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သဘာဝေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမုတည်ြမဲအမိန့် 

မာတိကာ 

စဉ် အေြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

 

 

 

 

 

၁ 

၂ 

၃ 

 

 

 

 

၄ 

၅ 

 

 

 

၆ 

အမျuိးသားသဘာဝေဘးအနရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန့်ခဲွမုေကာ်မတီဥက္က၏ ဥေယျာဇဉ ်

အမျuိးသားသဘာဝေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမုလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ ဥက္က၏ 

ဥေယျာဇဉ ်

အတိုေကာက်ေဝါဟာရများစာရင်း 

အခန်း(၁) ေနာက်ခံအချက်အလက်များ 

နိဒါန်း 

ရည်ရွယ်ချက ်

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမှင့်စပ်လျး်သည့်ဥပေဒမူေဘာင်များ 

၃-၁။ ကမာလံုးဆိုင်ရာအဆင့် မူေဘာင်များ 

၃-၂။ ေဒသတွငး်အဆင့် မူေဘာင်များ 

၃-၃။ ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ဥပေဒမူေဘာငမ်ျား 

အခန်း(၂)  ြမန်မာနုိင်ငံနှင့် သဘာဝေဘးအနရာယ်များ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏သဘာဝေဘးအရာယ်ြဖစ်ပွားုိင်မအေြခအေန 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ကျေရာက်ခဲ့သည့် ပျက်စးီဆံုးံးမများြပားခဲေ့သာ သဘာဝေဘး 

အရာယ်များ 

အခန်း(၃)  ြမန်မာနိုင်ငံသဘာဝေဘးအနရာယ်စီမံခန့်ခွဲမုဆိုင်ရာ ဖွဲ့ စည်း 

ေဆာင်ရွက်မုများ 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီ 

 

 

 

 

 

၁-၄ 

၄-၅ 

၅-၁၂ 

 

 

 

 

၁၃-၁၅ 

၁၅-၂၇ 

 

 

 

၂၉-၃၁ 



 

စဉ် အေြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

၇ 

 

၈ 

 

 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

 

 

 

 

 

၁၂ 

 

 

 

 

၁၃ 

 

 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီေအာက်ရိှ လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတမီျား 

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမ အဖွဲများ 

အခန်း(၄)  သဘာဝေဘးစီမံခန့်ခွဲမုအတွက်စံလုပ်ငန်းစဉ်များ 

သဘာဝေဘးအရာယက်ျေရာက်ေသာေဒသြဖစ်ေကာင်းေကညာြခင်း  

သဘာဝေဘးအရာယ်တံုြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ  

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမခံန်ခဲွမ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်ှင့် 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၁၁-၁။  အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီ၏    

            လုပ်ငန်းတာဝန် 

၁၁-၂။ အမျိးသားေကာ်မတီအေရးေပအစညး်အေဝးေခယူြခင်း 

၁၁-၃။ သဘာဝေဘးအရာယ်စမံီခန်ခွဲမဗဟုိဌာန (DMC) 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစမံီခန်ခဲွမလုပင်န်းေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များ 

၁၂-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၂-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၂-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း  

ဘာေငွရှာေဖွေရးှင့် ရန်ပံုေငွထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ လုပင်န်း 

တာဝန်များ 

၁၃-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၃၁-၃၃ 

 

၃၃-၃၄ 

 

 

၃၅ 

၃၆-၃၇ 

၃၇-၅၁ 

 

 

 

 

 

၅၁-၅၇ 

 

 

 

 

၅၇-၆၂ 

 

 



 

စဉ် အေြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

 

 

၁၄ 

 

 

 

၁၅ 

 

 

 

၁၆ 

 

 

 

၁၇ 

 

 

 

၁၈ 

 

 

၁၃-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၃-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ၏ီလုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၄-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၄-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၄-၃။ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း 

ရှာေဖွကယဆ်ယ်ေရးလပု်ငန်းေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၅-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၅-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၅-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

လုံြခံေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏လုပင်န်းတာဝန်များ 

၁၆-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၆-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၆-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏လပ်ုငန်းတာဝန်များ 

၁၇-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၇-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၇-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

သတင်းှင့် ြပန်ကားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၈-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၈-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

 

 

၆၂-၆၇ 

 

 

 

၆၇-၇၂ 

 

 

 

၇၂-၇၅ 

 

 

 

၇၆-၈၁ 

 

 

 

၈၁-၈၅ 

 

 



 

စဉ် အေြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

 

၁၉ 

 

 

 

 

၂၀ 

 

 

 

 

၂၁ 

 

 

 

 

၂၂ 

 

 

 

 

၁၈-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 

လုပ်ငန်း တာဝန်များ 

၁၉-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၉-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၁၉-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏လုပင်န်း 

တာဝန်များ 

၂၀-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၂၀-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၂၀-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

ကနဦးလုိအပ်ချက်စစ်တမ်းေကာက်ယူေရး၊ ပျက်စီးဆံုးံးမ အတညြ်ပေရးှင့် 

လုိအပခ်ျက်များ ဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ လုပင်န်းတာဝန်များ 

၂၁-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၂၁-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၂၁-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်လပုင်နး်များြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

၏ လုပင်န်းတာဝန်များ 

၂၂-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၂၂-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၂၂-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

 

၈၅-၈၉ 

 

 

 

 

၈၉-၉၅ 

 

 

 

 

၉၆-၉၉ 

 

 

 

 

၉၉-၁၀၄ 

 

 

 

 



 

စဉ် အေြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

၂၃ 

 

 

 

 

 

၂၄ 

 

 

 

 

 

 

၂၅ 

 

၂၆ 

၂၇ 

 

 

 

၂၈ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိး်ေရးလုပ်ငနး်ေကာ်မတ၏ီ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၂၃-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၂၃-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၂၃-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

အခန်း(၅)  ေနြပညေ်တာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်သဘာဝေဘးအနရာယ ်

ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမုအဖွဲ့များ၏ လုပင်န်းတာဝန်များ 

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမအဖွဲများ၏ လုပင်န်းတာဝန်များ 

၂၄-၁။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၂၄-၂။ အေရးေပတုံြပန်ြခငး် 

၂၄-၃။ ြပန်လည်ထေူထာင်ြခင်း 

အခန်း(၆)  သဘာဝေဘးစီမံခန့်ခွဲမုအတွက်တပ်မေတာ်နှင့် ဝန်ကီးဌာနများ 

အြကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကြ်ခင်း 

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခဲွမအတွက် တပ်မေတာ်မှ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ကများ 

တပ်မေတာ(်ကညး်၊ ေရ၊ ေလ) တပရ်င်း/တပဖ်ွဲများ၏  သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမ 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ/ 

လုပ်ငန်းေကာ်မတမီျား၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် သဘာဝေဘးအရာယ် 

ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွမအဖဲွများှင့်ပူးေပါင်း ေဆာငရွ်က်ေရးဆိင်ုရာများ 

အခန်း(၇)  သဘာဝေဘးေလျာ့ပါးေရးဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုများ 

ကမာလံုးဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ  

၁၀၄-၁၀၇

 

 

 

 

 

၁၀၉-၁၁၇

 

 

 

 

 

 

၁၁၉-၁၂၀

 

၁၂၀-၁၄၁

၁၄၁-၁၄၃

 

 

 

၁၄၅-၁၄၆



 

စဉ် အေြကာင်းအရာ စာမျက်နှာ

၂၉ 

 

၃၀ 

 

 

၃၁ 

၃၂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အာဆီယ ံ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ေကာမ်တ(ီASEAN 

Committee on Disaster Management-ACDM)ှင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မ 

အာဆီယံသဘာဝေဘးစီမခံန်ခဲွမဆုိင်ရာ လူသားချင်းစာနာ အကအူညေီပးေရး 

ညိိင်းမဌာန (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance 

on disaster management-  AHA   Centre) ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ် 

ကုလသမဂှင့် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကမ် 

ြပည်တွင်းလူမေရးအသင်းအဖဲွများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် 

ပးူေပါငး် ေဆာင်ရွက်မ 
 

ေနာက်ဆက်တွဲများ  

(က) အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီ 

ဖွဲစည်းမှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ  

( ခ ) သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမအတွက ်တပ်မေတာ်မှဖွဲစည်းထားမှင့်  

          လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျား 

( ဂ) သဘာဝေဘးကျေရာက်ပီးေနာက်ပျက်စီးဆံုးံးမစာရင်း 

ေကာကယူ် စာရင်းပံုစ ံ 

(ဃ) National Indicators Framework အတွက်ေပးပုိရသည့် သဘာဝ 

ေဘးြဖစပွ်ားမ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

(င)  ေဘးဒဏ်ခအံေဆာက်အဦ (Shelter) များြပေြမပံု 

(စ) သဘာဝေဘးဆိုင်ရာသတင်းအချကအ်လက်ရယူုိင်ေသာ 

Websiteများ  

(ဆ) တည်မအဲမနိ်ြပငဆ်ငေ်ရးဆွဲ ေရး လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မအကျး် 

၁၄၇-၁၄၉

 

၁၄၉-၁၅၁

 

 

၁၅၁-၁၅၂

၁၅၃-၁၅၄



က 

နိိုငင်တံတ   ်ဒိုတိယ ဝန်က  ြီးခ ျုပ်၊ အမ ျိုြီး သ ြီး သဘ  ဝ တဘြီးအနတ ရ ယ်ဆိို ငရ်  စ မံခန ်ခ ွဲမှုတ  မ်တ  

ဥ ကဋ္ဌ၏ ဥတ ယ  ဇဉ် 

မျက ်မမ ှောက က ှောလ၌  သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး ပ ိုမ ိုဖြစ်ပ ာေးလာဖြင်ေး၊ ပ ိုမ ိုအငအ်ာေး 

ဖပငေ်းထန်လာဖြင်ေးတ ိုို့န္ှင ်အတူ ထ ြ ိုက်ဆ ိုေးရ ှုေးမှုမ ာေးလည်ေး ပ ိုမ ိုကက ေးမာေးလာသည်က ို ဘတ ွေ့ရှ ရပပ ေး 

ကမ္ာ န္ ိုင်င မ ာေးအဘနဖြင ်လည်ေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆ ိုေးရ ှုေးန္ ိုင်ဘဖြဘလ ာ ပ ေးဘရေး 

လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ိုအထူေးအဘလေးဘပေးဘဆာငရ်ွက်လာလ က်ရှ ဘနပ သည်။ ဖမန်မာန္ ိုင်င အဘနဖြင ်လည်ေး 

ဘေသတ င်ေးန္ ိုငင် မ ာေး၊ ကမ္ာ န္ ိုင်င မ ာေးန္ှင ခ် ျ ျိတ  ဆက ပ ူးမပေါ င ူး၍ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစ မ  

ြနိ်ု့ြ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး အတူဘဆာငရ်ွက်လ က်ရှ သကွဲ သ ိုို့ န္ ိုင်င အတ ငေ်း၌လည်ေး န္ ိုငင် ဘတာအ်ဆင ်၊ 

ဘနဖပည်ဘတာဘ်ကာငစ် န္ှင ် တ ိုင်ေးဘေသကက ေး/ ဖပည်နယ်အဆင ်၊ ြရ ိုင်၊ ပမ  ွေ့နယ်အဆင မ် ာေးတ င် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစ မ ြနို့်ြ ွဲမှု ဘကာ်မတ မ ာေး/ အြ ွဲွေ့မ ာေး အဆင ်ဆင ြ် ွဲွေ့စည်ေး ဘဆာင်ရွက် 

လ က်ရှ ပ သည်။ 

အဆျိိုပေါ အဆ င  ဆင  မ  ှော  ဘ ှောဝမဘူး အန္တ ရှောယ ဆျိို င ရှောစီ မံခန  ခ ွဲမှုအ ဖ ွဲွဲ့မျှောူးအမ နဖ ဖ င   

လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးန္ှင ်အည  စိုစည်ေးည ည တ် ထ ဘရာက်ဘအာငဖ်မငစ် ာ ြ  တ်ဆက်ဘဆာငရ်ွက်မှု၊ 

တပ်မဘတာန်္ှင ် ဝန်ကက ေးဌာနမ ာေးအ ကာေး ပူေးဘပ င်ေးဘဆာငရ်ွက်မှု၊ ဖပည်တ င်ေးလူမှုဘရေးအသငေ်းအြ ွဲွေ့မ ာေး/ 

အစ ိုေးရမဟိုတ်ဘသာ အြ ွဲွေ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင  ် ပူေးဘပ ငေ်းဘဆာငရ်ွက်မှုမျှောူးတ င  စ သတ်မှတ်ြ က်န္ င   

လမ်ေးညွှန်ြ က်မျှောူးအဖြစ် လ ိုက်နာဘဆာငရ်ွက်န္ ိုင်ဘရေးအတ က် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စ မ  

ြနိ်ု့ြ ွဲမှုတညပ်မွဲအမ နို့က် ို ဘရေးဆ ွဲမဆှောင ရွက်ပ သည်။ 

ယြိုထိုတ်ဖပန်ဘဆာင်ရွက်သည ် တည်ပမွဲအမ နို့်တ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စ မ  

ြနိ်ု့ြ ွဲမှုန္ှင ်စပ်လ ဉ်ေး၍ ကမ္ာလ ိုေးဆ ိုင်ရာန္ှင ် အာဆ ယ ဘေသအဆင ်တ ိုို့တ င ် တ ိုေးတက်ဘဖပာင်ေးလွဲ 

ဘဆာငရ်ွက်မှုမ ာေး၊ မူဘဘာငမ် ာေး၊ သဘဘာတူည ြ က်မ ာေး၊ ဖမန်မာန္ ိုင်င ၏ ပူေးဘပ ငေ်းပ ဝင် ဘဆာင် 

ရွက်မှုမ ာေး၊ လ က  ရ  ျိ မ ဆ ှော င  ရ ွ က  မ န  ည     ဘ ှော ဝ မ ဘ ူး အ န္ တ ရ ှော ယ  ဆ ျိ ို င  ရ ှော စ ီ မ ံ ခ န   ခ  ွဲ မ ှု စ န စ  မ ျ ှော ူး အ ှော ူး  



 

ခ 

အန္ှစ်ြ  ပဘ်ြာ်ဖပထာေးသည ်အတ က် ဘလ လာက ိုေးကာေးဘဆာငရ်ွက်န္ ိုငမ်ည်ဖြစ်ပ သည်။ ထျိို အဖပ င  

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာကဘ်သာဘေသဖြစ်ဘ ကာင်ေး ဘ ကညာန္ ိုင်သည ် အဘဖြအဘနမ ာေး၊ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်စ မ ြနို့်ြ ွဲမှုဗဟ ိုဌာနြ င ်လစှ်ဖြငေ်းဆ ိုင်ရာက စစရပ်မ ာေး၊  ဘှောဝမဘူးအန္တ ရှောယ  

ဆျိိုင ရှောစီမံခန  ခ ွဲ မှုလိုပ ငန ူးမ ကှော မတီန္  င  အဖ ွဲွဲ့မျ ှောူးမ  မဆှောင ရွက ရမ ည   လိုပ ငန ူး တ ှော ဝန မျ ှောူးအ ှော ူး 

ဥပမေ၊ နည ူးဥ ပမေတ ျိို န္ င  အညီဖ ပြုစိုထ ှောူး ဖဖ င   ရည ညွှန ူးကျိိုူးက ှောူးမဆှော င ရွ က န္ျိိုင မ ည ဖဖစ ပေါ  ည ။  

န္ျိိုင ငံမတှော ဖ ံွဲ့ဖဖျိ ြုူးတျိိုူးတက မရူးအတ က  သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုငရ်ာစ မ ြနို့်ြ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး 

ဘဆာငရ်ွက်ရာ၌ ကက  တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေးဘကာင်ေးဖြငေ်း၊ အဘရေးဘပေါ်တ ိုို့ဖပန်မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး 

ထ ဘရာက်ဖမန်ဆန်ဖြငေ်း၊ ပ ိုမ ိုဘကာငေ်းမ န်ဘသာ ဖပန်လည်ထဘူထာငဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဖြစ်ဘစဖြင်ေး 

တ ိုို့သည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးဘ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆ ိုေးရ ှုေးမှုမ ာေး ဘလ ာ နည်ေးသက်သာဘစဘရေး 

အတ က် အဓ ကက ဘသာလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဖြစ်ပ သည်။ ဤသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုငရ်ာစ မ ြနိ်ု့ြ ွဲမှု 

တည်ပမွဲအမ နိ်ု့က ို ရည်ညွှန်ေးက ိုေးကာေးလ ိုက်နာ ဘဆာင်ရွက်ဖြငေ်းဖြင ် သဘာဝဘဘေးေဏ်က ို ကက  ကက  ြ  

ရင်ဆ ိုင်တ ိုို့ဖပန်န္ ိုငစ် မ်ေးရှ ဘသာ၊ သဘာဝဘဘေးေဏ်မှကငေ်းဘဝေးဘသာ ရပ်ရွာအသ ိုက်အဝန်ေးအဖြစ် 

တည်ဘဆာက်န္ ိုငဘ်ရေး ဝ ိုင်ေးဝန်ေးဘဆာင်ရွက် ကရန် အဘလေးအနက်တ ိုက်တ န်ေးအပ်ပ သည်။ 

 

  

 

စ ိုေးဝင်ေး 

န္ ိုငင် ဘတာ်ေိုတ ယဝန်ကက ေးြ  ပ် 

ဥကကဋ္ဌ 

     အမ   ေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစ မ ြနိ်ု့ြ ွဲမှုဘကာမ်တ  

 



ဂ 

လူမှုဝန် ထမ််း၊ က ယ်ဆ ယ်ရ  ်းနှင ်  ပြန်လ ည်ရန  ာချထ ာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌ ာ န၊ ပြည်ရ ထာငစ်ုဝန်ကက ်း ၊ 

အမျ   ်း သာ်း သဘာဝ ရဘ်း အနတ ာယ်ဆ ုင်  ာစ မခံန ် ခ ွဲမှု လုြ်ငန် ်းရက ာမ်တ  ဥ ကကဋ္ဌ၏ ဥရ ယျာဇဉ် 

မြန်ြာန ိုင် ငတံွင် သဘာ ဝဘဘ ေးကျဘ ာကမ် ြစ်ပ ာေး ြှုြျာေးက  ြောင ် နှစ်စဉ ် မပည် သူလူ ထို ၏  

အသ ်အိ ိုးအမိ်စည်ိုးစိမ်နှင ် ကဏ္ဍအ လ ိုက်ပ ျက်စ ေးဆ ံိုေးရံှုေးြှုြျာေးက ိုက ကံြုံဘ  ွေ့ဘန ပါသ ည် ။ သိ ို့ဖြစ်ပါ၍ 

သဘြောဝကဘိုးမ ြောိုးက  ြောင ် ထိခိ  ်ဆ  ိုးရ ှုိုးမှုအနည်ိုးဆ  ိုးဖြစ်ကစက ိုးနှင ် ခ ိုင်ြာ အာေးဘ က ာင်ေးဘ သ ာ  

သဘာဝဘ ဘေး အနတ ာ ယ် ဆ ိုင် ာစ ြံခန ်ခ ွဲ ြှုစနစ ် စ ် ပ်မြစ်ဘစ ဘ ေး အဘလေးဘပေးဘဆာ င ်ွက်လ ျ က်   

 ှ ပါသည်။  

သဘာဝဘ ဘေး အနတ ာ ယ် ဆ ိုင် ာစ ြံခန ်ခ ွဲ ြှု ညမ်ြွဲ အြ န ် ( ၂၀၂ ၂) သ ည် ယခ င ် ၂၀၀၉ ခိုန ှ စ် က  

ဘ ေးဆ  ွဲထို ်မပန ်ခွဲဲ့သ ညဲ့်  ည်မြွဲအ ြ န ်က ို ဘခ  ် ကာလနှ ငဲ့်ဘလ ျာ် ည စ ာ မ ပန်လ ည်မပငဆ် ငဘ် ေး ဆ ွဲ  

ဘဆာင ်ွက်မခ ငေ်းမ ြစ်မပ ေး  မပငဆ်င်ဘ ေး ဆ ွဲ ာ  င်  အြျ  ြုံေးသ ာေးသဘ ာဝဘ ဘေး အနတ ာ ယ်ဆ ိုင် ာ  စ ြံ 

ခန  ်ခ ွဲြှုဘကာြ်  ဥကကဋ္ဌ၏  လြေ်းညွှန်ြှုြ ျာေးနှငဲ့် အ ည  အတွင်ိုးက ိုးမှ ိုးရ  ိုးအဖြစ်  ာဝန်ယူဘဆ ာင်  ွ က် 

သ ညဲ့် လူြှုဝန် ထြေ်း၊ ကယ်ဆ ယ်ဘ ေး နှငဲ့် မပန် လည်ဘန ာချ ထာေးဘ  ေး ဝ န်ကက ေး ဌာနက ဦေး ဘဆာင်  

ဘဆာင ်ွက်ခွဲဲ့ ပါ သည် ။  ည်မြွဲအ ြ န ်မပင် ဆင်ဘ ေးဆ  ွဲဘ ေး  Core Group ြ ွဲွေ့စည်ေး၍  ြူကကြ်ေးြျာ ေး  

မပငဆ်င်ဘ ေး ဆ ွဲမပ ေး သ က်ဆ ိုင် ာ လိုပ် ငန်ေးဘကာ် ြ  ြျာေး ၊ ဘနမပည်ဘ ာန်ှငဲ့ ်   ိုင်ေးဘေ သကက ေး / 

မပည်န ယ်အစ ိုေး အြ ွဲွေ့ြျ ာေးထံသ ို ဘ ပေးပ ို ၍ မပင် ဆင် မ ြညဲ့်စ က်ဖခငိ်ုး၊  ပ်ြဘ  ာန်ှငဲ့် ဝန်ကက ေး ဌာ နြျ ာ ေး  

အကကာေးပူေး ဘပ ါင်ေးဘဆ ာင် ွ က် န ်လိုပ်င န်ေး ြျ ာေးနှငဲ့စ်ပ် လျဉ ်ေး၍ သကဘြောထြောိုးမှတ်ခ  ် ယူဖခငိ်ုးစသည ် 

လ ပ်ငန်ိုးအဆင ်ဆင ဖ်ြင ် ဖပြုစ ခ  ပါသည်။  

ယခ  သဘာ ဝဘဘ ေးအ နတ ာယ်ဆ ို င ်ာစ ြံခန ်ခ ွဲြှု  ည်မြွဲအ ြ န ်၌ သဘ ာဝဘဘေး အနတ ာ ယ်  

ဆ ိုင် ာစ ြံခန ်ခ ွဲ ြှုလိုပ် ငန် ေးစ ဉ ်ြျာေးမြစ်သ ညဲ့် ကက ြုံ ငမ်ပငဆ် င်ဖခငိ်ုး၊ အဘ ေးကပေါ် ံို မပန်ဖခငိ်ုး၊ မပန် လ ည် 

ထူဘထ ာင်ဖခငိ်ုးအဆင ်ြျာ ေးအလိ   ် လိုပ် ငန်ေးဘကာ် ြ  ြျာေး ၊ မပည်ဘ ထာငစ်ို နယ်ဘမြ ဘနမပည်ဘ  ာ် 

နှ ငဲ့်    ို ငေ်း ဘေ သ ကက ေး / မပ ည် န ယ် သ ဘာ ဝ ဘဘ ေး အ နတ  ာ ယ် ဆ ို င်  ာ စ ြံ ခ န ် ခ ွဲ ြှု အ ြ ွဲွေ့ ြျာေး၏   ာ ဝ န် ြျာေး  



ဃ 

သ ်ြှ ်ဘြ ာမ်ပထ ာေးမခ င် ေး၊  ပ်ြဘ ာ်နှငဲ့် ဝ န်ကက ေး ဌာနြျ ာေးအကက ာေး ပူေးဘပါငေ်းဘ ဆ ာင် ွက် န် 

လိုပ်ငန်ေး ြ ျာေး၊ မပ ည်  င် ေး လူြှုဘ ေး အသင်ေးအြ ွဲွေ့ ြျာေး ၊ အစ ိုေး ြ ဟို ်ဘသ ာ အြ ွဲွေ့အစ ည်ေးြျ ာေးနှ ငဲ့်  

ပူေးဘပါငေ်းဘ ဆ ာင် ွက်န ို င် သ ညဲ့် လိုပ် ငန်ေးြျ ာေး က ို ဘြာမ်ပထ ာေးမခ ငေ်း  ို ဘကကာ ငဲ့် သက် ဆ ိုင် ာလိုပ် ငန်ေး 

 ာဝန်အ လ ိုက်  ှင်ေး လင်ေး  ကျစ ာ ဘဆ ာင်  ွက်န ိုင် ြ ည်မြစ်မပ ေး အ ချင်ေးခ ျငေ်းခ ျ   ်ဆက် ည  န ှုင် ေး 

ဘဆာင ်ွက် ြှုြျာေးလ ည်ေး ပ ိုြ ိုအ ာေးဘကာ ငေ်းလာ ြည်မ ြစ်ဘကကာင်ေး ယံိုကကည် ပါ သ ည်။   

သိ ို့ဖြစ် ြော ဤတည်မမ အမိနိ်ု့အြောိုး  ည်ညွှန်ိုးအသ  ိုးဖပြု ြော အြ ျ  ြုံေးသ ာေး သဘာ ဝဘဘ ေးအနတ ာ ယ် 

ဆ ိုင် ာစ ြံခန ်ခ ွဲ ြှုဘကာ် ြ   ၏ ဦေး ဘဆာင် ြှု၊ လိုပ်ငန်ေး ဘက ာြ်  ြ ျာေး၊  မပည်ဘထ ာင်စိုန ယ်ဘမ ြ  

ဘနမပည်ဘ ာန်ှ ငဲ့်   ိုင်ေး ဘေသကက ေး / မပ ည်န ယ် သ ဘာဝဘဘ ေး  အနတ ာယ် ဆ ို င ်ာစ ြံခန ်ခ ွဲြှု အြ ွဲွေ့ြျ ာေး ၊  

မပည်  င်ေး လူြှုဘ ေး အ သင် ေးအြ ွဲွေ့ြျာေး ၊ အစ ိုေး ြဟို  ်ဘသာ အြ ွဲွေ့အစ ည်ေးြ ျာေး ၊ မပည် သူြ ျာေးအ ာေးလံို ေး  

ပူေးဘပါငေ်းပါဝ ငဘ်ဆ ာင် ွ က် ြှုတိ ို့မြငဲ့ ် သဘ ာဝ ဘဘ ေးအနတ ာ ယ်ြျ ာေးဘကကာ ငဲ့် ထ ခ ိုက်ဆံိုေးရံှုေးြှုြျ ာ ေး 

အနည်ေးဆံိုေး မြစ်ဘစ ဘ ေး အာေးထို ်ကက ြုံေးပြ်ေး ဘဆာင ်ွက် သ ာေး န်ဖြစ်ပါက  ြောင်ိုး တိ  ်တွန်ိုး 

အပ်ပါသည်။  

 

 

 

ဘေါက် ာ သက် သက်ခ ို င် 

  မပည်ဘထာ ငစ်ိုဝန်ကက ေး 

     လူြှုဝန်ထြေ်း၊ က ယ် ဆယဘ် ေးန ှငဲ့် မပန် လည်ဘ န ာချထ ာေးဘ ေးဝန ်ကက ေးဌ ာန 

 ဥကကဋ္ဌ 

       အြျ  ြုံေးသာေး သဘာဝ ဘဘ ေးအနတ ာ ယ်ဆ ိုင် ာစ ြံခန ်ခ ွဲြှုလိုပ် ငန်ေးဘကာြ်    
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အတုိေကာက်ေဝါဟာရများစာရင်း 

AADMER ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response 
ေဘးအရာယ် ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမှင့် အေရးေပတုံြပန်မဆုိင်ရာ အာဆီယံ 
သေဘာတညူီချက ်

AATHP ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

နယ်စပြ်ဖတ်ေကျာ ် မီးခုိးြမေငွညစ်ညမ်းမဆုိင်ရာ အာဆီယံ သေဘာတူ 
ညီချက် 

ACDM ASEAN Committee on Disaster Management 

အာဆီယံသဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီ 

AEC ASEAN Economic Community  

အာဆီယံစီးပွားေရးအသုိက်အဝန်း 

AHA Centre ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster 
management 
အာဆယံီ သဘာဝေဘးအရာယ်စီမံခန်ခဲွမဆုိင်ရာ လူသားချင်းအကူအညီ 
ေပးေရး ညိိင်းမဌာန 

ARDEX ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise 

သဘာဝေဘးဆိုင်ရာ အေရးေပတုံြပန်မများအတွက် အာဆီယံအဆင့် 

သဏာန်တူေလ့ကျင့်ခန်း 

ASC ASEAN Security Community 

အာဆီယံလုံြခံေရးအသုိက်အဝန်း   

ASCC ASEAN Socio-Cultural Community  

အာဆယံီလမူေရး-ယ်ေကျးမအသိုက်အဝန်း 
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ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း 

ASEAN-ERAT ASEAN-Emergency Response and Assessment Team 

 အာဆီယံအေရးေပတံုြပန်ေရးှင့် ဆန်းစစ်ေလ့လာေရးအဖွဲ  

DELSA Disaster Emergency Logistic System for ASEAN 

အာဆီယံသဘာဝေဘး အေရးေပ ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်မစနစ် 

DMC Disaster Management Centre  

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွမဗဟိုဌာန 

EOC Emergency Operation Centre  

အေရးေပအေြခအေနစီမံခန်ခဲွမဗဟုိဌာန 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 

သတင်းအချက်အလက်နညး်ပညာှင့် ဆိုက်ဘာလံုြခံေရး ဦးစီးဌာန 

HC Humanitarian Coordinator 

လူသားချင်းစာနာမဆုိင်ရာညိိင်းေရးမှး 

HFA Hyogo Framework for Action (2005-2015) 

ယုိဂုိ မေူဘာင်လုပ်ငန်းစ ်(၂၀၀၅ - ၂၀၁၅) 

INGOs International Non-Government Organizations 

အစုိးရမဟတ်ုေသာ ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ 

MAPDRR Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction  

ြမန်မာုိင်ငံေဘးအရာယ်ေကာင့်ထိခိုက်ဆံုးံးိုင်ေြခေလာ့ချေရး 

လုပ်ငန်းစီမခံျက် 
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MNFCR Myanmar National Framework for Community Resilience  

ြမန်မာုိင်ငံြပည်သူလူထု သဘာဝေဘးရင်ဆုိင်တုံြပန်ုိင်စွမ်းြမင့်မားေစေရး 
အမျိးသားအဆင့ ်မူေဘာင် 

NDMC National Disaster Management Committee 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယဆ်ိုင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီ 

NGOs Non-Government Organizations 

အစုိးရမဟတ်ုေသာ အဖဲွအစည်းများ 

OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ကုလသမဂလူသားချင်းစာနာမဆုိင်ရာ ကွပ်ကဲညိိင်းေဆာင်ရွက်ေရးံုး 

SASOP Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements 
and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response 
Operations 
သဘာဝေဘးကယ်ဆယေ်ရးှင့အ်ေရးေပတုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာငရ်က်ွ 

ုိင်ေရးအတွက် ေရးဆွထဲားရိှေသာ စံသတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များ 

SFDRR Sendai Framework on Disaster Risk Reduction ေဘးအရာယေ်ကာင့် 
ထိခိုက်ဆံုးံးုိင်ေြခ ေလာ့ချေရးဆိုင်ရာ ဆန်ဒုိင်းမူေဘာင် 

SOP Standard Operating Procedure 

စံသတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

UN United Nations 

ကမာ့ကုလသမဂ 

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination 

ကုလသမဂေဘးအရာယ်ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်မ 
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UNDRO United Nations Disaster Relief Office 

ကုလသမဂ သဘာဝေဘးကယ်ဆယ်ေရးံုး 

UNDRR United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

ေဘးအရာယ်ေကာင့်ထိခုိက်ဆုံးံးုိင်ေြခေလာ့ချေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂံုး 

VSAT Very Small   Aperture Terminal 

ဂိဟ်တုစနစ်သံုး ဆက်သွယ်ေရးစနစ် 

WCDRR World Conference on Disaster Risk Reduction 

ကုလသမဂ သဘာဝေဘးအရာယေ်ကာင့် ထိခုိက်ဆုံးံးုိင်ေြခ ေလာ့ချေရး 

ကမာ့ညီလာခံ 

WUG Water User Group  

ေရအသုံးချသူများအဖဲွ 

 



 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

အခန ်း(၁) 

နနောက ခံ အချက အ လက မျ ်း 

နိဒါန ်း  

၁။ မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ကြ််းရ ို်းတန််းရှည်လ ာ်းသည ်န ိုငင်မံြစ်မြင််း၊ မြစ်ခြ ာင််းခ ေါြ ာ်းမြင််း၊  

ခတာင်ကိုန််းခတာငတ်န််းြ ာ်းမ ာ်းမြင််း၊ ခမြာက်ြှခတာင်အထ ရှည်လ ာ်းသည ် သက်ရှငမ် တ်ခရ ွေ့ 

မြစ်ခသာ စစ်က ိုင််းမ တ်ခရ ွေ့နှင  ်အမြာ်းခသာမ တ်ခရ ွေ့ငယ်ြ ာ်းရှ မြင််း၊ န ိုငင်ံ၏ရာသီဥတိုအခမြအခန 

အရ မြ  ွေ့မ ြီ်းနှင  ် ခတာြီ်း ခလာငက်ျွြ််းမြင််း၊ ခရကကီ်းခရလ ံမြင််း၊ ခမြမ   မြင််း၊ ခတာင်မ   မြင််း၊ 

ြိုန်တ ိုင််းတ ိုက်ြတ်မြင််း၊ ခလမ င််းတ ိုက်ြတ်မြင််း၊ ြ ို်းကက  ်း စ်မြင််း၊ ငလ ငလ်ှု ်မြင််း၊ ဆူနာြီ 

မြစ်ခ ေါ်မြင််းစသည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ   ်းစံို မြစ်  ာ်းန ိုင်သည ် န ိုငင်တံစ်န ိုင်ငမံြစ် ေါသည်။ 

ထ ိုို့အမ င ် ရာသီဥတိုခြာက်မ န်ြှုက ကာ င ် ပ ုမ ုပ ပင် ်းထန်စ ာ ပြစ်ပ ာ်းသ ည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

မ ာ်း၊   ို်းြ ာ်းတ ရစဆာန် ြ က်ဆီ်းြှုခ ကာင ်မြစ်ခ ေါ်သည ် စာ်းန ်ရ ကခာရှာ်း ေါ်းြှုြ ာ်း၊ ကူ်းစက်ခရာဂေါ 

ြ ာ်း၏ ဆ ို်းက   ်းသက်ခရာက်ြှုြ ာ်းက ိုလည််း ြံစာ်းရလ က်ရှ သည ် န ိုင်ငံတစ်န ိုငင်ံမြစ် ေါသည်။ 

၂။ အဆ ို ေါ သဘာဝခ ကာင ်မြစ်သည ် ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင ် လူတ ိုို့ခ ကာင ်မြစ်သည ် 

ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းခ ကာင ် နှစ်စဉ် လူူ့အသက်၊ အ ို်းအ ြ် စစည််းဥစစာြ ာ်း ဆံို်းရံှု်းရမြင််း၊  ညာခရ်း၊ 

က န််းြာခရ်း၊ စီ်း  ာ်းခရ်း၊ စ ိုက်    ်းခရ်း၊ အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ အခမြြံ 

အခဆာက်အအံိုြ ာ်းစသည ် ကဏ္ဍအလ ိုက် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းမြစ်ခ ေါ်လ က်ရှ မ ီ်း ခနို့စဉ် ခနထ ိုင်ြှု 

ဘဝြ ာ်းတ ငလ်ည််း ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း၏ မြ ြ််းခမြာကြ်ှုြ ာ်းက ို ြံစာ်းခနရ ေါသည်။ 

၃။ မြန်ြာန ိုင်ငံသည် သဘ ာဝကဘ်း ပြစ်ပ ာ်းမှုနှ င ်စပ် လ ဉ ််း၍ ကက  တငမ် င်ဆငြ်ှုနှင ် အခတ ွေ့ 

အကကံ  အာ်းနည််းခ  သပြ င ် ၂၀၀၈ ြိုနှစ်တ  င် ပြစ်ပ ာ်းခ   သည ် နာဂစ်ြိုန်တ ိုင််းက ကာင  ်လူူ့အသက်ခ ေါင််း 

ြ ာ်းစ ာဆံို်းရံှု်းြ  ရမ ီ်း ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု အကကီ်းြာ်းဆံို်းခသာ ပမန်မ ာ သ မ ုင််းဝင် ခဘ်းအနတရာယ် 

တစ်ြိုမြစ်ြ   ေါသည်။ အဆ ို ေါ ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းစ ာမြင ် ရရှ ြ  သည ် နာဂစ်ြိုန်တ ိုင််းခဘ်းအခတ ွေ့အကကံ ြ ာ်း 



2 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

က ို အခမြြံ၍ မ ည်သူလူထို အ ေါအဝင ်အစ ို်းရဌာန/အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊  ညာရ ်ဆ ိုင်ရာအြ  ွေ့အစည််း 

ြ ာ်း၊  ိုဂဂလ ကကဏ္ဍြ ာ်း၊ လူြှုခရ်းအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၏ လို ်ငန််းကဏ္ဍအသီ်းသီ်းတ င် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ခလ ာ  ေါ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို   ိုြ ိုအခလ်းထာ်း ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းခဆာငရ် က်လာ က 

 ေါသည်။  

၄။ သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနှင ် တ်သက်၍ ၂၀၀၈ ြိုနှစ် ြတ ိုင်ြီက င် န ိုင်ငခံတာ် 

အဆင ်တ င ်သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ု င်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီ၊ ဆ ်ခကာ်ြတီြ ာ်း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်အဆင ် ခကာြ်တီြ ာ်း အဆင ဆ်င ်ြ  ွေ့စည််းကာ သဘာဝခဘ်းအ နတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််း 

ြ ာ်းက ို ခဆာင်ရ က်ြ   က ေါသည်။ ၂၀၀၈ ြိုနှစ်၊ နာဂစ်ြိုန်တ ိုင််းတ င် န ိုင်ငံခတာန်ှင ် မ ည်သူလူထို 

အတ က် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းရှ သက  သ ိုို့ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင  ်တ်သက်၍   ိုြ ိုထ ခရာက် 

ခကာင််းြ န်သည ် စီြံြနို့်ြ  ြှုဆ ိုင်ရာ အြ င ်အလြ််းခကာင််းြ ာ်းက ိုလည််း ရရှ ြ   ေါသည်။  

၅။ သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်စီ မံခန ်ခ  မှုနှင ် စပ်လ  ဉ ််း၍ န ိုငင်တံကာနှင ်ြ  တ်ဆက် ူ်းခ ေါင််း 

ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်း၊ မ ည်တ င််းအင်အာ်းစိုြ ာ်း၏  ူ်းခ ေါင််း ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်းက ို   ိုြ ိုမြြှင ်တင်န ိုငြ်  မ ီ်း 

 ညာရ ်  ိုင််းဆ ိုင်ရာ၊ နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုင်ရာ ခလ လာသင်ယူြှုအြ င ်အလြ််းြ ာ်း   ိုြ ိုရရှ ြ   ေါသည်။ 

မ ည်သူလူထိုအတ င််း သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ် ဆ ုင်ရာအသ  ညာခ ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို   ိုြ ိုတ ို်းမြြှင ် 

ခဆာငရ် က်ြ  မ ီ်း သက်ဆ ိုင်ရာကဏ္ဍအလ ိုက် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းက ိုထည ်သ င််းစဉ််းစာ်း၍ 

ကက  တငမ် င်ဆင်ြှု၊ ကက  တငက်ာက ယ်ြှုဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းြ ာ်းက ို   ိုြ ိုအခလ်းခ ်းခဆာငရ် က်ြ   ေါ 

သည်။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဥ ခေ၊ နည််းဥ ခေြ ာ်းထိုတ်မ န်ခဆာငရ် က်ြ  မ ီ်း 

သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ် ဆ ုင်ရာ အသ  ညာခ ်းစာအို ်စာခစာင်ြ ာ်း၊ လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်း၊ ခလ လာ 

ဆန််းစစ်ခြာထ်ိုတ်ြ က်ြ ာ်း၊ စီြံြ က်ြ ာ်း၊ ြူခဘာငြ် ာ်းစသည ် ရည်ည န််းက ို်းကာ်းခဆာငရ် က်ရန် 

စာအို ်စာခစာငြ် ာ်းက ို အစ ို်းရဌာနြ ာ်း၊  ညာရှငြ် ာ်း၊ မ ည်တ င််း/ မ ည် အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ် 
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 ူ်းခ ေါင််းခရ်းဆ  ကာ သဘာဝခဘ်းအနတရ ာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် အသံို်းမ  ခဆာငရ် က်လ က် 

ရှ  ေါသည်။ 

၆။ ၂၀၀၉ ြိုနှစ်တ င် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းကာက ယ်ခစာင ်ခရှာကခ်ရ်းဗဟ ိုခကာြ်တီက 

ခရ်းဆ  ထိုတ်မ န်ြ  သည ် “သဘ ဝနဘ်း အန္တရာယ် ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှု အတွ က တည မမွဲ အမိန  ” သည် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းခ ေါ်ခ ေါက်လာသည ်အြေါ ဆံို်းရံှု်းြှုနည််း ေါ်းသည်ထက် နည််း ေါ်းခစရန် 

ရညရ် ယခ်ရ်းဆ  ြ   ေါသည်။ အဆ ို ေါတည်မြ အြ နို့်တ င ် အဓ ကအာ်းမြင ် ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းနှင ် 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်ြ ာ်း၏ တာဝန်ဝတတရာ်းြ ာ်းက ိုခြာမ် ထာ်းမ ီ်း ခဘ်းအနတရာယ်ြက ခရာက်ြီ 

ကက  တငမ် င်ဆင်မြင််း၊ ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်ြ  န် တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်မြင််း၊ ခဘ်းအနတရာယ် 

က ခရာကမ် ီ်းခနာက် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းနှင ် မ န်လည်တည်ခဆာကခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း 

ခဆာငရ် က်ရာ၌ အြ  တ်အဆကြ် ြ မြင ် ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် ရည်ည န််းက ို်းကာ်း ခဆာငရ် က် 

ြ   ေါသည်။ 

၇။ အဆ ို ေါ တည်မြ အြ နို့်အာ်း ခရ်းဆ  ထိုတ်မ န်အသံို်းမ  ြ  သည်ြှာ ဆယ်စိုနှစ်တစ်ြိုခက ာ်ြနို့် 

ရှ လာမ ီမြစ်သည ်အတ က်လည််းခကာင််း၊ ခမ ာင််းလ မြစ်ခ ေါ်လာသည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

အခမြအခနြ ာ်းအရလည််းခကာင််း၊ န ိုငင်ံတကာနှင  ် အာဆီယံခေသတ င််း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းြ ာ်း၌  ူ်းခ ေါင််း ေါဝငခ်ဆာင်ရ က်ြှု အခမြအခနြ ာ်းအရလည််းခကာင််း၊ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

 ံိုစံြ ာ်းခမ ာင််းလ လာသည  ် အခမြအခနြ ာ်းအရလည််းခကာင််း တည်မြ အြ နို့က် ို ခြတ်ကာလနှင ် 

ခလ ာ်ညီစ ာ မ င်ဆငခ်ရ်းဆ  န ိုင်ခရ်းခဆာငရ် က်မြင််းမြစ် ေါသည်။  

၈။ တည်မြ အြ နိ်ု့က ို ခြတ်ကာလနှင ခ်လ ာ်ညီခစခရ်း၊ လက်ရှ  သဘာဝခဘ်းအနတ ရာယ် မြစ်  ာ်းြှု 

အခမြအခနြ ာ်းနှင ်အညီ လ ိုက်ခလ ာညီခထ မြစ်ခစြည ် စီြံြနိ်ု့ြ  ခဆာင်ရ က်ြှုြ   ်းမြစ်ခစခရ်း၊ 

န ိုငင်ခံတာ်အစ ို်းရ၏ ြူဝေါေ၊ လြ််းည န်ြှုြ ာ်းနှင ်အညီ အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံ 

ြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီ၏ ဦ်းခဆာငြ်ှုမြင ် လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာန်ှင ် 
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တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ခ်ကာြ်တီြ ာ်းသည် သက်ဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍအလ ိုက် လို ်ငန််းတာဝန် 

ြ ာ်းက ို စိုစည််းညီည တ်စ ာမြင ် ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု ဥ ခေ၊ 

နည််းဥ ခေတ ိုို့နှင ် ညီည တ်ခစခရ်းတ ိုို့အတ က် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

ခကာ်ြတီသည် ဤ “သဘ ဝနဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှုတ ည မမွဲ အမိ န  ” က ို ၂၀၂၂ ခုန ှစ်တ  င် 

မ ငဆ်င်ခရ်းဆ  ခ   ေါသည်။  

ရည ရွယ ချက   

၉။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုတညမ်ြ အြ နို့်၏ ရညရ် ယ်ြ က်ြ ာ်းြှာ ခအာက် ေါ 

အတ ိုင််း မြစ် ေါသည်- 

(က) မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုစနစ်က ို သ ရှ နာ်းလည်မ ီ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရာတ င် ဥ ခေ၊ ြူခဘာငြ် ာ်းနှင ်အညီ စနစ်တက  

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်၊ 

( ြ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်ထာ်းရှ သည ် 

လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းနှင ်အညီ စိုစည််းညီည တ်စ ာ၊ ထ ခရာက်ခအာငမ်ြငစ် ာ ြ  တ်ဆက် 

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်၊ 

( ဂ) အြ   ်းသာ်းအဆင ်၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ၊် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ် 

အဆင ်တ ိုို့တ င ် သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်ကက  တငမ် င်ဆငခ်ရ်း၊ အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်း၊ 

မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းနှင ် စ ်လ ဉ််း၍ သက်ဆ ိုင်ရာ ကဏ္ဍအလ ိုက် 

အက ို်းအကာ်းမ   ခဆာင်ရ က်န ိုင်ရန်၊ 

(ဃ) လို ်ငန််းခကာ်ြတီအလ ိုက်ခသာလ်ည််းခကာင််း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြခနမ ည်ခတာ၊် 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အလ ိုက်ခသာ်လည််းခကာင််း၊ တ ်ြခတာန်ှင  ်ဝန်ကကီ်းဌာန 
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ြ ာ်းအ ကာ်း  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ြှုနှင ်စ ်လ ဉ််း၍ခသာလ်ည််းခကာင််း စံသတ်ြှတ် 

ြ က်နှင ် လြ််းည န်ြ က်မ ာ်းအမြစ် လ ိုက်နာခဆာင်ရ က်န ိုင်ရန်။ 

သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှုန္ှ င  စပ လျဉ  ်းသည   ဥပနဒ မူနဘ င မျ ်း 

၁၀။ ကြ္ာ န ိုငင်ံအသီ်းသီ်းသည် ရငဆ် ိုင်ကကံ ခတ ွေ့လာရသည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

က ိုင်တ ယ်ခမြရှင််းရာ၌ စနစ်တက နှင  ် ဟန်ြ က်ညီစ ာ ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် န ိုင်ငံ၏ 

အခမြအခနနှင ်က ိုက်ညီြှုရှ သည ် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု ြူခဘာငြ် ာ်း၊ လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်းက ို ြ ြှတ် 

ခဆာငရ် က်လာ က ေါသည်။ ယင််းသ ိုို့ ြူခဘာငြ် ာ်းနှင ် လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်းက ို မ  စိုခရ်းဆ  ရာတ င် 

ခက ်းရ ာအို ်စို/ ရ ်က က်၊ မြ  ွေ့နယ်အဆင ်ြှသည် န ိုငင်ခံတာ်အဆင ်ထ တ ိုင် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ကက  တငက်ာက ယ်မြင််း၊ ကက  တင်မ င်ဆင်မြင််း၊ ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းြှ ကကံ ကကံ ြံန ိုင်ခစရန် ခဆာငရ် က် 

မြင််းစသည ် အခလ အက င ်ြ ာ်းက ို ပ   ်းက ထာ ငရ်ာ၌ အသ  ညာ၊ ဗဟိုသိုတ၊ တီထ ငဆ်န််းသစ်ြှုနှင ် 

 ညာခရ်းစသည်တ ိုို့ြှတစဆ်င  ် သဘာဝကဘ ်းက လ ာ ပ ်းကရ ်းန ှင ် စီမံခန  ်ခ  ကရ ်းတ  ု နှင စ်ပ်လ ဉ ််း သ ည ် 

က စစရပ်မ ာ်းက ုပ ထ ည ်သ င််း ခ ေါင််းစ ်ခဆာငရ် က်တတ်သည ် ယဉ်ခက ်းြှုစနစ်တစ်ြိုမြစ်လာန ိုင် 

ခစရန်လည််း အ ာ်းထုတ် လာ ကပ  သ ည် ။ ၎င််း အပပင် နည််း ညာြ ာ်း၊ ရ ို်းရာအစဉ်အလာ အသ  ညာ 

နှင  ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င် ခရရှည်တည်တံ ခစြှုတ ိုို့အာ်း ထ ည ် သ င််းစ ဉ ််းစ ာ်း ကဆာငရ်ွက် လာ က ေါ 

သည်။ 

ကမဘ လံို်းဆိိုင ရ အဆ င   မူနဘ င မျ ်း 

၁၁။ ကြ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာအဆင ်အခနမြင ် ၁၉၉၉ ြိုနှစ်၊ ေီဇငဘ်ာလ (၂၂) ရက်ခနို့တ င ်ကိုလသြဂဂ 

သဘာဝခဘ်းကယ်ဆယ်ခရ်းရံို်း United Nations Disaster Relief Office (UNDRO) က ို စတင် 

ထူခထာင်ြ  မ ီ်း ယခနို့အြ  န်တ င် ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်းဆ ိုင်ရာ 

ကိုလသြဂဂရံို်း United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) အမြစ် 

ခမ ာင််းလ ြ  ွေ့စည််းြ   ေါသည်။  
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၁၂။ ၁၉၉၀ မ ည ်နှစ်ကာလြ ာ်း၌ International Decade for Natural Disaster Reduction 

အမြစ်သတ်ြှတ်ြ  မ ီ်း ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြဆန််းစစ်ခလ လာမြင််း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်ကက  တင် 

ကာက ယ်မြင််းနှင ် ကက  တင်မ ငဆ်ငမ်ြင််းက ို န ိုင်ငအံဆင ်၊ ခေသအဆင ်နှင ် ကြ္ာ အဆင ် ြ ံွေ့မြ  ်းြှု 

ဆ ိုင်ရာြဝူေါေြ ာ်းနှင ်အစီအစဉ်ြ ာ်းခရ်းဆ  ရာတ င်ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းခဆာင်ရ က်ရန်၊ စ ြ််းခဆာငရ်ည် 

  ိုြ ို မြင ်ြာ်းလာခစခရ်းခဆာင်ရ က်ရန်၊ ထ ခရာက်ခသာ ကက  တငသ်တ ခ ်းစနစ် တည်ခဆာက်ရန် 

နှင  ်  တ်ဝန််းက င်ထ န််းသ ြ််းခရ်းနှင ် ဆင််းရ ြှု ခ  ာကခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း အခကာငအ်ထည်ခြာ်ရာ 

တ င် သဘာဝကဘ ်း အ နတရ ာယ် ကက  တင်ကာက ယ်ခရ်းဆ ိုင်ရာ လို ်ငန််းြ ာ်းနှင ် ဆက်စ ်ခဆာငရ် က် 

န ိုငရ်န် ၁၉၉၄ ြိုနှစ်တ င် ယ ိုက ိုဟာ်းြာ်း ြဟာဗ ျူဟာနှင ် လို ်ငန််းစဉ် “ Yo ko ham a St rate g y a nd  

Plan o f  act i o ns f o r a Safe r Wo rl d” က ို ြ ြှတ်ြ   ေါသည်။  

၁၃။ သကကရာဇ် ၂၀၀၀ မ ည ်နှစ်ကာလြ ာ်းြှစတငက်ာ အလ င်အမြန် တ ို်းတက်ခမ ာင််းလ လာ 

သည ် နည််း ညာြ ာ်းနှင ် အရည်အခသ ်းခလ ာ က လာသည ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င်အခမြအခန 

ြ ာ်းခ ကာင ် ရင်ဆ ိုငက်ကံ ခတ ွေ့လာရသည ် ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းြှ ကက  တငမ် ငဆ်ငန် ိုငရ်န်၊ ထ ြ ိုက် 

ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြြ ာ်းက ို ခလ ာ ြ န ိုငရ်န်၊ ြ ံွေ့မြ  ်းြှုဆ ိုင်ရာြူဝေါေြ ာ်းနှင ် အစီအြံြ ာ်း ြ ြှတ်ရာတ င် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြခလ ာ ြ ခရ်းက ို ေါ ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းလာ 

န ိုငခ်စရန်နှင ် န ိုငင်ံအစ ို်းရြ ာ်းအြ င််းြ င််း ကာ်း၌ခသာ်လည််းခကာင််း၊ အစ ို်းရနှင  ် ကိုလသြဂဂ 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းအ ကာ်း၌ခသာ်လည််းခကာင််း ြ  တ်ဆက်ခဆာင်ရ က်ြှုြ ာ်း   ိုြ ိုအာ်းခကာင််းလာ 

ခစရန် သဘာဝခဘ်းခလ ာ  ေါ်းခရ်းဆ ိုင်ရာန ိုငင်ံတကာြဟာဗ ျူဟာ (International Strategy for 

Disaster Reduction) က ို ြ ြှတ်ြ   က ေါသည်။ ၂၀၀၂ ြိုနှစ်တ င် ထိုတ်မ န်ြ  သည ် Johannesburg 

Declaration and Plan of implementation of the World Summit on Sustainable 

Development (2002) က ို စဉ်ဆက်ြမ တ်ြ ံွေ့မြ  ်းတ ို်းတက်ြှု ခြာခ်ဆာင်န ိုငခ်ရ်းအတ က် အဓ က 

ဦ်းစာ်းခ ်းခရ်းဆ  ထာ်းမ ီ်း ြ ံွေ့မြ  ်းြှုအရှ န်အဟိုန်ြ ာ်းက ို အဟနို့်အတာ်းမြစ်ခစသည ် သဘာဝခဘ်း 
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အနတရာယ်ြ ာ်းြှ ခလ ာ နည််းသက်သာခစခရ်းအတ က် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

လို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းခရ်းဆ  ြ   ေါသည်။ ၎င််းခ ကညာစာတြ််းသည် ၂၁ ရာစိုတ င် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းြှ   ိုြ ိုခဘ်းကင််းလံိုခြံ ခသာ ကြ္ာကကီ်းမြစ်လာခစခရ်းအတ က် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာ ယ်ကက  တင်ကာက ယ်ြှု၊ ကက  တငမ် ငဆ်င်ြှု၊ တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ြှုနှင ် မ န်လည် 

ထူခထာင်ြှု လို ်ငန််းြ ာ်းက ို အာ်းလံို်း ူ်းခ ေါင််း  ေါဝင်ခသာနည််းလြ််းမြင ် ခဆာငရ် က်န ိုငခ်စရန် 

တ ိုက်တ န််းထာ်းမြင််းမြစ် ေါသည်။ 

၁၄။ ၂၀၀၅ ြိုနှစ်၊ ဇန်နဝေါရီလတ င် ဂ  န်န ိုငင်ံ၊က ိုခဘ်း၌မ  လို ်ြ  သည ် သဘာဝခဘ်းခလ ာ  ေါ်းခရ်း 

ကြ္ာ ညီလာြံ(World Conference on Disaster Reduction) က ၂၀၀၅ ြိုနှစ်ြှ ၂၀၁၅ ြိုနှစ်အထ  

ကာလအတ င််း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းရြှုြ ာ်းြှ ခလ ာ  ေါ်းသက်သာခစရန် 

ခဆာငရ် က်သ ာ်းြည ် ကြ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာအခသ်းစ တ်စီြံြ ကမ်ြစ်ခသာ ယ ိုဂ ို ြူခဘာင်လို ်ငန််းစဉ် 

(၂၀၀၅ - ၂၀၁၅) (Hyogo Framework for Action (2005-2015) - HFA) က ို ြ ြှတ်ြ   က ေါသည်။ 

ယ ိုဂ ိုြခူဘာငလ်ို ်ငန််းစဉ်တ င် သဘာဝခဘ်းခလ ာ  ေါ်းခရ်းက ို န ိုင်ငနံှင ် ခေသ၏ ဦ်းစာ်းခ ်းအမြစ် 

ခဆာငရ် က်ရန်၊ ကက  တင်သတ ခ ်းစနစ် တ ို်းတက်လာခစရန်နှင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြ ခြာထ်ိုတ်၊ 

ဆန််းစစ်၊ ခစာင ် ကည ်ခလ လာရန်၊ ခဘ်းကင််းလံိုခြံ မ ီ်း ခဘ်းေဏ်ြံန ိုင်ရညရ်ှ ခသာ ယဉ်ခက ်းြှု 

ခ ေါ်ထ န််းလာခရ်းအတ က်  ညာခရ်းဆ ိုငရ်ာ စ ြ််းခဆာင်ရည်ြ ာ်းက ို အသံို်းြ ရန်၊ ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်း 

န ိုငခ်မြြ ာ်းက ို ခလ ာ ြ ရန်နှင ် ကက  တငမ် ငဆ်င်ြှုအခလ အထြ ာ်း အာ်းခကာင််းလာခစမြင််းမြင ် 

ထ ခရာက်စ ာတံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်စသည်တ ိုို့က ို ခဆာငရ် က်သ ာ်းြည ် ဦ်းစာ်းခ ်း နယ် ယ်ြ ာ်း 

က ို ေါ ထည ်သ င််းသတ်ြှတ်ထာ်းြ   ေါသည်။  

၁၅။ ယ ိုဂ ိုြခူဘာင်လို ်ငန််းစဉ်(၂၀၀၅-၂၀၁၅)အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာငရ် က်န ိုငြ်ှု၏ ဆက်ြံြှု 

အမြစ ်ကြ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာြူခဘာငမ်ြစ်ခသာ ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်း 

ဆ ိုင်ရာ ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာင် (၂၀၁၅ -၂၀၃၀) (Sendai Framework on Disaster Risk Reduction- 
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SFDRR (2015-2030)) က ို ၂၀၁၅ ြိုနှစ်၊ ြတ်လတ င ် ဂ  န်န ိုငင်ံ၊ ဆန်ေ ိုင််း၌ မ  လို ်ြ  သည ် 

တတ ယအကက ြ်ခမြာက် ကိုလသြဂဂ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ  

ခရ်း ကြ္ာ ညီလာြ ံ(The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction- WCDRR) 

ကကီ်းတ င် ြ ြှတ်န ိုငြ်   ေါသည်။  ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာငသ်ည် ၂၀၁၅ ြိုနှစ်အလ န်ကာလြ ာ်း၌ ကြ္ာ န ိုင်ငံ 

အာ်းလံို်းနှင ်  ေါဝင ်တ်သက်သူတ ိုင််းက သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြ 

ခလ ာ ြ ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို အရှ န်အဟိုန်မြင ် ဆက်လက်ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်စမြင််းမြင ် ခတာင ်တင််း 

ြ ိုင်ြာြှုရှ သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခလ ာ  ေါ်းသက်သာခစရန်နှင ် အသက်အ ို်းအ ြ်၊ အသက်ခြ ်း 

ဝြ််းခက ာင််းြှု၊ က န််းြာခရ်းကဏ္ဍြ ာ်းနှင ် လူတစ်ဦ်းြ င််းမြစ်ခစ၊ စီ်း  ာ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ ရ ်ရ ာ 

အသ ိုက်အဝန််းြ ာ်းနှင ် န ိုငင်အံလ ိုက်မြစ်ခစ စီ်း  ာ်းခရ်း၊ လူြှုခရ်း၊ ယဉ်ခက ်းြှုနှင်  သဘာဝ 

 တ်ဝန််းက င်ဆ ိုင်ရာ အရင််းအနှီ်းြ ာ်းအခ ေါ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်   က်စီ်း 

ဆံို်းရံှု်းရြှုြ ာ်းြှ ခလ ာ နည််းသက်သာခစရန် ရည်ရ ယလ် က် ဦ်းစာ်းခ ်းကဏ္ဍ(၄)ြိုက ို သတ်ြှတ်ြ   

 ေါသည်။  

နဒသတွ င ်းအ ဆင   မူနဘ  င မျ ်း 

၁၆။ အာရှခေသသည် စီ်း  ာ်းခရ်းြ ံွံ့ဖြ  ်းတ ို်းတ က်လာြှုနှ င ် ဆင််းရ န ြ််း ေါ်းြှုြ ာ်းက ို ခလ ာ ြ လာန ိုင်  

သည ်နည််းတူ အမြာ်းတစ်ြက်တ င်လည််း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်အြ   ်းြ   ်း မြစ်ခ ေါ်က ခရာက်မြင််း 

မ ာ်းက ိုလည််း ရင်ဆ ိုင်ကကံ ခတ ွေ့ရလ က်ရှ သည်။ အာရှခေသအတ င််း အထူ်းသမြင ် အာဆီယံ 

အြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်း တည်ရှ ရာခေသြ ာ်းသည် သဘာဝခဘ်းြ   ်းစံို ြ ကာြဏမြစ်  ာ်းခလ ရှ မ ်ီး 

ကြ္ာခ ေါ်၌ သဘာဝခဘ်းအမြစ်အြ ာ်းဆံို်းခေသြ ာ်း င်မြစ် ေါသည်။ သ ိုို့မြစ်ရာ အခရှွေ့ခတာင်အာရှ 

န ိုငင်ြံ ာ်းအသင််း (ASEAN) အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငြံ ာ်းအခနမြင ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းြှ ရင်ဆ ိုင်       

တံိုို့မ န်ရာတ င ်စိုခ ေါင််းအာ်းမြင ် စီြံခဆာင်ရ က်န ိုင်ခရ်းက ို ကက  ်း ြ််းြ  ရာ ၁၉၇၆ ြိုနှစ်တ င် ထိုတ်မ န် 

ခ ကညာြ  သည ် ASEAN CONCORD ၌ အာဆီယံအြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငြံ ာ်းအ ကာ်း  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ြှု 
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ရညရ် ယြ် က်နှင  ် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းတ င် အြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်းအခနမြင ် သဘာဝခဘ်းေဏ် 

ထ ြ ိုက်ြံစာ်းရသည  ် အြ  ွေ့ဝငန် ိုငင်ံအာ်း ကူညီကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို တတ်န ိုင်သြ  အကူ 

အညီခ ်းန ိုင်ရန် ထည ်သ င််းသတ်ြှတ်ြ   ေါသည်။ အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငံတစ်ြို၌ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

မြစ်  ာ်းက ခရာကြ်   ေါက အမြာ်းအြ  ွေ့ဝငန် ိုငင်ံြ ာ်းအခနမြင ် လ ိုအ ်ခသာ အကူအညီြ ာ်း  ံ   ို်းခ ်း 

ရာ၌ ထ ခရာက်လ င်မြန်ြှုရှ ခစရန် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်ခ ေါ်ြှု၌ အမ န်အလှန်အကူအညီ 

ခ ်းခရ်းဆ ိုင်ရာ အာဆီယံခ ကညာစာတြ််း (ASEAN Declaration on Mutual Assistance on 

Natural Disasters)က ို ေါ  ထိုတ်မ န်ခ ကညာြ   ေါသည်။ အာဆီယံခေသသည် ခတာြီ်းခလာင်ကျွြ််း 

မြင််းခ ကာင  ် ြီ်းြ ို်းခင ွေ့အနတရာယ်က ို နှစ်စဉ်ရင်ဆ ိုင ်ကရခလ ရှ ရာ ခတာြီ်းခလာင်ကျွြ််းမြင််းြှ 

ကက  တငက်ာက ယ်မြင််း၊ ခစာင ် ကည ်မြင််း၊ ခလ ာ  ေါ်းသက်သာခစရန် ခဆာငရ် က်မြင််း စသည်တ ိုို့က ို 

အြ  ွေ့ဝင ် န ိုင်ငြံ ာ်းအ ကာ်း  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ြှုနှင ် စ ်လ ဉ််း၍ ၂၀၀၂ ြိုနှစ်တ င် ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) က ို အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငံြ ာ်းက လက်ြှတ် 

ခရ်းထ ို်းြ   က ေါသည်။  

၁၇။ ၂၀၀၄ ြိုနှစ်၊ ေီဇငဘ်ာလတ င် အ နဒ ယသြိုေဒရာအတ င််း မြစ်ခ ေါ်ြ  သည ် အင်အာ်းမ င််း 

ငလ ငန်ှင  ် ဆူနာြီခ ကာင ် အင်ေ ိုနီ်းရှာ်းန ိုင်ငံနှင ် ထ ိုင််းန ိုင်ငတံ ိုို့တ င် လူအခသအခ  ာကန်ှင ် ထ ြ ိုက် 

ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းမြစ်ခ ေါ်ြံစာ်းြ  ရသမြင ် ၂၀၀၅ ြိုနှစ်၊ ဇန်နဝေါရီလတ င် အာဆီယံခြေါင််းခဆာင်ြ ာ်း 

အထူ်းအစည််းအခဝ်းတစ်ရ ်က ိုက င််း ြ  မ ီ်း လူသာ်းြ င််းစာနာြှု အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနြ ာ်း၌ 

န ိုငင်တံကာက  ေါဝငသ်ည ် တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်း မ  လို ်ရာတ င် ကကံ ခတ ွေ့ရခသာ  ူ်းခ ေါင််း 

ခဆာငရ် က်ခရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၏အခရ်း ေါြှုက ို အခလ်းအနက်ထာ်းခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်၊ သဘာဝ 

ခဘ်းေဏ်ြံစာ်းရသည ် န ိုငင်ြံ ာ်းအာ်း ဘဏ္ဍာခင နှင ် နည််း ညာအခထာက်အ ံ ခ ်းန ိုငရ်န်၊ ခေသ 

ဆ ိုင်ရာအဆင ်၊ န ိုင်ငအံဆင ြ်ှစ၍ အဆင ်အာ်းလံို်းတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံ 

ြနိ်ု့ြ  ြှုနှင ်စ ်လ ဉ််းသည ် အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်းနှင ် စ ြ််းခဆာင်ရည်ြ ာ်း   ိုြ ိုြ ိုင်ြာ 
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မြစ်ထ န််းလာန ိုငခ်စရန်စသည်တ ိုို့  ေါဝငသ်ည ် Declaration on Action to Strengthen 

Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention က ို ထိုတ်မ န် ခ ကညာ 

ြ   ေါသည်။ 

၁၈။ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနှင ် အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ြှုဆ ိုင်ရာအာဆီယံသခဘာတူညီြ က် 

(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response -AADMER) က ို 

အာဆီယံအြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်းြှ န ိုငင်မံြာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းြ ာ်းက ၂၀၀၅ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုငလ်(၂၆)ရက်ခနို့တ င် 

လာ အ ုန ုင်ငံ ၌ သခဘာတူလကြ်ှတ်ခရ်းထ ို်းြ  မ ီ်း ၂၀၀၉ ြိုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ (၂၄)ရက်ခနို့တ င် 

အတည်မ  ြ   ေါသည်။ AADMER သည် အာဆီယံခေသတ င််း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် 

ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်းနှင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် ြူဝေါေ  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

အဓ က ခက ာရ ို်းြဏ္ဍ  င်မြစ်မ ီ်း သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် အသက်ဆံို်းရံှု်းြှု၊ လူြှုစီ်း  ာ်းခရ်းနှင ် သဘာဝ 

 တ်ဝန််းက င်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းရြှုြ ာ်းက ို သ သ သာသာ ခလ ာ နည််းသက်သာခစရန်နှင ် သဘာဝခဘ်း 

အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနြ ာ်း၌ န ိုငင်ံအလ ိုက ်ညီညီည တ်ည တ် စိုခ ေါင််းအာ်းထိုတ်ြှုနှင ် ခေသတ င််းနှင ် 

န ိုငင်တံကာ ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ြှုြ ာ်းက ို   ိုြ ိုအာ်းခကာင််းလာခစရန် လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်းက ို ြ ြှတ် 

ခြာခ်ဆာငခ် ်းန ိုငရ်န်မြစ် ေါသည်။ AADMER သခဘာတူစာြ   ်၏ လို ်ငန််းအစီအစဉ် (AADMER 

Work Programme) ြ ာ်းက ို နှစ်အ  ိုင််းအမြာ်းအလ ိုက် ခဆာငရ် က်လာြ  ရာ ၂၀၁၀-၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆-

၂၀၂၀ နှင  ် ယြိုလက်ရှ တ င် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ က ို စတင ် အခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်လ က်ရှ  

 ေါသည်။ အာဆီယံသည် ခေသတ င််းသာြက အာဆီယံခေသမ င ်၌ ေါ မြစ်ခ ေါ်ခသာ သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းက ို တညီတည တ်အတူတက  ရင်ဆ ိုင်တံိုို့မ န်သ ာ်းြည် ဆ ိုခသာြူမြစ်သည ် “On e  

AS EAN, One  Re sponse” က ို ေါ ြ ြှတ်ထာ်းရှ  ေါသည်။ 

န္ိိုင ငနံတ   အ ဆင   ဥပန ဒ မူနဘ င မျ ်း 

၁၉။ မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ြ ံွေ့မြ  ်းတ ို်းတက်ြှုဆ ိုငရ်ာနှင ် ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြ  
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ခလ ာ ြ ခရ်းဆ ိုငရ်ာအစီအြံြ ာ်းက ို ၂၀၀၈ ြိုနှစ် ခနာက ် ိုင််းြှစတင၍်အရှ န်အဟိုန်မြင ် ခဆာင်ရ က် 

လာြ  ရာ “မြန်ြာန ိုငင်ံခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်း လို ်ငန််းစီြံြ က် 

(Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction-M APDRR )” က ို ၂၀၁၂ ြိုနှစ်တ င် 

ကြ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာအဆင ် ယ ိုဂ ိုြခူဘာငလ်ို ်ငန််းစဉ် (HFA) ေါ လ ိုက်နာခဆာင်ရ က်ရြည ် ရည်ြှန််း 

ြ က်ြ ာ်းနှင ်အညီခရ်းဆ  ခဆာငရ် က်ြ   ေါသည်။ ဆက်လက်၍ “လူူ့အသက်ဆံို်းရံှု်းရြှုြ ာ်း၊ စီ်း  ာ်းခရ်း၊ 

ယဉ်ခက ်းြှုအခြ အနှစ်နှင ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င်က ို ကာက ယ်ခစာင ်ခရှာက်ခ ်းမြင််းမြင ် စဉ်ဆက် 

ြမ တ်ြ ွံေ့မြ  ်းတ ို်းတက်သည ်မြန်ြာန ိုင်ငမံြစ်ခ ေါ်လာခစရန်” ခြ ာ်ြှန််းြ က်ထာ်းရှ လ က် ၂၀၁၇ ြိုနှစ် 

တ င ်MAPDRR ေိုတ ယအကက ြ်ထ ြ်ံခရ်းဆ  အခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်ြ   ေါသည်။  

၂၀။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်မြစ်ခ ေါ်လာန ိုင်သည ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်း ခလ ာ  ေါ်းခရ်း 

အတ က် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို စနစ်တက  ထ ခရာကလ် ငမ်ြန်စ ာ အခကာင်အထည်ခြာ် 

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်၊ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီနှင ် ခေသဆ ိုင်ရာအြ  ွေ့ြ ာ်းအာ်း ြ  ွေ့စည််းခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်၊ 

မ ည်တ င််း မ ည် အစ ို်းရဌာန၊ အစ ို်းရအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ လူြှုကရ်းအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ အစ ို်းရ 

ြဟိုတ်ခသာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ အမ ည်မ ည်ဆ ိုင်ရာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ န ိုငင်ရံ ်မြာ်းခေသတ င််း 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းစသည်တ ိုို့နှင ် ညြှ န ှုင််း ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န်နှင ် ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအာ်း   ိုြ ို 

ခကာင််းြ န်သည ် လူခနြှုဘဝရရှ ခစခရ်းအတ က် က န််းြာခရ်း၊  ညာခရ်း၊ လူြှုခရ်းနှင  ်အသက်ခြ ်း 

ဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း စီစဉ်ခဆာင်ရ က်ခ ်းန ိုင်ရန်စခသာ ရည်ရ ယ်ြ က်ြ ာ်းမြင ်  သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ(၂၀၁၃)နှင ် နည််းဥ ခေြ ာ်း(၂၀၁၅)တ ိုို့က ိုလည််း မ ဋ္ဌာန််း 

ထာ်းရှ  ေါသည်။  

၂၁။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင ် ရာသီဥတိုခမ ာင််းလ ြှုြ ာ်းခ ကာင ် မြစ်ခ ေါ်လာသည ် ခဘ်း 

အနတရာယ်ြ ာ်း၏ သက်ခရာကြ်ှုြ ာ်းက ို ရငဆ် ိုငတ်ံိုို့မ န်ရာတ င် မ ည်သူလူထိုက ို ဗဟ ိုမ  လ က် 

အာ်းလံို်း ူ်းခ ေါင််း ေါဝင်သည ် ခရရှည်တည်တံ ခသာ လူြှုစီ်း  ာ်းြ ံွေ့မြ  ်းတ ို်းတက်ြှုြ ာ်း ရရှ န ိုင်ခစရန် 
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“မြန်ြာန ိုငင်မံ ည်သူလူထို သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်ရင်ဆ ိုငတ်ံိုို့မ န်န ိုင်စ ြ််းမြင ြ်ာ်းခစခရ်း အြ   ်းသာ်း 

အဆင  ် ြူခဘာင် (M yan m ar Nati o nal  Frame w o rk f o r Co m m unit y Re sil i e nce )” က ိုလည််း 

၂၀၁၇ ြိုနှစ်တ င် အတည်မ  န ိုငြ်   ေါသည်။  

၂၂။ ငလ ငခ်ဘ်းအနတရ ာယ်မြစ်  ာ်းန ိုင်ခမြမြင ်ြာ်းသည ် မြန်ြာန ိုင်ငံတ င ် ငလ ငခ်ဘ်းအနတရာယ် 

ခ ကာင  ် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်း အနည််းဆံို်းမြစ်ခစရန်၊ လူူ့အသက် ဆံို်းရံှု်းရြှုြ ာ်း ခလ ာ ြ  

န ိုငရ်န်နှင ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုကကီ်းြာ်းသည ် ငလ ငမ်ြစ်  ာ်းမ ီ်းခနာက်တ င် ထ ြ ိုက်ြံစာ်းရြှုြ ာ်းအာ်း 

ြူလအခမြအခနသ ိုို့ မ န်လည်ခရာကရ်ှ ခစခရ်းအတ က် အြ  န်နှင တ်စ်ခမ ်းညီ ခဆာငရ် က်သ ာ်း 

န ိုငရ်န်စခသာ ရညရ် ယ်ြ က်ြ ာ်းမြင ် “အြ   ်းသာ်းအဆင ်ငလ ငခ်ဘ်းအနတရာယ် ကက  တငမ် ငဆ်ငခ်ရ်း 

နှင  ်တံိုို့မ န်ခရ်းစီြံြ က်” အာ်း ၂၀၁၉ ြိုနှစ်၌ ခရ်းဆ  ထိုတ်မ န်ြ   ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

အခန ်း(၂ ) 

မမန မ န္ိိုင ငနံ္ှင   သဘ ဝ နဘ်းအန္တ ရ ယ မျ ်း 

မမန မ န္ိိုင ငံ ၏ သဘ  ဝနဘ်း အန္တရ ယ မ ြစ ပွ ်းန္ိို င မှုအနမခ အနန 

၂၃။ မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ရာသီဥတိုခမ ာင််းလ ြှုခ ကာင ်မြစ်  ာ်းသည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

အြ   ်းြ   ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်း သ သာထင်ရှာ်းစ ာ ြံစာ်းရသည ်န ိုငင်တံစ်န ိုင်ငမံြစ် ေါသည်။ 

ကြ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာ ရာသီဥတိုခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြအည န််းက န််း၂၀၂၁ (Global Climate Risk 

Index 2021) ၏ ၂၀၀၀ မ ည ်နှစ်ြှ ၂၀၁၉ ြိုနှစ်အထ  ခလ လာခတ ွေ့ရှ ြှုအရ ရာသီဥတိုခမ ာင််း 

လ ြှုခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြတ င်   ာတ ိုရီက ိုန ိုင်ငံ၊ မြန်ြာန ိုင်ငံနှ င ် ခဟတီန ိုင်ငံတ  ု သ ည် 

အစဉ ်အလ ု က် ဆံု်းရံှု်းန  ုင် ကပခ အပမင ်ဆံု်း အပြစ် သ တ ်မှတ်ခံထာ်းရပ သ ည်။  

၂၄။ Regional Consultative Group (RCG) on Humanitarian Civil-Military Coordination 

for Asia and the Pacific ၏ကြာပ်ပ မှုအရ မြန်ြာန ိုငင်ံသည် အာရှတ ိုက်၏ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

မြစ်  ာ်းြှု အမြင ်ဆံို်း(၅)န ိုငင်တံ င် ဘဂဂလာ်းခေ ရှ်၊ နီခ ေါ၊ အင်ေ ိုနီ်းရှာ်း၊ ြ လစ်  ိုင်န ိုငင်တံ ိုို့နှင ်အတူ 

 ေါဝင်လ က်ရှ  ေါသည်။ 

၂၅။ မြန်ြာန ိုင်ငတံ င် မြစ်  ာ်းခလ ရှ သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင ် ခေသအလ ိုက် 

က ခရာကမ်ြစ်  ာ်းန ိုင်ြှုအခမြအခနက ို ခလ လာသံို်းသ ်ရာ ခအာက ်ေါအတ ိုင််း ခတ ွေ့ရှ ရ ေါသည်- 

(က)  မီ်းနဘ်း။  န ိုငင်တံစ်ဝန််းမြစ်  ာ်းန ိုင် ေါသည်။ တစ်နှစ် တ်လံို်းမြစ်  ာ်းန ိုငမ် ီ်း 

 ူမ င််းခမြာကခ်သ ွေ့သည ် ခန ရာသီကာလြ ာ်းတ င်   ိုြ ိုမြစ်  ာ်း ေါသည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံ 

အလယ်  ိုင််း ြ ို်းခြေါင်ခရရှာ်းခေသြ ာ်း၊ လူခနထူထ ်သည ် ခေသြ ာ်းတ င် ြီ်းခဘ်း 

အနတရာယ်က ို   ိုြ ိုသတ မ  ရန်လ ိုအ ် ေါသည်။ 

( ြ) နရနဘ်း။ အဓ ကအာ်းမြင ် ဇ န်လ၊ ဇူလ ိုငလ်၊ ဩဂိုတ်လြ ာ်းတ င် ခရကကီ်း 

ခရလ ံြှုြ ာ်း မြစ်ခလ ရှ မ ီ်း   မြစ်ကကီ်း(၄)သ ယ်မြစ်ခသာ  ဧရာဝတီမြစ်၊ ြ င််းတ င််းမြစ်၊  



14 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

စစ်ခတာင််းမြစ်၊ သံလ င်မြစ်ခ ကာင််းြ ာ်းတစ်ခလ ာကရ်ှ  ဆက်စ ်ခနရာခေသြ ာ်း 

တ င် မြစ်  ာ်းခလ ရှ သည်က ိုခတ ွေ့ရှ ရ ေါသည်။ ၂၀၁၅ ြိုနှစ်တ င် တစ်န ိုင်ငံလံို်း အတ ိုင််း 

အတာမြင ် ခရကကီ်းခရလ ံြှုြ ာ်းမြစ်  ာ်းြ  မ ီ်းခနာက် ကမ္ာ ရာ သီဥတ ုကပပ ာင််း လ လ ာမှု 

နှင အ်တူ တစ်န ိုင်ငံလံို်းနီ်း ေါ်း ခရကကီ်းခရလ ံြှုြ ာ်း မြစ်  ာ်းလ ာလ က်ရှ သည်က ိုလည််း 

ခတ ွေ့ရှ ရ ေါသည်။ 

( ဂ) မိုန တိိုင ်းနဘ်း။      ဧရာဝတီတ ိုင််းခေသကကီ်း (မြစ်ဝကျွန််းခ ေါ်ခေသ)၊ ရြ ိုင်မ ည်နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းခေသကကီ်းတ ိုို့သည် ြိုန်တ ိုင််းြ ာ်းဝငခ်ရာကတ် ိုက်ြတ်န ိုငြ်ှု အြ ာ်းဆံို်း 

မြစ်မ ီ်း   ြူ်းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ြ န်မ ည်နယ်၊ ကရင်မ ည်နယ်၊တနသဂာရီတ ိုင််းခေသကကီ်း 

တ ိုို့သည်လည််း ြိုန်တ ိုင််းအနတရာယ်က ခရာကန် ိုင်သည ် ခေသြ ာ်းမြစ် ေါသည်။ 

(ဃ) နလမပ င ်းနဘ်း။       န ိုငင်တံစ်ဝန််း မြစ်  ာ်းန ိုငမ် ီ်း နှစ်စဉ် ြတ်လ၊ ဧမ ီလ၊ ခြလ 

တ ိုို့တ င် အြ ာ်းဆံို်းမြစ်  ာ်းသည်က ိုခတ ွေ့ရှ ရ ေါသည်။ 

( င)  နမမင လျင နဘ်း။  မြန်ြာန ိုင်ငံသည် အဓ ကမ တ်ခရ ွေ့ခ ကာကကီ်းတစ်ြိုမြစ်ခသာ 

စစ်က ိုင််းမ တ်ခရ ွေ့နှင  ် အမြာ်းခသာငလ ငမ် တ်ခရ ွေ့ခ ကာငယ်ြ ာ်းတည်ရှ ခနသည ် 

အတ က် ငလ ငခ်ဘ်းအနတရာယ်ကကီ်းြာ်းသည ်န ိုငင်ံတစ်န ိုင်ငံမြစ် ေါသည်။ ငလ ငခ်ဘ်း 

အနတရာယ်သည်တစ်န ိုငင်ံလံို်းတ င်မြစ်  ာ်းန ိုငမ် ီ်း စစ်က ိုင််းမ တ်ခရ ွေ့ခ ကာတစ်ခလ ာက် 

ရှ  မြ  ွေ့/ ရ ာြ ာ်း၊ လူဦ်းခရထူထ ်မ ီ်း အထ မ်ြင ်အခဆာက်အအံို ြ ာ်းမ ာ်းစ ာရှ ခန 

သည ် မြ  ွေ့ကကီ်းြ ာ်းအခနမြင ် အထူ်းဂရိုမ  ရြည ် ခနရာခေသြ ာ်းမြစ် ေါသည်။  

( စ) ဆူနောမီနဘ်း။     င်လယ် ကြ််းမ ငတ် င် အင်အာ်းမ င််းခမြငလ င်လှု ်ရာြှ ဆက်စ ် 

မြစ်ခ ေါ်သည ် ဆူနာြီခဘ်းအနတရာယ်ြှာ ကြ််းရ ို်းတန််းခေသြ ာ်းတ င် မြစ်  ာ်းန ိုင် 

 ေါသည်။ 
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(ဆ) နမမမပိြိုနဘ်း ၊ ကမ ်းမပိြို နဘ ်း ။   ဧရာဝတီမြစ်၊ ြ င််းတ င််းမြစ်၊ စစ်ခတာင််းမြစ်၊ သံလ င် 

မြစ်နှင ် အမြာ်းမြစ်ကြ််းတစ်ခလ ာက်ရှ ခေသြ ာ်းသည် ကြ််းမ   ခဘ်းြ ာ်း မြစ်  ာ်း 

န ိုငြ်ှု အြ ာ်းဆံို်းမြစ်မ ီ်း ခတာင်ခ ေါ်ခေသြ ာ်းမြစ်သည ် ကယာ်းမ ည်နယ်၊ ြ င််း 

မ ည်နယ်နှင ်ရှြ််းမ ည်နယ်တ ိုို့တ င်ခမြမ   ခဘ်း၊ခတာငမ်   ခဘ်းြ ာ်းမြစ်  ာ်းန ိုင ်ေါသည်။  

( ဇ)  လျှပ စီ်းလ က မခင ်း၊ မိို်းက ကိြို ်းပစ မခင ်း။   ြ ို်းဦ်းကာလ (ဧမ ီလနှင ် ခြလ)နှင ် ြ ို်းခနှာင််း 

ကာလ (ခအာကတ် ိုဘာလနှင ် န ိုဝငဘ်ာလ)ြ ာ်းတ င် ြ ို်းတ ြ်ခတာင်ြ ာ်း မြစ်ထ န််းြှု၊ 

လ  စ်ီ်းြ ို်းကက  ်းြ ာ်း၊ ခလ ူ၊ ခလခအ်းစီ်းခ ကာင််းြ ာ်းနှင  ်ခလထိုြမင ြ်သက်ြှုခ ကာင ် 

မြစ်ခ ေါ်လာသည  ်ြ ို်းမြ ြ််းမြင််း၊ လ  စ်ီ်းလက်မြင််း၊ ြ ို်းကက  ်း စ်မြင််းတ ိုို့သည် တစ်န ိုင်ငံ 

လံို်းတ င် မြစ်  ာ်းန ိုင်မ ီ်း ဧရာဝတီတ ိုင််းခေသကကီ်း၊   ြူ်းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ြနတခလ်းတ ိုင််း 

ခေသကကီ်း၊ စစ်က ိုင််းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းတ ိုို့တ င်   ိုြ ိုမြစ်  ာ်းသည် 

က ို ခတ ွေ့ရှ ရ ေါသည်။ 

( ဈ)  မိို်းနခါ င န ရရှ ်းနဘ်း။       အ ူ  ိုင််းြ ို်းခြေါင်ခရရှာ်းခေသြ ာ်းမြစ်သည ် ြနတခလ်းတ ိုင််း 

ခေသကကီ်း၊ စစ်က ိုင််းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းနှင ် ကယာ်းမ ည်နယ် 

တ ိုို့တ င်   ိုြ ိုမြစ်  ာ်းန ိုင ်ေါသည်။  

မမန မ န္ိိုင ငတံွင  ကျန ရ က ခွဲ သ ည   ပျက စီ်းဆံို်း ရံှု်း မှုမျ ်းမပ ်းခွဲ န သ  သဘ ဝနဘ်းအန္တ ရ ယ မျ ်း  

၂၆။ မြန်ြာန ိုင်ငတံ င်က ခရာက်ြ  သည ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းမ ာ်းြ  ခသာ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ြ ာ်းြှာ ခအာက် ေါအတ ိုင််း မြစ် ေါသည် - 

 (က) မီ်းနဘ်းမျ ်း 

(၁) ၁၉၈ ၄ ခိုန္ှစ ၊ မန္တ နလ်းမမိြိုြို့ မီ်းနဘ်း။     ၁၉၈၄ ြိုနှစ်၊ ြတ်လ(၂၄)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ြနတခလ်းမြ  ွေ့ ြီ်းခဘ်းတ င် မြ  ွေ့နယ်(၃)ြိုသ ိုို့ ကူ်းစက်ခလာင် 

ကျွြ််းြ  မ ီ်း အခဆာက်အအံို (၂၃၆၈)ြို ြီ်းခလာင်  က်စီ်းြ   ေါသည်။ 
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အ ြ်ခထာငစ်ို (၄၅၈၅)စိုြှ လူဦ်းခရ(၂၂၃၂၄)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ြ်  မ ီ်း က  ်(၇၈၀) 

သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၂) ၁၉၉၁ ခိုန္ှစ ၊ မိတထီ လ မ မိြို ြို့မီ်းနဘ်း။        ၁၉၉၁ ြိုနှစ်၊ ဧမ ီလ(၇)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ြ တထီလာမြ  ွေ့ြီ်းခဘ်းတ င် အ ြ်ခမြ(၃၂၆၁)လံို်း၊ အ ြ်ခထာင်စို 

(၅၀၂၆)စိုြှ လူဦ်းခရ(၂၅၃၇၇)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း က  ်(၆၈၅)သန််းြနို့် 

ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၃) ၁၉၉၉ ခိုန္ှစ ၊ မိိုင ်းရှ  ်းမမြိိုြို့ မီ်းနဘ်း။      ၁၉၉၉ ြိုနှစ်၊ ြတ်လ(၂၈)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ရှြ််းမ ည်နယ်၊ ြ ိုင််းရှျူ်းမြ  ွေ့ြီ်းခဘ်းတ င် အ ြ်ခမြ(၆၅၈)လံို်း၊ 

အ ြ်ခထာင်စို(၁၈၄၇)စို၊ လူဦ်းခရ(၇၄၄၅)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း လူ(၁)ဦ်း 

ခသဆံို်းြ  ကာ က  ်သန််း(၅၅၀)ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၄) ၂၀၀၁ ခိုန္ှစ ၊ မမိတ မမိြိုြို့မီ်း နဘ်း။     ၂၀၀၁ ြိုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ(၂၃)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်  ာ်းြ  ခသာ မြ တ်မြ  ွေ့ြီ်းခဘ်းတ င် အ ြ်ခမြ(၁၃၇၇)လံို်း၊ အ ြ်ခထာင်စို 

(၂၆၇၆)စို၊ လူဦ်းခရ(၁၅၄၄၃)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း  က  ်သန််း(၄၀၀၀)ြနို့် 

ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၅) ၂၀၀ ၄ ခိုန္ှစ ၊ လပတွတ မ မိြိုြို့  မီ်းနဘ်း။  ၂၀၀၄ ြိုနှစ်၊ ဇန်နဝေါရီလ(၁၀)ရက်ခနို့ 

တ င်မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ဧရာ၀တီတ ိုင််း၊ လ  တတာမြ  ွေ့ြီ်းခဘ်းတ င် အ ြ်ခမြ(၁၅၃) 

လံို်း၊ အ ြ်ခထာငစ်ို(၁၅၇)စို၊ လူဦ်းခရ(၆၃၉)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း က  ်(၂၃၅) 

သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၆) ၂၀၀၄ ခိုန္ှစ ၊ ကျြိိုက ထီ်း ရိို ်းဘိုရ ်းမီ ်းနဘ်း။     ၂၀၀၄ ြိုနှစ်၊ ဇန်နဝေါရီလ (၂၇) 

ရက်ခနို့တ င် မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ြ န်မ ည်နယ်၊ က   က်ထ ိုမြ  ွေ့နယ်၊ က   က်ထီ်းရ ို်း 

ခတာင်နှင  ် ြိုဆ ို်းခတာင် ကာ်း ြီ်းခဘ်းတ င် ဆ ိုငြ်န််း(၉၆)လံို်း၊ လူခနတ  
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(၃၀)လံို်း၊ အ ြ်ခထာငစ်ို(၁၂၆)စိုြှ လူဦ်းခရ(၅၆၃)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း လူ 

(၂၀)ဦ်း ခသဆံို်းြ  ကာ က  ်သန််း(၄၀၀)ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၇) ၂၀၀၄ ခိုန္ှစ ၊ အနြျ  က န ရနံနမမ  မီ်း နဘ်း။      ၂၀၀၄ ြိုနှစ်၊ ခြခြာ်ဝေါရီလ 

(၁၂)ရက်ခနို့တ င ် မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ရန်ကိုန်တ ိုင််း၊ တ ိုက်ကကီ်းမြ  ွေ့နယ်၊ 

အခြ ာကမ်ြ  ွေ့နယ်ြ  ၊ ခ က  န််းကန်ခြ ာင််းခက ်းရ ာအနီ်းတ င် ခတာြီ်းြှ 

အခြ ာကခ်ရနံတ င််းအြှတ် (၁၃)သ ိုို့ ြီ်းကူ်းစက်ခလာင်ကျွြ််းြ   ေါသည်။  

(၈) ၂၀၀၅ ခိုန္ှစ ၊ လိှုင မမိြိုြို့န ယ  မီ်းနဘ်း။     ၂၀၀၅ ြိုနှစ်၊ န ိုဝင်ဘာလ (၂၈) 

ရက်ခနို့တ င် ရန်ကိုန်တ ိုင််းခေသကကီ်း၊ လ ှုငမ်ြ  ွေ့နယ်၌ ခလာငက်ျွြ််းြ  ခသာ 

ြီ်းခဘ်းခ ကာင ် အ ြ်ခထာငစ်ို(၂၄၅၅)စို၊ လူဦ်းခရ(၉၁၄၅)ဦ်းြနို့် ြီ်းခဘ်း 

သင ြ်  မ ီ်း ဆံို်းရံှု်းြှုတန်ြ ို်းြှာက  ်သန််း(၈၀)ြနိ်ု့မြစ် ေါသည်။ 

(၉) ၂၀၁၁ ခိုန္ှစ ၊ မင်္ဂလ နတ  င ညနွ  မ မိြိုြို့နယ  မီ်းနဘ်း။    ၂၀၁၁ ြိုနှစ်၊ ေီဇငဘ်ာလ 

(၂၉)ရက်ခနို့တ င် ရန်ကိုန်တ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ြဂဂလာခတာင်ည နိ်ု့မြ  ွေ့နယ်၊ 

ကူ်းတ ိုို့ဆ  ်ရ ်က က်၊ ခြတတာြ န်ဂ ိုခေေါငအ်ို ်စိုရှ  TV, EVD, DVD စက်ြ ာ်း 

ထာ်းရှ သည ် ဂ ိုခေေါင်ြှစတင၍် ြီ်းခလာငမ် ီ်း  ရခဆ်းြ ာ်း သ ိုခလှာင်ထာ်းရှ  

သည ် ဂ ိုခေေါငသ် ိုို့ ြီ်းကူ်းစက်ခလာငက်ျွြ််းြှုခ ကာင ် ဂ ိုခေေါင(်၂၄)လံို်း၊ အ ြ်ခမြ 

(၉၀)လံို်း၊ အမြာ်းအခဆာကအ်အံို(၃)ြို ြီ်းခလာင ် က်စီ်းြ  မ ီ်း လူ(၂၁)ဦ်း 

ခသဆံို်း၊ (၉၀)ဦ်း ေဏ်ရာရရှ ြ  ကာ က  ်(၁၁၃.၆၀)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၁၀) ၂၀၁၆ ခိုန္ှစ ၊ နမ  ဆန မမိြိုြို့ မီ်းနဘ်း။ ၂၀၁၆ ြိုနှစ်၊ ခြခြာ်ဝေါရီလ(၄)ရက်ခနို့ 

တ င်မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ရှြ််းမ ည်နယ်၊ နြ ်ဆန်မြ  ွေ့ ြီ်းခဘ်းတ င် အ ြ်ခမြ 

(၂၀၉)လံို်း၊  အ ြ်ခထာငစ်ို(၂၉၂)စိုြှ လူဦ်းခရခ ေါင််း(၁၂၂၈)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း  

က  ်(၉၄၉)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 
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(၁၁) ၂၀၁၆ ခိုန္ှစ ၊ လပတွတ  မမြိိုြို့ မီ်းနဘ်း။ ၂၀၁၆ ြိုနှစ်၊ ခြခြာ်ဝေါရီလ(၄)ရက်ခနို့ 

တ င်မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ဧရာဝတီတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ လ  တတာမြ  ွေ့ ြီ်းခဘ်းတ င် 

အ ြ်ခမြ(၁၉၈)လံို်း၊ အ ြ်ခထာငစ်ို(၂၈၈)စို၊ လူဦ်းခရ(၁၁၉၂)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ် 

ြ  မ ီ်း က  ်(၃၂၇)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။    

(၁၂)  ၂၀၁၈ ခိုန္ှစ ၊ နရစကကိြိုမမိြိုြို့ နယ မီ်းန ဘ်း။ ၂၀၁၈ ြိုနှစ် ြတ်လ(၃)ရက်ခနို့ 

တ င်မြစ်  ာ်းြ  ခသာ ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ခရစကက  မြ  ွေ့နယ်၊ သစ်ကကီ်းခတာ 

ခက ်းရ ာ ြီ်းခဘ်းတ င် အ ြ်ခမြ (၁၆၇)လံို်း၊ အ ြ်ခထာငစ်ို (၁၆၇)စို၊ လူဦ်းခရ 

(၉၀၀)ဦ်း ြီ်းခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း က  ်(၆၃.၉၅)သန််းြနို့် ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၁၃) ၂၀၁၈ ခိုန္ှစ ၊ လိှုင သ ယ  မမြိိုြို့နယ ၊ထိန ပင အမိှုက ပံိုမီ်းနဘ်း။   (၂၁-၄-၂၀၁၈) 

ရက်ခနို့ြှ (၂-၅-၂၀၁၈)ရက်ခနို့အထ  ရန်ကိုန်တ ိုင််းခေသကကီ်း၊ လ ှုငသ်ာယာ 

မြ  ွေ့နယ်၊ ကိုလာ်းကကီ်းခက ်းရ ာအို ်စိုအတ င််းရှ  ထ န် င်စည် ငသ်ာယာ 

အြ ှုက် ံိုအတ င််း အ ူလ န်က ြှုခ ကာင ် ြီ်းခလာင်ြှုမြစ်  ာ်းြ  ရာ ြီ်းြ ို်းခင ွေ့  

ရှျူရ ှုက်ြ မ ်ီး လူ(၁)ဦ်း ခသဆံို်း၊ လူ(၂၄)ဦ်း ခဆ်းရံိုတက်ခရာက် ခဆ်းကိုသြှု 

ြံယူြ  ရ ေါသည်။ 

 (ြ) နရနဘ်း မျ ်း 

(၁) ၁၉၇ ၄ ခိုန္ှစ ၊ မမန မ န္ိိုင ငနံရနဘ်း။   ၁၉၇၄ ြိုနှစ်၊ ြ ို်းလယ်ကာလတ င် 

ြ ို်းသည််းထန်စ ာရ ာသ န််းြှုခ ကာင ် မ ည်နယ်၊တ ိုင််း (၁၂)ြိုြှ မြ  ွေ့နယ(်၁၃၃)ြို 

တ င် ခရခဘ်းမြစ်  ာ်းြ  မ ီ်း အခဆာက်အအံို (၃၅၅၄၈)လံို်း   က်စီ်းြ  ကာ 

အ ြ်ခထာင်စို(၄၂၀၈၇၄)စို၊ လူဦ်းခရ(၁၃၅၅၉၂၂)ဦ်း ခရခဘ်းသင ်ြ   ေါသည်။ 

(၂) ၁၉၉၁ ခိုန္ှစ ၊ ဧ ရ ၀တီ တိိုင ်းနရနဘ်း။    ၁၉၉၁ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ(၂၈)ရက်ခနို့ 

တ င် ဧရာ၀တီတ ိုင််း၊ ခလ်းြ က်နှာမြ  ွေ့နယ်၊ ထ န်ငူတာက   ်းခ ေါက်ြှုခ ကာင ် 
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ခရခဘ်းမြစ်  ာ်းြ  ရာ မြ  ွေ့နယ်ခ ေါင််း(၉)ြိုြှ အခဆာက်အအံို(၇၄၇၄၀)လံို်း 

ခရဝင ် က်စီ်းမ ီ်း အ ြ်ခထာငစ်ို(၈၃၇၅၃)စို၊ လူဦ်းခရ(၃၅၉၉၄၆)ဦ်း ခရခဘ်း 

သင ်ြ  ကာ  သီ်းနှံစ ိုက်    ်းဧက (၂၄၅၉၁၉)  က်စီ်းမ ီ်း က  (်၁၀၆၈.၀၉)သန််း 

ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၃) ၁၉၉၇ ခိုန္ှစ ၊ မမန မ န္ိိုင ငနံရနဘ်း။   ၁၉၉၇ ြိုနှစ်၊ ြ ို်းလယ်ကာလတ င် 

ြ ို်းသည််းထန်ြှုခ ကာင ် မ ည်နယ်၊ တ ိုင််း (၁၂)ြိုြှ မြ  ွေ့နယ်(၄၉)ြိုတ င ်

ခရခဘ်းြ ာ်းမြစ်  ာ်းြ  ရာ အခဆာက်အအံို (၈၉၈၄၆)လံို်း   က်စီ်းြ  မ ီ်း လူ 

(၂၄၃)ဦ်း ခသဆံို်းြ  ကာ အ ြ်ခထာင်စို (၉၉၁၈၄၇)စို၊ လူဦ်းခရ(၅၂၅၉၉၇)ဦ်း 

ခရခဘ်းသင ်ြ   ေါသည်။ 

(၄) ၂၀၀၁ ခိုန္ှစ ၊ ဝမ ်းတွင ်းမမြိို ြို့နယ  နရနဘ်း။         ၂၀၀၁ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုငလ် (၁)ရက် 

ခနို့တ င် ြ ို်းသည််းထန်စ ာရ ာသ န််းြှုခ ကာင ် ြ တထီလာြရ ိုင၊် ဝြ််းတ င််းမြ  ွေ့ခ ေါ် 

(၆)ရ ်က က်နှင  ် ခက ်းရ ာ(၆)ရ ာတ င ် လ  ်တစ်မ က်ခရကကီ်းြှု မြစ်  ာ်းြ  ရာ 

အ ြ်ခမြ(၄၆၃)လံို်းခြ ာ ေါမ ီ်း လူဦ်းခရ(၂၁၇၂)ဦ်း ခရခဘ်းသင ်ြ  ကာ လူ(၄၂)ဦ်း 

ခသဆံို်းြ   ေါသည်။ 

(၅) ၂၀၁၁ ခိုန္ှစ ၊ မနက်ွးတိို င ်း နဒသက ကီ်းလျှပ တစ မ ပက  နရနဘ်း။     ၂၀၁၁ ြိုနှစ်၊ 

ခအာက်တ ိုဘာလ(၁၇)ရက်ခနို့ြှစ၍ ဘဂဂလာ်း ငလ်ယ်ခအာ် ခမြာက်  ိုင််း 

တ င် မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ O2B ြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းတ င် (၁၉-

၁၀-၂၀၁၁)ရက်ခနို့နှင်  (၂၀-၁၀-၂၀၁၁)ရက်ခနို့တ ိုို့၌ ြ ို်းသည််းထန်စ ာရ ာသ န််း 

ြ  မ ီ်း ခရွှေခြ ာင််းအတ င််း ခြ ာင််းခရြ ာ်းအဆြတန်က ဆင််းြ  ရာ  ြိုကကျူ၊ 

မြ  င်၊ ခ ေါက်၊ ဆ  ်မြျူ၊ ဂနိ်ု့ခဂေါ၊ ထီ်းလင််း၊ ခက ာက်ထိုမြ  ွေ့နယ်တ ိုို့ြှ ခနအ ြ် 

(၂၅၆၁)လံို်းခရခြ ာ၊ (၉၅၄၃)လံို်း ခရမြ  ်  က်စီ်းြ  မ ီ်း လူ(၄၆)ဦ်း ခသဆံို်း၊ 
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(၁၁၅)ဦ်းခ  ာက်ဆံို်း၊ (၂၉၄၃၅)ဦ်း ခရခဘ်းသင ်ြ  ကာ က  ်(၁၅၅၉.၇၂)သန််း 

ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၆)  ၂၀၁၅ ခိုန္ှစ ၊ မမန မ န္ိို င ငံ နရနဘ်း။        ၂၀၁၅ ြိုနှစ်၊ ဇ န်လကိုန်  ိုင််းြှစ၍ 

မြန်ြာန ိုင်ငခံအာက ် ိုင််း ရြ ိုင်၊ တနသဂာရီ၊ ဧရာဝတီ၊ ကရင်နှင  ်   ြူ်းတ ိုင််း 

တ ိုို့တ င် ခရခဘ်းစတငမ်ြစ်  ာ်းြ   ေါသည်။ ထ ိုို့ခနာက် မြန်ြာန ိုင်ငံခမြာက်  ိုင််း 

ခေသြ ာ်းတ င် ၂၀၁၅ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ(၁၆)ရက်ခနို့ြှစတင်၍ ြ ို်းသည််းထန်စ ာ 

ရ ာသ န််းမြင််းနှင ် ဘဂဂလာ်းခေ ရှ်န ိုငင်တံ င် မြစ်ခ ေါ်ခနခသာ ဆ ိုင်ကလိုန််း 

က ိုြန်ခ ကာင ် ဇူလ ိုငလ်ြှ ခအာက်တ ိုဘာလအတ င််း ခနမ ည်ခတာခ်ကာင်စီ 

နယ်ခမြြှအ  က န်တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်ြ ာ်းတ င် ခရကကီ်းနစ်မြ  ်ြှု 

ြ ာ်း၊ ခမြမ   ြှုြ ာ်း မြစ်  ာ်းြ  ရာ လူ(၁၈၁)ဦ်းခသဆံို်း၊ အ ြ်ခမြ (၃၉၄၃၈)လံို်း 

ခြ ာ ေါ/    က်စီ်းြ  မ ီ်း အ ြ်ခထာငစ်ို (၄၂၅၆၀၀)စို၊ လူဦ်းခရ (၁၇၀၁၅၆၅)ဦ်း 

ခရခဘ်းသင ်ြ  ကာ က  ် (၂၂၄၈၅၃.၉၇၈) သန််းြနို့ ်ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

)၇(  ၂၀၁၈ ခိုန္ှစ ၊ ဆွ နချ  င ်း နရနဘ်း။   ၂၀၁၈ ြိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ(၂၉)ရက်ခနို့ 

တ င်   ြူ်းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ခရတာရှည်မြ  ွေ့နယ်၊ သ ိုင််းဝခြ ာင််းခက ်းရ ာအို ်စို 

ရှ  ဆ ာခြ ာင််းခရခလှာင်တြံခရ  ိုလ   ဘ နှုတ်သီ်းက   ်း   ကာ ခရကကီ်းခရလ ံ 

မြစ်  ာ်းြှုခ ကာင ်  ခရတာရှည်၊ ခတာင်င၊ူ မြျူ်းမြ  ွေ့နယ်တ ိုို့ြ ှ ခနအ ြ် (၁၈၅) 

လံို်း ခြ ာ ေါ  က်စီ်း၊ (၃၂၂)လံို်း တစ်စ တ်တစ်  ိုင််း   က်စီ်းြ  မ ီ်း အ ြ်ခထာင်စို 

(၁၇၉၅၈)စို၊ လူဦ်းခရ(၇၇၁၄၈)ဦ်းခဘ်းသင ်ြ  ကာ လူ(၇)ဦ်းခသဆံို်းြ   ေါသည်။ 

(ဂ ) မိုန တိိုင ်းနဘ်းမျ  ်း 

(၁) ၁၉၆ ၇ ခိုန္ှစ ၊ န ကျ က မြ   မိုန တိိုင ်း။        ၁၉၆၇ ြိုနှစ်၊  ခြလ (၁၅)ရက်ခနို့ြှ  

(၁၈)ရက်အထ   ခက ာက်မြျူမြ  ွေ့အနီ်းြှ   မြန်ြာ ကြ််းရ ို်းတန််းသ ိုို့   ဝငခ်ရာက် 
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 ြ  သည ် ခက ာကမ်ြျူြိုန်တ ိုင််းြှာ တစ်နာရီြ ိုင(်၁၀၀)ခက ာြ်နိ်ု့ ခလတ ိုက် 

နှုန််းမြင  ် တ ိုက်ြတ်ြ   ေါသည်။ ခက ာက်မြျူြရ ိုငန်ှင  ်  ိုသ ြ်ြရ ိုငြ် ာ်းတ င် 

တ ိုက်ြတ်ြ  မ ီ်း က  ်သန််း(၃၀)ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ  ပ သည်။ 

(၂) ၁၉၆၈ ခိုန္ှစ ၊ စစ နတွမို န တိိုင ်း။       ၁၉၆၈ ြိုနှစ်၊ ခြလ (၇)ရက်ခနို့ြှ 

(၁၀)ရက်ခနို့အထ  မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ စစ်ခတ ြိုန်တ ိုင််းကကီ်းသည် စစ်ခတ မြ  ွေ့ 

အနီ်းြှ မြန်ြာန ိုင်ငံအတ င််း ဝငခ်ရာက်ြ  ရာ စစ်ခတ မြ  ွေ့၊ ခ ေါက်ခတာမြ  ွေ့၊ 

ခမြ ံိုမြ  ွေ့၊ ြင််းမ ာ်းမြ  ွေ့နယ်ြ ာ်းြှ အ ို်းအ ြ်(၅၇၆၃၃)  က်စီ်းြ  မ ီ်း လူ(၁၀၃၇) 

ဦ်းနှင  ် ကျွ န ာ်း(၁၇၅၃၇)ခကာင် ခသဆံို်းြ  ကာ က  ်သန််း(၈၀၀)ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   

 ေါသည်။  

(၃) ၁၉၇ ၅ ခိုန္ှစ ၊ ပိုသိမ မိုန တိိုင ်း။         ၁၉၇၅ ြိုနှစ်၊ ခြလ (၅) ရက်ခနို့ြှ (၇) 

ရက်ခနို့အထ  မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ  ိုသ ြ်ြိုန်တ ိုင််းကကီ်းသည် မြန်ြာန ိုငင်ံအတ င််း 

သ ိုို့  ိုသ ြ်မြ  ွေ့အနီ်းြှ ဝငခ်ရာကြ်  ရာ အ ို်းအ ြ်(၂၄၆၇၀၀)လံို်း  က်စီ်းြ  မ ီ်း 

လူ(၃၀၃)ဦ်းနှင ် ကျွ န ာ်း(၁၀၁၉၁)ခကာင် ခသဆံို်းြ  ကာ က  ်(၇၇၆.၅)သန််း 

ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။  

(၄) ၁၉၇၈ ခိုန္ှစ ၊ နကျ  က မြ  မိုန တိိုင ်း။    ၁၉၇၈ ြိုနှစ်၊ ခြလ(၁၂)ရက်ခနို့ြှ(၁၇) 

ရက်ခနို့အထ မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ ခက ာက်မြျူြိုန်တ ိုင််းသည် မြန်ြာန ိုငင်ံအတ င််း 

သ ိုို့ ခက ာကမ်ြျူမြ  ွေ့အနီ်းြှ ဝငခ်ရာကြ်  ရာ ခက ာက်မြျူမြ  ွေ့ရှ  အခဆာက်အအံို 

ြ ာ်း၏ (၉၀%)ြနိ်ု့   က်စီ်းခစမ ီ်း က  ်သန််း(၂၀)ြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၅) ၁၉၈၂ ခိုန္ှစ ၊ င်္ွမိုန တိို င ်း။      ၁၉၈၂ ြိုနှစ်၊ ခြလ(၄)ရက်ခနို့တ င် ဂ ြိုန်တ ိုင််း 

သည် မြန်ြာန ိုငင်ံအတ င််းသ ိုို့ ဂ မြ  ွေ့အနီ်းြှ ဝငခ်ရာက်ြ  ရာ ရြ ိုင်မ ည်နယ်၊ 

ဂ မြ  ွေ့နယ်အ ေါအဝင် မြ  ွေ့နယ်(၆)မြ  ွေ့နယ်အတ င််းရှ  လူခနအခဆာက်အအံို၊ 
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ခလှ၊ သခဘဂာ၊ ကျွ ၊ န ာ်းြ ာ်း   က်စီ်းြ  မ ီ်း လူ(၅) ဦ်း ခသဆံို်းြ  ကာ က  ် 

(၇၀.၅၅) သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။  

(၆) ၂၀၀၄ ခိုန္ှစ ၊ စစ နတွမိုန တိိုင ်း။       ၂၀၀၄ ြိုနှစ်၊ ခြလ (၁၉)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ စစ်ခတ ြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ရြ ိုင်မ ည်နယ်၊ စစ်ခတ မြ  ွေ့၊ 

ခမြ ံိုမြ  ွေ့၊ ြင််းမ ာ်းမြ  ွေ့၊ ခ ေါက်ခတာမြ  ွေ့နှင ် ခက ာကမ်ြျူမြ  ွေ့ြ ာ်းရှ  အ ြ်ခမြ 

(၄၆၂၈)လံို်း  က်စီ်းြ  မ ီ်း အ ြ်ခထာင်စို(၄၆၂၈)စို၊ လူဦ်းခရ(၂၄၂၄၈)ဦ်း 

ခဘ်းသင ်ြ  ကာ လူ(၂၀၅)ဦ်းခသဆံို်းြ  မ ီ်း က  ်(၁၈၃.၄၁)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   

 ေါသည်။ 

(၇) ၂၀၀၆ ခိုန္ှစ ၊ မ လ မို န တိိုင ်း။   ၂၀၀၆ ြိုနစှ်၊ ခြလ (၂၄)ရက်ခနို့ြှ 

(၂၉)ရက်ခနို့အတ င််းမြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ ြာလာြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ဧရာ၀တီတ ိုင််း၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််း၊ ရြ ိုင်မ ည်နယ်တ ိုို့တ င်  လူဦ်းခရ(၄၂၈၅၆)ဦ်း ခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း 

လူ(၃၇)ဦ်း ခသဆံို်း၊ (၂၃)ဦ်း ေဏရ်ာရရှ ြ  ကာ  က  (်၁၂၆၃.၈၉)သန််းြနို့် 

ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၈) ၂၀၀၇ ခိုန္ှစ ၊ (AKASH) မိုန တိိုင ်း။      ၂၀၀၇ ြိုနှစ်၊ ခြလ(၁၁)ရက်ခနို့ြှ 

(၁၅)ရက်ခနို့အထ မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ (AKASH)ြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ရြ ိုငမ် ည်နယ်၊ 

စစ်ခတ ြရ ိုင်၊ ခက ာကမ်ြျူြရ ိုငတ် ိုို့တ င် လူဦ်းခရ(၁၀၅၇၀)ဦ်း ခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း 

လူ(၁၄)ဦ်း ခသဆံို်း၊  (၁၇)ဦ်း ခ  ာကဆ်ံို်းြ  ကာ က  ်(၅၈၉.၂၇၂)သန််းြနို့် 

ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၉) ၂၀၀၈ ခိုန္ှစ ၊ နောင်္စ မိုန တိိုင ်း။      ၂၀၀၈ ြိုနှစ်၊ ခြလ(၂)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ နာဂစ်ြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ဧရာ၀တီတ ိုင််း၊ ရန်ကိုန်တ ိုင််း၊ 

ကရင်မ ည်နယ်၊   ြူ်းတ ိုင််း၊ ြ န်မ ည်နယ်တ ိုို့တ င် လူဦ်းခရ(၈၀၀၀၀၀)ခက ာ် 
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ခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း လူ(၈၄၅၃၇)ဦ်းခသဆံို်း၊ (၅၃၈၃၆)ဦ်းခ  ာက်ဆံို်း၊(၁၉၃၅၉)ဦ်း 

ေဏရ်ာရရှ ြ  ကာ က  ်(၁၁)ထရီလီယံြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၁၀)  ၂၀၁၀ ခိုန္ှစ ၊ င်္ီရမိိုန တိိုင ်း ။    ၂၀၁၀ ြိုနှစ်၊ ခအာက်တ ိုဘာလ (၂၂)ရက်ခနို့ 

တ င် မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ ဂီရ ြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ရြ ိုငမ် ည်နယ်၊ ြခက ်းတ ိုင််း 

ခေသကကီ်းနှင  ် ြနတခလ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းတ ိုို့တ င ် အ ြ်ခမြ(၄၈၄၂၄)လံို်း ထ ြ ိုက် 

  က်စီ်းြ  မ ီ်း အ ြ်ခထာင်စို (၄၈၂၇၂)စို၊ လူဦ်းခရ (၂၂၄၂၁၂)ဦ်း ခဘ်းသင ်ြ  ကာ 

လူ(၄၄)ဦ်း ခသဆံို်း၊ (၁၃)ဦ်း ခ  ာက်ဆံို်းြ  မ ီ်း က  ်(၀၂၄.၀) ထရီလီယံြနို့် 

ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

(၁၁) ၂၀၁၇ ခိုန္ှစ ၊ မ ရ သ မို န တိိုင ်း။      ၂၀၁၇ ြိုနစှ်၊ ဧမ ီလ(၁၆)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ ြာရသာြိုန်တ ိုင််းခ ကာင ် ရြ ိုင်မ ည်နယ်၊ ဧရာဝတီတ ိုင််း 

ခေသကကီ်းနှင  ် ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းတ ိုို့တ င် အ ြ်ခမြ(၂၀၈)လံို်း ထ ြ ိုက် 

  က်စီ်းြ  မ ီ်း အ ြ်ခထာငစ်ို(၂၂၀)စို၊ လူဦ်းခရ(၆၉၆)ဦ်း ခဘ်းသင ်ြ  ကာ 

လူ(၄)ဦ်း ခသဆံို်း၊ (၃)ဦ်းေဏရ်ာရရှ ြ  မ ီ်း က  ်(၁၉၆.၁၉၃)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   

 ေါသည်။  

(၁၂) ၂၀၁၇ ခိုန္ှစ ၊ မိို ရ မိုန တိိုင ်း။     ၂၀၁၇ ြိုနှစ်၊ ခြလ (၃၀)ရက်ခနို့တ င် 

မြစ်ခ ေါ်ြ  ခသာ ြ ိုရာြိုန်တ ိုင််းခ ကာင  ် ရြ ိုင်မ ည်နယ်၊ ြ င််းမ ည်နယ်နှင ်  

ဧရာဝတီတ ိုင််းခေသကကီ်းတ ိုို့တ င် အ ြ်ခမြ(၂၃၀၄၅)လံို်း ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြ  မ ီ်း 

လူ(၃)ဦ်းခသဆံို်း၊ (၁)ဦ်းေဏရ်ာရရှ ြ  ကာ က  ်(၃၂၃.၄၄၁၆)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်း 

ြ   ေါသည်။  

(ဃ) ငလျင န ဘ်းမျ ်း 

(၁) ၁ ၉ ၃ ၀  ခို န္ှ စ  ၊  ပ ွဲ ခူ်း င လျ င ။        ၁၉၃၀ မ ည ်နှစ်၊   ခြလ (၅)ရက်ခနို့တ င်  
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အင်အာ်းရစ်(ြ ်)တာစခက်း(၇.၃)အဆင မ်ြင ် လှု ်ြ  ခသာ   ြူ်းငလ ငခ် ကာင ် 

လူခနအ ြ်ခမြြ ာ်းမ     က်ြ  ရမ ီ်း ခရွှေခြာ်က ာခစတီခတာ၏်ထီ်းခတာ် ခမြြ 

ြ  ရ ေါသည်။   ြူ်းမြ  ွေ့တ င်လူ(၅၀၀)ြနိ်ု့နှင ် ရန်ကိုန်မြ  ွေ့တ င် လူ(၅၀)ဦ်း ခသဆံို်း 

ြ  မ ီ်း မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ငလ င်သြ ိုင််းတ င် လူခသဆံို်းြှုအြ ာ်းဆံို်း မြစ်စဉ် 

မြစ် ေါသည်။ 

(၂) ၁၉၅ ၆ ခိုန္ှစ ၊ စစ ကိိုင ်းင လျင ။   ၁၉၅၆ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ(၁၆)ရက်ခနို့တ င် 

အင်အာ်းရစ်(ြ ်)တာစခက်း(၆.၅)အဆင မ်ြင ် လှု ်ြ  ခသာ စစ်က ိုင််းငလ င် 

ခ ကာင ် စစ်က ိုင််းမြ  ွေ့တ င် အခဆာက်အအံိုြ ာ်းနှင ် ခစတီ ိုထ ို်းြ ာ်းမ   က မ ီ်း 

လူ(၅၂)ဦ်း ခသဆံို်းြ  ကာ စစ်က ိုင််းတံတာ်းကကီ်း အနည််းငယ်ခရ ွေ့သ ာ်းြ   ေါ 

သည်။ 

(၃) ၁၉၇ ၅ ခိုန္ှစ ၊ ပိုင်္ံင လျင ။    ၁၉၇၅ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ(၈)ရက်ခနို့တ င် 

အင်အာ်းရစ်(ြ ်)တာစခက်း(၆.၈)အဆ င ်မြင  ် လှု ်ြ  ခသာ  ိုဂံ-ခညာငဦ််း 

ငလ ငခ်ဘ်းခ ကာင ် တန်ြ ို်းြမြတ်န ိုင်ခသာ ခရှ်းခဟာင််းအခြ အနှစ် ခစတီ 

 ိုထ ို်းြ ာ်းမ     က်ြ  မ ီ်း လူ(၂) ဦ်း ခသဆံို်းကာ (၁၅)ဦ်း ေဏရ်ာရရှ ြ   ေါသည်။ 

(၄) ၂၀၀၃ ခိုန္ှစ ၊ နတ င တွ င ်းကကီ်းငလျင ။     ၂၀၀၃ ြိုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၂၂) 

ရက်ခနို့၊ (၀ဝ်း၄၆)နာရီတ င် အင်အာ်းရစ်(ြ ်)တာစခက်း (၆.၇)အဆ င ်မြင ် 

လှု ်ြ  ခသာ ခတာင်တ င််းကကီ်း ငလ ငခ် ကာင ် တန်ြ ို်းြမြတ်န ိုင်ခသာ 

ခရှ်းခဟာင််းခစတီြ ာ်းအ ေါအဝင် ခစတီခ ေါင််း(၁၀၈)ဆူ၊ လူခနအ ြ်(၁၅၃) 

လံို်း၊ စာသငခ်က ာင််း(၉)ခက ာင််း၊ ရထာ်းလြ််းနှင ်တံတာ်း(၃)စင််း၊ ကင််း  န််း 

ခတာဆ်ည်ခရထ န််းတံြေါ်းတ ိုို့  က်စီ်း၍ သံဃာခတာ(်၁) ေါ်း၊ က ိုရင်(၁) ေါ်းနှင ် 

လူ(၅)ဦ်းခသဆံို်းြ   ေါသည်။ 
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(၅) ၂၀၀၄ ခိုန္ှစ ၊ ဆူမတ တတ  ်းငလျ င (ဆူန ောမီ)။     ၂၀၀၄ ြိုနှစ်၊ ေီဇငဘ်ာလ 

(၂၆)ရက်ခနို့၊ (၀၇:၃၂)နာရီတ င် အငေ် ိုနီ်းရှာ်းန ိုငင်၊ံ ဆူြတ် တာ်းကျွန််း၌ 

အင်အာ်းရစ်(ြ ်)တာစခက်း(၉.၀)အဆ င ်မြင ် လှု ်ြ  ခသာ ငလ ငန်ှင  ် ဆူနာြီ 

ခရလ ှုင််းခဘ်းခ ကာင ် ဧရာ၀တီတ ိုင််း၊ တနသဂာရီတ ိုင််း၊ ရြ ိုင်မ ည်နယ်နှင ် 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းတ ိုို့တ င် အ ြ်ခမြ(၆၀၁)လံို်း  က်စီ်း၊ လူဦ်းခရ(၂၅၉၂)ဦ်း 

ခဘ်းသင ်ြ  ကာ လူ(၆၁)ဦ်း ခသဆံို်းမ ီ်း က  ်(၁၅၈၅.၅၆)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   

 ေါသည်။ 

(၆) ၂၀၁၁ ခိုန္ှစ ၊ တ နလ င လျင ။     ၂၀၁၁ ြိုနှစ်၊ ြတ်လ (၂၄)ရက်ခနို့ (၂၀:၃၀) 

အြ  န်ြနို့်တ င ် ရှြ််းမ ည်နယ်(အခရှွေ့  ိုင််း)၊ က   င််းတံိုမြ  ွေ့နယ်၊ လ ယ်ခြ က ို 

ဗဟ ိုမ  ၍ အင်အာ်းရစ်(ြ )်တာစခက်း(၆.၈)အဆင ်ရှ  အင်အာ်းမ င််းငလ င် 

လှု ်ြတ်ြှုခ ကာင ် တာြ လီ တ်မြ  ွေ့နယ်၊ တာခလမြ  ွေ့တ င် အ ြ်ခမြ(၃၆၆)လံို်း 

မ   က   က်စီ်း၊ (၇၇၃)လံို်း တစ်စ တ်တစ်  ိုင််း  က်စီ်းြ  မ ီ်း လူ(၇၆)ဦ်း ခသဆံို်း၊ 

(၁၀၀)ဦ်းြနိ်ု့ ေဏရ်ာရရှ ြ  ကာ  က  ်(၃၀၃၁.၃၀) သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   ေါသည်။ 

)၇(  ၂၀၁၂ ခိုန္ှစ ၊ သပိတ ကျ င ်းငလျင ။ ၂၀၁၂ ြိုနှစ်၊ န ိုဝငဘ်ာလ(၁၁)ရက်ခနို့ 

တ င် အင်အာ်းရစ်(ြ ်)တာစခက်း(၆.၈)အဆင ်ရှ  အင်အာ်းမ င််းငလ င် 

လှု ်ြတ်ြှုခ ကာင ် ြနတခလ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းရှ  မြ  ွေ့နယ်(၁၇)မြ  ွေ့နယ်နှင ် 

စစ်က ိုင််းတ ိုင််းခေသကကီ်းရှ  မြ  ွေ့နယ်(၇)ြိုတ ိုို့တ င် အ ြ်ခမြ(၁၇၀)လံို်း မ   က  

  က်စီ်း၊ (၂၃၀၈)လံို်း တစ်စ တ်တစ်  ိုင််း  က်စီ်း၊ လူဦ်းခရ(၁၀၈၉၅)ဦ်း 

ခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း လူ(၁၈)ဦ်းခသဆံို်း၊ (၁၁၆)ဦ်း ေဏ်ရာရရှ ြ   ေါသည်။ ဘိုရာ်း 

ခစတီ(၆၆၆)ဆူ၊ သာသန ကအခဆာကအ်အံို(၆၀၇)လံို်း၊  စာသငခ်က ာင််း 

(၂၂၉) ခက ာင််း၊ ခဆ်းရံို/ခဆ်းြန််း (၃၁)ြို  ကစ်ီ်း၊ အစ ို်းရအခဆာက်အအံို 
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(၁၃၅)လံို်း မ   က   က်စီ်းြ  ကာ စိုစိုခ ေါင််းက  ်(၈၁၄၀.၁၁၂)သန််းြနိ်ု့ ဆံို်းရံှု်းြ   

 ေါသည်။ 

)၈(  ၂၀၁၆ ခိုန္ှစ ၊ နချ က င လျင ။   ၂၀၁၆ ြိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ (၂၄)ရက်ခနို့တ င် 

ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်း၊ ခြ ာကမ်ြ  ွေ့အခနာက်ဘက် (၁၈)ြ ိုင် အက ာက ို 

ဗဟ ိုမ  ၍ အင်အာ်းရစ်(ြ )်တာစခက်း (၆.၈)အဆင ်ရှ  ငလ င်လှု ်ြတ်ြှု 

ခ ကာင ် ြခက ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းနှင ် ြနတခလ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းတ ိုို့တ င် အ ြ်ခမြ 

(၅)လံို်း ထ ြ ိုက်  က်စီ်း၊ လူဦ်းခရ (၃၈)ဦ်း ခဘ်းသင ်ြ  ကာ လူ(၃)ဦ်းခသဆံို်း၊ 

(၆)ဦ်းေဏ်ရာရရှ ြ  မ ီ်း  ိုဂံခေသရှ ယဉ်ခက ်းြှုအခြ အနှစ် ခရှ်းခဟာင််း 

သာသန ကအခဆာက်အအံို (၃၈၉)ြို ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြ   ေါသည်။  

 (င ) နမမမပိြိုဘ ေး မျ ်း 

(၁) ၂၀၁၅ ခိုန္ှစ ၊ ြ ်း နဆ င ်း မမိြိုြို့နယ ၊ န မ  ချ ်ီးန ဒသနမ မမပိြိုမှု။    ၂၀၁၅ ြိုနှစ်၊  

ခအာက်တ ိုဘာလ(၁၁)ရက်ခနို့တ င် ကယာ်းမ ည်နယ်၊ ြာ်းခဆာင််းမြ  ွေ့နယ်၊ 

ခြာ်ြ ်ီးခေသ၌ခမြမ   ြှုခ ကာင ် အ ြ်ခမြ )၁၀၀(လံို်းအ ြှ လူဦ်းခရ (၃၆၉)ဦ်း 

ခဘ်းသင ်ြ  မ ီ်း လူ (၂၂)ဦ်း ခသဆံို်းြ   ေါသည်။ 

(၂) ၂၀၁၉ ခိုန္ှစ ၊ န ပါင မမိြိုြို့န ယ ၊ မ လတ နတ  င နမ မမပိြို မှု။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ 

(၉)ရက်ခနို့ (၀၇:၃၀)အြ  န်ြနို့်တ င ် ရန်ကိုန်-ခြာလ်မြ  င ် အခဝ်းခမ ်း 

လြ််းြကကီ်းခဘ်း၊ ခ ေါငမ်ြ  ွေ့နယ်၊ သ မြျူကိုန််းခက ်းရ ာ၊ ရ မ ာ်းကိုန််းအ  ိုင််း၊ 

ြလတ်ခတာငခ်မြမ   က ြှုမြစ်  ာ်းြ  ရာ သံဃာ(၁) ေါ်းနှင  ် လူ(၇၂)ဦ်း ခသဆံို်း 

ြ  မ ီ်း သံဃာ(၁) ေါ်းနှင ် လူ(၆၂)ဦ်း ေဏရ်ာရရှ ြ  ကာ ဘိုန််းခတာက်ကီ်းခက ာင််း 

(၁)ခက ာင််း၊ ခနအ ြ်(၂၈)လံို်း မ   က   က်စီ်းြ  မ ီ်း ခနအ ြ်(၁)လံို်း တစ်စ တ် 

တစ်  ိုင််း ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြ   ေါသည်။ 
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(၃) ၂၀၂၀ မပည  န္ှစ ၊ ြ ်း ကန  နမမမပိြိုမှု။  ၂၀၂၀မ ည ်နှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ (၂)ရက်ခနို့ 

တ င် ကြ ငမ် ည်နယ်၊ ြာ်းကနို့်မြ  ွေ့နယ်၊ ခဝှြေါခက ်းရ ာ၊ လြူ်းခြ ာင််း 

ရ ်က က်ရှ  ရတနာနယ်ခမြလို ်က က်ခဟာင််းခနရာြ ာ်းတ င် ခရြခဆ်း 

ခက ာက်ရှာခြ သူြ ာ်း ခက ာက်ရှာခြ တူ်းခြာခ်နစဉ် ြ ို်းရ ာသ န််းမ ီ်း 

လို ်က က်ခဟာင််းကြ််း ေါ်းယမံ   က ၍ န ံလ ှုင််းရ ိုက်ြတ်ြှုခ ကာင ် န ံလ ှုင််း 

နှင အ်တူ ခြ ာ ေါနစ်မြ  ်ြ  မ ီ်း လူ(၁၇၂)ဦ်းခသဆံို်းကာ (၅၄)ဦ်းေဏ်ရာ ရရှ ြ   

 ေါသည်။ 
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အခန ်း( ၃) 

မမန မ န္ိိုင ငံ သဘ  ဝနဘ ်းအန္တရ ယ စီ မံခန  ခွွဲမှုဆိိုင ရ  ြွွဲြို့စ ည ်းနဆ  င ရွက မှု မျ ်း 

အမျြိို်း သ ်း သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှုနက  မတီ  

၂၇။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ထ ခရာက်လ င်မြန်စ ာ စီြံြန်ို့ြ   

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် န ိုငင်ခံတာ်အဆင ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အဆင ြ် ာ်းတ င် ခကာ်ြတီ 

အဆင ်ဆင ြ်  ွေ့စည််းကာ ခဆာင်ရ က်ြ   ေါသည်။ ၂၀၀၅ ြိုနှစ်ြှ ၂၀၂၁ ြိုနှစ်အထ  န ိုင်ငခံတာ်အဆင ် 

ခကာ်ြတီြ ာ်း ြ  ွေ့စည််းြ  ြှုြာှ ခအာက ်ေါအတ ိုင််းမြစ် ေါသည်- 

(က) (၁၅-၇-၂၀၀၅)ရက်စ   ေါစာမြင်  န ိုငင်ခံတာဝ်န်ကကီ်းြ   ြ်ှ ဥကကဋ္ဌ၊ န ိုငင်ခံတာ်ခအ်းြ ြ််း 

သာယာခရ်းနှင် ြ ွံေ့မြ  ်းခရ်းခကာင်စီ အတ င််းခရ်းြှျူ်း(၁)ြ ှ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ ဝန်ကကီ်းြ   ် 

ရံို်းဝန်ကကီ်းြှအတ င််းခရ်းြှျူ်းနှင်  အစ ို်းရအြ  ွေ့ရံို်း၊ ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်ြှ တ  ြက် 

အတ င််းခရ်းြှျူ်းအမြစ် ေါ၀ငခ်သာ အမျြိို်းသ ်းသဘ  ဝနဘ်းက ကွ ယ  နစ င  နရှ က  

နရ်းဗဟိို နက  မတီန္ှင  ဆ ပ နက  မတီ  (၁၀)ခို ၊ 

( ြ) န ိုငင်ခံတာ်သြမတရံို်း၏ (၂၀-၄-၂၀၁၁)ရက်စ   ေါ အြ န်ို့ခ ကာမ်ငာစာအြှတ် 

(၂၃/၂၀၁၁)မြင်  လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင်  မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်း 

ဌာန မ ည်ခထာင်စိုဝန်ကကီ်းြှ ဥကကဋ္ဌ၊ ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာင်စို 

ဝန်ကကီ်းနှင်  မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာငစ်ိုဝန်ကကီ်းတ ိုို့ြှ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌြ ာ်း၊ 

လူြှု၀န်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း၀န်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယ 

၀န်ကကီ်းြှ အတ င််းခရ်းြှျူ်း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင်  မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်ြှ တ  ြကအ်တ င််းခရ်းြှျူ်းအမြစ် ေါ၀င်ခသာ မမန မ န္ိို င ငံ  

သဘ  ၀နဘ်းအန္တရ  ယ က ကွ ယ နစ  င  နရှ က န ရ်းအြွွဲြို့န္ှင   လုပ်ငန်ေးဘ ာ်မတီ(၁)ခု 

နှ္င  ်ဆပ နက  မတီ (၁၄)ခို၊ 
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( ဂ) န ိုငင်ခံတာ်သြမတရံို်း၏ (၁၄-၅-၂၀၁၃)ရက်စ   ေါ အြ န်ို့ခ ကာမ်ငာစာအြှတ်၊ (၄၅/ 

၂၀၁၃)မြင်  ေိုတ ယသြမတ-၂ ြှ ဥကကဋ္ဌ၊ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှင ် လူြှုဝန်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာငစ်ိုဝန်ကကီ်း 

တ ိုို့ြ ှ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌြ ာ်း၊ လူြှု၀န်ထြ််း၊ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

၀န်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယ၀န်ကကီ်းြှ အတ င််းခရ်းြှျူ်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုအစ ို်းရအြ  ွေ့ရံို်း 

ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်ြှ တ  ြကအ်တ င််းခရ်းြှျူ်း အမြစ် ေါ၀င်ခသာ အမျြိို်းသ ်း 

သဘ  ၀နဘ ်းက  ကွ ယ န စ င  နရှ က နရ်းဗဟိို နက   မတီ၊ န ိုငင်ခံတာသ်ြမတရံို်း၏ 

အြ န်ို့ခ ကာမ်ငာစာအြှတ်(၄၆/၂၀၁၃)မြင်  လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင်  

မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာငစ်ိုဝန်ကကီ်းြှ ဥကကဋ္ဌ အမြစ် 

ခဆာငရ် က်ခသာ အ မျြိို်းသ ်း သဘ  ၀နဘ်းက  ကယွ နစ င  န ရှ က နရ်း စီမံ ခန  ခွွဲမှု  

လိုပ ငန ်း နက  မတီ န္ှင   ဆပ နက   မတီ( ၁၀)ခို ၊ 

(ဃ) မ ည်ခထာင်စိုအစ ို်းရအြ  ွေ့၏ (၃၁-၅-၂၀၁၆)ရက်စ   ေါ အြ န်ို့ခ ကာမ်ငာစာအြှတ်၊ 

(၃၀/၂၀၁၆)မြင်  ေိုတ ယသြမတ-၂ ြှဥကကဋ္ဌ၊ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှင  ်လူြှုဝန်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာငစ်ိုဝန်ကကီ်းတ ိုို့ြှ 

ေိုတ ယဥကကဋ္ဌြ ာ်း၊ လူြှု၀န်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

၀န်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယ၀န်ကကီ်းြှ အတ င််းခရ်းြှျူ်း၊ အခထ ခထ အို ်ြ   ်ခရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်ြှ တ  ြကအ်တ င််းခရ်းြှျူ်း အမြစ် ေါ၀ငခ်သာ အမျြိို်းသ ်း 

သဘ  ၀နဘ ်းအန္တရ  ယ ဆိိုင ရ စီမံ ခန  ခွွဲမှုနက   မတီ နှင  ်လိုပ ငန ်း နက   မ တီ(၁၂)ခို ၊  

( င) န ိုငင်ခံတာစ်ီြံအို ်ြ   ်ခရ်းခကာင်စီ၏ (၂၀-၂-၂၀၂၁)ရက်စ   ေါ အြ နိ်ု့ခ ကာမ်ငာစာ 

အြှတ် (၁၀/၂၀၂၁)မြင ် န ိုငင်ခံတာစ်ီြံအို ်ြ   ်ခရ်းခကာင်စီ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌြှ ဥကကဋ္ဌ၊ 

မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှင ်လြူှုဝန်ထြ််း၊ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 
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ဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာငစ်ိုဝန်ကကီ်းတ ိုို့ြှ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌြ ာ်း၊ လူြှု၀န်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင်  မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း၀န်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယ၀န်ကကီ်းြှ 

အတ င််းခရ်းြှျူ်း၊ အခထ ခထ အို ်ြ   ်ခရ်းဦ်းစီ်းဌာန ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်ြှ တ  ြက် 

အတ င််းခရ်းြှျူ်းအမြစ် ေါ၀င်ခသာ အ မျြိို်း သ ်း သ ဘ ၀ နဘ်း အ န္တ ရ ယ ဆိို င ရ  

စီမံခန  ခွွဲမှုနက   မတီ နှင ် လိုပ ငန ်းန က  မတီ (၁၂ )ခို ၊ 

( စ) န ိုငင်ခံတာစ်ီြံအို ်ြ   ်ခရ်းခကာင်စီ၏ (၃၀-၉-၂၀၂၁)ရက်စ   ေါ အြ နို့ခ် ကာမ်ငာစာ 

အြှတ်(၂၈၃/၂၀၂၁)မြင ် ေိုတ ယဝန်ကကီ်းြ   ်ြှ ဥကကဋ္ဌ၊ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှင ် 

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင်  မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

မ ည်ခထာင်စိုဝန်ကကီ်းတ ိုို့ြှ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌြ ာ်း၊ လူြှု၀န်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင်  

မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း၀န်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယ၀န်ကကီ်းြှ အတ င််းခရ်းြှျူ်း၊ အခထ ခထ  

အို ်ြ   ်ခရ်းဦ်းစီ်းဌာန ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်ြှ တ  ြကအ်တ င််းခရ်းြှျူ်း အမြစ် ေါ၀င် 

ခသာ အမျြိို်းသ ်းသဘ ၀နဘ်းအန္တရ  ယ ဆိို င ရ   စီမံခန  ခွွဲမှုနက   မတီ နှင ် လိုပ ငန ်း 

နက  မတီ (၁၂ )ခို ။ 

အမျြိို်း သ ်း သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ  စီမံခန  ခွွဲမှုနက  မတီ နအ က ရိှ လိုပ ငန ်း နက  မတီမျ ်း 

၂၈။ အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု ခကာ်ြတီ၏ ြူဝေါေ၊ လြ််းည န်ြ က် 

ြ ာ်းက ို ကဏ္ဍအလ ိုက်ထ ခရာကစ် ာအခကာငအ်ထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က်န ိုင်ရန်အတ က် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မ ည်ခထာင်စို၀န်ကကီ်းြ ာ်း ဥကကဋ္ဌအမြစ် တာ၀န်ယူခဆာငရ် က်ခသာ ခအာက် ေါလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

(၁၂)ြိုက ို အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီက (၂၇-၁-၂၀၂၂)ခနို့တ င် 

မ ငဆ်င်ြ  ွေ့စည််းြ   ေါသည်- 
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 လိုပ ငန ်း နက  မတီအ မ ည  တ ဝန ယူနဆ င ရွက သည   ဝန ကကီ်းဌ န 

(က) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံ 

ြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

လူြှုဝန်ထြ််း၊ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည် 

ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ြ) ဘဏ္ဍာခင ရှာခြ ခရ်းနှင ်ရန် ံိုခင ထ န််းသ ြ််းခရ်း 

လို ်ငန််းခကာြ်တီ 

လူြှုဝန်ထြ််း၊ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည် 

ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ဂ) န ိုငင်တံကာဆက်ဆံခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

 

အမ ည်မ ည်ဆ ိုင်ရာ ူ်းခ ေါင််း ခဆာငရ် က်

ခရ်း ဝန်ကကီ်းဌာန 

(ဃ) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာ်ြတီ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(င) လံိုခြံ ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(စ)   ိုို့ခဆာင်ဆက်သ ယ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ   ိုို့ခဆာငခ်ရ်းနှင ်ဆက်သ ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ဆ) သတင််းနှင ် မ န် ကာ်းခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ မ န် ကာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ဇ) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းနှင ် မ န်လည် 

တည်ခဆာက်ခရ်းလို ်ငန််းခကာ်ြတီ 

ခဆာက်လို ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ဈ) က န််းြာခရ်းခစာင ်ခရှာက်ြှုဆ ိုငရ်ာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု 

လို ်ငန််းခကာြ်တီ 

က န််းြာခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ည) ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ ကစ်စ်တြ််းခကာက်ယူခရ်း၊ 

  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုအတည်မ  ခရ်းနှင လ် ိုအ ်ြ က်

ြ ာ်း ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

စီြံက န််းနှင ် ဘဏ္ဍာခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

(ဋ) အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်းမ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

သြဝေါယြနှင ် ခက ်းလက်ြ ွံေ့မြ  ်းခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာန 
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(ဌ) သဘာဝ တ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းခရ်းလို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီ 

သယံဇာတနှင ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င် 

ထ န််းသ ြ််းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန 

 

၂၉။ အဆ ို ေါလို ်ငန််းခကာြ်တီ(၁၂)ြို၏ လို ်ငန််းတာ၀န်ြ ာ်းသည် သဘာ၀ခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြန်ို့ြ  ြှုလို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းမြစ်ခသာ ခဘ်းအနတရာယ်ြမြစ်ြီ သဘာ၀ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင်  

ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ  ေါ်းခရ်းလုပ် ငန််းမ ာ်း၊ ကက  တင်မ င်ဆင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ ခဘ်းအနတရာယ် 

က ခရာကခ်နစဉ် အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ ခဘ်းအနတရာယ်မြစ်မ ီ်းခနာက် မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်းနှင်  မ န်လည်တည်ခဆာကခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်းလံို်းက ို ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ၀န်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၏ လို ်ငန််းတာ၀န်ြ ာ်းနှင် အညီ ြ  ခဝသတ်ြှတ်ထာ်းမြင််းမြစ် ေါသည်။ 

ပပည်ဘ  ာငစ်ုနယ်ဘပမ ဘ နပပည်ဘတ ာ၊် တိို င ်းနဒ သကကီ်း/ မပည န ယ  သဘ ဝနဘ်းအန္တ ရ ယ ဆိို င ရ   

စီမံခန  ခွွဲမှုအြွွဲြို့မျ  ်း  

၃၀။ မ ည်ခထာင်စိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာန်ှင ် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အဆင တ် င် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာ ယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းက ို အနီ်းက ်ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းက ိုလည််း ယြင်က င ်ြ  ွေ့စည််းခဆာင်ရ က်ြ  ရာ န ိုငင်ခံတာ် 

စီြံအို ်ြ   ်ခရ်းခကာငစ်ီ၏ (၄-၅-၂၀၂၁)ရက်စ   ေါအြ နိ်ု့ခ ကာမ်ငာစာအြှတ်(၁၃၂)မြင ် မ ည်ခထာငစ်ို 

နယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့၏ ဥကကဋ္ဌအမြစ် 

ခနမ ည်ခတာခ်ကာငစ်ီ ဥကကဋ္ဌကလည််းခကာင််း၊ န ိုငင်ခံတာစ်ီြံအို ်ြ   ်ခရ်းခကာင်စီ၏ (၃၀-၉-

၂၀၂၁)ရက်စ   ေါ အြ နိ်ု့ခ ကာမ်ငာစာအြှတ်(၂၈၁)နှင ် (၂၈၂)တ ိုို့မြင ် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းက ို တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ ဝန်ကကီ်းြ   ် 

ြ ာ်းက ဥကကဋ္ဌအမြစ်လည််းခကာင််း တာဝန်ယူ၍ ြ  ွေ့စည််းထာ်းရှ  ေါသည်။  
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၃၁။ ပပည်ကထ ာင်စုန ယ်ကပမ က နပပည်ကတ ာန်ှ င ် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း၏ခအာကတ် င် က ိုယ်  ိုင်အို ်ြ   ်ြ င ်ရတ ိုင််း၊ က ိုယ်  ိုငအ်ို ်ြ   ်ြ င ်ရ 

ခေသ၊ ြရ ိုင်၊ မြ  ွေ့နယ်၊ရ ်က က်နှင ် ခက ်းရ ာအို ်စိုြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းက ိုလည််း အဆင ်ဆင ် ထ ြ်ံြ  ွေ့စည််းထာ်းရှ မ ီ်း သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ိုအနီ်းက ်ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်လ က်ရှ  ေါသည်။ 
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အခန ်း( ၄) 

သဘ ဝ နဘ်း အန္တရာယ်စီ မံခန  ခွွဲမှုအတွက စံ လိုပ င န ်းစဉ မျ ်း 

သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ကျနရ က န သ နဒ သမြ စ နတက င ်း နတက ည မခင ်း  

၃၂။  သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကခ်သာခေသမြစ်ခ ကာင််း ခ ကညာမြင််းနှင ် စ ်လ ဉ််း၍ 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ၊ ၂၀၁၃၊  ိုေ်ြ(၁၁)တ င် “န္ိိုင ငနံတ   သမမတ သ ည  

န္ိိုင ငနံတ   တစ ဝန ်းလံို်း တွင န သ  လည ်း နက င ်း၊ န္ိိုင ငနံတ   ၏န ယ နမမ နဒသ တစ ခိုခိုတွင န သ    

လည ်း နက င ်း အ သက အိို်းအိမ စ ည ်းစိ မ န္ှင   သဘ ၀ပတ ၀ န ်းကျင  ထိ ခိိုက ပျက စီ်းမှု အ လွ န  

ကကီ်းမ ်း သည   နဘ်းအန္တ ရ  ယ ကျ နရ က နတက  င ်း အမျြိို်း သ ်းနက  မတီ က တင မပ၍မြစ နစ ၊ အမခ ်း 

တစ နည ်းန ည ်းမြင    မြစ န စ သိရိှရသည  အခါ ယင ်းနဒသကိို မူလ အနမခအ နနသိို  အမမန မပန လ ည  

နရ က ရိှနစနရ်းနဆ  င ရွက ရ တွ င  အခက အ ခွဲရှမိ ည ဟို ယံိုတက ည ပ ါက အဆိိုပါနဒ သကိို 

အချနိ က လ န္ှင   နယ နမမနဒ သ ပိိုင ်းမခ ်း သတ မှ တ ၍ သဘ ဝနဘ်း အန္တ ရ ယ  ကျနရ က န သ   

နဒသမ ြစ နတက  င ်း  နတကည န္ိိုင သည ” ဟိုခြာ်မ ထာ်း ေါသည်။ အြ  န်ကာလနှင ် နယ်ခမြခေသ 

တ ို်းမြြှင ်မြင််းနှင ်စ ်လ ဉ််း၍  ိုေြ်(၁၂)တ င် “ န္ိိုင ငနံတ   သမမ တသည  သဘ  ၀နဘ ်းအန္တရ  ယ  

ကျနရ က သည  နဒသမ ြစ နတက  င ်း နတ ကည မပီ်းန နောက  သတ မှတ ထ  ်း သည   အချနိ က  လန္ှ င   

နယ နမမ နဒ သကိို လိို အပ သလိို တိို်းချွဲြို့မခင ်း၊ မပ င ဆ င မခင ်းမပြိုန္ိိုင သည ” ဟို ခြာ်မ ထာ်း ေါသည်။ 

၃၃။ ထ ိုို့အမ င ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကခ်သာခေသမြစ်ခ ကာင််း ခ ကညာန ိုင်သည်  

အခမြအခနနှင်  တည်မြ သည် အြ  န်ကာလနှင ် စ ်လ ဉ််း၍ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနည််းဥ ခေြ ာ်း၊ ၂၀၁၅၊ အြန််း(၆)တ င် အခသ်းစ တ်ခြာမ် ထာ်း ေါသည်။ (န ည ်းဥပ နဒ  

၂၅၊ ၂၆ ၊ ၂၇ တ ိို အ ်း ကိို်း က ်းနဆ  င ရွက ရန မြစ ပ ါသည ။) 
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သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ တံို မပန နဆ င ရွက မခင ်း အဆင  သတ မှတ ချ က မျ  ်း  

၃၄။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ြှုအတ က် ခအာက် ေါအတ ိုင််း အဆင ်သတ်ြှတ် 

 ေါသည်- 

 (က) အြ   ်းသာ်းအဆင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်မြင််း 

( ြ) မ ည်ခထာင်စိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အဆင ် တံိုို့မ န် 

ခဆာငရ် က်မြင််း 

၃၅။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနည််းဥ ခေြ ာ်း၊ ၂၀၁၅၊ အြန််း(၈)၊ န ည််းဥပက ေ  

(၃၀)တ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနက ို ခအာက ်ေါအတ ိုင််း အြ   ်းအစာ်းြ  မြာ်း 

သတ်ြှတ်ရြည်ဟိုခြာမ် ထာ်း ေါသည်-  

(က) ရ ်က က်၊ ခက ်းရ ာအို ်စိုအဆင် ြှ ထ န််းြ   ်ခဆာင်ရ က်န ိုင်သည်ဟို ယူဆလ င် 

အခရ်းခ ေါ် အခမြအခန အဆင် -  ၅၊   

(ြ) မြ  ွေ့နယ်အဆင် ြှ ထ န််းြ   ်ခဆာငရ် က်န ိုင်သည်ဟို ယူဆလ င် အခရ်းခ ေါ် အခမြ 

အခန အဆင် - ၄၊ 

(ဂ) က ိုယ်  ိုငအ်ို ်ြ   ်ြ င် ရတ ိုင််း သ ိုို့ြဟိုတ် က ိုယ်  ိုငအ်ို ်ြ   ်ြ င် ရခေသအဆင်  

သ ိုို့ြဟိုတ် ြရ ိုငအ်ဆင် ြှ ထ န််းြ   ်ခဆာင်ရ က်န ိုငသ်ည်ဟို ယူဆလ င် အခရ်းခ ေါ် 

အခမြအခန အဆင် - ၃၊ 

(ဃ) တ ိုင််းခေသကကီ်း၊ မ ည်နယ်အဆင် ြှ ထ န််းြ   ်ခဆာင်ရ က်န ိုင်သည်ဟို ယူဆလ င် 

အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန အဆင် - ၂၊ 

(င) အြ   ်းသာ်းအဆင် ြှ ထ န််းြ   ခ်ဆာငရ် က်ရန်လ ိုအ ်သည်ဟို ယူဆလ င ်အခရ်းခ ေါ် 

အခမြအခန အဆင် - ၁၊ 
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၃၆။ နည််းဥ ခေ ေါသတ်ြှတ်ြ က်ြ ာ်းအရ အြ   ်းသာ်းအဆင ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် တံိုို့မ န် 

ခဆာငရ် က်ြှုအတ က် အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန အဆင် -၁ နှင ်အညီ ခဆာင်ရ က်၍ မ ည်ခထာငစ်ို 

နယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်မြင််းအတ က် 

အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန အဆင် -၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ တ ိုို့နှင ်အညီ ခဆာငရ် က်ရန်မြစ် ေါသည်။ (နည််းဥ ခေ- 

၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈ တ ိုို့က ို ရည်ည န််းက ို်းကာ်းခဆာငရ် က်ရန်မြစ် ေါသည်။) 

အမျြိို်း သ ်း သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှုနက  မတီ၏ လိုပ ငန ်း တ ဝန မျ ်း 

၃၇။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဥ ခေ၊ ၂၀၁၃၊  ိုေြ်(၅)တ င ် အြ   ်းသာ်းသဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီ၏ တာဝန်နှင် လို ်  ိုငြ် င် (က)ြှ(ဟ)အထ  (၃၁)ြ က်က ို 

ခြာမ် ထာ်း ေါသည်။ ထ ိုို့အမ င ် န ိုငင်ံခတာစ်ီြံအို ်ြ   ်ခရ်းခကာငစ်ီ၏ (၃၀-၉-၂၀၂၁)ရက်စ   ေါ 

အြ နို့ခ် ကာမ်ငာစာအြှတ်(၂၈ ၃/၂၀၂၁)မြင ် ြ  ွေ့စည််းထာ်းရှ သည ် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုခကာ်ြတီ ြ  ွေ့စည််း ံိုတ င် လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းက ို (က)ြှ (င)အထ  (၅)ြ က် 

သတ်ြှတ်ထာ်း ေါသည်။ 

၃၈။ အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီသည် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းနှင စ် ်လ ဉ််း၍ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

ဥ ခေ ေါ တာဝန်နှင ်လို ်  ိုင်ြ င ြ် ာ်း၊ ြ  ွေ့စည််း ံို ေါ လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းနှင ်အညီ ဦ်းခဆာင်ကကီ်း က ် 

ခဆာငရ် က်လ က်ရှ မ ီ်း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနတစ်ရ ်ရ ် မြစ်ခ ေါ်လာ 

န ိုငသ်ည ်အြ  န်တ င် ခအာက ်ေါအတ ိုင််း ခဆာငရ် က် ေါြည်-  

 (က) အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီအခရ်းခ ေါ်အစည််းအခဝ်းခြေါ်ယူမြင််း၊ 

(ြ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်၏ မ င််းထန်ြှုနှင် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု  ြာဏအခ ေါ် 

ြူတည၍် အြ   ်းသာ်းအဆင ် တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်ရန် သ ိုို့ြဟိုတ် မ ည်ခထာင်စို 
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နယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ၊် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ် အဆင ်တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်ရန် 

အတ က် အဆင ်ြ  မြာ်းသတ်ြှတ်မြင််း၊ 

 (ဂ ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာက်ြှု၊ ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု၊ တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က် 

ရြည ် အတ ိုင််းအတာ၊ အခမြအခနြ ာ်းက ို သံို်းသ ်၍ အဆ ို ေါခေသအာ်း သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည် ခေသမြစ်ခ ကာင််းခ ကညာရန်လ ိုအ ်ြှု အခမြအခန 

က ို န ိုငင်ခံတာ်သြမတ/ န ိုငင်ခံတာ်အကကီ်းအက ထံ တငမ် မြင််း၊ 

 (ဃ) အြ   ်းသာ်းအဆင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ရြည ်အခမြအခနမြစ် ေါက သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ လ ငမ်ြန်ထ ခရာက်စ ာ 

နှင  ် ကကီ်း က ်ြ  တ်ဆက်ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီြံြန်ို့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန (Disaster Management Centre-DMC) က ို ြ င ်လှစ် 

ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

 ( င) မ ည်ခထာင်စိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ် တံိုို့မ န် 

ခဆာငရ် က်ရြည ် အခမြအခနမြစ် ေါက လ ိုအ ်သည ် လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်းြ ြှတ် 

ခ ်းမြင််း၊  ံ   ို်းြ  တ်ဆက်ခဆာငရ် က်ရြည ် ဌာန/အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း သတ်ြှတ်တာဝန် 

ခ ်းအ ်မြင််း၊  

 ( စ) အြ   ်းသာ်းအဆင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ရြည ် အခမြအခနမြစ်ခစ၊ မ ည်ခထာင်စို 

နယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ၊် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အဆင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ရြည ် 

အခမြအခနမြစ်ခစ  ေါဝငခ်ဆာငရ် က်သူြ ာ်းအာ်းလံို်း၏ စီြံြနိ်ု့ြ  ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်း 

က ို ကကီ်း က ်သံို်းသ ်၍ အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီလြ််းည န်ြ က်ြ ာ်း၊ ဆံို်းမြတ်ြ က်ြ ာ်း 

ြ ြှတ်ခ ်းမြင််း၊ 
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 (ဆ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ြှုအခမြအခနက ို န ိုငင်ခံတာသ်ြမတ/ 

န ိုငင်ခံတာ်အကကီ်းအက ထံသ ိုို့ အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီအစီရငြ်ံတငမ် မြင််း၊ လြ််းည န်ြှု 

ြံယူမြင််း၊ ည န် ကာ်းြ က်ြ ာ်းနှင ်အညီ အခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်မြင််း၊ 

အမျြိို်း သ ်းနက  မတီ အနရ်းနပေါ် အစည ်း အနဝ်းနခေါ် ယူမခင ်း  

၃၉။ ခအာက် ေါအခမြအခနြ ာ်းအနက်ြှ တစ်ြို သ ိုို့ြဟိုတ် တစ်ြိုထက ် ိုခသာ အခမြအခနြ ာ်း 

မြစ်ခ ေါ် ေါက အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီအခရ်းခ ေါ်အစည််းအခဝ်းခြေါ်ယူန ိုင်ခရ်းအတ က် အြ   ်းသာ်း 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းခကာြ်တီသည် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ အလ င် 

မြန်ဆံို်းနည််းလြ််းမြင /် အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီတငမ် ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကနပပည်ကတ ာ် ၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်တစ်ြိုြိုတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

မြစ်ခ ေါ်သည ် အခမြအခနသည် ၎င််းကေ သ ၏ တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်န ိုငြ်ှုထက် 

ခက ာ်လ န်ခနသည ်အခမြအခနမြစ်ခ ေါ်ခနမြင််း၊ 

( ြ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်ခ ေါ်သည ်အခမြအခနသည် သဘ ာဝကဘ်း အနတရာ ယ် 

ဆ ုင်ရာစီမံခန ်ခ  မှု နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ နည််းဥ ခေ(၃၀)၊ နည််းဥ ပ ကေခ   (င) ေါ 

ခြာမ် ြ က်အတ ိုင််း အြ   ်းသာ်းအဆင ်ြှ ထ န််းြ   ်ခဆာင်ရ က်ရန် လ ိုအ ်သည်ဟို 

ယူဆရသည ် အခမြအခနမြစ်ခ ေါ်မြင််း၊ 

( ဂ) ခနရာခေသတစ်ြိုတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်ခ ေါ်ြှုအခမြအခနသည် လူူ့ 

အသက်ြ ာ်းစ ာဆံို်းရံှု်းြှုမြစ်ခ ေါ်ခစမ ီ်း ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းအတ က်/ အခရ်းခ ေါ် 

တံိုို့မ န်ခရ်းအတ က် အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ ဦ်းစာ်းခ ်းခဆာငရ် က်ရန် လ ိုအ ်ခနသည ် 

အခမြအခန မြစ်ခ ေါ်ခနမြင််း၊ (ဥ ြာ-ငလ ငခ်ဘ်း၊ ဆူနာြီခဘ်း၊ ခမြမ   ခဘ်း စသည်)  
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(ဃ) ခေသတစ်ြိုြိုသ ိုို့ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာက်လာန ိုင်သည ်အခမြအခန 

သ ိုို့ြဟိုတ် က ခရာကခ်တာ ြည ်အခမြအခန တစ်ရ ်ရ ်မြစ်ခ ေါ်မြင််း၊ (ဥ ြာ- 

အင်အာ်း မ င််းထန်သည ် ဆ ိုင်ကလိုန််းြိုန်တ ိုင််း ဝင်ခရာကတ် ိုက်ြတ်ရန် ခသခ ာခန 

သည ်အခမြအခနစသည်) 

( င) နှစ်န ိုင်ငံ နယ်နြ တ်ြ င််းထ စ ်ခနသည ် နယ်စ ်ခေသြ ာ်းတ င် ြ ြ န ိုင်ငဘံက်၌ 

ခသာ်လည််းခကာင််း၊ အ ြ်နီ်းြ င််းန ိုင်ငဘံက်၌ခသာလ်ည််းခကာင််း ခဘ်းအနတရာယ် 

တစ်ြိုြိုမြစ်  ာ်း ေါက အမ န်အလှန်သက်ခရာက်ြှုရှ န ိုင်သည ်အခမြအခနမြစ်ခ ေါ်မြင််း၊ 

၄၀။ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ အခရ်းခ ေါ်အစည််းအခဝ်းခြေါ်ယူန ိုငခ်ရ်းအတ က် လ ိုအ ်သည ် 

အို ်ြ   ်ြှုဆ ိုငရ်ာက စစရ ်ြ ာ်းနှင  ် အစည််းအခဝ်းအတ က်  ံ   ို်းခဆာငရ် က်ရြည ် သတင််းအြ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုင်ရာအကကံမ  ြ က်ြ ာ်း၊ ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်ြှုြ ာ်းက ို 

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနက စီစဉ်ခဆာင်ရ က်ခ ်း 

ရြည်။ 

၄၁။ ခဘ်းသင ်ခေသရှ  သ ိုို့ြဟိုတ် ခဘ်းမြစ်  ာ်းန ိုငသ်ည် /ခဘ်းမြစ်  ာ်းြည်ဟို ကက  တင်သတ ခ ်း 

ြ က်ထိုတ်မ န်ထာ်းသည ် ခေသရှ  သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့သည် ခဘ်းမြစ်  ာ်း 

ြှုအခမြအခန၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုအခမြအခန၊ ခေသြှတံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်န ိုင်ြှု အခမြအခနနှင ် အမြာ်း 

လ ိုအ ်သည ် အကူအညီြ ာ်းအာ်း အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီသ ိုို့ အမြန်ဆံို်းနည််းလြ််းမြင ် တငမ် ရြည်။  

သ ာဝ ဘ ေး အန္တရာယ်ဆ ုင်ရာစီမခံန ်ခ ွဲမှုဗ ဟ ုဌာ န (Disaster Management Centre-DMC) 

၄၂။  သဘာဝကဘ ်း အနတရာ ယ် ဆ ုင်ရာစီမံခန ်ခ  မှုဗဟ ဌုာ န (Disaster Management Centre-

DMC) ြ င ်လစှ်မြင််းနှင ်စ ်လ ဉ််း၍ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှု ဥ ခေနှင ် နည််းဥ ခေ 

မ ာ်း ေါ မ ဌာန််းြ က်ြ ာ်းအရ ခအာက် ေါအတ ိုင််း ခဆာငရ် က်ရြည်- 
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(က) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ  ိုေြ် ၅၊  ိုေ်ြြ  (ဇ)တ င် ခြာမ် ြ က်  

နှင အ်ညီ က ခရာက်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ သတင််းအြ က်အလက် 

ြ ာ်းက ို ခစာင ် ကည ်ခလ လာမြင််း၊ စ စစ်မြင််းနှင်  အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ ကက  တင် 

သတ ခ ်းြ က်ထိုတ်မ န်မြင််းတ ိုို့က ို ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ု င်ရာ 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC)တည်ခထာငရ်ြည်၊ 

( ြ ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ  ိုေြ် ၅၊  ိုေြ်ြ  (ဗ)တ ငခ်ြာ်မ ြ က် 

နှင အ်ညီ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသည် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်န ိုငသ်ည ် 

ခေသတ င်မြစ်ခစ၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကသ်ည ် ခေသတ င်မြစ်ခစ 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီက တ ိုက်ရ ိုက်တာဝန်ယူ၍ ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်သည ် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုက ို လ ိုအ ် ေါက ယင််းခေသနှင ် အနီ်းအနာ်းရှ  ခေသ 

ြ ာ်း၌ အခမြစ ိုက်ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

( ဂ ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှု နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ နည််းဥ ခေ(၆)အရ 

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနသည် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ေါ်ခ ေါက်လာသည ်အြေါ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ို အြ  န်နှင တ်စခ်မ ်းညီ ထ ခရာက်စ ာခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန (DMC)က ို လူြှုဝန်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနတ င်  တည်ခထာင်ထာ်းရ 

ြည်။ လ ိုအ ် ေါက ခဘ်းသင ်ခေသရှ  သင ်ခလ ာခ်သာခနရာတ င် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနို့်ြ  ြှုယာယီဗဟ ိုဌာနြ  က ိုမြစ်ခစ၊ နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  က ို 

မြစ်ခစ တည်ခထာင်၍ ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 
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(ဃ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှု နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ နည််းဥ ခေ(၇)အရ  

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနသည် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC)၏ လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းက ို 

ထြ််းခဆာငရ်န် သက်ဆ ိုငရ်ာဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းနှင ်ညြှ န ှုင််း၍ သင ်ခလ ာခ်သာ ဝန်ထြ််း 

ြ ာ်းမြင ် စိုြ  ွေ့ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(င) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ နည််းဥ ခေ(၁၂)၊ 

နည််းဥ ခေြ  (တ)အရ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဦ်းစီ်းဌာနသည် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ် ခ ေါ်ခ ေါက်လာသည ်အြေါ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ို အြ  န်နှင တ်စခ်မ ်းညီထ ခရာက်စ ာ ခဆာငရ် က်န ိုင်ခရ်းအတ က် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC)၏ လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းက ို 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီနှင ် လူမှုဝန်ထ မ််း၊ က ယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် ပပန် လည်ကနရ ာ 

ခ ထာ်းက ရ်းဝန်ကကီ်းဌာနတ ိုို့၏ လြ််းည န်ြ က်နှင ်အညီ တာဝန်ယခူဆာငရ် က်ရြည်၊ 

၄၃။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ နည််းဥ ခေ(၆) ေါ သတ်ြှတ် 

မ ဌာန််းြ က်ြ ာ်းနှင ်အညီ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC)က ို လူြှုဝန်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင  ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနတ င် ြ င ်လှစ်န ိုငခ်ရ်း ခအာက် ေါတ ိုို့အာ်း 

ခဆာငရ် က်ထာ်းရြည်- 

(က) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC) ြ င ်လစှ် ေါက လို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းြှက ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ တာဝန် 

ထြ််းခဆာငရ်န် ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းအဆင ်ထက်ြန ြ ်ခသာ အရာထြ််း က ိုယ်စာ်းလှယ် 

ြ ာ်း၊ တ ်ြခတာ်အရာရှ ကကီ်းြ ာ်း၏ အြည်စာရင််း၊ ဆက်သ ယ်ရန် ြိုန််းနံပ  တ ်တ ိုို့က ို 

စိုစည််းမ  စိုထာ်းရြည်။ အဆ ို ေါ မ  စိုစာရင််းက ို နှစ်စဉ်ဧမ ီလတ ငလ်ည််းခကာင််း၊ 
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အြည်စာရင််းခ ်း  ိုို့ထာ်းသည ် အရာထြ််းအခမ ာင််းအလ မြစ်ြ  န်တ င်လည််းခကာင််း          

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနသ ိုို့ စာရင််း 

ခ ်း  ိုို့န ိုငခ်ရ်းြ  တ်ဆက်ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(ြ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC) ြ င ်လှစ်သည်နှင ် 

တစမ်   င်နက် ဗဟ ိုဌာန၏လို ်ငန််းြ ာ်း လ ယ်ကူလ ငမ်ြန်စ ာ ခဆာငရ် က်လည် တ် 

န ိုငရ်န် လ ိုအ ်ခသာ လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း၊ မြစ်ခ ေါ်သည ် ခဘ်းအြ   ်းအစာ်းနှင ် 

မ င််းထန်ြှု အဆင ်တ ိုို့အခ ေါ်ြတူည်၍ ခနို့စဉ်ခဆာင်ရ က်ရြည ် တာဝန်ြ ာ်း 

(Checklist)က ို ကက  တငမ်  စိုအတည်မ  ြ က်ရယူထာ်းန ိုငခ်ရ်းအတ က် အြ   ်းသာ်း 

ခကာ်ြတီက ိုယ်စာ်း လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာနသည် လ ိုအ ်သလ ို ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(ဂ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန (DMC)အမြစ် အသံို်းမ  ြည ် 

ရံို်းြန််းခနရာြ ာ်းက ို လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာနအခနမြင ် ကက  တငစ်ီြံထာ်းရှ ရြည်၊ 

(ဃ) ဗဟ ိုဌာန ြ င ်လှစ်၍ (၂၄)နာရီ၊ (၇)ရက် (၂၄/၇)လို ်ငန််းလည် တ်န ိုင်ခရ်းအတ က်  

စီြံခဆာင်ရ က်ခ ်းရြည ် အို ်ြ   ်ခထာက် ံ ြှုက စစရ ်ြ ာ်းနှင ် လ ိုအ ်ခသာ ရံို်းသံို်း၊ 

လို ်ငန််းသံို်း စစည််းြ ာ်း၊ အသံို်းအခဆာငြ် ာ်းအတ က် လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်း 

နှင မ် န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနသည် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီ၏ လြ််းည န်ြှု 

မြင  ်ကက  တငမ် ငဆ်င်ထာ်းရြည်၊ 

၄၄။ ခအာက်ခြာ်မ  ေါ အခမြအခနတစ်ရ ်ရ ်တ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု 

ဗဟ ိုဌာန(DMC) ြ င ်လှစ်၍ လို ်ငန််းခဆာင်ရ က်ရန် လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်  
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ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနက အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့ ခဆာလ ငစ် ာ တငမ် ရြည်-  

(က) ကကီ်းြာ်းမ င််းထန်ခသာ သ ိုို့ြဟိုတ် ခဘ်းသင ်ဧရ ယာ က ယ်မ နို့စ် ာ မြစ်  ာ်းန ိုငခ်သာ 

 သဘာဝခဘ်း(ခဘ်းအနတရာယ်)တစ်ြ   ်းြ   ်းအတ က်ကက  တငမ် င်ဆင်ရန်နှင ်တံိုို့မ န်ရန် 

လ ိုအ ်သည ်အြ  န်၊  

( ြ ) ခဘ်းသင ်ခေသတစ်ြို သ ိုို့ြဟိုတ် တစ်ြိုထက ် ိုခသာ ခေသြ ာ်းအာ်း သဘာဝခဘ်း  

  အနတရာယ်က ခရာကခ်သာခေသမြစ်ခ ကာင််း ခ ကညာသည ် အြ  န်၊ 

( ဂ ) ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဦ်းစီ်းဌာန၊ အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ို 

ဌာန (Emergency Operations Centre- EOC)၏ လို ်ငန််းခဆာင်ရ က်ြှုအဆင ် 

သတ်ြှတ်ြ က်အရ ခဘ်းသင ်ခေသတစ်ြိုတ င် ခဘ်းသင ်လူဦ်းခရ (၁၀၀,၀၀၀) 

ခက ာ်လာမြင််း သ ု မဟုတ် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အြ ာ်းအမ ာ်းတ င် တစ်ြ  န်တည််း 

ခဘ်းမြစ်  ာ်းခနမြင််း သ ိုို့ြဟိုတ် အြ  န်တ ိုအတ င််း   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းထ ြ ိုက်ြှု ကကီ်းြာ်း 

ြ ာ်းမ ာ်းမြင််းခ ကာင ် ဝန်ကကီ်းဌာနအဆင ် တံိုို့မ န်ြှုထက် ခက ာလ် န်ခဆာင်ရ က်ရန် 

လ ိုအ ်သည ်အြ  န်၊ 

၄၅။ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီက ဗဟ ိုဌာနြ င ်လစှ် လို ်ငန််းခဆာငရ် က်ရန် ည န် ကာ်းသည ်အြ  န် 

သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီက သီ်းမြာ်းလ ိုအ ်ြ က်အရ တာဝန်ခ ်းအ ်သည ်အြ  န်တ င် 

ဗဟ ိုဌာန၌ တာဝန်ထြ််းခဆာင်ြည ်သူြ ာ်းက ို ခဆာလ ငစ် ာစိုစည််းမ ီ်း လို ်ငန််းြ ာ်း စတင် 

ခဆာငရ် က်ရြည်။ အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီ အတ င််းခရ်းြှျူ်း လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင ် 

မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယဝန်ကကီ်း သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီဥကကဋ္ဌြှ 

တာဝန်ခ ်းအ ်သူက ဗဟ ိုဌာန၏ လို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်။   

၄၆။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ   

ြ င ်လှစ်ရန် လ ိုအ ်သည ် အခမြအခနြ   ်းတ င် ဗဟ ိုဌာနက ို အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ ေိုတ ယ ဥကကဋ္ဌ 
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လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန မ ည်ခထာင်စိုဝန်ကကီ်းက 

ကကီ်း က ်က  ်က မ ်ီး ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  က ို အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ 

အတ င််းခရ်းြှျူ်း၊ လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယ 

ဝန်ကကီ်း သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီဥကကဋ္ဌမှ တာဝန်ခ ်းအ ်သူက ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း ကကီ်း က ် 

က  ်က ရြည်။   

၄၇။ ဗဟ ိုဌာန ြ င ်လှစ်ခဆာင်ရ က်ခနသည ်ကာလအတ င််း နည််းဥ ခေ(၁၂)၊ နည််းဥ ခေြ   (က) 

အရ ဗဟ ိုဌာန၏ လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းအာ်း ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုဦ်းစီ်းဌာနက အဓ က 

ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းမ ီ်း လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း/ သက်ဆ ိုငရ်ာဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းကလည််း ဦ်းစာ်းခ ်း 

တာဝန်အမြစ် ညြှ န ှုင််း ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရြည်။  

၄၈။ လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင  ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၌ ဗဟ ိုဌာန 

ြ င ်လှစ်ခဆာင်ရ က်သ ည ် အြ  န်တ င် လို ်ငန််းခကာြ်တီ/ ဝန်ကကီ်းဌာနအလ ိုက် ကက  တင်အြည် 

စာရင််းခ ်းထာ်းသည ် အရာထြ််းြ ာ်း၊ ၎င််းတ ိုို့အာ်း  ံ   ို်းြည ် ဌာနအလ ိုက ် အြှုထြ််းြ ာ်း၊ 

တ ်ြခတာ်နှင ် ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းအ ကာ်း ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းခရ်းအတ က် တာဝန်ခ ်းထာ်းသည ် 

တ ်ြခတာ် အရာရှ ကကီ်းြ ာ်းသည် ဗဟ ိုဌာနတ င် အြ  န်မ ည ် တ  ြက်တာဝန်ထြ််းခဆာငရ်ြည်။  

၄၉။ သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းရန် လ ိုအ ် ေါက မြန်ြာန ိုင်ငံ 

 ကက်ခမြနီအသင််း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းနှင ် လူသာ်းြ င််းစာနာြှုအကူအညီ 

ခ ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် စဉ်ဆက်ြမ တ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ခနသည ် အြ  ွေ့အစည််းအ သီ်းသ်ီး မှ 

က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းအာ်း အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီ၏ ြ င ်မ  ြ က်မြင ် ဗဟ ိုဌာနတ င်  ူ်းခ ေါင််းတာဝန် 

ထြ််းခဆာငရ်န် အခ ကာင််း ကာ်းြ တ်ခြေါ်န ိုင်သည်။ 

၅၀။ အဆ ို ေါ အြ  ွေ့အစည််းအသီ်း သီ်းမှ က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၏ အို ်ြ   ်ခထာက် ံ ြှုအတ က် 

၎င််းတ ိုို့၏ သက်ဆ ိုင်ရာ ဌာနြ ာ်းက အဓ ကခဆာငရ် က်ခ ်းရြည်။ သီ်းမြာ်းလ ိုအ ်ြ က် သ ိုို့ြဟိုတ် 
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(၂၄)နာရီ၊ (၇)ရက် (၂၄/၇)အြ  န်မ ည ်တာဝန်ထြ််းခဆာင်ြ  န်တ င် လ ိုအ ်လာန ိုင်သည ်  ံ   ို်းြှုြ ာ်း 

အတ က် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့  ြ င ်မ  ြ က်ရယခူဆာင်ရ က်ရြည်။ 

၅၁။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC)၏ လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းြှာ 

ခအာက် ေါအတ ိုင််း မြစ်သည်- 

(က) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာကမ်ြန်ဆန်စ ာ ခဆာင် 

ရ က်န ိုင်ရန် ကကီ်း က ်မြင််း၊  

( ြ ) လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ ခဘ်းသင ်ခေသရှ  သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ် 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း၊ အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ တ ်ြခတာ် တ ်ရင််း/ 

တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်း ကာ်း ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ခ ်းမြင််း၊ လ ိုအ ်သည်ြ ာ်း စီစဉ်ခဆာင်ရ က်မြင််း 

နှင  ်အခထာက်အကူခ ်းမြင််း၊ 

( ဂ ) ခဘ်းလ တ်ရာသ ိုို့ ကက  တငခ်ရွှေွေ့ခမ ာင််းခရ်း၊ ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း၊ အခရ်းခ ေါ် ကူညီ 

ခထာက် ံ ခရ်း စစည််းမ  ာ်း  ံ  ို်းကူညီခရ်း၊ ခဘ်းလ တ်ရာခနရာြ ာ်းနှင ် ယာယီ ြ ိုလံှုရာ 

ခနရာြ ာ်းစီစဉ်ခ ်းခရ်း၊ ခဘ်းသင ်မ ည်သူြ ာ်း ဆက်လက်ရှငသ်န်ရ ်တည်န ိုငခ်ရ်း 

အတ က် ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ြှုြ ာ်းခဆာင်ရ က်ခ ်းမြင််း၊ 

(ဃ) ခဘ်းသင် ခေသတ င် ခေသဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း၏ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက်ခအာငမ်ြငစ် ာ ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်  ံ   ို်းမြင််း 

နှင  ်ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းခ ်းမြင််း၊ 

( င ) အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီသတင််းရယူမြင််း၊ သတင််းက န်ရက ် ြ  တ်ဆက်ခဆာင်ရ က် 

မြင််းနှင ် သတင််းထိုတ်မ န်မြင််းြ ာ်းတ င် ကကီ်း က ် ံ   ို်းခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

( စ ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည ်အြေါ မ ည်တ င််း/ မ ည် ရှ  သက်ဆ ိုင်ရာဌာန၊ 

 အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ်အြ  န်ြီ ဆက်သ ယ်ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် ကက  တငစ်ီြံထာ်းသည ်   
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 အခရ်းခ ေါ်ဆက်သ ယ်ခရ်းစနစ်နှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းစြန််းြ ာ်းြ င ်လှစ်န ိုင်ခရ်းအတ က် 

 လ ိုအ ်သည်ြ ာ်း အခထာကအ်ကူခ ်းမြင််း၊ 

(ဆ) ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအတ က်လ ိုအ ်ခသာ လူသာ်းြ င််းစာနာြှုအကူအညီြ ာ်း ခထာက် ံ  

န ိုငရ်န် သက်ဆ ိုင်သည ် အစ ို်းရဌာန၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာ အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်း၊ န ိုငင်တံကာအကူအညီခ ်းသူြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက်ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း 

အတ က် လ ိုအ ်ခသာ အစီအစဉ်ြ ာ်း ညြှ န ှုင််းခြာခ်ဆာင်ခ ်းမြင််း၊ 

( ဇ ) ထ ြ ိုက်ြံရလ ယ်သူြ ာ်း ခ န်လှပ်ခံရမှုမရှ ခစခရ်း၊ ြ  မြာ်းဆက်ဆံြှုြရှ ခစခရ်း၊ က ာ်း၊ ြ 

အခမြမ   အ ကြ််းြက်ြှုြ ာ်း ြခ ေါ်ခ ေါက်ခစခရ်း၊ လူကိုန်ကူ်းြှုြ ာ်းနှင ် ြူ်းယစ် 

ခဆ်းဝေါ်းခရာင််းဝယ်ြှုြ ာ်း ြမြစ်  ာ်းခစခရ်းတ ိုို့အတ က် ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်မြင််း၊ 

(ည) ခဘ်းမြစ်  ာ်းြှုအခမြအခနနှင ် လ ိုအ ်ြှုအတ ိုင််းအတာအရ ကနဦ်းသတင််း ထိုတ်မ န် 

မြင််း(Flash Appeal)/ အြ  န်အလ ိုက် အခမြအခနခြာမ် ြ က် အစီရင်ြံစာ 

(Situation Report)ြ ာ်း ထိုတ်မ န်န ိုင်ရန် စီြံခဆာင်ရ က်မြင််း၊ 

( ဋ ) က ခရာကမ်ြစ်  ာ်းခနသည ် ခဘ်းအနတရာယ်နှင ်စ ်လ ဉ််းသည ် စီြံြနိ်ု့ြ  ခဆာင်ရ က်ြှု 

အစီရင်ြံစာအာ်း အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ ခနို့စဉ်တင်မ မြင််း၊   

၅၂။  သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှု ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   (Branch of Disaster 

Management Centre) သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ   (Mobile Disaster Management 

Centre) ြ င ်လှစ်မြင််း၊ စိုြ  ွေ့မြင််းနှင ် လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းက ို  ခအာက ်ေါအတ ိုင််းခဆာင်ရ က်ရြည်- 

 (က) ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ   ြ င ်လှစ်မြင််း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မ င််းထန်စ ာ က ခရာက်ခတာ ြည ် အြ ိုက်တ င် 

သက်ဆ ိုငရ်ာနယ်ခမြခေသတ င်မြစ်ခစ၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက် 

လ က်ရှ သည ် ခနရာခေသတ င်မြစ်ခစ အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီက တ ိုက်ရ ိုက် 
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တာဝန်ယူ ကကီ်း က ်ခဆာင်ရ က်ရန် လ ိုအ ်ခ ကာင််း ဆံို်းမြတ်ည န် ကာ်းြှု 

မ  သည ်အြ  န်တ င် ြ င ်လှစ်ရြည်၊ 

(၂) ကာလရှည်မြစ်  ာ်းခသာ ခဘ်းြ ာ်းတ င် ခေသဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းက ို 

အာ်းမြည ်ကူညီရန်  လ ိုအ ်ခ ကာင််း    အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီက   ဆံို်းမြတ်  

 ည န် ကာ်းသည ်အြ  န်တ င် ြ င ်လှစ်ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းသင ်ခေသရှ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့က ၎င််းတ ိုို့၏ 

အရင််းအမြစ်မြင  ် ခဆာငရ် က်ရန် ကနို့်သတ်ြ က်ရှ လျှင်မြစ်ခစ၊ ခဘ်းသင ် 

ခေသရှ  သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု အခရ်းခ ေါ်က  ်က ခရ်းရံို်း 

(Emergency Management Centre)က ို အာ်းမြည ် ခဆာငရ် က်ရန် 

လ ိုအ ်လျှင်မြစ်ခစ၊ အြ   ်းသာ်းအဆင ်  ံ   ို်းကူညီြှုလ ိုအ ်ခ ကာင််း တငမ် ြှု 

အခ ေါ် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီက လက်ြံည န် ကာ်းသည ် အြ  န်တ င် ြ င ်လှစ် 

ရြည်၊ 

( ြ ) ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  တ င်တာဝန်ထြ််းခဆာငြ်ည ်သူြ ာ်း 

(၁) ခဘ်းမြစ်ပ ာ်းြှု ြာဏအရ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဦ်းစီ်းဌာနြှ 

ေိုတ ယည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ်/ည န် ကာ်းခရ်းြှျူ်းြ   ် သ ိုို့ြဟိုတ် လူြှုဝန်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန ေိုတ ယဝန်ကကီ်း 

သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ ဥကကဋ္ဌြှ တာဝန်ခ ်းအ ်သူက ခ ေါင််းစ ် 

ညြှ န ှုင််းကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၂) ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  အာ်း ကကီ်း က ်သူ၏ 

အဆင ်နှင ် လ ိုက်ခလ ာညီခထ  ရာထ်ူးရှ သည ် ခဘ်းသင ်ခေသရှ  သဘာဝခဘ်း 
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အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြှ တာဝန်ရှ သူတစ်ဦ်းက  ူ်းတ  တာဝန် 

ထြ််းခဆာငရ်ြည်၊ 

(၃) ဗဟ ိုဌာနတ င် တာဝန်ထြ််းခဆာင်ခနသည ် လို ်ငန််းခကာြ်တီ/ဝန်ကကီ်းဌာန 

ြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းက တာဝန်ခ ်းအ ်သည ် ပပည်ကထာင်စုနယ်ကပမ 

ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ် ဌာနဆ ိုင်ရာ က ိုယ်စာ်းလှယ် 

ြ ာ်းနှင  ် ခေသြံတ ်ြခတာ် တ ်ရင််း/ တ ်ြ  ွေ့က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းက 

အြ  န်မ ည ်  ူ်းခ ေါင််း တာဝန်ထြ််းခဆာင်ရြည်၊ 

(၄) အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ၏ြ င ်မ  ြ က်နှင ်အညီ မြန်ြာန ိုင်ငံ ကက်ခမြနီအသင််း၊ 

Red Cross Movement ၊ Humanitarian Country Team နှင  ်သဘာဝခဘ်း 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းတ င်  ံိုြှန် ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ခနသည ် ခေသဆ ိုင်ရာ 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ ခေသဆ ိုင်ရာက ိုယ်စာ်းလှယ်တ ိုို့အာ်း ြ တ် ကာ်းန ိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  ၏ လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်း 

(၁) ခဘ်းသင ်ခေသ၏ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း 

ထ ခရာက်မြန်ဆန်စ ာ ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ခဆာင်ရ က်မြင််း၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာနနှင ်ြ  တ်ဆက်၍ ခဘ်းသင ် 

ခေသရှ  သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း၊ အြ   ်းသာ်းအဆင ်/ ခေသအဆင ် 

အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ တ ်ြခတာြ်ှ တ ်ရင််း/ တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်း 

အ ကာ်း ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ခ ်းမြင််း၊ လ ိုအ ်သည်ြ ာ်း စီစဉ်ခဆာင်ရ က်မြင််း 

နှင  ်အခထာက်အကူခ ်းမြင််း၊ 

(၃) ခဘ်းသင ်ခေသတ င် အခရ်းခ ေါ်အခထာက်အကူမ  လို ်ငန််းြ ာ်း အဆင်ခမ  

ခြ ာခြ ွေ့ထ ခရာကခ်စခရ်း ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ် ခဆာငရ် က်မြင််း၊  
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(၄) ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််းအြ က်အလက် ခကာက်ယူမြင််း၊ အထက် 

အဆင ်ဆင ်သ ိုို့တငမ် မြင််း၊ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအတ က်လ ိုအ ်ြ က်ဆန််းစစ်မြင််း 

စသည ်လို ်ငန််းြ ာ်း ြှန်ကန်မြန်ဆန်ခစခရ်းအတ က်  ံ   ို်းစီြံခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

၅၃။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(DMC)သည် လို ်ငန််းလ ိုအ ်ြ က်အခ ေါ် 

ြူတည၍် ခဘ်းသင ်ခေသြ ာ်းသ ိုို့အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီက င််းဆင််းသ ာ်းခရာက်န ိုငခ်ရ်းစီြံခဆာငရ် က် 

ရြည်။ ခဘ်းသင ်ခေသသ ိုို့ က င််းဆင််းသ ာ်းခရာက်ရာတ င် ကနပပ ည်ကတ ာ် ကကာင်စီ၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းက ဦ်းစာ်းခ ်းအမြစ်  ံ   ို်း ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ရြည်။  

၅၄။ အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်မ ီ်းစီ်း၍ သက်ဆ ိုင်ရာ ခနမ ည်ခတာ်၊ 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ် သဘာဝခဘ်းစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့အခနမြင ်သာ စီြံြနိ်ု့ြ  ရန် လ ိုအ ်သည ် 

အြ  န် သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီက ဗဟ ိုဌာနအ ေါအဝင ် အခရ်းခ ေါ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဌာနြ ာ်း 

ြ င ်လှစ်ခဆာင်ရ က်ရန် ြလ ိုအ ်ခတာ ခ ကာင််း ဆံို်းမြတ်လြ််းည န်ြှုမ  သည ်အြ  န်တ ိုို့တ င် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ို 

ဌာနြ  အာ်း   တ်သ ြ််းရြည်။   တ်သ ြ််းမ ီ်းြ  န်တ င် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်-   

(က) လို ်ငန််းခဆာင်ရ က်ြ  ြှု အစီရင်ြံစာအာ်း ဌာန  တ်သ ြ််းမ ီ်း (၁)လအတ င််း မ  စို 

တငမ် မြင််း၊  

(ြ) ဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ် ဗဟ ိုဌာနြ  ၏ လို ်ငန််း 

ခဆာငရ် က်ြ  ြှုြ ာ်း၊ ကူညီခထာက ်ံ ခရ်း စစည််းြ ာ်း လက်ြံ၊ ထ န််းသ ြ််း၊ မြနို့ခ်ဝြ  ြှု 

ြ ာ်း၊ ခင ခ က်းသံို်းစ  ြ  ြှုြ ာ်းအာ်း ြှတ်တြ််း ာတ် ံိုြ ာ်းနှင တ်က  စနစ်တက  

ြှတ်တြ််းထာ်းရှ မြင််း၊  
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(ဂ) ဆက်လက်ခဆာင်ရ က်ရန်ြ ာ်းအာ်း သက်ဆ ိုင်သည ် ခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ဌာန အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု အြ  ွေ့ြ ာ်းထံသ ိုို့ စနစ်တက  

လ  ခမ ာင််း ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

(ဃ) ဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  ၏ လို ်ငန််း 

ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်းနှင ်စ ်လ ဉ််း၍အခကာင််းဆံို်းခဆာင်ရ က်န ိုငြ်  သည်ြ ာ်း၊ခနာင်တ င်

  ိုြ ိုခကာင််းြ န်ခအာင် ခဆာင်ရ က်န ိုင်သည်ြ ာ်း၊ ခတ ွေ့ကကံ ခမြရှင််းြ  ရသည ် အြက် 

အြ ြ ာ်းနှင ် ရယူန ိုင်သည ် သငြ်န််းစာြ ာ်းစသည ် မ န်လည်သံို်းသ ်ြှု (After Action 

Review)အာ်း ခဆာငရ် က်မြင််း၊  

(င) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   

သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာန ြ  ွေ့စည််းြှုနှင ် လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းအာ်း မ န်လည် 

သံို်းသ ်မြင််း၊  

(စ) ဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် ယာယီဗဟ ိုဌာနြ   သ ိုို့ြဟိုတ် နယ်လှည ်ဗဟ ိုဌာနြ  ၏ လို ်ငန််း 

 ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်းနှင  ် မ န်လည်သံို်းသ ်ခတ ွေ့ရှ ြှုြ ာ်းအာ်း အနီ်းဆံို်းအြ  န်တ င် 

 က င််း သည ် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီ အစည််းအခဝ်း၌ တငမ် လြ််းည န်ြှုြံယူမြင််း။ 

အမျြိို်း သ ်း သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှုလိုပ ငန ်းနက   မတီ ၏လိုပ ငန ်းတ  ဝန မျ ်း  

၅၅။ န ိုငင်ခံတာ်အတ င််း အြ  န်ကာလအခလ ာက် မြစ်ခ ေါ်လာန ိုင်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

အတ က်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို ထ ခရာက်ခအာငမ်ြင်စ ာ အခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာင်ရ က် 

န ိုငရ်န် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု လို ်ငန််းခကာြ်တီသည် ခအာက် ေါ 

လို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု လို ်ငန််းြ ာ်းနှင ်  တ်သက်၍  အြ   ်းသာ်း  
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သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီက ြ ြှတ်ခ ်းထာ်းသည ် 

ြူဝေါေြ ာ်း၊ လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်းနှင ်အညီ လ ိုအ ်သည ် လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း 

ခရ်းဆ  သတ်ြှတ်န ိုငခ်ရ်း ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

 (၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြခလ ာ ြ ခရ်းအတ က် 

လ ိုအ ်သည ် ဥ ခေ၊ နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ စီြံြ က်ြ ာ်း၊ လို ်ငန််းအစီအစဉ်ြ ာ်းက ို 

အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီ၏ လြ််းည န်ြှုမြင ခ်ရ်းဆ  န ိုင်ခရ်း စီြံခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃)  ခရ်းဆ  မ ဋ္ဌာန််းမ ီ်းမြစ်သည ် ဥ ခေ၊ နည််းဥ ခေြ ာ်း၊ စီြံြ က်ြ ာ်း၊ လို ်ငန််း 

အစီအစဉ်ြ ာ်းက ို ခြတ်ကာလနှင ်ခလ ာ်ညီြှုရှ ခစရန် သံို်းသ ် မ င်ဆင် 

န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်ခံတာ်၏ ြ ံွေ့မြ  ်းတ ို်းတက်ြှုစီြကံ န််းြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ခ ကာင  ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြခလ ာ ြ ခရ်းအစီအြံြ ာ်း ေါဝငခ်စခရ်းအတ က် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်း၊  ိုဂဂလ ကအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းစသည်တ ိုို့နှင ် ခ ေါင််းစ ် 

ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 

(၅) မြစ်ခ ေါ်လာန ိုင်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းက ို စနစ်တက  စီြံြနို့်ြ   

န ိုငခ်ရ်းအတ က် ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြ ဆန််းစစ် 

ခလ လာမြင််းက ို သက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ 

တ  ုင််းကေသကကီ်း/ ပပ ည်န ယ်အစ ု်းရ အြ  ွံ့မ ာ်းနှင ် ပူ်းကပ င််းက ဆ ာင်ရွက်န ု ငက် ရ်း 

လမ််းညွှန်စ ီမံရ မည်၊ 

(၆)  ခလ လာခတ ွေ့ရှ ြ က်ြ ာ်းအခ ေါ်ြတူည်၍ ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်း 

အစီအြံြ ာ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ာလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ တ ိုင််း 



53 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

ခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းက အခကာငအ်ထည်ခြာ် ခဆာင်ရ က် 

န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၇) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်းဆ ိုင်ရာ 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ို မ ည်သူလူထိုအခနမြင ် က ယ်က ယ်မ နို့မ် နို့် သ ရှ နာ်းလည် 

မ ီ်း   ိုြ ို ်ူးခ ေါင််း ေါဝငခ်စခရ်း စီြံခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၈) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခလ ာ  ေါ်းခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းနှင  ်တ်သက်၍ န ိုင်ငံ 

တကာ နည််း ညာြ ာ်းစဉ်ဆက်ြမ တ်ရရှ ခစခရ်း၊ သိုခတသနလို ်ငန််းြ ာ်း 

အာ်းက က ာင််းလ ာကစကရ ်း တ  ု အတ က် နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ  ံ   ို်း ူ်းခ ေါင််း 

ခဆာငရ် က်န ိုင်သည ် မ ည်တ င််း/ မ ည် အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ တကကသ ိုလ်ြ ာ်းနှင ် 

ြ  တ်ဆက်ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၉) သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု လို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတ င်  ေါဝင်ခဆာင်ရ က် 

ခနသူြ ာ်း၏ စ ြ််းခဆာငရ်ညမ်ြင ်ြာ်းတ ို်းတက်ခစခရ်းအတ က် နည််း ညာ၊ 

 စစည််းက ရ ယာ၊ ခင ခ က်းစသည ် အရင််းအမြစ်လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းက ို မြည ်ဆည််း 

ခ ်းန ိုငခ်ရ်း သက်ဆ ိုင်ရာ လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၊ မ ည်တ င််း/ မ ည် အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက် ံ   ို်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၁၀) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုခလ ာ နည််းခစရန်အတ က် လ ိုအ ်သည ် 

ယာယီြ ိုလံှုရာအခဆာက်အအံိုြ ာ်း၊ ကြ််းထ န််းနံရံ၊ ခမြထ န််းနံရံနှင ် 

ကြ််း တ်တာြ ာ်း တည်ခဆာက်မြင််းစသည ် ခဘ်းအနတရာယ်ကက  တင် 

ကာက ယ်ခရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို ခဆာငရ် က်ရာတ င် သက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းညြှ န ှုင််း၍ စ စစ်ခထာက် ံ န ိုငခ်ရ်း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 
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(၁၁) သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်း ေါက ခရွှေွေ့ခမ ာင််းြ ိုလံှုန ိုင်ခရ်းအတ က် ယာယီြ ိုလံှုရာ 

ခနရာြ ာ်း ကက  တငခ်ရ ်းြ ယ်သတ်ြှတ်မြင််း၊ လြ််းခ ကာင််းြ ာ်းခရ ်းြ ယ်ထာ်း 

မြင််းနှင  ် ခရွှေွေ့ခမ ာင််းခရ်းစီြံြ က်ြ ာ်းခရ်းဆ  မြင််းတ ိုို့က ို မ ည်ခထာင်စိုနယ်ခမြ 

ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင၊် မြ  ွေ့နယ် သဘာဝ         

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းက ကက  တင်ခဆာငရ် က်ထာ်းရှ ခရ်း 

လြ််းည န် ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၁၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင ် စ ်လ ဉ််း၍ ြ ို်းခလဝသနှင  ် ဇလခဗေ 

ည န် ကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာန၏ ကက  တငသ်တ ခ ်းြ က်ြ ာ်းရရှ  ေါက သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း အြ  န်နှင ်တစ်ခမ ်းညီ ခဆာင်ရ က်န ိုင်ခရ်း 

သက်ဆ ိုငရ်ာ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းအာ်း 

လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၁၃)  ခဘ်းမြစ်  ာ်းြ  န်တ င် အခရ်းခ ေါ်စာ်းခရရ ကခာရရှ န ိုင်ခရ်း စီြံမြင််းနှင ် 

ကယ်ဆယ်ခရ်း စစည််းြ ာ်း ခဆာလ ငစ် ာခထာက် ံ န ိုင်ရန်အတ က် အသင ် 

သ ိုခလှာင်ထာ်းရှ မြင််းတ ိုို့အာ်း ကကီ်း က ်ခဆာင်ရ က်ရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) က ခရာက်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်၏ ထ ြ ိုက်ြှုအခမြအခနခ ေါ် 

ြူတည၍် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ၏ အခရ်းခ ေါ်အစည််းအခဝ်း ခြေါ်ယူရန် 

လ ိုအ ် ေါက ခြေါ်ယူန ိုင်ခရ်း ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်နှင ်စ ်လ ဉ််းသည ် သတင််းအြ က်အလက်ရယရူန်နှင ် 

စီြံြနိ်ု့ြ  ရန်အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာနက ိုအနီ်းက ်ကကီ်း က ်၍ 

အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့ အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီတငမ် မြင််း၊ အခရ်းခ ေါ် 
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အခမြအခနအခထာကအ်ကူမ   လို ်ငန််းလ ိုအ ်ြ က်အလ ိုက် လို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီအသီ်းသီ်းနှင ် ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်မြင််းတ ိုို့အာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် ကူညီခထာက ်ံ ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ထ ခရာက် 

လ ငမ်ြန်စ ာခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် က ခရာက်သည ် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ် အခ ေါ်ြူတည်၍  ေါဝငခ်ဆာငရ် က်ခ ်းရြည ် လို ်ငန််းခကာ်ြတီ 

ြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင  ်

ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည ်ခေသတ င ် အခရ်းခ ေါ်လ ိုအ ်သည ် 

စာ်းခရရ ကခာနှင  ် ကယ်ဆယ်ခရ်း စစည််းြ ာ်း မြည ်တင််းခထာက် ံ ခရ်းအတ က် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင  ် ြ  တ်ဆက်ခဆာငရ် က် 

န ိုငခ်ရ်း ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၅) သဘာဝခဘ်းအနတရာ ယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် မ ည်တ င််းအကူအညီ 

ြ ာ်းက ို စီြံြနိ်ု့ြ  မြင််းနှင ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီြှ တာဝန်ခ ်းအ ် ေါက အမြာ်း 

လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင ် ူ်းခ ေါင််း၍ မ ည် အကူအညီြ ာ်းက ို ေါ စီြံြနိ်ု့ြ   

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၆)  အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ ထ ခရာက်စ ာ 

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န် သက်ဆ ိုင်ရာ လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ 

အရ ်ြက်လူြှုအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း ကကီ်း က ် 

စီြံရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) က ခရာက်သည ်    ခဘ်းအနတရာယ်ခ ေါ်ြူတည်၍      မ န်လည်ထခူထာင်ခရ်း  
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လို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း စနစ်တက ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း ကာလတ ို၊ ကာလလတ်၊ 

ကာလရှည်စီြံြ က်ြ ာ်း ခရ်းဆ  ရာတ င ် ံ   ို်းကူညီခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကမ် ီ်းခနာက ် ခဘ်းသင ်မ ည်သူြ ာ်း ြူလ 

အခမြအခနထက်   ိုြ ိုခကာင််းြ န်သည ် လူခနြှုဘဝရရှ ခစရန်အတ က် 

ကဏ္ဍအလ ိုက် မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်တည်ခဆာက်ခရ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရာ လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ 

အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ အရ ်ြကလ်ူြှုအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ 

န ိုငင်တံကာအကူအညီခ ်းသြူ ာ်းနှင  ် ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း ကကီ်း က ် 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃)  သဘာဝခဘ်းေဏခ် ကာင ် စ တ်  ိုင််းဆ ိုင်ရာထ ြ ိုက်သည ် အသက်ရှင် 

က န်ရစ်သူြ ာ်းအာ်း စ တ်  ိုင််းဆ ိုင်ရာမြည ်ဆည််းခဆာင်ရ က်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း 

(Psychosocial Support) အ ေါအဝင ် လူြှုအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းတ င် မ န်လည် 

ဝငဆ်ံ န ိုင်ရန် စ တ် ာတ်မြြှင ်တင် ထူခထာင်ခ ်းသည ် လို ်ငန််းြ ာ်းက ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ် 

ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း ခဆာင်ရ က်ခ ်းန ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 

(၄) ခဘ်းသင ်ခေသတ င် စ ိုက်    ်းခြ ်းမြျူခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း မ န်လည်ခဆာင်ရ က် 

န ိုငခ်ရ်း၊ အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းနှင ် စီ်း  ာ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း မ န်လည် 

လို ်က ိုငန် ိုငခ်ရ်းနှင ် အမြာ်းကဏ္ဍြ ာ်းအတ က် မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းနှင ် 

မ န်လည်တည်ခဆာက်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

ြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင  ် ညြှ န ှုင််းြ  တ်ဆက် ခဆာင်ရ က် 

န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 
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(၅) ကဏ္ဍအလ ိုက် မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ရာတ င ်

ခနာင်တ င် မြစ်ခ ေါ်လာန ိုငခ်မြရှ သည ် ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက် 

ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြခလ ာ ြ ခရ်းနည််းလြ််းြ ာ်းအာ်းသက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

ြ ာ်းြှ ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းခရ်း တ န််းအာ်းခ ်းခဆာငရ် က်ရြည်။ 

ဘဏ္ဍ န ငရှွ နြွနရ ်းန္ှင   ရန ပံိုန ငထွိန ်း သိမ ်း နရ်း လို ပ ငန ်းနက   မတီ ၏လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၅၆။ ဘဏ္ဍာခင ရှာခြ ခရ်းနှင ် ရန် ံိုခင ထ န််းသ ြ််းခရ်းလို ်ငန််းခကာ်ြတီအခနမြင ် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းက ို   ိုြ ိုထ ခရာက်လ ငမ်ြန်စ ာ အခကာငအ်ထည်ခြာ်န ိုငခ်ရ်းနှင ် 

ခင ခ က်းက စစရ ်ြ ာ်း  ခဆာငရ် က်ရာတ င ် ဘဏ္ဍာခရ်းလို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်းနှင အ်ညီ  စနစ်တက   

မြစ်ခစခရ်းတ ိုို့အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေအရ သဘာဝခဘ်းစီြံြနို့်ြ  ြှု 

လို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို စနစ်တက ထ ခရာကလ် ငမ်ြန်စ ာ အခကာင်အထည်ခြာ် 

ခဆာငရ် က်ရာတ င ်လ ိုအ ်သည ်ဘဏ္ဍာရန် ံိုခင ြ ာ်းမြင ် အခထာက်အကမူ   

ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံ 

ြနိ်ု့ြ  ြှု ရန် ံိုခင တစ်ရ ်က ို ထူခထာငန် ိုငရ်န် သက်ဆ ိုင်ရာဌာန (စီြံက န််းနှင ် 

ဘဏ္ဍာခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန)သ ိုို့ တငမ် ြ င ်မ  ြ က်ရယူ၍ (မြန်ြာခင / န ိုငင်မံြာ်း 

ခင စာရင််း) ြ င ်လစှ်န ိုငခ်ရ်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု ရန် ံိုခင စာရင််းတ င် 

ရန် ံိုခင လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း မ ည ်ြခီစခရ်းအတ က် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ ေါ မ ဌာန််းြ က်ြ ာ်းနှင ်အညီ မ ည်ခထာင်စို 
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ဘဏ္ဍာရန် ံိုခင ြှ နှစ်စဉ်ရန် ံိုခင  ထည ်ဝင်န ိုငခ်ရ်း စီြံက န််းနှင ် ဘဏ္ဍာခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာနသ ိုို့ ညြှ န ှုင််းတငမ်  ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု ရန် ံိုခင ြ ာ်းက ို စနစ် 

တက  သံို်းစ  န ိုင်ခရ်းအတ က်ခရ်းဆ  ထာ်းရှ ခသာ ဘဏ္ဍာခရ်းစည််းြ ဉ််းသည် 

ခြတ်ကာလနှင ်အညီ မ င်ဆငရ်န်လ ိုအ ်လာ ေါက စီြံက န််းနှင ်ဘဏ္ဍာခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာန၊ မ ည်ခထာငစ်ိုခရှွေ့ခနြ   ရ်ံို်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုစာရင််းစစ်ြ   ်ရံို်း 

တ ိုို့နှင  ်ညြှ န ှုင််းခရ်းဆ  ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေအရ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ 

ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းတ ငတ် ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုရန် ံိုခင စာရင််းြ ာ်း (OA) 

ြ င ်လှစ်ထာ်းရှ ခရ်းကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်မြင််း၊ အ ဆ ုပ  ရန ်ပံကုင စာရ င််းမ ာ်းက ု 

စနစ်တက သံို်းစ   ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် ဘဏ္ဍာခရ်းစည််းြ ဉ််းခရ်းဆ   

အသံို်းမ  ထ န််းသ ြ််းန ိုငခ်ရ်း လ ိုအ ်သည ်  ံ   ို်းကပ်းပ ခင််းမ ာ်း အာ်း ခဆာငရ် က် 

ခ ်းရြည်၊ 

(၅) ဘဏ္ဍာခရ်းစည််းြ ဉ််းနှင ်အညီ ရရှ လာသည ် ဘဏ္ဍာရန် ံိုခင ြ ာ်းက ို စနစ်တက  

ြှတ်တြ််းတငစ်ာရင််းမ  စိုမြင််း၊ သံို်းစ  ြှုြ ာ်းက ို စနစ်တက  မြစ်ခစခရ်း 

ကကီ်း က ်ပခ င််းတ  ု က ု ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၆) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် ရန် ံိုခင ရရှ  

မြင််း၊ သံို်းစ  မြင််းနှင ် လက်က န်ရှင််းတြ််းက ို လစဉ်တင်မ မြင််း၊ အနီ်းက ်ဆံို်း 

က င််း သည ် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီ 
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အစည််းအခဝ်းသ ိုို့ တငမ် အတည်မ  ြ က်ရယူ ြှတ်တြ််းတငမ်ြင််းတ ိုို့ 

ခဆာငရ် က်ရြည်။  

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည ်အြ  န်တ င ် အခရ်းခ ေါ်ကယ်ဆယ် 

ခထာက် ံ ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က်  ံိုြှန်ခထာက် ံ ခဆာငရ် က်ြှုအမ င် 

သီ်းမြာ်းလ ိုအ ်ြ က်ရှ ၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ လို ်ငန််းခကာ်ြတီအသီ်းသ်ီးက 

အခရ်းခ ေါ်တငမ်  ခတာင််းြံလာ ေါက စ စစ်ဖပီ်း အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု ခကာ်ြတီသ ိုို့ တငမ် ကာ လြ််းည န်ြှုြ ာ်းနှင ် 

အညီခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းြ ာ်းမြစ်  ာ်းြှုခ ကာင ်  ံိုြှန်ခထာက် ံ ြှုအမ င ်အသက်ဆံို်းရံှု်းြှု၊ 

ထ ြ ိုက်ေဏ်ရာရရှ ြှု၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းမ ာ်း၍ ထ ြ်ံခထာက် ံ ရန် 

အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီက ည န် ကာ်း 

လာ ေါက အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ၏ သဘာဝခဘ်းရန် ိံုခင ြ ှခထာက် ံ န ိုင်ခရ်း 

  ံ  ို်းခဆာငရ် က်ရြည်၊  

(၃) တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းက ယာယီြ ိုလံှုရာခနရာြ ာ်း 

ခဆာက်လို ်ခ ်းန ိုင်ခရ်း တငမ် လာ ေါက လ ိုအ ်ြှုအခ ေါ်ြတူည်၍ ရန် ံိုခင  

အသံို်းမ  ရြည ် နည််းလြ််းအာ်းခဆာလ ငစ် ာ စ စစ်အကကံမ  ရြည်၊ 

(၄) မ ည် န ိုငင်ြံ ာ်း၊ န ိုင်ငတံကာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ အလှျူခင (မြန်ြာ/န ိုငင်မံြာ်း 

ခင )ြ ာ်း လှျူေေါန််းသည ်က စစရ ်ြ ာ်းနှင  ် စ ်လ ဉ််း၍ န ိုငင်တံကာဆက်ဆံခရ်း 

လို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ ဆက်သ ယ်ြှုမြင ်လည််းခကာင််း၊ မ ည်တ င််းအလှျူရှင် 

ြ ာ်း၊ လူြှုခရ်းအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ ခင ခ က်းလှျူေေါန််းမြင််းက စစရ ်ြ ာ်းနှင ် 
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စ ်လ ဉ််း၍ ဆက်သ ယ်လာသည ် လို ်ငန််းခကာြ်တီနှင ်လည််းခကာင််း 

 ူ်းခ ေါင််း၍ အလှျူခင ြ ာ်း လ  ခမ ာင််းလက်ြံရယနူ ိုငခ်ရ်းခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၅) ရန် ံိုခင တ ို်း  ာ်းရရှ န ိုင်ခရ်းအတ က် လှျူေေါန််းရရှ ခင ြ ာ်းက ို သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ ေါခြာမ် ြ က်ြ ာ်းနှင အ်ညီ စီြံခဆာငရ် က် 

ရြည်။ ရန် ံိုခင တ ို်းတက်ရရှ ြှုအခမြအခနက ို အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီသ ိုို့ အစီရငြ်ံတငမ် ရြည်၊ 

(၆) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်း အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီ ဥကကဋ္ဌထံြှ 

ြ င ်မ  ြ နို့ရ်ရှ မ ီ်းမြစ်သည ်ရန် ံိုခင ြ ာ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီ်းဌာန/ အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်း၏ သဘာဝခဘ်း 

ရန် ံိုခင စာရင််းအြှတ်ြ ာ်းသ ိုို့ လ  ခမ ာင််းထည ်သ င််းန ိုင်ခရ်း ခဆာငရ် က် 

ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) ခဘ်းသင ်မ ည်သူြ ာ်းအာ်း အ ို်းအ ြြ် ာ်း မ န်လည်ခဆာက်လို ်ခ ်းမြင််း၊ 

အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း မ န်လည်ထူခထာင်ခ ်းမြင််း၊ ခရနှင ် 

သနို့်ရှင််းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ခ ်းမြင််းတ ိုို့အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာ 

မ ည်ခထာင်စိုဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ်နှင ် 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်ြ ာ်းက တငမ် လာ ေါက လ ိုအ ်သည ် ရန် ံိုခင က ို 

စ စစ် ံ   ို်း ခဆာငရ် က်ခ ်းရြည်၊ 

(၂) ခဘ်းသင ်ခေသြ ာ်း မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က် 

န ိုငရ်န်နှင  ် ခေသတ င််းခင ခ က်းစီ်းဆင််းြှုရရှ ခစရန်အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာ 

မ ည်ခထာင်စိုဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာန်ှင ် 
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တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်ြ ာ်းက မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်းစီြံြ က်တငမ်  

လာ ေါက သင ်ခလ ာြ်ည ်ရန် ံိုခင  အသံို်းမ  န ိုင်ခရ်း စ စစ်အကကံမ  ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းမြစ်မ ီ်းြ  န်ခနာက ် ိုင််းတ င် လူြှုကာက ယ် ခစာင ်ခရှာကြ်ှုခ ်းရန် 

လ ိုအ ်သူြ ာ်းအတ က် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ကကံ ကကံ ြံရန် ခနအ ြ်ြ ာ်း 

မ န်လည်မ  မ ငခ် ်းမြင််း၊ ခဘ်းလ တ်ရာသ ိုို့ ခရှာငတ် ြ််းန ိုင်သည ် ခက ်းရ ာ 

လြ််းြ ာ်း၊ ခြ ာင််းကူ်း၊ မြစ်ကူ်းတံတာ်းငယ်ြ ာ်း ခဆာက်လို ်ခ ်းမြင််း၊ 

သဘာဝခဘ်းေဏြ်ံဘက်စံိုသံို်း အခဆာက်အအံိုြ ာ်း ခဆာကလ်ို ်မြင််း 

စသည်တ ိုို့ အ ေါအဝင ် သဘာဝခဘ်းခလ ာ  ေါ်းခရ်းနှင  ် ဆက်စ ်သည ် လူြှု 

ကာက ယ်ခစာင ်ခရှာက်ြှု အစီအြံြ ာ်းနှင ်စ ်လ ဉ််း၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မ ည်ခထာင်စိုဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာန်ှင ် 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်ြ ာ်းကတငမ် လာ ေါက ရန် ံိုခင က ိုစ စစ်ခထာက် ံ  

ခ ်းရြည်၊ 

(၄) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနို့်ြ  ြှုရန် ံိုခင ြ ှ လ  ခမ ာင််း 

ခထာက် ံ ခင ြ ာ်းမြင ် လို ်ငန််းအခကာငအ်ထည်ခြာ ် ခဆာငရ် က်သည ် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းသ ိုို့ 

လို ်ငန််းတစ်ြိုြ င််းစီအလ ိုက် ခင ခ က်းသံို်းစ  ြှုရှင််းတြ််းြ ာ်းက ို စာရင််းစစ် 

ခဆ်းြံန ိုင်ခရ်းအတ က် မ န်လည်ခတာင််းြံ၍ စ စစ်ရြည်၊ 

(၅) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနို့်ြ  ြှုရန် ံိုခင ြ ှ လ  ခမ ာင််း 

ခထာက် ံ ခင ြ ာ်းမြင ် လို ်ငန််းအခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်သည ် 

သက်ဆ ိုငရ်ာဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၊ မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာ်နှင ် 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရ အြ  ွေ့ြ ာ်းသည်လည််း သက်ဆ ိုင်ရာ 
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မ ည်ခထာင်စိုနယ်ခမြ ခနမ ည်ခတာန်ှင  ် တ  ုင််းကေသကကီ်း/ မ ည်နယ် 

စာရင််းစစ်ြ   ်ရံို်းြ ာ်း၏ စာရင််းစစ်ခဆ်းြှုြံယူန ိုငခ်ရ်းအတ က် ရန် ံိုခင  

ဘဏ္ဍာခရ်းစည််းြ ဉ််းနှင ်အညီ ခင စာရင််းြ ာ်း ထ န််းသ ြ််းထာ်းရှ ရန်နှင ် 

စာရင််းဇယာ်း၊ အခထာက်အထာ်း၊ ခမ စာြ ာ်းမြင ် စနစ်တက ထာ်းရှ  

ခဆာငရ် က်ရန် ကကီ်း က ်ည န် ကာ်းခဆာင်ရ က်ရြည်။  

န္ိိုင ငတံက  ဆက ဆံ နရ်း လိုပ ငန ်း နက  မတီ၏ လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၅၇။ န ိုငင်တံကာဆက်ဆံခရ်း လို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာကခ်အာင်မြငစ် ာ 

အခကာငအ်ထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီ ခအာက်ရှ  

သက်ဆ ိုငရ်ာ လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၏ အဓ ကဆက်သ ယ်ရြည ် ြိုန််း 

နံ ေါတ်ြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်း ေါက ြ က်ြ င််းဆက်သ ယ်န ိုငရ်န် ြိုန််း 

နံ ေါတ်ြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်းနှင  ်တ်သက်၍ သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်း 

ရယူရန် ြ ို်းခလဝသနှင ်ဇလခဗေည န် ကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာန၏ ြိုန််းနံ ေါတ်ြ ာ်းက ို 

မ  စိုထာ်းမြင််း၊ ကာလသတ်ြှတ်ြ က်မြင ်ခနာကဆ်ံို်းအခမြအခနနှင ်အညီ 

မ  စိုမြင််းတ ိုို့က ို ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) ကကီ်းြာ်းခသာ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်း ေါက ဆက်သ ယ်န ိုင်ရန် 

ရန်ကိုန်မြ  ွေ့ရှ  မြန်ြာန ိုငင်အံခမြစ ိုက် န ိုင်ငမံြာ်းသံရံို်းြ ာ်း၊ ကိုလသြဂဂ 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ ြ ံွေ့မြ  ်းြှု ြ တ်ြက်အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ဆ်က်သ ယ်ရန် 

တယ်လီြိုန််း၊ Fax၊ E-mail တ ိုို့အာ်း စာရင််းမ  စိုထာ်းရြည်၊ 
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(၃) သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်း ေါက တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ခရ်းနှင  ်တ်သက်၍ အမြာ်း 

န ိုငင်ြံ ာ်း၏ နြူနာခကာင််းြ ာ်းက ို ခလ လာ၍ ဝန်ကကီ်းဌာနအတ င််းနှင ် 

ခကာ်ြတီအတ င််း အသ  ညာခ ်းြှု၊ သငတ်န််းခ ်းြှု၊ သငတ်န််းတက်ြှု၊ 

ဇာတ်တ ိုက ်ခလ က င ်ြှုြ ာ်း မ  လို ်သ ာ်းန ိုငခ်ရ်းအတ က် ခကာ်ြတီ အြ  ွေ့ဝင် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ခရ်း မ ငဆ်င်ထာ်း 

ရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်တံကာ အကူအညီရယူြည်ဟိုဆံို်းမြတ်ခသာ သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်းြှု 

ြ ာ်းတ င် ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance 

on Disaster Management (AHA Centre) အ ေါအဝင ် အာဆီယံ 

ခေသတ င််းယနတရာ်းခအာက်ြှ လ ငမ်ြန်ခြ ာခြ ွေ့စ ာ  ူ်းခ ေါင််းညြှ န ှုင််း 

ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် လ ိုအ ်သည်ြ ာ်း ကက  တငဆ်က်သ ယ်ညြှ န ှုင််း 

ထာ်းရြည်၊ 

(၅) သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ခရ်းအတ က် ကိုလသြဂဂအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ ြ င ်လှစ် 

သည ် United Nations Disaster Assessment and Coordination 

(UNDAC) သငတ်န််းအ ေါအဝင် သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု စ ြ််းခဆာငရ်ည် 

မြြှင ်တင် န ိုငြ်ည ် သငတ်န််းြ ာ်း၊ ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းဆ ိုင်ရာသင်တန််းြ ာ်း 

နှင အ်မြာ်းသငတ်န််းြ ာ်း တက်ခရာက်န ိုငခ်ရ်းညြှ န ှုင််း ဆက်သ ယ်ခ ်းရြည်၊ 

(၆) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်းြှုသည် ထ ြ ိုက်ြှုကကီ်းြာ်းမ ီ်း   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု 

ြ ာ်းကာ န ိုငင်တံကာအကူအညီရယရူန် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီ၏ ည န် ကာ်းြ က်နှင အ်ညီ အကူအညီ 
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ခတာင််းြံခရ်း၊ လက်ြံရယူခရ်းတ ိုို့အတ က် လ ိုအ ်သည်  ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ြှု 

ြ ာ်း ကက  တင ်ခဆာင်ရ က်ထာ်းရြည်၊ 

(၇) မြန်ြာသံရံို်း၊ အြ  ွေ့ရံို်း၊ ခကာင်စစ်ဝန်ြ   ်ရံို်းြ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ိုို့အခမြစ ိုက်ရာ 

န ိုငင်ြံ ာ်း၏ ခဘ်းမြစ်  ာ်းက တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်သည ်နြူနာခကာင််းြ ာ်းအာ်း 

ခလ လာစိုစည််းတငမ် ခစကာ န ိုငင်တံကာဆက်ဆံခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီြှ 

လ ိုအ ်သည်ြ ာ်းအာ်း စ စစ်၍ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် ရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု အခမြအခနသည်   

န ိုငင်တံကာအကူအညီလ ိုအ ်သည်ဟို လြ််းည န် ေါက ကိုလသြဂဂအြ  ွေ့ 

အစည််း၊ အာဆီယံအြ  ွေ့အစည််း၊ ြ တ်ခဆ န ိုငင်ံြ ာ်း၊ မ ည် ရှ  မြန်ြာသံရံို်း၊ 

အြ  ွေ့ရံို်း၊ ခကာငစ်စ်ဝန်ြ   ်ရံို်းြ ာ်းသ ိုို့ အခ ကာင််း ကာ်းမြင််းြ ာ်းက ို 

ခဆာလ ငစ် ာ ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းအ ေါအဝင် အစ ို်းရြှခဆာငရ် က်ခနသည ် အခရ်းခ ေါ် 

တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ကူညီရန်အလ ိုို့ငှာ မ ည်တ င််းရှ လူသာ်းြ င််းစာနာ 

ခထာက်ထာ်းြှုဆ ိုင်ရာကိုလသြဂဂအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ လူသာ်းြ င််းစာနာ 

ခထာက်ထာ်းြှုဆ ိုင်ရာ န ိုငင်တံကာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းက ဆက်သ ယ်လာ ေါက 

ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊   ိုို့ခဆာငခ်ရ်းနှင ် 

ဆက်သ ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည် 

ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနစသည ် ဆက်န ယ်ဌာနြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက်၍ 

လ ိုအ ်သလ ို  ံ   ို်းကူညီရြည်၊ 
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(၃) န ိုငင်တံကာအကူအညီရယူြည်ဟိုဆံို်းမြတ်သည ် သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ြှု 

ြ ာ်းတ င် ကယ်ဆယ်ခရ်း စစည််းြ ာ်း၊ ကျွြ််းက ငသူ်ြ ာ်း တငခ်ဆာင်လာ 

ခသာ မ ည် ခလယာဉ်ြ ာ်း မြတ်ခက ာ်  ံသန််းြ င ်၊ ခလယာဉ်ဆင််းသက် 

ရ ်နာ်းြ င ်၊ မ ည်ဝငဗ်ီဇာက စစြ ာ်းနှင ် တ်သက်၍ ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ 

မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊   ိုို့ခဆာငခ်ရ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှင ် 

လူဝင်ြှုကကီ်း က ်ခရ်းနှင ် မ ည်သူူ့အငအ်ာ်းဝန်ကကီ်းဌာန အ ေါအဝင် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝန်ကကီ်းဌာန/ လို ်ငန််းခကာ်ြတီနှင ် ညြှ န ှုင််း ူ်းခ ေါင််း 

ခဆာငရ် က်ရြည်။ ယင််းဝန်ကကီ်းဌာန/ လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်းကလည််း  

လို ်ငန််းလ ိုအ ်ြ က်ခ ေါ်ြူတည၍် အကနိ်ု့အသတ်မြစ်ခနသည ် လို ်ငန််းစဉ်၊ 

လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်းခမြခလ ာ သည ် အထူ်းအစီအစဉ် (Fast Track 

Procedure) ြ ာ်းမြင ် လ ငမ်ြန်လ ယ်ကူခစခရ်း  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရြည်၊   

(၄) အခရ်းခ ေါ်အြ  န်တ င် န ိုငင်တံကာြှခ ်းအ ်သည ် အကူအညီြ ာ်းအာ်း 

သဘာဝခဘ်းသင ်သည ် ခဝ်းလံခြေါင််း ေါ်းခနရာြ ာ်းသ ိုို့ မြနို့်ခဝရာတ င် 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ၏ လြ််းည န်ြှုြံယူ၍ သက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာြ်တီ 

ြ ာ်းနှင ် လ ိုအ ်သလ ို ညြှ န ှုင််းခ ်းရြည်။ အရ ်ဘက်သ ာ်းလာခရ်း နည််းလြ််း 

ြ ာ်းမြင ် ခဆာငရ် က်ရန် ကနို့်သတ်ြ က်ရှ  ေါက တ ်ြခတာ်၏ အကူအညီ 

ရယူရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် နှစ်န ိုင်ငံအစ ို်းရ အြ င််းြ င််း 

ခသာ်လည််းခကာင််း၊ မ ည် ရှ  န ိုငင်ံတကာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းကခသာ် 

လည််းခကာင််း၊ မြန်ြာသံရံို်း/ အြ  ွေ့ရံို်းနှင  ်ခကာငစ်စ်ဝန်ြ   ်ရံို်းြ ာ်းြှတစ်ဆင ် 
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ခသာ်လည််းခကာင််း၊ မ ည် ရှ မြန်ြာအသ ိုက်အဝန််းြ ာ်းကခသာ်လည််းခကာင််း 

ခ ်းအ ်ကူညီလာ ေါက သက်ဆ ိုငရ်ာ လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက် 

၍ ခဆာငရ် က်ခ ်းရြည်၊ 

(၂) မ ည် ြှလှျူေေါန််းြှုြ ာ်း၊ နည််း ညာအကူအညီခ ်းလ ိုြှုြ ာ်းနှင  ် စ ်လ ဉ််း၍ 

အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ်  

ြ င ်မ  ြ က်ယူရြည်။ ြ င ်မ  ြ က်အရကိုန််းခ ကာင််း၊ခရခ ကာင််း၊ ခလခ ကာင််း 

မြင  ် မ ည် ြှခရာက်ရှ လာသည ် လူသာ်းြ င််းစာနာြှု အကူအညီြ ာ်း၊ 

ခဆ်း စစည််းနှင ် ခဆ်းဝေါ်းကျွြ််းက ငသူ်အြ  ွေ့ြ ာ်းအတ က် မ ည်ဝငြ် င ်ဗီဇာ၊ 

အခထာကအ် ံ  စစည််းြ ာ်းအတ က် အခကာက်ြ န် ကင််းလ တ်ြ င ်နှင ် 

ထိုတ်ယူြ င ်ြ ာ်းစသည်တ ိုို့နှင စ် ်လ ဉ််း၍ လူဝင်ြှုကကီ်း က ်ခရ်းနှင ် မ ည်သူူ့ 

အင်အာ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ စီြံက န််းနှင ် ဘဏ္ဍာခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ စီ်း  ာ်းခရ်းနှင ် 

ကူ်းသန််းခရာင််းဝယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနတ ိုို့ အ ေါအဝင် ဆက်န ယ်ဝန်ကကီ်းဌာန 

တ ိုို့က ခဆာငရ် က်ခ ်းခရ်း လ ိုအ ်သလ ိုညြှ န ှုင််းခ ်းရြည်၊  

(၃) သဘာဝခဘ်းေဏ်သင ်ခနရာြ ာ်းသ ိုို့ သ ာ်းခရာက်ြ င ်နှင ်  တ်သက်၍ 

သံတြန်ြ ာ်း၊ အာဆီယံအြ  ွေ့ြ ာ်း၊ ကိုလသြဂဂအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ ခတာင််းြံ 

လာ ေါက လို ်ငန််းခကာြ်တီအခနမြင ်မြစ်ခစ၊ MoU, LoA သခဘာတူ 

လက်ြှတ်ခရ်းထ ို်းထာ်းသည ် ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းကမြစ်ခစလ ငမ်ြန်စ ာခ ေါင််းစ ် 

ကူညီခရ်းညြှ န ှုင််းခ ်းရြည်။ ြရီ်းသ ာ်းလာြ င ်ြ ာ်း ခဆာငရ် က်ခ ်းရာတ င် 

ကနို့်သတ်နယ်ခမြြ ာ်းမြစ် ေါက ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနနှင ် မ ည်ထ ခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာနတ ိုို့၏ လံိုခြံ ခရ်းဆ ိုင်ရာ သခဘာထာ်းြှတ်ြ က်ရယူရြည်၊ 
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(၄) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီက တာဝန် 

ခ ်းအ ်သည ် ဝန်ကကီ်းဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် လို ်ငန််းခကာ်ြတီတစ်ရ ်ရ ်က 

ခမြမ င်တ င ် အြှန်တကယ်လ ိုအ ်သည ်  စစည််းြ ာ်းအာ်း ြ တ်ခဆ န ိုငင်ံ 

ြ ာ်းသ ိုို့ အကူအညီခတာင််းြံလ ိုခ ကာင််း ြူဝေါေြ င ်မ  ြ က်မြင ် အသ ခ ်း 

အခ ကာင််း ကာ်းလာ ေါက ြ  တ်ဆက်ခဆာင်ရ က်ခ ်းရြည်။ ထ ိုို့မ င် မ ည် ြှ 

လှျူေေါန််းြှုြ ာ်းအတ က် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

ခကာ်ြတီြှခ ်းအ ်သည ် ခက ်းဇူ်းတငလ် ာြ ာ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ာန ိုင်ငရံှ  

မြန်ြာသံရံို်းြ ာ်းြှတစ်ဆင ် ဆက်လက်ခ ်း  ိုို့ရြည်၊ 

(၅) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ရန် သဘာဝခဘ်းသင ် 

ခနရာြ ာ်းသ ိုို့လူသာ်းြ င််းစာနာြှုအကူအညီခ ်းသည ်အြ  ွေ့ြ ာ်းသ ာ်းခရာက်ရန် 

ဆက်သ ယ်လာ ေါက လို ်ငန််းြ ာ်းအဆင်ခမ ြှုရှ ခစရန်နှင ် စနစ်တက  

မြစ်ခစရန်အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာ လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင ် ညြှ န ှုင််း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊  

(၆) သံတြန်အြ  ွေ့ြ ာ်းအာ်း ခဘ်းသင ်ခေသြ ာ်းသ ိုို့ လ ိုက်လမံ သခရ်းက စစြ ာ်း 

ရှ လာ ေါက ြရီ်းသ ာ်းလာခရ်းအတ က် လ ိုအ ်သည ် တ ်ြခတာ်ရဟတ် 

ယာဉ်အသံို်းမ  ြ င ်၊ သံတြန်ြ ာ်းလံိုခြံ ခရ်းက စစနှင  ်တ်သက်၍ ဆက်န ယ် 

ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းမြစ်သည ် ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ မ ည်ထ ခရ်းဝန်ကကီ်း 

ဌာနတ ိုို့နှင  ် ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရြည်။ 

ရှ န ြွက ယ ဆ ယ န ရ်းလို ပ ငန ်းနက   မတီ ၏လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၅၈။ ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာ်ြတီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာကခ်အာင်မြငစ် ာ 

အခကာငအ်ထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က် န ိုငရ်န်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်- 
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(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင်၊ မြ  ွေ့နယ် ရှာခြ ကယ်ဆယခ်ရ်းလို ်ငန််း 

စီြံြ က်က ို အြ  န်အြေါ၊ အခမြအခနနှင ် က ိုက်ညီြှုရှ ခစခရ်းတ ိုို့အတ က်  ံိုြှန်  

သံို်းသ ်မ င်ဆငခ်စခရ်း ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊  

(၂) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းနှင ်စ ်လ ဉ််း၍ အသ  ညာခ ်းမြင််း၊ 

သဏဌာန်တူဇာတ်တ ိုက်ခလ က င ်မြင််း၊ အသက်ကယ်လို ်ငန််းြ ာ်းကက  တင် 

ခလ က င ်မြင််းနှင ် လ ိုအ ်ခသာသင်တန််းြ ာ်း ြ င ်လှစ်၍ သင ်ကာ်းခ ်းမြင််း 

မ  န ိုငရ်န် လ ိုအ ်သလ ို ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၃) တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်/ြရ ိုင/်မြ  ွေ့နယ်အလ ိုက် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းအြ  ွေ့ 

ြ ာ်း ြ  ွေ့စည််းထာ်းခရ်း၊ လ ိုအ ်သည်  စိုြ  ွေ့ခလ က င ်ြှုြ ာ်း ခဆာငရ် က်ထာ်း 

ခရ်းတ ိုို့အာ်း  က ်ြတ်ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၄) ခေသအလ ိုက်ခဘ်းက ခရာက်န ိုင်ခမြအာ်း ခလ လာ၍ ရှာခြ ခရ်းနှင ် 

ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် လ ိုအ ်န ိုင်သည ် လူအငအ်ာ်း၊ စက် 

ယနတရာ်း၊  စစည််းက ရ ယာ၊ စက်သံို်းဆီစသည်တ ိုို့က ို တ က်ြ က်လ ာထာ်းမြင််း၊  

ခမြမ င်အခနအထာ်းခ ေါ်ြူတည၍် ခဘ်းသင ်သူြ ာ်း တ ြ််းခရှာငြ် ိုလံှုန ိုင် 

ခသာခနရာြ ာ်း၊ အသက်ရှငခ်နထ ိုငရ်န် လ ိုအ ်ခသာရ ကခာ၊  စစည််းအခမြ 

အခနြ ာ်းအာ်း ြနိ်ု့ြှန််းလ ာထာ်းမြင််း၊ ယင််းလ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းအာ်း အခရ်းခ ေါ် 

အခမြအခနတ င် အမြန်ဆံို်းရရှ န ိုငခ်ရ်း ကက  တငမ် ငဆ်င်ထာ်းမြင််းတ ိုို့အာ်း 

ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၅) ခေသအလ ိုက ် ဥတိုရာသီြခရ ်းအသံို်းမ  န ိုငသ်ည ် ခြာခ်တာ်ယာဉ်လြ််း 

ခ ကာင််းြ ာ်း၊ ခရလြ််းခ ကာင််းြ ာ်း/ ဆ  ်ြံြ ာ်း၏ အခနအထာ်းနှင ် 
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အခမြအခနအာ်း ဆန််းစစ်ခလ လာမ  စိုခရ်း၊ ခလဆ  ်ြ ာ်း၊ ရဟတ်ယာဉ် 

ဆင််းက င််းခနရာြ ာ်းအာ်း ကက  တငစ်ာရင််းမ  စိုထာ်းခရ်းနှင ် အခရ်းခ ေါ် 

အြ  န်တ င် စက်သံို်းဆီရရှ န ိုငသ်ည ် အရင််းအမြစ်ခနရာြ ာ်း မ  စိုထာ်းခရ်း 

တ ိုို့အာ်း လြ််းည န်က  က် ရြည်၊ 

(၆) ခဘ်းအြ   ်းအစာ်းအလ ိုက်၊ ခနရာခေသအလ ိုက် လ ိုအ ်ခသာ ရှာခြ  

ကယ်ဆယ်ခရ်းနည််း ညာြ ာ်း၊  စစည််းက ရ ယာြ ာ်း၊ ယာဉ်ယနတရာ်းြ ာ်း 

ရရှ ခအာင ် မ ည်တ င််း/မ ည်  ညာရှငြ် ာ်း၏ အကကံဉာဏရ်ယူကာ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အလ ိုက် ခတာင််းြံမြည ်တင််းမြင််း၊  အခရ်းခ ေါ်လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း 

အတ က် သင ်ခလ ာခ်သာ ရန် ံိုခင တစ်ရ ်ရ ်ြ ှ  ဝယ်ယူမြည ်တင််းမြင််းတ ိုို့ 

အတ က် ကက  တငခ်ဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၇) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို လ ငမ်ြန်ထ ခရာက်စ ာခဆာငရ် က်န ိုင် 

ခရ်းတ ိုို့အတ က် တ ်ြခတာ၊် မြန်ြာန ိုငင်ရံ တ ်ြ  ွေ့အ ေါအဝင် ဌာနဆ ိုင်ရာ 

ြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်းအ နတ ရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း၊ ခစတနာ ဝန်ထြ််းအြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်း၊ လူြှုခရ်းအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင  ် အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာ အမြာ်းအြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်း၏ အကူအညီြ ာ်း ညြှ န ှုင််းမ င်ဆင်ထာ်းခရ်း တ န််းအာ်းခ ်း 

ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၈) အခရ်းခ ေါ်လူသာ်းြ င််းစာနာြှု အကူအညီခ ်းခရ်း စစည််းြ ာ်း  စနစ်တက  

မြနို့်မြျူ်းန ိုင်ခရ်းအတ က် ခေသဆ ိုင်ရာအို ်ြ   ်ခရ်း အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ 

လံိုခြံ ခရ်းတ ်ြ  ွေ့ြ ာ်း၊ မြန်ြာန ိုင်ငရံ တ ်ြ  ွေ့နှင ် ညြှ န ှုင််း၍ ကက  တငမ် င်ဆင် 

ထာ်းခရ်းလြ််းည န်က  ်က ရြည်၊ 
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(၉) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းခဆာငရ် က်ရာတ င် မ ည် ြှ အကူအညီ 

လ ိုအ ်သည်ဟိုဆံို်းမြတ်သည ်အြေါန ိုင်ငတံကာနှင ် ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း 

ကက  တင ် ြ  တ်ဆက်ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်မြင််း၊ မ င်ဆငစ်ိုြ  ွေ့ခလ က င ်မြင််း၊  

ဆင  ် ာ်းခလ က င ်မြင််းတ ိုို့အာ်း က  ်က ရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအြ   ်းအစာ်းခ ေါ်ြူတည်၍ ရှာခြ ကယ်ဆယ်ကရ်းနှင  ်အခရ်းခ ေါ် 

တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း စိုြ  ွေ့ထာ်းသည ်အတ ိုင််း ြ က်ြ င််း ခဆာင်ရ က် 

န ိုငခ်ရ်း က  ်က ရြည်။ လ ိုအ ် ေါက ခဘ်းသင ်ခေသနှင ် အနီ်းဆံို်းခေသြှ 

ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းဆ ိုငရ်ာအြ  ွေ့ြ ာ်း ခဆာလ င်စ ာ အင်အာ်းမြည ်ခစလ တ် 

န ိုငခ်ရ်း စီြံရြည်၊ 

(၂) ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအာ်း ခဘ်းလ တ်ရာသ ိုို့ ခမ ာင််းခရွှေွေ့မြင််းနှင ် ယာယီြ ိုလံှုရာ 

အခဆာက်အအံိုြ ာ်းတ င် ခနရာြ ထာ်းမြင််း၊ အသက်ရှင်သန်ခရ်း အခမြြံ 

လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း  ံ   ို်းန ိုင်ခရ်း၊ ခဘ်းသင ်ခေသရှ ဌာနဆ ိုင်ရာ၊  ရဟ တအြ  ွေ့ 

ြ ာ်းနှင ်လ ိုအ ်သလ ို  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်မြင််း၊ နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုင်ရာ ံ   ို်း 

ကူညီမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၃) အခရ်းခ ေါ်လ ိုအ ်ြ က်အ ေါအဝင် သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်းအာ်း အခရ်း 

ခ ေါ် တံိုို့မ န်ြှုအတ က် ခေသအလ ိုက ် တာဝန်ရှ အြ  ွေ့အဆင ်ဆင ် သ ိုို့မဟု တ ် 

မ ည်ခထာင်စိုအဆင ်သ ိုို့ တငမ် ခစခရ်းက  ်က ရြည်။ မ ည်ခထာငစ်ိုအဆင ်ြှ 

 ံ   ို်းကူညီရန် လ ိုအ ်ြှုြ ာ်းအာ်း အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ ခဆာလ င်စ ာ 

တငမ် ရြည်၊ 
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(၄) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ခနစဉ်အတ င််း ခဘ်းခ ကာင ် 

ခသဆံို်းသူြ ာ်းဆယ်တင်မြင််း၊ အတည်မ  မြင််း၊ လူူ့ဂိုဏ်သ ကခာရှ စ ာ သမဂဂ ဟ် 

မြင််းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် လ ိုအ ်သလ ို  ံ   ို်းခ ်းမြင််းနှင ် ြ  တ်ဆက်မြင််း 

ြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းေဏ်က ခရာကမ် ီ်းခနာက်  ိုင််းတ င ် အခမြြံမ ည်သူူ့ဝန်ခဆာင်ြှုြ ာ်း  

အမြန်မ န်လည်ရရှ ခစရန် အ  က်အစီ်းြ ာ်းရှင််းလင််းြယ်ရှာ်းမြင််း အ ေါအဝင် 

လ ိုအ ်သလ ို  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ခရ်း၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းက ို  ဏာြ 

စာရင််းမ  စိုခရ်းနှင ် ခထာက ်ံ ရန်လ ိုအ ်ြှုြ ာ်းအတ က် ဆန််းစစ်ြ က်ြ ာ်း 

 ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ခရ်းတ ိုို့အတ က်   ံ   ို်းကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်တံကာအကူအညီ လက်ြံခဆာင်ရ က်သည ် ခဘ်းတံိုို့မ န်ြှုြ ာ်း 

န ိုငင်တံကာရှာခြ ကယ်ဆယခ်ရ်းအြ  ွေ့ြ ာ်း န ိုင်ငအံတ င််း၊ ခဘ်းသင ်ခေသ 

အတ င််းစနစ်တက ဝင/်ထ က်သ ာ်းလာခရ်း၊ ခနရာြ ထာ်းခရ်း၊ လို ်ငန််း 

တာဝန်သတ်ြှတ်ခရ်းတ ိုို့အာ်း   လ ိုအ ်သလ ို  ံ   ို်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၇) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းနှင  ် စ ်လ ဉ််း၍ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ 

တငမ် မြင််း၊ သက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ခေသအလ ိုက် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာ ယ် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု အြ  ွေ့ြ ာ်းနှင  ် ညြှ န ှုင််း  ူ်းခ ေါင််းမြင််းတ ိုို့အာ်း 

ခဆာငရ် က်ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းမ ီ်းသည်နှင ် ကယ်ဆယ်ခစာင ်ခရှာက်ခရ်း 

နှင ခ်ထာက် ံ ခရ်း၊ ခနရာြ ထာ်းခရ်း၊ မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း 
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တ င် ခမြမ င်ရှ  ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းအြ  ွေ့ြ ာ်း  ူ်းခ ေါင််း ေါဝငခ်ဆာင်ရ က် 

န ိုငခ်ရ်း စီြံလြ််းည န်ရြည်၊ 

(၂) ခဘ်းမြစ်ခေသတ င် မ   က ြှုြရှ ခသ်းခသာ်လည််း ြ ိုင်ြံ ြှုြရှ ခတာ သမြင ် 

မြ  ြ က်သင ်သည ်  အခဆာက်အအံိုြ ာ်း  မြ  ြ က်မြင််း၊  အ  က်အစီ်းြ ာ်း 

ရှင််းလင််းြယ်ရှာ်းမြင််း၊  လတ်တခလာ ခနရာြ ထာ်းမြင််းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ 

ခေသအလ ိုက ် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းအြ  ွေ့ြ ာ်းြှ သက်ဆ ိုငရ်ာဌာန/ အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ခရ်း စီြံလြ််းည န်ရြည်၊ 

(၃) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုစာရင််းြ ာ်းက ို ကနဦ်းရယူမ ီ်း 

ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ ကစ်စ်တြ််းခကာက်ယူခရ်း၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု  အတညမ်  ခရ်း 

နှင  ်လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီသ ိုို့ ခ ်း  ိုို့မြင််း၊ 

အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီသ ိုို့ တငမ် မြင််း 

တ ိုို့က ိုခဆာင်ရ က်ရြည်။   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု အတည်မ  ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် 

လ ိုအ ် ေါက  ံ   ို်း ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 

(၄) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းအလ ိုက် အာ်းသာြ က်၊ အာ်းနည််းြ က် 

ခြာထ်ိုတ်ဆန််းစစ်မြင််း၊ လ ိုအ ်သလ ိုမ င်ဆငစ်ိုြ  ွေ့မြင််း၊ လ ိုအ ်သည ် 

နည််း ညာနှင ် စစည််းက ရ ယာြ ာ်း မြည ်တင််းမြင််းတ ိုို့အာ်း ခဆာငရ် က်ခရ်း 

ကကီ်း က ်လြ််းည န်မြင််း၊ မ ည်ခထာင်စိုအဆင ်ြှ  ံ   ို်းခ ်းရန် လ ိုအ ်ြ က် 

ြ ာ်းက ို အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့ တငမ် မြင််းတ ိုို့အာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်။ 

လံိုခခံြိုနရ်း လိုပ ငန ်းနက   မ တီ၏လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၅၉။ လံိုခြံ ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက်ခအာင်မြငစ် ာ အခကာင်အထည် 

ခြာ ်ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်အတ က် ခအာက ်ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်- 
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(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင၊် မြ  ွေ့နယ် လံိုခြံ ခရ်းလို ်ငန််းစီြံြ က်က ို 

အခမြအခန အြ  န်အြေါနှင ် က ိုက်ညီြှုရှ ခစခရ်းတ ိုို့အတ က်  ံိုြှန်သံို်းသ ် 

မ ငဆ်င်ခရ်း ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်နှင ် ဆက်စ ်မြစ်  ာ်းန ိုင်ခသာ အြှုအြင််းြ ာ်း၊ 

မ ဿနာြ ာ်း၊  ဋ  ကခြ ာ်းက ို ကက  တငတ် က်ဆ၍ လံိုခြံ ခရ်းစီြံြ က်တ င် 

ထည ်သ င််းခရ်းဆ  ရန်၊ စီြံြ က်ြ ာ်းအတ ိုင််း ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်း ခလ က င ် 

ခဆာငရ် က်ရန် ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၃) လံိုခြံ ခရ်းစီြံြ က်တ င် အထူ်းကာက ယ်ခစာင ်ခရှာက်ြှုခ ်းရန် လ ိုအ ်ခသာ 

သက်ကကီ်းရ ယ်အ ိုြ ာ်း၊ ကခလ်းသူငယ်ြ ာ်း၊ ြသန်စ ြ််းသူြ ာ်း၊ က ိုယ်ဝန် 

ခဆာငြ် ာ်း၊ သာ်းသည်ြ ြင်ြ ာ်း၊ က ိုယ်စ တ်ြက န််းြာသူြ ာ်းက ိုအခလ်းထာ်း 

ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းခရ်း လြ််းည န်ရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်သည ် ခေသတ င ် လံိုခြံ ခရ်းခဆာငရ် က်ခ ်းရန် 

မြန်ြာန ိုင်ငရံ တ ်ြ  ွေ့၏ အင်အာ်းအမ င် လ ိုအ ် ေါက တ ်ြခတာ်၏ 

အင်အာ်းက ို ရယူခဆာင်ရ က်န ိုင်ရန် ကက  တင်ညြှ န ှုင််းမြင််း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင၊် မြ  ွေ့နယ်အလ ိုက် ခေသဆ ိုငရ်ာအို ်ြ   ်ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင ် 

ညြှ န ှုင််းမ ငဆ်င်ထာ်းရန် စီြံက  ်က မြင််းတ ိုို့အာ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းသင ်ြှုအြ   ်းအစာ်းနှင ် မ င််းအာ်းအလ ိုက် လံိုခြံ ခရ်းအတ က် စိုြ  ွေ့ထာ်း 

ရှ ရြည  ်လူအငအ်ာ်း၊ လက်နက် စစည််းက ရ ယာ၊ ယာဉ်ယနတရာ်း၊ စက်သံို်းဆီ၊ 

ရ ကခာစသည်တ ိုို့က ို ခေသအလ ိုက်မ ငဆ်င်ထာ်းရှ ခစခရ်း၊ ခလ က င ်စိုြ  ွေ့ထာ်း 

ရှ ခစခရ်းတ ိုို့အာ်း က  ်က လြ််းည န်ရြည်၊ 
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(၆) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းတ ိုို့အတ က် မ ည် ြှ 

အကူအညီ လ ိုအ ်သည်ဟို ဆံို်းမြတ်ခသာက စစရ ်ြ ာ်းတ င် လံိုခြံ ခရ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက်စ ာ ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န် လို ်ငန််းက န်ယက်ြ  တ်ဆက် 

မ င်ဆငခ်လ က င ်ခရ်း၊ ြ ြ န ိုငင်ံ၏ ဥ ခေ၊ စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း၊ ည န် ကာ်းြ က် 

ြ ာ်းသာြက န ိုငင်တံကာလူသာ်းြ င််းစာနာြှု အကူအညီခ ်းခရ်း လို ်ငန််း 

နှင  ် ယင််းလို ်ငန််းအာ်း  ံ   ို်းကူညီမြင််းဆ ိုင်ရာ စံနှုန််းြ ာ်း၊ သတ်ြှတ်ြ က် 

ြ ာ်းအာ်း သ ရှ အခလ်းထာ်းတတ်ခစခရ်း လြ််းည န် ံ   ို်းရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ခသာခေသ၌ သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဆ ိုင်ရာအြ နို့် 

နှင ထ်ိုတ်မ န်ြ က်ြ ာ်းအာ်း ခဘ်းသင ်မ ည်သူြ ာ်း သ ရှ လ ိုက်နာခစခရ်း၊ 

လံိုခြံ ခရ်း တာဝန်ရှ သူြ ာ်း ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်ရန် စီြံည န် ကာ်းရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ခနအ ြ်ြယှာယီစ နို့်ြ ာသူြ ာ်း၏  စစည််းဥစစာ 

  ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာ်း ြသြာသူြ ာ်းခ ကာင ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုြရှ ခစရန် ကာက ယ် 

တာ်းဆီ်းမြင််း၊ သဘာဝခဘ်းစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််း လို ်ခဆာငသူ်ြ ာ်းအာ်း 

ခနှာင ်ယှက်တာ်းဆီ်းြှုြှ ကာက ယ်မြင််း၊ ခဘ်းသင ်ခေသ၏ လံိုခြံ ခရ်းနှင ် 

တရာ်းဥ ခေစ ို်းြ ို်းခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် အဆင အ်လ ိုက် လ ိုအ ်သလ ို 

ခ ေါင််းစ ်စီြံည န် ကာ်းရြည်၊ 

(၃) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ြှုအာ်း အြ င ်ခကာင််းယူ၍ လူကနု်ကူ်းမှု အ ေါအဝင် 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်း ကာက ယ်တာ်းဆီ်းခရ်း ခဆာငရ် က်ရန် စီြံ က  ်က ရြည်၊ 

(၄) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းအ ေါအဝင် လ ိုအ ်သည ် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုြ ာ်းခဆာငရ် က်စဉ် 

လံိုခြံ ခရ်း  ိုင််းဆ ိုင်ရာ  ံ   ို်းမြင််း၊ ြသက်ဆ ိုင်သူြ ာ်း ဝငခ်ရာကြ်ှုြရှ ခစခရ်း 
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ခစာင ်ခရှာက်မြင််းလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ထ ခရာကစ် ာ ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်  ံ   ို်း 

စီြံရြည်၊ 

(၅) ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း၊ ကယ်ဆယ်ခစာင ်ခရှာက်ခရ်း၊ ခထာက် ံ ခရ်း၊ ယာယီ 

ခနရာြ ထာ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းတ င်လည််း လံိုခြံ ခရ်းတ ်ြ  ွေ့ဝငြ် ာ်း ညြှ န ှုင််း 

 ူ်းခ ေါင််းခရ်း  စီြံည န် ကာ်းရြည်၊ 

(၆) နယ်န ြ တ်ြ င််းထ စ ်ခနခသာ နယ်စ ်ခေသြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်း 

 ေါက  အထူ်းလို ်ငန််းအြ  ွေ့ြ ာ်း ခစလ တ်မြင််း၊ လ ိုအ ် ေါက မ ည်ခထာင်စို 

အဆင  ်အမြာ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင  ်ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်မြင််း  ခဆာငရ် က် 

ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) လံိုခြံ ခရ်းနှင ် တရာ်းဥ ခေစ ို်းြ ို်းခရ်းလို ်ငန််းအာ်း လံိုခလာကခ်သာ အင်အာ်း 

မြင ်စိုြ  ွေ့ခဆာငရ် က်ခရ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၂) မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းြ  န်တ င် တာဝန်ရှ ဌာနြ ာ်း၏ ခဆာင်ရ က်ြှုအာ်း 

ခနှာင ်ယှက် တာ်းဆီ်းြှုြရှ ခစခရ်း စီြံက  က် ရြည်၊ 

(၃) မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်းခဆာငရ် က်သည ်ခေသတ ငရ်ာဇဝတ်ြှုြ ာ်း ြမြစ်  ာ်း 

ခစခရ်း လ ိုအ ်သည ်အစီအြံြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရန် ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ရြည်၊ 

(၄) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းအတ က်  န ိုင်ငံခတာြ်ှ   ံ   ို်းကူညီြှုအမ င် 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း/ အလှျူရှင်ြ ာ်း၏ ခထာက် ံ ြှုြ ာ်းက ို  ြသြာသူြ ာ်းြှ 

ြ က်ဆီ်းလိုယူမြင််း ြမြစ်  ာ်းခစခရ်း လံိုခြံ ခရ်း ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရန် 

စီြံည န် ကာ်းရြည်။ 
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ပိို နဆ င ဆက သွယ န ရ်း လိုပ ငန ်း နက  မတီ၏ လို ပ ငန ်း တ ဝန မျ ်း 

၆၀။   ိုို့ခဆာင်ဆက်သ ယ်ခရ်း လို ်ငန််းခကာ်ြတီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာကခ်အာင်မြင်စ ာ 

အခကာငအ်ထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က် န ိုငရ်န်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) ခေသအလ ိုက်မြစ်  ာ်းန ိုင်သည ် သဘာဝခဘ်းအြ   ်းအစာ်းြ ာ်းအခ ေါ် ြူတည် 

၍ လ ိုအ ်လာန ိုငခ်သာ ယာဉ်၊ ယနတရာ်းြ ာ်းစာရင််းက ို ကက  တငမ်  စိုထာ်းခရ်း 

ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၂) ခေသအလ ိုက်ရာသီြခရ ်း အသံို်းမ  န ိုငသ်ည ် ခြာ်ခတာယ်ာဉ်လြ််းခ ကာင််း၊ 

ခရလြ််းခ ကာင််း၊ ခလဆ  ်၊ ရဟတ်ယာဉ်ဆင််းက င််းြ ာ်းအာ်း ကက  တင် 

စာရင််းမ  စိုခဆာင်ရ က်ခရ်း ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၃) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ကက  တငြ်နိ်ု့ြှန််းြ က်ြ ာ်းက ို အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ 

ထိုတ်မ န်ခ ်းန ိုငခ်ရ်း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာကန် ိုငခ်မြရှ သည ် 

ခေသြ ာ်းသ ိုို့ ကက  တင်သတ ခ ်းထိုတ်မ န်ြ က်ြ ာ်း အြ  န်ြီခရာကရ်ှ ခရ်း 

အတ က် ကက  တငမ် ငဆ်ငစ်ီြံထာ်းရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် ကက  တငသ်တ ခ ်းစနစ် 

က ို အခထာက်အကူမြစ်ခစသည ် အဆင ်မြင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း 

ခ ေါ်ခ ေါက်လာခရ်း ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၅) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ကက  တင်သတ ခ ်းြ က်နှင ် သတင််းြ ာ်း 

မြနို့်ခဝသည  ် ဆက်သ ယ်ခရ်းက န်ရက်ြ ာ်း မ တ်ခတာကြ်ှု ကကံ ခတ ွေ့ ေါက 

အခရ်းခ ေါ် ြ  တ်ဆက်န ိုငြ်ည ် ဆက်သ ယ်ခရ်းစနစ်ြ ာ်း ကက  တငစ်ီစဉ်ထာ်း 

ရှ ရြည်၊ 
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(၆) ယြင်မြစ်ခ ေါ်ြ  သည ် သဘာဝခဘ်းအခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်း၌ 

ကကံ ခတ ွေ့ြ  ရခသာ  ိုို့ခဆာငဆ်က်သ ယ်ခရ်းနှင ်စ ်လ ဉ််းသည ် အာ်းနည််းြ က်၊ 

အာ်းသာြ က်ြ ာ်းအာ်း ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်၍   ိုြ ိုခကာင််းြ န်စ ာ စီြံြနိ်ု့ြ   

န ိုငခ်ရ်း လ ိုအ ်ခသာ သိုခတသနလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ထာ်းရှ ရြည်၊ 

(၇) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ြ  န်တ င်   ိုို့ခဆာင်ဆက်သ ယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း 

ခဆာငရ် က်ရာတ င ် အသင ်အခနအထာ်းရှ ခစရန် ဇာတ်တ ိုက်ခလ က င ်မြင််း 

ြ ာ်း ခဆာငရ် က်ထာ်းရှ ရြည်၊ 

(၈) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် ဆက်သ ယ်ခဆာင်ရ က် 

န ိုငရ်န်အတ က် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အလ ိုက်   ိုို့ခဆာငဆ်က်သ ယ်ခရ်း 

လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းအခနမြင ် ဆက်သ ယ်ရြည ် ခအာ်တ ိုတယ်လြီိုန််း၊ 

ြ ိုဘ ိုင််း၊ ြက်စ်နံ ေါတ်ြ ာ်း မ  စိုခရ်း၊ မြနို့်ခဝန ိုင်ခရ်းနှင ် ခမ ာင််းလ ြှုရှ  ေါက 

အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီမ ငဆ်င်န ိုငခ်ရ်းတ ိုို့အာ်း က  ်က လြ််းည န်ရြည်၊  

(၉) ဆက်သ ယ်ခရ်းခကဘယ်လ်ြ ာ်း၊ တယ်လီြိုန််းက န်ကရစ်တ ိုင်ြ ာ်း မ   လ  

ြ  လ င ် အမြန်မ  မ ငခ် ်းန ိုင်ရန် လ ိုင််းအရန်ဆက်စ ် စစည််းြ ာ်း ကက  တင် 

စီစဉ်ထာ်းရှ  မြင််း၊ Cable Joint  စစည််းြ ာ်း၊ Equipment ြ ာ်း၊ Copper နငှ ် 

Fiber လ ိုင််းခကဘယ်လ်ြ ာ်းနှင  ် ဆက်စ ် စစည််းြ ာ်းအာ်း အရန်သင ် 

စိုခဆာင််းထာ်းရှ မြင််း၊ အရန်ဆက်သ ယ်ခရ်းစနစ် ထူခထာင်ထာ်းမြင််းတ ိုို့အာ်း 

လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၁၀) သတင််းအြ က်အလက်နည််း ညာနှင ် ဆ ိုက်ဘာလံိုခြံ ခရ်းဦ်းစီ်းဌာန (Global 

Maritime Distress and Safety System-GMDSS) စြန််းြ ာ်း၏ 

ဆက်သ ယ်ခရ်းဆက်ခ ကာင််းြှတစဆ်င ် အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ြှု  င်ြစြန််းြ ာ်း 
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သ ိုို့/ြ ှသတင််းအြ က် အလက်ြ ာ်းက ို ခ ်း  ိုို့/ရယူန ိုငခ်ရ်း မ ငဆ်င်ထာ်းမြင််း၊ 

ခေသအလ ိုက ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု တာဝန်ရှ သူြ ာ်း 

အသံို်းြ တတ်ခစခရ်း အသ ခ ်းစီြံပခ င််းတ  ု က ုက ဆ ာင်ရွက်ရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) န ိုငင်ခံတာ်အဆင ် တံိုို့မ န်ရြည်  သဘာဝခဘ်းအနတ ရာယ်က ခရာက်ြှုြ ာ်းတ င် 

သယ်ယူ  ိုို့ခဆာငခ်ရ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ြည ် 

ဌာနက ိုယ်စာ်းလှယ် (Focal Person) ြ ာ်းမြင ် ခဆာလ ငစ် ာစိုြ  ွေ့၍ 

  ိုို့ခဆာငခ်ရ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနတ င် Command Center 

ြ င ်လှစ်မ ီ်း သယ်ယူ  ိုို့ခဆာငခ်ရ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းက စစရ ်ြ ာ်းက ို 

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်၊ အရ ်ဘက်နှင ် စစ်ဘက်လို ်ငန််းခဆာငရ် က်ြှု 

ယာဉ်ြ ာ်းက ို စနစ်တက  စီြံြနိ်ု့ြ  န ိုငရ်န် ခဆာငရ် က်မြင််းနှင ် အြ   ်းသာ်း 

ခကာ်ြတီသ ိုို့ တငမ် မြင််းြ ာ်းက ို ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၂) အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းခဆာင်ရ က်ြည ် အြ  ွေ့အစည််း (Emergency 

Response Team) ြ ာ်းနှင ်ြ  တ်ဆက်၍ ဆက်လက်မြစ်ခ ေါ်လာန ိုင်သည ် 

ခနာကဆ်က်တ   ြ ို်းခလဝသနှင ်ဇလခဗေဆ ိုငရ်ာ ခဘ်းအနတရာယ် 

(Secondary Disasters) ြ ာ်းအတ က် ြနိ်ု့ြှန််းြ က်၊ ထိုတ်မ န်ြ က်၊ 

အကကံမ  ြ က် (Advisory)ြ ာ်း  ံ   ို်းကူညီရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာကက  တင်သတ ခ ်းထိုတ်မ န်ြ က်ြ ာ်း၊ ခနာက်ဆက်တ   

ထိုတ်မ န်ြ က်ြ ာ်းက ို ြ က်မြည်ြမ တ်ခစာင ် ကည ်မ ီ်း၊ ခဘ်းလ တ်ရာသ ိုို့ 

ခမ ာင််းခရွှေွေ့န ိုငခ်ရ်းနှင ် ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ရာတ င် 
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သက်ဆ ိုငရ်ာဌာနဆ ိုင်ရာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းအတ က် အခထာက်အက ူမြစ်ခစ 

ခရ်း ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းခဆာင်ရ က်ရြည်၊  

(၄) ကစာင ် က ည ်ကလ လာန ု င် သ ည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မ  ာ်း အတ က် အစ    ်း 

ခ ေါ်ခ ေါက်ြ  န်ြှစ၍ ြ က်မြည်ြမ တ် ခစာင ် ကည ်ခလ လာမ ီ်း သက်ဆ ိုင်ရာ 

ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းနှင  ် မ ည်သူြ ာ်းသ ိုို့ ြ ို်းခလဝသနှင ် ဇလခဗေည န် ကာ်းြှု 

ဦ်းစီ်းဌာနြှ အြ  န်နှင ်အြ  ထိုတ်မ န်ခသာ သတင််းထိုတ်မ န်ြ က်ြ ာ်းအာ်း 

အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီရရှ န ိုငရ်န် ဆက်သ ယ်ခရ်းစနစ်ြ ာ်း မ တ်ခတာက်ြှုြရှ  

ခစခရ်း အထူ်းအခလ်းထာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းသင ်ခေသတ င်ြ ိုက်ြရ ိုနှင  ် ြ ိုကဘ်ာဆက်ခ ကာင််း မ တ်ခတာကြ်ှုြ ာ်း 

မြစ်ခ ေါ် ေါက MPT Satellite Terminal သ ိုို့ြဟိုတ် Very Small   Aperture 

Terminal (VSAT) မဂ  ဟ်တိုစနစ်သံို်း ဆက်သ ယ်ခရ်းစနစ်တစ်ြ   ်းြ   ်းစသည ် 

သင ်ခလ ာသ်ည ်နည််းလြ််းမြင ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

အြ  ွေ့ြ ာ်းအ ေါအဝင် ဦ်းစာ်းခ ်းအဆင ်အလ ိုက် အဆက်အသ ယ်ရရှ ခစရန် 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊(လ ိုအ ် ေါကခဘ်းသင ်ခေသနှင ်အနီ်းဆံို်းခေသြှကျွြ််းက င် 

 ညာရှင်၊ လူအငအ်ာ်း၊ စက် စစည််းက ရ ယာြ ာ်း စိုစည််း  ိုို့ခဆာင်ခရ်း 

စီြံက  က် ရြည်။) 

(၆) ခဘ်းေဏ်ခ ကာင ် အဓ ကလြ််းတံတာ်းြ ာ်း   က်စီ်းြှုရှ  ေါက လတ်တခလာ 

လြ််း န််းဆက်သ ယ်ြှုမ န်လည်ရရှ ခစခရ်း လ ိုအ ်သည်  လူ၊  စစည််း၊ စက် 

ယနတရာ်းြ ာ်းစိုစည််းမ ီ်းြ က်ြ င််းခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီ်းဌာန၊ 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်း၊ လ ိုအ ် ေါက နယ်ခမြြံ တ ်ရင််း၊ 

တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက် ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ခရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊    
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(၇) အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းခဆာငရ် က်န ိုင်ရန် လ ိုအ ်သည ် သယ်ယူ 

  ိုို့ခဆာငခ်ရ်းအတ က် အသံို်းမ  န ိုင်သည ် လြ််းခ ကာင််းြ ာ်းက ို လြ််းည န် 

ခ ်းခရ်း ည န် ကာ်းရြည်၊ 

(၈) န ိုငင်တံကာ အကူအညီလက်ြံရယူသည ် သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ြှုြ   ်း၌ ကာ်း၊ 

ခရယာဉ်၊ ခလယာဉ်ြ ာ်း ဝင/်ထ က ်သ ာ်းလာြ င ်၊ ဆ ိုက်နာ်းြ င ်အတ က်  ံ   ို်း 

 ူ်းခ ေါင််းမြင််း၊ မ ည် ြှ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် ခထာက် ံ ခရ်း စစည််းြ ာ်း၊ ယာဉ် 

ယနတရာ်းြ ာ်း လက်ြံရယူရန်ရှ  ေါက လို ်ငန််းခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်း၊ Fast Track 

လို ်ထံို်းလို ်နည််းမြင ် လက်ြံရယူန ိုင်ခရ်း  ံ   ို်း ူ်းခ ေါင််းမြင််းြ ာ်းအတ က် စီြံ 

က  ်က ရြည်၊ 

(၉) ခဘ်းသင ်ခေသတ င် လြ််းခ ကာင််းရှင််းလင််းခရ်းနှင ် သယ်ယူ  ိုို့ခဆာင်ခရ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်ရန် န ိုင်ငခံတာအ်ဆင ်(သ ိုို့ြဟိုတ်) 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ်   ိုို့ခဆာင်ဆက်သ ယ်ခရ်း လို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီ၏ အထူ်းအြ  ွေ့ (Mobile Team) က ို ခစလ တ်န ိုငခ်ရ်း စီြံ 

ည န် ကာ်းရြည်။  

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) ခဘ်းသင ်ခေသ မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းအတ က် သယ်ယူ  ိုို့ခဆာငခ်ရ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် လို ်ငန််းအြ   ်းအစာ်းအလ ိုက် လ ိုအ ်သည ်  

ယာဉ်ြ ာ်း ရရ ှ ကရ်းအာ်း ညြှ န ှုင််းစီစဉ်ခ ်းရြည်၊ 

(၂) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းကဏ္ဍြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ရာတ င် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်က ခရာကြ်  သည ်ခေသြ ာ်း၏ နှစ်အလ ိုက်၊ လအလ ိုက ် မြစ်ခ ေါ်ြ   
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သည ်၊ မြစ်ခ ေါ်န ိုင်သည ်၊ ြ ို်းခလဝသနှင ် ဇလခဗေဆ ိုင်ရာ မြစ်မြ  အြ က် 

အလက် (Data)ြ ာ်းအာ်း ခတာင််းြံလာ ေါက စ စစ် ံ   ို်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ်  က်စီ်းြ  ခသာ   ိုို့ခဆာင်ခရ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းစနစ် 

ြ ာ်း အမြန်ဆံို်းမ န်လည်ခကာင််းြ န်ခရ်း က င််းဆင််းစစ်ခဆ်းမ ီ်း ခဆာလ င်စ ာ 

မ  မ ငန် ိုငခ်ရ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၄) ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်   ိုို့ခဆာင်ဆက်သ ယ်ခရ်းကဏ္ဍ   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု 

ကနဦ်း စာရင််းြ ာ်း မ  စိုမ ီ်း ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ က် စစ်တြ််းခကာက်ယူခရ်း၊ 

  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုအတည်မ  ခရ်းနှင ် လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းဆန််းစစ်ခြာထ်ိုတ်ခရ်း 

လို ်ငန််း ခကာြ်တီသ ိုို့ခ ်း  ိုို့မြင််း၊ အခသ်းစ တ်စ စစ်စာရင််း မ  စိုရာ၌  ံ   ို်း 

 ူ်းခ ေါင််း ေါဝငမ်ြင််းနှင ် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းအတ က် လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းအာ်း 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့တငမ် မြင််းတ ိုို့ ခဆာငရ် က်ရြည်။ 

သတင ်းန္ှ င   မပန တက ်း နရ်း လိုပ ငန ်း နက  မတီ၏ လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၆၁။ သတင််းနှင  ် မ န် ကာ်းခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာကခ်အာင်မြငစ် ာ 

အခကာငအ်ထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ြှုြ ာ်းအတ က် သတင််းရယူန ိုင်ရန် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်အဆင ၊် ြရ ိုင/်မြ  ွေ့နယ်အဆင ်အလ ိုက်စိုြ  ွေ့ထာ်းမြင််း၊ ခဘ်းသတင််း 

ရရှ  ေါက ြ က်ြ င််းခဆာငရ် က်ရြည်  လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း သတ်ြှတ်ထာ်း 

မြင််းတ ိုို့အာ်း ည န် ကာ်းထာ်းရြည်။ ခဆာင်ရ က်ထာ်းရှ ြှုအခမြအခနအာ်း 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် ထာ်းရှ ရြည်၊ 
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(၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ညာခ ်းအစီအစဉ်ြ ာ်းက ို န ိုင်ငခံတာ ် ိုင်/ 

 ိုဂဂလ က  ိုငြ်ီေီယာြ ာ်းနှင ် Social Media အသံို်းမ  ၍ မ ည်သူလူထို 

အသ  ညာခ ်းန ိုင်ရန် ကက  တင်မ င်ဆင်ထာ်းရြည်၊ 

(၃) အြ  န်ကာလအလ ိုက် သ ိုို့ြဟိုတ် ခေသအလ ိုက် မြစ်  ာ်းတတ်ခသာ 

သဘာဝခဘ်းဆ ိုင်ရာအသ  ညာခ ်းလို ်ငန််းအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာ ဝန်ကကီ်း 

ဌာနြ ာ်း၊ လို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၊ UN၊ INGOs၊ NGOs အြ  ွေ့ြ ာ်း၊  ိုဂဂလ က 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင  ် ြ  တ်ဆက် ူ်းခ ေါင််းညြှ န ှုင််းကာ သတင််းအြ က်အလက် 

ရယူန ိုင်ခရ်း ခဆာငရ် က်ထာ်းရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုခလ ာ ြ ခရ်းအတ က်  ညာခ ်း 

ခဆာင််း ေါ်းြ ာ်း၊ ခတ ွေ့ဆံိုခြ်းမြန််းြန််းြ ာ်း၊ ခဆာင ်ိုေြ် ာ်း၊ ကာတ န််းြ ာ်း၊ 

အစီအစဉ်ြ ာ်း၊ သီြ င််းြ ာ်း၊ ဇာတ်လြ််းြ ာ်း၊ ရို ်ရှင်ြ ာ်း ထိုတ်လ င ်ခြာ်မ  

န ိုငခ်ရ်းခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၅) သဘာဝခဘ်းနှင စ် ်လ ဉ််းသည ် ကက  တငသ်တ ခ ်းြှုြ ာ်း ရရှ မ ီ်းြ  န်တ င် 

အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီ အသ ခ ်းန ိုင်ခရ်း၊ ခဘ်းက ခရာကန် ိုငခ်မြရှ သည ် 

ခေသတ င် လှည ်လည်ခ ကညာအသ ခ ်းန ိုင်ခရ်း လ ိုအ ်သလ ို ခ ေါင််းစ ် 

ညြှ န ှုင််းထာ်းရြည်၊ 

(၆) ရို ်ရှငရ်ံိုြ ာ်းနှင  ် ရို ်ရှငမ် သခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းနှင ် 

 တ်သက်ခသာ သတင််းနှင  ်ညာခ ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း၊ သတ ခ ်းန ှု်းခဆာြ် က် 

ြ ာ်း ထည ်သ င််းမ သခရ်း  ံ   ို်းည န် ကာ်းရြည်၊ 

(၇) မ ည်ခထာင်စိုအဆင ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ်တ ိုို့တ င် အနည််းဆံို်း 

သတင််းအြ  ွေ့တစ်ြ  ွေ့နှင ်ရ ိုက်ကူ်းခရ်းယာဉ်၊ သတင််းြတ် ကာ်းသူ အ ေါအဝင် 
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ထိုတ်လ င ်ခရ်းအြ  ွေ့တစ်ြ  ွေ့တ ိုို့အာ်း လ ိုအ ် ေါက ြ က်ြ င််းစိုြ  ွေ့ခစလ တ်န ိုငခ်ရ်း 

မ ငဆ်င်ထာ်းရြည်၊ 

(၈) သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်းြှုနှင ်စ ်လ ဉ််းသည ် သတင််းထိုတ်မ န်ြှုြ ာ်းက ို အြ  န် 

နှင တ်စခ်မ ်းညီ ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န်နှင ် လ ိုအ ် ေါက တ ိုင််းရင််းသာ်း ဘာသာ 

စကာ်းအမ င ် လက်သခကဂတမ ဘာသာစကာ်းမြင ် ေါ ထိုတ်လ င ်န ိုင်ရန် 

မ ငဆ်င်ထာ်းရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာကခ်နစဉ် သက်ဆ ိုင်ရာဌာနြ ာ်းြှ ထိုတ်မ န် 

သည ် သတင််းထိုတ်မ န်ြ က်ြ ာ်း၊ သတ ခ ်းြ က်ြ ာ်း၊ ခ ကညာြ က်ြ ာ်းက ို 

မ ည်သူလူထိုထံသ ိုို့ က ယ်မ နို့စ် ာခရာကရ်ှ ခစခရ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်သည ် ခေသြ ာ်းသ ိုို့ ရ ိုက်ကူ်းခရ်းယာဉ်နှင ်တက  

သတင််းခထာကြ် ာ်း၊ စက်ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင  ် သတင််းအြ  ွေ့ြ ာ်းခဆာလ င်စ ာ 

ခစလ တ်၍ခမြမ ငသ်တင််းအြ က်အလက်ြ ာ်းရယူကာ အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ 

သတင််းထိုတ်မ န်ြှုြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၃) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ခနြ  န် အခမြအခနြ ာ်း၊ ထ ြ ိုက်ေဏ်ရာရ   က်စီ်း 

ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ြှုအခမြအခနြ ာ်းက ို 

အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီ ထိုတ်မ န်န ိုင်ခရ်း အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ်  

န ိုငခ်ရ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအြ   ်းအစာ်း၊ က ခရာက်သည ်ခနရာ၊ စတငက် ခရာကြ်  န်နှင ် 

မြစ်ခ ေါ်ခမ ာင််းလ ြှုအခမြအခနြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်၏ မ င််းအာ်း 

အတ ိုင််းအတာ ြာဏြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ြှုခနာက်ဆံို်းအခမြအခန 
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ြ ာ်း၊ လူ၊ အခဆာက်အအံို စစည််းြ ာ်း၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု ြာဏနှင ် ြနိ်ု့ြှန််း 

တန်ြ ို်း၊ ခေသဆ ိုငရ်ာအာဏာ  ိုငအ်ြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ အမြာ်းအြ  ွေ့အစည််း 

ြ ာ်းနှင ် ူ်းခ ေါင််း ေါဝင် ခဆာင်ရ က်ခ ်းရန် လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းအာ်း  ံိုြှန်ြီေီယာ 

လြ််းခ ကာင််းြ ာ်းအမ င် လူြှုက န်ရက်စာြ က်နှာြ ာ်း မြစ်သည ် Facebook 

Page, MOI Website, Blog၊ Twitter, Telegram နှင  ် Youtube တ ိုို့တ င် 

လည််းခကာင််း၊ ကနပပည်ကတာ်နှင ် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်မ န် ကာ်းခရ်းနှင ် 

မ ည်သူူ့ဆက်ဆံခရ်းဦ်းစီ်းဌာနရံို်း Facebook Page ြ ာ်းတ င်လည််းခကာင််း 

အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီလ င ်တင်ခဆာင်ရ က်ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းအခ ေါ် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၏ ကူညီခဆာင်ရ က်ြှုြ ာ်းက ို သတင််းြှတ်တြ််းရယူ 

ရ ိုက်ကူ်းထာ်းြှု၊ အြက်အြ ကကံ ခနသည ် မ ည်သူြ ာ်း၏ လ ိုအ ်ြ ကြ် ာ်း 

အာ်းခတ ွေ့ဆံိုခြ်းမြန််းြှု အစီအစဉ်ြ ာ်း ထိုတ်လ င ်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်း (ြိုန်တ ိုင််း၊ ငလ င၊် ခရကကီ်း၊ ခမြမ   စသည ်) တစြ်ိုြိုခ ကာင ် 

က  က ာသ ာ်းသည ် ခဆ ြ   ်းသာ်းြ င််းြ ာ်း မ န်လည်ဆံိုခတ ွေ့န ိုငခ်ရ်း လူြှုစာနာ 

မ န် ကာ်းလ ာအစီအစဉ်ြှ ဆက်သ ယ်လ ိုသည်ြ ာ်းက ို ဆက်သ ယ်မ န် ကာ်း 

ခ ်းရြည်။ ခဘ်းသင ်ခေသရှ  မ န် ကာ်းခရ်းနှင ် မ ည်သူူ့ဆက်ဆံခရ်းရံို်းြ ာ်း 

တ င်လည််း အဆ ို ေါက စစြ ာ်း ခဆာငရ် က်ထာ်းရှ ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းသင ်ခေသ မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို မ ည်သူြ ာ်း 

က ယ်မ နို့စ် ာသ ရှ ခစခရ်းအတ က် အြ  န်နှင ်တစ်ခမ ်းညီ သတင််းလ င ်တင် 
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ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း သက်ဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင ် ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၄) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်မ ီ်းခနာက် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်း 

အတ က် ခဆာငရ်န်၊ ခရှာင်ရန်သ ခကာင််းစရာ သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

က န််းြာခရ်းခစာင ်ခရှာက်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် န ှု်းခဆာ်ြ က်ြ ာ်း၊ ယာယီ 

ကယ်ဆယ်ခရ်းစြန််းြ ာ်းြှ မ ည်သူြ ာ်းအတ က် သက်ဆ ိုငရ်ာ တာဝန်ရှ သူ 

ြ ာ်း၏ခထာက ်ံ ကူညီြှုသတင််းြ ာ်း၊ အလှျူခင နှင ် စစည််းြ ာ်း လက်ြံရရှ ြှု 

နှင  ် ခထာက် ံ ြှုသတင််းြ ာ်းက ို မ ည်သူသ ိုို့ အသ ခ ်းထိုတ်မ န်ရြည်။ 

န ိုငင်တံကာသ ိုို့ ထိုတ်မ န်ခ ်းရန် လ ိုအ ်န ိုင်သည်  သတင််းအြ က်အလက် 

ြှတ်တြ််းြ ာ်းအာ်း သက်ဆ ိုင်ရာ လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းသ ိုို့ ခ ်း  ိုို့ရြည်၊ 

(၅) ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုကကီ်းြာ်းသည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်ခ ေါ်ြှုြ ာ်း၌ 

အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ြှုနှင ် မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ြ   

သည ် လို ်ငန််းရို ်သံြှတ်တြ််းဗီေယီ ိုြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်မ ီ်း အြ   ်းသာ်း 

ခကာ်ြတီသ ိုို့ တငမ် ရြည်။ 

 

မပန လ ည ထနူ ထ င န ရ်းန္ှ င   မပန လ ည တည နဆ က နရ်း လိုပ င န ်းနက   မ တီ၏ လိုပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၆၂။ မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်တည်ခဆာက်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း  

ထ ခရာက်ခအာငမ်ြငစ် ာ အခကာငအ်ထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်န ိုင်ရန်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််း 

ြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အလ ိုက် မြစ်  ာ်းန ိုင်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်  

ြ ာ်း(အထူ်းသမြင ်ခမြငလ ငခ်ဘ်း) အခ ေါ်ြတူည်၍ အခမြြံအခဆာက်အအံို 



86 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

ြ ာ်း ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ြှုအခမြအခနက ို ကက  တင်ခလ လာ ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ် 

ခရ်း   ည န် ကာ်းက  ်က ရြည်၊ 

(၂) ခေသအလ ိုက် မြစ်  ာ်းခလ ရှ သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း (ဥ ြာ-

ခရကကီ်းမြင််း၊ ခမြငလ င်လှု ်မြင််း၊ ြီ်းခလာငမ်ြင််း)ခ ကာင  ် အခရ်း ေါသည ် 

အခမြြံအခဆာကအ်အံို၊ လြ််းတံတာ်းြ ာ်း   က်စီ်းဆံို်းရံှု်း ေါက အခရ်းခ ေါ် 

ခဆာငရ် က်န ိုငြ်ည ် အစီအြံြ ာ်းမ  စိုထာ်းရှ ခရ်း၊ လ ိုအ ် ေါက ယင််းခေသရှ  

တ ်ြခတာ်တ ်ရင််း၊ တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် ကက  တင် 

ညြှ န ှုင််းခရ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၃) အြ ာ်းမ ည်သူဆ ိုင်ရာ အခမြြံအခဆာကအ်အံိုြ ာ်း၊  ိုဂဂလ က  ိုငစ်က်ရံို/ 

အလို ်ရံိုနှင  ် ရံို်းဌာနြ ာ်း ခဆာက်လို ်ြ  န်တ င် သဘာဝခဘ်းကကံ ကကံ ြံ 

ရင်ဆ ိုင်န ိုငခ်ရ်းအတ က် နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုင်ရာအကကံမ  ြ က်ြ ာ်းခ ်းန ိုငခ်ရ်း၊ 

ခဆာက်လို ်ခရ်းဆ ိုင်ရာ ည န် ကာ်းြ က်၊ ဥ ခေြ ာ်း ထိုတ်မ န်ခရ်းနှင ် 

လ ိုက်နာရန်တ န််းအာ်းခ ်းခရ်း၊ စနစ်က သည ် ခဘ်းေဏြ်ံန ိုင်ခသာ မြ  ွေ့မ  

ြ ံွေ့မြ  ်းြှုမြစ်ခစခရ်း လ ိုအ ်ြ က်/လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်းအာ်း ကက  တင်ညြှ န ှုင််း၍ 

က ယ်က ယ်မ နို့မ် နို့် သ ရှ လ ိုက်နာခစခရ်း လ ိုအ ်သလ ို ကကီ်း က ် ခဆာငရ် က် 

မြင််း၊ အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့  တငမ် ၍ လ ိုအ ်သလ ို ည န် ကာ်း က ်ြတ် 

မြင််း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း က ခရာကမ် ီ်းခနာက် ခဘ်းသင ်သူြ ာ်း 

အခရ်းခ ေါ်ြ ိုလံှုခနထ ိုငန် ိုငရ်န် ခဘ်းကင််းလံိုခြံ ခသာ ယာယီခနထ ိုငန် ိုင်သည်  

အြ ိုအကာြ ာ်းရှ ခစခရ်း ကက  တငစ်ီြံခဆာင်ရ က်ထာ်းရြည်။ (ဥ ြာ- 

ခရကကီ်းခရလ ံခဘ်းနှင ် ြိုန်တ ိုင််းခဘ်းြ ာ်း မြစ်  ာ်းခလ ရှ သည ် ဧရာဝတီတ ိုင််း 



87 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

ခေသကကီ်းနှင  ် ရြ ိုငမ် ည်နယ်တ ိုို့အတ င််း  အသက်ကယ်ကိုန််းြ ာ်း၊ ြိုန်တ ိုင််း 

ေဏြ်ံအခဆာက်အအံိုြ ာ်း ကက  တငခ်ဆာက်လို ်မြင််း) လ ိုအ ် ေါက 

တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းက ဘဏ္ဍာနှစ်အလ ိုက ် လ ာထာ်း 

ခဆာက်လို ်ခရ်း  အကကံမ  မြင််း၊ နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ  ံ   ို်းမြင််း ခဆာငရ် က် 

ရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း ကကံ ခတ ွေ့ြ  န်တ င် အခရ်းခ ေါ်ြ ိုလံှုရန် ယာယီ 

ြ ိုလံှုရာခနရာြ ာ်းသ ိုို့ သ ာ်းခရာက်ခနထ ိုငန် ိုငခ်ရ်း သက်ဆ ိုငသ်ည ် အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်းနှင်   ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း မြစ်  ာ်းလာ ေါက ခေသအလ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်း 

သည ် လြ််း၊ တံတာ်းြ ာ်းအတ က် လတ်တခလာ လြ််း န််းဆက်သ ယ်ြှု 

ြမ တ်ခတာကခ်စခရ်း ယာယီအစီအြံြ ာ်း ခဆာလ ငစ် ာ ခဆာငရ် က်န ိုင် 

ခရ်းကကီ်း က ်က  က် ရြည်။ လ ိုအ ် ေါက တ ်ြခတာ်၏ အကူအညီရယူ 

န ိုငခ်ရ်းအတ က် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ (သ ိုို့ြဟိုတ်) DMC (သ ိုို့ြဟိုတ်) 

သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ြှုအတ က် တ ပ်မကတာ်နှင ် ဝန်ကကီ်း ဌာနမ ာ်းအ ကာ်း 

ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းခရ်းလို ်ငန််းအြ  ွံ့ြှတစ်ဆင ် ညြှ န ှုင််းလို ်ခဆာင်ရြည်၊ 

(၃) အခမြြံအခဆာကအ်အံို၊ အြ ာ်းမ ည်သူဝန်ခဆာင်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း ထ ြ ိုက် 

  က်စီ်း ေါက ယာယီအစာ်းထ ို်းခဆာငရ် က်န ိုင်ခရ်း နည််း ညာ ံ   ို်းမြင််း၊ န ိုင်ငံ 

တကာြှ နည််း ညာ/ ညာရှင် အကူအညီ လက်ြံရယူ ေါက လ ိုအ ်သလ ို 

ကကီ်း က ်မြင််း၊  ူ်းခ ေါင််းညြှ န ှုင််းမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်။ 
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(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) ခနအ ြ်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းသည ် ခဘ်းသင ်မ ည်သူြ ာ်းအတ က် ခဘ်းကင််း လံိုခြံ  

သည ် သင ်ခလ ာခ်သာခနရာြ ာ်းတ င် ြ ိုင်ြံ သည ်ခနအ ြ်ြ ာ်း မ န်လည် 

တည်ခဆာက်န ိုငခ်ရ်း နည််း ညာ ံ   ို်းမြင််းနှင ် မြ  ွေ့မ အဂဂေါရ ်နှင ်အညီ စနစ် 

တက ခနရာြ ထာ်းခ ်းန ိုင်ခရ်းတ ိုို့အာ်း အခလ်းထာ်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) ခဘ်းေဏ်ခ ကာင ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းသည ် အခမြြံအခဆာက်အအံိုနှင  ် အြ ာ်း 

မ ည်သူဆ ိုင်ရာခနရာြ ာ်း အမြန်ဆံို်းမ န်လည်တည်ခဆာကန် ိုငခ်ရ်းအတ က် 

အခရ်းခ ေါ်မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်း၊ ကာလလတ်မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်း၊ 

ကာလရှည် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း လို ်ငန််း ြာဏ 

အလ ိုက ် စနစ်တက  စီြံခဆာင်ရ က်ရြည်။ ကဏ္ဍအလ ိုက် မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းခဆာင်ရ က်ြှုြ ာ်းအာ်း လို ်ငန််းခကာြ်တီအခနမြင ် 

စနစ်တက  ကကီ်း က ်က  ်က မြင််း၊ ခဆာင်ရ က်ြှုအခမြအခနြ ာ်းအာ်း 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ်  အစီရင်ြံမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) အြ  န်/ ခင ခ က်းလ ိုအ ်ြ က် ြ ာ်းမ ာ်းခသာ မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းနှင ် 

မ န်လည်တည်ခဆာက်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းခဆာငရ် က်ရန်အတ က်   လို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီအခနမြင  ် အြက်အြ ရှ  ေါက အြှန်တကယ်ခဆာင်ရ က်ရန် 

လ ိုအ ်ြှုအခမြအခန၊ အက   ်းြံစာ်းြ င ် ရရှ ြည ်သူြ ာ်းနှင ် ဦ်းစာ်းခ ်း 

ခဆာငရ် က်ရန် လ ိုအ ်ြှုတ ိုို့က ို ခြာမ် ၍ လ ိုအ ်ြည ် ရန် ံိုခင ရရှ ခစခရ်းနှင ် 

ခဆာငရ် က်ြ င ်မ  န ိုင်ခရ်းတ ိုို့အာ်း အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ ခဆာလ င်စ ာ 

တငမ် ရြည်၊ 
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(၄) ခဘ်းသင ်ခေသ၏ ကဏ္ဍအလ ိုက် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှု စစ်တြ််းရလေ်ြ ာ်းအရ 

လူြှုစီ်း  ာ်းဘဝြ ာ်း  ံိုြှန်မ န်လည် လည် တ်ခစခရ်း ဦ်းစာ်းခ ်းမ ီ်း သဘာဝ 

ခဘ်းရငဆ် ိုင်တံိုို့မ န်န ိုငစ် ြ််းရှ ကစရန ် ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းထာ်းသည ် မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း မြစ်ခစခရ်းလြ််းည န်မြင််း၊ ကကီ်း က ်က  ်က မြင််း၊ 

ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းသင ်ခေသအတ င််း မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ြ ံွေ့မြ  ်းခရ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်းနှင  ် ယှဉ်တ  ခဆာင်ရ က်ရာတ င် ခနာင်မြစ်  ာ်းလာန ိုင်သည်  

ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း ခလ ာ  ေါ်းသက်သာခစခရ်းအတ က် ထည ်သ င််းခ ေါင််းစ ် 

ခစခရ်း နည််း ညာ  ိုင််း ံ   ို်းကူညီရြည်၊ 

(၆) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်တည်ခဆာက်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင် 

ရ က်ရာတ င် ခဘ်းသင် မ ည်သူြ ာ်း က ိုယ်တ ိုင ်ေါဝငခ်ဆာငရ် က်ြ င် ရရှ ခစရန် 

စီြံကကီ်း က ်မြင််းမြင ် အလို ်အက ိုင်အြ င ်အလြ််းြ ာ်း ြန်တီ်းခ ်းရြည်။ 

(၇) န ိုငင်တံကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းက အကူအညီြ ာ်း ကြ််းလှြ််းလာ ေါက 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ၏ လြ််းည န်ြှုြံယူကာ သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း 

ခနမ ည်ခတာက် ကာ ငစ်ီ၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အစ ို်းရအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင်  

 ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ရြည်။ 

ကျန ်းမ နရ်းနစ  င  နရှ က မှုဆိိုင ရ စီ မံခန  ခွွဲမှုလို ပ ငန ်းနက   မတီ ၏ လိုပ င န ်းတ ဝန မျ ်း 

၆၃။ က န််းြာခရ်းခစာင ်ခရှာက်ြှုဆ ိုငရ်ာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းခကာ်ြတီ၏လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက်  

ခအာငမ်ြင်စ ာ အခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း 

ခဆာငရ် က်ရြည်- 
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(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) က န််းြာခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန က  ်က ြှုခအာက်ရှ  ဦ်းစီ်းဌာနြ ာ်းြှ လ ိုအ ်သည်  

လို ်ငန််းလြ််းည န်ြှုနှင ် ြူဝေါေြ ာ်းြ ြှတ်န ိုင်ခရ်း ဗဟ ို၊ ခနမ ည်ခတာ် 

ခကာင်စီ၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်၊ြရ ိုင၊်မြ  ွေ့နယ်အဆင ်လ ိုက်လို ်ငန််းြ ာ်း 

အခကာငအ်ထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န်အတ က်လ ိုအ ်ခသာ နည််း ညာ 

ဆ ိုင်ရာ အခထာက်အကူြ ာ်း ခ ်းအ ်ခရ်းတ ိုို့အာ်း  က ်ြတ်စီစဉ်ရြည်၊  

(၂) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်ြ  န်တ င် အမြာ်းတ ိုင််းခေသကကီ်းနှင ် မ ည်နယ်ြ ာ်းြှ 

လူအငအ်ာ်းြ ာ်း ထိုတ်နိုတ်၍ ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကသ်ည ်ခေသြ ာ်းတ င် 

သ ာ်းခရာက်ခဆာငရ် က်ခရ်းအတ က် ြူဝေါေြ ာ်းြ ြှတ်ကာ လြ််းည န်ြှုခ ်းရ 

ြည်။ ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက ်ေါက အသံို်းမ  ြည ် လူူ့စ ြ််းအာ်းအရင််းအမြစ် 

ြ ာ်းက ို အြ က်အလက်စနစ် (Database)မြင ် မ  စိုထာ်းမြင််းနှင ်  ံိုြှန် 

ြ ြ််းြံခရ်းဆ  မြင််း (Update) မ  လို ်ရန် ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်န ိုငခ်သာ ခေသြ ာ်းအတ က် လ ိုအ ်ြည ် ခဆ်းနှင ် 

ခဆ်းဝေါ်း စစည််းြ ာ်း၊ ခရာဂေါရှာခြ ခရ်းစက် စစည််းြ ာ်းနှင ် က ရ ယာြ ာ်း၊ 

လို ်ငန််းအခထာက်အကူမ   စစည််းက ရ ယာြ ာ်း၊ သယ်ယူ  ိုို့ခဆာင်ခရ်း 

ယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ်ြ ာ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ခရ်းက ရ ယာြ ာ်းက ို လ ိုအ ်ြ က် 

ြနိ်ု့ြှန််း တ က်ြ က်တင်မ ခစမြင််း၊ စိုခဆာင််းထာ်းရန် စီြံြနိ်ု့ြ  ခစမြင််းနှင ် 

သ ိုခလှာင်ထာ်းရှ ြှု၊ မြနို့်မြျူ်းြှုတ ိုို့အတ က် လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်း ြ ြှတ် 

လို ်ခဆာင်ရြည်၊ 

(၄) ကိုလသြဂဂ လက်ခအာက်ြံအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ လူြှုခရ်းအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ် 

ညြှ န ှုင််း၍  ကက  တင်ခဆာငရ် က်ထာ်းရန်   လ ိုအ ်ခသာလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် 
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အရင််းအမြစ်ြ ာ်းအာ်း စနစ်တက  က   ်းခ ကာင််းဆီခလ ာစ် ာြ  ခဝြ ထာ်းမြင််း 

(Resource Mobilization) က ို  ကက  တငမ် ငဆ်င ်ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်ရာ ခနရာခေသသ ိုို့  တတ်န ိုင်သြ  အခစာဆံို်း 

သ ာ်းခရာက်၍ က န််းြာခရ်းခစာင ်ခရှာက်ြှုခ ်းန ိုင်ရန် မ ည်ခထာငစ်ိုနယ်ခမြ 

ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အလ ိုက် သယ်ယူ  ိုို့ခဆာင်ခရ်း 

ယာဉ်ြ ာ်း ကက  တငမ် င်ဆင်ထာ်းရှ ရံိုသာြက တ ်ြခတာ်ရဟတ်ယာဉ်ြ ာ်း၊ 

ခရယာဉ်ြ ာ်း၊ ခြာ်ခတာယ်ာဉ်ြ ာ်းက ို လ ိုအ ်ခသာခနရာတ င ် အသံို်းမ   

န ိုငခ်ရ်းအတ က် ခေသအလ ိုက် ကာက ယ်ခရ်းဆ ိုင်ရာတာဝန်ရှ သူြ ာ်းနှင ် 

 ူ်းခ ေါင််းညြှ န ှုင််းထာ်းခစခရ်း လြ််းည န်က  ်က ရြည်၊ 

(၆) ခနမ ည်ခတာန်ှင ် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အသီ်းသီ်းရှ  မြ  ွေ့နယ်ြ ာ်း၊ 

ခက ်းရ ာြ ာ်း၌ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာက်ြ  န်တ င် က န််းြာခရ်း 

ခစာင ်ခရှာက်ြှုခ ်းန ိုင်ရန်အတ က် ကက  တငမ် ငဆ်င်ြှုနှင ် လ ိုအ ်သည ် 

သငတ်န််းြ ာ်းခ ်းန ိုငခ်ရ်း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာက် ေါက အသံို်းမ   

န ိုငရ်န်လ ိုအ ်ခသာ လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်း၊  ံိုစံြ ာ်း မ  စို၍ ဆကန် ွှယ်သူြ ာ်း 

အာ်းလံို်းသ ရှ ခစခရ်းတ ိုို့အာ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၇) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/  မ ည်နယ၊်  ြရ ိုင၊် မြ  ွေ့နယ်အဆင  ်အသီ်းသီ်း 

တ င် ခဘ်းအနတရာယ်အတ က် ကက  တငမ် ငဆ်င်ြှုနှင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ြှု 

ဆ ိုင်ရာ ခလ က င ်သင ်ကာ်းြှုြ ာ်းမ  လို ်မြင််းနှင ် အခရ်းခ ေါ်က န််းြာခရ်း 

အြ  ွေ့ (Rapid Response Team, Emergency Medical Team စသည်)ြ ာ်း 

ကက  တငြ်  ွေ့စည််းန ိုငခ်ရ်းလြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 
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(၈) တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ၊် ြရ ိုင်အဆင ်နှင  ် မြ  ွေ့နယ်အဆင ်တ ိုို့တ င် 

မ ည်သူူ့က န််းြာခရ်းအခရ်းခ ေါ်က  ်က ြှု ဗဟ ိုဌာန (Public Health 

Emergency Operations Centre)ြ ာ်း  ြ င ်လှစ်န ိုင်ခရ်းလ ိုအ ်သည်ြ ာ်း 

မြည ်ဆည််းခ ်းမြင််းနှင ် ခလ က င ်သင ်ကာ်းခ ်းမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၉) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်ြ  န်တ င် အသံို်းမ  န ိုငသ်ည ် ခရာဂေါခစာင ် က ် 

 ကည ်ရှုြှု (Surveillance) စနစ်တစ်ရ ် တည်ခထာင်ထာ်းရြည်၊ 

(၁၀) အခရ်းခ ေါ်လူနာြ ာ်းခရွှေွေ့ခမ ာင််းထာ်းရှ န ိုငရ်န် ခနရာနှင ် အခဆာက်အဦြ ာ်း 

အာ်း ခနမ ည်ခတာ၊် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၊ ြရ ိုငန်ှင  ် မြ  ွေ့နယ်ြ ာ်းတ င ်

ကက  တငမ် င်ဆင်သတ်ြှတ်ထာ်းရှ ရန် လြ််းည န်ြှုမ  ရြည်၊ 

(၁၁) ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် က န််းြာခရ်းကဏ္ဍ ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြဆန််းစစ် 

သံို်းသ ်ြှုနှင  ် က န််းြာခရ်းဌာနအခဆာကအ်အံိုြ ာ်း၊ ခဆ်းနှင ခ်ဆ်း စစည််း 

ြ ာ်း၊ က ရ ယာြ ာ်း  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုနှင  ် က န််းြာခရ်းကဏ္ဍဆ ိုင်ရာ ထ ြ ိုက် 

ဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းအာ်း ဆန််းစစ်သံို်းသ ်ြှုတ ိုို့ ခဆာငရ် က်န ိုင်ခရ်းအတ က် နှီ်းန ယ် 

ဌာနဆ ိုင်ရာြ ာ်း၊ လို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင ် ူ်းခ ေါင််း၍ စ ြ််းခဆာင်ရည် 

မြြှင ်တင်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်ြှုခ ်းရြည်၊ 

(၁၂) မ ည်သူလူထိုထံသ ိုို့ ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင်  ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြက ို ဆက်သ ယ် 

ခမ ာဆ ိုမြင််း(Risk Communication) ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်အတ က် ခမ ာခရ်း 

ဆ ိုြ င ရ်ှ သူအာ်း လ ာထာ်းသတ်ြှတ်ထာ်းရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ြှုသည် မ ည်ခထာငစ်ိုြှ  ေါဝင်ခဆာင်ရ က်ရန် 

လ ိုအ ် ေါက မ ည်ခထာင်စိုအဆင ် မ ည်သူူ့က န််းြာခရ်း အခရ်းခ ေါ်က  ်က ြှု 
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ဗဟ ိုဌာန(Central ePublic Health Emergency Operations Centr ) က ို 

ြ င ်လှစ်ကာ အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန စီြံက  ်က ြှုစနစ် (Incident 

Management System – IMS)နှင အ်ညီ ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သတ်ြှတ်ထာ်းသည ် တ ိုင််းခေသကကီ်းနှင ် မ ည်နယ်အဆင  ် တာဝန်ရှ  ိုဂဂ  လ် 

(Focal Person)ြ ာ်းက သဘာဝခဘ်းက ခရာက်ရာ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်အလ ိုက် မ ည်သူူ့က န််းြာခရ်း အခရ်းခ ေါ်က  က် ြှုဗဟ ိုဌာန 

(Public Health Emergency Operations Centre)ြ ာ်းက ို ြ င ်လစှ်၍ 

ဗဟ ိုအဆင ်နှင ် ြ  တ်ဆက်ကာ သတင််းဆက်သ ယ်ြှုရယူတင်မ မြင််းနှင ် 

တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်မြင််းတ ိုို့အာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) မ ည်ခထာင်စိုအဆင ် မ ည်သူူ့က န််းြာခရ်း  အခရ်းခ ေါ်က  က် ြှုဗဟ ိုဌာန 

(Central Public Health Emergency Operations Centre) အခနမြင ် 

ခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန (Disaster Management Centre) 

သ ိုို့ြဟိုတ် အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန (Emergency 

Operations Centre)နှင ် ြ  တ်ဆက်၍ သတင််းခ ်း  ိုို့ြှု၊ ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းြှု 

တ ိုို့က ို ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၄) က န််းြာခရ်းဌာန အခဆာက်အအံို  က်စီ်းြှုစာရင််းက ို ကနဦ်းခကာက်ယူ၍ 

ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ ကစ်စ်တြ််းခကာက်ယူခရ်း၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုအတည်မ  ခရ်း 

နှင်  လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီထံသ ိုို့ ခ ်း  ိုို့ 

ရြည်၊ 

(၅) အခရ်းခ ေါ်က န််းြာခရ်းအြ  ွေ့ (Rapid Response Team, Emergency 

Medical Team)ြ ာ်းအာ်း ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကရ်ာခနရာခေသသ ိုို့ 
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တာဝန်ခ ်းအ ်ခစလ တ်ရြည်။ အရင််းအမြစ်လ ိုအ ်ြ က်ရှ  ေါကတ ်ြခတာ် 

ခဆ်းတ ်ြ  ွေ့၏အကူအညီ ရယူခဆာငရ် က်ရြည်၊  

(၆) အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနတ င် ခရာဂေါခစာင ် က ် ကည ်ရှုြှု (Surveillance) 

စနစ ်(ဥ ြာ-Early Warning, Alert and Response System -EWARS)က ို 

စတငခ်ဆာငရ် က်ကာ သင က် လ ာက်သ ာ ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ခရ်း အစီအြံနှင ် 

လို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၇) ကူ်းစက်ခရာဂေါ က ်အသ င်မြစ်  ာ်းန ိုင်ခမြရှ  ေါက အတညမ်  န ိုငခ်ရ်းနှင ် 

ခဆာလ ငစ် ာထ န််းြ   ်တံိုို့မ န်န ိုင်ခရ်း ညြှ န ှုင််းစီစဉ်ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၈) မ ည်သူြ ာ်းအတ က် ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ က န််းြာခရ်း အသ ခ ်း 

န ှု်းခဆာ်ြ က် (short message)မ ာ်းက ို မ  စိုကာ  သင ်ခလ ာရ်ာနည််းလြ််း 

ြ ာ်း အသံို်းမ  ၍ မြနို့်ခဝခ ်းရြည်၊ 

(၉) အာဆီယံအြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်းနှင  ် ြ တ်ြက်န ိုင်ငြံ ာ်းအ ေါအဝင် န ိုငင်တံကာြှ 

ကြ််းလှြ််းလာခသာ ခဆ်းအြ  ွေ့အကူအညီြ ာ်းနှင  ်ခဆ်းဝေါ်း စစည််းအကူအညီ 

ြ ာ်းအာ်း စ စစ်မြင််းနှင ် လ ိုအ ်ြ က်နှင ်အညီ ညြှ န ှုင််းလက်ြံမြင််းတ ိုို့က ို 

ခဆာငရ် က်ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) က န််းြာခရ်းဌာနအခဆာက်အအံို၊ ခဆ်းဝေါ်းနှင် ခဆ်း စစည််းြ ာ်း၊ က န််းြာခရ်း  

ဆ ိုင်ရာ ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု အခမြအခနြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်၍ အမ ်ီးသတ် 

အစီရင်ြံစာအာ်း ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ က် စစ်တြ််းခကာက်ယူခရ်း၊   က်စီ်း 

ဆံို်းရံှု်းြှု အတညမ်  ခရ်းနှင် လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်း လို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီနှင ် ူ်းခ ေါင််းမ  စို၍  အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီထသံ ိုို့ တငမ် ရြည်၊ 
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(၂) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က်  နှီ်းန ယဌ်ာနဆ ိုငရ်ာြ ာ်း၊  အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်းနှင်  ဆက်လက် ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်မြင််းအတ က် လြ််းည န် 

ကကီ်း က ်ြှုြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) ခဆာငရ် က်ြ  ခသာလို ်ငန််းြ ာ်း၏ အာ်းနည််းြ က်နှင်  အာ်းသာြ က်ြ ာ်းက ို 

မ န်လည်သံို်းသ ်၍   ိုြ ိုခကာင််းြ န်ခသာ ကက  တငမ် င်ဆင်ြှုြ ာ်း 

မ  လို ်ရြည်၊ 

(၄)  ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြ  ခသာ က န််းြာခရ်းဌာနအခဆာက်အအံိုြ ာ်းအာ်း မ ငဆ်င် 

ရာတ င ် လြ််းည န် ံ   ို်းြှုခ ်းမြင််းနှင ် မ န်လည်တည်ခဆာက်ရပ က ခဘ်း 

အနတရာယ်လ တ်ကင််းခသာခနရာတ င် တည်ခဆာက်မြင််း၊ နဂ ိုြလူကထက် 

  ိုြ ိုကကံ ြ ိုင်ခကာင််းြ န်ခသာအခဆာက်အအံိုတည်ခဆာက်မြင််းက ိုခဆာငရ် က် 

ရန် လြ််းည န်ြှုနှင ်  ံ   ို်းြှုခ ်းမြင််းတ ိုို့က ို ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းသင ်ခေသြ ာ်းတ င် ခရာဂေါ  ို်းသယ်ခဆာင်ခသာ   ို်းြ ာ်းြ ာ်းြှတစဆ်င ် 

ကူ်းစက်တတ်ခသာခရာဂေါြ ာ်း၊ ခရခ ကာင ်ကူ်းစက်တတ်ခသာခရာဂေါြ ာ်း၊ 

လူအြ ာ်းစိုခဝ်းခနထ ိုငရ်မြင််းခ ကာင ် ကူ်းစက်တတ်ခသာခရာဂေါြ ာ်း က ် 

ခရာဂေါအသ င်ြမြစ်  ာ်းခစခရ်း ခေသအလ ိုက် က န််းြာခရ်းခစာင ်ခရှာက်ြှု 

ဆ ိုင်ရာ တာဝန်ရှ သူြ ာ်းနှင ် ဆက်န ယ်အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း ြ  တ်ဆက် ူ်းခ ေါင််း 

ခဆာငရ် က်ခရ်း ကကီ်း က ်လြ််းည န်ရြည်၊ 

(၆) က န််းြာခရ်းအသ  ညာမြြှင ်တင်မြင််းလို ်ငန််းြ ာ်းက ိုအခလ်းထာ်းဆက်လက် 

ခဆာငရ် က်ရန် လြ််းည န်ြှုနှင ်  ံ   ို်းြှုြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရြည်။ 
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ကနဦ်းလိို အပ ချက  စစ တမ ်းနက က ယူနရ်း ၊ ပျ က စီ်းဆံို်းရံှု်း မှုအတ ည မပြို န ရ်းန္ှင   လိိုအ ပ ချက မျ ်း 

ဆန ်းစစ နြ  ထိုတ န ရ်း လိုပ ငန ်း နက  မတီ၏ လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၆၄။ ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ ကစ်စ်တြ််းခကာက်ယူခရ်း၊   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုအတည်မ  ခရ်းနှင ် လ ိုအ ်ြ က် 

ြ ာ်းဆန််းစစ်ခြာထ်ိုတ်ခရ်းလို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက်ခအာငမ်ြင်စ ာ အခကာင် 

အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်းမ ီ်းခနာက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု က န််းဂဏန််းအြ က်အလက် 

ြ ာ်းခကာက်ယူန ိုင်ခရ်း၊ ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း စ စစ်န ိုင်ခရ်းတ ိုို့အတ က် 

ယြင်အခတ ွေ့အကကံ ြ ာ်းခ ေါ်ြူတည်၍ လ ိုအ ်သည် စာရင််း ခကာက်ယူြှု ံိုစံ 

ြ ာ်း မ င်ဆင်ထာ်းရြည်၊ 

(၂) တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်ြ ာ်းတ င် သဘာ၀ခဘ်းအလ ိုက်မြစ်  ာ်းမ ီ်းြ  န်တ င် 

ခဆာလ ငစ် ာ ဆန််းစစ်န ိုငခ်ရ်းအတ က် Standard Operating Procedure 

(SOP)ြ ာ်းအာ်း ဆက်န ယ်ဌာနြ ာ်းနှင ်ညြှ န ှုင််းခရ်းဆ  ခရ်း  က ်ြတ် 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၃) ခေသအလ ိုက်မြစ်  ာ်းန ိုင်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင ် ထ ြ ိုက် 

ဆံို်းရံှု်းန ိုင်သည ် အခမြအခနြ ာ်းက ို ကက  တင်ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်းနှင ် 

မ ည်ခထာင်စိုအဆင ်သ ိုို့  ံိုြှန်စိုစည််းတငမ် န ိုင်ခရ်း၊ ခေသအလ ိုက ် လူဦ်းခရ 

(က ာ်း+ြ)၊ သက်ကကီ်းရ ယ်အ ို၊ ကခလ်းသူငယ်နှင ် ြသန်စ ြ််းစာရင််း၊ ယာယီ 

ြ ိုလံှုရာခနရာြ ာ်းအာ်း သဘာဝခဘ်းစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင ် ခ ေါင််းစ ် 

စာရင််းမ  စိုထာ်းန ိုငခ်ရ်း ကကီ်း က ်လြ််းည န်ရြည်၊ 
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(၄) သဘာဝခဘ်းမြစ်ခ ေါ်လာ ေါက မြစ်  ာ်းသည ်ခေသရှ  ကဏ္ဍအလ ိုက်   က်စီ်း 

ဆံို်းရံှု်းြှုက ို အမြန်ဆန်ဆံို်းနှင ်အနီ်းစ ်ဆံို်း ြနိ်ု့ြှန််း၍အြ က်အလက်ြ ာ်း 

ခကာက်ယူန ိုင်ခရ်း၊ အတည်မ  ခရ်းနှင ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် ခရ်း 

သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီမှလြ််းည န် ေါက အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာနသ ိုို့ ခ ်း  ိုို့န ိုငခ်ရ်းတ ိုို့အတ က် ညြှ န ှုင််းလြ််းည န်ထာ်းရြည်၊ 

 (၅) ကနဦ ်းပ က်စီ်းဆံု်းရံှု်းမှုက ကာက် ယူကရ်း နှင ် လ ု အ ပ်ခ ကမ်  ာ်းစ စစ်ကရ ်းအတ  က် 

ကဘ ်းသင ်ကေ သ၌ အပမန်က ဆာင်ရွက်န ု ငမ် ည ်အ ြ  ွံ့ ြ  ွံ့စည််းပပင်ဆငထ် ာ်းရန် 

သ ု မဟုတ် Mobile Team မ ာ်း ကစလွှတ်ကစ ရန ် လ အုပ် သ ည ် ရင််းပမစ ်မ  ာ ်း၊ 

ရနပ်ံုကင မ ာ်း လ ာထ ာ်းပခ င််း တ  ု အာ်း ကက  တ ငစ်ီစဉ ်က ဆာင်ရွက် ထာ်းရ မ ည်၊  

 (၆) တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင၊် မြ  ွေ့နယ်အထ  ဆက်သ ယ်ခရ်း၊ က န်ရက် 

ြ  ွေ့စည််းမြင််းနှင ် ခမြမ င်သတင််းရယူခရ်းအြ  ွေ့တ ိုို့က ို ြ  ွေ့စည််းြ  တ်ဆက်မြင််း 

ြ ာ်း ကက  တငခ်ဆာငရ် က်ရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) ခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်းခ ကာင််း သတင််းရရှ ြ  န်တ င် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ် တာဝန်ြံြ ာ်းသည် စိုြ  ွေ့ထာ်းသည ်အြ  ွေ့နှင ်အတူ သဘာဝခဘ်း 

က ခရာကရ်ာ ခေသသ ိုို့ထ ကြ် ာမ ီ်း ခေသတာဝန်ြံနှင ် ူ်းခ ေါင််း၍   က်စီ်း 

ဆံို်းရံှု်းြှုစာရင််းြ ာ်း၊ ခဘ်းသင ်လူဦ်းခရ၊ ထ ြ ိုက်  က်စီ်းသည ် အ ြ်ခမြနှင ် 

အခမြြံအခဆာကအ်အံိုဆ ိုင်ရာြ ာ်း၊ လတ်တခလာလ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း စသည် 

တ ိုို့အာ်း ကက  တငမ် ငဆ်င်ထာ်းသည ် စာရင််းခကာက်ယူြှု ံိုစံြ ာ်း အသံို်းမ  ၍ 

ကနဦ်းဆန််းစစ်မြင််း ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း  ံ   ို်းညြှ န ှုင််းခ ်းရြည်၊ 
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(၂) ကနဦ်းအြ က်အလက်ြ ာ်းရရှ  ေါက ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ 

ခထာက် ံ ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၊ ခဘ်းသင ်ခေသ၏ လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း ခဆာငရ် က် 

န ိုငရ်န်အတ က်သက်ဆ ိုင်ရာ သဘာဝခဘ်းစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့နှင ် လို ်ငန််း 

ခကာ်ြတီြ ာ်းသ ိုို့ခဆာလ ငစ် ာ အခ ကာင််း ကာ်း အကကံမ  ခ ်းရြည်၊ 

(၃) ကနဦ်းရရှ ထာ်းခသာ   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုစာရင််းြ ာ်း၊ လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းက ို 

အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့တငမ် မြင််း သ ိုို့မဟုတ် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီက 

တာဝန်ခ ်းအ ်သည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု ဗဟ ိုဌာန 

(DMC)/အခရ်းခ ေါ်အခမြအခနစီြံြနို့်ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန(EOC)သ ိုို့အခ ကာင််း ကာ်း 

ရြည်။ 

(၄)  အခသ်းစ တ်ဆန််းစစ်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း စတငခ်ဆာငရ် က်န ိုင်သည ်အြ  န်တ င် 

ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှု အခမြအခနြ ာ်းနှင စ် ်လ ဉ််းသည ် က န််းဂဏန််းအြ က် 

အလက်ြ ာ်း က င််းဆင််းခကာက်ယူမြင််းက ို အမြန်ဆံို်းစတင် ခဆာငရ် က်ရ 

ြည်၊ လ ိုအ ် ေါက အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် မ ီ်း ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းမြင််း 

ြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊  

(၅) အတညမ်  မ ီ်းသည ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုစာရင််းြ ာ်း၊ လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းအာ်း 

မ ည်သူသ ိုို့ ထိုတ်မ န်ခ ကညာရန်နှင ် န ိုငင်တံကာသ ိုို့ ခ ကညာန ိုငရ်န်အတ က် 

သက်ဆ ိုငရ်ာလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) ခဘ်းအနတရာယ်တစ်ြိုမြစ်  ာ်းမ ီ်းခနာက် ကနဦ်းလ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း၊ ခရရှည် 

အတ က် လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်း၊ ကက  တငက်ာက ယ်ခရ်းနှင် ြ ံွေ့မြ  ်းတ ို်းတက်ခရ်းက ို 

ဦ်းတည်သည်  မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းအတ က် ကဏ္ဍအလ ိုက်နှင ် 
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  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုစာရင််းြ ာ်းက ို စစ်တြ််းခကာက်ယူ၍ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ 

သ ိုို့ တငမ် ရြည်၊ 

(၂) က ယ်မ နို့ခ်သာ/ မ င််းထန်ခသာခဘ်းသင ်ြှုြ ာ်းအတ က် မ န်လည်ထခူထာင် 

ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန် လ ိုအ ်ြ က်ခ ေါ်ြူတည်၍ ကာလတ ို 

ခဘ်းမြစ်  ာ်းမ ီ်းခနာက်(၆)လအတ င််း၊ ကာလလတ်(၆)လြ(ှ၁၂)လအတ င််း၊ 

ကာလရှည်(၁)နှစ်ခနာက်  ိုင််း ခဆာငရ် က်သင ်သည်ြ ာ်းအာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ကဏ္ဍအလ ိုက် စာရင််းခကာက်ယူန ိုင်ခရ်း ခ ေါင််းစ ်ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ ကဏ္ဍ 

အလ ိုက ်  ဆန််းစစ်ခတ ွေ့ရှ ြှုြ ာ်းအာ်း အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့ တငမ် မြင််း၊ 

သက်ဆ ိုငရ်ာလို ်ငန််းခကာြ်တီ သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီ်းဌာနသ ိုို့ အခ ကာင််း 

 ကာ်းမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်။ 

အသက နမွ်း ဝမ ်းနကျ  င ်း လိုပ ငန ်း မျ ်း မပန လ ည ထူနထ  င နရ်း လိုပ ငန ်း နက  မတီ ၏ လို ပ ငန ်း  

တ ဝန မျ ်း 

၆၅။ အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်း လို ်ငန််းခကာ်ြတီ၏ 

လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက်ခအာငမ်ြင်စ ာ အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က်န ိုင်ရန်အတ က် ခအာက ်ေါ 

လို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာင်ရ က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) ခေသအလ ိုက ်မြစ်  ာ်းန ိုငသ်ည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းအခ ေါ်ြတူည်၍  

 ခေသ၏ အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း ထ ြ ိုက်န ိုင်ခမြက ို ခလ လာ 

ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်မြင််း၊ ခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှုကလျှာ ြ န ိုင်ခရ်း 

အသ  ညာခ ်းမြင််းနှင ် နည််း ညာ  ိုင််း ံ   ို်းမြင််းတ ိုို့ ခဆာငရ် က်န ိုင်ခရ်း 

ကကီ်း က ်စီြံရြည်၊ 
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(၂) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် စ ိုက်    ်းခရ်း၊ ခြ ်းမြျူခရ်းနှင ် အမြာ်းအသက်ခြ ်း 

ဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်းထ ြ ိုက်  က်စီ်း ေါက ခဆာလ ငစ် ာ မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်းအတ က် လ ိုအ ် ေါက သိုခတသနမ  မြင််း၊ ကက  တငမ် ငဆ်င် 

စီြံထာ်းမြင််းတ ိုို့အာ်း ခေသအလ ိုက် ခဆာင်ရ က်ထာ်းရှ ရန် လြ််းည န်က  ်က  

ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း ထ ြ ိုက် 

  က်စီ်းြှုခလ ာ နည််းခစရန်အတ က် ခဘ်းြမြစ်  ာ်းြီ၊ ခဘ်းမြစ်  ာ်းစဉ်နှင ် 

ခဘ်းမြစ်  ာ်းမ ီ်းခနာက် ခဆာငရ် က်ရြည  ် လို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် ခေသ 

အလ ိုက ်လ ိုအ ်သည ် အြ နိ်ု့ြ ာ်း၊ ည န် ကာ်းြ က်ြ ာ်း ထိုတ်မ န်ရြည်၊ 

(၄) ခရကကီ်းနစ်မြ  ြ်ှုမြစ်ခလ ရှ ခသာ ခေသြ ာ်းတ င် က ခရာက်လာန ိုင်သည ် 

ခရာဂေါ  ို်းြ ာ်း အနတရာယ်ကာက ယ်နှ ြ်နှင််းခရ်း၊ အြ  န်ြီ မ န်လည်စ ိုက်    ်းန ိုင် 

ခရ်းအတ က် ြ   ်း ခစ ြ ာ်း စိုခဆာင််းထာ်းရှ ခရ်း၊ ခြတ်ြီစ ိုက ်   ်းနည််းစနစ်မြင ် 

    ်းခထာင်န ိုငခ်ရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းသင ်ကာလတ င ် တ ရစဆာန်ခရာဂေါကက  တင်ကာက ယ်ခရ်း၊ ကာက ယ် 

ခဆ်းထ ို်းခရ်း၊ တ ရစဆာန်ကယဆ်ယ်ခရ်းစြန််းခနရာြ ာ်း ခရ ်းြ ယ်ခရ်း အစရှ  

သည် လို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်န ိုင်ခရ်းအတ က်ကက  တငစ်ီြံခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၆) ခဘ်းသင ်ကာလတ င် တ ရစဆာန်က န််းြာခရ်း ခစာင ်ခရှာကြ်ှုလို ်ငန််းြ ာ်းက ို 

အင်အာ်းမ ည ်ခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် အထူ်းအြ  ွေ့(Task Force)ြ ာ်း ြ  ွေ့စည််းန ိုင် 

ခရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 

(၇) ခဘ်းသင ်ကာလခနာက ် ိုင််း နယ်ခမြခေသအလ ိုက် မြစ်  ာ်းတတ်ခသာ 

အ ငခ်ရာဂေါ၊ တ ရစဆာန်ခရာဂေါြ ာ်းနှင စ် ်လ ဉ််း၍ သိုခတသနမ  မြင််း၊ 
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စ ြ််းရည်မြြှင ်သငတ်န််းြ ာ်း  ိုို့ြ မြင််း၊ လူထို ညာခ ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က် 

မြင််း၊ လက်ကြ််းစာခစာင်ြ ာ်းမြနို့်ခဝမြင််း၊ သတင််းြီေီယာြ ာ်းမတှစ်ဆင ် 

သတ ခ ်းြ က်ြ ာ်း ထိုတ်မ န်မြင််းတ ိုို့အာ်း လြ််းည န်က  ်က ရြည်၊ 

(၈) အဓ ကတာတြံကကီ်းအလ ိုက် ခဘ်းကင််းလံိုခြံ ြှုတည်ခနရာမ ခမြ ံို (Flood 

Hazard Map)ခရ်းဆ  ခရ်း၊ တည်ခဆာက်မ ီ်း ခရခလှာငတ်ာတြံြ ာ်းတ င် 

ငလ ငေ်ဏ်ြံန ိုငခ်ရ်းအတ က်ခြတ်ြီနည််း ညာြ ာ်းမြင် မ န်လည်တ က်ြ က်၍ 

မ  မ ငရ်န်လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းက ို ခြာထ်ိုတ်ခရ်း၊ ခရခလှာငတ်ြံြ ာ်း၊ ခရခဘ်း 

ကာက ယ်ခရ်းတာြ ာ်းအတ က် အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန ကက  တငစ်ီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

စီြံြ က်ြ ာ်း စနစ်တက  ခရ်းဆ  ထာ်းရှ  ခရ်းတ ိုို့အာ်း စီြံခဆာင်ရ က်ရြည်၊ 

(၉)  ူမ င််းခမြာကခ်သ ွေ့မြင််းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်လ ယ်ြှုခလ ာ ြ ရန် မြစ်ခရတင် 

စြန််းြ ာ်းခဆာငရ် က်ခရ်း၊ ြ ို်းခြေါင်ခရရှာ်းခေသြ ာ်းတ င် ခသာက်သံို်းခရ 

ရရှ ခရ်းအတ က် သ ခြ ာင််းြ ာ်း၌ ခမြခအာက်တြံ(Underground  Dam) 

တည်ခဆာက်ခရ်း၊ တည်ခဆာက်မ ီ်းခရခလှာင်တြံြ ာ်းသ ိုို့ ခရကူမြည ်တင််း 

ခ ်းန ိုငြ်ည ် ခရကူခရခလှာငတ်ြံြ ာ်း တည်ခဆာက်ခရ်းတ ိုို့အာ်း စီြံ 

လြ််းည န်ရြည်၊ 

(၁၀) ြ ို်းခလဝသနှင  ် ဇလခဗေည န် ကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာနြှ ထိုတ်မ န်ခသာ ြိုန်တ ိုင််း  

သတင််းြ ာ်းက ို ငေါ်းြြ််းခရယာဉ်နှင ် ခရလို ်သာ်းြ ာ်း သတ မ  ခရှာင်ရှာ်း 

န ိုငခ်ရ်းအတ က် ဆက်သ ယ်ခရ်း စကာ်းခမ ာစက်မြင ်လည််းခကာင််း၊ ကြ််းရ ို်း 

တန််းခေသရှ  ငေါ်းလို ်ငန််းစြန််းြ ာ်းသ ိုို့လည််းခကာင််း၊ န ိုငင် ံ ိုင်သတင််းစာြ ာ်း 

တ င်လည််းခကာင််း အခရ်းခ ေါ်ထည ်သ င််းခ ကညာမြင််းြ ာ်းက ို စီြံ 

ခဆာငရ် က်ရြည်။ 
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(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်းလာ ေါက   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းသည ် အသက်ခြ ်း 

ဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ကဏ္ဍအလ ိုက် အလ င်အမြန် စာရင််း 

ခကာက်ယူတင်မ မြင််း၊ ြ က်ြ င််းကိုစာ်းန ိုငြ်ည ် လို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် 

လ ိုအ ်ြ က်ခြာထ်ိုတ်တငမ် မြင််းြ ာ်းက ို လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၂)   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းသည  ် အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်း အမြန်ဆံို်း 

မ န်လည်လို ်က ိုင်န ိုင်ခရ်းအတ က် နည််း ညာ ံ   ို်းခ ်းခရ်း၊ အရင််းအမြစ် 

ြတည်ခ ်းခရ်း၊  လို ်ငန််းလည် တ်ခရ်းတ ိုို့အတ က် ံ   ို်းကူညီန ိုင်ခရ်း စီြံ 

ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းသင ်ခေသ၏ ကိုန်စညစ်ီ်းဆင််းြှု  ံိုြှန်မ န်လည်မြစ်ခစခရ်းအတ က် 

လ ိုအ ်သလ ို ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း ံ   ို်းရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က  ခရာကြ်  န်တ င် ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင်၊ မြ  ွေ့နယ်ြ ာ်းရှ  အရင််းအမြစ် ြ ာ်းက ို ထ ခရာက်စ ာ အသံို်းမ  ၍  

လူနှင်  လို ်ငန််းသံို်း တ ရစဆာန်ြ ာ်း ကယ်ဆယ်ခရ်း၊ ခရွှေွေ့ခမ ာင််းခရ်း 

အစီအြံြ ာ်းတ င် စနစ်တက ခဆာငရ် က် န ိုငခ်ရ်း စီြံက  က် ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁)   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြ  ရသည  ်အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်းအလ ိုက် အခစာ  

  ိုင််းကာလ မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်းနှင ် ခရရှည်မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်းတ ိုို့ 

အတ က် အစ ို်းရဌာနဆ ိုငရ်ာြ ာ်း၊  ညာရှင်အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ အမ ည်မ ည် 

ဆ ိုင်ရာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ ြ တ်ြက်န ိုင်ငြံ ာ်းနှင  ်ူ်းခ ေါင််း အခကာင်အထည် 

ခြာရ်ြည်၊ 
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(၂) ခဘ်းသင ်ခေသအတ င််း အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းလို ်ငန််းြ ာ်းနှင ် ကိုန်စည် 

စီ်းဆင််းြှု  ံိုြှန်လည် တ်ခစခရ်းအမ င် ခဈ်းက က်ခြာ်ခဆာင်ခ ်းန ိုင်ြှု 

တ ိုို့အာ်း အခလ်းထာ်းခဆာင်ရ က်ခရ်း စီြံကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၃) ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ြ ိုက ို်းရာြ  မြစ်သ ာ်းခသာ ထ ြ ိုက်လ ယ်အို ်စိုြ ာ်း 

အ ေါအဝင် ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအတ က် စ တ်ဓာတ်မြြှင ်တင်ခရ်းနှင ် အလို ် 

အက ိုင်အြ င ်အလြ််းြ ာ်း ြန်တီ်းန ိုင်ခရ်းတ ိုို့အတ က် ဆက်န ယ်ဌာနြ ာ်းနှင ် 

 ူ်းခ ေါင််းစီြံရြည်၊ 

(၄) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းမြစ်  ာ်းမ ီ်းခနာက် အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််း 

လို ်ငန််းြ ာ်း မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ြ ံွေ့မြ  ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း 

နှင ယှ်ဉ်တ  ခဆာင်ရ က်ရာတ င် ခနာင်မြစ်  ာ်းလာန ိုငသ်ည ် ခဘ်းအနတရာယ် 

ြ ာ်း ခလ ာ  ေါ်းသက်သာခစခရ်းအတ က် ထည ်သ င််းခ ေါင််းစ ်ခဆာင်ရ က် 

ခစခရ်း စီြံက  က် ရြည်၊ 

(၅) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှုြ ာ်းအတ က် အစာ်းထ ို်းမ န်လည် 

စ ိုက်    ်းန ိုင်ရန် အရန်ြ   ်းစ ေါ်းြ ာ်း စနစ်တက မြနို့်ခဝခရ်း၊ အြ  န်ြီမ န်လည် 

စ ိုက်    ်းန ိုင်ရန် ခြတ်ြီစ ိုက်    ်းနည််းစနစ်ြ ာ်းမြင ်     ်းခထာင်န ိုင်ခရ်းတ ိုို့ 

အတ က် ခေသအလ ိုက် ထ ထ ြ ြ ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န် စီြံက  က် ရြည်၊ 

(၆) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ခရရှာ်း ေါ်းြှုြ ာ်းနှင ် ြ ို်းခြေါငြ်ှုြ ာ်း မြစ်ခ ေါ်လာ ေါက 

ခရက ိုအက   ်းရှ ထ ခရာက်စ ာ အသံို်းြ န ိုငရ်န် တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်ြ ာ်း 

တ င် ခရအသံို်းြ သူြ ာ်းအြ  ွေ့ (Water User Group- WUG)ြ ာ်း ြ  ွေ့စည််း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 
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(၇) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် စ ိုက်    ်းခရ်းလို ်ငန််းတ င် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှုြ ာ်း 

အတ က် အခစာ  ိုင််းကာလမ န်လည်ထူခထာင်ခရ်း၌ ထ န်ယက်စ ိုက်    ်းရန် 

ခမြယာမ  မ င် ထ န်ယက်ခရ်းက ို လ ိုအ ်ြ က်ရှ ခသာ ခတာင်သူြ ာ်းအတ က် 

ဌာန  ိုင်ထ န်စက်ကကီ်းြ ာ်းမြင ် ထ န်ယက်ခ ်းန ိုင်ခရ်းတ ိုို့အာ်း စနစ်တက  

စီြံအခကာင်အထည်ခြာန် ိုငရ်န် ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၈) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်မ ီ်းခနာက် လို ်ငန််းသံို်းတ ရစဆာန်က န််းြာခရ်း 

ခစာင ်ခရှာက်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းခဆာငရ် က်ရန် လ ိုအ ်ခသာအသံို်းအခဆာင် 

 စစည််း၊ ခင ခ က်း ခထာက ်ံ ြှုြ ာ်းအာ်း ခေသအလ ိုက် စနစ်တက စိုြ  ွေ့၍ 

မြနို့်ြ  ခစလ တ်ခရ်း၊ တ ရစဆာန်က ်ခရာဂေါြ ာ်း က ခရာက ်ေါက က န််းြာခရ်း 

ခစာင ်ခရှာက်ြှုခ ်းခရ်းနှင ် ခနာက်ဆက်တ  မြစ်ခ ေါ်လာန ိုင်သည ် ကူ်းစက ်

ခရာဂေါအနတရာယ်ြ ာ်းြှ ကာက ယ်န ိုငခ်ရ်းတ ိုို့အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာဌာန၊ အြ  ွေ့ 

အစည််းြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက်ခထာက် ံ ကူညီခရ်းစီြံက  ်က ရြည်၊  

(၉) လ ိုအ ် ေါက သဘာဝခဘ်းက ခရာကရ်ာ ခေသြှ တ ရစဆာန်ြ ာ်း ခရွှေွေ့ခမ ာင််း 

သ ာ်းလာြှုထ န််းြ   ်မြင််း၊ တ ရစဆာနန်ှင  ်တ ရစဆာန်ထ က် စစည််းြ ာ်း တငသ် င််း/ 

တင ် ိုို့ြှု ယာယီရ ်ဆ ိုင််းမြင််း၊ ခရာဂေါမြစ်  ာ်းသည်  တ ရစဆာန်ြ ာ်းအာ်း 

ြ  မြာ်းထာ်းရှ ၍   စနစ်တက  ကိုသြှုခ ်းမြင််း၊ ဆံို်းရံှု်းြှုအနည််းဆံို်း မြစ်ခစခရ်း 

နှင  ် အလ င်အမြန်ခထာက် ံ ခ ်းန ိုငခ်ရ်းတ ိုို့က ို အစီအြံြ ာ်း စီြံထာ်းရှ မြင််း 

တ ိုို့က ို ကကီ်း က ်ခဆာငရ် က်ရြည်။ 

သဘ ဝ ပတ ဝန ်းကျင ထိ န ်းသမိ ်း နရ်း လိုပ ငန ်း နက   မတီ၏ လိုပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

၆၆။ သဘာဝ တ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းခရ်း လို ်ငန််းခကာြ်တီ၏ လို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက် 

ခအာင်မြင်စ ာ   အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်ရ က်န ိုင်ရန်အတ က်   ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း  
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ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

 (၁) ခေသအလ ိုက ် မြစ်  ာ်းခလ ရှ သည်  သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင ် ယင််းတ ိုို့ 

မြစ်  ာ်း ေါက သဘာဝ တ်ဝန််းက ငဆ်ံို်းရံှု်းန ိုငြ်ှု အခမြအခနြ ာ်းက ို ခလ လာ 

ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ်ရြည်၊ 

(၂) ရာသီဥတိုခမ ာင််းလ မြင််းနှင ် ရာသီဥတိုခြာကမ် န်မြင််းခ ကာင ် မြစ်ခ ေါ်န ိုင် 

သည ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င် ယ ိုယ င််း  က်စီ်းန ိုငြ်ှု အခမြအခနြ ာ်းက ို 

ခလ လာဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ခရ်းနှင ် ကက  တင်ကာက ယ်ြှု အစီအြံြ ာ်း 

ြ ြှတ်ခဆာငရ် က်ခရ်း စီြံက  က် ရြည်၊ 

(၃) ရာသီဥတိုခမ ာင််းလ ြှုနှင ်  လ ိုက်ခလ ာညီခထ စ ာ  ခနထ ိုငခ်ရ်းနှင ် သဘာဝ 

 တ်ဝန််းက င်ထ န််းသ ြ််းခရ်းဆ ိုင်ရာ အသ  ညာခ ်းြှု အစီအစဉ်ြ ာ်း၊ 

စ ြ််းခဆာင်ရည်မြြှင ်တင်မြင််းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ဆက်န ွှယ်ဌာန၊ အြ  ွေ့အစည််း 

ြ ာ်းနှင ် ူ်းခ ေါင််း၍ က ယ်က ယ်မ နို့မ် နို့်ခဆာင်ရ က်ခရ်း လြ််းည န်စီြံရြည်၊ 

(၄) သဘာဝသစ်ခတာြ ာ်း၊ ေီခရခတာြ ာ်း မ  စိုထ န််းသ ြ််းခရ်း၊ အခ ကာင််း 

အြ   ်းြ   ်းခ ကာင ်    က်စီ်းခနခသာ သဘာဝခတာြ ာ်း၊ ေီခရခတာြ ာ်း 

မ န်လည်မ  စို စ ိုက်    ်းခရ်း၊ ကကီ်းထ ာ်းမြန်သစ် င်ြ ာ်း စ ိုက်    ်းခရ်းလို ်ငန််း 

အာ်း ကကီ်း က ်က  ်က ရြည်၊ 

(၅) သစ်နှင  ် သစ်ခတာထ က် စစည််းြ ာ်းက ို စည််းကြ််းြ  အလ န်အကျွံ စီ်း  ာ်းမြစ် 

ထိုတ်လို ်မြင််း၊ တ င််းထ ကန်ှင ် သဘာဝသယံဇာတြ ာ်းထိုတ်ယူမြင််း 

အ ေါအဝင်  သဘာဝ တ်ဝန််းက ငက် ို ထ ြ ိုက်  က်စီ်းခစသည ် လူတ ိုို့၏ 

လို ်ခဆာင်ြှုြ ာ်း ခလ ာ  ေါ်းခစခရ်း၊ အသ  ညာခ ်းတ ို်းမြြှင ်ခဆာငရ် က်န ိုင် 
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ခရ်း၊  ဥ ခေခ ကာင််းအရ  က ်ြတ်ခရ်းတ ိုို့အာ်း တ န််းအာ်းခ ်း ခဆာငရ် က် 

ရြည်၊ 

(၆) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် သဘာဝ တ်ဝန််းက ငထ် ြ ိုက်  က်စီ်းြှုြ ာ်း 

ကကံ ခတ ွေ့ရ ေါက လ ငမ်ြန်စ ာမ န်လည်ထ န််းသ ြ််းန ိုငခ်ရ်း၊ မ န်လည်ထခူထာင် 

န ိုငခ်ရ်းအတ က် ဆက်န ွှယ်ဌာန၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း သဘာဝ တ်ဝန််းက င်က ို 

အြီှမ  ခသာ စီ်း  ာ်းခရ်းလို ်ငန််းရှင်ြ ာ်းနှင ်  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်န ိုင်ခရ်း 

ကက  တင ်မ ငဆ်ငြ်  တ်ဆက်ထာ်းရြည်၊ 

(၇) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် သစ်ခတာသယံဇာတဆံို်းရံှု်းြှုြ ာ်းက ို ခေသြံ 

သစ်ခတာဝန်ထြ််းြ ာ်း၊ သိုခတသနအြ  ွေ့၊ ကျွြ််းက င ်ညာရှင်ြ ာ်း ေါဝင်သည ် 

အြ  ွေ့မြင  ်ကာလသတ်ြှတ်ြ က်ထာ်းကာ က င််းဆင််းစစ်ခဆ်း စာရင််းမ  စိုခရ်း 

နှင  ်လ ိုအ ်သလ ို ကိုစာ်းခရ်းအတ က် မ ငဆ်ငြ်ှုြ ာ်းအာ်း လြ််းည န်ကကီ်း က ် 

ရြည်၊ 

(၈) လူတ ိုို့၏ ခယာဂခ ကာင ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င် ထ ြ ိုက်ခစြှုြ ာ်းအတ က် 

န ိုငင်တံကာအခတ ွေ့အကကံ အခမြြံ၍ မြစ်တန်ခမြနှင  ် ကိုစာ်းြည ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်း၊  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ရြည် အြ  ွေ့/ ကဏ္ဍြ ာ်း သတ်ြှတ်မ  စိုထာ်းရြည်။ 

(ြ) အနရ်းနပေါ်တံို မပန မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းခ ကာင်   တ်ဝန််းက င် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှုအခမြအခနအာ်း 

ခဆာလ ငစ် ာဆန််းစစ်ရန်၊ အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ကိုစာ်းရန် လ ိုအ ်သလ ို 

ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းက  ်က မြင််း အခကာငအ်ထည်ခြာ်မြင််း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) လူ ခယာဂခ ကာင ် သဘာဝ တ်ဝန််းက င် ထ ြ ိုက်ယ ိုယ င််းခစခသာ မြစ်စဉ် 

ြ ာ်း၌ တတ်န ိုင်သြ  ခဆာလ ငစ် ာ ကိုစာ်းန ိုင်ခရ်း၊ ထ ြ်ံြမြစ်ခ ေါ်ခစခရ်း၊ 
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ဥ ခေနှင ်အညီ ထ ခရာက်စ ာဟနို့တ်ာ်းန ိုငခ်ရ်း လ ိုအ ်သလ ို စီြံခဆာင်ရ က် 

ရြည်၊ 

(၃) သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ခရ်းအတ က် အမြာ်းလို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း၊ ဝန်ကကီ်း 

ဌာနြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ် လ ိုအ ်သလ ို  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ရြည်။ 

(ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င မခင ်း 

(၁) သဘာဝခဘ်းအြ   ်းြ   ်းနှင ် လူခ ကာင ်မြစ်ခသာ ခဘ်းြ ာ်းခ ကာင ် သဘာဝ 

 တ်ဝန််းက င်ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှုြ ာ်းအာ်း ဆန််းစစ်မြင််း၊ မ န်လည်ကိုစာ်း 

ထူခထာင်မြင််းအတ က် ဆကန် ွှယ်ဌာနြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင  ် လ ိုအ ် 

သလ ို  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်န ိုင်ခရ်းစီြံရြည်။ န ိုင်ငတံကာ၏ နည််း ညာနှင ် 

အမြာ်း အရင််းအမြစ် အကူအညီလ ိုအ ် ေါက စ စစ်၍ အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီ 

သ ိုို့ တငမ် မြင််း၊  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်မြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၂) သဘာဝ တ်ဝန််းက င် အရည်အခသ ်းခလ ာ က လာြှုြ ာ်း၊ သစ်ခတာ 

မ  န််းတီ်းြှုြ ာ်း၊  င်လယ်ကြ််းခမြခေသြ ာ်းတ င် ဆာ်းငန်ခရဝငခ်ရာက်ြှု 

ခ ကာင ်  တ်ဝန််းက င်ထ ြ ိုက်ြှုြ ာ်း ခလ ာ နည််းခစခရ်း၊ မ န်လည်ထူခထာင် 

ခရ်းတ ိုို့အတ က် လ ိုအ ်သလ ို အစီအြံြ ာ်းြ ြှတ်ရြည်။ 
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အခန ်း( ၅) 

မပည န ထ င စိုနယ နမမ န နမပည နတ   ၊ တိိုင ်း နဒ သက ကီ်း/ မပည န ယ  သဘ  ဝနဘ်းအန္တရ  ယ ဆိိုင ရ  

စီမံခန  ခွွဲမှုအြွွဲြို့မျ  ်း ၏ လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း 

မပည န ထ င စိုနယ နမမ န နမပည နတ   ၊ တိိုင ်း နဒ သကကီ်း/ မပည နယ သဘ  ဝနဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ  

စီမံခန  ခွွဲမှုအြွွဲြို့မျ  ်း ၏ လို ပ ငန ်းတ ဝန မျ ်း       

၆၇။ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ၊  ိုေြ်(၉)တ င် ခနမ ည်ခတာ၊်တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ်သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း၏ တာဝန်နှင ်လို ်  ိုငြ် င ်(က)ြှ(ထ)ထ  

(၁၇)ြ က်က ိုခြာမ် ထာ်း ေါသည်။  

၆၈။ ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်း 

အခနမြင  ်သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံြနို့်ြ  ြှုဥ ခေ ေါ တာဝန်နှင ် လို ်  ိုင်ြ င ြ် ာ်းက ိုအသံို်းမ  ၍ 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြက ခရာက်ြီ ကက  တငမ် ငဆ်င်မြင််း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက် 

ြည ်အခမြအခနနှင ် က ခရာကခ်နစဉ်အခမြအခနတ င် တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်မြင််းနှင  ် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်က ခရာကမ် ီ်းခနာက် မ န်လည်ထခူထာငမ်ြင််းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ခအာက် ေါအတ ိုင််း 

ခဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) ကကိြိုတင မပင ဆင မခင ်း 

(၁) ကနပပည်ကတ ာ် ၊ တ  ုင််းကေ သကကီ်း/ ပပည်န ယ်အတ  င််း ကဘ ်းအနတရာယ်မက  

ကရာကမ်ီ၊ ကဘ ်းက  ကရာ က်ကနစဉ ်နှင ် ကဘ ်းက က ရာက်ဖပီ်း ကာ လမ ာ်းတ  င် 

သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်စီ မံခန ် ခ  မှုဆ ုင်ရ ာလုပ် ငန််း မ ာ်း ထ ကရ ာက် လ ငပ် မန်စ ာ 

ကဆာငရ်ွက်န ု ငက်ရ်း သက်ဆ ု ငရ်ာဌ ာနမ ာ်း၊ ဆက်စပ်အြ  ွံ့အစ ည် ်းမ ာ်း 

ပ ဝင် သ ည ် လုပ် ငန််းအြ  ွံ့ မ ာ်းက ု အဆင ်ဆ င ်ြ  ွံ့ စ ည််းထ ာ်းရှ ရမည် ။ 
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 (၂) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အတ င််း  မြစ်  ာ်းြ  သည ် သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်အြ   ်းအစာ်းအလ ိုက်ြှတ်တြ််းြ ာ်း၊ ခေသဆ ိုငရ်ာ  ထဝီ 

အြ က်အလက်ြ ာ်း မ  စိုထာ်းရှ ရန်နှင ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက် 

မြစ်  ာ်းန ိုင်ခမြရှ ြှုနှင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြဆ ိုင်ရာ ဆန််းစစ်ခလ လာြှုြ ာ်း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊     

 (၃) ဆန််းစစ်ခလ လာခတ ွေ့ရှ ြ က်ြ ာ်းအရ မြစ်ခ ေါ်လာန ိုင်သည ် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ြ ာ်းနှင စ် ်လ ဉ််း၍ ကက  တငက်ာက ယ်ခရ်း၊ ကက  တငမ် ငဆ်င်ခရ်း၊ 

အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ခရ်း၊ မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်းနှင်  မ န်လည် 

တည်ခဆာက်ခရ်းဆ ိုင်ရာ လ ိုအ ်ခသာစီြံြ ကြ် ာ်း ခရ်းဆ  ထာ်းရှ ရြည်၊  

(၄) စီမံခ က်မ  ာ်းကရ်းဆ   ရာတ င် သဘာဝကဘ ်း အနတရာ ယ်ဆ ုင်ရ ာစီမခံန  ်ခ  မှု 

နည််းဥ ပကေမ  ာ်း ၊ နည််းဥ ပကေ(၁၆)ပ  အခ  က်မ  ာ ်းက ု ထည ် သ င််းစ ဉ ််းစ ာ်း၊ 

ရညည်ွှန််းက ု်းက ာ်း ကဆာ ငရ်ွက်ရမ ည်၊  

(၅) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်ြ ာ်းက ခရ်းဆ  ထာ်းခသာ စီြံြ က် 

ြ ာ်းက ို အတည်မ  ခ ်းန ိုငရ်န် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

လို ်ငန််းခကာြ်တီြှတစ်ဆင ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် ရြည်၊ 

(သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှု နည််းဥ ခေ ၁၄-က)                                    

(၆) ခရ်းဆ  ထာ်းခသာစီြြံ က်ြ ာ်းက ို မြစ်ခ ေါ်ခမ ာင််းလ ခနခသာ အခမြအခန 

ြ ာ်းနှင  ် က ိုက်ညီခစရန် မ န်လည်သံို်းသ ်မြင််းနှင ်မ င်ဆငမ်ြည ်စ က်မြင််းြ ာ်း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊(သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနည််းဥ ခေ၁၈) 

(၇) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်/ က ိုယ်  ိုင် အို ်ြ   ်ြ င ်ရ တ ိုင််း/ 

က ိုယ်  ိုငအ်ို ်ြ   ်ြ င ်ရခေသြ ာ်း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု 
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တည်မြ အြ နိ်ု့ြ ာ်း ခရ်းဆ  ထာ်းရှ ရြည်၊ (သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနည််းဥ ခေ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁)          

(၈) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်/ က ိုယ်  ိုင ် အို ်ြ   ်ြ င ်ရတ ိုင််း/ 

က ိုယ်  ိုငအ်ို ်ြ   ်ြ င ်ရခေသအတ င််း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက် 

န ိုငခ်မြ ရှ /ြရှ က ို ခစာင ် ကည ်ခလ လာမ ်ီး ခဘ်းအနတရာယ်မြစ်ခ ေါ်န ိုင်သည ် 

သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်း ရရှ  ေါက အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ ခဆာလ ငစ် ာ 

တငမ် ရြည်၊ (ဥ ြာ- ခတာင်မ   ၊ ခမြမ   ြှုပပင််းထန်စ ာမြစ်န ိုင်မြင််း၊ 

ဆည်ခမြာင််းတာခဘာင်ြ ာ်း ခရလ ြ််းြ ို်းြှု/ က   ်းခ ေါက်ြှုမြစ်န ိုငခ်မြရှ မြင််း)     

(၉) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်/ က ိုယ်  ိုင ် အို ်ြ   ်ြ င ်ရတ ိုင််း/ 

က ိုယ်  ိုငအ်ို ်ြ   ်ြ င ်ရခေသအတ င််းရှ  အရင််းအမြစ် ြ ာ်းက ိုစနစ်တက  

စီြံြနိ်ု့ြ  မ ီ်း ကက  တငမ် ငဆ်င်မြင််း၊ တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်မြင််း၊ မ န်လည် 

ထူခထာင်မြင််းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်န ိုင်ရန် အရင််းအမြစ်အခမြမ ခမြ ံို 

(Resource Mapping) ခရ်းဆ  ခဆာင်ရ က်ရြည်၊ (ဥ ြာ- Cyclone Shelter 

တည်ခနရာြ ာ်း၊ ခရခဘ်းကင််းလ တ်ရာ ကိုန််းမြင ်ခနရာြ ာ်း၊ သဘာဝခဘ်း 

စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ ရံို်းစ ိုက်ရာခနရာြ ာ်း၊ ဆက်သ ယ်ရြည ်ြိုန််းနံ ေါတ်ြ ာ်း) 

(၁၀) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ကက  တင်ကာက ယ်ခရ်းနှင ် ကက  တငမ် င်ဆင်ခရ်း 

ခဆာငရ် က်ရာတ င ် အခမြြံအခဆာက်အအံိုဆ ိုင်ရာအရင််းအမြစ်၊ လူသာ်း 

အရင််းအမြစ်နှင  ် နည််း ညာဆ ိုငရ်ာအရင််းအမြစ်ြ ာ်းအတ က် ဘဏ္ဍာခင  

လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းရှ  ေါက သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှု ဥ ခေ 

 ိုေြ်(၂၀)အရ ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း၊ မ ည်နယ်အလ ိုက် ထူခထာင် 
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ထာ်းရြည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုရန် ံိုခင ြှ သံို်းစ  ရန်နှင ် 

လ ိုအ ် ေါက အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၁၁) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်တစ်ြိုြိုတ င် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်က ခရာက်သည ်အြေါ ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည ် ကေ သ က 

လ ိုအ ်ခသာအကူအညီ ခတာင််းြံလာမြင််း သ ိုို့ြဟိုတ် လ ိုအ ်ခသာ 

အကူအညီရယူမြင််း ခဆာင်ရ က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် ကက  တငမ် င်ဆင်ထာ်းရှ  

ရြည်၊ 

(၁၂) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ကက  တင်သတ ခ ်းစနစ်ြ ာ်းက ို ထူခထာင်မ ီ်း 

မ ည်သူြ ာ်းသ ိုို့ အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ ကက  တငသ်တ ခ ်းြ က်ြ ာ်း ထိုတ်မ န် 

န ိုငခ်ရ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၁၃) ကက  တငသ်တ ခ ်းြ က်ြ ာ်းက ို မ ည်သူြ ာ်း သ ရှ နာ်းလည်ရန်အတ က် 

အသ  ညာခ ်းရန်နှင ် ရာသီဥတိုခြာက်မ န်ခမ ာင််းလ ြှုနှင ် လ ိုက်ခလ ာ 

ညီခထ စ ာ က င ်သံို်းခဆာငရ် က်တတ်မ ီ်း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ို ကကံ ကကံ ြံ 

န ိုငသ်ည ် လူူ့အြ  ွေ့အစည််း တစ်ရ ်ခ ေါ်ခ ေါက်ခရ်းအတ က် မ ည်သူလူထို၏ 

စ ြ််းခဆာင်ရည်က ို မြြှင ်တငခ်ဆာငရ် က်ခ ်းရြည်၊        

(၁၄) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည ်နယ်ခမြတ င် လံိုခြံ ခရ်းနှင  ် တရာ်းဥ ခေ 

စ ို်းြ ို်းခရ်းခဆာငရ် က်န ိုင်ရန်အတ က် လ ိုအ ်ခသာအစီအစဉ်ြ ာ်း ကက  တင် 

ခရ်းဆ  ထာ်းရြည်၊ 

(၁၅) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကခ်သာခေသသ ိုို့ လ ိုအ ်ခသာ ခထာက် ံ  

  ိုို့ခဆာင်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်ခ ်းန ိုင်ခစခရ်းအတ က်သယ်ယူ  ိုို့ခဆာင် 
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ခရ်းလြ််းခ ကာင််းြ ာ်း (ကိုန််းလြ််း၊ ခရလြ််း၊ ခလခ ကာင််းလြ််းြ ာ်း)က ို 

ကက  တငသ်တ်ြှတ်ထာ်းရှ ရန်နှင ်လြ််းခ ကာင််းမ ခမြ ံိုြ ာ်းခရ်းဆ  ထာ်းရြည်၊ 

(၁၆) ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၏ ြ ံွေ့မြ  ်းတ ို်းတက်ခရ်းစီြံက န််း 

ြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းခလ ာ  ေါ်းခရ်း အစီအစဉ်ြ ာ်း ထည ်သ င််းခရ်းဆ   

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၁၇) ခေသအတ င််း သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းအတ က် 

တ ်ြခတာ်၏ အကူအညီရယူရန် လ ိုအ ် ေါက ခ ေါင််းစ ်ခဆာငရ် က် 

န ိုငခ်ရ်းအတ က် ကက  တင်ြ  တ်ဆက်စီြံထာ်းရြည်၊ 

(၁၈) သဘာဝ တ်ဝန််းက ငန်ှင ် ခဂဟစနစ်က ို ထ ြ ိုက်ခစန ိုင်ခသာ လူတ ိုို့၏ မ  ြှု 

ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်းမြစ်သည ်သစ်ြိုတ်မြင််း၊ ခက ာက်ထိုတ်လို ်မြင််း၊သယံဇာတ 

နှင  ် သတတ တူ်းခြာမ်ြင််းစသည်တ ိုို့အာ်း ဥပကေြ  ခဆာင်ရ က်ြှု ြရှ ခစခရ်း စီြံ 

ခဆာငရ် က်ထာ်းရြည်၊  

  (၁၉) ဌာနအလ ိုက် အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းတ င် ခစလ တ်န ိုင်ြည ်သူြ ာ်းက ို ကက  တင်  

ခရ ်းြ ယ်လ ာထာ်းမြင််း၊ မြ  ွေ့နယ်အလ ိုက် Mobile Team ြ ာ်း ြ  ွေ့စည််း 

ထာ်းမြင််းနှင  ် ၎င််းတ ိုို့က ို လ ိုအ ်ခသာသင်တန််းြ ာ်းသ ိုို့ ြမြစ်ြခန ခစလ တ် 

ခလ က င ်ထာ်းရြည်၊ 

(၂၀) သဘာဝခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြက ို ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းသည ် 

ခမြယာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနှင ် သဘာဝခဘ်းေဏ်ကကံ ကကံ ြံန ိုငသ်ည ် ခဆာက်လို ်ခရ်း 

ဆ ိုင်ရာြဝူေါေ၊ ဥ ခေြ ာ်း အသက်ဝငခ်စခရ်းတ န််းအာ်းခ ်းခဆာင်ရ က်ရြည်။ 
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( ြ) အဘရေးဘပေါ် တံို မပန မခင ်း 

(၁)  မြစ်ခ ေါ်ခနသည ် ခဘ်းအနတရာယ်နှင ် တ်သက်ခသာ သတင််း/ သတ ခ ်း 

ြ က်ြ ာ်း၊ လ ိုက်နာရန်ြ ာ်းက ို မ ည်သူလူထိုထံ အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းညီ 

ခရာကရ်ှ ခစခရ်း စီြံခဆာင်ရ က်ရြည်၊  

(၂) အလ င်အမြန်တံိုို့မ န်န ိုငခ်ရ်းအတ က် ခနမ ည်ခတာ်၊တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှု အြ  ွေ့အလ ိုက် အတ င််းခရ်းြှျူ်း 

သ ိုို့ြဟိုတ် တ  ြက်အတ င််းခရ်းြှျူ်းကတငမ် ြ  န်တ ငအ်ခရ်းခ ေါ်အစည််းအခဝ်း 

အမြန်ဆံို်းခဆာင်ရ က်ရြည်၊    

(၃) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကန် ိုင်သည ် ခေသြ ာ်းရှ  တ ြ််းခရှာင်ရန် 

လ ိုအ ်သည ် မ ည်သူလူထိုြ ာ်းက ို ခဘ်းလ တ်ရာခနရာြ ာ်းနှင  ် ယာယီ 

ြ ိုလံှုရာ အခဆာက်အအံိုြ ာ်းသ ိုို့ ကက  တငစ်ီြံထာ်းရှ သည ်အတ ိုင််း ခရွှေွေ့ခမ ာင််း 

န ိုငခ်ရ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၄) အခရ်းခ ေါ်ရှာခြ ကယ်ဆယ်ကူညီခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအမြန်ဆံို်းခဆာင်ရ က်ရန်၊ 

ခဘ်းမြစ်  ာ်းသည ်ခေသတ င်  အခရ်းခ ေါ်က  ်က ခရ်းရံို်းြ ာ်း ြ င ်လှစ်ရန်နှင ် 

လ ိုအ ် ေါက တ ်ြခတာ်၏ အကူအညီရယ ူခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၅) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်မ ီ်းလ ငမ် ီ်းြ င််း အခမြြံမ ည်သူူ့ဝန်ခဆာငြ်ှုြ ာ်း 

ဆက်လက်ရရှ ခစခရ်းအတ က်ခဆာလ ငစ် ာခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၆) သတင််းအြ က်အလက်ရယမူြင််း၊ ြ ခဝမြင််းနှင ် လို ်ငန််းအြ  ွေ့ြ ာ်းအလ ိုက် 

ခဆာငရ် က်ရန်ြ ာ်းအာ်း သက်ဆ ိုင်ရာ ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ 

မ ည်နယ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့၏ ကကီ်း က ်ြှုမြင ် 

ခဆာလ ငစ် ာ ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်း၊ လ ိုအ ် ေါက သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 
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ဆ ုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာ်ြတီသ ိုို့ အြ  န်နှင ် 

တစခ်မ ်းညီ တငမ် လြ််းည န်ြှုြံယူန ိုငခ်ရ်း စီစဉ်ခဆာင်ရ က်ရြည်၊  

(၇) ကူညီကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာင်ရ က်ရာတ င် သက်ဆ ိုငရ်ာ သဘာဝ 

ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့အဆင ်ဆင ်၏ ဦ်းခဆာင်ြှုမြင ် 

သက်ဆ ိုငရ်ာဌာနြ ာ်း၊ အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာ မ ည်တ င််း/ မ ည်  အြ  ွေ့အစည််း 

ြ ာ်း၊ အလှျူရှင်ြ ာ်းနှင ် မ ည်သူြ ာ်း၏ အရင််းအမြစ်ြ ာ်းက ို စိုစည််းရယူ၍ 

ထ ခရာက်စ ာ စီြံြနိ်ု့ြ  ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၈) န ိုငင်ခံတာ်အစ ို်းရြှ ခထာက ်ံ သည ် သ ိုို့ြဟိုတ် အလှျူရှင်ြ ာ်းက လှျူေေါန််း 

သည ် အခရ်းခ ေါ်စာ်းခရရ ကခာ၊ ကယ်ဆယခ်ရ်း စစည််းြ ာ်းက ို စနစ်တက  

မြနို့်ခဝန ိုငခ်ရ်း ကကီ်း က ်ခဆာင်ရ က်ရြည် အမ င ် ထ ြ ိုက်ြံရလ ယ်ခသာ 

အို ်စိုြ ာ်း၏ လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းက ို ေါ မြည ်ဆည််းခ ်းန ိုငခ်ရ်း စီြံခဆာင်ရ က် 

ရြည်၊ 

(၉) ြလ ိုလာ်းအ ်ခသာ ခကာလာဟလသတင််းြ ာ်း ြမြစ်ခ ေါ်ခစခရ်းအတ က် 

န ိုငင် ံ ိုငခ်ရေီယ ို၊ ရို ်မြငသံ် ကာ်း၊ သတင််းစာ၊ ဂ ာနယ်ြ ာ်း အ ေါအဝင် 

တယ်လီြိုန််းခအာ် ခရတာြ ာ်း၊ လူြှုက န်ရက ် ြီေီယာြ ာ်းြှတစ်ဆင ် 

အြ  န်နှင ်တစခ်မ ်းည ီသတင််းထိုတ်မ န်မြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်၊      

(၁၀) အခရ်းခ ေါ်ရှာခြ  ကယ်ဆယ်ရှင််းလင််းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရန် 

လ ိုအ ်သည ်စက်ယနတရာ်းြ ာ်းအာ်း ကက  တငြ်  တ်ဆက်ထာ်းသည ် အစ ို်းရ/ 

 ိုဂဂလ ကအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းထံြှ ရယူအသံို်းမ  ၍ အမြန်ဆံို်းရှင််းလင််း ြယ်ရှာ်း 

ရြည်၊   



116 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

(၁၁) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းြှု ြာဏြ ာ်းမ ာ်းခသာခ ကာင ် 

ခနမ ည်ခတာ်၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်အဆင ်၏ ထ န််းြ   ် ခဆာငရ် က် 

န ိုငြ်ှုအဆင ်ထက် ခက ာ်လ န်သည်ဟို သံို်းသ ်ခတ ွေ့ရှ ရ ေါက တံိုို့မ န် 

ခဆာငရ် က်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းတ င်  ံ   ို်းကူညီြှုခ ်းန ိုင်ရန် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ုင်ရ ာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဗဟ ိုဌာန သ ိုို့ြဟိုတ် အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ 

တငမ် ရြည်။ 

( ဂ) မပန လ ည ထနူ ထ င ပခငေ်း 

(၁) ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်  က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု စာရင််းြ ာ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှု အြ  ွေ့ြ ာ်းြှ စ စစ်၊ အတညမ်  မ ီ်း 

ကဏ္ဍအလ ိုက် လ ိုအ ်ြ က်ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ကာ မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်း၊ မ န်လည်တည်ခဆာက်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် ဦ်းစာ်းခ ်း 

အလ ိုက် လို ်ငန််းြ ာ်း ခရ ်းြ ယ်၍  အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ တငမ် ရြည်၊      

(၂)  ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအခနမြင ် ြူလအ ခမြအခနထက်   ိုြ ိုခကာင််းြ န်ခသာ 

မ န်လည်ထခူထာင်ြှုရရှ ခစခရ်းအတ က် ခေသဆ ိုင်ရာအဆင ်  ံ   ို်းကူညီြှု 

ြ ိုင်ြာအာ်းခကာင််းစ ာရရှ ခစခရ်း၊ လ ိုအ ် ေါက မ ည်ခထာငစ်ိုအဆင ်  ံ   ို်း 

ကူညီြှုခတာင််းြံန ိုင်ခရ်းအတ က် သက်ဆ ိုငရ်ာ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့ြ်  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းက စီြံခဆာင်ရ က်ရြည်၊  

(၃) ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းအခနမြင ် ယာယီြ ိုလံှုရာစြန််းြ ာ်းတ င် ကာလရှည် 

ခနထ ိုငရ် ေါက လူြှုစီ်း  ာ်းဘဝထ ြ ိုက်န ိုငသ်မြင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ို ခဘ်းသင ်ကာလမ ီ်းသည်နှင ်တစမ်   င်တည််း အမြန်ဆံို်း 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 
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(၄) ြူလခနရာြ ာ်းသည် သဘာဝခဘ်းက ခရာကန် ိုင်ခမြမြင ်ြာ်း ေါက မ န်လည် 

ထူခထာင်ြှု၊ မ န်လည်အခမြြ ြှုတ ိုို့အာ်းခဘ်းလ တ်ကင််းသည ် သင ်ခလ ာ်ရာ 

ခနရာြ ာ်းတ င် ခဘ်းသင ်သူြ ာ်းနှင ် ည  န ှု င််း၍ မ န်လည်တည်ခဆာက် 

ခနရာြ ထာ်းန ိုငခ်ရ်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ လ ိုအ ် ေါက အြ   ်းသာ်းခကာြ်တီသ ိုို့ 

လြ််းည န်ြှုြံယူတင်မ ရြည်၊ 

(၅) ရို ်ဝတထ   ိုင််းဆ ိုင်ရာ မ န်လည်ထခူထာငြ်ှုအမ င် စ တ်လြူှု  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

မ န်လည်ထူခထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအတ က် ဌာနဆ ိုင်ရာြ ာ်း၊ အမြာ်း 

သင ်ခလ ာသ်ည ် အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင်  ခ ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််းမြင််း၊ အသက်ခြ ်း 

ဝြ််းခက ာင််းနှင ် စီ်း  ာ်းခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း မ န်လည်စတငန် ိုငခ်ရ်း ခဆာငရ် က် 

မြင််း၊ ခဘ်းသင် သူြ ာ်းအာ်း ကာက ယ်ခစာင ်ခရှာက်မြင််း၊ လူကိုန်ကူ်းြှုြှ 

ကာက ယ်မြင််း၊ ခဘ်းသင ်ခေသတ င် ေိုစရ ိုက်ြှုြ ာ်း ြမြစ်  ာ်းခစခရ်း ကက  တင် 

ကာက ယ်မြင််းစသည်  လို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း ခဆာငရ် က်ရန်နှင ် က ာ်း၊ ြ တန််းတူ 

ညီြ ရှ ခစခရ်းက ိုလည််း အခလ်းထာ်းခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၆) မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်းလို ်ငန််းအာ်းလံို်းက ို ခဘ်းသင ်ခေသြ ံွေ့မြ  ်းခရ်းလို ်ငန််း 

အစီအစဉ်ြ ာ်း၏အစ တ်အ  ိုင််းတစ်ြိုအခနမြင်  သတ်ြှတ်မ ီ်း ခဘ်းအနတရာယ် 

ကကံ ကကံ ြံန ိုင်ခရ်း၊ ထ ြ ိုက်ြံရလ ယ်ြှုက ို ခလ ာ ြ န ိုင်ခရ်းတ ိုို့အာ်း ဦ်းတည် 

ခဆာငရ် က်ရြည်၊ 

(၇) ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်ခသာခေသတ င် ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာကြ်ှု 

ခ ကာင  ်ထ ြ ိုက်  က်စီ်းသ ာ်းခသာ သဘာဝ တ်ဝန််းက ငက် ို မ န်လည်မ  မ င် 

မြင််းနှင ် ထ န််းသ ြ််းမြင််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်။ 
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အခန ်း(၆ ) 

သ ာဝ ဘ ေး အန္တရာယ်စီ မံခန ်ခ ွဲမှုအတ  ် တပ်မ ဘ တာန်္ှင ် ဝန်က ီေးဌာန မ ာေး အက ာေး 

ပ ေးဘပေါငေ်းဘ ဆာ ငရွ် ်ပခ ငေ်း 

သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှု အတွ က  တပ မနတ  မှ ပူ ်းနပါင ်းနဆ  င ရွက န္ိို င သ ည   

ကဏ္ဍမျ ်း 

၆၈။ သဘာဝက ဘ်း ကက  တ ငပ် ပင်ဆင် မှု၊ တ ံု ပပန်မှု၊ ပပ န်လည် ထူကထ ာင် မှုတ ု တ  င် တ ပ်မက တ ာ် မှ 

ပူ်းကပ င််းက ဆ ာင်ရွက်န ု ငက် သာ က ဏ္ဍမ ာ်းမှာ က အာ က်ပ အတ  ု င််းပ ြစ်ပ သ ည်- 

 (က) လံခုခ ံ ကရ်း 

 (ခ) ရှာကြ ကရ်းနှင ် က ယ်ဆ ယ် ကရ်း 

 (ဂ) ကဆ်း ကုသကရ်း 

 (ဃ) အကရ်း ကပေါ်သ ယ် ယူပ  ုက ဆ ာင်ကရ်း 

 (င) အကရ်း ကပေါ်ဆက် သ ယ်ကရ ်း 

 (စ) အကရ်း ကပေါ်လ မ််း၊ တ ံတာ်းတ ည်ကဆာ က်ကရ်း 

 (ဆ) ပပန်လ ည်ကနရ ာခ ထာ်းက ရ်း နှင ် ပပန်လည် ထူကထ ာ ငက်ရ်း 

၆၉။ သဘာဝက ဘ်း စီမံခန  ်ခ  မှု အတ က် တ ပ်မကတ ာမ်ှ လူနှင ်ပစစ ည််းအကူ အ ညီကတ ာ င််းခ ံလ ုပ က 

ကကာ်မတီ/ လုပ် ငန််းကက ာမ်တီအ ဆင ် အလ ုက် က အာက် ပ အတ  ု င််း ဆက် သ ယ်ရမ ည်- 

 (က) သ ာဝ ဘ ေး ာ  ယ်ဘ စာင် ဘရှာ ်ဘရေးဗဟ ုဘ  ာမ်တီ သ ု မ ဟုတ် သ ာဝ ဘ ေး 

 ာ  ယ်ဘစ ာင် ဘရှာ ်ဘ ရေးလုပ်ငန်ေးဘ  ာမ်တီ။    ကာက ယ်ကရ်း ဝန် ကကီ်း ဌာန 

မှတစ ်ဆင ် ဆက် သ ယ်က ဆာင်ရွက်ရ မည် ။ 

 (ခ) တ ုင်ေးစစ်ဌာနခ ျုပ်အဆင်  သ ာဝဘ ေး ာ  ယ်ဘစာင် ဘရှာ ်ဘရေးစီမံခန် ခ ွဲ မှုလုပ်ငန်ေး 

ဘ ာ်မတီ။   သက်ဆ ုင်ရာတ ုင််းစစ်ဌာနခ  ပ်မ ာ်းမှတစ်ဆင ်ဆက်သ ယ်ကဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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 (ဂ) တပ်မ/ စ ခ/ ဒ စအဆင်  သ ာဝ ဘ ေး ာ  ယ်ဘစာ င် ဘ ရှာ ် ဘရေး စီမံခန် ခ ွဲ မှု 

လုပ်ငန်ေး ဘ ာ်မတီ။     သ က်ဆ ုင်ရာ တ ပ်မ/ စ ကခ/ ေကစမ ာ်းမှတစ ်ဆ င ် ဆ က်သ ယ် 

ကဆာငရ်ွက်ရ မည် ။ 

 (ဃ) တပ်ရငေ်း/တပ် ဖ ွဲွဲ့အဆ င်  သ ာဝ ဘ ေး ာ  ယ်ဘ စာင် ဘရှာ ်ဘရေးစီမံခန် ခ ွဲ မှုလုပ် ငန် ေး 

ဘ ာ်မတီ။    သ က်ဆ ုင် ရာ တ ပ်ရင််း/တ ပ်ြ  ွံ့မ  ာ်း မှတစ ်ဆင ် ဆက် သ ယ်က ဆာင် ရွ က် 

ရမည် ။ 

တပ်မဘတာ်(က ည်ေး/ ဘရ/ ဘလ) တပ်ရငေ်း/တပ်ဖ ွဲွဲ့ မ ာေး၏  သ ာဝဘ ေး စီမံခန် ခ ွဲမှု 

၇၀။ တ ပ်မကတာ်( ကည််း/ ကရ/ ကလ) တ ပ်ရင််း/တ ပ်ြ  ွံ့ မ ာ်း အကနပြင ် သာ မန်အ ခ  န်၊ န ှု်းက ဆာ် သ တ   

ကပ်းခ က်ရရှ ခ  န်၊ ကဘ ်း အနတရာ ယ်က ကရ ာကခ်   န်၊ ကယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် ပပန်လည် ထူကထ ာင်က ရ်း 

ကဆာငရ်ွက်ခ   န်ဟူ၍ အခ   န်ကာ လကလ်းမ    ်းတ  င် က အာက် ပ တာဝန် မ ာ်းအာ်း စီမံခန ် ခ  ရမ ည်- 

 (က) သ မန အချနိ စီမံခန  ခွွဲမှု 

 (၁) က ကွ ယ န ရ်းဝန ကကီ်းဌ  န။   ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရြည်- 

 (ကက) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ခရ်းက  ်က ြှုရံို်း ြ  ွေ့စည််း 

ထာ်းရှ မ ီ်းတ ိုင််း/တ ်ြစစ်ဌာနြ   ်ြ ာ်းြှတစ်ဆင  ်တ ်ရင််း/တ ်ြ  ွေ့ 

မ ာ်းသ ိုို့ အသ ခ ်းအခ ကာင််း ကာ်းထာ်းမြင််း၊ 

 (ခ ခ) အဆ ို ေါ က  ်က ြှုရံို်းသည် အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီနှင ် ြ  တ်ဆက်ဆက်သ ယ်ြှု ြမ တ်ရှ  

ခနမြင််း၊ 

(ဂ ဂ) တ ိုင််း/တ ်ြဌာနြ   ်ြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ကာက ယ် 

ခစာင ်ခရှာက်ခရ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဆ ိုင်ရာလို ်ငန််းခကာ်ြတီြ ာ်း ြ  ွေ့စည််း 

ထာ်းရှ မြင််း၊ 
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 (ဃဃ) ဆ ိုင်ကလိုန််းြိုန်တ ိုင််းြ ာ်း၊ ခရကကီ်းမြင််း၊ ဆူနာြီ မြစ်  ာ်းမြင််းနှင ် 

ခမြငလ ငေ်ဏ်ခ ကာင ်ဆည်မ   က မြင််းစသမြင ် သဘာဝခဘ်း 

ေဏ ် မြစ်  ာ်းန ိုင်ခမြရှ ခသာ/ မြစ်  ာ်းခလ ရှ ခသာခေသြ ာ်းတ င် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က ခရာက်လာ ေါက လူ/  စစည််းြ ာ်းအာ်း 

တ ်ြခတာ်  ိုငယ်ာဉ်ြ ာ်းမြင ် သယ်ယူ  ိုို့ခဆာင်ခရ်း ခဆာငရ် က် 

ခ ်းြည ် အခရ်းခ ေါ်ကယ်ဆယ်ခရ်းစီြံြ က်ြ ာ်း ကက  တငခ်ရ်းဆ   

ထာ်းရှ မြင််း၊ 

(ငင) ကက  တငသ်တ ခ ်းမြင််း၊ ကယ်ဆယ်ခရွှေွေ့ခမ ာင််းမြင််းနှင ် မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ထ ခရာက် ခအာငမ်ြငစ် ာ အခကာင် 

အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းအတ က်  ကည််း/ ခရ/ ခလ တ ်ြ  ွေ့ 

ြ ာ်းတ င် ြ  ွေ့စည််းထာ်းခသာ စီြံြနိ်ု့ြ  ခရ်းခကာြ်တီြ ာ်းနှင  ်ညြှ န ှုင််း 

 ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်မြင််း၊ 

 (စစ) ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနခအာက်ရှ  တ ်ရင််း/ တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်းတ င် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်း 

အတ က် လ ိုအ ်ခသာ အသံို်းအခဆာင ်စစည််းြ ာ်း မြည ်တင််းခ ်း 

မြင််းနှင ် အဆ ို ေါတ ်ြ  ွေ့ြ ာ်း၏ ကယ်ဆယ်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်း 

အတ က် မ င်ဆင်ထာ်းရှ ြှုနှင ် အသင ်မြစ်ြှု အခနအထာ်းတ ိုို့အာ်း 

 ံိုြှန်စစ်ခဆ်းမြင််း၊ 

  (ဆဆ) ခရကကီ်းမြင််း၊ မြစ်ခရတ ိုက်စာ်းမြင််း၊ ခမြငလ င် လှု ်မြင််းနှင ် 

ြိုန်တ ိုင််း တ ိုက်ြတ်မြင််းစသည ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း၊ 

၎င််းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုစသည်တ ိုို့နှင ် 
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 တ်သက်သည ် ဗဟိုသိုတြ ာ်းက ို တ ်ြခတာသ်ာ်းြ ာ်းနှင ် 

ြ သာ်းစိုဝင်ြ ာ်းအာ်း အသ  ညာမြနို့်မြျူ်းခ ်းမြင််း၊ 

 (ဇဇ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ကာက ယ်ခရ်းနှင ် စီြံြနိ်ု့ြ  ခရ်းဆ ိုင်ရာ 

ကက  တင ်ဇာတ်တ ိုက်ခလ က င ်ြှုြ ာ်းအာ်းတ ်ရင််း/တ ်ြ  ွေ့ အာ်းလံို်း 

တ င်  ံိုြှန်ခဆာငရ် က်ခစမြင််း၊ 

 (ဈဈ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းဆ ိုင်ရာ ရန် ံို 

ခင ြ ာ်းအာ်း အြ   ်းသာ်းသဘာဝ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှု 

ခကာ်ြတီ၏ လြ််းည န် သတ်ြှတ်ြ က်ြ ာ်းနှင ်အညီ စနစ်တက  

ြ  ခဝအသံို်း မ  မြင််း၊ 

 (ညည) တ ်ြခတာ်သငတ်န််းခက ာင််းြ ာ်းတ င် သဘာဝ ခဘ်းအနတရာယ် 

ကာက ယ်တာ်းဆီ်းခရ်းနှင ် တ်သက်၍ သငြ်န််းစာဘာသာရ ် 

တစ်ြိုအမြစ်ထည ်သ င််း သင ်ကာ်း  ိုို့ြ မြင််း၊ 

 (ဋဋ) ခရကကီ်းမြင််း၊ မြစ်ခရတ ိုက်စာ်းမြင််း၊ ခမြငလ င် လှု ်မြင််းနှင်   

ြိုန်တ ိုင််း တ ိုက်ြတ်မြင််းစသမြင ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် က  

ခရာကန် ိုငခ်သာခေသြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်ခြာ်ထိုတ်ြှတ်တြ််း မ  စို 

ထာ်းမြင််း၊ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်း ေါက တ ်ြခတာ်သာ်း 

ြ ာ်းနှင  ် ြ သာ်းစိုဝင်ြ ာ်းအတ က် လ ိုအ ်ခသာခနရာထ ိုင်ြင််း 

အခဆာက်အအံိုြ ာ်း၊ ငလ င်ေဏြ်ံအခဆာက်အအံိုြ ာ်း ခဆာက် 

လို ်မြင််းတ ိုို့တ င် စနစ်တက ကကီ်း က ် က  ်က မြင််းတ ိုို့ခဆာင်ရ က် 

မြင််း။ 
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 (၂) တပ မနတ  (တက ည ်း)။ ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရြည်- 

  (ကက) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က် 

ရာတ င်  ေါဝင်ြည ် တ ်ရင််း/တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်း၊ အသံို်းမ  ြည ် ခြာခ်တာ် 

ယာဉ်ြ ာ်းအာ်း ကက  တင်သတ်ြှတ်တာဝန်ခ ်းထာ်းမြင််း၊ 

 (ြြ) သငတ်န််းခက ာင််းြ ာ်းတ င် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် စီြံြနိ်ု့ြ  ခရ်း 

ဆ ိုင်ရာ ဘာသာရ ်သငြ်န််းစာြ ာ်းအာ်း အရာရှ ၊ စစ်သည် အဆင ် 

အတန််းအာ်းလံို်းသ ိုို့ သင ်ကာ်း  ိုို့ြ ခ ်းမြင််း၊ 

(ဂဂ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ကက  တငမ် ငဆ်င်မြင််းနှင ် ရှာခြ  

ကယ်ဆယ်မြင််းဆ ိုငရ်ာ ကက  တင်ဇာတ်တ ိုက် ခလ က င ်ြှုြ ာ်း  ံိုြှန် 

ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

 (ဃဃ) ြ ို်းခလဝသနှင်  ဇလခဗေည န် ကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာန အ ေါအဝင် 

ဆက်န ယ်ဌာနြ ာ်းနှင ် ညြှ န ှုင််းြ  တ်ဆက် ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က် 

မြင််း၊ 

 (ငင) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်း 

အတ က် လ ိုအ ်ခသာ အခမြြံအခဆာက်အအံိုြ ာ်း တည်ခဆာက် 

မြင််း၊ 

 (စစ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းဆ ိုင်ရာ စီြံြ က်ြ ာ်း 

ခရ်းဆ  ထာ်းမြင််း၊ 

 (ဆဆ) တ ိုင််း/ တ ်ြဌာနြ   ်ြ ာ်းအလ ိုက် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် စီ မံ 

ခန  ်ခ  ကရ်းခကာ်ြတီြ ာ်း  ြ  ွေ့စည််းထာ်းရှ မြင််း၊ 
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 (ဇဇ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်း 

အတ က် လ ိုအ ်ခသာ အသံို်းအခဆာင၊် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ရှာခြ  

စိုခဆာင််းထာ်းမြင််း၊ 

 (ဈဈ) တ ်ရင််း/တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်းတ င်သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ခဆ ်းခန ်း 

   ြ ာ်း၊ ခဟာခမ ာ   ြ ာ်း မ  လို ်ခ ်းမြင််း။ 

 (၃) တပ မနတ  (န ရ)။ ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရြည်- 

  (ကက)  ခရတ ်ဌာနြ   /် စြန််းြ ာ်းသည် ြိုန်တ ိုင််းနှင ် ဆူနာြီ က  သ ိုို့ 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း သတင််းရရှ ခရ်းအတ က် ြ ို်းခလဝသ 

နှင  ် ဇလခဗေည န် ကာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာန၊ ကာက ယ်ခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ 

ကာက ယ်ခရ်းဦ်းစီ်းြ   ရ်ံို်း( ကည််း)၊ ကာက ယ်ခရ်းဦ်းစီ်းြ   ်ရံို်း 

(ခရ)တ ိုို့နှင  ်ညြှ န ှုင််းြ  တ်ဆက်  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်မြင််း၊ 

  (ြြ) ြိုန်တ ိုင််းနှင ် ဆူနာြီက  သ ိုို့ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းခ ကာင ် 

မြစ်ခ ေါ်လာြည ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းမြင််း မြစ်စဉ်ြ ာ်းမြစ်  ာ်းစဉ် 

ခဆာငရ် က်ရြည ် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအ တ  က် 

ပပငဆ်င်ပခ င််း၊ အကရ်း ကပ ေါ်အကပခအကနတ  င် လ ိုအပ်ကသ ာ ခရရရှ  

ခစခရ်းအတ က် ခရခထာက် ံ   ိုို့ခဆာင်ခရ်းစနစ် စီစဉ်ခဆာင်ရ က် 

ထာ်းမြင််း၊ 

  (ဂဂ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ရှာခြ ကယ်ဆယ်ခရ်း၊ မ န်လည် 

ထူခထာင်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းနှင  ်တ်သက်၍ အရာရှ ၊ စစ်သည်ြ ာ်း 

ခလ က င ်ြှုြ ာ်း  ံိုြှန်မ  လို ်မြင််း၊ 
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  (ဃဃ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်းြ   ေါက အရာရှ ၊ စစ်သည်ြ ာ်း၊ 

စစ်လကန်က် စစည််းြ ာ်း၊ အခဆာက်အအံိုြ ာ်းနှင ် စစ်သခဘဂာ 

ြ ာ်းစသည်တ ိုို့ ခဘ်းကင််းလံိုခြံ စ ာရှ ခစခရ်းအတ က် ခဆာင်ရ က် 

ြည ် အစီအြံြ ာ်း ေါဝင်သည ် စီြံြ က်ခရ်းဆ  ထာ်းရှ မြင််း၊ 

  (ငင) ခရတ ်ဌာနြ   /် စြန််းြ ာ်းသည် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

အြ   ်းအစာ်းအလ ိုက် ခဆာင်ရ က်ရြည ် အခရ်းခ ေါ် စီြံြ က်ြ ာ်း 

ခရ်းဆ  မြင််း၊ ခလ က င ်ြှုမ  လို ်မြင််းတ ိုို့ ခဆာင်ရ က်မြင််း၊ အဆ ို ေါ 

ခရ်းဆ  ထာ်းခသာ စီြံြ က်ြ ာ်းအာ်း အမြ ခလ လာဆန််းစစ်၍ 

ခြတ်နှင ်အညီ ြ ြ််းြံမ င်ဆင်ခရ်းသာ်းမြင််း၊ လ ိုအ ် ေါက ခလ က င ် 

သင ်ကာ်းြှုြ ာ်း မ  လို ်မြင််း၊ 

  (စစ) သခဘဂာြ ာ်း အစိုလ ိုက်ဆ ိုက်က ်ထာ်းရာတ င် ြိုန်တ ိုင််းနှင ် 

ဆူနာြီေဏ်ခ ကာင ်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှု ြမြစ်ခ ေါ်ခစခရ်းအတ က် 

သခဘဂာြ ာ်းအာ်း စစ်ခဆ်းြှုြ ာ်း  ံိုြှန်မ  လို ်မြင််းနှင ် လ ိုအ ် ေါက 

သခဘဂာ ြ ည်ကက  ်းနှင ် ခက ာက်ဆူ်းကက  ်းြ ာ်းအာ်း အသစ်လ လှယ် 

မြင််းတ ိုို့ ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

  (ဆဆ) ခရလြ််းခ ကာင််းသတ်ြှတ်ထာ်းြှုြ ာ်းအာ်း စစ်ခဆ်းခရ်းအြ  ွေ့ 

ြ ာ်းက  ံိုြှန်စနစ်တက  စစ်ခဆ်းခဆာငရ် က်မြင််းနှင ် အခရ်းခ ေါ် 

ခက ာက်ြ ရ ်နာ်းရန်ခနရာြ ာ်း သတ်ြှတ်ထာ်းရှ မြင််း၊ 

  (ဇဇ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက် ေါက တ ်ြခတာ ် ြ သာ်းစိုြ ာ်း 

အ ေါအဝင် အြ ာ်းမ ည်သူြ ာ်းအာ်း ခဘ်းကင််းလံိုခြံ ရာခနရာြ ာ်း 

သ ိုို့ သယ်ယူခရွှေွေ့ခမ ာင််းခရ်း ခဆာင်ရ က်ခ ်းန ိုင်ရန်၊ ရှာခြ  
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ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်း လို ်ငန််းြ ာ်းတ င် 

 ေါဝင်ခဆာင်ရ က်ရန်အတ က် လ ိုအ ်ခသာ ကက  တငမ် ငဆ်ငြ်ှုြ ာ်း 

မ  လို ်ထာ်းမြင််း။ 

 (၄) တပ မနတ  (န လ)။ ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရြည်- 

 (ကက) ခလတ ်ဌာနြ   ် စြန််းြ ာ်း/ တ ်ြ  ွေ့ြ ာ်းသည် သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်း  ံိုြှန်ခကာက်ယူ 

စိုခဆာင််းမြင််းနှင ် ခတ ွေ့ရှ ြ က်ြ ာ်း အစီရင်ြံတငမ် မြင််းတ ိုို့အာ်း 

စနစ်တက  ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

  (ြြ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်း၏ ခနာက်ဆံို်းရ သတင််းအြ က် 

အလက်ြ ာ်းနှင  ် အက   ်းသက်ခရာက်ြှုြ ာ်း၊ ခလယာဉ်က င််းနှင ် 

ရဟတ်ယာဉ်က င််းြ ာ်းနှင ် တ်သက်ခသာသတင််းအြ က်အလက် 

ြ ာ်းအာ်း စနစ်တက ြှတ်တြ််းတင ်ခရ်းဆ  မ  စိုထာ်းရှ မြင််း၊ 

  (ဂဂ) ရာသီဥတိုဆ ိုငရ်ာ သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်း ရရှ ခရ်းအတ က် 

ဌာနဆ ိုင်ရာအသီ်းသ်ီးသ ိုို့ နည််းလြ််းအြ   ်းြ   ်းမြင ် ြ  တ်ဆက် 

ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

  (ဃဃ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်းစဉ် ခလယာဉ်ြ ာ်း၊ ရဟတ်ယာဉ် 

ြ ာ်း၊ စစ်လက်နက် စစည််းြ ာ်း၊ စက်ယနတရာ်းြ ာ်းနှင  ် အခဆာက် 

အအံိုြ ာ်း ခဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းခရ်းအတ က် လ ိုအ ်ခသာ 

စီြံြ က်ြ ာ်း ခရ်းဆ  ထာ်းရှ မြင််း၊ 

  (ငင) ခဝဟင်ြှခဝဟငန်ှင်  ခဝဟင်ြခှမြမ ငဆ်က်သ ယ်ခရ်း စနစ်ြ ာ်း  

   နှင်  အရန်စနစ်ြ ာ်းအာ်း ခကာင််းစ ာအသံို်းမ  န ိုင်ခစခရ်းအတ က်  
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   လို ်ခဆာင်မြင််း၊ 

  (စစ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင  ် မ န်လည်ထူခထာင် 

ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၌  ေါဝငခ်ဆာငရ် က်ရာတ င် ခမ ာင််းလ ယ် 

မ ငလ် ယ်ရှ ြှုနှင ် လ ငမ်ြန်စ ာလှု ်ရှာ်း  ံသန််း ခရွှေွေ့ခမ ာင််းန ိုင်ြှု 

စသည ် စ ြ််းရညြ် ာ်းအ ေါအဝင် ခလတ ်၏ထူ်းမြာ်းခသာ 

ဝ ခသသသ ငမ် ငလ်ကခဏာြ ာ်းအာ်း ထ ခရာက်စ ာအသံို်းြ န ိုငခ်ရ်း 

အတ က် စီစဉ်ခဆာင်ရ က်ထာ်းမြင််း။ 

 (ခ) န္ ှုေးဘဆာ်သတ ဘ ပေးခ  ်ရရှ ခ  န် စီမံခန် ခ ွဲမှု 

  (၁) က ကွ ယ န ရ်းဝန ကကီ်းဌ  န။   ခအာက် ေါအတ ိုင််း တာဝန်ယူခဆာငရ် က်ရြည်- 

  (ကက) ကကီ်း  ကပ်က ပ်က မှုလုပ်က ဆာင်ရန် တ  ုင််းစ စ်ဌာန ခ  ပ၌် ၂၄ န ာ ရီ 

ကကီ်း  ကပ်က ပ်က ကရ်းစင် တ ာမ ာ်း ြ  ွံ့စည််းပခ င််း၊ 

  (ခ ခ) တ ပ်ြ  ွံ့အဆင ် အ ထ  သတ  ကပ်းမှုနှင ်ပတ် သက်၍ တ စ်နာရီ တ စ်ကက မ် 

ကနာကဆ်ံု်းအကပခ အကန ထုတ်ပပန်ပခ င််း၊ 

  (ဂ ဂ) ကန စဉ ်သတ င််းစ ာမ  ာ်း၊ ရု ပ်ပမင် သံ ကာ်းနှ င ် ကရေီ ယ ုတ ု ပြင ် ထု တ ် 

လွှင ် သ ည ် သဘ ာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်သတ င််းမ ာ်း အာ်း စစ ် သ ည် 

မ သာ်းစုမ ာ်း သ ရှ ကစပခင််း၊ 

  (ဃ ဃ) မ ု်းကလဝ သနှင ် ဇလက ဗေညွှန် က ာ်းမှုဦ်းစ ီ်းဌ ာန ထံမှ သဘ ာ ဝ 

ကဘ ်းအနတရာ ယ်နှင ်ပတ် သက် သ ည ်သတ င််းမ ာ်းနှ င ်အခ က်အ လက် 

မ ာ်း စုကဆာ င််းပ ခင််း၊ တ ပ် မကတ ာတ် စ်ရပ်လံု်း သ ု  ပြ န် ကဝပခင််း၊ 

  (ငင) ပပည် သူလူ ထုနှင ် ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာက် သ ည ် ကေသမ  ာ်း မှ 

ဦ်း စာ်းကပ်းပစစည််းမ  ာ်းက ု ကဘ ်းလ တ ်ရာ သ ု ကရ ွံ့ကပပာင််းရ န် က ရ 
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က ကာင််းန ှင ် ကလက ကာင််း သယ် ယူ ပ ု က ဆာင်ကရ်း အတ က် 

လုပ်ကဆ ာင်မ ည ် စီမံခ က် တ စ်ရပ်ကက  တ ငပ်ပငဆ် င် ပခ င််း၊ 

  (စ စ) ကဘ ်းကင််းရ ာ သ ု  ကပပာ င််းက ရ ွံ့ မှုမ ာ်း အတ က် ပပည် သူလူ ထု က ု 

အကထ ာကအ် ကူပပ ပခင််း၊ 

  (ဆဆ) မုန်တ ုင််းန ှင ် ကဘ ်းအနတရ ာ ယ်မ ာ်းနှင် ပတ် သက် ၍ ရာသီတစ ်ခု ခ  င် ်း 

အလ ုက်ကဘ်းအနတ ရာယ်ပြစ်ကပေါ်မှု စာရင််း(ပပကခေ န်)၊ ကဘ်းအနတရာယ် 

က ကရာက် မှု ကပမပံုမ  ာ်း၊ ထ ခ ုက်မှု ပြစ်ကပေါ်န  ုင် သ ည ် ကနရာပ ပ 

ကပမပံုမ ာ်းက ု ကရတ ပ်၊ ကလတပ်နှင ် တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ်မ  ာ်း က 

ကက  တ ငပ်ပင် ဆင်ပခင််း ။ 

 (၂) တပ်မဘတာ်(က ည်ေး)။ ကအာက် ပ အတ  ု င််း တ ာဝ န်ယူ ကဆာ ငရ်ွက်ရမ ည်- 

  (ကက) သက်ဆ ု ငသ် ည ် ဌ ာနခ  ပ်မ ာ်း အာ်း လံ်ုးသ  ု ကဘ ်း အနတရာ ယ် သ တ   

ကပ်းမှု မ ာ်းထုတ်ပပန်ပခ င််း၊ တ ပ်မကတာ်သ ာ်းမ ာ်းအ ာ်း လ ငပ်မန်စ  ာ 

စုစည််းန  ုင်ကရ်း အတ က် အမ န မ်  ာ်းထုတ်ပ ပ န်ပခ င််း၊ လ အုပ်ပ က 

တ ပ်မကတာ် သာ်းမ  ာ်း ၏ မ သာ်းစုမ ာ်း က ု ကဘ ်းလ တ ်ရာသ ု  ကပပာ င် ်း 

ကရ ွံ့ပခ င််း၊ 

 (ခ ခ) ကပခ လ င် ၊ ဆက် သ ယ်က ရ်း တ ပ်ြ  ွံ့၊ အင်ဂ ငန်ီ ယ ာတပ်ြ  ွံ့ ၊ ကဆ ်း 

တ ပ်ြ  ွံ့၊ တ ပ်ထ န််းတ ပ် ြ  ွံ့၊ ပပန်လ ည်ကနရ ာခ  ထ ာ်း ကရ်း ညွှန် ကာ ်း 

ကရ်းမှ ်းရံု်း၊ ပပည် သူူ့ ဆက်ဆံကရ ်းန ှင ် စ တ ် ာတ ်စစ်ဆငက်ရ ်း 

ညွှန ်ကာ်းကရ်း မှ ်း ရံ်ုးန ှင ် ကထာက် ပံ နှင ်ပ ု က ဆာင်ကရ်း ညွှန် ကာ်းကရ ်း 

မှ ်းရံု်းတ  ု မှ က ုယ်စ ာ်းလှ ယ်မ ာ်းပြင ် လု ပ်ငန််း အြ  ွံ့မ ာ်း ြ  ွံ့စည််း က ာ 

အမ   ်း သာ်းက ကာမ်တီ ၏ လုပ်ငန််း မ  ာ်း အာ်း ပံ ပ ု်းက ဆာင်ရွက်ပခ င််း၊ 
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  (ဂ ဂ) ဆက်သ ယ်ကရ်း ညွှန် က ာ်း ကရ်းမှ ်းရံု်းသ ည် ဆ က်သ ယ်ကရ်း ကရှွံ့တ န််း 

စခ န််း မ ာ်းြ  ွံ့ စည််းဖ ပီ်း ဆ က်သ ယ်မှုပပတ်ကတ ာကပ် ခင််းမပြစ ်ကစရ န် 

အစီအစဉ ်မ  ာ်း ကဆာ ငရ်ွ က်ပခ င််း၊ 

  (ဃ ဃ) ကဆ်း ဝန်ထမ််းညွှန် ကာ်းက ရ်း မှ ်းရံု်းသ ည် ဆရာ ဝန် မ ာ်း၊ သူနာပ ပ  

မ ာ်း၊ က ဆ်း ဘက်ဆ ုင်ရ ာအက ထာက် အပံ နှ င ် က ဆ်း ပစစည််းမ  ာ ်း 

ပ ဝင် သ ည ် ကဆ်း ဘက်ဆ ု ငရ်ာအ ြ  ွံ့မ ာ်း ြ  ွံ့စည််းပခ င် ်း၊ 

  (ငင) ပပည် သူူ့ဆက် ဆံကရ်းန ှင ် စ တ ် ာတ ်စစ်ဆငက်ရ်း ညွှန် ကာ်းကရ ်းမှ  ်း 

ရုံ်း က ပ်က မှုကအ ာကရ်ှ  တ ပ်ြ  ွံ့မ ာ်း သ ည် လက် ကမ််းစ ာကစာ ငမ် ာ ်း 

ကဝငှပခင််းန ှင ် ရုပ်ပ မင် သံ ကာ်းမှ ပ ညာကပ်း အစီအစ ဉ ်မ ာ်း ထုတ်လွှ င ် 

ပခ င််းတ  ု ပြင ် ပပ ည်သူ လူ ထုနှင ် တ ပ် မကတ ာ် သာ်း မ ာ်းက ု ပည ာ 

ကပ်းပခ င််း၊ 

 (စ စ) စစ ်အငဂ် ငန်ီ ယာညွှ န် က ာ်းကရ်းမှ ်းရံု်းသ ည် ရှာကြ ကယ်ဆ ယ်ကရ ်း 

နှင  ် တ ည်ကဆ ာကက်ရ်းပ စစည််းက ရ ယ ာ/ စက် ယနတ ရာ်းမ ာ်း အတ က် 

လ အုပ် သ ည ်ပစစ ည််းမ ာ်းက ထာက် ပံ ဖပ်ီး အင်ဂ ငန်ီ ယာတပ် ြ  ွံ့မ ာ်း 

ြ  ွံ့စည််းပခ င််း၊ 

  (ဆဆ) သ ယ်ယူ ပ ု ကဆာ ငက်ရ်းတ ာ ဝန်အတ က် ယာဉ်မ  ာ်း၊ ယာဉ်ကမ ာင််းမ  ာ ်း 

နှင  ် စက် သုံ်းဆီမ ာ်းလ ု အပ်ပ က ကူ ညီရန်အ သင ်ပပ ငဆ်င် ထ ာ ်း 

ပခ င််း၊ 

  (ဇဇ) အရန်တ ပ်ြ  ွံ့မ ာ်းြ  ွံ့စည််းဖ ပီ်း လ အုပ်ပ က အပ ခာ်းက ေသမ  ာ်း သ ု  

ပြန ် ကက်ပခင််း၊ 
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  (ဈဈ) ကဘ ်းအနတရာ ယ်ပြစ်ကပေါ်န ု ငသ် ည ်ကေ သမ  ာ်းမှ တ ပ်မကတာ် သာ ်း 

မ သာ်းစုမ ာ်း ၊ ပပည် သူ လူထုနှ င ် ဦ်း စာ်းကပ်း ပစစည််းမ ာ်းအ ာ်း 

လံခုခ ံ စ တ်ခ ရကသ ာကနရာ မ ာ်း သ ု  ကပပာ င််းက ရ ွံ့ ပခ င််းက ု သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဆ ိုင်ရာ တာဝန်ရှ ဌာနြ ာ်းြှ အခ ကာင််း ကာ်း 

ြ  န်တ င် အခ  န် မီလု ပ်က ဆာင်ပခင််း ။ 

 (၃) တပ်မဘတာ်(ဘ ရ)။ ကအာ က်ပ အတ  ု င််း တ ာဝန် ယူက ဆာင်ရွက်ရ မည်- 

  (ကက) ကရတ ပ်အကပခ စ ုက်စခ န််း မ ာ်း အာ်းလံု်း သ ု  သ တ  ကပ်းအမ န ်မ  ာ ်း 

ထုတ်ပပန်ပခ င််း၊ 

  (ခ ခ) ကရတ ပ်အကပခ စ ုက်စခ န််း မ ာ်း၌ သဘာဝကဘ ်း အနတ ရာယ် စီမံခန  ် ခ   

ကရ်းစ ငတ် ာမ ာ်းြ  ွံ့စည််းပခ င််း၊ ကာက ယ်ကရ်း ဝန်ကကီ်း ဌာန၊ ကာက ယ် 

ကရ်းဦ ်းစ ီ်းခ   ပ်ရုံ်း( က ည််း)၊ ကာက ယ်ကရ်း ဦ်း စီ်း ခ  ပ်ရုံ်း(ကရ)တ  ု နှ င ် 

ဆက်သ ယ်ရန် အတ က် တ ာဝန်ခံအရ ာရှ မ ာ်း သ တ ်မှတ်ကပ်းပခ င််း၊ 

  (ဂ ဂ) ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာ က်န ုငသ် ည ် က ေသ မ ာ်း၌ တ ပ်ဆင် ထာ ်း 

သ ည ် ပစစ ည််းက ရ ယ ာမ  ာ်း၊ အရ ာရှ ၊ စစ ် သ ည်မ ာ်းနှင ် ကရတ ပ် 

စစ ်ကရယာဉ ်မ  ာ်း ကဘ ်း အနတရာ ယ် ကင််းရှ င််းက ရ်း အတ က် လ ု အ ပ် 

ကသာ အစီအမံ မ ာ်း ကဆာ ငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

  (ဃ ဃ) သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်မ  ာ်းအတ က် သတ င််း အခ က် အလ က် 

ထ ထ ကရာ က်ကရာက်ပ ြန ် ခ  န ုင် သည ် က န်ရက်တစ ် ခု တ ည်ကဆာ က် 

ပခ င််း၊ 

  (ငင) လံကုလ ာကက် သာကကံ ခ ု ငမ်ှု မရှ သ ည ် ထ ခ ုက် လ ယ်က သာ န ယ်ကပမ ၊ 

သကဘ ဘာ က င််း ၊ သ ု မဟု တ ် ကမ််းကပ ခပ ပင်ပရှ  လံု ခခ ံ စ တ်ခ ရက သ ာ 
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ကနရာမ ာ်းသ ု  ကရ ယာဉ်မ  ာ်းအကနပြင ် ၎ င််းတ  ု ၏ က ု ယ်ပ ငု ်စ မ််း အ င် 

ပြင  ်ကရ ွံ့ကပပာင််းပခ င််း၊ 

  (စ စ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဆ ိုင်ရာ တာဝန်ရှ  ဌာနြ ာ်းြှ 

အခ ကာင််း ကာ်းြ  န်တ င် ကဘ ်းအနတရာယ် က  ကရာကန် ုင် သ ည ် 

နယ်ကပမမ  ာ်းမှ တ ပ်မကတ ာသ် ာ်းမ ာ်း၏ မ သာ်းစုမ  ာ်း ၊ ပပည်သူ လူ ထု 

နှင  ် ဦ်း စာ်းကပ်းပစစည််းမ  ာ်း အာ်း ကဘ ်းလ တ ်ရာ လံခု ခံ စ တ်ခ  ရကသ ာ 

ကနရာမ ာ်းသ ု  ကက  တ ငက်ရ ွံ့ ကပပာင််းပခ င််း ။ 

 (၄) တပ်မဘတာ်(ဘ လ)။      ကအာက်ပ အတ  ုင််း တ ာဝန်ယူက ဆာ ငရ်ွက်ရမ ည်- 

  (ကက) ကက  တ ငသ်တ  က ပ်းပခင််းန ှ င ် သဘ ာဝကဘ်း အနတရ ာ ယ်နှင ် ပတ်သ က် 

၍ မ ု်းကလဝသ သတ င််း မ ာ်း၊ သတ င််းမ ာ်းနှင ် သတ င််းအခ က် 

အလက် မ ာ်းရရ ှ ပ က ကလတပ်အကပခ စ ုက်စခ န််း နှင ် ကလတ ပ် 

စခ န််း မ ာ်းသ ု  ညွှန် ကာ်းခ က်ထတု ်ပပန်ပခ င််း၊ 

  (ခ ခ) ကလတပ်အကပခ စ ုက်စခ န််း မ ာ်း၌ သဘ ာဝကဘ်း အနတ ရာယ် စီမံခ န ် ခ   

ကရ်းစ ငတ် ာမ ာ်းြ  ွံ့စည််းပခ င််း၊ ကာက ယ်ကရ်း ဝန်ကကီ်း ဌာန၊ ကာက ယ် 

ကရ်းဦ ်းစ ီ်းခ   ပ်ရုံ်း( က ည််း)၊ ကာက ယ်ကရ်း ဦ်း စီ်း ခ  ပ်ရုံ်း(ကရ)တ  ု နှ င ် 

ဆက်သ ယ်ရန် အတ က် တ ာဝန်ခံအရ ာရှ မ ာ်း သ တ ်မှတ်ကပ်းပခ င််း၊ 

  (ဂ ဂ) သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဆ ိုင်ရာ တာဝန်ရှ ဌာနြ ာ်းြှ 

အခ ကာင််း ကာ်းြ  န်တ င် ကဘ ်းအနတရာယ်က  ကရာကန် ုင် သ ည ် 

နယ်ကပမမ  ာ်းမှ တ ပ်မကတ ာသ် ာ်းမ ာ်း၏ မ သာ်းစုမ  ာ်း ၊ ပပည်သူ လူ ထု 

နှင  ် ဦ်း စာ်းကပ်းပစစည််းမ  ာ်း အာ်း ကဘ ်းလ တ ်ရာ လံခု ခံ စ တ်ခ  ရကသ ာ 

ကနရာမ ာ်းသ ု  ကက  တ ငက်ရ ွံ့ ကပပာင််းပခ င််း၊ 
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  (ဃ ဃ) ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာ က်န ုငသ် ည ် က ေသ မ ာ်း၌ တ ပ်ဆင် ထာ ်း 

သ ည ် ပစစည််းက ရ ယာမ  ာ်း၊ အရာရှ စစ ် သည် မ ာ်းနှင ် ကလယ ာဉ် ၊ 

ရဟတ ်ယာဉမ်  ာ်း အာ်း ကဘ ်းအနတရာ ယ် ကင််းရှ င််းက ရ်း အတ က် 

လ အုပ်က သ ာ အစီအ မံမ ာ ်း ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊  

  (ငင) ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာ က်န ုငသ် ည ် ကေ သမ ာ်း မှ ကလယာဉ်နှ င ် 

ရဟတ ်ယာဉ်မ  ာ်းက ု လံခု ခံ စ တ်ခ  ရကသ ာ ကနရာမ ာ်းသ ု  ကရ ွံ့ကပပာင် ်း 

ပခ င််း၊ 

  (စ စ) ဦ်း စာ်းကပ်းပစစည််းက ရ ယာ ၊ စက်ယနတရာ်းနှင ် တ ပ်ြ  ွံ့ဝငမ် ာ ်း 

သ ယ်ယူ ပ ု ကဆာ ငက်ရ်းအ တ  က် ကလယ ာဉ်နှင ် ရဟတ ်ယာဉ်မ  ာ ်း 

အသင ်ထ ာ်းရှ ပခ င််းန ှင ် တ ာဝန်မ ာ်း သတ ်မှတ်ခ  ထ ာ်းပခ င််း၊ 

  (ဆဆ) အပခာ်းဌ ာနမ  ာ်းနှ င ် သတ င််း အခ က် အ လက် အပပန် အလှန် ြလှ ယ် 

ပခ င််း ။ 

 (ဂ) သ ာဝ ဘ ေး အန္တရာယ်  ဘရာ  ်ခ  န် ာ လ စီမံခန် ခ ွဲမှု 

  (၁) က ကွ ယ န ရ်းဝန ကကီ်းဌ  န။        ကအာက်ပ အတ  ု င််း လုပ်ကဆာ ငရ်မ ည်- 

  (ကက) သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ် အကပခအကနက ု စဉ ်ဆ က်မပပတ် ကစာ င ် 

 ကည ်ပခင််း၊ 

  (ခ ခ) သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ် အကပခအကနအက ပေါ်မူ တ ည်၍ စစ ်ဘ က် 

က ပ်က မှုဌ ာနခ  ပ် မ ာ်းသ ု  ရှာကြ ကယ်ဆ ယ်ကရ ်းန ှင ် ကနဦ်း 

ပပန်လ ည်ထကူ ထာငက်ရ်း လုပ်ငန််း တ ာ ဝန်မ ာ်းကပ်း အပ်ပခင််း၊ 

  (ဂ ဂ) ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာ က်ကနစဉ ်အတ  င််း တ ပ် မကတ ာက်ာ က ယ် 

ကရ်းဦ ်းစ ီ်းခ   ပ်ရုံ်း၊ စစ ်ဘက်က ပ်က မှုဌ ာနခ  ပ်မ ာ်း နှင ် ကေသဆ ု ငရ် ာ  
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အာ ဏာပ ု ငမ်  ာ်းအ ကာ်း လမ််းညွှန်မှုနှ င ် သ တ င််းက ပ်းပ ု မှုမ  ာ ်း 

လုပ်ကဆ ာင်ပခင််း၊ 

  (ဃ ဃ) ဌာနခ   ပ်မ  ာ်းရှ  ကက ာမ် တ ီမ ာ်းြ  ွံ့စ ည််းမှုနှင ် က ကာမ်တီမ  ာ်း ၏ 

သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်က လ ာ ပ ်းကရ ်း လှုပ်ရှာ်းမှုမ  ာ ်းအာ်း စစ ်ကဆ်း 

ပခ င််းန ှင ် လမ််းညွှန် မှုကပ်းပ ခင််း၊ 

  (ငင) ကဘ ်းအနတရာ ယ် က ကရ ာ က်န ုငသ် ည် န ယ်ကပမမ  ာ်း ၏ အကပခအက န 

အကပေါ်မတူ ည်၍ ကေ သ ဆ ုင်ရာ အာ ဏာပ ု ငမ်  ာ်း အတ က် ကပ င််းစ ပ် 

ည  န ှုင််းမှုက ဆာင်ရွ က်ပခ င််း ။ 

 (၂) တပ်မဘတာ်(က ည်ေး)။        ကအာက်ပ အတ  ု င််း လု ပ်ကဆာင်ရ မည်- 

  (ကက) မ ု်းကလဝ သနှင ် ဇလကဗ ေညွှန် ကာ်း မှုဦ်းစ ီ်းဌ ာနသ ု  ရရ ှ န ုင် သ ည ် 

သတ င််း အခ က် အလ က်မ  ာ်း ဆက်လ က် ပြည ်စ က် န ုငရ်န ်အတ  က် 

တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ် မ ာ်းမှ ရရ ှ ကသာ မ ု်းက လဝ သသ တ င််း အခ  က် 

အလက် မ ာ်းနှင ပ်တ် သ က်၍ ကာက ယ်ကရ်း ဦ်း စီ်း ခ  ပရ်ံ်ုး ( ကည််း) 

သ ု  ဆက်လ က်ကပ်းပ ု ပခ င််း၊ 

  (ခ ခ) အြ   ်းသာ်းသဘာဝ ခဘ်းအနတရာယ် ဆ ိုင်ရာ စီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီ၊ 

လူမှုဝန် ထမ််း ၊ က ယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် ပပန် လည်က နရ ာခ ထ ာ်းကရ ်း 

ဝန်ကကီ်း ဌာန၊ ပပည် ထ ကရ်းဝန်ကကီ်း ဌာနတ  ု နှင ် ကာ က ယ်ကရ်း ဝန်က ကီ ်း 

ဌာနတ  ု ကပ င််းစ ပ် ည  န ှုင််း မှုအရ ကဘ ်းအနတရ ာယ် အ မ   ်းအစ ာ်းအက ပ ေါ် 

မူတညက် ာ ကဘ ်းေ ဏ် သင ်ကေ သ မ ာ်း သ ု  က လ က င ် ထာ်း သ ည ် 

ရှာကြ က ယ်ဆ ယ်ကရ်း အ ြ  ွံ့မ ာ်း ကစလွှတ်ပခ င််း၊ 
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  (ဂ ဂ) ကဘ ်းေဏ်သ င ် န ယ်ကပမတ  င် ကဆာငရ်ွက် သ ည ် ရှာကြ ကရ်းနှင ် 

ကယ်ဆ ယ်ကရ်း လု ပ်ငန််း မ  ာ်းက ု အကထ ာက် အ ကူ ပပ ပခ င််းန ှင ် 

ကေသဆ ု ငရ်ာ အ ာဏ ာပ ု င် မ ာ်းက ု အကူအ ညီကပ်းပခ င််း၊ 

  (ဃ ဃ) တ ပ်ရင််း/တ ပ်ြ  ွံ့မ ာ်းနှင ် ဌာနခ   ပ်မ  ာ်းရှ  သဘာဝ ကဘ ်းအနတရာ ယ် 

က ကရာက် မှုဆ ုင်ရ ာက ပ် က မှုရုံ်းအတ က် ကကီ်း  က ပ်ကရ်း အြ  ွံ့ဝ င် 

မ ာ်းက  ု၂ ၄ နာရီ အ သင ် အကန အထ ာ်းရှ ပခ င််း ။ 

 (၃) တပ်မဘတာ်(ဘ ရ)။       ကအာက် ပ အတ  ု င််း လုပ်က ဆာင်ရမ ည်- 

  (ကက) ကရတ ပ်စခန််း ဌာနခ   ပ်မ  ာ ်းရ ှ  သဘာဝကဘ ်းအနတရ ာ ယ် စီမံခန  ်ခ  ကရ ်း 

စင်တာမ  ာ်း သ ု  လ ု အပ် သ ည ် အရ ာရှ နှင ် စစ ် သ ည်မ ာ်း တ ာ ဝ န် 

ကပ်းအပ်ပခင််း၊ 

 (ခ ခ) ရှာကြ ကရ်းနှင ် က ယ် ဆယက်ရ်းလု ပ်ငန််း မ  ာ်းက ု ကနှာင ်ကနှ်း 

 ကန  ် ကာမှု မရှ ဘ  ကဆာ ငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

 (ဂ ဂ) ကေသဆ ု ငရ်ာ အာ ဏာ ပ ုင် မ ာ်းနှင ် က ပ င််းစ ပ် ည  န ှု င််း၍ ပြစ်န  ုင် သ ည ် 

လံခုခ ံ ကရ်း အစီအစဉ ်မ  ာ်း ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

 (ဃ ဃ) ရာသီဥတ ုကက ာင််းမ န်ခ   န် တ  င် ကဘ ်းအနတရာ ယ် က ကရာက် သ ည ် 

ကေသမ  ာ်း သ ု  စစ ်ကရယာ ဉ ်မ ာ်းကစလွှတ်၍ က ယ် ဆယက်ရ်းလု ပ်ငန် ်း 

မ ာ်းကဆ ာင်ရွက်ဖ ပီ်း ကာ က ယ်ကရ်း ဦ်း စီ်း ခ  ပရ်ံ်ုး(ကရ)မ ှ ညွှန် က ာ်း 

ခ က ် အတ ု င််းပ ြစ်န ုင် သ ည ် သယ် ယူပ  ုက ဆာ ငက်ရ ်း လုပ်ငန််း မ  ာ ်း 

ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

  (ငင)  ညွှန် ကာ်းခ က် အတ  ုင််း ကေသ ဆ ုင်ရာ အာ ဏ ာပ ုင် မ ာ်းနှင ် ပပ ည် သူ 

မ ာ်း သ ု  အက ထာက် အပံ မ  ာ်း ကပ်းအပ်ပခင််း၊ 
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  (စ စ) ကာက ယ်ကရ်း ဦ်း စီ်း ခ  ပရ်ံ်ုး(ကရ)နှင  ် က ာက ယ် ကရ်းဦ ်းစ ီ်းခ   ပ်ရုံ်း 

( ကည််း)သ ု  ပံုမှန် လုပ်င န််း ကဆာငရ်ွက်မှု မ ာ်းက ု အစီရင်ခံက ပ ်း ပ ု  

ပခ င််း ။ 

 (၄) တပ်မဘတာ်(ဘ လ)။      ကအာက်ပ အတ ုင််း လု ပ်ကဆာင်ရ မည်- 

  (ကက) သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ် အကပခအကနက ု စဉ ်ဆ က်မပပတ် ကစာ င ် 

 ကည ်ပခင််း၊ 

  (ခ ခ) ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာ က်မှုက ကာ င ် သ က်ကရာ က်မှုမ ာ်းအ ာ်း အ က  

ပြတ ်ရန်န ှင ် က ယ်ဆ ယ် ကရ်းလုပ်ငန််း မ  ာ်း ကဆ ာင် ရွက်ရန ်အတ  က် 

ကလယာဉ် နှင ်ရဟတ် ယာဉ်မ ာ်းက ု အသင ် အကနအထာ်း ထာ်းရှ ပခင််း၊ 

  (ဂ ဂ) ကာက ယ်ကရ်း ဝန်ကကီ်း ဌာ နမှ ညွှန် က ာ်းခ က် အတ ု င််း ကယ် ဆ ယ် 

ကရ်းလုပ်ငန််း မ  ာ်းကဆ ာင်ရွ က်ပခ င််း၊ 

  (ဃ ဃ) ကလတပ်စခန််း ဌာနခ   ပ်မ ာ်းရ ှ  သဘာ ဝကဘ ်းအနတရာ ယ်စီမံခန ်ခ  က ရ ်း 

စင်တာမ  ာ်း သ ု  လ ု အပ် သ ည ်အရ ာရှ နှင်  စစ ် သ ည်မ  ာ်း တ ာ ဝ န် 

ကပ်းအပ်ပခင််း၊ 

   (ငင) ရှာကြ ကရ်းနှင ် က ယ် ဆယက်ရ်းလု ပ်င န််း မ  ာ်းက ု ကနှာင ်ကနှ်း 

 ကန  ် ကာမှုမရှ ဘ  ကဆ ာင် ရွက်ပခ င််း၊ 

   (စ စ) ကေသဆ ု ငရ်ာ အာ ဏာ ပ ုင် မ ာ်းနှင ် က ပ င််းစ ပ် ည  န ှု င််း၍ ပြစ်န  ုင် သ ည ် 

လံခုခ ံ ကရ်း အစီအစဉ ်မ  ာ်း ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

   (ဆဆ) ရာသီဥတ ုကက ာင််းမ န်ခ   န် တ  င် ကဘ ်းအနတရာ ယ် က ကရာက် သ ည ် 

ကေသမ  ာ်း သ ု  ကလယ ာဉ်နှင  ် ရဟတ ်ယာဉ် မ ာ်းကစလွှတ် ၍ 

ကယ်ဆ ယ်ကရ်း လု ပ်ငန််း မ  ာ်း ကဆာငရ်ွက်ဖ ပီ်း ကာက ယ်ကရ်း ဦ်း စီ ်း 
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ခ  ပရ်ံ်ုး(က လ)မ ှ ညွှန် က ာ်းခ က်အတ  ု င််း ပြစ်န  ုင် သ ည ် သ ယ် ယူ 

ပ ု ကဆာငက်ရ်း လုပ်ငန််း မ ာ်း ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

   (ဇဇ) ညွှန် ကာ်းခ က်အတ ု င််း က ေသဆ ု ငရ်ာ အာ ဏာ ပ ုင် မ ာ်းနှင ် ပပ ည် သူ 

မ ာ်း သ ု  အက ထာက် အပံ မ  ာ်း ကပ်းအပ်ပခင််း၊ 

  (ဈဈ) ကာက ယ်ကရ်း ဦ်း စီ်း ခ  ပရ်ံ်ုး(ကလ)နှ င ် ကာက ယ် ကရ်းဦ ်းစ ီ်းခ   ပ်ရုံ်း 

( ကည််း)သ ု  ပံုမှန် လုပ် င န််း ကဆာငရ်ွက်မှု မ ာ်းက ု အစီရင်ခံ ကပ ်း ပ ု  

ပခ င််း ။ 

(ဃ)  ယ်ဆ ယ်ဘ ရေးန္ှင ပ် ပန်လ ည်  ဘ ာင်ဘ ရေးဘ ဆာ င် ရွ ်ခ  န် စီမံခန် ခ ွဲမှု 

  (၁)  ာ  ယ်ဘ ရေးဝန်က ီေးဌ ာ န။      ကအာက်ပ အတ  ု င််း လုပ်ကဆာ ငရ်မ ည်- 

  (ကက) ကဘ ်းသင ်ကေ သရှ  တ ပ်မ ကတ ာသ် ာ်းမ ာ်း၏ မှီခ ု သူ မ သာ်းစုဝင်မ  ာ ်း 

အာ်း ကယ်ဆ ယ်ကရ်း အ တ  က် အစာ်းအစာနှ င ် ကနရာထ ုင်ခ င််းမ ာ ်း 

စီစဉ ်ကဆာင်ရွက်ပခင််း၊ 

  (ခ ခ) ကယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် ပ ပန်လ ည်ထကူ ထာ ငက်ရ်း လုပ်ငန််း မ ာ ်း 

ကဆာငရ်ွက်ရန ် အတ က် လ အုပ်ခ က်မ ာ်းစ စစ် ကြာထ်ုတ်ရ န် 

အြ   ်းသာ်းသဘာဝ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုခကာ်ြတီ 

က ကဘ ်းေဏ် သင ်န ယ်ကပ မမ ာ်း သ ု  က င််းဆ င််း အ က ပြတ ်အြ  ွံ့မ  ာ ်း 

ကစလွှတ်ရာတ င် ပံ ပ ု်းကူ ညီပခင််း၊ 

  (ဂ ဂ) ကဘ ်းေဏ်သ င ်ကေ သမ  ာ်း မှ ရုပ် အကလ ာင််းမ ာ်း ြယ်ရှာ်းကရ်းန ှ င ် 

အပ က်အစီ်းမ  ာ်း ြ ယ်ရှာ ်းက ရ်း ၊ ပတ်ဝန ််းက င် သန ် ရှင််းကရ်းတ  ု တ  င် 

အကူအ ညီမ  ာ်းပံ ပ ု်းကပ်းပခ င််း၊ 
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  (ဃ ဃ) သန ်ရှင််း သ ည ် ကသာက် သုံ်းကရ ရရ ှ ကရ်း အတ က် ကေသခံ အပု်ခ  ပ် 

ကရ်းအြ  ွံ့မ ာ်း သ ု  အက ထာ က်အကကူပ်းပခ င််း၊ 

  (ငင) လ အုပ်လ င် ယာ ယီကဆ်း ရံမု ာ်းြ င ် လှစ်ကပ်းပခ င််း၊ 

  (စ စ) ယာ ယီ အမ ု်းအက ာမ  ာ်း တ ည်ကဆာက်ပခင််းပြ င ် ကဘ ်းေဏ်သ င ် 

ေုကခသည်မ  ာ်း အာ်း အကူ အညီက ပ်းပခင််း၊ 

  (ဆဆ) ကဘ ်းအနတရာ ယ်က ကရ ာ က်မှုအကပခ အကနက ု မှတ်တ မ််းထာ်း၍ 

စန စ်တ က  ခ  ပခ မ််းကလ လ ာပခင််း ။ 

 (၂) တပ်မဘတာ်(က ည်ေး)။   ကအာက် ပ အတ  ု င််း လုပ်က ဆာင်ရမ ည်- 

  (ကက) ကဆ်း ဝန်ထမ််းညွှန် ကာ်းခရ်းမှ ်းရံု်းမှ စီစဉ ်ကပ်းသည ် အထူ်း အြ  ွံ့ ၊ 

ကရွွံ့လ ာ်းကဆ်း ကု သကရ်း အြ  ွံ့န ှင ် ကဆ်း ရံု သကဘ ဘ ာ စသ ည်တ ု ပြ င ် 

ကဘ ်းသင ်ကေ သရှ  ကက ်း ရွာမ ာ်းန ှင ် ကဝ်း လံကခ င် ြ ာ်း သ ည ် ကေ သ 

မ ာ်း သ ု  ကဆ်း ဝ ်းကု သကရ်း ကဆာငရ်ွက်ကပ်း ပခ င််း၊ 

  (ခ ခ) ဝမ််းကရ ာဂ ၊ ဝ မ််းက ုက်က ရာဂ နှင ် က သ ်းလ န်တ ုပ် ကက ်း ကရာဂ   

ပြစ်ပ ာ်းမှုမှ ကာ က ယ်တ ာ်းဆီ်းရ န်အတ က် ကရတ  င််း၊ ကရကန်မ ာ ်း 

သန ်ရှင််းကရ်း ၊ အ မ် သ ာတည်ကဆ ာကက်ရ်း၊ ကရသန ်စက်မ  ာ ်း 

တ ပ်ဆင်ကရ်း နှင ် ပခ ငန်ှ င ်ယ ငသ်တ ်က ဆ်း မ ာ်း ြ န််း ပခ င််းမ ာ ်း က ု 

ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

  (ဂ ဂ) အညစ် အက က်း မ  ာ်း စန စ်တ က ြ ယ်ရှာ်းကရ်းန ှင ် အ မ ာ်းပပ ည် သူမ ာ ်း 

ပ ဝင်ကစပ ခင််းပြ င ် က န် ်းမာကရ်း ဆ ုင်ရာ သတ  ပ ပ ကစာင ် က ည ် မှု 

ပမင ်မာ်းက စပခင််း၊ 
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  (ဃ ဃ) သဘာဝက ဘ်း က ကရာ က်ဖ ပီ်းပ က ဆက် သ ယ်ကရ်း ညွှန် ကာ်းကရ ်းမှ ်း 

ရုံ်း က ပ်က မှုကအ ာကရ်ှ  တ ပ်ြ  ွံ့မ ာ်းနှ င ် သက်ဆ ု င် ရာဝန်ကကီ်း ဌာ န တ  ု  

ကပ င််းစ ပ် ည  န ှုင််း၍ ဆ က်သ ယ်မှုစနစ်မ  ာ်း အပ မန်ဆံု်းပပန်လ ည် 

ကကာင််းမ န်ကစ ရန ် ပ ံပ ု်း ကူ ညီပခင််း၊ 

  (ငင) ကေသဆ ု ငရ်ာစစ်တ ုင််း မှ ်း မ ာ်းက ဆ ယ်တင်ကရ်း နှင  ် ပပန်လ ည် 

ထူကထ ာင်ကရ်း လု ပ်ငန််း က ဆာင်ရွက် မှုမ ာ်းက ု ပ ံပ ု်း ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊ 

(ဥပမ ာ- စ ုက်ပ   ်းက ရ်း ၊ ကမ ်းပမ ကရ်းန ှင ် င ်းြမ််း လုပ် ငန််း က  သ ု ကသ ာ 

အသက ်ကမ ်းဝမ််းက က  ာ င််းလုပ်ငန််း မ  ာ်း ကဆာ လ ငစ် ာပပန် လ ည် 

ကဆာငရ်ွက်န ု ငရ်န ် ကူ ညီပခင််း) 

  (စ စ) စစ ်ဘက်နှင ်ရ တပ်ြ  ွံ့ဝင် မ  ာ်းအ ာ်း လံကုလာ က်သ ည ် အစာ်းအစ ာ ၊ 

စာ်းကသာ က်ြ ယ်ရာမ  ာ်း ကထာက် ပံ ကပ်းပခ င််း၊  

  (ဆဆ) ကဘ ်းေဏ်သ င ်ကေ သမ  ာ်း တ  င် ပ က်စီ်းဆံု်းရံှု်းမှု အက ပြတ်ပခ င််း က ု 

ပံ ပ ု်းကူညီပခ င််းန ှင ် က ယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် ပပန် လည် ထူကထ ာင်ကရ်း 

အတ က် လ ု အပ်ခ က် မ ာ်း ပြည ်ဆ ည််းကပ်းပခင််း၊ 

  (ဇဇ) ကဘ ်းေဏ်သ င ်ပပ ည် သူမ ာ ်းသ  ု အစာ်း အစာက ထာက် ပံ မှုနှင ် က သ ာ က် 

သုံ်းကရ ပြန ်ကဝကပ်းပခင် ်းန ှင ် ကဘ ်းေဏ်သင ် ပပည်သူမ  ာ ်း က ု 

အကထာက်အပံ ပပ ရာတ င်ကေသအာဏာပ ု င်မ ာ်းအာ်း ပံ ပ ု်းကူညီပခင််း၊ 

  (ဈဈ) ဖမ  ွံ့န ယ် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့မ ာ်း က 

အကူအ ညီ ကတ ာ င််းခ ံလျှ င် ကယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် ပပန် လည် ထူကထ ာ င် 

ကရ်း လုပ်ငန််း မ ာ်းတ  င် ပ ဝငပ်ခ င််း၊ 
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  (ည ည) ကယ်ဆ ယ်ကရ်း လု ပ်ငန််း မ  ာ်းတ  င် ပ ဝ ငက်ဆာ ငရ်ွက် လ က် ရှ ကသ ာ 

စစ ်ဘက်နှင ်အပခ ာ်းအြ  ွံ့ အစည််းမ  ာ်း အ ကာ်း ရင််း နှီ်းသည ် ပူ်းက ပ င် ်း 

ကဆာငရ်ွက် မှုပပ လု ပ်ရန်နှ င ် လ အုပ် လျှင် က ယ်ဆ ယ်ကရ်း လုပ် ငန် ်း 

မ ာ်း အာ်း ည  န ှုင််းက ဆာင် ရွက်န ုင်ရန် ဆက်ဆံကရ ်း အရာရှ  ခန  ် အ ပ် 

ထာ်းရ ှ ပခင််း ။ 

 (၃) တပ်မဘတာ်(ဘ ရ)။   ကအာက်ပ အတ ုင််း လု ပ် ကဆာငရ်မ ည်- 

  (ကက) ကဘ ်းသင ်ကေ သရှ  တ ပ်မကတာ် သာ်းမ  ာ်း ၏ မှီခ ုသူမ သာ်းစုဝ င် 

မ ာ်း အာ်း က ယ်ဆ ယ်ကရ်း အတ က် အစ ာ်းအစာနှ င ် ကနရာထ ုင်ခ င််း 

မ ာ်း စီစဉ ်ကဆာ ငရ်ွက်ပခ င် ်း၊ 

  (ခ ခ) ကဘ ်းေဏ်သ င ်ကေ သမ  ာ်း တ  င် ကယ် ဆယက်ရ်း နှင ် ပပန်လ ည် 

ထူကထ ာင်ကရ်း လုပ် ငန််း မ ာ်း အတ က် သ က်ဆ ုင် ရာ အာ ဏာ ပ ု င် 

မ ာ်း သ ု  ပြစ်န  ုင် သ ည ် အက ထာက် အပံ မ  ာ်း ပံ ပ ု်းကပ်း ပ ခင််း၊ 

  (ဂ ဂ) ကဘ ်းေဏ်သ င ်ကေ သမ  ာ်း တ  င် ကယ် ဆယက်ရ်း ပစစည််းမ ာ်း ပြန ် က ဝ 

ကရ်းလုပ်ငန််း မ  ာ်းအတ က် သက်ဆ ုင်ရ ာအ ာဏ ာပ ု ငမ် ာ်းသ ု  ပံ ပ ု ်း 

ကူညီကပ်းပခင််း ။ 

  (၄) တပ်မဘတာ်(ဘ လ)။      ကအာက် ပ တ ု က ု လု ပ်ကဆာ ငမ်ည်ပ ြစ်သ ည်- 

  (ကက) သက်ကရာ က်မှု အက ပြတ် ကရ်းအတ  က် ကဘ ်းေဏ် သင ် န ယ်ကပမ က ု 

ကလက ကာ င််း ာတ ်ပံု ရ ကု် ကူ်းပ ခင််းန ှင ် ကာက ယ်ကရ ်းဝန ်ကကီ်းဌ ာန၏  

   လမ််းညွှန်ခ  က်အတ ု င််း ကလက ကာ င််းကင််းလှ ည ်မှုပ ပ လုပ်ပခင််း၊ 

  (ခ ခ) ကဘ ်းေဏ်သ င ်ပပ ည် သူမ ာ ်း ရှာကြ ကယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင ် လူနာမ ာ်း 

အ ာ ်း က ဘ ်း လ  တ ် ရ ာ သ  ု   က ရ  ွံ့ က ပ ပ ာ င ် ်း က ရ ်း အ တ  က ်  က လ ယ ာ ဉ ် န ှ င  ်  
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   ရဟတ ်ယာဉ်မ  ာ်း အာ်း ပြ န ် ကက်ပခင််း၊ 

  (ဂ ဂ) သက်ဆ ု ငရ်ာပုဂ္  လ်မ  ာ်း၊ စာနယဇ် င််းသ မာ်းမ  ာ်း၊ သံတမန ်မ  ာ်းနှ င ် 

အပခာ်းအ ြ  ွံ့အစည််း မ ာ်း မှ ပုဂ္  လ်မ ာ်းအ ာ်း က င််းဆ င််းခ ရီ်း စဉ ် 

အတ က်သယ်ယူပ ု ကဆာင်ကပ်းရန်အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုခကာ်ြတီက အကူအညီခတာင််းြံလာ ေါက  

ကလယ ာဉ်နှင ် ရဟတ ်ယ ာဉ်မ ာ်း ပြန ် က က်ကပ်းပ ခင် ်း၊ 

  (ဃ ဃ) လ အုပ် ပ က က ယ်ဆ ယ်ကရ်း ပစစ ည််းမ ာ်း၊ ကဆ်း ပစစည််းမ  ာ်း ၊ 

အစာ်းအစ ာနှင ် က ထာ က်ပံ မှုမ  ာ်း၊ အပခာ်းက ယ်ဆ ယ်ကရ်း ပစစ ည် ်း 

မ ာ်း အာ်း ကဘ ်းေဏ် သင ်န ယ်ကပမ သ ု  ကပ်းပ ု ပခ င််း၊ 

  (ငင) သက်ဆ ု ငရ်ာန ု ငင်မံ  ာ်းမှ ကယ်ဆ ယ်ကရ်း အ ြ  ွံ့ သ ယ်ကဆာ င် သ ည ် 

ကလယာဉ်အမှု ထမ််းမ ာ်းအတ က် ဆက်ဆံကရ်းအရာရှ မ ာ်း သတ်မှတ် 

ကပ်းပခ င််း၊ 

  (စ စ) လ အုပ် ပ က ပပန် လ ည် ထူကထ ာင်ကရ်း လု ပ်ငန််း အ တ  က် ကဘ ်းေ ဏ် 

သင ်န ယ်ကပမမ  ာ်း သ ု  က လ တ ပ်မ ှအရ ာရှ နှင ်စစ် သ ည်မ  ာ်း ပြန ် က က် 

ကပ်းပခ င််း၊ 

  (ဆဆ) ကာက ယ်ကရ်း ဝန်ကကီ်း ဌာ နမှ လမ််းညွှန်ခ  က် အ တ  ုင််း အပခာ်း 

လုပ်ငန််း မ  ာ်း ကဆာ ငရ်ွက် ပခ င််း၊ 

  (ဇဇ) ကဘ ်းအနတရာ ယ် ကာက ယ်ကစာ င ်ကရှာက်ကရ်း လုပ် ငန််း အကသ်းစ  တ ် 

အာ်း မှတ်တ မ််းတ င၍် သငခ်န ််းစ ာရ ယူရန် အတ က် ယ င််းတ  ု အာ ်း 

သုံ်းသ ပ်မှုပပ လုပ်ပခင််း၊ 
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  (ဈဈ) ကဘ ်းသင ်ကေ သရှ  တ ပ်မကတာ် သာ်းမ  ာ်း ၏ မှီခ ုသူမ သာ်းစုဝ င် 

မ ာ်း အာ်း က ယ်ဆ ယ်ကရ်း အတ က် အစ ာ်းအစာနှ င ် ကနရာထ ုင်ခ င််း 

မ ာ်း စီစဉ ်ကဆာ ငရ်ွက်ပခ င် ်း ။ 

ပပည်ဘ  ာငစ်ုအ ဆင ် သဘ ဝနဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမံခန ်ခ ွဲမှု ဘ ာမ်တီ/ လုပ်ငန်ေး ဘ ာ်မတီမ ာ ေး ၊ 

တ ုင်ေးဘဒ သက ီေး/ ပပ ည်န ယ်အ ဆင ် သဘ ဝ နဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမံခန ် ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာ ေးန္ှင ် ပ ေးဘပေါင် ေး 

ဘဆာ ငရွ် ် ဘရေး ဆ ု ငရ် ာ မ ာေး 

၇၁။ သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်စီ မံခန ်ခ  မှုလုပ် ငန််းမ ာ်းအ တ  က် တ ပ်မကတာ်နှ င ် အရပ် ဘ က် 

သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ် ဆ ုင်ရာစီမံခန ်ခ  မှုအြ  ွံ့မ  ာ ်းက အာက်ပ  အတ  ု င််း ပူ်းကပ င််းက ဆာ ငရ်ွက်ရမ ည်- 

(က) တ ပ်မကတာ် သာ်း မ  ာ်းနှင  ်၎င််းတ  ု ၏ မ သာ်းစုဝ ငမ်  ာ ်းအတ  က် သဘ ာဝကဘ်း အသ ပည ာ 

ကပ်းလုပ်ငန််း မ  ာ်း အာ်း အဆင ် ဆင ်က သာ သက် ဆ ုင်ရာကက ာမ်တီမ  ာ်းနှ င ် ပူ်းကပ င် ်း 

ကဆာငရ်ွက်ရ မည်၊ 

 (ခ) တ ပ်နယ် အသီ်း သီ်း၌ Disaster Calendar, Hazard Maps, Risk Maps, 

Contingency Plans ပပ စုန ုင်ကရ်း တ  ု အတ က် တ  ုင် ်းစ စ်ဌာနခ  ပ်မ  ာ်း ၏ သ ဘာဝကဘ ်း 

က ာ က  ယ ် က စ ာ င ်  က ရ ှ ာ က ် က ရ ်း စ ီ မ ံ ခ န ်  ခ   မ ှု လ ု ပ ် င န ် ်း က က ာ ် မ တ ီ က  သ က ် ဆ  ု င ် ရ ာ 

တ  ုင််းကေသကကီ်း/ ပပ ည်န ယ်အ ဆင ် သ ဘာဝကဘ ်း အနတရာ ယ်ဆ ုင်ရ ာစီမခံန  ်ခ  မှုအြ  ွံ့ နှ င ် 

ပူ်းကပ င််းက ဆ ာင်ရွက်ရမ ည်၊ 

(ဂ) သဘာဝက ဘ်း စီမံခန  ်ခ  မှု လုပ်ငန််း အတ က် တ  ုင် ်းစ စ်ဌာနခ  ပ်/ တ ပ်န ယ်အ လ ု က် 

ဆက်သ ယ်ရမ ည ် Focal Person မ ာ်း ၊ ကနရာ အလ ုက် အရပ်ဘ က် သ ဘာဝခဘ်း 

အနတရာ ယ်ဆ ုင်ရ ာ စီမံခန  ် ခ  မှုအြ  ွံ့ တ ာဝန်ရှ သူမ  ာ်း နှင ် ကက  တ င် ခ  တ ် ဆက်န ု ငက်ရ်းအ ာ ်း 

တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ် မ ာ်း၏ သဘာဝက ဘ်း ကာက ယ်က စာင် ကရှာ က်ကရ်း စီမံခန ် ခ  မှုလပု် င န် ်း 

ကကာ်မတီနှင ် ပူ်းကပ  င််းက ဆာင်ရွက်ရ မည်၊ 
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 (ဃ) သဘာဝက ဘ်း က ကရာ က် န ုငသ် ည ် အဆင ်၌ တ ပ်မ ကတ ာ၏် အကူ အ ညီ လ ု အပ်ပ က 

တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ်/ တ ပ် န ယ်အ လ ကု် ဆ က်သ ယ် ကတ ာင််းခ ံန ုင်ရန် တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ် 

မ ာ်း ၏ သဘ ာဝကဘ်း အ နတရာယ် က ာက ယ်ကစာ င် ကရှာက်ကရ်း လုပ် ငန််း ကကာ်မတီ နှ င ် 

ပူ်းကပ င််းက ဆ ာင်ရွက်ရမ ည်၊ 

 (င) သဘာဝက ဘ်း က ကရာ က် န ုငသ် ည ် အဆင ်၌ ကရ ွံ့ကပပာင််းရ န်လ ု အပ် ပ က ပူ်းကပ င််း 

ကဆာငရ်ွက်န ု ငရ်န ် လ အု ပ်သည ် အမ န /်ညွှန် ကာ်း ခ က်မ ာ်း ထုတ်ပပန်န  ုင်က ရ်း အ တ  က် 

တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ် မ ာ်း၏ သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ် ကာက ယ်ကစာ င် ကရှာက်က ရ်း လုပ်ငန် ်း 

ကကာ်မတီနှင ် ပူ်းကပ  င််းက ဆာင်ရွက်ရ မည်၊ 

 (စ) သဘာဝက ဘ်း ဆ ုင်ရာ က က  တင် သတ  ကပ်းမှု (Early Warning) မ  ာ်း အခ  န်နှ င ်  

တစခ်မ ်းညီ အပပန် အလှ န်ြလှ ယ်န ုင်ကရ်း အတ က် လ အုပ် သ ည ်အမ န ်နှ င ် ညွှန် က ာ ်း 

ခ က်မ ာ်းအ ာ်း တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ်မ  ာ်း ၏ သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ် ကာက ယ်  

ကစာင် ကရှာ က်ကရ်း လုပ် ငန် ်းက ကာမ်တီန ှင ် ပူ်းကပ င််းက ဆာင်ရွက်၍ ထုတ်ပပန်ရ မည်၊ 

 (ဆ) သဘာဝက ဘ်း ဆ ုင်ရာ ဇာတ်တ  ုက်ကလ က  င ်မှု/ စာ်းပ  ဝ ုင််းက လ က င ်မှု မ ာ်းအာ ်း 

ပပည်ကထ ာင်စု/ တ  ု င််းက ေ သကကီ်း/ ပပ ည်နယ/် ခ ရ ငု်/ ဖမ  ွံ့န ယ် အဆ င ်အ လ ု က် ပူ်းကပ င် ်း 

ကဆာငရ်ွက်န ု ငက်ရ်း ကက  တ ငည်  န ှု င််းရ န် သက်ဆ ု ငရ်ာကက ာမ်တီအ လ ကု် ပူ်းကပ င် ်း 

ကဆာငရ်ွက်ရ မည်၊ 

 (ဇ) ဇာတ်တ  ုက်ကလ က င ် မှု/စ ာ်းပ  ဝ ုင််းကလ က င ်မှုမ  ာ်းအ ာ်း ပပည်ကထာ ငစ်ု/တ  ုင််းက ေသကကီ်း/ 

ပပည်နယ်/ ခရ ု င်/ ဖမ  ွံ့နယ် အဆင ် အလ ု က် ပူ်းကပ င််း ကဆာင်ရွက်န ု င်ကရ်း ကက  တင်ည  န ှုင််း 

ရမည ် က ာလ မှာ အမ    ်းသာ်း သဘာဝကဘ ်း အနတရ ာယ်ဆ ု ငရ်ာစီ မံခန ်ခ  မှုက ကာမ်တီ မှ 

ခ မှတ်ကပ်းသ ည ် က ာလ အတ ုင််း ကဆာ ငရ်ွက်ရမ ည်၊ 
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 (ဈ) တ ပ်နယ် အသီ်း သီ်း၌ တ ပ်မကတာ် သာ်းမ  ာ်း အတ က် ရှာကြ ကယ်ဆ ယ်ကရ်း အပ အဝ င် 

ကျွမ််းက င် သငတ် န််း မ  ာ်း ကဆာငရ်ွက်ရန ် လ ု အပ် ပ က သက်ဆ ုင်ရ ာ တ  ုင််းက ေသကကီ်း/ 

ပပည်န ယ်အ ဆင ် သဘ ာဝကဘ်း အနတရ ာယ် ဆ ုင်ရာ စီမံခန  ်ခ  မှုအြ  ွံ့နှင ် ပူ်းကပ င် ်း 

ကဆာငရ်ွက်ရ မည်၊ 

 (ည) သဘာဝက ဘ်း အကရ်း ကပေါ် တ ံု ပပန်ခ   န်တ  င် အကရ်း ကပ ေါ်သ ယ်ယူ ပ ု ကဆာ ငက်ရ်း၊ အကရ်း ကပ ေါ် 

ဆက်သ ယ်ကရ်း ၊ ကရ ွံ့လ  ာ ်းက ဆ်း ကပ်းခန ််း/ကဆ်း ရံ၊ု ယာ ယီခ ုလံရု ာကနရာ တ ည်ကဆ ာ က် 

ကရ်း၊ အကရ်း ကကီ်း အကပခခံအကဆာ က် အ အံုမ ာ်း ပပ ငဆ်င်ကရ်း တ  ု အတ က် အကူ အ ညီ 

လ အုပ် ပ က တ ပ်မကတ ာ ် ( ကည််း/ ကရ/ ကလ)မှ ပူ်းကပ င််းက ဆာ ငရ်ွ က်န ုငက်ရ်း 

ဆက်သ ယ်ရန် သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်ကာ က ယ်က စာင် ကရှာ က်ကရ်း လုပ် ငန််းကကာမ်တီ 

နှင ပ်ူ်းကပ င််း ကဆ ာင်ရွက် ရမည်၊ 

 (ဋ) တ ပ်မကတာ် အကဆာ က် အအုံ/ တ ပ်နယ် မ ာ်း တ  င် သဘာဝကဘ ်းက  ကရာကပ် က 

အရပ်ဘက် သဘာဝက ဘ်း အနတရာ ယ်ဆ ုင်ရ ာ စီမံခန  ်ခ  မှုအြ  ွံ့မ  ာ်းမှ ကူ ညီပူ်းကပ င် ်း 

ပံ ပ ု်းကရ ်းအတ  က် သက် ဆ ုင်ရာ တ  ု င််းက ေသက ကီ်း/ ပပည်န ယ်အ ဆင ် သ ဘာဝကဘ ်း 

အနတရာ ယ်ဆ ုင်ရ ာ စီမံ ခန  ်ခ  မှုအြ  ွံ့နှင ် တ  ုင််းစ စ်ဌာနခ  ပ်မ  ာ်း ၏ သ ဘာဝကဘ ်း 

က ာ က  ယ ် က စ ာ င ်  က ရ ှ ာ က ် က ရ ်း စ ီ မ ံ ခ န ်  ခ   မ ှု လ ု ပ ် င န ် ်း က က ာ ် မ တ ီ န ှ င  ်  ည   န  ှု င ် ်း ပ ူ ်း က ပ  င ် ်း 

ကဆာငရ်ွက်ရ မည် ။ 
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အခန ်း(၇ ) 

သ ာဝ ဘ ေးဘ လ ာ ပေါေးဘ ရေးဆ ုင် ရာ  ပ ေး ဘပေါင်ေးဘဆာ ငရွ် ် မှုမ ာေး 

ကမဘ လံို်းဆိိုင ရ ပူ်းနပါင ်း နဆ င ရွက မှု  

၇၂။ မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ကြ္ာလံို်းဆ ိုငရ်ာ ြူခဘာငြ် ာ်း၊ 

ခေသတ င််းြူခဘာင်ြ ာ်းနှင အ်ညီ န ိုငင်တံကာနှင ် ူ်းခ ေါင််း၍ အခကာင်အထည်ခြာခ်ဆာငရ် က် 

လ က်ရှ  ေါသည်။ ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ်ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်း ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာင် 

(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) (၂၀၁၅-၂၀၃၀)သ ည် ကြ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာ 

ြူခဘာငတ်စ်ြိုမြစ် ေါသည်။ ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာင်သည် ယ ိုဂ ိုြခူဘာင်လို ်ငန််းစဉ် (၂၀၁၀-၂၀၁၅) 

အခတ ွေ့အကကံ ြ ာ်းက ိုအခမြြံ၍ ကြ္ာ န ိုင်ငံြ ာ်းအခနမြင ် (၁၅)နှစ်တာကာလအတ င််း သဘာဝ 

ခဘ်းခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြြ ာ်းခလ ာ ြ မ ီ်း ခဘ်းေဏ်ကကံ ကကံ ြံန ိုင်သည ် ကြ္ာ န ိုင်ငြံ ာ်းမြစ် 

ခစရန် ရညရ် ယ၍် ကြ္ာ အဆင ရ်ည်ြှန််းြ က်(၇)ြိုနှင  ် ဦ်းစာ်းခ ်းလို ်ငန််းစဉ်(၄)ရ ် ြ ြှတ်ြ   ေါ 

သည်။ ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာငက် ို အခကာငအ်ထည်ခြာရ်န်အတ က် ဦ်းစာ်းခ ်းလို ်ငန််းစဉ် (၄)ြိုြှာ 

ခအာက် ေါအတ ိုင််းမြစ် ေါသည်- 

 (က) ခဘ်းအနတရာယ်မြစ်  ာ်းက ခရာကြ်ှုြ ာ်းအာ်း သ မြင်သခဘာခ ေါက်နာ်းလည်မြင််း၊ 

 ( ြ ) ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းအခ ေါ် စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုြ ာ်းခဆာင်ရ က်န ိုငရ်န် ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ  

အို ်ြ   ်က  ်က ြှု   ိုြ ိုအာ်းခကာင််းလာခစမြင််း၊ 

 ( ဂ ) ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းြှရင်ဆ ိုင်တံိုို့မ န်န ိုင်ခရ်းအတ က် ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်  

ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြခလ ာ ြ ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း၌ ရင််းနှီ်းမြြှ  ်နှံြှုြ ာ်းခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

(ဃ) ထ ခရာက်ခသာ တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်းအတ က် ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာကက  တင် 

မ ငဆ်င်ြှုလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်မြင််းနှင ် မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းနှင ် မ န်လည် 



146 

၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

တည်ခဆာက်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို   ိုြ ိုခကာင််းြ န်ခအာင် မ န်လည်တည်ခဆာက် 

မြင််းတ ိုို့မြင ်   ိုြ ိုတ ို်းတက်လာခစရန် ခဆာငရ် က်မြင််း၊  

၇၃။ ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာင်ရလေ်နှင ် ရညြ်ှန််းြ က်ြ ာ်းက ရာက်ရှ န ိုငခ်စရန်အတ က် ကြ္ာ အဆင ် 

တ ို်းတက်ြှုအက မြတ်မြင််းက ို အည န််းက န််းြ ာ်းမြင ် တ ိုင််းတာခဆာငရ် က်လ က်ရှ  ေါသည်။ ဆန်ေ ိုင််း 

ြူခဘာငအ်ရ န ိုငင်ံအသီ်းသီ်း၏ ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင  ်လူခသဆံို်း/ခ  ာက်ဆံို်းြှု၊ ထ ြ ိုက်ေဏ်ရာရြှု၊ 

ခဘ်းသင ်သူဦ်းခရြ ာ်းခလ ာ ြ ရန်၊ ခဘ်းအနတရ ာ ယ်ခ ကာင ်စီ်း  ာ်းခရ်းဆ ိုင်ရာ တ ိုက်ရ ိုက်ဆံို်းရံှု်းမှုြ ာ်း 

နှင  ် အခမြြံအခဆာက်အအံို ထ ြ ိုက်  က်စီ်းြှုြ ာ်းက ိုခလ ာ ြ ရန်၊ ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက် 

ဆံို်းရံှု်းန ိုင်ခမြ ကလျှာ ခ ကရ ်းလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် ြ တ်ြက်အြ  ွံ့အစ ည််းမ  ာ်းနှင ် ူ်းခ ေါင််း ခဆာငရ် က်ြှုက ို 

မြြှင ်တင်ရန်နှင  ် ကက  တင်သတ ခ ်းစနစ်ြ ာ်း အဆင မ်ြြှင ်တငခ်ဆာငရ် က်ရန်အတ က် အည န််းက န််း 

(Indicator) (၃၈)ြို ခြာထ်ိုတ်ထာ်း ေါသည်။ န ိုင်ငအံလ ိုက် ခဘ်းအနတရာယ်ခ ကာင ် ထ ြ ိုက်ြ  သည ် 

ကဏ္ဍြ ာ်းနှင  ် ပပန်လ ည် ထူကထ ာင်မှု နှ င ် စီမံခ က် မ ာ်းကရ်းဆ   မှုအကပခ အ ကနမ ာ်းက ု သက်ဆ ိုင်ရာ 

အည န််းက န််းြ ာ်းတ င် Online ြှတစ်ဆင ် မြည ်သ င််းရ ေါသည်။ ဆန်ေ ိုင််းြူခဘာင် ခစာင ် ကည ် 

ခလ လာခရ်း Website: https://sendaimonitor.unisdr.org/ သ ိုို့ မြည ်သ င််းမ ီ်း ခဘ်းအနတရာယ် 

ခ ကာင  ် ထ ြ ိုက်ဆံို်းရံှု်းန ိုငခ်မြကလျှာ ခ  ကရ်းဆ ိုင်ရာ ကိုလသြဂဂရံို်း (United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction - UNDRR)သ ိုို့ Online ြှတစ်ဆင ် အစီရင်ြံမြင််းက ို နှစ်စဉ် တငသ် င််း 

ခဆာငရ် က်ရ ေါသည်။ မြန်ြာန ိုငင်ံအခနမြင ် လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာ 

ြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဦ်းစီ်းဌာနသည် ကဏ္ဍအလ ိုက်ဝန်ကကီ်းဌာန 

ြ ာ်း/ဦ်းစီ်းဌာနြ ာ်း၊ တ ိုင််းခေသကကီ်း/မ ည်နယ်ြ ာ်း၊ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ခ် ေါင််းစ ်ညြှ န ှုင််း၍ ဆန်ေ ိုင််း 

ြူခဘာင်၏ ကြ္ာ အဆင ် န််းတ ိုင်(၇)ရ ် ေါ အည န််းက န််းြ ာ်းအလ ု က်က ဘ်း က ကာင ်ထ ခ ု က်ပ က်စီ ်း၊ 

ဆံု်းရံှု်းမှုစာရင််းမ  ာ်း၊ လု ပ် ငန််းကဆ ာင်ရွ က်မှု အကပခအကနမ ာ်းက ု ပြည ် သ င််း ၍ UNDRR သ ု  Online 

တ စ်ဆင  ်အစီရင်ခံတ င် သ င််း လ က်ရှ ပ  သ ည် ။  

https://sendaimonitor.unisdr.org/
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အ ဆီ ယံသဘ ဝနဘ်း အန္တရ ယ ဆိိုင ရ စီမခံန  ခွွဲမှုနက  မတီ (ASEAN Committee on Disaster 

Management-ACDM) န္ှင   ပ ေးဘပေါငေ်း နဆ င ရွက မှု 

၇၄။ အာဆီယံ၏  င်ြအသ ိုက်အဝန််းကကီ်း (၃)ရ ်မြစ်သည်  အာဆီယံလံိုခြံ ခရ်းအသ ိုက်အဝန််း    

(ASEAN Security Community)၊ အာဆီယံစီ်း  ာ်းခရ်းအသ ိုက်အဝန််း(ASEAN Economic 

Community)နှင်  အာဆီယံလူြှုခရ်း-ယဉ်ခက ်းြှုအသ ိုက်အဝန််း (ASEAN Socio-Cultural 

Community-ASCC) တ ိုို့အနက် သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုက စစရ ်ြ ာ်းသည် 

အာဆီယံ လူြှုခရ်း-ယဉ်ခက ်းြှုအသ ိုက်အဝန််း၏လို ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတ င်  ေါဝင ်ေါသည်။ အာဆီယံ 

ခေသတ င််း သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်စီြံြနိ်ု့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ထ ခရာက်စ ာခဆာငရ် က်ရန်အတ က် 

အာဆီယံသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုခကာြ်တီ (ASEAN Committee on Disaster 

Management-ACDM) က ို ၂၀၀၃ ြိုနှစ်တ င် စတငြ်  ွေ့စည််းြ   ေါသည်။ ACDM သည် သဘ ာဝ 

ခဘ်းေဏ်ရင်ဆ ိုငတ်ံိုို့မ န်န ိုငစ် ြ််းရှ သည ် အာဆီယံလူြှုအသ ိုက်အဝန််း မြစ်ခ ေါ်လာခစခရ်းနှင ် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုကဏ္ဍြ ာ်းအာ်းလံို်းတ င်  ူ်း ေါင််းခဆာင်ရ က်ြှု တ ို်းမြြှင ်ခရ်း 

တ ိုို့က ို ခဆာင်ရ က်ရန်မြစ် ေါသည်။  

၇၅။ မြန်ြာန ိုင်ငံအခနမြင ် လူြှု၀န်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

၀န်ကကီ်းဌာနခအာကရ်ှ  ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုဦ်းစီ်းဌာနသည် မြန်ြာန ိုင်ငကံ ိုယ်စာ်း ACDM 

တ င် အဓ ကဆက်သ ယ်ခဆာငရ် က်သည ် ဦ်းစီ်းဌာနအမြစ် တာဝန်ယူခဆာင်ရ က်လ က်ရှ  ေါသည်။ 

ACDM ၏ ြူအရ အြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်းသည် ACDM Senior Official Meeting- SOM Level အဆင ်မြင ် 

အရာရှ ကကီ်းြ ာ်းအဆင် အစည််းအခဝ်းနှင ် အမြာ်းဆက်စ ်အစည််းအခဝ်းြ ာ်းက ို န ိုင်ငအံလ ိုက် 

အကခရာစဉ်အရ အလှည ်က ဥကကဋ္ဌအမြစ်တာဝန်ယ၍ူ တစ်နှစ်လ င်(၂)ကက ြ် က င််း မ  လို ်လ က် 

ရှ  ေါသည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံသည် အလှည ်က ဥကကဋ္ဌအမြစ် ၂၀၀ ၉ ခုန ှစ်နှင ် ၂၀၁၉ ြိုနှစ်တ  ု တ င် 

တာဝန်ယူခဆာငရ် က်ြ   ေါသည်။ 
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၇၆။ ACDM ၏ အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငတံစ်န ိုင်ငံအခနမြင ် မြန်ြာန ိုင်ငသံည် အမြာ်းအြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်း 

နှင အ်တူ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ခအာက် ေါလို ်ငန််းြ ာ်းတ င်  ူ်းခ ေါင််း ေါဝင် ခဆာငရ် က် 

လ က်ရှ  ေါသည်- 

( က) သဘ ဝ နဘ်းစီမံခန  ခွွဲမှုန္ှ င   အနရ်းနပေါ်တံို မပန မှုဆိိုင ရ  လိုပ ငန ်း အစီအစ ဉ  

(Agreement on Disaster Management and Emergency Response -AADMER 

Work Program) အတွ က  ပူ်းနပါင ်း နဆ  င ရွက မှု။        AADMER လို ်ငန််းအစီအစဉ် 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅)တ င ် ဦ်းစာ်းခ ်းအစီအစဉ်(၅)ရ  ် (ခဘ်းမြစ်န ိုင်ခမြဆန််းစစ်ခလ လာ 

ခရ်းနှင ် ခစာင ် ကည ်သံို်းသ ခ်ရ်း၊ ကက  တင်ကာက ယ်ခရ်းနှင  ် ခလ ာ  ေါ်းခစခရ်း၊ 

ကက  တငမ် င်ဆင်ခရ်းနှင ် တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က်ခရ်း၊ ခဘ်းေဏ်ကကံ ကကံ ြံန ိုင်ခသာ 

မ န်လည်ထခူထာငခ်ရ်း၊ ကြ္ာ အဆင ်ဦ်းခဆာင်ြှုခ ်းခရ်း) က ို ခြာထ်ိုတ်ခရ်းဆ   

ထာ်း ေါသည်။ အဆ ို ေါ ဦ်းစာ်းခ ်းအစီအစဉ်(၅)ရ ်က ို ထ ခရာကစ် ာ အခကာင် 

အထည်ခြာန် ိုငရ်န်အတ က် ACDM အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငံြ ာ်း ေါဝငခ်သာ လို ်ငန််းအြ  ွေ့(၃)ြ  ွေ့ 

က ို ြ  ွေ့စည််းထာ်းမ ီ်း မြန်ြာန ိုင်ငအံခနမြင ် ကက  တငမ် ငဆ်ငခ်ရ်း၊ တံိုို့မ န်ခဆာင်ရ က် 

ခရ်းနှင်  မ န်လည်ထူခထာင်ခရ်းလို ်ငန််းအြ  ွေ့တ င် ြခလ်းရှာ်းန ိုင်ငံ၊ စကဂာ ူန ိုင်ငံတ ိုို့ 

နှင် အတူ  ူ်းတ   ဥကကဋ္ဌအမြစ် တာ၀န်ယခူဆာင်ရ က်လ က်ရှ မ ီ်း ကက  တငက်ာက ယ်ခရ်း 

နှင်  ခလ ာ  ေါ်းခစခရ်းလို ်ငန််းအြ  ွေ့တ င် အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငအံမြစ်  ေါဝငခ်ဆာင်ရ က်လ က်ရှ  

 ေါသည်။ 

( ြ) သဘ ဝ နဘ်းက ယ ဆ ယ နရ်းန္ှင   အနရ်းန ပေါ်တ ံို မပန နရ်း လိုပ ငန ်းမျ ်း န ဆ င ရွက  

န္ိိုင နရ်း န ဒသတွ င ်း အသင  စီစဉ  ထ ်းရိှန္ိို င ရန  စံသတ မှတ ထ ်း န သ  လိုပ ငန ်း  

နဆ င ရွက မှု လိုပ ထံို်း လိုပ န ည ်း မျ ်း (Standard Operating Procedure for 

Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief 
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and Emergency Response Operations - SASOP)။         သဘာဝခဘ်း 

ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ်အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်း ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းအတ က် 

ခရ်းဆ  ထာ်းရှ ခသာ စံသတ်ြှတ်ထာ်းခသာလို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း (SASOP)က ို 

အာဆီယံအြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်းသည် လို ်ငန််းလြ််းည န်အမြစ် အသံို်းမ  ရန်မြစ်မ ီ်း 

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 

Management (AHA Centre) က အြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငံြ ာ်းအ ကာ်း ညြှ န ှုင််းြ  တ်ဆက် 

ခဆာငရ် က်ရြည်မြစ် ေါသည်။ ဤ စသံတ်ြှတ်ထာ်းခသာလို ်ထံို်းလို ်နည််း(SOP) 

တ င် (၁) သဘာဝခဘ်းကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းတ င် အာဆီယံ 

အဆင  ်အစီအစဉ်ြ ာ်းတည်ခထာင်ရန်အတ က် လြ််းည န်ြ က်ြ ာ်းနှင ် သတ်ြှတ် ံိုစံ 

ြ ာ်း၊ (၂) သဘာဝခဘ်းကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ်အခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းြ ာ်းတ င ်  ူ်းခ ေါင််း 

ခဆာငရ် က်ရန်အတ က်လို ်ငန််းအဆင ်ြ ာ်းနှင ် လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း၊ (၃)အရ ်ဘက် 

နှင  ် စစ်ဘက်ြ ာ်း၏   ိုင်ဆ ိုင်ြှုနှင ် စ ြ််းခဆာငရ်ညြ် ာ်း အသံို်းမ  န ိုငခ်ရ်းနှင ် ကူညီ 

  ံ  ို်းန ိုငခ်ရ်းအတ က်လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း၊ (၄) သဘာဝခဘ်းဆ ိုင်ရာ အခရ်းခ ေါ် 

တံိုို့မ န်ြှုြ ာ်းအတ က် အာဆီယံအဆင ်သဏဌာန်တူခလ က င် ြန််း (ARDEX)က ို 

အြ  န်ကာလသတ်ြှတ်၍ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းနည််းလြ််းြ ာ်း ေါရှ  ေါသည်။မြန်ြာန ိုင်ငံ 

အခနမြင ်ခေသတ င််းသဘာဝခဘ်းမြစ်  ာ်းြှုြ ာ်းတ င် အာဆီယံ၏ လို ်ထံို်းလို ်နည််း 

ြ ာ်းနှင ်အညီ ခဆာငရ် က်န ိုငခ်ရ်းမ င်ဆငထ်ာ်းရှ  ေါသည်။ 

အ ဆီ ယံ သဘ ဝနဘ်းစီ မံခန  ခွွဲမှု ဆိိုင ရ  လူ သ ်းချင ်းစ  နော မှုအကူ အ ညီနပ်း နရ်း ည ိန္ိှု င ်းမှုဌ န 

(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management-

AHA Centre)န္ှင  ပ ေးဘပေါင် ေး နဆ င ရွက မှု 

၇၇။ AADMER သခဘာတူစာြ   ်၏ အြန််း(၂၀) ေါ မ ဋ္ဌာန််းြ က်အရ  အာဆီယံအြ  ွေ့ဝင်န ိုင်ငံ  
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ြ ာ်းက အာဆီယံသဘာဝခဘ်းစီြံြနို့်ြ  ြှုဆ ိုင်ရာ လူသာ်းြ င််းစာနာြှုအကူအညီခ ်းခရ်း ညြှ န ှုင််းြှု 

ဌာန ထူခထာငခ်ရ်းဆ ိုင်ရာ သခဘာတူစာြ   ်က ို အင်ေ ိုနီ်းရှာ်းန ိုင်င၊ံ ဂ ာကာတာမြ  ွေ့တ င် ၂၀၁၁ 

ြိုနှစ်၊ န ိုဝငဘ်ာလ (၁၇)ရက်ခနို့တ င် က င််း မ  လို ်ြ  သည ် (၁၉) ကက ြ်ခမြာက် အာဆီယံ 

ထ  ်သီ်းအစည််းအခဝ်း၌ လက်ြှတ်ခရ်းထ ို်းအတည်မ  ၍ စတငထ်ူခထာင်ြ   ေါသည်။ AHA Centre 

ထူခထာင်မြင််း၏ ရည်ရ ယ်ြ က်ြှာ သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနှင ် အခရ်းခ ေါ် တံိုို့မ န်ြှုြ ာ်းတ င် ခေသ 

ဆ ိုင်ရာ  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ြှု မြြှင ်တငန် ိုငရ်န်နှင ် ကိုလသြဂဂအြ  ွေ့ဝင် န ိုင်ငံြ ာ်း၊ အလှျူရှင်န ိုငင်ံြ ာ်း၊ 

န ိုငင်တံကာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင  ် အာဆီယံန ိုငင်ံြ ာ်းအ ကာ်း ညြှ န ှုင််း ူ်းခ ေါင််း ခဆာငရ် က်ြှုြ ာ်း 

မ  လို ်ခ ်းရန်မြစ် ေါသည်။  

၇၈။ AHA Centre ၏လို ်ငန််းြ ာ်းလည် တ်န ိုငခ်ရ်းအတ က် အာဆီယံအြ  ွေ့ဝင်န ိုငင်ြံ ာ်း နှစ်စဉ် 

ရန် ံိုခင ြ ာ်းထည ်ဝငလ် က်ရှ  ေါသည်။ 

၇၉။ ရန် ံိုခင ထည် ၀ငမ်ြင််းမြင်  အြ  ွေ့ဝငန် ိုငင်တံစ်န ိုင်ငံတ င် အခရ်းခ ေါ်အခမြအခန မြစ်  ာ်း ေါက 

အြ  ွေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာ်း၏သခဘာတူညီြှုမြင်  လူသာ်းြ င််းစာနာခထာက်ထာ်းြှု အကူအညီြ ာ်းက ို 

ခထာက် ံ ခ ်းမြင််း၊ ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံန်ို့ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းတ င် ခဆာငရ် က်ခနရသူြ ာ်းအာ်း 

စ ြ််းခဆာင်ရည်မြြှင် တင်သည်  သငတ်န််းြ ာ်းခ ်းမြင််းနှင်  လ ိုအ ်သည် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ရရှ န ိုင်ရန် 

ညြှ န ှုင််းခ ေါင််းစ ်ခ ်းမြင််းစသည်  အက   ်းခက ်းဇူ်းြ ာ်းရရှ  ေါသည်။ ထ ိုို့အမ င် ခဘ်းအနတရာယ် 

မြစ်  ာ်းြှုြ ာ်းနှင်  တ်သက်၍ လ ိုအ ်သည်  ဆန််းစစ်ခလ လာြှုြ ာ်းနှင် အခရ်းခ ေါ် တံိုို့မ န်ြှုြ ာ်း 

ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န် အာဆီယံအခရ်းခ ေါ်တံိုို့မ န်ခရ်းနှင်  ဆန််းစစ်ခလ လာခရ်းအြ  ွေ့ ASEAN-

Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT) က ိုလည််း ခေသတ င််း 

အဆင် တ င ် ြ  ွေ့စည််းထာ်း ေါသည်။ အာဆီယံန ိုငင်ြံ ာ်းအတ င််း ခဘ်းအနတရာယ်က ခရာက်သည်  

အြ  န်ြ ာ်းတ င် အခရ်းခ ေါ်လူသာ်းြ င််းစာနာြှုအကူအညီြ ာ်း ံ   ို်းခ ်းန ိုငခ်ရ်းနှင်  ဆန််းစစ်ခလ လာ 

ြှုြ ာ်း ခဆာင်ရ က်န ိုင်ခရ်းအတ က်  ASEAN-ERAT အြ  ွေ့က ို   ခဘ်းမြစ်  ာ်းရာန ိုင်ငံသ ိုို့  အြ  န်နှင်   
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တစခ်မ ်းညီ ခစလ တ်ခ ်းလ က်ရှ  ေါသည်။ 

၈၀။ ထ ိုို့အမ င ် အာဆီယံခေသတ င််း ခဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းမြစ်  ာ်း ေါက ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် 

ခထာက် ံ ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းက ို ထ ခရာက်မြန်ဆန်စ ာ ခဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က် အာဆီ ယံသဘ ာ ၀ 

ကဘ ်း အကရ်း ကပေါ်ကထာက် ပံ ပ ု ကဆာ ငက်ရ်းစ နစ ် Disaster Emergency Logistic System for ASEAN- 

DELSA က ို ၂၀၁၂ ြိုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ (၇)ရက်ခနို့တ င် စတငအ်ခကာင်အထည် ခြာ်ခဆာင်ရ က်ြ   ေါ 

သည်။ DELSA စီြံက န််းအရ ကယ်ဆယ်ခထာက် ံ ခရ်း စစည််းြ ာ်းက ို ြခလ်းရှာ်းန ိုင်ငံ၊ ဆူဘန််းမြ  ွေ့ 

တ င် ဗဟ ိုသ ိုခလှာင်ရံို တစ်ြိုြ င် လှစ်၍ သ ိုခလှာင်ထာ်းမ ီ်း အရန်သ ိုခလှာင်ရံိုြ ာ်းက ို ထ ိုင််းန ိုင်ငံ၊ 

ြ   င််းနတ်နှင ် ြ လစ်  ိုင်န ိုငင်၊ံ က ာဇိုန်မြ  ွေ့ (Quezon City) တ ိုို့တ င် အသီ်းသီ်းတည်ခဆာက်၍ 

ကယ်ဆယ်ခထာက် ံ ခရ်း စစည််းြ ာ်း သ ိုခလှာငထ်ာ်းရှ  ေါသည်။  

ကိုလ သမင်္ဂန္ှင   န္ိိုင ငတံ က အြွွဲြို့အစ ည ်းမျ ်း ပူ်း နပါင ်းနဆ  င ရွက မှု 

၈၁။ န ိုငင်တံစ်န ိုင်ငတံ င် ခဘ်းအနတရာယ်ကကံ ခတ ွေ့ရ ေါက ထ ခရာက်စ ာ တံိုို့မ န်ခဆာငရ် က်ရန် 

လူသာ်းြ င််းစာနာခထာက်ထာ်းြှုအကူအညီြ ာ်းခ ်းန ိုငခ်ရ်းရည်ရ ယ်၍ န ိုငင်ခံတာန်ှင ် ကိုလသြဂဂ၊ 

န ိုငင်တံကာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းအ ကာ်း ဥ ခေအရစည််းခနှာင်ထာ်းမြင််းြဟိုတ်ဘ  အကူအညီခ ်း 

အ ်ရြည်ဟူသည ် ြူခဘာင်ရှ  ေါသည်။  

၈၂။ မြန်ြာန ိုင်ငရံှ  လူသာ်းြ င််းစာနာခထာက ်ံ ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းတ င်  ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ရန် 

Humanitarian Country Team (HCT)က ို Humanitarian Coordinator(HC) ခြေါင််းခဆာင်ြှု 

မြင ခ်ဆာငရ် က်လ က်ရှ  ေါသည်။ HCT တ င် လူသာ်းြ င််းစာနာခထာက်ထာ်းြှုလို ်ငန််းြ ာ်း 

ခဆာငရ် က်ခနခသာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း ေါဝင်မ ီ်း အဓ ကအာ်းမြင ် အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းအတ င််းနည််း ညာ 

ဆ ိုင်ရာ ်ူးခ ေါင််းခဆာင်ရ က်ြှုနှင  ် အစ ို်းရ၊ ဌာနဆ ိုငရ်ာအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းအ ကာ်း ဆက်သ ယ်ညြှ န ှုင််း 

ခဆာငရ် က်ခ ်း ေါသည်။ ကိုလသြဂဂနှင ် န ိုငင်တံကာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းက ခဆာငရ် က်လ က်ရှ ခသာ 

လို ်ငန််းကဏ္ဍြ ာ်းြှာက အာက် ပ အတ  ု င််းပ ြစ်ပ သ ည်-  
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(က) အခရ်းခ ေါ်အြ ိုအကာရရှ ခရ်းကဏ္ဍ 

( ြ)  က န််းြာခရ်းကဏ္ဍ 

( ဂ)  ညာခရ်းကဏ္ဍ 

(ဃ) အသက်ခြ ်းဝြ််းခက ာင််းကဏ္ဍ 

( င) စြန််းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုနှင ် စြန််းအတ င််း ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်ြှုလို ်ငန််း  

( စ)  ခရနှင  ်တစ်က ိုယ်ခရသနို့်ရှင််းခရ်းလို ်ငန််း 

(ဆ) အစာအာဟာရလို ်ငန််း 

( ဇ) အစာ်းအစာြဟိုတ်ခသာ  စစည််းြ ာ်းခထာက ်ံ ခရ်းလို ်ငန််း 

( ဈ) ကာက ယ်ခစာင ်ခရှာက်ခရ်းလို ်ငန််း  

၈၃။ အဆ ို ေါ လို ်ငန််းကဏ္ဍြ ာ်းခဆာင်ရ က်ရန်အတ က် အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းအ ကာ်း United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(OCHA) က  ကာ်းြံအမြစ် 

ဆက်သ ယ်ညြှ န ှုင််းခ ်း ေါသည်။ လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင  ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာနသည် ခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုလို ်ငန််းြ ာ်းနှင ် လူသာ်းြ င််းစာနာခထာက် ံ မြင််း 

လို ်ငန််းြ ာ်းက ို ကိုလသြဂဂအြ  ွေ့အစည််းြ ာ်း၊ န ိုင်ငတံကာအစ ို်းရ ြဟိုတ်ခသာ အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းနှင ် 

ဆက်သ ယ် ူ်းခ ေါင််းခဆာငရ် က်လ က်ရှ  ေါသည်။ ထ ိုသ ိုို့ ဆက်သ ယ် ူ်းခ ေါင််းမြင််းက ို သဘာဝခဘ်း 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံနိ်ု့ြ  ြှုနည််းဥ ခေြ ာ်း (၂၀၁၅)၊ အြန််း(၁၀)ပ  န ုငင်ံ တ ကာအ ကူအ ညီကပ်း သူ 

မ ာ်းနှင  ် ဆက် သ ယ်ပူ်း ကပ င််းကဆာ ငရ်ွက်ပခ င််းက ဏ္ဍတ င် ခြာမ် ထာ်းသ ည ် လုပ်ငန််း မ  ာ်းနှင ် 

သက်ဆ ိုငရ်ာလို ်ငန််းခကာြ်တီြ ာ်း၏ လို ်ငန််းတာဝန်ခြာ်မ ြ က်ြ ာ်းနှင အ်ညီ ခဆာငရ် က် 

ရြည်။ 
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မပည တွင ်း လ မှု ဘရေး အ သငေ်းအဖ ွဲွဲ့ မ ာေး၊အစိို်းရမဟို တ နသ အြွွဲြို့ အစ ည ်းမျ ်း န္ှင  ပ ေးဘပေါ ငေ်း ဘဆာ ငရွ် ် မှု  

၈၄။ တရာ်းဝင်အသ အြှတ်မ  ထာ်းခသာ မ ည်တ င််းလူမှုကရ်းအသင််းအြ  ွံ့မ ာ်း၊ အစ ို်းရြဟိုတ်ခသာ 

အြ  ွေ့အစည််းြ ာ်းသည် ခအာက်ခြာ်မ  ေါ သဘာ ဝကဘ ်းက လ ာ ပ ်းကရ ်းလုပ် ငန််းမ ာ်းနှင ် လူသာ်းခ  င််း 

စာနာကထ ာက် ထာ်းမှု အကူအ ညီကပ်းက ရ်း လုပ်င န််း မ ာ်းတ  င် လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယခ်ရ်းနှင ် 

မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ ခနမ ည်ခတာ၊် တ ိုင််းခေသကကီ်း/ မ ည်နယ်၊ ြရ ိုင်၊ မြ  ွေ့နယ် 

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနို့်ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင ် ြ  တ်ဆက်၍ ပူ်းကပ င််း ေါဝင် က ဆာ ငရ်ွက်န ိုင် 

 ေါသည်-  

(က) ရပ်ရွာအကပခ ပပ  သဘာဝကဘ ်းအနတရာ ယ်ကလ  ာ ပ  ်းသက် သာကစကရ ်းဆ  ု ငရ်ာ ခဆ ်းခန ်း 

ခဟာခမ ာ   ြ ာ်းနှင  ် သဘာဝခဘ်းအသ  ညာခ ်းလို ်ငန််းြ ာ်းတ င်  ူ်းခ ေါင််း 

ကဆာငရ်ွက်ပခ င််း၊  

( ြ) သဘာ ၀ကဘ်း အနတရ ာယ် တံိုို့မ န်ခရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းနှင ်စ ်လ ဉ််း၍ ကက  တငဇ်ာတ်တ ိုက် 

ခလ က င ်ြှုြ ာ်း ခဆာငရ် က်ရာတ င်  ူ်းခ ေါင််း ေါဝငမ်ြင််း၊  

( ဂ) သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအတ က် လ ိုအ ်ခသာသငတ်န််းြ ာ်းရရှ န ိုငခ်ရ်း ည  န ှုင််းတ ငပ် ပ 

ခဆာငရ် က်မြင််း၊  

(ဃ) ရပ်ရွာအကပခပပ သဘာ၀ကဘ်းအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစီမံခန် ခ  မှု လုပ်ငန််းမ ာ်းက ု ထ ကရာက်စ ာ 

ကဆာငရ်ွက်န ု ငက်ရ်းအတ  က် သဘာ ၀ကဘ်း အနတရ ာ ယ်ကလ  ာ ပ  ်းကရ်း ကစတ နာ ၀န်ထ မ််း 

အြ  ွံ့မ ာ်း ြ  ွံ့စည််းရာတ င် ေါဝင်မြင််း၊ 

( င) ြ ြ တ ိုို့အြ  ွေ့အခမြမ  ရာခေသတ င် မြစ်  ာ်းန ိုငြ် ယ်ရှ ခသာ ခဘ်းအြ   ်းအစာ်းြ ာ်းနှင ် 

ခဘ်းလ တ်ရာခနရာြ ာ်းစာရင််းမ  စိုမြင််း၊သဘာဝခဘ်းတံိုို့မ န်ြှုအတ က်အရင််းအမြစ် 

ြ ာ်း  ရှာခြ ခြာထ်ိုတ်မြင််းတ ိုို့တ င်  သက်ဆ ိုင်ရာ  သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီြံ  

ြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ြ ာ်းနှင  ်ူ်းခ ေါင််း ေါဝင်မြင််း၊    
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( စ) လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်ခရ်းနှင ် မ န်လည်ခနရာြ ထာ်းခရ်းဝန်ကကီ်းဌာနြှ သဘာဝ 

ကဘ ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာသ တ င််းအခ က် အလ က်ြ ာ်း၊ မ ည်သူသ ိုို့အသ ခ ်း ထိုတ်မ န် 

ြ က်ြ ာ်း၊ မ ု်းကလဝ သနှ င်  ဇလကဗေညွှန် ကာ်းမှု ဦ်း စီ်း ဌာနမှ ကက  တ ငသ် တ  ကပ်းခ  က် 

မ ာ်းအာ်း အ မ ာ်းပပည် သူ အခ  န်နှင တ်စခ်မ ်းည ီ သ ရှ န ုငက်ရ်းအတ  က်  ူ်းခ ေါင််းပြန်  ကဝ 

သတ  ကပ်းန  ှု်းကဆာက် ပ်းပခင် ်း၊ 

 (ဆ) သဘာ ၀ကဘ်း အနတရ ာယ် ပြစ်ပ ာ်းက နစ ဉ ် ရှာခြ ကယ်ဆယခ်ရ်းလို ်ငန််းြ ာ်းအာ်း 

 ကူညီခဆာင်ရ က်မြင််း၊ အကရ်း ကပေါ် အ ကူအ ညီကပ်း ပခ င််းနှင  ် ခဘ်းလ တ်ရာခနရာသ ိုို့ 

 ခရွှေွေ့ခမ ာင််းမြင််း၊ ထ ြ ိုက်ေဏရ်ာရသူြ ာ်းအာ်း ခရှ်းဦ်းသူနာမ  စိုမြင််းလို ်ငန််းြ ာ်းတ  င် 

  ူ်းခ ေါင််းခဆာင်ရ က်မြင််း၊ 

( ဇ) ကယ်ဆ ယ်ကရ်း နှင်  အက ရ်း ကပေါ်အကူ အညီက ထာ က်ပံ ကရ်းလုပ် ငန််းမ ာ်းက ု လ ငပ်မ န်  

ထ ကရာက်စ ာ ကဆာင်ရွက်န ု င်ကရ်းအတ က် သက်ဆ ု င်ရာ အစ ု်းရဌာန၊ အစ ု်းရ 

အြ  ွံ့အစည််းမ  ာ်းနှင ်အတူ ြ ြ တ ိုို့၏ ပစစည််းက ရ ယာအရင််းအမြစ်ြ ာ်းနှင်  လူ အင် အာ ်း 

မ ာ်းက ို ထည ်သ င််းအ သုံ်းပပ ခဆာငရ် က်ပခ င််း၊   

( ဈ) သဘာ ၀ကဘ်း အနတရ ာယ်ပ ြစ်ပ ာ်းဖ ပီ်းကန ာ က် စာ်းန ပ်ရ ကခာခထာက် ံ မြင််း၊ လူသုံ်း ကု န် 

ပစစည််းခထာက ်ံ မြင််း၊ လ ိုအ ် ေါက ယာ ယီခ ု လံှု ရာကနရ ာမ  ာ်း သ ု  ပ ု ကဆ ာ ငက်ပ်းပခ င််း 

လုပ်ငန််း မ  ာ်းတ င် သက်ဆ ိုင်ရာ သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအြ  ွေ့ 

ြ ာ်းနှင  ်ညြှ န ှုင််း ူ်းခ ေါင််း ခဆာငရ် က်မြင််း၊ 

(ည) သဘာ ၀ကဘ်း အနတရ ာယ်ပ ြစ်ပ ာ်းဖ ပီ်းကန ာ က် ကဏ္ဍအလ ိုက် ပပန်လ ည် ထူက ထာငက်ရ်း 

နှင်  ပပန်လ ည်တည်က ဆာ က်ကရ်း လုပ်ငန််း မ  ာ်း ခဆာင်ရ က်ရာတ င ်ူ်းခ ေါင််း ေါဝငမ်ြင််း။ 
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၂၀ ၂၂ ခ ုနှစ်၊ စက်တ င် ဘာ လ 

နနောက ဆ က တွွဲမျ ်း  

(က) အြ   ်းသာ်းသဘာဝခဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြြံန်ို့ြ  ြှုခကာ်ြတီြ  ွေ့စည််းြှုနှင  ်

လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်း  

( ြ ) သဘာဝခဘ်းစီြံြနိ်ု့ြ  ြှုအတ က် တ ်ြခတာ်ြှြ  ွေ့စည််းထာ်းြှုနှင ်လို ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်း 

( ဂ) သဘာဝခဘ်းက ခရာက်မ ီ်းခနာက်   က်စီ်းဆံို်းရံှု်းြှုစာရင််း ခကာက်ယူစာရင််း ံိုစံ  

(ဃ) National Indicators Framework အတ က် ခ ်း  ိုို့ရသည ်သဘာဝခဘ်း မြစ်  ာ်းြှု 

ဆ ိုင်ရာအြ က်အလက်ြ ာ်း 

(င) ခဘ်းေဏ်ြံအခဆာက်အအံို (Shelter) ြ ာ်းမ ခမြ ံို 

(စ) သဘာဝခဘ်းဆ ိုင်ရာသတင််းအြ က်အလက်ရယူန ိုငခ်သာ Website ြ ာ်း  

(ဆ) တည်မြ အြ နိ်ု့မ င်ဆင်ခရ်းဆ   ခရ်း လို ်ငန််း ခဆာင်ရ က်ြှုအက ဉ််း 
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န ောကဆ်က်တ ွဲ(ခ) 

သဘာဝ ဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမခံန ်ခွွဲမှု အတွ က် တပ်မဘတာမ်ှ ဖွွဲွဲ့စ ည်ေးဘဆာ ငရွ်က် မှုန္ှင  ် လိုပ်င န်ေး  

တာဝနမ် ာေး  

၁။ သဘာဝဘ ဘေး အန္တ ရာ ယ် ဆ ိုင်ရာစီမံခန ်ခွွဲ မှုအတ ွက်  တ ပ်မဘတာ်အဘနဖြ င ်  ဗဟ ိုဘကာမ် တ ီ ၊ 

လိုပ်ငန်ေး ဘက ာမ်တီ၊ တ  ို ငေ်းအဆင ်ဘ ကာ် မတီ၊ တ ပ်မ/ စကခ/ ဒကစအဆင ဘ်ကာ် မတီ၊ တ ပ်ရင် ေး  

တ ပ်ြွွဲွဲ့အဆင ်ဘ ကာမ်တီ မ ာေး အာေး ဘအ ာက်ပါ အတ ို ငေ်း ြွွဲွဲ့စည်ေးဘဆာ ငရ်ွက်ပါ သ ည်- 

 (က) သ ဘာ ဝ ဘဘေး ကာ ကွ ယ် ဘ စာ င် ဘရှာ က် ဘရေး ဗ ဟ ို ဘက ာ် မ တီ- တ ပ် မ ဘတ ာ်  

ကာ ကွ ယ် ဘရေး ဦေး စီေး ခ ျု ပ် က  ဥ ကက ဋ္ဌ ၊  ဒို တ  ယ တ ပ် မ ဘတ ာ် ကာ ကွ ယ် ဘရ ေး ဦေး စေီး ခ ျု ပ် က  

ဒို တ  ယ ဥ ကက ဋ္ဌ အ ဖြ စ်  ဦေး ဘဆာ င် ပပီေး  ကာ ကွ ယ် ဘရေး ဦေး စေီး ခ ျု ပ်(ဘရ)၊ ကာ ကွ ယ် ဘရေး  

ဦေး စီေး ခ ျု ပ်(ဘလ) အပါအဝင် အရာရ ှိကက ြီးမ ာြီးက အဖ ွဲွဲ့ဝင်အဖဖစ်လည်ြီးနကာင်ြီး၊ 

ကာ ကွ ယ် ဘရေး ဝ န် ကကီေး ဌာ န  ဖပ ည် ဘ ာ င် စို ဝ န် ကကီေး က  အ တ ွ ငေ်း ဘရေး မ  ေးအဖဖစ် 

လည်ြီးနကာင်ြီး၊ စစ်န ာက်ခ ျုပ်က တ ွဲဖက်အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ်လည်ြီးနကာင်ြီး 

ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး ာြီးပါသည်။   

 (ခ) သဘာဝ ဘဘေးက ာကွ ယ်ဘ စာင် ဘရှာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ-  ည ှိနှိှိုင်ြီးက ပ်ကွဲနရြီးမ  ြီး 

(ကကညြ်ီး၊ နရ၊ နလ)က ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် ဦြီးနဆာငပ်ပ ြီး ကာက ယ်နရြီးဦြီးစ ြီးခ ျုပ်(နရ)၊ 

ကာက ယ်နရြီးဦြီးစ ြီးခ ျုပ်(နလ) အပါအဝင် စစ်တှိိုင်ြီးမ  ြီးမ ာြီးက အဖ ွဲွဲ့ဝငအ်ဖဖစ် 

ပါဝင်ကာ လက်န ာက်စစ်ဦြီးစ ြီးအရာရ ှိခ ျုပ်က အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ် ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး 

 ာြီးပါသည်။ 

 (ဂ) တ ိုင်ေးစစ်ဌာနခ ျုပ်အဆင်  သဘာဝ ဘဘေးက ာကွ ယ်ဘစ ာင် ဘရှာက်ဘ ရေး စီမံခန် ခွွဲမှု  

လိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ-  တှိိုငြ်ီးမ  ြီးက ဥကကဋ္ဌအဖဖစ်  ဦြီးနဆာငက်ာ တှိိုင်ြီးစစ်ဌာ ခ ျုပ်ရ ှိ 

အရာရ ှိကက ြီးမ ာြီး (ဆက်သ ယ်နရြီးတပ၊် နဆြီးတပ်၊ န ာကပ် ံ့န ငံ့် ပှိိုို့နဆာင်နရြီးတပ်၊ 

တပ် ှိ ်ြီးတပ်အပါအဝင်)က အဖ ွဲွဲ့ဝင်အဖဖစ်ပါဝင်ကာ တှိိုင်ြီးဦြီးစ ြီးခ ျုပ်က 
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အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီး အဖဖစ်လည်ြီးနကာင်ြီး၊ တပ်ခ ွဲမ  ြီး(နဆာက်လိုပ်နရြီးအငဂ် င ် ယာ)က 

တ ွဲဖကအ်တ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ် လည်ြီးနကာင်ြီး ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး ာြီးပါသည်။ 

(ဃ) တပ်မ/စကခ/ဒကစ အ ဆင်  သဘ ာဝဘဘေးကာ ကွယ်ဘစ ာင် ဘရှာကဘ် ရေး စီမံခန် ခွွဲမှု  

လိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ-    တပ်မ /စကခ/ ဒကစမ  ြီးက ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် ဦြီးနဆာင်ကာ  

တပ်မ/စကခ/ဒကစရ ှိ အရာရ ှိကက ြီး/ အရာရ ှိမ ာြီးကအဖ ွဲွဲ့ဝင်အဖဖစ် ပါဝင်ကာ 

စစ်ဦြီးစ ြီးမ  ြီး(ပ မတ ်ြီး)က အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ် လည်ြီးနကာင်ြီး၊  တပ်ခ ွဲမ  ြီး 

(စစ်နဖမဖပင်အင်ဂ င ် ယာ)က တ ွဲဖက်အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ် လည်ြီးနကာငြ်ီး  ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး 

 ာြီးပါသည်။ 

(င) တပ်ရငေ်း/ တပ်ဖွွဲွဲ့ အဆ င်  သဘာဝ ဘဘေးကာ ကွ ယ်ဘစ ာင် ဘရှာက်ဘ ရေး စီမံခန် ခွွဲမှု  

လိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ- တပ်ရငြ်ီးမ  ြီးက ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် ဦြီးနဆာင်ကာ တပ်ရငြ်ီးရ ှိ 

အရာရ ှိမ ာြီးက အဖ ွဲွဲ့ဝင်အဖဖစ်ပါဝငက်ာ ဌာ ခ ျုပ်တပ်ခ ွဲမ  ြီးက အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ် 

လည်ြီးနကာင်ြီး၊ တပ်န ာက်ဗှိိုလ်ကက ြီးက တ ွဲဖက်အတ င်ြီးနရြီးမ  ြီးအဖဖစ်လည်ြီးနကာင်ြီး 

ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး ာြီးပါသည်။ 

၂။ ဗဟ ိုဘကာမ်တီ ၊ လိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ အသီေး သီေး၏ လိုပ်ငန်ေး တ ာ ဝန်မ ာေးမ ာ ဘအာက် ပါအတ  ို ငေ်း  

ဖြစ်ပါသ ည်- 

 (က) သဘာဝ ဘဘေးက ာကွ ယ်ဘ စာင် ဘရှာက်ဘရေးဗဟ ိုဘ က ာမ်တီ၏ လိုပ်ငန်ေးတာဝန် မ ာေး 

 (၁) တပ်မနတာ်ဆှိိုငရ်ာ သဘာဝနဘြီးကာက ယ်နစာငံ့်နရ ာက်နရြီး ဗဟှိို 

နကာ်မတ အန ဖဖငံ့် လူသာြီးခ ငြ်ီးစာ ောန ာက်ကူမှိုန ငံ့် သဘာဝနဘြီး 

အနတရာယ်ကာက ယ်နရြီးတ င် တပ်မနတာ်မ  ပူြီးနပါင်ြီးကူည နဆာငရ်ွက်နရြီး 

အတ က် မူဝါဒမ ာြီးန ငံ့ ်ရည်မ  ်ြီးခ က်တာဝ ်မ ာြီး သတ်မ တ် ိုတ်ဖပ ်ဖခငြ်ီး၊ 
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 (၂) တပ်မနတာ်ဆှိိုငရ်ာလိုပ်င ်ြီးနကာ်မတ  အဆငံ့်ဆငံ့ဖ် ွဲွဲ့စည်ြီးဖခငြ်ီး၊ တာဝ ် 

နပြီးအပ်ဖခငြ်ီးန ငံ့် လိုပ်င ်ြီးတာဝ ်မ ာြီး  ိုတ်ဖပ ် သတ်မ တ်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၃)  နဘြီးဒိုကခက နရာက်သူမ ာြီး အသက်အနတရာယ်ကယ်ဆယ်နရြီးန ငံ့် လ ိုခခ ျုမှို 

နဆာငရ်ွက်ရ ်အတ က် ကကှိျုတင်စ မ ဖခင်ြီး၊ 

 (၄) လိုပ်င ်ြီးအဖ ွဲွဲ့မ ာြီးအန ဖဖငံ့်   ဒဏ်ရာရရ ှိသူမ ာြီးအာြီး   လှိိုအပ်နသာ 

နဆြီးအကာအက ယ်နပြီးနရြီး နဆာငရ်ွက်နှိိုင်ရ ် လှိိုအပ်သည်မ ာြီး ကကှိျုတင် 

စ မ ဖဖညံ့်ဆည်ြီးနပြီးဖခင်ြီး၊ 

 (၅) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်က နရာကရ်ာနဒသရ ှိ နှိိုငင် နတာ်ပှိိုင်န ငံ့် ဖပည်သူ 

လူ ိုပှိိုင် ပစစည်ြီး၊ ဥစစာ၊ အှိမ်ရာ အနဆာက်အဦမ ာြီးအာြီး အကာအက ယ် 

နပြီးနှိိုငန်ရြီး စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၆) သဘာဝပတ်ဝ ်ြီးက င် ကာက ယ် ှိ ်ြီးသှိမ်ြီးနရြီးအတ က် လှိိုအပ်သညံ့် 

လိုပ်င ်ြီးရပ်မ ာြီး  ညံ့်သ ငြ်ီးစ မ ဖခင်ြီး၊ 

 (၇) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကယ်ဆယ်နရြီး လိုပ်င ်ြီးသ ိုြီးပစစည်ြီးကှိရှိယာမ ာြီး 

စ မ ဖဖညံ့်ဆည်ြီးဖခငြ်ီး၊ 

 (၈) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် က နရာက်ရာ နဒသတှိိုို့တ င် ဖပ ်လည် ူန ာင်နရြီး 

လိုပ်င ်ြီးမ ာြီး နဆာငရ်ွက်နှိိုငရ် ် စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၉) လူသာြီးခ ငြ်ီးစာ ောန ာက် ာြီးမှို အကူအည နပြီးဖခငြ်ီးန ငံ့် သဘာဝနဘြီး 

အနတရာယ် ကယ်ဆယ်နရြီးဆှိိုင်ရာလိုပ်င ်ြီးရပ်မ ာြီးတ င် သက်ဆှိိုငရ်ာ 

နဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာစ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှို လိုပ်င ်ြီးနကာ်မတ ၊ အဖ ွဲွဲ့မ ာြီး၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ြီး 

မ ာြီးသှိိုို့ တပ်မနတာမ်  ကူည နဆာင်ရွက်နှိိုငန်ရြီးအတ က် အမ ှိျုြီးသာြီးသဘာဝ 

ဘဘ ေးအန္တရာ ယ် ဆ ိုင်ရ ာ  စီမံခန  ်ခွွဲမှုဘကာ်မတီ  (National Disaster 

Management Committee) န ငံ့ ်ခ ှိတ်ဆက်နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး။ 
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 (ခ) သဘာဝ ဘဘေးက ာကွ ယ် ဘ ာင ်ဘ  ာက် ဘ ေး လု ပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ ၏ လုပ်ငန်ေး 

တ ာဝန်မ ာေး  

 (၁) တပ်မနတာ် သဘာဝနဘြီးကာက ယ်နစာငံ့်နရ ာက်နရြီး ဗဟှိိုနကာမ်တ မ  

ခ မ တ် ာြီးနသာ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ကာက ယ် နစာငံ့်နရ ာက်နရြီးဆှိိုင်ရာ 

မူဝါဒမ ာြီး၊ ရည်မ  ်ြီးခ က်တာဝ ်မ ာြီး၊ နကာ်မတ အလှိိုက် လိုပ်င ်ြီးတာဝ ် 

မ ာြီးအာြီး လက်နအာက်ခ  နကာ်မတ အဆငံ့်ဆငံ့်မ  တှိက စ ာ လှိိုက် ော 

နဆာငရ်ွက်နရြီး ကက ြီးကကပ်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂) ဖမ ်မာနှိိုင်င အတ ငြ်ီး သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် က နရာကန်ှိိုငန်ဖခရ ှိနသာ 

နဒသနဖမပ ို(Hazard Maps)မ ာြီး၊ သဘာဝနဘြီးအတှိိုင်ြီးအတာဖပ နဖမပ ို (Risk 

Maps)မ ာြီးန ငံ့ ် ရာသ တစ်ခိုခ င်ြီးအလှိိုက် သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ဖဖစ်နပေါ် 

နလံ့ရ ှိနသာ စာရင်ြီး(ဖပကခဒှိ ်)တှိိုို့ကှိို နရြီးဆ ွဲ ာြီးရ ှိဖခငြ်ီး၊ 

 (၃) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကကှိျုတင်ကာက ယ်ဖခငြ်ီး (Prevention) လိုပ်င ်ြီးရပ် 

မ ာြီး ကူည နဆာငရ်ွက်ရ ် စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၄) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် နလ ာံ့ပါြီးသက်သာနစနရြီး (Preparedness/ 

Mitigation) လိုပ်င ်ြီးရပ်မ ာြီး ကူည နဆာငရ်ွက်ရ ် စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၅) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် က နရာကရ်ာနဒသမ ာြီးတ င် ရ ာနဖ နရြီးန ငံ့် 

ကယ်ဆယ်နရြီး(Search and Rescue)လိုပ်င ်ြီးမ ာြီး ကူည နဆာင်ရွက်ရ ် 

စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၆) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် က နရာကရ်ာ နဒသမ ာြီးရ ှိ ဖပ ်လည် နူ ာင် 

နရြီး(Recovery)လိုပ်င ်ြီးမ ာြီးတ င် ကူည နဆာင်ရွက်နှိိုငရ် ် စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၇) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ ကကှိျုတင်သတှိနပြီးခ က်မ ာြီးအာြီး သက်ဆှိိုင်ရာ 

 ယ်နဖမနကာ်မတ  အဆငံ့်ဆငံ့်သှိိုို့ အသှိနပြီး ိုတ်ဖပ ်နှိိုင်နရြီး စ မ  ာြီးရ ှိဖခင်ြီး၊ 



5 
 

 (၈) တှိိုင်ြီး/ တပ်မန ငံ့ ်တပ်ရင်ြီး/ တပ်ဖ ွဲွဲ့အသ ြီးသ ြီးရ ှိ အရာရ ှိ၊ စစ်သည်၊ မှိသာြီးစိုဝင် 

မ ာြီးန ငံ့် စည်ြီးရ ိုြီးနရြီး ယ်နဖမအလှိိုက် နဒသခ လူ ိုတှိိုို့အာြီး သဘာဝနဘြီး 

အနတရာယ်ဆှိိုင်ရာအသှိပညာနပြီးမှိုအစ အစဉ်မ ာြီး၊ သငတ် ်ြီးမ ာြီး၊ ဇာတ်တှိိုက် 

နလံ့က ငံ့်မှိုမ ာြီးစ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၉) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကယ်ဆယ်နရြီးဆှိိုင်ရာ လိုပ်င ်ြီးသ ိုြီးပစစည်ြီးကှိရှိယာ 

မ ာြီးအာြီး တှိိုင်ြီးစစ်ဌာ ခ ျုပ်  ယ်နဖမအလှိိုက် ဖဖ ိ်ု့ခ ွဲ ာြီးရ ှိနှိိုင်နရြီး အဆငံ့်လှိိုက် 

ဖဖညံ့်ဆည်ြီးရ ် စ မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၀) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်က နရာကရ်ာ နဒသရ ှိ တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝငမ်ှိသာြီးစိုမ ာြီးန ငံ့် 

ဖပည်သူလူ ိုအာြီး နဘြီးလ တ်ရာသှိိုို့ နရ ွဲ့နဖပာင်ြီးနှိိုင်နရြီး ခှိိုလ ှိုရ ် အကာအက ယ် 

န ရာ(Shelters)မ ာြီး၊ သယ်ယူပှိိုို့နဆာငန်ရြီး နမာန်တာ်ယာဉ်၊ နရယာဉ်၊ 

နလယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်မ ာြီး ကကှိျုတငစ် မ  ာြီးရ ှိဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၁) တပ်မနတာ် သငတ် ်ြီးနက ာငြ်ီးမ ာြီးတ င် သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် စ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှို 

န ငံ့ပ်တ်သက်၍ သငခ် ်ြီးစာဘာသာရပ်တစ်ခိုအဖဖစ်  ညံ့်သ င်ြီးပှိိုို့ခ ရ ် စ မ  

ဖခငြ်ီး၊  

 (၁၂) မှိိုြီးနလဝသန ငံ့် ဇလနဗဒညွှ ်ကကာြီးမှိုဦြီးစ ြီးဌာ   မ  သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

န ငံ့ပ်တ်သက်သညံ့် သတငြ်ီးမ ာြီးန ငံ့် အခ က်အလက်မ ာြီး စိုနဆာင်ြီးဖခငြ်ီး၊ 

တပ်မနတာ်တစ်ရပ်လ ိုြီးသှိိုို့ ဖဖ ို့်ခ ှိဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၃) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်က နရာက်မှိုနကကာငံ့်သက်နရာက်မှိုမ ာြီးအာြီး ဆ ်ြီးစစ် 

အကွဲဖဖတ်ရ ်န ငံ့် အနရြီးနပေါ်တ ိုို့ဖပ ်ကယ်ဆယ်နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီး နဆာငရ်ွက် 

နှိိုငရ် ် စ မ ဖခငြ်ီး၊ 
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 (၁၄) လက်နအာကခ်  နကာ်မတ အဆငံ့ဆ်ငံ့်တ င် သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် လ ငဖ်မ ် 

စ ာ တ ိုို့ဖပ ်နဆာင်ရွက်နရြီးအဖ ွဲွဲ့ (Quick Response Forces) မ ာြီးအာြီး 

နအာက်ပါအတှိိုငြ်ီး ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး ာြီးရ ှိနစဖခငြ်ီး- 

  (ကက) တှိိုင်ြီး/ တပ်မအဆငံ့် တပ်ရငြ်ီး ၃ ရင်ြီး 

  ( ခခ ) တပ်ရငြ်ီး/ တပ်ဖ ွဲွဲ့အဆငံ့် တပ်ခ ွဲ ၂ ခ ွဲ  

 (၁၅) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်က နရာကရ်ာနဒသမ ာြီးရ ှိ လက်နအာက်ခ  နကာ်မတ  

အဆငံ့်ဆငံ့န် ငံ့် ဆက်သ ယ်မှို မဖပတ်နတာကန်စနရြီး ဆက်သ ယ်မှို စ စ်မ ာြီး 

ကကှိျုတငစ် မ ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၆) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်က နရာကရ်ာ နဒသမ ာြီးတ င် နဘြီးအနတရာယ် 

က နရာကပ်ပ ြီးန ောက် စာြီးနရရှိကခာ အနရြီးနပေါ်န ာကပ် ံ့နရြီး၊ နဆြီးကိုသနရြီး 

န ငံ့် ဖပ ်လည် ူန ာင်နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီး လ ငဖ်မ ်စ ာ နဆာင်ရွက်နှိိုငန်ရြီး  

စ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲဖခငြ်ီး။ 

(ဂ) တ ိုင်ေးစစ်ဌာနခ ျုပ်အဆင်  သဘာဝ ဘဘေးက ာကွ ယ်ဘစ ာင် ဘရှာက်ဘ ရေး စီမံခန် ခွွဲမှု 

လိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ၏ လို ပ်ငန်ေးတာဝန် မ ာေး 

 (၁) သက်ဆှိိုငရ်ာ တှိိုင်ြီးစစ်ဌာ ခ ျုပ် ယ်နဖမအတ င်ြီး သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

က နရာက်ပါက တပ်မနတာဆ်ှိိုင်ရာသဘာဝနဘြီးကာက ယ်နစာငံ့်နရ ာက်နရြီး 

ဗဟှိိုနကာမ်တ ၏ မူဝါဒမ ာြီးန ငံ့် လိုပ်င ်ြီးနကာမ်တ ၏ လမြ်ီးညွှ ်ခ က်မ ာြီးန ငံ့် 

အည   ှိနရာက်စ ာ အနကာင်အ ည်နဖာ် နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကာက ယ်နရြီးဆှိိုင်ရာ အသှိပညာနပြီးဖခငြ်ီး၊ 

သငတ် ်ြီးမ ာြီး ဖ ငံ့်လ စ်ဖခငြ်ီး၊ ဇာတ်တှိိုက်နလံ့က ငံ့်ဖခင်ြီးတှိိုို့ကှိို တှိိုင်ြီးနဒသကက ြီး/ 

ဖပည် ယ်အလှိိုက် သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ စ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှိုအဖ ွဲွဲ့မ ာြီးန ငံ့် 

ခ ှိတ်ဆက်စ မ  နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး။ 
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 (၃) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကယ်ဆယ်နရြီးဆှိိုင်ရာ လိုပ်င ်ြီးသ ိုြီးပစစည်ြီးမ ာြီး စိုပ ို 

 ာြီးရ ှိနရြီးအတ က် အ က်ဌာ သှိိုို့ တငဖ်ပဖဖညံ့်ဆည်ြီးဖခငြ်ီး၊ လှိိုအပ်ပါက 

အမ ှိျုြီးသာြီးနကာမ်တ သှိိုို့ နတာင်ြီးခ ဖဖညံ့်ဆည်ြီးဖခငြ်ီး၊  

 (၄)  ယ်နဖမနဒသအလှိိုက် သဘာဝနဘြီးဖဖစ်ပ ာြီးမှိုန ငံ့ ် စပ်လ ဉ်ြီးသညံ့် 

သတင်ြီးအခ က်အလက်မ ာြီး မ  ်က ်စ ာ စိုနဆာင်ြီးနကာက်ယူနှိိုင်နရြီးအတ က် 

ပူြီးနပါငြ်ီးနဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီးန ငံ့် နတာင်ြီးခ ရယဖူခငြ်ီး၊ 

 (၅) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကယ်ဆယ်နရြီးဆှိိုင်ရာ လူ၊ ပစစည်ြီး စိုဖ ွဲွဲ့မှို ကကှိျုတင် 

နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး- 

  (ကက) သတငြ်ီးန ငံ့ ်ပညာနပြီးနရြီး လိုပ်င ်ြီးအဖ ွဲွဲ့ 

  (ခခ) နဘြီးအနတရာယ် စှိစစ်နရြီးအဖ ွဲွဲ့ 

  (ဂဂ) ရ ာနဖ ကယ်ဆယ်နရြီးအဖ ွဲွဲ့ 

  (ဃဃ) နဆြီးတပ်ဖ ွဲွဲ့ 

  (ငင) သယ်ယူပှိိုို့နဆာငန်ရြီးအဖ ွဲွဲ့ 

  (စစ) န ာက်ပ ံ့နရြီးအဖ ွဲွဲ့ 

  (ဆဆ) အင်ဂ င ် ယာအဖ ွဲွဲ့ 

  (ဇဇ) ဆက်သ ယ်နရြီးအဖ ွဲွဲ့  

  (ဈဈ) လ ိုခခ ျုနရြီးလိုပ်င ်ြီးအဖ ွဲွဲ့   

 (၆) အ က်နကာမ်တ  အဆငံ့ဆ်ငံ့န် ငံ့် မှိိုြီးနလဝသန ငံ့် ဇနလနဗဒညွှ ်ကကာြီးမှို 

ဦြီးစ ြီးဌာ မ  ရရ ှိနသာ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ ကကှိျုတင်သတှိနပြီးခ က် 

မ ာြီးအာြီး နအာကန်ဖခအဆငံ့ ်ှိ ဖဖ ို့်နဝနှိိုငန်ရြီး စ မ ဖခငြ်ီး၊  
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 (၇) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် က နရာကန်ှိိုငန်သာ နဒသကှိို နဖာ ်ိုတ်၍ သဘာဝ 

နဘြီးအနတရာယ်က နရာက်နှိိုငန်ဖခ ဆ ်ြီးစစ်ခ က် ဖပျုစိုဖခငြ်ီးန ငံ့ ် အနရြီးနပေါ် 

နဆာငရ်ွက်ရမညံ့် စ မ ခ က်မ ာြီး နရြီးဆ ွဲဖခင်ြီး၊ 

 (၈) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ ဗဟိုသိုတမ ာြီးကှိို တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင် မှိသာြီးစိုမ ာြီးန ငံ့် 

အမ ာြီးဖပည်သူသှိိုို့ အသှိပညာနပြီးဖခငြ်ီး၊ ကကှိျုတင်သတှိနပြီးစ စ်မ ာြီး  ာြီးရ ှိ 

နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ ရ ာနဖ ကယ်ဆယန်ရြီး လိုပ်င ်ြီးမ ာြီးအတ က် နလံ့က ငံ့် 

သငတ် ်ြီးနပြီးဖခငြ်ီးန ငံ့် အစမ်ြီးနလံ့က ငံ့်မှိုမ ာြီး ဖပျုလိုပ်ဖခင်ြီး၊ 

 (၉) ရ ာနဖ ကယ်ဆယ်နရြီးန ငံ့် န ာက်ပ ံ့နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီးကှိို လ ငဖ်မ ် ှိနရာက် 

စ ာ နဆာငရ်ွက်နှိိုငန်ရြီးအတ က်  ယ်နဖမခ  တပ်ဖ ွဲွဲ့မ ာြီး၊ ဖမ ်မာနှိိုင်င ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့၊ 

မ ြီးသတ်တပ်ဖ ွဲွဲ့၊ ကကက်နဖခ  တပ်ဖ ွဲွဲ့၊ နစတ ောံ့ဝ ် မ်ြီး အဖ ွဲွဲ့အစည်ြီးမ ာြီး၊ 

လူမှိုအဖ ွဲွဲ့အစည်ြီးန ငံ့် အစှိိုြီးရမဟိုတ်နသာ အဖခာြီးအဖ ွဲွဲ့အစည်ြီးမ ာြီး၊ နဒသ 

အာဏာပှိိုငအ်ဖ ွဲွဲ့မ ာြီးန ငံ့ ်ပူြီးနပါငြ်ီးနဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၀) အလ ယ်တကူနရ ာင်တှိမ်ြီးရ ် မဖဖစ်နှိိုင်နသာ နဒသတ င် မို ်တှိိုင်ြီးဒဏ်ခ  

အနဆာက်အအ ိုမ ာြီးန ငံ့် အသက်ကယ်ကို ်ြီးမ ာြီး နဆာက်လိုပ်မှိုတ င် ကူည  

နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၁) ပင်လယ်ကမ်ြီးရှိိုြီးတ ်ြီးနဒသတစ်နလ ာကန် ငံ့် နရလွှမ်ြီးမှိိုြီးဖခငြ်ီး ခ ရနှိိုင်သညံ့် 

နဒသမ ာြီးတ င် တာတမ မ ာြီး တည်နဆာက်ဖခငြ်ီးန ငံ့် နရနိုတ်နဖမာင်ြီးမ ာြီး 

တူြီးနဖာ် ာြီးဖခငြ်ီး၊ Tsunami Tower မ ာြီး တည်နဆာက်မှိုတ င် ကူည  

နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၂) ပင်လယ်ကမ်ြီးရှိိုြီးတ ်ြီးတစ်နလ ာက် ဒ နရနတာမ ာြီး  ှိ ်ြီးသှိမ်ြီးဖခငြ်ီးန ငံ့် 

ကက ြီး  ာြီးဖမ ်သစ်ပင်မ ာြီးစှိိုက်ပ ှိျုြီးဖခင်ြီး၊ 
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 (၁၃) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် အမ ှိျုြီးအစာြီးအလှိိုက် ကကှိျုတငက်ာက ယ်နရြီး 

လိုပ်င ်ြီးမ ာြီး နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၄) လူ၊ ပစစည်ြီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီး လိုပ်င ်ြီးသ ိုြီး ပစစည်ြီးမ ာြီးန ငံ့် စာြီးနရရှိကခာမ ာြီး 

သယ်ယူပှိို ို့နဆာင်နရြီးအတ က် မှိမှိ ယ်နဖမအတ င်ြီး ရနှိိုင်သမ နသာ  

အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက် နမာန်တာ်ယာဉ်၊ နရယာဉ်၊ နလယာဉ်မ ာြီး ကကှိျုတင် 

စာရင်ြီးဖပျုစို ာြီးဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၅) ကကှိျုတငသ်တှိနပြီးခ က်ရရ ှိသည်န ငံ့် န အှိမ်အနဆာက်အဦမ ာြီးကှိို နဘြီးဒဏ် 

နကကာငံ့် ပပှိျု/ ပ က်ဖခငြ်ီးမ  နလ ာံ့ ည်ြီး သက်သာနစရ ် စ မ နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၆) တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝငမ်ှိသာြီးစိုမ ာြီး၊ စညြ်ီးရ ိုြီးနရြီး ယ်နဖမအတ ငြ်ီးရ ှိ ဖပည်သူလူ ိုမ ာြီးန ငံ့် 

နဘြီးအနတရာယ်က နရာက်သညံ့် နဒသမ ာြီးမ  ဦြီးစာြီးနပြီး ပစစည်ြီးမ ာြီးကှိို 

နဘြီးလ တ်ရာသှိိုို့ နရ ွဲ့နဖပာင်ြီးရ ် ကကညြ်ီးနကကာင်ြီး၊ နရနကကာငြ်ီးန ငံ့် 

နလနကကာငြ်ီး သယ်ယူပှိိုို့နဆာင်နရြီးအတ က် နဆာင်ရွက်မညံ့် စ မ ခ က်မ ာြီး 

ကကှိျုတင် နရြီးဆ ွဲ ာြီးရ ှိဖခငြ်ီး၊ 

 (၁၇) ကယ်ဆယ်နရြီးန ငံ့် ဖပ ်လည် ူန ာင်နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီး နဆာငရ်ွက်ရ ် 

အတ က် လှိိုအပ်ခ က်မ ာြီး စှိစစ်နဖာ် ိုတ်ရ ် နဘြီးဒဏ်သငံ့်  ယ်နဖမမ ာြီးသှိိုို့ 

က ငြ်ီးဆငြ်ီးအကွဲဖဖတ်အဖ ွဲွဲ့မ ာြီး အဖမ ်နစလွှတ်၍ သက်ဆှိိုငရ်ာနဒသ သဘာဝ 

နဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာစ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှိုအဖ ွဲွဲ့မ ာြီးန ငံ့် ပူြီးနပါင်ြီး နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး။ 

 (၁၈) နသာက်သ ိုြီးနရမ ာြီး၊ စာြီးနသာက်ကို ်မ ာြီး ပ က်စ ြီးမှိုမရ ှိနစနရြီးအတ က် 

စ စ်တက  စ မ နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး။ 

 (၁၉) ကယ်ဆယ်နရြီးစခ ်ြီးမ ာြီးအာြီး စ စ်တက  က ပ်ကွဲနှိိုင်နရြီးလှိိုအပ်သလှိို  

ပူြီးနပါငြ်ီးနဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊  
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 (၂၀)  ယ်လ ညံ့်က  ်ြီးမာနရြီးနစာငံ့်နရ ာက်မှိုအဖ ွဲွဲ့မ ာြီး ဖ ွဲွဲ့စည်ြီး၍ နဒသခ ဖပည်သူ 

မ ာြီးအာြီး အနရြီးနပေါ်က  ်ြီးမာနရြီး နစာငံ့်နရ ာက်မှိုနပြီးဖခင်ြီးန ငံ့် ကူြီးစက်နရာဂါ 

မ ာြီး မက နရာကန်စနရြီးအတ က် ကာက ယ်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၁) ယာယ နဆြီးခ ်ြီးန ငံ့် နဆြီးရ ိုမ ာြီး ဖ ငံ့်လ စ်၍  ှိခှိိုက်ဒဏရ်ာရသူန ငံ့် မက  ်ြီးမာ 

သူမ ာြီးအာြီး နဆြီးဝါြီးကိုသမှိုနပြီးဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၂) စာြီးနရရှိကခာန ငံ့် ကယ်ဆယ်နရြီးပစစည်ြီးမ ာြီး အနရြီးနပေါ်န ာက်ပ ံ့နပြီးဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၃) ဆက်သ ယ်နရြီးစ စ်မ ာြီး ဖပတ်နတာကမ်ှိုမရ ှိနစရ ် နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၄) လ ိုခခ ျုနရြီးအစ အမ မ ာြီး စ စဉ်နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၅) အပ က်အစ ြီးမ ာြီး ရ င်ြီးလင်ြီးဖယ်ရ ာြီးဖခငြ်ီး၊ ပ က်စ ြီးဆ ိုြီးရ ှိုြီးမှိုမ ာြီးကှိို ပဏာမ 

စာရင်ြီးဖပျုစိုဖခငြ်ီးန ငံ့် န ာကပ် ံ့ရ ် လှိိုအပ်မှိုမ ာြီးအတ က် ဆ ်ြီးစစ်ခ က်မ ာြီး 

ဖပျုလိုပ်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၆) အနရြီးနပေါ်တ ိုို့ဖပ ်နရြီးကာလတ င် လှိိုအပ်သညံ့် အနရြီးနပေါ် အခှိိုအကာ 

(Emergency Shelter)၊ အနရြီးနပေါ် ဆက်သ ယ်နရြီး (Emergency 

Communication)၊ က  ်ြီးမာနရြီးနစာငံ့်နရ ာက်မှိုလိုပ်င ်ြီးမ ာြီး (Health)၊ 

အစာြီးအစာန ငံ့် အာဟာရ (Food and Nutrition)၊ နရန ငံ့ ် သ ို့်ရ င်ြီးနရြီး 

(Water and Sanitation)၊ ကယ်ဆယ်နရြီးစခ ်ြီးစ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှို (Camp 

Management) စသညံ့် ကဏ္ဍမ ာြီးတ င် သက်ဆှိိုင်ရာ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

ဆှိိုင်ရာစ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှိုအဖ ွဲွဲ့၊ UN, INGOs, NGO အဖ ွဲွဲ့အစည်ြီးမ ာြီးန ငံ့် ခ ှိတ်ဆက် 

ပူြီးနပါငြ်ီး၍ ကူည နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂၇) ကယ်ဆယ်နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီးတ င် ပါဝင်နဆာငရ်ွက်လ က်ရ ှိနသာ စစ်ဘက် 

န ငံ့် အရပ်ဘက်အဖ ွဲွဲ့အစည်ြီးမ ာြီးအကကာြီး နအာင်ဖမင်စ ာ ပူြီးနပါင်ြီးနဆာင်ရွက် 

နှိိုငရ် ်အတ က် ဆက်ဆ နရြီးအရာရ ှိ သ ြီးဖခာြီးခ ိ်ု့ ာြီးနဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 
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 (၂၈) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် က နရာကရ်ာနဒသတ င် ကယ်ဆယ်နရြီးစခ ်ြီးမ ာြီး 

တည်နဆာက်ဖခငြ်ီး၊ အနရြီးနပေါ် လှိိုအပ်သညံ့် အမှိိုြီးအကာ၊ အစာြီးအစာ၊ နရ၊ 

အဝတ်အ ည်န ငံ့် မဖဖစ်မန  လှိိုအပ်သညံ့် ဝ ်နဆာင်မှိုမ ာြီးကှိို ဦြီးစာြီးနပြီး 

အစဉ်လှိိုက် အကူအည နပြီးဖခင်ြီး၊ 

 (၂၉) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် အမ ှိျုြီးအစာြီးအလှိိုက် ရ ာနဖ ကယ်ဆယ်နရြီး 

အပါအဝင် အနရြီးနပေါ်တ ိုို့ဖပ ်နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီးကှိို (၂)ပတ်အတ င်ြီး ပပ ြီးဖပတ် 

နအာင် နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၃၀) အနရြီးနပေါ်တ ိုို့ဖပ ်နရြီး ကာလပပ ြီးဆ ိုြီးပါက ဖပ ်လည် ူန ာင်နရြီးကဏ္ဍကှိို 

စတင်နှိိုင်ရ ် စ မ ဖခင်ြီး၊ သက်ဆှိိုင်ရာ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာစ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှို 

အဖ ွဲွဲ့အာြီး ကူည နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး။   

(ဃ) တပ်မ/စကခ/ဒကစ အ ဆင်  သဘ ာဝဘဘေးကာ ကွယ်ဘစ ာင် ဘရှာကဘ် ရေး  စီမံခန် ခွွဲမှု 

လိုပ်ငန်ေး ဘကာ်မတီ၏ လို ပ်ငန်ေးတာဝန် မ ာေး 

 (၁) တှိိုင်ြီးစစ်ဌာ ခ ျုပ်အဆငံ့် သဘာဝနဘြီးကာက ယ်နစာငံ့်နရ ာက်နရြီး စ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှို 

လိုပ်င ်ြီးနကာ်မတ ၏ လိုပ်င ်ြီးတာဝ ်န ငံ့် ညွှ ်ကကာြီးခ က်မ ာြီးကှိို လှိိုက်ပါ 

  နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၂) မှိမှိ ယ်နဖမအတ င်ြီး သက်ဆှိိုင်ရာ အစှိိုြီးရအဖ ွဲွဲ့၏ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

ကာက ယ်နရြီးန ငံ့် ကယ်ဆယန်ရြီးဆှိိုင်ရာ စာရငြ်ီးဇယာြီးမ ာြီး နကာက်ယူနရြီး 

အာြီး ပူြီးနပါငြ်ီးနဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ စာရင်ြီးဇယာြီးမ ာြီး ရယူဖခင်ြီး၊ အ က်ဌာ သှိိုို့ 

တငဖ်ပဖခငြ်ီး၊ 

 (၃) ကကှိျုတငသ်တှိနပြီးခ က်မ ာြီးရရ ှိပါက လက်နအာက်သှိိုို့ အခ ှိ ်မ ဖဖ ို့်နဝ 

နပြီးဖခငြ်ီး၊ 
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 (၄) က ပ်ကွဲမှိုနအာက်ရ ှိ တပ်ရင်ြီး/တပ်ဖ ွဲွဲ့မ ာြီးတ င် သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ 

အသှိပညာနပြီးဖခငြ်ီး၊ ဇာတ်တှိိုက်နလံ့က ငံ့်ဖခငြ်ီးမ ာြီးကှိို ကကပ်မတ်နဆာင်ရွက် 

ဖခငြ်ီး၊ 

 (၅) တပ်မနတာ် အနရြီးနပေါ်တ ိုို့ဖပ ်နရြီးအဖ ွဲွဲ့မ ာြီး၏ လိုပ်င ်ြီးနဆာင်ရွက်ခ က် 

မ ာြီးကှိို ကက ြီးကကပ်နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၆) အ က်ဌာ အဆငံ့ဆ်ငံ့်န ငံ့် ဆက်သ ယ်မှိုမဖပတ်နတာကန်စနရြီး ကက ြီးကကပ် 

နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၇) ဖပ ်လည် ူန ာင်နရြီး လိုပ်င ်ြီးစဉ်အာြီးလ ိုြီးတ င် တှိိုင်ြီးစစ်ဌာ ခ ျုပ် 

နကာ်မတ ၏ အစ အမ အတှိိုင်ြီး လှိိုက်ပါနဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး။ 

(င) တပ်ရငေ်း/ တပ်ဖွွဲွဲ့ အဆ င်  သဘာဝ ဘဘေးက ာကွ ယ်ဘ စာင် ဘရှာက်ဘရေးစီမံခန် ခွွဲ မှုလိုပ် ငန် ေး 

ဘကာ်မတီ ၏ လို ပ်ငန်ေးတ ာဝန်မ ာေး 

 (၁) အ က်ဌာ အဆငံ့် နကာ်မတ အသ ြီးသ ြီး၏ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

ကာက ယ်နရြီးန ငံ့် ကယ်ဆယ်နရြီး လိုပ်င ်ြီးစဉ်မ ာြီးဆှိိုင်ရာ မူဝါဒန ငံ့် 

ညွှ ်ကကာြီးခ က်မ ာြီးအာြီး တှိက စ ာ လှိိုက် ောအနကာင်အ ည်နဖာဖ်ခငြ်ီး၊ 

 (၂) ပမှိျုွဲ့ ယ်သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုငရ်ာစ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှိုအဖ ွဲွဲ့န ငံ့ ် ဌာ အသ ြီးသ ြီး၏ 

သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ စာရင်ြီးဇယာြီး နကာက်ယူမှိုတ င် ပူြီးနပါင်ြီး 

နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ စာရငြ်ီးဇယာြီးမ ာြီး ရယူ၍ အ က်ဌာ အသ ြီးသ ြီးသှိိုို့ 

တငဖ်ပဖခငြ်ီးမ ာြီး နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊  

 (၃) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် ကယ်ဆယ်နရြီးဆှိိုင်ရာ ဇာတ်တှိိုက်နလံ့က ငံ့်မှိုမ ာြီး 

အာြီး တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မှိသာြီးစိုမ ာြီးပါဝင် နဆာင်ရွက်ဖခငြ်ီး၊ 
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 (၄) အ က်ဌာ အသ ြီးသ ြီးမ  နပြီးပှိိုို့လာနသာ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆှိိုင်ရာ 

ကကှိျုတငအ်သှိနပြီးခ က်မ ာြီးအာြီး နအာကန်ဖခအဆငံ့် ှိ သှိရ ှိနစနရြီး အသှိနပြီး 

ဖဖ ို့်နဝဖခငြ်ီး၊  

 (၅) တပ်မနတာ် အနရြီးနပေါ်တ ိုို့ဖပ ်နရြီးအဖ ွဲွဲ့မ ာြီး၏ လိုပ်င ်ြီးနဆာင်ရွက်မှိုမ ာြီးကှိို 

အ  ြီးကပ်ကကပ်မတ်ပါဝင် နဆာငရ်ွက်ဖခငြ်ီး၊ 

 (၆) အ က်ဌာ အသ ြီးသ ြီး၏ ဖပ ်လည် ူန ာင်နရြီးလိုပ်င ်ြီးမ ာြီး နဆာင်ရွက်မှို 

တ င် လှိိုက်ပါလိုပ်နဆာင်ဖခင်ြီး၊ 

 (၇) သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်စ မ ခ ိ်ု့ခ ွဲမှိုဆှိိုင်ရာ  ယ်နဖမသတငြ်ီး အခ က်အလက် 

မ ာြီးအာြီး အ က်ဌာ အသ ြီးသ ြီးသှိိုို့ အခ ှိ ်န ငံ့်တစန်ဖပြီးည  သတငြ်ီးနပြီးပှိိုို့ 

တငဖ်ပဖခငြ်ီး၊ 

 (၈) မှိမှိ ယ်နဖမအတ င်ြီး လ ိုခခ ျုနရြီးဆှိိုင်ရာကှိစစရပ်မ ာြီးအာြီးတာဝ ်ယူနဆာင်ရွက် 

ဖခငြ်ီး။ 

 

   

  



ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း 

(၂၀၂၁) 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(Community)

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)



 ၁

အပိုင်း(၁)  ရပ်ကွက်ေကျးရာအေကာင်းအရာ

၁။ ၄။  -

၂။ ခိုင်          - ၅။  -

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၁၀ ၁၁

ကျား...၁

ရပ်ကွက/်ေကျးရာ

အုပ်ချပ်ေရးမှး.....၁

ေရကီး …… ၁ ြမစ်ေရကီးြခင်း…၁

မ...... ၂   ရာအိမ်မှး...........  ၂ မီး…………….၂ မိုးကီးြခင်း….၂

ဆယ်အိမ်မှး.......  ၃ ေလြပင်း….…၃ ဆည်ေြမာင်း  -၃

မိုးကိး…..     ၄     တာကျိးြခင်း -၄

ြမစ်ကမ်းပိ..  ၅ ေရလှ◌ျ◌ံြခင်း.…၅

ဆိုင်ကလုန်း...၆

ငလျင…်…… ၇

ေြမပိ……… ၈

အြခား…….  ၉

၁ ၁

၂ ၂

၃ ၃

၄ ၄

၅

၆

Supervisor               -

Survey Date           -

ကျား မကျား မ ကျား

စ် ေြဖဆိုသ ူအမည်

ေြဖဆို

သူ 

ကျား/မ

ကျားကျား

၁၅-၆၄

ဒဏ်ရာရ……၃

စာတိုင် ၁၄ တွင်

ရှိခဲ့လင်

၆၅+

ေသဆံုး...၁

ေပျာက်ဆံုး..၂

ဤ ရပ်ကွက/် 

 ေကျးရာ 

ရှိသဘာဝေဘး

သင့်မ 

အေြခအေန

ေရေြပာင်း..၄

မ

၀-၁၄

ဤ ရပ်ကွက/်  ေကျးရာရှိ သဘာဝ 

ေဘးသင့် လူဦးေရ စုစုေပါင်း မည်မ 

ရှိ သနည်း။

မ

 အြခား……၉

ကျား

က
ာခ

ျနိ်
 (ရ

က
)်

မ

၁၅-၆၄

မကျားမ

၀-၁၄

ဤ ရပ်ကွက/်  ေကျးရာရှိ လူဦးေရ 

စုစုေပါင်း မည်မ ရှိသနည်း။

ကျား

အ
ိမ်ေ

ြခ
စုစု

ေပ
ါင

်း

က
ံေ

တွ
ရ

သ
ည

့်အ
ေရ

အ
တွ

က
်

၀-၁၄

မ

ေြဖဆို

 သူ၏ 

ြပည့်ပီး

 

အသက်

ေြဖဆိုသူသည်မည်

 သည့် အလုပ် 

အကိုင်မျိး တွင် 

လုပ်ကိုင် ပါသနည်း။

ေြဖဆိုသူ

 သည်ဤ

 ရပ်ကွက/်

 ေကျးရာ

 တွင် 

ေနထုိင် 

သည်မှာ 

မည်မ 

ရှိပါ 

သနည်း။

၆၅+

ဤ 

ရပ်ကွက/်

 ေကျးရာ

 အတွင်း

 အိမ်ေြခ

 စုစု 

ေပါင်း 

မည်မ 

ရှိသနည်း

ဤ ရပ်ကွက် / ေကျးရာ 

အတွင်း အိမ်ေထာင် စု ေပါင်း

 မည်မ ရှိသနည်း။

အမျိးသား

 အိမ်ေထာင်

 ဦးစီး အေရ

 အတွက်

အမျိးသမီး 

အိမ်ေထာင် 

ဦးစီး 

အေရအတွက်
မ

၁၄

၁၅-၆၄ ၆၅+

အ
ိမ်ေ

ထ
ာင

်စုစု
စု 

ေပ
ါင်

း

ေရကီးရသည့် 

အေကာင်းရင်း

သဘာဝေဘးေကာင့်  

ပျက်စီးမအေြခအေန

၁၃၁၂

သဘာဝေဘး 

အေကာင်းရင်း

ကျား

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း (၂၀၂၁)

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် - မိမ/ေကျးရာ

ရပ်ကွက/်ရာ

၈ ၉ ၁၅



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆံုးရှံုးမှူအေြခအေန

(အေရအတွက်) 

အားလံုး         တစ်စတိ်တစ်ပိုင်း

၁.အိမ်အမျuိးအစား

၁၁ ၁-ထပ်တိုက်

၁၂  ၂-ထပ်တိုက်

၁၃  ပျ်ေထာင်အိမ်

၁၄  ှစ်ထပ ်(ပျ်ေထာင်အိမ်) 

၁၅  ဝါးထရံကာဓနိမိုးအိမ်

၁၆  ဝါးထရံကာသက်ကယ်မိုးအိမ် 

၁၇  အြခား (ေဖာြ်ပရန)်

(အေရအတွက်) 

အားလံုး         တစ်စတိ်တစ်ပိုင်း

၁၈  ကားအမျ ိးမျးိ 

၁၉  ဆိုင်ကယ်

၂၀  စက်ဘီး

၂၁  ေလးဘီး  ထွန်စက ်

၂၂  လှည်း 

၂၃  ေလသှမာန်

စဉ် အမျ ိuးအစား ေရတွက်ပံု
ပိုင်ဆိုင်သည့်  

အေရအတွက်

ပျက်စီးမှ ုအေြခအေန
ပျက်စးီဆံုးရံ ှုးမှ ု

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်းေပါင်း)

၂

မှတ်ချက်စဉ် အမျ ိuးအစား

ပျက်စီးမှ ုအေြခအေန
ပျက်စးီဆံုးရ ှံုးမှု 

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်းေပါင်း)

ေရတကွ်ပံု
ပိုင်ဆိုင်သည့်  

အေရအတွက်

ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစစည်းများ (မျက်ြမင်အေြခအေန)

မှတ်ချက်



အပိုင်း(၂)ပျက်စီးဆံုးရ ှံုးမှ ုအေြခအေန

(အေရအတွက်) 

အားလံုး         တစ်စတိ်တစ်ပိုင်း

၂၄  စကေ်လှ

၂၅  အပခ်ျပ်စက်

၂၆  ဆိုက်ကား

၂၇  ေထာလ်ာဂျ ီ

၂၈  ေရတငစ်က်

၂၉  ေရစုပ်စက်

၃၀  ရိတသ်ိမး်ေခွေလှစက ်

၃၁  ေ ခွေလှစက်

၃၂  အြခား

မှတ်ချက်

၃

စဉ် ေရတွက်ပံု

ပျက်စီးမ ှု အေြခအေန ပျက်စးီဆံုးရံ ှုးမှ ု

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်းေပါင်း)

ပိုင်ဆိုင်သည့်  

အေရအတွက်
အမျuးိအစား



၂၁ လယ်ေြမ  (ဧက)
၂၁၀၁ မိုးစပါး
၂၁၀၂ မိုးစပါး(ပျိးခငး်)

၂၁၀၃  ေွစပါး
၂၁၀၄  ေွှမး်

၂၁၀၅ အေစ့ထုတ်ေြပာငး်
၂၁၀၆ ဖးူစားေြပာငး်
၂၁၀၇ မိုးေြမပဲ
၂၁၀၈ မိုးှမး်
၂၁၀၉ ေနကာ(မိုး)
၂၁၁၀ ချ်မင်ရှညဝ်ါ
၂၁၁၁ ပတဲီစိမး်
၂၁၁၂ ပစဲ်းငံု
၂၁၁၃ အြခားပဲ
၂၁၁၄ အြခားရာသီသီးှံ
၂၁၁၅ အြခားသီးှံှစ်ရှည်
၂၂ ေတာငယ်ာ(ဧက)
၂၃ ယာေြမ  (ဧက)
၂၄ ဥယျာ်ြခံေြမ  (ဧက)

၄

ပျကစ်ီးမ ု

(အေရအတွက)်
မှတ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မု 

အေရအတွက်

၂.မသိားစုအသကေ်မးွဝမး်ေြကာငး်ဆိုငရ်ာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စညး်များ (လယ်ယာစိုကပ်ျuိးေရးနှင့်အြခား)

စဉ်

ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 

(ကျပသ်န်းေပါငး်)

အမျuိးအစား ေရတွကပ်ံု 

အပိုင်း (၂) ပျကစ်ီးမ ုအေြခအေန



အပိုင်း(၂)ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမ ုအေြခအေန

၂၅ လယ်ယာသံုးပစ္စညး်ကရိိယာများ

၂၅၀၁ ေရတငစ်က်

၂၅၀၂ ေရစုပစ်က ်

၂၅၀၃ လယ်ယာသံုး စကယ်ယားများ 

၂၅၀၄ က/ဲွားတပလ်ယ်ယာသံုးကရိိယာများ

၂၅၀၅ ေခေလှစကမ်ျား 

၂၅၀၆ ဆန်စက်

၂၆.၀ ေရလုပင်န်းသံုးပစ္စညး်ကရိိယာများ

၂၆၀၁ ငါးေမးွြမေရးကန်

၂၆၀၂ ပစုွန်ေမးွြမေရးကန်

၂၆၀၃ ေလှ/စကေ်လှ+အင်ဂျင်

၂၆၀၄ ငါးဖမး်ကရိယိာများ

၂၆၀၅ အြခား

၃.၀ တစ်နိုငတ်စ်ပိုင ်ေမးွြမူေရး 

၃၁ ကက်

၃၂ ဘဲ/ငန်း

၃၃ ွား

၃၄ သိုး/ဆတိ်
၃၅ ဝက်

ပျကစ်ီးမ ု 

(အေရအတွက)်
မှတ်ချက်စဉ် အမျuိးအစား ေရတွကပ်ံု

ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမု

ပိုင်ဆိုင်မု 

(အေရအတွက)်

၅



၃၆ ငံုး

၃၇ အြခား

၄.၀ ဆားထုတ်လုပ်ြခင်းလုပင်န်း

၄၁ ဆားကွင်း

၅.၀ သစ်ေတာစိုကခ်ငး်များ

၅၁ သဘာဝသစ်ေတာ

၅၂ ဒီေရေတာ

၅၃ အြခား(ေဖာြ်ပရန်)

၆
အပိုင်း(၂)ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမ ုအေြခအေန

စဉ် အမျuိးအစား ေရတွကပ်ံု
ပိုင်ဆိုင်မု 

(အေရအတွက)်

ပျကစ်ီးမ ု 

(အေရအတွက)်
ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 

မှတ်ချက်



အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက
၆.၀ ဘာသာေရးအေဆာကအ်အံုများ
၆၁  ေစတီပထုိုးများ

၆၂ ဘုန်းကးီေကျာငး်

၆၃ သီလရငှေ်ကျာငး်

၆၄ ဘုရားေကျာငး်
၆၅ ဗလီ
၆၆ ယ်ေကျးမအေမွအှစ်

၆၇ သာသနိကအေဆာက်အဦ

၆၈ အြခား (ေဖာြ်ပရန်)

၇.၀ အေဆာကအ်ဦပျကစ်ီးစာရငး်များ

၇၁ ဌာနဆိုငရ်ာံုး

၇၂ စက်ံု

၇၃ ဂိုေဒါင်
၇၄ ေဈး
၇၅ ဟိုတယ်

၇၆ ဇရပ်

၇၇ အြခား(ေဖာြ်ပရန်)

အပိုင်း(၂)ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမ ုအေြခအေန

စဉ် အမျuိးအစား  ေရတွကပ်ံု

ပိုင်ဆိုင်မု 

(အေရအတွက)်

၇

စုစုေပါငး် ပျကစ်ီး

 ဆံုးရံုးမ ုတန်ဖိုး 

(ကျပသ်န်းေပါငး်)

ပျကစ်ီးမ ု

(အေရအတွက)်
ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 



အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက

၈.၀ အြခားပျကစ်ီးစာရငး်များ

၈၁ လမး်မ

၈၂ တံတား

၈၃ ဆညေ်ြမာငး်

၈၄  ေရတွငး်

၈၅ ေရကန်

၈၆ အြခား(ေဖာြ်ပရန်)

 ေရတွကပ်ံု

ပိုင်ဆိုင်မု 

(အေရအတွက)်

၈

စုစုေပါငး် ပျကစ်ီး

 ဆံုးရံုးမ ုတန်ဖိုး 

(ကျပသ်န်းေပါငး်)

ပျကစ်ီးမ ု

(အေရအတွက)်စဉ် အမျuိးအစား
ပျကစ်ီးဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 



အပိုင်း(၂)ပျက်စးီဆံုးရံုးမ ုအေြခအေန

A B C D E အစိုးရ ပဂု္ဂလိက အစိုးရ ပဂု္ဂလိက

၉.၀ စာသင်ေကျာင်းများ(လံုးဝပျက်စီး)

၉၁ မူလတန်းကိေကျာင်း

၉၂ မူလတန်းေကျာင်း

၉၃ အလယ်တနး်ေကျာင်း

၉၄ အထက်တနး်ေကျာင်း

၉၅ ဘုနး်ေတာ်ကီးပညာသင်ေကျာင်း

၉၆ ေကျာင်းသံုးပရိေဘာဂများ

၉၇ အြခား (ေဖာြ်ပရန)်

၁၀.၀ စာသင်ေကျာင်းများ(တစ်စိတ်တစပ်ိုင်းပျက်စးီ)

၁၀၁ မလူတနး်ကိေကျာင်း

၁၀၂ မူလတန်းေကျာင်း

၁၀၃ အလယ်တနး်ေကျာင်း

၁၀၄ အထက်တနး်ေကျာင်း

၁၀၅ ဘုနး်ေတာ်ကီးပညာသင်ေကျာင်း

၁၀၆ ပစည်းကိရိယာများ

၉

စဉ် အမျuိးအစား  ေရတကွ်ပံု

စစုေုပါင်း ပျက်စီး 

ဆံုးရံုးမုတန်ဖိုး  

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

ပျက်စးီဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

ပျက်စီးမ ု(အေရ အတကွ်)
ပျက်စီးမ ု

(အေရအတကွ်)



A B C D E အစိုးရ ပဂု္ဂလိက အစိုးရ ပဂု္ဂလိက

၁၀၇ ေကျာင်းသံုးပရိေဘာဂများ

၁၀၈ အြခား (ေဖာြ်ပရန)်

၁၁.၀ ေဆးရံုေဆးေပးခနး်များ(လံုးဝပျက်စီး)

၁၁၁ ေဆးံု

၁၁၂  ေဆးခနး်

၁၁၃ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မစင်တာ

၁၁၄  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာန

၁၁၅  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာနခွဲ

၁၁၆ ပရိေဘာဂများ

၁၁၇ ေဆးငှ့်ေဆးပစည်းဂိုေဒါင်

၁၁၈ ကာကွယ်ေဆးအေအးခနး်

၁၁၉ အြခား (ေဖာြ်ပရန)်

၁၂.၀ ေဆးရံုေဆးေပးခနး်များ(တစ်စိတ်တစပ်ိုင်းပျက်စးီ)

၁၂၁ ေဆးံု

၁၂၂ ေဆးခနး်

၁၂၃ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မစင်တာ

၁၀

စဉ် အမျuိးအစား  ေရတကွ်ပံု

ပျက်စးီဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

စစုေုပါင်း ပျက်စီး 

ဆံုးရံုးမုတန်ဖိုး  

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

ပျက်စီးမ ု(အေရ အတကွ်)
ပျက်စီးမ ု

(အေရအတကွ်)



A B C D E အစိုးရ ပဂု္ဂလိက အစိုးရ ပဂု္ဂလိက

၁၂၄  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာန

၁၂၅  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာနခွဲ

၁၂၆  ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများ

၁၂၇ ပရိေဘာဂများ

၁၂၈ ေဆးငှ့်ေဆးပစည်းဂိုေဒါင်

၁၂၉ ကာကွယ်ေဆးအေအးခနး်

၁၃၀ အြခား (ေဖာြ်ပရန)်

A သံကူကွနက်ရစ်

B အုတ်/ဂဝံတံုး/ေကျာက်တံုး

C အုတည်ပ်

D သစသ်ား

E ဝါး/ဓနိ

အမျuိးအစား  ေရတကွ်ပံု

ပျက်စးီဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

စစုေုပါင်း ပျက်စီး 

ဆံုးရံုးမုတန်ဖိုး  

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

ပျက်စီးမ ု(အေရ အတကွ်)
ပျက်စီးမ ု

(အေရအတကွ်)

၁၁

စဉ်



အပိုင်း(၂)ပျကစ်းီဆံုးရံုးမ ုအေြခအေန

အစိုးရ ပဂု္ဂလိက အစိုးရ ပဂု္ဂလိက အစိုးရ ပဂု္ဂလိက

၁၃.၀ ဆကသ်ွယ်ေရးပျကစ်းီစာရငး်

၁၃၁ Fibre Cables ကလီိုမတီာ

၁၃၂ Copper Cables ကလီိုမတီာ

၁၃၃ မိုဘိုင်းစခနး် ခုေရ

၁၃၄ စက်ံုအေဆာက်အဦ

(Data Center, Auto Exchange)

ခုေရ

၁၃၅ အြခား (ေဖာ်ြပရန)်

၁၄.၀ စမွး်အင်ပျကစ်းီစာရငး်များ

၁၄၁ စကပ်စည်းများ ခုေရ

၁၄၂  ေလာငစ်ာသိုေလှာငက်န် ခုေရ

၁၄၃ Pipelines ကလီိုမတီာ

၁၄၄ အြခား(ေဖာ်ြပရန)်

၁၅.၀ လျှပစ်စပ်ျကစ်းီစာရငး်များ

၁၅၁ Poles ခုေရ

၁၅၂ 66 KV Lines ကလီိုမတီာ

၁၅၃ 33KV Lines ကလီိုမတီာ

၁၅၄ 11/3.3KV Lines ကလီိုမတီာ

စဉ် အမျuိးအစား  ေရတွကပ်ံု

ပိုင်ဆိုင်မု 

(အေရအတွက)်
ပျကစ်းီမ ု(အေရအတွက)်

ပျကစ်းီဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး (ကျပသ်နး်ေပါငး်)

၁၂

စစုေုပါငး် ပျကစ်းီ 

ဆံုးရံုးမတုန်ဖိုး

(ကျပသ်နး်)



အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက

၁၅၅ စက်ံုအေဆာက်အဦ ခုေရ

၁၅၆ Generator

၁၅၇ Transformer (   ) KV

၁၅၈ 0.4 KV Lines

၁၅၉ အမိသ်ံုးမတီာ

၁၆၀ စက်မသံုးမတီာ(ပါဝါ၊စတီီ)

၁၆၁ Cable (   ) mm2

၁၆၂ အြခား(ေဖာ်ြပရန)်

၁၃

စဉ် အမျuိးအစား  ေရတွကပ်ံု

ပိုင်ဆိုင်မု 

(အေရအတွက)်
ပျကစ်းီမ ု(အေရအတွက)်

ပျကစ်းီဆံုးရံုးမု

တန်ဖိုး (ကျပသ်နး်ေပါငး်)
စစုေုပါငး် ပျကစ်းီ 

ဆံုးရံုးမတုန်ဖိုး

(ကျပသ်နး်)



၃၁၁ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် သဘာဝေဘးအရာယမ်ျားငှ့် ကယ ်

ဆယေ်ရးလပုင်နး်များအတွက် အသိပညာ တိုးြမင့်ြခင်း

၃၂၁ ေသာက်သံုးေရကနအ်သစမ်ျားတည်ေဆာကြ်ခင်း ၃၃၁ အစိးုရထမံ ှကိတငသ်တိေပးချကမ်ျား ရရှိြခင်း

၃၁၂ Information, Education and Communication 

materials -IEC ြဖန်ေဝ (အသိအြမင်ပစည်းများ)

၃၂၂ မးီသတ်ေရကနမ်ျားေဆာကလ်ပုြ်ခင်း ၃၃၂ မဒီယီာများထမံ ှကိတငသ်တိေပးချကမ်ျား ရရှိြခင်း

၃၁၃ လမူအသိုင်းအဝိငု်းများအတွက်အမျိးမျိးေသာ သဘာဝ

ေဘးအရာယမ်ျားတွင ်သတင်းအချက်အလက် မေဝြခငး်၊ 

ေဘးအရာယ်ငှ့်ဆက်စပေ်သာ သတင်းအချက်အလက် 

များ စစုည်းြခငး်

၃၂၃ ေကျးလက်လမး်များအဆင့်ြမင့်တင်ထားြခင်း ၃၃၃ လမူကွနယ်ကမ် ှကိတငသ်တိေပးချကမ်ျား ရရှိြခင်း

၃၁၄ ထခိိုက်လယွေ်သာ အုပစ်မုျားအတွကအ်မျိးမျိးေသာ 

သဘာဝေဘးအရာယမ်ျားတွင ်သတင်းအချက် အလက ်

မေဝြခငး်၊ ေဘးအရာယ်ငှ့် ဆကစ်ပေ်သာ သတင်း 

အချကအ်လကမ်ျား စစုည်းြခငး်

၃၂၄ ခိုင်ခံ့ေသာေြခတံရှည်(သိုမဟတု်) မနုတ်ိုင်း 

ဒဏ်ခံအေဆာကအ်ဦများေဆာက်လပုထ်ားြခင်း

၃၃၄ အြမငအ်ာံု မသနစ်မွး်သူများပါ အသံုးြပိငု်ေသာ Mobile

 application ကိတငသ်တိေပးချကမ်ျား ရရှိြခင်း (DAN 

etc)

၃၁၅ ေကျာငး်တွင ်အသိပညာေပးလပရ်ှားမအဖွဲများကို ကျား၊မ 

မတစာွ ပါဝငဖ်ွဲစည်းြခင်း

၃၂၅ တိရစာနမ်ျားအားေဘးလတ်ရာသိုေြပာင်းေရရန ်

ေနရာ စစီြ်ခငး်

၃၃၅ လမူအသိုက်အဝနး်မ ှကိတငသ်တိေပးချကမ်ျား ရရှိြခင်း

၃၁၆ ေဘးကင်းေဆာကလ်ပုေ်ရးအသိအြမင်လပရ်ှားမများ

ြမင့်တင်ြခင်း

၃၂၆ သဘာဝေဘးဒဏ်ခံိုင်ေသာ ယာယေီြပာငး်ေရ 

ေနထိုင်ိုင်သည့် အေဆာကအ်ဦများ စစီြ်ခငး်

၃၃၆ လမူအဖွဲအစည်းများမ ှသဘာဝေဘး အေရးေပ 

တံုြပနရ်န် volunteers များ

၃၁၇ စည်းံုးေရးငှ့်သင်တနး်အဖွဲဝငမ်ျားငှ့် ေစတနာ့ 

ဝနထ်မး်များ၏ေဘးအရာယေ်လျာခ့ျေရးလပရ်ှားမများ

၃၂၇ စာသင်ေကျာင်းများ ခိုင်ခံေအာင် ေဆာကလ်ပု ်/

ြပြပငထ်ားြခငး်

၃၃၇  volunteers များမ ှေဘးလတွ်ရာ ေနရာသို 

ေရေြပာငး်ေပးြခငး်

၃

ေဘးအနရာယ်ကာကွယ်ြခင်း လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားတွင် 

တက်ကစွာွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

        ရှိ -   ၁    

   မရှိ -  ၂

၂

 ေကျးရွာေန ြပည်သူများအတွက ်သဘာဝေဘးအနရာယမ် ှ

ကာကွယ်မ ုအစအီစဉ်   

   ရှိ -   ၁  

မရှိ -  ၂

၁

၁၄

အပိုင်း(၃)သဘာဝေဘးစမီခံန့်ခွဲမလုပုင်နး်များ

သဘာဝေဘးအနရာယ ်မကျေရာကမ် ီကuိတငြ်ပငဆ်င်သင့်ေသာ

 အချကအ်လကမ်ျား

    ရှိ -   ၁  

မရှိ -  ၂



၃၁၈ ေဘးအရာယက်ိုကိတင်ြပင်ဆငမ်ေဆာင်ရွက်မများ 

အတွက်ေဒသခံ CSOs ငှ့် NGOsများငှ့်အတူပးူေပါငး် 

ေဆာငရ်ွက်မများ

၃၂၈ ေဆးံု၊ ေဆးေပးခနး်များ ခိုင်ခံေအာင် 

ေဆာကလ်ပု/်ြပြပငထ်ားြခငး်

၃၃၈ ထခိိုက်လယွမ် အေြခအေနရှိ လဦူးေရအေပ ကျား၊ မ 

ခွဲြခား၍ ေထာက်ပံ့ေပးိုင်မ အေြခအေန

၃၁၉ ေဘးအရာယဆ်ိုင်ရာ ကိတငြ်ပငဆ်င်မ သုပြ်ပ 

ေလက့ျင့ခ်နး်များ ေဆာငရ်ွက်ေပးိုင်ြခင်း

၃၂၉ အစိးုရအေနြဖင့် ေကျးလကေ်ဒသဖွံဖိးေရး 

စမီကံနိး်များ ေဆာငရ်ွက်ေပးြခင်း

၃၃၉ အေရးေပတံုြပနြ်ခငး်အတွက ် သက်ဆိုင်ရာ အစိးုရအဖွဲမှ

 ေထာကပ်ံ့ကူညီမအေြခအေန

၃၂၀ သဘာဝေဘးအရာယ ်ကိတငသ်တိေပးစနစ် 

များထေူထာငရ်န ်(ဥပမာ ေရဒယီို ၊ အသံချဲစကမ်ျား)

၃၃၀ ေကျးလကေ်ဒသဖွံဖိးေရးလပုင်နး်များကို CSOs များ၊ 

INGOsတိုြဖင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

၃၄၀ အေရးေပတံုြပနြ်ခငး်အတွက ် သက်ဆိုင်ရာ 

ပဂုလကိအဖွဲမ ှေထာကပ်ံ့ကူညီမအေြခအေန

၃၂၁ အသက်ကယေ်လမှျား၊ ေမာေ်တာယ်ာမ်ျား စနစတ်ကျ 

ြပင်ဆငထ်ားရှိရန်

၃၃၁ ထခိိုက်လယွေ်သာေနရာများ၊ လမး်၊ တံတား၊ 

အေဆာကအ်ဦ၊ ေကျာငး်၊ ေဆးံုစသည့်များကို 

ေဖာထ်တု်ပးီ စရုပမ်ျား၊ ခိုလံရနေ်နရာများ၊ 

ေဘးလတွ်ရာေနရာများကို သတ်မတှ်ထားရန်

၃၄၁ အေရးေပတံုြပနြ်ခငး်အတွက ် သက်ဆိုင်ရာ CSOs and 

NGOs အဖွဲမ ှေထာကပ်ံ့ကူညီမ အေြခအေန

၃၂၂ ေမာေ်တာယ်ာမ်ျားအတွက် လံုေလာက်ေသာ ေလာငစ်ာ 

ဆီများ သိုေလာှငထ်ားရန်

၃၃၂ သတိေပးချက ်ရရှိပါက ေဘးလတွ်ရာ သက်ကယ ်

ကုနး်ြမင့၊် ခိုလံရာ အေဆာကအ်ဦ များသို အြမန ်

ဆံုးေြပာင်းေရိငု်ေရး ကိတငစ်မီေံဆာင်ရွက်ရန်

၃၄၂ ပျကစ်းီဆံုးံးမအေပ ပးူေပါငး်ပါဝင ် အကြဲဖတ် 

ဆနး်စစြ်ခငး်

၃၂၃ ေဘးအရာယ ်မကျေရာကမ်အီေဆာကအ်ဦပစည်းများ 

(သဲအိတ်၊ဝါး) စစုည်းထားရန်

၃၃၃ သဘာဝေဘး ြဖစေ်ပိငု်သည်ဆိုေသာ သတိေပး 

ချက်ရရှိသည်ငှ့်တစ်ပိင်နက ်သဘာဝေဘး 

ေကာမ်တီများငှ့် အြမနဆ်ံုးပးူေပါငး် ေဆာငရ်ွက် ရန်

၃၄၃ လိုအပခ်ျကမ်ျားအေပပးူေပါငး်ပါဝငအ်ကြဲဖတ်ြခငး်

၃၃၄ အေရးေပေဆးကုသမအတွက် လိုအပေ်သာ 

ေဆးဝါးများ၊ ေဆးံုသံုးဆကစ်ပပ်စည်းများ၊ 

ကိရိယာများအသင့်ရရှိိငု်ေရး ကိတင ်စစီ် ထားရန်

၃၄၄ ေဘးအရာယြ်ဖစ်ပးီေနာက် ြပနလ်ည်ထူေထာင ်ေရး ငှ့်

 ြပနလ်ည်တည်ေဆာကေ်ရးလပုင်နး်များ အေပ 

ပးူေပါငး်ပါဝင ်အကြဲဖတ်ြခင်း

၁ ၂

 ေကျးရွာေန ြပည်သူများအတွက်သဘာဝေဘးအနရာယ်မ ှ

ကာကွယ်မ ုအစအီစဉ်   

   ရှိ -   ၁  

မရှိ -  ၂

ေဘးအနရာယ ်ကာကွယ်ြခင်းလုပ်ေဆာင်ချက်များတွင ်

တက်ကစွာွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

        ရှိ -   ၁    

   မရှိ -  ၂

၁၅

၃

သဘာဝေဘးအနရာယ ်မကျေရာကမ် ီကuိတင်ြပင်ဆင ်သင့်ေသာ

 အချကအ်လကမ်ျား

    ရှိ -   ၁  

မရှိ -  ၂



၃၃၅ ရပက်ွက်/ ေကျးရွာအုပစ်အုလိုက် သဘာဝေဘး 

အရာယဆ်ိုင်ရာ စမီခံန်ခွဲမေကာမ်တီ ဖွဲစည်း 

ထားရှိ၍ ေဘးြဖစပ်ာွးပါက ကယဆ်ယ်ိုင်ေရး 

ကိတငေ်လက့ျင့်ထားရန၊် စမီခံန်ခွဲမလပုင်နး်များ

၃၃၆ သက်ကီးရွယအ်ိုများငှ့် ကေလးသူငယ်များ အတွက်

 လံုေလာက်သည့် သီးြခားကာကယွမ် အစအီစ်

၂ ၃

သဘာဝေဘး အနရာယ ်မကျေရာကမ် ီကuိတငြ်ပငဆ်င်သင့်ေသာ

 အချကအ်လကမ်ျား

    ရှိ -   ၁  

မရှိ -  ၂

 ေကျးရွာေန ြပည်သူများအတွက ်သဘာဝေဘးအနရာယမ် ှ

ကာကွယ်မ ုအစအီစဉ်   

   ရှိ -   ၁  

မရှိ -  ၂

ေဘးအနရာယ်ကာကွယ်ြခင်း လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားတွင် 

တက်ကစွာွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

        ရှိ -   ၁    

   မရှိ -  ၂

၁၆

၁



 ၁၇

အပိုင်း(၃)သဘာဝေဘးစီမခံန့်ခွဲမလုုပင်န်းများ

ရှိလျငေ်ဖာြ်ပပါ ရှိလျငေ်ဖာြ်ပပါ

၃၄၁ အေဆာကအ်ဦအမျိးအစား ၃၅၁

၃၄၂ အေဆာက်အဦအေရအတွက်

၃၄၃ အေဆာက်အဦတွင ်ေရေြပာငး်ထားိုငသ်ည့်လူဦးေရ ၃၅၂

၃၄၄ အဆိုပါအေဆာက်အဦများသို သွားေရာကရ်န် 

ကာြမင့်ချနိ်

၃၄၅ အမျိးသမးီများအတွက ်သီးြခားနားခိုရန် 

အေဆာက်အဦ အေရအတကွ်

၃၅၃ အမျuိးအစား

၃၅၄ ေငေွကး

၃၅၅ အစားအေသာက်

၃၅၆ လူသံုးကနု်ပစညး်(ကျား၊မ/အသက်အရွယ်/မသန်စွမး်သူများ/ကိုယ်ဝန်

ေဆာငမ်ျားအတကွ ်သင့ေ်တာေ်သာ
၃၅၇ သငတ်န်း

                    မရှိ………၂                    မရှိ………၂

အစိုးရအဖွဲအစညး်

(အမည)်

အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစညး်

(အမည)်

၅

သဘာဝေဘးအနရာယ် ြဖစ်ပါက နားခိုရန် အေဆာက်အဦ သဘာဝေဘးအနရာယ် ြဖစ်ပါက  အေထာက်အပံ့ ရရှိမု
                     ရှိ……….၁                     ရှိ……….၁

၄



ေန က်ဆက်တဲွ(ဃ) 
 

သဘာဝေဘးြဖစ်ပွားမဆုိင်ရာအချက်အလက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွသို ေပးပုိရသည့် 

Indicatorများ 

စ် NIF Code  Indicator Name မှတ်ချက် 

၁ 1.1.A Conflict –related deaths per 100,000 population   

၂ 1.1.B Number of people displaced internally by conflict as 

(a) new cases per year and (b) cumulative total  

 

၃ 1.2.F Number and percentage of displaced people 

benefiting from a durable resettlement solution  

 

၄ 4.3.I Percentage of disaster affected people benefiting 

from government assistance programmes , by sex 

 

၅ 4.3.J Number of disaster shock responsive cash transfer 

programmes  

 

၆ 5.2.B Number of (a) deaths persons , and (b) directly 

affected persons attributed to disasters per 100,000 

habitants per year  

 

၇ 5.2.C Direct economic loss attributed to disasters in 

relation to gross domestic product  

 

၈ 5.2.E Number and percentage of Townships with access to 

(a) risk information, and (b) early warning systems for 

disaster management  

 

၉ 5.2.H Adoption and implementation of national disaster 

risk reduction in line with the Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction  

 

၁၀ 5.2.J Percentage of population evacuated persons in case 

of the emergency 

 



 

စ် NIF Code  Indicator Name မှတ်ချက် 

၁၁ 5.6.C Proportion of S/R Administration Councils  that 

adopt and implement local disaster risk reduction 

strategies in line with national DRR strategies 

 

 



 

 

န ောကဆ် က် တ  ွဲ(င) 



န ောကဆ် က်တ  ွဲ(စ) 

1. www.moezala.gov.mmy 

2. www.hurricanezone.net 

3. www.tropicalstormrisk.com 

4. www.bwotweather.com 

5. www.imd.gov.in 

6. www.earth.nullschool.net 

7. https://www.windy.com 

8. https://www.tmd.go. 

9. www.jaxa global rainfall map 

10. https://earthquake.usgs.gov 

11. https://www.tropicaltidbits.com 

12. www.weather.us 

13. https://www.weatheronline.co.uk/Myanmar 

 

 

 

 

http://www.moezala.gov.mm/
http://www.hurricanezone.net/
http://www.tropicalstormrisk.com/
http://www.bwotweather.com/
http://www.imd.gov.in/
http://www.earth.nullschool.net/
https://www.windy.com/
https://www.tmd.go/
http://www.jaxa/
https://earthquake.usgs.gov/
https://www.tropicaltidbits.com/
http://www.weather.us/
https://www.weatheronline.co.uk/Myanmar


န ောကဆ် က်တ  ွဲ(ဆ ) 

 

သဘာဝ ဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန ်ခ ွဲမှုတ ည်မမွဲ အမ န ် သံိုေး သပ်ပ ပင်ဆ ငဘ် ဆာင်ရွက်မှု 

စဉ ် ရက်စ ွဲ ဘဆာ ငရွ်က် မှု 

၁ ၂၇-၅-၂၀၂၁ အမ   ျိုး သာျိုး သဘ ာဝဘဘျိုး အန္တရာ ယ်ဆ ိုင်ရ ာစီမခံန  ်ခ ွဲ မှုဘ ာမ်တီ အစ ည်ျိုး 

အဘဝျိုး(၁/၂ ၀၂၁)တ  င် အမ   ျိုး သာျိုးဘ  ာမ်တီဥ  က ဋ္ဌ ၊ န္ ိုငင်ဘံတ ာ ် ဒိုတ ယ 

ဝန်က ီျိုး ခ  ပ ် လ မ်ျိုးညွှန် မ ာက ာျိုး ခခ ငျ်ိုး ။ 

၂ ၈-၆-၂၀၂၁ ၂၀၀၉ ခို န္ စ်  ဘရျိုးဆ ွဲ ခွဲဲ့သညဲ့် တည်မမွဲ အမ န ်တ င်ပါဝင်သညဲ့် အဘက ာင်ျိုး 

အရာမ  ာျိုးန္ ငဲ့ ် သံိုျိုး သပ်ခပ ငဆ်င်ရန် စတ ငဘ် ဆာ င် ရွ ်မှုအ ာျိုး အမ    ျိုးသ ာျိုး 

ဘ ာ်မတီ ဒိုတ ယ ဥ က ဋ္ဌ ၊ လူမှုဝန်ထ မ်ျိုး၊  ယ်ဆ ယ်ဘရျိုး န္ ငဲ့ ် ခပန်လ ည် 

ဘနရာခ ထ ာျိုးဘရျိုး ဝန်က ီျိုး ဌာန၊ ခပည်ဘ ထာ ငစ်ိုဝန်က  ီျိုး န္ ငဲ့ ် တ ာဝန်ရ  သူမ ာျိုး 

ထံ ရ င်ျိုးလင်ျိုးတ ငခ်ပ လမျ်ိုး ညွှန်မှုခံယခူခ ငျ်ိုး။ 

၃ ၁၉-၆-၂၀၂၁ တ ည်မမွဲအ မ န ် သံိုျိုးသ ပ်ခပင်ဆ ငဘ်ရျိုးဆ  ိုင်ရာ Core Group အာျိုး 

ဘဘ ျိုးအန္တရာ ယ် ဆ ိုင်ရ ာစီမခံန  ်ခ ွဲမှုဦျိုးစ ီျိုးဌ ာနမ  ဒိုတ ယညွှန်က ာျိုးဘရျိုးမ  ျိုးခ   ပ် 

(လိုပ် ငန်ျိုး)ဦျိုး ဘဆာ င၍် ဦျိုး စီျိုး ဌာန(ရံိုျိုးခ   ပ်)မ  ညွှ န်က ာျိုးဘ ရျိုး မ  ျိုး၊ ဒိုတ ယ 

ညွှန်က ာျိုးဘရ ျိုးမ  ျိုး (၁ ၅)ဦျိုး ခြငဲ့် ြ ွဲွဲ့စည်ျိုး ခခ ငျ်ိုး။ 

၄ ၂၅-၆-၂၀၂၁၊ 

၂-၇-၂၀၂၁၊ 

၅-၇-၂၀၂၁၊ 

၂၂-၇-၂၀၂၁ 

 

Core Group အစည်ျိုးအ ဘဝျိုး မ ာျိုး ဘဆာ ငရ်ွ ်၍ တ ည်မမွဲအ မ န ်(၂၀၂ ၂)တ  င် 

ထညဲ့် သ ငျ်ိုးမညဲ့် အခ  ် အလ ်(မူက မ်ျိုး) ခပ စိုခ ခင်ျိုး၊ အြ ွဲွဲ့ဝ ငမ် ာျိုးအ ာျိုး 

သတ ်မ တ် တ ာဝန်ဘပျိုးမှု အရ အဘက ာင်ျိုး အရာ အ လ ို ်ပါဝ ငရ်န ်လ ို အပ် မ ညဲ့် 

အခ  ်အလ ်မ ာျိုး(မူက မ်ျိုး)အာျိုးခပ စိုခခင်ျိုး၊ လိုပ်ငန်ျိုးဘ ာ်မတီအတ င်ျိုးဘရျိုးမ  ျိုး၊ 

ဘဘ ျိုးအန္တရာ ယ်ဆ ိုင်ရ ာစီ မံခန ်ခ ွဲမှုဦျိုးစ ီျိုးဌ ာန ညွှန်က ာျိုးဘ ရျိုး မ  ျိုးခ   ပ်ထံ တ ငခ် ပ 

ခပငဆ်င်ခခ ငျ်ိုး ။ 



2 
 

စဉ ် ရက်စ ွဲ ဘဆာ ငရွ်က် မှု 

၅ 

 

၆-၈-၂၀၂၁ လိုပ်ငန်ျိုး တ  ိုျိုးတ  ်မှု အဘခ ခအဘန အ ာျိုး အမ   ျိုး သ ာျိုးသဘ ာဝဘဘျိုး အန္တရ ာယ် 

ဆ ိုင်ရ ာစီမံခန ်ခ ွဲ မှုဘ ာ်မတီ ဒိုတ ယဥ ကဋ္ဌ၊ လူမှု ဝန်ထမ်ျိုး၊  ယ်ဆယ်ဘရျိုးန္ ငဲ့် 

ခပန်လ ည်ဘနရ ာခ ထာျိုးဘ ရျိုး ဝန်က ီျိုး ဌာန၊ ခပည်ဘ ထာငစ်ို ဝန်က ီျိုး ထ ံ တ ငခ် ပ 

လမျ်ိုးညွှန်မှုခံ ယူခခငျ်ိုး ။ 

၆ ၂၂-၉-၂၀၂၁ လိုပ်ငန်ျိုး ဘ ာမ်တီ(၁၂)ခို အဘနခြငဲ့ ် တ ည်မ မွဲအမ န ် တ  င် ထညဲ့် သ င်ျိုးဘြ ာ် ခ ပ 

ဘစလ ိုသ ညဲ့် အခ  ်အ လ ်မ  ာျိုးအ ာျိုး ပထမ အက  မ ် သဘဘ ာထ ာျိုး 

မ တ်ခ   ် ဘတ ာင်ျိုးခ ံခခငျ်ိုး ။ 

၇ ၅-၁၁-၂၀၂၁၊ 

၁၁-၁၁-၂၀၂၁၊ 

၁၉-၁၁-၂၀၂၁၊ 

၂၅-၁၁-၂၀၂၁၊ 

၉-၁၂-၂၀၂၁၊ 

၁၄-၁၂-၂၀၂၁ 

လိုပ်ငန်ျိုး ဘ ာမ်တီမ  ာျိုးမ  ဘပျိုးပ ို လာ သည် မ ာျိုးအ ာျိုး Core Group   ခပ စို 

ထာျိုးသညဲ့် အခ  ်အလ ်မ ာျိုးန္ ငဲ့် န္ ှု င်ျိုးယ ဉ် ာ အမ   ျိုးသာျိုးဘ ာ်မတီ 

ဥ ကဋ္ဌ၏ လမျ်ိုးညွှန်ခ   ် မ ာျိုးခြ ငဲ့် လ ို ်ဘ လ ာ ညီဘ ထ ခြစ်ဘစဘရျိုး ပါဝင် သ ငဲ့် 

သ ညဲ့် အခ  ် မ ာျိုး   န် လ ပ်မှုမရ  ဘစဘရျိုး စိုဘပါင် ျိုးစ  စစ်ဘဆ ျိုးဘန္ ျိုး ခပငဆ်င် 

ခခ ငျ်ိုး ။ 

၈ ၂၀၂၁ ခိုန္  စ်၊ 

န္ ိုဝငဘ်ာ လ၊ 

ဒီဇငဘ်ာ လ၊ 

၂၀၂၂ ခိုန္  စ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ 

လိုပ်ငန်ျိုး ဘ ာမ်တီ အလ ို  ် ဘပျိုးပ ို ထ ာျိုးရ  သ ည်မ  ာ ျိုးအာျိုး Core Group   

စ စစ်အက ံခပ မှုခြ ငဲ့် ခပ စိုခ ပင်ဆင် ထာျိုး သ ညဲ့် မူက မ်ျိုးအာျိုး ခြညဲ့်စ  ်ခပငဆ် င် 

အတညခ်ပ  ဘပျိုးန္  ိုင်ပ ါရန် ဒိုတ ယ အက  မ် သဘဘ ာ ထာျိုးမ တ ်ခ  ် ဘတ ာ ငျ်ိုးခ ံ 

ခခ ငျ်ိုး ။ 

၉ ၅-၁-၂၀၂၂ ခပည်ဘထ ာင်စိုန ယ်ဘခမ ၊ ဘနခပည်ဘတ ာ် ၊ တ  ို ငျ်ိုးဘ ဒသက ီျိုး/ ခပ ည်န ယ် 

ဘဘ ျိုးအန္တရာ ယ် ဆ ိုင်ရာ စီမံခန  ်ခ ွဲမှုအြ ွဲွဲ့မ  ာျိုး ၏ လိုပ်ငန်ျိုး တ ာ ဝန်(မူက  မ်ျိုး) 

ခပ စိုထာျိုးမှု မ ာျိုးအာျိုး ဘပျိုး ပ ို သဘဘ ာထ ာျိုးမ တ်ခ   ် ဘတ ာင်ျိုးခ ံခခငျ်ိုး ။ 
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စဉ ် ရက်စ ွဲ ဘဆာ ငရွ်က် မှု 

၁၀ ၆-၁-၂၀၂၂၊ 

၁၉-၁-၂၀၂၂၊ 

၄-၂-၂၀၂၂ ၊ 

၁၁-၂-၂၀၂၂ 

လို ပ်ငန်ျိုးဘ ာ်မတီမ ာျိုး၊ ခပည်ဘထာင်စို နယ်ဘခမ၊ ဘနခပည်ဘတာ်၊ 

တ ိုင်ျိုးဘဒသက ီျိုး/ ခပ ည်န ယ် ဘဘ ျိုးအန္တရ ာယ် ဆ ိုင် ရာစီမံခန ်ခ ွဲမှုအ ြ ွဲွဲ့မ ာျိုး   

ခပန်လ ည်ဘပျိုးပ ို လ ာ သညဲ့် သဘဘ ာ ထာျိုးမ တ ်ခ  ်မ ာျိုး အာျိုး စိုစ ည်ျိုး ၍ 

ခပန်လ ည်သံိုျိုး သပ်ခပ ငဆ်င် ခပ စိုခခ ငျ်ိုး ။ 

၁၁ ၄-၂-၂၀၂၂ န္ ိုငင်ဘံတ ာစ်ီ မံအိုပ်ခ   ပ်ဘရ ျိုးဘ  ာင်စီရံိုျိုးမ  “ သဘာ ဝ ဘဘ ျိုးအဘရ ျိုးဘ ပေါ်တံို ခပန် မှု 

အတ  ် တ ပ်မဘတာ်န္ ငဲ့် ဝန်က ီျိုး ဌာနမ ာျိုးအက  ာျိုး ဘပါင်ျိုးစ ပ် ည  န္ ှုင်ျိုးဘ ရျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး အြ ွဲွဲ့ ” ြ ွဲွဲ့စည်ျိုးဘ ဆာင်ရွ ်ခ ငဲ့်ခပ ဘက ာင်ျိုး အဘက ာ ငျ်ိုးက  ာျိုးခခ ငျ်ိုး ။ 

၁၂ ၁၀-၂-၂၀၂ ၂ တ ည်မမွဲအ မ န ်(၂၀၂ ၂)တ  င ် “သဘ ာဝဘဘျိုး စီမံခန  ် ခ ွဲမှု အတ  ် တ ပ် မဘတ ာ် 

န္ ငဲ့ ် ဝန်က ီျိုးဌာနမ ာျိုးအက ာျိုးပူျိုးဘပါင်ျိုးဘဆာင်ရွ ်ခခင်ျိုး”ဘခါင်ျိုးစဉ်ခြငဲ့ ် အခန်ျိုး 

တစ်ခန်ျိုး ဘြာ်ခပရာ၌ တပ်မဘတာ်မ ဘြာ်ခပဘစလ ို သညဲ့ ် အခ  ်အလ ်မ ာျိုး 

ဘပျိုးပ ို န္ ို င်ရန်  ာ  ယ်ဘ ရျိုး ဝန်က ီျိုး ဌာနသ ို  ပ ထမ အက  မဘ်တ ာင်ျိုးခ ံခခငျ်ိုး ။ 

၁၃ ၁၀-၃-၂၀၂၂ တ ည်မမွဲအ မ န ်(၂၀၂ ၂)ပ ါ အခန်ျိုး မ ာျိုးအလ ို  ် ခပ စိုဘရ ျိုးသာျိုးထ ာျိုးရ  မှုမ  ာျိုးအ ာျိုး 

အမ   ျိုး သာျိုးဘ  ာမ်တီဒိုတ  ယဥ ကဋ္ဌန္  ငဲ့် တ ာဝန်ရ  သူ မ ာျိုး ထံ ရ င်ျိုးလ ငျ်ိုးတ ငခ် ပ 

လမျ်ိုးညွှန်မှုခံ ယူခခငျ်ိုး ။ 

၁၄ ၂၄-၃-၂၀၂ ၂ 

၈-၄-၂၀၂ ၂ 

၁၀-၄-၂၀၂ ၂ 

 ာ  ယ်ဘရျိုး ဝန်က ီျိုး ဌာ နမ  ဘပျိုးပ ို လာ သ ညဲ့် အခ  ် အလ ် မ ာျိုးအာ ျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုး ဘ ာမ်တီ အလ ို  ် ဘြာခ်ပမှု မ ာျိုးန္ ငဲ့် လ ို  ်ဘလ ာ ညီဘထ ခြစ်ဘစဘ ရျိုး 

စ စစ်ခခ ငျ်ိုး၊ တ ည်မမွဲအမ န ်(၂၀ ၂၂)၏ အခန်ျိုး အ လ ို ် ဘြာခ်ပမှု မ ာျိုးအာ ျိုး 

လမျ်ိုးညွှန်မှုန္ ငဲ့်အ ညီ ခပန် လည်ခပ ငဆ် ငခ်ခ ငျ်ိုး ။ 

၁၅ ၁၉-၄-၂၀၂၂ ထပမ်ံခပ ငဆ်င် ထာျိုးရ   သ ညဲ့် အခ   ် အလ ် မ ာျိုးအာျိုး အ မ   ျိုး သာျိုးဘ ာမ် တ ီ 

ဒိုတ ယဥ ကဋ္ဌန္ ငဲ့် တ ာဝန် ရ  သူမ ာျိုးထံ ရ င်ျိုး လင်ျိုးတ ငခ်ပ လမျ်ိုးညွှန် မှုခံယူခခ ငျ်ိုး ။ 
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စဉ ် ရက်စ ွဲ ဘဆာ ငရွ်က် မှု 

၁၆ ၈-၆-၂၀၂၂  ာ  ယ်ဘရျိုး ဝန်က ီျိုး ဌာ နမ  ဘပျိုးပ ို မှုအဘပေါ် ခပငဆ်င်ခ ြညဲ့်စ  ်လ ို သ ညဲ့် 

သဘဘ ာ ထာျိုး မ တ်ခ   ်မ ာျိုးန္ ငဲ့် စပ်လ  ဉ ်ျိုး၍ စ စစ်ခပန ်က ာျိုးဘပျိုး ရန ် 

 ာ  ယ်ဘရျိုး ဝန်က ီျိုး ဌာ နသ ို  ဒိုတ ယ အက  မ်ဘတာင်ျိုးခ ံခခငျ်ိုး ။ 

၁၇ ၂၀၂၂ ခိုန္  စ် တ ည်မမွဲအ မ န ်(၂၀၂ ၂)အာ ျိုး အမ   ျိုးသ ာျိုး သဘာဝဘ ဘျိုး အန္တရာ ယ်ဆ ိုင်ရ ာ စီ မံ 

ခန  ်ခ ွဲမှုဘ ာမ်တီဥ ကဋ္ဌ ထံ တ ငခ်ပလ မ်ျိုးညွှန်မှုခံ ယူခခငျ်ိုး ။ 

၁၈ ၂၀၂၂ ခိုန္  စ် အမ   ျိုး သာျိုး သဘ ာဝဘဘျိုး အန္တရာ ယ်ဆ ိုင်ရ ာစီမခံန  ်ခ ွဲ မှုဘ ာမ်တီ  အစ ည်ျိုး 

အဘဝျိုး(၁/၂ ၀၂၂)၌ “သ ဘာဝဘဘ ျိုးအန္တရ ာယ် ဆ ိုင် ရာစီမံခန ်ခ ွဲမှု တ ည် မ မွဲ 

အမ န ”် အ ာျိုး အတ ည်ခပ ခ ခင်ျိုး ။ 

 


