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 လ�ိ��၀ှက်

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�ဥပေဒ 

 (၂၀၁၃ ခု�ှစ၊်   ပြ ည်ေထာင်စလု�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်၊    ၂၁    ။) 

၁၃၇၄ ခု�စ််ှ၊ ဝါဆုိလပြ ည့်ေကျာ်  ၉  ရက် 

( ၂၀၁၃ ခု�ှစ၊် ဇူလုိင်လ   ၃၁   ရက်) 

 

  ပြ ည်ေထာင်စလု�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ  ပြ �ာန်းလုိက်သည။် 

 

အခန်း (၁) 

အမည�ှ်င့် အဓိပ�ာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်�ခဲွမ�ဥပေဒ  ဟုေခ�တွင်ေစရမည။် 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ�ာယ် 

သက်ေရာက်ေစရမည် - 

 (က) �ုိင်ငံေတာ် ဆုိသည်မာှ  ပြ ည်ေထာင်စ ုသမ�တ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ကုိ ဆုိသည်။ 

(ခ ) သဘာ၀ ေဘးအ��ရာယ် ဆုိသည်မှာ သဘာ၀အေလျာက်ဖြ စ်ေစ၊ လတုိူ�၏ပြ �မူ 

ေဆာင်ရွက်မ�၊ မေတာ်တဆမ� သုိ�မဟုတ် ေပါ့ဆမ�ေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ မီးေလာင်ခြ င်း၊ 

ေမြ ပ� ိ� ခြ င်း၊ မုန်တုိင်းတုိက်ခတ်ခြ င်း၊ ေရလ�မ်းမိးုခြ င်း၊ မိးုက� ိ�းပစ်ြခင်း၊ မိးုေခါင်ခြ င်း၊ 

 ေြမငလျင်လ�ပ်ခြ င်း၊ ဆူနာမီလိ�င်းဖြ စ်ေပ�ခြ င်း၊ ဆးီ�ှင်းပ� ိ�ကျြခင်း၊ အပူလိ�င်း 

သုိ�မဟုတ် အေအးလိ�င်းဒဏ်ခရံခြ င်း၊ မီးေတာင်ေပါက်ကဲွခြ င်း၊ ကမ်းပ� ိ�ခြ င်း၊ 

ပင်လယေ်ရေက� ာင်း အ��ရာယ်  ဖြ စ်ေပ�ခြ င်းေက� ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုိးမ�ား 

တိရစ�ာန်များေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ အပင်ေရာဂါေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ ပျိ�းခင်း စုိက်ခင်းများ ပျက်စီး 

 ခြ င်း၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ�ဖြ စ်ခြ င်း၊ လူ သုိ�မဟုတ် တိရစ�ာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါ 

 ဖြ စ်ပာွးခြ င်းေက� ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အက� မ်းဖက်ခြ င်း၊ လက်နက်ကုိင် 

ေသာင်းကျန်းမ�  ဖြ စ်ပွားခြ င်းေက� ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စက်မ�လုပ်ငန်းေက� ာင့်  ဖြ စ်ေစ၊ 

ဓာတုပစ�ည်းေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ အဏုမြ �ေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ ေရနံယုိဖိတ် ခြ င်းေက� ာင့်  ဖြ စ်ေစ၊ 

သဘာ၀ဓာတ်ေငွ�များ ယုိစိမ့်ခြ င်းေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ အ��ရာယ်ဖြ စ်ေပ�ခြ င်း 

ေက� ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများပြ ည်သူ၏ အသက်အုိးအိမ် ဥစ�ာပစ�ည်း၊ အသက် 

ေမွး၀မ်း ေကျာင်းလုပ်ငန်း၊ အ ေြခခံ အေဆာက်အအံုများ၊ လံုခ� �ံ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာ 

ေရး သုိ�မဟုတ် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကုိ ထိခိုက်ပျက်စီးမ�များကိ ု ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင ် အမျိ�းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� 

ေကာ်မတီက သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဟု သတ်မှတ်သည့် အခြ ား ေဘးအ��ရာယ် 

တစ်ခုခုလည်း ပါ၀င်သည်။    
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 (ဂ ) သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� ဆုိသည်မာှ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ��ုိင်သည့် ဆံုး��းံမ�များ ေလျာ့ပါး�ိင်ုသမ� ေလျာ့ပါးေရးအတွက် 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်မကျေရာကမီ်  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း�ှင့်  က� ိ�တင်ကာကွယ် 

 ခြ င်းအပါအဝင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်အခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင် အေရးေပ� 

တ့ံုပြ န်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီးေနာက်  ပြ န်လည် 

ထူေထာင်ေရး�ှင် ့  ပြ န်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများကုိ လည်းေကာင်း၊ 

�ုိင်ငံေတာ် ဖံွ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရး လုပင်န်းရပ်များတွင ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ေလျာ့ပါးေရးအစီအမံများ ထည့်သင်ွးေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကုိ လည်း 

ေကာင်း ဆိုသည်။ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး ဆုိသည်မာှ ကျေရာက် လာ�ိင်ုသည့် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ကုိ  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ေရး�ှင့်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ေရးတုိ� အတွက် 

လည်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် တစ်ခုခ ု ကျေရာက်သည့်အခါ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး�ှင့် ထိေရာက်စာွ တ့ံုပြ န်�ုိင်ေရးတုိ�အတွက်လည်း 

ေကာင်း သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက်ခစံားရမ�များကုိ လတ်တေလာ 

ေလျာ့ပါးေစရန်�ှင့် ေရရှည်ေလျာ့ပါးေစရန်် စီမေံဆာင်ရွက်မ�များကုိ ဆုိသည်။ 

 (င ) အရင်းအမြ စ် ဆုိသညမှ်ာ ေဘးသင့်သူများအတွက် လုိအပ်ေသာ လူ�စွမ်းအား၊ 

စွမး်အင်တစ်မျိ�းမျိ�း၊ က�ဲ�ွား တိရစ�ာန်၊ ယာဥ်တစ်မျိ�းမျိ�း၊ ပစ�ည်းကိရိယာ၊ 

ဆက်သွယ်ေရးပစ�ည်း၊ အေဆာက်အအံု၊ သုိေလာှင်�ံု၊ စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ် 

ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများ၊ ေနရာ�ှင့် ေငွေက� း အပါအဝင် 

ေရ��ေပြ ာင်း�ုိင်ေသာ ပစ�ည်းများ�ှင့် မေရ��မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာ ပစ�ည်းများကုိ ဆုိသည်။ 

 (စ )  အမျိ�းသားေကာ်မတီ ဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ဖွ�ဲစည်းထားေသာ အမျိ�းသား 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ  စီမံခန်�ခွဲမ�  ေကာ်မတီကုိ ဆုိသည်။ 

 (ဆ) ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ� ဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ�စည်းေသာ တုိင်းေဒသက� ီး 

သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရ တုိင်း သုိ�မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ၊ ခ�ုိင်၊  မ� ိ��နယ်�ှင့် ရပ်ကွက် သုိ�မဟုတ် ေကျးရာွအုပ်စ ုသဘာဝေဘး အ��ရာယ် 

ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�အဖွ�ဲ တစ်ခုခကုို ဆုိသည်။ 

 (ဇ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများ ဆုိသည်မာှ ကုလသမဂ��င့်ှ ကုလ 

သမဂ�လက်ေအာက်ခံ အဖွ�ဲအစညး်များ၊ အစိးုရ အချင်းချင်း ဖဲွ�စည်းထားသည့် 

အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့်  ပြ ည်ပ�ိင်ုငံများရိှ အစုိးရ မဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများကုိ 

ဆုိသည်။ 
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 (ဈ ) �ုိင်ငံရပ်ခြ ား ေဒသတွင်း အဖွ�ဲအစညး်များ ဆုိသည်မှာ �ုိင်ငံေတာ်က အဖဲွ�ဝင် အဖြ စ် 

ပါဝင်သည့် အဖွ�ဲအစည်းများဖြ စ်ေသာ အေရှ�ေတာင်အာရှ �ုိင်ငံများအသင်း၊ အာရှ 

ေဒသ�ှင် ့အခြ ားေဒသများအတွင်း ဖဲွ�စည်းထားေသာ အသင်းအဖဲွ�များကိ ုဆိုသည်။ 

           (ည) ေဘးသင့်သမူျား ဆုိသည်မှာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက်ခစံားရ သူများ 

ကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်း (၂) 

ရညရွ်ယ်ချကမ်ျား 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင် ့  ဖြ စ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် ထိခိုက်ဆုံး��ံးမ�များ 

  ေလျာ့ပါးေရးအတွက်  သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� လုပ်ငန်းစဥ်များကုိ 

  စနစ်တကျ ထိေရာက်လျင်မြ န်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်၊ 

 (ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� လုပ်ငန်းစဥ်များကို စနစ်တကျ 

  ထိေရာက် လျင်မြ န်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက်

 အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင် ့ ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�များ ဖွ�ဲစည်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်၊ 

 (ဂ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆိင်ုရာ စီမံခန်�ခွဲမ� လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

 ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ�အစည်းများ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ 

အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖွဲ�အစည်းများ�ှင် ့ လည်းေကာင်း၊  အပြ ည်ပြ ည် 

ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုင်ငံရပ် ခြ ား ေဒသတွင်း အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် 

လည်းေကာင်း ည��ိိ�င်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်၊ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခုိက် ပျက်စီးခ့ဲသည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 

   ပြ န်လည် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ 

 (င ) ေဘးသင် ့သူများအား ပုိမုိ ေကာင်းမွန်သည့် လူေနမ�ဘဝ ရရိှေစေရး အတွက် ကျန်းမာ  

ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမ�ေရး�ှင် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများ စီစဥ် ေဆာင်ရွက် 

ေပး�ုိင်ရန်။ 
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အခန်း (၃) 

အမျိ�းသား သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� ေကာ်မတီ  

ဖဲွ�စည်းခြ င်း၊ ယင်း၏တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

ဖဲွ�စည်းခြ င်း 

၄။  ပြ ည်ေထာင်စ ုအစုိးရအဖဲွ�သည် - 

 (က) ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များကို ထိေရာက် ေအာင်မြ င်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရးအတွက် ဒုတိယသမ�တတစ်ဦးက ဥက��အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ပ� ီး 

သင့်ေလျာ်ေသာပုဂ��ိလ်များ ပါ၀င်သည့် အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ 

စီမခံန်�ခဲွမ� ေကာ်မတီကုိ ဖွ�ဲစည်းရမည်။ 

 (ခ ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွ�စည်းေသာ အမျိ�းသားေကာ်မတီကုိ လုိအပ်သလုိ  ပြ င်ဆင် 

ဖဲွ�စည်း�ိငု်သည်။ 

တာဝန်�င့်ှ လုပပုိ်င်ခင့်ွများ 

၅။ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ တာဝန်�င့်ှ လုပပုိ်င်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ  စီမံခန်�ခဲွမ�အတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြ င်း၊ ယင်းမူ 

ဝါဒများ�ှင့် အညီ လုပင်န်းလမ်း��န်ချက်များ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

 (ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

လုပင်န်းေကာ်မတီ�ှင် ့ အခြ ား လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကုိ ဖွ�ဲစည်းခြ င်း 

�ှင် ့ယင်းတုိ�၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မတ်ှခြ င်း၊ 

 (ဂ )  ကမ�ာေပ�တွင် ေပ�ေပါက်ခ့ဲသည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ�ှင့့််  က� �ံ ေတွ�ခ့ဲဲဲရသည့် 

အေတွ�အက� �ံများကုိ မှတ်တမ်းပြ �စုေရး၊ ေပ�ေပါက်လာ�ိင်ုသည့် သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ်များအတွက်  က� ိ�တင်ကာကွယ်မ� အစီအစ�်များ ေရးဆဲွေရး၊ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ရမည့် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့

ကူညီ ေထာက်ပ့ံေရး၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီးေနာက်  ပြ န်လည် 

ထူေထာင်ေရး�ှင် ့  ပြ န်လည် တည်ေဆာက်ေရးတုိ�အတွက် စီမခံျက်များ ေရးဆဲွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဦးေဆာင်မ�ေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) ကျေရာက်ခ့ဲေသာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ််၏  ပြ င်းထန်မ��င့်ှ  ထိခုိက်ပျက်စီးဆံုး��းံမ� 

ပမာဏ အေပ� မူတည်၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ကုိ အမျိ�းသား  

ေကာ်မတီက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�အဖဲွ�က ေသာ်လည်းေကာင်း အဓိက တာ၀န်ယူ 

ေရးအတွက်် ခွဲ ခြ ားသတ်မှတ်ခြ င်း၊ 
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(င ) ေဒသဆုိင်ရာ အဖွ�ဲတစ်ခခုု၏ အဖွ�ဲ၀င်များသည် ေဘးသင့်သမူျားထဲတွင် 

ပါသွားသဖြ င့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခံန်�ခွမဲ�ကုိ ေကျပွန်စွာ ေဆာင် 

ရွက်�ုိင်ြခင်း မရိှသည့်အခါ နီးစပ်ရာေဒသများမှ သင့်ေလျာ်သူများ ပါဝင်သည့် 

ယာယီ ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�ကုိ ဖွ�ဲစည်း ခြ င်း�ှင့် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ် 

မှတ် ခြ င်း၊ 

 (စ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင်  ဖြ စ်ေပ�သည့် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် အ ေြခအေနကုိ ေဖာ်ပြ ၍ အဆုိပါေဒသအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်သည့် ေဒသဖြ စ်ေက� ာင်း ေက� ညာ�ုိင်ရန် �ုိင်ငံေတာ်သမ�တထံ တင်ပြ  ခြ င်း၊ 

 (ဆ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးကုိ ထိေရာက်လျင်မြ န်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရး  

အတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်က� ီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများက 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ုငန်းတာ၀န်များကုိ သတ်မတ်ှ ခြ င်း�ှင့် လုပင်န်းတာဝန်များကုိ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် လမ်း��န်ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ခြ င်း၊ 

 (ဇ ) ကျေရာက်သည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ 

ေစာင့်က� ည့် ေလ့လာခြ င်း၊ စိစစ်ခြ င်း�ှင့် အချိန်�ှင့်တစ်ေပြ းညီ  က� ိ�တင်သတိေပးချက် 

ထုတ်ပြ န်ခြ င်းတုိ�ကုိ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� 

ဗဟုိဌာန တည်ေထာင််ခြ င်း၊ 

 (ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်အတွက်  က� ိ�တင်သတိေပးချက ် ရရိှချိန်တွင ် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်သည့် ေဒသရိှ  ပြ ည်သူများကုိ ေဘးလွတ်ရာသုိ� 

အချိန်မီ ေရ��ေပြ ာင်းေပး�ုိင်ရန ် သကဆုိ်င်ရာ ေဒသအာဏာပုိင်များ၊ ေဒသဆုိင်ရာ 

အဖွ�ဲများ�ှင် ့ည��ိိ�င်း၍ စီမံေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

 (ည) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးကုိ ပိမုိ ု ထိေရာက်လျင် မြ န်စွာ ေဆာင်ရွက် 

�ုိင်ေရးအတွက် လိုအပ်ပါက  ပြ ည်ပ�ုိင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖွ�ဲအစည်း များ၊ 

�ုိင်ငံရပ်ခြ ား ေဒသတွင်း အဖွ�ဲအစည်းများ�ှင့် ဆက်သွယ် ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဋ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခွဲမ� တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက် 

လုိသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ �ုိင်ငံရပ်ခြ ား ေဒသတွင်း အဖဲွ� 

အစည်းများ၊  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများ၊  ပြ ည်တွင်းရိှ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့့် 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် စိစစ်ခွင့်ပြ �ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ် 

ကွပကဲ် ခြ င်း၊ 

 (ဌ )  ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ကူညီေထာက်ပ့ံေရး လုပ်ငန်းများအတွက် လုိအပ်ေသာ 

လူအင်အား�ှင့် ပစ�ည်းအင်အားများကုိ အရန်သင့် အသံုးပြ ��ုိင်ေရး အတွက် 

စုစည်းထားရိှသည့် လုပ်ငန်းအစီအစ�်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 
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ရွက်ရန် လမ်း��န်ခြ င်း၊  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�အား  က� ီးက� ပ် 

ကွပကဲ်ေစခြ င်း၊ 

 (ဍ ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ကူညီေထာက်ပ့ံေရး လပ်ုငန်းများကို ထိေရာက်လျင်မြ န်် စွာ 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရးအတွက် ကညီူေထာက်ပံ့ေရးနယ်ေမြ များ ခွဲခြ ားသတ်မှတ်  ခြ င်း၊ 

နယ်ေမြ  သတ်မှတ်ချက်အရ ကညီူေထာက်ပံ့မည့် ဌာနဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစည်း များ၊ 

လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများ၏ 

လူအင်အား�ှင့် ပစ�ည်းအင်အား စုစည်းအသံုးပြ �ခြ င်း�ှင့့် စပ်လျ�်း၍လမ်း��န်ခြ င်း၊ 

 က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ�အား  က� ီးက� ပ်ကွပကဲ်ေစခြ င်း၊ 

 (ဎ ) ေဘးသင့်သမူျားအတွက် လုိအပ်ေသာ အရင်းအမြ စ်အား အသံုးပြ �ခေပးပ� ီး ယာယီ 

အသံုးပြ �ရန် ��န်က� ားခြ င်း�ှင့် ေဘးသင့်သူများအား ေနရာချထားခြ င်း၊ 

 (ဏ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်လာသည့်အခါ ေဘးသင့်သူများအား အကူ 

အညီေပး�ိငု်ေရး အတွက်  မြ န်မာ�ုိင်ငံရဲတပ်ဖွဲ�၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွ�၊  က� က်ေခြ နီတပ်ဖဲွ�၊ 

လူမ�အဖွ�ဲအစည်း�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖဲွ�အစည်းများအပြ င ် လိုအပ် 

ပါက တပ်မေတာ်၏ အကူအညီများ ရယူ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (တ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင် လုံခ� �ံေရးေဆာင်ရွက်ေပးရန် 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ�၏ အင်အားအပြ င ် လုိအပ်ပါက တပ်မေတာ်၏ အင်အားကုိ 

ရယူ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ထ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� အတွက် အေရးေပ�ေဆာင်ရွက်ရသည့် 

အေ ခြ အေနကို  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ�သို � တင် ပြ ခြ င်း�ှင် ့ သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ် ကျေရာက်မ��ှင့် သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရး 

ေဆာင်ရွက်မ�များကုိ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ သိရိှ�ုိငေ်စေရးအတွက် လုိအပ်သည့် 

သတင်းဖြ န်�ချိ  ပြ န် က� ားမ� လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကုိ  က� ီးက� ပ် လမ်း��န်ခြ င်း၊ 

 (ဒ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည် ့ ေဒသတွင် အေရးေပ�လုိအပ်သည့် 

စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများ 

 ဖြ ည့်တင်းေထာက်ပံ့ေရး�ှင် ့ ကူးစကေ်ရာဂါ ကျေရာက်ခြ င်းမရိှေစေရးတုိ�အတွက် 

သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�များအား 

လမ်း��န်ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲေစ ခြ င်း၊ 

 (ဓ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင် ေကာက်ပသီဲး�ှမံျား  ပြ န်လည် 

စုိက်ပျိ�း�ုိင်ေရး၊ စီးပွားေရး�ှင့် အသကေ်မွးဝမ်း ေကျာင်းလုပ်ငန်းများ  ပြ န်လည် 

လုပကုိ်င်�ုိင်ေရး၊ ေသာက်သံုးေရရရိှေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ လ�ပ်စစ်ဓာတ် 

အား�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများ  ပြ န်လည်ေကာင်းမွန်လာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ 

ပညာေရး�ှင့် လူမ�ေရး လုိအပ်ချက်များ ေကာင်းမွန်ေသာ အေခြ အေနေရာက်ရိှ 
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ေရးတုိ�အတွက်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်တညေ်ဆာက်ေရး လုပင်န်း 

များကိ ု အဆင့်ခွဲခြ ားသတ်မှတ်ပ� ီး စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

ဦးေဆာင်ခြ င်း၊ 

 (န ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ကုိ အများပြ ည်သူတုိ� ကျယ်ကျယ်ပြ န်�ပြ န်� 

သိရိှနားလည်ပ� ီး ပိမုိုပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လာေစေရးအတွက် ပညာေပးခြ င်း၊ 

စည်း�ံုးလ��ံေဆာ်ခြ င်း၊ �ှးီေ�ှာဖလှယ်ပဲွ၊ ေဆွးေ�ွးပဲွ�ှင် ့ ေဟာေပြ ာပဲွများ ကျင်းပရန် 

ဦးေဆာင်လမ်း��န်မ�ေပးခြ င်း၊ 

 (ပ )  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပမှ ေထာက်ပံ့သည့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ�ှင့် ေငွေက� းများ 

သံုးစဲွ ခြ င်း ကုိလည်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်သည့် အဖဲွ�အစညး်များ၏ လုပေ်ဆာင်ချက်များ ကုိလည်းေကာင်း 

စာရင်းဇယား�ှင့် မှတ်တမ်းများ  ပြ �စုေစခြ င်း၊ ထုိသုိ� ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ 

ေစတနာရှင်များ�ှင့် အများပြ ညသူ်တုိ� ထင်သာမြ င်သာရိှေစရန် လမ်း��န်ခြ င်း�ှင့် 

ယင်းသို� ေဆာင်ရွက်မ�များကုိ  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း၊ 

 (ဖ ) �ုိင်ငံေတာ် ဖံွ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရး လုပ်ငန်းရပ်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်  

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအစီအမံများ ပါရှေိစရန်  ပြ ညေ်ထာင်စုအစုိးရ 

အဖွ�ဲသုိ� အက� ံပြ � တင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဗ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်သည့် ေဒသတွင် ဖြ စ်ေစ၊ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည် ့ ေဒသတွင်ဖြ စ်ေစ အမျိ�းသား ေကာ်မတီက 

တုိက�ုိ်က် တာဝန်ယူ၍  က� ီးက� ပ် ေဆာင်ရွက်ရသည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ�ကုိ လုိအပ်ပါက ယင်းေဒသ�ှင် ့ အနီးအနားရိှ ေဒသများ၌ အေခြ  

စုိက် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဘ) မေမ�ာ်မန်ှး�ုိင်ေသာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ�ှင် ့ စပ်လျ�်း၍ ရှာေဖွ ကယ်ဆယ် 

ေရး အပါအဝင် အေရးေပ� တ့ံုပြ န်ေဆာင်ရွက်ေရး၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး၊ 

ြပန်လည် တညေ်ဆာက်ေရး�ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကုိ ေရရှည်ကာကွယ် 

�ုိင်ေရး တုိ�အတွက် လုိအပ်သည့် အစီအမံများကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

  (မ ) အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လုပင်န်းတာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်က� ီးဌာန၊ အစိးုရမဟုတ်ေသာ အဖွ�ဲအစည်း သုိ�မဟုတ် ပုဂ��ိလအ်ား လ�အဲပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ 

 (ယ) အမျိ�းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� ရန်ပုံေငွကုိ  ပြ ညေ်ထာင်စု 

စာရင်းစစ်ချ�ပ်�ံုး�ှင့် ည��ိိ�င်းေရးဆဲွထားေသာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ 

စီမခံန်�ခဲွမ� ဘ�ာေရး စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ သံုးစဲွခြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲခြ င်း၊ 
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 (ရ ) �ုိင်ငံရပ်ခြ ား ေဒသတွင်း အဖွ�ဲအစည်းများ၏ သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံ 

ခန်�ခဲွမ� ရန်ပံုေငွသုိ� ထည့်၀င်ရန် လုိအပ်မည့် ေငွေက� းများကုိ  ပြ ည်ေထာင်စု အစိးုရ 

အဖွ�ဲသုိ� ေထာက်ခ ံတင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (လ) ြပည်ပ�ုိင်ငံများ၊ အထူးသဖြ င့် �ုိင်ငရံပ်ခြ ား ေဒသတွင်းအဖွ�ဲအစညး်များ၏ အဖွ�ဲဝင် 

�ုိင်ငံတစ်ခခုုတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီး ထိခိုက်ပျကစီ်း ဆံုး��းံမ� 

 က� ီးမားေ က� ာင်း သိရှ ိရသည့်အခါ  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူ 

ညီချက်ြဖင့် သင့်ေလျာ်သည့် လူသားချင်းစာနာမ� အကူအညီများေပးခြ င်း၊ 

 (ဝ )  ပြ ည်ပ�ုိင်ငံတစ်ခုခုက သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် အခြ ား�ိုင်ငံ 

တစ်ခုခုသို� စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

ပစ�ည်းများကို ေထာက်ပံ့ကူညီရာတွင် �ုိင်ငံေတာ်အား စခန်းေထာက်အဖြ စ် 

 ဖြ တ်သန်း ပ� ီး ေထာက်ပံ့ကူညီ ခြ င်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍   ပြ ည်ေထာင်စု အစိးုရအဖဲွ�၏ 

သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ခွင့်ပြ �ခြ င်း၊ 

 (သ) �ုိင်ငံေတာ်အတွင်း သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် 

ကူးစက်ေရာဂါများကုိ အိမ်နီးချင်း�ိငု်ငံများသုိ� လည်းေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်း �ုိင်ငံများ 

တွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် ကူးစက် 

ေရာဂါများကုိ  ပြ ည်တွင်းသုိ� လည်းေကာင်း ကူးစက်ပြ န်�ပွားမ� မရိှေစေရးအတွက် 

တားဆီးခြ င်း၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း�ှင့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်း 

တုိ�ကုိ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆုိင်ရာ ဝန််က� ီးဌာနများ၊ အစိးုရဌာန၊ အစိးုရ 

အဖွ�ဲအစညး်များ၊ လူမ�အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖွ�ဲ 

အစည်းများအား ��န်က� ားခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ခြ င်း၊ 

 (ဟ)  ပြ ည်ေထာင်စ ု အစုိးရအဖဲွ�က ေပးအပ်သည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ  

စီမခံန်�ခဲွမ�အတွက် အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၆။ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လုပင်န်းတာ၀န်များ�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် �ံုးလုပင်န်းတာဝန်များကုိ 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်က� ီးဌာနက စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးရ 

မည်။ 
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အခန်း (၄) 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ  စီမံခန်�ခွမဲ� အဖွ�ဲများ ဖဲွ�စည်းခြ င်း၊ 

ယင်းတုိ�၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

ဖဲွ�စည်းခြ င်း 

၇။  ပြ ည်ေထာင်စ ုအစုိးရအဖဲွ�သည် - 

 (က) တုိင်းေဒသက� ီး�ှင့်  ပြ ည်နယ်များတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ကုိ 

ေဒသအလုိက ် အနီးကပ်က� ီးက� ပ်၍ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ 

တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်၀န်က� ီးချ�ပ်က ဥက��အဖြ စ်  ေဆာင်ရွက် ပ� ီး 

သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ��ိလ်များ ပါဝင်သည့် တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ  စီမံခန်�ခဲွမ� အဖွ�ဲများကုိ ဖဲွ�စည်းရမည်။ 

 (ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖွ�ဲစည်းေသာ တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ် ဆိုင်ရာ  စီမခံန်�ခဲွမ�အဖဲွ�များကုိ လုိအပ်သလုိ  ပြ င်ဆင်ဖွဲ�စည်း�ိင်ုသည်။ 

၈။ တုိင်းေဒသက� ီး သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ်အစိးုရအဖွ�ဲသည် - 

 (က) တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် အတွင်းရိှ ကုိယပုိ်င်အုပ်ချ�ပ်ခွင်ရ့ တုိင်း 

သုိ�မဟုတ် ကုိယ်ပိုင်အုပခ်ျ�ပ်ခွင့်ရ ေဒသ၊ ခ�ုိင်၊  မ� ိ��နယ်၊ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာ 

အုပ်စတွုင ် သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ကုိ ေဒသအလုိက ် အနီးကပ် 

 က� ီးက� ပ်၍ ထိေရာက််စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရးအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ��ိလ်များဖြ င့် 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� အဖွ�ဲများကုိ ဖွ�ဲစည်းပ� ီး ယင်းတုိ�၏ 

တာဝန်�င့်ှ လုပပုိ်င်ခင့်ွများကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

 (ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ�စည်းေသာ ေဒသဆုိင်ရာအဖွ�ဲများကုိ လုိအပ်သလုိ  ပြ င်ဆင် 

ဖဲွ�စည်း�ိငု်သည်။ 

တာဝန်�င့်ှ လုပပုိ်င်ခင့်ွများ 

၉။ တုိင်းေဒသက� ီး သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� အဖဲွ�များ၏ 

တာဝန်�င့်ှ လုပပုိ်င်ခင့််ွများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သည ်- 

 (က) အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ ဦးေဆာင် လမ်း��န်မ��ှင့်အညီ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ�ကုိ သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အစိးုရအဖွ�ဲအစညး်များ၊  ပြ ညတွ်င်း 

 ပြ ည်ပ ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖွ�ဲအစညး်များ၊ အစုိးရ မဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖွ�ဲ 

အစည်းများ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း၍ ထိေရာက်လျင် မြ န်စွာ အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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 (ခ ) �ုိင်ငံေတာ်အတွင်းရိှ ေဒသအသီးသီးတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်် ကျေရာက် �ုိင်ေခြ  

ရိှ  မရိှ ကုိ အမ� ဲမပြ တ် ေစာင့်က� ည့်ေလလ့ာပ� ီး ယင်းအ��ရာယ်  ဖြ စ်ေပ��ုိင် သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ ရရိှပါက အမျိ�းသားေကာ်မတီသုိ� ေဆာလျင်စွာ  

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဂ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်် ကျေရာက်သည်�ှင် ့ တစ်ပ� ိ�င်နက် ထိခုိက်ပျက်စးီ ဆံုး��းံမ� 

များ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင် အေရးေပ�တ့ံုပြ န်ေရး 

လုပင်န်းများကုိ ချက်ချင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသရိှ ေဘးသင့်သူများ လက်ဝယ်သုိ� 

စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများ 

စနစ်တကျ အချိန်မေီရာက်ရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (င ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင်းရိှ �ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ် 

တပ်ဖွဲ�ဝင်များ၊  က� က်ေခြ နီတပ်ဖွဲ�ဝင်များ၊ ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖွ�ဲအစည်း�ှင့် 

အစိးုရမဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖွ�ဲအစညး်များ၏ အဖွ�ဲဝင်များအား သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ  စီမခံန်�ခဲွမ� လုပ်ငန်းများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ က�များ၌ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေစရန် အကူအညေီတာင်းခံ ခြ င်း�ှင့် အခမ့ဲဝန်ေဆာင်မ�ေပး 

 ခြ င်းကုိ လက်ခံခြ င်း၊ 

 (စ ) ေဘးသင့်သမူျားအတွက် လုိအပ်ေသာ အရင်းအမြ စ်အား အသံုးပြ �ခေပးပ� ီး အသံုး 

 ပြ �ရန် ��န်က� ားခြ င်း�ှင့် ယင်းတုိ�အား ယာယီ ေနရာချထားခြ င်း၊ 

 (ဆ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်အခါ ထိခုိက်ပျက်စီးဆံုး��းံမ�များ ေလျာ့ပါးေရး 

အတွက် အခြ ားတုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အစုိးရအဖဲွ�များ သုိ�လည်း 

ေကာင်း၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖွ�ဲများသို� လည်းေကာင်း လုိအပ်ေသာ အကူအညီများ 

ေတာင်းခံခြ င်း၊ 

 (ဇ ) အခြ ား တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် တစ်ခခုုတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်သည့်အခါ ထိခုိက်ပျက်စီးဆံုး��းံမ�များ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် အစုိးရအဖဲွ�က  ဖြ စ်ေစ၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ�က 

 ဖြ စ်ေစ အကူအညီများ ေတာင်းခံလာပါက လုိအပ်ေသာ အကူအညီများ�ှင့် 

ေထာက်ပ့ံမ�များ ေပးခြ င်း၊ 

 (ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာကသ်ည့် အခါတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကျေရာကမ်ည့်အေခြ  

အေနတွင်ြဖစ်ေစ ထိခုိက်ပျက်စီး ဆံုး��းံမ�များ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ေဒသတွင်းရိှ 

 ပြ ည်သူများအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်သည့် ေနရာ�ှင့် အေဆာက် 

အအံုတုိ�မှ ဖယ်ရှားထွက်ခာွက� ရန် ��န်က� ားခြ င်း�ှင့် ေဘးလွတ်ရာသုိ� ေရ��ေပြ ာင်း 

�ုိင်ရန်် လုိအပ်သည်များ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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 (ည) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက် ပျက်စီးဆံုး��းံမ� ေလျာ့ပါး ေရးအတွက် 

မည်သည့် အတားအဆီးကုိမဆုိ ဖျက်ဆီးရန်ဖြ စ်ေစ၊ ေဘးလွတ်ရာ ေနရာသုိ� 

ေရ��ေပြ ာင်းရန်  ဖြ စ်ေစ၊ အေဆာက်အအံု သုိ�မဟုတ် ပစ�ည်းတစ်ခုခုကုိ အသံုးပြ �ရန် 

သုိ�မဟုတ်  ပြ �ပြ င် ေပြ ာင်းလဲရန်ဖြ စ်ေစ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  ကျေရာက်သည့် 

သုိ�မဟုတ် ကျေရာက်မည့် ေဒသရိှ  ေဒသဆုိင်ရာအဖွ�ဲအား ��န်က� ား ခြ င်း�ှင့် ထုိသုိ� 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခြ ား နယ်ေမြ ေဒသများသို� သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ 

 ပြ န်�ပွားသွားေစ�ုိင်ပါက အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြ �ချက်ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဋ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် ကူးစက်ေရာဂါ 

များကိ ု အခြ ား တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်များ၊ အိမ်နီးချင်း�ိင်ုငံများသုိ� 

လည်းေကာင်း၊ အခြ ား တုိင်းေဒသက� ီး သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ်များ၊ အိမ်နီးချင်း�ိငု်ငံ 

များတွင ် သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာကမ်�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် ကူးစက် 

ေရာဂါများကုိ မိမတုိိ� ေဒသအတွင်းသို� လည်းေကာင်း ကူးစက်ပြ န်�ပွားမ� မရိှေစေရး 

အတွက် တားဆီးခြ င်း၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း�ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက် 

မ�ေပးခြ င်းတုိ�ကုိ သက်ဆုိင်ရာ ဝန််က� ီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ၊ 

လူမ�အဖွ�ဲအစည်းများ၊ အစိးုရမဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် ည��ိိ�င်း 

ပူးေပါင်း၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ခြ င်း၊ 

 (ဌ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�အတွက် စီမထံားရိှသည့် အေဆာက် 

အအံု သို�မဟတ်ု သီးသန်� ေနရာေဒသသုိ� ြဖစ်ေစ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်် 

ကျေရာက်သည့် နယ်ေမြ �ှင် ့ အနီးအနားနယ်ေမြ များသုိ�ြဖစ်ေစ ခွင့်ပြ �ချက်မရိှဘဲ 

ဝင်ေရာက်ခြ င်း မပြ �ရန် တားမြ စ်ခြ င်း သုိ�မဟုတ် ယင်း အေဆာက်အအံု�ှင့် ေနရာ 

ေဒသတုိ�မှ ထွက်ခာွသွားရန် သက်ဆုိင်သူများကုိ ��န်က� ားခြ င်း၊ 

 (ဍ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် နယ်ေမြ တွင ် လံုခ� �ံေရး�ှင့် တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရး ကိစ�များ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဎ ) လုပင်န်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ပိမုိုထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် သင့်ေလျာ်သည့် 

အစိးုရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစညး်ကို  ဖြ စ်ေစ၊ အစိးုရ မဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်း�ှင့် 

ပုဂ��ိလ် တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ လ�ဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ 

 (ဏ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��းံမ�များကုိ စာရင်းေကာက်ယူ ၍ 

မှတ်တမ်းပြ �စုခြ င်း�ှင့် ထိန်းသမ်ိးခြ င်း၊ 

 (တ) တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� 

ရန်ပုံေငွကုိ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်ဖြ င့်ေရးဆဲွသည့် သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� ဘ�ာေရးစည်းမျ�်းများ�ှင့် အညီ သံုးစဲွခြ င်း�ှင် ့ စီမံ 

ခန်�ခဲွခြ င်း၊ 
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 (ထ)  ပြ ည်ေထာင်စ ု အစုိးရအဖဲွ��ှင့် အမျိ�းသားေကာ်မတီက ေပးအပ်ေသာ အခြ ား 

လုပင်န်း တာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၁၀။ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက� ီး သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ် ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့  ပြ န်လည်ေနရာ 

ချထားေရး �ံုးများသည် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ�များကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�အဖွ�ဲ၏  က� ီးက� ပ် 

မ�ဖြ င် ့ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၅) 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာကေ်သာ ေဒသ  ဖြ စ်ေက� ာင်း  ေက� ညာခြ င်း 

 

၁၁။  �ုိင်ငံေတာ်သမ�တသည် �ိငု်ငံေတာ် တစ်ဝန်းလံုးတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ိငု်ငံေတာ်၏ 

နယ်ေမြ ေဒသ တစ်ခုခတွုင်ေသာ်လညး်ေကာင်း အသက်အုိးအိမ် စည်းစိမ်�င့်ှ သဘာ၀ ပတ်၀န်း 

ကျင် ထိခုိက်ပျက်စးီမ� အလွန်က� ီးမားသည့့် ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ေက� ာင်း အမျိ�းသား 

ေကာ်မတီက တင်ပြ ၍ြဖစ်ေစ၊ အခြ ား တစ်နည်းနည်းဖြ င့််  ဖြ စ်ေစ သိရိှရသည့်အခါ ယင်းေဒသကုိ 

မူလ အေခြ အေနသုိ� အမြ န်ပြ န်လည်ေရာကရိှ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲရိှမည်ဟု 

ယံုက� ည်ပါက အဆုိပါေဒသကုိ အချိန်ကာလ�ှင် ့ နယ်ေမြ ေဒသ ပိင်ုးခြ ားသတ်မှတ်၍ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ေသာ ေဒသဖြ စ်ေက� ာင်း  ေက� ညာ�ုိင်သည်။ 

၁၂။ �ုိင်ငံေတာ်သမ�တသည် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသဖြ စ်ေက� ာင်း  ေက� ညာ 

 ပ� ီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ�ှင့် နယ်ေမြ ေဒသကုိ လုိအပ်သလုိ တုိးချဲ�ခြ င်း၊ 

 ပြ င်ဆင်ခြ င်း  ပြ ��ုိင်သည်။ 

 

အခန်း (၆) 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� 

၁၃။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း ခံရသည့် ဌာန၊ အဖွ�ဲအစည်း သုိ�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ုိင်သည့် ပျက်စးီဆံုး��းံမ�များ ေလျာ့ပါး 

�ုိင်သမ� ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� စီမံချက်များ 

�ှင်အ့ညီ လုပ်ငန်းအစီအစ�်များ ချမှတ်ပ� ီး ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ရ 

မည် - 

  (၁) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် မကျေရာက်မီ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး 

အတွက်  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း�ှင့်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ခြ င်း လုပင်န်းများ၊ 
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  (၂) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာကသ်ည့်အခါ ရှာေဖွ ကယဆ်ယ်ေရး အပါ 

အ၀င် အေရးေပ�တံု ့ပြ န်မ�လုပ်ငန်းများ၊ 

  (၃) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီးေနာက် ပုိမိေုကာင်းမွန်သည့် လူေနမ� 

ဘဝ ေရာက်ရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်သည့် ြပန်လညထူ်ေထာင်ေရး လုပင်န်းများ၊ 

ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေရး လုပင်န်းများ�ှင် ့ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် 

ထိခိုက်ပျက်စီးသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 

လုပင်န်းများ။ 

 (ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ လပ်ုငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကေလးသူငယ်များ၊ သက်က� ီး 

ရွယ်အုိများ၊ မသန်စွမး်သူများ�ှင့် အမျိ�းသမီးများ (အထူးသဖြ င့် ကုိယ််၀န်ေဆာင် 

မိခင်များ�ှင် ့ သားသည်မိခင်များ)အား ဦးစားေပးပ� ီး ကူညီ ေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ 

 (ဂ ) ေဘးသင့်သမူျားအား ေထာက်ပံ့ကူညီရာတွင် လူ�ဂုဏ်သိက�ာ ထိခိုက်ေစမည့်  ပြ �မူ 

ေဆာင်ရွက်မ�မျိ�း မဖြ စ်ေစရန် ေရှာင်က� ဥ်ရမည်။ 

၁၄။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် မကျေရာက်မီ ေဘးအ��ရာယ်ေလျာ့ပါးေရးအတွက်  က� ိ�တင် စီစဥ် 

ေဆာင်ရွက်မ�များတွင် ေအာကပ်ါတုိ�ပါဝင်သည် - 

 (က) အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အဖွ�ဲအသီးသီးက သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ေလျာ့ပါးေရး လပ်ုငန်းများကို ဦးစားေပးအဆင့် သတ်မတ်ှေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ  က� ိ�တင်သတိေပးစနစ်များ ပိုမိ ုတိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဂ ) �ုိင်ငံေတာ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအုပ်စအုဆင့်အထိ အဆင့်တုိင်းတွင ်

ေဘးကင်းလံုခ� �ံ၍ ေဘးဒဏ်က� ံ�က� ံ�ခံ�ုိင်ေသာ အေလအ့ထ စွဲမ� ဲလာေစရန် အသိ 

ပညာ၊ အတတ်ပညာ�ှင့် တီထွင်က� ံဆမ�တုိ�ကိ ုအသံုးချ၍ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) �ုိင်ငံေတာ်၏ ဖံွ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရး စီမကိံန်းများတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ေလျာ့ပါးေရးဆုိင်ရာ အစီအမံများကုိ တစ်ပါတည်း ထည် ့သွင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (င ) �ုိင်ငံေတာ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအုပ်စအုဆင့်အထိ အဆင့်တုိင်းတွင ်

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကုိ ထိေရာက်စာွ ရင်ဆုိင် ေြဖရှင်း�ိင်ုေရးအတွက်  က� ိ�တင် 

 ပြ င်ဆင်မ�များ ခိင်ုမာစွာ တည်ေဆာက် ခြ င်း။ 
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၁၅။  သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ုိင်ေခြ ရိှသည့် ေဒသ၌ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

မကျေရာက်မီ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရမည့်  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း လုပင်န်းများတွင် ေအာက်ပါတုိ�  ပါဝင် 

သည်  - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်ေသာ ေဒသကို ေဖာ်ထုတ်၍ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်ေခြ  ဆန်းစစ်ချက်  ပြ �စုခြ င်း�ှင် ့ အေရးေပ� 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် စီမံချက်များ ေရးဆွဲခြ င်း၊ 

 (ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ ဗဟုသုတများကုိ အများပြ ည်သူသုိ� အသိပညာ 

ေပးခြ င်း၊  က� ိ�တင်သတိေပးစနစ်များ ထားရိှေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက် ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပး ခြ င်း�ှင် ့ အစမ်းေလ့ကျင့်မ�များ 

 ပြ �လုပ်ခြ င်း၊ 

(ဂ ) ရာသီဥတု ေပြ ာင်းလဲမ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�ရသည့် မေမ�ာ်မှန်း�ုိင်ေသာ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်များေက� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��းံမ�များ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ရာသီဥတု 

ေဖာက်ပြ န် ေပြ ာင်းလဲမ��ှင့် လုိက်ေလျာညီေထွ ကျင် ့သံုး  ေဆာင်ရွက်တတ် ပ� ီး သဘာ၀ 

ေဘးအ��ရာယ်ကုိ  က� ံ�က� ံ�ခံ�ုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာ လူ�အဖဲွ�အစည်းတစ်ရပ် 

ေပ�ေပါက်ေရးအတွက်  ပြ ည်သူလူထု၏ စွမး်ေဆာင်ရည်  မြ �င် ့တင်ေပးခြ င်း၊  

(ဃ) အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အဖွ�ဲများသည် ရပ်ရွာလူထု အ ေြခပြ � 

သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် စီမခံန်�ခဲွေရးလုပင်န်းများ�ှင့် ေဘးအ��ရာယ်ေလျာ့ပါးေရး 

လုပင်န်းများတွင် လငူယ်လူရွယ် ေစတနာ့၀န်ထမ်းများ အပါအ၀င် ရပ်ရွာလူထုမှ 

တက်က� စွာ ပါ၀င် ေဆာင်ရွက်လာေစရန် လမ်း��န်ခြ င်း၊ စည်း�ံုးလ��ံေဆာ်ခြ င်း�ှင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (င ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  လွတ်ကင်းသည့် ေနရာေဒသသို� အများ ပြ ည်သူတို� 

အချိန်မီ ေရှာင်တိမ်း�ိင်ုေရး�ှင့် ပစ�ည်းဥစ�ာများ၊ က�ဲ �ွား တိရစ�ာန်များကို 

ေရ��ေပြ ာင်း�ုိင်ေရးတုိ�အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့် သတိေပးချက်များ 

 က� ိ�တင် ထုတ်ပြ န်ခြ င်း�ှင့် လုိအပ်သည့် အကူအညီများေပးခြ င်း၊ 

 (စ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် အမျိ�းအစားအလုိက် အနည်းဆံုးလိုအပ်သည့် အေရးေပ�  

စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယဆ်ယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများ 

အဆင်သင် ့ကညီူေထာက်ပ့ံ�ိငု်ရန် စုေဆာင်းသုိေလာှင်ထားခြ င်း၊ 

 (ဆ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့ ေထာက်ပံ့ေရး လုပင်န်းများကို လျင်မြ န်ထိေရာကစွ်ာ 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရးအတွက် တပ်မေတာ်၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ�၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ�၊ 

 က� ကေ်ခြ နီတပ်ဖဲွ�၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း အဖဲွ�အစည်းများ၊ လမူ�အဖွ�ဲအစည်း�ှင် ့ အစိးုရ 

မဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖွ�ဲအစညး်များ၏ အကူအညီများ ရယူ�ုိင်ရန် စီမထံားရိှ  ခြ င်း၊ 
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 (ဇ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ပျက်စီးဆုံး�� ံးမ� က� ီးမားပါက  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများ၊ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစညး်များ၊ �ုိင်ငံရပ်ခြ ား ေဒသတွင်း အဖွ�ဲအစည်းများက 

လုိအပ်ေသာ အကူအညီများ ေပး�ုိင်ေရးအတွက် သတင်းကွန်ယက် ဆက်သွယ် 

ထားရိှခြ င်း၊ 

 (ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီးေနာက် ပိမုိုေကာင်းမွန်သည့် လူေနမ�ဘဝ ရရိှ 

ေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမ�ေရး�ှင့် အခြ ား က�များတွင် 

 ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည် တည်ေဆာက်ေရး လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

�ုိင်ရန်  က� ိ�တင် စီစဥ်ထားရိှခြ င်း၊ 

 (ည)  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း လုပင်န်းများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ 

အခြ ား လုပင်န်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၁၆။  သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ုိင်ေခြ ရိှသည့်ေဒသတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် မကျ 

ေရာက်မ ီေဆာင်ရွက်ရမည့်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ခြ င်း လပ်ုငန်းများတွင် ေအာက်ပါတုိ� ပါဝင်သည် -  

 (က) အလွယ်တကေူရှာင်တိမး်ရန် မဖြ စ်�ိုင်ေသာ ေဒသတွင် မုန်တုိင်းဒဏ်ခံ အေဆာက် 

အအံုများ�ှင် ့အသက်ကယ်ကုန်းများ ေဆာက်လုပ်ထားခြ င်း၊ 

 (ခ ) ပင်လယ်ကမ်း�ုိးတန်း တစ်ေလ�ာက်�ှင့် ေရလ�မ်းမုိးခြ င်းခံရ�ုိင်သည့် ေဒသများတွင် 

တာတမံများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ 

 (ဂ ) ပင်လယက်မ်း�ုိးတန်းတစ်ေလျှာက် ဒီေရေတာများ ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်  က� ီးထွားမြ န် 

သစ်ပင်များ စုိကပ်ျိ�းြခင်း၊ 

 (ဃ) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် အမျိ�းအစားအလုိက်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ေရး လုပင်န်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (င )  က� ိ�တင်ကာကွယ်ေရး လုပင်န်းများ�ှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ 

အခြ ား လုပင်န်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၁၇။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်အခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင်  အေရးေပ� 

တ့ံုပြ န်ေရး လုပင်န်းများတွင် ေအာက်ပါတုိ� ပါ၀င်သည်  - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ေပျာက်ဆုံးေနသူများကို အေရးေပ�ရှာေဖွ 

ကယ်ဆယ်ခြ င်း၊ 

 (ခ ) ေဘးသင့်သမူျားအား ေဘးလွတ်ရာသို� ေရ��ေပြ ာင်းေပးခြ င်း�ှင့် ယာယီခုိလ�ံရာ 

အေဆာက်အအံုများတွင် ေနရာချထားေပးခြ င်း၊ 

 (ဂ ) စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရး ပစ�ည်းများ အေရးေပ� ေထာက်ပံ့ေပးခြ င်း၊  
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 (ဃ) အပျက်အစီးများ ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားခြ င်း�ှင့် ပျက်စီးဆုံး��းံမ�များကုိ ပဏာမ စာရင်း 

 ပြ �စုခြ င်း�ှင့် ေထာက်ပ့ံရန် လုိအပ်မ�များအတွက် ဆန်းစစ်ချက်များ  ပြ �လုပ်ခြ င်း၊ 

 (င ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� အေရးေပ� ကွပကဲ်ေရး�ံုး ဖွင့်လှစ်ပ� ီး 

အနီးကပ ် က� ီးက� ပ်ကွပကဲ်ခြ င်း၊ 

 (စ ) နယ်လှည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�အဖွ�ဲများ ဖွ�ဲစည်း၍  ေဒသခံပြ ည်သူတုိ�အား 

အေရးေပ� ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်း�ှင့် ကူးစက်ေရာဂါများ မကျေရာက်ေစ 

ေရးအတွက် ကာကွယ်ခြ င်း၊ 

 (ဆ) ယာယီ ေဆးခန်း�ှင့် ေဆး�ံုများ ဖွင် ့လှစ၍် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ�င့်ှ မကျနး်မာသူ 

များအား ေဆးဝါးကုသမ�ေပးခြ င်း၊ 

 (ဇ ) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် အမျိ�းအစားအလုိက ် ရှာေဖွကယ်ဆယေ်ရး အပါအဝင် 

အေရးေပ�တ့ံုပြ န်ေရး လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဈ ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင် အေရးေပ�တ့ံုပြ န်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ 

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၁၈။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီးေနာက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး �ှင့် 

ြပန်လည်တညေ်ဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတုိ�ပါ၀င်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��းံမ� စာရင်းများကုိ ေကာက်ယူခြ င်း�ှင့် 

အတည်ပြ �ခြ င်း၊ 

 (ခ ) ေဘးသင့်သမူျားအား လံုေလာက်ေသာ စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်း များ၊ 

 ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများကုိ ဆက်လက် ေထာက်ပ့ံခြ င်း�ှင် ့ ခွင့်ပြ � 

ရန်ပုံေငွမ ှသင့်ေလျာ်ေသာ ေထာက်ပံ့ေငွများေပးခြ င်း၊ 

 (ဂ ) ပျက်စးီဆံုး��းံမ� အေခြ အေနေပ� မူတည်၍  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ေရး လုပင်န်းစီမံချက် ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��းံသည့် အေဆာက်အအံုများ၊ ေနအိမ် 

များကိ ုသင့်ေလျာ်သည့် ေနရာတွင် သဘာဝေဘးဒဏ်ခံ အေဆာက်အအံုများ အဖြ စ ်

 ပြ န်လည် တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ 

 (င ) ေဘးသင့်သမူျားအတွက် လိုအပ်ေသာ စုိက်ပျိ�းေရးလုပင်န်း၊ ေမွးမြ �ေရး 

လုပ်ငန်း�ှင့် အခြ ား အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ပုံမှန် ပြ န်လည ်

လုပကုိ်င်�ုိင်ရန်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေပးခြ င်း၊ 

 (စ )  သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ခံစားရသူများအား စိတ်ဓာတ် 

 ပြ န်လည်မြ �င့်တင်ပ� ီး လူမ� အဖွ�ဲအစည်းတွင်  ပြ န်လည်ဝင်ဆ့ံ�ုိင်ရန် ထူေထာင်ေပး 

 ခြ င်း၊ 
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 (ဆ) ေဘးသင့်သမူျားအား ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်း�ှင့် ေနာက်ဆက်တဲွ 

 ဖြ စ်ေပ��ုိင်သည့် ကးူစက်ေရာဂါအ��ရာယ်များမှ ကာကွယ်ေပးခြ င်း၊ 

 (ဇ ) ေဘးသင့်သမူျားအနက် ေကျာင်းေနသူများ ပညာေရး အရိှန်အဟုန်မပျက် 

ဆက်လက် သင်ယူ�ိုင်ေရးအတွက် စာသင်က� ား�ုိင်ရန် စီမေံဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း�ှင့် 

စာသင်ေကျာင်းများ  ပြ န်လည်တညေ်ဆာက်ေပးခြ င်း၊  

 (ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင် ေဘးသင့်သူများ၏ လံုခ� �ံေရး 

�ှင် ့တရားဥပေဒ စိးုမုိးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

          (ည) ေဘးသင့်သူများအား လူကုန်ကူးမ�မှ တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

လူကုန်ကူးမ� တားဆီးကာကွယ်ေရး အဖွ�ဲများ�ှင့် ည��ိိ�င်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဋ ) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင် ့ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ 

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခြ ား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

 

အခန်း (၇) 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� ရန်ပံုေငွ 

၁၉။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည် သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွ ဲမ�လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန် အမျိ�းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� ရန်ပုံေငွကုိ ေအာက်ပါ ရေငွ 

များဖြ င် ့ထူေထာင်ရမည် - 

 (က)  ပြ ည်ေထာင်စ၏ု ဘ�ာရန်ပုေံငွမှ ထည့်ဝင်ေငွ၊ 

 (ခ )  ပြ ည်ပ �ုိင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ �ိင်ုငရံပ်ခြ ား ေဒသတွင်း 

အဖွ�ဲအစညး်များထံမှ ေထာက်ပ့ံေငွ၊ လှ�ဒါန်းေငွ၊  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပမှ ေချးေငွများ �ှင့် 

အခြ ား တရားဝင် ရေငွများ၊ 

 (ဂ ) ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�များ၊  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပရိှ ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖဲွ�အစည်း 

များ�ှင့် အစိးုရ မဟုတ်ေသာ အခြ ား အဖဲွ�အစည်းများ၏ ေထာက်ပံ့ေငွ�ှင် ့ လှ�ဒါန်း 

ေငွများ၊ 

 (ဃ) ရန်ပုံေငွမ ှရရိှသည် ့တရားဝင် တုိးပွားသည့်ေငွ။ 

၂၀။ တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� အဖဲွ�များ 

သည် တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� ရန်ပုံေငွကုိ 

အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြ �ချက်အရ ေအာက်ပါရေငွများဖြ င့် ထူေထာင်ရမည် - 

     (က) တုိင်းေဒသက� ီး သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ်အစိးုရ၏ ဘ�ာရန်ပံုေငွမှ ထည့်ဝင်ေငွ၊ 

    (ခ )  ပြ ည်ပ�ုိင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာ အဖွ�ဲအစည်းများ၊ �ိငု်ငံရပ်ခြ ား ေဒသတွင်း 

အဖွ�ဲအစညး်များထံမှ ေထာက်ပ့ံေငွ၊ လှ�ဒါန်းေငွများ�ှင် ့အခြ ား တရားဝင် ရေငွ များ၊ 



လ�ိ��၀ှက် 

18

 

 လ�ိ��၀ှက် 

    (ဂ )  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပရိှ ေစတနာရှင်များ၊ လမူ�အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အခြ ား အဖဲွ�အစည်းများ၏ ေထာက်ပ့ံေငွ�ှင် ့လှ�ဒါန်းေငွများ၊ 

    (ဃ)  ရန်ပံုေငွမ ှရရိှသည့် တရားဝင် တုိးပွားသည့်ေငွ။ 

၂၁။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခွမဲ� ဘ�ာေရး 

စည်းမျဥ်းများကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ�ပ်�ံုး�ှင် ့ည�ိ�ိ�င်းေရးဆဲွရမည်။ 

၂၂။ တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� အဖဲွ�များ သည် 

အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်�ှင့်အညီ သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� 

ဘ�ာေရး စည်းမျဥ်းများကုိ ေရးဆဲွရမည်။ 

၂၃။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည် လုိအပ်ပါက အမျိ�းသား သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံ 

ခန်�ခဲွမ� ရန်ပံုေငွမ ှ တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� 

ရန်ပုံေငွသုိ� ခွ ဲေ၀ေပး�ုိင်သည်။ 

၂၄။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည် အမျိ�းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ� ရန်ပံုေငွ 

�ှင့် တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�ရန်ပံုေငွတုိ�ကုိ 

သံုးစဲွခြ င်း၊ စီမံခန်�ခဲွခြ င်း�ှင့် စပ်လျဥ်း၍  စာရင်းစစ ် အစီရင်ခံစာကုိ ဘ�ာေရးစည်းမျဥ်းများ�ှင့် 

အညီ တင်ပြ ရမည်။ 

 

အခန်း (၈) 

 ပြ စ်မ��ှင့်  ပြ စ်ဒဏ်များ  

၂၅။ မည်သူမဆိ ု ဆန်းစစ်ချက် မပြ �လုပဘဲ် ေပါ့ဆစွာ ေဆာင်ရွက်မ� တစ်ခခုုေက� ာင့်  ဖြ စ်ေစ၊ 

ေဘးအ��ရာယ် တစ်စံုတစ်ရာ ကျေရာက�ုိ်င်သည်ကုိ သလိျက်�င့်ှ တမင်ပြ �လုပ်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေစ၊ 

သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်  ဖြ စ်ေပ�လ�င် သို�မဟတ်ု ြဖစ်ေပ�ေစရန်အေက� ာင်းရိှလ�င် ထုိသကုိူ သံုး�ှစ် 

ထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည် ့အပြ င် ေငွဒဏ်လညး်ချမှတ်�ိငု်သည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆိ ု ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွ�ဲအစည်း သုိ�မဟုတ် 

ပုဂ�ိ�လ်အား သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�တစ်ရပ်ရပ် ေဆာင်ရွက်သည်ကို 

ေ�ှာင့်ယှက်ခြ င်း၊ တားဆီး ခြ င်း၊ ဟန်�တားခြ င်း၊ လက်ေရာက်မ� ကျ�းလွန်ခြ င်း သုိ�မဟုတ်  ပြ စ်မ�မကင်းေသာ 

အ�ုိင်အထက်ပြ �မူခြ င်း  ပြ �ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထုိသူကုိ �ှစ်�ှစ် ထက်မပိေုသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�စ်ှရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၇။ မည်သူမဆို အများ ပြ ည်သူ အထိတ်တလန်� ဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြ င့် သဘာ၀ 

ေဘးအ��ရာယ်�င့်ှ စပ်လျဥ်း၍ မဟုတ်မမှန် သတင်းလ�င့်ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င ်

ထုိသကုိူ တစ်�ှစ် ထက်မပိေုသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစရ်ပ်လံုး ြဖစ်ေစ 

ချမှတ်ရမည်။ 
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၂၈။ ဤဥပေဒအရ တာ၀န်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် မည်သည့် ဌာန၊ အဖွ�ဲအစည်း သုိ�မဟုတ် 

ပုဂ��ိလ်မဆုိ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ  ပြ �လုပမ်� သုိ�မဟုတ် ပျက်ကွက်မ�တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျ�းလွန်ေက� ာင်း 

 ပြ စ်မ�ထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထုိသူကုိ တစ်�စ်ှ ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် 

ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစရ်ပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်  - 

 (က) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ပျက်စီးဆံုး��းံမ� စာရင်းကုိ မ�ုိးမေဖြ ာင့်ေသာ သေဘာ 

 ဖြ င့် မမှန်မကန ်ေရးသင်ွးခြ င်း၊ 

 (ခ ) ေပးအပ်ေသာတာ၀န်ကုိ ထမ်းေဆာင်ရန် တမင် ပျက်ကွက်ခြ င်း။ 

၂၉။ မည်သူမဆိ ု ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ�ှင့် အမိန်� 

တုိ�ပါ တား မြ စ်ချက ် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှားစီရင်ခြ င်း ခံရလ�င ် ထုိသူကုိ 

တစ်�စှ် ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၀။ မည်သူမဆိ ု ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ  ပြ �လုပ်မ� သုိ�မဟုတ် ပျက်ကွက်မ� တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျ�းလွန ်

ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထုိသူကုိ တစ်�ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�စ်ှရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ�တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒ 

အရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း ခံရသည့် ဌာန၊ အဖွ�ဲအစညး် သုိ�မဟုတ် ပုဂ��ိလ်၏ 

��န်က� ားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်း၊  

 (ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေနရာ သုိ�မဟုတ် အေဆာက်အအံု အတွင်းသုိ� 

ခွင့်ပြ �ချက်မရိှဘဲ ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ 

 (ဂ ) ေဘးသင့်သမူျားအား ေထာက်ပံ့သည့် စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ 

 ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများကို မ�ိုးမေ ဖြ ာင့်ေသာ သေဘာ ဖြ င့် 

အသံုးပြ �ခြ င်း၊ ေရာင်း၀ယ်ခြ င်း၊ တားဆီးြခင်း သုိ�မဟုတ် ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

 (ဃ) ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖဲွ�အစည်း သုိ�မဟုတ် ပုဂ��ိလ်ထံ 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ခံစားရသည်ဟု မဟုတ်မမှန ် လိမ်လည၍် စားေရရိက�ာ�ှင့် 

ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများကုိြဖစ်ေစ၊ ေထာက်ပ့ံေငွ 

ကုိြဖစ်ေစ တင်ပြ ေတာင်းခံ ခြ င်း။ 

၃၁။ မည်သူမဆိ ု သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ေနသည့် အခါတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကျေရာကေ်တာ့ 

မည့် အခိက်ုတွင ် ြဖစ်ေစ ထိခုိက်ပျက်စီးဆံုး��းံမ�များ ေလျာ့ပါးေစရန် အလုိ�ငှာ လည်းေကာင်း၊ 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ေရး�ှင့် ေလ�ာ့ချေရးလုပင်န်းများကိ ု အဟန်�အတား 

မဖြ စ်ေစရန် အလုိ�ငှာလည်းေကာင်း ယင်းေနရာရိှ  ပြ ည်သူများအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်�ုိင်သည့် ေနရာ�ှင့် အေဆာက်အအံုတုိ�မှ ဖယ်ရှားထွက်ခွာက� ရန် သို�မဟတ်ု ေဘးလွတ် 

ရာသုိ� ေရ��ေပြ ာင်းေနထုိငရ်န ် ��န်က� ားသည်ကုိ လုိကန်ာရန် တမင်ပျက်ကွက်ေက� ာင်း  ပြ စ်မ� 
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ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထုိသကုိူ တစ်လထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ 

ဒဏ်�ှစရ်ပ်လံုးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ခြ င်းခံရမည်။ 

 

   အခန်း (၉) 

  အေထွေထွ 

၃၂။ သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် �ိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို� 

တင်သွင်းသည့် စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးပစ�ည်း များကုိ 

သက်ဆုိင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒအရ အခွန်အေကာက် ေပးေဆာင်ခြ င်းမ ှကင်းလွတ်ခင့်ွ ရိှေစရ မည။် 

၃၃။ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လုပင်န်းတာဝန်�င့်ှ စပ်လျ�်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်အဝဝကိ ု လူမ�ဝန် 

ထမ်း၊ ကယဆ်ယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်က� ီးဌာန၏ ဘ�ာရန်ပုံေငွမှ ကျခံရမည။် 

၃၄။ အမျိ�းသား ေကာ်မတီသည်  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပဌာန၊ အဖွ�ဲအစညး် သုိ�မဟုတ် ပုဂ��ိလ်အား 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ထမ်းေဆာင်ချိန်၌ သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ 

အဖွ�ဲအစညး်အလုိက ် သတ်မတ်ှထားေသာ ဝတ်စုံကုိ ဝတ်ဆင်ရန်၊ အမှတ်အသားတံဆိပ်ကုိ 

တပ်ဆင်ရန် ခွင့်ပြ ��ုိင်သည်။ 

၃၅။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖဲွ�အစည်း သုိ�မဟတ်ု ပုဂ��ိလ်အား 

သဘာ၀ ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ� တစ်ရပ်ရပ်ကုိ သေဘာ�ုိးဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ တရားမေက� ာင်းြဖင့် ဖြ စ်ေစ၊  ပြ စ်မ�ေက� ာင်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ မည်သည့်တရား�ံုးတွင်မ� တရား 

စဲွဆို အေရးယူခြ င်း မရိှေစရ။ 

၃၆။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွ�ဲအစည်း သုိ�မဟုတ် ပုဂ��ိလ်သည် 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် လတ်တေလာ မကျေရာက်ေသးေသာ်လည်း ေဘးအ��ရာယ် မက� ာမီ 

ကျေရာက်လာ�ုိင်သည်ဟု ယံုက� ည်ရသည် ့ ေနရာရိှ   ပြ ည်သူများအား ေရ��ေပြ ာင်းရန် လိုအပ်ပါက 

၎င်းတုိ�၏ ဆ���ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၃၇။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး ေဆာင်ရွက်မ�တစ်ခုခေုက� ာင့် ပုဂ�လိကပိင်ု ပစ�ည်း 

တစ်ခခုုတွင် တုိက်�ုိက ် ထိခုိက်ဆံုး��းံမ�ရိှခဲလ့�င ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူ�အသက်ဆံုး��းံခြ င်း 

သို�မဟုတ် ကိုယ်လက်အ �ဂါ ထိခိ ုက် ခြ င်းရှ ိခဲ့လ�င် ေသာ်လည်းေကာင်း နစ်နာသူသည် 

သတ်မတ်ှချက်များ�ှင့်အညီ ေလျာ်ေက� းေငွရပုိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

၃၈။ တပ်မေတာ်နယ်ေမြ  တစ်ခုခုတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  ေလျာ့ပါးေရး လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကုိ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ရိှလ�င် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ပုိင် ပစ�ည်းတစ်ခုခ�ှုင့် စပ်လျ�်း၍ 
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အသံုးပြ �ရန်် ရိှလ�င် ေသာ်လည်းေကာင်း ယင်းသို�ေဆာင်ရွက်ရန် သုိ�မဟုတ် အသံုးပြ �ရန် 

နယ်ေမြ တာ၀န်ခ ံတပ်မ�ှး၏ သေဘာတူညီချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၉။ ဤဥပေဒ အာဏာမသက်ေရာကမီ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ထုတ်ပြ န် 

ခ့ဲေသာ လုပထံု်းလုပ်နည်း၊ အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်��ှင့် ��န်က� ားချက်များသည် ဤဥပေဒပါ 

 ပြ �ာန်းချက်များ�ှင့် မဆန်�ကျင်သေရွ  ့အတည် ဖြ စ်သည်။ 

၄၀။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မ�များကုိ ရဲ အေရးယူပုိင်ခွင့်ရိှေသာ  ပြ စ်မ�များအဖြ စ် သတ်မတ်ှသည်။ 

၄၁။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မ� တစ်ရပ်ရပ်ကုိ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 

သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ�အဖွ�ဲ၏  က� ိ�တင်ခွင့်ပြ �ချက်ဖြ င့်သာ တရားစွဆုိဲရမည်။ 

၄၂။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မ�များကုိ ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူရမည်။ 

၄၃။ ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်- 

 (က) လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဝန် က� ီးဌာနသည်  

လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း�ှင့် စည်းကမ်းများကို  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိးုရအဖွ�ဲ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ထုတ်ပြ န်�ုိင်သည်။ 

 (ခ ) အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စု ဝန်က� ီးဌာနများသည် လုိအပ ်

ေသာ အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်�၊ ��န်က� ားချက်�ှင့် လုပထံု်းလုပ်နည်းများကို 

လည်းေကာင်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဦးစီးဌာနသည် 

လုိအပ်ေသာ အမိန်��ှင့် ��န်က� ားချက်များကုိ လည်းေကာင်း ထုတ်ပြ န်�ုိင်သည်။ 

 (ဂ) တုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ�သည် အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်�၊ 

��န်က� ားချက်များကုိ ထုတ်ပြ န်�ိင်ုသည။် 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ဖဲွ�စညး်ပံု အေခြ ခံဥပေဒအရ က��်ုပ်လက်မတ်ှေရးထုိးသည်။

  

 

      

   (ပံု)        သန်ိးစိန ်

  �ုိင်ငံေတာ် သမ�တ 

         ပြ ည်ေထာင်စ ုသမ�တ  မြ န်မာ�ုိငင်ံေတာ် 


