လ ိ ၀ှက်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာစီမံခန် ခွဲမဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခု ှစ၊် ြပည်ေထာင်စလ
ု တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်၊ ၂၁ ။)
၁၃၇၄ ခု စှ ၊် ဝါဆိလ
ု ြပည့်ေကျာ် ၉ ရက်
( ၂၀၁၃ ခု ှစ၊် ဇူလငို ်လ ၃၁ ရက်)
ြပည်ေထာင်စလ
ု တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ ာန်းလိက
ု ်သည်။
အခန်း (၁)
အမည် ှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာစီမံခန် ခွမဲ ဥပေဒ ဟုေခ တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပ ပါအတိုင်း အဓိပ ာယ်
သက်ေရာက်ေစရမည် (က)
(ခ )

ငို ်ငံေတာ် ဆိသ
ု ည်မာှ ြပည်ေထာင်စု သမတ ြမန်မာ ငို ်ငံေတာ်ကို ဆိသ
ု ည်။
သဘာ၀ ေဘးအ ရာယ် ဆိသ
ု ည်မှာ သဘာ၀အေလျာက်ြဖစ်ေစ၊ လူတို ၏ပ
ြ မူ
ေဆာင်ရွက်မ၊ မေတာ်တဆမ သို မဟုတ် ေပါ့ဆမေကာင့်ြဖစ်ေစ မီးေလာင်ြခင်း၊
ေမ
ြ ပိ ြခင်း၊ မုန်တငို ်းတိက
ု ်ခတ်ြခင်း၊ ေရလမ်းမိးု ြခင်း၊ မိးု ကိ းပစ်ြခင်း၊ မိးု ေခါင်ြခင်း၊
ေြမငလျင်လပ်ြခင်း၊ ဆူနာမီလင်ိ းြဖစ်ေပ ြခင်း၊ ဆီး ှင်း ပိ ကျြခင်း၊ အပူလိင်း
သို မဟုတ် အေအးလိင်းဒဏ်ခရ
ံ ြခင်း၊ မီးေတာင်ေပါက်ကွဲြခင်း၊ ကမ်း ပိ ြခင်း၊
ပင်လယ်ေရေကာင်း အ ရာယ် ြဖစ်ေပ ြခင်းေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပိးု မား
တိရစာန်များေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အပင်ေရာဂါေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ပျိ းခင်း စိက
ု ်ခင်းများ ပျက်စီး
ြခင်း၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမဖ
ြ စ်ြခင်း၊ လူ သို မဟုတ် တိရစာန်များတွင် ကူးစက်ေရာဂါ
ြဖစ်ပာွ းခ
ြ င်းေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကမ်းဖက်ြခင်း၊ လက်နက်ကငို ်
ေသာင်းကျန်းမ ြဖစ်ပွားခ
ြ င်းေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စက်မလုပ်ငန်းေကာင့် ြဖစ်ေစ၊
ဓာတုပစည်းေကာင်ြ့ ဖစ်ေစ၊ အဏုြမ ေကာင်ြ့ ဖစ်ေစ၊ ေရနံယဖို ိတြ် ခင်းေကာင့် ြဖစ်ေစ၊
သဘာ၀ဓာတ်ေငွ များ
ယိစု ိမ့်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ
အ ရာယ်ြဖစ်ေပ ြခင်း
ေကာင်ေ့ သာ်လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူ၏ အသက်အးို အိမ် ဥစာပစည်း၊ အသက်
ေမွး၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း၊ အေြခခံ အေဆာက်အအုမံ ျား၊ လုံ ခံ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာ
ေရး သို မဟုတ် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခုက
ိ ်ပျက်စီးမများကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် အမျိ းသား သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ
ေကာ်မတီက သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဟု သတ်မှတ်သည့် အခ
ြ ား ေဘးအ ရာယ်
တစ်ခုခုလည်း ပါ၀င်သည်။
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(ဂ )

သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွဲမ ဆိုသည်မာှ သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ေကာင့် ြဖစ်ေပ ငို ်သည့် ဆုးံ းံ မများ ေလျာ့ပါး ငို ်သမ ေလျာ့ပါးေရးအတွက်
သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်မကျေရာက်မီ ကိ တင်ြပင်ဆင်ြခင်း ှင့် ကိ တင်ကာကွယ်
ြခင်းအပါအဝင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝေဘး
အ ရာယ် ကျေရာက်သည်အ
့ ခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင် အေရးေပ
တု့ံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီးေနာက် ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရး ှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများကို လည်းေကာင်း၊
ငို ်ငံေတာ် ဖွံ ဖိ းတိးု တက်ေရး လုပင် န်းရပ်များတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ေလျာ့ပါးေရးအစီအမံများ ထည်သ
့ ငွ ်းေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို လည်း
ေကာင်း ဆိုသည်။

(ဃ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး ဆိသ
ု ည်မာှ ကျေရာက် လာ ငို ်သည့် သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ်ကို ကိ တင်ြပင်ဆင်ေရး ှင့် ကိ တင်ကာကွယ်ေရးတို အတွက်
လည်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ် တစ်ခုခု ကျေရာက်သည်အ
့ ခါ သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး ှင့် ထိေရာက်စာွ တု့ံြပန် ငို ်ေရးတို အတွက်လည်း
ေကာင်း သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ထိခုက
ိ ်ခစံ ားရမများကို လတ်တေလာ
ေလျာ့ပါးေစရန် ှင့် ေရရှည်ေလျာ့ပါးေစရန်် စီမေံ ဆာင်ရွက်မများကို ဆိသ
ု ည်။
(င )

အရင်းအမ
ြ စ် ဆိသ
ု ည်မှာ ေဘးသင့်သူများအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ လူ စွမ်းအား၊
စွမး် အင်တစ်မျိ းမျိ း၊ ကဲ ွား တိရစာန်၊ ယာဥ်တစ်မျိ းမျိ း၊ ပစည်းကိရိယာ၊
ဆက်သွယ်ေရးပစည်း၊ အေဆာက်အအု၊ံ သိေု လှာင် ၊ုံ စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်
ေရးပစည်းများ၊ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးပစည်းများ၊ ေနရာ ှင့် ေငွေ ကး အပါအဝင်
ေရ ေပ
ြ ာင်း ငို ်ေသာ ပစည်းများ ှင့် မေရ မေပ
ြ ာင်း ငို ်ေသာ ပစည်းများကို ဆိသ
ု ည်။

(စ )

အမျိ းသားေကာ်မတီ ဆိုသည်မာှ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းထားေသာ အမျိ းသား
သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွဲမ ေကာ်မတီကို ဆိသ
ု ည်။

(ဆ) ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းေသာ တိငု ်းေဒသကီး
သို မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ကိယ
ု ်ပငို ်အုပ်ချ ပ်ခွငရ
့် တိငု ်း သို မဟုတ် ကိယ
ု ်ပငို ်အုပ်ချ ပ်ခွငရ
့်
ေဒသ၊ ခ ငို ်၊ မိ နယ် ှင့် ရပ်ကွက် သို မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု သဘာဝေဘး အ ရာယ်
ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ တစ်ခုခက
ု ို ဆိသ
ု ည်။
(ဇ )

အပ
ြ ည်ြပည်ဆငို ်ရာ အဖွဲ အစည်းများ ဆိသ
ု ည်မာှ
ကုလသမဂ ငှ ့် ကုလ
သမဂလက်ေအာက်ခံ အဖွဲ အစည်းများ၊ အစိးု ရ အချင်းချင်း ဖွဲ စည်းထားသည့်
အဖွဲ အစည်းများ ှင့် ြပည်ပ ငို ်ငံများရှိ အစိးု ရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲ အစည်းများကို
ဆိသ
ု ည်။
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(ဈ )

ငို ်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း အဖွဲ အစည်းများ ဆိသ
ု ည်မှာ ငို ်ငံေတာ်က အဖွဲ ဝင် အဖ
ြ စ်
ပါဝင်သည့် အဖွဲ အစည်းများဖ
ြ စ်ေသာ အေရှ ေတာင်အာရှ ငို ်ငံများအသင်း၊ အာရှ
ေဒသ ှင့် အခ
ြ ားေဒသများအတွင်း ဖွဲ စည်းထားေသာ အသင်းအဖွဲ များကို ဆိုသည်။

(ည) ေဘးသင်သ
့ မူ ျား ဆိသ
ု ည်မှာ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ထိခုက
ိ ်ခစံ ားရ သူများ
ကို ဆိသ
ု ည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချကမ် ျား
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိငု ်း ြဖစ်သည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင် ့

ြဖ စ်ေပ လာ ိုင်သည့်

ထိခ ိုက်ဆုံး ံးမများ

ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ လုပ်ငန်းစဥ်များကို
စနစ်တကျ ထိေရာက်လျင်ြမန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ငို ်ရန်၊
(ခ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမ လုပ်ငန်းစဥ်များကို စနစ်တကျ
ထိေရာက် လျင် ြမ န်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက်

အမျိ းသားေကာ်မတီ ှင့် ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ များ ဖွဲ စည်းေဆာင်ရွက် ုငိ ်ရန်၊
(ဂ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွဲမ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ အစည်းများ၊ လူမအဖွဲ အစည်းများ၊
အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများ ှင် ့ လည်းေကာင်း၊ အပ
ြ ည် ြပ ည်
ဆိုင်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊

ိုင်ငံရပ် ြခ ား ေဒသတွင်း အဖွဲ အစည်းများ ှင့်

လည်းေကာင်း ညိ ိင်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ငို ်ရန်၊
(ဃ) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ထိခက
ို ် ပျက်စီးခဲသ
့ ည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို
ြပန်လည် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊
(င )

ေဘးသင့်သူများအား ပိမု ို ေကာင်းမွန်သည့် လူေနမဘဝ ရရှေိ စေရး အတွက် ကျန်းမာ
ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမေရး ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများ စီစဥ် ေဆာင်ရွက်
ေပး ငို ်ရန်။
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အခန်း (၃)
အမျိ းသား သဘာဝ ေဘးအ ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ေကာ်မတီ
ဖွဲ စည်းြခင်း၊ ယင်း၏တာဝန် ှင့် လုပ်ပငို ်ခွငမ့် ျား
ဖွဲ စည်းြခင်း
၄။

ြပည်ေထာင်စု အစိးု ရအဖွဲ သည် (က) ဤဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များကို ထိေရာက် ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ငို ်ေရးအတွက် ဒုတိယသမတတစ်ဦးက ဥက အဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက် ပီး
သင်ေ့ လျာ်ေသာပုဂိ လ်များ ပါ၀င်သည့် အမျိ းသားသဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ
စီမခံ န် ခွမဲ ေကာ်မတီကို ဖွဲ စည်းရမည်။
(ခ )

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စည်းေသာ အမျိ းသားေကာ်မတီကို လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်
ဖွဲ စည်း ငို ်သည်။

တာဝန် ငှ ့် လုပပ် ငို ်ခငွ မ့် ျား
၅။

အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ တာဝန် ငှ ့် လုပပ် ငို ်ခွငမ့် ျားမှာ ေအာက်ပါအတိငု ်း ြဖစ်သည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊ ယင်းမူ
ဝါဒများ ှင့် အညီ လုပင် န်းလမ်း န်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း၊
(ခ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး
လုပင် န်းေကာ်မတီ ှင့် အခ
ြ ား လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို ဖွဲ စည်းြခင်း
ှင့် ယင်းတို ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မတ
ှ ်ြခင်း၊

(ဂ )

ကမာေပ တွင် ေပ ေပါက်ခသ
ဲ့ ည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ ှင့် ကံ ေတွ ခဲရ
ဲ့ သည့်
အေတွ အကံ များကို မှတ်တမ်းြပ စုေရး၊ ေပ ေပါက်လာ ငို ်သည့် သဘာဝေဘး
အ ရာယ်များအတွက် ကိ တင်ကာကွယ်မ အစီအစ ်များ ေရးဆွေဲ ရး၊ သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်ချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ရမည့် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး ှင့်
ကူညီ ေထာက်ပေံ့ ရး၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီးေနာက် ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရး ှင့် ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေရးတို အတွက် စီမခံ ျက်များ ေရးဆွဲ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဦးေဆာင်မေပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) ကျေရာက်ခေဲ့ သာ သဘာဝေဘးအ ရာယ်၏
် ြပင်းထန်မ ငှ ့် ထိခက
ို ်ပျက်စီးဆုးံ းံ မ
ပမာဏ အေပ မူတည်၍ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန်ခွမဲ ကို အမျိ းသား
ေကာ်မတီက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ က ေသာ်လည်းေကာင်း အဓိက တာ၀န်ယူ
ေရးအတွက် ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊
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(င )

ေဒသဆိငု ်ရာ အဖွဲ တစ်ခခု ု၏ အဖွဲ ၀င်များသည် ေဘးသင်သ
့ မူ ျားထဲတွင်
ပါသွားသဖ
ြ င့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆုငိ ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ ကို ေကျပွန်စွာ ေဆာင်
ရွက် ငို ်ြခင်း မရှသ
ိ ည့်အခါ နီးစပ်ရာေဒသများမှ သင်ေ့ လျာ်သူများ ပါဝင်သည့်
ယာယီ ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ ကို ဖွဲ စည်းြခင်း ှင့် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်
မှတ်ြခင်း၊

(စ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင် ြဖစ်ေပ သည့် သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် အေြခအေနကို ေဖာ်ြပ၍ အဆိပု ါေဒသအား သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ကျေရာက်သည့် ေဒသဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေကညာ ငို ်ရန် ငို ်ငံေတာ်သမတထံ တင်ြပြခင်း၊

(ဆ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးကို ထိေရာက်လျငြ် မန်စွာ ေဆာင်ရွက် ငို ်ေရး
အတွက် သက်ဆငို ်ရာ ဝန် ကီးဌာနများ၊ အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်းများက
ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို သတ်မတ
ှ ်ြခင်း ှင့် လုပင် န်းတာဝန်များကို
အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ငို ်ရန် လမ်း န်ြခင်း ှင့် ကီး ကပ်ြခင်း၊
(ဇ )

ကျေရာက်သည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို
ေစာင့် ကည့် ေလ့လာခ
ြ င်း၊ စိစစ်ြခင်း ှင့် အချိန် ှငတ
့် စ်ေြပးညီ ကိ တင်သတိေပးချက်
ထုတ်ြပန်ြခင်းတို ကို ေဆာင်ရွက် ုငိ ်ရန် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆုငိ ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ
ဗဟိဌု ာန တည်ေထာင််ြခင်း၊

(ဈ ) သဘာဝေဘးအ ရာယ်အတွက် ကိ တင်သတိေပးချက် ရရှခိ ျိန်တွင် သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ုငိ ်သည့် ေဒသရှိ ြပည်သူများကို ေဘးလွတ်ရာသို
အချိန်မီ ေရ ေပ
ြ ာင်းေပး ငို ်ရန် သက်ဆငို ်ရာ ေဒသအာဏာပိငု ်များ၊ ေဒသဆိငု ်ရာ
အဖွဲ များ ှင့် ညိ င်ိ း၍ စီမေံ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ည) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးကို ပိမု ို ထိေရာက်လျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်
ငို ်ေရးအတွက် လိုအပ်ပါက ြပည်ပ ငို ်ငံများ၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆငို ်ရာ အဖွဲ အစည်း များ၊
ငို ်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း အဖွဲ အစည်းများ ှင့် ဆက်သွယ် ညိ င်ိ းပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဋ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမခံ န် ခွဲမ တစ်ရပ်ရပ်ကို ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက
ွ ်
လိသ
ု ည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆငို ်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊ ငို ်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း အဖွဲ
အစည်းများ၊ ြပည်ပ ုငိ ်ငံများ၊ ြပည်တွင်းရှိ အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ အစည်းများ ှင့်
ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက် ငို ်ရန် စိစစ်ခွငြ့် ပ ြခင်း ှင့် ကီး ကပ်
ကွပက
် ဲြခင်း၊

(ဌ )

ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ကူညီေထာက်ပေံ့ ရး လုပ်ငန်းများအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ
လူအင်အား ှင့် ပစည်းအင်အားများကို အရန်သင့် အသုးံ ြပ ငို ်ေရး အတွက်
စုစည်းထားရှသ
ိ ည့် လုပ်ငန်းအစီအစ ်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်
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ရွကရ
် န် လမ်း န်ြခင်း၊ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း ှင့် ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ အား ကီး ကပ်
ကွပက
် ဲေစခ
ြ င်း၊
(ဍ )

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ကူညီေထာက်ပေံ့ ရး လုပ်ငန်းများကို ထိေရာက်လျင်ြမန်် စွာ
ေဆာင်ရွက် ငို ်ေရးအတွက် ကူညီေထာက်ပ့ေံ ရးနယ်ေြမများ ခွဲြခားသတ်မှတ် ြခင်း၊
နယ်ေြမ သတ်မှတ်ချက်အရ ကူညီေထာက်ပ့မံ ည့် ဌာနဆိငု ်ရာ အဖွဲ အစည်း များ၊
လူမ အဖွဲ အစည်း များ ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခ
ြ ားအဖွဲ အစည်းများ၏
လူအင်အား ှင့် ပစည်းအင်အား စုစည်းအသုးံ ြပ ြခင်း ှင့် စပ်လျ ်း၍လမ်း န်ြခင်း၊
ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း ှင့် ေဒသဆိငု ်ရာ အဖွဲ အား ကီး ကပ်ကွပက
် ဲေစခ
ြ င်း၊

(ဎ )

ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ အရင်းအမ
ြ စ်အား အသုးံ ြပ ခေပးပီး ယာယီ
အသုးံ ြပ ရန် န် ကားခ
ြ င်း ှင့် ေဘးသင်သ
့ ူများအား ေနရာချထားခ
ြ င်း၊

(ဏ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်လာသည်အ
့ ခါ ေဘးသင့်သူများအား အကူ
အညီေပး ငို ်ေရး အတွက် ြမန်မာ ငို ်ငံရဲတပ်ဖဲွ ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ ၊
လူမအဖွဲ အစည်း ှင့် အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများအပ
ြ င် လိုအပ်
ပါက တပ်မေတာ်၏ အကူအညီများ ရယူ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(တ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင် လုံ ခံ ေရးေဆာင်ရွက်ေပးရန်
ြမန်မာ ငို ်ငံ ရဲတပ်ဖဲွ ၏ အင်အားအပ
ြ င် လိအ
ု ပ်ပါက တပ်မေတာ်၏ အင်အားကို
ရယူ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ထ) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ အတွက် အေရးေပ ေဆာင်ရွက်ရသည့်
အေ ြခ အေနကို ြပ ည်ေထာင်စု အစိုး ရအဖွဲ သို တင် ြပ ြခ င်း ှင ့် သဘာဝေဘး
အ ရာယ် ကျေရာက်မ ှင့် သဘာဝ ေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရး
ေဆာင်ရွက်မများကို ြပည်တွင်းြပည်ပမှ သိရှိ ိုငေ် စေရးအတွက် လိအ
ု ပ်သည့်
သတင်းြဖန် ချိ ြပန် ကားမ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ကီး ကပ် လမ်း န်ြခင်း၊
(ဒ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင် အေရးေပ လိုအပ်သည့်
စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ပစည်းများ
ြဖည်တ
့ င်းေထာက်ပ့ေံ ရး ှင့် ကူးစက်ေရာဂါ ကျေရာက်ြခင်းမရှေိ စေရးတို အတွက်
သက်ဆငို ်ရာ အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်းများ ှင့် ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ များအား
လမ်း န်ြခင်း ှင့် ကီး ကပ်ကွပ်ကေဲ စြခင်း၊

(ဓ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည်ေ့ ဒသတွင် ေကာက်ပသ
ဲ ီး မှံ ျား ြပန်လည်
စိက
ု ်ပျိ း ငို ်ေရး၊ စီးပွားေရး ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်
လုပက
် ငို ် ငို ်ေရး၊ ေသာက်သးုံ ေရရရှေိ ရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ လပ်စစ်ဓာတ်
အား ှင့် ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊
ပညာေရး ှင့် လူမေရး လိအ
ု ပ်ချက်များ ေကာင်းမွန်ေသာ အေခ
ြ အေနေရာက်ရှိ
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ေရးတို အတွက် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပင် န်း
များကို အဆင်ခ့ ွဲြခားသတ်မှတ် ပီး စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်
ဦးေဆာင်ြခင်း၊
(န )

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ကို အများပ
ြ ည်သူတို ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်
သိရနှိ ားလည် ပီး ပိမု ပို ူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လာေစေရးအတွက် ပညာေပးခ
ြ င်း၊
စည်း းုံ လံ ေဆာ်ြခင်း၊ းှီ ေ ှာဖလှယ်ပ၊ွဲ ေဆွးေ ွးပွဲ ှင့် ေဟာေပ
ြ ာပွမဲ ျား ကျင်းပရန်
ဦးေဆာင်လမ်း န်မေပးခ
ြ င်း၊

(ပ )

ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ေထာက်ပ့သ
ံ ည့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ ှင့် ေငွေ ကးများ
သုးံ စွဲြခင်း ကိလ
ု ည်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ အစည်းများ၏ လုပေ် ဆာင်ချက်များ ကိလ
ု ည်းေကာင်း
စာရင်းဇယား ှင့် မှတ်တမ်းများ ြပ စုေစခ
ြ င်း၊ ထိသ
ု ို ေဆာင်ရွက်ြခင်း ှင့် စပ်လျ ်း၍
ေစတနာရှင်များ ှင့် အများပ
ြ ည်သူတို ထင်သာမ
ြ င်သာရှေိ စရန် လမ်း န်ြခင်း ှင့်
ယင်းသို ေဆာင်ရွက်မများကို ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊

(ဖ )

ိငု ်ငံေတာ် ဖွံ ဖိ းတိးု တက်ေရး လုပ်ငန်းရပ်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်
သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအစီအမံများ ပါရှေိ စရန် ြပည်ေထာင်စုအစိးု ရ
အဖွဲ သို အကံြပ တင်ြပြခင်း၊

(ဗ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ိုင ်သည့် ေဒသတွင ် ြဖ စ်ေစ၊ သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင်ြဖစ်ေစ အမျိ းသား ေကာ်မတီက
တိက
ု ် က
ို ် တာဝန်ယူ၍ ကီး ကပ် ေဆာင်ရွက်ရသည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ဆိငု ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ ကို လိုအပ်ပါက ယင်းေဒသ ှင့် အနီးအနားရှိ ေဒသများ၌ အေခ
ြ
စိက
ု ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဘ) မေမာ်မနှ ်း ငို ်ေသာ သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်
ေရး အပါအဝင် အေရးေပ တု့ံြပန်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး၊
ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေရး ှင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကို ေရရှည်ကာကွယ်
ငို ်ေရး တို အတွက် လိအ
ု ပ်သည့် အစီအမံများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(မ )

အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ လုပင် န်းတာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆငို ်ရာ
ဝန် ကီးဌာန၊ အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်အား လဲအပ်
ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း၊

(ယ) အမျိ းသား သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ရန်ပံေု ငွကို ြပည်ေထာင်စု
စာရင်းစစ်ချ ပ် းုံ ှင့် ညိ င်ိ းေရးဆွထ
ဲ ားေသာ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ
စီမခံ န် ခွမဲ ဘ ာေရး စည်းမျ ်းများ ှငအ
့် ညီ သုးံ စွဲြခင်း ှင့် စီမံခန် ခွဲြခင်း၊
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(ရ )

ငို ်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း အဖွဲ အစည်းများ၏ သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံ
ခန် ခွမဲ ရန်ပေုံ ငွသို ထည်၀့ င်ရန် လိအ
ု ပ်မည့် ေငွေ ကးများကို ြပည်ေထာင်စု အစိးု ရ
အဖွဲ သို ေထာက်ခံ တင်ြပြခင်း၊

(လ) ြပည်ပ ငို ်ငံများ၊ အထူးသဖ
ြ င့် ငို ်ငရ
ံ ပ်ြခား ေဒသတွင်းအဖွဲ အစည်းများ၏ အဖွဲ ဝင်
ငို ်ငံတစ်ခခု ုတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီး ထိခုက
ိ ်ပျကစ် ီး ဆုးံ းံ မ
က ီးမားေ ကာင်း သိရှိရသည့်အခါ ြပ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ ၏ သေဘာတူ
ညီချက်ြဖင့် သင်ေ့ လျာသ
် ည့် လူသားချင်းစာနာမ အကူအညီများေပးခ
ြ င်း၊
(ဝ )

ြပည်ပ ငို ်ငံတစ်ခုခုက သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် အခ
ြ ား ိုင်ငံ
တစ်ခုခုသို စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊ ြပ န်လည်ထူေထာင်ေရး
ပစည်းများကို ေထာက်ပံ့ကူညီရာတွင်

ငို ်ငံေတာ်အား စခန်းေထာက်အြဖစ်

ြဖတ်သန်း ပီး ေထာက်ပံ့ကူညီ ြခ င်း ှင့် စပ်လျ ်း၍ ြပည်ေထာင်စု အစိးု ရအဖွဲ ၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ခွင့်ြပ ြခင်း၊
(သ)

ငို ်ငံေတာ်အတွင်း သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်မေကာင့် ြဖစ်ေပ လာသည့်
ကူးစက်ေရာဂါများကို အိမ်နီးချင်း ငို ်ငံများသို လည်းေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်း ငို ်ငံများ
တွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်မေကာင့် ြဖစ်ေပ လာသည့် ကူးစက်
ေရာဂါများကို ြပည်တွင်းသို လည်းေကာင်း ကူးစက်ြပန် ပွားမ မရှေိ စေရးအတွက်
တားဆီးြခင်း၊ ကာကွယ်ေစာင်ေ့ ရှာက်ြခင်း ှင့် ကျန်းမာေရး ေစာင်ေ့ ရှာက်မေပးခ
ြ င်း
တို ကို တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆငို ်ရာ ဝန်် ကီးဌာနများ၊ အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရ
အဖွဲ အစည်းများ၊ လူမအဖွဲ အစည်းများ ှင့် အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ
အစည်းများအား

န် ကားခ
ြ င်း ှင့် ကီး ကပ်ြခင်း၊

(ဟ) ြပည်ေထာင်စု အစိးု ရအဖွဲ က ေပးအပ်သည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ
စီမခံ န် ခွမဲ အတွက် အခ
ြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
၆။

အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ လုပင် န်းတာ၀န်များ ှင့် စပ်လျ ်းသည့်

းုံ လုပင် န်းတာဝန်များကို

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန် ကီးဌာနက စီစ ်ေဆာင်ရွက်ေပးရ
မည်။
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အခန်း (၄)
သဘာဝ ေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ များ ဖွဲ စည်းြခင်း၊
ယင်းတို ၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပငို ်ခွငမ့် ျား
ဖွဲ စည်းြခင်း
၇။

ြပည်ေထာင်စု အစိးု ရအဖွဲ သည် (က) တိငု ်းေဒသကီး ှင့် ြပည်နယ်များတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန်ခွမဲ ကို
ေဒသအလိက
ု ် အနီးကပ် ကီး ကပ်၍ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက် ငို ်ရန် သက်ဆငို ်ရာ
တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်၀န် ကီးချ ပ်က ဥက အဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက် ပီး
သင်ေ့ လျာ်ေသာ ပုဂိ လ်များ ပါဝင်သည့် တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်
သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ များကို ဖွဲ စည်းရမည်။
(ခ )

၈။

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စည်းေသာ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘး
အ ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ အဖွဲ များကို လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်ဖဲွ စည်း ငို ်သည်။

တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ သည် (က) တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အတွင်းရှိ ကိယ
ု ပ် ငို ်အုပ်ချ ပ်ခွငရ
့် တိငု ်း
သို မဟုတ် ကိယ
ု ်ပုငိ ်အုပခ် ျ ပ်ခွငရ
့် ေဒသ၊ ခ ငို ်၊ မိ နယ်၊ ရပ်ကွက် ှင့် ေကျးရွာ
အုပ်စတ
ု ွင် သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ကို ေဒသအလိက
ု ် အနီးကပ်
ကီး ကပ်၍ ထိေရာက်စ် ွာ ေဆာင်ရွက် ငို ်ေရးအတွက် သင်ေ့ လျာ်ေသာ ပုဂိ လ်များဖ
ြ င့်
သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွဲမ အဖွဲ များကို ဖွဲ စည်း ပီး ယင်းတို ၏
တာဝန် ငှ ့် လုပပ် ငို ်ခငွ မ့် ျားကို သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ )

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စည်းေသာ ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ များကို လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်
ဖွဲ စည်း ငို ်သည်။

တာဝန် ငှ ့် လုပပ် ငို ်ခငွ မ့် ျား
၉။ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ များ၏
တာဝန် ငှ ့် လုပပ် ငို ်ခငွ မ့် ျားမှာ ေအာက်ပါအတိငု ်း ြဖစ်သည် (က) အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ဦးေဆာင် လမ်း န်မ ှငအ
့် ညီ သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ဆိငု ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ ကို သက်ဆငို ်ရာ အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်းများ၊ ြပည်တွင်း
ြပည်ပ ေစတနာရှင်များ၊ လူမအဖွဲ အစည်းများ၊ အစိးု ရ မဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ
အစည်းများ ှင့် ညိ ိ င်းပူးေပါင်း၍ ထိေရာက်လျင် ြမ န်စွာ အေကာင်အထည်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

လ ိ ၀ှက်

လ ိ ၀ှက်
10

(ခ )

ိငု ်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ေဒသအသီးသီးတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ်် ကျေရာက် ငို ်ေြခ
ရှိ မရှိ ကို အမဲမြပတ် ေစာင့် ကည့်ေလ့လာပီး ယင်းအ ရာယ် ြဖစ်ေပ ငို ် သည့်
သတင်းအချက်အလက်များ ရရှပိ ါက အမျိ းသားေကာ်မတီသို ေဆာလျင်စွာ
တင်ြပြခင်း၊

(ဂ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ်် ကျေရာက်သည် ှင့် တစ် ပိ င်နက် ထိခက
ို ်ပျက်စးီ ဆုးံ းံ မ
များ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင် အေရးေပ တု့ံြပန်ေရး
လုပင် န်းများကို ချက်ချင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဃ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသရှိ ေဘးသင့်သူများ လက်ဝယ်သို
စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးပစည်းများ
စနစ်တကျ အချိန်မေီ ရာက်ရေှိ စေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင်းရှိ ငို ်ငဝံ့ န်ထမ်းများ၊ မီးသတ်
တပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွ ဝင်များ၊ ေစတနာရှင်များ၊ လူမအဖွဲ အစည်း ှင့်
အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများ၏ အဖွဲ ဝင်များအား သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ လုပ်ငန်းများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ က များ၌
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေစရန် အကူအညီေတာင်းခံ ြခင်း ှင့် အခမဲဝ့ န်ေဆာင်မေပး
ြခင်းကို လက်ခံြခင်း၊

(စ )

ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ အရင်းအမ
ြ စ်အား အသုးံ ြပ ခေပးပီး အသုးံ
ြပ ရန် န် ကားခ
ြ င်း ှင့် ယင်းတို အား ယာယီ ေနရာချထားခ
ြ င်း၊

(ဆ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည်အ
့ ခါ ထိခက
ို ်ပျက်စီးဆုးံ းံ မများ ေလျာ့ပါးေရး
အတွက် အခ
ြ ားတိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အစိးု ရအဖွဲ များ သို လည်း
ေကာင်း၊ ေဒသဆိငု ်ရာ အဖွဲ များသို လည်းေကာင်း လိအ
ု ပ်ေသာ အကူအညီများ
ေတာင်းခံြခင်း၊
(ဇ )

အခ
ြ ား တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် တစ်ခခု ုတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ကျေရာက်သည်အ
့ ခါ ထိခက
ို ်ပျက်စီးဆုးံ းံ မများ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သက်ဆငို ်ရာ
တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အစိးု ရအဖွဲ က ြဖစ်ေစ၊ ေဒသဆိငု ်ရာ အဖွဲ က
ြဖစ်ေစ အကူအညီများ ေတာင်းခံလာပါက လိအ
ု ပ်ေသာ အကူအညီများ ှင့်
ေထာက်ပမံ့ များ ေပးခ
ြ င်း၊

(ဈ ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် အခါတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကျေရာက်မည်အ
့ ေခ
ြ
အေနတွင်ြဖစ်ေစ ထိခက
ို ်ပျက်စီး ဆုးံ းံ မများ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ေဒသတွင်းရှိ
ြပည်သူများအား သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ုငိ ်သည့် ေနရာ ှင့် အေဆာက်
အအုတ
ံ ို မှ ဖယ်ရှားထွက်ခာွ ကရန် န် ကားခ
ြ င်း ှင့် ေဘးလွတ်ရာသို ေရ ေပ
ြ ာင်း
ိငု ်ရန်် လိအ
ု ပ်သည်များ စီစ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
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(ည) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ထိခုက
ိ ် ပျက်စီးဆုးံ းံ မ ေလျာ့ပါးေရးအတွက်
မည်သည့် အတားအဆီးကိမု ဆို ဖျက်ဆီးရန်ြဖစ်ေစ၊ ေဘးလွတ်ရာ ေနရာသို
ေရ ေပ
ြ ာင်းရန် ြဖစ်ေစ၊ အေဆာက်အအုံ သို မဟုတ် ပစည်းတစ်ခုခုကို အသုးံ ြပ ရန်
သို မဟုတ် ြပ ြပင် ေပ
ြ ာင်းလဲရန်ြဖစ်ေစ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့်
သို မဟုတ် ကျေရာက်မည့် ေဒသရှိ ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ အား န် ကားြခင်း ှင့် ထိသ
ု ို
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အ ြခ ား နယ်ေ ြမ ေဒသများသို သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ
ြပန် ပွားသွားေစ ငို ်ပါက အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပ ချက်ရယူ၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဋ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်မေကာင့် ြဖစ်ေပ လာသည့် ကူးစက်ေရာဂါ
များကို အခ
ြ ား တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်များ၊ အိမ်နီးချင်း ငို ်ငံများသို
လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ား တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်များ၊ အိမ်နီးချင်း ငို ်ငံ
များတွင် သဘာဝ ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်မေကာင့် ြဖစ်ေပ လာသည့် ကူးစက်
ေရာဂါများကို မိမတ
ိ ို ေဒသအတွင်းသို လည်းေကာင်း ကူးစက်ြပန် ပွားမ မရှေိ စေရး
အတွက် တားဆီးြခင်း၊ ကာကွယ်ေစာင်ေ့ ရှာက်ြခင်း ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ ရှာက်
မေပးခ
ြ င်းတို ကို သက်ဆငို ်ရာ ဝန်် ကီးဌာနများ၊ အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်းများ၊
လူမအဖွဲ အစည်းများ၊ အစိးု ရမဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများ ှင့် ညိ ိင်း
ပူးေပါင်း၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင်း ှင့် ကီး ကပ်ြခင်း၊

(ဌ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အတွက် စီမထ
ံ ားရှသ
ိ ည့် အေဆာက်
အအုံ သို မဟုတ် သီးသန် ေနရာေဒသသို ြဖစ်ေစ၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ််
ကျေရာက်သည့် နယ်ေြမ ှင့် အနီးအနားနယ်ေြမများသို ြဖစ်ေစ ခွင့်ြပ ချက်မရှဘ
ိ ဲ
ဝင်ေရာက်ြခင်း မပ
ြ ရန် တားမ
ြ စ်ြခင်း သို မဟုတ် ယင်း အေဆာက်အအုံ ှင့် ေနရာ
ေဒသတို မှ ထွက်ခာွ သွားရန် သက်ဆငို ်သူများကို န် ကားခ
ြ င်း၊

(ဍ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် နယ်ေြမတွင် လုံ ခံ ေရး ှင့် တရားဥပေဒ
စိးု မိးု ေရး ကိစများ စီစ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဎ )

လုပင် န်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ပိမု ထ
ို ိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက် ငို ်ရန် သင့်ေလျာ်သည့်
အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖွဲ အစည်းကို ြဖစ်ေစ၊ အစိးု ရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲ အစည်း ှင့်
ပုဂိ လ် တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း၊

(ဏ) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ထိခုက
ိ ်ပျက်စီးဆုံး းံ မများကို စာရင်းေကာက်ယူ ၍
မှတ်တမ်းြပ စုြခင်း ှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊
(တ) တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ
ရန်ပံေု ငွကို အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက်ြဖင်ေ့ ရးဆွသ
ဲ ည့် သဘာဝေဘး
အ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ဘ ာေရးစည်းမျ ်းများ ှင့် အညီ သုးံ စွဲြခင်း ှင့် စီမံ
ခန် ခွဲြခင်း၊
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(ထ) ြပည်ေထာင်စု အစိးု ရအဖွဲ ှင့် အမျိ းသားေကာ်မတီက ေပးအပ်ေသာ အခ
ြ ား
လုပင် န်း တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
၁၀။ သက်ဆငို ်ရာ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် ကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ြပန်လည်ေနရာ
ချထားေရး းုံ များသည် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ ၏ ကီး ကပ်
မဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၅)
သဘာဝ ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်ေသာ ေဒသ ြဖစ်ေ ကာင်း ေကညာခ
ြ င်း
၁၁။ ငို ်ငံေတာ်သမတသည် ငို ်ငံေတာ် တစ်ဝန်းလုးံ တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ငို ်ငံေတာ်၏
နယ်ေြမေဒသ တစ်ခုခတ
ု ွင်ေသာ်လည်းေကာင်း အသက်အးို အိမ် စည်းစိမ် ငှ ့် သဘာ၀ ပတ်၀န်း
ကျင် ထိခက
ို ်ပျက်စးီ မ အလွန် ကီးမားသည့် ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ေ ကာင်း အမျိ းသား
ေကာ်မတီက တင်ြပ၍ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား တစ်နည်းနည်းြဖင့်် ြဖစ်ေစ သိရရ
ှိ သည်အ
့ ခါ ယင်းေဒသကို
မူလ အေခ
ြ အေနသို အမ
ြ န်ြပန်လည်ေရာက်ရေှိ စေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲရမှိ ည်ဟု
ယုံ ကည်ပါက အဆိပု ါေဒသကို အချိန်ကာလ ှင့် နယ်ေြမေဒသ ပိငု ်းြခားသတ်မှတ်၍ သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်ေသာ ေဒသဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေကညာ ငို ်သည်။
၁၂။ ိငု ်ငံေတာ်သမတသည် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေဒသဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေကညာ
ပီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ ှင့် နယ်ေြမေဒသကို လိအ
ု ပ်သလို တိးု ချဲ ြခင်း၊
ြပင်ဆင်ြခင်း ြပ ငို ်သည်။
အခန်း (၆)
သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ
၁၃။

ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း ခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်သည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ြဖစ်ေပ လာ ငို ်သည့် ပျက်စးီ ဆုးံ းံ မများ ေလျာ့ပါး
ငို ်သမ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ စီမံချက်များ
ှငအ
့် ညီ လုပ်ငန်းအစီအစ ်များ ချမှတ် ပီး ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရ
မည် (၁) သဘာဝေဘးအ ရာယ် မကျေရာက်မီ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး
အတွက် ကိ တင်ြပင်ဆင်ြခင်း ှင့် ကိ တင်ကာကွယ်ြခင်း လုပင် န်းများ၊

လ ိ ၀ှက်

လ ိ ၀ှက်
13

(၂) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည်အ
့ ခါ ရှာေဖွ ကယ်ဆယ်ေရး အပါ
အ၀င် အေရးေပ တုံ ့ြပန်မလုပ်ငန်းများ၊
(၃) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီးေနာက် ပိမု ေို ကာင်းမွန်သည့် လူေနမ
ဘဝ ေရာက်ရေှိ စရန် ေဆာင်ရွက်သည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပင် န်းများ၊
ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေရး လုပင် န်းများ ှင့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့်
ထိခ ိုက်ပျက်စီးသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်း
လုပင် န်းများ။
(ခ )

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကေလးသူငယ်များ၊ သက် ကီး
ရွယ်အမို ျား၊ မသန်စွမး် သူများ ှင့် အမျိ းသမီးများ (အထူးသဖ
ြ င့် ကိယ
ု ်၀န်ေဆာင်
မိခင်များ ှင့် သားသည်မိခင်များ)အား ဦးစားေပးပီး ကူညီ ေစာင်ေ့ ရှာက်ရမည်။

(ဂ )

ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအား ေထာက်ပ့က
ံ ူညီရာတွင် လူ ဂုဏ်သိကာ ထိခုက
ိ ်ေစမည့် ြပ မူ
ေဆာင်ရွက်မမျိ း မဖ
ြ စ်ေစရန် ေရှာင် ကဥ်ရမည်။

၁၄။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် မကျေရာက်မီ ေဘးအ ရာယ်ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ကိ တင် စီစဥ်
ေဆာင်ရွက်မများတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင်သည် (က) အမျိ းသားေကာ်မတီ ှင့် ေဒသဆိငု ်ရာ အဖွဲ အသီးသီးက သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ေလျာ့ပါးေရး လုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပးအဆင့် သတ်မတ
ှ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင ်ရာ က ိ တင်သတိေ ပးစနစ်များ
ေကာင်းမွန်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ )

ိငု ်ငံေတာ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက် ှင့် ေကျးရွာအုပ်စအ
ု ဆင်အ
့ ထိ အဆင်တ
့ ငို ်းတွင်
ေဘးကင်းလုံ ခံ ၍ ေဘးဒဏ် ကံ ကံ ခံ ငို ်ေသာ အေလ့အထ စွဲ မဲလာေစရန် အသိ
ပညာ၊ အတတ်ပညာ ှင့် တီထွင် ကံဆမတို ကို အသုးံ ချ၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဃ)

ိငု ်ငံေတာ်၏ ဖွံ ဖိ းတိးု တက်ေရး စီမက
ံ ိန်းများတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ေလျာ့ပါးေရးဆိငု ်ရာ အစီအမံများကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(င )

ိငု ်ငံေတာ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက် ှင့် ေကျးရွာအုပ်စအ
ု ဆင်အ
့ ထိ အဆင်တ
့ ငို ်းတွင်
သဘာဝေဘးအ ရာယ်ကို ထိေရာက်စာွ ရင်ဆငို ်ေြဖရှင်း ငို ်ေရးအတွက် ကိ တင်
ြပင်ဆင်မများ ခိငု ်မာစွာ တည်ေဆာက်ြခင်း။
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၁၅။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ငို ေ် ြခရှသ
ိ ည့် ေဒသ၌ သဘာဝေဘးအ ရာယ်
မကျေရာက်မီ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိ တင်ြပင်ဆင်ြခင်း လုပင် န်းများတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင်
သည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ိုင ်ေသာ ေဒသကို ေဖာ်ထုတ်၍ သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ုငိ ်ေြခ ဆန်းစစ်ချက် ြပ စုြခင်း ှင့် အေရးေပ
ေဆာင်ရွက်ရမည့် စီမံချက်များ ေရးဆွဲြခင်း၊
(ခ )

(ဂ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ ဗဟုသုတများကို အများပ
ြ ည်သူသို အသိပညာ
ေပးခ
ြ င်း၊ ကိ တင်သတိေပးစနစ်များ ထားရှေိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး
လုပ ်ငန်းများအတွက် ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပး ြခ င်း ှင ့် အစမ်းေလ့ကျင့်မ များ
ြပ လုပ်ြခင်း၊
ရာသီဥတု ေပ
ြ ာင်းလဲမေကာင့် ြဖစ်ေပ ရသည့် မေမာ်မှန်း ငို ်ေသာ သဘာဝ
ေဘးအ ရာယ်များေကာင့် ပျက်စီးဆုံး းံ မများ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ရာသီဥတု
ေဖာက်ြပန် ေပ
ြ ာင်းလဲမ ှင့် လိက
ု ်ေလျာညီေထွ ကျင့်သးုံ ေဆာင်ရွက်တတ် ပီး သဘာ၀
ေဘးအ ရာယ်ကို ကံ ကံ ခံ ငို ်သည့် ေဒသဆိငု ်ရာ လူ အဖွဲ အစည်းတစ်ရပ်
ေပ ေပါက်ေရးအတွက် ြပ ည်သူလူထု၏ စွမး် ေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) အမျိ းသားေကာ်မတီ ှင့် ေဒသဆိငု ်ရာ အဖွဲ များသည် ရပ်ရွာလူထု အေြခြပ
သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် စီမခံ န် ခွေဲ ရးလုပင် န်းများ ှင့် ေဘးအ ရာယ်ေလျာ့ပါးေရး
လုပင် န်းများတွင် လူငယ်လူရွယ် ေစတနာ့၀န်ထမ်းများ အပါအ၀င် ရပ်ရွာလူထုမှ
တက် ကစွာ ပါ၀င် ေဆာင်ရွက်လာေစရန် လမ်း န်ြခင်း၊ စည်း းုံ လံ ေဆာ်ြခင်း ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် လွတ်ကင်းသည့် ေနရာေဒသသို အများ ြပ ည်သူတို
အချိန်မီ ေရှာင်တိမ်း ငို ်ေရး ှင့် ပစည်းဥစာများ၊ ကဲ ွား တိရစာန်များကို
ေရ ေပ
ြ ာင်း ငို ်ေရးတို အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ှင့် သတိေပးချက်များ
ကိ တင် ထုတ်ြပန်ြခင်း ှင့် လိအ
ု ပ်သည့် အကူအညီများေပးခ
ြ င်း၊

(စ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် အမျိ းအစားအလိက
ု ် အနည်းဆုးံ လိုအပ်သည့် အေရးေပ
စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး ပစည်းများ
အဆင်သင့် ကူညီေထာက်ပံ့ ငို ်ရန် စုေဆာင်းသိေု လှာင်ထားခ
ြ င်း၊

(ဆ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ေထာက်ပ့ေံ ရး လုပင် န်းများကို လျင်ြမန်ထိေရာက်စွာ
ေဆာင်ရွက် ိငု ်ေရးအတွက် တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာ ငို ်ငံရဲတပ်ဖွဲ ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွ ၊
ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ အစည်းများ၊ လူမအဖွဲ အစည်း ှင့် အစိးု ရ
မဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများ၏ အကူအညီများ ရယူ ငို ်ရန် စီမထ
ံ ားရှိ ြခင်း၊
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(ဇ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ပျက်စီးဆုံး ံးမ က ီးမားပါက ြပ ည်ပ ိုင်ငံများ၊
အပ
ြ ည်ြပည်ဆငို ်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊ ငို ်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း အဖွဲ အစည်းများက
လိအ
ု ပ်ေသာ အကူအညီများ ေပး ငို ်ေရးအတွက် သတင်းကွန်ယက် ဆက်သွယ်
ထားရှိြခင်း၊

(ဈ ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီးေနာက် ပိမု ိုေကာင်းမွန်သည့် လူေနမဘဝ ရရှိ
ေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမေရး ှင့် အခ
ြ ား က များတွင်
ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး ှင့် ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်
ငို ်ရန် ကိ တင် စီစဥ်ထားရှိြခင်း၊
(ည) ကိ တင်ြပင်ဆင်ြခင်း လုပင် န်းများ ှငစ့် ပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ
အခ
ြ ား လုပင် န်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
၁၆။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ငို ်ေြခရှသ
ိ ည့်ေဒသတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် မကျ
ေရာက်မီ ေဆာင်ရွက်ရမည့် ကိ တင်ကာကွယ်ြခင်း လုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင်သည် (က) အလွယ်တကူေရှာင်တိမး် ရန် မဖ
ြ စ် ုငိ ်ေသာ ေဒသတွင် မုန်တငို ်းဒဏ်ခံ အေဆာက်
အအုမံ ျား ှင့် အသက်ကယ်ကုန်းများ ေဆာက်လုပ်ထားခ
ြ င်း၊
(ခ )

ပင်လယ်ကမ်း းို တန်း တစ်ေလာက် ှင့် ေရလမ်းမိးု ြခင်းခံရ ငို ်သည့် ေဒသများတွင်
တာတမံများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊

(ဂ )

ပင်လယ်ကမ်း းို တန်းတစ်ေလျှာက် ဒီေရေတာများ ထိန်းသိမ်းြခင်း ှင့် ကီးထွားမ
ြ န်
သစ်ပင်များ စိက
ု ပ် ျိ းြခင်း၊

(ဃ) သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် အမျိ းအစားအလိက
ု ် ကိ တင်ကာကွယ်ေရး လုပင် န်းများ
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င )

ကိ တင်ကာကွယ်ေရး လုပင် န်းများ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ
အခ
ြ ား လုပင် န်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ြခင်း။

၁၇။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည်အ
့ ခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင် အေရးေပ
တု့ံြပန်ေရး လုပင် န်းများတွင် ေအာက်ပါတို ပါ၀င်သည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့်
ကယ်ဆယ်ြခင်း၊

ေပျာက်ဆုံးေနသူများကို

အေရးေပ ရှာေဖွ

(ခ )

ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအား ေဘးလွတ်ရာသို ေရ ေပ
ြ ာင်းေပးခ
ြ င်း ှင့် ယာယီခလ
ို ံရာ
အေဆာက်အအုမံ ျားတွင် ေနရာချထားေပးခ
ြ င်း၊

(ဂ )

စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရး ပစည်းများ အေရးေပ ေထာက်ပ့ေံ ပးခ
ြ င်း၊
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(ဃ) အပျက်အစီးများ ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားခ
ြ င်း ှင့် ပျက်စီးဆုံး းံ မများကို ပဏာမ စာရင်း
ြပ စုြခင်း ှင့် ေထာက်ပရ
ံ့ န် လိအ
ု ပ်မများအတွက် ဆန်းစစ်ချက်များ ြပ လုပ်ြခင်း၊
(င )

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ အေရးေပ ကွပက
် ဲေရး းုံ ဖွင့်လှစ် ပီး
အနီးကပ် ကီး ကပ်ကွပက
် ဲြခင်း၊

(စ )

နယ်လှည့် ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ ရှာက်မအဖွဲ များ ဖွဲ စည်း၍ ေဒသခံြပည်သူတို အား
အေရးေပ ကျန်းမာေရး ေစာင်ေ့ ရှာက်မေပးခ
ြ င်း ှင့် ကူးစက်ေရာဂါများ မကျေရာက်ေစ
ေရးအတွက် ကာကွယ်ြခင်း၊

(ဆ) ယာယီ ေဆးခန်း ှင့် ေဆး မုံ ျား ဖွင့်လှစ၍
် ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရသူ ငှ ့် မကျန်းမာသူ
များအား ေဆးဝါးကုသမေပးခ
ြ င်း၊
(ဇ )

သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် အမျိ းအစားအလိက
ု ် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင်
အေရးေပ တု့ံြပန်ေရး လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဈ ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင် အေရးေပ တု့ံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျဥ်း၍
ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
၁၈။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီးေနာက် ေဆာင်ရွက်ရမည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ှင့်
ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတို ပါ၀င်သည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ပျက်စီးဆုံး းံ မ စာရင်းများကို ေကာက်ယူြခင်း ှင့်
အတည်ြပ ြခင်း၊
(ခ ) ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအား လုံေလာက်ေသာ စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း များ၊
ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး ပစည်းများကို ဆက်လက် ေထာက်ပံ့ြခင်း ှင့် ခွင့်ြပ
ရန်ပံေု ငွမှ သင်ေ့ လျာ်ေသာ ေထာက်ပ့ေံ ငွများေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ ) ပျက်စးီ ဆုးံ းံ မ အေခ
ြ အေနေပ မူတည်၍ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ှင့် ြပန်လည်
တည်ေဆာက်ေရး လုပင် န်းစီမံချက် ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ပျက်စီးဆုံး းံ သည့် အေဆာက်အအုမံ ျား၊ ေနအိမ်
များကို သင်ေ့ လျာ်သည့် ေနရာတွင် သဘာဝေဘးဒဏ်ခံ အေဆာက်အအုမံ ျား အဖ
ြ စ်
ြပန်လည် တည်ေဆာက်ြခင်း၊
(င ) ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအတွက် လိုအပ်ေသာ စိက
ု ်ပျိ းေရးလုပင် န်း၊ ေမွးြမ ေရး
လုပ ်ငန်း ှင့် အ ြခ ား အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ပုံမှန် ြပ န်လည်
လုပက
် ငို ် ငို ်ရန် ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးခ
ြ င်း၊
(စ ) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် စိတ်ပငို ်းဆိငု ်ရာ ထိခက
ို ်ခံစားရသူများအား စိတ်ဓာတ်
ြပန်လည်ြမင်တ
့ င် ပီး လူမ အဖွဲ အစည်းတွင် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ ငို ်ရန် ထူေထာင်ေပး
ြခင်း၊
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(ဆ) ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအား ကျန်းမာေရး ေစာင်ေ့ ရှာက်မေပးခ
ြ င်း ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ
ြဖစ်ေပ ငို ်သည့် ကူးစက်ေရာဂါအ ရာယ်များမှ ကာကွယ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဇ ) ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအနက် ေကျာင်းေနသူများ ပညာေရး အရှနိ ်အဟုန်မပျက်
ဆက်လက် သင်ယူ ုငိ ်ေရးအတွက် စာသင် ကား ငို ်ရန် စီမေံ ဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း ှင့်
စာသင်ေကျာင်းများ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဈ ) သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည်ေ့ ဒသတွင် ေဘးသင့်သူများ၏ လုံ ခံ ေရး
ှင့် တရားဥပေဒ စိးု မိးု ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ည) ေဘးသင်သ
့ ူများအား လူကုန်ကူးမမှ တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် သက်ဆငို ်ရာ
လူကုန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ်ေရး အဖွဲ များ ှင့် ညိ င်ိ းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဋ ) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျဥ်း၍
ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခ
ြ ား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ြခင်း။
အခန်း (၇)
သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ရန်ပေုံ ငွ
၁၉။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမ လုပ ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ရန် အမျိ းသား သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ ရန်ပံေု ငွကို ေအာက်ပါ ရေငွ
များဖ
ြ င့် ထူေထာင်ရမည် (က) ြပည်ေထာင်စ၏
ု ဘ ာရန်ပေံု ငွမှ ထည်ဝ့ င်ေငွ၊
(ခ ) ြပည်ပ ငို ်ငံများ၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆငို ်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊ ငို ်ငရ
ံ ပ်ြခား ေဒသတွင်း
အဖွဲ အစည်းများထံမှ ေထာက်ပံေ့ ငွ၊ လှ ဒါန်းေငွ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ေချးေငွများ ှင့်
အခ
ြ ား တရားဝင် ရေငွများ၊
(ဂ ) ေဒသဆိငု ်ရာအဖွဲ များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ ေစတနာရှင်များ၊ လူမအဖွဲ အစည်း
များ ှင့် အစိးု ရ မဟုတ်ေသာ အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများ၏ ေထာက်ပေ့ံ ငွ ှင့် လှ ဒါန်း
ေငွများ၊
(ဃ) ရန်ပံေု ငွမှ ရရှသ
ိ ည့် တရားဝင် တိးု ပွားသည်ေ့ ငွ။
၂၀။ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ အဖွဲ များ
သည် တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ ရန်ပံေု ငွကို
အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပ ချက်အရ ေအာက်ပါရေငွများဖ
ြ င့် ထူေထာင်ရမည် (က) တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အစိးု ရ၏ ဘ ာရန်ပုေံ ငွမှ ထည်ဝ့ င်ေငွ၊
(ခ ) ြပည်ပ ငို ်ငံများ၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆငို ်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊ ငို ်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း
အဖွဲ အစည်းများထံမှ ေထာက်ပံေ့ ငွ၊ လှ ဒါန်းေငွများ ှင့် အခ
ြ ား တရားဝင် ရေငွ များ၊
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(ဂ )

ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ ေစတနာရှင်များ၊ လူမအဖွဲ အစည်းများ ှင့် အစိးု ရမဟုတ်ေသာ
အခ
ြ ား အဖွဲ အစည်းများ၏ ေထာက်ပံေ့ ငွ ှင့် လှ ဒါန်းေငွများ၊
(ဃ) ရန်ပေုံ ငွမှ ရရှသ
ိ ည့် တရားဝင် တိးု ပွားသည်ေ့ ငွ။
၂၁။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ
စည်းမျဥ်းများကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် းုံ ှင့် ညိ င်ိ းေရးဆွရ
ဲ မည်။

ဘ ာေရး

၂၂။ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ အဖွဲ များ သည်
အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ လမ်း န်ချက် ှင့်အညီ သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမ
ဘ ာေရး စည်းမျဥ်းများကို ေရးဆွရ
ဲ မည်။
၂၃။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် လိအ
ု ပ်ပါက အမျိ းသား သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံ
ခန် ခွမဲ ရန်ပေုံ ငွမှ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ
ရန်ပံေု ငွသို ခွေ၀ေပး
ဲ
ငို ်သည်။
၂၄။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် အမျိ းသား သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ရန်ပေုံ ငွ
ှင့် တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ ရန်ပေုံ ငွတို ကို
သုးံ စွဲြခင်း၊ စီမံခန် ခွဲြခင်း ှင့် စပ်လျဥ်း၍ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာကို ဘ ာေရးစည်းမျဥ်းများ ှင့်
အညီ တင်ြပရမည်။
အခန်း (၈)
ြပစ်မ ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၂၅။ မည်သူမဆို ဆန်းစစ်ချက် မပ
ြ လုပဘ
် ဲ ေပါ့ဆစွာ ေဆာင်ရွက်မ တစ်ခခု ုေ ကာင့် ြဖစ်ေစ၊
ေဘးအ ရာယ် တစ်စတ
ုံ စ်ရာ ကျေရာက် ငို ်သည်ကို သိလျက် ငှ ့် တမင်ြပ လုပ်မေကာင့် ြဖစ်ေစ၊
သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ြဖစ်ေပ လင် သို မဟုတ် ြဖစ်ေပ ေစရန်အေ ကာင်းရှလ
ိ င် ထိသ
ု က
ူ ို သုးံ ှစ်
ထက် မပိေု သာ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့် အပ
ြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ် ငို ်သည်။
၂၆။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ်
ပုဂ ိ လ်အား သဘာဝ ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမ တစ်ရပ်ရပ် ေဆာင်ရွက်သည်ကို
ေ ှာင်ယ
့ ှကြ် ခင်း၊ တားဆီးြခင်း၊ ဟန် တားခ
ြ င်း၊ လက်ေရာက်မ ကျ းလွနြ် ခင်း သို မဟုတ် ြပစ်မမကင်းေသာ
အ ိငု ်အထက်ြပ မူြခင်း ြပ ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ
ု ူကို ှစ် ှစ် ထက်မပိေု သာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် စှ ်ရပ်လးုံ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၂၇။ မည်သူမဆို အများ ြပ ည်သူ အထိတ်တလန် ြဖ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက် ြဖ င့် သဘာ၀
ေဘးအ ရာယ် ငှ ့် စပ်လျဥ်း၍ မဟုတ်မမှန် သတင်းလင်ေ့ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင်
ထိသ
ု က
ူ ို တစ် ှစ် ထက်မပိေု သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစရ
် ပ်လးုံ ြဖစ်ေစ
ချမှတ်ရမည်။
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၂၈။ ဤဥပေဒအရ တာ၀န်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် မည်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ်
ပုဂိ လ်မဆို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပ လုပမ် သို မဟုတ် ပျက်ကွက်မတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျ းလွန်ေ ကာင်း
ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ
ု ူကို တစ် စှ ် ထက်မပိေု သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစရ
် ပ်လးုံ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် (က) သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့် ပျက်စီးဆုးံ းံ မ စာရင်းကို မ းို မေဖ
ြ ာင်ေ့ သာ သေဘာ
ြဖင့် မမှန်မကန် ေရးသွင်းြခင်း၊
(ခ ) ေပးအပ်ေသာတာ၀န်ကို ထမ်းေဆာင်ရန် တမင် ပျက်ကွက်ြခင်း။
၂၉။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန် ေကာ်ြငာစာ ှင့် အမိန်
တို ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရလင် ထိသ
ု ူကို
တစ် စှ ် ထက်မပိေု သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လးုံ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၃၀။ မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပ လုပ်မ သို မဟုတ် ပျက်ကွက်မ တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျ းလွန်
ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ
ု ူကို တစ် ှစထ
် က်မပိေု သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် စှ ်ရပ်လးုံ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒ
အရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း ခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်၏
န် ကားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်ြခင်း၊
(ခ )

သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်သည့် ေနရာ သို မဟုတ် အေဆာက်အအုံ အတွင်းသို
ခွင့်ြပ ချက်မရှဘ
ိ ဲ ဝင်ေရာက်ြခင်း၊

(ဂ )

ေဘးသင်သ
့ မူ ျားအား ေထာက်ပ့သ
ံ ည့် စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊
ြပ န်လည် ထူေထာင်ေရး ပစည်းများကို မ ိုးမေ ြဖ ာင့်ေသာ သေဘာ ြဖ င့်
အသုးံ ြပ ြခင်း၊ ေရာင်း၀ယ်ြခင်း၊ တားဆီးြခင်း သို မဟုတ် ဖျက်ဆီးြခင်း၊

(ဃ) ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်ထံ
သဘာဝေဘးအ ရာယ် ခံစားရသည်ဟု မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်၍ စားေရရိကာ ှင့်
ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ပစည်းများကိြု ဖစ်ေစ၊ ေထာက်ပေံ့ ငွ
ကိြု ဖစ်ေစ တင်ြပေတာင်းခံြခင်း။
၃၁။ မည်သူမဆို သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကျေရာက်ေနသည့် အခါတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကျေရာက်ေတာ့
မည့် အခိက
ု ်တွင် ြဖစ်ေစ ထိခက
ို ်ပျက်စီးဆုးံ းံ မများ ေလျာ့ပါးေစရန် အလို ငှာ လည်းေကာင်း၊
သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကိ တင်ကာကွယ်ေရး ှင့် ေလာ့ချေရးလုပင် န်းများကို အဟန် အတား
မဖ
ြ စ်ေစရန် အလို ငှာလည်းေကာင်း ယင်းေနရာရှိ ြပည်သူများအား သဘာဝေဘးအ ရာယ်
ကျေရာက် ငို ်သည့် ေနရာ ှင့် အေဆာက်အအုတ
ံ ို မှ ဖယ်ရှားထွက်ခွာ ကရန် သို မဟုတ် ေဘးလွတ်
ရာသို ေရ ေပ
ြ ာင်းေနထိုငရ
် န်
န် ကားသည်ကို လိက
ု န် ာရန် တမင်ပျက်ကွက်ေ ကာင်း ြပစ်မ
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ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိသ
ု က
ူ ို တစ်လထက်မပိေု သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ် ှစရ
် ပ်လးုံ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
အခန်း (၉)
အေထွေထွ
၃၂။ သဘာ၀ေဘးအ ရာယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေ ရးအတွက် ိုင်ငံေတာ်အတွင်း သို
တင်သွင်းသည့် စားေရရိကာ ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ၊ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးပစည်း များကို
သက်ဆိငု ်ရာ တည်ဆဲဥပေဒအရ အခွန်အေကာက် ေပးေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခငွ ့် ရှေိ စရ မည်။
၃၃။ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ လုပင် န်းတာဝန် ငှ ့် စပ်လျ ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်အဝဝကို လူမဝန်
ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန် ကီးဌာန၏ ဘ ာရန်ပံေု ငွမှ ကျခံရမည်။
၃၄။ အမျိ းသား ေကာ်မတီသည် ြပည်တွင်း ြပည်ပဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်အား
သဘာဝေဘးအ ရာယ် ဆိငု ်ရာ စီမံခန် ခွဲမ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ထမ်းေဆာင်ချိန်၌ သက်ဆငို ်ရာ ဌာန၊
အဖွဲ အစည်းအလိက
ု ် သတ်မတ
ှ ်ထားေသာ ဝတ်စံက
ု ို ဝတ်ဆင်ရန်၊ အမှတ်အသားတံဆိပ်ကို
တပ်ဆင်ရန် ခွင့်ြပ ငို ်သည်။
၃၅။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်အား
သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမံခန် ခွမဲ တစ်ရပ်ရပ်ကို သေဘာ းို ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ တရားမေကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မေကာင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ မည်သည်တ
့ ရား းုံ တွင်မ တရား
စွဆ
ဲ ုိ အေရးယူြခင်း မရှေိ စရ။
၃၆။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း သို မဟုတ် ပုဂိ လ်သည်
သဘာဝေဘးအ ရာယ် လတ်တေလာ မကျေရာက်ေသးေသာ်လည်း ေဘးအ ရာယ် မကာမီ
ကျေရာက်လာ ငို ်သည်ဟု ယုံ ကည်ရသည့် ေနရာရှိ ြပည်သူများအား ေရ ေပ
ြ ာင်းရန် လိုအပ်ပါက
၎င်းတို ၏ ဆ ှငအ
့် ညီ ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၃၇။ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး ေဆာင်ရွက်မတစ်ခုခေု ကာင့် ပုဂလိကပိငု ် ပစည်း
တစ်ခခု ုတွင် တိက
ု ် က
ို ် ထိခက
ို ်ဆးုံ းံ မရှခိ ဲလ
့ င် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူ အသက်ဆးုံ းံ ြခင်း
သို မဟုတ် ကိုယ်လက် အ ဂါ ထိခ ိုက် ြခ င်းရှိခ ဲ့ လ င် ေသာ်လည်းေကာင်း နစ်နာသူသည်
သတ်မတ
ှ ်ချက်များ ှငအ
့် ညီ ေလျာ်ေ ကးေငွရပိငု ်ခွငရ
့် ှသ
ိ ည်။
၃၈။ တပ်မေတာ်နယ်ေြမ တစ်ခုခုတွင် သဘာဝေဘးအ ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို
ေဆာင်ရွက်ရန် ရှလ
ိ င် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ပငို ် ပစည်းတစ်ခုခု ှင့် စပ်လျ ်း၍
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အသုးံ ြပ ရန်် ရှလ
ိ င် ေသာ်လည်းေကာင်း ယင်းသို ေဆာင်ရွက်ရန် သို မဟုတ် အသုးံ ြပ ရန်
နယ်ေြမတာ၀န်ခံ တပ်မှ း၏ သေဘာတူညီချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။ ဤဥပေဒ အာဏာမသက်ေရာက်မီ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ှင့် စပ်လျ ်း၍ ထုတ်ြပန်
ခဲေ့ သာ လုပထ
် းုံ လုပ်နည်း၊ အမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ှင့် န် ကားချက်များသည် ဤဥပေဒပါ
ြပ ာန်းချက်များ ှင့် မဆန် ကျင်သေရွ ့ အတည်ြဖစ်သည်။
၄၀။

ဤဥပေဒပါ ြပစ်မများကို ရဲ အေရးယူပငို ်ခွငရ
့် ေှိ သာ ြပစ်မများအဖ
ြ စ် သတ်မတ
ှ ်သည်။

၄၁။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကို သက်ဆငို ်ရာ တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်
သဘာ၀ေဘးအ ရာယ်ဆငို ်ရာ စီမခံ န် ခွမဲ အဖွဲ ၏ ကိ တင်ခွင့်ြပ ချက်ြဖင်သ
့ ာ တရားစွဆ
ဲ ရ
ို မည်။
၄၂။

ဤဥပေဒပါ ြပစ်မများကို ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူရမည်။

၄၃။

ဤဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ြပ န်လည်ေနရာချထားေရး ဝန် က ီးဌာနသည်
လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း ှင့် စည်းကမ်းများကို ြပ ည်ေထာင်စု
အစိးု ရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် ငို ်သည်။
(ခ )

အမျိ းသားေကာ်မတီ ှင့် သက်ဆငို ်ရာ ြပည်ေထာင်စု ဝန် ကီးဌာနများသည် လိအ
ု ပ်
ေသာ အမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊
န် ကားချက် ှင့် လုပထ
် းုံ လုပ်နည်းများကို
လည်းေကာင်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဦးစီးဌာနသည်
လိအ
ု ပ်ေသာ အမိန် ှင့် န် ကားချက်များကို လည်းေကာင်း ထုတ်ြပန် ငို ်သည်။

(ဂ)

တိငု ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲ သည် အမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊
န် ကားချက်များကို ထုတ်ြပန် ငို ်သည်။

ြပည်ေထာင်စသ
ု မတမ
ြ န်မာ ငို ်ငံေတာ်ဖွဲ စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က ပု် ်လက်မတ
ှ ်ေရးထိးု သည်။

(ပုံ)

သိန်းစိန်
ငို ်ငံေတာ် သမတ
ြပည်ေထာင်စု သမတ ြမန်မာ ငို င် ံေတာ်
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