


ေဆွဵေွွဵမညဴ် အစအီစဥ် 

   ြမန်မာွိငုင်တဳွင်ဖြ စ်ပွာဵေလဴရှသိည်သဴဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်မျာဵ 

   လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယဆ်ယ်ေရဵွှငဴ် ပပြ န်လည်ေနရာျျထာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန၏ မူ၀ါဒ 

   ပမြ န်မာွိငုင်တဳွင် သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့်ျွမဲှုအတွက ်ဖွဲ့ စည်ဵေဆာငရ်ွက်မှုမျာဵ 

   သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုလပ်ုငန်ဵစဥ် 

   ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုဦဵစီဵဌာန၏လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်မှုမျာဵ 

           အာဆယီဳေဒသတငွ်ဵ ွိငုင်မဳျာဵွှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွက်မှု 

          အမျို ဵသာဵအဆငဴ် သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုမူေဘာင်ွှငဴ် ဥပေဒမျာဵ  
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ြမနမ်ာွိငု်ငဳတငွ်ဖြ စ်ပွာဵေလဴရှိသည်ဴ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်မျာဵ 

3 
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  မီဵေေဵ(Fire) 

   ေရေေဵ(Flood) 

   ေလေေဵ(Storm) 

   မိုဵှြိုဵေေဵ(Lightning) 

   ငလ့ငံေေဵ(Earthquake) 

   ဆူနာမီေေဵ(Tsunami) 

   ေျမွပိုေေဵ(Landslide) 

   မိုဵေေါငံေရရ္ာဵေေဵ(Drought) 

ျမနံမာနိုငံငဳတးငျံဖစံပးာဵေလဴရ္ိသညံဴေေဵအန္တရာယံမ့ာဵ 



နာဂစ်ဆုိငက်လုန်ဵမန်ုတုိင်ဵ  

- ၂၀၀၈ျုွှစ် ေမလ (၂)(၃) 

- ဧရာ၀တီတိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ (၇)ပမိ ို့နယ၊် 

ရနက်ုန်တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ (၄၀)ပမိ ို့နယ ်

- ေသဆုဳဵ သူ  (၁၃၈၃၇၃)ဦဵ 

- ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵ  (၁၁.၇) ထရီလီယဳကျပ် 
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ဂီရိဆုိငက်လုန်ဵမုန်တုိင်ဵ  

- ၂၀၁၀ျုွှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ(၂၂) 

- ရျိငု်ပြ ည်နယ ်(၈)ပမိ ို့ နယ်၊ 

မ ္ွတေလဵတိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ (၁)ပမိ ို့နယ၊် 

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ(၄)ပမိ ို့နယ ်

- ေသဆုဳဵသူ - ၅၇ ဦဵ 

- ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵ   ကျပ်(၀.၀၂၄)ထရီလယီဳ 
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မေကွဵတုိင်ဵေဒသကြ ီဵလျှပ်တပြ က်ေရေဘဵ 

 

-     ၂၀၁၁ျုွှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ(၁၉/၂၀) 

- မေကွဵတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ ပျုက္ကူ၊ ဆိပ်ဖြ ူ၊ 

ေပါက၊် ပမိ ိုင် 

- ေသဆုဳဵ/ေပျာက်ဆုဳဵသူ- ၁၆၁ ဦဵ 

- ဆုဳဵ ရှုဳဵ မှုတန်ဖုိဵ- ကျပ်(၁၅၄၆.၅၂၅) သန်ဵ 
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တာေလငလျင် 

- ၂၀၁၁ျုွှစ်၊ မတ်လ(၂၄) 

- တာျျီလတိ်မိ ို့နယ်၊ တာေလမိ ို့နယ်ျဲွ 

- (၇) ရစျ်ျ်တာစေကဵ 

- ေသဆုဳဵသူ - ၇၆ ဦဵ 

- ဒဏရ်ာရသူ- ၁၀၀ ဦဵ 

- ဆုဳဵရှုဳဵ မှုတန်ဖုိဵကျပ်(၃၀၃၁.၃၀)သန်ဵ 
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သပတ်ိကျင်ဵငလျင်ေဘဵ 

- ၂၀၁၂ျုွှစ်၊ ွုိ၀ငဘ်ာလ(၁၁) 

- စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ မ ္ွတေလဵ 

တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ 

- ေသဆုဳဵသူ- ၁၈ ဦဵ 

- ဒဏ်ရာရရှိသ-ူ ၁၁၄ ဦဵ 

- ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵ-ကျပ်(၈၁၄၀.၁၂) သန်ဵ 
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၂၀၁၅ျုွ စှေ်ရေဘဵဖြ စပ်ာွဵမှု 

14 

- ၂၀၁၅ျုွှစ်၊ ဇွန်လမှ စက်တငဘ်ာလ 

အတွင်ဵ   

- ေနပြ ည်ေတာ်မှအပ တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ 

        ပပြ ည်နယ်မျာဵ  

- ေသဆုဳဵသူ- ၁၈၁ ဦဵ 

- ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵ-ကျပ်(၂၂၄၈၅၃.၉၇၈) 

  သန်ဵ 

 



ကယာဵပြ ည်နယ်ေမြ ပိ ိုေဘဵ 
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- ၂၀၁၅ျုွှစ်၊ေအာက်တိဘုာလ  

- ကယာဵပြ ည်နယ်၊ ဖာဵေဆာင်မိ ို့နယ်၊ 

ေမာ်ျျီဵ ေဒသ 

- ေသဆုဳဵသူ- ၂၂ ဦဵ 

- ဆုဳဵ ရှုဳဵ မှုတန်ဖုိဵ-ကျပ် (၂၂၇.၀၀) သန်ဵ 

 

 



ပမြ န်မာွုိငင်တဳစ်ဝန်ဵေလပြ င်ဵတုိက်ျတ်ျြ င်ဵ၊ မိုဵသည်ဵထန်စွာ ရွာသွန်ဵျြ င်ဵ၊ 
မိုဵသီဵေပကေ ပျြ င်ဵဖြ စ်ပွာဵမှု 

- ၂၀၁၆ေုန္စံ၊ ဧွပီလမ္စ၍ ျဖစံပးာဵ 

ေဲဴေသာ တုိငံဵေဒသှြီဵ/ျပညံနယ ံ

မ့ာဵတးင ံေလျပငံဵတိုြံေတံျေငံဵ၊ 

မိုဵ သညံဵထနံစးာရးာသးနံဵျေငံဵ၊ 

မိုဵသီဵေ ြျေငံဵ ျဖစံပးာဵမှု 

- ေသဆုဳဵသ-ူ၄၅ ဦဵ 

 

 

 



ျမနမံာနိုငံငဳတစံဝနံဵ ေရေေဵျဖစံပးာဵမှု 

- ၂၀၁၆ေုန္စံ၊ ဇူလုိငံလမ ္ စြတံင ံ

ောလအထိ တုိငံဵေဒသှြီဵ/ 

ျပညံနယံမ့ာဵတးငေံရေေဵ 

ျဖစံပးာဵမှု 

- ေသဆုဳဵသူ- ၁၁ ဦဵ 

 

 

 

 



(၂၀၁၆-၂၀၁၉) ေရေဘဵဖြ စ်ပာွဵမှုအေျြ အေန 

ထျိိုက်ပျက်စီဵမှု 

ပဖြ စပ်ာွဵသညဴ်ျုွ စှ ်

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အိမေ်ျြ  ၉၅၇၉၄ ၅၇၈၁၀ ၂၀၂၃၅ 

အိမေ်ထာငစ် ု ၁၉၂၃၁၂ ၆၄၈၇၀ ၆၆၁၁၃ 

လူဦဵေရ ၆၁၅၂၀၃ ၂၆၈၇၈၃ ၄၂၆၅၃၆ 

ေသဆုဳဵ  ၈၃ ၂၁ ၃၄ 
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(၂၀၁၆-၂၀၁၉) မိုဵ ကြ ိုဵေဘဵဖြ စ်ပာွဵမှုအေျြ အေန 

ထျိိုက်ပျက်စီဵမှု 

ပဖြ စပ်ာွဵသညဴ်ျုွ စှ် 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အကြ ိမ်အေရအတွက် ၅၃ ၁၁၄ ၁၂၄ 

ေသဆုဳဵ  ၅၉ ၁၁၅ ၁၂၃ 

ဒဏ်ရာရ - ၃၈ ၃၅ 
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လျှပ်စီဵလက်ျြ င်ဵွှင်ဴ မိုဵကြ ိုဵပစ်ျြ င်ဵ  

လျှပ်စီဵလက်ျြ င်ဵမဖြ စ်မီကြ ိုတင်လုပ်ေဆာင်ရန်အျျက်မျာဵ 
 ေနအိမ်အေဆာက်အအုမဳျာဵတွင် မုိဵကြ ိုဵလွှတဲပဆ်င်အသုဳဵ ပြ ုပါ။ 
 ပပြ တင်ဵ ေပါက်မှန်မျာဵအာဵ အလင်ဵ၀င်ေရာက်မှုမှကာကွယ်ပါ(စက္ကူကပ်ျြ င်ဵ၊ လုိက်ကာ 
တပဆ်င်ျြ င်ဵ) 

 လျှပ်စစ်မီဵဖြ တ်ေသာ ပင်မမိန်ဵျလုတ်မျာဵတပ်ဆငပ်ါ။ 
 ကေလဵသူငယ်၊ အမျို ဵသမီဵ ၊ သက်ကြ ီဵရွယ်အုိွှငဴ် မသန်စွမ်ဵအပါအဝင် မိသာဵစု၀င်မျာဵအာဵ 
မုိကြ ိုဵအ ္ွတရာယ်ွှငဴ် ေဆာငရ်န်/ေရှာငရ်န် သတိေပဵျျက်မျာဵ အသိေပဵထာဵပါ။ 
 

လျှပ်စီဵလက်မှုဖြ စ်ပွာဵစဲ် အိမ်အတွင်ဵရှိေနလျှင် 
 လျှပ်စီဵလက်မှုဖြ စ်ပွာဵစဲ် ေရသုဳဵစဲွျြ င်ဵ၊ ေရျျို ဵျြ င်ဵမပြ ုလုပ်ပါွှငဴ်၊ သတ္တ ုွှငဴ်ဆက်စပ် 
ပစ္စည်ဵမျာဵတင်ွ လျှပစီ်ဵ၀င်ွုိင်သည်ကိသုတိပြ ုပါ။ 

 သဳွှငဴ်ပြ ုလုပ်ထာဵေသာ အရာ၀တ္ထုမျာဵွှငဴ် ေဝဵေဝဵေနပါ။ 
 တယ်လီဖုန်ဵမျာဵအသုဳဵမပြ ုပါွှငဴ်။ 
 အိမ်တွင်ဵလျှပ်စစ်အသုဳဵ အေဆာငပ်စ္စည်ဵမျာဵမှ မီဵပလပ်မျာဵဖြ ုတ်ထာဵပါ၊ မီဵျလုတ်မျာဵပိတ်ထာဵပါ။ 
 ပပြ တင်ဵ ေပါက်ွှငဴ်ေဝဵရာတွင်ေနပါ။ 
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လျှပ်စီဵလက်မှုဖြ စ်ပွာဵစဲ် အိမ်အပြ ငတွ်င် ရှိေနလျှင် 

 မိမိေနထိုငေ်သာ ေနရာအနီဵတစ်ဝုိက်တွင် မိုဵ ကြ ိုဵပစ်ွုိငသ်ည် ဴ အ ္ွတရာယ်ရှပိါက 
အိမ်အတွင်ဵ  (သို့မဟုတ)် အေဆာက်အအုအဳတွင်ဵသို့ ၀ငပ်ါ။ 

ကွင်ဵပြ င(်သို့မဟုတ်)သစေ်တာမျာဵထဲသို့ ေရာက်ရိှေနပါက သစပ်ငင်ယမ်ျာဵရှိေနသည် ဴ
အနိမဴ်ပိငု်ဵ သို့ ၀ငေ်ရာက်ပိ ီဵ အကာအကွယ်ယူပါ။ 

 ဆပဳငမ်ျာဵေထာငလ်ာသည်ဟျဳုစာဵရပါက ဒူဵ ေပါ်လကယ်ှက်တင်၍ ပုဆစ်တုပ်ထိငုပ်ါ။ 
၀မ်ဵလျာဵမေမှာက်ပါွငှ်ဴ။ 

 စက်ဘီဵ /ဆိုင်ကယေ်ပါ်တငွ ်ေရာက်ရှိေနပါက အမြ န်ဆုဳဵ ဆင်ဵပါ။ 

ကွင်ဵပြ ငက်ျယ်တွင် လူစုလူေဝဵဖြ စ်ေနပါက အမြ န်ဆဳုဵလူစုျဲွပါ။ 

သွပ်ဆူဵကြ ိုဵကာထာဵေသာ ြျဳစည်ဵရိုဵ၊ သဳထညပ်စ္စည်ဵ ၊ သဳလမ်ဵမျာဵအနီဵတွင် မေနပါွှငဴ်။ 

 ေရလွှမ်ဵေနေသာ လမ်ဵ မျာဵေပါ်သို့  သွာဵလာျြ င်ဵ ၊ ရပေ်နျြ င်ဵ မပြ ုပါွငှ်ဴ။ 

လွင်တီဵေျါငက်ုန်ဵပြ ငရ်ှိ သစပ်င၊် အေဆာက်အဦအနီဵ တွင် မေနပါွငှ်ဴ။ 
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လျှပ်စီဵလက်ျြ င်ဵ ပဖြ စ်ပွာဵပိ ီဵေနာက် လုိက်နာရနအ်ျျက်မျာဵ 
 

  မိုဵ ကြ ိုဵပစ်ပိ ီဵနာရီ၀က်ျန့်ကြ ာ ေဘဵကင်ဵ လုဳျိ ုဳမှသာ အပြ ငထ်ွကပ်ါ။  

 မုိဵကြ ိုဵပစ်ျဳရေသာ သစ်ပငမ်ျာဵမီဵေလာင်ျြ င်ဵ မှ ေနအိမ်မျာဵသို့ ကူဵစက်ွုိင်သဖြ င်ဴ 
သတိထာဵကြ ည်ဴရှ့ု ေနထိုင်ပါ။ 

လျှပ်စစ်မီဵကြ ိုဵမျာဵပြ တ်ေတာက်ျြ င်ဵကုိ သတိထာဵေရှာင်ရှာဵပါ။ ေတွ့ရိှပါက သက်ဆုိင်ရာသုိ့ 
အမြ န်ဆဳုဵသတင်ဵပို့ပါ။ ေဘဵပတ်၀န်ဵကျင်ကိလုည်ဵ သတိေပဵပါ။ 

 မိုဵ ကြ ိုဵစက်ကွင်ဵထိထာဵေသာ လူနာမျာဵအာဵ အမြ န်ဆဳုဵေဆဵအကူအညီရရိှေရဵ ေဆာငရ်ွက ်
ပါ။ 

ကေလဵသူငယ်၊ အမျိုဵသမီဵ၊ သက်ကြ ီဵရွယ်အိုွှငဴ် မသနစွ်မ်ဵသူမျာဵကိ ုအထူဵဂရုပြ ုကူညီပါ။ 
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(၂၀၁၆-၂၀၁၉) ေမြ ပိ ိုေဘဵဖြ စ်ပာွဵမှုအေျြ အေန 

ထျိိုက်ပျက်စီဵမှု 

ပဖြ စပ်ာွဵသညဴ်ျုွ စှ ်

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အိမေ်ျြ  ၂၂၆၆ ၇၀၅၂ ၅၀၄၀ 

အိမေ်ထာငစ် ု ၃၀၉၅ ၆၈၃၆ ၅၀၄၆ 

လူဦဵေရ ၁၃၃၉၃ ၂၉၅၃၅ ၂၀၆၉၁ 

ေသဆုဳဵ  - - ၂ 
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လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယဆ်ယ်ေရဵွှင်ဴပြ န်လည်ေနရာျျထာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန၏ 

မူ၀ါဒ 
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လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ်ပပြ န်လည်ေနရာျျထာဵေရဵဝန်ကြ ီဵဌာန၏ မဝူါဒမျာဵ 

 အေျြ ျဳလူ့အျငွ်ဴအေရဵ၊ ဒမိီကုေရစစဳီ ှွုန်ဵမျာဵွှငဴ်ညီေတွ်ေသာ လူ့ဂုဏ်သကိ္ခာ အပြ ည်အဴဝ 
ရရိှွုိငမ်ည်ဴ လူမှုအသိုကအ်ဝန်ဵတစ်ရပ်ေပါ်ေပါက်လာေစရန် အေထာက်အကူဖြ စ်ေစေရဵွှင်ဴ 
အာဵလဳုဵအကျုဳဵဝင်ပိ ီဵ ေရရှည်တညတ်ဳမဴှုရှသိည်ဴ လူမှုကာကွယေ်စာင်ေဴရှာက်ေရဵနည်ဵလမ်ဵ  
မျာဵဖြ င်ဴ ပပြ ည်သူလထူု လွတ်လပ်လုဳျိ ုဳစွာ ဖွဳ့ ဖိ ိုဵတိုဵ တကေ်စေရဵ၊ 

 

 ထေိရာက်ေသာ ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုလပ်ုငန်ဵအစီအစဲမ်ျာဵ ျျမှတ်ေဆာငရ်ွက် 
ပျြ င်ဵ ဖြ င်ဴ ေဘဵအ ္ွတရာယ်မျာဵကုိကြ ဳ့ကြ ဳ့ျဳရင်ဆုိငတ်ုဳဴ ပြ န်ွုိင်စွမ်ဵရှိေသာ လူ့အသိကု်အဝန်ဵ 
ပဖြ စ်ေပါ်ေစေရဵွှင်ဴ ေဘဵဒဏျဳ်စာဵရေသာပြ ည်သမူျာဵအတွက် ပိမိုေုကာင်ဵမန်ွသည်ဴ လူေနမှု 
ဘဝရရှိေစေရဵ၊ 

 

 လူမှုကာကွယေ်စာငဴေ်ရှာက်ေရဵွှင်ဴ ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာကဏ္ဍမျာဵအလုိက် လိအုပေ်သာ 
ပပြ န်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာငရ်ွကေ်ပဵျြ င်ဵ ဖြ ငဴ် ပပြ ည်သူပြ ည်သာဵမျာဵ 
သာတူညမီျှ ရရှိျဳစာဵေစပိ ီဵ လူမှုဘ၀ဖွဳ့ ဖိ ိုဵတိုဵတက်ေစေရဵ၊ 

 

 ပပြ ည်သူလထူု၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပပြ ည်တွင်ဵ/ပပြ ည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵွှင်ဴ ပွငဴ်လင်ဵ 
ပမြ ငသ်ာထေိရာက်စွာ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွက်ျြ င်ဵ ဖြ င်ဴ စဲဆ်ကမ်ပြ တ်ဖဳွ့ဖိ ိုဵမှုပန်ဵတိုင်မျာဵ 
ပပြ ည်ဴမီေစရန် ဦဵတည်ေဆာငရ်ွက်ေရဵ။ 



ပမြ န်မာွိုင်ငတဳွင်သဘာ၀ေဘဵစမီဳျန့်ျွဲမှုအတွက်ဖွဲ့စည်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 
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National Disaster Management Committee Institution 

Vice Chair- 2(MSWRR, MHA) 

Member-24(Union Ministers, State/Region Chief Minister) 

Secretary(Deputy Minister-MSWRR) 

Joint Secretary(DG-GAD) 

Chair-Vice President-2 



ကနဦဵလုိအပ်ျျက်စစ်တမ်ဵေကာက်ယူေရဵ၊ ပျက်စီဵ  
ဆုဳဵ ရှုဳဵ မှုအတည်ပြ ုေရဵွှငဴ် လိုအပ ်ျျက်မျာဵ 
ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

အမျိုဵသာဵသဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုေကာ်မတီ 

အကြ ဳေပဵအဖဲွ့ 

တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ပပြ ညန်ယ် 
သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့်ျဲွမှုအဖဲွ့ 

ကိယု်ပုိင်အုပ်ျျုပ်ျွငဴ်ရတုိင်ဵ/ေဒသ 
ျရိုင်သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့်ျဲွမှုအဖဲွ့ 

ပမိ ို့နယ် 
သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့် ျဲွမှုအဖဲွ့ 

ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ 
သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့် ျဲွမှုအဖဲွ့ 

သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိင်ရာ 
စီမဳျန့်ျဲွမှုလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

ွိငု်ငဳတကာဆက်ဆဳေရဵလုပ်ငန်ဵ 
ေကာ်မတီ 

ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွေရဵွှငဴ်ရန်ပဳုေငွ 
ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

လဳုျိ ုဳေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 
ပို့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

သတင်ဵွှငဴ်ပပြ န်ကြ ာဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

ပပြ န်လည်ထူေထာင်ေရဵွှငဴ်ပပြ န်လည ်
တညေ်ဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုဆုိင်ရာ 
စီမဳျန့်ျဲွမှုလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

အသကေ်မွဵ၀မ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ပပြ န်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

သဘာ၀ပတ်၀န်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
လပု်ငန်ဵေကာ်မတီ 



ရည်ရယ်ွျျက် 

 ွိငုင်ေဳတာ်အတွင်ဵပ အျျန်ိကာလအေလျာက်ဖြ စ်ေပါ်လာွိငုသ်ညဴ်ပ သဘာဝေဘဵအ ္ွတရာယ် 

မျာဵကုိကြ ိုတင်တကွ်ဆပိ ီဵပ ကာကွယေ်စာင်ေဴရှာက်ေရဵအစီအမဳမျာဵပ စနစ်တကျပြ ုလုပ်ထာဵွိငု် 

ရန်၊ 

 သဘာဝေဘဵအ ္ွတရာယ်ကျေရာက်လာသညဴ်အေျြ အေနတွင် ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ် ေထာက်ပဴဳ 

ကူညေီရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုပလျင်မြ န်သကွ်လကစွ်ာွငှ်ဴ ထေိရာက်စာွ ေဆာငရ်ွက်ေပဵွိငုရ်န်။ 

  

အမျိုဵသာဵသဘာဝေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျဲွမှုေကာ်မတီ 
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30 
30 

ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

၁။ ဒုတယိသမ္မတ-၂      ဥကပ္ကဋ္ဌ 
၂။ ပပပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကပြ ီဵ ပပြ ည်ထဲေရဵဝန်ကြ ီဵဌာန ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ 
၃။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကြ ီဵ လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယဆ်ယ်ေရဵွှငဴ် ပပြ န်လည ် ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ 
  ေနရာျျထာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန 
၄။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကြ ီဵ  သမ္မတရုဳဵ ၀န်ကြ ီဵဌာန  အဖွဲ့၀င် 
၅။ ပပြ ည်ေထာင်စု၀န်ကြ ီဵ ပကာကွယေ်ရဵဝန်ကြ ီဵဌာနပ အဖွဲ့၀င် 
၆။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ  နယ်စပ်ေရဵရာဝန်ကြ ီဵဌာနပ အဖွဲ့ ဝင် 
၇။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကပြ ီဵ ွိငုင်ေဳတာ်အတိငုပ်ငျဳ်ရုဳဵ အဖွဲ့ဝင် 
၈။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကပြ ီဵ ပပြ န်ကြ ာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 
၉။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကြ ီဵ သာသနာေရဵွှင်ဴ ယဥ်ေကျဵမှု၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 
၁၀။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ စိကု်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵမြ ူေရဵွှင်ဴ ဆညေ်မြ ာင်ဵ အဖဲွ့၀င် 
  ၀န်ကြ ီဵဌာန 
၁၁။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ ပို့ေဆာင်ေရဵွှင်ဴ ဆကသ်ွယေ်ရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 
၁၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ သယဳဇာတွှင်ဴ သဘာ၀ပတ်၀န်ဵကျငထ်န်ိဵသိမ်ဵေရဵ အဖွဲ့၀င် 
  ၀န်ကြ ီဵဌာန  
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၁၃။ ပပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ လျှပ်စစ်ွှငဴ် စွမ်ဵအင်ဝန်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င်

  

၁၄။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကြ ီဵ အလုပ်သမာဵ၊ လ၀ူငမ်ှုကြ ီဵကြ ပ်ေရဵွှငဴ်  အဖွဲ့ ၀င် 

  ပပြ ည်သူ့အငအ်ာဵ၀န်ကြ ီဵဌာန 

၁၅။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကြ ီဵ စက်မှု၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့ ၀င် 

၁၆။ ပပြ ည်ေထာငစု်၀န်ကြ ီဵ စီဵပာွဵေရဵွှင်ဴ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵ ၀ယ်ေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့ ၀င် 

၁၇။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ ပညာေရဵဝန်ကြ ီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

၁၈။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကပြ ီဵ ကျန်ဵ မာေရဵွှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကြ ီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

၁၉။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကပြ ီဵ စီမဳကိန်ဵွငဴ်ှ ဘဏ္ဍာေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့ ၀င် 

၂၀။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 
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၂၁။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ ဟိတုယ်ွှငဴ် ျရီဵသွာဵလာေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 

၂၂။ ြပည်ေထာငစု်ဝန်ကြ ီဵ တိငု်ဵ ရင်ဵ သာဵလူမျိုဵမျာဵေရဵရာ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 

 

၂၃။ ဝန်ကြ ီဵျျုပ် တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ပပြ ည်နယ်အစိုဵ ရအဖွဲ့အာဵလုဳဵ  အဖွဲ့၀င် 

၂၄။ ဒတုိယ၀န်ကြ ီဵ ွိငုင်ဳျြ ာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန အဖွဲ့၀င် 

၂၅။ စစ်ဦဵစီဵအရာရှိျျုပ(်ပကြ ည်ဵ)ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵျျုပ်ရုဳဵ(ပကြ ည်ဵ) အဖွဲ့၀င် 

၂၆။ စစ်ဦဵစီဵအရာရှိျျုပ(်ေရ)ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵျျုပ်ရုဳဵ(ေရ) အဖွဲ့၀င် 

၂၇။  စစ်ဦဵစီဵအရာရှိျျုပ(်ေလ)ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵျျုပ်ရုဳဵ(ေလ) အဖွဲ့၀င် 

၂၈။ ဒတုိယ၀န်ကြ ီဵ လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ်  အတွင်ဵ ေရဵမှူဵ 

  ပပြ န်လည်ေနရာျျထာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာန 

၂၉။ ေွှန်ကြ ာဵေရဵမှူဵျျုပ ် အေထေွထွအုပ်ျျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန               တွဖဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 



လုပ်ငန်ဵတာ၀န် 
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 ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵစဥ်မျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက ် လိအုပေ်သာပ အဖွဲ့ မျာဵ 

 ဖွဲ့ စည်ဵေပဵျြ င်ဵ ၊   အဆငဴ်ဆင်ဴေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵအနက်ပ ပ အေရဵကြ ီဵေသာပ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

 မူဝါဒေပဵျြ င်ဵ ၊ပ ပ ေကာ်မတီ၏ပ လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်ျျက်တိုဵတက်မှုကိုပ ပပြ န်လည်သုဳဵသပ်၍ 

 လိအုပသ်လိပုလမ်ဵေွှန်ျြ င်ဵ ။  

 သဘာဝေဘဵကြ ုဳေတွ့ေနျျိန်တငွ် ပပပြ ည်တွင်ဵစမ်ွဵအာဵစုမျာဵကုိပ လိအုပသ်လုိထတု်ွုတသ်ုဳဵ စဲွ 

ွိငုေ်ရဵဆိုင်ရာပမူဝါဒလမ်ဵေွှန်ျျက်မျာဵပျျမှတေ်ပဵျြ င်ဵ ။ 

 ြပည်ပမှအကူအညီလုိအပ်သည်ဟုပ ပ ဆုဳဵဖြ တ်ေသာကိစ္စမျာဵအတွက်ပ ေပါင်ဵ စပ်ေဆာငရ်ွက်ေရဵ 

ဆိငုရ်ာပအ ေြျျဳမူဝါဒမျာဵျျမှတေ်ပဵျြ င်ဵ ။ 

 ွုငိင်ေဳတာ်ဘဏ္ဍာွှငဴ် ွိငုင်ေဳတာ်ပုိငအ်ရင်ဵ အမြ စ်မျာဵအာဵ စီမဳျန့်ျွလဲျက် လိအုပေ်သာ 

ေနရာမျာဵသို့  ကူညေီပဵျြ င်ဵ ။ 
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 သဘာဝေဘဵကာကွယေ်စာင်ေဴရှာက်ေရဵစီမဳျန့်ျွဲမှုလပ်ုငန်ဵမျာဵကုိပ ထေိရာက်စွာေဆာငရ်ွက် 

ွိငုေ်စေရဵွှငဴ်ပ အျက်အျဲအဟန့်အတာဵပ မရိှေစေရဵအတွက ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ပ ကယဆ်ယ်ေရဵ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵအာဵ   အလဲွသုဳဵ စာဵမှုမရှေိစေရဵအတွက်   လည်ဵေကာင်ဵ၊ပ သဘာဝေဘဵကြ ုဳေတွ့ 

ေနျျိန်ွှင်ဴ ပကပြ ုဳေတွ့ပိ ီဵျျန်ိတွင် ရပ်ရွာေအဵျျမ်ဵသာယာေရဵွှင်ဴ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵအတွက ်

လည်ဵေကာင်ဵ ပလိအုပပ်ါကပအမန်ိ့၊ ေွှန်ကြ ာဵျျက်မျာဵပထတု်ပြ န်ေဆာင်ရကွ်ျြ င်ဵ ။  
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လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ(၁၂)ျုွှငဴ် ဦဵေဆာင်၀န်ကြ ီဵဌာနမျာဵ 
 

စဥ ် လုပ်ငန်ဵေကာမ်တီအမည် ဦဵေဆာင်၀န်ကြ ီဵဌာန 

၁ အမျိုဵသာဵသဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳျန့်ျွမဲှုလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တ ီ လူမှု/ကယ်ဆယ ်

၂ ွိင်ုငဳတကာဆက်ဆေဳရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ ွိင်ုငဳျြ ာဵေရဵ 

၃ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တ ီ ပပြ ည်ထဲေရဵ 

၄ လုဳျိ ုဳေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ ပပြ ည်ထဲေရဵ 

၅ သတင်ဵွှငဴ်ပပြ န်ကြ ာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ ပပြ န်ကြ ာဵေရဵ 

၆ ပအသက်ေမွဵ၀မ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵပြ နလ်ည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ စိကု/်ေမွဵ/ဆည ်

၇ ပို့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ ပို့ေဆာင/်ဆက်သွယ်ေရဵ 

၈ ပသဘာ၀ပတ်၀န်ဵ ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ သယဳဇာတွှင်သဴဘာ၀ 
ပတ်၀န်ဵ ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

၉ ကျန်ဵ မာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုဆိင်ုရာပစီမဳျန့်ျွမဲှုလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ ကျန်ဵ မာေရဵွှငဴ်အာဵကစာဵ 

၁၀ ကနဦဵလိအုပ်ျျက်စစ်တမ်ဵေကာက်ယူေရဵ၊ပပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵ မှုအတည်ပြ ုေရဵွှငဴ်ပ
လိအုပ်ျျက်မျာဵပဆန်ဵစစ်ေဖာထ်ုတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ 

စီမဳကိန်ဵွှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵ 

၁၁ ပပပြ နလ်ည်ထေူထာင်ေရဵွှငဴ်ပြ နလ်ည်တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

၁၂ ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွေရဵွှငဴ်ပရနပ်ုေဳငွထိန်ဵသိမ်ဵေရဵပလုပ်ငန်ဵ ေကာမ်တီ လူမှု/ကယ်ဆယ ်



သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆိငု်ရာစီမျဳန့်ျွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဥ ်
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   သောဝေေဵအန္တရာယံေြြာငံဴ လူအဴသြအံိုဵအမိံစညံဵစိမံနငဴံ္ သောဝပတံဝနံဵြ့ငံတို့ ဴ                                                   

     ထိေိုြဆံုဳဵ ရ္ဳဵမှုမ့ာဵမ္ြာြးယရံန။ံ 

သော၀ေေဵအန္တရာယံစီမေဳနံေဴးဲမှု၏ပနံဵတိုင ံ
(Goals of Disaster Management) 



 သောဝေေဵေြြာငံဴထိေိုြံနိုငံမှုအတိုငံဵအတာ သည ံေအာြံပါအေြြာငံဵ (၃) ရပ ံ

     အေပ်အဓိြမူတညံပါသည-ံ 

 ေေဵဒဏံေဳရေသာေဒသ၏ေပ့ာဴြးြံ၊ အာဵနညံဵေ့ြံရ္ိမှုအတိုငံဵအတာန္ငံဴ လူေနမှု 

 အစိတ/ံ အြ့ဲ 

  ှြိုတငံျပငံဆငံထာဵမှုအေျေအေန 

 ြ့ေရာြံေသာ သောဝေေဵအမ့ိုဵအစာဵန္ငံဴ ျပငံဵအာဵအတိုငံဵအဆ 

 

 

 
သော၀ေေဵေြြာငံဴ ထိေိုြံနိုငံမှုအတိုငံဵအတာ 



ေဘဵအ ္ွတရာယ်စီမဳျန့်ျဲွမှုစက်၀န်ဵ 



Prevention and Mitigation- ှြိုတငံြာြးယံျေငံဵန္ငဴံ ထိေုိြံမှု 

ေလ့ာဴနညံဵသြံသာ ေစျေငံဵ 

 ေေဵအန္တရာယံျဖစပံးာဵေသာအေါ ထိေိုြံဆဳုဵရှုဳဵမှုမ့ာဵေလ့ာဴနညံဵ သြသံာေစရန ံ ှြိုတင ံ

စီမေဳဆာငံရးြထံာဵရ္ိျေငံဵ 

 ေေဵအန္တရာယဒံဏံေဳနိငုံသညံဴ ေဆာြံလုပံမှုမ့ာဵ  

 အမ့ာဵျပညံသူသရိ္ိေစရန ံအသိပညာေပဵအစီအစဉံမ့ာဵ  



Preparedness-  ှြိုတငံျပငံဆငံျေငံဵ 

 ေေဵအန္တရာယံမြ့ေရာြံမီ ှြိုတငံျပငံဆငံမှုမ့ာဵ 

 ေေဵေလ့ာဴပါဵေရဵအစအီမဳမ့ာဵေရဵဆးဲထာဵရ္ိျေငံဵ၊  

 ျပညံသူမ့ာဵပါဝငံေသာ ဇာတံတိုြံေလဴြ့ငံဴေနံဵမ့ာဵေဆာငံရးြံျေငံဵ ၊ 

 သောဝေေဵအသိပညာေပဵဆုိငံရာသငံတနံဵမ့ာဵဖးငံဴလ္စံျေငံဵ၊ 

 ှြိုတငံသတိေပဵစနစ ံပိုမိုေြာငံဵမးနံေအာငံျပုလုပံျေငံဵ ၊ 



Response - တုဳ ဴျပနံျေငံဵ 

 ေေဵအန္တရာယျံဖစပံးာဵေနစဉ ံအေရဵေပ်တုဳ ဴျပနံေဆာငံရးြံမှုမ့ာဵ 

 ေေဵသငံဴ ျပညံသူမ့ာဵအာဵ ေေဵလးတံရာသိုေဴရွှေ့ဴေျပာငံဵေပဵျေငံဵ၊ 

 ရ္ာေဖးြယံဆယံေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵမ ္ ဒဏံရာရ/ေပ့ာြံဆဳုဵ/ေသဆုဳဵသူမ့ာဵအာဵ ရ္ာေဖး 

ြူည ီြယံဆယံေပဵျေငံဵ   

 အေရဵေပ် ြယံဆယံေရဵပစ္စညံဵ မ့ာဵ ေထာြပံဳဴေပဵျေငံဵ၊ 



Reconstruction and Rehabilitation -  ျပနံလညံတညံေဆာြံျေငံဵန္ငံဴ 

ျပနံလညံထူေထာငံျေငံဵ  

 ေေဵအန္တရာယံတစံေုျဖစပံးာဵွပီဵေနာြ ံ လုပံငနံဵ မ့ာဵျပနံလညံ လညံပတ ံ လုပံေဆာငံ 

နိုငရံနံ ေဆာငံရးြသံညံဴေရ္ဵဦဵျပနံလညံထူေထာငံေရဵ လုပံငနံဵ မ့ာဵန္ငံဴ မူလအေျေအေန 

ထြံပိုမိုေြာငံဵမးနံသညံဴအေျေအေနသိုေဴရာြံရ္ေိစရနံန္ငံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ ေ့ိတံဆြံ 

ေဆာငံရးြံရသညံဴ ေရရ္ညံျပနံလညံထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵပါ၀ငံပါသညံ။ 

  ျပတံေတာြံသးာဵေသာ သိုမဴဟုတ ံ ထိေိုြံပ့ြံစီဵသးာဵေသာ အဓိြ၀နံေဆာငံမှု 

လုပံငနံဵမ့ာဵြို ျပနံလညံျပုျပငံျေငံဵန္ငံဴ ျပနံလညံထူေထာငံျေငံဵျဖငံဴ ထိေိြုေံဳရသူ 

မ့ာဵ၏ေ၀ေနထုိငံမှု အေျေအေနမ့ာဵြုိ အလ့ငံအျမန ံ ျပနံလညံထိနံဵသိမံဵေပဵသညဴံ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

 ေေဵအန္တရာယံေြြာငဴံ ဆဳုဵရှုဳဵနုိငံေျေေလ့ာဴေ့ေရဵ အစီအမမဳ့ာဵြုိထညဴံသးငံဵ 

စဉံဵစာဵွပီဵ၊ အုိဵအိမံမ့ာဵန္ငံဴအျောဵ အေျေေဳအေဆာြံအအဳုမ့ာဵေဆာြံလုပျံေငံဵ  
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လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ြြန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာန 

 

လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

 

ေေဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 
စီမခဳန့်ခွဲမှုဦဵစီဵဌာန 

ြြန်လည်ထူေထာင်ေရဵ
ဦဵစီဵဌာန 



 သဘာဝေဘဵအန္တရာယမ်ျာဵေ ြောင်ဴ အတိဒုြေ္ခကြေုေဳတွ့ေေရေသာ ဒုြေ္ခသည်မျာဵအာဵ 

စာဵဝတ်ေေေရဵ လတ်တေလာသြ်ေသာေချာင်ချမိှုရရိှေစေရဵအတွြေ် အေောြ်ေအပဳဴ 

ေပဵရေ၊် 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေ ြောင် ဴ လူ့အသြေ်၊ အိုဵအိမ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ဆုဳဵရှု ဳဵမှု 

ေလျာဴေည်ဵေအာင် ကြေိုတင်စီမဳေဆာင်ရွြေ်ေပဵရေ်၊ 

ေေဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာစမဳီခန့်ခွဲမှုဦဵစီဵဌာန၏ ရည်ရယွ်ချက ်



 ေဘဵသငဴ်သူမျာဵ လတ်တေလာစာဵဝတ်ေေေရဵ ေြပလည်ေစရေ ်ေောြ်ေပဴဳြခင်ဵ၊ 

 လူေ ြောငဴ်ြြစ်ေသာ ေဘဵအန္တရာယမ်ျာဵေ ြောငဴ် ေွြ်ေေြပဵတိမ်ဵေရှာင်သူမျာဵအာဵ 

ေောြ်ေပဴဳြခင်ဵ၊  

 ြမစ်နှငဴ်ပင်လယ်အတွင်ဵ သဘာဝေဘဵကြေုေဳတွ့မှုေ ြောငဴ် ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ ေယ်ေြမ 

ရပြ်ခာဵသ့ုိေရာြ်ေရှိသွာဵသူမျာဵအာဵ ေောြ်ေပဴဳြခင်ဵ၊  

 ငတ်မွတေ်ဘဵြေျေရာြ်ေသူမျာဵအာဵ ေောြ်ေပဳဴြခင်ဵ၊ 

 ြပေ်လညေ်ူေောင်ေရဵနငှ်ဴ ြပေ်လညတ်ညေ်ဆာြ်ေေရဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵ  

ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွြ်ေြခင်ဵ၊ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယစ်ီမခဳေ့် ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်တေ်ဵမျာဵ၊ အသိပညာေပဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ေြခင်ဵ၊ 

ေေဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာစမဳီခန့်ခွဲမှုဦဵစီဵဌာန၏လုြ်ငန်ဵတာ၀န ်
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အေရဵေပ်ြယံဆယေံထာြံပဳဴျေငံဵ  

• ဆန်ရိက္ခာ 

 - လူကြ ီဵ/ကေလဵ(၁)ဦဵလျှင ်တစ်ရက်   ဆန်ွုိ့ဆီဘူဵ (၂)ဘူဵ 

 - (၇) ရက်မှ(၁)လပအထိေဘဵဖြ စ်ရာေဒသ၏ပဆန်ရိက္ခာရှာဵပါဵမှုွှငဴ်ပ ဆုဳဵရှုဳဵပျကစီ်ဵမှုပ

 အပေြျအေနေပါ်မူတည်ပိ ီဵေထာက်ပဴဳပါသည် 
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 ေသဆုဳဵသူေထာြံပဳဴမှု 

- ေသဆုဳဵသူ(၁)ဦဵလျှငံ                  ၃၀၀,၀၀ဝိ/- 

- ဒဏံရာရလူနာ(၁)ဦဵလျှငံ                    ၅၀,၀၀ဝိ/- 

 အိမံေဆာြံပစ္စညံဵဖိုဵေထာြံပဳဴမှု  

- မီဵေေဵသငံဴအမိံ(၁)လုဳဵ (တိုြံအိမံ)(လုဳဵ ၀ပ့ြံစီဵ)    ၂၀၀,၀၀ဝိ/- 

- မီဵေေဵသငံဴအိမံ(၁)လုဳဵ(သးပံမိုဵ/ပ့ဉံြာ)(လုဳဵ၀ပ့ြံစီဵ)   ၂၀၀,၀၀ဝိ/- 

- မီဵေေဵသငံဴအမိံ(၁)လုဳဵ (ဓနိမိုဵ/ပ့ဉံြာ) (လုဳဵ ၀ပ့ြံစီဵ)     ၁၀၀,၀၀ဝိ/- 

- ောသာေရဵေြ့ာငံဵ(ေေဵအမ့ိုဵအစာဵမေးဲျောဵပါ)(လုဳဵ၀ပ့ြံစီဵ)     ၃၀၀,၀၀ဝိ/- 

- တစိတံတပိုငံဵပ့ြံစီဵ(အမိံ/ောသာေရဵေြ့ာငံဵ)     ၁၀၀,၀၀ဝိ/- 

- မီဵတာဵှြိုတငံဖ့ြံသိမံဵ(အိမံ/ောသာေရဵေြ့ာငံဵ)    ၁၀၀,၀၀ဝိ/- 

- လုဳဵ ၀ပ့ြံစီဵ(တိုြိ/သးပံမိုဵ/ပ့ဉံြာ)     ၂၀၀,၀၀ဝိ/- 

- လုဳဵ၀ပ့ြံစီဵ(ဓနိမိုဵ/ထရဳြာ)     ၁၀၀,၀၀ဝိ/- 

- တစံစိတံတစံပိုငံဵပ့ြံစီဵ၊ေျမွပို၊ြမံဵွပိုေေဵမ့ာဵအတးြံ   ၁၀၀,၀၀ဝိ/- 

- ှြိုတငံဖ့ြံသိမံဵေျပာငံဵေရွှေ အဴမိံမ့ာဵ 

 

 

မ္တံေ့ြံ။ ဆုဳဵရှုဳဵသညံဴအိမံအမ့ိုဵအစာဵေပ်မူတညံ၍ ေထာြံပဳဴပါသညံ။ 
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သဘာ၀ေဘဵ အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရက်ွမှု 
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- မီဵေေဵ(Fire) 

- ေရေေဵ (Flood) 

- မုနံတိုငံဵေေဵ (Storm) 

- မိုဵှြိုဵေေဵ(Thunder 

       Lighting Strom) 

- ငလ့ငံေေဵ(Earthquake) 

- ဆနူာမီေေဵ (Tsunami) 

- ေျမွပိုေေဵ (Landslide) 

- မိုဵေေါငံေရရ္ာဵေေဵ(Drought) 

 

လြံြမံဵစာေစာငံန္ငဴံ နဳရဳြပံစာေစာငံမ့ာဵထုတံလုပံျဖနံေဴဝျေငံဵ 
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လြံြမံဵစာေစာငံမ့ာဵ 

 



နဳရဳြပံပိုစတာမ့ာဵ 
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သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ၏ရည်ရွယ်ျျက် 

 

  ပပြ ည်သူလထူအုတွင်ဵ  သဘာ၀ေဘဵဆုိငရ်ာ အသိပညာမျာဵပိမိုကုျယ်ပြ န့်စွာ ေရာက်ရှ ိ  

ေစျြ င်ဵ ဖြ င်ဴ  ေဘဵဒဏ်ျုျဳွုိငစွ်မ်ဵရှိေသာ လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ ေပါ်ေပါက်လာေစေရဵ 

 လူသာဵအရင်ဵအမြ စ်မျာဵ ေလဴကျင်ေဴမွဵ ထတု်ေပဵွိငုေ်ရဵ 

 သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့်ျွမဲှုတွင် ပါ၀ငေ်ဆာငရ်ွက်ေနသူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာငရ်ည်မျာဵ 

ပမြ ငငဴ်တငေ်ပဵွိငုေ်ရဵ 
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သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာ စီမဳျန့်ျဲွမှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ 
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သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာ စီမဳျန့်ျွမဲှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵတွင် ပို့ျျလျက်ရှိေသာ သငတ်န်ဵမျာဵ 

စဲ ် သင်တန်ဵအမည် သင်တန်ဵကာလ 

၁ သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ေကြ ာင်ဴဆုဳဵ ရှုဳဵွုိင်ေျြ စီမဳျန့်ျဲွမှုသငတ်န်ဵ (၁၂)ရက် 

၂ ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆိင်ုရာစီမဳျန့်ျဲွမှုနည်ဵပြ သငတ်န်ဵ (၁၂)ရက် 

၃ စျန်ဵညငိွိှုင်ဵေဆာငရ်ွက်ျြ င်ဵွှငဴ် စျန်ဵစီမဳေဆာငရ်ွက်ျြ င်ဵဆိုင်ရာနည်ဵပြ သင်တန်ဵ  (၁၆)ရက် 

၄ ရာသီဥတုေပြ ာင်ဵလဲမှုွှငဴ် လိုကေ်လျာညီေထေွနထိင်ုျြ င်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵပြ သငတ်န်ဵ (၁၂)ရက် 

၅ ပကြ ိုတင်သတိေပဵစနစဆ်ိုင်ရာ နည်ဵပြ သင်တန်ဵ  (၁၂)ရက် 

၆ ရပ်ရွာအေျြ ပြ ုသဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆိင်ုရာစီမဳျန့်ျဲွမှုနည်ဵပြ သငတ်န်ဵ (၁၂)ရက် 

၇ အေရဵေပါ်တုဳဴ ပြ န်ေဆာင်ရွက်မှုဆိင်ုရာ နည်ဵပြ သင်တန်ဵ  (၁၆)ရက် 

၈ ကဏ္ဍေပါင်ဵစဳု ကနဦဵလိုအပ်ျျက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်မှုနည်ဵပြ သငတ်န်ဵ (၁၇)ရက် 

၉ ပုိမုိေကာင်ဵ မွန်ေသာ ပပြ န်လည်ထေူထာင်ျြ င်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵပြ သင်တန်ဵ  (၁၈)ရက် 

၁၀ ေဘဵအ ္ွတရာယ်ကြ ဳ့ကြ ဳ့ျဳွုိင်ေရဵ လူငယ်ေျါင်ဵေဆာငသ်င်တန်ဵ  (၅)ရက် 

၁၁ GIS (Geographic Information System) သင်တန်ဵ  (၁၁)ရက် 

၁၂ English Language Course Beginner and Intermediate သင်တန်ဵ  (၁၇)ရက် 
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Cyclone Shelter မျာဵတည်ေဆာက်ပိ ီဵစီဵမှုွှင်ဴ ေဆာက်လုပ်ဆဲအေျြ အေန 

57 

စဲ ် တုိင်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ 
ပပြ ည်နယ် 

ေဆာက်လုပ်
ပပိ ီဵ 

ေဆာက်လုပ်
ဆဲ 

ေဆာက်လုပ်
ရန်လျာထာဵ 

စုစုေပါင်ဵ  

၁ ဧရာ၀တ ီ ၇၃ ၂၀ ၄၀ ၁၃၃ 

၂ ရန်ကနု ် ၉ - - ၉ 

၃ ရျိငု ် ၂၄ ၁၉ ၁၁ ၅၄ 

၄ ကရင ် ၂ - - ၂ 

၅ ပျဲူဵ  ၅ - - ၅ 

၆ တန င်္သာရ ီ ၃ - - ၃ 

၇ ျျင်ဵ ၁ ၂ ၁ ၄ 

၈ ရှမ်ဵ  - ၁ - ၁ 

၉ စစ်ကိငု်ဵ  - ၇ - ၇ 

၁၀ မွန် - ၃ - ၃ 

စစုေုပါင်ဵ  ၁၁၇ ၅၂ ၅၂ ၂၂၁ 
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 ဘိုကေလဵမိ ို့နယ်၊ ေျျာင်ဵဗိ ဲကပြ ီဵ 

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ 

ဇီဵဖြ ူရွာမေကျဵရာွ 

(၆၀x၃၀)ေပလူဦဵေရ(၃၅၀)ဆဴဳ  

 ဟိုင်ဵကြ ီဵကျွန်ဵမိ ိ ့ုနယ်ျဲွ၊ ေျျာင်ဵ၀ 
ေကျဵရွာ (၁၃၅ X  ၁၃၅ X ၃၂)ေပ၊ 
၅၀၀ဦဵဆဳ ဴ 



သုဳဵျွမိ ို့နယ၊် ေဇာတိကေကျဵရွာ ကမွ်ဵျိ ဳကုန်ဵမိ ို့နယ၊် မယရ်ပ်ကုန်ဵေကျဵရွာ 

ကမွ်ဵျိ ဳကုန်ဵမိ ို့နယ၊် ေမှာ်ဘီေကျဵရွာ ကမွ်ဵျိ ဳကုန်ဵမိ ို့နယ၊် သရကသ်ုဳဵပင်ေကျဵရွာ 
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အေရဵေပါ်အေျြ အေနစီမဳျန့်ျဲွမှုဗဟုိဌာန(EOC) 

 လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ်ပပပြ န်လညေ်နရာျျထာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာနတငွ်ပဖွငဴ်လှစ်ထာဵသညဴ်ပ

အေရဵေပါ်အေပျြ အေနစီမဳျန့် ျဲွမှုဗဟိဌုာနအေနဖြ င်ဴ ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာ သတင်ဵအျျက ်

အလက်မျာဵကုိ ွိငုင်ဳတကာ Website မျာဵမှ ေလဴလာဆန်ဵစစ်၍ ေဘဵဖြ စ်ွုိငမ်ှုအေပျြ အေန 

မျာ ၊ဵ ေဘဵဖြ စ်ေနမှုအေျြ အေနမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ေလဴလာထုတ်ပြ န်ေပဵလျက်ရိှပါသည်။ ပအေရဵေပါ် 

အေပျြ အေနဖပြ စ်ေပါ်ျျိန်တငွ် အမျို ဵသာဵသဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျဲွမှုဗဟိဌုာန 

ဖွင်ပဴလစ်ှ၍ သက်ဆုိငရ်ာ၀န်ကြ ီဵဌာနမျာဵွှငဴ် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵမှ တာ၀န်ရှသိူမျာဵ  စုေပါင်ဵ 

တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်ပိ ီဵ တစ်ေနရာထမှဲ စီမဳျန့်ျဲွေပဖြ ရှင်ဵေဆာငရ်ွက်သာွဵွုိငေ်ရဵ  ေဆာငရ်ွက ်

သွာဵမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 Emergency Management Centre တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ပပြ ည်နယ်အဆငဴ် သဘာ၀ေဘဵ 

အွ္တရာယ်စီမဳျန့်ျွမဲှုဌာနဖွင်လဴှစ်မည်။ 
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အာဆီယဳေဒသတွင်ဵွုိငင်မဳျာဵွှင်ဴ ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရက်ွမှု 
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• သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ေကြ ာင်ဴထိျုိက်ဆုဳဵ ရှုဳဵွိုင်ေျြ ေလျှာဴျျေရဵဆိုငရ်ာ ဆန်ဒုိင်ဵ  
မေူဘာင ်(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction-SFDRR) 

• သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်စမီျဳန့်ျွဲမှုွှင်ဴ အေရဵေပါ်တုဳဴ ပြ န်ေရဵဆိုငရ်ာ အာဆီယဳ 
သေဘာတူညီျျက ် (ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response-AADMER) 

• အာဆီယဳသဘာ၀ေဘဵစမီျဳန့်ျွဲမှုေကာမ်တီ(ASEAN Committee on Disaster 
Management-ACDM) 

• အာဆီယဳ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်စမီဳျန့်ျွဲမှုဆိငုရ်ာ လူသာဵျျင်ဵ စာနာမှု 
အကူအညီေပဵေရဵညငိွိှုင်ဵ မှုဌာန(ASEAN Coordinating Centre for 
Humanitarian Assistance on disaster management-AHA Centre) 

 

 

အာဆီယဳေဒသတွင်ဵွုိငင်မဳျာဵွှင်ဴ ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရက်ွျြ င်ဵ 



ဆန်ဒိုင်ဵမူေဘာင်လုပ်ငန်ဵစဥ်၏ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ(၂၀၁၅-၂၀၃၀) 
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- သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ပ ပဖြ စ်ပွာဵကျေရာက်မှုမျာဵအာဵ သိမြ ငသ်ေဘာေပါကန်ာဵလည်ျြ င်ဵ  

 (Understanding disaster risk) 

- ေဘဵအွ္တရာယ်ေကြ ာင်ဴ ထျိိကု်ဆဳုဵရှုဳဵ ွိငုေ်ျြ မျာဵကို စီမဳျန့်ျွဲွ ိငုရ်နအ်တွက်ပ ၎င်ဵ တို့အေပါ် 

 ထန်ိဵျျုပ်ကပ်ွကမဲှု ပိမိုအုာဵေကာင်ဵလာေစျြ င်ဵ   (Strengthening disaster risk 

 governance to manage disaster risk) 

- ေဘဵအွ္တရာယ်ကိ ုရငဆ်ိုင်တုဳဴ ပြ န်ွုိငေ်ရဵအတွက ်ေဘဵအွ္တရာယေ်ကြ ာင်ဴ ထျိိကု်ဆဳုဵရှုဳဵ ွိငုေ်ျြ  

 ေလျှာဴျျေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ ရင်ဵ ွှီဵ မပြ ငု ပ်ွဳှမှုမျာဵ ေဆာငရ်ွက်ျြ င်ဵ  (Investing in disaster  

 risk reduction for resilience) 
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- ထေိရာက်ေသာတဴဳုပြ န်ေဆာင်ရကွ်မှုမျာဵအတွက်ပ ေဘဵအွ္တရာယ်ဆိငုရ်ာ ပကြ ိုတင်ပြ ငဆ်င်မှု    

 လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရွ်က်ျြ င်ဵ ၊ ပပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရဵွှငဴ် ပပြ န်လညတ်ည်ေဆာက်ေရဵ 

 လုပ်ငန်ဵမျာဵကိ ု မူလအ ေြျအေနထက်ပိမိုေုကာင်ဵမန်ွေအာင်ပြ န်လည် ေဆာငရွ်ကေ်ပဵျြ င်ဵ  

 တို့ကိ ုပမြ ငငဴ်တင်ေဆာင်ရကွ်ရန်။  (Enhancing disaster preparedness for 

 effective response and to “Build  Back Better” in recovery, 

 rehabilitation and reconstruction) 
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အာဆီယဳသဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်စီမဳျန့်ျဲွမှုဆုိငရ်ာ လူသာဵျျင်ဵစာနာမှု 
အကူအညီေပဵေရဵညငိွ ိှုင်ဵမှုဌာန(AHA-Centre)ွှငဴ် ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ျြ င်ဵ 

 အင်ဒုိနီဵရှာဵွုိငင်၊ဳ ဘာလီကျွန်ဵတွင် ၂၀၁၁ျုွှစ်၊ ွို၀ငဘ်ာလ(၁၁)ရက်ေန့၌ ကျင်ဵပပြ ုလုပ် 

ျဴဲသညဴ်(၁၉)ပကြ ိမ်ေမြ ာက် အာဆီယဳထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵတွင် အာဆီယဳအဖဲွ့၀င်မျာဵမှ အာဆီယဳ 

လူသာဵျျငဵ်စာနာမှုအကူအညီေပဵေရဵညငိွ ိှုင်ဵမှုဌာန တည်ေထာင်ေရဵ သေဘာတူညီျျက်ကုိ 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵအတည်ပြ ုျဲပဴါသည်။ 

 ပမြ န်မာွိုင်ငဳအေနဖြ ငဴ်လည်ဵ AHA-Centre တည်ေထာင်ေရဵအတွက် ရန်ပဳုေငွထညဴ်၀ငထ်ာဵပိ ီဵ 

အျြ ာဵအဖဲွ့၀င်ွုိငင်မဳျာဵွှငဴ်အတူ သဘာ၀ေဘဵေလျာဴပါဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရကွ် 

လျက်ရှပိါသည်။ 

 One ASEAN One Response 
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အမျိုဵသာဵအဆငဴ် သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျဲွမှု မူေဘာင်ွှငဴ် 
ဥပေဒမျာဵ 
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ငလျင်ေဘဵအ ္ွတရာယ်အတွက် ပကြ ိုတင်ပြ င်ဆင်ျြ င်ဵွှင်ဴ တဴဳုပြ န်ေရဵစီမဳျျက်  
ေရဵဆဲွထာဵရိှမှု 

 လူမှု၀န်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ် ပပြ န်လညေ်နရာျျထာဵေရဵ၀န်ကြ ီဵဌာနွှငဴ် ကုလသမဂ္ဂ 

ဖဳွ့ဖိ ိုဵမှုအစီအစဥ်(UNDP)တုိ့ပူဵေပါင်ဵ၍ ပေရဵဆဲွျဴဲပါသည်။ 

 ငလျင်ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဖြ စ်ွုိင်ေျြ မျာဵသညဴ် ေနပြ ည်ေတာ်၊ ကျျင်ပပြ ည်နယ်၊ ျျင်ဵ ပြ ည်နယ်၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ ပဲျူဵတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ မ ္ွတေလဵတိငု်ဵေဒသကြ ီဵွငဴ်ှ ရနက်ုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကပြ ီဵတို့တင်ွ အဓကိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်ွကရ်န်  

 ရနက်ုန်တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ ငလျင်ေဘဵကြ ိုတင်ပြ ငဆ်ငေ်ရဵွှငဴ် တဴဳုပြ န်ေရဵစီမဳျျက်(မူကြ မ်ဵ)ကိ ု

ေရဵဆွဲလျကရ်ှိပါသည်။ 
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သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်စီမဳျန့်ျဲွမှုအတွက် တည်မိ ဲအမိန့် 
Standing  Order on  Disaster Management 

 ၂၀၀၉ျုွှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ထတု်ပြ န်ျဴဴဲပါသည။် 

 တည်မိ ဲအမိန့်၌ ွုိငင်ေဳတာ်အဆင်ဴ ေကာ်မတီမျာဵ 
ဖွဲ့ စည်ဵမှွု ှငဴ် တာ၀န်၀တ္တရာဵမျာဵ၊ တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ 
ပပြ ည်နယ ် သဘာ၀ေဘဵစီမဳျန့်ျွမဲှု ေကာ်မတီမျာဵ 
ဖွဲ့ စည်ဵမှွု ှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာ၀န်မျာဵ၊ သက်ဆုိငရ်ာ 
၀န်ကြ ီဵဌာန(၂၄)ျုွှငဴ် စည်ပငသ်ာယာေရဵေကာ်မတီ 
မျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာ၀န်မျာဵကို အတိအကျထုတ်ပြ န် 
ထာဵရှိပါသည။် 

 သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်စီမဳျန့်ျွဲမှုဥပေဒွှငဴ်အညီ 
ပပြ ငဆ်င်ေရဵဆွဲလျကရ်ှိပါသည။် 
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ပမြ န်မာွုိငင်သဳဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ေကြ ာငဴ် ထိျုိက်ဆဳုဵရှဳဵု ွိုင်ေျြ ေလျှာဴျျေရဵ လုပ်ငန်ဵ  
စီမဳျျက် (Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction –MAPDRR) 
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အေကြ ာင်ဵအရာ မူလစီမဳျျက် အသစ်ြပန်လည်ေရဵဆဲွသညဴ် 
စီမဳျျက် 

စတင်ေရဵဆဲွသညဴ်ျုွှစ် ၂၀၀၉ ၂၀၁၇ 

တရာဵ၀င်ထုတ်ပြ နမ်ှု 
  

၄-၆-၂၀၁၂ ၉-၁၀-၂၀၁၇ 

အဓိကကဏ္ဍကြ ီဵ (၇)ျ ု (၄)ျ ု

လုပ်ငန်ဵစီမဳျျက် (၆၅)ျု (၃၂)ျု 

 ေမျှာမှ်န်ဵျျက်
  

လူ့အသက်မျာဵ၊ အသက်ေမွဵ၀မ်ဵေကျာင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵွှငဴ် ရရိှပိ ီဵေသာ ဖဳွ့ဖိ ိုဵမှု 
အရိှနအ်ဟုန်ကုိ အကာအကွယ် ေပဵွုိင် 
သညဴ် ပုိမုိေဘဵကင်ဵလဳုျိ ုဳ၍ သဘာ၀ 
ေဘဵအ ္ွတရာယ်မျာဵမှ ျဳွုိင်ရည်ရိှသညဴ် 
ြမနမ်ာွုိင်ငဳဖြ စ်လာေစရန ် 

လူ့အသက်ဆဳုဵရှုဳဵ မှု၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵ 
အေမွအွှစ်ွှငဴ် သဘာ၀ပတ်၀န်ဵကျင်တုိ့ကုိ 
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵျြ င်ဵဖြ င်ဴ စဥ်ဆက် 
မပြ တ်ဖဳွ့ဖိ ိုဵတုိဵတက်သညဴ် ပမြ န်မာွုိင်ငဳ ပဖြ စ်လာ 
ေစရန ်



 သဘာဝေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာ စီမဳျန့်ျွမဲှုဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ျုွှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်ေန့ 

တွင်ထုတ်ပြ န်ွုိငျဲ်ဴပိ ီဵ အျန်ဵ (၉)ျန်ဵ၊ ပုဒ်မ (၄၃)ျု ပါဝင်ပါသည။် 

 သဘာဝေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာ စီမဳျန့် ျဲွမှုနည်ဵဥပေဒကိ ု ၂၀၁၅ ျုွှစ်၊ ဧပိ ီလ (၇)ရက်ေန့ 

တွင်ထုတ်ပြ န်ွုိငျဴဲ်ပိ ီဵ အျန်ဵ (၁၂)ျန်ဵ၊ ပုဒ်မ (၇၀)ျု ပါဝငပ်ါသည်။ 

 

သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွဲမှု ဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒ 
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သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွဲမှုဥပေဒ 

 အျန်ဵ(၁)။  အမည်ွှငဴ်အဓပိ္ပါယေ်ဖာ်ပြ ျျက ်

 အျန်ဵ(၂)။ ရည်ရွယျ်ျက ်

 အျန်ဵ(၃)။ အမျို ဵသာဵသဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့် ျဲွမှုေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵျြ င်ဵ ၊ 
  ယင်ဵ ၏တာ၀န်ွှငဴ် လုပ်ပုိငျွ်ငဴ်မျာဵ 

 အျန်ဵ(၄)။ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုအဖဲွ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵျြ င်ဵ ၊ယင်ဵ၏  
  တာ၀န်ွှင်လဴုပ်ပုိငျွ်ငဴ်မျာဵ 

 အျန်ဵ(၅)။ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ကျေရာက်ေသာေဒသဖြ စ်ေကြ ာင်ဵေကြ ညာျြ င်ဵ  

 အျန်ဵ(၆)။ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှု 

 အျန်ဵ(၇)။ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုရန်ပဳုေငွ 

 အျန်ဵ(၈)။ ပပြ စ်မှုွှငဴ်ပပြ စ်ဒဏမ်ျာဵ 

 အျန်ဵ(၉)။ အေထေွထွ 



အျန်ဵ(၂) ရည်ရယွ်ျျကမ်ျာဵ 

(က)သဘာဝေဘဵအွ္တရာယ်ေကြ ာငပဴ် ပဖပြ စေ်ပါ်လာွိုင်သည်ဴ ထိျိကု်ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

 ေလျာဴပါဵေရဵအတကွ ်  သဘာဝေဘဵအွ္တရာယဆိ်ငုရ်ာစီမျဳန့် ျဲွမှုလုပ်ငန်ဵစဥမ်ျာဵ 

 ကို စနစ်တကျ ထိေရာက်လျင်မြ န်စာွ အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ွုိငရ်န၊် 

(ျ ) သဘာဝေဘဵအွ္တရာယဆိ်ငုရ်ာ စီမဳျန့် ျဲွမှု လုပ်ငန်ဵစဥမ်ျာဵကို စနစ်တကျ 

 ထိေရာက်လျင်မြ န်စာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ ် ေဆာင်ရကွ်ွိုင်ေရဵအတကွ ်

 အမျိုဵသာဵေကာ်မတီွှင်ပ ဴ ေဒသဆိငုရ်ာအဖွဲ့ မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရကွ်ွိငုရ်န၊် 

(ဂ ) သဘာဝေဘဵအွ္တရာယဆိ်ငုရ်ာစီမဳျန့် ျဲွမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွက်ရာတွင ်

 ပပပြ ည်တွင်ဵပပြ ည်ပ  အစိုဵ ရဌာန၊ အစိုဵ ရ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

 အစိုဵ ရမဟုတေ်သာ အျပြ ာဵ  အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵွှင်ပဴလည်ဵေကာင်ဵ ၊ အပပြ ည်ပြ ည ်

 ဆိငုရ်ာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ိွငုင်ရဳပ်ျပြ ာဵေဒသတငွ်ဵ  အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵွှင်ဴ 

 လည်ဵေကာင်ဵ  ညငိွ ိှုင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရကွ်ွ ိငုရ်န၊် 
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အျန်ဵ(၂) ရည်ရယွ်ျျက်မျာဵ 

(ဃ)သဘာဝေဘဵအွ္တရာယ်ေကြ ာငဴ်ထိျုိက်ပျက်စီဵ ျဲသဴည်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင ်

 ကိ ုပပပြ န်လညထ်ိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန၊် 

(င ) ေဘဵသင်ပသဴူမျာဵအာဵ ပုိမိုေကာင်ဵ မနွ်သည်ဴ လူေနမှုဘဝ ရရှေိစေရဵအတကွ ်

 ကျန်ဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ လူမှုေရဵွှင်ပဴ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

 စစီဥ်ေဆာငရ်ွကေ်ပဵွိုင်ရန။် 
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သဘာ၀ေဘဵအ ္ွတရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳျန့် ျဲွမှု ရန်ပုဳေငွ 

 တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ သို့မဟုတ ် ပပြ ည်နယ်သဘာဝေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာ စီမ ဳ
 ျန့် ျဲွမှုအဖွဲ့ မျာဵသည ် အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၏ လမ်ဵ ေွှန်ျျက်ွှင်ဴအညီ 
 သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယဆိ်ငုရ်ာ စီမဳျန့် ျဲွမှု ဘဏ္ဍာေရဵ စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵကို 
 ေရဵဆွဲရမည။် 

 အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည်လိအုပပ်ါကအမျိုဵသာဵသဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ ်
 ဆိငုရ်ာစီမဳျန့် ျဲွမှုရန်ပဳုေငမွှ တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ သုိ့မဟုတ ် ပပြ ည်နယ ်သဘာ၀ 
 ေဘဵ အ ္ွတရာယ်ဆိငုရ်ာ စမီျဳန့်ျွဲမှု ရန်ပုေဳငသွို့ ျွဲပေ၀ေပဵွုိငသ်ည်။ 

 အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည ် အမျိုဵသာဵသဘာဝေဘဵအွ္တရာယ်ဆိုင်ရာ 
 စီမဳျန့်ျွဲမှုရန်ပဳုေငွွှင်ဴ တိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ သို့မဟုတ ် ပပြ ည်နယ်သဘာဝေဘဵ 
 အ ္ွတရာယ်ဆုိငရ်ာ စမီျဳန့်ျဲွမှု ရန်ပဳုေငတွို့ကို သုဳဵ စဲွျြ င်ဵ၊ စီမဳျန့်ျွဲ ျြ င်ဵ ွငှ်ဴ 
 စပ်လျဥ်ဵ ၍ စာရင်ဵစစ် အစရီငျ်ဳစာကို ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵွှင်ဴ အညီ 
 တင်ပြ ရမည။် 
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ပပြ စ်မှုွှင်ဴပြ စ်ဒဏ်မျာဵ 

ေပါဆဴမှု၊ တမင်ပြ ုလုပ်မှု ေကြ ာင်ဴေဘဵဖြ စ်ေပါ်လျှင် 

 သုဳဵ ွှစ် ထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ ် ျျမှတရ်မည်ဴအပြ င် ေငဒွဏ်လည်ဵ 
 ျျမှတ်ွ ိုင်သည်။ 

တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်သည်ကုိေွှာငဴ်ယှက်၊ ဟန့်တာဵ၊ တာဵဆီဵ၊ လက်ေရာက်ကျူဵ 

 ွှစ်ွှစ် ထကမ်ပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငဒွဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ွှစ်ရပ်လုဳဵ  
 ြဖစ်ေစ  

မဟုတ်သတင်ဵလွှငဴ်စာရင်ဵ မမန်ှေရဵသွင်ဵ၊ တာ၀န်ပျက်ကွက်တာဵမြ စ်ျျက် 
ေဖာက်ဖျက်ေွှန်ကြ ာဵလျက်လုိက်နာရန်ပျက်ကွက်၊ အျငွ်ဴမရိှ၀ငေ်ရာက်အလဲွသဳုဵ၊ 
လိမ်လည်တင်ပြ ေတာင်ဵျဳ 

 တစ်ွ စှ် ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏြ်ဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏြ်ဖစ်ေစ၊ဒဏ်ွှစရ်ပ်လုဳဵ  
 ြဖစ်ေစ ျျမှတရ်မည။် 
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ပပြ စ်မှုွှင်ဴပြ စ်ဒဏ်မျာဵ 

ေဘဵလွတ်ရာေရွှ ေပြ ာင်ဵရန် ေွှန်ကြ ာဵျျက်လုိက်နာရန်ပျက်ကွက် 

 တစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ေငဒွဏ ်ပဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်ွှစ်ရပ်လုဳဵ  
 ပဖပြ စေ်စ ျျမှတ်ျြ င်ဵ ျဳရမည။် 
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ရနကု်န်တုိင်ဵေဒသကြ ီဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုမျာဵ 



ရနကု်န်တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ တုိက်ကြ ီဵငလျင်ေဘဵ ေထာက်ပဴဳမှု 

 

-     ၂၀၁၇ျုွှစ်၊ မတ်လ (၁၃) 

- ရန်ကန်ုတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ တိကု်ကြ ီဵမိ ို့နယ် 

- အိမ်ေျြ (၆)လုဳဵ အတွက်အိမ်ေဆာက်ပစ္စည်ဵ ေထာက်ပဴဳမှု  (၁၂၀၀၀၀၀ိ/-) 

- လူဦဵေရ(၂၉)ဦဵအတွက် ဆန်ရိက္ခာဖိုဵ ေထာက်ပဴဳမှု  (၆၀၉၀၀ိ/-) 

- သာသနိကအေဆာက်အဦ(၂၉)လုဳဵ အတွက ်   (၅၈၀၀၀၀၀ိ/-) 

- ေဆဵရုတဳက်လနူာ(၆)ဦီဵအတွက ်    (၃၀၀၀၀၀ိ/-) 

-  စုစုေပါင်ဵ ေထာက်ပဴဳမှု     ၇၃၆၀၉၀၀ိ/- 
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(၁၃-၃-၂၀၁၇) ရက်ေန့တွင် တုိက်ကြ ီဵမိ ို့အနီဵလှုပ်ျတ်ျဴဲေသာ ရစ်ျျ်တာစေကဵ (၅.၈)အင်အာဵ အသငဴ်အတငဴ်ရိှ ငလျင် 
ေဘဵေကြ ာငဴ် ဒဏ်ရာရလူနာမျာဵအတွက် လူမှုဝနထ်မ်ဵ ၊ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ်ပြ န်လည်ေနရာျျထာဵေရဵဝန်ကြ ီဵဌာနမှ 
ပပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ ေဒါက်တာဝင်ဵမြ တ်ေအဵမှ ဒဏ်ရာရလူနာေထာက်ပဴဳေငွမျာဵ ေပဵအပ်ေနစဥ် 



(၁၃-၃-၂၀၁၇) ရက်ေန့တွင် တုိက်ကြ ီဵမိ ို့အနီဵလှုပ်ျတ်ျဴဲေသာ ရစ်ျျ်တာစေကဵ (၅.၈)အင်အာဵ အသငဴ်အတငဴ်ရှိ 
ငလျင်ေဘဵေကြ ာငဴ်ြပုိကျပျက်စီဵျဴဲသညဴ် အိမ်ေျြ မျာဵအတွက် လူမှုဝနထ်မ်ဵ ၊ကယ်ဆယ်ေရဵွှငဴ်ပြ န်လည်ေနရာျျထာဵေရဵ 
ဝန်ကြ ီဵဌာနမှ ပပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကြ ီဵ ေဒါက်တာဝင်ဵမြ တ်ေအဵမှ အိမ်ေဆာက်ပစ္စည်ဵဖုိဵ ေထာက်ပဴဳေပဵအပ်ေနစဥ် 



ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵအတင်ွဵ ေေဵြြစ်ြွာဵမှုနှငဴ် ေထာက်ြဳဴမှု 
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ေဏ္ဍာေရဵနှစ ်
ေေဵြြစ်ြွာဵမှု 

အကကိမ် 
အေရအတွက် 

အိမ်ေထာင်စု 
 

ေသဆုဳဵ 
 

ဒဏ်ရာရ 
ေထာက်ြဳဴေငွ 
စုစုေြါင်ဵ 
(ကျြ)် 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၅၂ ၂၄၆၄ ၁၄ - ၆၉,၃၄၉,၅၄၆ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၅၄ ၁၀၅၂ ၇ ၆ ၉၆,၄၁၇,၅၃၂ 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 

ဧပပီလမှ 

၂၀၁၉ခုနှစ် 

မတလ်ေိ) 

၁၁၈ ၂၁၁၄ ၃၉ ၅၁ ၁၆၆,၂၄၅,၇၆၂ 



ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ သောဝေေဵေလျာဴြါဵေရဵေစတနာဝဴန်ထမ်ဵ 
သင်တန်ဵမျာဵ၊ ေဟာေြြာြဲွမျာဵနှငဴ် ဇာတ်တိုက်ေလဴကျင်ဴခန်ဵမျာဵြြုလုြမ်ှု 

စ
ဉ ် သင်တန်ဵအမည် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈ (ဧပြီလမှ 
ဒီဇင်ောလအထိ) 

၂၀၁၉ခုနစှ် 
(ဇန်နဝါရလီမှ 
ယေန့ထိ) 

အကကိမ်  
အေရ 
အတွက် 

လူဦဵေရ 
အကကိမ်  
အေရ 
အတွက် 

လူဦဵေရ 
အကကိမ်  
အေရ  
အတွက် 

လူဦဵ 
ေရ 

၁ မုေ်တိုင်ဵနှင်ဴ ငလျင်ဇာတ်တိုြ်ေ 
ေလဴြေျင်ဴခေ်ဵမျာဵ 

၈ ၂၂၁၀ ဦဵ ၁ ၃၀၀ ဦဵ - - 

၂ သဘာ၀ေဘဵအသိပညာေပဵေဟာ 
ေြပာပွဲ မျာဵ 

၃၀ ၄၄၄၉ ဦဵ ၅၁ ၁၂၆၂၂ ဦဵ ၉ ၉၀၀ 

၃ သဘာ၀ေဘဵေလျာဴပါဵေရဵေစတောဴ 
၀ေ်ေမ်ဵလူငယ်(ဆငဴ်ပွာဵ)သင်တေ်ဵ 
မျာဵ 

၈ ၂၄၀ ဦဵ - - ၁ ၃၀ 

၄ တိုင်ဵေဒသကြီေဵအဆင်ဴသဘာ၀ေဘဵ 
အန္တရာယ်စီမဳခေ့်ခွဲမှုသင်တေ်ဵ 

- - - - ၁ ၅၆ 
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ငလျင်ဇာတ်တုိက်ေလဴကျငဴ်ျန်ဵ (Earthquake  Drill) 

- ၂၀၁၇ျုွှစ်၊ မတ်လ(၁၈)ွှင်(ဴ၁၉)ရက် 

- ပကြ ည်ဴမြ ငတ်ိငု်မိ ို့နယ်၊ ပန်ဵပင်ကြ ီဵလမ်ဵ 

        ရနက်ုန်တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ 
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ငလျင်ဇာတ်တုိက်ေလဴကျငဴ်ျန်ဵ (Earthquake  Drill) 

- ရန်ကန်ုတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ အမတှ်(၂) 

အေျြ ျဳအပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ 

အမတှ(်၂)အေျြ ျဳပညာအထက်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵ လသာပမိ ို့နယ်ွှငဴ် အမတှ(်၂) 

အေျြ ျဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ 

လမ်ဵမေတာ်မိ ို့နယ်တို့တွင် ငလျင် 

ဇာတ်တိုကေ်လဴကျငဴ်ျန်ဵပြ ုလပ်ုျြ င်ဵ  

 



ငလျင်ဇာတ်တုိက်ေလဴကျငဴ်ျန်ဵ (Earthquake  Drill) 

- ၂၀၁၇ျုွ စှ၊်ဒဇီင်ဘာလ(၂၉)ရက်ေန့ 

တွင် ရနက်ုန်တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ အမှတ(်၄) 

အေျြ ျပဳညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ  

အလုဳမိ ို့နယ်တွင် ငလျငဇ်ာတ်တိကု ်

ေလဴကျငဴ်ျန်ဵပြ ုလုပ်ျြ င်ဵ  

 



ငလျင်ဇာတ်တုိက်ေလဴကျငဴ်ျန်ဵ (Earthquake  Drill) 

- ၂၀၁၈ျုွှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်ေန့ 

တွင် ရနက်ုန်တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ 

မရမ်ဵ ကုန်ဵမိ ို့နယ်၊ အမတှ(်၃)ရပ်ကွက ်

ကျိုက်ဝုိင်ဵ ေဘာလုဳဵကွင်ဵ တွငင်လျင ်

ဇာတ်တိုကေ်လဴကျငဴ်ျန်ဵပြ ုလုပ်ျြ င်ဵ  

 



 ရေ်ြုေေ်တိင်ုဵေဒသကြီေဵအတွင်ဵ ရာသီအလိုြ်ေြြစ်ပွာဵတြ်ေေသာ သဘာ၀ေဘဵမျာဵ 

အတွြ်ေ  

 ငလျင်ေေဵအသိြညာေြဵ ဗီနိုင်ဵဆိုင်ဵေုတ် 

 - ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လှိုင်သာယာပမို့ေယ်၊ ေရွှေြပည်သာပမို့ေယ်၊ မ္ေလာဒဳုပမို့ေယ်၊   

        ဒ္ဳုပမို့သစ်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ အင်ဵစိေ်ပမို့ေယ်နှင်ဴ သဳုဵခွပမို့ေယ် 

 -  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သေ်လျင်ပမို့ 

 မုန်တုိင်ဵေေဵအသိြညာေြဵဗီနုိင်ဵဆုိင်ဵေုတ် 

 - ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တွေဳတဵပမို့ေယ်၊ ြွေမ်ဵ ခခဳြုေေ်ဵပမို့ေယ်နှင်ဴ ေေ်ဵတပင်ပမို့ေယ် 

 ေရေေဵအသိြညာေြဵဗီနုိင်ဵဆုိင်ဵေုတ် 

 - ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ေမှာ်ဘီပမို ့ေယ်၊ လှည်ဵြူေဵပမို ့ေယ်နှင်ဴ ေြေျာြ်ေတေ်ဵပမို ့ေယ ်

  မီဵေေဵအသိြညာေြဵဗီနုိင်ဵဆုိင်ဵေုတ် 

 - ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ေြောဴမှူဵပမို့ေယ် 
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ဗီနိုင်ဵဆိင်ုဵေုတမ်ျာဵ စိုက်ထူေဆာင်ရွက်မှု 
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ဗီနိုင်ဵဆိင်ုဵေုတမ်ျာဵ စိုက်ထူေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ 



93 

ရနကု်န်တုိင်ဵေဒသကြ ီဵအတွင်ဵ သဘာဝေဘဵေလျာဴပါဵေရဵေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ 
သင်တန်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်မှုမှတ်တမ်ဵမျာဵ 



ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကြ ီဵသဘာ၀ေဘဵစမဳီျန့်ျဲွမှုအတွက် ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရက်ွ မှု 
 ရနက်ုန်တိုင်ဵေဒသကြ ီဵ သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာ စီမဳျန်ျဲွ့မှုအဖွဲ့ ေအာက်ရှ ိ လုပ်ငန်ဵ 
ေကာ်မတီ(၁၂)ျု- 

 (၁) သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ်ဆုိငရ်ာစီမဳျန့်ျွမဲှုလပ်ုငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၂) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၃) ဘဏ္ဍာေငရွှာေဖွေရဵွှငဴ် ရနပု်ေဳငွထန်ိဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၄) သတင်ဵွငှပဴ် ပပြ န်ကြ ာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၅) အသက်ေမွဵ၀မ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၆) လုဳျိ ုဳေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၇) ွိငုင်တဳကာဆကဆ်ေဳရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၈) ပုိ့ေဆာငဆ်က်သွယေ်ရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၉) ပပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရဵွှငဴ် ပပြ န်လညတ်ည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

 (၁၀)ကနဦဵလိအုပျ်ျက် စစ်တမ်ဵေကာက်ယေူရဵ၊ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵ မှုအတည်ပြ ုေရဵွှငဴ်   
  လိအုပျ်ျက် မျာဵ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထတု်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 
 (၁၁) သဘာ၀ပတ၀်န်ဵကျငထ်န်ိဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 
 (၁၂) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴရှာက်မှုဆုိငရ်ာ စီမဳျန့်ျွမဲှုလပ်ုငန်ဵေကာ်မတီ 
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Earthquake Forum ကျင်ဵပေဆာင်ရက်ွမှု 

  ပထမအကြ ိမ်ငလျင်ဖုိရမ်ကို ရန်ကန်ုတိုင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ မရမ်ဵကုန်ဵမိ ို့နယ်၊ မင်ဵဓမ္မလမ်ဵရှိ    

 ပမြ န်မာကွနဗ်င်ဵ ရှင်ဵစင်တာ၌ (၈-၁၀-၂၀၁၆)ေန့တငွ ်ကျင်ဵ ပျဲ ဴ

   ဒတုိယအကပြ ိမ်ငလျငဖိ်ရုမ်ကို ရနက်ုန်တိုင်ဵ ေဒသကြ ီဵ၊ ရနက်ုန်နည်ဵပညာတက္ကသိလု်၌ (၁၃- 

၇-၂၀၁၈)ေန့ွှငဴ် (၁၄-၇-၂၀၁၈)ေန့တွင် ကျင်ဵပျဴဲ 
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Hot Line ဖနု်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်ထာဵရိှမှု 

• ေဘဵအ ္ွတရာယ်ြဖစ်ပွာဵမှုသတင်ဵမျာဵကိုလျငလ်ျင်မြ န်မြ န် ရရှိေစရန်ွှငဴ်သဘာ၀ေဘဵအွ္တရာယ် 

မျာဵွှငဴ်ပတ်သက၍် ပပြ ည်သူ့အသဳကို တိကု်ရိုက်ကြ ာဵသိွုိငရ်န်အတွက ် Hot Line ဖုန်ဵမျာဵ 

(၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆,၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇)ကို (၂၄)နာရီဖွငဴ်လှစ်ထာဵရိှပိ ီဵ ေဆာင်ရကွ ်

လျက်ရှပိါသည်။ ပပြ ည်သလူူထုမျာဵမှ Hot  Line သို့ ပတိုက်ရိုကသ်တင်ဵ ေပဵပို့လာသည်ဴပ ပဖြ စ်စဥ် 

မျာဵကုိလည်ဵပ သက်ဆုိငရ်ာတိငု်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ပပြ ည်နယဦ်ဵစီဵမှူ ဵရဳုဵမျာဵထဳပ ဆက်လက်သတင်ဵ 

ေပဵပုိ့ပိ ီဵပ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ွ ိငုေ်ရဵပ ေဆာငရွ်ကလ်ျကရိှ်ပါသည။် ပပြ ည်သူ့ထမဳှ တိကု်ရိကု ်

သတင်ဵ ရရှိပိ ီဵ ျျက်ျျင်ဵ တုဳဴ ပြ နေ်ဆာငရ်ွက်ွုိငသ်ဖြ င်ဴ ေဘဵအ ္ွတရာယ်တုဳဴ ပြ န်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တင်ွ ပိမိုအုေထာက်အကူဖြ စ်လာေစပါသည။် 
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Mobile Application မျာဵေရဵဆဲွေဆာင်ရွက်မှု 

• KOBO Mobile Application- သဘာ၀ေဘဵဆိုင်ရာ သတင်ဵ အျျက်အလက ်

မျာဵရယူွ ိုင်ရန ်

• DAN Mobile Application- ေဘဵအွ္တရာယ်ကြ ိုတင်သတိေပဵျျက်မျာဵ၊ 

သတင်ဵအျျက်အလက်မျာဵေပဵပို့ွိုင်ရန ်
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ေကျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ 

99 


