








ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
အမွာစကား

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ 
ငလ်င္ႏွင့္ကပ္ေရာဂါ မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ  ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
ျမင့္မားေသာေဒသျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈမ်ားအား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၏ အေနာက္ဘက္ (၃ဝ) ကီလုိမီတာအကြာခန္႔တြင္ 
တည္ရွိၿပီး ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား 
ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း 
သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

 ယခအုခါ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအရွနိအ္ဟနု္ျဖင္ဖ့ြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကလ္ာၿပီး အဓကိက်ေသာအေျခခ ံ
အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပင္းထန္ 
ေသာ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ နည္းပါးျခင္း၊ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 
ငလ်င္လႈပ္ခတ္ႏိုင္မႈအား ႀကိဳတင္သတိေပးသည့္စနစ္မ်ား မရွိေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ 
မ်ားအား ေတြ႕ႀကံဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးစီမံခ်က္”အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အတြင္း ျပင္းထန္ေသာငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
ေတြ႕ႀကံဳရပါက အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အေရး 
ေပၚတု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါ 
သည္။ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးစီမံခ်က္”အား ဥေရာပသမဂၢ၏ ရန္ပံုေငြပ့ံပိုး 
ကူညီမႈျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)တို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ “ငလ်င္ေဘးဒဏ္ ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ေရး”  စီမံကိန္းမွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိ ေသာ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးစီမံခ်က္” အား အေျခခံ၍ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
 တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕





စီမံခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈစြမ္းအားႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရ 
ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ/စီးပြားဘဝမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္သြား 
ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

 ဤစီမံခ်က္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္ေရး 
ဆိငုရ္ာ လပုင္န္းမ်ားအား ရနက္နုတ္ိငု္းေဒသႀကီးအတြင္းရွ ိသကဆ္ိငုရ္ာဌာနဆိငုရ္ာမ်ား၊ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့
မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုက္နာက်င့္သံုးေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔ 
အျပင္ ဤ စီမံခ်က္အား အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ 
စီမံခ်က္အား အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤစီမံခ်က္တြင္ အဓိကအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ 
ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ 
ရာဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ လက္ေတြ႕ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အတြင္း အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္မည္ဆုိပါက တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ (၂၄)နာရီအတြင္း၊ (၂၄)နာရီ မွ (၄၈)နာရီအတြင္း၊ (၄၈)နာရီမွ (၇၂)နာရီ 
အတြင္းႏွင့္ (၇၂)နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။    

 ဤစီမံခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳ 
ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚမူတည္၍ တို္င္းေဒသႀကီး သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ 
အား လိုအပ္သလုိ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအားလည္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတ္ုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။





မာတိကာ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အမွာစကား
စီမံခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
မာတိကာ
ဇယားႏွင့္ပံုမ်ားစာရင္း
အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ားစာရင္း

အခန္း (၁) နိဒါန္း 
 ၁.၁။ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ၂
 ၁.၂။ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈးံႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္မ်ား ၅
 ၁.၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၆
 ၁.၄။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား ၇

အခန္း (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၈

အခန္း (၃) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
 ၃.၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ၉
 ၃.၂။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္  ၁၂
   ညႇိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
 ၃.၃။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း  ၁၅

အခန္း (၄) တုံ႔ျပန္ေရး
 ၄.၁။ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား  ၁၆
 ၄.၂။ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၁၆
 ၄.၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ၁၉

အခန္း (၅) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 ၅.၁။ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂ဝ
 ၅.၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း ၂၁

အခန္း (၆) စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား
 ၆.၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၂၂
 ၆.၂။      အရင္းအျမစ္မ်ား ၂၂
 ၆.၃။      ရန္ပံုေငြမ်ား ၂၃

အခန္း (၇) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)  အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၂၇
ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)  ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၂၉
    ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္
    သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ)  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ုံး ၅၂
    (Emergency Management Center-EMC) ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ)  တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၅၇
    အသီးသီး၏ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး 
    လုပ္ငန္းမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (င) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား  ၆၁
    ဆန္းစစ္မႈပံုစံ  



ဇယားႏွင့္ပံုမ်ားစာရင္း

ဇယားမ်ား
ဇယား (၁) ငလ်င္ျပင္းထန္အား အဆင့္ခြဲျခားျခင္း ၄
ဇယား(၂)  ငလ်င္ျပင္းအားႏွင့္သက္ေရာက္ႏိုင္ေျချပဇယား ၄

ပံုမ်ား
ပံု (၁)  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပ ေျမပံု (၂ဝ၁၂) ၃
ပံု (၂)  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ငလ်င္ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ရန္ ႀကာခ်ိန္ေပါင္း (၄၇၅) ႏွစ္အတြက္  ၅
  ငလ်င္အႏၲရာယ္ျပေျမပံု 



အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ားစာရင္း

CERF   Central Emergency Response Fund
   ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးေပၚအေျခအေနတံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
   ဗဟုိရန္ပံုေငြ 

DRRWG   Disaster Risk Reduction Working Group
   ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

EMC   Emergency Management Center 
   သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး

HCT   Humanitarian Country Team
   ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕

MPD-Network   Myanmar Private Sector Disaster Management Network
   ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကြန္ယက္ 
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အခန္း (၁) နိဒါန္း

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ငလ်င္ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါမ်ား 
အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေျချမင့္မားေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားအနက္ ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းႏွင့္ ငလ်င္မ်ားသည္ အပ်က္အစီးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအနက္မွ ငလ်င္မွလြဲ၍ က်န္ရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္မွာမူ 
ကာလတိုခန္႔မွန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက တု႔ံျပန္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ 
နည္းပါးျခင္း၊ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္မည္အား ႀကိဳတင္သတိေပးမည့္စနစ္မ်ား 
မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အား အဖ်က္စြမ္းအား အႀကီးမားဆံုးေသာ ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။  

 ႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားအရ အယ္လ္ပိုဒ္ (Alpide) ငလ်င္ရပ္ဝန္းအတြင္း တည္ရွိေနၿပီး အဆိုပါငလ်င္ 
ရပ္ဝန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ငလ်င္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚေစသည့္ဇုန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးသည့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ 
မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈမ်ားလည္း ဤငလ်င္ရပ္ဝန္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပတ္ေရြ႕မ်ားစြာ 
ရွိၿပီး အဆုိပါျပတ္ေရြ႕မ်ားထဲတြင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ အရွည္လ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏အလယ္ကိုျဖတ္ကာ ေျမာက္မွ 
ေတာင္သုိ႔ သြယ္တန္းေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၏ အေနာက္ဘက္ (၃ဝ) ကီလိုမီတာအကြာခန္႔ 
တြင္ တည္ရွိၿပီး အတိတ္ငလ်င္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားအရ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူ႔အသက္ 
အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား၊ လူမႈေရးအရ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာစနစ္မ်ားအေပၚ ဆုိးရြားသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ ပါသည္။ 

 (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အား ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေသာ္လည္း 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ရွိေနၿပီး အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားက 
ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ က်န္းမာေရး၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အိမ္ရာ စသည္တို႔အပါအဝင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရွိေနပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈမ်ားျပားလာၿပီး အဆိုပါေနထိုင္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ငလ်င္၏ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဲရည္ေပ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမႈ အားနည္း 
ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အေလ့အထလည္း နည္းပါးသည့္အတြက္ ငလ်င္အႏၲရာယ္သည္ 
ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။  

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေယဘုယ်အေနျဖင့္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 
အုတ္ညႇပ္၊ ကြန္ကရစ္၊ သံမဏိ၊ အဂၤေတႏွင့္ သစ္သား အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ကြန္ကရစ္အေဆာက္ 
အအံု၊ အုတ္ညႇပ္ႏွင့္ အဂၤေတအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံုအမ်ားစုသည္ (၄) ထပ္မွ (၅) ထပ္အထိ 
ရွိေသာ အဂၤေတအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး (၈) ထပ္ႏွင့္အထက္ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံုအနည္းငယ္ ရွိပါသည္။

 အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုအမ်ားစုမွာ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအနည္းငယ္သာ (သို႔မဟုတ္) လံုးဝမရွိသည့္အတြက္ ငလ်င္လႈပ္ပါက ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈအဆင့္မွာ 
တိုးျမင့္လာပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေလဆိပ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေလဆိပ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအားလံုး အဝင္အထြက္ျပဳလုပ္ေနေသာ ေလဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
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ဘုရားေစတီမ်ား အပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ရွိပါသည္။    

 လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပးရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁ဝ,၈၈၉,၃၄၈) စုရိွၿပီး 
အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္ ပွ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စုဝင္ (၄.၄) ဦး ရွိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ လူဦးေရ 
တိုးႏႈန္း ျမင့္မားပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ုိင္ (၄) ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၆) ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စုစုေပါင္း 
ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၏ (၂၉.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈႏႈန္းသည္ (၂.၉) ရာခိုင္နႈန္း ရွိပါသည္။ 
အဆိုပါ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈႏႈန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ကိုက္ညီမႈမရွိေသးဘဲ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
လည္း ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပလူထုႏွင့္ ၎တို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ငလ်င္ေဘး 
အႏၲရာယ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ 
လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ 
တိုင္းသည္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ လူမႈဘဝဖူလံုေရး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း
မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအပါအဝင္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
(သို႔မဟုတ္) ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရတတ္ပါသည္။ လက္ရွိလူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းျဖင့္ဆိုလွ်င္ အိမ္ရာမ်ား 
အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အလွ်င္အျမန္တိုးတက္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ အလြန္ျမင့္မားေနၿပီး 
ျပင္းအားပမာဏ (၇.ဝ) (သို႔မဟုတ္) ထိုထက္ပိုေသာ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက ေသဆံုးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားမည္ဟု မွန္းဆ ရပါသည္။ 

 

၁.၁။ ငလ်င္အႏၲရာယ္

 အတိတ္ငလ်င္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ငလ်င္မ်ား၏ ေျမျပင္ငလ်င္လိႈင္းသြား အျမင့့္ဆံုးအရွိန္ (Peak Ground 
Acceleration – PGA) တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ မာကယ္လီစေကးတန္ဖိုးမ်ားေပၚ မူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအား 
အားနည္းဇုန္၊ အားလတ္ဇုန္၊ အားျပင္းဇုန္၊ ျပင္းထန္ဇုန္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားဇုန္ဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ ပံု (၁)တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျပင္းထန္ဆံုးငလ်င္ဒဏ္ခံရႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေဒသအား 
ဇုန္(၅) ပ်က္စီးမႈမ်ားဇုန္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး မာကယ္လီစေကးအသစ္အရ အတန္း (၉)ႏွင့္ ညီပါသည္။ လူဦးေရထူထပ္ေသာ 
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ဇုန္ (၂) အားလတ္ဇုန္ႏွင့္ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးမွာဇုန္ (၃) 
အားျပင္းဇုန္ႏွင့္ ဇုန္ (၄) ျပင္းထန္ဇုန္တို႔တြင္ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားလည္း ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါငလ်င္ဇုန္ မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု(၁) 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံု (၂ဝ၁၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ပံု(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံု (၂ဝ၁၂) (ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ)
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 ငလ်င္၏ျပင္းအားပမာဏကို ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု သတ္မွတ္လ်က္ ရစ္ခ်္တာစေကးျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။  သို႔ရာတြင္ 
ျပင္းအားမွာ ငလ်င္ဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသအလိုက္ ကြာျခားမႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ငလ်င္၏ ဗဟိုခ်က္ (ငလ်င္စတင္ရာေနရာ) 
ႏွင့္နီးပါက ျပင္းအားမ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ေဝးပါက ျပင္းအားနည္းမည္ျဖစ္သည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးထိခိုက္မႈ 
အဆင့္ေပၚအေျခခံ၍ ငလ်င္၏ျပင္းထန္အားကို မာကယ္လီစေကးအသစ္ (Modified Mercalli Intensity) ျဖင့္ ေဖာ္ျပ 
သည္။ မာကယ္လီစေကးအသစ္အား ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ေအာက္ပါ 
ဇယား(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား (၁) ငလ်င္ျပင္းထန္အား အဆင့္ခြဲျခားျခင္း

Mercalli 

Scale
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ထိခိုက္

ပ်က္စီးမႈ

ခန္႔မွန္း

ခ်က္

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ အလြန္

နည္း

အနည္း

ငယ္

အတန္

အသင့္

အတန္

အသင့္/

မ်ားျပား

မ်ားျပား အလြန္

မ်ားျပား

အႀကီး

အက်ယ္

ပ်က္စီး

လံုးဝ

ပ်က္စီး

လႈပ္ခတ္

မႈအတိုင္း

အတာ

မခံ

စားရ

အား

ေပ်ာ့

အား

ေပ်ာ့

အနည္း

ငယ္

အတန္

အသင့္

ျပင္းထန္ အလြန္

ျပင္းထန္

ဆိုးရြားစြာ

ျပင္းထန္

ၾကမ္း

တမ္း

ျပင္းထန္

မႈလြန္ကဲ

ျပင္းထန္

မႈလြန္ကဲ

ျပင္းထန္

မႈလြန္ကဲ

 ငလ်င္ပမာဏ ရစ္ခ်္တာစေကးႏွင့္ အဆိုပါငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏိုင္ေျခမ်ားအား ဇယား(၂) ငလ်င္ျပင္းအားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျချပဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခမ်ားမွာ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ အတိမ္အနက္၊ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားအကြာအေဝး၊ လူေန 
ထူထပ္မႈႏွင့္ အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစား စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ 

ဇယား(၂) ငလ်င္ျပင္းအားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျချပဇယား

ငလ်င္ပမာဏ ရစ္ခ်္တာစေကး သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခ

၂ ေအာက္ မသိသာေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

၂ ႏွင့္ ၄ ၾကား လူအခ်ိဳ႕သတိထားမိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၄ ႏွင့္ ၄.၉ ၾကား လူတိုင္းလိုလို ခံစားမိေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၅ ႏွင့္ ၅.၉ ၾကား ခိုင္ခံ့ေသာ အေဆာက္အအံုတြင္ပင္ မေျပာပေလာက္ေသာ ပ်က္စီးမႈေတြ႔ရ 
ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၆ ႏွင့္ ၆.၉ ၾကား ခိုင္ခံ့ေသာ အေဆာက္အအံုတြင္ပင္ သိသာေသာပ်က္စီးမႈေတြ႔ရေသာ 
အေျခအေန ျဖစ္သည္။

၇ ႏွင့္ ၇.၉ ၾကား ခိုင္ခံ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဆိုးရြားေသာပ်က္စီးမႈ ေတြ႔ရေသာ 
အေျခအေန ျဖစ္သည္။

၈ ႏွင့္အထက္ ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးၿပိဳက်မႈမ်ား ေတြ႔ရေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ 

 အတိတ္ငလ်င္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ (၁၉)ရာစုအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး 
အပ်က္အစီးအသင့္အတင့္ရွိကာ ေရႊတိဂံုဘုရားထိးေတာ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမခခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (၁၉၃ဝ)ခုႏွစ္ ေမလ 
(၅)ရက္ေန႔က ျပင္းအားပမာဏ (၇.၃)ျဖင့္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ပဲခူးငလ်င္ေၾကာင့္ ပဲခူးတြင္ ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈ (၅ဝဝ)
ဦးခန္႔ႏွင့္ ႀကီးမားေသာပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၌ ေသဆုံးသူ (၅ဝ) ဦးရွိၿပီး အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕ပ်က္စီးကာ 
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တိုက္ (၃)လံုး ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားထီးေတာ္ ေျမခခဲ့ပါသည္။ ထုိႏွစ္အတြင္း ပဲခူး၌ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္တြင္ ဒုတိယ 
အႀကိမ္အျဖစ္ ျပင္းအားပမာဏ (၇.၃) ျဖင့္ ထပ္မံလႈပ္ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစ ခဲ့ပါသည္။ မီးရထားလမ္းမ်ား 
ေကာက္ေကြးသြားကာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူဦးေရထူထပ္မႈ၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တုိးတက္လာမႈ၊ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာျဖစ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ အျမင့္ဆံုးေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခု 
အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 

 မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ မွတ္တမ္းမ်ားအရ (၂ဝ၁၈) ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ငလ်င္မ်ား  
ဆက္တိုက္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္မ်ားကထက္ ငလ်င္လႈပ္မႈအႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ပို၍မ်ားလာေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု(၂)သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ငလ်င္ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ရန္ ၾကာခ်ိန္ေပါင္း (၄၇၅) ႏွစ္အတြက္ 
ငလ်င္အႏၲရာယ္ျပ ေျမပံုျဖစ္ၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ 
မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

 ပံု (၂) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ငလ်င္ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ရန္ ႀကာခ်ိန္ေပါင္း (၄၇၅) ႏွစ္အတြက္ 
ငလ်င္အႏၲရာယ္ျပေျမပံု (ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္)

၁.၂။ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္မ်ား  

 ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားအား  
ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
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သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၃)1  ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅)2 ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား 
(၂ဝ၁၆)3၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေစေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မူေဘာင္ 
(၂ဝ၁၆)4၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂ဝ၁၇)5 တို႔ ပါဝင္ပါ 
သည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္သည္ ထိေရာက္သည့္ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး၊ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္ 
သည့္ မည္သည့္ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ကိုမဆို တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္ 
လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအျပင္ စီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

၁.၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္ရွိရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္  
ျပတ္ေရြ႕မ်ားအေပၚတြင္ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ၄င္းျပတ္ေရြ႕မ်ားမွ 
အားျပင္းငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး ၄င္းအင္အားျပင္း ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ မ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။ 
အင္အားျပင္းငလ်င္ႀကီးမ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ခ်ီသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေနအိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို 
ပ်က္စီး ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆံုး႐ံႈးေစျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားကို ျပတ္ေတာက္ေစျခင္းႏွင့္ 
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ 
အဆိုပါဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အင္အားျပင္းငလ်င္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါက တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ညႊန္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္မလႈပ္မီ၊ လႈပ္ေနစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္။ 

(ခ) ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ပါက လူ႔အသက္မ်ားဆံုး႐ံႈးုျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းအား 
အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္ 

 ဤစီမံခ်က္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အနည္းဆံုး 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
အသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ စသည့္အခ်က္ 

၁ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ
၂ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဥပေဒ 
၃ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆာက္လုပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား
၄ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေစေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မူေဘာင္
၅ အမိ်ဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း စီမံ 

ခ်က္(၂ဝ၁၇)
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အလက္မ်ားကို သိရွိလိုက္နာက်င့္သံုးေစရန္ ရည္မွန္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစီမံခ်က္ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငလ်င္ေဘး 
အႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အားအေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္၊ 
လူ႔အသက္ ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ထိခုိက္ခံစားရမႈမ်ားအား 
မူလအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္။

၁.၄။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား 

 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံခ်က္သည္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံခ်က္ကို အေျခခံကာ ေရးဆြဲထားပါသည္။ 
ဤစီမံခ်က္တြင္ပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ ေရးဆြဲထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ငလ်င္၏သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ား ျဖတ္ 
ေက်ာ္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ သေဘာသဘာဝရွိသည္ႏွင့္အညီ ငလ်င္ျဖစ္စဥ္္တစ္ခုအတြင္း ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား မွ်ေဝသံုးစြဲရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ 
မ်ားကို ဤစီမံခ်က္မွ အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကားႏွင့္ အဆင့္အသီးသီးၾကား ပိုမို 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အကူအညီ 
ရယူမႈ၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။    

 ဤစီမံခ်က္အား ေရးဆြဲရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက တု႔ံျပန္ေရး 
လပုင္န္းမ်ားအား သကဆုိ္ငရ္ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာငရ္ြကရ္န္ႏငွ္ ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏငွ္ ့
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းကာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

(က) ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္၏ အက်ိဳးဆက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို  ရပ္တန္႔ 
သြားေစႏိုင္ျခင္း၊

(ခ) စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း 
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးႏို္င္ေျခ ျမင့္မားေသာေဒသမ်ား၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ား၏ အေနအထားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္း၊ 

(ဂ) တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ လြယ္ကူစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာ 
မႈေၾကာင့္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားသည္ ေနရာေဒသတစ္ခု၏ အေနအထားအရ 
လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစျခင္း။

(ဃ) အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ထားမႈမွာ အားနည္းေနျခင္း၊ 

(င) ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိမႈအားနည္းေနျခင္း၊

(စ) အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔တြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈအား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းျခင္း၊ 
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အခန္း (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  

 အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီးစီမံခ်က္တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ငလ်င္မ်ား 
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား 
လိုအပ္လာႏိုင္သည္အထိ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ငလ်င္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေစရန္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤစီမံခ်က္တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးဟူ၍ အဓိက အပိုင္း (၂) ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး။ ဤအပိုင္းတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ (သို႔မဟုတ္) အသက္ 
မ်ားအား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဌာနမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ 
ေဘးတစ္ခုအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစမည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

 အဆိုပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏  ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္မႈရွိေစရန္ အားျဖည့္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊  ယာယီခိုလံႈေနထိုင္ရမည့္ 
ေနရာမ်ားအား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ေဘးကင္းသည့္ေနရာမ်ား၊ သဲရည္ေပ်ာ္ျခင္း 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား စသည္တို႔အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မား 
ေစေရးအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ငလ်င္မလႈပ္မီ၊ 
လႈပ္ဆဲႏွင့္ လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားသိရွိေစရန္ စီမံခ်က္မ်ားအား စမ္းသပ္ရန္အတြက္ သဏၭာန္တူ 
ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ လုိအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ အထက္ပါ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တု႔ံျပန္ေရး။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၃)တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ (၂၄)
နာရီအတြင္း၊ (၂၄)နာရီမွ (၄၈)နာရီအတြင္း၊ (၄၈)နာရီမွ (၇၂)နာရီအတြင္းႏွင့္ (၇၂)နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း လိုအပ္သည့္ 
အရင္း အျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္႔က်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး (အစိုးရ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕၊ လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)ႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။    

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ငလ်င္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား 
မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ဆိုသည္ကို နားလည္သိရွိရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ (သုိ႔မဟုတ္) ဘူမိေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ားအား  အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ 
မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတုိ႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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အခန္း (၃) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
   

၃.၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

 မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ငလ်င္လႈပ္မည္စသည့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား မရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ငလ်င္လႈပ္ပါက လူတို႔၏အသက္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ ႀကီးမားလာႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီကာ ၾကာျမင့္ 
ႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ား နည္းပါးျခင္းသာမက ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း 
ခြင္မ်ားအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားသိရွိမႈ အားနည္းၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ တည္ 
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္စြမ္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံကိန္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကပ္မတ္ေပးႏိုင္စြမ္းမ်ားမွာလည္း နည္းပါးေနၾကပါသည္။ 

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ၌ ဤအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသာမက အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပည္သူလူထုအား စုစည္း၍ 
ေနာင္တြင္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလည္း အတူ 
တကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ 
ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား စုေဆာင္းျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၃.၁.၁။ ဘူမိေဗဒ ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရႏိုင္မႈ အေျခအေနကို နားလည္သိရွိျခင္း

(က) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားစုစည္းၿပီး 
ကြာဟခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္၍ သုေတသနျပဳႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ခ) ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္မွန္းဆ ေလ့လာကာ ထိခိုက္ 
ခံရလြယ္မႈအရွိဆံုးေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊  

(ဂ) ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ သဲရည္ေပ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနေသာ ေနရာမ်ားအား ပိုင္းျခား သတ္မွတ္၍ အဆိုပါ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း၊

၃.၁.၂။ ပတ္ဝန္းက်င္အေန အထားအား ေကာင္းစြာ နားလည္သိရွိျခင္း

(က) လူေနအိမ္ေျခမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား စသည့္အေဆာက္အအံုမ်ားအား စာရင္းျပဳစုျခင္း၊

(ခ) ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အေရး 
ေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးပါသျဖင့္ ၎တို႔အား သီျခားစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ 

(ဂ) ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ကန္၊ ေရေလွာင္ကန္ စသည္တို႔ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ေဘးကင္းေရး၊ 
လိုအပ္ပါက ေလ်ာ္ကန္စြာတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
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(ဃ)  အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ထိခိုက္ခံရ လြယ္မႈအဆင့္ကို ဆန္းစစ္ကာ လိုအပ္ေသာ အားျဖည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳျခင္း၊ 

(င) ဆည္၊ ေတာင္ကုန္း၊ ရႊံ႕ညႊန္ေတာမ်ား အနီးတြင္ တည္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊

(စ) သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားအား ေလ့လာစစ္ေဆး၍ အမ်ားျပည္သူသို႔ မွ်ေဝထားျခင္း၊

၃.၁.၃။ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ လိုက္နာမႈတို႔ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(က) ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ စီမံခ်က္မ်ားအား လိုက္နာမႈ 
ရွိၿပီး ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ) အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
မူေဘာင္မ်ားမွာ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း၊ 

(ဂ) အသိပညာမွ်ေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူထုအား အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းသည့္ 
အေလ့အထ ရွိလာေစရန္ ပညာေပးျခင္း၊  

(ဃ) ငလ်င္လႈပ္ပါက ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ (လူအင္အား၊ 
ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စသည္) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေန တု႔ံျပန္မႈ 
စီမံခ်က္အား ေရးဆဲြထားျခင္း၊

(င) ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ လိုအပ္သည့္စီမံခ်က္မ်ားအား ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားၿခင္း၊ 
(အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္အား ေနာက္ဆက္တြဲ (က) 
ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

 (က) ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 

 (ခ)  လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္း 

 (ဂ)  သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း

 (ဃ)  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း 

 (င)   သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

 (စ)   ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

 (ဆ)  ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း

 (ဇ)  ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း

 (စ်)  မီးၿငိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္း

၃.၁.၄။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားမွ်ေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား

(က) ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳ 
တင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား မွ်ေဝေပးသည့္ ငလ်င္ဖိုရမ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ 
က်င္းပျခင္း၊
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(ခ) ဌာနဆိုင္ရာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊

(ဂ) ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ျပန္႔ပြားေစရန္အတြက္ 
ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အပါအဝင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ပံုမွန္က်င္းပျခင္း၊

(ဃ) ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အသိပညာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ပါက တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ 
ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား (လူအင္အား၊ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စသည္) အတြက္ 
ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းျခင္း၊ 

(င) ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ 
အေျခအေနအားသိရွိရန္ အလ်င္အျမန္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ 
အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊

(စ) ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္္မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊

(ဆ) ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ အျခား အမ်ားျပည္သူသြားလာေသာေနရာ 
မ်ားတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ပိုစတာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေစရန္ 
မည္သို႔ ေနထိုင္ရမည္ စသည္တို႔ကို အသိပညာေပးျခင္း၊

၃.၁.၅။ အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

(က) တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား 
စသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

(ခ)  အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္ သက္ဆိုင္ 
ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ 
ထားျခင္း၊   

(ဂ)  ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားရွိျခင္း၊

(ဃ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ စြမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားျခင္း။

၃.၁.၆။ ေနအိမ္မ်ား/ ႐ံုးမ်ား အတြင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား

 ေနအိမ္/႐ံုးမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေအာက္ပါႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားအား လုပ္ကိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

(က) ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း လူမ်ားေပၚသို႔ ၿပိဳလဲ/ျပဳတ္က်လာႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆဲြထား 
ေသာ အရာဝတၳဳမ်ား စသည့္ပစၥည္းမ်ားအား ခိုင္ၿမဲစြာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ 

(ခ) အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေျပးထြက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ေနေသာအရာဝတၳဳမ်ားအား 
ရွင္းလင္းထားျခင္း၊
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(ဂ) အေရးေပၚ ထြက္ခြာရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စုေဝးရမည့္ ေနရာမ်ားအားလံုးကိုလည္း အမွတ္ 
အသားမ်ား ျမင္သာထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊

(ဃ) ရပ္ရြာႏွင့္ ႐ံုးမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအား 
ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(င) ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးမ်ားတြင္ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ားႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေသတၱာမ်ားအား ေဆာင္ထားၿပီး 
ပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္း၊

၃.၂။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အလုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ ႏွစ္အလိုက္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝအသိေပးရပါမည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရပါမည္။ 

       
၃.၂.၁။  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ အစီအမံမ်ား/စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲ၏ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ားအား အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
(သုိ႔မဟုတ္)  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ေပးအပ္သူက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေပးႏိုင္ၿပီး ပိုမို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပါမည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္ခံရ 
လြယ္မႈျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ဌာနအသီးသီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားၿပီး အဆိုပါအစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝထားပါမည္။

၃.၂.၂။  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားတင္ျပၿပီးေနာက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံ တင္ျပရပါမည္။ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအပါအဝင္ 
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကး ခဲြေဝခ်ထားေပးႏုိင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ) အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားမွ တင္ျပခ်က္မ်ားအား  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ျပန္လွန္သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ လိုအပ္သည္ 
မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီပါမည္။  

 ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္စာရင္း 
မ်ားအားျပဳစု၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား မွ်ေဝပါမည္။ ထိုသို႔မွ်ေဝရာတြင္ 
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ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္းမ်ားအား 
သံုးသပ္ခ်က္၊ အေရးေပၚ တု႔ံျပန္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ဆံုး အေျခ 
အေန၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ငလ်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ စခန္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

၃.၂.၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အျခား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ငလ်င္ေဘး 
အႏၲရာယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားအား မွ်ေဝပါမည္။ ထို႔ျပင္ ငလ်င္လႈပ္ပါက 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းမည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအားလည္း အျပန္အလွန္မွ်ေဝပါမည္။ တု႔ံျပန္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားလိုအပ္မႈရွိပါက အကူအညီရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားအား စာရင္း 
ျပဳစုရယူထားပါမည္။

၃.၂.၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကြန္ယက္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ငလ်င္ေဘး 
အႏၲရာယ္ဆုိင္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အား စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ငလ်င္လႈပ္ပါက 
တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားအား 
စာရင္းျပဳစု၍ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပထားရပါမည္။ 
အဆိုပါပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား မရွိေစရန္အတြက္ 
သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားပါမည္။ ပုဂၢလိကက႑မွ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္- 

 (က) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ 
ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ 

 (ခ) သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊  

 (ဂ) ငလ်င္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ျပည္သူလူထုထံ ငလ်င္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပံ့ပိုး 
ကူညီျခင္း၊ 

 (ဃ) ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ငလ်င္လႈပ္ပါက ေဘးလြတ္ရာေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
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၃.၂.၅။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ညႇႏိိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 အဆုိပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ခ႐ိုင္အဆင့္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းညႇႏိိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တစ္ႏွစ္စာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ လုပ္ငန္း 
မစတင္မီ တင္ျပပါမည္။ ထို႔ျပင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔တြင္ရွိသည့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ မ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ တိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အား မွ်ေဝထား 
ပါမည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ၎တ႔ိုႏွင္႔အတူတကြ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားရွိၿပီး 
ထိုစာရင္းအား လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပါမည္။ 

၃.၂.၆။ အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

 ငလ်င္အႏၲရာယ္ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ 
၏အကူအညီ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ငလ်င္ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ 
ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္မွပါဝင္ျခင္းျဖင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။  

 (က) တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕/ဌာနအား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊  

 (ခ) ငလ်င္သ႑ာန္တူဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း အပါအဝင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (ဂ) တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ လူအင္အား စသည္ 
တို႔အား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းျပဳစုကာ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အား မွ်ေဝထားျခင္း၊

 (ဃ) တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ 
မ်ားအားသိရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် 
ျခင္း၊  

၃.၂.၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အလွဴရွင္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 ငလ်င္ေဘးအႏရၲာယဆ္ိငုရ္ာ ႀကိဳတင္ျပငဆ္င္ေရးလပုင္န္းမ်ားအား အေထာကအ္ပံ့ျဖစ္ေစရနအ္တြက ္
အစိုးရဌာနမ်ားသည္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရယူႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
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အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး 
ရွိ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ႏိုင္ၾက 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၃.၃။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 

 ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာထားျခင္းအားျဖင့္ 
တူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္မႈရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအား အဓိကထားေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ 
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသို႔ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အစတြင္ ေပးပို႔တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အျခား 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ရပါမည္။ ထိုသို႔ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ 
ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားလည္း ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   
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အခန္း (၄) တံု႔ျပန္ေရး

 အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ လူအမ်ား ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရေပးေဝေရးစနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
စနစ္မ်ား စသည့္အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ 
ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား လႈပ္ခတ္ျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းကာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ 
အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄.၁။ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

 အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးပါက အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ား၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ 
စြန္႔ခြာရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း သြားလာရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ား၊ မွန္ႏွင့္အျခားေသာ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေနသူမ်ားစသည္တို႔အား အေရးေပၚ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသခံမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ 
ခိုလႈံရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ 
အျခားအေရးေပၚ ေဆးကုသမႈမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ မလံုေလာက္ပါက ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား 
အျခားေဒသသို႔ အခ်ိန္မီ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားေနရာတြင္ အျခား 
နည္းလမ္းမ်ား အစားထိုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္အတြက္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းထားသည့္အတိုင္း အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။

၄.၂။ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာေဒသအျဖစ္ ေၾကညာရသည့္ အင္အားျပင္း ငလ်င္ႀကီးတစ္ခု လႈပ္ခတ္ေသာအခါ 
တြင္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းတို႔အၾကား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အရင္းအျမစ္ 
ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားကာ ေဆာလ်င္စြာ တံု႔ျပန္ 
ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေရးႏငွ့ ္အမနွတ္ကယ္ျဖည့ဆ္ည္းေပးရန ္လုိအပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင ္ျဖည့ဆ္ည္းေဆာငရ္ြက္ေပးႏိငုရ္န ္
အတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
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၄.၂.၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစီအမံမ်ား/စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

 တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေစလႊတ္ 
သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖဲြ႕ ေရာက္ရိွမလာမီအထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ 
ပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအလိုက္ ညႇိႏိႈင္း၍ အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳစုကာ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။ တုံ႔ျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ ခ်ိတ္ 
ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄.၂.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 အင္အားျပင္းငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျပား၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာေဒသသို႔ 
ေစလႊတ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ 
မ်ားမွ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္း၍ တံု႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံရပါမည္။ 
ထုိ႔ျပင္ တု႔ျံပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပး    
လုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းတို႔အား အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။

 
၄.၂.၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အျခား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚပါက တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမွ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ျပင္ပမွအကူအညီမ်ားကို ရယူရန္ 
လုိအပ္ေလ့ရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔ လိုအပ္ပါက တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမွ အျခား
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ လိုအပ္သည့္ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ရယူရပါမည္။  ဥပမာ 
အားျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊ 
ခိုလႈံရာေနရာမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစခန္း
မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားျခင္းေၾကာင့္ လူနာမ်ားအား အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ 
ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ယာဥ္မ်ားလိုအပ္ျခင္းစသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ အကူအညီမ်ား ရယူပါမည္။   

၄.၂.၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ အေရး 
ႀကီးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ မီဒီယာဌာနမ်ား၊ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည့္၊ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္          
ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားကို သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ားကို 
အသံုးျပဳကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ 
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အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းမ်ားထားရွိေပးျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ 
(သို႔မဟုတ္) ၿပိဳပ်က္ေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ၿဖိဳခ်ရန္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားအား ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ ရယူအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိက၊ လုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံရပါမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္တြင္ စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳေရးအတြက္ သေဘာတူညီထားမႈမ်ားသည္ အသက္ဝင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီ 
ထားမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါက ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရရန္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအား 
တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား(သုိ႔မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရ 
ပါမည္။ 

၄.၂.၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို 
ခန္႔အပ္လ်က္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ အပ်က္အစီးမ်ား 
ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းစသည့္ ၄င္းတုိ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ တံု႔ျပန္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအလုိက္ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီသို႔တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရပါမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ 
ေဒသရွိ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္သည္။  

  
၄.၂.၆။ အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

 ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ အပ်က္အစီးမ်ားရွင္းလင္းရာ၌ လိုအပ္သည့္ ေျမတူးစက္ 
မ်ား၊ ကရိန္းမ်ား စသည့္ အႀကီးစားစက္ယႏၲရားမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ 
ရြက္ရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါစက္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အနံ႔ခံ 
ေခြးမ်ား အသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႕မ်ားစသည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအားလည္း ညႇိႏိႈင္းရယူ 
ပါမည္။ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ 
ေဒသရွိ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။   

၄.၂.၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 အင္အားျပင္းငလ်င္ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏို္င္ငံမ်ားအသင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ကို  အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ရယူရပါမည္။ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
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ႏုိင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ရယူၿပီးေနာက္ အဆိုပါေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေဘး 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသမ်ား၌ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ျပည္ပႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းကာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
သည့္ေဒသသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။ အဆုိပါ ကူညီေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းထားရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပပါမည္။    

၄.၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္စတင္က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီမႈ 
မရွိေစရန္ႏွင့္ ေဘးသင့္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးသည္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ သီးျခား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို လိုအပ္ပါက ေန႔စဥ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
မ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ားမွ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ 
ေဒသမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔မွ  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
အဆိုပါတု႔ံျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕ 
ဥကၠ႒မွ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသုိ႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံတင္ျပရပါမည္။ အေရးေပၚတု႔ံျပန္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီးေနာက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ (၇၂) နာရီ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္တြင္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုစီမွ ဥကၠ႒မ်ား၏ 
ဦးေဆာင္မွႈျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈပံုစံအားအသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီး 
အေနျဖင့္လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈပံုစံအား အသင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
ရလာဒ္မ်ားကို ျပဳစု၍ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မွ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသို႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပရပါမည္။
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အခန္း (၅) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 ငလ်င္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ 
အသိေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔၊ 
အထက္မွေအာက္ေျခသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ငလ်င္မလႈပ္မီ ႀကိဳတင္၍စီစဥ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ နည္းစနစ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား ရွိေနရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အားလံုး နားလည္သိရွိထားရပါမည္။

   

၅.၁။ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

 ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
၄င္းအျပင္ အေျခအေနအရ လုိအပ္ပါက အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

(က) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဥပေဒအရ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈအေျခအေန။

(ခ) ေဘးသင့္ေဒသ၏တည္ေနရာ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ေစလႊတ္ထားသည့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အေရအတြက္။

(ဂ) ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျချပေျမပံု (မာကယ္လီစေကး)ႏွင့္ အျခားရရွိႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေျမပံု။

(ဃ) လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (တစ္ဦးခ်င္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈ၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ကိုယ္တိုင္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလာသူမ်ား၊ ထိခိုက္မႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈအပါအဝင္) ႏွင့္ အထူးအကူအညီမ်ား 
လိုအပ္သည့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။

(င) ေဘးလြတ္ရာသ္ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (ေဆး႐ံုမ်ား 
ႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား အပါအဝင္စသည့္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား)။

(စ) စက္ကိရိယာမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား အပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ ေပးပို႔လာမည့္ အကူအညီမ်ားအား ေတာင္းခံမႈ။

(ဆ) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား သတ္ 
မွတ္ျခင္း။

(ဇ) ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ဆည္က်ိဳး 
ေပါက္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းအစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ အေျခအေန။

(စ်) အေရးႀကီးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ အေဆာက္ 
အအံုမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးမႈအေျခအေန။

(ည) တု႔ျံပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ 
ေျခမ်ား၊

(ဋ) ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၊ ကြင္းျပင္က်ယ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေန။

(ဌ) ေနအိမ္မ်ား၊ ယာယီအိမ္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္ ရရွိမည့္အေျခအေန၊ အစားအေသာက္ 
ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (ေရ၊ အဝတ္အစား) ျဖန္႔ေဝမည့္ အခ်ိန္ဇယား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား။
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(ၮ) စီးပြားေရးအား  အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္ 
အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။

၅.၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း

 ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ ပ်က္စီးမႈအတုိင္းအတာမ်ား သိရိွႏုိင္ေရးအတြက္ 
ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈပံုစံအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါမည္။ အဆိုပါ ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
တြင္ အဓိကအားျဖင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ကို အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးစီး၍ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စုေဆာင္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာက႑ 
အလိုက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈအားအေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးမွ အစီရင္ခံစာအားျပဳစုၿပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒ 
ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈပမာဏႏွင့္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို 
သိရွိေစရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္ျပဳစုထားသည့္ အစီရင္ခံစာပံုစံျဖင့္ တင္ျပသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေနာက္ အဆုိပါတရားဝင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေစႏိုင္ရန္ သတင္း 
ႏင့္ွျပန္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရပါမည္။ တု႔ံုျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း 
ေနာက္ဆက္တဲြငလ်င္ငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ သတင္းႏွင့္ 
ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ရပါမည္။ လိုအပ္ပါက ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ 
ေဒသတြင္ ရပ္ရြာလူထုအား စုစည္း၍ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား က်င္းပပါမည္။

 ျပည္တြင္းမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း 
အမ်ားျပည္သူထံသို႔ မတူညီသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းႏွင့္ 
ျပန္ ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွ အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ 
အတည္ျပဳျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သတင္းမွားျဖန္႔ေဝသူအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၆) စီမံခန္႔ခြဲမွႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အပါ 
အဝင္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား အဆိုပါစနစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအရ ေဘးသင့္ေဒသရွိ ေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြဲေဝသံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၆.၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဦးစီးဌာန 
အလုိက္ ငလ်င္အပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲျပဳစုပါမည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ား 
အား တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား 
တင္ျပၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ 
သို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန/ဦးစီးဌာန 
အလိုက္ စီမံထားရွိမႈမ်ား၊ မိမိတုိ႔ဌာန/ဦးစီးဌာနအလိုက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္မည့္အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာ ျပဳစုထားေသာစာရင္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ငလ်င္သဏၭာန္တူဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ အဆုိပါစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရပါမည္။ 
အဆုိပါစီမံခ်က္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၆.၂။ အရင္းအျမစ္မ်ား

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဌာနအလိုက္ စာရင္းျပဳစုထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႕၏ 
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား တင္ျပၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တြက္ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရင္း 
အျမစ္မ်ားစသည့္ အပါအဝင္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ရပါမည္- 

(က)  ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း။ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အား ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ယာယီခိုလႈံရာေနရာမ်ား၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရား၊ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အျခားလိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား။ 

(ခ) လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္း။ ေဘးသင့္သူမ်ားႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား လံုၿခံဳေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးမည့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား။
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(ဂ) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း။ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊ ေဘးကင္းရာ 
သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္း 
ရန္ႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ 
လူနာတင္ယာဥ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္းမ်ား၊ အပ်က္အစီးမ်ား 
ဖယ္ရွားျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊ သယ္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔အတြက္ အႀကီးစားစက္ပစၥည္း ကိရိယာ 
မ်ားႏွင့္ ၄င္းပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ား။

(ဃ) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း။ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ ၾကက္ေျခနီ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳအဖြဲ႕စသည္) အေရးေပၚ 
အသက္ကယ္ကိရိယာမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အႀကံေပးမည့္သူမ်ား။

(င) အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားပါက ခ်က္ခ်င္းအစားထိုး အသံုးျပဳ 
ႏိုင္မည့္စနစ္မ်ား (ဥပမာ-ဆိုလာစြမ္းအင္သံုး စနစ္မ်ား)၊ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ 
အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေရေပးေဝေရးစနစ္စသည္တို႔ ပ်က္ဆီးသြားပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္မည့္အဖြဲ႕မ်ား။

(စ) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဏၭာန္ 
တူ ဇာတ္တိုက္ေလက်င့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားလူ႕စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြမ်ား၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား။

(ဆ) အေထြေထြ။ ငလ်င္ေဘးသင့္ေဒသရွိ အေဆာက္အအံု ႀကံ႕ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ 
အေဆာက္အအံုမ်ားအား အႏၲရာယ္ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမည့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ေသဆံုးသူ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား။

 တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ 
ေအာက္ရွိ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္း၍ ရယူအသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၆.၃။ ရန္ပံုေငြ

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစိုးရ 
ႏွင့္ အျခားေသာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ 
စီမံခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အျခားရန္ပုံေငြ ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက 
ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳရယူသံုးစြဲ 
ႏိုင္ပါသည္။  

၆.၃.၁။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြ 

 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒ (၂ဝ၁၃) အရ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ 
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ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္ခြင့္ 
ရွိပါသည္။ ရန္ပံုေငြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ရန္ပံုေငြမွ ခြဲေဝရရွိမႈမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ငလ်င္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက အဆိုပါရန္ပံုေငြမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာေငြ 
ရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲသြားရန္ ျဖစ္ပါ 
သည္။

၆.၃.၂။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးေပၚအေျခအေန တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုိရန္ပံုေငြ 

 ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆိုျပဳလႊာတင္ျပမႈအေပၚ 
မူတည္ၿပီး ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ အေရးေပၚအေျခအေန တု႔ံျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟိုရန္ပံုေငြ (Central Emergency Response Fund-CERF) အား ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါရန္ပံုေငြအား ေသာက္သံုးေရ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ခိုလံႈရာေနရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ 
အပ်က္အစီးမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္(႐ံုးခ်ဳပ္)၏ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ တုံ႔ျပန္ေရးယူနစ္မွတစ္ဆင့္ အဆုိျပဳလႊာတင္၍ ရန္ပံုေငြမ်ားလည္းေလွ်ာက္ 
ထားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြအား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ အေရးေပၚ တု႔႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ခြင္ျပဳခ်က္ရယူသံုးစြဲပါမည္။ 

၆.၃.၃။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္အေရးေပၚစီမံခ်က္ 

 ႏွစ္အလိုက္အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္မႈမရွိ 
ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုက်ေရာက္ပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားအား 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕တြင္ 
အစိုးရအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားရွိေသာ္လည္း       
မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီးမားေသာ        
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေတြ႕ႀကံဳရပါက ထပ္မံလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြဲေဝအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ အေရးေပၚတု႔႔ျံပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ခြင္ျပဳခ်က္ရယူသံုးစြဲပါမည္။ 

၆.၃.၄။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ား 

 ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳမီ 
အကူအညီေပးအပ္ရန္အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိလိုၾက 
ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအသီးသီးအေနျဖင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈအေျခအေန၊ အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးထားမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္ထားသည့္ 
အကူအညီမ်ား၊ အကူအညီေပးအပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ခန္႔မွန္း 
ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာအား ျပဳစုရပါမည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာအား အမ်ိဳး 
သားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔သည္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈအေျခအေနႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္မႈ 
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မ်ားအား သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားသုိ႔ အသိေပးလ်က္ အကူအညီ 
ေတာင္းခံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ 
အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ျဖင့္ ရယူသံုးစြဲပါမည္။  

 ၆.၃.၅။ ပုဂၢလိက က႑မွ အလွဴေငြမ်ား

 ပုဂၢလိကက႑သည္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ တု႔႔ျံပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားပ့ံပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ စာရင္းျပဳစု၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ 
ရန္ပုံေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပပါမည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ 
၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ရန္ပံုေငြပ့ံပိုးမႈမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြ အသံုးစရိတ္မ်ား စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအားျပဳစု၍ တိုင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး 
ႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ျပန္လည္တင္ျပပါမည္။ 
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အခန္း (၇) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း 

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ကို ခ်က္ခ်င္းတု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ျပည္သူလူထု၏အသက္မ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရး၊ 
ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာေစေရး 
တို႔ကို ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးမႈ၊ ျပည္သူလူထုထံ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသ၏စီးပြားေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ငလ်င္ေဘးဒဏ္မွ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ခ်ီ 
ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူထု၏ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာစတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာေဒသတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိပါက တံု႔ျပန္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးျခင္း။

(ခ) တု႔ံျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ထားသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ေဝမႈၿပီးဆံုးျခင္း။

(ဂ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းလည္ပတ္မႈမ်ား တည္ၿငိမ္မႈရိွျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး 
စခန္းရွိ လူဦးေရမွာ ေန႔စဥ္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း။

(ဃ) ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား လႈပ္ခတ္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ နည္းပါးလာၿပီး အဆိုပါ ငလ်င္ငယ္ 
မ်ားေၾကာင့္ လူႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈအဆင့္ အနည္းဆံုးအဆင့္အထိ ေလ်ာ့က် 
သြားျခင္း။

(င) အမ်ားျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မႈ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ) ေဘးသင့္ေဒသရွိ အကူအညီေပးေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း။ 

 အဆိုပါအေျခအေနတြင္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား အဆင့္တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စဥ္းစား 
ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို (၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား 
သည့္အတိုင္း အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္နားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္ 
မွတ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီေအာက္ရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

(က) ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား 
ကယ္တင္ျခင္း။

(ခ) လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္း။ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ 
သည့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဘးသင့္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
အား ခိုးယူလုယက္မႈမရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းသို႔ လူ 
အမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမရွိေစျခင္း၊ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္သည့္ လူစုေဝးျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ဂ) သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း။ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္တကြ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား 
ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ တရားဝင္လမ္းညႊန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ငလ်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ သိရွိေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း။   

(ဃ) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး 
ျခင္း၊ အျခားေဒသရွိ ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား 
ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေသဆံုးသူ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လိုအပ္ 
သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက ပုဂၢလိက 
ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း။

(င) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း။  အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေျခအေနမရွိပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္ လမ္း၊ 
တံတား စသည္တုိ႔ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတင္ျပျခင္း၊ အျခားအသံုးျပဳႏိုင္မည့္စနစ္ႏွင့္ 
ယာယီအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္လမ္းမွ 
တစ္ဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ပ်က္စီးသြားေသာ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(စ) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက အစားထိုးစနစ္မ်ား အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 
လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ေဘးသင့္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လိုအပ္သူရွိသည့္ ေနရာ၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း ေဝငွေနမႈအေျခအေန စသည့္ျဖင့္)ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

(ဆ) ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း။ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္စားနပ္ရိကၡာ အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း 
မ်ား စီစဥ္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္သံုးဆီ 
စသည္တို႔အား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚခုိလံႈရာေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈစခန္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း။ 
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(ဇ) ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြား 
သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စနစ္မ်ား၏ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား 
စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ အဆိုပါစာရင္းမ်ားအား စိစစ္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လုိအပ္ပါက တု႔ျံပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈရိွေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
အသီးသီး၏ စီမံခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း။ 

(စ်) မီးၿငိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္း။ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေနအိမ္မ်ား၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ 
မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အသင့္ရွိေန 
ေစျခင္း။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

ေကာ္မတီ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

၁။ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

အတြင္းေရးမွဴး
အတြင္းေရးမွဴး၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႕

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန

(၂၄) နာရီအတြင္း

၁-၁ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီသို႔ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနအား အစီရင္ခံတင္ျပ 
ပါမည္။ 

၁-၂ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲဥကၠ႒မွ ေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ားအား ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအေျခအေနႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝး ေခၚယူပါမည္။

၁-၃  တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအား ဖြင့္လွစ္ပါမည္။

၁-၄ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား သိရွိထားသည့္ 
လပု္ငန္းေကာမ္တဦက႒ၠမ်ားႏငွ့္တကြ တိငု္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏရၲာယ ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ (သို႔မဟုတ္) ဥကၠ႒မွ တာဝန္ေပးထားသည့္သူမွ 
အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအား ဦးေဆာင္၍ အခ်ိန္ျပည့္႐ံုးဖြင့္လွစ္ကာ လုပ္ငန္း 
စဥ္တစ္ခုလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၅ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲသည္ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ 
ပါမည္။  

၁-၆  ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအားျပဳစု၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။ 

၁-၇ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနမ်ားအား အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ 
အေရးေပၚ ကြပ္ကဲေရး႐ံုးကို အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

 ၁-၈ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ 
လမ္း/တံတားမ်ား ၿပိဳပ်က္အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေရ၊ မီးလိုင္း 
မ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ ဆည္က်ိဳးျခင္း စသည့္ 
ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲပ်က္စီးမႈ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ 
တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒မွ ရရွိ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးကာ အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။ 

၁-၉ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ အစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းအားျပဳစု၍ ဥကၠ႒၏အတည္ ျပဳခ်က္ရယူကာ သက္ဆိုင္ရာသတင္း 
ဌာနမ်ားကို ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ 
ေပးပို႔ပါမည္။
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၁-၁ဝ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ပ်က္စီးဆုံး
႐ႈးံမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ေဘးသင့္ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ကာ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ 
ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါမည္။

၁-၁၁ ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားအား ယာယီက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစခန္းမ်ား (သုိ႔မ 
ဟုတ္) ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၁၂ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ေဘးသင့္ရာေဒသသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေတြ႔ရိွမႈအေပၚ 
မူတည္၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ 

၁-၁၃ ငလ်င္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ယာယီခိုလံႈရာေနရာမ်ား၊ ယာယီ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အဆိုပါခိုလံႈရာေနရာမ်ားရွိ ေဘးသင့္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေသာက္သံုးေရ၊ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး 
စနစ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၁-၁၄ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအေျခအေနမ်ား၊ ခိုလႈံရာစခန္းမ်ား စသည့္ေနရာမ်ားအား ေဖာ္ 
ျပထားသည့္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ား ပါဝင္သည့့္ ျဖစ္ရပ္အေျခအေန 
အစီရင္ခံစာအား တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕ဥကၠ႒မွ စိစစ္အတည္ျပဳပါမည္။  

၁-၁၅ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအား ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းမ်ား၊ 
မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္အဆိုးရြားဆုံးခံစားရ 
သည့္ ရပ္ရြာလူထုတည္ရွိရာ ေနရာစသည္တုိ႔အား ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမပံုမ်ား 
ျပဳစုရပါမည္။ 

၁-၁၆ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ခြေဲဝေပးႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ေဘးသင့္ေဒသသုိ႔သြားေရာက္ပါမည္။ တုိင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမွ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ေနသူမ်ားကို အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 
အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။ 

၁-၁၇ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲသည္ ေဘးဒဏ္ 
ခံရသူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေရးအတြက္ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ေဆး႐ံုမ်ားအား သြားေရာက္ပါမည္။  
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(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၁-၁၈ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲသည္ ေဘးသင့္ 
ေဒသမွ ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္း၊ အစီရင္ခံ 
စာမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသို႔ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁-၁၀ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားအား လက္ခံရယူျခင္း 
ႏွင့္ အဆုိပါပစၥည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ ခြဲေဝေပးပါ 
မည္။ 

၁-၂ဝ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲအေနျဖင့္ 
ေသဆုံးသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေသဆံုးသူမ်ားအား 
အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
သၿဂိဳဟ္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း

၁-၂၁ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံ 
တင္ျပရန္အတြက္ျပဳစု၍ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။  

၁-၂၂ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒တို႔မွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အျခားသက္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္
မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းအား 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁-၂၃ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲဥကၠ႒မွ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္ 
လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ ေရွ႕ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား တင္ျပအစီရင္ခံပါမည္။ 

၂။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး

(၂၄) နာရီအတြင္း

၂-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္ေနရာအား ခ်က္ခ်င္း 
သြားေရာက္ကာ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဌာန 
ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျခအေနမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အစီ 
ရင္ခံတင္ျပပါမည္။ 
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အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
မီးသတ္ဦးစီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ 
ဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ကြပ္ကဲေရးမွဴး အမွတ္(၂) 
လံုၿခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔မွဴး႐ံုး
(၂) တိုင္းေဒသႀကီးတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး
(၃) ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) 
(စစ္ေထာက္) (လုပ္ငန္း/ 
ျဖည့္တင္း/ထိန္းသိမ္း) 
ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(၄) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာန
(၅) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
စိုက္ပိ်ဳးေရးဦးစီးဌာန
(၆) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာန
(၇) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ 
ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(၈) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

၂-၂ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္း 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲတို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၃ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအား 
လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၄ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ပြားပါက မီးၿငႇိမ္း 
သတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၅ ေဘးသင့္ေဒသသို႔ သြားေရာက္၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
မည့္အဖြဲ႕မ်ား (အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီျဖင့္) အတြက္ 
ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအတိုင္း ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ 
မ်ားအား ေစလႊတ္ပါမည္။ 

၂-၆ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီတြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး လိုအပ္သည္ 
မ်ားအား အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီဥကၠ႒သို႔ တင္ျပရပါမည္။ 

၂-၇ အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ 
အတည္ျပဳထားေသာ ေသဆံုးသူ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း 
မ်ားအရႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအား အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ 
မ်ားသံုး၍ ဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ စနစ္ 
တက် စီမံပါမည္။

၂-၈ အသက္ရွင္သူမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္း၍ 
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။

၂-၉ လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားႏွင့္ အျခား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္မ်ားအား ျဖတ္ 
ေတာက္ျခင္း၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္   
လိုအပ္ပါက လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ယာယီသြယ္တန္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၁ဝ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္  တုိင္းေဒသႀကီး 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြ႕ဲႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဒဏ္ရာ 
ရရွိသူမ်ားကို ယာယီက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစခန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)ေဆး႐ံု 
မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၂-၁၁ အပ်က္အစီးမ်ား ေအာက္တြင္ပိတ္မိေနသူမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေဘးကင္း 
ရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား  
ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၂-၁၂ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းမွသူမ်ားအား အျပင္သို႔ ဖယ္ 
ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(၉) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႔၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ
(၁ဝ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ
(၁၁) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(၁၂) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္
(၁၃) တိုင္းေဒသႀကီးတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ
တပ္ဖြဲ႔
(၁၄) ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္းလူမႈ
ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔

၂-၁၃ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ 
ငယ္မ်ားႏွင့္ မီးေဘး၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဘး
အႏရၲာယမ္်ားေၾကာင္ ့ထိခိကုမ္ႈ မရွိေစရနအ္တြက ္၄င္းကယဆ္ယ္ေရးလုပင္န္း 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါမည္။ 

၂-၁၄ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္း 
ေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းေပးပို႔ အစီရင္ခံပါမည္။ 

၂-၁၅ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈရိွေစရန္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၂-၁၆ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြ႕ဲမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္မည့္သူ
မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ကိစၥမ်ားအား 
တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒မွ တစ္ 
ဆင့္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၁၇ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားအား 
တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ထံသုိ႔ 
ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

(၇၂)နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း

၂-၁၈ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပင္ပမွအကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္    
ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

၂-၁၉  ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ တိုင္း 
ေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ထံသုိ႔ အစီ 
ရင္ခံတင္ျပပါမည္။ 

၂-၂ဝ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသခံ 
ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္း 
တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
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၃။ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ 
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ အတည္ျပဳ 
ေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
ဦးစီးဌာန
(၂) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန
(၃) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ 
ဦးစီးမွဴး႐ံုး
(၄) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စီမံ 
ခန္႔ခြေဲရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ
(၅) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး 
ဦးစီးဌာန

(၂၄) နာရီအတြင္း

၃-၁ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ေဘးသင့္ 
ေဒသသို႔ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း 
ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံမ်ား 
ျဖင့္ ေကာက္ယူပါမည္။ လိုအပ္ပါက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ဌာနမ်ားထံမွ နည္းပညာအကူအညီမ်ားအား ရယူပါမည္။ 
(ဥပမာ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း)

၃-၂ အဆုိပါ ေကာက္ယူရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အစီ 
ရင္ခံ တင္ျပပါမည္။

၃-၃ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူရာတြင္ တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ 
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီအား က႑အလိုက္ (အေဆာက္အအံု၊ လမ္း 
တံတား၊ လူအေသအေပ်ာက္၊ ေရ၊ မီး အစရွိသျဖင့္) သတ္မွတ္တာဝန္ေပး 
ရန္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံ 
ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား သတ္မွတ္ပါမည္။

၃-၄ ကနဦး ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနရာမ်ား (ေဆး႐ံု 
မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေနမႈသိပ္သည္းေသာေဒသမ်ား အစရွိသည့္) အား 
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ုံးသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၃-၅ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအားေကာက္ယူၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ကာ လိုအပ္သည့္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း  

၃-၆ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ေျမျပင္တြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ 
ႀကီးၾကပ္သြားပါမည္။

၃-၇ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမွ (ေဘးဒဏ္ခံ 
ရသူမ်ားစာရင္း၊ အေဆာက္အဦ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈစသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသုိ႔ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္ 
သလို အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၃-၈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ား 
အေပၚမူတည္၍ အဖြဲ႕မ်ားအား ပို၍ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေဒသမ်ားသို႔ 
ေစလႊတ္ပါမည္။
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(၆) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန
(၇) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
သာသနာေရးဦးစီးဌာန
(၈) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
သမ၀ါယမဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ၊ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
(၁ဝ) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
(၁၁) အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ 
လမ္းဦးစီးဌာန
(၁၂) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ကုသေရးဦးစီးဌာန

၃-၉ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ႀကီး 
ၾကပ္သြားပါမည္။

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၃-၁ဝ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ အထူးဦးစားေပးရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ား 
တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ဆက္လက္စီမံခန္႔ခြဲသြားပါမည္။ 

၃-၁၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။  

၄။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီး

ဒုဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ 
ဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ျပည္တြင္း 
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး 
(ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ)

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဖြဲ႔႐ံုး

(၂၄) နာရီအတြင္း

၄-၁ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ အေရးေပၚ 
ကြပ္ကဲေရး႐ံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မ်ားမွ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေတာက္ေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
တယ္လီဖုန္းကြန္ရက္အေပၚ အေျခမခံေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား (walk-
ie talkie, icon, web portal, ဆက္သားစနစ္ စသည္) ထူေထာင္ေပးပါမည္။  

၄-၂ ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္မႈ၊ လမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈ၊ ေလဆိပ္၊ ရဟတ္ 
ယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းခ်ဥ္းကပ္လမ္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအား 
သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေဘးသင့္ေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အေရးေပၚ ကြပ္ကဲ 
ေရး႐ံုးသို႔ အထက္ပါဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၄-၃ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ 
ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္၍ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
အစရွိသည္တို႔အား လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ပံံပိုးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။ 

၄-၄ တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ လုိအပ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄-၅  အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ေၾကာင့္ 
အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္အတြက္ လိုအပ္သည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ 
မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(၂) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
မီးသတ္ဦးစီးဌာန
(၃) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လမ္း 
တံတားဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
တာဝန္ခံအဖြ႕ဲ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
(၄) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
(၅) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ 
ျမန္မာ့မီးရထား
(၆) တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ၊ 
ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္
(၇) တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ၊ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
(၈) တိုင္းေရာင္းဝယ္ေရး 
အရာရွိ၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ 
ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း
(၉) ဒုတိယတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး
(၁ဝ) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
(၁၁) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန 
(၁၂) အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ 
လမ္းဦးစီးဌာန
(၁၃) တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕
(၁၄) အဖြဲ႕ဝင္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႕
(၁၅) တာဝန္ခံ (အေဝးေျပး)၊ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ 
မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၄-၆ လမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အပ်က္အစီးမ်ားဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ယာယီ 
လမ္းတံတားမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား 
သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄-၇ အေဆာက္အဦမ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ရန္လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ား၊ တပ္စည္ပင္၊ ေဒသႏၲရ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းပါမည္။

၄-၈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ အဆိုပါလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိအား စစ္ေဆးပါမည္။         မီးရထား 
လမ္းမ်ား ပ်က္စီးမႈရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္၍ 
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ တင္ျပပါမည္။

၄-၉  ေဘးသင့္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ထားသည့္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။ 

၄၁ဝ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိ 
ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၄-၁၁ တံတားမ်ားအား စစ္ေဆး၍ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ တံတားမ်ား 
အား အဝါေရာင္တိပ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ မရွိေစရန္ သတ္မွတ္ပါမည္။ 

၄-၁၂ ၿပိဳက်ေသာအေဆာက္အအံုမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၿဖိဳခ်လိုက္သည့္ အေဆာက္ 
အအံုမ်ားအား မွတ္တမ္းထားရိွ၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ 
မွတ္တမ္းျဖင့္ အပ္ႏွံပါမည္။

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၄-၁၃ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ဆက္လက္ 
စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပပါမည္။ 

၄-၁၄ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္းမ်ားအား စစ္ေဆး၍ ယာယီျပင္ဆင္မႈမ်ား      
ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

(၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း

၄-၁၅ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အေသးစိတ္စစ္ေဆး၍ ျပင္ဆင္ 
ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ပါမည္။ အဆိုပါ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသို႔ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပပါမည္။ 
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၄-၁၆ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနျခင္း 
အား ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

၅။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး 
ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 
ေရးရာဝန္ႀကီး

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန  

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး
(၂) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
(၃) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
(၄) တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ၊ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
(၅) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
မီးသတ္ဦးစီးဌာန
(၆) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ

(၂၄) နာရီအတြင္း 

၅-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 
သြားေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား 
ရယူကာ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ 
အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၅-၂ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ရန္ 
အတြက္ ေပးပို႔လာေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား (ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ 
ေဘးကင္းခိုလံႈရာေနရာမ်ား စသည္) အား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ျပည္သူလူထု 
အား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ပါမည္။

၅-၃ ေဘးသင့္ေဒသမ်ား၏ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခ 
အေနတြင္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို လိုအပ္ပါက သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ 
စိစစ္ထုတ္ျပန္ေပးပို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အျခား သတင္း 
မီဒီယာမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝပါမည္။

၅-၄ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ 
ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ 
မ်ားစသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ 
မွ်ေဝထားပါမည္။ လိုအပ္ပါက ဆူနာမီျဖစ္ႏိုင္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ပါမည္။

၅-၅ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ေသဆံုးသူမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီပါမည္။ 
ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေသဆုံးသူ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားစာရင္းမ်ားလည္း 
ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။

၅-၆  အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္အတြက္ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား သတ္မွတ္တာဝန္ 
ေပးပါမည္။

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၅-၇ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ တုန္႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေျမျပင္ အေျခ 
အေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားအား ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ 
ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အဆိုပါ မွတ္တမ္း 
မ်ားအား သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာသို႔ မွ်ေဝပါမည္။
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(၇) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔
(၈) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
စိုကိပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန

၅-၈ အေရးေပၚေခၚဆိုရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ထုတ္လႊင့္ေပး 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆုိပါနံပါတ္မ်ားအား သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝပါမည္။

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၅-၉ ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည္သူလူထုမ်ားထံသို႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါမည္။ 

၅-၁ဝ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျပန္႔ပြားျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီႏွင့္ 
သဲရည္ေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ-ေျမကၽြံျခင္း) 
စသည့္ေဘးမ်ားအား ျပည္သူလူထုမ်ားထံသုိ႔ ဆက္လက္အသိေပးပါမည္။ 

၅-၁၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ထုတ္လႊင့္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းမႈမ်ားအား ျပန္လည္ 
ေျဖဆိုပါမည္။ 

၅-၁၂ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား သတင္းမီဒီယာမ်ားထံသို႔ ဆက္လက္အသိ 
ေပးေနပါမည္။

(၇၂) နာရီ - (၇)ရက္အတြင္း

၅-၁၃ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပပါမည္။ 

၅-၁၄ သတင္းအခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ သတင္းအဖြဲ႕ 
မ်ားထံသုိ႔ မွ်ေဝပါမည္။ 

၆။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈေရးဝန္ႀကီး

ဒုဥကၠ႒
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ကုသေရးဦးစီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

(၂၄) နာရီအတြင္း

၆-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ ကြင္းဆင္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အေျခအေနမ်ားအား 
တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အေရး 
ေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၆-၂ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ တို္င္းေဒသႀကီး သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တု႔ိႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လံုၿခံဳမႈ 
ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ယာယီက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေနရာ 
မ်ားအား ျပင္ဆင္ကာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းသုံးပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခ်က္ခ်င္းေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၃ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လိုအပ္ပါက အေရးေပၚလူနာ 
မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၄ ယာယီက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္တက် ရွိေစ 
ရန္အတြက္ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား သတ္မွတ္တာဝန္ေပးၿပီး စခန္း/ေနရာ 
တစ္ခုစီတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီအား သတ္မွတ္တာဝန္ေပးပါမည္။
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အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ ေစ်းမ်ားလုပ္ငန္း တာဝန္ခံ 
အဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ 
(၂) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ 
ႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုး
(၃) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕
(၄) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန
(၅) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
(၆) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန
(၇) ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေဆးေကာင္စီ
(၈) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန
(၁ဝ) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕
(၁၁) ဥကၠ႒၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
(၁၂) အတြင္းေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔
(၁၃) ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕

၆-၅ ဒဏရ္ာရရွသိမူ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့အ္လိကု ္အေရာငခ္ဲြျခားသတမ္တွ္ျခင္း 
ကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၆ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး 
မႈမ်ားအား စစ္ေဆး၍ ျပင္ပအကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါက ေတာင္းခံပါမည္။

၆-၇ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရႏ္အတြက္ 
ေျမျပင္ ရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၈ လပုင္န္းေကာမ္တဦက႒ၠသည ္တိငု္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏရၲာယဆ္ိငုရ္ာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ ေျမျပင္တြင္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအား တင္ျပ 
ၿပီးေနာက္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံု ေငြ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
အကူအညီ ေတာင္းခံပါမည္။

၆-၉ ေသြးလုိအပ္ပါက စာရင္းျပဳစုကာ အျခားနီးစပ္ရာေဆး႐ုံမ်ား/အျခားေသြးလွဴရွင္ 
အသင္း မ်ားထံမွ ေတာင္းခံပါမည္။

၆-၁ဝ လိုအပ္ပါက ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ပါ 
မည္။ 

၆-၁၁ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား နီးစပ္ရာေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္လိုအပ္ပါက 
ခ်က္ခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက ္တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏရၲာယဆ္ိငုရ္ာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၆-၁၂ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရိွသူမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၆-၁၃ ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား 
တြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

၆-၁၄ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါ 
မ်ား ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြက္ပါမည္။ 

၆-၁၅ ေျမျပငတ္ြင ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈလပုင္န္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္လွ်ကရ္ွိေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားအား 
သံသယရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ထံသို႔ သတင္းေပးပို႔ ပါမည္။

၆-၁၆ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက 
အျခားေဒသမ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရယူပါမည္။
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(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၆-၁၇ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ားအား ဆက္လက္ျပဳစုျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေဆး႐ံုမွ 
ဆင္းခြင့္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၁၈ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူနာမ်ား စုၿပံဳေနမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ေရာဂါျပန္႔ 
ပြားမႈမ်ားမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။  

၆-၁၉ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား အျခားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုး 
သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ ေရာေထြးမႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ စာရင္းျပဳစုထိန္းသိမ္းထား 
ပါမည္။

(၇၂) နာရီ မွ (၇) ရက္အတြင္း

၆-၂ဝ ထခိိက္ုဒဏရ္ာရရွသူိမ်ားအား ေဆးကသုမႈမ်ား ဆကလ္က္ေဆာငရ္ြကပ္ါမည။္ 

၆-၂၁ ကယဆ္ယ္ေရးစခန္းမ်ားႏငွ္ ့ရပရ္ြာလထူမု်ားအၾကား ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈမရွိေစရန ္
အနီး ကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

၆-၂၂ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူနာအေျခအေန 
မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ 
ထံသို႔ အသိေပးတင္ျပ အစီရင္ခံပါမည္။ 

၆-၂၃ လက္ရွိစီမံခ်က္အား ခ႐ိုင္အဆင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္း၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ကုသေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီ 
ပံ့ပိုးေပးပါမည္။

၇။ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး

ဒုဥကၠ႒
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
တပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး

အတြင္းေရးမွဴး
ကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ အမွတ္(၂) 
လံုၿခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈ 
အဖြဲ႕မွဴး႐ံုး

(၂၄) နာရီအတြင္း

၇-၁  လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ ကြင္း 
ဆင္းၾကည့္႐ႈ၍ လုိအပ္သည့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ 
ဥကၠ႒ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။ 

၇-၂  ေဘးသင့္ေဒသမ်ား၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ၿပီး နယ္ေျမပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္၍ နယ္ေျမခံလံုျခံဳေရးတာဝန္ခံမ်ား သတ္မွတ္တာဝန္ေပး၍ လိုအပ္ 
သည့္ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးပါမည္။

၇-၃ နယ္ေျမခံလံုၿခံဳေရး တာဝန္ခံမ်ားမွ မိမိနယ္ေျမအတြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရး 
စခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ား အစရွိသည့္ စခန္းမ်ား 
အလိုက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသတ္မွတ္၍ တာဝန္ေပးပါမည္။ 

၇-၄ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အႏၲရာယ္ရွိနယ္ေျမမ်ားအား ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။
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တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

(၁) ဌာနမွဴး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္စည္း
ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ

(၂) စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) 
(စစ္ဆင္ေရး)၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္

(၃) သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ 
အမွတ္(၂) သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ 
မွဴး႐ံုး

(၄) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန

(၅) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ 
ဦးစီးမွဴး႐ံုး

(၆) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
မီးသတ္ဦးစီးဌာန

(၇) တိုင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ၊ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

(၈) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
အလုပ္႐ံု၊ အလုပ္သမားဥပေဒ 
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

(၉) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ဦးစီးဌာန

၇-၅ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ လုိအပ္သလုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ၊ စခန္း 
မ်ားမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မွ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၇-၆ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမေဒသအလုိက္ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ မလိုလားအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါမည္။

၇-၇ လံုၿခံဳေရးအင္အားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၇-၈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မွ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ 
မ်ားအား ဆက္လက္ႀကီးၾကပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းထား 
ရွိပါမည္။  

၇-၉ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒မွ 
ေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအား တက္ေရာက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အေျခအေနမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။

၇-၁ဝ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ ၄င္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

၇-၁၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ား၏ လံုၿခံဳ 
ေရးအား တိုးျမႇင့္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၇-၁၂ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မွ အျခားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တိုင္း 
ေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲဥကၠ႒ထံသုိ႔ လုံၿခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအား တင္ျပပါမည္။

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၇-၁၃ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ဆက္လက္ႀကီးၾကပ္ပါမည္။ 

၇-၁၄ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိသည္ 
ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားအား တရားဝင္ညႊန္ၾကားမႈ မရွိျခင္း၊     
ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားမႈ 
ျပဳထားပါမည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအား အဝါေရာင္တိပ္မ်ား အသံုး 
ျပဳ၍ တားျမစ္ဧရိယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။
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၇-၁၅ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေသဆံုးသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေသဆံုးသူ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား သၿဂိဳဟ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ 
မည္။ 

(၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း

၇-၁၆ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

၇-၁၇ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာအား ျပဳစုထားရန္ အျခားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
ညႊန္ၾကားပါမည္။ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာေပါင္းခ်ဳပ္အား 
တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းအေဝး 
တြင္ တင္ျပပါမည္။ 

၇-၁၈ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံခ်က္အား တိုင္း 
ေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ထံသုိ႔ တင္ျပ
ပါမည္။အျခားလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါက ေဒသႏၲရ 
လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အား ေစလႊတ္ပါမည္။

၈။ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရးႏွင့္ 
ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
ဦးစီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္း
ေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား 
ကုန္သြယ္မႈဘဏ္

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၈-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွ 
စ၍ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအား တက္ 
ေရာက္ၿပီး ေဘးသင့္ေဒသတြင္ တုံ႔ျပန္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပး 
ပါမည္။  

၈-၂ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားအား သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ 
အျခား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္ 
တစ္ဦးအား သတ္မွတ္ပါမည္။ 

၈-၃ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေငြေၾကးခြဲေဝ 
သံုးစြဲမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲပါမည္။ 

၈-၄ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ 
ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားအား စိစစ္ပါမည္။

၈-၅ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

၈-၆ ေငြေၾကးခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ားအား တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းအမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္သံုးစြဲမႈရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။



43

ေကာ္မတီ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

(၂) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕
(၃) တိုင္းေဒသႀကီး 
စာရင္းစစ္အရာရွိ၊ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး 
(၄) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္ (ရန္ကုန္)
(၅) တိုင္းေဒသႀကီး 
ဥပေဒအရာရွိ၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး
(၆) တိုင္းမန္ေနဂ်ာ၊ 
ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္ 
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(၇) ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၈) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ဦးစီးဌာန
(၁ဝ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး အေကာက္ခြန္ 
ဦးစီးဌာန
(၁၁) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ
(၁၂) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန
(၁၃) တိုင္းေဒသႀကီး 
မန္ေနဂ်ာ၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္
(၁၄) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း
(၁၅) အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္

၈-၇ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈ 
မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၈-၈ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒သို႔ တင္ျပပါမည္။ 

၈-၉ သက္ဆိုင္ရာ ေျပစာအေထာက္အထားမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားသံုးစြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စာရင္း 
စစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စာရင္းစစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။ 

၈-၁ဝ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ရန္ပံု 
ေငြ ခြဲေဝေပးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၇၂) နာရီ မွ (၇) ရက္အတြင္း

၈-၁၁ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံပါမည္။ 

၈-၁၂ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈမ်ားအား အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ အေရးေပၚ 
ကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ ေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပပါမည္။  

၈-၁၃ ေငြေၾကးခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ားအား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
သံုးစြဲမႈရွိေစရန္အတြက္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲပါမည္။

၈-၁၄ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေျပစာမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစသည့္ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။

၈-၁၅ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား ရန္ပံုေငြတုိက္႐ိုက္
ခြဲေဝေပးရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။



44

ေကာ္မတီ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

၉။  ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး 
လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ 

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး 
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး

အတြင္းေရးမွဴး
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး 
ဌာနခြဲ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ဒုတိယတိုင္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
(၂) ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) 
(ျပည္သူ႔စစ္) ရန္ကုန္တိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္
(၃) ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး 
မွဴဳးခ်ဳပ္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ 
ဦးစီးဌာန
(၄) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္
(၅) တပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴး၊ အမွတ္(၂) 
မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲ
(၆) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ 
ဦးစီးမွဴး႐ံုး

ႏိုင္ငံတကာမွအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ (၃)ရက္မွ (၄)ရက္ခန္႔ 
အတြင္း စတင္ေရာက္ရိွလာပါသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
စတင္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစတင္၍ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံမႈျပဳမည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုက္အဝန္းအား အျပည့္အဝ နားလည္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၉-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ ေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအား တက္ေရာက္ 
ပါမည္။ 

၉-၂ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္မ်ားအား တာဝန္ေပးထားၿပီး တုန္႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
မႈမ်ား ပံ့ပိုးကူညီမည့္ ႏိုင္ငံတကာမွလာေရာက္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေပးၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

၉-၃ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳထားေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စသည့္ လိုအပ္ခ်က္စာရင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈ 
ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။

၉-၄ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ 
တကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား ခန္႔ထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခ
အေနမ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။ 

၉-၅ ငလ်င္္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သံ႐ံုးမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ 
တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေဝမွ်ပါမည္။ 

၉-၆ အကအူညီေတာင္းခမံႈမ်ားအေပၚ ႏိငုင္တံကာမ ွေထာကပ္ံကူ့ညီေပးမႈမ်ားအား 
လက္ခံပါမည္။

၉-၇ အနံ႔ခံေခြးက့ဲသို႔ေသာ အထူးလုိအပ္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္၍ ျပည္ 
တြင္းသို႔ေခၚယူရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ေခၚေဆာင္ 
လာရမည့္ ေလဆိပ္/ဆိပ္ကမ္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အဆိုပါ အနံ႔ခံရွာေဖြ ေရးေခြးမ်ားအား ေခၚယူရာတြင္ 
၄င္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(၇) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန
(၈) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းဥပေဒအရာရွိ၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး
(၁ဝ) ေခတၱတိုင္းေဒသႀကီး 
ဦးစီးမွဴး၊ စားသံုးသူေရးရာ 
ဦးစီးဌာန
(၁၁) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
(၁၂) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ 
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၉-၈ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ တုန္႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
မည့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ားအား အမ်ိဳးသား 
ေကာ္မတီေအာက္ရိွ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၉-၉ ျပည္ပမွေပးပို႔လာမည့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 
မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္၍ သက္ဆုိင္ရာဌာန 
မ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး အဆိုပါဌာနမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ 
ျဖစ္ေနပါမည္။

၉-၁ဝ အကူအညီေတာင္းခံသည့္ ပစၥည္းမ်ားစာရင္းအား ႀကိဳတင္သိရိွထားပါက 
အလွဴရွင္မ်ားအား အဆိုပါပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္အခါ အခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပသႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းခံထားပါမည္။

၉-၁၁ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ လက္ခံ 
ရရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ အကူအညီေတာင္းခံသည့္ပစၥည္းမ်ား မွန္ကန္ 
ေၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါမည္။ 

၉-၁၂ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေပးပို႔လာေသာပစၥည္းမ်ား 
အား ေဘးသင့္ေဒသသို႔ မပို႔ေဆာင္မီ ၄င္းတို႔သယ္ယူလာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါမည္။

၉-၁၃ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္သူမ်ား 
အား စာရင္းျပဳစုသိမ္းဆည္းထားပါမည္။  

၉-၁၄ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ့ 
ေရးပစၥည္းမ်ား၏ ေနရာမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္မွတ္ 
ထိုးျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း

၉-၁၅ သင့္ေတာ္ေသာေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအား တိုက္ 
႐ုိက္ေပးပုိ႔ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားအား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၉-၁၆ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္ရိွေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ သံတမန္ေရးရာ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးပို႔ပါမည္။ 

၉-၁၇ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား အဆံုးသတ္မည့္ အေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္းရွိ သံတမန္ 
ေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
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၉-၁၈ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ 
အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသ 
တြင္းရိွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေက်းဇူး 
တင္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားပါမည္။ 

၉-၁၉ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာရွိ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၉-၂ဝ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစီရင္ခံစာအား (၅-၇)ရက္ 
အတြင္း တင္ျပႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၉-၂၁ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ အကူအညီ 
ေတာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပဳစုထားျခင္း 
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေငြေၾကး၊ အစားအစာ၊ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား စသည့္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား လက္ခံရယူပါမည္။ 

၉-၂၂ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားစသည္တို႔အား ခြဲေဝေပးျခင္းအား 
ႀကီးၾကပ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအား တင္ျပပါမည္။ 

၉-၂၃ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား 
ဆက္လက္ပံ့ပိုးပါမည္။

၁ဝ။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး

ဒုဥကၠ႒
အတြင္းေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ

(၂)ရက္မွ (၃)ရက္အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ပ်က္ဆီးသြားသည့္ ေနရာအမ်ားစုသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ၿပီး အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား အဓိကထားရန္ လို 
အပ္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစားေပးက႑အလိုက္ သတ္ 
မွတ္ပါမည္။       

(၂၄-၄၈) နာရီအတြင္း

၁ဝ-၁ ငလ်င္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ယာယီခိုလံႈရာေနရာမ်ား၊ ယာယီ က်န္း 
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ခိုလံႈရာေနရာမ်ားရွိ 
ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေသာက္သံုးေရ၊ မိလႅာ 
စနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁ဝ-၂ အေဆာက္အဦမ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ား၊ တပ္စည္ပင္၊ ေဒသႏၲရ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းပါမည္။
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အတြင္းေရးမွဴး
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
ပညာေရးမွဴး႐ံုး
(၂) ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ (၂)၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားေပးေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း
(၃) ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာန
(၄) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန
(၅) တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႔
(၆) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႔
(၇) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႔၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ
(၈) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လမ္း၊ 
တံတားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
တာဝန္ခံအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ

၁ဝ-၃ အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ေၾကာင့္ 
အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္အတြက္ လိုအပ္သည္ ႀကိဳတင္ကာ 
ကြယ္မႈမ်ားအားေဆာင္ရြက္ၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 
လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁ဝ-၄ ၿပိဳက်ေသာအေဆာက္အအုံမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ၿဖိဳခ်လုိက္သည့္ အေဆာက္ 
အအံုမ်ားအား မွတ္တမ္းထားရွိ၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသို႔ 
မွတ္တမ္းျဖင့္ အပ္ႏွံပါမည္။   

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၁ဝ-၅ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ား 
အား တက္ေရာက္ပါမည္။

၁ဝ-၆ အျခားလပုင္န္းေကာမ္တမီ်ားႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ ယာယ ီခိလုံႈရာေနရာမ်ားအား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁ဝ-၇ ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္း၊ တံတား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ 
ေစ်းမ်ား စသည္တို႔အား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား 
အား အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳကာ ေရးဆြဲပါမည္။ 

၁ဝ-၈ စစ္ေဆးမႈအား ဦးေဆာင္၍ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ 
အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 
အစီရင္ခံစာအား မွ်ေဝၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ 
မည္။

၁ဝ-၉  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားအား သတ္ 
မွတ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေငြႏွင့္အစားအစာမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁ဝ-၁ဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေၾကး၊ 
ပစၥည္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအား သံ႐ံုးမ်ား 
ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။

(၇၂) နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း

၁ဝ-၁၁ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ုံးသို႔ 
တင္ျပပါမည္။
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(၉) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
(၁ဝ) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
(၁၁) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕
(၁၂) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာန
(၁၃) အင္ဂ်င္နီယာဥကၠ႒၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

၁ဝ-၁၂ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳပါမည္။ 

(၇)ရက္မွ (၁)ႏွစ္အတြင္း

၁ဝ-၁၃ အျခားေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေဆာက္အဦပုိင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ 
စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္  
အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁ဝ-၁၄ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား 
အား သတ္မွတ္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖံြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအား သတ္မွတ္ပါမည္။ 

၁ဝ-၁၅ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကာလရွည္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအမံမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား 
အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

၁၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ

ငလ်င္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္သည့္ ပိုက္လိုင္း 
မ်ား၊ ဓာတုေဗဒယုိဖိတ္မႈမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔ေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ 
ပါသည္။ 

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၁၁-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရးေပၚကြပ္ကဲ 
ေရး႐ံုးမွေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအား တက္ေရာက္ပါမည္။

၁၁-၂ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ ရရွိ 
သည့္ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆင္ေျခဖံုးမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ 
စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ား အစရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားအား ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ပါမည္။

၁၁-၃ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ စသည္တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဘးသင့္ေဒသတြင္ လိုအပ္သည့္ 
ေနရာမ်ားအား သြားေရာက္ကာ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေစ 
လႊတ္ပါမည္။  

၁၁-၄ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝ၁၂)အရ ေဘးသင့္ေဒသ 
အား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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(၂) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
(၃) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
(၄) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန
(၅) တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာန
(၆) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕
(၇) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား 
ဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(၈) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန
(၁ဝ) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန

၁၁-၅ က်န္းမာေရးထိခုိက္ဆုံး႐ံႈးမႈအား ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အညစ္ 
အေၾကးစြန္႔သည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ဓာတုေဗဒယိုဖိတ္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအရာမ်ား ယိုစိမ့္မႈမ်ား (ေရဒီယိုသတိၱၾကြ 
ပစၥည္းမ်ား စသျဖင့္)အား ဆန္းစစ္ပါမည္။

၁၁-၆ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ားရိွႏုိင္သည္ဟု ေတြ႔ရိွပါက သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ 
ျပဳမူေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ား သိရိွေစ 
ရန္အတြက္ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ေဝမွ်ပါမည္။ 

၁၁-၇ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္းဆံုးသန္႔ရွင္းေရး 
နည္းစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳကာ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁၁-၈ ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ အစရွိသည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွ ေဘးကင္း 
ေအာင္ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ျပည္သူလူထုအား 
သိရွိေစရန္ အျမဲမျပတ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

၁၁-၉ ရပ္ရြာလူထုအား ထိခုိက္ေစသည့္ ေျမၿပိဳျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားပါက 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆုိပါ 
ေဒသတြင္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁၁-၁ဝ တိရစာၦန္႐ံုအတြင္းရွိ တိရစာၦန္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ထိန္းသိမ္းထား 
ေသာ ေနရာမ်ားမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား 
ထိ္န္းသိမ္းထားေသာေနရာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားထံသို႔ 
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ပါမည္။ 

၁၁-၁၁ အႏၲရာယ္ရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားပါကသတင္း 
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူလူထုအား 
အသိေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း

၁၁-၁၂ အသိပညာေပးစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးျခင္းမ်ား 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁၁-၁၃ ေရဒီယိုသတၱိၾကြ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ယိုဖိတ္မႈရွိပါက မူလအေျခအေန 
သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံခ်က္(ရွိပါက) 
စိစစ္၍ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက ျပန္လည္ ေရး 
ဆြဲပါမည္။

၁၂။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

ငလ်င္၏ျပင္းအားပမာဏေပၚ မူတည္၍ ရပ္ရြာလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဘးဒဏ္ခံရသည့္ 
ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး

ဒုဥကၠ႒
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး 
ဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕
(၂) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ
ဦးစီးမွဴး႐ံုး
(၃) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
(၄) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန
(၅) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
(၆) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
သမဝါယမဦးစီးဌာန

(၄၈-၇၂) နာရီအတြင္း

၁၂-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးမ်ား 
အား တက္ေရာက္ပါမည္။ 

၁၂-၂ အစားအစာႏွင့္ အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္း၊ သက္ေသခံကတ္မ်ား 
အစရိွသည့္ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ဦးစားေပးထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရန္အတြက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားအား ေစလႊတ္ပါမည္။   

၁၂-၃ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု 
၏ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ပါမည္။ 

၁၂-၄ မိသားစုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အမည္မ်ားအား စုစည္း၍ ၄င္း 
တို႔ထံသို႔ အေစာဆံုးျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။    

၁၂-၅  လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မိသားစုဝင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားအား ခိုးယူခံရျခင္း မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

၁၂-၆ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ကာလတုိ၊ 
ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ၿပီး 
ကုန္က်စရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ 

၁၂-၇ မိသားစုဝင္မ်ား ျပန္လည္ဆုံစည္းေရးအတြက္ ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။

၁၂-၈ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးမည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၄င္းတို႔၏ေနထိုင္မႈ 
ျမင့္မားေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားအား ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁၂-၉ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရပ္ရြာအတြင္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ေစ်းမ်ားအား 
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၁၂-၁ဝ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအားဆန္းစစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 
သြားပါမည္။

၁၂-၁၁ ေဘးသင့္ေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထု၏ စြမ္းရည္မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ၄င္းတို႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစ 
ရန္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ေကာ္မတီ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

(၇) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊
စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(၈) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
စိုက္ပ်ိဴးေရးဦးစီးဌာန
(၉) တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး၊ 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန
(၁ဝ) အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းခ်ဳပ္ 

(၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း

၁၂-၁၂ ေဘးသင့္ခံရေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

၁၂-၁၃ ေဘးသင့္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ 
ကာလရွည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး 

(Emergency Management Center-EMC) ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအေနျဖင့္ ငလ်င္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္း (၅) ရပ္အား အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္-

• ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။

• လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း။

• စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

• သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား တာဝန္ယူ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

• ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊      
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳေပးျခင္း။

 တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအား သိရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ 
မ်ားႏွင့္တကြ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ (သို႔မဟုတ္) ဥကၠ႒မွ တာဝန္ေပးထား 
သည့္သူမွ အေရးေပၚကြပ္ကဲ ေရး႐ံုးအား ဦးေဆာင္ပါမည္။ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ 
လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားႀကီးၾကပ္ရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိ 
သူမ်ားမွ ပ့ံပိုးကူညီပါမည္။ လိုအပ္ပါက အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေနတုံ႔ျပန္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ အကူအညီေတာင္းခံရန္ လိုအပ္မည့္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံ 
ပါမည္။ 

အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအား စတင္မလည္ပတ္မီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။

(၁) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား။

(၂) အေျခအေနပိုမို ဆိုးရြားလာပါက အျခားတို္င္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ အကူအညီမ်ားေတာင္းခံရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း။

(၃) အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏငွ္ ့ေဘးသင့္ေဒသရွ ိျပညသ္လူထူမု်ားအၾကား ဆကသ္ြယခ္်တိဆ္က္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း။

(၄) ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအား 
၄င္းတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအလိုက္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း။
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(၅) လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား လံုေလာက္မႈရွိေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

(၆) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အျမဲမျပတ္ စာရင္းျပဳစု 
ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ ထုတ္လႊင့္မည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အတြက္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအားေဝမွ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း 

(၇) ငလ်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူလူထုအား မီဒီယာနည္းလမ္းေပါင္းစံု 
အသံုး ျပဳ၍ အသိပညာေပးျခင္း။

(၈) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာေနရာႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား 
ရွိၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္လိုအပ္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ အျခားေနရာတစ္ခုအား 
ႀကိဳတင္စီစဥ္ ထားရွိျခင္း။

(၉) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအတြက္ ႐ံုးခန္းဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ထားရိွမည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
စီစဥ္ထားရွိၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
ေလ့က်င့္ထားျခင္း၊ အခန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြင္းျပင္က်ယ္၊ လိုအပ္သည့္နည္းပညာမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ 
လိုအပ္သည့္စနစ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္းစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိျခင္း။

 တိုင္းေဒသႀကီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ (သို႔မဟုတ္) ဥကၠ႒မွ တာဝန္ေပးထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားပါဝင္သည့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနအား 
တုန္႔ျပန္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားအား နားလည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္မ်ားအား သိရိွထားရပါမည္။ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ုံး၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆုိပါ 
႐ံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအား ပံုမွန္ 
ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ 

အပိုင္းက႑ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း/ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ဤက႑တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ တံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။- 

(က) အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ 
(၂ဝ၁၃) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္မ်ား 
အား လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

(ခ) (၂၄)နာရီအတြင္း အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လံုေလာက္မႈရွိေစရန္၊ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေပးပို႔ႏုိင္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚ ကြပ္ကဲ 
ေရး႐ံုး၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေရးတို႔ 
အား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  
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အပိုင္းက႑ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(ဂ) ဝန္ထမ္းမ်ား အနားယူခ်ိန္၊ ထမင္းစာခ်ိန္စသျဖင့္ အလွည့္က်တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ရန္အတြက္ တာဝန္ခ်ထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျပင္ဆင္ 
ပါမည္။ အလွည့္က်တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္အား (၈-၁၂)
နာရီထက္မပိုဘဲ တာဝန္ခ်ိန္မၿပီးဆုံးမီ (၁၅)မိနစ္တြင္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား 
ယခင္တာဝန္ခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ံဳးရွင္းျပပါမည္။ 
အခ်ိန္ရမည္ ဆိုပါက အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ျပဳစုမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး 
တုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ညႊန္ၾကားေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး 
႐ံုး၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအား တာဝန္ယူပါမည္။

(င) ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိေရာက္စြာ ဖလွယ္ပါ 
မည္။ 

(စ) လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ဌာန/အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(ဆ) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအတြင္းရွိ က႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ဇ) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေန႔စဥ္ 
အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(စ်) အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ 
လိုက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဤက႑တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္-  

(က) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရး 
ဆိုင္ရာစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ 
ဝတၱရားမ်ားအရ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား က႑အားလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။   

(ခ) တု႔ံျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ပါက အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ 
ၾကားခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ပါမည္။ (ဥပမာ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒအရ လိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ 
လိုက္နာမႈမရွိျခင္း စသျဖင့္)

(ဂ) ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒအႀကံေပး/အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္ ရယူထားပါမည္။ 
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(ဃ) ေျမျပငမ္ ွအခ်နိ္ႏငွ္တ့စ္ေျပးည ီေပးပို႔လာေသာ စာရင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားအား 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာျပဳစုကာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ 
ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ 

(င) အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအကူအညီမ်ားအား အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သတ္ 
မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ 

(စ) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုးအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးသင့္ေဒသတြင္ အေရးေပၚ 
တံု႔ျပန္ေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေပးပို႔ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ အေရး 
ေပၚအေျခအေနမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ပါမည္။   

(ဆ) တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ကာလသို႔ ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားအား ညႇိႏိႈင္း 
သတ္မွတ္ပါမည္။

စီမံခ်က္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
စီမံခ်က္မ်ား စနစ္တက် ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္- 

(က) စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက႑တြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံအဆင့္မ်ားအား စဥ္းစား 
သင့္ပါသည္။ 
 ♦ လက္ရွိအေျခအေနအား သံုးသပ္ျခင္း။ 
 ♦ ဦးစားေပးက႑မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
 ♦ လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္း။
 ♦ စီမံခ်က္အား ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း။
 ♦ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္လာ 

နိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ခန္႔မွန္းျခင္း။

(ခ) ျဖစ္စဥ္အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား      
စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တင္ျပျခင္း။

(ဂ) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ုံး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း။

(ဃ) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး၏ လုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ သံုးစြဲမႈမ်ား 
အား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။

(င) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး၏ ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ကူညီေပးျခင္း။

(စ) ႀကိဳတင္သဏၭာန္တူ ေလ့က်င့္ထားသည့္အတိုင္း က႑အလိုက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား တာဝန္ယူ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ 
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္- 

(က) အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ုံးႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ လုိအပ္သည့္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အုိင္တီ 
နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ လူမ်ား၊ စက္ယႏၲရားမ်ား 
အသံုးျပဳ၍ ရွင္းလင္းျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရွာေဖြပံ့ပိုးေပးျခင္းစသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ အစားအစာ၊ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အျခား 
လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ခ) တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလ (သုိ႔မဟုတ္) ခန္႔မွန္းထားေသာ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း အေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ဂ) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား အေရးေပၚ 
ကြပ္ကဲေရး႐ံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္သတင္းပို႔ပါမည္။

(ဃ) လုိအပ္ေသာ အျခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လုိအပ္ 
ပါက အကူအညီေတာင္းခံ အသံုးျပဳပါမည္။

ဘ႑ာေရး/စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဘ႑ာ 
ေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္-

(က) ေဘးသင့္ေဒသရွိ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားအား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ပါမည္။

(ခ) တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေပးပို႔လာ 
ေသာ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စိစစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ 
သလို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

(ဂ) ဘ႑ာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားအား 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ 
လုံး ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။ 

(ဃ) တာဝန္က် အခ်ိန္စာရင္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားစာရင္းအား ျပဳစုထား 
ပါမည္။ 

(င) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အသံုးျပဳျခင္းအား အႀကံေပးပါမည္။ 

(စ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ 
ေတာင္းခံမႈမ်ားအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

(ဆ) အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေငြေၾကး 
ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား စာရင္းစစ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန 
မ်ားသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ)

တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ 
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁။   တိုင္းေဒသႀကီး 
သဘာဝ ေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

၁-၁ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေရးေပၚကြပ္ကဲေရး႐ံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရပါမည္။ အေရး 
ေပၚအေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန 
ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ 
မည္။

၁-၂ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္မ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သာမက ခ႐ုိင္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံခ်က္မ်ားပါ ေရးဆြဲရန္ ညႊန္ၾကားထားပါမည္။ 

၁-၃ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေရႀကီးျခင္း၊ မီးေဘး၊ ဆူနာမီ၊ ေျမၿပိဳ 
ျခင္းႏွင့္ သဲရည္ေပ်ာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ 
ေျမကၽြံျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းစသည္) ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးအား 
ၿခံဳငံုမိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ျပ ေျမပံုမ်ား၊ ေဘးကင္းရာေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘူမိသိပၸံအသင္း စသည္တို႔) ျဖင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း 
ေရးဆြဲထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

၁-၄ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုိအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ၿပီး သင္တန္း 
မ်ားပို႔ခ်ၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အရန္သင့္ျပင္ဆင္ထားပါမည္။

၁-၅ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အျခားတိုင္း 
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ သာမက ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ပါ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း၍ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ထားပါမည္။ ဥပမာ - လမ္း၊ တံတား၊ ေလေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရထား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားစသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ားျပေသာ ေျမပံုမ်ား။

၁-၆ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ အရန္သင့္ စုေဆာင္းထားရွိပါမည္။

၁-၇ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားအားသိရွိနားလည္ထားၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ျပ ေျမပံုမ်ားအား ျပင္ဆင္ထားပါမည္။

၁-၈ ငလ်င္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားပါက 
အလ်င္ျမန္ဆံုး ျပန္လည္လည္ပတ္ႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ 
ဆင္ထားပါမည္။
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လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၂။ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ 
အတည္ျပဳေရးႏွင့္  
လိုအပ္ခ်က္မ်ား  
ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ 
ေရး လုပ္ငန္းေကာ္ 
မတီ

၂-၁ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ပါမည္။ 

၂-၂ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံုအေျခအေနမ်ားအား သိရွိနားလည္ထားပါမည္။ 
ဥပမာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ား၊ ကြင္းျပင္က်ယ္မ်ား၊ ေရရရွိႏိုင္ေသာေနရာ 
မ်ား၊ ဘူမိဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေဒသမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ျပေျမပံု 
မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားပါမည္။

၂-၃ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းအဆင့္မ်ားအား သတ္မွတ္ထား 
ပါမည္။

၂-၄ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ဇယား 
မ်ား၊ ခိုလံႈရာေနရာမ်ား/ေဘးကင္းရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တည္ေနရာမ်ား 
ျပသည့္ ေျမပံုမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါမည္။

၂-၅ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမည့္ပံုစံမ်ားအား လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
မ်ားႏွင့္ညႇိႏိႈင္း၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါမည္။

၃။ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား 
ေရးလုပ္ငန္း

 ေကာ္မတီ

၃-၁ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္သြားပါက ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသည့္ operator မ်ားအား ႀကိဳတင္စာရင္း ျပဳစုထားၿပီး ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားအား 
ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။

၃-၂ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ျပဳစုထားၿပီး 
ပံုမွန္စမ္းသပ္ေလ့က်င့္ထားပါမည္။ 

၃-၃ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ မီဒီယာမ်ား 
ႏွင့္ထိေရာက္ေသာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စီမံထားရွိပါမည္။ (သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ျခင္း၊ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းစသျဖင့္)

၃-၄ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ emergency hot line ထားရွိပါမည္။ 

 (တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ နံပါတ္တစ္ခုထားရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
operation center မ်ားထားရွိရန္)

၄။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၄-၁ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ (၂၄) နာရီအတြင္း အခ်ိန္ကာလသည္ ပိတ္မိ 
ေနသူမ်ားအား ကယ္တင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏တာဝန္မ်ား ပူးေပါင္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူး 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ထားပါမည္။

၄-၂ သင္တန္း၌ ရွာေဖြေရးတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကင္မရာမ်ား၊ အသံၾကားႏိုင္သည့္ 
ကိရိယာမ်ား၊ ကာဗြန္ဒို္င္ေအာက္ဆိုဒ္အား သိရွိႏိိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အနံ႔ခံ 
ေခြးမ်ားစသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဟုိက္ေျဒာလစ္ 
စက္မ်ား၊ လႊမ်ား၊ ျဖတ္စက္မ်ား၊ ႀကိဳးမ်ား၊ ထမ္းစင္မ်ားႏွင့္ အေရာင္သတ္မွတ္ 
သည့္ အမွတ္အသားမ်ား စသည္တို႔အား သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၿပီး 
အဆိုပါ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါမည္။
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လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

၅-၁ အလွည့္က်စနစ္အပါအဝင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ား ျပဳစုထားပါမည္။ 

၅-၂ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ဦးစားေပး ျပဳစုုျခင္းမ်ား ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားပါ 
မည္။ 

၅-၃ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေသြးလိုအပ္ပါက အခ်ိန္မေရြးရယူႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ေသြးလွဴရွင္အသင္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားပါမည္။

၆။ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

၆-၁ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္  
လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပါအဝင္ အျခားသင္တန္းမ်ားအား 
ပံုမွန္ပို႔ခ်ျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သ႑ာန္တူဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ 
ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။ 

၆-၂ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္စာရင္းမ်ားအား ပံုမွန္စာရင္း ျပဳစုထားပါမည္။

၆-၃ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၊ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္ 
ေျမပံုမ်ားအား ျပဳစုထားပါမည္။ 

၆-၄ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။

၇။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

၇-၁ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ပစၥည္းအေရအတြက္မ်ားအား ႀကိဳတင္ 
စာရင္းျပဳစု၍ အျခားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝထားပါမည္။ 

၇-၂ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ လမ္းေၾကာင္းျပေျမပံုမ်ားအား ေရးဆြဲ 
ထားၿပီး အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝထားပါမည္။

၇-၃ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အျခားလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္စသည့္ စီမံခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ 
ေရးဆြဲထားၿပီး ၄င္းစီမံခ်က္မ်ားကို စမ္းသပ္ထားပါမည္။

၇-၄ အျခားေကာ္မတီမ်ားမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္စာရင္းမ်ားအား 
ရယူ၍ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားပါမည္။

၇-၅ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္းရွိ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားႏွင့္ သိုေလွာင္ထားသည့္ ပမာဏမ်ားအား 
ပုံမွန္စစ္ေဆး၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းထားပါမည္။

၇-၆ ေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ကၽြဲႏြားစသည့္ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါမည္။

၇-၇ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္ပါက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက က႑ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါမည္။ 
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လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၈။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ

၈-၁ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား 
မ်ားပါဝင္သည့္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား စာရင္းျပဳစု 
သတ္မွတ္ထားပါမည္။ 

၈-၂ ငလ်င္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ယာယီခိုလံႈရာေနရာမ်ား၊ ယာယီ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာမ်ားအား ၿမိဳ႔နယ္အလိ္ုက္ ႀကိဳတင္ညိႈႏိႈင္း သတ္မွတ္ 
ထားပါမည္။ 

၈-၃ ယာယီခိုလံႈရာေနရာမ်ား၊ ယာယီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာမ်ား 
သို႔ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ထားပါမည္။

၈-၄ ခိုလံႈရာေနရာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္း ျပင္ဆင္ထားပါမည္။

၈-၅ အဆိုပါ ခိုလံႈရာေနရာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည့္ ေနရာမ်ားရွိ 
ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေသာက္သံုးေရ၊ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။

၈-၆ အပ်က္အစီးမ်ား ရွင္းလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အႀကီးစား စက္ပစၥည္း၊ 
ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားစာရင္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ 
အျခား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ပုဂလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကိဳတင္ညိႈႏိႈင္း၍ စာရင္း 
ရယူထားရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ထားပါမည္။

၈-၇ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ 
ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ထားပါမည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (င)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ဆန္းစစ္မႈပံုစံ 

စဥ္

ၿမိဳ႕နယ္

ျဖစ္ေပၚသည့္ကာလ

ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးအစား

ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စု

ေဘးသင့္

လူ က်ား

မ

ေပါင္း

တိရစာၦန္

ေသဆံုး

လူ က်ား

မ

ေပါင္း

တိရစာၦန္

ပ်က္စီးမႈအေျခအေန

အိမ္

ေက်ာင္း

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

သာသနိကအေဆာက္အဦ

ေဆးရံု

ေဆးခန္း

က်န္းမာေရးဌာန

ဌာနဆိုင္ရာရံုးမ်ား

အေဆာက္အဦ/အျခား

ဆည္

တံတား

လမ္း

လယ္ယာ(ဧက)

ငါးကန္၊ ပုဇြန္ကန္ (ဧက)

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး (က်ပ္သိန္း)

မွတ္ခ်က္

မွတ္ခ်က္။ အထက္ေဖာ္ျပပါပံုစံအား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သာမန္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ကနဦးအစီရင္ခံစာျပဳစုရန္အတြက္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။
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yk*¾vduausmif;

ab;oifhcH aus;½Gm 

ta&twGuf

ab;tEÅ&m,fjzpfay:onfhae&m

jzpf&yfMumcsdef

ab;tEÅ&m,f\jyif;tm;

taMumif;&if; 

azmfjycsuftusOf;

1/ ab;tEÅ&m,fqdkif&m 

tcsuftvuf

jzpfyGm;onfh&ufpGJ(&uf?v?ESpf)

aemufqufwGJ (u)

ab;tEÅ&m,faMumifh ysufpD;qHk;½IH;rIudef;*Pef;tcsuftvuf aumuf,lonfh yHkpH

pm&if;ay;ykdUaomXme

ab;tEÅ&m,ftrsdK;tpm;

jzpffpOf

oauFw
pm&if;ay;ykdUonfh&ufpGJ

jynfe,f^ wdkif;a'oMuD; c&dkif
NrdKUe,f

&yfuGuf^

aus;½Gmtkyfpk
aus;½Gm

r

2/ ab;oihfcH&rI

vlOD;a& aoqHk;  aysmuf  'Pf&m& wkduf&kdufxdckduf ab;oifh ,m,Dajymif;a&TU tjyD;ajymif;a&TU pkpkaygif;

uav;

usm;

vlMuD;

usm;

r

pkpkaygif;

tdrfaxmifpk

usm;

aumif

r

3/ ykdhaqmifa&; 4/ arG;jrLa&;

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

ysufpD;qHk;½IH;

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

 aoqHk;^ysufpD; wefzkd;(usyf)
ta&

t

wGuf

wefzkd;(usyf)

ta0;ajy;vrf;rMuD;rsm; rkdif uRJ

&Gmvrf;rsm; rkdif odk;^qdwf aumif

jrdKUwGif;vrf;rsm; rkdif EGm; aumif

wHwm;rsm; cka& 0uf aumif

oabFmqdyf^qdyfcHwHwm;rsm; cka& Muuf aumif

aumif

&xm;pufacgif;rsm; cka& arG;jrLa&;jcHrsm;

&xm;wGJrsm; cka& arG;jrLa&;tpm

blwm&Hkrsm; cka& bJ

avaMumif;ykdahqmifa&;^avqdyf

&xm;vrf;rsm; rkdif arG;jrLa&;oHk;aq;ESifhaq;ypönf;

qHk;½IH; ysufpD;

ta&

t

wGuf

wefzkd;(usyf)wefzkd;(usyf)

ta&

t

wGuf

wefzkd;(usyf)

ta&

t

wGuf

wefzkd;(usyf)

ta&

t

wGuf

5/ usef;rma&; 6/ ynma&;

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

qHk;½IH; ysufpD;

trsKd;tpm;

okawoeXme

yk*¾vdu aq;ukcef; cka& aumvdyf^odyÜH

aq;&Hk cka& wuúokdvf

tvu

aus;vufusef;rma&;Xme cka&

aus;vufusef;rma&;XmecGJ cka&

txu

aq;ay;cef; cka&

aq;&HkoHk; pufud&d,mrsm; tru

aq;0g;rsm; rlMudK

pkpkaygif;

7/ aomufoHk;a&ESifhoefh&Sif;a&; 8/ ig;vkyfief;

a&wGif;rsm; cka&

qHk;½IH; ysufpD;

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

qHk;½IH; ysufpD;

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

ig;zrf;avS pD;a&

wefzkd;(usyf)

ta&

t

wGuf

ta&

t

wGuf

wefzkd;(usyf)

ta&

t

wGuf

wefzkd;(usyf)

ta&

t

wGuf

a&avSmifuefrsm;(trsm;oHk;) cka&

a&uefrsm;(ajrom;^obm0) cka&

t"dua&ykdufvkdif;rsm; ay

ig;zrf;ud&d,mrsm;

qm;uGif;

ig;zrf;pufavS^ig;zrf;oabFm pD;a&

ykZGefarG;uef {u

{uig;arG;uefa&qkd;ajrmif;rsm; ay

wefzkd;(usyf)

{u
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tMuHjyKcsuf/

# o;&a kdu;spafugyavmu moadS& fiGwfedsct hfno:yafpzjf,m&ÅEt;ba mSr;kdzfewIr;HI½;kHq;Dpfusy /fnogyfpzNfe&;fiG

&mxl;

cka&

puf ;fnöpyH&t

kHttfumqatm&;mx;msrfup

m©ud&hHyfumxa

15/ vQyfppf 16/ u,fq,fa&;

33kv ;KduM;fikdv rkdif

66 kv ;KduM;fikdv 

ffnrt\lo;fiGo;&a;fi&mp

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

;HI½;kHq

;dkxky^Dwpa cka& ;ficfudkpmwafpo [ufwm

½;kHq IH;

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

ab;tEÅ&m,faMumifh ysufpD;qHk;½IH;rIudef;*Pef;tcsuftvuf aumuf,lonfh yHkpH

9/ omoedutaqmufttHk 10/ opfawm

trsKd;tpm;

;Dpfusy

trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

;Dpfusy

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

&akc;fimsuafiS&vDo^;DuMfmwa;fekb obm0opfawm [ufwm

AvD cka&

em,fp&c &akc;fimsua;dkcSd&;m&kbf  'Da&awm [ufwm

[dÉLbk&m;ausmif; cka&

trsKd;tpm; trsKd;tpm;

a&

wGuf

yHk

;HI½;kHq ;Dpfusy

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

ta&

t

wGuf

)fysu(;dkzfew

;HI½;kHq;Dpfusy

a&

wGuf

yHk

oD;EHS(tjcm;) {u &Hk;taqmufttHk cka&

oD;EHS(pyg;) {u frdt;kdt cka&

mwf̂nq ay ;msrf,wkd[

cka&

a&wHcg; cka&

 kH&fykvt^kH&fup cka&u{)HSE;Do;mcjthfiSE;gyp(rja;Kdsyfukdp

ajrmif;vufwH rkdif

cka&

wrH ay ;feckdc;fnw cka&

aps;&Hk cka&

14/ pGrf;tif

rsKd;aph^pyg;usD

;fnöpy;kHom,f,v

)fysu(;dkzfew

;KduM;fee;&af,GofuqfiQrfez mwDrdkvDu

a&wGufyHk a&wGufyHk

&akc)Ufey( ;m&ÅE,fup

trsKd;tpm;

;HI½;kHq;Dpfusy

cka&

trsKd;tpm;

)fysu(;dkzfew

;msr;fikdvfukdy

feufimSvaDq

kHttfumqatfypfuq

;fnöpyHhyfumxa

;msrfikdwfwg" cka&

;KduM;fee;uMa mwDrdkvDu

ta&twGuf

11/ v,f,mpdkufysKd;a&; 12/ taqmufttHk

;fnöpyfumqafrdt

pm&if;a&;oGif;ol\vufrSwf

pdkufysdK;ajr(pufrIukefMurf;oD;ESH) {u

trsKd;tpm;

;HI½;kHq;Dpfusy

)fysu(;dkzfew
ta&

fuGwt

13/ qufoG,fa&;

a&

wGufyHk

;HI½;kHq;Dpfusy

ta&

fuGwt
)fysu(;dkzfew

11/3.3kv ;KduM;fikdv rkdif

rkdif

&akckHttfumqatm&;mx;msrfup

kH&fimSvafekuH

GiaHhyfumxa

EdkifiHawmf tjcm;

cka&

mwDrdkvDu



64

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာဝေဘးႀကံဳေတြ႕လွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
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