
သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိငရ်ာစီမံခန်�ခဲွမ�ဥပေဒ 

(၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာဥ်ပေဒအမှတ်    ၂၁  ။) 

၁၃၇၅ ခု�ှစ်၊ ဝါဆုိလပြ ည့်ေကျာ်     ၉     ရက် 

(၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ဇူလုိငလ်    ၃၁      ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို  ပြ �ာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်�ှင့် အဓပိ�ာယ်ေဖာ်ပြ ချက ်

၁။ ဤဥပေဒကို သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်�ခဲွမ�ဥပေဒ  ဟုေခ�တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ�ာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) �ိုင်ငေံတာ ်ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

( ခ ) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ဆုိသည်မှာ သဘာ၀အေလျာက်ဖြ စ်ေစ၊ လူတုိ�၏  ပြ �မူေဆာင်ရွက်မ�၊ 

မေတာ်တဆမ� သို�မဟုတ် ေပါ့ဆမ�ေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ မီးေလာင်ခြ င်း၊ ေမြ ပ� ိ�ခြ င်း၊ မုန်တိုင်း 

တိုက်ခတ်ခြ င်း၊ ေရလ�မ်းမိုးခြ င်း၊ မိုးက� ိ�းပစ်ြခင်း၊ မိုးေခါင်ခြ င်း၊ ေြမငလျင်လ�ပ်ခြ င်း၊ 

ဆူနာမီလိ�င်းဖြ စ်ေပ�ခြ င်း၊ ဆီး�ှင်းပ� ိ�ကျြခင်း၊ အပူလိ�င်း သုိ�မဟုတ် အေအးလိ�င်းဒဏ်ခံရခြ င်း၊ 

မီးေတာင်ေပါက်ကဲွခြ င်း၊ ကမ်းပ� ိ�ခြ င်း၊ ပင်လယ်ေရေက� ာင်းအ��ရာယ်  ဖြ စ်ေပ�ခြ င်းေက� ာင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပိုးမ�ားတိရစ�ာန်များေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ အပင်ေရာဂါေ က� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ 

ပျိ�းခင်းစိုက်ခင်းများပျက်စီးခြ င်း၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ�ဖြ စ်ခြ င်း၊ လူ သို�မဟုတ် တိရစ�ာန် 

များတွင် ကူးစက်ေရာဂါဖြ စ်ပွားခြ င်းေက� ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အက� မ်းဖက်ခြ င်း၊ 

လက်နကက်ိုင်ေသာင်းကျန်းမ�ဖြ စ်ပွားခြ င်းေက� ာင် ့ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စက်မ�လုပ်ငန်း 

ေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ ဓာတုပစ�ည်းေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ အဏုမြ �ေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ ေရနံယိုဖိတ်ြခင်း 

ေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ၊ သဘာ၀ဓာတ်ေငွ�များယိုစိမ့်ခြ င်းေက� ာင့်ဖြ စ်ေစ အ��ရာယ်ဖြ စ်ေပ�ခြ င်း 

ေက� ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း အများပြ ည်သူ၏ အသက်အိုးအိမ်ဥစ�ာပစ�ည်း၊ အသက ်

ေမွး၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၊ လံုခ� �ံ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး 

သုိ�မဟုတ် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကုိ ထိခုိက်ပျက်စီးမ�များကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ေကာ်မတီက သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဟု 

သတ်မှတ်သည့် အခြ ားေဘးအ��ရာယ် တစ်ခုခုလည်း ပါ၀င်သည်။   

( ဂ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� ဆိုသည်မှာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် 

 ဖြ စ်ေပ��ိုင်သည့် ဆုံး��ံးမ�များေလျာ့ပါး�ိုင်သမ� ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ်မကျေရာက်မီ   က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း�ှင့်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ခြ င်းအပါအဝင်  
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 သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက် 

သည့်အခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင် အေရးေပ�တ့ံု ပြ န်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ပ� ီးေနာက်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ �ိုင်ငံေတာ်ဖွံ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းရပ်များတွင် 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအစီအမံများ ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်သည့် 

လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်းဆိုသည်။ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာပ့ါးေရး ဆိသုည်မှာ ကျေရာက်လာ�ိုင်သည့် သဘာဝ 

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

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်တစ်ခုခု ကျေရာက်သည့်အခါ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ေလျာပ့ါးေရး�ှင့်ထိေရာက်စွာ တုံ့ပြ န်�ိုင်ေရးတို�အတွက် လည်းေကာင်း သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက်ခံစားရမ�များကို လတ်တေလာေလျာ့ပါးေစရန�်ှင့် 

ေရရှည်ေလျာ့ပါးေစရန်် စီမံေဆာင်ရွက်မ�များကို ဆိုသည်။ 

 ( င ) အရင်းအမြ စ် ဆိုသည်မှာ ေဘးသင့်သူများအတွက်် လိုအပ်ေသာ လူ�စွမ်းအား၊ 

စွမ်းအင်တစ်မျိ�းမျိ�း၊ က�ဲ�ွားတိရစ�ာန်၊ ယာ�်တစ်မျိ�းမျိ�း၊ ပစ�ည်းကိရိယာ၊ ဆက်သွယ်ေရး 

ပစ�ည်း၊ အေဆာက်အအုံ၊ သိုေလှာင်�ုံ၊ စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများ၊ ေနရာ�ှင့် ေငွေက� းအပါအဝင် ေရ��ေပြ ာင်း�ိုင် 

ေသာပစ�ည်းများ�ှင့် မေရ��မေပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်းများကိုဆိုသည်။  

 ( စ )  အမျိ�းသားေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စည်းထားေသာ အမျိ�းသား 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

 (ဆ) ေဒသဆုိင်ရာအဖွဲ� ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စည်းေသာ တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရ တုိင်း သုိ�မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရ ေဒသ၊ ခ�ုိင်၊ 

 မ� ိ��နယ်�ှင့် ရပ်ကွက် သို�မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စ ု သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။ 

 ( ဇ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ ဆိုသည်မှာ ကုလသမဂ��ှင့် ကုလသမဂ� 

လက်ေအာက်ခံအဖဲွ�အစည်းများ၊ အစုိးရအချင်းချင်း ဖဲွ�စည်းထားသည့် အဖွဲ�အစည်းများ 

�ှင့်  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများရှိ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများကိုဆိုသည်။ 

 ( ဈ ) �ိုင်ငရံပ်ခြ ားေဒသတွင်းအဖွဲ�အစည်းများ ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံေတာ်က အဖွဲ�ဝင်အဖြ စ် 

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

ေဒသ�ှင့် အခြ ားေဒသများအတွင်း ဖွဲ�စည်းထားေသာ အသင်းအဖွဲ�များကို ဆိုသည်။ 

 (ည) ေဘးသင်သ့ူများဆိုသည်မှာသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများကိ ု

ဆိုသည်။ 
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အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင် ့  ဖြ စ်ေပ�လာ�ုိင်သည့် ထိခုိက်ဆံုး��ံးမ�များ ေလျာ့ပါးေရး 

အတွက်  သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�လုပ်ငန်းစဥ်များကို စနစ်တကျ 

ထိေရာက်လျင်မြ န်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်၊ 

( ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�လုပ်ငန်းစဥ်များကို စနစ်တကျ ထိေရာက် 

လျင်မြ န်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက် အမျိ�းသားေကာ်မတီ 

�ှင် ့ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်၊ 

( ဂ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ပြ ည်တွင်း 

 ပြ ည်ပအစိုးရဌာန၊အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ၊လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အခြ ားအဖဲွ�အစည်းများ�ှင် ့လည်းေကာင်း၊  အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာအဖဲွ�အစည်းများ၊ �ုိင်ငံရပ်ခြ ား 

ေဒသတွင်း အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်လည်းေကာင်း ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်၊ 

(ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခုိက်ပျက်စီးခ့ဲသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ  ပြ န်လည် 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ 

( င ) ေဘးသင် ့သူများအား ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် လူေနမ�ဘဝရရိှေစေရးအတွက် ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရး၊ လူမ�ေရး�ှင် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပး 

�ိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

အမျိ�းသား သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် ဆိုင်ရာ စမီခံန်�ခဲွမ� ေကာ်မတ ီ

ဖွဲ�စည်းခြ င်း၊ ယင်း၏တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

ဖွဲ�စည်းခြ င်း 

၄။  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ�သည် - 

 (က) ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များကို ထိေရာက် ေအာင်မြ င်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက ် ဒုတိယသမ�တတစ်ဦးက ဥက�� အဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ပ� ီး 

သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်များပါ၀င်သည့် အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်�ခွဲမ�ေကာ်မတီကို ဖွဲ�စည်းရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ�စည်းေသာ အမျိ�းသားေကာ်မတီကို လိုအပ်သလို  ပြ င်ဆင်ဖွဲ�စည်း 

�ိုင်သည်။ 
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တာဝန်�ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၅။ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်�ခွဲမ�အတွက် မူဝါဒများချမှတ်ခြ င်း၊ ယင်းမူဝါဒ 

များ�ှင့်အညီ လုပ်ငန်းလမ်း��န်ချက်များ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

 ( ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ�ှင့် အခြ ားလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို ဖွဲ�စည်းခြ င်း 

�ှင့် ယင်းတို�၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 ( ဂ )  ကမ�ာေပ�တွင် ေပ�ေပါက်ခဲ့သည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ�ှင့်် ့  က� �ံေတွ�ခဲဲဲ့ရသည့် 

အေတွ�အက� �ံ များကုိ မှတ်တမ်းပြ �စုေရး၊ ေပ�ေပါက်လာ�ုိင်သည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

များအတွက်  က� ိ�တင်ကာကွယ်မ� အစီအစ�်များေရးဆွဲေရး၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်ချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ရမည့် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ကူညီေထာက်ပံ့ေရး၊ 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီးေနာက်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည် 

တည်ေဆာက်ေရးတုိ�အတွက် စီမံချက်များေရးဆဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဦးေဆာင်မ� 

ေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) ကျေရာက်ခဲ့ေသာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ််၏  ပြ င်းထန်မ��ှင့်  ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� 

ပမာဏအေပ� မူတည်၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ကို အမျိ�းသား  

ေကာ်မတီက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသ က� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�ကေသာ်လည်းေကာင်း အဓိကတာ၀န်ယေူရး 

အတွက်် ခွဲ ခြ ားသတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( င ) ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�တစ်ခုခု၏ အဖွဲ�၀င်များသည် ေဘးသင့်သူများထဲတွင် ပါသွား 

သဖြ င့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ကို ေကျပွန်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိငု်ြခင်း 

မရိှသည့်အခါ နီးစပ်ရာေဒသများမှ သင့်ေလျာ်သူများပါဝင်သည့် ယာယီေဒသဆုိင်ရာ 

အဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်း ခြ င်း�ှင့် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတမ်ှတ် ခြ င်း၊ 

 ( စ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင်  ဖြ စ်ေပ�သည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

အ ေြခအေနကိုေဖာ်ပြ ၍ အဆိုပါေဒသအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် 

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

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

အတွက် သက်ဆုိင်ရာဝန်က� ီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများက ေဆာင်ရွက် 

ရမည့်လုပ်ငန်းတာ၀န်များကုိ သတ်မှတ် ခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် လမ်း��န်ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ခြ င်း၊ 
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 ( ဇ ) ကျေရာက်သည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို 

ေစာင့်က� ည့်ေလ့လာခြ င်း၊ စိစစ်ခြ င်း�ှင့် အချိန်�ှင့်တစ်ေပြ းညီ  က� ိ�တင်သတိေပးချက် 

ထုတ်ပြ န်ခြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် သဘာဝေဘးအ��ရာယဆ်ိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� 

ဗဟိုဌာန တည်ေထာင််ခြ င်း၊ 

 ( ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်အတွက်  က� ိ�တင်သတိေပးချက် ရရိှချိန်တွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်�ိုင်သည့်ေဒသရှိ  ပြ ည်သူများကို ေဘးလွတ်ရာသို� အချိန်မီ ေရ��ေပြ ာင်းေပး 

�ိုင်ရန် သက်ဆိငု်ရာ ေဒသအာဏာပိုင်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍ စီမံ 

ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

 (ည) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးကုိ ပုိမုိထိေရာက်လျင်မြ န်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရး 

အတွက် လုိအပ်ပါကပြ ည်ပ�ုိင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာအဖဲွ�အစည်းများ၊ �ုိင်ငံရပ်ခြ ား 

ေဒသတွင်း အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ဆက်သွယ်ည�ိ�ိ�င်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ဋ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�တစ်ရပ်ရပ်ကို ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်လို 

သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုင်ငံရပ်ခြ ားေဒသတွင်းအဖွဲ�အစည်းများ၊ 

 ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများ၊  ပြ ည်တွင်းရှိ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့့် ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများအား ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်စိစစ်ခွင့်ပြ �ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲ ခြ င်း၊ 

 ( ဌ )  ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ကူညီေထာက်ပံ့ေရး လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ 

လူအင်အား�ှင့် ပစ�ည်းအင်အားများကို အရန်သင့်အသုံးပြ ��ိုင်ေရးအတွက် စုစည်း 

ထားရှိသည့် လုပ်ငန်းအစီအစ�်များ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

လမ်း��န်ခြ င်း၊က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း�ှင့်ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�အားက� ီးက� ပ်ကပ်ွကဲေစခြ င်း၊ 

 ( ဍ ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ကူညီေထာက်ပံ့ေရး လုပ်ငန်းများကို ထိေရာက်လျင်မြ န််စွာ 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရးအတွက် ကူညီေထာက်ပ့ံေရးနယ်ေမြ များ ခဲွခြ ားသတ်မှတ်ခြ င်း၊ နယ်ေမြ  

သတ်မှတ်ချက်အရ ကူညီေထာက်ပ့ံမည့်ဌာနဆုိင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ လူမ�အဖဲွ�အစည်း 

များ�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖဲွ�အစည်းများ၏ လူအင်အား�ှင့် ပစ�ည်းအင်အား 

စုစည်းအသံုးပြ �ခြ င်း�ှင့့် စပ်လျ�်း၍လမ်း��န်ခြ င်း၊  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ 

အဖွဲ�အား  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲေစခြ င်း၊ 

 ( ဎ ) ေဘးသင့်သူများအတွက် လိုအပ်ေသာ အရင်းအမြ စ်အား အသုံးပြ �ခေပးပ� ီး ယာယီ 

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

 (ဏ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်လာသည့်အခါ ေဘးသင့်သူများအား အကူအညီ 

ေပး�ိုင်ေရးအတွက်  မြ န်မာ�ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ�၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ�၊  က� က်ေခြ နီတပ်ဖွဲ�၊ လူမ� 

အဖွဲ�အစည်း�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများအပြ င် လိုအပ်ပါက 

တပ်မေတာ်၏ အကူအညီများ ရယေူဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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 (တ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင် လုံ ခ� �ံေရးေဆာင်ရွက်ေပးရန် 

 မြ န်မာ�ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ�၏ အင်အားအပြ င် လိုအပ်ပါက တပ်မေတာ်၏အင်အားကိုရယူ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ထ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�အတွက် အေရးေပ�ေဆာင်ရွက်ရသည့် 

အေခြ အေနကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သို� တင်ပြ ခြ င်း�ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်မ��ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရး ေဆာင်ရွက်မ� 

များကို  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ သိရှိ�ိုင်ေစေရးအတွက် လိုအပ်သည့် သတင်းဖြ န်�ချိ 

 ပြ န်က� ားမ� လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်းကို  က� ီးက� ပ်လမ်း��န်ခြ င်း၊ 

 ( ဒ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင် အေရးေပ�လိုအပ်သည့် စားေရ 

ရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများ  ဖြ ည့်တင်း 

ေထာက်ပံ့ေရး�ှင့် ကူးစက်ေရာဂါကျေရာက်ခြ င်းမရှိေစေရးတို�အတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�များအား လမ်း��န်ခြ င်း�ှင့် 

 က� ီးက� ပ်ကွပ်ကေဲစ ခြ င်း၊ 

 ( ဓ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင် ေကာက်ပဲသီး�ှံများ  ပြ န်လည် 

စိုက်ပျိ�း�ိုင်ေရး၊ စီးပွားေရး�ှင့် အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းလုပ်ငန်းများ  ပြ န်လည် 

လုပ်ကိုင်�ိုင်ေရး၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ လ�ပ်စစ်ဓာတ် 

အား�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများ  ပြ န်လည်ေကာင်းမွန်လာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရး�ှင့် လူမ�ေရးလိုအပ်ချက်များေကာင်းမွန်ေသာ အေခြ အေနေရာက်ရှေိရးတို� 

အတွက်ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိအဆင့် 

ခွဲခြ ားသတ်မှတ်ပ� ီးစနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ဦးေဆာင်ခြ င်း၊ 

 ( န ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ကို အများ ပြ ည်သူတို� ကျယ်ကျယ်ပြ န်�ပြ န်� 

သိရှိနားလည်ပ� ီး ပိုမိုပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လာေစေရးအတွက် ပညာေပးခြ င်း၊ 

စည်း�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ခြ င်း၊ �ှီးေ�ှာဖလှယ်ပွဲ၊ ေဆွးေ�ွးပွဲ�ှင့် ေဟာေပြ ာပွဲများ ကျင်းပရန် 

ဦးေဆာင်လမ်း��န်မ�ေပးခြ င်း၊ 

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

သုံးစွ ဲခြ င်းကိုလည်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ပါဝင ်

ေဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ�အစည်းများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကိုလည်းေကာင်း စာရင်း 

ဇယား�ှင့် မှတ်တမ်းများပြ �စုေစခြ င်း၊ ထုိသုိ�ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ေစတနာရှင် 

များ�ငှ့် အများပြ ည်သူတို� ထင်သာမြ င်သာရှိေစရန် လမ်း��န်ခြ င်း�ှင့် ယင်းသို� 

ေဆာင်ရွက်မ�များကို  က� ီး က� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း၊ 
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 ( ဖ ) �ိုင်ငံေတာ် ဖွံ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းရပ်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်  

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအစီအမံများ ပါရှိေစရန်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ�သို� အက� ံပြ � တင်ပြ ခြ င်း၊ 

 ( ဗ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ုိင်သည့် ေဒသတွင်ဖြ စ်ေစ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင်ဖြ စ်ေစ အမျိ�းသားေကာ်မတီက တိုက်�ိုက် တာဝန်ယူ၍ 

 က� ီးက� ပ်ေဆာင်ရွက်ရသည့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိငု်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ကို လိုအပ် 

ပါက ယင်းေဒသ�ှင့် အနီးအနားရှိ ေဒသများ၌ အေခြ စိုက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဘ) မေမ�ာ်မှန်း�ိုင်ေသာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

အပါအဝင် အေရးေပ�တုံ့ပြ န်ေဆာင်ရွက်ေရး၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး၊ ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ေရး�ှင့်သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကို ေရရှည်ကာကွယ်�ိုင်ေရးတို�အတွက် 

လိုအပ်သည့် အစီအမံများကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

  ( မ ) အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်က� ီးဌာန၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွ�အစည်း သုိ�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ်အား လ�ဲအပ်ေဆာင်ရွက် 

ေစခြ င်း၊ 

 (ယ) အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ရန်ပုံေငွကို  ပြ ည်ေထာင်စု 

စာရင်းစစ်ချ�ပ်�ုံး�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းေရးဆွဲထားေသာ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ 

ခန်�ခွဲမ� ဘ�ာေရးစည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ သုံးစွဲ ခြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ခြ င်း၊ 

 ( ရ ) �ိုင်ငရံပ်ခြ ားေဒသတွင်း အဖွဲ�အစည်းများ၏ သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ 

ခန်�ခွဲမ�ရနပ်ုံေငွသို�ထည့်၀င်ရန် လိုအပ်မည့်ေငွေ က� းများကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ�သို� ေထာက်ခံတင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (လ) ြပည်ပ�ိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြ င့် �ိုင်ငရံပ်ခြ ား ေဒသတွင်းအဖွဲ�အစည်းများ၏ အဖွဲ�ဝင် 

�ိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� ီး ထိခိုက်ပျက်စီး ဆုံး��ံးမ� 

 က� ီးမားေက� ာင်းသိရှိရသည့်အခါ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက် 

ြဖင့် သင့်ေလျာ်သည့် လူသားချင်းစာနာမ� အကူအညီများေပးခြ င်း၊ 

 ( ဝ )  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံတစ်ခုခုက သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့် အခြ ား�ိုင်ငံတစ်ခုခု 

သို� စားေရရိက�ာ�ှင့်ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများကိ ု

ေထာက်ပံ့ကူညီရာတွင် �ိုင်ငေံတာ်အား စခန်းေထာက်အဖြ စ်  ဖြ တ်သန်းပ� ီး ေထာက်ပံ့ 

ကူညီခြ င်း �ှင့် စပ်လျ�်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

ခွင့် ပြ �ခြ င်း၊ 
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 (သ) �ိုင်ငံေတာ်အတွင်း သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် 

ကူးစက်ေရာဂါများကို အိမ်နးီချင်း�ိုင်ငံများသို� လည်းေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်း�ိုင်ငံများ 

တွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် ကူးစက်ေရာဂါ 

များကိုပြ ည်တွင်းသို�လည်းေကာင်းကူးစက်ပြ န်�ပွားမ�မရှိေစေရးအတွက် တားဆီးခြ င်း၊ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း�ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်းတို�ကို တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန််က� ီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ၊ 

လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများအား ��န်က� ား 

 ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ခြ င်း၊ 

 (ဟ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�က ေပးအပ်သည့်သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ� 

အတွက် အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၆။ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် �ုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� ီးဌာနက စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

အခန်း (၄) 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ  စီမခံန်�ခဲွမ�အဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်းခြ င်း၊ 

ယင်းတို�၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

ဖွဲ�စည်းခြ င်း 

၇။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သည ်- 

 (က) တိုင်းေဒသက� ီး�ှင့်  ပြ ည်နယ်များတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�ကို 

ေဒသအလိုက် အနီးကပ်က� ီးက� ပ်၍ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ၀်န်က� ီးချ�ပ်က ဥက��အဖြ စ်  ေဆာင်ရွက် ပ� ီး 

သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်များပါဝင်သည့် တိုင်းေဒသ က� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�များကို ဖွဲ�စည်းရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ�စည်းေသာ တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝ     

ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�များကိုလိုအပ်သလို  ပြ င်ဆင်ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။ 

၈။ တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�သည် - 

 (က) တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အတွင်းရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရတိုင်း 

သို�မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ခ�ိုင်၊  မ� ိ��နယ်၊ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအုပ်စု 

တွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ကို ေဒသအလိုက် အနီးကပ်က� ီးက� ပ် 
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၍ ထိေရာက််စွာေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာပုဂ�ိ�လ်များဖြ င့် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�များကို ဖွဲ�စည်းပ� ီး ယင်းတို�၏ တာဝန်�ှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ�စည်းေသာ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ�များကို လိုအပ်သလို  ပြ င်ဆင် 

ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။ 

တာဝန် �ငှ့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၉။ တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�အဖွဲ�များ၏ 

တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့််များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် - 

 (က) အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ ဦးေဆာင်လမ်း��န်မ��ငှ်အ့ည ီသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ 

စီမံခန်�ခွဲမ�ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ 

ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများ 

�ှင်ည့�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း၍ထိေရာက်လျင်မြ န််စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ခ ) �ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ေဒသအသီးသီးတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်် ကျေရာက်�ိုင်ေခြ  

ရှိ  မရှိ ကို အမ� ဲမပြ တ် ေစာင် ့က� ည့်ေလ့လာပ� ီး ယင်းအ��ရာယ်  ဖြ စ်ေပ��ိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များရရိှပါက အမျိ�းသားေကာ်မတီသို�ေဆာလျင်စွာတင်ပြ ခြ င်း၊ 

 ( ဂ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ််ကျေရာက်သည်�ှင့် တစ်ပ� ိ�င်နက် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များ 

ေလျာ့ပါးေရးအတွက် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင်အေရးေပ�တုံ့ပြ န်ေရးလုပ်ငန်း 

များကို ချက်ချင်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေဒသရှိ ေဘးသင့်သူများ လက်ဝယ်သို� 

စားေရရိက�ာ �ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများ 

စနစ်တကျ အချိန်မီေရာက်ရှေိစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ( င ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့် ေဒသတွင်းရှိ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ် 

တပ်ဖွဲ�ဝင်များ၊  က� က်ေခြ နီတပ်ဖွဲ�ဝင်များ၊ ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် 

အစုိးရမဟုတ်ေသာအခြ ားအဖဲွ�အစည်းများ၏ အဖဲွ�ဝင်များအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�လုပ်ငန်းများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာက�များ၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ေစရန် အကူအညီေတာင်းခံခြ င်း�ှင့်  အခမဲ့ဝန်ေဆာင်မ�ေပးခြ င်းကို လက်ခံခြ င်း၊ 

 ( စ ) ေဘးသင့်သူများအတွက် လုိအပ်ေသာ အရင်းအမြ စ်အား အသံုးပြ �ခေပးပ� ီး အသံုးပြ �ရန် 

��န်က� ားခြ င်း�ှင့် ယင်းတို�အား ယာယီေနရာချထားခြ င်း၊ 

 (ဆ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့်အခါ ထိခုိက်ပျက်စီးဆံုး��ံးမ�များ ေလျာ့ပါးေရး 

အတွက် အခြ ားတုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ�များသုိ�လည်းေကာင်း၊ 

ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ�များသို�လည်းေကာင်း လိုအပ်ေသာအကူအညီများ ေတာင်းခံခြ င်း၊ 
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 ( ဇ ) အခြ ားတိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်တစ်ခုခုတွင် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ကျေရာက်သည့်အခါ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များ ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�ကဖြ စ်ေစ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�က 

 ဖြ စ်ေစ အကူအညီများေတာင်းခံလာပါက လုိအပ်ေသာအကူအညီများ�ှင့် ေထာက်ပ့ံမ� 

များေပးခြ င်း၊ 

 ( ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့်အခါတွင်ဖြ စ်ေစ၊ကျေရာက်မည့်အေခြ အေန 

တွင်ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များ ေလျာ့ပါးေရးအတွက်ေဒသတွင်းရှိ  ပြ ည်သူ 

များအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်�ိုင်သည့်ေနရာ�ှင့် အေဆာက်အအုံတို�မှ 

ဖယ်ရှားထွက်ခွာက� ရန် ��န်က� ားခြ င်း�ှင့် ေဘးလွတ်ရာသို� ေရ��ေပြ ာင်း�ိငု်ရန်် 

လိုအပ်သည်များ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ည) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ထိခိုက်ပျက်စီး ဆုံး��ံးမ� ေလျာ့ပါး ေရးအတွက် 

မည်သည့် အတားအဆီးကုိမဆုိ ဖျက်ဆီးရန်ဖြ စ်ေစ၊ ေဘးလွတ်ရာေနရာသုိ� ေရ��ေပြ ာင်း 

ရန်ဖြ စ်ေစ၊ အေဆာက်အအုံ သို�မဟုတ် ပစ�ည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြ �ရန် သို�မဟုတ် 

 ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲရန်ဖြ စ်ေစ သဘာဝေဘးအ��ရာယ ်  ကျေရာက်သည့် သို�မဟုတ် 

ကျေရာက်မည့်ေဒသရှိ  ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�အား ��န်က� ား ခြ င်း�ှင့် ထိုသို� ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အခြ ားနယ်ေမြ ေဒသများသို� သဘာဝေဘးအ��ရာယမ်ျား  ပြ န်�ပွားသွားေစ 

�ိုင်ပါက အမျိ�းသား ေကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြ �ချကရ်ယူ၍ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ဋ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့်ကူးစက်ေရာဂါများကို 

အခြ ားတုိင်းေဒသက� ီး သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်များ၊အိမ်နီးချင်း�ုိင်ငံများသုိ�လည်းေကာင်း၊ 

အခြ ား တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်များ၊ အိမ်နီးချင်း�ိုင်ငံများတွင် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်မ�ေက� ာင့်  ဖြ စ်ေပ�လာသည့် ကူးစက်ေရာဂါများကို မိမိတို� 

ေဒသအတွင်းသို�လည်းေကာင်း ကူးစက်ပြ န်�ပွားမ�မရှိေစေရးအတွက် တားဆီးခြ င်း၊ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း�ှင့်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်းတုိ�ကုိသက်ဆုိင်ရာ 

ဝန််က� ီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ�အစည်းများ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ 

အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများ�ှင် ့ ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း၍ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့်  က� ီးက� ပ်ခြ င်း၊ 

 ( ဌ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�အတွက် စီမံထားရှိသည့် အေဆာက်အအုံ 

သို�မဟုတ် သီးသန်�ေနရာေဒသသို� ြဖစ်ေစ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်် ကျေရာက်သည့် 

နယ်ေမြ �ှင့် အနီးအနားနယ်ေမြ များသို�ြဖစ်ေစ ခွင့် ပြ �ချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်ခြ င်း 

မပြ �ရန် တားမြ စ်ခြ င်း သို�မဟုတ် ယင်းအေဆာက်အအုံ�ှင့် ေနရာေဒသတို�မှ 

ထွက်ခွာသွားရန် သက်ဆိုင်သူများကို ��န်က� ားခြ င်း၊ 
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 ( ဍ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့် နယေ်မြ တွင် လုံခ� �ံေရး�ှင့် တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးကိစ�များ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ဎ ) လုပ်ငန်းတာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် သင့်ေလျာ်သည့် 

အစိုးရ၊ အစိုးရ အဖွဲ�အစည်းကိုဖြ စ်ေစ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်း�ှင့် 

ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ လ�အဲပ်ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ 

 (ဏ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များကို စာရင်းေကာက်ယူ၍ 

မှတ်တမ်းပြ �စုခြ င်း�ှင့် ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ 

 (တ) တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� 

ရနပ်ုံေငွကို အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်ဖြ င့်ေရးဆွဲသည့် သဘာဝေဘး 

အ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ဘ�ာေရးစည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ သုံးစွဲ ခြ င်း�ှင့် စီမံ 

ခန်�ခွဲခြ င်း၊ 

 (ထ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ��ှင့် အမျိ�းသားေကာ်မတီက ေပးအပ်ေသာ အခြ ားလုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၁၀။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ က� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာ 

ချထားေရး�ုံးများသည် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�၏  က� ီးက� ပ်မ� 

 ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၅) 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ေသာ ေဒသ  ဖြ စေ်က� ာင်း  ေက� ညာခြ င်း 

၁၁။  �ိုင်ငံေတာ်သမ�တသည် �ိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ိုင်ငံေတာ်၏ 

နယ်ေမြ ေဒသတစ်ခုခုတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်�ှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် 

ထိခိုကပ်ျက်စီးမ� အလွန် က� ီးမားသည့် ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ေက� ာင်း အမျိ�းသားေကာ်မတီက 

တင်ပြ ၍ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ သိရိှရသည့်အခါ ယင်းေဒသကုိ မူလအေခြ အေနသုိ� 

အမြ န်ပြ နလ်ည် ေရာက်ရှိေစေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိမည်ဟု ယုံက� ည်ပါက အဆိုပါ 

ေဒသကုိ အချိန်ကာလ�ှင့် နယ်ေမြ ေဒသပုိင်းခြ ားသတ်မှတ်၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ေသာ 

ေဒသဖြ စ်ေက� ာင်း ေက� ညာ�ိုင်သည်။ 

၁၂။ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တသည် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့်ေဒသဖြ စ်ေ က� ာင်း  ေက� ညာ 

 ပ� ီးေနာက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ�ှင့် နယ်ေမြ ေဒသကို လိုအပ်သလို တိုးချဲ� ခြ င်း၊ 

 ပြ င်ဆင်ခြ င်းပြ ��ိုင်သည်။ 
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အခန်း (၆) 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စမီံခန်�ခဲွမ� 

၁၃။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း ခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့်ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များေလျာ့ပါး�ိုင် 

သမ�ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိငု်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�စီမံချက်များ�ှင့် 

အညီ လုပ်ငန်းအစီအစ�်များချမှတ်ပ� ီး ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရွက်ရမည်-  

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

အတွက်  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း�ှင့်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ၊ 

  (၂) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့်အခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအ၀င် 

အေရးေပ�တုံ ့ ပြ န်မ�လုပ်ငန်းများ၊ 

  (၃) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ပ� ီးေနာက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် လူေနမ�ဘဝ 

ေရာက်ရိှေစရန်ေဆာင်ရွကသ်ည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေက� ာင့် ထိခိုက ်

ပျက်စီးသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကေလးသူငယ်များ၊ သက်က� ီး 

ရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ�ှင့် အမျိ�းသမီးများ (အထူးသဖြ င့် ကိုယ််ဝန်ေဆာင် 

မိခင်များ �ှင် ့ သားသည်မိခင်များ)အား ဦးစားေပးပ� ီး ကူညီေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ေဘးသင့်သူများအား ေထာက်ပံ့ကူညီရာတွင် လူ�ဂုဏ်သိက�ာ ထိခိုက်ေစမည့်ပြ �မူ 

ေဆာင်ရွက်မ�မျိ�း မဖြ စ်ေစရန် ေရှာင်က� ဥ်ရမည်။ 

၁၄။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် မကျေရာက်မီ ေဘးအ��ရာယ်ေလျာ့ပါးေရးအတွက်  က� ိ�တင်စီစဥ် 

ေဆာင်ရွက်မ�များတွင် ေအာက်ပါတို�ပါဝင်သည် - 

 (က) အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ�အသီးသီးက သဘာဝေဘးအ��ရာယ် 

ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပးအဆင့် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ  က� ိ�တင်သတိေပးစနစ်များ ပိုမိုတိုးတက် ေကာင်းမွန် 

ေစေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ဂ ) �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအုပ်စအုဆင့်အထိ အဆင့်တိုင်းတွင် 

ေဘးကင်းလံုခ� �ံ၍ ေဘးဒဏ်က� ံ�က� ံ�ခံ�ုိင်ေသာ အေလ့အထစဲွမ� ဲလာေစရန်အသိပညာ၊ 

အတတပ်ညာ�ှင့် တီထွင်က� ံဆမ�တို�ကို အသုံးချ၍ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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 (ဃ) �ိုင်ငံေတာ်၏ ဖွံ�ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရးစီမံကိန်းများတွင ်သဘာဝေဘးအ��ရာယ ်ေလျာ့ပါး 

ေရးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို တစ်ပါတည်း ထည် ့သွင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( င ) �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မှ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအုပ်စုအဆင့်အထိ အဆင့်တိုင်းတွင် 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကို ထိေရာက်စွာ ရင်ဆိုင ်ေြဖရှင်း�ိုင်ေရးအတွက်  က� ိ�တင် 

 ပြ င်ဆင်မ�များ ခိုင်မာစွာတည်ေဆာက် ခြ င်း။ 

၁၅။  သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်ေခြ ရှိသည့်ေဒသ၌ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် မကျ 

ေရာက်မီ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရမည့်  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတို�ပါဝင်သည်- 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိ ုင်ေသာေဒသကို ေဖာ်ထုတ်၍ သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်ေခြ ဆန်းစစ်ချက်ပြ �စုခြ င်း�ှင့် အေရးေပ�ေဆာင်ရွက် 

ရမည့် စီမံချက်များေရးဆွဲခြ င်း၊ 

 ( ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို အများပြ ည်သူသို� အသိပညာ 

ေပးခြ င်း၊  က� ိ�တင်သတိေပးစနစ်များ ထားရှိေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက် ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးခြ င်း�ှင့် အစမ်းေလ့ကျင့်မ�များ  ပြ �လုပ်ခြ င်း၊ 

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

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

ေဖာက်ပြ န်ေပြ ာင်းလဲမ��ှင့်  လုိက်ေလျာညီေထွ  ကျင် ့သံုးေဆာင်ရွက်တတ် ပ� ီး  သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ကုိ  က� ံ�က� ံ�ခံ�ုိင်သည့် ေဒသဆုိင်ရာလူ�အဖဲွ�အစည်းတစ်ရပ် ေပ�ေပါက်ေရး 

အတွက်  ပြ ည်သူလူထု၏ စမွး်ေဆာင်ရည်ကုိ  မြ �င့်တင်ေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင့် ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�များသည် ရပ်ရွာလူထု အ ေြခပြ �သဘာ၀ 

ေဘးအ��ရာယ်စီမံခန်�ခွဲေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် ေဘးအ��ရာယ်ေလျာ့ပါးေရး လုပ်ငန်း 

များတွင် လူငယ်လူရွယ် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် ရပ်ရွာလူထုမှ တက်က� စွာ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လာေစရနလ်မ်း��န်ခြ င်း၊စည်း�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ခြ င်း�ှင့်အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( င ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  လွတ်ကင်းသည့် ေနရာေဒသသို� အများပြ ည်သူတို� အချိန်မီ 

ေရှာင်တိမ်း�ိုင်ေရး�ှင့် ပစ�ည်းဥစ�ာများ၊ က� ဲ �ွား တိရစ�ာန်များကို ေရ��ေပြ ာင်း�ိုင်ေရး 

တို�အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့်သတိေပးချက်များ  က� ိ�တင်ထုတ်ပြ န်ခြ င်း 

�ှင့် လိုအပ်သည့် အကူအညီများေပးခြ င်း၊ 

 ( စ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် အမျိ�းအစားအလိုက် အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် အေရးေပ�  

စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများ အဆင်သင့် 

ကူညီေထာက်ပံ့�ိုင်ရန် စုေဆာင်းသိုေလှာင်ထားခြ င်း၊ 
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 (ဆ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့ ေထာက်ပ့ံေရးလုပ်ငန်းများကုိ လျင်မြ န်ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်ေရးအတွက် တပ်မေတာ်၊  မြ န်မာ�ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ�၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ�၊  က� က်ေခြ နီတပ်ဖွဲ�၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ�အစည်းများ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်း�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခြ ား 

အဖွဲ�အစည်းများ၏ အကူအညီများ ရယူ�ိုင်ရန် စီမံထားရှိခြ င်း၊ 

 ( ဇ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� က� ီးမားပါက  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများ၊ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုင်ငရံပ်ခြ ားေဒသတွင်း အဖွဲ�အစည်းများက 

လုိအပ်ေသာအကူအညီများေပး�ုိင်ေရးအတွက် သတင်းကွန်ယက်ဆက်သွယ်ထားရိှခြ င်း၊ 

 ( ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ပ� ီးေနာက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် လူေနမ�ဘဝရရှိ 

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

ထူေထာင်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်  က� ိ�တင် 

စီစဥ်ထားရှိ ခြ င်း၊ 

 (ည)  က� ိ�တင်ပြ င်ဆင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ 

အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

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

ေရာက်မီ ေဆာင်ရွက်ရမည့်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတို� ပါဝင်သည် -  

 (က) အလွယ်တကူေရှာင်တိမ်းရန် မဖြ စ်�ိုင်ေသာ ေဒသတွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ အေဆာက် 

အအုံများ�ှင့် အသက်ကယ်ကုန်းများ ေဆာက်လုပ်ထားခြ င်း၊ 

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

တာတမံများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ 

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

သစ်ပင်များစိုက်ပျိ�းြခင်း၊ 

 (ဃ) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် အမျိ�းအစားအလိုက်  က� ိ�တင်ကာကွယေ်ရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( င )  က� ိ�တင်ကာကွယေ်ရးလုပ်ငန်းများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ဤဥပေဒအရေပးအပ်ေသာအခြ ား 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

၁၇။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်အခါ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင်  အေရးေပ� 

တုံ့ပြ န်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတို�ပါဝင်သည်  - 

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

ကယ်ဆယ်ခြ င်း၊ 
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 ( ခ ) ေဘးသင့်သူများအား ေဘးလွတ်ရာသို� ေရ��ေပြ ာင်းေပးခြ င်း �ှင် ့ ယာယီခိုလ�ံရာ 

အေဆာက်အအုံများတွင် ေနရာချထားေပးခြ င်း၊ 

 ( ဂ ) စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရး ပစ�ည်းများ အေရးေပ� ေထာက်ပံ့ေပးခြ င်း၊  

 (ဃ) အပျက်အစီးများ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြ င်း�ှင့် ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များကို ပဏာမစာရင်း 

 ပြ �စုခြ င်း�ှင့် ေထာက်ပံ့ရန် လိုအပ်မ�များအတွက် ဆန်းစစ်ချက်များ  ပြ �လုပ်ခြ င်း၊ 

 ( င ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� အေရးေပ� ကွပ်ကဲေရး�ုံး ဖွင့်လှစ်ပ� ီး 

အနီးကပ်  က� ီးက� ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း၊ 

 ( စ ) နယ်လှည့်ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�အဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်း၍  ေဒသခံပြ ည်သူတို�အား 

အေရးေပ�ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်း�ှင့် ကူးစက်ေရာဂါများမကျေရာက်ေစေရး 

အတွက်ကာကွယ်ခြ င်း၊ 

 (ဆ) ယာယီေဆးခန်း�ှင့် ေဆး�ုံများ ဖွင် ့လှစ်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ�ှင့် မကျန်းမာသူများ 

အား ေဆးဝါးကုသမ�ေပး ခြ င်း၊ 

 ( ဇ ) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် အမျိ�းအစားအလိုက် ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး အပါအဝင် 

အေရးေပ�တုံ့ ပြ န်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ( ဈ ) ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးအပါအဝင် အေရးေပ�တုံ့ ပြ န်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ 

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခြ ားလုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

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

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတို�ပါ၀င်သည် - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� စာရင်းများကို ေကာက်ယူခြ င်း�ှင့် 

အတည်ပြ �ခြ င်း၊ 

 ( ခ ) ေဘးသင့်သူများအား လုံေလာက်ေသာ စားေရရိက�ာ�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများကို ဆက်လက်ေထာက်ပံ့ခြ င်း�ှင့် ခွင့် ပြ �ရန်ပုံေငွမှ 

သင့်ေလျာ်ေသာ ေထာက်ပံ့ေငွများေပးခြ င်း၊ 

 ( ဂ ) ပျက်စီးဆုံး��ံးမ� အေခြ အေနေပ� မူတည်၍  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး�ှင် ့ ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းစီမံချက် ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��ံးသည့်အေဆာက်အအုံများ၊ ေနအိမ်များ 

ကို သင့်ေလျာ်သည့် ေနရာတွင် သဘာဝေဘးဒဏ်ခံ အေဆာက်အအုံများအဖြ စ် 

 ပြ န်လည်တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ 



16 

 

 ( င ) ေဘးသင့်သူများအတွက် လိုအပ်ေသာ စိုက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးမြ �ေရးလုပ်ငန်း�ှင် ့ 

အခြ ားအသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်ပြ န်လည် လုပ်ကိုင်�ိုင်ရန် 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေပးခြ င်း၊ 

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

 ပြ န်လည်မြ �င့်တင်ပ� ီး လူမ�အဖွဲ�အစည်းတွင်  ပြ နလ်ည်ဝင်ဆံ့�ိုင်ရန်ထူေထာင်ေပးခြ င်း၊ 

 (ဆ) ေဘးသင့်သူများအား ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�ေပးခြ င်း�ှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ 

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

 ( ဇ ) ေဘးသင့်သူများအနက် ေကျာင်းေနသူများ ပညာေရးအရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက် 

သင်ယူ�ုိင်ေရးအတွက်စာသင်က� ား�ုိင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း�ှင့် စာသင်ေကျာင်းများ 

 ပြ န်လည်တည်ေဆာက်ေပးခြ င်း၊  

 ( ဈ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့်ေဒသတွင် ေဘးသင့်သူများ၏ လုံခ� �ံေရး �ှင့် 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

          (ည) ေဘးသင့်သူများအား လူကုန်ကူးမ�မှ တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

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

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

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခြ ား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ခြ င်း။ 

အခန်း (၇) 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ဆုိင်ရာ စီမခံန်�ခဲွမ� ရန်ပုေံငွ 

၁၉။ အမျိ�းသားေကာ်မတသီည်သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် 

ရန် အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ရနပ်ုံေငွကို ေအာက်ပါရေငွများဖြ င် ့

ထူေထာင်ရမည် - 

 (က)  ပြ ည်ေထာင်စု၏ ဘ�ာရနပ်ုေံငွမှ ထည့်ဝင်ေငွ၊ 

 ( ခ )  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုင်ငရံပ်ခြ ားေဒသတွင်း အဖွဲ� 

အစည်းများထံမှေထာက်ပ့ံေငွ၊ လှ�ဒါန်းေငွ၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှေချးေငွများ�ှင့် အခြ ား 

တရားဝင်ရေငွများ၊ 

 ( ဂ ) ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�များ၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပရှိ ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် 

အစိုးရမဟုတ်ေသာ အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများ၏ ေထာက်ပ့ံေငွ�ှင်လ့ှ�ဒါန်း ေငွများ၊ 

 (ဃ) ရနပ်ုံေငွမှရရှိသည့် တရားဝင်တိုးပွားသည့်ေငွ။ 

၂၀။ တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�များသည် 

တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယသ်ဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ရန်ပုံေငွကိုအမျိ�းသား 

ေကာ်မတီ၏ ခွင့်ပြ �ချက်အရ ေအာက်ပါရေငွများဖြ င့် ထူေထာင်ရမည် - 
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     (က) တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရ၏ ဘ�ာရန်ပုေံငွမှ ထည့်ဝင်ေငွ၊ 

    ( ခ )  ပြ ည်ပ�ိုင်ငံများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုင်ငရံပ်ခြ ားေဒသတွင်း အဖွဲ� 

အစည်းများထံမှ ေထာက်ပ့ံေငွ၊ လှ�ဒါနး်ေငွများ�ှင့် အခြ ား တရားဝင်ရေငွများ၊ 

    ( ဂ )  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပရှိ ေစတနာရှင်များ၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အခြ ားအဖွဲ�အစည်းများ ၏ ေထာက်ပ့ံေင�ွှင့် လှ�ဒါနး်ေငွများ၊ 

    (ဃ)  ရန်ပုံေငွမှ ရရှိသည့် တရားဝင် တိုးပွားသည့်ေငွ။ 

၂၁။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� ဘ�ာေရးစည်းမျဥ်း 

များကို  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ�ပ်�ုံး�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းေရးဆွဲရမည်။ 

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

အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏လမ်းည�န်ချက်�ှင့်အညီသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ�ဘ�ာေရး 

စည်းမျဥ်းများကို ေရးဆွဲရမည်။ 

၂၃။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည်လိုအပ်ပါက အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲမ� 

ရနပ်ုံေငွမှ တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ� ရန်ပုံေငွ 

သို� ခွ ဲေ၀ေပး�ိုင်သည်။ 

၂၄။ အမျိ�းသားေကာ်မတီသည် အမျိ�းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စမီခံန်�ခဲွမ�ရန်ပံုေငွ�ှင့် 

တုိင်းေဒသက� ီး သိ�ုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�ရန်ပုံေငွတို�ကုိ 

သုံးစွဲ ခြ င်း၊စီမံခန်�ခွဲ ခြ င်း�ှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ဘ�ာေရးစည်းမျဥ်းများ�ှင့်အညီ 

တင်ပြ ရမည်။ 

အခန်း (၈) 

 ပြ စမ်��ငှ့်  ပြ စ်ဒဏ်များ 

၂၅။ မည်သူမဆို ဆန်းစစ်ချက် မပြ �လုပ်ဘဲ ေပါ့ဆစွာ ေဆာင်ရွက်မ� တစ်ခုခုေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ 

ေဘးအ��ရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျေရာက်�ိုင်သည်ကို သိလျက်�ှင့် တမင်ပြ �လုပ်မ�ေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ 

သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ ်ဖြ စ်ေပ�လ�င် သို�မဟုတ် ြဖစ်ေပ�ေစရန် အေက� ာင်းရှိလ�င် ထိုသူကို သုံး�ှစ် 

ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏခ်ျမှတ်ရမည့် ပြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်�ိုင်သည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆိုဤဥပေဒအရတာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ် 

အား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�တစ်ရပ်ရပ် ေဆာင်ရွက်သည်ကို ေ�ှာင့်ယှက်ခြ င်း၊ 

တားဆီးခြ င်း၊ ဟန်�တားခြ င်း၊ လက်ေရာက်မ�ကျ�းလွန်ခြ င်း သုိ�မဟုတ်  ပြ စ်မ�မကင်းေသာ အ�ုိင်အထက် 

 ပြ �မူခြ င်းပြ �ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကို �ှစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် 

ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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၂၇။ မည်သူမဆုိအများပြ ည်သူ အထိတ်တလန်�ဖြ စ်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် 

�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ မဟုတ်မမှန် သတင်းလ�င့်ေ က� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကို 

တစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၈။ ဤဥပေဒအရ တာ၀န်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့်မည်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ ်

မဆို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ  ပြ �လုပ်မ� သို�မဟုတ် ပျက်ကွက်မ�တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျ�းလွန်ေက� ာင်း  ပြ စ်မ� 

ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကို တစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်  - 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ က� ာင့် ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�စာရင်းကို မရိုးမေဖြ ာင့်ေသာသေဘာ 

 ဖြ င့် မမှန်မကန်ေရးသွင်းခြ င်း၊ 

 ( ခ ) ေပးအပ်ေသာတာ၀န်ကို ထမ်းေဆာင်ရန် တမင် ပျက်ကွက်ခြ င်း။ 

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

ပါ တားမြ စ်ချက် တစရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ က� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကို 

တစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၀။ မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ  ပြ �လုပ်မ� သို�မဟုတ် ပျက်ကွက်မ� တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျ�းလွန် 

ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် ထိုသူကို တစ်�ှစ် ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည ်- 

 (က) သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွမဲ�တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒ 

အရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ်၏ 

ည�န်က� ားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်း၊  

 ( ခ ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သည့်ေနရာ သုိ�မဟုတ် အေဆာက်အအံု အတွင်းသုိ� 

ခွင့် ပြ �ချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ 

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

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများကုိ မ�ုိးမေဖြ ာင့်ေသာ သေဘာဖြ င့် အသံုးပြ �ခြ င်း၊ 

ေရာင်းဝယ်ခြ င်း၊ တားဆီးြခင်း သို�မဟုတ် ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

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

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ခံစားရသည်ဟု မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်၍ စားေရရိက�ာ�ှင့် 

ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများကုိြဖစ်ေစ၊ ေထာက်ပ့ံေငွ 

ကိုြဖစ်ေစ တင်ပြ ေတာင်းခံ ခြ င်း။ 

၃၁။ မည်သူမဆို သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ေနသည့်အခါတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကျေရာကေ်တာ့ 

မည့်အခိုက်တွင်ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�များ ေလျာ့ပါးေစရန်အလို�ငှာလည်းေကာင်း၊ သဘာဝ 
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ေဘးအ��ရာယ်  က� ိ�တင်ကာကွယ်ေရး�ှင့် ေလ�ာ့ချေရးလုပ်ငန်းများကို အဟန်�အတား မဖြ စ်ေစရန် 

အလို�ငှာလည်းေကာင်း ယင်းေနရာရှိ  ပြ ည်သူများအား သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ိုင်သည့် 

ေနရာ�ှင့် အေဆာက်အအုံတို�မှ ဖယ်ရှားထွက်ခွာက� ရန် သို�မဟုတ် ေဘးလွတ်ရာသို� ေရ��ေပြ ာင်း 

ေနထိုင်ရန် ည�န်က� ားသည်ကို လိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်ေ က� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ�င် 

ထိုသူကို တစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ် 

ရမည်။ 

အခန်း (၉) 

အေထွေထွ 

၃၂။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက်�ိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို� တင်သွင်း 

သည့်စားေရရိက�ာ�ှင့်ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးပစ�ည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ 

တည်ဆဲဥပေဒအရ အခွန်အေကာက် ေပးေဆာင်ခြ င်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၃၃။ အမျိ�းသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်အဝဝကို လူမ�   

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်က� ီးဌာန၏ ဘ�ာရန်ပံုေငွမှ ကျခံရမည်။ 

၃၄။ အမျိ�းသားေကာ်မတသီည်  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လအ်ား 

သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ထမ်းေဆာင်ချိန်၌ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ 

အဖဲွ�အစည်းအလုိက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဝတ်စံုကုိဝတ်ဆင်ရန်၊ အမှတ်အသားတံဆိပ်ကုိ တပ်ဆင်ရန် 

ခွင့် ပြ ��ိုင်သည်။ 

၃၅။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့်ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လ်အား 

သဘာ၀ ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�တစ်ရပ်ရပ်ကို သေဘာရိုး ဖြ င့်ေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ တရားမေက� ာင်းြဖင့်ဖြ စ်ေစ၊  ပြ စ်မ�ေက� ာင်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ မည်သည့်တရား�ံုးတွင်မ� တရားစဲွဆုိ 

အေရးယူခြ င်းမရှိေစရ။ 

၃၆။ ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိ�လသ်ည် 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် လတ်တေလာ မကျေရာက်ေသးေသာလ်ည်း ေဘးအ��ရာယ် မက� ာမီ 

ကျေရာက်လာ�ိုင်သည်ဟု ယုံက� ည်ရသည့် ေနရာရှိ  ပြ ည်သူများအား ေရ��ေပြ ာင်းရန် လိုအပ်ပါက 

၎င်းတို�၏ဆ���ှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၇။ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရး ေဆာင်ရွက်မ�တစ်ခုခုေက� ာင့် ပုဂ�လိကပိငု် ပစ�ည်း 

တစ်ခုခုတွင်တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ဆုံး��ံးမ�ရှိခဲ့လ�ငေ်သာ်လည်းေကာင်း၊လူ�အသက်ဆုံး��ံးခြ င်း သို�မဟုတ် 

ကိုယ်လက်အ �ဂါ ထိခိ ုက် ခြ င်းရှ ိခဲ ့လ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း နစ်နာသူသည် သတ်မှတခ်ျက်များ 

�ှင့်အညီ ေလျာ်ေက� းေငွရပိုငခ်ွင့်ရှသိည်။ 
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၃၈။ တပ်မေတာ်နယ်ေမြ တစ်ခုခုတငွ် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို 

ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိလ�ငေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ပိုင်ပစ�ည်းတစ်ခုခု�ှင့်စပ်လျ�်း၍အသုံးပြ �ရန်် 

ရှိလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း ယင်းသို�ေဆာင်ရွက်ရန် သို�မဟုတ် အသုံးပြ �ရန် နယ်ေမြ တာ၀န်ခံတပ်မှ�း 

၏ သေဘာတူညီချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၉။ ဤဥပေဒ အာဏာမသက်ေရာက်မီ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ထုတ်ပြ န်ခဲေ့သာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အမိန်�ေ က� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်��ှင်ည့�န်က� ားချက်များသည်ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များ 

�ှင့် မဆန်�ကျင်သေရွ အ့တည် ဖြ စသ်ည်။ 

၄၀။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မ�များကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ  ပြ စ်မ�များအဖြ စ် သတ်မှတ်သည်။ 

၄၁။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မ�တစ်ရပ်ရပက်ို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ က� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် သဘာဝ 

ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�၏  က� ိ�တင်ခွင့် ပြ �ချက်ဖြ င့်သာ တရားစွဲဆိုရမည်။ 

၄၂။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မ�များကို ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူရမည်။ 

၄၃။ ဤဥပေဒပါ  ပြ �ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

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

လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း�ှင် ့ စည်းကမ်းများကို  ပြ ည်ေထာင်စ ု အစိုးရ 

အဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

 ( ခ ) အမျိ�းသားေကာ်မတီ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီးဌာနများသည် လုိအပ်ေသာ 

အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်�၊ ည�န်က� ားချက်�ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ လည်းေကာင်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာအမိန်��ှင့် 

ည�န်က� ားချကမ်ျားကို လည်းေကာင်း ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) တိုင်းေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�သည် အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်�၊ 

ည�န်က� ားချက်များကို ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

 

 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ဖဲွ�စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ က��်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။  

      (ပုံ)သိန်းစိန်  

   �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ 

         ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် 


