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အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံုျပန္ေရးစီမံခ်က္
စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စဥ္
၁

ရက္စြဲ
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ

ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ျပင္းထန္ေသာငလ်င္လႈပ္ပါက အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တု႔ံျပန္
ေရးဆိင
ု ရ
္ ာလုပင
္ န္းမ်ားတြငပ
္ ါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ UNDP တို႔မွ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ပါသည္။

၂

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

(၂ဝ၁၇) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမွ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား

ျဖည့္စြက္၍

တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား (မူၾကမ္း)အား ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
၃

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၏ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားျဖင့္ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား (မူၾကမ္း)အား ျဖည့္စြက္
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ (ဝ-၂၄)နာရီအတြင္း၊ (၂၄-၄၈)နာရီ
အတြင္း၊ (၄၈-၇၂)နာရီအတြင္းႏွင့္ (၇၂)နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရ
မည့္တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေန
စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း
မ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၄

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငလ်င္သ႑ာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းတြင္ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီအသီးသီး၏ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား (မူၾကမ္း)
အား စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။

၅

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပ
န္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္တြင္ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ UNDP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး
ခဲ့ပါသည္။

၆

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ UNDP မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆံု၍ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား
ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ လမ္းညႊန္မႈခံယူခဲ့ပါသည္။

၇

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ

ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီႏွင့္ UNDP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ စီမံခ်က္
တြင္ပါဝင္မည့္ ငလ်င္ပညာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား
ေဆြးေႏြး၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ပါသည္။

၈

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ

စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ

ပထမအႀကိမ္

ညႇိႏိႈင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား

ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အမ်ိဳးသား
အဆင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန အသီးသီးႏွင့္ အျခား
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

စဥ္
၉
၁ဝ

ရက္စြဲ

ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ျပင္ဆင္ခဲ့ပါ

ဇြန္လ

သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ UNDP
မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၁၁

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ငလ်င္
ဖိုရမ္တြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

၁၂
၁၃

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွ

စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ႏိုင္ငံတကာမွ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားအား ေပးပို႔၍

ေအာက္တိုဘာလအထိ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရ
မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ပါ
သည္။

၁၄

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္

စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ

ဒုတိယအႀကိမ္

ညႇိႏိႈင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား

ေအာက္တိုဘာလ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အမ်ိဳးသား
အဆင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန အသီးသီးႏွင့္ အျခား
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၁၅

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ျပင္ဆင္ၿပီး
ေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

၁၆

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

စီမခ
ံ ်က္(မူၾကမ္း)အား အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပင
္ န္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔၍ သေဘာထား
မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

၁၇

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပန္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္
စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) အား ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

၁၈

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ

အဆိုပါ စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္

မတ္လအထိ

ညႇိႏိႈင္း၍ လိုအပ္သည္မ်ားအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနထံသို႔ အတည္ျပဳခ်က္
ရယူရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္အား မိတ္ဆက္ရန္အတြက္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရည္ရြယ္ခ်က္
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဖ်က္
ဆီးမႈစြမ္းအားႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ရည္မွန္းခ်က္
ဤစီမံခ်က္သည္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန
မ်ား၊ UN, INGO, NGO, CSO မ်ားႏွင့္ Private Sector မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မည္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုက္နာက်င့္သံုးေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစီမံခ်က္အား လမ္းညႊန္
အျဖစ္ အေျခခံထား၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္
တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤစီမံခ်က္တြင္ အဓိကအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုတို႔မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ အင္အားျပင္း ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသားသဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီး ေနာက္ (၂၄)နာရီအတြင္း၊ (၂၄)နာရီ
မွ (၄၈)နာရီအတြင္း၊ (၄၈)နာရီမွ (၇၂)နာရီ အတြင္းႏွင့္ (၇၂)နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤစီမံခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္
သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီမံခ်က္အား
လိုအပ္သလို ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ားအားလည္း သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝမည္ျဖစ္ပါသည္။

မာတိကာ
အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဇယားႏွင့္႐ုပ္ပံုမ်ားစာရင္း
အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ားစာရင္း
၁။ နိဒါန္း			

၁၃

၁.၁။ ငလ်င္ အႏၲရာယ္

၁၄

၁.၂။ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူေဘာင္မ်ား

၁၈

၁.၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၁၈

၁.၄။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား

၁၉

၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၂၁

၃။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး		

၂၂

၃.၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

၂၂

၃.၂။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္
		

ညႇိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃.၃။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
၄။ တံု႔ျပန္ေရး			

၂၅
၃၁
၃၂

၄.၁။ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

၃၂

၄.၂။ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃၂

၄.၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

၃၅

၅။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၃၆

၅.၁။ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၃၆

၅.၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း

၃၇

၆။ စီမံခန္႔ခြဲမွႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား

၃၈

၆.၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ		

၃၈

၆.၂။ အရင္းအျမစ္မ်ား

၃၈

၆.၃။ ရန္ပံုေငြ		

၃၉

၇။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း

၄၂

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)		

၄၃

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးျဖစ္ေပၚသည့္အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား။
ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)		
အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

၉၃

ဇယားႏွင့္ပံုမ်ားစာရင္း
ဇယားမ်ား
ဇယား (၁)

ငလ်င္ျပင္းထန္အား အဆင့္ခြဲျခားျခင္း

၁၃

ဇယား (၂)

ငလ်င္ျပင္းအားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျချပဇယား

၁၄

ပံုမ်ား
ပံု (၁)

ျပင္းအားပမာဏ (၄)ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခဲ့သည့္ တည္ေနရာျပေျမပံု

၁၃

ပံု (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံု (၂ဝ၁၂)

၁၅

အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ားစာရင္း
CERF			

Central Emergency Response Fund

			

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးေပၚအေျခအေနတံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

			

ဗဟုိရန္ပံုေငြ

DRRWG			

Disaster Risk Reduction Working Group

			

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔

HCT			

Humanitarian Country Team

			

ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔

MPD-Network		

Myanmar Private Sector Disaster Management Network

			

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကြန္ယက္
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၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ ငလ်င္၊ မီးေဘး၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မုန္တိုင္းႏွင့္ ဆူနာမီ
အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိပါသည္။ (၂ဝ၁၄) ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တိုင္း
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတို႔ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ (၅၁.၄) သန္း ဝန္းက်င္ခန္႔
ရွိပါသည္။1 သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း (၁ဝ,၈၈၉,၃၄၈) ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု
တစ္စုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် မိသားစုဝင္ (၄.၄) ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရမွာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၂၉.၄)
ရာခိုင္ႏႈန္း2 ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၿမိဳ႕ျပသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈ တိုးတက္ႏႈန္းမွာ (၂.၉) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေနအိမ္မ်ားအား ေျမႀကီး၊ သစ္၊ အုတ္ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ကရစ္ အစရွိ
သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တစ္ထပ္မွ ဆယ္ထပ္အထိ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ကြန္ကရစ္၊ သစ္သားႏွင့္ အုတ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ငလ်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစား၍ တည္ေဆာက္ထားမႈမွာ နည္းပါးလွ်က္ရွိပါသည္။
လူဦးေရႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ယေန႔ထက္ မ်ားစြာနည္းပါးသည့္ ကာလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
အနက္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူ႔အသက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားမွ
ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အသက္ ေသဆံုးမႈ မျဖစ္ေစေသာ္လည္း အေဆာက္
အအံုမ်ား ၿပိဳက်မႈႏွင့္ ခိုင္မာစြာ တြယ္ဆက္ထားျခင္း မရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပဳတ္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေသဆံုးမႈႏွင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက အဆိုပါ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈကို
ျပန္လည္ကုစားရန္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ (သို႔မဟုတ္) ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိ လူဦးေရ တိုး
တက္ႏႈန္း၊ အိမ္ရာအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာရန္ လိုအပ္ေနသည့္
အခ်ိန္တြင္ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး (၇.ဝ) သို႔မဟုတ္ (၇) ထက္ပိုသည့္ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက လူ႔အသက္ေသဆံုးမႈႏွင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းစနစ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား သိပ္သည္းဆကို မွ်တစြာ ျဖန္႔က်က္ေစျခင္းျဖင့္
လူဦးေရသိပ္သည္းမႈႏႈန္းထားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းရာ ေဒသမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်
ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ မူေဘာင္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ
ေရးဆြဲထားသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္ (၂ဝ၁၈)3 စသည္တို႔သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား
တို႔၏ လူေနမႈဘဝ သာယာဝေျပာေရးကို ျဖစ္ထြန္းရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားထိခိုက္မႈကို ဖယ္ရွားရန္ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိပါက ငလ်င္အပါအဝင္ အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းႏွင့္ မီးေဘး အစရွိသည့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမွာ နည္းပါးသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ငလ်င္မ်ား၏ သေဘာ
သဘာဝအရ မုန္တိုင္းႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ား မရွိေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း
ေကာင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက လူ႔အသက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈတို႔ကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈအား ေလ်ာ့
နည္းေစရန္အတြက္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထား
ရန္လည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။
ဤစီမံခ်က္သည္ လူ႔အသက္မ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းမူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲ
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁.၁။ ငလ်င္ အႏၲရာယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လႈပ္ရွားေနသည့္ ေတာင္-ေျမာက္ ေျမထုခ်ပ္မ်ား၏ ဆံုခ်က္ႏွင့္
အေရွ႕-အေနာက္ေျမထုခ်ပ္မ်ား၏ဆံုခ်က္တို႔ အျပန္အလွန္ထိစပ္ေနေသာ ငလ်င္ေၾကာအရရႈပ္ေထြးသည့္ ေနရာတြင္
တည္ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အင္ဒို-ျမန္မာ ေတာင္တန္းမ်ား၌လည္း အိႏၵိယႏွင့္ ယူေရးရွား ေျမလႊာခ်ပ္ႀကီးမ်ား တြန္းတိုက္
မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လႊာတြန္႔မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ကိုင္း၊ ေက်ာက္ၾကမ္း၊ ဖာပြန္ႏွင့္
ကေဘာ္စသည့္ ျပတ္ေရြ႕မ်ားႏွင့္အတူ အေရွ႕ဘက္ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ အေရွ႕-အေနာက္ တည္ရွိေနသည့္ ျပတ္ေရြ႕
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္-ေျမာက္သြယ္တန္းလ်က္ရွိသည့္
သက္ရွင္ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ ရန္ကုန္၊
မႏၲေလး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းတည္ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ျပင္းထန္သည့္ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး (၁၈၃၉)
ခုႏွစ္တြင္ အင္းဝေဒသ၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ျပင္းအားပမာဏ (၇.၅) အထက္ရွိသည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ (၄ဝဝ)ခန္႔ ေသဆံုးခဲ႔ၿပီး
ေစတီပုထိုးမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ အျခားေသေပ်ာက္မႈ အမ်ားဆံုး ငလ်င္မွာ (၁၉၃ဝ) ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခဲ႔သည့္ ျပင္းအား
ပမာဏ (၇.၃) အထက္ရွိသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၅၅ဝ)ခန္႔ (ပဲခူးတြင္ လူဦးေရ (၅ဝဝ) ဦး ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္
လူဦးေရ (၅ဝ) ဦး) ေသဆံုးခဲ့ကာ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါသည္။
မၾကာေသးမီ (၂ဝ၁၁) ခုႏွစ္၌ ရွမ္းျပည္နယ္အား ဗဟိုျပဳလႈပ္ခဲ့ေသာ ျပင္းအားပမာဏ (၆.၈) ရွိသည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္လည္း
စုစုေပါင္း လူ (၈ဝ) ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ႔ပါသည္။ (၂ဝ၁၂) ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ (၁ဝဝ) ခန္႔
အကြာ၌ လႈပ္ခဲ့သည့္ ျပင္းအားပမာဏ (၆.၈) ရွိသည့္ သပိတ္က်င္းငလ်င္ေၾကာင့္ လူ (၂၆) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေနအိမ္မ်ားႏွင့္
ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ႔ရပါသည္။ မ်ားမၾကာေသးမီ (၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးဝၿမိဳ႕အနီးတြင္ အင္အားပမာဏ (၆.၈)ျဖင့္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ (၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
အတြင္း အလားတူ ျပင္းအားပမာဏ (၆.၈) ရွိသည့္ ငလ်င္တစ္ခု မေကြးတိုင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အနီး လႈပ္ခဲ့သည့္အတြက္
ယင္းၿမိဳ႕အနီးရွိ

ေရွးေဟာင္းပုဂံၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ

ဘုရားေစတီမ်ားစြာ

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ႔ရပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ မွတ္တမ္းမ်ားအရ (၂ဝ၁၈) ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္လည္း ငလ်င္မ်ား ဆက္တိုက္လႈပ္ခတ္မႈကို
ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရၿပီး၊ ယခင္ႏွစ္ထက္ လႈပ္ခတ္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပတ္ေရြ႕မ်ားႏွင့္ ယခင္လႈပ္ခဲ့သည့္ ျပင္းအား ပမာဏ (၄) ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ငလ်င္မ်ား၏ ဗဟုိခ်က္
မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပံု - ၁။ ျပင္းအား ပမာဏ ၄ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခဲ့သည့္ တည္ေနရာျပေျမပံု
(ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္)
ငလ်င္၏ျပင္းအားပမာဏကို ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု သတ္မွတ္လ်က္ ရစ္ခ်္တာစေကး ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပင္းအားမွာ
ငလ်င္ဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသအလိုက္ ကြာျခားမႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ငလ်င္၏ ဗဟိုခ်က္ (ငလ်င္စတင္ရာေနရာ) ႏွင့္နီးပါက
ျပင္းအားမ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ေဝးပါက ျပင္းအားတန္ဖိုး နည္းမည္ျဖစ္သည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးထိခိုက္မႈ
အဆင့္ေပၚအေျခခံ၍ ငလ်င္၏ျပင္းထန္အားကို မာကယ္လီစေကးအသစ္ (Modified Mercalli Intensity) ျဖင့္
ေဖာ္ျပသည္။ မာကယ္လီစေကးအသစ္အား ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍
ေအာက္ပါ ဇယား(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား (၁) ငလ်င္ျပင္းထန္အား အဆင့္ခြဲျခားျခင္း
မာကယ္
လီစေကး
ထိခိုက္

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အလြန္

အနည္း

အတန္

အတန္

မ်ားျပား

အလြန္

အႀကီး

လံုးဝ

နည္း

ငယ္

အသင့္

အသင့္/

မ်ားျပား

အက်ယ္

ပ်က္စီး

ပ်က္စီးမႈ
ခန္႔မွန္း

မ်ားျပား

ပ်က္စီး

ခ်က္
လႈပ္ခတ္

မခံ

အား

အား

အနည္း

အတန္

မႈအတိုင္း

စားရ

ေပ်ာ့

ေပ်ာ့

ငယ္

အသင့္

အတာ

ျပင္းထန္

အလြန္

ဆိုးရြားစြာ

ၾကမ္း

ျပင္းထန္

ျပင္းထန္

ျပင္းထန္

ျပင္းထန္

ျပင္းထန္

တမ္း

မႈလြန္ကဲ

မႈလြန္ကဲ

မႈလြန္ကဲ
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ငလ်င္ပမာဏ ရစ္ခ်္တာစေကးႏွင့္ အဆိုပါငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေျခ
မ်ားအား ဇယား(၂) ငလ်င္ျပင္းအားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျချပဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခမ်ားမွာ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ အတိမ္အနက္၊ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားအကြာအေဝး၊ လူေနထူထပ္မႈ
ႏွင့္ အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစား စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။
ဇယား(၂) ငလ်င္ျပင္းအားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျချပဇယား
ငလ်င္ပမာဏ ရစ္ခ်္တာစေကး
၂ ေအာက္

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခ
မသိသာေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

၂ ႏွင့္ ၄ ၾကား

လူအခ်ိဳ႕သတိထားမိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၄ ႏွင့္ ၄.၉ ၾကား

လူတိုင္းလိုလို ခံစားမိေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၅ ႏွင့္ ၅.၉ ၾကား

ခိုင္ခံ့ေသာ အေဆာက္အအံုတြင္ပင္ မေျပာပေလာက္ေသာ ပ်က္စီးမႈေတြ႕ရ
ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၆ ႏွင့္ ၆.၉ ၾကား

ခိုင္ခံ့ေသာ

အေဆာက္အအံုတြင္ပင္

သိသာေသာပ်က္စီးမႈေတြ႕ရေသာ

အေျခအေန ျဖစ္သည္။
၇ ႏွင့္ ၇.၉ ၾကား

ခိုင္ခံ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဆိုးရြားေသာပ်က္စီးမႈ ေတြ႕ရေသာ
အေျခအေန ျဖစ္သည္။

၈ ႏွင့္အထက္

ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးၿပိဳက်မႈမ်ား ေတြ႕ရေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

အတိတ္ငလ်င္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ငလ်င္မ်ား၏ ေျမျပင္ငလ်င္လိႈင္းသြား အျမင့့္ဆံုးအရွိန္ (Peak Ground Acceleration – PGA) တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ မာကယ္လီစေကးတန္ဖိုးမ်ားေပၚ မူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအား အားနည္း
ဇုန္၊ အားလတ္ဇုန္၊ အားျပင္းဇုန္၊ ျပင္းထန္ဇုန္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားဇုန္ဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျပင္း
ထန္ဆံုး ငလ်င္ဒဏ္ခံရႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေဒသအား ဇုန္(၅) ပ်က္စီးမႈမ်ားဇုန္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး မာကယ္လီ
စေကးအသစ္အရ အတန္း (၉)ႏွင့္ ညီပါသည္။ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူးႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ဇုန္ (၂) အားလတ္ဇုန္ႏွင့္ ဇုန္ (၃) အားျပင္းဇုန္တို႔တြင္ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားလည္း ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါငလ်င္ဇုန္
မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံု (၂ဝ၁၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပံု - ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံု (၂ဝ၁၂) (ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ)
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၁.၂။

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္မ်ား

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားအား ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္
ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္
အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅) ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား
(၂ဝ၁၆)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေစေရး အမ်ိဳးသား အဆင့္မူေဘာင္
(၂ဝ၁၆)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂ဝ၁၇)တို႔ ပါဝင္ပါ
သည္။
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္သည္ ထိေရာက္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေရးဆိုင္ရာ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး၊ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
မည္သည္င
့ လ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ကမ
ုိ ဆို တုျ႔ံ ပန္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္မျႈ ပဳႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိပ
ု ါ စီမခ
ံ ်က္ လက္ေတြ႕
အသံုးခ်ႏိုင္ေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအျပင္ စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ
ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

၁.၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ရည္ရြယ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား (ဥပမာ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ဝန္းက်င္ရွိ ခ႐ိုင္
ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ သက္ရွင္ျပတ္ေရြ႕မ်ား အေပၚတြင္ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနသည့္အတြက္
အင္အားျပင္း ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္အား (၁၉၂၃)ခုႏွစ္၊ (၂ဝ၁၁)ခုႏွစ္
ႏွင့္ (၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္တို႔တြင္ လႈပ္ခဲ႔သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ားက သက္ေသခံ လ်က္ရွိပါသည္။ ငလ်င္ႀကီးမ်ားသည္
ေဒသႏွင့္ခ်ီသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေနအိမ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပ်က္စီးေစျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားကို ျပတ္ေတာက္ေစျခင္းႏွင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား
အားေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အင္အားျပင္းငလ်င္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚပါက တုံ႔ျပန္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္မလႈပ္မီ၊ လႈပ္ေနစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္။

(ခ)

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ပါက လူ႔အသက္မ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းအား
အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္
ဤစီမံခ်က္သည္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြကထ
္ ားရမည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားႏွင့္ ငလ်င္လပ
ႈ ၿ္ ပီးေနာက္ တု႔ျံ ပန္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာလုပင
္ န္းမ်ားအား သက္ဆင
ို ရ
္ ာဌာနဆိင
ု ရ
္ ာ
မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုက္နာ
က်င့္သံုးေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစီမံခ်က္အား လမ္းညႊန္အျဖစ္ အေျခခံထား၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲ
ႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္၊ လူ႔အသက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားအား မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္။

၁.၄။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား
ျပင္းထန္ေသာငလ်င္ ျဖစ္ပြားပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စသည့္
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္
လူအ
႔ သက္ဆးုံ ႐ႈးံ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လပ
ု င
္ န္းလည္ပတ္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နမႈမ်ားကို ႀကီးမားစြာထိခက
ုိ ေ
္ စမည္ဟု ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းယူဆထားပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကိုလည္း ဆိုးရြား
စြာထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း ျပင္ပ အကူအညီ
မ်ားလည္း ထပ္မံလိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တုံ႔ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္လည္း ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကိုလည္း ရယူရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ကို ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ငလ်င္မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္မွ စတင္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဤစီမံခ်က္တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္နည္း
လမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ဖ်က္ဆီးမႈစြမ္းအားျမင့္မားေသာ မည့္သည့္ငလ်င္ကိုမဆို ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္
မည့္ နည္းလမ္းအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေဒသမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္
တစ္ေလွ်ာက္တြင္တည္ရွိေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္အား ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲခဲ့
ပါသည္။
(က)

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္၏ အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔
သြားေစႏိုင္ျခင္း။

(ခ)

စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္

ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏို္င္ေျခ ျမင့္မားေသာေဒသမ်ား၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံး
ႏိုင္ေျခနည္းပါးေသာေဒသမ်ား၏ အေနအထားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္း။
(ဂ)

တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လြယ္ကူစြာ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပား
လာမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားသည္ ေနရာေဒသတစ္ခု၏ အေနအထား
အရ လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစျခင္း။

(ဃ)

အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ထားမႈမွာ အားနည္းေနျခင္း။

(င)

ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိမႈအားနည္းေနျခင္း။

(စ)

အေဆာက္အအံုမ်ား၏

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းျခင္း။

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔တြင္

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈအား
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၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပင္းထန္ေသာ
ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤစီမံခ်က္တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေရးဟူ၍ အဓိက အပိုင္း (၂) ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး။ ဤအပိုင္းတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ (သို႔မဟုတ္) အသက္မ်ား
အား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူထုတို႔မွ ငလ်င္ေဘး
အႏၲရာယ္အတြက္ ထိေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလည္း ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သဏၭာန္တူ
ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား စုေဆာင္း ျဖည့္
ဆည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္
လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
တုံ႔ျပန္ေရး။ ဤအပိုင္းတြင္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အမ်ိဳးသားသဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႔စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလည္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ (၂၄)နာရီအတြင္း၊ (၂၄)နာရီ မွ (၄၈)နာရီ
အတြင္း၊ (၄၈)နာရီမွ (၇၂)နာရီ အတြင္းႏွင့္ (၇၂)နာရီမွ (၇)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ
ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ကြ်မ္း
က်င္သူမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊

အနုပညာရွင္ အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအစရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး အတူတကြ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္တြင္ အေဆာက္အဦပိုင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစားေပးေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၃။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး

၃.၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အဓိကအႏၲရာယ္မ်ားမွာ ၿပိဳက်လဲက်လာသည့္ အပိုင္းအစမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပရိ
ေဘာဂမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ထား
ေသာ (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအသံုးျပဳေနရာမွ ထြက္လာသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ သဲရည္ေပ်ာ္ျခင္း စသည္တို႔ ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားစုမွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း
ႏိုင္ၿပီး ၄င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္း
လမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္
ပါသည္။
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ေဘး
အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈအား အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား
ျခင္းမွအစျပဳ၍ ငလ်င္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ သက္
ဆိုင္သည့္ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ငလ်င္ဆိုင္ရာ
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒီဇို္င္းေရးဆြဲေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအား
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမွတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုအား စုစည္း၍ ေနာင္တြင္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ ငလ်င္ေဘး
အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အသိေပးၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား စုေဆာင္းျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း
ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

၃.၁.၁။ ျပည္သူလူထု၏ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အသိပညာမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ နားလည္သိရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ငလ်င္ဆိုင္ရာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ Facebook အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္
ဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃.၁.၂။ အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးထိခိုက္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္
မ်ားအား ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ အစီအမံမ်ားအား ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ေလ့လာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း
စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံ ရႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသ
မ်ား၌ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိမႈအဆင့္
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သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်မွတ္ေပး
ျခင္းအား အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္
သည့္ ဒီဇိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္သည့္အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမထုခိုင္မာ သိပ္သည္းမႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေတာင္ေပၚေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအေလ့အထအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကြင္းျပင္
မ်ားႏွင့္ ပန္းျခံမ်ားအား အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသင့္ၿပီး ၄င္းတို႔အား သာမန္အခ်ိန္တြင္
ကစားကြင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ခိုလႈံရာစခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ထိအ
႔ု ျပင္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လပ
ႈ မ
္ ည္ဆပ
ို ါက တု႔ျံ ပန္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ လိုအပ္သည့္စီမံခ်က္မ်ားအား ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားၿပီး က႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္အား ေနာက္ဆက္တြဲ
(ခ) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က)

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း

(ခ)

လံုၿခံဳေရး

(ဂ)

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း

(ဃ)

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း

(င)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

(စ)

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

(ဆ)

ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း

(ဇ)

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း

(ဆ)

မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္း

၃.၁.၃။ အေရးေပၚ စီမံခ်က္မ်ား
စီမံခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
၄င္း ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစတင္၍ လွ်င္ျမန္စြာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးကို
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန/ဦးစီးဌာန အားလံုးသည္လည္း ၄င္းတို႔၏
ႏွစ္စဥ္ ရန္ပံုေငြမွ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု (ဥပမာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း) အား ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
(ဥပမာ - စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း၊ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္ျခင္း
စသည္) ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားပါက တုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လ်ာထား သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

၃.၁.၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ခံရႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကား
ျခင္းျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၃.၁.၅။ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရာတြင္ အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရဌာန အဆင့္ဆင့္အတြက္ ငလ်င္ေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္
ေဘးအႏၲရာယ္အပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ို ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲမႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င္သ
့ င္ၾကားေပး
ရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ရန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အသိ
ပညာမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ထံမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကိုျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝခ်ထားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရာ၌
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သာမက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ
တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္
ေလ့လာျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားအားလည္း ပို႔ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္တြင္
ပ်က္စီးသြားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ
မ်ားအား အထူးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ငလ်င္ျဖစ္ပါက မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္အား
သိရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ သဏၭာန္တူဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား
ႏွင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအား ပံုမွန္ေလ့က်င့္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္
ျခင္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍စီမံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃.၁.၆။ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းထားရွိျခင္း
ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝသည့္စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက
အေရးႀကီးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား ပ်က္စီးၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္မႈမွာလည္း ရပ္တန္႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေသာက္သံုးေရ၊ အစားအစာ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ တကိုယ္ရည္ အသံုးအေဆာင္
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းထားရွိရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ပုပ္သိုးမႈမရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ
သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေန႔စဥ္လိုအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုသိုေလွာင္ထားသင့္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
ခံရႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ လိုအပ္သည့္
ပစၥည္းမ်ားအား မိမိႏွင့္အတူေဆာင္ထားရန္ တိုက္တြန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အေရး
ေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား
အား အဆင္သင့္ရွိေနေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃.၁.၇။ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တို႔တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သ႑ာန္တူ ဇာတ္တိုက္
ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားအား စမ္းသပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား
အား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းၿပီးေနာက္ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားအား ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ျပင္ဆင္သြားရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
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၃.၁.၈။ ေနအိမ္/႐ံုးမ်ားအတြင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၏ (၃ဝ-၅ဝ) ရာခိုင္
ႏႈန္းမွာ ၿပိဳလဲက်လာေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ အျခားေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ား လူမ်ားအေပၚသို႔ ပိမိျခင္း
(သို႔မဟုတ္) အဆိုပါပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာဆင္းက်လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ငလ်င္လႈပ္ၿပီး ေနာက္
ဆက္တြဲ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ မွန္မ်ားလြင့္စင္ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံခါးေပါက္မ်ားတြင္ ပရိေဘာဂ
ပစၥည္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် ေနရာခ်ထားျခင္း၊ အေရးေပၚ
ထြက္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား အား ရွင္းလင္းထားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ တီဗီမ်ားအား စားပြဲႏွင့္နံရံမ်ားတြင္ ခိုင္မာစြာ
တြဲဆက္ထားျခင္း၊ ၿပိဳက်ကြဲက် လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား စင္မ်ားျဖင့္ထားရွိျခင္း စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ထားရ
ပါမည္။ ဂတ္စ္မီးဖိုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ မိန္းခလုတ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ပိတ္ရမည္ကို ေလ့လာထားျခင္း ငလ်င္လႈပ္ၿပီး
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္

မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား၊

မီးသတိေပးစနစ္မ်ားႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးပါက လွ်ပ္စီးကြန္ယက္ကို ျဖတ္ေပးသည့္ အိမ္သံုး/႐ံုးသံုး လွ်ပ္စီးျဖတ္ကိရိယာမ်ား
ကို တပ္ဆင္ထားရပါမည္။
၃.၁.၉။ ေနအိမ္/႐ံုးမ်ားျပင္ပ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း ေဘးလြတ္ရာသို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္/႐ံုးမ်ား၏
ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကို သိရွိထားရန္ႏွင့္ မိမိေနထိုင္ရာရပ္ရြာေဒသအေပၚ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္
ႏိုင္မႈအဆင့္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ေနရာႏွင့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား စစ္ေဆးထားရန္ႏွင့္ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း ႀကိဳတင္သြားေရာက္ ေလ့လာထားရန္
လိုအပ္ပါသည္။

၃.၁.၁ဝ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ငလ်င္ (သို႔မ
ဟုတ္) အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိေစ
ရန္အတြက္ ရပ္ရြာအတြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ သဏၭာန္တူဇာတ္တိုက္
ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈကို ေဆြးေႏြးရန္
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စုေဝးရာေနရာမ်ား သတ္
မွတ္ျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အကူအညီလိုအပ္မည့္သူမ်ားအား သိရွိထားျခင္း၊ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္တန္း
မ်ား ပို႔ခ်ျခင္းစသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမွ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။

၃.၂။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ညႇိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဤအပိုင္းတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္မေနေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ပုဂၢလိကက႑၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ
မ်ားအသင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္
စစ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၃.၂.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အစီအမံမ်ား/စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၃) အရ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝလ်ာထားရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ၌
အဆိုပါ လ်ာထားရန္ပံုေငြမ်ားအား အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခု က်ေရာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး/အာမခံစနစ္မ်ား စသည့္ အျခား
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ႀကိဳတင္သေဘာတူ စီစဥ္ထားရွိရပါမည္။ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္
လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ခြဲေဝအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ႏွစ္အလိုက္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ငလ်င္အပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ထားမႈရွိေစေရး စိစစ္သြားရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသည္ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္
ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၏ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္အစီအစဥ္ (အထူးသျဖင့္ ငလ်င္၊ မီးေဘးအတြက္) ေရး
ဆြဲထားရန္ႏွင့္ ေနာင္ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ သဏၭာန္တူဇာတ္တိုက္
ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက သက္
ဆိုင္ရာပညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္
သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအား သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား
အား စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမငလ်င္တု႔ံျပန္မႈ သဏၭာန္တူေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္
တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္။
ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္မည္ဆိုပါက အလြယ္တကူရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို
လည္း သိရွိမွ်ေဝထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အစပိုင္းတြင္ ငလ်င္
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ရရွိႏိုင္သည့္ ငလ်င္ေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေျမယာအသံုး
ခ်မႈ စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား၊ အႀကီးစားစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စာရင္းႏွင့္ ငလ်င္
ေဘးအႏၲရာယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား စာရင္းကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
အဆိုပါစာရင္းမ်ားအား အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား နည္းစနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန
မ်ားအေနျဖင့္

ငလ်င္ဆိုင္ရာ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊

အရင္းအျမစ္မ်ား

စုေဆာင္းထားႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားထံ တင္ျပသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ပ်က္
စီးထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ဆိုပါက တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈယာယီဗဟိုဌာနခြဲအား ေစလႊတ္ရန္အတြက္ အဆိုပါဌာနခြဲအား ႀကိဳတင္ ဖြဲ႕စည္းထားရပါ
မည္။
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၃.၂.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း၍ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္ရပါမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ ဦးစီးဌာန
မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ၄င္းတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္အလိုက္စီမံခ်က္မ်ား
တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစီးဌာန
တစ္ခုခ်င္းစီ၌လည္း ငလ်င္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ထားရန္၊
သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္) ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဇာတ္
တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအားသံုးသပ္၍ လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ
သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို သိရွိၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ား
ရွိပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေနမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဥကၠ႒မ်ားထံသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံပါမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕
မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔အပါအဝင္
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါမည္။

၃.၂.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္

ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

(DRR

Working Group) ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
DRR Working Group ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ အစုိးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို အစဥ္တစ္စိုက္ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္တြင္
ပါဝင္သည့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ DRR Working Group အေနျဖင့္ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏
ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အစိုးရအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိကေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားသာမက အျခားအေၾကာင္း အရာမ်ားလည္း
ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။
(က) ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈ အေျခအေနတို႔ကို သိရွိနားလည္ ထားျခင္းႏွင့္
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအား မွ်ေဝထားျခင္း၊
(ခ)

DRR Working Group အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႐ံုးစိုက္ရာေနရာ၊ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန/ဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားစာရင္း
ျပဳစုထားျခင္း၊

(ဂ)

ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ အစားအေသာက္၊
ေန႔စဥ္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အမိုးအကာမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔အား အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရရွိႏိုင္မႈစာရင္းအား ျပဳစုထားျခင္း၊
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(ဃ) ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(င)

မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ စသည့္
တို႔အား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊

(စ)

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း၊

(ဆ) မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔၌ အစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း (ဥပမာ ဥပေဒ
မ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္၊ ငလ်င္ ေဘးဒဏ္
ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ)
(ဇ)

ဌာနဆုိင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ငလ်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားအား သင္တန္း
ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ၄င္းတို႔ပါဝင္သည့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားႏွင့္ က႑
မ်ားအၾကား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊

(စ်)

အေရးေပၚတုျ႔ံ ပန္ေရးအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္စာြ တုျ႔ံ ပန္ႏင
ုိ မ
္ စ
ႈ မ
ြ း္ ရည္ကုိ ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း(ေဒသအဆင္ႏ
့ င
ွ ့္ ကမာၻလးုံ
ဆိုင္ရာအဆင့္)

DRR Working Group မွ တာဝန္ခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ စီမံခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီထံသို႔ သတင္းေပးပို႔သည့္ တာဝန္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အဆိုပါ တာဝန္ခံ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္အကဲ
ျဖတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို ရ
္ န္အတြက္ ေစာင္ၾ့ ကည္ထ
့ န
ိ း္ သိမး္ ေရးနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္မရ
ႈ ေ
ိွ နေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃.၂.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကြန္ယက္ (Myanmar Private Sector Disaster Management Network, MPD-Network) အေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား
မိမိတို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ MPD-Network အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား တာဝန္ခံအျဖစ္ေရြးခ်ယ္၍ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မွ
၄င္းတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ား သာမက
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
(က) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ခ)

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဂ)

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားထံသို႔ ငလ်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသိေပးျဖန္႔ေဝျခင္း၊
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(ဃ) ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊
(စ)

ငလ်င္ေဘးဒဏ္ ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ငလ်င္
ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊

ထိအ
႔ု ျပင္ ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑အေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေဘးလြတရ
္ ာသိ႔ု ေရႊ႕ေျပာင္း
မည့္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားစဥ္ လိုက္နာေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နားလည္သိရွိမွႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားကို
ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ကူညီေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား စက္ပစၥည္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားၿပီး အဆိုပါ စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီထံသို႔
မွ်ေဝထားပါမည္။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည္ေ
့ ဒသသိ႔ု ပုဂလ
ၢ က
ိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဆိပ
ု ါစက္ပစၥည္းမ်ား
အား အခ်ိန္မီပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ (သို႔မဟုတ္) သီးျခား
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားရပါမည္။

၃.၂.၅။ အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မည္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္အတြကျ္ ဖစ္ေစ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြငသ
္ ာမက တုျ႔ံ ပန္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း တပ္မေတာ္၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ နားလည္သိရွိေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္
ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရပါ
မည္။
(က) ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး
(ၾကည္း) အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အဖြဲ႕/ဌာနအား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
(ခ)

အရပ္သားမ်ားအတြက္ က်င္းပသည္ေ
့ ဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခက
ုိ ဆ
္ းုံ ႐ႈးံ ႏိင
ု ေ
္ ျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဂ)

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

အဆင့္အသီးသီးတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

သဏၭာန္တူ

ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္

တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ဥပမာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊
ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း စသည္)
(ဃ) အႀကီးစားစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အနံ႔ခံေခြး အစရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ အရင္း
အျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊
(င)

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္း၊
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(စ)

တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားအား သိရွိေစ
ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊

(ဆ) တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္
လူအင္အား၊ စက္ယႏၲရား၊ စက္သံုးဆီ၊ စားေရရိကၡာစသည္တို႔အား ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ စုေဆာင္းျခင္း၊
(ဇ)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား၊ ျပသနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ႀကိဳတင္
တြက္ဆ၍ လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္
ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္း၊

၃.၂.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ အမ်ားဆံုး ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုး ထိခိုက္ခံစားရသည့္ လူထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ
ရွိေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းေဒသ၏ ေျမပံုမ်ားအပါအဝင္ ၄င္းတို႔၏ ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္း
မစတင္မီ ႀကိဳတင္ တင္ျပရပါမည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ မွ်ေဝထား
ရပါမည္။
၃.၂.၇။ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆိုပါ အကူ
အညီမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္ေပးျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းရပ္
မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကို
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလ်က္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ ဝန္းက်င္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနရွိ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခဲြမႈဗဟိုဌာနႏွင့္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာနတို႔သည္ AHA centre ႏွင့္ Sentinal Asia စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ငလ်င္အႏၲရာယ္ျပေျမပံုႏွင့္
အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအပါအဝင္
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ငလ်င္
ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလည္း အဆိုပါ
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃.၂.၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌
၄င္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပး
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ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ ၄င္းတို႔၏အကူအညီမွာ သင္တန္းေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစလႊတ္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃.၃။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအား ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ
စီမံကိန္းေဒသတစ္ခုအတြင္း တူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္အ
့ ျပင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိလ
ု ည္း ထိေရာက္စာြ အသံးု ခ်ႏုင
ိ မ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီ၏ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါစာရင္းတြင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္
ငလ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏိုင္
မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဒသတြင္ ငလ်င္လႈပ္ပါက ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

32

၄။ တံု႔ျပန္ေရး

အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ လူအမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ
ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရေပးေဝေရးစနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ား စသည့္ အေျခခံ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မီးေဘးႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ားစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄.၁။ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးပါက အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ား၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ စြန္႔ခြာရန္
လိုအပ္ေသာ္လည္း သြားလာရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား၊ မွန္ႏွင့္အျခားေသာ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္
ဒဏ္ရာ ရရွိေနသူမ်ားစသည္တို႔အား အေရးေပၚ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေဒသခံမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ခိုလႈံရာ
ေနရာမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ အျခား
အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ မလံုေလာက္ပါက ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား အျခား
ေဒသသို႔ အခ်ိန္မီ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားေနရာတြင္ အျခားနည္းလမ္း
မ်ား အစားထိုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အပ်က္အစီးမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
လံုေလာက္မႈမရွိပါက ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းထားသည့္အတိုင္း အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္၏
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။

၄.၂။ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ေၾကညာရန္လိုအပ္သည့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ေဘးဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊
တပ္မေတာ္၊ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏို္င္ငံမ်ားအသင္း စသည္တို႔ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး၊
အနီးနားပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား (သို႔မဟုတ္) လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္
အရင္းအျမစ္ အကူအညီမ်ားျဖင့္လည္း အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး
မျဖစ္ေစရန္၊ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္
တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရးႀကီးပါသည္။
၄.၂.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစီအမံမ်ား/ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
တု႔ျံပန္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဒသမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ရန္
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ က႑အလိုက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။ တု႔ံျပန္ေရး
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈရွိေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အခ်င္းခ်င္းမွ
လိုအပ္သည္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ညႇိႏိႈင္း၍ အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳစုကာ အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒သို႔ တင္ျပပါမည္။

၄.၂.၂။ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္
ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သို႔ ေစလႊတ္ထားသည့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားအား ပံ့ပိုး ကူညီ
မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသမွ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ေဆာင္
ရြက္မႈ မျပဳခင္အထိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္မႈ
ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ
ထံသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေတာင္းခံပါမည္။ ထို႔ျပင္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အျခား လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္
မွတ္ႏိုင္ရန္စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၄.၂.၃။

ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕ (Humanitarian
Country Team) ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္ (လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ
ညႇိႏွႈိင္းေရးမွဴး) (သို႔မဟုတ္) ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေစလႊတ္၍ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကနဦးပ်က္စီး
မႈႏွင့္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္သည့္ အကူအညီ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕တြြင္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားအား ႀကိဳတင္လ်ာထားၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္
အဆိုပါအရင္း အျမစ္မ်ားအား ခြဲေဝအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄.၂.၄။ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဘးသင့္သူမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ေလယာဥ္မ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္လႊင့္
ရန္ လည္းေကာင္း၊ အပ်က္အစီးမ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား
ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ အႀကီးစား ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစသည့္ တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္
သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပုဂၢလိကက႑မွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းေထာက္ပံ့မႈ
ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း
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မရွိပါက အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။
၄.၂.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားသည္ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္လ်က္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မွ
၄င္းတို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္

နီးကပ္စြာ

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံ အသိေပးတင္ျပသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပလာသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၄.၂.၆။ ႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အင္အားျပင္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိအေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရန္အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္
ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (သို႔မဟုတ္) AHA Centre ႏွင့္ အဓိက ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမႈ
ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ
တစ္ဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ တုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေစတနာအေလ်ာက္ အကူအညီေပးအပ္လိုသည့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္းကြ်မ္းက်င္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ေပးအပ္လို
သည့္ အကူအညီကို AHA Centre မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္
အခါ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ေဘးသင့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးကုသရန္
ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ထြက္ခြာရန္ လိုအပ္ပါက

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းလ်က္ လိုအပ္သည္မ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
၄.၂.၇။ အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဘူဒိုဇာ၊ ဝန္ခ်ီစက္အစရွိသည့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အပ်က္အစီးမ်ားရွင္းလင္းရာတြင္ လိုအပ္
မည့္ အႀကီးစားစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အဆိုပါ စက္ပစၥည္းမ်ားအား ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္သူမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တု႔ံျပန္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ၄င္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္မူ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
၄.၂.၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဖြ႔ဲစည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္လိုေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး၊
အဖြ႕ဲ ႐ံးု ၊ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐းုံ မ်ားမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ေျခစိက
ု ္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသံ႐းုံ မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္လာပါက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္
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့ံ ည
ူ မ
ီ မ
ႈ ်ားအား သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
ေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ ေဘးသင့္သူမ်ားထံ
သို႔ ေပးပို႔ၿပီး အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းထားရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၄.၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္စတင္ က်ေရာက္ခ်ိန္မွစတင္၍ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီမႈ မရွိေစရန္ႏွင့္
ေဘးသင့္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးသည္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ သီးျခား လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို လိုအပ္ပါက ေန႔စဥ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား
၏ ဥကၠ႒မ်ားမွ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္
ေဒသမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။
အေရးေပၚတု႔ံျပန္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ (၇၂) နာရီ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္တြင္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီတစ္ခုစီမွ ဥကၠ႒မ်ား၏ ဦးေဆာင္မွႈျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အသီးသီးအေနျဖင့္လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအား အသင့္ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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၅။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္
ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအား အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္
စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲျခင္း စနစ္တစ္ရပ္အား ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားသင္ပ
့ ါသည္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာ၌
အသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္း
သိမ္းျခင္းမ်ားအား ေအာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ယင္းအခ်က္မ်ားအား တုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ
အားလံုးမွ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၅.၁။ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသာမက အျခား
အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
(က) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဥပေဒအရ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈအေျခအေန၊
(ခ)

ေဘးသင့္ေဒသ၏တည္ေနရာ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ေစလႊတ္ထားသည့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္
ရြက္ေနသူမ်ား အေရအတြက္၊

(ဂ)

ငလ်င္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသႏွင့္ ငလ်င္ျပင္းအား ပမာဏအား ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမပံု၊

(ဃ) လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (တစ္ဦးခ်င္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈ၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ကိုယ္တိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
လာသူမ်ား၊ ထိခိုက္မႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈအပါအဝင္) ႏွင့္ အထူးအကူအညီမ်ား လိုအပ္သည့္
လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊
(င)

ေဘးလြတ္ရာသ္ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္
ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား အပါအဝင္စသည့္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား)၊

(စ)

စက္ကိရိယာမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ ေပးပို႔လာမည့္ အကူအညီမ်ားအား ေတာင္းခံမႈ၊

(ဆ) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဇ)

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ဆည္က်ိဳးေပါက္
ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းအစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈ အေျခအေန၊

(စ်)

အေရးႀကီးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊
ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးမႈအေျခအေန၊

(ည) တု႔ံျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္း
မာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊
(ဋ)

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၊ ကြင္းျပင္က်ယ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေန၊

(ဌ)

ေနအိမ္မ်ား၊ ယာယီအိမ္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္ ရရွိမည့္အေျခအေန၊ အစားအေသာက္ ျဖန္႔
ေဝျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (ေရ၊ အဝတ္အစား) ျဖန္႔ေဝမည့္ အခ်ိန္ဇယား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္
ပတ္သတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊
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(ၮ)

စီးပြားေရးကို အဓိက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု
မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊

၅.၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာအား သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦး
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေမးခြန္းလႊာအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေမးခြန္မ်ား ပါဝင္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီအသီးသီးမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ကနဦးေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္း
ေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စုေဆာင္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ က႑ရပ္အလိုက္ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီအသီးသီးမွ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအား အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အတြင္း
ေရးမွဴး႐ံုးမွ အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအားျပင္ဆင္ၿပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။ အေျခ
အေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာသည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈပမာဏႏွင့္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားအား
သိရွိေစရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္ျပဳစုထားသည့္ အစီရင္ခံစာပံုစံျဖင့္ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံမွ
အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေနာက္ အဆိုပါတရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစႏိုင္ရန္ သတင္း
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရပါမည္။ တု႔ံုျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလ
အတြင္း ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္ငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ရပါမည္။
ျပည္တြင္းမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လည္း
ေကာင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူထံသို႔ မတူညီသည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွ အတည္ျပဳ
ထားျခင္းမရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သတင္းမွား
ျဖန္႔ေဝသူအား ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
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၆။ စီမံခန္႔ခြဲမွႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား အဆိုပါစနစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအရ ေဘးသင့္ေဒသရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ျဖင့္ ခြဲေဝသံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆.၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ ငလ်င္အပါအဝင္ ေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲျပဳစုၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ
ဌာန/ဦးစီးဌာနအလိုက္ စီမံထားရွိမႈမ်ား၊ မိမိတို႔ဌာန/ဦးစီးဌာနအလိုက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ လိုအပ္မည့္အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာ ျပဳစုထားေသာစာရင္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ငလ်င္သဏၭာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္အား
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္
တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္အားလည္း အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပရပါမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း အလားတူ
စီမံခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အသီးသီးသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္
သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအား အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၆.၂။ အရင္းအျမစ္မ်ား
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ စာရင္းျပဳစုထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီထံသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ျဖည့္စြက္
ျပင္ဆင္ျခင္း၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားစသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အရင္း
အျမစ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
(က) ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း။

မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ယာယီခိုလႈံရာေနရာမ်ား၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အျခားလိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား။
(ခ)

လံုၿခံဳေရး။ ေဘးသင့္သူမ်ားႏွင့္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား လံုၿခံဳေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
မ်ားေပးမည့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား။

(ဂ)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း။ အေရးေပၚတု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊ ေဘးကင္းရာသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ႏွင့္
ေဆးဝါးႏွင့္ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္
မ်ား၊ စက္သံုးဆီမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္းမ်ား၊ အပ်က္အစီးမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊
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သယ္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔အတြက္ အႀကီးစား စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ၄င္းပစၥည္း ကိရိယာမ်ားအား
အသံုးျပဳေမာင္းႏွင္သူမ်ား။
(ဃ) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း။ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ကိရိယာမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဝါး
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အႀကံေပးမည့္သူမ်ား။
(င)

အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားပါက ခ်က္ခ်င္းအစားထိုး အသံုးျပဳႏိုင္မည့္
စနစ္မ်ား (ဥပမာ-ဆိုလာစြမ္းအင္သံုးစနစ္မ်ား)၊

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသတြင္ အေရးေပၚ

တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ႏွင့္ ေရေပးေဝေရးစနစ္စသည္တို႔ ပ်က္ဆီးသြားပါက ျပန္လည္ ျပဳျပင္မည့္ အဖြဲ႕မ်ား။
(စ)

အျခား။ အေဆာက္အအံု ႀကံ႕ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိ/
မရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမည့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ေသဆံုးသူ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို
စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား။

(ဆ) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကး
ရန္ပံုေငြမ်ား၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား။
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုျံ႔ ပန္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ လိအ
ု ပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လံေ
ု လာက္မႈ
မရွိပါက ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္း၍ ရယူအသံုးျပဳရ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆.၃။ ရန္ပံုေငြ
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ အျခား
ေသာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား
အပါအဝင္ အျခားရန္ပံုေငြ ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက ျပည္ေထာင္စု
ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ လွဴဒါန္းေငြမ်ားမွ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

၆.၃.၁။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြ
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၃) အရ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသည္ သဘာဝ ေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ရန္ပံုေငြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ရန္ပံုေငြမွ
ခြဲေဝရရွိမႈမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လွဴဒါန္းမႈ
မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္
လည္း အလားတူရန္ပံုေငြ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ထူေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ငလ်င္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက
အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားအား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ သက္
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ထုတ္ယူ၊ ျဖန္႔ေဝသံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္
ရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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၆.၃.၂။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးေပၚအေျခအေန တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုိရန္ပံုေငြ
ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆိုျပဳလႊာတင္ျပမႈအေပၚမူတည္ၿပီး
ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ အေရးေပၚအေျခအေန တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဗဟိုရန္ပံုေငြ (Central Emergency Response Fund-CERF) အား ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ
ရန္ပံုေငြအား ေသာက္သံုးေရ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ခိုလံႈရာေနရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ အပ်က္အစီးမ်ား ရွင္းလင္း
ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (႐ံုးခ်ဳပ္)၏ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္
တုံ႔ျပန္ေရးယူနစ္မွတစ္ဆင့္ အဆိုျပဳလႊာတင္၍ ရန္ပံုေငြမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
၆.၃.၃။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္အေရးေပၚစီမံခ်က္
ႏွစ္အလိုက္အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္မႈမရွိေသာ္လည္း
အမ်ားအားျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုက်ေရာက္ပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြဲ
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕တြင္ အစိုးရအား ေထာက္ပံ့
ေပးရန္အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆိုပါ
ပစၥည္းမ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီးမားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳရပါက
ထပ္မံလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ခြဲေဝအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၆.၃.၄။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ား
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမျပဳမီ အကူအညီေပး
အပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိလိုၾကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚ
လိုအပ္ခ်က္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္၊
ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အေျခအေန၊ အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်ိန္အထိ အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးထား
မႈႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အကူအညီေပးအပ္ရန္
လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ေနရာ၊ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာကို သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔သို႔ ေပးပို႔သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔သည္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ
အေျခအေနႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္မႈမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္
မ်ားသို႔ အသိေပးလ်က္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္
ေပးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ႏို္င္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်ုက္ျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရး ကတိကဝတ္ျပဳသည့္
ညီလာခံ (Pledging Conference) အား က်င္းပရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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၆.၃.၅။ ပုဂၢလိက က႑မွ အလွဴေငြမ်ား
ပုဂၢလိကက႑သည္ တု႔ံျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။
အဆိပ
ု ါကူညမ
ီ မ
ႈ ်ား လိအ
ု ပ္လ်က္ရသ
ိွ ည့္ လုပင
္ န္းေကာ္မတီမ်ားသု႔ိ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ျဖင့္ တိက
ု ႐
္ က
ုိ ္
ေပးပို႔ၿပီး၊ ေငြေၾကးကူညီမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔
ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္
အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။
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၇။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အား ခ်က္ခ်င္းတု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ျပည္သူလူထု၏အသက္မ်ားအား ကယ္တင္ေရး၊ ေဘးသင့္
သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာေစေရးတို႔ကို
ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္
ရြက္မႈအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးမႈ၊ ျပည္သူလူထုထံ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသ၏စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္
မႈအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ငလ်င္ေဘးဒဏ္မွ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ခ်ီၾကာျမင့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူထု၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ စတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
တုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းလဲရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအေျခ
အေနမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
(က) ငလ်င္၏ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ပါက မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အဆံုးသတ္ျခင္း၊
(ခ)

ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးျခင္း၊

(ဂ)

တု႔ံျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ထားသည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ေဝမႈ ၿပီးဆံုးျခင္း၊

(ဃ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း လည္ပတ္မႈမ်ား တည္ၿငိမ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး
စခန္းရွိ လူဦးေရမွာ ေန႔စဥ္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊
(င)

ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ားလႈပ္ခတ္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ နည္းပါးလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္
မ်ားေၾကာင့္ လူႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈအဆင့္ အနည္းဆံုးအဆင့္အထိ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊

(စ)

အမ်ားျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊

(ဆ) ေဘးသင့္ေဒသရွိ အကူအညီေပးေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိျခင္း၊
အဆိုပါ အေျခအေနတြင္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား အဆင့္တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စဥ္းစားျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို (၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္
အတိုင္း အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္နားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးျဖစ္ေပၚသည့္အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ
ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား။

က။ အေရးေပၚအေျခအေန အဆင့္(၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
•

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအဖြ႕ဲ မွလည္းေကာင္း၊ မိးု ေလဝသႏွငဇ
့္ လေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဥးီ စီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာနမွလည္းေကာင္း၊ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္
လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း အင္အားျပင္း ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကနဦး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး
မႈသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ို ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ ႈ နည္းဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားအဆင္မ
့ ွ စီမံ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္လအ
ို ပ္သည့္
အေရးေပၚအေျခအေန အဆင့္(၁) ဟု ယူဆရန္ရွိပါက အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါမည္။

•

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ေသာေဒသ၏
အုပခ
္ ်ဳပ္မအ
ႈ ာဏာပိင
ု ္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ေ
ႈ ကာ္မတီဥကၠ႒ (ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ)္ အတြငး္ ေရးမွဴး
ထံမွ ရႏိုင္သမွ် အေရးေပၚအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္း၍ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔ထံသုိ႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

•

ထပ္မံရရွိေသာပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ကနဦးသတင္းမ်ားအရ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၃၁) အရ အမ်ိဳးသားအဆင့္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါက
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမွ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဒုတိယ
ဥကၠ႒ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔ထံသုိ႔ အေရးေပၚအေျခအေန အဆင့္ (၁) ဟု အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေရး တင္ျပပါမည္။

•

အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒(၂)/အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ

ဥကၠ႒/ဒုတိယသမၼတ (၂) ထံသို႔ အေရးေပၚအေျခအေန အဆင့္ (၁) ဟု အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပပါမည္။
•

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒/ဒုတိယသမၼတ (၂) မွ အေရးေပၚအေျခအေန
အဆင့္(၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အတည္ျပဳပါက လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအသီးသီး
ကို အခန္း(ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ။ ဒုတိယသမၼတ (၂) / အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
•

သဘဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ို ရ
္ ာစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ဥ
ႈ ပေဒ ပုဒမ
္ (၁၁) အရ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေအာက္ပါထူးျခားသည့အ
္ ေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ေပၚပါက အဆိပ
ု ါေဒသအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာႏိင
ု ရ
္ န္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္
သမၼတထံသို႔ ေဆာလ်င္စြာတင္ျပပါမည္□□ လူႏွင့္တိရစာၦန္ အမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း။
□□ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီး
ဆံုး႐ံႈးျခင္း။
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□□ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအပါအဝင္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း။
□□ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးေစျခင္း။
□□ ေဘးသင့္ေဒသ၏ အေျခအေနသည္ မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အခက္အခဲရွိျခင္း။

•

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ေၾကညာမည့္ နယ္ေျမေဒသအပိုင္းအျခားကို တင္ျပပါမည္။

•

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသအျဖစ္ ေၾကညာမႈတည္ျမဲခ်ိန္မွာ ကနဦးေၾကညာခ်ိန္မွ (၂)လ အထိ
ျဖစ္သည္။

•

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌသည္ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္
ရပ္လံုးအေပၚ တာဝန္ယူညႊန္ၾကားသူ (central commander) ျဖစ္ပါသည္။

•

အေရးေပၚအေျခအေနအဆင့္ (၁) ဟု အတည္ျပဳသတ္မွတ္ၿပီးသည္နွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ခ်က္ခ်င္းေခၚယူရပါမည္။

•

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ငလ်င္၏ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား(ရႏိုင္သမွ်)အေပၚ
မူတည္၍ ေဘးအႏၲရာယ္တု႔ံျပန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းသတ္မွတ္ပါမည္။

•

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရေသာေဒသသို႔

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒

ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥကၠ႒မွ တာဝန္ေပးအပ္သူေသာ္လည္းေကာင္း (၂၄)နာရီအတြင္း ကြင္းဆင္းသြား
ေရာက္ရပါမည္။
•

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ
အကူအညီေတာင္းခံရန္၊ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚၿပီး (၅) ရက္မွ (၇)ရက္အတြင္း Flash Appeal တင္သြင္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ညႊန္ၾကား တာဝန္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဂ။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
•

အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ (Spoke Person)
ျဖစ္ပါသည္။

•

လုပ္ငန္းေကာ္မတီအားလံုးသည္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Disaster Management Center – DMC)
တြင္ (၂၄) နာရီ႐ံုးခန္းဖြင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပါမည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ေဘးအႏၲရာယ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန၏ ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္သူ (Head of DMC Office) ျဖစ္ပါသည္။

•

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Emergency Operation Center – EOC) သည္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာနႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ငန္း ေဆာင္
ရြက္ေစပါမည္။

•

(အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ေ
ႈ ကာ္မတီအတြငး္ ေရးမွဴး႐ံးု ၏ လုပင
္ န္းတာဝန္မ်ား၏ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
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ဃ။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အသီးသီး၏ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ား
ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဥကၠ႒

အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊ မွဴး႐ံုး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ၁-၁

အမ်ိဳးသား

ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ေကာ္မတီသည္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔

ဒုတိယဥကၠ႒

ခြဲမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏

ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး
ဌာန။

ဝန္ႀကီး၊

လံုျခဳေရးႏွင့္နယ္စပ္

အျမဲတမ္းအတြငး္ ဝန္၊ ကာကြယ္
ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၃)

၁-၁-၁

၁-၁-၂
၁-၁-၃

အျမဲတမ္း

အတြင္းဝန္၊

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးမ်ား၏

ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ

ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔

အစီရင္ခံျခင္း၊

သံုးသပ္ျခင္းမ်ားအား

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၁-၁-၄

ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန အခ်က္
အလက္မ်ားကို အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (EOC)

ပို႔

ႏွင့္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ

ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္း

ဝန္ႀကီးဌာန။

(၇)

အစည္းအေဝးမ်ားအားေခၚယူရန္

ခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အျခား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ စိုက္ပ်ိဳး
ဝန္ႀကီးဌာန။

(၆)

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒မွ

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို စီစဥ္ပါမည္။

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ နယ္စပ္

ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
(၅)

ထမ္း

ၾကားပါမည္။

ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန။
(၄)

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ညႊန္ၾကားလာပါက အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအား အေၾကာင္း

ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန။
(၂)

စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရမည္-

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီမွ ရယူပါမည္။

အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္၊ စီးပြား ၁-၁-၅
ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္

အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ Situation Report ကို သင့္

ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈေကာ္မတီသို႔တင္ျပပါမည္။

အျမဲတမ္း အတြငး္ ဝန္၊ လူမဝ
ႈ န္ ၁-၁-၆
ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္
လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး
ဌာန။

၁-၁-၇

ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ျပဳစု၍ အမ်ိဳးသား သဘာဝ
အဆိုပါ Situation report အား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္း
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။
လုပ္ငန္းေကာ္မတီအားလံုး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ သိရွိႏိုင္ရန္
တင္ျပပါမည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
(၈)

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ စီမံကိန္း အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Emergency Operation Cenႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၉)

(၁ဝ)

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ter) ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

(၁)ဦး၊ ၁-၂
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၁-၂-၁

ခ်ဳပ္႐ံုး။

အင္အားျပင္းငလ်င္ျဖစ္ေပၚမႈကို သိလွ်င္သိခ်င္း ေဘးသင့္ေဒသရွိ
ေဒသအာဏာပိုင္ (သို႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ သတင္းအခ်က္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၁)ဦး၊
စာရင္းစစ္

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး/ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာနႏွင့္ တြဲဖက္

ျဖစ္ပါသည္-

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၁)ဦး၊

ျပည္ေထာင္စု

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

Operation Center) ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း

ဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၂)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာန (Emergency

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၁) ဦး၊
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၁၁)

အမ်ိဳးသား

အလက္မ်ားအား ရယူပါမည္။
၁-၂-၂

ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား ျဖစ္
ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္

အတြင္းေရးမွဴး

မူလေျမငလ်င္

ဗဟိုခ်က္တည္ေနရာ၊

ေဇာက္အနက္၊ ၄င္းေဒသပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ရွိ လူဦးေရ၊ အိုးအိမ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေဘးအႏၲ ရာယ္ ဆို င္ ရာစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ဦး စီး

အခ်က္အလက္မ်ား ရယူ၍ ေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ အခ်ိန္မီ
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ Situation Analysis မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

ဌာန။

အထူးသျဖင့္

ဆူနာမီျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ

အေျခအေနကို

အျမန္ဆံုး

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရမည္။ ထိုသို႔ သံုးသပ္ရာတြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလ
ေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ၎ႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ထားေသာ Global, Regional Network တို႔ကို အသံုးျပဳ
ပါမည္။
၁-၂-၃

ဆူနာမီျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပည္သူ
အမ်ားသိရွိႏိုင္ေရး ထုတ္ျပန္ရန္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရပါမည္။

၁-၂-၄

ဆူနာမီျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိပါက

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရေသာ

ေဒသရွိ

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကား
ရမည္။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား အေရးေပၚ
ကယ္ဆယ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္း
ၾကားရမည္။
၁-၂-၅

ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာေဒသသည္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းၿပီး သြား
လာရန္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေန ဆိုပါက ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္
ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားကို မူလအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိ
ႏိုင္ရန္ ကမၻာေျမ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ၿဂိဳလ္တုမ်ားက ႐ိုက္ကူး
ေပးထားသည့္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တု ပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးမႈအေျခအ
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေနမ်ားကို

အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

သဘာဝေဘးအေရးေပၚ

အေျခအေနမ်ားတြင္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ
ေဒသတြင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္ေသာ Sentinal Asia
ႏွင့္ International Space and Major Disaster တို႔ထံသို႔
ဆက္သြယ္၍ ေဘးျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနျပ ၿဂိဳလ္တု
ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုမ်ားကို ေတာင္းခံရယူႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
၁-၂-၆

EOC သည္ ေျမျပင္သတင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္စသည္တို႔
မွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံပါမည္။
၁-၂-၇

ရရွိလာေသာ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုမ်ားကို အမ်ိဳးသားသဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ေ
ႈ ကာ္မတီႏင
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာလုပင
္ န္း
ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပပါမည္။

၁-၂-၈

“ကနဦးလိုအပ္ခ်က္

စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ

အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ”မွလည္း အေရးေပၚအေျခအေန အဆင့္(၁)ဟု ေၾကညာ
ၿပီးေနာက္ (၂၄) နာရီအတြင္း ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေဒသရွိ
ကနဦးရရွိသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

လိုအပ္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူဆန္းစစ္ သံုးသပ္အတည္
ျပဳကာ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
႔ဲြ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္း
ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ ေပးပို႔လာမည္ျဖစ္ရာ EOC မွ ရရွိ
ထားေသာ ေျမျပင္သတင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္စသည္တို႔
မွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သံုးသပ္စိစစ္ၿပီး အမ်ိဳး
သား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ
ပါမည္။
၁-၂-၉

ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအားအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ
ျခင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား ေပးပို႔တင္ျပပါမည္။

၁-၂-၁ဝ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Situation
Reportအား အခ်ိနအ
္ ပိင
ု း္ အျခား အလိက
ု ျ္ ပဳစုၿပီး အမ်ိဳးသား သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈေကာ္မတီသို႔

တင္ျပႏိုင္ရန္

လို

အပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ေရး ေျမျပင္ရွိ၊ ေဘး
သင့္ခံေဒသရွိဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရယူစုစည္းေပးပါမည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁-၂-၁၁ ASEAN တြင္ သေဘာတူထားေသာ Standard Operating Procedure for Regional Arrangements and Coordination of Joint
Disaster Relief and Emergency Response Operations
(SASOP) အရ အာဆီယံ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး
ညိႇႏိႈင္းမႈဗဟိုဌာန (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management - AHA Centre)
သို႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို Web EOC, What’sApp
for ASEAN EOC Group မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ေပးပို႔ပါမည္။
၁-၂-၁၂ SASOP မွ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ (၃)နာရီ
အတြင္း Form A ကို အသံုးျပဳ၍ AHA Center သို႔ ငလ်င္ႏွင့္ စပ္
လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ရပါမည္။
၁-၂-၁၃ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားသည့္ အေျခ
အေနမ်ားရွိပါက အခါအားေလ်ာ္စြာ AHA Center သို႔ Form A ကို
အသံုးျပဳ၍ ဆက္လက္ သတင္းေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ပံုမွန္ update
ကို ေန႔စဥ္ ဂ်ာကာတာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၉)နာရီ)/ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
နံနက္ (ဝ၈:၃ဝ) နာရီတြင္ ေပးပို႔ရပါမည္။ AHA Center မွ အာဆီယံ
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ သတင္းေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁-၂-၁၄ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံ
တကာ

ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ

ေတာင္းခံမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ EOC မွ

တရားဝင္အကူအညီ
လိုအပ္ေသာ အခ်က္

အလက္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္း၊ AHA Center ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္
၁-၃

ေဘးသင့္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္
ေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒
သည္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကိုသိရွိရန္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရေသာ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ကာ
ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရပါမည္။

၁-၄

ေဘးသင့္ေဒသတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ (DMC Outreach Branch) အား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားရပါမည္။
(ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သီးျခား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁-၅

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ

ေဒသရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္ မ်ားမွလွဴဒါန္းေသာ
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ
ေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီမတ
ွ စ္ဆင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ပးပိလ
႔ု ာေသာ ျပည္ပ
အေထာက္အပံ့မ်ားအား စာရင္းျပဳစုလက္ခံရပါမည္။
၁-၆

အဆိုပါ အေရးေပၚအေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားအား ေဘးသင့္ရာ
ေဒသသို႔ အျမန္ဆံုးပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္

အျခားသက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၁-၇

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရေသာေဒသႏွင့္ အနီးဆံုးရွိ ကယ္ဆယ္ေရးသို
ေလွာင္႐ံုမ်ားမွ အရံသင့္သိုေလွာင္ထားေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း
မ်ားအား ေဘးသင့္ရာေဒသသို႔ အျမန္ဆံုးပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္
စီစဥ္ညႊန္ၾကား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၈

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ
ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

၁-၉

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရယူဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္

focal

တစ္ဦးစီ သတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။
၁-၁ဝ

အဆိုပါ focal မွ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး၍ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၁၁

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒သည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီမ်ားအတြက္
ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

၁-၁၂

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒၏

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီအသီးသီးထံသို႔ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၂၄-၄၈ နာရီ
၁-၁၃

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား
အား စနစ္တက် လက္ခံရယူပါမည္။

၁-၁၄

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာက္ပံ့
ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စာရင္းျပဳစု
၍ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ စီမံခြဲေဝခ်ထားပါမည္။

၁-၁၅

ေရာက္ရွိလာေသာ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္
ခံရေသာေဒသရွိ ျပည္သမ
ူ ်ားထံသ႔ုိ ေရာက္ရႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ ပိေ
႔ု ဆာင္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ

မည္။
၁-၁၆

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ

ရရွိေသာေငြေၾကး

လွဴဒါန္းမႈစာရင္းမ်ားအား

ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
သို႔ ေပးပို႔ပါမည္။
၁-၁၇

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာေဒသရွိ

ျပည္သူမ်ားအတြက္

အေရးေပၚေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား

လိုအပ္ေသာ

လံုေလာက္မႈမရွိပါက

ျပည္

တြင္းမွ ဝယ္ယူရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ျပည္တြင္းမွ မရရွိႏိုင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ ဝယ္ယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္္။
၁-၁၈

ေထာက္ပေ
့ံ ရးပစၥညး္ မ်ားဝယ္ယရ
ူ န္ ဘ႑ာေငြလအ
ုိ ပ္ခ်က္ကေ
ုိ ရးဆြဲ
ျပဳစု၍ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ေတာင္းခံရပါမည္္။

၁-၁၉

သက္ဆိုင္ရာ focal အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး၍ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၂ဝ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီမ်ားအတြက္
ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

၁-၂၁

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒၏

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီအသီးသီးထံသို႔ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄၈-၇၂ နာရီ
၁-၂၂

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွေရာက္ရွိလာေသာ

ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၊

ေငြေၾကးမ်ားအား စနစ္တက် လက္ခံရယူ ပါမည္။
၁-၂၃

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာက္ပံ့
ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စာရင္းျပဳစု
၍ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ စီမံခြဲေဝခ်ထားရပါမည္။

၁-၂၄

ေရာက္ရွိလာေသာ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္
ခံရေသာေဒသရွိ ျပည္သမ
ူ ်ားထံသ႔ုိ ေရာက္ရႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ ပိေ
႔ု ဆာင္
ဆက္သယ
ြ ္ေရး လုပင
္ န္းေကာ္မတီႏင
ွ ့္ ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္။

၁-၂၅

သက္ဆိုင္ရာ focal အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး၍ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၂၆

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒သည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီမ်ားအတြက္
ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

၁-၂၇

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒၏

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီအသီးသီးထံသို႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
၇၂ နာရီ- ၇ ရက္
၁-၂၈

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၊
ေငြေၾကးမ်ားအား စနစ္တက် လက္ခံ ရယူပါမည္။

၁-၂၉

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာက္ပံ့
ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စာရင္းျပဳ
စု၍ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေဒသရွိျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ စီမံခြဲေဝခ်ထားရပါမည္။

၁-၃ဝ

ေရာက္ရွိလာေသာ အေရးေပၚေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္ခံ
ရေသာေဒသရွိ ျပည္သမ
ူ ်ားထံသ႔ုိ ေရာက္ရႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ ပိေ
႔ု ဆာင္
ဆက္သြယ္ေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီႏင
ွ ့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြကသ
္ ည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁-၃၁

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳၿပီး
ေသာ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ
ေဒသတြင္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳေရး၊ ေနရာႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား အတည္ျပဳ
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ေပးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

၁-၃၂

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး
ႏွင့္ ရန္ပေ
ုံ ငြထန
ိ း္ သိမး္ ေရး လုပင
္ န္းေကာ္မတီတႏ
႔ုိ င
ွ ပ
့္ းူ ေပါင္းညႇႏ
ိ င
ႈိ း္ ၿပီး
ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္စာရင္း
ဖြင့္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၃၃

သက္ဆိုင္ရာ focal အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး၍ ၄င္းတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁-၃၄

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီမ်ားအတြက္
ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသား
ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပပါမည္။

၁-၃၅

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒၏

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီအသီးသီးထံသို႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ပါမည္။
ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရေသာ ေဒသတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ ဖြဲ႕စည္း
မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၁-၃၆

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲကို ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေသာေဒ
သတြင္ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေရးေပၚ အေျခ
အေနအဆင့္(၁)တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တို႔ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီပူးေပါင္းလ်က္ ေဘး
အႏၲရာယ္အေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၁-၃၇

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၏ အဓိကတာဝန္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာနအား ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို
အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီသိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္အစီရင္ခံျခင္း၊ ေနျပည္
ေတာ္ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ
မ်ားကို ေျမျပင္တြင္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေသာေဒသရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔
ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
အသီးသီးမွေစလႊတ္ေသာ Mobile Teamမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁-၃၈

လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၏
ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္သူကို ခန္႔ထားတာဝန္ေပးအပ္ရပါမည္။

၁-၃၉

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၏ ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ေျမျပင္
တြင္
Focal

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း
ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုး၏

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီႏွင့္

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီမ်ား၊ ငလ်င္ဒဏ္ ခံရေသာေဒသရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး
တြင္ ပါဝင္ကူညီေပးေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။
၁-၄ဝ

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ ေဒသရွိ
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ေ
ႈ ကာ္မတီမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္
မ်ား၊အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီး၏
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ၊ နယ္ေျမခံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား ပါဝင္လ်က္ဖြဲ႕စည္းရပါမည္။

၁-၄၁

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဌာနခြဲအေနျဖင့္

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ

ေဒသရွိ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ ေစလႊတ္ထားေသာ
Mobile Team မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
၁-၄၂

လိုအပ္ပါက ေဘးသင့္ေဒသရွိ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အေရးေပၚအေျခ
အေနစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ (Mobile EOC) ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္
ေစသည္။

၁-၄၃

ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ႐ံုးတြင္ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညေန
တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမ်ား၊ ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ ေဒသရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
ေရးအကူအညီေပးေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းအေျခ
အေနမ်ား၊ တိုးတက္မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္
ရြက္ေစရပါမည္။

၁-၄၄

သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚ
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားရပါမည္။
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ဃ-၁။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁-၄၅

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေပးပို႔လာေသာ ကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့
ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၁-၄၆

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္
ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကို

တာဝန္ ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး၊ လိုအပ္သည္မ်ား ပ႔ံပိုးေပးပါမည္။
၁-၄၇

အမ်ဳိးသား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီး
(၂၄) နာရီအတြင္း (၂) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္၊ (၂၄) နာရီမွ (၄၈)
နာရီအတြင္း (၄) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္၊ (၄၈) နာရီမွ (၇၂)နာရီအတြင္း
(၆) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္၊ (၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္ အတြင္း (၁၂) နာရီ
ျခားတစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္း
လမ္းျဖင့္ တင္ျပ အစီရင္ခံရပါမည္။
၁-၄၈

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီး (၇၂) နာရီမွ (၇) ရက္အတြင္း အေစာပိုင္းကာလ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေဘး
အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေထာက္ပံ့
ကူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ အစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆြဲရပါမည္။ ဥပမာ- Cash for work for debris clearance.
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ဃ-၂။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဥကၠ႒

ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

၂-၁

ရပ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ရြက္ပါမည္။

ဒုဥကၠ႒
ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ၂-၂
ဌာန။

အတြင္း ပိတ္မိေနသူ၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္
လိ္ုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဆးဝါး ေစာင့္ေရွာက္မႈစသျဖင့္)

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ျပန္ၾကား
ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၃)

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပို႔ေဆာင္

အား ရယူပါမည္။
၂-၃

ဌာန။
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ စိုက္ပ်ိဳး
ေရး၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္

ေဆာင္ေပးပါမည္။
၂-၄

(၆)

(၉)

ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန။ ၂-၅

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ EOC တို႔မွ ဆူနာမီ

စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ၾကည္း)။

ျဖစ္ေပၚႏိင
ု ္ေျခရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လာပါက ဆူနာမီျဖစ္ေပၚႏိင
ု ္ေသာ
ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား အျမန္ဆံုးေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေရး ေဒသႏၲရအုပ္
ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

အေထြ ၂-၆

အေရးေပၚ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္

ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။

ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္

ရဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္၊

မ်ား (ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ စသျဖင့္) လိုအပ္ပါက ပို႔ေဆာင္ဆက္

ျမန္မာ

ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕။

သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။လိုအပ္

ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏို္င္ငံၾကက္ေျခနီ

ပါက ေဘးအႏၲရာယ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ဗ
ႈ ဟိဌ
ု ာနသိ႔ု ဆက္သယ
ြ ည
္ ႇိႏင
ိႈ ္းေဆာင္
ရြက္ပါမည္။

အသင္း။
အတြင္းေရးမွဴး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
ဌာန

ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕၊

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ က်န္းမာ

(ၾကည္း)

(၈)

လ်င္ျမန္မႈရွိေစရန္

ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္

ကာ ကြ ယ္ေ ရး ဦး စီး ခ်ဳ ပ္ ႐ံုး
(၇)

ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္

လံုျခံဳေရးေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ

ဆည္

ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
(၅)

အေရးေပၚရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္
လူအင္အား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ပို႔

ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး
(၄)

ေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ရွာေဖြ
အလက္မ်ား (တည္ေနရာ၊ အသက္ရွင္က်န္သူ၊ အေဆာက္အအံု

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ႏိုင္ငံျခား
ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၂)

အေရးေပၚ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးထိ
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ

၂-၇
မီးသတ္ဦးစီး

အေရးေပၚရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ
အေနမ်ားအား (၄) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္သလို
ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပအစီရင္ခံပါမည္။
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ဃ-၂။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၂-၈

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္

ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန
၂-၉

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦးႏွင့္
အရံတစ္ဦး သတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။

၂-၁ဝ

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္
လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မွ တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ အရာ
ရွိတစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အထူးအဖြဲ႕အား
ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ပါမည္။
၂-၁၁

အဆိုပါ အထူးအဖြဲ႕သည္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား
ေသာ “ေဘးအႏၲရာယ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြဲမဌ
ႈ ာနခြဲ” ႏွင့္ ညႇိႏင
ိႈ ္းခ်ိတဆ
္ က္ေဆာင္
ရြက္ရပါမည္။

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၂-၁၂

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္
မႈႏွင့္ နည္းစနစ္မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အထူး
အဖြဲ႕မွ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ ရွာေဖြကယ္ဆယ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားပါမည္။

၂-၁၃

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားအား

ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါမည္။
(က)

ေဆးရံမ
ု ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပးသည့္ အရာမ်ား။

(ခ)

ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္
အအံုမ်ား၊

(ဂ)

ေနအိမ္မ်ား/လူေနထူထပ္ေသာေနအိမ္မ်ား၊

(ဃ)

တည္းခိုခန္းႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊

(င)

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

အေဆာက္အအံုမ်ား

ေက်ာင္း၊ ဗလီ၊ ဘုရားေက်ာင္း စသည္)၊
(စ)

ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား

(ဘုန္းႀကီး
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ဃ-၂။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၂-၁၄

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ားအား
ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ႏိုင္
ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအား ေဘးကင္းရာသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ယာယီ အသက္ကယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆး႐ံု၊ ေဆး
ေပးခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအား ဦးစားေပး
ကယ္တင္ျခင္း စသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား
အား အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားပါမည္။

၂-၁၅

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ မီးေဘးအႏၲရာယ္
အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မီးသတ္
ယာဥ္မ်ားအား အသင့္ရွိေနေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၂-၁၆

လုပင
္ န္းေကာ္မတီမတ
ွ စ္ဆင့္ ကၽြမး္ က်င္ဓာတုပညာရွငမ
္ ်ား၏ အႀကံ
ျပဳခ်က္မ်ားရယူကာ ငလ်င္ေၾကာင့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ ေရဒီယို
သတၱိႂကြပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အေျခ
အေနမ်ားအား ဆန္းစစ္ပါမည္။

၂-၁၇

အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အႀကီး
စားပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား (အေဆာက္အအံု၊ လမ္း၊ တံတားစသည္တို႔
ပ်က္စီးမႈမ်ား) ျဖစ္ေပၚပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အႀကီးစား
ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျပင္ဆင္မႈ စီမံခ်က္အတိုင္း ေဆာင္
ရြက္ပါမည္။

၂-၁၈

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ား (လူအင္အား၊ စက္ယႏၲရား၊ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား
စသျဖင့္) လံုေလာက္မႈမရွိပါက နီးစပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ခ႐ိုင္/
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၁၉

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အင္အား
မလံုေလာက္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီ ရယူ
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ား၊
(သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) သို႔ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၂-၂ဝ

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ASEAN ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ
မ်ားမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔မ်ား ေခၚယူရန္ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳး
သားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၂၁

အဆိုပါ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္
ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ EOC ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၂။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၂-၂၂

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ (၂) နာရီျခား
တစ္ႀကိမ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂၄-၄၈ နာရီ
၂-၂၃

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ားအား
ကယ္တင္ျခင္း၊

ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ေၾကာင့္

ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ

အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕
ေျပာင္းေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္
ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအား
ဦးစားေပးကယ္တင္ျခင္း စသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္
ရြက္ေနမႈမ်ားအား အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားပါမည္။
၂-၂၄

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္သည့္

လူ

အင္အား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစုပါမည္။ လံုေလာက္မႈ မရွိ
ပါက

ထပ္မံေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေပးရန္

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအေၾကာင္းၾကားပါမည္။
၂-၂၅

အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ကူညီ
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂-၂၆

အေရးေပၚရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ
အေနမ်ားအား (၄) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံပါမည္။

၄၈-၇၂ နာရီ
၂-၂၇

ျပင္ပမွေရာက္ရွိလာေသာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူသာခ်င္း
စာနာမႈ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ပါ
မည္။

၂-၂၈

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား
အား

(၆)

နာရီျခားတစ္ႀကိမ္

အေရးေပၚရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံပါမည္။
၇၂ နာရီ - ၇ ရက္
၂-၂၉

ျပင္ပမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါမည္။

၂-၃ဝ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ရွိပါက ရွာေဖြ
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ (၁၂) နာရီ ျခားတစ္ႀကိမ္
(သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ ပါမည္။

၂-၃၁

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားထဲ
တြင္ အသက္ရွင္လ်က္ပိတ္မိေနသူမ်ား မက်န္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာမွ
သာ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရပါမည္။
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ဃ-၂။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၂-၃၂

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဒသႏၲရ ရွာေဖြ
ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူႏိုင္
ေသာ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္း ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး၊ ေဒသႏၲရ
ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ရွာေဖြ
ကယ္ဆယ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ဆက္လက္ဥးီ စီးေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ တာဝန္
လႊဲေျပာင္းပါမည္။

၂-၃၃

အထူးအဖြဲ႕၏ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး
ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။
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ဃ-၃။ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဥကၠ႒

ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

၃-၁

လံုး၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန။
ဒုဥကၠ႒

၃-၂

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာရွိ ကယ္

ဌာန။

ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပစၥည္း

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

မ်ားပို႔ေဆာင္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယာဥ္အသြားအလာ လမ္း

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ႏိုင္ငံျခား

ေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ

ေရးဝန္ႀကီးဌာန။
(၂)
(၃)

ႀကီး/ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါ

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ျပန္ၾကား
ေရးဝန္ႀကီးဌာန။
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ အလုပ္

မည္။
၃-၃

(၅)

သြားေရာက္ရန္ မသင့္ေသာ ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးပါမည္။
၃-၄

ပါမည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန
စစ္ဦးစီး (ဗိုလ္မွဴးႀကီး)၊

၃-၅

အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ တင္ျပ

(ၾကည္း)

ပါမည္။

အတြင္းေရးမွဴး
၃-၆

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး။

ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အမ်ိဳးသား သဘာဝ
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ရဲခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕

အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖန္႔ေဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
(၆)

သတင္းရယူႏိုင္ေရးႏွင့္

မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအရ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ မီးသတ္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ

ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း

ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
ဦးစီးဌာန

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသသို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြား
ေရာက္ႏိုင္ေရး၊

သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
(၄)

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ ေဒသတြင္

ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

(၁)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအား

၃-၇

အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အသီးသီးႏွင့္

ဆက္သြယ္ရန္

focal

တစ္ဦးႏွင့္အရံတစ္ဦး ထားရွိပါမည္။
၃-၈

အဆင္ျ့ မင္အ
့ ရာရွႀိ ကီးတစ္ဥးီ မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္ တာဝန္
ယူေသာ အထူးအဖြဲ႕ (Mobile Team) အား ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ပါမည္။

၃-၉

အဆိုပါ အထူးအဖြဲ႕သည္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား
ေသာ “ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ” ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
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ဃ-၃။ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၃-၁ဝ

လံျု ခံဳေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီမွ ေစလႊတေ
္ သာ အထူးအဖြ႕ဲ သည္ ေဘး
အႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီး
ရန္ေဒသႏၲရလံျု ခံဳေရးအတြက္ ဌာနဆိင
ု ရ
္ ာ/အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း
ထံမွ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူပါမည္။ အထူးအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား
သူသည္

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္

ေနရာေဒသအတြင္း

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူျဖစ္သည္။
၃-၁၁

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ

ျပည္သူလူထု

ေဘးကင္းလံျု ခံဳေရးအတြက္ လံျု ခံဳေရးအဖြ႕ဲ မ်ားခ်ထားျခင္း၊ ကင္းလွည့ ္
ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ပါမည္။
၃-၁၂

ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းသို႔

လူမ်ားဝင္ေရာက္မႈ

မရွိေစရန္

ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
၃-၁၃

ငလ်င္ေဘးက်ေရာက္ပါက ေနအိမ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း
မ်ားအား

လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္

ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးမႈ

မရွိေစရန္

ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
၃-၁၄

တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ခ်
ထားရွိမႈအား ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၁၅

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား စနစ္
တက် မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၁၆

မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနသူမ်ားအား ေဒသခံလံုျခံဳေရးေကာ္မတီဝင္
မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ျမန္မာ
ႏိင
ု င
္ ၾံ ကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ ႏွင့္ ေဒသခံလမ
ူ ေ
ႈ ရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၁၇

တားျမစ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားလံုျခံဳေရးပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက တည္ဆဲ
ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
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ဃ-၃။ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၃-၁၈

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုျခံဳေရးအင္အားစုမ်ား(ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္၊
တပ္မေတာ္ စသျဖင့္) လံုေလာက္မႈ မရွိပါက အျခားအင္အားစုမ်ား
အား ရယူႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဌာနအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၁၉

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို

(၂)

နာရီျခားတစ္ႀကိမ္

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္း

ေကာ္မတီသို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။
၂၄-၄၈ နာရီ
၃-၂ဝ

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမွ
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားခ်ထား
ျခင္း၊ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၂၁

ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အေဆာက္အအံမ
ု ်ားအတြငး္ သိ႔ု လူမ်ားဝင္ေရာက္မမ
ႈ ရွေ
ိ စရန္ ႀကီးၾကပ္
ပါမည္။

၃-၂၂

ငလ်င္ေဘးက်ေရာက္ပါက ေနအိမမ
္ ်ားအား စြနခ
႔္ ာြ ရသူမ်ား၏ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ္
ပစၥည္းမ်ားအား လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးမႈ မရွိေစရန္
ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၂၃

တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ခ်
ထားရွိမႈအား ႀကီးႀကပ္ပါမည္။

၃-၂၄

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပိုင္ရွင္မဲ့႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား စနစ္တက်
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စုေပါင္းသၿဂႋဳဟ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၂၅

မိသားစုႏွင့္ကြဲကြာေနသူမ်ားအား

ေဒသခံလံုျခံဳေရးေကာ္မတီဝင္

မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
၃-၂၆

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာေဒသ၊ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ား ေဝငွေနေသာ
ေနရာမ်ား၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို
မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၃။ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၃-၂၇

တားျမစ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားလံုျခံဳေရးပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက တည္ဆဲ
ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၂၈

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ လံုျခံဳေရးအင္အားစု (ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္၊
တပ္မေတာ္ စသျဖင့္) လံုေလာက္မႈ မရွိပါက အျခားအင္အားစုမ်ား
ရယူႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၂၉

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို (၄) နာရီ
ျခားတစ္ႀကိမ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄၈-၇၂ နာရီ
၃-၃ဝ

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသရွိ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမွ
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား
ခ်ထားျခင္း၊ ကင္းလွညျ့ ္ ခင္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နမႈအား ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၃၁

ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အေဆာက္အအံမ
ု ်ားအတြငး္ သိ႔ု လူမ်ားဝင္ေရာက္မမ
ႈ ရွေ
ိ စရန္ ႀကီးၾကပ္
ပါမည္။

၃-၃၂

ငလ်င္ေဘးက်ေရာက္ပါက

ေနအိမ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ပစၥည္းမ်ားအား လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးမႈ မရွိေစရန္
ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
၃-၃၃

တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ခ်
ထားရွိမႈအား ႀကီးႀကပ္ပါမည္။

၃-၃၄

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ ေဒသ၊ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ား ေဝငွေနေသာ
ေနရာမ်ား၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို
မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ ရြက္ပါမည္။
ျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၃၅

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ရုပ္အေလာင္းမ်ားအား မည္သူမည္ဝါ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား စနစ္
တက်မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စုေပါင္းသၿဂႋဳဟ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ
မည္။
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ဃ-၃။ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၃-၃၆

မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနသူမ်ားအား ေဒသခံလံုျခံဳေရးေကာ္မတီဝင္
မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၃၇

တားျမစ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ား လံုျခံဳေရးပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ား ေတြ႕ရွိပါက
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၃၈

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လိုအပ္ေသာလံုျခံဳေရးအင္အားစုမ်ား (ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္၊
တပ္မေတာ္ စသျဖင့္) လံုေလာက္မႈ မရွိပါက အျခားအင္အားစုမ်ား
ရယူႏိုင္ရန္

သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၃-၃၉

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို (၆) နာရီ
ျခားတစ္ႀကိမ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၇၂နာရီ- ၇ရက္
၃-၄ဝ

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသရွိ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမွ
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ခ်
ထားျခင္း၊ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၄၁

ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းသို႔ လူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ ႀကီး
ၾကပ္ပါမည္။

၃-၄၂

ငလ်င္ေဘးက်ေရာက္၍ ေနအိမ္မ်ားအား စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ ပိုင္
ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအား လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးမႈ မရွိ
ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၄၃

တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ခ်
ထားရွိမႈအား ႀကီးႀကပ္ပါမည္။

၃-၄၄

မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနသူမ်ားအား ေဒသခံလံုျခံဳေရးေကာ္မတီဝင္
မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ လူမႈ
ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၃-၄၅

တားျမစ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ား

လံုျခံဳေရးပ်က္ျပားေစရန္

ေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
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ဃ-၃။ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၃-၄၆

ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအင္အားစုမ်ား (ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္၊ တပ္မ
ေတာ္ စသျဖင့္) လံုေလာက္မႈ မရွိပါက အျခားအင္အားစုမ်ား ရယူ
ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရး ေကာ္မတီ
မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၄၇

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို (၁၂) နာရီ
ျခားတစ္ႀကိမ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃-၄၈

လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဒသႏၲရလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ပါက လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး၊
ေဒသႏၲရလံုျခံဳေရး အာဏာပိုင္သို႔ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္း ဦးစီးေဆာင္
ရြက္ရန္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းရပါမည္။

၃-၄၉

အထူးအဖြဲ႕၏ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း အစီ
ရင္ခံစာျပဳစု၍ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။
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ဃ-၄။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဥကၠ႒

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဒုဥကၠ႒
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

၄-၁

(၂)

၄-၂

အား၊ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ေဒသမ်ား စသျဖင့္) မ်ားအား အမ်ား
ျပည္သူသိရွိေစရန္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈ
ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေစပါမည္။
၄-၃

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

အမ်ားသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ရပါမည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၄-၄

ကာမ်ား၊ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား
အသိေပးႏိုင္ရန္ ေဘးသင့္ေဒသရွိ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဆူနာမီအေရးေပၚသတိေပးခ်က္ကို

သာမက ဆူနာမီျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ လက္ကိုင္ေလာ္စပီ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဆူနာမီျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိပါက

သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ပိုင္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၄-၅

ဆူနာမီ အေျခအေန အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းပါကလည္း
သတင္းစာ၊

ဦးစီးဌာန
(၅)

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ EOC တို႔မွ ဆူနာမီ
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ကို ရယူၿပီး၊ ျပည္သူ

ဦးစီးဌာန

(၄)

ငလ်င္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ငလ်င္ဗဟိုခ်က္၊ ျပင္း

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ
(၃)

ျပန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ

ရြက္ပါမည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

သတင္းႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၁)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္

႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊

ေရဒီယို၊

လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ

တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ကိုင္ေလာ္စပီကာမ်ား၊ အျခားသင့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရပါမည္။

မီးသတ္ဦးစီးဌာန
၄-၆

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ အေျခအေနႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရး

အတြင္းေရးမွဴး

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ရန္ မွတ္တမ္း

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

တင္အဖြဲ႕အား လံုျခံဳေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဘး

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း

အႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည္႔ေနရာသို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္
ေရး အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္မွ အျမန္ဆံုး ေစလႊတ္ပါမည္။

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၄-၇

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
ျပည္တြင္းျပည္ပ

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား

ခံရေသာေဒသ၏

သတင္းမီဒီယာမ်ားအား

အေျခအေနမ်ားအား
သိရွိေစရန္အတြက္

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား လိုအပ္သလို စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
၄-၈

မွတ္တမ္းတင္အဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ေသာ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး
မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား
ေသာ လမ္းညႊန္ႏွင့္အညီ သံုးသပ္တည္းျဖတ္၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိ
ေစရန္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေစပါမည္။
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ဃ-၄။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄-၉

အဆိုပါ သံုးသပ္တည္းျဖတ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းဌာနမ်ားသို႔
ျဖန္႔ေဝျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄-၁ဝ

ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
(ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ား၊ မီးေဘး၊ ဆူနာမီႏွင့္ သဲရည္
ေပ်ာ္ျခင္း)တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ေဆာင္ရန္၊

ေရွာင္ရန္မ်ားအား

အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူ၍
႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္၊ SMS၊ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္
အပိုင္းအျခားအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။
၄-၁၁

ျဖစ္ပြားေသာေဒသရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေနာက္
ဆက္တြဲငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳက်/ပ်က္စီးႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအံု
တာဝါတိုင္၊ ဆည္တမံတို႔ႏွင့္ လြတ္ကင္းရာေနရာတြင္ ေရွာင္ရွားေန
ထိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေၾကညာေစပါမည္။

၄-၁၂

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည္ေ
့ ဒသသိ႔ု တာဝန္ရသ
ိွ မ
ူ ်ား သြားေရာက္
ႏိုင္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းရယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရး
ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လံုျခံဳေရးအရ သြားေရာက္ရန္
မသင့္ေသာ ေနရာမ်ားအား လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမွ စာရင္းျပဳစု သတ္
မွတ္ၿပီး ေပးပို႔လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သတင္း
ထုတ္ျပန္ပါမည္။

၄-၁၃

ျပည္သူမ်ားမွ တိုက္ရိုက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္
ျပန္ၾကားေရးအရာရွိမ်ားကို (၂၄) နာရီအတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ပါ
မည္။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ အနည္းဆံုး (၃) ဦး မွ
တာဝန္ယူေျဖၾကားရန္ အသင့္ရွိေနေစပါမည္။

၄-၁၄

ျပည္သူမ်ားမွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အေရးေပၚ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္
မ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္
တို႔မွ ျပည္သူသို႔ အသိေပးရပါမည္။

၄-၁၅

ျပည္သူမ်ားမွ စံုစမ္းလာသည့္ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
မ်ားႏွငလ
့္ ည္းေကာင္း၊ ေဘးသင္ခ
့ ံေဒသရွိ “ေဘးအႏၲရာယ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႈ
ဌာနခြဲ” (DMC Outreach Branch)ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူေျဖၾကားေပးရပါမည္။

၄-၁၆

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ
ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
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ဃ-၄။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄-၁၇

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦးစီ
သတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။

၂၄-၄၈ နာရီ
၄-၁၈

ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စးီ မႈမတ
ွ တ
္ မ္းမ်ား၊ တုျ႔ံ ပန္ေရး ေဆာင္
ရြက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေျခ
အေနမ်ားအား

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ

လမ္းညႊန္ႏွင့္အညီ

သံုးသပ္တည္းျဖတ္၍ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သိရွိေစရန္ႏွင့္
အထူးသတိျပဳေနထိုင္ႏိုင္ရန္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊
လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေစပါမည္။
၄-၁၉

အဆိုပါ သံုးသပ္တည္းျဖတ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔
ေဝျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄-၂ဝ

ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိ
ေစရန္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မ
တီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း၍ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္၊
SMS မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးပါ
မည္။

၄-၂၁

ျပည္သူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္
ျပန္ၾကားေရးအရာရွိမ်ားကို (၂၄) နာရီအတြက္ တာဝန္ေပးအပ္
ပါမည္။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ အနည္းဆံုး (၃) ဦးမွ
တာဝန္ယူေျဖၾကားရန္ အသင့္ရွိေနေစပါမည္။

၄-၂၂

ျပည္သူမ်ားမွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အေရးေပၚ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္
မ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္
တို႔မွ ျပည္သူသို႔ အသိေပးရပါမည္။

၄-၂၃

ျပည္သူမ်ားမွ စံုစမ္းလာသည့္ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဘးသင့္ခံေဒသရွိ “ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ” (DMC Outreach Branch) ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္
သြယ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ ေျဖၾကားေပးရပါမည္။

၄၈-၇၂ နာရီ
၄-၂၄

ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ေရး
ေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္
အေျခအေနမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ လမ္းညႊန္ႏွင့္အညီ
သံုးသပ္တည္းျဖတ္၍ အေျခအေနမွန္ သတင္းမ်ားအား အမ်ား
ျပည္သူသိရွိေစရန္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈ
ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေစပါမည္။
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ဃ-၄။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄-၂၅

အဆိုပါ သံုးသပ္တည္းျဖတ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အား ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းအား ေဆာင္
ရြက္ပါမည္။

၄-၂၆

ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိ
ေစရန္ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ ေကာ္မ
တီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း၍ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္၊
SMS၊ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္အပိုင္း အျခားအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပး
ပါမည္။

၄-၂၇

ျပည္သူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္
ျပန္ၾကားေရးအရာရွိမ်ားကို (၂၄) နာရီအတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ပါ
မည္။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ အနည္းဆံုး (၃) ဦးမွ
တာဝန္ယူေျဖၾကားရန္ အသင့္ရွိေနေစပါမည္။

၄-၂၈

ျပည္သူမ်ားမွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အေရးေပၚ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္
မ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္
တို႔မွ ျပည္သူသို႔ အသိေပးရပါမည္။

၄-၂၉

ျပည္သူမ်ားမွ စံုစမ္းလာသည့္ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
မ်ားႏွငလ
့္ ည္းေကာင္း၊ ေဘးသင္ခ
့ ံေဒသရွိ “ေဘးအႏၲရာယ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႈ
ဌာနခြဲ” (DMC Outreach Branch) ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူေျဖၾကားေပးရပါမည္။

၇၂နာရီ- ၇ ရက္
၄-၃ဝ

ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ေရး
ေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေျမျပင္အေျခ
အေနမ်ား၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့မႈ
မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူ
အညီမ်ားအား

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ

လမ္းညႊန္ႏွင့္အညီ

သံုးသပ္တည္းျဖတ္၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္
သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေစပါမည္။
၄-၃၁

အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္း
ဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄-၃၂

ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ
သိရွိေစရန္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ Website မ်ားမွတစ္ဆင့္
အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။
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ဃ-၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဥကၠ႒

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

၅-၁

ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူ အျဖစ္

ဒုဥကၠ႒
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၅-၂

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ကုသ

ေရးဦးစီးဌာန။
(၂)

ပါမည္။
၅-၃

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ကနဦးလိအ
ု ပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယေ
ူ ရး၊ ပ်က္စးီ ဆံးု ႐ံးႈ မႈ အတည္
ျပဳေရးႏွင့္

အေထြ

(၆)
(၇)
(၈)

Emergency Operations Center ကို စတင္အသက္ဝင္ေစၿပီး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္း

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ အျခား

ဦးစီးဌာန။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ တိုင္းေဒသ

ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ

ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္

အသင္း။

ရြက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ဥကၠ႒၊

ျမန္မာႏို္င္ငံဆရာဝန္ ၅-၅

ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏို္င္ငံက်န္းမာေရး

(၁ဝ) ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏို္င္ငံမိခင္ႏွင့္
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အကူအညီျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးရပါမည္။
၅-၆

အမ်ိဳးသားသဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ပို႔ေဆာင္

အတြင္းေရးမွဴး

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဘးဒဏ္ခံရ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ေသာေဒသမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန

မည္။

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဝန္ႀကီးဌာန

လိုအပ္မႈရွိပါက ႏို္င္ငံတကာမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အကူ
အညီမ်ား (လူ/စက္ကိရိယာ/ေဆးဝါးပစၥည္း) အား ရယူႏိုင္ရန္

အသင္း။

က်န္းမာေရးႏွင့္

အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္
သည့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား

မွဴးအသင္း။

ေရး)၊

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚကြပ္ကဲမႈစင္တာ Public Health

ဝန္ႀကီးဌာန။

အသင္း။
(၉)

လုပ္ငန္း

ေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါမည္။

ပညာေရး ၅-၄

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားထံမွလည္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပန္ၾကားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန။

(၅)

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေကာ္မတီထံမွလည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ တိုင္း

ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။
(၄)

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္း
ေဆးပညာဦးစီးဌာန။

(၃)

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေရးေပၚစီမံခ်က္ကို စတင္အသက္
ဝင္ေစ (activate) ၿပီး အဆိုပါ စီမံခ်က္အရ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာ

(ကုသ

အားကစား

၅-၇

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကား
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္
ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ ရရွိလာ
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅-၈

ႏို္င္ငံတကာမွေပးပို႔ရန္ ကမ္းလွမ္းလာေသာ အကူအညီမ်ားသည္
ႀကိဳတင္ျပဌာန္းထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳပါမည္။

၅-၉

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ
ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။

၅-၁ဝ

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္

တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္

တစ္ဦးႏွင့္ အရံတစ္ဦး သတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။
၅-၁၁

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္
ရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ (၂)နာရီျခား
တစ္ႀကိမ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၅-၁၂

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦး
ဦးေဆာင္ေသာ အေရးေပၚက်န္းမာေရး အဖြဲ႕အား ငလ်င္ေဘး
အႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ပါမည္။

၅-၁၃

အဆိုပါ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသ
တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ “ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ” ႏွင့္
ညႇိႏိႈင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည္ေ
့ ဒသတြင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္
မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၅-၁၄

အေရးေပၚက်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္သူသည္ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူ ျဖစ္သည္။

၅-၁၅

အေရးေပၚက်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္
ရာရရွသ
ိ မ
ူ ်ားအား အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မေ
ႈ ဆာင္ရက
ြ ္
ျခင္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၅-၁၆

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္
ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္မႈ ေပးပါမည္။
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ဃ-၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅-၁၇

အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ အင္အားမလံုေလာက္ပါက အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘးအႏၲရယ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႕၏
အကူအညီအား ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ “ေဘးအႏၲရာယ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ”မွ

တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

သက္ဆိုင္ရာ

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကား အကူအညီရယူပါမည္။
၅-၁၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစခန္းမ်ားအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ ဖြင့္
လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၅-၁၉

ဒဏ္ရာရမႈ ျပင္းထန္ေသာသူမ်ားအား အထက္အဆင့္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္
နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ပါမည္။

၅-၂ဝ

ထိုသို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္
ရြက္ပါမည္။ ၄င္းအျပင္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတလူငယ္
မ်ားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ပါမည္။

၅-၂၁

ေဆး႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေသဆံုးသူမ်ားအား မည္သူမည္ဝါ
ျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန၊

ျမန္မာ

ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မွတ္တမ္းတင္ပါမည္။
၅-၂၂

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါ
က စာရင္းျပဳစုကာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပၿပီး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမတ
ွ စ္ဆင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဆက္ဆံေရး လုပင
္ န္းေကာ္မတီႏင
ွ ့္
ပူးေပါင္းကာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကား
သတင္းေပးပို႔ပါမည္။

၅-၂၃

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ

ေဆး႐ံု/ေဆးေပးခန္းမ်ား

မလံုေလာက္မႈ/ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ပါက နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေဆး႐ံု/ ေဆး
ေပးခန္းမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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ဃ-၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅-၂၄

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၅-၂၅

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေကာ္

မတီသို႔ (၂)နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္တင္ျပ
ပါမည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရတင္ျပေဆာင္ရြက္ပါ
မည္။
၂၄-၄၈ နာရီ
၅-၂၆

ယာယီစခန္းမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
စခန္းမ်ား ဖြငလ
့္ စ
ွ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ ေဒသခံတာဝန္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားႏွင့္ ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္
ေဆာင္ရြက္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၅-၂၇

အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆး
ႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဘး
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည္ေ
့ ဒသသိ႔ု ပိေ
႔ု ဆာင္ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး လုပင
္ န္း
ေကာ္မတီ၏အကူအညီျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးရပါမည္။

၅-၂၈

ႏိုင္ငံတကာမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အကူအညီမ်ား (လူအင္
အား၊ စက္ကိရိယာ၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား စသျဖင့္) ရယူႏိုင္ရန္
အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူပါမည္။

၅-၂၉

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔
ရွင္းေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါ
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူး
ေပါင္း၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၃ဝ

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္
ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၃၁

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔

(၄)

နာရီျခားတစ္ႀကိမ္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ
တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄၈-၇၂ နာရီ
၅-၃၂

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၃၃

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔
ရွင္းေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါ
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူး
ေပါင္း၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၃၄

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္မ်ား (လူအင္အား၊ ေဆးဝါးစသျဖင့္)
ကို စာရင္းျပဳစုၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရယူပါမည္။
၅-၃၅

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေရာဂါကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၅-၃၆

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္
စြမ္းသူမ်ား၊ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေပးပါမည္။
၅-၃၇

ျပင္ပမွ ေရာက္ရွိလာေသာ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္း
စပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
အား က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းေကာ္မတီသ႔ုိ (၆) နာရီျခား
တစ္ႀကိမ္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိအ
ု ပ္ခ်က္အရတင္ျပ
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၇၂နာရီ- ၇ရက္
၅-၃၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၃၉

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔
ရွင္းေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါ
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူး
ေပါင္း၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၄ဝ

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္
ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ဃ-၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅-၄၁

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္မ်ား (လူအင္အား၊ ေဆးဝါးစသျဖင့္)
ကို စာရင္းျပဳစုၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရယူပါမည္။
၅-၄၂

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္
စြမ္းသူမ်ား၊ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေပးပါမည္။
၅-၄၃

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ (၁၂) နာရီျခား တင္ျပပါမည္။ ထူး
ျခားျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၅-၄၄

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဒသရွိ က်န္းမာေရး
ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္
ရွိပါက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ
အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး၊ ေဒသရွိ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား/ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစီးေဆာင္
ရြက္ရန္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းပါမည္။

၅-၄၅

အေရးေပၚက်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္လုပ္ငန္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း အေျခအေနကို အစီရင္ခံစာျပဳစု၍
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။
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ဃ-၆။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဥကၠ႒

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၆-၁
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

လုပင
္ န္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ပိေ
႔ု ဆာင္ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစၥ

ဒုဥကၠ႒

ရြက္ပါမည္။

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၆-၂

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည္ေ
့ ဒသတြင္ ပိေ
႔ု ဆာင္ေရး၊ ဆက္သယ
ြ ္

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ မီးသတ္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေရအရင္း
အျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန။

(၄)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
ဝသႏွင့္

ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္ထတ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီထမ
ံ လ
ွ ည္းေကာင္း၊

မိုးေလ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါမည္။
၆-၃
၆-၄

ျမန္မာ့မီးရထား
(၆)

၆-၅

(၉)

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား
ျပတ္ေတာက္သြားပါက အလ်င္အျမန္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရန္ တတ္ကၽြမ္းေသာပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ အေရးေပၚဆက္
သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္

ပို႔ေဆာင္ေရး။

(၈)

အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္

မ်ားမွ ရယူစုစည္းေစပါမည္။

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

ရြက္ပါမည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး

အေရးေပၚ

ကိရိယာမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း
(၇)

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား

လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လူအင္အား၊ စက္ပစၥည္း

ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

အေရးေပၚအသံးု ျပဳရန္ ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး
အရန္စနစ္ကို အသံုးျပဳေစပါမည္။

ဦးစီးဌာန။
(၅)

ေရးစနစ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ပ်က္စီးမႈကို သက္ဆင
ို ရ
္ ာတိင
ု ္းေဒသႀကီး/

မွ လည္းေကာင္း၊ EOC မွလည္းေကာင္း၊ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္

ဦးစီးဌာန။
(၃)

တာဝန္ယူေဆာင္

ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထံ

အေထြ

ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။
(၂)

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္

ျပည္နယ္မ်ားရွိ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာဌာနမ်ားထံမွလည္း

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁)

ရပ္မ်ားအတြက္

၆-၆

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အဓိကလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါက

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန။

လမ္းလႊဲမ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းလုပ္သား၊

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ

စက္ယႏၲရားမ်ား၊ လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ားအားစာရင္းျပဳစုၿပီး ျပန္လည္

အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း။

ထူေထာင္ေရးႏွင့္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴ၊

အကူအညီ ရယူပါမည္။ လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္၏ အကူအညီကို

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း။

ရယူပါမည္။

(၁ဝ) ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

၆-၇

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ျမန္မာ့ေရနံထြက္ ပစၥည္းေရာင္း

ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊

ဝယ္ေရးလုပ္ငန္း။

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္

(၁၁) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
လမ္းဦးစီးဌာန

ျပည္တြင္းျပည္ပ

အကူအညီမ်ားအား

လိုအပ္ေသာ ကား၊ ေရယာဥ္၊ ေလယာဥ္မ်ား ဝင္ထြက္သြားလာ
ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္
ဆံေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔
ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

77

ဃ-၆။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
(၁၂) ရဲေထာက္ခ်ဳပ္၊

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏို္င္ငံ ၆-၈

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသရွိ

ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္/ျပည္တြင္းေလဆိပ္

ရဲတပ္ဖြဲ႕။

မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ႔ပါက ေလယာဥ္မ်ားဝင္ေရာက္ ဆင္းသက္ႏိုင္

(၁၃) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

ရန္ အျခားႏိုင္ငံတကာ/ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး၊

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ထိုမွတစ္ဆင့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေရေၾကာင္းလမ္း စသည္တို႔

စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန။

ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
၆-၉

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မ်ား ထိခိုက္

အတြင္းေရးမွဴး

ပ်က္စီးခဲ႔ပါက ျပည္ပမွ အကူအညီေပးမည့္ေလယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ရန္

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန။

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

၆-၁ဝ

ႀကိဳတင္သေဘာတူသတ္မွတ္ထားေသာ

အျခားအိမ္နီးခ်င္း

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပးပို႔လာမည့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္
ပံ့ေရးအကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

အား အသင့္အေနအထား ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ေရ

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး။

ေၾကာင္းပိေ
႔ု ဆာင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာအမိ်ဳးသားေလေၾကာင္း(ေလေၾကာင္း
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန) တို႔အား တာဝန္ယူေစပါမည္။
၆-၁၁

ႏိုင္ငံတကာမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ႔ေရး
ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္
ခြင့္ရရွိေရး ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ First Track လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ရပါမည္။

၆-၁၂

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးေဆာင္
ရြက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေဘးသင့္ေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပး
ရန္ လိုအပ္ေသာ ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေရး
အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္း
မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေလ) တို႔ထံမွ အကူအညီရယူပါမည္။

၆-၁၃

လိုအပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေရယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေရး
ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူစုစည္းရ
ပါမည္။

၆-၁၄

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ
ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
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ဃ-၆။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၆-၁၅

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦးစီ
သတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။

၆-၁၆

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္း
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အုပ္
ခ်ဳပ္ႀကီးႀကပ္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္
ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (အတြင္းေရးမွဴး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ) သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဦးေဆာင္ေသာ
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အထူးအဖြဲ႕ (mobile team) ကို ငလ်င္
ဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၁၇

အဆိုပါ အထူးအဖြဲ႕သည္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား
ေသာ “ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ” ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အထူး
အဖြဲ႕ (mobile team) မွ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ျခင္း
၆-၁၈

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
အထူးအဖြဲ႕ (mobile team) ၏ ဦးေဆာင္သူသည္ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ေဒသ၏ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအားလံုး
၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူ ျဖစ္ပါသည္။

၆-၁၉

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕

ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ လမ္း၊ တံတား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္မည့္သူမ်ား သြားေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေရးဆြဲ၍
ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား ေပးပို႔ပါမည္။
၆-၂ဝ

ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္း၊ တံတားမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ႏိုင္ရန္
ခက္ခဲပါက လမ္းလႊဲမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးရန္
ႏွင့္ ယာယီတံတားမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ
မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရပါမည္။ လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္၏ အကူအညီ
ကို ရယူပါမည္။

၆-၂၁

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္

အဓိကလမ္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါက

လမ္းလႊဲမ်ား

ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းလုပ္သား၊ စက္ယႏၲရား
မ်ား၊ လမ္းခင္းပစၥညး္ မ်ားအားစာရင္းျပဳစုၿပီး ပိေ
႔ု ဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ စာရင္းေပးပို႔ ေတာင္းဆိုရပါမည္။
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ဃ-၆။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၆-၂၂

ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အေရးေပၚ
ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား
အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ ၊
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ထံသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။

၆-၂၃

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ေရယာဥ္မ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေပးပါမည္။

၆-၂၄

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွအကူအညီေပးမည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဆင္း
သက္ႏိုင္ရန္ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းမ်ား ရွာေဖြသတ္မွတ္ကာ အဆိုပါ
ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ပါမည္။

၆-၂၅

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ (၂)နာရီျခား တစ္ႀကိမ္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္
ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂၄-၄၈ နာရီ
၆-၂၆

လမ္း၊ တံတားပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အေရးေပၚ
ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား

ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္

သြားေရာက္ႏိုင္မည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္
ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မ
တီတို႔အား ေပးပို႔ပါမည္။
၆-၂၇

လမ္းလႊဲမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးရန္ႏွင့္ ယာယီ
တံတားမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းစသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ႀကီး
ၾကပ္ပါမည္။

၆-၂၈

လိုအပ္ေသာ လမ္းလုပ္သား၊ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ား
အား ေရာက္ရွိႏိုင္ေရး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၂၉

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါက အရန္
ေရယာဥ္မ်ားအား သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေပးပါမည္။

80

ဃ-၆။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၆-၃ဝ

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အကူအညီမ်ားအား ေဘး
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ
ကား၊ ေရယာဥ္၊ ေလယာဥ္မ်ား ဝင္ထြက္သြားလာ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္
ေရးအတြက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္
ငန္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္
ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၆-၃၁

ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားအား ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
ေပးပို႔လာပါက ေရယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆိပ္ကမ္း
မ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၆-၃၂

ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားအား ေလေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
ေပးပို႔လာပါက ေလယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလဆိပ္
တြင္ ေလယာဥ္အဝင္အထြက္မ်ား ရွင္းလင္းေစေရး ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၆-၃၃

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္
ငန္းေကာ္မတီသို႔ (၄) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄၈-၇၂ နာရီ
၆-၃၄

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းအား ရွာေဖြ
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊

ျပည့္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၊

တပ္မေတာ္သား

မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရွင္းလင္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၆-၃၅

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ျပည္တြင္းျပည္ပ

အကူအညီမ်ားအား

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရာေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္
ေသာ ကား၊ ေရယာဥ္၊ ေလယာဥ္မ်ား ဝင္ထြက္သြားလာ ဆိုက္ကပ္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၆-၃၆

ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားအား ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
ေပးပို႔လာပါက ေရယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆိပ္ကမ္း
မ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ႀကီးၾကပ္ပါမည္။
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ဃ-၆။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၆-၃၇

ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားအား ေလေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္
ေပးပို႔လာပါက ေလယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလဆိပ္
တြင္ ေလယာဥ္အဝင္အထြက္မ်ား ရွင္းလင္းေစေရး ႀကီးၾကပ္ပါမည္။

၆-၃၈

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔

(၆)

နာရီျခားတစ္ႀကိမ္

တင္ျပပါမည္။

ထူးျခား

ျဖစ္စဥ္ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၇၂နာရီ - ၇ ရက္
၆-၃၉

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အပ်က္အစီးမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၄ဝ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ (၁၂) နာရီျခားတစ္ႀကိမ္ တင္ျပပါမည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္
ရွိပါက လိုအပ္ခ်က္အရ တင္ျပေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၆-၄၁

အေစာပိုင္းကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏိုင္ရန္
ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္
ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ေဒသတြင္

ဖြငလ
့္ စ
ွ ထ
္ ားေသာ

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရေသာ

ေဘးအႏၲရာယ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ဌ
ႈ ာနခြႏ
ဲ င
ွ ့္

လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ
မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရပါမည္။ ဥပမာ- Cash for
work for debris clearance.
၆-၄၂

ပိေ
႔ု ဆာင္ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးလုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ က
ႈ ုိ ေဒသႏၲရပိေ
႔ု ဆာင္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးအဖြ႕ဲ အစည္း/လုပင
္ န္းေကာ္မတီမွ တာဝန္ယႏ
ူ င
ုိ ေ
္ သာ
အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္
သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း/ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္လႊဲေျပာင္း
ပါမည္။

၆-၄၃

အထူးအဖြဲ႕၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ၿပီးစီးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာျပဳစု၍ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။
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ဃ-၇။

ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္
ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဥကၠ႒

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

စီမံကိန္းႏွင့္ ၇-၁

ေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္

ဒုဥကၠ႒
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ၾကားသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၇-၂

(အတြင္းေရးမွဴး၊

တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိးု ရ

(၂)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈဝန္ထမ္း

၇-၃

ကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင့္

ရယူပါမည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္
ပါမည္။
၇-၄

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည့္ သက္ဆိုင္ရာ
က႑အလိုက္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအား

အတြင္းေရးမွဴး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

အခ်က္အလက္မ်ားအား

အဓိကအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာေဒသရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဆက္သြယ္

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ခ်ိတ္ဆက္၍ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးစသည့္ ဆက္သြယ္ေရး

တင္ေရးဦးစီးဌာန။

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕။

ေဒသႏၲရ

အဖြဲ႕၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေျမျပင္သတင္းရယူေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံု

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ကနဦးပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ စာရင္းမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ရယူႏိုင္ေရးအတြက္

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူဝင္မႈႀကီး

ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန။

စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊

ေကာက္ယူသည့္ပံုစံႏွင့္ database မ်ားအားအသံုးျပဳကာ တိုင္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန။

(၅)

ကနဦးလိုအပ္ခ်က္

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
(၄)

စာရင္း

ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ) အား တာဝန္ေပးပါမည္။

ဦးစီးဌာန။
(၃)

ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္

အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးမ်ား (၁၄)
ဦး။

ငလ်င္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္

ေကာက္ယူရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္း

လည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံမွ ရယူပါမည္။
၇-၅

ကနဦး သိရွိရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဘးသင့္
ေဒသ၏ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ျပဳစုပါမည္။

၇-၆

အမ်ိဳးသားအဆင့္မွ စီမံခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္သည့္ အေရးေပၚ အေျခ
အေနအဆင့္(၁) ဟုေၾကညာၿပီးေနာက္ (၂၄)နာရီအတြင္း ငလ်င္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန။

ေဘးဒဏ္ခံရေသာေဒသမွ ကနဦးရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားအား ရယူဆန္းစစ္ သံုးသပ္အတည္ျပဳကာ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး
႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။
၇-၇

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ
ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
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ဃ-၇။

ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္
ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၇-၈

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦး သတ္
မွတ္ထားေပးပါမည္။

၇-၉

လိုအပ္ပါက အဆင့္ျမင့္အရာရွိ္တစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ပ်က္စီး
ဆံုး႐ႈံးမႈ

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး

အထူးအဖြဲ႕

(mobile

team) ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ေဆာင္ရြက္ေစ
ပါမည္။
၂၄-၄၈ နာရီ
၇-၁ဝ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ႐ံုးကို

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာနတြင္

ဖြင့္လွစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈေကာ္မတီႏွင့္အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးတို႔
မွ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါက အခ်ိန္
ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတည္
ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ EOC ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
၇-၁၁

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခံရၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔မွစတင္၍ ငလ်င္
ေၾကာင့္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ေျမျပင္သတင္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ
ျခင္းကို ဤလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွသာ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
(ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ၿပီးၿပီးခ်င္း (၂၄)နာရီ အတြင္း EOC မွ
ရရွိသမွ် ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆံုးေကာက္
ယူကာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ဒုတိယေျမာက္ေန႔မွ
စတင္ကာ အဆိုပါလုပ္ငန္းကို ဤလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွသာ တာဝန္ခံ
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

၇-၁၂

ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား computer-based database ျဖင့္ စုစည္းထားရွိပါမည္။

၇-၁၃

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ (၁၂) နာရီ
ျခားတစ္ႀကိမ္ တင္ျပပါမည္။

၇-၁၄

ထိုသို႔တင္ျပရာတြင္ က႑အလိုက္၊ ေဒသႏၲရေနရာ ေဒသအလိုက္
(ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္ စသည္) တင္ျပပါမည္။အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ
အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ EOC တို႔မွ Situation Report ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္သံုး
သပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
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ဃ-၇။

ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေဖာ္
ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄၈-၇၂ နာရီ
၇-၁၅

ထပ္မံရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းသံုး
သပ္အတည္ျပဳကာ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲ႔မႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသား သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႔ ေန႔စဥ္တင္ျပပါမည္။

၇-၁၆

ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား computer-based database ျဖင့္ စုစည္းထားရွိပါမည္။

၇-၁၇

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးရံုးႏွင့္ EOC တို႔မွ Situation
Report ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္
အလက္မ်ား စိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၇၂နာရီ- ၇ ရက္
၇-၁၈

ထပ္မံရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းသံုး
သပ္အတည္ျပဳကာ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ
ခန္႔ခြဲ႔မႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသား သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႔ ေန႔စဥ္တင္ျပပါမည္။

၇-၁၉

ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား computer-based database ျဖင့္ စုစည္းထားရွိပါမည္။ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ရရွိေသာ
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈစာရင္းခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

၇-၂ဝ

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ EOC တို႔မွ Situation
Report ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္
အလက္မ်ား စိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၇-၂၁

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ (PDNA) ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္
ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ စတင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရပါမည္။

၇-၂၂

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္

(PDNA)ေဆာင္ရြက္ရန္

ႏိုင္ငံ

တကာအကူအညီ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳး သားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါ
မည္။
၇-၂၃

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ PDNA လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အစီအမံမ်ား
စတင္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရပါမည္။
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ဃ-၈။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဥကၠ႒

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၈-၁

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူ

လူမႈဝန္ထမ္း၊

အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်
၈-၂

ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန။

ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္

၈-၃

သံုးစြဲမည္ကို သံုးသပ္စိစစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပပါ

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ လူမႈဝန္
ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္
လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး

မည္။
၈-၄

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ

အေထြ
အထူး

၈-၅

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္
တင္ျပျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၈-၆

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ

အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး

ေဆာင္ရြက္ရန္

အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား သံုးစြဲရာတြင္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မ

အတြင္းေရးမွဴး

တီအသီးသီး၏ ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိမႈ၊ သံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္က်န္စာရင္း

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဦးစီးဌာန။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ရပ္မွ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္
ခ်က္အား သံုးသပ္စိစစ္၍ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေငြတိုက္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီး

ရန္ ရန္ပံုေငြထပ္မံလိုအပ္ပါသည္ဟု တင္ျပလာပါက အဆိုပါတင္ျပ

ဦးစီးဌာန။
(၆)

သဘာဝေဘး

သီးအား စနစ္တက် အခ်ိန္မီ ထုတ္ေပးပါမည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန။
(၅)

အမ်ိဳးသား

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၄)

ရန္ပံုေငြမ်ားအား

အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခား

ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန။

အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ
အတည္ျပဳေသာ

ဌာန။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာေဒသတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန
အပ္ေသာရန္ပံုေငြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ရန္ပံုေငြမွ က်ခံ

ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၃)

ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္ကို

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ လို

ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထား

(၂)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးအတြက္

သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲရပါမည္။

ဒုဥကၠ႒

(၁)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြ

မ်ားပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ရယူအကဲျဖတ္ သံုးသပ္ပါမည္။
၈-၇

ထိုသို႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရာတြင္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏
အၾကံျပဳခ်က္အား ရယူပါမည္။

၈-၈

အဆိပ
ု ါ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအား အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆင
ို ္
ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပပါမည္။

၈-၉

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အ
လက္မ်ားအား အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီထံမွ ရယူစာရင္းျပစု၍ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။
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ဃ-၈။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၈-၁ဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲ ေဝေပးမႈမ်ားအား
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စာရင္းျပဳစုကာ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘး
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။

၈-၁၁

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦးစီ
သတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။
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ဃ-၉။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ဥကၠ႒

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၉-၁

ဒုတိယဝန္ႀကီး၊

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေရးေပၚကူညီေထာက္
ပံ့မႈမ်ားေပးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုေပးလ်က္

ဌာန။

ႏိုင္ငံတကာရွိ အစိုးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕
အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုး

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

အေၾကာင္းၾကားလ်က္ ကူညီေတာင္းခံမႈကို ျမန္မာသံ႐ံုး၊ အဖြဲ႕႐ံုး၊

(၁)

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊

ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံ

ျပည္ထဲေရဝန္ႀကီးဌာန။

ျခားသံ႐ံုး၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊

လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

႐ံုးစိုက္သည့္ AHA center ႏွင့္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပို႔ေဆာင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ေရးႏွ င့္ ဆ က္ သြ ယ္ေ ရးဝန္ ႀ ကီး ၉-၂

လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးကို ႏိုင္ငံတကာ

ဌာန။

ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအာဏာပိုင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရပါမည္။

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ အလုပ္ ၉-၃
သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံတကာ

ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန။

Pledging Conference က်င္းပႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၂)
(၃)

(၄)

(၅)

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ေဆာက္
လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၆)

၉-၄

လည္ေ နရာခ်ထားေရးဝန္ ႀ ကီး

အရန္ တစ္ဦးသတ္မွတ္ထားေပးပါမည္။
၉-၅

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေရး
ရာဦးစီးဌာန။

(၈)

ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
၉-၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
စစ္ေရးရာႏွင့္

(၁ဝ) ဒုတိယ

စသည္တို႔အား

ေဘး

မ်ားအား သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍
ေပးပို႔ပါမည္။

ဥပေဒေရးရာ
၉-၇

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

အာဆီယံအတြင္ေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး

အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

ေကာင္

ဦးစီးဌာန။

ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၊ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား၊ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္
႐ံုးမ်ား၊

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သံတမန္
ေရးရာဦးစီးဌာန။

(၉)

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြ

ဌာန။
(၇)

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦးႏွင့္

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ လူမႈဝန္
ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္

အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္

သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္

အဖြဲ႕

မည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ရွာေဖြကယ္

အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီး

ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ-တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္းစသည္) မွ

ဌာန။

အကူအညီေပးရန္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအတြက္

ေဘးအႏၲရာယ္က်

ေရာက္သည့္ေဒသ၌ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဘး
အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (DMC) ၏ ဦးေဆာင္ညႇိႏိႈင္းမႈေအာက္
တြင္ အျမန္ဆံုးထိေရာက္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ညႇိ
ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
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ဃ-၉။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အတြင္းေရးမွဴး

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၉-၈

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္၍ လည္း

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊

ေကာင္း၊ စစ္ဘက္သံုး ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ား အသံုးျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီမ်ားႏွင့္

အေရးေပၚ

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ကမ္းလွမ္းလာ
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

ႏိုင္သျဖင့္ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္း၍ ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

ႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန။

၉-၉

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးေနာက္

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ

ႏိုင္ငံတကာမွ

အကူအညီေပးရန္

လာေရာက္မည့္သူမ်ားအား ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးပါမည္။
၉-၁ဝ

ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အမ်ိဳးသား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ရရွိေအာင္

စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း

ေကာ္မတီသို႔ ရည္ညႊန္းအေၾကာင္းၾကားပါမည္။
၉-၁၁

ႏိုင္ငံအတြင္း အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္သူမ်ားအား စာရင္းျပဳစု
ထားျခင္းႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ခံမ်ား သတ္မွတ္
ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၉-၁၂

ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔

သယ္ယူလာမည့္

ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၊

စက္

ပစၥည္းကိရိယာ၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
စစ္ေဆးျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစေရးအတြက္
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ

First

Track

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
၉-၁၃

ပိေ
႔ု ဆာင္ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး လုပင
္ န္းေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးရန္
လာေရာက္မည္သ
့ မ
ူ ်ားအား အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္၊ ေထာက္
ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား အတင္အခ်ျပဳလုပ္ သယ္ယူမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၉-၁၄

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေရ
ယာဥ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ယာယီတင္သြင္းလာျခင္း
အတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေစေရး
တည္ဆဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထား
ေသာ First Track လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္
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ဃ-၉။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၉-၁၅

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကား
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ျဖန္႔ျဖဴးုျခင္းႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တု စနစ္၊
အင္တာနက္စနစ္စသည္တအ
႔ုိ ား အသံျု ပဳႏုင
ိ ရ
္ န္အတြက္ ေဆာင္ရက
ြ ္
ပါမည္။
၉-၁၆

က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းေကာ္မတီႏင
ွ ့္ ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္ ၿပီး ေဆးဝါး
ႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလာမႈအေပၚ အရည္အေသြး ႀကီးၾကပ္
ျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီေစျခင္း စသည္တို႔အား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္၍ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၉-၁၇

အမ်ိဳးသား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း

ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ bilateral, multi-lateral

ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၉-၁၈

အမ်ိဳးသား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီမွ (၅) ရက္မွ (၇)ရက္အတြင္း Flash Appeal တင္သြင္းရန္
အတြက္ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္အတူ ပ႔ံပိုးေဆာင္ရြက္ပါသည္။
၉-၁၉

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အေရးေပၚေထာက္ပ့ံေရးအကူအညီမ်ား
ရပ္စဲေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပး
ပါမည္။

၉-၂ဝ

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္း
အခ်က္အလက္ေတာင္းခံလာမႈမ်ား၊ အကူအညီေပးရန္ စတင္ကမ္း
လွမ္းလာမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား (ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ) ႏွင့္
ဆက္သြယ္ ညႇိႏိႈင္းျပန္ၾကားေပးပါမည္။

၉-၂၁

အကူအညီေပးေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း အေၾကာင္း
ၾကားပါမည္။

90

ဃ-၁ဝ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဥကၠ႒

ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

၁ဝ-၁

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏

ဥကၠ႒သည္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္

ဒုတိယဥကၠ႒

ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊

၁ဝ-၂

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ယာယီေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယာယီခိုလံႈရမည့္ ေနရာမ်ားအား
သတ္မွတ္ေပးပါမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေဆာက္အအံု

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(၁)

မ်ား ခိုင္ခန္႔မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေနထိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္း

တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာရွင္မ်ားထံမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရ

ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန။
(၂)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

ပို႔ေဆာင္

ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး

ပါမည္။)
၁ဝ-၃

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား စစ္ေဆး၍ စာရင္းျပဳစုကာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အေထြေထြ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန။
(၄)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန။
(၅)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါမည္။
၁ဝ-၄

အျမန္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနခြဲမွ
တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား (ရွာေဖြကယ္ဆယ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

ေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး စသည္)သို႔ အေၾကာင္း

စီမံ

ၾကားၿပီး ျပည္သူမ်ားေဘးလြတ္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေရး

ခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန။

ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
၁ဝ-၅

အတြင္းေရးမွဴး

ေဖြေရးႏွင့္

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

လုပင
္ န္းေကာ္မတီမေ
ွ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာ လုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ ကုနက
္ ်
ႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္)

ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ေပးပို႔ရ

မည္။
၁ဝ-၆

အျခားေကာ္မတီအသီးသီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ focal တစ္ဦးစီ

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

မိုးရြာသြန္းမႈ

အဆိုပါအေျခအေနကို ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲသို႔ အလ်င္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ က်န္းမာေရး

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ဆည္မ်ား၊တာတမံမ်ား၊ေရေလွာင္တမံမ်ားက်ိဳးေပါက္ႏိုင္ေျခရွိပါက

ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန။
(၇)

ေနာက္ဆက္တြဲ

အေျခအေနေၾကာင့္လည္းေကာင္း ငလ်င္ျဖစ္ေပၚေသာ ေဒသရွိ

ပညာေရး

ဝန္ႀကီးဌာန
(၆)

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား
ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီး

ဌာန
(၃)

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားသူမ်ားအတြက္

စိုက္ပိ်ဳးေရး၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

သတ္မွတ္ထားပါမည္။
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ဃ-၁ဝ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၂၄-၄၈ နာရီ
၁ဝ-၇

အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈအား ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားအလိုက္ စစ္ေဆးပါမည္။
(က)

ေဆး႐ံုမ်ား။

(ခ)

ေက်ာင္းမ်ား/ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အေဆာက္

အအံုမ်ား။

၁ဝ-၈

(ဂ)

ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား။

(ဃ)

လူေနအိမ္မ်ား။

စစ္ေဆးၿပီးေသာ အေဆာက္အအံု အေျခအေနအား ႀကိဳတင္ျပင္
ဆင္ထားေသာ အေဆာက္အအံုစစ္ေဆးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ေဖာ္
ျပထားသည့္အတိုင္း အေဆာက္အအံုမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ အမ်ား
ျပည္သူျမင္သာေစရန္ အေရာင္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ ဆိုင္း
ဘုတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။

၁ဝ-၉

လိအ
ု ပ္ပါက ပိေ
႔ု ဆာင္ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီအား ပ်က္စးီ
သြားေသာ လမ္းမ်ားအား ယာယီျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံု
အပ်က္အဆီးမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ လူအင္အား၊ စက္ယႏၲရား
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

၁ဝ-၁ဝ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းလ်က္ ယာယီ
ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရပါမည္။
၄၈-၇၂ နာရီ
၁ဝ-၁၁ လိုအပ္ပါက

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား

အေဆာက္အအံု အပ်က္အဆီးမ်ားရွငး္ လင္းျခင္းအတြက္ လူအင္အား၊
စက္ယႏၲရားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။
၁ဝ-၁၂ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းလ်က္ ယာယီ
ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရပါမည္။
၇၂ နာရီ- ၇ ရက္
၁ဝ-၁၃ အေစာပိုင္းကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္
ရန္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနခြဲႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား
အဆင့္

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္

လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ
မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရပါမည္။ ဥပမာ- Cash
for work for debris clearance.
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ဃ-၁ဝ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၁ဝ-၁၄ ကနဦးလိအ
ု ပ္ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယေ
ူ ရး၊ ပ်က္စးီ ဆံးု ႐ံးႈ မႈ အတည္
ျပဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မ
တီႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးမႈ၊
ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား စတင္ေရးဆြဲရပါမည္။
၁ဝ-၁၅ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စတင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
(က)

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေစရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသူမ်ား
အား ကယ္တင္ျခင္း။

(ခ)

လံုၿခံဳေရး။ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဘးသင့္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား
ခိုးယူ လုယက္မႈမရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းသို႔ လူအမ်ား
ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေစျခင္း၊ အေရးေပၚ တု႔ံျပန္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္ အေႏွာင္အ
့ ယွက္ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည့္
လူစုေဝးျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ဂ)

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပင
္ န္း။ အေရးေပၚအေျခအေနႏွငတ
့္ ကြ တု႔ံျပန္ေရးလုပင
္ န္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား
ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ တရားဝင္လမ္းညႊန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ စဥ္ဆက္မျပတ္
သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ငလ်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ သိရွိေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း။

(ဃ)

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးျခင္း၊ အျခားေဒသရွိ ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ
မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေသဆံုးသူ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါက
ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး
ေပးျခင္း။

(င)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ႏွင့္ လမ္း၊တံတားစသည္တို႔ ပ်က္စီးမႈ အေျခအေန
မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အျခားအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ စနစ္ႏွင့္ ယာယီအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္လမ္းမွတစ္ဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ပ်က္စီးသြားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားအား
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(စ)

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက အစားထိုးစနစ္မ်ား အသံုး
ျပဳႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ေဒသတြင္ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေန
သူမ်ား လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ေဘးသင့္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးကူညီ
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူရွိသည့္ ေနရာ၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း ေဝငွေနမႈအေျခအေန စသည့္ျဖင့္) အား ပံ့ပိုး
ေပးျခင္း။

(ဆ)

ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း။ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ စားေရရိကၡာအစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း
မ်ား စီစဥ္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ စက္သံုးဆီ
စသည္တို႔အား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚခိုလံႈရာေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈစခန္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း။
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(ဇ)

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း။ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြား
သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စနစ္မ်ား၏ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား
အား စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ အဆိုပါစာရင္းမ်ားအား စိစစ္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လိုအပ္ပါက တု႔ံျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အသီးသီး၏ စီမံခ်က္မ်ား အား ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း။

(ဆ)

မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္း။ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေနအိမ္မ်ား၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္
မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အသင့္ရွိ
ေနေစျခင္း။
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ဆက္သြယ္လိုပါက
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
႐ံုးအမွတ္-၂၃၊ ေနျပည္ေတာ္
ဝ၆၇-၃၄ဝ၄၆၆၆၊ ဝ၆၇-၃၄ဝ၄၇၇၇
email : ddmreliefsection@gmail.com, myanmareoc.rrd@gmail.com
www.moswrr.gov.mm, www.ddmmyanmar.gov.mm

