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ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတော် 

ပြည်ထ ောင်စုအစ ုိုးရအဖ  ွဲ့ 

လူမ္ှုဝန် မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနှင့််ပြန်လညထ်နရောချ ောိုးထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

(သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆ ုင်ရောစ မ္ခံန့််ခ  မ္ှုနညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုး) 

အမ္ န့််ထ ကော်ပငောစောအမ္ှတ်၊ ၂၂/၂၀၁၅ 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူိုးလပြည့််ထကျော် ၄ ရက် 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြ လ ၇ ရက်) 

လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပနလ်ညဘ်နရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှု 

ဥပဘေပိုေ်မ ၄၃၊ ပိုေ်မခ ွဲ (က) အရ အပန်္ှင်ေးထာေးဘသာ လိုပ်ပ ိုင်ခ င့််က ိုက င့််သံိုေး ၍ ပပညဘ်ထာင်စိုအစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့၏ 

သဘဘာတူညီခ က်ပဖင့်် ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးက ို ထိုတ်ပပန်လ ိုက်သည်။ 

 

အခန်ိုး (၁) 

အမ္ညန်ှင့်အ်ဓ ြပောယ်ထဖောပ်ြချက် 

၁။ ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးက ို သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆ ငု်ရောစ မံ္ခန့််ခ  မ္ှုနည်ိုးဥြထေမ္ျောိုး ဟိုဘခေါ်တ င်ဘစရမည်။ 

၂။ ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးတ င်ပါရှ ဘသာ စကာေးရပ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုဥပဘေတ င် 

ဖ င့််ဆ ိုထာေးသည့််အတ ိုင်ေး အဓ ပပာယ်သကဘ်ရာကဘ်စရမည။် 

ထ ို့်ပပင်ဘအာက်ပါစကာေးရပ်မ ာေးသည် ဘဖာ်ပပပါအတ ိုင်ေးအဓ ပပာယ်သကဘ်ရာကဘ်စရမည်- 

(က) ဥြထေဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုဥပဘေက ိုဆ ိုသည်။ 

(ခ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်မ္ကျထရောက်မ္ အဆင့််ဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မပဖစ်ပ ာေးမီအခ  န် ကာလပဖစပ်ပေီး 

ထ ိုကာလတ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ပဖစဘ်ပေါ်လာန္ ိုင်သည့်် ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုမ ာေး 

ဘလ ာ့်နည်ေးသက်သာဘစရန် ကက ြိုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ေး၊ ကက ြိုတငက်ာက ယ်ပခင်ေးန္ှင့်် ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် 

ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခဘလ ာ့်ခ ပခင်ေးဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငန်ေးမ ာေး အဘကာငအ်ထည်ဘဖာဘ်ဆာင်ရွကရ်သည့်် အဆင့််က ိုဆ ို သည။် 

(ဂ) ကက ြိုတင်ကောက ယ်ထရိုးဆ ိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၊ ယင်ေးဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ှင့်် ဆက်စပ်ဘန ဘသာ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၏ ဆ ိုေးရာွေးဘသာသကဘ်ရာက်မှုမ ာေးက ို ဘရာှင်ရာှေးန္ ိုင်ရန် သဘာဝဘဘေး 

အန္တရာယ်မပဖစပ် ာေးမီအဆင့််တ င် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေးက ိုဆ ိုသည။် ယင်ေးစကာေးရပ်တ ငဘ်ရလွှမ်ေး 

မ ိုေးမှုဘ ကာင့််ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခက ို ကာက ယ်ထာေးသည့််ဘရကာတာမ ာေးန္ှင့်တ်မံမ ာေး၊ ဘဘေးပဖစ်န္ ိုင်ဘပခပမင့််မာေး 

ဘသာဘေသမ ာေးတ င် အဘပခခ ဘနထ ိုင်မှုက ိုခ င့််မပပြိုဘသာဘပမယာအသံိုေးခ မှု စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊ ငလ င် 

လှုပ်ခတ်ခ  နတ် င် အဘရေးကကီေးဘသာအဘဆာကအ်အံိုမ ာေး ဘဘေးကင်ေးဘရေးအတ က် ငလ င်ဆ ိုငရ်ာအငဂ် င်နီ ယာ 

ေီဇ ိုင်ေးမ ာေးစသညတ် ို့်ပါဝင်သည်။ 
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(ဃ) ကက ြိုတင်ပြင်ဆင်ထရိုးဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ို ကက ြိုတင်ခန့််မှန်ေးန္ ိုငပ်ခင်ေး၊ တံို့်ပပနပ်ခင်ေး၊ 

သက်ဘရာက်မှုက ို ဘပဖရှင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမ ာေး ပပြိုလိုပ်န္ ိုငစ် မ်ေးတ ိုေးပမင့််ဘစသည့်် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(င) ကက ြိုတင်သတ ထြိုးချက်ဆ ိုသည်မှာ က ဘရာက်လတ္ွံဲ့ဘသာ ဘဘေးအန္တရာယ်တစခ်ိုခိုက ိုဘတ ွဲ့ကကံြိုခစံာေးရ န္ ိုင်သည့်် 

ရပ်ရွာလထူိုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ ထ ခ ိုက်ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်မှုဘလ ာ့်ခ ဘရေးက ို ဘဆာင်ရကွ်န္ ိုင်ရနန်္ှင့််ကက ြို 

တင်ပပင်ဆင်န္ ိုင်ရန်အခ  န်မီထ ဘရာကဘ်သာ သတင်ေးအခ ကအ်လက်မ ာေး ထိုတပ်ပနပ်ခင်ေးန္ငှ့်် ပဖန့်ဘဝပခင်ေး က ိုဆ ိုသည။် 

(စ) အထရိုးထြေါ်အထပခအထနအဆင့််ဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ခံရသူမ ာေး၏အဘရေး 

ဘပေါ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာေးက ို ဘပဖရှင်ေးဘဆာင်ရွကဘ်ပေးန္ ိုင်ရန် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေး 

စတင်သည့််အဆင့််က ိုဆ ိုသည။် 

(ဆ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယက်ျထရောက်ပြ ိုးအဆင့််ဆ ိုသညမှ်ာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပ ာေးပပီေးဘနောက် 

အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေး၊ ပပနလ်ည်ထူဘထာင်ဘရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညတ်ည်ဘဆာကဘ်ရေး 

လိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကသ်ည့််အဆင့််က ိုဆ ိုသည်။ 

(ဇ) ရှောထဖ ကယ်ဆယ်ထရိုးဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရပ်တစ်ခိုဘ ကာင့်် ဘဘေးအန္တရာယ်ဘရာက် ရှ ဘနဘသာ 

သ ို့်မဟိုတ ်ဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာကန်္ ိုငဘ်ပခရှ ဘသာ လူမ ာေး၊ တ ရစဆာန်မ ာေး၊ ဘလယာဉမ် ာေး၊ 

သဘဘဘာမ ာေးန္ှင့််အပခာေးယာဉမ် ာေးက ို ရာှဘဖ ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေးန္ှင့်် ကနဦေးဘဆေးကိုသပခင်ေး သ ို့်မဟိုတ် 

အပခာေးလ ိုအပ်ခ က်မ ာေးက ို အကူအညဘီပေးပခင်ေးန္ငှ့်် ဘဘေးကင်ေးရာသ ို့် ပ ို့်ဘဆာငဘ်ပေးပခင်ေးက ိုဆ ို သည်။ 

(ဈ) အထရိုးထြေါ်အကူအည ဆ ိုသည်မှာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပ ာေးဘနစဉန်္ငှ့်် ပဖစပ် ာေးပပီေးဘနောက် သဘာ 

ဝဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ထ ခ ိုက်ခရံသူမ ာေးအတ က် စာေးနပ်ရ ကခာ၊ အာဟာရ၊ ဘသာကဘ်ရ၊ အဝတ်အထည် 

န္ှင့််လူသံိုေးကိုန်ပစစည်ေးမ ာေး၊ အ မ်သံိုေးပစစည်ေးမ ာေး တစ်က ိုယဘ်ရသန့််ရငှ်ေးဘရေးန္ငှ့်် ပတ်ဝန်ေးက ငသ်န့််ရငှ်ေးဘရေး ပစစည်ေးမ ာေး၊ 

ဘဆေးဝါေးကိုသမှုဘပေးပခင်ေးန္ငှ့်် ယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာမ ာေးသ ို့် ပ ို့်ဘဆာင်ဘပေးပခင်ေး အစရှ သည့််အဘရေး 

ဘပေါ်ကညူဘီထာက်ပံ့်ဘပေးပခင်ေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ည) အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု့်ပြနထ်ဆောင်ရကွထ်ရိုးဆ ိုသည်မှာထ ခ ိုက်ခရံသည့််သူမ ာေးအာေးရာှဘဖ ဘရေးလိုပ် 

ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ အဘရေးဘပေါ်အကူအညဘီပေးပခင်ေး၊ စ တ်ဓာတဘ်ရေးရာအရအာေးဘပေးန္ှစ်သ မ့််ပခင်ေး၊ 

ဘဘေးကင်ေးလံိုခခြံိုဘရေးက စစမ ာေး ဘဆာင်ရွကဘ်ပေးပခင်ေးန္ငှ့်် ပ ကစ်ီေးဆံိုေးရံှုေးမှုဆန်ေးစစ်ပခင်ေး တ ို့်က ိုဆ ိုသည်။ 

(ဋ) ထဘိုးလ တ်ရောထနရောဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ ်အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််တ င် သဘာဝ 

ဘဘေးအန္တရာယ်လ တ်ကင်ေးဘသာ ဘနရာဘေသသ ို့်ဘရ ွဲ့ဘပပာငေ်းလာသူမ ာေး လတတ်ဘလာခ ိုလံှုန္ ိုင်ရန်အတ က် 

ကက ြိုတင်ဘရေွးခ ယ်ထာေးဘသာ အ မ်မ ာေး၊ အဘဆာကအ်အံိုမ ာေး၊ အသက်ကယ်ကိုနေ်းပမင့််မ ာေး၊ သဘာဝဘတာင် 

ကိုန်ေးမ ာေးသ ို့်မဟိုတ် အမ ာေးပပည်သူဆ ိုင်ရာဘနရာမ ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဌ) ယောယ ခ ုလံှုရောထနရောဆ ိုသည်မှာ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတ က် ဘခတခ္ ိုလံှုန္ ိုင်သည့််ယာယီတွဲမ ာေး၊ အ မ် 

မ ာေးန္ှင့််အဘဆာက်အအံိုမ ာေးကွဲ့်သ ို့်ဘသာ ဘနရာမ  ြိုေးက ိုဆ ိုသည်။ 
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(ဍ) သဏ္ဌောနတ်ူဇောတတ် ုကထ်လ့်ကျင့််ပခင်ိုးဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာကလ်ာသည့်် အခါ 

ဘဘေးသင့််သူမ ာေး ထ ခ ိုကဘ်သဘက ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုဘလ ာ့်နည်ေးသက်သာဘစရနအ်တ က် ရာှဘဖ ကယ်ဆယ် 

ဘရေးန္ှင့််အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို အဆင့််ဆင့််ဘသာသဘာဝဘဘေးအန္တ 

ရာယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် ပပည်သူမ ာေးပူေးဘပါင်ေး၍ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် မက ဘရာကမီ်အဆင့််တ င် 

ကက ြိုတင်ဘလ့်က င့််ပခင်ေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဎ) ထ ောက်ြံ့်ပဖည့််ဆည်ိုးစ မံ္ထဆောင်ရကွ်မ္ှု (Logistics Management) ဆ ိုသည်မှာ အဘရေးဘပေါ်ကညူီ 

ဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး ရာှဘဖ စိုဘဆာင်ေးပခင်ေး၊ ထ န်ေးသ မ်ေးဘစာင့််ဘရာှက်ပခင်ေး၊ ပဖန့်ပဖ ေးပခင်ေး၊ ဘထာက်ပံ့် 

ပခင်ေးတ ို့်က ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ ယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာမ ာေး စီစဉ်ဘဆာက်လိုပ်ဘပေးပခင်ေးတ ို့်က ိုလည်ေးဘကာင်ေး က င်ေး 

ဆက်မပပတ် ဘထာက်ပံ့်ပဖည့််ဆည်ေးမှုစနစ်ပဖင့်် အခ  န်မီဘဆာင်ရွကဘ်ပေးပခင်ေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဏ) က င်ိုးဆက်မ္ပြတ်ထ ောက်ြံ့်ပဖည့််ဆည်ိုးစ မံ္ထဆောင်ရကွ်မ္ှု (Supply Chain Management) ဆ ို သည်မှာ 

တာဝနဘ်ပေးပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးက သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် 

ထ ခ ိုက်ခံရသူမ ာေးအတ က် လ ိုအပသ်ည့််အဘရေးဘပေါ် ကူညဘီထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးက ို ရာှဘဖ စိုဘဆာင်ေး ပခင်ေး၊ 

သယ်ယူပ ို့်ဘဆာင်ပခင်ေးန္ှင့်် ပဖန့်ပဖ ေးပခင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို တစ်ခိုန္ှင့််တစ်ခိုခ  တဆ်က်ထာေးဘသာက န် ယက်စနစပ်ဖင့်် 

ပဖည့််ဆည်ေးစီမံဘဆာင်ရကွ်ဘပေးပခင်ေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(တ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််ဆံုိုးရံှုိုးန ုင်ထပခဆ ိုသညမှ်ာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ရပ်ရွာ 

လူထိုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးတစ်ခိုက အနောဂတတ် ငဘ်တ ွဲ့ကကံြိုန္ ိုငဘ်သာ အသက်ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်မှု၊ က နေ်းမာဘရေး၊ ပညာဘရေး၊ 

အသက်ဘမ ေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ ပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစညေ်းမ ာေး၊ အဘပခခအံဘဆာကအ်အံိုမ ာေး၊ ဝနဘ်ဆာင်မှုမ ာေး န္ှင့်် 

သဘာဝပတ်ဝန်ေးက ငတ် ို့်ထ ခ ိုက်ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်မှုမ ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ထ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆုံိုးရံှုိုးန ုင်ထပခထလ ော့်ချထရိုး (Disaster Risk Reduction) ဆ ို 

ရာတ င်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ို ပဖစဘ်ပေါ်ဘစဘသာအရာမ ာေးက ို စ စစ်ပခင်ေးန္ှင့်် စီမံခန့််ခ ွဲပခင်ေးတ ို့်က ို စနစတ် 

က ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ ထ ဘတ ွဲ့န္ ိုင်မှုက ို ဘလ ာ့်ခ ပခင်ေး၊ ရပ်ရာွလူထိုမ ာေးန္ှင့်် ပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစညေ်းမ ာေး၏ ထ ခ ိုက်ခံရ 

လ ယ်မှုက ိုဘလ ာ့်နည်ေးဘစပခင်ေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်န္ှင့်် ဘပမယာစီမံခန့််ခ ွဲမှုက ို အဘပမာအ်ပမင်ကကီေးစ ာ 

ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးအတ က် ပ ိုမ ိုဘကာင်ေးမ န်စ ာ ကက ြိုတငပ်ပင်ဆငပ်ခင်ေးစသညတ် ို့် 

ပါဝင်သည်။ 

(ေ) ထဘိုးအနတရောယ်ထလျော့်ြ ိုးသက်သောထစထရိုး (Mitigation) ဆ ိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယမ် ာေးန္ှင့်ယ်င်ေး 

တ ို့်ဘ ကာင့််ပဖစဘ်ပေါ်လာသည့်် ဆ ိုေးက  ြိုေးသက်ဘရာက်မှုမ ာေးက ို ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစရနဘ်ဆာင်ရွကသ်ည့်် 

အမ  ြိုေးမ  ြိုေးဘသာ မဟာဗ  ဟာမ ာေးန္ှင့််လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ဆ ိုသည။် ယင်ေးစကာေးရပ်တ ငအ်င်ဂ ငန်ီယာဆ ိုင်ရာ 

နည်ေးပညာရပ်မ ာေးန္ှင့်ဘ်ဘေးအန္တရာယ် ေဏခ်ံန္ ိုင်သည့််ဘဆာက်လိုပ်မှုမ ာေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်ဆ ိုင်ရာမူ ဝါေမ ာေး၊ 

အမ ာေးပပည်သူသ ရှ ဘစရနဘ်ဆာင်ရွကမ်ှုမ ာေး စသညတ် ို့်ပါဝငသ်ည်။ 
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(ဓ)   ခ ုက်ခံရလ ယ်မ္ှုဆ ိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်၏ဖ ကဆီ်ေးမှုေဏ်က ို ခံရန္ ိုင်ဖ ယ်ရာရှ သည့်် ရပ်ရွာအ သ ိုကအ်ဝနေ်း၊ 

စနစ်ယန္တရာေးန္ှင့်် ပစစည်ေးဥစစာတ ို့်၏သ င်ပပင်လကခဏာမ ာေးန္ငှ့်် အဘပခအဘနမ ာေး၊ ရိုပ်ပ ိုင်ေး၊ လူ မှုဘရေးပ ိုင်ေး၊ စီေးပ ာေးဘရေးန္ငှ့်် 

သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်ဆ ိုင်ရာ အဘပခခအံဘ ကာင်ေးမ ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(န)   ခ ုက်ခံရလ ယ်သူမ္ျောိုးဆ ိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခပမင့််မာေးသည့််ဘနရာဘေသ မ ာေးတ င် 

ဘနထ ိုင်သူမ ာေး၊ ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာန္ှင့်် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ မက န်ေးမာသူမ ာေး၊ မသန်စ မ်ေးသူမ ာေး၊ က ိုယ် 

ဝနဘ်ဆာင်အမ  ြိုေးသမီေးမ ာေး၊ သက်ကကီေးရယွအ် ိုမ ာေး၊ ကဘလေးသူငယ်မ ာေးက ိုဆ ိုသည။် 

(ပ) ပြနလ်ည် ူထ ောင်ထရိုးဆ ိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယတ်စ်ခိုခို သ ို့်မဟိုတ် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန 

တစ်ရပ်ရပ်ဘ ကာင့်် ပပတ်ဘတာက်သ ာေးဘသာ သ ို့်မဟိုတ် ထ ခ ိုက်ပ က်စီေးသ ာေးဘသာ အဓ ကဝနဘ်ဆာင်မှုလိုပ် 

ငန်ေးမ ာေးက ို ပပနလ်ညပ်ပြိုပပင်ပခင်ေးန္ှင့််ပပန်လည်ထူဘထာင်ပခင်ေးပဖင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ထ ခ ိုကခ်ံ 

ရသူမ ာေး၏ ဘဝဘနထ ိုင်မှုအဘပခအဘနမ ာေးက ို အလ င်အပမန်ပပန်လည်ထ န်ေးသ မ်ေးဘပေးသည့်် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ဆ ိုသည။် 

(ဖ) ပြနလ်ညတ်ညထ်ဆောကထ်ရိုးဆ ိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခဘလ ာ့်ခ ဘရေး အစီအမံ မ ာေးက ို 

ထည့််သ င်ေးစဉ်ေးစာေးပပေီးအ ိုေးအ မ်မ ာေးန္ှင့်် အပခာေးအဘပခခံအဘဆာက်အအံိုမ ာေးဘဆာက်လိုပ်ပခငေ်း၊ ဝန ်ဘဆာင်မှုမ ာေးက ို 

အပပည့််အဝပပန်လည်ဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေးန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မက ဘရာက်မီ အဘပခအ ဘနသ ို့် ဘရာက်ရှ ဘစပခင်ေး 

အစရှ သည့််လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဗ) ဆုံိုးရံှုိုးန ုင်ထပခဆန်ိုးစစ်ချကဆ် ိုသည်မှာ လူမ ာေး၊ ပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစညေ်းမ ာေး၊ အသက်ဘမ ေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးမှုမ ာေး 

န္ှင့််၎င်ေးတ ို့်မီှခ ိုဘနရဘသာ ပတဝ်နေ်းက ငတ် ို့်အဘပေါ်တ င် ပခ မ်ေးဘပခာက်မှုန္ငှ့််ထ ခ ိုက်မှုတ ို့်က ို ပဖစဘ်စန္ ိုင်သည့်် 

ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခ၏ သဘာဝန္ငှ့််ပမာဏက ို သ ရှ န္ ိုင်ရန်အတ က် က ဘရာက်န္ ိုငဘ်သာ 

ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးက ို ဘလ့်လာသံိုေးသပ်ပခင်ေးနှ္င့််လတတ်ဘလာရှ ဘနဘသာ ထ ခ ိုက်ခရံလ ယမ်ှု၊ စ မ်ေးဘဆာင် န္ ိုင်မှုတ ို့်က ို 

အကွဲပဖတဘ်သာ လိုပ်ငန်ေးစဉမ် ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဘ) ထဘိုးသင့််ထေသဆ ိုသညမှ်ာ န္ ိုင်ငဘံတာတ်စ်ဝန်ေးလံိုေးတ င်ပဖစ်ဘစ၊ န္ ိုငင်ဘံတာ်၏ တစ်စ တ်တစ်ဘေသ တ င်ပဖစဘ်စ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည့််ဘေသက ိုဆ ိုသည်။ 

(မ) လုြ်ငန်ိုးထကော်မ္တ ဆ ိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၅၊ ပိုေ်မခ ွဲ (ခ) အရအမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတကီ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးထာေး ဘသာ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၊ ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေး လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မ တီန္ငှ့်် 

အပခာေးလ ိုအပ်ဘသာ လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ တစ်ခိုခိုက ိုဆ ိုသည။် 

(ယ) တ ငု်ိုးထေသကက ိုး သ ု့်မ္ဟတု် ပြည်နယ်စ မံ္ခန့််ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၇ အရ ပပည်ဘထာင်စို 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့ကဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့်် 

ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့က ိုဆ ိုသည။် 

(ရ) က ယု်ြ ုငအ်ုြ်ချြိုြခ် င့််ရတ ငု်ိုးသ ု့်မ္ဟုတ် က ုယ်ြ ငု်အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရထေသသ ု့်မ္ဟတု် ခရ ုင်စ မံ္ခန့််ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည်မှာ 

ဥပဘေပိုေ်မ ၈ အရတ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့က ဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ က ိုယ် 
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ပ ိုင်အိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရတ ိုင်ေးသ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြိုပခ် င့််ရဘေသသ ို့်မဟိုတ် ခရ ိုင်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင် ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့က ိုဆ ိုသည်။ 

(လ) ပမ္ ြိုွဲ့နယ်စ မံ္ခန့််ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၈ အရတ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယအ်စ ိုေးရအ 

ဖ ွဲွဲ့ကဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ ပမ ြိုွဲ့နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့က ိုဆ ိုသည်။ 

(ဝ) ရြ်က က် သ ု့်မ္ဟတု် ထကျိုးရွောအုြ်စ ုစ မံ္ခန့််ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၈ အရတ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပည်နယအ်စ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့က ဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ ရပ်က က် သ ို့်မဟိုတ် ဘက ေးရာွအိုပ်စို သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့က ိုဆ ိုသည်။ 

(သ) ဝနက်က ိုးဌောန ဆ ိုသည်မှာပပည်ဘထာင်စိုအစ ိုေးရ၊ ပပညဘ်ထာင်စိုအဆင့််သက်ဆ ိုင်ရာ ဝန်ကကီေးဌာနက ိုဆ ို သည။် 

(ဟ) ဦိုးစ ိုးဌောန ဆ ိုသည်မှာ ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့််ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဦေးစီေးဌာနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဠ) န္ ိုငင်တံကာန္ငှ့်် ဆက်သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်ဘရေးအာဏာပ ိုင် ဆ ိုသည်မှာ ဥပဘေန္ငှ့်် ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးပါ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတ ငလ် ိုအပ်ပါက န္ ိုင်ငတံကာမှ အကူအညဘီပေးဘရေး အတ က ်

အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ န္ ိုငင်ံရပ်ပခာေးဘေသတ င်ေး အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ပပည်ပန္ ိုင်ငံ မ ာေးမှအစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေး ဆက်သ ယ် ရာတ င် 

အာဏာပ ိုင်အပဖစဘ်ဆာင်ရွကရ်န် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက သတ်မှတတ်ာဝနဘ်ပေးအပ် ထာေးသည့်် 

ဝနက်ကီေးဌာနသ ို့်မဟိုတ် ပိုဂ္ ြိုလ်က ိုဆ ိုသည်။ 

(အ) န ငု်ငတံကောအကအူည ထြိုးသူမ္ျောိုး ဆ ိုသည်မှာအပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ န္ ိုင်ငံရပ်ပခာေးဘေ 

သတ င်ေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ပပည်ပန္ ိုင်ငံမ ာေးမှ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာအ 

ပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အလှ ရှင်မ ာေးန္ှင့် ်ဘစတနောရငှ်မ ာေးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ကက) တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့်် ပိုဂ္ ြိုလ် ဆ ိုသည်မှာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်စ်ပ်လ ဉ်ေး၍ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတ၏ီ လမ်ေးညွှန်ခ ကန်္ှင့်အ်ညီ လိုပ်ငန်ေး 

ဘကာ်မတီကဘသာ်လည်ေးဘကာင်ေး၊ ဥပဘေန္ှင့်် ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးအရဘသာ်လည်ေးဘကာင်ေး၊ တာဝနဘ်ပေးအပ် 

ပခင်ေးခံရသည့်် ဝနက်ကီေးဌာနန္ှင့်ဘ်ေသဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့တ ို့်က ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရ အဖ ွဲွဲ့ 

အစည်ေးမ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ အစ ိုေးရ မဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ 

ပိုဂ္လ ကစီေးပ ာေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးရှင်မ ာေး၊ ဘစတနောရငှ်မ ာေးန္ှင့်် လိုပ်အာေးဘပေးမ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေးဆ ိုသည်။ 

 

အခန်ိုး (၂) 

လူမ္ှုဝန် မ်္ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနှင့်် ပြနလ်ည်ထနရောချ ောိုးထရိုးဝနက်က ိုးဌောန၏ လုြ်ငန်ိုးတောဝနမ်္ျောိုး 

၃။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယဆ်ယဘ်ရေးန္ှင့်် ပပနလ်ည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် ပဖစ်ဘပေါ်လာန္ ိုင်သည့်် 

ဘဘေးအန္တရာယဘ်လ ာ့်ပါေးသကသ်ာဘစဘရေးအလ ို့်ငှာ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ လမ်ေးညွှန်မှုပဖင့်် အပပည်ပပည် ဆ ိုင်ရာန္ငှ့်် 

န္ ိုင်ငဘံတာတ် င်ပဖစ်ပ ာေးခွဲ့်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ငှ့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုမ ာေးက ို 
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ဘလ့်လာသိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပပီေး န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့်် ခ ွဲမှုစီမံခ က၊် တည်ပမွဲအမ န့််န္ငှ့် ်

အပခာေးလ ိုအပ်သည့််အစီအစဉမ် ာေးက ို ဘရေးဆ ွဲတင်ပပဘစရနဦ်ေးစီေးဌာနအာေး တာဝနဘ်ပေးအပရ်မည်။ 

၄။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယဆ်ယဘ်ရေးန္ှင့်် ပပနလ်ည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် နည်ေးဥပဘေ ၃အရဘရေး ဆ ွဲတင်ပပဘသာ 

န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ က၊် တည်ပမွဲအမ န့််န္ငှ့်် 

အပခာေးလ ိုအပ်သည့််အစီအစဉမ် ာေးက ို စ စစ်၍လ ိုအပ်သည်မ ာေး ပပင်ဆင်ပဖည့််စ က်ပပီေး သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတမှီတစ်ဆင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် အတည်ပပြိုန္ ိုင်ရနတ်င်ပပရ မည်။ 

၅။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့််ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် 

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ိုစနစ်တက  လ င်ပမန်စ ာစီမံခန့််ခ ွဲဘဆာင်ရွကန်္ ိုင် ဘရေးအတ က် 

လ ိုအပ်ဘသာ ဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးက ိုဖ ွဲွဲ့စည်ေးန္ ိုငဘ်ရေး အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် တင်ပပဘဆာင် ရကွ်ရမည်။ 

(ခ) သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးက ကဏ္ဍဖ ံွဲ့ပဖ ြိုေး ဘရေးစီမံက န်ေးမ ာေး၊ 

ဘေသန္တရဖ ွံဲ့ပဖ ြိုေးဘရေးစီမံက န်ေးမ ာေးတ င် ဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးအစီအမံ မ ာေးက ို တစ်ပါေးတည်ေးဘပါင်ေးစပ် 

အဘကာငအ်ထညဘ်ဖာ်န္ ိုင်ဘရေးအတ က် နည်ေးပညာပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အကူအညီ ဘတာင်ေးခလံာပါကပံ့်ပ ိုေးဘပေးရမည်။ 

၆။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဘပေါ်ဘပါက်လာသည့််အခါ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို အခ  န်န္ငှ့်တ်စ်ဘပပေးညီ 

ထ ဘရာကစ် ာဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ဘရေးအတ က် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှု ဗဟ ိုဌာနက ိုလူမှုဝန်ထမ်ေး၊ 

ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့်် ပပနလ်ညဘ်နရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနတ င် တညဘ်ထာင် ထာေးရမည။် လ ိုအပ်ပါက ဘဘေးသင့််ဘေသရှ  

သင့််ဘလ ာ်ဘသာဘနရာတ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံ ခန့််ခ ွဲမှု ယာယီဗဟ ိုဌာနခ ွဲက ိုပဖစ်ဘစ၊ 

နယ်လှည့််ဗဟ ိုဌာနခ ွဲက ိုပဖစ်ဘစ တညဘ်ထာင်၍ဘဆာင်ရကွန်္ ိုင်သည်။ 

၇။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့််ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုဗဟ ိုဌာန၏ 

လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးထမ်ေးဘဆာင်ရန် သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့််ည  န္ ှုင်ေး၍သင့်် ဘလ ာဘ်သာ ဝနထ်မ်ေးမ ာေးက ို 

တာဝနဘ်ပေးရမည။် 

 

အခန်ိုး (၃) 

သက်ဆ ုင်ရောဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ အစ ုိုးရဌောန၊ အစ ုိုးရအဖ  ွဲ့အစည်ိုးမ္ျောိုး၏ လုြ်ငန်ိုးတောဝနမ်္ျောိုး 

၈။ သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင် 

ရာသတင်ေးအခ ကအ်လက်မ ာေး ကက ြိုတငရ်ရှ ဘရေး၊ န္ ိုင်ငဘံတာတ် င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်မည့်် အဘပခအဘနန္ငှ့်် 

အလာေးအလာတ ို့်ရှ ပါက ကက ြိုတင်သတ ဘပေးခ က်ထိုတပ်ပနန်္ ိုင်ဘရေးန္ငှ့်် ကက ြိုတင်သတ ဘပေး ခ က်ထိုတ်ပပန်သည့််အခါ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္ ိုင်သည့်် ဘေသရှ ပပည်သူမ ာေးက ိုဘဘေးလ တ်ရာ ဘနရာသ ို့် 

အခ  န်မီဘရ ွဲ့ဘပပာင်ေးဘပေးန္ ိုငဘ်ရေးတ ို့်အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာ လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီမ ာေး၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငန်ေးဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ငှ့်် ဆက်သ ယည်  န္ ှုင်ေး၍ ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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၉။ သက်ဆ ိုင်ရာ ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ငှ့်် တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပည်နယအ်စ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက ထိုတ်ပပန်ထာေးဘသာ န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့််သဘာဝ 

ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကက် ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီကအတည်ပပြို ခ မှတ် ထာေးဘသာ 

ဘေသအဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ က်က ိုလည်ေးဘကာင်ေး အဘပခခံပပီေး မ မ တ ို့်န္ှင့်် 

လ ိုကဘ်လ ာညဘီထ ရှ သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစမံီခန့််ခ ွဲမှု တည်ပမွဲအမ န့််အသီေးသီေးက ို ထိုတ်ပပန်ထာေးရမည။် 

၁၀။ သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစ ိုေးရဌာနန္ငှ့်် အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာငရ်ကွ်ရာတ င-် 

(က) န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကန်္ှင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက 

အတည်ပပြိုထာေးဘသာမ မ တ ို့်၏ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််သက်ဆ ိုင်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့်် 

မှုစီမံခ ကမ် ာေးန္ှင့်အ်ညီ အဘကာငအ်ထညဘ်ဖာဘ်ဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

(ခ) မ မ တ ို့်ထိုတ်ပပန်ထာေးဘသာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုတည်ပမွဲအမ န့််န္ငှ့််အညီ သက ်

ဆ ိုင်ရာတာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့်် ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးပပီေး အဘကာင် 

အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေးန္ှင့်် ကကီေး ကပ်ပခင်ေးတ ို့် ပပြိုရမည။် 

၁၁။ သက်ဆ ိုင်ရာ ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ အစ ိုေးရဌာနန္ငှ့်် အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘဆာင်ရကွခ် က် အစီရင်ခစံာက ိုသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ် ငန်ေးဘကာ်မတီန္ငှ့်် 

အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် အခါအာေးဘလ ာ်စ ာ တငပ်ပရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၄) 

ဦိုးစ ိုးဌောန၏လုြ်ငန်ိုးတောဝနမ်္ျောိုး 

၁၂။ ဦေးစီေးဌာနသည် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ န္ငှ့်် လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ 

ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့်် ပပနလ်ညဘ်နရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနတ ို့်၏ လမ်ေးညွှန်ခ ကန်္ှင့််အ ည ီသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုငရ်ာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘအာက်ပါလိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ိုဘဆာင် ရကွ်ရမည-် 

(က) န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကန်္ှင့်် အစီအစဉမ် ာေးက ို ဦေးစီေး 

ဌာနအဘနပဖင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ လ ိုအပ်ပါက သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့မ ာေး၊ 

အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေး၍လည်ေးဘကာင်ေးဘရေးဆ ွဲပပီေး လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် 

ပပနလ်ည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာန၊ သက်ဆ ိုင်ရာလိုပ်ငနေ်းဘကာ်မတတီ ို့်မှတစ်ဆင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် 

တင်ပပပခင်ေး၊ 

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ က်၊ တည်ပမွဲအမ န့််န္ငှ့်် အပခာေးလ ိုအပသ်ည့််အစီအစဉ် မ ာေးက ို 

ပဖစဘ်ပေါ်ဘပပာင်ေးလွဲဘနဘသာ အဘပခအဘနမ ာေးန္ှင့််က ိုက်ညဘီစရန် ပပနလ်ည်သံိုေးသပ်ပပင်ဆငဘ်ရေးဆ ွဲပပီေး 
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အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက အတည်ပပြိုခ မှတန်္ ိုင်ရန ်အနည်ေးဆံိုေးန္ှစ်န္စှ်လ င် တစ်ကက မ်လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ် ဆယ်ဘရေးန္ငှ့်် 

ပပနလ်ည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနမှတစ်ဆင့်် တင်ပပပခငေ်း၊ 

(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာန၊ အစ ိုေးရဌာနန္ှင့်် အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးကပဖစဘ်စ၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပည်နယစ်ီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးကပဖစ်ဘစ ယင်ေးတ ို့်န္ငှ့််သကဆ် ိုင်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင် ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ က်၊ 

တည်ပမွဲအမ န့််န္ှင့်အ်စီအစဉမ် ာေးဘရေးဆ ွဲဘရေးအတ က် အကအူညီဘတာင်ေးခလံာသည့်် အခါလ ိုအပ်သည့်် 

နည်ေးပညာပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အကအူညီမ ာေးဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဃ) နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) ပါစီမံခ က်န္ငှ့်် အစီအစဉ်မ ာေးက ို အဘကာင်အထည်ဘဖာ် ဘဆာင်ရကွ်န္ ိုင်ရန်လ ို အပသ်ည့်် 

လိုပ်ငန်ေးစဉမ် ာေးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးသတ်မှတ၍် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသ ို့် တင်ပပပခင်ေး၊ အတည်ပပြိုခ က်ရယူပခင်ေးန္ငှ့်် 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်ည်  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(င) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ထ ဘရာကဘ်အာငပ်မင်စ ာအဘကာငအ်ထည် 

ဘဖာဘ်ဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန် ဘထာက်ပံ့်ပဖည့််ဆည်ေးစီမံဘဆာင်ရကွ်မှုန္ှင့်် က င်ေးဆက်မပပတဘ်ထာက်ပံ့်ပဖည့််ဆည်ေး 

စီမံဘဆာင်ရွကမ်ှု လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေး မ ာေး၊ပပညတ် င်ေး၊ 

ပပည်ပအလှ ရှင်မ ာေး၊ ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ ဘလ့်လာပခင်ေး၊သိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊ မ ိုေးဘလဝသန္ှင့််ဇလ 

ဘဗေညွှန် ကာေးမှုဦေးစီေးဌာနမှရရှ ဘသာ သတင်ေးအခ က်အလက်န္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကက ြိုတင် 

သတ ဘပေးခ က်မ ာေးအာေး အမ ာေးပပည်သူအခ  န်မီ သ ရှ န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသ ို့် ထပ်ဆင့််ပဖန့်် 

ဘဝသတ ဘပေးန္ ှုေးဘဆာဘ်ပေးပခင်ေး၊ 

(ဆ) ဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး ဘဆာင်ရွကမ်ှုမ ာေးအတ က် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ှင့်စ်ပ် လ ဉ်ေးသည့်် 

သ မှတ်ဖ ယ်ရာမ ာေးက ို အမ ာေးပပည်သူတ ို့်အာေး အသ ပညာဘပေးပခင်ေး၊ လ ိုအပ်ဘသာ ပညာဘပေးသင် တန်ေးမ ာေး 

ဖ င့််လှစ်ပခင်ေးန္ငှ့်် သဏဌာနတ်ူဇာတတ် ိုကဘ်လ့်က င့််ပခင်ေးမ ာေး ပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊ 

(ဇ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ငှ့််စပလ် ဉ်ေး၍ဘက ာင်ေးသူ၊ ဘက ာင်ေးသာေးမ ာေး အသ ပညာန္ငှ့်် ဗဟိုသိုတမ ာေး ရရှ ဘစရန် 

သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ ဦေးစီေးဌာနမ ာေးန္ငှ့််ည  န္ ှုင်ေးပပီေး ဘက ာင်ေးမ ာေး၊ ဘကာလ ပ်မ ာေး၊ သ ပပံမ ာေး၊ တကကသ ိုလ်မ ာေးန္ှင့်် 

ဆက်သ ယ်၍ ဘဟာဘပပာပ ို့်ခ ပခင်ေး၊ 

(ဈ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ပပည်တ င်ေး၊ ပပည်ပမှဖ င့််လှစ ်ဘသာသငတ်န်ေးမ ာေး၊ 

အလိုပ်ရံိုဘဆ ေးဘန္ ေးပ ွဲမ ာေး၊ အစည်ေးအဘဝေးမ ာေးသ ို့်သင်တန်ေးသာေးမ ာေး၊ က ိုယ်စာေးလှယ် မ ာေးဘစလွှတတ်ကဘ်ရာကန်္ ိုငဘ်စရန ်

န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ည) ခ မှတ်ထာေးဘသာန္ ိုင်ငဘံတာအ်ဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ က်မ ာေးန္ှင့်အ်ညီ 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မှ ဘလ ာ့်ပါေးန္ ိုင်သည့််၊ ကာက ယ်န္ ိုင်သည့်် သ ို့်မဟိုတ် ခ ိုလံှုန္ ိုင်သည့််ဘေသမ ာေး၊ လမ်ေး ဘ ကာင်ေးမ ာေး၊ 

အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ယာဉ၊် ယန္တရာေးအစရှ ဘသာအရင်ေးအပမစ်မ ာေးက ို ကက ြိုတငဘ်ရေွးခ ယ်န္ ိုင် ဘရေးန္ငှ့်် 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး) 

Page 9 of 31 

ဘရ ွဲ့ဘပပာင်ေးဘရေးက စစမ ာေးဘဆာင်ရွကရ်ာတ င် ဘေသဆ ိုင်ရာစမံီခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေး၊ သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရ ဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ငှ့်် ဘပါင်ေးစပ်ည  န္ ှုင်ေး၍ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဋ) ဘဘေးသင့််ဘေသသ ို့် အဘရေးဘပေါ်ကညူဘီထာက်ပံ့်မှုမ ာေး ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန် စံခ  န်မီဘသာအဘရေးဘပေါ်ကညူီ 

ဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး ကက ြိုတင်စိုဘဆာင်ေးသ ိုဘလာှင်ထာေးရှ ဘရေးန္ှင့်် စနစ်တက အခ  န်မီဘပေးဘဝန္ ိုငဘ်စဘရေး အတ က် 

ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ငှ့်် ည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဌ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဘ်လ ာ့်ပါေးဘရေးလိုပ်ငန်မ ာေး ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန် မီေးသတတ်ပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊  ကက ်

ဘပခနတီပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေးန္ှင့်် အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာအပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးက ိုည  န္ ှုင်ေးဘပါင်ေးစပ် ဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဍ) ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရကွ်ရန်အတ က် ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၊ 

မီေးသတ်တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေးန္ငှ့််  ကက်ဘပခနတီပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေး အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏လိုပ် 

ငန်ေးဘဆာင်ရွကမ်ှုမ ာေးအာေး ည  န္ ှုင်ေးဘပါင်ေးစပ်ဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဎ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယန်္ငှ့််စပလ် ဉ်ေးသည့်် သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေးက ို န္ ိုင်ငတံကာအကူအညဘီပေး သူမ ာေးန္ှင့်် 

ဆက်သ ယဘ်ဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန ်သတင်ေးက နယ်ကတ်ည်ဘထာင်ပခင်ေး၊ 

(ဏ) ရပ်ရွာအဘပခပပြို သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲွဲ့မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ထ ဘရာကစ် ာဘဆာင်ရကွ် န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေး ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးလူငယ်အဖ ွဲွဲ့မ ာေးဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘဆာင် ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(တ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဘပေါ်ဘပါက်လာသည့််အခါ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ် ငန်ေးမ ာေးက ို 

အခ  န်န္ှင့်တ်စဘ်ပပေးညီထ ဘရာက်စ ာ ဘဆာင်ရကွ်န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုဗဟ ိုဌာန၏လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတနီ္ှင့်် ဝနက်ကီေးဌာနတ ို့်၏လမ်ေးညွှန်ခ က် 

န္ှင့််အညတီာဝနယ်ဘူဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ထ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတနီ္ှင့်် ဝနက်ကီေးဌာနကဘပေးအပသ်ည့််အ 

ပခာေးလိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး။ 

 

အခန်ိုး (၅) 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆ ုင်ရော စ မံ္ခန့််ခ  မ္ှုစ မံ္ချက်မ္ျောိုး 

၁၃။ (က) လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယဆ်ယ်ဘရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညဘ်နရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် န္ ိုင်ငဘံတာ် အဆင့်် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကက် ိုနညေ်းဥပဘေ ၃ န္ငှ့်် ၄ တ ို့်န္ှင့်အ်ညီ ဘရေးဆ ွဲပပီေး 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၏ ခ င့််ပပြိုခ က်ပဖင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် 

အတည်ပပြိုခ က်ရရှ ဘရေးတင်ပပရမည်။ 

(ခ) သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးသည် မ မ တ ို့်၏ဝနက်ကီေးဌာနအလ ိုကသ်ဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံ 

ခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကမ် ာေးက ို ဘရေးဆ ွဲပပြိုစိုပပီေး အဆ ိုပါစီမံခ ကမ် ာေးက ို အတညပ်ပြိုဘပေးန္ ိုင်ရန် သဘာဝဘဘေး 

အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှု လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီမှတစ်ဆင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် တင်ပပရမည်။ 
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၁၄။ ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် သက်ဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် တာဝနရ်ှ သူမ ာေးက အဘကာင်အထည် 

ဘဖာဘ်ဆာင်ရွကရ်မည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှု စီမံခ ကမ် ာေးက ို ဘရေးဆ ွဲပပြိုစိုရမည်။ ထ ိုသ ို့် 

ဘရေးဆ ွဲပပီေးဘနောက-် 

(က) တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် သက်ဆ ိုင်ရာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကမ် ာေးက ိုပပြိုစိုဘရေးဆ ွဲပပီေး အဆ ိုပါစီမံခ ကမ် ာေးက ို အတည်ပပြိုဘပေးန္ ိုင်ရနသ်ဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတမှီတစ်ဆင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့်တင်ပပရမည။် 

(ခ) က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရတ ိုင်ေး သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရဘေသ သ ို့်မဟိုတ် ခရ ိုငစ်ီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့ 

မ ာေးသည်သက်ဆ ိုင်ရာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကမ် ာေးက ို ပပြိုစိုဘရေးဆ ွဲပပီေး အဆ ိုပါစ ီ

မံခ ကမ် ာေးက ိုအတညပ်ပြိုဘပေးန္ ိုင်ရန် တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသ ို့် တင်ပပရ မည်။ 

(ဂ) ပမ ြိုွဲ့နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် ပမ ြိုွဲ့နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစမံီခ ကမ် ာေးက ိုပပြို စိုဘရေးဆ ွဲပပီေး 

အဆ ိုပါစီမံခ ကမ် ာေးက ို အတည်ပပြိုဘပေးန္ ိုင်ရန် ခရ ိုင်စီမခံန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသ ို့် တင်ပပရမည။် 

(ဃ) ရပ်က က်၊ ဘက ေးရာွအိုပ်စိုစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် ရပ်က က်၊ ဘက ေးရာွအိုပ်စိုသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကမ် ာေးက ို ပပြိုစိုဘရေးဆ ွဲပပီေး အဆ ိုပါစီမံခ ကမ် ာေးက ို အတည်ပပြိုဘပေးန္ ိုင်ရန ်ပမ ြိုွဲ့နယ်စီမံ ခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသ ို့် 

တင်ပပရမည်။ 

၁၅။ န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့််၊ ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့မ ာေး၏ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံ ခန့််ခ ွဲမှု 

စီမံခ ကမ် ာေးသည် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် တာဝနရ်ှ သူမ ာေးက အ 

ဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရကွ်ရမည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငနေ်းမ ာေးအတ က် ဘယ 

ဘိုယ မူဘဘာငပ်ဖစရ်မည။် 

၁၆။ န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့််၊ ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့မ ာေး၏ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီ 

မံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကမ် ာေးတ င် ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝင်ဘစရမည်- 

(က) ရာသဦတိုဘပပာင်ေးလွဲမှုန္ှင့်် ဆက်စပ်ပဖစဘ်ပေါ်ဘသာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးအပါအဝင် က ဘရာကပ်ဖစပ် ာေး န္ ိုင်သည့်် 

ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၊ ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုကကီေးမာေးပပင်ေးထနဘ်သာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၊ 

(ခ) ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခဆန်ေးစစ်ခ က်၊ 

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်စမံီခန့််ခ ွဲမှုအတ က် ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးဆ ိုင်ရာ စီမံထာေးရှ မှုမ ာေး၊ 

(ဃ) ဘဘေးအန္တရာယဘ်လ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး (Reduction)၊ ကက ြိုတင်ကာက ယဘ်ရေး၊ ကက ြိုတင်ပပင်ဆင် 

ဘရေးန္ှင့်ဘ်ဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်လာပါက အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး 

ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန ်အသင့််ပပငဆ်င်ထာေးရှ ဘရေး (Readiness)၊ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွက် ဘရေး 

(Response)၊ ပပနလ်ည်ထူဘထာငဘ်ရေးန္ှင့်် ပပနလ်ညတ်ညဘ်ဆာကဘ်ရေး (Recovery) တ ို့်အတ ကအ် 

ဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရကွ်ရမည့််လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး။ 

(င) ဘဘေးအန္တရာယဘ်လ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး လိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရွကရ်နဘ်ရတ ို၊ ဘရရှညလ်ိုပ်ငန်ေးအစအီ စဉမ် ာေး၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး) 

Page 11 of 31 

(စ) အိုပ်ခ ြိုပ်မှုန္ငှ့်ဘ်ထာက်ပံ့်ဆက်သ ယ်မှု၊ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးမှု၊ အရငေ်းအပမစမ် ာေးလ ာထာေးပဖည့််ဆည်ေးမှု၊ သဏဌာန် 

တူဇာတတ် ိုကဘ်လ့်က င့််ပခင်ေးစဘသာလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရကွ်ရန်အတ က်နညေ်းလမ်ေးမ ာေး၊ 

(ဆ) စီမံခ ကက် ိုအဘကာင်အထည်ဘဖာ်ရန် ရရှ န္ ိုင်သည့်် အရင်ေးအပမစမ် ာေးန္ငှ့်် စ မ်ေးဘဆာငန်္ ိုင်မှုမ ာေး၊ 

(ဇ) စီမံခ က်အတ က ်ဘဏ္ဍာဘင လ ာထာေးခ က၊် 

(စ ) စီမံခ က်က ို အဘကာင်အထည်ဘဖာပ်ခင်ေးန္ငှ့်် အစီရငခ်ံပခင်ေး၊ 

(ည) စီမံခ က်က ိုပပန်လည်သံိုေးသပ်ပခင်ေး၊ အကွဲပဖတ်ပခင်ေးန္ှင့်် ပဖည့််စ က်ပပင်ဆင်ပခင်ေး၊ 

(ဋ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုန္ငှ့််ပတ်သက်၍ လ ိုအပ်သည်ဟိုယူဆသည့်် အပခာေးက စစရပ် မ ာေး။ 

၁၇။ ပမ ြိုွဲ့နယ်၊ ခရ ိုင၊် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရတ ိုင်ေး သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရဘေသ၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေး၊ ပပည်နယ်၊ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည ်အဆင့််ဆင့််တင်ပပလာဘသာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှု စီမံ ခ က်မ ာေးက ို နည်ေးဥပဘေ ၁၅ 

န္ှင့်် ၁၆ တ ို့်ပါပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးန္ှင့််အညီ ဘရေးဆ ွဲထာေးပခင်ေးရှ မရှ က ိုစ စစ်၍ အတည်ပပြိုပခင်ေး ဆက်လက်တင်ပပပခင်ေးမ ာေးက ို 

ဘဆာင်ရွကရ်မည။် 

၁၈။ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ သက်ဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတမီ ာေးန္ှင့်် ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့အဆင့််ဆင့််တ ို့်သည် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံခ ကမ် ာေးအာေး ပဖစ်ဘပေါ်ဘပပာင်ေးလွဲဘနဘသာ အဘပခအဘနမ ာေး န္ှင့််က ိုကည်ဘီစရန် 

ပပနလ်ည်သံိုေးသပ်ပခင်ေးနှ္င့်် ပပငဆ်င်ပဖည့််စ ကပ်ခင်ေးတ ို့်က ို အနည်ေးဆံိုေးန္ှစ်န္စှ်တစ်ကက မ် ဘဆာင်ရွကရ်မည။် 

၁၉။ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကေီး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် 

မက ဘရာက်မီအဆင့််တ င် ဘဆာင်ရွကရ်မည့််ဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစ ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ 

ကက ြိုတင်ကာက ယ်ဘရေးန္ငှ့်် ကက ြိုတင်ပပင်ဆငဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်လာသည့််အခါ 

ဘဆာင်ရွကရ်မည့််အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေး၊ သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်က ဘရာက်ပပေီးအဆင့််တ င် 

ဘဆာင်ရွကရ်မည့််ပပနလ်ည်ထူဘထာင်ဘရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညတ်ည်ဘဆာက် ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအစရှ သညတ် ို့်က ို 

ကက ြိုတင်စီမခံန့််ခ ွဲထာေးသည့််အတ ိုင်ေး ဘဆာင်ရွကသ် ာေးန္ ိုင်ဘစရနရ်ည် ရယွ်လ က် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုတညပ်မွဲအမ န့််မ ာေးက ို ဘရေးဆ ွဲရမည။် 

၂၀။ နည်ေးဥပဘေ ၁၉ ပါတည်ပမွဲအမ န့််မ ာေးက ိုဘရေးဆ ွဲရာတ င် သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ အစ ိုေးရဌာန၊ အ စ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ 

န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေး၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး ပူေးဘပါင်ေးပါဝင် ဘသာ လိုပ်ငန်ေးစဉပ်ဖင့််ဘရေးဆ ွဲရမည်။ 

၂၁။ နည်ေးဥပဘေ ၁၉ ပါတည်ပမွဲအမ န့််မ ာေးသည် ပဖစဘ်ပေါ်န္ ိုငဘ်ပခရှ ဘသာ ဘဘေးအန္တရာယတ်စ်ခိုခ င်ေးစအီ တ က်ဌာန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးအဆင့််ဆင့််မ ှဘဆာင်ရွကရ်နလ်ိုပ်ငန်ေးညွှန ်ကာေးခ က်မ ာေး ပါဝင်ရမည။် 

၂၂။ ဥပဘေပိုေ်မ ၅၊ ပိုေ်မခ ွဲ (ဖ) န္ှင့််ပိုေ်မ ၁၄၊ ပိုေ်မခ ွဲ (ဃ) အရဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး 

လိုပ်ငန်ေးမ ာေးသညဘ်ရရှညတ်ည်တံ့်ဘသာ ဖ ံွဲ့ပဖ ြိုေးတ ိုေးတကဘ်ရေးအတ က် အဘပခခအံဘ ကာင်ေးတစ်ရပ်ပဖစ်သပဖင့်် 

ဘဘေးအန္တရာယဘ်လ ာ့်ပါေးသကသ်ာဘစဘရေးက ို အမ  ြိုေးသာေးဖ ံွဲ့ပဖ ြိုေးဘရေးစီမံက နေ်း၊ ကဏ္ဍဖ ံွဲ့ပဖ ြိုေးဘရေးစီမံက နေ်း၊ 

ဘေသန္တရဖ ွံဲ့ပဖ ြိုေးဘရေးစီမံက န်ေးမ ာေးတ င် ထည့််သ င်ေးဘရေးဆ ွဲအဘကာငအ်ထညဘ်ဖာ်ရမည။် 
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၂၃။ ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် သက်ဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍမ ာေး 

န္ှင့််ဘေသန္တရစီမံက နေ်းမ ာေးအလ ိုကန်ယဘ်ပမဘေသမ ာေးတ င် ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခဘလ ာ့်ခ ဘရေး အတ က် 

အထူေးဦေးစာေးဘပေးဘဆာင်ရွကရ်န် လ ိုအပ်ဘသာလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ကာလတ ို၊ ကာလရညှ်စီမံက န်ေး မ ာေးဘရေးဆ ွဲပပီေး 

အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့်တင်ပပန္ ိုင်သည်။ အဆ ိုပါစမံီက နေ်းမ ာေးသည် ဘယဘိုယ အာေးပဖင့်် ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝင်ရမည်- 

(က) သက်ဆ ိုင်ရာကဏ္ဍမ ာေးန္ငှ့်် ဘေသန္တရစီမံက နေ်းမ ာေးတ ငဘ်တ ွဲ့ကကံြိုန္ ိုငဘ်သာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ငှ့်် ရာ 

သီဥတိုဘပပာင်ေးလွဲမှုဘ ကာင့််ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ပခင်ေး၊ 

(ခ) အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရွကရ်မည့််ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခဘလ ာ့်ခ ဘရေးလိုပ်ငန်ေး မ ာေး၊ 

(ဂ) အဘကာငအ်ထညဘ်ဖာ်ရနလ် ိုအပ်သည့််အစီအစဉ၊် ကာလ၊ ဘဏ္ဍာဘင လ ိုအပ်ခ ကန်္ငှ့်ရ်ရှ မည့််အက  ြိုေး ရလေ။် 

၂၄။ ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည-် 

(က) ထ ခ ိုက်ခံရလ ယ်သူမ ာေးက ို သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကက ြိုတင်ကာက ယဘ်ရေးအပါအဝင် သဘာဝဘဘေး 

အန္တရာယ်စီမံခန့််ခ ွဲဘရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးတ င် ပါဝင်ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကလ်ာန္ ိုငဘ်စဘရေးအတ က် စ မ်ေးဘဆာင် 

ရည်မ ာေးတညဘ်ဆာကဘ်ပေးပပေီး အခ င့််အလမ်ေးမ ာေးဖနတ်ီေးဘပေးရမည်။ 

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို အဘကာငအ်ထညဘ်ဖာဘ်ဆာင်ရွကရ်ာတ င် 

ထ ခ ိုက်ခံရလ ယ်သူမ ာေး၏ လ ိုအပ်ခ ကမ် ာေးက ို ထည့််သ င်ေးစဉေ်းစာေးပဖည့််ဆည်ေးဘဆာင်ရွကဘ်ပေးရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၆) 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ကျထရောက်ထသော ထေသပဖစထ် ကောင်ိုးထ ကညောန ုင်သည့်် အထပခအထနနှင့်် တည်ပမ္ သည့််အချ  န်ကောလ 

၂၅။ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသည် ဥပဘေပိုေ်မ ၁၁ အရသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် တစ်ရပ်ရပ်ဘ ကာင့််ဘအာက်ပါ ထူေးပခာေးသည့်် 

အဘပခအဘနမ ာေးပဖစဘ်ပေါ်သည့််အခါ အဆ ိုပါဘေသအာေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက် သည့််ဘေသပဖစ်ဘ ကာင်ေး 

ဘ ကညာန္ ိုင်ရန် န္ ိုငင်ံဘတာ်သမမတထံသ ို့် ဘဆာလ င်စ ာ တင်ပပရမည်- 

(က) လူန္ငှ့်် တ ရစဆာန်အမ ာေးအပပာေး ဘသဘက ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးပခင်ေး၊ 

(ခ) အဘပခခံအဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ပစစည်ေးဥစစာန္ငှ့်် အသကဘ်မ ေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဆ ိုေးရာွေးစ ာထ  

ခ ိုက်ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးပခင်ေး၊ 

(ဂ) လံိုခခြံိုဘရေး၊ ပညာဘရေးန္ှင့်် က န်ေးမာဘရေးအပါအဝင် လူမှုဘရေးက စစမ ာေးဆ ိုေးရာွေးစ ာ ထ ခ ိုကဆံ်ိုေးရံှုေးပခင်ေး၊ 

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်က ို ဆ ိုေးရာွေးစ ာ ထ ခ ိုက်ပ က်စီေးဘစပခင်ေး၊ 

(င) ဘဘေးသင့််ဘေသ၏အဘပခအဘနသည် မူလအဘပခအဘနသ ို့် အပမနပ်ပနလ်ညဘ်ရာကရ်ှ ဘစရန် ဘဆာင်ရွက ်ရာတ င် 

အခက်အခွဲရှ ပခင်ေး။ 

၂၆။ ဥပဘေ ပိုေ်မ ၁၁ အရသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည့််ဘေသပဖစဘ် ကာင်ေး နယ်ဘပမဘေသပ ိုင်ေး ပခာေးသတ်မှတ်၍ 

ဘ ကညာရာတ င် အခ  နက်ာလန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍- 

(က) ပထမအကက မ် ဘ ကညာသည့််အခ  န်ကာလသည် ၂လအထ  တည်ပမွဲဘစရမည်။ 
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(ခ) ပထမအကက မ်ဘ ကညာပပေီးဘနောက် ပ ိုင်ေးပခာေးသတ်မှတ်ထာေးသည့်် နယဘ်ပမဘေသမှာပံိုမှန်အဘနအထာေး သ ို့် 

ပပနလ်ည်ဘရာက်ရှ လာပခင်ေး မရှ ဘွဲ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ်က်လက်၍ တညရ်ှ ဘနသည့််အခါ ဘနောက် 

ထပ်ဘ ကညာသည့််ကာလသည် တစ်ကက မ်လ င်၂ လစီအထ  တည်ပမွဲဘစပပေီး လ ိုအပ်သမ ထပ်မံ၍ ဘ ကညာ န္ ိုင်သည်။ 

(ဂ) နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) သ ို့်မဟိုတ် (ခ) တ ို့်အရဘ ကညာပပေီးဘနောက် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသ ာေး ပပေီး 

ပံိုမှန်အဘနအထာေးသ ို့် ပပနလ်ည်ဘရာက်ရှ လာသပဖင့်် ဆကလ်က်၍ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန ဘ ကညာရန ်

မလ ိုဘတာ့်သည့််အခါ ဘ ကညာသည့််ဘန့်မှအခ  န်ကာလ ၂လ ကိုန်ဆံိုေးသည်န္ှင့် ်ထ ိုဘ ကညာခ က်မှာ ရပ်စွဲပပီေး ပဖစရ်မည။် 

(ဃ) နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) သ ို့်မဟိုတ် (ခ) တ ို့်အရဘ ကညာပပေီးဘနောက် ဘ ကညာသည့််ဘန့်မှ ၂ လအတ င်ေးပ ိုင်ေး ပခာေး 

သတ်မှတ်ထာေးသည့်် နယ်ဘပမဘေသ တစ်ခိုလံိုေးပဖစဘ်စ၊ တစစ် တတ်စဘ်ေသပဖစဘ်စ သဘာဝဘဘေးအန္တ ရာယ် 

ဘလ ာ့်ပါေးသ ာေးပပီေး ပံိုမှန်အဘနအထာေးသ ို့် ပပနလ်ညဘ်ရာက်ရှ လာသည့််အခါ သတ်မှတ်ထာေးသည့်် နယ် ဘပမဘေသတစ်ခိုလံိုေး 

သ ို့်မဟိုတ ်တစ်စ တ်တစ်ဘေသမှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ ်က ဘရာက်သည့််ဘေသပဖစ် ဘ ကာင်ေး 

အဘရေးဘပေါ်ဘ ကညာခ ကတ်စခ်ိုခိုက ို သတ်မှတ်ထာေးသည့်် ကာလအတ င်ေး ရိုပ်သ မ်ေးန္ ိုင်သည်။ ထ ို သ ို့် 

ရိုပ်သ မ်ေးပခင်ေးမရှ လ င် အဆ ိုပါဘ ကညာခ က်သည် ဘ ကညာသည့််ဘန့်မှ ၂ လအထ  တညပ်မွဲဘစရမည။် 

၂၇။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့်် ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့်် ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးသည် န္ ိုင်ငဘံတာ်သမမတက ဥပဘေ ပိုေ်မ ၁၁ 

အရသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည့််ဘေသပဖစဘ် ကာင်ေး ဘ ကညာပပေီးဘနောက် ဥပဘေန္ငှ့်် ဤနည်ေးဥပဘေတ ို့်တ င် 

သတ်မှတ်ထာေးဘသာ လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးအပပင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲဘရေးန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍န္ ိုင်ငဘံတာ်သမမတက သီေးပခာေးတာဝနဘ်ပေးဘသာ လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးက ိုလည်ေး ထမ်ေးဘဆာင်ရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၇) 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်မ္ကျထရောက်မ္ အဆင့််တ င် ထဘိုးအနတရောယ်ထလျော့်ြ ိုးသက်သောထစထရိုးအတ က် ကက ြိုတင်ပြင်ဆင်ထရိုးနှင့်် 

ကက ြိုတင်ကောက ယ်ထရိုး 

၂၈။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့််ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မက  ဘရာက်မီအဆင့််တ င် 

ဥပဘေပိုေ်မ ၁၄ န္ငှ့်် ၁၅ တ ို့်ပါဘဘေးအန္တရာယဘ်လ ာ့်ပါေးဘရေးအတ က် ကက ြိုတင်ပပင်ဆင် ဘရေးန္ှင့်် 

ကက ြိုတင်ကာက ယ်ဘရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး ဘဆာင်ရွကရ်ာတ င် ထ ဘရာက်ဘအာင်ပမငဘ်စရန ်အမ  ြိုေးသာေး ဘကာ် မတီ၏ 

လမ်ေးညွှန်ခ ကန်္ှင့် ်ဥပဘေအရထိုတ်ပပန်သည့်် အမ န့််ဘ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န့််၊ ညွှန ်ကာေးခ က်န္ငှ့်် လိုပ် ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှင့်အ်ညီ 

ဘအာက်ပါ ဘယဘိုယ လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ိုလည်ေး တာဝနယ်ူဘဆာင် ရကွ်ရ မည်- 

(က) န္ ိုင်ငဘံတာ်အပါအဝင် ကမ္ာ့်န္ ိုင်ငအံသီေးသီေးတ င် ပဖစပ် ာေးခွဲ့်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ငှ့်် အ ဘတ ွဲ့အကကံြိုမ ာေးက ို 

မှတ်တမ်ေးမ ာေးပပြိုစိုပခင်ေး၊ သိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊ ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုငဘ်ပခ ဆန်ေးစစ်ခ က်န္ှင့် ်

ဘတ ွဲ့ရှ ခ ကမ် ာေးက ို သံိုေးသပ်ပပီေး အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် အကကံပပြိုတင်ပပပခင်ေး၊ 

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ပ ကစ်ီေးဆံိုေးရံှုေးမှုက နေ်းဂဏန်ေး အခ က်အလက်စနစ်ထူဘထာင်ဘဆာင ်ရကွပ်ခင်ေး၊ 
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(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ငှ့်် ဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးဆ ိုင်ရာ ဗဟိုသိုတမ ာေးန္ငှ့်် လ ိုက ်

နောဘဆာင်ရကွ်ရမည့််လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို အမ ာေးပပည်သူတ ို့်အာေး အခါအာေးဘလ ာ်စ ာ အသ ပညာဘပေးဘရေး အတ က် 

ရပ်ရွာအဘပခပပြိုဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးဆ ိုင်ရာ ဘဆ ေးဘန္ ေးပ ွဲမ ာေး၊ သငတ်န်ေးမ ာေးစီ 

စဉဘ်ဆာင်ရွကဘ်ပေးပခင်ေး၊ 

(ဃ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယန်္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘက ာင်ေးသူ၊ ဘက ာင်ေးသာေးမ ာေး အသ ပညာန္ငှ့်် ဗဟိုသိုတမ ာေး ရရှ ဘစရန် 

ဘက ာင်ေးမ ာေး၊ ဘကာလ ပ်မ ာေး၊ သ ပပံမ ာေး၊ တကကသ ိုလ်မ ာေးန္ှင့်ည်  န္ ှုင်ေးပပီေး ဘဟာဘပပာပ ို့်ခ ဘဆ ေးဘန္ ေး န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် 

သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(င) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ သတ ဘပေးန္ ှုေးဘဆာ်ပခင်ေးနှ္င့်် 

သဏဌာန်တူဇာတ်တ ိုက်ဘလ့်က င့််ပခင်ေး၊ အသက်ကယ်လိုပ်ငန်ေးမ ာေး ကက ြိုတငဘ်လ့်က င့််ပခငေ်းန္ှင့်် လ ိုအပ်ဘသာ 

သင်တန်ေးမ ာေးဖ င့််လှစ်၍ သင် ကာေးဘပေးပခင်ေးပပြိုန္ ိုင်ရန ်သကဆ် ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး 

န္ှင့််ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကက ြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘက ာင်ေးသံိုေးစာအိုပ် သငရ် ိုေး ညွှန်ေးတမ်ေးန္ှင့်် 

သင်ရ ိုေးမာတ ကာမ ာေးတ င်ထည့််သ င်ေးပခင်ေး၊ သတင်ေးစာ၊ ဂ ာနယ်၊ မဂဇ္င်ေး၊ရိုပ်ပမင်သံ ကာေး၊ 

ဘရေယီ ိုအစရှ သည့််နည်ေးလမ်ေးမ ာေးပဖင့်် ပပည်သူလူထိုသ ို့်အသ ပညာဘပေးပခင်ေး၊ 

၂၉။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့်် ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က  ဘရာကန်္ ိုငဘ်ပခရှ သည့်် 

ဘေသတ င် ဥပဘေပိုေ်မ ၁၆ ပါသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် မက ဘရာက်မီအဆင့််တ င် ကက ြို တင်ကာက ယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး 

ဘဆာင်ရွကရ်ာ၌ထ ဘရာကဘ်အာင်ပမငဘ်စရန် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏လမ်ေး ညွှန်ခ ကန်္ငှ့် ်ဥပဘေအရထိုတ်ပပန်သည့်် 

အမ န့််ဘ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န့််၊ ညွှန် ကာေးခ ကန်္ငှ့်် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေး မ ာေးန္ှင့််အညီ ဘအာက်ပါ 

ဘယဘိုယ လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ိုလည်ေး တာဝနယ်ဘူဆာင်ရကွ်ရမည်- 

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာကဘ်တာ့်မည့််ဘေသတ င် ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင် ရကွ်ရန် 

တပ်မဘတာ၊် ပမနမ်ာန္ ိုင်ငံရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ မီေးသတ်တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊  ကက်ဘပခနီစသည့်် အပခာေးလူမှုဘရေးအဖ ွဲွဲ့ 

အစည်ေးဝင်မ ာေးစိုဘပါင်ေးပါဝငဘ်သာ အဘရေးဘပေါ်ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေးအဖ ွဲွဲ့မ ာေးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာအပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ဘေသဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ငှ့်် ည  န္ ှုင်ေးပပီေးဘေ 

သအလ ိုကဖ် ွဲွဲ့စည်ေး၍ သတ ဘပေးန္ ှုေးဘဆာ်ပခင်ေးန္ှင့်် သဏဌာနတ်ဇူာတတ် ိုကဘ်လ့်က င့််ပခင်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကဘ်စ ပခင်ေး၊ 

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယအ်လ ိုက် ပဖစန်္ ိုင်ဖ ယ်ရှ ဘသာဘေသန္ှင့် ်ထ ိုဘေသရှ  လူဦေးဘရမ ာေးက ိုဘလ့်လာ၍ ဘဘေးသင့််သူ 

မ ာေးအာေး ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအတ က် ဘဘေးလ တ်ရာဘနရာမ ာေး၊ ယာယီခ ို လံှု ရာဘနရာမ ာေး၊ ယာဉ၊် 

ယန္တရာေး၊ ပစစည်ေးမ ာေးန္ှင့်အ်ပခာေးလ ိုအပ်ဘသာအရင်ေးအပမစ်မ ာေးက ို ကက ြိုတင်စိုဘဆာင်ေး ပပင်ဆင်ထာေးရှ  ပခင်ေး၊ 

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်မည့််ဘေသတ င် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးဘဘေးလ တရ်ာဘနရာသ ို့် အခ  န် 

မီဘပပာင်ေးဘရ ွဲ့န္ ိုငဘ်ရေးန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကကံြိုဘတ ွဲ့ရသည့််အခါ ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးထ  

ဘရာကစ် ာဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ဘရေးအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတ် ဘသာ 
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အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ လ ိုအပ်ပါက န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေးန္ှင့်လ်ည်ေး 

ဘကာင်ေးည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေးန္ှင့်် လ ိုအပ်ဘသာအကူအညမီ ာေး ဘတာင်ေးခပံခင်ေး၊ 

(ဃ) မိုနတ် ိုင်ေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္ ိုငဘ်သာ ဘေသမ ာေးတ င ်ဘက်စံိုသံိုေးမိုန်တ ိုင်ေးေဏခ်ံအဘဆာကအ်အံို မ ာေးက ို 

ပထဝဘီေသသတင်ေးအခ က်အလက် နည်ေးပညာက ိုအသံိုေးပပြို၍ သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးဘေသကကေီး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပည်နယအ်စ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့တ ို့်န္ငှ့််ည  န္ ှုင်ေး၍ သင့််ဘလ ာ်ဘသာဘနရာက ိုဘရွေးခ ယ်ပပီေး တည်ဘဆာကဘ်စ ပခင်ေးန္ငှ့်် 

ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအဆငဘ်ပပစ ာဘနထ ိုင်န္ ိုငဘ်ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရကွ်ဘပေးပခင်ေး၊ 

(င) ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အကူအညီဘထာက်ပံ့်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကန်္ ိုငဘ်ရေးအတ က် အ စ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအခ င်ေးခ င်ေး ည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရကွ်န္ ိုင်ရန်န္ငှ့်် န္ ိုငင်ံတကာအကူအ 

ညီဘပေးသူမ ာေးန္ငှ့််ည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန် အစအီစဉမ် ာေးခ မှတ်၍ ကက ြိုတင်စီမထံာေးရှ ပခင်ေး၊ 

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အမ  ြိုေးအစာေးအလ ိုက် က ဘရာက်န္ ိုငဘ်ပခရှ ဘသာ ဘနရာဘေသန္ှင့်် ပဖစဘ်ပေါ်လာ 

န္ ိုင်ဘသာအဘပခအဘနတ ို့်က ို ကက ြိုတင်ခန့််မှန်ေးတ က်ခ က်၍ သက်ဆ ိုင်သူမ ာေးထံ သတင်ေးဘပေးပ ို့်ပဖန့််ခ  ပခင်ေးန္ငှ့်် 

သတင်ေးမ ာေးက ို စ စစ်ထိုတ်ပပနပ်ခင်ေး၊ 

(ဆ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတ င် မ ိုေးဘလဝသန္ှင့််ဇလဘဗေဆ ိုင်ရာ န္ ိုငင်တံကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေး၊ အ မ် နီေးခ င်ေးန္ ိုငင်ံမ ာေး၊ 

မ ိုေးဘလဝသန္ှင့််ဇလဘဗေညွှန် ကာေးမှုဦေးစီေးဌာနမ ာေး၏ ခန့််မှနေ်းခ က်မ ာေးအဆက်မပပတ် ရ ရှ ဘရေးအတ က ်

လက်ရှ ဆက်သ ယဘ်ရေးစနစအ်ပပင် လ ိုအပ်ပါက အရန်ဆကသ် ယ်ဘရေးစနစ် ထူဘထာငဘ်ပေး န္ ိုင်ဘရေး စီစဉ်ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဇ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်န္ ိုင်မှု အဘပခအဘနမ ာေးက ို ပပည်သူလူထိုထံသ ို့် အခ  န်မီကက ြိုတင်သတ  

ဘပေးခ က်ထိုတ်ပပန်န္ ိုင်ရန်အတ က် နည်ေးပညာအဘထာကအ်ကူပပြို ကက ြိုတင်သတ ဘပေးခ က်စနစတ်ညဘ်ထာင် 

ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဈ) ပပည်တ င်ေး ပပည်ပတ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး က ဘရာကခ်ွဲ့်ပပေီး ကကံြိုဘတ ွဲ့ခွဲ့်ရသည့်် အဘတ ွဲ့အကကံြို မ ာေးန္ငှ့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ သိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊ မှတတ်မ်ေးမ ာေးပပြိုစိုပခင်ေးန္ှင့်် ဘနောငတ် ငဘ်ပေါ်ဘပါက်လာန္ ိုင်မည့်် ဘဘေးအန္တရာယ် 

ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးအတ က် ကက ြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးန္ငှ့် ်ကက ြိုတင်ကာက ယ်ဘရေးစီမံ ခ က်မ ာေး ဘရေးဆ ွဲပပီေး 

လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသ ို့် တငပ်ပပခင်ေး၊ 

(ည) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်သည့််အခါ ထ ခ ိုကဆံ်ိုေးရံှုေးမှုဘလ ာ့်ပါေးဘရေးအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာဗ 

ဟ ိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် ကက ြိုတငည်  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဋ) သာမန်အဘပခအဘနန္ငှ့်် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနမ ာေးတ င် ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့်် ကူညဘီထာက်ပံ့်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးအတ က် 

လ ိုအပ်ဘသာ လူအင်အာေးန္ှင့်် ရိုပ်ဝတ္ြိုပစစည်ေးအငအ်ာေးမ ာေးက ို အရန်သင့််အသံိုေးပပြိုန္ ိုင်ရန ်ဘနောက်တန်ေးစခန်ေး၊ 

ဘရွှဲ့တန်ေးစခန်ေးမ ာေးဖ ွဲွဲ့စည်ေး၍ စိုစည်ေးပခင်ေး၊ စိုဘဆာင်ေးထာေးရှ ပခင်ေး လိုပ်ငန်ေးအစအီစဉ် မ ာေးခ မှတ် 

အဘကာငအ်ထညဘ်ဖာဘ်ဆာငရ်ကွ်မှုက ို ဦေးဘဆာင်လမ်ေးညွှနမ်ှုဘပေးပခင်ေးန္ငှ့်် ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ 

(ဌ) ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အကူအညီဘထာက်ပံ့်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို လ င်ပမန်ထ ဘရာက်စ ာ 

ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ဘရေးအတ က် ကူညီဘထာက်ပံ့်ဘရေးနယဘ်ပမမ ာေးခ ွဲပခာေးသတ်မှတ်ပခင်ေး၊ ထ ိုနယ်ဘပမသတ်မှတ် ခ ကအ်ရ 
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ကူညီဘထာက်ပံ့်မည့်် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ငှ့်် လူမှုဘရေးအသင်ေးအဖ ွဲွဲ့ မ ာေး၏ 

ပစစည်ေးအင်အာေးန္ှင့််လူအင်အာေးမ ာေးစိုစည်ေးပခင်ေး၊ စိုဘဆာင်ေးထာေးရှ ပခင်ေး၊ အသံိုေးပပြိုပခင်ေးတ ို့်က ိုလမ်ေး ညွှန်မှုဘပေးပခင်ေးန္ငှ့်် 

ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ 

(ဍ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ဘဘေးလ တ်ရာဘနရာသ ို့် ဘပပာင်ေးဘရ ွဲ့ပပေီး ယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာတ င် ဘနထ ိုငဘ်စဘရေး အတ က် 

ဘပမဘနရာန္ငှ့်် အဘဆာကအ်အံိုမ ာေး၊ လ ိုအပ်ပါက ပိုဂ္လ ကပ ိုင်ဘပမက ကန်္ှင့်် အဘဆာကအ်အံိုမ ာေးက ို 

ဝယယ်ူပခင်ေးသ ို့်မဟိုတ် သင့််ဘလ ာ်ဘသာ အသံိုေးပပြိုခဘပေးပပေီး ယာယီအသံိုေးပပြိုဘနထ ိုင်ခ င့််ဘပေးပခင်ေး၊ ထ ိုသ ို့်ဝယ် ယူပခင်ေးနှ္င့်် 

ယာယီအသံိုေးပပြိုဘနထ ိုင်ခ င့်် ဘပေးပခင်ေးတ ို့်ပပြိုရာတ င် ပိုဂ္လ ကပ ိုင်ရငှ်က ပငင်ေးဆ ိုပါက တညဆ်ွဲ 

ဘပမသ မ်ေးအကဥ်ပဘေန္ှင့်အ်ညီ သ မ်ေးဆည်ေးပပေီး ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ယာယီအသံိုေးပပြိုဘနထ ိုင်ခ င့််ဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဎ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အမ  ြိုေးအစာေးအလ ိုက် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး မ ာေးအတ က် 

ပဖစန်္ ိုင်ဖ ယ်ရှ ဘသာဘေသန္ှင့်် လူဦေးဘရမ ာေးအာေးဘလ့်လာပပငဆ်င်ထာေးပခင်ေး၊ ထ ိုဘေသရှ ကမ်ေး လ န်ကျွနေ်းမ ာေး၊ 

ဘရလွှမ်ေးလ င်ပပင်မ ာေး၊ အန မ့််ပ ိုင်ေးလ င်ပပင်မ ာေးတ င် ဘဘေးသင့််သူမ ာေး တ မ်ေးဘရာှင်ခ ိုလံှုန္ ိုင် ဘသာဘနရာမ ာေး၊ 

ဘဘေးလ တ်ရာဘနရာမ ာေး၊ ယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာမ ာေးန္ှင့်် ရိုတခ် ည်ေးလ ိုအပ်န္ ိုငဘ်သာ အ သက်ကယ်ပစစည်ေး၊ 

အသက်ရှငဘ်နထ ိုင်ရန ်လ ိုအပ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်ကညူီဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးအာေး ကက ြိုတင်စစီဉ၍် ပပင်ဆင်ထာေးပခင်ေး၊ 

(ဏ) ဘေသအလ ိုကမီ်ေးသတတ်ပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊  ကက်ဘပခနီတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊ ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးပဖင့်် ရာှဘဖ  

ကယ်ဆယဘ်ရေးအဖ ွဲွဲ့မ ာေးက ို စည်ေးရံိုေးဖ ွဲွဲ့စည်ေး၍ သငတ်န်ေးမ ာေးဘပေးပခင်ေးန္ငှ့်် သဏဌာနတ်ူဇာတတ် ိုကဘ်လ့်က င့်် ပခင်ေး၊ 

(တ) အဘရေးဘပေါ်ကူညဘီထာကပံ့််ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးက ို စနစ်တက  ပဖန့်ပဖ ေးန္ ိုငဘ်ရေးအတ က် ဘေသဆ ိုင်ရာအိုပ် 

ခ ြိုပ်ဘရေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လံိုခခံြိုဘရေးတပ်ဖ ွဲွဲ့မ ာေး၊ ပမနမ်ာန္ ိုငင်ရံွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့န္ငှ့််ည  န္ ှုင်ေး၍ ကက ြိုတင်ပပင်ဆင်စီမံ ဘဆာငရ်ကွ်ပခင်ေး၊ 

(ထ) ဘမာ်ဘတာ်ယာဉလ်မ်ေးဘ ကာင်ေးမ ာေးန္ငှ့်် ဘရဘ ကာင်ေးပငမ်လမ်ေးမ ာေးန္ှင့်် ခ ဉ်ေးကပ်လမ်ေးအပဖစ် အခ  န်မ 

ဘရေွးအသံိုေးပပြိုန္ ိုငဘ်သာ လမ်ေးဘ ကာင်ေးမ ာေး၏အဘနအထာေးန္ငှ့်် အဘပခအဘနမ ာေးအာေး ဘလ့်လာထာေးပခင်ေး၊ ဘလဆ ပ်မ ာေး၊ 

ရဟတယ်ာဉဆ်င်ေးက င်ေးန္ငှ့်် ဘနရာမ ာေးအာေး ကက ြိုတင်စာရင်ေးပပြိုစိုထာေးပခင်ေးန္ငှ့်် စက်သံိုေးဆီ မ ာေးက ို 

လ ိုအပ်ဘသာဘနရာမ ာေးတ င် လံိုဘလာကဘ်သာပမာဏအတ ိုင်ေး သ ိုဘလှာင်ထာေးပခင်ေး၊ 

(ေ) ငလ ငဘ်ဘေး၊ ဘပမပပ ြိုဘဘေးန္ှင့်် မီေးဘဘေးစသည့််ဘဘေးမ ာေးတ င် အဘဆာကအ်အံိုမ ာေးအတ ငေ်း ပ တ်မ ဘန ဘသာ 

ေိုကခသည်မ ာေးန္ှင့်် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေးအတ က် အထူေးအဖ ွဲွဲ့မ ာေးဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘလ့် က င့််ပခင်ေးန္ငှ့်် 

လ ိုအပ်ဘသာစက်၊ ယန္တရာေးက ရ ယာမ ာေး၊ အဘရေးဘပေါ်အသကက်ယ်က ရ ယာမ ာေး တတ်န္ ိုငသ် မ  အရန်သင့််ပဖစ်ဘစဘရေး 

ကက ြိုတင်စီစဉ်၍ပပင်ဆင်ထာေးပခင်ေး၊ 

(ဓ) ဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပ ာေးန္ ိုငသ်ည့််စကရ်ံို၊ အလိုပ်ရံိုအဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ လမ်ေး၊ တတံာေးမ ာေးအတ က် 

နည်ေးပညာဆ ိုင်ရာအကူအညဘီပေးပခင်ေး၊ အဘရေးဘပေါ်စီမံခ က်မ ာေး ပပြိုစိုဘရေးဆ ွဲန္ ိုင်ရန် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကဘ်ပေး ပခင်ေး၊ 

(န) ဖ ံွဲ့ပဖ ြိုေးတ ိုေးတက်ဘရေး စီမံက န်ေးမ ာေးတ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး အစီအစဉ ်

မ ာေးထည့််သ င်ေးဘရေးဆ ွဲန္ ိုငဘ်ရေးည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 
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(ပ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ပ ကစ်ီေးယ ိုယ င်ေးသ ာေးဘသာ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက ငက် ိုပပန်လည်ပပြိုစို 

ထ န်ေးသ မ်ေးန္ ိုင်ဘရေးအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာဌာနအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခငေ်း။ 

 

အခန်ိုး (၈) 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်ထနသည့််အဆင့််တ င် ရှောထဖ ကယ်ဆယ်ထရိုးအြ အဝင် 

အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု့်ပြနထ်ဆောင်ရကွထ်ရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး 

၃၀။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနက ို ဘအာက်ပါအတ ိုင်ေး အမ  ြိုေးအစာေးခ ွဲပခာေးသတ်မှတ်ရ မည-် 

(က) ရပ်က က်၊ ဘက ေးရာွအိုပ်စိုအဆင့််မှ ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရကွ်န္ ိုင်သညဟ်ိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအ ဘနအဆင့်် -၅၊ 

(ခ) ပမ ြိုွဲ့နယအ်ဆင့််မှ ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်သည်ဟိုယဆူလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄၊ 

(ဂ) က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြိုပခ် င့််ရ တ ိုင်ေး သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရ ဘေသအဆင့်် သ ို့်မဟိုတ် ခရ ိုင်အဆင့်် မှ 

ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်သညဟ်ို ယူဆလ င်အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၃၊ 

(ဃ) တ ိုင်ေးဘေသကကီေး၊ ပပည်နယ်အဆင့််မှ ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာငရ်ကွ်န္ ိုင်သညဟ်ို ယူဆလ ငအ်ဘရေးဘပေါ်အဘပခအ ဘနအဆင့််-၂၊ 

(င) အမ  ြိုေးသာေးအဆင့််မှ ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကရ်နလ် ိုအပသ်ည်ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအ ဆင့််-၁၊ 

၃၁။ နည်ေးဥပဘေ ၃၀ ပါအဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််မ ာေးက ို ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးက ိုမူတည်၍ ဆံိုေး ပဖတ်ရမည-် 

(က) ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့တစ်ခိုခိုသည် အဘပခအဘနက ို မ မ အဆင့််ပဖင့်် ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်စ မ်ေးမရှ လ င် 

အပခာေးအထကအ်ဆင့််အဖ ွဲွဲ့မ ာေး၏ အဘရေးဘပေါ်အကအူညီက ို ဘတာင်ေးခရံနလ် ိုအပပ်ခင်ေး၊ 

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနက ို တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ရမည့််အိုပ်ခ ြိုပ်ဘရေးဘေသမှာ တစ်ခိုထကပ် ိုမ ိုပခင်ေး၊ 

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ငှ့််ယင်ေး၏ ဆ ိုေးက  ြိုေးသကဘ်ရာက်မှုမ ာေးသည် အပခာေးဘေသမ ာေးသ ို့် လ င်ပမန် စ ာပပန့််န္ှ်ံ့န္ ိုင်သည်ဟို 

ယူဆပခင်ေး။ 

၃၂။ ရပ်က က်သ ို့်မဟိုတ ်ဘက ေးရာွအိုပ်စို စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည-် 

(က) ဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပ ာေးပပီဟို သ လ င်သ ခ င်ေး အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး မ ာေးက ို 

တာဝနယ်ဘူဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ခ) ဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပ ာေးမှုက ိုပမ ြိုွဲ့နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သ ို့် အလ င်အပမန်သတင်ေးဘပေးပ ို့်ရမည်။ 

(ဂ) ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝင်သည့်် ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်တစ်ရပ်က ို ခ က်ခ င်ေးဘဆာင်ရကွ်ပပီေးဘတ ွဲ့ရှ  ခ က်မ ာေးက ို 

အသင့််ဘတာ်ဆံိုေးန္ှင့်် အပမနဆံ်ိုေးနည်ေးလမ်ေးပဖင့််ပမ ြိုွဲ့နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သ ို့် အလ ငအ်ပမနအ် ဘ ကာင်ေး ကာေးရမည-် 

(၁) ဘဘေးသင့််ဘေသ၊ 

(၂) ဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ထ ခ ိုက်ခရံသူအဘရအတ က်၊ 

(၃) အဘပခခအံဘဆာကအ်အံိုန္ငှ့်် အပခာေးပစစည်ေးမ ာေးပ က်စီေးမှု၊ 

(၄) ပပည်သူူ့ဝန်ဘဆာင်မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရအိုပ်ခ ြိုပ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေး ဘန္ှောင့််ဘန္ှေးဘစမှု၊ 

(၅) အရင်ေးအပမစမ် ာေး၊ 
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၃၃။ (က) ရပ်က က်သ ို့်မဟိုတ် ဘက ေးရာွအိုပ်စိုစမံီခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့က သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပ ာေးဘ ကာင်ေး 

သတင်ေးဘပေးပ ို့်လာသည့််အခါ ပမ ြိုွဲ့နယစ်ီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည် အထက်အဆင့််ဘေသဆ ိုင်ရာစမံီခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့ အဆင့်် 

ဆင့််သ ို့်တင်ပပရမည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) အရသတင်ေးဘပေးပ ို့်ခ က်အဘပေါ် မူတည်ပပေီး တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယစ်ီမံ ခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည ်

အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် လ ိုအပ်သလ ိုတင်ပပန္ ိုင်သည။် 

၃၄။ (က) ပမ ြိုွဲ့နယစ်ီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည်နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ဂ)အရဘပေးပ ို့်ဘသာ ကနဦေးဆန်ေးစစ် ခ က်၏ 

ဘတ ွဲ့ရှ ခ ကမ် ာေးက ို အထကအ်ဆင့်် ဘေသဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့အဆင့််ဆင့််သ ို့် ထပ်ဆင့််တင်ပပ ရမည်။ 

(ခ) တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယစ်ီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည ်ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်အရ သတ်မှတဘ်ဖာ် ထိုတ်ထာေးဘသာ 

ဘဘေးအန္တရာယ်၏ ပပင်ေးအာေးန္ငှ့််ပမာဏအဘပေါ်မူတည်၍ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် လ ိုအပ် သလ ိုတင်ပပန္ ိုင်သည။် 

၃၅။ နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ဂ) အရဘပေးပ ို့်ဘသာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်၏ ဘတ ွဲ့ရှ ခ က်မ ာေးအဘပေါ်မူ 

တည်၍ပမ ြိုွဲ့နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည်- 

(က) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၅ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ် ငန်ေး၌ 

တ ိုကရ် ိုကပ်ါဝငဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုဘွဲရပ်က က် သ ို့်မဟိုတ် ဘက ေးရာွအိုပ်စိုအဆင့််၌ အဘရေးဘပေါ်အ ဘပခအဘန 

တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငနေ်းအာေး အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။ 

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံို့်ပပနဘ်ဆာငရ်ကွ်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးက ို 

တာဝနယ်ဘူဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ဂ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနသည် ပမ ြိုွဲ့နယ်အဆင့််၏ ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်မှုထက် ဘက ာ်လ န်သည်ဟို ယူဆလ င် 

ခရ ိုင်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့၊ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရတ ိုင်ေး သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရဘေသထံမှ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန 

တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေး အတ က်ပံ့်ပ ိုေးန္ ိုင်ရနအ်ကအူညဘီတာင်ေးခရံ မည်ပဖစ်ပပီေး လတတ်ဘလာတ င် 

အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေး လိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို တာဝန်ယဘူဆာင်ရွက် ရမည်။ 

၃၆။ နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ဂ) အရဘပေးပ ို့်ဘသာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်၏ ဘတ ွဲ့ရှ ခ က်မ ာေးအဘပေါ်မူ တည်၍ 

ခရ ိုင်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့၊ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရတ ိုင်ေး သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြိုပ်ခ င့််ရဘေသ စီမံခန့်် ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည-် 

(က) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၅ဟို ယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ် ငန်ေး၌ 

တ ိုကရ် ိုက်ပါဝငဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး 

အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။ 

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာငရ်ကွ်ဘရေးလိုပ် ငန်ေး၌ 

တ ိုကရ် ိုကပ်ါဝငဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုဘွဲအဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး 

အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။ 

(ဂ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၃ဟို ယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာငရ်ကွ်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးက ို 

တာဝနယ်ဘူဆာင်ရွကရ်မည။် 
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(ဃ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနသည် ခရ ိုင် သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြိုပခ် င့််ရတ ိုင်ေး သ ို့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ် 

ခ ြိုပ်ခ င့််ရဘေသအဆင့််၏ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်မှုထက် ဘက ာ်လ န်သညဟ်ိုယူဆလ င် တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပည်နယ်ထံမှ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေး ပံ့်ပ ိုေးဘပေးန္ ိုင်ရန ်အကူအညီ ဘတာင်ေးခရံမည်ပဖစ်ပပီေး 

လတ်တဘလာတ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို တာဝန်ယဘူဆာင်ရွကရ်မည။် 

၃၇။ နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ဂ) အရဘပေးပ ို့်ဘသာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်၏ ဘတ ွဲ့ရှ ခ က်မ ာေးအဘပေါ်မူ တည်၍ 

တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည်- 

(က) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၅ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ် ငန်ေး၌ 

တ ိုကရ် ိုကပ်ါဝငဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး 

အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။ 

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာငရ်ကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး ၌ 

တ ိုကရ် ိုကပ်ါဝငဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး အ 

နီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည။် 

(ဂ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၃ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာငရ်ကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး ၌ 

တ ိုကရ် ိုကပ်ါဝငဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရကွ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး 

အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။ 

(ဃ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၂ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးက ို 

တာဝနယ်ဘူဆာင်ရွကရ်မည။် 

(င) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနသည် တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ ်ပပည်နယအ်ဆင့််၏ ထ န်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင် မှုထက် 

ဘက ာ်လ န်သည်ဟိုယူဆလ င ်အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီထံမှ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွက် ဘရေး ပံ့်ပ ိုေးဘပေးန္ ိုင်ရန ်

အဘရေးဘပေါ်အကူအညီ ဘတာငေ်းခံရမည်ပဖစ်ပပီေး လတတ်ဘလာတ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအ ဘန 

တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို တာဝန်ယဘူဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၃၈။ သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့၏ အဘရေးဘပေါ်အကအူညီ ဘတာင်ေးခ ံမှုန္ှင့် ်နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ 

နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ဂ) အရဘပေးပ ို့်ဘသာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ ကမှ်သတ်မှတဘ်ဖာ်ထိုတ်ထာေး ဘသာဘဘေးအန္တရာယ်၏ ပပင်ေးအာေးန္ငှ့်် 

ပမာဏတ ို့်အရ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသည် အဘပခအဘနအဆင့််-၁ဟို ယူဆလ င်- 

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာကဘ်သာ ဘေသပဖစဘ် ကာင်ေးဘ ကညာန္ ိုင်ရန် န္ ိုငင်ဘံတာ်သမမတထံသ ို့် တင်ပပရမည်။ 

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို တာဝန်ယဘူဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၃၉။ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတကီ ဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််သည် ဘေသဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့အဆင့်် ဆင့််က 

ဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန အဆင့််က ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည် 

နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့ကဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််သည် ယင်ေးလက်ဘအာက်ရှ ဘေသဆ ိုင် 

ရာအဖ ွဲွဲ့အဆင့််ဆင့််က ဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််က ိုလည်ေးဘကာင်ေး လွှမ်ေးမ ိုေးဘစရမည်။ 
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၄၀။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့််ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က  

ဘရာကဘ်နသည့််အဆင့််တ င် ဥပဘေပိုေ်မ ၁၇ ပါ ရာှဘဖ ကယဆ်ယ်ဘရေးအပါအဝင် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန 

တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး ဘဆာင်ရွကရ်ာတ င် ထ ဘရာက်ဘအာင်ပမငဘ်စရန ်အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ 

၏လမ်ေးညွှန်ခ ကန်္ှင့် ်ဥပဘေအရထိုတ်ပပန်သည့်် အမ န့််ဘ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န့််၊ ညွှန် ကာေးခ ကန်္ှင့်် လိုပ်ထံိုေး 

လိုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှင့််အညီ ဘအာက်ပါဘယဘိုယ  လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ိုလည်ေး တာဝနယ်ူဘဆာင်ရွကရ်မည်- 

(က) ဘဘေးသင့််ဘေသတ င် ပဖစဘ်ပေါ်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အဘပခအဘနက ိုဘဖာ်ပပ၍ အဆ ိုပါဘေသအာေး 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည့်် ဘေသပဖစဘ် ကာင်ေး အခ  န်ကာလ သတ်မှတ်၍ န္ ိုငင်ံဘတာ်သမမတ 

ကဘ ကညာန္ ိုင်ရန် မ မ ၏အထက်အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမှတစဆ်င့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် အစရီင်ခံစာတငပ်ပပခင်ေး၊ 

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးထ ဘရာက်ပမန်ဆန်စ ာ ဘဆာငရ်ကွ်န္ ိုင်ရန်သက် 

ဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတ၊ီ ဗဟ ိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ တာဝနရ်ှ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ ဦေးစီေးဌာ န၊ အစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာအပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ ည  န္ ှုင်ေးဘပါင်ေးစပ်ဘပေးပခင်ေး၊ 

လ ိုအပ်သည်မ ာေးက ိုစစီဉဘ်ဆာင်ရွကဘ်ပေးပခင်ေးန္ငှ့်် အဘထာကအ်ကူဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ထ ဘရာကဘ်အာငပ်မင်စ ာဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန် 

န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေး၊ သက်ဆ ိုင်ရာတာဝနရ်ှ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ ဦေးစီေးဌာန၊ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတ်ဘသာအပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ဆက်သ ယ်၍ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး 

န္ှင့််ယင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရကွ်မှုက ို ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ 

(ဃ) ဘေသဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့တစ်ခိုခို၏ အဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ာေးမှာ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးထွဲတ င် ပါသ ာေးသပဖင့်် သ 

ဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစမံီခန့််ခ ွဲမှုက ို ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ပခင်ေးရှ မရှ  သတင်ေးရယူပပီေး ဘဆာင်ရွကန်္ ိုငပ်ခင်ေးမ ရှ သည့််အခါ 

နီေးစပ်ရာဘေသမ ာေးမှ သင့််ဘလ ာ်သူမ ာေးပါဝင်သည့်် ယာယဘီေသဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့က ိုဖ ွဲွဲ့ စည်ေး၍ တာဝနဘ်ပေးန္ ိုင်ရန ်

အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် တင်ပပပခင်ေး၊ 

(င) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည့််အဆင့််တ င် တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကရ်မည့်် ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေး အစီအစဉမ် ာေး၊ 

စံခ  န်မီဘသာ အဘရေးဘပေါ်ကူညဘီထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးက ို ဘထာက်ပံ့်ကူညဘီရေးအစီအစဉ ်မ ာေး ခ မှတ်ဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးပဖစ်ပ ာေးမှုဘ ကာင့်် ပ တ်မ ဘနဘသာေိုကခသည်မ ာေးအာေး ရာှဘဖ ကယ်ဆယ် ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး 

ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန်အတ က် ဘေသအလ ိုကရ်ာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေး အထူေးအဖ ွဲွဲ့မ ာေးဖ ွဲွဲ့စည်ေး ၍တာဝနဘ်ပေးပခင်ေး၊ 

(ဆ) အသကအ်န္တရာယ်ရှ သည့်် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအသကဘ်ဘေးမှ လ တ်ဘပမာကဘ်စရန် ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ငှ့်် 

အသက်ရှင်က န်ဘနသူမ ာေးအာေးလံိုေး ဆက်လက်ရှင်သန်န္ ိုင်ရန်အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာဗဟ ိုဆပ်ဘကာ်မတီ မ ာေး၊ 

ဘေသဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်ဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးအတ င်ေး 

ထပ်မံ၍စီမံထာေးရှ ပခင်ေး၊ ဘပါင်ေးစပ်ည  န္ ှုင်ေးပခင်ေး၊ လကဘ်တ ွဲ့အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဇ) အ မ်နီေးခ င်ေးန္ ိုငင်ံမ ာေးန္ငှ့်် နယ်စပ်ဘေသမ ာေးတ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး က ဘရာက်မှုန္ှင့််စပ် လ ဉ်ေး၍ 

ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေး ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန ်အ မ်နီေးခ င်ေးန္ ိုင်ငံမ ာေး၊ န္ ိုင်ငံ ရပ်ပခာေးဘေသတ င်ေး 
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အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်ည်  န္ ှုင်ေး၍ ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးအထူေးအဖ ွဲွဲ့မ ာေး ဖ ွဲွဲ့စည်ေး ပခင်ေးန္ငှ့်် လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို 

န္ှစ်ဖက်ည  န္ ှုင်ေးသတ်မှတ်ပခင်ေး၊ 

(ဈ) ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ ရာှဘဖ ကယဆ်ယ်ဘရေး လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတနီ္ှင့်် 

သက်ဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီမ ာေး သက်ဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ငှ့်် အပမွဲမ 

ပပတ်ဆက်သ ယဘ်ဆာငရ်ကွ်ပခင်ေး၊ 

(ည) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတ က ်အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး စနစ်တက  

ဘဆာင်ရွကဘ်ပေးန္ ိုင်ရန ်သကဆ် ိုင်ရာဗဟ ိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေး၊ ဘေသဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးက ိုစမံီဘဆာင် 

ရကွ်ဘစပခင်ေး၊ 

(ဋ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးလ ိုအပသ်ည့်် စံခ  န်မီဘသာအဘရေးဘပေါ်အကူအညီမ ာေး လ င်ပမနထ် ဘရာကစ် ာ က ူညီဘထာကပံ့််ပခင်ေး၊ 

ဘဘေးလ တ်ရာဘနရာမ ာေးန္ငှ့်် ယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာမ ာေးက ို ဘဆာက်လိုပ်ဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် အ ထူေးသပဖင့်် 

ထ ခ ိုက်ခံရလ ယ်သူမ ာေး၏ လ ိုအပ်ခ ကမ် ာေးပပည့််မီပခင်ေးရှ မရှ  ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ ပဖည့််ဆည်ေးဘဆာင် ရကွဘ်ပေးပခင်ေး၊ 

(ဌ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတ ကလ် ိုအပ်သည့်် စံခ  န်မီဘသာ အဘရေးဘပေါ်အကအူညီမ ာေး စာရငေ်းပပြိုစိုပပေီးအစ ိုေးရ ဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် န္ ိုင်ငတံကာအကူအညဘီပေး သူမ ာေးမှ 

လ င်ပမန်ထ ဘရာက်စ ာ ကူညဘီထာက်ပံ့်န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် အစအီစဉမ် ာေးခ မှတ်ပခင်ေးနှ္င့်် ဘဆာင်ရွက ်ထာေးရှ မှုက ို 

စ စစ်ကကေီး ကပ်ပခင်ေးန္ှင့် ်ဘပါင်ေးစပ်ည  န္ ှုင်ေးဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဍ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး ပ ိုမ ိုထ ဘရာကဘ်အာင်ပမငစ် ာ ဘဆာင်ရွက ်န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် 

အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ န္ ိုငင်ံ တကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေးန္ှင့်် 

ဆက်သ ယ်ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဎ) ဘဘေးသင့််ဘေသတ င် ဘေသဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးက သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲ မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး 

ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေးန္ှင့် ်စပ်လ ဉ်ေး၍ ထ ဘရာကဘ်အာင်ပမင်စ ာဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ပခင်ေးရှ မရှ  စ စစ ်ပခင်ေးန္ငှ့်် 

လိုပ်ငန်ေးဘဆာင်ရွကမ်ှုက ို ကကီေး ကပ်ပခင်ေးနှ္င့်် ဘပါင်ေးစပ်ည  န္ ှုင်ေးဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဏ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်သည့််အခါ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှု လိုပ်ငန်ေး 

မ ာေးဘဆာင်ရွကမ်ှုအဘပခအဘနက ို အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် အစီရင်ခတံငပ်ပပခင်ေး၊ 

(တ) ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတနီ္ှင့်် သက ်

ဆ ိုင်ရာဗဟ ိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် အပမွဲမပပတ် ဆက်သ ယဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ထ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်မှုန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးသင့််မှုအဘပခအဘနမ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ န္ ိုင်ငံ ဘတာ်က 

ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရွက် 

မှုအဘပခအဘနမ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေး ပပညတ် င်ေး၌သာမက န္ ိုင်ငတံကာအကူအညဘီပေးသူမ ာေးကပါ သ ရှ န္ ိုင် 

ဘစရနအ်တ က် လ ိုအပသ်ည့်် သတင်ေးပဖန့််ခ  မှု၊ ပပန ်ကာေးမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်် သတင်ေးက နယ်က်ခ  တ်ဆက် 

ဘဆာင်ရွကမ်ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေးက ို လမ်ေးညွှန်မှုဘပေးပခင်ေးန္ငှ့််ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ 
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(ေ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်သည့််အခါ ပပညတ် င်ေး ပပည်ပရှ သက်ဆ ိုင်ရာဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး န္ှင့်် 

အခ  န်မီဆက်သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်န္ ိုင်ရန် အဘရေးဘပေါ်ဆက်သ ယ်ဘရေးစနစ်န္ှင့်် ဆက်သ ယဘ်ရေးစခန်ေးမ ာေး 

တညဘ်ထာင်ဖ င့််လှစဘ်ဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဓ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေး၏လ ိုအပ်ခ က်မ ာေး ပပည့််မီဘစရန ်သကဆ် ိုင်သည့်် အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေး မ ာေး၊ 

အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအပပင် န္ ိုင်ငတံကာ အကအူညဘီပေးသူမ ာေးန္ှင့် ်ဆက ်

သ ယ်ည  န္ ှုင်ေးဘရေးအတ က် သီေးပခာေးအစီအစဉ်မ ာေး ခ မှတဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေး။ 

 

အခန်ိုး (၉) 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ ်ကျထရောက်ပြ ိုးအဆင့််တ င် ပြနလ်ည် ူထ ောငထ်ရိုးနှင့်် ပြနလ်ည်တည်ထဆောက်ထရိုး 

၄၁။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့်် ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးသည် ဥပဘေ ပိုေ်မ ၁၈ ပါသဘာဝ 

ဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်ပပီေးအဆင့််တ င် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးပ ိုမ ိုဘကာင်ေးမ န်သည့်် လူဘနမှုဘဝ ဘရာက်ရှ ဘစ 

ရနဘ်ဆာင်ရွကသ်ည့်် ပပနလ်ည်ထူဘထာငဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ ပပနလ်ည်တည်ဘဆာကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ပ က်စီေးသည့်် သဘာဝပတဝ်နေ်းက င်အာေး ထ န်ေးသ မ်ေးကာက ယ်ပခင်ေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေး 

ဘဆာင်ရွကရ်ာတ င် ထ ဘရာကဘ်အာင်ပမင်ဘစရန် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ လမ်ေးညွှန်ခ က်န္ငှ့်် ဥပ ဘေအရထိုတ်ပပန်သည့်် 

အမ န့််ဘ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န့််၊ ညွှန် ကာေးခ ကန်္ငှ့်် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှင့််အညီ ဘအာက်ပါဘယဘိုယ  

လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးက ိုပါ တာဝနယ်ဘူဆာင်ရွကရ်မည-် 

(က) ဘဘေးသင့််သူမ ာေး၏ မ သာေးစိုပပန်လညဘ်ပါင်ေးစည်ေးဘရေးအတ က်လည်ေးဘကာင်ေး၊ ဘသဆံိုေးသူမ ာေးက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာဓဘလ့်ထံိုေးတမ်ေးန္ငှ့််အညီ သပဂဂြိုဟဘ်ရေးအတ ကလ်ည်ေးဘကာင်ေး ရာှဘဖ ကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး 

ဘကာ်မတီန္ငှ့််သက်ဆ ိုငရ်ာ ဗဟ ိုဆပ်ဘကာ်မတတီ ို့်န္ငှ့်် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ခ) ပပည်ပမှဘထာက်ပံ့်သည့်် ကယ်ဆယဘ်ရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ အဘထာကအ်ပံ့်မ ာေး၊ ဘင ဘ ကေးမ ာေးန္ှင့်် အဘရေး 

ဘပေါ်အကူအညီမ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ ယင်ေးတ ို့်က ို ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ဘဝငဘှထာက်ပံ့်မှုမ ာေးန္ှင့်် သံိုေးစ ွဲမှု 

မ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ ကယဆ်ယ်ဘရေးန္ငှ့်် ကညူီဘထာက်ပံ့်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတ င် ပါဝငဘ်ဆာင်ရွကသ်ည့်် 

န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေး၏ လိုပ်ဘဆာင်ခ က်မ ာေးက ိုလည်ေးဘကာင်ေး စာရင်ေးဇယာေးမှတတ်မ်ေးမ ာေး ပပြိုစိုပခင်ေးန္ှင့်် 

ပ င့််လင်ေးပမင်သာမှုရှ ဘစရန်န္ှင့်် အမ ာေးပပည်သူ သ ရှ န္ ိုင်ဘစရန် ထိုတ်ပပနဘ် ကညာပခင်ေး၊ 

(ဂ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးပပညပ်မှဘထာက်ပံ့်သည့််စာေးဘရရ ကခာ၊ အသံိုေးအဘဆာင်န္ငှ့်် အဘရေးဘပေါ်ကယ် ဆယ်ဘရေးပစစည်မ ာေး၊ 

ဘင ဘ ကေးမ ာေးက ို လ ိုအပ်သည့်် က စစရပ်မ ာေးအတ က ်သက်ဆ ိုင်ရာတာဝနရ်ှ ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေး န္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးဘပါင်ေးစပ်၍ 

စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးန္ှင့်် အညီခ ွဲဘဝအသံိုေးပပြိုပခင်ေး၊ 

(ဃ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးသင့််တင့််ဘလ ာက်ပတ်ဘသာ ဘနရာထ ိုင်ခင်ေးမ ာေးလံိုဘလာက်စ ာရရှ ဘရေးအတ က် 

ဘဘေးကင်ေးလံိုခခြံိုဘသာ ယာယခီ ိုလံှုရာဘနရာမ ာေးက ို စစီဉဘ်ဆာက်လိုပ်ဘပေးပခင်ေး၊ 
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(င) ဘဘေးလ တ်ရာဘနရာမ ာေးန္ငှ့်် ယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာမ ာေးတ င် ထ ခ ိုက်ခံရလ ယ်သူမ ာေး၏ လ ိုအပ်ခ က ်မ ာေးက ို 

ထည့််သ င်ေးစဉ်ေးစာေးစီစဉ်ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယက် ဘရာက်ပပီေးအဆင့််တ င် ဘဘေးသင့််ပပည်သူမ ာေး မူလအဘပခအဘနသ ို့် ပပန ်

လည်ဘရာက်ရှ ဘစရနန်္ငှ့််ပ ိုမ ိုဘကာင်ေးမ န်သည့်် လူဘနမှုဘဝရရှ ဘစရန် ကဏ္ဍအလ ိုက ်အဆင့််ဆင့်် ပပန်လည် 

ထူဘထာငဘ်ရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညတ်ညဘ်ဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို တာဝနရ်ှ ဝနက်ကီေးဌာန၊ ဦေးစီေးဌာနတ ို့်န္ငှ့်် လည်ေးဘကာင်ေး၊ 

သက်ဆ ိုင်သည့််ဘေသဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ငှ့်် လည်ေးဘကာင်ေး ည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင် ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဆ) သဘာဝဘဘေးေဏဘ် ကာင့်် လူန္ှင့် ်တ ရစဆာန်မ ာေးဘသဘက မှု၊ ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရမှု၊ န္ ိုငင်ံပ ိုင်န္ှင့််ပိုဂ္လ  

ကပ ိုင်အဘဆာက်အအံိုန္ငှ့်် ပစစည်ေးမ ာေး၊ အသကဘ်မ ေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပ ကစ်ီေးဆံိုေးရံှုေးမှုက ို စာရင်ေး 

အတ အက ဘကာက်ယပူခင်ေးန္ငှ့်် အပ က်အစီေးမ ာေး ရငှ်ေးလင်ေးဖယ်ရှာေးဘရေးန္ှင့်် ဆယ်တငဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဇ) ပညာဘရေး၊ က န်ေးမာဘရေး၊ စ ိုကပ်  ြိုေးဘမ ေးပမ ဘရေးန္ှင့်် အပခာေးကဏ္ဍမ ာေးအတ က် ပပနလ်ညထူ်ဘထာငဘ်ရေး န္ငှ့်် 

ပပနလ်ည်တည်ဘဆာကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည   

န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဈ) သဘာဝဘဘေးေဏဘ် ကာင့်် ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးသည့််စာသငဘ်က ာင်ေးမ ာေးန္ှင့်် ဘဆေးရံို၊ ဘဆေးခန်ေးမ ာေးအပါအ 

ဝင်န္ ိုငင်ံပ ိုင်အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ဘာသာဘရေးအဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ပိုဂ္လ ကဘနအ မ်မ ာေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာ 

ဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယအ်စ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ငှ့်် ည  န္ ှုင်ေးတ က်ခ က်ပပီေး သင့််ဘလ ာ် 

သည့််ဘနရာတ င် ပပနလ်ညတ်ည်ဘဆာကဘ်ပေးပခင်ေး၊ 

(ည) ဘေသခပံပည်သူမ ာေးအတ က် လ ိုအပ်ဘသာ စ ိုကပ်  ြိုေးဘမ ေးပမ ဘရေးလိုပ်ငန်ေးနှ္င့်် အပခာေးအသက်ဘမ ေးဝမ်ေး 

ဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ပံိုမှန်ပပန်လည်လိုပ်က ိုင်န္ ိုင်ရန်၊လ ိုအပပ်ါက အသက်ဘမ ေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေး 

သစ်မ ာေးဘဖာဘ်ဆာငဘ်ပေးန္ ိုင်ရန် သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယအ်စ ိုေးရ အဖ ွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် 

ည  န္ ှုင်ေးတ က်ခ ကပ်ပေီးထူဘထာင်ဘပေးပခင်ေး၊ 

(ဋ) သဘာဝဘဘေးေဏဘ် ကာင့်် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာထ ခ ိုက်သည့်် အသက်ရှငက် န်ရစ်သူမ ာေးအာေး စ တ်ပ ိုင်ေး 

ဆ ိုင်ရာပဖည့််ဆည်ေးဘဆာင်ရကွ်မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး (Psychosocial Support) အပါအဝင် လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေး တ င် 

ပပနလ်ည်ဝင်ဆံ့်န္ ိုင်ရန ်စ တ်ဓာတ် ပမ င့််တင်ထဘူထာငဘ်ပေးသည့်် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဌ) ဘဘေးသင့််ဘေသရှ ပပည်သူမ ာေးအာေး က န်ေးမာဘရေးဘစာင့််ဘရာှက်မှုဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် ဘနောက်ဆက်တ ွဲပဖစဘ်ပေါ် 

န္ ိုင်သည့််ကေူးစက်ဘရာဂါအန္တရာယ်မ ာေးမှ ကာက ယဘ်ပေးပခင်ေး၊ 

(ဍ) ဆက်သ ယဘ်ရေးစနစ်မ ာေးဘကာင်ေးမ နဘ်စရနန်္ငှ့်် သယယ်ပူ ို့်ဘဆာင်မှုမ ာေးလံိုဘလာက်ပပီေး ဘခ ာဘမ ွဲ့မှုရှ ဘစ ရန ်

ဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဎ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးလံိုခခြံိုဘရေးန္ှင့်် ဘဘေးသင့််ဘေသတ င် တရာေးဥပဘေစ ိုေးမ ိုေးဘရေးအတ က် စီမံဘဆာင်ရွက ်ပခင်ေးန္ှင့် ်

လူကိုနက်ူေးမှုစဘသာ ဘနောကဆ်က်တ ွဲပပဿနောမ ာေး မပဖစပ် ာေးဘစဘရေးအတ က ်စီမံဘဆာငရ်ကွ်ပခင်ေး၊ 
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(ဏ) ဘဘေးအန္တရာယ် ပဖစပ် ာေးဘစန္ ိုငဘ်သာ စကရ်ံို၊ အလိုပ်ရံို၊ အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ လမ်ေး၊ တံတာေးမ ာေးအ တ က ်

နည်ေးပညာဆ ိုင်ရာ အကကံဘပေးပခင်ေး၊ ကက ြိုတင်သတ ဘပေးခ က်စနစ်ထာေးရှ ဘရေးန္ငှ့်် အဘရေးဘပေါ်အစီအစဉ် မ ာေး 

ခ မှတ်ဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(တ) ဘဘေးသင့််ဘေသတ င် စ ိုက်ပ  ြိုေးဘမ ေးပမြိုဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပပနလ်ည်ဘဆာင်ရကွ်န္ ိုငဘ်ရေး၊ အပခာေးအသက် ဘမ ေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးန္ှင့်် 

စီေးပ ာေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပပနလ်ည်လိုပ်က ိုင်န္ ိုင်ဘရေး၊ လမ်ေးပန်ေးဆက်သ ယ်မှုန္ငှ့်် ပ ို့် 

ဘဆာင်ဘရေးပပနလ်ည်ဘကာင်ေးမ န်လာဘရေး၊ က န်ေးမာဘရေး၊ ပညာဘရေး၊ လ ပ်စစ်၊ ဆက်သ ယဘ်ရေးန္ှင့်် အပခာေးလ ို 

အပဘ်သာကဏ္ဍအလ ိုကလ် ိုအပ်ခ ကမ် ာေး ပံိုမှန်ပဖည့််ဆည်ေးဘပေးန္ ိုင်ဘရေး စသည့််ပပန်လည်ထူဘထာင်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်် 

ပပနလ်ည်တည်ဘဆာကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို လိုပ်ငန်ေး၏အဘရေးပါမှုအလ ိုက ်အဆင့်် ခ ွဲပခာေး သတ်မှတ်ပပီေး 

စနစ်တက အဘကာင်အထညဘ်ဖာဘ်ရေးအတ က် ဦေးဘဆာင်လမ်ေးညွှန်မှုဘပေးပခင်ေးန္ငှ့််ကကီေး ကပ် ပခင်ေး၊ 

(ထ) သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာအပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူ မှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ 

န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးပပီေး လ ိုအပ်ဘသာအဘရေးဘပေါ်အကူအညီ မ ာေးရယူ၍ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င် 

ထ ခ ိုက်ပ က်စီေးမှုမ ာေးအာေး ပပနလ်ည်ပပြိုပပင်ပခင်ေးန္ှင့် ်ထ န်ေးသ မ်ေးဘစာင့်် ဘရာှက်ပခင်ေး၊ 

(ေ) တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့််ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးအာေး ဘဘေးသင့််ဘေသပပနလ်ည်ထူ ဘထာငဘ်ရေးန္ှင့်် 

ပပနလ်ည်တည်ဘဆာကဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးဆ ိုင်ရာ သီေးပခာေးဘပေးအပဘ်သာ လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး ထမ်ေးဘဆာငဘ်စပခင်ေး၊ 

(ဓ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတ င် ထူေးချွနဘ်ပပာင်ဘပမာက်စ ာပါဝင်လှုပ်ရှာေး 

ဘဆာင်ရွကသ်ည့််ပိုဂ္ ြိုလ်မ ာေးအာေး မှတတ်မ်ေးတင်ပပီေးထ ိုကသ်င့််ဘသာ ဂိုဏ်ပပြိုခ ေီးပမ င့််မှုမ ာေးပပြိုလိုပ်ဘပေးပခင်ေး၊ 

(န) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ န္ ိုင်ငဘံတာ်သမမတရံိုေး၊ ပပည် 

ဘထာင်စိုအစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့န္ှင့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတတီ ို့်က ဘပေးအပဘ်သာ အပခာေးလိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို ဘဆာင် ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ပ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးယာယီခ ိုလံှုရာဘနရာ ကယ်ဆယဘ်ရေးစခန်ေးမ ာေးတ င် ဘရရှည်မီှခ ိုဘနထ ိုင်ပခင်ေးမ ပဖစဘ်စရန် 

ယင်ေးတ ို့်အတ က် ပပနလ်ည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို အပမနဆံ်ိုေးစီစဉ်ဘဆာင်ရကွ်ဘပေး ပခင်ေး၊ 

(ဖ) ထ ခ ိုက်ခံရလ ယ်သူမ ာေး၏လ ိုအပ်ခ ကမ် ာေး ပပည့််မီဘစရန ်သက်ဆ ိုင်သည့်် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတ်ဘသာ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအပပင် န္ ိုင်ငတံကာ 

အကူအညဘီပေးသူမ ာေးန္ငှ့်် ဆက်သ ယ်ည  န္ ှုင်ေးဘရေးအတ က် သီေးပခာေးအစီအစဉ်မ ာေး ခ မှတဘ်ဆာင်ရွကပ်ခင်ေး။ 

 

အခန်ိုး (၁၀) 

န ုင်ငတံကောအကအူည ထြိုးသူမ္ျောိုးနှင့်် ဆက်သ ယ်ြူိုးထြ င်ိုးထဆောင်ရကွ်ပခင်ိုး 

၄၂။ န္ ိုင်ငတံကာန္ှင့်် ဆက်သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်ဘရေး အာဏာပ ိုင်အပဖစ်အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတကီ တာဝန်ဘပေး အပပ်ခင်ေးခရံသည့်် 

ဝနက်ကီေးဌာနသည် ဘအာက်ပါလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို ဘဆာင်ရကွ်ရမည်- 

(က) န္ ိုင်ငဘံတာတ် ငဘ်ဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်လာသည့််အခါ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး လူသာေးခ င်ေးစာနော ဘထာက်ထာေးမှု 

အကူအညအီဘထာကအ်ပံ့်ဘပေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ဘရေးအတ က် န္ ိုငင်ံတကာအ ကူအညဘီပေးသူမ ာေး 
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ပပည်တ င်ေးသ ို့်ဝငဘ်ရာကန်္ ိုငဘ်ရေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်ပမှကညူီဘထာက်ပံ့်န္ ိုငဘ်ရေးအတ က် ဆက်သ ယ်လာပါက 

ခ င့််ပပြိုခ ကရ်ရှ ရန ်အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် တင်ပပရမည်။ 

(ခ) အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ ခ င့််ပပြိုခ ကရ်ရှ ပါက ယင်ေးအဖ ွဲွဲ့မ ာေးက ိုပပညတ် င်ေးသ ို့် ဝငဘ်ရာကန်္ ိုင်ဘရေး သ ို့်မဟိုတ် 

ပပည်ပမှကူညဘီထာက်ပံ့်န္ ိုငဘ်ရေး လ ယ်ကူအဆင်ဘပပဘစရန် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့ 

အစည်ေးမ ာေးန္ငှ့််ည  န္ ှုင်ေးဘဆာငရ်ကွ်ဘပေးရမည။် 

(ဂ) န္ ိုင်ငဘံတာ်အတ င်ေးသ ို့်တငသ် င်ေးသည့်် အဘရေးဘပေါ်ကူညဘီထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ပပနလ်ည်ထူဘထာင် ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာ တည်ဆွဲဥပဘေအရ အခ န်အဘကာကဘ်ပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလ တ်ခ င့််ပပြို 

န္ ိုင်ဘရေးအတ က်သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရကွဘ်ပေးရမည်။ 

(ဃ) ဘေသတ င်ေးရှ န္ ိုင်ငံမ ာေးန္ငှ့်် အ မ်နီေးခ င်ေးန္ ိုင်ငံမ ာေးတ င် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည့််အခါ 

လူသာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှု အကူအညီမ ာေးဘပေးန္ ိုင်ဘရေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ န္ ိုင်ငတံကာအကူအညဘီပေးသူ 

မ ာေးန္ှင့််ဆက်သ ယ်ည  န္ ှုင်ေး၍ ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၄၃။ ဘအာက်ပါအဘပခအဘနတစ်ရပ်ရပ်ပဖစ်ဘပေါ်ပါက အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသည် အပပညပ်ပည်ဆ ိုင်ရာလူ 

သာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူအညကီ ို ဘတာင်ေးခနံ္ ိုင်သည်- 

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဘ် ကာင့်် ထ ခ ိုက်ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုအဘပခအဘနသည် အမ  ြိုေးသာေးအဆင့်် တံို့်ပပန ်

ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်မှုက ို ဘက ာ်လ န်ဘနပခင်ေး၊ 

(ခ) အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတကီ အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာလူသာေးခ င်ေး စာနောဘထာက်ထာေးမှုအကအူညီဘတာင်ေးခံ ရနလ် ိုအပ်သည်ဟို 

ယူဆပခင်ေး။ 

၄၄။ နည်ေးဥပဘေ ၄၃ တ င်ဘဖာပ်ပထာေးဘသာ အကူအညီဘတာင်ေးခမံှုတ င် လ ိုအပသ်ည့််အကအူညီ အမ  ြိုေးအ စာေး၊ 

ပမာဏန္ှင့််ပတ်သက်သည့်် သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေး ပါဝင်ဘစရမည်။ 

၄၅။န္ ိုငင်ံတကာ အကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး လူသာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူ 

အညီအဘထာက်အပံ့်ဘပေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရွကရ်ာတ င်- 

(က) န္ ိုင်ငဘံတာ်အတ င်ေးသ ို့် ဝင်ဘရာက်ရန်ရှ သည့််အခါ သက်ဆ ိုင်ရာသံတမန် လမ်ေးဘ ကာင်ေးမှပဖစဘ်စ၊ န္ ိုင် ငတံကာန္ှင့်် 

ဆက်သ ယဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးအာဏာပ ိုင်သ ို့် တ ိုကရ် ိုကပ်ဖစဘ်စဆက်သ ယ်အဘ ကာင်ေး ကာေးရ မည်။ 

(ခ) န္ ိုငင်ဘံတာ်အတ င်ေးသ ို့်ဝင်ဘရာက်ဘဆာင်ရကွ်သည့််အခါန္ ိုင်ငဘံတာ်၏အခ ြိုပ်အပခာအာဏာတည်ပမွဲဘရေး၊ 

နယဘ်ပမတညတ်ံ့်ဘရေး၊ အမ  ြိုေးသာေးစည်ေးလံိုေးညီည တဘ်ရေးတ ို့်က ို ထ ခ ိုက်ပခင်ေးမရှ ဘစဘွဲ ပပဋ္ဌာန်ေးထာေးသည့်် 

တည်ဆွဲဥပဘေမ ာေး၊ နည်ေးဥပဘေမ ာေး၊ စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊အမ န့််န္ငှ့််ညွှန် ကာေးခ ကမ် ာေးက ို လ ိုကန်ောရ မည။် 

(ဂ) လူမ  ြိုေး၊ ဇာတ ၊ က ိုေးက ယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူေးဌာနန္တရ၊ အဆင့််အတန်ေး၊ယဉဘ်က ေးမှု၊ အမ  ြိုေးသာေး၊ အမ  ြိုေး သမီေးတ ို့်က ို 

အဘ ကာင်ေးပပြို၍ ခ ွဲပခာေးပခင်ေးန္ှင့် ်န္ ိုင်ငဘံရေး၊စီေးပ ာေးဘရေး၊ လူမှုဘရေးအရ အပမတ်ထိုတ်ပခင်ေးတ ို့်မှ ဘရာှင် ကဉ်ရမည်။ 

(ဃ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေး၏ လူူ့အခ င့််အဘရေးန္ှင့်ဂ်ိုဏ်သ ကခာက ို ဘလေးစာေးရမည။် 
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(င) န္ ိုင်ငဘံတာ်အတ င်ေးသ ို့် ဝငဘ်ရာကပ်ခင်ေး၊ လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး ထမ်ေးဘဆာငပ်ခင်ေး၊ ပပနလ်ည်ထ က်ခ ာ ပခင်ေး၊ တညူီဝတ်စံိုမ ာေး၊ 

အမတှ်အသာေးတံဆ ပ်မ ာေးန္ှင့်် သက်ဘသခံကတ်ပပာေးမ ာေးအသံိုေးပပြိုပခင်ေးတ ို့်န္ငှ့်် စပ် လ ဉ်ေး၍ တည်ဆွဲဥပဘေမ ာေးန္ငှ့်် 

ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးက ို လ ိုကန်ောဘဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

(စ) ပပည်ပမှပဖစဘ်စ၊ ပပညတ် ငေ်းသ ို့်ဝင်ဘရာက်၍ပဖစဘ်စ ဘဆာင်ရွကန်္ ိုင်ရန်အတ က် သက်ဆ ိုင်ရာသတံမန် 

လမ်ေးဘ ကာင်ေးမှပဖစ်ဘစ၊ န္ ိုငင်တံကာန္ှင့်် ဆက်သ ယဘ်ဆာငရ်ကွ်ဘရေး အာဏာပ ိုင်သ ို့် တ ိုကရ် ိုက်ပဖစဘ်စဆက် 

သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်ရမည။် 

(ဆ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတ က ်ဘယဘိုယ အာေးပဖင့်် ဘအာကပ်ါအဘထာကအ်ပံ့် အကအူညမီ ာေးဘပေးအပန်္ ိုင် သည်- 

(၁)လှ ေါနေ်းဘင မ ာေး၊ 

(၂) နည်ေးပညာအကူအညီမ ာေး၊ 

(၃) စံခ  န်မီဘသာအဘရေးဘပေါ်အကူအညီမ ာေး၊ 

(၄) အဘပခခအံဘဆာကအ်အံိုမ ာေးအပါအဝင် အမ ာေးပပည်သူဆ ိုင်ရာ လ ယ်ကူအဆင်ဘပပဘရေးအသံိုေးအ ဘဆာင်မ ာေး။ 

၄၆။ န္ ိုငင်ံတကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် န္ ိုင်ငဘံတာအ်တ င်ေး၌ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး လူသာေးခ င်ေးစာ နောဘထာက်ထာေးမှု 

အကူအညအီဘထာကအ်ပံ့်ဘပေးဘရေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကဘ်ရေးတ ို့်အတ က် သ ဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတကီ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ သဘဘာတူညီခ က် ပဖင့််ထိုတဘ်ပေးသည့်် ခ င့််ပပြိုခ က်ရရှ မှသာ 

ပပည်တ င်ေးသ ို့် ဝငဘ်ရာက်ပခင်ေးန္ှင့်် လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး ထမ်ေး ဘဆာင်ပပီေးဘနောက် ပပည်ပသ ို့် ပပန်လည်ထ က်ခ ာပခင်ေး 

ပပြိုန္ ိုင်သည။် 

၄၇။ န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေးသည် န္ ိုင်ငဘံတာအ်တ င်ေး၌ လူသာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူ အညီ 

အဘထာက်အပံ့်ဘပေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ထမ်ေးဘဆာင်ခ  န်တ င် ဝတ်ဆင်မည့်် တညူီဝတစ်ံိုန္ငှ့်် တပ်ဆင် မည့််အမတှအ်သာေး 

တံဆ ပ်တ ို့်က ို ခ င့််ပပြိုန္ ိုင်ရန ်အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့်တငပ်ပရမည်။ 

၄၈။ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီကခ င့််ပပြိုထာေးဘသာ မ မ တ ို့်၏ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးအလ ိုက ်တူညဝီတ်စံိုက ိုဝတ် ဆငပ်ခင်ေးန္ငှ့်် 

အမတှ်အသာေးတံဆ ပ်တပ်ဆင်ပခင်ေးပပြိုရမည်။ 

၄၉။ ပပညတ် င်ေးရှ  အစ ိုေးရ မဟိုတ်ဘသာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးမှ ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးသည် သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး ထမ်ေးဘဆာင်ခ  နတ် င် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတကီ ခ င့်် ပပြိုထာေးဘသာ မ မ တ ို့်၏ဌာန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးအလ ိုက ်တူညီဝတ်စံိုက ို ဝတ်ဆငပ်ခင်ေးန္ငှ့်် အမတှ်အသာေး တံဆ ပ် တပ်ဆင်ပခင်ေးပပြိုရမည်။ 

၅၀။ (က) န္ ိုင်ငတံကာအကအူညီဘပေးသူမ ာေးသည် န္ ိုငင်ံဘတာ်၏အ မ်နီေးခ င်ေးန္ ိုငင်တံစ်ခိုခိုတ င် သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ် 

က ဘရာက်သပဖင့်် အဘရေးဘပေါ်ကူညီဘထာက်ပံ့်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအတ က် ပဖတ်သန်ေးသ ာေး ဘရာက်ရန်န င်ငဘံတာ်အတ င်ေး၌ 

စခန်ေးဘထာက်အပဖစ်ရပ်နောေးသည့််အခါပဖစဘ်စ၊ န္ ိုငင်ဘံတာပ် ိုင်နက်နယ်ဘပမ အတ င်ေးပစစည်ေး 

လွှွဲဘပပာင်ေးဘပေးပ ို့်သည့််အခါတ င်ပဖစ်ဘစ၊ န္ ိုငင်ဘံတာ်၏ ပ ိုင်နက်က ိုပဖတ်သန်ေး၍သ ာေးလာ သည့််အခါပဖစဘ်စ ခ င့််ပပြိုခ ကရ်ရှ ရန် 

န္ ိုင်ငတံကာန္ှင့်် ဆက်သ ယဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေး အာဏာပ ိုင်သ ို့်ကက ြိုတင်၍ ဘလ ာက်ထာေးရမည်။ 
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(ခ) န္ ိုငင်တံကာန္ငှ့်် ဆက်သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်ဘရေးအာဏာပ ိုငသ်ည် နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) အရဘလ ာက်ထာေး ခ က်က ို စ စစ်ပပီေး 

န္ ိုင်ငဘံတာ်၏အခ ြိုပအ်ပခာန္ှင့်် လံိုခခြံိုဘရေးက ိုထ ခ ိုက်မှုမရှ ပါက အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတ၏ီသ ဘဘာတညူီခ ကပ်ဖင့်် 

ပပည်ဘထာင်စိုအစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့သ ို့်တင်ပပခ င့််ပပြိုခ က်ရယူပပီေး န္ ိုငင်ံဘတာ်မှတစ်ဆင့််သ ာေးလာ မှုသ ို့်မဟိုတ် 

န္ ိုင်ငဘံတာ်၏ပ ိုငန်က်က ို ပဖတသ်န်ေး၍သ ာေးလာမှု၊ ပစစည်ေးလွှွဲဘပပာင်ေးဘပေးပ ို့်မှုပပြိုရာ၌ လ ိုအပ် သည့်် 

အကူအညီမ ာေးဘပေးရမည။် 

(ဂ) န္ ိုင်ငတံကာန္ှင့်် ဆက်သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်ဘရေးအာဏာပ ိုငသ်ည် နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ခ) အရခ င့််ပပြိုပါက 

န္ ိုင်ငတံကာအကအူညဘီပေးသူမ ာေးအာေး တည်ဆွဲဥပဘေအရ ထမ်ေးဘဆာင်ရမည့််အခ နအ်ခမ ာေး 

ကင်ေးလ တ်ခ င့််ရရှ ဘရေးအတ က ်သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည  န္ ှုင်ေးဘဆာင်ရွကဘ်ပေးရမည်။ 

၅၁။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတသီည် ပပညတ် င်ေးသ ို့် ဝငဘ်ရာက်ပပီေး လိုပ်ငန်ေးတာ 

ဝနမ် ာေးထမ်ေးဘဆာင်ပပီေးဘနောက ်ပပည်ပသ ို့် ပပနလ်ည်ထ က်ခ ာရမည့်် န္ ိုင်ငတံကာအကူအညဘီပေးသူမ ာေးထံသ ို့် 

၎င်ေးတ ို့်ပပန်လည်ထ က်ခ ာရမည့််ဘန့်ရက်က ို န္ ိုငင်တံကာန္ှင့်် ဆက်သ ယဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေး အာဏာပ ိုင်မှတစ် ဆင့်် 

ကက ြိုတင်အသ ဘပေးအဘ ကာင်ေး ကာေးရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၁) 

အမ္ျ  ြိုိုးသောိုး သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်စ မံ္ခန့််ခ  မ္ှု ရန်ြုံထင   န်ိုးသ မ်္ိုးပခင်ိုး၊ သုံိုးစ  ပခင်ိုးနှင့််စ မံ္ခန့််ခ  ပခင်ိုး 

၅၂။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးသ ို့်မဟိုတ် ပိုဂ္ ြိုလ်သည် ဥပဘေပိုေမ် ၁၉ အရထူ ဘထာင်ထာေးသည့်် 

အမ  ြိုေးသာေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင ထ န်ေးသ မ်ေးဘရေး၊ သံိုေးစ ွဲဘရေး န္ငှ့် ်စီမံခန့််ခ ွဲဘရေးတ ို့်အတ က် 

ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ပပညဘ်ထာင်စို စာရင်ေးစစခ် ြိုပ်ရံိုေးတ ို့်န္ငှ့်် ည  န္ ှုင်ေးဘရေးဆ ွဲပပီေး 

အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ အတည်ပပြိုခ က်ပဖင့်် သတ်မှတ်ထာေးရ မည်။ 

၅၃။ အမ  ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင က ို ဘအာက်ပါက စစရပ်မ ာေးအတ က် သံိုေးစ ွဲ န္ ိုင်သည-် 

(က) န္ ိုင်ငဘံတာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေး စီမံခ ကက် ို အဘကာင်အထည်ဘဖာပ်ခင်ေး၊ 

(ခ) ကဏ္ဍအလ ိုက်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေး စမံီက နေ်းက ိုအဘကာင်အထညဘ်ဖာ်ပခင်ေး၊ 

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ ကက ြိုတင်ကာက ယဘ်ရေး၊ ကက ြိုတင်ပပင်ဆငဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး အဘကာင် အထညဘ်ဖာ်ပခင်ေး၊ 

(ဃ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးန္ှင့်် ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ 

(င) ဘရတ ို၊ ဘရရညှ်ပပန်လညထူ်ဘထာငဘ်ရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညတ်ညဘ်ဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး။ 

၅၄။ သက်ဆ ိုင်ရာဝနက်ကီေးဌာနမ ာေး၊ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ်အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့မ ာေးသည် နည်ေးဥပဘေ ၅၃ 

ပါလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအဘကာငအ်ထည်ဘဖာ် ဘဆာင်ရွကမ်ှုအဘပခအဘနန္ငှ့်် န္ ိုငင်ံဘတာ်ဘဏ္ဍာဘင ခ ွဲဘဝရရှ သံိုေးစ ွဲ 

မှုအဘပခအဘနမ ာေးက ို အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် အစီရင်ခတံင်ပပရမည်။ 

၅၅။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသည် န္ ိုငင်ံအတ င်ေးဘဆာင်ရွကရ်နလ် ို အပဘ်သာ 

ဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုစီမံက န်ေးမ ာေး၊ အစအီစဉ်မ ာေးက ို အဘကာငအ်ထညဘ်ဖာ်ရန် 
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အမ  ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင သည် လံိုဘလာက်မှုမရှ ဟို ယဆူပါက ပပည်ဘထာင်စိုရန်ပံိုဘင မှ 

သင့််ဘလ ာ်ဘသာ ရနပံ်ိုဘင ပမာဏက ို ထပ်မံခ ွဲဘဝသတ်မှတ်န္ ိုင်ဘရေး အဆ ိုပပြိုန္ ိုင်ရန ်အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့် တငပ်ပန္ ိုငသ်ည်။ 

၅၆။ တာဝန်ဘပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးသ ို့်မဟိုတ် ပိုဂ္ ြိုလ်သည်န္ ိုငင်ဘံတာတ် င် သဘာဝဘဘေး အန္တရာယဆ် ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာငရ်ကွ်ရာ၌ အမ  ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံ ခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင မှ က ခံသံိုေးစ ွဲရာတ င် 

လံိုဘလာက်မှုမရှ ပါက ပပည်ဘထာင်စို၏ ဘဏ္ဍာရန်ပံိုဘင မှ သင့််ဘလ ာ် ဘသာ ဘင ပမာဏက ို ထည့််ဝငဘ်ထာက်ပံ့်န္ ိုင်ရန် 

ပပည်ဘထာင်စိုအစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့၏ခ င့််ပပြိုခ က် ရရှ ဘရေးအတ က်လူ မှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ငှ့် ်

ပပနလ်ည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသ ို့် တငပ်ပန္ ိုင်သည်။ 

၅၇။ တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးသ ို့်မဟိုတ် ပိုဂ္ ြိုလ်သည် အမ  ြိုေးသာေး သဘာဝဘဘေး 

အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင က ို ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉေ်းမ ာေးန္ှင့်် အညီ ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစ ွဲပခင်ေးန္ှင့်် စီမံခန့််ခ ွဲပခင်ေးတ ို့်န္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ရနပံ်ိုဘင ရရှ မှု၊ သံိုေးစ ွဲမှုန္ှင့််လက်က န် စာရင်ေးရှင်ေးတမ်ေးမ ာေးဘဖာ်ပပထာေးသည့်် အစီရင်ခံစာက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် အလှ ရှင်မ ာေး ထင်သာပမင်သာသ ရှ  န္ ိုင်ရန်ထိုတ်ပပန်ဘ ကညာရမည။် 

၅၈။ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည် မ မ တ ို့်၏ဘေသအတ င်ေး သဘာဝဘဘေးအန္တ ရာယ်ဆ ိုငရ်ာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာငရ်ကွ်ရာ၌ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင မှက ခံသံိုေးစ ွဲရာတ င် လံိုဘလာက်မှုမရှ ပါက အမ  ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင မှ 

သင့််ဘလ ာ်ဘသာ ဘင ပမာဏက ို အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ ခ င့််ပပြိုခ က ်ပဖင့်် ခ ွဲဘဝဘထာက်ပံ့်န္ ိုင်ရန် 

တာဝနဘ်ပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးသ ို့်မဟိုတ် ပိုဂ္ ြိုလ်ထံသ ို့်တငပ်ပ န္ ိုင်သည။် 

၅၉။ တာဝန်ဘပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့််ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး သ ို့်မဟိုတ် ပိုဂ္ ြိုလ်သည် နည်ေးဥပဘေ ၅၈ အရတင်ပပ ခ က်က ိုစ စစ်ပပီေး 

အမ  ြိုေးသာေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင မှ သင့််ဘလ ာဘ်သာဘင ပမာ ဏက ို သက်ဆ ိုင်ရာ 

တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင  သ ို့် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပြိုခ က်ပဖင့််ခ ွဲဘဝဘပေးန္ ိုင်သည်။ 

၆၀။ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည်- 

(က) အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ ခ င့််ပပြိုခ က်ပဖင့်် ဥပဘေပိုေ်မ ၂၀ အရထူဘထာင်ထာေးဘသာ တ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ် 

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှု ရနပံ်ိုဘင က ို သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှု 

ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှင့်အ်ညီ ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစ ွဲပခင်ေးန္ှင့်် စီမံခန့််ခ ွဲပခင်ေးတ ို့် ပပြိုရမည်။ 

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးက ို အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏လမ်ေး ညွှန်ခ ကန်္ငှ့်အ်ညီ 

သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ်စာရင်ေးစစ်ခ ြိုပ်ရံိုေးန္ငှ့်် ည  န္ ှုင်ေးဘရေးဆ ွဲရ မည်။ 

(ဂ) တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ ်ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှင့်အ်ညီ ဘင စာရင်ေးမ ာေး ပပြိုစိုပခင်ေးန္ှင့််စစဘ်ဆေးပခင်ေးတ ို့်ဘဆာင်ရကွ်ရန် သက်ဆ ိုင် 

ရာတ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ် ဘဏ္ဍာဘရေးဆပ်ဘကာ်မတီအာေး တာဝနဘ်ပေးရမည်။ 
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(ဃ) တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရနပံ်ိုဘင စာရင်ေးမ ာေး 

က ိုတ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်စာရင်ေးစစ်ခ ြိုပ်ရံိုေး၏စစ်ဘဆေးမှုက ို ခယံူရမည်။ 

(င) တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင စာရင်ေးစစ် အစ ီရင်ခံစာက ို 

တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယအ်စ ိုေးရအဖ ွဲွဲ့န္ငှ့်် အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသ ို့်တငပ်ပရမည်။ 

၆၁။ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ ်ပပည်နယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည် ဥပဘေပိုေ်မ၂၀ အရဘအာက်ပါရဘင မ ာေးပဖင့်် ထူဘထာငဘ်သာ 

တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရန်ပံိုဘင က ို ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉေ်းမ ာေးန္ငှ့််အညီ 

ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစ ွဲပခင်ေးန္ှင့်စ်ီမံခန့််ခ ွဲပခင်ေးတ ို့်ပပြိုရမည-် 

(က) တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုေးရ၏ဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဘင မှ ထည့််ဝငဘ်င ၊ 

(ခ) န္ ိုငင်တံကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးထံမှ ဘထာက်ပံ့်ဘင ၊ လှ ေါနေ်းဘင မ ာေးန္ှင့််အပခာေးတရာေးဝင်ရဘင မ ာေး၊ 

(ဂ) ပပည်တ င်ေးရှ အလှ ရငှ်မ ာေး၊ လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် အစ ိုေးရမဟိုတဘ်သာ အပခာေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ 

ဘထာက်ပံ့်ဘင န္ှင့််လှ ေါနေ်းဘင မ ာေး၊ 

(ဃ) ရနပံ်ိုဘင မ ှရရှ သည့််တရာေးဝင်တ ိုေးပ ာေးသည့််ဘင ။ 

၆၂။ နည်ေးဥပဘေ ၆၁ အရထူဘထာင်ထာေးဘသာတ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစီမံခန့််ခ ွဲမှုရနပံ်ိုဘင က ို ဘအာက်ပါက စစရပ်မ ာေးအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးဘေသကကီေး သ ို့်မဟိုတ် ပပည ်

နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့၏ခ င့််ပပြိုခ က်ပဖင့််သံိုေးစ ွဲန္ ိုင်သည်- 

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယဆ် ိုင်ရာ ကက ြိုတင်ကာက ယဘ်ရေး၊ ကက ြိုတင်ပပင်ဆငဘ်ရေးန္ှင့်် ဘဘေးအန္တရာယ် 

ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ပခင်ေး၊ 

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံို့်ပပနဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး၊ 

(ဂ) ဘရတ ို၊ ဘရရှည်ပပန်လညထူ်ဘထာငဘ်ရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညတ်ညဘ်ဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး။ 

၆၃။ တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ ်ပပည်နယ်စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည် တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝ 

ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုရနပံ်ိုဘင က ို ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှင့်် အညီ ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစ ွဲ ပခင်ေးန္ငှ့်် 

စီမံခန့််ခ ွဲပခင်ေးတ ို့်န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ရနပံ်ိုဘင ရရှ မှု၊ သံိုေးစ ွဲမှုန္ငှ့်် လက်က နစ်ာရင်ေးရှင်ေးတမ်ေးမ ာေးဘဖာ်ပပ ထာေးသည့််အစီရင်ခံစာက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် အလှ ရှင်မ ာေး ထင်သာပမင်သာသ ရှ န္ ိုင် ရန ်ထိုတ်ပပနဘ် ကညာရမည။် 

 

အခန်ိုး (၁၂) 

အထ  ထ   

၆၄။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယဆ်ယ်ဘရေးန္ငှ့်် ပပနလ်ညဘ်နရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် ပပည်ဘထာင်စိုအစ ိုေး ရအဖ ွဲွဲ့က ဥပဘေပိုေ်မ ၄ 

အရဖ ွဲွဲ့စည်ေးဘသာ အမ  ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏လိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးန္ှင့်် အမ  ြိုေးသာေး ဘကာ်မတကီ လွှွဲအပ်တာဝနဘ်ပေးထာေးသည့်် 

လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီန္ငှ့်် ဆပ်ဘကာ်မတတီ ို့်၏ လိုပ်ငန်ေးတာဝန် မ ာေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် ဘအာက်ဘဖာ်ပပပါရံိုေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို 
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ဘက ပ န်စ ာဘဆာင်ရကွ်န္ ိုင်ရန် ဦေးစီေးဌာနမှသင့်် ဘလ ာဘ်သာဝန်ထမ်ေးမ ာေးက ို တာဝန်ဘပေးပပေီး 

ယင်ေးဝန်ထမ်ေးမ ာေး၏ဘဆာင်ရကွ်ခ က်က ို ကကီေး ကပ်ရမည-် 

(က) ရံိုေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရကွ်ပခင်ေးန္ှင့်် ရံိုေးလိုပ်ငန်ေးဆ ိုင်ရာမှတ်တမ်ေးမ ာေးပပြိုစိုပခင်ေး၊ ထ န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ 

(ခ) စာဘပေးစာယူက စစမ ာေးန္ငှ့်် ဆက်သ ယဘ်ရေးက စစမ ာေး၊ 

(ဂ) ပံိုမှန်အစည်ေးအဘဝေးန္ှင့်် အထူေးအစည်ေးအဘဝေးက င်ေးပသည့််က စစမ ာေး၊ 

(ဃ) လိုပ်ငန်ေးတာဝန ်ဘဆာငရ်ကွ်မှု အစီရင်ခစံာမ ာေး ပပြိုစိုပခင်ေး၊ 

(င) ရံိုေးလိုပ်ငန်ေးတာဝနက်ိုန်က စရ တ်မ ာေးက ို ဦေးစီေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဘင မ ှက ခံသံိုေးစ ွဲပခင်ေး။ 

၆၅။ တာဝန်ဘပေးအပပ်ခင်ေးခရံသည့်် ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးန္ငှ့်် ပိုဂ္ ြိုလ်သည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံ 

ခန့််ခ ွဲမှုလိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး ဘဆာင်ရွကရ်ာတ င်လမူ  ြိုေး၊ ဇာတ ၊ က ိုေးက ယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူေးဌာနန္တရ၊ အဆင့််အတန်ေး၊ 

ယဉဘ်က ေးမှု၊အမ  ြိုေးသာေး၊ အမ  ြိုေးသမီေးတ ို့်က ို အဘ ကာင်ေးပပြို၍ ခ ွဲပခာေးဘဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြိုရ။ 

၆၆။ သက်ဆ ိုင်ရာပမ ြိုွဲ့နယ်ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့မှ ေးသည် ဤဥပဘေပါပပစမ်ှု တစ်ရပ်ရပ်က ို တရာေးစ ွဲဆ ိုန္ ိုင်ဘရေးအတ က် 

တ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့၏ ကက ြိုတင်ခ င့််ပပြိုခ ကရ်ရှ ရန် သကဆ် ိုင်ရာပမ ြိုွဲ့နယစ်ီမံ ခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့၏ 

ဘထာက်ခခံ က်ပဖင့်် ခရ ိုင်စီမခံန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သ ို့်တင်ပပရမည။် 

၆၇။ သက်ဆ ိုင်ရာခရ ိုင်စီမံခန့်ခ် ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့ သ ို့်မဟိုတ် ပမ ြိုွဲ့နယ်စမံီခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည် နည်ေးဥပဘေ ၆၆အရ တင်ပပ ခ ကက် ို စ စစ်ပပီေး 

တရာေးစ ွဲဆ ိုရန ်ကက ြိုတင်ခ င့််ပပြိုခ က် ထိုတဘ်ပေးသင့််မဘပေးသင့်် သဘဘာထာေးမှတ်ခ ကပ်ဖင့်် 

သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့်ခ် ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သ ို့်တင်ပပရ မည။် 

၆၈။ သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးဘေသကကီေးသ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့ သည-် 

(က) နည်ေးဥပဘေ ၆၇ အရ တင်ပပခ ကက် ိုစ စစ်ပပီေး တရာေးစ ွဲဆ ိုရန်ကက ြိုတင်၍ခ င့််ပပြိုပခင်ေးသ ို့်မဟိုတ် ပငင်ေး ပယပ်ခင်ေး 

ပပြိုန္ ိုင်သည။် 

(ခ) နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) အရခ င့််ပပြိုပါကတရာေးစ ွဲဆ ိုရန် ကက ြိုတင်ခ င့််ပပြိုခ ကထ်ိုတဘ်ပေးရမည်။ 

၆၉။ (က) န္ ိုင်ငတံကာအကအူညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ပပညတ် ငေ်းမှ အကူအညဘီပေးသူမ ာေးသည် ဘဘေးသင့််သူ မ ာေးအာေး 

ရာှဘဖ ကယ်ဆယဘ်ရေး၊ ကူညဘီထာက်ပံ့်ဘရေးန္ငှ့်် လှ ေါနေ်းဘရေးတ ို့်အတ က် န္ ိုင်ငဘံတာ်အတ ငေ်းသ ို့် တင်သ င်ေးသည့််စံခ  န်မီဘသာ 

အဘရေးဘပေါ်ကညူီ ဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ ပပနလ်ည်ထူဘထာငဘ်ရေးပစစည်ေး မ ာေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာတည်ဆွဲဥပဘေအရ 

အခ န်အဘကာက်ဘပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလ တ်ခ င့််ပပြိုန္ ိုင်ရန ်န္ ိုင်ငံ တကာန္ငှ့်် ဆက်သ ယဘ်ဆာင်ရွကဘ်ရေးအာဏာပ ိုင်သ ို့် 

တင်ပပန္ ိုင်သည။် 

(ခ) န္ ိုငင်တံကာန္ငှ့်် ဆက်သ ယ်ဘဆာင်ရကွ်ဘရေး အာဏာပ ိုင်သည်နညေ်းဥပဘေခ ွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်က ို စ စစပ်ပေီး 

န္ ိုင်ငဘံတာ်အတ င်ေးသ ို့် တင်သ င်ေးသည့််အဘရေးဘပေါ်ကူညဘီထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ ပပနလ်ညထူ် ဘထာငဘ်ရေးပစစည်ေးမ ာေးက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာတည်ဆွဲဥပဘေအရ အခ န်အဘကာကဘ်ပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလ တ် ခ င့််ပပြိုသင့််ဘ ကာင်ေးဘတ ွဲ့ရှ ပါက 

ထ ိုသ ို့်ကင်ေးလ တ်ခ င့််ပပြိုန္ ိုင်ရန် ဘထာက်ခခံ က်ပဖင့်် ဘဏ္ဍာဘရေးဝနက်ကီေးဌာန သ ို့်အဘ ကာင်ေး ကာေးန္ ိုင်သည်။ 
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(ဂ) ဘဏ္ဍာဘရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (က) အရတင်ပပသည့််သ ို့်မဟိုတ် နည်ေးဥပဘေခ ွဲ (ခ) အရ 

အဘ ကာင်ေး ကာေးသည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကာက ယဘ်စာင့််ဘရာှက်ဘရေးအတ က် ကညူီဘထာက်ပံ့်ရန်အ လ ို့်ငှာ 

န္ ိုင်ငဘံတာ်အတ င်ေးသ ို့်တင်သ ငေ်းသည့်် အဘရေးဘပေါ်ကညူီဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ ပပနလ်ညထူ် ဘထာငဘ်ရေးပစစည်ေးမ ာေးက ို 

အခ န်အဘကာက်ဘပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလ တ်ခ င့််ပပြိုန္ ိုင်သည်။ 

၇၀။ ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးက ို ထိုတ်ပပန်ပခင်ေးမပပြိုမီ အမ  ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေး ကာက ယဘ်စာင့််ဘရာှကဘ်ရေးဗ ဟ ိုဘကာ်မတကီ ၂၀၀၉ 

ခိုနှ္စ်၊ ဇန်နဝါရလီတ င် ထိုတ်ပပန်ခွဲ့်သည့်် သဘာဝဘဘေးဆ ိုငရ်ာ စီမံခန့််ခ ွဲမှုအတ က ်တည်ပမွဲအမ န့််န္ှင့််ညွှန် ကာေးခ က်မ ာေးသည် 

ဥပဘေန္ှင့််ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးပါပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးန္ငှ့်် မဆန့််က င် သဘရွွဲ့အတညပ်ဖစသ်ည။် 

 
(ပံို) 

ပပည်ဘထာင်စိုဝနက်ကီေး 

လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပနလ်ညဘ်နရာခ ထာေးဘရေးဝနက်ကီေးဌာန 
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