(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်
ပြည်ထ

လူမ္ှုဝန်

ောင်စုအစုိုးရအဖွဲ့

မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနှင့််ပြန်လည်ထနရောချ

ောိုးထရိုးဝန်ကကိုးဌောန

(သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆုင်ရောစမ္ံခန့််ခမ္ှုနည်ိုးဥြထေမ္ျောိုး)

LI
S)

အမ္န့််ထ ကော်ပငောစောအမ္ှတ်၊ ၂၂/၂၀၁၅
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူိုးလပြည့််ထကျော် ၄ ရက်

(M

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြလ ၇ ရက်)

em

လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန့််ခမ
ွဲ ှု
ဥပဘေပိုေ်မ ၄၃၊ ပိုေ်မခွဲ (က) အရ အပ်န္ှင်ေးထာေးဘသာ လိုပပ
် ိုင်ခင့််ကက
ို င့််သံိုေး ၍ ပပည်ဘထာင်စိုအစိုေးရအဖွဲွဲ့၏

Sy

n

အခန်ိုး (၁)

st

သဘဘာတူညီခ က်ပဖင့်် ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးကို ထိုတ်ပပန်လက
ို ်သည်။

at
io

အမ္ည်နှငအ
့်် ဓြပောယ်ထဖော်ပြချက်

rm

၁။ ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးကို သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆင
ု ်ရောစမ္ံခန့််ခမ္ှုနည်ိုးဥြထေမ္ျောိုး ဟိုဘခေါ်တင်ဘစရမည်။
၂။ ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးတင်ပါရှဘသာ စကာေးရပ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုဥပဘေတင်

In
fo

ဖင့််ဆိုထာေးသည့််အတင
ို ်ေး အဓပပာယ်သက်ဘရာက်ဘစရမည်။

ထပို့် ပင်ဘအာက်ပါစကာေးရပ်မ ာေးသည် ဘဖာ်ပပပါအတိုင်ေးအဓပပာယ်သက်ဘရာက်ဘစရမည်-

La

w

(က) ဥြထေဆိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှုဥပဘေကိုဆိုသည်။
(ခ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်မ္ကျထရောက်မ္အဆင့််ဆိုသည်မာှ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မပဖစ်ပာေးမီအခ န် ကာလပဖစ်ပပီေး

ar

ထိုကာလတင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ပဖစ်ဘပေါ်လာန္ိုင်သည့်် ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုမ ာေး

nm

ဘလ ာ့်နည်ေးသက်သာဘစရန် ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ေး၊ ကကြိုတင်ကာကယ်ပခင်ေးန္ှင့်် ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့််

ya

ဆံိုေးရံှုေးန္ိုင်ဘပခဘလ ာ့်ခ ပခင်ေးဆင
ို ရ
် ာလိုပ်ငန်ေးမ ာေး အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရွကရ
် သည့်် အဆင့််ကိုဆို သည်။

M

(ဂ) ကကြိုတင်ကောကယ်ထရိုးဆိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၊ ယင်ေးဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ှင့်် ဆက်စပ်ဘန ဘသာ
သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၏ ဆိုေးရွာေးဘသာသက်ဘရာက်မှုမ ာေးကို ဘရှာင်ရာှ ေးန္ိုင်ရန် သဘာဝဘဘေး
အန္တရာယ်မပဖစ်ပာေးမီအဆင်တ
့် င် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေးကိုဆိုသည်။ ယင်ေးစကာေးရပ်တင်ဘရလွှမ်ေး
မိုေးမှုဘ ကာင့််ဆိုေးံ ရံှုေးန္င
ို ်ဘပခကို ကာကယ်ထာေးသည်ဘ
့် ရကာတာမ ာေးန္ှငတ
့်် မံမ ာေး၊ ဘဘေးပဖစ်န္င
ို ်ဘပခပမင့််မာေး
ဘသာဘေသမ ာေးတင် အဘပခခ ဘနထိုင်မှုကခ
ို င့််မပပြိုဘသာဘပမယာအသံိုေးခ မှု စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊ ငလ င်
လှုပ်ခတ်ခ န်တင် အဘရေးကကီေးဘသာအဘဆာက်အအံိုမ ာေး ဘဘေးကင်ေးဘရေးအတက် ငလ င်ဆင
ို ရ
် ာအင်ဂ င်နီ ယာ
ေီဇိုင်ေးမ ာေးစသည်တပ
ို့် ါဝင်သည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဃ) ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထရိုးဆသ
ို ည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကို ကကြိုတင်ခန်မ
့် ှန်ေးန္ိုငပ် ခင်ေး၊ တံပို့် ပန်ပခင်ေး၊
သက်ဘရာက်မှုကို ဘပဖရှင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမ ာေး ပပြိုလိုပ်န္င
ို စ
် မ်ေးတိုေးပမင်ဘ
့် စသည့်် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးကိုဆိုသည်။
(င) ကကြိုတင်သတထြိုးချက်ဆသ
ို ည်မှာ က ဘရာက်လတ္ွဲ့ံ ဘသာ ဘဘေးအန္တရာယ်တစ်ခိုခက
ို ိုဘတွဲ့ကကံြိုခစ
ံ ာေးရ န္င
ို ်သည့််
ရပ်ရွာလူထိုအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ ထခိုက်ဆံိုေးရံှုေးန္ိုင်မဘ
ှု လ ာ့်ခ ဘရေးကို ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်ရန်န္ှင့််ကကြို
တင်ပပင်ဆင်န္င
ို ်ရန်အခ န်မီထဘရာက်ဘသာ သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေး ထိုတပ် ပန်ပခင်ေးန္ှင့်် ပဖန့််ဘဝပခင်ေး ကိုဆိုသည်။

LI
S)

(စ) အထရိုးထြေါ်အထပခအထနအဆင့််ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ထခိုက်ခံရသူမ ာေး၏အဘရေး

ဘပေါ်လိုအပ်ခ က်မ ာေးကို ဘပဖရှင်ေးဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးန္ိုင်ရန် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေး

(M

စတင်သည့််အဆင့််ကိုဆိုသည်။

em

(ဆ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ကျထရောက်ပြိုးအဆင့််ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပာေးပပီေးဘနောက်
အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေး၊ ပပန်လည်ထဘ
ူ ထာင်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေး

st

လိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကသ
် ည့််အဆင်က
့် ိုဆိုသည်။

Sy

(ဇ) ရှောထဖကယ်ဆယ်ထရိုးဆသ
ို ည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရပ်တစ်ခဘ
ို ကာင့်် ဘဘေးအန္တရာယ်ဘရာက် ရှဘနဘသာ

n

သမ
ို့် ဟိုတ် ဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္ိုငဘ
် ပခရှဘသာ လူမ ာေး၊ တရစဆာန်မ ာေး၊ ဘလယာဉ်မ ာေး၊

at
io

သဘဘဘာမ ာေးန္ှင့််အပခာေးယာဉ်မ ာေးကို ရှာဘဖဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးန္ှင့်် ကနဦေးဘဆေးကိုသပခင်ေး သမ
ို့် ဟိုတ်

rm

အပခာေးလိုအပ်ခ က်မ ာေးကို အကူအညီဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် ဘဘေးကင်ေးရာသို့် ပဘ
ို့် ဆာင်ဘပေးပခင်ေးကဆ
ို ို သည်။
(ဈ) အထရိုးထြေါ်အကူအညဆသ
ို ည်မှာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပာေးဘနစဉ်န္င
ှ ့်် ပဖစ်ပာေးပပီေးဘနောက် သဘာ

In
fo

ဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ထခက
ို ်ခရ
ံ သူမ ာေးအတက် စာေးနပ်ရကခာ၊ အာဟာရ၊ ဘသာက်ဘရ၊ အဝတ်အထည်
န္ှင့််လူသံိုေးကိုန်ပစစည်ေးမ ာေး၊ အမ်သံိုေးပစစည်ေးမ ာေး တစ်ကယ
ို ဘ
် ရသန်ရ
့် င
ှ ်ေးဘရေးန္ှင့်် ပတ်ဝန်ေးက င်သန်ရ
့် င
ှ ်ေးဘရေး ပစစည်ေးမ ာေး၊

La

w

ဘဆေးဝါေးကိုသမှုဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် ယာယီခိုလံှုရာဘနရာမ ာေးသို့် ပဘ
ို့် ဆာင်ဘပေးပခင်ေး အစရှသည်အ
့် ဘရေး
ဘပေါ်ကူညဘ
ီ ထာက်ပဘ
ံ့် ပေးပခင်ေးကိုဆိုသည်။

ar

(ည) အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု့်ပြန်ထဆောင်ရက
ွ ထ
် ရိုးဆိုသည်မှာထခက
ို ်ခရ
ံ သည့််သူမ ာေးအာေးရှာဘဖဘရေးလိုပ်

nm

ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊ အဘရေးဘပေါ်အကူအညီဘပေးပခင်ေး၊ စတ်ဓာတ်ဘရေးရာအရအာေးဘပေးန္ှစ်သမ့််ပခင်ေး၊

ya

ဘဘေးကင်ေးလံိုခခံြိုဘရေးကစစမ ာေး ဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးပခင်ေးန္ှင့်် ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုဆန်ေးစစ်ပခင်ေး တက
ို့် ဆ
ို ိုသည်။

M

(ဋ) ထဘိုးလတ်ရောထနရောဆိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််တင် သဘာဝ
ဘဘေးအန္တရာယ်လတ်ကင်ေးဘသာ ဘနရာဘေသသဘ
ို့် ရွဲ့ဘပပာင်ေးလာသူမ ာေး လတ်တဘလာခလ
ို ံှုန္ိုင်ရန်အတက်
ကကြိုတင်ဘရွေးခ ယ်ထာေးဘသာ အမ်မ ာေး၊ အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ အသက်ကယ်ကိုနေး် ပမင့််မ ာေး၊ သဘာဝဘတာင်
ကိုန်ေးမ ာေးသမ
ို့် ဟိုတ် အမ ာေးပပည်သူဆိုင်ရာဘနရာမ ာေးကိုဆသ
ို ည်။
(ဌ) ယောယခုလံှုရောထနရောဆသ
ို ည်မှာ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတက် ဘခတ္ခလ
ို ံှုန္ိုင်သည်ယ
့် ာယီတွဲမ ာေး၊ အမ်
မ ာေးန္ှင့််အဘဆာက်အအံိုမ ာေးကွဲ့်သဘ
ို့် သာ ဘနရာမ ြိုေးကိုဆိုသည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဍ) သဏ္ဌောန်တူဇောတ်တုကထ
် လ့်ကျင့််ပခင်ိုးဆိုသည်မာှ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်လာသည့်် အခါ
ဘဘေးသင့််သူမ ာေး ထခိုကဘ
် သဘက ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုဘလ ာ့်နည်ေးသက်သာဘစရန်အတက် ရှာဘဖကယ်ဆယ်
ဘရေးန္ှင့််အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို အဆင့််ဆင့််ဘသာသဘာဝဘဘေးအန္တ
ရာယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် ပပည်သူမ ာေးပူေးဘပါင်ေး၍ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် မက ဘရာက်မီအဆင့််တင်
ကကြိုတင်ဘလ့်က င့််ပခင်ေးကိုဆသ
ို ည်။
ောက်ြံ့်ပဖည့််ဆည်ိုးစမ္ံထဆောင်ရက
ွ ်မ္ှု (Logistics Management) ဆိုသည်မာှ အဘရေးဘပေါ်ကူညီ

LI
S)

(ဎ) ထ

ဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးပစစည်ေးမ ာေး ရှာဘဖစိုဘဆာင်ေးပခင်ေး၊ ထန်ေးသမ်ေးဘစာင့််ဘရှာက်ပခင်ေး၊ ပဖန့််ပဖ ေးပခင်ေး၊ ဘထာက်ပံ့်

(M

ပခင်ေးတက
ို့် ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ ယာယီခိုလံှုရာဘနရာမ ာေး စီစဉ်ဘဆာက်လိုပ်ဘပေးပခင်ေးတက
ို့် ိုလည်ေးဘကာင်ေး ကင်ေး

em

ဆက်မပပတ် ဘထာက်ပံ့်ပဖည်ဆ
့် ည်ေးမှုစနစ်ပဖင့်် အခ န်မီဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးပခင်ေးကိုဆိုသည်။
(ဏ) ကင်ိုးဆက်မ္ပြတ်ထ

ောက်ြံ့်ပဖည့််ဆည်ိုးစမ္ံထဆောင်ရက
ွ ်မ္ှု (Supply Chain Management) ဆို သည်မာှ

st

တာဝန်ဘပေးပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််ပိုဂ္ြိုလ်မ ာေးက သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့််

Sy

ထခိုက်ခံရသူမ ာေးအတက် လအ
ို ပ်သည့််အဘရေးဘပေါ် ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးကို ရှာဘဖစိုဘဆာင်ေး ပခင်ေး၊

n

သယ်ယူပဘ
ို့် ဆာင်ပခင်ေးန္ှင့်် ပဖန့််ပဖ ေးပခင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို တစ်ခန္
ို ှင့််တစ်ခခ
ို တ်ဆက်ထာေးဘသာကန် ယက်စနစ်ပဖင့််

at
io

ပဖည်ဆ
့် ည်ေးစီမဘ
ံ ဆာင်ရက
ွ ်ဘပေးပခင်ေးကိုဆိုသည်။

rm

(တ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ထ ကောင့််ဆုိုးံ ရံှုိုးနုင်ထပခဆိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ရပ်ရာွ
လူထိုအဖွဲွဲ့အစည်ေးတစ်ခက
ို အနောဂတ်တင်ဘတွဲ့ကကံြိုန္င
ို ဘ
် သာ အသက်ဆံိုေးရံှုေးန္င
ို ်မှု၊ က န်ေးမာဘရေး၊ ပညာဘရေး၊

In
fo

အသက်ဘမေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ ပိုင်ဆင
ို ်ပစစညေး် မ ာေး၊ အဘပခခံအဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ဝန်ဘဆာင်မှုမ ာေး န္ှင့််
သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်တထ
ို့် ခက
ို ်ဆံိုေးရံှုေးန္ိုင်မှုမ ာေးကိုဆိုသည်။

La

w

(ထ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ထ ကောင့်် ဆံုိုးရံှုိုးနုင်ထပခထလ ော့်ချထရိုး (Disaster Risk Reduction) ဆို
ရာတင်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကို ပဖစ်ဘပေါ်ဘစဘသာအရာမ ာေးကို စစစ်ပခင်ေးန္ှင့်် စီမံခန်ခ
့် ပွဲ ခင်ေးတိုက
့် ို စနစ်တ

ar

က ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊ ထဘတွဲ့န္င
ို ်မှုကို ဘလ ာ့်ခ ပခင်ေး၊ ရပ်ရာွ လူထိုမ ာေးန္ှင့်် ပိုင်ဆင
ို ်ပစစညေး် မ ာေး၏ ထခိုက်ခံရ

nm

လယ်မှုကဘ
ို လ ာ့်နည်ေးဘစပခင်ေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်န္ှင့်် ဘပမယာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုကို အဘပမာ်အပမင်ကကီေးစာ

ya

ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးအတက် ပိုမဘ
ို ကာင်ေးမန်စာ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ပခင်ေးစသည်တို့်

M

ပါဝင်သည်။

(ေ) ထဘိုးအနတရောယ်ထလျော့်ြ ိုးသက်သောထစထရိုး (Mitigation) ဆိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ှငယ
့်် င်ေး
တဘ
ို့် ကာင့််ပဖစ်ဘပေါ်လာသည့်် ဆိုေးက ြိုေးသက်ဘရာက်မှုမ ာေးကို ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစရန်ဘဆာင်ရွကသ
် ည့််
အမ ြိုေးမ ြိုေးဘသာ မဟာဗ ဟာမ ာေးန္ှင့််လိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ဆိုသည်။ ယင်ေးစကာေးရပ်တင်အင်ဂ င်နီယာဆင
ို ်ရာ
နည်ေးပညာရပ်မ ာေးန္ှငဘ
့်် ဘေးအန္တရာယ် ေဏ်ခံန္ိုင်သည့််ဘဆာက်လိုပ်မှုမ ာေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်ဆိုင်ရာမူ ဝါေမ ာေး၊
အမ ာေးပပည်သူသရှဘစရန်ဘဆာင်ရွကမ
် ှုမ ာေး စသည်တပ
ို့် ါဝင်သည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဓ)

ခုက်ခံရလယ်မ္ှုဆိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်၏ဖ က်ဆီေးမှုေဏ်ကို ခံရန္ိုင်ဖယ်ရာရှသည့်် ရပ်ရွာအ သိုကအ
် ဝန်ေး၊
စနစ်ယန္တရာေးန္ှင့်် ပစစည်ေးဥစစာတ၏
ို့် သင်ပပင်လကခဏာမ ာေးန္ှင့်် အဘပခအဘနမ ာေး၊ ရိုပ်ပိုင်ေး၊ လူ မှုဘရေးပိုင်ေး၊ စီေးပာေးဘရေးန္ှင့််
သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်ဆင
ို ်ရာ အဘပခခံအဘ ကာင်ေးမ ာေးကိုဆသ
ို ည်။

(န)

ခုက်ခံရလယ်သူမ္ျောိုးဆသ
ို ည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္င
ို ်ဘပခပမင့််မာေးသည်ဘ
့် နရာဘေသ မ ာေးတင်
ဘနထိုင်သူမ ာေး၊ ရိုပ်ပိုင်ေးဆင
ို ်ရာန္ှင့်် စတ်ပိုင်ေးဆင
ို ်ရာ မက န်ေးမာသူမ ာေး၊ မသန်စမ်ေးသူမ ာေး၊ ကိုယ်

(ပ) ပြန်လည်

ူထ

LI
S)

ဝန်ဘဆာင်အမ ြိုေးသမီေးမ ာေး၊ သက်ကကီေးရွယအ
် ိုမ ာေး၊ ကဘလေးသူငယ်မ ာေးကိုဆိုသည်။

ောင်ထရိုးဆိုသည်မှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်တစ်ခခ
ို ို သမ
ို့် ဟိုတ် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန

(M

တစ်ရပ်ရပ်ဘ ကာင့်် ပပတ်ဘတာက်သာေးဘသာ သမ
ို့် ဟိုတ် ထခက
ို ်ပ က်စီေးသာေးဘသာ အဓကဝန်ဘဆာင်မှုလိုပ်

em

ငန်ေးမ ာေးကို ပပန်လည်ပပြိုပပင်ပခင်ေးန္ှင့််ပပန်လည်ထဘ
ူ ထာင်ပခင်ေးပဖင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ထခိုကခ
် ံ
ရသူမ ာေး၏ ဘဝဘနထိုင်မအ
ှု ဘပခအဘနမ ာေးကို အလ င်အပမန်ပပန်လည်ထန်ေးသမ်ေးဘပေးသည့်် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ဆိုသည်။

st

(ဖ) ပြန်လည်တည်ထဆောက်ထရိုးဆိုသည်မှာ ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္င
ို ်ဘပခဘလ ာ့်ခ ဘရေး အစီအမံ မ ာေးကို

Sy

ထည့််သင်ေးစဉ်ေးစာေးပပီေးအိုေးအမ်မ ာေးန္ှင့်် အပခာေးအဘပခခံအဘဆာက်အအံိုမ ာေးဘဆာက်လိုပ်ပခင်ေး၊ ဝန် ဘဆာင်မှုမ ာေးကို

n

အပပည်အ
့် ဝပပန်လည်ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေးန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မက ဘရာက်မီ အဘပခအ ဘနသို့် ဘရာက်ရဘစပခင်
ှ
ေး

at
io

အစရှသည့််လိုပ်ငန်ေးမ ာေးကိုဆသ
ို ည်။

rm

(ဗ) ဆံုိုးရံှုိုးနုင်ထပခဆန်ိုးစစ်ချက်ဆိုသည်မှာ လူမ ာေး၊ ပင
ို ်ဆင
ို ်ပစစညေး် မ ာေး၊ အသက်ဘမေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးမှုမ ာေး
န္ှင့််၎င်ေးတမ
ို့် ှီခဘ
ို နရဘသာ ပတ်ဝန်ေးက င်တအ
ို့် ဘပေါ်တင် ပခမ်ေးဘပခာက်မန္
ှု င
ှ ့််ထခိုက်မတ
ှု က
ို့် ို ပဖစ်ဘစန္င
ို ်သည့််

In
fo

ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ိုင်ဘပခ၏ သဘာဝန္ှင့််ပမာဏကို သရှန္ိုင်ရန်အတက် က ဘရာက်န္င
ို ဘ
် သာ
ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးကို ဘလ့်လာသံိုေးသပ်ပခင်ေးန္ှင့််လတ်တဘလာရှဘနဘသာ ထခက
ို ်ခရ
ံ လယ်မှု၊ စမ်ေးဘဆာင် န္ိုင်မတ
ှု က
ို့် ို

La

w

အကွဲပဖတ်ဘသာ လိုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးကိုဆိုသည်။
(ဘ) ထဘိုးသင့််ထေသဆိုသည်မှာ န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်တစ်ဝန်ေးလံိုေးတင်ပဖစ်ဘစ၊ န္ိုငင
် ဘ
ံ တာ်၏ တစ်စတ်တစ်ဘေသ တင်ပဖစ်ဘစ

ar

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည်ဘ
့် ေသကိုဆိုသည်။

nm

(မ) လုြ်ငန်ိုးထကော်မ္တဆိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၅၊ ပိုေ်မခွဲ (ခ) အရအမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက ဖွဲွဲ့စည်ေးထာေး ဘသာ

ya

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၊ ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေး လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မ တီန္င
ှ ့််

M

အပခာေးလိုအပ်ဘသာ လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ တစ်ခခ
ို က
ို ိုဆိုသည်။

(ယ) တင
ု ်ိုးထေသကကိုး သု့်မ္ဟုတ် ပြည်နယ်စမ္ံခန်ခ
့် မ္ှုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၇ အရ ပပည်ဘထာင်စို
အစိုေးရအဖွဲွဲ့ကဖွဲ့ွဲ စည်ေးဘပေးဘသာ တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့််
ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ရ) ကယ
ု ်ြုငအ
် ုြ်ချြိုြခ
် င့််ရတင
ု ်ိုးသု့်မ္ဟုတ် ကုယ်ြင
ု ်အုြ်ချြိုြ်ခင့််ရထေသသု့်မ္ဟုတ် ခရုင်စမ္ံခန့််ခမ္ှုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ
ဥပဘေပိုေ်မ ၈ အရတိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့က ဖွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ ကိုယ်
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ပိုင်အိုပ်ခ ြိုပခ
် င့််ရတင
ို ်ေးသမ
ို့် ဟိုတ် ကယ
ို ်ပိုင်အိုပ်ခ ြိုပခ
် င့််ရဘေသသမ
ို့် ဟိုတ် ခရိုင်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင် ရာ
စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့ကိုဆိုသည်။
(လ) ပမ္ြိုွဲ့နယ်စမ္ံခန့််ခမ္ှုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၈ အရတိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအ
ဖွဲွဲ့ကဖွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ ပမြိုွဲ့နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ ကိုဆိုသည်။
(ဝ) ရြ်ကက် သု့်မ္ဟုတ် ထကျိုးရွောအုြ်စု စမ္ံခန့််ခမ္ှုအဖွဲ့ ဆသ
ို ည်မှာ ဥပဘေပိုေ်မ ၈ အရတိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ်

LI
S)

ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့က ဖွဲွဲ့စည်ေးဘပေးဘသာ ရပ်ကက် သမ
ို့် ဟိုတ် ဘက ေးရွာအိုပ်စို သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ
စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့ကဆ
ို ိုသည်။

(M

(သ) ဝန်ကကိုးဌောန ဆိုသည်မှာပပည်ဘထာင်စိုအစိုေးရ၊ ပပည်ဘထာင်စိုအဆင့််သက်ဆင
ို ်ရာ ဝန်ကကီေးဌာနကိုဆို သည်။

em

(ဟ) ဦိုးစိုးဌောန ဆိုသည်မှာ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့််ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဦေးစီေးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဠ) န္ိုငင
် တ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးအာဏာပင
ို ် ဆိုသည်မှာ ဥပဘေန္ှင့်် ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးပါ

st

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတင်လိုအပ်ပါက န္ိုင်ငတ
ံ ကာမှ အကူအညီဘပေးဘရေး အတက်

Sy

အပပည်ပပည်ဆင
ို ်ရာ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ န္ိုငင
် ံရပ်ပခာေးဘေသတင်ေး အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ပပည်ပန္င
ို ်ငံ မ ာေးမှအစိုေးရဌာန၊

n

အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေး ဆက်သယ် ရာတင်

rm

ဝန်ကကီေးဌာနသမ
ို့် ဟိုတ် ပိုဂ္ြိုလက
် ိုဆိုသည်။

at
io

အာဏာပင
ို ်အပဖစ်ဘဆာင်ရွကရ
် န် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက သတ်မှတတ
် ာဝန်ဘပေးအပ် ထာေးသည့််

(အ) နင
ု ်ငတ
ံ ကောအကူအညထြိုးသူမ္ျောိုး ဆိုသည်မှာအပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ န္ိုင်ငံရပ်ပခာေးဘေ

In
fo

သတင်ေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၊ ပပည်ပန္ိုင်ငံမ ာေးမှ အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာအ
ပခာေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အလှ ရှင်မ ာေးန္ှင့်် ဘစတနောရှင်မ ာေးကဆ
ို ိုသည်။

La

w

(ကက) တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲ့ွဲ အစည်ေးန္ှင့်် ပိုဂ္ြိုလ် ဆိုသည်မှာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ
စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှငစ
့်် ပ်လ ဉ်ေး၍ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ လမ်ေးညွှန်ခ က်န္ှငအ
့်် ညီ လိုပ်ငန်ေး

ar

ဘကာ်မတီကဘသာ်လည်ေးဘကာင်ေး၊ ဥပဘေန္ှင့်် ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးအရဘသာ်လည်ေးဘကာင်ေး၊ တာဝန်ဘပေးအပ်

nm

ပခင်ေးခံရသည့်် ဝန်ကကီေးဌာနန္ှငဘ
့်် ေသဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့တက
ို့် ိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရ အဖွဲ့ွဲ

ya

အစည်ေးမ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ အစိုေးရ မဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူမှုအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊

M

ပိုဂ္လကစီေးပာေးဘရေးလိုပင
် န်ေးရှင်မ ာေး၊ ဘစတနောရှင်မ ာေးန္ှင့်် လိုပ်အာေးဘပေးမ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေးဆိုသည်။

အခန်ိုး (၂)
လူမ္ှုဝန်

မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနှင့်် ပြန်လည်ထနရောချ

ောိုးထရိုးဝန်ကကိုးဌောန၏ လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ျောိုး

၃။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် ပဖစ်ဘပေါ်လာန္င
ို ်သည့််
ဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးအလင
ို့် ှာ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ လမ်ေးညွှန်မှုပဖင့်် အပပည်ပပည် ဆင
ို ်ရာန္ှင့််
န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်တင်ပဖစ်ပာေးခွဲသ
့် ည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုမ ာေးကို
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ဘလ့်လာသိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပပီေး န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်် ခမ
ွဲ ှုစီမံခ က်၊ တည်ပမွဲအမန်န္
့် င
ှ ့််
အပခာေးလိုအပ်သည်အ
့် စီအစဉ်မ ာေးကို ဘရေးဆတ
ွဲ င်ပပဘစရန်ဦေးစီေးဌာနအာေး တာဝန်ဘပေးအပ်ရမည်။
၄။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် နည်ေးဥပဘေ ၃အရဘရေး ဆတ
ွဲ င်ပပဘသာ
န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်၊ တည်ပမွဲအမန်န္
့် င
ှ ့််

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလပ
ို ်ငန်ေးဘကာ်မတီမှတစ်ဆင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် အတည်ပပြိုန္င
ို ်ရန်တင်ပပရ မည်။
၅။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့််ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည်

LI
S)

အပခာေးလိုအပ်သည်အ
့် စီအစဉ်မ ာေးကို စစစ်၍လိုအပ်သည်မ ာေး ပပင်ဆင်ပဖည့််စက်ပပီေး သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

(M

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကိုစနစ်တက လ င်ပမန်စာစီမံခန်ခ
့် ဘ
ွဲ ဆာင်ရွကန္
် င
ို ် ဘရေးအတက်

em

လိုအပ်ဘသာ ဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးကိုဖွဲွဲ့စည်ေးန္င
ို ဘ
် ရေး အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပဘဆာင် ရွက်ရမည်။
(ခ) သက်ဆင
ို ်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့မ ာေးက ကဏ္ဍဖံွဲ့ပဖြိုေး ဘရေးစီမက
ံ န်ေးမ ာေး၊

st

ဘေသန္တရဖွဲ့ံ ပဖြိုေးဘရေးစီမက
ံ န်ေးမ ာေးတင် ဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးအစီအမံ မ ာေးကို တစ်ပါေးတည်ေးဘပါင်ေးစပ်

Sy

အဘကာင်အထည်ဘဖာ်န္င
ို ်ဘရေးအတက် နည်ေးပညာပင
ို ်ေးဆိုင်ရာ အကူအညီ ဘတာင်ေးခံလာပါကပံ့်ပိုေးဘပေးရမည်။

n

၆။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဘပေါ်ဘပါက်လာသည့််အခါ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ လ
ှု ိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို အခ န်န္င
ှ တ
့်် စ်ဘပပေးညီ

at
io

ထဘရာက်စာဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ဘရေးအတက် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု ဗဟဌ
ို ာနကိုလူမှုဝန်ထမ်ေး၊

rm

ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနတင် တည်ဘထာင် ထာေးရမည်။ လိုအပ်ပါက ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသရှ
သင့််ဘလ ာ်ဘသာဘနရာတင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု ယာယီဗဟိုဌာနခက
ွဲ ိုပဖစ်ဘစ၊

In
fo

နယ်လှည့််ဗဟိုဌာနခက
ွဲ ိုပဖစ်ဘစ တည်ဘထာင်၍ဘဆာင်ရက
ွ န္
် ိုင်သည်။
၇။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့််ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုဗဟိုဌာန၏

nm

ar

တာဝန်ဘပေးရမည်။

La

w

လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးထမ်ေးဘဆာင်ရန် သက်ဆင
ို ်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့််ညန္ှုင်ေး၍သင့်် ဘလ ာ်ဘသာ ဝန်ထမ်ေးမ ာေးကို

အခန်ိုး (၃)

ya

သက်ဆုင်ရောဝန်ကကိုးဌောနမ္ျောိုး၊ အစုိုးရဌောန၊ အစုိုးရအဖွဲ့အစည်ိုးမ္ျောိုး၏ လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ျောိုး

M

၈။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်
ရာသတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေး ကကြိုတင်ရရှဘရေး၊ န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်တင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်မည့်် အဘပခအဘနန္ှင့််
အလာေးအလာတရ
ို့် ပါက
ှ
ကကြိုတင်သတဘပေးခ က်ထိုတပ် ပန်န္င
ို ်ဘရေးန္ှင့်် ကကြိုတင်သတဘပေး ခ က်ထိုတ်ပပန်သည့််အခါ
သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္င
ို ်သည့်် ဘေသရှပပည်သမ
ူ ာေးကိုဘဘေးလတ်ရာ ဘနရာသို့်
အခ န်မီဘရွဲ့ဘပပာင်ေးဘပေးန္ိုငဘ
် ရေးတအ
ို့် တက် သက်ဆင
ို ်ရာ လိုပင
် န်ေးဘကာ်မတီမ ာေး၊ သက်ဆင
ို ရ
် ာ
လိုပ်ငန်ေးဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် ဆက်သယ်ညန္င
ှု ်ေး၍ ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကရ
် မည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

၉။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် တင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ်
ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက ထိုတ်ပပန်ထာေးဘသာ န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အဆင့််သဘာဝ
ဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်ကိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီကအတည်ပပြို ခ မှတ် ထာေးဘသာ
ဘေသအဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမခ
ံ က်ကိုလည်ေးဘကာင်ေး အဘပခခံပပီေး မမတန္
ို့် ှင့််
လိုကဘ
် လ ာညီဘထရှသည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု တည်ပမွဲအမန်အ
့် သီေးသီေးကို ထိုတ်ပပန်ထာေးရမည်။

LI
S)

၁၀။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစိုေးရဌာနန္ှင့်် အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆင
ို ်ရာ
စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ရာတင်-

(M

(က) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်န္ှင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက

em

အတည်ပပြိုထာေးဘသာမမတ၏
ို့် ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််သက်ဆင
ို ်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့််
မှုစီမံခ က်မ ာေးန္ှငအ
့်် ညီ အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။

st

(ခ) မမတထ
ို့် တ
ို ်ပပန်ထာေးဘသာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ရ
် ာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုတည်ပမွဲအမန်န္
့် င
ှ ့််အညီ သက်

n

အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေးန္ှင့်် ကကီေး ကပ်ပခင်ေးတို့် ပပြိုရမည်။

Sy

ဆိုင်ရာတာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့်် ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ပိုဂ္ြိုလ်မ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးပူေးဘပါင်ေးပပီေး အဘကာင်

at
io

၁၁။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစိုေးရဌာနန္ှင့်် အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆင
ို ်ရာ

rm

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘဆာင်ရက
ွ ခ
် က် အစီရင်ခစ
ံ ာကိုသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ် ငန်ေးဘကာ်မတီန္င
ှ ့််

အခန်ိုး (၄)

ဦိုးစိုးဌောန၏လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ျောိုး

La

w

In
fo

အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် အခါအာေးဘလ ာ်စာ တင်ပပရမည်။

၁၂။ ဦေးစီေးဌာနသည် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပင
် န်ေးဘကာ်မတီ န္ှင့်် လူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ar

ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနတ၏
ို့် လမ်ေးညွှန်ခ က်န္ှင့််အ ညီ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုငရ
် ာ

nm

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘအာက်ပါလိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကဘ
ို ဆာင် ရွက်ရမည်-

ya

(က) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်န္ှင့်် အစီအစဉ်မ ာေးကို ဦေးစီေး

M

ဌာနအဘနပဖင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ဘေသဆိုင်ရာအဖွဲွဲ့မ ာေး၊
အပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ညန္ှုင်ေး၍လည်ေးဘကာင်ေးဘရေးဆွဲပပီေး လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့််
ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီတမ
ို့် ှတစ်ဆင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့်
တင်ပပပခင်ေး၊

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်၊ တည်ပမွဲအမန်န္
့် င
ှ ့်် အပခာေးလအ
ို ပ်သည့််အစီအစဉ် မ ာေးကို
ပဖစ်ဘပေါ်ဘပပာင်ေးလွဲဘနဘသာ အဘပခအဘနမ ာေးန္ှင့််ကက
ို ်ညဘ
ီ စရန် ပပန်လည်သံိုေးသပ်ပပင်ဆင်ဘရေးဆွဲပပီေး
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက အတည်ပပြိုခ မှတန္
် ိုင်ရန် အနည်ေးဆံေးို န္ှစ်န္စ
ှ ်လ င် တစ်ကကမ်လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ် ဆယ်ဘရေးန္ှင့််
ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနမှတစ်ဆင့်် တင်ပပပခင်ေး၊
(ဂ) သက်ဆင
ို ်ရာဝန်ကကီေးဌာန၊ အစိုေးရဌာနန္ှင့်် အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးကပဖစ်ဘစ၊ တိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ်
ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးကပဖစ်ဘစ ယင်ေးတို့်န္င
ှ ့််သက်ဆိုင်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ် ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်၊

နည်ေးပညာပင
ို ်ေးဆိုင်ရာ အကူအညီမ ာေးဘပေးပခင်ေး၊

LI
S)

တည်ပမွဲအမန်န္
့် ှငအ
့်် စီအစဉ်မ ာေးဘရေးဆွဲဘရေးအတက် အကူအညီဘတာင်ေးခံလာသည့်် အခါလိုအပ်သည့််

(ဃ) နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) ပါစီမခ
ံ က်န္င
ှ ့်် အစီအစဉ်မ ာေးကို အဘကာင်အထည်ဘဖာ် ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်ရန်လို အပ်သည့််

(M

လိုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးကို သက်ဆင
ို ရ
် ာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးသတ်မှတ၍
်

em

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပပခင်ေး၊ အတည်ပပြိုခ က်ရယူပခင်ေးန္ှင့််
သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှငည
့်် န္င
ှု ်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

st

(င) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်စာအဘကာင်အထည်

Sy

ဘဖာ်ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန် ဘထာက်ပံ့်ပဖည့််ဆည်ေးစီမဘ
ံ ဆာင်ရက
ွ ်မှုန္ှင့်် ကင်ေးဆက်မပပတ်ဘထာက်ပံ့်ပဖည့််ဆည်ေး

n

စီမံဘဆာင်ရွကမ
် ှု လိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူမအ
ှု ဖွဲွဲ့အစည်ေး မ ာေး၊ပပည်တင်ေး၊

at
io

ပပည်ပအလှ ရှင်မ ာေး၊ ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးန္ှင့်် ညန္ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

rm

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္င
ှ ့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘလ့်လာပခင်ေး၊သိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊ မိုေးဘလဝသန္ှင့််ဇလ
ဘဗေညွှန် ကာေးမှုဦေးစီေးဌာနမှရရှဘသာ သတင်ေးအခ က်အလက်န္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကကြိုတင်

ဘဝသတဘပေးန္ှုေးဘဆာ်ဘပေးပခင်ေး၊

In
fo

သတဘပေးခ က်မ ာေးအာေး အမ ာေးပပည်သူအခ န်မီ သရှန္ိုငဘ
် ရေးအတက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးသို့် ထပ်ဆင့််ပဖန့််

La

w

(ဆ) ဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး ဘဆာင်ရွကမ
် ှုမ ာေးအတက် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ှငစ
့်် ပ် လ ဉ်ေးသည့််
သမှတ်ဖယ်ရာမ ာေးကို အမ ာေးပပည်သူတအ
ို့် ာေး အသပညာဘပေးပခင်ေး၊ လိုအပ်ဘသာ ပညာဘပေးသင် တန်ေးမ ာေး

ar

ဖင့််လှစ်ပခင်ေးန္ှင့်် သဏဌာန်တူဇာတ်တိုကဘ
် လ့်က င့််ပခင်ေးမ ာေး ပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊

nm

(ဇ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္င
ှ ့််စပ်လ ဉ်ေး၍ဘက ာင်ေးသူ၊ ဘက ာင်ေးသာေးမ ာေး အသပညာန္ှင့်် ဗဟိုသိုတမ ာေး ရရှဘစရန်

ya

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ ဦေးစီေးဌာနမ ာေးန္ှင့််ညန္င
ှု ်ေးပပီေး ဘက ာင်ေးမ ာေး၊ ဘကာလပ်မ ာေး၊ သပပံမ ာေး၊ တကကသိုလ်မ ာေးန္ှင့််

M

ဆက်သယ်၍ ဘဟာဘပပာပခ
ို့် ပခင်ေး၊

(ဈ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ပပည်တင်ေး၊ ပပည်ပမှဖင့််လှစ် ဘသာသင်တန်ေးမ ာေး၊
အလိုပ်ရံိုဘဆေးဘန္ေးပွဲမ ာေး၊ အစည်ေးအဘဝေးမ ာေးသသ
ို့် င်တန်ေးသာေးမ ာေး၊ ကယ
ို ်စာေးလှယ် မ ာေးဘစလွှတတ
် က်ဘရာက်န္ိုငဘ
် စရန်
န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊
(ည) ခ မှတ်ထာေးဘသာန္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ စ
ှု ီမံခ က်မ ာေးန္ှငအ
့်် ညီ
သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မှ ဘလ ာ့်ပါေးန္ိုင်သည့််၊ ကာကယ်န္င
ို ်သည့်် သမ
ို့် ဟိုတ် ခလ
ို ံှုန္ိုင်သည့််ဘေသမ ာေး၊ လမ်ေး ဘ ကာင်ေးမ ာေး၊
အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ယာဉ်၊ ယန္တရာေးအစရှဘသာအရင်ေးအပမစ်မ ာေးကို ကကြိုတင်ဘရွေးခ ယ်န္င
ို ် ဘရေးန္ှင့််
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ဘရွဲ့ဘပပာင်ေးဘရေးကစစမ ာေးဘဆာင်ရွကရ
် ာတင် ဘေသဆိုင်ရာစီမံခန့််ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေး၊ သက်ဆင
ို ်ရာအစိုေးရ ဌာန၊
အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ဘပါင်ေးစပ်ညန္ှုင်ေး၍ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
(ဋ) ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသသို့် အဘရေးဘပေါ်ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်မှုမ ာေး ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန် စံခ န်မဘ
ီ သာအဘရေးဘပေါ်ကူညီ
ဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးပစစည်ေးမ ာေး ကကြိုတင်စဘ
ို ဆာင်ေးသိုဘလှာင်ထာေးရှဘရေးန္ှင့်် စနစ်တက အခ န်မဘ
ီ ပေးဘဝန္ိုငဘ
် စဘရေး အတက်
ဘေသဆင
ို ်ရာအဖွဲ့ွဲ မ ာေးန္ှင့်် ညန္ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊

LI
S)

(ဌ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေးလိုပ်ငန်မ ာေး ဘဆာင်ရွကန္
် ိုင်ရန် မီေးသတ်တပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊ ကက်

ဘပခနီတပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေးန္ှင့်် အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာအပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၏ လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးကည
ို န္င
ှု ်ေးဘပါင်ေးစပ် ဘပေးပခင်ေး၊

(M

(ဍ) ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပင
် န်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရက
ွ ်ရန်အတက် ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၊

em

မီေးသတ်တပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေးန္ှင့်် ကက်ဘပခနီတပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေး အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၏လိုပ်
ငန်ေးဘဆာင်ရွကမ
် ှုမ ာေးအာေး ညန္ှုင်ေးဘပါင်ေးစပ်ဘပေးပခင်ေး၊

Sy

ဆက်သယ်ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန် သတင်ေးကန်ယက်တည်ဘထာင်ပခင်ေး၊

st

(ဎ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္င
ှ ့််စပ်လ ဉ်ေးသည့်် သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေးကို န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေး သူမ ာေးန္ှင့််

n

(ဏ) ရပ်ရွာအဘပခပပြို သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် ွဲ့ွဲ မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ထဘရာက်စာဘဆာင်ရက
ွ ် န္ိုငဘ
် ရေးအတက်

at
io

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေး ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးလူငယ်အဖွဲွဲ့မ ာေးဖွဲွဲ့စည်ေးဘဆာင် ရွက်ပခင်ေး၊

rm

(တ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဘပေါ်ဘပါက်လာသည့််အခါ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ် ငန်ေးမ ာေးကို
အခ န်န္ှငတ
့်် စ်ဘပပေးညီထဘရာက်စာ ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ဘ
် ရေးအတက် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

In
fo

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုဗဟိုဌာန၏လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကို အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီန္ှင့်် ဝန်ကကီေးဌာနတ၏
ို့် လမ်ေးညွှန်ခ က်
န္ှင့််အညီတာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊

La

w

(ထ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီန္ှင့်် ဝန်ကကီေးဌာနကဘပေးအပ်သည့််အ

အခန်ိုး (၅)
သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆုင်ရော စမ္ံခန့််ခမ္ှုစမ္ံချက်မ္ျောိုး

ya

nm

ar

ပခာေးလိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကို ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး။

M

၁၃။ (က) လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် န္ိုင်ငဘ
ံ တာ် အဆင့််
သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်ကိုနည်ေးဥပဘေ ၃ န္ှင့်် ၄ တန္
ို့် ှငအ
့်် ညီ ဘရေးဆွဲပပီေး
သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၏ ခင့််ပပြိုခ က်ပဖင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့်
အတည်ပပြိုခ က်ရရှဘရေးတင်ပပရမည်။
(ခ) သက်ဆင
ို ်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးသည် မမတ၏
ို့် ဝန်ကကီေးဌာနအလိုကသ
် ဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံ
ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်မ ာေးကို ဘရေးဆွဲပပြိုစိုပပီေး အဆိုပါစီမံခ က်မ ာေးကို အတည်ပပြိုဘပေးန္င
ို ်ရန် သဘာဝဘဘေး
အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီမတ
ှ စ်ဆင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

၁၄။ ဘေသဆိုင်ရာအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် တာဝန်ရသူ
ှ မ ာေးက အဘကာင်အထည်
ဘဖာ်ဘဆာင်ရွကရ
် မည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု စီမံခ က်မ ာေးကို ဘရေးဆွဲပပြိုစိုရမည်။ ထိုသို့်
ဘရေးဆွဲပပီေးဘနောက်(က) တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့မ ာေးသည် သက်ဆိုင်ရာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆင
ို ်ရာ
စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်မ ာေးကပို ပြိုစဘ
ို ရေးဆွဲပပီေး အဆိုပါစီမံခ က်မ ာေးကို အတည်ပပြိုဘပေးန္ိုင်ရန်သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

LI
S)

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီမှတစ်ဆင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသတ
ို့် င်ပပရမည်။

(ခ) ကယ
ို ်ပိုငအ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင့််ရတင
ို ်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ကယ
ို ်ပင
ို ်အိုပ်ခ ြိုပ်ခင့််ရဘေသ သမ
ို့် ဟိုတ် ခရင
ို စ
် ီမံခန့််ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့

(M

မ ာေးသည်သက်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်မ ာေးကို ပပြိုစိုဘရေးဆွဲပပီေး အဆိုပါစီ

em

မံခ က်မ ာေးကိုအတည်ပပြိုဘပေးန္င
ို ်ရန် တင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့မ ာေးသို့် တင်ပပရ မည်။
(ဂ) ပမြိုွဲ့နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ မ ာေးသည် ပမြိုွဲ့နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစမ
ီ ံခ က်မ ာေးကိုပပြို စိုဘရေးဆွဲပပီေး

st

အဆိုပါစီမံခ က်မ ာေးကို အတည်ပပြိုဘပေးန္င
ို ်ရန် ခရင
ို ်စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးသို့် တင်ပပရမည်။

Sy

(ဃ) ရပ်ကက်၊ ဘက ေးရွာအိုပ်စစ
ို ီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် ရပ်ကက်၊ ဘက ေးရွာအိုပစ
် ိုသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဆင
ို ်ရာ

n

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်မ ာေးကို ပပြိုစဘ
ို ရေးဆွဲပပီေး အဆိုပါစီမံခ က်မ ာေးကို အတည်ပပြိုဘပေးန္ိုင်ရန် ပမြိုွဲ့နယ်စီမံ ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ မ ာေးသို့်

at
io

တင်ပပရမည်။

rm

၁၅။ န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အဆင့််၊ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ဘေသဆင
ို ်ရာအဖွဲွဲ့မ ာေး၏ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံ ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု
စီမံခ က်မ ာေးသည် သက်ဆင
ို ်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် တာဝန်ရသူ
ှ မ ာေးက အ

In
fo

ဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပင
် န်ေးမ ာေးအတက် ဘယ
ဘိုယ မူဘဘာင်ပဖစ်ရမည်။

La

w

၁၆။ န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အဆင့််၊ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ဘေသဆင
ို ်ရာအဖွဲွဲ့မ ာေး၏ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီ
မံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်မ ာေးတင် ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝင်ဘစရမည်-

ar

(က) ရာသီဥတိုဘပပာင်ေးလွဲမှုန္ှင့်် ဆက်စပ်ပဖစ်ဘပေါ်ဘသာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးအပါအဝင် က ဘရာက်ပဖစ်ပာေး န္ိုင်သည့််

nm

ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၊ ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုကကီေးမာေးပပင်ေးထန်ဘသာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး၊

ya

(ခ) ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ိုင်ဘပခဆန်ေးစစ်ခ က်၊

M

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်စမ
ီ ံခန့််ခမ
ွဲ ှုအတက် ဌာန၊ အဖွဲ့ွဲ အစည်ေးဆိုင်ရာ စီမံထာေးရှမှုမ ာေး၊
(ဃ) ဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး (Reduction)၊ ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေး၊ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်
ဘရေးန္ှငဘ
့်် ဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်လာပါက အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး
ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန် အသင်ပ့် ပင်ဆင်ထာေးရှဘရေး (Readiness)၊ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွက် ဘရေး
(Response)၊ ပပန်လည်ထဘ
ူ ထာင်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေး (Recovery) တအ
ို့် တက်အ
ဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည့််လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး။
(င) ဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး လိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရွကရ
် န်ဘရတို၊ ဘရရှညလ
် ိုပ်ငန်ေးအစီအ စဉ်မ ာေး၊
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(စ) အိုပ်ခ ြိုပ်မှုန္င
ှ ဘ
့်် ထာက်ပဆ
ံ့် က်သယ်မှု၊ ဖွဲွဲ့စည်ေးမှု၊ အရင်ေးအပမစ်မ ာေးလ ာထာေးပဖည်ဆ
့် ည်ေးမှု၊ သဏဌာန်
တူဇာတ်တိုကဘ
် လ့်က င့််ပခင်ေးစဘသာလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရက
ွ ်ရန်အတက်နည်ေးလမ်ေးမ ာေး၊
(ဆ) စီမံခ က်ကိုအဘကာင်အထည်ဘဖာ်ရန် ရရှန္ိုင်သည့်် အရင်ေးအပမစ်မ ာေးန္ှင့်် စမ်ေးဘဆာင်န္ိုင်မှုမ ာေး၊
(ဇ) စီမံခ က်အတက် ဘဏ္ဍာဘငလ ာထာေးခ က်၊
(စ ) စီမံခ က်ကို အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ပခင်ေးန္ှင့်် အစီရင်ခံပခင်ေး၊

LI
S)

(ည) စီမံခ က်ကိုပပန်လည်သံိုေးသပ်ပခင်ေး၊ အကွဲပဖတ်ပခင်ေးန္ှင့်် ပဖည့််စက်ပပင်ဆင်ပခင်ေး၊

(ဋ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့််ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်ဟယ
ို ူဆသည့်် အပခာေးကစစရပ် မ ာေး။

(M

၁၇။ ပမြိုွဲ့နယ်၊ ခရိုင၊် ကယ
ို ်ပိုငအ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင့််ရတိုင်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ကိုယ်ပိုငအ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင်ရ
့် ဘေသ၊ တိုင်ေးဘေသကကီေး၊ ပပည်နယ်၊

em

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် အဆင့််ဆင်တ
့် င်ပပလာဘသာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့််ခမ
ွဲ ှု စီမံ ခ က်မ ာေးကို နည်ေးဥပဘေ ၁၅
န္ှင့်် ၁၆ တပ
ို့် ါပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးန္ှင့််အညီ ဘရေးဆွဲထာေးပခင်ေးရှမရှကစ
ို စစ်၍ အတည်ပပြိုပခင်ေး ဆက်လက်တင်ပပပခင်ေးမ ာေးကို

st

ဘဆာင်ရွကရ
် မည်။

Sy

၁၈။ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာလိုပင
် န်ေးဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် ဘေသဆိုင်ရာအဖွဲွဲ့အဆင့််ဆင်တ
့် သ
ို့် ည်

n

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမံခ က်မ ာေးအာေး ပဖစ်ဘပေါ်ဘပပာင်ေးလွဲဘနဘသာ အဘပခအဘနမ ာေး န္ှင့််ကက
ို ည
် ဘ
ီ စရန်

at
io

ပပန်လည်သံိုေးသပ်ပခင်ေးန္ှင့်် ပပင်ဆင်ပဖည့််စက်ပခင်ေးတက
ို့် ို အနည်ေးဆံိုေးန္ှစ်န္စ
ှ ်တစ်ကကမ် ဘဆာင်ရွကရ
် မည်။

rm

၁၉။ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်
မက ဘရာက်မီအဆင့််တင် ဘဆာင်ရွကရ
် မည့််ဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစ ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊

In
fo

ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေးန္ှင့်် ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်လာသည့််အခါ
ဘဆာင်ရွကရ
် မည်အ
့် ဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေး၊ သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်က ဘရာက်ပပီေးအဆင်တ
့် င်

La

w

ဘဆာင်ရွကရ
် မည်ပ့် ပန်လည်ထဘ
ူ ထာင်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်တည်ဘဆာက် ဘရေးလိုပင
် န်ေးမ ာေးအစရှသည်တက
ို့် ို
ကကြိုတင်စီမခ
ံ န်ခ
့် ထ
ွဲ ာေးသည့််အတိုင်ေး ဘဆာင်ရွကသ
် ာေးန္င
ို ်ဘစရန်ရည် ရွယ်လ က် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

ar

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုတည်ပမွဲအမန်မ
့် ာေးကို ဘရေးဆွဲရမည်။

nm

၂၀။ နည်ေးဥပဘေ ၁၉ ပါတည်ပမွဲအမန်မ
့် ာေးကဘ
ို ရေးဆွဲရာတင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစိုေးရဌာန၊ အ စိုေးရအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၊

ya

န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေး၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး ပူေးဘပါင်ေးပါဝင် ဘသာ လိုပ်ငန်ေးစဉ်ပဖင်ဘ
့် ရေးဆွဲရမည်။

M

၂၁။ နည်ေးဥပဘေ ၁၉ ပါတည်ပမွဲအမန်မ
့် ာေးသည် ပဖစ်ဘပေါ်န္င
ို ဘ
် ပခရှဘသာ ဘဘေးအန္တရာယ်တစ်ခခ
ို င်ေးစီအ တက်ဌာန၊
အဖွဲွဲ့အစည်ေးအဆင့််ဆင့််မှ ဘဆာင်ရွကရ
် န်လိုပင
် န်ေးညွှန် ကာေးခ က်မ ာေး ပါဝင်ရမည်။

၂၂။ ဥပဘေပိုေ်မ ၅၊ ပိုေ်မခွဲ (ဖ) န္ှင့််ပိုေ်မ ၁၄၊ ပိုေ်မခွဲ (ဃ) အရဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး
လိုပ်ငန်ေးမ ာေးသည်ဘရရှညတ
် ည်တဘ
ံ့် သာ ဖံွဲ့ပဖြိုေးတိုေးတက်ဘရေးအတက် အဘပခခံအဘ ကာင်ေးတစ်ရပ်ပဖစ်သပဖင့််
ဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးကို အမ ြိုေးသာေးဖံွဲ့ပဖြိုေးဘရေးစီမံကန်ေး၊ ကဏ္ဍဖံွဲ့ပဖြိုေးဘရေးစီမံကန်ေး၊
ဘေသန္တရဖွဲ့ံ ပဖြိုေးဘရေးစီမက
ံ န်ေးမ ာေးတင် ထည့််သင်ေးဘရေးဆွဲအဘကာင်အထည်ဘဖာ်ရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

၂၃။ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် သက်ဆင
ို ရ
် ာကဏ္ဍမ ာေး
န္ှင့််ဘေသန္တရစီမံကန်ေးမ ာေးအလိုကန
် ယ်ဘပမဘေသမ ာေးတင် ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ိုင်ဘပခဘလ ာ့်ခ ဘရေး အတက်
အထူေးဦေးစာေးဘပေးဘဆာင်ရွကရ
် န် လိုအပ်ဘသာလိုပင
် န်ေးမ ာေးကို ကာလတို၊ ကာလရှည်စီမက
ံ န်ေး မ ာေးဘရေးဆွဲပပီေး
အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသတ
ို့် င်ပပန္ိုင်သည်။ အဆိုပါစီမံကန်ေးမ ာေးသည် ဘယဘိုယ အာေးပဖင့်် ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝင်ရမည်(က) သက်ဆင
ို ်ရာကဏ္ဍမ ာေးန္ှင့်် ဘေသန္တရစီမံကန်ေးမ ာေးတင်ဘတွဲ့ကကံြိုန္င
ို ဘ
် သာ ဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ှင့်် ရာ

LI
S)

သီဥတိုဘပပာင်ေးလွဲမှုဘ ကာင့််ဆေးိုံ ရံှုေးန္ိုင်ပခင်ေး၊

(ခ) အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရွကရ
် မည့််ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္င
ို ်ဘပခဘလ ာ့်ခ ဘရေးလိုပ်ငန်ေး မ ာေး၊

(M

(ဂ) အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ရန်လိုအပ်သည့််အစီအစဉ်၊ ကာလ၊ ဘဏ္ဍာဘငလိုအပ်ခ က်န္င
ှ ရ
့်် ရှမည့််အက ြိုေး ရလေ်။

em

၂၄။ ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲ့ွဲ မ ာေးသည်-

(က) ထခိုက်ခံရလယ်သူမ ာေးကို သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေးအပါအဝင် သဘာဝဘဘေး

Sy

ရည်မ ာေးတည်ဘဆာက်ဘပေးပပီေး အခင့််အလမ်ေးမ ာေးဖန်တီေးဘပေးရမည်။

st

အန္တရာယ်စီမံခန့််ခဘ
ွဲ ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတင် ပါဝင်ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကလ
် ာန္င
ို ဘ
် စဘရေးအတက် စမ်ေးဘဆာင်

n

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရွကရ
် ာတင်

rm

at
io

ထခိုက်ခံရလယ်သူမ ာေး၏ လိုအပ်ခ က်မ ာေးကို ထည့််သင်ေးစဉ်ေးစာေးပဖည့််ဆည်ေးဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးရမည်။

အခန်ိုး (၆)

In
fo

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ကျထရောက်ထသော ထေသပဖစ်ထ ကောင်ိုးထ ကညောနုင်သည့်် အထပခအထနနှင့်် တည်ပမ္သည်အ
့် ချန်ကောလ
၂၅။ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသည် ဥပဘေပိုေ်မ ၁၁ အရသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် တစ်ရပ်ရပ်ဘ ကာင်ဘ
့် အာက်ပါ ထူေးပခာေးသည့််

La

w

အဘပခအဘနမ ာေးပဖစ်ဘပေါ်သည်အ
့် ခါ အဆိုပါဘေသအာေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက် သည့််ဘေသပဖစ်ဘ ကာင်ေး
ဘ ကညာန္င
ို ်ရန် န္ိုငင
် ံဘတာ်သမမတထံသို့် ဘဆာလ င်စာ တင်ပပရမည်-

ar

(က) လူန္င
ှ ့်် တရစဆာန်အမ ာေးအပပာေး ဘသဘက ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးပခင်ေး၊

nm

(ခ) အဘပခခံအဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ပစစည်ေးဥစစာန္ှင့်် အသက်ဘမေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပင
် န်ေးမ ာေး ဆိုေးရွာေးစာထ

ya

ခက
ို ်ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးပခင်ေး၊

M

(ဂ) လံိုခခံြိုဘရေး၊ ပညာဘရေးန္ှင့်် က န်ေးမာဘရေးအပါအဝင် လူမှုဘရေးကစစမ ာေးဆိုေးရွာေးစာ ထခိုကဆ
် ံိုေးရံှုေးပခင်ေး၊
(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်ကို ဆိုေးရွာေးစာ ထခိုက်ပ က်စီေးဘစပခင်ေး၊
(င) ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသ၏အဘပခအဘနသည် မူလအဘပခအဘနသို့် အပမန်ပပန်လည်ဘရာက်ရဘစရန်
ှ
ဘဆာင်ရွက် ရာတင်
အခက်အခွဲရပခင်
ှ ေး။
၂၆။ ဥပဘေ ပိုေ်မ ၁၁ အရသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည့််ဘေသပဖစ်ဘ ကာင်ေး နယ်ဘပမဘေသပိုင်ေး ပခာေးသတ်မတ
ှ ်၍
ဘ ကညာရာတင် အခ န်ကာလန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍(က) ပထမအကကမ် ဘ ကညာသည့််အခ န်ကာလသည် ၂လအထ တည်ပမွဲဘစရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ခ) ပထမအကကမ်ဘ ကညာပပီေးဘနောက် ပိုင်ေးပခာေးသတ်မှတ်ထာေးသည့်် နယ်ဘပမဘေသမှာပံိုမှန်အဘနအထာေး သို့်
ပပန်လည်ဘရာက်ရှလာပခင်ေး မရှဘွဲ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆက်လက်၍ တည်ရဘနသည်
ှ
အ
့် ခါ ဘနောက်
ထပ်ဘ ကညာသည်က
့် ာလသည် တစ်ကကမ်လ င်၂ လစီအထ တည်ပမွဲဘစပပီေး လိုအပ်သမ ထပ်မံ၍ ဘ ကညာ န္ိုင်သည်။
(ဂ) နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) သမ
ို့် ဟိုတ် (ခ) တအ
ို့် ရဘ ကညာပပီေးဘနောက် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသာေး ပပီေး
ပံိုမှန်အဘနအထာေးသို့် ပပန်လည်ဘရာက်ရှလာသပဖင့်် ဆက်လက်၍ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန ဘ ကညာရန်

LI
S)

မလိုဘတာ့်သည့််အခါ ဘ ကညာသည့််ဘန့်မှအခ န်ကာလ ၂လ ကိုန်ဆံိုေးသည်န္ှင့်် ထဘ
ို ကညာခ က်မှာ ရပ်စွဲပပီေး ပဖစ်ရမည်။
(ဃ) နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) သမ
ို့် ဟိုတ် (ခ) တအ
ို့် ရဘ ကညာပပီေးဘနောက် ဘ ကညာသည်ဘ
့် န့်မှ ၂ လအတင်ေးပိုင်ေး ပခာေး

(M

သတ်မှတ်ထာေးသည့်် နယ်ဘပမဘေသ တစ်ခလ
ို ံိုေးပဖစ်ဘစ၊ တစ်စတ်တစ်ဘေသပဖစ်ဘစ သဘာဝဘဘေးအန္တ ရာယ်

em

ဘလ ာ့်ပါေးသာေးပပီေး ပံိုမှန်အဘနအထာေးသို့် ပပန်လည်ဘရာက်ရလာသည်
ှ
့်အခါ သတ်မှတ်ထာေးသည့်် နယ် ဘပမဘေသတစ်ခလ
ို ေးံို
သမ
ို့် ဟိုတ် တစ်စတ်တစ်ဘေသမှာ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည်ဘ
့် ေသပဖစ် ဘ ကာင်ေး

st

အဘရေးဘပေါ်ဘ ကညာခ က်တစ်ခိုခိုကို သတ်မတ
ှ ်ထာေးသည့်် ကာလအတင်ေး ရိုပ်သမ်ေးန္ိုင်သည်။ ထို သို့်

Sy

ရိုပ်သမ်ေးပခင်ေးမရှလ င် အဆိုပါဘ ကညာခ က်သည် ဘ ကညာသည့််ဘန့်မှ ၂ လအထ တည်ပမွဲဘစရမည်။

n

၂၇။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့်် ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့်် ပိုဂ္ြိုလ်မ ာေးသည် န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်သမမတက ဥပဘေ ပိုေ်မ ၁၁

at
io

အရသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည်ဘ
့် ေသပဖစ်ဘ ကာင်ေး ဘ ကညာပပီေးဘနောက် ဥပဘေန္ှင့်် ဤနည်ေးဥပဘေတတ
ို့် င်

rm

သတ်မှတ်ထာေးဘသာ လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးအပပင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် ဘ
ွဲ ရေးန္ှင့််

In
fo

စပ်လ ဉ်ေး၍န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်သမမတက သီေးပခာေးတာဝန်ဘပေးဘသာ လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကိုလည်ေး ထမ်ေးဘဆာင်ရမည်။

အခန်ိုး (၇)

La

w

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်မ္ကျထရောက်မ္အဆင်တ
့် င် ထဘိုးအနတရောယ်ထလျော့်ြ ိုးသက်သောထစထရိုးအတက် ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထရိုးနှင့််
ကကြိုတင်ကောကယ်ထရိုး

ar

၂၈။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််ပဂ
ို ္ြိုလ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မက ဘရာက်မအ
ီ ဆင့််တင်

nm

ဥပဘေပိုေ်မ ၁၄ န္ှင့်် ၁၅ တပ
ို့် ါဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေးအတက် ကကြိုတင်ပပင်ဆင် ဘရေးန္ှင့််

ya

ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကရ
် ာတင် ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်ဘစရန် အမ ြိုေးသာေး ဘကာ် မတီ၏

M

လမ်ေးညွှန်ခ က်န္ှင့်် ဥပဘေအရထိုတ်ပပန်သည့်် အမန်ဘ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမန်၊့် ညွှန် ကာေးခ က်န္င
ှ ့်် လိုပ် ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှငအ
့်် ညီ
ဘအာက်ပါ ဘယဘိုယ လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကိုလည်ေး တာဝန်ယူဘဆာင် ရွက်ရ မည်(က) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အပါအဝင် ကမ္ာ့်န္ိုင်ငအ
ံ သီေးသီေးတင် ပဖစ်ပာေးခွဲသ
့် ည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးန္ှင့်် အ ဘတွဲ့အကကံြိုမ ာေးကို
မှတ်တမ်ေးမ ာေးပပြိုစပို ခင်ေး၊ သိုဘတသနပပြိုလိုပ်ပခင်ေး၊ ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ဆံိုေးရံှုေးန္ိုငဘ
် ပခ ဆန်ေးစစ်ခ က်န္ှင့််
ဘတွဲ့ရခ
ှ က်မ ာေးကို သံိုေးသပ်ပပီေး အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် အကကံပပြိုတင်ပပပခင်ေး၊
(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုကန်ေးဂဏန်ေး အခ က်အလက်စနစ်ထဘ
ူ ထာင်ဘဆာင် ရွကပ် ခင်ေး၊
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္င
ှ ့်် ဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးဆင
ို ်ရာ ဗဟိုသတ
ို မ ာေးန္ှင့်် လိုက်
နောဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည့််လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကို အမ ာေးပပည်သတ
ူ အ
ို့် ာေး အခါအာေးဘလ ာ်စာ အသပညာဘပေးဘရေး အတက်
ရပ်ရွာအဘပခပပြိုဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးဆိုင်ရာ ဘဆေးဘန္ေးပွဲမ ာေး၊ သင်တန်ေးမ ာေးစီ
စဉ်ဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးပခင်ေး၊
(ဃ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘက ာင်ေးသူ၊ ဘက ာင်ေးသာေးမ ာေး အသပညာန္ှင့်် ဗဟိုသိုတမ ာေး ရရှဘစရန်

LI
S)

ဘက ာင်ေးမ ာေး၊ ဘကာလပ်မ ာေး၊ သပပံမ ာေး၊ တကကသိုလ်မ ာေးန္ှငည
့်် န္င
ှု ်ေးပပီေး ဘဟာဘပပာပခ
ို့် ဘဆေးဘန္ေး န္ိုငဘ
် ရေးအတက်
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

(M

(င) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ သတဘပေးန္ှုေးဘဆာ်ပခင်ေးန္ှင့််

em

သဏဌာန်တူဇာတ်တက
ို ်ဘလ့်က င့််ပခင်ေး၊ အသက်ကယ်လိုပင
် န်ေးမ ာေး ကကြိုတင်ဘလ့်က င့််ပခင်ေးန္ှင့်် လိုအပ်ဘသာ
သင်တန်ေးမ ာေးဖင့််လှစ်၍ သင် ကာေးဘပေးပခင်ေးပပြိုန္ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး

st

န္ှင့််ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

Sy

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးလိုပင
် န်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ဘက ာင်ေးသံိုေးစာအိုပ် သင်ရိုေး ညွှန်ေးတမ်ေးန္ှင့််

n

သင်ရိုေးမာတကာမ ာေးတင်ထည့််သင်ေးပခင်ေး၊ သတင်ေးစာ၊ ဂ ာနယ်၊ မဂ္ဇင်ေး၊ရိုပ်ပမင်သံ ကာေး၊

at
io

ဘရေီယိုအစရှသည့််နည်ေးလမ်ေးမ ာေးပဖင့်် ပပည်သူလူထိုသအ
ို့် သပညာဘပေးပခင်ေး၊

rm

၂၉။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့်် ပိုဂ္ြိုလ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္ိုငဘ
် ပခရှသည့််
ဘေသတင် ဥပဘေပိုေ်မ ၁၆ ပါသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် မက ဘရာက်မအ
ီ ဆင်တ
့် င် ကကြို တင်ကာကယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး

In
fo

ဘဆာင်ရွကရ
် ာ၌ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်ဘစရန် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏လမ်ေး ညွှန်ခ က်န္င
ှ ့်် ဥပဘေအရထိုတ်ပပန်သည့််
အမန်ဘ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမန်၊့် ညွှန် ကာေးခ က်န္င
ှ ့်် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေး မ ာေးန္ှင့််အညီ ဘအာက်ပါ

La

w

ဘယဘိုယ လိုပင
် န်ေးတာဝန်မ ာေးကိုလည်ေး တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်ဘတာ့်မည်ဘ
့် ေသတင် ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင် ရွက်ရန်

ar

တပ်မဘတာ်၊ ပမန်မာန္င
ို ်ငံရတ
ွဲ ပ်ဖွဲွဲ့ မီေးသတ်တပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊ ကက်ဘပခနီစသည့်် အပခာေးလူမဘ
ှု ရေးအဖွဲွဲ့

nm

အစည်ေးဝင်မ ာေးစိုဘပါင်ေးပါဝင်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးအဖွဲွဲ့မ ာေးကို သက်ဆိုငရ
် ာအစိုေးရဌာန၊

ya

အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာအပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၊ ဘေသဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးပပီေးဘေ

M

သအလိုကဖ
် ွဲွဲ့စည်ေး၍ သတဘပေးန္ှုေးဘဆာ်ပခင်ေးန္ှင့်် သဏဌာန်တဇ
ူ ာတ်တိုကဘ
် လ့်က င့််ပခင်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကဘ
် စ ပခင်ေး၊

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်အလိုက် ပဖစ်န္ိုင်ဖယ်ရဘသာဘေသန္ှ
ှ
င့်် ထဘ
ို ေသရှ လူဦေးဘရမ ာေးကိုဘလ့်လာ၍ ဘဘေးသင့််သူ
မ ာေးအာေး ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအတက် ဘဘေးလတ်ရာဘနရာမ ာေး၊ ယာယီခို လံှု ရာဘနရာမ ာေး၊ ယာဉ်၊
ယန္တရာေး၊ ပစစည်ေးမ ာေးန္ှငအ
့်် ပခာေးလိုအပ်ဘသာအရင်ေးအပမစ်မ ာေးကို ကကြိုတင်စဘ
ို ဆာင်ေး ပပင်ဆင်ထာေးရှ ပခင်ေး၊
(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်မည်ဘ
့် ေသတင် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးဘဘေးလတ်ရာဘနရာသို့် အခ န်
မီဘပပာင်ေးဘရွဲ့န္ိုငဘ
် ရေးန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကကံြိုဘတွဲ့ရသည့််အခါ ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးထ
ဘရာက်စာဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ဘရေးအတက် သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတ် ဘသာ
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ လိုအပ်ပါက န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှငလ
့်် ည်ေး
ဘကာင်ေးညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေးန္ှင့်် လိုအပ်ဘသာအကူအညီမ ာေး ဘတာင်ေးခံပခင်ေး၊
(ဃ) မိုနတ
် ိုင်ေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္ိုငဘ
် သာ ဘေသမ ာေးတင် ဘက်စသ
ံို ံိုေးမိုန်တိုင်ေးေဏ်ခံအဘဆာက်အအံို မ ာေးကို
ပထဝီဘေသသတင်ေးအခ က်အလက် နည်ေးပညာကိုအသံိုေးပပြို၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ်

ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအဆင်ဘပပစာဘနထိုင်န္င
ို ဘ
် ရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ဘပေးပခင်ေး၊

LI
S)

ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့တန္
ို့် င
ှ ့််ညန္ှုင်ေး၍ သင့််ဘလ ာ်ဘသာဘနရာကိုဘရွေးခ ယ်ပပီေး တည်ဘဆာက်ဘစ ပခင်ေးန္ှင့််

(င) ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အကူအညီဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ဘ
် ရေးအတက် အ စိုေးရဌာန၊

(M

အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအခ င်ေးခ င်ေး ညန္င
ှု ်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်ရန်န္င
ှ ့်် န္ိုငင
် ံတကာအကူအ

em

ညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့််ညန္င
ှု ်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန် အစီအစဉ်မ ာေးခ မှတ်၍ ကကြိုတင်စီမထ
ံ ာေးရှပခင်ေး၊

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အမ ြိုေးအစာေးအလက
ို ် က ဘရာက်န္င
ို ဘ
် ပခရှဘသာ ဘနရာဘေသန္ှင့်် ပဖစ်ဘပေါ်လာ

st

န္ိုင်ဘသာအဘပခအဘနတက
ို့် ို ကကြိုတင်ခန်မ
့် ှန်ေးတက်ခ က်၍ သက်ဆိုင်သူမ ာေးထံ သတင်ေးဘပေးပပို့် ဖန်ခ
့် ပခင်ေးန္ှင့််

Sy

သတင်ေးမ ာေးကို စစစ်ထတ
ို ်ပပန်ပခင်ေး၊

n

(ဆ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတင် မိုေးဘလဝသန္ှင့််ဇလဘဗေဆိုင်ရာ န္ိုငင
် တ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေး၊ အမ် နီေးခ င်ေးန္ိုငင
် ံမ ာေး၊

at
io

မိုေးဘလဝသန္ှင့််ဇလဘဗေညွှန် ကာေးမှုဦေးစီေးဌာနမ ာေး၏ ခန်မ
့် ှနေး် ခ က်မ ာေးအဆက်မပပတ် ရ ရှဘရေးအတက်

rm

လက်ရှဆက်သယ်ဘရေးစနစ်အပပင် လိုအပ်ပါက အရန်ဆက်သယ်ဘရေးစနစ် ထူဘထာင်ဘပေး န္ိုင်ဘရေး စီစဉ်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
(ဇ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်န္င
ို ်မှု အဘပခအဘနမ ာေးကို ပပည်သူလူထိုထံသို့် အခ န်မီကကြိုတင်သတ

In
fo

ဘပေးခ က်ထတ
ို ်ပပန်န္င
ို ်ရန်အတက် နည်ေးပညာအဘထာက်အကူပပြို ကကြိုတင်သတဘပေးခ က်စနစ်တည်ဘထာင်
ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

La

w

(ဈ) ပပည်တင်ေး ပပည်ပတင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး က ဘရာက်ခပွဲ့် ပီေး ကကံြိုဘတွဲ့ခရ
ွဲ့် သည့်် အဘတွဲ့အကကံြို မ ာေးန္ှင့််
စပ်လ ဉ်ေး၍ သိုဘတသနပပြိုလပ
ို ်ပခင်ေး၊ မှတတ
် မ်ေးမ ာေးပပြိုစပို ခင်ေးန္ှင့်် ဘနောင်တင်ဘပေါ်ဘပါက်လာန္ိုင်မည့်် ဘဘေးအန္တရာယ်

ar

ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးအတက် ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးန္ှင့်် ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေးစီမံ ခ က်မ ာေး ဘရေးဆွဲပပီေး

nm

လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပပခင်ေး၊

ya

(ည) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည်အ
့် ခါ ထခိုကဆ
် ံိုေးရံှုေးမှုဘလ ာ့်ပါေးဘရေးအတက် သက်ဆိုင်ရာဗ

M

ဟိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် ကကြိုတင်ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

(ဋ) သာမန်အဘပခအဘနန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနမ ာေးတင် ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးအတက်
လိုအပ်ဘသာ လူအင်အာေးန္ှင့်် ရိုပ်ဝတ္ြိုပစစည်ေးအင်အာေးမ ာေးကို အရန်သင်အ
့် သံိုေးပပြိုန္ိုင်ရန် ဘနောက်တန်ေးစခန်ေး၊
ဘရှွဲ့တန်ေးစခန်ေးမ ာေးဖွဲ့ွဲ စည်ေး၍ စိုစည်ေးပခင်ေး၊ စိုဘဆာင်ေးထာေးရှပခင်ေး လိုပ်ငန်ေးအစီအစဉ် မ ာေးခ မှတ်
အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရက
ွ ်မှုကို ဦေးဘဆာင်လမ်ေးညွှနမ
် ှုဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊
(ဌ) ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အကူအညီဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို လ င်ပမန်ထဘရာက်စာ
ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ဘရေးအတက် ကူညီဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးနယ်ဘပမမ ာေးခပွဲ ခာေးသတ်မှတ်ပခင်ေး၊ ထိုနယ်ဘပမသတ်မတ
ှ ် ခ က်အရ
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ကူညီဘထာက်ပံ့်မည့်် သက်ဆင
ို ်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် လူမှုဘရေးအသင်ေးအဖွဲွဲ့ မ ာေး၏
ပစစည်ေးအင်အာေးန္ှင့််လအ
ူ င်အာေးမ ာေးစိုစည်ေးပခင်ေး၊ စိုဘဆာင်ေးထာေးရှပခင်ေး၊ အသံိုေးပပြိုပခင်ေးတက
ို့် လ
ို မ်ေး ညွှန်မှုဘပေးပခင်ေးန္ှင့််
ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊
(ဍ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ဘဘေးလတ်ရာဘနရာသို့် ဘပပာင်ေးဘရွဲ့ပပီေး ယာယီခိုလံှုရာဘနရာတင် ဘနထိုငဘ
် စဘရေး အတက်
ဘပမဘနရာန္ှင့်် အဘဆာက်အအံမ
ို ာေး၊ လိုအပ်ပါက ပိုဂ္လကပင
ို ်ဘပမကက်န္ှင့်် အဘဆာက်အအံိုမ ာေးကို

ယာယီအသံိုေးပပြိုဘနထင
ို ်ခင့်် ဘပေးပခင်ေးတို့်ပပြိုရာတင် ပိုဂ္လကပိုင်ရင
ှ ်က ပငင်ေးဆိုပါက တည်ဆွဲ

LI
S)

ဝယ်ယူပခင်ေးသိုမ
့် ဟိုတ် သင်ဘ
့် လ ာ်ဘသာ အသံိုေးပပြိုခဘပေးပပီေး ယာယီအသံိုေးပပြိုဘနထင
ို ်ခင်ဘ
့် ပေးပခင်ေး၊ ထိုသဝ
ို့် ယ် ယူပခင်ေးန္ှင့််

(M

ဘပမသမ်ေးအက်ဥပဘေန္ှငအ
့်် ညီ သမ်ေးဆည်ေးပပီေး ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ယာယီအသံိုေးပပြိုဘနထင
ို ်ခင်ဘ
့် ပေးပခင်ေး၊

em

(ဎ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အမ ြိုေးအစာေးအလက
ို ် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပင
် န်ေး မ ာေးအတက်
ပဖစ်န္ိုင်ဖယ်ရှဘသာဘေသန္ှင့်် လူဦေးဘရမ ာေးအာေးဘလ့်လာပပင်ဆင်ထာေးပခင်ေး၊ ထဘ
ို ေသရှကမ်ေး လန်ကျွနေး် မ ာေး၊

st

ဘရလွှမ်ေးလင်ပပင်မ ာေး၊ အနမ့််ပင
ို ်ေးလင်ပပင်မ ာေးတင် ဘဘေးသင်သ
့် ူမ ာေး တမ်ေးဘရှာင်ခိုလံှုန္င
ို ် ဘသာဘနရာမ ာေး၊

Sy

ဘဘေးလတ်ရာဘနရာမ ာေး၊ ယာယီခိုလံှုရာဘနရာမ ာေးန္ှင့်် ရိုတခ
် ည်ေးလိုအပ်န္င
ို ဘ
် သာ အ သက်ကယ်ပစစည်ေး၊

n

အသက်ရှငဘ
် နထိုင်ရန် လိုအပ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်ကူညီဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးအာေး ကကြိုတင်စစ
ီ ဉ်၍ ပပင်ဆင်ထာေးပခင်ေး၊

at
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(ဏ) ဘေသအလိုကမ
် ီေးသတ်တပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊ ကက်ဘပခနီတပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေး၊ ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးပဖင့်် ရှာဘဖ

rm

ကယ်ဆယ်ဘရေးအဖွဲွဲ့မ ာေးကို စည်ေးရံိုေးဖွဲွဲ့စည်ေး၍ သင်တန်ေးမ ာေးဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် သဏဌာန်တူဇာတ်တိုကဘ
် လ့်က င့်် ပခင်ေး၊
(တ) အဘရေးဘပေါ်ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးကို စနစ်တက ပဖန့််ပဖ ေးန္ိုငဘ
် ရေးအတက် ဘေသဆိုင်ရာအိုပ်

In
fo

ခ ြိုပ်ဘရေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လံိုခခံြိုဘရေးတပ်ဖွဲ့ွဲ မ ာေး၊ ပမန်မာန္ိုငင
် ရ
ံ တ
ွဲ ပ်ဖွဲွဲ့န္င
ှ ့််ညန္င
ှု ်ေး၍ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်စီမံ ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊
(ထ) ဘမာ်ဘတာ်ယာဉ်လမ်ေးဘ ကာင်ေးမ ာေးန္ှင့်် ဘရဘ ကာင်ေးပင်မလမ်ေးမ ာေးန္ှင့်် ခ ဉ်ေးကပ်လမ်ေးအပဖစ် အခ န်မ

La

w

ဘရွေးအသံိုေးပပြိုန္ိုငဘ
် သာ လမ်ေးဘ ကာင်ေးမ ာေး၏အဘနအထာေးန္ှင့်် အဘပခအဘနမ ာေးအာေး ဘလ့်လာထာေးပခင်ေး၊ ဘလဆပ်မ ာေး၊
ရဟတ်ယာဉ်ဆင်ေးကင်ေးန္ှင့်် ဘနရာမ ာေးအာေး ကကြိုတင်စာရင်ေးပပြိုစိုထာေးပခင်ေးန္ှင့်် စက်သံိုေးဆီ မ ာေးကို

ar

လိုအပ်ဘသာဘနရာမ ာေးတင် လံိုဘလာက်ဘသာပမာဏအတင
ို ်ေး သိုဘလှာင်ထာေးပခင်ေး၊

nm

(ေ) ငလ င်ဘဘေး၊ ဘပမပပြိုဘဘေးန္ှင့်် မီေးဘဘေးစသည်ဘ
့် ဘေးမ ာေးတင် အဘဆာက်အအံိုမ ာေးအတင်ေး ပတ်မဘန ဘသာ

ya

ေိုကခသည်မ ာေးန္ှင့်် ဘဘေးသင့််သမ
ူ ာေးအာေး ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးအတက် အထူေးအဖွဲွဲ့မ ာေးဖွဲွဲ့စည်ေးဘလ့် က င့််ပခင်ေးန္ှင့််

M

လိုအပ်ဘသာစက်၊ ယန္တရာေးကရယာမ ာေး၊ အဘရေးဘပေါ်အသက်ကယ်ကရယာမ ာေး တတ်န္င
ို သ
် မ အရန်သင့််ပဖစ်ဘစဘရေး
ကကြိုတင်စီစဉ်၍ပပင်ဆင်ထာေးပခင်ေး၊

(ဓ) ဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပာေးန္ိုငသ
် ည့််စက်ရ၊ံို အလိုပ်ရအ
ံို ဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ လမ်ေး၊ တံတာေးမ ာေးအတက်
နည်ေးပညာဆင
ို ်ရာအကူအညီဘပေးပခင်ေး၊ အဘရေးဘပေါ်စီမံခ က်မ ာေး ပပြိုစဘ
ို ရေးဆွဲန္င
ို ်ရန် ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရွကဘ
် ပေး ပခင်ေး၊
(န) ဖံွဲ့ပဖြိုေးတိုေးတက်ဘရေး စီမက
ံ န်ေးမ ာေးတင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေး အစီအစဉ်
မ ာေးထည့််သင်ေးဘရေးဆွဲန္ိုငဘ
် ရေးညန္င
ှု ်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ပ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ပ က်စီေးယယ
ို င်ေးသာေးဘသာ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်ကိုပပန်လည်ပပြိုစို
ထန်ေးသမ်ေးန္ိုင်ဘရေးအတက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး။

အခန်ိုး (၈)
သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်ထနသည်အ
့် ဆင်တ
့် င် ရှောထဖကယ်ဆယ်ထရိုးအြ အဝင်

LI
S)

အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု့်ပြန်ထဆောင်ရက
ွ ထ
် ရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး

၃၀။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနကို ဘအာက်ပါအတိုင်ေး အမ ြိုေးအစာေးခပွဲ ခာေးသတ်မတ
ှ ်ရ မည်-

(M

(က) ရပ်ကက်၊ ဘက ေးရွာအိုပစ
် အ
ို ဆင့််မှ ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်သည်ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအ ဘနအဆင့်် -၅၊

em

(ခ) ပမြိုွဲ့နယ်အဆင့််မှ ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန္
် ိုင်သည်ဟယ
ို ဆ
ူ လ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင်-့် ၄၊

(ဂ) ကယ
ို ်ပင
ို ်အိုပ်ခ ြိုပခ
် င့််ရ တင
ို ်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ကယ
ို ်ပင
ို ်အိုပ်ခ ြိုပ်ခင့််ရ ဘေသအဆင့်် သမ
ို့် ဟိုတ် ခရင
ို ်အဆင့်် မှ

st

ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်သည်ဟို ယူဆလ င်အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင်-့် ၃၊

Sy

(ဃ) တိုင်ေးဘေသကကီေး၊ ပပည်နယ်အဆင့််မှ ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်သည်ဟို ယူဆလ င်အဘရေးဘပေါ်အဘပခအ ဘနအဆင့််-၂၊

n

(င) အမ ြိုေးသာေးအဆင့််မှ ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကရ
် န်လအ
ို ပ်သည်ဟယ
ို ူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအ ဆင့််-၁၊

at
io

၃၁။ နည်ေးဥပဘေ ၃၀ ပါအဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််မ ာေးကို ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးကိုမူတည်၍ ဆံိုေး ပဖတ်ရမည်-

rm

(က) ဘေသဆင
ို ်ရာအဖွဲ့ွဲ တစ်ခခ
ို ိုသည် အဘပခအဘနကို မမအဆင့််ပဖင့်် ထန်ေးခ ြိုပဘ
် ဆာင်ရွကန္
် ိုင်စမ်ေးမရှလ င်
အပခာေးအထက်အဆင်အ
့် ဖွဲွဲ့မ ာေး၏ အဘရေးဘပေါ်အကူအညီကို ဘတာင်ေးခံရန်လအ
ို ပ်ပခင်ေး၊

In
fo

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနကို တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည်အ
့် ိုပ်ခ ြိုပ်ဘရေးဘေသမှာ တစ်ခထ
ို က်ပိုမိုပခင်ေး၊
(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်န္င
ှ ့််ယင်ေး၏ ဆိုေးက ြိုေးသက်ဘရာက်မှုမ ာေးသည် အပခာေးဘေသမ ာေးသို့် လ င်ပမန် စာပပန့််န့္်န္
ှံ ိုင်သည်ဟို

La

w

ယူဆပခင်ေး။

၃၂။ ရပ်ကက်သမ
ို့် ဟိုတ် ဘက ေးရွာအိုပ်စို စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ သည်-

ar

(က) ဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပာေးပပီဟို သလ င်သခ င်ေး အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး မ ာေးကို

nm

တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွကရ
် မည်။

ya

(ခ) ဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပာေးမှုကပို မြိုွဲ့နယ်စီမံခန့််ခမ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ သို့် အလ င်အပမန်သတင်ေးဘပေးပရ
ို့် မည်။

M

(ဂ) ဘအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝင်သည့်် ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်တစ်ရပ်ကို ခ က်ခ င်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပပီေးဘတွဲ့ရှ ခ က်မ ာေးကို
အသင့််ဘတာ်ဆံိုေးန္ှင့်် အပမန်ဆံိုေးနည်ေးလမ်ေးပဖင့််ပမြိုွဲ့နယ်စီမံခန့််ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သို့် အလ င်အပမန်အ ဘ ကာင်ေး ကာေးရမည်(၁) ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသ၊
(၂) ဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ထခက
ို ်ခရ
ံ သူအဘရအတက်၊
(၃) အဘပခခံအဘဆာက်အအံိုန္င
ှ ့်် အပခာေးပစစည်ေးမ ာေးပ က်စီေးမှု၊
(၄) ပပည်သူူ့ဝန်ဘဆာင်မှုလိုပင
် န်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရအိုပ်ခ ြိုပ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေး ဘန္ှောင့််ဘန္ှေးဘစမှု၊
(၅) အရင်ေးအပမစ်မ ာေး၊
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

၃၃။ (က) ရပ်ကက်သမ
ို့် ဟိုတ် ဘက ေးရွာအိုပ်စိုစမ
ီ ံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ က သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ပဖစ်ပာေးဘ ကာင်ေး
သတင်ေးဘပေးပလ
ို့် ာသည့််အခါ ပမြိုွဲ့နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည် အထက်အဆင်ဘ
့် ေသဆိုင်ရာစီမံခန့််ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့ အဆင့််
ဆင့််သတ
ို့် င်ပပရမည်။
(ခ) နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) အရသတင်ေးဘပေးပခ
ို့် က်အဘပေါ် မူတည်ပပီေး တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံ ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည်
အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် လိုအပ်သလိုတင်ပပန္င
ို ်သည်။

LI
S)

၃၄။ (က) ပမြိုွဲ့နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့သည်နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခွဲ (ဂ)အရဘပေးပဘ
ို့် သာ ကနဦေးဆန်ေးစစ် ခ က်၏
ဘတွဲ့ရခ
ှ က်မ ာေးကို အထက်အဆင့်် ဘေသဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့အဆင့််ဆင့််သို့် ထပ်ဆင်တ
့် င်ပပ ရမည်။

(M

(ခ) တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည် ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်အရ သတ်မှတဘ
် ဖာ် ထိုတ်ထာေးဘသာ

em

ဘဘေးအန္တရာယ်၏ ပပင်ေးအာေးန္ှင့််ပမာဏအဘပေါ်မူတည်၍ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် လိုအပ် သလိုတင်ပပန္င
ို ်သည်။
၃၅။ နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခွဲ (ဂ) အရဘပေးပဘ
ို့် သာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်၏ ဘတွဲ့ရှခ က်မ ာေးအဘပေါ်မူ

st

တည်၍ပမြိုွဲ့နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည်-

Sy

(က) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၅ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ် ငန်ေး၌

n

တိုကရ
် ိုကပ
် ါဝင်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုဘွဲရပ်ကက် သမ
ို့် ဟိုတ် ဘက ေးရွာအိုပ်စိုအဆင့််၌ အဘရေးဘပေါ်အ ဘပခအဘန

at
io

တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည်ရ
့် မည်။

rm

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးကို
တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွကရ
် မည်။

In
fo

(ဂ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနသည် ပမြိုွဲ့နယ်အဆင့််၏ ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန္
် ိုင်မှုထက် ဘက ာ်လန်သည်ဟို ယူဆလ င်
ခရိုင်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့၊ ကိုယ်ပင
ို အ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင့််ရတိုင်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ကိုယ်ပိုငအ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင်ရ
့် ဘေသထံမှ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန

La

w

တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေး အတက်ပံ့်ပိုေးန္ိုင်ရန်အကူအညီဘတာင်ေးခံရ မည်ပဖစ်ပပီေး လတ်တဘလာတင်
အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေး လိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွက် ရမည်။

ar

၃၆။ နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခွဲ (ဂ) အရဘပေးပဘ
ို့် သာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်၏ ဘတွဲ့ရှခ က်မ ာေးအဘပေါ်မူ တည်၍

nm

ခရိုင်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့၊ ကိုယ်ပင
ို အ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင့််ရတိုင်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ကိုယ်ပိုငအ
် ိုပ်ခ ြိုပ်ခင်ရ
့် ဘေသ စီမံခန့်် ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည်-

ya

(က) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၅ဟို ယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ် ငန်ေး၌

M

တိုကရ
် ိုက်ပါဝင်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး
အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ် ငန်ေး၌
တိုကရ
် ိုကပ
် ါဝင်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုဘွဲအဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး
အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။
(ဂ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၃ဟို ယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးကို
တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွကရ
် မည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဃ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနသည် ခရိုင် သမ
ို့် ဟိုတ် ကယ
ို ်ပင
ို ်အိုပ်ခ ြိုပခ
် င့််ရတင
ို ်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ကယ
ို ်ပိုင်အိုပ်
ခ ြိုပ်ခင့််ရဘေသအဆင့််၏ထန်ေးခ ြိုပ်ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်မှုထက် ဘက ာ်လန်သည်ဟိုယူဆလ င် တိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ်
ပပည်နယ်ထံမှ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေး ပံ့်ပိုေးဘပေးန္ိုင်ရန် အကူအညီ ဘတာင်ေးခံရမည်ပဖစ်ပပီေး
လတ်တဘလာတင် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွကရ
် မည်။
၃၇။ နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊ နည်ေးဥပဘေခွဲ (ဂ) အရဘပေးပဘ
ို့် သာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်၏ ဘတွဲ့ရှခ က်မ ာေးအဘပေါ်မူ တည်၍

LI
S)

တိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည်-

(က) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၅ ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ် ငန်ေး၌

(M

တိုကရ
် ိုကပ
် ါဝင်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး

em

အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။

(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၄ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး ၌

st

တိုကရ
် ိုကပ
် ါဝင်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး အ

Sy

နီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။

n

(ဂ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၃ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေး ၌

at
io

တိုကရ
် ိုကပ
် ါဝင်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုဘွဲ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအာေး

rm

အနီေးကပ်ဘစာင့်် ကည့််ရမည်။

တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွကရ
် မည်။

In
fo

(ဃ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််-၂ဟိုယူဆလ င် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးကို

(င) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနသည် တင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အဆင့််၏ ထန်ေးခ ြိုပဘ
် ဆာင်ရွကန္
် င
ို ် မှုထက်

La

w

ဘက ာ်လန်သည်ဟယ
ို ူဆလ င် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီထံမှ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွက် ဘရေး ပံ့်ပိုေးဘပေးန္ိုင်ရန်
အဘရေးဘပေါ်အကူအညီ ဘတာင်ေးခံရမည်ပဖစ်ပပီေး လတ်တဘလာတင် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအ ဘန

ar

တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။

nm

၃၈။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့၏ အဘရေးဘပေါ်အကူအညီ ဘတာင်ေးခံ မှုန္ှင့်် နည်ေးဥပဘေ ၃၂၊

ya

နည်ေးဥပဘေခွဲ (ဂ) အရဘပေးပဘ
ို့် သာ ကနဦေးဆန်ေးစစ်ခ က်မှသတ်မှတဘ
် ဖာ်ထတ
ို ်ထာေး ဘသာဘဘေးအန္တရာယ်၏ ပပင်ေးအာေးန္ှင့််

M

ပမာဏတအ
ို့် ရ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသည် အဘပခအဘနအဆင့််-၁ဟို ယူဆလ င်(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်ဘသာ ဘေသပဖစ်ဘ ကာင်ေးဘ ကညာန္င
ို ်ရန် န္ိုငင
် ဘ
ံ တာ်သမမတထံသို့် တင်ပပရမည်။
(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။
၃၉။ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက ဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််သည် ဘေသဆင
ို ်ရာအဖွဲ့ွဲ အဆင့်် ဆင့််က
ဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန အဆင့််ကိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်
နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့ကဆံေးို ပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််သည် ယင်ေးလက်ဘအာက်ရှဘေသဆိုင်
ရာအဖွဲ့ွဲ အဆင့််ဆင်က
့် ဆံိုေးပဖတ်ဘသာ အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနအဆင့််ကိုလည်ေးဘကာင်ေး လွှမ်ေးမိုေးဘစရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

၄၀။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််ပဂ
ို ္ြိုလ်မ ာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က
ဘရာက်ဘနသည့််အဆင့််တင် ဥပဘေပိုေ်မ ၁၇ ပါ ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးအပါအဝင် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန
တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကရ
် ာတင် ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်ဘစရန် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ
၏လမ်ေးညွှန်ခ က်န္ှင့်် ဥပဘေအရထိုတ်ပပန်သည့်် အမန်ဘ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမန်၊့် ညွှန် ကာေးခ က်န္ှင့်် လိုပ်ထံိုေး
လိုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှင့််အညီ ဘအာက်ပါဘယဘိုယ လိုပင
် န်ေးတာဝန်မ ာေးကိုလည်ေး တာဝန်ယူဘဆာင်ရွကရ
် မည်-

LI
S)

(က) ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသတင် ပဖစ်ဘပေါ်သည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် အဘပခအဘနကဘ
ို ဖာ်ပပ၍ အဆိုပါဘေသအာေး

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည့်် ဘေသပဖစ်ဘ ကာင်ေး အခ န်ကာလ သတ်မတ
ှ ်၍ န္ိုငင
် ံဘတာ်သမမတ

(M

ကဘ ကညာန္င
ို ်ရန် မမ၏အထက်အဖွဲွဲ့အစည်ေးမှတစ်ဆင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် အစီရင်ခံစာတင်ပပပခင်ေး၊

em

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးထဘရာက်ပမန်ဆန်စာ ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်ရန်သက်
ဆိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီ၊ ဗဟိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ တာဝန်ရဝန်
ှ ကကီေးဌာနမ ာေး၊ ဦေးစီေးဌာ န၊ အစိုေးရဌာန၊

st

အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာအပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေးန္ှင့််လည်ေးဘကာင်ေး၊ ညန္င
ှု ်ေးဘပါင်ေးစပ်ဘပေးပခင်ေး၊

Sy

လိုအပ်သည်မ ာေးကိုစစ
ီ ဉ်ဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးပခင်ေးန္ှင့်် အဘထာက်အကူဘပေးပခင်ေး၊

n

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်စာဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန်

at
io

န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေး၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရဝန်
ှ ကကီေးဌာနမ ာေး၊ ဦေးစီေးဌာန၊ အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရ

rm

အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတ်ဘသာအပခာေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ဆက်သယ်၍ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး
န္ှင့််ယင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်မှုကို ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊

In
fo

(ဃ) ဘေသဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့တစ်ခခ
ို ို၏ အဖွဲွဲ့ဝင်မ ာေးမှာ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးထွဲတင် ပါသာေးသပဖင့်် သ
ဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုကို ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ပခင်ေးရှမရှ သတင်ေးရယူပပီေး ဘဆာင်ရွကန္
် ိုငပ် ခင်ေးမ ရှသည်အ
့် ခါ

La

w

နီေးစပ်ရာဘေသမ ာေးမှ သင်ဘ
့် လ ာ်သူမ ာေးပါဝင်သည့်် ယာယီဘေသဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ ကိုဖွဲ့ွဲ စည်ေး၍ တာဝန်ဘပေးန္င
ို ်ရန်
အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပပခင်ေး၊

ar

(င) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်သည်အ
့် ဆင်တ
့် င် တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကရ
် မည့်် ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေး အစီအစဉ်မ ာေး၊

nm

စံခ န်မီဘသာ အဘရေးဘပေါ်ကူညဘ
ီ ထာက်ပဘ
ံ့် ရေးပစစည်ေးမ ာေးကို ဘထာက်ပက
ံ့် ူညဘ
ီ ရေးအစီအစဉ် မ ာေး ခ မှတ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊

ya

(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေးပဖစ်ပာေးမှုဘ ကာင့်် ပတ်မဘနဘသာေိုကခသည်မ ာေးအာေး ရှာဘဖကယ်ဆယ် ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး

M

ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ရန်အတက် ဘေသအလိုကရ
် ာှ ဘဖကယ်ဆယ်ဘရေး အထူေးအဖွဲွဲ့မ ာေးဖွဲွဲ့စည်ေး ၍တာဝန်ဘပေးပခင်ေး၊

(ဆ) အသက်အန္တရာယ်ရှသည့်် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအသက်ဘဘေးမှ လတ်ဘပမာက်ဘစရန် ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့််
အသက်ရှင်က န်ဘနသူမ ာေးအာေးလံိုေး ဆက်လက်ရှင်သန်န္င
ို ်ရန်အတက် သက်ဆိုင်ရာဗဟဆ
ို ပ်ဘကာ်မတီ မ ာေး၊
ဘေသဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်ဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးအတင်ေး
ထပ်မံ၍စီမံထာေးရှပခင်ေး၊ ဘပါင်ေးစပ်ညန္ှုင်ေးပခင်ေး၊ လက်ဘတွဲ့အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊
(ဇ) အမ်နီေးခ င်ေးန္င
ို င
် ံမ ာေးန္ှင့်် နယ်စပ်ဘေသမ ာေးတင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မ ာေး က ဘရာက်မှုန္ှင့််စပ် လ ဉ်ေး၍
ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအာေး ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကန္
် ိုင်ရန် အမ်နီေးခ င်ေးန္င
ို ်ငံမ ာေး၊ န္င
ို ်ငံ ရပ်ပခာေးဘေသတင်ေး
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှငည
့်် န္င
ှု ်ေး၍ ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးအထူေးအဖွဲွဲ့မ ာေး ဖွဲွဲ့စည်ေး ပခင်ေးန္ှင့်် လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကို
န္ှစ်ဖက်ညန္င
ှု ်ေးသတ်မတ
ှ ်ပခင်ေး၊
(ဈ) ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေး လိုပင
် န်ေးဘကာ်မတီန္ှင့််
သက်ဆိုင်ရာလိုပင
် န်ေးဘကာ်မတီမ ာေး သက်ဆင
ို ်ရာလိုပ်ငန်ေးဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် အပမွဲမ
ပပတ်ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊

LI
S)

(ည) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတက် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘနတံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး စနစ်တက

ဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးန္ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဗဟိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေး၊ ဘေသဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့မ ာေးကိုစမ
ီ ံဘဆာင်

(M

ရွက်ဘစပခင်ေး၊

em

(ဋ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးလအ
ို ပ်သည့်် စံခ န်မဘ
ီ သာအဘရေးဘပေါ်အကူအညီမ ာေး လ င်ပမန်ထဘရာက်စာ ကူ ညီဘထာက်ပံ့်ပခင်ေး၊
ဘဘေးလတ်ရာဘနရာမ ာေးန္ှင့်် ယာယီခိုလံှုရာဘနရာမ ာေးကို ဘဆာက်လိုပ်ဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် အ ထူေးသပဖင့််

st

ထခိုက်ခံရလယ်သူမ ာေး၏ လိုအပ်ခ က်မ ာေးပပည်မ
့် ပီ ခင်ေးရှမရှ ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ ပဖည်ဆ
့် ည်ေးဘဆာင် ရွကဘ
် ပေးပခင်ေး၊

Sy

(ဌ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတက်လိုအပ်သည့်် စံခ န်မဘ
ီ သာ အဘရေးဘပေါ်အကူအညီမ ာေး စာရင်ေးပပြိုစပို ပီေးအစိုေးရ ဌာန၊

n

အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေး သူမ ာေးမှ

rm

စစစ်ကကီေး ကပ်ပခင်ေးန္ှင့်် ဘပါင်ေးစပ်ညန္ှုင်ေးဘပေးပခင်ေး၊

at
io

လ င်ပမန်ထဘရာက်စာ ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်န္ိုငဘ
် ရေးအတက် အစီအစဉ်မ ာေးခ မှတ်ပခင်ေးန္ှင့်် ဘဆာင်ရွက် ထာေးရှမှုကို

(ဍ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပိုမိုထဘရာက်ဘအာင်ပမင်စာ ဘဆာင်ရွက် န္ိုငဘ
် ရေးအတက်

In
fo

အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၊ န္ိုငင
် ံ တကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့််
ဆက်သယ်ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊

La

w

(ဎ) ဘဘေးသင့််ဘေသတင် ဘေသဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ မ ာေးက သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် ွဲ မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး
ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်စာဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်ပခင်ေးရှမရှ စစစ် ပခင်ေးန္ှင့််

ar

လိုပ်ငန်ေးဘဆာင်ရွကမ
် ှုကို ကကီေး ကပ်ပခင်ေးန္ှင့်် ဘပါင်ေးစပ်ညန္ှုင်ေးဘပေးပခင်ေး၊

nm

(ဏ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည်အ
့် ခါ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု လိုပ်ငန်ေး

ya

မ ာေးဘဆာင်ရွကမ
် ှုအဘပခအဘနကို အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် အစီရင်ခတ
ံ င်ပပပခင်ေး၊

M

(တ) ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၊ လိုပင
် န်ေးဘကာ်မတီန္ှင့်် သက်
ဆိုင်ရာဗဟိုဆပ်ဘကာ်မတီမ ာေးန္ှင့်် အပမွဲမပပတ် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

(ထ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်မှုန္ှင့်် သဘာဝဘဘေးသင့််မအ
ှု ဘပခအဘနမ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ န္င
ို ်ငံ ဘတာ်က
ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရွက်
မှုအဘပခအဘနမ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေး ပပည်တင်ေး၌သာမက န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးကပါ သရှန္ိုင်
ဘစရန်အတက် လအ
ို ပ်သည့်် သတင်ေးပဖန်ခ
့် မှု၊ ပပန် ကာေးမှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့်် သတင်ေးကန်ယက်ခ တ်ဆက်
ဘဆာင်ရွကမ
် ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေးကို လမ်ေးညွှန်မဘ
ှု ပေးပခင်ေးန္ှင့််ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ေ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည်အ
့် ခါ ပပည်တင်ေး ပပည်ပရှသက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး န္ှင့််
အခ န်မီဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်ရန် အဘရေးဘပေါ်ဆက်သယ်ဘရေးစနစ်န္ှင့်် ဆက်သယ်ဘရေးစခန်ေးမ ာေး
တည်ဘထာင်ဖင့််လှစဘ
် ဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊
(ဓ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေး၏လိုအပ်ခ က်မ ာေး ပပည်မ
့် ဘ
ီ စရန် သက်ဆိုင်သည့်် အစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေး မ ာေး၊
အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအပပင် န္င
ို ်ငတ
ံ ကာ အကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ဆက်

LI
S)

သယ်ညန္င
ှု ်ေးဘရေးအတက် သီေးပခာေးအစီအစဉ်မ ာေး ခ မှတဘ
် ဆာင်ရွကပ် ခင်ေး။

ူထ

ောင်ထရိုးနှင့်် ပြန်လည်တည်ထဆောက်ထရိုး

em

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်ပြိုးအဆင်တ
့် င် ပြန်လည်

(M

အခန်ိုး (၉)

၄၁။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့်် ပိုဂ္ြိုလ်မ ာေးသည် ဥပဘေ ပိုေ်မ ၁၈ ပါသဘာဝ

st

ဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်ပပီေးအဆင်တ
့် င် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးပမ
ို ိုဘကာင်ေးမန်သည့်် လူဘနမှုဘဝ ဘရာက်ရဘစ
ှ

Sy

ရန်ဘဆာင်ရွကသ
် ည့်် ပပန်လည်ထူဘထာင်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊ ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််

n

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ပ က်စီေးသည့်် သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်အာေး ထန်ေးသမ်ေးကာကယ်ပခင်ေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေး

at
io

ဘဆာင်ရွကရ
် ာတင် ထဘရာက်ဘအာင်ပမင်ဘစရန် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ လမ်ေးညွှန်ခ က်န္င
ှ ့်် ဥပ ဘေအရထိုတ်ပပန်သည့််

rm

အမန်ဘ
့် ကာ်ပငာစာ၊ အမန်၊့် ညွှန် ကာေးခ က်န္င
ှ ့်် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမ ာေးန္ှင့််အညီ ဘအာက်ပါဘယဘိုယ
လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကိုပါ တာဝန်ယဘ
ူ ဆာင်ရွကရ
် မည်-

In
fo

(က) ဘဘေးသင့််သူမ ာေး၏ မသာေးစိုပပန်လည်ဘပါင်ေးစည်ေးဘရေးအတက်လည်ေးဘကာင်ေး၊ ဘသဆံိုေးသူမ ာေးကို
သက်ဆိုင်ရာဓဘလ့်ထံိုေးတမ်ေးန္ှင့််အညီ သပဂဂြိုဟဘ
် ရေးအတက်လည်ေးဘကာင်ေး ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပင
် န်ေး

La

w

ဘကာ်မတီန္င
ှ ့််သက်ဆိုငရ
် ာ ဗဟိုဆပ်ဘကာ်မတီတန္
ို့် င
ှ ့်် ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
(ခ) ပပည်ပမှဘထာက်ပံ့်သည့်် ကယ်ဆယ်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ အဘထာက်အပံ့်မ ာေး၊ ဘငဘ ကေးမ ာေးန္ှင့်် အဘရေး

ar

ဘပေါ်အကူအညီမ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ ယင်ေးတက
ို့် ို ဘဘေးသင်သ
့် ူမ ာေးအာေး ဘဝငှဘထာက်ပံ့်မမ
ှု ာေးန္ှင့်် သံိုေးစွဲမှု

nm

မ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ကူညီဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတင် ပါဝင်ဘဆာင်ရွကသ
် ည့််

ya

န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေး၏ လိုပ်ဘဆာင်ခ က်မ ာေးကိုလည်ေးဘကာင်ေး စာရင်ေးဇယာေးမှတတ
် မ်ေးမ ာေး ပပြိုစပို ခင်ေးန္ှင့််

M

ပင့််လင်ေးပမင်သာမှုရှဘစရန်န္ှင့်် အမ ာေးပပည်သူ သရှန္င
ို ်ဘစရန် ထိုတ်ပပန်ဘ ကညာပခင်ေး၊

(ဂ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးပပည်ပမှဘထာက်ပံ့်သည့််စာေးဘရရကခာ၊ အသံိုေးအဘဆာင်န္င
ှ ့်် အဘရေးဘပေါ်ကယ် ဆယ်ဘရေးပစစည်မ ာေး၊
ဘငဘ ကေးမ ာေးကို လိုအပ်သည့်် ကစစရပ်မ ာေးအတက် သက်ဆင
ို ်ရာတာဝန်ရပို
ှ ဂ္ြိုလ်မ ာေး န္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးဘပါင်ေးစပ်၍
စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးန္ှင့်် အညီခဘ
ွဲ ဝအသံိုေးပပြိုပခင်ေး၊
(ဃ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးသင့််တင့််ဘလ ာက်ပတ်ဘသာ ဘနရာထိုင်ခင်ေးမ ာေးလံိုဘလာက်စာရရှဘရေးအတက်
ဘဘေးကင်ေးလံိုခခံြိုဘသာ ယာယီခလ
ို ံှုရာဘနရာမ ာေးကို စီစဉ်ဘဆာက်လိုပ်ဘပေးပခင်ေး၊

Page 22 of 31

(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(င) ဘဘေးလတ်ရာဘနရာမ ာေးန္ှင့်် ယာယီခိုလံှုရာဘနရာမ ာေးတင် ထခိုက်ခံရလယ်သူမ ာေး၏ လိုအပ်ခ က် မ ာေးကို
ထည့််သင်ေးစဉ်ေးစာေးစီစဉ်ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
(စ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်ပပီေးအဆင့််တင် ဘဘေးသင့််ပပည်သူမ ာေး မူလအဘပခအဘနသို့် ပပန်
လည်ဘရာက်ရဘစရန်
ှ
န္င
ှ ့််ပိုမိုဘကာင်ေးမန်သည့်် လူဘနမှုဘဝရရှဘစရန် ကဏ္ဍအလိုက် အဆင့််ဆင့်် ပပန်လည်
ထူဘထာင်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို တာဝန်ရဝန်
ှ ကကီေးဌာန၊ ဦေးစီေးဌာနတန္
ို့် င
ှ ့်် လည်ေးဘကာင်ေး၊

LI
S)

သက်ဆိုင်သည်ဘ
့် ေသဆင
ို ်ရာစီမံခန့််ခမ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် လည်ေးဘကာင်ေး ညန္င
ှု ်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင် ရွက်ပခင်ေး၊
(ဆ) သဘာဝဘဘေးေဏ်ဘ ကာင့်် လူန္ှင့်် တရစဆာန်မ ာေးဘသဘက မှု၊ ထခိုက်ေဏ်ရာရမှု၊ န္ိုငင
် ံပင
ို ်န္ှင့််ပဂ
ို ္လ

(M

ကပိုင်အဘဆာက်အအံိုန္င
ှ ့်် ပစစည်ေးမ ာေး၊ အသက်ဘမေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုကို စာရင်ေး

em

အတအက ဘကာက်ယပူ ခင်ေးန္ှင့်် အပ က်အစီေးမ ာေး ရှင်ေးလင်ေးဖယ်ရှာေးဘရေးန္ှင့်် ဆယ်တင်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
(ဇ) ပညာဘရေး၊ က န်ေးမာဘရေး၊ စိုကပ
် ြိုေးဘမေးပမ ဘရေးန္ှင့်် အပခာေးကဏ္ဍမ ာေးအတက် ပပန်လည်ထူဘထာင်ဘရေး န္ှင့််

st

ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို သက်ဆိုငရ
် ာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ည

Sy

န္ှုင်ေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊

n

(ဈ) သဘာဝဘဘေးေဏ်ဘ ကာင့်် ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးသည့််စာသင်ဘက ာင်ေးမ ာေးန္ှင့်် ဘဆေးရံို၊ ဘဆေးခန်ေးမ ာေးအပါအ

at
io

ဝင်န္ိုငင
် ံပင
ို ်အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ဘာသာဘရေးအဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ ပိုဂ္လကဘနအမ်မ ာေးကို သက်ဆိုင်ရာ

rm

ဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးတက်ခ က်ပပီေး သင့််ဘလ ာ်
သည့််ဘနရာတင် ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘပေးပခင်ေး၊

In
fo

(ည) ဘေသခံပပည်သူမ ာေးအတက် လိုအပ်ဘသာ စိုကပ
် ြိုေးဘမေးပမ ဘရေးလိုပ်ငန်ေးန္ှင့်် အပခာေးအသက်ဘမေးဝမ်ေး
ဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ပံိုမှန်ပပန်လည်လိုပ်ကင
ို ်န္င
ို ်ရန်၊လအ
ို ပ်ပါက အသက်ဘမေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးလိုပ်ငန်ေး

La

w

သစ်မ ာေးဘဖာ်ဘဆာင်ဘပေးန္ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရ အဖွဲွဲ့မ ာေးန္ှင့််
ညန္င
ှု ်ေးတက်ခ က်ပပီေးထူဘထာင်ဘပေးပခင်ေး၊

ar

(ဋ) သဘာဝဘဘေးေဏ်ဘ ကာင့်် စတ်ပင
ို ်ေးဆိုင်ရာထခက
ို ်သည့်် အသက်ရှငက
် န်ရစ်သူမ ာေးအာေး စတ်ပင
ို ်ေး

nm

ဆိုင်ရာပဖည့််ဆည်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်မှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေး (Psychosocial Support) အပါအဝင် လူမှုအဖွဲွဲ့အစည်ေး တင်

ya

ပပန်လည်ဝင်ဆံ့်န္င
ို ်ရန် စတ်ဓာတ် ပမင့််တင်ထဘ
ူ ထာင်ဘပေးသည့်် လိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊

M

(ဌ) ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသရှပပည်သမ
ူ ာေးအာေး က န်ေးမာဘရေးဘစာင့််ဘရှာက်မှုဘပေးပခင်ေးန္ှင့်် ဘနောက်ဆက်တွဲပဖစ်ဘပေါ်
န္ိုင်သည့််ကေးူ စက်ဘရာဂါအန္တရာယ်မ ာေးမှ ကာကယ်ဘပေးပခင်ေး၊

(ဍ) ဆက်သယ်ဘရေးစနစ်မ ာေးဘကာင်ေးမန်ဘစရန်န္င
ှ ့်် သယ်ယပ
ူ ဘ
ို့် ဆာင်မှုမ ာေးလံိုဘလာက်ပပီေး ဘခ ာဘမွဲ့မှုရဘစ
ှ ရန်
ဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေး၊
(ဎ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးလံိုခခံြိုဘရေးန္ှင့်် ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသတင် တရာေးဥပဘေစိုေးမိုေးဘရေးအတက် စီမဘ
ံ ဆာင်ရွက် ပခင်ေးန္ှင့််
လူကိုနက
် ူေးမှုစဘသာ ဘနောက်ဆက်တွဲပပဿနောမ ာေး မပဖစ်ပာေးဘစဘရေးအတက် စီမဘ
ံ ဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဏ) ဘဘေးအန္တရာယ် ပဖစ်ပာေးဘစန္ိုငဘ
် သာ စက်ရံို၊ အလိုပ်ရ၊ံို အဘဆာက်အအံိုမ ာေး၊ လမ်ေး၊ တံတာေးမ ာေးအ တက်
နည်ေးပညာဆင
ို ်ရာ အကကံဘပေးပခင်ေး၊ ကကြိုတင်သတဘပေးခ က်စနစ်ထာေးရှဘရေးန္ှင့်် အဘရေးဘပေါ်အစီအစဉ် မ ာေး
ခ မှတ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေး၊
(တ) ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသတင် စက
ို ်ပ ြိုေးဘမေးပမြိုဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပပန်လည်ဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ဘ
် ရေး၊ အပခာေးအသက် ဘမေးဝမ်ေးဘက ာင်ေးန္ှင့််
စီေးပာေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ပပန်လည်လိုပ်ကင
ို ်န္င
ို ်ဘရေး၊ လမ်ေးပန်ေးဆက်သယ်မှုန္င
ှ ့်် ပို့်

LI
S)

ဘဆာင်ဘရေးပပန်လည်ဘကာင်ေးမန်လာဘရေး၊ က န်ေးမာဘရေး၊ ပညာဘရေး၊ လ ပ်စစ်၊ ဆက်သယ်ဘရေးန္ှင့်် အပခာေးလို

အပ်ဘသာကဏ္ဍအလိုကလ
် အ
ို ပ်ခ က်မ ာေး ပံိုမှန်ပဖည့််ဆည်ေးဘပေးန္ိုင်ဘရေး စသည့််ပပန်လည်ထဘ
ူ ထာင်ဘရေးလိုပ် ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််

(M

ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို လိုပ်ငန်ေး၏အဘရေးပါမှုအလိုက် အဆင့်် ခပွဲ ခာေး သတ်မှတ်ပပီေး

em

စနစ်တက အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ဘရေးအတက် ဦေးဘဆာင်လမ်ေးညွှန်မှုဘပေးပခင်ေးန္ှင့််ကကီေး ကပ် ပခင်ေး၊

(ထ) သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတဘ
် သာအပခာေးအဖွဲ့ွဲ အစည်ေးမ ာေး၊ လူ မှုအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊

st

န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးပပီေး လိုအပ်ဘသာအဘရေးဘပေါ်အကူအညီ မ ာေးရယူ၍ သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်

Sy

ထခိုက်ပ က်စီေးမှုမ ာေးအာေး ပပန်လည်ပပြိုပပင်ပခင်ေးန္ှင့်် ထန်ေးသမ်ေးဘစာင့်် ဘရှာက်ပခင်ေး၊

n

(ေ) တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့််ပဂ
ို ္ြိုလ်မ ာေးအာေး ဘဘေးသင်ဘ
့် ေသပပန်လည်ထူ ဘထာင်ဘရေးန္ှင့််

at
io

ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးဆိုင်ရာ သီေးပခာေးဘပေးအပ်ဘသာ လိုပင
် န်ေးတာဝန်မ ာေး ထမ်ေးဘဆာင်ဘစပခင်ေး၊

rm

(ဓ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးတင် ထူေးချွနဘ
် ပပာင်ဘပမာက်စာပါဝင်လှုပ်ရှာေး
ဘဆာင်ရွကသ
် ည့််ပဂ
ို ္ြိုလ်မ ာေးအာေး မှတတ
် မ်ေးတင်ပပီေးထိုကသ
် င့််ဘသာ ဂိုဏ်ပပြိုခ ေးီ ပမင့််မမ
ှု ာေးပပြိုလိုပ်ဘပေးပခင်ေး၊

In
fo

(န) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်သမမတရံိုေး၊ ပပည်
ဘထာင်စိုအစိုေးရအဖွဲ့ွဲ န္ှင့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီတက
ို့် ဘပေးအပ်ဘသာ အပခာေးလိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးကို ဘဆာင် ရွက်ပခင်ေး၊

La

w

(ပ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေးယာယီခိုလံှုရာဘနရာ ကယ်ဆယ်ဘရေးစခန်ေးမ ာေးတင် ဘရရှည်မှီခိုဘနထိုင်ပခင်ေးမ ပဖစ်ဘစရန်
ယင်ေးတအ
ို့် တက် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို အပမန်ဆံိုေးစီစဉ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘပေး ပခင်ေး၊

ar

(ဖ) ထခိုက်ခံရလယ်သူမ ာေး၏လိုအပ်ခ က်မ ာေး ပပည်မ
့် ဘ
ီ စရန် သက်ဆိုင်သည့်် သက်ဆင
ို ်ရာအစိုေးရဌာန၊

nm

အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လူမအ
ှု ဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစိုေးရမဟိုတ်ဘသာ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးအပပင် န္ိုင်ငတ
ံ ကာ

M

ya

အကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ဆက်သယ်ညန္ှုင်ေးဘရေးအတက် သီေးပခာေးအစီအစဉ်မ ာေး ခ မှတဘ
် ဆာင်ရွကပ် ခင်ေး။

အခန်ိုး (၁၀)
နုင်ငတ
ံ ကောအကူအညထြိုးသမ္
ူ ျောိုးနှင့်် ဆက်သယ်ြူိုးထြ င်ိုးထဆောင်ရက
ွ ်ပခင်ိုး

၄၂။ န္င
ို ်ငတ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေး အာဏာပင
ို ်အပဖစ်အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက တာဝန်ဘပေး အပ်ပခင်ေးခံရသည့််
ဝန်ကကီေးဌာနသည် ဘအာက်ပါလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို ဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည်(က) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်တင်ဘဘေးအန္တရာယ် က ဘရာက်လာသည့််အခါ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး လူသာေးခ င်ေးစာနော ဘထာက်ထာေးမှု
အကူအညီအဘထာက်အပံ့်ဘပေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ဘဆာင်ရွကန္
် ိုင်ဘရေးအတက် န္ိုငင
် ံတကာအ ကူအညီဘပေးသူမ ာေး
Page 24 of 31

(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ပပည်တင်ေးသဝ
ို့် င်ဘရာက်န္ိုငဘ
် ရေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်ပမှကည
ူ ီဘထာက်ပံ့်န္ိုငဘ
် ရေးအတက် ဆက်သယ်လာပါက
ခင့််ပပြိုခ က်ရရှရန် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပရမည်။
(ခ) အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ ခင့််ပပြိုခ က်ရရှပါက ယင်ေးအဖွဲ့ွဲ မ ာေးကိုပပည်တင်ေးသို့် ဝင်ဘရာက်န္ိုင်ဘရေး သမ
ို့် ဟိုတ်
ပပည်ပမှကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်န္င
ို ဘ
် ရေး လယ်ကူအဆင်ဘပပဘစရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့
အစည်ေးမ ာေးန္ှင့််ညန္င
ှု ်ေးဘဆာင်ရက
ွ ်ဘပေးရမည်။

LI
S)

(ဂ) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေးသတ
ို့် င်သင်ေးသည့်် အဘရေးဘပေါ်ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ပပန်လည်ထူဘထာင် ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးကို
သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဥ
ွဲ ပဘေအရ အခန်အဘကာက်ဘပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလတ်ခင့််ပပြို

(M

န္ိုင်ဘရေးအတက်သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ညန္ှုင်ေးဘဆာင်ရက
ွ ဘ
် ပေးရမည်။

em

(ဃ) ဘေသတင်ေးရှန္ိုင်ငံမ ာေးန္ှင့်် အမ်နီေးခ င်ေးန္င
ို ်ငံမ ာေးတင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်က ဘရာက်သည့််အခါ

လူသာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှု အကူအညီမ ာေးဘပေးန္င
ို ်ဘရေးန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူ

st

မ ာေးန္ှင့််ဆက်သယ်ညန္င
ှု ်ေး၍ ပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကရ
် မည်။

n

သာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူအညီကို ဘတာင်ေးခံန္ိုင်သည်-

Sy

၄၃။ ဘအာက်ပါအဘပခအဘနတစ်ရပ်ရပ်ပဖစ်ဘပေါ်ပါက အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာလူ

rm

ဘဆာင်ရွကန္
် င
ို ်မှုကို ဘက ာ်လန်ဘနပခင်ေး၊

at
io

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘ ကာင့်် ထခိုက်ပ က်စီေးဆံိုေးရံှုေးမှုအဘပခအဘနသည် အမ ြိုေးသာေးအဆင့်် တံပို့် ပန်

(ခ) အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက အပပည်ပပည်ဆင
ို ်ရာလူသာေးခ င်ေး စာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူအညီဘတာင်ေးခံ ရန်လိုအပ်သည်ဟို

In
fo

ယူဆပခင်ေး။

၄၄။ နည်ေးဥပဘေ ၄၃ တင်ဘဖာ်ပပထာေးဘသာ အကူအညီဘတာင်ေးခံမှုတင် လအ
ို ပ်သည့််အကူအညီ အမ ြိုေးအ စာေး၊

La

w

ပမာဏန္ှင့််ပတ်သက်သည့်် သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေး ပါဝင်ဘစရမည်။
၄၅။န္ိုငင
် ံတကာ အကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး လူသာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူ

ar

အညီအဘထာက်အပံ့်ဘပေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရွကရ
် ာတင်-

nm

(က) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေးသို့် ဝင်ဘရာက်ရန်ရှသည့််အခါ သက်ဆိုင်ရာသံတမန် လမ်ေးဘ ကာင်ေးမှပဖစ်ဘစ၊ န္င
ို ် ငံတကာန္ှင့််

ya

ဆက်သယ်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးအာဏာပိုင်သို့် တိုကရ
် ိုကပ် ဖစ်ဘစဆက်သယ်အဘ ကာင်ေး ကာေးရ မည်။

M

(ခ) န္ိုငင
် ဘ
ံ တာ်အတင်ေးသဝ
ို့် င်ဘရာက်ဘဆာင်ရက
ွ ်သည်အ
့် ခါန္ိုင်ငဘ
ံ တာ်၏အခ ြိုပအ
် ပခာအာဏာတည်ပမွဲဘရေး၊
နယ်ဘပမတည်တံ့်ဘရေး၊ အမ ြိုေးသာေးစည်ေးလံိုေးညီညတ်ဘရေးတက
ို့် ို ထခိုက်ပခင်ေးမရှဘစဘွဲ ပပဋ္ဌာန်ေးထာေးသည့််
တည်ဆဥ
ွဲ ပဘေမ ာေး၊ နည်ေးဥပဘေမ ာေး၊ စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊အမန်န္
့် င
ှ ့််ညွှန် ကာေးခ က်မ ာေးကို လိုကန
် ောရ မည်။
(ဂ) လူမ ြိုေး၊ ဇာတ၊ ကိုေးကယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူေးဌာနန္တရ၊ အဆင့််အတန်ေး၊ယဉ်ဘက ေးမှု၊ အမ ြိုေးသာေး၊ အမ ြိုေး သမီေးတက
ို့် ို
အဘ ကာင်ေးပပြို၍ ခပွဲ ခာေးပခင်ေးန္ှင့်် န္ိုင်ငဘ
ံ ရေး၊စီေးပာေးဘရေး၊ လူမှုဘရေးအရ အပမတ်ထတ
ို ်ပခင်ေးတို့်မှ ဘရှာင် ကဉ်ရမည်။
(ဃ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေး၏ လူူ့အခင့််အဘရေးန္ှငဂ
့်် ိုဏ်သကခာကို ဘလေးစာေးရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(င) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေးသို့် ဝင်ဘရာက်ပခင်ေး၊ လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး ထမ်ေးဘဆာင်ပခင်ေး၊ ပပန်လည်ထက်ခာ ပခင်ေး၊ တူညီဝတ်စမ
ံို ာေး၊
အမှတ်အသာေးတံဆပ်မ ာေးန္ှင့်် သက်ဘသခံကတ်ပပာေးမ ာေးအသံိုေးပပြိုပခင်ေးတန္
ို့် င
ှ ့်် စပ် လ ဉ်ေး၍ တည်ဆဥ
ွဲ ပဘေမ ာေးန္ှင့််
ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးကို လိုကန
် ောဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။
(စ) ပပည်ပမှပဖစ်ဘစ၊ ပပည်တင်ေးသဝ
ို့် င်ဘရာက်၍ပဖစ်ဘစ ဘဆာင်ရွကန္
် ိုင်ရန်အတက် သက်ဆင
ို ်ရာသံတမန်
လမ်ေးဘ ကာင်ေးမှပဖစ်ဘစ၊ န္ိုငင
် တ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေး အာဏာပိုင်သို့် တိုကရ
် ိုက်ပဖစ်ဘစဆက်

LI
S)

သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။

(ဆ) ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအတက် ဘယဘိုယ အာေးပဖင့်် ဘအာက်ပါအဘထာက်အပံ့် အကူအညီမ ာေးဘပေးအပ်န္င
ို ် သည်-

(M

(၁)လှ ေါန်ေးဘငမ ာေး၊

em

(၂) နည်ေးပညာအကူအညီမ ာေး၊
(၃) စံခ န်မဘ
ီ သာအဘရေးဘပေါ်အကူအညီမ ာေး၊

st

(၄) အဘပခခံအဘဆာက်အအံိုမ ာေးအပါအဝင် အမ ာေးပပည်သဆ
ူ ိုင်ရာ လယ်ကူအဆင်ဘပပဘရေးအသံိုေးအ ဘဆာင်မ ာေး။

Sy

၄၆။ န္ိုငင
် ံတကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေး၌ ဘဘေးသင့််သူမ ာေးအာေး လူသာေးခ င်ေးစာ နောဘထာက်ထာေးမှု

n

အကူအညီအဘထာက်အပံ့်ဘပေးဘရေးန္ှင့်် ညန္ှုင်ေးပူေးဘပါင်ေးဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးတအ
ို့် တက် သ ဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ

at
io

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီက အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ သဘဘာတူညီခ က် ပဖင့််ထတ
ို ဘ
် ပေးသည့်် ခင့််ပပြိုခ က်ရရှမှသာ

rm

ပပည်တင်ေးသို့် ဝင်ဘရာက်ပခင်ေးန္ှင့်် လိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး ထမ်ေး ဘဆာင်ပပီေးဘနောက် ပပည်ပသို့် ပပန်လည်ထက်ခာပခင်ေး
ပပြိုန္ိုင်သည်။

In
fo

၄၇။ န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေး၌ လူသာေးခ င်ေးစာနောဘထာက်ထာေးမှုအကူ အညီ
အဘထာက်အပံဘ
့် ပေးဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး ထမ်ေးဘဆာင်ခ န်တင် ဝတ်ဆင်မည့်် တူညီဝတ်စံိုန္င
ှ ့်် တပ်ဆင် မည်အ
့် မှတအ
် သာေး

La

w

တံဆပ်တက
ို့် ို ခင့််ပပြိုန္ိုင်ရန် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသတ
ို့် င်ပပရမည်။
၄၈။ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီကခင့််ပပြိုထာေးဘသာ မမတ၏
ို့် ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးအလိုက် တူညဝ
ီ တ်စံိုကိုဝတ် ဆင်ပခင်ေးန္ှင့််

ar

အမှတ်အသာေးတံဆပ်တပ်ဆင်ပခင်ေးပပြိုရမည်။

nm

၄၉။ ပပည်တင်ေးရှ အစိုေးရ မဟိုတ်ဘသာ အပခာေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးမှ ဘစတနော့်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးသည် သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

ya

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး ထမ်ေးဘဆာင်ခ န်တင် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီက ခင့်် ပပြိုထာေးဘသာ မမတ၏
ို့် ဌာန၊

M

အဖွဲွဲ့အစည်ေးအလိုက် တူညီဝတ်စက
ံို ို ဝတ်ဆင်ပခင်ေးန္ှင့်် အမှတ်အသာေး တံဆပ် တပ်ဆင်ပခင်ေးပပြိုရမည်။
၅၀။ (က) န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် န္ိုငင
် ံဘတာ်၏အမ်နီေးခ င်ေးန္ိုငင
် တ
ံ စ်ခခ
ို ိုတင် သဘာဝ ဘဘေးအန္တရာယ်
က ဘရာက်သပဖင့်် အဘရေးဘပေါ်ကူညီဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအတက် ပဖတ်သန်ေးသာေး ဘရာက်ရန်နင်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေး၌
စခန်ေးဘထာက်အပဖစ်ရပ်နောေးသည့််အခါပဖစ်ဘစ၊ န္ိုငင
် ဘ
ံ တာ်ပိုင်နက်နယ်ဘပမ အတင်ေးပစစည်ေး
လွှွဲဘပပာင်ေးဘပေးပသ
ို့် ည့််အခါတင်ပဖစ်ဘစ၊ န္ိုငင
် ဘ
ံ တာ်၏ ပိုင်နက်ကိုပဖတ်သန်ေး၍သာေးလာ သည့််အခါပဖစ်ဘစ ခင့််ပပြိုခ က်ရရှရန်
န္ိုင်ငတ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေး အာဏာပိုင်သကို့် ကြိုတင်၍ ဘလ ာက်ထာေးရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ခ) န္ိုငင
် တ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးအာဏာပင
ို သ
် ည် နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) အရဘလ ာက်ထာေး ခ က်ကို စစစ်ပပီေး
န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်၏အခ ြိုပအ
် ပခာန္ှင့်် လံိုခခံြိုဘရေးကိုထခိုက်မှုမရှပါက အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏သ ဘဘာတူညီခ က်ပဖင့််
ပပည်ဘထာင်စအ
ို စိုေးရအဖွဲွဲ့သတ
ို့် င်ပပခင့််ပပြိုခ က်ရယူပပီေး န္င
ို င
် ံဘတာ်မတ
ှ စ်ဆင့််သာေးလာ မှုသမ
ို့် ဟိုတ်
န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်၏ပိုငန
် က်ကို ပဖတ်သန်ေး၍သာေးလာမှု၊ ပစစည်ေးလွှွဲဘပပာင်ေးဘပေးပမ
ို့် ှုပပြိုရာ၌ လိုအပ် သည့််
အကူအညီမ ာေးဘပေးရမည်။

န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးအာေး တည်ဆဥ
ွဲ ပဘေအရ ထမ်ေးဘဆာင်ရမည့််အခန်အခမ ာေး

LI
S)

(ဂ) န္င
ို ်ငတ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေးအာဏာပင
ို သ
် ည် နည်ေးဥပဘေခွဲ (ခ) အရခင့််ပပြိုပါက

(M

ကင်ေးလတ်ခင့််ရရှဘရေးအတက် သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစေးို ရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် ညန္ှုင်ေးဘဆာင်ရွကဘ
် ပေးရမည်။

em

၅၁။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသည် ပပည်တင်ေးသို့် ဝင်ဘရာက်ပပီေး လိုပ်ငန်ေးတာ

ဝန်မ ာေးထမ်ေးဘဆာင်ပပီေးဘနောက် ပပည်ပသို့် ပပန်လည်ထက်ခာရမည့်် န္ိုင်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးထံသို့်

st

၎င်ေးတပို့် ပန်လည်ထက်ခာရမည့််ဘန့်ရက်ကို န္ိုငင
် တ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေး အာဏာပင
ို ်မှတစ် ဆင့််

n

Sy

ကကြိုတင်အသဘပေးအဘ ကာင်ေး ကာေးရမည်။

at
io

အခန်ိုး (၁၁)

န်ိုးသမ္်ိုးပခင်ိုး၊ သံုိုးစပခင်ိုးနှင့််စမ္ံခန့််ခပခင်ိုး

rm

အမ္ျြိုိုးသောိုး သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်စမ္ံခန့််ခမ္ှု ရန်ြံုထင

၅၂။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပိုဂ္ြိုလ်သည် ဥပဘေပိုေမ
် ၁၉ အရထူ ဘထာင်ထာေးသည့််

In
fo

အမ ြိုေးသာေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငထန်ေးသမ်ေးဘရေး၊ သံိုေးစွဲဘရေး န္ှင့်် စီမံခန်ခ
့် ဘ
ွဲ ရေးတအ
ို့် တက်
ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးန္ှင့်် ပပည်ဘထာင်စို စာရင်ေးစစ်ခ ြိုပ်ရံိုေးတိုန္
့် င
ှ ့်် ညန္င
ှု ်ေးဘရေးဆွဲပပီေး

La

w

အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ အတည်ပပြိုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ
ှ ်ထာေးရ မည်။
၅၃။ အမ ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငကို ဘအာက်ပါကစစရပ်မ ာေးအတက် သံိုေးစွဲ န္ိုင်သည်-

ar

(က) န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အဆင့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေး စီမံခ က်ကို အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ပခင်ေး၊

nm

(ခ) ကဏ္ဍအလက
ို ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဘလ ာ့်ပါေးဘရေး စီမံကန်ေးကိုအဘကာင်အထည်ဘဖာ်ပခင်ေး၊

ya

(ဂ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေး၊ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး အဘကာင် အထည်ဘဖာ်ပခင်ေး၊

M

(ဃ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးန္ှင့်် ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊
(င) ဘရတို၊ ဘရရှည်ပပန်လည်ထူဘထာင်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး။

၅၄။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့မ ာေးသည် နည်ေးဥပဘေ ၅၃
ပါလိုပ်ငန်ေးမ ာေးအဘကာင်အထည်ဘဖာ် ဘဆာင်ရွကမ
် အ
ှု ဘပခအဘနန္ှင့်် န္ိုငင
် ံဘတာ်ဘဏ္ဍာဘငခွဲဘဝရရှသံိုေးစွဲ
မှုအဘပခအဘနမ ာေးကို အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် အစီရင်ခတ
ံ င်ပပရမည်။
၅၅။ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီသည် န္ိုငင
် ံအတင်ေးဘဆာင်ရွကရ
် န်လို အပ်ဘသာ
ဘဘေးအန္တရာယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုစီမက
ံ န်ေးမ ာေး၊ အစီအစဉ်မ ာေးကို အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ရန်
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

အမ ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငသည် လံိုဘလာက်မှုမရှဟို ယူဆပါက ပပည်ဘထာင်စိုရန်ပဘ
ံို ငမှ
သင့််ဘလ ာ်ဘသာ ရန်ပံိုဘငပမာဏကို ထပ်မံခွဲဘဝသတ်မတ
ှ ်န္င
ို ်ဘရေး အဆိုပပြိုန္ိုင်ရန် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသို့် တင်ပပန္ိုငသ
် ည်။
၅၆။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပိုဂ္ြိုလ်သည်န္ိုငင
် ဘ
ံ တာ်တင် သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ
စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ရာ၌ အမ ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံ ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငမှ က ခံသံိုေးစွဲရာတင်
လံိုဘလာက်မှုမရှပါက ပပည်ဘထာင်စို၏ ဘဏ္ဍာရန်ပံိုဘငမှ သင့််ဘလ ာ် ဘသာ ဘငပမာဏကို ထည့််ဝင်ဘထာက်ပံ့်န္င
ို ်ရန်

LI
S)

ပပည်ဘထာင်စအ
ို စိုေးရအဖွဲွဲ့၏ခင့််ပပြိုခ က် ရရှဘရေးအတက်လူ မှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့််
ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသို့် တင်ပပန္ိုင်သည်။

(M

၅၇။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပိုဂ္ြိုလ်သည် အမ ြိုေးသာေး သဘာဝဘဘေး

em

အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငကို ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှင့်် အညီ ထန်ေးသမ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစွဲပခင်ေးန္ှင့်် စီမံခန်ခ
့် ပွဲ ခင်ေးတန္
ို့် ှင့််
စပ်လ ဉ်ေး၍ရန်ပံိုဘငရရှမှု၊ သံိုေးစွဲမှုန္ှင့််လက်က န် စာရင်ေးရှင်ေးတမ်ေးမ ာေးဘဖာ်ပပထာေးသည့်် အစီရင်ခံစာကို

st

သက်ဆိုင်ရာအစိုေးရဌာန၊ အစိုေးရအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် အလှ ရှင်မ ာေး ထင်သာပမင်သာသရှ န္င
ို ်ရန်ထိုတ်ပပန်ဘ ကညာရမည်။

Sy

၅၈။ တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့သည် မမတ၏
ို့် ဘေသအတင်ေး သဘာဝဘဘေးအန္တ ရာယ်ဆိုငရ
် ာ

n

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ရာ၌ တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ

at
io

စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငမှက ခံသံိုေးစရ
ွဲ ာတင် လံိုဘလာက်မှုမရှပါက အမ ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေး အန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငမှ

rm

သင့််ဘလ ာ်ဘသာ ဘငပမာဏကို အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ ခင့််ပပြိုခ က် ပဖင့်် ခဘ
ွဲ ဝဘထာက်ပန္
ံ့် ိုင်ရန်
တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည်ဌ
့် ာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပိုဂ္ြိုလ်ထံသတ
ို့် င်ပပ န္ိုင်သည်။

In
fo

၅၉။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့််ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပိုဂ္ြိုလ်သည် နည်ေးဥပဘေ ၅၈ အရတင်ပပ ခ က်ကစ
ို စစ်ပပီေး
အမ ြိုေးသာေး သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငမှ သင့််ဘလ ာ်ဘသာဘငပမာ ဏကို သက်ဆိုင်ရာ

La

w

တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပဘ
ံို င သို့် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏
ခင့််ပပြိုခ က်ပဖင့််ခဘ
ွဲ ဝဘပေးန္င
ို ်သည်။

ar

၆၀။ တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့သည်-

nm

(က) အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏ ခင့််ပပြိုခ က်ပဖင့်် ဥပဘေပိုေ်မ ၂၀ အရထူဘထာင်ထာေးဘသာ တင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်

ya

သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှု ရန်ပံိုဘငကို သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှု

M

ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှငအ
့်် ညီ ထန်ေးသမ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစွဲပခင်ေးန္ှင့်် စီမံခန်ခ
့် ပွဲ ခင်ေးတို့် ပပြိုရမည်။

(ခ) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးကို အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏လမ်ေး ညွှန်ခ က်န္င
ှ အ
့်် ညီ
သက်ဆိုင်ရာတိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စာရင်ေးစစ်ခ ြိုပ်ရံိုေးန္ှင့်် ညန္င
ှု ်ေးဘရေးဆွဲရ မည်။
(ဂ) တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍
ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှငအ
့်် ညီ ဘငစာရင်ေးမ ာေး ပပြိုစပို ခင်ေးန္ှင့််စစ်ဘဆေးပခင်ေးတဘ
ို့် ဆာင်ရက
ွ ်ရန် သက်ဆိုင်
ရာတင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ် ဘဏ္ဍာဘရေးဆပ်ဘကာ်မတီအာေး တာဝန်ဘပေးရမည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဃ) တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငစာရင်ေးမ ာေး
ကိုတင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စာရင်ေးစစ်ခ ြိုပ်ရံိုေး၏စစ်ဘဆေးမှုကို ခံယူရမည်။
(င) တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပဘ
ံို ငစာရင်ေးစစ် အစီ ရင်ခံစာကို
တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရအဖွဲွဲ့န္င
ှ ့်် အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီသတ
ို့် င်ပပရမည်။
၆၁။ တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည် ဥပဘေပိုေ်မ၂၀ အရဘအာက်ပါရဘငမ ာေးပဖင့်် ထူဘထာင်ဘသာ

LI
S)

တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပဘ
ံို ငကို ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှင့််အညီ

(က) တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုေးရ၏ဘဏ္ဍာရန်ပံိုဘငမှ ထည့််ဝင်ဘင၊

(M

ထန်ေးသမ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစွဲပခင်ေးန္ှငစ
့်် ီမံခန့််ခပွဲ ခင်ေးတပို့် ပြိုရမည်-

em

(ခ) န္ိုငင
် တ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးထံမှ ဘထာက်ပဘ
ံ့် င၊ လှ ေါန်ေးဘငမ ာေးန္ှင့််အပခာေးတရာေးဝင်ရဘငမ ာေး၊

(ဂ) ပပည်တင်ေးရှအလှ ရှင်မ ာေး၊ လူမှုအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် အစေးို ရမဟိုတဘ
် သာ အပခာေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏

st

ဘထာက်ပဘ
ံ့် ငန္ှင့််လှ ေါန်ေးဘငမ ာေး၊

Sy

(ဃ) ရန်ပဘ
ံို ငမှ ရရှသည့််တရာေးဝင်တိုေးပာေးသည့််ဘင။

n

၆၂။ နည်ေးဥပဘေ ၆၁ အရထူဘထာင်ထာေးဘသာတိုင်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်

rm

နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ အ
ှု ဖွဲွဲ့၏ခင်ပ့် ပြိုခ က်ပဖင့််သံိုေးစွဲန္ိုင်သည်-

at
io

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပဘ
ံို ငကို ဘအာက်ပါကစစရပ်မ ာေးအတက် သက်ဆိုင်ရာတင
ို ်ေးဘေသကကီေး သမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်

(က) သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကကြိုတင်ကာကယ်ဘရေး၊ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ဘရေးန္ှင့်် ဘဘေးအန္တရာယ်

In
fo

ဘလ ာ့်ပါေးသက်သာဘစဘရေးလိုပင
် န်ေးမ ာေး အဘကာင်အထည်ဘဖာ်ပခင်ေး၊
(ခ) အဘရေးဘပေါ်အဘပခအဘန တံပို့် ပန်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး၊

La

w

(ဂ) ဘရတို၊ ဘရရှည်ပပန်လည်ထူဘထာင်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်တည်ဘဆာက်ဘရေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေး။
၆၃။ တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည် တင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝ

ar

ဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုရန်ပံိုဘငကို ဘဏ္ဍာဘရေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးန္ှင့်် အညီ ထန်ေးသမ်ေးပခင်ေး၊ သံိုေးစွဲ ပခင်ေးန္ှင့််

nm

စီမံခန်ခ
့် ပွဲ ခင်ေးတန္
ို့် ှင့််စပ်လ ဉ်ေး၍ ရန်ပံိုဘငရရှမှု၊ သံိုေးစွဲမှုန္င
ှ ့်် လက်က န်စာရင်ေးရှင်ေးတမ်ေးမ ာေးဘဖာ်ပပ ထာေးသည့််အစီရင်ခံစာကို

M

ya

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးန္ှင့်် အလှ ရှင်မ ာေး ထင်သာပမင်သာသရှန္ိုင် ရန် ထိုတ်ပပန်ဘ ကညာရမည်။

အခန်ိုး (၁၂)
အထ

ထ

၆၄။ လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် ပပည်ဘထာင်စအ
ို စိုေး ရအဖွဲွဲ့က ဥပဘေပိုေ်မ ၄
အရဖွဲွဲ့စည်ေးဘသာ အမ ြိုေးသာေးဘကာ်မတီ၏လိုပင
် န်ေးတာဝန်မ ာေးန္ှင့်် အမ ြိုေးသာေး ဘကာ်မတီက လွှွဲအပ်တာဝန်ဘပေးထာေးသည့််
လိုပ်ငန်ေးဘကာ်မတီန္င
ှ ့်် ဆပ်ဘကာ်မတီတ၏
ို့် လိုပ်ငန်ေးတာဝန် မ ာေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် ဘအာက်ဘဖာ်ပပပါရံိုေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးကို
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

ဘက ပန်စာဘဆာင်ရက
ွ ်န္င
ို ်ရန် ဦေးစီေးဌာနမှသင့်် ဘလ ာ်ဘသာဝန်ထမ်ေးမ ာေးကို တာဝန်ဘပေးပပီေး
ယင်ေးဝန်ထမ်ေးမ ာေး၏ဘဆာင်ရက
ွ ်ခ က်ကို ကကီေး ကပ်ရမည်(က) ရံိုေးလိုပ်ငန်ေးမ ာေးဘဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ေးန္ှင့်် ရံိုေးလိုပ်ငန်ေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်ေးမ ာေးပပြိုစပို ခင်ေး၊ ထန်ေးသမ်ေးပခင်ေး၊
(ခ) စာဘပေးစာယူကစစမ ာေးန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘရေးကစစမ ာေး၊

(ဃ) လိုပင
် န်ေးတာဝန် ဘဆာင်ရက
ွ ်မှု အစီရင်ခစ
ံ ာမ ာေး ပပြိုစပို ခင်ေး၊
(င) ရံိုေးလိုပ်ငန်ေးတာဝန်ကန
ို ်က စရတ်မ ာေးကို ဦေးစီေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရန်ပံိုဘငမှ က ခံသံိုေးစွဲပခင်ေး။

LI
S)

(ဂ) ပံိုမှန်အစည်ေးအဘဝေးန္ှင့်် အထူေးအစည်ေးအဘဝေးက င်ေးပသည့််ကစစမ ာေး၊

(M

၆၅။ တာဝန်ဘပေးအပ်ပခင်ေးခံရသည့်် ဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးန္ှင့်် ပိုဂ္ြိုလ်သည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံ

em

ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုလိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး ဘဆာင်ရွကရ
် ာတင်လမ
ူ ြိုေး၊ ဇာတ၊ ကိုေးကယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူေးဌာနန္တရ၊ အဆင်အ
့် တန်ေး၊
ယဉ်ဘက ေးမှု၊အမ ြိုေးသာေး၊ အမ ြိုေးသမီေးတက
ို့် ို အဘ ကာင်ေးပပြို၍ ခပွဲ ခာေးဘဆာင်ရွကပ် ခင်ေးမပပြိုရ။

st

၆၆။ သက်ဆိုင်ရာပမြိုွဲ့နယ်ရတ
ွဲ ပ်ဖွဲွဲ့မှ ေးသည် ဤဥပဘေပါပပစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို တရာေးစွဲဆိုန္င
ို ်ဘရေးအတက်

Sy

တိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ် စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့၏ ကကြိုတင်ခင့််ပပြိုခ က်ရရှရန် သက်ဆိုင်ရာပမြိုွဲ့နယ်စီမံ ခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲ့ွဲ ၏

n

ဘထာက်ခခ
ံ က်ပဖင့်် ခရင
ို ်စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သတ
ို့် င်ပပရမည်။

at
io

၆၇။ သက်ဆင
ို ်ရာခရိုင်စီမံခန့်ခ
် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့ သမ
ို့် ဟိုတ် ပမြိုွဲ့နယ်စမ
ီ ံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သည် နည်ေးဥပဘေ ၆၆အရ တင်ပပ ခ က်ကို စစစ်ပပီေး

rm

တရာေးစွဲဆိုရန် ကကြိုတင်ခင့််ပပြိုခ က် ထိုတဘ
် ပေးသင့််မဘပေးသင့်် သဘဘာထာေးမှတ်ခ က်ပဖင့််
သက်ဆိုင်ရာတိုင်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ်သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာ စီမံခန့်ခ
် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့သတ
ို့် င်ပပရ မည်။

In
fo

၆၈။ သက်ဆိုင်ရာတင
ို ်ေးဘေသကကီေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပပည်နယ် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န်ခ
့် မ
ွဲ ှုအဖွဲွဲ့ သည်-

La

ပပြိုန္ိုင်သည်။

w

(က) နည်ေးဥပဘေ ၆၇ အရ တင်ပပခ က်ကစ
ို စစ်ပပီေး တရာေးစဆ
ွဲ ိုရန်ကကြိုတင်၍ခင်ပ့် ပြိုပခင်ေးသမ
ို့် ဟိုတ် ပငင်ေး ပယ်ပခင်ေး

(ခ) နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) အရခင့််ပပြိုပါကတရာေးစွဲဆိုရန် ကကြိုတင်ခင့််ပပြိုခ က်ထတ
ို ဘ
် ပေးရမည်။

ar

၆၉။ (က) န္င
ို ်ငတ
ံ ကာအကူအညီဘပေးသူမ ာေးန္ှင့်် ပပည်တင်ေးမှ အကူအညီဘပေးသူမ ာေးသည် ဘဘေးသင့််သူ မ ာေးအာေး

nm

ရှာဘဖကယ်ဆယ်ဘရေး၊ ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်ဘရေးန္ှင့်် လှ ေါန်ေးဘရေးတအ
ို့် တက် န္င
ို ်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေးသို့် တင်သင်ေးသည်စ
့် ံခ န်မဘ
ီ သာ

ya

အဘရေးဘပေါ်ကူညီ ဘထာက်ပဘ
ံ့် ရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ ပပန်လည်ထဘ
ူ ထာင်ဘရေးပစစည်ေး မ ာေးကို သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဥ
ွဲ ပဘေအရ

M

အခန်အဘကာက်ဘပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလတ်ခင့််ပပြိုန္င
ို ်ရန် န္ိုင်ငံ တကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရွကဘ
် ရေးအာဏာပိုင်သို့်
တင်ပပန္င
ို ်သည်။
(ခ) န္ိုငင
် တ
ံ ကာန္ှင့်် ဆက်သယ်ဘဆာင်ရက
ွ ်ဘရေး အာဏာပင
ို ်သည်နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်ကို စစစ်ပပီေး
န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေးသို့် တင်သင်ေးသည့််အဘရေးဘပေါ်ကူညဘ
ီ ထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ ပပန်လည်ထူ ဘထာင်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးကို
သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဥ
ွဲ ပဘေအရ အခန်အဘကာက်ဘပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလတ် ခင့််ပပြိုသင့််ဘ ကာင်ေးဘတွဲ့ရှပါက
ထိုသက
ို့် င်ေးလတ်ခင့််ပပြိုန္င
ို ်ရန် ဘထာက်ခခ
ံ က်ပဖင့်် ဘဏ္ဍာဘရေးဝန်ကကီေးဌာန သအ
ို့် ဘ ကာင်ေး ကာေးန္ိုင်သည်။
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(သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆင
ို ်ရာစီမံခန်ခ
့် ွဲမှုနည်ေးဥပဘေမ ာေး)

(ဂ) ဘဏ္ဍာဘရေးဝန်ကကီေးဌာနသည် နည်ေးဥပဘေခွဲ (က) အရတင်ပပသည့််သမ
ို့် ဟိုတ် နည်ေးဥပဘေခွဲ (ခ) အရ
အဘ ကာင်ေး ကာေးသည့်် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ် ကာကယ်ဘစာင်ဘ
့် ရှာက်ဘရေးအတက် ကူညီဘထာက်ပံ့်ရန်အ လင
ို့် ှာ
န္ိုင်ငဘ
ံ တာ်အတင်ေးသတ
ို့် င်သင်ေးသည့်် အဘရေးဘပေါ်ကူညီဘထာက်ပံ့်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေး၊ ပပန်လည်ထူ ဘထာင်ဘရေးပစစည်ေးမ ာေးကို
အခန်အဘကာက်ဘပေးဘဆာင်ပခင်ေးမှ ကင်ေးလတ်ခင့််ပပြိုန္င
ို ်သည်။
၇၀။ ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးကို ထိုတ်ပပန်ပခင်ေးမပပြိုမီ အမ ြိုေးသာေးသဘာဝဘဘေး ကာကယ်ဘစာင်ဘ
့် ရှာက်ဘရေးဗ ဟဘ
ို ကာ်မတီက ၂၀၀၉

LI
S)

ခိုန္စ
ှ ၊် ဇန်နဝါရီလတင် ထိုတ်ပပန်ခ့်သ
ွဲ ည့်် သဘာဝဘဘေးဆိုငရ
် ာ စီမံခန်ခ
့် မ
ွဲ ှုအတက် တည်ပမွဲအမန်န္
့် ှင့််ညန
ွှ ် ကာေးခ က်မ ာေးသည်

em

(M

ဥပဘေန္ှင့််ဤနည်ေးဥပဘေမ ာေးပါပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးန္ှင့်် မဆန်က
့် င် သဘရွွဲ့အတည်ပဖစ်သည်။

(ပံ)ို

ပပည်ဘထာင်စိုဝန်ကကီေး
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လူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင့်် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်ကကီေးဌာန
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