၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်

ြတိပြုစရာ ြဘာဝဘဘးအန္တရာယ်
အကျဉ်းချုြ်
ကမ္ဘာဘြါ်တွင် ြဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ြျက်စီးမှုဘသကာင့် အြူချိန်ပမင့်တက်ပခင်း၊ ဘရကကီးဘရလျှံပခင်း၊
အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာြွန်းပခင်း အြါအဝင် ြုံမှန်မဟုတ်ဘြာ ဆိုးရွားြည့် ရာြီဥတုဘပြာင်းလဲမှု
ပြစ်စဉ်များကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ြိုမို ပြစ်ဘြါ်လျက်ရှိြည်။
ဘရဘပမြဘာဝနှင့် ရာြီဥတုအဘနအထားအရ မီးဘဘး၊ ဘရဘဘး၊ ဘလဘဘး၊ ငလျင်ဘဘး၊
ဘပမပြိုဘဘး၊ မိုးဘခါင်ဘရရှားဘဘး၊ မိုးကကိုးဘဘး စြည့်ဘဘးအန္တရာယ်များ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပြစ်ြွားဘလ့
ရှိြည်။ ထိုြဘာဝဘဘးအန္တရာယ်များအနက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြစ်ြွားခဲ့ဘြာ နာဂစ်မုန်တင
ို ်းတွင်
လူဘြါင်းများစွာ ဘြဘသကဘြျာက်ဆုံးခဲ့ရပြီး လူြန်းနှင့်ချီ၍ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ပြစ်ခဲ့ရြါြည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
ဧပြီလနှင့် ဘမလအတွင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ဘြာ မာရြာမုန်တိုင်းနှင့် မိုရာမုန်တိုင်းတို ့ဘသကာင့် လူဘနအိမ်ဘပခ
များစွာြျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရဘြာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးြားြဘာဝဘဘးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာစီမံခန် ့ခွဲမှု
ဘကာ်မတီမှ

ဦးဘဆာင်၍

ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ

ပြုလုြ်နိုင်ခဲ့ဘြာဘသကာင့်

လူဘြဘြျာက်မှုနှင့်

ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု နည်းြါးြွားခဲ့ြည်။ ပမန်မာနိုင်ငံြည် ြဘာဝဘဘးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုးအနက်မှ
ဘရကကီးပခင်းနှင့် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကို အများဆုံး ခံစားရြည်။
အာဆီယံအြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံအချိုတွ
့ င် ြဘာဝဘဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဘရးအတွက် ြဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းြိမ်းဘရး ဥြဘေများ၊ စွမ်းအင်ပမှင့်တင်ဘရးဘဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ြဘာဝဘဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်
တားဆီးဘရးဘကာ်မတီကို ြွဲ ့စည်း၍ ဘဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါြည်။

ြုဘတြနစာတမ်းတို အမှတ် (၃၈)

မာတိကာ
အခန်း

အဘသကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

-

နိေါန်း

၁

၁

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပြစ်ြွားဘလ့ရှိဘြာ ြဘာဝဘဘးအန္တရာယ်များ

၁

၂

ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် မုန်တိုင်းဘဘးအန္တရာယ်

၂

၃

နိုင်ငံဘတာ်အစိုးရ၏ ဘဆာင်ရွက်ချက်များ

၆

၄

အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ြဘာဝဘဘးအန္တရာယ်

၉

-

နိဂုံး

၁၃

သတိပြုစရာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်
နိဒါနအ
၁။

ဆိုငကလုနအမုနတိုငအသည ကမ္ဘာဘြါ်တွင နဆိုအရွာအဆုံအ မုနတိုငအနမျိုအနစာအမျာအထဲ၌ ြါဝငြါသည။

မုန တိုင အကျဘရာက ချိန တွင နလွန ကကီအမာအသည ့ လှိုင အရိုက ခတ မှုမျာအ္ှင ့ နလွန ပြင အထန သည ့
ဘလတိုက ခတ မှုမျာအ ပြစ ဘြါ်လာဘစသည။ တစ ခါတစ ရံ တစ နာရီတွင ကီလိုမီတာ (၃၀၀) နထိ
ဘလတိုကခတပခငအမျိုအ ပြစဘြါ်သည။ ္ှစစဉ နာရှတိုကနဘရှ ဘတာင
့
ြိုငအ္ှင့ နာရှတိုကဘတာငြိုငအ
တို ့မှာ ဆိုငကလုနအမုနတိုငအ ၃၀ ဘကျာခန ့ ပြစဘလ့ရှိသည။ နီဘကွတာနနီအတဝိုကတွင တိုကခတသည့
ဘလမျာအ ြူဘ္ွအဘနသည့ ြငလ်ပြငကို ပြတသနအတိုကခတလာသည့နခါ ြငလ်မှ နြူရှိန္ှင့
ဘရခိုအဘရဘငွ မျာအနာအ
့
စုြ်ူလိုကပြီအ ဘလတိုကခတမှုပြငအထနသည့ ဆိုငကလုနအမုနတိုငအမျာအ ပြစဘြါ်
လာြါသည။

1

နခနအ (၁)
ပမနမာ္ိုငငံတွင ပြစြွာအဘလ့ရှိဘသာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအ
၂။

ပမနမာ္ိုငငံ၏ ဘရဘပမသဘာဝ္ှင့ ရာသီဥတုနဘနနထာအနရ ဘနာကြါသဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအ

ပြစြွာအဘလ့ရှိြါသည(က)

မီအဘဘအန္တရရာ်။ ဘနရာန္ှံ ့ပြစ္ိုငဘပခရှိြါသည။

( ခ ) ဘရကကီအဘရလျှံမှုန္တရရာ်။

ကရငပြညန်၊

ြဲခူအတိင
ု အဘဒသကကီအ၊

မ္တရဘလအတိုငအ

ဘဒသကကီအ၊ ဧရာဝတီတိုငအဘဒသကကီအတို ့တွင ္ှစစဉ ဘရလွှမအမိုအဘလ့ရှိြါသည။ နထူအနာအပြင့
ဧရာဝတီ၊ ချငအတွငအ၊ စစဘတာငအ၊ သံလွင၊ ဘရွှကျငပမစဘ ကာငအတဘလျှာကရှိ ပမို ့/ရွာ
မျာအတွင နမျာအဆုံအပြစြါသည။
(ဂ)

ဘလမုနတိင
ု အန္တရရာ်။ တနသသာရီတိုငအဘဒသကကီအ၊ မွနပြညန်၊ ရခိုငပြညန်၊
ရနကုနတိုငအဘဒသကကီအ္ှင့ ဧရာဝတီတိုငအဘဒသကကီအတို ့တွင နမျာအဆုံအပြစြါသည။

(ဃ)

ငလျငန္တရရာ်။ ္ိုငငံတစဝနအလုံအတွင ပြစြွာအ္ိုငပြီအ ဘနပြညဘတာ၊ ြဲခူအတိုငအ
ဘဒသကကီအ၊ စစကိုငအတိုငအဘဒသကကီအ၊ မ္တရဘလအတိုငအဘဒသကကီအ္ှင့ ရှမအပြညန်တို ့သည
ပမနမာ္ိုငငံတွင ငလျငဘဘအန္တရရာ် ကျဘရာက္ိုငဘပခမျာအဘသာ ဘဒသမျာအ ပြစြါသည။

1

သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဘာသာရြ၊ လူမှုဝနထမအ၊ က်ဆ်ဘရအ္ှင့ ပြနလညဘနရာချထာအဘရအဝနကကီအဌာန၊

က်ဆ်ဘရအ္ှင့ ပြနလညဘနရာချထာအဘရအ ဦအစီအဌာန၊ စာ- ၃။

2
( င ) ဆူနာမီန္တရရာ်။ ကမအရိုအတနအဘဒသမျာအပြစသည့ ရခိုငပြညန်၊ ဧရာဝတီတိုငအ
ဘဒသကကီအ၊ ရနကုနတိုငအဘဒသကကီအ၊ တနသသာရီတိုငအဘဒသကကီအ္ှင့ မွနပြညန်တို ့တွင
ပြစြွာအ ္ိုငြါသည။
( စ ) မိုအဘခါငဘရရှာအြါအမှုန္တရရာ်။ ပမနမာ္ိုငငံနလ်ြိုငအဘဒသမျာအပြစဘသာ စစကိုငအတိုငအ
ဘဒသကကီအ၊ မဘကွအတိင
ု အဘဒသကကီအ္ှင့ မ္တရဘလအတိုငအဘဒသကကီအတို ့တွင ပြစြွာအ္ိုင
ြါသည။
(ဆ)

ဘပမပြိုန္တရရာ်။

ဘတာငဘြါ်ဘဒသမျာအပြစဘသာ

ကချငပြညန်၊

ချငအပြညန်၊

ရှမအပြညန်၊ ရခိုငပြညန်္ှင့ တနသသာရီတိုငအဘဒသကကီအတို ့တွင နမျာအဆုံအ ပြစြွာအ
္ိုငြါသည။
( ဇ ) မိုအကကိုအြစန္တရရာ်။ ြဲခူအတိင
ု အဘဒသကကီအတွငနပြစမျာအပြီအ စစကိုငအတိုငအဘဒသကကီအ၊
ရခိုငပြညန်္ှင့ ဧရာဝတီတုင
ိ အဘဒသကကီအတို ့တွငလညအ ပြစြွာအြါသည။
၃။

2

ထိုသဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအနနက ၂၀၀၈ ခု္ှစတွင ပြစြွာအခဲ့ဘသာ နာဂစမုနတိင
ု အတွင

လူဘြါငအမျာအစွာ ဘသဘ ကြျကစီအခဲ့ရပြီအ လူသနအ္ှင့ချီ၍ နိုအမဲ့နိမမဲ့ ပြစခဲ့ရြါသည။ ၂၀၁၀ ခု္ှစ ရခိုင
ပြညန်တွငပြစဘြါ်ခဲ့ဘသာ ဘရကကီအမှုဘဘအတွငလညအ လူဘြါငအ ၆၈ ဘ်ာက ဘသဆုံအခဲ့ပြီအ လူ
၂၉၀၀ ဘကျာ နိုအမဲ့နိမမဲ့ ပြစခဲ့ရသည။ စိုကြျိုအဘပမ နဘပမာကနမျာအလညအ ြျကစီအခဲ့ရသည။ ၂၀၁၁ ခု္ှစ၊
မတလတွင ရှမအပြညန်၌ လှုြခတခဲ့ဘသာ ရစချကတာစဘကအ ၆.၈ နဆင့ရှိ ဘပမငလျငသည လူဘြါငအ
၇၀ ဘကျာ ဘသဆုံအဘစခဲ့ပြီအ ၁၂၅ ဦအခန ့ ထိခိုကဒဏရာ ရရှိခဲ့သည့ နပြင လူဘြါငအ ၃၀၀၀ ခန ့ နိုအနိမမဲ့
3

ပြစခဲ့ရသည။ ်ခု ၂၀၁၇ ခု္ှစ၊ ဧပြီလ ၁၆ ရကဘန ့တွင မာရသာနမညရှိ မုနတိုငအသည ပမနမာ္ိုငငံ
စစဘတွပမို ္ှ့ င့ သံတွဲပမို ့ န ကာအမှ ဘန၍ တစနာရီမိုင ၅၀ ္ှုနအပြင့ ကုနအတွငအြိုငအသို ့ ဝငဘရာကခဲ့သည။
နခနအ( ၂)
ပမနမာ္ိုငငံ္ှင့ မုနတိင
ု အဘဘအန္တရရာ်
၄။

ဘဂသလာအြငလ်ဘနာတွင မုနတိုငအမျာအသည ဧပြီလ၊ ဘမလ၊ ဘနာကတိုဘာလ္ှင့ ္ိုဝငဘာလ

မျာအတွင ပြစဘြါ်ဘလ့ရှိြါသည။ မုတသုံဘလ ရာသီကာလနတွငအ ဘဂသလာအြငလ်ဘနာ ဘပမာကြိုငအတွင
မုတသုံမုနတိုငအင်မျာအ ပြစဘြါ်တတြါသည။ မိုအကကိုရာသီ္ှင့
2

မိုအလွနရာသီမျာအတွငပြစဘသာ

သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဘာသာရြ၊ လူမှုဝနထမအ၊ က်ဆ်ဘရအ္ှင့ ပြနလညဘနရာချထာအဘရအဝနကကီအဌာန၊

က်ဆ်ဘရအ္ှင့ ပြနလညဘနရာချထာအဘရအ ဦအစီအဌာန၊ စာ- ၃။
3

Natural Disasters in Myanmar, 15 Sep 2015, http://yangonlife.com.mm/en/article/natural-disasters-

myanmar-0(viewed-12-6-2017)

3
မုနတိုငအမျာအသည

နြျကစွမအနာအမျာအ၍

ြျကစီအဆုံအရှုံအမှု

မျာအစွာပြစဘစြါသည။ နမျာအဆုံအ

ဘလတိုက္ှုနအ တစနာရီမိုင (၁၂၀) မှ (၁၃၀) နထိ ရှိြါသည။ ပြတဘကျာသည့ မုနတိုငအ၏ နငနာအ္ှင့
နရွ်နစာအဘြါ်တွင နဓိက မူတညြါသည။ မိုအဘလဝသ္ှင့ဇလဘေဒညွှန ကာအမှုဦအစီအဌာနမှ မုနတိုငအ
နငနာအ နဘပခနဘနမျာအကို ထည့သွငအ ထုတပြနဘြအြါသည။ နာအဘကာငအဘသာ မုနတိုငအပြစြါက
ဘလတိုက္ှုနအ ြိုမိုပြငအထနမည၊ မိုအကကီအမည၊ မုနတိုငအဒီဘရတကဘရာကမှု ြိုပမင့မညပြစြါသည။
ရခိုငကမအရိုအတနအ္ှင့ ပမစဝကျွနအဘြါ်ဘဒသမျာအသည မုနတိုငအဘဘအန္တရရာ်ရှိဘသာ ဘဒသမျာအပြစပြီအ
ချငအပြညန်၊ ရှမအပြညန်၊ မဘကွအတိင
ု အ၊ မ္တရဘလအတိုငအ၊ စစကိုငအတိုငအတို ့သည မုနတိုငအမျာအ
ပြတဘကျာ ဘရွ လျာအမှု
့
ဘ ကာင့ ဘဒသနလိုကမိုအကကီအပခငအ၊ လျှြတစပြက ဘရကကီအပခငအ္ှင့ ဘလပြငအ
တိုကခတမှုမျာအ ကုံဘတွ ့္ိုငြါသည။
၅။

4

လွနခဲ့ဘသာ္ှစဘြါငအ (၁၀၀) နတွငအ နဘထာကနထာအမျာအနရ ဧပြီလ၊ ဘမလ္ှင့ ဘနာကတိုဘာလမှ

ဒီဇငဘာလနထိကို ဆိုငကလုနအမုနတိုငအ ရာသီနပြစ သတမှတထာအြါသည။ လွနခဲ့ဘသာ ္ှစဘြါငအ
(၄၀) နတွငအ ပမနမာ္ိုငငံ၌ ပြငအထနဘသာ ဆိုငကလုနအ မုနတိုငအ (၈) ကကိမ ဝငဘရာကခဲ့ြါသည။
၎ငအတို ့မှာ ၁၉၆၈ (စစဘတွမုနတိုငအ)၊ ၁၉၇၅ (ြုသိမ မုနတိုငအ)၊ ၁၉၈၂ (ဂွမုနတိုငအ)၊ ၁၉၉၄ (ဘမာငဘတာ
မုနတိုငအ)၊ ၂၀၀၆ (မာလာမုနတိုငအ)၊ ၂၀၀၇ (နကကရှမုနတိုငအ)၊ ၂၀၀၈ (နာဂစမုနတိုငအ) ္ှင့ ၂၀၁၀
(ဂီရိမုနတိုငအ) တို ့ ပြစ ကြါသည။ စစဘတွမုနတိုငအဘ ကာင့ လူဦအဘရ (၁၀၃၇) ဦအ ဘသဆုံအပြီအ ြုသိမ
မုနတိုငအဘ ကာင့ လူဦအဘရ (၃၀၄) ဦအ ဘသဆုံအခဲ့ရသည။ ၂၀၀၈ ခု္ှစ၊ ဘမလတွင တိုကခတခဲ့ဘသာ
နာဂစမုနတိုငအနတွငအ လူဘြါငအ (၈၄၅၃၇) ဦအ ဘသဆုံအခဲ့ပြီအ (၅၃၈၄၆) ဦအ ဘြျာကဆုံအခဲ့ကာ လူဦအဘရ
(၂.၄) သနအကို ထိခိုကဘစခဲ့သပြင့ ပမနမာ့သမိုငအတွင နပြငအထနဆုံအ နဆိုအရွာအဆုံအ သဘာဝဘဘအ ပြစြါသည။
တနြိုအနာအပြင့ ပမနမာကျြဘငွ

(၁၁.၇) ထရီလီ်ံတနြိုအခန ့ ြျကစီအဆုံအရှုံအခဲ့ြါသည။ ၂၀၁၀ ခု္ှစ၊
5

ဘနာကတိုဘာလတွင တိုကခတခဲ့ဘသာ ဂီရိမုနတိုငအဘ ကာင့ လူ (၅၈) ဦအ ဘသဆုံအခဲ့ြါသည။ ၂၀၁၇ ခု္ှစ၊
ဧပြီလတွင တိုကခတခဲ့ဘသာ မာရသာမုနတိုငအ္ှင့ ဘမလနတွငအ တိုကခတခဲ့ဘသာ မိုရာမုနတိုငအ
တို ့ဘ ကာင့ လူဘနနိမဘပခမျာအစွာ ြျကစီအဆုံအရှုံအခဲ့ရဘသာလညအ ပမနမာ္ိုငငံ နမျိုအသာအသဘာဝဘဘအ
န္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဘကာမတီမှ ဦအဘဆာင၍ ကကိုတငပြငဆငမှုမျာအ ပြုလုြ္ိုငခဲ့ဘသာဘ ကာင့
လူဘသဘြျာကမှု္ှင့ ထိခိုကဆုံအရှုံအမှု နညအြါအသွာအခဲ့သည။

4
5
6

6

http://www.dmh.gov.mm/my/content/မုနတိုငအမျာအ(viewed-12-6-2017)
ပမနမာ္ိုငငံသဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဘလျာ့ြါအဘရအလုြငနအစီမံချက၊၂၀၁၂၊စာ-၂။
http://www.dmh.gov.mm/my/content/(viewed-12-6-2017)

4

နာဂစ

မိုရာ

5
မုနတိုငအနဆင့သတမှတပခငအ
၆။

မုနတိုငအနဆင့မျာအကို ဘနာကြါနတိုငအသတမှတဘလ့ရှိသည(က)

တစနာရီဘလတိုက္ှုနအ (၃၂) မိုငဘနာက- ဘလြိနာအနညအရြဝနအ

( ခ ) တစနာရီဘလတိုက္ှုနအ (၃၂) မိုင မှ (၃၈) မိုင - မုနတိုငအင်
( ဂ ) တစနာရီဘလတိုက္ှုနအ (၃၉) မိုင မှ (၅၄) မိုင - ဆိုငကလုနအမုနတိုငအ
(ဃ)

တစနာရီဘလတိုက္ှုနအ (၅၅) မိုင မှ (၇၂) မိုင - ဆိုငကလုနအမုနတိုငအကကီအ

( င ) တစနာရီဘလတိုက္ှုနအ (၇၃) မိုင္ှင့နထက- နလွနနာအဘကာငအဘသာ ဆိုငကလုနအ
မုနတိုငအကကီအ

7

နဘရအဘြါ်နဘပခနဘနသတမှတပခငအ
၇။

နဘရအဘြါ်နဘပခနဘနမျာအကို ဘနာကြါနတိုငအသတမှတဘလ့ရှိသည(က)

နဝါဘရာငနဘရအဘြါ်နဘပခနဘန
ဘဂသလာအြင လ် ဘနာ ္ှင့ ကြ္ပလီြင လ် ပြင တို ့တွင နြူြိုင အမုန တိုင အ စတင
ပြစဘြါ်သည့ နချိနနခါကို နဝါဘရာငနဘပခနဘနဟု သတမှတသည။

( ခ ) လိဘမ္မောဘရာငနဘရအဘြါ်နဘပခနဘန
ဘဂသလာအြင လ် ဘနာ ္ှင့ ကြ္ပလီြင လ် ပြင တို ့တွင နြူြိုင အမုန တိုင အ စတင
ပြစဘြါ်သည့ဘနာက ပမနမာ့ကမအရိုအတနအဘဒသသို ့ ဦအတညဘရွ လျာအလာမည့
့
နချိန
နခါကို လိဘမ္မော ဘရာင နဘပခနဘနဟု သတ မှတ သည ။ ထိုနဘပခနဘနတွင ပမနမာ့
နသံမှ တစနာရီလျှင (၃) ကကိမ မှ (၄) ကကိမခနနထိ
့
ပမနမာ့ရုြပမငသံ ကာအ၊ MRTV4 ္ှင့
ပမဝတီရုြပမငသံ ကာအတို ့မှ နချိန္ှင့ တစဘပြအညီ စာတနအထိုအ၍ ကာအပြတ နစီနစဉပြင့
မ ကာခဏ ထုတလွှင့ဘြအရမည။
( ဂ ) နနီဘရာငနဘရအဘြါ်နဘပခနဘန
မုနတိုငအပမနမာ့ကမအရိုအတနအဆီသို ့ ဦအတညဘရွ ့လျာအလာပြီအ ပမနမာ့ကမအရိုအတနအသို ့
မပြတဘကျာမီ (၁၂) နာရီနလိုကို နနီဘရာငနဘရအဘြါ်နဘပခနဘနဟု သတမှတသည။
(ဃ)

နညိုဘရာငနဘရအဘြါ်နဘပခနဘန
ပမနမာ့ကမအရိုအတနအဘဒသမျာအသို ့ မုနတိုငအပြတဘကျာဝငဘရာကချိနနာအ နညိုဘရာင
နဘရအဘြါ်နဘပခနဘနဟု သတမှတသည။

7

http://www.dmh.gov.mm/my/content/(viewed-12-6-2017)

6
( င ) နစိမအဘရာငနဘပခနဘန
မုနတိုငအနာအဘြျာ့၍ မုနတိုငအန္တရရာ် ကငအရှငအသွာအချိနကို နစိမအဘရာင နဘပခနဘနဟု
8

သတမှတသည။

နခနအ (၃)
္ိုငငံဘတာနစိုအရ၏ ဘဆာငရွကချကမျာအ
၈။ ပမနမာ္ိုငငံသည သဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအ၏ ရိုကခတမှုကို ခံ္ိုငရညရှိဘစရန္ှင့ သဘာဝ
ဘဘအန္တရရာ်မျာအ ကျဘရာကခဲ့လျှငလညအ နချိနတိုနတွငအ ပြနလညထူဘထာင္ိုငဘစရနလညအဘကာငအ၊
ပမနမာ္ိုငငံ သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ဘလျာ့ြါအဘရအလုြငနအ စီမံချကကို တစကမ္ဘာလုံအဆိုငရာ သဘဘာ
တူညီချကပြစသည့ ်ိုဂိုမူဘဘာငလုြငနအစဉမျာအ ( Hyogo Framework for Action-HFA) ္ှင့
သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှု္ှင့ နဘရအဘြါ် တုပြန
ံ ့ ဘရအဆိုငရာ နာဆီ်ံ သဘဘာတူညီချက
နရ ဘဆာငရွကရနမျာအကို နဘကာငနထညဘြာရနလညအဘကာငအ၊ ကာလတို/ကာလရှညလုြငနအ စီမံကိနအ
မျာအကို စုစညအဘြာပြ္ိုငရန “ ပမနမာ္ိုငငံ သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ဘလျာ့ြါအဘရအလုြငနအစီမံချက”ကို
9

ြူအဘြါငအြါဝင ဘဆွအဘ္ွအမှု နညအလမအပြင့ ဘရအဆွဲတငပြထာအြါသည။
၉။

ထိုစီမံချကတွင (က)

မူဝါဒ၊ နြွဲ ့နစညအဆိုငရာစီမံထာအရှိမှုမျာအ္ှင့ နြွဲ ့နစညအဆိုငရာ ဘရှ ဆက
့
ဘဆာငရွကဘရအ။

( ခ ) ကျဘရာက္ိုငဘသာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်၊ ထိခိုကခံရ္ိုငမှု္ှင့ ဆုံအရှုံအ္ိုငမှု ဆနအစစ
နကဲပြတဘရအ။
( ဂ ) သဘာဝဘဘအန္တရရာ်နမျိုအနမျိုအနတွက ကကိုတငသတိဘြအပခငအစနစမျာအ ထူဘထာင
ဘဆာငရွကဘရအ။
(ဃ)

နမျိုအသာအနဆင့၊ တိုငအဘဒသကကီအ/ပြညန်၊ ခရိုင္ှင့ ပမို ့န်နဆင့မျာအတွင သဘာဝ
ဘဘအန္တရရာ်နတွက ကကိုတငပြငဆငဘရအ္ှင့ တုံပြန
့ ဘဆာငရွကဘရအ။

( င ) ြွံ ့ပြိုအတိုအတကဘရအလုြငနအစဉမျာအတွင သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ဘလျာ့ြါအဘရအ နစီနစဉ
လုြငနအမျာအ တစြါတညအ ထည့သွငအဘဆာငရွကဘရအ။
( စ ) ရြရွာနဘပခပြု သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ကကိုတငပြငဆငဘရအ္ှင့ ဆုံအရှုံအ္ိုငဘပခဘလျာ့ြါအဘရအ။
8

http://www.dmh.gov.mm/my/content/(viewed-12-6-2017)

9

ပမနမာ္ိုငငံသဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဘလျာ့ြါအဘရအလုြငနအစီမံချက၊၂၀၁၂၊စာ-၁၃။

7
(ဆ)

သဘာဝဘဘအန္တရရာ်္ှင့ ြတသက၍ ပြညသူလူထုနာအ နသိြညာဘြအဘရအ၊ ဘလ့ကျင့
10

သငတနအဘြအဘရအ စသည့ ကဏ္ဍ (၇) ရြ ြါဝငြါသည။
ဘကစုံသဘာဝဘဘအကကိုတငသတိဘြအစနစထူဘထာငပခငအ
၁၀။

မုနတိုငအတိုကခတပခငအ၊ ဘရကကီအပခငအ၊ ဘပမငလျငလှုြပခငအ၊ မုနတိုငအဒီဘရ ဝငဘရာကပခငအ၊

ဆူနာမီလှိုငအ ဝငဘရာကပခငအ စသည့ သဘာဝဘဘအမျာအ ကကိုတင သတိဘြအ ခနမှ့ နအချကမျာအကို
နချိနမီထုတပြန ဘြအ္ိုငရနနတွက ဘကစုံ သဘာဝဘဘအကကိုတငသတိဘြအေဟိုဌာနကို ဘနပြညဘတာတွင
ထူဘထာငထာအရှိြါသည။ နဆိုြါ ေဟိုဌာနတွင တာဝနကျဝနထမအနြွဲ ့မျာအ ြွဲ ့စညအတာဝနဘြအလျက
၂၄ နာရီ နချိနပြည့ လုြငနအမျာအ ဘဆာငရွက ကရြါသည။ တာဝနကျဝနထမအမျာအသည ပြစဘြါ်သည့
သဘာဝဘဘအမျာအ နတွက ညွှန ကာအဘရအမှူအချုြထံ ချကပခငအ နစီရငခံတငပြ၍ ဝနကကီအဌာန၊ နထက
နာဏာြိုငနြွဲ ့နစညအမျာအသို ့ နချိန္ှင့တစဘပြအညီ နစီရငခံတငပြပခငအ၊ သကဆိုငရာ ဌာန/ လုြငနအမျာအ၊
ဘဒသဆိုငရာ နာဏာြိုငနြွဲ ့နစညအမျာအ၊ ပမနမာ့နသံ/ ရုြပမငသံ ကာအတို ့သို ့ နချိနမီဘြအြို ့ ဘရာကရှိဘရအကို
11

ဘဆာငရွက ကရြါသည။
၁၁။

မိုအဘလဝသ္ှင့ ဇလဘေဒညွှန ကာအမှုဦအစီအဌာနသည နမျိုအသာအသဘာဝဘဘအကာကွ်ဘစာင့ဘရှာကဘရအ

ဘကာမတီ၏ လမအညွှနမှုကို ခံ်ူလျက ြို ့ဘဆာငဘရအဝနကကီအဌာန၏ ကကီအ ကြမှုပြင့ ပမနမာ္ိုငငံတွင
ပြစြွာအဘလ့ရှိဘသာ

သဘာဝဘဘအနမျိုအမျိုအတို ့နတွက

ကကိုတငသတိဘြအချကမျာအ၊

ခနမှ့ နအချက/

12

နဘပခနဘနသတငအမျာအကို နချိန္ှင့တစဘပြအညီ ထုတပြနဘြအလျကရှိြါသည။
၁၂။

ပမနမာ္ိုငငံ၏ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာစီမံခန ့ခွဲမှုဥြဘဒကို ၂၀၁၃ ခု္ှစ၊ ဇူလိုငလ ၃၁ ရက

ဘန ့တွင ပြညဘထာငစုလွှတဘတာမှ ပြဋ္ဌာနအခဲ့ြါသည။ ထိုဥြဘဒ၏ ြုဒမ ၄ တွင

ဒုတိ်သမ္မေတ

တစဦအဦအက ဥက္က ဋ္ဌနပြစ ဘဆာငရွကပြီအ သင့ဘတာဘသာြုဂ္ဂိုလမျာအ ြါဝငသည့ နမျိုအသာအ သဘာဝ
13

ဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဘကာမတီကို ြွဲ ့စညအရမညဟု ပြဋ္ဌာနအထာအြါသည။
၁၃။

ထို ့ဘ ကာင့ ္ိုငငံဘတာနတွငအ နချိနကာလနဘလျာကပြစဘြါ်လာ္ိုငသည့ သဘာဝဘဘအ

န္တရရာ်မျာအကို ကကိုတငတွကဆပြီအ ကာကွ်ဘစာင့ဘရှာကဘရအနစီနမံမျာအ စနစတကျ ပြုလုြထာအ္ိုငဘရအ
နတွကလညအဘကာငအ၊ သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ကျဘရာကလာသည့ နဘပခနဘနတွင က်ဆ်ဘရအ္ှင့
ဘထာကြံ့ကူညီဘရအလုြငနအမျာအကို လျှင ပမန သွ က လက စွာ ္ှ င ့ ထိ ဘရာက စွ ာ ဘဆာငရွကဘြအ္ိုငဘရအ

10
11

ပမနမာ္ိုငငံသဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဘလျာ့ြါအဘရအလုြငနအစီမံချက၊၂၀၁၂၊စာ-၁၃။

http://www.dmh.gov.mm/my/content(viewed-12-6-2017)

12
13

Ibid
သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဥြဘဒ၊ ၂၀၁၃ ခု္ှစ၊ ပြညဘထာငစုလွှတဘတာ ဥြဘဒနမှတ(၂၁)၊ ၃၁-၇- ၂၀၁၃။

8
နတွကလညအဘကာငအ “နမျိုအသာအသဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဘကာမတီကို ပြညဘထာငစု
14

နစိုအရနြွဲ ့ရုံအ၏ ၃၁-၅-၂၀၁၆ ရကစွဲြါ နမိန ့ဘ ကာပငာစာနမှတ (၃၀/၂၀၁၆) ပြင့ ြွဲ ့စညအခဲ့ြါသည။
၁၄။

နမျိုအသာအသဘာဝဘဘအန္တရရာ် ဆိုင ရာ စီမံခန ့ခွဲမှုဘကာ မတီ၏ ဘနာက တွင ဘနာကြါ

လုြငနအဘကာမတီ (၁၂) ခု ြွဲ ့စညအထာအရှိြါသည(က)

နမျိုအသာအ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှု လုြငနအဘကာမတီ။

( ခ ) ္ိုငငံတကာဆကဆံဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။
( ဂ ) ဘဏ္ဍာဘငွရှာဘြွဘရအ္ှင့ ရနြုံဘငွထိနအသိမအဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။
(ဃ)

ရှာဘြွက်ဆ်ဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။

( င ) လုံပခုံဘရအလုြငနအဘကာမတီ။
( စ ) ြို ့ဘဆာငဆကသွ်ဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။
(ဆ)

သတငအ္ှင့ ပြန ကာအဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။

(ဇ)

ပြနလညထူဘထာငဘရအ္ှင့ ပြနလညတညဘဆာကဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။

( ဈ ) ကျနအမာဘရအဘစာင့ဘရှာကမှုဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲမှု လုြငနအဘကာမတီ။
(ည)

ကနဦအ လိုနြ ချက စစ တမ အဘကာက ်ူဘရအ၊ ြျက စီအဆုံအရှုံအမှု နတည ပြုဘရအ္ှင ့
လိုနြချကမျာအ ဆနအစစဘြာထုတဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။

( ဋ ) နသကဘမွအဝမအဘကျာငအလုြငနအမျာအ ပြနလညထူဘထာငဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။
15

( ဌ ) သဘာဝြတဝနအကျငထိနအသိမအဘရအ လုြငနအဘကာမတီ။
၁၅။

၂၀၁၇ ခု္ှစ၊ ဇွနလ ၅ ရကဘန ့တွင ကျငအြခဲ့ဘသာ ကမ္ဘာ့ြတဝနအကျငထိနအသိမအဘရအဘန ့

နခမအနနာအတွင ္ိုငငံဘတာသမ္မေတမှ“်ဘန ့မိမိတို ့ခံစာအဘနရသည့ နကကီအမာအဆုံအစိနဘခါ်မှုကကီအတစခုမှာ

ရာသီဥတု ဘပြာငအလဲမှုပြစစဉ၏

ပခိမအဘပခာကမှုြငပြစဘ ကာငအ၊

ရာသီဥတု

ပမနမာ္ိုငငံသည

ကမ္ဘာဘြါ်တွင

ဘပြာငအလဲမှုဒဏကို

နမျာအဆုံအ ခံဘန ရသည့ ္ိုငငံမျာအနနက တစ္ိုငငံပြစဘ ကာငအ၊ ရာသီဥတု ဘပြာငအလဲမှုပြစစဉဘ ကာင့
မ ကာဘသအမီက တစကကိမ တစခါမျှ မ ကုံစြူအ နြူရှိနလွနကဲမှု္ှင့ ဆိုအရွာအသည့ ရာသီဥတုဒဏမျာအကို
ခံစာအခဲ့ရဘ ကာငအ၊ ပြီအခဲ့သည့ သီတငအြတနတွငအမှာ သီရိလကသာ၊ ဘဂသလာအဘဒ့ရှ္ှင့ နိ္္ဒိ်္ိုငငံ
14
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http://www.rrdmyanmar.gov.mm/?page_id=75 (viewed-12-6-2017)
Ibid

9
ဘပမာကြိုငအဘဒသမျာအတွင ြျကစီအမှု နဘပမာကနပမာအပြစဘစခဲ့သည့ မိုရာဆိုငကလုနအ မုနတိုငအသည
ရခိုငပြညန်တွငရှိသည့ ပမို န်
့ နချို ္ှ့ င့ ဘကျအရွာမျာအကို နပြငအနထန ရိုကခတသွာအခဲ့ဘ ကာငအ၊
မိမိတို ့၏ နရြဘဒသနချိုတွ
့ င လွနခဲ့သည ၁၀ ္ှစခန ့က ပြစခဲ့သည့ နဆိုအရွာအဆုံအ သဘာဝဘဘအဒဏ
တစခုပြစသည့ ဆိုငကလုနအနာဂစ ဒဏခံစာအခဲ့ရမှုမျာအကို ်ဘန ့တိုင ကုစာအဘနရဆဲ ပြစဘ ကာငအ၊”
“သို ့ပြစ၍ ရာသီဥတု ဘပြာငအလဲမှုဒဏကို ကာကွ်တုံပြန
့ ္ိုငရန ကာလရှညနမျိုအသာအစီမံချက ချမှတ
နဘကာငနထညဘြာ ဘဆာငရွကရန လိုနြသညကို နသိနမှတပြုထာအသည့နပြင ရာသီဥတု
ဘပြာငအလဲမှု ဆိုငရာ နမျိုအသာအမူဝါဒတစရြကို ထုတပြန္ိုငရနနတွက နြွဲ ့နစညအ နသီအသီအက
ကျွမအကျငြုဂ္ဂိုလမျာအ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ္ှင့ ္ိုငငံတကာြညာရှငမျာအ၊ ဘဒသခံပြညသူမျာအ ြူအဘြါငအြါဝင
ညှိ္ှိုငအဘရအဆွဲလျကရှိဘ ကာငအ၊ ရာသီဥတုဘပြာငအလဲမှုဆိုငရာ နမျိုအသာအမူဝါဒ္ှင့ လုြငနအစီမံချကကို
မ ကာမီကာလနတွငအ ထုတပြနပြီအ နဘကာငနထညဘြာ ဘဆာငရွကသွာအ္ိုငမညဟု ဘမျှာလင့
16

ထာအဘ ကာငအ၊” ဘပြာ ကာအခဲ့ြါသည။

၁၆။

၂၀၁၇ ခု္ှစ၊ ဇွနလ ၁၉ ရကဘန ့တွင ကျငအြသည့ ရာသီဥတုဘပြာငအလဲလာမှု္ှင့ ်ငအသို ့

ဘပြာငအလဲလာမှုနဘြါ်

နာဆီ်ံနြွဲ ့ဝင္ိုငငံမျာအ၏

မူဝါဒဆိုငရာနခနအကဏ္ဍ္ှင့ြတသကသည့

စကာအဝိုငအဘဆွအဘ္ွအြွဲတွင ပမနမာ္ိုငငံမဟာေျူဟာ္ှင့ ္ိုငငံတကာဘလ့လာဘရအနြွဲ ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦအညွန ့ဘမာငရှိနမှ“ရာသီဥတုဘပြာငအလဲမှုဒဏကို

ကမ္ဘာနဲနဝန
့
အ

ရငဆိုငဘန ကရြါဘ ကာငအ၊

နဘရှ ဘတာင
့
နာရှမှာ

နပြငအထနဆုံအခံစာအရတဲ့နထဲတွင ပမနမာ္ိုငငံ ြါဝငသလို ြိလစြိုင၊ ေီ်ကနမ္ိုငငံဘတွလညအ
ြါဝငဘ ကာငအ၊ သကသာဘနာင မညသို ့လုြမလဲ၊ နဘတွ န
့ ကုံဘတွ ြလှ် ကမည၊ နာဆီ်ံ္ိုငငံမျာအ
နဘနပြင့ စိနဘခါ်မှုမျာအကို မညသို ့ဘပြရှငအ ကမလဲဆိုသည့ သဘဘာထာအနပမငမျာအကို ဘဆွအဘ္ွအ ကမှာ
17

ပြစဘ ကာငအ” ဘပြာ ကာအခဲ့သည။

နခနအ (၄)
နာဆီ်ံ္ိုငငံမျာအ္ှင့ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်
၁၇။

နာဆီ်ံဘဒသသည ြစိြိတသမုဒ္ဒရာ္ှင့ နိ္္ဒိ်သမုဒ္ဒရာဟူသည့ သမုဒ္ဒရာကကီအ္ှစခု န ကာအတွင
18

တညရှိဘသာဘ ကာင့ မုနတိုငအ္ှင့ ဆူနာမီန္တရရာ် ကုံဘတွ ္ိ့ ုငမှု နလွနပမင့မာအဘသာ ဘဒသပြစသည။

16
17
18

ပမနမာ့နလငအသတငအစာ(၆.၆.၂၀၁၇)၊ စာ-၃။
ပမနမာ့နလငအသတငအစာ(၂၀.၆.၂၀၁၇)၊ စာ-၅။
www.http://jastip.org/sites/wp-content/uploads/2016/04/3_Babel.pdf(viewed-12-6-2017)

10
နာဆီ်ံဘဒသ၏ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ရှိမှုဆိုငရာ နဘပခပြဇ်ာအ
္ိင
ု ငံ

ငလျင

ဘရကကီအ

ဘပမပြို

မိုအဘခါင
ဘရရှာအမှု

မုနတိုငအ မီအဘတာင

ဘတာမီအ

ဆူနာမီ

ဘရူ္ိုငအ

*

*

*

*

*

*

ကဘမ္ဘာဒီအ်ာအ

*

***

*

**

*

*

နငဒိုနီအရှာအ

***

***

***

**

**

***

**

လာနို

*

***

**

**

**

*

*

မဘလအရှာအ

*

***

**

*

*

**

*

ပမနမာ

**

***

**

**

***

*

*

ြိလစြိုင

***

***

***

**

***

*

*

စကသာြူ

*

**

ထိုငအ

*

***

**

**

**

*

*

ေီ်ကနမ

*

***

**

**

***

*

*

နာဆီ်ံဘဒသ

**

***

**

**

***

**

**

**

***

*

**

တစခုလုံအ
*** -န္တရရာ်ရှိမှု နပမင့ဆုံအ

** -န္တရရာ်ရှိမှု နလ်နလတ

* -န္တရရာ်ရှိမှု နနိမ့ဆုံအ

Source: www.http://jastip.org/sites/wp-content/uploads/2016/04/3_Babel.pdf

၁၈။

နထကဘြာပြြါြုံနရ ပမနမာ္ိုငငံသည သဘာဝဘဘအန္တရရာ် နမျိုအမျိုအနနက ဘရကကီအပခငအ္ှင့

မုနတိုငအန္တရရာ် နပမင့မာအဆုံအပြစြါသည။
နငဒိုနီအရှာအ္ိုငငံ
၁၉။

နငဒိုနီအရှာအ္ိုငငံသည ကျွနအစု္ိုငငံတစ္ိုငငံပြစပြီအ ကျွနအစုဘြါငအ ၁၇၀၀၀ ဘကျာပြင့ ြွဲ ့စညအ

ထာအသည။ ၎ငအ၏ ြထဝီနဘနနထာအနရ ငလျင၊ ဆူနာမီ၊ ဘရကကီအပခငအ္ှင့ မီအဘတာငဘြါကကွဲပခငအ
ဆိုငရာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအ ပြစဘလ့ရှိသည။ ၂၀၁၄ ခု္ှစ UN Report နရ နငဒိုနီအရှာအ
္ိုငငံသည သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ န္တရရာ်နမျာအဆုံအ နဆင့ (၃၈) တွင တညရှိသည။
၂၀၀၄ ခု္ှစ နိ္္ဒိ်သမုဒ္ဒရာ၌ ပြစဘြါ်ခဲ့ဘသာ ငလျင္ှင့ ဆူနာမီဘ ကာင့ နငဒိုနီအရှာအ္ိုငငံတွင

11
လူဘြါငအမျာအစွာ ဘသဘကျထိခိုကခဲ့ပြီအသည့နချိနမှစ၍ ဆူနာမီ ကကိုတင နချကဘြအစနစကို စတင
ကျင့သအုံ ခဲ့ြါသည။ ရာသီဥတုဘပြာငအလဲဘစသည့ မှနလုံနိမနာနိသငကဲ့သို ့ဘသာ ကိစ္စရြမျာအကို
နစိုအရမှ နသိနမှတပြု ဘစာင့ ကည့လာခဲ့ပြီအ ထုတလွှတမှုနညအြါအဘစရန နညအလမအနမျိုအမျိုအပြင့
ကကိုအစာအလာခဲ့ ကသည။

19

ြိလစြိုင္ိုငငံ
၂၀။

ြိလစြိုင္ိုငငံသည

ရာသီဥတုဘပြာငအလဲမှု္ှင့ဆက္ွ်သည့

သဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအ

ပြစြွာအမှုတွင ကမ္ဘာန
့ ္တရရာ်နရှိဆုံအ ္ိုငငံမျာအထဲမှ တစခုြငပြစသည။ ဆငအရဲ္ွမအြါအသူမျာအ
နဘြါ် နဓိက သကဘရာကမှုရှိဘသာလညအ ္ိုငငံတစဝှမအလုံအနတွက စိနဘခါ်မှုမျာအ ရှိဘနြါသည။
ြိလစြိုငနစိုအရနဘနပြင့ သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ဒဏခံ္ိုငဘရအ စွမအနင ပမှင့တငဘဆာငရွကမှုမျာအ
ဘဆာငရွကဘနြါသည။ ၂၀၁၀ ခု္ှစ ြိလစြိုငသဘာဝဘဘအန္တရရာ် ဘလျှာခ
့ ျဘရအ္ှင့ စီမံခန ့ခွဲဘရအ
နကဥြဘဒကို ပြဋ္ဌာနအခဲ့ပြီအ ထိုဥြဘဒနရ ဘဒသနဆင့၊ ခရိုင နဆင့၊ ပမူနီစြ်္ှင့ လူမှုနြွဲ ့နစညအ
နဆင့ဘကာငစီမျာအ ြွဲ ့စညအ၍ သဘာဝဘဘအ န္တရရာ်ဘလျာ့ချဘရအ္ှင့ စီမံခန ့ခွဲဘရအဘကာငစီ၏ လုြြိုငခွင့
20

မျာအကို ခွဲဘဝနြ္ှငအထာအသည။
လာနိုပြညသူသမ္မေ
့ တ္ိုငငံ
၂၁။

လာနိုပြညသူသမ္မေ
့ တ္ိုငငံသည ကုနအတွငအြိတ္ိုငငံတစခုပြစဘသာလညအ မုတသုံ္ှင့ မုနတိုငအ

န္တရရာ်ရှိ နပခာအနာဆီ်ံ္ိုငငံမျာအ္ှင့ ဆကစြလျကရှိသည။ လာနို္ိုငငံနဘနပြင့ ဘရကကီအပခငအ္ှင့
မိုအဘခါငပခငအဟူဘသာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်္ှစခု၏ ဒဏကို နဓိက ခံစာအရဘလ့ရှိသည။ လာနို
ပြညသူ ့သမ္မေတ္ိုငငံ၏ သဘာဝြတဝနအကျင ထိနအသိမအဘရအဥြဘဒတွင သဘာဝဘဘအန္တရရာ်
ကာကွ်ဘရအ္ှင့ြတသတ၍ ္ိုငငံသာအတိုငအတွင တာဝနရှိဘ ကာငအ၊ သဘာဝဘဘအန္တရရာ် တစစုံတစခု
ပြစြွာအသည္ှင့ တစပြိုငနက ဘဒသဆိင
ု ရာ တာဝနရှိသူမျာအကို ချကချငအ နဘ ကာငအ ကာအရမည
ပြစဘ ကာငအ၊ ဘဒသဆိုငရာ တာဝနရှိသူမျာအကလညအ ကာကွ်တုန ့ပြနရန နညအလမအမျာအကို ချမှတ
္ိုငရနနတွက စုစညအလုြကိုင ကရမညပြစဘ ကာငအ ထည့သွငအပြဋ္ဌာနအထာအသည။ ထို ့ပြင သဘာဝ

19

http://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-disaster-management-reference-handbook-2015 (viewed-

14-6-2017)
20

http://currents.plos.org/disasters/article/resilience-and-disaster-trends-in-the-philippines-opportunities-for-

national-and-local-capacity-building/ (viewed-15-6-2017)

12
ဘဘအန္တရရာ်

ကာကွ်တာအဆီအဘရအ

ဘကာမတီကို

ြွဲ ့စညအ၍

ဘနဂျငစီမျာအ၊

နုြချုြဘရအ နြွဲ ့မျာအ္ှင့ ြူအဘြါငအဘဆာငရွကရနကိုလညအ ပြဋ္ဌာနအထာအြါသည။

ဘဒသဆိုငရာ

21

ေီ်ကနမ္ိုငငံ
၂၂။

ေီ်ကနမ္ိုငငံသည သဘာဝဘဘအန္တရရာ် မျာအပြာအဘသာ္ိုငငံပြစပြီအ ္ှစစဉ သဘာဝဘဘအ

န္တရရာ်မျာအ

ပြစြွာအမှုဘ ကာင့

နသကဆုံအရှုံအမှုမျာအ၊

စီအြွာအဘရအကျဆငအမှုမျာအ္ှင့

သဘာဝ

ြတဝနအကျင ်ို်ွငအမှုမျာအ ပြစဘြါ်လျကရှိသည။ တစ္ှစလျှင ရကဘြါငအ ၂၀၀ ခန ့ မိုအရွာသွနအ
ဘလ့ရှိပြီအ ၁၀ရကနတွငအ မိုအဘရချိန ၁၀၀ မီလီမီတာနထိ ပမင့တကဘလ့ ရှိသည။ ဘကျာကတုအံ မျာအ၊
ရွှံ ့္ွံမျာအ္ှင့ ဘပမမျက္ှာသွငပြင နမျိုအမျိုအရှိဘသာ နဘပခနဘန၊ ဘပမမျက္ှာပြငမာဘကျာပခငအ္ှင့
သဘာဝြတဝနအကျင ထိခိုကမှုနာအ ထိနအချုြပခငအမရှိဘသာ စီအြွာအဘရအလုြငနအမျာအ တိုအတကမှု
ပမနဆနလာပခငအတို ့ဘ ကာင့ လွနခဲ့ဘသာ ဆ်စု္ှစ ္ှစခုနတွငအ ဘရကကီအပခငအ၊ ဘပမပြိုပခငအ၊ ပမစကမအြါအ
ပြိုပခငအ္ှင့ သဲမုနတိုငအပြစြွာအပခငအစသည့ ရာသီဥတုဆိုအဝါအမှုမျာအ ဘတွ ကု
့ ံ လာရသည။ သဘာဝဘဘအ
န္တရရာ်မျာအဘ ကာင့ ၁၉၉၁ ခု္ှစ မှ ၂၀၀၀ ခု္ှစနတွငအ လူဘြါငအ ၈၀၀၀ ဘကျာ ဘသဆုံအခဲ့ရပြီအ
နစာအနစာ တနဘြါငအ ၂.၃ သနအခန ့ ြျကစီအခဲ့ရသည့နပြင နိမဘပခဘြါငအ ၆ သနအခန ့ ြျကစီအခဲ့
ရသည။ ထို ့ဘ ကာင့ ၂၀၁၃ ခု္ှစတွင ေီ်ကနမ္ိုငငံ၏ သဘာဝဘဘအန္တရရာ် ကာကွ်ဘရအ္ှင့
ထိနအချုြဘရအ ဥြဘဒကိုပြဋ္ဌာနအခဲ့ြါသည။
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ထိုငအ္ိုငငံ
၂၃။

ထိုငအ္ိုငငံသည ဘရကကီအပခငအ၊ မိုအဘခါငပခငအ၊ နြူြိုငအမုနတိုငအမျာအတိုကခတပခငအ္ှင့ ဘတာမီအ

ဘလာငပခငအကဲ့သို ့ဘသာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအ မ ကာခဏပြစြွာအဘလ့ရှိြါသည။ ငလျင္ှင့
ဘပမပြိုပခငအမျာအလညအ တစခါတစရံပြစြွာအသည။ ထိုသို ့ဘသာ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်မျာအသည နသက
စညအစိမ နိုအနိမမျာအကို မျာအစွာထိခိုကခဲ့ပြီအ ဘကျအလကဘနပြညသူမျာအမှာ နဘပခခံနဘဆာကနနုံ
မြွံ ့ပြိုအမှုဘ ကာင့ ထိခိုကနစနာမှု နမျာအဆုံအပြစြါသည။ ထိုငအ္ိုငငံ၏ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်
စီမံခန ့ခွဲဘရအစနစသည ဥြဘဒနရဆိုလျှင ၁၉၇၉ ခု္ှစ

ပြညတွငအ ကာကွ်ဘရအနကဥဘဒနရ

ဘဆာငရွကသည။ ထိုဥြဘဒနရ နမျိုအသာအနဆင့ ပြညတွငအ ကာကွ်ဘရအဘကာမတီကို ြွဲ ့စညအပြီအ
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http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao18236.pdf (viewed-19-6-2017)
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http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.ctu.edu.vn/ContentPages/46819822.pdf(viewed-19-6-2017)

13
ဘကာမတီ၏ လုြငနအဘဆာငရွကမှု နြွဲ ့မျာအကို ္ိုငငံဘတာနဆင့၊ တိုငအဘဒသကကီအနဆင့၊ ဘဒသတွငအ
နဆင့ စသညပြင့ နဆင့သံအု ဆင့ သတမှတ ြွဲ ့စညအထာအသည။
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နိဂုံအ
၂၄။

ရာသီဥတုဘပြာငအလဲပခငအသည လူသာအမျာအ၏ နသကရှငရြတညြိုငခွင့ကို ပခိမအဘပခာကလျက

ရှိြါသည။ နသကဘဘအန္တရရာ် ထိခိုကပခငအ၊ ဘနနိမစညအစိမမျာအ ဆုံအရှုံအပခငအနပြင ရာသီဥတု
ဘပြာငအလဲမှုဘ ကာင့ ဘပမဘနာကဘရမျာအ ြိုမိုနညအြါအလာပခငအြင ပြစဘြါ်လာသည။ သဘာဝဘဘအန္တရရာ်
ပြစြွာအပြီအဘနာက ဘနာကဆကတွဲ ထိခိုကဒဏရာမျာအ ရရှိပခငအ၊ ကူအစကဘရာဂါမျာအ ခံစာအ ရပခငအစသည့
ကျနအမာဘရအ ပြဿနာမျာအလညအ ပြစဘြါ်လာ္ိုငြါသည။ ထို ့ဘ ကာင့ ရာသီဥတု ဘပြာငအလဲမှုဘ ကာင့
ပြစဘြါ်လာသည့ သဘာဝဘဘအ န္တရရာ်မျာအကို ကာကွ်္ိုငဘစရန ကမ္ဘာကကီအ ြူဘ္ွအမှုကို ဘလျှာ့ချ္ိုငသည့
နညအလမအမျာအ ကျင့သုံအဘဆာငရွကပခငအ၊ သစဘတာမျာအ မပြုနအတီအဘစဘရအ ဘဆာငရွကပခငအ၊ ္ိုငငံသူ
္ိုငငံသာအတိုငအနာအ သဘာဝဘဘအကကိုတငကာကွ်ဘရအ နသိြညာ ေဟုသုတမျာအ ပြန ့ဘဝဘြအပခငအ၊
သဘာဝဘဘအန္တရရာ်ဆိုငရာ စီမံခန ့ခွဲဘရအ ဥြဘဒမျာအ္ှင့နညီ ဘကာမတီမျာအ ြွဲ ့စညအ၍ စီမံ
ဘဆာငရွကပခငအပြင့ မိမိတို ့္ိုငငံ၏ စဉဆကမပြတ ြွံပြိုအတိုအတကမှုကို ထိနအသိမအ္ိုငမညပြစသည။
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http://www.adrc.asia/management/THA/Thailand_Organizations.html?Frame=yes (viewed-28-6-2017)
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