သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး
အကူအညီ ႏွင႔္ ကနဦး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အကူအညီမ်ား
ႏုိင္ငံတြင္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေရး စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

IDRL လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီႏွင့္ ကနဦး ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး အကူအညီမ်ား ႏိုင္ငံတြင္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေရး စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
နိဒါန္း
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္
၁။

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ တံ႔ျု ပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမို
အားေကာင္းလာေစရန္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို အသံုးခ်ျခင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းေသာ္လည္း
၎လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဥပေဒအရ မည္သည့္တည္ဆဲ အခြင့္အေရးမ်ား သိ႔ုမဟုတ္

တာဝန္

ဝတၱရားကိုမွ် တိုက္ရိုက္ မသက္ေရာက္ေစရ။
၂။

၎လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၄၆/၁၈၂ (၁၉၉၁) ႏွင့္

အမွတ္ ၅၇/၁၅၀ (၂၀၀၂)၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အကူအညီ ျမန္ဆန္ေစေသာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား/
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ၁၉၇၇

ႏွင့္

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ Hyogo

မူဝါဒ ၂၀၀၅ အပါအဝင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အမ်ားအျပားကို အေျချပဳေရးဆြဲထားသည္။
၃။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အကူအညီတ႔ႏ
ို ွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံသီးသီး၏ ျပည္တြင္းဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ အေရးပါသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား
ျမွင့္တင္ရာတြင္ လိုလားစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးၿပီး ႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒေရးရာ
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျပည္တြင္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကူညီ
ေဆာင္ရြကသ
္ ူမ်ား၏

အဓိက

အခန္းက႑ကို

အတည္ျပဳၿပီး

ညွိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အရည္အခ်င္းႏွင့္

တာဝန္ရွိမႈတ႔၏
ို
အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ဆႏၵရွိေသာ၊ လိုက္နာႏိုင္ေသာ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ

ဆိုင္ရာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံမ်ားကို

အကူအညီျဖစ္ေစရန္

၎တို႔သည္

ဥပေဒေရးရာအနည္းဆံုး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံဥာဏ္ေပးသည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြကမ
္ ႈေပးရန္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္
ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အေထာက္အပ့ံတ႔၏
ို အရည္အေသြးႏွင့္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပမႈ တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
၄။

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ စစ္ေရးစစ္ရာျဖစ္ပြာ းေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စစ္အတြင္း

ျဖစ္ပြားေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးခ်ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၎အေျခအေနမ်ားတြင္
အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲမည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေစရန္
မရည္ရြယ္ပါ။ ၎တို႔သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ စသည္တ႔ုိ အပါအ၀င္ တည္ဆဲ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို

1

သက္ေရာက္ေစရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေထာက္ခံ အားေပးရန္ကိုလည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ယင္းတြင္
ေအာက္ပါတု႔ိႏွင့္အလားတူတ႔က
ုိ ိုဆုိလုိသည္ (က)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာႏွင့္
ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊

(ခ)

ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ သရုပ္သ႑ာန္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္း၊

(ဂ)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ
ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ၊ အထူး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊

(ဃ)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလိက လႈပ္ရွားမႈ အဖဲ႔ြမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တည္ဆဲ ဥပေဒဆိုင္ရာ
စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထု႔ျိ ပင္

(င)

ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူညီေဆာင္္ရြကသ
္ ူမ်ား အၾကား တည္ရွိေသာ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းမ်ား။

၂။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလု႔င
ိ ွာ ၁။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကုိင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကာလရွည္ၾကာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အရ ျဖစ္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ
ေဘးအႏၲရာယ္၊ သဘာဝတရား သိ႔ုမဟုတ္ လူသားတိ႔ု၏ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
သိသာထင္ရွားၿပီး

လူသားတိ႔၏
ု

အသက္အိုးအိမ္၊

က်န္းမာေရး၊

ပစၥည္းဥစၥာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ျပင္းထန္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစေသာ လူမအ
ႈ ဖြ႔ဲအစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အလြန္ျပင္းထန္စြာ
ထိခုိက္ေစေသာ ျဖစ္ပြားမႈကို ဆိုလသ
ို ည္။
၂။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီ

ဆိုသည္မွာ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္ေသာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃။

ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏
က်ေရာက္ေသာ

အေရးေပၚ

ႏိုင္ငံ၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

ျဖည့္ဆည္းၿပီးေနာက္

ကနဦးကာလတြင္

ျပန္လည္

သဘာ၀
ထူေထာင္ေရး

ေဘးအႏၲရာယ္
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့က်ုရန္ ကနဦးလုပ္ငန္းေဆာင္္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မတိုင္ခင္ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

2

၄။

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္သင့္ေသာ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္

ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေပးရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ ကယ္ဆယ္ရန္
ရည္ရြယ္ေသာ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၅။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦး

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသိ႔ု ကူညီ
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ( ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေရး စသည့္ ) လုပက
္ ိုင္
ေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၆။

ကိရိယာ တန္ဆာပလာ ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွအပ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ သံုးစြဲေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေရဒီယိုမ်ား အစရွသ
ိ ည့္ ရုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို
ဆိုလုိသည္။
၇။

ဝန္ထမ္း ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦး

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား ပံ့ပိုးေဆာင္္ရြက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆိုလို
သည္။
၈။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္

ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုသည္။
၉။

ကူညီသည့္ႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ အရပ္ဘက္မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ဘက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံမ်ား ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင္ရ
္ ြက္ေသာ ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုသည္။
၁၀။

မူရင္းႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦး ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ ေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာတိ႔ု သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံသ႔ို စတင္ ထြက္ခြာသည့္ ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုသည္။
၁၁။

တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည့္ႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦး

ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ႏ
ံ ွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံသ႔ို အသြားလမ္းခရီးတြင္ ရွိသည့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထုႏ
ိ ိုင္ငံမွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီ

သိ႔ုမဟုတ္

ကနဦး

ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပံ့မ်ား

သြားရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ျဖတ္သန္းခြင့္ ရရွိေသာ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ စီရင္ခြင့္ရသ
ွိ ည့္ ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုသည္။
၁၂။

လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရးအဖြ႔ဲ အစည္း ဆိုသည္မွာ ၎၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ၊

ျပန္လည္

ထူေထာင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈတ႔က
ို ို အဓိက ထားေဆာင္ရြက္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ မရည္ရြယ္ေသာ
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ပရဟိတ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ ႏုိင္ငံအစုိးရခ်င္း
ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း သု႔မ
ိ ဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။
၁၃။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ

ဆိုသည္မွာ

သက္ဆိုင္ရာ

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္း

မူရင္းေဒသ

ႏုိင္င၊ံ

တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းသည့္

ႏုိင္ငံ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငတ
ံ ႔ိုမွ အပိုင္း ၅ အရ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္ခံရရွိရန္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ခံထားရသည့္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အေထာက္အပံ့

ေပးေရးအဖြ႔ဲ

အစည္းကို ဆိုလသ
ို ည္။
၁၄။

ကူညီေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူ ဆိုသည္မွာ ပစၥည္းကုိျဖစ္ေစ ေငြသားကုိျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းရန္ ပိ႔ုေဆာင္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကို တံ႔ျု ပန္ ေဆာင္ရ
္ ြက္ေသာ
အျခားျပည္ပ အဖြ႔အ
ဲ စည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လွဴဒါန္းေသာ အကူအညီကို ပ့ံပိုးေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြ႔ဲအစည္း၊ ပံ့ပိုးကူညီေသာႏိုင္ငံ၊ ျပည္ပ တစ္သီးပုဂၢလက
ိ ၊ ျပည္ပပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို
ဆိုလသ
ို ည္။
အပိုင္း ၁ - အဓိက တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား
၃။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၁။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္

ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပံ့ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိက တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ရွိသည္။ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရံအင္အားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား
ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း ေဆာင္ရ
္ ြက္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း အဆင့္တြင္
အေရးပါေသာ ေထာက္ပံ့ေရး က႑၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရသ
ွိ ည္။
၂။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

အေျခအေနသည္

ထုႏ
ိ ိုင္ငံ၏

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ

လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းထက္

ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမွ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
ခံစားရေသာ လူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ ေဒသဆုိင္ရာ
အကူအညီကို ေတာင္းခံရမည္။
၃။

မိမိတ႔ုိႏုိင္ငံနယ္နိမိ္တ္တြင္

ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏

ပံ့ပိုးေသာ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကနဦး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ ေပးေရးတု႔က
ိ ို ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရ
္ ြက္ရန္၊ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။
၄။

ကူညီေဆာင္္ရြက္သူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၁။

ကူညီ

ေဆာင္ရ
္ ြက္သူမ်ားႏွင့္

၎တို႔၏

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ျပည္တြင္း

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ညွိႏႈိင္း

ေဆာင္ရ
္ ြက္ရာတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္
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ဆိုင္ရာ

ဥပေဒကို

လိုက္နာၿပီး

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

ခံစားရေသာ

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို

အၿမဲတမ္းေလးစားရမည္။
၂။

ကူညီေဆာင္္ရြကသ
္ ူမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦး

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့တ
ံ ႔က
ို ို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားျခင္း၊ ၾကားေနျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္
ဘက္မလိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီ တိက်စြာလုိက္နာၿပီး ပံ့ပိုးကူညရ
ီ မည္။

အေသးစိတ္အားျဖင့္ -

(က)

အကူအညီေပးမႈမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အေပၚသာ အေျခခံၿပီး ဦးစားေပးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရေသာ သူမ်ားကို (ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာေရး
ယံုၾကည္မႈ၊ လူတန္းစား၊ က်ား မ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အျမင္မ်ား ကဲ့သ႔ိုေသာ)
မေကာင္းေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳဘဲ ေထာက္ပံ့ရမည္။

(ဂ)

သီးသန္႔

ႏုိင္ငံေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာေရး အျမင္ေပၚအေျချပဳ ကူညီျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေပးလွဴေသာ
အေထာက္အပံ့

အကူအညီမွ

စီးပြားေရးအရ

အက်ိဳးအျမတ္

ရယူျခင္းတိ႔ု

မလုပ္ေဆာင္ဘဲ

ေထာက္ပံ့ ရမည္။
(ဃ)

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦး ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ
အေရးပါသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသံုးမျပဳရ။
၃။

၎တို႔၏ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံမ်ားကိုတတ္စြမ္းသမွ်အထိေရာက္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (က)

မည္သ႔ဆ
ို ိုေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ အျခား အားနည္းေနေသာ နာမက်န္းသူမ်ား ပါဝင္သည့္
သီးျခား အားနည္းေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အထူး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးသင့္သည္။

(ခ)

ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး
သက္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြး စံႏႈန္းတိ႔ႏ
ု ွင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။

(ဂ)

အျခား သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္တြင္း ပံ့ပိုး ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ င့္သည္။

(ဃ) ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့တ႔က
ို ို ဂရုျပဳေသာ ေလးစားစြာျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ ပံ့ပိုးသင့္သည္။
(င)

၎တို႔၏ပံုစံ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရ
္ ြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း
တိ႔တ
ု ြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစား
ရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုယ္တုိငပ
္ ါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္စီစဥ္သင္သ
့ ည္။
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(စ)

အရည္အခ်င္းရွိၿပီး လံုေလာက္စြာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားေသာ ဝန္ထမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးသင့္သည္။

(ဆ)

၎တို႔၏ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိသင့္သည္။

(ဇ)

ျပည္တြင္း

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ေလ်ာ့က်ေရး၊

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး အရည္အေသြးမ်ားကို အားေကာင္းေစေသာ အျပဳအမႈႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈ

ေလ်ာ့က်ေစေသာ

အျပဳအမူမ်ားျဖင့္

တည္ေဆာက္

ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ င့္သည္။
(စ်)

ျပည္တြင္း လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး၊ ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မေကာင္းေသာ ထိခိုကပ
္ ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္
သင့္သည္။

(ည)

ကူညီ ေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အျပဳအမူ၊ သင့္ေတာ္
ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။

၅။

ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ အျခား တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၁။

အျခားကူညီ ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူမ်ားကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အပိုဒ္ ၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေသာ အျပဳအမူျဖင့္ ေဆာင္ရ
္ ြက္ရန္ အားေပးကူညီသင့္သည္။
၂။

လိုအပ္ေသာ ေနရာသိ႔ု ေငြေၾကးလွဴဒါန္းရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမွ

အတိအလင္း ေတာင္းဆိုေသာ အကူအညီပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ လွဴဒါန္းရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံအျဖစ္
ထည့္ဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံအားလံုးက တက္ၾကြစြာ အားေပးလံ႔ေ
ႈ ဆာ္သင့္သည္။
၆။

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရည္ရြယခ
္ ်က္အတုိင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းေသြဖယ္ျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၁။ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာ
တန္ဆာပလာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သဘာဝ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

သင့္ေတာ္ေသာ

ကနဦး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းသု႔ိ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိမ္လည္ျခင္းမ်ားကို
တားဆီးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္ သင့္သည္။
၂။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

၄င္းတုလ
ိ႔ က္ခံရရွိေသာ အလႈရရွိေငြမ်ားႏွင့္ အကူအညီ ပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔အား ေပးအပ္စဥ္ ေဖာ္ျပသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္မ်ားတြငသ
္ ာ အသံုးျပဳသင့္သည္။
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အပိုင္း ၂ - ေစာစီးစြာ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
၇။

ေစာစီးစြာ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း

၁။

ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျဖစ္ပြားေသာေဘးမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံတကာမွ

အေထာက္အပံ့၏

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ

အႏၲရာယ္

ထိခိုက္မႈမ်ား

ထိေရာက္မႈ

အနည္းဆံုး

အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္

ရွိသည့္အရာမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္

အလို႔ငွာ

သဘာဝ

အပါအဝင္

သဘာဝ

လိုအပ္မည့္
ေဘးအႏၲရာယ္

ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ၏ အေရးေပၚ အကူအညီ
ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူ အပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ
ပံ့ပိုးကူညီေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔ႏ
ု ွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိသင့္သည္။
၈။

ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေရးႀကီးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁။

ႀကီးမားေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ျပည္တြင္း

လူမႈေရးအရံအင္အား ျဖစ္ေသာ ၾကက္ေျခနီ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အျပည့္အဝ
ေဆာင္ရ
္ ြက္ႏုိင္ေစရန္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ပါဝင္ေသာ၊ မိမိတ႔ို ကိုယ္တိုင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတိ႔က
ု ို
ျမွင့္တင္ရန္

အားေပးကူညီေသာ

စီစဥ္ေဆာင္္ရြကခ
္ ်က္၊
ဥပေဒေရးရာ၊

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္

မူဝါဒႏွင့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊

ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတိ႔ ု

အေရးႀကီးေသာ

စည္းမ်ဥ္း

အတြက္

ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊

အလံုးစံုပါဝင္ေသာ

စည္းကမ္းမ်ားကို

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ သင့္ေတာ္ေသာ သက္ဆုိင္သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္မ်ား၏
အကူအညီျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစေသာ လံုေလာက္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပံ့ပိုးသင့္သည္။
၂။

ထိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့တ
ံ ႔ႏ
ို ွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ေရွးဦးေဆာင္္ရြက္ခ်က္၊

စီမံေဆာင္္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျဖတ္သန္းခြင့္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း တိ႔က
ု ို လံုေလာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္
ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ င့္သည္။ ကုလသမဂၢ အေရးေပၚ အကူအညီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း ပံ့ပိုးေဆာင္္ရြက္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏
အေရးေပၚ အကူအညီ ညွိႏိႈင္းေဆာင္္ရြကသ
္ ူ၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ၏ ထိေရာက္ေသာ
ညွိႏိႈင္းေဆာင္္ရြက္ျခင္း အတြက္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ ၎နယ္ပယ္မ်ားရွိ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံ
အစိုးရ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ခန္႔အပ္ထားသင့္သည္။ အဆင့္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အစိုးရ
တာ၀န္ရသ
ွိ ူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးဗဟုိုခ်က္ကို ထူေထာင္ရန္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္သည္။
၃။

လိုအပ္ပါက

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

မိမိတုိအ
႔ ဆင့္တြင္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နယ္ေျမ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး
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အေထာက္အပ့တ
ံ ႔ုိႏွင့္ စပ္္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအဆင့္လုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မူဝါဒခ်မွတ္ျပီး
ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ အားေပး ကူညီသင့္သည္။
၉။

ျပည္တြင္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မအ
ႈ တြက္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပံ့ပိုးမႈ

၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး

အကူအညီအတြက္

ေဘးဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္း

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

အကူအညီလိုအပ္ခ်က္ကို

ေလ်ာ့ခ်ရန္

အျမင္ျဖင့္

လွဴဒါန္းသူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ ကူညီေဆာင္္ရြကသ
္ ူမ်ား အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အဖဲ႔အ
ြ စည္းသည္

ႏိုင္ငံတြင္း

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို

တားဆီးရန္၊

ထိခိုက္မႈကို

ေလ်ာ့ခ်ရန္၊

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရ
္ ြက္ရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္တ႔ျို ဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္ရန္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္သ႔ူ လူမႈေရး ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကို ပံ့ပိုးသင့္သည္။
၂။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္

အပ့ံကို စီမံေဆာင္္ရြက္ရန္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ အေရးပါေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေထာင္ေနေသာ ဖံ႔ၿြ ဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားကိလ
ု ည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္း
က ပံ့ပိုး သင့္သည္။
အပိုင္း ၃ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့တ
ံ ႔ုိ စတင္ ေဆာင္္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ရပ္စဲျခင္း
၁၀။

စတင္ေဆာင္္ရြက္ျခင္း

၁။

မူအရ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ လွဴဒါန္းရန္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဆႏၵအရေတာင္းခံမႈအေပၚ
သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

အေထာက္အပ့ံကို

ကယ္ဆယ္ေရး

စတင္သင့္သည္။

သဘာဝ

အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဘးအႏၲရာယ္

ကနဦးျပန္လည္

ခံစားရေသာ

ထူေထာင္ေရး

ႏိုင္ငံသည္

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံကို ေတာင္းဆိုရန္
သု႔မ
ိ ဟုတ္ မေတာင္းဆိုရန္ ဆက္သြယ္ျခင္းကိစၥ အတြက္

၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ယင္းသိ႔ု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငသ
ံ ည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း
ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားလူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီေသာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ဂရုစိုက္ စဥ္းစား
သင့္သည္။
၂။

ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသည္

ရရွိႏိုင္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတ႔ို နည္းတူ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပမာဏမ်ားကို
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်

တိက်မႈရွိသင့္သည္။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္သည့္

ႏိုင္ငံမ်ားသည္

အမွန္တကယ္မလိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိလ
ု ည္း ေဖာ္ျပရန္ ဆႏၵ ရွိႏိုင္သည္။
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၃။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္တ႔ႏ
ို ွင့္
ပတ္သက္ေသာ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းတိ႔ဆ
ု ိုင္ရာ လံုေလာက္ေသာ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရ
္ ြက္သူမ်ားအခ်ိန္မီွ ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရ
္ ြက္သင့္သည္။
၁၁။

စစ္တပ္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီစတင္ေဆာင္္ရြက္ျခင္း

၁။ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းႏွင့္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားၿပီးေနာက္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဆႏၵေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္သာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့အ
ံ တြက္

စစ္တပ္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းက ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ ထုိသ႔ုိ အသံုးျပဳျခင္းမတိုင္ခင္ (အသံုးျပဳျခင္း အခ်ိန္ကာလ
ၾကာျမင့္ခိ်န္ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ျပႆနာမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ့ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီး လက္နက္ မတပ္ဆင္ဘဲ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

လက္နက္

တပ္ဆင္ႏုိငသ
္ ည္ကို

လည္းေကာင္း၊

အရပ္ဘက္

ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရ
္ ြက္ရန္ အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား) စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္
ႏိုင္ငံႏွင့္ ပံ့ပိုး ကူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၾကိဳတင္သေဘာတူ ထားရမည္။
၁၂။

ရပ္စဲျခင္း

၁။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံ့ပိုးေဆာင္္ရြကသ
္ ူမွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္

ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံကို ရပ္စဲရန္
ဆႏၵရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ သင့္ေတာ္ေသာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုိသ႔ုိ အသိေပး
အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေပၚ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ လူမအ
ႈ ဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားအေပၚ ထိုရပ္စဲျခင္း၏
သက္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကူညီ ေဆာင္ရ
္ ြက္သူတ႔ို
အျပန္အလွန္ တိုင္ပင္ ညွိႏိႈင္း သင့္သည္။
အပိုင္း ၄ - ဥပေဒႏွင့္အညီ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခံစားခြင့္အတြက္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၁၃။

ပံ့ပိုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြင္အလမ္းမ်ား

၁။

တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ႏ
ံ ွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အပိုင္း ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ
အနိမ့္ဆံုး အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။
၁၄။

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားျခင္း

ဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖြ႔ဲ

အစည္းမ်ားအတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား
၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အပိုင္း ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
တရားဝင္ စီမံေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့
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ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ခုခသ
ု ည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည့္
ႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အထူး လုပ္ပိုင္ခြင္ ့အာဏာျဖစ္သည္။
၂။

တရားဝင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈကို ရယူရာတြင္ လူသားခ်င္း စာနာ

ေထာက္ထားျခင္း

ဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖြ႔ဲမ်ားအတြက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

သတ္မွတ္ထားရန္ ေထာက္ခံ အားေပးသည္။ ထို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အပိုဒ္ ၄ တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရ
္ ြက္ရန္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ ၎စြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ဆႏၵကို
ထုတ္ေဖာ္ ျပသျခင္း ပါဝင္သင့္သည္။
၃။

လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းအေပၚ လိုက္နာရန္

သတ္မွတ္သည့္

ေနာက္ဆက္တြဲ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

သင့္ေတာ္ေသာ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို လိုအပ္သည္ထက္
ပိုၿပီး ေနာက္ထပ္တာဝန္မ်ား ထပ္မံ မအပ္ႏွင္းသင့္ပါ။
၄။

အခြင့္အလမ္း ခြင့္ျပဳေပးၿပီး ႏိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္

မျဖစ္ေပၚခင္

ႀကိဳတင္၍

ရရွိႏိုင္ရမည္။

သက္ဆိုင္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရ
္ ြက္ရမည့္

နည္းလမ္းမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရိုးရွင္းၿပီး ထိေရာက္မႈ ရွိသင့္သည္။ ၎တို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသင့္ၿပီး
၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရရွိႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။
၎တို႔တြင္

ရရွိႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း လူစာရင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားဝင္ သေဘာ

တူထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားအေပၚ တည္မွီျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏိုင္သည္။
၅။

အပိုင္း ၅ ရွိ ဥပေဒအရအခြင့္အလမ္းမ်ား၏ ဆက္လက္ တည္ရွိမႈကို ဤအပိုဒ္၏ အပိုဒ္ခြဲ ၂ မွ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား

စဥ္ဆက္မျပတ္

ဥပေဒအရအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္

အာဏာ

လိုက္နာ

က်င့္သံုးမႈအေပၚ

ရပိုင္ခြင့္သည္

မူတည္၍

အေျခအေနမ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပဳလုပ္သင့္သည္။

သင့္ေတာ္သလို

သတိေပး

သိ႔ေ
ု သာ္

တစ္ဖက္သတ္၊

အေၾကာင္းၾကားျခင္း

မရွိဘဲ

မေျပာင္းလဲသင့္ပါ။
၁၅။

အျခားကူညီ ေဆာင္ရ
္ ြကသ
္ ူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၁။

လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ

အကူအညီေပးေသာ

ပုဂၢလိက

ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သ႔ို

အပိုဒ္

၁၃

ႏွင့္

၁၄

မ်ားျဖင့္

အက်ံဳးဝင္ေသာ စီမံေဆာင္္ရြက္ခ်က္ မ်ားမွအပ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြကသ
္ ူမ်ား အတြက္ အပိုင္း ၅ ရွိ ဥပေဒႏွင့္ အညီ
အခြင့္အလမ္း အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမွ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
ဆႏၵလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ၎သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္
ပံ့ပိုးကူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရ။ ထိအ
ု ခြင့္အလမ္း
မ်ားကို ရရွိေသာ မည္သည့္ ေဆာင္ရြကသ
္ ူမဆို အပိုဒ္ ၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တူညီေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
အနည္းဆံုး လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
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အပိုင္း ၅ - ဝင္ေရာက္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာင္ရ
္ ြကခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ပ့ံပိုးကူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖြ႔ဲမ်ားအတြက္

အပိုဒ္

၁၆

မွ

၂၄

တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ဥပေဒႏွင့္အညီ

အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပံ့ပုိး ျဖည္းဆည္းေပးရန္ ေထာက္ခထ
ံ ားသည္။ ထုိ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳ
ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့လံုၿခံဳေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား၊ အစိုးရ အမိန႔္ေၾကညာခ်က္၊ ျပည္သူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား
ဆိုင္ရာ ျပည္သ႔ူ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္ကို နားလည္ၿပီးျဖစ္သည္။
ဤတြင္
ျပည့္ဝေသာ

ေထာက္ခံထားေသာ
အာဏာပိုင္မ်ား

သီးသန္႔အခြင့္အလမ္း

အတြင္း

ျဖစ္လွ်င္

မ်ားသည္

ႏိုင္ငံအစိုးရမွ

ႏိုင္ငံအစိုးရသည္

အပ

အရည္အခ်င္း

ပ့ံပိုးကူညသ
ီ ည့္

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသိ႔ု
သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ၎ အာဏာပိုင္မ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္သလုိ

အားေပး

ကူညီသင့္သည္။
၁၆။

ဝန္ထမ္းမ်ား

၁။

ကူညီသည့္

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားျခင္း

ဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္
ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံသည္ (က)

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ထူေထာင္ေရး

ကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရ
္ ြကရ
္ န္

အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လိုအပ္ေသာ

ကနဦးျပန္လည္

အခ်ိန္အတြက္

၎တို႔

နယ္နိမိတ္အတြင္း သင့္ေတာ္သလို အခြန္အခမေကာက္ခဘ
ံ ဲ သက္တမ္း တိုးႏိုင္ေသာ ျပည္ဝင္ခြင့္
လက္မွတ္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး သင့္သည္။
(ခ)

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ ေဆာင္ရ
္ ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ
၎ျပည္ဝင္ခြင့္

လက္မွတ္ႏွင့္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္

လက္မွတ္မ်ား၏

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ေလ်ာ့ေပါ့သင့္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သိသိသာသာ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးေစသင့္သည္။
(ဂ)

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ထူေထာင္ေရး

ကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

အကူအညီ

ေဆာင္ရ
္ ြက္ရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လိုအပ္ေသာ

ကနဦးျပန္လည္

အခ်ိန္တြင္

ျပည္ပ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ
အရည္အခ်င္းမ်ားကို

ယာယီ

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

ယာဥ္ေမာင္း

လိုင္စင္မ်ားႏွင့္

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရ
္ ြက္ျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္

ပံ့ပိုး

ကူညီေသာႏိုင္ငံ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး
အဖြ႔အ
ဲ စည္း တိ႔မ
ု ွ မွန္ကန္သည္ဟု သက္ေသခံလက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
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အျခား လုိအပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ျမန္ဆန္ေသာ
လုပ္ထံုး လုပ္နည္မ်ားကို ဖန္တီး ေပးထားသင့္သည္။
(ဃ)

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္
ေဒသမွျဖစ္ေစ၊ ထုိေဒသသု႔ျိ ဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ ထြက္ခြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား
သြားလာခြင့္ကို လြယ္ကူအဆင္ေျပရန္ စီမံေပးထားသင့္သည္။

၂။

အကူအညီ

ေတာင္းဆိုမႈ

အေပၚတြင္

မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္

တစ္ဆင့္

ျဖတ္သန္းသည့္

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔၏
ု
သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သလို ထြက္ခြာခြင့္ လက္မွတ္ သိ႔ုမဟုတ္ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္တ႔က
ို ို
အခြန္မခမေကာက္ခဘ
ံ ဲ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးသင့္သည္ သိ႔ုမဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
၃။

ကူညီသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့

ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ ျပည္တြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား မည္မွ်ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ
ၿပီးေျမာက္ ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားသင့္သည္။
၁၇။

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ

၁။

ကူညီသည့္

ႏိုင္ငံႏွင့္

အေထာက္အပံ့ေပးေရး
တင္သြင္းေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

သဘာဝ

ထူေထာင္ေရးအတြက္

အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္

ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

လူသားခ်င္း

ကိရိယာ

စာနာေထာက္ထားျခင္း

ကိုယ္စားျဖစ္ေစ

ကယ္ဆယ္ေရး

တင္ပ႔ေ
ို သာ

အကူအညီႏွင့္

တန္ဆာပလာတိ႔ႏ
ု ွင့္

ဆိုင္ရာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကနဦးျပန္လည္

ပတ္သက္၍

မူရင္းႏိုင္ငံ၊

တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတ႔သ
ို ည္ (က)

၎တို႔ကို အေကာက္ခြန္မ်ား၊ အခြန္မ်ား၊ သြင္းကုန္ပ႔က
ို ုနအ
္ ခြန္အခမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိုးရက
ေကာက္ခံေသာ အခေၾကးေငြမ်ား အားလံုးမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။

(ခ)

၎တို႔ကို ျပည္ပပိ႔က
ု ုန္ဆိုင္ရာ၊ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းျခင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္း သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ
ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။

(ဂ)

ျပည္ပပိ႔က
ု ုန္ဆိုင္ရာ၊ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းျခင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ပိ႔က
ု ုန္၊ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ စာရြကစ
္ ာတမ္း
အေထာက္အထား

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

အရိုးရွင္းဆံုးႏွင့္

အနည္းဆံုး

ျဖစ္ေအာင္

ျပဳလုပ္

ေပးသင့္သည္။
(ဃ)

ကူညီသည့္ႏိုင္ငံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔ဲမွ ပိုင္ဆိုငၿ္ ပီး ျပန္လည္ ရယူထားရန္ ဆႏၵရွိေသာ ကိရိယာ
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တန္ဆာပလာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသံုးမျပဳေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ တင္ပ႔ျို ခင္းအား
ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
၂။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာတိ႔ုႏွင့္

ပတ္သက္၍ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတ႔သ
ို ည္
ထပ္မံ၍ (က)

စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္သည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေလ်ာ့ခ်ေပးသင့္သည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ
အေကာက္ခြန္

ႀကိဳတင္

ရွင္းလင္းျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မွ

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ ျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာတိ႔က
ု ို ျမန္ဆန္စြာ
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဦးစားေပး အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္၊
(ခ)

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ လုံျခဳံေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အညီ လိုအပ္လွ်င္
ၾကန္႔ၾကာမႈ

အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္

အေကာက္ခြန္ရံုးတြင္

မဟုတ္ဘဲ

ျပင္ပ

အျခားေနရာႏွင့္

ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတု႔တ
ိ ြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းကုိ စီမံေဆာင္္ရြက္ ေပးသင့္သည္။ ကူညီသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္

လူသားခ်င္း

စာနာ

ေထာက္ထားျခင္း

ဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမွ
ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွသြာၿပီး သတ္မွတ္ေပးေသာ ေနရာတြင္

လႊဲေျပာင္း

ေပးသင့္သည္။
၃။

အထက္ပါ

အခြင့္အလမ္း

အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္

စီမံေဆာင္္ရြက္ခ်က္မ်ား

လူသားခ်င္း

စာနာ

အက်ိဳးရွိေစရန္

ကူညီသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ သေဘာတူထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ
ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာတိ႔က
ု ို
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း၊ အမွတ္အသားျပဳျခင္းတု႔ိ လုပ္သင့္ၿပီး သေဘၤာျဖင့္ တင္ပ႔ိုတိုင္း
တိက်ေသာကုန္ပစၥည္း စာရင္းမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ၎တို႔သည္ ထိက
ု ုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ၎တို႔၏
အရည္အေသြး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံရွိ လိုအပ္ခ်က္တ႔အ
ို တြက္ ကိုက္ညီမႈႏွင၊့္ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္င့ံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမက
ႈ ို
ေသခ်ာေစရန္ ထပ္မံ၍ စစ္ေဆးသင့သ
္ ည္။
၄။

ကူညီသည့္

အေထာက္အပံ့

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ေပးေရး

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

မလိုအပ္ေသာ၊

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

အသံုးမျပဳေသာ

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ လူသားတိ႔၏
ု
က်န္းမာေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လံၿု ခံဳေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္
ပတ္ဝန္းက်င္ကို

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစလွ်င္

၎တို႔ကို

စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဖယ္ရွားျခင္းတိ႔အ
ု တြက္

တာဝန္ယူသင့္သည္။
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၁၈။

အထူးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

အပိုဒ္ ၁၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခြင့္အလမ္း စီမံေဆာင္္ရြကခ
္ ်က္မ်ားအျပင္ ၁။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံအျဖစ္ ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊

၎တို႔၏

ကိုယ္စားျဖစ္ေစ

တင္သြင္းေသာ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္ႏွင့္ ယာဥ္နံပါတ္ျပားမ်ားကို ယာယီအသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပး သင့္သည္။
၂။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံအျဖစ္ ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာ ဘေထာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္
သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိရိယာတိ႔က
ု ုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပ႔ျို ခင္းတိ႔က
ု ို
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ေသာ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ေလ်ာ့ေပါ့
သင့္သည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ ေပးေစသင့္သည့္အျပင္ အျခား အတားအဆီးမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့

သင့္သည္။ ျပည္တြင္း ကယ္ဆယ္ေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မေကာင္းေသာ
ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိေစဘဲ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
အကူအညီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းအတြက္
လႈိင္းႏႈန္းအက်ယ္၊ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳလ္တု အသံုးျပဳမႈကို ဦးစားေပး ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအား ကူညီသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို
ထုတ္ေပး သင့္သည္။

(သိ႔ုမဟုတ္ သင့္ေတာ္သလို အျခား ျပည္တြင္းကူညီ ေဆာင္္ရြက္သူမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္

အားေပး သင့္သည္)။
၃။

မူရင္းႏိုင္ငံ၊ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတ႔သ
ို ည္

ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတိ႔ႏ
ု ွင့္ ကိုက္ညီသည္ အထိ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံ အျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ ေဆးဝါး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို တင္ပ႔ျို ခင္း၊ တစ္ဆင့္
ျဖတ္သန္းျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ပ႔ျုိ ခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတားအဆီးမ်ားကို
ေလ်ာ့ေပါ့ေပးသင့္သည္။ ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္း
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ ၎ေဆးဝါး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၏
အရည္အေသြး၊

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညီမႈႏွင့္

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို

ေသခ်ာေစရန္

သင့္ေတာ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အေသးစိတ္အားျဖင့္ (က)

မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတ႔တ
ို ြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ၎တို႔
တင္သြင္းေသာ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ေပးသင့္သည္၊
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(ခ)

၎တို႔ ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ၎တို႔အသံုးျပဳေသာ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို (၁)

၎တို႔၏ အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈရွိေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနျဖင့္ သယ္ယူ
ပိ႔ုေဆာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္း သင့္သည္၊

(၂)
(ဂ)

အလြဲသံုးစား ျပဳျခင္းႏွင့္ တလြဲသံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ သင့္သည္။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳရန္ ၄င္းတု႔ိ လွဴဒါန္းေသာ ေဆးဝါး
ပစၥည္းမ်ားသည္ (၁)

လက္ခံရရွိသည့္

အာဏာပိုင္မ်ားက

အျခား

သေဘာတူထားျခင္း

မရွိလွ်င္

၄င္းတု႔ိ

ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးရက္မွ အနည္းဆံုး တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ
ရွသ
ိ င့္သည္။
(၂)

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

အရည္အေသြးကို

က်ေရာက္သည့္

ေသခ်ာေစရန္

ႏိုင္ငံ

ေရာက္သည္အထိ

၎တို႔၏

သင့္ေတာ္ေသာ

အေျခအေနမ်ားျဖင့္

သယ္ယူ

ထုတ္လုပ္သည့္

ကုမၸဏီ

ပိ႔ုေဆာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ထားသင့္သည္၊
(၃)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သံုးဓါတုေဗဒအမည္

သံုးေသာအမည္မဟုတ၊္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အမွတ္စဥ္နံပါတ္၊

သံုးစြဲမႈပံုစံ၊

အားသက္ေရာက္မႈ၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္၊ ပစၥည္းထည့္ေသာ ေသတၱာထဲရွိ အေရအတြက္၊ သိုေလွာင္မႈပံုစံ ပံုအေနအထားမ်ားႏွင့္

သက္တမ္း ကုန္ဆံုးရက္

တိ႔က
ု ို

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံ၌ နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ တံဆိပ္
ခတ္ႏိွပ္ ထားရမည္။
၄။

မူရင္းႏိုင္ငံ၊ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည္ ့ႏိုင္ငံတ႔သ
ို ည္

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အကူအညီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေထာက္အပ့ံအျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
သည္ အစားအစာ တင္သြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ တင္ပ႔ျို ခင္းမ်ားအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္
ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ပုံမွန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊ မေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း၊
မေလ်ာ့ေပါ့ျခင္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။
၁၉။

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး

၁။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံတ႔က
ို ို သယ္ယူ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေရးအတြက္ ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔ုမွ

လုပ္ေဆာင္ေသာ

ကုန္းလမ္း၊

ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ား၏ ျမန္ဆန္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိမူရင္းႏိုင္ငံ၊
တစ္ဆင့္

ျဖတ္သန္းသည့္

ႏိုင္ငံႏွင့္

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

က်ေရာက္သည့္

ႏိုင္ငံတ႔သ
ို ည္

ေႏွာင့္ေႏွး
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ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳ ထုတ္ေပးသင့္သည္။ သင့္ေတာ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ
သင့္သည္။
၂။

အထူးသျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေလယာဥ္ ျဖတ္သန္းပ်ံသန္းျခင္း၊ ဆင္းသက္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ခြာျခင္းတိ႔အ
ု တြက္

ထုတ္ေပးသင့္သည္။

ထုိေလယာဥ္ကို

အကူအညီ

အေထာက္အပ့ံမ်ား

လႊဲေျပာင္း

ေပးအပ္ျခင္းအတြက္

လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္
ကုိလည္း တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
၃။

ထုိ သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ

ထြက္ခြာခြင့္၊ တစ္ဆင္ ့ျဖတ္သန္းခြင့္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ/လက္မွတ္တ႔က
ို ို ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးသင့္သည္။
၂၀။

ျပည္တြင္း၌ ယာယီတရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အေျခအေန

၁။

သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီႏွင့္

ကနဦးျပန္လည္

ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

သက္ဆုိင္ရာ

ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း
ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းတု႔အ
ိ ား ၄င္းတု႔ိ ႏုိင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီးၿပီးခ်င္း ခံစားခြင့္ရွိသည့္
အခြငအ
့္ ေရးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္း ဖြင့္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ အငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို
ရယူျခင္း၊

ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္

ေဆာင္တာမ်ား

တရားမႈခင္းမ်ားကို

၎တို႔နယ္ေျမတြင္

တရားဝင္

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္

စသည့္

အနည္းဆံုး

လုိအပ္ေသာ

တရားဝင္

ယာယီ

လုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အာဏာကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
၂။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ တရားဝင္ နည္းလမ္းမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ
ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေငြေၾကးတိ႔က
ု ို ႏိုင္ငံတြင္း သိ႔ျု ဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျပင္ပသု႔ျိ ဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို
ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့
ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔က
ု ို ခြင့္ျပဳထား သင့္သည္။
၃။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ

လူသားခ်င္း

စာနာ

ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့

ေပးေရး

အဖဲ႔အ
ြ စည္းတု႔ိက

ႏိုင္ငံတြင္း

ဝန္းထမ္းမ်ားအား တရားဝင္ ခန္႔အပ္ခြင့္ႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္မ်ား ရပ္စဲခြင့္တ႔က
ို ို ခြင့္ျပဳ ထားသင္သ
့ ည္။
၂၁။

အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း

၁။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံတ႔ႏ
ို ွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ေသာ တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္
(VAT) ႏွင့္ အျခားအခြန္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားမွ ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ
လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔က
ု ို ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား
ေပးသင့္သည္။
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၂၂။

လံုၿခံဳေရး

၁။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံတ႔ႏ
ို ွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပံ့ပိုး
ကူညီသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔၏
ု သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ သယ္ယူ ပိ႔ုေဆာင္ေရး
နည္းလမ္းမ်ား၊ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတိ႔က
ု ို
ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္သည္။
၂၃။

အခ်ိန္တိုးျမွင့္ျခင္း

၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အေရးႀကီးေသာ
ေဘးအႏၲရာယ္

ႏိုင္ငံတြင္း

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမွ

ရံုးမ်ားႏွင့္

အကူအညီမ်ားကို

အခ်ိန္မွီ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္ ပံုမွန္

လႊဲေျပာင္းႏုိင္ရန္

လိုအပ္ပါက

ရံုးခ်ိနအ
္ ျပင္အခ်ိန္ပိုတြင္

သဘာဝ
အစြမ္းကုန္

ႀကိဳးစားသင့္သည္။
၂၄။

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

၁။

ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပ့ံတ႔ို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကူညီသည့္
ႏိုင္ငံႏွင့္

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ

လူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အဖဲ႔အ
ြ စည္းတိ႔ုမွ ပံုမွန္အားျဖင့္ က်ခံသင့္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား၏
ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ကိရိယာ တန္ဆာပလာတိ႔၏
ု ယာယီ ေခ်းေငြအတြက္ ျဖစ္ေစ ကူညီသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႀကိဳတင္၍ သေဘာတူညီ ထားႏိုင္သည္။
၂။

သဘာဝ

ေဘးအႏၲရာယ္

အေျခအေနမ်ားအရ
လူသားခ်င္း

စာနာ

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ

က်ေရာက္သည့္

ႏိုင္ငံမ်ားသည္

အတိုင္းအတာတြင္

ေထာက္ထားျခင္း

ဆိုင္ရာ

ကူညီသည့္

၎တို႔တြင္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အေထာက္အပံ့ေပးေရး

အခြင့္အာဏာ

ရွိၿပီး

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ

အဖဲ႔အ
ြ စည္းတိ႔က
ု ို

အခ်ိဳ႕ေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါတု႔ိ ပါဝင္ႏုိင္သည္ (က)

ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး၊

(ခ)

အေဆာက္အဦးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ရံုးခန္းႏွင့္ ဂိုေဒါင္ေနရာတိ႔ ု အတြက္ ေျမ အသံုးျပဳျခင္း၊

(ဂ)

ကုန္စည္ကိုင္တြယ္ ေရႊ႔ေျပာင္းေရး ကိရိယာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး စီမံဖ႔စ
ဲြ ည္းမႈ အသံုးျပဳျခင္း။

-------------------------------------

-------------------------------------
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