
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

တဳတာဵဦဵစီဵဌာန 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါကေဆာင်ရွက်ရမညဴ်  

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလ(၁)ရက် 

ကန့်သတ် 

ကန့်သတ် 



မာတိကာ 

စဉ ် အေကကာင်ဵအရာ စာမျက်နှာ 

၁ နိဒါန်ဵ ၁-၅ 

(က) ေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲမှု  

(Disaster risk Management) 

(ခ) ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာငဴ် ထိခိုက်ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ  

(Disaster risk) 

(ဂ) ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာငဴ် ထိခိုက်ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခေလျာဴပါဵေရဵ 

(Disaster risk reduction) 

(ဃ) ေဘဵအန္တရာယ် နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵ  

(Disaster Mitigation) 

(င) ေဘဵအန္တရာယ်အတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ  

(Disaster Preparedness) 

(စ) ေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ 

(Disaster Prevention) 

(ဆ) တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ( Duty & Responsibility) 

၂ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ် 

၆ 

၃ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ခဳနိုင်ရည်ရှိသညဴ် တတဳာဵမျာဵအြဖစ ်

စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

၇-၈ 

၄ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်ပါက လတတ်ေလာ 

ေဆာင်ရွက်ရမညဴ ်လုပ်ငန်ဵစဉ် 

၉-၁၀ 

၅ ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ် ၁၁-၁၂ 

ကန့်သတ် 

ကန့်သတ် 



ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

တဳတာဵဦဵစီဵဌာန 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်  

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

နိဒါန်ဵ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာေြမေပ္ဒတွင် ချနိ်ခါမေရွဵ ြဖစ်ေပ္ဒနိုင်ေသာ 

ကကီဵမာဵေသာ အရှိန်အဟုန်ြဖငဴ် လူ့အသက်ေပါင်ဵမျာဵစွာကို အန္တရာယ်ြပုနိုင်ေသာ 

ေဘဵအန္တရာယ်တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကကာငဴ် လူ့အသက်ေပါင်ဵမျာဵ 

စွာ ေသေကျပျက်စီဵကကရသည်ဴအြပင် သန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာေသာ ြပည်သူတုိ္ဓ၏ အသက်အိုဵအိမ် 

စည်ဵစိမ်ကို အချနိ်တစ်ခဏအတငွ်ဵ၌ပင် ပျက်စီဵေစနုိင်ေသာ ေဘဵအန္တရာယ်တစ်ခု 

လည်ဵြဖစ်သည်။ မေမျှော်လငဴ်ဘဲ ကျေရာက်အန္တရာယ်ြပုတတ်သည်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် 

ေကကာငဴ ် ြပညသူ်မျာဵသည် မိမိတုိ္ဓ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵကကရသည်ဴအြပင် သဘာဝကုိ 

ေထာက်ပဳဴထာဵသည်ဴ ေဂဟစနစ်သည်လည်ဵ ပျက်ယွင်ဵသွာဵေစနိုင်ပါသည်။ 

 

(က) ေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခဲွမှု (Disaster risk Management) 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၊ ၄င်ဵတုိ္ဓနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် နှင်ဴ 

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၏ ထိခိုက်မှုကို ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန်အတွက် 

လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ နှငဴ် ရပ်ရွာတို္ဓ၏ မူဝါဒမျာဵ၊ မဟာဗျူဟာမျာဵ နှငဴ် ေြဖရှင်ဵေရဵ စွမ်ဵေဆာင် 

ရည်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၊ 

အဖွဲ့အစည်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵ နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵကို အသဳုဵြပု 

သည်ဴ စနစ်ကျေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ် ြဖစ်ပါသည်။ဤလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ နှငဴ် 

အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ မဟုတ်ေသာ လုပ်ငန်ဵအသငွ်သဏ္ဍာန် အမျ ိုဵမျ ိုဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

အန္တရာယ်မျာဵ၏ ထိခိုက်ေသာသက်ေရာက်မှုမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵရန် (တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ) 

ကန့်သတ် 

      ၁ 

 

ကန့်သတ် 



သုိ္ဓမဟုတ ်ကန့်သတ်ရန် (နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵ နှငဴ် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ) ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၏ ထိေရာက်ေသာ သက်ေရာက်မှုမျာဵကို ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန် 

ြပည်ဴစုဳေသာ ချဉ်ဵကပ်ပုဳ နှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်ဵတွင် ေဘဵအန္တရာယ် 

မြဖစ်ပွာဵမီ၊ ြဖစ်ပွာဵဆဲ၊ ြဖစ်ပွာဵပပီဵလျှေင်ပပီဵချင်ဵ နှငဴ် ြဖစ်ပွာဵပပီဵကာလ အတန်ကကာတွင် 

ေဆာင်ရွက်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ ပါဝင်ပါသည်။ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပပီဵ 

ထိခိုက်မှု နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵ၊ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ အေရဵေပ္ဒ အေြခအေနကို 

တုန့်ြပန်ြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်ဵ၊ နာလန်ထူြခင်ဵ နှငဴ် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်ဵ 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ 
 

(ခ) ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ ထိခိက်ုဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခ (Disaster risk) 

 ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ ထိခိုက်ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ဆိုသည်မှာ အန္တရာယ်ြဖစ်ရပ်ေကကာင်ဴ 

ထိခိုက်မှု နှငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုခဳစာဵရသည်ဴ ြဖစ်နုိင်ေြခအလာဵအလာကုိ ဆိုပါသည်။ အန္တရာယ်နှငဴ် 

ထိေတွ့မှုေပ္ဒတွင် မျာဵစွာတည်မှီေနပါသည်။ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြပနိုင်ပါသည်။ 

အန္တရာယ်ကျေရာက်မှု  = ြဖစ်နိုင်ေချအခွငဴ်အလမ်ဵ x ဆုဳဵရှုဳဵမှု 

သာမန်အာဵြဖငဴ်အန္တရာယ်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာရာတွင်ထွက်ေပ္ဒလာသညဴ်ရလဒ်သည် အန္တရာယ် 

အေြခအေနမျာဵကို ခန့်မှန်ဵချက် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

(ဂ) ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ ထိခိုက်ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခေလျာဴပါဵေရဵ(Disaster risk reduction) 

 ြဖစ်ရပ်တစ်ခု၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ၊ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန် ေဆာင်ရွက်ေသာ 

တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ၊ နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵ၊ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ တုန့်ြပန်ြခင်ဵ နှငဴ် 

သုေတသနြပုြခင်ဵ၊ အစီအမဳမျာဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလဳုဵကို ေခ္ဒပါသည်။ 

 လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ရပ်လဳုဵတွင် အန္တရာယ်ကျေရာက်လွယ်မှုမျာဵ နှငဴ် အန္တရာယ် 

ကျေရာက်မှုမျာဵ နည်ဵပါဵနိုင်သမျှေ နည်ဵပါဵေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ 

ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု  ကျယ်ြပန့်ေသာ  ဆက်စပ်အေြခအေနတွင်  ေဘဵရန်မျာဵ၏  ဆိုဵရွာဵေသာ 

ကန့သ်တ် 

      ၂ 

ကန့သ်တ် 



ထိခိုက်မှုမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵရန် (တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ) သုိ္ဓမဟုတ ်ကန့်သတ်ရန် (နည်ဵပါဵ 

သက်သာေစြခင်ဵ နှင်ဴ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ) ြဖစ်နုိင်ေြခမျာဵနှငဴ်အတူ အပိုင်ဵကဏ္ဍမျာဵကို 

ေတွဵေခ္ဒယူဆချက် မူေဘာင်အြဖစ် စဉ်ဵစာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 
 

(ဃ) ေဘဵအန္တရာယ် နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵ (Disaster Mitigation) 

 ေဘဵအန္တရာယ် မြဖစ်ပွာဵမီ နှငဴ် ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက်တငွ် လူသာဵမျာဵ နှငဴ် ရုပ်ဝတ္ထု 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵမှု ြပင်ဵထန်ြခင်ဵကို ေလျှောဴချရန်အတွက် သီဵြခာဵေဆာင်ရွက်ေသာ 

အစီအမဳမျာဵ နှငဴ် စုစည်ဵေဆာင်ရွက်ေသာ အစီအမဳမျာဵကို ေခ္ဒပါသည်။ 

 ထိခိကု်မှု နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အန္တရာယ်မျာဵပပီဵ ထိခိကု်ပျက်စီဵ 

ေသာသက်ေရာက်မှု နှငဴ် ပပိုကွဲပျက်စီဵ ေစေသာ သက်ေရာက်မှုတုိ္ဓကို နည်ဵပါဵနိုင်သမျှေ 

နည်ဵပါဵေစလျှေက် ေဘဵအန္တရာယ်၏  ပမာဏကို ေလျာဴပါဵေစနိုင်ေသာ အစီအမဳမျာဵကို 

ဆိုလုိပါသည်။ နည်ဵပါဵ သက်သာေစေသာ အစီအမဳမျာဵမှာ အမျ ိုဵမျ ိုဵြဖစ်နိုင်ပါသည်။ ေရ 

လွှမ်ဵမိုဵမှု ကာကွယ်ြခင်ဵ၊ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵဒီဇုိင်ဵပုစဳဳထုတ်ြခင်ဵမှ 

အစြပု၍ ဉပေဒြပုြခင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ နှငဴ် အမျာဵြပည်သူ သိြမင်နာဵလည် 

ြခင်ဵအထိ ထိခိုက်မှု နည်ဵပါဵသက်သာေစသည်ဴ အစီအမဳအမျ ိုဵမျ ိုဵ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိခိုက်မှု 

နည်ဵပါဵသက်သာေစြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမှာ ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ပွာဵမီ အေရဵေပ္ဒ အေြခအေန 

အေတာအတွင်ဵ နှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် ြပန်လည်နာလန်ထူစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ြပန်လည်တည်ေဆာက်စဉ် မည်သည်ဴအချနိ်တွင်မဆို ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 

 ထုိ္ဓေကကာငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဒမှု ေလျာဴချနိုင်ေရဵအတကွ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် အထူဵအေရဵပါလှေပသည။် 

ကန့သ်တ် 

၃ 

ကန့သ်တ် 



(င) ေဘဵအန္တရာယ်အတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ (Disaster Preparedness) 

 ေဘဵအန္တရာယ်အတွက် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵဆိုရာ၌ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵတွင် 

ေဘဵအန္တရာယ်ကို ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ၊ တုန့်ြပန်ြခင်ဵ၊ သက်ေရာက်မှုကို ေြဖရှင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်ြခင်ဵမျာဵ၊ ြပုလုပ်နိုင်စွမ်ဵ တုိဵြမှငဴ်ေစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ အိမ်ေထာင်စု 

မျာဵ၊ ရပ်ရွာမျာဵ နှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပွာဵေနစဉ် နှငဴ် ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် 

လျှေင်ြမန်စာွ တုန့်ြပန်နိုင်ရန်အတွက် ကကိုတင်သတိြပု လုပ်ေဆာင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပါဝင် 

ပါသည်။ 
 

(စ) ေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ(Disaster Prevention) 

 လူသာဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု သုိ္ဓမဟုတ ် သဘာဝြဖစ်ရပ်ေကကာငဴ် ေဘဵ 

အန္တရာယ် သုိ္ဓမဟုတ် အလာဵတူ အေရဵေပ္ဒအေြခအေန မြဖစ်ပွာဵေစေရဵ ချဉ်ဵကပ်ပုဳမျာဵ နှငဴ် 

အစီအမဳမျာဵအာဵလဳုဵကို စုေပါင်ဵ၍ ေခ္ဒေဝ္ဒြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ကာလရှည်မူဝါဒမျာဵ နှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ချမှတအ်ေကာင်အထည်ေဖာ်စဉ်တွင် ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ မြဖစ်ပွာဵ 

ေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵကို တာဵဆီဵကာကွယ်ရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵဟု အဓိပါ္ပယ် 

သက်ေရာက်ပါသည်။ အန္တရာယ် ကျေရာက်လွယ်မှု ဆန်ဵစစ်ေလဴလာချက်အေပ္ဒ  အေြခခဳ 

သည်ဴအြပင် ပမို့ြပအစီအစဉ် ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ ြပညသူ့်ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ နှငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနယ်ပယ်တွင် ဉပေဒြပုေရဵ နှငဴ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

အစီအမဳမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

 ေဘဵရန်အဆင်ဴမှ ေဘဵအန္တရာယ်အဆငဴ်သုိ္ဓ မေရာက်ရှိလာေစရန် လုပ်ေဆာင်ေသာ 

ချဉ်ဵကပ်ပုဳမျာဵ နှငဴ် အစီအမဳမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်ရပ်ကို တာဵဆီဵြခင်ဵ ၊ သုိ္ဓမဟုတ် ထိခိကု်မှု 

နည်ဵပါဵသက်သာေစေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ သုိ္ဓမဟုတ ်ြဖစ်ရပ်ကို ခဳနိုင်ရည်ရှိ 

ေစမညဴ ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်ြခင်ဵတုိ္ဓ ြဖစ်ပါသည်။ 

ကန့သ်တ် 

၄ 

ကန့သ်တ် 



(ဆ) တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ  ( Duty & Responsibility) 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်သည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵသည် ၄င်ဵတုိ္ဓ၏ နယ်နိမိတ် 

အတငွ်ဵ ေဘဵအန္တရာယ် ေလျာဴချ ေရဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ နှငဴ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

အေထာက်အပဳဴ ေဆာင်ရွက်ရန် အဓိက တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ရှိသည်။ လူသာဵချင်ဵ စာနာ 

ေထာက်ထာဵြခင်ဵဆုိင်ရာ နယ်ပယ်တွင် နိုင်ငဳေတာ်၏ အရဳအင်အာဵြဖစ်ေသာ အမျ ိုဵသာဵ 

ကကက်ေြခနီ နှငဴ် လြခမ်ဵနီ အသင်ဵမျာဵ နှငဴ် ြပည်တွင်ဵ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵ ေဆာင်ရွက်သူမျာဵ 

သည် ြပည်တွင်ဵအဆငဴ်တွင် အေရဵပါေသာ ေထာက်ပဳဴေရဵကဏ္ဍ၌ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် 

တာဝန်ရှိသည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် အေြခအေနသည် ထုိနိုင်ငဳ၏ စွမ်ဵေဆာင်နိုင်ေသာ လုပ်ကိုင် 

နိုင်စွမ်ဵထက် ေကျာ်လွန်ေနသည်ဟု သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်သည်ဴနိုင်ငဳမှ ဆဳုဵ 

ြဖတ်လျှေင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ခဳစာဵရေသာ လူမျာဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵကို ြဖည်ဴဆည်ဵ 

ေပဵရန် နိုင်ငဳတကာအကူအညီ (သုိ္ဓမဟုတ)် ေဒသဆိုင်ရာအကူအညီကို ေတာင်ဵခဳရမည်။ 

 မိမိတုိ္ဓနိုင်ငဳနယ်နိမိတ်တွင် ပဳဴပိုဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵ၏ ပဳဴပိုဵေသာ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ကနဦဵ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အေထာက်အပဳဴေပဵ 

ေရဵတုိ္ဓကိ ု ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵြဖငဴ် ကကီဵကကပ်ရန် နှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ် 

စစ်ေဆဵရန်မှာ နုိင်ငဳတကာဉပေဒအရ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်သည်ဴ နိုင်ငဳ၏ 

အချုပ်အြခာဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵြဖစ်သည်။ 

  

ကန့သ်တ် 

၅ 

ကန့သ်တ် 



၂။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

 

 ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ တဳတာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ နငှ်ဴ 

ြပည်နယ် အသီဵ သီဵတွင ် တည်ေဆာက်ထာဵသည်ဴ တဳတာဵမျာဵကို တည်ေဆာက်ေရဵ နှင်ဴ 

တဳတာဵ အထူဵအဖွဲ့မျာဵမ ှတာဝန်ယူထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပါသည။် 

 တဳတာဵမျာဵကို ပုဳမှန်စစ်ေဆဵြခင်ဵ (Regular Inspection) အခါအာဵေလျာ်စွာ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ (Periodic Inspection)  နှင်ဴ အေရဵေပ္ဒစစ်ေဆဵြခင်ဵ (Emergency 

Inspection) တုိ္ဓကို သတ်မှတ်အချနိ်ကာလနှင်ဴအည ီ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖွဲ့မျာဵမ ှ ေဆာင်ရွက ်

လျှေက် ရှိပါသည်။ 

 ကမ္ဘာဴဘဏ်(World Bank) နှင်ဴ မိတဖ်က်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ ်

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအတွက် ပဳဴပိုဵကူညထီာဵသည်ဴ ေဘလီနှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို 

သဘာဝေဘဵဒဏ် ကျေရာက်ေလဴရှိသည်ဴ ေဒသမျာဵသုိ္ဓ ကကိုတင်ေပဵပို္ဓစုေဆာင်ဵထာဵပပီဵ 

အေရဵေပ္ဒလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင ်သဳုဵစွဲခဲဴပါသည။် 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ကျေရာက၍် တဳတာဵမျာဵပျက်စီဵမှု ြဖစ်ေပ္ဒလာပါက 

အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီ လတ်တေလာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ (Immediate 

Response) နှင်ဴ ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ (Medium & Long Term) မျာဵကို 

သတ်မှတ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴအည ီလုိက်နာကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်လျှေက် ရှိပါသည်။ 

ကန့သ်တ် 

၆ 

ကန့သ်တ် 



၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ခဳနိုင်ရည်ရိှသညဴ် တဳတာဵမျာဵအြဖစ် စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵ 

 

(က) ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵ(Prevention) 

  တဳတာဵမျာဵကို အသစ်တည်ေဆာက်ရာတွင ် သဘာဝေဘဵဒဏ် ခဳနိုင်ရည် 

ရှိေစရန် ပုဳစဳထုတ်လုပ၍် Disaster Prevention Structure မျာဵအြဖစ် တည်ေဆာက ်

သွာဵပါမည။်  

  ငလျင်ဇုန်ကျေရာက်ေသာ ေနရာမျာဵတွင ် တည်ေဆာက်ရမည်ဴ တဳတာဵမျာဵ 

အာဵ ပုဳစဳထုတ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ငလျင်ဇုန၏်ြပင်ဵအာဵ (Intensity) ကုိယူ၍ တွက်ချက ်

ပုဳစဳထုတ်ရပါသည။် 

  ြမစ်မျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵကို ေရစီဵေရလာေကာင်ဵေစရန ် နှင်ဴ ေရလည်တုိင်မျာဵကို 

ေရတုိက်စာဵမှု (Scour) မရှိေစရန် ေကျာက်ချ၍ ကကိုတင်ကာကွယ်မှု ေဆာင်ရွက်သွာဵပါ 

မည်။ 

(ခ) ြဖစ်ဆဲ (During Disaster) 

 သဘာဝေဘဵဒဏ်ြဖစ်ေပ္ဒေနသညဴ် ကာလတွင ် ေရကကီဵမှုေကကာင်ဴ တဳတာဵမျာဵ 

ေမျာပါမှု မရှိေစရန် ဥပမာ ေဘလီတဳတာဵမျာဵကို ကကိုဵဆုိင်ဵထာဵြခင်ဵ ၊ Lock ချထာဵြခင်ဵနှင်ဴ 

အန္တရာယ်ရှိသညဴ် တဳတာဵမျာဵတွင် လူနှင်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵမှုမြပုလုပ်ရန ်

ေခတ္တ ပိတ်ထာဵရပါမည။် 

(ဂ) ြဖစ်ပပီဵ (After Disaster) 

 သဘာဝေဘဵဒဏ် ကျေရာက်ပပီဵေနာက ် တဳတာဵမျာဵပျက်စီဵမှုကို အြမန်ဆဳုဵ 

ြပင်ဆင်ပါမည။် တဳတာဵပျက်စီဵမှုေကကာငဴ် လမ်ဵပန်ဵဆက်သယ်ွမှု ြပတ်ေတာက်သာွဵပါက 

ေဘလီသဳေပါင်ြဖင်ဴ ယာယီလမ်ဵလွဲှတဳတာဵထုိဵေပဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည။် 

  

ကန့သ်တ် 

၇ 

ကန့သ်တ် 



(ဃ) ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်ဵ (Reconstruction / Recovery) 

  သဘာဝေဘဵဒဏ်ေကကာငဴ် တဳတာဵမျာဵပျက်စီဵမှု ြဖစ်ေပ္ဒလာပါက ြပန်လည် 

တည်ေဆာက်ပါမည်။ ထုိသုိ္ဓ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရာတွင ် 

 (၁) Immediate Recovery  Plan အြဖစ် အချနိ်ကာလ(၄)လအတငွ်ဵ ချက်ြခင်ဵ 

  အသုဳဵြပု၍ ရရှိေအာင ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည။် 

  (၂) Medium Term Recovery Plan အြဖစ ်အချနိ်ကာလ(၁)နှစ်အတွင်ဵ           

ကာလ လတ် ြပန်လည်တည်ေဆာက်သာွဵပါမည။်  

 (၃) Long Term Recovery Plan အြဖစ ် အချနိ်ကာလ(၁)နှစ်ထက ် ေကျာ၍် 

  နှစ်ရှည်တည်ေဆာက်သွာဵပါမည်။ 

 ကာလလတ် (Medium Term) နှင်ဴ ကာလရည်ှ (Long Term Plan) မျာဵေရဵဆွဲ 

ရာတွင ်မူလထက်သာလွန်ေကာင်ဵမွန်ေသာ ပုဳစဳ၊ တည်ေဆာက်မှု နည်ဵစနစ်မျာဵြဖင်ဴ Build, 

Back, Better မူဝါဒြဖင်ဴ သဘာဝေဘဵဒဏ ်ခဳနိုင်ရည်ရှိေသာ တဳတာဵမျာဵအြဖစ ်(Resilient 

Structure) မျာဵ တည်ေဆာက်သာွဵမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

 

ကန့သ်တ် 

၈ 

ကန့သ်တ် 



၄။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်ပါက လတတ်ေလာေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

(၁) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ တတဳာဵမျာဵ ပျက်စီဵမှုြဖစ်ေပ္ဒလာပါက ထူဵြခာဵ 

ြဖစ်စဉ်မျာဵကို ြဖစ်စဉ်အကျဉ်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပုဳမျာဵနှင်ဴအတူ တဳတာဵဦဵစီဵဌာန(ရဳုဵချုပ)်သုိ္ဓ 

သက်ဆုိင်ရာအဖွဲ့မျာဵမ ှ အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီ သငဴ်ရာနည်ဵြဖင်ဴ ချက်ြခင်ဵသတင်ဵေပဵပိ္ုဓ 

တင်ြပရပါမည်။ တချနိ်တည်ဵမှာပင် ေဒသအာဏာပုိင ်အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵ နှငဴ် သက်ဆိုင ်

ရာဦဵစီဵဌာနမျာဵသို္ဓ သတင်ဵေပဵပို္ဓရပါမည။် 

(၂) မိုဵသည်ဵထန်ြခင်ဵ၊ ထူဵကဲေရကကီဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒလာပါက တဳတာဵမျာဵ၏ အေြခ 

အေနကို ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည ်- 

 (က) ေရတက်အမှတ်မျာဵကို တိုင်ဵတာမှတတ်မ်ဵြပုစုထာဵပပီဵ ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵမှု 

  ြပုလုပ်ရန ်

 (ခ) တဳတာဵတုိင်မျာဵတွင် သစ်ပင်၊ သစ်တဳုဵ၊ ဒိုက်၊ အမှိုက်မျာဵ ကပ်ညိှေနပါက 

  အြမန်ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵရန ်

 (ဂ) ယာယီ ေဘလီသဳေပါင်တဳတာဵမျာဵတွင ်ေရေကျာ်နိုင်သည်ဴ အေြခအေနရိှလျှေင် 

  ေဘလီေဘာင်အာဵ တတဳာဵတုိင်မျာဵြဖင်ဴ စတီဵ ကကိုဵြဖင်ဴ ချည်ေနှာင်ထာဵရန၊် 

  တဳတာဵအနီဵတွင် Dead-man ြပုလုပ်၍ စတီဵကကိုဵြဖင်ဴ ေဘလီေဘာင်ကိ ု

  ချည်ေနှာင်ဆိုင်ဵထာဵရန ်

(၃) ေရစီဵဆင်ဵမှု ထုထည်မျာဵြပာဵပပီဵ ေရစီဵသန်လာကာ တတဳာဵ၏ေရဆန်ဘက ်(Down 

Stream)သည် ေရစုန်ဘက(်Upstream) ဘက်ထက် အနည်ဵဆဳုဵ (၃')ေရမှတ ် ြမင်ဴေနပါက 

တဳတာဵပျက်စီဵမှု မြဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်ရန ် ချဉ်ဵကပ်လမ်ဵ တာေဘာင် ဧရိယာအာဵ ယာယ ီ

ေရလမ်ဵေကကာင်ဵဖွင်ဴ၍ ေရမျက်နှာြပင ်ေလျာဴချြခင်ဵ၊ ေရစီဵအရှိန်ေလျာဴချေပဵရန ်

ကန့သ်တ် 

၉ 

ကန့သ်တ် 



(၄) သဘာဝေဘဵဒဏ်ေကကာင်ဴ တဳတာဵကကဳဴခိုင်မှု မရှိနိုင်သညဴ် အေြခအေနြဖစ်ေပ္ဒလာ 

ပါက တဳတာဵေပ္ဒတွင် လူနှင်ဴယာဉ်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵခွင်ဴမြပုဘဲ တဳတာဵကို ယာယီပိတ်ထာဵပပီဵ 

လုိအပ်သညဴ် စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန ်

(၅) သဘာဝေဘဵဒဏ်ေကကာင်ဴ အန္တရာယ်ရှိသညဴ် ေရေကျာ(်Cause Way) မျာဵ၊ ေရပပန် 

(Culvert) မျာဵတွင် လူနှင်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵခွင်ဴမြပုဘဲ ယာယီပိတ်ထာဵပပီဵ 

လုိအပ်သညဴ် စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရန ်

(၆) တဳတာဵနှင်ဴ ေရေကျာ်မျာဵ၊ ေရပပန်မျာဵပိတရ်န ် အေြခအေနရိှပါက အနီဵဆုဳဵလမ်ဵဆုဳ၊ 

ပမို့တွင ်ဆိုင်ဵဘုတ်ြဖင်ဴ အမျာဵသိေစရန ်ေကကြငာေပဵရန် အြခာဵသွာဵနုိင်သညဴ် Alternative 

လမ်ဵေကကာင်ဵကို ေဖာ်ြပေပဵရန ်

(၇) သဘာဝေဘဵဒဏ်ေကကာင်ဴ တဳတာဵနှင်ဴေရေကျာ်မျာဵ ပျက်စီဵမှုြဖစ်ေပ္ဒပပီဵ လမ်ဵပန်ဵ 

ဆက်သယ်ွမှု ြပတ်ေတာက်သာွဵပါက 

 (က) အနီဵဆုဳဵသွာဵလာနိုင်သည်ဴ လမ်ဵရှိပါက လမ်ဵလွဲှမှသွာဵလာနိုင်ေရဵ ေဆာင ်

  ရွက်ေပဵရန ်

 (ခ) လမ်ဵလွဲှမရှိပါက သင်ဴေတာ်သညဴ် ယာယီလမ်ဵလွဲှတဳတာဵကို အြမန်ေဆာင်ရွက ်

  ေပဵရန ်

 (ဂ) လုိအပ်ပါက လူနှင်ဴေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵနိုင်ရန် စက်ေလှနှင်ဴ ဇက ်

  ေရယာဉ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန ်

(၈) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ ် ြဖစ်ေပ္ဒလာပါက တဳတာဵမျာဵကို အေသဵစိတ်စစ်ေဆဵ၍ 

ပျက်စီဵမှုမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵြပင်ဆင်ရန၊် အေရဵေပ္ဒကကိုတင်စုေဆာင်ဵထာဵသည်ဴ ေဘလီကို 

အသုဳဵြပု၍ လမ်ဵပန်ဵဆက်သယ်ွမှု အြမန်ရရှိေအာင ်ေဆာင်ရွက်ရန ်

 

ကန့သ်တ် 

၁၀ 

ကန့သ်တ် 



၅။ ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

 

         တဳတာဵဦဵစီဵဌာနမ ှ တည်ေဆာက်ပပီဵတဳတာဵမျာဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ 

ပျက်စီဵမှုမျာဵ မြဖစ်ပွာဵေစရန ်ေရရှည်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ 

(၁) တဳတာဵမျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵ တစ်နှစ(်၂)ကကိမ ်[မိုဵမကျမီ၊ မိုဵကုန်ပပီဵ]ပုဳမှန်စစ်ေဆဵရန ် 

 (က) တဳတာဵကမ်ဵကပ်ခုဳ နှင်ဴ တဳတာဵတုိင်မျာဵ အုတ်ြမစ်ေရတိကု်စာဵမှု ရှ/ိမရှိ 

  (Local Scour / General Scour) 

 (ခ) ြမစ်ကမ်ဵပါဵ နှင်ဴ ြမစ်ကကမ်ဵြပင ်ေရတုိက်စာဵမှု ရှိ/မရှိ 

  ( Bank & Bed Erosion) 

 (ဂ) ေရစီဵေကကာင်ဵ (Current Direction)  ေြပာင်ဵလဲမှု ရှိ/မရှိ 

 (ဃ) တဳတာဵတုိင်မျာဵနှင်ဴ ြမစ်ကကမ်ဵြပင်သုိ္ဓ အနည်ပို္ဓချမှု ရှိ/မရှိ 

  (Sedimendation & Deposit) 

 (င) တဳတာဵအဂေါရပ်မျာဵ ပျက်စီဵမှု ရှ/ိမရှိ 

  (Bearing, Expansion Joint  ……etc) 

(၂) တဳတာဵတုိင်ေြခမျာဵ Scour ြဖစ်ေပ္ဒမှု စစ်ေဆဵရန ်

(၃) ြမစ/်ေချာင်ဵကမ်ဵပါဵ (၂)ဖက်ကမ်ဵပါဵ ေရတုိက်စာဵမှုကို စစ်ေဆဵရန ်

(၄) ကကိုဵတဳတာဵ(Suspension Bridge) နှင်ဴ ကကိုဵဆိုင်ဵတဳတာဵ Cable Stayed Bridge 

မျာဵကို သီဵြခာဵစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန ်

(၅) တဳတာဵမျာဵ၏ အဝင်၊ အထွက် ေရလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ ပိတ်ဆို္ဓမှု မရှိေအာင် ရှင်ဵလင်ဵ 

ေပဵရမည ်

(၆) ြမစ/်ေချာင်ဵမျာဵ (အထူဵသြဖင်ဴ သဲေချာင်ဵမျာဵ)တွင် ေရစီဵေကကာင်ဵ ေြပာင်ဵလဲနိုင် 

သြဖင်ဴ အနည်ဵဆုဳဵ(၂)နှစ ်တစ်ကကိမ ်River / Training ြပုလုပ်ေပဵရန ်

ကန့သ်တ် 

၁၁ 

ကန့သ်တ် 



(၇) တဳတာဵမျာဵ၏ ေရစုန်ဘက်နှင်ဴ ေရဆန်ဘက်(၁)မိုင်ခန့်အတငွ်ဵ ေကျာက၊် သဲ စုတ ်

ြခင်ဵ တူဵေဖာ်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ေစရန ်

(၈) တဳတာဵ၏ ေရစုန်ဘက်နှင်ဴ ေရဆန်ဘက ် ြမစ်/ေချာင်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ေရနည်ဵချနိ် 

ကာလတွင ်လယ်ယာကိုင်ဵသီဵနှဳ စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ မြပုလုပ်ေစရန ်

(၉) တဳတာဵအုတ်ြမစ်နှင်ဴ ေရလည်တုိင်မျာဵတွင ် ေရဝဲတုိက်စာဵမှု (Scour) ြဖစ်ေပ္ဒေနပါ 

က ေကျာက်ြဖည်ဴ(Gabion)ချ၍ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန ်

(၁၀) ြမစ်ကကမ်ဵြပင ် Bed Level ြမင်ဴတက်လာသည်ဴ တဳတာဵမျာဵတွင် ေရလမ်ဵကင်ဵလွတ ်

အြမင်ဴ (Free Board) ရရှိေစရန ်ြမှင်ဴတင်ေပဵရန ်

(၁၁) သက်တမ်ဵကကာြမင်ဴ၍ ခဳနုိင်ရည်ကျဆင်ဵလာသည်ဴ တဳတာဵမျာဵကို သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်ခဳနိုင်ရည်ရှိသည်ဴ တဳတာဵသစ်မျာဵအြဖစ်ပုဳစဳထုတ၍် အစာဵထုိဵတည်ေဆာက်သာွဵ 

ရန ်

(၁၂) အနာဂတ်ကာလနှစ်(၅၀)နှင်ဴ(၁၀၀)အတွင်ဵ ြဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်သညဴ် ေရကကီဵြခင်ဵ၊ မိုဵရာွ 

သွန်ဵြခင်ဵ၊ ငလျင်လှုပ်ြခင်ဵစသည်ဴ ဇလေဗဒအချက်အလက်မျာဵကို ြပညဴ်စုဳစွာ ထညဴ်သွင်ဵ 

တွက်ချက်ထာဵပပီဵ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရှိသည်ဴ တဳတာဵမျာဵအြဖစ ် ပုဳစဳထုတ်၍ တဳတာဵ 

သစ်မျာဵ တည်ေဆာက်ရန်၊ တဳတာဵခန်ဵဖွင်ဴ (Span)၊ တဳတာဵအြမင်ဴ (Free Board) တုိ္ဓကိ ု

လဳုေလာက်ေအာင ်တွက်ချက်တည်ေဆာက်ရန ်

(၁၃) တဳတာဵမျာဵကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵ အသုဳဵြပုနိုင်သည်သာမက သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက အကာအကွယ်အေဆာက်အအဳုအြဖစ ် အသုဳဵချနိုင်သညဴ် (Multi 

Purpose Structure)အြဖစ ်တည်ေဆာက်သာွဵရန ်

(၁၄) တည်ေဆာက်ပပီဵတဳတာဵမျာဵတွင် ြမစ်ေကကာင်ဵေြပာင်ဵလဲမှုေကကာင်ဴ တဳတာဵအကျယ် 

နှငဴ် အြမင်ဴ (Free Board) လဳုေလာက်ြခင်ဵမရှိပါက ြပန်လည်တုိဵချဲ့ြခင်ဵ၊ ြမှင်ဴတင်တည် 

ေဆာက်ရန ်

ကန့သ်တ် 

၁၂ 

ကန့သ်တ် 



- ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴထိခိုက်ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခေလျာဴပါဵေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳေဝါဟာရမျာဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳတကာကယ်ဆယ်ေရဵအကူအညီနှင်ဴကနဦဵြပန်လည ်

   ထူေထာင်ေရဵအကူအညီမျာဵနိုင်ငဳတွင်ဵလွယ်ကူေချာေမွ့စွာစီမဳေဆာင်ရွက်ေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ 

   ဥပေဒမျာဵအတွက်လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါကေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ထုတ်ြပန်ပပီဵစာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှေကာက်နုတ်ြဖန့်ေဝပါသည်။ 

 

ကန့်သတ ်

ကန့်သတ ်



ကန့သ်တ် 

၁၂ 

ကန့သ်တ် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအမဳနှင်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

- သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက အဓိက လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်မှု မြပတ်ေတာက ်ေစရန ်           

ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ တတဳာဵဦဵစီဵဌာန၏ အဓိကတာဝန်ြဖစ်ပါသည်။ လမ်ဵပန်ဵ 

ဆက်သွယ် မှု  ြပတေ်တာက်ပါက ယာယီတဳတာဵမေဆာင်ရွက်မီအချနိ်အတွင်ဵ  


