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 ပြ ညေ်ထာငစု်သမ�တမြ န်မာ�ိငုင်ေံတာအ်စိးုရ 
ပုိ�ေဆာင်ေရး၀န်က� းီဌာန 

မုိးေလ၀သ�ှင့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန 
ေနပြ ညေ်တာ် 

 

 

 

  

၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ေမလ (၅)ရက်ေန�မှ (၆)ရက်ေန�အထိ                                  

  Royal ACE Hotel (ေနပြ ည်ေတာ်)၌ 

ကျင်းပခ့ဲသည့်   

 

" (၁၄) က� မ်ိေမြ ာက် အမျို းသားအဆင့် မုတ်သံုဖုိရမ် ေဆွးေ�ွးပဲွ " 

 

အစီရင်ခံစာ 

 

 

 

 

 

 ၂၀၁၅ ခ�ုစှ်၊ ေမလ(        )ရက်                  ေနပြ ညေ်တာ် 

 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

မာတိကာ 

စဥ်  အေက� ာင်းအရာ       

၁။ နိဒါန်း       ၁  

စာမျက်�ာှ 

၂။ ေဆးွေ�းွပွဲကျငး်ပရခြ ငး် ရညရ်ယွခ်ျက်       ၁  

၃။ ေဆးွေ�းွပွဲဖငွ့်ပွဲ အခမး်အနား       ၂ 

၄။ ေဆးွေ�းွပွဲတကေ်ရာက်သမူျား       ၂ 

၅။ ေဆးွေ�းွမ� အစအီစဥ်         ၂ 

၆။  ရရှေိသာအကျို းေကျးဇးူများ                       ၂၁  

၇။  နိဂုံး              ၂၁ 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က) - မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ်၏   

                                   အဖငွ့်အမာှစကား 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) -  တကေ်ရာကသ်ည့် ကိုယစ်ားလယှမ်ျားစာရငး် 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ) - (၁၄) က� မိေ်မြ ာက် မတ်ုသုံဖိုရမ် ေဆွးေ�းွပွဲ အခမး်အနား အစအီစဥ် 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ) - ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် မိုးရာသကီာလအတွက် ေယဘယုျခန်�မှန်းချက် 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ(င) - မတ်ုသုဖံိုရမ် ေဆွးေ�းွပွဲ မတ်ှတမး်ဓါတ်ပုမံျား  



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ေမလ(၅)ရက်ေန�မှ (၆)ရက်ေန�အထိ Royal ACE Hotel (ေနပြ ည်ေတာ်)၌ 
ကျင်းပခ့ဲေသာ “(၁၄)  က� မ်ိေမြ ာက် အမျို းသားအဆင့် မုတ်သံုဖုိရမ်ေဆွးေ�ွးပဲွ” အစီရင်ခံစာ 

 

နိဒါန်း 

၁။ မိုးေလ၀သ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနသည ် အမျိုးသားအဆင့် မတ်ုသုံဖိုရမေ်ဆးွေ�းွပွဲအား 
၂၀၀၇ ခ�ုစှမ်ှ စတင၍် �စှစ်ဥ် တစ�်စှလ်�င�်စှ်က� မိ် ကျငး်ပပြ ုလပုလ်ျကရိှ်ပါသည။် အဆုိပါ ေဆွးေ�းွ 
ပွဲအား အေနာကေ်တာင်မတ်ုသုေံလ မ၀ငေ်ရာက်မ ီတစ်က� မိ�်ငှ့် အေရှ�ေမြ ာကမ်ုတ်သုံေလ မ၀ငေ်ရာကမီ် 
တစ်က� မိ် ကျငး်ပပြ ုလပုပ်ါသည။် (၁၄) က� မိေ်မြ ာက် အမျိုးသားအဆင့် မတုသ်ုံဖိရုမေ်ဆွးေ�ွးပွဲကုိ 
ပုိ�ေဆာင်ေရးဝန်က� းီဌာန မုိးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန�ှင့် ထုိင်း�ုိင်ငံအေခြ စုိက်ေဒသတွင်း 
ဘကစ်ုံသဘာဝေဘး  က� ို တငသ်တိေပးစနစ် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး (RIMES)တုိ� ပးူေပါငး်စစီဥ် 
ေဆာင်ရွကမ်� ဖြ င့် ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ေမလ (၅)ရကေ်န�မှ (၆)ရကေ်န�အထိ  ေနပြ ညေ်တာ၊် “Royal ACE” 
ဟိုတယ၌် ကျငး်ပပြ ုလပု်ခဲ့ပါသည။် 

  

ေဆွးေ�ွးပဲွကျင်းပရခြ င်း ရည်ရွယ်ချက်် 

၂။ (၁၄)  က� မိေ်မြ ာက ်မတု်သုံဖိုရမေ်ဆးွေ�းွပွဲကို ေအာကပ်ါရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားဖြ င့် ကျငး်ပခဲ့ပါသည်- 

 (က) ၂၀၁၄ ခ�ုစှ်၊ �ိုဝငဘ်ာလမှ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလအထ ိ   အေရှ�ေမြ ာကမ်ုတ်သု ံ
ရာသကီာလအတွငး် ထတ်ုပြ န်ခဲေ့သာ မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒဆိုင်ရာ ခန်�မှန်းချကမ်ျား�ငှ် ့
အမနှတ်ကယ ် ဖြ စေ်ပ�မ�အေခြ အေနများကို ေလ့လာသုံးသပ�်ိငု်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) အေနာကေ်တာင်မုတ်သုံ ရာသကီာလအတွက ် ထတ်ုပြ န်ေသာ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ 
ခန်�မှန်းချကမ်ျားကိ ုတင်ပြ �ိုင ်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ထတ်ုပြ နေ်သာ ခန်�မှန်းချကမ်ျားအေပ� 
 သကဆ်ိုင်ရာဌာန အဖွ�ဲအစညး်အသးီသးီမ ှ ကိုယစ်ားလယှမ်ျားအေနဖြ င့် ထေိရာကစ်ာွ 
 အသုံးပြ ု�ိုငမ်��ငှ့် ခန်�မှန်းချကမ်ျား၏လိုအပခ်ျကမ်ျားကို အက� ံပြ ုေဆွးေ�းွတင်ပြ �ိုင်ခြ ငး်၊  

 (ဃ) ဤကဲ့သိ�ု အက� ံပြ ုေဆွးေ�းွချကမ်ျားကိအုေခြ ခံ၍ ပြ ညသ်မူျားအတွက် လိုအပေ်သာ 
ခန်�မှန်းချကမ်ျား ထုတ်ပြ န်ေပး�ိုင်ပ� းီ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ ် ကာကယွ်ေရးလပုင်န်းများ 
အတွက ်ပိုမိုေကာငး်မွန်ေသာ က� ို တငသ်တိေပးမ�စနစ ်ထုတ် ပြ န်ေပး�ိုင်ခြ ငး်၊ 

 

 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

ေဆွးေ�ွးပဲွဖင့်ွပွဲအခမ်းအနား 

၃။  (၁၄) က� မိေ်မြ ာက ် အမျို းသားအဆင် ့ မတ်ုသုံဖိရုမ်ေဆွးေ�းွပွဲ ဖငွ့်ပွအဲခမး်အနားကို ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် 
ေမလ (၅)ရကေ်န�၊ နံနက(်၀၉း၀၀)နာရီအချိန်တွင ် ေနပြ ညေ်တာ်၊ “Royal ACE” ဟိုတယ်၌ ကျငး်ပရာ 
မိုးေလ၀သ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမ ှ ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် ေဒါကတ်ာဟာရင�်ိုင်တီယမး်မှ 
အဖငွ့်အမာှစကားေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ၏် အဖငွ့်အမှာစကားကို ေနာက်ဆက်တဲွ(က) 

 

 ဖြ င့် ပးူတဲွေဖာ်ပြ အပပ်ါသည။် ဆကလ်က်၍ ထိုငး်�ိုငင်ံအေခြ စိုက် ေဒသတွငး်ဘကစ်ုံသဘာဝေဘး 
 က� ို တငသ်တိေပးစနစ် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး (RIMES)မ ှ Dr. Govindarajalu Srinivasan မ ှ အမှာ 
စကားေပြ ာက� ားရာတွင် ယခု(၁၄) က� မိေ်မြ ာက်မတ်ုသုဖံိုရမမ်ှာ ရာသဦတုဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျားကို 
အဓကိထား၍ ေဆးွေ�းွသာွးမာှဖြ စ်ပ� းီ၊ ရာသအီလိုကမ်ိုးေလဝသဖြ စစ်ဥမ်ျားကို အဓကိထားေဆးွေ�းွသာွး 
မည်ဖြ စပ်ါေက� ာငး်၊  မြ န်မာ�ိုငင်သံည် စိုကပ်ျိုးေရးကို အဓကိထားသည့် �ိုငင်ံတစ�်ိငုင်ံဖြ စ်ပ� းီ၊ မတ်ုသုံ 
ဖုိရမ်သည် မုိးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြ န်ေပးသည့် ခန်�မှန်းချက်များ၏ လုိအပ်ချက် 
�ငှ့်  ပြ ညသ်မူျား၏ လိုအပခ်ျကမ်ျားကို ဆကသ်ွယေ်ပးေသာ အစညး်အေဝးတစခ်ုဖြ စေ်က� ာငး်၊ ထိုကဲ့သိ�ု 
 ပြ ုလပုေ်ပး ခြ ငး်ဖြ င့်   ပြ ညသ်မူျား၏ သဘာဝေဘး�ငှ့်ပတ်သကေ်သာ ဆံုး��ံးမ�များ ေလျာ့နညး်သာွးမည် 
 ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ အစည်းအေဝးတွင် ေဒသဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများမှ ပူးေပါင်းေဆွးေ�ွးခြ င်း ဖြ င့် ခန်�မှန်းချက် 
အရည်အေသွးမှာ ပိုမိုေကာငး်မနွလ်ာမည်ဖြ စေ် က� ာငး် ေပြ ာက� ားခဲပ့ါသည။်  

ေဆွးေ�ွးပဲွတက်ေရာက်သူများ 

၄။ ဖငွ့်ပွဲအခမး်အနားသို� မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဥးီစးီဌာနမှ ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ၊် ဒတိုယ 
��န်က� ားေရးမှူ းချုပ�်ငှ့် ဌာနကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်ပြ ညန်ယမ်ျားမှ လကေ်ထာက် 
��န်က� ားေရးမှူ းများ၊ ဝန်က� းီဌာနအသးီသးီမှ ကိုယစ်ားလယှမ်ျား၊ (RIMES)မ ှ ပညာရှငမ်ျား စစုေုပါငး် 
(၇၅)ဦးခန်� တကေ်ရာက်ခဲ့က� ပ� းီ၊ မတုသ်ုံဖိရုမေ်ဆွးေ�းွပွဲသို� တကေ်ရာက်သည့် ကိုယစ်ားလယှမ်ျားစာရငး် 
ကို ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) ဖြ င့်လညး်ေကာငး်၊ ေဆွးေ�းွပွဲအစီအစဥက်ို ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ)

 

 ဖြ င့်လညး်ေကာငး် 
ပးူတဲွတင်ပြ ထားပါသည။် 

ေဆွးေ�ွးမ�အစီအစဥ် 

၅။ ဖငွ့်ပွဲအခမး်အနားအပ� းီတွင် မတ်ုသုံဖိုရမေ်ဆွးေ�ွးပွဲကို ဆကလ်ကက်ျငး်ပရာ Ms. Ruby Rose မှ 
မတ်ုသုဖံိုရမ်တကေ်ရာက်လာသည့် သကဆိ်ငု်ရာဌာနဆုိငရ်ာများအားလုံးမ ှ လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကုိ 
 ပြ န်လညေ်ဆွးေ�းွက� သည့် ဖိုရမတ်စခ်ုဖြ စပ်ါေ က� ာငး်၊ ဖိုရမ်၏အဓကိအချကမ်ှာ ဆန်းစစေ်လလ့ာတ့ဲ 
ရာသဦတုဆုိငရ်ာအချက်အလကမ်ျားကို မ�ေဝေပးခြ ငး်ဖြ စပ်ါေက� ာငး်၊  (၁၃) က� မိေ်မြ ာကမ်ုတ်သုဖံိုရမမ်ှ 
ေဆွးေ�ွးဆံုးဖြ တ်ချက်များကုိ ြပန်လည်သံုးသပ် ေဆွးေ�ွးတင်ပြ ရာတွင် မုိးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ� 
ဦးစးီဌာနသည် မိုးေလဝသခန်�မှန်းချကမ်ျားကို ပိုမိုတုိးတကေ်ကာငး်မွန်ေစရန်အတကွ်  က� ို းစားလျက် 

-၂ - 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

ရိှေက� ာငး်၊  သတငး်အချကအ်လက်အသုံးပြ ုသူများအေနဖြ င့် မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီ 
ဌာန၏ ထတ်ုြပန်ချကမ်ျားကို feedback ဖြ င့်လညး် ပုံမနှတ်င်ပြ လျက်ရှပိါေ က� ာငး်၊ (၂၀၀၇)ခ�ုစှမ်ှ စတင် 
ခဲ့ေသာ မတုသ်ုံဖိရုမမ်ျားမ ှရာသအီလိုက ်ခန်�မနှး်ချကမ်ျားကို �စှစ်ဥထ်ုတ်ြပန်ေပးလျက်ရိှပ� းီ၊ အခြ ားေသာ 
ရာသဦတုဆုိငရ်ာများကိုလညး် ထတ်ုြပန်ေပးလ�ကရိှ်ပါေက� ာငး်၊ အထးူသဖြ င့် သတငး်ထတု်ပြ န်သ�ူငှ့် 
အသုံးပြ ုသအူက� ား လိုအပခ်ျကမ်ျားကို ဖြ ည်ဆ့ညး်ေပး�ိုငရ်န ် ရည်ရွယ်ပါေက� ာငး်၊ မမိိတိ�ုအေန�ငှ့်လညး် 
လိုအပသ်ည့် တုိငး်တာေရးကရိိယာများ�ငှ့် စကပ်စ�ညး်များကို ေထာကပ်ံေ့ပးခဲ့ပါေက� ာငး်၊ ဝနထ်မး်များ၏ 
စမွး်ရညက်ိလုညး် မြ �င့်တငေ်ပးရန်အတွက ် သငတ်နး်များ ဖငွ့်လစှေ်ပးခြ ငး်များပြ ုလပုေ်ပးခဲ့ပါေ က� ာငး်၊ 
မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနအေနဖြ င့် ရကတိ်ု/ရက်ရှည် ခန်�မှန်းချကမ်ျားကို ထတ်ုြပန် 
ေပးလျကရိှ်ပါေက� ာငး်၊ မိုးေလဝသဆိုငရ်ာ၊ ဇလေဗဒဆုိင်ရာ၊ ေမြ ငလျငဆ်ိုငရ်ာဖြ စစ်ဥမ်ျား�ငှ ့် ဆူနာမဆုိီင် 
ရာအချက်အလကမ်ျားကို သချ�ာနညး်ပညာဆုိင်ရာ အချကအ်လကမ်ျား အသုံးပြ ု၍  ခန်�မနှး်ချကမ်ျား ပိုမို 
တုိးတကေ်အာင် ေဆာငရ်ွကလ်�ကရ်ှိပါေက� ာငး် ရှင်းလငး် ေြပာက� ားသွားခဲ့ပါသည။်  

၆ ။ ထို�ေနာက် ေဆွးေ�းွပွဲကို ဆကလ်ကက်ျငး်ပရာ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ 

မိုးေလ၀သဌာနခွဲမှ ဦးစးီအရာရှိ ေဒ�စ��ာထနွး်မှ “Verification of Winter Season Outlook” �ငှ့် 

ပတ်သက်၍ ေပြ ာက� ားရာတငွ်  ပ� းီခဲ့သည့်ေဆာငး်ရာသကီာလ၏ ေယဘယုျ မိုးေလဝသခန်�မနှး်ချကမ်ျား 

ကို  ပြ န်လညသ်ုးံသပတ်င်ပြ ခြ ငး်  ဖြ စပ်ါေက� ာငး်၊  ပ� းီခဲ့သည့် ေဆာငး်ရာသီကာလအတွငး်  ဖြ စေ်ပ�ခဲ့ေသာ 

ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်အေခြ အေန�ငှ့် ၂၀၁၄ခု�စှ၊် �ိုဝငဘ်ာလအတငွး် ြဖစေ်ပ�ခဲ့ေသာ ေလဖအိားနညး် 

ရပဝ်နး်၊ မန်ုတိငုး်ငယ်ဖြ စေ်ပ�ခဲ့ပုံများကိုလညး်ေကာငး်၊  ပ� းီခဲ့သည့် ေဆာငး်ရာသီကာလ၏ ညအပခူျိန် 

အေခြ အေနသုံးသပခ်ျက်�ငှ့် တုိငး်ထာွရရိှခဲေ့သာ အနိမ့်ဆုံးအပခူျိနစ်ခံျန်ိသစက်ိုလညး်ေကာငး်၊  မိုးအေခြ  

အေနသုံးသပခ်ျကက်ိတုင်ပြ ရာတွင် တုိငး်ေဒသက� ီး�ငှ့်  ပြ ညန်ယအ်သးီသးီ၏ ေဆာငး်ရာသီကာလတွင် 

ရွာသနွး်မ� မဲိုးေရချိန်�ငှ့် အမနှတ်စ်ကယ် ရွာသွန်းခဲ့ေသာ မိုးေရချိန်အေခြ အေနများကိုလညး်ေကာငး်၊ 

မန်ှကန်မ�ရာခိုင�်�န်းများကိုလညး်ေကာငး်၊ မိုးေရချိန်စခံျိနသ်စမ်ျားကိုလညး်ေကာငး်၊  မြ �အေခြ အေန 

ခန်�မှန်းချက�်ငှ့် အမှန်တစက်ယ်ရရှိမ� သုံးသပခ်ျကမ်ျားကိုလညး်ေကာင်း ရှငး်လငး်ေဆွးေ�းွတင်ပြ ခဲ့ပ� းီ၊ 

မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနအေနဖြ င့် ေဆာငး်ရာသီကာလ၏ ေယဘယုျ မိုးေလဝသ 

ခန်�မှန်းချကမ်ျားကိလုညး်ေကာငး်၊ အချိန်အခါမဟတ်ု မိုးရာွမည်သ့တေိပးချက၊် ညအပခူျိန်ေလျာ့နညး် 

�ိုငမ်ည့်အေခြ အေနများကိုလညး်ေကာငး် ထတ်ုြပန်ေပးခဲ့ပ� းီ၊ ခန်�မှန်းချကမ်ျားကို အချိန်�ငှ့်တစ်ေပြ းည ီ

ထတ်ုပြ န်ေပးသွားမည်  ဖြ စပ်ါေက� ာငး် တင်ပြ ေဆွးေ�းွခဲ့ပါသည။်  

၇။ ဆကလ်က၍် မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလ၀သဌာနခွဲမှှ 

ဒတိုယဦးစးီမှူ း ေဒ�ခငသ်ငး်ယမုှ တင်ပြ သည့် " The Review of the Agro-Climatic Condition for 

the Winter Monsoon Season” ေခါငး်စဥတ်ငွ် စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသစာေစာင်အေက� ာငး် တင်ပြ ခြ ငး် 

�ငှ့်  ပ� းီခဲ့ေသာေဆာငး်ရာသအီတွငး် စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသခန်�မှန်းချကမ်ျားကို  ပြ န်လညသ်ုးံသပတ်င်ပြ  



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 ခြ ငး်ဟ၍ူ အပိုငး်�စှပ်ိုငး်ပါဝငပ်ါသည။် ပထမဦးစာွ စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသဌာနခွကဲို ၁၉၇၀ ခ�ုစှတွ်င် 

စတငတ်ညေ်ထာငဖ်ငွ့်လှစခ်ဲ့ပ� းီ ၁၉၈၃ ခ�ုစှတ်ငွ် WMO �ငှ့် UNDP တုိ� အကအူညီဖြ င့်  ပြ ညန်ယ�်ငှ့် 

တုိငး်ေဒသက� းီတိ�ုတငွ် တုိးချ�ဲဖငွ့်လစှခ်ဲ့ပါေက� ာငး်၊ ယခလုကရှ်ကိာလတွင်  UNESCAP �ငှ့်  RIMES  တုိ�၏ 

ကညူပီံ့ပိးုမ�ဖြ င့် စိုကပ်ျို းေရးမိုးေလဝသ တုိငး်ထွာေရးကိရိယာများကို အဆင့်မြ �င့်တင် ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါေက� ာငး်၊  မြ န်မာတစ်ပြ ညလ်ုံး စိုကပ်ျို းေရးမိုးေလဝသစခန်း (၁၇)စခန်းရိှပ� းီ ထိုစခန်းများ၏တည်ေနရာ 

ကို ပုံ�ငှ့်တကွပြ ခြ ငး်၊ စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသစာေစာင် ထတ်ုပြ နရ်ာတွင်  အသုံးပြ ုေသာ Data များ၊ 

မိုးေရချိန်�ငှ့် အပခူျိန်တုိ�၏ ပျမး်မ�သတ်မတှပ်ုံ၊ ေမြ ဆီလ�ာေအာငး်ေရ အေခြ အေနသတ်မတ်ှပုံ�ငှ့် စာေစာင် 

ထတ်ုေဝသည့်ရကတ်ို�ကို တင်ပြ ရငှး်လငး်ခဲ့ပါသည။် ထို�ေနာက်  ပ� းီခဲ့ေသာေဆာငး်ရာသကီာလဖြ စေ်သာ 

(၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် �ိုဝငဘ်ာလမ ှ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ဧပ� ီလ)အတွငး် စိုကပ်ျိုးေရး မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များကို 

 ပြ န်လညသ်ုံးသပ်ရာတွင် ဆယရ်ကပ်တအ်လိကု် မိုးေရချိန် ပျမး်မ�မကှာွဟချက်ပြ ပုံ ၊လအလိုက် ရွာသွန်းခဲ့ 

ေသာမိုးေရချိန်၊ အမြ င့်ဆုံးအပခူျိန်၊ အနိမ်ဆု့းံအပခူျိန်�ငှ့် ေမြ ဆီလ�ာေအာငး်ေရအေခြ အေနပြ ပုံ၊ လအလိုက် 

အမြ င့်ဆံုးအပခူျိန်၊ အနမိ့်ဆံုးအပခူျိန်၊ ေလထအုတွငး် ေရေင�ွပါဝငမ်��ငှ့် ပငေ်င�ွေရေင�ွပျံခြ ငး် အေခြ အေန 

တုိ�၏ ခန်�မနှး်ချက�်ငှ့် တိုငး်ထာွရရိှချကမ်ျားကို ��ိင်းယဥှေ်ဖာ်ပြ သာွးခဲ့ပါသည။် 

၈။ ဇလေဗဒဌာနခွဲ၊  မြ စေ်ရခန်�မှန်းေရးဌာနစမုှ ေဒ�သတီာမြ င့်(ဦးစးီအရာရိှ)မ ှ ဧရာဝတီမြ စေ်ပ�ရိှ 

(၁၅)စခန်း�ငှ့် ချငး်တွငး်မြ စေ်ပ�ရိှ (၅)စခန်းတုိ�အတွက် ေဆာငး်ရာသီကာလ (�ိုဝငဘ်ာလမှ ေဖေဖာ် 

ဝါရီလ)အထိ ထတ်ုပြ န်ခဲ့ေသာ ေယဘယုျမြ စေ်ရခန်�မှန်းချကမ်ျားအား အမန်ှတစက်ယ်  ဖြ စေ်ပ�ခဲ့သည့် 

 မြ စေ်ရအေခြ အေန�ငှ့်  ပြ န်လည်ဆန်းစစမ်�များအား တင်ပြ ခဲရ့ာ ေရဆငး် စိုကပ်ျိုးေရး သေုတသနဦးစးီ 

ဌာနမှ ေဒါက်တာေအာင်မိုးမျို းတင့်က  ဧရာဝတီမြ စအ်ထကပ်ိုငး်�ငှ့် အလယပ်ိုငး်စခနး်များတငွ်  မြ စေ်ရ 

များမာှ Downtrend  ဖြ စေ်ပ�ေနသည် ကိုေတွ�ရှိရပ� းီ ဟ �သာတစခန်း၏  မြ စေ်ရမှတ်မာှ Uptrend သို� 

ေရာက်ရှေိနသညက်ို ေတွ�ရှိပါေက� ာငး်�ငှ်ပ့တ်သက၍် ေမးမြ န်းရာ ��န်က� ားေရးမှူ းချုပမ်ှ ဟ �သာတ 

စခန်းမာှ ဧရာဝတီမြ စ၏် ေအာကပ်ိုငး်စခန်းဖြ စ်ပ� းီ  မြ စဝ်က�နး်ေပ�စခန်းဖြ စ၍် အနညခ်ျမ� 

(Sedimentation)များ၍ Bed Profile ေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင့်  မြ စေ်ရများမာှ  မြ င့်တကလ်ာ၍  Uptrend 

 ဖြ စေ်ပ�ေနခြ ငး်ဖြ စပ်ါေ က� ာငး် ရှငး်လငး်ေဖြ က� ားပါသည။် 

၉။ ထို�ေနာက ်စိကုပ်ျို းေရးဦးစးီဌာနမ ှလကေ်ထာက်��န်က� ားေရးမှူ း ဦးထင်ေအာင်ရိှန်မ ှမိုးဦးကာလ၊ 

မိုးလယက်ာလ�ငှ့် မိုးေ�ှာငး်ကာလတုိ�၏ ကာလအပိုငး်အခြ ားသတမ်ှတ်ချက ် အဓပိ�ါယမ်ျား၊ ေတာငသ် ူ

လယသ်မားများ၏ ေရှး�ိုးစဥလ်ာအရ တွကခ်ျကန်ညး်များဖြ င့် တကွခ်ျက်နညး်များ၊ မိုးရွာသွန်းမ�  ေြပာငး်လ ဲ

လာပုံများ၊ “မတုသ်ုံ” ဟေူသာ ေဝါဟာရ၏ အဓပိ�ါယဖ်ငွ့်ဆုိချကအ်ေ က� ာငး်တို�ကိ ု ေဆွးေ�ွးေပြ ာက� ား 

သာွးပါသည။် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 ၁၀။ ဆကလ်က၍် ေရအရငး်အမြ စ�်ငှ့်  မြ စေ်ချာငး်များဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရးဦးစးီဌာနမှ ဒတိုယ 

��န်က� ားေရးမှူ း ဦးေဇာ်ဝငး်မှ “Experiences and Lessons Learnt 2014-2015 Northeast 

Monsoon Season in Myanmar” ေခါငး်စဥ်ဖြ င့် ရှငး်လငး်တင်ပြ ရာတငွ် မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီ 

အတွက် ၂၀၁၃ ခ�ုစှ၊် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ�်ငှ့် ၂၀၁၅ ခ�ုစှတ်ို�တွင်  ဖြ စေ်ပ�ခဲ့ေသာ ြမစေ်ရအေခြ အေနများကို 

��ိငး်ယဥှေ်လလ့ာရာတွင် စိုးရိမေ်ရမှတ်သိ�ု ေရာကရိှ်ခဲ့ခြ ငး်မရိှဘဲ  မြ စေ်ရအေခြ အေနမှာလညး် ေရေလျာ့ 

နညး်လာသည်အ့တွကေ် က� ာင့် ဆုိးကျိုးသကေ်ရာကမ်�များအေနဖြ င့် ေရေက� ာငး်သာွးလာေရးအတွက် 

 မြ စေ်က� ာငး်များ၏ ေရအတိမအ်နက် လုံေလာကမ်� မရိှခြ ငး်၊  မြ စက်မး်ပါးတုိကစ်ားမ�များ ြဖစေ်ပ�ခြ ငး်၊ 

ေကာငး်ကျိုးသကေ်ရာက်မ�များအေနဖြ င့် ေရလုေံလာကမ်�မရိှသည့်အတွက်  မြ စေ်က� ာငး်တစေ်လ�ာကတွ်င် 

ရိှသည့် အချို �ေသာ Secondary Channel များကိုပိတ်လိုကသ်ည်အ့တွကေ်က� ာင့် ေရစးီဆငး်မ�အား 

ေကာငး်၍ ေရေက� ာငး်သာွးလာေရးအတကွ်  မြ စေ်က� ာငး်များ၏ ေရအတိမအ်နက်တုိးလာခြ င်းများ 

 ဖြ စေ်ပ�ခဲ့ေက� ာငး်၊ ဧရာဝတီမြ စ�်ငှ့် ချငး်တွငး်မြ စမ်ျားတွငလ်ညး် အလားတူပြ သနာများ �စှစ်ဥ်က� ံုေတွ� 

ရေက� ာငး်၊ သို�ဖြ စပ်ါ၍  က� ို တင်ပြ ငဆ်ငမ်�များပြ ုလပု�်ိုင်ရနအ်တွက် သကဆုိ်င်ရာဌာနအချငး်ချင်း Data 

Sharingများ  ပြ ုလပုရ်န်အေရးက� းီေက� ာငး် တင်ပြ ခဲ့ပါသည။်  

၁၁။ ထို�ေနာက ် ဆညေ်မြ ာငး်ဦးစးီဌာနမ ှ လကေ်ထာက�်�န်က� ားေရးမှူ း ေဒါကတ်ာေအာငသ်နး်ဦးမှ 

“Experiences and Lessons Learnt 2014-2015 Northeast Monsoon Season  in Myanmar” 
ေခါငး်စဥ်ဖြ င့် ေဆးွေ�းွတငြ်ပရာတွင် မိုးရွာသန်ွးမ�အေခြ အေန�ငှ့် မိုးရာွသန်ွးမ�ပုစံေံတွကို သရိှိ�ိုငရ်န် 
အတွက်  မ� ို �အလိကုခ်န်�မှန်းချကမ်ျား ရချငေ်က� ာငး်၊ ငမိုးရိပ်ဆည၊် စလငး်ဆည၊် ေမြ ာကယ်မားဆည်တုိ��ငှ့် 
ပတ်သကသ်ည့် မိုးရွာသန်ွးမ��ငှ့် ေရစးီဝငမ်�ေတွကို ပုံများ�ငှ့်တကွ ရှငး်လငး်ေဆွးေ�းွတငြ်ပခဲ့ပ� းီ၊ 
မိုးနညး်ခဲ့သည့်အတွက် ဆိုးကျို းအများစကုို  မြ နမ်ာ�ိုငံအလယပ်ိငုး် မိုးနညး်သည့်ေဒသများမှ ခစံားခဲ့ရပ� းီ၊ 
ေကာငး်ကျိုးများကို ဧရာဝတတိီငုး်ေဒသက� းီ၊ ကရင်ပြ ည်နယ�်ငှ့် မနွ်ပြ ညန်ယမ်ျားတွင် ေရက� းီမ�များ 
 ဖြ စေ်ပ�ခဲ့ခြ ငး်မရိှသည်ကို ေတွ�ရေက� ာငး်၊ မိုးရွာသွန်းမ��ငှ့် မိုးရွာရကမ်ျားတစ်ဖြ ညး်ဖြ ညး်ေလျာ့နညး် 
လာသည့်အတကွေ်က� ာင့် �စှစ်ဥ် ရွာသနွး်မ� မဲိုးေရချိန်ကိုပြ ည့်မှီေအာင်  မြ န်မာ�ိုငင်ံအလယပ်ိငုး်ေဒသတွင် 
မရရှခိဲ့ေက� ာငး်၊ ဖျာပုံ�ငှ့် ေဒးဒရဲစသည်ေ့ဒသများတွင် သေဲသာငမ်ျား ဖြ စ်ထန်ွးလာသည့်အတွကေ် က� ာင့် 
ဆညေ်မြ ာငး်ဦးစးီဌာနအေနဖြ င့် ေပြ ာငး်လလဲာသည့်ရာသဦတုအေပ�မူတည၍် နညး်စနစမ်ျားေပြ ာငး်လ၍ဲ 
 က� ို တင်ပြ ငဆ်ငမ်�များ  ပြ ုရမည်ဖြ စေ်က� ာငး် တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် 
၁၂။ ဆကလ်က၍် ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ့်  ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဦးစးီဌာနမှ ��န်က� ားေရးမှူ း 

ေဒ�ဖြ ူလဲ့လဲ့ထန်ွးမှ “Experiences and Lessons Learnt 2014-2015 Northeast Monsoon 

Season in Myanmar” ေခါငး်စဥ်ဖြ င့် တငြ်ပရာတငွ် ပူပြ ငး်ေခြ ာကေ်သ�ွသည့် ကာလများတွင် သဘာဝ 
ေဘးအ��ရာယြ်ဖစပ်ွားမ� နညး်ပါးေက� ာငး်၊ မတှ်တမး်များအရ ၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် �ိုဝငဘ်ာလမှ ၂၀၁၅ခ�ုစ်ှ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလအထိ မးီေလာင်ခြ ငး် (၈၇) က� မိ၊် ေရက� းီ ခြ ငး် (၃) က� မိ၊် ေလပြ ငး်တုိကခ်တ်ခြ ငး် (၁၅) က� မိ�်ငှ့် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

မိုးက� ို းပစ်ခြ ငး် (၁၆) က� မိ် ြဖစေ်ပ�ခဲ့ေက� ာငး်၊  ပ� းီခဲ့သည့်ကာလအတငွး် ေလပြ ငး်တုိကခ်တ်ခြ ငး်�ငှ့် မိုးက� ို း 
ပစ်ခြ ငး်ေက� ာင့်  ဖြ စေ်ပ�သည့်ပျကစ်းီဆံုး��ံးမ�မှာ အများဆုံးဖြ စေ်က� ာငး်၊ သို�ဖြ စပ်ါ၍ မိုးက� ို းအ��ရာယ် 
အတွက် လထူအုသပိညာေပးလပုင်န်းများ ပိုမိုလပုေ်ဆာငရ်န်လိအုပေ် က� ာငး်၊ လငူယမ်ျားကို  ပြ ုစပုျိုး 
ေထာင်၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  က� ို တင်ကာကွယ်ေရးကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေက� ာင်း�ှင့် ေနာင်တွင်လည်း 
မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ငှ့် မမိတိိ�ုဌာနတုိ�ပေူပါငး်၍ ပိုမိုထေိရာကေ်သာ သတငး် 
အချကအ်လကမ်ျားရရိှရန်�ငှ့် လထူအုသပိညာေပးလပုင်န်းများ ပိုမိုေဆာငရ်ကွရ်မညြ်ဖစေ် က� ာငး် 
ေဆွးေ�းွတင်ပြ ခဲ့ပါသည။် 

၁၃။ ထို�ေနာက် ေရဆငး်စိကု်ပျို းေရးတက�သိုလမ်ှ ကထကိ ဦးရာဇာဟိန်းမှ “Current Policies on 
Climate Change for Agriculture and Role of Time Series Climatic Data for Climate 

Resilience Farming” ေခါငး်စဥ်ဖြ င့် ေဆွးေ�းွတငြ်ပရာတွင် စိုကပ်ျို းေရးလပုင်န်းများ ပိုမိုတုိးတက် 
ေအာင်မြ ငေ်စရန်အတွက် လယယ်ာစိုကပ်ျိုးေရး�ှင့်ဆညေ်မြ ာငး်ဝန်က� းီဌာနမှ ေဆာငရ်ကွလ်ျကရှ်ိသည့် 
မဝူါဒများ၊ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျား�ငှ့် မဟာဗျူဟာများအေက� ာငး်၊ ေပြ ာငး်လလဲာသည့်ရာသဦတု�င်ှ့ 
လိုကေ်လျာညေီထစွာွ စိုကပ်ျို း�ိုငရ်န်အတကွ် သးီ�ှံစိုကပ်ျိုးမ�စနစမ်ျားကို ေပြ ာငး်လရဲမညြ်ဖစ်ေက� ာငး်၊ 
ရာသဦတု�ငှ့် ဆက�်ယွ်၍ စိုကပ်ျို းသးီ�ှံများ ပိုမိုဖြ စထ်ွန်းေစရန်အတွက်  ပြ ုလပုေ်ဆာင်ရွကေ်နသည့် 
နညး်ပညာများအေက� ာင်း၊ ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင့်  ဖြ စေ်ပ�လာသည့် အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များကို 
ေလ�ာ့ချရန်�ငှ့် လိုကေ်လျာညေီထစွာွ စိုကပ်ျိုး�ိုင်ရန််အတွက် လယသ်မားများအား လကေ်တွ�လပုေ်ဆာင် 
မ�များ�ငှ့် အသပိညာေပးလပုင်န်းများ ေဆာငရ်ကွ်လျကရှ်ေိက� ာငး်၊ မိုးေလဝသ အေခြ အေနများကို အေခြ  
ခ၍ံ သးီ�ှံများကို အာမခံပြ ုလပုရ်ေက� ာငး်၊ သးီ�ှံများအေပ� ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�၏ အကျိုးသကေ်ရာက် 
မ�များရှိသည်အ့တွက် Crop Modeling များပြ ုလပုသ်ည့်အခါ ရာသဦတုမှတ်တမး်များသည် အလွန် 
အေရးပါေက� ာငး်၊ အမြ င့်ဆုံးအပခူျိန်၊ အနိမ့်ဆံုးအပခူျိန�်ငှ့် မိုးေရချိန်မှတ်တမး်များကို အသုံး ပြ ု၍ စပါး၊ 
ေမြ ပ�ဲငှ့် �မှး်စသည့် သးီ�ှံများအတွက် ၂၀၁၂ ခ�ုစှတွ်င် ပခကု�ူမ� ို �အတွက ်  Crop Model သေုတသန 
 ပြ ုလပု၍် ရရှိခဲ့သည့်ရလာဒမ်ျားကို ပုံများ�ငှ့်တကွ ရှငး်လငး်ေဆွးေ�းွတင်ပြ ခဲ့ပ� းီ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ 
��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ရရိှသည်မ့ိုးေလဝသခန�်မှန်းချကမ်ျား�ငှ့် ရာသဦတုမှတ်တမး်များသည် စိုကပ်ျိုးေရး 
အတွက် အလွန်အေရးပါေက� ာငး် တင်ြပခဲ့ပါသည်။ 
၁၄။ ထို�ေနာက် တကေ်ရာက်လာေသာ ဌာနအသးီသးီမ ှ တင်ပြ ရငှး်လငး်ချကမ်ျားကို ေမးမြ န်းေဆွးေ�းွ 

 က� ရာတွင် EECDI မ ှ ေဒ�ခငေ်လးေဆွမှ  မြ န်မာ�ိုငင်သံည် စိုကပ်ျို းေရးကို အဓကိထားသည့်�ိုငင်ံ 

 ဖြ စသ်ည့်အတကွ် စိုကပ်ျို းေရးမိုးေလဝသပညာရှငမ်ျား ေမးွထတ်ုေပး�ိုင်ရန် မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ 

��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ပညာရှငမ်ျားအေနဖြ င့် စိုကပ်ျိုးေရးတက�သိလု်တွင် စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသဆုိင်ရာ 

ဘာသာရပမ်ျားကို လာေရာကပ်ို�ချေစချငေ်က� ာငး် ေပြ ာက� ားရာတွင် ��န်က� ားေရးမှူ းချုပမ်ှ စိုက်ပျိုးေရး 

ဦးစးီဌာန�ငှ့် ပးူေပါငး်လပုေ်ဆာငသ်ွားမည်ဖြ စ်ေက� ာငး်  ပြ န်လညေ်ဖြ က� ားခဲ့ပါသည။် ဆက်လက၍် 

စိုကပ်ျိုးေရးဦးစးီဌာနမှ ဒုတိယ��န်က� ားေရးမှူ း ဦးထငေ်အာင်ရိှန်မှ ေပြ ာက� ားရာတွင် စိုကပ်ျိုးေရး မိုးေလ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

ဝသခန်�မှန်းချကမ်ျား ထတ်ုပြ န်ရာတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ Crop Calendar များေရးဆဲွရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ 

ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ��ငှ့် လိုကေ်လျာညေီထွ စိုကပ်ျိုး�ိုငရ်န် စပါးအစားထိုးသးီ�ှံများကိပုါ ထည့်သငွး် 

ေရးဆဲွေစလိေုက� ာငး်၊ ထို�ပြ င ်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင် လကရိှ်လအူများသလိိေုသာအချကမ်ှာ  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ UV 

Index ပင်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ မိုးေလဝသအေနဖြ င့် ထိုအချက�်ငှ့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွကေ်နသည်များကုိ 

သရိှိလိုေက� ာငး်ေမးမြ န်းခဲ့ရာ ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ်မှ  ပြ န်လညေ်ဖြ က� ားရာတွင် UV Index ကို ၁၉၉၄ 

ခ�ုစှက်တညး်က ကမ�ာ့မိုးေလဝသအဖွဲ�ချုပ် (WMO)�ငှ့် ကမ�ာ့ကျနး်မာေရးအဖွဲ�ချုပ် (WHO) တုိ�မှ UV 

Index တွကခ်ျကမ်�များ�ငှ့် UV Index အနည်းအများအလိကု် သတိပြ ုရမည့်အချကမ်ျားကို ထုတ်ပြ န် 

ခဲ့ပ� းီြဖစေ်က� ာငး်၊ ယခအုခါ UV Index ကို မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၏ websiteတွင် 

ထည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ထားပ� းီ၊ ေန�စဥ် Update  ပြ ုလပုက်ာ  ပြ ညသ်မူျားက� ည့်���ိုင်ပ� ီဖြ စေ်က� ာငး်၊ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ခ�ုစှမ်ျားတငွ် UV Index တုိငး်တာသည့်စက်(၃)ခဝုယယ်ရူန်လျာထားပ� းီ၊ ထတ်ုပြ နေ်ပး�ိုငရ်န် 

 က� ို းစားသာွးမည်ဖြ စေ်က� ာငး်  ပြ န်လည်ရှငး်လငး်ေဖြ က� ားခဲ့ပါသည။် စိုက်ပျိုးေရးတက�သိုလ်(ေရဆငး်)မှ 

စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသဆုိငရ်ာ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များကုိ အခမ့ဲရရိှပါက စုိက်ပျို းေရးဆုိင်ရာ သုေတ 

သနပြ ုလုပ်ရာတွင် ပုိမုိအဆင်ေပြ မည်ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ မုိးေလဝသဌာနအေနဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေပးေစလုိေက� ာင်း 

ေပြ ာက� ားရာ ��န်က� ားေရးမှူးချု ပ်မှ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များကုိ ေရာင်းချရာတွင်  သုေတသနပြ ုလုိသူ 

ေကျာငး်သူ/ ေကျာငး်သားများအတွက် အထူး��န်းဖြ င့် ေရာငး်ချေပးလျကရှ်ေိက� ာငး်၊ ဝန်က� ီးဌာန၏ 

ခွင့် ပြ ုချက် ဖြ င့်သာ အခမဲ့ေပး�ိုင်ပါေ က� ာင်း  ပြ န်လည်ေ ဖြ က� ားခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးေရးတက�သိုလ်မ ှ

ဆကလ်ကေ်မးမြ န်းရာတွင်  မြ စေ်ရခန်�မနှး်ချကမ်ျားကို ထတ်ုပြ န်ရာတငွ် Sea Water Intrusion Level ကုိ 

ပါထတု်ပြ န်ေပးေစလိုေက� ာငး်၊ ဒေီရအတက်အကျဖြ င့်��ိငး်ယဥှ၍်  မြ စေ်ရခန်�မန်ှးချကမ်ျား ထတ်ုပြ န်ခြ ငး်ကုိ 

လညး်သရိှိလိုေက� ာငး်၊ ထို�ပြ င် သလံငွ်မြ စေ်ရ�ငှ့်ပတ်သက်၍ ခန်�မှန်းချကမ်ျားကိုလညး် ထတ်ုပြ န်ေပးေစ 

လုိေက� ာင်း၊ ယခုအခါ စုိက်ပျိုိ းေရးသုေတသနဌာနတွင် ေပြ ာင်းလဲလာေသာ ရာသီဥတု�ှင့်အညီ Agriculture 

Sector Projection  ပြ ုလပုလ်ျက်ရိှေက� ာငး်၊ Crops Production ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်အတကွ်  Up Land 

Crops များ စိုကပ်ျို း �ိုငေ်ရးအတွက် မိုးေလဝသခန်�မှန်းချကမ်ျားသည ် အလန်ွအေရးက� းီပါေက� ာငး်၊ 

ရာသဦတုဆုိငရ်ာ မိုးေလဝသစခန်းများကို ပိုမိုတုိးချဲ�သင့်ပါေက� ာငး်၊ ထိုသို� တုိးချဲ�ေဆာင်ရွက်မ�များကုိလည်း 

သိရိှလုိပါေက� ာင်းေပြ ာက� ားရာတွင် ��န်က� ားေရးမှူးချု ပ်မှ  ယခုက့ဲသုိ�ေသာ ေဆွးေ�းွေမးမြ န်းမ�များအတွက် 

ေကျးဇးူတငရ်ှိပါေက� ာငး်၊ ဒေီရအတကအ်ကျအေခြ အေနများကို  မြ န်မာ့ဆိပက်မး်အာဏာပိုငမ်သှာ 

ထတ်ုပြ န်ေပးေက� ာငး်၊ သလံငွ်မြ စ်အတကွ်  မြ စေ်ရခန�်မှန်းေရးတိုငး်တာသည့်စခန်းမှာ ဘားအံစခန်း 

တစခ်ုတညး်သာရှေိက� ာင်း၊ ေနာငတ်ငွ် စခန်းများတုိးချဲ�ရန်  က� ို းစားသာွးမည်ဖြ စေ်က� ာငး် ေဖြ က� ားခဲ့ပ� းီ၊ 

ဇလေဗဒဌာနခွဲမှ ��န်က� ားေရးမှူ း ေဒ�ေဌးေဌးသန်းမှ သလံငွ်မြ စအ်တွက်  မြ စေ်ရအေခြ အေန တိငုး်တာ 

ရာတွင် ယခငက် Manual  ဖြ င့်သာ တုိငး်တာလျကရိှ်ပ� းီ၊ ယခအုခါ Auto Sensor (၆)ခုဖြ င့် တုိင်းတာရန် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေက� ာင်း  ပြ န်လည်ေဖြ က� ားခ့ဲပါသည်။ ထုိ�ေနာက် ဆကလ်က၍် မိုးေလဝသ�ငှ့် 

ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ဒတုယိ��န်က� ားေရးမှူ းချုပမ်ှ ယခအုခါ ကမ�ာက� းီပေူ�းွလာမ�ေက� ာင့် 

ပငလ်ယေ်ရမျက�်ာှပြ ငမ်ျား  မြ င့်တကလ်ျကရ်ှိေက� ာငး်၊ ၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် ဧပ� လီမှ စတင၍် မိုးေလဝသဌာနခွဲ 

လကေ်အာကတွ်င် ေရဒါ�ငှ့် အဏ�ဝါဌာနစကုို စတငဖ်ွဲ�စညး်ခဲေ့က� ာငး်၊ ယခအုချန်ိတွင် ကမး်�ိုးတန်း     

တစေ်လ�ာက၌် ပငလ်ယ်ေရအေခြ အေန�ငှ့်ပတ်သက၍် တုိငး်တာသည့်စခန်းမရှသိည့်အတကွ် ပငလ်ယ် 

ေရမြ င့်တကလ်ာမ�ကို တုိငး်တာ၍မရပါေက� ာငး်၊ ေနာင်တွင် Sea Level Tideguage များထား၍ 

တုိငး်တာ�ိုင်ရန်  က� ို းစားသာွးမည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ ကမး်�ိုးတန်းများတငွ် ဒီေရေတာများ ပိုမိုပြ ုနး်တီးလာမ� 

ေက� ာင့် Sea Level များမြ င့်တက်၍ တိးုဝငလ်ာမ� ပိုမိုခစံားရေက� ာငး်၊ မိုး/ဇလ အေနဖြ င့် Sea Level 

 မြ င့်တကလ်ာမ�ကို သေုတသနပြ ုလပု်ရနရ်ှိေက� ာငး်၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနအေနဖြ င့် 

JICA၊ World Bank အကအူညီဖြ င့် ကမး်�ိုးတန်းများတငွ် Sea Level တုိငး်တာသည်စ့ခနး်များ ဖငွ့်လစ်ှ 

ရန်စစီဥလ်ျကရ်ှိပါေက� ာင်း ေပြ ာက� ားသွားခဲ့ပါသည်။ 

၁၅။ ထို�ေနာက် ေန�လညပ်ိငုး်အစအီစဥ်အဖြ စ်၊ မိုးေလဝသဌာနခွမဲှ ဦးစးီအရာရိှ ေဒါက်တာမြ င့်မြ င်ေ့အး 

မ ှ “၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် မိုးရာသီကာလအတွက် ေယဘယုျခန်�မန်ှးချက်” ေခါငး်စဥ်ဖြ င့်ေပြ ာက� ားရာတငွ် ယခ�ုစှ် 
မိုးရာသကီာလမာှ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ်၊ ေမလမှ ေအာက်တုိဘာလအထိ  ဖြ စေ်က� ာငး်၊ ခန်�မှန်းချကတွ်င် အေနာက် 
ေတာငမ်တုသ်ုံေလဝငေ်ရာက်ခြ ငး်၊ ဆုတ်ခွာခြ ငး်အ ေြခအေန၊ မိုးဦးကာလ၊ မိုးလယက်ာလ�ငှ့် မိုးေ�ာှငး် 
ကာလ ခန်�မှန်းချက်တုိ� ပါဝငေ်က� ာငး် ရှငး်ြပခဲ့ပါသည။် အေနာကေ်တာင် မတ်ုသုံေလသည် ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် 
ဇန်ွလ၊ ပထမဆယ်ရကပ်တ်တွင်  မြ န်မာတစ�်ိုငင်ံလုံးသို� ဝငေ်ရာကဖ်ယွရ်ာရိှပ� းီ၊ စကတ်င်ဘာလ တတိယ 
ဆယရ်ကပ်တတ်ငွ်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတစဝ်မှး်လုံးမှ  ပြ န်လည ် ဆုတ်ခာွသွားဖယွ်ရာရိှေက� ာငး်၊ မိုးဦးကာလသည် 
 မြ န်မာ�ုိငင်အံတွငး်သို� အေနာကေ်တာငမ်ုတ်သုံေလ စတငဝ်ငေ်ရာကသ်ည့်ေန�မှ ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် ဇန်ွလ 
ကန်ုအထိဖြ စေ်က� ာငး်၊ ယခ�ုစှမ်ိုးရာသတွီင် ပစိဖတ်ိသမုဒ�ရာအတွငး် အယနီ်ညို ဖြ စေ်ပ�မ�အေခြ အေန�ငှ့် 
ေနာကခ်အံေက� ာငး်အရငး် အချက်အလကမ်ျား၊ Analogue နညး်ပညာများ�ငှ့် အခြ ားေသာ မိုးေလဝသ 
ဌာနများမှ ထတ်ုပြ နထ်ားေသာ ရက်ရှညခ်န်�မှန်းချကမ်ျားကို အေခြ ခံပ� းီ ယခ�ုစှ် မိုးဦးကာလအတွက် 
မတ်ုသုေံလဝငေ်ရာကမ်�အေခြ အေနမှာ  မြ န်မာ�ိုငင်ေံတာငပ်ိုငး်ေဒသများသို� ေမလ (၁၅-၂၀)ရက်အတွငး်၊ 
ြမစဝ်က�န်းေပ�ေဒသများသို� ေမလ(၂၁-၂၆)ရက်အတွငး်၊  မြ နမ်ာ�ိငုင်အံလယပ်ိုငး်ေဒသများသို� ေမလ 
(၂၇-၃၁)ရကအ်တွငး်�ငှ့် ြမန်မာ�ိုငင်ေံမြ ာကပ်ိုငး်ေဒသများသို� ဇန်ွလ(၁-၇)ရကအ်တွငး် အေနာကေ်တာင် 
မတ်ုသုေံလဝငေ်ရာက�်ိုင်ေက� ာငး်၊ ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်တွင် ေလဖအိားနညး်ရပ်၀န်း (၂) က� မိ်ဖြ စ်ေပ� 
�ိုင်ပ� းီ၊ (၁) က� မိ်တွင် ပိုမိုအားေကာငး်လာကာ မန်ုတုိငး်ငယ်အဖြ စသ်ိ�ု ေရာကရိှ်�ိုငေ်က� ာငး်၊ ယငး်ကာလ 
အတွငး် အေနာကေ်တာငမ်တ်ုသုံေလသည် အားအသင့်အတင့် ရိှ�ိုငေ်က� ာငး်၊ မိုးရွာသွန်းမ�အ ေြခအေနမှာ 
စစက်ိုငး်တိုငး်ေဒသက� းီေအာကပ်ိုငး်၊  မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီ၊ မေကးွတုိငး်ေဒသက� းီ၊ ရှမး်ြပညန်ယ်၊ ချငး် 
ြပညန်ယ်၊ ကယားြပည်နယ�်ငှ့် ကရင်ပြ ညန်ယတ်ို�တွင် ရွာသွန်းမ� ေဲအာကေ်လျာ့ကာ၊ ကျန်တိုငး်ေဒသက� းီ 
�ငှ့်  ပြ ညန်ယ်တိ�ုတငွ် ရွာသန်ွးမ� ခဲန်� ရွာ�ိငုေ်က� ာင်း၊ အေနာကေ်တာငမ်တု်သုံေလ စတငဝ်ငေ်ရာက်ချိန်တွင် 
ေနရာကကွက်ျား ထစခ်ျုန်းမိုးသကေ်လပြ ငး် ဖြ စစ်ဥမ်ျား ြဖစေ်ပ�တတ်ကာ  မြ န်မာတစ�်ိုငင်လံုံးသို� မတ်ုသုံ 
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ေလဝငေ်ရာကြ်ပးီ တစပ်တ်ခန်�က� ာမြ င့်ပ� းီေနာက် ထစခ်ျုန်းမိုးသကေ်လပြ င်းဖြ စစ်ဥမ်ျား ေလျာ့နညး်သာွး 
တတေ်က� ာငး်၊ မိုးရာသီကာလ (ေမလမ ှ ေအာကတုိ်ဘာလ)အတွငး် ရွာသန်ွးခဲ့ေသာ ရွာသွန်းမ� မဲိုးေရချိန် 
များကိုလညး် ��ိငး်ယဥှေ်ဖာ်ပြ ထားေက� ာငး်၊ မိုးလယက်ာလသည် ၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် ဇလူိုငလ်(၁)ရကေ်န�မှ 
 သ� ဂတုလ်ကနုထ်ိဖြ စ်ပ� းီ၊ မိုးလယက်ာလ ခန်�မှန်းချကအ်ေနဖြ င့် ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်အေခြ အေန�ငှ့် 
မိုးရွာသွန်းမ�အေခြ အေနများကို ခန်�မှန်းထားေက� ာငး်၊ မိုးေ�ာှငး်ကာလသည် ၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာ 
လ(၁)ရကေ်န�မှ အေနာကေ်တာငမ်ုတ်သုံေလ  မြ န်မာ�ိုငင်ံတစဝ်မှး်လုံးမှ  ပြ န်လည်ဆုတ်ခွါသွားသည့်ေန� 
အထိဖြ စ်ပ� းီ၊ မိုးေ�ာှငး်ကာလခန်�မနှး်ချကအ်ေနဖြ င့် ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်အေခြ အေန�ငှ့် မိုးရွာသနွး်မ� 
အေခြ အေနများ၊ Weather Research and Forecasting (WRF) �ငှ့် Diana Model များ၊ အခြ ား 
ေသာ မိုးေလဝသဆုိင်ရာအချကအ်လကမ်ျားကို အေခြ ခံပ� းီ (၁၀)ရကပ်တ်�ငှ့် လပတ်မိးုေလဝသခန်�မှန်း 
ချကမ်ျားကိုလညး် ထတ်ုပြ န်ေပးသွားမညြ်ဖစေ်က� ာငး်၊ မိုးလယက်ာလ�ငှ့် မိုးေ�ာှငး်ကာလအတွက်ခန်�မှန်း 
ချကမ်ျားကိုလညး် ဇန်ွလ(၂၈)ရကေ်န��ငှ့်  သ� ဂုတ်လ(၂၈)ရကေ်န�တိ�ုတငွ် Update  ပြ ုလပု်၍ အေသးစတ်ိ 
 ပြ န်လည် ထတ်ု ပြ န်ေပးသာွးမညြ်ဖစေ်က� ာငး်�ငှ့် မိုေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစဌီာန၏ Website 
တွင် UV-Index, Metro Gram, Current Weather Condition များကို Website တွင် 
ေဖာ်ပြ ထားမ�များကိုလည်း တငြ်ပေဆွးေ�းွသွားခဲ့ပါေက� ာငး်၊ ယခ�ုစှ်တွင် အယန်ညီို �စှ်ဖြ စပ်ါက ြဖစေ်ပ� 
တတေ်သာ ရာသဦတုအေခြ အေနများကို သရိှိလိေုက� ာငး်ကို ေဒါက်တာခငေ်လးေဆွ National 
Consultant (Environment)မ ှ ေမးမြ န်းမ�ကို �န်ွက� ားေရးမှူ း ဦးေကျာ်လငွဦ်းမှ လကရှ်အိေခြ အေနမှာ 
အယန်ညီို �စှ်ဖြ စေ်သာ်လညး် အေကာငး်ေတွသာဖြ စ�်ိငုေ်က� ာငး်၊ ထးူခြ ားမ�များရှပိါကလညး် အချိန်�င်ှ့ 
တစေ်ပြ းညီ  ပြ န်လညး်ထုတ် ပြ န်ေပးသွားမည်ဖြ စေ် က� ာငး်  ပြ နလ်ညေ်ဖြ က� ားခဲ့ပါသည။် RIMES မ ှDr. Sirini 
မှ မုိးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ ခန်�မှန်းချက်မှာ သင့်ေလျာ်ပါေက� ာင်း 
ေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် 

၁၆။ ဆကလ်က၍် ဇလေဗဒဌာနခွမဲှ ဦးစးီအရာရှိ ဦးဝငး်ေမာ်မှ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ်၊မိုးရာသကီာလ(ေမလမှ 
ေအာက်တုိဘာလ)အထိ  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ အဓကိမြ စ်က� းီ(၈)စငး်ေပ�ရိှ စခန်း(၃၀)အတွက်  မြ စေ်ရခန်�မန်ှး 
ချက်ထုတ််ပြ န်ရာတွင် Analouge Method  ဖြ င့်တွက်ချက်ထားသည့် ဦးစားေပး�ှစ်များအရလည်းေကာင်း၊ 
၂၀၀၁ ခ�ုစှမ်ှ ၂၀၁၄ ခု�စှအ်ထမိိုးဦးကာလ၊ မိုးလယက်ာလ�ငှ့် မိုးေ�ာှင်းကာလများတွင်  ဖြ စေ်ပ�ခဲ့သည့် 
 မြ စ်ေရအေခြ အေနများအရလည်းေကာင်း၊ လက်ရိှဖြ စ်ေပ�ေနေသာ  မြ စ်ေရအေခြ အေနများအရလည်း 
ေကာင်း၊ ယခ�ုစှအ်တငွး်ဖြ စေ်ပ��ိုငသ်ည့် ENSO ခန်�မှန်းချကမ်ျားအရလညး်ေကာငး်၊ မိုးေလဝသဌာနခွမှဲ 
၂၀၁၅ ခ�ုစှအ်တွက် ထတ်ုပြ န်သည့် ေယဘယုျမိုးေလဝသခန်�မနှး်ချကမ်ျားကိုလညး်ေကာငး် အေခြ ခ၍ံ 
၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် မိုးဦးကာလ(ေမလ�ငှ့်ဇနွလ်)ခန်�မှန်းချက်အေနဖြ င့်  မြ စေ်ရများသည် လကရိှ်ေရမတ်ှများ 
အထက်  မြ င့်တက�်ိုငေ်သာ်လညး် သကဆိ်ငုရ်ာမ� ို �အသးီသးီ၏ စိုးရိမေ်ရမှတ်များသို� မေရာက်ရိှ�ိင်ု 
ေက� ာငး်ကိုလညး်ေကာငး်၊ မိုးလယက်ာလ(ဇလူိုင်လမ ှ သ� ဂတ်ုလ)တွင် ချငး်တွငး်ြမစေ်ရသည် ဟမု�လငး်မ� ို �၊ 
ေမာ်လုိက်မ� ို �၊ ကေလး၀ မ� ို ��ငှ့် မုံရာွမ� ို �တိ�ုတငွ် (၁) က� မိခ်န�်စ၊ီ ဧရာဝတီမြ စေ်ရသည် ကသာမ� ို �၊ မ��ေလးမ� ို �၊ 
စစက်ိုငး်မ� ို �၊ ပခကု�ူမ� ို �၊ ေညာငဦ်းမ� ို �၊ ဟ �သာတမ� ို ��ငှ့် ဇလန်ွမ� ို �တို�တွင် (၁) က� မိခ်န�်စ၊ီ ဒ�ု၀တီမြ စေ်ရသည ်
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ြမစင်ယ်မ� ို �တွင် (၁) က� မိ်ခန်�၊ စစေ်တာငး် မြ စေ်ရသည် ေတာငင်ူမ� ို ��ငှ့် မေဒါက်မ� ို �တုိ�တွင် (၂) က� ိမ်ခန်�စီ၊ 
ေရ�ကျင်မြ စေ်ရသည် ေရ�ကျင်မ� ို �တငွ် (၂) က� မိခ်န်�၊ သလံငွြ်မစေ်ရသည် ဘားအံမ� ို �တွင် (၂) က� မိခ်န်�၊ ပခဲးူ 
 မြ စေ်ရသည် ပခဲးူ မ� ို �တွင်(၁) က� မိခ်န�်၊ ငဝန်မြ စေ်ရသည် ငါးသိုငး်ေချာငး်မ� ို �တွင် (၁) က� မိခ်န�်�ှှင့့် မိုးေ�ာှငး် 
ကာလ (စကတ်ငဘ်ာလ�ငှ့် ေအာက်တုိဘာလ)တွင် ချငး်တွငး်ြမစေ်ရသည် ေမာ်လုိက်မ� ို �၊ ကေလး၀ မ� ို ��ငှ့် 
မုံရွာမ� ို �တိ�ုတငွ် (၁) က� မိခ်န်�စီ၊ ဧရာဝတီမြ စေ်ရသည် မ��ေလးမ� ို �၊ စစက်ိုငး်မ� ို �၊ ေညာငဦ်းမ� ို �၊ ဟ �သာတ မ� ို � 
�ငှ့် ဇလန်ွမ� ို �တိ�ုတငွ် (၁) က� မိခ်န�်စ၊ီ ဒ�ု၀တီမြ စေ်ရသည ်  ြမစင်ယ်မ� ို �တငွ် (၁) က� မိခ်န�်၊ စစေ်တာငး်ြမစေ်ရ 
သည ် ေတာငင်ူမ� ို ��ငှ့် မေဒါက်မ� ို �တုိ�တွင် (၁) က� မိခ်န်�စီ၊ သလံငွ ်မြ စေ်ရသည ် ဘားအံမ� ို �တွင် (၁) က� မိ်ခန�် 
�ငှ့် ငဝန် မြ စေ်ရသည် ငါးသိုငး်ေချာငး်မ� ို �တွင် (၁) က� မိခ်န�် ယင်းမ� ို �များ၏ စုိးရိမ်ေရမှတ်အသီးသီး အထက် 
သုိ�  ေကျာ်လွန်ေရာက်ရိှ�ုိင်ပါေက� ာင်း၂၀၁၅ခု�ှစ် ေယဘုယျ  မြ စေ်ရခန်�မန်ှးချကမ်ျားအား တင်ပြ ေဆွးေ�းွ 
ခဲ့ပါသည။် 

၁၇။ ထို�ေနာက်တွင် မိုးေလဝသဌာနခွမဲှ ဒတုယိ��န်က� ားေရးမှူ း ဦးလထှန်ွးမှ မိုး/ဇလ Website တွင် 

 မြ န်မာ�ိုငင်အံပါအဝင် အခြ ားေသာ�ိုငင်မံျားရိှ  မ� ို �က� းီများ၏ မိုးေလဝသအေခြ အေနခန�်မနှး်ချကမ်ျား၊ 

ရာသဦတုဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကို  က� ည�်���ိုငသ်ည့် WMO World Weather Information 

Services (WWIS) Website ကို Link ချိတ်ထားသည့်အတွက်  က� ည ့်���ိုင်ပ� ီဖြ စပ်ါေက� ာငး် ေပြ ာက� ား 

ခဲ့ပါသည။်  

၁၈။ ထို�ေနာက် RIMES မပှညာရှင် Ms. Ruby Rose မ ှ (၁၄) က� မိေ်မြ ာက် အမျိုးသားအဆင့် မတ်ုသုံ 

ဖိုရမက်ို ကျငး်ပရခြ ငး်၏ ရညရ်ယွခ်ျက်ဖြ စသ်ည့် ဌာနများ၊ အဖွဲ�အစညး်များအေနဖြ င့် မိုးေလဝသခန်�မှန်း 

ချကမ်ျား၊ ရာသဦတုအချကအ်လက်များ၊ ရက်တုိ/ရကရ်ညှ် ခန်�မှန်းချကမ်ျားကို အသုံးပြ ု၍ မမိတိို� 

သကဆုိ်င်ရာ က�အသးီသးီအလိုက် စစီဥေ်ဆာင်ရွကမ်�များအတကွ် Working Group Discussion 

 ပြ ုလုပ်၍  ပြ န်လည်တင်ပြ ေပးရမည်ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ မုိးေလဝသခန်�မှန်းချက်၊ ရာသီဥတုအချက်အလက်များကုိ 

ထတ်ုပြ န်ရာတငွ် ပိုမိုထိေရာက် အကျိုးရိှ�ိုငေ်ရးအတွက် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ဆိုင်ရာ သေုတသနပြ ု 

ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်�ငှ့် အသုံးချခြ ငး်တိ�ုအတွက ်အဖွဲ��စှဖ်ွ�ဲ ခွဲမည်ဖြ စ်ေက� ာငး်၊ အဖွဲ�(၁)တွင် စိုကပ်ျိုး 

ေရးဦးစးီဌာန၊ ငါးလပုင်န်းဦးစးီဌာန၊ ဆညေ်မြ ာငး်ဦးစးီဌာန၊ ေရအရငး်အမြ စအ်သုံးချေရးဦးစီးဌာန၊ 

အေထေွထအွပုခ်ျုပေ်ရးမှူ းများ၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ တုိငး်ေဒသ က� းီ�ငှ့် 

 ပြ ညန်ယမ်ှူ းများ၊ ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ့်  ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဦးစးီဌာနတုိ�မှ ပါဝငမ်ည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ မိုးေလ 

ဝသမထှတု်ပြ န်ေသာ မိုးရာသကီာလ ေယဘယုျမိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒခန်�မှန်းချကမ်ျားကို အေခြ ခ၍ံ 

မမိတိိ�ုေဒသ၊ က�အလိုက်  က� ို တင်ပြ င််ဆင်ရမည့်အချကမ်ျားကို ေဆွးေ�းွက� ရမည်ဖြ စသ်ည။်  အဖွဲ�(၂) 

အေနဖြ င့် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ဆိုင်ရာ သေုတသနပြ ုပးူေပါငး်ေဆာငရ်ွက်ခြ ငး်�ငှ့် အသုံးချခြ ငး်အတွက်  

ဌာနများ ပးူေပါငး်ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်ရန် ဌာနအသီးသးီမှ ပါဝငေ်ဆွးေ�းွရမည်ဖြ စသ်ည။်  



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

၁၉။ ထို�ေနာက် အဖွဲ��စှ်ဖွ�ဲမှ ဌာနဆုိင်ရာ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားမှ မမိတုိိ�သက််ဆုိငရ်ာ အဖွဲ�များအလိုက်  

ေဆွးေ�းွမ�များကို  ပြ ုလပု်ခဲ့က� ပ� းီ၊ ပထမေန� ေဆွးေ�းွပွဲ  ပ� းီေမြ ာကခ်ဲ့ပါသည။်  

၂၀။ ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် ေမလ(၆)ရကေ်န�တွင် မတုသ်ုံဖိရုမ် ေဆွးေ�းွပွဲ ဒတုယိေန�အဖြ စ် ဆကလ်ကက်ျငး်ပရာ 

ပထမေန�တငွ် ဖွဲ�စညး်ထားေသာ အဖွဲ��စှဖ်ွ�ဲ၏ ေဆွးေ�းွချကမ်ျားမှ ရလဒမ်ျားကို  ပြ န်လည်ရှင်းလငး် 

ေဆွးေ�းွခဲ့က� ပ� းီ၊ အဖွဲ�(၁)မ ှ မိုးေလဝသမထှတ်ုပြ န်သည့် မိုးကာလေယဘုယျခန်�မန်ှးချကမ်ျားကို အေခြ ခံ 

၍ မမိိတုိ�သက်ဆုိငရ်ာက�အလိကု်  က� ို တင်ပြ င်ဆငမ်�များကို တင်ပြ ရာတွင် ၎ငး်ခန်�မနှး်ချက်တွင် မတ်ုသုံ 

ဝငေ်ရာက�်ိုငသ်ည့် ရက်များကို  က� ို တငသ်ရှိရိသည့်အတွက် မိုးသးီ�ှံများအတွက် ေမြ ယာများကို  က� ို တင် 

 ပြ ငဆ်င�်ိငု်ခြ ငး်၊ မိုးလယက်ာလတငွ် မိုးသညး်ထန်စာွရာွသန်ွးမ�မတှဆင့် ေရက� းီမ�ေက� ာင့်  ဖြ စပ်ွား�ိုင်ေသာ 

သးီ�ှံများပျကစ်းီ�ိုင်ခြ ငး်မ ှ  က� ို တငက်ာကယွ�်ိုင်ခြ ငး်၊ မတ်ုသုဝံငရ်ကခ်န်�မှန်းချက၊် မိုးအေခြ အေန ခန်�မှန်း 

ချကမ်ျားကို သရှိရိသည့်အတွက်  က� ို တငသ်ိုေလာှင်ခြ ငး်လပုင်န်းများကိုလညး်  ပြ ုလပု�်ိုငေ် က� ာငး်၊ 

ရွာသနွး်မ� မဲိုးေရချိန် မတ်ှတမး်များအရ ကမး်�ိုးတန်းေဒသများတွင်  မတ်ုသုံကာလ၌ မိုးရာွသွန်းမ�များေသာ် 

လညး်၊ မိုးလန်ွကာလများတွင် မိုးအလွန်နညး်တတ်သဖြ င့် ေရေလာှငဆ်ညမ်ျား တညေ်ဆာက၍် စိုက်ပျိုး 

ေရးလပုင်န်းအတကွ်  က� ိုတင်ပြ ငဆ်င�်ိုငေ်က� ာငး်၊  မြ စဝ်မှး်ေဒသများတွင် သ�ဲန်ုးများအနညထ်ိငု်ခြ ငး်ကို 

ေလ�ာ့ချခြ င်း၊ သုိေလှာင်ကန်များသုိ� ေရစီးဝင်မ�များရရိှေစခြ င်း�ှင့် ဒီေရေတာများကုိ  ပြ န်လည်စုိက်ပျို းခြ င်းများ 

 ပြ ုလပုရ်မည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ ထို�ပြ င် မတ်ုသုထံကွမ်ည့်ရက�်ငှ့် အပခူျနိအ်ေခြ အေနများကို  က� ို တင်သရိှိ�ိုင် 

သည့်အတွက် သိုေလှာငက်န်များကို ဖငွ့်ေပးခြ ငး်၊ စပါးရင့်မညှ့်ချနိတ်ငွ် လိုအပသ်ည့် ေရပမာဏကုိ 

ေထာကပ်ံ့ေပး�ိငုရ်န်အတွက် စမီခံန်�ခွဲ�ိုင်ခြ ငး်၊  မြ စေ်ရခန်�မှန်းချကအ်ေခြ အေနကို  က� ို တငသ်ိရှ�ိိုငသ်ည့် 

အတွက်  မြ စဝ်က�နး်ေပ�ေဒသများတငွ် ေရတာတမမံျား  ပြ ုလပုက်ာကယွ�်ိုင်ခြ ငး်စသည့် အကျိုးေကျးဇးူ 

များရရိှပါသည။် ဆကလ်က၍် မိုးက� ို ကာလ ခန်�မှန်းချက်တွင် ေလဖအိားနညး်ရပဝ်နး် (၂) က� မိ်  ဖြ စေ်ပ� 

�ိုင်ပ� းီ၊ (၁) က� မိ်တွင် ပိုမိုအားေကာငး်လာကာ မန်ုတုိငး်ငယ် အဖြ စေ်ရာက်ရိှ�ိငုေ်က� ာငး်၊ မိုးလယက်ာလ 

တွင် ေလဖအိားနညး်ရပ်ဝန်း (၃) က� မိ်ဖြ စေ်ပ��ိုင်ပ� းီ၊ (၂) က� မိတွ်င် ပိုမိုအားေကာငး်လာကာ မနုတိ်ငု်းငယ် 

အဖြ စ် ေရာက်ရိှ�ိငုေ်က� ာငး်၊  မြ စေ်ရခန�်မှန်းချက်တွငလ်ညး် ဧရာဝတီမြ စ်ရှစိခန်းများတွင်  မြ စေ်ရက� းီမ�များ 

 ဖြ စေ်ပ��ိုငေ်က� ာငး်၊ မိုးေ�ာှငး်ကာလတွင် ေလဖအိားနညး်ရပဝ်န်း(၂) က� မိ်ဖြ စေ်ပ��ိုင်ပ� းီ၊ ပိုမိုအားေကာငး် 

လာကာ မန်ုတုိငး်ငယအ်ဖြ စသ်ို� ေရာက်ရှ�ိိုငေ်က� ာငး်၊ ၎င်းခန်�မှန်းချကမ်ျားကို အေခြ ခံ၍ အဆုိပါကာလ 

များတငွ် အသကအ်ိုးအမိ်ဆံုး��ံးမ�၊ ကျန်းမာေရး၊ စးီပာွးေရး၊ လမူ�ေရးဆုိင်ရာ ဆံုး��ံးမ�များ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးသးီ�ှံ 

များဆုးံ��ံးမ�တိ�ုကို ေတွ� က� ုံ�ိုငေ်က� ာငး်၊ ေကာငး်ကျိုးများအေနဖြ င့် လယယ်ာစိုကပ်ျိုးထွန်ယကမ်�ကုိ 

 က� ို တငလ်ပုက်ိုင�်ိုင်ခြ ငး်၊ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာများ၊  ပြ ည်သလူထူု နားလည်လကခ်�ံိုင်ရန်  ပြ ုလပု�်ိုင်ခြ ငး်၊ 

ေရရှားပါးမ�မှက� ို တငက်ာကယွ�်ိုင်ခြ ငး် စသညတုိ်�ကိုပြ ုလပု�်ိငု်ခြ ငး်၊ ဆုိးကျိုးများကိုေလ�ာ့ချရန်  ပြ ညသ်ူ 

လထူမုျား နားလညသ်ိရိှ�ိုငရ်န် သငတ်န်းများ၊ ေဆွးေ�းွပွဲများ၊  က� ို တငေ်လက့ျင့်မ�များပြ ုလပု်ခြ ငး်၊  မြ နမ်ာ့ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

�ပု ်မြ ငသ်ံက� ား�ငှ့် ေရဒီယိုတိ�ုမှ မိုးေလဝသဆုိင်ရာ ပညာေပးအစအီစဥ်များ ထတုလ်�င့်ခြ ငး်၊ ဌာနများ 

ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက�်ိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုေကာငး်မွန်ေသာ ဆကသ်ယွမ်�များပြ ုလပု်ခြ ငး်၊ မန်ုတုိငး်ဒဏ်ခံ 

အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ခြ င်း၊ ေရကာတာများအသစ်  ပြ န်လည်ပြ ုပြ င်ခြ င်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ 

လိုအပေ်သာ အသုံးအေဆာငမ်ျား  က� ိို တင်ပြ င်ဆ်ငထ်ားခြ ငး်၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ� 

အစညး်များ၊ �ိုငင်တံကာအဖွ�ဲအစညး်များ�ငှ့် ပူးေပါငး်၍ အစအီစဥခ်ျမတ်ှခြ ငး်တိ�ုကို  ပြ ုလပုရ်မည် 

 ဖြ စေ်က� ာငး်၊ မိုးက� ို ကာလအတွက်  က� ို တင်ပြ င်ဆင်ခြ ငး်သည် မိုးလယ�်ှင့် မိုးေ�ာှငး်ကာလများအတွက် 

အဆင်သင့်ဖြ စ်ေစေက� ာင်း၊ အမျို းသားသဘာဝေဘးက� ို တင် ကာကွယ်ေရးေကာ်မတီသည် ေဘးအ��ရာယ် 

ဆုိင်ရာ စမီခံန်�ခွဲမ�များတွင ်အဓကိဖြ စေ်က� ာငး်၊ ၎ငး်ေအာက်တွင် တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်  ပြ ညန်ယမ်ျားအလိုက် 

ခ�ိုငအ်ဆင်၊့  မ� ို �နယ်အဆင့် ေဒသဆိုင်ရာစမီခံန်�ခွဲသမူျားရှေိက� ာငး် ရှငး်လငး်တင်ပြ ခဲ့ပ� းီ၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် 

ဇလေဗဒခန်�မှန်းချကမ်ျား ထတ်ုပြ နရ်ာတငွ် ပိုမိုထေိရာကစ်ာွ အသုံးပြ ု�ိငုေ်ရးအတွက် ၎င်းခန်�မှန်းချက်များ 

တုိးတကလ်ာေစရန် မိုဘိုငး်အသုံးပြ ု ဆကသ်ွယမ်�များပြ ုလပု်ခြ ငး်၊  က� ို တငက်ာကယွေ်ရးလုပင်န်းများ 

အတွက်  ပြ ညသ်မူျားပိုမိုသရိှိ နားလညေ်စရန် ဇာတ်လမး်များဖြ င့်  ပြ သခြ ငး်၊ မတ်ုသုံဖိုရမေ်ဆွးေ�းွပွဲများကို 

ေကျးရွာများ၊  မ� ို �နယမ်ျားတွင်  ပြ ုလပုသ်င့်ေက� ာငး် ရှငး်လငး်တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။  

၂၁။ ဆကလ်က၍် အဖွဲ�(၂)မ ှ မမိတိိ�ုသက်ဆုိင်ရာ က�အလိကု် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ဆုိင်ရာ သေုတ 

သနပြ ု ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်�ငှ့်ပတ်သက်၍ ေပြ ာက� ားရာတငွ် �စှရှ်ည်အစအီစဥမ်ျား ေရးဆဲွခြ ငး်၊ 

နညး်ဗျူဟာများေရးဆဲွခြ ငး်တုိ�ကို  ပြ ုလပုရ်မည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ လသူားအရငး်အမြ စမ်ျား�ငှ့် ေထာကပ်ံ့ပစ�ညး်များ 

နညး်ပါးခြ ငး်၊ အသုံးပြ ုသူများ�ငှ့် ေထာကပ်ံ့ံေပးသူများက� ား ဆကသ်ယွမ်�စနစမ်ျား အားနညး်  ခြ ငး်ေက� ာင့် 

နညး်စနစ်တကျဖြ စ်ရနလ်ညး် လိုအပေ်က� ာငး်၊ ထို�အပြ င် ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်အတကွ် သေုတသနပြ ု 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  မြ န်မာ့ကမး်�ိုးတန်းတစေ်လ�ာက် ပငလ်ယေ်ရမျက�်ှာပြ င် အေခြ အေနမှတ်တမး်များ 

လိုအပေ်က� ာငး်၊ ေလတုိက�်�န်း�ငှ့် ေလထဖုအိားအေခြ အေနမှတ်တမး်များလညး် လိုအပေ်က� ာငး်၊ ၎ငး် 

မတ်ှတမး်များကို အလယွ်တက�ူငှ့် အခမဲ့ရရိှ�ိုငပ်ါက ပိုမိုအဆငေ်ပြ မည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊  ဖြ စ�်ိငုပ်ါက ေဒသ 

အလိုက်  ဂ� ို လတု်တိမပ်ုံများကို (၅)�စှလ်�င်တစ်က� ိမ၊် ရာသအီလိုက် ပငလ်ယေ်ရမျက�်ာှပြ င် အေခြ အေန၊ 

မိုးေလဝသဆိုင်ရာ အချကအ်လက်များ၊ ရာသီအလိုက ်ဖြ စေ်ပ�ေနေသာ ေလထဖုအိား ေပြ ာငး်လမဲ�များကို 

အသုံးပြ ုလိုပါေက� ာငး် ေဆးွေ�းွ ေြပာက� ားသွားပါသည။် 

၂၂။ ထို�ေနာက်ဆကလ်က၍် ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိင်ရာ မတ်ှတမး်အချကအ်လကမ်ျားသည် 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ မည်သည့်က�တွင်မှ အသံုးပြ ုလျက်မရိှေက� ာင်း၊ သုေတသနပြ ုတွက်ထုတ်ခြ င်းနည်းပညာ 

ကို NAPAတွင် အသုံးပြ ုလျကရှ်ေိက� ာငး်၊ တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်  ပြ ည်နယ်(၇)ခမုှ မတ်ှတမး်များကို အသုံးပြ ု 

ေက� ာငး်၊ ရာသဦတေုပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆိုင်ရာ တွကခ်ျကမ်�များတွင် နညး်ပညာများ လိုအပလ်ျကရ်ှိေက� ာငး်၊ 

Online မှ အခမဲ့ရယူ�ိုင်ပ� းီ၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ စခန်းများ ဖြ စလ်�င် ပိုမိုအကျိုး 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

ရိှ�ိငုပ်ါေက� ာငး်၊ ေန�စဥ်အမြ င့်ဆံုး/အနိမ့်ဆံုးအပူချိန်၊ မိုးေရချိန်၊ (၁၀)�စှ ် (၁) က� ိိမ် ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲ 

 ခြ ငး်ဆုိင်ရာ တွကခ်ျက်မ�နညး်ပညာများကို ပိုမိုစတ်ိဝငစ်ားပါေက� ာငး်၊ ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိင်ရာ 

သေုတသနပြ ုတွကခ်ျက်မ�များတွင် စခန်းများထပ်မံ တုိးမြ �င်ေ့စလိုေက� ာငး်၊ စမွး်ရညမ်ျား ပိုမိုတိုးတကလ်ာ 

ေစရန် သငတ်န်းများ၊ အစအီစဥမ်ျား  ပြ ုလပုေ်စလိုေက� ာငး်၊ ပိုမိုခိုငမ်ာေသာ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ 

ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်တို�ကို  ပြ ုလပုသ်င့်ေက� ာငး်တုိ�ကို ေပြ ာက� ားတင်ပြ ခဲ့ပါသည။်  

၂၃။ ထို�ေနာက် အဖွဲ��စှဖ်ွဲ�မှ တင်ပြ ချကမ်ျားကို  ပြ န်လညေ်ဆွးေ�းွက� ရာတွင် ဆညေ်မြ ာငး်ဦးစးီဌာနမှ 

ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ း ေဒ�ေခါန်ရာမှ ရာသီဥတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ေက� ာင့် အပခူျိနမ်ျားတုိးလာေ က� ာငး်၊ 

ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆိုင်ရာ ထတ်ုပြ န်မ�အေခြ အေနများကို သရိှိလိုေက� ာငး်၊ ၎ငး်အချက်အလက် 

များသည် ေရအရငး်အမြ စအ်သုးံချေရးအတွက် အသုံးချ�ိငုေ်က� ာငး်၊ ေဒသအလိုက် တစရ်ကလ်�င် 

မိုးေရချိန် မညမ်�တုိးလာ�ိုငသ်ညက်ိုလညး် သရိှိလိုေက� ာငး်၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီ 

ဌာန၏ မိုးရာသီကာလေယဘယုျ ခန်�မှန်းချက်တွင ် မတ်ုသုံဝငေ်ရာက�်ိုင်သည့် ခန်�မှန်းရကမ်ျားကို ရရိှ 

သည့်အတွက် လန်ွစာွအသုံးဝငေ်က� ာငး်၊ ထို�ေက� ာင့် လပုင်န်းခငွစ်တင်ရမည့်အချန်ိကို  က� ို တင်ပြ ငဆ်င်  

ထား�ိုငေ်က� ာငး်၊  မြ စေ်ရအေခြ အေနကိုလညး်  က� ို တငသ်ိရိှဆန်းစစ�်ိုင်၍ စိုကပ်ျို းေရးလပုင်န်းအတွက် 

များစာွ အသုံးဝငေ်က� ာင်း ေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် ဆကလ်က၍် ��န်က� ားေရးမှူ းချုပမ်ှ  ပြ နလ်ညေ်ပြ ာက� ား 

ရာတွင် ရာသီဥတုေပြ ာင်းလဲခြ င်းဆုိင်ရာ ထုတ်ပြ န်မ�များကုိ ေထာက်ပ့ံေပးသွားမည်ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ NAPA တွင် 

မုိးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြ စ်ခ့ဲသူ ဦးစိန်ေမာ်ဦး၏ ေလ့လာတွက်ချက် 

ခဲ့မ�များကို အသုံးပြ ုေနခြ ငး်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိင်ရာ သေုတသနပြ ုတွကခ်ျကမ်�များ 

အတွက် ေကာငး်မနွေ်သာ ကရိိယာများ၊ နညး်ပညာများလိုအပေ်က� ာငး်၊ သငတ်နး်များ၊ ေထာကပ်ံ့ပစ�ည် 

များရရိှပ� းီ၊ ပိုမိုတုိးတကေ်ကာငး်မနွလ်ာေစရန် RIMES �ငှ့် UN အဖွဲ�အစညး်တုိ�မှ အကအူညမီျား လိုအပ် 

ပါေက� ာငး်၊ ခန်�မှန်းချကမ်ျား ပိုမိုမန်ှကန်လာေစရန်လညး် ဆကလ်က်က� ို းစားသာွးမည်ဖြ စေ် က� ာငး်၊ 

ေလတုိက�်�နး်မတ်ှတမး်များ မာှ Automatic Wind Sensor မရိှ၍ အနညး်ငယခ်ကခ်ပဲါေက� ာငး်၊ ယခ ု

အခါ JICA �ငှ့် RIMES တုိ�၏အကူအညီဖြ င့် AWOS (၄၇) လုံးတပ်ဆငလ်ျကရ်ှိပါေက� ာငး်၊ သို�ဖြ စ၍် 

ေနာင်တွင် လိုအပသ်ည့်မတ်ှတမး်များ ေထာက်ပံ့ေပး�ိုငမ်ည်ဖြ စေ်က� ာငး်  ပြ နလ်ည်ရှငး်လငး်ေဆွးေ�းွ 

ခဲ့ပါသည။်  

၂၄။ ထို�ေနာက် RIMES မ ှ ပညာရှင် Dr. Govindarajalu Srinivasan မ ှ အလနွစ်တိဝ်ငစ်ားစရာ 

ေကာငး်ေသာ ေဆွးေ�းွပွဲတစခ်ုဖြ စေ်က� ာငး်၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက်အလကမ်ျားကို ေထာကပ်ံ့ေပး�ိုင ်

ရန် UNESCAP  ဖြ င့် ပးူေပါငး် ေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိေက� ာငး်၊ Global Climate Model ကို အသုံးပြ ု�ိုငရ်န် 

Data မနှက်န်မ�သညအ်ေရးက� းီေက� ာငး်၊ ရာသဦတုဆိုင်ရာ သေုတသနပြ ုမ�များအတွက် အချိနမ်ျားစာွလို 

ေက� ာငး်၊ နညး်ပညာများ၊ မတ်ှတမး်အချကအ်လက်များ၊ အချိနမ်ျားပိုမိုလိုအပပ်ါေက� ာငး်၊ မတ်ှတမး်အချက် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

အလကမ်ျား သမိး်ဆညး်ရန် UNESCAP  ဖြ င့် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကလ်ျကရ်ှိေက� ာငး်၊ ရာသဦတု 

ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိင်ရာ သေုတသနပြ ု ခြ ငး်အတကွ် �စှ် (၃၀)၊ �စှ ်(၅၀)၊ �စှ် (၈၀) ကာလကွာခြ ားမ�ေ က� ာင့် 

ရလဒလ်ညး်ကွာခြ ား�ိုငေ် က� ာငး်တို�ကို ေဆွးေ�းွေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။်  

၂၅။ ဆကလ်က၍် RIMES မ ှ ပညာရငှ် Ms. Ruby Roseမ ှ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ� 

ဦးစးီဌာနမှ ထတု်ပြ န်ေပးေသာ ရာသီအလိုကခ်န်�မန်ှးချကမ်ျားကို ေစာင့်က� ည့်ရန်လိုေက� ာငး်၊ ထို�ေနာက် 

လပတ်/ဆယရ်ကပ်တ်ခန်�မန်ှးချကမ်ျားကိလုညး် အမ� မဲ ပြ တ် ေစာင့်က� ည်ရ့န်လိုေက� ာငး်၊ သဘာဝေဘးများ 

အတွက်  က� ို တငက်ာကွယရ်ာတွင် ခန်�မှန်းချကမ်ျား အေရးက� းီသကဲ့သိ�ု  က� ို တငသ်တိေပးချကမ်ျား ေပးပို� 

�ိုငရ်န် တုိငး်ေဒသက� းီအဆင့်၊  မ� ို �နယအ်ဆင့် အေထေွထအွပုခ်ျုပေ်ရးဦးစးီဌာနသညလ်ညး် အေရးက� းီ 

ေက� ာငး်၊ မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနသည် ခန်�မှန်းချက်များကို အချိန�်ငှ့်တစေ်ပြ းည ီ

 မ� ို �နယ်အဆင်အ့ထိ ေရာကရိှ်ရန် အဆင့်ဆင့်ေပးပို�သာွးမည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ ရရိှလာသည့် ခန်�မှန်းချက်များကို 

အေခြ ခ၍ံ စိုကပ်ျို းေရးဆိုင်ရာလပုင်နး်များတွင် ေရအရငး်အမြ စမ်ျားရရိှေအာင် ေဆာငရ်ကွသ်ွားရမည် 

 ဖြ စေ်က� ာငး်၊  မြ နမ်ာ့ကမး်�ိုးတန်းေဒသများသည် မတ်ုသုံကာလတွင် မိုးေရချိန်များစာွရရိှသဖြ င့် ထိုေရများ 

 ပြ ုန်းတီးမ�မရှဘိဲ သိုေလာှငထ်ား�ိငုရ်န် ေဆာင်ရွကသ်င့်ေက� ာငး်၊ �စှစ်ဥရ်ာသီအလိုက် အချက်အလက် 

များကို အေခြ ခ၍ံ အေနာကေ်တာငမ်ုတ်သုံေလ ေပြ ာငး်လလဲာမ�ကို သရိှိ�ိုငေ်က� ာငး်၊ ၎ငး်အချကမ်ျားကုိ 

 က� ည့်ခြ ငး်ဖြ င့် မိုးေရချနိ် ေလျာ့နညး်လာသညက်ို ေတွ�ရိှရေက� ာငး်၊ အချိန်တုိအတွငး် မိုးသညး်ထန်းစာွ 

ရွာသနွး်မ�များ ပိုမိုေတွ�ရှိလာရေသာ်လညး် မိုးရွာရကမ်ျား ေလျာ့နညး်လာေက� ာငး်၊ သို�ဖြ စ၍် ရာသဦတု 

ေပြ ာငး်လမဲ�ကို ပိုမိုသိရိှ�ိုငရ်န် �စှရှ်ညရ်ာသဦတု အေခြ အေနများကို  က� ည့်��ရမည ်ဖြ စေ်က� ာငး်တုိ�ကို 

ေ�းွေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် 

၂၆။ ဆကလ်က၍် EECDI မ ှေဒ�ခငေ်လးေဆွမှ စိုကပ်ျိုးေရးဆုိင်ရာ က�များတွင် မိုးေလဝသ အသုံး 

အ��နး်များသည် အလန်ွအေရးက� းီေက� ာငး်၊ စိုကပ်ျိုးသေူတာငသ်မူျား သရိှိနားလည�်ိုင်ရန် ရှငး်လငး် 

ေဖာ်ပြ ေပးေစလိုေက� ာငး် ေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် 

၂၇။ ထို�ေနာက် DRR Working Group မ ှခန်�မှန်းချကမ်ျား ပိုမိုတုိးတကေ်ကာငး်မန်ွေစရန် ရာသဦတု 

ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိင်ရာ သေုတသနပြ ုလပု်ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ၎ငး်အတွက် မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ� 

ဦးစးီဌာနမှ မတ်ှတမး်အချကအ်လကမ်ျား အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးေစလိုေက� ာငး်၊ ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ကို သရိှိ 

ရန်အနညး်ဆံုး �စှ်(၃၀)မတ်ှတမး်များ ရရိှမသှာ အဆငေ်ပြ �ိုငေ်က� ာငး်၊ ေနာငတွ်င် မတှတ်မး်များ အခမဲ့ရရိှ 

ပါက ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိငရ်ာ သေုတသနပြ ုမ�များကို ပိုမိုလပု်ေဆာင�်ိငုမ်ည ်ဖြ စေ်က� ာငး် ေပြ ာ 

 က� ားရာတငွ် ��န်က� ားေရးမှူ းချုပမ်ှ မတ်ှတမး်အချကအ်လကမ်ျားကို အခမဲ့ပံ့ပိးုေပး�ိုငရ်န် ခငွ့်ပြ ုချကလုိ် 

ေက� ာငး်၊ ဌာနအေနဖြ င့် သေုတသနပြ ုေကျာငး်သား၊ ေကျာငး်သမူျားကို အထးူေစျ��န်းဖြ င့် ေရာင်းချေပး 

လျကရှ်ေိက� ာငး်၊ ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ��ငှ့်အညီ လိုကေ်လျာညေီထွပြ ုမူခြ ငး်သည်လညး် အလနွ်အေရး 
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 က� းီေက� ာငး်၊ ၎င်းကို က�အသးီသးီမလှညး် ပါဝငပ်းူေပါငး်ေဆာင်ရွကရ်မည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် 

ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနအေနဖြ င့်  က� ို တင်သတိေပးချကမ်ျားကို အချိန်�ငှ့်တစေ်ပြ းညီ ပံ့ပိးုေပးသာွး 

မည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ၎င်းကုိ  ပြ န်လည်အသံုးချရမည်ဖြ စ်ေက� ာင်း၊ ရာသီဥတုေပြ ာင်းလဲခြ င်း�ှင့်ပတ်သက်သည့်စာတမ်း 

များ အနည်းငယ်သာရိှေက� ာင်း၊ သုေတသနပြ ု�ုိင်ပါက ပုိမုိေကာင်းမွန်ေက� ာင်း၊ မတ်ှတမး်အသုံးပြ ုသမူျား 

လယွက်လူျင်မြ နစ်ာွ မတ်ှတမး်များရရှိ�ိငုေ်ရးအတွက ် World Bank �ငှ့် ေဆွးေ�းွ၍ ဆကလ်က်က� ို းစား 

သာွးမည်ဖြ စေ်က� ာငး်  ပြ န်လည ်ေဖြ က� ားခဲ့ပါသည။် 

၂၈။ စိုကပ်ျို းေရးဦးစးီဌာနမှ ဒတိုယ��န်က� ားေရးမ�း ဦးထငေ်အာင်ရိှန်မှ ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်�ငှ့် 

ပတ်သက်၍ သငတ်န်းများ (သို�မဟတ်ု) မတ်ုသုံ၊ လိုကေ်လျာညေီထွပြ ုမူခြ ငး်၊ ေလ�ာ့ချခြ ငး် စသည့် 

သငတ်နး်များ ပို�ချေပးေစလိုေက� ာငး် ေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် 

၂၉။ ထို�ေနာက်တွင် မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသဌာနခွဲမှ 

တုိငး်ထွာေရး- ၃ ေဒ�ေရ�ရည�်ယွမ်ှ “Forecast Application for Risk Management System 

(FARM) School: Experiences in Nyaung Oo and Monywa” ေခါငး်စဥ်ဖြ င့် တင်ပြ ခဲ့ရာ Project 

Background အေနဖြ င့် ဤ FARM School သငတ်နး်သည် STRENGTHENING OF MYANMAR’S 
MULTI-HAZARD EARLY WARNING SYSTEM Project  က� းီ ၏ Project ခွဲေလးတစခ်ုဖြ စေ် က� ာငး်၊ 
Project ကာလမှာ ၂၀၁၃ခ�ုစှ၊် ဇလူိုငလ်မှ ၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် �ို၀ငဘ်ာလ အထိဖြ စ်ပ� းီ ယခအုခါ ထပမ်တုိံးချ�ဲ 
ေဆာင်ရွကေ်နခြ ငး်ဖြ စေ် က� ာငး်၊ Focal Point အေနဖြ င့် DMH �ှင့် DOA တုိ�မေှဆာင်ရွက်ပ� းီ၊ 
Facilitator အေနဖြ င့် RIMES မတှာ၀န်ယေူဆာငရ်ကွက်ာ၊ Supporter အေနဖြ င့် UNESCAP မ ှ
ေထာကပ်ံ့ေပးခြ ငး်ဖြ စေ် က� ာငး်၊ Pilot Areas (၂)ခအုေနဖြ င့် မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီ၊ ေညာငဦ်းမ� ို �နယ၊် 
ေတာငဇ်ငး်ေကျးရွာ�ငှ့် စစက်ိုငး်တိငုး်ေဒသက� းီ(အထကပ်ိုငး်)၊ မုံရွာမ� ို�နယ၊် လယဇ်င်ေကျးရွာတို�ကို 
ေရွးချယထ်ားေက� ာငး် တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် ရာသဦတု�ငှ့်ဆကစ်ပသ်ည့် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယမ်ျား 
 ဖြ စသ်ည့် မိုးေခါငြ်ခငး်၊ ေရက� းီခြ ငး်၊ ပိုးမ�ားေရာဂါ ကျေရာကမ်�များလာခြ င်း၊ စိုကပ်ျိုးေရလိုအပခ်ျက်များ 
 မြ င့်မားလာခြ ငး်၊ စိုကပ်ျို းထတ်ုကန်ုများ တုိးတက်ထတ်ုလပုရ်န် လိုအပလ်ာခြ ငး် စသညတုိ်�ေက� ာင့် မိုးေလ 
၀သက� ို တင်ခန်�မှန်းချက်များကုိ အကျို းရိှစွာအသံုးချ�ုိင်ရန် အေရးက� းီေက� ာင်း၊ ထုိ� ေက� ာင့် မုိးေလ၀သ�ှင့် 
ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ မိုးေလ၀သ�ငှ့်ရာသဦတု ခန်�မှန်ချကမ်ျား၊ စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလ၀သ ခန်�မှန်း 
ချကမ်ျားကို ထတု်ပြ န်ေပးလ�ကရိှ်ေက� ာငး် ေပြ ာက� ားခဲ့ပါသည။် ဤသငတ်နး်ေကျာငး်သည် လယသ်မား 
များအား သငတ်န်းဆရာများ၊ သေုတသနပြ ုသမူျား၊ စမီကံနိး်ေဆာင်ရွကသ်ူများ ြဖစလ်ာေစ၍ ရာသီဥတု 
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို အသုံးချကာ ၎ငး်တုိ�၏လယယ်ာလပုင်န်းများ ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတက်ေစပ� းီ 
သဘာ၀အရငး်အမြ စမ်ျားအား ထေိရာကစ်ာွအသုံးချ�ိုငေ်စရန်�ငှ့် စးီပာွးေရးအကျိုးအမြ တမ်ျား အမြ င့်မား 
ဆံုးရရိှေစရန် ရညရ်ယွေ် က� ာငး်၊ ဤသင်တန်းသည် လကေ်တွ�ကို အထးူပြ ုေသာ၊ လကေ်တွ�ကငွ်းဆငး် 
ေလလ့ာမ�များပါ၀ငေ်သာ ေလလ့ာမ�သင်က� ားေရးကို အေခြ ခသံည့် သငတ်န်းဖြ စေ်က� ာငး်ကိုလညး် တင်ပြ  
ခဲ့ပါသည။် ဤသင်တနး်ေကျာငး်ကို ၂၀၁၃ခ�ုစှ၊် �ို၀ငဘ်ာလတွင် သင�်ိုး��န်းတမး်ေရးဆွေဲရး အလပု�်ုံ 
ေဆွးေ�းွပွဲမှ စတငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခဲ့ပ� းီ သင�်ိုး��န်းတမး် (၁၄)ခပုါ၀ငေ်က� ာငး်၊ အမျိုးသားအဆင့် 
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သငတ်နး်ဆရာများအဖြ စ် သငတ်န်းေပးခြ ငး်ကို ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် စကတ်င်ဘာလ (၂၃)ရကေ်န�မှ (၂၆)ရက် 

ေန�ထိ ေနပြ ညေ်တာ် “ မြ တ်နန်းယုံ” ဟိုတယတ်ငွ် ကျငး်ပခဲ့ပ� းီ၊ ေဒသဆိငုရ်ာအဆင့် သငတ်နး်ေပးခြ ငး်ကို 
၂၀၁၄ခ�ုစှ၊် ေအာက်တုိဘာလ (၁၃)ရကေ်န�မှ (၁၇)ရကေ်န�အထိ ေညာငဦ်းမ� ို �၌လညး်ေကာငး်၊ ၂၀၁၄ 
ခ�ုစှ၊် ေအာက်တိဘုာလ (၂၀)ရကေ်န�မှ (၂၄)ရကေ်န�အထိ မုံရွာမ� ို �၌လညး်ေကာငး် ကျငး်ပပြ ုလပုခ်ဲ့ 
ေက� ာငး်၊ ယခအုခါ Pilot Area (၂)ခုဖြ စေ်သာ ေညာငဦ်းမ� ို �၊ ေတာငဇ်ငး်ေကျးရွာရှိ လယသ်မားများထသံို� 
၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မတ်လ(၁၇)ရက်ေန�မှစတင်၍လည်းေကာင်း၊ မံုရွာမ� ို �နယ်၊ လယ်ဇင်ေကျးရွာများရိှ လယ်သမား 
များထသံို� ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် မတ်လ (၁၉)ရကေ်န�မစှတင၍်လညး်ေကာငး် တစပ်တ်လ�င် (၁)ရက၊် (၁)ရက်လ�င ်
(၃)နာရီခန်�ဖြ င့် (၁၂)ပတ်က� ာ သငတ်နး်ပို�ချေပးေနပ� ီဖြ စေ်က� ာငး် တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် ရရှိလာေသာအကျိုး 
ေကျးဇးူများအေနဖြ င့် လယသ်မားများသည် မမိတိိ�ု၏လပုင်န်းခငွ်တွင် ရာသဦတု�ငှ်ပ့တသ်ကေ်သာ 
အသပိညာဗဟသုုတများ ရရိှလာေစခြ ငး်၊ အစွန်းေရာက် ရာသဦတုဖြ စစ်ဥမ်ျား�ငှ်ပ့တ်သက၍် ဆုိးကျိုး 
များကိုေလျာှခ့ျလာ�ိုငေ်စမည့် အခငွ့်အလမး်များရရှလိာခြ ငး်၊ မိုးေလ၀သ�ငှ့် ရာသဦတုသတငး်အချက် 
အလကမ်ျား၊ ခန်�မှန်းချကမ်ျား၊ ကရိိယာများ၊ မိုးေလ၀သ အသုံးအ��နး်များ�ငှ့် ရငး်�ှီက�မး်၀ငလ်ာေစခြ ငး်၊ 
၎ငး်တုိ�ကိုယတ်ိုင် �ိုးရှငး်ေသာ ကရိယိာများ တီထငွသ်ုံးစွဲတတ်ေစခြ ငး်�ှင့် စကံရိယိာများ�ငှ့် စံကိုကည်�ိ 
တတလ်ာေစခြ ငး်၊ ေရာဂါ�ငှ့်ပိုးမ�ား   များပြ ားလာမ�ကို အားေပးေသာ ရာသီဥတုအေခြ အေနကို ခွဲခြ မ်းစိတ် 
 ဖြ ာတတေ်စခြ ငး်၊ ေမြ က� းီတွငး်ရှိေရပမာဏ�ငှ့် အပင်က� းီထာွးဖွ�ံဖ� ို းမ�တို�၏ ဆကစ်ပပ်ုကံို ေလလ့ာ�ိုင်ခြ ငး်၊ 
မိုးေရကိုအဓကိထား သုံးစွဲပ� းီ ေရသငွး်စိုကပ်ျိုးမ� အနညး်ဆုံးဖြ စမ်ည့်သးီ�ှံကို ေရွးချယတ်တ်ေစခြ ငး် 
စသည့်အကျို းေကျးဇးူများလညး် ရရှေိက� ာငး်တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် အ�စှခ်ျုပ်အားဖြ င့် ဤ FARM School 
သငတ်နး်ေကျာငး်သည်  မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ် ပထမဆံုးကျငး်ပေသာ မိုးေလဝသ�ငှ့် ရာသဦတုခန်�မှန်းချက် 
များကို ေလလ့ာအသုးံချသည့် သငတ်န်းေကျာငး်ဖြ စပ်ါသည။် လယသ်မားများသည် မိုးေလ၀သ�ငှ့် ဇလ 
ေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ထတု်ပြ န်ေသာ ခန်�မှန်းချကမ်ျား၊ သတိေပးချကမ်ျား�ငှ့် ပတ်သက၍် အသိ 
ပညာဗဟသုုတ များစာွရရှိပ� းီ ၎ငး်တုိ�ေဒသတွင် ရငဆိ်ငုရ်မည့် အစန်ွးေရာက်ရာသဦတုဖြ စစ်ဥ်များ�ငှ့် 
မိုးေလ၀သ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၏ အေရးပါပုံကို သရိှိလာမည်ဖြ စ်ပါသည။် ထို�အပြ င် လယသ်မား 
များသည် ရာသဦတအုချကအ်လကမ်ျားအ ေပ�အေခြ ခ၍ံ ေမြ က� းီတငွး်ရှေိရပမာဏကို ေကာငး်စာွ တွက် 
ထတ်ုတတ်ပ� းီ အသုံးချတတေ်စမည ် ြဖစေ်က� ာငး်တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် ေနာကဆံု်းအေနဖြ င့် လယသ်မားများ 
ထမံှ တုံ  ့ပြ နခ်ျက်၊ ေဆးွေ�းွချကမ်ျားကိလုညး် ေအာကပ်ါအတိုငး် ထည့်သငွး်တငြ်ပခဲပ့ါသည။်  

- လယသ်မားများသည် ၎င်းတုိ�ေဒသတွင် ယခင်�စှ်က မိုးနညး်၍ သးီ�ှံများပျကစ်းီကာ အထကွ�်�နး် 
ေလျာ့ခဲ၍့ ယခ�ုစှ် ေမလ ပထမပတ်တငွ် မိုးရွာမရွာသလိိုေက� ာငး်၊ 

- ၎ငး်တုိ�၏လယယ်ာများတွင် မိုးေလ၀သတိငုး်ကိရိယာများ ထားရှိလိုေက� ာငး်၊ ရာသဦတု အချက် 
အလကမ်ျားကို ၎င်းတုိ�ကိုယတုိ်င် ဆနး်စစလ်ိုေက� ာငး်၊ 

- ေလနီက� မး်များတိုကခ်တ် ခြ ငး်�ငှ့် မိုးရွာသွန်းမ�များ၏ ဆကစ်ပမ်�ကို သလိိုပါေက� ာငး်�ငှ့် မညသ်ည့် 
သးီ�ှံများကို မညသ်ည့်ပုံစမံျားဖြ င့် စိုကပ်ျို းလ�င် ၎င်းတုိ�ေဒသ�ငှ့် အသင့်ေတာ်ဆုံး  ဖြ စမ်ညကိ်ု 
သရိှိလိုေက� ာငး်၊ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

- အထကွ�်�န်းေကာငး်သည့် မျို းေကာငး်မျိုးသန်�များကို လိုချငေ်က� ာငး်�ငှ့် မညသ်ည့်အဖွဲ�အစညး်၊ 
မညသ်ည့်ဌာနမှ ထတ်ုေပး�ိုငမ်ည်ဖြ စေ်က� ာငး်ေမးြမန်းခြ ငး်၊ 

- �စှရှ်ညပ်ငမ်ျားဖြ စသ်ည့် သနပခ်ါးပငစ်ိုကပ်ျို းလိုေက� ာငး်�ငှ့် ၎ငး်တုိ�ေဒသတွင် စိုကပ်ျိုးရန် 
သင့်ေတာ်မေတာ် ေမးမြ န်းခြ ငး်၊  

- ၎ငး်တုိ�၏ေဒသများတွင် မတ်ုသုအံ၀င�်ငှ့် အထကွမ်ျားတွငသ်ာ မိုးရွာပ� းီ မိုးေကာငး်သညမ်ာှ 
အဘယေ်က� ာင့်နညး်ဟု ေမးမြ န်းခြ ငး်၊ 

- ထိုေဒသများမှ လယသ်မားများသည် မိုးေလ၀သ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ထတ်ုပြ န် 
ေသာခန်�မနှး်ချကမ်ျား၊ စိုကပ်ျို းေရးမိုးေလ၀သ သတငး်ထတု်ပြ န်ချကမ်ျား၊ Farmer Channel မ ှ
ထတ်ုလ�င့်ေသာ စိုကပ်ျို းေရးမိုးေလ၀သသတငး်များကို မရရှိေက� ာငး်၊ 

- ဤသငတ်န်းမကျငး်ပမကီ မိုးေလ၀သ�ငှ့် ရာသဦတု၏ သေဘာတရားများကို ေကာငး်စာွ နားမ 
လညေ်က� ာငး်၊ 

- ၎ငး်တုိ�သည် မ�ိိုးဖလာမိုးေလဝသခန်�မှန်းနညး်များဖြ င့်သာ ရငး်�ှီးက�မး်၀ငေ်က� ာငး်၊ ထို�ေက� ာင့် 
ေခတ်မေီသာ မိုးေလ၀သခန်�မှန်းနညး်များကို သလိိုပါေက� ာငး်၊ 

- မိုးရွာသွန်းမည့်အချိန်၊  ပြ ငး်အား�ငှ့် ပျံ�ပျံ��ှံ��ှံ�ရွာသန်ွးခြ ငး်တုိ�၏ ေကာငး်ကျိုးဆုိးကျိုးများကို သလုိိ 
ေက� ာငး်၊ 

- ဤ FARM School သငတ်န်းေကျာငး်ဖွင့်လစှ်ခြ ငး်ဖြ င့် မိုးေလ၀သခန်�မှန်းေရးမှူ းများ�ငှ့် 
ယခကုဲ့သို� ရငး်ရငး်�ှးီ�ှီး ေတွ�ဆုေံဆွးေ�းွရသည်ကို ေကျနပ်အားရပ� းီ ေကျးဇးူတငရ်ှိပါေက� ာငး်�ှင့် 
 က� ို ဆုိပါေက� ာငး်ဖြ င့် ေဆွးေ�းွသာွးခဲ့ပါသည။် 

၃၀။ ထို�ေနာက် RIMES မှ ပညာရှင် Dr. Govindarajalu Srinivasan မှ Specialized Expert 

System for Agro-Meteorological Early Warning (SESAME) အေက� ာငး် ေဆွးေ�းွေပြ ာက� ားခဲ့ရာ 

ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမ��ှင့်ပတ်သက်ပ� ီး ရာသီအလုိက်၊ �ှစ်အလုိက်၊ ဆယ်စု�ှစ်အလုိက်စသည်ဖြ င့်  ေြပာင်းလဲ 

မ�များအေက� ာငး်၊ မိုးရာွသန်ွးမ�အ ေြခအေနေပ�မူတည၍် သးီ�ှံများစိုကပ်ျိုး�ိုငမ်�အေခြ အေနများ၊ စိုကပ်ျိုး 

�ိုငသ်ည့်အက� မိအ်ေရအတွကမ်ျားအေက� ာငး်၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ငှ့် စိုကပ်ျိုး 

ေရးဦးစးီဌာနတုိ� ပးူေပါငး်လျက ်  မြ န်မာ�ိုငင်ံအလယပ်ိုငး်မိုးနညး်ေဒသတငွ ် �ိုငင်ေံတာ်အဆင့်မှ  မ� ို �နယ် 

အဆင့်အထိ ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ 

ေက� ာငး်၊ Risk Management practice �ငှ့် ပတ်သက်ပ� းီ အချိန်မီ လိုအပခ်ျကမ်ျားပြ ငဆ်င�်ိုငေ်ရး၊ 

မိုးေရလုံေလာကမ်� ရရှ�ိိုငရ်နအ်တွက် အက� မိဖ်န်များစာွ ထန်ွယက််ေပးေရး၊ မိုးစပါးစိုကပ်ျိုးပ� းီချိန် မိုးလန်ွ 

ကာလတငွ် ကျန်ရိှေနသည့် ေရခိုးေရေင�ွ�ငှ့် ထန်ွယကမ်�ပြ ုလပု်ရန်မလုံေလာက်ခြ ငး်၊ Agro-Advisory 

System �ငှ့်ပတ်သက်သည့်အေက� ာငး်�ငှ့် ၎ငး်စနစ်တွင် ရရိှ�ိငုေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားကို ရှငး်လငး် 

ေဆွးေ�းွသာွးပါသည။် 
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၃၁။ ထို�ေနာက် ေန�လည်ပိုငး်အစအီစဥအ်ေနဖြ င့် မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ 

ေမြ ငလျငဌ်ာနခွဲမှ ဒုတိယဦးစးီမ� ဦးဖ� ို းေမာငေ်မာငမ်ှ “Customized ShakeCast for Myanmar: 

Dissemination System” �ငှ့်ပတ်သက၍် ရှငး်လငး်တင်ပြ ရာတွင် ေနပြ ညေ်တာရ်ှိ မိုးေလဝသ�ငှ့် 
ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊  ေြမငလျငဌ်ာနခွဲတွင် စမး်သပအ်သုးံပြ ုေနေသာ Shakecast System 
သည ်  ေြမငလျငလ်�ပရှ်ားြပးီသည�်ငှ့် တပ� ို င်နက ်  ေြမငလျငသ်တငး်အချက်အလက�်ငှ့် အခြ ားထည့်သငွး် 
ထားေသာ  (လဦူးေရ၊ အေဆာက်အဦ)အစရိှသညတုိ်�ေပ� မတူည၍် Internet မတှဆင့် သတ်မှတ် 
ထားသည့် User များထသံို� Email မ ှ ချကခ်ျငး်ေပးပို��ိုငသ်ည့် စနစြ်ဖစသ်ည။် မိုးေလဝသ�ငှ့် 
ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ စမး်သပအ်သုံးပြ ုေနသည့် ထို Shakecast စနစက်ို (၂၀၁၃)ခ�ုှစတွ်င် 
စတငခ်ဲ့ပ� းီ၊ (၂၀၁၄)ခ�ုှစမ်ျားတွင ် ြမနမ်ာ�ိုငင်ံရိှမ� ို �က� းီ (၄၇) မ� ို �၏ အက� မး်ဖျဥး် လဦူးေရစာရငး်၊ 
UNHabitat မ ှ ေကာက်ခထံားေသာ ပခဲးူမ� ို �၊ ေတာငင်ူမ� ို �၊ စစက်ိုငး်မ� ို �များ၏ အေဆာက်အဦ (၃၃၆၃) 
လုံး၏ တညေ်နရာစာရငး်များ အစရိှသည်တိ�ု ထည့်သငွး်ထားရိှခဲသ့ည။် အေမရိကန်�ိုငင်၊ံ USGS မ ှ
အသုံးပြ ုေနသည့် ShakeMap ေပ�မတူည််၍ အသုံးပြ ုေနေသာ အဆုိပါ Shakecast ကို ြမန်မာ �ိုငင်၏ံ 
 ေြမငလျငသ်ဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအတွက် GAD, RRD, Myanmar RedCross �င့်ှ 
အခြ ားေသာသဘာ၀ေဘး ေလျာ့ပါးေရးလပုင်နး်များ လပုက်ိုငေ်နေသာ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်၍ 
ကျယက်ျယ်ပြ န်�ပြ န�် အသုံးပြ ုရနရ်ညရွ်ယထ်ားပါသည။် ထို Shakecast စနစက်ို  ေြမငလျင် ဌာနခွမဲှ 
ဆကလ်က် တုိးတကေ်ကာငး်မနွေ်အာင် လပုေ်ဆာငသ်ာွးမည်  ဖြ စ်ေက� ာငး် တင်ပြ ေဆွးေ�းွခဲ့ပါ သည။် 

၃၂။ ထို�ေနာက် ေမြ ငလျငဌ်ာနခွဲမှ ဦးစးီအရာရိှ ေဒ�ပပထန်ွးမှ “Enhancing Coastal Hazard Early 

Warning and Response; Tools and Institutional Strengthening, “Experiences and 

Lessons Learnt from Aung Hlaing” ေခါငး်စ�်ဖြ င့် ရှငး်လငး်တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် ထိုသို�တင်ပြ ေဆွးေ�းွ 

ရာတွင် ယခစုမီကံနိး်ကို ၂၀၁၂-၂၀၁၄ခ�ုစှ် အတွငး်တငွ် DMH, GAD, RRD, Myanmar National 

Hydrographic Center, Myanmar Survey Department တုိ�ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ခြ ငး် 

ြဖစေ်က� ာငး်၊ ထိုသို� ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်အားဖြ င့် Tsunami Risk Assessment �ငှ့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက ်

�ိုငမ်ည့်နညး်လမး်များ၊ အခြ ား Technical Agency များ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ရရှိလာေသာ 

ေဘးအ��ရာယေ်ပ�မတူည၍် ဆူနာမသီတငး်  ဖြ န်�ဖြ ူးေပးခြ ငး် ၊ေဘးလတ်ွရာသိ�ုသွားခြ ငး် စသည့်တိ�ုကို 

လညး်ေကာငး်၊ ယခစုမီံကန်ိးတငွ် INSPIRE     ESCAPE Software ကို အသုံးပြ ု၍ ေအာငလ်�ိင်ေကျးရာွ 

အတွက် Tsunami Inundation Map, Tsunami Loss Estimation and Risk Profile Evacuation 

Zoning Map, Time Requires for Evacuation     Shelter Capacity Assessment စသည့်ေမြ ပုံ 

များရရိှလာေက� ာငး် ၊ ထိုကဲ့သို� ရရှိလာေသာ ေမြ ပုံများကို အသုံးပြ ု၍ ေအာငလ်ိ�င်ေကျးရာွ တွင် ၂၀၁၄ 

ခ�ုစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ (၂၆)ရကေ်န�တွင် Community Drill  ပြ ုလပုခ်ဲ့ပါေက� ာငး် ၊ Drill  ပြ ုလပု်ခဲ့ ခြ ငး်ေ က� ာင့် 
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ရရှလိာေသာ အေတွ�အက� ုံ၊ ပညာရပမ်ျားကို နမနူာယူ၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်  ဖြ စေ်ပ�လာပါက 

မညက်ဲ့သို�  ပြ ငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ရမည် စသည့်အချကမ်ျားကိုလညး်ေကာငး် တင်ပြ ေဆွးေ�းွခဲ့ပါသည။် 

၃၃။ ထို�ေနာက် ေမြ ငလျငဌ်ာနခွဲမှ ဒတိုယဦးစးီမှူ း ဦးဖ� ို းေမာငေ်မာငမ်ှ National Earthquake Data 
Center (NEDC), Earthquake News and Tsunami Warning SOP Drill �ငှ့် ပတ်သက၍် 
ရှငး်လငး်တင်ပြ ရာတွင် ေနပြ ညေ်တာ၊်  ေြမငလျငဌ်ာနခွရဲှိ အမျိုးသား ေြမငလျငသ်တငး်အချကဗ်ဟိုဌာန�ှင့် 
ဆူနာမသီတိေပးချက် ထတ်ုြပန်ေရးဗဟိုဌာနတိ�ုမ ှ သတ်မတှထ်ားရိှသည့်  ေြမငလျငသ်တငး်�ငှ့် ဆူနာမီ 
သတိေပးချက်အတကွ် စထံားလိုက်နာရမည့် ပုံစအံဆင်ဆ့င့် (Standard Operating Procedure-
SOP) ကို ထိုငး်�ိုငင်အံ ေြခစိုက၊် RIMES �ငှ့် ပးူေပါငး်၍ မမိတိိ�ု၏ SOP တွင် လိုအပခ်ျကမ်ျား ရိှ/မရိှကို 
ဌာနတွငး် စမး်သပထ်တ်ုြပန် ေလက့ျင့်ခဲ့က� ေက� ာငး်၊ ထိုသို�ေလက့ျင့်ရာတငွ ်  ေြမငလျငသ်တငး် 
(Earthquake News)အတွက် ၂၀၁၂ ခ�ုစှ၊် �ိုဝငဘ်ာလ (၁၁)ရကေ်န�  ဖြ စပ်ွားခဲ့ေသာ သပတ်ိကျငး် 
ေြမငလျင�်ငှ့် ၂၀၁၀ ခ�ုစှ၊် ဇန်ွလ (၁၂)ရကေ်န�  ဖြ စပ်ာွးခဲ့ေသာ နီကိုဘာက�န်းအနီး  ေြမငလျငတုိ်�ကို 
Tsunami Warning အတွက် ေရွးချယေ်လက့ျင့်ခဲ့က� ေက� ာငး်၊  ေြမငလျငဌ်ာနခွဲ၏ တိးုတက်မ�အေနဖြ င့် 
ယခငက် အသုံးပြ ုေနေသာ စက�ူေပ�တွင် အ ေြခခတံကွခ်ျကသ်ည့် Analog စနစမ်ှ ကန်ွပျူတာေပ� 
အ ေြခခ၍ံ တွကခ်ျကေ်သာ Digitize စနစမ်ျား အသုံးပြ ုလာ�ိုငသ်ည့်အတွက ်  ေြမငလျင်သတငး် 
ထတ်ုြပန်ရာတငွ် ပိုမိုလွယက်ူ လ�ငြ်မနလ်ာေစေ က� ာငး်၊ လာမည်�့စှ်အတွငး် အေမရိကန်အ ေြခစိုက ်USGS 
�ငှ့်  ေြမငလျင်တုိငး်စခန်းအသစ် (၅)စခန်း၊ ထိုငး်�ိုငင်အံ ေြခစိုက် RIMES�ငှ့်  ေြမငလျင်တုိငး်စခန်းအသစ် 
(၈)စခန်း ထပမ်ံတုိးချ�ဲ တပဆ်ငသ်ာွးမည်ြဖစ်ပ� းီ၊ လကရိှ်အသုံးပြ ုေနေသာ  ေြမငလျင်တုိငး်စကမ်ျား�င့်ှ 
ပးူေပါငး်�ိုငရ်န် Integrate  ပြ ုလပုသ်ာွးမည်  ဖြ စပ်ါေက� ာငး်၊ �ိုငင်ံတကာနညး်တူ  ေြမငလျင်သတငး် 
အချကအ်လကမ်ျားကို အင်တာနကမ်ှ အချိန်�ငှ့်တစ ်ေြပးညီ  က� ည့်����ိုငေ်အာငလ်ညး် တုိးတက် 
လပုေ်ဆာင်လ�က်ရိှေက� ာငး်၊ မိုးေလ၀သ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ လကေ်အာက်ရိှ  ေြမငလျင ်
ဌာနခွအဲေနဖြ င့် ေခတ်မနီညး်စနစမ်ျား အသုံးပြ ု၍  ေြမငလျငသ်တငး်�ငှ့် ဆူနာမသီတိေပးချကမ်ျားကို ပိုမုိ 
တိကျမန်ှကန် ြမန်ဆနတ်ိုးတတေ်အာင်  ပြ ုလပုသ်ွားမည်ဖြ စေ်က� ာငး်  ေြပာက� ားသာွးပါသည။် 

၃၄။ ထို�ေနာက် RIMES မ ှMs. Ruby Roseမှ ေမလ(၅)ရကေ်န��ငှ့် (၆)ရကေ်န�တို�တွင်  ပြ ုလပုခ်ဲ့သည့် 
(၁၄) က� မိေ်မြ ာက် မတ်ုသုံဖိုရမေ်ဆးွေ�းွပွဲမှ ရရိှခဲ့သည့် အက� ံပြ ုေဆွးေ�းွချကမ်ျားကို  ပြ နလ်ည်တငြ်ပ 
ရာတွင် သေုတသနလပုင်န်းများ၊ အေထာက်အကူပြ ုလပုင်န်းများ၊ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရး လပုင်န်းများတုိ�တွင် 
မိုးေလဝသမတ်ှတမး်အချကအ်လကမ်ျားကို တက�သိုလမ်ျားအပါအဝင်  သကဆုိ်ငဌ်ာနများ အချငး်ချငး် 
ခွဲေဝအသုံးပြ ု�ိငုေ်ရး၊  ပငလ်ယေ်ရမျက�်ာှပြ င်တုိငး်တာေရးစခန်းများကို ပိုမိုးတုိးချ�ဲ�ိုငေ်ရး၊ စိုက်ပျိုးေရး 
ဦးစးီဌာနမှ ဝန်ထမး်များအား  မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ထတ်ုပြ နေ်သာ ခန်�မှန်းချက် 
များ�ငှ့် သတိေပးချကမ်ျား၏ အသုံးပြ ုပုံ၊ ထတ်ုပြ န်ချက်အချိန်ကာလများကို �ိုငင်ေံတာ်အဆင့်မှ  မ� ို �နယ် 
အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်သငတ်နး်များပိ�ုချေပး�ိုင်ေရး၊ မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာနမှ 
တစ�်ိုငင်လံုံး၏ ရွာသနွး်ေသာမိုးရာွရက�်ငှ့် ရာသီဥတုအေခြ အေနများကို တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်  ပြ ည်နယမ်ျား 
အလိုက် ဂရပပ်ုမံျားဖြ င့် ေဖာ်ပြ  ေပး�ိုငေ်ရး၊ Climate Change Projection �ငှ့် ပတ်သက်သည့် 
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မတ်ှတမး်အချကအ်လက်များ၊ အသုံးချ�ိငုေ်ရးအတွက် လိုအပေ်သာ စမွး်ေဆာင်ရည်မြ �င့်တငမ်�များ၊ 
လိုအပသ်ည့် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက�်ငှ့် အချကအ်လကမ်ျား လိုအပပ်ါေက� ာငး်၊ လယသ်မားများ 
အတွက် ေလက့ျင့်မ�များ၊ သိမြ ငန်ာလညမ်�များ  ဖြ ည့်ဆညး်ေပးေရး၊ မိုးက� ို းပစ်ခြ ငး်�ငှ့် မန်ုတုိငး်သတိေပး 
ချကမ်ျားကို ထတ်ုပြ န်ချကမ်ျားအား အရညအ်ေသးွ ပိုမိုမြ င့်တင�်ိုငေ်ရး၊ ေဒသခအံာဏာပိုငမ်ျားအပါအဝင် 
အဆင့်ဆင့်အား   သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို  ဖြ န်�ေဝေပးရာတွင် ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် ဆကသ်ွယေ်ရး 
ကရိိယာများ အသုံးပြ ု�ိုငေ်ရး၊ မတုသ်ုံဖိရုမအ်ား �ိုငင်ေံတာ်အဆင့်�ငှ့် မလုံေလာကေ်သာေက� ာင့် တုိငး် 
ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယမ်သှည ်  မ� ို �နယအ်ဆင့်ဆင့်အထိ ကျငး်ပသာွး�ိငုရ်န်လိုအပပ်ါေက� ာငး်၊ အေနာက် 
ေတာငမ်တုသ်ုံရာသတီငွ် မိုးေရလုံေလာကစ်ွာ ရရှိေရးအတကွ် မိုးေရသိုေလာှငသ်ည်စ့နစက်ို ေနရာေဒသ 
အသးီသးီတွင် တညေ်ထာင�်ိုငေ်ရး၊ အေနာကေ်တာငမ်တုသ်ုံ ဆုတ်ခွာသည့်ရက်အား ေဖာ်ပြ ေပး�ိုငေ်ရး၊ 
တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်များအလိကု် အမြ င်ဆု့းံ အပခူျိန၊် အနိမ့်ဆံုးအပခူျိနမ်ျားကို (၃)လမှ (၄)လ 
အထေိဖာ်ပြ ေပး�ိုငေ်ရး၊  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ အဓကိမြ စ်က� းီများတွင်  မြ စေ်ရအမတ်ှတုိငး်သည့် စခန်းများအား 
ယခလုကရှ်ိ စခန်းများထကပ်ိုမို၍ တိးုချဲ��ိုငေ်ရး၊ ေရအသုံးချ�ိငုေ်ရးအတွက် ေတာငသ်လူယသ်မား�ငှ့် 
စိုကပ်ျိုးေရးဦးစးီဌာန က� ား စမွး်ေဆာင်ရည ်မြ �င့်တင�်ိုငေ်ရး၊ ေရအသုံးချ�ိုငေ်ရးအတကွ် ဆညေ်မြ ာငး် 
ဦးစးီဌာနမှ  မြ စေ်ရတုိငး်တာေရး ေမာ်ဒယ�်ငှ့်  မြ စေ်ရခန�်မှန်းချကမ်ျားကို ေဆာင်ရွကေ်ပး�ိုငေ်ရး၊ စိုကပ်ျိုး 
ေရးအက� ေံပး စနစအ်ားဖွံ�ဖ� ို းေရး�ငှ့်  SMS စနစ်ဖြ င့်လညး် ေပးပို�ေစလိုေက� ာငး်၊ ေတာငသ်လူယ်သမား 
များနားလည်ေစ�ိုငေ်သာ စိုကပ်ျို းေရးမိုးေလဝသ ခန်�မှန်းချကမ်ျားကို မိုးေလဝသ�ငှ့် ဇလေဗဒ��န်က� ားမ� 
ဦးစးီဌာန Website �ငှ့် အခြ ားေသာနညး်စနစမ်ျားဖြ င့်  ဖြ န်�ဖြ ူးေပး�ိုငေ်ရးအပြ င် စိုကပ်ျိုးေရးမိုးေလဝသ 
 ပြ က�ဒနိက်ိုလညး် ေတာင်သလူယသ်မားများအတွက် ပံ့ပိုးေပး�ိုငေ်ရး၊ ေမြ ငလျင�်ငှ့် ဆူနာမဆိီငုရ်ာသတိ 
ေပးစနစမ်ျား ပိုမိုမြ �င့်တင်�ိုငေ်ရးစသည့် သကဆိ်ငု်ရာဌာနအသးီသးီမှ အက� ံပြ ုေဆွးေ�းွမ�များကို အကျဥး် 
ချုပ၍်  ပြ နလ်ည်တင်ပြ ခဲ့ပါသည။် 

၃၅။ ဆကလ်က၍် ေဆွးေ�းွပွဲ ပတ်ိပွအဲခမး်အနားကို ဆကလ်ကက်ျငး်ပခဲ့ရာ မိုးေလ၀သ�ငှ့်ဇလေဗဒ 
ည�န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ည�န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ် ေဒါကတ်ာဟာရင�်ိုင်တီယမး်မ ှ အမာှစကားေပြ ာက� ားရာတွင် 
မတ်ုသုဖံိုရမေ်ဆးွေ�းွပွဲကို ကျငး်ပလာခဲ့သညမ်ှာ (၁၄) က� မိေ်မြ ာက်ရိှပ� ီဖြ စေ် က� ာငး်၊ ယခေုဆွးေ�းွပွဲမှ ရရှိ 
ခဲ့သည့် အက� ံပြ �ချက၊် ေဆွးေ�းွချကမ်ျားသည် အလနွအ်သုံးဝငေ်က� ာငး်၊ ယခအုခါ မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလ 
ေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ငှ့် စိုကပ်ျို းေရးဦးစးီဌာနတုိ�ပးူေပါငး်၍ ေညာငဦ်းမ� ို ��ငှ့် မုံရွာမ� ို �တုိ�တွင ်FARM 
School သငတ်န်းများပြ ုလပု၍် ေတာငသ်လူယ်သမားများ�ငှ့် ထေိတ�ွ�ိုင်သည် ့ အခငွ်အ့ေရးများလညး် 
ရရှခိဲ့ပ� းီဖြ စေ်က� ာငး်�ငှ့် ပညာေပးလပုင်န်းများလညး် ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကသ်ာွးမည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ ယခု 
ကဲ့သို�ပြ �လပု�်ိုငသ်ညမ်ာှလညး် မတ်ုသုဖံိုရမ်၏ ေအာင်မြ ငမ်�ပင်ဖြ စေ် က� ာငး်၊ ယခမုတုသ်ုံဖိရုမတွ်င် 
သကဆုိ်င်ရာဌာန ကိုယစ်ားလယှမ်ျားမှ အက� ံပြ �ေဆွးေ�းွချကမ်ျားကို အေကာငး်ဆံုးဖြ စေ်အာင် လပု်ေဆာင် 
ေပးမည်ဖြ စေ်က� ာငး်၊ တကေ်ရာကလ်ာေသာ ဌာနဆိငုရ်ာအသးီသးီမ ှ  ကိုယစ်ားလယှမ်ျားအား အထးူပင် 
ေကျးဇးူတငရှ်ပိါေက� ာငး်၊ ယခု မတ်ုသုံဖိုရမက်ို ေအာင်မြ ငစ်ာွကျငး်ပ�ိုငေ်ရးအတကွ် ထေိရာကေ်သာ စမီံ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

ေဆာင်ရွကမ်�များေပးခဲ့သည့် RIMES အားလညး် အထးူပငေ်ကျးဇးူတငရ်ှိပါေက� ာငး် ေပြ ာက� ားပ� းီ ေဆွးေ�းွပွဲ 
ေအာင်မြ ငစ်ာွ  ပ� းီေမြ ာက်ခဲ့ပါသည။်  

ရရိှေသာအကျို းေကျးဇးူများ 

၃၆။ (၁၄) က� မိေ်မြ ာက် မတု်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�းွပွဲကျငး်ပခဲ့ခြ ငး်ေက� ာင့် သကဆ်ိုငရ်ာဌာန၊ အဖွဲ�အစညး် 
များမာှ သဘာဝေဘးက� ို တငက်ာကယွေ်ရးလပုင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတငွ် ေတွ�က� ုံရေသာ အခက်အခဲ 
များကို သရိှိခငွ်ရ့ရိှပ� းီ၊ ေရှ�လပုင်န်းစဥမ်ျားအတွက ် များစာွအေထာက်အကူပြ ုခြ ငး်၊ အသုံးပြ ုသမူျား၏ 
လိုအပခ်ျကမ်ျားကို သရိှိ�ိုင်ခြ ငး်၊ ရာသဦတ�ုငှ့်ဆက�်ယွသ်ည့် စိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမးွမြ ူေရး၊ ကျနး်မာေရး 
စသည့်  လမူ�စးီပာွးေရးစနစအ်ေပ� မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒဖြ စစ်ဥမ်ျားေက� ာင့် သကေ်ရာက�်ိုင်သည့် 
ဆုိးကျိုးများေလ�ာ့ချ�ိုငေ်ရးကို ဌာနဆိုင်ရာများ�ှင့် ပးူေပါငး်ေဆွးေ�းွည�ိ��ိငး်ခငွ့်ရရှိခြ ငး်စသည့် အကျိုး 
ေကျးဇးူများ ရရှိခဲပ့ါသည်။ 

နိဂံုး 

၃၇။ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ေမလ(၅)ရကေ်န�မ ှ(၆)ရကေ်န�အထိ ကျငး်ပခဲ့သည့် “ (၁၄) က� မိေ်မြ ာက် အမျိုးသား 

အဆင့် မတ်ုသုဖံိုရမ် ေဆွးေ�းွပွဲ”ကို  ကျငး်ပ�ိုငခ်ဲ့ခြ ငး်ေက� ာင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယက်ျေရာက်ပါက 
ေဘးအ��ရာယေ်လျာပ့ါးေရးအတကွ် သကဆုိ်င်ရာ ဌာန/ အဖွဲ�အစညး်အသးီသးီမ ှ မမိတိို�က�အလိုက် 
လစဟ်ာမ�မရိှေစရန�်ငှ့် စနစ်တကျစမီေံဆာင်ရွက�်ိငုရ်န်အတကွ် နညး်လမး်ေကာငး်များအား ပိုမို၍ 
�ှီးေ�ာှဖလယှခ်ငွ့်ရရှိခြ ငး်၊ မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှ ထတ်ုပြ န်သည့် ခန်�မှန်းချက၊် 
သတိေပးချကမ်ျားကို သကဆုိ်င်ရာဌာနများ�ငှ် ့  ပြ ညသ်လူထူု အေလးထားဂ�ုပြ ု လိုက်နာေဆာငရ်ကွ ်
 ခြ ငး်သည ် ေဘးအ��ရာယေ်လျာ့ပါးေရးအတကွ် အေရးက� းီေသာအခန်းက�မှ ပါဝငေ်က� ာငး်�ငှ့် 
 ပြ ညသ်လူထူု အသပိညာတိုးပာွးေရး နညး်လမး်ေကာငး်များကို �ှီးေ�ာှဖလယှခ်ငွ့်ရရှိခြ ငး်၊ တက်ေရာက် 
လာေသာ ကိယုစ်ားလယှ်များအေနဖြ င့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ�်ငှ့် ပတ်သကသ်ည့် အသပိညာဗဟုသတု၊ 
စမီခံန်�ခွဲမ�များကို  ပြ ည့်ြပည့်စုံစုံ သရိှိနားလည�်ိုင်ခြ ငး် စသည့်အကျိုးေကျးဇးူများစာွရရိှသည့် ေဆွးေ�းွပွဲ 
 ဖြ စပ်ါေက� ာငး် အစီရငခ် ံတင်ပြ အပပ်ါသည။် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က) 

 

၂၀၁၅ခု�ှစ် ေမလ(၅)ရက်မှ(၆)ရက်ေန�အထိ ေနပြ ည်ေတာ်၊ Royal Ace  Hotel တွင ်

ကျင်းပပြ �လုပ်သည့် (၁၄) က� မ်ိေမြ ာက် မုတ်သံုဖုိရမ် ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားတွင ်

မုိးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒည�န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန၊ ည�န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ်၊                    

ေဒါက်တာဟာရင်�ုိငတီ်ယမ်း ေပြ ာက� ားသည့် အဖွင့်မိန်�ခွန်း 

၅-၅-၂၀၁၅ ၊ Royal ACE Hotel၊ ေနပြ ည်ေတာ်  

ဒီကေန� ကျင်းပတ့ဲ မုတ်သံုဖုိရမ် အခမ်းအနားကုိ  က� ေရာက်လာတ့ဲ RIMES မှ 

ပညာရှင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာ အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ နဲ� ဖိတ်က� ားထားတ့ဲ ဧည့်သည်ေတာ်များ 

အားလံုး မ �ဂလာပါလုိ� ဦးစွာပထမ ��တ်ခွန်းဆက်သလုိက်ပါတယ်။ 

 ယေန�ကျင်းပတ့ဲ မုတ်သံုဖုိရမ်ကုိ ၂၀၀၇ ခု�ှစ်ကစလုိ� တစ်�ှစ်ကုိ (၂) က� မိ ်

ကျင်းပလာခ့ဲတ့ဲ ဒီကေန� (၁၄) က� မ်ိ ေမြ ာက်ရိှခ့ဲပ� ီဖြ စ်ပါတယ်။ ဒီကေန� ကျင်းပမယ့် 

မုတ်သံုဖိုရမ်မှာ မုိးေလ၀သနဲ�ဇလေဗဒဆုိငရ်ာ ခန်�မှန်းသံုးသပ်ချက်ေတွ၊ သဘာ၀ေဘး 

ေလျာ့ပါးေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များနဲ� ေတာင်သူအကျိ�းပြ � ခန်�မှန်းချက် လုပ်ငန်းေတွမှာ RIMES 

အဖဲွ�၊ စိုက်ပျ�ိးေရးဌာနနဲ� မုိးဇလဌာနတုိ� ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်မ� လုပ်ငန်းေတွ ကုိလည်း 

တင်ပြ ေဆွးေ�ွးက� မှာ  ဖြ စ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ွ�ုိင်ေအာင် 

နည်းပညာပုိငး်ဆုိငရ်ာမှာ ဦးေဆာင်မ�ေပးတ့ဲ Regional Integrated Multi-hazard Early 

Warning System (RIMES) အဖဲွ�ရဲ့  ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ွေပးမ�ကုိ အထူးေကျးဇူးတင်ပါေက� ာင်း 

�ှင့် ရန်ပုံေငွအေထာက်အပ့ံေပးတ့ဲ UNESCAP ကုိလည်း လိ�က်လဲှစွာ ေကျးဇူးတင်ပါေက� ာင်း 

ေဖာ်ပြ အပ်ပါတယ်။  

 မုိးဇလဌာနအေနနဲ� ဌာနရ့ဲ အဓိကလုပ်ငန်းတာ၀န်ဖြ စ်တ့ဲ ခန်�မှန်းချက်၊ သတင်း၊ 

သတိေပးချက်များ အချန်ိမီ ထုတ်ပြ န်ေပး�ုိငေ်အာင် စွမ်းေဆာင်ရည်များ ပုိမုိရရှိ �ိုင်ဖို�အတွက် 

ကန်�သတ် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 က� �ိးစား ေဆာင်ရွက်ေနတ့ဲ အပြ င် မုိးေလဝသ၊ ဇလေဗဒနဲ� ေမြ ငလျင်လုပ်ငန်းေတွမာှ 

ေဒသတွငး်�ုိငငံ်များ၊ အဖဲွ�အစည်းများနဲ�အတူ ပါ၀င်ပူးေပါင်း လျက်ရိှေနပါတယ်။ RIMES အဖဲွ� 

အပြ င် ADPC၊ JICA၊ World Bank စတ့ဲ အဖဲွ�ေတွနဲ�လည်း ခန်�မှန်းေရးလုပင်န်း 

ဖံွ� ဖ� �ိးတုိးတက်ေရး စီမံချက်ေတွ ေဆာင်ရွက်ေန သည် �ှင့်အမ� မုိး/ဇလ ဌာနရ့ဲ ၀န်ေဆာင်မ�ေတွ 

ပုိမုိတုိးတက်လာမယ်လုိ�လည်း ယံုက� ည်ပါတယ်။ 

  မြ န်မာ�ုိငငံ်အတွက် မုိးေလဝသခန်�မှန်းေရး�ှင့် ေမြ ငလျင် တုိငး်တာေရးတုိ�ကုိ ေခတ်မီ 

စက်ကိရိယာများ၊ Computer Model များဖြ င့် အချန်ိ�ှင့်တ ေြပးညီ ထုတ်ပြ န်�ိုင်ေရး 

လုိအပ်ချက်များကုိ အကူအညီေပးခြ င်း၊ ဇလေဗဒမြ စ်ေရ ခန်�မှန်းေရးအတွက်  မြ န်မာ�ိုငငံ်၏ 

အဓိကမြ စ်က� းီများဖြ စ်ေသာ ဧရာဝတီ မြ စ်၊ ချင်းတွငး်မြ စ်၊ စစ်ေတာင်းမြ စစ်သည့် 

 မြ စ်က� းီများအတွက် အလုိအေလျာက် 

 မြ စ်ေရတုိငး်တာေရးကိရိယာများတပ်ဆင်ေပးရန်စီစဥ်ေဆာင်ရက်ွလျက်ရိှပ� းီ၊ အထူးသဖြ င့် 

 မြ န်မာ�ုိငငံ်အလယ်ပုိင်း မုိးနည်းေဒသများဖြ စ်သည့် ပုဂံ-ေညာင်ဦး�ှင့် မံုရာွမ� �ိ�တုိ�တွင် 

စုိက်ပျ�ိးေရး အေထာက်အကူပြ � မုိးေလဝသခန်�မှန်းချက်များ အသံုးပြ �ခြ ငး်ဆုိငရ်ာ သင်တနး်များ၊ 

ေတာင်သူလယ်သမားများ အသိပညာများ ေပးခြ င်းတုိ�ကုိ RIME အဖဲွ�အစည်း�ှင့် ပးူေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

  မြ န်မာ�ုိငငံ်ဟာ စုိက်ပျ�ိးေရးကုိ အေခြ ခံတ့ဲ�ုိငငံ်ဖြ စ်သည့်အတွက်ေက� ာင့် လာမည့် 

မုတ်သံုကာလအတွငး်မှာလည်း မုိးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒခန်�မှန်းချက်များကုိ အသံုးပြ �၍ 

ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ရာသီအလုိက် သီး�ံှများစုိက်ပျ�ိး�ုိင်ရန်အတွက် စိုက်ပျ�ိးေရး 

မုိးေလဝသဆုိငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ် များကုိ 

 က� �ိတငက်ာကွယ် ေဆာင်ရက်ွ�ုိငရ်န်အတွက် အေထာက်အကူဖြ စ်ေစမည့် ခန်�မှနး်ချက်များကုိ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ မုိးေလဝသအဖဲွ�အစည်းများ၏ ခန်�မှန်းချက်များ၊ အတိတ်ကဖြ စ်ခဲ့ေသာ 

ရာသီဥတုအေခြ အေန၊  မြ စ်ေရအေခြ အေနများ၊ သချ�ာပံုစံဖြ င့် ခန်�မှန်းတွက်ချက်ခြ ငး်များကုိ 

အသံုးပြ �၍ ခန်�မှန်းချက်များကုိ ထုတ်ပြ န်ထားပါေက� ာင်း  ေပြ ာက� ားလုိပါတယ်။ 

 ၂၀၁၄ နဲ� ၂၀၁၅ မုိးေလ၀သ  ဖြ စ်စဥ်ေတွကုိ သံုးသပ်က� ည့်ရင်- အားလံုး သိပ� းီဖြ စ်တ့ဲ 

အတုိငး် ကမ�ာေမြ  ပူေ�ွးလာခြ င်းေက� ာင့် ကမ�ာ့ေဒသများမှာ ရာသီဥတုေပြ ာင်းလဲမ� 

ကန်�သတ် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

အကျိ�းဆက်ေတွ  က� � ံ ေတွ�ေနရသလုိ  မြ န်မာ့ရာသီဥတုလည်း ေဖာက်ပြ န် ေပြ ာင်းလဲမ�ေတွကုိ 

 က� �ံေတွ�ရလျက်ရိှပါတယ်။ အထူးသဖြ င့်ေတာ့ မုိးရာွသွန်းမ�ပံုစံ ေတွ ေပြ ာင်းလဲလာတာ၊ 

မုိးရွာသွန်းတ့ဲအချန်ိေတွ မမှန်တာနဲ� အပူချန်ိ  မြ င့်မားလာတာေတွ ကေတာ့ သိသာေစတ့ဲ 

အချက်များဖြ စ်ပါတယ်။ ဥပမာအေနနဲ� ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ တစ်�ှစ်ပတ်လံုး မုိးရွာသွန်းမ� အေနနဲ� 

အလယ်ပုိင်း မုိးနည်းေဒသေတွမှာ သိသိသာသာ   မုိးေလျာ့နည်းခ့ဲပ� းီ မုိးေ�ှာင်း ကာလမှာေတာ့ 

တုိငဖ်န်ွး မုန်တုိငး်အက� င်းအကျန်ေတွ  ဖြ တ်ေကျာ် ေရွ�လျားတာေက� ာင့် အလယ်ပုိငး် 

မုိးနည်းေဒသအချ�ိ�မှာ အချန်ိတုိအတွငး် မုိးသည်းထန်ခ့ဲလုိ� လ�ပ်တစ်ပျက် ေရက� းီခ့ဲမ� 

ေတွရိှခ့ဲပါတယ်။ မေကွးတုိငး်ေဒသက� းီ၊ ေချာက်မ� �ိ�မှာ တစ်�ှစ်ပတ်လံုး မုိးေရချန်ိ 

(၁၃)လက်မေလာက်ဘဲ ရခ့ဲတ့ဲ အလယ်ပုိင်း မုိးနည်းေဒသ မုိးေခါင်ေနချန်ိမှာ ြမန်မာ�ုိငငံ် 

ေအာက်ပုိင်း ေဒသေတွမှာ မုတ်သံုေလ အားေကာင်းေနတာေက� ာင့် ေရက� းီခ့ဲတာကုိလည်း ေတွ�ခ့ဲ 

ရပါတယ်။ မုိးလွန်ကာလ �ုိဝငဘ်ာလမှာလည်း ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်မာှဖြ စ်ေပ�တ့ဲ 

မုန်တုိငး်ငယ် ဟာ ဆဲလ်(Cell)�ှစ်ခုကဲွသွားပ� းီ၊ တစ်လံုးဟာ ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်မှာ 

ကျန်ရစ်ခဲ့ပ� းီ၊ ကျန်တစ်လံုးမှာ  မြ န်မာ�ုိင်ငဧံရာဝတီမြ စ်ဝက�န်းေပ�ေဒသကုိ ကဲွထွက်သွားခ့ဲ 

တာေက� ာင့် ၎င်းဆဲလ်(Cell)ရ့ဲ အရိှန်ေက� ာင့်      မြ န်မာ�ုိငငံ်ေအာက်ပုိင်း ေဒသေတွမာှ 

လအလုိက် ပျမ်းမ� မုိးေရချန်ိရ့ဲ �ှစ်ဆခန်�မုိး ရရိှပ� းီ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန် နဲ� ပဲခူးတုိငး်ေဒသက� းီ 

တုိ�မာှ စံချန်ိတင်မုိးများ ရွာသွန်းခ့ဲတာကုိ ေတွ�ရိှရပါတယ်။ 

၂၀၁၅ခု�ှစ်ကေတာ့ ဇန်န၀ါရီလကေန ဧပ� လီကုန်အထိ  ပြ ည်နယ်/ တုိင်းေဒသက� းီ 

ေတွမှာ ထစ်ချ�န်းမုိးေတွ ရွာခ့ဲတာေတွ�ရပါတယ်။ ေဆာင်းကာလဇန်န၀ါရီလအတွငး်မှာ 

ရှမး်ပြ ည်နယ်နဲ� ရခုိင်  ပြ ည်နယ်မှာ စံချန်ိတင်မုိး ရွာသွန်းခ့ဲပ� းီ၊ ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊  မတ်လ�ှင့် 

ဧပ� လီများကုိ  ပြ န်က� ည့်မည်ဆုိပါက အေနာက်ေလစီးေက� ာင်း (Western Disturbance) �ှင့် 

အေရှ�ေလေပွလိ�ငး်(Easterly Wave) တုိ�ဟာ အလွန်အားေကာင်းခ့ဲေသာေက� ာင့် လည်းေကာင်း၊ 

တ�ုတ်ပြ ည်မှ ဆင်းတက်လာတ့ဲ  ေလဖိအားက� းီေဒသ (China High) တုိ� 

အားေကာင်းခ့ဲတာေက� ာင့်လည်းေကာင်း၊ အပူပျတံက်တိမ် များဖြ စ်ခြ င်းေက� ာင့် လည်းေကာင်း၊ 

 မြ န်မာ�ုိငငံ်ေနရာအ�ံှ�အပြ ားမှာ မုိးများမက� ာခဏ ထစ်ချ�န်းရွာသွနး်ခ့ဲပ� းီ၊ 

မွန်းလဲွညေနပုိငး်အချန်ိများမှာ ေလပြ င်းတုိက်ခတ်မ�ေတွကုိ ယခင်ထက်ပုိမုိခံစားခဲ့ရတာကုိ 

ေတွ�ခ့ဲရပါတယ်။ မတ်လ၊ ဧပ� လီများမှာလည်း ယခုက့ဲသုိ� ရာသီဥတု  ဖြ စ်စဥ်များ 

ကန်�သတ် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 က� �ံေတွ�ခ့ဲရခြ ငး်ေက� ာင့် ထင်ထားသေလာက် အပူလွန်ကဲခ့ဲတ့ဲ အေခြ အေနလည်း 

မရိှခ့ဲတာေတွ�ရပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်မှာ အေလးထားသင့်တ့ဲ ထူးခြ ားရာသီ  ဖြ စ်စဥ်ကေတာ့ 

အယ်နီညိ� ရာသီဥတုဖြ စ်စဥ်ပါ။ ဧပ� လီ(၂၈)ေန� အေခြ အေနများအရ ပစိဖိတ်   သမုဒ�ရာ ရ့ဲ 

ေလထု၊ ေရထု အည�န်းကိန်းများဟာ အယ်နီညိ�ဖြ စ်ဖုိ� အလွန်ကုိ နီးကပ်ေနပ� လုိီ� သိရပါတယ်။ 

ဒါေက� ာင့် (၂) ရက်တာ ကျင်းပမယ့် ယခုေဆွးေ�ွးပဲွမှာ မုိးေလ၀သဆုိငရ်ာ၊ ဇလေဗဒဆုိင်ရာ၊ 

သဘာ၀ေဘး အ��ရာယ်ဆုိင်ရာ အေခြ အေနများ၊ ခန်�မှန်းချက်၊ သံုးသပ်ချက်များကုိ အေသးစိတ် 

ေဆွးေ�ွးသွားက� မှာဖြ စ်လုိ� ဌာနအသီးသီးရ့ဲ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဥ်ေတွမှာ ရာသီဥတုဖြ စ်စဥမ်ျားနဲ� 

ပတ်သက်တ့ဲ သတင်း၊ အချက် အလက်ေတွကုိပါ ထည့်သွငး်သံုးသပ်ပါက အကျ�ိးေကျးဇူးများစွာ 

ရရိှ�ုိငမ်ယ်လုိ�  ယံုက� ည်မိပါတယ်။  

နိဂံုးချ�ပ်အေနနဲ� တက်ေရာက်လာတ့ဲ ဌာနဆုိင်ရာ အသီးသီးမှ ကုိယ်စားလှယ် 

ပညာရှင်များ အေနနဲ� မိမိတုိ�လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာမှာ  က� �ံေတွ�ခ့ဲရတ့ဲ ရာသီဥတု၊ 

မုိးေလ၀သ  မြ စ်ေရအေခြ အေနေတွနဲ� သဘာ၀ေဘးဆုိငရ်ာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့တ့ဲ 

အေတွ�အက� �ံေတွ၊ အခက်အခဲေတွ၊ လုိအပ်ချက်ေတွကုိ အက� ံပြ � ေဆွးေ�ွးသွားက� ပါရန် 

တုိက်တွန်းေပြ ာက� ားရင်း အချက်အလက်ေတွ၊ အေတွ�အက� �ံေကာင်းေတွ 

အပြ န်အလှန်မ� ေ၀�ုိငတ့ဲ် ေဆွးေ�ွးပဲွအဖြ စ်  ပ� းီေမြ ာက်ပါေစေက� ာင်း ဆ��ပြ �လုိက် 

ပါတယ်…….။ 

 

အားလံုးကုိ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

 

 

 

 

 

 

ကန်�သတ် 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

(၁၄) က� မိေ်မြ ာက် မတ်ုသုံဖိုရမ် ေဆွးေ�းွပွဲသို� တကေ်ရာကသ်ည့် အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များမှ 
ကိုယစ်ားလယှမ်ျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. No. Name Designation and Organization 

1. Dr. Govindarajalu Srinivasan RIMES 

2 Ms. Ruby Rose Institutional Development Specialist,  RIMES 

3. Ms. Nina Program Officier (RIMES) 

4. Mr. Maung Maung Soe National Coordinator 

5. Mr.  Manish Tewani  DRR Delegate, American Redcross 

6. Mr. Myat Lin Htway UN-Habitat 

7. Mr. Myint Zaw UNDP 

8. Mr. Hung Ling DRR Specialist, UNDP 

9. Ms. Pan Thanzathlu Field Coordinatiom Officer, UNOCHA 

10. Ms. Pasquale Capizzi UN-Habitat, MCCA 

11. Mr. Don Price  USAID 

12. Mr. Bo Bo Min Action aid (Myanmar) 

13. Ms. Noriko JICA 

14. Dr. Khin Lay Swe EC member, ECCDI 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

(၁၄) က� မိေ်မြ ာက် မတ်ုသုံဖိုရမ် ေဆးွေ�းွပွဲသို� တကေ်ရာကသ်ည့် မိုးေလဝသ�ငှ့်ဇလေဗဒည�န်က� ားမ�ဦးစးီ 

ဌာနမှ ကိုယစ်ားလယှမ်ျားစာရငး် 

စဥ် အမည် ရာထးူ 
၁ ေဒါက်တာဟာရင�်ိုင်တီယမး် ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် 
၂ ဦးေကျာ်မိုးဦး ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ ်
၃ ေဒ�ခငခ်ျို ချို ရှနိ် ��န်က� ားေရးမှူ း 
၄ ေဒ�တငရ်ီ ။ 
၅ ေဒ�ေဌးေဌးသန်း ။ 
၆ ဦးေကျာ်လငွဦ်း ။ 
၇ ေဒ�ေမခငေ်ချာ ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ း 
၈ ဦးလထှန်ွး ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ း 
၉ ဦးလေှစာ ။ 
၁၀ ေဒ�ခငမ်ျို းရီ လကေ်ထာက�်�န်က� ားေရးမှူ း 
၁၁ ေဒ�လလှှက� ည် ။ 
၁၂ ဦးတငေ်မာင်ရီ ။ 
၁၃ ဦးကိုချို  ။ 
၁၄ ဦးေကျာ်တင့် ။ 
၁၅ ဦးကိုကိုက� းီ ။ 
၁၆ ဦးေကျာ်သနး် ။ 
၁၇ ဦးက� ညလ်ငွ် ။ 
၁၈ ဦးေအာငရ်င် ။ 
၁၉ ဦးထန်ွးေအးေကျာ် ဦးစးီအရာရိှ 
၂၀ ဦးမြ င့်သနိး် လကေ်ထာက�်�န်က� ားေရးမှူ း 
၂၁ ဦးတငထ်ိုက် ။ 
၂၂ ဦးတငထ်ဋွ် ။ 
၂၃ ဦးေကျာ်စိုး ။ 
၂၄ ဦးေအာငက်ိုကို ။ 
၂၅ ဦးဝငး်ေမာ် ဦးစးီအရာရိှ 
၂၆ ေဒ�သတီာမြ င့် ။ 
၂၇ ဦးေဌးလငွ် ။ 
၂၈ ေဒ�စပံယလ်ငွ် ။ 
၂၉ ေဒါက်တာတငမ်ာေဌး ။ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 

စဥ် အမည် ရာထးူ 
၃၀ ေဒါက်တာမြ င့်မြ င်ေ့အး ဦးစးီအရာရိှ 
၃၁ ေဒ�ပပမိုး ။ 
၃၂ ေဒ�ပပထန်ွး ။ 
၃၃ ေဒ�စ��ာထနွး် ။ 
၃၄ ဦးဖ� ို းဖ� ို းေမာင် ဒတိုယဦးစးီမှူ း 
၃၅ ေဒ�ေအးေအးစိုး ။ 
၃၆ ေဒ�ဝတ်ရညစ်ိုး ။ 
၃၇ ေဒ�ခငသ်ငး်ယု ။ 
၃၈ ေဒ�ေချာစလုိ�င် ။ 
၃၉ ေဒ�ေရ�ရည�်ယွ် တုိငး်ထွာေရး(၃) 
၄၀ ေဒ�ချို လငွသ်ူ ။ 
၄၁ ေဒ�ခိုငသ်��ာေအာင် ။ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

(၁၄) က� မိေ်မြ ာက် မတ်ုသုံဖိုရမ် ေဆွးေ�းွပွဲသို� တကေ်ရာကသ်ည့့်် ဌာနဆုိင်ရာများမှ 

ကိုယစ်ားလယှမ်ျားစာရင်း 

စဥ ် အမည် ဌာန ရာထးူ 
၂ ဦးထငေ်အာင်ရိှန်  စိုကပ်ျိုးေရးဦးစးီဌာန ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ း 

၃ ေဒ�ချို �ယွေ်ဌးဝငး် 
 ပြ န်က� ားေရး�ငှ့် ပြ ညသ်�ူဆကဆံ်ေရး 
ဦးစးီဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

၄ ဦးေအာငမ်ိုးမျို းတင့် ေရဆငး်စိုကပ်ျိုးေရးတက�သိုလ် ကထကိ 
၅ ေဒါက်တာညို မာေထးွ ေရဆငး်စိုကပ်ျိုးေရးတက�သိုလ် ကထကိ 
၆ ဦးရာဇာဟနိး် ေရဆငး်စိုကပ်ျိုးေရးတက�သိုလ် ကထကိ 
၇ ေဒါက်တာထန်ွးကို ရန်ကနုတ်က�သိုလ် ကထကိ 
၈ ေဒ�ေခါန်ရာ ဆညေ်မြ ာငး်ဦးစးီဌာန ��န်က� ားေရးမှူ း 

၉ 
ေဒါက်တာ 
ေအာငေ်သာငး်ဦး 

ဆညေ်မြ ာငး်ဦးစးီဌာန လကေ်ထာက�်�န်က� ားေရးမှူ း 

၁၀ ေဒ�ဖြ ူလဲ့လဲ့ထန်ွး 
ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ့်ပြ န်လညေ်နရာချ
ထား ေရးဦးစးီဌာန 

��န်က� ားေရးမှူ း 

၁၁ ဦးေကျာ်ေကျာ် မးီသတ်ဦးစးီဌာန လကေ်ထာက�်�န်က� ားေရးမှူ း 

၁၂ ေဒ�သ��ာေအာင် 
ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ့်ပြ န်လညေ်နရာ 
ချထားေရးဦးစးီဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

၁၃ ေဒ�တုိးတိုးေအာင် 
ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ့်ပြ န်လညေ်နရာ 
ချထားေရးဦးစးီဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

၁၄ ဦးေဇာ်ဝငး် ေရအရငး်အမြ စ�်ငှ့်  မြ စေ်ချာငး်များ 
ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးဦးစးီဌာန 

ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ း 

၁၅ ဦးေအာငေ်သာငး် ေရ�  မြ န်မာ�ိုငင်ံက� ကေ်ခြ နီအသငး် ဒတိုယ��န်က� ားေရးမှူ း 

၁၆ ဦး��န်�ေမာင် သစေ်တာဦးစးီဌာန လကေ်ထာက�်�န်က� ားေရးမှူ း 

၁၇ ေဒ�သဲဖြ ူဖြ ူစိုး သစေ်တာဦးစးီဌာန ဦးစးီအရာရိှ 

၁၈ ဦးရဲေနာငလ်ငး် အေထေွထအွပုခ်ျုပေ်ရးဦးစးီဌာန 
ဒု- မ� ို �နယအ်ေထေွထွ 
အပုခ်ျုပေ်ရးမှူ း 

 

 

 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

စဥ ် အမည် ဌာန ရာထးူ 

၁၉ ဦးသန်�စင် အေထေွထအွပုခ်ျုပေ်ရးဦးစးီဌာန 
ဒု- မ� ို �နယအ်ေထေွထွ 
အပုခ်ျုပေ်ရးမှူ း 

၂၀ ေဒ�သဂိ�မြ င့်  မြ န်မာ့အသ�ံငှ့်�ပု်မြ ငသ်ံက� ား အယဒ်ီတာ 

၂၁ ေဒါက်တာခငေ်မာငဝ်ငး် လမူ�ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရးအသငး်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

ြပညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ) 

ပုိ�ေဆာင်ေရးဝန်က� းီဌာန 
မုိးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန 

ေနပြ ညေ်တာ် 
 စာအမှတ်၊  မဇ-၁(၀၁) / ၁-၄၃ (၂၀၁၅) /၁၅၃၂ 
 ရကစ်ွဲ၊   ၂၀၁၅  ခ�ုစှ၊်   ဧပ� ီလ  ၂၈       ရက် 
 

၂၀၁၅ ခု�စ်ှ၊ မုိးရာသီကာလအတွက် ေယဘုယျခန်�မှန်းချက် 

အေနာက်ေတာင်မုတ်သံုေလသည် ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ဇွန်လ ပထမဆယ်ရက်ပတ် ( မြ န်မာသက�ရာဇ် 
၁၃၇၇ခ�ုစှ၊် နယုန်လပြ ည့်ေကျာခ်န�်) တွင်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတစ�်ိုငင်လံုးံသို� ၀ငေ်ရာကဖ်ွွယ်ရာရှပိါသည။် 
၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလ တတိယဆယ်ရကပ်တ် (ြမန်မာသက�ရာဇ် ၁၃၇၇ ခ�ုစှ၊် ေတာ်သလငး်လ 
 ပြ ည့်ေကျာ်ခန်�)တွင ်ြမန်မာ�ိုငင်ံတစ၀်မှး်လုံးမှ  ပြ န်လညဆု်တ်ခွာသွားဖယွ်ရာ ရိှပါသည။် 

အေနာက်ေတာင်မုတ်သံုေလ ၀င်ေရာက်ြခင်း၊ ဆုတ်ခွာခြ င်း အ ေြခအ ေန 

 မိုးဦးကာလသည် ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် အေနာကေ်တာငမ်တ်ုသုံေလ  မြ န်မာ�ိုငင်အံတငွး်သို� စတင်  
၀င်ေရာက်သည့်ေန�မှ ဇွန်လကုန်ထိ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်တွင် ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း 
(၂) က� မိ်  ဖြ စေ်ပ��ိုင်ပ� းီ၊ (၁) က� မိ်တွင် ပိုမိုအားေကာငး်လာကာ မန်ုတုိင်းငယအ်ဖြ စသ်ို� ေရာက်ရိှ�ိုငပ်ါ 
သည။် ယငး်ကာလအတွငး် အေနာကေ်တာင်မတ်ုသုေံလသည် အားအသင့်အတင့် ရိှ�ိုငပ်ါသည။် 
မုိးရွာသွန်းမ�အ ေြခအေနမှာ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသက� ီးေအာက်ပုိင်း၊  မ��ေလးတုိင်းေဒသက� းီ၊ မေကွးတုိင်း 
ေဒသက� းီ၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်�ှင့် ကရင်ပြ ည်နယ်တုိ�တွင် ရွာသွန်းမ� ဲေအာက် 
ေလျာ့ကာ၊ ကျန်တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်  ပြ ညန်ယ်တုိ�တွင ်ရွာသန်ွးမ� ခဲန�်ရာွ�ိငုပ်ါသည။် 

မုိးဦးကာလ ခန်�မန်ှးချက် 

မိုးဦးကာလ ေမလ�ငှ့် ဇန်ွလတုိ�တွင် ဧရာ၀တီမြ စ၊် ချငး်တွငး်ြမစ်၊ သလံွင်မြ စ၊် စစေ်တာငး်မြ စ၊် 
ဒု�၀တီမြ စ်၊ ေရ�ကျင်ြမစ၊် ပခဲးူမြ စ�်ငှ့် ငဝန်မြ စ်တစေ်လ�ာက်ရိှ  မ� ို �များတွင်  မြ စေ်ရများသည် လကရိှ် 
ေရမတှမ်ျား၏အထက်  မြ င့်တကလ်ာ�ိုငေ်သာ်လညး်  ယငး်မ� ို �များ၏ စိုးရမိေ်ရမတှ် အသးီသးီသို� 
ေရာက�်ိုငဖ်ွယွ် မရိှပါ။ 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 မိုးလယက်ာလသည် ၂၀၁၅ခ�ုစှ၊် ဇလူိုငလ်(၁)ရကေ်န�မှ  သ� ဂတ်ုလကုန်အထိ  ဖြ စပ်ါသည။် 
ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်ေမြ ာက်ပုိင်းတွင် ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း (၃) က� ိမ်  ဖြ စ်ေပ��ုိင်ပ� းီ၊ (၂) က� ိမ်တွင် 
ပုိမုိအားေကာင်းလာကာ မုန်တုိင်းငယ်အဖြ စ်သုိ� ေရာက်ရိှ�ုိင်ပါသည်။ ယင်းကာလအတွင်း အေနာက်ေတာင် 
မတ်ုသုေံလသည် အားအသင့်အတင့်မှ အားေကာငး်�ိုငပ်ါသည။် မိုးရွာသနွး်မ�အ ေြခအေနမာှ ကချင ်
ြပညန်ယ်တွင် ရွာသနွး်မ� ဲထကပ်ိုပ� းီ၊ စစက်ိုငး်တိငုး်ေဒသက� းီေအာကပ်ိုငး်တွင ်ရွာသွန်းမ� ေဲအာက် ေလျာ့ကာ၊ 
ကျန်တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်  ပြ ညန်ယ်တုိ�တွင် ရွာသွန်းမ� ဲခန်� ရွာ�ိငုပ်ါသည။်  

မုိးလယ်ကာလ ခန်�မန်ှးချက် 

မုိးလယ်ကာလ ဇူလုိင်လ�ှင့်  သ� ဂုတ်လတုိ�တွင်  ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည် ဟုမ�လင်းမ� ို �၊ ေမာ်လိုက်  မ� ိ �ု၊ 
ကေလး၀ မ� ိ �ု�ှင့် မံုရွာမ� ို �တုိ�တွင် (၁) က� ိမ်ခန်�စီ၊ ဧရာဝတီမြ စ်ေရသည် ကသာမ� ို �၊ မ��ေလးမ� ို �၊ စစ်ကုိင်း  မ� ိ �ု၊ 
ပခကု�ူမ� ို �၊ ေညာငဦ်းမ� ို�၊ ဟ �သာတမ� ို ��ငှ့် ဇလန်ွမ� ို �တိ�ုတငွ် (၁) က� မိခ်န်�စီ၊ ဒ�ု၀တီမြ စေ်ရသည်  
ြမစ်ငယ်မ� ို �တွင် (၁) က� မ်ိခန်�၊ စစ်ေတာင်းမြ စ်ေရသည် ေတာင်ငူမ� ို ��ှင့် မေဒါက်မ� ို �တုိ�တွင် (၂) က� ိမ်ခန်�စီ၊ 
ေရ�ကျင်မြ စေ်ရသည် ေရ�ကျင်မ� ို �တငွ် (၂) က� မိ်ခန်�၊ သလံငွြ်မစေ်ရသည ် ဘားအံမ� ို �တွင် (၂) က� မိခ်န�်၊ 
ပခဲးူမြ စေ်ရသည် ပခဲးူမ� ို �တွင်(၁) က� မိခ်န်�၊ ငဝန်မြ စေ်ရသည် ငါးသိုငး်ေချာငး်မ� ို �တငွ် (၁) က� မိခ်န�် 
ယငး်မ� ို �များ၏ စိုးရိမေ်ရမတ်ှ အသးီသးီအထက်သို�  ေကျာ်လွန်ေရာကရ်ှိ�ိုငပ်ါသည။် 

 မုိးေ�ှာင်းကာလသည် ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်ေန�မှ အေနာက်ေတာင်မုတ်သံုေလ 
 မြ န်မာ�ုိင်ငံတစ်၀ှမ်းလံုးမှ  ပြ န်လည်ဆုတ်ခွာသွားသည့်ေန�အထိ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်တွင် 
ေလဖအိားနညး်ရပ်၀န်း (၂) က� မိ်ဖြ စေ်ပ��ိုင်ပ� ီး၊ ပိုမိုအားေကာငး်လာကာ မန်ုတုိငး်ငယအ်ဖြ စ ် သုိ� 
 ေရာက်ရှ�ိိုငပ်ါသည။် ယငး်ကာလအတွငး် အေနာကေ်တာငမ်ုတ်သုံေလသည် အားအနညး်ငယမ်ှ 
အားအသင့်အတင့် ရိှ�ိုငပ်ါသည။် မိုးရွာသနွး်မ�အ ေြခအေနမှာ ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့် တန �သာရီ 
တုိငး်ေဒသက� းီတိ�ုတငွ် ရွာသနွး်မ� ထဲကပ်ိုပ� းီ၊ ကျန်တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့် ြပညန်ယ်တိ�ုတငွ် ရွာသွန်းမ� ခဲန်� 
ရွာ�ိုငပ်ါသည။်  

မုိးေ�ှာင်းကာလ ခန်�မှန်းချက် 

မုိးေ�ှာင်းကာလ စက်တင်ဘာလ�ှင့် ေအာက်တုိဘာလတုိ�တွင် ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည် ေမာ်လိုက်  မ� ို �၊ 
ကေလး၀ မ� ို ��ငှ့် မုံရွာမ� ို�တုိ�တွင် (၁) က� မိခ်န်�စ၊ီ ဧရာဝတီမြ စေ်ရသည် မ��ေလးမ� ို �၊ စစက်ိုငး်မ� ို �၊ 
ေညာငဦ်းမ� ို �၊ ဟ �သာတ မ� ို ��ငှ့် ဇလနွ်မ� ို �တုိ�တွင် (၁) က� မိခ်န်�စီ၊ ဒ�ု၀တီမြ စေ်ရသည ်  ြမစင်ယ်မ� ို �တွင် 
(၁) က� မ်ိခန်�၊ စစ်ေတာင်းြမစ်ေရသည် ေတာင်ငူမ� ို ��ှင့် မေဒါက်မ� ို �တုိ�တွင် (၁) က� မ်ိခန်�စီ၊ သံလွင်မြ စ်ေရ သည် 
ဘားအံမ� ို �တွင် (၁) က� မ်ိခန်��ှင့် ငဝန်မြ စ်ေရသည် ငါးသုိင်းေချာင်းမ� ို �တွင် (၁) က� မ်ိခန်� ယင်းမ� ို �များ ၏ 
စိုးရိမေ်ရမှတ်အသးီသးီအထက်သို�  ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှ�ိိုငပ်ါသည။် 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ(င) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၄) က� မ်ိေမြ ာကမု်တသ်ုံဖုိရမ ်ေဆးွေ�းွပဲွတင်ွ မိုး/ဇလ ��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှူးချုပ်  
ေဒါက်တာဟာရင်�ိုင်တယီမ်းမ ှအဖင့်ွအမာှစကားေပြ ာက� ားပံု 

 

 

(၁၄) က� မ်ိေမြ ာကမု်တသ်ုံဖုိရမ ်ေဆးွေ�းွပဲွတင်ွ (RIMES)မှ (Dr. Govindarajalu Srinivasan)မ ှအဖွင့်အမာှစကားေပြ ာက� ားပံု 

 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 

(၁၄) က� မ်ိေမြ ာကမု်တသ်ုံဖုိရမ ်ေဆးွေ�းွပဲွ ကျင်းပေနပံု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၄) က� မ်ိေမြ ာကမု်တသ်ုံဖိုရမ် ေဆးွေ�းွပဲွ တက်ေရာကသူ်များ၏ Group Photo 

 

 



ကန်�သတ် 

 
ကန်�သတ် 

 


