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နိဒါန်း

၁

၂။

ေဆွးေ�ွးပွဲကျင်းပရခ
ြ င်း ရည်ရွယ်ချက်

၁

၃။

ေဆွးေ�ွးပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

၂

၄။

ေဆွးေ�ွးပွဲတက်ေရာက်သူများ

၂

၅။

ေဆွးေ�ွးမ� အစီအစဥ်

၂

၆။

ရရှိေသာအကျိုးေကျးဇူးများ

၂၁

၇။

နိဂုံး

၂၁

ေနာက်ဆက်တွဲ(က) - မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်၏
အဖွင့်အမှာစကား
ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ)

- တက်ေရာက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)

- (၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲ အခမ်းအနား အစီအစဥ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ) - ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီကာလအတွက် ေယဘုယျခန်�မှန်းချက်
ေနာက်ဆက်တွဲ(င)

- မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
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၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ေမလ(၅)ရက်ေန�မှ (၆)ရက်ေန�အထိ Royal ACE Hotel (ေနပ
ြ ည်ေတာ်)၌
ကျင်းပခဲ့ေသာ “(၁၄) �ကိမ်ေြမာက် အမျိုးသားအဆင့် မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲ” အစီရင်ခံစာ
နိဒါန်း
၁။ မိုးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသားအဆင့် မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲအား
၂၀၀၇ ခု�ှစ်မှ စတင်၍ �ှစ်စဥ် တစ်�ှစ်လ�င်�ှစ် �ကိမ် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ေဆွးေ�ွး
ပွဲအား အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ မ၀င်ေရာက်မီ တစ် �ကိမ်�ှင့် အေရှ�ေမ
ြ ာက်မုတ်သုံေလ မ၀င်ေရာက်မီ
တစ် �ကိမ် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ပါသည်။ (၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် အမျိုးသားအဆင့် မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲကို
ပို�ေဆာင်ေရးဝန် �ကီးဌာန မိုးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန�ှင့် ထိုင်း�ိုင်ငံအေခ
ြ စိုက်ေဒသတွင်း
ဘက်စုံသဘာဝေဘး �ကိုတင်သတိေပးစနစ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး (RIMES)တို� ပူးေပါင်းစီစဥ်
ေဆာင်ရွက်မ�ြဖင့် ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေမလ (၅)ရက်ေန�မှ (၆)ရက်ေန�အထိ ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ “Royal ACE”
ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ေဆွးေ�ွးပွဲကျင်းပရခ
ြ င်း ရည်ရွယ်ချက်
၂။

(၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲကို ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖ
ြ င့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်(က) ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလအထိ အေရှ�ေမ
ြ ာက်မုတ်သုံ
ရာသီကာလအတွင်း ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒဆိုင်ရာ ခန်�မှန်းချက်များ�ှင့်
အမှန်တကယ် ြဖစ်ေပ�မ�အေခ
ြ အေနများကို ေလ့လာသုံးသပ်�ိုင်ြခင်း၊
(ခ)

အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံ ရာသီကာလအတွက် ထုတ် ြပန်ေသာ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ
ခန်�မှန်းချက်များကို တင် ြပ�ိုင်ြခင်း၊

(ဂ)

မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ် ြပန်ေသာ ခန်�မှန်းချက်များအေပ�
သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ�အစည်းအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် ထိေရာက်စွာ
အသုံး ြပု�ိုင်မ��ှင့် ခန်�မှန်းချက်များ၏လိုအပ်ချက်များကို အက
� ံြပုေဆွးေ�ွးတင်ြပ�ိုင်ြခင်း၊

(ဃ) ဤကဲ့သို� အက
� ံြပုေဆွးေ�ွးချက်များကိုအေခ
ြ ခံ၍ ြပည်သူများအတွက် လိုအပ်ေသာ
ခန်�မှန်းချက်များ ထုတ်ြပန်ေပး�ိုင်�ပီး၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကာကွယ်ေရးလုပင် န်းများ
အတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ �ကိုတင်သတိေပးမ�စနစ် ထုတ်ြပန်ေပး�ိုင် ြခင်း၊
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ေဆွးေ�ွးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
၃။
(၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် အမျိုးသားအဆင့် မုတသ
် ုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊
ေမလ (၅)ရက်ေန�၊ နံနက်(၀၉း၀၀)နာရီအချိနတ
် ွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ “Royal ACE” ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ
မိုးေလ၀သ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ် ေဒါက်တာဟာရင်�ိုင်တီယမ်းမှ
အဖွင့်အမှာစကားေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်၏ အဖွင့်အမှာစကားကို ေနာက်ဆက်တွဲ(က)
ြဖင့် ပူးတွဲေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ထိုင်း�ိုင်ငံအေခ
ြ စိုက် ေဒသတွင်းဘက်စုံသဘာဝေဘး
�ကိုတင်သတိေပးစနစ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး (RIMES)မှ Dr. Govindarajalu Srinivasan မှ အမှာ
စကားေပ
ြ ာက
� ားရာတွင် ယခု(၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက်မုတ်သုံဖိုရမ်မှာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို
အဓိကထား၍ ေဆွးေ�ွးသွားမှာ ြဖစ်�ပီး၊ ရာသီအလိုက်မိုးေလဝသဖ
ြ စ်စဥ်များကို အဓိကထားေဆွးေ�ွးသွား
မည်ြဖစ်ပါေက
� ာင်း၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးေရးကို အဓိကထားသည့် �ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံြဖစ် �ပီး၊ မုတ်သုံ
ဖိုရမ်သည် မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န်�ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေပးသည့် ခန်�မှန်းချက်များ၏ လိုအပ်ချက်
�ှင့် ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆက်သွယ်ေပးေသာ အစည်းအေဝးတစ်ခုြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ထိုကဲ့သို�
ြပုလုပ်ေပး ြခင်း ြဖင့် ြပည်သူများ၏ သဘာဝေဘး�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ဆုံး��ံးမ�များ ေလျာ့နည်းသွားမည်
ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ အစည်းအေဝးတွင် ေဒသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ပူးေပါင်းေဆွးေ�ွးြခင်းြဖင့် ခန်�မှန်းချက်
အရည်အေသွးမှာ ပိုမိုေကာင်းမွန်လာမည် ြဖစ်ေ �ကာင်း ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
ေဆွးေ�ွးပွဲတက်ေရာက်သူများ
၄။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို� မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ
��န် �ကားေရးမှူးချုပ်�ှင့် ဌာနကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များမှ လက်ေထာက်
��န် �ကားေရးမှူးများ၊ ဝန် �ကီးဌာနအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ (RIMES)မှ ပညာရှင်များ စုစုေပါင်း
(၇၅)ဦးခန်� တက်ေရာက်ခဲ့ �က �ပီး၊ မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲသို� တက်ေရာက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း
ကို ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ)ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေဆွးေ�ွးပွဲအစီအစဥ်ကို ေနာက်ဆက်တ(ွဲ ဂ)ြဖင့်လည်းေကာင်း
ပူးတွဲတင်ြပထားပါသည်။
ေဆွးေ�ွးမ�အစီအစဥ်
၅။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပ
� ီးတွင် မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ Ms. Ruby Rose မှ
မုတ်သုံဖိုရမ်တက်ေရာက်လာသည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများအားလုံးမှ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို
ြပန်လည်ေဆွးေ�ွး �ကသည့် ဖိုရမ်တစ်ခုြဖစ်ပါေ �ကာင်း၊ ဖိုရမ်၏အဓိကအချက်မှာ ဆန်းစစ်ေလ့လာတဲ့
ရာသီဥတုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မ�ေဝေပးခ
ြ င်း ြဖစ်ပါေက
� ာင်း၊ (၁၃) �ကိမ်ေ ြမာက်မုတ်သုံဖိုရမ်မှ
ေဆွးေ�ွးဆုံးြဖတ်ချက်များကို ြပန်လည်သုံးသပ် ေဆွးေ�ွးတင်ြပရာတွင် မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�
ဦးစီးဌာနသည် မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များကို ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် �ကိုးစားလျက်
ကန်�သတ်
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ရှိေ �ကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်အသုံး ြပုသူများအေနဖ
ြ င့် မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီး
ဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်များကို feedbackြဖင့်လည်း ပုံမှန်တင် ြပလျက်ရှိပါေ �ကာင်း၊ (၂၀၀၇)ခု�ှစ်မှ စတင်
ခဲ့ေသာ မုတ်သုံဖိုရမ်များမှ ရာသီအလိုက် ခန်�မှန်းချက်များကို �ှစ်စဥ်ထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိ �ပီး၊ အခ
ြ ားေသာ
ရာသီဥတုဆိုင်ရာများကိုလည်း ထုတ်ြပန်ေပးလ�က်ရှိပါေက
� ာင်း၊ အထူးသဖ
ြ င့် သတင်းထုတ်ြပန်သူ�ှင့်
အသုံး ြပုသူအ �ကား လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး�ိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါေက
� ာင်း၊ မိမိတို�အေန�ှင့်လည်း
လိုအပ်သည့် တိုင်းတာေရးကိရိယာများ�ှင့် စက်ပစ�ည်းများကို ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါေက
� ာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏
စွမ်းရည်ကိုလည်း ြမ�င့်တင်ေပးရန်အတွက် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးခ
ြ င်းများပ
ြ ုလုပ်ေပးခဲ့ပါေ �ကာင်း၊
မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့် ရက်တို/ရက်ရှည် ခန်�မှန်းချက်များကို ထုတ်ြပန်
ေပးလျက်ရှိပါေက
� ာင်း၊ မိုးေလဝသဆိုင်ရာ၊ ဇလေဗဒဆိုင်ရာ၊ ေမ
ြ ငလျင်ဆိုင်ရာဖ
ြ စ်စဥ်များ�ှင့် ဆူနာမီဆိုင်
ရာအချက်အလက်များကို သချ�ာနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အသုံး ြပု၍ ခန်�မှန်းချက်များ ပိုမို
တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိပါေက
� ာင်း ရှင်းလင်းေြပာက
� ားသွားခဲ့ပါသည်။
၆။

ထို�ေနာက် ေဆွးေ�ွးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊

မိုးေလ၀သဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ�စ��ာထွန်းမှ “Verification of Winter Season Outlook” �ှင့်
ပတ်သက်၍ ေပ
ြ ာက
� ားရာတွင် �ပီးခဲ့သည့်ေဆာင်းရာသီကာလ၏ ေယဘုယျ မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များ
ကို ြပန်လည်သုံးသပ်တင် ြပ ြခင်း ြဖစ်ပါေက
� ာင်း၊ �ပီးခဲ့သည့် ေဆာင်းရာသီကာလအတွင်း ြဖစ်ေပ�ခဲ့ေသာ
ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်အေခ
ြ အေန�ှင့် ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပ�ခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည်း
ရပ်ဝန်း၊ မုန်တိုင်းငယ်ြဖစ်ေပ�ခဲ့ပုံများကိုလည်းေကာင်း၊ �ပီးခဲ့သည့် ေဆာင်းရာသီကာလ၏ ညအပူချိန်
အေခ
ြ အေနသုံးသပ်ချက်�ှင့် တိုင်းထွာရရှိခဲ့ေသာ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်ကိုလည်းေကာင်း၊ မိုးအေခ
ြ
အေနသုံးသပ်ချက်ကိုတင် ြပရာတွင် တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အသီးသီး၏ ေဆာင်းရာသီကာလတွင်
ရွာသွန်း �မဲမိုးေရချိန်�ှင့် အမှန်တစ်ကယ် ရွာသွန်းခဲ့ေသာ မိုးေရချိန်အေခ
ြ အေနများကိုလည်းေကာင်း၊
မှန်ကန်မ�ရာခိုင်��န်းများကိုလည်းေကာင်း၊ မိုးေရချိန်စံချိန်သစ်များကိုလည်းေကာင်း၊ ြမ�အေခ
ြ အေန
ခန်�မှန်းချက်�ှင့် အမှန်တစ်ကယ်ရရှိမ� သုံးသပ်ချက်များကိုလည်းေကာင်း ရှင်းလင်းေဆွးေ�ွးတင် ြပခဲ့�ပီး၊
မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့် ေဆာင်းရာသီကာလ၏ ေယဘုယျ မိုးေလဝသ
ခန်�မှန်းချက်များကိုလည်းေကာင်း၊ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာမည့်သတိေပးချက်၊ ညအပူချိန်ေလျာ့နည်း
�ိုင်မည့်အေခ
ြ အေနများကိုလည်းေကာင်း ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့�ပီး၊ ခန်�မှန်းချက်များကို အချိန်�ှင့်တစ်ေ ြပးညီ
ထုတ် ြပန်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါေက
� ာင်း တင်ြပေဆွးေ�ွးခဲ့ပါသည်။
၇။ ဆက်လက်၍ မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလ၀သဌာနခွဲမှ
ဒုတိယဦးစီးမှူး ေဒ�ခင်သင်းယုမှ တင်ြပသည့် " The Review of the Agro-Climatic Condition for
the Winter Monsoon Season” ေခါင်းစဥ်တွင် စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသစာေစာင်အေက
� ာင်း တင်ြပ ြခင်း
�ှင့် �ပီးခဲ့ေသာေဆာင်းရာသီအတွင်း စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များကို ြပန်လည်သုံးသပ်တင်ြပ
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

ြခင်းဟူ၍ အပိုင်း�ှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသဌာနခွဲကို ၁၉၇၀ ခု�ှစ်တွင်
စတင်တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့�ပီး ၁၉၈၃ ခု�ှစ်တွင် WMO �ှင့် UNDP တို� အကူအညီ ြဖင့် ြပည်နယ်�ှင့်
တိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် တိုးချဲ�ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါေက
� ာင်း၊ ယခုလက်ရှိကာလတွင် UNESCAP �ှင့် RIMES တို�၏
ကူညီပံ့ပိုးမ�ြဖင့် စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသ တိုင်းထွာေရးကိရိယာများကို အဆင့်ြမ�င့်တင် ေဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါေက
� ာင်း၊ ြမန်မာတစ် ြပည်လုံး စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသစခန်း (၁၇)စခန်းရှိ�ပီး ထိုစခန်းများ၏တည်ေနရာ
ကို ပုံ�ှင့်တကွ ြပ ြခင်း၊ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသစာေစာင် ထုတ် ြပန်ရာတွင် အသုံး ြပုေသာ Data များ၊
မိုးေရချိန်�ှင့် အပူချိန်တို�၏ ပျမ်းမ�သတ်မှတ်ပုံ၊ ေမ
ြ ဆီလ�ာေအာင်းေရ အေခ
ြ အေနသတ်မှတ်ပုံ�ှင့် စာေစာင်
ထုတ်ေဝသည့်ရက်တို�ကို တင် ြပရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ထို�ေနာက် �ပီးခဲ့ေသာေဆာင်းရာသီကာလ ြဖစ်ေသာ
(၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ဧပ
� ီလ)အတွင်း စိုက်ပျိုးေရး မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များကို
ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ဆယ်ရက်ပတ်အလိုက် မိုးေရချိန် ပျမ်းမ�မှကွာဟချက်ြပပုံ ၊လအလိုက် ရွာသွန်းခဲ့
ေသာမိုးေရချိန်၊ အမ
ြ င့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်�ှင့် ေမ
ြ ဆီလ�ာေအာင်းေရအေခ
ြ အေနပ
ြ ပုံ၊ လအလိုက်
အမ
ြ င့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်၊ ေလထုအတွင်း ေရေငွ�ပါဝင်မ��ှင့် ပင်ေငွ�ေရေငွ�ပျံြခင်း အေခ
ြ အေန
တို�၏ ခန်�မှန်းချက်�ှင့် တိုင်းထွာရရှိချက်များကို �ိ�င်းယှဥ်ေဖာ်ြပသွားခဲ့ပါသည်။
၈။ ဇလေဗဒဌာနခွဲ၊ ြမစ်ေရခန်�မှန်းေရးဌာနစုမှ ေဒ�သီတာမ
ြ င့်(ဦးစီးအရာရှိ)မှ ဧရာဝတီြမစ်ေပ�ရှိ
(၁၅)စခန်း�ှင့် ချင်းတွင်း ြမစ်ေပ�ရှိ (၅)စခန်းတို�အတွက် ေဆာင်းရာသီကာလ (�ိုဝင်ဘာလမှ ေဖေဖာ်
ဝါရီလ)အထိ ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ေယဘုယျမ
ြ စ်ေရခန်�မှန်းချက်များအား အမှန်တစ်ကယ် ြဖစ်ေပ�ခဲ့သည့်
ြမစ်ေရအေခ
ြ အေန�ှင့် ြပန်လည်ဆန်းစစ်မ�များအား တင်ြပခဲ့ရာ ေရဆင်း စိုက်ပျိုးေရး သုေတသနဦးစီး
ဌာနမှ ေဒါက်တာေအာင်မိုးမျိုးတင့်က ဧရာဝတီ ြမစ်အထက်ပိုင်း�ှင့် အလယ်ပိုင်းစခန်းများတွင် ြမစ်ေရ
များမှာ Downtrend ြဖစ်ေပ�ေနသည် ကိုေတွ�ရှိရ�ပီး ဟ သာတစခန်
�
း၏ ြမစ်ေရမှတ်မှာ Uptrend သို�
ေရာက်ရှိေနသည်ကို ေတွ�ရှိပါေက
� ာင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ ေမးမ
ြ န်းရာ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မဟ
ှ
သာတ
�
စခန်းမှာ ဧရာဝတီြမစ်၏ ေအာက်ပိုင်းစခန်း ြဖစ်�ပီး
ြမစ်ဝက�န်းေပ�စခန်း ြဖစ်၍ အနည်ချမ�
(Sedimentation)များ၍ Bed Profile ေပ
ြ ာင်းလဲမ�ေ �ကာင့် ြမစ်ေရများမှာ ြမင့်တက်လာ၍ Uptrend
ြဖစ်ေပ�ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါေ �ကာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ �ကားပါသည်။
၉။ ထို�ေနာက် စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး ဦးထင်ေအာင်ရှိန်မှ မိုးဦးကာလ၊
မိုးလယ်ကာလ�ှင့် မိုးေ�ှာင်းကာလတို�၏ ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားသတ်မှတ်ချက် အဓိပ�ါယ်များ၊ ေတာင်သူ
လယ်သမားများ၏ ေရှး�ိုးစဥ်လာအရ တွက်ချက်နည်းများဖ
ြ င့် တွက်ချက်နည်းများ၊ မိုးရွာသွန်းမ� ေြပာင်းလဲ
လာပုံများ၊ “မုတ်သုံ” ဟူေသာ ေဝါဟာရ၏ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အေ �ကာင်းတို�ကို ေဆွးေ�ွးေပ
ြ ာက
� ား
သွားပါသည်။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

၁၀။ ဆက်လက်၍

ေရအရင်းအမ
ြ စ်�ှင့်

ြမစ်ေချာင်းများဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ

ဒုတိယ

��န် �ကားေရးမှူး ဦးေဇာ်ဝင်းမှ “Experiences and Lessons Learnt 2014-2015 Northeast
Monsoon Season in Myanmar” ေခါင်းစဥ်ြဖင့် ရှင်းလင်းတင် ြပရာတွင် မ��ေလးတိုင်းေဒသ �ကီး
အတွက် ၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်�ှင့် ၂၀၁၅ ခု�ှစ်တို�တွင် ြဖစ်ေပ�ခဲ့ေသာ ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနများကို
�ိ�င်းယှဥ်ေလ့လာရာတွင် စိုးရိမ်ေရမှတ်သို� ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနမှာလည်း ေရေလျာ့
နည်းလာသည့်အတွက်ေ �ကာင့် ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မ�များအေနဖ
ြ င့် ေရေက
� ာင်းသွားလာေရးအတွက်
ြမစ်ေ �ကာင်းများ၏ ေရအတိမ်အနက် လုံေလာက်မ� မရှိြခင်း၊ ြမစ်ကမ်းပါးတိုက်စားမ�များ ြဖစ်ေပ�ခ
ြ င်း၊
ေကာင်းကျိုးသက်ေရာက်မ�များအေနဖ
ြ င့် ေရလုံေလာက်မ�မရှိသည့်အတွက် ြမစ်ေ �ကာင်းတစ်ေလ�ာက်တွင်
ရှိသည့် အချို�ေသာ Secondary Channel များကိုပိတ်လိုက်သည့်အတွက်ေ �ကာင့် ေရစီးဆင်းမ�အား
ေကာင်း၍ ေရေက
� ာင်းသွားလာေရးအတွက် ြမစ်ေ �ကာင်းများ၏ ေရအတိမ်အနက်တိုးလာခ
ြ င်းများ
ြဖစ်ေပ�ခဲ့ေ �ကာင်း၊ ဧရာဝတီြမစ်�ှင့် ချင်းတွင်း ြမစ်များတွင်လည်း အလားတူြပသနာများ �ှစ်စဥ် �ကံုေတွ�
ရေက
� ာင်း၊ သို�ြဖစ်ပါ၍ �ကိုတင်ြပင်ဆင်မ�များပ
ြ ုလုပ်�ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအချင်းချင်း Data
Sharingများ ြပုလုပ်ရန်အေရး �ကီးေက
� ာင်း တင် ြပခဲ့ပါသည်။
၁၁။ ထို�ေနာက် ဆည်ေ ြမာင်းဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး ေဒါက်တာေအာင်သန်းဦးမှ
“Experiences and Lessons Learnt 2014-2015 Northeast Monsoon Season in Myanmar”
ေခါင်းစဥ်ြဖင့် ေဆွးေ�ွးတင်ြပရာတွင် မိုးရွာသွန်းမ�အေခ
ြ အေန�ှင့် မိုးရွာသွန်းမ�ပုံစံေတွကို သိရှိ�ိုင်ရန်
အတွက် �မို�အလိုက်ခန်�မှန်းချက်များ ရချင်ေ �ကာင်း၊ ငမိုးရိပ်ဆည်၊ စလင်းဆည်၊ ေမ
ြ ာက်ယမားဆည်တို��ှင့်
ပတ်သက်သည့် မိုးရွာသွန်းမ��ှင့် ေရစီးဝင်မ�ေတွကို ပုံများ�ှင့်တကွ ရှင်းလင်းေဆွးေ�ွးတင်ြပခဲ့�ပီး၊
မိုးနည်းခဲ့သည့်အတွက် ဆိုးကျိုးအများစုကို ြမန်မာ�ိုငံအလယ်ပိုင်း မိုးနည်းသည့်ေဒသများမှ ခံစားခဲ့ရ�ပီး၊
ေကာင်းကျိုးများကို ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ကရင်ြပည်နယ်�ှင့် မွန် ြပည်နယ်များတွင် ေရက
� ီးမ�များ
ြဖစ်ေပ�ခဲ့ြခင်းမရှိသည်ကို ေတွ�ရေက
� ာင်း၊ မိုးရွာသွန်းမ��ှင့် မိုးရွာရက်များတစ်ြဖည်း ြဖည်းေလျာ့နည်း
လာသည့်အတွက်ေ �ကာင့် �ှစ်စဥ် ရွာသွန်း �မဲမိုးေရချိန်ကိုြပည့်မှီေအာင် ြမန်မာ�ိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေဒသတွင်
မရရှိခဲ့ေ �ကာင်း၊ ဖျာပုံ�ှင့် ေဒးဒရဲစသည့်ေဒသများတွင် သဲေသာင်များ ြဖစ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ေ �ကာင့်
ဆည်ေ ြမာင်းဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့် ေပ
ြ ာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုအေပ�မူတည်၍ နည်းစနစ်များေပ
ြ ာင်းလဲ၍
�ကိုတင်ြပင်ဆင်မ�များ ြပုရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း တင်ြပခဲ့ပါသည်။
၁၂။ ဆက်လက်၍ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာနမှ ��န် �ကားေရးမှူး
ေဒ�ဖ
ြ ူလဲ့လဲ့ထွန်းမှ “Experiences and Lessons Learnt 2014-2015 Northeast Monsoon
Season in Myanmar” ေခါင်းစဥ်ြဖင့် တင်ြပရာတွင် ပူြပင်းေခ
ြ ာက်ေသွ�သည့် ကာလများတွင် သဘာဝ
ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ပွားမ� နည်းပါးေက
� ာင်း၊ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ခု�ှစ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလအထိ မီးေလာင်ြခင်း (၈၇) �ကိမ်၊ ေရက
� ီး ြခင်း (၃) �ကိမ်၊ ေလပ
ြ င်းတိုက်ခတ် ြခင်း (၁၅) �ကိမ်�ှင့်
ကန်�သတ်
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မိုး �ကိုးပစ်ြခင်း (၁၆) �ကိမ် ြဖစ်ေပ�ခဲ့ေ �ကာင်း၊ �ပီးခဲ့သည့်ကာလအတွင်း ေလပ
ြ င်းတိုက်ခတ်ြခင်း�ှင့် မိုး �ကိုး
ပစ်ြခင်းေက
� ာင့် ြဖစ်ေပ�သည့်ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�မှာ အများဆုံး ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ သို� ြဖစ်ပါ၍ မိုး �ကိုးအ��ရာယ်
အတွက် လူထုအသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်ေ �ကာင်း၊ လူငယ်များကို ြပုစုပျိုး
ေထာင်၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် �ကိုတင်ကာကွယ်ေရးကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ�ကာင်း�ှင့် ေနာင်တွင်လည်း
မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန�ှင့် မိမိတို�ဌာနတို�ပူေပါင်း၍ ပိုမိုထိေရာက်ေသာ သတင်း
အချက်အလက်များရရှိရန်�ှင့် လူထုအသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း
ေဆွးေ�ွးတင်ြပခဲ့ပါသည်။
၁၃။ ထို�ေနာက် ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်မှ ကထိက ဦးရာဇာဟိန်းမှ “Current Policies on
Climate Change for Agriculture and Role of Time Series Climatic Data for Climate
Resilience Farming” ေခါင်းစဥ်ြဖင့် ေဆွးေ�ွးတင်ြပရာတွင် စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်
ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး�ှင့်ဆည်ေ ြမာင်းဝန် �ကီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
မူဝါဒများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ�ှင့် မဟာဗျူဟာများအေက
� ာင်း၊ ေပ
ြ ာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတု�ှင့်
လိုက်ေလျာညီေထွစွာ စိုက်ပျိုး�ိုင်ရန်အတွက် သီး�ှံစိုက်ပျိုးမ�စနစ်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊
ရာသီဥတု�ှင့် ဆက်�ွယ်၍ စိုက်ပျိုးသီး�ှံများ ပိုမိုြဖစ်ထွန်းေစရန်အတွက် ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်
နည်းပညာများအေက
� ာင်း၊ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ�ေ �ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာသည့် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို
ေလ�ာ့ချရန်�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွစွာ စိုက်ပျိုး�ိုင်ရန််အတွက် လယ်သမားများအား လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်
မ�များ�ှင့် အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသ အေခ
ြ အေနများကို အေခ
ြ
ခံ၍ သီး�ှံများကို အာမခံ ြပုလုပ်ရေက
� ာင်း၊ သီး�ှံများအေပ� ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ�၏ အကျိုးသက်ေရာက်
မ�များရှိသည့်အတွက် Crop Modeling များပ
ြ ုလုပ်သည့်အခါ ရာသီဥတုမှတ်တမ်းများသည် အလွန်
အေရးပါေက
� ာင်း၊ အမ
ြ င့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်�ှင့် မိုးေရချိန်မှတ်တမ်းများကို အသုံး ြပု၍ စပါး၊
ေမ
ြ ပဲ�ှင့် �ှမ်းစသည့် သီး�ှံများအတွက် ၂၀၁၂ ခု�ှစ်တွင် ပခုက�ူ �မို�အတွက် Crop Model သုေတသန
ြပုလုပ်၍ ရရှိခဲ့သည့်ရလာဒ်များကို ပုံများ�ှင့်တကွ ရှင်းလင်းေဆွးေ�ွးတင်ြပခဲ့�ပီး မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ
��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ရရှိသည့်မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များ�ှင့် ရာသီဥတုမှတ်တမ်းများသည် စိုက်ပျိုးေရး
အတွက် အလွန်အေရးပါေက
� ာင်း တင်ြပခဲ့ပါသည်။
၁၄။ ထို�ေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ ဌာနအသီးသီးမှ တင်ြပရှင်းလင်းချက်များကို ေမးမ
ြ န်းေဆွးေ�ွး
�ကရာတွင် EECDI မှ ေဒ�ခင်ေလးေဆွမှ ြမန်မာ�ိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးေရးကို အဓိကထားသည့်�ိုင်ငံ
ြဖစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသပညာရှင်များ ေမွးထုတ်ေပး�ိုင်ရန် မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ
��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်များအေနဖ
ြ င့် စိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်တွင် စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသဆိုင်ရာ
ဘာသာရပ်များကို လာေရာက်ပို�ချေစချင်ေ �ကာင်း ေပ
ြ ာက
� ားရာတွင် ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ စိုက်ပျိုးေရး
ဦးစီးဌာန�ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ြပန်လည်ေ ြဖ �ကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍
စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး ဦးထင်ေအာင်ရှိန်မှ ေပ
ြ ာက
� ားရာတွင် စိုက်ပျိုးေရး မိုးေလ
ကန်�သတ်
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ဝသခန်�မှန်းချက်များ ထုတ်ြပန်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ Crop Calendar များေရးဆွဲရာတွင်လည်းေကာင်း၊
ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ��ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ စိုက်ပျိုး�ိုင်ရန် စပါးအစားထိုးသီး�ှံများကိုပါ ထည့်သွင်း
ေရးဆွဲေစလိုေ �ကာင်း၊ ထို�ြပင် ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် လက်ရှိလူအများသိလိုေသာအချက်မှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ UV
Index ပင်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသအေနဖ
ြ င့် ထိုအချက်�ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ေနသည်များကို
သိရှိလိုေ �ကာင်းေမးမ
ြ န်းခဲ့ရာ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ ြပန်လည်ေ ြဖ �ကားရာတွင် UV Index ကို ၁၉၉၄
ခု�ှစ်ကတည်းက ကမ�ာ့မိုးေလဝသအဖွဲ�ချုပ် (WMO)�ှင့် ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ�ချုပ် (WHO) တို�မှ UV
Index တွက်ချက်မ�များ�ှင့် UV Index အနည်းအများအလိုက် သတိြပုရမည့်အချက်များကို ထုတ်ြပန်
ခဲ့�ပီးြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ယခုအခါ UV Index ကို မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၏ websiteတွင်
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပ
� ီး၊ ေန�စဥ် Update ြပုလုပ်ကာ ြပည်သူများ �ကည့်���ိုင် �ပီြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ၂၀၁၅၂၀၁၆ ခု�ှစ်များတွင် UV Index တိုင်းတာသည့်စက်(၃)ခုဝယ်ယူရန်လျာထားပ
� ီး၊ ထုတ် ြပန်ေပး�ိုင်ရန်
�ကိုးစားသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ �ကားခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်(ေရဆင်း)မှ
စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များကို အခမဲ့ရရှိပါက စိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာ သုေတ
သနပ
ြ ုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ေြပမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသဌာနအေနဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုေ �ကာင်း
ေပ
ြ ာက
� ားရာ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များကို ေရာင်းချရာတွင် သုေတသနပ
ြ ုလိုသူ
ေကျာင်းသူ/ ေကျာင်းသားများအတွက် အထူး��န်း ြဖင့် ေရာင်းချေပးလျက်ရှိေ �ကာင်း၊ ဝန် �ကီးဌာန၏
ခွင့် ြပ ုချက် ြဖ င့်သာ အခမဲ့ေပး�ိုင်ပါေ �က ာင်း ြပ န်လည်ေ ြဖ �က ားခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်မှ
ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းရာတွင် ြမစ်ေရခန်�မှန်းချက်များကို ထုတ်ြပန်ရာတွင် Sea Water Intrusion Level ကို
ပါထုတ်ြပန်ေပးေစလိုေ �ကာင်း၊ ဒီေရအတက်အကျဖ
ြ င့်�ိ�င်းယှဥ်၍ ြမစ်ေရခန်�မှန်းချက်များ ထုတ်ြပန် ြခင်းကို
လည်းသိရှိလိုေ �ကာင်း၊ ထို�ြပင် သံလွင်ြမစ်ေရ�ှင့်ပတ်သက်၍ ခန်�မှန်းချက်များကိုလည်း ထုတ်ြပန်ေပးေစ
လိုေ�ကာင်း၊ ယခုအခါ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဌာနတွင် ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ ရာသီဥတု�ှင့်အညီ Agriculture
Sector Projection ြပုလုပ်လျက်ရှိေ �ကာင်း၊ Crops Production ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းအတွက် Up Land
Crops များ စိုက်ပျိုး �ိုင်ေရးအတွက် မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များသည် အလွန်အေရး �ကီးပါေက
� ာင်း၊
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ မိုးေလဝသစခန်းများကို ပိုမိုတိုးချဲ�သင့်ပါေက
� ာင်း၊ ထိုသို� တိုးချဲ�ေဆာင်ရွက်မ�များကိုလည်း
သိရှိလိုပါေက
� ာင်းေပ
ြ ာက
� ားရာတွင် ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ ယခုကဲ့သို�ေသာ ေဆွးေ�ွးေမးမ
ြ န်းမ�များအတွက်
ေကျးဇူးတင်ရှိပါေက
� ာင်း၊ ဒီေရအတက်အကျအေခ
ြ အေနများကို
ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှသာ
ထုတ် ြပန်ေပးေက
� ာင်း၊ သံလွင်ြမစ်အတွက် ြမစ်ေရခန်�မှန်းေရးတိုင်းတာသည့်စခန်းမှာ ဘားအံစခန်း
တစ်ခုတည်းသာရှိေ �ကာင်း၊ ေနာင်တွင် စခန်းများတိုးချဲ�ရန် �ကိုးစားသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ေဖ
ြ �ကားခဲ့�ပီး၊
ဇလေဗဒဌာနခွဲမှ ��န် �ကားေရးမှူး ေဒ�ေဌးေဌးသန်းမှ သံလွင် ြမစ်အတွက် ြမစ်ေရအေခ
ြ အေန တိုင်းတာ
ရာတွင် ယခင်က Manual ြဖင့်သာ တိုင်းတာလျက်ရှိ �ပီး၊ ယခုအခါ Auto Sensor (၆)ခုြဖင့် တိုင်းတာရန်
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

တပ်ဆင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ �ကာင်း ြပန်လည်ေြဖ �ကားခဲ့ပါသည်။ ထို�ေနာက် ဆက်လက်၍ မိုးေလဝသ�ှင့်
ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ ယခုအခါ ကမ�ာ �ကီးပူေ�ွးလာမ�ေ �ကာင့်
ပင်လယ်ေရမျက်�ှာ ြပင်များ ြမင့်တက်လျက်ရှိေ �ကာင်း၊ ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ ဧပ
� ီလမှ စတင်၍ မိုးေလဝသဌာနခွဲ
လက်ေအာက်တွင် ေရဒါ�ှင့် အဏ�ဝါဌာနစုကို စတင်ဖွဲ�စည်းခဲ့ေ �ကာင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ကမ်း�ိုးတန်း
တစ်ေလ�ာက်၌ ပင်လယ်ေရအေခ
ြ အေန�ှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းတာသည့်စခန်းမရှိသည့်အတွက် ပင်လယ်
ေရမ
ြ င့်တက်လာမ�ကို တိုင်းတာ၍မရပါေက
� ာင်း၊ ေနာင်တွင် Sea Level Tideguage များထား၍
တိုင်းတာ�ိုင်ရန် �ကိုးစားသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ကမ်း�ိုးတန်းများတွင် ဒီေရေတာများ ပိုမိုြပုန်းတီးလာမ�
ေက
� ာင့် Sea Level များမ
ြ င့်တက်၍ တိုးဝင်လာမ� ပိုမိုခံစားရေက
� ာင်း၊ မိုး/ဇလ အေနဖ
ြ င့် Sea Level
ြမင့်တက်လာမ�ကို သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ရန်ရှိေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့်
JICA၊ World Bank အကူအညီြဖင့် ကမ်း�ိုးတန်းများတွင် Sea Level တိုင်းတာသည့်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်
ရန်စီစဥ်လျက်ရှိပါေက
� ာင်း ေပ
ြ ာက
� ားသွားခဲ့ပါသည်။
၁၅။ ထို�ေနာက် ေန�လည်ပိုင်းအစီအစဥ်အြဖစ်၊ မိုးေလဝသဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒါက်တာမ
ြ င့်ြမင့်ေအး
မှ “၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီကာလအတွက် ေယဘုယျခန်�မှန်းချက်” ေခါင်းစဥ်ြဖင့်ေ ြပာက
� ားရာတွင် ယခု�ှစ်
မိုးရာသီကာလမှာ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေမလမှ ေအာက်တိုဘာလအထိ ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ခန်�မှန်းချက်တွင် အေနာက်
ေတာင်မုတ်သုံေလဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ဆုတ်ခွာြခင်းအေြခအေန၊ မိုးဦးကာလ၊ မိုးလယ်ကာလ�ှင့် မိုးေ�ှာင်း
ကာလ ခန်�မှန်းချက်တို� ပါဝင်ေ �ကာင်း ရှင်းြပခဲ့ပါသည်။ အေနာက်ေတာင် မုတ်သုံေလသည် ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊
ဇွန်လ၊ ပထမဆယ်ရက်ပတ်တွင် ြမန်မာတစ်�ိုင်ငံလုံးသို� ဝင်ေရာက်ဖွယ်ရာရှိ�ပီး၊ စက်တင်ဘာလ တတိယ
ဆယ်ရက်ပတ်တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ ြပန်လည် ဆုတ်ခွာသွားဖွယ်ရာရှိေ �ကာင်း၊ မိုးဦးကာလသည်
ြမန်မာ�ုိင်ငံအတွင်းသို� အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေန�မှ ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ဇွန်လ
ကုန်အထိြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ယခု�ှစ်မိုးရာသီတွင် ပစိဖိတ်သမုဒ�ရာအတွင်း အယ်နီညို ြဖစ်ေပ�မ�အေခ
ြ အေန�ှင့်
ေနာက်ခအ
ံ ေက
� ာင်းအရင်း အချက်အလက်များ၊ Analogue နည်းပညာများ�ှင့် အခ
ြ ားေသာ မိုးေလဝသ
ဌာနများမှ ထုတ် ြပန်ထားေသာ ရက်ရှည်ခန်�မှန်းချက်များကို အေခ
ြ ခံ�ပီး ယခု�ှစ် မိုးဦးကာလအတွက်
မုတ်သုံေလဝင်ေရာက်မ�အေခ
ြ အေနမှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာင်ပိုင်းေဒသများသို� ေမလ (၁၅-၂၀)ရက်အတွင်း၊
ြမစ်ဝက�န်းေပ�ေဒသများသို� ေမလ(၂၁-၂၆)ရက်အတွင်း၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေဒသများသို� ေမလ
(၂၇-၃၁)ရက်အတွင်း�ှင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံေ ြမာက်ပိုင်းေဒသများသို� ဇွန်လ(၁-၇)ရက်အတွင်း အေနာက်ေတာင်
မုတ်သုံေလဝင်ေရာက်�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်တွင် ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း (၂) �ကိမ်ြဖစ်ေပ�
�ိုင်�ပီး၊ (၁) �ကိမ်တွင် ပိုမိုအားေကာင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အြဖစ်သို� ေရာက်ရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ယင်းကာလ
အတွင်း အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလသည် အားအသင့်အတင့် ရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ မိုးရွာသွန်းမ�အေြခအေနမှာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက
� ီးေအာက်ပိုင်း၊ မ��ေလးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ချင်း
ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်�ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တို�တွင် ရွာသွန်း �မဲေအာက်ေလျာ့ကာ၊ ကျန်တိုင်းေဒသ �ကီး
�ှင့် ြပည်နယ်တို�တွင် ရွာသွန်း �မဲခန်� ရွာ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ စတင်ဝင်ေရာက်ချိန်တွင်
ေနရာကွက်ကျား ထစ်ချုန်းမိုးသက်ေလပ
ြ င်း ြဖစ်စဥ်များ ြဖစ်ေပ�တတ်ကာ ြမန်မာတစ်�ိုင်ငံလုံးသို� မုတ်သုံ
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

ေလဝင်ေရာက်ြပီး တစ်ပတ်ခန်� �ကာမ
ြ င့်�ပီးေနာက် ထစ်ချုန်းမိုးသက်ေလပ
ြ င်း ြဖစ်စဥ်များ ေလျာ့နည်းသွား
တတ်ေ �ကာင်း၊ မိုးရာသီကာလ (ေမလမှ ေအာက်တိုဘာလ)အတွင်း ရွာသွန်းခဲ့ေသာ ရွာသွန်း �မဲမိုးေရချိန်
များကိုလည်း �ိ�င်းယှဥ်ေဖာ်ြပထားေက
� ာင်း၊ မိုးလယ်ကာလသည် ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်ေန�မှ
�သဂုတ်လကုန်ထိြဖစ်�ပီး၊ မိုးလယ်ကာလ ခန်�မှန်းချက်အေနဖ
ြ င့် ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်အေခ
ြ အေန�ှင့်
မိုးရွာသွန်းမ�အေခ
ြ အေနများကို ခန်�မှန်းထားေက
� ာင်း၊ မိုးေ�ှာင်းကာလသည် ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ
လ(၁)ရက်ေန�မှ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ ြပန်လည်ဆုတ်ခွါသွားသည့်ေန�
အထိြဖစ် �ပီး၊ မိုးေ�ှာင်းကာလခန်�မှန်းချက်အေနဖ
ြ င့် ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်အေခ
ြ အေန�ှင့် မိုးရွာသွန်းမ�
အေခ
ြ အေနများ၊ Weather Research and Forecasting (WRF) �ှင့် Diana Model များ၊ အခ
ြ ား
ေသာ မိုးေလဝသဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အေခ
ြ ခံ�ပီး (၁၀)ရက်ပတ်�ှင့် လပတ်မိုးေလဝသခန်�မှန်း
ချက်များကိုလည်း ထုတ် ြပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ မိုးလယ်ကာလ�ှင့် မိုးေ�ှာင်းကာလအတွက်ခန်�မှန်း
ချက်များကိုလည်း ဇွန်လ(၂၈)ရက်ေန��ှင့် �သဂုတ်လ(၂၈)ရက်ေန�တို�တွင် Update ြပုလုပ်၍ အေသးစိတ်
ြပန်လည် ထုတ်ြပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း�ှင့် မိုေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီဌာန၏ Website
တွင် UV-Index, Metro Gram, Current Weather Condition များကို Website တွင်
ေဖာ်ြပထားမ�များကိုလည်း တင်ြပေဆွးေ�ွးသွားခဲ့ပါေက
� ာင်း၊ ယခု�ှစ်တွင် အယ်နီညို�ှစ်ြဖစ်ပါက ြဖစ်ေပ�
တတ်ေသာ ရာသီဥတုအေခ
ြ အေနများကို သိရှိလိုေ �ကာင်းကို ေဒါက်တာခင်ေလးေဆွ National
Consultant (Environment)မှ ေမးမ
ြ န်းမ�ကို �ွန် �ကားေရးမှူး ဦးေကျာ်လွင်ဦးမှ လက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာ
အယ်နီညို�ှစ်ြဖစ်ေသာ်လည်း အေကာင်းေတွသာဖ
ြ စ်�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ထူး ြခားမ�များရှိပါကလည်း အချိန်�ှင့်
တစ်ေ ြပးညီ ြပန်လည်းထုတ်ြပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ြပန်လည်ေ ြဖ �ကားခဲ့ပါသည်။ RIMES မှ Dr. Sirini
မှ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ခန်�မှန်းချက်မှာ သင့်ေလျာပ် ါေက
� ာင်း
ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
၁၆။ ဆက်လက်၍ ဇလေဗဒဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းေမာ်မှ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊မိုးရာသီကာလ(ေမလမှ
ေအာက်တိုဘာလ)အထိ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ အဓိက ြမစ် �ကီး(၈)စင်းေပ�ရှိ စခန်း(၃၀)အတွက် ြမစ်ေရခန်�မှန်း
ချက်ထုတ်ြပန်ရာတွင် Analouge Method ြဖင့်တွက်ချက်ထားသည့် ဦးစားေပး�ှစ်များအရလည်းေကာင်း၊
၂၀၀၁ ခု�ှစ်မှ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်အထိမိုးဦးကာလ၊ မိုးလယ်ကာလ�ှင့် မိုးေ�ှာင်းကာလများတွင် ြဖစ်ေပ�ခဲ့သည့်
ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနများအရလည်းေကာင်း၊ လက်ရှိြဖစ်ေပ�ေနေသာ ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနများအရလည်း
ေကာင်း၊ ယခု�ှစ်အတွင်း ြဖစ်ေပ��ိုင်သည့် ENSO ခန်�မှန်းချက်များအရလည်းေကာင်း၊ မိုးေလဝသဌာနခွဲမှ
၂၀၁၅ ခု�ှစ်အတွက် ထုတ်ြပန်သည့် ေယဘုယျမိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များကိုလည်းေကာင်း အေခ
ြ ခံ၍
၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မိုးဦးကာလ(ေမလ�ှင့်ဇွန်လ)ခန်�မှန်းချက်အေနဖ
ြ င့် ြမစ်ေရများသည် လက်ရှိေရမှတ်များ
အထက် ြမင့်တက်�ိုင်ေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာမ
� ို�အသီးသီး၏ စိုးရိမ်ေရမှတ်များသို� မေရာက်ရှိ�ိုင်
ေက
� ာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ မိုးလယ်ကာလ(ဇူလိုင်လမှ �သဂုတ်လ)တွင် ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည် ဟုမ�လင်း �မို�၊
ေမာ်လုိက်�မို�၊ ကေလး၀ �မို��ှင့် မုံရွာ�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဧရာဝတီ ြမစ်ေရသည် ကသာမ
� ို�၊ မ��ေလးမ
� ို�၊
စစ်ကိုင်း �မို�၊ ပခုက�ူ �မို�၊ ေညာင်ဦးမ
� ို�၊ ဟ သာတမ
� � ို��ှင့် ဇလွန် �မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဒု�၀တီ ြမစ်ေရသည်
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

ြမစ်ငယ်�မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�၊ စစ်ေတာင်း ြမစ်ေရသည် ေတာင်ငူ �မို��ှင့် မေဒါက်�မို�တို�တွင် (၂) �ကိမ်ခန်�စီ၊
ေရ�ကျင် ြမစ်ေရသည် ေရ�ကျင်�မို�တွင် (၂) �ကိမ်ခန်�၊ သံလွင်ြမစ်ေရသည် ဘားအံ�မို�တွင် (၂) �ကိမ်ခန်�၊ ပဲခူး
ြမစ်ေရသည် ပဲခူး �မို�တွင်(၁) �ကိမ်ခန်�၊ ငဝန်ြမစ်ေရသည် ငါးသိုင်းေချာင်း �မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်��ှင့် မိုးေ�ှာင်း
ကာလ (စက်တင်ဘာလ�ှင့် ေအာက်တိုဘာလ)တွင် ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည် ေမာ်လုိက်�မို�၊ ကေလး၀ �မို��ှင့်
မုံရွာ�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဧရာဝတီြမစ်ေရသည် မ��ေလးမ
� ို�၊ စစ်ကိုင်း �မို�၊ ေညာင်ဦးမ
� ဟ
ို�၊ သာတ
� �မို�
�ှင့် ဇလွန်�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဒု�၀တီြမစ်ေရသည် ြမစ်ငယ် �မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�၊ စစ်ေတာင်းြမစ်ေရ
သည် ေတာင်ငူ �မို��ှင့် မေဒါက်�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ သံလွင်ြမစ်ေရသည် ဘားအံ�မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�
�ှင့် ငဝန်ြမစ်ေရသည် ငါးသိုင်းေချာင်း �မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်� ယင်း�မို�များ၏ စိုးရိမ်ေရမှတ်အသီးသီး အထက်
သို� ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှိ�ိုင်ပါေက
� ာင်း၂၀၁၅ခု�ှစ် ေယဘုယျ ြမစ်ေရခန်�မှန်းချက်များအား တင်ြပေဆွးေ�ွး
ခဲ့ပါသည်။
၁၇။ ထို�ေနာက်တွင် မိုးေလဝသဌာနခွဲမှ ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး ဦးလှထွန်းမှ မိုး/ဇလ Website တွင်
ြမန်မာ�ိုင်ငံအပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ�ိုင်ငံများရှိ �မို�က
� ီးများ၏ မိုးေလဝသအေခ
ြ အေနခန်�မှန်းချက်များ၊
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို �ကည်����ိုင်သည့် WMO World Weather Information
Services (WWIS) Website ကို Link ချိတ်ထားသည့်အတွက် �ကည့်���ိုင်�ပီ ြဖစ်ပါေက
� ာင်း ေပ
ြ ာက
� ား
ခဲ့ပါသည်။
၁၈။ ထို�ေနာက် RIMES မှပညာရှင် Ms. Ruby Rose မှ (၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် အမျိုးသားအဆင့် မုတ်သုံ
ဖိုရမ်ကို ကျင်းပရခ
ြ င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်သည့် ဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများအေနဖ
ြ င့် မိုးေလဝသခန်�မှန်း
ချက်များ၊ ရာသီဥတုအချက်အလက်များ၊ ရက်တို/ရက်ရှည် ခန်�မှန်းချက်များကို အသုံး ြပု၍ မိမိတို�
သက်ဆိုင်ရာ က�အသီးသီးအလိုက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မ�များအတွက် Working Group Discussion
ြပုလုပ်၍ ြပန်လည်တင်ြပေပးရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်၊ ရာသီဥတုအချက်အလက်များကို
ထုတ် ြပန်ရာတွင် ပိုမိုထိေရာက် အကျိုးရှိ�ိုင်ေရးအတွက် ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ�ဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ု
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း�ှင့် အသုံးချခ
ြ င်းတို�အတွက် အဖွဲ��ှစ်ဖွဲ� ခွဲမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ အဖွဲ�(၁)တွင် စိုက်ပျိုး
ေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဆည်ေ ြမာင်းဦးစီးဌာန၊ ေရအရင်းအမ
ြ စ်အသုံးချေရးဦးစီးဌာန၊
အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးမှူးများ၊ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့်
ြပည်နယ်မှူးများ၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာနတို�မှ ပါဝင်မည်ြဖစ် �ပီး၊ မိုးေလ
ဝသမှထုတ်ြပန်ေသာ မိုးရာသီကာလ ေယဘုယျမိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒခန်�မှန်းချက်များကို အေခ
ြ ခံ၍
မိမိတို�ေဒသ၊ က�အလိုက် �ကိုတင်ြပင််ဆင်ရမည့်အချက်များကို ေဆွးေ�ွး �ကရမည် ြဖစ်သည်။ အဖွဲ�(၂)
အေနဖ
ြ င့် ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ�ဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့် အသုံးချခ
ြ င်းအတွက်
ဌာနများ ပူးေပါင်းည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်ရန် ဌာနအသီးသီးမှ ပါဝင်ေဆွးေ�ွးရမည်ြဖစ်သည်။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

၁၉။ ထို�ေနာက် အဖွဲ��ှစ်ဖွဲ�မှ ဌာနဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များမှ မိမိတို�သက််ဆိုင်ရာ အဖွဲ�များအလိုက်
ေဆွးေ�ွးမ�များကို ြပုလုပ်ခဲ့ �က �ပီး၊ ပထမေန� ေဆွးေ�ွးပွဲ �ပီးေမ
ြ ာက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀။ ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ေမလ(၆)ရက်ေန�တွင် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲ ဒုတိယေန�အ ြဖစ် ဆက်လက်ကျင်းပရာ
ပထမေန�တွင် ဖွဲ�စည်းထားေသာ အဖွဲ��ှစ်ဖွဲ�၏ ေဆွးေ�ွးချက်များမှ ရလဒ်များကို ြပန်လည်ရှင်းလင်း
ေဆွးေ�ွးခဲ့ �က �ပီး၊ အဖွဲ�(၁)မှ မိုးေလဝသမှထုတ် ြပန်သည့် မိုးကာလေယဘုယျခန်�မှန်းချက်များကို အေခ
ြ ခံ
၍ မိမိတို�သက်ဆိုင်ရာက�အလိုက် �ကိုတင်ြပင်ဆင်မ�များကို တင်ြပရာတွင် ၎င်းခန်�မှန်းချက်တွင် မုတ်သုံ
ဝင်ေရာက်�ိုင်သည့် ရက်များကို �ကိုတင်သိရှိရသည့်အတွက် မိုးသီး�ှံများအတွက် ေမ
ြ ယာများကို �ကိုတင်
ြပင်ဆင်�ိုင်ြခင်း၊ မိုးလယ်ကာလတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမ�မှတဆင့် ေရက
� ီးမ�ေ �ကာင့် ြဖစ်ပွား�ိုင်ေသာ
သီး�ှံများပျက်စီး�ိုင် ြခင်းမှ �ကိုတင်ကာကွယ်�ိုင် ြခင်း၊ မုတ်သုံဝင်ရက်ခန်�မှန်းချက်၊ မိုးအေခ
ြ အေန ခန်�မှန်း
ချက်များကို သိရှိရသည့်အတွက် �ကိုတင်သိုေလှာင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ြပုလုပ်�ိုင်ေ �ကာင်း၊
ရွာသွန်း �မဲမိုးေရချိန် မှတ်တမ်းများအရ ကမ်း�ိုးတန်းေဒသများတွင် မုတ်သုံကာလ၌ မိုးရွာသွန်းမ�များေသာ်
လည်း၊ မိုးလွန်ကာလများတွင် မိုးအလွန်နည်းတတ်သ ြဖင့် ေရေလှာင်ဆည်များ တည်ေဆာက်၍ စိုက်ပျိုး
ေရးလုပ်ငန်းအတွက် �ကိုတင်ြပင်ဆင်�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ြမစ်ဝှမ်းေဒသများတွင် သဲ�ုန်းများအနည်ထိုင်ြခင်းကို
ေလ�ာ့ချခ
ြ င်း၊ သိုေလှာင်ကန်များသို� ေရစီးဝင်မ�များရရှိေစခ
ြ င်း�ှင့် ဒီေရေတာများကို ြပန်လည်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းများ
ြပုလုပ်ရမည် ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ထို�ြပင် မုတ်သုံထွက်မည့်ရက်�ှင့် အပူချိန်အေခ
ြ အေနများကို �ကိုတင်သိရှိ�ိုင်
သည့်အတွက် သိုေလှာင်ကန်များကို ဖွင့်ေပးခ
ြ င်း၊ စပါးရင့်မှည့်ချိန်တွင် လိုအပ်သည့် ေရပမာဏကို
ေထာက်ပံ့ေပး�ိုင်ရန်အတွက် စီမံခန်�ခွဲ�ိုင်ြခင်း၊ ြမစ်ေရခန်�မှန်းချက်အေခ
ြ အေနကို �ကိုတင်သိရှိ�ိုင်သည့်
အတွက် ြမစ်ဝက�န်းေပ�ေဒသများတွင် ေရတာတမံများ ြပုလုပ်ကာကွယ်�ိုင်ြခင်းစသည့် အကျိုးေကျးဇူး
များရရှိပါသည်။ ဆက်လက်၍ မိုး �ကိုကာလ ခန်�မှန်းချက်တွင် ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (၂) �ကိမ် ြဖစ်ေပ�
�ိုင်�ပီး၊ (၁) �ကိမ်တွင် ပိုမိုအားေကာင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ် အဖ
ြ စ်ေရာက်ရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ မိုးလယ်ကာလ
တွင် ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (၃) �ကိမ်ြဖစ်ေပ��ိုင် �ပီး၊ (၂) �ကိမ်တွင် ပိုမိုအားေကာင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်
အဖ
ြ စ် ေရာက်ရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ြမစ်ေရခန်�မှန်းချက်တွင်လည်း ဧရာဝတီြမစ်ရှိစခန်းများတွင် ြမစ်ေရက
� ီးမ�များ
ြဖစ်ေပ��ိုင်ေ �ကာင်း၊ မိုးေ�ှာင်းကာလတွင် ေလဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(၂) �ကိမ်ြဖစ်ေပ��ိုင်�ပီး၊ ပိုမိုအားေကာင်း
လာကာ မုန်တိုင်းငယ်အ ြဖစ်သို� ေရာက်ရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ၎င်းခန်�မှန်းချက်များကို အေခ
ြ ခံ၍ အဆိုပါကာလ
များတွင် အသက်အိုးအိမ်ဆုံး��ံးမ�၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ဆုံး��ံးမ�များ�ှင့် စိုက်ပျိုးသီး�ှံ
များဆုံး��ံးမ�တို�ကို ေတွ� �ကုံ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ေကာင်းကျိုးများအေနဖ
ြ င့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးထွန်ယက်မ�ကို
�ကိုတင်လုပ်ကိုင်�ိုင်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာများ၊ ြပည်သူလူထု နားလည်လက်ခံ�ိုင်ရန် ြပုလုပ်�ိုင် ြခင်း၊
ေရရှားပါးမ�မှ �ကိုတင်ကာကွယ်�ိုင် ြခင်း စသည်တို�ကိုြပုလုပ်�ိုင်ြခင်း၊ ဆိုးကျိုးများကိုေလ�ာ့ချရန် ြပည်သူ
လူထုများ နားလည်သိရှိ�ိုင်ရန် သင်တန်းများ၊ ေဆွးေ�ွးပွဲများ၊ �ကိုတင်ေလ့ကျင့်မ�များပ
ြ ုလုပ် ြခင်း၊ ြမန်မာ့
ကန်�သတ်
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�ုပ်ြမင်သံ �ကား�ှင့် ေရဒီယိုတို�မှ မိုးေလဝသဆိုင်ရာ ပညာေပးအစီအစဥ်များ ထုတ်လ�င့် ြခင်း၊ ဌာနများ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ဆက်သွယ်မ�များပ
ြ ုလုပ်ြခင်း၊ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ
အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ေရကာတာများအသစ် ြပန်လည်ြပုပ
ြ င်ြခင်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများ
လိုအပ်ေသာ အသုံးအေဆာင်များ �ကိုတင်ြပင််ဆင်ထားခ
ြ င်း၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�
အစည်းများ၊ �ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ အစီအစဥ်ချမှတ် ြခင်းတို�ကို ြပုလုပ်ရမည်
ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ မိုး �ကိုကာလအတွက် �ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းသည် မိုးလယ်�ှင့် မိုးေ�ှာင်းကာလများအတွက်
အဆင်သင့်ြဖစ်ေစေက
� ာင်း၊ အမျိုးသားသဘာဝေဘးက
� ိုတင် ကာကွယ်ေရးေကာ်မတီသည် ေဘးအ��ရာယ်
ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�များတွင် အဓိက ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ၎င်းေအာက်တွင် တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များအလိုက်
ခ�ိုင်အဆင့်၊ �မို�နယ်အဆင့် ေဒသဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲသူများရှိေ �ကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ �ပီး၊ မိုးေလဝသ�ှင့်
ဇလေဗဒခန်�မှန်းချက်များ ထုတ် ြပန်ရာတွင် ပိုမိုထိေရာက်စွာ အသုံး ြပု�ိုင်ေရးအတွက် ၎င်းခန်�မှန်းချက်များ
တိုးတက်လာေစရန် မိုဘိုင်းအသုံး ြပု ဆက်သွယ်မ�များပ
ြ ုလုပ်ြခင်း၊ �ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ
အတွက် ြပည်သူများပိုမိုသိရှိ နားလည်ေစရန် ဇာတ်လမ်းများဖ
ြ င့် ြပသခ
ြ င်း၊ မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲများကို
ေကျးရွာများ၊ �မို�နယ်များတွင် ြပုလုပ်သင့်ေ �ကာင်း ရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့ပါသည်။
၂၁။ ဆက်လက်၍ အဖွဲ�(၂)မှ မိမိတို�သက်ဆိုင်ရာ က�အလိုက် ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ�ဆိုင်ရာ သုေတ
သနပ
ြ ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ ေပ
ြ ာက
� ားရာတွင် �ှစ်ရှည်အစီအစဥ်များ ေရးဆွဲြခင်း၊
နည်းဗျူဟာများေရးဆွဲ ြခင်းတို�ကို ြပုလုပ်ရမည် ြဖစ်�ပီး၊ လူသားအရင်းအမ
ြ စ်များ�ှင့် ေထာက်ပံ့ပစ�ည်းများ
နည်းပါးခ
ြ င်း၊ အသုံး ြပုသူများ�ှင့် ေထာက်ပံ့ေပးသူများ �ကား ဆက်သွယ်မ�စနစ်များ အားနည်း ြခင်းေက
� ာင့်
နည်းစနစ်တကျဖ
ြ စ်ရန်လည်း လိုအပ်ေ �ကာင်း၊ ထို�အြပင် ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲြခင်းအတွက် သုေတသနပ
ြ ု
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြမန်မာ့ကမ်း�ိုးတန်းတစ်ေလ�ာက် ပင်လယ်ေရမျက်�ှာ ြပင် အေခ
ြ အေနမှတ်တမ်းများ
လိုအပ်ေ �ကာင်း၊ ေလတိုက်��န်း�ှင့် ေလထုဖိအားအေခ
ြ အေနမှတ်တမ်းများလည်း လိုအပ်ေ �ကာင်း၊ ၎င်း
မှတ်တမ်းများကို အလွယ်တကူ�ှင့် အခမဲ့ရရှိ�ိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ေ ြပမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ြဖစ်�ိုင်ပါက ေဒသ
အလိုက် �ဂိုလ်တုတိမ်ပုံများကို (၅)�ှစ်လ�င်တစ် �ကိမ်၊ ရာသီအလိုက် ပင်လယ်ေရမျက်�ှာ ြပင် အေခ
ြ အေန၊
မိုးေလဝသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ရာသီအလိုက်ြဖစ်ေပ�ေနေသာ ေလထုဖိအား ေပ
ြ ာင်းလဲမ�များကို
အသုံး ြပုလိုပါေက
� ာင်း ေဆွးေ�ွးေြပာက
� ားသွားပါသည်။
၂၂။ ထို�ေနာက်ဆက်လက်၍ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲ ြခင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များသည်
ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ မည်သည့်က�တွင်မှ အသုံးြပုလျက်မရှိေ �ကာင်း၊ သုေတသနပ
ြ ုတွက်ထုတ်ြခင်းနည်းပညာ
ကို NAPAတွင် အသုံး ြပုလျက်ရှိေ �ကာင်း၊ တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်(၇)ခုမှ မှတ်တမ်းများကို အသုံး ြပု
ေက
� ာင်း၊ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မ�များတွင် နည်းပညာများ လိုအပ်လျက်ရှိေ �ကာင်း၊
Online မှ အခမဲ့ရယူ�ိုင် �ပီး၊ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ စခန်းများ ြဖစ်လ�င် ပိုမိုအကျိုး
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

ရှိ�ိုင်ပါေက
� ာင်း၊ ေန�စဥ်အြမင့်ဆုံး/အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်၊ မိုးေရချိန်၊ (၁၀)�ှစ် (၁) �ကိမ် ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲ
ြခင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မ�နည်းပညာများကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါေက
� ာင်း၊ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲ ြခင်းဆိုင်ရာ
သုေတသနပ
ြ ုတွက်ချက်မ�များတွင် စခန်းများထပ်မံ တိုး ြမ�င့်ေစလိုေ �ကာင်း၊ စွမ်းရည်များ ပိုမိုတိုးတက်လာ
ေစရန် သင်တန်းများ၊ အစီအစဥ်များ ြပုလုပ်ေစလိုေ �ကာင်း၊ ပိုမိုခိုင်မာေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက် ြခင်းတို�ကို ြပုလုပ်သင့်ေ �ကာင်းတို�ကို ေပ
ြ ာက
� ားတင်ြပခဲ့ပါသည်။
၂၃။ ထို�ေနာက် အဖွဲ��ှစ်ဖွဲ�မှ တင်ြပချက်များကို ြပန်လည်ေဆွးေ�ွး �ကရာတွင် ဆည်ေ ြမာင်းဦးစီးဌာနမှ
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး ေဒ�ေခါန်ရာမှ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲြခင်းေက
� ာင့် အပူချိန်များတိုးလာေ �ကာင်း၊
ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲ ြခင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ြပန်မ�အေခ
ြ အေနများကို သိရှိလိုေ �ကာင်း၊ ၎င်းအချက်အလက်
များသည် ေရအရင်းအမ
ြ စ်အသုံးချေရးအတွက် အသုံးချ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ေဒသအလိုက် တစ်ရက်လ�င်
မိုးေရချိန် မည်မ�တိုးလာ�ိုင်သည်ကိုလည်း သိရှိလိုေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီး
ဌာန၏ မိုးရာသီကာလေယဘုယျ ခန်�မှန်းချက်တွင် မုတ်သုံဝင်ေရာက်�ိုင်သည့် ခန်�မှန်းရက်များကို ရရှိ
သည့်အတွက် လွန်စွာအသုံးဝင်ေ �ကာင်း၊ ထို�ေ �ကာင့် လုပ်ငန်းခွင်စတင်ရမည့်အချိန်ကို �ကိုတင် ြပင်ဆင်
ထား�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနကိုလည်း �ကိုတင်သိရှိဆန်းစစ်�ိုင်၍ စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းအတွက်
များစွာ အသုံးဝင်ေ �ကာင်း ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ ြပန်လည်ေ ြပာက
� ား
ရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ြပန်မ�များကို ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ NAPA တွင်
မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖ
ြ စ်ခဲ့သူ ဦးစိန်ေမာ်ဦး၏ ေလ့လာတွက်ချက်
ခဲ့မ�များကို အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ုတွက်ချက်မ�များ
အတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ ကိရိယာများ၊ နည်းပညာများလိုအပ်ေ �ကာင်း၊ သင်တန်းများ၊ ေထာက်ပံ့ပစ�ည်
များရရှိ �ပီး၊ ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန် RIMES �ှင့် UN အဖွဲ�အစည်းတို�မှ အကူအညီများ လိုအပ်
ပါေက
� ာင်း၊ ခန်�မှန်းချက်များ ပိုမိုမှန်ကန်လာေစရန်လည်း ဆက်လက် �ကိုးစားသွားမည် ြဖစ်ေ �ကာင်း၊
ေလတိုက်��န်းမှတ်တမ်းများ မှာ Automatic Wind Sensor မရှိ၍ အနည်းငယ်ခက်ခဲပါေက
� ာင်း၊ ယခု
အခါ JICA �ှင့် RIMES တို�၏အကူအညီြဖင့် AWOS (၄၇) လုံးတပ်ဆင်လျက်ရှိပါေက
� ာင်း၊ သို�ြဖစ်၍
ေနာင်တွင် လိုအပ်သည့်မှတ်တမ်းများ ေထာက်ပံ့ေပး�ိုင်မည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေ�ွး
ခဲ့ပါသည်။
၂၄။ ထို�ေနာက် RIMES မှ ပညာရှင် Dr. Govindarajalu Srinivasan မှ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ
ေကာင်းေသာ ေဆွးေ�ွးပွဲတစ်ခု ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ေထာက်ပံ့ေပး�ိုင်
ရန် UNESCAP ြဖင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ �ကာင်း၊ Global Climate Model ကို အသုံး ြပု�ိုင်ရန်
Data မှန်ကန်မ�သည်အေရး �ကီးေက
� ာင်း၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ုမ�များအတွက် အချိန်များစွာလို
ေက
� ာင်း၊ နည်းပညာများ၊ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များ၊ အချိန်များပိုမိုလိုအပ်ပါေက
� ာင်း၊ မှတ်တမ်းအချက်
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

အလက်များ သိမ်းဆည်းရန် UNESCAP ြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတု
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ု ြခင်းအတွက် �ှစ် (၃၀)၊ �ှစ် (၅၀)၊ �ှစ် (၈၀) ကာလကွာြခားမ�ေ �ကာင့်
ရလဒ်လည်းကွာြခား�ိုင်ေ �ကာင်းတို�ကို ေဆွးေ�ွးေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
၂၅။ ဆက်လက်၍ RIMES မှ ပညာရှင် Ms. Ruby Roseမှ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�
ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေပးေသာ ရာသီအလိုက်ခန်�မှန်းချက်များကို ေစာင့် �ကည့်ရန်လိုေ �ကာင်း၊ ထို�ေနာက်
လပတ်/ဆယ်ရက်ပတ်ခန်�မှန်းချက်များကိုလည်း အမ
� ဲမ ြပတ် ေစာင့် �ကည့်ရန်လိုေ �ကာင်း၊ သဘာဝေဘးများ
အတွက် �ကိုတင်ကာကွယ်ရာတွင် ခန်�မှန်းချက်များ အေရး �ကီးသကဲ့သို� �ကိုတင်သတိေပးချက်များ ေပးပို�
�ိုင်ရန် တိုင်းေဒသက
� ီးအဆင့်၊ �မို�နယ်အဆင့် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနသည်လည်း အေရး �ကီး
ေက
� ာင်း၊ မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနသည် ခန်�မှန်းချက်များကို အချိန်�ှင့်တစ်ေ ြပးညီ
�မို�နယ်အဆင့်အထိ ေရာက်ရှိရန် အဆင့်ဆင့်ေပးပို�သွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ရရှိလာသည့် ခန်�မှန်းချက်များကို
အေခ
ြ ခံ၍ စိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ေရအရင်းအမ
ြ စ်များရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားရမည်
ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ြမန်မာ့ကမ်း�ိုးတန်းေဒသများသည် မုတ်သုံကာလတွင် မိုးေရချိန်များစွာရရှိသ ြဖင့် ထိုေရများ
ြပုန်းတီးမ�မရှိဘဲ သိုေလှာင်ထား�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်သင့်ေ �ကာင်း၊ �ှစ်စဥ်ရာသီအလိုက် အချက်အလက်
များကို အေခ
ြ ခံ၍ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ ေပ
ြ ာင်းလဲလာမ�ကို သိရှိ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ၎င်းအချက်များကို
�ကည့်ြခင်း ြဖင့် မိုးေရချိန် ေလျာ့နည်းလာသည်ကို ေတွ�ရှိရေက
� ာင်း၊ အချိန်တိုအတွင်း မိုးသည်းထန်းစွာ
ရွာသွန်းမ�များ ပိုမိုေတွ�ရှိလာရေသာ်လည်း မိုးရွာရက်များ ေလျာ့နည်းလာေက
� ာင်း၊ သို� ြဖစ်၍ ရာသီဥတု
ေပ
ြ ာင်းလဲမ�ကို ပိုမိုသိရှိ�ိုင်ရန် �ှစ်ရှည်ရာသီဥတု အေခ
ြ အေနများကို �ကည့်��ရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်းတို�ကို
ေ�ွးေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
၂၆။ ဆက်လက်၍ EECDI မှ ေဒ�ခင်ေလးေဆွမှ စိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာ က�များတွင် မိုးေလဝသ အသုံး
အ��န်းများသည် အလွန်အေရး �ကီးေက
� ာင်း၊ စိုက်ပျိုးသူေတာင်သူများ သိရှိနားလည်�ိုင်ရန် ရှင်းလင်း
ေဖာ်ြပေပးေစလိုေ �ကာင်း ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
၂၇။ ထို�ေနာက် DRR Working Group မှ ခန်�မှန်းချက်များ ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ရာသီဥတု
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ရမည် ြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းအတွက် မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�
ဦးစီးဌာနမှ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များ အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးေစလိုေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲ ြခင်းကို သိရှိ
ရန်အနည်းဆုံး �ှစ်(၃၀)မှတ်တမ်းများ ရရှိမှသာ အဆင်ေ ြပ�ိုင်ေ �ကာင်း၊ ေနာင်တွင် မှတ်တမ်းများ အခမဲ့ရရှိ
ပါက ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ုမ�များကို ပိုမိုလုပ်ေဆာင်�ိုင်မည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ေပ
ြ ာ
�ကားရာတွင် ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်မှ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များကို အခမဲ့ပံ့ပိုးေပး�ိုင်ရန် ခွင့်ြပုချက်လို
ေက
� ာင်း၊ ဌာနအေနဖ
ြ င့် သုေတသနပ
ြ ုေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကို အထူးေစျ��န်း ြဖင့် ေရာင်းချေပး
လျက်ရှိေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ��ှင့်အညီ လိုက်ေလျာညီေထွ ြပုမူြခင်းသည်လည်း အလွန်အေရး
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

�ကီးေက
� ာင်း၊ ၎င်းကို က�အသီးသီးမှလည်း ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ မိုးေလဝသ�ှင့်
ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့် �ကိုတင်သတိေပးချက်များကို အချိန်�ှင့်တစ်ေ ြပးညီ ပံ့ပိုးေပးသွား
မည်ြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းကို ြပန်လည်အသုံးချရမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့်စာတမ်း
များ အနည်းငယ်သာရှိေ �ကာင်း၊ သုေတသနပ
ြ ု�ိုင်ပါက ပိုမိုေကာင်းမွန်ေ �ကာင်း၊ မှတ်တမ်းအသုံး ြပုသူများ
လွယ်ကူလျင် ြမန်စွာ မှတ်တမ်းများရရှိ�ိုင်ေရးအတွက် World Bank �ှင့် ေဆွးေ�ွး၍ ဆက်လက် �ကိုးစား
သွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ြပန်လည် ေဖ
ြ �ကားခဲ့ပါသည်။
၂၈။ စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ��န် �ကားေရးမ�း ဦးထင်ေအာင်ရှိန်မှ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲ ြခင်း�ှင့်
ပတ်သက်၍ သင်တန်းများ (သို�မဟုတ်) မုတ်သုံ၊ လိုက်ေလျာညီေထွ ြပုမူြခင်း၊ ေလ�ာ့ချခ
ြ င်း စသည့်
သင်တန်းများ ပို�ချေပးေစလိုေ �ကာင်း ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ပါသည်။
၂၉။ ထို�ေနာက်တွင် မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသဌာနခွဲမှ
တိုင်းထွာေရး- ၃ ေဒ�ေရ�ရည်�ွယ်မှ “Forecast Application for Risk Management System
(FARM) School: Experiences in Nyaung Oo and Monywa” ေခါင်းစဥ်ြဖင့် တင်ြပခဲ့ရာ Project
Background အေနဖ
ြ င့် ဤ FARM School သင်တန်းသည် STRENGTHENING OF MYANMAR’S
MULTI-HAZARD EARLY WARNING SYSTEM Project �ကီး ၏ Project ခွဲေလးတစ်ခုြဖစ်ေ �ကာင်း၊
Project ကာလမှာ ၂၀၁၃ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ �ို၀င်ဘာလ အထိြဖစ်�ပီး ယခုအခါ ထပ်မံတိုးချဲ�
ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ Focal Point အေနဖ
ြ င့် DMH �ှင့် DOA တို�မှေဆာင်ရွက်�ပီး၊
Facilitator အေနဖ
ြ င့် RIMES မှတာ၀န်ယူေဆာင်ရွက်ကာ၊ Supporter အေနဖ
ြ င့် UNESCAP မှ
ေထာက်ပံ့ေပးခ
ြ င်း ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ Pilot Areas (၂)ခုအေနဖ
ြ င့် မ��ေလးတိုင်းေဒသ �ကီး၊ ေညာင်ဦးမ
� ို�နယ်၊
ေတာင်ဇင်းေကျးရွာ�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး(အထက်ပိုင်း)၊ မုံရွာ �မို�နယ်၊ လယ်ဇင်ေကျးရွာတို�ကို
ေရွးချယ်ထားေက
� ာင်း တင်ြပခဲ့ပါသည်။ ရာသီဥတု�ှင့်ဆက်စပ်သည့် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်များ
ြဖစ်သည့် မိုးေခါင်ြခင်း၊ ေရက
� ီး ြခင်း၊ ပိုးမ�ားေရာဂါ ကျေရာက်မ�များလာခ
ြ င်း၊ စိုက်ပျိုးေရလိုအပ်ချက်များ
ြမင့်မားလာခ
ြ င်း၊ စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်လာခ
ြ င်း စသည်တို�ေ �ကာင့် မိုးေလ
၀သက
� ိုတင်ခန်�မှန်းချက်များကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချ�ိုင်ရန် အေရးက
� ီးေက
� ာင်း၊ ထို�ေက
� ာင့် မိုးေလ၀သ�ှင့်
ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ မိုးေလ၀သ�ှင့်ရာသီဥတု ခန်�မှန်ချက်များ၊ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလ၀သ ခန်�မှန်း
ချက်များကို ထုတ်ြပန်ေပးလ�က်ရှိေ �ကာင်း ေပ
ြ ာ �ကားခဲ့ပါသည်။ ဤသင်တန်းေကျာင်းသည် လယ်သမား
များအား သင်တန်းဆရာများ၊ သုေတသနပ
ြ ုသူများ၊ စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်သူများ ြဖစ်လာေစ၍ ရာသီဥတု
သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးချကာ ၎င်းတို�၏လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစပ
� ီး
သဘာ၀အရင်းအမ
ြ စ်များအား ထိေရာက်စွာအသုံးချ�ိုင်ေစရန်�ှင့် စီးပွားေရးအကျိုးအမ
ြ တ်များ အမ
ြ င့်မား
ဆုံးရရှိေစရန် ရည်ရွယ်ေ �ကာင်း၊ ဤသင်တန်းသည် လက်ေတွ�ကို အထူး ြပုေသာ၊ လက်ေတွ�ကွင်းဆင်း
ေလ့လာမ�များပါ၀င်ေသာ ေလ့လာမ�သင် �ကားေရးကို အေခ
ြ ခံသည့် သင်တန်း ြဖစ်ေ �ကာင်းကိုလည်း တင်ြပ
ခဲ့ပါသည်။ ဤသင်တန်းေကျာင်းကို ၂၀၁၃ခု�ှစ်၊ �ို၀င်ဘာလတွင် သင်�ိုး��န်းတမ်းေရးဆွဲေရး အလုပ်�ုံ
ေဆွးေ�ွးပွဲမှ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့�ပီး သင်�ိုး��န်းတမ်း (၁၄)ခုပါ၀င်ေ �ကာင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်
ကန်�သတ်
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သင်တန်းဆရာများအဖ
ြ စ် သင်တန်းေပးခ
ြ င်းကို ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်ေန�မှ (၂၆)ရက်
ေန�ထိ ေနပ
ြ ည်ေတာ် “ြမတ်နန်းယုံ” ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့�ပီး၊ ေဒသဆိုင်ရာအဆင့် သင်တန်းေပးခ
ြ င်းကို
၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်ေန�မှ (၁၇)ရက်ေန�အထိ ေညာင်ဦးမ
� ို�၌လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၄
ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၀)ရက်ေန�မှ (၂၄)ရက်ေန�အထိ မုံရွာ�မို�၌လည်းေကာင်း ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့
ေက
� ာင်း၊ ယခုအခါ Pilot Area (၂)ခုြဖစ်ေသာ ေညာင်ဦးမ
� ို�၊ ေတာင်ဇင်းေကျးရွာရှိ လယ်သမားများထံသို�
၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မတ်လ(၁၇)ရက်ေန�မှစတင်၍လည်းေကာင်း၊ မုံရွာ�မို�နယ်၊ လယ်ဇင်ေကျးရွာများရှိ လယ်သမား
များထံသို� ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မတ်လ (၁၉)ရက်ေန�မှစတင်၍လည်းေကာင်း တစ်ပတ်လ�င် (၁)ရက်၊ (၁)ရက်လ�င်
(၃)နာရီခန်� ြဖင့် (၁၂)ပတ် �ကာ သင်တန်းပို�ချေပးေနပ
� ီြဖစ်ေ �ကာင်း တင် ြပခဲ့ပါသည်။ ရရှိလာေသာအကျိုး
ေကျးဇူးများအေနဖ
ြ င့် လယ်သမားများသည် မိမိတို�၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရာသီဥတု�ှင့်ပတ်သက်ေသာ
အသိပညာဗဟုသုတများ ရရှိလာေစခ
ြ င်း၊ အစွန်းေရာက် ရာသီဥတုြဖစ်စဥ်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုးကျိုး
များကိုေလျှာ့ချလာ�ိုင်ေစမည့် အခွင့်အလမ်းများရရှိလာခ
ြ င်း၊ မိုးေလ၀သ�ှင့် ရာသီဥတုသတင်းအချက်
အလက်များ၊ ခန်�မှန်းချက်များ၊ ကိရိယာများ၊ မိုးေလ၀သ အသုံးအ��န်းများ�ှင့် ရင်း�ှီက�မ်း၀င်လာေစခ
ြ င်း၊
၎င်းတို�ကိုယ်တိုင် �ိုးရှင်းေသာ ကိရိယာများ တီထွင်သုံးစွဲတတ်ေစခ
ြ င်း�ှင့် စံကိရိယာများ�ှင့် စံကိုက်ည�ိ
တတ်လာေစခ
ြ င်း၊ ေရာဂါ�ှင့်ပိုးမ�ား များပ
ြ ားလာမ�ကို အားေပးေသာ ရာသီဥတုအေခ
ြ အေနကို ခွဲြခမ်းစိတ်
ြဖာတတ်ေစခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ �ကီးတွင်းရှိေရပမာဏ�ှင့် အပင် �ကီးထွားဖွံ� �ဖိုးမ�တို�၏ ဆက်စပ်ပုံကို ေလ့လာ�ိုင် ြခင်း၊
မိုးေရကိုအဓိကထား သုံးစွဲ�ပီး ေရသွင်းစိုက်ပျိုးမ� အနည်းဆုံး ြဖစ်မည့်သီး�ှံကို ေရွးချယ်တတ်ေစခ
ြ င်း
စသည့်အကျိုးေကျးဇူးများလည်း ရရှိေ �ကာင်းတင် ြပခဲ့ပါသည်။ အ�ှစ်ချုပ်အားဖ
ြ င့် ဤ FARM School
သင်တန်းေကျာင်းသည် ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးကျင်းပေသာ မိုးေလဝသ�ှင့် ရာသီဥတုခန်�မှန်းချက်
များကို ေလ့လာအသုံးချသည့် သင်တန်းေကျာင်း ြဖစ်ပါသည်။ လယ်သမားများသည် မိုးေလ၀သ�ှင့် ဇလ
ေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေသာ ခန်�မှန်းချက်များ၊ သတိေပးချက်များ�ှင့် ပတ်သက်၍ အသိ
ပညာဗဟုသုတ များစွာရရှိ�ပီး ၎င်းတို�ေဒသတွင် ရင်ဆိုင်ရမည့် အစွန်းေရာက်ရာသီဥတုြဖစ်စဥ်များ�ှင့်
မိုးေလ၀သ သတင်းအချက်အလက်များ၏ အေရးပါပုံကို သိရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို�အြပင် လယ်သမား
များသည် ရာသီဥတုအချက်အလက်များအေပ�အေခ
ြ ခံ၍ ေမ
ြ �ကီးတွင်းရှိေရပမာဏကို ေကာင်းစွာ တွက်
ထုတ်တတ်�ပီး အသုံးချတတ်ေစမည် ြဖစ်ေ �ကာင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ေနာက်ဆုံးအေနဖ
ြ င့် လယ်သမားများ
ထံမှ တုံ ့ြပန်ချက်၊ ေဆွးေ�ွးချက်များကိုလည်း ေအာက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။
- လယ်သမားများသည် ၎င်းတို�ေဒသတွင် ယခင်�ှစ်က မိုးနည်း၍ သီး�ှံများပျက်စီးကာ အထွက်��န်း
ေလျာ့ခဲ့၍ ယခု�ှစ် ေမလ ပထမပတ်တွင် မိုးရွာမရွာသိလိုေ �ကာင်း၊
- ၎င်းတို�၏လယ်ယာများတွင် မိုးေလ၀သတိုင်းကိရိယာများ ထားရှိလိုေ �ကာင်း၊ ရာသီဥတု အချက်
အလက်များကို ၎င်းတို�ကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်လိုေ �ကာင်း၊
- ေလနီ �ကမ်းများတိုက်ခတ် ြခင်း�ှင့် မိုးရွာသွန်းမ�များ၏ ဆက်စပ်မ�ကို သိလိုပါေက
� ာင်း�ှင့် မည်သည့်
သီး�ှံများကို မည်သည့်ပုံစံများဖ
ြ င့် စိုက်ပျိုးလ�င် ၎င်းတို�ေဒသ�ှင့် အသင့်ေတာ်ဆုံး ြဖစ်မည်ကို
သိရှိလိုေ �ကာင်း၊
ကန်�သတ်
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- အထွက်��န်းေကာင်းသည့် မျိုးေကာင်းမျိုးသန်�များကို လိုချင်ေ �ကာင်း�ှင့် မည်သည့်အဖွဲ�အစည်း၊
မည်သည့်ဌာနမှ ထုတ်ေပး�ိုင်မည်ြဖစ်ေ �ကာင်းေမးြမန်း ြခင်း၊
- �ှစ်ရှည်ပင်များဖ
ြ စ်သည့် သနပ်ခါးပင်စိုက်ပျိုးလိုေ �ကာင်း�ှင့် ၎င်းတို�ေဒသတွင် စိုက်ပျိုးရန်
သင့်ေတာ်မေတာ် ေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊
- ၎င်းတို�၏ေဒသများတွင် မုတ်သုံအ၀င်�ှင့် အထွက်များတွင်သာ မိုးရွာ�ပီး မိုးေကာင်းသည်မှာ
အဘယ်ေ �ကာင့်နည်းဟု ေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊
- ထိုေဒသများမှ လယ်သမားများသည် မိုးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်
ေသာခန်�မှန်းချက်များ၊ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလ၀သ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်များ၊ Farmer Channel မှ
ထုတ်လ�င့်ေသာ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလ၀သသတင်းများကို မရရှိေ �ကာင်း၊
- ဤသင်တန်းမကျင်းပမီက မိုးေလ၀သ�ှင့် ရာသီဥတု၏ သေဘာတရားများကို ေကာင်းစွာ နားမ
လည်ေ �ကာင်း၊
- ၎င်းတို�သည် မိ�ိုးဖလာမိုးေလဝသခန်�မှန်းနည်းများဖ
ြ င့်သာ ရင်း�ှီးက�မ်း၀င်ေ �ကာင်း၊ ထို�ေ �ကာင့်
ေခတ်မီေသာ မိုးေလ၀သခန်�မှန်းနည်းများကို သိလိုပါေက
� ာင်း၊
- မိုးရွာသွန်းမည့်အချိန်၊ ြပင်းအား�ှင့် ပျံ�ပျံ��ှံ��ှံ�ရွာသွန်း ြခင်းတို�၏ ေကာင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို သိလို
ေက
� ာင်း၊
- ဤ FARM School သင်တန်းေကျာင်းဖွင့်လှစ်ြခင်း ြဖင့် မိုးေလ၀သခန်�မှန်းေရးမှူးများ�ှင့်
ယခုကဲ့သို� ရင်းရင်း�ှီး�ှီး ေတွ�ဆုံေဆွးေ�ွးရသည်ကို ေကျနပ်အားရပ
� ီး ေကျးဇူးတင်ရှိပါေက
� ာင်း�ှင့်
�ကိုဆိုပါေက
� ာင်း ြဖင့် ေဆွးေ�ွးသွားခဲ့ပါသည်။
၃၀။ ထို�ေနာက် RIMES မှ ပညာရှင် Dr. Govindarajalu Srinivasan မှ Specialized Expert
System for Agro-Meteorological Early Warning (SESAME) အေက
� ာင်း ေဆွးေ�ွးေပ
ြ ာက
� ားခဲ့ရာ
ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ��ှင့်ပတ်သက်�ပီး ရာသီအလိုက်၊ �ှစ်အလိုက်၊ ဆယ်စု�ှစ်အလိုက်စသည်ြဖင့် ေြပာင်းလဲ
မ�များအေက
� ာင်း၊ မိုးရွာသွန်းမ�အေြခအေနေပ�မူတည်၍ သီး�ှံများစိုက်ပျိုး�ိုင်မ�အေခ
ြ အေနများ၊ စိုက်ပျိုး
�ိုင်သည့်အ �ကိမ်အေရအတွက်များအေက
� ာင်း၊ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန�ှင့် စိုက်ပျိုး
ေရးဦးစီးဌာနတို� ပူးေပါင်းလျက် ြမန်မာ�ိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမိုးနည်းေဒသတွင် �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မှ �မို�နယ်
အဆင့်အထိ ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိ
ေက
� ာင်း၊ Risk Management practice �ှင့် ပတ်သက် �ပီး အချိန်မီ လိုအပ်ချက်များပ
ြ င်ဆင်�ိုင်ေရး၊
မိုးေရလုံေလာက်မ� ရရှိ�ိုင်ရန်အတွက် အက
� ိမ်ဖန်များစွာ ထွန်ယက််ေပးေရး၊ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးပ
� ီးချိန် မိုးလွန်
ကာလတွင် ကျန်ရှိေနသည့် ေရခိုးေရေငွ��ှင့် ထွန်ယက်မ� ြပုလုပ်ရန်မလုံေလာက်ြခင်း၊ Agro-Advisory
System �ှင့်ပတ်သက်သည့်အေက
� ာင်း�ှင့် ၎င်းစနစ်တွင် ရရှိ�ိုင်ေသာ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်း
ေဆွးေ�ွးသွားပါသည်။
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၃၁။ ထို�ေနာက်
ေန�လည်ပိုင်းအစီအစဥ်အေနဖ
ြ င့်
မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊
ေမ
ြ ငလျင်ဌာနခွဲမှ ဒုတိယဦးစီးမ� ဦးဖ
� ိုးေမာင်ေမာင်မှ “Customized ShakeCast for Myanmar:
Dissemination System” �ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပရာတွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ မိုးေလဝသ�ှင့်
ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ ေြမငလျင်ဌာနခွဲတွင် စမ်းသပ်အသုံး ြပုေနေသာ Shakecast System
သည် ေြမငလျင်လ�ပ်ရှားြပီးသည်�ှင့် တပ
� ိုင်နက် ေြမငလျင်သတင်းအချက်အလက်�ှင့် အခ
ြ ားထည့်သွင်း
ထားေသာ (လူဦးေရ၊ အေဆာက်အဦ)အစရှိသည်တို�ေပ� မူတည်၍ Internet မှတဆင့် သတ်မှတ်
ထားသည့် User များထံသို� Email မှ ချက်ချင်းေပးပို��ိုင်သည့် စနစ်ြဖစ်သည်။ မိုးေလဝသ�ှင့်
ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ စမ်းသပ်အသုံး ြပုေနသည့် ထို Shakecast စနစ်ကို (၂၀၁၃)ခု�ှစ်တွင်
စတင်ခဲ့ �ပီး၊ (၂၀၁၄)ခု�ှစ်များတွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံရှိ�မို�က
� ီး (၄၇)�မို�၏ အက
� မ်းဖျဥ်း လူဦးေရစာရင်း၊
UNHabitat မှ ေကာက်ခံထားေသာ ပဲခူး �မို�၊ ေတာင်ငူ�မို�၊ စစ်ကိုင်း �မို�များ၏ အေဆာက်အဦ (၃၃၆၃)
လုံး၏ တည်ေနရာစာရင်းများ အစရှိသည်တို� ထည့်သွင်းထားရှိခဲ့သည်။ အေမရိကန်�ိုင်ငံ၊ USGS မှ
အသုံး ြပုေနသည့် ShakeMap ေပ�မူတည််၍ အသုံး ြပုေနေသာ အဆိုပါ Shakecast ကို ြမန်မာ �ိုင်ငံ၏
ေြမငလျင်သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ် ေလျာ့ပါးေရးအတွက် GAD, RRD, Myanmar RedCross �ှင့်
အခ
ြ ားေသာသဘာ၀ေဘး ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေနေသာ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍
ကျယ်ကျယ် ြပန်�ြပန်� အသုံး ြပုရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထို Shakecast စနစ်ကို ေြမငလျင် ဌာနခွဲမှ
ဆက်လက် တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်သွားမည် ြဖစ်ေ �ကာင်း တင်ြပေဆွးေ�ွးခဲ့ပါ သည်။
၃၂။ ထို�ေနာက် ေမ
ြ ငလျင်ဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ�ပပထွန်းမှ “Enhancing Coastal Hazard Early
Warning and Response; Tools and Institutional Strengthening, “Experiences and
Lessons Learnt from Aung Hlaing” ေခါင်းစ�်ြဖင့် ရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့ပါသည်။ ထိုသို�တင်ြပေဆွးေ�ွး
ရာတွင် ယခုစီမံကိန်းကို ၂၀၁၂-၂၀၁၄ခု�ှစ် အတွင်းတွင် DMH, GAD, RRD, Myanmar National
Hydrographic Center, Myanmar Survey Department တို�ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြခင်း
ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ထိုသို� ေဆာင်ရွက်ြခင်းအားဖ
ြ င့် Tsunami Risk Assessment �ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်
�ိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ အခ
ြ ား Technical Agency များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ရရှိလာေသာ
ေဘးအ��ရာယ်ေပ�မူတည်၍ ဆူနာမီသတင်း ြဖန်�ြဖူးေပးခ
ြ င်း ၊ေဘးလွတ်ရာသို�သွားခ
ြ င်း စသည့်တို�ကို
လည်းေကာင်း၊ ယခုစီမံကိန်းတွင် INSPIRE ESCAPE Software ကို အသုံး ြပု၍ ေအာင်လိ�င်ေကျးရွာ
အတွက် Tsunami Inundation Map, Tsunami Loss Estimation and Risk Profile Evacuation
Zoning Map, Time Requires for Evacuation Shelter Capacity Assessment စသည့်ေ ြမပုံ
များရရှိလာေက
� ာင်း ၊ ထိုကဲ့သို� ရရှိလာေသာ ေမ
ြ ပုံများကို အသုံး ြပု၍ ေအာင်လိ�င်ေကျးရွာ တွင် ၂၀၁၄
ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်ေန�တွင် Community Drill ြပုလုပ်ခဲ့ပါေက
� ာင်း ၊ Drill ြပုလုပ်ခဲ့ြခင်းေ �ကာင့်
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ရရှိလာေသာ အေတွ�အ �ကုံ၊ ပညာရပ်များကို နမူနာယူ၍ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ြဖစ်ေပ�လာပါက
မည်ကဲ့သို� ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ရမည် စသည့်အချက်များကိုလည်းေကာင်း တင်ြပေဆွးေ�ွးခဲ့ပါသည်။
၃၃။ ထို�ေနာက် ေမ
ြ ငလျင်ဌာနခွဲမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးဖ
� ိုးေမာင်ေမာင်မှ National Earthquake Data
Center (NEDC), Earthquake News and Tsunami Warning SOP Drill �ှင့် ပတ်သက်၍
ရှင်းလင်းတင် ြပရာတွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ေြမငလျင်ဌာနခွဲရှိ အမျိုးသားေြမငလျင်သတင်းအချက်ဗဟိုဌာန�ှင့်
ဆူနာမီသတိေပးချက် ထုတ်ြပန်ေရးဗဟိုဌာနတို�မှ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် ေြမငလျင်သတင်း�ှင့် ဆူနာမီ
သတိေပးချက်အတွက် စံထားလိုက်နာရမည့် ပုံစံအဆင့်ဆင့် (Standard Operating ProcedureSOP) ကို ထိုင်း�ိုင်ငံအေြခစိုက်၊ RIMES �ှင့် ပူးေပါင်း၍ မိမိတို�၏ SOP တွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိ/မရှိကို
ဌာနတွင်း စမ်းသပ်ထုတ်ြပန် ေလ့ကျင့်ခဲ့ �ကေက
� ာင်း၊ ထိုသို�ေလ့ကျင့်ရာတွင် ေြမငလျင်သတင်း
(Earthquake News)အတွက် ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်ေန� ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ သပိတ်ကျင်း
ေြမငလျင်�ှင့် ၂၀၁၀ ခု�ှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂)ရက်ေန� ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ နီကိုဘာက�န်းအနီး ေြမငလျင်တို�ကို
Tsunami Warning အတွက် ေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ခဲ့ �ကေက
� ာင်း၊ ေြမငလျင်ဌာနခွဲ၏ တိုးတက်မ�အေနဖ
ြ င့်
ယခင်က အသုံး ြပုေနေသာ စက� ူေပ�တွင် အေြခခံတွက်ချက်သည့် Analog စနစ်မှ ကွန်ပျူတာေပ�
အေြခခံ၍ တွက်ချက်ေသာ Digitize စနစ်များ အသုံး ြပုလာ�ိုင်သည့်အတွက် ေြမငလျင်သတင်း
ထုတ်ြပန်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူ လ�င်ြမန်လာေစေ �ကာင်း၊ လာမည့်�ှစ်အတွင်း အေမရိကန်အေြခစိုက် USGS
�ှင့် ေြမငလျင်တိုင်းစခန်းအသစ် (၅)စခန်း၊ ထိုင်း�ိုင်ငံအေြခစိုက် RIMES�ှင့် ေြမငလျင်တိုင်းစခန်းအသစ်
(၈)စခန်း ထပ်မံတိုးချဲ� တပ်ဆင်သွားမည်ြဖစ်�ပီး၊ လက်ရှိအသုံး ြပုေနေသာ ေြမငလျင်တိုင်းစက်များ�ှင့်
ပူးေပါင်း�ိုင်ရန် Integrate ြပုလုပ်သွားမည် ြဖစ်ပါေက
� ာင်း၊ �ိုင်ငံတကာနည်းတူ ေြမငလျင်သတင်း
အချက်အလက်များကို အင်တာနက်မှ အချိန်�ှင့်တစ်ေြပးညီ �ကည့်����ိုင်ေအာင်လည်း တိုးတက်
လုပ်ေဆာင်လ�က်ရှိေ �ကာင်း၊ မိုးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ လက်ေအာက်ရှိ ေြမငလျင်
ဌာနခွဲအေနဖ
ြ င့် ေခတ်မီနည်းစနစ်များ အသုံး ြပု၍ ေြမငလျင်သတင်း�ှင့် ဆူနာမီသတိေပးချက်များကို ပိုမို
တိကျမှန်ကန် ြမန်ဆန်တိုးတတ်ေအာင် ြပုလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း ေြပာက
� ားသွားပါသည်။
၃၄။ ထို�ေနာက် RIMES မှ Ms. Ruby Roseမှ ေမလ(၅)ရက်ေန��ှင့် (၆)ရက်ေန�တို�တွင် ြပုလုပ်ခဲ့သည့်
(၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲမှ ရရှိခဲ့သည့် အက
� ံြပုေဆွးေ�ွးချက်များကို ြပန်လည်တင်ြပ
ရာတွင် သုေတသနလုပ်ငန်းများ၊ အေထာက်အကူ ြပုလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းများတို�တွင်
မိုးေလဝသမှတ်တမ်းအချက်အလက်များကို တက� သိုလ်များအပါအဝင် သက်ဆိုင်ဌာနများ အချင်းချင်း
ခွဲေဝအသုံး ြပု�ိုင်ေရး၊ ပင်လယ်ေရမျက်�ှာ ြပင်တိုင်းတာေရးစခန်းများကို ပိုမိုးတိုးချဲ��ိုင်ေရး၊ စိုက်ပျိုးေရး
ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ် ြပန်ေသာ ခန်�မှန်းချက်
များ�ှင့် သတိေပးချက်များ၏ အသုံး ြပုပုံ၊ ထုတ် ြပန်ချက်အချိန်ကာလများကို �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မှ �မို�နယ်
အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်သင်တန်းများပို�ချေပး�ိုင်ေရး၊ မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ� ဦးစီးဌာနမှ
တစ်�ိုင်ငံလုံး၏ ရွာသွန်းေသာမိုးရွာရက်�ှင့် ရာသီဥတုအေခ
ြ အေနများကို တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ
အလိုက် ဂရပ်ပုံများဖ
ြ င့် ေဖာ်ြပေပး�ိုင်ေရး၊ Climate Change Projection �ှင့် ပတ်သက်သည့်
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

မှတ်တမ်းအချက်အလက်များ၊ အသုံးချ�ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမ�င့်တင်မ�များ၊
လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်�ှင့် အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါေက
� ာင်း၊ လယ်သမားများ
အတွက် ေလ့ကျင့်မ�များ၊ သိြမင်နာလည်မ�များ ြဖည့်ဆည်းေပးေရး၊ မိုး �ကိုးပစ်ြခင်း�ှင့် မုန်တိုင်းသတိေပး
ချက်များကို ထုတ်ြပန်ချက်များအား အရည်အေသွး ပိုမိုြမင့်တင်�ိုင်ေရး၊ ေဒသခံအာဏာပိုင်များအပါအဝင်
အဆင့်ဆင့်အား သတင်းအချက်အလက်များကို ြဖန်�ေဝေပးရာတွင် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ေရး
ကိရိယာများ အသုံး ြပု�ိုင်ေရး၊ မုတ်သုံဖိုရမ်အား �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်�ှင့် မလုံေလာက်ေသာေက
� ာင့် တိုင်း
ေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်မှသည် �မို�နယ်အဆင့်ဆင့်အထိ ကျင်းပသွား�ိုင်ရန်လိုအပ်ပါေက
� ာင်း၊ အေနာက်
ေတာင်မုတ်သုံရာသီတွင် မိုးေရလုံေလာက်စွာ ရရှိေရးအတွက် မိုးေရသိုေလှာင်သည့်စနစ်ကို ေနရာေဒသ
အသီးသီးတွင် တည်ေထာင်�ိုင်ေရး၊ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံ ဆုတ်ခွာသည့်ရက်အား ေဖာ်ြပေပး�ိုင်ေရး၊
တိုင်းေဒသ �ကီး/ြပည်နယ်များအလိုက် အမ
ြ င့်ဆုံး အပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်များကို (၃)လမှ (၄)လ
အထိေဖာ်ြပေပး�ိုင်ေရး၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ အဓိက ြမစ် �ကီးများတွင် ြမစ်ေရအမှတ်တိုင်းသည့် စခန်းများအား
ယခုလက်ရှိ စခန်းများထက်ပိုမို၍ တိုးချဲ��ိုင်ေရး၊ ေရအသုံးချ�ိုင်ေရးအတွက် ေတာင်သူလယ်သမား�ှင့်
စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာန �ကား စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်�ိုင်ေရး၊ ေရအသုံးချ�ိုင်ေရးအတွက် ဆည်ေ ြမာင်း
ဦးစီးဌာနမှ ြမစ်ေရတိုင်းတာေရး ေမာ်ဒယ်�ှင့် ြမစ်ေရခန်�မှန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်ေရး၊ စိုက်ပျိုး
ေရးအက
� ံေပး စနစ်အားဖွံ� �ဖိုးေရး�ှင့် SMS စနစ်ြဖင့်လည်း ေပးပို�ေစလိုေ �ကာင်း၊ ေတာင်သူလယ်သမား
များနားလည်ေစ�ိုင်ေသာ စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသ ခန်�မှန်းချက်များကို မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�
ဦးစီးဌာန Website �ှင့် အခ
ြ ားေသာနည်းစနစ်များဖ
ြ င့် ြဖန်� ြဖူးေပး�ိုင်ေရးအပ
ြ င် စိုက်ပျိုးေရးမိုးေလဝသ
ြပက�ဒိန်ကိုလည်း ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ပံ့ပိုးေပး�ိုင်ေရး၊ ေမ
ြ ငလျင်�ှင့် ဆူနာမီဆိုင်ရာသတိ
ေပးစနစ်များ ပိုမိုြမ�င့်တင်�ိုင်ေရးစသည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ အက
� ံ ြပုေဆွးေ�ွးမ�များကို အကျဥ်း
ချုပ်၍ ြပန်လည်တင်ြပခဲ့ပါသည်။
၃၅။ ဆက်လက်၍ ေဆွးေ�ွးပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ မိုးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒ
ည�န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ည�န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ် ေဒါက်တာဟာရင်�ိုင်တီယမ်းမှ အမှာစကားေပ
ြ ာက
� ားရာတွင်
မုတ်သုံဖိုရမ်ေဆွးေ�ွးပွဲကို ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ (၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက်ရှိ�ပီြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ယခုေဆွးေ�ွးပွဲမှ ရရှိ
ခဲ့သည့် အက
� ံ ြပ�ချက်၊ ေဆွးေ�ွးချက်များသည် အလွန်အသုံးဝင်ေ �ကာင်း၊ ယခုအခါ မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလ
ေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန�ှင့် စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနတို�ပူးေပါင်း၍ ေညာင်ဦး �မို��ှင့် မုံရွာ�မို�တို�တွင် FARM
School သင်တန်းများပ
ြ ုလုပ်၍ ေတာင်သူလယ်သမားများ�ှင့် ထိေတွ��ိုင်သည့် အခွင့်အေရးများလည်း
ရရှိခဲ့ �ပီး ြဖစ်ေ �ကာင်း�ှင့် ပညာေပးလုပ်ငန်းများလည်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ယခု
ကဲ့သို�ြပ�လုပ်�ိုင်သည်မှာလည်း မုတ်သုံဖိုရမ်၏ ေအာင်ြမင်မ�ပင်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ ယခုမုတ်သုံဖိုရမ်တွင်
သက်ဆိုင်ရာဌာန ကိုယ်စားလှယ်များမှ အက
� ံြပ�ေဆွးေ�ွးချက်များကို အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ေအာင် လုပ်ေဆာင်
ေပးမည်ြဖစ်ေ �ကာင်း၊ တက်ေရာက်လာေသာ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား အထူးပင်
ေကျးဇူးတင်ရှိပါေက
� ာင်း၊ ယခု မုတ်သုံဖိုရမ်ကို ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပ�ိုင်ေရးအတွက် ထိေရာက်ေသာ စီမံ
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

ေဆာင်ရွက်မ�များေပးခဲ့သည့် RIMES အားလည်း အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှိပါေက
� ာင်း ေပ
ြ ာက
� ားပ
� ီး ေဆွးေ�ွးပွဲ
ေအာင်ြမင်စွာ �ပီးေမ
ြ ာက်ခဲ့ပါသည်။
ရရှိေသာအကျိုးေကျးဇူးများ
၃၆။ (၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲကျင်းပခဲ့ြခင်းေက
� ာင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း
များမှာ သဘာဝေဘး �ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေတွ� �ကုံရေသာ အခက်အခဲ
များကို သိရှိခွင့်ရရှိ �ပီး၊ ေရှ�လုပ်ငန်းစဥ်များအတွက် များစွာအေထာက်အကူြပုခ
ြ င်း၊ အသုံး ြပုသူများ၏
လိုအပ်ချက်များကို သိရှိ�ိုင်ြခင်း၊ ရာသီဥတု�ှင့်ဆက်�ွယ်သည့် စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွး ြမူေရး၊ ကျန်းမာေရး
စသည့် လူမ�စီးပွားေရးစနစ်အေပ� မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒဖ
ြ စ်စဥ်များေက
� ာင့် သက်ေရာက်�ိုင်သည့်
ဆိုးကျိုးများေလ�ာ့ချ�ိုင်ေရးကို ဌာနဆိုင်ရာများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆွးေ�ွးည�ိ��ိင်းခွင့်ရရှိြခင်းစသည့် အကျိုး
ေကျးဇူးများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
နိဂုံး
၃၇။ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ေမလ(၅)ရက်ေန�မှ (၆)ရက်ေန�အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် “ (၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် အမျိုးသား
အဆင့် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲ”ကို ကျင်းပ�ိုင်ခဲ့ြခင်းေက
� ာင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ပါက
ေဘးအ��ရာယ်ေလျာ့ပါးေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ အဖွဲ�အစည်းအသီးသီးမှ မိမိတို�က�အလိုက်
လစ်ဟာမ�မရှိေစရန်�ှင့် စနစ်တကျစီမံေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းေကာင်းများအား ပိုမို၍
�ှီးေ�ှာဖလှယ်ခွင့်ရရှိြခင်း၊ မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်သည့် ခန်�မှန်းချက်၊
သတိေပးချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ�ှင့် ြပည်သူလူထု အေလးထားဂ�ုြပု လိုက်နာေဆာင်ရွက်
ြခင်းသည် ေဘးအ��ရာယ်ေလျာ့ပါးေရးအတွက် အေရး �ကီးေသာအခန်းက�မှ ပါဝင်ေ �ကာင်း�ှင့်
ြပည်သူလူထု အသိပညာတိုးပွားေရး နည်းလမ်းေကာင်းများကို �ှီးေ�ှာဖလှယ်ခွင့်ရရှိြခင်း၊ တက်ေရာက်
လာေသာ ကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာဗဟုသုတ၊
စီမံခန်�ခွဲမ�များကို ြပည့်ြပည့်စုံစုံ သိရှိနားလည်�ိုင် ြခင်း စသည့်အကျိုးေကျးဇူးများစွာရရှိသည့် ေဆွးေ�ွးပွဲ
ြဖစ်ပါေက
� ာင်း အစီရင်ခံ တင်ြပအပ်ပါသည်။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်
ကန်�သတ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၅ခု�ှစ် ေမလ(၅)ရက်မှ(၆)ရက်ေန�အထိ ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ Royal Ace Hotel တွင်
ကျင်းပပ
ြ �လုပ်သည့် (၁၄) �ကိမ်ေြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်
မိုးေလ၀သ�ှင့်ဇလေဗဒည�န်က
� ားမ�ဦးစီးဌာန၊ ည�န်က
� ားေရးမှ�းချ�ပ်၊
ေဒါက်တာဟာရင်�ိုင်တီယမ်း ေပ
ြ ာက
� ားသည့် အဖွင့်မိန်�ခွန်း
၅-၅-၂၀၁၅ ၊ Royal ACE Hotel၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ဒီကေန� ကျင်းပတဲ့ မုတ်သုံဖိုရမ် အခမ်းအနားကို �ကေရာက်လာတဲ့ RIMES မှ
ပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ နဲ� ဖိတ်က
� ားထားတဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များ
အားလုံး မဂလာပါလိ
�
ု� ဦးစွာပထမ ��တ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
ယေန�ကျင်းပတဲ့ မုတ်သုံဖိုရမ်ကို ၂၀၀၇ ခု�ှစ်ကစလို� တစ်�ှစ်ကို (၂) �ကိမ်
ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ ဒီကေန� (၁၄) �ကိမ် ေမ
ြ ာက်ရှိခဲ့�ပီြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန� ကျင်းပမယ့်
မုတ်သုံဖိုရမ်မှာ မိုးေလ၀သနဲ�ဇလေဗဒဆိုင်ရာ ခန်�မှန်းသုံးသပ်ချက်ေတွ၊ သဘာ၀ေဘး
ေလျာပ့ ါးေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များနဲ� ေတာင်သူအကျိ�းပ
ြ � ခန်�မှန်းချက် လုပ်ငန်းေတွမှာ RIMES
အဖွဲ�၊ စိုက်ပျိ�းေရးဌာနနဲ� မိုးဇလဌာနတို� ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� လုပ်ငန်းေတွ ကိုလည်း
တင်ြပေဆွးေ�ွး �ကမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေအာင်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဦးေဆာင်မ�ေပးတဲ့ Regional Integrated Multi-hazard Early
Warning System (RIMES) အဖွဲ�ရဲ့ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေပးမ�ကို အထူးေကျးဇူးတင်ပါေက
� ာင်း
�ှင့် ရန်ပုံေငွအေထာက်အပံ့ေပးတဲ့ UNESCAP ကိုလည်း လိ�က်လှဲစွာ ေကျးဇူးတင်ပါေက
� ာင်း
ေဖာ်ြပအပ်ပါတယ်။
မိုးဇလဌာနအေနနဲ� ဌာနရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းတာ၀န်ြဖစ်တဲ့ ခန်�မှန်းချက်၊ သတင်း၊
သတိေပးချက်များ အချိန်မီ ထုတ်ြပန်ေပး�ိုင်ေအာင် စွမ်းေဆာင်ရည်များ ပိုမိုရရှိ �ိုင်ဖို�အတွက်
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

�ကိ�းစား ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ အပ
ြ င် မိုးေလဝသ၊ ဇလေဗဒနဲ� ေမ
ြ ငလျင်လုပ်ငန်းေတွမှာ
ကန်�သပါ၀င်
တ် ပူးေပါင်း လျက်ရှိေနပါတယ်။ RIMES အဖွဲ�
ေဒသတွင်း�ိုင်ငံများ၊ အဖွဲ�အစည်းများနဲ�အတူ
အပ
ြ င် ADPC၊ JICA၊ World Bank စတဲ့ အဖွဲ�ေတွနဲ�လည်း ခန်�မှန်းေရးလုပ်ငန်း
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရး စီမံချက်ေတွ ေဆာင်ရွက်ေန သည် �ှင့်အမ� မိုး/ဇလ ဌာနရဲ့ ၀န်ေဆာင်မ�ေတွ
ပိုမိုတိုးတက်လာမယ်လို�လည်း ယုံ �ကည်ပါတယ်။
ြမန်မာ�ိငု ်ငံအတွက် မိုးေလဝသခန်�မှန်းေရး�ှင့် ေမ
ြ ငလျင် တိုင်းတာေရးတို�ကို ေခတ်မီ
စက်ကိရိယာများ၊ Computer Model များဖ
ြ င့် အချိန်�ှင့်တေြပးညီ ထုတ်ြပန်�ိုင်ေရး
လိုအပ်ချက်များကို အကူအညီေပးခ
ြ င်း၊ ဇလေဗဒမ
ြ စ်ေရ ခန်�မှန်းေရးအတွက် ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏
အဓိကြမစ် �ကီးများဖ
ြ စ်ေသာ
ဧရာဝတီြမစ်၊
ချင်းတွင်းြမစ်၊
စစ်ေတာင်းြမစ်စသည့်
ြမစ် �ကီးများအတွက်
အလိုအေလျာက်
ြမစ်ေရတိုင်းတာေရးကိရိယာများတပ်ဆင်ေပးရန်စီစဥ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ�ပီး၊
အထူးသဖ
ြ င့်
ြမန်မာ�ိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိုးနည်းေဒသများဖ
ြ စ်သည့် ပုဂ-ံ ေညာင်ဦး�ှင့် မုံရွာ�မိ��တို�တွင်
စိုက်ပျိ�းေရး အေထာက်အကူြပ� မိုးေလဝသခန်�မှန်းချက်များ အသုံးြပ�ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊
ေတာင်သူလယ်သမားများ အသိပညာများ ေပးခ
ြ င်းတို�ကို RIME အဖွဲ�အစည်း�ှင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိ�းေရးကို အေခ
ြ ခံတဲ့�ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက်ေ �ကာင့် လာမည့်
မုတ်သုံကာလအတွင်းမှာလည်း မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒခန်�မှန်းချက်များကို အသုံးြပ�၍
ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ရာသီအလိုက် သီး�ှံများစိုက်ပျိ�း�ိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိ�းေရး
မိုးေလဝသဆိုင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့်
သဘာဝေဘးအ��ရာယ်
များကို
�ကိ�တင်ကာကွယ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် ခန်�မှန်းချက်များကို
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ မိုးေလဝသအဖွဲ�အစည်းများ၏ ခန်�မှန်းချက်များ၊ အတိတ်ကြဖစ်ခဲ့ေသာ
ရာသီဥတုအေခ
ြ အေန၊ ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနများ၊ သချ�ာပုံစံြဖင့် ခန်�မှန်းတွက်ချက်ြခင်းများကို
အသုံးြပ�၍ ခန်�မှန်းချက်များကို ထုတ်ြပန်ထားပါေက
� ာင်း ေပ
ြ ာက
� ားလိုပါတယ်။
၂၀၁၄ နဲ� ၂၀၁၅ မိုးေလ၀သ ြဖစ်စဥ်ေတွကို သုံးသပ်က
� ည့်ရင်- အားလုံး သိ�ပီးြဖစ်တဲ့
အတိုင်း ကမ�ာေမ
ြ
ပူေ�ွးလာခ
ြ င်းေက
� ာင့် ကမ�ာ့ေဒသများမှာ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ�
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

အကျိ�းဆက်ေတွ �က�ံ ေတွ�ေနရသလို ြမန်မာ့ရာသီဥတုလည်း ေဖာက်ြပန် ေပ
ြ ာင်းလဲမ�ေတွကို
�က�ံေတွ�ရလျက်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖ
ြ င့်ေတာ့ မိုးရွာသွန်းမ�ပုံစေတွ
ံ
ေပ
ြ ာင်းလဲလာတာ၊
ကန်ခ�သ
မိုးရွာသွန်းတဲ့အချိန်ေတွ မမှန်တာနဲ� အပူ
ျိနတ်် ြမင့်မားလာတာေတွ ကေတာ့ သိသာေစတဲ့
အချက်များဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဥပမာအေနနဲ� ၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ တစ်�ှစ်ပတ်လုံး မိုးရွာသွန်းမ� အေနနဲ�
အလယ်ပိုင်း မိုးနည်းေဒသေတွမှာ သိသိသာသာ မိုးေလျာ့နည်းခဲ့�ပီး မိုးေ�ှာင်း ကာလမှာေတာ့
တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းအက
� င်းအကျန်ေတွ ြဖတ်ေကျာ် ေရွ�လျားတာေက
� ာင့် အလယ်ပိုင်း
မိုးနည်းေဒသအချိ��မှာ အချိန်တိုအတွင်း မိုးသည်းထန်ခဲ့လို� လ�ပ်တစ်ပျက် ေရက
� ီးခဲ့မ�
ေတွရှိခဲ့ပါတယ်။ မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး၊ ေချာက်�မိ��မှာ တစ်�ှစ်ပတ်လုံး မိုးေရချိန်
(၁၃)လက်မေလာက်ဘဲ ရခဲ့တဲ့ အလယ်ပိုင်း မိုးနည်းေဒသ မိုးေခါင်ေနချိန်မှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံ
ေအာက်ပိုင်း ေဒသေတွမှာ မုတ်သုံေလ အားေကာင်းေနတာေက
� ာင့် ေရက
� ီးခဲ့တာကိုလည်း ေတွ�ခဲ့
ရပါတယ်။ မိုးလွန်ကာလ �ိုဝင်ဘာလမှာလည်း ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်မှာြဖစ်ေပ�တဲ့
မုန်တိုင်းငယ် ဟာ ဆဲလ်(Cell)�ှစ်ခုကွဲသွားပ
� ီး၊ တစ်လုံးဟာ ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်မှာ
ကျန်ရစ်ခဲ့�ပီး၊ ကျန်တစ်လုံးမှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံဧရာဝတီြမစ်ဝက�န်းေပ�ေဒသကို ကွဲထွက်သွားခဲ့
တာေက
� ာင့် ၎င်းဆဲလ်(Cell)ရဲ့ အရှိန်ေ �ကာင့်
ြမန်မာ�ိုင်ငံေအာက်ပိုင်း ေဒသေတွမှာ
လအလိုက် ပျမ်းမ� မိုးေရချိန်ရဲ့ �ှစ်ဆခန်�မိုး ရရှိ�ပီး ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန် နဲ� ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး
တို�မှာ စံချိန်တင်မိုးများ ရွာသွန်းခဲ့တာကို ေတွ�ရှိရပါတယ်။
၂၀၁၅ခု�ှစ်ကေတာ့ ဇန်န၀ါရီလကေန ဧပ
� ီလကုန်အထိ ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသက
� ီး
ေတွမှာ ထစ်ချ�န်းမိုးေတွ ရွာခဲ့တာေတွ�ရပါတယ်။ ေဆာင်းကာလဇန်န၀ါရီလအတွင်းမှာ
ရှမ်းြပည်နယ်နဲ� ရခိုင် ြပည်နယ်မှာ စံချိန်တင်မိုး ရွာသွန်းခဲ့�ပီး၊ ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ မတ်လ�ှင့်
ဧပ
� ီလများကို ြပန်က
� ည့်မည်ဆိုပါက အေနာက်ေလစီးေက
� ာင်း (Western Disturbance) �ှင့်
အေရှ�ေလေပွလိ�င်း(Easterly Wave) တို�ဟာ အလွန်အားေကာင်းခဲ့ေသာေက
� ာင့် လည်းေကာင်း၊
တ�ုတ်ြပည်မှ ဆင်းတက်လာတဲ့
ေလဖိအားက
� ီးေဒသ (China High) တို�
အားေကာင်းခဲ့တာေက
� ာင့်လည်းေကာင်း၊ အပူပျံတက်တိမ် များဖ
ြ စ်ြခင်းေက
� ာင့် လည်းေကာင်း၊
ြမန်မာ�ိုင်ငံေနရာအ�ှံ�အပ
ြ ားမှာ
မိုးများမက
� ာခဏ
ထစ်ချ�န်းရွာသွန်းခဲ့�ပီး၊
မွန်းလွဲညေနပိုင်းအချိန်များမှာ ေလပ
ြ င်းတိုက်ခတ်မ�ေတွကို ယခင်ထက်ပိုမိုခံစားခဲ့ရတာကို
ေတွ�ခဲ့ရပါတယ်။ မတ်လ၊ ဧပ
� ီလများမှာလည်း ယခုကဲ့သို� ရာသီဥတု ြဖစ်စဥ်များ
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

�က�ံေတွ�ခဲ့ရြခင်းေက
� ာင့်
ထင်ထားသေလာက်
အပူလွန်ကဲခဲ့တဲ့
အေခ
ြ အေနလည်း
မရှိခဲ့တာေတွ�ရပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်မှာ အေလးထားသင့်တဲ့ ထူးြခားရာသီ ြဖစ်စဥ်ကေတာ့
အယ်နီညိ� ရာသီဥတုြဖစ်စဥ်ပါ။ ဧပ
� ီလ(၂၈)ေန� အေခ
ြ အေနများအရ ပစိဖိတ် သမုဒ�ရာ ရဲ့
ေလထု၊ ေရထု အည�န်းကိန်းများဟာ အယ်နီညိ�ြဖစ်ဖို� အလွန်ကို နီးကပ်ေနပ
� ီလို� သိရပါတယ်။
ကန်ေ�သ
ဒါေက
� ာင့် (၂) ရက်တာ ကျင်းပမယ့် ယခု
ဆွတ်းေ�ွးပွဲမှာ မိုးေလ၀သဆိုင်ရာ၊ ဇလေဗဒဆိုင်ရာ၊
သဘာ၀ေဘး အ��ရာယ်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ အေနများ၊ ခန်�မှန်းချက်၊ သုံးသပ်ချက်များကို အေသးစိတ်
ေဆွးေ�ွးသွားက
� မှာြဖစ်လို� ဌာနအသီးသီးရဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဥ်ေတွမှာ ရာသီဥတုြဖစ်စဥ်များနဲ�
ပတ်သက်တဲ့ သတင်း၊ အချက် အလက်ေတွကိုပါ ထည့်သွင်းသုံးသပ်ပါက အကျိ�းေကျးဇူးများစွာ
ရရှိ�ိုင်မယ်လို� ယုံ �ကည်မိပါတယ်။
နိဂုံးချ�ပ်အေနနဲ� တက်ေရာက်လာတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်
ပညာရှင်များ အေနနဲ� မိမိတို�လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာမှာ �က�ံေတွ�ခဲ့ရတဲ့ ရာသီဥတု၊
မိုးေလ၀သ ြမစ်ေရအေခ
ြ အေနေတွနဲ� သဘာ၀ေဘးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့
အေတွ�အ �က�ံေတွ၊ အခက်အခဲေတွ၊ လိုအပ်ချက်ေတွကို အက
� ံြပ� ေဆွးေ�ွးသွားက
� ပါရန်
တိုက်တွန်းေပ
ြ ာက
� ားရင်း
အချက်အလက်ေတွ၊
အေတွ�အ�က�ံေကာင်းေတွ
အပ
ြ န်အလှန်မ�ေ၀�ိုင်တဲ့
ေဆွးေ�ွးပွဲအြဖစ်
�ပီးေမ
ြ ာက်ပါေစေက
� ာင်း
ဆ��ြပ�လိုက်
ပါတယ်…….။

အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ)
ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

(၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲသို� တက်ေရာက်သည့် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများမှ
ကိုယ်စားလှယ်များ

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) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲသို� တက်ေရာက်သည့် မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒည�န် �ကားမ�ဦးစီး
ဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း
စဥ်
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇
၁၈
၁၉
၂၀
၂၁
၂၂
၂၃
၂၄
၂၅
၂၆
၂၇
၂၈
၂၉

အမည်
ေဒါက်တာဟာရင်�ိုင်တီယမ်း
ဦးေကျာ်မိုးဦး
ေဒ�ခင်ချိုချိုရှိန်
ေဒ�တင်ရီ
ေဒ�ေဌးေဌးသန်း
ဦးေကျာ်လွင်ဦး
ေဒ�ေမခင်ေချာ
ဦးလှထွန်း
ဦးလှေစာ
ေဒ�ခင်မျိုးရီ
ေဒ�လှလှ �ကည်
ဦးတင်ေမာင်ရီ
ဦးကိုချို
ဦးေကျာ်တင့်
ဦးကိုကို �ကီး
ဦးေကျာ်သန်း
ဦး �ကည်လွင်
ဦးေအာင်ရင်
ဦးထွန်းေအးေကျာ်
ဦးမ
ြ င့်သိန်း
ဦးတင်ထိုက်
ဦးတင်ထွဋ်
ဦးေကျာ်စိုး
ဦးေအာင်ကိုကို
ဦးဝင်းေမာ်
ေဒ�သီတာမ
ြ င့်
ဦးေဌးလွင်
ေဒ�စံပယ်လွင်
ေဒါက်တာတင်မာေဌး

ရာထူး
��န် �ကားေရးမှူးချုပ်
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်
��န် �ကားေရးမှူး
။
။
။
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး
။
လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး
။
။
။
။
။
။
။
။
ဦးစီးအရာရှိ
လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး
။
။
။
။
ဦးစီးအရာရှိ
။
။
။
။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

စဥ်
၃၀
၃၁
၃၂
၃၃
၃၄
၃၅
၃၆
၃၇
၃၈
၃၉
၄၀
၄၁

အမည်
ေဒါက်တာမ
ြ င့်ြမင့်ေအး
ေဒ�ပပမိုး
ေဒ�ပပထွန်း
ေဒ�စ��ာထွန်း
ဦးဖ
� ိုးဖ
� ိုးေမာင်
ေဒ�ေအးေအးစိုး
ေဒ�ဝတ်ရည်စိုး
ေဒ�ခင်သင်းယု
ေဒ�ေချာစုလိ�င်
ေဒ�ေရ�ရည်�ွယ်
ေဒ�ချိုလွင်သူ
ေဒ�ခိုင်သ��ာေအာင်

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ
။
။
။
ဒုတိယဦးစီးမှူး
။
။
။
။
တိုင်းထွာေရး(၃)
။
။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

(၁၄) �ကိမ်ေ ြမာက် မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲသို� တက်ေရာက်သည့်် ဌာနဆိုင်ရာများမှ
ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း
စဥ်
၂

အမည်
ဦးထင်ေအာင်ရှိန်

၃

ေဒ�ချို�ွယ်ေဌးဝင်း

၄
၅
၆
၇
၈

ဦးေအာင်မိုးမျိုးတင့်
ေဒါက်တာညိုမာေထွး
ဦးရာဇာဟိန်း
ေဒါက်တာထွန်းကို
ေဒ�ေခါန်ရာ
ေဒါက်တာ
ေအာင်ေသာင်းဦး

၉

ဌာန
စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာန
ြပန် �ကားေရး�ှင့်ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး
ဦးစီးဌာန
ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်
ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်
ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဆည်ေ ြမာင်းဦးစီးဌာန

ရာထူး
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး

ဆည်ေ ြမာင်းဦးစီးဌာန

လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ြပန်လည်ေနရာချ
ထား ေရးဦးစီးဌာန
မီးသတ်ဦးစီးဌာန
ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ြပန်လည်ေနရာ
ချထားေရးဦးစီးဌာန
ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ြပန်လည်ေနရာ
ချထားေရးဦးစီးဌာန
ေရအရင်းအမ
ြ စ်�ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ
ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ
ကထိက
ကထိက
ကထိက
ကထိက
��န် �ကားေရးမှူး

၁၀

ေဒ�ဖ
ြ ူလဲ့လဲ့ထွန်း

၁၁

ဦးေကျာ်ေကျာ်

၁၂

ေဒ�သ��ာေအာင်

၁၃

ေဒ�တိုးတိုးေအာင်

၁၄

ဦးေဇာ်ဝင်း

၁၅

ဦးေအာင်ေသာင်းေရ�

ြမန်မာ�ိုင်ငံ �ကက်ေ ြခနီအသင်း

ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး

၁၆

ဦး��န်�ေမာင်

သစ်ေတာဦးစီးဌာန

လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး

၁၇

ေဒ�သဲြဖူဖ
ြ ူစိုး

သစ်ေတာဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

၁၈

ဦးရဲေနာင်လင်း

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန

ဒု-�မို�နယ်အေထွေထွ
အုပ်ချုပ်ေရးမှူး

ကန်�သတ်

��န် �ကားေရးမှူး
လက်ေထာက်��န် �ကားေရးမှူး
ဦးစီးအရာရှိ
ဦးစီးအရာရှိ
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှူး

ကန်�သတ်

စဥ်

အမည်

ဌာန

၁၉

ဦးသန်�စင်

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန

၂၀

ေဒ�သိဂ�ြမင့်

ြမန်မာ့အသံ�ှင့်�ုပ်ြမင်သံ �ကား

၂၁

ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဝင်း

လူမ�ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအသင်း

ကန်�သတ်

ရာထူး
ဒု-�မို�နယ်အေထွေထွ
အုပ်ချုပ်ေရးမှူး
အယ်ဒီတာ

ကန်�သတ်
ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ)

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပို�ေဆာင်ေရးဝန် �ကီးဌာန
မိုးေလဝသ�ှင့်ဇလေဗဒ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
စာအမှတ်၊ မဇ-၁(၀၁) / ၁-၄၃ (၂၀၁၅) /၁၅၃၂
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ဧပ
� ီလ ၂၈ ရက်
၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ မိုးရာသီကာလအတွက် ေယဘုယျခန်�မှန်းချက်
အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ ၀င်ေရာက်ြခင်း၊ ဆုတ်ခွာြခင်း အေြခအေန
အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလသည် ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ ဇွန်လ ပထမဆယ်ရက်ပတ် (ြမန်မာသက� ရာဇ်
၁၃၇၇ခု�ှစ်၊ နယုနလ
် ြပည့်ေကျာ်ခန်�) တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံလုံးသို� ၀င်ေရာက်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။
၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တတိယဆယ်ရက်ပတ် (ြမန်မာသက� ရာဇ် ၁၃၇၇ ခု�ှစ်၊ ေတာ်သလင်းလ
ြပည့်ေကျာ်ခန်�)တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်၀ှမ်းလုံးမှ ြပန်လည်ဆုတ်ခွာသွားဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။
မိုးဦးကာလ ခန်�မှန်းချက်
မိုးဦးကာလသည် ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်းသို� စတင်
၀င်ေရာက်သည့်ေန�မှ ဇွန်လကုန်ထိ ြဖစ်ပါသည်။ ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်တွင် ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း
(၂) �ကိမ် ြဖစ်ေပ��ိုင်�ပီး၊ (၁) �ကိမ်တွင် ပိုမိုအားေကာင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အြဖစ်သို� ေရာက်ရှိ�ိုင်ပါ
သည်။ ယင်းကာလအတွင်း အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလသည် အားအသင်အ
့ တင့် ရှိ�ိုင်ပါသည်။
မိုးရွာသွန်းမ�အေြခအေနမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက
� ီးေအာက်ပိုင်း၊ မ��ေလးတိုင်းေဒသက
� ီး၊ မေကွးတိုင်း
ေဒသက
� းီ ၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်�ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တို�တွင် ရွာသွန်း�မဲေအာက်
ေလျာ့ကာ၊ ကျန်တိုင်းေဒသက
� ီး�ှင့် ြပည်နယ်တို�တွင် ရွာသွန်း �မဲခန်�ရွာ�ိုင်ပါသည်။
မိုးဦးကာလ ေမလ�ှင့် ဇွန်လတို�တွင် ဧရာ၀တီ ြမစ်၊ ချင်းတွင်းြမစ်၊ သံလွင်ြမစ်၊ စစ်ေတာင်း ြမစ်၊
ဒု�၀တီြမစ်၊ ေရ�ကျင်ြမစ်၊ ပဲခူး ြမစ်�ှင့် ငဝန်ြမစ်တစ်ေလ�ာက်ရှိ �မို�များတွင် ြမစ်ေရများသည် လက်ရှိ
ေရမှတ်များ၏အထက် ြမင့်တက်လာ�ိုင်ေသာ်လည်း
ယင်း �မို�များ၏ စိုးရိမ်ေရမှတ် အသီးသီးသို�
ေရာက်�ိုင်ဖွယ် မရှိပါ။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

မိုးလယ်ကာလ ခန်�မှန်းချက်
မိုးလယ်ကာလသည် ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်ေန�မှ �သဂုတ်လကုန်အထိ ြဖစ်ပါသည်။
ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်ေြမာက်ပိုင်းတွင် ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း (၃) �ကိမ် ြဖစ်ေပ��ိုင်�ပီး၊ (၂) �ကိမ်တွင်
ပိုမိုအားေကာင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အြဖစ်သို� ေရာက်ရှိ�ိုင်ပါသည်။ ယင်းကာလအတွင်း အေနာက်ေတာင်
မုတ်သုံေလသည် အားအသင့်အတင့်မှ အားေကာင်း�ိုင်ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမ�အေြခအေနမှာ ကချင်
ြပည်နယ်တွင် ရွာသွန်း �မဲထက်ပို�ပီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးေအာက်ပိုင်းတွင် ရွာသွန်း �မဲေအာက် ေလျာ့ကာ၊
ကျန်တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်တို�တွင် ရွာသွန်း �မဲခန်� ရွာ�ိုင်ပါသည်။
မိုးလယ်ကာလ ဇူလိုင်လ�ှင့် �သဂုတ်လတို�တွင် ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည် ဟုမ�လင်း�မို�၊ ေမာ်လုိက် �မို�၊
ကေလး၀�မို��ှင့် မုံရွာ�မို�တို�တွင် (၁)�ကိမ်ခန်�စီ၊ ဧရာဝတီြမစ်ေရသည် ကသာမ
� ို�၊ မ��ေလးမ
� ို�၊ စစ်ကိုင်း �မို�၊
ပခုက�ူ �မို�၊ ေညာင်ဦးမ
� ို�၊ ဟ သာတမ
� � ို��ှင့် ဇလွန်�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဒု�၀တီ ြမစ်ေရသည်
ြမစ်ငယ်�မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�၊ စစ်ေတာင်းြမစ်ေရသည် ေတာင်ငူ�မို��ှင့် မေဒါက်�မို�တို�တွင် (၂) �ကိမ်ခန်�စီ၊
ေရ�ကျင် ြမစ်ေရသည် ေရ�ကျင် �မို�တွင် (၂) �ကိမ်ခန်�၊ သံလွင်ြမစ်ေရသည် ဘားအံ�မို�တွင် (၂) �ကိမ်ခန်�၊
ပဲခူး ြမစ်ေရသည် ပဲခူး �မို�တွင်(၁) �ကိမ်ခန်�၊ ငဝန်ြမစ်ေရသည် ငါးသိုင်းေချာင်း �မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�
ယင်း �မို�များ၏ စိုးရိမ်ေရမှတ် အသီးသီးအထက်သို� ေကျာ်လွနေ် ရာက်ရှိ�ိုင်ပါသည်။
မိုးေ�ှာင်းကာလ ခန်�မှန်းချက်
မိုးေ�ှာင်းကာလသည် ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်ေန�မှ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလ
ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်၀ှမ်းလုံးမှ ြပန်လည်ဆုတ်ခွာသွားသည့်ေန�အထိ ြဖစ်ပါသည်။ ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ်တွင်
ေလဖိအားနည်းရပ်၀န်း (၂) �ကိမ် ြဖစ်ေပ��ိုင်�ပီး၊ ပိုမိုအားေကာင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အြဖစ် သို�
ေရာက်ရှိ�ိုင်ပါသည်။ ယင်းကာလအတွင်း အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလသည် အားအနည်းငယ်မှ
အားအသင့်အတင့် ရှိ�ိုင်ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမ�အေြခအေနမှာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် တနသာရီ
�
တိုင်းေဒသ �ကီးတို�တွင် ရွာသွန်း �မဲထက်ပို�ပီး၊ ကျန်တိုင်းေဒသ �ကီး�ှင့် ြပည်နယ်တို�တွင် ရွာသွန်း �မဲခန်�
ရွာ�ိုင်ပါသည်။
မိုးေ�ှာင်းကာလ စက်တင်ဘာလ�ှင့် ေအာက်တိုဘာလတို�တွင် ချင်းတွင်းြမစ်ေရသည် ေမာ်လုိက် �မို�၊
ကေလး၀ �မို��ှင့် မုံရွာ�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဧရာဝတီ ြမစ်ေရသည် မ��ေလးမ
� ို�၊ စစ်ကိုင်း �မို�၊
ေညာင်ဦးမ
� ိုဟ
�၊ သာတ
� �မို��ှင့် ဇလွန်�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ ဒု�၀တီ ြမစ်ေရသည် ြမစ်ငယ် �မို�တွင်
(၁) �ကိမ်ခန်�၊ စစ်ေတာင်းြမစ်ေရသည် ေတာင်ငူ�မို��ှင့် မေဒါက်�မို�တို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်�စီ၊ သံလွင်ြမစ်ေရ သည်
ဘားအံ�မို�တွင် (၁)�ကိမ်ခန်��ှင့် ငဝန်ြမစ်ေရသည် ငါးသိုင်းေချာင်း�မို�တွင် (၁) �ကိမ်ခန်� ယင်း�မို�များ ၏
စိုးရိမ်ေရမှတ်အသီးသီးအထက်သို� ေကျာ်လွနေ် ရာက်ရှိ�ိုင်ပါသည်။

ကန်�သတ်

ကန်�သတ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(င)

(၁၄) �ကိမ်ေြမာက်မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲတွင် မိုး/ဇလ ��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်
ေဒါက်တာဟာရင်�ိုင်တီယမ်းမှ အဖွင့်အမှာစကားေပ
ြ ာက
� ားပုံ

(၁၄) �ကိမ်ေြမာက်မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲတွင် (RIMES)မှ (Dr. Govindarajalu Srinivasan)မှ အဖွင့်အမှာစကားေပ
ြ ာက
� ားပုံ
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(၁၄) �ကိမ်ေြမာက်မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲ ကျင်းပေနပုံ

(၁၄) �ကိမ်ေြမာက်မုတ်သုံဖိုရမ် ေဆွးေ�ွးပွဲ တက်ေရာက်သူများ၏ Group Photo
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