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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားရွိ တုိးတက္မႈမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ 

ထည္႔သြင္းထားျခင္းမရွိလ်င္ ယင္းတုိ႔သည္ ရွိရင္းစြဲ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစၿပီး 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ပံုစံသစ္မ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အသက္အုိးအိမ္မ်ား ကယ္တင္ႏုိင္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွ 

တုိးတက္မႈမ်ား ေရရွည္တည္တံ႔ႏုိင္မႈ ေသခ်ာေစရန္တုိ႔အတြက္ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း 

တည္ေထာင္ရန္မွာ ယခင္ကထက္ ပုိမုိအေရးႀကီးလာပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမနမ္ာႏိငုင္ ံျပညသူ္လူထ ုသဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းျမင္မ့ား 
ေစေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္သည္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ 
မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘး 
အႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို 
ဗဟုိျပဳ၍ အလုံးစုံပါဝင္ၿပီး ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာ လမူႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳ း 
တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ အဆိုပါ 
မူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထု၏ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ၾက့ံခုိင္ေစရာတြင္ တူညီေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေစရန္ 
တငျ္ပထားၿပီး ေပါင္းစည္းညညီြတ္ေသာ ခ်ဥ္းကပပ္ံကုိ ုအဆုိျပဳထား 
ကာ အခြင္အ့လမ္း အလားအလာမ်ားကုိလည္း သတမွ္တ္ ေဖာ္ထုတ္ 
ေပးပါသည္။ 
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 အမွာစကား

 အသိေပးခ်က္

 သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထု [ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခု]

 အဓိက သတင္းစကားမ်ား  

 ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

အပိုင္း(၁) - ေနာက္ခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား
၁.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခ (သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမႈမ်ား၊ ထိခိက္ုလြယ္ 

မႈမ်ား ေပါင္းစံုမိျခင္း)

၁.၂။ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာေစရန္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနမႈ

၁.၃။ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ဦးစားေပး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား

အပိုင္း (၂) - ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေစေရး မူေဘာင္
၂.၁။  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂.၂။  တူညီစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားတုိးတက္ရရွိေစျခင္း

၂.၃။  ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အဆိုျပဳျခင္း

၂.၄။  အလားအလာရွိေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 ၂.၄.၁။ ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

 ၂.၄.၂။ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

 ၂.၄.၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား

 ၂.၄.၄။ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑တည္ေဆာက္ေရး

 ၂.၄.၅။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

 ၂.၄.၆။ သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

အပိုင္း(၃) - ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရးမူေဘာင္ကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၃.၁။ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 

ျမင့္မားလာေစျခင္း

၃.၁.၁။  ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ေက်းလက္အေျခခံေဆာက္အဦမ်ားမွ တဆင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝ ေဘးရင္ဆိုင္ 
တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

၃.၁.၂။ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

၃.၁.၃။ သစ္ေတာက႑မွတဆင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

၃.၂။ အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အထိခိုက္အလြယ္ဆံုးသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃.၂.၁။ အားလုံးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑ တည္ေဆာက္ေရးမွတဆင့္ ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆုိငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ခိငုမ္ာအား 
ေကာင္းေစျခင္း

၃.၂.၂။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာ အား 
ေကာင္းေစျခင္း

၃.၂.၃။ သဘာဝေဘးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအား 
ေကာင္းေစျခင္း

၃.၃။ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအားေကာင္းေစျခင္း

၃.၄။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

၃.၅။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ကိုးကားခ်က္မ်ား စာရင္း
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အမွာစကား

ဥကၠ႒

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
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အသိေပးခ်က္ သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထု [ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခု]

အဓိက သတင္းစကားမ်ား

ဤမူေဘာငကုိ္ ျပငဆ္င္ေရးဆြရဲာတြင ္အမ်ိဳ းသား သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္ မတီ၊ 
အမ်ိဳ းသား သဘာဝေဘး စမီခံန္႔ခြမဲႈ လုပင္န္းေကာ္မတီ၏ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္သည္ ့လမူႈ 
ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ က် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့သည္။  

ဤမူေဘာင ္ေရးဆြရဲာတြင ္ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳ းသား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ 
မႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ေသာ အစိုးရဦးစီးဌာနအမ်ိဳ းမ်ိဳ းမွ အရာရိွမ်ား၏ အထူးဗဟုသုတမ်ားမွ အက်ိဳ း 
ေက်းဇူးႀကီးစြာ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔၌က်င္းပခဲ့ေသာ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား၊ 
ႏိငုင္တံကာႏွင္ ့ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိလည္း အက်ိဳ းေက်းဇူး 
ႀကီးစြာ ရရွိေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ေဒသတြင္းအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ လထုူအေျချပဳ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားႏွင့္ လူထု 
ဦးေဆာငသ္ည့္ ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးစီမံကိန္းမ်ားမွရရိွခဲ့သည္ ့သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ဤ မူေဘာင္ကိုပံုေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ 

ဤမူေဘာင္ ေရးဆြဲရာတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးခဲ့ၾက 
ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ 
အထူးသျဖင္ ့ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံ 
ေငြ၊ ကုလသမဂၢလူသားမ်ားအေျခခ်မႈ အစအီစဥ၊္ ေဝါလဗ္စရွ္ငႏွ္င္ ့Action Aid အဖြ႕ဲမွ 
ဦးေဆာငသ္ည္ ့ျပညသူ္လူထု ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ငန္းစုတို႔မွ 
အဖြဲ႔ဝငမ္်ားအား ေက်းဇူးတငရိွ္လုိပါသည။္ ျပညသူ္လူထုဦးေဆာငသ္ည္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္ 
ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင္ ့ျပညသူ္လူထု ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းတို႔ အတြက္ 
မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသက္ေမြး 
ဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင္ ့အစာေရစာလံုေလာက္ေရး ယုံၾကညမ္ႈရနပ္ံုေငြ၊ ျပင္းထနသ္ည္ ့
ရာသီဥတုမ်ားႏွင္ ့ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း 
ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔အား အထူးပင္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

လူမႈဝနထ္မ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကေနဒါ 
အစိုးရမွ ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စုေပါင္း 
ရန္ပံုေငြမွတဆင့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူေပးခဲ့ေသာ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အား 
ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။

ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ရိွသည္ ့ျပညသူ္လူထုဆုိသညမွ္ာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
မ်ားႏွင္ ့သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိငု္ေျခမ်ားဆုိငရ္ာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိက်စြာသိရိွၿပီး ေန႔စဥဆုံ္းျဖတ ္
ခ်က္ျပဳလပုသ္ည္လု့ပင္န္းမ်ားတြင ္ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိငုသ္ည္ ့ျပညသူ္လထုူကိ ုဆုိလိသုည။္ 
ထိုသို႔ေသာ ျပည္သူလူထုသည္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
ဆုိငရ္ာနည္းလမ္းမ်ား၊ ေဂဟစနစကုိ္အေျခခထံားသည္ ့နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာကပ္ံႏွုင္ ့မဆုငိ ္
သည္ ့နည္းလမ္းမ်ားအနက ္အခ်ိဳ ႕ကုိ အမိ္ေထာငစ္အုဆင္တ့ြငႏွ္င္ ့အခ်ိဳ ႕ကုိ ျပညသူ္လူထုအဆင္တ့ြင္ သတ ္
မွတ္ေဖာထု္တ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားလုံးပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြသဲည္လု့ပင္န္းကုိ က်င္ ့
သုံးၾကလိမ္မ့ည။္ အဆိပုါ ျပညသူ္လူထုသည ္သဘာဝေဘးက်ေရာကသ္ည္အ့ခါမ်ားတြင ္လူမႈေရးအဖြဲ႔ဝငမ္်ား 
ႏွင္ ့ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထမွံ အေထာက္အပံမ့်ားကိ ုအခ်နိမ္ရီယူျခင္းျဖင္ ့ပိမုိုေကာင္းမြနစ္ြာ ႀကိဳတင ္
ျပငဆ္ငထ္ားၿပီးျဖစ၍္ ဆုိးက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈကုိ ခႏံိငုရ္ညရိွ္မည ္ျဖစသ္ည။္ ယင္းျပညသူ္လူထုသည ္လုပင္န္း 
မ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈဖူလံုေရးအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈတို႔ လက္လွမ္းမီရယူ 
ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္မႈမ်ိဳးမွမဆို လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံျပညသူ္လထုူသည ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည္ ့သဘာဝေဘးမ်ားမွႀကီးမား 
သည့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကုိ ခံစားေနရသည္။ အဆုိပါ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သုခခ်မ္းသာရရွိမႈတုိ႔အေပၚ ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေနသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ သဘာဝေဘး 
ေၾကာင္ ့ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ႏိငုၿ္ပီး ျပညသူ္လူထမု်ားကုိလည္း ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းရိွေစရန ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည။္

ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း တည္ေဆာက္သည္ ့အစအီစဥမ္်ားကုိ ျပညသ္လူူထုအဆင္ႏွ့င္ ့ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး အေျခအေနေပၚ 
မူတည္၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ စီမံခန္႔ခြဲပါက ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျချဖစ္ေစ 
သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအရလည္း အကုန္အက်သက္သာမည္ျဖစ္ၿပီး 
လက္ငင္းကာလအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးရရွိမႈမ်ားလည္း ရလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား နယ္ေျမေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျပင္းအားျဖစ္ေစ 
အႀကိမ္ေရ ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ေဒသအေျခအေနတြင္ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ 
ရွိမည္ ျဖစ္သည္။   

ေက်းလက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာ အေျခခအံေဆာက္အဦမ်ား၊ ေနရာအလုိက္ အစအီစဥ္ေရးဆြ ဲ
မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ အိမ္ရာမ်ား၊ သစ္ေတာက႑၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ 
နယ္ပယမ္်ား တြင ္အမ်ားျပညသူ္၊ ပဂုၢလိကႏွင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးမတ္ိဖကမ္်ား မွတစဆ္င္ ့မတညူီေသာ ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး 
ဆုိငရ္ာ က႑မ်ား ႏွင္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ားသည ္ျပညသူ္လူထုအဆင္၌့ ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း 
တည္ေဆာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပညသူ္လထုူအဆင္တ့ြင ္ရငဆ္ိငုတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေအာငျ္မငစ္ြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရနမွ္ာ 
အစိုးရတစရ္ပလုံ္း ပါဝငသ္ည္ ့ခ်ဥ္းကပမ္ႈ ႏွင္ ့အရပဘ္က္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပဂုၢလိကက႑၊ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးမတ္ိဖက္မ်ား 
ႏွင္ ့မတ္ိဖက္လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ျမွင္တ့ငရ္န ္လုိအပသ္ည။္ လကရိွ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆျဲဖစသ္ည္ ့လမူႈေရးႏွင္ ့စီးပြား 
ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ တိုးတက္လာေနသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔သည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။

အားလုံးပါဝငၿ္ပီး ေရရွညတ္ညတံ့္ေသာ လူမႈစီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈရရိွႏိငုရ္န ္ေဘးအႏၱရာယ္ရငဆုိ္င ္တုန္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း 
ခိငုမ္ာေစသည္ ့ျပညသူ္လူထအုဆင္န့ည္းလမ္းမ်ားမွာ အလြနအ္ေရးပါသည။္ ထို႔ျပင ္ယင္းတို႔သည ္ေရရွညတ္ညတ့ံ္ 
ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ႏွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ပါရီၿမိဳ႕ သေဘာတူညီခ်က္တို႔မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းထံ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကတိ 
ကဝတ္ျပဳမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးသည္။
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ၿခံဳငံသုံုးသပခ္်က္

I. အေၾကာင္းအရာ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေရွ႕တန္း အေျခ 
အေနတြင ္ရိွေနသည။္ ျပင္းထနသ္ည္ ့ျဖစရ္ပမ္်ား ႏွင္ ့ထပတ္လလဲျဲဖစ္ေနေသာ အေသးစား ‘ေန႔စဥ ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား’ 
သည္ ျပည္သူလူထု၏ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူလူထု၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ရန္အလြယ္ကူဆုံးသူမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾကားတြင္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ အပူပုိင္း 
ဆုိင္ကလုန္းမ်ား၊ ငလ်င္မ်ား၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္းမ်ားစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၄၀၀၀၀ 
ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။  ထုိ႔ျပင္ လူ ၅ သန္းေက်ာ္ကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တုိက္ရိုက္ရုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆုိင္ရာဆံုးရႈံးမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ 
ဘီလ်ံခန္႔ ရွိခဲ့သည္။၁ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ တုိက္ရိုက္ ရုပ္ 
ဝတၱဳ ပ်က္စီးမႈမ်ားသာရွိသည္မဟုတ္ေပ။ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုဆင္းရဲသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္သည့္ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္အုပ္စုမ်ား၏ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သုခခ်မ္းသာရရွိမႈတုိ႔ကိုလည္း 
ေရရွည္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားသည္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေသာ လူထု၏ဘဝအရည္အေသြးကို သိသိသာသာထိခိုက္က်ဆင္းေစလိမ့္မည္ ဟု 
ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဘးက်ေရာက္နိုင္ေျခသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေလ့အထမ်ားမမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိိခိုက္လြယ္မႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့ျဖစလ္ာသည။္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင္ ့စတငျ္ဖစပ္ြားေသာ္လည္း ဆုိးက်ိဳ းမ်ားသက္ေရာက္ျခင္းမွာ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအေလ့အထမ်ား မမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိေနသည့္ ရုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆုိင္ရာ 
ထိခိုက္လြယ္မႈ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္လြယ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေလ့အထမ်ားမမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၊ 
ယင္းတုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ပိုမိုျမင့္မားေစသည္။ ဥပမာ 
ေက်းလက္လယ္သမားမ်ားသည္ စားေလာက္ရံုသာစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ၾကၿပီး ပိုမုိစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ကိရိယာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မရွိၾကေပ။ ၿမိဳ႕ျပရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ စရိတ္ 
တတ္ႏိုင္သည့္အိမ္ရာမ်ား မရွိသည့္အတြက္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမလုံေလာက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေျခခ် 
ေလ့ရွိၾကသည္။ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူမ်ားတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ရွိသည့္အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ရုတ္တရက္ထိခိုက္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ပိုမို 
ေကာင္းမြနစ္ြာ ျပငဆ္ငႏ္ိငုျ္ခင္းမရိွေပ။ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားတြင ္ေျမယာပိငုဆုိ္ငႏ္ိငုမ္ႈအခြင္အ့လမ္း ပိမုိနုည္းပါးေသာေၾကာင္ ့အျခားသမူ်ား 
၏ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ပိုမိုမွီခိုေနရၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမိုမ်ားျပားသည္။ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခကုိ ပိမုိ ုတုိးပြားေစသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ယခင ္ႏွစ္ေပါင္း 
၆၀ ခန္႔ အတြင္းရွိ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ရာသီဥတုျပင္းထန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ျပင္းအား ပိုမိုတိုးပြားလာၿပီး ပိုမိုဆုိးရြားလာသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည။္ ရာသီဥတုဆုိငရ္ာ နမနူာပံစုမံ်ားသည ္အနာဂတ္တြင ္ပိမုိျုပင္းထနသ္ည္ ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ုၾကိဳတငခ္န္႔မွန္းထားသည။္ 
မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုမိုသည္းထန္ျခင္း၊ အပူခ်ိန္အလြန္ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္ အပူပုိင္း ဆုိင္ကလုန္းမ်ား၏ ျပင္းအားႏွင့္ အႀကိမ္ေရတုိ႔ ေျပာင္းလဲ 
လာျခင္းေၾကာင္ ့သဘာဝေဘးအႏၱရာယက္်ေရာက္ႏိငု္ေျခကုိ ထပမ္တုိံးပြားေစလိမ့မ္ည။္၂ ယင္းတို႔သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံျပညသူ္လူထု၊ 
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အထိခိုက္လြယ္ဆုံးသူမ်ား၏ဘဝမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ 
ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထု အေျချပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ‘သီးျခား’ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေနၿပီး အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ခ်က္မရိွဘ ဲေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ အရင္းအျမစမ္်ားကိ ု
တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ျ္ခင္း မရိွေပ။ ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ ျပညသူ္လူထအုဆင္ ့ေဘးအႏၱရာယက္်ေရာက္ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ သီးျခား 
စီမံကိန္းအေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထိခုိက္လြယ္ဆုံးသူ 
မ်ားကုိဦးတည္ထားၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမဳိ႕နယ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေဆြးေႏြးတုိင္ 
ပင္ၿပီး ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္မရွိသည့္ သီးျခား 
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိ 
ေနၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထု၏ အသင့္ျပင္ဆင္ထားမႈႏွင့္ တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈ 
စြမ္းရည္ ခိုင္မာေစျခင္းအတြက္ သီးျခား လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းတို႔၏ နယ္ပယ္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ 
ေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ 

၁။ D. Guha-Sapir ၊ R. Below ႏွင့္ P. Hoyois ။ EM-DAT - CRED/OFDA ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝေဘး အခ်က္အလက္ စုစည္းမႈ၊ www.emdat.be. ဘရပ္ဆဲျမိဳ႕၊ 
ဘယ္ဂ်ီယံ: Université catholique de Louvain.

၂။ ျပည္ေထာငစ္ ုသမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္။ံ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ရညရ္ြယထ္ားေသာ အမ်ိဳ းသားအဆင္ ့သတ္မွတ္ထားသည္ ့အေထာက္အကူမ်ား။ ေနျပည္ေတာ္။

II. အခြင့္အလမ္းမ်ား - ေပၚေပါက္လာေနသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာခ့်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
မတူညီေသာက႑မ်ားႏွင္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္း ႏွင္ ့သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
က် ေရာကႏ္ုငိ္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲေရးအတြက္ မဝူါဒရႈေထာင္မ့်ားတိုးခ်႕ဲျခင္းတုိ႔သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ ျပညသ္လူထူ၏ု သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အေျခအေနအတြက္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းေစေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အေျခတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ျပည္သူ 
ဗဟုိျပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွေရးအတြက္ ေဒသအဆင့္ ဆုံးျဖတခ္်က္ျပဳလုပ္မႈတုိးျမွင့္ျခင္း၊ အပ္ုခ်ဳပ္မႈအဆင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းၾကား တေျပးည ီခ်ိတ္ဆက္ 
မႈမ်ားခိငုမ္ာေစျခင္း စသည္ ့လုပ္ေဆာင္ေနဆ ဲအုပခ္်ဳပမ္ႈဆုိငရ္ာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည ္ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးမႈအေျခအေနအတြက ္သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းေစရန္ ခိုင္မာသည့္ အေျခတစ္ခု ေပးသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအဆင့္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာေစေရးအတြက္ မတူညီေသာက႑မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္သည္။ လူထု၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား - လူမႈစီးပြားပရိုဖိုင္၊ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိ 
သည္အ့ေျခအေန၊ က႑မ်ားႏွင္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔သည္ ့လုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ား- အေပၚမတူည၍္ ေဘးအႏၱရာယ ္ရင္ဆုိင္ 
တံု႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ခိငုမ္ာအားေကာင္းေစေရးအတြက္ လပုင္န္းမ်ား စတငႏ္ိငုသ္ည္ ့နယ္ပယ္မ်ားသည ္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းကြျဲပားႏိငုျ္ပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း စတင္ႏိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ နယ္ပယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။ 

• ေက်းလက ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား - ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္း၊ လူထုဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆုံးသူမ်ားထံ ဦးတည္ထားသည့္ 
ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးေရးရန္ပုံေငြမ်ားသည ္ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးမႈအေျခအေနတြင္ ျပညသူ္မ်ားကိလုုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိငုစ္ြမ္း ခိငုမ္ာ 
လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္။ 

• ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး - သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူ 
လူထု ပါဝင္မႈကုိ အားေပးသည့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ေနရာအလုိက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး 
က႑ တြင္ ေဘးကင္းသည့္ေဆာက္လုပ္ေရးအေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္း၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပိငုဆုိ္င ္
မႈမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သဘာဝေဘးအႏၱရာယက္်ေရာက္ႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္သည္ ့စြမ္းရည ္ခိငုမ္ာ 
ေစျခင္း စသည္တို႔တြင္ ျမိဳ႕ျပလူထု၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

• သစ္ေတာက႑ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး - သစ္ေတာျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ 
လူထုႏွင္ ့ထိေတြ႕သည္ ့သစ္ေတာက႑ အစအီစဥမ္်ားသည ္အခြင္အ့လမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့သစ္ေတာမ်ား၏ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ အခန္းက႑ကုိ သိျမင္လာေစျပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပံုသ႑ာန္
ျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစသည္။

• ေငြေၾကးဆုိငရ္ာ အားလံုးပါဝင္ေရး - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင္ ့ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ အိမ္ေထာငစ္မု်ားကုိ ေထာက္ပံ ့
ေပးရန္ လူမႈေရးအရ တာဝန္ရိွသည္ ့အေသးစားေငြေခ်းလပ္ုငန္းမ်ားသည ္ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း တည္ေဆာက္ေရးအစအီစဥမ္်ား 
အတြက္ တတ္ႏိငုသ္ည္ ့ေငြေၾကးဆုိငရ္ာဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား လက္လွမ္းမရီန ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည။္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ 
အေသးစားအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေပၚလြယ္ေစသည့္အတြက္ 
လူထုကုိ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

• လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ လပ္ုအားအတြက္ ေငြေပးေခ်သည္ ့အစီအစဥ္မ်ားသည ္သဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္၏ ဆိုးက်ိဳ းသက္ေရာက္ခံရသည္လူ့ထုထ ံဦးတညခ္်က္ထားရိွသည္ ့အေထာကအ္ပ့ံမ်ား (ဥပမာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားဦးေဆာင ္
သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ)ႏွင့္ လက္ငင္း အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး လူထု၏ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျခံဳငံု၍ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒရႈေထာင့္သည္ လူထု၏ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ခိုင္မာအား 
ေကာင္း ေစရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရႈေထာင့္သည္ 
ဥပေဒျပဳေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ စနစ္မ်ား၊ 
အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ထားရွိပံုမ်ား၊ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကြန္ရက္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ 
အခ်ိဳ႕အတြင္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 
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III. လုပ္ငန္းမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစ 
ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ျပည္သူလူထု၊ 
အရပဘ္က္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ေက်းရြာ အပုစ္/ုရပက္ြက ္အပုခ္်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား မတ္ိဖက္လက္တြ၍ဲ လုပ္ေဆာင္ 
ရမညျ္ဖစၿ္ပီး က်နလု္ပင္န္းမ်ားကိ ုအစိုးရအဆင္တ့ြင ္လုပ္ေဆာငရ္မညျ္ဖစသ္ည။္ အခ်ဳိ႕ကုိမ ူဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈ မတ္ိဖက္မ်ားမွ 
အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

1. ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား 

(၁) သက္ဆုိငရ္ာနယ္ေျမတြငအ္ျဖစမ္်ားသည္ ့သဘာဝေဘးမ်ား၊ ယင္းတို႔ကုိ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္ ့အမိ္ေထာငစ္မု်ား၊ ပိငုဆုိ္င ္
မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရး ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ 

(၂) တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူထု၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ 
စံႏ ႈန္းမ်ားအတြက္ ပံုစံေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

(၃) သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမ္ိေထာင္စုမ်ား ႏွင့္ ျပညသူ္လူထုအဆင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ (၄) အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားရွိမႈ အစီအစဥ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 

(၅) ႀကိဳတင ္အသိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ရွာေဖြကယဆ္ယ္ျခင္း တို႔အပါအဝင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတြက ္လူငယ္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စြမ္းရည္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 

(၆) ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ (ေငြေၾကးႏွင့္ လူသား) သယံဇာတမ်ား အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအုပ္စု/ 
ရပက္ြက္ အပုခ္်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား၊ ေဒသတြင္းအရပဘ္က္လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့အေသးစားေငြေခ်းလုပင္န္း အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ 

2. ေက်းရြာ အုပ္စု/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား- 

(၁) ေက်းရြာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္ စမီခံန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအရ) အက်ိဳ းစီးပြားမတူညသီည္ ့အပုစ္အုမ်ိဳ းမ်ိဳ း (ပိမုိဆုင္းရဲသည္ ့အမိ္ေထာငစ္မု်ား၊ 
ထိခိုက္လြယ္သည့္ ျပည္သူမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္ အုပ္စုမ်ား၊ ေဒသတြင္းပုဂၢလိကက႑) တုိ႔၏ သဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္ က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခဆုိငရ္ာ လိအုပခ္်က္မ်ား ခြျဲခားသတ္မွတရ္နအ္တြက္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရး နည္းစနစမ္်ား 
က်င့္သံုးရန္ 

(၂) ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီ 
အစဥ္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား အခ်ိတ္အဆက္ကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ 

(၃) ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏုိင္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေစရန္ႏွင့္ 
ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး ရနပ္ံုေငြမ်ား၊ က႑ဆုိငရ္ာ အစအီစဥမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ အရပဘ္က္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စမီကိံန္းမ်ား 
မွတဆင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးၿပီး ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 

(၄) ေက်းရြာ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ရန္ 

3. အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား 

(၁) သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထုကို အေထာက္အပံ့ 
ေပးရန္ 

(၂) စီမံကိန္းမ်ား ပုံစံေရးဆြစဲဥ္ ႏွင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ ္က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

(၃) ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ုငိစ္ြမ္း တည္ေဆာက္သည္ ့အစအီစဥမ္်ား (ပိမုိုေဘးကင္းသည္ ့အမိရ္ာမ်ား၊ ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းရိွသည္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မႈမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုကုိ 
စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ 

(၄) ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳ းေရး အစအီစဥ္ေရးဆြသဲည္ ့လပုင္န္းမ်ား၊ က႑အမ်ိဳ းမ်ိဳ းအတြက ္အစိုးရ အစအီစဥမ္်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား၊ အေသးစား 
ေငြေခ်းလပုင္န္းမ်ား၊ အစရိွသညတုိ္႔ မွတဆင္ ့အမိ္ေထာငစ္မု်ား ႏွင္ ့ျပညသူ္လူထုအဆင္ ့ရငဆုိ္ငတုံ္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း တည္ေဆာက္ေရး အစအီစဥ ္
မ်ားကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ရန၊္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရနႏွ္င္ ့ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္ရန ္(၅) အစိုးရႏွင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး မတ္ိဖက္မ်ားမွ ပံပ့ိုးသည္ ့ရငဆုိ္ငတုံ္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း 
တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုဆင္းရဲသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူမ်ား၏ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာပါဝင္ေစရန္ 

(၆) ျပညသူ္လူထ ုသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရငဆ္ိငုတ္ုံ႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း တည္ေဆာက္ရာမွရရိွသည္ ့အက်ိဳ းအျမတ္မ်ားအတြက္ ခိငုမ္ာသည္သ့က္ေသမ်ား 
ရရွိရန္ ျပည္သူလူထုဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ အားလံုးထံမွ်ေဝရန္ 

4. ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား - 

(၁) ၿမိဳ ႕နယ္အဆင္၊့ ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင္ ့ႏွင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဆင္တုိ့႔ရိွ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး အစအီစဥမ္်ားေရးဆြျဲခင္း၊ အသံုးစရတ္ိသတ္မွတ္ျခင္း 
ႏွင္ ့သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြျဲခင္းတို႔၏ အခ်တ္ိအဆက္မ်ား ခိငုမ္ာအားေကာင္းေစရန ္(ဥပမာ- ေက်းရြာဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးအစ ီ
အစဥ္ေရးဆြသဲည္ ့လုပင္န္းတြင ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရန ္လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏွင္ ့စြမ္းရညမ္်ားတုိးတက ္
ေစရန္) 

(၂) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း 

(၃) အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုငိ္ေျခ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားထားသည္ ့ဆုံးျဖတ္ခ်ကျ္ပဳလုပရ္နအ္တြက္ ၿမိဳ ႕နယ္ရိွအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာ ၿမိဳ ႕နယ္တာဝနရိွ္သူမ်ားႏွင္ ့
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းေစရန္ 

(၄) ျပညသူ္လူထုအဆင္အ့တြက္ ဦးတညထ္ားသည္ ့က႑အလိက္ု ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ားတြင ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ ္က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ ထည္သ့ြင္း 
စဥ္းစားမႈ ေသခ်ာေစရန္ (ဥပမာ- ျပည္သူလူထု သစ္ေတာက႑၊ လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည္) 

5. ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား - 

(၁) သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 

(၂) ျပညသ္လူူထု၊ ေဒသ တာဝနရိွ္သူမ်ား ႏွင္ ့ျပညသူ္လထူ ုအေျချပဳ အဖြ႕ဲအစညမ္်ား ၾကားတြင ္ေရရွည ္စြမ္းရညတ္ည္ေဆာက္မႈ ႏွင္ ့အခ်င္းခ်င္း 
ေလ့လာသင္ယူမႈတို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 

(၃) ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ကုန္ဆံုးသြားမႈကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား (ဥပမာ 
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကြာဟခ်က္မ်ား) အတြက္ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈေပးရန္ 

(၄) ျပည္သူလူထုအဆင့္အတြက္ ဦးတည္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား (ေခ်းေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား)တြင္ သဘာဝ ေဘး 
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ ေသခ်ာေစရန္ 

(၅) ျပညသူ္လထုူအဆင္တ့ြင ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ခိငုမ္ာအားေကာင္းေစေရးအတြက ္ဆန္းသစသ္ည္ကု့နပ္စၥည္းမ်ားႏွင္ ့
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 
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၁.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘး
 က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ

 (သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမႈမ်ား၊

 ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား၊ ေပါင္းဆံုမိျခင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို 
သိသာထင္ရွားစြာ  ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရၿပီး ျပည္သူလူထု၊ ေဒသ 
အလုိက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစ 
လ်က္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ မွ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း သဘာဝ 
ေဘးမ်ားေၾကာင္ ့လူဦးေရ ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ 
၅ သန္း၏ ဘဝမ်ားႏွင္ ့အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္ 
ခဲ့ရကာ တိုက္ရိုက္ ရုပ္ဝတၳဳဆုံးရႈံးမႈ အေနျဖင႔္ ခန္႔မွန္းေျခ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီလ်ံခန္႔ ဆံုးရႈံးခဲ့ရပါသည္။၃ ပံုစံျပဳ 
စစိစ ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္ ့
ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္တြင္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၂.၁ ဘီလီလ်ံ ဆုံးရႈံးေနရၿပီး အဆုိပါပမာဏမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
ျပညတ္ြင္း အသားတင ္ထုတ္လုပမ္ႈ တနဖ္ိုး (GDP) ၏ ၃.၂၃% 
ခန္႔ ရွိပါသည္။၄  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိ ဳးေၾကာင့္ 
သဘာဝေဘးဒကုၡမ်ား ခစံားေနရၿပီး အဆုိပါေဘးဒုကၡမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံအႏွံ႔တူညီမႈမရွိဘဲ ကဲြျပားျခားနားၾကပါသည္။ ဥပမာ- ပင္ 
လယ္ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင ္ေနထိင္ုၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား 
သည ္အပပူိငု္းဆိငုက္လနု္းမနုတ္ိငု္း၊ မနုတုိ္င္းဒီေရလိႈင္း၊ ဆနူာမ ီ
ႏွင့္ ပင္လယ္ဆားငန္ရည္ဝင္ေရာက္ျခင္းအႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကံဳ 
ေတြ႔  ရႏိငုပ္ါသည။္ ႏိငုင္အံႏံွ႔အျပားရိွ ေဒသမ်ားသည ္ေျမငလ်င ္
လႈပျ္ခင္း၊ မိုးသည္းထနစ္ြာရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္္ ့ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမ 
ၿပိဳျခင္း၊ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားကို 
ႀကံဳေတြ႕ႏိငုပ္ါသည။္ မိုးနည္းပါးသည႔ ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအလယ္ပိငု္း 
အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမမူ်ားေၾကာင္ ့မိုးေခါငျ္ခင္းကိ ုခစံားရ 
ႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝေဘးမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ၂၀၀၈ 
ခႏွုစ ္နာဂစမ္နုတုိ္င္း၊ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ေရႀကီးျခင္းႏွင္ ့ေျမၿပိဳ ျခင္းတုိ႔ 
ကဲ့သို ႔  ႀကီးမားေသာ သဘာဝေဘးမ်ား ႏ ွင့္  ရုတ္တရက္ 
ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ ေသးငယ္ေသာသဘာဝ 
ေဘးမ်ား၏ တျဖည္းျဖည္းစုလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားပါဝင္ 
သည္။ ႀကီးမားေသာသဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့
ေနာက္ဆက္တဲြဆုိးက်ိဳ းမ်ားသည ္က႑အသီးသီးတြင ္သိသာ 

ျမင္သာၿပီး လူအမ်ား၏ ဂရုျပဳမႈရရိွေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ 
သဘာဝေဘးမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳ းမ်ားကုိမူ လူ႔အသုိင္း 
အဝိငု္းတစခ္ ုသို႔မဟုတ ္သကဆုိ္ငရ္ာနယ္ေျမေဒသအတြင္းတြင ္
သာ သိျမင္ၾကသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဆုိပါ ဆုိးက်ိဳ းမ်ားကုိ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲသားအိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အေသးစား 
စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့ဖယ္ၾကဥခ္ထံားရသည္ ့ျပညသူ္လူထု 
တုိ႔တြင္ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳး ခံစားရသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင္ဆ့ိရုေသာ ္အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၊ ကေလးငယမ္်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ 
မ်ားႏွင္ ့ဖယ္ၾကဥခ္ထံားရသည္အ့ပုစ္မု်ားသည ္ယင္းတို႔၏ လူမႈ 
စီးပြားအေျခအေနမ်ားေၾကာင္ ့ပိမုုထိခိိကုလ္ြယႏ္ိငုၿ္ပီး သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ပိုမိုေတြ႔ႀကံဳရႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်ေရာက္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 
သည ္အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚတြင ္ပိမုိ၍ုဆိုးက်ိဳ းသက္ေရာက္ေစ 
ႏိငုသ္ည္ ့အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားမ်ားတြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျမင့္မားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား ေဘး 
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေျခမ်ားေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိ 
ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ၈၅%မွာ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အပူပိုင္းဇုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါ 
သည။္ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင ္ေတာငသူ္လယ္သမားမ်ားသည ္
လူအင္အားအသံုးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳေနၾက 
ၿပီး ေခ်းေငြရရွိမႈ အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ သီး 
ထပ၊္ သီးညွပ ္စိက္ုပ်ိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါငျ္ခင္းႏွင္ ့အျခားေသာအေၾကာင္း 
မ်ားေၾကာင့္ သီးႏံွပ်ကစီ္းဆုံးရံႈးသည္အ့ခါ ေဘးဒကုၡႀကံဳေတြ႔ႏိငု ္
ေျခ ပိ၍ုမ်ားျပားလာပါသည။္ ထုိနည္းတူစြာ လမူႈအသုိင္းအဝိငု္း 
၏ ျပငပ္ရိွလူမ်ား (ဖယ္ၾကဥခ္ ံထားရသမူ်ားႏွင္ ့ပါဝငခ္ြင္ ့မရသူ 
မ်ား)သည္ ဆင္းရဲႏိုင္သည့္ အလားအလာပိုမုိမ်ားျပားၿပီး ယင္း 
တုိ႔၏ နဂိုမူလ ခက္ခဲေနသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ (သဘာဝ 
ေဘးမ်ားကဲ့သို႔) ရုတ္တရက္ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ 
“အကာအကြယ္မ်ား” တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္အေျခအေန မရွိ 

ေပ။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားကုိ 
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ႏွင့္ တုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ လူမႈေရးအဆက္အသြယ္၊ ရင္ဆိုင္ 
တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးရရွိႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိေပ။ ႀကိဳတင္သတိ 
ေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္ 
ၾကသည္။

လုံေလာက္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားမရိွျခင္းသည ္ျပညသူ္လ ူ
ထုအတြက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေျခမ်ား ေပါက္ 
ဖြားရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
သြင္းအားစမု်ား (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)မရရိွျခင္း၊ နည္းပညာဆုိငရ္ာ 
သငတ္န္းမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းေရေပးေဝေရးႏွင္ ့ေက်းလက္လမ္း 
မ်ားမရွိျခင္းတုိ႔ကလည္း လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဝင္ေငြကုိေလ်ာ့ 
နည္းေစၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျပညသူ္လူထု၏သဘာဝ 
ေဘးထိခိက္ုလြယ္မႈကုိ ျမင္မ့ားလာေစပါသည။္ ဥပမာ အားျဖင္ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၄၀% (သန္း ၂၀ ခန္႔)သည္ ဆယ့္ႏွစ္ 
ရာသီအသံုးျပဳႏိငုသ္ည့ ္ကားလမ္းမ်ားမရိွသည္ ့ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကားလမ္းမ်ား မရိွျခင္းသည္  
လယယ္ာထြကကု္နပ္စၥည္းမ်ား ေစ်းကြကသုိ္႔တုိကရ္ိက္ုေရာက္ 
ရိွရန္၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ မ်ိဳ းပြားက်န္းမာေရး 
အပါအဝင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္  
အျခားအသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားရရွိရန္ အခြင့္ 
အလမ္း မ်ားကိ ုအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည။္ ထိသုို႔ ကားလမ္း 
မ်ား မရိွျခင္းက  ေဘးအႏၱရာယ္ခစံားရသည္ ့ျပညသူ္လူထုထံသုိ႔ 
အကူ အညီမ်ား အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈေကာင္းစြာ မရွိျခင္း 
သည္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ခက္ခဲမႈႏွင့္ ထိခိုက္ 
လြယ္မႈ ပုိ၍ျဖစ္ေပၚေစသည္အ့ေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည။္ ထုိ 

ဇယားကြက္ ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ ျမင့္မားရသည့္ အေၾကာင္း

အမ်ိဳ းသမီးမ်ားသည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္ ့သဘာဝေဘးအႏၱရာယ ္
မ်ားကို ပိုမိုခံစားရပါသည္-

• ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာငရ္ြက္ေနေသာ္လည္း သတူို႔ကုိ ေတာငသ္လူယ္သမားအျဖစထ္က္ အလုပသ္မား 
အျဖစသ္ာ ရႈျမငၾ္ကၿပီး အခေၾကးေငြလည္း အမ်ိဳ းသားမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္း၍ ရရိွၾကပါ 
သည္။ ဝင္ေငြပိုမိုနည္းပါးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝေဘး 
ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း တည္ေဆာက္ရာတြင ္အေထာက္အကူျဖစမ္ည္ ့ေရရွည ္တညတံ့္ 
သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ စုေငြမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္း ပိုမိုနည္းပါးသည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွလည္း 
ျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈပိုမိုအားနည္းသည့္ 
မွီခိုေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ အျခားသူမ်ား၏ လယ္ယာမ်ား 
တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ဝင္ေငြရရွိမႈ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး 
သက္ဆိငုရ္ာ အဆုိးၾကံဳႏိငု္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေသာနည္းလမ္းမ်ားတြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္ႏိငုသ္ည္ ့
အတိုင္းအတာလည္း နည္းပါးသည။္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစပ္ြားၿပီးသည္အ့ခါ 
တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မႈမရွိသည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ 

• အမ်ိဳ းသမီးမ်ားတြင ္ေခ်းေငြရရိွမႈအကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ 
စတိထိ္ခိက္ုစရာအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ေန႔စဥစ္တိဖ္စိီးမႈမ်ား ရိွသည့္အခါတြင္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား မထိခိက္ုေစရန ္အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစမည္ ့ေရြးခ်ယစ္ရာမ်ား အမ်ိဳ း 
သမီးမ်ားထံတြင္ မရွိေပ။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုေပးရ 
သျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္မႈတုိ႔တြင္ အကန္႔ 
အသတ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြတုိ႔ နည္းပါးေနေစ 
သည္။ 

• အမ်ိဳ းသမီးဦးစီးသည္ ့အိမ္ေထာငစ္အုမ်ားစတုြင ္တယ္လီဖနု္းပိငုဆုိ္ငျ္ခင္းမရိွပါ။ ထုိ႔ျပင ္
တယ္လီဖနု္းကိုေယာက်္ားမ်ားက ပိငုဆုိ္ငၾ္ကသျဖင္ ့အမ်ိဳ းသမီးအမ်ားစမွုာ တယလီ္ဖနု္း 
ကိ ုမည္ကဲသုိ့႔အသံုးျပဳရမည္ကုိ မသၾိကပါ။ ယင္းသို႔ သတင္းအခ်ကအ္လက ္အလြယ ္
တကူ မရရိွႏိငုျ္ခင္းေၾကာင္ ့ေန႕စဥဆုံ္းျဖတခ္်က္မ်ားျပဳလုပမ္ႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္သတိေပးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္မႈ ပိုမိုနည္းပါးသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ဂရုျပဳမိမႈ ပိုမိုနည္းပါးသည္။

• အမ်ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသည္ ႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းၾကပါ 
သည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္၎တို႔မွာ ပိ၍ုဆင္းရႏဲြမ္းပါးၾကၿပီး ေနအမိ္ေဆာကလ္ပု ္
ရနအ္တြက္ အျခားသမူ်ားအေပၚတြငအ္ားကုိးေနရေသာေၾကာင္ျ့ဖစပ္ါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
ေရႀကီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုိငက္လုန္းမ်ားကဲသို့႔ အေျခအေနမ်ားတြင ္ထိခိက္ုႏိငု္ေျခ ပိမုိ ု
မ်ားျပားသည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာသိရွိျခင္းမရွိ 
ၾကပါ။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ 
ဝငမ္ႈ အားနည္းလ်ကရိွ္ပါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့သဘာဝေဘး ရငဆ္ိငုတ္ုံ႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ျမင္မ့ား 
ေရးႏွင့္ ့ပတ္သက္၍ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏အျမငမ္်ားပါဝငျ္ခင္းမရိွဘ ဲ၎တုိ႔၏အျမငမ္်ားမွ 
ရရွိလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အလြန္နည္းပါးေနသည္။

၃။ D. Guha-Sapir ၊ R. Below ႏွင့္ P. Hoyois ။ EM-DAT - CRED/OFDA 
ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝေဘး အခ်က္အလက္ စုစည္းမႈ www.emdat.be. 
ဘရပ္ဆဲျမိဳ႕ ဘယ္ဂ်ီယံ: Université catholique de Louvain.

၄။ ကုလသမဂၢ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး 
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ။
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ပံု ၁။ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျချဖစ္ေသည့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ား

ငလ်င္

မုိးေခါင္ျခင္း

အပူပုိင္းဆုိင္ကလုန္း

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

အေျခခံ

အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ 

လစ္ဟင္းမႈမ်ား

စနစ္မက်ေသာ

 ၿမဳိ႕ျပတည္ေဆာက္မႈ
ရာသီဥတုေၾကာင့္

ထိခုိက္လြယ္သည့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

အေပၚ မွီခုိေနရမႈ

က်ား၊ မ

မညီမွ်မႈ

ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

လက္လွမ္းမွီမႈ

မရွိျခင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ

ျပင္းထန္သည့္

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား

တိုးပြားလာႏိုင္သည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မႈ

အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ

ျပည္သူလူထုမ်ား

သုိ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈ ေကာင္းစြာမရရိွျခင္းသည ္မေမွ်ာ္လင့္ 
ေသာအျဖစအ္ပ်က္မ်ားႏွင္ ့စနိ္ေခၚမႈမ်ားကိ ုႀကံဳေတြ႕ရသည္အ့ခါ 
၎တို႔၏စမီခံန္႔ခဲြမႈ စြမ္းရညကုိ္ က်ဆင္းေစပါသည္။ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တရားဝင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကိုရယူသုံးစြဲ 
ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားသည့္ 
တရားမဝင္ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင ္မီွခိလုာရၿပီး အေၾကြးတင္ျခင္း 
ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသံသရာဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။ 
ထုိမွတစဆ္င္ ့ေနာငျ္ဖစ္ေပၚလာႏိငုသ္ည္ ့ေဘးဒကုၡမ်ား၊ အခက္ 
အခဲမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိ 
သည့္ ေရရွည္ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။

စနစ္တက်ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမရွိျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား 
သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ပိမုိႀုကံဳေတြ႔ေစၿပီး ထိခိက္ုလြယ္မႈ 
ကိုလည္း တိုးျမင့္ေစပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ား စနစ္တက် မဟုတ္ဘဲ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာျခင္းသည္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး 
ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လုံၿခံဳမႈမရွိေသာ အိမ္ယာအေဆာက္အဦမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရေပးေဝေရး 
စနစ္ မေကာင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ 
ေကာင္းမြနသ္ည့္ေရထုတ္ေျမာင္းစနစ ္မရိွျခင္းႏွင္ ့ေရဆုိးထတ္ု 

စနစ္ မရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနမ်ား 
သည္ ေရႀကီးျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးဝါးသည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာ 
သည္အ့ခါ လတုိူ႔၏က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေနထုိငမ္ႈဘဝမ်ားကုိ ဆိုးဆုိး 
ဝါးဝါး ထိခိုက္ေစပါသည္။

ပ်မ္းမွ်အပူခ်န္ိျမင့္မားလာျခင္း၊ မုိးေရခ်န္ိေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေနျခင္း (အခ်ိဳ ႕ေနရာမ်ားတြင ္မိုးပိမုိမု်ားျပားလာ၍ အခ်ိဳ ႕ေနရာ 
မ်ားတြင ္မိုးနည္းပါးသြားျခင္း)၊ အေနာက္ေတာငမ္တုသ္နုရ္ာသ ီ
အဝင္ေနာကက္ၿ်ပီး အထြက္ေစာေနေသာေၾကာင္ ့မတ္ုသနုရ္ာသ ီ
ဥတုကာလတုိေတာင္းလာျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ မနုတုိ္င္းတိက္ုခတ္ 
ျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္  မ်ားျပားလာကာ ပိုမို 
ဆိုးရြားလာျခင္း စေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကလည္း သဘာဝ 
ေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါသည္။၅ လက္ရွိ 
ရာသီဥတုႏွင္ဆုိ့ငသ္ည္ ့အခက္အခမဲ်ားတြင ္အမ်ားဆုံးရနု္းကန ္
ေျဖရွင္းေနရသူမ်ားသည္ ပိုမို၍ ခက္ခဲသည့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ 
အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေရွ႕ဆံုးမွရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္ 
သည။္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရာသဦတုေျပာင္းလမဲႈႏွင္ဆ့က္ 
စပ္ေနသည္ ့အဆုိးႀကံဳႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္သည္ျ့ဖစရ္ပမ္်ား 
သည္ ဆက္လက္တိုးပြားလာေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည ္က႑မ်ားစြာတြင ္သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ပိုမိုဆုိးရြားေစပါသည္။ 
က႑ အသီးသီး၏ ထိခိက္ုလြယမ္ႈသညလ္ည္း ပိ၍ု ဆုိးဝါးလာႏိငု ္
သညဟု္ ေမွ်ာ္လင႔ရ္ပါသည။္ ဥပမာ- လယ္ယာ စိက္ုပ်ိဳ းက႑ တြင ္
စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ရာသီဥတုအေျခအေနေပၚ 
မ်ားစြာမီွခိုေနရျခင္း၊ ေရရွားပါးေသာ အပပူိငု္းေဒသမ်ားတြင ္ေရ
အရင္းအျမစ္မ်ားေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူ 
သံုးစဲြမႈမ်ားျပားလာျခင္း၊ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ေရာဂါမ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ သစ္ေတာက႑တြင္ ဆုိင္ 
ကလုန္းမနုတုိ္င္း ေလျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ျပင္းထန ္
ဆုိးဝါးေသာ ရာသီဥတုမ်ားႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္းတုိ႔ကလည္း လူ 
တို႔၏ပေယာဂအျပင္ သစ္ေတာမ်ားကို ပိုမိုပ်က္စီးေစပါသည္။ 
ကမ္း ရုိးတန္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူ 
ခ်နိ ္ျမင္တ့က္လာျခင္းက ဆိငုက္လုန္းမနုတုိ္င္းမ်ား၏ ျပင္းအား 
ပိမုိ ုလာေစျခင္း၊ ေလျပင္းမနုတ္ိငု္းႏွင္ ့မနုတုိ္င္းဒီေရလႈငိ္းမ်ား ပိမုိ ု
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာန့ည္း 
ျခင္း တို႔ကိုု ျဖစ္ေစပါသည္။၆

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ထိခိုက္လြယ္မႈ 
မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ စနစ္တက်မဟုတ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
မ်ားႏွင္ ့ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈမ်ားေပါင္းစံလုာျခင္းတို႔က ျမနမ္ာ 
ႏိငုင္တံြင ္သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ မ်ားျပားလာေၾကာင္း 
ပံု (၁)တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ထုိ႔ျပင ္ယင္းကဲသို့႔ေသာ သဘာဝေဘးမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳ းမ်ားသည ္
ဇယားကြက္ ၂ ရိွ ဥပမာမ်ားတြင ္ေတြ႕ျမငရ္သည္ ့ေရရွညဆ္င္းရ ဲ
ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ားကုိလည္း 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ရႈပ္ေထြးၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအခ်က္ 
အလကမ္်ားသည ္ျပညသ္လူူထု သဘာဝေဘး က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခ 
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ ့အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 
က႑မ်ားစြာ (စိက္ုပ်ိဳ းေရး၊ ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး၊ သစ္ေတာႏွင္ ့
ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး)ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္မ်ား (အားလုံး 
ပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑ တည္ေဆာက္ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစရွိသည့္) လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အဆိုပါ 
ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ၾကၿပီး 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္နုိင္ေျခမ်ားကုိ ေလ်ာခ့်ေပးႏုိင္ပါသည္။

ဇယားကြက္ ၂- သဘာဝေဘးမ်ား၏ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

၂၀၀၈ ခႏွုစ ္ဆိငုက္လုန္းနာဂစၿ္ပီးသည့္ေနာက ္စိက္ုပ်ိဳးေျမမ်ားအတြင္း ပငလ္ယ္ဆားငန ္
ေရမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ကၽြဲႏြားမ်ား၊ လယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားစသည့္ 
လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ းေရး သြင္းအားစမု်ားဆုံရံႈးျခင္းတုိ႔က သီးႏံွအထြက္ႏႈန္းကုိ သိသာစြာ ေလ်ာ႔ 
က်ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ငါးဖမ္းေလွ၊ ငါးဖမ္းပိုက္ စသည့္ ငါးဖမ္းကိရိသာမ်ား ပ်က္စီး 
ဆုံးရံႈးျခင္းကလည္း ငါးဖမ္းလုပင္န္းက႑ကုိ မ်ားစြာထိခိက္ုေစခဲပ့ါသည။္ ထိထိုခိက္ုမႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့ေတာငသူ္လယသ္မားမ်ား၊ ေရလုပသ္ားမ်ားႏွင္ ့အျခားသမူ်ားအေပၚထခိုက္ိခဲၿ့ပီး 
၎တို႔၏ မသိားစဝုင္ေငြေလွ်ာက့်ျခင္း၊ ထိမွုတဖန ္အေၾကြးမ်ားကိ ုျပနမ္ဆပႏ္ိငုျ္ခင္း၊ ၎ 
တို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထပ္မံေငြေခ်းယူရျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ေျမယာမဲ့ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား 
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေလွ်ာ့နည္းလာခဲ့ၿပီး ပံုမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာသူမ်ားအျဖစ္သို႔ 
ေရာက္ရိွ ေစခဲပ့ါသည။္ သုေတသန ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ဆုိငက္လုန္းနာဂစျ္ဖစၿ္ပီး (၅)ႏွစ ္
အၾကာတြင္ မုန္တိုင္းေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားအနက္ ၂၅%သာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

အကိုးအကား - ကမာၻ႔ဘဏ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ အျခားနာဂစ္တစ္ခုေန႔စဥ္ရိုက္ခတ္လ်က္ 
ရွိသည္- နာဂစ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၅ ႏွစ္အၾကာ လူမႈေရး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာခ်က္။ ဝါရွင္တန္ဒီစီ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေရရွည္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား

အလားတူ ထိခိက္ုဆုံးရံႈးမႈပံစုမံ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခႏွုစ၊္ ေရႀကီးျခင္းႏွင္ ့ေျမၿပိဳ ျခင္းတုိ႔ျဖစပ္ြားၿပီး 
ေနာက္ပိငု္းတြငလ္ည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည။္ ဥပမာ- ဧရာ၀တီတုိင္းကဲသုိ့႔ေသာ ေရႀကီးျခင္း 
ဆုိးဝါးစြာခစံားခဲရ့သည့္ေဒသမ်ားတြင ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ့သီးႏံွအထြက္ ၆၃% ခန္႔ ေလ်ာ့ 
နည္းႏိငုသ္ညဟု္ ခန္႔မွန္းထားပါသည။္ ဤကဲသုိ့႔ သီးႏံွအထြကႏ္ႈန္း ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္း 
သည ္လယ္သမားမ်ားႏွင္ ့လုပသ္ားမ်ား၏ဝင္ေငြရရိွျခင္းကုိ တုိက္ရိက္ုထခိိက္ုေစခဲပ့ါသည။္ 
အမိ္ေထာငစ္မု်ား၏ စားနပရ္ကိၡာဖလုံူမကူိ ုထိခိကု္ေစရံသုာမက မသိားစဝုင္ေငြေလွ်ာ့နည္း 
လာျခင္းသည္ ေနာက္ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီအတြက္ လိုအပ္သည့္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ 
ကဲ့သို႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားရရွိႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။ အဆိုပါ 
ဝင္ေငြေလွ်ာ့နည္းမႈကုိ ေျဖရွင္းရနအ္တြက္ ျပညသူ္လူထုသည ္စားနပရ္ကိၡာႏွင္ ့မ်ိဳ းေစမ့်ား 
ကုိ ေဒသရိွ ေစ်းမ်ား၊ ကုနသ္ညမ္်ားထမွံ ေခ်းငွားျခင္း၊ ျမင္မ့ားေသာအတိုးႏႈန္းႏွင္ ့ေငြေခ်း 
စားသူမ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ 
ေပါင္းလုိက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပသ္ားမ်ားငွားရမ္းရန ္ေငြေၾကးမတတ္ႏိငုသ္ျဖင္ ့ေနာကႏွ္စအ္တြက္ သီးႏံွအထြက္ႏႈန္း 
ကိုလည္း ထပ္မံေလွ်ာ့နည္းေစပါသည္။

အကုိးအကား - ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာ္အစိုးရ။ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား ႏွင္ ့ေျမၿပိဳ ျခင္းမ်ား၏ 
သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္။ ေနျပည္ေတာ္။

၅။ ျမနမ္ာႏိငုင္ံေတာအ္စိုးရ။ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာတစႏ္ိငုင္ံလုံံးတြင ္လုပ္ေဆာင ္
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား။ ေနျပည္ေတာ္။

၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ညီလာခံမူေဘာင္၏ ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကနဦး ဆက္သြယ္ 
ေျပာဆုိမႈ။ ေနျပည္ေတာ္။
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၁.၂။ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း 
ျမင့္မားလာေစရန္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ 
ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
လိုအပ္ျခင္း

၁.၃။ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရးကို 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ဦးစားေပး 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခသည္ ေဒသအလုိက္ကဲြျပားမႈ 
ရိွၿပီး ေနာက္ဆကတ္ြ ဲဆိုးက်ိဳ းမ်ားကုိလည္း ေဒသချံပညသူ္မ်ား 
ကသာ အမ်ားဆုံးခစံားၾကရပါသည။္ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး အေျဖရွာရာတြင္ ေဒသအလိုက္ 
သာ ေဆာငရ္ြက္သင္ၿ့ပီး အဆုိပါေဒသတြင္ေနထိင္ု အလုပ္လုပ္ 
ၾကသည့္ ့ျပညသူ္လူထုကုိယ္တုိင ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရမညျ္ဖစ္ 
ပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ျပည္လူထု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။

• ပထမဦးစြာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္ထိ့ေတြ႔မႈ- သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ အစတ္ိအပိငု္း ၃ ခ ုအနက ္၂ ခ ု
သည ္ပထဝီေဒသအလုိက္ ျဖစတ္တ္သည့္ သေဘာ ရိွပါသည။္ 
ယင္းတို႔သည္ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး 
ေဒသအခ်ိဳ႕ကုိသာ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ေစပါသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ ျဖစ္ပြားမႈ ပုံသ႑ာန္ 
မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ 
ယင္း တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ျခင္းတုိ႔ကိ ုသုံးသပရ္နအ္တြက္ ေဒသအလုိက ္အေတြ႔ 
အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကုိပါ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ျခင္း

• ဒတိုယအခ်က္အေနျဖင္ ့ျပညသူ္လူထအုတြင္း၌ မတညီူေသာ 
အုပ္စုမ်ား၊ မတူညီေသာလူအမ်ိဳးမ်ိ ဳးသည္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခမ်ားအေပၚ အျမငမ္တူညီၾကပါ။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိငု္ေျခကုိ ပံုေဖၚရာတြင ္ကြျဲပားေသာ 
အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဘး 
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား (ယင္းတို႔၏ သမုိင္းေၾကာင္း 
အရ ျဖစပ္ြားသည္ပ့ံစုမံ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ျမငရ္သည့္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား) 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၏ 
အေရးပါမႈ

• တတိယအေနျဖင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေျခမ်ားတြင္ 
မေရရာမႈမ်ား - အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္သည့္ သဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ျပင္းအား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေန 
ျခင္း၊ အနာဂတ္စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို႔၏ 
ႏႈန္းထားႏွင့္  သေဘာသဘာဝတို႔ေၾကာင့္  သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း 
မ်ားမွာ မေရရာမႈမ်ားကုိ ထည္သ့ြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး စမီခံန႕္ခြသဲည္ ့
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ႏိငု္ေျခမ်ား၏ အဓကိ အေၾကာင္းမ်ားသည ္လူမႈစီးပြား 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲထုတ္မရေအာင္ တြဲဖက္လ်က္ရွိ 
သျဖင္ ့ျပည္သူလူထအုတြက္ အေကာင္းဆုံး သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအေျဖမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈမ်ား ခ်ကခ္်င္း ရရိွႏိငုၿ္ပီး အႏၱရာယ္၏ ျပင္းအား 
ႏွင္ ့ႀကိမ္ေရ ေျပာင္းလႏဲိငု္ေျခမ်ားအေပၚလုိက္၍ ေျပာင္းလြယ္ 
ျပင္လြယ္ရွိသည့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။

• စတုတၳအေနျဖင္ ့- ေဒသအဆင္တ့ြင ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား လက္ငင္း တုိက္ရိုက္ 
မရရွိသည့္အတြက္ ယင္းတို႔အတြက္ ပိုမို စိတ္အားထက္သန္ 
လာေစရန္ လုိအပ္ေနသည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပြင္လ့င္းမႈျမငသ္ာမႈ၊ စြမ္းေဆာငရ္ည ္
ျမင့္တင္ေပးမႈ၊ အားလုံးပါဝင္မႈတုိ႔ကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ ေပးေရး၊ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ ျပည္သူလူ 
ထု အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမူဘဝ 
တိုးတက္ ျမင့္မားေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္လွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ 
လ်က္ ရွိပါသည္။ အဆုိပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က႑အသီးသီးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ 
အသီးသီး၌ ရပု၀္တၳဳဆုိငရ္ာ၊ လူမႈေရးဆုိငရ္ာ ရင္းႏီွးျမဳပႏံွ္မႈမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ထည္သ့ြင္း စဥ္းစားျခင္း 
မရိွပါက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒမ္်ားကုိ မရရိွႏုိင္သည္ ့အျပင္ 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ျပည္သူလူထု၏ လက္ရွိ သဘာဝေဘး 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားသြားေစႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ဒီေရေတာ 
မ်ားကုိ ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနမည္ဆုိပါက ဒီေရေတာမ်ား၏ 
မနုတ္ိငု္းဒီေရလိႈင္းမ်ားကိ ုကာကြယ္ေပးႏိငုသ္ည္ ့စြမ္းအားမ်ား 
ကို ေလ်ာ့နည္းေစရံုသာမက ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ သဘာဝ 
အတိုင္း ခိုေအာင္းရာေနရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး 
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ ဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေရ 
ရွည္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ေနမည္ဆိုပါက သဘာဝေဘး အႀကီးစား၊ အေသးစား၊ 
သဘာဝေဘး အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ျမန္မာလူေနမႈ ဘဝ လကၡဏာ 
တစရ္ပအ္ျဖစ ္ရိွေနဦး မညျ္ဖစၿ္ပီး ႏိငုင္ံေတာ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳ း တုိးတက္ 
ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ 
ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ သတိျပဳမိသည့္ အေလ်ာက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုန္႔ 
ျပန္ႏိုင္စြမ္းအားေကာင္းလာေစရန္အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ ျပည့္စုံမႈရွိၾကေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္လုပ္ 
ေဆာငလွ္်ကရိွ္ပါသည။္ အဆုိပါနည္းလမ္းမ်ား အနက္ ေဆာင ္
ရြက္ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္းပါ  
“မုန္တိုင္းက်ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း” စသည့္ သဘာဝ 

ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိငုသ္ည့္ေဘးဒကုၡမ်ား
ကုိ ခခုႏံိငုရ္န၊္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကာကြယ္ေရးတုိ႔ႏွင္ ့
သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားျဖန္႔ေဝရန္” စသည့္အခ်က္ကို 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳထားရွိၿပီး 
ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္လည္းပါဝင္ပါသည္။၇  

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စမီခံန္႔ခဲြမႈဥပေဒ(၂၀၁၃) (ဥပေဒအမွတ္ 
- ၂၁/၂၀၁၃) တြငလ္ည္း (သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခေလ်ာ့
ခ်ေရးလပုင္န္းမ်ားကုိ) ေရရွညအ္က်ိဳ းျပဳသည္ ့ဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ 
အျဖစသုိ္႔ ေရာက္ရိွရန ္အေရးႀကီးသည္ ့လုပင္န္းတစရ္ပအ္ျဖစ ္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အဆုိပါဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းစဥမ္်ား၌ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား 
ထည့္သြင္းစဥ္စားရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္တုိင္းတြင္ အစိုးရ 
ဦးေဆာငသ္ည္ ့သဘာဝေဘးႏွင္ဆုိ့င္ေသာအဖဲြ႕အစည္း အဆင္ ့
ဆင့္ ထူေထာင္ရန္၊ အစိုးရ၊ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာအဖဲ ြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေဒသတြင္း 
အာဆီယံ၊ အာရွေဒသအတြင္း အဖဲ ြ ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
သဘာဝေဘး က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈ လုပင္န္း 
မ်ားကို နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။

အထူးသျဖင့္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ 
ျပညသူ္လူထုအဆင္တ့ြင ္လပုကုိ္င္ေဆာငရ္ြက္ရန ္ကိစၥရပမ္်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပံု ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္” 
ကို ေရးဆဲြထားရွိပါသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထု 
အေျချပဳ သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္မ်ား 
တြဆဲက္ပါရိွပါသည။္ ထုိ႔အျပင ္ယင္းစမီခံ်က္တြင ္သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးမူဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာေရး 

၇။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ။ ေနျပည္ေတာ္။
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အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳေရး မူ၀ါဒ မူေဘာင္မ်ား

“ျပည္သူလူထု၏ ခ်မ္းသာသုခရရွိမႈ ….. သဘာဝ 
ေဘးမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေဘးက်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးအတြက္ အသိပညာ 
ေပးရမည္။” 

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္း၊ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၂၀၁၅

“ျပည္သူလူထုဦးေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုကို 
ဗဟိုျပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး”

စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္၊ ၂၀၁၃

“သဘာဝေဘးက်ေရာကႏ္ိငု္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးသည ္ေရရွည ္
တည္တ့ံေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈအတြက္ အေျခခ ံသေဘာ 
တရားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။” 

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ 
(ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၃)

ေက်းရြာအပုစ္ ုအုပခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား/ ရပက္ြက္ အပုခ္်ဳပ္ေရး 
မွဴးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံခန္႕ခြဲေရး 
ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂

“အမ်ိဳ းသား မဝူါဒမ်ား၊ အစအီစဥမ္်ား ႏွင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးလပုင္န္း 
စဥ္မ်ားအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ
်ား ထည့္သြင္းျခင္း …. ကမ္းေျခ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြက်င့္သံုးျခင္း၊ ကႏၱာရျဖစ္ထြန္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ 
ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္”

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂

တာဝန္မ်ားတြင္ - သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး 
အႏၱရာယ ္မ်ား ေလ်ာပ့ါးသက္သာေစေရး ႏွင္ ့ရငဆုိ္ငတုံ္႔ျပနႏ္ိငု ္
စြမ္းရွိသည့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ 
ပါဝင္သည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
မူေဘာင္၊ ၂၀၁၄

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ - ပိုမို ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္၊ ရုတ္တရက္ ထိခိုက္မႈ 
မ်ား ႏွင္ ့ေပၚေပါက္လာႏိငုသ္ည္ ့သဘာဝေဘးမ်ားကိခုႏံိငုရ္ည ္
ရွိရန္ ႏွင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ တို႔ ပါဝင္ 
သည္။

အမ်ိဳးသား လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္၊ ၂၀၁၄

“ေငြေၾကးအရ အားလံုးပါဝင္လာေရးကို ပိုမို အေထာက္အပံ့ 
ျဖစရ္န ္ႏွင္ ့ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖစသ္ည္ ့လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ းေရး၊ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (MSEMEမ်ား) ႏွင့္ 
ေက်းလက္ေဒသ အေျခအေန အမ်ားစုရွိ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားၾကားတြင္ ေငြေၾကးအရ အားလုံးပါဝင္ 
လာမႈ တိုးတက္ေစရန္ ဘ႑ာေရးက႑၏ စြမ္းရည္ကို ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစရန္” 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအရ အားလံုးပါဝင္လာေရး 
လမ္းျပေျမပံု၊ ၂၀၁၅

“အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင ္အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ 
ကို ျမွင့္တင္ရန္”

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၂၂

ျပညသူ္လူထု အေျချပဳ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (MAPDRR)၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၅

“အစိုးရမ်ားသည ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယက္်ေရာက္ 
ႏိငု္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင ္အရပဘ္က္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
ေစတနာ့ဝနထ္မ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့လူထုအေျချပဳ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူဆုိငရ္ာ အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ 
အားေပးရ မည ္ျဖစ္ၿပီး ရင္ဆိငု္တံု႔ျပန္ႏိုငစ္ြမ္းရွိသည့္ 
ျပည္သူလူထု ျဖစ္လာေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအား 
ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။” 

သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အတြက္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ ၂၀၁၅-၂၀၃၀

“သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
မ ်ား ကုိ  ရင္ ဆုိင္ေ ျဖရ ွင္းရာတြင္  
ေဒသခံ  ျပည္သူလူထု၏ ပ ါဝင္  
ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္သည္” 

သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈအတြက္ 

အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္

“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ 
သည့္ အေျခအေနရွိသူမ်ား၏ 

ရင္ဆိုင္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ရာသီ ဥတုဆိုင္ရာ 

ျပင္းထန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ 
ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ ခ်ေရး” 

ေရရွည္ တည္တံ့ ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

၂၀၁၅-၂၀၃၀

“ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လုိက္ 
ေလ်ာ ညီေထြေနထိုင္ေရး ေရြးခ်ယ္ 
စရာမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏ ွင့္  
ေဂဟစနစမ္်ားကုိ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစား 
ရမည္။”

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
ပါရီၿမိဳ႕သေဘာတူညီခ်က္

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကတိက၀တ္မ်ား

ပံု ၂။ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ 
စြမ္းကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္း ကတိကဝတ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တုိးျမွင့္ 
ေဆာငရ္ြကရ္န၊္ လုပအ္ားေပးအသုံး ျပဳသည္စ့နစကုိ္ တုိးျမွင္ရ့န၊္ 
ျပည္သူလူထုအဆင့္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရရွိႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ 
ထူေထာင္ရန္ စသည္တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။၈  

အလားတူပင ္သဘာဝေဘးႏွင္သ့က္ဆုိငသ္ည္ ့အေရးပါေသာ 
က႑မ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒဆိငု္ရာ 
အခ်က္မ်ားသည္လည္း ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရးဟူသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားရရိွေစရန ္အေထာက္အကူျပဳပါသည။္ ထုိသို႔ အေထာက္ 
အကူျပဳမႈမ်ားတြင ္ျပညသူ္လူထုဦးေဆာငသ္ည္ ့ေဘးက်ေရာက္
ႏိုင္ေျခထည့္သြင္းစဥ္စားသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းမွသည ္ျပညသူ္လူထအုတြင္းမွ အထိခုိက္ အလြယ္ဆံုး 
အုပ္စုမ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအထိ 
ပါရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏အျမင္မ်ားကုိ 
လည္း ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပင္န္းစဥတ္ြင ္ပါဝငလ္ာေစရန ္
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဥပမာမ်ားအေနျဖင့္-

• ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥေပေဒ-၂၀၁၂

• ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ-၂၀၁၂

• ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္-၂၀၁၄

• အမ်ိဳးသားလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံ
ကိန္း-၂၀၁၄

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးက႑ တည္ 
ေဆာက္ေရး လမ္းျပေျမပံု ၂၀၁၄-၂၀၂၀

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ ၂၀၁၃ - ၂၀၂၂

ထုိ႔အျပင ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္ျပညသူ္လူထသုဘာဝ ေဘးရငဆုိ္င ္
တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေစေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒ 
မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာငရ္နအ္တညျ္ပဳထားသည္ ့ေဒသတြင္းႏွင္ ့
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး 
ထားသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
အနက္ အထင္ရွားဆံုးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ခုအတြက္ သဘာဝ 
ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ထားသည္ ့ေရရွညတ္ညတံ္႔ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး 

ရညမွ္န္းခ်က္မ်ား ျဖစပ္ါသည။္၉ ၁၀ အျခားတစခ္မွုာ ျပည္သူလူထု 
သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေအာင္ ဦးစား 
ေပး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူထု 
အေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လုပအ္ားေပးအဖဲြ႕မ်ား၁၁ႏွင္ ့မတ္ိဖက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သဘာဝ 
ေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ -၂၀၁၅ 
-၂၀၃၀ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားတစ္ခုမွာ ျပည္သူလူထုသဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တံု႕ျပန္ႏိုင္ 
စြမ္းအား ေကာင္းလာေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဂဟ 
စနစ္ တည္ၿမဲေရး စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ကုိက္ညီစြာေနထုိင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စသညတုိ္႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည။္ “၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င ္
ထိန္းသိမ္းေရး ညီလာခံ၏ ပါရီသေဘာ တူညီခ်က၁္၂ ပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။”  

ေဒသတြင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏုိင္ေျခေလွ်ာခ့်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသချံပညသူ္ 
လူထု၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္႔ 
သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး အာဆီယံ 
သေဘာတူညီခ်က၁္၃ ျဖစ္ပါသည္။  (ပံု ၂)

ဤျမနမ္ာႏိငုင္ျံပညသ္လူထူ ုသဘာဝေဘးရငဆ္ိငုတံု္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း 
ျမင္မ့ားေစေရး အမ်ိဳ းသားအဆင္ ့မူေဘာငကုိ္ အဆိပုါ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအတြက္ေရးဆဲြထားပါသည္။

၈။ ျပည္ေထာငစ္သုမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္။ံ ၂၀၁၂ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံသဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္။ ေနျပည္ 
ေတာ္။

၉။ ရညမွ္န္းခ်က္ ၄ ခတုြင ္- ရညမွ္န္းခ်က ္၁ - ေနရာတိုင္းတြင ္ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ 
ပံုစံမ်ိဳးစံုကို အဆုံးသတ္ရန္။ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ -  အစာေရစာငတ္မြတ္မႈကို  
အဆုံးသတ္ရန္၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေစရန္ႏွင္႔ အာဟာရျဖည္႔ဆည္းမႈပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ ျမွင္႔တင္ရန္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁ - ျမိဳ႔မ်ားႏွင္႔ လူသားအေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားတြင္ အားလံုး 
ပါဝင္၊ ေဘးကင္း၊ ဒဏ္ခံႏုိင္ျပီး ေရရွည္တည္တံ႔ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
ရညမွ္န္းခ်က္ ၁၃ - ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈႏွင္႔ ယင္း၏ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ 
မႈ မ်ားကို တံု႔ျပန္္ေရးအတြက္ အလ်င္အျမန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္

၁၀။ ကုလသမဂၢ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမာၻကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း - 
ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၃၀ ခႏွုစ ္အစအီစဥ။္ 
နယူးေယာက္ျမိဳ႕။

၁၁။ ကုလသမဂၢ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆန္ဒိုင္း မူေဘာင္။ ဆန္ဒိုင္းျမိဳ႕။

၁၂။ ကုလသမဂၢ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္။ ပါရီျမိဳ႕။

၁၃။ အာဆီယံ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အေရး 
ေပၚ တံု႔ျပန္မႈအတြက္ အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္
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၂.၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၂.၂။ အေျခခံနားလည္မႈမ်ား
 တိုးတက္ရရွိေစျခင္း

အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေန 
သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခ 
အေနမ်ားေၾကာင္ ့ျပညသ္လူူထုအတြင္း သဘာဝေဘးက်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခကုိ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံု၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရပါ 
သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ထပ္မံေျပာင္းလဲလာေစပါသည္။ 
အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္ ့ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ျမင္ ့
မားေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆဲြထားပါသည္-

(၁) အစိုးရ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ 
ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္္မားလာပါက ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားအေပၚ နားလည္ႏိုင္မႈ တိုးျမင့္လာေစရန္။

(၂) ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ျမင့္မား လာေစေရးအတြက္ ေပါင္းစည္း ညီညႊတ္မႈ နည္း 
လမ္းမ်ား ႏွင္ ့သငခ္န္းစာ ရယူျခင္းျဖင္ ့လပု္ေဆာင ္ႏိငု္ေရး 
အဆိုျပဳတင္ျပရန္။

(၃) ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တုန္ ႔ ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ျမင္မ့ားလာေစရန္ေဆာငရ္ြက္မည့္ က႑မ်ားႏွင္ ့ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရး 
ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အား 
လုံးပါဝင္ေသာ ဘက္စံုက႑စံုပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္။

ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာ 
ေစေရး မူေဘာင္တြင္ပါဝင္သည္ ့ျပည္သူလူထ ုဆိုသည္မွာ-

(၁) သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသအပိုင္းအျခားတစ္ခု 
တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား ( ဥပမာ - ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု) 

(၂) တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖုိးထားမႈ၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ 
ၾကာျမင့္စြာရွိေနခဲ့သည့္ လူမႈေရးအရ စုဖြဲ ႔မႈပံုစံအတုိင္း 
ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ( ဥပမာ- ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ 
ေက်းလက္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား) ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

(၃) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ အတတူူႀကံဳေတြ႔ခစံားရရန ္
အလားအလာရိွသူမ်ား (ဥပမာ- ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက ္
ျမစ္ေရၾကီးျခင္း) ၁၄ 

လိငက္ဲြျပားျခင္း၊ လူမ်ိဳ းစကုဲြျပားျခင္း၊ အသက္အရြယ္ လူတန္းစား 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အျခားေသာ ၾသဇာအာဏာဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္္မ်ားက “ျပည္သူလူထု” ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ 
မညက္ဲသုိ့႔ လြမ္းမုိးလွ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင္ ့ယင္းသည ္သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔လြမ္းမိုး
လွ်က္ရွိသည္ကုိ အဆုိပါျပည္သူလူထုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္က 
အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ျပည္ သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္ 
ႏိုင္စြမ္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ-

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝ 
ေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခသည္ သေဘာသဘာဝအရ တြဆဲက္ေန 
ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈေၾကာင္ ့ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစပ္ြား သည္ ့
ပံုစံမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 
အျခားေနရာမ်ားရိွ ျပညသူ္လူထုသည ္သဘာဝေဘး က်ေရာက္ 
ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲရာတြင ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တစခ္အုတြက္ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ၊ 
ထိေရာက္ေသာ၊ ေအာင္ျမင္လုိစိတ္ျပင္းျပေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းလမ္းကုိ က်င့္သံုးရန္လုိအပ္သည္။ သဘာဝေဘးမ်ား 
စီမံခန္ ႔ခြဲမႈသည္ မေရရာမႈ ျမင့္မားသည့္ သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲသည္အထိ အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲ 
ရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
မ်ား (ႏွင္ ့ယင္းတို႔သည ္မညသ္ုိ႔ ေျပာင္းလဲေနသည)္ ကိ ုျပညသူ္ 
မ်ား၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၏ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပၿ္ပီး နားလညသ္ေဘာေပါက္ရနလုိ္အပသ္ည။္ ျပညသူ္ 
လူထုသည ္ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်ယျ္ပန္႔ 
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္း အဆုိးႀကံဳႏိငု္ေျခမ်ား ေလွ်ာ ့
ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ပြားႏိုင္ 
ေျခမ်ား စမီခံန္႔ခြဲျခင္းကိ ုခိငုမ္ာအားေကာင္းေစရန ္လုပ္ေဆာင ္
ရမည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကို ခိုင္မာ 
အားေကာင္း ေစလိမ့္မည္။

ဥပမာ - သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ျပည္သူ
လူထုဆိုသည္မွာ- ၁၅

• သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
(တည္ေနရာ၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ ျပင္းအား ႏွင္ ့အႀကမိ္ေရ 
ေျပာင္းလဲမႈ၊ အစရွိသည္) ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
က်ေရာကႏ္ိငု္ေျခ (ထိခိက္ုလြယ္မႈ ႏွင္ ့ျပညသူ္မ်ား၊ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈ 
မ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ႀကံဳမႈ) တို႔ကုိ တိတိ 
က်က် အခ်က္အလက္ေပးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေန႕စဥ္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က ္ျပဳလုပမ္ႈမ်ားအတြင္း ထည္သ့ြင္း စဥ္းစားႏိငုရ္န ္

• သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင္ ့ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကုိ 
ျပည္စ့ံုေသာအစအီမမံ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးထား 
ျခင္း၊ ျပည့္စံုေသာအစီအမံမ်ားဆုိသည္မွာ ရုပ္၀တၳဳပိုင္း 

၁၄။ ႏိငုင္တံကာ ၾကက္ေျခန ီႏွင္ ့လျခမ္းနအီသင္းမ်ား ညႊန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ (IFRC) မွ 
ပံပ့ိုးထားသည။္ ၂၀၁၄ ခႏွုစ။္ ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပန ္
ႏိုင္စြမ္းအတြက္ IFRC မူေဘာင္။ ဂ်ီနီဗာ။

၁၅။ Aryup and The Rockefeller ေဖာင္ေဒးရွင္းထံမွ ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း 
အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင္ ့လမ္းညႊနထ္ားသည္။ ၂၀၁၄ ခႏွုစ။္ ၿမိဳ ႕ေတာ္ရငဆုိ္င ္
တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေရးမူေဘာင္။ လန္ဒန္။ Ove Arup ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား ႏိုင္ငံ 
တကာ လီမိတက္။
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ဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ အစီအမံမ်ားျဖစ္သည့္ တိက်ေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လူမႈေရး ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမ်ားႏွင္ ့သင့္ေလွ်ာ္သည္ ့စမီခံန္႔ခဲြမႈစနစမ္်ား၊ ေခ်ေငြး 
ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ခိုင္မာေသာအျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပင္န္းမ်ားရိွျခင္း စသညတုိ္႔အျပင ္ရပု၀္တၳဳပိငု္းဆိငုရ္ာ လုပ ္
ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သဘာဝအတား 
အဆီးမ်ားရွိ ျခင္း၊ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ား ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္း 
ပညာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

• သဘာဝေဘး၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆုိးက်ိဳ းမ်ားကုိ ျပညသူ္လူထု 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ 
အေရးေပၚ စီမံေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစႏွ္င္ ့စုေဆာင္းေငြမ်ား၊ အေရးေပၚရနပ္ံုေငြ 
မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ အလ်ငအ္ျမနျ္ဖန္႔ခဲြေပးျခင္း စသညတုိ္႔ကုိ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း

• ခိငုမ္ာသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့အျခား 
ဝင္ေငြရလုပင္န္းမ်ား အေျခအေနကုိ အလ်ငအ္ျမနျ္ပနလ္ည္ 
တည္ေဆာက္ထူေထာငႏ္ိငုစ္ြမ္းရိွျခင္း၊ (ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္း 
မ်ား အဆက္မျပတ္ေပးႏိငုျ္ခင္း၊ လူမႈဖလုံူေရး ေထာက္ပံမ့ႈမ်ား 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈရွိသည့္ကြင္းဆက္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး 
ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ထားရွိျခင္း)

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္ေသာ 
ျပည္သူလူထတုြင္ ေရရွည္ လမူႈစီးပြားတုိးတကမ္ႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကိ ု
မထိခိုက္ေစဘဲ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခုခံႏိုင္ 
စြမ္း၊ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

ယင္းသုိ႔ေသာ ရလဒမ္်ိဳ းကုိရရိွႏိငုရ္န ္က႑ ႏွင္ ့အေၾကာင္းအရာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာအတြင္း လပ္ုကုိင္ရန္ 
လုိအပသ္ည။္ ျပညသ္လူူထု၏ သေဘာသဘာဝ (တည္ေနရာ၊ 
ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္ ့သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ရိွေန 
သည္ ့လမူႈစီးပြားေရးထိခိကုလ္ြယ္မႈမ်ားႏွင္ ့လပုင္န္း စြမ္းေဆာင ္
ရညမ္်ား)ႏွင့္ အဆုိပါက႑ႏွင့္အေၾကာင္းအရာ၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တုိ႔ေပၚ မူတည္၍ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔
ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ 
ရညရ္ြယခ္်က္သည-္ အဆိုးၾကံဳနိငု္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဆိုးက်ိဳ း 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားစီမံခန္႔ခြျဲခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အရိွ 
ဆုံးမွာ ယင္းႏွစ္ခုစလုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ အာရံုစူးစိုက္ 
ႏိုင္သည္။ 

၂.၃။ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္အဆိုျပဳျခင္း

သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
သည ္က႑မ်ားစြာႏွင္ ့ေခါင္းစဥမ္်ားစြာ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပင္န္းစဥ ္
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသျဖင့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္လုိအပပ္ါသည။္ ေပါင္းစည္းညညီြတ္မႈနည္းလမ္း 
တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္-

• ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

 သဘာဝေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခကုိ ေကာင္းစြာ 
နားလည္ သေဘာေပါက္ေလ့ရွိျပီး ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဘဝမ်ား၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရး 
စြမ္းရည္မ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္မရႏိုင္ 
သည္ ့ငလ်ငလ္ႈပျ္ခင္း၊ ရာသဦတု ေဖာက္ျပနျ္ခင္းကဲသုိ့႔ေသာ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္မူ ရင္းႏွီးကၽြမ္း 
ဝင္မႈ မရွိၾကပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔၏ သက္ 
တမ္းရိွ မွတ္ဥာဏအ္တြင္း မေတြ႕ၾကံဳရေသးသည္ ့အတြက ္
ျဖစသ္ည။္ အဆုိပါျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင ္ျပညသ္လူထူ ု
၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးသည့္လုပ္ငန္း အျမဲတမ္း 
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေသာဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ မ်ားသည ္အမွနတ္ကယ္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ျပႆနာ 
မ်ားကုိ ေဒသတြင္းရိွႏိငုသ္ည္ ့အရင္းအျမစမ္်ားျဖင္ ့ေျဖရွင္း 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထု၏စြမ္းေဆာင္ 
ရညျ္မွင္တ့င္ေပးသည္ ့လုပင္န္းမ်ားသည ္မတူညီေသာအပုစ္ ု
မ်ားၾကားတြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ လြယ္မႈ 
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဂရုတစုိက္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ျပည္ဝ့ရမည ္ျဖစသ္ည။္ ထို႔ျပင ္အထိခိက္ုလြယ္ဆုံး 
သူမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္ 
အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူမ်ား)၏ 
လုိအပခ္်က္မ်ားကုိ ရငဆုိ္င္ေျဖရွင္းျခင္း မရိွလ်ွငႏွ္င္ ့ျပညသ္ ူ
လူထသုည ္ေျပာင္းလမဲႈတြင ္တကၾ္ကြသည္ ့ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမငသ္ေဘာ ေပါက္ျခင္းမရိွလွ်င ္ရငဆုိ္င ္
တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ျပညသူ္ လူထု သဘာဝ ေဘးရင္ဆုိင္ တံု႔ျပန္ႏုိင္ေရးကုိ ျပည ္
သူလူထု၏ အစီအစဥ္ေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
ပါက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အားနည္းေနမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ ္
မ်ားလည္း ေကာင္းမြန္မည္ မဟုတ္ေပ။

• ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျခခံ 
ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 ေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အေျခခ ံ
ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မရိွလွ်င္ သဘာဝေဘးမ်ား၏ 
ေနာကဆ္က္တြဆုိဲးက်ိဳ းအေနျဖင္ ့ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးလုပင္န္း မ်ားတြင ္

ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ျပီး မသိလိုက္သည့္အခ်ိန္ 
အတြင္း ျပညသူ္လူထုႏွင္ ့ႏိငုင္အံတြက္ ပိမုိၾုကီးက်ယ္သည္ ့
ဆိုးက်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္အားလုံးျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခမ်ိဳးစံုကုိ စနစ္တက်သုံးသပ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု 
လုိအပ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္သည္ပ့ံစုမံ်ား မညသို္႔ ေျပာင္းလလဲာ 
ႏုိင္သညကုိ္ ပုိမုိနားလညရ္န ္လုိအပ္ေနျပီး ေဘး က်ေရာက္ 
ႏိငု္ေျခ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားပါဝငသ္ည္ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

• သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား အား 
ေကာင္းလာေစျခင္း

 ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မား 
ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ စီမံထား 
သည့္ ျပည့္စုံေသာ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကုိ 
က႑ အသီးသီးတြင္ ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
လုပ ္ေဆာငရ္ာတြင ္လက္ရိွက်င္သ့ံုးေနသည္ ့သဘာဝေဘး 
ျဖစစ္ဥမ္်ားကုိ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အေျခခသံည္ ့အဖြဲ႔အစည္းဆုိငရ္ာ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မွာ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခဲြ 
သည့္ စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလည္းရန ္လုိအပပ္ါသည။္ အဆုိပါ စမီ ံ
ခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကိ ုသကဆုိ္ငရ္ာအစိုးရဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား အားလုံး 
(စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အျခား 
ဌာနမ်ား)ႏွင္ ့ အုပခ္်ဳပ္ေရးအဆင္ ့အားလုံး (ျပည္ေထာငစ္မွု 
ေက်းလက္အဆင္အ့ထိ) ပူးေပါင္းပါဝငရ္န ္လုိအပပ္ါသည။္ 
အမ်ိဳ းသမီးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အပါအဝင ္စနစတ္က် ဖဲြ႕စည္း 
ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိထားေသာ အေတြ႔ 
အႀကံဳရွိေသာလူထုမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳထားသည့္ လူထု 
အေျချပဳ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိငု္ေျခစမီခံန္႔ခဲြမႈ ဖဲြ႕စည္းပံ၏ု အေရးပါေသာ အစတ္ိ 
အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အဖဲြ႕မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း 
ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမ်ား 
ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎အဖဲြ႕မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႔ ေရရွညပ္ူးေပါင္း ေဆာင ္
ရြက္ႏိုင္မႈ ဆန္းသစ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္
လာေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
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၂.၄။ အလားအလာရွိေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးက႑အသီးသီးႏွင့္ေခါင္းစဥ္အသီသီး၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တုံ ႔ ျပန္စြမ္း ျမင႔္မားေအာင္ ပါဝင္ 
ေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည္ ့အခြင္အ့လမ္းမ်ားမွာ ကြျဲပားျခားနားေသာ္ 
လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ 
ပါသည္။ အဆုိပါေနရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
သည္။

စမီကိံန္းေရးဆြျဲခင္းလုပင္န္း ။ က႑မ်ားႏွင့္ေခါင္းစဥ္မ်ားၾကားရိွ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ 
ျပည္သူမ်ား၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ 
သည္ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းႏွင္ ့ျပညသူ္အေျချပဳလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင္ ့အဆိုးၾကံဳႏိငု္ေျခ အသိေပးထားသည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အေလးဂရျုပဳသည္ ့စုေပါင္း ဖြ႕ံၿဖဳိးမႈမွတဆင့္ သဘာဝ ေဘးမ်ား 
ကို မည္သို႔ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိရွိေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ပါ။ 

ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈစနစ ္။ အဆုိးႀကံဳႏိငု္ေျခအသိေပးထားသည္ ့
ျပည္သူလူထုဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အလုံးစံပုါဝင္ေရးတို႔ကိ ုရညရ္ြယထ္ား 
သည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္း။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပံုစံအတြင္း သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိငု္ေျခ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစျခင္း။ သုိ႔မွသာ စီမံကိန္းႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး တုိးတက္ေစေရး လုပ္ 
ေဆာင္ေနစဥအ္တြင္း အဆုိးၾကံဳႏိငု္ေျခမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိငုမ္ည ္
ျဖစသ္ည။္ ထို႔ျပင ္လုိအပ္ေနသည္ ့သဘာဝေဘးက်ေရာကႏ္ိငု ္
ေျခ ေလ်ာ့ခ်ရန ္ရညရ္ြယ္ခ်က္ျဖင္ ့သီးျခားရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ားကုိ 
ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။

စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈ ။ ႏိငုင္အံတြင္းရိွ ျပညသ္ဗူဟိျုပဳ ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊ အထက္ေအာက္ ဘယ္ညာ ညွိ 
ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္း 
ရည္ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္မူေဘာင္သည္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုံ ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာေစသည့္ အဓိကက႑မ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဦးစားေပး 
ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးလုပင္န္းမ်ား၏ နယ္ပယအ္တြင္းတြင ္ယင္းတို႔ကုိထည့္ 
သြင္းထားသည္။ မူေဘာင္တြင္ ပါဝင္သည့္က႑ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ 
တစခ္ခု်င္းစတီြင ္ျပညသူ္လထူ ုသဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပန္ႏုိင္ 
စြမ္း ခိငုမ္ာေစေရးအတြက္ အခြင္အ့လမ္းမ်ားရိွသည။္ သက္ဆုိင္ 
ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အဆုိပါ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ရန္အတြက္ ဌာနမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ထားၾကသည္။ 

၂.၄.၁ ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ၈၅ % မွာ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသအသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အား 
ေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ခ်တ္ိဆက္လွ်က္ ရိွပါသည။္ သုိ႔ေသာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာအေတြ႕ 
အႀကံဳ မ်ားအရ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
လမူႈစီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ရရွိလာသည့္ တိုးတကမ္ႈမ်ား 
ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားစြာဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ဆုိးက်ိဳ းမ်ားေၾကာင္လ့ည္း ေက်းလက္ေဒသ အေျခခအံေဆာက္ 
အဦမ်ား၏ ရပု၀္တၳဳပိငု္းဆိငုရ္ာ ႀက့ံခိငုမ္ႈႏွင္ ့စြမ္းေဆာငရ္ညမ္်ား 
ကိ ုဆုိးက်ိဳ းသက္ေရာကႏ္ိငုသ္ညဟ္ ုခန႕္မွန္းထားပါသည။္ ရာသ ီ
ဥတအုေပၚမီွခိုေနရသည္ ့ေက်းလက ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔တြင ္ရာသီ 
ဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနသည့္ မေရရာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ 
ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင၊္ ့အားလုံးအက်ံဳ းဝင္ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင ္
မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတုိ႔တြင္ အကန္႔ 
အသတ္မ်ား ရိွေနျခင္းကဲသုိ့႔ေသာ ေက်းလက္ေဒသ၏ လက္ရိွ 
ထိခိက္ုလြယမ္ႈမ်ားႏွင္ ့က်ား/မ ခြျဲခားထားသည္ ့ထိခိက္ုလြယမ္ႈ 
မ်ား၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈက အမ်ိဳ းသားမ်ား ပုိင္ဆိင္ု 
မႈထက္ နည္းေနျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေက်းလက္ 
ေဒသ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ပို၍ဆိုးဝါး ေစေသာ 
အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါ 
ေသာ စီးပြားေရးက႑ႏွင္ ့လူဦးေရ ၇၀%၏ အဓကိ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ ရွိေနေသာ္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး 
က႑သည ္သဘာဝေဘးအရ အလြနထိ္ခိက္ုလြယ္ေသာအေန 
အထားတြင္ရွိေနပါသည္။ ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ မုန္တိုင္း 
က်ေရာက္ျခင္းတို ႔က သီးႏွံမ်ား၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား၊ 
ဝင္ေငြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုဆံုးရံႈးေစျခင္း 
ျဖစ္ေစသကဲသုိ့႔ အိမယ္ာမ်ားႏွင့ ္အမ်ားပိငုအ္ေဆာက္ အဦမ်ား 
ကုိလည္း ႀကီးမားစြာပ်က္စီးေစပါသည္။ သဘာဝေဘး၏ 
ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူ 
လူထုအေနျဖင့္ အမ်ိ ဳးသမီးမ်ားႏွင့္  အျခား ထိခိုက္လြယ္ 
ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေရရွည္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
ပါသည္။ ေက်းလက္ ေဒသျပည္သူမ်ားသည္ သဘာဝေဘး 
ေၾကာင္ ့တုိက္ရိက္ုပ်ကစ္ီး ဆုံးရံႈးမႈကုိ ခစံားရရံ ုမွ်မက ျပနလ္ည ္
ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မ်ိ ဳးေစ့မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား 
ဖူလုံစြာရရွိႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ 
ေရွ႕ႏွစ္မ်ားအတြက္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းရာတြင္ အထြက္ ႏႈန္းကို 
ဆုိးက်ိဳ းသက္ေရာက္ေစႏိငုသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအလယပ္ိငု္းေဒသ 
မ်ားတြင္ မိုးေခါင္ျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ 
လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ းေရးႏွင္ ့စားနပရ္ကိၡာဖလုံူမႈကုိ အက်ိဳ းသက ္
ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ လူဦးေရ ထူထပ္ရာ 
ဧရာ၀တီ ျမစဝ္ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသႏွင္ ့အပပူိငု္း 
ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍မွန္ကန္ပါသည္။

ေက်းလက္ဖံ ြ ႕ ၿဖိ ဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္(၂၀၁၄)တြင္ 
ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ အရင္းအႏွီးထည့္ဝင္ျခင္း၊ 
ေဂဟစနစ္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ဆုိင္ရာပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဝင္ေငြတုိးတက္ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည။္ အကယ၍္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ လုပင္န္းမ်ား 
တြင္ အဆိုပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေဆာငရ္ြကပ္ါက အဆိုပါရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ားသည ္ျပညသူ္လူထု 
၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္႔ထိခုိက္လြယ္မႈ၊ သဘာဝ 
ေဘးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရႏိုင္မႈတုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္း မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၊ လူထု 
အေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းရိွ ပဂုၢလိက လုပင္န္းမ်ား၊ 
ေက်းလက္အပ္ုခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးတိငုပ္ငျ္ခင္းျဖင္ ့
က႑အသီးသီးအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးႏွင္သ့က္ဆုိငသ္ည္ ့ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပံုစံ ေရးဆြဲရာတြင္ 
သဘာဝေဘး ရငဆုိ္င ္တုန္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းျမင္မ့ားေရး အခ်ကမ္်ားကုိ 
ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုက႑မ်ားတြင္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
မဟုတ္ေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ား၊ သစ္ေတာ၊ 
ေရအရင္းအျမစ၊္ ေက်းလက္လထုူအေျခခ ံအေဆာကအ္ဦမ်ား 
အားလုံးအႀကံဳးဝင္သည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈစနစ္၊ လူမႈကာ 
ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ 
မ်ိဳ းေစမ့်ား တထီြငထု္တ္လုပျ္ခင္း၊ ေတာငသူ္ လယ္သမားမ်ားႏွင္ ့
တုိးခ်႕ဲလပုသ္ားမ်ားအတြက္ ေခတ္မစီိက္ုပ်ိဳ းေရးနည္းပညာမ်ား
တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ စက္မႈ 
လယ္ယာစနစထူ္ေထာငျ္ခင္းတုိ႔ ပါဝငပ္ါသည။္ အဆုိပါ လပုင္န္း 
မ်ားသည္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ ျပည္သူ 
လူထု၏ ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း အားေကာင္းလာေစရန ္အခြင္ ့
အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈကုိ ပံ့ပိုးေပး 
ႏိုင္မည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး 
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စနစ ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ရန ္အာဆီယသုိံ႔ ကတ ိ
ကဝတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 
စိက္ုပ်ိဳ းေရး နည္းလမ္းမ်ား ဥပမာမ်ားတြင ္အပခူိ်န၊္ မိုးေခါငျ္ခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာတြင ္ဆားဓာတ္လြနက္ျဲခင္း အစရိွသည္ ့
သက္ရိွႏွင္ ့သကမ္ဲ ့ထိခိကုမ္ႈမ်ားကုိ ခႏံိငုရ္ညရိွ္သည္ ့သီးႏံွအမ်ိဳ း 
မ်ိဳး ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ရာသီအလိုက္သီးႏံွမ်ားျဖင့္ သီးထပ္ စိုက္ 
ပ်ိဳးျခင္း၊ သီးႏွံအပင္စနစ္မ်ား၊ သီးႏွံ- ေမြးျမဴေရး တြဲဆက္သည့္ 
စနစမ္်ား စသညတို္႔ကုိ ျမွင္တ့ငျ္ခင္းတို႔ ပါဝငသ္ည္။ ၁၆   ရာသီဥတု 
ဒဏ ္ခႏံိငုသ္ည္ ့လယယ္ာစိကုပ္်ိဳ းေရးက႑ ဦးစားေပးလပုင္န္း 
မ်ားတြင ္(ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအမ်ိဳ းသားအဆင္လု့ပ္ေဆာငရ္န ္ရည္ရြယ္ 
ထားသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၂၀၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည။္) လယယ္ာစိက္ုပ်ိဳ းေရးက႑ ႏွင္ ့မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္ 
ရရွိႏိုင္သည့္ ၾကားကာလကို တိုးျမွင့္ေပးသည့္ အေစာပိုင္း ႀကိဳ 
တင ္သတိေပးစနစ ္တို႔မွတစဆ္င္ ့ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 
အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

၂.၄.၂ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရသည္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ား 
အတြင္း သိသိသာသာတုိးပြားလာေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္းအရ ႏိုင္ငံတြင္း 
ေနထိုင္သူ ၁၀ ဦးတြင္ ၃ ဦးသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾက 
သည္။ ၁၇ ထိုသုိ႔တိုးပြားလာေနသည္ႏွင့္အညီ ၿမဳိ႕ၾကီးမ်ားအား 
တိုးခ်ဲ႕ လာေနျပီး ေဆးရံုမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား ႏွင့္ 
ဆိပက္မ္းမ်ား အစရိွသည္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား 
ႏွင္ ့အျခားေသာ အေျခခ ံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ ၿမဳိ႕ျပ မ်ားတြင ္
စစုည္းတည္ေဆာက္ေန သည။္ သို႔ရာတြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ ၿမဳ႕ိႀကီး 
မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား မရွိသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ရပ္ 

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၿမဳိ႕ျပ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား - (ေရ 
ႏွင့္ မိလႅာစနစ္၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္း၊ အမႈိက္သရိုက္ စြန္႔ပစ္ျခင္း) 
လုိအပ္ေန သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈသည္ ၿမဳိ႕ျပတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ 
အေရးႀကီးသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ တစ္ခုျဖစ္ေနေသးသည္။ 
တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား
တြင္ လက္လွမ္းမီမႈ အကန္႕အသတ္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ ၿမဳိ႕ျပမ်ားတုိးခ်ဲ႕သည့္ 
လုပင္န္းမ်ားသည ္ႏိငုင္အံတြက္ အက်ိဳ းရိွသည္ ့ရလဒမ္်ား ေပး
ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊမ္းမိုးေနသည့္ အဓိက အခ်က္ 
မ်ားတြင္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏုိင္ေျခႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္း 
လမဲႈ၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈတုိ႔ပါဝင္သည။္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာကႏုိ္င္ေျခရိွသည္ ့ေနရာမ်ားတြင္ 
ၿမဳိ႕ႀကီးအမ်ားအျပားတည္ရွိေနျခင္းသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၏ ရလဒျ္ဖစ္သည။္ သို႔ရာ 
တြင ္စစီဥထ္ားျခင္းမရိွသည္ ့အလ်ငအ္ျမနႀ္ကီးထြားမႈ၊ တုိးခ်ဲ႕မႈ 
ႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပနယ္ပယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
မ်ားေၾကာင္ ့ထိခိက္ုလြယၿ္ပီး ေတြ႕ႀကံဳရႏိငု္ေျခကုိ ပိမုိျုမင္႔မားေစ 
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ 
အေျခခံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားရရိွေနၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ၊ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း 
ေရးဆဲြျခင္း ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြထားၿပီးျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသား 
အိမ္ရာဥပေဒကို ေရးဆဲြေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပက႑ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနျခင္း 
ကလည္း ၿမိဳ႕ျပေနျပညသူ္လူထု၏ သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္ တုန္႔ျပန္ 
ႏိငုစ္ြမ္း ျမင္မ့ားလာေစေရးကိ ုအေထာကအ္ကျူပဳေပးႏိငုသ္ည္ ့
လုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါ 
သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ေျမ 
ယာအသံုးခ်ေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္ 
အဦမ်ား၏ ပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ 
ေသာ စီးပြားေရးပတဝ္န္းက်ငမ္်ား ပိမုိ ုအားေကာင္းလာေစျခင္း 
စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

၂.၄.၃ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး အေထြေထြကြဲျပား 
သည္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ရိွပါသည။္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာနယ္ေျမသည္ ေလ်ာ႔နည္းလာေန 
ေသာ္လည္း စုစုေပါင္းနယ္ေျမ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိၿပီး သစ္ေတာ 
မ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ လူမႈ 
စီးပြားေရးက႑မ်ားႏွင္ ့ေဒသခမံ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း 
မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပ့ံေပးေနသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ 
ေရရရိွမႈ၊ ကာဗြနစ္စထု္တ္ေပးျခင္း၊ ေဒသဆုိငရ္ာ ရာသီဥတုကုိ 
ထိန္းညိွေပးျခင္း၊ အေပၚယံေျမဆလီႊာမ်ားကိ ုမိုးေရႏွင့္ေနေရာင ္
ျခညဒ္ဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာအခ်ဥဓ္ာတ္ထိန္းေပး 
ျခင္းႏွင္ ့တစက္မာၻလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည္သ့တၱဝါမ်ားႏွင္ ့
အပင္မ်ား၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာေနရာ 
ေပးျခင္း စသည္ ့အျခားလုပ္ေဆာငခ္်က္ အမ်ားအျပားကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည။္ ေကာင္းစြာ ရွငသ္န္ေနသည္ ့သစ္ေတာ 
တစ္ခုမွေပးေသာ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ 
သဘာဝခံတပ္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ေဒသတြင္း 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင္ ့
သဘာဝေဘးက်ေရာကႏ္ိငု္ေျခ ေလွ်ာခ့်ေပးျခင္းျဖစသ္ည။္ သုိ႔ 
ေသာ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားကုိမၾကည့္ဘဲ ေရတုိစီးပြား 
ေရးအတြက ္လြတ္လြတ္လပလ္ပ ္ရရိွေနသည္ ့သစ္ေတာ သယံ 
ဇာတမ်ားကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳ းေရး၊ စကမ္ႈလပုင္န္း ႏွင္ ့အေျခခ် 
ေနထုိင္ေရး၊ တရားမဝငသ္စခ္တ္ုျခင္း ႏွင္ ့ထင္းမီးေသြး အလြန ္
အကၽြ ံအသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့သဘာဝေဘး က်ေရာက္ ႏိငု္ေျခ 
ကို တိုးပြားလာေစသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ 
မဝူါဒမ်ား တုိးတက္ေျပာင္းလျဲခင္းက ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေစရန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည။္ ယင္းအက်ိဳ း ေက်းဇူးမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ား 
က ျပညသူ္လူထအုား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမက်ေရာက္ 

၁၆။ ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္။ံ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံရာသီဥတုႏွင္ ့
လိုက္ေလ်ာေထြသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗ်ဴဟာ။ ေနျပည္ေတာ္။

၁၇။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္။ံ ၂၀၁၄ ခႏွုစ။္ ၂၀၁၄ ခႏွုစ ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း။ ေနျပည္ေတာ္။
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ေစရန ္ၾကားခဇံနုအ္ျဖစ ္ေဆာငရ္ြက္ေပးေသာ တုိက္ရိက္ုအက်ိဳ း 
ေက်းဇူးမ်ားစြာထက္သာလြန္ၿပီး ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျဖစလ္ာေစပါသည။္ ပတ္ဝန္းက်ငထိ္န္း 
သိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)ကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာငရ္ြက္ရန ္အေျခခအံခ်က္မ်ားျဖစသ္ည့္ ပတ္ဝန္းက်င ္ထိန္း 
သိမ္းေရးလုပင္န္းမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း၊ လူထပုါဝငမ္ႈကုိ အား 
ေပးျခင္း၊ သစ္ေတာက႑၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ေရအားလွ်ပစ္စက္႑၊ စိက္ုပ်ိဳ းေရး၊ ခရီး 
သြားက႑ အစရိွသည္ ့က႑အားလုံးသည ္သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ႏိငု္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပင္န္းမ်ားတြင ္အက်ံဳ းဝငပ္ါသည။္

၂.၄.၄ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑ 
တည္ေဆာက္ေရး

အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးက႑တည္ေဆာက္ေရးသည ္
တတ္စြမ္းႏုငိ္ေသာေခ်းေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း၊ အာမခ ံ
ထားရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ လဲႊေျပာင္းျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ဝင္ေငြနည္းေသာ 
ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသူမ်ားအျဖစသုိ္႔ အလြယ္တကူေျပာင္းလသဲြားႏိငု ္
ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အလြယ္ 
တကူ ရယူႏိုင္ေသာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ 
ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းမ်ားရရိွေစရန ္ေဆာငရ္ြက္ေပးပါသည။္ 
သုိ႔ေသာ္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု 
မ်ားထဲမွ လနူည္းစကုသာ တရားဝင္ေခ်းေငြ ရယႏူိငုၿ္ပီး အျခား 
ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသး 
ပါ။ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာ ျပည္သူလူထု 
အတြက္ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုန္ ႔ ျပန္ႏိုင္စ ြမ္း ရ ွိေသာ 
အေဆာက္အဦလုပင္န္းမ်ားတြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မည့္ အခြင္အ့ေရး 
မွာ နည္းပါးလ်က္ပင္ရွိေနပါေသးသည္။ သဘာဝေဘးထိခိုက္ 
လြယ္သူမ်ား ျဖစသ္ည့္ ေျမယာမဲမ့်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ေန႔စားအလုပ ္
သမားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေခ်းေငြရယူရန္ အခက္အခဲ 
မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အခက္အခဲကပင္ ၎ 
တုိ႔၏ သဘာဝေဘးထိခိက္ုလြယ္မႈကုိ ထပမ္ဆုိံးဝါး ေစပါသည။္ 
ထို႔ျပင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူအမ်ားစုမွာ တရားမဝင္ေခ်းေငြ 
မ်ား အေပၚတြင္မွီခိုေနရၿပီး အေၾကြးတင္ျခင္း၊ ေငြေၾကး မလံု 
ေလာက္မႈ ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာျခင္း၊ (ျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ား 

ေၾကာင္ ့ဝနထု္ပဝ္နပ္ိုးျဖစ္ေစသညအ္ထိ ေငြေၾကး ျပနလ္ည ္ေပး 
ဆပ္ေနရမူမ်ားေၾကာင့္) တုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ေဘးအႏၱရာယ္ 
ထိခိက္ုလြယ္မႈကုိ ထပဆ္င္ျ့ဖစ္ေပၚေစပါသည။္ ထုိ႔ျပင ္သဘာဝ 
ေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လညလု္ပ္ကုိင္ရန္၊ ေနအမ္ိမ်ား ျပဳျပင္ 
ေဆာကလု္ပရ္န ္အေရးတႀကီး ေငြေၾကးလုိအပခ္်က္ရိွေနျခင္းက
လည္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထားရိွ ေဆာင္ရြကရ္န္ 
လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို သိသာထင္ရွားေစပါသည္။ 

သဘာဝေဘးကို အမ်ားဆံုး ခံစားၾကသူမ်ားမွာ ေငြေၾကး ဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ 
မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိသူမ်ား 
အေနျဖင့္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ားျပား
သည္သာမက ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ 
အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။ သဘာဝေဘး 
အာမခံစနစ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ပုိမုိၾကာျမင့္ေစပါ 
သည္။ 

အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း 
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြစုျခင္း၊ သမဝါယမေငြေခ်းလုပ္ငန္း 
စသည့္တုိ႔ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ေနသ
ည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑တည္ 
ေဆာက္ေရးမွာ အေရးပါေသာ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားလံုးပါဝင္ 
ေသာေငြေၾကးက႑ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းျပေျမပံု ၂၀၁၅-
၂၀၂၀ တြင ္ေအာက္ပါရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာျ္ပထားပါသည-္

- ေစ်းကြက္အဟန္႕အတားမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေနစဥ္အတြင္း 
အားလံုးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑ တည္ေဆာက္ေရး ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေငြေၾကးက႑၏စြမ္းရည္မ်ား အား 
ေကာင္း လာေစရန္။

- အစိုးရ၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
ေငြေၾကးက႑တည္ေဆာက္ေရး တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

အဆုိပါဦးစားေပးက႑မ်ားမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရး 
လုပင္န္းအပါအဝင ္လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ း ေရးလုပင္န္း၊ အေသးစား
ႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ 

ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ 
ပါသည။္ ထုိ႔ျပင ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္ယခအုခါတြင ္ဘဏ ္လုပင္န္း 
ႏွင္ ့အေသးစားေငြေခ်းလုပင္န္းက႑အတြက ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္း 
ကမ္း မူဝါဒမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရိွပါသည။္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည ္ပုဂၢလိက က႑တြင္ အာမခံ 
လုပ္ ငန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မူ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရိွပါသည။္ ထုိသုိ႔ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင္ ့အာမခ ံလုပင္န္းမ်ား 
ႏွင္ ့ေငြထုတ္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႔အတြက္ မိဘုိုင္းဘဏ ္ကြန ္
ယက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန ္ဦးတညလ္်က ္ရိွပါသည။္ အဆုိ 
ပါ တုိးတက္မႈမ်ားသည ္ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတ္နု္႔ 
ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ေငြေၾကးက႑က လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂.၄.၅ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရာႏႈန္းမွာ ၂၅ % မွ ၃၈ % 
အတြင္း ရွိေနၿပီး ၇၀ % ေသာ ျပည္သူလူထုမွာ တစ္ေန႔ ၂ 
ေဒၚလာ ဝင္ေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မ်ဥ္း 
အနီးတြင္ ကပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ အဆုိပါ သူမ်ားသည္ 
အေျခခံႏွင့္မရွိမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္ ရရွိရန္ 
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ လူမႈ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူေငြမ်ား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
သိသာစြာအေထာက္အကူေပးႏိုင္ၿပီး မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးႏိငုသ္ည္ ့အေျခအေနမ်ားဖနတီ္းေပးကာ လတုိူ႔၏ဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိး
တကမ္ႈမ်ားအျဖစသ္ို႔ အလြယ္တကူေျပာင္းလသဲြားႏိငုသ္မူ်ားကိ ု
တိုးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

လကရိွ္အေျခအေနတြင ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင္ ့ထိခိက္ုလြယ္ 
သူ အမ်ားစုသည ္ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေျဖရွင္းသည္ ့နည္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ လတ္တစ္ေလာ ကညူီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ မွီခို 
ေနၾကရပါသည။္ အဆုိပါ အေျခအေနသည ္သဘာဝေဘး ခစံား 
ရႏုိင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစပါသည။္ (သဘာဝေဘးသည ္ဆင္းရ ဲ
ႏြမ္းပါးသမူ်ားႏွင္ ့အထိခိကုမ္ႈ အလြယ္ဆုံးသူမ်ားကုိထိခိက္ုေစ 

သျဖင္)့ ဥပမာ- ယခငက္တည္းက လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးေပးရန္ လိုအပ္ေသာ သူမ်ားသည္ သဘာဝေဘးကို ပိုမို 
ထိခိုက္ ခံစားရႏိုင္ ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-

- သဘာဝေဘးမ်ားက သူတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္
ငန္းမ်ားကိ ုထိခိက္ုေစျခင္း (ဝင္ေငြရႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း)

- သူတုိ႔၏ သက္သာေခ်ာငခ္်ိေရးအတြက္ ေရႏွင္ ့အာဟာရကုိ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိျခင္း။

- ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခံမႈမ်ားျပားလာျခင္း (ဥပမာ-မိုးေခါင္ျခင္း) 
မိုးေခါင္မႈသည္ ဝင္ေငြကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

- အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပင္န္းမ်ားကုိ ျပနလ္ည ္လုပကုိ္င ္
ရမည့္အစား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပကုိ္င္ေနရသျဖင့္ ၎တို႔တြင ္အခ်နိ၊္ ခြနအ္ားႏွင္စ့ုေဆာင္း 
ေငြမ်ား ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ျခင္း။

- ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
ျမင္မ့ားေသာအတုိးႏႈန္းျဖင္ ့ေငြေခ်းယူျခင္း၊ အာဟာရ မျပည္ ့
၀ေသာအစားအစာစားသံုး ျခင္း၊ ကေလးမ်ားကုိေက်ာင္း 
ထုတ္ျခင္း စသည့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ ေျဖရွင္း 
နည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္တြန္းပို႔ျခင္း။

- အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အလြဲသုံးစားျပဳခရံႏိငု္ေျခ၊ 
အၾကမ္းဖက္ခံရႏိငု္ေျခႏွင္ ့ေခါင္းပံျုဖတခ္ရံႏိငု္ေျခ ပိမုိမု်ားလာ 
ေစျခင္း။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစမီကိံန္း (၂၀၁၄)
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီ 
အစဥ္မ်ား (ပံုမွန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းအာဟာရ 
ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး အစီ 
အစဥမ္်ား၊ ဘက္စံလုမူႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လပုင္န္းမ်ား) 
ကလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ဆုံးသူမ်ား 
အတြက္ အလုိအပ္ဆုံး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ထုိအစအီစဥမ္်ား ေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္သဘာဝေဘး က်ေရာက္ 
ႏိငု္ေျခကုိ အျပည္အ့၀ နားလညစ္ြာျဖင္ ့ခ်ဥ္းကပပ္ါက သဘာဝ 
ေဘး ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ 
ကူညီေပးပါသည္။
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 ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း 
ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားသည္ 
ကမ္းရိုးတန္းေန ျပည္သူလူထုထံ 
အခ်ိန္မီေရာက္ရွိၿပီး အထိခုိက္လြယ္ဆံုး 
သူမ်ားထံ သတိေပးခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစသည့္ စနစ္မ်ား ရွိ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

 လယ္သမားမ်ားသည္ 
သီးႏွံစီစဥ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ရာသီအလိုက္ 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား မွ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး 
တုိးခ်ဲ႕လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

 
ျပည္သူလူထုဦးေဆာင္ 
သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္း အေနျဖင့္ 
ျပည္သူလူထုမွ ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အေျခခအံေဆာက္အဦမ်ား 
သည္ သဘာဝေဘး 
မ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ 
တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။

 ေက်းရြာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ လုပ္ငန္း 
မ်ားရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု 
ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည္။

 ကမ္းရိုးတန္းရွိ ျပည္သူလူထုမွ 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဒီေရေတာမ်ားသည္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး မုန္တိုင္းဒီေရလိႈင္းမ်ားမွ 
အကာအကြယ္ေပးသည္။

 သဘာဝေဘး 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအတြက္ 
ေလ့က်င့္ၿပီးျဖစ္သည္။

 ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ သဘာဝေဘး 
အာမခ ံရရွိႏိုင္သည္။

 ေက်းရြာအုပ္စု သဘာဝေဘး 
စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ား အား 
ျပင္ဆင္ထားရွိၿပီး ပံုမွန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္။

 ရာသီဥတုေၾကာင့္ 
ထိခိုက္လြယ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
အေလ့အထမ်ားအတြက္ 
လယ္သမားမ်ားကို
ေလ့က်င့္ေပးထားသည္။

 ျပည္သူလူထု 
သစ္ေတာက႑ အစီအစဥ္သည္ 
ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ႏွင့္ ေရႀကီး 
ေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ တို႔ကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားသည္။

 သဘာဝေဘးေၾကာင့္ 
ထိခုိက္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားရွိ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အတြက္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဦးတည္ႏိုင္ရန္ 
လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္ဆိုင္ 
တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ 
ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္

ခိုင္မာ 
အားေကာင္းသည့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

ရွိသည္။

ယင္းတို႔၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားကို သိျမင္ 
နားလည္ၿပီး 

အျပည့္အဝ ရရွိ 
ၾကသည္။

(အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးတို႔ အပါအဝင္) 

ယင္းတို႔၏ အေျခခံ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး 

သည့္ စနစ္မ်ားကို ယံုၾကည္ 
အားထားႏိုင္သည္။

ျပည္သူ လူထု၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ 

တာဝန္ယူၿပီး အားေကာင္းသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ 

အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးသည့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

မရွိသည့္ အစိုးရ ရွိသည္။

ျပည္သူ 
လူထု၏အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားသည္ 
ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း
ရွိၿပီး စီးပြားေရးဖူလံုမႈ 

ကြန္ရက္မ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးသည္။

 ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားရွိ 
ပန္းရံဆရာမ်ားအား 
ငလ်င္ဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ သင္တန္းပို႔ခ် 
ထားသည္။

ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ထားၿပီး 
ျဖစ္ကာ ေရရွည္ 

တည္တံ့ေသာ ရင္ဆိုင္ 
ေျဖရွင္းသည့္ 
စနစ္လည္း 

ရိွသည္။

အတြင္းပိုင္းႏွင့္ 
အျပင္ပိုင္း လူမႈေရး 
ကြန္ရက္ ရွိသည္။

အကယ္၍ 
အခြင့္အေရးမ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက အားလံုး 
ပါဝင္ေသာ၊ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ၊ 

ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူလူထုမွ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ 

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိသည္။

အရင္းအျမစ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ စိတ္ခ် 

ယံုၾကည္ရေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား 
အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 

ရရွိႏိုင္သည္။

အခြင့္အလမ္း 
အသစ္မ်ားကို 

အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို 

ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္ 
တီထြင္ႏိုင္၊ စြန္႔စားမႈ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး စမ္းသပ္ 

ႏိုင္သည္။

၂.၄.၆ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
သဘာဝေဘးမ်ား က်ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိသဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ျဖစ္တတ္သည့္ ေနာက္ 
ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆုိးရြားလာသည့္ 
မိုးေခါင္ျခင္း၊ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိ 
လာၿပီး ဆုိးက်ိ ဳးမ်ားျဖစ္ေစသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ 
ရတ္ုတရက္ ခ်ကခ္်င္းျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ငလ်ငလ္ႈပျ္ခင္း စသည ္
တုိ႔ ပါဝငပ္ါသည္။ အဆုိပါ ေဘးအႏၱရာယမ္်ားက ျပညသူ္လထူ ုကုိ 
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည္ဆိုေသာ 
အခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာထိခိုက္လြယ္မႈ 
အေျခ အေနမ်ားေပၚတြင္မူတည္လ်က္မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ 
သည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား မတူညီေသာ 
ျပည္သူလူထုအမ်ိဳးမ်ိဳးက သတ္မွတ္ထားသည့္ မတူညီေသာ 
ေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ 
နည္း ေစျခင္း၊ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း 
ရိွရမည္ျဖစပ္ါသည။္ ထုိ႔ျပင ္ေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲေရး 
၏ ရလဒမ္်ား အက်ိဳ းရိွေစရနႏွ္င္ ့ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေနေစရန ္နစိၥဓူ
ဝဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းစဥမ္်ားႏွင္ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာငျ္ခင္း 
တို႔တြင္လည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အား 
ေကာင္းလာေစရန္ ခိုင္မာေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေျခလွမ္းမ်ားတြင္ သဘာဝေဘး 
စမီ ံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒ ၂၀၁၃ ႏွင္ ့နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန ္
ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ေက်းလက္အဆင့္အထိ သဘာဝေဘး 
ဆုိငရ္ာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစျခင္း၊ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ႀကိဳ 
တင္သတိေပးစနစ္မ်ား တိုးတက္အားေကာင္းလာေစျခင္း၊ 
သဘာဝ ေဘးတုန္႔ျပန္ေရးလုပင္န္း မ်ားကုိ ေလ့က်င္သ့ငၾ္ကား 
ေပး ထားေသာ လူငယ္လုပ္အားေပးအဖဲ ြ ႔မ်ား ဖဲ ြ ႔စည္းျခင္း 
စသည္ တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲေရး စြမ္းရည္တုိးတက္မႈအေပၚ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ 
အခြင္အ့လမ္းမ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွေနပါေသးသည္။

အခ်ဳပဆုိ္ရေသာ္ ျပညသ္လူထုူ၏ သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပန္
ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္-

• သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း အားလံုးက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ပါ 
သည္။

• ျပညသ္လူထူ၏ု စြမ္းေဆာငရ္ညက္ို ျမွင့္တင္ေပးၿပီး ညီညြတ ္
သည္ ့ခ်ဥ္းကပလု္ပ္ေဆာငမ္ႈ၊ ေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခကုိ သိရိွ 
ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လပု္ေဆာငျ္ခင္းႏွင္ ့ေဘးက်ေရာကႏ္ိငု္ေျခ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

• သက္ဆုိင္ရာ က႑အသီးသီးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ 
အသီးသီးတြင္ရရိွႏုိင္သည္ ့အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းမွတစ္ဆင့္ 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

• ႏိငုင္ံေတာ္ႏွင္ ့ျပညသ္လူူထ ုေနာက္ခအံေျခအေန၊ အေၾကာင္း 
ျခင္းရာမ်ားကိအုေျခခ၍ံ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာငရ္ြက္သည္န့ည္းလမ္း 
မ်ားက ျမန္မာျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိင္ု တုန္႔ျပန္ႏုိင္ 
စြမ္း ျမင္မ့ားေရး၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအျဖစ ္ေဖာ္ေဆာင ္
ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ပံု ၃)

ပံု ၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကို 
က႑မ်ားႏွင့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

အကိုးအကား။ ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ 
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင္လုိ့က္ေလ်ာညီေထြေနထုိငျ္ခင္း (BRACED) ျမနမ္ာႏိငုင္ ံမတ္ိဖက္အဖြ႕ဲ 
အစည္းထမွံ ရယူထားပါသည။္ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ျပညသူ္လူထု၏ ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း သုံးသပ ္
ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလက္စြဲ။ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္၊ ျမန္မာ။
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၃.၁။ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု 
သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစျခင္း

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရး၊ သစ္ေတာအစရွိသည့္ အဓိက က႑မ်ားသည္ 
ျပညသ္ ူလူထု၏ သဘာဝေဘး ရငဆ္ိငုတု္န္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားေ
စေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင္႔တင္ႏုိင္သည္႔အခြင့္အ
လမ္းမ်ား ေဖာထု္တ္ေပးပါသည။္ အဆိပုါအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး 
လုပင္န္းမ်ားသတမွ္တ္ျခင္း၊ အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငျ္ခင္း 
စသညတုိ္႔တြင ္ျပညသူ္လထူပုူးေပါင္းပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ အဆိုပါအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ား တုိးတက္ေစျခင္း 
ျဖင့္လည္း သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ခုိင္မာေစရန္ 
အေထာက္အကူေပးပါသည္။ အဆုိပါ အခြင္အ့လမ္းတစခ္ခု်င္း 
စီကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျပည္သူလူထုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးျခင္း၊ လုပင္န္းမ်ားအတြက္ ေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အေျခခႏွံင္ ့သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ ႔တြင္ အာရုံစူးစုိက္ထားေသာ 
ေပါင္းစည္းညီညြတ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုလိုအပ္ ပါသည္။

၃.၁.၁ ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေက်းလက္အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ားမွတဆင့္

 ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး
 ရင္ဆိုင္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 

ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း
ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ 
အေျခခအံေဆာက္အဦမ်ားမွတဆင္ ့ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘး 
ရငဆုိ္ငတ္နု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းျမင္မ့ားေစရန ္ေဆာငရ္ြက္ေပးႏိငုသ္ည္ ့
အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆဲြ 
ျခင္း၊ ေက်းလက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ေက်းလက္ရန္ပုံေငြႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပင္န္းမ်ား ပိမုိခုိငုမ္ာေစျခင္း၊ ျပညသူ္ 

လူထု၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ေပါင္းစပ္ 
ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးပါဝင္ၿပီး ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
ထည့္သြင္းထားေသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 
ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔တင္ျပရသည့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ 
၎တို႔ ၏ လိအုပခ္်က္ မ်ားကိ ုေဖာထ္တ္ုၿပီး ေက်းလကဖ္ံြ႕ၿဖိဳ းေရး 
အစီအစဥ္မွတဆင့္ ၎တို႔ရြာ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္း 
ခ်က္မ်ားကုိ တငျ္ပေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္ခြင္ျ့ပဳထားပါသည။္ အဆုိ 
ပါအစီအစဥ္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဦးစားေပး 
လပုင္န္းတစခ္ ု(သို႔မဟတ္ု) ထို႔ထကပ္ိမုိုေသာ အေရအတြကက္ိ ု
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ ေထာကပ့ံ္ထားပါသည။္

ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြကရ္ာတြင္ ေက်းရြာလူထုအား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လမ္းညႊနမ္ႈ 
ေပးသည္န့ည္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါသည။္ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳ း 
တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်းရြာ 
လူထုကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္သည့္ နည္းစနစ္ 
ကုိ က်င္သုံ့းပါသည။္ ထုိသုိ႔ က်င္သ့ံုးျခင္းေၾကာင္ ့ေက်းရြာလူထု 
အေနျဖင့္ ေက်းရြာဖံ ြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေႏွာက္ 
အယွက္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ 
သဘာဝေဘး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တုန္႔ျပနႏ္ိငု္
စြမ္း ျမင့္မားလာေစႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိငုသ္ည္ ့
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစပါသည္။

ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြသဲည္ ့လုပင္န္းစဥ ္
တြင ္ေက်းရြာလူထု၊ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳ း တုိးတက္ေရး ေကာ္မတ၊ီ ေက်း 
ရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ေကာ္မတီဝငမ္်ား အတြင္း ေဆြးေႏြးတုိငပ္ငၿ္ပီး သဘာဝေဘးႏွင္ ့
ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစႏ္ိငု္ေျခမ်ားကိ ုသတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ ႔ပါဝင္ပါသည္။ (အဆုိပါ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိ ုေက်းရြာအုပစ္ႏွုင္ ့ၿမိဳ ႕နယ္ သဘာဝေဘး စမီခံန္႔ 
ခဲြမႈ စီမံခ်က္ေဖာ္ထုတ္ေရးဆဲြရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သဘာဝ 
ေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွရရွိႏိုင္ပါ 
သည္။ အပိုင္း ၃.၂.၃ ကို ၾကည့္ပါ။) အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားက ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစား 
ေပး လပုင္န္းမ်ားကိ ုမညက္ဲသုိ့႔ ထိခိက္ုေစသညကုိ္ နားလညႏ္ိငု ္
ေစၿပီး သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္ ႔ခ ြဲေရးမဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က႑အသီးသီးအတြက္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားစြာရရိွေစၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
စမီခံ်က္ႏွင္ ့ေကာင္းစြာခ်တိဆ္က္ေဆာငရ္ြကႏ္ိငုရ္န ္အေထာက္ 
အပ့ံျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆဲြ 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအပ္ုစုမ်ား ဝင္ေငြအမ်ိဳ းမ်ိဳ း 
ရရွိေစၿပီး လူတန္းစားအသီးသီးကုိ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ 
မတူညီေသာ လအူပုစ္အုသီးသီးက လက္ခနံားလညထ္ားသည္ ့
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏုိင္ေျခႏွင့္ ပတ္သကသ္ည္ ့မတူေသာ 
ရႈေထာင့္မ်ားကို သိရိွလာေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္သူလယ္ 
သမားမ်ားအုပ္စု၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအုပ္စု၊ သက္ႀကီးရြယ္အို 
မ်ားအုပ္စု၊ ေျမယာမဲ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္သူမ်ားအုပ္စု အစရွိသျဖင့္ အုပ္စုမ်ားခဲြကာ 
ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း 
ေက်းလက္ဖံ ြ႕ ၿဖိ ဳးေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆဲ ြ ျခင္းလုပ္ငန္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား
ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္

ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္သည့္အခန္းက႑ ထည့္သြင္း 
ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္ 
သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ 
စြမ္းျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခြင္အ့လမ္းမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာလူထု ေဖာ္ထုတ္ထား 
သည့္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္း 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ေက်းလက္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
စသည္န့ယ္ပယ္မ်ားတြင)္ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးသည္ ့စမီကိံန္း 
မ်ားသည ္အဆုိပါလုပင္န္းမ်ားကိ ုျပည္သူလူထုက ဦးစားေပး လပ္ု 
ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ေစပါသည။္ ထုိသုိ႔ ေဆာငရ္ြကျ္ခင္းျဖင္ ့
ျပည္သူလူထုသည္ စီမံကိန္း အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔လပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြကျ္ခင္း၊ ထိန္း 
သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသညလု္ပင္န္းမ်ားတြင ္သဘာဝ ေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ဖံ ြ႕ ၿဖိ ဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ 
တိက်သည့္အခြင့္အေရးမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ ျပညသူ္လူထု၏ က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင္ ့နက္ရိႈင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင ္
ရြက္မႈေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာ- ေဒသခံ ျပည္သူလူထု 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ ့မဝူါဒမ်ားကိ ုအေျခခ၍ံ ေဆာငရ္ြက္ သည္ ့
လူထုအေျချပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာဝ 
ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သဘာဝေဘးက် 
ေရာကႏ္ိငု္ေျခ ေလ်ွာခ့်ႏိငုသ္ည္ ့ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ားကုိ ဦးစားေပး 
ေဆာငရ္ြက္ရန၊္ ေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခ ေလ်ွာ့ခ်ေရး လုပင္န္းမ်ား 
ကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္ေဆာငရ္ြကရ္န ္ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈကာလ 



2928

 © ADB

တစ္ေလွ်ာက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။

ထုိ႔ျပင ္အဆုိပါအစအီစဥမ္်ားတြင ္ပိ၍ုက်ယ္ျပန္႔ေသာဖံြ႕ၿဖိဳ းေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိၾကပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားက ျပည္ 
သူလူထုအား လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုတည္းကိုသာ လိုက္လံ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ က႑အသီးသီးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ 
အသီးသီးရိွ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခေလွ်ာခ့်ေရး ဦးစား 
ေပး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွေစပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳ 
လုပျ္ခင္းျဖင္ ့ျပညသ္လူူထ၏ု သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတု္န္႔ ျပနႏ္ိငု ္
စြမ္းျမင္မ့ားေစႏုငိရ္နအ္တြက္ ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အမ်ိဳ းသား ျပညသူ္
လူထုအေျချပဳဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး အစအီစဥက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး 
သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ျပင ္အဆုိပါေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္းမ်ားသည ္သဘာဝ 
ေဘးထိခိုက္လြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ အျဖစဆုံ္း ျပညသူ္လထုူမ်ားအား ဦးတည ္လုပ္ေဆာင ္
ေပးရန္ပါရွိပါသည္။ အေရးေပၚ အစီအမံသည္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္သည့္အခါ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္ေရးအစအီစဥမ္်ားေဆာင္
ရြက္ေရးတို႔အတြက ္ထိေရာက္သည္ ့လမ္းေၾကာင္းတစခ္အုျဖစ ္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ပါသည္။ အဆိုပါ အေရးေပၚ အစီအမံမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ကုိ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္-

(က) ေဒသခအံစိုးရ၏ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီး လုိအပခ္်က္ 
မ်ားဆန္းစစသ္ည္လု့ပင္န္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္ကညူ ီ
ေပးရန္ က်န္စီမံကိန္းမွခန္႔ထားသည့္ လူထုဆက္သြယ္ 
ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

(ခ) ေဘးသင့္သည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားထံသို႔ ေငြေၾကးအရင္း
အႏွီးမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္။

(ဂ) ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြ 
မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

(ဃ) သဘာဝေဘးက်ေရာကၿ္ပီးေနာက ္ဦးစားေပးလုိအပခ္်က ္
မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုက စီမံခ်က္မ်ား ေရြးခ်ယ္ 
ရာတြင ္လုပထုံ္းလပုန္ည္းမ်ား လြယကူ္ရွင္းလင္းေစျခင္း 
ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရွိေပးျခင္း။

ဇယားကြက္ ၄။ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း

လယ္ယာစိကုပ္်ိဳ းေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင္ဆ့ည္ေျမာင္းဝနၾ္ကီးဌာန၊ ေက်းလကဖ္ြ႕ံျဖိဳ းတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည ္ကမာၻ႕ဘဏ၏္ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈျဖင္ ့လူထုအေျချပဳဖြ႕ံျဖိဳ းေရး အမ်ိဳ းသား 
စီမံကိန္း (၂၀၁၁-၂၀၂၁) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အစီ 
အစဥ၏္ ရည္ရြယ္ခ်ကမွ္ာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အေသးစားအေျခခအံေဆာက္အဦမ်ားႏွင္ ့
ဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ား (စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပျ္ခင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန၊ 
ေရရရွိေရး၊ ကားလမ္းႏွင့္လူသြားလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ တံတားမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းစသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အဆုိပါအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဦးစားေပး 
လုပင္န္းမ်ားေဆာငရ္ြက္ရန ္ေက်းရြာအလိုက္ ရနပ္ံုေငြမ်ားခ်ထားေပးရန၊္ အဆုိပါ အစအီစဥ ္
တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ သဘာဝေဘးမ်ား က်ေရာက္လာပါက အလ်င္အျမန္ 
တံု႔ျပန္မႈ၊ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေဆာင္ရြကႏုိ္င္ရန္အတြက ္အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြကုိ 
အလ်င္အျမန္ဆုံး လဲႊေျပာင္းရယူႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ေက်းရြာအေရးေပၚ အစီ 
အမံလည္း ပါဝင္ပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ဦးတည္ျခင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 
ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦဆုိင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
အရံႈး အျမတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလကမ္်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိင္ုပါသည္။ ျပည္သူလူထုႏွင္ ့ေဒသခအံရာရိွမ်ား 
အား သဘာဝေဘး အေျချပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏အေရးပါမႈကုိ ပိုမို 
နားလည္ေစရန ္လပု္ေဆာငႏ္ိငုပ္ါသည။္ ထုိ႔ျပင ္အေျခခအံေဆာက္အဦမ်ားႏွင္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔ထိခိုက္ေစသည္ကို 
သိရွိနားလည္လာႏိုင္ ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ ျပည္သူလူထု အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ ေဆာက္လပု္ေရး လပုင္န္းမ်ားတြင ္သဘာဝေဘးဒဏခ္ႏံိငုသ္ည့္ ေဆာက ္
လုပ္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လက္ခံလာေစရန္ ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ 
ပါသည။္ အလားတပူင ္သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီး ေနာကပ္ိငု္းေဆာငရ္ြကရ္မည္ ့အေရးႀကီး 
ေသာလပုင္န္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆဲြထားသည္ ့အေရးေပၚအစအီမသံညလ္ည္း လူမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လပုင္န္းမ်ား ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနမ်ား တည္ေဆာက ္
ရန္ ဟူေသာ မူဝါဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္သူလူထု ျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

အားလံုးပါဝင္ေသာ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္ တုန္႔
ျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေစေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ ေဒသခံ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား

ျပညသ္လူထုူ သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတ္နု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ျမင္မ့ားေစ 
ေရးအတြက္ ရရိွႏိငုသ္ည္ ့အျခား အခြင္အ့လမ္းတစခ္မွုာ ေဒသ 
ဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ 
သည။္ ဥပမာ-ျပညသူ္လူထုက သတ္မွတ္ေဖာထ္တ္ုထားသည္ ့
အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား 
ေဆာက္လပုျ္ခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ပံရ့န ္ရညရ္ြယ္ 
ထားသည္ ့မဆဲႏၵနယ္ဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး ရနပ္ံုေငြသည ္ျပညသ္ ူ
လူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစရန္ 
အတြက္ ဝင္ေရာက္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည္ ့အေရးႀကီးေသာ တံခါး 
ေပါက္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေက်းလက္ ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူမ်ားၾကား မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ထူေထာင္ထားသည့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ 
တြင ္နယ္ပယ္ေလးခကုိ ုဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည။္ အဆုိပါ 
နယ္ပယ္ေလးခုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားလူမႈစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ လုပင္န္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင္ ့
အျခားက႑မ်ားႏွင္ ့လုပင္န္းထပတူ္ညမီႈမရိွေစဘ ဲေဆာငရ္ြက္ 
ပါက ၎တုိ႔သည္လည္း ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရး အခြင့္လမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ 
ေဆာင္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေဒသခံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရး အစီ 
အစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ျပည္သူလူထု 
၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
မညမွ္်ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာငရ္ြက္သညဆုိ္ေသာ အခ်က္ေပၚတြင ္
မူတည္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါ 
အဝင္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့ခ်ေရးအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုအား သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ျပႆနာတစရ္ပအ္ေနျဖင္ ့ပိမုိုေကာင္းမြနစ္ြာ နားလည ္သေဘာ 
ေပါက္ေစၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည္။

အခ်ဳ ႕ိေဒသအလုိက္ ရနပ္ံုေငြအစအီစဥမ္်ားကလည္း တစဥ္ီးခ်င္း 
ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းႏွင့္ ဆုိင္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အဓကိထား 
၍ လည္ပတ္ ရန္ပံုေငြထူေတာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ 
ေဆာငရ္ြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည။္ ေခ်းေငြထတ္ုေပးေရး အတည ္
ျပဳရာတြင္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး ရႈေထာင္ ့
မွလည္း စီစဥ္သင့္ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ေက်းလက္ျပည္သူလူထုမ်ား
ေတြ႔ႀကံဳရေသာရာသီဥတုဆိုင္ရာရုိက္ခတ္မႈမ်ား
ႏွင္႔ ဖိစီးမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ကူညီျခင္း

ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 
လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ းေရး၊ အေျခခ ံအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္း 
မ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကုိ ပိမုိႀုကံဳေတြ႕ေနရပါသည။္ ဧကအနည္းငယ္သာ လုပကုိ္င ္
ႏိငုသ္ည္ ့လယ္သမားအမ်ားစမွုာ အျမတအ္စြန္းနည္းပါးျခင္းႏွင္ ့
ေနာက္တစႏွ္စစ္ိက္ုပ်ိဳ းရာသအီတြက္ ရင္းႏီွးရန္ေခ်းေငြေပၚတြင ္
မွီခို ေနရျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
သဘာဝ ေဘးမ်ားႏွင္ႀ့ကံဳေတြ႔ရသည္အ့ခါ လယ္သမားအမ်ားစ ု
မွာ အေၾကြး ဝနထု္ပဝ္နပ္ိုးမ်ားႏွင္က့်န္ေနခဲၿ့ပီး သူတုိ႔၏အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွ င့္ ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ျပည္သူ 
အမ်ားစု၏ အေဆာက္အဦမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကုိဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးစအခ်ိန္မ်ား 
တြင္ လုပ္အားေပးျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြေပးျခင္း၊ လုပအ္ား 
ေပးျခင္းအတြက ္ရိကၡာေပးျခင္း အစီအစဥ္ မ်ားသည ္အမိ္ေထာင ္
စုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ 
ယာယီ အလုပ္အကုိင္ မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ (အပိုင္း 
၃.၂.၂ ကုိၾကည္ပ့ါ။) အလားတူပင ္အာမခလံပုင္န္းသညလ္ည္း 
သဘာဝေဘးသင္ျ့ပညသူ္လထုူအတြက ္အေရးႀကီးေသာ ကယ္ 
တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက 
ျပဳစုထားသည့္ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စည္း 
ကမ္းမ်ားသည္ အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး အျခားဆင္းရဲသား 
ဦးစားေပး အာမခလံပုင္န္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္လာရန ္လံႈ႕ေဆာ ္
ေပးသည့္ နမူနာေကာင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ (အပိုင္း 
၃.၂.၁ ကို ၾကည့္ပါ။)
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ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 
ကုိ ခိုင္ခိုင္မာမာထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ 
ဖံ ြ႕ ၿဖိ ဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆဲ ြ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ျပည္သူ လူထု ဖံြ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္ေရးစမီကိံန္းမ်ား၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကာ 
ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔သည္ ျပည္သူ 
လူထုအား ၎တုိ႔၏ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခမ်ား အေပၚ 
ပိုမိုနားလည္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး 
ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ားကပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိ ဳးေရးႏွင့္ 
ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရုပ္၀တၳဳ 
ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္၀တၳဳမဟုတ္ေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အစိုးရဌာန 
အသီးသီးက စမီခံန္႔ခဲြရသျဖင္ ့ဌာနဆိငုရ္ာအခ်င္းခ်င္း နီးကပစ္ြာ 
ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈလည္း အေရးေပၚ လိုအပ္ေနပါသည္။

၃.၁.၂ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မွတဆင့္ 
ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မတူညီဘဲ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပင္န္းသည ္သီးသန္႔စမီကိံန္းမ်ားႏွင္ ့ေငြေၾကးႏွင္ ့သက္ဆုိင ္
သည္လ့ပုင္န္းမ်ားမွတစဆ္င္ ့ျပညသူ္လူထသုဘာဝေဘးရင္ဆိင္ု 
တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည။္ ၿမိဳ ႕ျပေနျပညသူ္လူထု၏ သဘာဝေဘး 
ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအားေကာင္းလာေစႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေကာင္းစြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိေသးသည့္ 
ၿမိဳ ႕ျပစမီခံန္႔ခဲြအုပခ္်ဳပမ္ႈလုပင္န္းစဥမ္်ားတြင ္ေတြ႕ရိွႏိငုပ္ါသည။္

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကုိ ဆီေလ်ာ္စြာ 
ထည္႔သြင္း စဥ္းစားထားေသာ ၿမိဳ႕ျပ 
(နယ္ပယ္) ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူလူထုႏွင္႔ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေဘးအႏၱရာယ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂတ္ေဘး 
က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တရားမဝင္က်ဴ းေက်ာ္ 
ေနထုိင္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားခံရသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္တိုင္း 
ရင္းသားအုပစ္မု်ား၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင္ ့ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ 
ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသနစ္ြမ္းသမူ်ားႏွင္ ့တရားမဝငစ္ီးပြားေရးစနစ္ 
၏ အျခားအဖြ႕ဲဝင္မ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပ ျပညသူ္လူထုမ်ား ပါဝင ္
ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ပံုစံကို 
ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္။ 
ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ၿပီး 
စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေစသည့္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ 
ပဂုၢလိက ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ားကိ ုဦးစားေပးေဆာင္ရြကႏ္ိငုရ္နႏွ္င္ ့
လႊမ္းမုိုးႏိငုရ္န ္အေထာက္အကူျပဳသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့ ထုိသို႔ 
ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈတစ္ခုသည္ ျပည္သူူလူထုႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ အမ်ားဆႏၵၾကားနာ 
ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းပုံေဖာ္သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစိတအ္ပုိင္းလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည။္ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ (ေနရာဆုိငရ္ာ) 
အစအီစဥ္ေရးဆြသဲည္ ့လုပင္န္းစဥအ္တြင္း။ ထုိ႔ျပင ္ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲစဥ္အတြင္း ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆသံည္အ့ခါ ယင္းျပညသူ္လထူသုည ္အစအီစဥမ္်ားႏွင္ ့
ရလဒျ္ဖစသ္ည္ ့ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ား၏ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈကိ ုခစံားက်င့္သုံး 
ႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ ယင္းတုိ႔သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ 
အတြင္း၊ လုပင္န္းလညပ္တစ္ဥအ္တြင္းႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြလဲပု ္
ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းတို ႔တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ (ဥပမာ။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား 
ႏွင္ ့ေရစီးေရလာလမ္းေၾကာင္းမ်ား သန္႔ရွင္းျခင္း ႏွင္ ့ေကာင္းစြာ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အစိုင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေကာင္းစြာ 
စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔ကို ေသခ်ာေစျခင္း စသည္တုိ႔)

အိမ္ရာက႑တြင္ ေဘးကင္းေသာ တည္ေနရာ 
ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ျပလူဦးေရ ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အညီ ၿမဳိ႕ျပ 
အိမ္ယာေစ်းကြက္သည္လည္း ႀကီးထြားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသည။္ အိမပ္ုငိရိွ္သူမ်ားသည ္သီးျခား ေျမေနရာတစခ္တုြင ္
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရနႏွ္င္ ့အမိ္ယာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပံစုမံ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရန ္ဆုံးျဖတ္ၾကလမိ္မ့ည။္ ေဒသတြင္း ေဘးက်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကိုေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို နား 
လည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေဘးကင္း 
ေသာ အိမ္ယာတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံု 
သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္လိမ့္မည္။ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
အမ်ား ျပညသူ္ဆိငုရ္ာက႑သည ္ထိသိုု႔ေသာ အသပိညာမ်ား 
ရရိွေစရန ္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ စြမ္းရည ္အားေကာင္းခိငုမ္ာ 
ေစျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑တုိ႔ ပူးေပါင္း 
ကာ တိက်ေသခ်ာသည္ ့ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္းမ်ား ဖန္တီးတည္ေထာင္ျခင္းမွတဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ။ အမ်ိဳးသားကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္း 

သတ္မွတခ္်က္အစအီစဥ၏္ ေအာက္ရိွ အမ်ိဳ းသားေဆာကလု္ပ ္
ေရးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြငအ္ေျခခသံည္ ့ပန္းရ၊ံ လက္သမား 
သင္တန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား၊ ပိုက္ျပင္ 
သင္တန္းမ်ား၊ အစရွိသည္) 

ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခႏွင္ ႔ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ 
အျပည့အ္စံရုရိွထားသည္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈမ်ား ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ ္
ျခင္းျဖင့္ အိမ္ယာအတြက္ေငြေၾကးပံ႔ပုိးမႈသည္လည္း သဘာဝ 
ေဘး ရင္ဆိုင္တုံ ႔ ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ယာအတြက္ 
ေငြေၾကးပံ႔ပုိးမႈသည ္လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အေျခတည္စသာ 
ရွိေသးေသာ္လည္း ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ 
အမိပ္ိငုရွ္ငအ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားဖနတီ္းျခင္း၊ တရားမဝင ္
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ သာမန္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္ 
အထားမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ ဆန္းသစ္သည့္ ပံုစံ 
သစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ 
သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္နိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
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အေသးစားလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္မ်ားအား ယင္းတို႔ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
ၿမဳိ႕ျပအေျခအေန ထိခုိက္ႏုိင္ေျခ ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

ၿမဳ႕ိျပနယ္ပယ္မ်ားရိွ လုပင္န္းအမ်ားစသုည ္ေသးငယ္ၾကသည။္ 
ယင္းတုိ႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေနအိမ္မ်ားမွ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိ 
သည္ ့လုပင္န္းငယ္မ်ားသည ္ပိမုိၾုကီးမားသည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 
ႏိႈင္းယွဥလ္်င ္သဘာဝေဘး က်ေရာက္မႈေၾကာင္႔ ဆံုးရႈံးႏုငိမ္ႈမ်ား 
ကုိ ကာကြယသ္ည္႔ နည္းလမ္းမ်ားတြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္ျခင္း နည္းပါး 
သည။္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားပိငုဆ္ိငုသ္ည္ ့လုပင္န္းမ်ားအပါအဝင္ ယင္း 
လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၏ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ သံုးသပ္ 
သည့္ စြမ္းရည္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
ယင္းတို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရး 
ဆိုင္ခြဲမ်ား ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
လုပင္န္းစဥဆ္က္မျပတ္ အစအီစဥ္ေရးဆြျဲခင္းႏွင္ ့အာမခ ံထား 
ရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အၾကြင္းအက်န္ ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

ၿမဳ႕ိျပက႑၏ သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း အားလုံးကုိ 
လုပ္ေဆာငႏ္ိငုသ္ည္ ့ပတ္ဝန္းက်ငတ္စခ္ ုတည္ေထာင ္ျခင္းျဖင္ ့
(ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေသာေနရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေျမယာအသုံးျပဳမႈ မူဝါဒမ်ား၊ ေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရင္ဆုိင္ 
တံု႔ျပနႏ္ိငုသ္ည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
ေနရာခ်ထားရာတြင ္ႏွင္ ့ပံစုံေရးဆြရဲာတြင္ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္ 
ေဘး က်ေရာက္ႏိငု္ေျခမ်ား ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းျဖင္)့ ခိငုမ္ာ 
အားေကာင္းေစရန ္ေဆာက္လပု္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန၏ အခန္းက႑ 
သည ္အေရးႀကီးသည။္ သို႔ရာတြင ္သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတံု္႔ျပန ္
ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစရာတြင္ ပိုမိုအေရးပါသူမ်ားမွာ 
ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (ျပည္သူ 
လူထု၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား)ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ ႏိငု္ေျခမ်ားကိ ုယင္းတို႔သည ္ေရွ႕တန္းမွ ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ား 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၿမဳိ႕ျပ ျပည္သူလူထုသည္ ေက်း 
လက္ ေန ျပည္သူလူထုေလာက္ စည္းလံုးမႈ မရွိသည့္အတြက္ 

ယင္း သည ္အထူးအေရးႀကီးသည။္ အျပနအ္လွနကူ္ည ီေထာက္ 
ပံ့ေပးသည့္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကြန္ရက္မ်ားသိသိ 
သာသာမရိွေခ်။ ျဖစႏ္ိငု္ေခ်ရိွသညမွ္ာ မၾကာခဏ ေနရာေျပာင္း 
ေရႊ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္နယ္ပယ္မ်ားထက္ ပိုမုိ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလြယမ္ႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည။္ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမဳ႕ိျပေနသူ 
မ်ား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၊ (အမ်ိဳးသမီးေငြစုစနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခခ ံအေဆာကအ္ဦ လပုင္န္းမ်ားႏွင္ ့အျခား လသူားအရင္း 
အျမစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသုိ႔) ယံုၾကည္မႈ တည္ 
ေဆာက္သည္ ့အစအီစဥမ္်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔မွတဆင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
အားလုံးပါဝင္မႈတို႔ကုိ တုိးျမွင့္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ ယင္းသို႔ လုပ ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစရန္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

၃.၁.၃ သစ္ေတာက႑မွတဆင့္ ျပည္သူ 
လူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ 
ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

သဘာေဘး ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းအပါအ
ဝင္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားအျပား ရရိွႏုိင္ရန္ 
ျပည္သူလူထုဆုိင္ရာ သစ္ေတာအစီအစဥ္မ်ား 
ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

ျပညသူ္လထူ ုသဘာဝေဘး ရငဆ္ိငုတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ခိငုမ္ာ အား 
ေကာင္းေစေရးအတြက္ သိသာျမင္သာသည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားမွာ ႏုိင္ငံအႏံွ႕ ျပညသူ္လူထုဆုိင္ရာ သစ္ေတာအစီအစဥမ္်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းတြင္ 
ဧရာဝတီျမစဝ္ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရနက္နုျ္မစဝ္ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင္ ့
အလယ္ပုိင္းေဒသ ေျခာက္ေသြ႔ဇုန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေနသည္ ့ျပညသူ္ဗဟိျုပဳ ျပညသူ္လူထုဆုိငရ္ာ သစ္ေတာက႑ 
ခ်ဥ္းကပမ္ႈ ပါဝငသ္ည။္ အဆုိပါ လုပင္န္းမ်ား၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ 
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ သတ္မွတ္ထားသည္ ့သစ္ေတာ အသုံးျပဳ 
သူ အပ္ုစုမ်ားထံ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ သဘာဝ သစ္ေတာ 
မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေစသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္ 
သည။္ ျပညသူ္လူထဆုိုငရ္ာ သစ္ေတာက႑၏ အက်ိဳ းေက်းဇူး 

မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
အဓိကဆည္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရေဝေရလဲေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ေရေလွာငက္နမ္်ားႏွင္ ့ေရအရင္းအျမစမ္်ား ေရရွည ္ထနိ္းသိမ္း 
ေပးျခင္း တုိ႔ ပါဝငသ္ည။္ ထို႔ျပင ္ယင္းသည ္ရာသီဥတုေျပာင္းလ ဲ
မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရနႏွ္င္ ့လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနႏိငုရ္နအ္တြက္လည္း 
အေရးပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ျပည္သူလူထု ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးကုိ 
အမ်ိဳးသား လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို သစ္ေတာက႑၏ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြမႈ စြမ္းရည ္တိုးျမွင္ရ့န ္အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္တစခ္်က္ 
အေနျဖင့္ထည့္သြင္းထားသည္။ ၁၈  

သယဇံာတ ႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငထ္နိ္းသိမ္းေရး ဝနႀ္ကီးဌာန၊ 
သစ္ေတာဦးစီဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကြင္း 
ဆင္း ေလလ့ာမႈမ်ားလပု္ေဆာငလ္်က္ရိွသည။္ (ဥပမာ။ ျပညသူ္ 
လူထု ပညာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
တြငပ္ါဝငျ္ခင္း) ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငယုိ္ယြင္း 
ပ်က္စီးလာျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေၾကာင္းကို အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားႏွင္ ့အျခားထိခိက္ုလြယ္သူမ်ားအပါအဝင ္ျပညသူ္လူထု 
ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးရန ္ျဖစသ္ည။္ သစ္ေတာမ်ားေလ်ာက့်လာျခင္းႏွင္ ့
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခတုိးျမင့္လာျခင္း (ဥပမာ။ ။ေရ 
ႀကီးျခင္း၊ ေရတိုက္စားျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား၊ မုန္ 
တုိင္း တုိကခ္တ္ျခင္းမ်ားႏွင္ ့ဆူနာမမီ်ား) တို႔၏ နီးစပသ္ည္ဆ့က္ 

သြယ္ ခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ 
ျပညသူ္လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင ္သဘာဝေဘးရငဆုိ္င ္တုံ႔ 
ျပနႏ္ုငိစ္ြမ္း ရႈေထာင္မွ့ေန၍ သစ္ေတာက႑၏ အက်ိဳ းေက်းဇူး 
မ်ားကို အာရံုစိုက္ရမည္။ 

အျခားေသာ သစ္ေတာျပနလ္ညစ္ိက္ုပ်ိဳ းျခင္းဆုိငရ္ာ အားထုတ္မႈ 
မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဧရာ 
ဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ 
တုိ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား။ REDD + 
ေအာကရိွ္ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတံု္႔ျပန ္
ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း 
ေပးထားသည။္ ယင္းတုိ႔တြင ္လမပုငမ္်ား၊ ဝါးပငမ္်ားႏွင္ ့အျခား 
သစ္ေတာမ်ိဳးစိတ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဟက္တာ ၆၅၀၀၀ ခန္႔တြင္ 
သစ္ေတာျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ယင္းစီမကိံန္းမ်ားသည ္အကာအကြယ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးေနသလုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ ခ်က္ခ်င္းရရွိသည့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေနရမည္။ ဥပမာ၊ က်န္းမာသည့္ 
ငါးအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားလာသည့္အတြက္ ေရရွည္ဝင္ေငြ 
အရင္း အျမစ္ကို အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစျပီး သစ္ေတာလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ဝယ္လိုအားတုိးျမင့္ေစသည္။ ယင္းသို႔ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ပံုစံသည္ အေရးႀကီးလွသည္။ သို႔မွသာ သစ္ေတာက႑သည္ 
ေရတုိစီးပြားေရး လုိအပခ္်က္မ်ားႏွင္ ့အၿပိဳငအ္ဆုိင ္ျဖစ္ေနသည ္
ဟု မျမင္ဘ ဲလက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ ္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ျဖစစ္ဥ ္
အတြက္ အေရးပါသည္ဟု ျမင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

၁၈။ ျမနမ္ာႏိငုင္ံေတာ္အစိုးရ။ ပိ႕ုေဆာငဆ္က္သြယ္ေရးဝနၾ္ကီးဌာန၊ မိုးေလဝသ 
ႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာန။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလုိက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
(NAPA) ။ ေနျပည္ေတာ္။
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၃.၂။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ား 
မွတဆင့္ အထိခိုက္အလြယ္ဆံုးသူမ်ားထံသို႔ 
ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အားလံုးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပင္န္းမ်ား စသည္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးလုပ ္
ငန္းေခါင္းစဥမ္်ားသည ္အထိခိက္ုလြယ္ဆုံးသူမ်ားဆသီို႔ ေရာက္ 
ရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပး 
ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ 
စီမံခန္ ႔ခြဲေပးသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေျခ 
ျပည္သူလူထုအဆင့္ရွိ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခတံု႔ျပန္ 
ရင္ဆုိင္ႏိုင္စ ြမ္း အားလံုးကို  ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည္။ 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲေရးကုိ အဓကိရညမွ္န္း 
ခ်က္အျဖစ္ထားရွိသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
လုပင္န္းမ်ားလည္း လုိအပ္ေနသည။္ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရး အေၾကာင္းအရာ အသစ္တစ္ခု ထပ္မံလုိအပ္ေနသည္။ 
အပိုင္း ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ က႑မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေခါင္းစဥ္ 
ႏွင့္ ဆုိင္သည့္နယ္ပယ္မ်ားရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ 
လူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္း 
လာေစရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု က်င့္သံုး 
ရန္ လုိအပ္သည္။ အဆုိပါ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ အသိေပးထားသည့္ အေျခခံမ်ားႏွင့္ 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တုိ႔ပါဝင္သည္။

၃.၂.၁။ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑ 
တည္ေဆာက္ေရးမွတဆင့္ 
ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

အားလုံးပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးက႑တည္ေဆာက္ေရးမွတစဆ္င္ ့
ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားအား 
ေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြစု ေငြ 
ေခ်း အဖြဲ႔မ်ားကုိ အားေပးျခင္း၊ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား (MFI မ်ား) ၏ ဆံုးရံႈးနိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား 
အားေကာင္းေစျခင္း၊ ျမနမ္ာ့လယ္ယာစိကုပ္်ိဳ းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈဘဏ၏္ 
လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘး အာမခံ 
လုပ္ငန္းမ်ား ျမွွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား
ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ႏွင္႔  ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း 
တည္ေဆာက္ေရး ကုိ အားေပးရန္ 
ေငြစုေငြေခ်းအဖြ႕ဲမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ ႔မ်ားကုိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္း လပုင္န္းမ်ားအတြက္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ မသိားစ ုစား 
သုံးမႈ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးလုိအပခ္်က္ ရိွပါက 
ေငြေခ်းယူနိုင္ရန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ 
အျဖစ္ (သာမန္အားျဖင့္ NGO မ်ား ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕ 
အစည္း မ်ားျဖင့္) ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေျချပဳွွ၍ ေက်းရြာသူ၊ 
ေက်းရြာ သားမ်ား ကုိယ္တုိင ္စမီခံန္႔ခြမဲႈျဖင္ ့ထူေထာငထ္ားသည္ ့
အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အရ ေအာက္ပါတို႔ကုိလုပ္ေဆာငျ္ခင္းျဖင္ ့ ျပညသူ္လူထု သဘာဝ 
ေဘး ရင္ဆိုင္တံု ႔ ျပန္ႏိုင္စ ြမ္းကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္။

(က) အမ်ားပုိင္အရင္းအႏီွးမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စမီခံန္႔ခြ ဲ
ရာတြင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း

(ခ) လူမႈေရးအကူအညီမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား 
တြင္ လိုအပ္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ 
ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔ဝငမ္်ားအၾကား ခိငုမ္ာေသာ ဆက္ဆံေရး 
ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။

(ဂ) သဘာဝေဘးက်ေရာက္လာသည့္အခါ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား၏ 
ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ 
အေရးေပၚရန္ပံုေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း (ေဒသခံ ျပည္သူ 
လူထု တစ္ရပ္လံုးအား မထိခိုက္သည့္ သဘာဝေဘးမ်ား 
အက်ပ္အတည္းမ်ား)

(ဃ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(သုိ႔) ေနအိမ္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း 
ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ 
စီးပြားေရး မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေခ်းယူရန္ 
ကမ္းလွမ္းေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ 
နိုင္စြမ္း အားေကာင္းလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးပါသည။္ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႔ဝငမ္်ားသည ္စီးပြား 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထူေထာင္ 
ျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
တရားဝင္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရရွိရန္ 
အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္ ့ယုံၾကည ္မႈမ်ားကုိ 
လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏိငုျ္ခင္း စသည္တုိ့႔ကိ ုေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
ျဖင္ ့သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတ္ံု႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းကုိ ပိမုိျုမင္မ့ားလာ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုံးရံႈးႏုိင္ေျခ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသူမ်ားႏွင္ ့ဝင္ေငြနည္းပါးသည္ ့အမိ္ေထာငစ္ ု
မ်ား အားပံ႔ပုိးကူညရီန ္လူမႈေရးအရလုပပ္ုငိခ္ြင္႔၊ ယင္းတို႔၏ ေခ်း 
ေငြ ေပးႏုငိစ္ြမ္း၊ ခ်႕ဲထြငႏ္ုငိစ္ြမ္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္း သတ္ 
မွတ္ျခင္း၊ (အရင္းအျမစမ္်ားရရိွႏိငုရ္နႏွ္င္ ့စမီခံန္႔ခြႏဲိငုရ္န)္ အဖြ႕ဲ 
အစည္းဆုိငရ္ာ စြမ္းေဆာငရ္ညႏွ္င္ ့လက္ရိွ အသုံးျပဳသူကြနရ္က္ 
တို႔ ရိွသည္အ့တြက္ ျပညသူ္လူထု၏ သဘာဝေဘး ရငဆုိ္င ္တုန္႔ 
ျပန္ႏိုင္ေရးတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ 

သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစား 
ေငြေခ်းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား 
၄င္း တုိ႔၏ အသက္ေမြဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာ 
ေစရန္ႏွင့္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ ရန္လုိအပ္ေသာ အရင္းအႏီွးရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္း၊ စီးပြားေရးအရထိခုိက္မႈမရိွေစရန္ အကာအကြယ္ အစီအမံ 
မ်ားအတြက္ ေငြစျုခင္းႏွင္ ့ဝင္ေငြတိုးတက္ရရိွေရးအခြင္အ့လမ္း 
မ်ားမွတစဆ္င္ ့ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည။္ 
ထုိ႔ျပင္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားသည ္သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခႏွင့္ DRM အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာ 
မ်ားတုိးပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အဆုိပါ အက်ိဳး 
ေက်းဇူး မ်ားအျပင ္မတ္ိဖက္မ်ားျဖစသ္ည္ ့အစိုးရမဟတ္ုေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာေရာင္းခ်သူမ်ား၊ စီးပြားေရး 
လုပင္န္းရွငမ္်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင္ ့အသင္းအတြက္ 
ျဖည့္စြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပူး 
ေပါင္း လုပ္ေဆာငျ္ခင္းျဖင္ ့အေသးစားေငြေခ်း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
သည္ လုပ္အားေပးျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြေပးျခင္း အစီ 
အစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပန္ 
လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံကူညီႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး 
ရရွိ ႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ 

အေသးစားေငြေခ်းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံု ၄ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ လုိငစ္ငရ္ အေသးစားေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းလုပင္န္းမ်ား 
သည္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းကုိ 
သာမာန္အျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ဘဏ္အသံုးျပဳသူမ်ား၊ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိငရ္ာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မျမင ္
ႏိုင္ေသာေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္နိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အနည္းဆုံးအေန 
ျဖင္ ့အဆုိပါလုပင္န္းမ်ားတြင ္သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင္ျ့ဖစ္ေပၚ 
လာႏိငုသ္ည္ ့ျပညသ္လူူထု၊ ၄င္းတို႔ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည္ ့လူမႈ 
ေရး စီးပြားေရးမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို သိရွိေစရန္ ပ်ိဳး 
ေထာင္ေပးသည္ ့လုပင္န္းမ်ားကိ ုအေလးေပး လပု္ေဆာငသ္င္ ့
ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ အသံုးဝင္ေသာ 
သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  ပို၍ ခိုင္မာသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝေဘးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါတြင္ 
ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္မႈမ်ားကုိ 
အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့လယ္ယာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
တုိးျမွင့္ေပးျခင္း

ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္သည္ ၄င္း၏ ဘဏ္ခြဲ 
ေပါင္း ၂၀၀ မွတစ္ဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ (၂)သန္း 
ခန္႔အား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (အမ်ားဆံုး ၁၀ ဧက) ႏွင့္ ေငြစု 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အႀကီးမားဆုံး ေခ်းေငြထတ္ုေပးသည္ ့အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစပ္ါသည။္ 
ထုိသုိ႔ျမန္မာ့လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရိွႏိငုမ္ႈက ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိငု္ေျခအမ်ား 
ဆံုး လူအုပ္စုမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ထံသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ အေရးပါ 
သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၄င္း၏လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာေငြ 
ေၾကး ကိစၥမ်ားတြင ္အသံုးျပဳထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္သည္ အျခားေသာ ဆုံးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ား 
ကုိ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ (သဘာဝေဘးမ်ား၊ ပလိပ္ေရာဂါႏွင့္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတညမ္ၿငမိျ္ဖစျ္ခင္း) စသညတုိ္႔က ေငြေခ်းသူ ၏ 
ေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ 
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ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းအတြက္ 
အသံုးခ်မႈမ်ား

အေသးစားေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ 
ေဖာက္သည္မ်ား ရင္ဆိုင္တံုံံ႔ျပန္ႏိုင္ေစေရး လုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ / ဝန္ေဆာင္မႈ

ေခ်းေငြ

သဘာဝေဘးမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 
ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည့္ 
ကိရိယာမ်ား၊ မ်ိုးေစ့မ်ား၊ အစရွိသည္တို႕ ဝယ္ယူျခင္း

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ကို 
ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈကို 
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ျပည္သူလူထု၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အိမ္ေထာင္စုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေစသည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
ဝယ္ယူျခင္း/ျပင္ဆင္ျခင္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ခိုင္မာေစျခင္း

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အေျခခံမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေစျခင္း (ဥပမာ။ ။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ)

ေငြေၾကးပံ့ပိုးထားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္း မွ 
တစ္ဆင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ရင္ဆုိင္တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းကို 

ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း (ဥပမာ။ ။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး)

သဘာဝေဘးက်ေရာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြ 
အခ်ိန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ။ ။ မိုးေခါင္ျခင္းမ်ား)

သဘာဝေဘးတစ္ခုက်ေရာက္ၿပီးသည့္အခါ
အထူးအေရးေပၚ ေခ်းေငြမ်ား

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖူလံုမႈ ကြန္ရက္မ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း

ေငြစုျခင္းမ်ားကို အားေပးၿပီး ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

စုေငြမ်ား 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
သဘာဝေဘးမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးကို 
ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အာမခံေငြမ်ား အခ်ိန္ကိုက္ 
ရရွိႏိုင္ေစျခင္း

တတိယအုပ္စု အေသးစား အာမခံမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း

(သီးႏွံ၊ အိမ္ရာ၊ အစရွိသည္) အာမခံ

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တည္ျငိမ္မႈကို 
အေထာက္အကူျပဳျပီး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
ျပန္လည္ထားရွိရန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီ 
လုပ္အားအတြက္ ေငြသားေပးေခ်သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အသံုးခ်ျခင္း

ေငြေၾကးႏွင့္ မဆိုင္သည့္ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္
ေငြေၾကး စီမံခန္႕ခြဲမႈ

ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ျပည္သူလူထု၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းအတြက္
ေဖာက္သည္ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ 

စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း

အဖြဲ႕လိုက္ ေငြေခ်း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကားတြင္

ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 

ေငြေၾကးႏွင့္ 
မဆုိင္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေစ ပါသည။္ ထုိ႔ျပင ္သဘာဝေဘးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ သီးႏံွ 
မ်ား အႀကီးအက်ယ္ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚပါက ေခ်းေငြမ်ားစြာ ေခ်း 
ယူ ျခင္းကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးၿပီး အဖြဲ႔ 
အစည္း အတြကလ္ည္း ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခအလားအလာရွိပါ သည္။ 
ႏိငုင္၏ံ လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ းေရးက႑ႏွင္ ့ေက်းလက ္အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံျခင္းသည္ ျမန္မာ့ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္သည္ ေက်း 
လက္ ေငြေၾကးက႑တြင္ ျပညသူ္လူထု၏ ေငြေၾကးဆုံးရံႈးနုိင္ေျခ 
မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန ္ရညရ္ြယ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာ၊ ေငြ 
ေၾကး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ 
ဆံုး ရံႈးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား 
ထားရွိရံုသာမက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အေျခအေနေပၚ မူ 
တည၍္ ေငြေခ်းျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသင္ပ့ါသည။္

သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 
ျပည္သူလူထုအတြက္ သဘာဝေဘးအာမခံ 
နည္းလမ္းမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

သဘာဝေဘး အာမခံစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုအား ၄င္းတို႔၏ 
လူမႈဘဝမ်ားႏွင္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ား ျပနလ္ည ္
ထူေထာင္ရန္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လိုအပ္ 
ေသာ ေငြေၾကးကုိ လွ်ငျ္မနစ္ြာရရိွရန ္ေဆာငရ္ြက္ေပးႏိငုပ္ါသည။္ 
ျမနမ္ာ့အာမခလုံပင္န္း၏ လုပင္န္းေခတ္မတီိုးတကမ္ႈမွာ မ်ားစြာ 
ေနာက္က်လ်က္ ရွိပါသည္။ ေတာင္သူမ်ား၏ (၂%)သာ စည္း 
မ်ဥ္းႏွင့္ညီသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အာမခံထားရွိၾကသည္။ 
ေတာငသူ္ ၄၂%သည ္အာမခထံားရိွႏိငုသ္ည္ ့ေဘးက်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲရန္ စုေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို 
အားကုိးအားထားျပဳေနသည။္ ၁၉   ရာသီဥတုႏွင္ဆုိ့ငသ္ည္ ့လယ္ 
ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အာမခံလုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
ေရရွည္သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ 
ဆက္စပမ္ႈရိွျပီး ေခ်းေငြႏွင္အ့တူ အေသးစားအာမခထံားရိွျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတသ္င္ပ့ါသည။္ ထုိ အာမခ ံလုပင္န္း 
မ်ားသည ္ျမနမ္ာ့ေက်းလက္လူထုႏွင္ ့အမိ ္ေထာငစ္ ုမ်ားအတြက္ 
သိသာထင္ရွားသည္ ့သဘာဝေဘး ရငဆ္ိငုတုံ္႔ျပနန္ိငုစ္ြမ္း အက်ိ
ဳးေက်းဇူးမ်ားကုိရရိွေစႏိငုပ္ါသည။္ (အပိငု္း ၃.၁.၁ ကု ိၾကည္ပ့ါ။) 
အာမခလုံပင္န္း က်ယက္်ယျ္ပန္႔ျပန္႔ျဖစလ္ာေစရန ္အေသးစား 
ေငြေခ်းလုပ္ငန္းႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းတုိ႔၏ အခန္းက႑ၾကား 
အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိႏိုင္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
လုိအပပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခႏွင္ ့
လယယ္ာသီးႏံွထြက္ႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း စတ္ိခ်ယုံၾကညရ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားႏွင္ ့နမနူာပံစုမံ်ားလည္း လိအုပမ္ည ္
ျဖစ္သည္။

ပံု ၄ ။ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ အေသးစား ေငြေခ်း 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၁၉။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေရး ဗဟုိ။ 
၂၀၁၄။ လက္လွမ္းမီအသံုးခ်ႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပါင္းစပ္ မွတ္စု ၂၀၁၄။

၃.၂.၂။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ 
ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆိုင္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

ေငြေၾကးေထာက္ပံျ့ခင္းႏွင္ ့လပုအ္ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပး 
ျခင္း စသညတုိ္႔ကဲသုိ့႔ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပင္န္း 
မ်ားသည ္သဘာဝေဘးက်ေရာကသ္ည္ ့ျပညသူ္လူထုအတြက္ 
အလ်င္အျမန္ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ရရွိေစႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည။္ ထုိသုိ႔ျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးလပုင္န္းမ်ားသည ္သဘာဝေဘး၏ ေနာကဆ္က္တြ ဲ
ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ျပည္သူလူထုသဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမင့္မားလာေစရန္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးပါသည္။ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ 
ခ်တ္ိဆက္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင္ ့လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝေဘး ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ျပည္သူ 
လူထုအား ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အိုးအိမ္အေဆာက္ 
အဦမ်ားကို သဘာဝေဘးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္အေဆာက္အဦမ်ား 
အျဖစ္ စံခ်ိန္မီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီေထာက္ပံမ့ႈေပး 
ပါသည္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ 
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝေဘးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း 
(အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈမွစတင္၍ ကနဦး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
လုပင္န္းမ်ား၊ ေရရွည ္ျပနလ္ည ္တည္ေဆာက္ေရး လုပင္န္းမ်ား) 
အဆင့္အသီးသီးတြင္ အေရးပါသည္။ 

သဘာဝေဘးဒဏ္ခံခ့ဲရသည့္ 
ျပည္သူလူထုမ်ား ႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ 
ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ကုိ အသုံးျပဳျခင္း

လတ္တေလာအားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းကို ကုိယ္ဝန္ 
ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ၂ႏွစ္အရြယ္ထိ ကေလးမ်ား၊ အသက္ ၃-၁၅ 
ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားအတြက္စရိတ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းကေလး 
မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား၊ အသက္(၆၅)ႏွစ္အထက္ နိုင္ငံသားမ်ား 
အတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဆင္းရဲေသာအိမ္ 
ေထာင္ စုမ်ားအတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္၊ 
ကေလးမ်ားကုိ အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကာလရွည္ 
လူသားအရင္းအႏွီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိရန္၊ အသက္ ႀကီး 
ရင္သူ့မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိငရ္ာ အရင္းအႏီွးအျဖစ္ အသုံးျပဳ 
နိုင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေငြ 
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ေၾကးေထာက္ပံျ့ခင္း အစအီစဥသ္ည ္(အကယ္၍ ရိွပါက) ေျပာင္း 
လြယ္ ျပငလ္ြယ္ရိွၿပီး အခ်နိက္ာလ တစခ္အုထိ လုပ္ေဆာငႏ္ိငု ္
မည္ ျဖစပ္ါသည္။ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအား သက္ဆုိငရ္ာ ခစံားခြင္ ့
ရွိသူမ်ားထံသို႔ အလ်င္အျမန္ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု 
၏ လြဲမွားေသာ ေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း (ဥပမာ- ျပင္ပမွ 
ေငြေခ်းယူျခင္း) တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။  

အလားတူပင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လက္ရွိ 
ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ေဘးသင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား အပိုေဆာင္းေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံမ့ႈ အစအီစဥတ္ြင ္မပါဝင္ေသာ ေဘးသင္ျ့ပည္သူမ်ား 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ေနသည္ ့ျပညသူ္လူ 
ထုႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အသိပညာတိုးပြားေရး ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာငရ္ည္ျမင္တ့ငျ္ခင္း လုပင္န္းစဥမ္်ား စသည္ 
တုိ႔ ေဆာငရ္ြက္သည္အ့ခါတြငလ္ည္း သဘာဝေဘး က်ေရာက္ 
ႏုိင္ေျခအသိပညာတုိးျမင့္ေရး လုပင္န္းႏွင္ ့ႀကိဳတငျ္ပငဆ္င္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါသည္။ 

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားစြာအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳ 
လ်က္ သဘာဝေဘးတံု႔ျပန္ေရးလုပင္န္းမ်ားအတြက ္အေရးေပၚ 
ေငြေၾကး  ေထာက္ပံမ့ႈအစအီစဥမ္်ားကုိ တုိးျမွင့္ေဆာငရ္ြကရ္န ္
လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား 
တုိးျမွင္ ့ေဆာငရ္ြက္ျခင္းသည ္ရာသအီလုိက္ အလုပလ္က္မဲႏ့ႈန္း 
ျမင္မ့ားေသာေဒသမ်ား၊ စားနပရ္ကိၡာ မဖလုံူေသာေဒသမ်ားႏွင္ ့
အေၾကြးပိေနေသာ ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အထူးသျဖင့္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ လူမႈဝန္ 
ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရၾကီးျခင္းႏွင့္ ေျမျပိဳျခင္းမ်ားအတြက္ 
တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ မၾကာမီက ထတု္ေဝခဲ့ေသာ အေရးေပၚ ေရႀကီး 
ျခင္း ႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္း တို႔အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
တု႔ံ႔ျပန္ေရးလုပင္န္း လက္စဲြ စာေစာင ္တြင ္လူမႈဝနထ္မ္းဦးစီးဌာနမွ 

ဦးစီးလုပ္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီ 
အစဥ္၊ အဆင့္အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္သည ္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစရ္ပျ္ဖစပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ 
အေရးေပၚေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈ အစအီစဥတ္ြင ္ႀကိဳတငခ္န္႔မွန္း 
ႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေနသိရွိရန္ (အမ်ိဳးသား 
စမီခံန္႔ခြမဲႈဥပေဒ ၂၀၁၃ အရ ထူေထာငထ္ားေသာ သဘာဝေဘး 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ရန္ပံုေငြတို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္း 
လာေစျခင္း) လုိအပမ္ည ္ျဖစသ္ည္အ့ျပင ္ျပညသ္လူူထု အဆင္ ့
တြင္လည္း လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္း 
စနစ္မွတဆင့္ ျပည္သူလူထု၏သဘာဝေဘးမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၿပီး နဂုိအေျခအေန ျပန္လည္ 
ရရိွႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ တုိးျမွင့္ေပးျခင္း

လက္ရွိ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး အစီအစဥ္မ်ား 
သည ္ရာသအီလုိက္ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈမ်ားအတြက္ ေဒသ 
တြင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေဘးသင့္ ျပည္သူလူထု၏ အခက္အခဲ 
အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ 
ျခင္း၊ ဥပမာ- ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ အလုပ္လုပ္ရမည့္ရက္ေပါင္း အေရအတြက္တိုးျမင့္ 
ျခင္း၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခေငြေၾကးကို ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း (လုပ္ 
အားခ ေစ်းကြက္ကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရိွေစဘ)ဲ တို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ျဖင့္ လုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးျခင္းအစီအစဥ္သည္ 
ေဘးသင့္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးအျပင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲသဘာဝေဘးတံု႔ ျပန္ေရးႏွင့္ 
ကနဦးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အက်ိ ဳး ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ 
လုိအပ္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ အဆုိပါ ျပည္သူ႔လုပ္အားေပး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ယာယီအလုပ္အကိုင္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း 
မွသည ္ပ်က္စီးသြားေသာ အေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ား ျပန္လည ္
တည္ေဆာက္ေရး လပုင္န္းမ်ားတြင ္ျပညသူ္လူထပုါဝင္ေဆာင္
ရြက္ျခင္းျဖင္ ့ေရရွညျ္ပနလ္ည ္ထူေထာင္ေရး လုပင္န္းမ်ားအျဖ
စ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္အထိ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာကမ္ႈ 
ဒဏခ္ႏံိငုရ္ညရိွ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလပုင္န္းမ်ားကုိ ေဒသခ ံ
ျပည္သူမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္တင္ 
ေပးျခင္းတို႔ ေဆာငရ္ြကသ္င္ပ့ါသည။္ ထို႔အျပင ္ေရတိ/ု ေရရွည ္
အလုပအ္ကုိင္ေနရာခ်ထားေရးအေပၚ မတူည၍္ ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား 
ႏွင္ ့ဦးစီးဌာနမ်ားၾကား နီးကပစ္ြာ ညိွႏိႈင္းေဆာငရ္ြကရ္န ္လိအုပ ္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုိမုိအားေကာင္းသည့္ ရင္ဆုိင္တု႔ျံပန္ႏုိင္စြမ္း 
တည္ေဆာက္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ 
လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

ျပညသူ္လူထု သဘာဝေဘးရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ျမင္မ့ားလာ 
ေစရန္အတြက္ လကရိွ္ ေဆာင္ရြကဆ္ ဲျပညသူ္လထုူ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-ပညာေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ေရွ႔ေျပးစမ္းသပမ္ႈအျဖစလု္ပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ပညာသင ္
ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ား တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
သဘာဝေဘးေၾကာင္ ့ပညာေရးဆုံးရံႈးသြားေသာ ကေလးသငူယ ္
မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ 
တြန္းအားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ျပည္သူ 
လူထု အေျချပဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ 
စမီကိံန္းေရးဆဲြ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရး လုပင္န္းစဥမ္်ား၊ နည္း 
စနစ္မ်ားကို အေရးေပၚေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အရ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈေပးရန္ လုိအပ္သူမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ (အပိုင္း ၃.၁.၁ ကို ၾကည့္ပါ။)

သဘာဝေဘး၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ရန္ လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စတင္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိငု္း ေဒသချံပညသူ္မ်ား ႀကံဳ 
ေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
လက္ရွိလူမႈဖူလုံေရးစနစ္မွ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိလူမႈဖူလံုေရးစနစ္တြင္ က်န္းမာ 
ေရး၊ မိသားစုအာမခံႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အာမခံမ်ားႏွင့္ 
သကဆုိ္င္သည္ ့အာမခမူံဝါဒမ်ား ပါဝငသ္ည။္ သဘာဝေဘးမ်ား 
၏ ထိခိုက္မႈခံရေသာ အာမခံထားသည့္ လုပ္သားမ်ားသည္ 
ေဆးဝါးဆုိငရ္ာ အေထာက္အကူမ်ားႏွင္ ့ေငြေၾကးပံပ့ိုးမႈမ်ားရရိွ 
ႏိငုသ္ည။္ လမူႈဖလုံူေရးစနစတ္ြင ္ယာယီႏွင္အ့ျမတဲမ္း မသနစ္ြမ္း 
မႈမ်ားႏွင့္ အျငိမ္းစား ယူျခင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ 
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎ခံစားခြင့္မ်ားတြင္-

(က) ေနမေကာင္းျဖစျ္ခင္း၊ မီးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ယာယီႏွင့္ 
အၿမတဲမ္း မသနစ္ြမ္းမႈမ်ားအတြက ္ေငြေၾကးေထာကပ္ံ့ေပး 
ျခင္းႏွင္ ့ အသက္ရွငစ္ဥအ္ၿငမိ္းစားေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း။

( ခ) ျပည္သူေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္၍ အခမဲ့ 
ေဆးကုသခြင့္ပုံစံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္း အျပင္ 
အျခား ေဆးရုံမ်ားသုိ႔လူနာလဲႊေျပာင္းျခင္းအတြက္ ကုနက္် 
ေငြမ်ား ျပနလ္ည ္ထုတ္ေပးျခင္း စသညတ္ို႔ ပါဝငပ္ါသည။္

အဆုိပါလူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ လႊမ္းၿခံဳမႈကုိ အနာဂတ္ 
တြင္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ လူမႈဖူလံုေရး အစီ 
အစဥ္မ်ားက ပင္စင္ႀကိဳတင္ေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ဆုိင္းငံ့ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ သဘာဝ 
ေဘး က်ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳး 
မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 
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လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ
ဌာနမ်ား၏ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္ရိွ 
အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ 
အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစမီခံ်က္ (၂၀၁၄) 
တြင္ ၿမိ ဳ႕နယ္အဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန 
၃၃၀ ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္သား ၆၀၀၀ ဦး ခန္႔ 
ထား၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့ညိွႏႈငိ္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
ထားပါသည။္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပမ္ႈအဆင္အ့ေနျဖင္ ့အဆုိပါ လူမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု 
ႏွင့္လက္တဲြ၍ လူမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ လူမႈ 
ဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ ေရေဘးႏွင့္ေျမၿပိဳျခင္း သဘာဝေဘးမ်ားတြင္ လူမႈ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပတ္သက္သည့္ စိတ္ပိုင္း 
ႏွင့္လူမႈေရးပိုင္း ဆုိင္ရာအားေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ အေရးယူတံု႔ျပန္ျခင္း စသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ားကြန္ရက္ကို အထိခိုက္ 
အလြယ္ဆံုးသူမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ျပီးခ်ိန္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္အတြက္ အေမြအႏွစ္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သင့္ပါသည္။ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီး 
ေနာက္ပိငု္း အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးလုပင္န္းမ်ားသည ္ေဘးဒကုၡ 
အထိခိုက္ခံရဆုံး ျပည္သူမ်ားသုိ ႔  ေရာက္ရ ွိေစရန္အတြက္ 
သဘာဝေဘးတံု႕ျပန္မႈ လုပ္အားေပး လူငယ္အဖဲ ြ ႔မ်ားႏွင့္  
မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ 
ကြန္ရက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၃.၂.၃။ သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ သဘာဝေဘး 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈကို 
ခိုင္မာေစျခင္း

ျပညသ္လူူထုသဘာဝေဘး ႀကိဳတငျ္ပငဆ္င္ေရးလပုင္န္းမ်ားကုိ 
အေထာက္အပ့ံေပးရန္ အေရးပါေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာငလွ္်က္ရိွၿပီး အဆုိပါ ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြက္ခ်ကမ္်ားကုိ 
ပိ၍ုအားေကာင္းေသာ တိုးတကမ္ႈမ်ားရရိွလာေစရန ္လပု္ေဆာင ္
ႏိုင္ပါသည္။ 

ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ားသည္ 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရၿပီး နားလည္လြယ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုထံ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေထာက္ပ့ံေပးေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္း

ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳ ျခင္း၊ မိုးေခါငျ္ခင္း၊ မနုတုိ္င္း 
က်ေရာက္ျခင္း၊ ဆူနာမီ၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း စသည့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယအ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းတုိ႔အတြက္ ႀကိဳတငသ္တိေပးစနစမ္်ား 
ထားရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုအဆင့္ 
အထ ိေရာကရ္ွိသည့္ လထူဗုဟိျုပဳႀကိဳတင္ သတိေပး စနစ္မ်ား 
ကို ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ကာကြယ္ရန္ 
အဓိကအခ်က္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည။္ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ ဆုိင္ရာ အသပိညာဗဟသုုတမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ 
ႀကိဳတငသ္တိေပးျခင္းလုပင္န္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝ 
ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ ျပန္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေလ့လာႏိငုသ္ည့္ ္နည္းပညာကၽြမ္းက်ငမ္ႈ ျမွင္တ့င္ေပးရန ္စတင ္
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ျပင္းထန္ဆုိးရြားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ 
မ်ား က်ေရာက္ႏုိင္ျခင္းရိွ/မရိွႏွင့္ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ လုိအပသ္လုိ ျဖန္႔ေဝႏိငုရ္န ္ဆံုးျဖတ္ရမည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းစနစ္သည္ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္စနစ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ သဘာဝေဘးက် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ား (အမ်ိ ဳးသမီးမ်ား၊ 
သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အပါ အဝင)္ႏွင္ ့ျပညသူ္လူထအုားလုံးအတြက္ သတင္းအခ်က္ 
အလကမ္်ား အလြယ္တကူရရိွႏိင္ုသည္န့ည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံး 
ျပဳ ေပးပို႔သြားရမညျ္ဖစၿ္ပီး ျပညသူ္မ်ား နားလညသ္ေဘာေပါက္ 
ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ 
ဇလေဗဒဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မိုးေလ၀သႏွင့္ 
ဇလ ေဗဒဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီးဆုိးရြား 
ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ ဇလေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ ေျမငလ်င္ 
ဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း၊ ေစာင့္
ၾကည့္ျခင္းတုိ႔အတြက္တာဝန္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ဌာန 
မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္ မိုးေလဝသ ေလ့လာေရးဌာနမ်ား 
ရွိ ၾကပါသည္။ ဥပမာ-မိုးေခါင္ျခင္းဆုိင္ရာေစာင့္ ၾကည့္ ျခင္း
ကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဓိကလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါ 
သည္။ မိုးေလဝသ ႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနတြင္ တည္ရွိသည့္  
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးစံု ႀကိဳတင္သတိ 
ေပးေရးဌာနကို ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ 
မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းလ်က္ရွိသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ရွိသည့္ အေရးေပၚ 

စမီခံန္႔ခဲြေရးဌာနက ကူညပီံပ့ိုးေပးလ်က္ရိွပါသည။္ ၂၀  သတိေပး 
ခ်က္မ်ား (ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား)ကုိ ႏိုင္ငံပိုင္ပံုႏွိပ္မီဒီယာ 
မ်ားႏွင့္ ရုပ္ ျမင္သံၾကား ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္ေရးဌာနမ်ားသို ႔ 
ျဖန္႔ေဝေပးရုံသာမက ျပညန္ယ္ႏွင္ ့တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ 
မ်ားသို႔ ဖက္စ္ျဖင့္လည္း အေၾကာင္းၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
ျပညန္ယ္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားက ၿမိဳ ႕နယ္အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ျပည္သူလူထုအား သတိေပးခ်က္ 
(ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္)မ်ားကုိ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝႏိငုရ္န ္အပုခ္်ဳပ ္
ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ေပး 
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္ ႔ေဝသည့္စနစ္ 
တုိးတက္လာေစရန္ ခုိင္မာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့မိုးေလ၀သႏွင္ ့ဇလေဗဒဦးစီးဌာန၊ သက္ဆုိင ္
ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔ 
ၾကားတြင္ ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား အားေကာင္းလာေစ 
ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ ရံုးမ်ားအၾကား မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား၊ လူမႈေရး 
မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
အားေကာင္းလာေစမည ္ျဖစပ္ါသည။္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မတိဖ္က္ ေဆာငရ္ြက္ 
ျခင္း ကုိ တုိးျမွင္လု့ပ္ေဆာငရ္နလ္ည္း လိအုပမ္ည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
အစိုးရအဖဲြ႕ဌာနအသီးသီးက ေကာက္ယူထားရွိေသာ ရာသီ 
ဥတု ႏွင့္ ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ 
၏ ရာသီဥတုဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးရွိေစရန္ 
မွ်ေဝေပးသင့္ပါသည္။

၂၀။ ဥပမာအားျဖင္၊့ ဂ်ကာတာရိွ လသူားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားမႈ အေထာက္ 
အပံအ့တြက္ အာဆီယံ ညိွႏိႈင္းေဆာငရ္ြက္မႈဗဟုိႏွင္ ့နီးစပသ္ည္ ့ဆက္စပ ္
ေရး ရွိေနသည္။
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ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္းကုိ
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒ ၂၀၁၃ အရ ေရးဆဲြထားသည့္ 
သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ စမီခံန္႔ခြဲမႈ 
အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖဲ ြ႕စည္းမႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီမ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင္အ့ထိ သဘာဝေဘး စမီခံန္႔ခြဲမႈ စမီခံ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း 
စသညတုိ္႔ပါဝငပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာ္ ေက်းရြာအဆင္ ့သဘာဝေဘး
စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
စီမံခ်က္တုိ႔ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္က္ုိ 
ပိမုိ ုအားေကာင္းလာေစရနလ္ိအုပသ္ကဲသ့ို႔ ပိမုိကု်ယျ္ပန္႔ေသာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ 
ဆက္ ရန ္လုိအပပ္ါသည္။ ဥပမာ- သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏုိင္ 
ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ 
ၿပီး ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရး စမီခံ်ကမ္်ားသုိ႔လည္း ေပးပို႔ရမညျ္ဖစ္ပါသည။္ အပုိင္း 
၃.၁.၁ ကုိၾကည့ပ္ါ။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာငျ္ခင္းသည ္သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခု 
အျဖစ္ရႈျမင္၍ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေန 
သည့္အခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတာဝန္ 
ရွိသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္ မ်ားျပားလွေသာ စီမံခ်က္မ်ားအၾကား 
ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးစမီခံ်က္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း လုပင္န္းစဥ ္(ဥပမာ-ေက်းရြာ၊ 
ေက်းရြာအပုစ္၊ု ၿမိဳ ႕နယ္အဆင္)့ မ်ားကုိ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား 
ေကာင္း လာေစရန္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝေဘး 
မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ဦးစားေပးစဥ္းစား 
ထားၿပီး သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိငု္ေျခ သေဘာတရားမ်ားကုိ 
ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားက 
ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွ 
သာ ေဒသဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူထု 

ကုိယ္စားလွယမ္်ားမွတဆင့္ ဆကသ္ြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ကို ဖြင့္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသအဆင့္ဌာနဆိုင္ 
ရာမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းရာတြင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ အဟန္႔အတား 
မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမညျ္ဖစပ္ါသည။္ ေဒသဆုိငရ္ာ အပုခ္်ဳပ္ေရး 
အဖဲြ႕ အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမွ အထက္သုိ႔တင္ျပ 
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ျဖန္႔ခြဲရန ္ေနာကဆုံ္းအဆင္ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္ေနရာလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ 
သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းေရးဆဲြေရး ထိေရာက္ေအာင္ 
ျမင္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ ပါသည္။ 

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အတြက္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား ခုိင္မာ 
အားေကာင္းေစရန္ လူငယ္လုပ္အားေပး 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေျခခံျခင္း

ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအတြက ္အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါး 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသည့္အုပ္စုမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား 
လည္း ပါဝင္ပါသည။္ လငူယ္မ်ားသည ္သဘာဝ ေဘး အႏၱရာယ္ 
မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြငလ္ည္း 
အေရးႀကီးေသာ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ 
မ်ားလည္းျဖစပ္ါသည။္ လူမႈဖလုံူေရးလပုင္န္းမ်ားတြင ္အေထာက္ 
အကူ ျပဳႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူငယ္လုပ္အားေပး အစီ 
အစဥ္ မ်ားသည္ နည္းလမ္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
လူငယ္ မ်ားသည္ လူအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈကိုေဖာ္ 
ေဆာင္ႏုိင္သည့္သူမ်ားျဖစ္သလုိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္ 
အခဲမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဖဲြ႕ 
အစည္း မ်ားကုိလည္း လုိအပပ္ါသည။္ လူငယ္လပုအ္ားေပးမ်ား 
သည ္ေက်းရြာလထူအုဆင္တ့ြင ္သဘာဝေဘး ႀကိဳတင ္ျပငဆ္င ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ပါ 
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ 
ငန္း စီမံခ်က္တြင္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
လုပင္န္း မ်ား၌ လူငယ္လုပအ္ားေပးမ်ား ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းကုိ 
တုိကတ္ြန္း အားေပးထားပါသည။္ ၂၀၁၄ ခႏွုစတ္ြင ္ကယ္ဆယ္ 
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနက သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး လူငယ္လုပ္အားအစီအစဥ္ကိုစ
တင္ခဲ့ၿပီး လုပ္အားေပးမ်ားကို ျပည္သူလူထုအတြင္း သဘာဝ 
ေဘးဆုိင္ရာအသိပညာမ်ား တုိးျမွင့္ေစရန္ ျပည္သူလူထု၏ 
အသပိညာ ဗဟသုုတမ်ား တုိးပြားေစရန္ႏွင္ ့ႀကိဳတင္သတိေပးစ
နစ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရညရ္ြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည။္ အဆုိပါ 
လူငယ္လုပ္အားေပးမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို 
ပထမဆုံး ရင္ဆုိင္တုန္ ႔ ျပန္ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ ၾကသကဲ့သုိ ႔ 
ျပည္သူလူထုအား ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေပးရန္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီအတြက္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ အေရးေပၚ သဘာဝေဘး 
တုန္ ႔ ျပန္ေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရ ြက္ၾကပါသည္။ ယေန႔အခ်ိ န္အထိ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ 
(တစ္ႏိုင္ငံ လုံးရ ွိ  ေက်းရ ြာမ်ားႏ ွင့္  ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ 
လုပ္အားေပးလူငယ္ ၂၃၀၀၀၀ ခန္႔မွ) ေက်းရြာေပါင္း ၈၀၀ မွ 
လူငယ္လုပ္အားေပး ၁၀၀၀၀ ခန္႔ကို သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ 

ျပငဆ္င္ေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ နည္းျပသင္တန္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဦးစီးဌာနအရာရိွမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။ လူငယ္လုပ္အားေပးမ်ားကုိ ရပ္ကြက္ေက်းရ ြာ 
(ျဖစ္ႏိုင္ပါကၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ) သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္
လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအ
ထက္ဌာနအဆင္ဆ့င္တ့ြင ္သဘာဝေဘးစမီခံန္႔ခဲြမႈစမီခံ်က္မ်ား
ကိ ုအေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္ာ၌ အားေကာင္းလာေစရန ္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔သို ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လူငယ္မ်ားသည္ 
သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အေရးေပၚတုန္႔
ျပန္ေရးလုပင္န္းမ်ားအတြက ္လကရိွ္လူထု၏ စဖုြဲ႕ေနထိငုမ္ႈ၊ အု
ပ္စုအလုိက္ကြျဲပားမႈစသညတုိ္႔အား ၎တို႔အေနျဖင္ ့မညက္ဲသုိ့႔ 
ကူညီပ့ံပုိး ေပးႏုိင္ မည္ကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလု
ပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚတုံ ႔ ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အား
လုံးပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးလူမ်ား 
(အမ်ိဳ းသမီး၊ ကေလး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင္ ့
အျခားသူမ်ား) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ယင္းတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး လူငယ္လုပ္အား 
ေပးမ်ားသည္ အျခားလူငယ္လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို ႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ 
ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္ (ဥပမာ- ေက်းလက္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ၾကက္ေျခနအီသင္း စသညတုိ္႔မွ လုပအ္ား ေပးမ်ား)။  အလားတူပင ္
လူငယ္လုပအ္ား ေပးမ်ားႏွင္ ့အေထြေထြအုပခ္်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ တည္ဆဲသဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲ ြမႈေကာ္
မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို  
ထိန္းေက်ာင္းရန္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ား 
ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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၃.၃။ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား
 အားေကာင္းေစျခင္း

သက္ဆုိငရ္ာဌာနမ်ားႏွင္ဖ့ံြ႕ၿဖိဳ းေရး ေခါင္းစဥမ္်ားမွတဆင္ ့ျပည ္
သူလူထု၏ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တု႔ံျပန္ႏုိင္စြမ္းအားေကာင္း 
လာေစေရး ေဆာငရ္ြကျ္ခင္းသည ္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ ႔အတြက္ 
စီမကိံန္းေရးဆဲြျခင္း၊ ဘ႑ာေငြတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္တုိ႔တြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ တစခ္်ိနတ္ည္းမွာပင ္ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရငဆ္ိငု ္
တနု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ျမင္မ့ားေစေရး လုပင္န္းမ်ားကိ ုဦးစားေပး သတ ္
မွတ္ရာတြင ္ေက်းရြာျပည္သူ လူထုျဖစ္ေစခ်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
စာရင္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္ ေအာက္ေျခမွ အထက္ 
သို႔တင္ျပသည့္ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းစနစ္ႏွင့္ သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ႏိငု္ေျခ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည္ ့လုိအပခ္်ကမ္်ား 
ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ႏုိင္သည့္ အထက္မွ 
ေအာက္သုိ႔ ခ်မွတ္ေပးသည ္လပုင္န္းစနစမ္်ားၾကား သဟဇာတ 
ျဖစ္ေအာင္ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး လပုင္န္းမ်ားသည ္
လက္တေလာ ရလဒ္မ်ားရရိွႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အခြန္အခရရွိ 
ေစ ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ အားျဖင့္၊ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ျပန္လည္တုန္႔ 
ျပန္ ႏိုင္သည့္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ယင္း 
တုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေက်းရြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရမည္ျဖစ္ျပီး ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား 
အတြက ္ရနပ္ံုေငြကုိ ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရ အသုံးစရတိမ္်ားမွရရိွ 
ႏုိငၿ္ပီး ပမာဏနည္းေသာ္လည္း သိသာသည္ ့ရန္ပုံေငြကုိ အျခား 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွ ရရိွႏိငုသ္ည္။ အဆုိပါ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားရရိွရန ္
အတြက္ ျပည္သူ႕ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ 
အထက္ေအာက္၊ ေဘး ဘယ္ညာ ေပါင္းစပညိွ္ႏိႈင္းမႈမ်ားလုိအပ ္
ပါသည္။ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ 
မဝူါဒ ဆုိငရ္ာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ပါဝငၿ္ပီး ေအာက္ေျခအဆင္ ့
သုိ႔ တာဝနခ္ဲြေဝေပးျခင္း လုပင္န္းစဥမ္်ား ျဖစထ္ြန္းေစ ျခင္းသည ္
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင္မ့်ားတြင ္လုိအပလ္်က္ရိွသည့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျဖစ္ 
ေပၚလာေစရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ 
ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီအသီးသီး (စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရး၊ သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲြမႈ) ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ၾကား 
ညိွႏိႈင္းေဆာငရ္ြက္မႈသည ္ျပညသ္လူထူ ုသဘာဝေဘးရငဆ္ိငု ္
တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရး ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ 
အတြက္ အေရးႀကီးပါသည။္ အထူးသျဖင့္ ျပညသူ္လူထုလိအုပ ္
ခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၾကၿပီး 
ရန္ပံုေငြခ်ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသျဖင့္ အေရးပါျခင္း 
ျဖစပ္ါသည။္ သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း ျမင္မ့ားေစေရး 
လုပင္န္းမ်ားသည ္သီးျခားရနပ္ံုေငြအရင္းအျမစမ္်ား မလုိအပပ္ါ။ 
သုိ႔ေသာ ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအတြင္း ရန္ပုံေငြခဲြေဝသုံးစဲြၿပီး ဘက္စံ ု
ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (ဌာနတစ္ခု 
၏ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္သည ္အျခားသူမ်ားအတြက္ သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအားေကာင္းလာေစသည္ကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစျခင္း။)

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒ ၂၀၁၃ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္သဘာဝေဘးစီမံခန္ ႔ခဲ ြမႈ ေကာ္မတီ 
ထူေထာင္ရန္၊  ၿမိဳ႕နယ္သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲ ြမ ႈစီမံခ်က္ 
ေရးဆဲြရန္၊ (ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အားလံုးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ 
အႀကံဥာဏ္ မ်ားထည့္သြင္းရန္) ပါရွိပါသည္။ သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပို၍က်ယ္ျပန္ ႔သည့္ 
က႑မ်ားႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေနသျဖင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိရန္ 
လုိအပ္ပါသည။္ (ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားႏွင္ ့
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) 
အဆုိပါ ေကာ္မတီမ်ားတြင ္ၿမိဳ ႕နယ္စမီခံန္႔ခဲြမႈေကာမ္တ၊ီ ၿမိဳ ႕နယ ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္)  

ႏွင့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခဲ ြမႈအဖဲြ႕ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
အဆိုပါေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္
ရာအရာရွိမ်ားမွသည္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအထိ (ဥပမာ-ၿမိဳ႕မိ၊ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ စီးပြားေရး 
လုပင္န္းရွငမ္်ားႏွင္ ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယမ္်ား 
ပါဝင္ပါသည္။) ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ 
အစိုးရဌာနဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက ေဖာ္ျပထားသည့္ အမွန္တကယ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေရးကို တိုးျမွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါ 
သည။္ အဆုိပါ ေကာ္မတ ီအသီးသီးတြင ္အဖဲြ႕ဝငမ္်ား အေနျဖင္ ့
အျပန္အလွန္ပါဝင္ေနျခင္းက အဆိုပါ ေပါင္းစပ္ ညွိႏိႈင္းေရးကို 
လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။ 

ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသအလုိက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕အစည္းမ်ားေအာက္တြင္ ထူေထာင္ထားသည့္ 
အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔လည္း တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပပ္ါသည။္ အဆုိပါ အဖဲြ႕မ်ားသည ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးျခား 
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ၿမိဳ႕နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္မ်ား
သည္ မဲဆႏၵနယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ 
တာဝနရိွ္ျခင္းႏွင္ ့အျခားေသာေဒသအလုိက္ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရး ရနပ္ံုေငြ 
မ်ားႏွင့္ သုံးစဲ ြရာေနရာ တူညီမႈမရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။) 

ၿမိဳ႕နယ္သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံခ်က္တုိ႔ နီးကပ္စြာဟန္ခ်က္ညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ ျပည္သူလူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည့္ 
ၿမိဳ ႕နယသ္ဘာဝေဘးစမီခံန္႔ခြဲမႈ စမီခံ်က္သည ္ေဒသခ ံျပညသူ္ 
မ်ားေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စီမံခ်က္မ်ားစာရင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ၎ 
အစား ေဒသဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ 
ထားသည္ ့အဓပိၸါယ္ရိွေသာ စမီကိံန္းေရးဆဲြျခင္း လုပင္န္းစဥ၏္ 
ရလဒ္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကး 
ဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အျခားက႑မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေဒသအလုိက္ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရး ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဖဲြ႕မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးထားသည့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပင္န္း မ်ားကိ ုအသိအမွတ ္ျပဳထည္သ့ြင္းရမည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
အလားတူ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု 
အဆင့္တြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေကာ္မတီမ်ား 
အၾကား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြကရ္နလုိ္အပပ္ါသည။္ 
သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဥပေဒ ၂၀၁၃ အရ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ် ဳပ္ေရးမ ွ ဴး (ဆယ္အိမ္မ ွ ဴးမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သတင္းပို႔ရျခင္း)မ်ားသည္ ျပည္သူ 
လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာအုပ္စု သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
စီမံခ်က္ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ စီမံ 
ခ်က္ ေရးဆဲြေရးလပ္ုငန္းစဥ္တြင္ ေက်းရြာအတြင္းရိွ အက်ိဳ း စီးပြား 
မတူေသာ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ေက်းရြာရွိပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ခ်ေရး လူငယ္လုပ္အားေပးမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္္ရမည။္ ေက်းရြာ 
အပုစ္ ုသဘာဝေဘး စမီခံန္႔ခဲြမႈစမီကိံန္း ေရးဆဲြျခင္းႏွင္ ့ေက်းရြာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၾကား အနီးကပ္ 
ေပါင္းစပ္ ညွိႏိႈင္းမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေထာက္ပ့ံထားသည့္ လူထု 
အေျချပဳ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈ 
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုသဘာဝေဘး စီမံခန္ ႔ခဲ ြေရး 
စီမံခ်က္က ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈအားေကာင္းလာေစေရး ေဆာငရ္ြကရ္န ္လုိအပပ္ါသည။္ 
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားလာ 
ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္္ ႏိုင္ေရး 
တုိက္တြန္း အႀကံေပးရန္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈု အားေကာင္း 
လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါ 
သည။္ ေက်းရြာအပုခ္်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ အရ ေက်းရြာ အပုစ္ ု
အဆင္ရိွ့ အစိုးရဌာနဆုိငရ္ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ျပညသ္လူထူ ု
အၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ေရရွည္ 
တြင္ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရး 
ထူေထာငရ္ာတြင ္အေထာက္အကူ ျပဳႏိငုလိ္မ္မ့ည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
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ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ 
မ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဖံ ြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာတာဝန္ခံ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ ပုိမုိအေလးေပး 
ထားသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ား 
သည္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္ ႔ ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ျမင္မ့ားေစေရးေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္အဓကိ အခန္းက႑မွ ပါဝင ္
ပါသည္။ လူထုဗဟုိျပဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မူဝါဒမ်ားအရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ 
ဦးစီးဌာနအဆင့္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေရရွည္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ ပိုမိုတုိးတက္ေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က႑ 
တစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္ 
တုန္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းျမင္မ့ားေစေရးမူေဘာင ္ေအာငျ္မငစ္ြာအေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး 
ဌာနအတြင္းႏွင့္  ဝန္ ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏိ ႈင္းမ ႈ 
လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ-လယ္ယာစုိက္ပ်ိ ဳးေရး က႑တြင္ 
သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုန္ ႔ ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနခဲြ 
မ်ားၾကား နီးကပ္စြာေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လယ္ယာေျမတုိးခ်ဲ႕စိုက္ပိ်ဳးေရးဌာနခဲြသည္ ေတာင္သူ လယ္ 
သမားကြင္းဆင္းေလလ့ာေရးဌာနမ်ား ဖြင္လွ့စ္ေဆာငရ္ြကျ္ခင္း 
အတြက္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဌာနႏွင့္ 

မ်ိဳးေစ့ဌာန တုိ႔သည္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ မ်ိဳးေစ့ အမ်ိဳး 
အစားမ်ား တီထြင္ရန္၊ ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ တာဝန္ 
ရိွပါသည။္ ဥပမာ- ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး 
တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ 
ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေပါင္း
စပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစအီစဥမ္်ားတြင ္သဘာဝေဘးေၾကာင္ ့ဆုံးရံႈးမႈမ်ားေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
လယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့မ်ိဳ းေစမ့်ား၀ယ္ယရူန ္ေထာက္ပံ ့ျခင္း၊ 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
အတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအခ်ိန္မွီထုတ္ေပးရန္ ေက်းရြာအဆင့္ မ်ိဳး 
ေစ့ဘဏ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ျပည္ 
သူလူထု သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္း 
လာေစရန္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
ေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ 
အေျချပဳျခင္းသည ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင္အ့တူ လယ္ယာ 
စိက္ုပ်ိဳ းေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေက်းလက္ ဖံြ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး ဝနႀ္ကီး 
ဌာန၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ မုိးေလဝသႏွင့္ 
ဇလေဗဒဦးစီးဌာနတုိ ႔၏ လုပ္ငန္းသေဘာအရ နီးကပ္စ ြာ 
ဆက္သြယ္ ေဆာငရ္ြကျ္ခင္းသည ္အေရးႀကီးပါသည။္ အလား 
တူပင ္ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင္ ့ျပညန္ယ္ တုိင္း ေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနမ်ားတြင္လည္း ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္မ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ ဥပေဒ၂၀၁၃တြင္ ကယ္
ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနသည္ ၎၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အရ အမ်ိ ဳးသားသဘာဝေဘးစီမံခန္ ႔ခဲ ြမ ႈ 
ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးရံုး အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူ 
လူထုသဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုန္ ႔ ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေရးႏွင့္  
သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ပါဝင္သည ့္ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္ 
တုန္ ႔ ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲ ြမ ႈ စီမံခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ 
အတိုင္း ေဆာငရ္ြက္သင္ပ့ါသည။္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ျ့ပနလ္ည ္
ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနသည ္ျပညန္ယတို္င္းေဒသႀကီးအစိုး
ရအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ 
စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ 
ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
ပါဝင္လာေစရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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၃.၄။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရးလုပ္ငန္း 
မ ်ား ထိေရာက္စ ြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္ 
ျပညသူ္လူထု အတြင္း ေရရွညလု္ပ္ေဆာငႏုိ္င္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားရွိရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ျပည္သူေရးရာ စီမံ 
ခန္႔ခဲြမႈအဆင္ဆ့င္)့ အထူးသျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဆင္မွ့ ၿမိဳ ႕နယ္ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္အထိ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္လုိအပ္ပါ 
သည။္ စြမ္းေဆာငရ္ညျ္မွင္တ့င္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္ 
ခ်က္အရ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားထက္ 
ဘက္ေပါင္းစံုတိုးတက္ေရးနည္းလမ္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ ႔ ေဆာင္ရြက္မွသာ ျပည္သူလူထု၊ 
အရပဘ္က္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပဂုၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ အျပဳအမူႏွင့္ ခံယူခ်က္ဆုိင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမ ႈမ ်ား ကုိ  အက်ိ ဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ ၿပီး  
(သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းသည္ 
ေဒသဖံ ြ ႕ ၿဖိ ဳးေရးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရႈျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။) ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထုအတြက္ သဘာဝေဘး
ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တုိးတက္ေစေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကယ္ 
ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနက အသစ္ 
ထူေထာင္ထားသည့္ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ ေလ့က်င့္ေရး 
သင္တန္းေက်ာင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမ ွ င့္တင္ေရးသင္
တန္းမ်ားကုိ ပို ႔ခ်လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
သဘာဝေဘးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရပ္ရြာလူထုအဆင္႔ရိွ  စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

ပထမအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ 
ေျခမ်ားအေပၚ နားလညႏ္ိငုမ္ႈႏွင္ ့သဘာဝေဘး ရငဆုိ္င ္တုန္႔ျပန ္
ႏိုင္စ ြမ္း ျမင့္မားေစရန္ လုိအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
(အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးရွိ ျခင္း၊ ေဘး 
အႏၱရာယ္ ဒဏခံ္ႏုိင္သည့္ေနအမ္ိမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း) စသည ္
တုိ႔ႏွင္ ့သက္ဆုိငသ္ည္အ့သိပညာမ်ား တုိးပြားလာေစရနအ္တြက္ 
ဘက္စံုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ေခါင္းစဥမ္်ားအားလုံးတြင ္သဘာဝေဘး ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း 
ျမင္မ့ားေစေရးလုပင္န္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ရာ၌ အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား 
ပိုမိုရရွိေစရန္ တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

ဒတိုယအေနျဖင့္ ျပညသူ္လူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ရန ္
လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမွ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္းဆိငုရ္ာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို တုိးျမွင့္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ျပည္သူလူထု၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆဲြဲျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ 
သဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေစေရးအတြက္ 
ရရိွႏိငု္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအျမစမ္်ား၊ ၎တုိ႔၏ လူထုအေျချပဳ 
စမီခံ်က္မ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈေပးရန ္အကျဲဖတ္ ဆန္းစစ ္
သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဗဟု 
သုတမ်ား တိုးျမင့္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

တတိယအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာဆုိငရ္ာ 
ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ား တုိးျမွင့္ေပးရန ္လုိအပပ္ါသည။္ အဘယ့္ေၾကာင္ ့
ဆုိေသာ္ ေဒသအလိက္ု ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရး ရနပ္ံုေငြမ်ားျဖင္ ့ေဆာငရ္ြက ္
သည့္ လူထုအေျချပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထု 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြက္ ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
သည္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ 
တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည္႔ လူမႈကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္း အသုံးဝင္ 
လိမ္မ့ညျ္ဖစပ္ါသည။္ ရငဆ္ိငုတံု္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္းရိွသည္ ့အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - ေတာင္သူမ်ား 
အတြက္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္း 
စနစ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း (သီးႏွံ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သီးႏွံ 
ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ သီးႏွံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျမဆီလႊာၾကာရွည္ခံသည့္ နည္းစနစ္မ်ား အသံုး 
ျပဳျခင္း) ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားရန္ 
လည္း လုိအပ္ေနပါသည။္ ထုိကဲသုိ့႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႕ံျဖိဳ းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
အစအီစဥမ္်ား၏ အစတ္ိအပိငု္း တစခ္အုေနျဖင္လ့ည္း စစီဥႏ္ိငု ္
ပါသည။္ ရညရ္ြယ္ခ်ကမွ္ာ စတ္ိဝငစ္ားမႈမ်ား၊ ရရိွႏိငုသ္ည္အ့လုပ ္
အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဦးတည္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 
နီးစပ္ရာ ျမိဳ႕မ်ားရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေဘး 
အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအေပၚ မူတည္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္သားမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝင္ေငြရရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
ဝင္ေငြရရိွသည္ ့လုပင္န္းမ်ား စတငရ္န္ ္ႏွင္ ့အေသးစား လပုင္န္း 
မ်ား တည္ေထာင္ရန္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးတည္ 
သည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႕မ်ားအား စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ 
ေပးျပီး ဖြဲ႕စည္း စီစဥ္ႏိုင္သည္။ 

စတုတၳအေနျဖင့္၊ ေစာစီးစြာ သတိေပးခ်က္မ်ား (မိုးေလဝသ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုအလိုက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား) အပါ 
အဝင္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခ သတင္းအခ်ကအ္လက္ 
မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးျပီး ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုိ 
ကယ္တင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရကာတာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အကာအကြယ္ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပည္သူ 
လူထု၏ စြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္လည္း လိုအပ္ေန 
သည္။ 

NGO မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
လုပင္န္းမ်ား ႏွင္ ့ခ်နိကုိ္က္ ပံစုံေရးဆြထဲားပါက ျပညသူ္လူထု၏ 
စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ 
ပါဝငႏ္ိငုသ္ည။္ MFI မ်ားသည ္ယင္းတုိ႕၏ ေဖာက္သညမ္်ားကိ ု
ပညာေပးရန္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ လူမႈေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိ 
သည့္အတြက္ ယင္းတို႔ႏွင့္လည္း နီးနီးစပ္စပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္သူ 
လူထုႏွင္ ့ထိေတြ႔ဆကဆံ္ရသျဖင္ ့၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာငရ္ညမ္်ား 
ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ 
အုပ္စုအဆင့္ရွိ ေကာ္မတီအသီးသီး၏ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကုိလည္း 
သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိငု္ေျခႏွင္ ့ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ား ဆက္ 
စပ္ေနမႈမ်ားကို နားလည္လာေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ 
ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္း ေရးဆြဲျခင္းလပုင္န္းစဥႏွ္င္ ့သဘာဝ 
ေဘးစမီခံန္႔ခဲြမႈ စမီခံ်က္ေရးဆဲြ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရးတြင္ 
ျပည္သူလူထုအား အေထာက္အကူျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့၎တုိ႔၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (ႏွင္ ့သဘာဝ 
ေဘးမ်ားသည ္မညသ္ို႔ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း) အေပၚ သေဘာ 
ေပါက္နားလည္မႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင ္အေထာကအ္ကူျပဳႏုိင္သည္ ့စြမ္းရည၊္ သဘာဝေဘးစမီခံန္႔
ခဲြမႈစမံီခ်က္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ ့ဦးစားေပး လပုင္န္းမ်ားကုိ 
သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံခ်က္ႏွင့္ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
စမီခံ်က္တြင ္ထည္သ့ြင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းစသည္ ့ေနရာမ်ားတြင ္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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ထုိ႕ျပင ္၄င္းတုိ႔သည ္ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနႏ္ိငုစ္ြမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား စုစည္းရန္၊ 
တင္ျပရန္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရန္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံ အၾကံျပဳသည့္ 
စနစ္ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင္ ့၄င္းတုိ႕သည ္သဘာဝေဘး က်ေရာက္ျပီး 
သည့္အခါတြင ္တံု႔ျပနမ္ႈမ်ားႏွင္ ့ထိခိက္ုစီးမႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ား သုံးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာငႏ္ိင္ုသည္ ့စြမ္းရညလ္ည္း 
ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာအရာရိွမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီအသီးသီး၏ အဖဲြ ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင္ ့ဌာနဆုိငရ္ာ အရာရိွမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ 
ထမ္းမ်ား ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ဦးတည္ 
ေဆာငရ္ြက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည။္ 
သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္ သေဘာေပါက္ 
ျခင္းျဖင့္ အရာရွိမ်ားအားလံုး အေနျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ရညရ္ြယ္ထားသည္ ့ကၽြမ္းက်င ္
မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္။ 

• ေဘးက်ေရာက္ႏုိင္ေျခအသိေပးထားသည္ဆုံ့းျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး က႑ဆုိင္ရာ ေကာမ္တီမ်ား 
ႏွင္ ့ျမိဳ ႕နယ္စမီခံန႕္ခြဲမႈဆိငုရ္ာ ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝငမ္်ား

• က႑တစ္ခုစီႏွင့္ အေသးစိတသ္ကဆုိ္င္သည္ ့ေဘးက်ေရာ
က္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အတုိင္းအတာမ်ားအတြက္ 
ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

• ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ 
ရာတြင ္ပူေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းဆိငုရ္ာ လုပင္န္းစဥမ္်ား က်င့္ 
သုံးရန္ ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား 
(ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားအတြက္)

• သဘာဝေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ား 
တည္ေဆာက္ရာရွိ  ျ မိ ဳ ႕နယ္ဖ ြံ႕ ျ ဖိ ဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား (ျမဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားအတြက္)

အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္းေပးျခင္းဌာနမွ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အာရံုစိုက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ား 
၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ အထူးစီစဥ္ ထားရမည္ျဖစ္ 
သည္။

ထုိနည္းတူပင္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပင္န္း 
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

၃.၅။ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူေဘာင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မား 
ေစေရးလပုင္န္းမ်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
သည္ သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သက္ 
ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ဦးေဆာငျ္ပဳလုပသ္င္ပ့ါသည။္ လပုင္န္း 
စတင္စဥ္က အေျခအေနေပၚမူတည္လွ်က္ စီမံခ်က္မ်ား၊  အစီ 
အမံ မ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ေစာင့္ၾကည္ျ့ခင္းကုိ တညဆ္ ဲလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း လိုကန္ာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည။္ အခ်န္ိ 
ၾကာလာသညႏွ္င့္အမွ် စြမ္းေဆာင္ရညမ္်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း 
ေရးစနစ္မ်ား အသားက်လာသည့္အခါ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စီမံခ်က္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစဲြျခင္းအတြက္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ျခင္းအညႊန္းကိန္း အသစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးစနစ္အား ျပည္သူလူထုသဘာဝေဘးရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ 
စြမ္း ျမင္မ့ားေစေရးႏွင္ ့သက္ဆုိငသ္ည္ ့တိုးတက္မႈကုိ ဆန္းစစ ္
သည္လု့ပင္န္းအျဖစ ္သတ္မွတ္ ေဆာငရ္ြက္ရမညျ္ဖစပ္ါ သည။္

မညသုိ္႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းသုိ႕ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးတြင္ သဘာဝ 
ေဘး ေၾကာင့္ လူေသေပ်ာက္မႈ၊ ထိခုိက္နစ္နာသည့္ ျပညသူ္လူထု 
ဦးေရ၊ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည့္ ရုပ္ 
ဝတၱဳပိငု္းဆိငုရ္ာ တုိက္ရိက္ု ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင္ ့သဘာဝေဘးအလြန ္
တြင္ တံု ႔ ျပန္ႏုိင္ရန္၊ သက္သာေစရန္ႏွင့္ နဂုိအေျခအေန 
ျပနလ္ည ္ေရာကရိွ္ႏိငုရ္န ္ကုနက္်စရတ္ိတိ႕ုႏွင္ပ့တ္သက္သည္ ့
အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
က႑ အလုိက္ ထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈ အခ်က္အလက္ စုစည္းမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ပဏာမ 
လုပ္ငန္းသည္ ထိုသုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အစပ်ိဳးမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ 
ငန္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္၏က႑ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ စုစည္းမႈ 
မ်ားႏွင္ ့ပိမုုကိ်ယျ္ပန္႔သည္ ့အခ်က္အလကစ္နစ္တြင္ထည့္သြင္း 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္၊ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားမွရရွိသည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္သူဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား 
ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ျပီး မွ်ေဝရမည္ ျဖစ္သည္။

ပိမုိ၍ုအေရးၾကီးသညမွ္ာ အမ်ိဳ းသားအဆင္ ့မူေဘာငတ္ြင ္ေဆြး 
ေႏြးထားသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ယင္းက႑မ်ား၏သက္ဆိုင္ရာ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္ပယ္မ်ားသည္ အေျခခံနားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး 
ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးအတြက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈက်င့္သုံးမႈရွိရန္ အစပင္ရွိေသးသည္။ 
ျပည္သူလူထု သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တု႔ံျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ဆႏၵမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါင္းစံုလာသည့္အခါတြင္ 
ဝင္ေရာကသ္ည္လ့ပုင္န္းမ်ားသည ္ပိမုိထုြက္ေပၚလာႏိငုသ္ည။္ 
လက္ေတြ႕တြငမ္ူ သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ ရာသဦတု ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ား ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ခုိငမ္ာအားေကာင္းေအာင ္ျပဳရာတြင ္
လူတိုင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခန္းက႑ 
တစ္ခုစီ ရွိၾကပါသည္။ 



စဥ္ ကိုးကားခ်က္ 

၁ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္။ သစ္ေတာ 
ဥပေဒ (၁၉၉၂)။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ႏွင့္ တရားစီရင္ခ်က္ ျပန္လည္ 
ျပဌာန္းေရး ေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ ၈/၉၂။  

၂ ျပည္ေထာငစ္ ုသမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအစိုးရ။ ၂၀၁၂ ခႏွုစ။္ စီးပြားေရး ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မူေဘာင္။ အမ်ိဳးသား ဘက္စံု 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္၏ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေရး 
၂၀၁၂-၂၀၁၅ မူဝါဒ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား (မူၾကမ္း)။ ေနျပည္ေတာ္။ 

၃ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္ စမီခံန႕္ခြဲေရး ဥပေဒ (ျပည္ေထာငစ္ ုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ 
အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၃) ေနျပည္ေတာ္။ 

၄ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အမ်ိဳးသား လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီ 
အစဥ္။ ေနျပည္ေတာ္။  

၅ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန။ 
၂၀၁၂ ခႏွုစ။္ ရပက္ြက္ သုိ႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပစ္ ုစမီခံန႕္ခြဲေရး ဥပေဒ။ 
ေနျပည္ေတာ္။ 

၆ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ ေက်းလက္ 
ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မူေဘာင္။ ေနျပည္ 
ေတာ္။ 

၇ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး 
ေရး ဦးစီးဌာန။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း 
ေရးဆြမဲႈ လပုင္န္းစဥ ္အတြက္ လမ္းညႊနခ္်က္မ်ား၊ ျမနမ္ာႏိငုင္။ံ ေနျပည ္
ေတာ္။  

၈ ျပည္ေထာငစ္ ုသမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအစိုးရ၊ လူမႈဖလုံူေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ဝနၾ္ကီးဌာန။ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ေၾကျငာခ်က္ 
အမွတ္၊ ၂၂/၂၀၁၄ (သဘာဝေဘး စီမံခန္႕ခြဲမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား)။ 
ေနျပည္ေတာ္။ 

၉ ျပည္ေထာငစ္ ုသမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအစိုးရ၊ လူမႈဖလုံူေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။ သဘာဝေဘး က် 
ေရာက္ႏိငု္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျမနမ္ာႏိငုင္လုံပင္န္း အစအီစဥ ္(MAPDRR) 
၂၀၀၉-၂၀၁၅။ ေနျပည္ေတာ္။ 

၁၀ အမ်ိ ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႕ခ ် ဳပ္ ။ ၂၀၁၅ ခုႏ ွစ္ ။ ၂၀၁၅ ခုႏ ွစ္  
ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာစာတမ္း (တရားဝင္ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္) 
ရန္ကုန္။ 

၁၁ UNISDR၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အတြက္ ဆန္ဒိုင္း မူေဘာင္ ၂၀၁၅-၂၀၃၀။ ဂ်ီနီဗာ။  

စဥ္ ကိုးကားခ်က္ 

၁ ADB၊ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ မႏၱေလး ျမိဳ ႕ျပ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား အဆင္ျ့မွင္တ့င္ေရး 
စီမံကိန္း - စိမ္းလန္းေသာမႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ဆီသို႕။ မနီလာ။  

၂ M. Arnold ၊ R. Mearns ၊ K. Oshima ႏွင့္ V. Prasad ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ 
ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈ - ျပည္သူလူထု 
ဦးေဆာင္သည့္  ဖ ြံ ႕ ျဖိ ဳးတုိးတက္ေရး၏အခန္းက႑။ ဝါရ ွင္တန္ 
ဒီစီ။   

၃ T.V. Bowen ၊ ၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ဖလိစပ္ိငုႏ္ိငုင္ ံလမူႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ႏွင့္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲေရး - တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 
ရိုလန္ဒါ (ဟိုင္ရန္) ျဖစ္စဥ္။ မူဝါဒ သုေတသနလုပ္ငန္း စာစဥ္ အမွတ္ 
WPS 7482 ။ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ။   

၄ BRACED ျမန္မာႏိုင္ငံ မိတ္ဖက္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ျပည္သူလူထု၏ 
ရင္ဆုိင္တုံ႕ျပန္ႏိုင္စြမ္း သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း လက္စြဲစာအုပ္။ 
ရန္ကုန္။ 

၅ သဘာဝေဘး စီမံခန္႕ခြဲမႈ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ရွိ 
ထူးခၽြန္မႈ ဗဟုိ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ ဘားမား (ျမန္မာ) သဘာဝေဘး 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ ကုိးကားခ်က္ လက္စြဲစာအုပ္။ ပုလဲဆိပ္ကမ္း-ဟစ္ကမ္ 
ပူးတြဲ အေျခစိုက္စခန္း။  

၆ UK အစိုးရ၊ အစိုးရ ရံုး။ ၂၀၁၁ ခႏွုစ။္ ျပညသ္လူထူ ုရငဆုိ္ငတံု္႕ျပနႏ္ိငု္ေရး 
အတြက္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အမ်ိဳးသားမူေဘာင္။ လန္ဒန္။ 

၇ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိ ဳးေရး ႏွင့္  
ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကီးဌာန။ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန။ FAO ႏွင့္ WFP။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ 
ေရၾကီး ေရလ်ွံမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္။ 
ေနျပည္ေတာ္။ 

၈ ျပည္ေထာငစ္ ုသမၼတ ျမနမ္ာႏိငုင္၊ံ အမ်ိဳ းသား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
စီမံခန္႕ခြဲေရး ေကာ္မတ။ီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္-စက္ တင္ဘာရိွ 
ေရၾကီးမႈမ်ား ႏွင္ ့ေျမျပိဳ မႈမ်ား၏ သဘာဝေဘးအလြန ္လုိအပခ္်က္မ်ား 
သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္ (မူၾကမ္း)။ ေနျပည္ေတာ္။ 

၉ A. Haworth ၊ C. Frandon-Martinez ၊ V. Fayolle ႏွင့္ C. 
Simonet ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ရာသီဥတုဒဏ္ ရင္ဆုိင္တုံ႕ျပန္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ 
ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ လန္ဒန္။  

၁၀ IFRC ။ ၂၀၁၄ ခႏွုစ။္ ျပညသူ္လူထု ရငဆ္ိငုတံု္႕ျပနႏ္ိငုမ္ႈ အတြက္ IFRC 
မူေဘာင္။ ဂ်ီနီဗာ။  

၁၁ K. Inada ။ ၂၀၁၄ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာႏုငိင္ရိွံ အမ်ိဳ းသား ဖြ႕ံျဖိဳ းတုိုးတက္ေရးကုိ 
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ျခင္း - ေဒသဆိုင္ရာ ပိုမုိႏွစ္သက္မႈမ်ားကို အမ်ိဳး
သားအဆင့္ႏွင့္က႑မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစ ျခင္း။  

အင္တာနက္ လိပ္စာ

http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/
THE-FOREST-LAW-1992.pdf

https://mdricesd.files.wordpress.com/2015/10/paper-
fesr-2012-15-jan-2013.pdf

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/
documents/Natural_Disaster_Management_Law_2013_
ENG.pdf

http://themimu.info/node/21180

http://www.altsean.org/Docs/Laws/Ward%20or%20
Village-tract%20Administration%20Law.pdf

http://www.preventionweb.net/files/18657_
myanmaractionplanondisasterriskredu.pdf

http://www.networkmyanmar.org/images/stories/
PDF22/NLD_2015_Election_Manifesto-English.pdf

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291

အင္တာနက္ လိပ္စာ

https://www.adb.org/publications/toward-green-mandalay

http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
898881468182364910/Climate-and-disaster-resilience-
the-role-for-Community-Driven-Development-CDD

http://documents.worldbank.org/curated/
en/681881468181128752/Social-protection-and-
disaster-risk-management-in-the-Philippines-the-case-of-
typhoon-Yolanda-Haiyan

http://www.braced.org/resources/i/?id=127f0e24-a44a-
4468-abca-96db853f6558

https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=zf5i
3c7xwDA%3D&portalid=0

https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/60922/Strategic-National-
Framework-on-Community-Resilience_0.pdf

http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/
resources-detail/en/c/338553/

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/10316.pdf

http://www.ifrc.org/Global/Documents/
Secretariat/201501/1284000-Framework%20for%20
Community%20Resilience-EN-LR.pdf

http://asiafoundation.org/publication/catalyzing-
subnational-development-in-myanmar/

ကိုးကားခ်က္မ်ား စာရင္း

၁။ မူဝါဒမ်ား ၂။ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား



၁၂ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံDRR လုပင္န္း အဖြ႕ဲ။ ၂၀၁၃ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ သဘာဝေဘး 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေျခအေန စိစစ္ေလ့လာခ်က္။ 
ရန္ကုန္။ 

၁၃ Y. Nishino ႏွင့္ G. Koehler။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ဘက္စံုပါဝင္သည့္ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက္ ျဖစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။ ဘရိုက္တန္။  

၁၄ H. Nixon ႏွင္ ့C. Joelene။ ၂၀၁၄ ခႏွုစ။္ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပက္ိငုမ္ႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းျပေျမပံု တစ္ခုဆီသို႕။ ရန္ကုန္။ 

၁၅ Ove Arup ႏွင့္ ေရာင္းရင္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ လိမိတက္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ 
ျမိဳ ႕ေတာ္ ရငဆ္ိင္ုတုံ႕ျပနႏ္ိငုမ္ႈ အညႊန္းကိန္း - ျမိဳ ႕ေတာ္ ရင္ဆုိင္တုံ႕ျပန္ႏုိင္ 
ေရး မူေဘာင္။ လန္ဒန္။  

၁၆ M.U. SeinnSeinn ၊ M.M. Ahmad ၊ G.B. Thapa ၊ R.P. Shrestha ။ 
၂၀၁၅ ခႏွုစ။္ ျမနမ္ာႏိငုင္၊ံ ဧရာဝတီ ျမစဝ္ကၽြန္းေပၚေဒသ ေအာက္ပိငု္းတြင ္
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မိုးက်ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ 
ဆားပါဝင္မႈတို႕ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။ J 
ကမာၻေျမ သိပံၸနည္းက် ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ၆- ၂၅၈။  

၁၇ C.Twigger-Ross ၊ K. Brooks ၊ L. Papadopoulou ၊ P. Orr ၊ R. 
Sadauskis ၊ A.Coke ၊ N. Simcock ၊ A. Stirling ႏွင္ ့G. Walker ။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိ ုျပည္သလူထူုမ်ား ရင္ဆိငု္တံ႕ုျပန္ႏိုင္ေရး 
- အေထာက္အထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ခု။ နယူးေယာက္။  

၁၈ UNICEF။ n.d။ ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ လမူႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - ဆန္းသစ ္
သည့္ မူဝါဒမ်ား၏ ဆင္းရဲႏ ြမ္းပါးမ ႈအေပၚ အက်ိ ဳးသက္ေရာက္မႈ။ 
နယူးေယာက္။  

၁၉ I. Villarroel ႏွင့္  A. Mariana ။ ၂၀၁၅ ခုႏ ွစ္။ ျပည္သူလူထု 
ဦးေဆာင္ သည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး နည္းပညာရပ္မ်ား မွတဆင့္ လူမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွေရး- ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြက္ ႏိငုင္တံကာအေတြ႕ 
အၾကံဳမ်ား ႏွင့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား။ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မွတ္စုမ်ား အတြဲ- မွတ္စု ၉။ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ။ 

၂၀ I. Villarroel ႏွင့္ A. Mariana ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေငြလႊဲေျပာင္း 
ေပးပို႕မႈ အေတြ႕အၾကံဳ - လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရႈေထာင့္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မွတ္စုမ်ား အတြဲ- မွတ္စု ၅။ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ။  

၂၁ I. Villarroel ႏွင့္ A. Mariana. ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႕ 
လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္၏ အေတြ႕အၾကံဳ - လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရႈေထာင့္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မွတ္စုမ်ား အတြဲ- မွတ္စု ၄။ 
ဝါရွင္တန္ ဒီစီ။ 

၂၂ E. Wilkinson ၊ M. Budimir ၊ A. K. Ahmed ႏွင့္ G. Ouma ။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။ BRACED ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရာသီဥတု သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။  ရင္ဆုိင္တုံ႕ျပန္ႏိုင္မႈ အသိပညာ အေၾကာင္းအရာ 
အမွတ္ ၀၁။ လန္ဒန္။  

၂၃ ကမာၻ႕ဘဏ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ အျခား နာဂစ္မ်ား ေန႕စဥ္ တိုက္ခတ္လ်က္ရွိ 
သည။္ နာဂစ ္မန္ုတုိင္း အလြန ္၅ ႏွစတ္ာ လူမႈေရး အက်ိဳ းသက္ ေရာက္မႈ 
မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။  

အင္တာနက္ လိပ္စာ

http://www.preventionweb.net/files/workspace/37131_
candidatepublicationasituationalana.pdf

http://www.ids.ac.uk/publication/social-protection-in-
myanmar-making-the-case-for-holistic-policy-reform

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/Fiscal 
DecentralizationinMyanmarTowardsARoadmaptoReform.pdf

https://www.rockefellerfoundation.org/report/city-
resilience-framework/

doi:10.4172/2157-7617.1000258

https://www.jrf.org.uk/report/community-resilience-
climate-change

http://www.unicef.org/myanmar/Social_impact_study_
version_2_(Fianl_Draft).pdf

http://documents.worldbank.org/curated/
en/638751468189539353/Social-protection-delivery-
through-community-driven-development-platforms-
International-experience-and-key-considerations-for-
Myanmar

http://documents.worldbank.org/curated/
en/473421467986306455/The-experience-of-cash-
transfers-in-Myanmar-Lessons-from-a-social-protection-
and-poverty-reduction-perspective

http://documents.worldbank.org/curated/
en/683241468179671944/The-experience-of-public-
works-programs-in-Myanmar-Lessons-from-a-social-
protection-and-poverty-reduction-perspective

https://www.odi.org/publications/9979-climate-
information-and-services-braced-countries

https://www.gfdrr.org/another-nargis-strikes-every-day
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