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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

ေက်းဇူးတင္လႊာ

MCCR ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမွ လပြတၱာ၊ ငရုပ္ေကာင္း ႏွင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
လပြတၱာၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၊   ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ 
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန  ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ငရုပ္ေကာင္း၊ လပြတၱာ ႏွင့္ 
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွ ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ၊ 
အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း တို႕တြင္ သူတို႕၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးမႈ၊ အခ်ိန္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ပံ့ပိုးေပးမႈတို႕မပါရွိဘဲ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။   

MCCR သည္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 
အရပ္သားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန ၏ ပံ့ပိုးကူညီကို ဤစာအုပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း 
ႏွင့္ DIPECHO IX စံခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းအတြက္  မွတ္တမ္းတင္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 

ဤစာအုပ္သည္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ 
ဤစာအုပ္တြင္ သံုးသပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ယူသံုးျခင္း၊ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းတို႕ မျပဳရပါ။ 
ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္ ဤပါ၀င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအား တာ၀န္ယူမည္ 
မဟုတ္ေပ။ 
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အမွာစာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒ၏ 
ေနရာအမ်ားအျပားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၁၃၅၀၀၀) ဦး အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။  
လူဦးေရ သန္းတစ္၀က္ခန္႔ ေနရာေပ်ာက္ဆံုးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုတို႕၏ 
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္မွာယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမရွိေပ။ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ၊ ဆိုင္ကလံုးေဒသမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ အဆိုပါသူတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိၿပီး ယင္း၏ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ 
ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လာၾကသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိုဳးမ်ိဳး၏ 
ထိခိုက္လြယ္မႈျမင့္မားသည္ျဖစ္ရာ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာေဒသမွ ရပ္ရြာလူထု လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတ၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ႏိုင္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို 
မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသေရြ႕ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္  လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ 

Actionaid ၊ ACF ၊ HelpAge ၊ Oxfam ၊ Plan ႏွင့္ UNHABITAT  အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ၊ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၂) ခု ႏွင့္ နည္းပညာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
(၃) ခုတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ေရးအ
ဖြဲ႔ (MCCR) သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထင္းရွားစြာ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈအင္
အားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ရပ္ရြာလူထုမွ ေဘးႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ 
မည္သို႔ထိခိုက္လြယ္မႈရွိသည္ကို နားလည္ႏိုင္ၿပီး  ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
မတူညီသည့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုမ်ားကို  
သိရွိေစႏိုင္ခဲ့သည္။   

ဤစာအုပ္တြင္ ပူူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၄င္းဥပမာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားျခင္းႏွင့္ ဤစာအုပ္မွ တဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း NGOမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုအပါအ၀င္ DRR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား မွ အခ်ိဳ႕ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို သူတို႕၏ 
ရပ္ရြာအဆင့္  DRR စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ေရးသားျပဳစုျခင္းတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသူအားလံုး၏ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မ်ားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္းို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ဤစာအုပ္အတြက္ 
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

သူတို႔၏အျမင္မ်ားကို ေျပာျပေပးရံုသာမကာ လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ မေမာမပန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ 
ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္မွတ္
တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

Airlie Taylor

Consortium Manager, MCCR

ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုယ္စား 
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အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား

ICBDRR   - အားလံုးပူးေပါင္္းပါ၀င္မႈရွိေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳေဘးအႏၱရာယ္ထိ ခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး

MCCR   - ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးအဖြဲ႕

SDMC   - ေက်ာင္းေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

VDMC   - ေက်းရြာေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ 
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နိဒါန္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆိုင္ကလံုး၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမငလ်င္၊ မုန္တိုင္းဒီေရ၊ ေျမၿပိဳမႈ ႏွင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ 
စသည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္သည္။ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၂၀၁၅ 
အညႊန္း တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ Honduras ႏွင့္ Haiti ႏိုင္ငံတို႕သည္  လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္းင္  
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မွ အျပင္းထန္ဆံုး ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး 
မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနတို႕ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည္။ ၄င္းတို႕တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ မခိုင္ခ႔ံသည့္ အေဆာက္အအံုစနစ္မ်ား ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ InfoRM model အရ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈရွိျခင္း ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ နည္းပါးျခင္းသည္ အာရွပစိဖိတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ် အျမင့္ဆံုး ႏိုင္
ငံျဖစ္ေစသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္သည္ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး လူဦးေရ (၂.၄) သန္းကို သက္ေရာက္မႈရွိေစခဲ့ၿပီး အသက္ေပါင္း (၁၃၅၀၀၀) 
ခန္႔ ဆံုးရံႈးေစခဲ့သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္သည္ အစုိးရ ႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ သတိေပးျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။   ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အား 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆင့္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယူဂိုလုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္ ကို (၂၀၀၅) ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး 
၄င္းမူေဘာင္ကိုထပ္မံျပဳစုထားသည့္ Sendai ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မူေဘာင္ (၂၀၁၅-
၂၀၃၀) ကို (၂၀၁၅) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ (AADMER) သေဘာတူညီမႈ ကိုလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးပါ၀င္ထားသည္။ AADMER သည္ ကမာၻေပၚတြင္ HFA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
ပထမဦးဆံုး ဥပေဒ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ နည္းကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂၀၀၉) ခုႏွစ္တြင္ လူမူ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး (၂၀၀၉-၂၀၁၅) (MAPDRR) လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၄င္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပိုမိုေဘးကင္းေစၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အေပၚတြင္ 
ပိုမိုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေစျခင္း၊ အသက္အိုးအိမ္မ်ား၊ အသက္ေမြးမႈမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စီမံခ်က္ ၆၅ ခု ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္သည္ Sendai မူေဘာင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လတြင္ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ တည္ျမဲမႈဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ တြင္ 
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အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ဤအဆင့္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုအား ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္မႈရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ထင္ရွားသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသးသည္။ The Views from the Frontline (VFL) ၂၀၁၃  တြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ HFA ၏ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို ေဒသခံအဆင့္မ်ား 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစိုးရ၊ ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
ႏွင့္  ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခအသိပညာ ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးျခင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ 
အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

အျခားအခက္အခဲမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား (ေငြေၾကး၊ 
လူ၊ ပစၥည္း) နည္းပါးျခင္း၊ အေဆာက္အအံုစနစ္မ်ား အားနည္းျခင္း ( သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား) ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀မႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
မလံုေလာက္ျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းျခင္း၊ အဓိက ပါ၀င္သူမ်ား ၏ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာအသိ နည္းပါးျခင္းတို႕ ပါ၀င္သည္။ 

ဤအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာအမ်ားတြင္လူေပါင္း (၁.၆) 
သန္းအား သက္ေရာက္မႈရွိေစခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၅၁) သန္း စီးပြားေရးဆံုးရံႈးမႈကိုျဖစ္ေစေ
သာ ေရႀကီးမႈ ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပို၍ သိသာခဲ့သည္။  

ဤအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
အဖြဲ႕မ်ား ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရပ္ရြာအေျချပဳ 
ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေ
နျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ေရးအဖြဲ႕သည္ပင္လွ်င္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဥေရာပေကာ္မရွင္ ၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္မွစၿပီး ရပ္ရြာ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစ
ည္းအဆင့္ေဘးအႏၱရာယ္ျပင္ဆင္မႈက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္ ေမလမွ (၂၀၁၅) ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
(DIPECHO IX) စီမံခ်က္သည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းလမ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း 
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ဤစာအုပ္သည္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ 
မၾကာခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံခ်က္ ႏွင့္ ယခင္စီမံခ်က္မွ MCCR ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။  
စာအုပ္သည္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မွ အေလ့အက်င့္ေကာင္း နမူနာ အခ်ိဳ႕ ကိုထည့္သြင္းထားၿပီး 
ထိခိုက္လြယ္မႈအရွိဆံုးေသာ အုပ္စုတို႕၏ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းေအာင္ျမင္မႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဥပမာမ်ား သည္ စီမံခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အလုပ္မ်ား၊ 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည့္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္ (၁၈၀) ေက်ာ္ ၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား ႏွင့္ စီမံခ်က္ 
၀န္ထမ္းမ်ား နွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ   ေပၚတြင္မူတည္ေရးဆြဲထားသည္။ 

၄င္းတို႕ကို အပိုင္း (၄) ခြဲထားသည္။  

အပိုင္း (က) - အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ နားလည္မႈတို႕ တိုး ျမႇင့္ျခင္း

အပိုင္း (ခ ) - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း

အပိုင္း (ဂ ) - ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ 
ျမႇင့္္တင္ေပးျခင္း 

အပိုင္း (ဃ) စီမံခ်က္၏ရလဒ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံံ့ခိုင္ျမဲမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ဤစာအုပ္သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၄င္းအေလ့အက်င့္မ်ားကိို ရပ္ရြာအဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးရန္အတြြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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အခန္း (က) အသိ ၊ ဗဟုသုတနွင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နားလည္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အသိညာရွိျခင္းႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္အား မည္ကဲ့သုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ 
သိရွိထားျခင္းသည္ ထိခိုက္လြယ္္မႈ  ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေရးပါၿပီး ျပည္သူလူထု၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ 
စြမ္းရည္ကုိ ျမင့္တက္ေစသည္။ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ဗဟုသုတနွင့္ အသိပညာအား 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ မည္သည့္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းတြင္မဆုိ 
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ဗဟုသုတနွင့္ အသိပညာအား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအား 
စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တေလွ်ာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။၄င္းတုိ႔တြင္ 
သင္တန္း ႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ 
ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပဇတ္မ်ားႏွင့္ အျခား ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ား၊ ပို႔စ္တာမ်ား၊ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ႏွင့္ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္ပညာေရး ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ျပသျခင္း (သုိ႔) ရုပ္ျမင္သံၾကား (သို႔) 
ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားအသိ၊ ဗဟုသုတနွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းအား အႀကံျပဳထားေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။

• ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔မႈအားမည္ကဲ့သုိ႔ 
ဆက္စပ္ေနပုံ၊ ျပည္သူလူအားထိခုိက္မႈရွိေစႏုိင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ 
ေလ်ာ့ခ်ရမည္ႏွင့္ စီမံခ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားလုံးကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားျခင္း။

• စီမံခ်က္အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ အဆင္သင့္မျဖစ္လွ်င္ 
အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ကဲြျပားေသာလူအုပ္စုမ်ား၏ အသိပညာျမႇင့္တင္ရန္   
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေသာ ေျမပုံေရးဆဲြျခင္း (သုိ႔)  
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အဓိကလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အဖဲြ႔မ်ားအား မေတာ္တဆ က်န္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။

သရုပ္ေဆာင္ျပဇာတ္ျဖစ္ေတာ့ 
နားလည္ရပိုလြယ္တယ္၊ 
လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ 
မဖတ္တတ္တဲ့သူေတြ အတြက္ 
ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္က 
ေကာင္းတယ္

ေက်းရြာ အမ်ိဳးသား VDMC 
အဖြဲ႕၀င္၊ ကိုင္းေသာင္ေက်းရြာ၊ 
လပြတၱာ
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

• ရပ္ရြာအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အဖဲြ႔မ်ားအား တာ၀န္ခ်ထားမႈရွိမရွိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေျမပုံဆဲြျခင္းေလ့က်င့္ခန္းအား 
ေဆာင္ရြက္ပါ။

• ရပ္ရြာအတြင္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္၊ ဗဟုသုတမ်ား 
ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင့္ ရရွိရန္၊ 
ကဲြျပားေသာ လူအုပ္စုမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဆက္သြယ္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပုံစံမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္   
လက္ရွိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေျမပုံေရးဆဲြျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းအား ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
အသုံး၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ
ဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ မလုိအပ္ပဲ 
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ ရပ္ရြာ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• ရပ္ရြာမွ ကတိျပဳထားေသာ အလုပ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားကဲြလဲြမႈ မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အသိပညာျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
အသင့္ေတာ္ဆုံး အခ်ိန္ ရက္ (သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္)အား ရပ္ရြာႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ။ 
ထုိ႔အျပင္ ႀကီးမားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေပးရန္ႏွင့္ ကုန္က်မႈ သက္သာေစရန္ ရပ္ရြာ 
အစီအစဥ္ ေရးဆဲြထားေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
ပဲြေတာ္မ်ား) တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။

• ရႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ခက္ခဲသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဗန္းစကားမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကုိ 
ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး ရုိးရွင္း၍ နားလည္ရန္ လြယ္ကူေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။

• လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အဆင္သင့္ အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
သေဘာထားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအား လက္ေတြ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားသည့္ 
လက္ေတြ႔က်ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ “ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း” 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကုိ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အသုံးခ်ပါ။

• အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈပုံစံကုိ အဆင္ေျပေစမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံကုိ 
အသုံးျပဳျပီး ထပ္မံေလ့လာရန္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ရန္အတြက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈအား တြန္းအားေပးပါ။

• ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ျပင္ပ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ (သုိ႔) အျခားအေထာက္အပံ့ပမ်ား အပါရွိဘဲ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ခက္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ စနစ္မ်ား အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ 

စာမဖတ္ႏိုင္သူမ်ား၊ မျမင္ႏိုင္သူမ်ား (သို႔) မၾကားႏုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ ႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ခၽြိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနသူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္စီ
စဥ္ပါ။

ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္ဆိုတာ 
ဗဟုသုတ နဲ႕ ေပ်ာ္စရာ 
ေပါင္းထားတာပဲ“

အမ်ိဳးသား ေက်းရြာေဘးအႏၲရာ
ယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ 
ကိုင္းေသာ္ေက်းရြာ၊ လပြတၲာ
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၁ ။ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ဥပမာမ်ား 

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ပံ့ပိုးခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕တြင္ 

• ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးပါ၀င္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပး အစီအစဥ္” .   

• ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသင္တန္္းမ်ား မွ ရရွိထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ရန္္ 
ရည္ရြယ္ေသာ ေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္း (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လည္းေဆာင္ရြ
က္ႏိုင္) 

• ေက်းရြာေဘးအရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား (VDMC - ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊ 
ေစတနာ့လုပ္အားရွင္မ်ား၊ Fellow /Mobilizers ) ႏွင့္ ေက်ာင္းေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္
မတီမ်ား ( ေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား) ၊ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ 
အစိုးရအရာရွိမ်ား) ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးသင္တ
န္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း 

• လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ပို႔စ္တာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပျခင္း ျဖင့္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းမ်ား ၊ 
သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ။ 

• ဥာဏ္စမ္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ပန္းခ်ီ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ၡေလ်ာ့ပါးေရးေန႔အတြက္ 
သီကံုးေသာ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားစသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အစီအစဥ္မ်ား 
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

၁.၁ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္ ၏ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖ ပညာေပးအစီအစဥ္သည္ ပညာေရး ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေပါင္းစပ္ထားေသာ ဆန္းသစ္သည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာလူထုထံသုိ႔ ရိုးရာျပပြဲမ်ား မွတဆင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ေပးမႈမ်ား
ကို ပညာရရွိေစသည္။   ရပ္ရြာလူထုမွ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ 
သူတို႔အား သရုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ျပဇတ္ခင္းက်င္းျပသမႈ၊ အႏၲရာယ္မ်ား၊ 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ႏွင့္ ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်ေရး  နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး နားလည္ရန္လြယ္ကူေစသည့္ ဇတ္ညႊန္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

ရပ္ရြာတြင္   အမွန္တကယ္သရုပ္ေဆာင္မႈမျပဳလုပ္ခင္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ 
(၁)လ မွ (၂)လ အခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ေနာက္ခံစကားေျပာ 
ႏွင့္ သတင္းစကားျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ အပိုင္းကို နားလည္မႈရွိေစရန္ ႏွင့္ 
စြဲေဆာင္မႈရိွေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရမည္။ DIPECHO IX 
စီမံခ်က္ တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင့္ ပညာေပးအစီအစဥ္ကို လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ 
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ရြာ (၃၂) ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အစီအစဥ္ကို ညႇိႏိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ာျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္  အသိ၊ဗဟုသုတ 
ႏွင့္ နားလည္္မႈတို႕အတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားမွာ - 

• ၄င္းသည္ လက္ေတြ႕ဆန္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိသည ္- 
ေပ်ာ္စရာေကာင္းျခင္း၊ မွတ္မိလြယ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း ႏွင့္ 
ပရိတ္သတ္မ်ားစြာကို စိတ္၀င္စားေစျခင္း။  

• သတင္းစကားမ်ားသည္ ရွင္းလင္းၿပီး နားလည္ရလြယ္ကူသည္။ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေသာသူမ်ား၊ 
ႏွင့္ စာမဖတ္တတ္ေသာသူမ်ားအပါအ၀င္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမ ွလက္လွမ္းမွီႏိုင္သည္။ 

• သတင္းစကားမ်ားကို အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားသည္ ။ ရပ္ရြာမွ 
သတင္းစကားမ်ားကို သူတို႕၏ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ထားသည္။ 

• ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အစီအစဥ္ကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္လ်င္ပို၍ ရိုးရွင္းၿပီး လြယ္ကူေစႏိုင္မညဟ္ု ဆိုၾကသည္။ ကုန္က်စရိတ္ကို 
သက္သာေစရန္ စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ဘာသာေရး အစီအစဥ္တင္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

ေန႔ဘက္မွာဆုိရင္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ 
ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္ကို 
တက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
ညေနပိုင္းဆိုေတာ့ လူေတြပိုၿပီးေတာ့
လာၾကည့္လို႕ရတယ္ 

ေက်းရြာ အမ်ိဳးသမီး 
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊  
ကိုင္းေသာင္ေက်းရြာ၊ 
လပြတၱာၿမိဳ႕နယ
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• ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္၏ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ျပသမႈမ်ားကို 
ညေနပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းမႈ (သုိ႔) 
အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ တိုက္ဆိုက္မႈမရွိေပ။ 

• ေဆြးေႏြးတိုင္းပင္ခဲ့သည့္ ရပ္ရြာမ်ားမွ ယခု အစီအစဥ္သည္ အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆိုၾကသည္။ 

• အစီအစဥ္တြင္ လူငယ္မ်ားပုိမိုပါ၀င္လာျခင္းသည္ မိဘမ်ားမွ 
တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားရသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျပဇတ္မွ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည့္ ဗဟုသုတ ႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာလူထုတို႕အား သူတို႕၏ ယံုၾကည္မႈ 
ႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္စိတ္တို႕ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ 
။ ယခင္က စိတ္အားထက္သန္စြာပါ၀င္ေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ 
အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ႏုိင္သည္။

ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ၊ 
ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္ 
ေတြလိုမ်ိဳး 
လက္ေတြ႕အစီအစဥ္ေတြက 
သီအိုရီေတြပါတာနည္းေတာ့ 
ပိုေကာင္းတယ္

အမ်ိဳးသး အစိုးရအရာရွိ (RRD) 
၊ ဖ်ာပံု



18

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

၁.၂ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္း

ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးအား 
အတူအကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လာေစသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည္။ 
၄င္းတို႕တြင္ ရြာသူ/သားမ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ၾကက္ေျခအနီအသင္း 
၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့လုပ္အားရွင္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေဆာင္ရြက္သူမ်ား အစရွိသူတို႕မွ ေဘးအႏၲရာယ္ဇာတ္လမ္းအား 
တကယ့္အမွန္္တကယ္ျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
DIPECHO IX စီမံခ်က္တြင္ ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ 
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ရပ္ရြာ (၇၈) ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္း ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ 

ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ အသိပညာ ႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကို အခ်ိန္မွီတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ 
ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႕ ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ 

ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမွာ 
ကၽြန္မက ကၽြန္မ ခင္ပြန္းကို 
ဆံုးရံႈးသြားတဲ့သူ ေနရာက 
သရုပ္ေဆာင္ရတယ္ ။ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွ တကယ္လိုျဖစ္ၿပီး 
ကၽြန္မတကယ္ပဲ ၀မ္းနည္းမိတယ္။ 
တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ သိရွိေစတယ္

အမ်ိဳးသမီး VDMC အဖြဲ႕၀င္ 
၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕၀င္ ၊ 
သစ္ေရာင္းေက်းရြာ ၊ ငရုပ္ေကာင္း
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နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ - 

• ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕ ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ 
ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္။ မွတ္မိလြယ္ၿပီး ပါ၀င္လိုစိတ္ကိုျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားအား အလုပ္လုပ္ေစၿပီး တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ အေတြ႕အႀကံဳတို႕ကို 
ေပးရာေရာက္သည္။ 

• ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းကို  မုန္တိုင္း (သုိ႔) ဆိုင္ကလံုး စသည့္ အႏၲရာယ္တစ္ခုခုေပၚတြင္ 
အေျခခံၿပီး လူထုမွ ရပ္ရြာေဘးျဖစ္နိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ေတြ႕ရွိေဖာ္ထုတ္ထားမႈက 
အေျခအေနကို ပုိ၍သရုပ္မွန္ေစၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစသည္။ 

• အားလံုးပါ၀င္ေသာ နည္းလမ္းသည ္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္ေဆာ
င္ရြက္မႈတြင္ အတူတကြပါ၀င္ေစၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မည္သူမွတာ၀န္ရွိၿပီး 
မည္သည့္အရာကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ပို၍ နားလည္ေစႏိုင္သည္။  
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၁.၃ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ 
သင္တန္းမ်ား

ရည္ရြယ္ထားသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 
က်င့္သံုးၿပီး စီမံခ်က္၏ ေက်ာင္းအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈေပးခဲ့သည္။ 
လက္ေတြ႕က်ၿပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး 
ကေလးမ်ား ႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားအတြက္ နားလည္ရလြယ္က ူေစသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
အသိကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ 
ပန္းခ်ီေရးဆြဲသည့္ ေလ့က်င့္ခန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပညာေပးျခင္း နွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ရိွႏွင့္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တုိ႕ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားအား DRR သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီး စည္းရံုးျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားသည္ 
အျခားရပ္ရြာလူထုမ်ားထံသုိ႔  စနစ္တက်ေရာက္ရွိသြားသည္။

ကေလးေတြကိုလည္း 
ေလ့က်င့္ေပးထားတာေကာင္းတယ္ 
အဲ့ဒီေတာ့မွ ရပ္ရြာကို ဗဟုသုတေတြ 
ဆက္ၿပီးျဖန္႔ေ၀တဲ့အခါမွ 
ကၽြန္မတို႕အတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာ

အမ်ိဳးသမီးဆရာမ၊ ေရေက်ာ္ေက်းရြာ၊ 
ငရုပ္ေကာင္း

ေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္တန္းၿပီးေတာ့ 
ေက်းရြာမွ မ်က္ႏွာသစ္ရင္းနဲ႕ 
မ်က္လံုးထဲကို 
သဲ၀င္သြားတဲ့လူတစ္ေယာက္ုိ 
ကူညီေပးရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ယံုၾကည့္မႈရွိခဲ့တယ္

ေရွးဦးျပဳစုေရး အထူးတာ၀န္အဖြဲ႕မွ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၀င္ ၊ ေရေက်ာ္ေက်းရြာ၊ 
ငရုပ္ေကာင္း 
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အပိုင္း (ခ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအတြ
က္ျမႇင့္တင္ျခင္း

အားလံုးပူေပါင္းပါဝင္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳး၊ မသန္စြမ္းျခင္း (သုိ႔) ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အေရာင္၊ လိင္၊ 
ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ႏိုင္ငံေရး (သုိ႔) အျခားအျမင္၊ လူမ်ိဳးစု (သုိ႔) 
အထူးေဒသ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေမြးရပ္၊ အသက္ (သို႔) အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားကို ထည့္မတြက္ဘဲ 
အားလံုးအတြက္ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးရရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

အားလံုးပူေပါင္းပါဝင္ျခင္းဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ 
ျပည့္စံုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ပါ၀င္မႈ၊ လူတို႕၏ဘ၀မ်ားေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ မတူညီမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈတို႕၏တန္ဘိုးမ်ား၊ အေျခခံ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ စြမ္းအားေပးျခင္း၊  ယံုၾကည့္မႈတည္ေဆာက္ေပးေသာ 
အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ အားလံုးအတြက္ 
မွ်တေသာ၊ သာတူညီႇမွ်ရွိေသာ၊ရဲလဒ္မ်ားရရွိရန္ အတားအဆီးမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အလုပ္လုပ္ေနရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ဆုိလိုသည္။  

အဆံုးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိုက္မႈေလွ်ာ့
ခ်ေရးသည္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္သည္။ 

• ရပ္ရြာတြင္ရွိသူအားလံုးသည္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံကိုနားလည္ၿပီး 
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရမည္။ 

• ရပ္ရြာအတြင္းမွသူမ်ားအားလံုး ခြန္းအားေပးရမည္၊ ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး 
ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႕ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေျဖရွငး္မႈမ်ားအတြက္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရာတြင္ မွန္ကန္သည့္ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိရမည္။ 

• အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ နားလည္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာရမည္။ 

• ရပ္ရြာလူထုအား နားလည္ေစၿပီး ေလးစားလိုက္နာအသံုးျပဳႏုိင္ေစမ
ည့္ ကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ၊ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား၊ 

ရပ္ရြာတစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု 
မတူဘူးဆိုတာကို 
နားလည္ထားဖုိ႕လိုတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ့ရြာမွာဆို 
အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုၿပီးေခတ္မွီတယ္၊ 
ဦးေဆာင္မႈပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
မွာရွိေနတယ္၊ ဒါေပမယ္ 
တျခားရြာမွာေတာ့ 
အဲ့ဒီလိုျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္

အမ်ိဳးသားေစတနာ့လုပ္အားရွင္၊ 
ငရုပ္ေကာင္း 

ေရဒီယိုမွ ၾကားလိုက္ရတဲ့ 
မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ကို 
လူေတြကိုေျပာလိုက္ရတာကို 
ကၽြန္ေတာ္အရမ္းဂုဏ္ယူမိတယ္”

ေက်ာင္းေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲ
မႈေကာ္မတီမွ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕၀င္၊ 
ေရေက်ာ္ေက်းရြာ၊ ငရုပ္ေကာင္း
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ခြန္အားမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား  ။ 

• အာဏာပါ၀ါဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား၊ အစြဲမ်ား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အမည္းစက္၊ ႏွင့္ လူတို႕အား 
ေဘးဖယ္ခံရ ေစႏိုင္ေသာ အျခားျဖစ္နိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္က႑တြင္  ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအတြက္ျမႇင့္တင္ျခင္း 
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

• စီမံခ်က္၀န္ထမ္းအားလံုးမွ ပါ၀င္ေစျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို 
နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
မတူညီသည့္လူအုပ္စုတို႕၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၏တန္ဘိုးကို နားလည္ေစရန္ အခ်ိန္ ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးခ်ပါ။ 

• မတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ားကို သူတို႕သည္ ထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
ပါ၀င္ခြင့္ရသည္ ဆိုသည့္ အျမင္မ်ိဳး မေပးမိေစရန္ 
သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
အားသာခ်က္မ်ားကိုသာ ေလးစားတန္ဖိုးထားရမည္။ 
ထိုသုိ႔အျမင္မ်ားရရွိခဲ့လွ်င္ စိတ္ဓာတ္က်ေစႏိုင္ၿပီး 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသေဘာေဆာင္သည့္ ဆုိက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

• စြမ္းအားပါ၀ါ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုတြင္ 
မည္သူသည္ ေဘးဖယ္ခံရႏိုင္သည္၊ (သုိ႔) ေဘးဖယ္ခံရရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကို ေကာင္စြာနားလည္ေစႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ယင္းတြင္ ကေလးမ်ား၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အျပင္ ေက်းရြာတြင္ မေနထိုင္ေသာ 
အလုပ္မလုပ္ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ (သုိ႔) အုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။(ဥပမာ - စပါးစိုက္ခင္းတြင္ 
အလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ တံငါသည္မ်ား၊ ေက်းရြာအျပင္ဘက္ သစ္ေတာထဲတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား 
(သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား) 

• စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါ၀င္ေစျခင္း အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတားအဆီးမ်ားကို ေကာင္းစြာ 
နားလည္ထားရမည္။   မတူညီသည့္ လူအုပ္စုမ်ားကို ပါ၀င္ေစရာတြင္ ဟန္႔တားေနသည့္ (သို႔) 
ပိတ္ပင္ထားသည့္ ယူဆမႈမ်ားကို ေရွာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

• ၄င္းအဟန္႔အတားမ်ားကုိ မတူညီသည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ အုပ္စုမ်ား 
အတြက္အားလံုးပါ၀င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ စဥ္းစားပါ။ ပါ၀င္ေစရန္ ရွိေနသည့္ 
အဟန္႔အတားမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္သူမ်ားကို 
ဦးတည္ထားသင့္သည္ (ေဘးဖယ္ခံရေသာသူမ်ား (သုိ႔) ေဘးဖယ္ခံရႏိုင္ေသာသူမ်ား အတြက္သာ 
မျဖစ္ေနသင့္ေပ) ။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိစြာ က်င့္သံုးႏိုင္ရမည္ ။ တင္းမာမႈ/ပဋိပကၡ တုိ႕ကို 
ျဖစ္ေစမႈတို႔ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ “ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး” မူ မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

ကၽြန္မ ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္ကိုမသိခဲ့ဘူး 
။ အခုေတာ့ ထပ္ၿပီးေလ့လာခ်င္တယ္

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕၀င္၊ 
သစ္ေရာင္ေက်းရြာ၊ ငရုပ္ေကာင္း

“ကေလးေတြက သြက္တယ္ ။ 
သူတို႕က ရပ္ရြာထုကို သတင္းစကား 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္သည္

ဘယ္လုပ္ရမလဲဆုိတာလဲ မွတ္မိတယ္” 
အမ်ိဳးသား VDMC အဖြ႕ဲ၀င္ ၊ 
ေရေက်ာ္ေက်းရြာ၊ ငရုပ္ေကာင္း 
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• အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္း ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို မတူညီသည့္လူအုပ္
မ်ားအားလံုးပါ၀င္ေစေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာက္ရြက္ရာတြင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ပါ။  အထူးသျဖင့္ 
မတူညီသည့္အုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ေစရန္အတြက္ နည္းပညာအကူအညီ အမ်ိဳးအမ်ိဳးလိုအပ္ႏိုင္သည္ ။ 
အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

• ပါ၀င္မႈ ပိုမိုရွိလာေစရန္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ မွ ၀န္ေဆာင္မႈအကူရယူျခင္း ႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ရယူျခင္း ျဖင့္ ့ သင့္ေတာ္သလို   ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ပါ ။ ဥပမာ လက္တြန္းလွဲ (သုိ႔) နားၾကားကိရိယာ ကဲ့သုိ႔ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား ။
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၂ ။ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ဥပမာမ်ား

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ပါ၀င္ေစျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳထားသည္။ ၄င္းတို႕တြင္ ပူးေ
ပါင္းအဖြဲ႕၏နည္းဗ်ဴဟာဒီဇိုင္း ႏွင့္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းတို႕လည္းပါ၀င္သည္။

• ပါ၀င္ေစျခင္း၏အေရးႀကီးပုံကို အသိေပး အလုပ္ရံုအစည္းအေ၀းပြဲ ရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္အားလံုးအတြက္ 
ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း ။ 

• အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ အားေပးကူညီမႈသင္တန္းမ်ား

•  ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး သင္တန္းမ်ား - 
သက္ႀကီးရြယ္အို၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဆရာ/မမ်ား အား ပံ့ပိုးကူညီရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သင္တန္းမ်ား 

• ေက်းရြာေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား စသည့္ ရပ္ရြာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ပံုစံမ်ား ၊ က်ား/မ ၊ အသက္အရြယ္မညီမွ်မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား 



25

Myanmar Consortium for Community Resilience

၂.၁ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ပူးေပါင္းအဖဲြဲ႕ပံုစံ

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ပံုစံကပင္လွ်င္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဗဟုသုတ၊ နည္းပညာရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမႇင္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးမ်ားအေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္သက္ေရာက္ခံရမႈမတူညီမႈ 
ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အလုပ္မ်ားအား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ သူတို႔၏ 
ေပးစပ္ႏိုင္မႈမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မတူထူးျခားသည့္

“အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား” ႏွင့္ “နည္းပညာဆိုင္ရာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား” ကို အတူတကြဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြမ္းေပၚေဒသတြင္ Actionaid ႏွင့္ HelpAge ( အပါအ၀င္ သူတုိ႔၏ေဒသခံ 
မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ Action for Social Aid ႏွင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး ခရစ္ယာန္အသင္း) 
တို႔သည္ အဓိက အေကာ္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အျဖစ္ပါ၀င္ၾကၿပီး နည္းပညာဆိုင္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Oxfam ႏွင့္ Plan တို႔မွ က်ားမေရးရာ/ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈ၊ 
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဗဟုိျပဳ/ေက်ာင္းအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး က႑တြင္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေစေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္း ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ HelpAge 
သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးက႑တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ပါ၀င္ေစေရးအတြက ္
နည္းပညာအကူညီေပးၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Social Policy and Poverty 
Research အဖြဲ႕မွ မသန္စြမ္းမ်ားပါ၀င္ေစႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးခဲ့သည္။ 

ကြင္းဆင္းရံုးမ်ားတြင္ နည္းပညာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ Oxfam ႏွင့္ Plan မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
ထားရွိျခင္းသည ္အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္မႈအတြက္ အနီးကပ္ပံ့ပုိးမႈေပးႏိုင္သည္။ 
စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းအုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ႏွင့္ တက္ေရာက္ပါ၀င္ေနမႈ သည္ 
ဤနည္းလမ္းေအာင္ျမင္မႈ၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ မတူညီသည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ စုေပါင္းထားသည့္ပံုစံ၊ စည္းလံုးမႈ ၊ တစ္ဦး 
ႏွင့္ တစ္ဦးယံုၾကည္မႈရွိေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ 
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၂.၂ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း 

ပူးေပါင္းအဖြ႕ဲသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈက႑ကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ 
ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳးအတြက္ မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ကုိ 
အသိေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တ
န္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈသင္တန္းသည္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕ဦးေဆာ
င္ရျခင္း၏တန္းဘုိးမ်ားကုိ တူညီသည့္ နားလည္မႈရိွေနေစရန္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပူးတြပဲါ၀င္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ယင္းသည္ အဓိပၸာယ္ရိွေသာ 
အမ်ိဳးသမီးထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရိွလာေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ငရုပ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္ပင္ဆိတ္ေက်းရြာမွ VDMC အဖြ႕ဲ၀င္ 
သက္ႀကီးအမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရပ္ရြာလုပ္ငန္းေတြမွာ 
ပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တုိက္တြန္းျခင္း၊ အားေပးျခင္း 
စသည္တို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ရိွသည္ကုိ မယုံၾကည္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈႏွင့္အားေ
ပးမႈသင္တန္းေတြရွိလာေတာ့ရပ္
ရြာကိစၥေတြမွာအမ်ိဳးသမီးေတြပါ
၀င္မႈအေရးႀကီးတာကိုကၽြန္ေတာ္
နားလည္သြားတယ္။အရင္ကေ
တာ့သူတုိ႔ေတြအိမ္မွာကေလးေတြ
နဲ႕ေနၿပီးထမင္း၊ဟင္းခ်က္သင့္တ
ယ္လို႔ထင္တယ္။အခုေတာ့ကၽြန္ေ
တာ္သူတို႕ကိုေလးေလးစားစားဆ
က္ဆံသင့္တယ္၊ကၽြန္ေတာ္ဇနီးကို
လည္းအျခားအလုပ္ေတြပိုလုပ္ဖို႕
တိုက္တြန္းသင့္တယ္။”

အမ်ိဳးသားေစတနာ့လုပ္အားရွင္၊ 
ငရုပ္ေကာင္း
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သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏ အဓိက အားသာခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္သည့္ 
သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ၿပီးအခါတြင္ သူ၏ လက္ခံယုံၾကည္ထားမႈမ်ား 
ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသမီးထုမွ အျခားသူမ်ာအား ရပ္ရြာလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ပါ၀င္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္ထိေရာက္မႈရိွသည္ကို 
စတင္ေတြ႕ရိွလာၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာသည္။ ဤဥပမာသည္ မတူညီသည့္ 
လူအုပ္စုတုိ႔၏အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္

အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိနည္းတူစြာ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕မွ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို
လည္း ထင္ဟပ္ေနသည္။  

ကၽြန္မရဲ႕အသံကိုရဲရဲႀကီးထြက္ရဲၿပီ

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္ထူကုိယ္အဖြ႕ဲ၀င္၊ 
သစ္ေရာင္ေက်းရြာ၊ ငရုပ္ေကာင္း
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၂.၃ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ကေလးမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ကေလးမ်ားပါ၀ငမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေ
လွ်ာ့ေရးက႑တြင္ “အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား” အျဖစ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကို 
အားေပးေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းကို ကေလးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာမွ 
လူငယ္မ်ား တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေစျခင္းအျပင္ ဆရာ/မမ်ား၊ မိဘဆရာအသင္း ႏွင့္ 
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားစသည့္ လူႀကီးမ်ားအား ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္လည္း 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့
ခေရးႀကိဳးပမမ္းမႈတြင္ ကေလးမ်ား၏တန္းဘိုးကို သိရွိလာေစရန္ ႏွင့္ 
ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ျဖစ္သည္။ 

ကေလးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အားသားခ်က္မ်ားကို အမွီျပဳေသာ 
အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေသာ 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား 

သင္တန္းႏွင့္ပံ့ပိုးေပးမႈေတြအတြ
က္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊အခုကေ
လးေတြရဲ႕ပါ၀င္မႈအေရးႀကီးေၾကာ
င္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ၿပီ။ရြာ
ထဲမွာသူတို႕ဘယ္လိုျပႆနာေတြ
၊ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြရင္ဆိုင္ရတယ္
ဆုိတာေတြသူတုိ႔ကိုေမးရတယ္၊ဥပ
မာ- လမ္းမေကာင္းလို႕ေရးေျမာင္း
ထဲျပဳတ္က်ႏိုင္တာမ်ိဳးေပါ့

အမ်ိဳးသား VDMC 
အဖြဲ႕၀င္၊ကိုင္းေတာမေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံု 
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(ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား) တြင္ 
ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေစၿပီး သူတို႔၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးႏိုင္ေရး 
ေသခ်ာေစရမည္။  ကေလးမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျပင္ဆင္မႈ အတြက ္ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ 
သတင္းအခ်က္ အလက္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အားေပးရာေရာက္သည္။

၂.၄ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင္ မသန္စြမ္းမ်ား ပါ၀င္ေပးမႈ၏ တန္ဖိုးမ်ား 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ DRR သင္တန္း (ICBDRR) မွ 
အစီအစဥ္ တစ္ခုသည္ သက္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းတို႕အား သူတုိ႕၏ 
တန္ဘိုးမ်ားကို နားလည္ေစႏိုင္ရန ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ 
(ရပ္ရြာလူထုအား စီမံခ်က္အစတြင္ေပးေသာ သင္တန္း) တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊ ကေလးမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည့္ 
သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အမ်ိးသားေစတနာ့ လုပ္အားရွင္တစ္ဦးသည္ 
သူသင္တန္းမတက္ေရာက္ခင္အခ်ိန္က သူသည္ မသန္စြမ္းမ်ားသည္ွ 
ေဘးအႏၲရာယ္ျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏို
င္စြမ္းမရွိဟု ထင္ျမင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ယခုအခါတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာသည္။ 

သက္ႀကီးပိုင္းေတြကလူငယ္ေတြ
ကိုအေတြးအေခၚႏွင့္အႀကံဥာဏ္ေ
ကာင္းေတြေပးႏိုင္တယ

အမ်ိဳးသမီး အထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္၊ ဖ်ာပ

သင္တန္းတက္ၿပီးေတာ့မသန္စြ
မ္းေတြကလည္းအလုပ္ေတြလု
ပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာသိလာတယ္၊
တစ္ေန႕က်ရရင္ကၽြန္ေတာ္လည္း
မသန္စြမ္းတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္တ
ယ္၊ဒါေၾကာင့္သူတို႕ကိုေကာင္းေ
ကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံသင့္တယ္

အမ်ိဳးသားေစတနာ့လုပ္အားရွင္၊ 
ငရုပ္ေကာင္း  

ေဘးအႏၲရာယ္ေတြနဲ႕ရပ္ရြာကုိဘ
ယ္လုိကူညီရမလဲဆုိတာေတြေလ့
လာဖို႕အခြင့္အေရးရတာကၽြန္မအ
ရမ္း၀မ္းသာတယ

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္
မတီအဖြ႕ဲ၀င္ မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္၊ 
ကန္မတာေက်းရြာ၊ ဖ်ာပုံ။
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

အပိုင္း (ဂ) ၊ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
အားေပးျခင္း

လူတစ္ဦး (သို႔) အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမွ ရင္ဆိုင္ေနရာေသာ 
ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ် အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တစ္ဦးတည္းသီးသန္႕မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ ။

ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကပါ၀င္ေနသည့္  အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားၾကားတြင္ 
ထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနရန္လိုအပ္သည္။ ၄င္းမွာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ယင္းရလဒ္မ်ား 
ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အတြက္ အဓိကက်သည့္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အဓိကပါ၀င္သည့္ အစိုးရ နွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အႀကံျပဳျပခ်က္မ်ား တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။ 

• သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း စသည့္ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အျပင္ အျခားပူူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြလုပ္ငန္းေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာက်ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးရွိေစရန္အတြက္ 
ျမႇင့္တင္ပါ။ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို နားလည္ေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

• ရပ္ရြာလူထုအား သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား အေပၚ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူတို႕၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေစပါ။ 

• ရပ္ရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား၊ လူငယ္အုပ္စုမ်ား ၊ 
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ား၊ စသည္တို႕ကို အသစ္အၿပိဳင္ 
ဖြဲ႔စည္းမည့္အစား လက္ရွိရွိေနၿပီးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ပို၍အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။  

• ရပ္ရြာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား မရွိေသးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တူညီသည့္ပန္းတိုင္ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ 
ရွင္းလင္းၿပီး သေဘာတူညီထားသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္တာ၀န္မ်ားရွိသည့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ား စသည့္ အတည္တက်ရွိႏိုင္မည့္ အဖဲြ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီပါ။ 

• ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အစိုးရပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုျပဳလုပ္ပါ။ 
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အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနတို႕အနည္းဆံုးပါ၀င္ပါေစ ။ (ထုိ႔အျပင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာရပ္ရြာလူထုတည္ေဆာက္ေရး
ကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မတူညီသည့္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ မည္သူမွ 
တာ၀န္ရွိသည္ကို သိရွိေစရန္ အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန)
ကိုလည္း ထည့္သြင္းပါ။ 

• အဓိက အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကို တူညီသည့္ ပန္းတိုင္ ႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ဆီသုိ႔ အတူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရွာေဖြၿပီး 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ပါ။ ယံုၾကည့္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တဦးေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းအားျဖ
င့္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား တည္ေဆာက္ပါ။ 

• စည္းရံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမင္သာေစရန္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအစီအစဥ္မ်ား၏ အေထာက္အထားအေျချပဳရလဒ္မ်ား 
(ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား) ကိုအသံုးျပဳပါ။ ၄င္းရလဒ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမွ 
သူတို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည့္စံုသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး 
ရပ္ရြာလူထုအား ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အေရးပါသည့္ နည္းကိရိယာအား အစိုးရထံသုိ႔ တင္ျပေပးခဲ့သည္။ 

• ရပ္ရြာတစ္ခုစီအား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ တူညီသည့္ေဆာင္ရြက္မႈ (သုိ႔) အစီအစဥ္ထပ္ျခင္း ႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အနည္းဆံုးအစီအစဥ္တစ္ခုဆီထားၿပီး 
ရပ္ရြာဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို စြဲျမဲေစပါ။   

•  ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တြဲထားပါ။ 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
မရွိဆိုသည့္ အယူအဆအမွားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္သည့္ ရႈပ္ေထြးမႈ ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား မွားယြင္းစြာသံုးစြဲမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• ရပ္ရြာလူထုအား သူတို႕အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ား 
(သုိ႔) စီမံခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္က႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ 
တိုက္တြန္းပါ ။၄င္းတို႕တြင္ ဘ႑ာေရး၊ ပစၥည္းမ်ား ၊ နည္းပညာ ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
အျပန္အလွန္တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျမႇင္တင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ 

• ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈကို ေရွာင္ပါ။ အစိုးရမွ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ပံ့ပိုးရန္ အက်ံဳး၀င္ႏိုင္မည့္ (ဥပမာ 
- အေသးစားျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား) ရွိႏုိင္သည္ ။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တားျမစ္ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး၏ 
ဆက္ဆံေရးအား ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
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၃။ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ဥပမာမ်ား 

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင္တင္ေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီသည္။ ၄င္းတို႕တြင္ 
ထိုသူမ်ားကို အတူတကြေခၚေဆာင္လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို 
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံပိုးကူညီႏိုင္သည္

•  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအၾကား 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ား ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာ၀ေဘးေ
လ်ာ့ပါးေရးေန႕ကဲ့သုိ႔ေသာ ထူးျခားေန႔ရပ္မ်ားအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း 

• ရပ္ရြာ ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း - အမည္အားျဖင့္ ေက်းရြာ/ေက်ာင္းေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေ
ကာ္မတီမ်ား ၊ ႀကိဳတင္သတိေပးေရး၊ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး 
အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္သည္။

• ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 

• ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္

• ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားမွ 
အေထာက္အထားအေျချပဳ ရလဒ္မ်ား
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၃.၁ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လူမ်ားကို 
အတူစုစည္းျခင္း

စီမံခ်က္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မတူျခားနားသည့္လူမ်ားအား 
တူညီသည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ အတူတကြေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန ္
လည္းေကာင္း၊ ဗဟုသုတမ်ားတိုးျမွင့္ မွ်ေ၀ရန္အတြက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဖလွယ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ၏ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း 
အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန ္ပံ့ပိုးေပးသည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား ႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈတြင္ 
ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ပါ၀င္ရျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည္။ 

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာလတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါေရးေန႔ ကဲသုိ႔ေသာ ထူးျခားေန႔ရပ္မ်ားကိုလည္း ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ အစိုးရ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈရွိေစရန္အတြက္ အခြင့္အေရးအျဖစ္ 
အသံုးခ်သည္။ 

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ေက်းရြာေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ 
အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္သည္ ပူးေပါင္းဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း အခန္းက႑ ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ကို 
ရွင္းလင္းရန္ ႏွင့္ ပို၍နီးကပ္သည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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၃.၂ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ 
အေထာက္အထားအေျချပဳ ရလဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း 

DIPECHO IX စီမံခ်က္တြင္ (ဥပမာ- ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ 
ေက်းရြာစာအုပ္) အျပည့္အ၀ (သုိ႔) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံ့ပိုးေသာ ပူေပါင္းပါ၀င္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ တို႔၏ရလဒ္မ်ား သည္ ရပ္ရြာ ႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ အေရးပါသည့္ နည္းကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းရလဒ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမွ သူတို႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ ျပည့္စံုသည့္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္အရင္းအျမ
စ္မ်ား လ်ာထားျခင္း ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ့္ျပန္႔သည့္ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အထားမ်ားပံ့ပိုးေပးသည္။  

အေထြအေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္တြ
င္ မွ်ေ၀ခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ဇင္ေဘာင္ေက်းရြာတြင္ျဖစ္သည္။ 
အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ရပ္ရြာေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအစီအစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုကို 
ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ မည္
သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ေခ်ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို 
ေရြးခ်ယ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာလူထုသည္ သူတို႕၏ေက်းရြာ ႏွင့္ အျခားရြာကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ 
ေက်းရြာလမ္းျပဳျပင္ျခင္း ဦးစားေပးအစိအစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေဆာက္လုပ္မႈအစီအစဥ္တြင္ 
စုစုေပါင္းေငြေၾကး တစ္သန္းကို ပူးေပါင္းထည့္၀င္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အရင္းအျ
မစ္မ်ားကိုထပ္မံအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုသည္ သူတုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးတစ္သန္းကို ေက်းရြာမွ ထည့္၀င္ၿဖည့္ဆည္းၿပီး 
က်န္ရွိေသာ 

ပမာဏကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ထည့္၀င္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ ။ ဤဥပမာသည္ ရပ္ရြာေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စည္းရံုးရန္အတြက္ 
ထိေရာက္သည့္ ေရွ႕လိုက္ေပး နည္းကိရိယာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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အပိုင္း (ဃ) စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ား၏ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း

ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္အခါတြင္  ၄င္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားမည္သုိ႔ 
တည္တံ့ေအာင္ ေဆာက္ရြကရန္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္ ။ 

စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးသည့္အခါတြင္ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးမွ 
ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း အတြက္  သူတို႔အခန္း၏အခန္းက႑ မ်ားကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေသခ်ာေစရန္ ဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

• ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို မည္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေပၚတြင္ သိရွိမႈ၊ 
ဗဟုသုတ ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈတို႕ကို ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ေစျခင္း 

• ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ အားသာခ်က္ 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ။ 

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ရွိေနေသာ 
အတားအဆီးမ်ားကို နားလည္ၿပီး ဆက္လက္ ေျဖရွင္းျခင္း။ 

• ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကို 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။

• ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း တိုးျမႇင့္ရန္ အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လ်ာထားျခင္း။  

ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအားလံုးမွ စိတ္ပါ၀င္၀င္စားမႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဆႏၵမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္။ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ၊ ေငြးေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္း ရွိရန္လိုအပ္သည္။

စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ားကို စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးသည့္အခါတြင္ ထိန္းသိမ္းရန္အစီအစဥ္တို႕ကိုေဖာ္ျပထားေသာ  
စီမံခ်က္ ၿပီးဆံုးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုေ
ဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္၏ အေရးပါသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။  
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားတြင္ 

• ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္၏ေရ္
ရွည္တည္တံ့သည့္ ရလဒ္ကို ရရွိေစရန္ ျဖစ္နိုင္သည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာကို လ်ာထားပါ။ 
အျခားက႑မ်ား၏ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္မွ (၃) ႏွစ္ 
လ်ာထားႏိုင္သည္။ 

• ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ သင္ယူႏိုင္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ စီမံခ်က္ကာလအတြင္းတြင္ 
ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပံ့ပိုးမႈသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြ
က္ လံုေလာက္သည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားလ်ာထားပါ။ 

• ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္/ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ 
ရပ္ရြာမွ လူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရပ္ရြာလူထုကို အျပင္လူထက္ပိုမိုသိကၽြမ္းသည့္အတြ
က္ ရပ္ရြာအတြင္းေနထိုင္သူကို mobilizer အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ 
။ သူ/သူမသည္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ ရွိၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ 
(စီမံခ်က္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္) ေရရွည္ပံ့ပိုးမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ 
သူတို႔ရပ္ရြာ၏ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမႇင့္ရာတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ 
ပို၍ရွိႏိုင္သည္။ 

• စီမံခ်က္တြင္ စီမံခ်က္ၿပီးစီးၿပီးဆုတ္ခြာမည့္ ဗ်ဴဟာကို အစိပိုင္းမွစ၍ေရးဆြဲ 
ျပဳစုထားၿပီး စီမံခ်က္ ကာလတစ္ေလ်ာက္ လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိသြားရမည္။  
စီမံခ်က္ၿပီးစီးၿပီးဆုတ္ခြာမည့္ဗ်ဴဟာ သည္ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ 
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ား (ဥပမာ - ေက်းရြာအုပ္စု 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ) ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးႏွင့္ အတူတကြ 
သေဘာတူညီၿပီး ေရးဆြဲထားရမည္။  ၄င္းသည္ေအာက္ပါတို႕ကိုေဖာ္ထုတ္ႏို
င္မည္ျဖစ္သည္။ 

 o ရပ္ရြာအတြင္း မွ  သင္တန္း ႏွင့္ အျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ားအတြ
က္ရည္ရြယ္ထားေသာ လူထုသည္ စီမံခ်က္လြန္ကာလလုပ္ငန္းမ်ားဦးေဆာင္ရာ တြင္ 
ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သည္။ 

 o ေစတနာ့လုပ္အားရွင္/ရပ္ရြာလူထု/ သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အရင္းအျမစ္ စုေဆာင္းျခင္း (သို႔) ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စသည့္ 
သင္တန္းမ်ားကို စီမံခ်က္လြန္ကာလတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

 o စီမံခ်က္လြန္ကာလတြင္ အဓိက ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အလုပ္မ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို ပံ့ပိုးရန္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္လိုအပ္မႈအဆင့္ 

 o ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာအဆင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအလုပ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ကၽြန္ေတာ္သိထားတဲ့ဗဟုသု
တေတြကိတုတ္ႏိငုသ္ေလာက္ျ
ဖန္႔ေ၀ၿပီးကၽြန္ေတာ္အသက္ရွ
င္ေနသေရြ႕ေဘးအႏၲရာယ္စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈကိုထိန္းသိမ္းသြားမယ္။

အမ်ိဳးသား 
ေစတနာ့လုပ္အားရွင္၊ 
ငရုပ္ေကာင္း
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(ဥပမာ - ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္) အျပင္ ေက်းရြာ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း 

 o စီမံခ်က္ကာလအတြင္းတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား 

 o ရပ္ရြာလူထုအား စီမံခ်က္လြန္ကာလတြင္  လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ 
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား (သို႔) ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား စသည့္ ပစၥည္းမ်ား

• လက္ခံသေဘာတူထားသည့္ စီမံခ်က္ဆုတ္ခြာေရးဗ်ဴဟာကို ရပ္ရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးပါ။ ၄င္းတြင္ ေငြေၾကး (သို႔) ပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းမႈကို 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္ သေဘာတူညီမႈ မ်ားပါ၀င္သည္။ 

• ရပ္ရြာအတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား 
စုစည္းရန္အစီအစဥ္ကို ျပဳစုရန္ ရပ္ရြာအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း (ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ား) အျပင္ ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ား (ပုဂၢလိက က႑မ်ား ပါ၀င္သည္) 

• ျပင္ပရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈ (သုိ႔) အျခားပံ့ပိုးမႈမပါရွိဘဲ ရပ္ရြာမွ ကိုယ္တိုင္ေရရွည္တြင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ 
စနစ္၊ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္း မလုပ္ရပါ။  



38

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး

၄.၁ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကို 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းဆိုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၂ မွစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျပီး ထိုအေရွ႕တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ဖြဲ႔သာပါဝင္ေသာပူးေပါင္းအဖြဲ႔
ငယ္ကို ဖြဲ႔စည္းကာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။ 
ပထမစီမံခ်က္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ စီမံခ်က္ဧရိယာမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကိုဒုတိယႏွင့္တ
တိယစီမံခ်က္မ်ားတြင္လည္းဆက္လက္အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ 
ထိုရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေဘးေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ျပန္ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္ 
၅ ႏွစ္တာမွ်ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ယင္းေရရွည္တည္တဲ႕သည့္ ခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ “လံုျခံဳမႈကို 
အျမဲတေစလုပ္ေဆာင္ျခင္း” ကိုထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ေဘးေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခိုင္မာေသာအေတြးအေခၚကိုယ္ပိုင္စိတ္ဓာတ္မ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၄.၂ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ား 
၊စုစည္းျခင္း 

ရပ္ရြာအတြင္း (သုိ႔) မွ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ စည္းရံုးျခင္းသည္ စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာတ
ည္တံ့ေစရန္အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ေစတနာ့လုပ္အားရွင္ (သို႔) Fellow 
သည္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား (သုိ႔) 
အျခားရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အဆိုျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕သည္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသင္းတန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာေ
ဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္အစီအစဥ္မ်ား စသည့္ 
သင္တန္းမ်ားကို ရရွိထားၾကသည္ ။ အုပ္စုမ်ားပါ၀င္မႈ မည္သုိ႔ တိုးျမႇင့္မည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ 
သံုးသပ္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ အဖြဲ႕စည္းဆိုင္ရာ ႏွင္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ တို႕ကိုျမႇင့္တင္ျခင္းတို႕တြင္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ရပ္ရြာေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဖြဲ႕စည္းပံု 
( ေက်းရြာေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ အထူးအဖြဲ႕၀င္မ်ား) ကိုဖြဲ႕စည္းရာတြင္ 
ရပ္ရြာႏွင့္ အတူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းရပ္ရြာအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား 
အဓိကသင္တန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
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ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ အနာဂတ္တြင္ DRR လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ကို ရွာေဖြရန္အတြက္  ေစတနာ့လုပ္အားရွင္မ်ား/fellows မ်ားႏွင့္ သူတို႕၏ 
ရပ္ရြာလူထုကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

ဥပမာ - လပြတၱာတြင္ fellows (၁၅) ဦးမွာ အတူတကြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ (၇) ဦးသည္ ဂဏန္းဒိုင္လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ရန္စီစဥ္ၾကသည္။ ဂဏန္းဒို
င္လုပ္ငန္းမလုပ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ အျခား အသက္ေမြး၀မ္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
၄င္းတို႕တြင္ ျခံတြင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အိမ္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ ဆံသဆိုင္၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးပစၥည္း
မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊

ကြမ္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ သူတုိ႔သည္ အက်ိဳးအျမတ္မွ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကို သူတို႔လစာအျဖစ္သံုးစြဲျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို 
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ သံုးစြဲရန္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ခ်န္ထားရန္ 
သေဘာတူထားၾကသည္။ 

ငရုပ္ေကာင္းတြင္ ေစတနာ့လုပ္အားရွင္တစ္ဦးသည္ ေက်းရြာေဘးအႏၲရာယ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ႏွင့္အတူ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ 
၄င္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္မ်ား ႏွင့္ 
သူ၏ေန႔တြက္စရိတ္အတြက္ ကာမိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ဖ်ာပံုမွ 
ေစတနာ့လုပ္အားရွင္မ်ားသည္ သူတို႔ရပ္ရြာမွ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့
ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတူတကြ ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္ၾကသည္။ 

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအ
လဲျဖစ္ရင္ေခါင္းေဆာင္အသစ္ဗဟု
သုတေတြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႕ကၽြန္ေ
တာ္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ရပ္ရြာအတြ
င္းမွာရွိတဲ့အဖြဲ႕ေတြအားလံုးခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္းကၽြ
န္ေတာ္အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေ
ပးႏိုင္တယ္

အမ်ိဳးသား ေစတနာ့လုပ္အားရွင္၊ 
သစ္ေရာင္ေက်းရြာ၊ ငရုပ္ေကာင္း 
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နိဂံုး

ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ 
ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အထူးသျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ DRR ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္ ႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစမည့္ အေလ့အက်င့္ကို စြဲျမဲေစရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ လူ၊ နည္းပညာႏွင့္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ အခ်ိန္ တို႕၏ အေရးႀကီးပံုကို အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ 

၄င္းတုိ႔သည္ DRR လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူမ်ားမွ DRR ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအေပၚတြင္ ရပ္ရြာကိုယ္တိုင္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ 
မွန္ကန္သည့္ သေဘာထား၊ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားရွိေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို
လည္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ ဥပမာမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ရလဒ္မ်ားကို ရရွိရန္ လက္ေတြ႕ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ကို သီအိုရီအေျခခံ ႏွင့္ 
စာသင္ခန္းသင္ၾကားမႈပံုစံ မဟုတ္ပဲ ပံုေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို သဘာ၀က်ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ၄င္းတို႕သည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ 
နည္းလမ္းတက် (သုိ႔) ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို အလွဴ႕ရွင္ေပးထားသည့္ 
အခ်ိန္အနည္း ငယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါတြင္  အလြယ္တကူပင္ လ်စ္လ်ဴရႈမိၾကသည္။ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနသည္ 
ရပ္ရြာလူထုအေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
သာလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခအေန၊ မတူကြဲျပားသည့္ 
ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္  ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္ၿပီး တူညီသည့္ 
ပန္းတိုင္၊ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ရပ္ရြာလူထုျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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