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အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့သညး ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ 
အေပၚအလျနးအမငး့အႏၱရာယးရြိေၾကာငး့ကို မၾကာေသ့မီကာလ 
အတျငး့ကရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈေဘ့အႏၱရာယး်ဖစးရပးမ္ာ့နြငးံ၄ငး့တုိ႔၏သ
ကးေရာကးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာမႈ၊ေပၚလျငးထငးရြာ့စျာေတျ႔်မငးသကဲံသို႔ရာသီဥ
တုေ်ပာငး့လဲမႈခနး႔မြနး့ေ်ခသုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့မြ 
လညး့ေပၚထျကးလာသညး။ 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့သညး ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈဆိုငးရာၿခိမး့ 
ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကိုအေရ့တႀကီ့လ္ငး်မနးလဵုေလာကးစျာေ်ဖရြငး့ႏိုငးမႈ 
မရြိပါကမိမိ၏ေဆာငးရျကးလ္ြကးရြိေသာစီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးလံူမႈေရ့ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ 
တုိ့တကးမႈလမး့ ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးႏုိံငးငဵေရ့ဖျဵ႔ၿဖဳိ့တို့တကးမႈမ္ာ့အေပၚ 
အႏၱရာယး်ဖစးလိမးံမညး၊ ထုိ႔်ပငးသဘာဝေဘ့အႏၱရာယးေလြ္ာံပါ့ေရ့ 
(Disaster Risk Reduction-DRR) ႏြငးံရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈေဘ့ 
အႏၱရာယး (Climate Change Adaptation-CCA) မ္ာ့ကို ႏိုငးငဵ 
ေတားအဆငးံႏြငးံ ေဒသခဵဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဉးမ္ာ့အတျငး့ေပါငး့စညး့ 
ထာ့သညး၊ ေရရြညးသဘာဝေဘ့အႏၱရာယးႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငး 
အႏၱရာယးစီမဵႀကီ့ၾကပးေရ့ေလြ္ာံပါ့မႈအစီအစဉး်ဖစးေသာေၾကာငးံရာ 
သီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ဆိုငးရာၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကို ထိေရာကးစျာေ်ဖ 
ရြငး့ႏိုငးသညး၊ (ရုပးပဵုဵ ၁) 

 
ရုပးပဵုဵ ၁။ ။ 
သဘာဝေဘ့အႏၲရာယးေလ္ာံပါ့ေရ့အတျကးလကးရြိဆဵု့်ဖတးခ္ကး 
ခ္မူေဘာငးအတျငး့သို႔လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ေပါငး့စညး့မႈ၊ 

Source: JICA Project Team 
 

 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၏အစို့ရဆိုငးရာေပၚလစီႏြငးံစီမဵခနး႔ချဲေရ့ 
ပိုငး့အတျငး့(DRR)ႏြငး(ံCCA)အေၾကာငး့ေပါငး့ စညး့ထာ့မႈကို အသိ 
အမြတး်ပဳလြ္ကး JICA က “DRR ႏြငး ံCCA ေပါငး့စညး့မႈ်ဖစးေပၚေစ ရနး 
လုပးငနး့ ၏မူေဘာငးဝါဒႏြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈစျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငးမႈ” 
အေကာငးအထညးေဖားေရ့ကိုေထာကးခံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး။ 
အဆိုပါစီမဵကိနး့က (CCA) မူဝါဒႏြငးံ DRR မူဝါဒေဘာငးအၾကာ့ 
ေပါငး့စညး့မႈအဆငးံႏြငးံလကးရြိသကးဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကိုအကဲ 
်ဖတးရနးရညးရျယးသညး၊ေဒသတေလြ္ာကးလဵု့အသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ 
အ်မငးံဆဵု့အႏၱရာယးကိုေလြ္ာံခ္ႏိုငးေစရနးေကာငး့မျနးသညးံေဆာငး 
ရျကးမႈနညး့လမး့မ္ာ့ခ္မြတးရနးရညးရျယးသညး။ 
JICA စီမဵကိနး့ အဖျဲ႔ကအာဆီယဵအဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵမ္ာ့DRRႏြငးCံCA အတူ 
ေပါငး့စညး့မႈတျငးယူေဆာငးအသဵု့်ပဳႏိုငးရနးေကာငး့ေသာအေလံအ 
က္ငးံတစးခုအေရအတျကးကိုေဖားထုတးခဲံသညး။ အဆိုပါေကာငး့မျနး  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ေသာေဆာငးရျကးခ္ကးသညးစာေပ်ပနးလညးသဵု့သပးမႈ၊သကးဆိုငးရာ 
ကာယကဵရြငးမ္ာ့ႏြငးံကျငး့ဆငး့ေလံလာမႈမ္ာ့နြငးံအတူအငးတာဗ္ဴ့မႈ 
မ္ာ့မြတဆငးံရရြိခဲံသညး။(ရုပးပဵုဵ၂) 
အဆိုပါလုပးငနး့အဖျ႔ဲကလႊေဲ်ပာငး့ႏိုငးေသာ၊သကးဆိုငးသညးံနညး့ လမး့မ္ာ့၊ 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵအာ့လဵု့အတျကးေကာငး့ေသာကို့ 
ကာ့ခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညးံေရႀကီ့မႈ၊မုနးတိုငး့မ္ာ့၊ ေ်မၿပိဳ်ခငး့နြငးံမို့ေခါငး 
်ခငး့စသညးံပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေသာနယးပယးအသီ့သီ့မ္ာ့အပါအဝငးေရျ့ 
ခ္ယးထာ့ၾကသညး။ ထုိ႔အ်ပငး DRR ႏြငးံ CCA မူဝါဒမ္ာ့၊ 
စီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့ဗ္ဴဟာနြငးံရနးပဵုေငျ 
စနစးမ္ာ့ကိုညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံအခ္ဳိ့က္ေလြ္ာံရာသီဥတုေဘ့ 
အႏၲရာယးႏြငးံလကးေတျ႔အသဵု့ခ္မႈႈနညး့လမး့ခနး႔မြနး့မႈမ္ာ့ပါဝငးသညး၊ထို႔ေၾကာ
ငးံဤနညး့လမး့သညးပဵုမြနးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံႏႈိငး့ ယြဥးပါက 
DRR ႏြငး ံCCA လုပးငနး့အတျကးအလျနးအက္ဳိ့ရြိသညး၊ 
အဆိုပါေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့သညးအမ္ိဳ့အစာ့ 
(၆)မ္ဳိ့ချဲ် ခာ့ႏိုငးသညး၊ဥပေဒမ္ာ့၊စညး့မ္ဉး့မ္ာ့နြငးံမူဝါဒမ္ာ့၊အဖျဲ႔အစညး့ 
ဆိုငးရာစီမဵခနး႔ချမဲႈမ္ာ့၊ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာစီမဵခနး႔ချဲမႈမ္ာ့၊ အႏၲရာယး်ဖစး 
ႏိုငးေ်ခအကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့၊စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံအေကာငးအထညးေဖားမႈ 
မ္ာ့ႏြငးံစျမး့ေဆာငးရညးတညး ေဆာကးမႈမ္ာ့တို႔်ဖစးသညး။ ေကာငး့မျနး 
ေသာေဆာငးရျကးခ္ကးသညး DRR ႏြငး ံCCA လုပးငနး့ အတျကးေကာငး့  
က္ဳိ့ႏြငးံေနာကးဆကးတျဲအခ္ကးအလကးမ္ာ့ရငး့်မစးႏြငးံအတူဖျဲ႔စညး့မႈ 
ဆိုငးရာရြငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ရြိသညး။ 
 

ေကာငး့မျနးေသာအေလံအက္ငးံ၏ခ္ိတးဆကးနညး့ပညာ 
သာမာနးအာ့်ဖငးံၾကညးံလြ္ငးေကာငး့မျနးေသာအေလံအက္ငးံနညး့လမး့ သညး 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၏ DRR ႏြငး ံCCA က႑တျငးႀကီ့မာ့ 
ေသာတို့တကးမႈကို်ဖစးေစသညး၊ သုိ႔ေသားအမြနးစငးစစးမြာေဒသအမ္ာ့ 
အ်ပာ့တျငးစျမး့ေဆာငးရညးအ်ပညးံအဝရြိရနးေဝ့ကျာေနေသ့သညး၊ တုိ့ 
တကးမႈအတျကးခ္ီ့က္ဴ့ထိုကးေသားလညး့အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၏ 
ႀကဳိ့စာ့အာ့ထုတးမႈသညး်ပနးလညးသဵု့သပးရနးႏြငးံေနာကးလာမညးံႏြစး 
မ္ာ့အတျကးအေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေစရနးသငးံေလြ္ားေသာဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ကိုသ
တးမြတးရနး် ပငးဆငးရမညး။ 
ဥပေဒမ္ာ့၊စညး့မ္ဉး့စညး့ကမး့မ္ာ့နြငးံမူဝါဒမ္ာ့ - အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵအခ္ဳိ႕က 
က႑အလိုကး DRR ႏြငးံ CCA စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို မဟာဗ္ဴဟာစီမဵကိနး့ 
ထသဲို႔ခ္မြတးထာ့သညး၊ (ဥပမာ-ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့အစီအစဉး) 
ဝနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့နြငးံသကးဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ ်ပႆနာမ္ာ့ကို 
ေ်ဖရြငး့ႏိုငးရနးအတျကးက႑အလိုကးစီမဵကိနး့ႏြငးံမဟာဗ္ဴဟာထဲထညးံသျငး့
ထာ့ရနးတျနး့အာ့ေပ့ေစသညး၊ 
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ဤမူဝါဒမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံေဒသခဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 
အတျကး လိုအပးေသာဘ႑ာေရ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို DRR ႏြငးံ CCA 
စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငးအသဵု့်ပဳႏိုငးရနး ကူညီေပ့သညး၊ ဖိလစးပိုငး၊ ဗီယကးနမး၊ 
အငးဒိုနီ့ရြာ့နြငးံကေမၻာဒီ့ယာ့စေသာ အ်ခာ့အဖျဲ႔ဝငး 
ႏိုငးငဵမ္ာ့မြာက႑အဆငးံအထိ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈအေၾကာငး့ကို 
ဝနးႀကီ့ဌာနအသီ့သီ့တျငးအမြနးတကယးအေကာငးအထညးေဖၚ 
ေဆာငးရျကးႏိုငးေစရနး တစးဦ့ခ္ငး့စီအထိ၊တျနး့အာ့ေပ့မႈ်ဖစးေစရနး၊ 
က႑အလိုကးေဆာငးရျကးမႈအစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတးထာ့သညး။ 
ဤက႑အလိုကးစီမဵကိနး့ကိုတာဝနးယူမႈအတျကးအေရ့ပါမႈကိုသတး 
မြတးၿပီ့၊ဝနးႀကီ့ဌာနကအဆငးံတျငးဝငးေရာကးစျကးဖကးမႈကို ပိုငးဆိုငးမႈ 
အာဏာတို့်မငးံလ္ကးရြိသညး။ ေဒသခဵအတျငး့ေနရာတကာအႏြဵ႔ 
ေတျ႔ရသညးမြာ DRR ႏြငးံ CCA ေဒသခဵအဆငးံ စီမဵကိနး့ (အမ္ာ့ဆဵု့ မြာ 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့) ်ဖစးသညး၊ CCA ေဒသခဵအဆငးံစီမဵ ကိနး့ ထကး 
အသိုငး့အဝိုငး့အဆငးံ DRR စီမဵကိနး့ကပို၍ အေရ့ႀကီ့ 
သညး။ဤေဒသခဵအဆငးံစီမဵကိနး့ရြိ်ခငး့သညးဥပမာအသစးရြငး့လငး့ 
စျာေပၚထျကးလာေသ့မရြိေသားလညး့ DRR ႏြငး ံCCA ေဒသခဵ 
အဆငးံစီမဵကိနး့ေပါငး့စညး့မႈကို်ဖစးေပၚေစသညး။ 
အဖျဲ႔အစညး့ဆုိငးရာ အစီအစဥး - အဖျ႔ဲအစညး့ဆိုငးရာယႏၱရာ့မ္ာ့ 
ေထာကးပဵံမႈမရြိၾကလြ္ငးႏြငးံအဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵမ္ာ့သညးအသစး်ပဌာနး့ထာ့ 
ေသာဥပေဒမ္ာ့နြငးံစညး့မ္ဉး့မ္ာ့နြငးံအတူ မိမိ၏ အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငး 
ရာစီမဵခနး႔ချဲမႈမ္ာ့ကိုတ်ဖညး့်ဖညး့ဆကးတိုကးဆီေလြ္ားမႈမရြိလြ္ငး ဥပ 
ေဒမ္ာ့၊စညး့မ္ဉး့မ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးမြ္သာ၊ 
အမြနးတကယးအသဵု့ခ္မႈ်ဖစးေပၚလာလိမးံမညးမဟုတးပါ။ 
ဥပမာ ဖိလစးပိုငး၊ ကေမၻာဒီ့ယာ့နြငးံအငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵ၏ အမ္ဳိ့သာ့ ေရ့ 
DRM စနစးမ္ာ့သညး၊ ႏိုငးငဵေတားအဆငးံမြ ကျနး်မဴနတီအဆငးံ 
ေခၚ(လူစုရပးကျကး၊အသုိငး့ အဝုိငး့ )အဆငးံထိဖျဵ႔ၿဖဳိ့တို့တကးေၾကာငး့ 
ေကာငး့စျာေတျ႔်မငးႏိုငးသညး။ 
အခ္ဳိ႕ေသာဤအဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာစနစးမ္ာ့သညး၊ မူလကတုဵ႔်ပနးမႈ 
အေပၚအဓိကထာ့ၿပီ့၊ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေစသညးကိုေဘ့အႏၲရာယးေလြ္ာံခ္ေရ့၊ ေရ 
ရြညးအႏၲရာယးေလြ္ာံခ္ေရ့နြငးံ ဒဏးခဵႏိုငးမႈမ္ာ့တညးေဆာကးေရ့မ္ာ့ 
အတျကးအသဵု့်ပဳၿပီ့ေနာကးတျငးေတျ႔်မငးႏိုငးသညး။ DRR အေၾကာငး့  
 

 
 
 
 
အတျကးအဖျ႔ဲအစညး့ဆိုငးရာစီမဵခနး႔ချမဲႈစနစးမ္ာ့အ်ပငး၊ ဝနးႀကီ့ဌာန 
အသီ့သီ့ကလုပးငနး့စနစးမ္ာ့အတျငး့လညး့၊ မိမိ၏သကးဆိုငးရာဌာန 
လုပးငနး့ ထိေရာကးမႈရြေိစရနး် ပဳ်ပငးမႈတျငးဌာနအသီ့သီ့ေပါငး့ စညး့ မႈ 
စီမဵကိနး့လုပးငနး့်ဖငးံႀကဳိ့စာ့အာ့ထုတးရမညး်ဖစးသညး၊ ဥပမာ အငးဒို 
နီ့ရြာ့ႏိုငးငဵ၊ ်ပညးသူံလုပးငနး့နြငးံအိမးရာဝနးႀကီ့ဌာန(PU)၏ေဒသဆိုငး 
ရာအေ်ခခဵအေဆာကးအဦဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့ေအဂ္ငးစီ (BPIW)သညး စီမဵကိနး့၊ 
မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့၊စဵလညးပတးမႈလုပးထဵု့လုပးနညး့နြငးံက႑အလိုကး လမး့  
ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျဲမႈတျငးေအာငး်မငးမႈရရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး။ 
အလာ့တူပငးက႑်ဖတးေက္ားေသာညြိနြိုငး့မႈမ္ဳိ့လညး့ရြိသညး၊ ဥပမာ 
ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵတျငး ထိေရာကးေသာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမ္ာ့ရြိေစရနး 
အတျကးအမ္ဳိ့သာ့ေဘ့အႏၲရာယးေလြ္ာံခ္ေရ့နြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈေကာငးစီ 
(NDRRMC)  ႏြငး ံဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈေကားမရြငး 
အၾကာ့နာ့လညးမႈစာခၽျနးလႊာေရ့ဆျသဲညးံ ဖိလစးပိုငး်ဖစးရပး၌ရြိသကဲံ 
သုိ႔တို့တကးလ္ကးရြိသညး။ေဒသခဵအဆငးံတျငးမူအငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵတျငး 
ရြိေသာ်မစးဝြမး့စီမဵခနး႔ချမဲႈရဵု့မ္ာ့သညးနယးနိမိတးေက္ားးညြိနြိုငး့မႈနြငးံ်မစးဝြမး့အ
တျကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ်မြငးံတငးရနးစီမဵခနး႔ချဲမႈမ္ာ့တျငး DRR ႏြငး ံ
CCAေပါငး့စညး့မႈအတျကး အဓိကအခနး့က႑အ်ဖစး်ပသနိုငး သညး။ 
ဘ႑ာေရ့အစီအစဉး- ေငျေၾက့မူဝါဒမ္ာ့သညး စီမဵကိနး့မ္ာ့နြငးံအစီ အစဉး 
မ္ာ့ကို်မငးသာထငးသာစီမဵကိနး့အ်ဖစးအေကာငးအထညးေဖၚ ရနးႏြငးံ 
ေ်မ်ပငးေပၚတျငးေရရြညးတညးတဵံေရ့အတျကး အေရ့ပါေသာ အရာ်ဖစးသညး။ 
သုိ႔ေသား ရနးပဵုေငျကနး႔သတးမႈသညး ေဒသခဵအတျငး့ 
အေကာငးအထညးေဖၚမႈမ္ာ့တျငး အေရ့ႀကီ့ေသာအေၾကာငး့တရာ့ 
တစးခု်ဖစးသညးကိုေတျ႔ရသညး။ 
ထုိ႔ေၾကာငးံ အာဆီယဵအဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵမ္ာ့သညး ေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့ 
အကျာအေဝ့တစးခုခ္မြတးထာ့ ်ခငး့်ဖငးံရနးပဵုေငျရြာေဖျမႈတျငးအႏၲရာယး 
ေလ္ာံပါ့ေရ့အတျကး ေဒသခဵအဆငးံသဘာဝေဘ့အႏၲရာယးေလြ္ာံခ္ 
ေရ့အတျကးရဵပဵုေငျတညးေထာငးမႈအပါအဝငး၊ဆနး့ သစးတီထျငးမႈမ္ာ့ 
်ပဳလုပးေနၾကသညး၊ဥပမာဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵ၊အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵႏြငးံကေမၻာ 
ဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵ၊ ေငျေႀက့ေရ့ပါဝငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ (ရုပးပဵု 3) စညး့ 
ကမး့ခ္ကးမ္ာ့၊အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵႏြငးံကေမၻာဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵသညးဆငး့ရဲ 
ၾကၿပီ့၊တရာ့ဝငးဘဏးလုပးငနး့မ္ာ့ဝငးေရာကးႏိုငးစျမး့မရြိသညးံ အ ေသ့စာ့ 

ရုပးပဵု ၂. JICA စီမဵကိနး့အဖျဲ႔ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျကးစီမဵခနးချဲရနး ကျငး့ဆငး့ၾကညးံရႈ်ခငး့၊ စကးတငးဘာလ ၂၀၁၆ - ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ 

Source: JICA Project Team 
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ေငျေခ့္မႈမ္ာ့ေရာကးရြိႏိုငးရနးအႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညး။ အမ္ာ့်ပညးသူ-
ပုဂၢလိကအၾကာ့အထူ့မိတးဖကးသညး အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵ 
မ္ာ့အာ့အႏၲရာယးအာမခဵမႈနြငးံအေသ့စာ့ေငျေခ့္အ်ဖစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ၊အေကာ
ငးအထညးေဖားရနးကူညီေပ့ေနၾကသညး၊ဤစညး့ကမး့ခ္ကး 
မ္ာ့သညးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ၏အႏၲရာယးေလ္ာံခ္ေရ့ရနးႏိုငးငဵအမ္ာ့ 
အ်ပာ့တျငးပိုမို၍လြ္ငး်မနးစျာအသဵု့်ပဳသညး၊ 
(ဥပမာဖိလစးပိုငးနြငးံအငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵ)ထုိ႔အ်ပငးနိုငးငဵအသီ့သီ့အာ့ 
လိုကးနာစစးေဆ့မႈၿပီ့၊ DRR ႏြငး ံCCA ဘကးဆုိငးရာေဆာငးရျကးမႈ 
မ္ာ့အတျကး ဘတးဂ္ကးချတဲမး့မႈအကဲ်ဖတးရာတျငး အသဵု့်ပဳရနး 
ကူညီေသာ Expenditure Tagging ကဲံသို႔ေသာ ဆနး့ သစးသညးံ 
တုိငး့ တာမႈရြေိသ့သညး၊ (ဥပမာဗီယကးနမးနြငးံဖိလစးပိုငး)ႏြငးံအဆို 
ပါတိုငး့တာမႈစညး့ကမး့ခ္ကးသညး ေရရြညးစီမဵခနး႔ချမဲႈအႏၲရာယး 
ေလ္ာံခ္ေရ့တျငးေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ်ဖစးေပၚေစသညး။ 

 
 (ရုပးပဵုဵ ၃) ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈအႏၲရာယးေလြ္ာံခ္ေရ့ဆိုငးရာဆနး့သစးနယးပယး 
ခ္ဲ႕ထျငးမႈ၊ ဥပမာ အေသ့စာ့ေငျေခ့္်ခငး့နြငးံအာမခဵမႈသညး က္ယး်ပနး႔ 
ႀကီ့မာ့ေသာအတိုငး့အတာရြိသညး။ 
Source: JICA Project Team 
 
အႏၲရာယး်ဖစးႏုိငးေ်ခအကဲ်ဖတးမႈ - အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးေ်ခအကဲ်ဖတးမႈ 
သညးသကးဆိုငးသူမ္ာ့ သတးမြတးေသာေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့ အဆငးံ 
ဆိုငးရာအက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကိုသိရြိေစသညး၊ သငးံေလ္ားေသာ 
မဟာဗ္ဴဟာဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကိုဆဵု့်ဖတးေစသညး။ ယဵုၾကညးႏိုငး 
ေသာေဘ့အႏၲရာယးထိခိုကးမႈေဒတာေဘံစးစီစဥးမႈေဆာငးရျကး်ခငး့သညး၊ 
ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သကးေရာကးမႈ ရြိသညး်ဖစးေစ၊ မရြိ သညး်ဖစးေစ၊ 
ၾကဵံခိုငးအႏၲရာယးအကဲ်ဖတးမ္ာ့အတျကးပထမဦ့ဆဵု့ ေ်ခလြမး့်ဖစးသညး။ 
ေဒသတျငး့ရြိနိုငးငဵမ္ာ့ေဘ့အႏၲရာယးဆဵု့ရဵႈ့မႈ 
မ္ာ့၊ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရဵႈ့မႈမ္ာ့၊ရာသီဥတုနြငးံရာသီဥတုဆိုငးရာေဒသေဘံစးမ္ာ့ေပါ
ငး့စညး့ရနး၊စီစဥးမႈမ္ာ့စတငးၿပီ်ဖစးသညး။ 
အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵတျငးမူ၊ Open-source ေဆာံဖးဝဲအေပၚ အေ်ခခဵၿပီ့ 
တီထျငးထုတးလုပးထာ့ေသာ ေဘ့အႏၲရာယးဆဵု့ရဵႈ့မႈေဒတာေဘံစးရြိ 
သညး၊သမုိငး့ ဆုိငးရာေဘ့အႏၱရာယးဆုဵ့ရဵႈ့ မႈႏြငးေံဘ့အႏၲရာယးေခတးေရစီ့ေၾ
ကာငး့နြငးံသကးေရာကးမႈကိုနာ့လညးသေဘာေပါကး ရနးစျမး့ 
ရညးကိုေထာကးပဵံေပ့သညး။ ေဒသခဵအဆငးံအတျငး့တျငး မဲေခါငး်မစး 
ေကားမရြငးက ေအာကးပိုငး့မဲေခါငးနိုငးငဵမ္ာ့သတိေပ့ကူ ညီေပ့သညး 
တဲံဇလေဗဒဆိုငးရာေဒတာချေဲဝမႈနြငးံေရလႊမး့မို့မႈမ္ာ့ႀကိဳတငးခနး႔မြနး့ 
စနစးကအိမးရြငး အ်ဖစး ေဆာငးရျကးၿပီ့၊မဲေခါငးေအာကးပိုငး့ေဒသ 
မ္ာ့ကိုသတိေပ့ကူညီသညး။ 
အႏၲရာယးေ်မပဵုက ေဒသတျငး့တ်ဖညး့်ဖညး့တို့တကးလ္ကးရြိေနစဉး 
ထုိငး့ ႏုိငးငဵေတာငးၿပဳေိ်မၿပဳမိႈအႏၲရာယးေ်မပဵုကိုလညး့အထူ့အာရဵုစိုကး 
သငးသံညး၊ ႏိုငးငဵေတားအဆငးံမြေက့္ရျာအဆငးံ ထိေ်မၿပဳိဧရိယာႏြငးံ 
အႏၲရာယးရြိေသာေက့္ရျာေပါငး့ ေသခ္ာစျာ အကဲ်ဖတးသဵု့သပးႏိုငးရနး 
်ဖစးသညး။အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးေ်ခအကဲ်ဖတးမႈသညး DRR စီမဵကိနး့ေရ့ 
ဆျဲေရ့အတျကးအေရ့ပါေသာအစိတးအပိုငး့တစးခုအ်ဖစးယူဆကာ 
အတိတးက်ဖစးေပၚခဲံေသာ ေဘ့အႏၲရာယးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အေပၚ 
အသိပညာမ္ာ့ကိုအေ်ခခဵၿပီ့ ေဘ့အႏၲရာယးးေလ္ာံခ္ေရ့ စီမဵကိနး့ေရ့  
 
 

ဆျဲရာတျငးအေရ့ပါသညး။ထုိ႔ေၾကာငးံ အႏၲရာယးေလ္ာံပါ့မႈကိုထိေရာကး 
စျာေလြ္ာံပါ့ေစရနး အနာဂတးရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သကးေရာကးမႈ 
မ္ာ့ႏြငးံသဘာဝေဘ့အႏၲရာယး်ဖစးေပၚေစႏိုငးမညးံ်ပငး့ထနးမႈႏြငးံအခ္ိနး 
မ္ာ့ကို ထညးံသျငး့အကဲ်ဖတးထာ့ရနးလိုအပးေပသညး။ ဤကိစၥႏြငးံ 
ပတးသကး၍ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့အကဲ်ဖတးစီမဵခ္ကးမ္ာ့ အသဵု့ခ္ 
ႏိုငးရနးအတျကး မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵတျငးရြိသညးံေရလႊမး့မို့်ခငး့အႏၲရာယး 
ေ်မပဵု်ပဳလုပးရာတျငး အနာဂတးကာလ ေရလႊမး့မို့ႏိုငးမညးံ်ဖစးႏိုငးေ်ခ အဆငးံ 
(ရုပးပဵ၄ု) မ္ာ့ကိုဆကးစပးေပ့ႏိုငးသညး။ အလာ့တူပငးကမး့ 
ရို့တနး့ေရလႊမး့ေ်မပဵုမ္ာ့လညး့ ႏိုငးငဵေတား မို့ေလဝသဌာနကတီထျငး 
လြ္ကးရြိသညး။                                                                  

(ရုပးပဵုဵ ၄) ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈအကဲ်ဖတးစီမဵခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အႏၲရာယး 
်ဖစးႏိုငးေ်ခေ်မပဵုတို႔ေပါငး့စညး့ထာ့ေသာထိေရာကးမႈမူဝါဒကိရိယာ။                         
Source: JPS and NAHRIM, Malaysia 

ဇလေဗဒနြငးံရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ (IMHEN)၊ ဗီယကးနမးႏိုငးငဵ၏ 
ခနး႔မြနး့ေ်ခပငးလယးေရမ္ကးနြာ်ပငး်မငးံတကးမႈအေပၚအေ်ခခဵေ်မပဵု၊ 

စီမဵကိနး့နြငးံအေကာငးအထညးေဖားေရ့ - ႏိုငးငဵေတားအဆငးံႏြငးံေဒသခဵ 
အဆငးံမ္ာ့တျငးလကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚႏိုငးရနး စီမဵကိနး့နြငးံ 
အေကာငးအထညးေဖားေရ့ဆိုငးရာ အသိပညာနြငးံအရငး့အ်မစးမ္ာ့ 
အာ့လဵု့ကိုစုစညး့ထာ့သညး၊ ဤဧရိယာရြိ အာဆီယဵေဒသသညး 
အလျနးထူ့ခၽျနးသညး၊အထူ့သ်ဖငးံေကာငး့မျနးေသာအေလံအက္ငးံမ္ာ့ေဖၚ်ပ
ထာ့သညးံဧရိယာအာ့လဵု့၊ဤက႑တျငးညႊနး်ပထာ့ေသာ 
ေကာငး့ေသာအေလံအက္ငးံမ္ာ့၊ရြညးလ္ာ့ၾကာ်မငးံေသာအဖျဲ႔ဝငးႏိုငးငဵ 
မ္ာ့၏ကတိကဝတးေၾကာငးံေ်မ်ပငးအေကာငးအထညးေဖားမႈနြငးံ ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ 
တုိ့တကးမႈမိတးဖကးမ္ာ့၏ခ္မး့သာၾကျယးရြေိန်ခငး့ ခုိငးမာေစရနး၊ေဒသခဵ 
အစို့ရမ္ာ့နြငးံလူမႈအသိုငး့အဝိုငး့နြငးံအတူအလုပးလုပးရနးဆႏၵရြိၾက သညး၊ 
စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ်ခငး့နြငးံ အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့ေအာကး 
တျငးေဖား်ပထာ့ေသာေကာငး့ေသာအေလံအက္ငးံမ္ာ့ထဲတျငးေရလႊမး့ 
မို့မႈမ္ာ့မြ ႀကဳိတငးကာကျယးေရ့နြငးံေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့သညး 
အေရ့ပါဆဵု့်ဖစးသညးကိုေတျ႔ရၿပီ့၊ အမ္ာ့ဆဵု့လိုကးလာသညးမြာ မုနး 
တုိငး့ မ္ာ့၊ ေ်မ်ပိဳ်ခငး့နြငးံမို့ေခါငး်ခငး့မ္ာ့်ဖစးသညး။ 
မညးသို႔ပငး်ဖစးေစအေလံအက္ငးံအမ္ာ့စုသညး အေ်ခခဵအေဆာကး 
အဦမ္ာ့ဖျဵ႔ၿဖဳိ့တို့တကးေရ့နြငးံပတးသကးၿပီ့၊မၾကာေသ့မီနြစးကာလ 
အတျငး့က  သဘာဝပတးဝနး့က္ငးနြငးံလူမႈေရ့က႑ေအာကးတျငး 
အနညး့ငယးထငးရြာ့သညးံဥပမာအတူစိတးဝငးစာ့ဖျယး်ပေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရသညး။ ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵ ်ပညးသူ႔လုပးငနး့နြငးံအေဝ့ေ်ပ့ကာ့မ္ာ့ 
ဦ့စီ့ဌာန(DPWH)သညး ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးကိုဒီဇိုငး့လမး့ 
ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ထညးံသျငး့စဉး့စာ့ရာတျငးအသဵု့်ပဳၿပီ့၊ ဤေဒ 
သတျငး့စဵနမူနာအသစးတခု်ဖစးသညး။ ထုိ႔အ်ပငး ေရလႊမး့မို့ခဵနိုငး ရညး 
ရြိေသာအိမးရာအေၾကာငး့သညး၊ အာဆီယဵႏိုငးငဵအတျငး့်ပနး႔နြဵ႔ 
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လ္ကးရြိေနစဉးတျငး၊ ဥပမာ ကေမၻာဒီ့ယာ့ကေန ဗီယကးနမး၊ ဘရူ 
နိုငး့နြငးံဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵမ္ာ့သညးအေဆာကးအဦေဆာကးလုပးေရ့ဆိုငးရာဥပ
ေဒမ္ာ့ထဲတျငးေရလႊမး့မို့ခဵနိုငးမႈခုခဵႏိုငးစျမး့ရညးမ္ာ့ထညးံသျငး့ 
်ပဌာနး့ထာ့ရနးလိုအပးေၾကာငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၊်မနးမာနိုငးငဵပဲခူ့်မစး 
ေရလႊမး့မို့မႈ်ပႆနာတျငး အငးတဵု၊ ေရလမး့ေၾကာငး့တုမ္ာ့်ဖငးံေရ 
ေလြာငးတဵမဵမ္ာ့်ဖငးံပဲခူ့်မစးႏြငးံ်မစးချမဲ္ာ့တေလြ္ာကးေရလႊမး့မို့မႈကို 
ဟနး႔တာ့ေစ်ခငး့သညးတမူထူ့်ခာ့ေစၿပီ့၊ေရလႊမး့မို့မႈ်ပႆ နာကို 
ထိေရာကးစျာေလ္ာံပါ့နိုငးခဲံသညး၊ အိမးနီ့ခ္ငး့ရြိ စစးေတာငး့်မစးတျငး 
မူ၊်ပႆနာမ္ာ့ေတျ႔ေနဆဲ်ဖစးၿပီ့၊ အလာ့တူေ်ဖရြငး့မႈနညး့လမး့မ္ာ့ 
ရြာေဖျရနးလိုအပးသညး။ ထုိ႔အ်ပငးဆညးဒီဇိုငး့မ္ာ့ေရ့ဆျဲရာတျငးလုပး 
ငနး့ေပါငး့စဵုကိစၥမ္ာ့ရြိသကဲံသို႔စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံလူမႈေရ့ရႈေထာငးံအက္ို့ 
အ်မတးမ္ာ့အတျကးလညး့ပူ့တျဲတငး်ပထာ့သညး၊ 
ဥပမာ အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵရြိသညးံစစးတာရမး်မစး (Citarum River) ေပၚတျငး 
Jatilhur ဆညးသညး အထကးပိုငး့တျငးရြိေသာေရအာ့ 
လြ္ပးစစးသဵု့ဆညးႏြစးခုကိုေပါငး့စညး့ေဆာငးရျကးထာ့သညး။ 
အဖျ႔ဲဝငးႏိုငးငဵအတျငး့ဆညးေ်မာငး့စနစးကနး႔သတးမႈဆိုငးရာစီမဵခနး႔ချဲမႈမ္ာ့တျငး
ေရအသဵု့်ပဳသူအသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့အတျကးအက္ို့အ်မတးမ္ာ့ရြိသညး၊ 
(ဥပမာကေမၻာဒီ့ယာ့၊ ဖိလစးပိုငးနြငးံအငးဒိုနီ့ရြာ့၊) စကၤာပူႏိုငး 
ငဵ၏ေရကျငး့ဆကးပိတး်ခငး့နညး့လမး့သညးေရ်ပႆနာေ်ဖရြငး့ေရ့ 
စီမဵခနး႔ချဲမႈမ္ာ့အသဵု့်ပဳရနး အတျကးပါဝငးသညး။ (ရုပးပဵ၅ု) 
 

(ရုပးပဵုဵ ၅) ေရကျငး့ဆကးပိတး်ခငး့သညး အာဆီယဵအဖျ႔ဲဝငးႏိုငးငဵ 
အာ့လဵု့၏အနာဂတးအတျကးနညး့လမး့်ဖစးသညး၊ 
Source: PUB Singapore 
 
အသစး်ပနးလညးအသဵု့်ပဳနညး့ႏြငးံလတးဆတးေသာဆညးေ်မာငး့ေရအသဵု့်ပဳ
နညး့သညး မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵ၊ ပါလစးေဒသ၏ မို့ေခါငးေဒသ 
သကးေရာကးမႈကိုေလ္ာံပါ့ေစရနးကူညီေပ့ခဲံသညး၊  သဘာဝ ပတး 
ဝနး့က္ငးကို ေကာကးပသဲီ့နြဵအလ္ာ့လုိကးစုိကးမႈ် ဖငး ံထိနး့ သိမး့ ေစာငးံ 
ေရြာကးေသာစိုကးပ္ို့ေရ့က႑တို့ခ္ဲ႕မႈသညး၊လယးသမာ့ မ္ာ့ဝမး့စာ 
အတျကးကူညီေပ့သညး၊ အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵ၊ မၾကာခဏမို့ ရျာမႈမို့ေရ 
ခ္ိနး်ပႆနာကိုကာကျယးႏိုငးသညး။ ထုိ႔ေၾကာငးံတညးေနရာတိက္ေသာ 
မို့ေလဝသအၾကဵေပ့စနစးသညး လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ ဘကးစဵု အက္ဳိ့ခဵ 
စာ့မႈ်ဖစးေစသညး၊ဥပမာ ထုတးကုနးပ္ကးစီ့မႈကုိကာကျယးေပ့်ခငး့ ႏြငးံး 
်မနးမာနိုငးငဵအလယးပိုငး့မို့ေခါငးေဒသအာ့ အရငး့အ်မစးအသဵု့်ပဳမႈတျငး 
ထိေရာကးမႈရရြိခဲံသညး။ ေ်မေအာကးေရ၏ သမၼာသတိရြိေသာအသဵု့်ပဳ 
မႈသညး အာဆီယဵအဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵ (ဥပမာဖိလစးပိုငး၊အငးဒိုနီ့ရြာ့၊ ဗီယကး နမး၊ 
်မနးမာ) မ္ာ့အတျကး လယးသမာ့သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ ေရရြာ့ပါ့ ကာလတျငး 
ေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ေခၽျတာစျာအသဵု့်ပဳ 
ႏိုငးရနးကူညီေပ့ေနသညး။ 

 

စျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာကးမႈ -  လူ႔ပုဂၢဳိလးပိုငး့ဆိုငးရာ နညး့ပညာ 
စျမး့ရညးသညး ကနး႔သတးခ္ကးအမ္ာ့ဆဵု့ရြိေသာအခ္ကး်ဖစးၿပီ့၊ ပိုမိုထိ 
ေရာကးမႈရြိရနးအတျကးေ်ပာဆိုရနးလိုအပးသညး၊ ေကာငး့မျနးေသာ 
ေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့နညး့ေနသညးကိုေတျ႔ရသညး။ ဤေဒသတျငး့၌ 
DRR ႏြငး ံCCA ေလံက္ငးံေရ့သငးတနး့အစီအစဉးမ္ာ့ေတျ႔ရြိနိုငးေသား လညး့ ၊ 
အစိတးစိတးအမႊာမႊာကျဲ်ပာ့ေသာနညး့လမး့ႏြငးံတသမတးတညး့ 
မရြိသညးံအတျကးေရရြညးတညးတဵံမႈအေၾကာငး့သဵသယရြိေနေသ့သညး၊အထူ
့သ်ဖငးံအငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိငုးငဵရြိ စျမး့ရညးတညးေဆာကးမႈႏြငးံ ရာသီဥတု 
ကျငး့ဆငး့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး၊သကးဆိုငးသူအာ့လဵု့အာ့ ကျနးယကးလုပး 
ေဖၚကိုငးဖကးနညး့လမး့်ဖငးံ်ပႆနာကိုကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ၾကပဵုရသညး 
မြာမြတးသာ့ဖျယး်ဖစးသညး။အ်ခာ့ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၊ စျမး့ရညးတညး 
ေဆာကးမႈမ္ာ့အတျကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလြ္ငး၊ အာ့လဵု့နီ့ပါ့ေသာ 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အာ့အက္ဳိ့အ်မတး်ဖစးေစမညး်ဖစးသညး။ 
 

 
အနာဂတးလမး့ေၾကာငး့ 
ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ဤစာရျကးစာတမး့ထတဲျငးတငးဆကးေသာမူဝါဒ 
အဆငးံမြေဒသခဵအဆငးံအထိေကာငး့မျနးသညးံေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့ 
မ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့သညး၊ေဒသတျငး့လႈပးရြာ့ေသာလမး့ေၾကာငး့မြနးကုိေဖား 
်ပသညး။ သုိ႔ေသား တိက္ေသာတညးေနရာမ္ာ့်ပဳ်ပငးရနး၊  နယးပယး 
အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေနေသ့သညး၊ ်ပတးလပးမႈရြိေသာလုပးငနး့ အမ္ဳိ့အစာ့ အရ 
ေဒါငးလိုကးနြငးံအလ္ာ့လိုကးပါ တညးေနရာအလိုကးရညးမြနး့ခ္ကး 
ႏြငးံအညီ(အလ္ာ့လိုကး်ပဳ်ပငး်ခငး့) ႏြငးသံငးေံလြ္ ားေသာမူဝါဒသတးမြတး 
ခ္ကးခ္မြတးမႈသို႔ေရာကးရြိရနး သကးဆုိငးရာစမဵီခနး႔ချဲမႈအဆငးံဆငးံသို႔ အႏြဵ႔ 
ေရာကးရြိရနးႏြငးံ ထိေရာကးေသာ အေကာငးအထညးေဖားမႈ (ေဒါငးလိုကး 
အရျယးတိုငး့) အဆငးံထိေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး။ မညးသို႔ပငး်ဖစးေစ၊ 
အဆိုပါေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့ ်ပဳ်ပငး်ခငး့သညးႏိုငးငဵေတားအဆငးံႏြငးံ 
ေဒသခဵအဆငးံအထိ၊အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့၏ အစပ္ဳိ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး 
မႈေအာကးတျငးအထူ့ႀကဳိ့စာ့ရမညး၊ထိုကဲံသို႔ေသာဝယးလိုအာ့တဵု႔်ပနးမႈ 
မ္ာ့တျငး၊ လုပးငနး့ကာကျယးေရ့နြငးံ ေလ္ာံပါ့ေရ့အဖျ႔ဲက DRR ႏြငး ံ CCA 
ေပါငး့စညး့ေရ့အေပၚအဖျ႔ဲအစညး့ နြငးံမူဝါဒမူေဘာငးမ္ာ့အတျကး 
လုပးငနး့ ချငးစီမဵကိနး့ မ္ာ့ကုိတီထျငးခဲံသညး။ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ်ခငး့နြငးံ 
အေကာငးအထညးေဖားမႈအေပၚအသိပညာချေဲဝမႈနြငးံစျမး့ေဆာငးရညး 
တညးေဆာကးမႈအပါအဝငး၊ဆကးစပးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့်မြငးံတငးအာ့်ဖငးံ DRR 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတး်ခငး့ လုပးငနး့ စဉး မ္ာ့တျငးရာသီဥတုေ်ပာငး့ 
လမဲႈထိခိုကးမႈအကဲ်ဖတးေပါငး့စပးဖျဲ႔စညး့်ခငး့အေပၚအေလ့ေပ့ေဆာငး 
ရျကးသညး၊အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးေ်ခအကဲ်ဖတး်ခငး့နြငးံအႏၲရာယး်ပေ်မပဵုေရ့ 
ဆျဲ်ခငး့၊နယးေ်မေနရာေဒသစီမဵကိနး့ဥပေဒမ္ာ့ေရ့ဆျဲ်ခငး့၊ သကးဆုိငး 
ရာဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ေပါငး့စညး့်ခငး့၊ဘ႑ာေရ့၊ 
အသိပညာနြငးံေဒတာမ္ာ့ချေဲဝမႈမ္ာ့နြငးံေစာငးံၾကညးံ ်ခငး့နြငးံအကဲ်ဖတး 
်ခငး့တို႔ပါဝငးသညး။ ဤစာရျကးစာတမး့ပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ 
သကးဆုိငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကိုအသဵု့်ပဳ်ခငး့်ဖငးံလုပးငနး့စီမဵကိနး့ကို 
ထိေရာကးစျာအသဵု့ခ္ၾကမညးကိုေမ္ြားလငးံသညး။ 
 

 
ပိုမိုသိရြိလိုပါကဆကးသျယးရနး။ 
 

 
 
JICA စီမဵကိနး့ အသငး့ 
ကမၱာံပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့မဟာဗ္ဴဟာအငးစတီက္ဴ (IGES) CTI 
အငးဂ္ငးနီယာ အငးတာေနရြငးနယး ကုမၸဏီ လီမီတကး၊ 
အာဆီယဵသဘာဝေဘ့စီမဵခနး႔ချမဲႈေကားမတီ (ACDM)၏ 
ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံေလြ္ာံေပါ႔သကးသာေစ်ခငး့လုပးငနး့ေကားမတီ၊ 
အာဆီယဵအတျငး့ေရ့မႉ့နြငးံဂ္ပနးႏိုငးငဵ အ်ပညး်ပညး 
ဆိုငးရာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ေအဂ္ငးစီ(JICA) က စီစဥးညႊနးၾကာ့သညး။ 


