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ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ 1

ကမာၻတစ္လႊားရိွ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါသည္။  ကုိင္တြယ္၍ရေသာႏွင့္ ကိုင္တြယ္၍မရေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားသည ္ကၽြႏုပ္တုိ္႔အား အတတ္ိကာလႏငွ့ ္ဆက္စပ္ေပးပါသည။္ ထုိ႔အျပင ္ထုိယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားသည ္ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏ ကုိယ္ပိငု္ျပယုဂ ္
အမတ္ွအသားမ်ားႏငွ့ ္ဆင့က္ဲဆင့က္ဲေျပာင္းလဲမႈျဖစစ္ဥ္ႏငွ့ပ္တ္သက္၍ အဖိုးတန္ေသာနားလညမ္ႈမ်ားအား ေပးစြမ္းနိငုစ္ြမ္းရိပွါသည။္ ထုိအခ်က္က စီးပြားေရးဖံြြ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈအတြက္လည္း အေရးႀကီးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားေရရွည္ဖံြြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑က ပါဝင္ပတ္ 
သက္ေနပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္အေျခအေနမ်ား၌ ထိခိုက္ခံစားရေသာရပ္ရြာမ်ား၏ ၾက့ံၾကံ့ခံနိုင္မႈအားျမႇင့္တင္ရာ၌ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ 
အခန္းက႑တစခ္မုပွါဝငပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိယဥ္ေက်းမႈေအမြအႏစွမ္်ားအေပၚ သဘာဝေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအပါအဝင ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ိဳးစုမံ ွလံုျခံဳေစေရး 
အတြက္ အာ႐ုံစိုက္မႈ အတန္အသင့္နည္းပါးပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အေတာ္ 
အသင့္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာ္လည္း1 အေမြအႏွစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္မ်ား၌ရိွေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၌ စနစတ္က် ထည့သ္ြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိရွပါသည။္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားသည ္အေလးထားမႈမရိွေသာ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကာလမ်ားတြင္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရိွနိုင္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားသည ္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ ဆုိးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရရိနွိငုမ္ည့ ္ထိခိက္ုလြယ္ေသာအေျခအေနတြငရ္ိပွါသည။္ ထုိ႔အျပင္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္လည္း ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားအား အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရန္ ထပ္ေလာင္းေပါင္းထည့္လ်က္ရိွပါသည္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရိွျခင္းႏွင့္ 
႐ိုးရာအစဥ္အလာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကလည္း ကမာၻ႔ေဒသမ်ားစြာရိွ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈအား ျမင့္မားေစပါသည္။ 
ၿမိ ႕ဳျပျဖစထ္ြန္းမႈႏငွ့ ္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားသည ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအားအေပၚ ဖအိားမ်ားျဖစ္ေစပါသည။္ ဥပမာအားျဖင့ ္ေျမယာအသုံးခ်မႈဆုိငရ္ာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထပ္တိုးေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြင္း အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ားပ်က္စီးမႈႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုၾကာရွည္နိုင္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစပါသည္။

ကမာၻတစလ္ႊားရိ ွနိငုင္မံ်ားအေနျဖင့ ္၎တုိ႔၏ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားမ ွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရနအ္တြက္ ဆကစ္ပသ္ည့သ္ေဘာတ ူ
စာခ်ဳပ္မ်ား၊ မူဝါဒဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆဲြ၍ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။2  ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ေခ်ရးဆိုင္ရာ 
နုိင္ငံတကာမႈေဘာင္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဟူဂုိမူေဘာင္ (HFA) ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ေခ်ေရးအတြက္ ဆန္ဒိင္ုးမူေဘာင္ (၂၀၁၅-၂၀၃၀) 
တို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္မႈမ်ား၏  မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအၾကားရိွ ခ်ိတ္ဆက္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပုံမွန္ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အေျခခံေကာင္းတစ္ခုႏွင့္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ 
ေသာဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုအား ဖန္တီးေပးနိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ တူရကီႏွင့္ အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းက႑၌ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအား 
ေဆာငရ္ြက္ေနၿပီး အေလအ့က်င့္ေကာင္းမ်ားလည္း ရိွေနၿပီျဖစပ္ါသည။္ ၎တုိ႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ မလုိလားအပပ္ ဲအသကမ္်ားဆံုး႐ႈံးမႈႏငွ့ ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား၌ 
ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္ အေမြအႏွစ္မ်ားလုံျခံဳစိတ္ခ်ေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အသက္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ၏ 
အေျခခအံစတ္ိအပိငု္းတစခ္အုျဖစ ္ေဘးအႏရၲာယက္်ေရာက္နိငု္ေျခရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ၾက့ံၾက့ံခနံိငုမ္ႈအား ျမႇင့တ္င္ေဆာငရ္ြက္သြားရန ္အေရးႀကီးပါသည။္ 
ယခုမွတ္စုမွထြက္ေပၚလာေသာ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္အားနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၌ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေသာ ဆန္ဒိုင္း 
မူေဘာင္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ နယ္ပယ္ ၄ ခုႏွင့္အညီျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယခုအသိပညာမွ်ေဝျခင္းဆုိင္ရာမွတ္စုမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

• ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈအား အားေကာင္းေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းကို နိုင္ငံတစ္ခု၏ 
ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးႀကီးေသာအစတ္ိအပိငု္းတစခ္အုျဖစ ္႐ူျမငသ္င့ပ္ါသည။္ ၾကံၾ့က့ံခနံိငု္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအတြက္ 
ေဆာငရ္ြကန္ိငုစ္ြမ္းရိွေသာ ဥပေဒ၊ မဝူါဒ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိငရ္ာႏငွ့ ္လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈဆုိငရ္ာ မူေဘာငတ္စခ္တုည္ေဆာက ္ရန္ႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယ္ဆန္းစစ္ျခင္းမ ွ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းအထိ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္ အသီးသီးေသာပါဝင္
ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ရပ္ရြာမ်ားအပါအဝင္ မတူညီေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈသည္ ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္ ကာလမ်ားအတြက္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

•	  ေဘးအႏရၲာယ္အား နားလညသ္ေဘာေပါက္ျခင္း။ အေျခခကံနိ္းဂဏန္းအခ်ကအ္လက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ိဳးစုဆံန္းစစ္ျခင္းႏငွ့ ္သက္ေရာက္မႈ 
အေျခအေနမ်ားမတွဆင့ ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအား သိပၸနံည္းက် ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားသည ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ား ရငဆုိ္င္ေနရေသာေဘးအႏရၲာယမ္်ားအား 

ယခုမွတ္စုအား Salman Anees Soz  ႏွင့္ Zuzana Stanton-Geddes  က ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ယူနက္စကိုအဖြဲ႕မွ Duong Bich Hanh၊ Sophie 
Abraham ႏွင့္ Montira Horayangura Unakul ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ Elif Ayhan ႏွင့္ Artessa Saldivar-Sali တို႔ထံမွ လက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္။ ယခုမွတ္စုအား Anne Himmelfarb က တည္းျဖတ္ခဲ့ၿပီး 
Johanna Mora က ပုံစံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုမွတ္စုအား ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဌာနမွ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

1 ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရိွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအရ အေမြအႏွစ္မ်ားအေၾကာင္းအရာအေပၚ 
2 ဥပမာမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပဲရစ္ ကြန္ဗင္းရွင္း (၁၉၇၂)၊ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ က်ိဳတိ ု

ေၾကျငာစာတမ္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေနရာမ်ား (၂၀၀၅)၊ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မ်ား၌ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ယူနက္စကို/ဒဗလ်ဴ 
အိပ္ခ်္အိုတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း (၂၀၀၆)ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားဆိုင္ရာ ယူနက္စကို/ဒဗလ်ဴအိပ္ခ်္အို၏ ေနာက္တိုးစာတမ္း။



ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ2

စီမံခန္႔ခဲြရာ၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ မွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

•	  ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏငွ့ ္စြမ္းေဆာငရ္ညတ္ည္ေဆာက္ျခင္း။ ႐ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏငွ့ ္ပိမုိုေကာင္း 
မြန္ေအာင္ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အေဆာက္အဦးဆုိငရ္ာစသံတမ္တွခ္်က္မ်ား၊ ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေရွးေဟာင္းဇုံေနရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအပါအဝင္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းမဟုတ္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအပါအဝင္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာအေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လပု္ေဆာငခ္်က္မ်ားစြာအား 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာနည္းလမ္း
မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားအား အမ်ိဳးအစားအလုိက္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားအလုိက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္မႈျပဳနုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရင္းအျမစ္အကန္႔ 
အသတ္ရိမွႈမ်ားအရ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ဦးစားေပးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မွန္ကန္စြာေပါင္းစပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

•	 ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကနဦးျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း။  ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ျခင္းသည္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ (အက်ိဳးအပ်က္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ သူခိုးခိုးျခင္း၊ အမ်ိဳးအစား
မွားယြင္းခဲြျခားျခင္း၊ ေနာက္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း) စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာသည့္အခါ၌ 
မလူေဘးအႏရၲာယ္၏ ဆိကု်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ပိမုိႀုကီးထြားသြားေစနိငုပ္ါသည။္ ပါဝငပ္တ္သက္သူမ်ားအေန 
ျဖင့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအေပၚ ေဘးအႏရၲာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာ တံု႔ျပနမ္ႈ 
ေဆာငရ္ြကန္ိငုရ္န္ႏငွ့ ္အထိအခိက္ုမခနံိငု္ေသာ ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးလုပင္န္းမ်ားအား ေဆာငရ္ြက္နိငုရ္န ္
အတြက ္ပိမုိုေကာင္းမြနစ္ြာ ျပငဆ္င္ေဆာငရ္ြက္ထားရန ္လိအုပပ္ါသည။္ အထူးသျဖင့ ္ရပရ္ြာမ်ား၊ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလပုင္န္းမ်ားႏငွ့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ား နီးနီးကပက္ပဆ္က္စပ္ေနေသာအခါတြင ္ျဖစပ္ါသည။္ 

၁။  ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ
 ယူနက္စကုိအဖြဲ႕ႀကီးမွေန၍ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အား “အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏အက်ိဳးအလုိ႔ငွါ သိမ္း 

ဆည္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုပညာပစၥည္းမ်ား၏ ဆက္လက္တည္ရိွေနေသာ အေမြ 
အႏစွမ္်ားႏငွ့ ္ အပုစ္တုစခ္ ုသုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတစခ္၏ု အတိတမ္်ိဳးဆက္မ်ားမ ွအေမြဆက္ခရံရိထွား 
ေသာ ကုိင္တြယ္၍မရသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။3  ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ ္
မ်ားအား ကိငုတ္ြယ၍္ရေသာႏငွ့ ္ကုိငတ္ြယ္၍မရေသာဟူ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားထားပါသည။္ 
ကုိင္တြယ၍္ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထဲတြင္ အေဆာကအ္ဦးမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား၊ အထိမ္း 
အမွတ္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ထင္ရွားသည္အႏုပညာလက္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အနာဂါတ္အတြက္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာကထ္ားထိက္ုသညဟု္ယူဆေသာ အျခား႐ပုဝ္တၱဳပစၥည္းမ်ားပါဝငပ္ါသည။္  ထုိ႐ပုဝ္တၱဳပစၥည္းမ်ား 
ထတဲြင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခု၏ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ ဗိသုကာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။4 ကုိငတ္ြယ္၍မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈေအမြအႏစွမ္်ားတြင ္ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိလာၾကေသာ ႐ိုးရာအစဥ ္
အလာမ်ား၊ ေျဖေဖ်ာ္မႈဆိုင္ရာအႏုပညာမ်ား၊ လူမႈေရးအေလ့အထမ်ား၊ ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ ပြဲလမ္းအစဥ္ 
အလာမ်ား၊ သဘာဝႏွင့္ စၾကဝဋာဆုိင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုိးရာလက္မႈ 
ပစၥည္းတစခ္ခုအုားထုတလု္ပရ္န ္အသိပညာဗဟုသတုႏငွ့ ္ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ ဘုိးဘြားဘီဘငမ္်ား 
ထံမ ွသား၊ ေျမးစဥဆ္ကအ္ထိ လက္ဆင့က္မ္းရယူခဲ့ေသာ ႐ိုးရာအစဥအ္လာမ်ားႏငွ့ ္ေနထုိငမ္ႈဆိငုရ္ာေဖာ္ျပ 
ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။5 ကုိင္တြယ္၍မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္သည္ အသိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူအတတ္ပညာရွင္မ်ား ဆံုးပါးသြားျခင္း၊ 
လုပက္ိငု္ေဆာငရ္ြကပ္ုအံေလ့အထမ်ား ျပန္႔က်ဲေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏငွ့ ္ဆင့က္လဲက္ဆင့က္မ္းပညာအေမြေပးမႈ အဆက္ျပတ္မႈမ်ားေၾကာင့ ္အေတာ္အသင့ႀ္ကီးမားေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။  ယခုမွတ္စုသည္ ကုိင္တြယ္၍ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ဦးစားေပး၍ ၎တုိ႔၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထိခိုက္လြယ္မႈအေျခအေနႏွင့္ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

 ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားသည ္ယဥ္ေက်းမႈႏငွ့ ္သမိငု္းဆုိငရ္ာသ႐ပု္ေဖာ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ သက္ေသၿပခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့အ္ခန္းက႑မ ွပါဝင ္
ၿပီး ေဒသတြင္းႏငွ့ ္အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည။္ အတိတ္ႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း၊တည္ရွိေနသာ လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္မႈအတြက္ 
ခ်တိဆ္က္၍လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား အမ်ိဳးသားႏငွ့ ္ရပရ္ြာျဖစတ္ညမ္ႈ အမတ္ွအသားမ်ားအတြက္ အဖိုးတနသ္ညဟု္ နားလညထ္ားၾကပါသည။္ 
ထုိ႔အျပင ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားသည ္စီးပြားေရးဖံြြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေၾကာင္းအရင္းအတြက္ ေအရးပါၿပီး ႀကီးထြားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ေခ်ရးႏငွ့ ္ရပရ္ြာ 
မ်ားေရရညွဖ္ံြြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက ္အေရးႀကီးေသာအခန္းဏ႑မ ွပါဝငပ္ါသည။္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ား အထူးသျဖင့ ္ကုိငတ္ြယ္၍ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ားအား တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြရန္ သုေတသနမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရင္းအႏီွး

ယခုမွတ္စုအား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း 
စုစည္းေရးသားထားပါသည္။ 

အပိုင္း-၁ တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏွစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ 
အေနအထားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အပိုင္း-၂ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ 
အႏွစ္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အတြက္ တူညီေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
မူေဘာင္မ်ားအား ေဖာ္ၿပထားၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

အပိုင္း-၃ တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေသးစိတ္က်သည့္ ဥပမာမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ၾကံ့ၾကံ့ခံ 
နိုင္ေရး အားေကာင္းေစရးအတြက္ 
အေျဖမ်ားပါဝင္ပါသည္။

အပိုင္း-၄ တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတြက္ အဓိကေက်သာ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအား အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။

အပိုင္း-၅ နိဂုံးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

3 ယူနက္စကို “ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား” http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/
4 အိုင္ဘီအိုင္ဒီ
5 ယူနက္စကို “ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။”  https://ich.unesco.org/doc/src/01851-EN.pdf.
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မ်ား ႏငွ့ ္ပတ္ဝန္းက်ငပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ အရင္းအျမစမ္်ားႏငွ့အ္ၿပိဳင ္စီးပြားေရးပညာရငွမ္်ားအေနျဖင့ ္အေမြအႏစွပ္စၥည္းမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာ အရင္းအျမစမ္်ားအျဖစ ္
အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္၍ တန္ဖိုးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ယဥ္ 
ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကရ္ျခင္း၏ အဓကိအေၾကာင္း 
အရင္းသည ္လူ႔ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏငွ့ ္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင ္
ခ်က္မ်ားႏငွ့ ္ခ်တိဆ္က္ေနပါသည။္  ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားေၾကာင့ ္စီးပြားေရးဆံုး႐ႈံးမႈ 
ႏငွ့ ္လူ႔အသကမ္်ားဆံုး႐ႈံးရမႈ၏ ထငရ္ွားေသာဥပမာမ်ားအား နီေပါနိငုင္တံြင ္ေတြ႔ 
ရွိရနုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ငလ်င္ေဘးသည္ လူ႔အသက္ေပါင္း 
၈၅၀၀ ဆံုး႐ႈံးေစခဲၿ့ပီး နီေပါနိငုင္၏ံ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွဆုိ္ငရ္ာ အဓကိရပဝ္န္း 
တစခ္ုျဖစ္ေသာ ခမတၱဴျမစဝ္မွ္းလြင္ျပင ္ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွဇ္ုအံား ဆုိး 
ဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေစခဲပ့ါသည။္ ေဘးအႏရၲာယ္အလြန ္လုိအပခ္်က္မ်ား ဆန္းစစ ္
ခ်က္အရ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆံုး႐ႈံး
မႈႏငွ့ ္ခရီးသြားမ်ား၏ အသံုးစရတ္ိေလ်ာ့က်မႈမ်ားေၾကာင့ ္ငလ်ငအ္ၿပီးေနာက္ပိငု္း 
(၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္း နီေပါ႐ူပီးေငြ (၆၂)ဘီလီယံ(အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း 
(၆၀၀) ခန္႔ ဆံုး႐ႈံးနုိင္ေျခရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ နုိင္ငံ၏အဓိကက်ေသာ 
အခန္းက႑တစ္ခုအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထုိေန 
ရာတြင ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏငွ့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည ္နီးကပစ္ြာဆက္ႏြယ္ေနသညကုိ္ ေတြ႔ရိရွပါသည။္ အသက ္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပတုိက္၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြေရးအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 
ရပရ္ြာအတြင္းရိ ွလူေနထိငုရ္ာအမိမ္်ားတြင္ေနထုိငၾ္ကေသာ၊ အလုပလ္ပုကုိ္ငၾ္ကေသာသူမ်ားအတြက္လည္း ထည့သ္ြင္းစဥ္းစားရန ္လုိအပမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆကတ္ဲြအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အက်ိဳးအပဲအ့ပ်က္အစီးမ်ားေၾကာင့ ္လက္လွမ္းမနီိငုမ္ႈအေျခအေနႏငွ့ ္လူမႈေရးသဟဇာတ 
ျဖစ္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွသ္ည ္သဘာဝေဘးအႏရၲာယမ္်ား၏ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏငွ့ပ္တ္သက္၍ ထိခိက္ုလြယ္သည့အ္ေျခအေနတြင ္ရိပွါသည။္  
ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ ငလ်င္ေဘးမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္၊ မီးေဘးမ်ား၊ ေရရွည္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလံုးစုံပ်က္စီးေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစနိုင္ပါသည္ (ဥေရာပ သမဂၢ ၂၀၁၇)။ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ာအေပၚ 
အေျခခံပါက ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရနိုင္ပါသည္။ မိုးျပင္းထန္စြာရြာသြန္း 
ျခင္းႏငွ့ ္ပငလ္ယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့တ္က္လာျခင္းတုိ႔အပါအဝင ္ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈမ်ားကလည္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွအ္ေဆာက္အဦးမ်ားအား ထိခိက္ုေစသည့ ္
ေဘးအႏၲရာယ္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ (Meier, Will ႏွင့္Petzet၂၀၀၇)။ အထူးသျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရိွ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ား 
အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္  ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ခံနိုင္စြမ္းရည္မရိွပဲ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္   
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေျပာင္းလဲနိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ရိွပါသည္။

တစစ္တိတ္စ္ေဒသအားျဖင့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ ္အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ထိခိက္ုလြယ္မႈအေျခအေနသည ္ထိအုေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေဆာက္လပု္ေရးဆိငုရ္ာႏငွ့ ္
ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာအရည္အေသြးမ်ားအပါအဝင္ ၎တုိ႔၏တည္ေနရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ ေရြ႕ေျပာင္း၍မရနိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ႏငွ့ပ္တ္သက္၍ ထိခိကုလ္ြယ္ေသာအေျခအေနတြငရ္ိပွါသည။္ အျခားတစဖ္က္တြငလ္ည္း အခ်ိ ႕ဳေသာ ထိခိက္ုလြယမ္ႈမ်ားသည ္တည္ေဆာကမ္ႈပုစံမံ်ားေၾကာင့လ္ည္း 
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မႈ စသည္အခ်က္မ်ား 
ေကာင္းစြာျပဳလုပထ္ားျခင္းမရိပွဲ ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပနလ္ည္ျပဳျပင္ျခင္း စသညမ္်ား ျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္းမ်ားရိပွါသည။္ အခ်ိ ႕ဳေသာအထိမ္း အမတွမ္်ားႏငွ့ ္
အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဗိသုကာဆုိင္ရာလက္ရာမ်ားေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း ထိခိက္ုလြယ္ေသာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစပ္ါသည။္  
ဥပမာအားျဖင့ ္အတ္ုစရီာတြင ္ဘိလပ္ေျမကဲသုိ့႔ အသံုးျပဳေသာေျမမႈန္႔တြင ္စဲြကပမ္ႈ 
အားနည္းၿပီး ခနံိငုရ္ညန္ည္းပါးကာ ပန္းရဆုိံငရ္ာဖြဲ႕စည္းမႈတြင ္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ 
မရိွေတာ့ပ ဲေျမငလ်ငလ္ႈပခ္်နိတ္ြင ္အလုိကသ္င့မ္လႈပရ္ွားနိငုက္ာ ထိခိက္ုပ်က္စီးမႈ 
မ်ား အလြယ္တကူျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လံုေလာက္သည့္အေထာက္ 
အခမံရိပွတဲညရ္ိွေနေသာ ျမင့မ္ားေသာေပါင္းမိုးမ်ားႏငွ့ ္ေနရာက်ယ္က်ယ္ယူထား 
ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားသည ္ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက ္ပိမုိုေဆာင ္
ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အာရွတစ္ခြင္၌ရိွေသာ 
ထိပတ္ြင္ျမင့မ္ားေသာေမွ်ာ္စငက္ဲသုိ့႔ပုစံအံား ေထာက္ခံေပးထားရသည့ ္ေပါင္းမိုး 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ နံရံပါအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေျမငလ်င္ဒဏ္ ပိုမိုခံရ 
ေလ့ရွိပါသည္။

Nepal: Earthquake (2015). Source: World Bank

Myanmar: Floods (2015). Source: World Bank



ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ4

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဝိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္အျပင္ ထုိယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးတည္ရိွရာ လူမႈစီးပြားဝန္းက်င္မ်ားကလည္း ထိခိုက္လြယ္မႈဆုိင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ (Jigyasu 2016)။ ၿမိ ႕ဳျပျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေၾကာင့္ အထိမ္းအမွတ္ေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဝတ္ျပဳရာေနရာ 
မ်ားႏငွ့ ္သဘာဝအေမြအႏစွက္ဲသုိ့႔ေသာ သမိငု္းဝငအ္ေမြအႏစွမ္်ားအား တည္ေဆာက္ေရးလုပင္န္းအသစမ္်ားက ဝန္းရလံာသည့အ္ေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသညကုိ္ 
လည္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆိုးရြားစြာေဆာက္လုပ္ထားေလ့ရိွၾကၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာမူေဘာင္သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း မရိွျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုခု၌ ထိုအေဆာက္အဦးအသစ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားထံ
သုိ႔ ဝင္ထြက္မႈခက္ခဲေစျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေစသည့္ အခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားအၿပီးကာလမ်ား၌ 
ၿမိ ႕ဳၿပထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားရွိ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ယာယီလူေနထုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလသဲြားတတ္ၾကပါသည္။ ထိခုိက္လြယ္မႈ 
ကုိျမင့္မားေစသည့္ အျခားေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာအားနည္းျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္မခံရျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးျခင္း၊ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကားရိွ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္ 
အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ (Taboroff 2000)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြင္း ပုံမွန္အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားပ်က္စီးမႈႏွင့္ မတူညီသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား
သည ္ျပနလ္ညကု္စားနိငု္ျခင္းမရိပွ ဲအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအပါအဝင ္စီးပြားေရးဆုိငရ္ာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ျဖစပ္ြားေစနိငုပ္ါသည။္ အေမြအႏစွအ္ေဆာက္ 
အဦးမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည ္ျဖစပ္ြားေသာေဘးအႏရၲာယ္အေပၚမတူည၍္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရိနွိငုပ္ါသည။္ ဥပမာအားျဖင့ ္ေရႀကီးသည ္စြတ္စိ ု
ျခင္းႏငွ့ ္အားနည္းေစျခင္းတုိ႔ျဖင့ ္အေဆာက္အဦးမ်ားအား သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါသည။္ ၾကာရညွ္ေရနစ္ျမႇပမ္ႈသည ္ဖြ႕ဲစည္းပုဆံိငုရ္ာ  မတညမ္ၿငမိ္ျဖစမ္ႈကုိျဖစ္ေစၿပီး 
အေျခခံအုတ္ျမစ္၏ အေျခက်မႈကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ ေရထဲတြင္ေမ်ာေနေသာ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစမ်ားသည္ အေဆာက္အဦး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံပိုင္းဆုိင္ရာပ်က္စီးမႈ
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ၿပီး ေသးငယ္ေသာအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအား ပ်က္စီးေစနိုင္ပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းမ်ားသည္ ျပတုိက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ေျမတုိက္ခန္းမ်ားတြင္သိမ္းဆည္းထားပါက အႏၲရာယ္ရွိနိုင္ပါသည္။ ေျမငလ်င္မ်ားသည္ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားအား ဆုိးရြားေသာအႏၲရာယ္ 
မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤေတအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေစတတ္ၿပီး အေဆာက္အဦး၏ပံုစံမွန္ကုိ ထိခုိက္ေစကာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
သို႔မဟုတ္ အလံုးစုံၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရာ၌ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီ 
ႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယမ္်ားေပါင္းစပထ္ားျခင္းတုိ႔အား အေရးတႀကီးထည့သ္ြင္းစဥ္းစားသင့ပ္ါသည။္ ဇယားကြက္-၁ တြင ္မၾကာေသးခငက္ျဖစပ္ြားခဲသ့ည့ ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာ 
အေမြအႏစွမ္်ားအား ထူးထူးျခားျခား ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲသ့ည့ ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားစာရင္းအား ေဖာ္ျပထားပါသည။္ ထုိျဖစရ္ပမ္်ား၏တစခ္ခု်င္းစ၌ီ သက္ေရာကမ္ႈမ်ား 
သည္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားအား တိုက္႐ုိက္ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းထက္ ပိုမိုလြန္ကဲပါသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္လည္း ႀကီးမားပါသည္။
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ဇယား-၁ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားစာရင္း

a. World Monuments Fund, “Cultural Heritage Sites of Nepal,” https://www.wmf.org/project/cultural-heritage-sites-nepal.

ခုႏွစ္ နိုင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

ခုႏွစ္ နိုင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

၂၀၁၆ အီတလီ ေျမငလ်င္

အန္မာ႐ိုက္ေဒသရွိ စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ေနာ္စီရာေဒသရွိ ဆန္ဘန္ဒီတုိ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ သက္တမ္းရိွေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ 
အလုံးစုံပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္ (Kirchgaessner and Gluffrida 2016) ။ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရ 
ေသာ ေဒသတစ္ခုလံုး၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ယူ႐ုိေငြ (၉) ဘီလီယံေလာက္ ရွာေဖြနိုင္ၿပီး ထုိ 
ဝင္ေငြ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနပါ 
သည္။ ထိုေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီးကာလအတြင္း ခရီးသြားအေရအတြက္သည္ လ်င္ျမန္စြာ 
က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆ ျမန္မာ ေျမငလ်င္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ ျပင္းအားအဆင့္ ၆.၈ ရစ္ခ်က္စတာစေကးရိွ 
ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၿမ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အနည္းဆုံးလူ၃ဦးေသဆံုးၿပီး 
ပုဂံလြင္ျပင္ရိွ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းေပါင္း ၄၀၀ နီးပါး ထိခုိက္ပစၥည္းခဲ့ရပါသည္ (Myint 
and Tun 2016) ။ ထုိေဒသသည္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေဒသ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရး၏ ၃% အားကိုယ္စားျပဳၿပီး အလုပ္ 
အကိုင္တြင္လည္း ထုိပမာဏမွ် ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ဝင္ေငြအေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈရိွနိုင္သည့္အျပင္ ထိုဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရသည့္ ကုန္က် 
စရိတ္မွာ ျမင့္မားပါသည္။

၂၀၁၅ နီေပါ ေျမငလ်င္

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ နီေပါေျမငလ်င္သည္ စီးပြားေရးအေပၚ ဆိုးဆုိးရြားရြား ဆုိး 
က်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဆုိး 
က်ိဳးသည္ ပို၍သိသာထင္ရွားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယူနက္စကိုစာရင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏွစ္မ်ားအပါအဝင္ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦး ၇၅၀ဝန္းက်င္နီးပါး ထိခုိက္ခဲ့ရပါသည္။ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား က႑တစ္ခုတည္းအေပၚ စီးပြားေရးထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ 
နီေပါနိုင္ငံ၏ေငြေၾကးအရ ၁၉ ဘီလီယံ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၀ သန္းမွ်ရိွပါ 
သည္။ (နီေပါအစိုးရ ၂၀၁၅)

၂၀၁၃ ဖိလစ္ပိုင္ ေျမငလ်င္

ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရေသာ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းအနက္ ၃၄၈,၀၀၀ ဦးအား ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထား 
ခဲ့ရပါသည္ (NDRRMC 2013) ။ ဘိုေဟာရိွ သမုိင္းဝင္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ 
ရပါသည္။ ထို သမုိင္းဝင္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း 
၃၀ ေက်ာ္ဖုိးမွ်ရွိပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံ၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အစဥ္အလာမ်ားအရ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ စီးပြားေရးအေပၚထိခုိက္မႈထက္ ပို၍မ်ားျပားပါသည္။

၂၀၁၁ ထိုင္းနိုင္ငံ ေရႀကီးမႈမ်ား

လူ ၂၂၀ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အယုဒၶယကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ဇုံႏွင့္ ၎ဝန္းက်င္ရိွ ေရွးေဟာင္း 
ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေရနစ္၍ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္ (Taylor 2011) ။ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္က႑အေပၚ စီးပြားေရးအရ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၇.၅ 
ဘီလီယံေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ခန္႔ရိွပါသည္။ (GFDRR 2012)

၂၀၁၁ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဆူနာမီ၊ ေျမငလ်င္
ခန္႔မွန္းေပ်ာက္ဆုံးႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ၁၉,၅၀၀ ဦးခန္႔ရိွၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အရ 
ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရ ေသာ အေဆာက္အဦး ေပါင္းမွာ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ (COMOS 2011) 

၂၀၁၀ နယူးဇီလန္ ေျမငလ်င္ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတြင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ခရစ္ခ်က္ေျမငလ်င္သည္ နိုင္ငံ၏စီးပြား 
ေရးအေပၚ ႀကီးမားစြာထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ 
ကုန္တန္ဖိုး၏ ၈%ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ခ်က္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဝင္ေပါက္တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ထိုက႑မွရရိွေသာ ဝင္ေငြအရပ္ရပ္၏ ၂၀% ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထိုေဒသရိွ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆုံးရိွခဲ့ေသာ ဗဟိုၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားရိွ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။
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၂။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္မႈအား တည္ေဆာက္ျခင္း
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္မႈအားျမႇင့္တင္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစမ္်ား၏ ၾက့ံၾက့ံခနံိငုမ္ႈအားျမႇင့တ္ငရ္ာ၌ စနိ္ေခၚမႈမ်ားစြာရိပွါသည။္ အေမြအႏစွအ္ေဆာက္အဦးမ်ားအေနျဖင့ ္သဘာဝေဘးမ်ား၏ အႏရၲာယ္မ်ားႏငွ့ ္
ပိမုိၾုကံဳေတြ႔ရငဆံု္ေနရေသာ္လည္း ထုိယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိငုရ္ာ နိငုင္တံကာအစအီစဥမ္်ားတြင ္မၾကာေသးခင ္ထည့သ္ြင္းစဥ္း 
စားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္ (UNESCO 2007 c) ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ကုလ 
သမဂၢအဖြ႕ဲက အတည္ျပဳခ်မတ္ွခဲပ့ါသည။္ ထိအုခ်နိမ္စွ၍ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ္ေနရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူဂိပု႐ိတုိုေကာဆုိငရ္ာ လမ္းညႊန ္
မဝူါဒမ်ားအား အတည္ျပဳနိငု္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲပ့ါသည။္ ၂၀၁၅ ခုႏစွတ္ြင္ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိငရ္ာ တတိယအႀကိမ ္
ေျမာကည္ီလာခံႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ ၂၀၁၅-၂၀၃၀ တုိ႔သည္ လမ္းသစ္ 
ခ်မတွန္ိငုခ္ဲ့ျခင္းျဖစပ္ါသည။္ ဆန္းဒိငု္းမူေဘာငသ္ည ္“နိငုင္မံ်ား၊ ရပရ္ြာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏငွ့ ္လူသားမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ၊ ႐ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ၊ လမူႈေရးပိငု္း 
ဆိငုရ္ာ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိငု္းဆုိငရ္ာႏငွ့ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆုိ္ငရ္ာ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈအေဆာက္အဦးမ်ားႏငွ့ ္လူ႔အသက္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားႏငွ့ ္က်န္းမာေရးဆုိငရ္ာ 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့ခ်ေရး” အတြက္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ၾကံ့
ၾကံ့ခံနိုင္မႈအားျမႇင့္တင္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္၏ က်ယ္ေျပာေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းတြင္ ပါဝင္ပါသည6္-

ေဘးအႏၲရာယ္အား နားလည္ျခင္း
•  ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာထု္တ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏငွ့ ္ေစာင့ၾ္ကည့္ျခင္း။ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုမရွိပါက ပထမအဆင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွာေဖြ 

ေဖာ္ထတ္ုျခင္းအပါအဝင ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာအေဆာက္အဦးမ်ား ရငဆုိ္င္ေနရေသာေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအား စမီခံန္႔ခဲြရနခ္က္ခပဲါသည။္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွဆုိ္င ္
ရာက႑၌ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင့္အသီးသီး၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာစိန္ေခၚမႈမွာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ 
မရိွျခင္းျဖစပ္ါသည။္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွအ္ေဆာကအ္ဦးမ်ားအား စာရင္းသြင္းျခင္းမအွစျပဳ၍ ေဘးအႏရၲာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေျမပုထံတ္ုျပဳစုျခင္းႏငွ့ ္၎တုိ႔အား 
သမုိင္းဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအေၾကာင္းအရာအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းတုိ႔သည္ နိုင္ငံမ်ားစြာေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

•  ေဒသတြင္းေနထုိငသ္မူ်ားႏငွ့ ္မေနထုိငသူ္မ်ားထမံရွရိွေသာ ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအပါအဝင ္ရပရ္ြာ၏ပတ္သက္မႈတြင ္အတိငု္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးရိပွါသည။္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏစွမ္်ားသည ္အေျခခ်ေနထိငုသူ္မ်ားႏငွ့ ္ယာယီေနထုိငသူ္မ်ားေၾကာင့ ္အညစအ္ေၾကးမ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ တရားမဝငအ္ေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
ဖ်က္လိဖု်က္ဆီးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားႏငွ့ဆ္က္ႏြယ္ေသာ ေဘးအႏရၲာယမ္်ားႏငွ့လ္ည္း ၾကံဳေတြ႔ရနိငုပ္ါသည။္ အေရးေပၚအေျခအေန 
တုံျပန္ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌လည္းေကာင္း 
ရပ္ရြာႏွင့္နည္းပညာရွင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈရွာေဖြရာ၌ မတူညီသည့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနရာအသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ရနိုင္ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား အားေကာင္းေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
• ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ဥပေဒေၾကာင္းဆုိငရ္ာ၊ စညမ္်ဥ္းစည္းကမ္းပိငု္းဆုိငရ္ာမူေဘာငမ္်ား ခ်မတ္ွထားျခင္းမ်ားမရိပွဲ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစမီခံန္႔ခဲြမႈႏငွ့ ္ဆက္စပမ္ႈနည္းပါးသညက္ိ ု
ေတြ႔ရိရွပါသည။္ အဖြဲ႕အစည္းပိငု္းဆိငုရ္ာလုိအပခ္်ကမ္်ားအား ျဖည့ဆ္ည္းေပးရနလ္ည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈဆိငုရ္ာမဟာဗ်ဴဟာ မ်ားႏငွ့ ္
အစီအမံမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ပါဝင္ေသာဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးယႏၲရားအား 
ျမႇင့္တင္ရန္္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ေပါင္းစည္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

• လုပပ္ိငုခ္ြင့။္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ပစၥည္းပစၥယႏွင့္ အေဆာက္အဦးစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
ဆုိငရ္ာလုပပ္ိငုခ္ြင့အ္ား အမ်ိဳးသားအဆင့ ္သို႔မဟုတ္ အဆင့အ္သီးသီး၌ရိွေသာ ေဒသဆိငုရ္ာအစိုးရမ်ားအား တာဝန္ေပးအပန္ိငုပ္ါသည ္(ပစၥည္းႏငွ့ ္အေဆာက္အဦး 
အမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍)။ ထုိလုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ က႑ေပါင္းစံု၊ ခရီးသြားမွစ၍ အမ်ားျပည္သူအလုပ္အကုိင္အစီအစဥ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ား ျပန္႔ႏွံေနသည့္သေဘာရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူလုပ္ပိုင္ခြင့္(ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသတ္မွတ္)၊ ပုဂၢလိကလုပ္ပိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်ိ ႕ဳကိစၥမ်ား၌ ေပါင္းစပထ္ားျခင္း (ဥပမာ- သမိငု္းဆုိငရ္ာထူးျခားခ်က္ရိသွည့ ္ဘာသာေရးအေျခခအံေဆာက္အဦးမ်ား) တုိ႔လည္းရိပွါသည။္ ထိကုဲသုိ့႔ေသာကိစၥ 
ရပမ္်ားသည ္တစခ္ါတစရ္၌ံ ေဘးအႏရၲာယ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေဘးအႏရၲယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပငဆ္င္ျခင္းႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယအ္လြန ္ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ 
ျခင္းတုိ႔အပါအဝင ္ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး လပုင္န္းတစရ္ပလံု္းအား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစနိငုပ္ါသည။္ ထုိ႔အျပင ္အဖြဲ႕အစည္းႏငွ့ ္ေပးအပထ္ားသည့တ္ာဝန ္
မကုိက္ညသီညမ္်ားလည္း ရိနွိငုပ္ါသည။္ ဥပမာ- ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ဖြ႕ဲစည္းမႈပိငု္းဆုိငရ္ာ ၾက့ံၾက့ံခနံိငုမ္ႈအား ျမႇင့တ္င ္
သည့္အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွနိုင္ခ်င္မွရိွနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

6 ကုသမဂၢ “ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ (၂၀၁၅-၂၀၃၀)” http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.
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Mali: Annual community-based maintenance  
at World heritage mosque. Source: World Bank.

ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး၌ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံျခင္း 
• အရင္းအျမစ္မ်ား။ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရနအ္တြက ္ရရိနွိငု္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာအရင္းအျမစမ္်ားသည ္အကန္႔အသတ္မ်ား 

ရွိနုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းၿပီးေနာက္ အီတလီနုိငငံ္အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ၎၏ဘက္ဂ်က္အား ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထိ 
ေလ်ာ့ခ်ခဲပ့ါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၃သန္း 
မွ ၃၄၀သန္းအထိ ထက္ဝက္ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္ (Nadeau 2011)။ ဖံြြ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အျခား 
ေသာ ဦးစားေပးေဆာငရ္ြက္ရနကိ္စၥမ်ားအၾကား ဖံြြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဆတုိဲင္းျပညမ္်ား၌ အေမြ 
အႏစွပ္စၥည္းမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရနအ္တြက ္အေထာက္အကူအစတ္ိအပိငု္း 
တစခ္ခုတုပဆ္င္ျခင္းႏငွ့ ္အျခားေသာဖြ႕ဲစည္းပုပံိငု္းဆုိငရ္ာေရြးခ်ယစ္ရာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
သည္ အလြန္အမင္းေဈးႀကီးလြန္းပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္ရွိမႈမ်ား
သည္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္ 
ကဲသုိ့႔ေသာ နည္းပညာဆုိငရ္ာကိစၥရပမ္်ားေဆာငရ္ြက္ရာ၌လည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည။္ 

• နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ။ ေဘးအႏရၲာယ္ျဖစအ္ၿပီး လိအုပခ္်က္မ်ားအား ဆန္းစစ ္
ျခင္းျပဳလုပရ္န ္စစီဥ္ေဆာငရ္ြက္မႈႏငွ့ ္ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းမႈေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္ 
မ်ားအၿပီး ျပနလ္ည္ျပဳျပင္ျခင္းကိစၥရပမ္်ားအားေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာခ့် 
ေရးေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားအား ေဆာငရ္ြက္ျခင္းတုိ႔အတြက ္နည္းပညာကၽြမ္းက်ငမ္ႈမရိွျခင္း 
ႏငွ့ ္ဝနထ္မ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာငရ္ညမ္ရိွျခင္းတုိ႔သည ္မလူေဘးအႏရၲာယ္ထက္ပိ၍ု ထိခိကုမ္ႈပိမုိမု်ားျပားေစပါသည။္ ေဘးအႏရၲာယအ္ၿပီး လုိအပခ္်က္ဆန္းစစ္ျခင္းႏငွ့ ္
အေရးေပၚျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရရိွနိုင္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရိွနိုင္ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္အသင့္ျဖစ္မႈ၊ တံုျပန္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း
• ေဘးအႏရၲာယ္အား တုံျပန္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏငွ့ ္ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ျခင္း။  အေထာက္အထားမ်ားအရ ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာအေမြအႏစွမ္်ားသည ္ေဘးအႏရၲာယမ္်ား၏ 

ဒဏ္ကုိသာ ခံစားရသည္မဟုတ္ပဲ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ မလံုေလာက္ျခင္းမ်ား၊          
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမရိွျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္းႏငွ့္ ေဒသဆိငု္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဗဟသုုတႏငွ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္ရိွမႈမ်ား၏
ဒဏ္ကုိလည္း ခံစားၾကရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးထံမွ အပ်က္အစီးမ်ားအား          
ခ်က္ျခင္းဖယ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ထိုအေဆာက္အဦးအတြင္းပိုင္းရိွ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအား ပိုမိုဆိုးရြားေစနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ရိွ ဇယား-၂ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ပုဂံ(ျမန္မာ) ငလ်င္အၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း 
ျပနလ္ည္ျပဳျပငမ္ႈမ်ားသည ္ငလ်င ္သုိ႔မဟုတ္ ေရႀကီးမႈဒဏက္ာကြယန္ိငုသ္ည့ ္နည္းပညာမ်ားအား ထည့သ္ြင္းစဥ္းစား အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိခွဲရ့ပါသည။္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏငွ့္ ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ျခင္းကဲသ့ို႔ေသာ ေဘးအႏရၲာယ္အလြန္ေဆာငရ္ြကခ္်က္မ်ားသည္ ပုဂံငလ်ငတ္ြင ္ထိခိက္ုခစံား 
ခဲ့ရေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ထိခုိက္ခံစားရမႈအဆင့္၌ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ကုိေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

•  ေဘးအႏရၲာယ္ ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ျခင္း။ လမူႈေရးႏငွ့စ္ီးပြားေရး ျပနလ္ညန္လနထ္ူေရးအတြက္ ေဆာငရ္ြက္ေပးနိငုသ္ည့အ္ရာတစခ္အုျဖစ ္ယဥ္ေက်းမႈအား 
အသိအမတ္ွျပဳျခင္း၊ လုံျခံဳေရးႏငွ့ ္အရညွတ္ညတ့ံ္ေရးအားျမႇင့တ္ငရ္န္ႏငွ့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွအ္ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရနလုိ္အပ္ျခင္းကဲသုိ့႔ေသာ က႑စု ံ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အား ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္သည့္ကာလအတြင္း အဆင့္အသီးသီးရိွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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၂၀၁၆ ပုဂံငလ်င္မွ ရရိွသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား 

ပုဂံသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အေရးႀကီးေသာ သမုိင္းဝင္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘူမိေဗဒအားျဖင့္ လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္းအားအဆင့္ ၆.၈ ရစ္ခ်က္စတာစေကးရိွ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ေစတီပုထိုးေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ ထိခိုက္ခဲ့ရပါသည္။ ယူနက္စကို၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ 
အျခားေသာမတ္ိဖက္မ်ား၏အကူအညီျဖင့ ္ထိခိက္ုသက္ေရာက္မႈရိခွဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏငွ့ ္ေရြး 
ခ်ယထ္ားေသာအေဆာကအ္ဦးမ်ား၏ ဖြ႕ဲစည္းပုပံိငု္းဆုိငရ္ာ တညၿ္ငမိမ္ႈရိွေစေရး ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့ ္အေသးစတိဆ္န္းစစ္ျခင္းႏငွ့ ္ပဂု၏ံၾက့ံၾက့ံခနံိငုမ္ႈအားျမႇင့တ္ငရ္န ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျပဳလုပခ္ဲပ့ါ 
သည။္ ထုိေလ့လာဆန္းစစမ္ႈမ်ားက ၂၀၁၆ ေျမငလ်င္ေၾကာင့ ္ထိခိကုပ္်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏငွ့ ္၁၉၇၅ ခုႏစွ ္
ေျမငလ်င္အၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ျခင္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရိွေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည။္ ပဂုရံိ ွေစတီပထုိုးမ်ားစြာအား အနည္းႏငွ့အ္မ်ား 
ထိခုိက္ပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေျမငလ်င္အၿပီးေနာက္ ထိုထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေစတီပုထုိးမ်ား 
အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈကာလအသီးသီး၌ အနည္းဆံုးတစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳ 
ျပင္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအတိတ္က ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့မႈ 
အမ်ားစသုည ္ေျမငလ်င္ႏငွ့ ္အျခားေသာေဘးအႏရၲာယ္ဆုိငရ္ာမ်ားအား ႀကိဳတငတ္ြက္ဆ၍ အားေကာင္း 
ေစေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈမ်ား မရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ၌ ထုိျပန္လည္ျပဳ 
ျပငတ္ည္ေဆာက္မႈအဆင့မ္်ား၌ ထည့သ္ြင္းခဲ့ေသာအစတ္ိအပိငု္းႏငွ့ ္ဖြဲ႕စည္းပုအံသစမ္်ားသည ္ေျမငလ်င ္
ဒဏ္ခံနိုင္ရည္အေပၚ မ်ားစြာဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမငလ်င္တြင္ ႀကီးမားေသာ 
ထခိိကုပ္်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲပ့ါသည။္ ႀကီးႀကီးမားမားေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား (သံဖ႐ိနုမ္်ားထည့သ္ြင္းျခင္း) 
အား ေစတီပထုိုးအမ်ားအျပားတြင ္ေဆာငရ္ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈရိွျခင္းႏငွ့ ္လွပေသသပမ္ႈမ်ား၌ 
ေမးခြန္းထတ္ုစရာမ်ားရိခွဲပ့ါသည။္ လြနခ္ဲ့ေသာႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေစတီရာ 
မ်ားအေပၚတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေရးအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္းမရိွပဲ ဆိုးဆုိးရြားရြား 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရိခွဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ ယူနက္စကုိ/ယူအန္ဒပီီစီမံခ်က္ ဘာမား ၇၈/၀၂၃ အပါအဝင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏငွ့ ္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပဳျပငတ္ည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေစတီပထုိုးမ်ားသည ္ေျမငလ်ငဒ္ဏခ္နံိငုရ္ညအ္ားေကာင္းၿပီး ၂၀၁၆ ေျမငလ်ငတ္ြင ္
အနည္းဆုံးသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။

Myanmar: Damaged temple in Bagan.  
Source: World Bank.

အရင္းအျမစ္။ Gavrilovic, Pichard and Poitter 2016, Gallinaro 2016

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ား ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား 
ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈနယ္ပယသ္ည ္သဘာဝေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအား တုံ႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္႐ုသံက္သက္မဟုတ္ပ ဲႀကိဳတငစ္စီဥ၊္ လုပ္ေဆာင၊္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွမံႈ 
မ်ားျဖင့္ ပိုမိုၿပီးျပည့္စုံသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုဆီသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းျခင္း ကူးေျပာင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ဟူဂိုႏွင့္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္မ်ားကဲ့ နိုင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားသည္ 
၎၏အဓကိအစတ္ိအပိငု္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္အသင့္ျဖစ္ျခင္းႏငွ့ ္တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ ၾက့ံၾက့ံခနံိငု ္
ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းနယ္ပယ္မ်ား၌ ေရွ႕တန္းေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုၿပီးျပည့္စုံေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး 
စီမံခန္႔ခဲြမႈအား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၌လည္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္း၌ အေဆာက္အဦးဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းဆိုင္
ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးႏငွ့ ္အငဂ္်ငန္ယီာနည္းပညာမ်ားႏငွ့ ္အ ေဆာက္အဦးဖြဲ႕စည္းမႈပိငု္းဆုိငရ္ာမဟုတ္သည့ ္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစသ္ည့ ္
ဥပေဒ၊ မဝူါဒမ်ား၊ စြမ္းေဆာငရ္ညတ္ည္ေဆာက္ျခင္း စသည့န္ည္းလမ္းႏစွခ္စုလံုးသည ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာအေမြအႏစွမ္်ား၏ ၾက့ံၾက့ံခနံိငုမ္ႈအား ျမႇင့တ္င္ေဆာငရ္ြက္ရာ၌ 
အေထာက္အကူျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လုပ္နိုင္ကုိင္နိုင္စြမ္းရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈရိွျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား 
ၾကံၾ့ကံခ့နံိငု္ေရးအတြက္ ၿပီးျပည့စ္ုံေသာခ်ဥ္းကပမ္ႈ နည္းလမ္းတစခ္ခု်မတ္ွနိငု္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာငန္ိငုမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္ (Bianchi and Tampieri 2016)  ယဥ္ေက်း 
မႈအေမြအႏစွဆ္ိငုရ္ာလုပင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားအား ဥပေဒပိငု္းဆုိငရ္ာမူေဘာငတ္စခ္ကု လမ္းညႊနမ္ႈေပးသင့ၿ္ပီး ဆုိငရ္ာဌာန မ်ားအတြက္ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားအပ္ႏငွ္းကာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား စမီခံန္႔ခဲြမႈအတြက္ ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းေပးမည့မ္ဝူါဒမ်ား ခ်မတ္ွရမည္ျဖစပ္ါသည။္ ထုိဌာနဆိငုရ္ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့ ္၎တုိ႔၏အခန္း 
က႑အား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ 
ရာယႏရၲားမ်ားသည ္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားဆန္းစစ္ေစာင့ၾ္ကည့္ျခင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈအစအီစဥမ္်ားခ်မတ္ွေရးဆဲြျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏရၲာယ္ 
မ်ားအား ျပငဆ္ငတ္ုံ႔ျပနန္ိငုရ္နအ္တြက္ လံုေလာက္သည့အ္ရင္းအျမစမ္်ားႏငွ့ ္စြမ္းေဆာငရ္ည္ျမႇင့တ္င္ျခင္းအပါအဝင ္ထုိက႑အတြင္းရိ ွၾက့ံၾက့ံခနံိငု္ေသာနည္းလမ္း 
မ်ားအား အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဂ်ပန္နုိင္ငံသည္ ထုိကိစၥအတြက္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တူရကီကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားနုိင္ငမံ်ားတြင္ လက္ရွိ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
သေဘာတညူီမႈရရိွရန္ အဆင့္ဆင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရျခင္း၊ ဦးစားေပးမႈမ်ားျပားစြာရိွျခင္း၊ ၾကံၾကံခံနိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ 
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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လုပန္ိငုကုိ္ငန္ိငုစ္ြမ္းရိွေသာ အုပခ္်ဳပမ္ႈမူေဘာငတ္စခ္ရုိၿွပဆုိီသည္ႏငွ့ ္ၾက့ံၾကံခ့နံိငုမ္ႈတည္ေဆာက္ျခင္းအား စဥ္းစားေဆာငရ္ြက္နိငုမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈပစၥည္းႏငွ့ ္
အေဆာက္အဦးပံုစံအေပၚမူတည္၍ ၾက့ံၾက့ံခံနုိင္မႈအား က်ယ္ျပန္႔သည့္နည္းလမ္း (၃) ခုျဖင့္ တည္ေဆာက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားမွာ ၁) တည္ေနရာပုိင္း 
ဆိုင္ရာ၊ ၂) ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အေဆာက္အဦးဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းမဟုတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္နိုင္ပါသည္။

တည္ေနရာပိငု္းဆိငုရ္ာ ေဘးႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်သည့ ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား သမိငု္းဝငအ္ေဆာက္အဦးမ်ားႏငွ့ ္ဘာသာေရးဆုိငရ္ာေနရာမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ ေျပာင္းေရြ႕၍မရ 
သည့ ္ထထုညႀ္ကီးမားေသာအေမြအႏွစမ္်ားအတြက္ အသံုးျပဳ၍မရပါ။ သုိ႔ေသာ္ အႏပုညာပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်၊ီ ပန္းပ ုစသည့ ္ေျပာင္းေရြ႕၍ရေသာ အေမြအႏစွမ္်ားအတြကမ္ႈ 
တည္ေနရာပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာနိုင္ေၾကာင္း 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းနိုင္ပါက ထိုအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအား ကမ္း႐ိုးတန္းေနရာမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျပာင္းေရြ႕၍မရနိငု္ေသာ အေမြအႏစွမ္်ားျဖစသ္ည့ ္သမိငု္းဝငအ္ေဆာကအ္ဦးမ်ားႏငွ့ ္အထိမ္းအမတွအ္တြက္မႈ ႐ပုဝ္တၱဳပစၥည္းပိငု္းဆုိငရ္ာ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး 
ကိစၥတြင ္႐ုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရမပ်က္မႈအေပၚအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ 
အငဂ္်ငန္ယီာဆုိငရ္ာနည္းပညာမ်ားသည ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားမ ွအေဆာက္အဦး၏တညၿ္ငမိမ္ႈႏငွ့ ္စစမ္နွမ္ႈအားေကာင္းေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည။္ 
အငဂ္်ငန္ယီာဆိငုရ္ာနည္းပညာမ်ားသည ္႐ပုပ္ိငု္းဆုိငရ္ာအတားအဆီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရႀကီးျခင္းမ ွအေဆာကအ္ဦးမ်ားပ်က္စီးေစမႈအား အကာအကြယ္ျဖစ္ေစေရးအ 
တြက္ သဘာဝအေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ထပ္တုိးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမွတဆင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္အား ျမႇင့္တင္နိုင္ပါသည္။ 
မညက္ဲ့သုိ႔ေသာ ႐ပုဝ္တၱဳပိငု္းဆုိငရ္ာ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳရမညဆုိ္သည့အ္ခ်က္သည ္တည္ေနရာႏငွ့ ္၎၏ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ 
ေဘးအႏရၲာယ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ နည္းပညာႏငွ့ဘ္႑ာေရးအရင္းအျမစမ္်ားရရိနွိငုမ္ႈႏငွ့ ္ပါဝငပ္တသ္က္သူမ်ား၏ အျမငမ္်ားအေပၚတြငမ္တူညပ္ါသည။္ လာမည့အ္ခန္း 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့ ္တရူကီနိငုင္၏ံျဖစရ္ပအ္ား ဆန္းစစခ္်က္အရ ထိခိကုလ္ြယမ္ႈဆုိငရ္ာ အေကာင္းဆံုးေသာဆန္းစစမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္အေျခအေနတစရ္ပရ္ပ၌္ အေဆာက္ 
အဦး၏ ျဖစ္တန္စြမ္းရိွေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ဆုိင္ရာ ၃ ဖက္ျမင္ပုံစံတို႔သည္ မည္သည့္ထပ္တုိးအစိတ္အပိုင္းအားေရြးခ်ယ္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ျပသနိုင္ပါသည္။ 
အထမိ္းအမတ္ွအေဆာက္အဦး အားေကာင္းေစေရးအတြက္ နည္းပညာပိငု္းဆုိငရ္ာလမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏငွ့ ္ကာလတုိ၊ ကာလရညွ ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆဲြျခင္းမျပဳမ ီ
ကရယိာမ်ားႏငွ့န္ည္းလမ္းမ်ား၏ အားေကာင္းေစေရးစြမ္းေဆာငရ္ညအ္ား သိပၸနံည္းက်ဆန္းစစမ္ႈျပဳလုပ္ျခင္းသည ္မျဖစမ္ေနလုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းတစခ္ုျဖစပ္ါသည။္ 

႐ုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာရပ္ပုံစံကိုလည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ကက္ရွ္ 
မီးယားေဒသသည္ ေခတ္သစ္မတိုင္မီ အေဆာက္အဦးမ်ားအေနျဖင့္ ေျမငလ်င္မ်ားအတြင္း အေတာ္အသင့္ခံနိုင္စြမ္းရိွခဲ့ေၾကာင္း ျပသနိုင္ခဲ့သည့္ ဥပမာတစ္ခု 
ျဖစ္ ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သၽွရီနာဂါရိွ မ်ားစြာေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ကၽြန္းသစ္ဖရိန္အတြင္း အဂၤေတျဖည့္သည့္ပုံစံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အတြင္းလႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္မ်ား၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကၽြန္းသစ္ဖရိန္အတြင္း အဂၤေတျဖည့္ထားေသာအေဆာက္အဦး ပုံစံမ်ား 
သည္ ပိုမို၍လႈပ္ရွားနိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားထက္ ပိုမိုလုံျခံဳသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေျမငလ်င္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရ 
ေသာ ပါကစၥတန္ဘက္ျခမ္းရိွ ကက္ရ္ွမီးယားေဒသတြင္လည္း အလားတူအခ်က္ကို သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ေဟာင္းတည္ေဆာက္ေရးနည္းပညာမ်ား
သည္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသရိွ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ ထိုဥပမာမ်ားသည္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ား ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေစေရးအတြက္ ႐ိုး 
ရာအစဥ္အလာအေဆာက္အဦးမ်ားထံမွ သင္ယူနိုင္ေသာအခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။

႐ပုဝ္တၱဳပိငု္းဆုိငရ္ာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား အေဆာက္အဦးဖြဲ႕စည္းမႈမဟတ္ုသည့ ္အစတ္ိအပိငု္းမ်ားျဖင့ ္ျဖည့စ္ြက္သင့ပ္ါသည။္ ဥပမာအားျဖင့္ 
အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ၂၀၁၆ 
ခုႏစွ၌္ အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရအေနျဖင့ ္အေဆာက္အဦးပုစံမံ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ့ ္စသံတ္မတ္ွခ်က္မ်ား ပိမုိုေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ေဆာငမ္ႈတစရ္ပကုိ္ 
စတင္ခဲပ့ါသည္။ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ထားေသာ 
ေဘးအႏရၲာယ္ဆန္းစစမ္ႈမ်ားႏငွ့လ္ည္း ကုိက္ညမီႈရိရွန ္လိအုပမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္ ထို႔အျပင ္ထုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုိက္နာမႈ ေဆာငရ္ြက္မႈရိွေစေရးအတြက္ 
လည္း ဆက္စပအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာငရ္ြက္သြားရနအ္ေရးႀကီးပါသည။္ ေဘးအႏရၲာယ္ျဖစန္ိငု္ေခ် ေျမပု၊ံ ႐ႈ႔ေထာင့စ္ု ံအစအီစဥ္ေရးဆဲြထားျခင္းႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယ္ 
အလြန ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးဆိငုရ္ာအသင့္ျဖစမ္ႈအား ျမႇင့တ္ငထ္ားျခင္းတုိ႔သည ္အေဆာက္အဦး၏ ဖြ႕ဲစည္းမႈပိငု္းဆုိငရ္ာမဟုတ္ေသာ လပု္ေဆာငခ္်က္မ်ားအတြက္ 
ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားေလ်ာ့ခ်နိုင္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာဆံုး႐ႈံးမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပင္န္းေဆာငရ္ြကမ္ႈဆုိငရ္ာ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းနည္းလမ္းသည ္ေဘးအႏရၲာယ္ဆုိငရ္ာႀကိဳတင္ျပငဆ္င္ျခင္း၊ ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ေရးဆုိငရ္ာ အစအီစဥမ္်ား 
ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားသည္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရိွရပါသည္။ လ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာက႑ပါဝင္ေသာ၊ အ 
မ်ိဳးသားဖံြြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစအီစဥမ္်ားႏငွ့ခ္်တိဆ္က္ထားေသာ ေဘးအႏရၲာယ္ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ေရးမူေဘာငမ္်ားအား သကဆုိ္ငရ္ာဆက္စပသူ္မ်ား 
က ေဘးအႏၲရာယ္မတုိင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာယႏၲရားမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚ 
လာမည့ယ္ဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစမ္်ားႏငွ့ ္ဆက္စပ္ျပႆနာမ်ားအားေျဖရငွ္းရန ္ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းမႈႏငွ့ ္စြမ္းေဆာငရ္ည္ျမႇင့တ္င္ျခင္းတုိ႔အား တည္ေဆာက္ထားသင့ပ္ါသည။္



ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ10

၃။ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာမွရရိွေသာသင္ခန္းစာမ်ား
လက္ရိလွပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ေနေသာ အေလ့အထမ်ားႏငွ့ ္သငယ္ရူရိွေသာသငခ္န္းစာမ်ားသည ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစမ္်ားအေနျဖင့ ္သဘာဝေဘးအႏၲရာယဒ္ဏ ္
ျမင့မ္ားစြာၾကံဳေတြ႔ရနိငုသ္ည့ ္နိငုင္မံ်ားအတြက ္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၾက့ံၾက့ံခနံိငု္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား ကညူီေဖာ္ျပနိငုမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္ နိငုင္မံ်ားစြာမ ွဥပမာမ်ားႏငွ့အ္တူ 
အေလ့အထေကာင္းမ်ားအား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းအေလ့အထေကာင္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ ႕အား အခန္း(၄) ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈအခန္းတြင္ 
အေသးစိတ္ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။

• လက္ရိ ွေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစမီခံန္႔ခဲြမႈ မဝူါဒမူေဘာငမ္်ားအတြင္းရိ ွပုမံနွ္ေဆာငရ္ြက္ေနေသာ အေမြအႏစွထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား အဆင့အ္သီးသီး 
တြင ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္သင့ပ္ါသည ္(ေဒသအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္)။ ဂ်ပနန္ိငုင္ ံ၏ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အဆင့္အသီး 
သီးရိွ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအမံမ်ားအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား ထည့္သြင္း 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္သင့ပ္ါသည။္ ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ျခင္း၏ အဓကိအစတ္ိအပိငု္းအျဖစ ္အသိအမတ္ွျပဳသင့ပ္ါသည။္ 
တစခ္်နိတ္ည္းမွာပင ္အေမြအႏစွစ္မီခံန္႔ခဲြမႈမႈဝါဒမ်ားႏငွ့ ္အစအီမမံ်ားသညလ္ည္း ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈမဝူါဒမ်ားႏငွ့ ္ေပါင္းစည္းေဆာငရ္ြက္သင့ပ္ါသည။္ 
ထုိအခ်ကက္ ပိုမိထိုေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပမ္ႈနည္းလမ္းတစခ္ုျဖစန္ိုင္ၿပီး ထုိနည္းလမ္းတြင္ ပါဝငပ္တ္သကသူ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာတာဝနဝ္တၱရားမ်ားအား 
ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားႏငွ့ ္ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား စစုည္းေကာက္ 
ယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ အီတလီသည္ ကိန္းဂဏန္း၊ အကၡရာႏွင့္ ႐ုပ္ပုံတို႔အေပၚအေျခခံ၍ေရးဆဲြထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ျပေျမပုံတစ္ခု ေရးဆဲြထားပါသည္။ 
ထိုေျမပုံသည္ အီတလီနုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေစေရးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ရည္ညႊန္းကုိးကားရာ 
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၾသစေတးလ်နုိင္ငံ ၌ အေမြအႏစွဆုိ္ငရ္ာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏငွ့ ္ဘ႑ာေငြရရိွေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ၏္ေသာ 
အေမြအႏစွထိ္န္းသမိ္းေရးမတ္ွပုတံငအ္ား ျပနလ္ညဆ္န္းစစမ္ႈျပဳလုပရ္ာတြင ္ကနိ္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၌ လစဟ္ာခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္မညညီြတ္မႈမ်ားအား 
ေတြ႔ရိခွဲရ့ပါသည။္ ထုိအခ်က္အားေျဖရငွ္းရနအ္တြက္ ၂၀၀၆ ခုႏစွတ္ြင ္ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းထားေသာ အမ်ိဳးသားအေမြအႏစွအ္စအီစဥမ္ ွဦးစားေပးစမီခံ်က္တစခ္အုေနျဖင့ ္
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း စခံ်နိစ္ညံႊန္းမ်ားအား ခ်မတ္ွခဲပ့ါသည။္ ၾသစေတးလ်နိငုင္သံည ္အေမြအႏစွပ္စၥည္းမ်ား စမီခံန္႔ခဲြမႈအတြက္ မဝူါဒမ်ားခ်မတ္ွ 
နိငုခ္ဲ့ေသာ စံျပနိငုင္တံစခ္လုည္းျဖစပ္ါသည။္ ထုိမဝူါဒ၌ မညသ္ည့အ္ေမြအႏစွပ္စၥည္းအား ဦးစားေပး၍ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ႏငွ့ ္ရပံုံေငြခဲြေဝေရးတုိ႔အတြက္ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ပါသည္။ 

• ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားေပၚ ပိမုိနုားလညသ္ေဘာေပါက္ေစရန္ႏငွ့ ္ပိမုိထိုေရာက္ေသာ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ေခ်ရး ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံေရးႏငွ့ ္အစအီစဥမ္်ားေရးဆဲြေရးတုိ႔အ 
တြက ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ိဳးစုံႏငွ့ ္ထခိိက္ုလြယမ္ႈဆန္းစစခ္်က္မ်ားႏငွ့ ္အေမြအႏစွပ္စၥည္းမ်ားဆုိငရ္ာ က႑ေပါင္းစုံေလ့လာဆန္းစစမ္ႈမ်ားအား ေဆာငရ္ြက္သင့ပ္ါသည။္ 
ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဌာနတို႔၏အကူအညီျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးဌာနသည္ ၂၀၁၃ 
ခုႏစွတ္ြင္ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ဘိပုယ္ေျမငလ်င္ႏငွ့ ္တိငုဖ္ြန္းဟုိငရ္နတုိ္႔အၿပီး၌ ထခိိက္ုလြယ္မႈဆန္းစစခ္်က္အား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ္ေနရာ ၁၆ ခ၌ု ျပဳလုပခ္ဲပ့ါသည။္ 
ထုိအေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေပါင္းစုံ ထိခိုက္လြယ္မႈအေျခအေနဆန္းစစ္ခ်က္က ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ သေဘာတရားဆုိင္ရာပုံစံ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းဆုိင္ရာအားေကာင္းေစေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

The Philippines: Heritage site retrofitting design.  
Source: World Bank.
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• ေဘးအႏရၲာယမ္်ားအားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏငွ့ ္ေစာင့ၾ္ကည့္ျခင္း၊ ေလ်ာခ့်ျခင္း၊ တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏငွ့ ္ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးႏငွ့ ္ျပနလ္ည္ျပဳျပငထိ္န္းသိမ္း 
ေရးတုိ႔အတြက္ အစိုးရႏငွ့ပ္ါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏စြမ္းေဆာငရ္ညအ္ား တည္ေဆာက္ေပးရနလ္ည္း အေရးႀကီးပါသည။္ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏစွမ္်ား၏ ၾက့ံၾကံခ့နံိငုမ္ႈအားျမႇင့တ္ငရ္ာ၌ အစိုးရႏငွ့ ္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင ္ရြကမ္ႈအားျမႇင့တ္ငရ္န ္ေနရာတစခ္အုေနျဖင့ ္
ResCult (ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၏ ၾကံၾကံခံနုိင္မႈအားျမႇင့္တင္ျခင္း) စီမံခ်က္အား ဥေရာပသမဂၢက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဖက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဌာနမ်ား၊ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အတူတကြ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္နုိင္ၾကပါသည္ (Linggua stal. forthcoming)။ ယဥ္ေက်းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္းအား ဦးေဆာင္ေဆာငရ္ြက္ၾကေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့ ္၎တုိ႔၏ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားသည ္ခ်က္ျခင္းလကင္င္းေဆာငရ္ြက္ရမည့ ္ေဘးအႏ ၲ
ရာယ္ျဖစ္အၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းရန္သာမဟုတ္ပဲ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္မီ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ေဘးအႏၲ    
ရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပါ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈမူဝါဒမ်ားအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၌ ရပ္ရြာ၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းတစ္ခုခုႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဘးအႏရၲာယ္ႏငွ့ ္ထုိေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အေပၚ ရပရ္ြာ၏ထင္ျမငယ္ဆူပုသံည ္ကၽြမ္းက်ငသူ္မ်ား၏ ထင္ျမငယူ္ဆပုံႏငွ့ ္ထပတူ္က်ခ်င ္
မွက်ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ထုိင္းနိုင္င ံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈမ်ားအၿပီး အာရွဖံြြ႔ၿဖိဳးဘဏ္၏ရံပုံေငြျဖင့္ အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ ယူနက္စကို၊ 
ယူနကစ္ကုိ-အိငုအိ္တ္ခ်အီ္းတို႔ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္သည့ ္အာယုဒၶယအတြက္ ေရးႀကီးမႈေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအစအီစဥတ္ြင ္မိုးေလဝသဆုိငရ္ာတြက္ခ်က္မႈ 
မ်ားအရ ထိုေဒသ၏မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ေရႀကီးနိုင္မႈအႏၲရာယ္အရိွဆံုးဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာ၌ မတူညီသည့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားရိွေန
ၾကသညက္ိ ုေတြ႔ရိခွဲရ့ပါသည။္ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပုစံံေရးဆဲြရာ၌ ေရႀကီးမႈေဘးအႏရၲာယ္ႏငွ့ပ္တသ္က၍္ ပါဝငပ္တ္သကသူ္မ်ားအၾကား နားလညမ္ႈမ်ား 
အားညိႇႏိႈင္းနိုင္ရန္ အျပင္းအထန္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရရိွေရးအတြက္ တုိင္ပင္ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းသည္ မရိွမျဖစ္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ အားလံုးေသာသက္ဆုိင္သူမ်ားအား စီမံခ်က္၏ကနဦးတြင္ အတူတကြပါဝင္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွာသာ 
ေဘးအႏရၲာယ္စမီခံန္႔ခဲြမႈ၏ မတညူီေသာအဆင့အ္သီးသီး၌ အထူးသျဖင့ ္ေဘးအႏရၲာယ္ေစာင့ၾ္ကည့္ျခင္းႏငွ့ ္အေရးေပၚတံု႔ျပနမ္ႈမ်ားတြင ္ရပရ္ြာအေနျဖင့ ္အေရး 
ႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

• ေဘးအႏရၲာယ္ရွာေဖြေဖာ္ထတ္ုျခင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေဘးအႏရၲာယ္အလြန ္ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ျခင္းႏငွ့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ထိန္းသမိ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔၌ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွမ္်ားကြနယ္ကမ္်ားအား ထူေထာငထ္ားသင့ပ္ါသည။္ ထုိ႔အျပင္ ထုိနယ္ပယ္ရွိ သုေတသနမ်ားအား 
အားေပးျမႇင့တ္ငရ္နအ္တြက္ ပညာရပဆ္ိငုရ္ာပညာရငွမ္်ားႏငွ့ ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္နိငု္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တြန္းအားေပးေဆာငရ္ြက္သင့ပ္ါသည။္ ဂ်ပနန္ိငုင္ ံ
ရွိ Ritsumeikan တကၠသုိလ္ရွိ ၿမိ ႕ဳျပယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး အင္စတီက် ႕ဴသည္ ၎၏ကမာၻတလႊားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား 
ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝေပးျခင္းႏငွ့ ္ဂ်ပနန္ိငုင္ံႏငွ့္ျပငပ္တြင ္စြမ္းေဆာငရ္ညတ္ည္ေဆာက္ေပးျခင္းဆုိငရ္ာ လုပင္န္းေဆာငရ္ြကမ္ႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ 

• နိငုင္မံ်ားအၾကား ကၽြမ္းက်ငမ္ႈဆုိငရ္ာမညမီွ်မႈမ်ားေၾကာင့ ္သငခ္န္းစာမ်ားႏငွ့ ္အသိပညာဗဟသုုတမ်ားမွ်ေဝေပးျခင္းသည ္အဖိုးတနပ္ါသည။္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏွစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ၌ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေကာ္မတီကလုပ္ေဆာင္ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ္ေနရာမ်ား၏ စမီခံန္႔ခဲြမႈနည္းလမ္းအသစမ္်ားႏငွ့ ္ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းျဖစပ္ါသည။္ ထုိေဖာ္ေရြေသာယဥၿ္ပိဳငမ္ႈသည ္
ကမာၻ႔အေမြအႏစွ္ေနရာမ်ား စမီခံန္႔ခဲြသူ ၂၃ ဦးသည ္အျခားတုိင္းျပညမ္်ား၌ ကညူ၍ီ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ား ၾက့ံၾက့ံခနံိငု္ေရးအတြက္ အသိပညာဗဟုသုတဖန္းတီး 
တည္ေဆာက္ျခင္းအား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖလိစ္ပိငုန္ိငု္င ံရိ ွဗဂီနၿ္မိ ႕ဳသည္ အရင္းအျမစအ္ကန္႔အသတ္ရိသွည့္အေျခအေနတြင္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏငွ့ ္စမီခံန္႔ခဲြမႈ၌ ရပရ္ြာ၏ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္မႈ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအား နည္းလမ္းေပါင္းစုခံ်ဥ္းကပမ္ႈျဖင့ ္အေကာင္းဆံုးေဆာငရ္ြက္နိငု ္
သည့္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္7။

• ၾကံၾ့က့ံခနံိငုမ္ႈဆုိငရ္ာလပုင္န္းေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ စသံတ္မတ္ွထားေသာ လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈဆုိငရ္ာလမ္းညႊနခ္်က္မ်ားအား ရညည္ႊန္းကုိးကားရာအျဖစ ္
အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၌တည္ရွိေသာ စံသတ္မွတ္ထားသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြ 
သည့္အဆင့္မွအစျပဳ၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ကူညီလမ္းညႊန္မႈျပဳနုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ယူနိတ္တတ္ကင္းဒန္းရိွ ၿဗိတိန္ စာၾကည့္တုိက္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အစီအမံရိွပါသည္။ မ်ားစြာေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ရိွ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအမံမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံတစ္ရပ္အား ထည့္သြင္းထားၾကပါသည္။ အကယ္၍ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ေနရာသည္ လူေနထုိင္မႈထူထပ္သည့္ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္ခံစားရသည့္သူမ်ားအတြက္ ခဏေနထုိင္ရာေနရာအျဖစ္ အသံုး 
ျပဳနိုင္ပါက ထိုကဲ့သုိ႔အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ပ်က္စီးထိခုိက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

7   ယူနက္စကို “ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈက႑၌ အေကာင္းဆုံးေသာအေလ့အထမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း” http://whc.unesco.org/en/recognition-of-best-practices/.
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• သတင္းအခ်က္နည္းပညာ/နည္းပညာအသစ္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာအလားအလာမ်ားအား ေပးစြမ္းနုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚထြက္လာေသာ ဘူမဆုိိင ္
ရာ ဘကစ္ုံျမငန္ည္းပညာအား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ္ေနရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္အသံုးျပဳနိငုပ္ါသည။္ ယူနက္စကိုႏငွ့ ္
ကုလသမဂၢေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက် ႕ဴ (UNITAR) အၾကားရွိ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ထုိနယ္ပယ္ရွိ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အာ႐ုစံိက္ုေဆာငရ္ြက္သြားမည္ျဖစပ္ါသည။္ ေဘးအႏရၲယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈလုပင္န္းေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား၌ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပုမံ်ား 
သည ္လြနစ္ြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည။္ ထိၿုဂိဳလ္တုဓါတ္ပုမံ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ္ေနရာမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့ႀ္ကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ 
ယခုအခါ အသံုးျပဳေနပါသည္ (ယူနီတာ-၂၀၁၅)။ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတံု႔ျပန္ရာ၌ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ငယ္မ်ားသည္ အသံုးတည့္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ 
၂၀၁၅ နီေပါ ေျမငလ်င္အတြင္း ၿပိဳက်ေနေသာအိမ္မ်ား၊ ပ်က္စီးသြားေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးမ်ားအား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက ဒ႐ိုန္းေလယာဥ္ငယ္မ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

• ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအား ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ရာ၌ ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္မႈအျဖစ ္ရညရ္ြယ္၍ေဆာငရ္ြက္နိငုပ္ါသည။္ ေဘးအႏၲ 
ရာယ္တစခ္ုျဖစပ္ြားၿပီးေနာက္ အေမြအႏစွမ္်ားအား ျပနလ္ည္ျပဳျပငတ္ည္ေဆာက္ရာ၌ အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာနိငုသ္ည့ ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားမ ွကာကြယ္ရနဆုိ္ 
သည့္အျမင္ျဖင့္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သြားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ယီာနိငုင္ ံႏငွ့ ္တူရကီနိငုင္ ံတုိ႔သည္ ၎နည္းလမ္းအတြက္ ဥပမာေကာင္းမ်ား 
ျဖစပ္ါသည။္ ၁၉၉၈ ခုႏစွ၌္ အေဆာက္အဦးမ်ားတညၿ္ငမိ္ေစေရးေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းလက္ေရးမႈမ်ားအား မတ္ွတမ္းတငသ္မိ္းဆည္းျခင္းႏငွ့ ္႐ိုးရာသီခ်င္း 
မ်ားႏငွ့ ္အကမ်ားအား မတ္ွတမ္းတင္ျခင္းလုပင္န္းမ်ားအေပၚ ရပံုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့ ္ကမာၻ႔ဘဏသ္ည ္ေဂ်ာ္ဂ်ယီာနိငုင္၏ံ ႀကိဳတငက္ာကြယ္တားဆီးထိန္းသိမ္း 
ျခင္းဆိငုရ္ာလပုင္န္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ျပဳခဲပ့ါသည။္ တရူကီနိငုင္၌ံ ကမာၻ႔ဘဏမ္အွေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့ေသာ အစစ္တနဘူ္ ေျမငလ်င္ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ 
ခ်ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းစီမံခ်က္ (ISMEP) မွ ေျမငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္း 
စစ္ျခင္းႏငွ့ ္မ်ားစြာေသာအေမြအႏွစအ္ေဆာက္ အဦးမ်ား၌ အားျဖည့အ္ေထာက္အကူျပဳအစတ္ိအပိငု္းမ်ား တပဆ္င္ျခင္းလုပင္န္းမ်ားအား ရပံုံေငြအေထာက္အပံ့ျပဳခဲ ့
ပါသည။္ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပင္န္းမ်ားအျပင ္စမီခံ်က္အေနျဖင့ ္ယဥ္းေက်းမႈအေမြအႏစွက္႑၌ ၾကံၾ့က့ံခနံိငု္ျခင္းဆုိငရ္ာ ယဥ္ေက်းမႈအသစတ္စခ္အုား 
မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္နည္းလမ္းထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

၄။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္းမ်ား
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစရ္ပ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင ္နိငုင္မံ်ားအေနျဖင့ ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအၿပီး မညက္ဲသုိ့႔ျပနလ္ညတံု္႔ျပနခ္ဲသ့ညဆုိ္သည့အ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားဆုိင္ရာ ၎တို႔၏မူေဘာင္မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆုိသည္အခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျဖစ္ရပ္-၁။ ေျမငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအေပၚ အီတလီနိုင္ငံ၏တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ

နိုင္ငံ အီတလီ

အေမြအႏွစ္၏ 
သေဘာသဘာဝ

ေက်းလက္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း အေသးမ်ား၊ နာရီစင္မ်ား၊ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား၊ ေက်ာက္ပန္းခ်ီမ်ား၊ မွန္ကတြင္းေပါက္မ်ား၊ 
ပန္းပု႐ုပ္ထုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေက်းလက္အမွတ္အသား ႐ုပ္ထုမ်ား။

သဘာဝေဘးအႏရၲာယ္ ေျမငလ်င္ 

အေျခအေန အီတလီနုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔အႂကြယ္ဝဆုံးေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ခ်ိဳ႕တည္ရိွရာ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံသည္ 
ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္နုိင္စြမ္းရိွေသာ နိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လူေပါင္း ၁၁၁,၅၇၃ ဦး ထိခိုက္ 
ခံစားခဲ့ရပါသည္ (ဂ်ီအက္စ္အမ္ေအ ၂၀၁၇)။ အီတလီနုိင္ငံသည္ နိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္တည္ရိွေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 
ပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အကၡရာစဥ္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းစဥ္အရ ျပဳစုထားေသာ ကိန္းဂဏန္းစုစည္းမႈအေပၚ အေျခခံထားေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ျပေျမပုံတစ္ခု ဖန္တီးထားပါသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ စုစည္းမႈသည္ အီတလီနိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္  အဓိက ရည္ညႊန္းကုိးကား 
အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အီတလီနုိင္ငံအလယ္ပုိင္း၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္သည္ လူ႔ အသက္ေပါင္း ၂၉၆ဦး 
ဆုံး႐ႈံးေစခဲ့သည္သာမက ေျမငလ်င္အဓိကလႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည့္ေဒသရွိ သမုိင္းဝင္အဆာက္အဦးေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကုိလည္း 
ထိခုိက္ပ်က္စီးေစခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါေျမငလ်င္သည္ အာမာထ႐ုိက္၊ အမ္ကမ္မိုလီႏွင့္ အာကာတာ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ရိွ သမိုင္းဝင္ 
အေဆာက္အဦးမ်ားအား ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။
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ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ seismic isolation ကဲ့သို႔ေသာ ေျမငလ်င္ဒဏ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈ ျမႇင့္တင္သည့္ ေခတ္မီနည္း 
ပညာက႑၌ အီတလီနုိင္ငံသည္ ဦးေဆာင္နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ သမုိင္းဆုိင္ရာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားေကာင့္ 
seismic isolation နည္းပညာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ရွိေသာ နည္းပညာမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်ဆႏၵမ်ားတြင္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားရိွပါသည္(Parducci 2000)။ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုမွာ အီတလီနိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 
ပစၥည္းအေျမာက္အမ်ား ရိွေသာ နိုင္ငံမ်ားရိွ ထိုယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အီတလီနုိင္ငံတြင္ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမငလ်င္ 
တုံ႔ျပန္မႈတြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္သာ ဆက္လက္အေရးပါေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ား/ 
အေတြ႔အၾကံဳ 

သင္ခန္းစာမ်ား 

• စီမံခ်က္စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေတြ႔အၾကံဳရိွေသာ လုပ္ငန္းစုံ၊ က႑စုံအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား 
ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ တန္ဖိုးရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား 
အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရာ၌ မီးသတ္သမားမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ၾကပါသည္။ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအား သူခိုးသဖြက္မ်ား 
အႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အႏုပညာစစ္သည္တပ္ဖြဲ႕သည္ ေလ့က်င့္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအား အမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔၌ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္(PRI 2016)။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ အစိုးရသစ္ေတာရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ကုန္ေလွာင္႐ုံ၌ အေရးေပၚ   
ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

• ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမွာ သြားလာရခက္ခဲေသာေနရာမ်ားရိွ ခက္ခဲေသာေျမျပင္အေနအထားျဖစ္ႏွင့္ ၾက့ံခိုင္မႈမရိွေတာ့ေသာ 
အေဆာက္အအံု မ်ားအား ေနာက္ထပ္ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမရိွေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတုအေျခအေန (ႏွင္းမ်ားဆုိး
ဆိုးရြားရြားက်ဆင္းျခင္း) ကလည္း စိန္ေခၚမႈကို ပိုမိုႀကီးမားေစပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားအၾကား၌ ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အပ်က္အစီး၊ အထိအခိုက္အား မွတ္တမ္း 
တင္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေမြအႏွစ္သည္ ဆုံး႐ႈံးနိုင္ၿပီး မည္သည့္အေမြအႏွစ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွနိုင္အံုးမည္ဆိုသည့္အခ်က္အား ဆုံးျဖတ္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရမွ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ 
ရြက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

8 ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ၾကံၾကံ့ခံနိုင္မႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား စိတ္ခ်ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ကိရိယာ

  https://www.rescult-project.eu/site/assets/files/1015/rescult_project_-_presentation.pdf.

နည္းလမ္း အေစာပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ မတူညီသည့္ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြင္းတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခု 
အတြက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အသင့္ျဖစ္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း အီတလီနိုင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္က မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ရိွပါသည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ငလ်င္အေပၚ ကနဦး တုံ႔ျပန္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အႏုပညာစစ္သည္တပ္ဖြဲ႕၏ လူသိမ်ားေသာ Comando Tutela 
Patrimonio Culturale မွ Carabinieri အရာရိွ မ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျပတုိက္မ်ားရိွ ပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာ 
လက္ရာမ်ားအား ကယ္တင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ ယူနက္စကိုမွေလ့က်င့္ ေပးထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္းႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕မွလည္း အႏုပညာပစၥည္းမ်ားအား စုစည္း၊ ထုတ္ပုိးၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ သုိေလွာင္ ႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ခဲ့ပါသည္ (Pavoledo 
2016)။ အႏုပညာစစ္သည္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၌ 
အသုံးျပဳရန္ အပ်က္အစီးမ်ားအၾကားမွ ေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ အုတ္ခဲမ်ားအား ေကာက္ယူစုစည္းခဲ့ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားရိွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ့ၾက့ံခံနိုင္မႈအား အားေကာင္းေစေရးအတြက္ 
အီတလီအစိုးရအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီကမွ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ ResCult platform ႏွင့္ 
အေရးႀကီးေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္8။ ResCult platform သည္ ဆန္းဒိုင္းမူေဘာင္အတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အရပ္ဖက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
မ်ား၊ အေမြအႏွစ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကရင္းႏီွး ျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။  
ResCult သည္ ဥေရာပအေမြအႏွစ္ျပေျမပုံႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စာရင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈစာရင္းမ်ားအား ျပဳစု 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေဘးဒုကၡမ်ားအား ပုံစံျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာပုံစံမ်ားအား ကူညီေရး ဆဲြေပး 
နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ (UNISDR 2017)။ အီတလီနုိင္ငံသည္ ၎တို႔ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ဆုိင္ရာ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအရ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
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နိုင္ငံ တူရကီ

အေမြအႏွစ္၏ 
သေဘာသဘာဝ

ျပတိုက္တြင္
စုစည္းထားရိွျခင္း

သဘာဝေဘးအႏရၲာယ္ ေျမငလ်င္မ်ား၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ား

အေျခအေန ျပင္းထန္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဘူမိဆိုင္ရာသေဘာသဘာဝမ်ား၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
တူရကီနုိင္ငံသည္ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္၊ မိုးေခါင္ျခင္းမ်ားႏွင့္၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိခိုက္လြယ္မႈရိွေသာ 
အေျခအေနတြင္ရိွပါသည္။

နည္းလမ္း တူရကီနုိင္ငံ၏ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ျပတိုက္မ်ားတြင္စုစည္းထားရိွမႈသည္  ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းမဟုတ္ 
သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ သီးျခားေနရာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ မွတ္သားထိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ အစ္စတန္ဘူ ေျမငလ်င္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ (ISMEP) အေနျဖင့္ စုေဆာင္းထားေသာ အေမြအႏွစ္ပစၥည္း 
မ်ား၏ ေျမငလ်င္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ တူရကီနိုင္ငံရိွ လူလာ 
ေရာက္လည္ပတ္မႈအမ်ားဆုံး ျပတိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Topkapi နန္းေတာ္ရိွ Mecidiye Kiosk အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ယဥ္ေက်း 
မႈအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား၌ ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ အားျဖည့္အေထာက္အကူျပဳ အစားထိုးအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ပုံစံမ်ားအား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စီမံခ်က္သည္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားအနက္ထင္ရွားလူသိမ်ားသည့္ အေဆာက္အဦးတစ္ခ်ိဳ႕အား GIS 
နည္းပညာအေျချပဳ စာရင္းေကာက္ျခင္းအားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တူရကီနိုင္ငံရိွ အေမြအႏွစ္ 
အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္စုစည္းမႈတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
စနစ္သုံး စုစည္းထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပုံၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အစ္စတန္ဘူရိွ သမိုင္းဝင္ေနရာ ၂၆ တြင္တည္ရိွေသာ သမိုင္းဝင္ 
အေဆာက္အဦး ၁၇၆ ခုအား ျဖစ္တန္စြမ္းရိွ ထိခုိက္လြယ္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္၊ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔မွ ရယူအသံုးျပဳနိုင္ၿပီး ယူနက္ 
စကိုက ထိုအခ်က္အား အေလ့အထေကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံထားပါသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၆)။ ထုိစီမံခ်က္အရ 
အစ္စတန္ဘူရွိ အေရးတႀကီးျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦး ၃ ခုတြင္ အေဆာက္အဦး၏ ေျမငလ်င္ဆုိင္ရာ      
၃ ဘက္ျမင္ပုံစံႏွင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္လြယ္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး အားျဖည့္အေထာက္ 
အကူျပဳ အစိတ္အပိုင္းပုံစံမ်ားအား ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး 
နိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားအားလည္း က်င္းပျပလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Topkapi ရိွ အေဆာက္အဦးမ်ား 
အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ အားျဖည့္အေထာက္အကူျပဳအစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းအပါအဝင္ ကုန္က်စရိတ္ 
နည္းေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းစနစ္မ်ားအားအသုံးျပဳသြားရန္ ဆုံးျဖတ္တစ္ခုခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ အေသးစားေဘး 
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ နံရံမ်ား၌ ပစၥည္းထည့္သည့္ အခန္းငယ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း၊ ေလးလံေသာပစၥည္း 
မ်ားအား ျမင့္မားသည့္စင္မ်ားမွ ေအာက္ဘက္ရွိစင္မ်ားသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းထားရိွျခင္းႏွင့္ ေႂကြထည္၊ေျမထည္ပစၥည္းမ်ားအားထုပ္ပိုးျခင္း
စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ျပတိုက္ေပါင္း ၂၇ ခုတြင္ သိုေလွာင္ထားေသာအခန္းမ်ားထဲမွ ပုံစံမက်သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းမႈမွာမွ ပန္းခ်ီကား 
မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ႏွင့္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းျပသထားသည့္ဗီ႐ိုမ်ား ကဲြရွပ်က္စီးမႈမရိွေစေရး အ 
တြက္  လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဌားရမ္းအသုံးျပဳျခင္း၊ လုံျခံဳေရးခ်ိတ္မ်ားႏွင့္ ေသာ့မ်ားအသံုးျပဳျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းရာျပတိုက္တစ္ခု (ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအေနျဖင့္  နန္းေတာ္ရိွ သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းထားသည့္ 
အေမြအႏွစ္မ်ားအား စုစည္းသိုေလွာင္ရန္အတြက္ သီးျခားအေဆာက္အဦးတစ္ခု) ဖြင့္လွစ္နိုင္ျခင္းသည္လည္း ေနာက္ထပ္ အဓိက 
က်ေသာ ထူးျခားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္ (ဥေရာပ သမဂၢ-၂၀၁၆)။ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ၌လည္း တူရကီနိုင္ငံသည္ 
၂၀၀၉ခုႏွစ္၌ ၎၏ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈပုံစံအား ေျပာင္းလဲနိုင္ခဲ့ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဥကၠဌရာထူးတစ္ခု (AFAD) အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေအာက္တြင္ ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ပါသည္ 9။ ထိုရာထူးေနရာသည္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္စင္ျမင့္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ထုိစင္ျမင့္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအား ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊

9 သတင္းအခ်က္ ထပ္မံလိုအပ္ပါက https://www.afad.gov.tr/en/ ၾကည့္ပါ။
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နည္းလမ္း အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈက႑အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တူရကီနုိင္ငံ၏နည္းလမ္းတြင္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းသည္လည္း အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပတ္ 
သက္ေနပါသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ပညာ 
ေပးအစီအစဥ္သည္ မ်ားစြာေသာစီမံခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါ
သည္။ Yildiz နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ အႏုပညာႏွင့္ ဒီဇိုင္းဌာနေအာက္တြင္ ျပတုိက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ေပးသည့္အစီအစဥ္သည္ 
ေျမငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပတိုက္မ်ား၏ ၾကံဳေတြ႔နိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အသိပညာေပးမႈ ျမႇင့္တင္နိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အေဝးသင္အစီအစဥ္တစ္ခုအား ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။

ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ တူရကီနုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္္မႈကိစၥတိုင္းအား စနစ္တက် သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္၌ 
ပါဝင္ေသာ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သမုိင္းဝင္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ျပဳျပင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုခုအေပၚအျမင္
မ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ISMEP မွ ေရွးေဟာင္း 
သုေတသနျပတိုက္ႏွင့္ Mecidiye Kiosk တို႔အတြက္ေရးဆြဲထားေသာ အားျဖည့္အေထာက္အကူျပဳ အစိတ္အပိုင္းပုံစံအား 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ အစ္စတန္ဘူ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က 
သုံးသပ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ အားျဖည့္အေထာက္အကူျပဳ အစိတ္အပိုင္းတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းအားလည္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Aya Irini အထိမ္း အမွတ္အေဆာက္အဦးအတြက္ အဆုိျပဳထားေသာ အားျဖည့္အေထာက္အကူျပဳ 
အစိတ္အပိုင္းဒီဇိုင္းအတြက္မႈ အစ္စတန္ဘူ     ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္အား ေစာင့္ဆုိင္း 
လ်က္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပတိုက္မ်ားတြင္ သိမ္း ဆည္းထားရိွျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်ပ္ညႇပ္စြာခင္းက်င္းျပသထားေသာ 
စင္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရာေနရာမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွေသာ စင္မ်ားႏွင့္ ပုံစံတက်မဟုတ္သည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဘး 
အႏၲရာယ္တစ္ခုခုျဖစ္ပြားရာ၌ တုံျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ား/ 
အေတြ႔အၾကံဳ 

သင္ခန္းစာမ်ား 

• ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ (အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း) ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းမဟုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သိပၸံနည္းက်ပုံစံျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊    
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးစုံေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစုံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ISMEP 
စီမံခ်က္သည္ အေရးႀကီးေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္ေရး ၿပီးျပည့္စုံသည့္နည္းလမ္းတစ္ခု
အား တင္ျပနိုင္ပါသည္။ 

• ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ေကာင္းစြာပုံစံျပဳထားေသာ သင္ယူေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ 

• ျပတိုက္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ 
အလက္စုစည္းသည့္စနစ္၊ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားအား ဦးစားေပးစာရင္းျပဳစုထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းနိုင္မည့္ 
ေနရာသတ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေနရာတက်ျဖစ္ေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ား ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

• အသစ္သိရွိလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆင့္ကဲ့ျဖစ္ထြန္းေနေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္အတူ အေမြအႏွစ္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေရးဆိုင္ရာ လက္ရိွအသံုးျပဳေနေသာႏွင့္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ-၃။ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈယႏၲရား၌ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အား ေပါင္းစည္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နိုင္ငံ ဂ်ပန္

အေမြအႏွစ္၏ 
သေဘာသဘာဝ

ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ရဲတိုက္မ်ား

ေဘးအႏၲရာယ္ 
အမ်ိဳးအစား

ေျမငလ်င္၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္း

အေျခအေန ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလၾကာရွည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္လႈပ္ခတ္ၿပီး လူေပါင္း ၆,၀၀၀ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ေသာ ကိုေဘးေျမငလ်င္ႏွင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း 
၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ေသာ ဆူနာမီတို႔သည္ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ဥပမာႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္ခဲ့ပါသည္ (Garcia 
2016)။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
ရံပုံေငြဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈရယူၿပီး အမ်ိဳးသားအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ ခိုင္မာေသာေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈအေပၚ 
အားကိုးအားထားျပဳပါသည္။

နည္းလမ္း ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ေရးတည္းေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 
အား အထူးျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းတြင္ တည္ေနရာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါ သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာမူေဘာင္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အေျခခံအက္ဥပေဒတြင္ အေျခခံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္10။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအရ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား အမ်ိဳးအစား ၆ မ်ိဳး ခဲြျခားထားပါသည္။ 
ထိုအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ား၊ ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ား၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ 
ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္ 
အလာ အေဆာက္အဦးအုပ္စုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၏ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
မီးေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားမွ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအား
ကာကြယ္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟူ၍ အဓိကနယ္ပယ္(၃)ခု ခဲြျခားထားပါသည္ (ယူနက္စကုိ 
၂၀၁၅)။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအား ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား
စာရင္းအားျပဳစုထားရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုစာရင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ နိုင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားအတြင္း မပါဝင္ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း ျပဳစုထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသႏၲရအဆင့္၌ မည္သုိ႔ပင္အေရးႀကီးေစကာမႈ    
အေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌ ေဒသႏၲရာအစိုးရမ်ားအား အေထာက္အကူေပးပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန  
မ်ား၌ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ကယ္ဆယ္ေရးနည္းလမ္းအား လုိက္နာပါသည္။ Ritsumeikan တကၠသုိလ္ရိွ 
ၿမိဳ႕ျပ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအင္စတီက်ဴ႕မွ လုိအပ္သည့္လူသားအရင္းအျမစ္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အား တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ထိုအင္စတီက်ဴ႕သည္ ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာ၌ ကမာၻ႔ 
အသိအမွတ္ျပဳ အင္စတီက်ဴ႕တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ေဒသမ်ားစြာ၌ ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္း 
မ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ၌ တက္နုိင္သေလာက္ “မူလ” ျဖစ္မႈအား ထိန္းသိမ္းၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ 
အသိပညာ၊ နည္းပညာႏွင့္ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌ 
လည္း အာ႐ုံထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

10 နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ။ “ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” http://www.mofa.go.jp/policy/disaster/21st/2.html.
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• အဆင့္တိုင္းရိွ အစိုးရမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း၌ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ျခင္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 

• လိုအပ္ပါက ေဒသႏၲရအဆင့္၌ပင္  ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ မ်ားအား စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ 
ထားျခင္း လိုအပ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံစံျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါက ပို၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ရံပုံေငြဆုိင္ရာအစီအမံမ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ 

• ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ ရပ္ရြာအတြင္းေနထုိင္ 
သူမ်ားႏွင့္ သမုိင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ပုံမွန္အခ်ိန္အတြင္း ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပုံမွန္ယႏၲရားတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါသည္။ 

အေလ့အထ 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ 
ရရိွေသာ 

သင္ခန္းစာမ်ား 

ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

သမုိင္းဝင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ စနစ္မ်ားမရိွပါက ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း လက္ထဲတြင္ရိွေနေသာ 
ပစၥည္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ထိခုိက္လြယ္သည့္အေျခအေနတြင္ရိွၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးနိုင္ျေခ ျမင့္မားပါ 
သည္။ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ တြင္လႈပ္ခတ္ 
ခဲ့ေသာ အေရွ႕ဂ်ပန္ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီျဖစ္ပြားအၿပီး ရက္ေပါင္း၂၀အတြင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားအား ကယ္ဆယ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 

Japan: Demonstrating firefighting at heritage site. 
Source: World Bank.
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ-၄။ ၾက့ံၾက့ံခံနုိင္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ရာသီဥတုႏွင့္လူသားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

နိုင္ငံ ပီ႐ူး

အေမြအႏွစ္၏ 
သေဘာသဘာဝ

နန္းေတာ္မ်ား (အလွဆင္ျခင္း၊ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ထုဆစ္ျခင္း)

ေဘးအႏၲရာယ္ 
အမ်ိဳးအစား

ေျမငလ်င္၊ မိုးႀကီးျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း

အေျခအေန Trujillo ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းတည္ရိွေသာ ခ်န္းခ်န္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနဇုံသည္ ေရွးေဟာင္း Chimu ဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္၏             
ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တည္ရိွရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကရွိ ဟစ္စပန္းနစ္အႀကိဳ ေျမသားဗိသုကာ ေရွးေဟာင္း 
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆုံးႏွင့္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎ေျမသားအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ 
သဘာဝေျမသားတိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ထိခုိက္လြယ္မႈျမင့္မားၿပီး စဥ္ဆက္မပ်က္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္ (ယူနက္စကို ၂၀၁၇ ေအ)။ ၎အား ၁၉၈၆ခုႏွစ္၌ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနတြင္ရိွသည့္ ကမာၻ႔အေမြ 
အႏွစ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္11။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ ခ်န္းခ်န္းေရွးေဟာင္းဇုံရိွ ေျမသားတုိက္စားမႈအား ပိုမိုလ်င္ 
ျမန္ေစပါသည္။ ထိုအေျခအေန၌ မိုးႀကီးျခင္း၏အခန္းက႑အား မ်ားစြာေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ပီ႐ူးနိုင္ငံအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ရိွ 
ေလာက္သည့္ မိုးႀကီးျခင္းအား ကာလအလိုက္ ခံစားရေလ့ရွိပါသည္ (ႏွစ္ ၂၀ မွ ၂၀ႏွစ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္)။ ထုိကဲ့သုိ႔မိုးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ားဆုံး႐ႈံးရၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ပ်က္စီးရေလ့ရိွပါသည္။  ထိုကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္စြာမိုးႀကီးျခင္း 
ေၾကာင့္ ေျမသားအေဆာက္အအုံမ်ား၏ေအာက္ေျခတြင္ စြတ္စုိထိုင္းမွိုင္းမႈမ်ား ျမင့္မာလာေလ့ရိွၿပီး ေအာက္ေျခေနရာ၌ ယိုယြင္း 
ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရသြင္းနည္းစနစ္၌ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ အျပဳအမႈပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေျမေအာက္ေရအဆင့္ျမင့္မားလာျခင္းကလည္း ေရွးေဟာင္းဇုံေနရာတြင္ ေျမတိုက္စားမႈအား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

နည္းလမ္း ခ်န္းခ်န္းျဖစ္ရပ္သည္ တည္ေနရာဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ စသည္ျဖင့္ ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈဆုိင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာသုံးခုစလုံးအသုံးျပဳမႈအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္၌ ခ်န္းခ်န္းေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဇုံတြင္ 
ပီ႐ူးနိုင္ငံအစိုးရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားေသာ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းက်င္းပသည့္ ညီလာခံတစ္ခုအား လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ထိုညီလာခံမွ ေရွးေဟာင္းဇုံအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
တိုက္႐ုိက္ရရိွခံစားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္လာနိုင္မည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ မိုးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ 
ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္မည့္ အေရးေပၚ 
ရံပုံေငြအား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ ေရွးေဟာင္းဇုံအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ 
အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ရြက္ဖ်င္တဲကဲ့သို႔ေသာ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား စိုက္ထူခဲ့ 
ပါသည္။ ေျမသားအလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအား ပိုမိုမာေက်ာေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ 
မွတ္တမ္းယူကာ ဖုံးအုပ္ထားခဲ့ပါသည္ (Hathaway 2009)။ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခႏွင့္ အေဆာက္ 
အဦး ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလည္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ 
ထိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီအင္ဂ်င္နီယာ 
နည္းစနစ္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ယူနက္စကို ၂၀၀၇ ေအ)။ ထုိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ခ်န္းခ်န္း ေရွး 
ေဟာင္းဇုံအထူးစီမံခ်က္ (PEACH) မွတဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက စီမံခန္႔ခဲြပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ 
ေလ်ာက္ရွိ ေရွးေဟာင္းဇုံ ၅၃ ခုအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သန္းသံုးစဲြခဲ့ၿပီး ခ်န္းခ်န္းအတြက္ ၀.၆ သန္း လက္ခံရရိွ  
ခဲ့ပါသည္။ Nik-An အပါအဝင္ နန္းေတာ္မ်ား၌ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းအစီအစဥ္မ်ားရိွၿပီး ရာသီဥတုယို႔ယြင္း 
ပ်က္စီးမႈအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားရိွပါသည္။

11 ယူနက္စကို “ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ ကြန္းဗင္းရွင္း” ခ်န္းခ်န္း ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုံ http://whc.unesco.org/en/list/366.
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ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

ၾကားခံနယ္ေျမအဓိကအသုံးျပဳျခင္း (အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အဓိကႏွင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား) တြင္ အိမ္ယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
အမွိုက္ပံု စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အေမြအႏွစ္ဇုံမ်ားသို႔ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈကုိအားေပးၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ လူသားက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ခ်န္းခ်န္းအေမြအႏွစ္ဇုံအတြင္းသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္  
အေျခခ်မႈမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားလာၿပီး ပ်က္စီးထိခုိက္မႈမ်ားလည္း ရိွလာပါသည္။

အေလ့အထ 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ 
ရရိွေသာ 

သင္ခန္းစာမ်ား 

• အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အစီအစဥ္တစ္ခုထားရိွျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စဥ္ဆက္ 
မပ်က္ျဖစ္ပြားေစဖို႔အတြက္ တိုးတက္ေစပါသည္။ ေျမသားတိုက္စားမႈမွ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းတစ္ 
ခ်က္မွာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စဥ္ဆက္မပ်က္ မရိွျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

• ခ်န္းခ်န္းအေမြအႏွစ္ဇုံကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အဓိကႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နယ္ေျမမ်ားအား ေဒသခံမ်ားက ဝင္ေရာက္ 
ေနထိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ အသုံးျပဳေနသည့္ အေမြအႏွစ္ဇုံမ်ား၌ ၾကားခံနယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ အေမြအႏွစ္ပစၥည္း 
မ်ား၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဦးစားေပးသတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

၅။ နိဂုံးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
သဘာဝႏွင့္ရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျမင့္မားလာသည္ကို သတိထားသလုိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္က် 
ေရာက္နုိင္မႈ ျမင့္မားလာသည္ကိုလည္း ပို၍သတိထားမိလာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တူရကီနိုင္ငံ၊ နီေပါနိုင္ငံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမ်ား၌ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ 
ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဖိုးတန္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္မႈအားတည္ 
ေဆာက္ရန ္အာ႐ုပံိစုိက္ုလာၾကပါသည။္ ကမာၻတစလ္ႊားရိ ွနိငုင္မံ်ားအေနျဖင့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွက္႑၌ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇပ ္
ႏွရံန ္ကတိကဝတ္ပိမုိရုိလွာျခင္းသည ္ၾက့ံၾက့ံခနံိငုမ္ႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့ ္အနာဂါတ္တြင ္ဆံုး႐ႈံးနိငုမ္ႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ် နိငုသ္ညဆ္ိသုည့အ္ခ်ကအ္ေပၚ ၎တုိ႔၏နားလည ္
သေဘာေပါကမ္ႈအား ျပသရာေရာက္ပါသည။္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအတြက္ အထူးလုိအပခ္်က္မ်ားအားျဖည့ဆ္ည္းေပးျခင္းႏငွ့ ္၎တို႔ 
ႏွင့္ဆိုင္ရာ အာ႐ုံစိုက္မႈမရိွပါက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားထက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားက ပို၍ပင္အႏၲရာယ္ရိွနိုင္ေသး 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

ယခမုတ္ွစသုည ္ပိမုိၾုကံၾ့က့ံခနံိငုမ္ႈရိွေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွမ္်ားအတြက္ ေဘးအႏရၲာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စမီခံန္႔ခဲြမႈအေလ့အထမ်ားတည္ေဆာက္ရန ္မဝူါဒခ်မတ္ွသူ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ယခုမွတ္စု အခန္း (၂) ပါ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖ 
ရငွ္းေဆာငရ္ြက္ရန္ႏငွ့ ္ဆနဒ္ိငု္းမူေဘာငအ္ရေဖာ္ထုတ္ထားေသာ လုပင္န္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးလုပင္န္းမ်ားႏငွ့ ္ဆက္ႏြယ္ပါသည။္ သက္ဆုိငရ္ာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွမံႈမ်ားသည ္
ေရရွည္တည္တံ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္  နယ္ပယ္အားလုံးရိွ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား တည္ေဆာက္သြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ေဘးအႏၲရာယ္အား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
•  ေဘးအႏရၲာယဆ္န္းစစခ္်က္။ ေဘးအႏရၲာယမ္်ားအား စမီခံန္႔ခဲြရာ၌ ပထမအဆင့အ္ေနျဖင့ ္နိငုင္မံ်ားအေနျဖင့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွဆုိ္ငရ္ာ ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအား 

ပုိမုိသိရွိနားလည္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္နုိင္စြမ္းႏွင့္ ျဖစ္လာပါက ျပင္းထန္နုိင္မႈတုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျပေျမပုံအား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားပါဝင္ 
ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ျဖင့္လည္း ေပါင္းစည္းေပးနိုင္ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
• ဥပေဒ၊ မဝူါဒႏငွ့ ္အဖြ႕ဲအစည္းပိငု္းဆိငုရ္ာ မူေဘာင။္ ေရရညွဖ္ံြြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွ၏္ပါဝင္ေဆာငရ္ြကမ္ႈ၊ ထုိ႔ေၾကာင့ ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 

အႏစွမ္်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏အေရးႀကီးပုသံည ္ဥပေဒပိငု္းဆုိငရ္ာ၊ မဝူါဒပိငု္းဆုိငရ္ာႏငွ့ ္အဖြဲ႕အစည္းဆုိငရ္ာမူေဘာငမ္်ားတြင ္ထငဟ္ပရ္နလုိ္အပပ္ါ 
သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈအၾကားရိွ ထိေရာက္ေသာခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ပါသည္။ 

• ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းျခင္း။ ေဘးအႏရၲာယ္ျဖစပ္ြားၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ့ ္အျခားေသာပါဝငပ္တ္သက္ေနသူမ်ားအၾကား ေပါင္းစပည္ိႇႏိႈင္းမႈသည ္မရိမွျဖစ ္
အေရးႀကီးပါသည္။ ျဖစ္နိုင္သမွ်အေစာဆံုး၌ အထိေရာက္ဆံုးေသာေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈသည္ အဖိုးတန္ေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ အစားထိုး၍မရနိုင္ 
ေသာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 



ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ၾက့ံၾက့ံခံနိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ20

• ရပ္ရြာ၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ။ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းသည္ အလြန္အင္မတန္အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အေမြအႏွစ္ပစၥည္း၏အေရးႀကီးမႈအေပၚ အသိပညာေပးမႈအား ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီးအပါအဝင္ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ရပ္ရြာမွဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

• အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ 
ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္မႈႏွင့္ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈအေလ့အထႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေဆာကအ္ဦးတည္ေဆာက္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မတ္ွမႈႏငွ့ ္နည္းပညာပိငု္းဆုိငရ္ာလမ္းညႊနခ္်က္မ်ားခ်မတ္ွျခင္းတြင ္အေဆာက္အဦးအသစမ္်ားပုစံမံ်ားႏငွ့ ္
အသုံးျပဳမည့္တည္ေဆာက္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားသည္ ေဒသရွိယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားတုိ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး၌ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံျခင္း
• အေမြအႏွစ္ဇုံေနရာမ်ား။ အေရးႀကီးေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားရိွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အေမြအႏွစ္ဇုံ သီးသန္႔ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈအစီ 

အမံမ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မူလႏွင့္ထပ္ဆင့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

• ေရြ႕ေျပာင္းနိငု္ေသာအေမြအႏစွမ္်ား။ ေလျပင္းတုိက္ျခင္းႏငွ့ ္မီးေဘးကဲသ့ို႔ေသာေဘးအႏရၲာယ္မ်ားအား ၾက့ံၾက့ံခနံိငု္ေသာ သုိေလွာငသ္ည့အ္ေဆာက္အဦးမ်ားအား 
ေရြ႕ေျပာင္းနိငုသ္ည့အ္ေမြအႏွစပ္စၥည္းမ်ားအတြက ္ အသံုးျပဳနိငုပ္ါသည။္ ထုိအေဆာက္အဦးမ်ားသည ္သူခိုးသူဝက္ွမ်ားေဘး မလွည္း  ကာကြယ္ေပးနိငုမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္

ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္း
• ႀကိဳတင္ျပငဆ္င္ျခင္းႏငွ့ ္အေစာပိငု္းျပနလ္ညထူ္ေထာင္ျခင္း။ ေဘးအႏရၲာယ္တစခ္၌ု တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္နိငုရ္န ္ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငထ္ားရိွျခင္းသည ္ထိေရာက္ေသာ 

အေစာပိုင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႀကုိိတင္ျပင္ဆင္မႈရိွျခင္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္ 
အပ်က္အစီးအစုအပုံမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ရိွေသာအခါ၌ႏွင့္ ၿဖိဳခ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ၌ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

• ထိခိကုပ္်က္စီးမႈဆုိငရ္ာ ဆန္းစစခ္်က္။ ေဘးအႏရၲာယ္တစခ္မုျဖစပ္ြားမ ီအစိုးရအေနျဖင့ ္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈဆုိငရ္ာဆန္းစစခ္်က္မ်ား ေဆာငရ္ြက္နိငုရ္န ္စြမ္းေဆာငရ္ည ္
တည္ေဆာက္ထားသင့္ၿပီး လုိအပ္သည့္အခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား စုဖြဲ႕ထားသင့္ပါသည္။ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈဆန္းစစ္ခ်က္ 
ေဆာငရ္ြကန္ိငု္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈမ်ားသည ္အေမြအႏစွဆုိ္ငရ္ာကနိ္းဂဏန္းအခ်ကအ္လက္စနစ၊္ ေဘးအႏရၲာယ္မ်ိဳးစုဆံန္းစစခ္်က္ႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယ္ 
မတုိငမ္ ီေဘးအႏရၲာယ္တုံ႔ျပနမ္ႈအစအီစဥမ္်ား၌ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွမံႈမ်ားႏငွ့ဆ္က္စပ္ေနပါသည။္ အျခားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏငွ့အ္တူ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈဆန္းစစ ္
ခ်ကမ္ထွြက္ေပၚလာေသာ ခိငုမ္ာသည့ရ္လဒမ္်ားသည ္ေဘးအႏရၲာယ္ၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပနမ္ႈေဆာငရ္ြက္ရာ၌ ဦးစားေပးသတ္မတ္ွရာတြင ္လမ္းညႊနမ္ႈျပဳနိငုပ္ါသည။္ 

• ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း။ ေခတ္မတီည္ေဆာက္မႈဆိငုရ္ာနည္းပညာမ်ားႏငွ့ ္ပုစံမံ်ားအားအသံုးျပဳရန ္ေဘးအႏရၲာယ္မ်ားက အခြင့အ္လွမ္း 
မ်ားေပးပါသည။္ အေမြအႏစွထိ္န္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏငွ့ ္လံုျခံဳေစေရးဦးစားေပးမႈမ်ားအား ေက်နပမ္ႈရရိွေစရန ္ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ေရးအတြက ္ရနိငု္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအား စနစတ္က်ဆန္းစစ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျပဳလုပရ္န ္လုိအပပ္ါသည။္ အခ်ိ ႕ဳေသာဥပမာမ်ား၌ ႐ိုးရာအစဥအ္လာအေဆာက္အဦးတည ္
ေဆာက္မႈမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏သက္ေရာက္မႈမွ အတန္အသင့္ၾက့ံၾက့ံခံနုိင္သည္ကုိ သက္ေသျပနုိင္ၾကပါသည္။ အျခားေသာဥပမာမ်ား၌ ယဥ္ 
ေက်းမႈအေမြအႏစွပ္စၥည္းမ်ား၏ အရညွတ္ညတ့ံ္မႈႏငွ့ ္ပုစံမံပ်က္မႈအား ထနိ္းသိမ္းနိငုရ္နအ္တြက္ ေခတမ္နီည္းပညာမ်ား လုိအပပ္ါသည။္ ထုိေနရာ၌ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏစွဇ္ုမံ်ားႏငွ့ ္ကာလၾကာရညွ ္စီးပြားေရးအားျဖင့ဆ္က္စပမ္ႈရိွေသာ ရပရ္ြာမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ အေႏွာင့အ္ယွက္ျဖစမ္ႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရး 
အထူးအေလးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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