ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုအရ ြစ်ပြေါ်ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များပ ြောင့်
မန်မာနိုင်ငံ၏ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍအပြေါ် သြေ်ပရာြေ်မှုများ (၂၀၀၈-၂၀၁၇)
ရြေ်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမလ ၁၆ ရြေ်
အြေျဉ်းချုြေ်
၂၀၁၇ ခုနှစ် ရာသီဥတုပဘးအန္တရာယ်ဆိုငရ
် ာညွှန်းြေိနး် အရ မန်မာနိုင်ငံသည်
ြေမ္ဘာပြေါ်၌ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲ ခင်း၏ အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မပ
ှု ြောင့် ထိခိုြေ်ဆုံးရှုံးမှု
တတိယအများဆုံးနိုင်ငံ ြစ်ြေါသည်။ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုြေို သဘာဝပဘးအန္တရာယ်
ြစ်ြေွားမှုအပရအတွြေ် ြင့်လည်းပြောင်း၊ ြေင်းအားနှင့်ကြေိမ်နှုန်းအား ြင့်လည်းပြောင်း
ပြာ် ြေနိုင်ြေါသည်။ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်
များသည် ြေမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ြေည်သူတို ့၏ြေျန်းမာပရးြေို ထိခိုြေ်ပစရုံသာမြေ မန်မာ
ြေည်သူတို ့၏ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍြေိုလည်း ခခိမ်းပ ခာြေ်လျြေ်ရှိြေါသည်။
ဤသုပတသနစာတမ်းတိုသည် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ပတွ ြေု
့ ံ ရပသာ
မန်မာ့ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏ အခြေ်အခဲများ၊ ပရာဂါ ြစ်ြေွားမှုများ၊ ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာ
အပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများြေို ြေျြေ်စီးပစမှုများ၊ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရ၏ ပဆာင်ရွြေ်ချြေ်
များနှင့် နိုင်ငံပတာ်၏မူဝါဒများ၊ လုြေ်ငန်းစီမံချြေ်များနှင့်ြေတ်သြေ်၍ ပရးသားထား ခင်း
ြစ်ြေါသည်။

မန်မာနိုင်ငံ၏ ြေည်သူ ့ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍသည် အားနည်းပသာပ ြောင့်

မန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပသာ ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှုစနစ်
ြေို တည်ပဆာြေ်ရန်နှင့် ရာသီဥတုနှင့်ဆိုင်ပသာပဘးအန္တရာယ်များြေို ပလျှော့ချရန်တို ့
အတွြေ် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုနှင့်ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာမူဝါဒများြေို ချမှတ်အပြောင်အထည်
ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရိြေ
ှ ါသည်။
ဤစာတမ်းတိုသည် ြေပမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ၊ Parliamentary Institute of
Cambodia (PIC)တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စြေ်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြပြာ်ဝါရီလအထိ
သုပတသနလုြေ ်ငန် းခွ င် သ င် တန်း တြေ်ပရာြေ်ခဲ ့စဉ် အဂဂလိြေ်ဘာသာ ြင့် ပရးသား
တင်သွင်းခဲ့ပသာစာတမ်းြေို ဘာသာ ြေန်ဆိုထား ခင်း ြစ်ြေါသည်။
သုပတသနစာတမ်းတိုအမှတ် ( ၂၇)
ပရးသား ြေုစုသူ - ပဒါ်ခင်ပသာ်နှင်း M.A (Eng)
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နိဒါန်း
၁။

မန်မာနိုင်ငံသည် ြေမ္ဘာပြေါ်၌ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲ ခင်း၏ အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မှု

ပ ြောင့် ထိခိုြေ်ဆုံးရှုံးမှုတွင် တတိယအများဆုံးနိုင်ငံအ ြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ြစ်ြေွား
ခဲ့ပသာ နာဂစ်ဆိုငြေ
် လုန်းမုန်တိုင်းပ ြောင့် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရြေါသည်။ ပေတီနိုင်ငံသည်
ဆန်ဒီောရီြေိန်းမုန်တိုင်းပ ြောင့် ထိခိုြေ်ဆုံးရှုံးမှုတွင် ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအ ြစ်
သတ်မှတခ
် ံရခြေီး ေွန်ဒူးရြေ်စ်နိုင်ငံသည် မစ်ောရီြေိန်းမုန်တိုင်းပ ြောင့် ထိခိုြေ်ဆုံးရှုံးမှု
အများဆုံးနိုင်ငံ ြစ်လာခဲ့ြေါသည်။1 ထို ့အ ြေင် မန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅
ခုနှစ်အတွင်း သဘာဝပဘးအန္တရာယ် ၃၈ ခုြေို ပတွ ြေု
့ ံ ခဲ့ရခြေီး လူပြေါင်း ၁၃၉,၀၀၀
ပြေျာ် ပသဆုံးခဲ့ရြေါသည်။ လူပြေါင်း ၁၃သန်းပြေျာ် ပဘးအန္တရာယ်ခံစားခဲ့ရခြေီး ပဒါ်လာ
၄.၈ ဘီလီယခ
ံ န် ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရြေါသည်။2

ြေုံ (၁) ရာသီဥတုအန္တရာယ် ြေပ မြေုံ ၂၀၁၈
ြေိးု ြေားချြေ်။ Global Climate Risk Index 2018, Germanwatch

David Eckstein, Vera Kunzel & Laura Schafer. (2017). Global Climate Risk Index 2018 [Online].
Available: https://germanwatch.org/en/download/20432.pdf.
Linda Vega Orozco. (2017). Disaster Risk Reduction and Disaster Management in Myanmar
[Online]. Available:
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2017/myanmar_disaster_
2017_casestudy.pdf.

၂။

ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည် ြေမ္ဘာ

တစ်ဝှမ်းရှိ ြေည်သတ
ူ ို ့၏ ြေျန်းမာပရးြေို ထိခိုြေ်ပစရုံသာမြေ မန်မာ ြေည်သတ
ူ ို ့၏
ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍြေိုလည်း ခခိမ်းပ ခာြေ်လျြေ်ရိြေ
ှ ါသည်။

မန်မာနိုင်ငံ၏

ြေည်သူ ့

ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍသည် အားနည်းပသာပ ြောင့် မန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ခံနိုင်ရည်ရှိ
ပသာ ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မစ
ှု နစ်ြေို တည်ပဆာြေ်ရန်နှင့် ရာသီဥတုနှင့်ဆိုင်ပသာ
ပဘးအန္တရာယ်များြေို ပလျှောခ
့ ျရန်တို ့အတွြေ် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုနှင့် ြေျန်းမာပရး
ဆိုငရ
် ာမူဝါဒများြေို ချမှတ်အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရိြေ
ှ ါသည်။
၃။

ဤသုပတသနစာတမ်းတိြေ
ု ို ပအာြေ်ြေါရည်ရွယ်ချြေ်များ ြင့် ပရးသားထား ခင်း

ြစ်ြေါသည်(ြေ)

မန်မာနို င် ငံ၏ ြေျန်း မာပရးြေဏ္ဍအပြေါ်

သဘာဝပဘးအန္တ ရာယ်၏

သြေ်ပရာြေ်မှုများအား သိရှိရန်၊
(ခ)

ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍတွင် ရင်ဆိုင်ပနရပသာစိန်ပခါ်မှုများအား ပြာ် ြေရန်၊

(ဂ)

သဘာဝပဘးအန္တရာယ်၏ သြေ်ပရာြေ်မှု များနှ င် ့ ြေျန်း မာပရးြေဏ္ဍ
အတွြေ် နှစ်ရှည်မောဗျူောများြေို ပြာ် ြေရန်။

၄။

ဤသုပတသနစာတမ်းတိတ
ု ွင်

အင်တာနြေ်သတင်းအရင်းအ မစ်မှရရှိပသာ

မန်မာနိုင်ငအ
ံ စိုးရ၏ တရားဝင်ထတ
ု ် ြေန်ချြေ်များ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် နိုင်ငံတြော
အြွဲ ့အစည်းများ၏

ပ မ ြေင်အစီရင်ခံစာများစသည့်

သတင်းအချြေ်အလြေ်များြေို

စုစည်း၍ ပရးသားထား ခင်း ြစ်ြေါသည်။
သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များပ ြောင့် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍတွင် အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မှုများ
၅။

ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲ ခင်းဆိုင်ရာ အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မှုများ ြစ်ပသာ မုန်တိုင်းများ၊

ပရလွှမ်းမိုးမှုများ၊ ပရခမ်းပ ခာြေ်မမ
ှု ျား၊ ငလျင်များနှင့် ဆိုငြေ
် လုန်းမုန်တိုင်းစပသာ
သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များြေို ြေမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ြေုံပတွ ရခြေီ
့ း၊ အထူးသ ြင့် မန်မာ
နိုင်ငံတွင် ြေိုမိုခံစားရြေါသည်။3 မန်မာနိုင်ငံသားအများစုသည် မုန်တိုင်းများ၊ ပရလွှမ်းမိုးမှု
World Health Organization. (2009). Climate Change is Affecting Our Health [Online]. Online.
Available: http://www.who.int/globalchange/publications/climate_change_health_brochure/en/
[Accessed 21 Nov 2017].

များနှင့် ဆိုင်ြေလုန်း

များ ြစ်ြေွားပလ့ရှိပသာ မစ်ဝှမ်းပဒသများ၊ ပရခမ်းပ ခာြေ်

မှုများနှင့် အ ခားပဘးအန္တရာယ်များ ြစ်ြေွားပလ့ရှိပသာ အြေူြေိုင်းပဒသတို ့တွင် အများဆုံး
ပနထိုင် ြေြေါသည်။

ြေုံ (၂) သဘာဝပဘးအန္တရာယ် ြစ်ြေွားမှုပြေါ် မူတည်၍ အားနည်းရာပဒသများ (၂၀ဝ၈-၂၀၁၇)4
ြေိုးြေားချြေ်။ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2017)

OCHA. (2017). Myanmar: Recent Natural Disaster Overview [Online]. [Accessed 22 December
2017].

၆။

မန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲ ခင်းဆိုငရ
် ာ အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မမ
ှု ျား

ပ ြောင့် သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များစွာြေို ပတွ ြေု
့ ံ ခံစားခဲ့ရြေါသည်။

၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှ

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မုန်တိုင်း ၆ခု၊ ငလျင် ၃ခု၊5 ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှု ၂ခု နှင့်
အ ခား ပသးငယ်ပသာ ပဘးအန္တရာယ်များစွာြေို ပတွ ြေု
့ ံ ခံစားခဲ့ရြေါသည်။6
စဉ်
၁။

ခုနှစ်

သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များ

ပမလ၊ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်း

ပဘးသင့်ပနရာများ
ြေရင်၊ ြေယားနှင့် မွန်
ြေည်နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ ြေဲခူးနှင့်
ရန်ြေုန်တိုင်းပဒသကြေီး

၂။

ဇူလိုင်လ၊ ၂၀ဝ၉

ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှုများ

ြေချင် ြေည်နယ်ပ မာြေ်ြေုင
ိ ်း

ခုနှစ်
၃။

ဇွန်လ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှုများ

ရခိုင် ြေည်နယ်ပ မာြေ်ြေုိင်း

၄။

ပအာြေ်တိုဘာလ၊

ရခိုင် ြေည်နယ်

ဂီရိဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်း

၂၀၁၀ ခုနှစ်
၅။

မတ်လ၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် တာပလငလျင် ( ြေင်းအား ၆.၈ ရှမ်း ြေည်နယ်
ရစ်ချ်တာစပြေး)

၆။

ပအာြေ်တိုဘာလ၊

ပရလွှမ်းမိုးမှုများ

၂၀၁၁ ခုနှစ်
၇။

၈။

၉။

သဂုတ်လ၊ ၂၀၁၂

မပြေွး၊ မန္တပလးနှင့် စစ်ြေိုင်း
တိင
ု ်းပဒသကြေီး

ပရလွှမ်းမိုးမှုများ

ြေရင် ြေည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီ

ခုနှစ်

တိုင်းပဒသကြေီး

နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၂ ပရွှဘင
ုိ လျင် ( ြေင်းအား ၆.၈

စစ်ြေိုင်းနှင့် မန္တပလးတိုင်း

ခုနှစ်

ပဒသကြေီးပ မာြေ်ြေုင
ိ ်း

ရစ်ချ်တာစပြေး)

ပမလ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မောဆန်ဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိင
ု ်း ရခိုင် ြေည်နယ်

OCHA. Myanmar: Natural Disasters 2002-2012 [Online]. Online. Available:
https://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-natural-disasters-2002-2012 [Accessed 14 Nov 2017].
OCHA. Myanmar: Natural disaster risks and past events (as of 31May2016) [Online]. Available:
https://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-natural-disaster-risks-and-past-events-31-may-2016
[Accessed 13 Nov 2017].

စဉ်

ခုနှစ်

၁၀။

သဂုတ်လ၊ ၂၀၁၃

သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များ
ပရလွှမ်းမိုးမှုများ

ခုနှစ်

ပဘးသင့်ပနရာများ
ြေရင်၊ မွန်နှင့် ရခိုင် ြေည်နယ်၊
တနသဂာရီနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း
ပဒသကြေီး

၁၁။ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၄

ပရလွှမ်းမိုးမှုများ

ခုနှစ်

ြေရင်၊ ြေချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်း
ြေည်နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ ြေဲခူး၊
မပြေွး၊ မန္တပလး၊ စစ်ြေိုင်းနှင့်
ရန်ြေုန်တိုင်းပဒသကြေီး

၁၂။

ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅

ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှုများ

ြေရင်၊ ြေချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊

ခုနှစ်

(ြေိုမန်ဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်း) ရခိုင်နှင့် ရှမ်း ြေည်နယ်၊
ဧရာဝတီ၊ ြေဲခူး၊ မပြေွး၊
စစ်ြေိုင်းနှင့် ရန်ြေုန်တိုင်း
ပဒသကြေီး

၁၃။ ဧခြေီလ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ငလျင် ( ြေင်းအား ၆.၉

စစ်ြေိုင်းတိုင်းပဒသကြေီး

ရစ်ချ်တာစပြေး)
၁၄။ ပမလ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရနူးဆိုငြေ
် လုန်းမုန်တိုင်း

ချင်း ြေည်နယ်နှင့် စစ်ြေိုင်း
တိုင်းပဒသကြေီး

၁၅။ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၆

ပရလွှမ်းမိုးမှုများ

ခုနှစ်

ချင်းနှင့် ရခိုင် ြေည်နယ်၊
ဧရာဝတီ၊ ြေဲခူးနှင့် စစ်ြေိုင်း
တိုင်းပဒသကြေီး

၁၆။ ပမလ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မိုရာဆိုငြေ
် လုန်းမုန်တိုင်း

ရခိုင် ြေည်နယ်ပ မာြေ်ြေုိင်း

၁၇။ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၇

ြေရင် ြေည်နယ်နှင့် မပြေွး၊

ခုနှစ်

ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှုများ

စစ်ြေိုင်း၊ ြေဲခူးနှင့် ဧရာဝတီ
တိုင်းပဒသကြေီး

ဇယား (၁) ၂၀ဝ၈ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ြစ်ြေွားခဲ့ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များ
ြေိးု ြေားချြေ်။ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(2017)

၇။

သဘာဝပဘးအန္တ ရာယ် များသည်

မန် မ ာနိ ု င် င ံ ၏ ြေျန် း မာပရးြေဏ္ဍအား

နည်းလမ်း (၃)မျိုး ြင့် သြေ်ပရာြေ်ပစြေါသည်။ ြေထမအြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မန
ှု ည်းလမ်း
အပန ြင့် ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများနှင့် လမ်းြေန်းဆြေ်သွယ်ပရး
ြေျြေ်စီး ခင်းသည် ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှုြေို ထိခိုြေ်ပစြေါသည်။ ဒုတိယနည်းလမ်း
အပန ြင့် ြေူးစြေ်ပရာဂါများြေျံ ့နှံ ခင်
့ းသည် ြေည်သူလူထုြေိုထိခိုြေ်ပစခြေီး ကြေီးမားပသာ
ြေျန်းမာပရးအန္တရာယ်များ ြစ်ပစနိုင်ြေါသည်။ တတိယနည်းလမ်းမှာ သန် ့ရှင်းပသာ
ပရနှင့် မိလ္လာစနစ်မရှိ ခင်း၊ အာောရဓာတ်ချို ့တဲ့ ခင်း၊ လူပနထူထြေ် ခင်းနှင့် ပနရာ
ပ ြောင်းပရွှ ခင်
့ းများသည် ြေူးစြေ်ပရာဂါများြေျံ ့ြေွားမှုြေို ြေိုမို ြစ်ပစနိုင်ြေါသည်။7
၈။

သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍအတွြေ် စိန်ပခါ်မှုများနှင့်

ြေဿနာများြေို

ြစ် ပြေါ်ပစြေါသည်။

မန် မာနိ ုင်ငံ တွ င် သဘာဝပဘးအန္တ ရာယ်

ခံစားရသူများသည် ပရ၊ အစားအစာနှင့် ဗိုင်းရြေ်စြေ
် ိုးတို ့မှ သယ်ပဆာင်လာပသာ
ြေူးစြေ်ပရာဂါများ ခံစားရနိုင်ြေါသည်။8 ပဘးဒဏ်သင့်ပနရာများတွင် သဘာဝပဘး
အန္တရာယ်များသည် ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများြေို ြေျြေ်စီးပစြေါသည်။
ဥြေမာအား ြင့် ၂၀ဝ၈ခုနှစ် နာဂစ်

မုန်တိုင်းတွင် ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေု

ြေစ္စည်း (ပဆးရုံ၊ ပဆးခန်းနှင့် ပြေျးလြေ်ြေျန်းမာပရးဌာန) ၁၀ဝ၀ပြေျာ် ြေျြေ်စီးခဲ့ရခြေီး
ယင်းြေျြေ်စီးမှုများသည် ပဘးဒဏ်သင့် ြေည်သူများအတွြေ် ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှု
ြေို ပနှာင့်ပနှးပစြေါသည်။9 ပဘးဒဏ်သင့်ပဒသများတွင် ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်ပရး
အြွဲ ့အပန ြင့်

ြေူးစြေ်ပရာဂါများြေျံ နှ့ ံမှု့ ြေို

ထိန်းချုြေ်ြောြေွယ်ရန်

ပဆးဝါးများ၊

ပဆးြေစ္စည်းြေိရိယာများနှင့် ြေျန်းမာပရးဝန်ထမ်းများလိုအြေ်ြေါသည်။ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရ
သည် ပဘးဒဏ်သင့် ြေည်သူများြေို ြေူညီရန်အတွြေ် ြေျန်းမာပရးြေစ္စည်းများ ပထာြေ်ြေံ့

Government of the Union of Myanmar (2015). Myanmar Post-Disaster Needs Assessment of
Floods and Landslides.
World Health Organization. (2008). Communicable disease risk assessment and interventions:

Cyclone Nargis: Myanmar [Online]. Available:
http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/MyanmarCycloneNargis090508.pdf [Accessed 22
Nov 2017].
Tripartite Core Group (2008). Post-Nargis Joint Assessment. Online.

ပြေးပသာ်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် လမ်းြေန်းဆြေ်သွယ်ပရးချို ့ယွင်းမှုပ ြောင့် ပနှာင့်ပနှး
နိုင်ြေါသည်။10
၉။

ြေည်သမ
ူ ျားသည် သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များ ြစ်ြေွားမှုြေို မထိန်းချုြေ်နိုင်ပသာ်

လည်း သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ပ ြောင့် ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုများြေို ကြေိုတင်ြောြေွယ်နိုင်ြေါ
သည်။ ကြေိုတင်သတိပြေးစနစ်များနှင့် အန္တရာယ်အြေဲ ြတ်မှုများသည် သဘာဝပဘး
အန္တရာယ်၏ အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မှုများြေို ပလျှော့ချနိင
ု ်ပသာ်လည်း ပဘးအန္တရာယ်ကြေိုတင်
ြောြေွယ်မှုသည် ြေည်သူ ့ြေျန်းမာပရး ထိန်းသိမ်းပစာင့်ပရှာြေ်မအ
ှု တွြေ် လိုအြေ်လျြေ်
ရှိြေါသည်။11 ထို ့ပ ြောင့်

ပဘးအန္တရာယ်၏ အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မမ
ှု ျားမှ ြေည်သမ
ူ ျား

ြေို ြောြေွယ်ရန်အတွြေ် ကြေိုတင်သတိပြေးစနစ်မှတစ်ဆင့် ပဘးအန္တရာယ်ကြေိုတင်
ြေင်ဆင်မှုနှင့် ပဘးအန္တရာယ်ပလျှော့ချပရးြေို ပဆာင်ရွြေ်ထားခြေီး မန်မာ့ြေျန်းမာပရး
ြေဏ္ဍတွင် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုြေိုခံနိုင်ရည်ရှိပသာ ြေျန်းမာပရးစနစ်ြေို ကြေိုတင်
ြေင်ဆင်ထားသင့်ြေါသည်။12
၁၀။ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည်
ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍအတွြေ် အဓိြေ ြေဿနာ ြစ်ပစခြေီး မန်မာနိုင်ငံြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏
တိုးတြေ်မအ
ှု လားအလာြေို များစွာပနှာင့်ပနှးပစနိုင်ြေါသည်။ လွန်ခဲ့ပသာ ၁၀နှစ်အတွင်း
ြစ်ပြေါ်ခဲ့ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏အားနည်းချြေ်
များြေို ထင်ေြေ်ပစခဲ့ြေါသည်။ ပဘးအန္တရာယ်သင့် ြေည်သမ
ူ ျား ြေူးစြေ်ပရာဂါခံစားရမှု
များ ြေားလာ ခင်းနှင့်

ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများြေျြေ်စီးရ ခင်းများသည်

ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏ အားနည်းချြေ်များြေင် ြစ်ြေါသည်။

Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance (2017). Myanmar

(Burma) Disaster Management Reference Handbook.
Fatimah Lateef. (2009). Cyclone Nargis and Myanmar: A wake up call [Online]. Available:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700587/ [Accessed 22 Nov 2017].
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MoNREC) The Republic of the
Union of Myanmar (2017). Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan 2016-2030.

ပရာဂါများ ြစ်ြေွားမှုနှင့် ပရာဂါခံစားရသူများ
၁၁။ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ြေွားပသာ ပဘးအန္တရာယ်များသည် ငှြေ်ြျား
ပရာဂါ၊ ဝမ်းပရာဂါစသည့် ြေူးစြေ်ပရာဂါများြေို ခံစားရပစနိုင်ြေါသည်။ မန်မာနိုင်ငံ
တွင် အဓိြေပသဆုံးရမှုမှာ ငှြေ်ြျားပရာဂါနှင့် ဝမ်းပရာဂါတို ့ပ ြောင့် ြစ်ြေါသည်။13
နာဂစ်ဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်း (၂၀ဝ၈)
၁၂။

နာဂစ်ဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်းသည် ၂၀ဝ၈ခုနှစ်၊ ပမလ (၂)ရြေ်နှင့် (၃)ရြေ်ပန ့တို ့

တွင် မစ်ဝှမ်းပဒသ၌ တိုြေ်ခတ်ခဲ့ခြေီး ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီး၊ ရန်ြေုနတ
် ိုင်းပဒသကြေီး၊
ြေဲခူးတိုင်းပဒသကြေီး၊

မွန် ြေည်နယ်၊

ြေရင် ြေည်နယ်နှင့်

ြေယား ြေည်နယ်တို ့တွင်

ထိခြေ
ို ်ြေျြေ်စီးမှုများရှိခဲ့ြေါသည်။ လူပြေါင်း ၈၄၀ဝ၀ ပြေျာ်ပသဆုံးခဲ့ခြေီး ၅၃၀ဝ၀ ပြေျာ်
ပြေျာြေ်ဆုံ းခဲ့ ြေါသည်။ လူပြေါင် း ၂.၄ သန်း နီ းြေါးထိခိုြေ် ခံစ ားခဲ ့ရြေါသည်။ 14 ယင်း
မုန်တို င် းသည် မန် မာနို င် ငံ တွ င် ြစ် ြေွ ားခဲ ့ပ သာသဘာဝပဘးအန္တ ရာယ်များအနြေ်
အဆိုးရွားဆုံးသဘာဝပဘးအန္တရာယ် ြစ်ခဲ့ြေါသည်။
ြေည်နယ်/

ြေင်ြေလူနာ

ြေင်ြေလူနာ ြေင်ြေလူနာဌာန အတွင်း

တိုင်းပဒသကြေီး ဌာန(ပဆးရုံ) ဌာန (စခန်း)

(စုစုပြေါင်း)

လူနာ

ဝမ်းပလျှော

လွှဲ

ပရာဂါ

ပ ြောင်း

ရန်ြေုန်

၃၆၄၁၃

၈၀၆၈၆

၁၁၇၀၉၉

၉၄၆၈

၄၅၉၀

၁၃၉

ဧရာဝတီ

၅၆၄၄၈

၁၄၃၉၂၀

၂၀ဝ၃၆၈

၃၅၄၃၁

၆၂၈၄

၂၃၁

စုစုပြေါင်း

၉၂၈၆၁

၂၂၄၆၀၆

၃၁၇၄၆၇

၄၄၈၉၉

၁၀၈၇၄

၃၇၀

ဇယား(၂)

ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒသကြေီးများအလိုြေ် ပဘးဒဏ်သင့် ြေည်သမ
ူ ျား
အတွြေ် ြေျန်းမာပရး ပစာင့်ပရှာြေ်မှုများ (၆.၅.၂၀ဝ၈ - ၃၀.၆.၂၀ဝ၈)

ြေိးု ြေားချြေ်။ Post-Nargis Joint Assessment, Tripartite Core Group (2008)

World Health Organization. (2008). Communicable disease risk assessment and interventions:

Cyclone Nargis: Myanmar [Online]. Available:
http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/MyanmarCycloneNargis090508.pdf [Accessed 22
Nov 2017].
Tripartite Core Group (2008). Post-Nargis Joint Assessment. Online.

ြေည်နယ်/
တိုင်းပဒသကြေီး

တိုင်းရင်းပဆး

ြေင်ြေလူနာဌာန
(ပရပြေါ်ပဆးရုံ)

ဝမ်းပလျှောပရာဂါ

ပရွှ ပ့ ြောင်း
(ပရပြေါ်ပဆးရုံ)

ရန်ြေုန်

၈၅၁၆၃

-

-

-

ဧရာဝတီ

၄၀၆၈၄

၄၄၉၈၈

၇၆၇

၄၅

စုစုပြေါင်း

၁၂၅၈၄၇

၄၄၉၈၈

၇၆၇

၄၅

ဇယား (၃) ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒသကြေီးအလိုြေ် လူနာအပရအတွြေ် (၂၀.၅.၂၀ဝ၈ ၃၀.၆.၂၀ဝ၈)
ြေိးု ြေားချြေ်။ Post-Nargis Joint Assessment, Tripartite Core Group (2008)

၁၃။ နာဂစ်

မုန်တိုင်းတိုြေ်ခတ်မှုပ ြောင့် ြေင်ြေလူနာ ၃၁၇၄၆၇ ဦးနှင့်

အတွင်းလူနာ ၄၄၈၉၉ ဦးြေို ရန်ြေုန်တိုင်းပဒသကြေီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီး
တို ့တွင် ြေုသပြေး ခဲ့ရြေါသည်။ မစ်ပချာင်းများနှင့် ြေင်လယ်ြေမ်းရိုးတန်းတစ်ပလျှောြေ်ရှိ
ြေင်ြေလူနာ ၄၄၉၈၈ဦးြေိုလည်း ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီးရှိ ပရပြေါ်ပဆးရုံတွင် ြေုသ
ပြေးခဲ့ရြေါသည်။ ထို ့အ ြေင် ရန်ြေုန်နှင့်ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီးရှိ လူနာ ၁၂၅၈၄၇ ဦး
တို ့ြေိလ
ု ည်း တိုင်းရင်းပဆးြေညာ ြင့် ြေုသပြေးခဲ့ြေါသည်။
ဂီရိဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်း (၂၀၁၀)
၁၄။ ဂီရိဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်းသည် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ပအာြေ်တိုဘာလ ၂၂ရြေ်ပန ့တွင်
တိုြေ်ခတ်ခဲ့ရာ ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ ခမို ့နယ် (၈) ခမို ့နယ်တွင် ပ မခြေိုမှုများ ြစ်ြေွားခဲ့ခြေီး ၊
အထူးသ ြင့် ပြေျာြေ် ြူ၊ ပ မြေုံ၊ မင်း ြေားနှင့် ပြေါြေ်ပတာခမို ့နယ်တို ့တွင် ထိခိုြေ်
ြေျြေ်စီးမှုအများဆုံး ြစ်ြေွားခဲ့ြေါသည်။15 ၎င်းမုန်တိုင်းသည် ပဘးဒဏ်သင့်ပဒသရှိ ြေည်သူ
များြေို ြေူးစြေ်ပရာဂါများ ြစ်ြေွားပစခဲ့ြေါသည်။

OCHA (2010). Myanmar Cyclonic Storm Giri.

စဉ်

ခမို ့နယ်

ပရာဂါများ

၁။

ပြေျာြေ် ြူ

ဝမ်းြေျြေ်ဝမ်းပလျှောပရာဂါ

ပ မြေုံ

ယာယီပဆးခန်း

(ပယာြေ်)

၂၂၆

၂၃၇

-

၄၀ဝ

၄၀ဝ

ထိခိုြေ်ဒဏ်ရာ

၁၅

၄၀

၅၅

အ ခားပရာဂါများ

၂၀

၉၉၃

၁၀၁၃

စုစုပြေါင်း

၄၆

၁၆၅၉

၁၇၀၅

ဝမ်းြေျြေ်ဝမ်းပလျှောပရာဂါ

၄၈

၇၇

၁၂၅

မျြေ်စိနာပရာဂါ

၆၃

၃၆

၉၉

ထိခိုြေ်ဒဏ်ရာ

၁၆၁

၉၇၂

၁၁၃၃

၅၀

၁၄၃၃

၁၄၈၃

၃၂၂

၂၅၁၈

၂၈၄၀

၁၄

၃၁

၄၅

၅

၈၇

၉၂

၃၆၁

၁၀၂

၄၆၃

ထိခိုြေ်ဒဏ်ရာ

-

၁၆၈

၁၆၈

ဝမ်းြေိုြေ်ပရာဂါ

-

၁၈

၁၈

၃၈၀

၄၀၆

၇၈၆

အ ခားပရာဂါများ
စုစုပြေါင်း
၃။

ပဆးရုံ
၁၁

မျြေ်စိနာပရာဂါ

၂။

လူနာအပရအတွြေ် (ပယာြေ်) စုစုပြေါင်း

ပြေါြေ်ပတာ ဝမ်းြေျြေ်ဝမ်းပလျှောပရာဂါ
မျြေ်စိနာပရာဂါ
အ ခားပရာဂါများ

စုစုပြေါင်း

ဇယား (၄) ခမို ့နယ်အလိြေ
ု ်ပရာဂါ ြစ်ြေွားမှုများနှင့် လူနာအပရအတွြေ်
ြေိးု ြေားချြေ်။ လူမှုဝန်ထမ်းြေယ်ဆယ်ပရးနှင့် ြေန်လည်ပနရာချထားပရးဝန်ကြေီးဌာန (၂၀၁၀)

၁၅။ ဇယား(၄)တွင် ပြာ် ြေခဲ့သည့်အတိုင်း ပ မြေုံခမို ့၌ ြေူးစြေ်ပရာဂါအများဆုံး ြစ်ြေွား
ခဲ့ခြေီး ထိုစဉ်ြေ ြေျန်းမာပရးဝန်ကြေီးဌာနမှ ြေူးစြေ်ပရာဂါ ြစ်ြေွားမှုြေို ထိန်းချုြေ်ရန်
ြေျန်းမာပရးဝန်ထမ်းများ ပစလွှတ်ပြေးခဲရ
့ ြော ပ မြေုံခမို ့နယ်တွင် ပဆးအြွဲ ့ (၂၆)ြွဲ ့ ြင့်
လည်းပြောင်း၊ ပြေါြေ်ပတာ ခမို ့နယ်တွင်လည်း ပဆးအြွဲ ့များပစလွှတ်၍လည်းပြောင်း၊
ပြေျာြေ် ြူခမို ့နယ်တွင် ပဆးအြွဲ ့(၅)ြွဲ ့ြင့်လည်းပြောင်း ပဆာင်ရွြေ်ပြေးခဲ့ြေါသည်။16
Ministry of Socal Welfare Relief and Resettlement Myanmar (2011). Cyclone Storm Giri in
Rakhine State. In: DEPARTMENT OF DISASTER MANAGEMENT (ed.).

ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများ ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှု
၁၆။ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည်
ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများြေို ြေျြေ်စီးပစ ခင်း ြင့် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍြေို
ထိခိုြေ်ပစြေါသည်။ အများဆုံးြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှာ ပဆးရုံများ၊ ပဆးခန်းများ၊
ပြေျးလြေ်ြေျန်းမာပရးဌာနများနှင့်

ပြေျးလြေ်ြေျန်းမာပရးဌာနခွဲများ

အြေါအဝင်

အဓိြေြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများ ြစ်ြေါသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်း (၂၀ဝ၈)
၁၇။ နာဂစ်ဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်းသည် မန်မာနိုင်ငံတွင် ြစ်ြေွားခဲ့ပသာ သဘာဝပဘး
အန္တရာယ်များထဲတွင် အဆိုးရွားဆုံးမုန်တိုင်း ြစ်ခဲ့ြေါသည်။ ပလမုန်တိုင်းဒဏ်ပ ြောင့်
အိမ်ပြေါင်း ၈၀ဝ၀ဝ၀ နီးြေါးြေျြေ်စီးခဲ့ရခြေီး အပ ခခံအပဆာြေ်အဦပြေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံး
ြေျြေ်စီးခဲရ
့ ြေါသည်။ ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍအပန ြင့် ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုများြေို တိုင်းပဒသကြေီး
နှင့် ြေည်နယ်အလိြေ
ု ် ပအာြေ်ြေါအတိင
ု ်းပတွ ရှ့ ိနိုင်ြေါသည်-

ြေုံ (၃) တိုင်းပဒသကြေီးနှင့် ြေည်နယ်အလိုြေ် ြေည်သူြေျန်
့
းမာပရးြေဏ္ဍ၏ြေျြေ်စီးမှု (%)
ြေိးု ြေားချြေ်။ Post-Nargis Joint Assessment, Tripartite Core Group (2008)

၁၈။ ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာ အပ ခခံအပဆာြေ်အဦများြေျြေ်စီးမှုမှာ ဧရာဝတီတိုင်းပဒသ
ကြေီးတွင် အများဆုံး ြစ်ခြေီး မွန် ြေည်နယ်တွင် အနည်းငယ်သာ ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ြေါသည်။
ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒသကြေီးတိုင်းတွင် အပဆာြေ်အဦအမိုးများ အများဆုံး ြေျြေ်စီးခဲ့
ြေါသည်။ ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏ ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ြိုးမှာ ြေျြေ်သန်းပြေါင်း ၁၉ သန်း
ခန် ့ရှိြေါသည်။17 မုနတ
် ိုင်းပ ြောင့် ြေျန်းမာပရးသင်တန်းပြေျာင်းများအားလုံး တစ်စိတ်
တစ်ြေိုင်းြေျြေ်စီး ြေခြေီး ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်း ၅၀ရာခိုင်နှုန်းပြေျာ်
ြေျြေ်စီးခဲြေ
့ ါသည်။

စဉ်

ြေစ္စည်း
အမျိုးအစား

၁။ ြေုတင် (၁၀ဝ) နှင့်

အ ြေည့်အဝ တစ်စိတ်တစ်
ြေျြေ်စီး

ြေိုင်းြေျြေ်စီး

အပဆာြေ်
အဦအမိုး
ြေျြေ်စီး

အြေျြေ်အစီး
မရှိ

စုစုပြေါင်း

-

၁၃

၅

၁၀

၂၈

-

၄

၈

၅

၁၇

၁၁

၂၁

၂၂

၃၁

၈၅

၁၉

၆၅

၁၀၇

၆၆

၂၅၇

၉၉

၁၁၈

၁၉၆

၄၀၈

၈၂၁

-

၁

၈

-

၉

၁၂၉

၂၂၂

၃၄၆

၅၂၀

၁၂၁၇

အထြေ်ပဆးရုံ
၂။ ြေုတင် (၅၀၁၀ဝ) ပဆးရုံ
၃။ ြေုတင် (၁၆-၂၅)
ပဆးရုံ/ တိုြေ်နယ်
ပဆးရုံ
၄။ ပြေျးလြေ်
ြေျန်းမာပရးဌာန/
ပဆးခန်း
၅။ ပြေျးလြေ်
ြေျန်းမာပရးဌာနခွဲ
၆။ သင်တန်းပြေျာင်း
စုစုပြေါင်း

ဇယား(၅) ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းများ အမျိုးအစားအလိုြေ် ြေျြေ်စီးမှုများ
ြေိးု ြေားချြေ်။ Post-Nargis Joint Assessment, Tripartite Core Group (2008)

Tripartite Core Group (2008). Post-Nargis Joint Assessment. Online.

ဂီရိဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်း (၂၀၁၀)
၁၉။ ဂီရိဆိုင်ြေလုန်းမုန်တိုင်းတွင် လူပြေါင်း ၄၄ ဦးပသဆုံးခဲ့ခြေီး ၁၃ ဦးပြေျာြေ်ဆုံးခဲ့ြေါ
သည်။ မုန်တိုင်းတိုြေ်ခတ်မှုပ ြောင့် ရခို င် ြေည်နယ်အတွင်း ခမို ့နယ် (၈) ခမို ့နယ်တို ့မှ
အိမ်ပထာင်စု ၄၈၂၇၂ စု၊ လူဦးပရ ၂၂၄၂၁၂ ဦးထိခိုြေ်ခဲ့ခြေီး အိမ်ပ ခ ၂၀ဝ၀ဝ ပြေျာ် လုံးဝ
ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရြေါသည်။18 ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုြေို ဇယား (၆)တွင်
ပတွ ရှ့ ိနိုင်ြေါသည်။
စဉ်

ခမို ့နယ်

ပဆးရုံ

ပြေျးလြေ်

ပြေျးလြေ်

ြေျန်းမာပရးဌာန

ြေျန်းမာပရးဌာနခွဲ

စုစုပြေါင်း

၁။

ပ မြေုံ

၂

၇

၁၃

၂၂

၂။

ပြေါြေ်ပတာ

၁

၁

၁

၃

၃။

မင်း ြေား

-

-

၂

၂

၄။

ပြေျာြေ် ြူ

၁

၂

၁

၄

စုစုပြေါင်း

၄

၁၀

၁၇

၃၁

ဇယား(၆) ခမို ့နယ်အလိြေ
ု ် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ၏ ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှု
ြေိးု ြေားချြေ်။ လူမှုဝန်ထမ်းြေယ်ဆယ်ပရးနှင့် ြေန်လည်ပနရာချထားပရးဝန်ကြေီးဌာန (၂၀၁၀)

၂၀။ အထြေ်ြေါဇယားတွင် ြေထားသည့်အတိုင်း ခမို ့နယ်အသီးသီးရှိပဆးရုံ/ ပဆးခန်း
များ ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုြေို ပတွ ရှ့ ိနိုင်ြေါသည်။ အ ခားခမို ့နယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှေင် ပ မြေုံခမို ့
သည် ြေျြေ်စီးမှုအများဆုံး ြစ်ပ ြောင်း ပတွ နိ့ ုင်ြေါသည်။
ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှုများ (၂၀၁၅)
၂၁။

၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် မန်မာနိုင်ငံတိုင်းပဒသကြေီးနှင့် ြေည်နယ် (၁၂)ခုတို ့တွင်

ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပ မခြေိုမှုများ ြစ်ြေွားခဲ့ြေါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရြေ်ပန ့မှစ၍
မန်မာနိုင်ငပ
ံ နရာအနှံ ့အ ြေားတွင် မိုးရွာသွန်းမှုများ ြစ်ြေွားခဲ့ခြေီး ဇူလိုင်လ ၃၀ ရြေ်ပန ့
တွင် ဘဂဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံ၌ ြစ်ြေွားခဲ့ပသာ ဆိုင်ြေလုန်း

ြေိုမန်၏ တိုြေ်ခတ်မှု

Ministry of Socal Welfare Relief and Resettlement Myanmar (2011). Cyclone Storm Giri in
Rakhine State. In: DEPARTMENT OF DISASTER MANAGEMENT (ed.).

ပ ြောင့် မိုးကြေီးခြေီး ပရလွှမ်းမိုးမှုများ ြစ်ြေွားခဲ့ြေါသည်။ လူဦးပရသန်းပြေါင်း ၁.၆ သန်း
ပြေျာ် ပနအိမ်မှ ပ ြောင်းပရွှ ရခြေီ
့ း လူပြေါင်း ၁၀ဝ ပြေျာ်ပသဆုံးခဲ့ြေါသည်။19
ြေျန်းမာပရး
စဉ်

ပဆးဝါးများဆုံးရှုံးမှု

ြေျန်းမာပရး

ြေည်နယ်/

အပထာြေ်အြေူ ြေု

နှင့် ပဆးြေစ္စည်း အပထာြေ်အြေူ ြေု

တိုင်းပဒသကြေီး

ြေစ္စည်းများ

ြေိရယ
ိ ာများ

ြေစ္စည်းများ

ြေျြေ်စီးမှု

ြေျြေ်စီးမှု

ဆုံးရှုံးမှု

စုစုပြေါင်း

၁။ ဧရာဝတီ

၉၈

၂

၁

၁၀၁

၂။

ရခိုင်

၆၉

၂၅

၂

၉၆

၃။ ြေဲခူး

၂၅

၃

-

၂၈

၄။ စစ်ြေိုင်း

၁၃

၁၉

၅

၃၇

၅။ မပြေွး

၁၁

၈

-

၁၉

၆။ ချင်း

၇

၂

၁

၁၀

၇။ ရန်ြေုန်

၁

-

-

၁

၈။ ရှမ်း

-

၁

-

၁

၂၂၄

၆၀

၉

၂၉၃

စုစုပြေါင်း

ဇယား (၇) ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒသကြေီးအလိုြေ် ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေု
ြေစ္စည်းများြေျြေ်စီးမှု
ြေိးု ြေားချြေ်။ အမျိုးသားသဘာ၀ပဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န် ့ခွဲမပ
ှု ြော်မတီ (၂၀၁၅)

၂၂။

အထြေ်ြေါဇယားအရ ဧရာဝတီတင
ို ်းပဒသကြေီးတွင် ြေျြေ်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံး

ြစ်ပ ြောင်း ပတွ ရှ့ ိရြေါသည်။ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည် မစ်ဝှမ်းပဒသများတွင်
ြေိုမို ြစ်ြေွားခြေီး ယင်းပဒသများတွင် အြေျြေ်အစီးြေိုမိုများ ြေားပလ့ရှိြေါသည်။
မိုရာဆိင
ု ်ြေလုန်းမုန်တိုင်း (၂၀၁၇)
၂၃။

မိရ
ု ာဆိုငြေ
် လုန်းမုန်တိုင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပမလ ၃၀ရြေ်ပန ့တွင် တိုြေ်ခတ်

ခဲ့ခြေီး ဘဂဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံ၌ ပ မခြေိုမှုများ ြစ်ြေွားပစခဲ့ြော မန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင် ြေည်နယ်

Government of the Union of Myanmar (2015). Myanmar Post-Disaster Needs Assessment of
Floods and Landslides.

ပ မာြေ်ြေုင
ိ ်း၊ ချင်း ြေည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီးတို ့တွင် မုန်တိုင်း ြစ်ပြေါ်ပစခဲ့
ြေါသည်။20
စဉ်
၁။

ြေည်နယ်/ တိုင်းပဒသကြေီး
ရခိုင် ြေည်နယ်

ခရိုင်
စစ်ပတွခရိုင်

၂၀

ပ မာြေ်ဦးခရိုင်

၃၃

ပြေျာြေ် ြူခရိုင်

၁

ပမာင်ပတာခရိုင်

၄၉

စုစုပြေါင်း
၂။

ချင်း ြေည်နယ်

ပဆးရုံ/ ပဆးခန်း

၁၀၃
ေားခါးခရိုင်

၁

စုစုပြေါင်း

၁

ဇယား (၈) ခရိုင်အလိုြေ် ပဆးရုံ/ ပဆးခန်းများြေျြေ်စီးမှု
ြေိးု ြေားချြေ်။ လူမှုဝန်ထမ်းြေယ်ဆယ်ပရးနှင့် ြေန်လည်ပနရာချထားပရးဝန်ကြေီးဌာန (၂၀၁၇)

၂၄။

ပဆးရုံ/ ပဆးခန်းများြေျြေ်စီးမှုြေို အထြေ်ြေါဇယားတွင် ပတွ ရှ့ ိနိုင်ြေါသည်။

မုန်တိုင်းပ ြောင့် ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် ပဆးရုံ/ ပဆးခန်းများစွာ ြေျြေ်စီးခဲ့ရခြေီး ချင်း ြေည်နယ်
တွင် ပဆးရု(ံ ၁)ခုသာြေျြေ်စီးခဲ့ြော ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီးတွင် အြေျြေ်အစီးမရှိပ ြောင်း
ပတွ ရှ့ ိရြေါသည်။
၂၅။

ထိစ
ု ဉ်ြေ ြေျန်းမာပရးဝန်ကြေီးဌာနသည် မုန်တိုင်းပ ြောင့် ထိခိုြေ်ြေျြေ်စီးခဲ့ပသာ

ပဒသများတွင် ြေူးစြေ်ပရာဂါ ြစ်ြေွားမှုြေို

ထိန်းချုြေ်ရန်နှင့်

အပ ခခံြေျန်းမာပရး

ပစာင့်ပရှာြေ်မှုများအတွြေ် ြေျန်းမာပရးဝန်ထမ်းများ ပစလွှတ်ြေုသပစခဲ့ြေါသည်။
ပဆးဝါးများပထာြေ်ြေံ့မှုအပန ြင့် အိမ်သုံး ပဆးဝါးများ၊ ပဆးစိမ် ခင်ပထာင်များ၊
အိြေ်ရာခင်းများ၊ ခင်နိုင်ပဆးရည်များနှင့် အိုင်အိုဒင်းလိမ်းပဆးများြေိုလည်း ပြေးြေို ့ခဲ့
ြေါသည်။ ထို ့အ ြေင် ပရွ လျားပဆးအြွ
့
ဲ ့များနှင့် ယာယီပဆးခန်းများ ြင့်လည်း ြေုသ
ပဆာင်ရွြေ်ပြေးခဲ့ြေါသည်။ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပရလွှမ်းမိုးမှုနှင့်
ပ မခြေိုမှုများ ြစ်ြေွားခဲ့ပသာပဒသများတွင် ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှုများ ပဆာင်ရွြေ်ပြေး

Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement Myanmar (2017). Cyclone Storm Mora. In:
DEPARTMENT OF DISASTER MANAGEMENT (ed.).

ခဲ့သည်ြေို အမျိုးသားသဘာဝပဘးအန္တရာယ်စီမံခန် ့ခွဲပရးပြော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာများ
အရ သိရှိရြေါသည်။21
စဉ်

ြေည်နယ်/ တိုင်းပဒသကြေီး

ပရွ လျားပဆးခန်
့
းများ ယာယီပဆးခန်းများ

၁။

စစ်ြေိုင်းတိုင်းပဒသကြေီး

၁၁၂

၃၄၉

၂။

ဧရာဝတီတိုင်းပဒသကြေီး

၂၀၈

၂၀၂

၃။

ရခိုင် ြေည်နယ်

၃၅

၇၇

၄။

ြေဲခူးတိုင်းပဒသကြေီး

၂၆

၂၀၃

၅။

မပြေွးတိုင်းပဒသကြေီး

၅

၈၂

၆။

ရန်ြေုနတ
် ိုင်းပဒသကြေီး

၃

၃၃

၇။

မန္တပလးတိုင်းပဒသကြေီး

၈

၅၅

၈။

ချင်း ြေည်နယ်

၉

၁၉

၉။

ြေချင် ြေည်နယ်

-

၁၅

၁၀။ မွန် ြေည်နယ်

-

၈၅

၁၁။ ရှမ်း ြေည်နယ်

-

၁၃

၁၂။ ြေရင် ြေည်နယ်

-

၁၂

၁၃။ တနသဂာရီတိုင်းပဒသကြေီး

-

၁

၄၀၆

၁၁၄၆

စုစုပြေါင်း

ဇယား (၉) နိုင်ငံပတာ်အစိုးရ၏ ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာပထာြေ်ြေံ့မှုများ
ြေိးု ြေားချြေ်။ ြေျန်းမာပရးနှင့် အားြေစားဝန်ကြေီးဌာန

၂၆။

နိုင်ငံပတာ်အစိုးရသည် ပဘးသင့် ြေည်သူများအား ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှုများ

ပြေးရန်အတွြေ် ပရွ လျားပဆးအြွ
့
ဲ ့များနှင့် ယာယီပဆးခန်းများ ပဆာင်ရွြေ်ပြေးခဲ့
ြေါသည်။ စစ်ြေိုင်းတိုင်းပဒသကြေီးတွင် ပရွ လျားပဆးအြွ
့
ဲ ့ ၁၁၂ ြွဲ ့နှင့် ယာယီပဆးခန်း
၃၄၉ ခု ပဆာင်ရွြေ်ပြေးခဲ့ခြေီး တနသဂာရီတိုင်းပဒသကြေီးတွင် ယာယီပဆးခန်းတစ်ခု
ြွင့်လှစ်ြေုသပြေးခဲ့သည်ြေို ပတွ ရှ့ ိရြေါသည်။

Government of the Union of Myanmar (2015). Myanmar Post-Disaster Needs Assessment of
Floods and Landslides.

ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုနှင့် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
၂၇။

နိုင်ငံပတာ်အစိုးရသည် အထူးသ ြင့် အမျိုးသမီးများ၊ ြေပလးသူငယ်များနှင့်

သြေ်ကြေီးရွယ်အိုများစသည့် အားနည်းပသာအုြေ်စုြေို ဦးစားပြေးသည့် အပ ခခံ
ြေျန်းမာပရးစနစ်ြေို အပ ခခံ၍ “လူတိုင်းအတွြေ် ြေျန်းမာပရး” ရည်ရွယ်ချြေ် ြင့်
မန်မာ့ြေျန်းမာပရးပမျှော်မှန်းချြေ် ၂၀၃၀ ြေိုရရှိပစရန် ကြေိုးြေမ်းပဆာင်ရွြေ်လျြေ်
ရှိြေါသည်။22

မန်မာနိုင်ငံသည် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍနှင့်စြေ်လျဉ်း၍ ပထာင်စုနှစ်ြွံ ့ခြိုး

တိုးတြေ်ပရးရည်မှန်းချြေ်များြေိုလည်း

အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရိြေ
ှ ါ

သည်။
၂၈။

မန်မာနိုင်ငံသည် ပဘးအန္တရာယ်စီမံခန် ့ခွဲမှုမူဝါဒများ၊ စီမံချြေ်များနှင့် လုြေ်ထံးု

လုြေ်နည်းများြေို ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှစ၍ အရှိန်အေုန် မှင်ပ
့ ဆာင်ရွြေ်ခဲ့ြေါသည်။ နိုင်ငံပတာ်
အစိုးရသည် မန်မာနိုင်ငံသဘာဝပဘးပလျာ့ြေါးပရးလုြေ်ငန်းစီမံချြေ် (၂၀ဝ၉-၂၀၁၅) နှင့်
(၂၀၁၂)တို ့ြေို အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်ခဲ့ခြေီး အမျိုးသားသဘာဝပဘးအန္တရာယ်
စီမံခန် ့ခွဲမှုပြော်မတီ၏ဦးပဆာင်ြေါဝင်မှု ြင့် မန်မာနိုင်ငံ၏ပဘးအန္တရာယ်ပ ြောင့် ထိခိြေ
ု ်
ဆုံးရှုံးနိုင်ပ ခပလျှော့ချပရးလုြေ်ငန်းစီမံချြေ်(၂၀၁၇) ြေို (၂၀၃၀) ြေည့်နှစ်အထိ ပရရှည်
ပမျှော်မှန်းချြေ်အ ြစ် ပရးဆွဲထားြေါသည်။23
၂၉။

ထို ့အ ြေင် အမျိုးသားရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒြေို ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် မတ်လ

တွင် ြေထမအဆင်မ
့ ူ ြေမ်းပရးဆွဲခဲ့ြေါသည်။ ၎င်းမူဝါဒသည် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုဒဏ်ြေို
ခံနိုင်ရန်နှင့် ြောဗွန်ဒိုင်ပအာြေ်ဆိုဒ်ထတ
ု ်လတ
ွှ ်မှုြေို ပလျှောခ
့ ျနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ချမှတ်
ခဲ့ြေါသည်။24
၃၀။ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရသည်

ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ

ပဘးအန္တရာယ်များြေို

ြောြေွယ်ရန်နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပသာ အသိုြေ်အဝန်းတစ်ခု တည်ပဆာြေ်
ရန် မန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပ ြောင်းလဲ ခင်းဆိုင်ရာ မောဗျူောနှင့် လုြေ်ငန်းအစီအစဉ်
(၂၀၁၆-၂၀၃၀)ြေို အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရှိြေါသည်။ ယင်းမောဗျူော
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MoNREC) The Republic of the
Union of Myanmar (2017). Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan 2016-2030.
National Disaster Management Committee Myanmar (2017). Myanmar Action Plan on Disaster
Risk Reduction 2017. In: RELIEF AND RESETTLEMENT DEPARTMENT (ed.).
Myanmar Climate Change Alliance (2017). Myanmar Climate Change Policy (Draft 1).

ရည်ရွယ်ချြေ်မာှ ရာသီဥတုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်သည့် သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များ၊ စိုးရိမ်
ြွယရ
် ာများနှင့် ြေျန်းမာပရးဆိုငရ
် ာဆိုးြေျိုးများြေို တုံ ြေန်
့ ပဆာင်ရွြေ်နိုင်ရန်အတွြေ်
လည်းပြောင်း၊ ြေန်လည်ထူပထာင်နိုင်ရန်အတွြေ်လည်းပြောင်း မန်မာ ြေည်သူများနှင့်
စီးြေွားပရးြေဏ္ဍများြေိုတည်ပဆာြေ်ရန်နှင့် ြေျန်းမာပသာလူမှုအသိုြေ်အဝန်းတစ်ခုြေို
၂၀၃၀တွင်တည်ပထာင်ရန် ြစ်ြေါသည်။25 ရာသီဥတုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်သည့် ပဘးအန္တရာယ်
များ၊ ပဘးအန္တရာယ်ကြေိုတင်ြောြေွယ်မှု၊ ပဘးအန္တရာယ်ပလျှော့ချပရးနှင့် ရာသီဥတု
ပ ြောင်းလဲမှုြေတ
ို ုံ ြေန်
့ နိုင်ပသာ ြေျန်းမာပရးစနစ်များဆိုင်ရာမူဝါဒများြေို အပြောင်အထည်
ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရိြေ
ှ ါသည်။
၃၁။

ြေည်ပထာင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ရြေ်ပန ့တွင် သဘာဝပဘး

အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန် ့ခွဲမှုဥြေပဒြေို ြေဌာန်းခဲ့ြေါသည်။26 ၎င်းဥြေပဒ၏ ရည်ရွယ်ချြေ်
များမှာ ပအာြေ်ြေါအတိင
ု ်း ြစ်သည် (ြေ) သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်လာနိုင်သည့် ထိခိုြေ်ဆုံးရှုံးမှုများ
ပလျာ့ြေါးပရးအတွြေ် သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲမှုလုြေ်ငန်း
စဉ်များြေို စနစ်တြေျထိပရာြေ်လျင် မန်စွာ အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်
ရွြေန
် ိုင်ရန်၊
(ခ)

သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲမှုလြေ
ု ်ငန်းစဉ်များြေို စနစ်တြေျ
ထိပရာြေ်လျင် မန်စွာ အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်နိုင်ပရးအတွြေ်
အမျိုးသားပြော်မတီနှင့်ပဒသဆိုင်ရာအြွဲ ့များ ြွဲ ့စည်းပဆာင်ရွြေ်နိုင်ရန်၊

(ဂ) သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲမှုလြေ
ု ်ငန်းများ ပဆာင်ရွြေ်ရာတွင်
ြေည်တွင်း၊ ြေည်ြေအြွဲ ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းြေူးပြေါင်းပဆာင်ရွြေ်နိုင်ရန်၊
(ဃ) သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ပ ြောင့် ထိခိုြေ်ြေျြေ်စီးခဲ့သည့် သဘာဝြေတ်ဝန်းြေျင်
ြေို ြေန်လည်ထိန်းသိမ်းြောြေွယ်ရန်၊

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MoNREC) The Republic of the
Union of Myanmar (2017). Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan 2016-2030.
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(င) ပဘးသင့်သမ
ူ ျားအား ြေိုမိုပြောင်းမွန်သည့် လူပနမှုဘဝရရှိပစပရးအတွြေ်
ြေျန်းမာပရး၊ ြေညာပရး၊ လူမှုပရးနှင့် အသြေ်ပမွးဝမ်းပြေျာင်းလုြေ်ငန်း
များ စီစဉ်ပဆာင်ရွြေ်ပြေးနိုင်ရန်။
မူဝါဒဆိုင်ရာ အ ြေံ ြေုချြေ်များ
၃၂။

ရာသီဥတုပ ြောင် းလဲမှု ပ ြောင် ့ ြစ်ပြေါ်ပသာ

သဘာဝပဘးအန္တရာယ် များ၏

ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍအပြေါ် အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မှုများနှင့်ြေတ်သြေ်၍ ပအာြေ်ြေါမူဝါဒများ
ြေို အ ြေံ ြေုထားြေါသည်(ြေ) ြေျန်း မာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှု မှင့်တင် ခင်းနှင့်

ြေျန်း မာပရးဆိုင်ရာ

အပထာြေ်အြေူ ြေစ္စည်းများခိုင်ခံ့ပစ ခင်း။ ြေူးစြေ်ပရာဂါများြေျံ ့ြေွားမှုနှင့်
ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေုြေစ္စည်းြေျြေ်စီးမှုများသည်

ြေျန်းမာပရး

ြေဏ္ဍအတွြေ် အဓိြေ ြေဿနာြေင် ြစ်ြေါသည်။ ၎င်း ြေဿနာြေို ရင်ဆိုင်
ပ ြရှ င် းရန်အတွြေ် နို င် ငံပ တာ်အစိုး ရသည် သဘာဝပဘးအန္တ ရာယ်
ြေျပရာြေ်ပသာပဒသများ၊ ပြေျးလြေ်ပဒသများနှင့် ပဝးလံပခါင်ြေါးပသာ
ပဒသများတွင် ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှုအြေါအဝင် ရာသီဥတုဒဏ်
ခံနိုင်ရည်ရှိပသာ အပ ခခံအပဆာြေ်အဦများနှင့် စနစ်များြေို တည်ပထာင်
ရန် စဉ်းစားသင့်ြေါသည်။ ထို ့အ ြေင် လြေ်ရှိနှငအ
့် နာဂတ်တွင် ရာသီဥတု
ပ ြောင် းလဲ မှု ဆိ ုင်ရာ

သဘာဝပဘးအန္တရာယ် များနှင့်

ြေည်သ ူ တို ့၏

ြေျန်းမာပရးထိခိုြေ်မှုများြေို တုံ ြေန်
့ နိုင်ရန် နည်းဥြေပဒများ၊ လုြေ်ငန်း
စီမံချြေ်များနှင့် မောဗျူောစီမံချြေ်များ လိုအြေ်လျြေ်ရိြေ
ှ ါသည်။
(ခ)

ပဘးအန္တရာယ်အတွြေ်

ကြေိုတင် ြေင်ဆင် ခင်းနှင့်

ပလျှော့ချပရးပဆာင်ရွြေ် ခင်း။
ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပသာ

ပဘးအန္တရာယ်

နိုင်ငံ၏လူမှုပရးရာြွံ ့ခြိုးတိုးတြေ်မှုနှင့်

လူမှုအသိုင်းအဝန်းတစ်ခု

တည်ပဆာြေ်ရန်

အတွြေ် ပဘးအန္တရာယ်ကြေိုတင် ြေင်ဆင်မှုနှင့်စီမံခန် ့ခွဲမှုသည် လိုအြေ်လျြေ်
ရှိြေါသည်။ နိုင်ငံပတာ်အဆင့်၊ တိုင်းပဒသကြေီးနှင့် ြေည်နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်
နှင့်ခမို ့နယ်အဆင့်အသီးသီးတို ့တွင် ပဘးအန္တရာယ်စီမံခန် ့ခွဲမှုနှင့် ပဘး
အန္တရာယ်တုံ ြေန်
့ ပရးစီမံချြေ်များြေို တိုး မှင့်လုြေ်ပဆာင်ရန် လိုအြေ်လျြေ်

ရှိြေါသည်။ မန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ပဘးအန္တရာယ်ကြေိုတင်ခန် ့မှန်းချြေ်ဆိုင်ရာ
ဗေုသုတနှင့် နည်းြေညာများမျှေပဝ ခင်းစသည့် လုြေ်ပဆာင်ချြေ်များသည်
သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များြေို ကြေိုတင်ြောြေွယ်နိုင်ရန် အစြေျိုးမှုြေင်
ြစ်ြေါသည်။
နိဂုံး
၃၃။ ဤစာတမ်းတိုသည် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်ပသာ သဘာဝပဘး
အန္တရာယ်များ၊ ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍအတွြေ် နှစ်ရှည်စီမံချြေ်များနှင့် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍ
၏အဓိြေ ြေဿနာရြေ်များနှင့်ြေတ်သြေ်၍ ပရးသားထား ခင်း ြစ်ြေါသည်။ ရာသီဥတု
ပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်ပသာ သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည် ပဘးသင့်ပဒသများရှိ
ြေည်သမ
ူ ျားြေို ြေူးစြေ်ပရာဂါများ ြစ်ြေွားပစ ခင်းနှင့် ြေျန်းမာပရးအပထာြေ်အြေူ ြေု
ြေစ္စည်းများြေျြေ်စီးပစ ခင်း ြင့် ြေျန်းမာပရးြေဏ္ဍြေို ထိခိုြေ်ပစနိုင်ြေါသည်။ ြေျန်းမာပရး
နှငအ
့် ားြေစားဝန်ကြေီးဌာနသည် ပဘးသင့်ပဒသများရှိ ြေည်သူများြေို ပဆးဝါးများနှင့်
ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာ

အပ ခခံလိုအြေ်ချြေ်ပထာြေ်ြေံ့မှုများအြေါအဝင်

ြေျန်းမာပရး

ပစာင့်ပရှာြေ်မှုနှင့် ြေျန်းမာပရးဆိုင်ရာ အပ ခခံြေစ္စည်းများ ခိုင်ခံ့ပြောင်းမွန်ပရးအတွြေ်
ပထာြေ်ြေံ့ြေူညီပြေးလျြေ်ရိြေ
ှ ါသည်။

နိုင်ငံပတာ်အစိုးရသည်

ရည်မှန်းချြေ် (၂၀၃၀) ြေိုရရှိရန်၊ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့်
သဘာဝပဘးအန္တရာယ်၏

ထိပရာြေ်မှုများြေို

မန်မာ့ြေျန်းမာပရး
ြစ်ပြေါ်လာပသာ

ရင်ဆိုင်ပ ြရှင်းရန်နှင့်

လြေ်ရှိနှင့်

အနာဂတ်တွင် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှု၏အြေျိုးသြေ်ပရာြေ်မှုများြေိုတုံ ြေန်
့ ရန် မူဝါဒများ၊
မောဗျူောများနှင့် လုြေ်ငန်းစီမံချြေ်များြေို အပြောင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရွြေ်လျြေ်
ရှိြေါသည်။
၃၄။ လွန်ခဲ့ပသာ(၁၀)နှစ်ပြေျာ်အတွင်း

ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်ပသာ

သဘာဝပဘးအန္တရာယ်များသည် အနာဂတ်တွင် ပဘးအန္တရာယ်ပလျှော့ချပရးနှင့် စီမံပရး
များပဆာင်ရွြေ်ရန်

နိုင်ငံ၏လိုအြေ်ချြေ်ြေို

ပထာြေ် ြေလျြေ်ရှိြေါသည်။

နိုင်ငံပတာ်

အစိုးရသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပသာ ြေျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာြေ်မှုများ၊ ပဆးဝါးဆိုင်ရာ
ြေစ္စည်းများနှင့် စနစ်များခိုငမ
် ာပစရန်နှင့် သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ကြေိုတင် ြေင်ဆင်မှုနှင့်
ပဘးအန္တရာယ်ပလျှော့ချပရးပဆာင်ရွြေ်ရန်အတွြေ်
ပ ြောင်း ပရးသားတင် ြေအြေ်ြေါသည်။

ြေိုမိုကြေိုးစားလုြေ်ပဆာင်ရန်

လိုအြေ်

