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စီမခ
ံ ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Total Population

GDP (billion USD)

51,400,000

69.32

HDI Rank

Rural Population

145

70%

Women’s
Representation
in Parliament

4.6%

ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ (GRSP)
စီမံခ်က္ အေၾကာင္းအရာ
ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း
(GRSP) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အားလံုး
ပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈႏွင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ အတြက္
မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္သြားသည့္အခါ အားလံုး ပါဝင္၍ စဥ္ဆက္
မျပတ္ေသာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေရးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ အဖိုးတန္
အရင္းအႏွီးမ်ားသည္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအတြက္ တမူထူးျခားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္
ရင္ဆိုင္ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကို တိုက္ရိုက္ အေထာက္အပံ့
ျပဳႏိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္း
က်င္ ဆိုင္ရာ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ
ဦးစားေပး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဓိက
က႑မ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး
ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း
ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေစရန္ UNDP က ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရ
အား အကူအညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းက ပုိမုိ
အားေကာင္းေသာ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈ အျပင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး
ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ မူ၀ါဒသစ္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔
ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ေပးပါသည္။ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္း
အျမစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ

ဖန္တီးႏုိင္ေစရန္တုိ႔

အတြက္
ပတ္၀န္းက်င္
ဆုိင္ရာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကဏၰတြင္ အစိမ္းေရာင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ စုစည္းေပးရန္ ဤစီမံကိန္းက
ရည္မွန္းထားပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္
ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာစီမံကိန္း(GRSP)သည္ ပတ္၀န္းက်င္၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္
ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားၾကားတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ UNDP
ျမန္မာ၏ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အင္းေလးကန္
ထိန္းသိ္မ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
စီမံကိန္း၏
လုပ္ငန္းအဆင့္ အသစ္ကုိလည္း GRSP ျဖင္႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား
(၁) ကဏၰအလုိက္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊
ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္
ထိခိုက္ဆံုးရႈံး
ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မၾကာေသးမီက
ခ်မွတ္ထားေသာ တုိးတက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေျခခံ
လ်က္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဘး
အႏၲရာယ္ ရင္္ဆိုင္ တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကုိ ျမင့္မားစြာ ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံး
ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (MAPDRR)
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
စြမ္းရည္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း၊
(၃) ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္
လုိက္နာ
ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္း၊
(၄) ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
အညီ ကာလရွည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္၀န္း
က်င္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္
သြင္းျခင္း
(၅) အေထာက္အကူျပဳေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ရည္မွန္းထားေသာ

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
No.6, Natmauk Road, Tamwe Township, Yangon 11211
Republic of the Union of Myanmar
www.mm.undp.org | @UndpMyanmar | @UNDP_Myanmar

စီမံခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ကာလ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ – ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
ဘတ္ဂ်က္ - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ (ခန္႔မွန္း)
တည္ေနရာ - ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ (စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တုိ႔ကုိ
အဓိကထားလ်က္)
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိမည့္သူမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၊
အလွဴရွင္မ်ား - လူဇမ္ဘာ့ဂ္၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊
ၾသစႀတီးယား၊ ေနာ္ေ၀ (အင္းေလးကန္စီမံကိန္း)
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ကုလသမဂၢပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
အစီအစဥ္(UN Environment) {ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္
ကုလသမဂၢပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တို႔ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း}
အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရး

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တုိးျမွင့္ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံျခင္း၊
(၆) အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစား အစိမ္းေရာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း၊
(၇) ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
ဦးေဆာင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္လာျခင္း၊
(၈) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္
ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တုိ႔အတြက္ ေဒသအလုိက္ဦးေဆာင္
ေသာ၊ က်ား-မေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ မဟာ
ဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားက သီးျခားလုိအပ္ခ်က္
မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းေပးၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္း
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊
ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စံနမူနာ
ပံုစံမ်ား အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊

