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ကျွန်ုပ်တို့အဘနမြင့် အစဉ်အဆက် နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ြှု 
မပုနိုင်ဘရး မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝှြ်းရှိ ြိုးဘလဝသစြန်း 
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ြရှိပါက ယြုအစီရင်ြံစာမြစ်ဘပါ်လာနိုင်လိြ့်ြည်ြ
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ြှတ်ြျက် - ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားသည် အားလုံးဘသာ အနာဂတ်ကာလ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားကဲ့သို့ပင် ယင်းတို့အတွင်း၌ဘတာင် တိကျဘသြျာြှု ြရှိတတ်ပါ။ တိကျ 
ဘသြျာြှု ြရှိဘသာ အရင်းအမြစ်ြျားတွင် အြျက်အလက်ကိန်းဂဏန်းြျားနှင့် ပုံစံမပုတည်ဘဆာက်မြင်းဆိုင်ရာ အဟန့်အတားြျား၊ ရာသီဥတုစနစ်ရှိ အြျ ို့ဘသာ အစိတ်အပိုင်း 
ြျား၏ အလျဉ်းသင့်သလို မြစ်တတ်ဘသာ သဘောသောဝအမပင် အြျ ို့ဘသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြစ်စဉ်ြျားအဘပါ် နားလည်သဘောဘပါက်ြှု နည်းပါးမြင်းတို့လည်း ပါဝင်ကကသည်။ 
ဤအစီရင်ြံစာတွင် တိကျ ဘသြျာြှုြရှိမြင်းအတိုင်းအတာြျားကို state-of-the-art ရာသီဥတုပုံစံတူြျား၊ အနာဂတ်ကာလြန်လုံအိြ် ဓာတ်ဘငွ့စုပုံြျားမပားလာြှု 
အြျ ိုးြျ ိုးဘသာ မြစ်နိုင်ဘမြ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားနှင့် ြကကာဘသးြီကြှ သုံးသပ်ဘရးသားထားကက သည့် peer-reviewed literature ြျားအသုံးမပုလျက် သွင်မပင်လက္ခဏာ 
ြွဲမြား ဘြာ်ထုတ်မပထားသည်။ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားဟူသည် ြှန်ကန်ြှုရှိသည့် မြစ်တန်ဘမြအလားအလာြျား ြဟုတ်ကကေဲ အနာဂတ်ကာလရာသီဥတု နှင့်အတူတွဲလျက်ပါရှိြည့် 
ခြိြ်းဘမြာက်ြှုြျားကို စီြံကိုင်တွယ်ရန် စိတ်ြှန်းမြင့် အနာဂတ်မြစ်နိုင်ဘမြဘရးဆွဲမြင်း နည်းလြ်းြျားကို အသုံးြျသင့်ပါသည်။

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အစီရင်ြံစာ ပူးတွဲပါရှိမြင်း
ြူဝါဒြျြှတ်သူြျားအတွက် ရည်ရွယ်ထားဘသာ ဤအကျဉ်းြျုပ်သည် ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် ထုတ်ဘဝဘသာ “မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအားဆန်းစစ်မြင်း” 
နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ အစီရင်ြံစာအား မပန်လည်ြန်တီးထားမြင်းမြစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ြံစာတွင် ပိုြိုအဘသးစိတ်ကျဘသာ သုံးသပ်ြျက်ြျားနှင့် ဘဒသအဆင့် 
ရာသီလိုက် ြန့်ြှန်းြျက်ြျား ပါဝင်သည်။ 
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ြိုးဘလဝသနှင့် ဇလဘေဒ ညွှန်ကကားြှု 
ဦးစီးဌာန

ရာသီဥတုစနစ်ြျားဆိုင်ရာ သုဘတသနဌာန (CCSR) 
သည် ကိုလံေီယာတက္ကသိုလ်၊ အာကာသစူစြ်း 
ဘလ့လာဘရးဆိုင်ရာ NASA Goddard 
Institute (GISS) နှင့် ကိုလံေီယာ တက္ကသိုလ်ရှိ 
ဘမြကြ္ဘာဘလ့လာဘရး သိပ္ပံသုဘတနဌာနတို့အကကား 
ပူးဘပါင်းဘဆာင်ရွက်ဘရး ဆက်ဆံြှုဘနရာဌာန 
တစ်ြုမြစ်သည်။ CCSR အား ကြ္ဘာဘမြကကီး၏ 
ရာသီဥတုနှင့် အဘရးပါသည့်ကဏ္ဍြျား၊ စနစ်ြျား 
အဘပါ် ယင်း၏အ ကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျားကို ပိုြို 
ဘကာင်းြွန်စွာနားလည် သဘောဘပါက်နိုင်ဘစဘရး 
ရည်ရွယ်ြျက်မြင့် ထူဘထာင်ထားမြင်းမြစ်သည်။ 
CCSR သည် နိုင်ငံအစိုးရြျား၊ မပည်တွင်းမပည်ပ 
အြွဲ့အစည်းြျား၊ ပညာဘရးေက်ဆိုင်ရာ အြွဲ့ 
အစည်းြျားနှင့် သက်ဆိုင်သူြျားထံသို့ ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ သုဘတသနနှင့် သတင်း 
အြျက်အလက်ြျားအား မြန့်ဘဝဘပးပို့ရာတွင် 
ကကီးြားသည့် အြန်းကဏ္ဍြှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

ကိုလံေီယာတက္ကသိုလ် ရာသီဥတု 
စနစ်ြျားဆိုင်ရာ သုဘတသနဌာန

ရာသီဥတုစနစ်ြျားဆိုင်ရာ သုဘတသနဌာန (CCSR) 
သည် ကိုလံေီယာတက္ကသိုလ်၊ အာကာသစူစြ်း 
ဘလ့လာဘရးဆိုင်ရာ NASA Goddard Institute 
(GISS) နှင့် ကိုလံေီယာ တက္ကသိုလ်ရှိ ဘမြကြ္ဘာ 
ဘလ့လာဘရး သိပ္ပံသုဘတနဌာနတို့အကကား ပူးဘပါင်း 
ဘဆာင်ရွက်ဘရး ဆက်ဆံြှုဘနရာဌာန တစ်ြုမြစ်သည်။ 
CCSR အား ကြ္ဘာဘမြကကီး၏ ရာသီဥတုနှင့ ်
အဘရးပါသည့် ကဏ္ဍြျား၊ စနစ်ြျား အဘပါ် ယင်း၏အ 
ကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျားကို ပိုြို ဘကာင်းြွန်စွာနားလည် 
သဘောဘပါက် နိုင်ဘစဘရး ရည်ရွယ်ြျက်မြင့် 
ထူဘထာင်ထားမြင်း မြစ်သည်။ CCSR သည် နိုင်ငံ 
အစိုးရြျား၊ မပည်တွင်းမပည်ပ အြွဲ့အစည်းြျား၊ 
ပညာဘရးေက်ဆိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းြျားနှင့် 
သက်ဆိုင်သူြျားထံသို့ ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ 
သုဘတသနနှင့် သတင်း အြျက်အလက်ြျားအား 
မြန့်ဘဝဘပးပို့ရာတွင် ကကီးြားသည့် အြန်းကဏ္ဍြှ 
ပါဝင်လျက်ရှိသည်။

WWF

WWF အဘနမြင့် သောဝတရား၏ အနာဂတ်အား 
ကာကွယ်ဘပးဘနသည်ြှာ နှစ်ဘပါင်း (၅၀) ဘကျာ်ြေရှိခပီ 
မြစ်သည်။  ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းဘရး ဆိုင်ရာ ကြ္ဘာ့ 
ထိပ်တန်းအြွဲ့အစည်း တစ်ရပ်အဘနမြင့် WWF သည် 
နိုင်ငံဘပါင်း (၁၀ဝ) ၌ လုပ်ကိုင်ဘဆာင်ရွက်လျက် ရှိခပီး 
တစ်ကြ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအားမြင့် အြွဲ့ဝင်ဘပါင်း 
(၅) သန်းနီးပါးတို့က အဘထာက်အကူမပု ကူညီလျက် 
ရှိကကသည်။ WWF ၏ သိသာထင်ရှားဘသာ 
ဘဆာင်ရွက်ပုံ နည်းလြ်းြှာ သိပ္ပံပညာရပ်၌ အဘမြြျ 
ြိုင်ြာြှုနှင့်အတူ တစ်ကြ္ဘာလုံး လက်လှြ်းြီ ဘရာက်ရှိြှု 
နှင့် ြျိတ်ဆက် တွဲြက်ထားခပီး မပည်တွင်း အဆင့်ြှ 
နိုင်ငံတကာ အဆင့်ထိဘအာင် အဆင့်တိုင်းရှိ 
လုပ်ဘဆာင်ြျက် ပါဝင်ဘနကာ လူသားနှင့် သောဝ 
တရား နှစ်ရပ်စလုံး၏ လိုအပ်ြျက်ြျားကို မြည့်ဆည်း 
နိုင်ြည့် တီထွင်ကကံဆထားဘသာ ဘမြရှင်းြှုနည်းလြ်း 
ြျားကို မြန့်ြျိဘပး နိုင်ဘစပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု 
ဆိုင်ရာ ပူးဘပါင်းအြွဲ့

မြန်ြာနိုင်ငံ ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ ပူးဘပါင်း 
အြွဲ့ (MCCA) ဆိုသည်ြှာ ဥဘရာပသြဂ္ဂ (EU) က 
ဘငွဘကကးပံ့ပိုးဘပးခပီး ကုလသြဂ္ဂ လူသားအဘမြြျ 
ဘနထိုင်ြှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ် UN-Habitat နှင့် 
ကုလသြဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအစီအစဉ် (UN-
Environment) တို့က အဘကာင်အထည်ဘြာ် 
ဘဆာင်ရွက် ဘနသည့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံသယံဇာတနှင့ ်
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းဘရးဝန်ကကီးဌာန၏ 
ကနဦး ကကိုးပြ်းဘဆာင်ရွက်ြျက် တစ်ြုမြစ်သည်။ 
ယင်းအြွဲ့အဘနမြင့် ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျား၏ သိရှိ 
အဘလးဘပးြှုနှင့် အြျားမပည်သူ သဘောထားအမြင် 
တို့အား မြှင့်တင်ဘပးမြင်း၊ ြူဝါဒြျား ြျြှတ်ဘရးဆွ ဲ
ဘပးမြင်း၊ ဘပါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဘဆာင်ရွက်ြှု ပိုြို 
အားဘကာင်းဘစမြင်း၊ နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
စွြ်းရည်ြျား တည်ဘဆာက်ဘပးမြင်းနှင့် လိုက်ဘလျာ 
ညီဘထွ မပင်ဆင်နိုင်ဘရး လူထုအား ကူညီ 
ဘဆာင်ရွက်ဘပးမြင်း တို့ မြင့် ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှု 
နှင့် ပတ်သက်ခပီး မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြွံ ခ့ြိုးဘရး အစီအစဉ် 
အတွင်း အစဉ်တစိုက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားဘရးဆွဲဘစရန် 
ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အြွဲ့အစည်းြျားအဘကကာင်း ACRONYMS AND  
ABBREVIATIONS
CCSR – Center for Climate Systems 
Research

CMIP5 – Coupled Model 
Intercomparison Project Phase 5

DMH – Department of Meteorology 
(Myanmar)

EM-DAT – Emergency Events 
Database

ENSO – El Niño-Southern 
Oscillation

GCM – General Circulation Model

IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change 

MCCA – Myanmar Climate Change 
Alliance 

MoNREC – Ministry of Natural 
Resources and Environmental 
Conservation (Myanmar) 

NASA – National Aeronautics and 
Space Administration

NASA GISS – NASA Goddard 
Institute for Space Studies

NASA NEX-GDDP – NASA Earth 
Exchange Global Daily Downscaled 
Projections

NOAA –National Oceanic and 
Atmospheric Administration (United 
States)

RCP – Representative Concentration 
Pathway

UN-Environment – United 
Nations Environment Programme

UN-Habitat – United Nations 
Human Settlements Programme

VA – Vulnerability Assessment

WMO – World Meteorological 
Organization 

WWF – World Wild Fund for 

Nature

အနှစ်ချုပ် ၄
နိဒါန်း  ၆
၁။ ရာသီဥတုခခိမ်းခြခာက်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအခနြြင့်   
အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ကဏ္ဍများအတွင်းရှိအစီအစဉ်ြပုလုပ်မှုများအခပါ် 
မည်သို့အခောက်အပံ့ခပးနိုင်သနည်း။ ၈

၂။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိရာသီဥတုအခြခအခနမှာ အဘယ်နည်း။ ၁၈

၃။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုခြပာင်းလဲခဲ့ ခပီခလာ။ ၂၂

၄။ အနာဂတ်တွင် အပူချိန် မည်မျှ ြမင့်တက်လာမည်နည်း။ ၂၆

၅။ အနာဂတ်တွင် မိုးရွာသွန်းမှု ပုံစံ မည်သို့ ခြပာင်းလဲမည်နည်း။ ၃၀

၆။ ပင်လယ်ခရမျက်နှာြပင် မည်မျှ ြမင့်တက်လိမ့်မည်နည်း။ ၃၄

၇။ အနာဂတ်တွင် အလွန်အကျွံ ပူြပင်းမှုကို ပုံမှန် ကကုံခတွ့လာရမည်လား။ ၃၇

၈။ ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းများ ပိုမို ဝင်ခရာက်လာနိုင်ပါသလား။ ၃၉

၉။ မုတ်သုံ ရာသီ ခြပာင်းလဲလာခပီလား။ ၄၉

၁၀။ ဧရာဝတီ ြမစ်ဝကျွန်းခပါ်နှင့် အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဇုံအတွင်းရှိ  
ခမို့နယ်များ အခနြြင့် ဤအချက်အလက်များကို အသုံးြပု၍ သင့်ခလျာ်ခအာင်  
မည်သို့ စီမံနိုင်မည်နည်း။ ၄၄

နိဂုံး  ၃၄

ြာတိကာ

ADVANCE ြိတ်ြွဲ့ဘဆာင်ရွက်ြှု

ADVANCE ဆိုသည်ြှာ WWF နှင့် ဘမြကြ္ဘာသိပ္ပံ CCSR သုဘတသနဌာနတို့ အကကားပူးဘပါင်းဘဆာင်ရွက်ြှု 
တစ်ရပ် မြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် စတင်မြစ်တည် လုပ်ဘဆာင်လာဘသာ ADVANCE 
အဘနမြင့် ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းဘရး နှင့် ြွံ ခ့ြိုးဘရး အစီအြံဘရးဆွဲမြင်း၊ ြူဝါဒြျြှတ်မြင်းနှင့် ကျင့်သုံး 
လုပ်ဘဆာင်ြှုြျားအတွင်း  ရာသီဥတု ခြိြ်းဘမြာက်ြှု ဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို ထုတ်ဘပး 
နိုင်သည့်၊  ထည့်သွင်းဘပါင်းစပ်ဘပးနိုင်သည့် နည်းလြ်းသစ်ြျား ရှာဘြွဘပးအပ်မြင်းမြင့် လိုက်ဘလျာညီဘထွ 
မပင်ဆင်နိုင်စွြ်းရှိဘစရန် အဘထာက်အကူ ဘပးဘနပါသည်။  ADVANCE က ကြ္ဘာကကီး အဘနမြင့်  
ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းဘရး၊ ြွံ ခ့ြိုးတိုးတက်ဘရးတို့အတွက် လြ်းညွှန်ဘပးနိုင်ရန်နှင့် လူသား တို့၏ 
ဘကာင်းကျ ိုးြျြ်းသာအမပင် ဘဂဟစနစ် ကကံ့ြိုင်ဘကာင်းြွန်ြှုအား အကျ ိုးမပုနိုင်ြည့် သောဝ ဘေးအန္တရာယ် 
ဘလော့ြျြှုအတွက် အဘကာင်းဆုံးရရှိနိုင်ဘသာ သိပ္ပံပညာရပ်အဘပါ် အဘမြြံကာ ပူးတွဲထုတ်လုပ်ထားသည့် 
ရာသီဥတု ခြိြ်းဘမြာက်ြှုဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား အသုံးမပုဘနဘသာ အနာဂတ်ကာလ 
တစ်ရပ်ကို ကကိုတင်ြှန်းဆထားပါသည်။



4 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် အနှစ်ြျုပ်  5

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုြှာ လာြည့်ဆယ်စုနှစ်ြျားအတွင်းသိသိသာသာ 
ဘမပာင်းလဲလာလိြ့်ြည်ဟု ြန့်ြှန်းရပါသည်။ 

●● ၂၁ ရာစုအလယ်ဘလာက်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ဘဒသတိုင်း၌ အပူြျိန်ြျား 
၁.၃˚C ြှ ၂.၇˚C အထိ တိုးမြင့် လာလိြ့်ြည်ဟုဘြော်လင့်ရပါသည်။ 
ဘအးမြဘသာရာသီ (နိုဝင်ော-ဘြဘြာ်ဝါရီ) နှင့် ပူမပင်းဘသာရာသီ (ြတ်-
ဘြ) တို့ြှာအပူဘနွးဆုံးမြစ်လိြ့်ြည်ဟု ြှန်းဆရြှုနှင့်အတူ ပူဘနွးြှုြှာ 
ရာသီအလိုက်နှင့်ဘဒသ အလိုက်ဘမပာင်းလဲဘနြည်မြစ်ပါသည်။

●● အဘရှ့ေက်ပိုင်းနှင့်ဘမြာက်ေက်ပိုင်းဘတာင်ကုန်းဘတာင်တန်းဘဒသ
ြျားတွင် ပူမပင်းဘသာရာသီ၌  ၃˚C အထိ ပေြ်းြေအပူြျိန်ြျားမြင့်တ
က်ဘနြှုနှင့်အတူ မြန်ြာနိုင်ငံရှိဘဒသြျားအားလုံးအနက် အသိသာ 
အထင်ရှားဆုံးပူဘနွးလာလိြ့်ြည်ကို မြင်ဘတွ့ရြွယ်ရှိသည်။

●● မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အကကား လတစ်လလေင် 
အလွန်အြင်းပူမပင်းဘသာရက် တစ်ရက်ြန့်ရှိဘနြဲ့ပါသည်။ 
အနာဂတ်ကာလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံအဘနမြင့် ြည်သည့်ဘနရာတွင်ြဆို 
လတစ်လအတွက် အလွန်အြင်းပူမပင်းဘသာရက်ဘပါင်း (၄) ရက်ြှ (၁၇) 
ရက်အထိရှိလာနိုင်ဘကကာင်း ကကိုတင်ြှန်းဆြျက်ြျားကဘြာ်မပဘနပါသည်။

●● ြုတ်သုံရာသီအတွင်း မြင့်တက်လာလိြ့်ြည်ဟုဘြော်ြှန်းရြှုနှင့်အတူ 
နှစ်တစ်နှစ်၏ကျန်ရှိဘသာလြျား အတွက် မြင့်တက်ြှုြျား၊ ဘလျာ့ကျြှုြျား
မြစ်ဘပါ်နိုင်သည့်အြိုက် ြိုးရွာသွန်းြှုပုံစံြျားအတွင်းဘမပာင်းလဲြှု ြျားြှာ 
ဘဒသနှင့်ရာသီအဘပါ်ြူတည်လျက် ဘမပာင်းလဲဘနလိြ့်ြည်ဟုဘြော်လင့်ရပါ
သည်။

●● ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ြန့်တွင် ပင်လယ်ကြ်းရိုးတန်းတစ်ဘလောက်အတွက် 
ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင်မြင့်တက် ြှုြန့်ြှန်းြျက်ြျားြှာ ၂၀ စင်တီြီတာ ြှ ၄၁ 
စင်တီြီတာအထိရှိြည်မြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်း မပင်းထန်ြှုအတို
င်းအတာနှင့်မြစ်ပွားြှုအကကိြ်အတွက်ြန့်ြှန်းထားသည့်ဘမပာင်းလဲြှုြျားြှာ 
တိကျ ဘသြျာြှုြရှိဘသးဘသာ်လည်း ြုန်တိုင်းြျားကျဘရာက်ြျိန်နှင့်ကင်းလွ
တ်ြျိန်ကာလြျားအတွင်း ကြ်းရိုးတန်းပိုင်းဘရကကီးဘရလေံြှုတို့ြှာ ပင်လယ်ဘရ
ြျက်နှာမပင်မြင့်တက်လာသမြင့် ပိုြိုဆိုးရွားလာ ြည်မြစ်သည်။

ြျားစွာဘသာ စီြံဘဆာင်ရွက်ြျက်ြျားအဘနမြင့် ဤအကျဉ်းြျုပ် အမပင် တွဲြက ်
ပါရှိဘသာ ပိုြိုရှည်လျားသည့် နည်းပညာ အစီရင်ြံစာအတွင်း ဘြာ်မပထားဘသာ 
ခြိြ်းဘမြာက်ြှု အန္တရာယ်ြျားကို ကိုင်တွယ် ဘမြရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်ဘနပါသည်။ 
ဘယေုယျအားမြင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ဆုံးမြတ်ြျက်ြျြှတ်နိုင်သူြျားနှင့် စီြံကိန်း 
ဘရးဆွဲသူြျားအြို့ ဘအာက်ပါတို့ကို လုပ်ဘဆာင်သင့်ပါသည်။

●● ဥပြာ သီးနှံဘရွးြျယ်ြှုြျား၊ စိုက်ပျ ိုးသည့်ပုံစံြျားနှင့် စိုက်ပျ ိုးဘရးအတွက်ဘရ
အသုံးမပုြှုထိဘရာက် အကျ ိုးရှိမြင်းစဘသာလုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားအတွင်းရှိ လုပ်
ကိုင်ဘဆာင်ရွက်ပုံြျားအားဘမပာင်းလဲမြင်း။

●● ြကကာြဏဘရလွှြ်းတတ်ြှုြျားြှလူထုအားကူညီကာကွယ်ဘပးနိုင်ြ
ည့် ဒီဘရဘတာြျားကဲ့သို့  ဘဂဟ စနစ်အဘမြြံလိုက်ဘလျာညီဘထွရှိဘသာ
နည်းလြ်းြျားအသုံးမပုမြင်းအပါအဝင် အဘမြြံအဘဆာက်အအုံ ပိုင်း 
ပိုြိုြိုင်ြာဘတာင့်တင်းဘစမြင်း။

●● သန့်ရှင်းသည့်ဘသာက်သုံးဘရအတွက်စီြံကာကွယ်ဘပးမြင်းနှင့် ဘမြဆီလွှာမပု
န်းတီးြှုြှကာကွယ်ဘပးမြင်း ကဲ့သို့ လူသားြျားအတွက်ရာသီဥတုဒဏ်ကကံ့ ကကံ့
ြံရင်ဆိုင်နိုင်စွြ်းအားကူညီတည်ဘဆာက်ဘပးြည့် သစ်ဘတာြျားနှင့်အမြား
ဘသာဘဂဟစနစ်ြျားအားကာကွယ်ဘပးမြင်း။ 

●● ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့်ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျားအတွက် လိုက်ဘလျာညီဘထွမြ
စ်ြှုအားအဘထာက်အကူမပုနိုင်ရန် ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းဘရးနည်းေျူ
ဟာြျားအဘပါ်အကဲမြတ်မြင်း (ဥပြာ - ကုန်မြင့်ဘဒသြျား သို့ြဟုတ် 
ကုန်တွင်းပိုင်းဘဒသြျားအတွက် ဘတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စကကြန်ြျား)။

●● မြင့်တက်ဘနဘသာအပူဒဏ်ြျား၊ ဘရသံသရာအတွင်းဘမပာင်းလဲြှုြျားနှင့်လွန်
ကဲသည့်မြစ်စဉ်ြျားအား ဘမြရှင်းနိုင်ဘရး ဘေးအန္တရာယ်ကကိုတင်မပင်ဆင်ဘရး
နှင့်မပန်လည်တုံ့ မပန်ဘရးနည်းေျူဟာြျားဘရးဆွဲ ဘြာ်ထုတ်မြင်း။

ဤအကျဉ်းြျုပ်သည် အထူးသမြင့် ဘအာက်ပါတို့အား ပံ့ပိုးဘနြည်မြစ်သည်-

●● အပူြျိန်၊ ြိုးဘရြျိန်၊ ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်ြှုနှင့် လွန်က ဲ
ရာသီဥတုမြစ်စဉ်ြျား စသည့်  ဘလ့လာဘတွ့ရှိထားဘသာ အစဉ်အဆက် 
ရာသီဥတုြှန်းဆြျက်ြျားနှင့် အနာဂတ်ကာလ ြှန်းဆြျက်ြျား 
အပါအဝင် ရာသီဥတုခြိြ်းဘမြာက်ြှုဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက် 
ြျားကို ဘပးအပ်သွားြည်။

●● ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲနှင့် ဘဂဟစနစ်လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျား၊ ကြ်းရိုးတန်း 
ပိုင်းြျား၊ ကျန်းြာဘရး၊ စိုက်ပျ ိုးဘရး၊ အဘမြြံအဘဆာက်အအုံ၊ ဘရ
အရင်းအမြစ်ြျားနှင့်ခြို့ မပဧရိယာြျားကဲ့သို့ ဘနရာကဏ္ဍြျားအဘပါ် 
ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုက ြည်သို့အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြည်ကို သိသာ 
ထင်ရှားဘစြည်။

●● ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ဘဒသနှင့် အလယ်ပိုင်းဘမြာက်ဘသွ့ရပ်ဝန်း 
ဘဒသြျားြှ ဘဒသန္တရစီြံကိန်းဘရးဆွဲြှု အဘပါ် အဘထာက်အကူ 
ဘပးနိုင်ရန်အတွက်  ရာသီဥတုခြိြ်းဘမြာက်ြှုဆိုင်ရာ သတင်း 
အြျက်အလက် ြျားကို  MCCA က ြည်သို့အသုံးမပုဘနဘကကာင်း 
လက်ဘတွ့ကျနီးစပ်သည့် ဥပြာြျား ဘပးအပ်သွားြည်။

●● မြန်ြာနိုင်ငံရှိလူြျား၊ ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့် စီးပွားဘရးတို့အတွက် 
အနာဂတ်တွင် ပိုြိုဆိုးရွားသွားဘစနိုင်ြည့် ဘမပာင်းလဲြှုြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ ဘမပာင်းလဲြှုြျားနှင့် ထိြိုက်ြှုြျားကို ကိုင်တွယ်ဘမြရှင်း 
နိုင်ဘရး ကူညီဘပးဘနသည့်အမပင် စီြံကိန်းဘရးဆွဲနိုင်ဘရး
အတွက်လည်း လြ်းညွှန်ဘပးဘနသည့် ဘမပာင်းလဲမပင်ဆင် 
လွယ်ဘသာ လိုက်ဘလျာညီဘထွမြစ်ဘစြည့် နည်းလြ်းတစ်ရပ်ကို 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် မြစ်နိုင်ဘမြရှိသည့် အနာဂတ်ရာသီဥတုြျားအား 
ဘပးအပ်လျက် ပံ့ပိုး ကူညီသွားြည်မြစ်သည်။

စူးစြ်းဘလ့လာထားသည့် ြိုးဘလဝသစြန်း (၁၉) ြု ြှ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ြျက်ြျား အရ 
မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲဘနြဲ့ ခပီးမြစ်ပါသည်။

●● ပေြ်းြေအပူြျိန်ြျားြှာ ၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အတွင်း ဝ.၂၅˚C 
မြင့်တက်ြဲ့ပါသည်။

●● ပူဘနွးလာြှုအဘနအထားြှာ ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျားြှာထက်စာလေင် 
ကုန်းတွင်းပိုင်းဘဒသြျား၌ ပိုြို မြန်ဆန်ဘနြဲ့ ခပီး ဘန့အလိုက်အမြင့်ဆုံးအ
ပူြျိန်ြျားမြင့်တက်လာြှုြှာလည်း ဘန့အလိုက်ပေြ်းြေအပူြျိန် ြျားထက် 
ပိုြိုြျားမပားလာြဲ့ပါသည်။

●● နှစ်စဉ်စုစုဘပါင်းြိုးဘရြျိန်ြှာ ပိုြိုကကီးြားသည့်တိုးတက်ြှုနှုန်းထားနှင့်အ
တူ ကုန်းတွင်းပိုင်းအရပ်ဘဒသ ြျားထက်စာလေင် ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျား၌  
၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အတွင်း အနည်းငယ်ပိုြို တိုးပွားလာြဲ့သည်။

●● တိုးပွားလာြှုြျားြှာ ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျား၌တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြစ်ဘပါ်ြဲ့
ဘသာ်လည်း ကုန်တွင်းပိုင်း ဘဒသြျား၌ြူ ြုတ်သုံကာလအတွင်း၌သာ 
အဓိကမြစ်ဘပါ်ဘနြဲ့ပါသည်။

●● သုဘတသနကဘြာ်မပသည်ြှာ ဘနွဥတု ြုတ်သုံရာသီအဘနမြင့် အကကြ်းြျင်း 
တစ်ပတ်ြန့် ပိုြိုတိုဘတာင်းလာြည်ဟူ၍ မြစ်သည် (Lwin, 2002) ။

အနှစ်ြျုပ် 
ဤအကျဉ်းြျုပ်၏ အဓိကရည်ြှန်းြျက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ကဏ္ဍအသီးသီးြှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူြျား 
အဘနမြင့် ယြုအစီရင်ြံစာနှင့်အတူ ထွက်ရှိလာဘသာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုအဘပါ် 
နည်းပညာပိုင်း အဘသးစိတ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ြျက်ြှ ထွက်လာသည့် အဓိက ဆိုလိုရင်းအြျက်ြျားကို 
ဘပါင်းရုံးမြင်းမြင့် စီြံကိန်း ဘရးဆွဲြှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံြှု ဆုံးမြတ်ြျက်ြျားအတွင်း ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု 
အန္တရာယ်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ဘစရန် မြစ်ပါသည်။ 

လက်ရှိ အဘကာင်းဆုံးဘသာ သိပ္ပံပညာကို 
အဘမြြံခပီး မြန်ြာနိုင်ငံအဘနနဲ့ ဘနာင်လာြည့် 
ရာစုနှစ်ဘတွြှာ ကကုံဘတွ့ရြွယ်ရာရှိတဲ့ ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှုရဲ့ မပင်းထန်ြှုအဘမြအဘနကို 
ဘြာ်ထုတ်မပသနိုင်တဲ့ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 
ဘေးမြစ်နိုင်ြှု သတင်းအြျက်အလက်ဘတွကို 
ထုတ်လုပ်မြင်းဟာ ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုကို 
ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်ြို့ ဘဆာင်ရွက်တဲ့ဘနရာြှာ အဘရး 
အကကီးဆုံး ပထြဘမြလှြ်းပဲမြစ်ပါတယ်။
ညွှန်ကကားဘရးြှူးြျုပ်
ြိုးဘလဝသနှင့်ဇလဘေဒညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန 



6 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် နိဒါန်း  7

မြန်ြာနိုင်ငံသည် လွန်ကဲသည့် ရာသီဥတုမြစ်ရပ်ြျား အြံစားရဆုံးနိုင်ငံြျားအနက်ြှ 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြစ်သည် (Kreft et al., 2016) ။  ၂၀ဝ၈ ြုနှစ်တွင်မြစ်ပွားြဲ့ဘသာ 
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်း၊ ၂၀၁၀ ြုနှစ်တွင်ြံစားြဲ့ရဘသာ လွန်ကဲသည့် အပူလှိုင်း 
ြျားနှင့် ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် ကကုံဘတွ့ြဲ့ရဘသာ ဘရကကီးဘရလေံြှုြျားကဲ့သို့ ြျားြကကာြီက 
ဘပါ်ဘပါက်ြဲ့ဘသာမြစ်ရပ်ြျားြှာ မြန်ြာနိုင်ငံြှမပည်သူြျား၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
စီးပွားဘရးတို့အဘပါ် အတိဒုက္ခဘရာက်ဘစသည့် အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား ရှိြဲ့ 
ပါသည်။ ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုကလည်း အဆိုပါမြစ်ရပ်ြျား၏ အကကိြ်ဘရနှင့် 
မပင်းထန်ြှုတို့အား ပိုြိုဆိုးရွားြျားမပားလာဘစရန် ခြိြ်းဘမြာက်လျက်ရှိသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြစ်ဘပါ်ဘနခပီမြစ်ဘသာ ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုြျားနှင့် လာြည့် 
ရာစုနှစ်အတွင်း ဘပါ်ဘပါက်လာနိုင်ဘမြရှိဘသာ ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုြျားအဘပါ် 
နားလည်သဘောဘပါက်ရန်နှင့် တိုင်းတာြှုမပုနိုင်ရန် အလွန်အဘမြြံ ကျကျ 
လိုအပ်ဘနပါသည်။ ဤအစီရင်ြံစာသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုနှင့် 
ြျားြကကာဘသးြီက ရာသီဥတု ဦးတည်လြ်းဘကကာင်းတို့ကို ဘြာ်မပထားသည့်အမပင် 
ဘအာက်ပါအြျိန်ကာလြျား၌ ရာသီဥတုအဘမြအဘနြျား ြည်သို့ဘမပာင်းလဲ 
သွားနိုင်ဘမြရှိသည်ဟု ြန့်ြှန်းထားဘကကာင်း အကကြ်းြျင်းတင်မပထားပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်ြျား
 ( ၂၀၁၁ ြုနှစ်ြှ - ၂၀၄၀ ြုနှစ် 

အထိ အြျိန်ကာလအမြစ် 
သတ်ြှတ်ထားသည်)

၂၀၅၀ ြုနှစ်ြျား
( ၂၀၄၁ ြုနှစ်ြှ - ၂၀၇၀ ြုနှစ်အ
ထိအြျိန်ကာလအမြစ်သတ်ြှတ်

ထားသည်)

ြန့်ြှန်းြျက်ြျားတွင် အပူြျိန်၊ ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏနှင့် ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် 
အဘမပာင်းအလဲြျား ပါဝင်ကကသည်။ အစီရင်ြံစာအဘနမြင့် လွန်ကဲဘသာမြစ်ရ
ပ်ြျားအဘပါ်ဘလ့လာဆန်းစစ်ြှုမပုထားခပီး ြုတ်သုံဘလကဲ့သို့ အဓိကကျသည့် 
ရာသီဥတု မြစ်စဉ်ြျားကို မပန်လည်သုံးသပ်ကာ သတ်ြှတ်ဘရွးြျယ်ထားဘသာ
ကဏ္ဍြျားအတွက် ရာသီဥတုခြိြ်းဘမြာက်ြှုဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ြျား 
အသုံးမပုထားဘပးသည့်အမပင် ဘဒသ၏ြံနိုင်ရည်နည်းပါးြှု ဆန်းစစ်ြျက်ြျား
နှင့်လိုက်ဘလျာညီဘထွမြစ်ဘစဘရး စီြံကိန်းလုပ်ငန်းြျားအဘနမြင့် ရာသီဥတု 
ခြိြ်းဘမြာက်ြှုဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား ြည်သို့ အသုံးြျနိုင်ဘကကာင်း 
ကိုလည်း ဘြာ်မပထားပါသည်။ အစီရင်ြံစာကို ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲမြင်းနှင့် 
သက်ဆိုင်သည့် ပိုြိုကျယ်မပန့်ဘသာ လုပ်ငန်းြျားနှင့် DMH အမပင် ဘဒသန္တရ 
ဘေးအန္တရာယ် ကကိုတင်သတိဘပးစနစ်တစ်ြုမြစ်ဘသာ Regional Integrated 
Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) တို့က ဘဆာင်ရွက်ဘနသည့် 
ြကကာြီ ကာလအတွင်း ထုတ်မပန်ဘပးရြည့် တရားဝင် ြန့်ြှန်းြျက်ြျားအတွက် 
အဘထာက်အပံ့တစ်ြုအမြစ် ရှုမြင်ရြည်မြစ်သည်။

ဘဒသဆိုင်ရာနှင့် တိုင်းဘဒသကကီး/ မပည်နယ်သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူြျားအဘနမြင့် 
၄င်းတို့ စီြံအုပ်ြျုပ်ြွင့်ရဘဒသြျားအား တိုက်ရိုက် အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုရှိြည့် 
ဘမပာင်းလဲြှုြျားအဘပါ် သတိြူအဘလးထားကကရန် လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ 
ရာသီဥတု ခြိြ်းဘမြာက်ြှုြျားအား ၄င်းတို့ နားလည်သဘောဘပါက်မြင်းအားမြင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းသာြက ကြ္တာတစ်ဝန်းလုံးရှိ လူထုြျားအကကား ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲမြင်းဘကကာင့် အဆိုးရွားဆုံးထိြိုက်ြှုြျား ြမြစ်ဘပါ်လာဘစရန် ယြုအြျိန်၌ 
တားဆီးကာကွယ်ြှု မပုလုပ်နိုင်ြည်မြစ်သည်။ 

နိဒါန်း

နည်းလြ်းြျား

အပူြျိန်နှင့် ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားကို ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် ထွက်ရှိြဲ့ဘသာ 
NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections 
(NEX-GDDP) dataset (NASA, 2015) အား အသုံးမပုကာ တွက်ြျက်ထုတ်မပန် 
နိုင်ြဲ့ပါသည်။ NEX-GDDP dataset တွင် အထူးမပုလုပ်ထားသည့် ရာသီဥတုပုံစံ 
၂၁ ြျ ိုးြှ စဘကးြျုံ့ယူထားဘသာ ြန့်ြှန်းြျက်ြျား (0.25 degrees, ~25 km 
resolution) အမပင် Coupled Model Intercomparison Project Phase 
5 (NASA, 2015, CMIP5, 2016) ဘအာက်ြှ ဘန့စဉ်မြစ်နိုင်ဘမြ ြှန်းဆြျက်ြျား 
တွက်ြျက်ဘပးဘဝမြင်း ြံရဘသာ အနာဂတ် မြစ်နိုင်ဘမြ ြှန်းဆြျက်ြျား ပါဝင် 
ဘနပါသည်။  CMIP5 GCM simulation ြျားကို  ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ 
နိုင်ငံတကာ အစီရင်ြံစာတစ်ဘစာင် မြစ်သည့် Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
(IPCC, 2013) အား ဘထာက်ြံလျက် တွက်ြျက်မပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ဘရ 
ြျက်နှာမပင်မြင့်တက်ြှု ြန့်ြှန်းြျက်ြျားကို ကုန်းဘမြအဘပါ် အဘမြြံဘသာ ဘရြဲမပင် 
ဆုံးရှုံးြှုနှင့် ဘမြထုအတွင်း ဘရသိုဘလှာင်ထားရှိြှု အဘမပာင်းအလဲြျားအား 
တွက်ြျက်ဘပးသည့် အမြားဘသာ အြျက်အလက်ရင်းမြစ်ြျား၊ နည်းစနစ်ြျားနှင့ ်
တကွ CMIP5 GCM ြျားြှ ထွက်ဘပါ်လာသည့် ပုံစံရလဒ်ြျားကို အသုံးမပုလျက် 
တွက်ြျက် ြန့်ြှန်းထားပါသည် (Horton et al., 2015) ။

သစ်ဘတာြျားနှင့် ၎င်းတို့ြှရဘသာသန့်ရှင်းဘသာ 
ဘသာက်သုံးဘရြျား ပံပိုးဘပးမြင်း၊ ဘရကကီး 
ဘရလေံြှုအား ဘလျာ့ြျဘပးမြင်း စသည့် အကျ ိုး 
ဘကျးဇူးြျားြှသည် ကြ်းရိုးတန်းဘဒသ ဒီဘရဘတာ 
ြျား၏ ကြ်းရိုးတန်းဘဒသ ဘရတိုက်စားမြင်း နှင့် 
ဆိုင်ကလုန်းြျားဒဏ်ြှ ကာကွယ်ဘပးမြင်းြျား 
အစရှိသည့် ဘဂဟစနစ်၏ ဝန်ဘဆာင်ြှုြျားနှင့် 
လူသားြျားအား ပံ့ပိုးဘပးဘနသည့် ြျားစွာဘသာ 
အမြား အကျ ိုးဘကျးဇူးြျား၏ စွြ်းအားကို 
ထိန်းြျုပ်၍ အထိဘရာက်ဆုံးနှင့် အဘကာင်းဆုံး 
အသုံးမပုမြင်းသည် ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုအား 
ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်ရန် ဘဆာင်ရွက်ရြည့် အဘကာင်းဆုံး 
နည်းလြ်းြျားြှ တစ်ြုမြစ်သည်။

ညွှန်ကကားဘရးြှူးြျုပ် 
ြိုးဘလဝသနှင့်ဇလဘေဒညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန 



အြန်း (၁)

ရာသီဥတု ခြိြ်းဘမြာက်ြှုဆိုင်ရာ 
သတင်းအြျက်အလက်ြျားအဘနမြင့်  
အြျ ိုးြျ ိုးဘသာကဏ္ဍြျား အတွင်းရှိ 
အစီအစဉ်မပုလုပ်ြှုြျားအဘပါ် ြည်သို့ 
အဘထာက်အပံ့ ဘပးနိုင်သနည်း။
 

၁.၄  
စိုက်ပျ ိုးဘရး

၁.၅  
အဘမြြံအဘဆာက်အအုံ

၁.၆  
ဘရအရင်းအမြစ်ြျား

၁.၇  
ခြို့ မပဧရိယာြျား

၁.၃  
ကျန်းြာဘရး

၁.၁ 
 ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲနှင့် ဘဂဟစနစ် 

လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျား

၁.၂  
ကြ်းရိုးတန်းပိုင်းြျား

၁.၂ ကြ်းရိုးတန်းပိုင်းြျား



10 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် နိဒါန်း  11

ပုံ ၁.၁ - ရာသီဥတုြျားစွာဘမပာင်းလဲမြင်းအဘမြအဘန (RCP 8.5) တွင် ဘမပာင်းလဲ 
နိုင်ဘမြရှိဘသာ နုန်းအနည် အနှစ်ြျားအားထိန်းသိြ်းဘပးသည့် ဝန်ဘဆာင်ြှု။ 
အြျက်အလက် ဇစ်မြစ်: Mandle et al., 2016

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

ရာသီဥတဘုမပာင်းလဲြှုသည် အပူြျိန်ဘမပာင်းလဲမြင်းနှင့် ြိုးရွာသွန်းြှု ပုံစံြျား 
ဘမပာင်းလဲမြင်းကဲ့သို့ တိုက်ရိုက် အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျားနှင့် ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှုအဘပါ် လူသားတို့ တုံ့ မပန်ပုံကဲ့သို့ သွယ်ဝိုက် အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား 
အပါအဝင် ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့် သက်ရှိြျ ိုးစိတ်ြျားအဘပါ် နည်းလြ်းဘပါင်းစုံမြင့ ်
အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုရှိြည် မြစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအဘနမြင့် အလျင်အမြန် ြွံ ခ့ြိုး 
တိုးတက်ဘနဦးြည်မြစ်ရာ လူသားြျားက ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုအား ကကံ့ ကကံ့ြံ 
ရင်ဆိုင်နိုင်ဘရး ကကိုးပြ်းမပင်ဆင်စဉ် ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျားအဘပါ် 
ထပ်ြံ၍ပျက်စီးဘစမြင်း၊ ထိြိုက်ဘစမြင်းြျား ပိုြိုမြစ်လာနိုင်မြင်းနှင့်အတူ 
ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျားအဘနမြင့် ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုအဘပါ် 
လူသားတို့၏ မပန်လည် တုံ့ မပန်ြှုြျားအတွက် အထူးသိသာစွာပင် ြံနိုင်ရည် 
စွြ်းအားနည်းပါးဘနြည်သာမြစ်သည်။

●● နယ်ပယ် အကန့်အသတ်ထားဘသာ ြျ ိုးစိတ်ြျား၊ ဘနှးဘကွးစွာ သွားလာဘသာ 
ြျ ိုးစိတ်ြျား၊ မြန့်ြွဲဘနထိုင်ြှု နည်းပါးဘသာ ြျ ိုးစိတ်ြျားနှင့် ခြိြ်းဘမြာက်ြှု 
အန္တရာယ် ကကီးကကီးြားြား ရင်ဆိုင်ဘနရဘသာ ြျ ိုးစိတ်ြျားြှာ ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှုအဘပါ် ြံနိုင်ရည် အနည်းဆုံး မြစ်လာကကြွယ်ရှိသည်။

●● လူသာြျားအတွက် ဘဂဟစနစ်ြျားက လုပ်ဘဆာင်ဘပးဘနြှု အားလုံးတို့သည် 
ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု ဘကကာင့် ထိြိုက်လာြည်မြစ်ရာ အထူးသမြင့် 
သစ်ဘတာမပုန်းတီးြှုနှင့် ဘမြအရည်အဘသွး ယုတ်ဘလျာ့ပျက်စီးမြင်းကဲ့သို့ 
လူသားဘကကာင့် မြစ်ဘပါ်လာသည့် အမြားဘသာ ထိြိုက်ြှုြျားနှင့်အတူ 
တွဲြက်၍ မြစ်သည်။ ဥပြာအားမြင့် အြျ ိုးအစားစုံလင်ခပီး ကျန်းြာ 
သန်စွြ်းဘသာ သစ်ဘတာြျားသည် ြိုးဘရြျိန် ြျားမပားမြင်းနှင့် ကြ်းရိုးတန်း 
ြုန်တိုင်းတို့ဘကကာင့် မြစ်ဘပါ်နိုင်ဘသာ ဘရကကီးဘရလေံြှုြျားအား ဘလော့ြျဘပး 
နိုင်ပါသည်။ 

ရာသီဥတု ြန့ြ်ှန်းြျကြ်ျားအဘနမြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးမြတ်ြျက် ြျြှတ်နိုင်သူြျားအား 
ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုဘကကာင့် ဘပါ်ဘပါက်လာသည့် အနာဂတ်အန္တရာယ်ြျားကို 
ထည့်သွင်း စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ဘစဘရး အကူအညီဘပးနိုင်ြည်မြစ်သည်။ ဘဂဟစနစ် 
ြျား၊ အသက်ဘြွးဝြ်းဘကျာင်းလုပ်ငန်းြျား၊ အဘမြြံအဘဆာက်အအုံြျားနှင့် 
စီးပွားဘရး တိုးတက်ြှုတို့အဘပါ် အဆိုပါ ဘမပာင်းလဲြှုြျားက ကျဘရာက်လာဘစ 
နိုင်ြည့် ထိြိုက်နစ်နာနိုင်ဘမြြျားအတွက် ကကံ့ ကကံ့ြံ ရင်ဆိုင်ဘမြရှင်းနိုင်စွြ်းအား 
ထူဘထာင်ဘပးရန် အဘကာင်အထည်ဘြာ် တိုင်းတာဘဆာင်ရွက်ြှုြျား လုပ်ဘဆာင် 
ဘပးရြည်မြစ်သည်။ အနာဂတ်ကာလ မြစ်နိုင်ဘမြ အြျ ိုးြျ ိုးတို့အတွက် အစီအြံ 

မပုလုပ်ဘရးဆွဲ ထားြှုသည် ဘရွးြျယ်စရာြျားအား လြ်းြွင့်ဘပးထားသည့ ်
လိုက်ဘလျာညီဘထွ မြစ်နိုင်စွြ်းအတွက် မပင်ဆင်ြျိန်ညှိရလွယ်ကူဘသာ နည်းလြ်း 
တစ်ရပ်ကို ရရှိဘစနိုင်ပါသည်။ ကဏ္ဍတစ်ြုအတွက် လုပ်ဘဆာင်ထားဘသာ မပန်လည် 
တုံ့ မပန်ြှုြျားနှင့် လိုက်ဘလျာညီဘထွ မြစ်ဘစဘရး ဘဆာင်ရွက်စီြံြှုြျားအဘနမြင့် 
အမြားဘသာ ကဏ္ဍြျားအဘပါ်လည်း သွယ်ဝိုက်သက်ဘရာက်ြှုြျား ရှိလာနိုင်စဉ် 
ရာသီဥတုနှင့် သက်ဆိုင်ဘသာ ထိြိုက်ြှုြျားြှာ ကဏ္ဍြျ ိုးစုံအဘပါ် နည်းလြ်း 
အြျ ိုးြျ ိုးမြင့် အကျ ိုးသက်ဘရာက်ဘလ့ ရှိပါသည်။

၁.၁ ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲနှင့်ဘဂဟစနစ်လုပ်ဘဆာင်ြျက်

ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●● အထက်ပိုင်းြှ သစ်ဘတာြျားသည် ဘရကကီးဘရလေံြှု အန္တရာယ်အား 
ဘလော့ြျဘပးဘနမြင်း သို့ြဟုတ် ပင်လယ် ကြ်းရိုးတန်းဒီဘရဘတာြျားသည် 
ဘရလုပ်ငန်းြျားအတွက် အဘထာက်အကူမပုဘနမြင်း စသည်ကဲ့သို့ 
ဘဒသတွင်း ဘနထိုင်သူြျားအဘပါ် အဘရးပါသည့် အကျ ိုးဘကျးဇူးြျား 
ဘပးအပ်ဘနသည့် ဘဂဟစနစ်ြျားအဘပါ် လူသားြျား၏ လက်ရှိ ထိြိုက်ဘစြှု 
ြျားကို ဘလော့ြျဘပးပါ။ 

●● ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုြျားအဘပါ် လူသားြျား၏ မပန်လည်တုံ့ မပန်ြှုြျား 
မြစ်သည့် ဘရွှ့ဘမပာင်းဘနထိုင် လုပ်ကိုင်မြင်း၊ စိုက်ပျ ိုးဘမြြျား တိုးြျဲ့ မြင်းနှင့် 
ဘမြအသုံးြျြှု ဘမပာင်းလဲမြင်း သို့ြဟုတ် အဘမြြံ အဘဆာက်အအုံ 
ြွံ ခ့ြိုးတိုးတက်ဘစမြင်း စသည့် ထိြိုက်ဘစြှုြျား မြစ်ဘပါ်လာဘစမြင်းကဲ့သို့ 
ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲတို့အဘပါ် ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု၏ 
သွယ်ဝိုက် အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား အတွက် အစီအြံမပုလုပ်ထားပါ။

●● ဤအစီရင်ြံစာအတွင်း ဘြာ်မပထားဘသာ ဘမပာင်းလဲဘနြှုြျားအား ဘမြရှင်း 
နိုင်ရန် လက်ရှိကာကွယ် ထိန်းသိြ်းဘရး နယ်ဘမြစီြံြန့်ြွဲဘရးအစီအစဉ်
ြျားနှင့် သက်ရှိြျ ိုးစိတ်ြျားဆိုင်ရာအဘကာင်အထည်ဘြာ် ဘဆာင်ရွက်ဘရး 
အစီအစဉ်ြျားကို ဘနာက်ဆုံးအဘမြအဘနအထိ ြွြ်းြံမပင်ဆင်ပါ။

●● ရာသီဥတုနှင့် လိုက်ဘလျာညီဘထွဘသာ ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းဘရး စီြံ 
ဘဆာင်ရွက်ြျက်ြျား၏ ထိဘရာက်ြှုနှင့် ပတ်သက်၍ မပုလုပ်ဘနဆဲ 
မပန်လည် စိစစ်အကဲမြတ်ြှုနှင့်အတူ ဘမပာင်းလဲဘနသည့်အပူြျိန်ြျား
နှင့် ြိုးဘရြျိန်တို့အဘပါ် ြျ ိုးစိတ်ြျားနှင့် ဘဂဟစနစ်တို့၏ မပန်လည် 
တုံ့ မပန်ြှုြျားအား ဘစာင့်ကကည့်စစ်ဘဆးပါ။ 

●● လိုက်ဘလျာညီဘထွရှိဘစဘရး လုပ်ငန်းစီြံြျက်ြျား ဘရးဆွဲရာ၌ 
ဘဂဟစနစ်ြျားနှင့် ြျ ိုးစိတ်ြျားအဘပါ် ရာသီဥတု၏ အကျ ိုး 
သက်ဘရာက်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘဒသြံတို့၏ အသိြျားအား 
စုစည်းကာ ထည့်သွင်းအသုံးမပုပါ။

သောဝအရင်းအနှီးနှင့် ဘဂဟစနစ် 
လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျား အဘပါ် 
ရာသီဥတု၏ ခြိြ်းဘမြာက်ြှုအား 
အကဲမြတ်မြင်း

ဘဂဟစနစ် လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျားဆိုင်ရာ ဘလ့လာဆန်းစစ်ြျက်ြျားသည် 
သန့်ရှင်းဘသာ ဘသာက်သုံးဘရ၊ အနည်အနှစ်နှင့် ဘရကကီးြှုထိန်းြျုပ်မြင်းကဲ့သို့ 
သစ်ဘတာြျားက ဘပးအပ်ဘနသည့် အဘရးပါဘသာ အကျ ိုးဘကျးဇူးြျားြှာ 
နိုင်ငံတစ်ဝန်း အပူြျိန်မြင့်တက်လာမြင်းနှင့် ြိုးရွာသွန်းြှုပုံစံြျား ဘမပာင်းလဲ 
လာမြင်း တို့ဘကကာင့် ြည်သို့ ဘမပာင်းလဲသွားနိုင်ဘမြရှိဘကကာင်းကို 
ဤအစီရင်ြံစာအတွင်း ဘြာ်မပထားသည့် ရာသီဥတုြန့်ြှန်းြျက်ြျားအား 
အသုံးမပုလျက် ဘြာ်မပဘနပါသည် (Mandle et al., 2016)။ ရာသီဥတုဒဏ် 
ကကံ့ ကကံ့ြံ ရင်ဆိုင်နိုင်ဘရးအတွက် ဘဂဟစနစ်ြျားက ြည်သို့ အကျ ိုးမပု 
ဘနဘကကာင်း နှင့် ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု၏ အကျ ိုးဆက်ြျား ပိုြိုတိုးပွားလာစဉ် 
အဆိုပါစနစ်ြျား ပကတိအတိုင်း ဆက်လက်ရှိဘနဘစဘရး ထိန်းသိြ်းထားရန် 
လိုအပ်ဘနဘကကာင်းကို ဘလ့လာြှုစစ်တြ်းက သိသာထင်ရှားဘစပါသည်။



12 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ်

၁.၂ ကြ်းရိုးတန်းပိုင်းြျား
ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●●  ကြ်းရိုးတန်းဘဒသ အဘမြမပု ြွံ ခ့ြိုးဘရးလုပ်ငန်းြျား အားလုံးတွင် ြန့်ြှန်း 
ထားသည့် ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု ြျားနှင့် ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် 
မြင့်တက်ြှုြျားသာြက ဆားဓာတ်ဘပါက်လာမြင်းနှင့် ပင်လယ်သြုဒ္ဒရာ 
အက်စစ်ဓာတ်မပုမြင်းကဲ့သို့ အမြားဘသာ ဘမပာင်းလဲြှုြျားကိုလည်း 
ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါ။

●● ဘဂဟစနစ်ြျားအဘနမြင့် လူသားြျားအား ဆက်လက်အကျ ိုးဘကျးဇူး
ဘပးနိုင်စွြ်း ြရှိဘတာ့ြည့် မပန်လှည့်ြရနိုင်ဘသာ အြျိန်ကာလြျားရှိရာ 
ယင်းစနစ်ြျားအတွက် သတ်ြှတ်ထားဘသာ အဆင့်ြျားကို ဘြာ်ထုတ် 
သတ်ြှတ်ကာ ကကပ်ြတ်စစ်ဘဆးခပီး မြစ်နိုင်ပါကယင်းတို့အား ြမြတ်ဘကျာ် 
ြိဘစရန် အစီအစဉ်ဘရးဆွဲပါ။ 

●● ဘနာင်တစ်ြျိန်ဘရလွှြ်းြိုးြှုြျားအတွင်း မပန်လည်စိုက်ပျ ိုးထားဘသာ 
ဧရိယာြျား ရှင်သန်ြှုရှိဘနဘစရန် ကြ်းရိုးတန်းဧရိယာြျား၌ သစ်ဘတာြျား 
မပန်လည် ထူဘထာင်ရန်စီစဉ်ပါ။

●● ကြ်းရိုးတန်းပိုင်း ဘရကကီးဘရလေံြှု မပန်လည်မြစ်ဘပါ်တတ်သည့် နှုန်းထားြျား၊ 
ဘရလွှြ်းြိုးြံရဘသာ ဧရိယာြျားနှင့် ပတ်သက်သည့်ဘလ့လာြှုြျားနှင့် 
သုံးသပ်အကဲမြတ်ြှုြျား လုပ်ဘဆာင်ပါ။

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရှည်လျားလှဘသာ ကြ်းရိုးတန်းတစ်ဘလောက်အဘနမြင့် ပင်လယ်ဘရ 
မြင့်တက်လာမြင်းအမပင် မြစ်ပွားြှု ပိုြိုလာရုံသာြက အလွန်အြင်းလည်း 
မပင်းထန်လာဘသာ ဘေးအန္တရာယ်ြျားကို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ဘဒသ၌ 
ထိြိုက်ြံရနိုင်ဘမြ အရှိဆုံးမြစ်ြှုနှင့်အတူ ရင်ဆိုင်ရြည်မြစ်သည်။ ပင်လယ်ဘရ 
မြင့်တက်လာြှုတစ်ြုတည်း သက်သက်မြင့်  ကကီးြားကျယ်မပန့်လှသည့် ဧရိယာြျားကို  
မပင်းထန်လှဘသာြုန်တိုင်း ဒီဘရတက်ြှုြျားနှင့်  ကြ်းရိုးတန်းပိုင်း ဘရလွှြ်းြိုးြှုြျား 
အတွင်း၌ ဘရဘအာက်နှစ်မြုပ် သွားဘစြည့်အမပင် ြုန်တိုင်း၏မပင်းအား ပိုြို 
တိုးမြင့် လာမြင်းမြင့် ထပ်ြံ၍ ပိုြို ကျယ်မပန့်သွားဘစြည်မြစ်သည်။ ထိုသို့ဘသာ 
ဘမပာင်းလဲြှုြျားသည် ဆားဓာတ် ပါဝင်ြှု နှုန်းထားြျားနှင့် ပင်လယ်သြုဒ္ဒရာ 
အက်စစ်ဓာတ် မပုမြင်းကဲ့သို့ အမြား အဘရးပါသည့် အြျက်ြျားနှင့် တွဲြက်ကာ 
ဘနထိုင်ကကသူြျား၊ အဘမြြံ အဘဆာက်အအုံြျားအမပင် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲနှင့် 
ဘဂဟစနစ်ြျားအဘပါ် အကကီးအကျယ် ထိြိုက်ဘစြည်မြစ်သည်။

၁.၃ ကျန်းြာဘရး
ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●● အလွန်အြင်းပူမပင်းြှု သိသိသာသာြျားမပားစွာ တိုးတက်လာမြင်း၏ 
သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်ြှုြျားကို နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍ စီြံကိန်ြျားအတွင်း စဉ်းစား 
သုံးသပ်ပါ။

●● အပူဒဏ် မပင်းထန်စွာြံစားရမြင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် စီြံ 
ဘဆာင်ရွက်ဘပးရြည်ြျားအား (ဥပြာ - ပိုြိုဘအးမြလာဘစမြင်း၊ 
ဘလဝင်ဘလထွက် ထားရှိမြင်း၊ သို့ြဟုတ် အဘဆာက်အအုံြျား၏ 
အကာအကွယ်ြျားနှင့်ဘအးမြသည့် ေူတာရုံြျားအား ြန်တီဘပးမြင်း)  
ဘရးဆွဲမပင်ဆင်မြင်းအမပင် အပူဒဏ်နှင့် ဆက်နွှယ်ဘသာ ဘသဆုံးြှုြျားအား 
ဘလော့ြျနိုင်ဘရး လိုက်ဘလျာညီဘထွ မြစ်ဘစြည့်အမြားဘသာ စီြံ 
ဘဆာင်ရွက်ြျက်ြျားကိုလည်း ြျြှတ်ဘရးဆွဲရြည် မြစ်သည်။

●● ဘဒသဆိုင်ရာ ဘရကကီးဘရလေံ သတိဘပးစနစ်ြျား၊ ဘေးကင်းရာ ဘမပာင်းဘရွှ့ 
ဘပးဘရး အစီအစဉ်ြျားအမပင် အလွန်ဆိုးရွားသည့် ဘရလွှြ်းြိုးြှုအတွင်း 
ဘရဘကကာင့် မြစ်ပွားသည့် ဘရာဂါပျံန့ှံ့ မြင်းြှ ဘရှာင်ရှားနိုင်ရန် ဘရဘပးဘဝြှုနှင့် 
သန့်ရှင်းဘရးဆိုင်ရာစိန်ဘြါ်ြှုြျားအတွက် အလားအလာဘကာင်းသည့် 
နည်းလြ်းြျားကို ရှာဘြွဘရးဆွဲပါ။ 

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

ဘမပာင်းလဲဘနဘသာ ြိုးရွာသွန်းြှုပုံစံြျား၊ ပူဘနွးလာဘသာအပူြျိန်ြျား၊ အလွန်အြင်း 
ပူမပင်းတတ်ြှု အဘမပာင်းအလဲ ြျားနှင့်  အမြားဘသာလွန်ကဲသည့် ရာသီဥတုမြစ်ရပ် 
ြျားသည် ကျန်းြာဘရးကဏ္ဍအတွက် ကကီးြားသည့် စိန်ဘြါ်ြှုြျား မြစ်ဘပါ်ဘစပါသည်။ 
အပူလှိုင်းြျားနှင့် ြျားမပားလာဘသာ အလွန်ပူမပင်းသည့်ဘန့ရက် အဘရအတွက်တို့သည် 
မြင့်ြားဘသာ စိုထိုင်းဆနှင့်ဘပါင်းြက်ကာ မပင်းထန်လှသည့် ကျန်းြာဘရး ဘရာဂါသစ် 
ြျားကို ထပ်တိုးဘပါ်ဘပါက်လာဘစခပီး ရာသီဥတုနှင့်ဆက်နွှယ်ဘသာ ဘသဆုံးြှုြျား 
အတွက် သိသာထင်ရှားဘသာ အဘကကာင်းတစ်ရပ်မြစ်ဘနပါသည်။ အမပင်ေက်တွင် 
လုပ်ရဘသာ အလုပ်သြားြျား အဘနမြင့်လည်း အပူဒဏ်ကို ဆိုးရွားစွာြံစားနိုင်ရစဉ် 
သက်ကကီးရွယ်အိုြျားနှင့် ကဘလးသူငယ်ြျားြှာ အန္တရာယ်အရှိဆုံး မြစ်ဘနကကသည်။ 
ပိုြိုမပင်းထန်စွာ ြိုးရွာသွန်းြှုက ပိုြိုဆိုးရွားသည့် ဘရကကီးဘရလေံြှုြျားကို ြကကာြဏပို
ြိုမြစ်ဘပါ်လာဘစနိုင်ရာ  ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းြှုအတွက် တိုက်ရိုက်ခြိြ်းဘမြာက်ြှု 
တစ်ရပ်ကို ဘြွးထုတ်ဘပးလိုက်ခပီး ဘရာဂါမြစ်ပွားြှုြျားကို မြစ်ဘပါ်ဘစနိုင်ပါသည်။ 



14 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် နိဒါန်း  15

၁.၄ စိုက်ပျ ိုးဘရး
ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●●  ပိုြိုတိုးတက်ဘကာင်းြွန်လာသည့် ဘရအသုံးတဲ့အကျ ိုးရှိြှု ၊ ဘမြဆီလွှာ 
ဆုံးရှုံးြှု ဘလော့ြျနိုင်ဘရး အဘကာင်းဆုံး စီြံြန့်ြွဲြှုဘဆာင်ရွက်ြျက်ြျား နှင့် 
ြိုးဘြါင်ြှုြျား၊ ဘရလွှြ်းြိုးြှုြျားကဲ့သို့ လွန်လွန်ကဲကဲမြစ်ရပ်ြျားအတွက် 
ြံနိုင်ရည် ကကီးကကီးြားြားရှိြည့် အပင်ြျ ိုးစိတ်ြျားအား စိုက်ပျ ိုးမြင်းကဲ့သို့ 
ကကံ့ ကကံ့ြံရပ်တည်နိုင်စွြ်း ထူဘထာင်ဘရး လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျားကို ဥပဘဒ 
ထုတ်မပန်ဘပးပါ။ 

●● ဘရလွှြ်းြိုးြှုအန္တရာယ် ကူညီဘလော့ြျရန်အမပင် ဘရအရည်အဘသွးအတွက် 
နုန်းအနည်အနှစ် ြြ်းထိန်းမြင်းနှင့် ဘအာက်ေက်ပိုင်းြှ ဘတာင်သူ 
လယ်သြားြျားအတွက် ဘရဘထာက်ပံ့ မြင်းကဲ့သို့ အမြားဘသာ အကျ ိုး 
ဘကျးဇူးြျားကို ဘပးအပ်နိုင်ရန် အထက်ပိုင်းြှ သစ်ဘတာြျားအား 
ထိန်းသိြ်းပါ။

ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●● ရာသီဥတုခြိြ်းဘမြာက်ြှုအဘပါ် အဘမြြံထားဘသာ အဘမြြံအဘဆာက်အအု ံ
ြျ ိုးကို စီြံကိန်းြျြှတ်ဘရးဆွဲ တည်ထားကာ ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ပါ။

●● စနစ်တစ်ြုြှ အမြားစနစ်တစ်ြုသို့ ြဘအာင်မြင်ြှုြျား မြာဆင်းဘရာက်ရှိသွား 
မြင်းြှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အြျ ိုးြျ ိုးဘသာစနစ်ြျားအကကားရှိ အမပန်အလှန်ြှီြိ ု
ဘနြှုြျားအပါအဝင် လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်ကာလ အဘမြြံ အဘဆာက်အအု ံ
ပိုင်းဆိုင်ရာ ြံနိုင်ရည်နည်းပါးြှုြျားအား စစ်ဘကကာ ဘလ့လာကကည့်ပါ။

●● လွန်ကဲဘသာ အပူြျိန်ြျားဘအာက်၌ လည်ပတ်နိုင်ဘစြည့် ဓာတ်အားစနစ ်
ြျား၏ ဒီဇိုင်းအားဘမပာင်းလဲရန် နှင့် ြကကာြဏ ပိုြိုမြစ်ပွားတတ်ဘသာ 
အနာဂတ်ကာလ ဓာတ်အား အမြင့်ဆုံးဆွဲယူသုံးစွဲြှု ြှန်းဆြျက်ြျားနှင့ ်
ပတ်သက်၍ စီြံကိန်းဘရးဆွဲနိုင်ရန် အပူြျိန်ဆိုင်ရာ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားအား 
အသုံးမပုပါ။ 

●● အနာဂတ်ကာလ ဘရလွှြ်းလွင်မပင်ြျားအတွင်း ကျဘရာက်လိြ့်ြည်ဟု 
ြန့်ြှန်းရဘသာ အဘဆာက်အအုံြျား၊ လြ်းြျားနှင့် ြီးရထားလြ်းြျား 
အတွက် မြစ်နိုင်ဘမြရှိဘသာ ဘနရာဘမပာင်းဘရွှ ့ြှုအဘပါ် သို့ြဟုတ် ပင်လယ် 
ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်လာြှု၏ တိုက်ရိုက် ခြိြ်းဘမြာက်ြှုြျာအား 
ရင်ဆိုင်ဘနရမြင်းအဘပါ်  စိစစ်သုံးသပ်ခပီး စွန့်ြွာဘမပာင်းဘရွှ့ရြည့ ်
လြ်းဘကကာင်းြျားကို ရှာဘြွသတ်ြှတ်ထားပါ။

●● ဘေးအန္တရာယ်တစ်ရပ် ကျဘရာက်စဉ်အတွင်း အမြားဘသာ အဘမြြ ံ
အဘဆာက်အအုံ စနစ်ြျားသာြက သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးမြတ်ြျက် ြျြှတ်နိုင်သ ူ
ြျားကိုပါ ြရှိြမြစ်လိုအပ်သည့် ဆက်သွယ်နိုင်ြှုအား ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ဘရး 
ြွင့်မပုဘပးရန်အတွက် ဆဲလ်ြုန်းတာဝါတိုင်ြျားကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ဘရးဆိုင်ရာ 
အဘမြြံ အဘဆာက်အအုံြျား၏ ကကံ့ ကကံ့ ြံနိုင်စွြ်းအား ပိုြိုတိုးတက ်
လာဘစရြည်။ 

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

ဘကာက်ပဲသီးနှံြျားနှင့် ဘြွးမြူဘရးတို့အဘနမြင့် ြျားမပားလှဘသာ ရာသီဥတု  
ဘမပာင်းလဲနိုင်ြှုြျားအား ထိြိုက်လွယ်ခပီး  လွန်ကဲသည့် ရာသီဥတုမြစ်ရပ်ြျားအတွက် 
ြုြံနိုင်စွြ်း နည်းပါးကကသမြင့်  ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုသည် စားနပ်ရိက္ခာ ြူလုံြှု၊ 
အာဟာရ မပည့်ဝြှုနှင့် အသက်ဘြွးဝြ်းဘကျာင်း အလုပ်အကိုင်တို့အဘပါ် 
ကကီးကကီးြားြား အကျ ိုးသက်ဘရာက် ြည်မြစ်သည်။

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

စွြ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ဘဆာင်ဘရး၊ အဘဆာက်အအုံြျား၊ ဘရဘပးဘဝဘရးနှင့် စွန့်ပစ် 
ဘရြျား၊ ဆက်သွယ်ဘရးစသည်ြျား ကဲ့သို့ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း အဘရးပါသည့် 
အဘမြြံ အဘဆာက်အအုံကဏ္ဍ စနစ်ြျားအဘပါ် ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုက ကျဘရာက် 
ဘစဘသာြည်သည့် ခြိြ်းဘမြာက်ြှု အန္တရာယ်ြျ ိုးြဆိုသည် အဆိုပါ ကဏ္ဍြျားအဘပါ် 
ြှီြိုဘနသည့် အသက်ဘြွးဝြ်းဘကျာင်း လုပ်ငန်းြျားအတွက်လည်း တိုက်ရိုက် 
အန္တရာယ်တစ်ရပ်အား ကျဘရာက်ဘစပါသည်။ 

၁.၅ 



16 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် နိဒါန်း  17

၁.၆ ဘရအရင်းအမြစ်ြျား

၁.၇ ခြို့ မပဧရိယာြျား

ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●● တိုးတက်ြျားမပားလာသည့် ဘမပာင်းလဲနိုင်ြှုအဘပါ် စီြံြန့်ြွဲနိုင်ဘရး ပိုြိ ု
ဘပါင်းစပ် စုစည်းထားသည့် နည်းလြ်းတစ်ရပ်အား ဘြာ်ထုတ်ရန်အတွက် 
ဘရအရင်းအမြစ်ြျား ကဏ္ဍအဘနမြင့်  ဘပါင်းစပ်စုစည်းထားဘသာ ဘရ 
အရင်းအမြစ် စီြံြန့်ြွဲြှု (IWRM) အတွင်း၌ အထက်ေက်ပိုင်းနှင့်ဘအာ
က်ေက်ပိုင်း ဘမြအသုံးမပုသူြျား အပါအဝင် အမြားသူြျားလည်း ပါဝင်ြှု 
ရှိဘနဘစရြည် မြစ်သည်။ 

●● ဘရလွှြ်းြိုးြှုအန္တရာယ် အနည်းဆုံးမြစ်ဘအာင် ဘလော့ြျလျက် ဘရနှင့်ဘရအား 
လေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြှုကို တည်ခငိြ်ဘအာင် ထိန်းထားနိုင်ဘရး ရည်ြှန်းြျက်နှင့ ်
အတူ ရာသီအလိုက်ဘရစီးဆင်းြှုြျားအတွင်း ြဘရရာြတည်ခငိြ်ြှုြျားအဘပါ် 
စီြံြန့်ြွဲနိုင်ရန်အတွက် ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် အတိုင်းအတာစဘကး အသီးသီး 
တို့အား ပူးဘပါင်းညှိနှိုင်း ြျိတ်ဆက်ဘပးပါ (ဥပြာ - ဘရဘလှာင်တြံြျား နှင့် 
ဘရကာတာြျား၏ လုပ်ငန်းဘဆာင်ရွက်ပုံြျားကို အဘမပာင်းအလဲ လုပ်မြင်း) ။ 

●● လိုအပ်သည့်ဘနရာြျားတွင် ဘနာက်ထပ် ဘသာက်သုံးဘရရင်းမြစ်ြျားြူလုံြှုရှိ
ဘစရန်အတွက် အမြားဘသာ အရပ်ဘဒသြျားနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ဘဆာင်ရွက ်
ဘစမြင်းမြင့် ဘရအရင်းအမြစ်စီြံြန့်ြွဲသူြျားအား ဘမြာက်ဘသွ့ရာသီအတွင်း
ဘရရှားပါးြှုမပဿနာအဘပါ် ကိုင်တွယ်ဘမြရှင်းထားဘစရြည် မြစ်သည်။

●● ဘရလွှြ်းြိုးြှုနှင့် ြိုးဘြါင်ဘရရှားြှုကဲ့သို့ ပိုြို တိုးပွားမပင်းထန်လာဘသာ 
ဘေးဒုက္ခြျား အတွက် ဘေးဒုက္ခ အန္တရာယ် ဘလျာ့ပါးဘရးကဏ္ဍအဘနမြင့ ်
အစီအြံြျား စတင်ဘရးဆွဲခပီး ဘရလွှြ်းြိုးြှု ြုြံဟန့်တားမြင်းြျား၊ ဘရကိ ု
ထိဘရာက်အကျ ိုးရှိစွာ စီြံဘဆာင်ရွက်မြင်းြျားအား အဘကာင်အထည ်
ဘြာ်ရန် ဘတာင်သူ လယ်သြားြျားနှင့်အတူ တွဲြက်လုပ်ကိုင်ဘရး တိုက်တွန်း 
အားဘပးပါ။ 

ြည်သည်ကုိဘဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သနည်း

●● ယဘန့ဘြတ်ခြို့ မပဧရိယာြျား၏ ထိြိုက်လွယ်ဘနြှုြျားကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခပီး 
ယင်းတို့အဘနမြင့် အနာဂတ်ရာသီဥတု အဘမြအဘနြျားဘအာက်၌ ြည်သို့
ကကုံဘတွ့ရနိုင်ဘကကာင်းကိုလည်း အကဲမြတ်ဘပးပါ။

●● ြိသားစုဝင်ဘငွ၊ အသက်အရွယ်၊ အဘမြြံ အဘဆာက်အအုံခြဲခြံြှု၊ ဘရ 
အရည်အဘသွး နှင့်  ရရှိနိုင်ြှု၊ သန့်ရှင်းဘရးနှင့် ညီညွှတ်ြှုအမပင် သယ်ယူ 
ပို့ဘဆာင်ဘရးနှင့် လူြှုကွန်ရက်ြျားအား လက်လှြ်းြီြှု စသည်တို့ 
ပါဝင်နိုင်ဘသာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် ဝန်းကျင်ဘဒသ အညွှန်းကိန်းြျား 
ဘြာ်ထုတ်မပုစုပါ။

●● အဆိုပါ ထိြိုက်လွယ်ဘနြှုြျားအား သိရှိလာပါက အညွှန်းကိန်းြျားအဘနမြင့် 
ဤအစီရင်ြံစာအတွင်း ဘြာ်မပထားသည့် ရာသီဥတု ြှန်းဆြျက်ြျားဘကကာင့် 
ြည်သို့ ဘမပာင်းလဲသွားနိုင်ြည်ကို အကဲမြတ်သုံးသပ်ဘပးပါ။

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

ြိုးဘရြျိန် ပိုြိုဘမပာင်းလဲလာြှုနှင့် လွန်ကဲသည့်မြစ်ရပ်ြျား၏ အတိုင်းအဆ အင်အား 
တို့ဘကကာင့် တည်ခငိြ်ခပီး ြှန်းဆနိုင်သည့် ရာသီအလိုက် ဘရစီးဆင်းြှုြျားကို လာြည့် 
အနာဂတ်ကာလ၌ ထိန်းထားနိုင်ဘမြ ြရှိဘတာ့ဘြျ။  နှစ်စဉ် တစ်နှစ်ခပီးတစ်နှစ် 
ရာသီအလိုက် ဘရစီးဆင်းြှုြျားအတွင်းရှိ ဘမပာင်းလဲြှုြျားြှာ ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှု 
အကျ ိုးဆက်တစ်ရပ်အမြစ် ပိုြိုတိုးပွားလာြည် မြစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဘအးဘသာ 
ရာသီနှင့် ပူဘသာရာသီတို့အတွက် ြန့်ြှန်းြျက်ြျားသည် အတိုင်းအတာတစ်ြုအား 
လွှြ်းခြုံထားရာ ယင်းက ဘအးဘသာရာသီဆိုပါက ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏ ပိုြိုလာလိြ့်ြည် 
ဟု ြန့်ြှန်းရစဉ် ရာသီအလိုက ြိုးဘရြျိန်အဘနမြင့်ြူ ြျားမပားလာနိုင်သလို  သို့ြဟုတ် 
ပါက နည်းပါးသွားနိုင်သည်ဟုလည်း ညွှန်မပဘနပါသည်။

အကျ ိုးသက်ဘရာက်ြှုြျား

ခြို့ မပဧရိယာြျား၌ လွန်ကဲဘသာမြစ်စဉ်ြျား မြစ်ပွားြျိန်အတွင်း စွြ်းအင်၊ သယ်ယူ 
ပို့ဘဆာင်ဘရး၊ သို့ြဟုတ် ဘရေက်ဆိုင်ရာ အဘမြြံအဘဆာက်အအုံကဲ့သို့ အဘမြြံ 
အဘဆာက်အအုံစနစ်တစ်ရပ်၌ ြဘအာင်ြမြင်မြစ်ြှုြျားသည် အမြားဘသာစနစ်ြျား 
အတွင်း၌လည်း ြဘအာင်မြင်ြှုြျားကို လျင်မြန်စွာဘပါ်ဘပါက်လာဘစခပီး ကကီးြား 
ကျယ်မပန့်၍ လျင်လျင်မြန်မြန်မြစ်ဘပါ်ဘနဘသာ အကကပ်အတည်းြျားဆီ ဦးတည် 
လာဘစပါသည်။



အြန်း (၂) 

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိရာသီဥတု 
အဘမြအဘနြှာ အေယ်နည်း။  
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လွန်ကဲဘသာမြစ်ရပ်ြျား
●● အလယ်ပိုင်း ဘမြာက်ဘသွ့ရပ်ဝန်းြှာ အလွန်အြင်းပူမပင်း သည့်မြစ်ရပ်ြျားနှင့်
ြိုးဘြါင်ြှုြျားကို အထူးတလည် ကကုံဘတွ့ရဘလ့ရှိသည်။

●● ရြိုင်ကဲ့သို့ြိုးြျားဘသာ ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျား၊ ဘတာင်ပိုင်း ကြ်းရိုးတန်း 
ဧရိယာြျားနှင့် ရန်ကုန်မြစ်ဝကျွန်းဘပါ် ဧရိယာြျားတွင် အနည်းငယ် ပိုြိ ု
ဘအးမြဘသာ နှစ်စဉ်အမြင့်ဆုံး အပူြျိန်ြျားရှိဘသာ်လည်း ဘရကကီး ဘရလေံြှုြျား 
ကကုံဘတွ့ ရဘလ့ရှိသည်။ 

အပူြျိန်
●● ရန်ကုန်မြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ဘဒသ၌ နှစ်စဉ်အမြင့်ဆုံးပေြ်းြေ အပူြျိန်ရှိပါသည်။

●● ဘမြာက်ေက်ပိုင်းဘတာင်ကုန်းဘတာင်တန်းဘဒသ၌နှစ်စဉ် အနိြ့်ဆုံးပေြ်းြေအ
ပူြျိန်ရှိပါသည်။

 

ြိုးဘရြျိန်
●● မြန်ြာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ြိုးဘရြျိန်အြျားစုကို ြိုးရာသီ (ြုတ်သုံကာလ) 
အတွင်းရရှိပါသည်။

●● အထူးအားမြင့် ဘဆာင်းရာသီတွင် ဘဒသအားလုံးတို့၌ အလွန်နည်းပါးဘသာ 
ြိုးဘရြျိန်သာ ရရှိမြင်းမြင့် ဘနွရာသီနှင့် ဘဆာင်းရာသီတို့တွင် ြိုးဘရြျိန် 
အနည်းငယ်ကိုသာ ဘဆာင်ကကဉ်း ဘပးနိုင်ကကသည်။ 

●● ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျားသည် ကုန်းတွင်းပိုင်း ဘဒသြျားထက် နှစ်စဉ် 
ြိုးဘရြျိန်ပြာဏ အဘတာ်အတန် ပိုြို ြျားမပားဘလ့ရှိသည်။

●● နှစ်စဉ် ြိုးဘရြျိန် ပြာဏ အြျားဆုံးြှာ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ခပီးလေင် 
ရြိုင်ကြ်းဘမြှာင်ဘဒသ မြစ်ပါသည်

ကျွန်ဘတာ်တို့ေက်ြှာဘတာ့ 
ဘသာက်ဘရအတွက် စြ်းဘြျာင်းဘတွကိုပဲ 
အဓိကအားထားရတယ်၊ ဒါဘပြယ့် 
အပူြျိန် မြင့်တက်လာတာနဲ့အြေ 
စြ်းဘြျာင်းဘတွ ဘတာ်ဘတာ်ြျားြျား 
ြန်းကုန်ခပီ။ အြုဘတာ့ ဘရြပ်ြို့ 
အတွက် (၁၅) ြိနစ်ဘလာက် 
လြ်းဘလောက်ရတယ်၊ ဘနွရာသီြှာဆို 
ပိုခပီးဘတာ့ ဘဝးဘဝးသွားြပ်ရတယ်။

ဦးဘစာမြ၊ ပဲြူးတိုင်းဘဒသကကီး ။

ပုံ ၂.၁  -  Bias-corrected climate model outputs အရ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ်ပေြ်းြေအပူြျိန် 
အဘမြြံရာသီဥတု အြျက်အလက် (၁၉၈၀-၂၀ဝ၅) ။ အြျက်အလက်ဇစ်မြစ် = NASA NEX 
GDDP, 2015

ပေြ်းြေအပူြျိန် (စင်တီဂရိတ်) စုစုဘပါင်းြိုးဘရြျိန် (ြီလီြီတာ)

ပုံ ၂.၂ -  Bias-corrected climate model outputs အရ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ်ြိုးဘရြျိန် 
အဘမြြံရာသီဥတု အြျက်အလက် (၁၉၈၀-၂၀ဝ၅) ။ အြျက်အလက်ဇစ်မြစ် = NASA NEX 
GDDP, 2015 
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Source data: NASA NEX GDDP, 2015

မြန်ြာနိုင်ငံသည် ြတ်လြှ ဘြလအထိ ဘနွရာသီ၊ ဇွန်လြှ ဘအာက်တိုောလအထိ 
ြိုးရာသီ၊ နိုဝင်ောလြှ ဘြဘြာ်ဝါရီလအထိ ဘဆာင်းရာသီဟူ၍ ဘဒသအလိုက် 
ကွာမြားတတ်ဘသာ ဥတုသုံးပါးနှင့်အတူ (ပုံ ၂.၁) အပူပိုင်း ြုတ်သုံရာသီဥတုြျ ိုး 
ရရှိဘနပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝန်း နှစ်စဉ်အပူြျိန်နှင့် ြိုးဘရြျိန်ဆိုင်ရာ 
အဘမြြံ ရာသီဥတု အြျက်အလက်ြျားကို ပုံ ၂.၂ နှင့် ၂.၃ တို့တွင် အသီးသီး 
ဘြာ်မပထားပါသည်။



အနာဂတ်တွင် အပူြျိန် ြည်ြေမြင့်တက်လာြည်နည်း  23

အြန်း (၃) 

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြဲ့ ခပီဘလာ

အပူြျိန်
●● ၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အကကား ဘန့စဉ် ပေြ်းြေအပူြျိန်ြှာ ဆယ်စုနှစ ်
တစ်စုတိုင်း ဝ.၂၅˚C ြန့် တိုးမြင့်လာြဲ့ ခပီး ဘန့စဉ် အမြင့်ဆုံးအပူြျိန်ြှာ 
ဆယ်စုနှစ်တစ်စုလေင် ဝ.၄˚C အထိ မြင့်တက်ြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
တိုးတက်နှုန်းြျားကို ဘြာ်မပပါအြျိန်ကာလအတွင်း ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေြ်းြေ 
နှုန်းထားြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်နိုင်ပါသည် (IPCC, 2014) ။

●● ပေြ်းြေအပူြျိန် (ကုန်းတွင်းပိုင်းဘဒသြျား၌ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုလေင် ဝ.၃၅˚C 
မြင့်တက်လာြှုအား ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျား၌ ဆယ်စုနှစ် တစ်စု လေင် ဝ.၄˚C 
မြင့်တက်လာြှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ပါ) နှင့် အမြင့်ဆုံး အပူြျိန် (ကုန်းတွင်းပိုင်း 
ဘဒသြျား၌ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုလေင် ဝ.၅၇˚C မြင့်တက်လာြှုအား  
ကြ်းရိုးတန်း တစ်ဘလောက်ဘဒသြျား၌ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုလေင် ဝ.၂၃˚C 
မြင့်တက်လာြှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ပါ) နှစ်ရပ်စလုံးအရ ကုန်းတွင်းပိုင်း 
အရပ်ဘဒသြျားသည် ကြ်းရိုးတန်းပိုင်းဘဒသြျားထက် ပိုြိုမြန်ဆန်စွာ 
ဘနွးဘထွးလာပါသည်။ (ပုံ ၃.၁)

ြိုးဘရြျိန်
●● အမြားဘသာ ကြ္ဘာ့ဘနရာြျားကဲ့သို့ပင် ၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်ြျား 
အကကား ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏ အဘမပာင်းအလဲြှာ အပူြျိန်ပြာဏ 
အဘမပာင်းအလဲထက် စာလေင် ပို၍မပတ်သားြှုြရှိေဲမြစ်ဘနရာ (ပုံ ၃.၂) 
ကကီးြားလှသည့် သောဝအဘလျာက် ဘမပာင်းလဲြှု အတွဲအစပ်ဘကကာင့်အမပင် 
အဘမြြံပေြ်းြေ အတိုင်းအတာ ပြာဏြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဘသာ 
အဘမပာင်းအလဲမြစ်ြှု နည်းပါးမြင်းတို့ဘကကာင့် မြစ်သည်။

●● နှစ်စဉ် စုစုဘပါင်းြိုးဘရြျိန်ြှာ ပင်လယ်ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျား၌ 
ဆယ်စုနှစ် တစ်စုလေင် ၁၅၇ mm (၄၅%) တိုးတက်လာြဲ့ပါသည်။ 
ကုန်းတွင်းပိုင်း အရပ်ဘဒသ နှစ်စဉ်ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏ တိုးတက်ြှုြျားြှာြူ 
အတန်အသင့်သာ ရှိရာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာအတွက် ၃၇ mm (၂.၅%) 
မြစ်သည်။ ထိုသို့ အနည်းငယ်ပိုြို ရရှိြှုြှာလည်း ြုတ်သုံကာလ ပိုြိ ု
စွတ်စိုဘသာ လြျားဘကကာင့်မြစ်ခပီး ဘမြာက်ဘသွ့ဘသာရာသီအတွင်း ြည်သည့ ်
ဘမပာင်းလဲြှုကို ြေြဘတွ့ရှိရ၍မြစ်သည်။

●● ဤသို့ စုစုဘပါင်းြိုးဘရြျိန်ပြာဏ တိုးမြင့်လာြှုအား ြိုးရွာသွန်းသည့ ်
ရက်အဘရအတွက် ပိုြိုြျားမပားလာမြင်းနှင့် ဆက်စပ်ထားမြင်းြရှိရာ ၁၉၈၁ 
-၂၀၁၀ ကာလအပိုင်းအမြားအတွင်း မြင့်တက်လာဘသာ ြိုးဘရြျိန်ဆိုင်ရာ 
မြစ်ရပ်ြျား၏ ထူးမြားအားပါြှုကို ဘပါ်လွင်ဘစလျက်ရှိသည်။

ြိုးဘလဝသစြန်း (၁၉) ြုြှရရှိဘသာ အြျက်အလက်ြျားအရ မြန်ြာနိုင်ငံသည် 
ြျားြကကာဘသးြီ ဆယ်စုနှစ်ြျားအတွင်း ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုအား 
ရင်ဆိုင်ြဲ့ရပါသည်။
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ပုံ ၃.၂   ၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အတွင်း ကြ်းရိုးတန်းြိုးဘလဝသစြန်းဆယ်ြု (အစိြ်းဘရာင်)နှင့် ကုန်းတွင်း 
ြိုးဘလဝသစြန်း ကိုးြု (အမပာဘရာင်) အတွက် စုစုဘပါင်း နှစ်စဉ်ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏြျား (အဘပါ်) ၊ ြိုးရာသီ (ဇွန်လြှ 
ဘအာက်တိုောလအထိ) ြုတ်သုံရာသီြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏြျား (အလယ်)နှင့် ဘမြာက်ဘသွ့ရာသီ (နိုဝင်ောလြှ ဘြလ အထိ) 
ြိုးရွာသွန်းြှုပြာဏြျား (ဘအာက်) ။ DMH ြှ ပံ့ပိုးဘသာ ြိုးဘလဝသစြန်းြှ အြျက်အလက်ြျား (၂၀၁၅) ။
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ပုံ ၃.၁   ၁၉၈၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အတွင်း ကုန်းတွင်းြိုးဘလဝသစြန်း (၉) ြု (အမပာဘရာင်) နှင့် 
ကြ်းရိုးတန်းြိုးဘလဝသစြန်း ဆယ်ြု (အစိြ်းဘရာင်)တို့၏ ပုံြှန်အားမြင့်ရှိဘသာ ဘန့စဉ် ပေြ်းြေ 
အပူြျိန်နှင့် ဘန့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူြျိန် အဘမပာင်းအလဲြျား။ DMH ြှပံ့ပိုးဘသာ ြိုးဘလဝသစြန်းြှ 
အြျက်အလက်ြျား (၂၀၁၅) ။
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အြန်း (၄) 

အနာဂတ်တွင် အပူြျိန် 
ြည်ြေမြင့်တက်လာြည်နည်း

●● ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း နိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် ပျြ်းြေ အပူြျိန်သည် ၁၉၈၀-
၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် ဝ.၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ြှ 
၁.၁ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ မြင့်တက်လာြည်ဟု ြှန်းဆရခပီး ရာစုနှစ်ဝက် 
အဘရာက်တွင် ပူဘနွးလာြှုနှုန်းသည် ပိုအရှိန်ရလာခပီး အဘမြမပုကာလနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လေင် ၁.၃ ြှ ၂.၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။ 
(ဇယား ၄.၁)

●● ြိုးရာသီအတွင် အပူြျိန်မြင့်တက်ြှုသည် ဘနွ သို့ြဟုတ် ဘဆာင်းရာသီ 
ြျားတွင် ဘမပာင်းလဲြှုနှင့်ယှဉ်လေင် ပိုနည်းြည်ဟု ြန့်ြှန်းရသည်။ ၂၀၅၀ 
မပည့်နှစ်ြျား အဘရာက်တွင် ြိုးရာသီ (ဇွန်လြှ ဘအာက်တိုောလထိ) 
ပျြ်းြေအပူြျိန်သည် ၁.၁ ြှ ၂.၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ မြင့်တက်လာြည်ဟု 
ြန့်ြှန်းရခပီး ကျန်ရာသီနှစ်ြုအတွင်း ပူဘနွးလာြှု ြန့်ြှန်းြျက်ထက် ဝ.၃ ြှ ဝ.၅ 
ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ ဘလျာ့နည်းပါသည်။

●● ၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျား အဘရာက်တွင် ကုန်းတွင်း ဧရိယာြျား၏ အပူြျိန်သည် 
ကြ်းရိုးတန်း ဘဒသြျားထက် ပိုြိုမြင့်တက်နိုင်သည်ဟု ြန့်ြှန်းရသည်။ 
အဘရှ ့ေက်နှင့် ဘမြာက်ေက် ကုန်းမြင့်ဘဒသြျားတွင် အသိသာဆုံး 
မြင့်တက်နိုင်ြွယ်ရှိခပီး ပူဘနွးသည့်ရာသီတွင် ပျြ်းြေြန့်ြှန်းအပူြျိန်သည် 
၃ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ မြင့်တက်နိုင်ြွယ်ရှိသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် ပျြ်းြေ အပူြျိန်သည် ဘဒသအလိုက်နှင့် ရာသီအလိုက် 
ပူဘနွးြှုပြာဏ ကွဲမပားနိုင်ဘသာ်လည်း လာြည့်ရာစုနှစ်အတွင်း မြင့်တက်လာြည်ဟု 
ဘြော်ြှန်းရပါသည်။ (ပုံ ၄.၁ နှင့် ၄.၂ တို့နှင့် ဇယား ၄.၁)

၂၀ဝ၄ ြုနှစ် ဘလာက်ကတည်းက ပိုခပီးဘတာ့ 
ပူလာတာကို သတိထားြိတယ်။ အြုြျိန်ြှာဘတာ့ 
ဘသာက်ဘရအတွက် လက်ယက်တွင်းဘတွကိုပဲ 
အားထားဘနရတယ်။ အရင်တုန်းကဘတာ့ 
စိြ့်ဘတွရှိတယ်၊ ဒါဘပြယ့် အြုဘတာ့ြန်းကုန်ခပီ၊ 
လုံးဝကို ြရဘတာ့ေူး။ ဘနာက်ခပီးဘတာ့ 
ဘရဘတွ တမြည်းမြည်းနည်းလာတာကိုလည်း 
သတိထားြိတယ်။
ဦး၀င်းညွန့်၊ ပဲြူးတိုင်းဘဒသကကီး။
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ပျြ်းြေအပူြျိန် ဘမပာင်းလဲပုံ။ (စင်တီဂရိတ်) 

ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း  အနိြ့်ဆုံး ြှန်းဆတွက်ြျက်ြှု ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း  အမြင့်ဆုံး ြှန်းဆတွက်ြျက်ြှု

0 1 2 3 40 1 2 3 4

ပုံ ၄.၁  ၁၉၈၀-၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း နှစ်စဉ် ပျြ်းြေအပူြျိန် ဘမပာင်းလဲပုံ။ 
ြှတ်ြျက် - အပူြျိန် ြှန်းဆတွက်ြျက်ြှုအတွက် အြျက်အလက်ရင်းမြစ်သည် နာဆာ၏ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘန့စဉ် ြန့်ြှန်းတွက်ြျက်ြှုြျား (NASA NEX GDDP, 2015) 
မြစ်သည်။

ပုံ ၄.၂   ၁၉၈၀-၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် ဆက်စပ်ဘသာ နှစ်စဉ် ပျြ်းြေ အပူြျိန် 
ဘမပာင်းလဲြှုပြာဏ (အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက်ြှ အမြင့် ြန့်ြှန်းြျက်ထိ)။ ြှတ်ြျက်။ အပူြျိန် 
ြှန်းဆ တွက်ြျက်ြှုအတွက် အြျက်အလက် ရင်းမြစ်သည် နာဆာ၏ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 
ဘန့စဉ် ြန့်ြှန်း တွက်ြျက်ြှုြျား (NASA NEX GDDP, 2015) မြစ်သည်။

ဇယား ၄.၁  မြန်ြာနိုင်ငံအဝှြ်း အဘမြမပု အပူြျိန်၏ အထက် နှစ်အလိုက်နှင့် ရာသီအလိုက် ပျြ်းြေ အပူြျိန် ဘမပာင်းလဲြှု ြန့်ြှန်းြျက်ြျား

စံ အဘမြမပု အပူြျိန်* 
(၁၉၈၀–၂၀ဝ၅)

၂၀၂၀ မပည့်နှစ်ြျားတွင် 
ပူဘနွးလာနိုင်ြှု (၂၀၁၁–

၂၀၄၀)

 အပူြျိန် ပြာဏ 
(၂၀၁၁–၂၀၄၀)

၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျားတွင် 
ပူဘနွးလာနိုင်ြှု (၂၀၄၁–
၂၀၇၀)

အပူြျိန် ပြာဏ 
(၂၀၄၁–၂၀၇၀)

နှစ်အလိုက် ၂၃.၆ °C ၀.၇၁-၁°C ၂၄.၂-၂၄.၇°C ၁.၃-၂.၇°C ၂၄.၈-၂၆.၂°C

ဘနွရာသီ ၂၅.၁°C ၀.၈-၁.၂°C ၂၅.၉-၂၆.၃°C ၁.၄-၂.၉°C ၂၆.၅-၂၇.၉°C

ြိုးရာသီ ၂၅.၁°C ၀.၆-၁.၁°C ၂၅.၇-၂၆.၂°C ၁.၁-၂.၄°C ၂၆.၂-၂၇.၅°C

ဘဆာင်းရာသီ ၂၀.၅°C ၀.၇-၁.၂°C ၂၁.၂-၂၁.၆°C ၁.၃-၂.၈°C ၂၁.၈-၂၃.၂°C

အြျက်အလက် ရင်းမြစ် - NASA NEX GDDP, 2015

* NASA NEX အဘမြမပု အြျက်အလက်သည် ဝ.၂၅ ဒီဂရီ (~၂၅ ကီလိုြီတာ) အဘပါ် ပျြ်းြေယူထားဘသာ စံမပုတန်ြိုးြျားကို အဘမြြံပါသည်။ ဤအဘကကာင်းဘကကာင့်နှင့် အမြား အဘကကာင်းမပြျက်ြျား 
အတွက်ဘကကာင့် အြှန်တကယ် မြစ်ဘပါ် တိုင်းတာရရှိလာြည့် အပူြျိန်ြျားသည် စံမပုအဘမြြံတန်ြိုးြျားနှင့် ကွဲမပားဘကာင်း ကွဲမပားနိုင်ပါသည်။
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အနာဂတ်တွင် အပူြျိန် ြည်ြေမြင့်တက်လာြည်နည်း
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အြန်း (၅) 

အနာဂတ်တွင် ြိုးရွာသွန်းြှု ပုံစံ 
ြည်သို့ ဘမပာင်းလဲြည်နည်း

မြန်ြာနုိင်ငံအဝှြ်း ြိုးရွာသွန်းြှု ပုံစံြျားသည် လာြည့် ရာစုနှစ်အတွင်း ဘမပာင်းလဲ 
သွားြည်ဟု ြန့်ြှန်းရသည်။ အေယ်ဘကကာင့်ဆိုဘသာ် ြိုးရွာသွန်းြှု မြစ်စဉ်သည် 
အလွန် ရှုပ်ဘထွးခပီး ြိုးရွာသွန်းြှု ြန့်ြှန်း ဘမပာင်းလဲနိုင်ဘြျ ကွာဟြျက်ြှာ ကကီးြားကာ 
ဘလျာ့နည်းသွားြှုနှင့် တိုးလာြှု မြစ်နိုင်ဘြျ နှစ်ြျ ိုးလုံး ပါဝင်ဘနပါသည်။ (ဇယား ၅.၁ နှင့် 
ပုံ ၅.၁ နှင့် ၅.၂)

●● ြိုးရာသီတွင် ြိုးရွာသွန်းြှု ပိုြိုလာနိုင်သည်ဟု ြန့်ြှန်းထားခပီး စုစုဘပါင်းရွာသွန်း 
နိုင်ြှုသည်လည်း ၁၉၈၀-၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် 
ြကကာဘတာ့ြည့် အနာဂတ်နှင့် ကာလရှည်တစ်ြု အတွင်းတွင်ပါ ပိုြိ ု
လာနိုင်ဘကကာင်း ြန့်ြှန်းရသည်။

●● ဘဆာင်းရာသီနှင့် ဘနွရာသီြျားတွင် ြိုးရွာသွန်းြှုသည် တိုးလာြည် သို့ြဟုတ ်
ဘလျာ့နည်းသွားြည် ဆိုသည်ြှာြူ ြဘသြျာလှဘပ။

●● ရာစုနှစ်လယ် အဘရာက်တွင် ဘနွရာသီအတွင်း ြိုးရွာသွန်းြှုသည် ဘလျာ့ကျရန ်
ထက် ပိုြိုလာရန် မြစ်နိုင်ဘြျ ပိုြျားခပီး ဘဆာင်းရာသီအတွင်း ဘမပာင်းလဲနိုင်ဘြျ 
နည်းပါးနိုင်သည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြန့်ြှန်းနိုင်ပါသည်။

●● အပူပိုင်းဘဒသတစ်ြုအတွင်း ဘမပာင်းလဲြှုရာြိုင်နှုန်းမြင့်ြားမြင်းက စွတ်စိုဘသာ 
ဘဒသတစ်ြုတွင် အဘသးအြွဲ ဘမပာင်းလဲြှု ရာြိုင်နှုန်းထက် ပကတိ ဘမပာင်းလ ဲ
ြှုသည် ပိုဘသးငယ်နိုင်ပါသည်။

●● တစ်ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ ြိုးရွာသွန်းြှု အစွန်းဘရာက်မြစ်စဉ်ြျား ပိုြိုဆိုးရွား၍  
အကကိြ်ဘရပိုြျားလာရန် ဘြော်လင့်ထားြျိန်တွင် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စံပုံစံြျားသည်  
လက်ရှိ အြျိန်တွင် ြိုးရွာသွန်းြှု အစွန်းဘရာက်မြစ်စဉ်ြျားနှင့် ပတ်သက်လေင် 
အကန့်အသတ်မြင့်သာ ြန့်ြှန်းနိုင်ြှုဘကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံသည် အထက်ပါ 
လြ်းစဉ်အတိုင်းမြစ်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ဆန်းစစ်ြျက်က ကံဘသကံြ ြဘမပာနိုင်ဘပ။

ခပီးြ့ဲတ့ဲနှစ်ဘတွကစခပီး ဘရက ဘတာ်ဘတာ်ဘလး 
နည်းလာတယ်။ အြုဆုိ ဘရြပ်ြ့ုိ အတွက် 
အနီးဆံုးဘနရာကုိဘတာင် ြိနှစ် (၂၀)ဘလာက်  
သွားရတယ်။ တစ်ဘန့ကုိ (၄ - ၅)ဘြါက် 
ဘလာက် အနည်းဆံုး သွားရတယ်၊ တစ်ြါ 
တစ်ဘလ ဆုိရင် (၁၀) ဘြါက်ဘလာက် 
သွားရတယ်။ ဘနာက်ခပီး ဒီြှာ ဘဆာင်းတွင်း 
ဆုိရင်လည်း အရင်ကလုိြျ ိုး ြဘအးဘတာ့ေူး။
ဘဒါ်ရှင်းညာ၊ ပဲြူးတိုင်း 
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ဇယား ၅.၁  မြန်ြာနိုင်ငံအဝှြ်း ၁၉၈၀-၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် ဆက်စပ်၍ ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း နှစ်အလိုက်နှင့် ရာသီအလိုက် ပျြ်းြေ ြိုးရာသွန်းပုံ ဘမပာင်းလဲြှု ြန့်ြှန်းြျက်ြျား

စံ အဘမြမပု ြိုးဘရြျိန်*  
(၁၉၈၀–၂၀ဝ6) 

၂၀၁၁–၂၀၄၀ ကာလတွင် 
ဘမပာင်းလဲြှု ရာြိုင်နှုန်း

၂၀၁၁–၂၀၄၀ ကာလတွင် 
ြိုးဘရြျိန်ပြာဏ

၂၀၄၁–၂၀၇၀ ကာလတွင် 
ဘမပာင်းလဲြှု ရာြိုင်နှုန်း

၂၀၄၁–၂၀၇၀ ကာလတွင် 
ြိုးဘရြျိန်ပြာဏ

နှစ်အလိုက် ၂၀၂၉ ြီလီြီတာ +၁% ြှ +၁၁% ၂၀၃၉ ြှ ၂၂၄၂ +၆%  ြှ +၂၃% ၂၁၄၆  ြှ ၂၄၈၀

ဘနွရာသီ ၂၈၅ ြီလီြီတာ -၁၁% ြှ +၁၂% ၂၅၂  ြှ ၃၁၉ -၇%  ြှ +၁၉% ၂၆၆  ြှ  ၃၃၈

ြိုးရာသီ ၁၆၅၇ ြီလီြီတာ +၂% ြှ +၁၂% ၃၁၉  ြှ ၁၈၅၄ +၆%  ြှ +၂၇% ၁၇၅၃  ြှ ၂၀၈၄

ဘဆာင်းရာသီ ၈၇ ြီလီြီတာ -၂၃% ြှ +၁၁% 69 ြှ 96 -၁၂% ြှ +၁၁% ၇၇  ြှ  ၉၉

အြျက်အလက်ရင်းမြစ် - NASA NEX GDDP, 2015

* NASA NEX အဘမြမပု အြျက်အလက်သည် ဝ.၂၅ ဒီဂရီ (~၂၅ ကီလိုြီတာ) အဘပါ် ပျြ်းြေယူထားဘသာ စံမပုတန်ြိုးြျားကို အဘမြြံပါသည်။ ဤအဘကကာင်းဘကကာင့်နှင့် အမြား 
အဘကကာင်းမပြျက်ြျားအတွက်ဘကကာင့် အြှန်တကယ် မြစ်ဘပါ် တိုင်းတာရရှိလာြည့် အပူြျိန်ြျားသည် စံမပု အဘမြြံတန်ြိုးြျားနှင့် ကွဲမပားဘကာင်း ကွဲမပားနိုင်ပါသည်။

ပုံ ၅.၂  ၁၉၈၀-၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် ဆက်စပ်ဘသာ နှစ်စဉ် ပျြ်းြေ ြိုးရွာသွန်းပုံ 
ဘမပာင်းလဲြှု (အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက်ြှ အမြင့် ြန့်ြှန်းြျက်ထိ)။ ြှတ်ြျက်။ ြိုးဘရြျိန် ြှန်းဆ 
တွက်ြျက်ြှုအတွက် အြျက်အလက် ရင်းမြစ်သည် နာဆာ၏ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘန့စဉ် 
ြန့်ြှန်း တွက်ြျက်ြှုြျား (NASA NEX GDDP, 2015) မြစ်သည်။

ပုံ ၅.၁  ၁၉၈၀-၂၀ဝ၅ အဘမြမပုကာလနှင့် ဆက်စပ်၍ ရာစုနှစ်ဝက်တွင် နှစ်စဉ် ပျြ်းြေ ြိုးရွာသွန်းြှု ရာြိုင်နှုန်း ဘမပာင်းလဲပု ံ
ြှတ်ြျက်။ ။ အပူြျိန် ြှန်းဆ တွက်ြျက်ြှုအတွက် အြျက်အလက် ရင်းမြစ်သည် နာဆာ၏ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘန့စဉ် ြန့်ြှန်းတွက်ြျက်ြှုြျား (NASA NEX GDDP, 2015) မြစ်သည်။
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ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် ြည်ြေ မြင့်တက်လိြ့်ြည်နည်း  ၃၅

အြန်း (၆)  

ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင်  
ြည်ြေ မြင့်တက်လိြ့်ြည်နည်း

၂၀၂၀–၂၀၂၉ ၂၀၅၀–၂၀၅၉ ၂၀၈၀–၂၀၈၉
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ပုံ ၆.၁  မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၂၀ဝ၀-၂၀ဝ၄ အဘမြမပု ဘရြျက်နှာမပင်၏ အထက် ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်လာနိုင်ြှု 
အလယ်အလတ် ြန့်ြှန်းြျက်ြျား

Note: The middle range refers to the 25th-to-75th percentile of model-based outcomes 
for sea level rise projections.

cm
20-41

cm
37-83

cm
5-13

ပင်လယ် ဘရြျက်နှာမပင်သည် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်း 
တဘလောက် ၅ နှင့် ၁၃ စင်တီြီတာအကကား၊ ၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း ၂၀ နှင့် ၄၁ 
စင်တီြီတာအကကားနှင့် ၂၀၈၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း ၃၇ နှင့် ၈၃ စင်တီြီတာအကကား 
မြင့်တက်လာနိုင်ခပီး ၁၂၂ စင်တီြီတာအထိတိုင် မြင့်တက်နိုင်ြွယ်ရှိဘကကာင်း 
ြန့်ြှန်းထားသည်။ (ပုံ ၆.၁၊ ၆.၂) ဤ ြန့်ြှန်းြှုြျားတွင် ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင ်
မြင့်တက်ြှုကို ဘထာက်ကူဘပးဘသာ ကြ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ဘဒသကကီးအဆင့် 
အစိတ်အပိုင်းြျားကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားြဲ့ဘသာ်လည်း ယြု ဘြာ်မပထားသည်ထက် 
ပိုြိုဘသာ ပင်လယ် ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်ြှု မြစ်ဘစနိုင်ဘလာက်သည့် ဘဒသတွင်း 
ကြ်းရိုးတန်း ဘမြမပင်ဆိုင်ရာ အကူအပံ့ြျားကိုြူ ထည့်သွင်း စဉ်းစားြဲ့ မြင်းြရှိပါ။ 
ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်ြှုကို ြန့်ြှန်းရာတွင် ဘဒသတွင်း ကြ်းရိုးတန်း 
ဘမြမပင်ဆိုင်ရာ အကူအပံ့ြျားက အဘရးကကီးသည့် ကိစ္စရပ်တစ်ြု မြစ်ပါသည်။

ဤြန့်ြှန်းြျက်ြျားက ယြင်က အခြဲ ဘရြုံးလွှြ်းမြင်းြရှိြဲ့သည့် ကြ်းရိုးတန်း 
ဧရိယာြျားတွင် အခြဲတြ်း ဘရြုံးလွှြ်းသည့် ဧရိယာြျားသာြက မြန်ြာ့ ကြ်းရိုးတန်း 
တဘလောက် ဘရလေံြှု ပြာဏနှင့် အကကိြ်ဘရပါ ပိုြို တိုးပွားလာနိုင်ဘကကာင်း မပသ 
ဘနသည်။ ြန့်ြှန်းထားသည့် ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်ြှုက အနာဂတ်တွင် 
ဘရြုံးလွှြ်းြှုကို ကုန်းတွင်းပိုင်းအထိ ယူဘဆာင်လာဘပးခပီး သက်ဘရာက်ြှုကို 
ြျားစွာ ပိုြို ကကီးြားဘစပါလိြ့်ြည်။ ဥပြာ - ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် ဝ.၅ ြီတာ 
မြင့်တက်လေင် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းဘပါ် ဘဒသကဲ့သို့ဘသာ မြန်ြာ့ ကုန်းနိြ့်ပိုင်း 
ဧရိယာြျားတွင် ကြ်းရိုးတန်းသည့် အတွင်းသို့ ၁၀ ကီလိုြီတာြန့် ဆုတ်သွားြည်ဟု 
ြန့်ြှန်းထားပါသည်။ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းဘရးနှင့် သစ်ဘတာဘရးရာဝန်ကကီးဌာန 
နှင့် ြိုးဘလဝသနှင့်ဇလဘေဒညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၂)

ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းကဘနရတ့ဲ အြျက်အလက်ဘတွ 
သက်ဘသဘတွအရ၊ ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုကုိ 
ကက့ံ ကက့ံြံနုိင်ြ့ုိ ဘဆာင်ရွက်ရြယ့် အဘကာင်းဆံုး 
နည်းလြ်းဘတွထဲက တစ်ြုကဘတာ့ 
သစ်ဘတာဘတွန့ဲ သူတ့ုိဆီကရတ့ဲ အကျ ိုး 
ဘကျးဇူးဘတွမြစ်တ့ဲ သန့်ရှင်းဘသာဘသာက်
သံုးဘရပံပုိးဘပးမြင်း၊ ဘရကကီးဘရလေံြှုအား 
ဘလျာ့ြျဘပးမြင်း ဘတွကစခပီး ကြ်းရုိးတန်း 
ဘဒသ ဒီဘရဘတာြျားရဲ့ ကြ်းရုိးတန်းဘဒသ 
ဘရတုိက်စားမြင်းနှင့် ဆုိင်ကလုန်းြျား 
ဒဏ်ြှ ကာကွယ်ဘပးမြင်းြျား အစရိှတ့ဲ 
ဘဂဟစနစ်ဝန်ဘဆာင်ြှုဘတွန့ဲ လူသားြျားကုိ 
ပ့ံပုိးဘပးဘနတ့ဲ အမြား အကျ ိုးဘကျးဇူးဘတွ 
အြျားကုိ ထိန်းြျုပ်စီြံခပီး အထိဘရာက်ဆံုးန့ဲ 
အဘကာင်းဆံုး အသံုးမပုမြင်းပဲမြစ်တယ်။

WWF, UN-HABITAT AND CCSR



ပုံ ၆.၂   ၂၀ဝ၀-၂၀ဝ၄ အဘမြမပုကာလနှင့်ဆက်စပ်၍ ၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်းတဘလောက် ပင်လယ်ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်လာြှု ြန့်ြှန်းထားပု ံ

အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက်   
၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပင်လယ် ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်လာနိုင်ြှု 
အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက် (25th percentile)

အမြင့် ြန့်ြှန်းြျက်   
၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျားအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပင်လယ် ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်လာနိုင်ြှု 
အမြင့် ြန့်ြှန်းြျက် (75th percentile)

20 25 30 35 40 20 25 30 35 40

အြန်း (၇)   

အနာဂတ်တွင် အလွန်အကျွံ  
ပူမပင်းြှုကို ပုံြှန် ကကုံဘတွ့  
လာရြည်လား

စင်တီြီတာ



38 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် Will extreme heat be more common in the future? 39

ဇယား ၇.၁  (၁၉၈၁-၂၀၁၀) သြိုင်းဘကကာင်းတဘလောက် ဧခပီလ၏ ၉၅ ရာနှုန်း ပူသည့်ဘန့ (အပူဆုံး ဘန့ြျားကို ဆိုလိုသည်) ၂၀၁၁-၂၀၄၀ နှင့် ၂၀၄၁-၂၀၇၀ ကာလြျားတွင် 
မြစ်ဘပါ်နိုင်ြှု အကကိြ်ဘရြန့်ြှန်းြျက်

ဘဒသ* အပူလွန်ဘန့၏ အပူြျိန်  
၁၉၈၁–၂၀၁၀

သြိုင်းတွင် မြစ်ဘပါ်ြှု 
အကကိြ်ဘရ  

၁၉၈၁–၂၀၁၀

၁၉၈၁-၂၀၁၀ ကာလက သြိုင်းတဘလောက် အပူလွန် ဘန့ရက်ြျားထက် ပိုပူသည့် တစ်လတာ 
အပူဆုံးဘန့ရက်ြျား ြန့်ြှန်းြျက်

၂၀၁၁–၂၀၄၀ ၂၀၄၁–၂၀၇၀

အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက် အမြင့် ြန့်ြှန်းြျက် အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက် အမြင့် ြန့်ြှန်းြျက်
ကြ်းရိုးတန်း ၃၈.၃°C ၁ ရက် ၄ ရက် ၆ ရက် ၈ ရက် ၁၇ ရက်

ကုန်းတွင်း ၃၉.၃°C ၁ ရက် ၃ ရက် ၆ ရက် ၇ ရက် ၁၄ ရက်

အပူလွန် ဘန့တစ်ဘန့*

သြိုင်းတွင် မြစ်ဘပါ်ြှု ၁၉၈၁–၂၀၁၀  ၂၀၁၁–၂၀၄၀ ြန့်ြှန်းြျက်

ဧခပီလ

 ၂၀၄၁–၂၀၇၀ ြန့်ြှန်းြျက်

hottest day of  
the month

39.3ºC

ဇယား ၇.၂  မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်း ဘဒသ၏ (၁၉၈၁-၂၀၁၀) သြိုင်းဘကကာင်းတဘလောက် ဧခပီလ၏ ၉၅ ရာနှုန်း ပူသည့်ဘန့ (အပူဆုံး ဘန့ြျားကို ဆိုလိုသည်) ၂၀၁၁-၂၀၄၀ နှင့် ၂၀၄၁-
၂၀၇၀ ကာလြျားတွင် မြစ်ဘပါ်နိုင်ြှု အကကိြ်ဘရ ြန့်ြှန်းြျက်

ြှတ်ြျက်။ ရာသီဥတုစြန်း အြျက်အလက်ြျားကို DMH (2015) ြှ ရရှိပါသည်။ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားသည် NASA NEX GDDP 
အြျက်အလက်ကိန်းတွဲြျားကို အဘမြြံပါသည်။

ပျြ်းြေ အပူြျိန်တွင် ဘသးငယ်ဘသာ အဘမပာင်းအလဲဘလးကပင် အလွန် ပူမပင်းဘသာ 
ဘန့ရက်ြျား အဘရအတွက်ကို အြျ ိုးအစား ြကျစွာ မြင့်တက်ဘစနိုင်ပါသည်။ (ပုံ ၇.၁) 
အလွန်ပူမပင်းဘသာဘန့ရက်ြျား မြစ်နိုင်ြှု အကကိြ်ဘရ ြျားမပားလာြှုက လူသားတို့ 
ကျန်းြာဘရး၊ ဘဂဟစနစ်၊ သီးနှံြျားနှင့် အဘမြြံအဘဆာက်အအုံြျားကို မပင်းထန်စွာ 
ထိြိုက် ပျက်စီးဘစနိုင်ပါသည်။

၁၉၈၁-၂၀၁၀ ကာလအတွင်းတွင် ဘနွရာသီအတွင်း လတစ်လ၏ ပျြ်းြေ 
အပူဆုံးဘန့သည် ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျားတွင် ၃၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိခပီး 
ကုန်းတွင်းပိုင်း ဘဒသြျားတွင် ၃၉ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိြဲ့သည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်ြျား 

ဘရာက်သည့်အြါ ဤအပူြျိန်ြျ ိုးသည် တစ်လလေင် သုံးရက်ြှ ဘမြာက်ရက်ထိ 
မြစ်ဘပါ်နိုင်ခပီး ၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြျား ဘရာက်သည့်အြါ တစ်လလေင် ြုနစ်ရက်ြှ 
၁၇ ရက်ထိ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုဘသာ် ဘနွရာသီအတွင်း အပူဆုံးဘသာ 
ဘန့ တစ်ဘန့သည် ၂၀၄၁-၂၀၇၀ ကာလသို့ ဘရာက်သည့်အြါ တစ်ရက်မြား 
မြစ်ဘပါ်လိြ့်ြည် မြစ်သည်။

သြိုင်းြှတ်တြ်းတဘလောက် ဧခပီလသည် အပူလွန် ဘန့ရက်ြျား (၃၈-၃၉ ဒီဂရီ 
စင်တီဂရိတ်ထိ) အြျားဆုံး မြစ်ခပီး အနာဂတ်တွင်လည်း ယင်းသို့ဘသာ အပူလွန် 
ဘန့ရက်ြျား မြစ်ဘပါ်နိုင်ြှု ပိုြို ြျားမပားလာရန် ဘြော်လင့်ရပါသည်။ (ဇယား ၇.၁ နှင့်  

အြန်း (၈)    

မြန်ြာနိုင်ငံသို့ ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်းြျား  
ပိုြို ဝင်ဘရာက်လာနိုင်ပါသလား

Number of days

Temperature

FUTURE HOT DAYS

Historical 
95th percentile 
temperatureHISTORICAL FUTURE

HISTORICAL HOT DAYS

ပုံ ၇.၁  မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အနာဂတ် အလွန်အကျွံ ပူမပင်းြှု ပျံန့ှံ့ မြစ်ပျက်ြှု ပုံစံအဘရွ့

အမြင့်ြန့်ြှန်းြျက် အမြင့်ြန့်ြှန်းြျက်အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက် အနိြ့် ြန့်ြှန်းြျက်



40 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ်

 ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ်

နာဂစ် ြုန်တိုင်းသည် ၂၀ဝ၈ ြုနှစ် ဘြလ ၂ ရက်ဘန့တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဧရာဝတီ 
မြစ်ဝကျွန်းဘပါ် ဘဒသကို ဝင်ဘရာက် တိုက်ြတ်ြဲ့ ခပီး ကြ္ဘာဘပါ်တွင် ကုန်းတွင်း 
ဝင်ဘရာက် တိုက်ြတ်ြဲ့ဘသာ ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်းြျားအနက် အဘသအဘပျာက် 
အြျားဆုံး အမြစ် ြှတ်တြ်းဝင် ြဲ့သည်။ (Kreft et al., 2016)

●● ြန့်ြှန်း လူဦးဘရ ၁၄၀ဝ၀ဝ ဘသဆုံးြဲ့သည်  
(Tasnim et al., 2015; Lin et al., 2009). 

●● ြုန်တိုင်းဒီဘရသည် ြန့်ြှန်း အမြင့် ၃ ြီတာြှ ၄ ြီတာထိ ရှိြဲ့ ခပီး  
ရန်ကုန်မြစ်ဝ ြှ အထက်သို့ ၅၀ ကီလိုြီတာအထိ ဘရာက်ရှိြဲ့သည်။ 
(Tasnim et al., 2015). 

●● ပျက်ဆီးြဲ့ဘသာ အဘဆာက်အအုံ အြျားစုသည် အလွန်မပင်းထန်ဘသာ 
ဘလတိုက်နှုန်းနှင့် အလွန်ကကီးြားဘသာ ဘရလှိုင်းဒဏ်တို့ဘကကာင့်သာြက 
ပင်ြ ဘရစီးဘကကာင်းြျားနှင့် ြျိတ်ဆက်ထားသည့် ဆည် ဘရဘပးဘမြာင်းြျားြှ 
တဆင့် ကုန်းတွင်းပိုင်း ဘရကကီးဘရလေံြှုြျားဘကကာင့် မြစ်သည်။ ပုံ ၈.၁ က 
ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ်ဒဏ် ြံစားြဲ့ရဘသာ ဘဒသ၏ ကုန်းနိြ့်ပိုင်း ဘမြြျက်နှာ 
သွင်မပင်ကို သရုပ်ဘြာ် မပထားသည်။

ပုံ ၈.၂  ၂၀ဝ၈ ြုနှစ်အတွင်း နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း ဝင်ဘရာက်ြဲ့သည့် လြ်းဘကကာင်းနှင့် 
ြုန်တိုင်းဒဏ်ြံ မြန်ြာ့ဘဒသြျား၏ ဘမြမပင်အမြင့်။ ရင်းမြစ် - Robert A. Rohde, NASA 
SRTM ၏ ဘမြြျက်နှာမပင် အမြင့်ဆိုင်ရာ အြျက်အလက်ြျားကို အဘမြြံသည်)

ပုံ ၈.၁  အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်ဘကကာင့် ဘဒသအတွင်းဘရလွှြ်းြိုးြှုြျားြတိုင်ြှီ
အဘမြအဘနမပ NASA ၏ ၂၀ဝ၈ ြုနှစ်၊ ဧခပီလ (၁၅) ရက်ဘန့ မြန်ြာ့ကြ်းရိုးတန်း 
ဘကာင်းကင်ဓါတ်ပုံ (အဘပါ်) အား အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်ဘကကာင့် ပျက်စီး
ဆုံးရှုံးြှုြျားစွာကိုမြစ်ဘစသည့် ဘဒသအတွင်းဘရလွှြ်းြိုးြှုြျားအား မပသ ဘသာ 
NASA ၏ ၂၀ဝ၈ ြုနှစ်၊ ဘြလ (၅) ရက်ဘန့ ဘကာင်းကင်ဓါတ်ပုံ (ဘအာက်) နှင့် 
နှိုင်းယှဉ်မြင်း။ အြျက်အလက်ဇစ်မြစ်: NASA/MODIS Rapid Response 

Disaster Area Topography

နှစ်စဉ် ေင်္ြလားပင်လယ်ဘအာ်အတွင်း အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်းဘပါင်း 
ပျြ်းြေ ၁၀ ကကိြ် တိုက်ြတ်တတ်သည်အနက် ၆.၈% သည်သာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း 
ဝင်ဘရာက် တိုက်ြတ်ဘလ့ ရှိပါသည်။ (Union of Myanmar, 2009) နှစ်စဉ် 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်း မြစ်ဘပါ်ြှု အြျားဆုံးအြျိန် 
နှစ်ကကိြ် ရှိခပီး ပထြအကကိြ်သည် ြိုးဦးကာလ ဧခပီလနှင့် ဘြလအတွင်း မြစ်ခပီး 
ဒုတိယအကကိြ်သည် ြိုးဘနှာင်းကာလ ဘအာက်တိုောလနှင့် နိုဝင်ောလအတွင်း 
မြစ်သည်။ (Fosu and Wang, 2014)

၁၉၉၀ ြုနှစ်ြှ စ၍ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ဘရာက်တိုက်ြတ်ဘသာ အပူပိုင်း 
ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်း အဘရအတွက် တိုးလာြဲ့ ခပီး ြိုးကကိုကာလ အပူပိုင်း 
ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်း မြစ်ဘပါ်ြှု တိုးလာကာ ြိုးဘနှာင်းကာလ မြစ်ဘပါ်ြှုြှာြူ 
ဘလျာ့နည်းလာြဲ့သည်။ (Wang et al., 2013) 

ဆိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်းြျား 
နှင့် ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှု
သောဝ၏ ဘမပာင်းလဲတတ်ြှု၊ ြပ်ကျဲကျဲသာ ရှိသည့် သြိုင်းဘကကာင်း ြှတ်တြ်း 
အြျက်အလက်နှင့် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်းြျားကို သရုပ်ဘြာ်ကကည့်နိုင်ငံန် 
အကန့်အသတ်မြင့်သာ ရှိသည့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စံပုံစံြျားဘကကာင့် အနာဂတ်တွင် 
ရာသီဥတုဘမပာင်းလဲြှုက မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်း ပိုြို ဝင်ဘရာက် 
တိုက်ြတ်ဘစနိုင်မြင်း ရှိ ြရှိကို ြန့်ြှန်းရန် ြက်ြဲပါသည်။ (Christensen et al., 
2013; IPCC, 2013)

သို့ဘသာ်လည်း ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုက ယင်း အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်းြျား၏ 
ေဟိုအနီးတွင် အလွန်အကျွံဘငွ့ရည်ြွဲ့ြှုကို တိုးမြှင့်ဘပးနိုင်ခပီး ယင်းအြျက်က 
ေင်္ြလားပင်လယ်ဘအာ်၏ ကြ်းရိုးတန်းြျားတဘလောက် ကုန်းတွင်းသို့ ပိုြို ဝင်ဘရာက် 
နိုင်ဘစြည် မြစ်ခပီး တစ်ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအားမြင့်လည်း သြုဒ္ဒရာ အဘပါ်ဘပါင်း 
အပူြျိန် မြင့်တက်လာြှုဘကကာင့် အမြင့်ဆုံး ဘလတိုက်နှုန်းြျားနှင့် အမပင်းထန်ဆုံး 
အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းြျား၏ မပင်းအားတို့ ပိုြိုလာနိုင်ဘကကာင်း အဘထာက်အထားြျား 
ဘတွ့ရသည်။ (Christensen et al., 2013; Knutson et al., 2010)

ယင်းက လာြည့် ဆယ်စုနှစ်ြျားအတွင်း အဘနာက်ေက် ကြ်းရိုးတန်းတဘလောက်နှင့် 
မြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ဘဒသရှိ ဘမြနိြ့်ပိုင်း ကြ်းရိုးတန်းဘန လူထုသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 
ထိြိုက်ြံစားရနိုင်ဘြျ အမြင့်ဆုံးသူြျား မြစ်ဘကာင်း မြစ်လာနိုင်ကာ ပင်လယ် 
ဘရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်ြှု၊ ြုန်တိုင်းဒီဘရ၊ ဘလနှင့် ြိုးကကီးြှုတို့ကို ပူးတွဲကာ တိုး၍ 
တိုး၍ ြံစားရနိုင်ပါသည်။ (Rao et al., 2013)

နာဂစ်သည် ဘအာက်ပါ အဘကကာင်းမပြျက် အြျ ိုးြျ ိုးဘကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် 
မြစ်ရိုးမြစ်စဉ် ြဟုတ်သည့် ြုန်တိုင်းတစ်ြု မြစ်ြဲ့သည်။

●● ယင်း၏ လြ်းဘကကာင်းသည် ေင်္ြလားပင်လယ်ဘအာ်ကို မြတ်၍ 
အဘနာက်ဘတာင်ေက်သို့ ဘရွ့လျားဘနရာြှ အဘရှ့ေက်သို့ ဦးတည်ြျက် 
ဘမပာင်းသွားြဲ့ မြင်းသည် ြိုးကကိုကာလ အတွင်း ဤဧရိယာရှိ ဆိုင်ကလုန်း 
ြုန်တိုင်းြျားတွင် မြစ်ရိုးမြစ်စဉ် ြဟုတ်ဘပ။ (Raju et al., 2011)

●● ဆိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်းသည် မြစ်ရိုးမြစ်စဉ် ြဟုတ်ဘသာ ပူဘနွးသည့် သြုဒ္ဒရာ 
ဘရစီးဘကကာင်း ဧရိယာတစ်ြုကို မြတ်သန်းြှု မပုလုပ်ြဲ့ ခပီး ပုံြှန်ထက် ပို၍ 
အတွင်းကျကျ ဝင်ဘရာက်ြဲ့ြှုက နာဂစ်ကို ၂၄ နာရီအတွင်း Category 1 ြှ 
Category 4 အဆင့်သို့ ဘရာက်ရှိဘအာင် ရုတ်ြျဉ်း အားဘကာင်းလာဘစရန ်
စွြ်းအင် မြည့်ဘပါင်းဘပးြဲ့သည်။ (Lin et al., 2009). 

●● နာဂစ်သည် ၁၉၇၇ ြုနှစ်ြှ ၂၀ဝ၈ ြုနှစ်အထိ သြိုင်းတဘလောက် ြည်သည့ ်
ဆိုင်ကလုန်း ြုန်တိုင်းြေ ဝင်ဘရာက်တိုက်ြိုက်မြင်း ြြံြဲ့ရဘသာ ဧရာဝတီ 
မြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ဘဒသကို မြတ်ဘကျာ်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ဘရာက်ြဲ့သည်။ 
(Tasnim et al., 2015; Fritz et al., 2010) ဘဒသြံလူထု အဘနမြင့ ်
ထိုြေဘလာက် ကကီးြားသည့် ြုန်တိုင်း ဒီဘရြျ ိုး လုံးဝ ဘတွ့ ကကုံြဲ့ြူးမြင်း 
ြရှိြှုဘကကာင့် ြုန်တိုင်း၏ အန္တရာယ်ကို ဘကာင်းစွာ သိနားလည်ြဲ့ ကကပုံ 
ြဘပါ်ေဲ ယင်းအြျက်ကပင် အဘသအဘပျာက် ြျားဘစြဲ့ပုံရပါသည်။

နာဂစ်ြတိုင်ြီ

 နာဂစ်အခပီး
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ဘနွရာသီ၏ ြုတ်သုံသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် စုစုဘပါင်း ြိုးရရှိြှုအတွက် ၇၅% 
(Sen Roy and Kaur, 2000) နှင့် ၉၀% (Lwin, 2002) အကကား အဘရးပါပါသည်။ 
ဘယေုယျအားမြင့် ြုတ်သုံသည် မြန်ြာနိုင်ငံ ဘတာင်ပိုင်းသို့ ဘြလ၏ တတိယပ 
တ်ဝန်းကျင်တွင် စတင် ဝင်ဘရာက်ခပီး ဘအာက်တိုောလ အဘစာပိုင်းတွင် မပန်လည် 
ဆုတ်ြွာတတ်ပါသည်။ မြန်ြာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ြုတ်သုံ ပုံြှန် ဘရာက်ရှိသည့် ဘန့စွဲသည် 
ဇွန်လ ၁ ရက်ဘန့ဟု ယူဆနိုင်ခပီး မပန်လည် ဆုတ်ြွာြှုသည် ပို၍ မြည်းညင်းခပီး 
စနစ်ကျြှု ပိုနည်းပါသည်။ (Lwin, 2002) ကသဂုတ်လသည် စွတ်စိုြှု အြျားဆုံးလ 
မြစ်ခပီး ယင်း၏ဘနာက်တွင် ဇူလိုင်လ ရှိသည်။

လွင် (၂၀ဝ၂) ၏ ဘလ့လာြှုတစ်ြုက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြုတ်သုံဝင်ဘရာက်သည့် 
ရာသီသည် ဝင်ဘရာက်ြှု ဘနာက်ကျခပီး ဆုတ်ြွာြှု ဘစာလာြှုတို့ဘကကာင့် 
တိုဘတာင်းလာဘနဘကကာင်း မပသဘနသည်။ နှစ်စဉ် ြိုးရရှိြှု၊ ြုတ်သုံကာလအတွင်း 
ြိုးရရှိြှုနှင့် ြုတ်သုံအားဘကာင်းြှုတို့ ဘလျာ့နည်းကျဆင်းလာဘနသလို 
ြိုးဘြါင်ဘရရှားသည့် နှစ်ြျားသည်လည်း ကျဆင်းလာဘနသည်။ (Lwin, 2002)

 

ြုတ်သုံနှင့် ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှု
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားက ရာစုနှစ်ကုန်တွင် တစ်ကြ္ဘာလုံး စုစုဘပါင်း 
ြုတ်သုံ ြိုးရရှိြှု တိုးမြင့်လာြည်ဟု မပသဘနခပီး ယင်းက ဘလထုအတွင်း စိုထိုင်းစ 
စုဘဆာင်းြှု တိုးမြင့်လာြှုဘကကာင့်ဟု ြျားစွာ ြှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ (Christensen 
et al., 2013) ြုတ်သုံ၏ သက်ဘရာက်ြှု ရရှိဘသာ စုစုဘပါင်း ြျက်နှာမပင် 
ဧရိယာသည်လည်း တိုးမြင့်လာြည်ဟု ြန့်ြှန်းရသည်။ ဤအစီရင်ြံစာတွင် 
ြန့်ြှန်းထားြှုြျားက ြိုးရွာသွန်းြှု ပုံစံသည် ဘဒသနှင့် ရာသီအဘပါ် ြူတည်၍ 
ကွဲမပားနိုင်ဘကကာင်း ညွှန်မပဘနသည်။ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားက ြုတ်သုံဝင်ဘရာက်သည့် 
ရာသီအတွင်း (ြုတ်သုံ ြိုးရွာသွန်းြှုဆိုင်ရာ တစ်ကြ္ဘာလုံးနှင့် ဘဒသလုံး 
ြန့်ြှန်းြျက်ြျားနှင့် ထပ်တူကျစွာပင်) ြိုးရွာသွန်းြှု ပိုြိုလာရန် မြစ်နိုင်ဘြျ 
အြျားဆုံးမြစ်ဘကကာင်း မပသဘနခပီး ဘနွနှင့် ဘဆာင်းရာသီြျားတွင် ြိုးရွာသွန်းြှု 
တိုးလာြည် သို့ြဟုတ် ကျသွားြည် ဆိုသည်ြှာြှု ြရှင်းလင်းလှဘပ။

အြန်း (၉) 

ြုတ်သုံရာသီ ဘမပာင်းလဲလာခပီလား



ဘဒသတွင်း သင့်ဘလျာ်ဘအာင် စီြံဘဆာင်ရွက်ြှုအား ပံ့ပိုးကူညီဘရးသည် သယံဇာတ 
နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းဘရး ဝန်ကကီးဌာန (MoNREC) နှင့် ယင်း၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းဘရး ဦးစီးဌာနဘအာက်တွင် ဥဘရာပသြဂ္ဂ၏ ရန်ပုံဘင ွ
ဘထာက်ပံ့ြှုမြင့် UN-Habitat နှင့် UN-Environment တို့က အဘကာင်အထည် 
ဘြာ်ဘနဘသာ MCCA အစီအစဉ်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ြျက်ြျားအနက် တစ်ြုမြစ်သည်။

၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် MCCA သည် အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဇုံအတွင်းြှ ခြို့နယ်တစ်ခြို့နယ် 
မြစ်သည့် ပြုက္ကူ (ြဘကွး တိုင်းဘဒသကကီး) နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းဘပါ်ဘဒသြှ 
တစ်ခြို့ မြစ်သည့် လပွတ္တာ (ဧရာဝတီတိုင်းဘဒသကကီး) တို့ကို ဘရွးြျယ်၍ ရာသီဥတု 
ဘမပာင်းလဲြှု၏ ြဘကာင်းဘသာ သက်ဘရာက်ြှုြျားနှင့် သင့်ဘလျာ်ဘအာင် စီြံရာတွင် 
ကာလတို၊ ကာလလယ်၊ ကာလရှည် အစီအစဉ်ြျားမြင့် ဘဒသြံလူထုအား 
အကူအညီဘပးရန် ရည်ရွယ်ြျက်မြင့် ခြို့နယ်အဆင့် ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုနှင့် 
သင့်ဘလျာ်ဘအာင် စီြံဘရး အစီအစဉ်တစ်ြုကို စတင်ြဲ့သည်။ ဤြျဉ်းကပ်ြှု ပုံစံကို 
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအဆင့် ကျင့်သုံးကာ အမြားခြို့နယ်ြျားသို့ ပုံတူပွား 
လုပ်ဘဆာင်သွားြည် မြစ်သည် (Fee et al., 2017)။ 

ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့် သုံးဆင့် ြွဲမြားထားပါသည်။

●● အဆင့် ၁ -  
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အြျက်အလက်ြျားအား သြိုင်းဘကကာင်းတဘလောက် 
ဘမပာင်းလဲြှုြျားအား ရှုမြင်နိုင်ရန် အသုံးမပုခပီး ဘဒသြံြျား၏ သိမြင်ထားြှုနှင့် 
ြှတ်တြ်းြျားအား ထပ်ြံဘပါင်းထည့်ကာ ထိြိုက်ြံစားလွယ်ြှု ဆန်းစစ်မြင်း 
(VA) တစ်ရပ် ဘြာ်ဘဆာင်ရန် အသုံးမပုမြင်း၊

●● အဆင့် ၂ -  
သင့်ဘလျာ်ဘအာင် စီြံမြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို VA ၏ ရလဒ်ြျားကို 
အဘမြြံကာ ကျန်းြာကကံ့ြိုင်ဘသာ ဘဂဟစနစ်ြျား၊ ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်ဘသာ 
စီးပွားဘရးစနစ်တစ်ြုနှင့် ကကံ့ ကကံ့ြိုင်နိုင်ဘစသည့် အဘမြြံအဘဆာက်အအုံ ဟူ၍ 
အဓိက ရည်ရွယ်ြျက် သုံးြုအလိုက် အတန်းအစား ြွဲမြားမြင်း၊

●● အဆင့် ၃ -  
ဘဂဟစနစ် ဝန်ဘဆာင်ြှုြျားအား ထိန်းသိြ်းမြင်း၊ မပန်လည် ထူဘထာင်မြင်းနှင့် 
ပိုဘကာင်းဘအာင် မြှင့်တင်မြင်း၊ လူြှုစီးပွားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် 
ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်ဘစသည့် အဘမြြံ အဘဆာက်အအုံြျားနှင့် ဘမြယာ 
အစီအစဉ်ဘရးဆွဲမြင်းြျားအား အဘကာင်အထည်ဘြာ်မြင်း၊

VA က ခြို့နယ် အာဏာပိုင်ြျားနှင့် လူထုအား ဘလ့လာသိရှိထားသည့် 
အနာဂတ် အဘမပာင်းအလဲြျားက ြွံ ခ့ြိုးတိုးတက်ြှုြှတဆင့် ၎င်းတို့၏ လူဘနြှု 
အဆင့်အတန်းြျားအား မြှင့်တင်ရန် သို့ြဟုတ် လက်ရှိ အဘနအထားတွင် 
ထိန်းသိြ်းထားရန် လိုအပ်သည့် ၎င်းတို့၏ စွြ်းဘဆာင်ရည်အဘပါ် 
ထိြိုက်သက်ဘရာက်နိုင်ပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်ဘစပါသည်။ VA က 
ခြို့နယ်ြျားအား ြည်သည့်ဘနရာြှ ြည်သည့်အရာက ၎င်းတို့အတွက် အဓိက 
ထိြိုက်ြံစား လွယ်နိုင်ဘစသည်နှင့် ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှု၏ ြဘကာင်းဘသာ 
သက်ဘရာက်ြှုြျားအား ဘလော့ြျရန် သို့ြဟုတ် သက်သာဘစရန် ြည်သည်တို့ 
လုပ်ဘဆာင်ရန် လိုအပ်သည် ဆိုသည်တို့ကို ဘလ့လာရာတွင် ပါဝင်ဘစပါသည်။ 
ယင်းသည် သိပ္ဗံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ဘလ့လာြျက်အား ဘဒသတွင် 

အြန်း (၁၀) 

ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းဘပါ်နှင့် အလယ်ပိုင်းအပူပိုင်းဇုံ 
အတွင်းရှိ ခြို့နယ်ြျား အဘနမြင့် ဤအြျက်အလက် 
ြျားကို အသုံးမပု၍ သင့်ဘလျာ်ဘအာင် ြည်သို့ 
စီြံနိုင်ြည်နည်း

 ၄၅



46 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းဘပါ်နှင့် အလယ်ပိုင်းအပူပိုင်းဇုံ အတွင်းရှိ ခြို့နယ်ြျား အဘနမြင့် ဤအြျက်အလက် ြျားကို အသုံးမပု၍ သင့်ဘလျာ်ဘအာင် ြည်သို့ စီြံနိုင်ြည်နည်း 47

“ကွင်းဆင်း တိုက်ဆိုင်ကကည့်မြင်းနှင့် ဘဒသြံြျား၏ သိမြင်နားလည်ထားြှုတို့အားမြင့် 
အတည်မပုသည့် ပူးဘပါင်းပါဝင် ဘဆာင်ရွက်ဘသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြု မြစ်ပါသည်။

ပုံ ၁၀.၁။ ပြုက္ကူခြို့နယ်ြှ ဘဒသြံတစ်ဦးက ြန့်ြှန်းထားဘသာ အဘမပာင်းအလဲြျား၏ 
သက်ဘရာက်ြှုြျားအား ဘလော့ြျရန် မြစ်နိုင်ြွယ်ရှိသည့် သင့်ဘလျာ်ဘအာင် စီြံမြင်း 
လုပ်ဘဆာင်နိုင်ြွယ်ြျားအား စာရင်းမပုစု မပသဘနပုံ မြစ်သည်။ အဘနာက်တွင် 
ပုံစံမပသထားဘသာ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားနှင့် မြစ်တန်ရာဘသာ အန္တရာယ်ြျားနှင့ ်
ဆက်စပ်ဘသာ သက်ဘရာက်ြှုြျားကို ဘဒသြံြျားအား မပသဘဆွးဘနွးခပီး မြစ်သည်။ 
ယင်းသည် ထိြိုက်လွယ်ြှု ဆန်းစစ်မြင်း အပိုင်း မြစ်ခပီး အစီအစဉ်ဘရးဆွဲမြင်း 
အဆင့်အတွက် အဘမြြံအြျက်ြျား ဘြာ်ထုတ်ဘပးပါသည်။ (MCCA/UN-Habitat-
UNEP)

CCSR နှင့် WWF တို့ြှ ပညာရှင်ြျားသည် MCCA ၏ ပံ့ပိုးကူညီြှုမြင့် 
ြန့်ြှန်း တွက်ြျက်ထားြှုြျားအား ပြုက္ကူရှိ ဘဒသြံြျားအား တင်မပြဲ့ ခပီး ယင်း 
ဘမပာင်းလဲြှုြျား၏ ပင်ြနှင့် တဆင့်ြံ သက်ဘရာက်ြှုြျားကို ပုံဘြာ်ကကည့်နိုင်ရန ်
၎င်းတို့နှင့် ထိဘတွ့လုပ်ဘဆာင်ြဲ့သည်။ (ပုံ ၁၀.၁ နှင့် ပုံ ၁၀.၂) ယင်းသည် လူထုအား 
၎င်းတို့၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် ထိြိုက်ြံစားလွယ်ြှုတို့ကို မပန်လည်ဆင်မြင်၍ 
အစီအစဉ်ဘရးဆွဲမြင်း အဆင့်အတွက် မပင်ဆင်နိုင်ဘစဘသာဘကကာင့် ထိဘရာက်ဘသာ 
လုပ်ဘဆာင်ြျက်တစ်ြု မြစ်ပါသည်။

ဆန်းစစ်ြှုြျားအား အဘမြြံ၍ ခြို့နယ်ြျားသည် သင့်ဘလျာ်ဘအာင် စီစဉ်ဘရး 
အစီအစဉ်ကို ြျြှတ်သွားနိုင်သည်။  ဥပြာအားမြင့် ဘအာက်ပါ ြဏ္ဍိုင်သုံးရပ်မြင့် 
ြွဲ့စည်းခပီး တစ်ြုြျင်းစီတွင် ကိုယ်ပိုင် ဦးစားဘပး ရည်ရွယ်ြျက်ြျားနှင့် သီးမြား 
လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျား ပါရှိကာ အားလုံးကို ဤအစီရင်ြံစာပါ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 
ဘေးကျဘရာက်နိုင်ြှု အြျက်အလက်ြျားက ဘထာက်ပံ့ဘပးထားသည်။

ပုံ ၁၀.၂   ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဘြော်ြှန်းထားဘသာ ဘမပာင်းလဲြှုြျားက လူထုအဘပါ် 
ပင်ြနှင့် တဆင့်ြံ သက်ဘရာက်ြှုြျား မြစ်ဘစပါသည်။ ဤလုပ်ဘဆာင်ြျက်က 
ဘဒသြံြျားနှင့် တိုင်ပင်ဘဆွးဘနွးစဉ်တွင် ပူးဘပါင်းပါဝင်ဘစြှု ပုံစံမြင့် ဘဆာင်ရွက်ြဲ့ ခပီး 
ဘဒသြံလူထုအား ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှု၏ အြှန်တကယ် အကျ ိုးဆက်ြျားကို 
သိမြင် နားလည်ဘစြဲ့သည်။ (UN-Habitat)

ပုံ ၁၀.၂  ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဘြော်ြှန်းထားဘသာ ဘမပာင်းလဲြှုြျားက လူထုအဘပါ် ပင်ြနှင့် တဆင့်ြံ သက်ဘရာက်ြှုြျား မြစ်ဘစပါသည်။ ဤလုပ်ဘဆာင်ြျက်က ဘဒသြံြျားနှင့် 
တိုင်ပင်ဘဆွးဘနွးစဉ်တွင် ပူးဘပါင်းပါဝင်ဘစြှု ပုံစံမြင့် ဘဆာင်ရွက်ြဲ့ ခပီး ဘဒသြံလူထုအား ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှု၏ အြှန်တကယ် အကျ ိုးဆက်ြျားကို သိမြင် နားလည်ဘစြဲ့သည်။ 
(UN-Habitat)

အလှူရှင်ြျားနှင့် နိုင်ငံအာဏာပိုင်ြျား၏ ဦးစီးဘပးအဘကကာင်းအရာ ြျားနှင့် 
ြျိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ခပီး ယင်း ဘနာက်ြှသာ အဆင့် ၃ ကို အဘကာင်အထည် 
ဘြာ်နိုင်ြည် မြစ်သည်။ မြစ်နိုင်ြွယ် ဝင်ဘရာက် ဘဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် ဘအာက်ပါတို့ 
ကဲ့သို့ဘသာ အစိြ်းဘရာင်နှင့် ြီးြိုးဘရာင် အဘမြြံအဘဆာက်အအုံြျားနှင့် 
စီြံြန့်ြွဲြှုနှင့် အစီအစဉ် ဘရးဆွဲမြင်း လုပ်ဘဆာင်ြျက်ြျား ပါဝင်သည်။ 

●● အိြ်ဘထာင်စုအဆင့် ဘရ သိုဘလှာင်ြှု စနစ်ြျား တည်ဘဆာက်မြင်း

●● ဒီဘရဘတာြျား စိုက်ပျ ိုးမြင်းနှင့် ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ြံ အဘဆာက်အအုံြျား 
အားမြည့်မြင်း

●● အသက်ဘြွးဝြ်းဘကျာင်း သင်တန်းြျားအား ပံ့ပိုးမြင်း

●● ဆားငန်ဒဏ်ြံ သီးနှံြျား စြ်းသပ်ြှုအတွက် ရန်ပုံဘငွြျား ြျထားဘပးမြင်း

●● ၁။   ကျန်းြာကကံ့ြိုင်ဘသာ ဘဂဟစနစ်ြျားအား ထိန်းသိြ်းမြင်းနှင့် 
ပိုဘကာင်းဘအာင်လုပ်မြင်းမြင့် လူအြျားအား ဘဂဟစနစ်ြျားအဘပါ် ပိုြို 
ြှီြိုအားထားနိုင်ဘစမြင်း၊

●● ၂။   စီးပွားဘရးကို ကဏ္ဍဘပါင်းစုံ ြွဲမြန့်မြင်း၊ လုပ်သားရရှိနိုင်ြှု 
တိုးတက်ဘစရန် ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် ပညာဘရး မြှင့်တင်ဘပးမြင်း၊ လိုအပ်လေင် 
အရည်အြျင်း ရှိသူြျားအား ဘရွှ့ဘမပာင်း အဘမြြျလာဘစမြင်း အားမြင့် 
လူြှုစီးပွားဆိုင်ရာ အဘမြအဘနြျားအား ကာကွယ်မြင်းနှင့် ပိုဘကာင်းဘအာင် 
လုပ်မြင်း၊

●● ၃။   လူထုအား ပိုတိုးလာသည့် ဘေးအန္တရာယ် မြစ်နိုင်ဘြျြျားြှ 
ကာကွယ်နိုင်ရန် ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်ဘစဘသာ အိ်ြ်ရာြျားနှင့် ရပ်ရွာ အဘမြြံ 
အဘဆာက်အအုံြျား လက်လှြ်းြီဘစမြင်း၊

ခြို့နယ်ြျားအဘနမြင့် ဤအစီအစဉ်ကို ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုနှင့် သင့်ဘလျာ်ဘအာင် 
စီြံမြင်း ကကိုးပြ်းြှုြျားအတွက် အစီအစဉ်ဘရးဆွဲမြင်းနှင့် ရန်ပုံဘငွ ဘရးဆွဲမြင်းတို့ 
အတွက် လြ်းညွှန်အမြစ် အသုံးမပုနိုင်ဘသာ်လည်း ဘရးဆွဲသည့်အစီအစဉ် အဘနမြင့် 



48 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးမြစ်နိုင်ြှုအား ဆန်းစစ်မြင်း  -  ြူဝါဒဘရးဆွဲသူြျားနှင့် စီြံကိန်းဘရးဆွဲသူြျားအတွက် အနှစ်ြျုပ်

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှု၏ သက်ဘရာက်ြှုြျားကို ြံစားဘနကကရခပီး 
လာြည့် ဆယ်စုနှစ်ြျားတွင် ပိုတိုးလာြည် မြစ်ကာ ရာသီဥတုကို ြှီြိုသည့် 
အသက်ဘြွးဝြ်းဘကျာင်း လုပ်ငန်းြျားနှင့် ဘဂဟစနစ် ဝန်ဘဆာင်ြှုြျားအား 
ကကီးစွာ ြှီြိုဘနကကရသည့် ထိြိုက်ြံစားလွယ်ဘသာ မပည်သူလူထုအား စိန်ဘြါ်ြှုြျား 
မြစ်ဘစပါသည်။ ထိြိုက်ြံစားလွယ်ြှုသည်လည်း အနာဂတ်တွင် ပိုဆိုးလာြည် 
မြစ်ခပီး မြင့်တက်လာဘသာ ပင်လယ် ဘရြျက်နှာမပင်က ကြ်းရိုးတန်းဘဒသြျားကို 
သက်ဘရာက်ကာ အပူြျိန် မြင့်တက်လာြှုနှင့် ြုတ်သုံ ြိုးရရှိြှု ဘမပာင်းလဲလာမြင်းတို့က 
စိုက်ပျ ိုးဘရး ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်းနှင့် လူတို့၏ ကျန်းြာဘရးတို့ကို ခြိြ်းဘမြာက်လာြည် 
မြစ်သည်။ ဘမပာင်းလဲြှုအတွက် စီစဉ်မြင်းက ဆက်လည်တိုးတက်ဘနြည့်စီးပွားဘရး 
သည် ရာသီဥတုဒဏ် ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်ဘကကာင်း ဘသြျာဘစြည် မြစ်သည်။

MCCA က ထိြိုက်ြံစားလွယ်ြှု မြင့်ြားသည့် ဘဒသကကီး နှစ်ြု မြစ်သည့် 
အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဇုန်နှင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းဘပါ်တို့တွင် လုပ်ဘဆာင်ြဲ့ဘသာ 
ထိြိုက်ြံစားလွယ်ြှု ဆန်းစစ်ြျက်ြျားက ရာသီဥတုဒဏ် ြံစားနိုင်ဘြျဆိုင်ရာ 
အြျက်အလက်ြျားက အစီအစဉ် ဘရးဆွဲြှုအတွက် အသုံးဝင်ဘကကာင်း မပသဘနသည်။ 
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အား အမြား ခြို့နယ်ြျားတွင် ပုံတူပွား လုပ်ဘဆာင်မြင်းမြင့် 
အဘရးကကီးလှဘသာ ရာသီဥတုဒဏ် ြံစားရနိုင်ဘြျြျားကို ဘြာ်ထုတ်ဘပါင်းထည့် 
နိုင်ရန် အြွင့်အလြ်းြျား ထပ်ြံ ရရှိနိုင်ြည် မြစ်ပါသည်။

ဤအစီရင်ြံစာနှင့် တွဲြက်ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီရင်ြံစာပါ ြန့်ြှန်းြျက်ြျားသည် 
ရရှိနိုင်သဘလာက် အဘကာင်းဆုံး အြျက်အလက်ြျားနှင့် ဘနာက်ဆုံး ရရှိထားသည့် 
ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတု စံပုံစံြျားနှင့် အြျက်အလက် အတွဲအစပ်ြျားကို 
အဘမြြံထားဘသာ်လည်း ရှိရင်းစွဲ ြဘသြျာ ြဘရရာြှုြျားဘကကာင့် (ရှုပ်ဘထွးလှသည့် 
စနစ်ြျား၏ ထုံးစံအတိုင်း) ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှုကို အတိအကျ ြန့်ြှန်းရန်ြှာြူ 
ြမြစ်နိုင်ဘပ။ ြဘရာရာြှုကို ထိန်းြျုပ်ရန် အဘကာင်းဆုံး နည်းလြ်း တစ်ြုြှာ 
“အမြစ်နိုင်ဆုံးဘသာ” ကိန်းဂဏန်း တစ်ြုတည်းကို အသုံးမပုြည့် အစား အနာဂတ် 
မြစ်နိုင်ြွယ်ြျားအား အတိုင်းအတာ ဘောင်တစ်ြုမြင့် မပသမြင်းပင် မြစ်သည်။

ဆက်လက် ကကိုးပြ်းြှုြျား အဘနမြင့် MCCA နည်းလြ်းမြင့် ဘဆာင်ရွက်ထားသည့် 
ဘဒသြံလူထုနှင့် ပုံြှန် တိုင်ပင်ဘဆွးဘနွးြှုနှင့် ဘပါင်းစပ်ထားဘသာ (လာြည့် လြျား 
အတွင်း DMH ြှ ထုတ်မပန်ြည့်) ဌာနဆိုင်ရာ ရာသီဥတု ြန့်ြှန်းြျက်ြျားသည် 
ရာသီဥတု ဘမပာင်းလဲြှု၏ မြန်ြာနိုင်ငံအဘပါ် သက်ဘရာက်ြှုြျားကို ပို၍ပင် နားလည်ြှု 
ရရှိဘစရန် အဘရးပါလှကာ ကဏ္ဍြျားနှင့် ခြို့နယ်ြျားအလိုက် ကကံ့ ကကံ့ြံနိုင်စွြ်း 
တည်ဘဆာက်သည့် အဘရးကကီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုြို တိုးတက်ဘစနိုင်ပါသည်။ 

Christensen, J. H., Kanikicharla, K. K., Marshall, G., and 
Turner, J. (2013).  Climate phenomena and their relevance 
for future regional climate change. In: Climate Change 2013: 
The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I 
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. 
Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and 
P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA. 

CMIP5. (2016).  CMIP5 Coupled Model Intercomparison 
Project. Available from: http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/ 
index.html [Accessed: May 2, 2016]. 

Fee, L.; Gibert, M.; Bartlett R.; Capizzi, P., Horton, R., 
Lesk, C.: Climate Change Vulnerability Assessment of Labutta 
Township, Ayeyawady Region, Myanmar, 2016-2050, UN-
Habitat and UN-Environment, 2017

Fee, L.; Gibert, M.; Bartlett R.; Capizzi, P., Horton, R., 
Lesk, C.: Climate Change Vulnerability Assessment of Pakokku 
Township, Magway Region, Myanmar, 2016-2050, UN-Habitat 
and UN-Environment, 2017

Fosu, B. O., and Wang, S. Y. S. (2015).  Bay of Bengal: 
coupling of pre-monsoon tropical cyclones with the monsoon 
onset in Myanmar. Climate Dynamics, 45(3-4), 697-709. 

Fritz H.M., Blount C., Thwin S., Thu M.K., and Chan 
N. (2010).  Cyclone Nargis storm surge ooding in Myanmar’s 
Ayeyarwaddy river delta. In Indian Ocean Tropical Cyclones 
and Climate Change (pp. 295-303). Springer Netherlands. 

Horton, R., Little, C., Gornitz, V., Bader, D. and 
Oppenheimer, M. (2015).  Chapter 2: Sea Level Rise and 
Coastal Storms. New York City Panel on Climate Change 2015 
Report. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1336: 36–44. 

IPCC. (2013).  Climate Change 2013: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 
New York, NY, USA, 1535 pp. 

IPCC. (2014).  Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. 
Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, 
M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, 
E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and 
L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 1132 pp. 

Knutson, T. R., McBride, J. L., Chan, J., Emanuel, K., 
Holland, G., Landsea, C., ... and Sugi, M. (2010).  Tropical 
cyclones and climate change. Nature Geoscience, 3(3), 157-163. 

Kreft, S., Eckstein, D., Junghans, L., Kerestan, C., and 
Hagen, U. (2014).  Global climate risk index 2015: who suffers 
most From extreme weather events? weather-related loss events 
in 2013 and 1994 to 2013.In: G. K. Joanne Chapman-Rose, 
Daniela Baum (Ed.), (pp. 32). Berlin, Germany: Germanwatch. 

Lin, I. I., Chen, C. H., Pun, I. F., Liu, W. T., and Wu, C. 
C. (2009).  Warm ocean anomaly, air sea uxes, and the rapid 
intensi cation of tropical cyclone Nargis (2008). Geophysical 
Research Letters, 36(3). 

Lwin, T. (2002).  The Climate Changes over Myanmar during 
the Last Five Decades. Water Resources Journal, 95-106. 

Mandle, L. Wolny S., Hamel, P., Helsingen, H., Bhagabati, 
N., and Dixon, A. (2016).  Natural connections: How natural 
capital supports Myanmar’s people and economy. WWF- 
Myanmar. 

Ministry of Environmental Conservation and Forestry 
and Department of Meteorology and Hydrology. 2012.  
Myanmar’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) 
to Climate Change. Available from: http://unfccc.int/resource/
docs/napa/mmr01.pdf [Accessed: April 10, 2016]. 

NASA. (2015). NEX Global Daily Downscaled Climate 
Projections 2015.  Available from: https://nex.nasa.gov/nex/ 
projects/1356/ [Accessed: November 10, 2015]. 

Raju, P. V. S., Potty, J., and Mohanty, U. C. (2011).  
Sensitivity of physical parameterizations on prediction of 
tropical cyclone Nargis over the Bay of Bengal using WRF 
model. Meteorology and Atmospheric Physics, 113(3-4), 
125-137. 

Rao, M., Htun, S., Platt, S. G., Tizard, R., Poole, C., Myint, 
T., & Watson, J. E. (2013). Biodiversity conservation in 
a changing climate: A review of threats and implications for 
conservation planning in Myanmar. Ambio, 42(7), 789-804. 

Sen Roy, N., and Kaur, S. (2000).  Climatology of monsoon 
rains of Myanmar (Burma). International Journal of 
Climatology, 20(8), 913-928. 

Tasnim, K. M., T. Shibayama, M. Esteban, H. Takagi, 
K. Ohira, and R. Nakamura (2015),  Field observation and 
numerical simulation of past and future storm surges in the Bay 
of Bengal: case study of cyclone Nargis, Natural Hazards, 75(2), 
1619-1647. 

Union of Myanmar. (2009).  Hazard profile of 
Myanmar. Available from: http://www.preventionweb.net/ 
les/14567_14567HazardReport25.8.091.pdf [Accessed: April 
10, 2016]. 

Wang, S. Y., Buckley, B. M., Yoon, J. H., and Fosu, B. 
(2013).  Intensification of premonsoon tropical cyclones in 
the Bay of Bengal and its impacts on Myanmar. Journal of 
Geophysical Research: Atmospheres, 118(10), 4373-4384. 

နိဂုံး ကိုးကားြျက်ြျား

ေုန်းကကီးတို့အဘနနဲ့ ဒီသောဝ 
ဘလာကကကီးကို ြျစ်မြတ်နိုးြို့၊ 
လူသားဘတွကို ပံ့ပိုးဘပးဘနတဲ့ 
အကျ ိုးဘကျးဇူးဘတွ အားလုံးအတွက် 
ဒီသောဝတရားကို တန်ြိုးထားြို့ 
လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသမြင့် 
အြုလိုြျ ိုး သောဝတရားအဘနနဲ့ 
ခြိြ်းဘမြာက်ြှုနဲ့ ကကုံဘနရတဲ့  
အြျိန်ြျ ိုးြှာ ပိုလို့ဘတာင် 
အဘရးကကီးတယ်။
ဦးပညာဝံသ၊ ကလုံးထာဘကျးရွာ

See ‘Assessing Climate Risk in Myanmar: Technical 
Report’ for a complete list of references




