
ပ  ြောင််းလဲရန်
အခ ျိန်တန်ပ ြီပလြော

မြနြ်ာန ိုငင်ံ အရ  ှေ့ရ ာငပ် ိုင််း   ရာသဦ ို

ရမပာင််းလြဲှု၊ သဘာဝရဘ်းအနတရာယ် မြစ်န ိုငရ်မြေ

ရလ ာျှော့ြေေးရရ်းန ငျှော့် ရဘ်းဒဏြ်ေနံ ိုငရ််အ်ရင ာင််း



သေတသန၏ရညရ်ွယခ်ျက်
• ဤအစီရငခ်စံာ၏ ရညရ်ွယခ်ျကမ်ာ ကရငြ်ပညန်ယ် ေတာငပ်ိငး် ိ ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များ င့်
အြခားေသာ ပတသ်က်ဆက် ယသ်များက ရာသဦတေြပာငး်လမဲ၏
အကျိ းသကေ်ရာကမ်များကိ ေတွ ကံ ခဲရ့ပံ၊ တံ ့ြပနခ်ဲပ့ံ င့် အနာဂတအ်တွက် ၎ငး်တိ၏့
စီမံကနိး်များ၊ ေမ ာ်လင့ခ်ျကမ်ျား င့် မဟာဗျ ဟာများကိ နားလည် ငိရ်န် ြဖစ်သည။်

သေတသန ြပလပ်မည့် နညး်လမ်း

သးံသပ်ချက် – မလ ိေသာ
စာရွကစ်ာတမ်းများ၊
သေတသနများ င့်
အချကအ်လကမ်ျားကိ ဆနး်စစ်ချက်

အဓိကအချကအ်လက:်
အဓိကသတငး်ေပးသအေယာက်
(၃၀) င့် အငတ်ာဗျ းြခငး် (KIIs) –
KNU င့် DKBA ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊
ဘားအံ င့် ရနက်န် ိ အစိးရဌာနများ၊
ေဒသခံ CSO များ

ဦးတညအ်ပ်စ ေဆးွေ းွပွဲများ (FGDs) 
– ရွာ ၉ ရွာ ိ ဦးတညအ်ပ်စများ င့်
အငတ်ာဗျ းများကိ ActionAid 
Myanmar Fellow ၁၂ ဦးက
ြပလပ်ခဲသ့ည။်

• ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲအေပ တံ ့ြပနမ်များ င့် လကိေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာင် ေြပာငး်လမဲများသည် လမေရးရာ၊

စီးပွားေရးရာ င့် ငိင်ေံရးဆငိရ်ာ အေြခအေနများတငွ် ြဖစေ်ပ ပီး အာဏာ င့် သေဘာထားအသံ

ထတေ်ဖာ်ပိငခ်ငွ့ဆ်ငိရ်ာ မညမီ မများ ေပ ေပါကလ်ာတတသ်ည။် ပတသ်ကဆ်က် ယသ်များတငွ် မတညသီည့်
ကယိပ်ိငလ်ကဏာ င့် စိတဝ်ငစ်ားမများ ိေန ပီး ၎ငး်တိ၏့ နားလညမ်၊ တနဖ်ိးများ င့် ယ ေကျးမများအေပ

မတည၍် ကွြဲပားေသာ မဟာဗျ ဟာများ င့် လကခ်ကံငိစ်ွဲမများ ကျင့သ်းံကာ တစ်ဦး င့တ်စ်ဦး ပးေပါငး်ြခငး်

သိမ့ဟတ်ယ ပိ ငြ်ခငး်တိ ြ့ပလပ်ကသည။်

• ရာသဦတေြပာငး်လမဲသည် အေ ေတာငပ်ိငး် အပါအဝင် ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ နယပ်ယမ်ျားစွာ ိ

ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များ၏ စားဝတေ်နေရး င့် ေကာငး်မနွစ်ွာ ေနထငိ် ငိေ်ရးတိအ့ေပ အဓိက

ခမိ်းေြခာကမ်တစ်ရပ်ဟ ပိမအိသအိမတြ်ပလာကသည။်

• ပဋပိကေဘးဒဏသ်င့် တငိး်ရငး်သား လမျိ းစများ၊ အထးသြဖင့် အမျိ းသမီးများ င့် ကေလးငယမ်ျားသည်

ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ေြခ အများဆးံ ိသည့် အပ်စများ ြဖစ် ကသည။် သိေ့သာ် ပျကစ်ီး ငိမ် အတငိး်အတာ င့်

ြဖစ် ငိေ်ြခ ိသည့် သကေ်ရာကမ်များကိ ေကာငး်စွာ နားမလညထ်ားပါ။ ထိအ့ြပင် ပတ်သက်ဆက် ယသ်များက

ရာသဦတေြပာငး်လမဲ၏ သကေ်ရာကမ်များကိ နားလည၍် တံ ့ြပနပ်ံ သိမ့ဟတ် လကိေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာင်

ေြပာငး်လပဲံတိ ့ င့် ပတသ်က၍်သေတသန ြပလပ်ထား ိမများမာ နညး်ပါးပါေသးသည။်

ေနာကခ်အံေကာငး်အရာ



အယအဆဆငိရ်ာ မေဘာင်
ထခိကိလ်ယွြ်ခငး် င့် လကိေ်လျာညေီထွ ေြပာငး်လကဲာ နာလနထ် ငိစ်မွး်ကိ ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်၊ စနစ် သိမ့ဟတ်

ပိငဆ်ငိမ်ပစညး်၏ ဝေိသသလကဏာများ င့် အေြခအေနများက အဆးံအြဖတေ်ပးသည။် ထခိကိလ်ယွြ်ခငး်ကိ

ေလာခ့ျြခငး်သည် ေဘးအ ရာယမ်ျား ြဖစ် ငိေ်ြခကလိညး် ေလျာက့ျေစ ပီး ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ညစ်မွး်ကိ

ပိမအိားေကာငး်လာေစသည။်

ေဘးဒဏ်ခံ ငိရ်ညစ်ွမ်းဆသိညမ်ာ ထခိကိလ်ယွြ်ခငး်ကိ ြဖစေ်ပ ေစသည့် မမတေသာ၊ မညမီ ေသာ

အာဏာဆကသ်ယွမ်များကိ စနိေ်ခ ြခငး် င့် အသငွေ်ြပာငး်ြခငး်တိ ့ အပါအဝင် ေြပာငး်လေဲနေသာ အေြခအေနများ င့်

ေကာငး်မနွစ်ာွ လကိေ်လျာညေီထြွဖစေ်အာင် ေြပာငး်လဲ ငိသ်ည့် လတစဦ်း သိမ့ဟတ် အပ်စများ၏ စမွး်ရညြ်ဖစသ်ည။်

(Sterrett 2016) ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ည် ေိသာ လများ င့် ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များသည် ေဘးအ ရာယ် တြ်ခညး်ြဖစြ်ခငး်များကိ

ပိမေိကာငး်မနွစ်ာွ ေတာင့ခ်ံ ငိ ် ပီး ယခငလ်ေနမအဆင့အ်တနး် င့် လသားလြံခံ ေရးဆငိရ်ာ အေြခအေနများသိ ့
ြပနလ်ညေ်ရာက် ိ ငိသ်ည် သိမ့ဟတ် ပိမေိကာငး်မနွလ်ာေစ ငိသ်ည။်

လပ်ေဆာင် ငိစ်ွမ်းများဆသိညမ်ာ ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ညစ်မွး်ကိ တညေ်ဆာကရ်န် အသးံြပ ငိေ်သာ ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်တစခ်

သိမ့ဟတ် အသငး်အဖွဲတစခ်တငွ် ိေနသည့် အားသာချကမ်ျား င့် အရငး်အြမစမ်ျားြဖစသ်ည။် ၎ငး်တိတ့ငွ် -

၁။ ြပငပ်မအသပိညာများ လကခ်သံငယ်ြပနလ်ညအ်သးံချ ငိစ်မွး်သည် မ ိမြဖစ် လအိပ်သည့် အေြခခဖံွဲစညး်ပံ င့်

လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအေပ ဦးတညေ်သာ ေဘးဒဏရ်ငဆ်ငိေ်ရးယ ရားများြဖင့် ဆးိဝါးေသာ အြဖစအ်ပျကမ်ျား၏

သကေ်ရာကမ်များကိ ကာကယွြ်ခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး် သိမ့ဟတ် ေလ ာခ့ျြခငး် ြဖစသ်ည။်

၂။ လကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လဲ ငိစ်မွး်သည် အသပိညာြမင့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ ေလက့ျင့ေ်ရးသငတ်နး်များေပးြခငး် င့် အတ

စားဝတေ်နေရးဆငိရ်ာ ကွြဲပားချကမ်ျား င့် လကိေ်လျာညေီထြွဖစေ်အာင် ေြပာငး်လထဲားသည့်

စကိပ်ျိ းေရးနညး်စနစမ်ျားမတစဆ်င့် ေရ ညေ်ြပာငး်လမဲကိ ြဖစေ်ပ ေစသည။်

၃။ လအိပ်ေသာ ေြပာငး်လမဲများသည် လအများ၏ လကခ်သံငယ် ငိစ်မွး် င့် လကိေ်လျာညေီထွ ေြပာငး်လဲ ငိစ်မွး်များကိ

ေကျာ်လနွေ်နသည့အ်ချနိတ်ငွ် အသငွေ်ြပာငး်လဲ ငိစ်မွး်ကိ လအိပ်သည။် အဘယေ်ကာင့ဆ်ေိသာ် စးီပာွးေရး၊ ငိင်ေံရး-

စးီပာွးေရး သိမ့ဟတ် လမေရးတိသ့ည် လက် ိစနစမ်ျားကိ ေရ ညတ်ညတ်ံမ့ မြဖစေ်စဘဲ လများ (အထးသြဖင့်

အမျိ းသမးီများ)ကိ ဆငး်ရဲ မွး်ပါးမ င့/်သိ ပ့ဋပိကများထတဲငွ် ပိတမ်ေိနေစသည။်

အသငွေ်ြပာငး်လဲ ငိစ်မွး်သည် အာဏာအထကေ်အာကဆ်ကဆ်ေံရးများကိ ေြဖ ငး်ြခငး်ြဖင့် ိရငး်စွအဲေနအထားကိ

စနိေ်ခကာ အဖွဲအစညး်ဆငိရ်ာ ြပ ြပငေ်ြပာငး်လမဲများ၊ ယ ေကျးမဆငိရ်ာ ေြပာငး်လမဲများ င့် အြပအမဆငိရ်ာ

အေြပာငး်အလမဲျား ေဖာ်ေဆာငရ်နအ်တကွ် တနွး်အားေပး ငိေ်စသည။်



ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ရာသဦတ
ေြပာငး်လမဲ
ကမာေြမေပ သကေ်ရာကေ်နေသာ ရာသဦတ
ဆးိရွားမတိအ့နက် ြမနမ်ာ ငိင်ေံ ကာင့် ြဖစရ်ေသာ
ဆးိရွားမများမာ မ ိသေလာက် နညး်ပါးသည။် သမငိး်အရ
အာ တငွ် ဖွံ ဖိ းမ အနညး်ဆးံ ငိင်တံစခ် ြဖစသ်ည့အ်တကွ်
ြမနမ်ာ ငိင်သံည် ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲကိ ြဖစေ်ပ ေစသည့်
ကာဗွနဒ်ငိေ်အာကဆ်ဒိ် ထတလ်တြ်ခငး် သိမ့ဟတ် အြခားေသာ
အချကမ်ျားကိ ြပလပ်ရာတငွ် အလနွေ်သးငယေ်သာ
အခနး်က မသာ ပါဝငသ်ည။် သိေ့သာ် ြမနမ်ာ ငိင်သံည်
ရာသဦတေကာင့ြ်ဖစေ်သာ ေဘးအ ရာယမ်ျားကမိ ခရံ ငိေ်ြခ
ြမင့မ်ားလျက် ိသည။်

SEA ိ ခခံ ငိစ်မွ်းအား အနညး်ဆးံ

ရာသဦတအ ရာယ် အ နး်ကနိး် # 02



ရာသဦတဆငိရ်ာ ေလလ့ာချကမ်ျား င့်

ခန ့မ်နး်ချကမ်ျား
၁၉၈၁ ခ စမ် ၂၀၁၀ ခ စအ်တငွး် ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ေနစ့ ပျမး်မ အပချိနမ်ာ

ဆယစ် စတ်စစ်လင် ၀.၂၅°C ြမင့တ်ကလ်ာခဲ့ ပီး ေနစ့ အြမင့ဆ်းံ အပချိနသ်ည်

၀.၄°C ြမင့တ်ကလ်ာခဲသ့ည။်

ရာစ စအ်လယပ်ိငး်ေလာကတ်ငွ် အပချိနမ်ျားသည် ယခငအ်ပချိနမ်ျားထက် ၁.၃°C င့်

၂.၇°C အတငွး် ြမင့တ်ကလ်ာမညဟ် ခန ့မ်နး်ရ ိသည။်

ေနရာေဒသ င့် ရာသအီလကိ် ကွြဲပားမ ိ ငိေ်သာ်လညး် မးိရွာသနွး်မပံစမံျားတငွလ်ညး်

ေြပာငး်လမဲများ ိလာမညဟ် ခန ့မ်နး်ရ ိသည။်

ပီးခဲသ့ည့အ် စ် ၅၀ အတငွး်၌ (၁၉၅၅-၂၀၀၈) မတသ်နရ်ာသသီည် သသိသိာသာ

တေိတာငး်လာခဲသ့ည။် ၁၉၅၀ အလယပ်ိငး်တငွ် ရကေ်ပါငး် ၁၄၀ မ ၁၅၀ အထိ ိခဲရ့ာမ

၂၀၀၈ ခ စတ်ငွ် ရကေ်ပါငး် ၁၂၀ ေအာကသ်ိ ေ့လျာန့ညး်လာခဲသ့ည။် မးိရာသကီာလ

ရကေ်ပါငး် ၁၃၀ ေအာက် ေလျာန့ညး်သာွးခဲသ့ည့် ၁၉၇၇ ခ စမ် စတင၍် မးိကျချိန်

ေနာကက်ျ၍ မတသ်တရ်ာသီ ေစာစးီစာွ ကနဆ်းံြခငး်တိသ့ည်

သသိာထင် ားလာခဲသ့ည။်

ရငး်ြမစ် - ကမာဘ့ဏ် - Climate change knowledge portal



ေဘးဒဏခ်ံ ငိစ်မွ်း၊ လကိေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာင်
ေြပာငး်လမဲ င့် ကဗိစ်-၁၉အေရးေပအေြခအေန

• လမအဖွဲအစညး်များသည် ေဘးဒဏရ်ငဆ်ငိ် ငိစ်ွမ်းများကိ ရာသဦတေြပာငး်လဲမဆငိရ်ာ ေဘးအ ရာယအ်ချိ ကဲသ့ိပ့င်
ဤကပ်ေရာဂါအတကွ် အစမွ်းကနအ်သးံချ ကရသည။်

• ရာသဦတေဘးများကိ တံ ့ြပနသ်ကဲသ့ိပ့င်ဤကပ်ေရာဂါ၏ နာလနထ်သည့အ်ဆင့တ်ငွ် ေဒသ ရ ေအဂျငစ်ီများ င့်
လမအရငး်အ းီတိသ့ည် အဓိကအရငး်အြမစ်များ ြဖစ်လာလမိ့်မည။် ေဘးအ ရာယ် ကျေရာက် ပီးေနာက်
“ပိ၍ေကာငး်မနွလ်ာေအာင် ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်”တငွ် လမအရငး်အ းီ၌ ရငး် းီြမ ပ် ြံခငး် ပါဝငေ်စရန်
အကအညေီပးရမည။်

• ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ညစ်ွမ်း ေထာင့မ် ကည့လ် င် ရာသဦတေြပာငး်လမဲကိ ရငဆ်ငိေ်နသည့် လမအဖွဲအစညး်များ၏
အငတ်ကိအ်ားတကိ် တးိတကလ်ာေသာလပ်ေဆာင် ငိစ်မွ်းများ င့် အလားအလာ ိေသာ ေြပာငး်လမဲများသည်
တနဖ်ိး ိေသာသငခ်နး်စာများ င့် အရငး်အြမစ်များ ြဖစ် ငိသ်ည။် သငယ်ရ ိေသာသငခ်နး်စာများကိ
အြခားလမအဖွဲအစညး်များ င့် ပတသ်ကဆ်က် ယသ်များသိ ေ့ဝမ ငိသ်ည။်



ေြပာငး်လရဲန်အချိနတ်န် ပီေလာ
• ဤရွာကးိရွာသည်လက် ိတငွ် ေဘးဒဏက်ိ ရငဆ်ငိေ်န ငိေ်သာ်လညး်အနာဂတတ်ငွ်အခကအ်ခဲ ကံလာ ငိပ်ါသည။်အထးသြဖင့်

ရာသဦတေြပာငး်လမဲေကာင့်ထခိကိမ်ဒဏ်အများဆးံ ခရံမညဟ် ကိတငတ်ကွဆ်ထားေသာအေြခအေနများတငွ်လေံလာကမ်ည် မဟတပ်ါ။

• ရာသဦတေြပာငး်လမဲ၏ ရလဒတ်စခ်ြဖစသ်ည့် ဆးံ ံးမ င့် ပျကစ်းီမသည် ြပငပ်မ အသပိညာများကိ လကခ်သံငယ်ြပနလ်ညအ်သးံချ ငိမ် င့်

လကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လဲ ငိမ် နညး်ပါးြခငး်ေကာင့သ်ာ မဟတဘ်ဲ ပိမဆိးိဝါးကာ ေမ ာ်မနး်၍ မရေသာ ေဘးအ ရာယမ်ျား၏

သေဘာသဘာဝေကာင့် ြဖစလ်ာရြခငး် ြဖစသ်ည။်အချိ ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များ၏ ေဒသ ရာအဆင့်လကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လမဲ မဟာဗျ ဟာများ

အလပ်မြဖစေ်တာသ့ည့အ်ေြခအေန ‘ေြပာငး်လရဲနအ်ချိနတ်နခ်ျိန’်သိ ေ့ရာက် ိသာွး ငိပ်ါသည။်အထးထခိကိလ်ယွေ်သာသတိမ့ာ ဖယ်က ခထံားရေသာ

အပ်စခွမဲျားြဖစသ်ည့် အမျိ းသမးီများ င့် မသနစ်မွး်သများကဲသ့ိသ့များ ြဖစသ်ည။်

• ရာသဦတေြပာငး်လမဲ င့်ကဗိစ-်၁၉ကပ်ေရာဂါ ေပါငး်လကိေ်သာအခါ ေဒသခြံပညသ်များ၏ ေဘးဒဏခ်ံ ငိစ်မွး်ယ ရားကိ ခံ ငိရ်ည် ိသညထ်က်

ပိမဖိိအားြဖစေ်ပ ေစေသာသဘာဝေဘးတစခ် ြဖစလ်ာ ငိသ်ည။် ြပညသ်လထ၏ကျနး်မာေရးအေပ တြ်ခညး်သကေ်ရာကမ်များ င့အ်တထငိး် ငိင်ံ ိ

ေ ေြပာငး်လပ်သားများထမံ ေငေွပးပိမ့ ေလျာက့ျသာွးြခငး်၊ စကိပ်ျိ းေရးဆငိရ်ာ ထတက်နမ်ျား၏ ေဈးရငး်များ ကျဆငး်ြခငး် င့် ကနပ်စညး်

ေထာကပ်ံပ့ိေ့ဆာငေ်ရးဆကသ်ယွမ်လမး်ေကာငး်များ ဆးိရွားစာွ ပျကစ်းီသာွးြခငး်တိေ့ ကာင့် ေနစ့ားလပ်သား အခငွ့အ်ေရးများ ပိမနိညး်ပါးလာမများ

ြဖစေ်ပ ေစ ပီး ေရ ညတ်ငွ်အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်လပ်ငနး်များ ထခိကိြ်ခငး် ြဖစေ်စ ငိပ်ါသည။်



သေတသန ြပလပ်သည့်
တညေ်နရာ

ActionAid Myanmar Fellow ၁၂ ဦး ပါဝငသ်ည့်

အဖွဲက အဓိကသေတသနကိ ကရငြ်ပညန်ယ်

အလယဘ်က် ေတာငပ်ိငး် ိ ေကာက့ရိတ် င့်

ကာအငး်ဆပိ်ကးီ မိ နယမ် ရွာ ၉ ရွာတငွ် ၎ငး်တိ၏့

CSO မတစ်ဆင့် ြပလပ်ခဲသ့ည။်

အစိးရက စီမံအပ်ချ ပ်သည့် နယေ်ြမများ င့် KNU က

စီမံအပ်ချ ပ်သည့် နယေ်ြမများ ထပ်ေနြခငး် မ ိပါ။

ဤနယေ်ြမကိ KNU က ဒးပလာယာခ ိင၊်

ကရငအ်မျိ းသား လတွေ်ြမာကေ်ရး တပ်မေတာ၏်

တပ်ဖွဲ ၆ အြဖစ် သတ်မတ်ထားးသည။် (KNLA –

KNU ၏ စစ်ဘကတ်ပ်ဖွဲ)



ကရငြ်ပညန်ယ၏် ရာသဦတအေြခအေန င့်
အစနွး်ေရာက် ရာသဦတအေြခအေနများ
၁၉၈၁ ခ စ်မ ၂၀၁၀ ခ စ်အတငွး် အြမင့ဆ်းံ

အပချိနမ်ျားသည် သသိသိာသာ

တးိြမင့လ်ာခဲသ့ည။် ယခင် ပျမ်းမအပချိန်

၃၃.၀၅°C ကိ ေကျာ်လနွသ်ည့် ရကမ်ျားသည်

ဤကာလရကစ်စေပါငး်၏ ၃၂% ိသည။်

၁၉၈၁ ခ စမ် ၂၀၁၀ ခ စအ်တငွး် ကရငြ်ပညန်ယတ်ငွ်

မးိရာသ၌ီ မးိေရချိန် ၅၀၀၀ mm ေကျာ်လနွသ်ည့် စ် (၅) စ၊်

၁၀၀ mm ေကျာ်လနွသ်ည့် အလနွအ်မငး်သညး်ထနစ်ာွ

မးိရွာမ (၁၇၅) ခ င့် မးိေရချိန် ၂၀၀ mm 

ထကေ်ကျာ်လနွသ်ည့် မးိရွာသနွး်မ (၈) ခ ိခဲသ့ည။်

တးိြမင့လ်ာသည့် စစ် မိးရာသီ မိးရွာသနွး်မ၊

အလနွအ်မငး်သညး်ထနစ်ာွ မိးရွာသနွး်မများ

ပိမြိဖစပ်ာွးြခငး် င့် ေနအ့ပချိနမ်ျား

တးိြမင့လ်ာြခငး်သည် အမိေ်ြခများကိ ေရကးီမ င့်

ေြမ ပိ မဒဏမ်ျား ပိမခိစံားရေစ ပီး ေြခာကေ်သသွည့်

ရာသမီျားတငွ် မိးေရချိန် ေလျာက့ျလာေသာေကာင့်

ေရရ ိမ နညး်ပါးလာသည။် ထိအ့ြပင် ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ

အြခားေသာ ေဒသများကဲသ့ိပ့င် ကရငြ်ပညန်ယ် ိ

ရွာများသည် ေြခာကေ်သရွာသတီငွ် မကာခဏ

မးီေဘးသင့ခ်ံ ကရသည။်

Source: UN HABITAT, Climate Profile: Climate Variabilities, Extremes and 

Trends in Central Dry, Coastal and Hilly Zones Myanmar (BRACED, 2016)



ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲ င့် DRR 
မေဘာငမ်ျား

မေဘာငမ်ျား င့်
သေဘာတညခီျကမ်ျား

ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲ ေဘးအ ရာယ် ေလျာခ့ျေရး

ငိင်တံကာဆငိရ်ာ
သေဘာတညခီျကမ်ျား

၂၀၁၅ ပါရီသေဘာတညခီျက် Sendai မေဘာင်

ငိင်ေံတာ်အဆင့်
မေဘာငမ်ျား

၂၀၁၉ ရာသဦတ
ေြပာငး်လမဲဆငိရ်ာ မဟာဗျ ဟာ
ြမနမ်ာ ငိင်ံ ရာသဦတ
ေြပာငး်လမဲဆငိရ်ာ မဝါဒ

၂၀၁၇ ြမနမ်ာ ငိင်ံ
ေဘးအ ရာယေ်ကာင့်
ထခိကိဆ်းံ ံး ငိေ်ြခ ေလာခ့ျေရး
လပ်ငနး်စီမံချက်

၂၀၁၂ ြမနမ်ာ ငိင်ံ
အမျိ းသားအဆင့် ရာသဦတ
ေြပာငး်လမဲ င့်
လကိေ်လျာညေီထွ ိေရး
ေဆာငရ်ွကမ်အစီအစ

၂၀၁၅ ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ
ရပ်ရွာများ၏
ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ည် ိမဆငိရ်ာ
မေဘာင်

KNU အစးိရ စိကပ်ျိ းေရးဌာန၊ KNU
သစ်ေတာဌာန၊ KNU 
ပတဝ်နး်ကျငဆ်ငိရ်ာ ေကာ်မတ၊ီ
ေြမ င့သ်စ်ေတာဆငိရ်ာ
မဝါဒများ



ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲ၊ ပဋပိက င့်
ေ ေြပာငး်ေနထငိမ်ပံစံ
• ေ ေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး်သည်ထခိကိခ်ထံားရေသာလများ၏အဓိကကျေသာ

လကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လြဲခငး်များ င့် ေဘးဒဏရ်ငဆ်ငိန်ညး် ဗျ ဟာများထမဲတစ်ခ ြဖစ်သည။်

• ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲသည် ပဋပိက င့် ေရွေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး်ကိ ြဖစ်ေစ ငိ် ပီး/သိမ့ဟတ် ပဋပိက င့်

ေရွေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး်ေကာင့် ြဖစ်ပာွးသည့အ်ရာလညး် ြဖစ် ငိသ်ည။်

• စိကပ်ျိ းေရးက တငွ်လပ်ကငိသ်ည့် လဦးေရပမာဏ ပိမမိျားြပားလာလင် ရာသဦတ

ေြပာငး်လမဲေကာင့် ေ ေြပာငး်ေနထငိမ် ြဖစ်ပာွးြခငး်လညး် ပိမမိျားြပားလာ ငိသ်ည။်

• ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲသည် မညမီ မများကိ ပိမိဆးိဝါးေစ ပီး ပဋပိကများကိ ပိမိြဖစ်ပာွးေစေကာငး်

MCCP ကလကခ်ထံားသည။် ပဋပိကသင့် နယေ်ြမများတငွ်ဆငး်ရဲ မွ်းပါးမ င့် ေနရာေ ေြပာငး်မတိ ့
ပိမမိျားြပားေလ့ ိေသာေကာင့် ပဋပိကသညလ်ညး် ရာသဦတ င့် သကဆ်ငိသ်ည့်

တြ်ခညး်ြဖစ်ပာွးမများကိ ပိမိဆးိဝါးေစသည။်

• ေ ေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး်သည် ဇာတေိြမ၌ကျနခ်ဲသ့များအတကွ် ေငေွပးပိမ့များ ရေစေသာေကာင့်

အြခား/အပိ ဝငေ်ငမွျား ရ ိေစသည။် ၂၀၁၅ ခ စ်တငွ်ထငိး် ငိင်တံငွ် ေနထငိေ်နကသည့်

ြမနမ်ာ ငိင်သံားေပါငး် ၃ မီလယီခံန ့မ် ဇာတေိြမသိ ေ့ငေွပးပိသ့ည့် ပမာဏတနဖ်ိးမာ ၈ဘလီယီခံန ့်

သိမ့ဟတ် GDP ၏၁၃% ိခဲသ့ည။်

ရာသဦတ
ေြပာငး်လမဲ

ပဋပိကေ ေြပာငး်ေနထငိမ်



ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ည် င့်
လမအရငး်အ းီ

• လမအရငး်အ းီဆသိညမ်ာ “ပးေပါငး်ေဆာငရ်ွက်မည့် လပ်ရပ်များကိ

ပံပ့ိးေဆာငရ်ွက်ေပးြခငး်ြဖင့် လမအဖွဲအစည်း၏ အကျိ းကိ တိးတက်ေစ ငိသ်ည့် ယံ ကညမ်၊

စံ နး်များ င့် ကွနရ်က်များ ကဲသ့ိေ့သာလမဆငိရ်ာ အဖွဲအစညး်၏ အဂ ါရပ်များ”ကိ နး်ဆသိည။်

• ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ရပ်ရွာအဖွဲအစည်းများ၏လမအရငး်အ းီသည် ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ညအ်တွက်

ေဒသတွငး် လပ်ေဆာင် ငိစ်ွမ်းရည်များ၏ အဓိကလကဏာတစ်ခ ြဖစ်သည။်

တိငး်ရငး်သားလမျိ းစများ င့/်သိမ့ဟတ် ယံကညမ်အေြခခံသည့် ကွနရ်က်များတွင်

ပါဝငြ်ခငး်သည် ရပ်ရွာအဖွဲအစည်းများစွာ ိ လမအရငး်အ းီ၏ မ ိမြဖစ် လိအပ်ေသာ

အစိတ်အပိငး်တစ်ခ ြဖစ်သည။်

• ေဘးအ ရာယ်များ၏ ဆးိရွားမ ြပငး်ထနလ်ာေသာ်လည်း လမျိ း-ဘာသာစကားတရာ င့်

ကိးကွယ်ရာဘာသာတရာတိအ့ေပ အေြခြပသည့် ခိငမ်ာေသာလမအဖွဲအစည်းကွနရ်က်များ

(‘လမအရငး်အ းီ’)သည် ြပငပ်မ အသပိညာများအား လက်ခံသငယ်ြပနလ်ညအ်သးံချြခငး်ကိ

အားေပးတညတ်ံေ့စ ပီး လမေရးရာ အကာအကွယ်ေပးြခငး်ကိ ြဖစ်ထနွး်ြမင့မ်ားလာေစပါသည်။

ေဒသခံ ဗဒဘာသာကွနရ်ကမ်ျားသည် စိတ်ဓာတ်ပိငး်ဆငိရ်ာ င့် နာမ်ဝိဉာ ပိငး်ဆငိရ်ာ

စ်မျိ းစလံးကိ ဂ စိက်မ ေပးစွမ်း ငိ် ပီး ပ်ဝတ ပိငး်ဆငိရ်ာ အကာအကွယ်ေပးမ င့်

ကညေီစာငမ်မတိက့ိလည်း ေပးစွမ်း ငိပ်ါသည။်



“မးိရာသကီအချိနတ်လိာေပမယ့်
မးိေရချိနက်ေတာ့
တးိလာပါတယ”်

ကရငြ်ပညန်ယအ်စးိရအရာ ိ



ေတွ ိချကမ်ျား - ေဘးအ ရာယမ်ျား၊
သကေ်ရာကမ်များ င့် ေဘးဒဏခ်ရံ ငိေ်ြခများ

• ရာသဦတ ေြပာငး်လဲမသည် လများ၏ ဘဝတွင် အဓိကအေကာငး်ခံတစ်ခြဖစ် ပီး များစွာေသာ ေဘးအ ရာယ်များ (မိးေခါငမ်၊ အချိနအ်ခါမဟတ် မိးရွာသနွး်မ၊ အပချိနြ်မင့တ်က်ြခငး်၊ ေရကီးေရလ ံမ၊

ေတာမီးေလာငြ်ခငး်) င့် ချိတ်ဆက်ေနသည့အ်ြပင် စ်စ သသိသိာသာတိးပာွးလာေကာငး်ကိ သေတသနသတငး်ေပးသများ င့် ေဒသခံ သေတသန ြပလပ်သများကသေဘာတလက်ခံ ကသည။်

• သစ်ေတာြပ နး်တီးမသည် ရာသဦတ ေြပာငး်လဲမကိ ြဖစ်ေပ ေစသည်ဟသတငး်ေပးများစွာကထကွ်ဆခိဲ့ ကသည။် ဆငး်ရဲ မွ်းပါးသများသည် အေြခခံ လိအပ်ချက်များအတွက် ဝငေ်ငွ

မ ိေသာေကာင့် သစ်ပငမ်ျားကိ ခတ်ကသညဟ် ေြဖဆသိများက ေြပာကားခဲသ့ည်။ ေတာြပ နး်ေတာငက်နး်များသည် စီးဆငး်ေရများကိ ထနိး်သမိ်း ငိစ်မွ်း နညး်ပါး ပီး ေရကီးေရလ ံမ

ြမင့တ်က်လာြခငး် င့် ချိတ်ဆက်ေနသည။်

• အေြခခံအေဆာက်အအအံေပ သက်ေရာက်မများတွင် ြမစ်ကမ်းပါး တိက်စားမ၊ ပျက်စီးေနေသာ၊ ဖျက်ဆးီခံထားရေသာ လမ်းများ၊ ပျက်စီးသာွးေသာ သိမ့ဟတ် ေရလ ံေနေသာတံတားများ၊

ပျက်စီးယိယွငး်ေနေသာ အမိ်သာများ၊ ေလတိက် နး်ြပငး်ထန၍် လဲကျသာွးေသာ သစ်ပငမ်ျား င့် အမိ်များ င့် အထးသြဖင့် ပျက်စီးေနေသာ ေခါငမ်ိးများ အပါအဝင် အြခားေသာ အေဆာက်အဦများ

ပျက်စီးမ စသညတ်ိ ပ့ါဝငသ်ည။်

• ကျနး်မာေရး င့် လံြခံ ေရး အေပ သက်ေရာက်မများတွင် ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပာွးချိန် သိမ့ဟတ် ြဖစ်ပာွး ပီးချိန၌် ေသဆးံမ င့် ထခိိက်ဒဏရ်ာရ ိမ၊ အာဟာရချိ တဲမ့၊ ေရာဂါများ၊ စိတ်ပိငး်ဆငိရ်ာ

မလံြခံ ြခငး်၊ အပ ပ်ြခငး် င့် ညစ်ညမ်းေနေသာြမစ်များက ြဖစ်ပာွးေစသည့် နာမကျနး်မများ ပါဝငသ်ည။်

• တစ်ဦးချငး်စီ၏ စိတ်ပိငး်ဆငိရ်ာအေပ သက်ေရာက်မများအြပင် လမေရးဆငိရ်ာ သက်ေရာက်မများ၌ စားဝတ်ေနေရး မလံြခံ မ တိးပာွးလာြခငး်၊ ေကး မီများေကာင့် ပိမိဆးိရွားလာြခငး်၊ မိသားစများ

တစ်ကွဲတစ်ြပားစီြဖစ်ြခငး် (ေရွေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး် င့် ဆက်စပ်၍)၊ ေဘးဒဏသ်င့် လမအဖွဲအစည်းများတွင် လမအရငး်အ းီ ပျက်စီးြခငး် ( င့် ထိေ့ ကာင့် လမေရးရာ အကာအကွယ် နညး်ပါးလာြခငး်) 

င့် ရာသဦတ ပြပငး်လွနး်၍ ကေလးငယ်များ ေကျာငး်မတက် ငိြ်ခငး် သိမ့ဟတ် ေရ ကီးေရလ ံမများေကာင့် ေကျာငး်များ ပိတ်ထားရြခငး်အစ ိေသာ သက်ေရာက်မများ ပါဝငသ်ည။်



“အစိးရကကယဆ်ယေ်ရးလပ်ငနး်ေတွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ပီး
ေရေဘးသင့ြ်ပညသ်ေတအွတကွ် ေနစရာ ာေဖွေပးပါတယ၊်
ေငေွကးအေထာကအ်ပံလ့ညး် ေပးပါတယ။် EAO ေတကွ

ကယိဝ်နေ်ဆာငအ်မျိ းသမီးေတအွတကွ် အစားအစာ ေထာကပ်ံေ့ပးပါတယ။်
မ ေလး၊ ြမဝတနီဲ ပ့ဲခးမာ ိတဲ့ [CSO] ေတဆွကီလညး်အကအညရီပါတယ။်

လမ်း/တတံား ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကေ်ရးအတကွ် AAM ရဲ ့
အေထာကအ်ပံက့လညး်အကအညြီဖစ်ပါတယ။် ”

MK ရွာ၌ အဓိကသတငး်ေပးသ င့် အငတ်ာဗျ းမ



ေတွ ိချကမ်ျား - ေဘးအ ရာယမ်ျားကိ တံ ့ြပနြ်ခငး်
• ေရတိအေရးေပ တံ ့ြပနမ်များ (ြပငပ်မ အသပိညာများ လကခ်သံငယ်အသးံချြခငး်များ) တငွ် ပိ၍ေဘးကငး်လြံခံ ေသာ ေနရာေဒသသိ တ့မိး်ေ ာငြ်ခငး်

အများစ ပါဝငသ်ည။်လအများသည်ဘနး်ကးီေကျာငး်များ သိမ့ဟတ် ေဆမွျိ းများထ၌ံ ေနထငိ်ကသညဟ် ေြပာကားကသည။်

အရငး်အြမစ် ိသများက ေလြဖင့်ထကွေ်ြပးတမိး်ေ ာင်ကသည။် ေရကးီေရလ ံမ ြဖစပ်ာွး ပီးေနာကပ်ိငး်၌ ေဒသခမံျားကတစဦ်းကတိစဦ်း

ကညီကသည့် အြဖစအ်ပျကမ်ျား ိသည။်

• ေရတအိေထာကအ်ပံဆ့သိညမ်ာ များေသာအားြဖင့် လအိပ်ေနသများကိ ကယဆ်ယေ်ရးအဖွဲများကတစခ်ါတစရ်ံ ေလြဖင့်လကိ် ာြခငး် ြဖစသ်ည။်

ထအိေထာကအ်ပံမ့ျားသည် ေဒသခအံာဏာပိငမ်ျား၊ အစးိရ င့် တစခ်ါတစရ်ံ KNU င့/်သိမ့ဟတ် အဖွဲဝင် CSO များထမံ ြဖစသ်ည။်

• များေသာအားြဖင့် ရွာသကးီများ၊ ဘနး်ကးီများ င့် အြခားအမျိ းသားများက ဦးစးီဦးရွကြ်ပ ကေသာ်လညး် ေယဘယျအားြဖင့်ဤရွာကးိရွာ ိ

ဆးံြဖတခ်ျကခ်ျြခငး် လပ်ငနး်စ များ င့် ေဘးအ ရာယမ်ျားကိတံ ့ြပနမ်များတငွ် သာတညမီမ ိသညဟ်ထငရ်သည။် DRR လပ်ငနး်စ များ၌

အမျိ းသမးီများက ဦးေဆာငသ်ည့အ်ခနး်က မ ပါဝငရ်န်ကရငလ်မအဖွဲအစညး်များတငွ် ြဖစ် ငိေ်ြခ ိသညဟ်ထငရ်သည။်

• တံ ့ြပနမ် ိ အဓကိလကဏာများမာ ေဒသခေံခါငး်ေဆာင်တစဦ်းချငး်စ၏ီ အရညအ်ချငး်၊ ကယဆ်ယေ်ရးပစညး်များ ရ ိမ င့် အြခားေသာ

အရငး်အြမစမ်ျား -သတငး်အချကအ်လက် င့် ြဖန ့ေ်ဝေရးကနွရ်ကမ်ျားတငွ် ရွာသကးီ၊ မသိားစများ င့် တစဦ်းချငး်စ၏ီ ပါဝငေ်ဆာငရ်ွကမ် - စသညတ်ိ ့
ပါဝငသ်ည။်



“ြမစ်ကမ်းပါးေြမ ပိ မေတေွကာင့် စိကပ်ျိ းေြမနဲ ေ့နထငိဖ်ိေ့ြမေတွ
နညး်သထကန်ညး်လာပါတယ။် မိးဦးေစာပိငး် င့် မိးေ ာငး်ပိငး်မာ
မိးေရချိနန်ညး်ပါတယ။် မိးရာသအီလယပ်ိငး်မာေတာ့ မိးအများ ကးီ

ရွာပါတယ။် မိးေရချိနမ်ျားတာေကာင့် စပါးကိ အချိနမ်န် စိကလ်ိ မ့ရဘး။
ပီးေတာ့ စပါးခငး်ေတကွလညး် ပိနမိ့်လာေတာ့ အရငလ်ိ

မထကွေ်တာဘ့း”

ဦးတညအ်ပ်စေဆးွေ းွပွဲမ



ေတွ ိချကမ်ျား - လကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လမဲများ

• ရွာအများစသည် အစားထးိသးီ အံြဖစ် ေြပာငး်ကိ စတငစ်ိကပ်ျိ းလာကသည။်
လယသ်မားများသညလ်ညး် ရာသဦတေြပာငး်လမဲဒဏက်ိ ခံ ငိရ်ည် မ ိေသာ စပါးအစား ပဲများကိ
ပိမိစိကပ်ျိ းလာကသည် - ေရကးီေရလ ံမြဖစ် ပီးေနာက် စပါးခငး်များ ပျကစ်ီးသာွးလင် င့် အထးသြဖင့်
လယက်ငွး်အေဟာငး်များကိ ေြမဩဇာေကာငး်မနွသ်ည့် နး်ေြမအသစ်များ ဖံးလမ်းသာွးလင်
ပဲစိကပ်ျိ းြခငး်ကိ ေြပာငး်လလဲပ်ေဆာင်ကသည။်

• စိကပ်ျိ းေရးဆငိရ်ာ ပစညး်များ မတတ် ငိလ် င် (သိမ့ဟတ် စိကပ်ျိ းရနေ်ြမ မ ိလင)် 

ရွာသရွာသားများတငွ် အလပ် ာရနအ်တကွ် ေရွေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး်မလွ၍ဲ အြခားေရွးချယစ်ရာ
နညး်ပါးသည။် (အထးသြဖင့် ေနစ့ားအလပ်သည် အနးီအနား၌ မ ိလင် - ကိ ိနာ
ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပာွးေနချိန် ပိ၍ြဖစ် ငိေ်ြခများသည)်



“အစးိရအရာ ိေတ၊ွ ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်ေတကွ
လကးီေတနွဲ F့ellow ေတွကားမာ

ပိမေိကာငး်မနွတ်ဲ့ ကနွရ်က် ိဖိ လ့အိပ်ပါတယ”်

MK ရွာ ိ အဓကိသတငး်ေပးသ င့် အငတ်ာဗျ းမ



ေတွ ိချကမ်ျား - အနာဂတ် အေထာကအ်ပံ့

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပိမရိ ိရန်
မိးေလဝသဆငိရ်ာအေြခအေန င့် ကိတငသ်တေိပးချကမ်ျားကိ -

၁။ ပိမိေကာငး်မွနသ်ည့် ေရဒယီိ င့်လမကနွရ်ကမ်သတငး်ေပးပိခ့ျက်

၂။ ကယဆ်ယေ်ရးအေထာကအ်ပံ့ပစညး်များ ကိတငေ်နရာချထားေပးြခငး်

၃။ အေြခခံ ကယဆ်ယေ်ရးပစညး်များ (ကယဆ်ယေ်ရးေလ၊ ဖနး်များ

င့/်သိမ့ဟတ်အြခားေသာဆကသ်ယွေ်ရးနညး်လမး်များ)

အေရးေပ ရနပ်ံေငမွျားကိလျငြ်မနစ်ာွ ရယ ငိြ်ခငး်
သတငး်ေပးသများစွာ (အထးသြဖင့် ေခါငး်ေဆာငေ်နရာတငွ်

ိေနသများ)သည်အေရးေပ ရနပ်ံေငမွျားကိလျငြ်မနစ်ွာ ရယ ငိြ်ခငး်၏

အေရးကးီပံကိအကြံပ ကသည်သိမ့ဟတ်သေဘာတကသည် - CSO များ၊

EAO များ င့် အစိးရတိ လ့ကတ်ွအဲလပ်လပ်ြခငး် အပါအဝင်

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ငိရ်ာ အသပိညာများ၊
အသပိညာေပးြမင့တ်ငြ်ခငး်

ပတဝ်နး်ကျင်ထနိး်သမိ်းေရး ဦးစီးဌာနသည် ပတဝ်နး်ကျငဆ်ငိရ်ာ
အသပိညာများ၊ အသပိညာများ ြမင့တ်ငေ်ပးြခငး် င့် ြပညသ်လထ၏

အသပိညာဆငိရ်ာလပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၏အေရးပါပံကိ ေြပာကားခဲသ့ည။်

ေရ ည်လကိေ်လျာညေီထြွဖစေ်အာင် ေြပာငး်လြဲခငး်

၁။ စပါး င့် အြခားေသာ မျိ းေစ့များကိအစားထးိြခငး်

၂။ စိကပ်ျိ းေရးဆငိရ်ာလကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လမဲများအတကွ်
နညး်ပညာပိငး်ဆငိရ်ာ ေလက့ျင့ေ်ရးသငတ်နး်ေပးြခငး်လပ်ငနး်များ (CSO များ

င့် VDMC များ အတတက)ွ

၃။ မိ ိးဖလာအသပိညာများကိအေြခခံ၍ ေကာကပ်ဲသးီ အံသစမ်ျား
ေြပာငး်လစဲိကပ်ျိ းရန/် ေမွးြမ ရန် င့် ေရွးချယ် ငိရ်န်
စိကပ်ျိ းေဂဟစနစဆ်ငိရ်ာအေထာကအ်ပံမ့ျားေပးြခငး်



အဓိကအသေိပးလသိည့် အချကမ်ျား - ၁
ဤကမာေြမအေပ သက်ေရာက်ေနေသာ ရာသဦတဆးိရွားမတိအ့နက် ြမနမ်ာ ငိင်ေံ ကာင့် ြဖစ်ရေသာ
ဆးိရွားမများမာ မ ိသေလာက် နညး်ပါးပါသည။် သိေ့သာ် ြမနမ်ာ ငိင်သံည် ရာသဦတေကာင့် ြဖစ်ေသာ

ေဘးအ ရာယ်များကိမ ခံရ ငိေ်ြခ ြမင့မ်ားလျက် ိသည။်

၁၉၈၁ ခ စ်မ ၂၀၁၀ ခ စ်အတငွး် ေနစ့ အြမင့ဆ်းံ အပချိနသ်ည် ၀.၄°C ြမင့တ်ကသ်ာွးခဲ့ ပီး ရာစ စ်အလယပ်ိငး်ေလာကတ်ငွ်
ထပ်မံ ြမင့တ်ကသ်ာွးဦးမညဟ် ခန ့မ်နး် ရ ိသည။် မိးရွာသနွး်မ ပံစံများတငွလ်ညး် စိးရိမ်ရေလာကေ်သာ ေြပာငး်လမဲများ

ြဖစ်ေပလာမညဟ် ခန ့မ်နး် ရ ိ ပီး ၂၁ ရာစအလယပ်ိငး်တငွ် ပငလ်ယေ်ရ မျက် ာြပငသ်ည် ၂၀ စငတ်မီီတာမ ၄၁
စငတ်မီီတာအတငွး် ြမင့တ်ကလ်ာ ငိပ်ါသည။် မတသ်နရ်ာသပီငလ် င်သသိသိာသာတေိတာငး်လာ ပီြဖစ်သည။်

ရာသဦတေြပာငး်လမဲသည် ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ လအများစလပ်ကငိလ်ျက် ိေသာ စိကပ်ျိ းေရးက အေပ အထးသကေ်ရာကမ်
ိပါသည။် ေရကးီြခငး်၊ ေြမ ပိ ြခငး်၊ မီးေလာငြ်ခငး် င့် မိးေခါငြ်ခငး်တိက့ိ ပိမိ ကံ ေတွ ကရသည့် ကရငြ်ပညန်ယ် ိ

ပဋပိကေဘးဒဏသ်င့် ြပညသ်များ ခံစားရသကဲသ့ိ ခ့ျိ တဲ၍့ကကယရ်ာမဲ့ေသာအပ်စများသည် ေဘးအ ရာယမ်ျားကိ
အလနွခ်ါးသးီစွာ ေတွ ကံ ခံစားရေလ့ ိသည။်

ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲသည် ငိင်ေံတာ်-လထအသငိး်အဝိငး် င့် အာဏာအထကေ်အာက်ဆကဆ်ေံရးများတငွ် ေြပာငး်လမဲများ ြဖစ်ေပလာေစရန်လပ် ားမ၊ က ပ််တိ ့
ေနထငိရ်ာကမာကးီကိ ြပနလ်ညပ်ံေဖာ်ေရး စသညတ်ိအ့တကွ် အခငွ့အ်ေရးတစ်ခ (သိမ့ဟတ် ‘အေရးပါေသာအဆင့တ်စ်ခ’) ြဖစ် ငိပ်ါသည၊် “ပိ၍ေကာငး်မွနလ်ာေအာင်

ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်”တငွ် ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များ င့် အမျိ းသမီးများ၏ ဦးေဆာငမ်ကိ ေထာကပ်ံ့ကညကီာလမေရး င့် ငိင်ေံရး-စီးပွားေရးဆကဆ်မံများ
ေြပာငး်လြဲခငး်တိ ပ့ါဝငသ်င့သ်ည။် ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲ င့် လကိေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာင် ေြပာငး်လြဲခငး်ကိ EAO များ င့် CSO များအတကွ် အဓိကက များ ပါဝငသ်ည့်

ြပည့စ်ံ၍ ဗဟထိနိး်ချ ပ်မ မ ိသည့် လပ်ငနး်စ မတစ်ဆင့် အေကာငး်ဆးံ စီမံ ငိသ်ည။်



အဓိကအသေိပးလသိည့် အချကမ်ျား - ၂
သဘာဝေဘးအ ရာယြ်ဖစ် ငိေ်ြခ ေလ ာခ့ျြခငး် (DRR) တငွ်အမျိ းသမးီများက

ပိမအိေရးပါေသာတာဝနမ်ျားယလာပါက ေဒသ ရ ေြပာငး်လဲ ငိစ်မွး်အားေကာငး်လာသည။်

ငမိး်ချမး်ေရးြဖစစ် တငွ် ေမ ာ်မနး်ထားသည့အ်တငိး် ဖကဒ်ရယဖ်ွဲစညး်ပံ
အေြခခဥံပေဒမေဘာငအ်တငွး်၌ DRR လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ဗဟထိနိး်ချ ပ်မ ေလာခ့ျကာ

ေဆာငရ်ွကသ်င့သ်ည။်

သဘာဝေဘးအ ရာယက်ျေရာက် ပီး ပီးချငး်အချိနတ်ငွ် ေဒသခတံိ၏့ကယိထ်ကယိထ်အကအညီ င့် ေဘးဒဏရ်ငဆ်ငိေ်ရးယ ရားတိသ့ည်
တံ ့ြပနမ်၏အေရးပါဆးံေသာအချကမ်ျားြဖစသ်ည။်လမျိ း-ဘာသာစကားတရာ င့်ကးိကယွရ်ာဘာသာတရာတိအ့ေပ အေြခြပသည့်
ခငိမ်ာေသာလမအဖွဲအစညး်ကနွရ်ကမ်ျား (‘လမအရငး်အ းီ’)သည် ြပငပ်မအသပိညာများအားလကခ်သံငယ်ြပနလ်ညအ်သးံချြခငး်ကိ

အားေပးတညတ်ံေ့စ ပီးလမေရးရာအကာအကယွေ်ပးြခငး်ကိ ြဖစထ်နွး်ြမင့မ်ားလာေစပါသည။်

ေကာကပ်ဲသးီ အံသစ်များ (စားေတာ်ပဲ)ကိ ေြပာငး်လစဲိကပ်ျိ းြခငး်အပါအဝင် ရာသဦတဒဏခ်ံ ငိသ်ည့်
သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်ခိိကမ် နညး်ပါးေသာ စိကပ်ျိ းေရးနညး်စနစ်သည် ရာသဦတေြပာငး်လမဲေကာင့် စပါးစိကပ်ျိ းြခငး်ကိ

ဆးိရွားစွာ ထခိိကေ်နသည့ေ်ဒသများတငွ် ထေိရာကေ်သာလကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လမဲတစ်ခ ြဖစ် ငိသ်ည။်



အဓိကအသေိပးလသိည့် အချကမ်ျား - ၃
ြမနမ်ာ ငိင်၏ံကျန် ိေနေသးေသာ ဇီဝမျိ းကွမဲျား ိရာသစ်ေတာဖံးလမး်ေဒသအများစသည်တစ် ငိင်လံးံ

ပစ်ခတတ်ကိခ်ကိမ် ရပ်စဲေရးသေဘာတစာချ ပ်တငွ်အသအိမတြ်ပထားသည့အ်တငိး် ြမနမ်ာ ငိင်ံ
အေ ေတာငပ်ိငး် ိ ရာသဦတေြပာငး်လမဲ စီမံအပ်ချ ပ်ေရး၏အဓိကတာဝနမ်ျားကိယသင့ေ်သာကရငအ်မျိ းသား
အစညး်အ ံး (KNU) င့် အြခားေသာ EAO များ၏ထနိး်ချ ပ်မေအာက် ိ ေဒသများတငွ်တည် ိလျက် ိသည။်

ဤအစရီငခ်စံာတငွ် ေဖာ်ြပထားေသာလတစဦ်းချငး်စအီလကိ၊်အမိေ်ထာငစ်အလကိ် င့် ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များအလကိ်
လပ်ေဆာင် ငိစ်မွး်အား င့် ေဘးဒဏခ်ံ ငိရ်ညတ်ိသ့ည်ကဗိစ-်၁၉ ေဘးမ ေရ ညတ်ညတ်ံစ့ာွ၊ မတစာွ င့်သာတညမီ ိစာွ

နာလနထ်ရနအ်တကွ်အေရးပါေသာအေြခခအံချကမ်ျား ြဖစမ်ည။်သိရ့ာတငွ်ထတိံ ့ြပနမ်များ င့်လကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လမဲများသည်
ေရ ညရ်ာသဦတေြပာငး်လြဲခငး်အေပ ခံ ငိရ်ည် ိေစရနအ်တကွ်လေံလာကမ်ည် မဟတပ်ါ။ အထးသြဖင့် ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲေကာင့်

ထခိကိမ်ဒဏ်အများဆးံ ခရံမညဟ် ကိတငတ်ကွဆ်ထားေသာအေြခအေနများတငွ်လေံလာကမ်ည် မဟတပ်ါ။

အချိ ေသာလမအဖွဲအစညး်များ၌ ေဒသ ရအဆင့် လိက်ေလျာညေီထေွြပာငး်လဲမ မဟာဗျ ဟာများ
အလပ်မြဖစ်ေတာသ့ည့် အေြခအေန “ေြပာငး်လဲရနတ်နခ်ျိန”်သိ ေ့ရာက် ိသာွး ငိပ်ါသည။်

အထးထခိိက်လွယ်ေသာသတိမ့ာ ဖယ်က ခံထားရေသာ အပ်စခွဲများြဖစ်သည့် အမျိ းသမီးများ င့်
မသနစ်မွ်းသများကဲသ့ိေ့သာသများ ြဖစ်သည။်



ဦးစားေပး အကြံပ ချကမ်ျား - ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်မ
လြံခံ ေသာ နားခရိာ ေထာကပ်ံြ့ခငး်၊ ေရဒယီိ င့်လမကနွရ်ကမ်ျားမတစဆ်င့်

ေဒသခဘံာသာစကားြဖင့် ပိ၍ြပည့စ်ခံငိလ်ေံသာ ရာသဦတဆငိရ်ာ
သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊ ကိတငေ်နရာချထားေသာကယဆ်ယေ်ရးပစညး်များ

CSO များ၊ EAO များ င့် အစးိရတိ လ့ကတ်ွလဲပ်ေဆာငြ်ခငး်အတကွ်အပါအဝင်အေရးေပ
ရနပ်ံေငမွျားကိလျငြ်မနစ်ာွ ရယ ငိေ်အာင် ဖနတ်းီြခငး်

လမး်များ င့် တတံားများကိ ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ ြမစက်မး်နရံံများကိ
ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကထ်နိး်သမိး်ြခငး်၊ ရပ်ရွာ ိ သစေ်တာများ ြပနလ်ညစ်ကိပ်ျိ းြခငး် င့်

ထနိး်သမိး်ြခငး်

ြပနလ်ညထ်ေထာငေ်ရး စမီကံနိး်များ ေရးဆွြဲခငး် င့်
အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ွကြ်ခငး်တိတ့ငွ်အမျိ းသမးီများ အပါအဝင်

ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား ပါဝငေ်စြခငး်



ဦးစားေပး အကြံပ ချကမ်ျား- ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်မ
လယသ်မားများ၏ မိ ိးဖလာအသပိညာများကိအေြခခံ၍ ေကာကပ်ဲသးီ အံသစမ်ျား င့/်သိမ့ဟတ် မျိ းကွမဲျား

ေြပာငး်လစဲိကပ်ျိ းရန/် ေမွးြမ ရန် င့် ေရွးချယ် ငိရ်န် ရပ်ရွာအဖွဲအစညး်များကိ ေထာကပ်ံေ့ပးြခငး်၊
စိကပ်ျိ းေရးဆငိရ်ာလကိေ်လျာညေီထေွြပာငး်လမဲများအတကွ် နညး်ပညာပိငး်ဆငိရ်ာအချကအ်လကမ်ျား င့်
ပ်ဝတ ပစညး်များ ေထာကပ်ံ့ြခငး်၊ လပ်ေဖာ်ကငိဖ်ကမ်ျား င့် အတတကွသငယ်ေလလ့ာရန် င့် မ ေဝရနအ်တကွ်

လယယ်ာအသပိညာေပးေကျာငး်များ

ရပ်ရွာလထများ င့် CSO များသည် တေ်ြပာြဖစရ်ပ်များ၊ အေကာငး်အရာများ င့်
၎ငး်တိ၏့ အေတအွကံ များကိ မတတ်မး်ရယ ငိသ်ည။် ‘အားသာချကအ်ေလးေပး

ေမးြမနး်ေဆးွေ းွထားေသာ’ ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာချကမ်ျားကိ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွး်မအြခားေသာ
လမအသကိအ်ဝနး်များ င့် မ ေဝ ငိသ်ည။်

ေဘးအ ရာယက်ျေရာကမ် မြဖစခ်ငတ်ငွ် အမျိ းသမးီများ ပါဝငေ်သာ ေဒသ ရ
ေခါငး်ေဆာငမ်/ေကာမ်တမီျားကိ အာဏာ ိသများ (အစးိရ င့် EAO များ) ကတရားဝင်

အသအိမတြ်ပကာ ေထာကပ်ံေ့ပးသင့သ်ည။်



ေဒသ ရအာဏာပိငမ်ျား - အစိးရ င့် EAO များ- သိ ့
ဦးစားေပး အကြံပ ချကမ်ျား

NCA တွင် ေမ ာ်မနး်ထားသည့အ်တိငး် ြပညေ်ထာငစ်အဆင့် အစိးရသည် ြပညန်ယ်/ေဒသတွငး် အစိးရများကိ
ေဘးအ ရာယ် တံ ့ြပနမ် င့် ြပနလ်ညထ်ေထာငေ်ရး လပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင် CSO များ၊ EAO များ င့အ်တ

လက်တွဲလပ်ေဆာငရ်န် အတိအလငး် ခွင့ြ်ပထားသင့သ်ည် (အပိဒခ်ွဲ ၂၅)။

ေဒသ ရ င့်အြခားေသာအစိးရအဖွဲအစညး်များ (ခ ိင် င့် မိ နယ် EAO အာဏာ ိသများ)သည် ရညမ်နး်ထားေသာ
ဦးတညခ်ျကမ်ျားသိ ေ့ရာက် ိ ငိရ်န် ပဂလကိက င့အ်တအလပ်လပ်ေစကာ ြပညေ်ထာငစ်အဆင့်အစိးရ င့် EAO 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည် DRR ပးေပါငး်ေဆာငရ်ွကမ်အတကွ် မေဘာငမ်ျား ချမတသ်င့သ်ည။်

ေရ ညတ်ငွ်သဘာဝသယဇံာတများအေပ ၌ဆးံြဖတခ်ျက် ချမတြ်ခငး် င့် ထနိး်ချ ပ်ြခငး်ကိ ဗဟမိ
မချ ပ်ကငိဘ်ဲ ဖကဒ်ရယ် ငိင်ေံရးဆငိရ်ာ စီမံချကမ်ျားမတစ်ဆင့်တရားဝင်လပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။်

ရာသဦတေြပာငး်လဲမ င့် လိက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေသာ မျိ းေစမ့ျား၊ ေကာက်ပဲသးီ မံျား င့် ပတ်သက်ေသာ ေဒသတွငး်
အရငး်အြမစ်များ၊ အသပိညာများကိ ာေဖွရန် ရပ်ရွာအဆင့် လမ်းေကာငး်ြပချိတ်ဆက်မလပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ ေဒသခံတိ၏့
အသပိညာ င့် မျိ းကွဲများအေပ မတည၍် ေြပာငး်လဲစိက်ပျိ းရန်သင့ေ်တာ်ေသာ မျိ းေစမ့ျား င့် စိက်ပျိ းေရးဆငိရ်ာ
နညး်ပညာများကိ ာေဖွရန် ငိင်တံွငး် င့် ငိင်တံကာ ိ က မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျား င့တ်ကွ လက်တွဲလပ်ကိငြ်ခငး်



ငိင်တံကာ ေအဂျငစ်ီများ င့် အလ ငမ်ျားသိ ့
ဦးစားေပး အကြံပ ချကမ်ျား

ေထာကပ်ံေ့ရးေအဂျငစ်၏ီ ြမနမ်ာြပညတ်ငွး်ဝနထ်မး်သည် ေဒသသးံ (တငိး်ရငး်သား) 
ဘာသာစကားကိ ေြပာတတသ်င့သ်ည။်

ေဒသ ရအသပိညာ င့် ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲဒဏခ်ံ ငိသ်ည့် မျိ းေစမ့ျားကိ စးစမ်းြခငး် င့်
ေထာကပ်ံြ့ခငး်တိ ြ့ပလပ်ကာ စိကပ်ျိ းေဂဟစနစ်ပညာ င့် ရာသဦတဒဏခ်ံ ငိရ်ည် ိေသာ

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်ခိကိမ် နညး်ပါးသည့် စိကပ်ျိ းေရးကိ ြမင့တ်ငပ်ါ။

ရာသဦတ ေြပာငး်လမဲအေပ လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား င့် စပ်လျ း၍ NCA (အပိဒခ်ွဲ ၂၅) 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ွကြ်ခငး်ကိတကိတ်နွး် းိေဆာ်မ ြပလပ်ပါ။


