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Aက်U ္း ေဖာ္ျပခ်က္
• ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား
• ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းနွင့္ ေဘးAႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး
• Aမွီသဟဲ ျပဳေနပံု မ်ား

norgesvel.com



နိဒါန္း
• ရာသီUတု
ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္
Aၾကိမ္ႏွႈန္း ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈပါ
တုိးပြားမႈ ျဖစ္ေနသည္။

• ထုိမွ ေဘးAႏၱရာယ္
က်ေရာက္ျပီး ဆံုးရွံုးမႈမ်ား
ျဖစ္ေန

• ေဘးAႏၱရာယ္
က်ေရာက္မႈသည္
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပ်ံႏ့ွံ
ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။



ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္နုိင္မႈ နွင့္ Aႏၱရာယ္ ျဖစ္နုိင္ေခ် မ်ား



ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ငါးဖမ္းျခင္းနွင့္ေမြးျမဴေရး
လုပ္ငန္းမ်ားAေပၚ သက္ေရာက္နုိင္မႈမ်ား



ငါးလုပ္ငန္းAေပၚတြင္ ရာသီUတု ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား
• ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား (Aပူလႈိင္း၊ မိုးၾကီး ေရၾကီး၊ မုိးေခါင္ျခင္း ေရရွားျခင္း၊
စသျဖင့္)

• ငါးဖမး္ျခင္း ၊ ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴျခင္း၊ ေရAရငး္Aျမစမ္်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား၊
ဇီ၀မ်ိဳ းစံုမ်ိဳ းကြဲ၊ လူသား က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈ ၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္းမ်ား)

Source; Francisco Blaha



ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ
•Aတတိက္ာလ - Aပူလႈိင္းမ်ား (ပင္လယ္ သမုဒၵရာ
Aပူလႈိုင္းမ်ား) 

• Uပမာ- တရုတA္ေရွ ့Aလယ္ပုိင္းတြင္ ၅ ရက္တာ
Aပူလႈိင္းျဖစ္ေပၚမႈသည္ ၁၀ ဆ မက တုိးတက္
ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည။္ (Chen et al. 2019)

• သဘာ၀Aတုိင္း ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားသည္
လည္း ဆုိးရြားစြာျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၏Aေၾကာင္းAရင္း
တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

• လူသားမ်ားသည္ GHGs ထုတလ္ပု္မႈကုိ Aဓိက
ျပဳလုပ္ေနၾကျပီး ၊ ကမၻာၾကီးပူးေႏြးလာမႈကုိ ပုိမုိဆုိးရြား
ေစခဲ့သည။္
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Aလံုစံု (Uႆံု)ခ်ည္းကပ္မႈ
ေAာက္ပါAခ်က္Aလက္Aားလံုးသည္ စနစ္တစ္ခု ကုိ စီမံခန့္ခြဲရာတြင္
ပါ၀င္သည္။

စီးပြားေရး လူမႈ၀န္းက်င္ တျခားေသာ ထုတ္လုပ္မႈ
က႑

လူ

ေရ

ေျမ

Uပေဒမ်ားAစုိးရ

ေစ်းကြတ္

ရာသီUတု

သဘာ၀န္းက်င္

သက္ရွိ သတၱ၀ါမ်ား



CB CCA AစီAစU္ ေရးဆြဲမႈ သည္ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလံုး ေကာင္းက်ိဳးကုိ
ေရရည္ ရရွိရန္ လက္ေတြ ့က်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ကုိ ေပးAပ္ပါသည္။

မည္သည့္Aရာမ်ားကုိ ေAာင္ျမင္ရန္ ကြ်န္ပ္တုိ့ျပဳလုပ္ေနရ သနည္း?

• AစားAစာ
• သက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား
• ၀င္ေငြ
• Aလုပ္Aကုိင္
• ေရ ရရွိမႈ။ ပုိင္ဆုိင္မႈ
• ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ
• ညစ္ညမ္းမႈ (pollution)



ရည္ရြယ္ခ်က္

• ငါးလုပ္ငနး္ ေပၚတြင္ ပုိမို
က်ယ္ျပန့္စြာ
သက္ေရာက္ေနသည္။

• ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရး
• လူသားဘ၀
သာယာ၀ေျပာေရး

• ေကာင္းမြန္ေသာ
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေကာင္းမြန္ေသာ
Aုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရး
လူသားဘ၀ သာယာ

၀ေျပာေရး



ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ေဂဟ စနစ္မ်ား

Ref: Richard Munang et al. 2013 



Main Partner: Department of Meteorology and Hydrology (DMH)

Ref: national geographic channel



ေရAရင္းAျမစ္။ တံု ့ျပန္ ေဆာက္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ျဖစ္ေစျခင္း

Ref: Center of American Progress



လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရတုိ ေရရွည္တြင္
ရရွိလာနုိင္ေသာ ျဖစ္နုိင္ေခ် ရလဒ္မ်ား

ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ
ေရရွည္ မွာ ဆံုးရံွဳးနုိင္မႈ ေရရွည္မွာ Aက်ိဳးရလဒ္ ရရွိမႈ

တျခား
ေသာ
သက္ေရာ
ာက္ မူမ်ား

ေရတုိ
ဆံုးရံွဳးနုိင္မႈ

ရွံဳး - ရွံဳး ရွံဳး- ေAာင္ျမင္

ေရတုိ
Aက်ိဳးရ
လဒ္ ရရွိမႈ

ေAာင္ျမင္- ရွံဳး ေAာင္ျမင္ - ေAာင္ျမင္

Grafton (2010) & Bell et al. (2011)

• ရာသီUတုေၿပာင္းလဲမႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈAသစ္မ်ား
ႏွင့္ Aခြင့္ Aေရး Aသစ္မ်ား ကိုပါ ေပးပါသည္။



Aေရးၾကီးေသာ မွတ္ခ်က္

• ေဘးAႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈ၏Aဓိက ေမာင္းႏွငA္ားမ်ားမွာ
ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ထိခုိက္လြယ္မႈ ပုိမ်ားေနျခင္း ႏွင့္ သဘာ၀
မုိးေလ၀သမ်ား ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

• ေဘးAႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ရာသီUတု နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ၊
ရာသီUတုနွင့္ မပတ္သတ္ ေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ သိရွိထားျခင္းသည္
DRR လမ္းစU ္ လုပ္ငန္းAတြက္ ကူညီေပးနုိင္သည္။



လုပ္ငန္းတာ၀န္ - CB CCA၏ တရား၀င္
AေျခခံAေၾကာင္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
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Uပေဒျပဳ (သို႕) မူ၀ါဒမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
• CB CCAတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္, 
• တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရလိမ့္မည္။
• ပူးေပါင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ စီမံခန္႕ခန္႕ခြဲမႈ
• CB CCAAတြက္ တရား၀င္ Aေျခခံ Aေၾကာင္းမ်ားကို

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ပံ့ပိုးမႈရသည့္ (သို႕) 
ပံ့ပိုးမႈ မရသည့္ နည္းUပေဒမ်ားကို နားလည္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

Ecosystem Approach To Aquaculture Management (EAAM) Training



Useful videos

• https://www.youtube.com/watch?v=cNLLFz8law0
• Community based adaptation (GEF)

• https://www.youtube.com/watch?v=Q2‐h9mlIttw
• Community‐Based Adaptation to Climate Change 
Empowers Coastal Communities in Timor‐Leste 

• https://www.youtube.com/watch?v=CS6QEr_j8bE&list
=PLAE9AE5B8FAF1E489&index=9

• Climate Change Adaptation In Uganda 



ေက်းဇူးတင္ပါသည္

norgesvel.com


