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Aက်U ္း ေဖာ္ျပခ်က္
• လူထု Aေျချပဳ တံ့ုျပန္ ေဆာက္ရြက္ျခင္း လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳလုပ္ျခင္း
• ရွိေနျပီးသား လူထု ၏ Aရည္Aခ်င္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးျခင္း
• Uီးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
• ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း

norgesvel.com



လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

• ၾကိဳတင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျခင္း (Anticipatory Adaptation) - ရာသီUတု
သက္ေရာက္ျခင္း မျဖစ္မီွ ၾကိဳတင္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း

• AလိုAေလ်ာက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျခင္း (Autonomous Adaptation) -
ေျပာင္းလဲလာေနေသာ ေဂဟစနစ္၊ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
Aခ်က္Aလက္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာငး္၊ လူမႈစနစ္တြင္ ေစ်းကြတ္
ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား Aလုိက္သင့္
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

• AစီAစU ္ တက် လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျခင္း (Planned Adaptation) - ေျပာင္းလဲ
လာမႈမ်ားကုိ သတိျပဳမိျပီး၊ မူ၀ါဒပုိငး္ ဆုိင္ရာ ညႊန္းၾကားခ်က္ သုိ့မဟုတ္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲ လုိစိတ္မ်ားေၾကာင့္၊ စနစ္တက် စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း။



လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

• ကုိယ္ပုိင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျခင္း (Private Adaptation) - တစ္စံုတစ္ေယာက္
သုိ့မဟုတ္ တစ္Aိမ္ေထာင္စု သုိ့မဟုတ္ ကုပၸဏီ တစ္ခုမွ စတင္ျပီး
လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

• Aမ်ားပုိင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျခင္း (Public Adaptation) - Aစုိးရ Aဖြဲ ့Aစည္း
မ်ားမွ စတင္ျပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ။

• တံု့ျပန္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျခင္း (Reactive Adaptation) - ရာသီUတု
သက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ျပီးခ်နိမ္ွ Aလုိက္သင့္ တံု ့ျပန္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း။

• မွားယြင္းစြာ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျခင္း (Maladaptation) - ထိခုိက္လြယ္မႈ မ်ားကုိ
ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမရွပိဲ၊ ပုိမုိ ထိခုိက္လြယ္မႈ ကုိ ျဖစ္ေစေသာ လုိက္ေလ်ာညီေထြ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ။



သာတူညီမွ်စြာ ျပဳလုပ္ရန္ ညွိနွဳိင္းယူျခင္း ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Trade-offs) ႏွင့္
လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္Aမွားမ်ား (maladaptation) 
သတိခ်ပ္စရာမ်ား

• Aသိပညာ ကြာဟမူ ရွိျခင္း နွင့္ ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ၏ သက္ေရာက္မႈတြင္ မေသခ်ာ မႈမ်ား ရွိေနျခင္း။

• သာတူညီမွ်စြာ ျပဳလုပ္ရန္ ညွိနွဳိင္းယူျခင္း ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

သဘာ၀Aရင္းAျမစ္မ်ားေပၚတြင္ လြန္ကဲစြာ ယွU ္ျပိဳင္ရေသာAခါမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ
(Aေပါင္းသေဘာ ေဆာင္မႈ သို့မဟုတ္ Aႏႈတ္သေဘာ ေဆာင္မႈ ကုိ) ေတြ ့ရွိရတက္သည္။

• လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္Aမွားမ်ား

(ေကာင္းေကာင္းစီမံမႈ မရွိေသာ သို့မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိေသာ လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စနစ္
တစ္ခု သို့မဟုတ္ က႑တစ္ခု၏ ထိရွလြယ္မႈကုိ က်ဆင္းေAာင္ ျပဳလုပ္မႈ ထက္ ပုိမုိတုိးပြားလာေAာင္
ျဖစ္ေစတက္သည္) 

• လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္Aမွားမ်ားသည္ ညွိနွဳိင္းယူျခင္း ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္နုိင္ေသးသည္။

• Aပ္ခ်ဳပ္မစနစ္ Aားေကာင္းျခင္း၊Aတတက AဆံးAျဖတ္ ရယျခင္း ႏင္ Aလံးစံ



ေဖာ္ထတုျ္ခင္း နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့

Source: UN‐Habitat



ေဖာ္ထတုျ္ခင္း နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့

Source: UN‐Habitat



လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ငန္းစU္ တခ်ိဳ့
ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး စနစ္ သက္ေရာက္မႈAမ်ိဳ းAစား လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ငန္းစU္

Aစာ ေကြ်းေသာ ေမြးငါး
Aားလံုး

ကုန္းေျမမွ ရရွိနုိင္ေသာ Aစာ
AေရာAေႏွာမ်ား
ပ်က္လတ္လာျခင္း

ပုိမုိAစာ ေကြ်းျခင္း ( Aစာ ေကြ်းျခင္း လုပ္ငန္းကုိ
ပုိမုိစီမံျခင္း)၊ Aစာ ေကြ်းရန္ မလုိေသာ/နည္းနည္းပဲ
လုိAပ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္ ထည့္သြင္းျခင္း

ေလွာင္Aိမ္ျဖင္႔ ေမြးျမဴျခင္း
(ေနရာစံုတြင္
ေမြးျမဴထားေသာ ကန္
finfish Aမ်ိဳးAစား)

ခံနုိင္ရည္ရွိေနေသာ Aပူခ်ိန္ထက္
Aပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္း (သုိ့) 
က်ဆင္းသြားျခင္း

ခံနုိင္ရည္ ျမင့္မားေသာ မ်ိဳး ေမြးျမဴျခင္း၊ စက္၀န္း တုိ
ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴျခင္း၊ ကန္ကုိ နက္နက္ တူးထားျခင္း

ကမ္းရုိးတန္း၊ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ
ေဒသ မ်ားရွိ ေရသတၱ၀ါ
ေမြးျမဴေသာ စနစ္ Aားလံုး

ဆားငံေရ ၀င္ေရာက္ျခင္း ေရငံမ၀င္နုိင္ေသာ ေနရာသုိ့ ေျပာင္းေရႊ ့ေမြးျမဴျခင္း၊
ေရငံစနစ္ တြင္ Aံ၀င္ခြင္က် နုိင္ေသာ မ်ိဳးစပ္နည္း
Aသစ္ကုိ သုေတသန ျပဳ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Aေပၚယံ ေျမသား
တုိက္စားခံရျခင္း

တျခားစနစ္Aတြက္ Aခြင့္Aလမ္း (Uပမာ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း မွ
ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴျခင္း)

ေရကာတာမ်ား ႏွင့္
ေရသြင္းေျမာင္းမ်ား
ပ်က္ဆီးသြားျခင္း

ေရထိန္းဆည္မ်ား၊ ပုိမုိ ၾကံ့ခုိင္ေသာ ျမင့္မာေသာ
ေရကာတာမ်ား၊ သင့္တင့္ေသာ ၾကိဳတင္ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္
ၾကိဳတင္ သတင္းေပး စနစ္မ်ား

Aေလ့Aထမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ၊
ပ်က္ဆီးလာျခင္း၊
သဘာ၀မွရရွိေသာ
သားေလာင္းမ်ား နည္းပါးလာျခင္း

ကုန္းတြင္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးသုိ့ ေျပာင္းလဲ
လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးစနစ္Aား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း
ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစေသာ Aာဟာရဓါတ္ျဖည့္
ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း (aquaponics) 

ေျမသားကန္ျဖင္႔ ေမြးျမဴျခင္း ေရရရွိမႈ နည္းပါးလာျခင္း ေရ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ စုိက္ေမြး ေပါင္းစပ္
လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ျမန္ျမန္ၾကီးထြားနုိင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္
Aသံုးျပဳေမြးျမဴျခင္း၊ တျခားေသာ ေရ Aသံုးျပဳသူမ်ား
ေရကုိ Aက်ိဳးရွိရွီ မွ်ေ၀ သံုးစြဲၾကျခင္း.. စသျဖင့္



 CCA and DRR ကုိ ေဒသAဆင့္ ေပါင္းစပ္ စီမံျခင္း

Aဟန့္Aတား (Aခက္Aခဲ) တခ်ိဳ ့၊

နုိင္ငံေတာ္Aဆင့္၊ ျပည္နယ္Aဆင့္ တိက်ေသာ မႈ၀ါဒ၊ Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား လုိAပ္မႈ ရွိျခင္း။

CCA and DRR ေပါင္းစပ္ လုပ္ကုိင္ရန္ Aတြက္ လုိAပ္ေသာ Aရင္းAျမစ္ ခန့္ခြဲေရး ( လူသားႏွင့္
ေငြေၾကး) Aတြက္ Aဖြဲ ့Aစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈစီမံခန့္ခြဲမႈ လုိAပ္ျခင္း။

ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ျဖစ္ေပၚေနေသာ သဘာ၀ ေဘးAႏၱရာယ္
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၊ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ကုိ
DRM/DRR  AစီAစU ္တြင္ ထည့္သြင္း စU ္းစားျခင္း မရွိပါ။ သုိ့ေပမယ္ Aနာဂတ္တြင္
ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ေဘးAႏၱရာယ္ မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္Aတြက္ ထည့္သြင္းစU ္းစားသည္။



 Aဟန့္Aတား (Aခက္Aခဲ) မ်ားကုိ ယင္းသုိ့ ေက်ာ္လႊားနုိင္ေစမည္။

Aမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ ပက္သတ္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျမွင့္တင္
ေဆာင္ရြက္ေရး။

ေဒသတြင္း ၾကံ့ၾကံ့ခံနုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္၊ ရွိေနျပီးသား
AစီAစU ္မ်ားကုိ Aထူးျပဳ ထည့္သြင္းစUး္စား စီမံျခင္း။

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚနုိငေ္သာ ေဘးAႏၱရာယ္ မ်ားႏွင့္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ကုိ
AစီAစU ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀ငန္ုိငေ္စရန္ Aဖြဲ ့Aစည္း AသီးသီးAား Aသိပညာေပး
ျမွင့္တင္ေဆာက္ရြက္ေရး။
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