ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် မန်မာနိုင်ငံအြေူြေိုင်းပေသရှိ ပရအသုံး ြေုမှုအပြေါ်တွင်
ြစ်ပြေါ်လာနိုင်ပသာအနာဂတ်စိန်ပေါ်မှုများ
ရြေ်စွဲ။ ၂၀၁၉ေုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

၂၁

ရြေ်

အြေျဉ်းေျုြေ်
မန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုဆိုင်ရာပ ြောင်းလဲမှုများစွာြေိုေံစားေဲ့ရပြေီး အနာဂတ်တွင်လည်း
ဆြေ်လ ြေ်ပ တွ ့ ြေုံ ေံစ ားနိ ုင ်ရြေါသည်။ အထူ း သ ြင့် အြေူြေ ို င် းပေသတွ င် ပရသုံးစွဲမှုအတွြေ်
အေြေ်အေဲ ြစ်လာနိုင်ြေါသည်။ ယေုစာတမ်းတိုသည် အြေူြေိုင်းပေသအတွြေ် အိမ်သးုံ ပရရရှိမှုနှင့်
စိုြေ်ြေျိုးပရးသုံးပရရရှိမှုအတွြေ် လြေ်ရှိပတွ ြေု
့ ံ ပနရပသာ အေြေ်အေဲများနှင့် ပနာင်အနာဂတ်တွင်
ပတွ ြေု
့ ံ လာနိုင်ပသာ ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုပ ြောင့် ြစ်ပြေါ်လာမည့် ပရရရှိမှုအေြေ်အေဲများြေို
သုံးသြေ်တင် ြေထား ေင်း ြစ်ြေါသည်။ ေန် ့မှန်းတွြေ်ေျြေ်မှုများအရ အြေူြေိုင်းပေသတွင် အြေူေျိန် မင့်
တြေ်လာနိုင်ပြေီး မိုးပေါင်ေျိန် ြော မင့်လာနိုင်ပ ြောင်း သိရရ
ှိ ြေါသည်။

သုပတသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၃၃)

ပရးသား ြေုစုသူ - ပေါ်စုသန္တာရှိန် M.A (Eng)

မာတိြော
စာမျြေ်နှာ
၁။

နိေါန်း

၂။

အြေူြေိုင်းပေသနှင့်ပရရရှိမှုအပ ေအပန

၂

၃။

မန်မာနိုင်ငံတွင် အြေူြေိုင်းပေသ၌ ယေင် ြစ်ပြေါ်ေဲ့ပသာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ

၄

ပ ြောင်းလဲမှုများနှင့်အနာဂတ်တွင် ြစ်ပြေါ်လာနိုင်ပသာ ပ ြောင်းလဲမှုများ
၄။

အြေူြေိုင်းပေသတွင် ရာသီဥတုပ ြောင်းလဲမှုအတွြေ် အနာဂတ် ြစ်နိုင်ပ ေများ

၅

၅။

အြေူြေိုင်းပေသရှိအနာဂတ်ရာသီဥတုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအားပလ့လာ ေင်း

၉

၆။

မန်မာနိုင်ငံအြေူြေိုင်းပေသတွင် အိမ်တွင်းအသုံး ြေုမှု၊ စိုြေ်ြေျိုးပရးလုြေ်ငန်းများ

၁၀

အတွြေ် ပရရရှိမှုနှင့် ဆြေ်စြေ်ပနပသာလြေ်ရှိစိန်ပေါ်မှုများ
၇။

အပြောင်အထည်ပြာ်ရန်လိုအြေ်လျြေ်ရှိပသာ ဆည်ပ မာင်းပရပြေးပဝမှုစနစ်

၁၃

၈။

မန်မာနိုင်ငံအြေူြေိုင်းပေသတွင် ပရအသုံး ြေုမှုဆိုင်ရာစိန်ပေါ်မှုများ

၁၃

၉။

အြေူြေိုင်းပေသတွင် ယေင်နှင့်လြေ်ရှိပဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရှိပသာ ပရရရှိမှု

၁၄

စီမံြေိန်းများနှင့် ပတွ ြေု
့ ံ ရသည့်သင်ေန်းစာများ
၁၀။

နိဂုံး

၁၆

နိဒါန်း
၁။

အပူ ပ ိ ု င ် း ဒဒသသည်

စစ် က ိ ု င ် း တိ ု င ် း ဒဒသကကီ း ဒအာက် ပ ိ ု င ် း မှ

မန္တ ဒ ေးတိ ု င ် း

ဒဒသကကီးအဒနာက်ပိုင်းနှင့်အေယ်ပိုင်းသို ့ဆက်စပ်ဒနပပီး အများစုသည် မဒကွေးတိုင်းဒဒသကကီးတွေင် ပါဝင်
1

ပါသည်။ ဤဒဒသ၏ဧရိယာအများစုသည် ဒပမပပန် ့ဒဒသပြစ်ပပီး ချင်းတွေင်းပမစ်နှင့်ဆက်စပ်ဒနဒသာ
ဧရာဝတီပမစ်သည် ဒဒသအတွေင်း ဒပမာက်မှဒတာင်သို ့ ပြတ်သန်း စီးဆင်း ဒနပါသည်။ ပဲခူးရိုးမ
ဒတာင်တန်းသည် အပူပိုင်းဒဒသဒတာင်ပိုင်းတွေင် ဧရာဝတီပမစ်နှင့်အပပိုင် တည်ရှိဒနပါသည်။ အပူပိုင်း
ဒဒသသည် ေူဦ းဒရသိ ပ် သည်း ပပီ း တစ် နိ ုင် ငံ ေုံ း အတို င် းအတာနှင ့်န ှို င်း ယှ ဉ် ေျှင် ဒကျးေက်
ဒဒသဒနပပည် သူ ဦးဒရသည် ပမို ့ပပဒနပပည် သူ ဦးဒရထက်ပ ို မိ ု မ ျားပပားပါသည်။ အဆို ပါဒဒသရှိ
2

ေူဦးဒရသည် နိုင်ငံရှိစုစုဒပါင်းေူဦးဒရ(၅၄သန်း) တွေင် ၁၉ရာခိုင်နှုန်းခန် ့ပြစ်ပါသည်။ အများစုသည်
ဒကျးေက်ဒနပပည်သူများပြစ်ပပီး ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းခန် ့သည် ဆင်းရဲချို ့တဲ့
ကကပပီး ၄၀-၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဒပမယာမဲ့များပြစ်ကကပါသည်။
၂။

3

ယခုသုဒတသနစာတမ်းတိုတွေင် အပူပိုင်းဒဒသ၌ ယခင်ပြစ်ဒပါ်ခဲ့ဒသာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ

ဒပပာင်းေဲမှုများနှင့်အနာဂတ်တွေင် ပြစ်ဒပါ်ောနိုင်ဒသာ အဒပခအဒနများကို သုးံ သပ်တင်ပပထားပပီး
အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ယခင်နှင့်ေက်ရှိဒဆာင်ရွေက်ေျက်ရှိဒသာ ဒရရရှိမှုစီမံကိန်းများနှင့်ဒတွေ ကကု
့ ံ ရသည့်
သင်ခန်းစာများကိုေည်း ဒြာ်ပပထားပါသည်။

၁

2

Myanmar Information Management Unit, Dry Zone
https://www.bbc.com/burmese/46773154?SThisFB&fbclid=IwAR1HVhUdn4Ttvzb6r_NwglPBXQcmy-

rzklupNBuSCtYglFENBFFbJa7Qd-4

3

JICA (2010). The development study on sustainable agricultural and rural development for poverty reduction programme in the

central dry zone of the Union of Myanmar. Report No. RDJR10-502.

2
အပူပိုင်းဒဒသနှင့်ဒရရရှိမှုအဒပခအဒန

ပုံ(၁)- အပူပိုင်းဒဒသပပဒပမပုံ

၃။

အပူပိုင်းဒဒသသည် နိုင်ငံ၏ဒရအရှားပါးဆုံးအပိုင်းပြစ်ပါသည်။ အိမ်ဒထာင်စု ၇၀

ရာခိုင်နှုန်းခန် ့သည် သန် ့ရှင်းဒသာဒရရရှိဒသာ်ေည်း ရာသီအေိုက်ဒရရှားပါးမှုကို မကကာခဏကကုံဒတွေ ရ့
ပါသည်။ အထူးသပြင့် ပူပပင်းဒသာဒနွေရာသီတွေင် နှစ်စဉ်ဒရရှားပါးမှုကို ရင်ဆိုင်ကကရပါသည်။ ဒကျးေက်
ဒနပပည်သူများသည် ပမစ်ဒချာင်းများ၊ စမ်းဒချာင်းများ၊ ဆည်ဒပမာင်းများ၊ ဒကျးေက်ဒရကန်များ၊
အဝီစိတွေင်းများမှဒရကို ရယူသုံးစွေဲကကရပါသည်။ နိုင်ငံတကာဒရစီမံခန် ့ခွေဲမှုအြွေဲ ့အစည်း၏အေွှာေိုက်

3
စစ်တမ်းဒကာက်ယူမှုအရ ဒကျးရွောများတွေင်အသုံးပပုဒသာ ဒရပမာဏ (၁၅-၂၀) ရာခိုင်နှုန်းသည်
ဒသာက်သုံးဒရအသုံးပပုမှုအတွေက်ပြစ်ပါသည်။

၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အိမ်တွေင်းအသုံးပပုမှုအတွေက်ပြစ်ပပီး

(၃၀- ၄၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် ဒမွေးပမူဒရးေုပ်ငန်းများအတွေက် ပြစ်ပါသည်။
၄။

4

ေက်ရှိကာေတွေင် အပူပိုင်းဒဒသသည် စိုက်ပျိုးဒရးနှင့်အိမ်တွေင်းအသုးံ ပပုမှုအတွေက်

ဒရရှားပါးမှုကကို ကုံဒတွေဒနရပါသည်
့
။ ထို ့ဒကကာင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီဒပးအြွေဲ ့အစည်းများမှ ၄င်းအခက်
အခဲကိုဒပြရှင်းဒပးနိုင်ရန် အစီအစဉ်များဒရးဆွေဲအဒကာင်အထည်ဒြာ်ေျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု
ဆိုင်ရာဒေ့ောဒရးအြွေဲ ့၏ခန် ့မှန်းချက်များအရ အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုရေဒ်အဒနပြင့်
ဒရရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိန်ဒခါ်မှုများကကုံ ဒတွေ ့ကကရမည်ပြစ်ပါသည်။ ၄င်းစိန်ဒခါ်မှုများနှင့်အတူ
စိုက်ပျိုးဒရးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများေည်း ဒပါ်ဒပါက်ောမည်ပြစ်သည်။ ထို ့ဒကကာင့် စိုက်ပျိုးဒရး
စနစ်များ ပိုမိုတိုးတက်ောဒစဒရးအတွေက် ခိုင်မာဒသာမူဝါဒများ ချမှတ်အဒကာင်အထည်ဒြာ်ရန်ေိုအပ်
ေျက်ရှိပါသည်။
၅။

ပမန် မာနိ ုင ်ငံ တွေ င် အပူ ချိ န် ပမင် ့တ က်မ ှု ၊ ဒရရှ ာ းပါးမှု၊ မို းဒရချိန ်ဒ ပပာင်း ေဲ မှု နှ င် ့

ဒပခာက်ဒသွေ မှု့ များသည်

နှစ်စဉ်ပြစ်ဒပါ်ေျက်ရှိပါသည်။

ထိခိုက်မှုအများစုကို

ဒတာင်တန်းဒဒသ၊

5

ဒပခာက်ဒသွေ ဒဒသနှ
့
င့်ကမ်းရိုးတန်းဒဒသများတွေင် ဒတွေ ရှ့ ိနိုင်ပါသည်။

4

International Water Management Institute (2015). Improving water management in Myanmar’s Dry Zone for food security,

livelihoods and health.

5

Committee, N. E. C. & Forestry, M. o. E. C. a. (2012). Myanmar’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) to

Climate Change.

4
ပမန်မာနိုင ်ငံတ ွေင် အပူပ ိုင်းဒဒသ၌ ယခင်ပြစ်ဒပါ်ခဲ့ဒသာ ရာသီဥတုဆ ိုင်ရာဒပပာင်းေဲမှုများနှင့်
အနာဂတ်တွေင်ပြစ်ဒပါ်ောနိုင်ဒသာဒပပာင်းေဲမှုများ
၆။

၁၉၈၀ ပပည့်ေွေန်နှစ်မှစ၍ ပြစ်ဒပါ်ခဲ့ဒသာရာသီဥတုအဒပခအဒနများတွေင် ဒအာက်ပါ

တို ့ပါဝင်ပါသည်(က)

ကမ်းရိုးတန်းတဒေျှာက်တွေင် ရာစုနှစအ
် ေိုက် ၀. ၁၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်
ကုန် း တွေ င် းပိုင ် းတွေင ် ၀. ၃၅ ဒီဂရီစ င် တီ ဂရိတ ် ထိ အပူ ချိ န် ပ မင် ့မ ားခဲ့ ပ ပီး
အပူချိန်အပမင့်ဆုံးမှာ အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ပြစ်ဒပါ်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)

ကမ်းရိုးတန်းဒဒသတွေင် စုစုဒပါင်းနှစ်စဉ်မိုးဒရချိန်ေက်မသည် ၁၅၇ မီေီမီတာ
ပြစ်ပပီး ကုန်းတွေင်းပိုင်းတွေင် ၃၇ မီေီမီတာသာ ရရှိပါသည်။

(ဂ)

အဒနာက်ဒတာင်မုတ်သုန်ဒေဝင်ဒရာက်မှုဒနာက်ကျပပီး ၁၄၄ ရက်မှ ၁၂၅
ရက်ထိကကာပမင့်ဒေ့ရှိပါသည်။

(ဃ)

၂၁ ရာစု တ ွေ င ် နှ စ ် စ ဉ် ( ၃)နှ စ ် တ စ် က ကိ မ ် န ှို င ် း ယှ ဉ ် ခ ျက် အ ရ ဒပမပပိ ု မှု မ ျား၊
ဆို င် က ေု န် းပြစ်ဒ ပါ်မှု များကဲ့ သ ို ့ ရာသီဥ တု ဒ ပပာင် းေဲ မှု အ ဒပခအဒနများ
ပမင့်မားောပါသည်။

၇။

၂၁၀၀ ခုနှစ်တွေင် ပြစ်ဒပါ်ောနိုင်ဒသာရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုအ ဒပခအဒနများတွေင်

ဒအာက်ပါတို ့ပါဝင်ပါသည်(က)

ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန်ပမင့်မားမှုမှာ ၀. ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၅. ၅ ဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ်ထိရှိနိုင်ပပီး အပမင့်ဆုံးအပူချိန်ခန် ့မှန်းဒဒသများမှာ အေယ်ပိုင်း
နှင့်ဒပမာက်ပိုင်းဒဒသတို ့ ပြစ်ောနိုင်ပါသည်။

(ခ)

မု တ ် သ ု န ် ဒ ေအားနည် း ပခင် း နှ င ် ့ တိ မ ် ြ ု ံ း အု ပ ် မ ှု ဒ ေျာ့ န ည် း ပခင် း များသည်
ဒပခာက်ဒသွေ မှု့ ကိုကကာဒစနိုင်ပါသည်။
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(ဂ)

မိုးဒရချိန်ဒပပာင်းေဲမှုမှာ အစိုစွေတ်ဆုံးေများ (ဒမေမှ ဒအာက်တိုဘာေထိ)တွေင်
တစ်ေေျှင် ၄၅ မီေီမီတာထိဒေျာ့နည်းပပီး ၂၀၀ မီေီမီတာထိ ပမင့်တက်
နိုင်ပါသည်။

(ဃ)

ဒေပပင်းတိုက်ခတ် ပခင်း၊ ဒရကကီးပခင်း၊ မိုးကကီးပခင်းစဒသာပပင်းထန်သည့်
ရာသီဥတုပြစ်စဉ်များကို ပိုမိုကကုံဒတွေ ရနိ
့ ုင်ပါသည်။

(င)

၂၁၀၀ ခုနှစ်တွေင် ပင်ေယ်ဒရမျက်နှာပပင်ပမင့်တက်မှုသည် ၀. ၂ မီတာမှ ၀. ၆ မီတာ၊
သို ့မဟုတ် ၄င်းတို ့အထက်ရှိနိုင်ပါသည်။

အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုအတွေက် အနာဂတ်ပြစ်နိုင်ဒပခများ
၈။

ပမန်မာနိုင်ငံတွေင် အပူပိုင်းဒဒသအတွေက် ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုခန် ့မှန်းချက်များကို

ဒေ့ ေ ာရာတွေ င် ကန် ့သတ်ခ ျက် များရှိ ဒနပါသည်။ ဤစာတမ်းတွေင် အချက်အ ေက်များရရှိ မှု
အဒပါ်မူ တည်၍ ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုအတွေက် အနာဂတ်ပြစ်နိုင်ဒပခများအနက် အပူချိန်ပမင့်တက်
ဒပပာင်းေဲမှုနှင့်ဆ ီးနှင်းကျပခင်းတို ့ကို ဒြာ်ပပထားပါသည်။ ပင်ေယ်ဒရမျက်နှာပပင်ပမင့်တက်မှုမှာ
အပူပိုင်းဒဒသအတွေက် တိုက်ရုိက်မသက်ဆိုင်ဒသာဒကကာင့် ထည့်သွေင်းထားပခင်းမရှိပါ။
အပူချိန်ပမင့်တက်ဒပပာင်းေဲမှု
၉။

အပူပိုင်းဒဒသအတွေက် နှစ်စဉ်ခန် ့မှန်းချက်များအရ ၂၁ ရာစုတွေင် အပူချိန်ပမင့်တက်

ောနိုင်ပါသည်။ နာဆာကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာဒန ့စဉ်ဒပပာင်းေဲမှုခန် ့မှန်းချက်များ (NASA Earth
Exchange Global Daily Downscaled Projections) အရ ပျမ်းမျှအပူချိန်ပမင့်တက်မှုမှာ
၂၀၁၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၄၀ ခုနှစ်တွေင် ၀. ၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ၁. ၁ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိရှိနိုင်ပပီး ၂၀၄၁
ခုနှစ်နှင့် ၂၀၇၀ ခုနှစ်တွေင် ၁. ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ၂. ၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနိုင်ပါသည်။(ဇယား- ၁၊၂)
အပူချိန်ပမင့်တက်မှုများသည် မိုးရာသီတွေင် ဒေျာ့နည်းပပီး အပခားအချိန်များတွေင် ပိုမိုောနိုင်ပါသည်။

6

Note: Low estimate refers to the 25th percentile of model outcomes in greenhouse gas emissions scenario RCP. High estimate refers to the 75th percentile
of model outcomes in greenhouse gas emissions scenario RCP 8.5.

ဇယား(၁)

ပမန်မာတစ်နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ၂၀၄၀ ခုနှစ်ထိ ပျမ်းမျှအပူချိန်အတွေက် ခန် ့မှန်းဒပပာင်းေဲမှု
(၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ၂၀၀၅ခုနှစ်ထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်)

6

Note: Low estimate refers to the 25th percentile of model outcomes in greenhouse gas emissions scenario RCP. High estimate refers to the 75th p ercentile of model outcomes in
greenhouse gas emissions scenario RCP 8.5.

ဇယား(၂)

ပမန်မာတစ်နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ ၂၀၄၁ ခုနှစ်မှ၂၀၇၀ ခုနှစ်ထိ ပျမ်းမျှအပူချိန်အတွေက် ခန် ့မှန်းဒပပာင်းေဲမှု(၁၉၈၀
ခုနှစ်မှ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်

6

)7

Source data: NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NASA NEX-GDDP)(2015) from Assessing Climate Risk in Myanmar-

Technical Report by World Wild Fund, March, 2017

7

Source data: NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NASA NEX-GDDP)(2015) from Assessing Climate

Risk in Myanmar- Technical Report by World Wild Fund, March, 2017

7

ပု(ံ ၂)

ပမန်မာတစ်နိုင်ငံေုံးတွေင် ပျမ်းမျှအပူချိန်အတွေက် ကာေများအေိုက် ခန် ့မှန်းဒပပာင်းေဲမှုပုံများ(ပုံ-ဒအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ)
(အပူပိုင်းဒဒသအား စက်ဝိုင်း အစိမ်းပြင့်ဒြာ်ပပပါသည်။)

8

မိုးဒေဝသနှင့်ဇေဒေဒညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၀

8

8
ဆီးနှင်းကျပခင်း
၁၀။

နာဆာကမ္ဘ ာေုံ းဆိုင ်ရ ာဒန ့စဉ်ဒ ပပာင် းေဲမ ှုခ န် ့မှ န်း ချက်မ ျား

(NASA Earth

Exchange Global Daily Downscaled Projections) အရ ပမန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒဒသအတွေက်
နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဆီးနှင်းကျနှုန်းဒပပာင်းေဲမှုကို ရာခိုင်နှုန်းအားပြင့် ဒြာ်ပပထားပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ
၂၀၄၀ ခုနှစ်ထိ ၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းထိပြစ်ပပီး ၂၀၄၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၇၀ ခုနှစ် တွေင် ၉ ရာခိုင်နှုန်း
မှ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းပြစ်သည်။ သို ့ဒသာ်ေည်း ရာသီအေိုက်ဒပပာင်းေဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ မိုးရာသီတွေင်
ဒပပာင်းေဲမှုပမင့်မားဒသာ်ေည်း ဒနွေရာသီနှငဒ
့် ဆာင်းရာသီတွေင် သိသာစွောဆီးနှင်းကျနှုန်း ဒေျာ့နည်းနိုင်
ဒကကာင်းဒတွေ ရပါသည်
့
။ (ဇယား- ၄၊၅)

ဇယား(၄)

ပမန်မာတစ်နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်-၂၀၄၀ ခုနှစ် ပျမ်းမျှဆီးနှင်းကျနှုန်း (ရာခိုင်နှုန်း)အတွေက် ခန် ့မှန်း
ဒပပာင်းေဲမှု (၁၉၈၀ခုနှစ် - ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှိုင်းယှဉ်ချက်)

ဇယား(၅)

ပမန်မာတစ်နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ၂၀၄၁ ခုနှစ် မှ၂၀၇၀ ခုနှစ်ထိ ပျမ်းမျှဆီးနှင်းကျနှုန်း(ရာခိုင်နှုန်း) အတွေက်
ခန် ့မှန်းဒပပာင်းေဲမှု (၁၉၈၀ ခုနှစ်-၂၀၀၅ ခုနှစ်နှိုင်းယှဉ်ချက်)

9
အပူပိုင်းဒဒသရှအ
ိ နာဂတ်ရာသီဥတုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအားဒေ့ောပခင်း
၁၁။

အပူပိုင်းဒဒသတွေင် အပူချိန်ပမင့်မားမှုနှင့်ဒပခာက်ဒသွေ ့မှုများသည် အပခားအန္တရာယ်

များပြစ်ဒသာ

ဒေကကမ်းတိုက်ခတ်ပခင်း၊

ဒရကကီးပခင်းနှင့်မိုးကကီးပခင်းတို ့ထက်

ပိုမိုကကုံဒတွေ ရနိ
့ ုင်

ဒကကာင်းကို General Circulation Models (GCMs) အရ ခန် ့မှန်းသိရန
ှိ ိုင်ပါသည်။ ထို ့ဒကကာင့်
အနာဂတ်တွေင် အပူပိုင်းဒဒသ၌ အန္တရာယ်အကျဒရာက်နိုင်ဆ ုံးကဏ္ဍများမှာ စိုက်ပျိုးဒရးနှင့်ဒရ
အရင်းအပမစ်ကဏ္ဍများ ပြစ်ပါသည်။ (ပုံ-၃)

ဆိုင်ကေုန်း/ဒေပပင်းကျဒရာက်ပခင်း

ပုံ(၃)

အပူပိုင်းဒဒသရှိ

မိုးသည်းထန်စွော ရွောသွေန်းပခင်း

ဒရကကီးပခင်း/မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပခင်း

အနာဂတ်ရာသီဥတုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ

ဒန ့အပူချိန်အေွေန်ပမင့်မားပခင်း

(အပူပိုင်းဒဒသအား

မိုးဒခါင်ဒရရှားပခင်း

စက်ဝိုင်းအစိမ်းပြင့်

ဒြာ်ပပထား

ပါသည်။)

အယ်နီညိုအန္တရာယ်
၁၂။

အီဒကွေတာ၏ဒတာင်နှင့်ဒပမာက် ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွေင်း ပစိြိတ်သမုဒ္ဒရာ၏

အဒရှ ပိ့ ုင်းဒဒသများတွေင် ပုံမှန်မဟုတ်ဒသာ ပင်ေယ်ဒရမျက်နှာပပင် အပူချိန်ပမင့်တက်ပူဒနွေးောမှုကို
အယ်နီညို (El Nino) ဟု စပိန်ဘာသာပြင့်ညွှန်းဆိုပါသည်။ ပင်ေယ်ဒရမျက်နှာပပင်အပူချိန်ပုံမှန်
ထက်ပူဒနွေးဒသာအဒပပာင်းအေဲကို အဒပခခံပပီး အယ်နီညိုအဆင့်ကို သတ်မှတ်ကကပါသည်။
၁၃။

ယခုအခါ ကမ္ဘာကကီးပူဒနွေးောမှုဒကကာင့် အယ်နီညိုပြစ်ဒသာနှစ်များတွေင်သာမက

အပခားဒသာနှစ်များတွေင်ေည်း ပုံမှန်အပူချိန်ထက် ပိုမိုတိုးပမင့်ောေျက်ရှိပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ
အပူပိုင်းဒဒသတွေင် နှစ်စဉ်ကကုံ ဒတွေ ့ဒနရဒသာ ဒသာက်သုံးဒရရှားပါးမှုကိစ္စများ ပိုမိုပြစ်ပွေားော

10
နိုင်သည့်အပပင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများေည်း ပျက်စီးနိုင်ဒသာဒကကာင့် သက်ဆိုင်ရာအြွေဲ ့အစည်းများက
ထုတ်ပပန်သည့် ေမ်းညွှန်အကကံပပုချက်များကို ေိုက်နာဒဆာင်ရွေက်ရန်ေိုအပ်ပါသည်။

9

ပမန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒဒသတွေင် အိမ်တွေင်းအသုးံ ပပုမှု၊ စိုက်ပျိုးဒရးေုပ်ငန်းများအတွေက် ဒရရရှိမှုနှင့်
ဆက်စပ်ဒနဒသာေက်ရှိစိန်ဒခါ်မှုများ
၁၄။

ပမန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒဒသတွေင် အိမ်တွေင်းအသုံးပပုမှု၊ စိုက်ပျိုးဒရးေုပ်ငန်းများအတွေက်

ဒရရရှိမှုနှင့်ဆ က်စပ်ဒနဒသာေက်ရှိစိန်ဒခါ်မှုများအနက် ဒရရှားပါးမှု၊ ဒရရရှိရန်ကုန်ကျမှုနှင့်
ဒပမဒအာက်ဒရအခက်အခဲစသည့်ရင်ဆိုင်ကကုံဒတွေ ့ဒနရဒသာ စိန်ဒခါ်မှုများကို တင်ပပထားပါသည်။
ဒရရှားပါးမှု
၁၅။

အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒရရှားပါးမှုပပဿနာသည် စိုက်ပျိုးဒရးေုပ်ငန်းအတွေက်သာမက

အိမ်တွေင်းအသုံးပပုမှုအတွေက်ေည်း အဓိကအခက်အခဲပြစ်ပါသည်။ ဒရအရင်းအပမစ်အသုးံ ချဒရး
ဌာန၏အချက်အေက်များအရ မဒကွေးတိုင်းဒဒသကကီး၊ မန္တဒေးတိုင်းဒဒသကကီးနှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်း
ဒဒသကကီးတို ့တွေင် ေူဦးဒရ ၆. ၆၅ သန်းသည် ဒရတွေင်းဒပါင်း ၁၃,၇၀၀ ခန် ့မှ ဒသာက်သုံးဒရရယူသုံးစွေဲပပီး
ထိုဒရတွေင်းများ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံမှာ ဒရနက်တွေင်းများပြစ်ပါသည်။ ဒမွေးပမူဒရးေုပ်ငန်းနှင့် ဒေျှာြ
် ွေတ်
ဒဆးဒကကာမှုများအတွေက် မိုးရာသီတွေင် ဒရကန်များမှရရှိကကပပီး ဒနွေရာသီတွေင် ဘုံဘိုင်တွေင်းများမှရရှိ
ကကပါသည်။
၁၆။

10

သို ့ဒသာ်ေည်း ဒကျးေက်ဒရကန်များသည် ဒနွေရာသီတွေင် ဒစာစီးစွောဒရခမ်းဒပခာက်သည်ကို

ဒတွေ ့ရှိရပါသည်။ ရက်သတ္တ ပတ်သုံးပတ်ထက် ပို၍ ဒပခာက်ဒသွေ ့ကာေကကာပမင့်ောဒသာအခါ

9

10

ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုနှင့်အယ်နီညို၊ ဒကျာ်မိုးဦး(မိုး/ဇေ)၊ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈၊ စာမျက်နှာ-၆၊ ပမန်မာ့အေင်း။
Robyn, J., Rajah, A., Soumya, B., Somphasith, D., Guillaume, L., Matthew, M., Paul, P., Senaratna, S. S., Touleelor, S.,

Diana, S. & Olivier, J. Identifying priority investments in water in Myanmar’s Dry Zone,Final Report for Component 3.

11
ဒဒသခံများအတွေက် ဒရအခက်အခဲကကုံဒတွေ ့ကကရပါသည်။ ဒရအရင်းအပမစ်ရရှိမှုများေည်း အကန် ့
အသတ်ရှိောပါသည်။

11

၁၇။

အပူပိုင်းဒဒသရှိပမို ့နယ်များ၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် နှစ်စဉ်ဒပခာက်ဒသွေ မှု့ နှင့် ဒတွေ ကကု
့ ံ

ကကရပါသည်။

12

မိုးဒရချိန်နှုန်းတိုင်းထွောချက်များအရ အပပင်းထန်ဆုံးမိုးဒခါင်ဒရရှားမှုကို ၁၉၇၉

ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ် ကကားတွေင် ဒတွေ ့ရှိရပါသည်။ ဒုတိယ အကကိမ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒဒသကကီး
ဒအာက်ပိုင်းနှင့်မန္တဒေးတိုင်းဒဒသကကီးကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ဒသာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ် ကကား
ကာေပြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကကား ပြစ်ဒပါ်ခဲ့ဒသာ မိုးဒခါင်ဒရရှားမှုသည် အပူပိုင်း
13

ဒဒသတစ်နယ်ေုံးကို ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်။
ဒရရရှိရန်ကုန်ကျမှု
၁၈။

ပမစ်များ၊သိုဒေှာင်ကန်များမှတစ်ဆင့်ဒပမဒပါ်ဒရရရှိမှုသည်

အဓိကပမစ်များမှဒဝးေံဒသာဒနရာများတွေင်

ဒရသိုဒေှာင်ကန်များ

ဒရစုပ်ထုတ်ယူမှုနှင့်

ဒဆာက်ေုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်

အခက်အခဲများ ပြစ်ဒပါ်ဒစဒသာ အပခားအရင်းအပမစ်များမှ ဒရရရှိမှုထက် ပိုမိုအဆင်ဒပပနိုင်ဒစပါသည်။
ဒရသိုဒေှာင်မှုမေုံဒောက်ပခင်းနှင့် ေိုအပ်သည့်ဒနရာများတွေင် ဆည်သွေင်းဒရသိုဒေှာင်မှု အားနည်းပခင်း
သည် ဒရရရှိရန်အခက်အခဲကို ပြစ်ဒပါ်ဒစပါသည်။
အဆင်ဒပပေွေယ်ကူဒစဒသာ်ေည်း

14

ေျှပ်စစ်သုံးဒရစုပ်စက်များသည် သုံးစွေဲရန်

ဒကျးေက်စနစ်အတွေက်

ဒရတွေင်းတစ်တွေင်းနှင့်ေျှပ်စစ်ဒရစုပ်စက်

တပ်ဆင်အသုးံ ပပုရန် အဒမရိကန် ဒဒါ်ော ၄၀၀၀၀ ( ပမန်မာဒငွေကျပ်-၆၁,၆၈၀,၀၀၀) ခန် ့

11

International Water Management Institute (2015). Improving water management in Myanmar’s Dry Zone for food security,

livelihoods and health.

12
13

Saw, T. M. (1990). Master Thesis: Climtate of the dry zone of Myanmar, .
Boori, M. S., Choudhary, K., Evers, M. & Paringer, R. (2017). A review of food security and flood risk dynamics in central dry

zone area of Myanmar.

14

Robyn, J., Rajah, A., Soumya, B., Somphasith, D., Guillaume, L., Matthew, M., Paul, P., Senaratna, S. S., Touleelor, S.,

Diana, S. & Olivier, J. Identifying priority investments in water in Myanmar’s Dry Zone,Final Report for Component 3.
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ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။

15

အဝီစိတွေင်းများထက်

(၇.၁.၂၀၁၉

ဒငွေဒကကးေဲေှယ်နှုန်းပြင့်

ေက်ယက်တွေင်းများကို

ဒရအရည်အဒသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ

ပပဿနာများ

ပိုမိုေွေယ်ကူစွော

ကကုံဒတွေရနိ
့ ုင်ပါသည်။

တွေက်ချက်သည်။)
တူးဒြာ်နိုင်ဒသာ်ေည်း

ဒရကန်တူးဒြာ်ရန်ကုန်ကျမှုသည်

၄င်း၏အရွေယ်အစားနှင်ပ
့ ုံစံတို ့အဒပါ်မူတည်၍ ကွေဲပပားနိုင်ပါသည်။ အပူပိုင်းဒဒသတွေင် (၁၀)ဧကအတွေက်
ဆည်ဒရဒပးတမံငယ်တည်ဒဆာက်မှု ကုန်ကျ စရိတ်သည် အဒမရိကန်ဒဒါ်ော ၆၀၀၀ ( ပမန်မာဒငွေကျပ်၉,၂၅၂,၀၀၀) ခန် ့ပြစ် ပါသည်။

16

(၇.၁.၂၀၁၉ ဒငွေဒကကးေဲေှယ်နှုန်းပြင့် တွေက်ချက်သည်။)

ဒပမဒအာက်ဒရအခက်အခဲ
၁၉။

အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ေယ်သမားများသည် ဒပမဒအာက်ဒရကို နည်းေမ်းများစွောပြင့်

ရယူ သ ုံး စွေ ဲ က ကပါသည်။ အဓိ ကအားပြင့် အဝီ စိ တွေ င် းများ၊ ေက်ယ က် တွေ င် းများပြင့် တိ ု က် ရ ို က ်
ဒရစုပ်ယူသည့်နည်းများကိအ
ု သုးံ ပပု၍ ရယူကကပါသည်။
တိုင်းဒဒသကကီး

အဝီစိတွေင်း

ေက်ယက်တွေင်း

ဆည်သင
ွေ ်းဒရဧရိယာ(ဟက်တာ)

မဒကွေး

၁၂၉၈

အချက်အေက်ဒြာ်ပပထားပခင်းမရှိပါ

၄၂၇၁

မန္တဒေး

၁၃၄၆

၆၇၅

၇၆၉၆

စစ်ကိုင်း

၈၈၀

၁၉၆၈

၂၀၉၉၉

စုစုဒပါင်း

၆၁၆၇

Source: (WRUD http://wrdu.moai.gov.mm)

ဇယား(၅)

မဒကွေးတိုင်းဒဒသကကီး၊ မန္တဒေးတိုင်းဒဒသကကီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒဒသကကီးရှိ ဆည်ဒပမာင်းစိုက်ပျိုးဒရး
အတွေက် ဒပမဒအာက်ဒရရရှိမှု

15

17

JICA (2010). The development study on sustainable agricultural and rural development for poverty reduction programme in

the central dry zone of the Union of Myanmar. Report No. RDJR10-502.

16

International Water Management Institute (2015). Improving water management in Myanmar’s Dry Zone for food security,

livelihoods and health.

17

WRUD Report 3: Appendicies.
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၂၀။

ဒယဘူယျအားပြင့် အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒပမဒအာက်ဒရသည် ကုန်းပမင့်ပိုင်းမှ တစ်ဆင့်

အဓိကပမစ်ကကီးများဆီသို ့ တိုက်ရိုက်ဒသာ်ေည်းဒကာင်း၊ သွေယ်ဝိုက်၍ဒသာ်ေည်းဒကာင်း စီးဆင်းသွေား
ပါသည်။ ဒပမဒအာက်ဒရအား အဝီစိတွေင်းများနှင့်ေက်ယက်တွေင်းများမှတစ်ဆင့် များစွောထုတ်ယူ
18

သုံးစွေဲရပါက ၄င်းအဒပခအဒနကို ဆုတ်ယုတ်မှုအဒပခအဒနအပြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အဒကာင်အထည်ဒြာ်ရန်ေိုအပ်ေျက်ရှိဒသာ ဆည်ဒပမာင်းဒရဒပးဒဝမှုစနစ်
၂၁။

အပူပိုင်းဒဒသတွေင်

မိုးရွောချိန်ဒပပာင်းေဲမှုပမင့်မားောသည်နှင့်အတူ

စိုက်ပျိုးဒရး

ေုပ်ငန်းအတွေက် ဆည်ဒရသွေင်းစိုက်ပျိုးဒရးသည် အဒရးပါေှပါသည်။ သို ့ရာတွေင် ေက်ရှိဆည်ဒရ
သွေင်းစနစ်များကို ပိုမိုတိုးပမှင့်ေုပ်ဒဆာင်ရန် ေိုအပ်ေျက်ရှိပါသည်။ ဆည်ဒရဒပးဒဝဒရးစနစ်များတွေင်
သတ်မှတ်ထားသည့် ဧရိယာအားေုံးအတွေက် ဒပးဒဝနိုင်မှုမရှိသည်ကို ဒတွေ ရှ့ ိရပါသည်။ ဥပမာအားပြင့်
ဒရအရင်းအပမစ်အသုံးချဒရးဦးစီးဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ဆည်ဒရဒပးဒဝမှုသည် ဒညာင်ဦးပမို ့၌
(၂၀၁၂-၂၀၁၃) ခုနှစ်အတွေင်း မိုးရာသီတွေင် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဒနွေရာသီတွေင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ
အဒကာင်အထည်ဒြာ်နိုင်ခဲ့သည်ကို ဒတွေ ရှ့ ိရပါသည်။ စာရင်းများအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွေင် ပမစ်ဒရတင်
စခန်း ၆၇ ခုသည် သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ ၁၆. ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဒရဒပးဒဝနိုင်ခဲ့ဒကကာင်း အစိုးရအစီရင်ခံစာ
တစ်ရပ်တွေင်ဒြာ်ပပထားပါသည်။ အချို ့ဆည်များနှင့်ဒရဒေှာင်ကန်များသည် စိုက်ပျိုးဒပမအားေုံးအား
ဒရဒပးဒဝနိုင်မှုမရှိပါ။ ထို ့ဒကကာင့် အားနည်းဒသာ ဒရဒပးဒဝမှုစနစ်များကို ပပန်ေည်ပပုပပင်ဒပပာင်းေဲမှုေုပ်ရန်
ေိုအပ်ပါသည်။
ပမန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒရအသုးံ ပပုမှုဆိုင်ရာစိန်ဒခါ်မှုများ
၂၂။

အထက်ပါရာသီဥတုခန် ့မှန်းချက်များအဒပါ်အဒပခခံ၍ အပူပိုင်းဒဒသသည် အနာဂတ်တွေင်

အပူချိန်ပမင့်တက်ောမှုများ၊ မိုးဒရချိန်ဒပပာင်းေဲမှုများ၊ အပူပိုင်းဒဒသ ဆိုင်ကေုန်းပြစ်ဒပါ်မှုများနှင့်
ဒပခာက်ဒသွေ မှု့ များစသည့် အမျိုးမျိုးဒသာရာသီဥတုဆိုင်ရာ စိန်ဒခါ်မှုများကို ကကုံဒတွေ ရနိ
့ ုင်ပါသည်။

18

Warren, D. D. L., Janet, D. & Aqua, R. Hydrogeology of the Dry Zone – Central Myanmar A summary.

14
၂၃။

နို င် ငံ တ ကာခန် ့မှန် း ချက်များအရ ၁ ဒီဂ ရီ စ င် တီဂ ရိ တ် အ ပူခ ျိ န် ပမင် ့ တ က် မှု သ ည်

တစ်ကမ္ဘာေုံးစုစုဒပါင်းဒရခမ်းဒပခာက်မှုအား ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးပမှင့်ောနိုင်ဒကကာင်းသိရှိရပါသည်။
အပူပိုင်းဒဒသတွေင်

အပူချိန်ပမင့်မားောမှုနှင့်မိုးရွောမှုနှုန်းဒေျာ့ကျောပခင်းသည်

19

ဒပမဒပါ်ဒပမဒအာက်

ဒရရရှ ိ မ ှု န ည် း ပါးောဒစပပီ း ကျန် း မာဒရးနှ င ် ့ ည ီ ည ွေ တ ် ဒ သာ ဒသာက် သ ု ံ း ဒရရရှ ိ ရ န် အ ခက် အ ခဲ
ပြစ်ောဒစနိုင်ပါသည်။
၂၄။

20

ထိ ု ့အပပင် အပူ ပ ိ ု င ် း ဒဒသတွေ င ် ဆည် ဒ ပမာင် း ဒရေိ ု အ ပ် ခ ျက် ပ မင် ့ မ ားောမှု သ ည်

အနာဂတ်တွေင် ဒရဒထာက်ပံ့ဒပးနိုင်ရန် စိန်ဒခါ်မှုတစ်ခုပြစ်ောပါသည်။

21

အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ယခင်နှင့်ေက်ရှိဒဆာင်ရွေက်ေျက်ရှိဒသာ ဒရရရှိမှုစီမံကိန်းများနှင့် ဒတွေ ကကု
့ ံ ရသည့်
သင်ခန်းစာများ
၂၅။

UNDP ကဲ့သို ့ဒသာ ြွေံ ့ပြိုးမှုအဒထာက်အကူပပုအြွေဲ ့အစည်းများ၊ ဒကျးေက်

အြွေဲ ့အစည်းများပူးဒပါင်း၍ အပူပိုင်းဒဒသတွေင် အိမ်သုံးဒရနှင့်စိုက်ပျိုးဒရရရှိရန် အဓိကထား
ဒဆာင်ရွေက်ခဲ့သည်မှာ ေွေန်ခဲ့ဒသာနှစ်ဒပါင်း၂၀ဒကျာ်ကတည်းကပြစ်ပါသည်။ ဒရရှားပါးမှုကိရ
ု င်ဆိုင်နိုင်ရန်
အဒကာင်အထည်ဒြာ်ေုပ်ဒဆာင်ခဲ့ဒသာ အဓိကေုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်မှာ ဆည်ဒရသွေင်းစိုက်ပျိုးဒရး
အဒပခခံအဒဆာက်အအုံများ ြွေံ ့ပြိုးတိုးတက်မှု၊ အိမ်တွေင်းနှင့်စိုက်ပျိုးဒရးသုးံ ဒပမဒအာက်ဒရရရှိဒရး
ေုပ်ဒဆာင်ချက်များ၊ မိုးဒရသိုဒေှာင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ဒပမနှင့်ဒရသယံဇာတထိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး၊
ဒရအရင်းအပမစ်စီမံခန် ့ခွေဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အေက်ရရှိမှုတို ့ပြစ်ပါသည်။
၂၆။

UNDP ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုများပြင့် အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒကျးရွောဒပါင်း ၁၇၀၀ ဒကျာ်အား
22

ဒရဒထာက်ပံ့မှုအကူအညီများဒပးေျက်ရှိပါသည်။
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နှင့် Action Aid အစီအစဉ်များပြင့်

Labat, D. (2004). Evidence for global runoff increase related to climate warming.
International Water Management Institute (2015). Improving water management in Myanmar’s Dry Zone for food security,

livelihoods and health.
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International Water Management Institute (2015). Improving water management in Myanmar’s Dry Zone for food security,

livelihoods and health.
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Robyn, J., Rajah, A., Soumya, B., Somphasith, D., Guillaume, L., Matthew, M., Paul, P., Senaratna, S. S., Touleelor, S., Diana,

S.& Olivier, J. Identifying priority investments in water in Myanmar’s Dry Zone,Final Report for Component 3.
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အမျိုးသမီးများဒခါင်းဒဆာင်နိုင်မှု၊ ေူငယ်များဒခါင်းဒဆာင်နိုင်မှု၊ အြွေဲ ့အစည်းများြွေံ ပြိ
့ ုးတိုးတက်မှုနှင့်
ဒရအရင်းအပမစ်စီမံခန် ့ခွေဲမှုသင်တန်းပို ့ချပခင်းများကိုေည်း ဒကျးေက်ဒနပပည်သူများအတွေက် အဒကာင်
အထည်ဒြာ်ဒဆာင်ဒပးေျက်ရှိပါသည်။
၂၇။

ပမန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒဒသတွေင် ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုဒကကာင့် ဒရအရင်းအပမစ်နှင့်

စားနပ် ရိ က ္ခာ ြူ ေု ံမှု တ ို ့အဒပါ် ထိခိ ု က် နိ ုင ် ဒပခများအား စီ မံ ဒပြရှင ်း ဒရးစီမ ံ ကိ န် း (Addressing
Climate Change Risks on Water Resources and Food Security in the Dry Zone of
Myanmar)အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒဒသကကီးတွေင် ဒရွှဘိုပမို နယ်
့ နှင့်မုံရွောပမို နယ်
့ ၊ မဒကွေးတိုင်းဒဒသကကီးတွေင်
ဒချာက်ပမို နယ်
့ ၊ မန္တဒေးတိုင်းဒဒသကကီးတွေင် ပမင်းပခံပမို ့နယ်နှင့် ဒညာင်ဦးပမို ့နယ်များ၌ ၄ နှစ် စီမံကိန်း
(၂၀၁၄- ၂၀၁၈) အား ဒရးဆွေဲအဒကာင်အထည်ဒြာ်ေျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းရန်ပုံဒငွေမှာ အဒမရိကန်
ဒဒါ်ော ၇.၉ သန်း ပြစ်ပါသည်။
၂၈။

24

ထိုသို ့ေုပ်ဒဆာင်ရာတွေင် အခက်အခဲများနှင့်သင်ခန်းစာများေည်း ဒတွေ ကကု
့ ံ ရပါသည်။

အနာဂတ်တွေင် ဒရရရှိဒရးအစီအစဉ်များဒရးဆွေဲရာ၌ သင်ဒ
့ တာ်ဒသာဒနရာများတွေင် ဆည်ဒပမာင်း
အဒဆာက်အအုံများတည်ဒဆာက်ဒရးအတွေက် ရင်းနှီးပမုပ်နှံသင့်ပါသည်။ ဆည်ဒရသွေင်းစိုက်ပျိုးဒရး
စနစ်မ ျားသည် အပူပ ို င် းဒဒသတွေင် ဒရအခက် အခဲများ ဒပြရှင် း ဒပးနို င် ရု ံ သာမက ဒတာင် သူ
ေယ်သမားများအတွေက် ၄င်းတို ့၏ေူမှုစီးပွေားဒရးြွေံပြိ့ ုးတိုးတက်မှုကိုေည်း အဒထာက်အကူပပုဒစပါသည်။
ဒကျးရွောဆည်များအား ဒရရှည်အသုးံ ပပုနိင
ု ်ဒစရန် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒေ့ောမှုများ ပပုေုပ်၍
ထိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်သင့်ပါသည်။ ထို ့အပပင် အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒရနှင့်ပတ်သက်ဒသာအချက်
အေက်များရရှိနိုင်ဒရးနှင့် ဒရသုဒတသနဆိုင်ရာအဆင့်ပမင့်ဒေ့ောမှုများ ပပုေုပ်နိုင်ဒရးကကိုးပမ်း
ေုပ်ဒဆာင်သင့်ပါသည်။
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Adventist Development and Relief Agency Myanmar
http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/17/climate-change-adaptation-project-

kicks-off-in-myanmar-s-dry-zone-.html
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နိဂုံး
၂၉။

ပမန်မာနိုင်ငံတွေင်

အနာဂတ်တွေင်ေည်း

ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှု ၏ဆိုးကျိုးများကို

ဆက်ေက်ဒတွေ ့ကကုံကကရမည်ပြစ်ပါသည်။

ဒတွေ ့ကကုံ ခဲ့ကကရပပီး

အထူးသပြင့်

အပူပိုင်းဒဒသရှိ

ပပည်သူများသည် ဒရအသုးံ ပပုနိင
ု ်ဒရးစိန်ဒခါ်မှုများကို ပိုမိုကကုံဒတွေ ရနိ
့ ုင်ပါသည်။ ယခုစာတမ်းတွေင်
အပူပိုင်းဒဒသရှိ

အိမ်တွေင်းနှင့်စိုက်ပျိုးဒရးသုးံ ဒရရရှိမှုအခက်အခဲများကို

ဒေ့ောတင်ပပထားပပီး

ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုဒကကာင့်ပြစ်ဒပါ်နိုင်သည့် ဒရအသုံးပပုရာတွေင် ဒတွေ ကကု
့ ံ ရသည့် စိန်ဒခါ်မှုများ
ကိေ
ု ည်း ရှာဒြွေစုစည်းတင်ပပထားပါသည်။ အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒပမဒပါ်ဒပမဒအာက်ဒရရရှိမှုသည်
ဒဒသခံပပည်သူများ၏ေူမှုဘဝအတွေက် ထပ်တူထပ်မျှအဒရးကကီးပါသည်။ သို ့ဒသာ်ေည်း ဒရရှားပါးမှု၊
ဒရရရှိဒရးဒဆာင်ရွေက်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ဒပမဒအာက်ဒရရရှိမှုနှင့် ဆည်သွေင်းဒရေုပ်ငန်း အဒကာင်အထည်
ဒြာ်ဒဆာင်မှုစသည့်အခက်အခဲများကို ေက်ရှိတွေင် ရင်ဆိုင်ဒနကကရပါသည်။
၃၀။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုခန် ့မှန်းချက်များအရ တစ်နိုင်ငံေုံးတွေင် အပူချိန်

ပမင့်တက်မှုနှင့်ဆီးနှင်းကျသည့်နှုန်းဒပပာင်းေဲမှုများကို ကကုံဒတွေ ကကရမည်
့
ပြစ်ပပီး၊ အထူးသပြင့် အပူပိုင်း
ဒဒသတွေင ် အပူခ ျိ န် ပမင် ့ တ က် ေ ာပပီ း မိုး ရွေ ာ သွေ န်း မှု နှု န် းများဒပပာင် းေဲ ပ ခင် းနှင ့် ဒပခာက်ဒ သွေ ့မှု
ကကာရှည်ပခင်းတို ့ ပြစ်ဒပါ်ောနိုင်ဒကကာင်းသိရှိရပါသည်။ ထို ့ဒကကာင့် အနာဂတ်၌ ေက်ရှိဒရရရှိမှု
အဒပခအဒနသည် အပူပိုင်းဒဒသအတွေက် ပိုမိုဆိုးဝါးောနိုင်ပါသည်။
၃၁။

ြွေံပြိ့ ုးတိုးတက်ဒရးအြွေဲ ့အစည်းများသည် အပူပိုင်းဒဒသတွေင် ဒရရရှိမှုအခက်အခဲများအား

ဒပြရှင်းနိုင်ရန် စီမံကိန်းများဒရးဆွေဲအဒကာင်အထည်ဒြာ်ေျက်ရှိသည်ကို ဒတွေ ရှ့ ိရပါသည်။ သို ့ဒသာ်
နိုင်ငံဒတာ်အစိုးရအဒနပြင့် အစိုးရမဟုတ်ဒသာအြွေဲ ့အစည်းများနှင့်ပူးဒပါင်း၍ အနာဂတ်တွေင် ဒတွေ ကကု
့ ံ
ောနိုင်ဒသာ ရာသီဥတုဒပပာင်းေဲမှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်နှင့် အပူပိုင်းဒဒသဒရအသုးံ ပပုမှု တိုးတက်
ောဒစရန် ပိုမိုထိဒရာက်ဒသာေုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အဒကာင်အထည်ဒြာ်သင့်ဒကကာင်း ဒေ့ော
စုစည်းတင်ပပအပ်ပါသည်။

