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Into Flood Risk 
Assessments & Mapping 
At The River Basin Level

Guideline



ရှေ့ကို��ဇူး�ူ�င််လာှ

	 ဤလများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ကိုများာာ�ပို�်၀�်�ကို�င််ဆီ�ုင််�ာ	 များဟုာဗီ��ဟုာများ�ာ�	 အင််စ�ီကို��၊	 CTI	 Engineering	
International	 Co.,	 Ltd၊	 အာ�့�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကြိုကိုု��င််မြပိုင််ဆီင််မုျားစင််�ာနို့င်�်	 အာဆီီယံံအ�့င််�ရှေ့��များ့��ရူံ����ု့များ	့
ပိုူ�ရှေ့ပိုါင််�၍	လများ်�ညွှှ�်ရှေ့ဆီာင််�ွကို်ခု���ည်း်။	 ဂု�ပို�်	 -	အာဆီီယံံ	 ရှေ့ပိုါင််�စည်း်�ရှေ့����်ပိုံ�ရှေ့င့်	 (JAIF)	 များ့�စ်ဆီင်�်	 ဂု�ပို�်အစု���၏	
ပိုံ�ပို�ု�ကိုူည်းီများုမြဖွဲ့င်�်	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်			ရှေ့ဖွဲ့ာ်နို�ုင််ခု���ည်း်။
	 ACDM၏	ကြိုကိုု��င််ကိုာကို့ယံ်ရှေ့��နို့င်�်	ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��လ�ပို်င်�်�အဖွဲ့့��များ�ာ�နို့င်�်	အာဆီီယံံအ�့င််�ရှေ့��များ့��အဖွဲ့့��၏	ကြိုကိုီ�သြကိုပို်
များုရှေ့အာကို်�့င််	ဤလများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 စီများံကိုု�်�အဖွဲ့့��ကို	 ရှေ့���ာ�ခု���ည်း်။	��ုစီများံကိုု�်�အဖွဲ့့���့င််	 Mr	 Toshihiro	 Goto	
(အကြိုကိုီ���်�	 အင််ဂု�င််�ီယံာခု��ပို်)၊	 Dr.Prabhakar	 Sivapuram	 Venkata	 Rama	 Krishna	 (လူများုစီ�ပို့ာ�ရှေ့��	 အကို�မြဖွဲ့�	်
အ�ူ�ကိုွများ်�ကို�င််�ူ)၊	 ရှေ့ဒါါကို်�ာ	 Binaya	 Raj	 Shivakoti	 (စ့များ်�ရှေ့ဆီာင််�ည်း်	 မြများှင်�်�င််ရှေ့��	 အ�ူ�ကိုွများ်�ကို�င််�ူ)၊	 Mr	
Susantha	 Jayasinghe	 (�ာ�ီဥ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆုီ�င််�ာ	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ�	 အ�ူ�ကိုွများ်�ကို�င််�ူ)၊	 Dr	
Senaka	Basnayake	(�ာ�ီဥ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မုျားနို့င်�်	လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းီရှေ့�့မြဖွဲ့စ်များုဆီ�ုင််�ာ	အ�ူ�ကိုွများ်�ကို�င််�ူ)	နို့င်�်	Ms	Pimvadee	
Keaokiriya	(ASEAN	DRR-CCA	အစီအစဉ်း်	များ�်ရှေ့�ဂု�ာ)	��ု့	ပိုါဝင််သြကို�ည်း်။	
	 အာဆီီယံံအဖွဲ့့��ဝင််နို�ုင််င်ံများ�ာ�များ့	အစ�ု��၀�်ကြိုကိုီ�ဌာာ�များ�ာ�၊	ကိုဏ္ဍဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့အဂု�င််စီများ�ာ�နို့င်�်	အဖွဲ့့��အစည်း်�များ�ာ�၏	ပိုါဝင််
အကြံကိုံမြပို�ရှေ့ဆီ့�ရှေ့နို့�များုများ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ကို��ဇူးူ�အ�ူ��င််�့ုပိုါ�ည်း်။	အ�ူ��မြဖွဲ့င်�်	ကိုွနို�်ပို်��ု့�ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်စီများံခု�့်ခု့�များုဌာာ�နို့င်�်	
ဌာာ�ဆီ�ုင််�ာများ�ာ�၊	 ဆီည်း်ရှေ့မြများာင််�၊	 ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်၊	 ရှေ့�လ�ပို်င်�်�နို့င်�်	 မြများစ်�ု���ကို်ရှေ့��၊	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�အင််ဂု�င််�ီယံာများ�ာ�၊	 များ�ု�
ရှေ့လ၀�နို့င်�်ဇူးလရှေ့ဗီဒါ၊	 စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��၊	�စ်ရှေ့�ာ၊	 DRR	 နို့င်�်	 ပိုည်းာ�့င််များ�ာ�အ�့ကို်	�ာဝ�်�့ု�ည်း�်	 ရှေ့ဒါ�ခုံအာဏာာပို�ုင််များ�ာ�
အာ�	 ၎င််��ု�့၏	 အဖွဲ့�ု���်အခု��ု်များ�ာ�၊	 ကိုွများ်�ကို�င််မုျားများ�ာ�နို့င်�်	 �ကို်ရှေ့�ာစ့ာ	 ရှေ့�ာကို်ခုံများု��ု့အ�့ကို်	 ရှေ့ကို��ဇူးူ�အ�ူ��င််�့ု
ပိုါ�ည်း်။
	 အ�ူ��မြဖွဲ့င်�်	 မြများ�်များာ	 RBP	 အဖွဲ့့��ဝင််များ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဒါါကို်�ာရှေ့အာင််��်�ဦး�	 (IWUMD)၊	 ဦး�ရှေ့အာင််များ��ု�ခု�ုင််၊	 ဦး�
ရှေ့အာင််ရှေ့ကို�ာ်မြို့ဖွဲ့ု��၊	ရှေ့ဒါ်ခုင််ဆီများ်�့ယံ်	(DWIR)၊	ဦး��ု�်�ရှေ့ဌာ�ရှေ့အာင််၊	ရှေ့ဒါ်ခု�များ်�မြို့င်ုများ်��ူ၊	ဦး�မြများ�်များင််��ကို်	(DDM)၊	လာအ�ု	RBP	
အဖွဲ့့��ဝင််များ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 Mr	 Sombath	 Doungsavanh	 (NDMO)၊	 Mr	 Malabou	 Balatry	 (CCD)၊	 Ms	 Vanseng	
Khammanikhot	 (DWR),	 Mr	 Oulaphone	 Ongkeo	 (NREI)	 နို့င်�်	 Mr	 Changsamone	 Chanhajark	 (DMH)	�ု�့အာ�	
အ�ူ�ရှေ့လ��ကို်စ့ာ	ရှေ့ကို��ဇူူး��င််�့ုပိုါ�ည်း်။
	 ရှေ့များာင််ရှေ့ဝ��ု�၊	 များ�ကို်�ကို်လင််�၊	 များသြကို�သြကို��င််�နို့င်�်	 များခုု�င််ခု�များ်�ရှေ့မြများ��ူ��ု့	 ဦး�ရှေ့ဆီာင််ရှေ့�ာ	 ��်ကို��်�ည်း်�ပိုည်းာ
�ကိုက��ုလ်	(YTU)	များ့	ကို့င််�ဆီင််�စစ်�များ်�	ရှေ့ကိုာကို်ယူံ�ည်း�်အဖွဲ့့��၊	Ms	Maliphone	Douangphachanh,	Mr	Sisouk,	Ms	
Thui,	 Ms	 Nadia,	 Ms	 Kida,	 Ms	 Thaiher	�ု�့ဦး�ရှေ့ဆီာင််ရှေ့�ာ	လာအ�ုအများ��ု��ာ��ကိုက�ု�လ်	 (NUOL)	 များ့အဖွဲ့့��၊	 ရှေ့ဒါ်ခုင််
�၀��်	 (မြများ�်များာဘာ�ာမြပို�်)၊	 Ms	 Sengdavanh	 Phongpaseuth	 (လာအ�ုဘာ�ာမြပို�်)၊	 များု�ူ��ည်း်�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�့ကို	်
Mr	James	Kemsey	နို့င်�်	ည်းှုနုုိုင််�မြခုင််�နို့င်�်	ဒီါဇူး�ုင််�ပို�ံပို�ု�မြခုင််��ု�့အ�့ကို်	Ms	Thitipron	�ု�့ကို�ုလည်း်�	ကိုွနို်�ပို်��ု့များ့	ရှေ့ကို��ဇူးူ�အ�ူ�
�င််�့ုပိုါ�ည်း်။	
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ရှေ့များ့ာ်များ�့်�ခု�ကို်
 အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ�့နို�ုင််င်ံများ�ာ��ည်း်	 ၎င််��ု�့၏	 လမူျားစု�ီပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်	 ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များဆုီ�ုင််�ာ	 ကို့�မြပိုာ�မြခုာ����များ	ု များ�ာ�မြပိုာ�စာ့�့ုရှေ့�ာ်လည်း်�	 အခု��ု�ရှေ့�ာဘံ�	
အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�ကို�ု	 များ့ရှေ့ဝမြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	 များ�ကူို�့မြပိုာ�များ	ု အများ�ာ�ဆီံ��မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ်လည်း်�	 စည်း်�လံ��များအု�့ုဆီံ��မြဖွဲ့စ်�ည်း�်	 ရှေ့ဒါ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ�ည်း်။	 ရှေ့ဒါ��င့််��့ု	 နို�ုင််င်ံများ�ာ��ည်း်	
လ�့်ခု��ရှေ့�ာ	ဆီယံ်စ�နိုစ့်အ�င့််�	လ�င််မြများ�်စာ့	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်များမုျား�ာ�	 ကြံကိုံ�ရှေ့��့ခု��သြကို�မြို့ပို�ီ	 များသြကိုာများ	ီလ�င််မြများ�်ရှေ့�ာ	အ�့ု�်အဟု��်မြဖွဲ့င်�်	��ု��ကို်လာများည်း်ဟု�	
ခု�့်များ�့်���ည်း်။	လ�င််မြများ�်ရှေ့�ာ	စီ�ပိုာ့�ရှေ့��	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်များ�ုည်း်	လအူရှေ့မြများာကို်အများ�ာ�အာ�	ဆီင််���နိုမ့ျား်�ပိုါ�များမုျား	့ဖွဲ့ယံ်�ာ့�ရှေ့ပို�မြခုင််�ဟုရူှေ့�ာ	မြများင််�ာ�ည်း�်	ရှေ့ဒါ��င့််�	
လမူျားစု�ီပိုာ့�ရှေ့��	 ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်များမုျား�ာ��င့််	��ုာ�င််�ာ့�ရှေ့�ာ	 ရှေ့အာင််မြများင််များမုျား�ာ�	 ��့ုရှေ့စ��်	ကိုညူ်းခီု���ည်း်။	ဤ�ည်း်များာ့	 ရှေ့ဒါ��ည်း်	အ�ပို်ခု��ပို်များနုိုင့်�်	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�
ဆီ�ုင််�ာ	မြပို�မြပိုင််ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ��င့််	��ု��ကို်များမုျား�ာ�	မြပို�လ�ပို်ရှေ့�ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	မြပိုည်း်�လူ�ူ�အ�က့ို်	စီ�ပိုာ့�ရှေ့��	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်များ၏ု	အကို��ု�ရှေ့ကို��ဇူး�ူများ�ာ�ကို�ု	ခုံစာ���့ု
ရှေ့စမြခုင််�လည်း်�	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	လ�င််မြများ�်စာ့	ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့�ရှေ့�ာ	လမူျားစု�ီပိုာ့�ရှေ့��အရှေ့မြခုအရှေ့��ည်း်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်လယ့ံ်
မြခုင်�်နိုင့်�်	�ခုု�ုကို်လယ့ံ်မြခုင််�များ�ာ�အ�က့ို်	အ�င််�ခုံမြဖွဲ့စ်�ပို်�စ်ခု�အမြဖွဲ့စ်	ရှေ့ပို်�က့ို်လာရှေ့ပို�ည်း်။
	 အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ�န့ို�ုင််င်ံများ�ာ��ည်း်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဒါဏာ်များ�ာ�များ	့�ခုု�ုကို်နို�ုင််�ည်း�်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	�ညူ်းသီြကို�ည်း်။	
ကိုများာာရှေ့ပို်�့င််	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�များ	့ �ခုု�ုကို်ခုံ�ဆီံ��ရှေ့�ာ	 ၁၀	 နို�ုင််င်ံများ	့ အခု��ု��ည်း်	 ဤရှေ့ဒါ��င့််�၌	 �ည်း်�့ု�ည်း်များာ့	 �ကို်ရှေ့�မြဖွဲ့စ်ရှေ့လ�ည်း်။	 ဥပိုများာ
အာ�မြဖွဲ့င်�်	မြများ�်များာနို�ုင််င်ံ�ည်း်	မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	�ာ�ဦ��နိုင့်�်	ဆီကို်စပို်ရှေ့�ာ	အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�များ	့ဆီံ��ရူံ�ုများအုများ�ာ�ဆီံ��ကို�ု	(ဂု�ဒီါပီို၏ီ	၀.၈%)	�င််မြပိုခု��မြို့ပို�ီ	၎င််�ရှေ့��ကို်�င့််	ဖွဲ့ု
လစ်ပို�ုင််	(၀.၆%)၊	ဗီယီံကို�်များ်	(၀.၅%)	နိုင့်�်��ုင််�နို�ုင််င်ံ	(၀.၃%)	�ု�့မြဖွဲ့စ်သြကိုရှေ့လ�ည်း်။	အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ�န့ို�ုင််င်ံ	အခု��ု��ည်း်	မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	
ရှေ့ဘ�ဒါဏာ်အ�င်�်ဆီံ��	နို�ုင််င်ံ	၁၀	နို�ုင််င်ံ	စာ�င််�၌လည်း်�	ပိုါ၀င််ရှေ့��ည်း်	(Global	Climate	Risk	Index,	2019)။	ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ဦ��အနိုတ�ာယံ်	အညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ	့
ကိုများာာရှေ့ပို်�့င််	 	ဆီ�ု�ဝါ�ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��၏	�ကို်ရှေ့�ာကို်များအုခုံ�ဆီံ��	 နို�ုင််င်ံ	 ၁၀	 နို�ုင််င်ံ�င့််	 မြများ�်များာ၊	 ဖွဲ့လုစ်ပို�ုင််နိုင့်�်	 ဗီယီံကို�်များ်နို�ုင််င်ံ��ု့ကို�ု	 စာ�င််�မြပို�စ��ာ�ရှေ့ပို�ည်း်။	
ရှေ့ဒါ��င့််��့ုနို�ုင််င်ံများ�ာ��ည်း်	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�၊	များု��ရှေ့ခုါင််မြခုင််�၊	��ုင််ဖွဲ့�့်�များ��်��ုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများမြို့ပို�ုမြခုင််�များ�ာ�များ	့ပို�ုများ�ု�ခုု�ုကို်နို�ုင််ရှေ့မြခု	�့ုရှေ့လ�ည်း်။
	 ရှေ့ဒါ��င့််�	 နို�ုင််င်ံများ�ာ�အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ဖွဲ့�့�စည်း်�ပိုံ�နိုင့်�်	 များူဝါဒါမြပို�မြပိုင််ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 အလ�င််အမြများ�်�ု���ကို်ရှေ့စမြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	
ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�ကို�ု	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်	အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့သြကိုာင််�	အ�အုများ�့်မြပို�ခု��သြကို�ည်း်။	ရှေ့ဒါ��င့််�နိုင့်�်	အများ��ု��ာ�အဆီင်�်�င့််	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	
ရှေ့လ�ာ�ခု�ရှေ့��နိုင့်�်	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များနုိုင့်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�စ့ာ့	 ရှေ့���ုင််နို�ုင််ရှေ့��	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�၊	 ဥပိုရှေ့ဒါများ�ာ�နိုင့်�်	 စည်း်�များ�ဉ်း်�များ�ာ�ကို�ု	 ခု�များ�့်မြို့ပိုီ�	 �ပို်�ာွအဆီင်�်�င့််	
ခု�ုင််များာရှေ့�ာ	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်ရှေ့ဖွဲ့ာ်များ	ုနိုင့်�်အ�ူ	��ီမြခုာ�ကိုဏ္ဍများ�ာ��င့််	လ�င််မြများ�်စာ့	��ု��ကို်လ�ကို်�့ု�ည်း်။	ဤ�ည်း်များာ့	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များဆုီ�ုင််�ာ	ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်
များ�ာ�ကို�ု	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��င့််	��ုာ�င််�ာ့��ည်း�်	�ု���ကို်များမုျား�ာ�မြပို�လ�ပို်��်	လ�ုအပို်ရှေ့�ာအရှေ့��ကြိုကို�ီ�ည်း�်	အခု�ကို်�စ်
ခု�ကို်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 အ��ဂု�်	 �ာ�ဦ��	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံ၍	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ည်း်	 စမီျားံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့	 �မူျား�ာ�အာ�	
အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာ	ရူုရှေ့�ာင်�်အမြများင််ကို�ု	ရှေ့ပို�များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	�ာ�ဦ��ဒါဏာ်များ	့�ခုု�ုကို်လယ့ံ်ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	များ့ရှေ့ဝ��်
နို့င်�်	 များူဝါဒါနိုင့်�်	 စီများံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�	 �ည်း်�ယွံ်ခု�ကို်များ�ာ�အ�က့ို်	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််ရှေ့စ��်	အဆီင်�်အာ�လံ��နိုင့်�်	�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	 ဗီဟု����နိုင့်�်	ကိုွများ်�ကို�င််များမုျား�ာ�	��ု��ကို်
��်	လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	ဤရှေ့��့ရူရုှေ့များ့ာ်များ�့်�ရှေ့�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ��ည်း်	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု��မူျား�ာ�အာ�	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	ဆီကို်စပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာ
များမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	လ�င််မြများ�်စာ့ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုဆီ�ုင််�ာ	ပိုံ�စံများ�ာ�နိုင့်�်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကို�ု	စီများံခု�့်ခု့�နို�ုင််�ည်း�်	စမ့ျား်��ည်း်ကို�ု	ရှေ့ပို�များည်း်မြဖွဲ့စ်
ရှေ့ပို�ည်း်။
	 ဤစီများံကို�ု်��ည်း်	ရှေ့ဒါ��င့််�	�ာ�ဦ��နိုင့်�်	�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	လ�ုအပို်ခု�ကို်များ�ာ�၏	အနိုစ့်�ာ�ကို�ု	ဖွဲ့များ်�ယံနူို�ုင််ရှေ့စခု��မြို့ပို�ီ	များဝူါဒါခု�များ�့်�မူျား�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့လ�ကို�င်�်
�မူျား�ာ�အာ�	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပို�ုရှေ့�ာင််မြို့ပို�ုများ	ု အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�ာ��င့််	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�နို�ုင််ရှေ့စ��်	
ကိုညူ်း�ီည်း�်	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	���်လ�ပို်နို�ုင််ရှေ့စခု���ည်း်။	ဤလ�ပို်င်�်�စဉ်း်�ည်း်	ရှေ့ဒါ��င့််��့ု	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များနုိုင့်�်	ရှေ့မြများမြို့ပို�ုရှေ့�ာင််မြို့ပို�ုများဒုါဏာ်	ခုံ�ဆီံ��နို�ုင််င်ံနိုစ့်ခု�မြဖွဲ့စ်
ရှေ့�ာ	လာအ�ုနိုင့်�်	 မြများ�်များာနို�ုင််င်ံ�ု�့၌	 မြပို�လ�ပို်ခု��ရှေ့�ာ	 ရှေ့��့ရှေ့မြပို�ရှေ့လ�ကို�င်�်ခု�်�များ�ာ�အရှေ့ပို်�င့််	အရှေ့မြခုခုံ�ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	���်လ�ပို်�ာ�င့််	��်ဖွဲ့�ု��့ုရှေ့�ာ	
ကြိုကို�ု�ပိုများ်�များမုျား�ာ�အ�က့ို်	RBP	များ�ာ�နိုင့်�်	IGES,	CTII	နိုင့်�်	ADPC	များ	့	အမုျား်�င့််နို�ုင််င်ံများ�ာ�၊	အများ��ု��ာ�အဆီင်�်	လ�ပို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ုင််ဖွဲ့ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	အ��ုင််ပိုင််ခုံအဖွဲ့�့�များ�ာ�ကို�ု	ကိုွနို်�ပို်ဂု�ဏာ်
မြပို�ပိုါ�ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	ရှေ့�ခု�ာစာ့	ရှေ့စ�စပို်ည်းှနုိုုုင််�	��ုင််ပိုင််များမုျား�ာ�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ�ည်း�်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များမုျား�ာ�များ�့စ်ဆီင်�်	နို�ုင််င်ံအလ�ုကို်နိုင့်�်	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	
အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကို�ု	လံ�ရှေ့လာကို်စာ့	ဖွဲ့များ်�ယံနူို�ုင််ခု���ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	လကို်�့ုလ�ူစမ့ျား်�အာ�အ�င််�အမြများစ်၊	အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	အခု�ကို်အလကို်စမ့ျား်�
�ည်း်များ�ာ�နိုင့်�်	အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ�့နို�ုင််င်ံများ�ာ�နိုင့်�်	�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	ကို�့်��်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ာ��ည်း�်အ�က့ို်	ရှေ့ဒါ��စ်ခု�လံ��အ�က့ို်	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််��်	
စဉ်း်�စာ�နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	��ူမြခုာ�များ�ုစ်ခု�များာ့	၎င််��ု�့�ည်း်	 မြများစ်၀မ့ျား်�အဆီင်�်	ပိုစ်များ�့်�ာ�ခု��မြခုင််�၊	ဘကို်စံ��ရှေ့ဘာ�ဘာ၀များ�ာ�	ပိုါ၀င််မြခုင််�၊	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ဘကို်ရှေ့ပိုါင််�စံ�	
အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ဘကို်ရှေ့ပိုါင််�စံ�	 စမီျားံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�၏	အရှေ့မြခုခုံများမူျား�ာ�ကို�ု	ရှေ့�ာကို်ခုံ�ာ�မြခုင််��ု�့မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	အခုများ��	ကို�ုယုံာ	များ�ာ�များ�့�့ုနို�ုင််�ည်း�်ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�ကို�ု	
အရှေ့မြခုခုံ၍	လယ့ံ်ကိုစူာ့	���လည်း်နို�ုင််ရှေ့�ာ	ဘာ�ာစကိုာ�ကို�ုလည်း်�	အ�ံ��မြပို�ခု��သြကိုရှေ့ပို�ည်း်။	��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	�ဘာ၀ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	
အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ယံ်ပိုယံ်၌	 စ�င််�ည်း�်အဆီင်�်နိုင့်�်	 အလယံ်အလ�်အဆီင်�်ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�အ�က့ို်	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာကို�ုယုံာများ�ာ�ကို�ု	
အကြံကိုံမြပို��ာ�ပိုါ�ည်း်။	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�နိုင့်�်	 လမူျားဖုွဲ့လူံ�ရှေ့��ဦး�စ�ီဌာာ�များ�ာ�	 အမြပိုင််	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 ၀�်ကြိုကို�ီဌာာ�များ�ာ��င့််	 �ဘာဝ
ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ရှေ့လ�ာ�ခု�မြခုင််�နိုင့်�်	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့စရှေ့��	 အဓိကုိုအခု�ကို်များ�ာ�ပိုါဝင််�ည်း်�	 �ဘာဝ�ယံံဇူးာ�များ�ာ�နိုင့်�်	
�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 ကိုစုစ�ပို်များ�ာ��င့််	 ၀�်ကြိုကိုီ�ဌာာ�များ�ာ�နိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�ကို	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 မြများစ်၀မ့ျား်�အဆီင်�်ကို�ု	 ကို�ုင််�ယ့ံ်ရှေ့�ာ	
ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်ရှေ့��	 စမီျားံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့�မူျား�ာ�နိုင့်�်	 မြို့များ�ု�မြပိုနိုင့်�်	 ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်	 စမီျားံ�မူျား�ာ�နိုင့်�်လည်း်�	�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 စာ�ကွို်စာ�များ်�
အ�င့််များ�ာ�မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 �ခုု�ုကို်များမုျား�ာ�	 ရှေ့လ�ာ�ခု�မြခုင််�နိုင့်�်	 စပို်လ�ဉ်း်�ရှေ့�ာ	 ဗီဟု����အ�စ်များ�ာ�	 �ပို်များံ
�ည်း�်�င့််�မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	ပိုံ�များ�့်သြကိုာ�မြဖွဲ့�်မြပိုင််ဆီင််များမုျား�ာ�	မြပို�လ�ပို်��်	ရှေ့များ့ာ်လင်�်�ာ��ည်း်။		�ကို်ဆီ�ုင််�ာနို�ုင််င်ံအဆီင်�်နိုင့်�်	ရှေ့ဒါ�အဆီင်�်	�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�အာ�လံ���ည်း်	
အာဆီယီံံရှေ့ဒါ�၏	လ�ုအပို်ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	စပို်လ�ဉ်း်�၍	�ည်း်ရှေ့��ာနိုင့်�်�ကို်ဆီ�ုင််�ည်း�်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�နိုင့်�်	ကို�ုကို်ည်းရီှေ့စ��်	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 မြများှင်�်�င််��်နိုင့်�်	
မြဖွဲ့�့်ရှေ့ဝ��်	ကိုွနို်�ပို်အ�ူ�အကြံကိုံမြပို�လ�ုပိုါ�ည်း်။

Vilayphong	Sisomvang

ညွှှ�်သြကိုာ�ရှေ့��များ့��ခု��ပို်

လူများုဝ�်�များ်�	ဦး�စီ�ဌာာ�

အလ�ပို်�များာ�နို့င်�်	လူများုဖွဲ့ူလံ�ရှေ့��	၀�်ကြိုကိုီ�ဌာာ�

လာအ�ုနို�ုင််င်ံ

Boontham	Lertsukekasem
 
ညွှှ�်သြကိုာ�ရှေ့��များ့��ခု��ပို်

�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

ကိုာကို့ယံ်ရှေ့��နို့င်�်	ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��

ဦး�စီ�ဌာာ�

မြပိုည်း်��ရှေ့��ဝ�်ကြိုကိုီ�ဌာာ�

��ုင််�နို�ုင််င်ံ

ကြို��ုတင််�ာ�ယွ််ရေး�းနှငှ််် ရေး��့ရေး��ာင််းရေး�းဆို�ုင််�ာ လု��်င်န်း်းအဖွဲ့ွ��၏ တ�ွဖွဲ့�်ဥ�ကဌများ�ား၊ အာဆိုယီ်ံ သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်် စီမီျားံခန်း််ခွ�များ ု
ရေး�ာ်များတ ီ(ACDM) နှငှ််် အာဆိုယီ်ံ DRR-CCA စီမီျားံ�နု်း်း ဦးးရေးဆိုာင််ရေး�ာ်များတ၏ီ �းးတ�ွဥ�ကဌများ�ား

Usec.	Ricardo	B.	Jalad

အလ�ပို်အများုရှေ့ဆီာင််ညွှှ�်သြကိုာ�ရှေ့��များ့��

အများ��ု��ာ�	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�နို့င်�်	စီများံခု�့်ခု့�များု

ရှေ့ကိုာင််စီနို့င်�်	အ�ပို်ခု��ပို်ရှေ့��များ့��

မြို့များု��မြပိုကိုာကို့ယံ်ရှေ့��ရူ�ံ�

ဖွဲ့ုလစ်ပို�ုင််နို�ုင််င်ံ
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ဂု�ပို�်များစ်�င့််များ�့�င််�စကိုာ�

�ာ�ီဥ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်မုျားများ�ာ�နို့င်�်	 ယံခု�နို့စ်များ�ာ�
အ�့င််�	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�	 များသြကိုာခုဏာမြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာမြခုင််�
ရှေ့သြကိုာင်�်	 �ာ�ီဥ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နို့င်�်	 လု�ကို်ရှေ့လ�ာည်းီရှေ့�့မြဖွဲ့စ်မုျား	
(CCA)	ကို�ု	အ�့ု�်အဟု��်မြများှင်�်�င်�်��်	လ�ုအပို်ရှေ့သြကိုာင််�ကို�ု	ပို�ုများ�ု�ု�့ု
လာသြကို�ည်း်။	 အရှေ့�့�ရှေ့�ာင််အာ�့�ည်း်	 ကိုများာာရှေ့ပို်�့င််	
ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အများ�ာ�ဆီံ��ကြံကိုံ�ရှေ့�့�ရှေ့��ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဒါ�မြဖွဲ့စ်မြို့ပိုီ�	
ကိုများာာလ�ံ�ဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ီဥ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မုျားရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ခု��
ရှေ့�ာ	များကြံကိုံ�စဖွဲ့ူ�စု�်ရှေ့ခု်များုများ�ာ�များ့လည်း်�	များလ့�်ကိုင််�ရှေ့�ာ�ရှေ့ပို။
ပို�ဝီအရှေ့�အ�ာ�၊	 ရှေ့မြများများ�ကို်နို့��့င််မြပိုင််နို့င်�်	 များ�ု�ရှေ့လ၀�	
အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံ�ည်း်လည်း်�	 များု���ည်း်���်
စ့ာ	�ွာ�့�်�မြခုင််�၊	ရှေ့�ကြိုကိုီ�မြခုင််�၊	ရှေ့မြများမြို့ပုို�မြခုင််�၊	ရှေ့မြများင်လ�င််နို့င်�်	ဆူီ��များီ
ကို����ု့ရှေ့�ာ	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကို�ုလည်း်�	 အများ�ာ�အမြပိုာ�	
ကြံကိုံ�ရှေ့�့��ရှေ့ပို�ည်း်။	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်ရှေ့မြခုများ�ာ�ရှေ့�ာ	
နို�ုင််င်ံ�စ်နို�ုင််င်ံအရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံ�ည်း်	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စီများံခု�့်ခု့�များုနို့င်�်	 အ ရှေ့��
ရှေ့ပို်�ံ�့မြပို�်များုဆီ�ုင််�ာ	အာဆီီယံံ	�ရှေ့ဘာ�ူည်းီခု�ကို်	(AADMER)	၏	များူရှေ့ဘာင််အ�	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	ယံနိုတ�ာ�များ�ာ�	မြများှင်�်�င််��	်
အာဆီီယံံ၏	 ကြိုကိုု��ပိုများ်�များုများ�ာ�ကို�ု	 ပိုံပို�ု�ရှေ့ပို���်	 စု�်အာ��ကို်��်ခု��ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဤအခု�ကို်နို့င်�်	 စပို်လ�ဉ်း်�၍	 ဂု�ပို�်အစု���
အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	အာဆီီယံံ	အ��ုကို်အဝ�်�	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်မြခုင််�နို့င်�်	ရှေ့ပိုါင််�စည်း်�မြခုင််�	အာ����်မုျားများ�ာ��့င််	ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံ၏	ပိုူ�ရှေ့ပိုါင််�
ရှေ့ဆီာင််�ွကို်များုအာ�	အရှေ့��ပိုါရှေ့�ာအခု�်�ကိုဏ္ဍများ့	 ပိုါ	 ၀င််ရှေ့စရှေ့�ာ	ဂု�ပို�်	 -	အာဆီီယံံ	 ရှေ့ပိုါင််�စည်း်�ရှေ့��	 ��်ပိုံ�ရှေ့င့်	 (JAIF)	 များ့
�စ်ဆီင်�်	 ရှေ့�ကြိုကိုီ�များုနို့င်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပုို�မြခုင််�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�အ�့ကို်	 လများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ�	 ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်ရှေ့��ကို�ု	 ပိုံ�ပို�ု�ရှေ့ပို��
�ည်း�်အ�့ကို်	ဂု�ဏာ်ယံူပိုါ�ည်း်။
ရှေ့�ကြိုကိုီ�မြခုင််�နို့င်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပုို�ရှေ့�ာင််မြို့ပိုု�မြခုင််�	 အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�အ�့ကို်	 လများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 အာဆီီယံံအဖွဲ့့��ဝင််နို�ုင််င်ံများ�ာ�အာ�	
ရှေ့�လှများ်�များ�ု�မြခုင််�နို့င်�်	ရှေ့မြများမြို့ပုို�မြခုင််�အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်�ာ�့င််ကူိုည်းီ��်	�ည်း်�ွယံ်၍	ရှေ့��ဆီ့�ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ခု���ည်း်။	လများ်�ညွှှ�်
ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 မြများစ်ဝ့များ်�အဆီင်�်	 �ာ�ီဥ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်မုျားများ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ည်း�်�့င််�စဉ်း်�စာ�
�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကိုီ�မြခုင််�နို့င်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပုို�မြခုင််�	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�အ�့ကို်	 အရှေ့�ာကို်အကူိုမြပို��ည်း်။	
လများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	လ�ုကို်��ရှေ့ဆီာင််�ွကို်မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့�လှများ်�များ�ု�မြခုင််�နို့င်�်	ရှေ့မြများမြို့ပုို�မြခုင််�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုနို့င်�်	
အလ့�်မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာမြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�နို့င်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ပို�ုများ�ုလ့ယံ်ကိုူစ့ာ	
ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််လုများ�်များည်း်ဟု�	ရှေ့များ့ာ်လင်�်��ည်း်။
ဤလများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ��့င််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	 �ည်း်�စ�စ်�ည်း်	 စီများံကိုု�်�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�နို့င်�်	
�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�များ�ာ�အ�့ကို်	အ�ံ��ဝင််လုများ�်များည်း်ဟု�	ကိုွနို်�ပို်ယံံ�သြကိုည်း်ပိုါ�ည်း်။
ရှေ့��ကို်ဆီံ��အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ဤ��်ဖွဲ့�ု��့ုရှေ့�ာ	 စီများံကိုု�်��့င််ပိုါ၀င််	 ပို�်�ကို်�ူအာ�လံ��ကို�ု	 ရှေ့ကို��ဇူးူ��င််ရှေ့သြကိုာင််�	 ကိုွနို�်ပို်ရှေ့မြပိုာ
သြကိုာ�လ�ုပိုါ�ည်း်။	 JAIF	၏	ရှေ့ဆီာင််�ွကို်ခု�ကို်များ�ာ�	များ့�စ်ဆီင်�်	အာဆီီယံံနို့င်�်	 ဂု�ပို�်�ု�့၏	ပိုူ�ရှေ့ပိုါင််�ရှေ့ဆီာင််�ွကို်မုျားကို�ု	ပို�ုများ�ုမြများှင်�်
�င််��်	ကိုွနို်�ပို်��ု့	ကို�ုကို၀�်မြပို�ပိုါ�ည်း်။

  

 
H.E. CHIBA Akira

ဂု�ပို�်�ံအများ�်ကြိုကိုီ�များ့	အာဆီီယံံ��ု့

IV

 MESSAGE FROM MISSION OF JAPAN 

I
ncreasing climate change impacts and more frequent 
natural disaster events in these years have led to 
growing awareness of the need for accelerating 
climate change adaptation (CCA). Southeast Asia 
is said to be the most disaster-ridden region in 

the world, and is no longer free from unprecedented 
challenges caused by global climate change. 

Because of geographical, topographical and 
meteorological conditions, Japan is also prone 
to natural disasters such as torrential rain, floods, 
landslides, earthquakes and tsunami. As a disaster-
prone country, Japan is keen to support ASEAN’s efforts 
to enhance regional mechanisms under the framework 
of the ASEAN Agreement on Disaster Management and 
Emergency Response (AADMER). In this regard, the 
Government of Japan is proud to support the development 
of guidelines for flood and landslide risks through the 
Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), which has played 
a vital role in Japan’s cooperation to support ASEAN’s 
community-building and integration efforts.

The Guidelines for flood and landslide risks were developed 
with the intention to assist ASEAN Member States in 
conducting flood and landslide risk assessment. The 
Guidelines contribute to mapping of flood and landslide 
risks by integrating climate change impacts at river basin 
level. It is expected that flood and landslide risks as well as 
associated vulnerabilities to extreme hydrological events 
are identified more easily by conducting the Guidelines.

I am confident that the risk assessment methodology 
presented in these Guidelines will be useful for planning 
and appropriate decision-making.

Last but not least, I wish to convey my gratitude to 
everybody who was involved in this valuable project. We 
are committed to further enhancing Japan’s cooperation 
with ASEAN through the activities of JAIF.

CHIBA Akira

Ambassador of Japan to ASEAN
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ရှေ့ဝါဟုာ�များ�ာ� အဓိပုိုါါယံ်ဖွဲ့င့်�်ဆီ�ုခု�ကို်များ�ာ�

ဧ�ယုံာအလ�ုကို်	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�	
များဟုာစမီျားံကို�ု်�

ADMS	�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်�ကို်	ဦး�	စာ�ရှေ့ပို�ရှေ့��ွခု�ယံ်စ�ာများ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်ရှေ့ပို��ာ�ရှေ့�ာ	

အစအီစဉ်း်�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ADMP	�ည်း်	ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များုနို့င်�်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့ဆီာင််များ�ု�ု့နို့င်�်	�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု��ု်�ခု��ပို်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�ဆီု�င််�ာများ�ာ�အ�က့ို်	အ�ည်း်�ဆီံ��စံ��်များ�့်ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	

စံနိုု�်�များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့�ာကို်ပိုံ�ရှေ့ပို��ည်း်။

ဧ�ယုံာအလ�ုကို်	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�	များဟုာ

ရှေ့လ�လာများု

ရှေ့�စ�ီလများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်မြခုင််�၊	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုမြပိုဿ��	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	ရှေ့��ာများ�ာ�၊	

ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�ဆီု�င််�ာ	မြပိုဿ��များ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုမြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့ကိုာင််�များ�့်ရှေ့�ာ	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

လင့််မြပိုင််နိုင့်�်	များ��်��ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့�စမီျားံခု�့်ခု့�များအု�့ကို်	အကြံကိုံမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	စံနို�ု်�များ�ာ�

ကို�ု	��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို��်	ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာ�စ်ခု�၏	ဇူးလရှေ့ဗီဒါအာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	ရှေ့လ�လာများ�ုစ်ခု�	

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	

ဂုဏာ�်��ခုာ�ာ	�ည်း်�လများ်� ဤ�ည်း်�လများ်��ည်း်	ခု့�မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််��င့််	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ာ�ရှေ့�ာ	�ု�င််��ာများအုများ�့်များ�ာ�၏	

ဂုဏာ�်��ခုာ�ာဆီ�ုင််�ာ	ပို�များ်�များ့�ည်း်�ကိုု�	အ�ံ��မြပို�၍	�ယံ်ရှေ့မြများအလု�ကို်	များု���ာွ��့်�များုကို�ု	�က့ို်ခု�ကို်�ည်း်။

အရှေ့မြခုခုံ	ရှေ့���စ�ီနိုု�်� များ�ု��ာွ��့်�များု	(��ု့များဟု��်)	နို့င််�အ�ည်း်ရှေ့ပို�ာ်များမုျား�ာ�	များမြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်�ည်း�်	သြကိုာမြများင်�်ရှေ့�ာ	အခု��ု်ကိုာလအ�င့််�	

အဓိကုိုအာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့မြများရှေ့အာကို်ရှေ့�များ	့မြများစ်ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််����ု�့	စ�ီဝင််ရှေ့�ာ	ရှေ့���စီ�နို�ု်�

စံကို�ုကို်ည်းှမုြခုင််�	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာရှေ့��	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�၏	စံကိုု�ကို်ည်းှမုြခုင််�အ�	စံကိုု�ကို်ည်းှမုြခုင််�ဆီ�ု�ည်း်များာ့	ပို�ု၍	

လကို်ရှေ့��့ကို�ရှေ့�ာ�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	��့�ု�်အ�့ကို်	ရှေ့များာ်ဒါယံ်၏	parameters	များ�ာ�ကိုု�	ခု��ု်ည်းှုမြခုင််�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို

�ည်း်။	

မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�ရှေ့�စ�ီ �ဘာဝ	(�ု�့များဟု��်)	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်�ာ�ရှေ့�ာ	မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််��စ်ခု��င့််	လ�့်လပို်ရှေ့�ာများ�ကို်နို�့မြပိုင််�့	ု

ရှေ့�စ�ီဆီင််�များု

�ာ�ဦ��	ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််� �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််��ည်း်	နိုုငု််�ယံဉ့်း်နိုု�င််ရှေ့�ာ	အခု��ု်ကိုာလများ�ာ�အ�င့််�	ရှေ့လ�လာရှေ့��့�့ု�ရှေ့�ာ	

�ဘာဝ�ာ�ဦ��	ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�အမြပိုင််	ကိုများာာ�ရှေ့လ��၏ဖွဲ့�့�စည်း်�များကုို�ု	ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့စရှေ့�ာ	လ�ူာ���ု့၏	

��ုကို်ရူ�ုကို်မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ၊	�ယ့ံ်ဝ�ုကို်မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�ကို�ု	များ�့်ယံူ�ည်း်။

(�င််�မြများစ်	-	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီု�င််�ာ	ကို�လ�များဂုဂများရူှေ့ဘာင််	�ရှေ့ဘာ�ညူ်းခီု�ကို်	/	UNFCCC)

ကို�့်လ�့်မြဖွဲ့�်ပို�ုင််� လ�့်လပို်ရှေ့�ာများ�ကို်နို�့မြပိုင််�့	ုရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််�၏လာ��ာ	(�ု�့များဟု��်)	မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�၏	ရှေ့�စု�စ�့်�ည်း�်	

ကို�့်လ�့်မြဖွဲ့�်ဧ�ယုံာနို့င်�်	ရှေ့�ာင်�်များ�့်ကို�ရှေ့�ရှေ့�ာ	မြဖွဲ့�်ပိုု�င််�

Curve Number များ�ု��ာွ��့်�များုအ�ုများ်အ�ကို်နို့င်�်	မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�	ဂု�ဏာ်��ူုများ�ာ�များ�့�့ုရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြဖွဲ့စ်�ပို်

�စ်ခု�၏	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	ရှေ့မြများှာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ု်�အာ�	ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်��်	အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာ	၀	များ	့၁၀၀	

အ�	ုအပို�ုင််�အမြခုာ��့ရုှေ့�ာ	လကို်ရှေ့��့စများ်��ပို်များမုျား�ာ�များ	့��့ရုှေ့�ာ	parameter	။

Digital elevation model (DEM) ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််၏	အ�မုျား�်အမြများင်�်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	3D	ကို�့်ပို���ာဂု�ပို်ဖွဲ့စ်မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုများု

Model Terrain Digital (DTM) ဤစီများံကို�ု်��့င််	DTM	�ည်း်	အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�၊	အမုျား်များ�ာ�၊	�စ်ပိုင််များ�ာ�၏	အမြများင်�်များ�ာ�	များပိုါ�့ရုှေ့�ာ

ရှေ့မြများမြပိုင််အမြများင်�်ကို�ု	ဆီ�ုလ�ု�ည်း်။

လ့ပို်�စ်မြပိုကို်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု အလ�့်များ�ာ�မြပိုာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့���စီ�နို�ု်�ပိုများာဏာနို့င်�်အ�	ူ��ုရှေ့�ာင််�ရှေ့�ာ	ရှေ့�စ�ီဆီင််�များသုြကိုာခု��ု်�့ု�ည်း�်	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	��ု်�ခု��ပို်ရှေ့�� ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	ရှေ့လ့ာ�ခု���်	(��ု့များဟု��်)	ကိုာကိုယ့ံ်��်	ကိုညူ်း�ီည်း�်

လပုို်�ာ့�များနုို့င်�်	စည်း်�များ�ဉ်း်�အများ��ု�များ��ု�။	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	လပုို်�ာ့�များမုျား�ာ��င့််	ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်

ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��လ�ပို်င်�်�များ�ာ�	(မြများစ်ကိုများ်�ပိုါ�	ကြံကိုံ�ခု�ုင််များ၊ု	ရှေ့�ကိုာ�ာများ�ာ�နိုင့်�်	

ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�များ�ာ�)၊	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�နို�ုင််ရှေ့�ာရှေ့မြများများ�ာ�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	အာများခုံအစအီစဉ်း်များ�ာ�နို့င်�်	ရှေ့လ�လာ

များမုျား�ာ�၊	မြများစ်နိုင့်�်မြများစ်ဝမ့ျား်�	စမီျားံခု�့်ခု့�များအုစအီစဉ်း်များ�ာ�၊	မြပိုည်း်�မူျား�ာ���ု့	ပိုည်းာရှေ့ပို�အစအီစဉ်း်များ�ာ�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

��ရုှေ့ပို�မြခုင််�နိုင့်�်	အရှေ့��ရှေ့ပို်	ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�လ�ပို်င်�်�များ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း်။

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	ခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခု ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခုအဆီင်�်�ည်း်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�၏	အကြိုကိုမုျား်ရှေ့�	(�ု�့များဟု��်)	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုနိုင့်�်	

၎င််��ု�့၏အကို��ု�ဆီကို်များ�ာ�	(ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ၊ု	�ခုု�ုကို်များ၊ု	ဒါ�ကိုခဆီင််���ခုံစာ��များ	ုနို့င်�်	အဆီကို်အ�ယ့ံ်	မြပို�်

ရှေ့�ာကို်များကုို����ု့)	၏	ရှေ့မြများှာကို်လဒါ်ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

ရှေ့�စ�ီဆီင််�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ် ရှေ့မြများရှေ့အာကို်ရှေ့�စ�ီဆီင််�များ	ုရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၊	မြများစ်ရှေ့�စ�ီဆီင််�များ	ုရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	(�ု�့များဟု��်)	ရှေ့�စ�ီဆီင််�များ၏ု	

အစ�ု်အပို�ုင််�အာ�လံ��	�စ်မြို့ပို�ုင််�ည်း်�ပိုါ၀င််ရှေ့�ာ	�့�ဖွဲ့ကို်စ�ီဆီင််�များ	ုရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	စ�ည်း�်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါစ�စ်

အ�့င််��့ု	ရှေ့�စ�ီဆီင််�များ၏ု	အစ�ု်အပို�ုင််�အများ��ု�များ��ု�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို��်နိုင့်�်	အရှေ့�အ�က့ို်��်များ�့်��်	�ခုာ�ာ

ဆီ�ုင််�ာ	(�ု�့များဟု��်)	ကို�ု်�ဂုဏာ�်�ဆီ�ုင််�ာ	ကို�ုယုံာ�စ်ခု�။
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Gumbel Distribution ကို�ပို�်�ကို�ု်��င့််�စ်ခု�၏	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်��်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�၏	double	exponential	မြဖွဲ့စ်နိုု�င််ရှေ့မြခု	ပို�ံ�နို့ံ့များု

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်စ�စ် Dendritic	ရှေ့�ရှေ့ဝရှေ့�လ��င့််	များု���ာွ��့်�မြခုင််�နိုင့်�်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	မြဖွဲ့စ်စဉ်း်�များ�ာ�အာ�	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်

ရှေ့လ�လာ��်	ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့��ာ��ည်း်။	၎င််�အာ�	ပို�၀�ီယံ်ရှေ့မြများအများ��ု�များ��ု��င့််	အကို�ယံ်မြပို�့်ဆီံ��	မြဖွဲ့စ်

နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	မြပိုဿ��အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််��ာ�င့််	အ�ံ��မြပို���်	ဒါဇီူး�ုင််�မြပို�လ�ပို်�ာ��ည်း်။	ဤ

�င့််	ကြိုကို�ီများာ�ရှေ့�ာမြများစ်ဝမ့ျား်�	ရှေ့�ရှေ့ပို�ရှေ့ဝရှေ့��နိုင့်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ုဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ရှေ့��င်ယံ်ရှေ့�ာမြို့များ�ု�မြပို	

(��ု့များဟု��်)	�ဘာဝရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာ၏	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�များ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း်။	ပိုရူု�ဂု�များ်များ�့��်လ�ပို်ရှေ့ပို�

ရှေ့�ာ	အခု��ု်အလ�ုကို်	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပို	ဇူးယံာ�ကို�ု	ရှေ့���့နုို�ုင််များ၊ု	မြို့များ�ု�မြပို�့ရုှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�စ�ီဆီင််�များကုို�ု	ခု�့်များ့�်�

�က့ို်ခု�ကို်မြခုင််�၊	အ��ဂု�်မြို့များ�ု�မြပို၏	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များ၊ု	ရှေ့�ရှေ့လာ့င််ကို�်	ရှေ့�ပိုု�လ�ှဒါဇီူး�ုင််�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

ဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ုရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့�ာ	မြများစ်ကိုများ်�ပိုါ�	ရှေ့ဘ�ပို�်ဝ�်�ကို�င််များ�ာ�ဆီု�င််�ာ	

ဆီ�ုင််�ာ	စည်း်�များ�ဉ်း်�များ�ာ�နိုင့်�်	စ�စ်များ�ာ�လည်း်ပို�်များမုျား�ာ�ကို�ု		ရှေ့လ�လာ��်	��ုကို်ရူ�ုကို်	(�ု�့များဟု��်)	အမြခုာ�

ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�နိုင့်�်	��့ဖွဲ့ကို်၍	အ�ံ��မြပို��ည်း်။

HEC-RAS �ဘာဝမြများစ်များ�ာ�နိုင့်�်	အမြခုာ�မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�များ	့ရှေ့�စ�ီဆီင််�များ၏ု	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာများ�ာ�ကိုု�	ရှေ့များာ်ဒါယံ်

လ်မြပို�လ�ပို်�ည်း�်	ကို�့်ပို���ာပိုရူ�ုဂု�များ်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ဤပိုရူု�ဂု�များ်ကိုု�	အရှေ့များ�ကုို�်မြပိုည်း်ရှေ့�ာင််စ�	သြကိုည်း်��ပို်

အင််ဂု�င််�ယီံာ	ရှေ့ကိုာ်ပိုု�ရှေ့���င့််�များ	့မြများစ်များ�ာ�၊	ဆီပုို်ကိုများ်�များ�ာ�နိုင့်�်	အမြခုာ�မြပိုည်း်��ူလ�ပို်င်�်�များ�ာ�ကိုု�	၎င််��ု�့၏	

စ�ီင််ပိုု�င််ခုင့်�်ရှေ့အာကို်�င့််	စမီျားံခု�့်ခု့�နို�ုင််��်	��ီင့််ခု��မြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

အခု��ု်အလ�ုကို်

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာမြပို	ဇူးယံာ�

ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််၊	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�၊	အလ�င််နို့င်�်	အ�ည်း်အနို့စ်ဝ�်များ�ာ�ကို����ု့ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	အခု��ု်အလ�ုကို်	အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�အာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း�်ဇူးယံာ�

ဇူးလဗီရှေ့ဒါ များ�ု��ာွ��့်�များုနို့င်�်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့��ု�့၏	ဂု�ဏာ်��ူုများ�ာ�၊	မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�နိုင့်�်	ပို�ံ�နို့ံ့များ�ု�ု့အမြပိုင််	ရှေ့မြများရှေ့အာကို်

နို့င်�်	ရှေ့လ��အ�့င််��့ု	ရှေ့�ဆီ�ုင််�ာ	dynamics	�ု�့အာ�	�ုပိုါံ�ည်း်�ကို�	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများု

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ် မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာအ�င့််���ု့	ကို��ာ့�ရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာရှေ့သြကိုာင်�်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်�ည်း�်	မြများစ်ရှေ့�စ�ီ

ဆီင််�များကုို�ု	ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်�ည်း်။	ဤရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ��ည်း်	ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာ၊	ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််၊	

ရှေ့မြများဆီလီာှ၊	ဘူများရုှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ရှေ့မြများယံာအ�ံ��မြပို�များကုို����ု့ရှေ့�ာ	အခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�ပိုါ�ည်း�်�င့််�	စဉ်း်�စာ��ာ�ရှေ့လ��့ု

�ည်း်။	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများု	ဘကို်စံ�စမီျားံခု�့်ခု့�များု ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�ရှေ့�ာလင့််မြပိုင််များ�ာ�ကိုု�	�ရုှေ့�ာကို်စာ့အ�ံ��မြပို���်နိုင့်�်	အ�ကို်ဆီံ��ရူံ�ုများကုို�ု	အ�ည်း်�ဆီံ��မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	

ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်	ဘကို်စံ�စမီျားံခု�့်ခု့�များု	(IWRM)	၏	ပို�်�ကို်ဆီကို်နိုယ့ံ်များမုြဖွဲ့င်�်	မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ��င့််	ရှေ့မြများနိုင့်�်

ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်ရှေ့��ကိုု�	ရှေ့ပိုါင််�စပို်မြခုင််�

ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်	ဘကို်စံ�စမီျားံခု�့်ခု့�များု အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာရှေ့ဂုဟုစ�စ်များ�ာ�၏	ရှေ့��ည့်း်�ည်း်�ံ�ခု�ုင််မြို့များ�များကုို�ု	�ခုု�ုကို်ရှေ့စမြခုင််�များ�့ဘု�	စီ�ပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်

လမူျားဖုွဲ့လူံ�ရှေ့��ကိုု�	များ့များ့���ု��မြများှင်�်နို�ုင််များ	ုအများ�ာ�ဆီံ���လဒါ်အ�က့ို်	ရှေ့�၊	ရှေ့မြများနိုင့်�်	ဆီကို်စပို်အ�င််�အမြများစ်

များ�ာ�ကို�ု	ည်းှနုိုုုင််�စမီျားံခု�့်ခု့�များုနို့င်�်	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်များကုို�ု	��ု�မြများှင်�်ရှေ့ပို�ရှေ့�ာလ�ပို်င်�်�စဉ်း်

Log-normal	distribution ကို�ပို�်�ကို�ု်��င့််�စ်ခု�၏	�ဘာဝရှေ့လာ်ဂု�စ်�များ်�ည်း်	ပိုံ�များ�့်ပို�ံနို့ံ့များပုိုံ�စံ	�့ုရှေ့�ရှေ့�ာ	မြဖွဲ့စ်နိုု�င််ရှေ့မြခုပို�ံနို့ံ့များပုိုံ�စံ

ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	စံကိုု�ကို်ည်းှမုြခုင််� ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ	့���်လ�ပို်ရှေ့�ာ�လဒါ်နိုင့်�်	��ုင််��ာ��့ရုှေ့�ာ	ကို�ု်��င့််များ�ာ�အသြကိုာ�	ရှေ့ကို��ပို်စ�ာ

ရှေ့ကိုာင််�ရှေ့�ာ	ကိုု�ကို်ည်းခီု�ကို်များ�ာ���့�ု�်	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၏	parameters	များ�ာ�အာ�	ခု��ု်ည်းှုရှေ့�ာလ�ပို်င်�်�စဉ်း်

အမြများင်�်ဆီံ��	ရှေ့���စ�ီနိုု�်� ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််��စ်ခု�၏	အများ�ာ�ဆီံ��နို့င်�်ရူ��်ခု�ည်း်�	ရှေ့���စီ�နို�ု်�၊	��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	မြဖွဲ့စ်�ပို်�စ်ခု�	

အ�့ကို်	အခု��ု်အလ�ုကို်	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပို	ဇူးယံာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုရှေ့လ��့ု�ည်း်။

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခု များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာရှေ့�ာ	အ��ဂု�်မြဖွဲ့စ်�ပို်�စ်ခု�၏	မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်များမုြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခု	(�ု�့များဟု��်)	ပိုများာဏာကို�ုခု�့်များ့�်�

��်	��ည်း	(များမြဖွဲ့စ်နိုု�င််မြခုင််�)	နိုင့်�်	၁.၀	(ရှေ့�ခု�ာများ)ု	အသြကိုာ���်ဖွဲ့�ု���ု့မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့�ခု�ာများအု��ုင််�အ�ာအာ�	

��ုင််��ာများု

များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့� များ�ု��ည်း်���်စာ့�ာွ��့်�မြခုင််�	(�ု�့များဟု��်)	နို့င််�များ�ာ�အ�ည်း်ရှေ့ပို�ာ်မြခုင််�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	ကို��်ရှေ့မြများများ�ာ�ရှေ့ပို်များ	့

မြဖွဲ့�်��်�စ�ီဆီင််�လာရှေ့�ာ	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ရှေ့�များ�ာ�မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	ဧကို-ရှေ့ပို	မြဖွဲ့င်�်	(�စ်ဧကို	

ဧ�ယုံာ၏	�စ်ရှေ့ပိုအ�ကို်ကိုု�	ဖွဲ့ံ��လမှျား်�များည်း�်ရှေ့�ပိုများာဏာ)	�ု�င််��ာရှေ့လ��့ုသြကို�ည်း်။	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�

ရှေ့����ည်း်ကို�ု	ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာရှေ့ပို်�့ု	ရှေ့�အ�ကို်	လကို်များမြဖွဲ့င်�်လည်း်�	များသြကိုာခုဏာရှေ့ပို�ရှေ့လ��့ု�ည်း်။	�စ်

စ����်�များ�ုင််များ	့စ�ီဆီင််�လာရှေ့�ာ	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	�စ်လကို်များများာ့	၅၃.၃၃	ဧကို-ရှေ့ပို	�့�ုည်း်။



SCS	curve	number	 များ�ကို်နို့�မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�၏	curve	number	�ည်း်	�ု�ကို်ရူ�ုကို်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	(�ု�့များဟု��်)	ပို�ုလ့ံရှေ့�ာ	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်များ့	စမုျား�်ဝင််မြခုင််�များ�ာ�ကိုု�	ကြိုကို�ု�င််ခု�့်များ့�်���်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါ�င့််	အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာ	လကို်ရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	

parameter	�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	၎င််�ကိုု�	ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့အ�ံ��မြပို�မြို့ပို�ီ	��ီမြခုာ�ဧ�ယုံာ�စ်ခု�အ�့င််��့ု	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်�စ်ခု�များ	့��ုကို်ရူ�ုကို်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�၏	ခု�့်များ�့်�ပိုများာဏာကို�ု	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်

အ�့ကို်	�ရုှေ့�ာကို်ရှေ့�ာ�ည်း်�လများ်��စ်ခု�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

Ishinara	Takase	�ည်း်�လများ်� ��ုင််��ာ��့ရုှေ့�ာ	ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�၏	စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ၍	များု���ာွ��့်�

များ၊ု	ရှေ့���စီ�နိုု�်�	စ�ည်း�်	အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�၏	မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်များမုြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	အကို�မြဖွဲ့�်��်	မြဖွဲ့စ်နိုု�င််ရှေ့မြခု

�ပုို်�ည်း်�ဆီ	function	�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	ဖွဲ့�့�စည်း်�

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်ရှေ့�ာ	

အစအီများံများ�ာ�

ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	အစအီများံများ�ာ�ကို�ု	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု��့ရုှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

ရှေ့လ့ာ�ခု���်	(��ု့များဟု��်)	ရှေ့�ာ့င််�ာ့���်	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဆီာကို်လ�ပို်ရှေ့��အမြဖွဲ့စ်	(�ု�့များဟု��်)		

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�	(�ု�့များဟု��်)	စ�စ်များ�ာ��င့််	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ခု�ခုံမြခုင််�နိုင့်�်	ခုံနို�ုင််�ည်း်�့ရုှေ့စ��်	

အင််ဂု�င််�ယီံာ�ည်း်�စ�စ်များ�ာ�	(�ု�့များဟု��်)	�ည်း်�ပိုည်းာများ�ာ�	အ�ံ��မြပို�မြခုင််�အမြဖွဲ့စ်	��်များ�့်�ည်း်။	ဖွဲ့့��စည်း်�

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်ရှေ့�ာ	အစအီများံများ�ာ��ည်း်	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

ကို�ု	ရှေ့လ့ာ�ခု���်	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	များူဝါဒါများ�ာ�နို့င်�်	ဥပိုရှေ့ဒါများ�ာ�၊	လ�ူ���မုြပို�များ	ုမြများှင်�်�င််မြခုင််�၊	ရှေ့လ�ကို�င်�်

�င််သြကိုာ�မြခုင််�နိုင့်�်	အ�ပုိုည်းာရှေ့ပို�မြခုင််��ု�့များ့�ဆီင်�်	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

ရှေ့လ့ာ�ခု���်ဗီဟု����၊	အရှေ့လ�အကို�င်�်နို့င်�်	�ရှေ့ဘာ�ညူ်းခီု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	အ�ံ��မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	

ရှေ့ဆီာကို်လ�ပို်ရှေ့��နိုင့်�်	များပို�်�ကို်ရှေ့�ာ	အ�ာများ�ာ�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

Thiessen	�ည်း်�လများ်�	 ကိုပို်လ�ကို်များု��ရှေ့�ခု��ု်	��ုင််��ာရှေ့��စခု�်�များ�ာ�အာ�	ဆီကို်�ာ�ရှေ့�ာ	များ�ဉ်း်�ရှေ့မြဖွဲ့ာင်�်များ�ာ�အာ�	ရှေ့�ာင်�်များ�့်ကို�	

�ကို်ဝကို်ပိုု�င််�များ�ဉ်း်�မြဖွဲ့င်�်	ဆီ�့�ာ�ရှေ့�ာ	ဗီဟု�ဂုံများ�ာ�များ�့�့ုလာရှေ့�ာ	ဧ�ယုံာဆီ�ုင််�ာ	များု��ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�	ခု�့်များ့�်�

�က့ို်ခု�ကို်�ည်း�်	ဂု�ပို်ဖွဲ့စ်�ည်း်�လများ်�

အာ��ည်း်�ခု�ကို် စ�စ်�စ်ခု��ည်း်	[ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ]ု	ကို�ု�ရုှေ့��့နိုု�င််များ	ု(��ု့များဟု��်)	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်မြခုင််�များ�ာ�အပိုါအ၀င််	[�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�]	၏ဆီု��ကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	များရှေ့မြဖွဲ့

�င့််�နို�ုင််�ည်း�်	အ��ုင််�အ�ာမြဖွဲ့စ်�ည်း်။	အာ��ည်း်�ခု�ကို်ဆီု��ည်း်များာ့	စ�စ်�စ်ခု�နို့င်�်	�ရုှေ့��့ရှေ့�ရှေ့�ာ	

�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	လကိုခဏာာ၊	ပိုများာဏာနိုင့်�်	နိုု�်���ု့အမြပိုင််	၎င််�စ�စ်၏	အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များနုို့င်�်	

လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများ	ုစမ့ျား်��ည်း်��ု့၏	function	မြဖွဲ့စ်�ည်း်။
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အလ�့်မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�၊	အ�ကို်အ�ု�အမုျား်နို့င်�်	ပို�ုင််ဆီ�ုင််များမုျား�ာ�	

ဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�နိုင့်�်	ပို�ကို်စ�ီမြခုင််�များ�ာ�	�ု��များ�ာ�လာများ�ု�ု့�ည်း်	အာဆီီယံံရှေ့ဒါ�

�င့််��့ု	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏	ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ုအရှေ့မြခုအရှေ့�ကိုု�	ညွှ�ှ်မြပို

ရှေ့��ည်း်။	အာဆီယီံံ၏	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အများ�ာ�စ�များာ့	ရှေ့�နိုင့်�်

�ကို်ဆီ�ုင််မြို့ပို�ီ	နို့စ်စဉ်း်ပို�များ်�များ့အာ�မြဖွဲ့င်�်	အရှေ့များ�ကုို�်	ရှေ့ဒါ်လာ	၄.၄	ဘလီယီံံ

ရှေ့ကို�ာ်	ကို��်ကို��ည်း်။	၂၀၁၃	ခု�နို့စ်၊	နို�ု၀င််ဘာလ�င့််	ဖွဲ့လုစ်ပို�ုင််နို�ုင််င်ံ၌	

��ုကို်ခု�်ခု��ရှေ့�ာ	��ုင််ဖွဲ့�့်�များ��်��ုင််�	ဟု�ုင််ယံ�်ကို����ု့ရှေ့�ာ	များကြံကိုံ�စဖွဲ့�ူ	

ကြိုကို�ီများာ�ရှေ့�ာ	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကိုု�ပိုါ	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�များည်း်	

ဆီ�ုပိုါကို	အဆီ�ုပိုါ	ပိုများာဏာ	�ကို်	ပိုု�များ�ုမြများင်�်များာ�	ရှေ့ပိုလမုျား�်များည်း်။	လကို်�့	ုဖွဲ့�့�စည်း်�

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်ရှေ့�ာ	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စမီျားံခု�့်ခု့�များု	အစအီများံများ�ာ��ည်း်	ဤရှေ့ပို်ရှေ့ပိုါကို်

လာများည်း�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကိုု�	�င််ဆီ�ုင််��်	များလံ�ရှေ့လာကို်ပိုါ။

ရှေ့မြပိုာင််�လ�လာရှေ့�ရှေ့�ာ	များု���ာွ��့်�များု၏	မြပိုင််�အာ�၊	အကြိုကိုမုျား်ရှေ့�နိုင့်�်	သြကိုာခု��ု်

��ု့�ည်း်	�ာ�ဦ��ရှေ့ဖွဲ့ာကို်မြပို�်	ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

ရှေ့သြကိုာင်�်	ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	အမြခုာ�လ�ူ�ု့၏	အရှေ့သြကိုာင််���ာ�	များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်မြဖွဲ့စ်

ရှေ့�ာ	�ရုှေ့��့များမုျား�ာ��ည်း�်	ရှေ့ဒါ�များ�ာ��င့််	အရှေ့မြခုခု�ရှေ့��ု�င််များမုျား�ာ�နိုင့်�်	လူများု

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��	လပုို်�ာ့�များမုျား�ာ�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	အခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ပိုါင််�စပို်လု�ကို်လ့င််	

ဤရှေ့ဘ�ဆီု��များ�ာ��ည်း်	ပိုု�များ�ုမြပိုင််���်လာရှေ့သြကိုာင််�	ရှေ့��့��ည်း်။	Westra၊	

Alexander	နိုင့်�်	Zwiers	(၂၀၁၂)	�ု�့၏	ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	များ�ု��ာွ��့်�များု	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	�ံ���ပို်ခု�ကို်အ�“�စ်ကိုများာာလံ���့င််	ပို�များ်�များ့

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	��ူကို�များမုျား�ာ��ည်း်	မြများင်�်�ကို်လာရှေ့��ည်း်”ဟု�ရှေ့ကိုာကို်ခု�ကို်ခု�

�ာ��ည်း်	ကိုု�ရှေ့��့��ည်း်။	ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	(အာ�န့ို့င်�်

ပိုစဖုွဲ့�ု်)	အ��ုင််�အ�ာအ�	��ူကို�ရှေ့�ာ	များု��ရှေ့လဝ�နိုင့်�်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါ

ဆီ�ုင််�ာ	မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ��ာ	ကြိုကို�ီစ�ု�ရှေ့�ရှေ့သြကိုာင််�	ရှေ့��့��ည်း်	(UNESCAP	

၂၀၁၇)။	၁၉၇၁	ခု�နို့စ်	များ	့၂၀၁၀	ခု�နို့စ်	အ�င့််�	များ�့်�များ်��င််�ာ�ရှေ့�ာ	

မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏		၇၂�ာခုု�င််နို�ု်��ည်း်	အာ�့

နို့င်�်	ပိုစဖုွဲ့�ု်ရှေ့ဒါ�များ�ာ��င့််	မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ခု��ရှေ့�ာ		��ူကို�ရှေ့�ာ	များု��ရှေ့လ၀�နိုင့်�်	

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	၁၉၇၁ခု�နို့စ်များ	့၁၉၈၀မြပိုည်း�်နို့စ်

နို့င်�်	၂၀၀၁ခု�နို့စ်များ	့၂၀၁၀ခု�နို့စ်အ�	ုဆီယံ်စ�နို့စ်�စ်ခု�အ�့င််�	ကိုများာာ

�စ်လာှ�	များ�့်�များ်��င််ခု��ရှေ့�ာ	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်	များု��ရှေ့လဝ�နိုင့်�်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါ

ဆီ�ုင််�ာ	မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�၏	�ကို်ဝကို်ရှေ့ကို�ာ်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်	(ရှေ့�ာများ�်စ်	et	

al.,၂၀၁၃)။	IPCC	၏	၁.၅	ဒါဂီု�စီင််�ဂီု��ု်	ကိုများာာ�ပိုရူှေ့နို�့လာများဆုီ�ုင််�ာ	

အ��ူအစ�ီင််ခုံစာအ�	အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ��့ည်း်	များ�ု��ည်း်���်စာ့	�ာွ��့်�

များ	ုများ�ာ�မြပိုာ�လာရှေ့�ာ	အဓိကုိုရှေ့��ာ	�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ

��့ည်း်	အပိုခူု��ု်	၂ဒါီဂု�စီင််�ဂီု��ု်	ပိုရူှေ့နို�့များနုို့င်�်	နိုုုင််�ယံဉ့်း်လ့င််	၁.၅ဒါဂီု�စီင််

�ဂီု��ု်�င့််	များု���ည်း်���်စာ့	�ာွ��့်�မြခုင််�၊	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�နိုင့်�်	

မြများင်�်များာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�စ�ီ၀င််များ�ု�ု့�င့််	ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�	��ု�ုာ�ာ	ပို�ုများ�ု

အာ�ရှေ့ကိုာင််�လာရှေ့သြကိုာင််�	ရှေ့��့��ည်း်။
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လကို်�့ု	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့��	အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ��ည်း်	ယံရှေ့�့ရှေ့ခု�်	

�ာ�ဦ��ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့�ာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�အ�က့ို်	

ကြိုကို�ီကို�ယံ်ရှေ့�ာ	�ရုှေ့�ာကို်များ	ုများ�့ုရှေ့�ာ�ရှေ့သြကိုာင််�	ရှေ့��့��ည်း်။	�ု��များ�ာ�လာ

�ည်း�်	 များ�ု��ာွ��့်�များအုရှေ့ပို်	ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခု�င်�်ခု��ု်

အကို�မြဖွဲ့�်ခု�ကို်	 များ�့ုမြခုင််��ည်း်	 �င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	

အစအီများံများ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့နို�့င်�်ရှေ့နို့�ရှေ့စ�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 ခု�င်�်ခု��ု်

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��င့််	 ရူရုှေ့�ာင်�်ရှေ့ပိုါင််�စံ�	 ပိုါ၀င််�များည်း်မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	ယံရှေ့�့ရှေ့မြပိုာင််�လ�

ရှေ့�ရှေ့�ာ	�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််၏	အများ��ု�များ��ု�ရှေ့�ာ	အခု�ကို်�စ်များ�ာ�လည်း်�	

ပိုါဝင််�များည်း်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 များသြကိုာရှေ့��များကီို	 အကြိုကို�ီအကို�ယံ်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

ကိုပိုရ်ှေ့ဘ�များ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 ၂၀၁၁	ခု�နိုစ့်	��ုင််�နို�ုင််င်ံ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များနုိုင့်�်	��ုင််ဖွဲ့�့်�

များ��်��ုင််�	 ဟု�ုင််ယံ�်ရှေ့သြကိုာင်�်မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ��ည်း်	 လကို်�့ု

မြများစရ်ှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�နိုင့်�်	 ရှေ့�လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�၏	 ရှေ့�စ�ီရှေ့�လာနို�ု်�များ�ာ��ည်း်	

��ု�ပိုာ့�လာရှေ့�ာ	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	 မြပိုင််�အာ�နိုင့်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�	့ မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	

လံ�ရှေ့လာကို်များ	ုများ�့ုရှေ့သြကိုာင််�	မြပို�ရှေ့��ည်း်။	ရှေ့���ုရှေ့လာ့င််�ည်း�်	ဆီည်း်များ�ာ�များာ့	

အရှေ့�အ�က့ို်နိုင့်�်	 ��ုရှေ့လာ့င််နို�ုင််စမ့ျား်�	 အကို�့်အ��်နိုင့်�်	 �ာ��့ုနို�ုင််

ရှေ့�ာ်လည်း်�	 �ဘာဝစမုျား�်ရှေ့မြများရှေ့ဒါ�များ�ာ�များာ့	 မြို့များ�ု�မြပိုအလ�င််အမြများ�်	 �ု���ကို်

ရှေ့ပို်��့်�	လာများမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�လာရှေ့��ည်း်။	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	 မြို့များ�ု�ကြိုကို�ီ

များ�ာ��င့််	 ကြိုကို�ု�င််စစီဉ်း်�ာ�မြခုင််�	 များ�့ုရှေ့�ာ	 ရှေ့မြများယံာဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်များနုိုင့်�်	

�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�ရှေ့�ာ	ဧ�ယုံာများ�ာ��င့််	လဦူး�	

ရှေ့�	 ပို�ုများ�ုများ�ာ�မြပိုာ�လာမြခုင််��ု�့ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုျား�ာ�	 ပို�ုများ�ုဆီ�ု��ာွ�လာရှေ့ပို

�ည်း်။	�ာ�ဦ��	ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	 မြပိုင််���်လာမြခုင််�

နို့င်�်	 လ�့်ကို�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုရှေ့မြခုအရှေ့�	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ��ည်း်	 အာဆီယီံံ

အဖွဲ့�့�ဝင််နို�ုင််င်ံများ�ာ�အ�က့ို်	 စ�ု်ရှေ့ခု်များမုျား�ာ�စာ့	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ�ည်း်။	 လ�့်ခု���ည်း�်	

ဆီယံ်စ�နို့စ်အ�င့််�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ခု��ရှေ့�ာ	 များ�ာ�မြပိုာ�လ�့ည်း�်	 ��ူကို�ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

မြဖွဲ့စ�်ပ်ို	များ�ာ��ာများကို	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ုအရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	ရှေ့အာကို်�င့််	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အ��ုင််�အ�ာများ�ာ�	ပို�ုများ�ုမြပိုင််���်	လာမြခုင််��ု�့ရှေ့သြကိုာင်�်	အာ

ဆီီယံံ�့ု	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��ကို�ု	ကို�ုင််�ယ့ံ်ရှေ့��ရှေ့�ာ	

ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ��ည်း်	 �ဘာဝ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏	 �ဘာဝနိုင့်�်	

အ��ုင််�အ�ာကို�ု	 ���လည်း်��်	 ခုကို်ခု��ည်း်ဟုရူှေ့�ာ	 စ�ု်ရှေ့ခု်များမုျား�ာ�နိုင့်�်	

�င်ဆ်ီ�ုင််ရှေ့���ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 အရှေ့���ကြိုကို�ီ	 ကို�ုင််�ယ့ံ်ရှေ့မြဖွဲ့�င့််��များည်း�်	

ရှေ့များ�ခု�့်�များ�ာ��င့််

 လ�ူာ�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာရှေ့�ာ	 ကိုများာာကြိုကို�ီ	 ပိုရူှေ့နို့�လာများု

ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာ��ည်း�်	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များရုှေ့အာကို်�င့််	

အ��ဂု�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများပုိုများာဏာနိုင့်�်	အ��ုင််�အ�ာ	များည်း်များ့�ည်း်�။	ရှေ့ဒါ�

အဆီင်�်	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််��်	

ကိုွနို်�ပို်��ု့အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များဆုီ�ုင််�ာ	

စမီျားံခု�ကို်ကို�ု	များည်း်�ု�့အ�ံ��မြပို�	နို�ုင််များည်း်�ည်း်�။

 �ာ�ဦ��	ရှေ့မြပိုာင််�လ�များရုှေ့သြကိုာင်�်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာရှေ့�ာ	စ�ု်ရှေ့ခု်များု	အ�စ်

များ�ာ�ကို�ု	 �င််ဆီ�ုင််��်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 စမီျားံခု�့်ခု့�များ�ုင့််	

ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�၏	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်	ခု�နို�ုင််စမ့ျား်��ည်း်	များည်း်�ု�့

��ု��ကို်	ရှေ့ကိုာင််�များ�့်လာများည်း်�ည်း်�။

 အလ�့်အများင််�	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုို�ု	 ���့်မြပို�်��်နိုင့်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�

ရှေ့�ာက်ိုများ	ု အ�ည်း်�ဆီံ��မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	 များည်း်�ု�့ရှေ့�ာ	 �ဘာဝ	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််များမုျား�ာ�နိုင့်�်	စမီျားံခု�ကို်များ�ာ�	လ�ုအပို်များည်း်

�ည်း်�။	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုဘကို်ရှေ့ပိုါင််�စံ�	 စမီျားံခု�့်ခု့�များ	ု (IFM)	အာ�	အ��ဂု�်

�င့််	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုနို့င်�်	 ပို�်�ကို်၍	

စမီျားံကို�ု်�	 ရှေ့��ဆီ�့��်	 များရူှေ့ဘာင််�စ်ခု�	 အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 များည်း်�ု�့��ု��ကို်

ရှေ့အာင််	လ�ပို်နို�ုင််များည်း်�ည်း်�။

Photo: Shutterstock	/	Akarat	Phasura
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	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု	အနိုတ�ာယံ်	ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုဘကို်

ရှေ့ပိုါင််�စံ�	စမီျားံခု�့်ခု့�များု	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်ရှေ့ဖွဲ့ာ်��်အ�က့ို်	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	��့နုို�ုင််များ၊ု	ကို�ုယုံာများ�ာ�နိုင့်�်	လူ�စမ့ျား်�အာ�	

အ�င််�အမြများစ်�ု�့၏	ကြိုကို�ီများာ�ရှေ့�ာ	စမ့ျား်��ည်း်ကိုာ့ဟုခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	

များည်း်�ု�့ကို�ုင််�ယ့ံ်	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�များည်း်�ည်း်�။

ဟုရူှေ့�ာ	ရှေ့များ�ခု�့်�များ�ာ�	ပိုါဝင််ရှေ့ပို�ည်း်။

�ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီု�င််�ာ	 စ�ု်ရှေ့ခု်များုများ�ာ��ည်း်	 �ဘာဝ	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဒါဏာ်ကိုု�	 ပို�ုများ�ုခုံနို�ုင််ရှေ့�ာ	 အာဆီီယံံအ��ုကို်အဝ�်�ကို�ု	

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်��်	 အလ�ု့င့်ာ	 လကို်�့	ု ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု အနိုတ�ာယံ်စမီျားံခု�့်ခု့�များု	

စ�စ်များ�ာ�ကို�ု	 ��ု�ုာ�ာလ	 မြပို�်လည်း်မြပို�မြပိုင််��်	 မြပိုဌာာ�်�လ�ကို်�့�ုည်း်။	

�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	�ာဝ�်ရှေ့ပို�အပို်မြခုင််�	ခုံ�ာ��ရှေ့�ာ	

ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ��ည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	 စမီျားံကို�ု်�အ�့ကို်	 �ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခု	အဆီင်�်နိုင့်�်	များသြကိုာရှေ့��များကီို	 မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်ခု��

�ည်း�်	 မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	 အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာရှေ့�ာ	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏	 အ��ုင််�အ�ာနို့င်�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�အမြပိုင််	

�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များရုှေ့သြကိုာင်�်	 ၎င််��ု�့၏	 ပို�ုများ�ုမြပိုင််���်လာနို�ုင််�ည်း�်	

အခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ပို�်�ကို်ရှေ့�ာ	ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု���ည်း�်	 ဗီဟု����များ�့ုဘ�	

�ရုှေ့�ာကို်ရှေ့�ာ	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်များ�ာ�	 များခု�နို�ုင််ပိုါ။	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်များ�ာ��င့််	 များ�ု�

ရှေ့လ၀�နိုင့်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့လ�လာရှေ့��စ�စ်များ�ာ�အာ�	 ပို�ုများ�ုအာ�မြဖွဲ့ည်း�်

မြခုင််�၊	အဆီင်�်မြများှင်�်မြခုင််�နိုင့်�်	ခု����င့််မြခုင််�၊	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	မြပို�လ�ပို်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီ

များကုို�ု	 ကြိုကို�ု�င််ခု�့်များ့�်�နိုု�င််စမ့ျား်�	 ��ု�မြများင်�်များ၊ု	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုို�ု	 ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့စများည်း�်	

ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်

ရှေ့�ာ	အစအီများံများ�ာ�	ဒါီဇူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�နိုင့်�်	 ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််များနုို့င်�်	���့်မြပို�်များု

စ�စ်များ�ာ�၏	 မြပို�်လည်း်�င့််��်ရှေ့��	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်များမုျား�ာ�အာ�	 �ည်း�်�င့််�

စဉ်း်�စာ�	�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။

ဆီ�ု��ာွ�ရှေ့�ာ	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�	အလ�င််အမြများ�်	��ု�များ�ာ�လာမြခုင််�

နို့င်�်	 ကြိုကို�ီများာ�ရှေ့�ာ	 ဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�နို့င်�်	 ပို�ကို်စ�ီများမုျား�ာ��ည်း်	 အာဆီီယံံအ��ုကို်

အ၀�်�၏	အာရူံ�စ�ုကို်များ�ုဖွဲ့ယ့ံ်	မြဖွဲ့စ်လာ�ည်း်။	အာဆီီယံံ�ည်း်	ဤစ�ု်ရှေ့ခု်များု	

အ�စ်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 စီများံခု�့်ခု့�များုနို့င်�်	 အရှေ့��ရှေ့ပို်အရှေ့မြခုအရှေ့�	

�ံ�့မြပို�်များုဆီ�ုင််�ာ	အာဆီယီံံ�ရှေ့ဘာ�ညူ်းခီု�ကို်	(AADMER)	များ�့စ်ဆီင်�်	ရှေ့မြဖွဲ့

�င့််�လ�ကို်�့�ုည်း်။	 ၎င််��ည်း်	 ပို�ူရှေ့ပိုါင််�ရှေ့ဆီာင််�ကွို်မြခုင််�နိုင့်�်	 ပို�ူ��့စမ့ျား်�

ရှေ့ဆီာင််�ည်း်များ�ာ�	 ��ု�မြများှင်�်မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီု�င််�ာ	

ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	လများ်�ညွှ�ှ်များုကို�ု	ရှေ့�ာကို်ပိုံ�ရှေ့ပို��ည်း်။	AADMER	၏	ပို�ဒါ်များ	၅.၁	

�ည်း်	 �ဘာဝနို့င်�်	 လ�ူာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၊	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၊	 ခု�ခုံနို�ုင််များအုာ��ည်း်��ည်း�်	 ရှေ့��ာ

များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့စာင်�်သြကိုည်း�်ရှေ့လ�လာမြခုင််�နိုင့်�်	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 စမီျားံခု�့်ခု့�များု

စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့မြဖွဲ့�့င််�မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကိုု�	 ခု�့မြခုာ�

��်များ�့်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်အ�က့ို်	�င်�်ရှေ့�ာ်ရှေ့�ာ	အစအီများံများ�ာ�မြပို�လ�ပို်��်	

ပိုါ�ီများ�ာ�အာ�	 မြပိုဌာာ�်��ာ��ည်း်။	 ၂၀၁၆-၂၀၂၀	 AADMER	 လ�ပို်င်�်�

အစအီစဉ်း်�ည်း်	 ဦး�	 စာ�ရှေ့ပို�	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များ	ု ၈ခု�အ�ကို်	 �စ်ခု�အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	

၄င််�၏ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််များနုို့င်�်	�ခုု�ုကို်နို�ုင််များု	ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�	စမ့ျား်��ည်း်ကိုု�	မြများှင်�်�င််ရှေ့ပို�မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	အာဆီီယံံ�့င််	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

အကို�မြဖွဲ့�်များ�ု�ု�မြများှင်�်မြခုင််�၊	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နို့င်�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်

များ�ာ�ဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	

��ု��ကို်ရှေ့အာင််	မြပို�လ�ပို်မြခုင််�၊	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	

အ�ံ��မြပို�မြခုင််�နိုင့်�်	��င််�အခု�ကို်အလကို်	ဖွဲ့လယ့ံ်မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	ယံနိုတ�ာ�များ�ာ�	

��ု�မြများှင်�်မြခုင််��ု�့အာ�	အရှေ့လ�ရှေ့ပို�	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််လ�ကို်�့�ုည်း်။	

AADMER	 ၏	 လ�ပို်င်�်�အစအီစဉ်း်	 နို့င်�်အည်း၊ီ	 ဂု�ပို�်အမြပိုည်း်မြပိုည်း်ဆီု�င််�ာ	

ပို�ူရှေ့ပိုါင််�ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ရှေ့��	 ရှေ့အဂု�င််စ	ီ (JICA)	 ကို	 မြများစ်ဝမ့ျား်�လင့််မြပိုင််ရှေ့ဒါ�

အဆီင်�်	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များအုရှေ့ပို်	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ပိုါ၀	 င််ရှေ့�ာ	

ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပုို�မြခုင််�	 အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်��်	 လကို်ရှေ့��့

လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	 လ�ုအပို်ရှေ့သြကိုာင််�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ခု���ည်း်။	 ၎င််�၏စမီျားံကို�ု်�	

အယံအူဆီများ�့်စ��့င််	 “�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့��	 (DRR)	နို့င်�်	

�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာညီ်းရှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့��အာ�	 ရှေ့ပိုါင််�စပို်

�ည်း�်�င့််�	စဉ်း်�စာ�မြခုင််�	(CCA)“	(များ	့CN20	စမီျားံကို�ု်�)	��ု့အရှေ့ပို်�င့််	အဖွဲ့�့�

အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	များဝူါဒါများူရှေ့ဘာင််ကိုု�	အာ�မြဖွဲ့ည်း�်ရှေ့ပို�မြခုင််�များ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း်။	

CN20	 စီများံကို�ု်��ည်း်	 AADMER	 လ�ပို်င်�်�အစအီစဉ်း်အဆီင်�်	 ၂	 (၂၀၁၃-

၂၀၁၅)	များရ့ှေ့ဖွဲ့ာ်���်ခု��ရှေ့�ာ	�င််�ာ့�ရှေ့�ာ	ဦး�စာ�ရှေ့ပို�စမီျားံကို�ု်�	၂၁	ခု�အ�ကို်

များ	့�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	CN20	စမီျားံကို�ု်�၏	�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	အရှေ့မြခုခုံ၍	�ာ�ဦ��	

ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�အာ�	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များနုို့င်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပို�ုရှေ့�ာင််မြို့ပို�ုများ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

များ�ာ�ကို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��င့််	ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ည်း�်�င့််�	စဉ်း်�စာ�မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	�ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့စရှေ့��ဟုရူှေ့�ာ	အာဆီီယံံစမီျားံကို�ု်�ကို�ု	 ဂု�ပို�်အာ

ဆီီယံံ	ရှေ့ပိုါင််�စည်း်�ရှေ့����်ပိုံ�ရှေ့င်	့(JAIF)	များ	့ရှေ့င်ရ့ှေ့သြကို�ရှေ့�ာကို်ပိုံ�များမုြဖွဲ့င်�်	စ�င််ခု��

�ည်း်	 (ရှေ့��ကို်ပို�ုင််��င့််လည်း်�	 အာဆီီယံံ	 DRR-CCA	 စီများံကို�ု်�အမြဖွဲ့စ်	

�ည်း်ညွှ�ှ်��ည်း်)။	 အဆီ�ုပိုါစမီျားံကို�ု်�၏	 �ည်း်များ�့်�ခု�ကို်များာ့	 �ာ�ဦ��

အနိုတ�ာယံ်	ရှေ့ပိုါင််�စည်း်�များ	ုများ�့စ်ဆီင်�်	AMS	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်များစုမ့ျား်�

�ည်း်	 မြများှင်�်�င််��်	 မြဖွဲ့စ်ပိုါ�ည်း်။	အာဆီီယံံစမီျားံကို�ု်�	များ�့ဆီင်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

နို့င်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပို�ုရှေ့�ာင််မြို့ပို�ုများ	ုအနိုတ�ာယံ်ကို�ုလည်း်�	အကို�မြဖွဲ့�်��်	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်

နို့စ်များ��ု�ကို�ု	ရှေ့��ဆီ�့�ာ��ည်း်။	ဤမြပိုဌာာ�်�ခု�က်ို�င့််	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုအနိုတ�ာယံ်	

ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	

1.1	�ည်း်�ွယံ်ခု�ကို်များ�ာ�နို့င်�်�ယံ်ပိုယံ်
အာဆီီယံံ�စ်ဝမ့ျား်�၌	��ူကို�ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ��ည်း်	 မြများင်�်

�ကို်လာရှေ့�မြို့ပို�ီ	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များရုှေ့သြကိုာင်�်	 အ��ဂု�်၌	 ၄င််�ပိုများာဏာ

နို့င်�်	 အကြိုကိုမုျား်ရှေ့�များ�ာ�	 ပို�ုများ�ုမြပိုင််���်လာများည်း်ဟု�	 ရှေ့များ့ာ်လင်�်��ည်း်။	 ဤ

လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 အဓိကုို�ည်း်�ယွံ်ခု�က်ိုများာ့	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	

အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ည်း�်�င့််�	 စဉ်း်�စာ�မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	

AMS	�ည်း်	မြများစ်ဝမ့ျား်�အဆီင်�်�့င််	ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်ကို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	

ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�များ�ာ��င့််	ကိုညူ်းရီှေ့�ာကို်ပိုံ�	ရှေ့ပို���်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်

ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	AMS	၏	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�နို�ုင််�ည်း�်	စမ့ျား်��ည်း်ကိုု�	မြများှင်�်�င််ရှေ့ပို�

များည်း်မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	 လကို်�့ရုှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု အနိုတ�ာယံ်အကို�မြဖွဲ့�်များ	ု လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်

များ�ာ�ကို�ုပိုါ	မြဖွဲ့ည်း�်ဆီည်း်�ရှေ့ပို�	များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	လကို်�့ု	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	

�ယံ်ပိုယံ်ကို�့်��်�ာ�မြို့ပို�ီ	အဓိကုိုအာ�မြဖွဲ့င်�်	�များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	ကို�ု�ကိုာ�၍	�ပို်များံမြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�ကိုု�	

အဓိကုို�ာ��ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	အ��ူအာ�မြဖွဲ့င်�်	အာဆီီယံံ

ရှေ့ဒါ��င့််�ကို�ု	 ခြုံခုံ�င်ံ�များမုြို့ပို�ီ	 မြများစ်ဝမ့ျား်�အဆီင်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စမီျားံ

ခု�့်ခု့�များနုို့င်�်	စမီျားံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�များ�ာ�	(IFRMP)	အ�့ကို်	အ�ံ��မြပို��င်�်�ည်း်။	

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်-

	 လ�့်ကို�ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	မြဖွဲ့စ်�ပ်ိုများ�ာ�နိုင့်�်	အ��ဂု�်	�ာ�ဦ��	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု

နို့င်�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�

	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 အကို��ု��က်ိုရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�နိုင့်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	 မြပို�လ�ပို်မြခုင််�

နို့င်�်	ပို�ဝ၀ီင််ဆီ�ုင််�ာ	ကို�ုယုံာများ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	လကို်ရှေ့��့	မြဖွဲ့စ်�ပို်

များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�
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	 လ�့်ကို�ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	မြဖွဲ့စ်�ပ်ိုများ�ာ�နိုင့်�်	အ��ဂု�်	�ာ�ဦ��	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု

နို့င်�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�	

	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 အကို��ု��က်ိုရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�နိုင့်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	 မြပို�လ�ပို်မြခုင််�

နို့င်�်	ပို�ဝ၀ီင််ဆီ�ုင််�ာ	ကို�ုယုံာများ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	လကို်ရှေ့��့	မြဖွဲ့စ်�ပို်

များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�

	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာများည်း�်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ပို��်�ကိုယ့ံ်ရှေ့�ရှေ့�ာ	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�နိုင့်�်	 ခု�ခုံနို�ုင််များအုာ��ည်း်�မြခုင််�နိုင့်�်	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု��ု့အာ�အကို�မြဖွဲ့�်များ	ုလ�ပို်ရှေ့ဆီာင််မြခုင််�

	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	

ရှေ့အာကို်�င့််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများပိုံ�

ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�

	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု	 ဘကို်စံ�စမီျားံခု�့်ခု့�များ၏ု	 အရှေ့မြခုခုံများကူို�ု	 အ�ံ��မြပို�၍	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုဆီု�င််�ာ	စမီျားံခု�ကို်ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�

	 �ပို်�ာွအရှေ့မြခုမြပို�	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စမီျားံခု�့်ခု့�များုနို့င်�်	စမီျားံကို�ု်�	

ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�အာ�	ကိုညူ်းမီြခုင််�	များ�ာ��င့််	အ�ံ��ဝင််များည်း်	မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

1.2	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	ဖွဲ့�့�စည်း်�ပိုံ�

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�၊	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	စစီဉ်း်မြခုင််�ဟု၍ူ		

အပို�ုင််��ံ��ပို�ုင််�	 ခု�့မြခုာ��ာ��ည်း်	 (ပိုံ�	 ၁.၁)။	 ၎င််��ု�့�ည်း်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�

မြခုင််�နိုင့်�်	IFM	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််��ု�့�င့််	အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�	��်

အ�့ကို်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်များုအာ�	 ဘကို်စံ�ခြုံခုံ�င်ံ�	 �ံ���ပို်

ရှေ့ပို��ည်း်။	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�၊	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	

စစီဉ်း်မြခုင််�ဟု၍ူ	 အပို�ုင််��ံ��ပို�ုင််�	 ခု�့မြခုာ��ာ��ည်း်	 (ပိုံ�	 ၁.၁)။	 ၎င််��ု�့�ည်း်	

ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�နိုင့်�်	 IFM	 အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််���ု့�င့််	

အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�	 ��်အ�့ကို်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များအုာ�	

ဘကို်စံ�ခြုံခုံ�င်ံ�	�ံ���ပို်ရှေ့ပို��ည်း်။

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�၊	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	စစီဉ်း်မြခုင််�ဟု၍ူ		

အပို�ုင််��ံ��ပို�ုင််�	 ခု�့မြခုာ��ာ��ည်း်	 (ပိုံ�	 ၁.၁)။	 ၎င််��ု�့�ည်း်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�

မြခုင််�နိုင့်�်	IFM	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််��ု�့�င့််	အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�	��်

အ�့ကို်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်များအုာ�	 ဘကို်စံ�ခြုံခုံ�င်ံ�	 �ံ���ပို်

ရှေ့ပို��ည်း်။

အပို�ုင််�(၂)�င့််	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုအနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�	

�ည်း်�လများ်�များ�ာ�နိုင့်�်	 များဟုာဗီ��ဟုာများ�ာ�ကိုု�	 များ�ု်ဆီကို်�ာ��ည်း်။	 ၎င််�ကိုု�	

အပို�ုင််�ရှေ့လ�ပိုု�င််�	 ခု�့�ာ��ည်း်။	 ပို�များပို�ုင််��င့််	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	ဆီ�်�စစ်မြခုင််�နိုင့်�်	��ု��ကို်ရှေ့မြပိုာင််�လ�လာများ	ု မြဖွဲ့စ်စဉ်း်

များ�ာ�ကို�ု	�င့််�မြပို�ာ��ည်း်။	၎င််��ည်း်	�ာ�ဦ��	�ပုိုါံပိုည်းာ၏	အရှေ့မြခုခုံနိုင့်�်	

လ�်�ရှေ့လာ	 ��ု��ကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ���လည်း်မြခုင််�နိုင့်�်	 စမီျားံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�

နို့င်�်	အရှေ့ကိုာင််အ�ည််း	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််�အ�က့ို်	လကို်ရှေ့��့မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�	�ည်း�်�င့််�

စဉ်း်�စာ��ာ�င့််	 �ာ�ဦ��	ခု�့်များ့�်�မြခုင််�ကို�ု	�ရုှေ့�ာကို်စာ့	အ�ံ��မြပို�မြခုင််�ကိုု�	

���လည်း်��်	 �ည်း်�ယွံ်�ည်း်။	 ဒါ��ုယံအပို�ုင််��ည်း်	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	

များ�ု��ာွ��့်�များုနို့င်�်	စ�ီဆီင််�များ	ုအရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�နိုင့်�်	�ာ�ဦ��	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	

ရှေ့အာကို်�င့််	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�၏	

မြပိုင််���်များ�ု�ု့ကို�ု	 ခု�့်များ�့်��့ကို်ခု�ကို်	 ��်အ�က့ို်	 များ�ု��ာွ��့်�များု၊	 ရှေ့�စ�ီနို�ု်�

နို့င်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုျား�ာ�	ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ဆီ�်�စစ်များ	ုမြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�

ကို�ု	 �င့််�မြပို�ာ��ည်း်။	 ��ုယံအပို�ုင််��င့််	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု ခု�့်များ့�်�

�က့ို်ခု�ကို်မြခုင််�	(မြများင််�ာ�င််�ာ�့ုများနုို့င်�်	မြများင််�ာ�င််�ာများ�့မုျား)ု	နို့င်�်ခု�ခုံနို�ုင််

များအုာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	 ဆီ�်�စစ်မြခုင််�	 (အများ��ု�အစာ�အ�စ်များ�ာ�	 အပိုါအဝင််)	

��ု့ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	 �ခုု�ုကို်နို�ုင််များ	ု ဆီ�်�စစ်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၏	 အဓိကုို	

အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�ကိုု�	 ပိုဓိာ�မြပို��ာ��ည်း်။	 စ���ထနို့င်�်	 ရှေ့��ကို်ဆီံ��အပို�ုင််�

�င့််	 �ာ�ဦ��ဆီ�်�စစ်မြခုင််�၊	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ဆီ�်�စစ်မြခုင််�နိုင့်�်	 �ခုု�ုကို်

လယ့ံ်များ	ု ဆီ�်�စစ်မြခုင််�	 �လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့ပိုါင််�စည်း်�မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 အပို�ုင််�	 (၃)�င့််	 IFM	 ၏	 အရှေ့မြခုခုံများမူျား�ာ�ကို�ု	

အရှေ့မြခုခုံ၍	စီများံခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�ကိုု�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	ဤအပို�ုင််��င့််	

စမီျားံခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�နိုင့်�်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�	 ��ု့အ�့ကို်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုအာ�	 ဆီ�်�စစ်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများပိုံ�

ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််��ု�့ကို�ု	 များည်း်�ု�့အ�ံ��မြပို��များည်း်ကုို�	 အရှေ့��စ�ု်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို

�ာ��ည်း်။	 ၎င််�ကိုု�	အပို�ုင််��ံ��ပို�ုင််�	 ခု�့�ာ��ည်း်။	ပို�များပို�ုင််��င့််	 မြများစ်ဝမ့ျား်�

လင့််မြပိုင််	အဆီင်�်�့ု	�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�၏	၀င််ရှေ့�ာကို်စက့ို်ဖွဲ့ကို်များကုို�ု	

အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို���်	 အလာ�အလာ�့ုရှေ့�ာ	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�

ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	 များဟု��်ရှေ့�ာ	 အစအီများံများ�ာ�	

ပိုါ၀င််�ည်း�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�အဆီင်�်	ကို�ယံ်မြပို�့်ရှေ့�ာ	 စမီျားံခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	အရှေ့��စ�ု်	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	ဤအစအီများံများ�ာ��င့််	 ရှေ့���ုရှေ့လာ့င််မြခုင််�နိုင့်�်	��ု်��ုများ်�

မြခုင််�အ�က့ို်	 အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�	 ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်ရှေ့စများ၊ု	 ရှေ့�ကိုာ�ာများ�ာ�	

��ု��ကို်	 ရှေ့ကိုာင််�များ�့်ရှေ့စများ၊ု	 ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�များ�ာ�	 ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်ရှေ့စများ၊ု	

အပိုင််များ�ာ�	 စမီျားံခု�့်ခု့�များမုျား�ာ�	 ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	 �ဘာဝ	 အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�	

အ�ံ��မြပို�များမုျား�ာ�၊	hydromet	station	�ပို်ဆီင််မြခုင််�၊	ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််	ရှေ့စာင်�်

သြကိုည်း�်များနုို့င်�်	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�	 မြပို�မြပိုင််ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့��	 စ�ည်း်��ု့	 ပိုါဝင််�ည်း်။	

��ုယံအပို�ုင််��င့််	 ရှေ့���ုရှေ့��ည့်း်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�နို့င်�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်	 စမီျားံ

ခု�့်ခု့�များနုို့င်�်	စမီျားံကို�ု်�	ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�အ�က့ို်	အခု�်�ကိုဏ္ဍနို့င်�်	�ာ၀�်၀�ူ�ာ�

များ�ာ�ဆီ�ုင််�ာ	�ကို်ဆီ�ုင််�ာဌာာ�	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�အာ�	အကြံကိုံမြပို�ခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့ပို�

�ာ�ပိုါ�ည်း်။

Figure 1.1 Three main parts of the guideline

3INTRODUCTION

Climate Change Adaptation (CCA) Integration” 
Concept Note (CN) 20 (hereinafter, CN20 project) 
identified a need for practical flood and landslide 
risk assessment guidelines that incorporate climate 
change impacts on a river basin scale.  The CN20 
Project is among 21 flagship and priority DRR and 
CCA projects identified by the AADMER Work 
Program Phase 2 (2013-2015). Building on the 
outcomes of CN20 project, the new ASEAN project 
“Disaster Risk Reduction by Integrating Climate 
Change Projection into flood and Landslide Risk 
Assessment” was initiated through financial support 
from the Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) 
(hereafter referred as the JAIF DRR-CCA project). 
The project’s core objective is to enhance AMS risk 
assessment capacity by integrating climate risk. 
One of its main outputs is development of ASEAN 
guidelines on flood and landslide risk assessment 
that assist relevant agencies and sectors to plan 
and prepare for climate induced risks. 

This project developed two separate guidelines for 
flood and landslide risks. This volume addresses 
landslide risk assessment.

1.3. Objectives and scope

Extreme hydrological events are on rise across 
ASEAN and in the future are expected to occur 
more frequently. The main objective of these 
guidelines is to assist ASEAN Member States 
conduct landslide risk assessments and mapping 
by integrating projected climate change impacts at 
the river basin level. They are therefore different 
from other guidelines that reference historical 
trends and cover regular landslide events. These 
guidelines are intended to be applied at the river 
basin level for integrated landslide risk management 
and planning. They will be useful to:

• Identify landslide risks and associated 
vulnerabilities resulting from extreme hydrological 
events and future climate impacts. 

• Conduct climate change impact assessments 
and develop realistic scenarios using landslide 
susceptibility assessments, spatial tools and 
mapping methods.

• Conduct vulnerability and damage assessments 
and identify new vulnerabilities.

• Conduct landslide risk assessments and mapping 
under different climate change scenarios.

• Map and zone landslide susceptibility and map 
hazards for landslide prone areas.

• Carry out risk planning through adoption of 
integrated landslide risk management.

• Conduct community-based landslide risk 
management and planning. 

1.4. Guidelines structure

These guidelines are divided into three parts 
(Figure 1.1): preparation, assessment and planning. 
They provide a holistic overview of landslide risk 
assessment to assist decision-making and integrated 
landslide management implementation.

PREPARATION

PLANNING
PART

III

ASSESSMENT
PART

II

PART

I

Figure 1.1 Three main parts of the guideline

Preparatory steps for a landslide risk assessment are 
indispensable due to the large number of variables 
involved in the process. These variables must be 
identified and organized before the assessment. 
Part one introduces this process and begins with 
identification of major factors responsible for 
heightened impacts from hydro-meteorological 
hazards and a review for understanding key landslide 
characteristics. As there is a lack of readily available 
data for landslide risk assessment, this part helps 
users to understand necessary data (hydromet, 
geo-spatial and damage), identify data, agencies 
and stakeholders (including their capacities and 
coordination), and organize those agencies and 
stakeholders for landslide risk assessment strategy 
development. These guidelines will also inform 
users on how to incorporate climate change into 
the assessment, as fewer references for it are 
available.  These preparatory steps are fundamental 
for identifying capacity gaps and choosing 
appropriate means to obtain missing information, 
for example through a primary survey or installation 
of infrastructure for monitoring. These guidelines 
will help AMS improve data monitoring, storage 
and processing, and improve information sharing 
among the agencies that are critical for landslide 
risk assessments. 
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 1.3		လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်��့်�
ရှေ့ပို်ရှေ့ပိုါကို်	လာရှေ့��နိုင့်�်	ပိုါဝင််ပို�်�ကို်
�မူျား�ာ�

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 အာဆီီယံံဒါဇီူး�ုင််�	 စမီျားံကို�ု်�၏	 အစ�ု်အပို�ုင််�	

�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်�ည်း�်	 ပို�ူရှေ့ပိုါင််�အာ����်များမုျား�ာ�	 များ�့ဆီင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာခု���ည်း်။	

ဤဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်များ	ုမြဖွဲ့စ်စဉ်း်�ည်း်	AMS	�င့််	�ကို်ဆီ�ုင််များနုို့င်�်	ဆီရီှေ့လ�ာ်များ�ု့ု

ရှေ့စ��်	ရှေ့အာကို်ရှေ့မြခုများ	့အ�ကို်�ု�့နို့င်�်	အ�ကို်များ	့ရှေ့အာကို်��ု့	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား�ာ�

ကို�ု	 ခု�များ�့်ခု���ည်း်။	 ��ု့အမြပိုင််	 ၎င််�လများ်�ညွှှ�်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 ကြိုကို�ု�င််

ကိုာကိုယ့ံ်ရှေ့��နိုင့်�်	 ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	 ADCM	 လ�ပို်င်�်�အဖွဲ့�့�၏	 ��့ဖွဲ့ကို်

ဥကိုကဌာများ�ာ�	 ဦး�ရှေ့ဆီာင််ရှေ့�ာ	 စမီျားံကို�ု်�	 ဦး�ရှေ့ဆီာင််ရှေ့ကိုာ်များ�၏ီ	 ��ုကို်ရူ�ုကို်

ကြိုကို�ီသြကိုပို်များ	ုရှေ့အာကို်�့င််	ရှေ့ဒါ��င့််�များ	့အများ��ု��ာ�အဆီင်�်��ု့	�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	

AMS	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�နိုင့်�်	 ပို�ူ��့မြပို�လ�ပို်ခု���ည်း်။	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ဆီ�်�စစ်

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်ကို�ု	�ရူ�ပို်မြပို��်	 မြများ�်များာနို�ုင််င်ံနိုင့်�်	လာအ�ုနို�ုင််င်ံ�့	ု

ရှေ့��့ရှေ့မြပို�မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	များ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	မြများ�်များာနို�ုင််င်ံ�့	ုပို�ခုူ�မြများစ်ဝမ့ျား်�

ရှေ့ဒါ�နိုင့်�်	 Lao	 PDR	 �့ု	 ဇူးီဒါံ�	 မြများစ်ဝမ့ျား်�ကို�ု	 လာအ�ုနို�ုင််င်ံ�့	ု �ဘာဝ	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စမီျားံခု�့်ခု့�များုရူံ��	(NDMO)	နို့င်�်မြများ�်များာနိုု�င််င်ံ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စီများံ

ခု�့်ခု့�များဦုး�စီ�ဌာာ�	 (DDM)	 ၏	 အကြံကိုံမြပို�ခု�ကို်	 ��ု့အမြပိုင််	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	

�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�နို့င်�်	 ��ုင််ပိုင််ရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	RBP	ရှေ့��ာများ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	ရှေ့��ွခု�ယံ်ခု��

�ည်း်။	အဆီ�ုပိုါ	RBP	ရှေ့��ာနိုစ့်ခု�စလံ���ည်း်	များသြကိုာခုဏာဆီ�ု�လ�ု	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

များ�ာ�v	 ခုံစာ�ရှေ့��မြို့ပို�ီ	လ�့်ခု��ရှေ့�ာ	ဆီယံ်စ�နို့စ်များ�ာ�အ�င့််�	အလ�့်မြပိုင််���်

ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများုမြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�ကိုု�	 ကြံကိုံ�ရှေ့��့ခု����ည်း်။	 RBP	 ရှေ့��ာများ�ာ�၏	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်များ	ုလ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	များ�့ု

မြခုင််�၊	 လ�ူစမ့ျား်�အာ�အ�င််�အမြများစ်နိုင့်�်	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာ	 စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�များ�့ု

မြခုင််�	 စ�ည်း�်ရှေ့ဒါ�ခုံအရှေ့မြခုအရှေ့�နိုင့်�်	 လကို်�့ုစမ့ျား်��ည်း်	 ကိုာ့ဟုခု�ကို်များ�ာ�ကို	

ဦး�ရှေ့ဆီာင််ရှေ့��ည်း်။	အများ��ု��ာ�စီများံကို�ု်�	 ရှေ့ကိုာ်များ�ီများ	့အများည်း်စာ�င််�	�င််

�င့််�အပို်နို့ံ	 �ာ�ရှေ့�ာအဖွဲ့�့��ည်း်	 RBP	 �စ်ခု�ခု�င််�စကီို�ု	 မြို့ပို�ီစ�ီရှေ့အာင််	

ရှေ့ဆီာင််�ကွို်�ည်း်	 (ပိုံ�	 ၁.၂)။	 RBP	 အဖွဲ့�့��့င််	 ကိုများာာ�ပို�်၀�်�ကို�င််ဆီ�ုင််�ာ	

များဟုာဗီ��ဟုာများ�ာ�	အဖွဲ့�့�	(IGES)	CTII	International	Co.,	Ltd.	နို့င်�်	အာ�့

�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််များစုင််�ာ	(ADPC)	များ	့�ည်း်�ပိုည်းာ

ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�နိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 AMA	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့ ပိုည်းာ�င့််များ�ာ�	

ပိုါဝင််�ည်း်။	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများစုမီျားံခု�့်ခု့�

များ	ုအစအီစဉ်း်	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်များမုျား�ာ�	ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်�င့််	ရှေ့ဒါ�ခုံရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�နို့င်�်	RBP	ရှေ့ဒါ��စ်ခု�ခု�င််�စမီျား	့

�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�	 ပိုါဝင််ပို�်�ကို်�ည်း်။	 �ည်း်�စ�စ်	 (methodology)	

�ည်း်	 ရှေ့ဒါ�အလ�ုကို်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�၊	 ��့ုနို�ုင််�ည်း�်	အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�နိုင့်�်	

လကို်�့အုခုကို်အခု�များ�ာ�၏	လများ်�ညွှ�ှ်များုကို�ု	အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�့

�့ု�ည်း�်	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များ	ုမြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ရှေ့��့ရှေ့မြပို�စများ်��ပို်ခု�ကို်	မြို့ပို�ီစီ�မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	၎င််�	

�ည်း်�စ�စ်အဆီင်�်များ�ာ�	အဆီင်�်မြများှင်�်�င််မြခုင််�နိုင့်�်	စဉ်း်ဆီကို်များမြပို�်	အခု�ုင််အများာ	

ဆီကို်လကို်�ည်း်�့မုျား�ု�ု့	ရှေ့�ခု�ာရှေ့စ��်အ�က့ို်	open	source	geospatial	

နို့င်�်	modeling	tools	များ�ာ�ကို�ု	ဗီဟု����စမီျားံခု�့်ခု့�များု	များ�ာ�အ�က့ို်	အ�ံ��မြပို�ခု��

�ည်း်။	 ရှေ့��့ရှေ့မြပို�စများ်��ပို်ခု�ကို်	 ရှေ့ဒါ��စ်ခု�စ�ီည်း်	 အုများ်�င့််နို�ုင််င်ံနိုင့်�်	

စမီျားံကို�ု်�	ပို�ူ��့�ဘာပို�၏ု	အကြံကိုံမြပို�ခု�ကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ၍	အဓိကုို

ကို��ည်း�်	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့ အဖွဲ့�့�ဝင််များ�ာ�	 ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	 RBP	 အဖွဲ့�့�ကို�ု	

�ည်း်ရှေ့�ာင််ခု���ည်း်။	RBPအဖွဲ့့���ည်း်	လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	

စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�၊	 ရှေ့��့ရှေ့မြပို�စများ်��ပို်	 ရှေ့��ာများ�ာ��့ု	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�နို့င်�်	 ည်းှနုိုုုင််�

မြခုင််�၊	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီု�င််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	�ာဝ�်ရှေ့ပို�အပို်�ာ�

ရှေ့�ာ	 ၀�်�များ်�များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့်အပို်ခု���ည်း်။	 ကိုင့််�ဆီင််�ရှေ့လ�လာများ�ု�ုင််��င့််	

RBP	အဖွဲ့�့�ကို	 ဦး�ရှေ့ဆီာင််ခု��မြို့ပို�ီ	 စမီျားံကို�ု်�အဖွဲ့�့�	 (IGES,	 CTII,	 ADPC)	�ည်း်	

�ည်း်�ပိုည်းာ	 အရှေ့�ာက်ိုအပိုံ�နို့င်�်	 ပိုံ�ပို�ု�ကိုညူ်းမီျားမုျား�ာ�	 ရှေ့ပို�ခု���ည်း်။	 ကိုင့််�ဆီင််�

စစ်�များ်�	 ရှေ့ကိုာကို်ယံမူျားမုျား�ာ�များ	့ ရှေ့��့�့ုခု�ကို်များ�ာ�၊	 ��ု��ကို်များမုျား�ာ�နို့င်�်	

�င််ခု�်�စာများ�ာ�ကို�ု	 မြပို�်လည်း်�ံ���ပို်��်	 ရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့ပို�့�စ်ခု�မြဖွဲ့င်�်	 �ုဂုံ��ခု��ပို်ခု��

�ည်း်။	RBPရှေ့ဒါ�ဆီု�င််�ာ	ရှေ့လ�ကို�င်�်စများ်��ပ်ိုများမုျား	့အရှေ့��့အကြံကိုံ�နို့င်�်	�လာဒါ်

များ�ာ�ကို	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�အ�က့ို်	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်

ရှေ့စခု���ည်း်။	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 AMS	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့ ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ��ည်း်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 ဆီ�်�စစ်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်�င့််	 ပိုါ၀င််ခု��

သြကိုမြို့ပို�ီ	၄င််��ု�့၏	အရှေ့��့အကြံကိုံ�များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�များ�ာ�ကိုု�	များ့ရှေ့ဝခု��သြကို�ည်း်။		

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုနိုတ�ာယံ်	 စီများံခု�့်ခု့�များ၏ု	 အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��ရှေ့�ာ	

အရှေ့လ�အကို�င်�်များ�ာ�ကို�ု	 အရှေ့��့အကြံကိုံ�	 ���်အ�က့ို်	 လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များ	ု လ�ပို်င်�်�စဉ်း်ကို�ု	 ဖွဲ့လုစ်ပို�ုင််၊	 များရှေ့လ��ာ့�နို့င်�်	 ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံများ�ာ���ု့	

ကိုင့််�ဆီင််�ရှေ့လ�လာ၍	 ဂုရူ��စ�ုကို်	 ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	 �ပို်များံမြဖွဲ့ည်း�်စက့ို်

�ာ��ည်း်။	ဤလ�ပို်င်�်�	(ပိုံ�	၁.၃)	�ည်း်	စမီျားံကို�ု်�၏	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုနိုတ�ာယံ်	

အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််စမ့ျား်�	 ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်ရှေ့��	 ကြိုကို�ု�ပိုများ်�များမုျား�ာ��င့််	 အဓိကုိုကို�၍	

အရှေ့��ပိုါ�ည်း်။	စမ့ျား်��ည်း်ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု��	��ု��ကို်ရှေ့��အ�က့ို်	ဤ’ရှေ့လ�လာ�င််ယံူ

မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်’	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များအုာ�	 �လဒါ်နိုစ့်�ပို်အရှေ့ပို်	 အဓိကုို�ာ�ခု���ည်း်။	 ၁)	

AMS	 ��ု့	 အဓိကုိုကို�ရှေ့�ာ	 အ�ပုိုည်းာ	 လ�ှရှေ့မြပိုာင််�ရှေ့ပို�နိုု�င််ရှေ့��နိုင့်�်	 ၂)	 ဤ

လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်များအု�က့ို်	�င့််�အာ�စ�များ�ာ�နိုင့်�်	�ံ�့မြပို�်

ခု�ကို်များ�ာ�	 စ�ရှေ့ဆီာင််�ရှေ့���ု�့	 ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ကိုု�	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများမြို့ပို�ုမြခုင််�ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��င့််	

ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ည်း�်�င့််�	 စဉ်း်�စာ�မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များု

အ�့ကို်	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	အလ�ပို်ရူံ�ရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့ပို�့ကို�ု	၂၀၂၀	ခု�နို့စ်	ရှေ့ဖွဲ့ရှေ့ဖွဲ့ာ်ဝါ�	ီ၁၃	

�ကို်	များ	့၁၅	�ကို်	အ�	ုလာအ�ုနို�ုင််င်ံ	ဗီယီံက်ိုကို�င််�မြို့များ�ု��င့််	ကို�င််�ပိုခု���ည်း်။	

�င််��်��ာ�များ�ာ��င့််	 RPB	 အဖွဲ့�့�နို့င်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့

ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�	ပိုါဝင််ခု��သြကို�ည်း်။	�င််��်��ာ�များ�ာ��ည်း်	ဤလများ်�ညွှ�ှ်

ခု�ကို်များ�ာ�၏	 �ယံ်ပိုယံ်အ��ုင််�အ�ာကို�ု	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်မြို့ပို�ီ	 ��်ဖွဲ့�ု�မြများှင်�်မြခုင််�နိုင့်�်	

မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�အ�က့ို်	အကြံကိုံရှေ့ပို�ခု�ကို်များ�ာ�	ရှေ့ပို�ခု���ည်း်။

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	AMS	များ	့ရှေ့အဂု�င််စီများ�ာ�၊	ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�

နို့င်�်	 စမီျားံကို�ု်���့ဖွဲ့ကို်များ�ာ�ကို	 မြပို�်လည်း်�ံ���ပို်	�ာ��ည်း်။	 	ဤလများ်�ညွှ�ှ်

ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	AMS	�့ု	�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	စီများံခု�့်ခု့�များု	ရှေ့အဂု�င််စီ

များ�ာ�အ�က့ို်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မုျားကို�ု	 မြပို�လ�ပို်��်	 (��ု့များဟု��်)	

ကို�်�ရူ�ုကို်�ာများ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 အ��ုင််ပိုင််ခုံများ�ာ��ု�့	 အပို်နို့ံ�ာ�ရှေ့�ာ	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်	 စမီျားံခု�့်ခု့�များု	 စီများံကို�ု်�များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့��ဆီ�့ကြိုကိုီ�သြကိုပို်��်	

�ည်း်ညွှ�ှ်��ာ�င့််	အ�ံ��ဝင််�ည်း်။	 ၎င််�လမ်ျား�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 ပို�ဂုဂလကုို

ကိုဏ္ဍနိုင့်�်	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု��ရှေ့��ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�	အပိုါအဝင််မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်
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ပိုံ�	၁.1	မြများစ်ဝမ့ျား်�လင့််မြပိုင််	ရှေ့��့ရှေ့မြပို�စများ်��ပို်	စမီျားံကို�ု်�	(RBP)	၏ဖွဲ့့��စည်း်�ပိုံ�
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စမီျားံခု�့်ခု့�များဆုီ�ုင််�ာ	 ရှေ့လ�ကို�င်�်�မူျား�ာ�အ�က့ို်	 ကို�ု�ကိုာ�ခု�ကို်အမြဖွဲ့စ်လည်း်�	

လယ့ံ်ကိုစူာ့	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	 ဤကို����ု့	 အ�ံ��မြပို�များမုျား�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 စမီျားံကို�ု်�

အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်စဉ်း်အ�့င််��င့််	ဘံ�မြပိုဿ���စ်ခု�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့လ��့ုရှေ့�ာ	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�့ကို်	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်	

စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�၊	 စမီျားံခု�့်ခု့�မြခုင််�နိုင့်�်	 များ့ရှေ့ဝမြခုင််�များ�ာ�အရှေ့ပို်	 ရှေ့အဂု�င််စီ

အခု�င််�ခု�င််�	ည်းှနုိုုုင််�ရှေ့ဆီာင််�ကွို်မြခုင််�များ�ာ�	��ု��ကို်ရှေ့ကိုာင််�များ�့်	လာရှေ့စ��်

လည်း်�	 �ည်း်များ�့်��ည်း်။	 အခု�ကို်အလကို်၊	 စမ့ျား်��ည်း်	 (�ည်း်�ပိုည်းာနိုင့်�်	 လူ�

စမ့ျား်�အာ�အ�င််�အမြများစ်)နိုင့်�်	 ဘဏာာာရှေ့��	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ��့	ု ကိုာ့ဟုခု�ကို်

များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်အ�့ကို်	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	

အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့��	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�အာ�	 ��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	

အရှေ့မြခုအရှေ့��စ်�ပို်�င့််	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီု�င််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	

အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်နို�ုင််�ည်း�်	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့��ွခု�ယံ်နို�ုင််��်	

အကြံကိုံရှေ့ပို�နို�ုင််များည်း်	 မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 RBP	 ရှေ့ဒါ�များ�ာ��့	ု ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�၊	 �လဒါ်များ�ာ�နိုင့်�်	ကိုင့််�ဆီင််�

ရှေ့လ�လာရှေ့��	�ာ့�ရှေ့�ာကို်မြခုင််�များ	့��့ုလာရှေ့�ာ	�င််ခု�်�စာများ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း�်	

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 အမြခုာ�	 AMS	 မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�များ�ာ�အ�က့ို်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	ပိုံ�စံ�စ်ခု�လည်း်�	မြဖွဲ့စ်နိုု�င််ရှေ့ပို�ည်း်။
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ပိုံ�	၁.2	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်များအု�့ကို်	အ�ံ��မြပို�ခု��ရှေ့�ာ	အဓိကုို��င််�အခု�ကို်အလကို်	�င််�မြများစ်နိုစ့်ခု�

အပို�ုင််�	၁	-	မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�

ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်အာ�	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�ကို�ု	အဆီင်�်ရှေ့လ�ဆီင်�်	

ခု�့မြခုာ�နို�ုင််�ည်း်။	 (ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကိုက့ို်�င့််��ု�့	 သြကိုည်း�်ပိုါ။)	 ၁)	

ရှေ့�ကြိုကိုီ�များ	ုလကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ု	 ���လည်း်မြခုင််�၊	 ၂)	အဖွဲ့�့�အစည်း်�

များ�ာ�၊	ကို�ုယုံာများ�ာ�၊	အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�နိုင့်�်	အ�င််�အဖွဲ့�့�	ဖွဲ့�့�စည်း်�

မြခုင်�်များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်မြခုင််�	 ၃)	 Database	 နိုင့်�်	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�	၄)	ရှေ့ဒါ�ာအစ�များ�ာ�ကို�ု	

စ�စည်း်�မြခုင််�	�ု�့မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။	ဤအဆီင်�်များ�ာ��ည်း်	��်များ�့်

�ာ�ရှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့��စ်�ပို်�င့််	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်၏	

အရှေ့မြခုအရှေ့�ကို�ု	 အမြပိုည်း�်အဝ	 ���လည်း်ရှေ့စ��်	 ဦး��ည်း်မြို့ပို�ီ	

အ�ံ��မြပို��မူျား�ာ�အာ�	��င််�အခု�ကို်အလကို်နိုင့်�်	ကို�ုယုံာ��့ု

နို�ုင််များ၊ု	 ဘဏ္ဍာရှေ့��	 	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�	 များ�့ုမြခုင််�နိုင့်�်	 လ�ူာ�၊	

�ည်း်�ပိုည်းာနိုင့်�်	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာ	 စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�	 များ�့ုမြခုင််�

ကို����ု့ရှေ့�ာ	 ကို�့်��်ခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့အာကို်�င့််	 ခု�င်�်ခု��ု်

အကို�မြဖွဲ့�်��်အ�က့ို်	လကို်ရှေ့��့အကို�ဆီံ��ရှေ့�ာ	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များု

များ�ာ�	 ခု�များ�့်��်	 လများ်�ညွှ�ှ်မြပို�ရှေ့ပို�များည်း်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။
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Photo:	Township	watching	based	on	flood	hazard/risk	maps	in	Bago,	ASEAN	DRR-CCA

2 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်
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2.1	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများလုကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ု	
	 ���လည်း်မြခုင််� 

�ည်း်များ�့်��ာ�ရှေ့�ာ	 မြများစ်ဝမ့ျား်�များ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	

ဧ�ယုံာများ�ာ��့ု	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု လကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ဆီ�်�စစ်

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�	ပို�များအဆီင်�်�့င််	�င့််�လင််�မြို့ပို�ီ	ခု�့မြခုာ�

�င်�်�ည်း်။	 ၎င််�မြဖွဲ့စ်စဉ်း်အာ�	 �များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 အကြိုကို�ီစာ�	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ခု��ရှေ့�ာ	အခု��ု်နို့င်�်	 ၎င််��ု�့၏	�ကို်ရှေ့�ာကို်များု

များ�ာ�အာ�	 အခု��ု်အပို�ုင််�အမြခုာ�အလ�ုကို်	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�များ	့ စ�င််

ရှေ့ဆီာင််�ကွို်��ည်း်။	လ�့်ခု��ရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့လ၀�	မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်

ခု��ရှေ့�ာ	 �များ�ုင််�ဝင််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�နို့င်�်	 များသြကိုာရှေ့��များကီို	 အခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	

ဗီဟု����များ�ာ�ကို�ု	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်သြကိုည်း�်	 မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	

အရှေ့မြခုခုံကိုု�	ဖွဲ့�်��ီနို�ုင််မြို့ပို�ီ	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာနို�ုင််�ည်း�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အ�စ်များ�ာ�

ကို�ုလည်း်�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််�ည်း်။	ဥပိုများာ-ဇူးဒီါံ�	 Xedon	 မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	(လာအ�ု

နို�ုင််င်ံ�င့််	 ရှေ့��ွခု�ယံ်�ာ�ရှေ့�ာ	RBP	ရှေ့ဒါ�)	�ည်း်	 ၂၀၀၈၊	 ၂၀၁၁၊	 ၂၀၁၃	

နို့င်�်	များသြကိုာရှေ့��များကီို	၂၀၁၇၊	၂၀၁၈	နို့င်�်	၂၀၁၉	ခု�နို့စ်	��ု့အပိုါအဝင််	၂၀၀၈	

ခု�နို့စ်	များ	့၂၀၂၀	မြပိုည်း�်နို့စ်အ�င့််�	ကြိုကိုီ�များာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�	ကြံကိုံ�ခု����ည်း်။	

အလာ��ပူိုင််	 ပို�ခုူ�မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	 (မြများ�်များာနို�ုင််င်ံ�င့််ရှေ့��ွခု�ယံ်�ာ�ရှေ့�ာ	

RBPရှေ့ဒါ�)	�ည်း်လည်း်�	၂၀၁၁၊	၂၀၁၅	နို့င်�်	၂၀၁၈	ခု�နို့စ်	��ု့�င့််	အကြိုကို�ီစာ�	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�	 ခုံစာ�ခု����ည်း်။	 ၂၀၁၈ခု�နို့စ်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််��ည်း်	 �များ�ုင််�

�င့််	 အကြိုကို�ီများာ�ဆီံ��ရှေ့�ာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 လကို်�့မုြပိုင််���်ရှေ့�ာ	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ��ည်း်	 �ဘာဝ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	လကိုခဏာာများ�ာ�	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များု

ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုလ�ကို်�့�ုည်း်။	�ု�့ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ဆီ�်�စစ်အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�အာ�	 အ�စ်�ဖွဲ့�်	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 မြပို�လ�ပို်��်	 လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	

RBPရှေ့ဒါ�	 နို့စ်ခု�စလံ���ည်း်	 ပိုံ�များ�့်ရှေ့�လ့ံများမုျား�ာ�ကို�ု	 ကြံကိုံ�ရှေ့��့ခု��သြကို�မြို့ပို�ီ	 ၎င််�

ရှေ့ဒါ�များ�ာ�၌	 ရှေ့���ုင််ရှေ့�ာလမူျား�ာ��ည်း်	 “ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�နိုင့်�်	 အ��ူကို	့

ယံဉ့်း်��့ရှေ့���ုင််မြခုင််�”	 အ�့ကို်	 ရှေ့ကိုာင််�စာ့	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�	့ မြဖွဲ့စ်ရှေ့�

ရှေ့�ာ်လည်း်�	�ာ�ဦ��	ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	

များသြကိုာခုဏာ	မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်လာမြို့ပိုီ�	ပို�ုများ�ုမြပိုင််���်လာဖွဲ့ယ့ံ်	�့ုရှေ့�ာများသြကိုာရှေ့��များကီို	

မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်ခု���ည်း�်	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်မြဖွဲ့စ်�ပို်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ��င့််များ	ူ �များ�ုင််�

�စ်ရှေ့လ့ာကို်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�များ	့အဖွဲ့�ု���်	�င််ခု�်�စာများ�ာ��ည်း်	

လံ�ရှေ့လာကို်များ	ု များ�့ုရှေ့သြကိုာင််�	 ရှေ့��့��ည်း်။	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	 အ�စ်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်နို့င်�်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့�ရှေ့�ာ	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုလကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ု	�ည်း်ညွှ�ှ်��ည်း�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်

နို�ုင််�ည်း�်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်��်	 လ�ုအပို်ရှေ့သြကိုာင််�	

အရှေ့လ�ရှေ့ပို�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်	(ပိုံ�	၂.၁)။

ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်
ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်
မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�
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၂၀၁၈ခု�နို့စ်	 ပို�ခုူ�မြများစ်ဝ့များ်�ရှေ့�ကြိုကိုီ�များုကို�ု	 RBP	 ရှေ့ဒါ�နို့စ်ခု�စလံ���့င််	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�့ကို်	 အရှေ့မြခုခုံအမြဖွဲ့စ်	

အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များု	လကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ုလည်း်�	အရှေ့��စု�်	

ရှေ့လ�လာခု���ည်း်။	 ယံင််��ု�့�့င််	 မြဖွဲ့စ်��်စ့များ်�များ�ာ�	 ၊များ�ု��ွာ�့�်�များ	ု

မြပိုင််���်များု၊	 ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များု	 ပိုံ�စံအများ��ု�အစာ�	 (ပို�ံ�နို့ံ ့မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	

ကို�့်��်�ာ�မြခုင််�၊	 ရှေ့��ကို်ပို�ုင််�	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့��ုများ်ပို�ုင််�)၊	 ရှေ့�စီ�

ဆီင််�များုသြကိုာခု��ု်	(�့ည်း်လ�ာ�ရှေ့�ာ	(��ု့များဟု��်)	��ုရှေ့�ာင််�ရှေ့�ာ)	နို့င်�်	

ရှေ့����ည်း်ဆီ�ုကို်ရှေ့�ာကို်များုနိုု�်�	 (မြများ�်ဆီ�်ရှေ့�ာ	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့နို့�

ရှေ့ကို့�ရှေ့�ာ)	��ု့ပိုါဝင််�ည်း်။	ရှေ့�ကြိုကိုီ�များု�များ�ုင််�၊	ရှေ့ဒါ�ခုံ	ရှေ့မြများများ�ကို်နို့��့

င််မြပိုင််	 အရှေ့�အ�ာ�၊	 လကို်�့ု�ုခု�ုကို်များု	 ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့��	 အစီအများံများ�ာ�၊	

ရှေ့မြများယံာအ��ံ�မြပို�များု၊	 လူများုစီ�ပို့ာ�ရှေ့��	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�နို့င်�်	 အမြခုာ�

အခု�ကို်များ�ာ�လည်း်�	 �ည်း�်�့င််�စဉ်း်�စာ�ခု���ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	

ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များု	 မြဖွဲ့စ်ပို့ာ�ခု��ု်နို့င်�်	 	 သြကိုာခု��ု်ကို�ု	 ရှေ့လ�လာမြခုင််��ည်း	်

�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	 ���့်မြပို�်များုနို့င်�်	 ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	 များဟုာဗီ��ဟုာများ�ာ�	

ရှေ့�ွ�ခု�ယံ်မြခုင််�အမြပိုင််	 	 မြများစ်ဝ့များ်�အရှေ့ပို်၌	 များု��ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာ၏	အကို��ု�

�ကို်ရှေ့�ာကို်များု	 စရူ�ုကို်လကိုခဏာာ	များ�ာ�အာ�လည်း်�	�င််ဟုပို်ရှေ့စလ�ကို်

�့ု�ည်း်	(ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကို့ကို်၁.၁)။		အရှေ့��စု�်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

အာ�	 RBPs	 ၏	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆုီ�င််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နို့င်�်	 ရှေ့မြများပိုံ�

ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�	�ည်း်�ပိုည်းာ	အစီ�င််ခုံစာ�့င််	�ပို်များံဖွဲ့�်ရူုနို�ုင််�ည်း်။		

အ�ကို်ပိုါ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	 အဓိကုိုအခု�ကို်များာ့	 များ�ု�ရှေ့လ၀�	

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ်လည်း်�

ပိုံ�	၁.၄	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များအုာ�	�ည်း�်�င့််�များစဉ်း်�စာ��ာ�ရှေ့�ာ	(ဘယံ်)	နိုင့်�်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များအုာ�	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ာ�ရှေ့�ာ	(ည်းာ)	�ဘာဝ	
ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်၊	�ရုှေ့��့များုနို့င်�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်��ု့	ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု။	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များု
များ�ာ��ည်း်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်အ�စ်များ�ာ�၊	�ရုှေ့��့များနုို့င်�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်	မြဖွဲ့စ်�ပို်�စ်များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုကိုု�	��ု�မြများင်�်ရှေ့စလာ
လမုျား�်များည်း်ဟု�	ရှေ့များ့ာ်များ�့်�နိုု�င််�ည်း်။

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုအများ��ု�အစာ�အာ�လံ���ု�့�ည်း်	ဤမြများင််ကိုင့််�ရှေ့ဘာင််နိုင့်�်	များကို�ုကို်

ည်းပီိုါ။	 back-up	 ရှေ့�ဆီု��စ�စ်များ�ာ�	 ၊ဆီည်း်ကို��ု�ရှေ့ပိုါကို်များ	ု စ�ည်း�်လ�ူ�ု့၏	

အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့�ကြိုကီို�မြခုင််�များ��ု�များ�ာ��ည်း်	 အာဆီီယံံ

ရှေ့ဒါ�များ�ာ��င့််	 ပို�ံ�နို့ံ့မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�လ�ကို်	 �့ု�ည်း်။	 ဤရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ကိုာ

ကိုယ့ံ်��်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများနုို့င်�်	 ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်ဆီု�င််�ာ	 အရှေ့�ာကို်အပိုံ�များ�ာ�ကို�ု	

စ�စ်�ကို�	 စစီဉ်း်မြခုင််�၊	 ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�၊	 ��ု်��ုများ်��ာ�မြခုင််�နိုင့်�်	

လည်း်ပို�်ရှေ့စမြခုင််�များ�ာ�အာ�	 စမီျားံရှေ့ဆီာင််�ကွို်�င်�်�ည်း်။	 အရှေ့ဆီာကို်အအံ�	

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�နို့င်�်	 ရှေ့မြများအ�ံ��မြပို�များ	ု (�စ်ရှေ့�ာနို့င်�်	 �ဘာဝ	 ရှေ့����ည်း်

များ�ာ�	 အပိုါအ၀င််)	 ကို�ု	 ��ု်�ည်းှရုှေ့ပို�ရှေ့�ာ	လကို်�့ုဥပိုရှေ့ဒါများ�ာ�နိုင့်�်	 စည်း်�များ�ဉ်း်�

များ�ာ�အမြပိုင််	 ��ုကို����ု့ရှေ့�ာ	 အလာ��	ူ စည်း်�များ�ဉ်း်�များ�ာ�	 များ�့ုမြခုင််��ည်း်လည်း်�	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များရုှေ့သြကိုာင်�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�	 မြပိုင််���်�မြခုင််�အရှေ့ပို်	 များ�ာ�စာ့

�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု �့ု�ည်း်။	 အရှေ့မြခုခုံစစ်�များ်�များ�ာ��င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်�ာ��ည်း�်	

ရှေ့ဒါ��င့််�	အရှေ့မြခုအရှေ့�နို့င်�်	ဝရုှေ့��	လကိုခဏာာများ�ာ��ည်း်	�ရုှေ့�ာကို်ရှေ့�ာ	

အကို�မြဖွဲ့�်များမုျားဟုာဗီ��ဟုာ၏	အရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	

၎င််��ည်း်	 အခု�ကို်အလကို်စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�၊	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများနုို့င်�်	 �ဘာဝ	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�ာ�၊	 �ာ�ဦ��	 အရှေ့မြခုအရှေ့�

မြများင််ကိုင့််�များ�ာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များ၊ု	 �ခုု�ုကို်လယ့ံ်များနုို့င်�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၊	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပိုရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�	���်မြခုင််�နိုင့်�်	စစုစ်အ�ည်း်မြပို�

မြခုင််�၊	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	စီများံခု�့်ခု့�များ	ုအစအီစဉ်း်များ�ာ�နို့င်�်	အမြခုာ�

လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�	 ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များဆုီ�ုင််�ာ	လပုို်�ာ့�များမုျား�ာ�အ�င့််�	

လ�ပို်�ံ��လ�ပို်�ည်း်�များ�ာ�ကို�ု	လ�ုကို်��နို�ုင််��်	အရှေ့�ာကို်အကိုမူြဖွဲ့စ်ရှေ့စရှေ့ပိုများည်း်။
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ရှေ့အာကို်ပိုါပိုံ��ည်း်	�ာဓိကိုအမြဖွဲ့စ်	ယံူဆီ�ာ�ရှေ့�ာ	မြများစ်နိုစ့်စင််�	(A	နို့င်�်	B)	၏	အခု��ု်အလ�ုကို်	ရှေ့���စီ�နို�ု်�မြပို	ဇူးယံာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	ကိုာလ��ုနို့င်�်	

ကိုာလ�ည့်း်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	မြများစ်	A	၏	ရှေ့���စီ�နို�ု်��ည်း်	စ�စ�ရှေ့ပိုါင််�	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုသြကိုာခု��ု်	၆	လခု�့်	အ�့င််��င့််	အမြများင်�်ဆီံ����ု့	၃	လခု�့်၌	

ရှေ့�ာကို်�့မုြို့ပို�ီ	ပိုံ�များ�့်စီ�ဆီင််�များ�ု�ု့	�မြဖွဲ့ည်း်�မြဖွဲ့ည််း�	ရှေ့လ�ာ�ကို��ာ့��ည်း်။	 မြများစ်	B	၏	ရှေ့���စ�ီနို�ု်��ည်း်	အမြများင်�်ဆီံ����ု့ရှေ့�ာကို်��်	�စ်�ကို်များ့�ာသြကိုာမြို့ပို�ီ	

စ�စ�ရှေ့ပိုါင််�	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုျားာ့လည်း်�	 ၂	 �ကို်များ	့ ၃	 �ကို်ခု�့်	 �ာမြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 အဆီ�ုပိုါ	 ဆီ�ုကို်ရှေ့�ာကို်�ည်း�်	 အခု��ု်အ�	 မြများစ်	 A	 ကို�ု	 ရှေ့ယံဘ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	

ဆီ�ုကို်ရှေ့�ာကို်မြများ�်နို�ု်�	 ရှေ့နို့�ရှေ့ကို�့ရှေ့�ာမြများစ်နိုင့်�်	 မြများစ်	 B	 ကို�ု	 ဆီ�ုကို်ရှေ့�ာကို်မြများ�်နို�ု်�	 မြများ�်ဆီ�်ရှေ့�ာမြများစ်အမြဖွဲ့စ်	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်နို�ုင််�ည်း်။	 ��ုင််�နို�ုင််င်ံ�့	ု

ဘ�်ရှေ့ကိုာကို်မြို့များ�ု�ကို�ု	 မြဖွဲ့�်၍	စီ�ဆီင််��ာ့�ရှေ့�ာ	များ�ရှေ့ခုါင််မြများစ်	Mekong	River	နို့င်�်ခု�ာဖွဲ့�ာယံာမြများစ်	Chao	Phraya	River	��ု့ကို�ု	၎င််��ု�့၏	စီ�ဆီင််�များ	ု

ပိုများာဏာ	အ��့်အ�ပုို်��ု့	 ရှေ့�ာကို်��်	 သြကိုာမြများင်�်စာ့	 အခု��ု်ယံ�ူမြို့ပို�ီ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု သြကိုာခု��ု်များာ့လည်း်�	 �ည့်း်လ�ာ�ရှေ့�ာ	 မြများစ်	 A	 အများ��ု�အစာ�များ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	

��်များ�့်မြို့ပို�ီ	ဇူးဒီါံ�	မြများစ်	Xedon	River	(များ�ရှေ့ခုါင််မြများစ်၏	မြများစ်လကို်�ကို်)	နို့င်�်	မြများ�်များာနို�ုင််င်ံများ	့ပို�ခုူ�မြများစ်�ု�့ကို�ုများ	ူရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ�ုည်း်	မြများစ်အ�ကို်ပိုု�င််�များ	့မြများစ်

ရှေ့အာကို်ပို�ုင််���ု့	လ�င််မြများ�်စာ့စ�ီဆီင််�ရှေ့�ရှေ့�ာ	မြများစ်	B	အများ��ု�အစာ�များ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	ခု့�မြခုာ���်များ�့်	နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။

ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကိုက့ို်၁.၁	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ၏ု	သြကိုာခု��ု်	(�ည့်း်လ�ာ�ရှေ့�ာ	(�ု�့များဟု��်)	��ုရှေ့�ာင််�ရှေ့�ာ)	နိုင့်�်	ဆီ�ုကို်ရှေ့�ာကို်မြများ�်နို�ု်�	(မြများ�်ဆီ�်ရှေ့�ာ	(�ု�့များဟု��်)	ရှေ့နို့�

ရှေ့ကို�့ရှေ့�ာ)

2.2	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာ
အစအီစဉ်း်များ�ာ�၊	��င််�အခု�ကို်အလကို်
များ့ရှေ့ဝမြခုင််�၊	ကို�ုယုံာများ�ာ�နိုင့်�်	အ�င််�အမြများစ်
များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	
အကို�မြဖွဲ့�်အဖွဲ့�့�	ဖွဲ့�့�စည်း်�မြခုင််�

ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�နို့င်�်	 များဝူါဒါအဆီင်�်များ�ာ�၌	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�

ဆီ�ုင််�ာ	အစအီစဉ်း်များ�ာ�နို့င်�်	၎င််��ု�့၏	ည်းှနုိုုုင််�များ	ုယံနိုတ�ာ�များ�ာ�နိုင့်�်	စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််

�ည်း်များ�ာ�ကိုု�	 ���လည်း်မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�အ�က့ို်	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာအ�ာများ�ာ�	

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 အဓိကုိုအဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ�နိုင့်�်	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�၏	 လကို်�့ု

အရှေ့မြခုအရှေ့��ည်း်	 အ�ု�်ကိုာလ�င့််	 မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ခု��ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်�ပို်

များ�ာ�၏�ည်း်ရှေ့��ာ၊	 အကိုာ့အရှေ့ဝ�	 ပိုများာဏာနိုင့်�်	 	 အဆီင်�်များ�ာ�၊	 လကို်�့ရုှေ့မြများ

အ�ံ��ခု�များု	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�၊	 များ�ု�ရှေ့လဝ�နို့င်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	 ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််နိုင့်�်	 ပို�ဝဝီင််	 အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�၊	အများ�ာ�မြပိုည်း်�ဆူီ�ုင််�ာ	အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�၊	စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��	ဧ�ယုံာ

နို့င်�်	���်ကို��်များ�ာ�၊	အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�နိုင့်�်	အုများ်များ�ာ�စ�ည်း်�ု�့	ပိုါဝင််ရှေ့�ာ		

အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ�အ�က့ို်	

အရှေ့��ပိုါရှေ့�ာ	��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််

�ည်း�်အ�က့ို်	 ဤအဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	

အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	အာ����်များအုဆီင်�်ကို�ု	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ရှေ့ပို�နို�ုင််

ရှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ��ုအဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ��ည်း်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�

��်	အခု့င်�်အာဏာာ�့ုမြခုင််�အမြပိုင််	အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�ကို�ု	ခု�့ရှေ့ဝခု��ာ�ရှေ့ပို�မြခုင််�

နို့င်�်	�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	၀�်�များ်�များ�ာ�နိုင့်�်	ဆီကို်�ယ့ံ်ခု��ု်ဆီကို်	နို�ုင််မြခုင််�ဟုရူှေ့�ာ	

စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�လည်း�်	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််�ည်း်။	 အလာ��စူာ့ပိုင််	 ၎င််��ု�့�ည်း်	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�၊	 �ည်း်�ပိုည်းာနိုင့်�်	 အရှေ့�ာကို်အကိုူ

မြပို�	၀�်�များ်�များ�ာ�	ရှေ့ပို�အပို်မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�

အ�့ကို်	ည်းှနုိုုုင််�မြခုင််�နိုင့်�်	 ပိုံ�ပို�ု�ကိုညူ်းမီြခုင််�များ�ာ�	အ�က့ို်လည်း်�	�ာဝ�်�့ုရှေ့ပို

�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 	 ၀�်ကြိုကို�ီဌာာ�များ�ာ�နိုင့်�်	 အာဏာာပို�ုင််များ�ာ�

အသြကိုာ�	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ကို�ု	 စ�စ်�ကို�များ့ရှေ့ဝ��်နိုင့်�်	 ရှေ့ပို�အပို်��်အ�က့ို်	 ခု�ုင််များာ�ည်း�်	 ��င််�

အခု�ကို်အလကို်	များ့ရှေ့ဝမြခုင််�များဝူါဒါကို�ု	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။

	 ဤစမီျားံကို�ု်�အ�က့ို်	 RBPအဖွဲ့�့�ဖွဲ့�့�စည်း်��မြခုင််��ည်း်	 အဓိကုို

အဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ�အသြကိုာ�	 ခု��ု်ဆီကို်များ�ု့ုမြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများပိုံ����်လ�ပို်မြခုင််�	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်�စ်ခု�လံ���င့််	

�ကို်ဆီ�ုင််�ာ၀�်�များ်�များ�ာ�	 ပိုါ၀င််ပို�်�ကို်များ�ု့ုရှေ့စ��်	 �ည်း်�ယွံ်မြခုင််�

ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့��	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�၏	အခု�်�

ကိုဏ္ဍနိုင့်�်	 �ာဝ�်ခု�့ရှေ့ဝများမုျား�ာ�အာ�	 ���လည်း်မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များကုို�ု	ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ရှေ့�ာ	အဓိကုိုကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�
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The 2018 Bago River Basin flood was used as a baseline for risk assessment at both RBP sites. Flood 
characteristics were examined in detail. These included probability, rainfall intensity, inundation type 
(diffusive or confined, deep or shallow), duration (long or short) and arrival speed (flash or slow-moving).  
Flood history, local topography, existing mitigation measures, land-uses, socio-economic settings and 
other factors were also taken into account. For example, observation of flood arrival time and duration  
characterizes the effect of a rainfall event on a basin in addition to the selection of appropriate response 
and mitigation strategies (Box 1.1).  Further details can be found in the RBPs risk assessment and 
mapping technical report . 
 
Though the focus of the information above is for floods resulting from meteorological conditions, not all 
floods fit this scenario. Floods resulting from human infrastructure, such as those caused by backed-up 
sewer systems, dam breaks, etc. are prevalent in ASEAN. To prevent these floods, flood and water 
resource facilities should be planned, designed, maintained and operated properly. Current laws and 
codes that regulate building structure and land use (including forestry and natural water bodies), as well 
as the absence of these regulations, will impact the severity of flood damage. 
 
Box 1.1 Flood duration (long or short) and arrival time (flash or slow moving) 
The below figure illustrates  long and short duration floods using a discharge hydrograph of two 
hypothetical rivers (A and B). The flow discharge of River A reaches its peak at approximately three 
months and reduces to normal discharge gradually, with total flood duration at approximately six 
months. River B takes just one day to reach peak discharge, with a total flood duration of two to three 
days. In terms of arrival time, River A would generally be categorized as slow moving and River B as 
flash. The Mekong River and Chao Phraya River that runs through Bangkok in Thailand are 
categorized as River A types, taking longer to hit their peak and having longer flood duration, while 
the Xedon (a tributary of the Mekong) and Bago (in Myanmar) Rivers  can be categorized as B River 
types, with floods moving from upstream to downstream rapidly. 

 
Source: Project Team 

 
Local conditions and characteristics identified in baseline surveys can inform an efficient and effective 
assessment strategy. This will allow for adherence to procedures during assessment activities that 
include data collection, inundation and hazard evaluations, climate scenario development, vulnerability 
and damage assessment, risk analysis, establishment and verification of risk maps, disaster risk 
management planning, and other activities.  

 
2.2 Institutional arrangements, information sharing, tools and resources, and risk 
assessment team formation 

An understanding of institutional arrangements at different agency and policy levels, as well as their 
coordination mechanisms and capacity, is essential for flood risk assessment and mapping. The current 

Source: Project Team
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အ�့ကို်	လ�ုအပို်ခု�ကို်များ�ာ�နို့င်�်	ခု�င်�်ခု��ု်ဆီ�်�စစ်မြခုင််��ု�့အာ�	အကိုယံ်၍	၎င််�

ကိုွများ်�ကို�င််�မူျားာ့	 မြပိုင််ပိုအ�ု�င််ပိုင််ခုံ	 (��ု့များဟု��်)	 	 မြပိုင််ပိုကို�များါဏာမီျား	့ မြဖွဲ့စ်ရှေ့�

လ့င််ပိုင််	လများ်�ညွှ�ှ်��်များ့�်များမုျား�ာ�ကို�ု	မြပို�နို�ုင််ရှေ့ပိုလမုျား�်များည်း်။

	 များ�ု�ရှေ့လဝ�နိုင့်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	

geospatial၊	 ရှေ့�လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�နိုင့်�်	 ရှေ့�ရှေ့မြများာင််�များ�ာ�၊	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�

ရှေ့��	 အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�နို့င်�်	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၊	 �ရုှေ့��့များနုို့င်�်	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာအခု�ကို်အလကို်များ�ာ�စ�ည်း�်	��င််�အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�	စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�နိုင့်�်	များ့ရှေ့ဝမြခုင််�၌	လကို်�့စုမ့ျား်��ည်း်နိုင့်�်	ကိုာ့ဟုခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	

စစ်ရှေ့ဆီ�မြခုင််��ည်း်	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာ	 ဗီဟု������့ုများ	ု မြဖွဲ့စ်စဉ်း်နိုင့်�်	

�မြို့ပို�ုင််�ကို်�ည်း်�	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်

အမြပိုင််	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နို့င်�်	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််��ု�့�ည်း်	

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�နိုင့်�်	 GIS	 စ�စ်ကို����ု့ရှေ့�ာ	ကို�ုယုံာများ�ာ�

အာ�	လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	ရှေ့ဒါ�ာ၊	��င််�အခု�ကို်အလကို်၊	ကို�ုယုံာများ�ာ�နိုင့်�်	

အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့အဂု�င််စ�ီစ်ခု��ကို်	 ပို�ုမြို့ပို�ီကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	

အဆီင်�်များ�ာ�အလ�ုကို်	ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ��င့််	ပို�ံ�နို့ံ့စ့ာ��ုရှေ့လာ့င််	�မုျား်�ဆီည်း်��ာ�

ရှေ့လ��့ု�ည်း်။	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာ	ဆီ�်�စစ်များမုျား�ာ�	များမြပို�လ�ပို်များ	ီယံင််�အစ�ု်အပို�ုင််�

များ�ာ�	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်မြခုင််�အာ�	 ပို�ကို်ကိုက့ို်ခု��များ�ုည်း်အခု��ု်၊	 ကို��်ကို�စ��ု်

နို့င်�်	 အာ�စ�ုကို်���်များမုျား�ာ�ကို�ု	 မြပို��်���ီရှေ့စမြို့ပို�ီ	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�အသြကိုာ�	

အမြင်င််�ပိုာ့�များကုို�ု	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စနိုု�င််�ည်း်။

	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�နိုင့်�်	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ�

��်များ�့်မြခုင််�နိုင့်�်	စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််�ည်း်	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�များ�ာ�	မြို့ပို�ီစီ��ည်း�်ရှေ့��ကို်

�င့််	 အခု�်�ကိုဏ္ဍနို့င်�်	 �ာ၀�်၀�ူ�ာ�များ�ာ�ကို�ု	 �င့််�လင််�စာ့	 ပို�ုင််�မြခုာ��ာ�

ရှေ့�ာ	 အဖွဲ့�့��စ်ဖွဲ့�့�ကို�ု	 ဖွဲ့�့�စည်း်���်များာ့	 ရှေ့��ကို်အဆီင်�်အမြဖွဲ့စ်	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်

��်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��ဟုရူှေ့�ာ	 အဖွဲ့�့��စ်ဖွဲ့�့��့င််	 �ည်း်�ပိုည်းာ

ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�၊	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာရှေ့အဂု�င််စီများ�ာ�၏	 ကို�ုယံ်စာ�လယ့ံ်များ�ာ�	

(ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်၊	ရှေ့�လ�ပို်င်�်�နိုင့်�်	မြများစ်ရှေ့ခု�ာင််�အင််ဂု�င််�ယီံာ၊	

များ�ု�ရှေ့လဝ�၊	စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��၊	�စ်ရှေ့�ာ၊	DRR	အ�က့ို်	�ာဝ�်�့ု�ည်း�်	ရှေ့ဒါ�

ဆီ�ုင််�ာ	 အာဏာာပို�ုင််များ�ာ�)၊	 ရှေ့ဒါ�ခုံ�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�နိုင့်�်	 �ကို်ကြိုကို�ီ�ယွံ်အ�ု

များ�ာ�၊	အများ��ု��များ�ီများ�ာ�၊	ကိုရှေ့လ�များ�ာ�နိုင့်�်	များ��်စမ့ျား်��မူျား�ာ�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	�ခုု�ုကို်

လယ့ံ်ရှေ့�ာ	အ�ပို်စ�များ�ာ�ပိုါဝင််�ည်း်�	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်ပိုါကို	�ခုု�ုကို်

ခုံစာ��ဖွဲ့ယ့ံ်�့ု�ည်း�်	�ပို်�ာွလ�ူ�များ�ာ�	ပိုါ၀င််�ည်း်�	လူများအုဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ�	ပိုါဝင််

�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့�ာ်	 အဖွဲ့�့�၀င််များ�ာ��ည်း်	 လပုို်�ာ့�များနုိုင့်�်	 �ာ၀�်၀�ူ�ာ�

များ�ာ�ရှေ့ပို်	 များ�ူည်း်၍	 ရှေ့မြပိုာင််�လယ့ံ်မြပိုင််လယ့ံ်	 �့ု�င်�်မြို့ပို�ီ	 လ�ုအပို်လ့င််	 �စ်ဦး�

ခု�င််�မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ၊	အ�ပို်စ�လ�ုကို်မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ	ကို့�မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�	 �့ု

�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 �ည်း်�ပိုည်းာပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 အဖွဲ့�့�၀င််များ�ာ��ည်း်	

များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်များ�ုစ်ခု�လံ��ကို�ု	 ဦး�ရှေ့ဆီာင််မြို့ပို�ီ	

လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််လမုျား�်များည်း်မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့

ပိုါ၀င််ပို�်�ကို်များနုို့င်�်	 �င့််�အာ�စ�များ�ာ��ည်း်	 �ကုို�ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ��င့််	

ကို�့်��်�ာ�နို�ုင််�ည်း်။	 �ည်း်�ယွံ်ခု�ကို်များာ့	 အာ�လံ��ပိုါ၀င််	 ပို�်�ကို်များနုိုင့်�်	

အဓိပုိုါါယံ်�့ု�့ု	 ပိုါ၀င််များ�ု့ုရှေ့စ��်ဟုရူှေ့�ာ	 အခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့�ခု�ာရှေ့စ��်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို

�ည်း်။	��ုများ�့ာလ့င််	လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	အခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	စံနို�ု်�များ�ာ�အာ�လံ���ည်း်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်�င့််	 ပိုါဝင််များည်း်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	

အဖွဲ့�့��ည်း်	အကို�မြဖွဲ့�်များအုဆီင်�်��ုင််�၌	�စ်ဦး�ခု�င််�	အခု�်�ကိုဏ္ဍနိုင့်�်	�ာဝ�်

များ�ာ�ကို�ု	 �င့််�လင််�စာ့	 ���လည်း်�ာ�မြို့ပို�ီ	 လ�ုအပို်ခု�ကို်အရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံ၍	

လ�င််မြများ�်များ	ု �့ု�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 RBP	 	 အဖွဲ့�့�နိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�နိုင့်�်	 �ခုု�ုကို်

လယ့ံ်အ�ပို်စ�များ�ာ�	ဤစမီျားံကို�ု်��င့််	�ကို်ကြွကိုစ့ာ့ပိုါ၀င််များ�ုည်း်		ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၊	ရှေ့မြများပိုံ�ဆီ�့မြခုင််�နိုင့်�်	စမီျားံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�အ�က့ို်	အဖွဲ့�့�

ဖွဲ့�့�စည်း်�မြခုင််�၏	အ�ံ��ဝင််ရှေ့�ာ	ဥပိုများာ�စ်ခု�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။

2.3	 Dataset	နိုင့်�်	��င််�	  
	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	မြပိုင််ဆီင််များု

ရှေ့ဒါ�ာအစ�များ�ာ�	 မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့��ည့်း်ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ၊	

�ာ�ဦ��၊	ရှေ့မြများများ�ကို်န့ို��င့််မြပိုင််နိုင့်�်		လူများစု�ီပိုာ့�ရှေ့��	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�စ

�ည်း�်	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 မြပိုင််ဆီင််မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နို့င်�်	ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်၏	အဓိကုိုအခု�ကို်

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 အကို�မြဖွဲ့�်များ	ု �လဒါ်များ�ာ��ည်း်	 အဓိကုိုအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဒါ�ာအစ�

များ�ာ�၏	အ�ည်း်အရှေ့��့ရှေ့ပို်	များ�ူည်း်�ည်း်။	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီု�င််�ာ	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာ

မြခုင််�၊	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုအာ�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�နိုင့်�်	 ပိုံ�စံ

မြပို�၍စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�	များ�ာ�အ�က့ို်	များ�့မုျား

Photo:	Baseline	survey	in	Bago,	ASEAN	DRR-CCA
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မြဖွဲ့စ်	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 	 အရှေ့��စ�ု်	 	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�

များည်း်မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�	

လ�ပို်င်�်�စဉ်း်၏	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�နိုင့်�်	 �ည်း်�ယွံ်ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 လ�ုကို်���များည်း်

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့�ရှေ့�ာ	 (��ု့များဟု��်)	 များ��့ုနို�ုင််�ည်း�်ရှေ့ဒါ�ာ	

(��ု့များဟု��်)	��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကုို�	�ည်း်ညွှ�ှ်�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််လ့င််	 စစ်�များ်�ရှေ့ကိုာကို်ယံမူြခုင််�

ဟုရူှေ့�ာ	 အမြခုာ��ည်း်�လများ်�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 �ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ရှေ့ဒါ�ာ/

��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 ��့ု��်နို့င်�်	 များည်း်��ု့ရှေ့လ�လာ�များည်း်ဟုရူှေ့�ာ	

အကြံကိုံမြပို�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 ကိုဏ္ဍများ�ာ�

�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

�ဘာဝ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်၊	 �ခုု�ုကို်လယ့ံ်များနုို့င်�်	 �ရုှေ့��့များဟုုရူှေ့�ာ	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	အနိုတ�ာယံ်	အ��ုင််�အ�ာ�ံ��ခု�ကို�ု	အ�ကို်ပိုါ	ပိုံ�	၂.၁	�့ု	Venn	

diagram	 �င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	 ဤအ��ုင််�အ�ာများ�ာ�အာ�	 အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�နို့င်�်	��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	ခု�့မြခုာ��ာ�င့််	

အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု အနိုတ�ာယံ်မြပိုရှေ့မြများပိုံ�အ�့ကို်	

လ�ပို်�ံ��လ�ပို်�ည်း်�	 များ�ာ�နို့င်�်အည်းီ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုနိုတ�ာယံ်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�

ကို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်��်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�

အ�့ကို်	�ပို်ရှေ့လာင််�လ�ုအပို်�ည်း�်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	ဤအပို�ုင််��င့််	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�နိုင့်�်	

geospatial	 ကို�ုယုံာများ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်��်	

လများ်�စဉ်း်�စ်�ပို်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများု

အ�့ကို်	ရှေ့ကိုာကို်ယံ�ူ�့ုရှေ့�ာအခု�ကို်အလက်ိုများ�ာ�ကို�ု	ပို�ဝ�ီည်း်ညွှ�ှ်�ခု�ကို်	

ပိုါရှေ့ဒါ�ာ၊	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�နိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ရှေ့ဒါ�ာ	ဟု၍ူ	

အများ��ု�အစာ��ံ��များ��ု�	 ခု�့မြခုာ��ာ��ည်း်။	 အမြခုာ�ရှေ့ဒါ�ာ	 	 အခု�ကို်အလကို်	

အများ��ု�အစာ�များ�ာ�ကိုု�များ	ူ �ရုှေ့��့များဆုီ�်�စစ်မြခုင််�၊	 �ခုု�ုကို်လယ့ံ်များု

အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�

အ�့ကို်	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�အ�က့ို်	

ရှေ့ဆီာကို်လ�ပို်ရှေ့��	 ကို��်ကို�စ��ု်၊	 စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့���က့ို်ကို��်များ�ာ�အ�့ကို်	 ၀င််

ရှေ့င်၊့	 အလ�ပို်�များာ�အခုရှေ့သြကို�ရှေ့င်၊့	 �ယ့ံ်ဝ�ုကို်ရှေ့�ာ	 ကို��်ကို�စ��ု်	 စ�ည်း်

��ု့�ည်း်	�ခုု�ုကို်လယ့ံ်များ	ုအာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	ဆီ�်�စစ်��်အ�့ကို်	လ�ုအပို်

ရှေ့ပို�ည်း်။	 ၎င််�ကိုု�	 �ခုု�ုကို်လယ့ံ်များ	ု အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာ

ဆီ�်�စစ်မြခုင််�	အခု�်��င့််	�င့််�မြပို�ာ��ည်း်။

ဘယံ်ဘကို်	 မြို့ဂု�ုလ်��ဓိာ�်ပိုံ��င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်	 ဇူးယံာ�ကိုက့ို်�ည်း်	 လာအ�ုနို�ုင််င်ံ�့ု	 ဇူးဒီါံ�မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ည်း�်	 လင့််မြပိုင််ဧ�ယုံာကို�ု	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	 ည်းာဘကို်�့	ု ပိုံ��င့််မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 အမြများင်�်ရှေ့ပို	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 ဇူးယံာ�ကိုက့ို်	 �စ်ခု�စီ�င့််	 ��်များ�့်�ာ��ည်း်။	

ဆီင််ရှေ့မြခုရှေ့လ့ာရှေ့စာကို်နိုင့်�်	ရှေ့�စ�ီဆီင််��ည်း�်	လာ��ာများ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်��်အ�က့ို်	ဤရှေ့ဒါ�ာ�ည်း်	များ�့မုျားမြဖွဲ့စ်	လု�အပို်�ည်း်။

ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကို့ကို်	၁.၂	Digital	Elevation	Model	(DEM)	၏�ရှေ့ဘာ��ာ�

Source: Project Team

2.3.1	ပို�ဝ�ီည်း်ညွှ�ှ်�ခု�ကို်ပိုါ	ရှေ့ဒါ�ာ
ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာ	 �ယံ်�မုျား�ု်များ�ာ�၊	 ရှေ့မြများဖွဲ့ံ��လှများ်�များနုို့င်�်	 ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များု��ု့	

ပိုါ၀င််�ည်း�်အမြပိုင််	ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာစ�စ်၏	အ�ယွံ်အစာ�၊	ရှေ့�စ�ီဆီင််��ည်း�်

လာ��ာ၊	ဆီင််ရှေ့မြခုရှေ့လ့ာရှေ့စာကို်၊	စမုျား�်ဝင််နို�ု်�၊	များ�ကို်နို့�မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	ရှေ့မြများှာကို်

ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ု်�	 (runoff	 coefficient)	 နို့င်�်	အမြခုာ�အစအီများံများ�ာ�စ�ည်း�်	 	 ပိုံ�စံမြပို�

မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	parameters	များ�ာ�ကို�ု��်များ�့်��်	Digital	Elevation	Model	

(DEM)	 (ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကိုက့ို်	 ၁.၂	 ကို�ုသြကိုည်း�်ပိုါ)	 နို့င်�်	 Digital	 Elevation	

Model	(DTM)	များ	့�လဒါ်များ�ာ�လည်း်�	ပိုါဝင််�ရှေ့ပို�ည်း်။	DEM	နို့င်�်	DTM	�ည်း်	

မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်မြခုင််�၊	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�စ�စ်များ�ာ�ကိုု�	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�နိုင့်�်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�၏	လာ��ာနို့င်�်	ပိုများာဏာ	�က့ို်ခု�ကို်

မြခုင််�များ�ာ�	မြပို�လ�ပို်��်အ�့ကို်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါ

ယံ်လ်များ�ာ�	 �ည်း်ရှေ့ဆီာကို်�ာ�င့််	 အရှေ့��ပိုါ�ည်း်။	 ပို�ဝ�ီည်း်ညွှ�ှ်�ခု�ကို်ပိုါ

ရှေ့ဒါ�ာ	 များ�ာ�အာ�	 GIS	 ပို�်ဝ�်�ကို�င််�စ်ခု�ခု�	 	 (QGIS	ကို����ု့)၌	 digitize	

မြပို�လ�ပို်ရှေ့ပို��ပိုါများည်း်။	 ��ု့ရှေ့��ကို်	 ၎င််�ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�အာ�	 RBP	 ရှေ့ဒါ�များ�ာ�၌	

�ရူ�ပို်မြပို��်အ�က့ို်	 အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာ	 HEC	 စ�ီ��ီရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�ကို����ု့	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်�ည်း�်	 ကို�ုယုံာများ�ာ���ု့	 �ည်း�်�င့််�အ�ံ��မြပို�	 �ပိုါ

များည်း်။
2.3.2		ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာအခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ဆီ�်�စစ်ရှေ့လ�လာမြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�	

��ု့အ�့ကို်	 အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�နို့င်�်	 အရှေ့��အကြိုကို�ီဆီံ��အမြဖွဲ့စ်မြဖွဲ့င်�်	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ဟုရူှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	(ဇူးယံာ�	၁.၁)	��ု့

များာ့	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်	 လ�ုအပို်�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	 ခု�့်များ့�်���်	

�က့ို်ခု�ကို်မြခုင််�နိုင့်�်	 များ�ု��ာွ��့်�များု	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	 စာ�င််�အင််�

ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်များမုျား�ာ�အ�က့ို်လည်း်�	 ဤရှေ့���စီ�နို�ု်�	 နို့င်�်	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	 ရှေ့���စီ�နို�ု်�နို့င်�်	 ရှေ့�

အမြများင်�်ရှေ့ပိုရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့လ�လာခု�့်များ့�်��ာ��ည်း�်	 (�ရူ�ပို်�ကို�်	 ပိုံ�စံ

အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ပိုံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်�ရူ�ပို်မြပို�ာ��ည်း�်)	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်မြခုင််�

မြဖွဲ့င်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကိုု�	 ခု��ု်ည်းှ�ု�်နို့င်�်	 များ�့်ကို�်ရှေ့သြကိုာင််�	

�ကို်ရှေ့�မြပို��်�ု�့�င့််	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	 အခု�ကို်အလကို်	 စ�ရှေ့ဆီာင််�များ	ု	

သြကိုာ�ကိုာလကိုု�	��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	ဧ�ယုံာ�့ု	အ�ု�်ကိုာလ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

များ�ာ�၏	 မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ခု��ရှေ့�ာအခု��ု်နို့င်�်	 သြကိုာခု��ု်အ�	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်�င်�်�ည်း်။	 များ�ု�

ရှေ့လ၀�နိုင့်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ��ုင််��ာရှေ့��စခု�်�များ�ာ�	 အ�ည်း်�င်ယံ်	

(��ု့များဟု��်)	 လံ��ဝများ�့ု�ည်း�်ရှေ့��ာများ�ာ��င့််	 မြို့ဂု�ုလ်��ဓိာ�်ပိုံ�	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 အရှေ့�ာကို်အပိုံ�	 မြဖွဲ့စ်��်အ�က့ို်	 အ�ံ��မြပို�

နို�ုင််�ည်း်။
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Data collected for hazard analysis is classified into three categories: spatial data, hydrological data, and 
hydraulic data. Other data types are used for exposure analysis, vulnerability assessments, and global 
data.  For example, the construction cost for buildings, income for agricultural products, labor fee, indirect 
cost rate etc. are also necessary for vulnerability analysis. This is explained in the chapter of vulnerability 
analysis.  
 
 
2.3.1  Spatial data 
Information that includes catchment boundaries and land cover and use, as well as results from digital 
elevation (DEM, see Box 1.2), and digital terrain (DTM) models, is necessary to set modeling 
parameters such as catchment system size, water flow direction, slope gradient, permeability, run-off 
coefficients, and other measures.  DEM and DTM are important for establishing hydrological and 
hydraulic simulation models to delineate basin boundaries, extract river systems and calculate surface 
water flow directions and amounts.  Spatial data must be digitized for organization and processing in a 
GIS environment (such as QGIS). The data will then be fed into flood risk assessment tools such as the 
HEC series software used at the RBP sites for demonstration.  
 
Box 1.2 Digital elevation model (DEM) concept 
The grid area identified in the left satellite image shows a flood plain area of the Xedon River Basin in 
Lao PDR. Elevation data is assigned to each grid as shown in the figure on the right. This data is 
essential for determining slope gradient and flow direction. 

 
Source: Project Team  

 
2.3.2  Hydrological data 

Hydrological data (Table 1.1), especially on discharge and, most importantly, rainfall, is essential for 
hydrological analysis and modelling. Discharge and rainfall data is also utilized for statistical analysis to 
estimate the probability of flooding. Discharge and water level data is employed to calibrate and validate 
the hydrological model by comparing observed and estimated (simulated by the model) data. The 
intervals between data collection should be decided according to the timing and duration of past floods 
in the target area. In cases where there are few or no hydro-meteorological stations, satellite image data 
can be utilized for support. 
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2.3.3	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ရှေ့ဒါ�ာ

မြများစ်၏ဟုု�ကို်ဒါရှေ့�ာလစ်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�အရှေ့ပို်	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်နိုု�င််

ရှေ့�ာ	 မြများစ်�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�နို့င်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�ကို�ု	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်	အခု�ကို်အလကို်ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�	ဟု���်များ�့်�ည်း်။	

ရှေ့�စ�ီဆီင််�များအုရှေ့ပို်�င့််	 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆုီ�င််�ာ	 အခု�ကို်များ�ာ�၏	 အကို��ု�

�ကို်ရှေ့�ာကို်များကုို�ု	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်	 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	

ပိုံ�စံမြပို�၍ရှေ့လ�လာစများ်��ပို်မြခုင််�	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ��င့််	 �ည်း�်�င့််���ည်း်။	

ဤလ�ပို်င်�်�စဉ်း်အ�့ကို်	 စ�ရှေ့ဆီာင််���်	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ကို�ု	 ဇူးယံာ�	 ၁.၂	 �့င််	 စာ�င််�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	 �ည်း်ရှေ့��ာ၊	

အ��ုင််�အ�ာနို့င်�်	 အရှေ့ပို်စ�ီများမ့ြများင််ကိုင့််�များ�ာ�အမြပိုင််	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်နိုင့်�်	

အခု�်�ကိုဏ္ဍများ�ာ�ကို����ု့	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	 ��င််�

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�	 များရှေ့ဆီာင််�ကွို်များ	ီ စ�ရှေ့ဆီာင််�၍	

အနို့စ်ခု��ပို်�ပိုါများည်း်။	

2.3.4		�ရုှေ့��့များဆုီ�ုင််�ာရှေ့ဒါ�ာ

�ုရှေ့�့�များုဆီ�ုင််�ာရှေ့ဒါ�ာ	စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််��့င််	�ုကို�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ	်

အရှေ့မြခုအရှေ့��စ်�ပို်�ပို်ရှေ့သြကိုာင်�်	 �ုရှေ့�့�မုျား�့ုခု��ရှေ့�ာ	 အ�ာများ�ာ�အာ�	

��်များ့�်ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�နို့င်�်	 အရှေ့�အ�့ကို်မြပို�မြခုင််��ု�့	 ပိုါဝင််ပို�်�ကို်

ရှေ့��ည်း်။	 ၎င််�အခု�ကို်အလကို်	 ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ��ည်း်	 များသြကိုာရှေ့��များီနို့င်�်	

�များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များုများ�ာ�၏	 ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�များုနို့င်�်	 ပိုများာဏာ

အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ�ည်း်။	ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များု	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့�ာ	

ဧ�ုယံာအာ�	 ��်များ့�်��်နို့င်�်	 ရှေ့�ကြိုကိုီ�များုရှေ့သြကိုာင်�်	 ပို�ကို်စီ�ဆီံ��ရူံု�များုများ�ာ�ကို�ု	

ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်��်အ�့ကို်	 �ုရှေ့�့�နို�ုင််ရှေ့မြခုဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့ဒါ�ာ

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	လု�အပို်�ည်း်။	ဇူးယံာ�	၁.၃	�့င််ရှေ့ဒါ�ာ	အများ��ု�

အစာ�များ�ာ�နို့င်�်	ကိုု�်��့င််များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	

Category Type of Data Typical Data

မြများစ်များ�ာ�၊
ရှေ့�လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�
များ�ာ�၊	ရှေ့�ကို�်များ�ာ�နိုင့်�်	
အ�ုင််များ�ာ�

အဓိကုိုမြများစ်၊	မြများစ်လကို်�ကို်များ�ာ�
နို့င်�်	ဖွဲ့�်��ီ�ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�လများ်�
ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�၊	ရှေ့�အ�ကို်	ရှေ့ဒါ�ာ
များ�ာ�

မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�နိုင့်�်	ရှေ့�လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�	ကို�့်ယံကို်များ�ာ�၏	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�၊	ကို�့်လ�့်မြဖွဲ့�်ပိုု�င််�
များ�ာ�၊	ရှေ့ဒါါင််လု�ကို်ပိုရူ�ုဖွဲ့�ုင််များ�ာ�	စ�မြဖွဲ့င်�်။

မြများစ်ဖွဲ့့��စည်း်�ပိုံ� မြများစ်ကို�ူ	အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ� �ံ�ာ�များ�ာ�၊	ဆီည်း်များ�ာ�၊	ရှေ့�လှ�ဆီည်း်များ�ာ�၊	�ာများ�ာ�။

ရှေ့ဘ��က့ို်	အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ� ရှေ့�ကိုာ�ာများ�ာ�၊	လ့ံ�က့ို်ရှေ့ပိုါကို်များ�ာ�၊	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�များ�ာ�၊	ရှေ့��င့််��ံခုါ�များ�ာ�၊	ရှေ့�စ�ီဆီင််�
များကုို�ု	အဟု�့်အ�ာ�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ�ည်း�်	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�များ�ာ�စ�မြဖွဲ့င်�်။

ရှေ့�လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ� ရှေ့�လှ�ရှေ့မြများာင််�၊	ရှေ့�ပိုု�လ�ှ၊	ရှေ့�မြဖွဲ့�်လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�၊	ရှေ့�လများ်�သြကိုာင််�	မြဖွဲ့�်လများ်�များ�ာ�	စ
�မြဖွဲ့င်�်။

အမြခုာ�အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ� ��ုရှေ့လာ့င််ကို�်များ�ာ�၊	ရှေ့�စ�ပို်စခု�်�များ�ာ�	စ�မြဖွဲ့င်�်။

အများ��ု�အစာ�များ�ာ� ကို�ု်��့င််များ�ာ�

အတုတ်ရေး�ကြို�းီများ ု
များတှ်တများ်း

ရှေ့ဘ�ဒါဏာ်�င်�်�မူျား�ာ�၏	�ည်း်ရှေ့��ာနိုင့်�်	အရှေ့�အ�က့ို်
ရှေ့ဘ�ဒါဏာ်�င်�်အမုျား်များ�ာ�	(�ု�့များဟု��်)	အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၊	စု�ကို်ပို��ု�ရှေ့��၊	ရှေ့များ�့မြများ�ရှေ့��၊	စကို်များလု�ပို်င်�်�၊	၀�်ရှေ့ဆီာင််များုနို့င်�်	
ကို��်�့ယံ်ရှေ့��ကိုဏ္ဍ	ပိုု�င််ဆီ�ုင််များု
ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု(ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု��ာ့�ရှေ့�ာ)	ရှေ့ဒါ�များ�ာ�
ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့သြကိုာင်�်	အမုျား်၊	အရှေ့ဆီာကို်အဦး�နိုင့်�်	အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�	ပို�ကို်စ�ီမြခုင််�	(ကို��်ကို�စ��ု်)

ရှေ့��ာအလ�ုကို်	ပို�ံ�နို့ံ့များု
နို့င်�်	အရှေ့�အ�က့ို်

အမုျား်များ�ာ�၊	အမြခုာ�အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�	(ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များ	ုအရှေ့များအ့နို့စ်များ�ာ�	အပိုါအဝင််)နိုင့်�်	လယံ်ယံာရှေ့မြများများ�ာ�	
အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�	(�ံ�ာ�များ�ာ�၊	လများ်�များ�ာ�နိုင့်�်	များ�ီ��ာ�လများ်�များ�ာ�၊	ရှေ့�အာ�လ့ပို်စစ်၊	ရှေ့�၊	�ဘာဝဓိာ�်ရှေ့င်�့နို့င်�်	ရှေ့��ံ
ကို�့်�ကို်များ�ာ�။

ဇူးယံာ�	1.2		ဟုု�ကို်ဒါရှေ့�ာလစ်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�အ�က့ို်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ဇူးယံာ�	1.3	�ုရှေ့�့�နို�ုင််ရှေ့မြခုဆုီ�င််�ာ	ရှေ့ဒါ�ာ

အများ��ု�အစာ� ရှေ့ဒါ�ာအများ��ု�အစာ� ပိုံ�များ�့်ရှေ့ဒါ�ာ

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာရှေ့ဒါ
�ာ

ရှေ့�အမြများင်�်ရှေ့ပိုနိုင့်�်	ရှေ့���စီ�နိုု�်� ရှေ့�ကြိုကို�ီရှေ့�စဉ်း်	ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကိုု�	ခု��ု်ည်းှု��်	စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	ရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်များမုျား�ာ�	
ရှေ့ဆီာင််�ကွို်��်အ�က့ို်	နိုစ့်�ည့်း်ရှေ့�့စဉ်း်	အခု��ု်စီ���ီ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	���အီလ�ုကို်	
အခု��ု်စ�ီ��ီ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

များ�ု�ရှေ့လဝ�ရှေ့ဒါ�ာ များ�ု�ရှေ့�ခု��ု် ရှေ့�ကြိုကို�ီရှေ့�စဉ်း်	ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကိုု�	ခု��ု်ည်းှု��်	စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	ရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်များမုျား�ာ�	

ရှေ့ဆီာင််�ကွို်��်အ�က့ို်	နိုစ့်�ည့်း်	ရှေ့�့စဉ်း်အခု��ု်စီ���ီ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	���အီလ�ုကို်	

အခု��ု်စ�ီ��ီ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ရှေ့စာင်�်သြကိုည်း�်ရှေ့လ�လာ

ရှေ့��

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	��ုင််��ာရှေ့��

စခု�်�နို့င်�်	များ�ု�ရှေ့လ၀�ဆီ�ုင််�ာ	

��ုင််��ာရှေ့��စခု�်�

�ည်း်ရှေ့��ာ၊	ရှေ့လ�လာရှေ့��ကိုာလ၊	ရှေ့စာင်�်သြကိုည်း�်စစ်ရှေ့ဆီ�မြခုင််�ဆီု�င််�ာ	အခု�ကို်များ�ာ�၊	

များ�့်�များ်��င််�ာ�ရှေ့�ာ	သြကိုာ�ကိုာလများ�ာ�	အစ�့�ုည်း�်	meta	data	များ�ာ�။

ဇူးယံာ�	1.1		ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီု�င််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�



FLOOD	RISK	ASSESSMENT	PREPARATION   |   15

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	အစ�ီင််ခုံမြခုင််��့၊ု	များ�့ုဟုရူှေ့�ာ	အခု�ကို်ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	

နို့စ်ရှေ့ပိုါင််�များ�ာ�စာ့များ	့ အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကုို�	 စ�ရှေ့ဆီာင််���့�ုည်း်ဆီ�ုပိုါကို	

�ာဝ�်�့ု�ူအာ�	 အရှေ့သြကိုာင််�သြကိုာ��င်�်မြို့ပို�ီ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများနုို့င်�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများု

ဆီ�ုင််�ာ	ဝရုှေ့��လကိုခဏာာများ�ာ�၏	အခု��ု်ရှေ့ပို်များ�ူည်း်၍	ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�

များမုျား�ာ�ကို�ု	အများအု�	ဖွဲ့များ်�ယံနူို�ုင််��်	၎င််�အခု�က်ိုအလကို်များ�ာ�ကိုု�	�ည်း�်�င့််��

များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	အမြပိုင််���်ဆီံ��ရှေ့�ာ	မြဖွဲ့စ်�ပို်အာ�	အရှေ့လ�ရှေ့ပို�၍	စီများံကို�ု်�

ရှေ့��ဆီ့�ရှေ့�မြခုင််�	 မြဖွဲ့စ်�ည်း�်အ�့ကို်	 အကိုယံ်၍	 �စ်နို့စ်အ�င့််�	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု

အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�စာ့�့ုပိုါကို	အမြများင်�်ဆီံ��နို့င်�်	သြကိုာခု��ု်အ�ည့်း်ဆီံ��	ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုို�ု	

ရှေ့�အ�ကို်-သြကိုာခု��ု်-ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု 	 ဆီ�်�စစ်ခု�ကို်�င့််	 �ည်း�်�င့််���်	

အရှေ့��ကြိုကို�ီ�ည်း်။	 အခု��ု�ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့�အ�ကို်

အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ�အ�က့ို်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 �များူ����များ့	

ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့�နို�ုင််�ည်း်။	��ုကို����ု့ရှေ့�ာ	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ��ု�ကို�ု	 ရှေ့�ာ့င််�ာ့���်

အ�့ကို်	 စစ်�များ်�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့�့စဉ်း်အရှေ့မြခုခုံ�ည်း�်	 ပိုံ�စံများ��ု�မြဖွဲ့င်�်	

စစ်ရှေ့ဆီ��င်�်မြို့ပို�ီ	 လ�ုအပို်ပိုါကို	 �ပို်ရှေ့လာင််��များူ��များ�ာ�ကို�ုပိုါ	 �မုျား်�ဆီည်း်�

�ာ��င်�်�ည်း်။	 ရှေ့��ကို်ဆီံ��အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ကို��်ကို�စ��ု်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�၊	

ရှေ့င်ရ့ှေ့သြကို�ရှေ့ဖွဲ့ာင််�ပိုမ့ျား၊ု	 ပိုစစည်း်�အ�ည်း်အရှေ့��့များ�ာ�ကို����ု့ရှေ့�ာ	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��

��်ဖွဲ့�ု�နို့င်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	 ကို�့်��်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ဖွဲ့ယံ်�ာ့�မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများနုို�ု်�ကို�ု	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာဖွဲ့�့�စည်း်�များ၏ု	�ာခု�ုင််နိုု�်�အမြဖွဲ့စ်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို

နို�ုင််�ည်း်။

2.3.6		ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဒါ�ာ
အကိုယံ်၍	အကို�မြဖွဲ့�်များအု�က့ို်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့�လ့င််	

(��ု့များဟု��်)	များ��့ုနို�ုင််မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ပိုါကို	ဤကိုာ့ဟုများကုို�ု	 မြဖွဲ့ည်း�်ဆီည်း်���်	ကိုများာာ

လံ��ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	ဇူးယံာ�	၁.၄	�င့််	

များ�ညူ်းရီှေ့�ာ�င််�မြများစ်များ�ာ�များ	့��့ုနို�ုင််ရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့��ွခု�ယံ်

နို�ုင််ရှေ့�ာစာ�င််�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	 ဤဇူးယံာ�အာ�	 ကို�ဦး�

�ည််းညွှ�ှ်�ခု�ကို်အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	အ�ံ��မြပို��င်�်�ည်း်။	အာဆီယီံံအဖွဲ့�့�ဝင််နို�ုင််င်ံများ�ာ�

အာ�	အဆီင်�်မြများှင်�်�င််�ာ��ည်း�်	အ�ံ��များ�ာ�ရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလကို်�င််�မြများစ်

စာ�င််�ကို�ု	��ု်��မုျား်���ု�ခု�����်	��ုကို်��့်�ပိုါ�ည်း်။

2.3.5	အာ��ည််း�ခု�က်ိုဆုီ�င််�ာ	ဆီ�်�စစ်ခု�က်ို	အခု�က်ိုအလက်ို
များ�ာ�	
အရှေ့�အ�က့ို်နိုင့်�်	 အ�ည်း်အရှေ့��့ဟုရူှေ့�ာ	 နို့စ်များ��ု�လံ��ရှေ့�ာ	 ကို�ု်��့င််များ�ာ�	

ပိုါဝင််ရှေ့��ည်း�်အ�က့ို်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ည်း်	 ရူပုို်ရှေ့��့

ရှေ့�ာ	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်�စ်ခု�	 မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 �ကုို�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်	(�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်)	�စ်ခု�စီ��ုင််�အ�က့ို်	ဆီံ��ရူံ�ုများနုို့င်�်	

ပို�ကို်စ�ီများု	ပိုများာဏာအာ�	အာ��ည်း်�ခု�ကို်	အကို�မြဖွဲ့�်များအု�က့ို်	အရှေ့�အ�က့ို်

ဆီ�ုင််�ာ	�င့််�အာ�စ�အမြဖွဲ့စ်	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	�င့််�

အာ�စ��ည်း်	 ပိုများာဏာမြဖွဲ့င်�်	 ��ုကို်ရူ�ုကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို��်	 ခုကို်ခု�ရှေ့�ာအမြများင််၊	

ဦး�စာ�ရှေ့ပို�အခု�ကို်များ�ာ�၊	 	 �ခုု�ုကို်ခုံစာ�များနုို့င်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�	့ 	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််

�ည်း�်	စမ့ျား်��ည်း်အခု�ကို်များ�ာ�ရှေ့ပို်�င့််	များ�ူည်း်ရှေ့��ည်း်။

	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	 ဘံ�ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များု

�စ်ခု�များာ့	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များဆုီ�ုင််�ာ	function	�စ်ခု�အာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့ဆီာင််��်မြဖွဲ့စ်

�ည်း်။	 ဤခု�ဉ်း်�ကိုပို်များအု�့ကို်	 ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�ကိုု�	 များလူ�င််�မြများစ်များ�ာ�	

(အမုျား်ရှေ့�ာင််စ�	စစ်�များ်�ကို����ု့၊	ရှေ့��ကို်ဆီကို်��့	၄)	(��ု့များဟု��်)	�ဆီင်�်ခုံ	

အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�	 (ပိုံ�နို့ုပို်���်ရှေ့ဝ�ာ��ည်း�်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�)	 များ�့ယံူ

နို�ုင််�ည်း်။	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များဆုီ�ုင််�ာ	 function	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များ	ု လ�ပို်င်�်�စဉ်း်

အ�့င််�	 များ�ာ�မြပိုာ�လစ့ာ့ရှေ့�ာ	 ��မုြပို�များမုျား�ာ�	 မြပို�လ�ပို်�င်�်�ည်း်။	 အရှေ့��

အကြိုကို�ီဆီံ��	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�များည်း�်	��မုြပို�များမုျား�ာ�များာ့	ယံူ�စ်များ�ာ�နို့င်�်	ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��

ရှေ့�ရှေ့�ာ	(��ု့များဟု��်)	အ�ံ��လ�့ရှေ့�ရှေ့�ာ	ဒါဿများကို�ု်�များ�ာ�	(ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	

အခု��ု်ကိုာလများ�ာ�အစာ�	ရှေ့ကိုာ်များာများ�ာ�)အာ�	�င့််�လင််�	�ာ�မြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	

ဤအများာ့�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	ရှေ့ဒါ�ာအများာ့�များ�ာ�		 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စနိုု�င််�ည်း်။	��ု့အမြပိုင််	

�င််မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�အ�ကို်နို့င်�်	 သြကိုာခု��ု်��်ဖွဲ့ု��များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	

ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ	့ �လဒါ်နိုင့်�်အ�ူ	 ကို�ုကို်ည်းမီျား�ု့ု��်	 စစ်ရှေ့ဆီ�

မြခုင််��ည်း်လည်း်�	အရှေ့��ကြိုကို�ီပိုါ�ည်း်။	ဤ��ု့မြပို�လ�ပို်မြခုင််��ည်း်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	 ရှေ့လ�လာမြခုင််��င့််	 များာ့�ယံင့််�ရှေ့�ာ	 �လဒါ်များ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	

ယံဆူီခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	ကိုညူ်းရီှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််�ည်း်။	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််��်	ရှေ့��ကို်�ပို်	

အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာ	 စစ်ရှေ့ဆီ�များ�ုစ်ခု�များာ့	 	ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

မြပိုင််���်များ	ုအများ��ု�အစာ���ုင််��င့််	�ညူ်းရီှေ့�ာ	နိုစ့်�စ်နို့စ်�ည်း်�၏

Photo:	Interviews	and	hearing	about	the	flood	conditions	in	Bago,	ASEAN	DRR-CCA
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2.4	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာ
	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	စ�စည်း်�မြခုင််�
စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ�ရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကုို�	အ�ံ��များမြပို�များ	ီ�များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််�

�စ်ရှေ့လ့ကို်နိုင့်�်	 များသြကိုာရှေ့��များအီပိုါအဝင််	 အခု�ကို်အလကို်	 အများ��ု�အစာ�

�စ်ခု�စ�ီည်း်	 များ�့်ကို�်များု၊	 ရှေ့��့ရှေ့��ကို်ည်းညီွှ�့်များနုို့င်�်	 မြပိုည်း�်စံ�များအုရှေ့ပို်

များ�ူည်း်၍	ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��များ	ု�့ုများ�့ု	စစ်ရှေ့ဆီ��င်�်�ည်း်။	ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��

များ	ု စစ်ရှေ့ဆီ�မြခုင််�နိုင့်�်	 အများာ့�မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့မြများပိုံ����်မြခုင််�	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်အ�့ကို်	 �ကုို�များ�့်ကို�်များု

ကို�ု	ရှေ့�ခု�ာရှေ့စ�မြဖွဲ့င်�်	အရှေ့��ကြိုကို�ီ�ည်း်။	

	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	 ရှေ့���စ�ီနိုု�်���ု့၏	 အခု��ု်နို့င်�်

ရှေ့��ာရှေ့ပို်	 များူ�ည်း်၍	 ပို�ံ�နို့ံ့များုများ�ာ��ည်း်	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အ�က့ို်	 အဓိကုို

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	အခု��ု်ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့ဒါ�ာ�ည်း်	အဓိကုို�င့််�

အာ�စ�	ရှေ့ဒါ�ာမြဖွဲ့စ်�ည််း။	ရှေ့��ာဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဒါ�ာအာ�	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၏	�ကုို�

များ�့်ကို�်များုကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်��်	 ညွှ�ှ်မြပိုခု�ကို်�စ်ခု�အမြဖွဲ့စ်	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	 ရှေ့���စ�ီနိုု�်���ု့အသြကိုာ�	ဆီကို်နို့ယံ်များု�ည်း်	��များ�်�ည်း်�	

�့ု�င်�်�ည်း်။	single	mass-curve၊	double	mass	curve	နို့င်�်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််

ဆီင််�ရှေ့�	ရှေ့မြများှာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ု်�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများု

�လဒါ်များ�ာ��ည်း်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	 ရှေ့���စ�ီနိုု�်�	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	

ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��များကုို�ု	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	 အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�ရှေ့ပိုများည်း်။	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	ရှေ့���စ�ီနိုု�်�	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	လံ�ရှေ့လာကို်များမုျား�့ုလ့င််	

(��ု့များဟု��်)	 ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့�လ့င််	 (၁)	 ရှေ့���စီ�နို�ု်�	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

အာ�	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပ်ိုရှေ့လ�လာ၍	 �့ကို်ခု�က်ို�ာ�ရှေ့�ာ	 အခု��ု်အလ�ုကို်	

ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပို	ဇူးယံာ�အာ�	အ�ည်း်မြပို���်အ�က့ို်	များရှေ့��ွခု�ယံ်�င်�်ရှေ့ပို။	(၂)		

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ရှေ့ဒါ�ာကို�ု	 အမြခုာ�များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	 ��ုင််��ာရှေ့��စခု�်�များ�ာ�များ	့ ရှေ့ဒါ�ာ

များ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 မြို့ဂု�ုလ်��များ	့ များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�အရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံမြို့ပို�ီ	

ကိုက့ို်လပို်မြဖွဲ့ည်း�်�ည်း်�လများ်�	 (gap-filling	 method)	 	 အာ�မြဖွဲ့င်�်	 အစာ���ု�	

အ�ံ��မြပို�နို�ုင််ပိုါ�ည်း်။

	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 များ�ူည်းရီှေ့�ာပိုံ�စံများ�ာ�နိုင့်�်	

ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	 မြဖွဲ့�့်ရှေ့ဝ�ာ�ရှေ့�ာ	 �င််�မြများစ်များ�ာ�များ	့ လာရှေ့လ��့ုသြကို�ည်း်။	

အခု�ကို်အလကို်စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�နိုင့်�်	 ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််မြခုင််��ု�့�ည်း်	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�လ�ပို်င်�်�စဉ်း်	 များစ�င််များ	ီ လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�များည်း�်	 အရှေ့မြခုခုံအဆီင်�်

များ�ာ�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ပိုံ�များ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဒါ�ာအများ��ု�အစာ�	 နို့စ်များ��ု��့ု�ည်း်။	 (၁)	

အ�ံ��များမြပို�များ	ီကြိုကို�ု�င််အစအီများံ	မြပို�လ�ပို်�ာ��များည်း�်	အခု�ကို်အလကို်အသြကိုများ်�

များ�ာ�	 (၂)	 �ကုို�များနုို့င်�်	 ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့�ရှေ့�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အ�က့ို်	

အရှေ့မြခုခုံစစ်ရှေ့ဆီ�များမုျား�ာ�	 မြပို�လ�ပို်မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ��ုကို်ရူ�ုကို်အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း�်	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�များ�ာ�	 ကို����ု့ရှေ့�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အ�က့ို်	

အစအီများံများ�ာ�မြပို�လ�ပို်မြို့ပို�ီရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလက်ိုများ�ာ�	မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	အစအီများံများ�ာ�

မြပို�လ�ပို်မြို့ပို�ီရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	ကို��်သြကိုများ်�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

များ	့ဆီင််��ကို်လာမြို့ပို�ီ	�ကုို�များ�့်ကို�်များုကို�ု	ရှေ့�ခု�ာရှေ့စ��်	ပို�ုများ�ုရူပုို်ရှေ့��့ရှေ့�ာ

လ�ပို်င်�်�စဉ်း်၏	�လဒါ်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

ရှေ့ဒါ�ာအများ��ု�အစာ� �င််�မြများစ် 	အခုများ��	database	�များ�ူ�များ�ာ�

DTM USGS (United States 
Geological Survey)

SRTM Global DEM, ASTER G-DEM

ရှေ့မြများဖွဲ့ံ��လှများ်�များနုို့င်�်	ရှေ့မြများ

အ�ံ��ခု�များု

National Cartographic 
Institute (US)

Global Land Cover from different
organizations (NASA, FAO), GlobeCover from Envisat/Meris, 
MODIS GlobeCover

USGS GLCC (Global Land Cover Characterization)

SERVIR MEKONG 
Project (funded and 
implemented by USAID, 
NASA, ADCP and 
ICIMOD)

Land cover portal

မြများစ်	hydrography USGS Hydrosheds

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ရှေ့ဒါ�ာ National hydro-
meteorological services

Gauge data sets, satellite-only data sets and merged satellite-
gauge products

JAXA JAXA global rainfall watch

NASA Experimental Real-Time TRMM Multi-Satellite Precipitation 
Analysis

မြများစ်ရှေ့�စ�ီဆီင််�များု National hydro-
meteorological services

Global Runoff Data Centre

ဘမူျားရုှေ့ဗီဒါ	/	pedologic	
/	ရှေ့မြများဆီလီာှဆီ�ုင််�ာ	
အခု�ကို်များ�ာ�

National cartographic 
institute

Harmonized world soil database

ဆီည်း်များ�ာ� National dam regulation 
body

Global reservoir and dam database

၁ဝကို်ဘ်ဆီ�ုကို်လပုို်စာအပိုါအ၀င််ရှေ့ဒါ�ာအ�င််�အမြများစ်များ�ာ��ည်း်ရှေ့မြပိုာင််�လ�နိုု�င််�ည်း်။ဤစာ�င််��င့််အာ�လံ��ပိုါဝင််နို�ုင််များည်း်များဟု��်ပိုါ။

ဇူးယံာ�	1.4			ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်နိုင့်�်	��င််��င််�မြများစ်များ�ာ�၁
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အပို�ုင််�	၂	-	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်အာ�	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�ကိုု�	

အပို�ုင််�(၄)ပိုု�င််�	ခု�့မြခုာ�နို�ုင််�ည်း်။	၎င််��ု�့များ့ာ	(၁)	

အ��ဂု�်�ာ�ဦ��	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�အာ�	ခု�့်များ�့်�

မြခုင််�၊	(၂)	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၊	

(၃)	အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကိုု�	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	(4)	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုဆီု�င််�ာ	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ����်လ�ပို်မြခုင််�	��ု့မြဖွဲ့စ်သြကို

�ည်း်။	�ည်း်�ယွံ်ခု�ကို်၊	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	

အ�င််�အမြများစ်များ�ာ���့မုျားအုရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ၍	အကို�မြဖွဲ့�်

များအု�့ကို်	�င်�်ရှေ့လ�ာ်မြို့ပို�ီ	ရှေ့အာင််မြများင််ရှေ့�ာ	

�ည်း်�ဗီ��ဟုာများ��ု�	��့�ု�်လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	အာ����်များု

နို့င်�်	��့နုို�ုင််ရှေ့�ာ	စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�အသြကိုာ�	များ့�များ�ု့ု

ရှေ့အာင််	သြကိုပို်များ�်ရှေ့ပို���်	လု�အပို်ရှေ့ပိုလမုျား�်များည်း်။

A
SS

ES
SM

EN
T

Hazard assessment

Prediction of future climate 
scenario

Vulnerability and capacity  
assessment

Risk assessment and mapping
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Photo: Interviews and hearing about the flood conditions in Bago, ASEAN DRR-CCA
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Photo:	Countermeasures	proposal/discussion	in	Pakse,	ASEAN	DRR-CCA

3 အ��ဂု�်	�ာ�ဦ��
အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�အာ�
ခု�့်များ့�်�မြခုင််�
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�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	 �ကို်ရှေ့�ာကို်မုျားကို�ု	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာ�မြခုင််�၏	

�ည်း်�ယွံ်ခု�ကို်များာ့	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

လကို်�့လုမူျားရုှေ့��၊	 ရှေ့ဂုဟုရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	 ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာစ�စ်များ�ာ�ကိုု�	 �ကို်ဆီ�ုင််

ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��အညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�	 အ�ံ��မြပို�၍	 အကို�မြဖွဲ့�်��်နိုင့်�်	 ၎င််�

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 လမူျားရုှေ့��၊	 ရှေ့ဂုဟုရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	 ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာစ�စ်များ�ာ�အရှေ့ပို်	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�အမြပိုင််	 �င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	 အခု��ု်အပို�ုင််�အမြခုာ�နိုင့်�်	

�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာအခု��ု်နို့င်�်	 ရှေ့��ာဆီ�ုင််�ာ	 အ��ုင််�အ�ာများ�ာ�အ�က့ို်	

�ာ�ဦ��အ��ဂု�်	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ရှေ့���ု�့ကို�ုလည်း်�	 ရှေ့လ�လာ

��်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 (ADB၊	 ၂၀၁၇)	 ဤအပို�ုင််��င့််	 �ာ�ဦ��အ��ဂု�်မြဖွဲ့စ်

နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ရှေ့��အ�က့ို်	များသြကိုာရှေ့��များမီျား	့��ု��ကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	များ�ု်

ဆီကို်ရှေ့ပို�မြို့ပို�ီ	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်		အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ�ရှေ့��ဆီ့�

မြခုင််�အ�က့ို်	 အ�ံ��မြပို�ခု��များကုို�ု	 �င့််�မြပို�ာ��ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုနိုတ�ာယံ်	

အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ု အ��ဂု�်မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ရှေ့��အ�က့ို်	 အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာ	 စ�ု်ရှေ့ခု်များုများ�ာ�အ�ကို်	 �စ်ခု�များာ့	

ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	 စမီျားံကို�ု်�များ�ာ�အာ�	 မြများစ်ဝမ့ျား်�

အ��ုင််�အ�ာအ�	ု ရှေ့လ့ာ�ခု���်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ဤလ�ပို်င်�်�စဉ်း်�ည်း်	

များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 များရှေ့��ာများမုြများင်�်များာ�မြို့ပို�ီ	 ရှေ့ဒါ��င့််�	 (��ု့များဟု��်)	 မြများစ်ဝမ့ျား်�

အဆီင်�်�့င််	 ဤရှေ့လ့ာ�ခု��ာ�ရှေ့�ာ	 စီများံခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််��ည်း်	

များလယ့ံ်ကိုပူိုါ။	�လဒါ်များ�ာ��ည်း်	ရှေ့ဒါ�အလ�ုကို်	အရှေ့မြခုအရှေ့�ကိုု�	�င််ဟုပို်ရှေ့စ

�ည်း�်	�လဒါ်များ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်ကို�ု	��ကုြိုကို�ီစာ့�ာ�၍	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်

�င်�်�ည်း်။	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	�ာ�ဦ��	ပိုံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်ခု�့်များ့�်�မြခုင််�	 	 ၊စမီျားံခု�ကို်

ယံနိုတ�ာ�များ�ာ�နိုင့်�်	များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�ကို�ု	ရှေ့ကိုာင််�စာ့���လည်း်မြခုင််��ည်း်	

ရှေ့ဒါ�အလ�ုကို်	အရှေ့မြခုအရှေ့��စ်ခု��င့််	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကိုု�	 စ�စ်�ကို�	

အကို�မြဖွဲ့�်��်နိုင့်�်	လကို်ရှေ့��့ကို�ရှေ့�ာ	အ��ဂု�်မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်

��်အ�က့ို်	များ�့ုများမြဖွဲ့စ်လု�အပို်�ည်း်။	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု��မူျား�ာ��ည်း်	�ာ�ဦ��	

ပိုံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်စများ်��ပို်မြခုင််�နိုင့်�်	 စီများံခု�ကို်များ	့ �လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 ���လည်း်�ရှေ့ဘာရှေ့ပိုါကို်

နို�ုင််၊	 အဓိပုိုါာယံ်ရှေ့ကိုာကို်ယံနူို�ုင််၊	 အ�ံ��ခု�နို�ုင််ရှေ့အာင််	 မြဖွဲ့စ်စဉ်း်�စ်ခု�လံ��ကို�ု	

ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့��င်�်�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့��ကို်	 စီများံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�၊	 ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��

အစအီများံများ�ာ�	 ဒါီဇူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�နိုင့်�်	အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််��ု�့အ�့ကို်	

လကို်ရှေ့��့ကို�ရှေ့�ာ	 အ��ဂု�်မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု�များ�ာ�ကို�ုလည်း်�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်�င်�်

�ည်း်။	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ�ုည်း်	 �ာ�ဦ��နို့င်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	

မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�၏	 မြဖွဲ့စ်ကြိုကိုမုျား်၊	 မြပိုင််���်များ၊ု	 ရှေ့��ာဆီ�ုင််�ာ	အ��ုင််�အ�ာ၊	 သြကိုာ

ခု��ု်နို့င်�်	 အခု��ု်ကို�ုကို်ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စမြို့ပို�ီ	 များကြံကိုံ�စဖွဲ့�ူ	

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�လည်း်�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စနိုု�င််�ည်း်။	 (များSeneviratne	 et	

al.,၂၀၁၂)	 ကို�ု်�ဂုဏာ�်�များ�ာ�အ�	 အလ�့်အများင််�များဟု��်ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��	

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ��ည်း်	လမူျားရုှေ့��၊	 ရှေ့ဂုဟုရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 (��ု့များဟု��်)	 ရူ�ပို်ပို�ုင််�

ဆီ�ုင််�ာစ�စ်�င့််	 အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာ	 ��်များ�့်အဆီင်�်ကို�ု	 ရှေ့ကို�ာ်လ�့်မြခုင််�

မြဖွဲ့င်�်လည်း်�ရှေ့ကိုာင််�၊	အမြခုာ�မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�နိုင့်�်	�စ်မြို့ပို�ုင််�ည်း်�	မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်မြခုင််�
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အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့�ာ်လည်း်�ရှေ့ကိုာင််�၊	 အလ�့်အများင််�	 အရှေ့မြခုအရှေ့�	 (��ု့များဟု��်)	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စနိုု�င််ရှေ့���ည်း်။	 အခု��ု�ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ��ည်း်	 	 မြဖွဲ့စ်�ပို်�စ်ခု��ည်း်�၏	 �လဒါ်များဟု��်ဘ�	

အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်�စ်ခု�ခု�င််�စအီာ�	 စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ�ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�များလ့ည်း်�	

မြဖွဲ့စ်ရှေ့ကိုာင််�မြဖွဲ့စ်နိုု�င််ရှေ့ပို�ည်း်။	(Seneviratne	et	al.,၂၀၁၂)		ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့�

ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ���င့််	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�	 �ပို်ခုါ�လ�လ�	

ရှေ့ပို်ရှေ့ပိုါကို်လာမြခုင််��ည်း်	 �ဘာဝကိုစုစ�ပ်ို	 (��ု့များဟု��်)	 �ာ�ဦ��နို့င်�်	

ပို�်�ကို်ရှေ့�ာ	အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�အ�က့ို်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့�ရှေ့�ာပိုရူု�ဖွဲ့�ုင််�၏	

အ�ပုို်အရှေ့ယံာင််မြပို�ခု�င််�	 ဟု��်များဟု��်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်များာ့	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်လု�အပို်

�ည်း်။	 ၎င််�အခု�ကို်�ည်း်	 စ�ု်ရှေ့ခု်များု�ံ��များ��ု�ကို�ု	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စ�ည်း်။	 (၁)	

��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	 အ��ုင််�အ�ာ၊	 မြပိုင််���်များနုို့င်�်	 အကြိုကိုမုျား်ရှေ့�

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စ��်	ကိုများာာ

ကြိုကို�ီပိုရူှေ့နို�့လာများ၏ု	ပိုံ�ပို�ု�များကုို�ု	���လည်း်�ရှေ့ဘာရှေ့ပိုါကို်��်	(၂)	အ��ဂု�်၏	

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	 ပို�ုများ�ုဆီ�ု��ာွ�ရှေ့စများည်း�်	ကိုများာာ

ကြိုကို�ီပိုူရှေ့နို�့လာများရုှေ့သြကိုာင်�်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ုများည်း်များ့မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာများည်း်ကိုု�	

ခု�့်များ့�်���်	 (၃)	 ��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့��ာဆီ�ုင််�ာ	 အ��ုင််�အ�ာများာ့	

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 မြဖွဲ့စ်�ပို်အ�က့ို်	 ပိုံ�များ�့်များဟု��်ရှေ့�ာ	အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�	

ကြိုကို�ု�င််ခု�့်များ့�်�မြခုင််�နိုင့်�်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်များ�ာ�ခု���်	 ဤခု�့်များ့�်�ခု�ကို်အာ�	

များည်း်�ု�့အ�ံ��မြပို���်	စ�ည်း�်စ�ု်ရှေ့ခု်များုများ�ာ�	ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

3.1	အ��ဂု�်�ာ�ဦ��	 
	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကို�ု	ခု�့်များ�့်���် 
	 ရှေ့ဒါ�ာအခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

�ာ�ဦ��	ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ��င့််	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်�ာ�ဦ��	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�

နို့င်�်	အ��ဂု�်�င့််	 မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်များည်း�်	 မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�၏	 မြဖွဲ့စ်��်

စမ့ျား်�များ�ာ�ကိုု�	 ���လည်း်နို�ုင််��်	 ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	 အ�ံ��မြပို�သြကို�ည်း်။	 ရှေ့ဒါ�

ဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	

အပိုါအ၀င််	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီု�င််�ာ	 ခု�့်များ့�်�များုများ�ာ�	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်

ရှေ့��၊	အကို�မြဖွဲ့�်ရှေ့��	 နိုင့်�်ဆီကို်�ယ့ံ်ရှေ့���ု�့ကို�ု	 �င််�မြများစ်	 ၄	 ခု�များ	့���်နို��်

ရှေ့ကိုာကို်ယံ	ူရှေ့��ဆီ�့�ာ��ည်း်	(Seneviratne	et	al.,	၂၀၁၂၊	Christensen	

et	al.,	၂၀၀၇၊	Knutti	et	al.,	၂၀၁၀)။	၎င််��ု�့များ့ာ

(၁)	ကိုများာာလ�ံ�ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ီဥ��ပိုံ�စံများ�ာ� 

						(Global	Climate	Models-GCMs)

(၂)	GCM	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ�အာ�	အဆီင်�်ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�	 

						(Downscaling	of	GCM	simulations)

(၃)	ရှေ့ဒါ�ဆုီ�င််�ာ	��ံ့မြပို�်များုများ�ာ�အာ�	အစ�ု��ရှေ့�ာ	မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	ရူ�ပို်ပို�ုင််�

						ဆီ�ုင််�ာ	���လည်း်မုျားနို့င်�်

(၄)	လ�်�ရှေ့လာ	�ာ�ီဥ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မုျား�များ�ုင််�	��ု့မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။

IPCC၏	 စ���ထအကြိုကိုမုျား်ရှေ့မြများာကို်	 အကို�မြဖွဲ့�်အစ�ီင််ခုံစာ	 (AR4)	

�ည်း်	GCM	များ�ာ�ကို�ု	�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	အပိုါအ၀င််	မြဖွဲ့စ်

နို�ုင််ရှေ့ခု��့ရုှေ့�ာ	 	 အ��ဂု�်�ာ�ဦ��နို့င်�်	 ပို�်�ကို်၍	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	

��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	 အဓိကုိုအ�င််�အမြများစ်အမြဖွဲ့စ်	 အ�ံ��မြပို�ခု��

�ည်း်	 (Christensen	 et	 al.,	 ၂၀၀၇)	 	 AR4	 များရ့ှေ့ကိုာကို်ခု�ကို်ခု�ရှေ့�ာ	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အ�	 များ�ကို်ရှေ့များာ့ကို်ရှေ့ခု�်�ာ�ဦ��၊	 အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	

အပိုခူု��ု်နို့င်�်	 ပို�်�ကို်ရှေ့�ာ	 ကို�ု်�ဂုဏာ�်�များ�ာ��ည်း်	 ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	

အ��ုင််�အ�ာမြဖွဲ့င်�်	 လကို်�့ု	 GCM	 များ�ာ�များ	့ ရှေ့ကိုာင််�စာ့ပိုံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်�ာ�မြခုင််�	 မြဖွဲ့စ်

ရှေ့�ာ်လည်း်�	 အလ�့်မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	 များ�ု��ာွ��့်�များုမြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�အ�က့ို်	 များပိုါ

ရှေ့ခု�	(Randall	et	al.,	၂၀၀၇)။	GCM	၏	Spatial	Resolution	နို့င်�်ရူပုို်ရှေ့��့

များမုျား�ာ�အာ�	��ု��ကို်ရှေ့ကိုာင််�များ�့်လာရှေ့အာင််	 မြပို�လ�ပို်မြခုင််��ည်း်	 �ာ�ဦ��

အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�	 အပိုါအ၀င််	 အရှေ့��စာ�မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�ကိုု�ပိုါ	 စံ�စများ်�

ရှေ့�ာကို်လမ့ျား်�နို�ုင််��်အ�က့ို်	အ�ံ��ဝင််လပ့ိုါ�ည်း်။

        �များာာလု�ံးဆို�ုင််�ာနှှင််် ရေး�သဆို�ုင််�ာ သမုျား�င််းရေး��ာင််းတစီ်ရေးလုာာ�် 

များ�ုးရေးလု၀သအခ��်အလု�်များ�ား�ု� �င််း�များစီ်များ�ားစီွာမှျား ��ှုနှ�ုင််သည််။ 

Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station 

(CHIRPS) ၏ ၁၉၈၁ များှ ယ်ရေးန်း်အထို များ�ုးရေး�ခ�နု်း်ရေး�တာများ�ား�ု� Climate 

Hazard Group (CHG) များှ ၅x၅ စီတ��န်း်း�ီလု�ုများီတာ resolution �ဖွဲ့င်််��ှု

နှ�ုင််သည််။ Asian Precipitation Highly-Resolved Observational 

Data Integration Towards Evaluation (APHRODITE) စီီများံ�ုန်း်း၏ 

၁၉၅၁ များှ ၂၀၀၇ အထို များ�ုးရေး�ခ�နု်း် ရေး�တာများ�ား�ု�လုည််း Research 

Institute for Humanity and Nature (RIHN)/ the Meteorological 

Research Institute of the Japan Meteorological Agency (MRI/

JMA)များှ ၂၅x၂၅ စီတ��န်း်း�ီလု�ုများီတာ resolution �ဖွဲ့င်််��ှုနှ�ုင််�ါသည််။ 

အ�းခ�နု်း်အတွ�် (ERA5) fifth generation ECMWF atmospheric re-

analysis of the global climate (ERA5) ၏ ��န်း်လုည််ဆိုန်း်းစီစီ် 

ရေးလု်လုာထိားရေးသာ ၁၉၅၀ များှ ယ်ရေးန်း်အထို အ�းခ�နု်း် ရေး�တာများ�ား�ု� ��ှုနှ�ုင််

�ါသည််။ 

ဤအခု�ကို်အလကို်	 �င််�မြများစ်များ�ာ�အမြပိုင််	 �လဒါ်များ�ာ�ကို�ု	 အ�ည်း်မြပို�

နို�ုင််��်အ�့ကို်	 သြကိုာမြများင်�်ရှေ့�ာ	 အခု��ု်ကိုာလအ�့င််��့ု	 များ�ု�ရှေ့လဝ�နို့င်�်	

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆုီ�င််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 (များ�ု�ရှေ့�နို့င်�်အပူိုခု��ု်)လည်း်�	လ�ုအပို်

ရှေ့ပို�ည်း်။

3.2		�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 
	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�
ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	 အပိုါအ၀င််	 အ��ဂု�်�ာ�ဦ��

ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီု�င််�ာ	 ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ��့င််	 များ�ု��ာွ��့်�များု၊	 အပိုခူု��ု်၊	 ရှေ့လ၊	

ပိုင််လယံ်ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််	 မြများင်�်�ကို်များ	ု စ�ည်း�်	 �ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်

များ�ာ�၏	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ခု�့်များ့�်���်လည်း်�	 လ�ုအပို်ရှေ့ပိုများည်း်။	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	 များ�ု��ာွ��့်�များု	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််��ည်း်	

ရှေ့လ�လာများ၏ု	အဓိကုိုရှေ့�ာ�ခု�ကို်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

The Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC)’s Task 

Group on Data and Scenario 
Support for Impact and Climate 

Assessment (TGICA) also 
provides general guidelines on 

the use of data and scenario 
in impact and adaptation 

assessments. 
http://www.ipcc-data.org/
guidelines/#ClimScenSD 
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l�ာ�ဦ��ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်ဟု�ူည်း်	 လကို်�့ုလ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�၊	 လရူှေ့�များပုိုံ�စံနိုင့်�်	

��ု��ကို်ရှေ့မြပိုာင််�လ�လာများ�ု�ု့အရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံ၍	 လမူျားစု�ီပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်	 �ည်း်�

ပိုည်းာဆီ�ုင််�ာ	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်များမုျား�ာ�ကို����ု့ရှေ့�ာ	အ��ဂု�်�င့််	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာ

များည်း�်	 လ�ူာ�များ�ာ�၏	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�အာ�	 ယံဆူီအ�ံ��မြပို�၍	 အ��ဂု�်

�ာ�ဦ��ကို�ု	 ခု�့်များ�့်�မြခုင််�မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 �ာ�ဦ��ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	

များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	 (GCMs)	

(��ု့များဟု��်)	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	 (RCMs)	 များအ့ရှေ့မြခုခုံ	

မြဖွဲ့စရ်ှေ့ပို်လာရှေ့လ��့ု�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ု	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်

အ�့ကို်	 �ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	 	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 အ�ံ��များမြပို�များ	ီ အကို�မြဖွဲ့�်

များည်း�်ဧ�ယုံာ၏	�ာ�ဦ���င့််မြပိုင််လကိုခဏာာကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို��်	ဤ�ာ�ဦ��

ဆီ�ုင််�ာ	ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	စမီျားံမြပို�မြပိုင််မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််��ု�့ကို�ု

လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�င်�်�ည်း်။	 ပိုံ�	 ၃.၁	 �့င််	 စမီျားံကို�ု်��ည်း်�လများ်�များ�ာ�အရှေ့ပို်	

အရှေ့မြခုခုံ၍	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များဆုီ�ုင််�ာ	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များု

မြဖွဲ့စ်စဉ်း်ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	 အရှေ့��စ�ု်လ�ပို်င်�်�စဉ်း်နိုင့်�်	 �လဒါ်များ�ာ�ကို�ု	

ကိုပိုလ်�ကို်ပိုါ�့ုရှေ့�ာ	RBPရှေ့ဒါ�များ�ာ��့ု	ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်	ရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်

မြခုင်�်	�ည်း်�ပိုည်းာ	အစ�ီင််ခုံစာ�	့င််သြကိုည်း�်ရူနုို�ုင််�ည်း်။

ပိုံ�	၃.၁	အဆီ�ုမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	�ာ�ဦ��	ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များ	ုမြဖွဲ့စ်စဉ်း်

3.3 �င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	�ာ�ီဥ��	 
	 အရှေ့မြခုအရှေ့�	မြများင််ကို့င််�များ�ာ�ကို�ု	 
	 ရှေ့�ွ�ခု�ယံ်မြခုင််�

�ာ�ဦ��	 အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််��ည်း်	 များနို�ဿရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 အလာ�အလာ�့ုရှေ့�ာ	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 စံ�စများ်�

စစ်ရှေ့ဆီ���်အ�က့ို်	 �င့််�လင််�စာ့	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််��်	 �ည်း်ရှေ့ဆီာကို်�ာ�

ရှေ့�ာ	အ��ဂု�်	�ာ�ဦ��ကို�ု	ကို�ုယံ်စာ�မြပို�မြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်	(IPCC,	၂၀၁၈)။	

ဤ�င့််	 ဖွဲ့�်လံ�အမုျား်ဓိာ�်ရှေ့င်�့များ�ာ�၏	 ရှေ့လ�����င့််	 ပိုါဝင််များကုို�ု	 ခု�့်များ�့်�

�က့ို်ခု�ကို်�ည်း�်	Representative	Concentration	Pathways	 (RCPs)	

ကို�ု�ည််းညွှ�ှ်��ည်း်။	 �ာ�ဦ��အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််��ည်း်	 General	

Circulation	Models/Global	Climate	Models	(GCMs)	ဟုရူှေ့�ာ	ကိုများာာ

လံ��ဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�အ�က့ို်	 �င့််�အာ�စ�များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို

�ည်း်။	 RCPsများ�ာ��ည်း်	 များ�ညူ်းရီှေ့�ာအ��ဂု�်	 �ာ�ဦ��များ�ာ�ကို�ု	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	၎င််��ု�့အာ�လံ���ည်း်	အ��ဂု�်ဖွဲ့�်လံ�အမုျား်ဓိာ�်ရှေ့င်�့	(GHG)	

ပိုများာဏာကို�ု	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�မြို့ပို�ီ	��့ုလာရှေ့�ာ	�လဒါ်များ�ာ�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	RCP	

လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�	 ၄	 ခု��့ု�ည်း်။	 ၎င််��ု�့များာ့	 RCP	 ၈.၅	 (���်လ�ှ်များမုြများင်�်များာ�

မြခုင်�်)၊	 RCP	 ၆.၀	 (အလယံ်အလ�်���်လ�ှ်များ)ု၊	 RCP	 ၄.၅	

(အလယံ်အလ�်���်လ�ှ်များ)ု	နိုင့်�်	RCP	၂.၆	(���်လ�ှ်များ�ုမုျား�်မြခုင််�)	��ု့

မြဖွဲ့စသ်ြကို�ည်း။်	 �ာ�ဦ��	 အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�၏	 �ည်း်�ယွံ်ခု�ကို်များာ့	

အ��ဂု�်ကို�ု	 ကြိုကို�ု�င််ရှေ့ဟုာကို�ု်����်��်	 များဟု��်ဘ�	 	 ကို�ယံ်မြပို�့်လစ့ာ့

ရှေ့�ာ	 အ��ဂု�်�င့််	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ု�ည်း�်	 ရှေ့��ွခု�ယံ်များမုျား�ာ�	 (��ု့များဟု��်)		

ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကို�ု	 စံ�စများ်���်	 များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�နိုင့်�်	

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ုရှေ့�ာ	 အမြခုာ�ရှေ့��ွခု�ယံ်စ�ာများ�ာ�ကို�ု	 ပို�ုများ�ု���လည်း်ရှေ့စ��်မြဖွဲ့စ်

�ည်း်။

ပို�ုများ�ု�ု�့ုလ�ုပိုါကို: https://www.ipcc-data.org/
guidelines/pages/glossary/glossary_r.html
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3.3. Selecting suitable climate 
scenarios

A climate scenario is a predicative representation 
of future climate that has been constructed to 
investigate the potential impacts of anthropogenic 
climate change (IPCC, 2018). Here it refers to 
representative concentration pathways (RCPs) 
that provide atmospheric concentration projections 
of greenhouse gases. Climate scenarios serve 
as the main input to General Circulation Models/
Global Climate Models (GCMs). RCPs are the 
latest generation of scenarios that inform climate 
models. They illustrate different climate futures, 
all of which are considered to depend on future 
greenhouse gas (GHG) emission volume. There are 
four pathways: RCP8.5 (high emissions), RCP6.0 
(intermediate emissions), RCP4.5 (intermediate 
emissions) and RCP2.6 (low emissions). The goal 
of a scenario is not to predict the future, but rather 
to better understand uncertainties and possible 
alternatives to probe the feasibility of decisions or 
options under a wide range of possible futures. More 
information: https://www.ipcc-data.org/guidelines/
pages/ glossary/glossary_r.html

3.4. Global Climate Model 
projection

Global Climate Models (GCMs) are mathematical 
representations of the climate system that run on 
high-performance computers. GCMs are coupled 
with ocean, atmosphere, sea ice and land surface 
systems that use emission scenarios (RCPs) for 
projecting the future climate. The Coupled Model 
Inter-comparison Project Phase 5 (CMIP5) is the 
latest dataset group with simulation from the new 
generation of GCMs (Rupp et al., 2013). The 40 
plus GCMs in the CMIP5 archive have different 
spatial resolution and are developed by various 
meteorological organizations and agencies. In the 
fifth assessment report of the IPCC (AR5), climate 
simulations have been completed for the 21st century 
according to RCPs based on four greenhouse gas 
concentration trajectories (Demirel and Moradkhani, 
2016). More information: https://www.ipcc-data.
org/guidelines/pages/gcm_guide.html

GCMs may have significant biases that vary between 
models, climate variables and regions. To address 
this variability for an impact assessment, a mix of 
GCM model results is recommended. At least three 
GCMs that fall into low, medium and high scenario 
projection should be used. For assessments that 
focus on extreme events, GCMs that represent the 
highest and lowest extremes should be selected to 
fully capture climate change variability. 
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Figure 3.1 Proposed climate projection process for landslide risk assessment at a river basin scale 
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3.4	ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ဦ�� 
	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၏	ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�

ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	 	 (GCMs)	�ည်း်	စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််�ည်း်

မြများင်�်ရှေ့�ာ	 ကို�့်ပို���ာများ�ာ�ရှေ့ပို်�င့််	 	 အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��စ�စ်၏	

�ခုာ�ာကို�ုယံ်စာ�မြပို�ခု�ကို်များ�ာ�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 GCM	 များ�ာ��ည်း်	 ���်လှ�်များု

အရှေ့မြခုအရှေ့�	(RCPs)	ကို�ုအ�ံ��မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	�များ�ဒါဒ�ာ၊	ရှေ့လ��၊	ပိုင််လယံ်

ရှေ့�ခု���နို့င်�်	 ရှေ့မြများများ�ကို်န့ို�မြပိုင််စ�စ်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့ပိုါင််�စပို်၍	အ��ဂု�်�ာ�ဦ��

ကို�ု	ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်မြခုင််�များ�ာ�	ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည််း။	အဆီ�ုပိုါ	ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ာ�ရှေ့�ာ	

ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	 Inter-comparison	 Project	 Phase	 5	 (CMIP5)	 �ည်း်	

GCMs	၏	များ��ု�ဆီကို်�စ်များ	့��့ုနို�ုင််ရှေ့�ာ	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ�နို့င်�်	

ရှေ့��ကို်ဆီံ��ရှေ့ပို်	ရှေ့ဒါ�ာစ�များ�ာ�	အ�ပို်စ�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	CMIP5	ရှေ့များာ်ကို�့်���ုကို်�့ု	

အများ��ု�	 ၄၀	 �ပို်ရှေ့ဆီာင််�ပိုါဝင််�ည်း�်	 GCMs	 �ည်း်	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	

Spatial	 Resolution	 များ�ာ��့ုမြို့ပို�ီ	 အများ��ု�များ��ု�ရှေ့�ာ	 များ�ု�ရှေ့လ၀�ဌာာ�များ�ာ�နို့င်�်	

အမြခုာ�ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့ ဖွဲ့�်�ီ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ခု��သြကိုမြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 IPCC	 ၏	

ပိုဉ္စစများအကို�မြဖွဲ့�်များ	ု အစီ�င််ခုံစာ�င့််	 ၂၁	 �ာစ�အ�့ကို်	 �ာ�ဦ��	 ပိုံ�စံ

မြပို�၍စများ်��ပို်	 ရှေ့လ�လာမြခုင််�ကိုု�	 ဖွဲ့�်လံ�အုများ်ဓိာ�်ရှေ့င်�့ပိုါဝင််များဆုီ�ုင််�ာ	

လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�	 (၄)	ခု�ရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	RCP	များ�ာ�အ�	 မြို့ပို�ီစ�ီရှေ့အာင််	

ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ခု���ည်း်။	(Demirel	and	Moradkhani,	၂၀၁၆)	

ပို�ုများ�ု�ု�့ုလ�ုပိုါကို:https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/

gcm_guide.html	

GCMများ�ာ��င့််	ရှေ့များာ်ဒါယ်ံလ်များ�ာ�၊	�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	ကို�ု်��င့််များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ဒါ�

အလ�ုကို်		ကို�့မြပိုာ�ရှေ့�ာ	��ုာ�င််�ာ့��ည်း�်	ဘကို်များည်းမီျား့များမုျား�ာ�	�့ုနို�ုင််�ည်း်။	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များကုို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	၎င််�ကို့�မြပိုာ�များမုျား�ာ�ကို�ု	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်	

GCMရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့�ာရှေ့နို�့အ�ံ��မြပို���်	 အကြံကိုံမြပို��ည်း်။	

အ�ုများ�်ဆီံ��၊	 အလ�်စာ�နို့င်�်	 	အမြများင်�်ဆီံ��အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်

����ု့	 ကို�ရှေ့�ာကို်�ည်း�်	 အ�ည်း်�ဆီံ��	 GCMs	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်�လဒါ်	 �ံ��ခု�	

ရှေ့လာကို်ကိုု�	 အ�ံ��မြပို��င်�်�ည်း်။	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	

အာရူံ�စ�ုကို်ရှေ့�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ�အ�က့ို်များ	ူအမြများင်�်ဆီံ��နို့င်�်	အ�ုများ�်ဆီံ��

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�ကိုု�	ကို�ုယံ်စာ�မြပို�ရှေ့�ာ	GCMs	များ�ာ�ကို�ု	�ာ�ဦ��

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ု 	 အမြပိုည်း�်အစံ�ကို�ု	 အမြပိုည်း�်အဝ	 ဖွဲ့များ်�ယံ�ူ�ု့ုနို�ုင််��်အ�က့ို်	

ရှေ့��ွခု�ယံ်�င်�်�ည်း်။ ရှေ့လ�လာများ�ုစ်ခု�အ�့ကို်	 �င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	
GCMs	ကိုု�များည်း်�ု�့	ရှေ့��ွခု�ယံ်�များည်း်�ည်း်�

CMIP5	 �့ု	 GCMs	 အာ�လံ���ည်း်	 ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့ဒါ�အာ�လံ��

အ�့ကို်	အ�ံ��များမြပို�နို�ုင််ပိုါ။	ရှေ့��ွခု�ယံ်�ာ��ည်း�်	GCM	များ�ာ��ည်း်ရှေ့ဒါ��စ်

ခု�	 (��ု့များဟု��်)	စ�ု်ဝင််စာ��ာ	ဧ�ယုံာရှေ့ပို်�င့််	အရှေ့မြခုခုံ�င်�်�ည်း်။	GCM	

�ည်း်	 ပိုံ�နို့ုပို်���်ရှေ့ဝ�ာ�ရှေ့�ာ	 အစ�ီင််ခုံစာများ�ာ�နိုင့်�်	 ဂု�ာ�ယံ်စာ�များ်�များ�ာ�

အမြပိုင််	 �များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 �ာ�ဦ��ဆီ�်�စစ်ခု�ကို်များ�ာ�	 အရှေ့ပို်

�င့််လည်း်�	 အရှေ့မြခုခုံနို�ုင််�ည်း်။	 ရှေ့အာကို်ပိုါ��ု့�ည်း်	 ဤ�ည်း်�လများ်�နိုစ့်ခု�၏	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုခု�ကို်များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။

	 စာရှေ့ပိုမြပို�်လည်း်�ံ���ပို်ခု�ကို်	 ။	 ။	 ပိုံ�နို့ုပို်���်ရှေ့ဝ�ာ�ရှေ့�ာ	

အစ�ီင််ခုံစာများ�ာ�နိုင့်�်	 အကို�မြဖွဲ့�်ခုံ�ာ�မြို့ပို�ီရှေ့�ာ	 ဂု�ာ�ယံ်များ�ာ�ကိုု�	

ရှေ့�ခု�ာ���လည်း်ရှေ့စ��်	 မြပို�်လည်း်�ံ���ပို်မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့ဒါ��စ်ခု�	

(��ု့များဟု��်)	 စ�ု်ဝင််စာ��ာ	 ဧ�ယုံာအ�က့ို်	�င်�်ရှေ့�ာ်ရှေ့�ာ	 GCM	

ကို�ုရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	ကိုညူ်းနီို�ုင််�ည်း်။	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	အ�ရုှေ့ပို�

ရှေ့�ာ	မြများ�်များာနို�ုင််င်ံ�့	ုRBPs	နို့င်�်	လာအ�ု	PDR	��ု့အ�့ကို်	CSIRO	သြ�စ

ရှေ့သြ��လ�	 များအ့ာ�ဖ့ွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု��ရှေ့��ဘဏာ်	 (ADB)	 အ�့ကို်	 ���်ရှေ့ဝရှေ့�ာ	

အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ��့့ု	 ရှေ့��ကို်ဆီံ���က့ို်	 �ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်

လ်များ�ာ�၏	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များကုို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်�ည်း�်	 အစ�ီင််ခုံစာကိုု�	

အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ�	့ရှေ့ဒါ�များ�ာ�အ�က့ို်	�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်

များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်��်	 အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	 (ဇူးယံာ�	 ၂.၁)	

(Hernaman	 et	 al.,	 ၂၀၁၇)	 အစ�ီင််ခုံစာ�င့််	 CMIP5	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်

များ�ာ�၏	 အစ�ု်အပို�ုင််��စ်ခု�အာ�	 လကို်ရှေ့��့ကို�များ	ု အ�ည်း်�ဆီံ��မြဖွဲ့စ်

ရှေ့�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကို�ု	 ခု��်လ့ပို်�ာ�ခု��မြို့ပို�ီ	 များကို်��စ်အာ�လံ��ရှေ့ပို်

�င့််	 ရှေ့ကို��ပို်ဖွဲ့ယ့ံ်ရှေ့ကိုာင််�ရှေ့�ာ	 စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််�ည်း်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််

�များ့	ရှေ့မြပိုာင််�လ�များအု��ုင််�အ�ာ	အာ�လံ��ကို�ု	ဖွဲ့များ်�ယံရူှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနို�ုင််�ည်း�်	

ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကိုု�	အရှေ့မြခုခုံ၍	��်များ�့်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်ခု���ည်း်။

GCM data can be accessed from:
IPCC Data Distribution Centre: https://

www.ipcc-data.org/index.html 

The Earth System Grid - Center for 
Enabling Technologies (ESG-CET)

http://esgf-node.llnl.gov/ 

The following 11 GCMs are considered to 
be satisfactory  for Asian and Southeast 

Asian countries
Hernaman V, Grose M and Clarke JM 

(2017) Evaluating the performance of the 
latest climate models over Southeast 

Asia. CSIRO, Australia

bcc-csm1-1, BNU-ESM, CanESM2, CMCC-
CM, CSIRO-Mk3-6-0, GFDL-CM3, GFDL-

ESM2G, GFDL-ESM2M, IPSL-CM5A-MR, 
MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR

Some countries have selected GCMs 
suitable for their local context.

Vietnam: CNRM-CM5, CCSM4, 
NorESM1-M, ACCESS1.0, MPI-ESM-LR, 

GFDL-CM3
Technical report on High-Resolution 

Climate Projections for Vietnam published 
by IMHEN (2014)

Indonesia: MIROC5 (BMKG-Indonesia)

Thailand: IPSL-CM5A-MR, GFDL-CM3 and 
MRI-CGCM3 [Thailand-Third National 

Communication]
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	 �ာ�ဦ��ဆီ�်�စစ်မြခုင််�	 ။	 ။	 များ��်���်�ာ�ဦ��ပိုံ�စံများ�ာ�၊	 Madden-

Julian	 လုုင််�	 (MJO)၊	 ရှေ့�ာင််ပို�ုင််�အယံ်လ်�ီည်း�ု	 လုုင််�	 (ENSO)၊	

အုနိုဒုယံ�များ�ဒါဒ�ာ	Dipole	(IOD)၊	အပိုပူို�ုင််�ဆီ�ုင််ကိုလ��်�များ�ာ�၊	ပိုင််လယံ်

ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််	အပိုူခု��ု်	 (SST)	နို့င်�်	များ�ု��ာွ��့်�များုနို့င်�်	အပိုူခု��ု်ပိုံ�စံများ�ာ�

နို့င်�်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�စ�ည်း�်	 အဓိကုိုကို�ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�

ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�၍	 ဆီ�ုင််�ာဧ�ယုံာ	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့ဒါ�အ�က့ို်	

�များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 �ာ�ဦ��ဆီ�်�စစ်ခု�ကို်ကို�ု	 မြပို�လ�ပို်	

မြို့ပို�ီစ�ီနို�ုင််�ည်း်။	 ဤခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�	 �ည်း်�လများ်��ည်း်	 စာရှေ့ပို

မြပို�်လည်း်�ံ���ပို်များ	ုကို����ု့ပိုင််	CMIP5	ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�၏	အစ�ု်အပို�ုင််�

�စ်ခု�အာ�	 လကို်ရှေ့��့ကို�များ	ု အ�ည်း်�ဆီံ��မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကိုု�	

ခု��်လ့ပို်�ာ�ခု��မြို့ပို�ီ	 များကို်��စ်အာ�လံ��ရှေ့ပို်�င့််	 ရှေ့ကို��ပို်ဖွဲ့ယ့ံ်

ရှေ့ကိုာင််�ရှေ့�ာ	 စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််�ည်း်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််�များ့	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ု

အ��ုင််�အ�ာအာ�လံ��ကို�ု	 ဖွဲ့များ်�ယံရူှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနို�ုင််�ည်း�်	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကိုု�	

အရှေ့မြခုခုံ၍	��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်�ာ�့င််	ကိုညူ်းရီှေ့�ာကို်ပိုံ�	ရှေ့ပို�နို�ုင််များည်း်

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

3.5	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ဦ��	ရှေ့များာ်ဒါယံ်
လ်	ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�
ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	(RCMs)	(ဇူးယံာ�	၂.၂)	ကို�ု	ရှေ့ဒါ�

ဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��ကို�့မြပိုာ�များနုို့င်�်	 	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့လ�လာ��်အ�က့ို်	

ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	 အ��ုင််�အ�ာမြဖွဲ့င်�်	 	 �ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	 ��င််�

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 ���်လ�ပို်��်	 ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	 အ�ံ��မြပို�သြကို�ည်း်။	

RCM	များ�ာ��ည်း်	GCM	များ�ာ�များ	့ဆီင််��ကို်လာရှေ့�ာ်လည်း်�	RCM	များ�ာ��ည်း်	

�ကုို�ရှေ့�ာ	ပို�ဝဧီ�ယုံာကို�ု	ခြုံခုံ�င်ံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနို�ုင််မြို့ပို�ီ	GCM	�ကို်	resolution	ပို�ု

ရှေ့ကိုာင််�ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	 အာ��ာခု�ကို်များ�ာ�စာ့�့ု�ည်း်။	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့မြများ

များ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််	အရှေ့�အ�ာ�နို့င်�်	ရှေ့မြများ�ာ�များ�ကို်နို�့မြပိုင််များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ကိုာင််�စာ့

ဖွဲ့များ်�ယံနူို�ုင််�ည်း�်အ�့ကို်	RCM	များ�ာ��ည်း်	�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	parameters	

များ�ာ�ကို�ု	 လကို်ရှေ့��့ကို�စာ့	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််�ည်း်။	 RCM	 များ�ာ�

�င့််	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	 sub-grid	အ��ုင််�အ�ာဆီ�ုင််�ာ	 �ာ�ဦ��လကိုခဏာာ

များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို��်	 အ�ံ��မြပို��ည်း�်	 ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 parameter	 များ�ာ�နိုင့်�်	

ပို�်�ကို်၍	 ဘကို်များညီ်းများ့များမုျား�ာ��့ု�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 RCM	 ခု�့်များ့�်�များုများ�ာ�

�င့််လည်း်�	အများ��ု�များ��ု�ကို့�မြပိုာ�များမုျား�ာ�	�့ုနို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။

GCM ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အ�ပို်စ�များ�ာ�

ACCESS1.0 CSIRO and BoM, Australia

bcc-csm1-1 Beijing Climate Center, China

BNU-ESM Beijing Normal University, China

CanESM2 Canadian Centre for Climate Modelling and 
Analysis, Canada

CMCC-CM The Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici, Italy 

CNRM-CM5 National Centre for Meteorological Research, 
France

CCSM4 National Center for Atmospheric Research, USA

CSIRO-Mk3-6-0 CSIRO Atmospheric Research, Australia

GFDL-CM3, GFDL-ESM2G, GFDL-ESM2M Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA, 
USA

IPSL-CM5A-MR Institut Pierre Simon Laplace, France

MIROC5 Center for Climate System Research, Japan

MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR Max Planck Institute, Germany 

NorESM1-M Norwegian Climate Center, Norway

ဇူးယံာ�	2.1	အရှေ့��့ရှေ့�ာင််အာ�ရ့ှေ့ဒါ�အ�က့ို်	ရှေ့��ွခု�ယံ်�ာ�ရှေ့�ာ	ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	�ာ�ဦ��	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�

RCM ���်လ�ပို်�ူ

PRECIS Met	Office,	မြို့ဗီ�ု�ု်

RegCM �အီ�ု�ရီူပူိုရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာနို�ုင််င်ံ�ကိုာစင််�ာ	(ICTP)၊	အ�ီလီ

WRF အရှေ့များ�ကုို�်ရှေ့လ����ရှေ့���ဗီဟု�ုဌာာ�	(NCAR)၊	အရှေ့များ�ကုို�်

ဇူးယံာ�	2.2		ရှေ့ယံဘ�ယံ�ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ�ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�
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�ကို်ရှေ့�ာကို်များအုကို�မြဖွဲ့�်များ	ု အမြို့ပို�ီ��်လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ရှေ့�ာအခုါ	 ဤအများ��ု�

များ��ု�ရှေ့�ာ	 ကို�့မြပိုာ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်	 RCM	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်�လဒါ်များ�ာ�ကို�ု	

ရှေ့�ာရှေ့နို�့အ�ံ��မြပို���်	အကြံကိုံမြပို��ည်း်။	အ�မုျား�်ဆီံ��၊	အလ�်စာ�နိုင့်�်	 အမြများင်�်

ဆီံ��အရှေ့မြခုအရှေ့�	မြများင််ကိုင့််�ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်���ု�့	ကို�ရှေ့�ာကို်�ည်း�်	အ�ည်း်�ဆီံ��	

RCM	 �ံ��ခု�ရှေ့လာကို်ကို�ု	 အ�ံ��မြပို��င်�်�ည်း်။	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်	 မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�

အရှေ့ပို်	အာရူံ�စ�ူစ�ုကို်ရှေ့�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ�အ�က့ို်များ	ူအမြများင်�်ဆီံ��နိုင့်�်	အ�မုျား�်

ဆီံ��အစ�့်�ရှေ့�ာကို်	 မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�ကို�ု	 ကို�ုယံ်စာ�မြပို�ရှေ့�ာ	 RCMs	 များ�ာ�ကို�ု	

�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ	ု အမြပိုည်း�်အစံ�ကို�ု	 အမြပိုည်း�်အဝ	 ဖွဲ့များ်�ယံ�ူ�ု့ုနို�ုင််��်

အ�့ကို်	ရှေ့��ွခု�ယံ်�င်�်�ည်း်။

3.6	အ��ုင််�အ�ာ	ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�

GCM	များ�ာ�များ	့ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာ�ာ�ရှေ့�ာ	�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	ကို�ု်��င့််

များ�ာ�ကို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ည်း်	ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	အ��ုင််�အ�ာ�စ်ခု�မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	

ရှေ့ယံဘ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��၊	 ကို��်�များာရှေ့��၊	 �ယံ်ယံပူို�ု့ရှေ့ဆီာင််ရှေ့��၊	

စမ့ျား်�အင််နိုင့်�်	 ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်	 စမီျားံခု�့်ခု့�များု	 ကို����ု့ရှေ့�ာ	 ကိုဏ္ဍအလ�ုကို်	

ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�အ�က့ို်	 ရှေ့ဒါ�အဆီင်�်	 �ာ�ဦ��

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	 အ�ံ��မြပို���်	

ရှေ့ယံဘ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 များ�င်�်ရှေ့�ာ်ရှေ့ခု�။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 �ပုိုါံပိုည်းာ�င့််များ�ာ��ည်း်	

ရှေ့ဒါ��င့််�နိုင့်�်	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု ဆီ�်�စစ်မြခုင််�များ�ာ��င့််	

အ�ံ��မြပို���်	 GCMs	 များ	့ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	ဘာ�ာ

မြပို�်��်	အဆီင်�်များ�ာ�	မြပို�လ�ပို်ခု���ည်း်	(ပိုံ�	၃.၂)။	ဤမြဖွဲ့စ်စဉ်း်အာ�	‘အ��ုင််�အ�ာ

ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�’	အမြဖွဲ့စ်	လ�ူမုျား�ာ��ည်း်။

ရှေ့ယံဘ�ယံ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များုနို့စ်များ��ု��့ု�ည်း်။	 ၎င််��ု�့များ့ာ	 စာ�င််�အင််�

ဆီ�ုင််�ာ	 အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�နိုင့်�်	 ဒါ�ုင််��များစ်ဆီ�ုင််�ာ	 (dynamical)	

အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�	 ��ု့မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 	 စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	

အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််��င့််	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	ခု�့်များ့�်���်	

GCMs	 များ	့ စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	 ဆီကို်�ယ့ံ်ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	

[Benestad	 et	 al.,	 ၂၀၀၈၊	 Wilby	 et	 al.,	 ၁၉၉၈]	 	 ဒါ�ုင််��များစ်ဆီ�ုင််�ာ	

(dynamical)	 အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််��င့််	 ကြိုကို�ီများာ�ရှေ့�ာ	 �ာ�ဦ��

မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�၏	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဒါ��င့််�	 	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့ဒါ�

ဆီ�ုင််�ာ	အကို��ု�စီ�ပိုာ့�အ��ုင််�အ�ာ��ု့	 ရှေ့မြပိုာင််�လ���်အ�က့ို်	 RCMs	ကို�ု

အ�ံ��မြပို��ည်း်။	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��့င််	 RBP	 ရှေ့ဒါ�များ�ာ�အ�က့ို်	

စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�ကိုု�	အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	 ၂.၅	

ကိုလီ�ုများ�ီာ	 x	 ၂.၅	 ကိုလီ�ုများ�ီာ	 resolution	 �့ုရှေ့�ာ	 များ�ု��ာွ��့်�များု	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	၁	ကိုလီ�ုများ�ီာ	x	၁	ကိုလီ�ုများ�ီာ	 resolutionလ	�့ု

ရှေ့�ာ	 ဇူးယံာ�ကိုက့ို်��ု့	 ရှေ့မြပိုာင််�လ���်အ�က့ို်	 straight	 bilinear	

univariate	 resampling	 �ည်း်�လများ်�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	 များ�ု��ာွ��့်�များု	

များ�ကို်နို�့မြပိုင််ကိုု�	 မြပို�်လည်း်ပိုံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်��်အ�က့ို်	APHRODITE		ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�ကိုု�	

�ည်း်ညွှ�ှ်�များ�ကို်နို�့မြပိုင််အမြဖွဲ့စ်	အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	ဤပိုံ�ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််�	မြဖွဲ့စ်စဉ်း်�ည်း်	

�ည်း်ညွှ�ှ်�	 ရှေ့ဒါ�ာများ�က်ိုနို့�မြပိုင််�ီ�ပိုါ�	 ခု�့်များ့�်�ပိုံ�စံများ�ာ�ကို�ု	 ���်လ�ပို်နို�ုင််မြို့ပို�ီ	

များ�ူင််�	 GCM	 ၏	 ပိုံ�စံများ�ာ�ကို�ုလည်း်�	 �ခုု�ုကို်များမုျား�့ုရှေ့ပို။	 ရှေ့��ွခု�ယံ်�ာ�ရှေ့�ာ	

GCM	များ�ာ��င့််	အ�ကို်ပိုါ	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်အာ�	အ�ံ��မြပို�၍	၁	ကိုလီ�ုများ�ီာ	x	၁	

ကိုလီ�ုများ�ီာ	 အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�ကို�ု	 မြပို�လ�ပို်ခု��ပိုါ�ည်း်။	

အ��ုင််�အ�ာ	 ရှေ့လ့ာ�ခု��ာ�ရှေ့�ာ	 ၁	 ကိုီလ�ုများ�ီာ	 x	 ၁	 ကိုီလ�ုများ�ီာ	

resolution	 ရှေ့ဒါ�ာအစ�များ�ာ�ကို�ု	 အ��ဂု�်�ာ�ဦ��	 ခု�့်များ့�်�မြခုင််�များ�ာ�နိုင့်�်	

ပိုစ်များ�့်�ာ��ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြဖွဲ့စ်နိုု�င််ရှေ့ခု�	 �့ု�ည်း�်ရှေ့ဒါ�များ�ာ�အ�က့ို်	

ဆီ�်�စစ်မြခုင််�များ�ာ�	မြပို�လ�ပို်�ာ�င့််	အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။

RCM driven downscaled data can be 
accessed from:

CORDEX East Asia: https://cordex.org/
domains/region-7-east-asia/  

Bias correction and statistical downscaling 
dataset:

NASA Earth Exchange Global Daily 
Downscaling Projections: 

https://www.nccs.nasa.gov/services/data-
collections/land-based-products/nex-gddp  

_______________________________

National Level Approaches:

Indonesia: HadGEM2-ES (RegCM4 
RCM Driven) [Indonesia-Third National 

Communication]

Philippines: HadCM3Q (PRECIS RCM Driven)

Thailand: MPI-ESM-MR and EC-Earth 
(RegCM4 RCM Driven) [Thailand-Third National 

Communication]

Vietnam: CNRM-CM5, CCSM4, NorESM1-M, 
ACCESS1.0, MPI-ESM-LR, GFDL-CM3, 

HadCM3Q
 (CCAM, RegCM4, PRECIS RCM Driven) (Technical 
report on High-Resolution Climate Projections for 

Vietnam published by IMHEN (2014))

It could also be possible to get locally downscaled 
dataset accessed from mandated national 

institutes such as National Hydro-meteorological 
Services, Climate Change Studies Institutes, and 

similar organization of each country.

ပိုံ�	၃.၂	အ�ု�င််�အ�ာ	ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�
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3.7	�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုရှေ့များာ်ဒါယံ်လ ်
�ာ�ဦ��	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 အ��ဂု�်�င့််	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု��့ရုှေ့�ာ	

�ာ�ဦ��	အရှေ့မြခုအရှေ့�အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုမြခုင််�မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီ	များ�ု�ရှေ့လဝ�

ခု�့်များ့�်�မြခုင််�များ�ာ�	 များဟု��်ပိုါ။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 အဆီ�ုပိုါ	 �ာ�ဦ��ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်

များ�ာ��ည်း်	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များအုကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၊	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�ခု�မြခုင််�နိုင့်�်	

ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််��ု�့�င့််	 လများ်�ညွှ�ှ်��်အ�့ကို်�ာ	 အ�ံ��မြပို��င်�်

ပိုါ�ည်း်။	ရှေ့အာကို်�င့််	�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုအကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	�ာ�ဦ��

ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 မြပိုင််ဆီင််များအု�့ကို်	 အဓိကုို

လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�များည်း�်	အခု�ကို်များ�ာ�	အကို�ဉ်း်�ခု��ပို်ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

	 ရှေ့ဒါ��စ်ခု�	(��ု့များဟု��်)	စ�ု်၀င််စာ��ာဧ�ယုံာရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံမြို့ပို�ီ	��့ု

နို�ုင််�ည်း�်	GCMs	များ�ာ�များ	့�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�ကို�ု	ရှေ့��ွခု�ယံ်ပိုါ။

	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု��့ရုှေ့�ာ	 အ��ဂု�်�ာ�ဦ��	 အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�ကိုု�	

အမြပိုည်း�်အဝဖွဲ့များ်�ယူံနို�ုင််��်	�င််ရှေ့�ွ�ခု�ယံ်�ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကို�ု	

အ�ံ��မြပို�ပိုါ။	 GCMs	 နို့င်�်	 RCMs	 နို့စ်များ��ု�လံ��အ�့ကို်	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်

ရှေ့ပိုါင််�စံ�မြဖွဲ့င်�်	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်�ည်း်�ကို�ု	လကို်ခုံမြခုင််��ည်း်	ပို�ု၍ရှေ့ကိုာင််��ည်း်။	

အ��ဂု�်အစ့�်�ရှေ့�ာကို်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကို�ု	 စံ�စများ်�ခု�့်များ့�်���်

အ�့ကို်	 �ည်း်မြို့င်ုများ်ရှေ့�ာ	 �ုပိုါံ�ည်း်�ကို�	 �ည်း်�လများ်��စ်ခု�ခု�ကို�ု	

အ�ံ��မြပို�၍	အစ့�်�ရှေ့�ာကို်ရှေ့�ာ	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စ��်

ရှေ့�ာ	GCMs	နို့င်�်	RCMs	များ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို���်	အကြံကိုံမြပို��ည်း်။

	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များနုို့င်�်	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����များ�ု�ု့ကို�ု	 �ာ�ဦ��

ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�များ�ာ�အာ�	 ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�က်ို�ာ�င့််	 များ�့်ကို�်စ့ာ	

�ည်း�်�င့််��က့ို်ခု�ကို်	 နို�ုင််��်အ�က့ို်	 �င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာအခု��ု်	

အ��ုင််�အ�ာကို�ု	 အ�ံ��မြပို��များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည််း။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 နို့စ်

ရှေ့ပိုါင််�	၂၀	များ	့၃၀	အ�	ုကိုာလအာ�	အရှေ့မြခုခုံကိုာလအမြဖွဲ့စ်	��်များ�့်၍	

၎င််�နိုစ့်အရှေ့�အ�က့ို်	အ��ုင််�အ�ူ�ပူိုင််	အ��ဂု�်ကိုာလအ�က့ို်	

��်များ�့်�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််��ည်း်	 GCM	

ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို����ု့	 ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��များ	ု များ�့ုနို�ုင််�ည်း�်အ�့ကို်	

RCMs	(��ု့များဟု��်)	အမြခုာ��ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကုို�	အ�ံ��မြပို�၍	�လာရှေ့�ာ	

အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု��ာ�ရှေ့�ာ	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	

GCM	၏	��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ပိုါင််�စပို်�င်�်�ည်း်။	

	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	 ���်လ�ှ်များ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�နိုင့်�်	

�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်�ာ�့င််	 ဥပိုများာ

အာ�မြဖွဲ့င်�်	RCP	၈.၅	များ	့�လဒါ်များ�ာ�နိုင့်�်	RCP	၄.၅	များ	့�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�နိုုု	င််�

ယံဉ့်း်မြခုင််���ု့�င့််	 ရှေ့��ွခု�ယံ်�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	 (GCMs	 နို့င်�်	

RCMs)	၏	�ူည်းရီှေ့�ာ	အစ�ကို�ု�ာ	အ�ံ��မြပို��င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	အလာ��ူ

ပိုင််	 များ�ူည်းရီှေ့�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�များ	့ ��့ုရှေ့�ာ	ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	

�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	�လဒါ်များ�ာ��ည်း်	အ�င့််�ပို�ုင််�ကို�ုကို်ည်းမီျား	ုများ�့ု

ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့�ာရှေ့�့�အ�ံ��မြပို���်	 များ�င်�်ရှေ့�ာ်ရှေ့ပို။	 ဥပိုများာ	 GCM	

(��ု့များဟု��်)	 RCM	�စ်ခု�ခု�များ	့အပိုူခု��ု်ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်နိုင့်�်	အမြခုာ�	 GCM	

(��ု့များဟု��်)	 RCM	 များ	့ များ�ု��ာွ��့်�များုဆီ�ုင််�ာ	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	

ရှေ့�ာရှေ့��့၍	များ�ံ���င်�်ရှေ့ပို။

	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်�လဒါ်များ�ာ��င့််	 ဘကို်များည်းမီျား့များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်	

အရှေ့��ကြိုကို�ီလ�့ည်း်။	 �လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံကိုာလနို့င်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််

ရှေ့�ာ	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ��ု�့	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 (��ု့များဟု��်)	

�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	ဘကို်များည်းမီျား့များ	ု မြပို�မြပိုင််�ည်း�်	 �ည်း်�လများ်�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�

မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	၎င််�ဘကို်များည်းမီျား့များမုျား�ာ�ကို�ု	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�နို�ုင််�ည်း်။

 ���်လှ�်များ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	 ရှေ့��ွခု�ယံ်များ�ုည်း်	 အ�ံ��မြပို��ာ�

ရှေ့�ာ	အခု��ု်ကိုာလအပို�ုင််�အမြခုာ�ရှေ့ပို်�င့််	 များ�ူည်း်�ည်း်။	 �ီ�ကိုပို်ရှေ့�

ရှေ့�ာ	 အ��ဂု�်ကိုာလ	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်များ�ာ�အ�က့ို်	 	 ���်လှ�်များု	

အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	အများ��ု�များ��ု���ု့�ည်း်	 	��ု�ုာ�ာ	ကို�့မြပိုာ�မြခုာ�

���များုများ�ာ�	�့ုလမုျား�်များည်း်များဟု��်�ည်း�်အ�က့ို်	���်လ�ှ်များအုရှေ့မြခုအရှေ့�

မြများင််ကိုင့််�	 အပို�ုင််�အမြခုာ�အမြပိုည်း�်အဝကို�ု	 အ�ံ��မြပို���်များလု�အပို်ရှေ့ခု�။	

အမြခုာ��စ်ဖွဲ့ကို်�င့််လည်း်�	လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့��နိုင့်�်	အစအီစဉ်း်

များ�ာ�	 	 ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�အ�က့ို်	 �ည်း်�ယွံ်�ာ�ရှေ့�ာ	 များ�ီ�များရှေ့ဝ�အ��ဂု�်

နို့င်�်	 ရှေ့ဝ�လံလရ့ှေ့�ာ	 အ��ဂု�်�င့််	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာများည်း�်	 ခု�့်များ့�်�ခု�ကို်

များ�ာ�အ�က့ို်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	 အများ��ု�များ��ု�အာ�	 အ�ံ��မြပို��င်�်ရှေ့ပို

�ည်း်။

3.8	များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�ကို�ု 
	 ခု�့်များ�့်��က့ို်ခု�ကို်မြခုင််�နိုင့်�် 
	 ရှေ့မြပိုာင််�လယ့ံ်မြပိုင််လယ့ံ်�့ုရှေ့�ာ		  
	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်များ�ာ�ကို�ု	ခု�များ�့်မြခုင််�
�ာ�ဦ��ဆီ�ုင််�ာ	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််��ည်း်	 ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	

�ာ�ဦ��မြဖွဲ့စ်စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာအ��ုင််�အ�ာ	(ဥပိုများာ	-	RBP	ရှေ့ဒါ�များ�ာ�)	

��ု့	ရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�များ�ာ�	ပိုါဝင််ရှေ့��မြဖွဲ့င်�်	များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�	ပိုါ�့ုရှေ့�ရှေ့ပို�ည်း်။	များ

ရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများအု�က့ို်	 �ာဝ�်�့ု	 �ကို်ဆီ�ုင််�ည်း�်	 အခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ��ု့ု�ာ�

မြခုင်�်�ည်း်	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�များ�ာ�	 မြပို�လ�ပို်��်အ�က့ို်	�ကို်ရှေ့�ာကို်များရုှေ့များာ်ဒါယံ်

လ်၏	�လဒါ်များ�ာ�ကို�ုလ	အ�ံ��မြပို��မူျား�ာ�	���လည်း်ရှေ့စ��်နိုင့်�်	အ�ကို်ဖွဲ့င့်�်ဆီ�ုနို�ုင််��်	

အကိုအူည်းမီြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 �ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အ�က့ို်	 များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�

ကို�ု	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််��ည်း�်အခုါ�င့််	 အခု�ကို်နိုစ့်ခု�ကို်ကို�ု	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��င်�်�ည်း်။	

ပို�များအခု�ကို်များာ့	 GCM	 ကို�ုယံ်��ုင််နိုင့်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�ာ	 များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများု

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ဥပိုများာ	-	�ာ�ဦ��စ�စ်	�ံ�့မြပို�်များုနိုင့်�်	�ဘာဝဆီ�ုင််�ာ	အရှေ့မြပိုာင််�အလ�

များ�ာ�ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ဒါ��ယုံအခု�ကို်များာ့	 အ��ဂု�်�့ု	 ���်လ�ှ်များမုျား�ာ�နိုင့်�်	 ဖွဲ့�်လံ�

အုများ်ဓိာ�်ရှေ့င်�့(GHGs)	၏	ပိုါဝင််များနုို�ု်�မြပိုင််�အာ��ု�့၌	များရှေ့��ာများမုြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ကို�့မြပိုာ�

မြခုာ����ရှေ့�ာ	ကို�ဦး�	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�နိုင့်�်အ�ူ	GCMs	၏	အပို�ုင််�အမြခုာ��စ်ခု�များ	့

ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�၍	 GCM	 ၏	 များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�အာ�	 ခု��ု်ည်းှု

ရှေ့လ့ာ�ခု�နို�ုင််ပိုါ�ည်း်။	 အ��ဂု�်	 ဖွဲ့�်လံ�အမုျား်ဓိာ�်ရှေ့င်�့	 ���်လ�ှ်များနုိုင့်�်	 အမြခုာ�

ရှေ့�ာ	���်လ�ှ်များမုျား�ာ�၏	 ပိုါဝင််များနုို�ု်�	 မြပိုင််�အာ�များ�ာ�၏	 များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�

ကို�ု	 ကိုာဗီ�့်�ံ��ာလည်း်မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့လ��ဓိာ��ရှေ့ဗီဒါ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�နိုင့်�်	 ���်

လ�ှ်များ	ုအရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�အများ��ု�များ��ု�မြဖွဲ့င်�်	စများ်��ပို်ခု�့်များ�့်��ာ�ရှေ့�ာ	�ာ�ဦ��

ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�နို�ုင််�ည်း်။

	 အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��ရှေ့�ာ		ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များ	ု(��ု့များဟု��်)	�ာ�ဦ��ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်	

ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်များ�ာ�အ�က့ို်	 များဟုာဗီ��ဟုာများ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့��ွခု�ယံ်မြခုင််��ည်း်	 များရှေ့�ခု�ာများ

ရှေ့��ာများမုျား�ာ�အာ�	 	 ဘယံ်ရှေ့�ာအခုါများ	့ အလံ��စံ����်ပိုယံ်၍	 များ��ည်း�်အခု�ကို်

ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြို့ပို�ီမြပိုည်း�်စံ�များကုို�ု	 ညွှ�ှ်မြပိုနို�ုင််မြခုင််�များ�့ုရှေ့ပို။	 �ု�့မြဖွဲ့စ်ပိုါ၍	 �လဒါ်များ�ာ�အာ�	

��ုကို်ရူ�ုကို်���်��်	 �ည်း်�ယွံ်များည်း�်အစာ�	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့�ာ	 အ��ဂု�်�ာ�ဦ��	

အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ��ာ	 ���်ရှေ့ပို��င်�်�ည်း်။	 ခု�့်များ�့်�ခု�ကို်	 ��်ဖွဲ့ု��များ�ာ��ည်း်	

စဉ်း်�စာ�ရှေ့�့�ရှေ့ခု်များနုိုင့်�်	 အလံ��စံ��ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ု�့အ�က့ို်		

လများ်�ညွှ�ှ်�ာ�့င််	 အ�ံ��ဝင််လရ့ှေ့ပို�ည်း်။	 အ�ံ��မြပို��မူျား�ာ��ည်း်	 ၎င််�

��ု့၏အစအီစဉ်း်များ�ာ�	ရှေ့��ဆီ�့�ာ�င့််	ရှေ့မြပိုာင််�လယ့ံ်မြပိုင််လယ့ံ်	�့ု�င်�်�ည်း�်အမြပိုင််		စူ

စများ်�ရှေ့လ�လာများကုို�ု	 အရှေ့မြခုခုံ�ည်း�်	 	 ရှေ့စာင်�်သြကိုည်း�်ရှေ့လ�လာမြခုင််�၊	 �ပုိုါံဆီ�ုင််�ာ

��ရှေ့���နိုင့်�်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�့စ်ဆီင်�်	��င််�အခု�ကို်အလကို်	ပို�ုများ�ု��့ုလာနို�ုင််

မြခုင်�်��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�များကုို�ု	 ခုင့်�်မြပို�ရှေ့�ာ	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်�ည်း�်	 စမီျားံ

ခု�့်ခု�့များ�ုည်း်�လများ်�ကို�ု	ကို�င်�်�ံ���င်�်�ည်း်။
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Photo:	Philippines	Case	Visit	(PAGASA),	ASEAN	DRR-CCA

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံက်ို�ု 
ခု�့မ်ျား�့်��က့ိုခ်ု�ကိုမ်ြခုင််�အ�က့ို် 
ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ဟု�ုကိုဒ်ါရှေ့�ာလစဆ်ီ�ုင်�်ာ	
ခု�့မြခုများ်�စ�ုမ်ြဖွဲ့ာမြခုင််�များ�ာ�



ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ည်း�်ဧ�ယုံာနိုင့်�်	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများပုိုများာဏာကို�ု	 ကို�ုခု�့်များ�့်�မြခုင််�များ�ာ�အာ�	 မြပို�လ�ပို်နို�ုင််ရှေ့စ�မြဖွဲ့င်�်ရှေ့ဘ�	

အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်များ၏ု	 အဓိကုိုအစ�ု်အပို�ုင််�အမြဖွဲ့စ်	 ��်များ�့်

နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဤ	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််��ည်း်	 အ��ဂု�်�င့််	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

ပိုများာဏာ	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�နို�ုင််ရှေ့မြခုအာ�	 အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််ရှေ့စမြို့ပို�ီ	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�

များ၏ု	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ပိုါ�ည်း�်	အရှေ့မြခုအရှေ့�နိုင့်�်	များပိုါ�ည်း�်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�

မြဖွဲ့င်�်ပိုါ	အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််ရှေ့စ�ည်း်။	ဤစီများံကို�ု်�အ�က့ို်	US	Army	Corps	of	

Engineers	 များ�့��်လ�ပို်ရှေ့�ာ	 အခုများ��ရှေ့ဆီာ�ဝ�	 ပိုရူ�ုဂု�များ်	 -	 HEC	 စ�ီ��ီကို�ု	

အ�ံ��မြပို�၍	ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�်�စစ်မြခုင််�	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကို�ု	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်ကို�ု	�ရူ�ပို်မြပို	ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့ဆီာင််��်အ�က့ို်	အ�ံ��မြပို�ခု��

�ည်း်။	 HEC	 စ�ီ��ီကို�ု	 AMS	 ရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ�များ	့ ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့�

အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ု�့အ�က့ို်	 အ�ံ��မြပို��ာ�ဖွဲ့�ူမြို့ပို�ီ	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို

�ည်း်။	ဤရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 ညွှ�ှ်�

ကို�ု်�များ�ာ�နို့င်�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	အ�ည်း်မြပို���်

အ�့ကို်	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	 ဤဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ဘကို်စံ�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများ	ု

လ�ပို်�ံ��လ�ပို်�ည်း်�အမြပိုင််	�ည်း်�စ�စ်များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့များ့ာ်များ�့်��ာ��ည်း�်	�လဒါ်များ�ာ�

ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	 ၎င််�ခု့�မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများ၏ု	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	 ဤအခု�်��င့််	

�ပို်များံ�င့််�မြပို�ာ��ည်း်။	 RBP	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၏	 အဓိကုို

အဆီင်�်များ�ာ�ကို�ု	ပိုံ�	၄.၁	�့င််မြပို�ာ��ည်း်။	HEC	စ�ီ��ီများ�ာ�၏	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	

ခု�့မြခုများ�်စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�	 ကို�ုယုံာများ�ာ�အမြပိုင််	 RBP	 �င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ		

�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၏	အရှေ့��စ�ု်လ�ပို်င်�်�စဉ်း်

အာ�	 �ီ�မြခုာ��ည်း်�ပိုည်းာဆီ�ုင််�ာ	 အစ�ီင််ခုံစာ�င့််	 မြပို�်လည်း်ကိုု��ကိုာ���်	

များ့ရှေ့ဝ�ာ့�များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

4.1		 မြများစ်ဝမ့ျား်�လင့််မြပိုင််၏ 
	 �ယံ်�မုျား�ု်��်များ�့်
	 ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််� 

မြများစ်ဝမ့ျား်�ဆီ�ု�ည်း်များာ့	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််များရ့ှေ့�များ�ာ�	 အဓိကုိုမြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�နိုင့်�်	

၎င််�၏မြများစ်လကို်�ကို်များ�ာ�	 များ�့ဆီင်�်	 �ူည်းရီှေ့�ာရှေ့��က့ို်ရှေ့ပိုါကို်�ု�့	 စီ�

ဆီင််�ရှေ့��ည်း�်	 ရှေ့မြများဧ�ုယံာ�စ်ခု�	 မြဖွဲ့စ်�ည််း။	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	 �ယံ်�ုများ�ု်ကို�ု	

ခု�့မြခုာ���်များ�့်မြခုင််��ည်း်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�၏	 ဧ�ယုံာအကို�ယံ်အဝ�်�နိုင့်�်	

မြများစ်ဝမ့ျား်�၏ရှေ့��က့ို်ရှေ့ပိုါကို်၌	စီ��က့ို်ရှေ့��ည်း�်	စ�ီရှေ့�ပိုများာဏာကိုု�	ခု�့်များ့�်���်

အ�့ကို်	 အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာ	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အ�က့ို်	 အရှေ့မြခုခုံ

အဆီင်�်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။
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ဒါဂီု�စ်�ယံ်အမြများင်�်ရှေ့ပို	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	Digital	Elevation	Models	(DEM)	

(��ု့များဟု��်)	 ဒါီဂု�စ်�ယံ်များ�ကို်နို�့မြပိုင််	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	 Digital	 Terrain	

Models	(DTM)	ကို�ု	GIS	ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�အ�က့ို်	�င့််�အာ�စ�များ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	အ�ံ��မြပို�

ခု���ည်း်။	 ဤစမီျားံကို�ု်�အ�့ကို်	 DEM	 /	 DTM	 အပိုါအ၀င််	 ရှေ့��ာဆီ�ုင််�ာ	

��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 �က့ို်ခု�ကို်�ာ�င့််	 QGIS	 ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�	 ကို�ု

အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	��ု့ရှေ့�ာ်	��်များ�့်�များည်း�်	 �ယံ်�ုများ�ု်၏	အမြင်င််�ပိုာ့�နို�ုင််

စ�ာအခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	DTM	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	resolution	နို့င်�်	�ကုို�

များ�့်ကို�်များုရှေ့ပို်�င့််	 များူ�ည်း်�ည်း်။	 ဤအမြင်င််�ပိုာ့�များ�ာ�အာ�	 အ�ည်း်မြပို���်	

DEM	အမြပိုင််	 ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််	 ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ၍	ကို�ုယံ်��ုင််

��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်ကို�ုပိုါ	အ�ံ��မြပို���်အကြံကိုံမြပို�t�ည်း်။	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များကုို�ု	ဆီ�်�စစ်��်အ�က့ို်	ရှေ့မြများများ�က်ိုနို့�မြပိုင််	အ�ုများ�်အမြများင်�်ရှေ့ဒါ�ာ

များ�ာ�ကို�ု	 စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ�င့််	 DTM	�ည်း်	DEM	�ကို်	ပို�ုများ�ုရှေ့ကိုာင််�များ�့်�ည်း်။	

အဘယံ်ရှေ့သြကိုာင်�်ဆီ�ုရှေ့�ာ်	 �စ်ခုါ�စ်�ံ	 DEM	 �့င််	 �စ်ပိုင််များ�ာ�နိုင့်�်	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၏	အမြများင်�်များ�ာ�ပိုါဝင််ရှေ့�ရှေ့လ�	�့ုရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	မြဖွဲ့စ်�ည်း်။

	 မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်ကို�ု	��်များ�့်မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	အမြခုာ�အရှေ့��ကြိုကို�ီ

�ည်း�်	အဆီင်�်များာ့	မြများစ်ဝမ့ျား်�င်ယံ်	sub-river	basin	၏	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�စ�စ်ကိုု�	

ခု�့မြခုာ���်များ�့်��်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ရှေ့ဒါ��င့််�	 များ�ု��ာွ��့်�များု	 ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့��ည်း�်ပိုံ�စံ၊	

မြများစ်ဝမ့ျား်�င်ယံ်၏	 	 အ�ယွံ်အစာ�၊	 ပို�များ်�များ့အမြများင်�်၊	 ရှေ့စာင်�်သြကိုည်း�်ရှေ့��စခု�်�၏	

�ည်း်ရှေ့��ာ	 စ�ည်း်��ု့ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	 ကို�ု်��င့််များ�ာ�ကိုု�	 အ�ံ��မြပို�၍	

မြများစ်လကို်�ကို်များ�ာ�ကို����ု့	 အရှေ့��ကြိုကို�ီ�ည်း�်	 ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�စ�စ်များ�ာ�ကိုု�	

ရှေ့��ွခု�ယံ်မြို့ပို�ီ	 မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်ကို�ု	 ��်များ�့်�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 DEM	

(��ု့များဟု��်)	DTM	၏	resolution	�ည်း်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	

ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာရှေ့��အ�က့ို်	 လ�့်စ့ာအရှေ့��ပိုါရှေ့�ာ	 ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�စ�စ်	

��်များ�့်ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�၏	�ုကို�များ�့်ကို�်များုကို�ု	များ�ာ�စာ့�ကို်ရှေ့�ာကို်ရှေ့��ည်း်။	

DEM	 (��ု့များဟု��်)	 DTM	 ၏	 အ�ည်း်အရှေ့�့�များည်း်�ု�့ပိုင််�့ုရှေ့စကိုာများ	ူ အခု��ု�

ရှေ့�ာ	 ဘကို်များည်းမီျား့များမုျား�ာ�	 �့ုရှေ့�ဆီ�မြဖွဲ့စ်�မြဖွဲ့င်�်	 ကိုင့််�ဆီင််�စစ်ရှေ့ဆီ�မြခုင််�များ�ာ�	

ရှေ့ဆီာင််�ကွို်��်	အမြို့များ�လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	အမြများင်�်ဆီင််ရှေ့မြခုရှေ့လ့ာ

ရှေ့စာကို်ပိုများာဏာ	 	 ရှေ့��င်ယံ်�ည်း�်	 ရှေ့��ာများ�ာ��င့််	 ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�

လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�ကိုု�	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်များာ့	အလ�့်ခုကို်ခု�မြို့ပိုီ�	ကိုင့််�ဆီင််�စစ်ရှေ့ဆီ�

��်	လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့အာကို်ပိုု�င််��့ု	ရှေ့မြများမြပို�့်လင့််မြပိုင််

�င့််	 ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�စ�စ်ကို�ု	 �စ်ခုါ�စ်�ံ	 လူ��ု့မြပို�လ�ပို်�ာ�ရှေ့�ာ	

အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�ကို	 �ာ�ဆီီ�ပို�ု်ပိုင််၍	 ��ု်�ခု��ပို်�ာ�များမုျား�ာ��့ု�ည်း်။	

လင့််မြပိုင််ရှေ့ဒါ�များ�ာ��င့််	 မြများစ်ဝမ့ျား်�င်ယံ်များ�ာ�	ခု�့မြခုာ���်များ�့်လ့င််	�ည်း်�့ုရှေ့�

�ည်း�်	အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�၏	လမှျား်�များ�ု�များမုျား�ာ�ကို�ု	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�	�င်�်ရှေ့ပို

�ည်း်။	 GIS	 �ည်း်�ပိုည်းာ�စ်ခု�ခု�	 (Arc-GIS	 (��ု့များဟု��်)	 Q-GIS)	 �င့််	

မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်ကို�ု	 ��်များ�့်��်	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့အာကို်ပိုါ	

YouTube	ဗီ့ဒီါယီံ�ုများ�ာ��့င််	�ာ့ရှေ့ဖွဲ့ရ့ှေ့��့�့ုနို�ုင််�ည်း်။

	 Arc-GIS�င့််	 မြများစ်ဝမ့်ျား��ယ်ံ�မုျား�်ုကို�ု	 ��်များ�့်��်	 DEM	 ကို�ုအ�ံ��မြပို�

�ည််း�	https://www.youtube.com/watch?v=1dJvvk85n1k	

	 Q-GIS	3	�င့််	ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််�နိုင့်�်	မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်	��်များ�့်�ည်း်�	

https://www.youtube.com/watch?v=Ro-RRzMMw-c

အများ��ု�အစာ� ရှေ့ဒါ�ာအများ��ု�အစာ�

မြများစ်-��ူရှေ့မြများာင််�-ရှေ့�ကို�်	ကို�့်ယံကို်များ�ာ�
ရှေ့�ကို�်များ�ာ�နိုင့်�်	အ�ုင််များ�ာ�၏အ�ည့်း်၊	အကို�ယံ်၊	ကို�့်လ�့်မြဖွဲ့�်ပို�ုင််�များ�ာ�၊	�ည်း်ရှေ့��ာနိုင့်�်	ရှေ့�အ�ကို်မြပိုရှေ့မြများပိုံ�	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

မြများစ်အ�င့််��့ု	အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�
�ံ�ာ�များ�ာ�၊	ဆီည်း်များ�ာ�၊	�ာများ�ာ�၊	ရှေ့�ကိုာ�ာများ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့�စ�ီဆီင််�များကုို�ု	အဟု�့်အ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့စရှေ့�ာ	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�

ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင်် ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််မြပိုရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�,	DEM	နိုင့်�်	DTM

ရှေ့မြများဖွဲ့ံ��လှများ်�များမုြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ� အပိုင််များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များ၊ု	များ�ကို်နို့�မြပိုင််	ဘမူျားရုှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�

အမြခုာ�အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ� ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်နိုင့်�်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	�ခုု�ုကို်ခုံ�ရှေ့�ာ	အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�

ဇူးလရှေ့ဗီဒါ

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာ�မူြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�၊	ဘမူျားဇုူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီရှေ့�စဉ်း်အ�့င််�	များ�ကို်နို�့မြပိုင််

ဆီင််�ရှေ့�၏	ယံာယံပီိုံ�စံများ�ာ�၊	ရှေ့�့အလ�ုကို်နိုင့်�်	���အီလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�များ	့အစ�့်�ရှေ့�ာကို်��်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�၊	

များ�ု��ာွ��့်�များု	မြပိုင််�အာ�မြပို	ဇူးယံာ�များ�ာ�၊	�ု�င််ဖွဲ့��်�များ��်��ုင််�နိုင့်�်	ဆီ�ုင််ကိုလ��်�များ��်��ုင််�	လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�၊	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုရှေ့��့အကြံကိုံ�မြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�။

ဇူးယံာ�	3.1				ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီု�င််�ာနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�၏	��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�

ပိုံ�	၄.၁	အဆီ�ုမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	�ဘာဝ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်များ	ုအဆီင်�်များ�ာ�
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4.2 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 
	 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်	
	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကို�ု	စစ်ရှေ့ဆီ�မြခုင််�
ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�နိုင့်�်	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်မြခုင််�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ�	 များလ�ပို်များ	ီ

�ည်း်များ�့်��ာ�ရှေ့�ာ	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	ဝရုှေ့��လကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ု	 ��့ု��်အ�က့ို်	

မြများစ်ဝမ့ျား်�များ	့အရှေ့မြခုခုံ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်စမီျားံခု�့်ခု့�

များ၊ု	ရှေ့�အ�င််�အမြများစ်	စီများံခု�့်ခု့�များုနို့င်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	�ာဝ�်�့ု�မူျား�ာ�

စ�ည်း�်	�ကို်ဆီ�ုင််�ာရှေ့အဂု�င််စမီျား�ာ��ံများ	့ရှေ့ကိုာကို်ယံ�ူင်�်�ည်း်။	ဇူးယံာ�	၃.၁	

�င့််	စ�ရှေ့ဆီာင််�၍	 မြပို�်လည်း်�ံ���ပို်�များည်း�်	အဓိကုို��င််�အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	 အဓိကုိုအာ�မြဖွဲ့င်�်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်ပို�်�ကို်�ည်း�်	

များ�ု�ရှေ့လ၀�နိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်လည်း်�	

လ�ုအပို်မြို့ပို�ီ	ရှေ့အာကို်ပိုါ	အပိုု�င််�	၄.၃	�င့််	ခြုံခုံ�င်ံ��ံ���ပို်	မြပို�ာ��ည်း်။

4.3	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အာ�	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�
အခု��ု်ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	 များု��ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�၏	 ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�များုပိုံ�စံများ�ာ��ည်း်	

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ��င့််	 �ည်း�်�င့််���်အ�က့ို်	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်

လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	�ယံ်�ုများ�ု်အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 	�ကုို�ရှေ့�ာ	ရှေ့များာ်ဒါ

ယံ်လ်�စ်ခု�ကို�ု	 �ည်း်ရှေ့ဆီာကို်နို�ုင််��်အ�က့ို်	 များ�ု��ာွ��့်�များု	 အရှေ့မြခုအရှေ့�

များ�ာ�	 (အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	အခု��ု်ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ရှေ့ဒါ�ဆီ�ုင််�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�၏	ပို�ံ�နို့ံ့

ရှေ့�များပုိုံ�စံများ�ာ�)	 ကို�ု	 စ�စ်�ကို�	 ��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�င်�်�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	

အ�ံ��မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အာ�	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာရှေ့�ာ	�ည်း်�စ�စ်များ�ာ��င့််	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	 ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��များကုို�ု	 ရှေ့�ခု�ာရှေ့စ��်	 လ�ုအပို်ရှေ့ပို

�ည်း်။	��ု့အမြပိုင််	အခု��ု�ရှေ့�ာ	အာဆီီယံံအဖွဲ့�့�ဝင််နို�ုင််င်ံများ�ာ��င့််	လံ�ရှေ့လာကို်

ရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလက်ိုပိုများာဏာ	များ�့ုရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	 ၎င််�ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့�ရှေ့�ာ	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 �ယံ�ူ�်	 အမြခုာ�ရှေ့�ွ�ခု�ယံ်စ�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	

�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��များည်း်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ု	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�အာ�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�

အ�့ကို်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�များ�့

ဆီင်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုမြဖွဲ့စ်ပိုာ့�များအုရှေ့မြခုအရှေ့�	ယံနိုတ�ာ�များ�ာ�ကိုု�	ခု�့မြခုာ���်များ�့်

ပိုံ�	4.2	ThiessenPolygonများ�ာ�	မြပိုင််ဆီင််များနုို့င်�်	��ုင််��ာရှေ့��စခု�်�များ�ာ�၏	�ကို်ဆီု�င််�ာဧ�ယုံာများ�ာ�အရှေ့ပို်		
�ကို်ရှေ့�ာကို်များပုိုများာဏာ

Source: Project Team

��်	 ���ီအလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့လ၀�	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်လု�အပို်

ရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ု	 စီ�ဆီင််�များကုို�ု	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�အ�က့ို်	

ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ�များ�့ဆီင်�်	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုြဖွဲ့စ်ပိုာ့�များ	ုယံနိုတ�ာ�များ�ာ�ကိုု�	ခု�့မြခုာ���်များ�့်��်	���ီအလ�ုကို်များု��

ရှေ့လ၀�	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်လ�ုအပို်�ည်း်။	 �ည်း်များ�့်��ာ�

ရှေ့�ာ	မြများစ်ဝမ့ျား်��ည်း်	ရှေ့�့အလ�ုကို်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု��ာ	ရှေ့ပို�နို�ုင််�ည်း်

ဆီ�ုပိုါကို	 မြို့ဂု�ုလ်��များ�ာ�များ	့ �နို�ုင််ရှေ့�ာ	 	 များ�ု��ာွ��့်�များု	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	

(ရှေ့များာ်ကို�့်���ုကို်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 �မုျား်�ဆီည်း်��ာ��ည်း�်	

���ီအလ�ုကို်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�)	 �ည်း်	 ရှေ့�့အလ�ုကို်ရှေ့��့�့ုရှေ့�ာ	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ၍	အခု��ု်ဆီ�ုင််�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�၏	ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�များု

ပိုံ�စံများ�ာ�ကို�ု	��ုင််��ာ��်	အ�ံ��ဝင််ရှေ့ပို�ည်း်။	Hythergraph	ဟု�ရှေ့ခု်ရှေ့�ာ	

အပိုခူု��ု်နို့င်�်	များ�ု��ာွ��့်�များုပိုံ�စံအခု��ု�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�နိုုုင််�ယံဉ့်း်	မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ကို�ု

သြ�ဒါ�ုု�်များ�ာ�ပိုါ�ည်း�်	 �ာ�ဦ��မြပို	 ပိုံ�ကိုာ�ခု�ပို်�ည်း်	 မြို့ဂု�ုလ်��များ�့ရှေ့�ာ	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါစခု�်�များ�ာ�များ	့��ုင််��ာ��့�ုည်း�်	

ရှေ့�့အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာများ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	 မြပို�နို�ုင််��်	 မြပို�မြပိုင််နိုု�င််ရှေ့သြကိုာင််�	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုလ�ကို်�့ရုှေ့ပို�ည်း်။	(ရှေ့��ကို်ဆီကို်�့�	၄	�့င််သြကိုည်း�်ပိုါ။)

4.3.1		မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	ပို�များ်�များ့များု��ရှေ့�ခု��ု်အ�့ကို်	အခု��ု်စ�ီ��ီ	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�
မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	 ပို�များ်�များ့များု��ရှေ့�ခု��ု်အခု��ု်စီ���ီ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	

မြများစ်ဝမ့ျား်�င်ယံ်	�ယံ်�ုများ�ု်များ�ာ�	��်များ�့်ရှေ့��ဆီ�့��်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါ

ယံ်လ်��ု့	 �င့််�အာ�စ�အမြဖွဲ့စ်	 �ည်း�်�င့််��င်�်�ည်း်။	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	 ပို�များ်�များ့

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ကို�ု	ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်�ာ�င့််	Theisen	polygon	�ည်း်�၊	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်

�မူျား�ဉ်း်�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 �က့ို်ခု�ကို်ရှေ့�ာ�ည်း်�	 နို့င်�်	 ဂုဏာ�်��ခုာ�ာ�ည်း်�ဟု၍ူ	 �ံ��

�ည်း်��့ု�ည်း်။	 RBP	 ရှေ့ဒါ�အ�က့ို်	 ပို�များ်�များ့များု��ရှေ့�ခု��ု်အာ�	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်

��ုင််��ာရှေ့��စခု�်��စ်ခု�စ၏ီ	 �ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 ဧ�ယုံာများ�ာ�အရှေ့ပို်	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များပုိုများာဏာအခု��ု�	 (Theisen	 ရှေ့မြမှျားကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ု်�)	ကို�ု	အရှေ့မြခုခုံ၍	

weighted	 mean	 ပို�များ်�များ့မြခုင််�	 �ည်း်�လများ်�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�၍	 �့ကို်ခု�ကို်

�ာ��ည်း်	 (ပိုံ�	 ၄.၂)။	 ��ုင််��ာ��့�ုာ��ည်း�်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�များာ့	 များ

လံ�ရှေ့လာကို်ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	ဤ�ည်း်�လများ်�ကိုု�	အ�ံ��မြပို�ခု���မြခုင််�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။
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parameters and preconditions. Past flood event duration can be used as a reference for setting the flood 
simulation period. Flood duration can normally be clarified through comparison of observed flow 
discharge hydrographs. Flood discharge hydrographs are divided into two parts: a flood portion showing 
precipitation increase and a base flow portion, defined as normal conditions before precipitation. The 
degree and balance of those portions can be seen in the discharge hydrograph and rainfall hyetographs 
in Figure 4.3. Flood duration can be measured when observed discharge exceeds the base flow level 
and the point when flow recedes back to that base level. The simulation period can be set in consideration 
of the above-mentioned flood duration based on the rainfall and runoff response characteristics of the 
basin. To cover the inundation in the surrounding river channels, an extension of the duration period may 
be necessary.  
 

 
Source: Project Team 
*Hyetographs (blue bar graphs) express mean basin rainfalls in the area upstream of reference points. Hydrographs 
(black line) express discharge or water level, and base flow (red dotted line) represents the average minimum 
discharge or water level before precipitation.  

Figure 4.3 Examples of rainfall and flood duration  
 

4.3.3   Rainfall probability  
A representation of rainfall probability is commonly used by engineers for modeling and planning in order 
to understand not only the scale of floods, but also to set the necessary preconditions to conduct flood 
mapping control planning. ASEAN countries have regularly used extreme rainfall (concentrated heavy 
rainfall for several days) for their probability analyses. This exposes the degree of flooding, but does not 
normally include huge transboundary river basins that have long-term flooding issues. The extreme 
rainfall series data (Figure 4.4) can be collected from the observed rainfall data: the extreme data is the 
average basin rainfall estimate based on the observed data. In most cases, the probability analysis will 
use “annual maximum values” that are extracted from extreme values  
 

 
Source: Project Team 

Figure 4.4 Example of rainfall extreme value series data 
 

4.3.2				ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များသုြကိုာခု��ု်	စစ်ရှေ့ဆီ�မြခုင််�

လ�့်ခု��ရှေ့�ာအစ�့်�ရှေ့�ာကို်မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�	အပိုါအ၀င််	အ�ု�်ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်�ပို်

များ�ာ�အာ�	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာရှေ့များာ်ဒါယံ်၏	 parameters	 များ�ာ�နိုင့်�်	 ကြိုကို�ု�င််

စည်း်�ကိုများ်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်�ာ�င့််	အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�များည်း�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီ

များအုရှေ့မြခုအရှေ့�၏	လကိုခဏာာများ�ာ�ကို�ု	���လည်း်��်အ�က့ို်	ဆီ�်�စစ်�င်�်ရှေ့ပို

�ည်း်။	 လ�့်ခု��ရှေ့�ာရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်စဉ်း်၏	 သြကိုာခု��ု်ကို�ုရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုာ�	 ပိုံ�စံ

မြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ��င့််	 ကိုာလ��်များ�့်�ာ၌	 �ည်း်ညွှ�ှ်�ခု�ကို်

အမြဖွဲ့စ်	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	ပိုံ�များ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	��ုင််��ာ��့�ုာ�ရှေ့�ာ	အခု��ု်

အလ�ုကို်	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပိုဇူးယံာ�များ�ာ�	 ကို�ုနိုုုင််�ယံဉ့်း်မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�

�ည်း�်အခု��ု်ကို�ု	�င့််�လင််���်များ�့်နို�ုင််�ည်း်။	အခု��ု်အလ�ုကို်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ ု

ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပိုဇူးယံာ�များ�ာ�ကိုု�	အပို�ုင််�နိုစ့်ပို�ုင််�ခု�့မြခုာ��ာ��ည်း်။	များ�ု��ာွ��့်�များု

��ု�ပိုာ့�လာများကုို�ု	မြပို�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုပို�ုင််�နို့င်�်	များု���ာွ��့်�များုများ��ုင််များ	ီပိုံ�များ�့်

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကိုု�

ပိုံ�	၄.၄	များု��ရှေ့�ခု��ု်	အစ့�်�ရှေ့�ာကို်	��်ဖွဲ့�ု�စ�ီ��ီ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	ဥပိုများာ

Source: Project Team

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုရှေ့�ာအရှေ့မြခုခုံစ�ီဆီင််�များအုပို�ုင််�	 ��ု့မြဖွဲ့စ်သြကိုပိုါ�ည်း်။	��ုအပို�ုင််�များ�ာ�၏	

အ��ုင််�အ�ာနို့င်�်	ပိုများာဏာများ�ာ�ကို�ု	ပိုံ�	၄.၃	�့ု	အခု��ု်အလ�ုကို်	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပို

ဇူးယံာ�နို့င်�်	အခု��ု်အလ�ုကို်များု��ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�	��ု့�င့််	ရှေ့လ�လာရှေ့��့�့ုနို�ုင််ရှေ့ပို

�ည်း်။	��ုင််��ာ��့ုရှေ့�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်��ည်း်	အရှေ့မြခုခုံစ�ီဆီင််�များအုဆီင်�်နို့င်�်	

၎င််�အရှေ့မြခုခုံအဆီင်�်��ု့	 မြပို�်ရှေ့လ�ာကို��ာ့��ည်း�်	 အများ�့်�ကို်မြများင်�်များာ�ရှေ့�

ရှေ့�ာ	 အခု��ု်ကိုာလများ�ာ�များ	့ ရှေ့�ကြိုကို�ီများသုြကိုာခု��ု်ကို�ု	 ��ုင််��ာနို�ုင််�ည်း်။	 ပိုံ�စံ

မြပို�၍စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာများည်း�်အခု��ု်ကိုာလအာ�	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏များု��ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	

များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့��ု�့၏	 ���့်မြပို�်များုအရှေ့မြခုအရှေ့�လကိုခဏာာများ�ာ�အရှေ့ပို်	

အရှေ့မြခုခုံ၍	 အ�ကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုိုာလကို�ု�ံ���ပို်မြခုင််�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	

�ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့�်များ�့်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့ဘ�ပို�်ဝ�်�ကို�င််�့	ု မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�

အ�့င််�	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�ကို�ုပိုါ	ခြုံခုံ�င်ံ�များရုှေ့စ��်အ�က့ို်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုိုာလအာ�	��ု�

ခု�����်များ�့်ရှေ့ပို���်	လု�အပို်ရှေ့ပိုများည်း်။	

*အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�	 (အမြပိုာရှေ့�ာင််ဘာ�ဂု�ပို်များ�ာ�)	 �ည်း်	 �ည်း်ညွှ�ှ်�အများ့�်၏	 မြများစ်အ�ကို်ပိုု�င််�ဧ�ယုံာအ�င့််��့ု	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏ပို�များ်�များ့

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	 အခု��ု်အလ�ုကို်ရှေ့���စီ�နိုု�်�မြပိုဇူးယံာ�	 (အ�ကို်ရှေ့�ာင််လု�င််�)	 �ည်း်	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််ကိုု�	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	 အရှေ့မြခုခံုစီ�ဆီင််�များ	ု (အ�ီရှေ့�ာင််အစကို်အရှေ့မြပိုာကို်လု�င််�)	 �ည်း်	 များ�ု��ာွ��့်�များုများ��ုင််များ	ီ ပို�များ်�များ့အ�ည်း်�ဆီံ��ရှေ့���စ�ီနို�ု်�	 (��ု့များဟု��်)	

ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််ကိုု�	ကို�ုယံ်စာ�မြပို��ည်း်။	

ပိုံ�	၄.၃	များု��ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်ရှေ့�ကြိုကို�ီများုသြကိုာခု��ု်ဥပိုများာများ�ာ�

Source: Project Team

	
	

23	
	

parameters and preconditions. Past flood event duration can be used as a reference for setting the flood 
simulation period. Flood duration can normally be clarified through comparison of observed flow 
discharge hydrographs. Flood discharge hydrographs are divided into two parts: a flood portion showing 
precipitation increase and a base flow portion, defined as normal conditions before precipitation. The 
degree and balance of those portions can be seen in the discharge hydrograph and rainfall hyetographs 
in Figure 4.3. Flood duration can be measured when observed discharge exceeds the base flow level 
and the point when flow recedes back to that base level. The simulation period can be set in consideration 
of the above-mentioned flood duration based on the rainfall and runoff response characteristics of the 
basin. To cover the inundation in the surrounding river channels, an extension of the duration period may 
be necessary.  
 

 
Source: Project Team 
*Hyetographs (blue bar graphs) express mean basin rainfalls in the area upstream of reference points. Hydrographs 
(black line) express discharge or water level, and base flow (red dotted line) represents the average minimum 
discharge or water level before precipitation.  

Figure 4.3 Examples of rainfall and flood duration  
 

4.3.3   Rainfall probability  
A representation of rainfall probability is commonly used by engineers for modeling and planning in order 
to understand not only the scale of floods, but also to set the necessary preconditions to conduct flood 
mapping control planning. ASEAN countries have regularly used extreme rainfall (concentrated heavy 
rainfall for several days) for their probability analyses. This exposes the degree of flooding, but does not 
normally include huge transboundary river basins that have long-term flooding issues. The extreme 
rainfall series data (Figure 4.4) can be collected from the observed rainfall data: the extreme data is the 
average basin rainfall estimate based on the observed data. In most cases, the probability analysis will 
use “annual maximum values” that are extracted from extreme values  
 

 
Source: Project Team 

Figure 4.4 Example of rainfall extreme value series data 
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4.4    များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့� 
	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�
များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့��ည်း်	များ�ု�ရှေ့�များ�ာ�	ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�နိုင့်�်	မြများစ်များ�ာ��ု�့	စီ�

ဝင််မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ပိုင််လယံ်အ�့င််���ု့	 စီ�ဆီင််�ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်စဉ်း်�စ်�ပို်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို

�ည်း်။	များ�က်ိုနို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်မြခုင််�နိုင့်�်	ခု့�မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�

�င့််	ပိုံ�စံမြပို�၍	စများ်��ပ်ိုရှေ့လ�လာရှေ့�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကိုု�	အ�ံ��မြပို��ည်း်။	ဤ

စမီျားံကို�ု်��့င််	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�အ�က့ို်	များ�ကို်နို့�မြပိုင််

ဆီင််�ရှေ့�ကိုု�	ပိုံ�စံမြပို�၍	စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာရှေ့�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	HEC-	စီ���ီအခုများ��

ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�ကိုု�	 ပိုံ�စံမြပို�၍	 စများ်��ပို်

ရှေ့လ�လာရှေ့�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အာ�		��ုင််��ာ��့ရုှေ့�ာ		အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

အမြပိုင််	GCM	ကို�ု	အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု��ာများ	့��့ုလာရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်�့င််�

အာ�စ�	 အခု�ကို်အလက်ိုများ�ာ�ကို�ု	 မြများစ်ရှေ့ခု�ာင််�များ�ာ�အ�င့််���ု့	 	 စ�ီဆီင််��ာ့�

ရှေ့�ာ	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�များ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ��ာ�င့််	 အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်	 (ပိုံ�	

၄.၆)။

ပိုံ�	၄.၅	နိုစ့်�ကို်စာများ�ု�ရှေ့�ခု��ု်၏	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခု	
regression	မြပို	ဇူးယံာ�ဥပိုများာ

Source: Project Team

4.3.3			များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	မြဖွဲ့စ်��်စမ့ျား်�

များ�ု��ာွ��့်�များု	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	 ကို�ုယံ်စာ�မြပို�မြပို�မြခုင််�များ�ာ�အာ�	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

ပိုများာဏာကို�ု	 ���လည်း်��်�ာများကို	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုရှေ့မြခုအရှေ့�မြပို	 ရှေ့မြများပိုံ�အ�	

အစအီစဉ်း်များ�ာ�	��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��ဆီ့���်	လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	 ကြိုကို�ု�င််စည်း်�ကိုများ်�ခု�ကို်

များ�ာ�ကို�ုပိုါ	 ��်များ�့်နို�ုင််��်	 �ည်း်�ယွံ်မြို့ပို�ီ	 ပိုံ�စံမြပို�ရှေ့လ�လာစများ်��ပို်များမုျား�ာ�	

မြပို�လ�ပို်မြခုင််�နိုင့်�်	 	 စမီျားံကို�ု်�များ�ာ�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�အ�က့ို်	 	 အင််ဂု�င််�ယီံာများ�ာ�များ	့

ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့အ�ံ��မြပို�သြကို�ည်း်။	အာဆီီယံံနို�ုင််င်ံများ�ာ��ည်း်	 ၎င််��ု�့၏	 	 မြဖွဲ့စ်

နို�ုင််ရှေ့မြခုရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်များမုျား�ာ�အ�က့ို်	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်များု��ရှေ့�ခု��ု်	 (�ကို်

ရှေ့ပိုါင််�များ�ာ�စာ့	မြပိုင််���်ရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�အာ�	ရှေ့ပိုါင််�စည်း်��ာ�မြခုင််�)	ကို�ု	

ပိုံ�များ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	 အ�ံ��မြပို�ခု��သြကို�ည်း်။	 ဤအ�ံ��မြပို�များ�ုည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

အ��ုင််�အ�ာကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််ရှေ့�ာ်လည််း�	 ပိုံ�များ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့��ည့်း်

မြပိုဿ��များ�ာ��့ရုှေ့�ာ	�ယံ်စပို်မြဖွဲ့�်ရှေ့ကို�ာ်	မြများစ်ဝမ့ျား်�များ�ာ�	များပိုါဝင််ရှေ့ခု�။	(ပိုံ�	၄.၄)	

�င့််	မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်	များ�ု��ာွ��့်�များုစ�ီ��ီ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

ကို�ု	 ��ုင််��ာ��့ု�ည်း�်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�များ	့ ရှေ့ကိုာကို်ယံ�ူ�့ုနို�ုင််�ည်း်။	

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်အခု�ကို်အလကို်	 	 ဆီ�ု�ည်း်များာ့	 	 ��ုင််��ာ��့�ုာ��ည်း�်	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံ၍	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏ပို�များ်�များ့များု��ရှေ့�ခု��ု်ကို�ု	

ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်ခု�ကို်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	

ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််��င့််	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်��်ဖွဲ့ု��များ�ာ�များ	့ ���်ယံ�ူာ�ရှေ့�ာ	

“နို့စ်အလ�ုကို်	 အများ�ာ�ဆီံ����်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�”	 ကို�ုအ�ံ��မြပို�သြကို�ည်း်။	 Gumbel	

Distribution၊	 square-root၊	 exponential	 type	 maximum	

distribution,	 generalized	 extreme	 value	 distribution၊	 Log-

Pearson	 Type	 III	 Distribution၊	 Iwai	 method၊	 Shihara	 Takase	

methodနိုင့်�်	log-normal	distribution	စ�ည်း်�ု�့	ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	

အစ�့်�ရှေ့�ာကို်များု��ရှေ့�ခု��ု်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	 သြကိုာခု��ု်မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�အာ�	 အ�ု�်ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ��င့််	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	

သြကိုာခု��ု်များ�ာ�များ	့အမြများင်�်ဆီံ��များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	ရှေ့���စ�ီနိုု�်�များ�ာ�အသြကိုာ�	ဆီကို်စပို်များမုျား�ာ�များ	့စစ်ရှေ့ဆီ�ဆီံ��မြဖွဲ့�်�င်�်�ည်း်။	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်��်ဖွဲ့ု��ကို�ု	ခု�့်များ့�်�မြခုင််�

များ�ာ�အ�က့ို်	အမြများင်�်ဆီံ��ရှေ့���စ�ီနိုု�်�နို့င်�်	�ကို်ဆီ�ုင််စာ့	 ကြိုကို�ီစ�ု�ရှေ့��ည်း�်သြကိုာခု��ု်ကို�ု	ရှေ့��ွခု�ယံ်�င်�်�ည်း်။	��ု့အမြပိုင််	 မြများစ်ဝမ့ျား်�အ�ယွံ်အစာ�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

သြကိုာခု��ု်နို့င်�်		များု���ာွ��့်�များုအရှေ့သြကိုာင််�အ�င််�များ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ		သြကိုာခု��ု်အ�့င််�	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��င်�်�ည်း်။	လ�ာ�ာ�ရှေ့�ာမြများစ်ဝမ့ျား်��့ု	

လကို်�့ရုှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်များမုျား�ာ�နို့င်�်	စစီဉ်း်�ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်များမုျား�ာ�ကို�ုလည်း်�	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ရှေ့ပိုများည်း်။	

ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကိုက့ို်	၂.၁	အစ�့်�ရှေ့�ာကို်များု��ရှေ့�ခု��ု်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	သြကိုာခု��ု်

Regression	 မြပိုင််ဆီင််များကုို�ု	 အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််ရှေ့ခု�ကိုု�	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�ာ�မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 အ�ံ��ခု�နို�ုင််�ည်း�်	 အများ��ု�အစာ�စံ�လင််လ့

�ည်း�်	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်��်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�	 ပို�ံ�နို့ံ့များု	 function	 	 များ�ာ�	 �့ုရှေ့ပို�ည်း်။	

Regression	 မြပိုင််ဆီင််များကုို�ု	 အ�ည်း်�ဆီံ��ရှေ့�ာ	 SLSC	 (Standard	 Least	

Squares	 Criterion)န့ိုင်�်	 ခု�့်များ့�်�အများ့ာ�	 (Jack	 Knife	 method)	 အစ�့ု

�ည်း�်	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်နို�ုင််ပိုါ�ည်း်။

	 အစ�့်�ရှေ့�ာကို်��်ဖွဲ့ု��များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ရှေ့��့

စာပို�ုဒါ်နို့စ်ခု��င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုခု��ရှေ့�ာမြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�အာ�	

အခုများ��ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�များ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံ	Country-ology	နို့င်�်	အင််ဂု�င််�ယီံာ

အဖွဲ့�့�အစည်း်�	 (JICE)	များ�့ီ�င့််ခု��ရှေ့�ာ	Hydrological	Statistical	Utility	

version	1.5၊	US	Army	Corps	of	Engineers	၏	ဇူးလရှေ့ဗီဒါအင််ဂု�င််�ယီံာ

ဌာာ�များ့	 HEC-SSP	 (စာ�င််�အင််�ဆီု�င််�ာ	 ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�အစ�အစည်း်�)	 စ�ည်း်��ု့

အာ�	 အ�ံ��မြပို�၍	 (ပိုံ�	 ၄.၅)	 �့င််မြပို��ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 ဇူးယံာ�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။
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There are multiple extreme value distribution functions, including the Gumbel Distribution, square-root, 
exponential type maximum distribution, generalized extreme value distribution, Log-Pearson Type III 
Distribution, Iwai method, Shihara Takase method, log-normal distribution, etc. that can be employed after the 
evaluation of applicability based on regression correction. The regression correction can be analyzed by the 
least SLSC (Standard Least Squares Criterion), estimated error (Jack Knife method) and so on. 
 
After the identification of extreme values, the probability analysis outlined in the two preceding paragraphs 
can be executed and visualized in graphs (Figure 4.5) with freeware, such as Hydrological Statistical Utility 
version 1.5 developed by the Japan Institute of Country-ology and Engineering (JICE), the HEC-SSP 
(Statistical Software Package) by the Hydrologic Engineering Center of US Army Corps of Engineers, etc. 
 

 
Source: Project Team 

Figure 4.5 Example of two-day rainfall probability regression curves   
 

Box 2.1 Duration of Extreme Rainfall Data 
The probability analysis duration of extreme rainfall data should be examined for correlations between 
peak discharges and rainfall amount in different durations in past floods. A dominant duration against 
peak discharge should be selected for extreme value estimation. In addition, river basin size, flood 
duration and rainfall causes should be considered for a set duration. Current and planned flood control 
facilities in the target river basin must also be taken into account. 

 
4.4 Runoff analysis  
Runoff is the process of rainwater flowing into channels and rivers, and then to the sea. Runoff estimation 
and analysis uses a simulation model. The project used the HEC-series runoff simulation model freeware 
to conduct the runoff analysis. The runoff simulation model was used to convert rainfall input data, both 
observed as well as that resulting from downscaling the GCM, to surface discharge flows in the river 
channels (Figure 4.6).  
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Source: Project Team  

Figure 4.6 Runoff analysis outline  
The common practice for this modeling is to use the observed flow data for calibration and verification by 
comparing it to the simulated flow discharge. After calibration and verification, the simulated flow 
discharge data will be fed into the flood inundation model to conduct the inundation analysis. 
 
4.4.1     Runoff analysis model (HEC-HMS) 
Before modelling, the target basins and sub-basins may be further divided in consideration of natural 
conditions and hydrology station distribution (Figure 4.7). This will contribute to model accuracy. For 
example, the project pilot river basin is divided for accuracy according to tributary confluence, hydrology 
(water level gauge) station and planning design location (flood reference points to confirm the effects of 
flood control countermeasures).  
 

 
      Source: Project Team 

Figure 4.7 Example of river basin division 
 
4.4.2   Model framework structure 
The model framework structure consists of three parts: a basin model, meteorological model and control 
specification (Figure 4.8).  Data setting can be displayed through the HEC-HMS user interface. Collected 
and processed information and data is incorporated into the models as shown in boxes 1, 2 and 3 of  
Figure 4.8.  
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4.4.2   Model framework structure 
The model framework structure consists of three parts: a basin model, meteorological model and control 
specification (Figure 4.8).  Data setting can be displayed through the HEC-HMS user interface. Collected 
and processed information and data is incorporated into the models as shown in boxes 1, 2 and 3 of  
Figure 4.8.  
 

ဤရှေ့များာ်ဒါယံ်အ�က့ို်	အရှေ့လ�အကို�င်�်များာ့	��ုင််��ာ��့ုရှေ့�ာ	ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််�

ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလက်ိုများ�ာ�အာ�	ပိုံ�စံမြပို�၍		စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာ�ာများ	့��့ုလာ

ရှေ့�ာ	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်၍	 စံကို�ုကို်မြခုင််�နိုင့်�်	

စစ်ရှေ့ဆီ�အ�ည်း်မြပို�မြခုင််�များ�ာ�	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််မြခုင််�ပိုင််မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 စံကို�ုကို်မြခုင််�

နို့င်�်	 စစ်ရှေ့ဆီ�အ�ည််းမြပို�မြခုင််�များ�ာ�	 မြို့ပို�ီဆီံ���ည်း�်ရှေ့��ကို်�င့််	 ပိုံ�စံမြပို�၍	

စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာ�ာများ	့��့ုလာရှေ့�ာ	ရှေ့���စီ�နိုု�်�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုဆီ�်�စစ်များမုျား�ာ�ကို�ု	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််��်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များကုို�ု	 ပိုံ�စံမြပို�၍	

စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာရှေ့�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အ�င့််���ု့	 �ည်း�်�င့််�အ�ံ��မြပို�

ပိုါ�ည်း်။

4.4.1		များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	ခု့�မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာ�ည်း�်	ရှေ့များာ်ဒါယံ်
လ်	(HEC-HMS)

ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များမြပို�လ�ပို်များီ	 လ�ာ�ာ�ရှေ့�ာမြများစ်ဝ့များ်�နိုင့်�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�င်ယံ်များ�ာ�

အာ�	�ဘာ၀အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�နိုင့်�်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါ��ုင််��ာရှေ့��	စခု�်�များ�ာ�၏

ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�များ�ု�ု့ကို�ု	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�၍	�ပို်များံပို�ုင််�မြခုာ�နို�ုင််�ည်း်	(ပိုံ�	၄.၇)။	ဤ

�ည်း်ရှေ့များာ်ဒါယံ်၏	�ကုို�များ�့်ကို�်များုကို�ု	အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�ရှေ့ပိုများည်း်။	 ဥပိုများာ

အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ဤရှေ့��့ရှေ့မြပို�စမီျားံကို�ု်�မြများစ်ဝမ့ျား်�အာ�	 �ကုို�များ�့်ကို�်များုများ�ာ�အ�က့ို်	

မြများစ်လကို်�ကို်မြများစ်ဆီံ�များ�ာ�၊	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါ��ုင််��ာရှေ့��	 (ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််

��ုင််��ာရှေ့��)	 စခု�်�နို့င်�်	 စမီျားံကို�ု်�ဒါီဇူး�ုင််��ည်း်ရှေ့��ာ	 (ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

��ု်�ခု��ပို်များမုျား�ာ�၏	 ��်မြပို�်�ကို်ရှေ့�ာကို်များကုို�ု	 အ�ည်း်မြပို���်�ာ��့ရုှေ့�ာ	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြပို�ည်း်ညွှ�ှ်�ရှေ့��ာများ�ာ�)	အ�	ပိုု�င််�မြခုာ�ခု���ည်း်။

4.4.2			ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များရူှေ့ဘာင််	ဖွဲ့့��စည်း်�ပိုံ�
အဆီ�ုပိုါ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များရူှေ့ဘာင််	ဖွဲ့�့�စည်း်�ပိုံ��င့််	မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၊	များ�ု�

ရှေ့လ၀�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်��ု်�ခု��ပို်များ�ု�်များ�့်ခု�ကို်များ�ာ�ဟု၍ူ	အစ�ု်အပို�ုင််�

�ံ��ပို�ုင််�	ပိုါဝင််ပိုါ�ည်း်	(ပိုံ�	၄.၈)	။	ရှေ့ဒါ�ာဆီကို်�င််ကို�ု	HEC-HMS	အ�ံ��မြပို�

�မူျား�ကို်နို�့မြပိုင််များ	့ မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	 ပိုံ�	 ၄.၈	၏	အကိုက့ို်၁၊	 ၂	 နို့င်�်	 ၃	��ု့�င့််	

မြပို��ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 စ�ရှေ့ဆီာင််�၍	 မြပို�မြပိုင််စမီျားံ

�ာ�မြို့ပို�ီမြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ�ာ��င့််	

�ည်း�်�င့််��ာ��ည်း်။ပိုံ�	၄.၇	မြများစ်ဝမ့ျား်�ပို�ုင််�ခု�့မြခုင််�	ဥပိုများာ

ပိုံ�	၄.၆	များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	ခု့�မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများ	ုအသြကိုများ်�ဖွဲ့�င််�
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အဆီင်�်	 ၂။	 platformအ�င့််��့ု	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာများု	 �စ်ခု�ခု�င််�စီ

အ�့ကို်	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 ��်များ�့်ပိုါ။	 အရှေ့မြခုအရှေ့�

မြများင််ကိုင့််�အများည်း်၊	 မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်	 “များ�ု�ရှေ့လ၀�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်”	 ဟုူ

�ည်း�်	အဓိကုိုရှေ့ဒါ�ာအစ�	(၃)	ခု�	အ�့ကို်	�င့််�အာ�စ�များ�ာ�ကို�ု	မြဖွဲ့ည်း�်�င့််�ပိုါ။

�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 ပိုံ�	 ၄.၁၀	 �့င််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 HEC-HMS	 အ�ံ��မြပို��ူ

များ�ကို်နို�့မြပိုင််များ	့မြပို�နို�ုင််�ည်း်။

ရှေ့ဒါ�ာဆီကို်�င််ကိုု�	 HEC-HMS	အ�ံ��မြပို��	ူ များ�ကို်နို�့မြပိုင််များ	့ ပိုံ�	 ၄.၉	�့င််	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	မြပို�နို�ုင််�ည်း်။

HEC–HMS	 �ည်း်ရှေ့ဆီာကို်��်	 အဆီင်�်များ�ာ�အမြပိုင််	 မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့များာ်ဒါယံ်

လ်၊	 များ�ု�ရှေ့လ၀�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်	��ု်�ခု��ပို်များု��်များ�့်ခု�ကို်များ�ာ�	ဖွဲ့�်�ီ���်	

လ�ပို်�ံ��လ�ပို်�ည်း်�များ�ာ�အာ�	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 ရှေ့��ကို်ဆီကို်��့(၁)	

�့ု	�ည်း်�ပိုည်းာဆီ�ုင််�ာ	အစ�ီင််ခုံစာ�င့််	အရှေ့��စ�ု်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

4.4.3					ပိုံ�စံမြပို�၍	စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�

မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကိုု�	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်မြို့ပို�ီစီ�မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	အပို�ုင််�	၄.၄.၁	

နို့င်�်	 ၄.၄.၂	��ု့�့င််	အရှေ့��စ�ု်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	အမြခုာ�အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�

နို့င်�်အည်း	ီဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ�ကိုု�	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််

နို�ုင််�ည်း်။	 HEC-HMS	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�အာ�	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်��်	

“simulation	 run”	 ဟု�ရှေ့ခု်ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဒါ�ာအစ�ကို�ု	 ရှေ့အာကို်ပိုါအဆီင်�်များ�ာ�

အ��ုင််�	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်�င်�်�ည်း်။

အဆီင်�်	၁။	simulation	run	manager	ကို�ု	ဖွဲ့င့်�်မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	“simulation	

run	dataset	platform”	�စ်ခု�ကို�ု	ဖွဲ့�်��ီပိုါ။

ပိုံ�	၄.၉	HEC-HMS	၏မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့များာ်ဒါယံ်�စ်ခု�

ပိုံ�	၄.၈	များရူှေ့ဘာင််ဖွဲ့့��စည်း်�ပိုံ�၏လ�ပို်င်�်�စဉ်း်မြပိုဇူးယံာ�

4 Simulation Run
Set combination of Basin Model, 
Meteorological Model and Control 
Specification

1 Basin Model
• Divide into  

sub-basins
• Create 

hydrologic 
elements

• Connect into the 
channel network

• Selected 
methods

• Enter parameters

2 Meteorologic 
Model
• Check observed 

data availability
• Prepare basin 

mean rainfall
• Enter time-series 

(paired, grid) 
data

3 Control 
Specification
• Set calculation 

period and 
simulation time 
interval
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ပိုံ�	၄.၁၀	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�	�လဒါ်များ�ာ�	မြပို�များဥုပိုများာ

4.5 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်နိုင့်�်ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု
ဆီ�်�စစ်မြခုင််�	(HEC-RAS	မြဖွဲ့င်�်)
ဟို�ု�်�ရေး�ာလုစီ်နှငှ််် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများဆုိုန်း်းစီစီ်�ခင််းတငွ်် (1D) နှှင််် (2D) 

အတ�ုင််းအတာနှစှီ်များ��ုးလုံ�းအတ�ွ် ရေး�စီးီဆိုင််းများရုေးများာ်�ယ််နှှင််် ရေး�စီးီဆိုင််းများ�ုံ�

သဏ္ဋဋန်း်လုများ်းရေး��ာင််းများ�ား ခန်း််များှန်း်း�ခင််းများ�ား တ�ွ်ခ��်�ခင််းတု�် �ါဝင််��

သည််။ HEC စီးီ�းီတငွ်် ရေး�ကြို�းီရေး�လုာံ�ခင််းဆုို�င််�ာ �ံ�စီံ���စီများ်းသ�်ရေးလုလ်ုာများု

များ�ား တည််ရေးဆိုာ�်�န်း်အတ�ွ် �များစီ်ခွ��ခများ်းစီတု်�ဖွဲ့ာများစုီန်းစီ် (HEC-RAS) �ါ�ှု

သည််။ HEC-RAS သည်် 1D နှှင််် 2D ရေး�စီးီဆိုင််းများ ု�ံ�သဏ္ဋဋန်း်လုများ်းရေး��ာင််း

များ�ား ခန်း််များှန်း်း�ခင််းများ�ားအ��င်် 1D နှငှ််် 2D unsteady-flow ရေးများာ်�ယ််လု်များ�ား

အား လု��်ရေးဆိုာင််နှ�ုင််စီမွျား်း�ှုသည််။ ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများရုေးဘားအနှတ�ာယ်် ��ရေး�ာ�်

နှ�ုင််ရေးသာ ဧ�ယု်ာနှှင််် ၎င််း၏အရေး�ခအရေးန်းများ�ား��ု ခ�ွ�ခများ်းစီတု်�ဖွဲ့ာ�န်း်အတ�ွ် 

1D နှှင််် 2D unsteady-flow routing ရေးများာ်�ယ််လု်များ�ားအား ရေး�ါင််းစီည််း၍ 

အသံ�း���နှ�ုင််သည််။ unsteady-flow ရေးများာ်�ယ််လု်၏ လု��်ထိံ�းလု��်န်းည််းနှှင််် 

တည််ရေးဆိုာ�်�ံ�န်းည််းလုများ်းများ�ား�ု� အခန်း်း ၄.၅.၁ တငွ်် အရေးသးစီတု်ရေးဖွဲ့ာ်��

ထိားသည််။ ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများ ု �ံ�စီံ���စီများ်းသ�်ရေးလုလ်ုာများ ု ရေးများာ်�ယ််လု်သည်် 

ရေး�ကြို�းီသည်််ရေးန်း�ာများ�ား၊ အတမုျား်အန်း�်၊ စီးီဆိုင််းများအုလု�င််/ ဦးးတည််�ာ

လုများ်းရေး��ာင််း၊  လု�ာထိားရေးသာ�များစီ်ဝမှျား်းတငွ်် ��ာများည်််အခ�နု်း်စီသည်် ်

ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများဆုို�ုင််�ာ ညွှနှ်း်း�နု်း်းများ�ား��ု ထိ�တ်ရေး�းလုမုျား််များည်် �ဖွဲ့စီ်ရေး�သည််။ 

ဤညွှနှ်း်�နု်း်းများ�ားသည်် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများ�ုဏ္ဋ်��ု တ�ွ်ခ��်�ခင််းနှငှ််် အနှတ�ာယ််

��ရေး�ာ�်နှု�င််ရေး�ခ ဆိုန်း်းစီစီ်�ခင််းများ�ား ���လု��်�ခင််း�ဖွဲ့င််် ရေး�လုမှျား်းခံ�ရေးသာ

ရေးန်း�ာများ�ားတငွ်် �ှုသည်််အားန်းည််းခ��်များ�ား��ု ရေးဖွဲ့ာ်ထိ�တ်ရေး�းများည်် �ဖွဲ့စီ်ရေး�

သည််။ 

Source: Project Team by using HEC Software

4.5.1	ဟုု�ကို်ဒါရှေ့�ာလစ်နိုင့်�်ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များခုု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�	
ရှေ့ဒါ�ာစ�များ�ာ�

ဤအ��ုင််းတငွ််ရေးဖွဲ့ာ်��ထိားသည််် သတင််းအခ��်အလု�်များ�ားနှငှ််် ရေး�

တာများ�ားသည်် �ံ� ၄.၁၁ တငွ်် ��ထိားသည်််အတ�ုင််း HEC-RAS ရေးများာ်�ယ််လု်

��သ်�ု်ရေးသာ ဟို�ု�်�ရေး�ာလုစီ်နှှင််် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများဆုို�ုင််�ာ ရေးများာ်�ယ််လု်၏ သငွ််း

အားစီ�များ�ား အ�ဖွဲ့စီ်ရေးဆိုာင််��ွ်သည််။ HEC-HMS �ံ�စီံ���စီများ်းသ�်ရေးလုလ်ုာ

�ခင််းများ ှ�လု�်သည်် အခ�နု်း်အလု�ု�် ရေး�ထိ�စီးီနှုန်း်း��ဇယ်ား �ဖွဲ့စီ်သည််။ ဘာယ််

ဘာ�်အ��ွ်�ှု ရေး�များများ��်နှှ�ဆို�ုင််�ာ အခ��်အလု�်များ�ား �များစီ်ရေး��ာင််းများ�ား

နှငှ််် အ�ခားရေး�နှ�တ်ရေး�များာင််းများ�ားအတငွ််း �ံ�များနှ်း်ရေး�ကြို�းီများတု�ွ်ခ��်များမုျား�ား

အ��င်် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးရေးသာလုငွ််��င််များ�ားများ ှ ရေး�လုမှျား်းများ�ုး�ခင််းတ�ွ်ခ��်များမုျား�ားများှ

တဆိုင််် အသစီ်��င််ဆိုင််သင်််သည််။ ရေး�တာအစီ�နှစှီ်များ��ုးလုံ�းတငွ်် ဟို�ု�်�ရေး�ာ

လုစီ်နှငှ််် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများ ု �ံ�စီံ���စီများ်းသ�်ရေးလ်ုလုာ�ခင််းများ�ား ���လု��်�ာတငွ်် 

သငွ််းအားစီ�များ�ားအ�ဖွဲ့စီ် ထိည်််သငွ််း�န်း် န်းယ််န်းုများတု်အရေး�ခအရေးန်းများ�ား �ါ၀င််

သည််။

HEC-RAS	အ�့ကို်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 ခု�များ�့်��်အဆီင်�်များ�ာ�ကို�ု	 RBP	

�ည်း်�ပိုည်းာအစ�ီင််ခုံစာ	 (ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ပို�ူ��့ပိုါ)	 �့င််	

အရှေ့��စ�ု်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	(ကို)	များ	့(ဆီ)	အ�	ုအဆီင်�်များ�ာ��ည်း်	ဟု�ုကို်

ဒါရှေ့�ာလစ်	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာမြခုင််�အ�က့ို်	ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ခု�ကို်များ�ာ�မြဖွဲ့စ်

မြို့ပို�ီ	 (ဇူး)	 များ	့ (ဋ)	 အ�	ု အဆီင်�်များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	

ရှေ့လ�လာမြခုင််�အ�က့ို်	ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ခု�ကို်များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။
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   Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.10 Example of visual simulation results 
 
 
4.5 Hydraulic and inundation analysis (by HEC-RAS) 
A hydraulic and inundation analysis involves flow modeling and routing in both one (1D) and two (2D) 
dimensions. The HEC series has a river analysis system (HEC-RAS) for building an inundation 
simulation. HEC-RAS has the ability to perform 1D and 2D unsteady-flow modeling as well as combined 
1D and 2D unsteady-flow routing. A combined 1D and 2D unsteady-flow routing model can be developed 
to analyze a flood hazard area and its conditions. The unsteady-flow model procedure and establishment 
method will be detailed in Section 4.5.1. The inundation simulation model will generate flood indicators 
such as inundation areas, depth, flow velocity/direction, duration in the target river basin, etc. The 
indicators reveal vulnerability in the flooded areas through flood damage calculation and risk analysis.  
 
4.5.1     Hydraulic and inundation analysis dataset 
The information and data described in this section serves as input into hydraulic and inundation modeling 
such as in the HEC-RAS model as shown in Figure 4.11.  
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Figure 4.11 Flowchart for HEC-RAS data setting

(ကို)	ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််�၏	အလယံ်ဗီဟုု�များ�ဉ်း်�ကို�ု	��်များ�့်ပိုါ။	

(ခု)	ကို�့်လ�့်မြဖွဲ့�်ပို�ုင််�များ�ာ�	ကိုု���်များ�့်ပိုါ။

(ဂု)	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််��ု�င််��ာရှေ့��စခု�်�များ�ာ�၊	 မြများစ်ပိုု�င််�များ�ာ�၏အလ�ာ�များ�ာ�နိုင့်�်	

မြများစ်ဆီံ�ရှေ့��ာများ�ာ�အာ�	မြဖွဲ့ည်း�်�င့််�ပိုါ။

(ဃ)	 စမီျားံကို�ု်�	 (platform)	 ဖွဲ့�ုင််ကို�ု	 ဖွဲ့�်�ီ�မြို့ပို�ီ	 ရှေ့ဒါ�ာ�ည်း�်�င့််�မြခုင််�	

(data	input)	(��ု့များဟု��်)	HEC-RAS	မြဖွဲ့င်�်ခု��ု်ဆီကို်မြခုင််�	(link	to	HEC-

RAS)	ကိုု�	ရှေ့��ွခု�ယံ်ပိုါ။

(င်)	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�ကို�့်ယံကို်	 GIS	 ဆီ�ုင််�ာ	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	 

ကို�့်လ�့်မြဖွဲ့�်ပို�ုင််�များ�ာ�	ပို�ဝအီရှေ့�အ�ာ�ဆီ�ုင််�ာ	��င််�အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	��င််�အခု�ကို်အလကို်	အစ�များ�ာ�အာ�	စ�ရှေ့ဆီာင််�ပိုါ။

(စ)	ရှေ့ဒါ�ာ�င််�င့််�များနုို့င်�်	�င့််�အာ�စ��လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	စစ်ရှေ့ဆီ�ပိုါ။

(ဆီ)	ရှေ့ဒါ�ာအခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အာ�	အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��	မြပိုင််ဆီင််ပိုါ။

(ဇူး)	Digital	Terrain	Model	ကိုု�ဖွဲ့�်�ီ�ပိုါ။

(ဈ)	ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့အရှေ့�အ�ာ�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်	Digital	Elevation	

Model	(DTM)	အသြကိုာ�	ဆီကို်နိုယ့ံ်များကုို�ု	စစ်ရှေ့ဆီ�ပိုါ။

(ည်း)	(2D)	ရှေ့�စ�ီဆီင််�များဧု�ယုံာ	�စ်ခု�ကို�ု	ဖွဲ့�်��ီပိုါ။

(ဋ)	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�ဖွဲ့�့�စည်း်�ပိုံ�	 �ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပံို�	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

အာ�	မြဖွဲ့ည်း�်�င့််�ပိုါ။

4.6		HEC-HMS	နိုင့်�်	RAS	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်
များ�ာ�အာ�	စံကို�ုကို်ည်းှမုြခုင််�နိုင့်�်	စစုစ်မြခုင််�

ဆီကို်�င််	 နို့င်�်	 parameters	 များ�ာ�ကို�ု	 ပို�ုများ�ုရှေ့ကိုာင််�များ�့်ရှေ့စ��်အ�က့ို်	

ရှေ့များာ်ဒါယံ်ကိုု�ခု��ု်ည်းှမုြို့ပို�ီ	 စစုစ်အ�ည်း်မြပို��င်�်�ည်း်။	 ဤရှေ့လ�ကို�င်�်ခု�်�

အ�့ကို်	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�နိုင့်�်	 လ�ပို်�ံ��လ�ပို်�ည်း်�များ�ာ�အာ�	 ရှေ့အာကို်�င့််

အရှေ့��စ�ု်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

4.6.1	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်	စံကိုု�ကို်ည်းှမုြခုင််�
အခု��ု်အလ�ုကို်	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�မြပို	 ဇူးယံာ�ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်

ရှေ့လ�လာမြခုင််�	 များ�့�့ုလာရှေ့�ာ	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်���ု့အာ�	 �ူည်းရီှေ့�ာ	 အခု��ု်

ကိုာလနိုင့်�်	 ရှေ့��ာများ�ာ�	 (အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	 အဓိကုိုရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�နိုင့်�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	အစအီစဉ်း်များ�ာ��့ုရှေ့�ာ	ရှေ့��ာများ�ာ�)	�င့််	အ�ည်း်မြပို���ုင််��ာ

ရှေ့��့�့ုခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်ခု��ု်ည်းှ�ုင်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 စံကို�ုကို်ည်းှ�ုာ�င့််	

အရှေ့�ာကို်အကိုမူြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	 HEC-HMS	 ၌	 ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�ရှေ့ပို်	

အရှေ့မြခုခုရံှေ့�ာ	SCS	ဇူးယံာ���်ဖွဲ့ု��	SCS	curve	number	(CN)	ကို�ုခု��ု်ည်းှ�ု�်	

အလ�ုအရှေ့လ�ာကို်	 ခု��ု်ည်းှရုှေ့ပို�ရှေ့�ာ	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်ပိုါ�့ု�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့�ာ်	

အလ�ုအရှေ့လ�ာကို်	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်မြဖွဲ့င်�်	ခု��ု်ည်းှရုှေ့ပို��ာ�ရှေ့�ာ	��်ဖွဲ့�ု�အာ�	

1. Making Stream Centerline
 • Make stream centerline in GIS
 • Set junction, river station, etc.

2. Making Cross Section (XS) Data
 • Make XS survey line in GIS
 • Input Distance-Elevation coordinate 

data
 • Set Manning’s N, distance between 

XSs.

3. Making Terrain Model
 • Import DEM
 • Make Manning’s Roughness Layer 

based 
  on land use

4. Making 2D Flow Area
 • Decide the boundary of 2D Flow Area
 • Set the size of computational mesh
 • Set Manning’s N based on land use

Computing Discharge Hydrograph by 
HEC-HMS Model
• Compute discharge hydrograph for 

the flood simulation model by Run-
off Model (HEC-HMS/RRI)

1. Setting Discharge Hydrograph
 • Input flow hydrograph, lateral 
  inflow hydrograph, etc.
 • Set initial condition (optional)

2. Setting Stage Hydrograph
 • Input stage hydrograph at river 
  mounth based on tidal data
 • Set initial condition (optional)

1. Selecting Calculation Equation
 • Select the Full Momentum Equation 
  or Diffusion Wave Equation

2. Setting Computation Condition
 • Set computation time step and period
 • Set output condition

Execute Flood Simulation

Building Geometry Data Output from Run-off Analysis

Setting Unsteady Flow Data

Setting Plan Data
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Source: Project Team 

Figure 4.12 Flood inundation analysis  
 

  
Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.13 Flood inundation area setting 
 
4.7.2     Flood hazard mapping 
After running the flood inundation simulation, flood hazard maps can be accessed through the HEC-RAS 
“RAS Mapper”. Flood indicators such as flood depth and duration, water direction and velocity, etc. as 
shown in Figure 4.14 are necessary hazard information for the flood risk analysis. They are calculated 
at each HEC-RAS simulation time step and are accumulated in the user’s computer as time series data. 
Animations based on the accumulated data of these variations can be seen on the RAS Mapper as shown 
in Figure 4.15. 
 

ရှေ့မြများအ�ံ��မြပို�များနုိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	 လကို်ရှေ့��့စများ်��ပို်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်�ာ�

ရှေ့�ာ	 ��်ဖွဲ့�ု�အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ�နိုင့်�်	 အ�ည်း်မြပို��င်�်�ည်း်	 (HEC-HMS	 ၏	

��ာ�ဝင််လက်ိုစ�့	 �ည်း်�ပိုည်းာဆီ�ုင််�ာ	 ကိုု��ကိုာ�ခု�ကို်များ�ာ��င့််	 သြကိုည်း�်ပိုါ)။	

အမြခုာ��စ်ဖွဲ့ကို်�င့််လည်း်�	 HEC-RAS	 �ည်း်	 မြများစ်သြကိုများ်�မြပိုင််၊	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�

များ�ာ�နို့င်�်	 ရှေ့��ကို်ကို�အခု��ု်ကိုာလ	 (confluence	 lag	 time)	 များ�ာ�အ�က့ို်	

သြကိုများ�်များရုှေ့ခု�ာများ	ု ရှေ့မြများှာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ု်�	 (roughness	 coefficient)	 များ�ာ�အာ�	

အလ�ုအရှေ့လ�ာကို်	 စံကို�ုကို်ည်းှရုှေ့ပို��ည်း�်	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်ကို�ု	 �ပို်ဆီင််

�ာ��ည်း်	 များဟု��်ပိုါ။	 အဆီ�ုပိုါ	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ	့ �လဒါ်များ�ာ�

�င့််	 မြများင်�်များာ�ရှေ့�ာ	�ုကို�များ�့်ကို�်များမုျား�ာ�	လ�ုအပို်ရှေ့�ာအခုါ	အခု��ု်အလ�ုကို်	

ရှေ့���စီ�နို�ု်�မြပိုဇူးယံာ�	နိုစ့်ခု�စလံ��များ	့ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�အာ�	ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်

��်	အကြံကိုံမြပို��ည်း်။	ခု�င်�်ခု��ု်အကို�မြဖွဲ့�်�ာ၌လည်း်�	အမြများင််မြဖွဲ့င်�်	နိုုငု််�ယံဉ့်း်မြခုင််�	

�ာများကိုဘ�	 Nash-Sutcliffe	 Efficiency၊	 Root	 Mean	 Squared	 Error	

(RMSE)	 စ�ည်း�်	 အကို�မြဖွဲ့�်ညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််��ု�့	 အရှေ့ပို်�င့််	

အရှေ့မြခုခု�ံင်�်�ည်း်။

CN၊	 သြကိုများ်�များရုှေ့ခု�ာများရုှေ့မြများှာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ကို�ု်�နိုင့်�်	 ရှေ့��ကို်ကို�အခု��ု်ကိုာလစ

�ည်း�်	 parameters	 များ�ာ�အာ�	 ��်များ�့်ရှေ့ပို��ည်း�်	 အလ�ုအရှေ့လ�ာကို်	

လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်များ�ာ�ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ��င့််	ပိုါ�့ုရှေ့��ည်း်	ဆီ�ုရှေ့�ာ်လည်း်�	�ည်း�်�င့််�

�ာ��ည်း�်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��့ု	အများာ့�အယံင့််�များ�ာ�နိုင့်�်	ကိုာ့ဟုခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	

�ံ��စ�့�မူျား�ာ�အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	၎င််��ု�့၏	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�အင််ဂု�င််�ယီံာ	အရှေ့��့အကြံကိုံ�

ရှေ့ပို်	 များူ�ည်း်၍	 အဆီင်�်အလ�ုကို်	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်စံကို�ုကို်ည်းှမုြခုင််��င့််	 စများ်��ပို်

အများာ့��ာ့များမုျား�ာ�	မြပို�လ�ပို်��်	လံ�ုရှေ့ဆီာ်ပိုါ�ည်း်။	

4.6.2			ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်စစ်ရှေ့ဆီ�	အ�ည်း်မြပို�မြခုင််�

စံကို�ုကို်ည်းှ�ုာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်အာ�	 စံကို�ုကို်ည်းှမုြခုင််��င့််	 အ�ံ��များ

မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�မြဖွဲ့င်�်	စများ်��ပို်မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	စစ်ရှေ့ဆီ�အ�ည်း်မြပို��င်�်

�ည်း်။	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်စစုစ်အ�ည်း်မြပို�မြခုင််��ည််း	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၏ကြံကိုံ�ခု�ုင််မြခုင််�

နို့င်�်	 	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏များု��ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််စ�ီရှေ့��ု�့၏	 �ံ�့မြပို�်များမုျား�ာ�ကို�ု	

လကိုခဏာာမြပို�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််စမ့ျား်�များ�ာ�ကိုု�	 စစ်ရှေ့ဆီ�အ�ည်း်မြပို���်	 �ည်း်�ယွံ်

ရှေ့ပို�ည်း်။	 စစ်ရှေ့ဆီ�အ�ည်း်မြပို�မြခုင််��ည််း	 စံကို�ုကို်ည်းှ�ုာ�ရှေ့�ာ	

parameters

များ�ာ��င့််	ဘကို်များည်းမီျား့များမုျား�ာ�	�့ုပိုါကို	�ာ့ရှေ့ဖွဲ့ရ့ှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််�ည်း်	(Gupta	et	

al.,	၂၀၀၅)။	၎င််�များာ့	ရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ကူို�့မြပိုာ�မြခုင််�	ဟု�ရှေ့ခု်ရှေ့�ာ	မြဖွဲ့စ်စဉ်း်�စ်ခု�

မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 စစုစ်အ�ည်း်မြပို�မြခုင််��ကို်	 စံကို�ုကို်ည်းှခုု��ု်�့င််	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်စမ့ျား်�

ရှေ့ဆီာင််�ည်း်�ည်း်	 များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ပို�ုများ�ုရှေ့ကိုာင််�များ�့်ရှေ့လ��့ု�ည်း်ဟုရူှေ့�ာ	

အခု�ကို်ရှေ့သြကိုာင်�်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်	 (Sorooshian	 နို့င်�်	 Gupta,	 ၁၉၉၅)။	 	 ပိုံ�စံ

မြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ	့ ��့ုလာရှေ့�ာ	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�နို့င်�်	 ��ုင််��ာ��့ု

ရှေ့�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�အသြကိုာ�	များ�ကူို�့မြပိုာ�များဒုါဂီု�မီျားာ့	လကို်ခုံနို�ုင််ဖွဲ့ယ့ံ်များ�့ုလ့င််	

ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်��ူည်း်	 ရှေ့��ကို်မြပို�်�ာ့�၍	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်၏	 ဖွဲ့�့�စည်း်�

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�နို့င်�်	 စံကို�ုကို်ည်းှမုြခုင််�	 လ�ပို်�ံ��လ�ပို်�ည်း်�များ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	

ယံဆူီခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 မြပို�်လည်း်စစ်ရှေ့ဆီ�မြို့ပို�ီ	 မြပို�်လည်း်မြပိုင််ဆီင််များမုျား�ာ�	 မြပို�လ�ပို်�

များည်း်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။

4.7			ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပို
ရှေ့မြများပိုံ�
4.7.1		�ရှေ့လ့့များ်�များု��များ့�အာ�ပို�ံစံပိုမြ�စများ်��ပို်လရှေ့�လာခုမြင််�
အ��ုင််း ၄.၅ တငွ်် အရေးသးစီတု်ရေးဖွဲ့ာ်��ထိားသည်််အတ�ုင််း HEC-RAS ရေး�လုမှျား်း

များ�ုးများ ု ရေးများာ်�ယ််လု်သည်် �များစီ်ရေး��ာင််းများ�ားနှငှ််် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးသည်််လုငွ််��င််များ�ား

တငွ်် များတည််ငြိင်မုျား်ရေးသာ ရေး�ကြို�းီများ၏ု ရေး��ွလု�ားများမုျား�ား (unsteady flow 

routing) အား �ံ�စီံ���စီများ်းသ�်ရေးလုလ်ုာ�ခင််းများ�ား ���လု��်နှ�ုင််သည််။ ဤ 1D 

ရေး�စီးီဆိုင််းများ ု ရေးများာ်�ယ််လု်သည်် တ�ွ်ခ��်��ှရုေးသာ �များစီ်ရေး��ာင််း၏ 

ရေး�များ��်နှ�ှ��င််နှှင််် �များစ်ီရေး��ာင််းတစီ်ရေးလုာာ�် များည််သည်််အခ�နု်း် များည််သည်််

ရေးန်း�ာ တငွ််များဆို�ု�ှုရေးန်းရေးသာ �များစီ်�များ်း�ါးအ�များင်််များ�ားအား နှုုင််းယ်ဉှ််၍ �များစီ်

ရေး�လုာံများ ု �များာဏ္ဋအား ရေးဖွဲ့ာ်��နှ�ုင််ရေး�သည််။ (�ံ� ၄.၁၂) �များစီ်ရေး�များ��်နှ�ှ��င််

သည်် �များစီ်�များ်း�ါး�ု� ခ��ုးဖွဲ့��်၍ စီးီရေး��ာ်သာွးသည်််အခါ ရေး��ာ်စီးီလုာ

ရေးသာ ရေး�များ�ားသည်် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးသည်််လုငွ််��င််အား ဖွဲ့ံ�းလုမှျား်းသာွးများည််�ဖွဲ့စီ်ငြိ�းီ 

�ံ� ၄.၁၃ တငွ်် ��ထိားသည်််အတ�ုင််း ရေး�ါင််းစီ�်ထိားငြိ�းီ�ဖွဲ့စီ်ရေးသာ HEC-RAS 

2D ရေး�ကြို�းီများ၏ု ရေး�စီးီရေး��ာင််း ရေးများာ်�ယ််လု်အား ရေး�လုမှျား်းများ�ုးသည်််လုငွ််��င််

သ�ု် ��ံ�နှှံ်စီီးဆိုင််းများအုရေး�ခအရေးန်း��ု �ံ�စီံ���စီမ်ျားးသ�်ရေးလုလ်ုာရေးစီများည်် �ဖွဲ့စီ်ရေး�

သည််။ 

ပိုံ�	၄.၁၂	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	ဆီ�်�စစ်ခု�ကို်
Runoff Model
Runoff model imulates 
inflow to river from river 
basin
Input: Rainfall, etc.

Flood Inundation Model
Flood inundation model 
simulates dynamic flood 
movement in river and 
floodplain at every time 
step.
Input: Discharge, etc.
Output: Inundation Area 
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Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.14 RAS Mapper available flood indicators 
  

   
Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.15 RAS-Mapper time series values of flood indicators 	  
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Source: Project Team 

Figure 4.12 Flood inundation analysis  
 

  
Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.13 Flood inundation area setting 
 
4.7.2     Flood hazard mapping 
After running the flood inundation simulation, flood hazard maps can be accessed through the HEC-RAS 
“RAS Mapper”. Flood indicators such as flood depth and duration, water direction and velocity, etc. as 
shown in Figure 4.14 are necessary hazard information for the flood risk analysis. They are calculated 
at each HEC-RAS simulation time step and are accumulated in the user’s computer as time series data. 
Animations based on the accumulated data of these variations can be seen on the RAS Mapper as shown 
in Figure 4.15. 
 
ပိုံ�	၄.၁၄	RAS	Mapper	ရှေ့ပို်�့ရုှေ့�ကြိုကို�ီများုဆီ�ုင််�ာညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�

ပိုံ�	၄.၁၅	RAS-Mapper	ရှေ့ပို်�့ရုှေ့�ကြိုကို�ီများုဆီ�ုင််�ာညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�၏အခု��ု်စီ���ီ��်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�

ပိုံ�	၄.၁၃	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ုဧ�ယုံာ��်များ�့်မြခုင််�များ�ာ�

4.7.2				ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများ ုရေးဘားအနှတ�ာယ််��ရေး�များ�ံ�

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ�	 မြို့ပို�ီစီ��ာ့�ရှေ့�ာအခုါ	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�ကို�ု	HEC-RAS၏	“	RAS	Mapper”	များ့

�ဆီင်�်ဝင််ရှေ့�ာကို်သြကိုည်း�်ရူနုို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 ပိုံ�	 ၄.၁၄	 �င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်

အ��ုင််�	 ကိုများာာရှေ့မြများဆီ့�အာ�၊	 ရှေ့�အ�မုျား်အ�ကို်နို့င်�်	 သြကိုာခု��ု်၊	 ရှေ့�ဦး�	 �ည်း်

ခု�ကို်လာ��ာနို	့ င်�်အလ�င််စရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများညုွှှ�်�ကို�ု်�များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

အနိုတ�ာယံ်ရှေ့လ�လာဆီ�်�စစ်��်

အ�့ကို်လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	

မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	၎င််��ု�့ကို�ု	HEC-RAS၏	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာ�ည်း�်	အခု��ု်

အဆီင်�်�စ်ခု�စီ��ုင််�အ�က့ို်	�က့ို်ခု�ကို်�ာမ့ျား��့ုနို�ုင််မြို့ပို�ီ	အခု��ု်စ�ီ��ီရှေ့ဒါ�ာ

များ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	 အ�ံ��မြပို��၏ူ	 ကို�့်ပို���ာ���င့််	 စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ�များည်း်

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ပိုံ�	 ၄.၁၅	 �့င််မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 ဤအရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�၏	

စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ��ည်း�်အခု�ကို်အလကို်အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	ရူ�ပို်မြပိုပိုံ�အ�်

�ရီှေ့များ��င့််�များ�ာ�ကိုု�	RAS	Mapper	�င့််ရှေ့��့�့ုနို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။
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Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.14 RAS Mapper available flood indicators 
  

   
Source: Project Team by using HEC Software 

Figure 4.15 RAS-Mapper time series values of flood indicators 	  
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38  |  Integrating Climate Change Projection into Flood Risk Assessments and Mapping at the River Basin Level

Photo:	Baseline	survey	in	Bago,	ASEAN	DRR-CCA

5 အာ��ည်း်�ခု�ကိုက်ို�ု	
အကို�မြဖွဲ့�မ်ြခုင််�
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ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်အကို�မြဖွဲ့�်များ၏ု	 ��ုယံအဆီင်�်များာ့	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်	 (ပိုံ�	 ၂.၁)။	 ဤအပို�ုင််��င့််	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�	 နိုင့်�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�အာ�

အကို�မြဖွဲ့�်��်	 လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	 ရှေ့ပို��ာ�ပိုါ�ည်း်။	 အ�ည်း်အရှေ့��့

ဆီ�ုင််�ာ	�ာများကို	အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား�ာ�၏	အရှေ့��ကြိုကို�ီပိုံ�ကို�ု

ရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့�ာ�မြို့ပို�ီ	မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ်လည်း်�	ဤအပို�ုင််��င့််	HEC	စ�ီ��ီရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်များ	့

�ရူ�ပို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်	မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့မြများပိုံ�ရှေ့��ဆီ့�

မြခုင််�အ�က့ို်	�င့််�အာ�စ�များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့စများည်း�်	အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်

များမုျား�ာ�အရှေ့ပို်	 အဓိကုိုရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့�ာ��ည်း်။	 အကြံကိုံမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ုစစ်ရှေ့ဆီ��ည်း�်	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်ကို�ု	 ပိုံ�	 ၅.၁	 �င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို

�ာ��ည်း်။

5.1.	 အယံအူဆီကို�ု	���လည်း်မြခုင််�

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 �ခုု�ုကို်လယ့ံ်၍အာ��ည်း်�မြခုင််�ကိုု�	 အဓိပုိုါာယံ်

ရှေ့ကိုာကို်ယံမူြခုင််�များ��ု�စံ�	 �့ုမြို့ပို�ီ	 အများ�ာ��ရှေ့ဘာ��ူာ�ရှေ့�ာ	 အဓိပုိုါာယံ်

ရှေ့ကိုာကို်ယံမူျား	ု�စ်ခု�ဟု၍ူများ�့ုရှေ့ခု�။	ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	အင််ဂု�င််�ယီံာရူရုှေ့�ာင်�်များ	့

သြကိုည်း�်များည်း်ဆီ�ုပိုါကို	အာ��ည်း်�ခု�ကို်၏	အဓိပုိုါါယံ်ဖွဲ့င့်�်ဆီ�ုခု�ကို်�ည်း်“အနိုတ�ာယံ်

�့ုရှေ့�ာမြဖွဲ့စ်စဉ်း်�စ်ခု�	ကို�ရှေ့�ာကို်�ည်း�်အခုါ	�စ်စံ��စ်ခု�ရှေ့�ာအ�ာများ	့ခုံစာ�

ခု���ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ုအ��ုင််��ာမြဖွဲ့စ်�ည်း်”	(	Guzei,	၂၀၀၈)။		အ�ု

ခု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ၏ု	လမူျားရုှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	အဓိပုိုါာယံ်ဖွဲ့င့်�်ဆီ�ုခု�ကို်များာ့များ	ူ“	အ�ကို်ရှေ့များ�့	

၀များ်�ရှေ့ကို�ာင််�များအု�့ကို်	 ဖွဲ့စု�ီများမုျား�ာ�နို့င်�်	 ဖွဲ့စု�ီများမုျား�ာ�ကို�ုခုံနို�ုင််�ည်း်�့မုြခုင််�	

(��ု့များဟု��်)	 များ�့ုမြခုင််�”	 ဟု၍ူမြဖွဲ့စ်�ည်း်	 (Adger,	 ၂၀၀၀)။	 ရှေ့ယံဘ�ယံ�

အာ�မြဖွဲ့င်�်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	 “လနူို့င်�်ပို�်ဝ�်�ကို�င််ဆီ�ုင််�ာ	 စ�စ်များ�ာ�၏	

အ�င််အမြများင််ရှေ့��များမုျား�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 စ�ု်ဖွဲ့စုီ�များမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 �ခုု�ုကို်နို�ုင််

ရှေ့�ာ	 အ��ုင််�အ�ာ”	 ဟု�လည်း်�	 ��်များ�့်�ာ��ည်း်	 (Luers	 et	 al.,	

၂၀၀၃)။	 အာ��ည်း်�များကုို�ု	 အယံအူဆီ�စ်ခု�၊	 စ�စ်၏အရှေ့မြခုအရှေ့��စ်ခု�နို့င်�်	

မြဖွဲ့စ်စဉ်း်�စ်ခု�	 အမြဖွဲ့စ်လည်း်�	 ���လည်း်ယံဆူီနို�ုင််�ည်း်	 (Prowse,	 ၂၀၀၃)။	

��ုအာ��ည်း်�ခု�ကို်အယံအူဆီ�ည်း်	 စ�စ်�စ်ခု�အ�့င််��့ု	 မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်ရှေ့�များ	ု

အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�ကိုု�	အ�အုများ�့်မြပို�ဖွဲ့များ်�ယူံနို�ုင််ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�

မြဖွဲ့စ်�ည်း်ရှေ့�များ	ု ဟု�လည်း်�ယံဆူီနို�ုင််�ည်း်။	 မြပိုည်း်�ယံ်�စ်ခု�အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်�စ်ခု�များ	့စ�စ်�စ်ခု�ကို�ု	�ခုု�ုကို်

နို�ုင််ရှေ့မြခုအာ�	 ကြိုကို�ု�င််��်များ�့်�ာ��ည်း�်အရှေ့မြခုအရှေ့��စ်�ပို်အမြဖွဲ့စ်	

���လည်း်နို�ုင််�ည်း်။	အာ��ည်း်�ခု�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	စ�စ်၏ပိုင််ကိုု�

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််�ည်း�်အမြပိုင််	 စ�စ်၏မြပိုင််ပိုဖွဲ့အုာ�များ�ာ�ကို�ု	 ခု�ခုံနို�ုင််ရှေ့မြခုအာ�စများ်��ပို်

�ည်း�်	 မြပိုင််ပိုဆီု�င််�ာအရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်များ�ာ�လည်း်�	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်�ည်း်	 အ��ုင််�အဝ�ုင််�များ�ာ�အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ပိုံ�များ�့်အမြပို�်အလ့�်	

အဆီကို်အစပို်များ�ာ��့ရုှေ့��ည်း�်	စ�ီပိုာ့�ရှေ့��၊	လမူျားရုှေ့��၊	အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	

�ဘာဝ	 (ဇူးဝီရှေ့ဗီဒါ၊	 ဇူးီဝရူပူိုရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်လ�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််)	 စ�စ်များ�ာ�

�င့််	ရှေ့ပို်လင့််�င််�ာ့�များု�့ုရှေ့စ�ည်း်။

2 Guzzetti, F. 2008. Measuring vulnerability to natural 
hazards. Natural Hazards and Earth System Sciences, 
8: 521. 

3 Adger, N. 2000. Institutional adaptation to 
environmental risk under the transition in Vietnam. 
Annuls of Association of American Geographers, 
90(4): 738-758.
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ပိုံ�	၅.၁	အကြံကိုံမြပို��ာ��ည်း�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုအာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်	(�င််�မြများစ်	-	စာရှေ့���မူျား�ာ�)

ပိုံ�	၅.၂	အာ��ည်း်�ခု�ကို်၊	လု�ကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများစုမ့ျား်��ည်း်နိုင့်�်	အ�ာ��င််�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�အသြကိုာ�	ဆီကို်
�ယ့ံ်ခု�ကို်များ�ာ�	(�င််�မြများစ်	-	Prabhakar,	၂၀၁၄)

Understanding of 
the concepts

Understanding 
the nature of 

flood impacts and 
vulnerabilities

Selecting 
appropriate 
method for 

vulnerabilities 
assessment

Developing 
damage 

function and 
estimation of 

damages

�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များကုို�ု	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့စရှေ့��	 (CCA)နိုင့်�်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	(DRR)	များပ့ိုည်းာ�င့််များ�ာ��ည်း်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	

အဓိပုိုါါယံ်ဖွဲ့င့်�်ဆီ�ုခု��သြကို�ည်း်။	ကို�လ�များဂုဂ	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�

ရှေ့��ရူံ��	 (UNDRR)	၏အဆီ�ုအ�	အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	 “ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	

မြဖွဲ့စရ်ှေ့ပို်ရှေ့စနို�ုင််ရှေ့�ာ	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 �ရုှေ့��့ခုံစာ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	

အ��ုင််�အဝ�ုင််��စ်ခု�၊	 စ�စ်�စ်ခု�	 (��ု့များဟု��်)	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ�ုစ်ခု�၏	

ဝရုှေ့��လကိုခဏာာများ�ာ�နိုင့်�်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�”	ဟု�အဓိပုိုါါယံ်��်များ�့်�ည်း်”	

(UNDRR,	 ၂၀၁၅)။	 UNDRRများ	့ အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ၊	

လမူျားရုှေ့��၊	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်	 �ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််ဆီ�ုင််�ာ	 အရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်

များ�ာ�များ	့ အ�င််�ခုံ�က့ို်ရှေ့ပို်လာနို�ုင််�ည်း်	ဟု��ပို်ရှေ့လာင််�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	

၎င်�်ကို�ု	 စ�ု်ဝင််စာ��ာ	 စ�စ်�စ်ခု�၏	 ဝရုှေ့��လကိုခဏာာများ�ာ�	 (ဥပိုများာ	 -	

အ��ုင််�အဝ�ုင််��စ်ခု�၊	 လူ�အဖွဲ့�့�အစည်း်�	 (��ု့များဟု��်)	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ)ု	 အမြဖွဲ့စ်

များ�့်ယံူရှေ့လ��့ုမြို့ပို�ီ	 ၎င််�စ�စ်နိုင့်�်	 ဆီကို်နိုယ့ံ်ပို�်�ကို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	�ရုှေ့��့များနုိုင့်�်	

များ့ီခု�ုများကုိုင််�များ���ည်း်ဟု�လည်း်�	 များ�့်ယံနူို�ုင််�ည်း်။	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	 ရှေ့��ည့်း်

�ည်း်�ံ�ခု�ုင််မြို့များ�ရှေ့�ာ	 ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့�ု���ု��ကို်ရှေ့��၊	 ကို��်�များာရှေ့��၊	 ဆီင််���နိုမ့ျား်�ပိုါ�များု

ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��နိုင့်�်	 �ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််	 စမီျားံခု�့်ခု့�များ	ု ��ု့ပိုါ၀င််ရှေ့�ာ	 အမြခုာ�

ရှေ့�ာ�ယံ်ပိုယံ်များ�ာ��င့််လည်း်�	ကို�ယံ်ကို�ယံ်မြပို�့်မြပို�့်	အ�ံ��ခု�သြကို�ည်း်။

IPCC	�ည်း်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�ဆီု�င််�ာ	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	“ဘမူျားု

ရူပူိုရှေ့ဗီဒါ၊	 ဇူးီဝရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	 လူများစု�ီပိုာ့�ရှေ့��စ�စ်များ�ာ�၏	 ခုံနို�ုင််�ည်း်�့မုျား	ု အဆီင်�်

အ��ုင််�အ�ာနို့င်�်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	ဆီ�ု�ကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

ကို�ုင််�ယ့ံ်ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်	 များစမ့ျား်�နို�ုင််�ည်း�်	 အ��ုင််�အ�ာ”	 မြဖွဲ့စ်�ည်း်ဟု�	

��်များ�့်�ည်း်	 (Schneider	 et	 al.,	 ၂၀၀၇)။	 IPCCများ	့ အာ��ည်း်�ခု�ကို်

ဟု�ူည်း်	 �ရုှေ့��့များ၊ု	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များနုို့င်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	

စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််နို�ုင််များ	ု ��ု့၏ပိုါဝင််ပို�်�ကို်ရှေ့�များ�ုစ်ခု�	 ဟု��ုဂုံ��ခု��ပို်	 �ံ���ပို်

�ာ��ည်း်။	 	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�စ�စ်

များ�ာ��ည်း်	 ၎င််�အဓိပုိုါါယံ်��်များ�့်ခု�ကို်အာ�	 လ�ုကို်���ာ�မြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	

ပိုံ�	 ၅.၂	 �ည်း်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်ဟု�ူည်း်	 �ရုှေ့��့များ၊ု	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များနုို့င်�်	

လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	 စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််နို�ုင််များ�ု�ု့အသြကိုာ�	 ပို�်�ကို်

ဆီကို်နို့ယံ်ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�မြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	အာ��ည်း်�ခု�ကို်အာ�	�ု

ရှေ့��့များုနို့င်�်	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ�ု�ု့မြဖွဲ့င်�်	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်�ာ�မြို့ပို�ီ	 အ�ာ��င််	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့�မ့ြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	 စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််နို�ုင််များ�ု�ု့

မြဖွဲ့င်�်	ဆီံ��မြဖွဲ့�်�ာ��ည်း်။

Adaptive Capacity Potential Impacts

SensitivityExposure

Net Impacts
Source: Prabhakar, 2014
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�ရုှေ့��့များဆုီ�ု�ည်း်များာ့	 အပို�ုင််�	 ၄	 �င့််	 ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်�ာ��ည်း�်

အ��ုင််�	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာက်ိုနို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	 ဧ�ယုံာ�့ု	 လူ

နို့င်�်ပို�ုင််ဆီ�ုင််များမုျား�ာ�ကို�ု	�ည်း်ညွှ�ှ်��ည်း်။	အာ��ည်း်�ခု�ကို်၏	အစ�ု်အပို�ုင််��စ်

ခု�အရှေ့�မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များအုာ�“	 အကို��ု��့ုရှေ့စနို�ုင််ရှေ့�ာ	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�နိုင့်�်	 အနိုတ�ာယံ်�့ုရှေ့စနို�ုင််ရှေ့�ာ	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ပိုါ	

ပိုါ၀င််ရှေ့�ာ	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များအုာ�	စ�စ်�စ်ခု�များ	့မြပို�်လည်း်���့်မြပို�်နိုု�င််

များည်း�်	အ��ုင််�အ�ာ”	ဟု���်များ�့်ရှေ့ပို�ည််း	(McCarthy	et	al.,	၂၀၀၁)။	

အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ�ုည်း်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�နိုင့်�်	�ရုှေ့��့များ၏ု	

အကို��ု�ဆီကို်များ�ာ�ကိုု�	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ရှေ့ပို�ရှေ့�ာ	 အဓိကုိုအခု�ကို်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 စ�စ်

�စ်ခု�၏	အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များအုာ�	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုနိုတ�ာယံ်များ	့ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများု

များ�ာ�နိုင့်�်	 ဆီကို်စပို်ပို�်�ကို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	 အရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်များ�ာ�ကို	ဆီံ��မြဖွဲ့�်

ရှေ့ပို��ည်း်။	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ုည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ည်း�်လင့််မြပိုင််�စ်ခု��ည်း်�ရှေ့ပို်�င့််	

�ည်း်�့ုရှေ့�ရှေ့�ာ	အမုျား်ရှေ့�ာင််စ��စ်စ�ခု�င််�စ�ီင့််	�ညူ်းရီှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်

များမုျား�့ုပိုါ။	�ကို်ရှေ့�ာက်ိုများမုျား�ာ��ည်း်	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်၏	�ကို်ရှေ့�ာကို်

များမုျား�ာ�နို့င်�်	 ဆီကို်စပို်ပို�်�ကို်ရှေ့�များအု��ုင််�အ�ာအာ�	 ��်များ�့်�ာ�

�ည်း�်	လမူျားစု�ီပိုာ့�အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 (ဥပိုများာ	 -	�ခုု�ုကို်လယ့ံ်များ)ု	အ�	ကို�့မြပိုာ�

မြခုာ�����ာ့�နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 �ရုှေ့��့များ�ုည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်�ကို်ရှေ့�ာကို်များု

ကို�ု	 အမြပိုည်း�်အဝ��်များ�့်�့ကို်ခု�ကို်နို�ုင််��်	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာ်လည်း်�	 ၎င််�

�စ်ခု�ကို်�ည်း်�များာ့	မြပိုည်း�်စံ�လံ�ရှေ့လာကို်ရှေ့�ာ	အခု�ကို်များဟု��်ရှေ့ခု�	(Cardona	

et	al.,	၂၀၁၂)။	၎င််�အာ�	အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များနုို့င်�်	အ�ရူှေ့ပိုါင််�စပို်	ရှေ့လ�လာ�

များည်း်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့မြများ�ုများ�်ပို�ုင််�ရှေ့ဒါ�များ�ာ��့င််	 ရှေ့���ုင််ရှေ့�ာ	 �ပို်�ာွလူ��

များ�ာ��ည်း်	 �ည်း်ရှေ့��ာ၏အမြများင်�်၊	 �ယံ်ယံပူို�ု့ရှေ့ဆီာင််ရှေ့��	 အရှေ့မြခုခုံ

အရှေ့ဆီာကို်အအံ�	ည်းံ�ဖွဲ့�င််�မြခုင််�နိုင့်�်	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 ကြိုကို�ု�င််

မြပိုင််ဆီင််များမုျား�ာ�	 များ�့ုမြခုင််�ဟုရူှေ့�ာ	အခု�ကို်များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြများင်�်များာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဒါ�

များ�ာ��င့််	 ရှေ့���ုင််�မူျား�ာ�နို့င်�်	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်ပိုါကို	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဒုါဏာ်အာ�	 	 အ�ု

ခု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ	ု မြများင်�်များာ��ည်း်။	 လမူျားအု��ုင််�အဝ�ုင််�များ�ာ�ကိုု�	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််	

မြဖွဲ့စ်ရှေ့စရှေ့�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 �ကို်ရှေ့�ာက်ိုများမုျား�ာ��့င််	 ဆီင််���နိုမ့ျား်�ပိုါ�များ၊ု	

အ�ပို်ခု��ပို်များစုမ့ျား်��ည်း်နိုင့်�်	များ�ု�ရှေ့လဝ�နိုင့်�်	�ာ�ဦ��	များ�ည်း်မြို့င်မုျား်များမုျား�ာ�အ�က့ို်	

�ကို်�့ု��ု့၏	အာ��ည်း်�များမုျား�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း်။

ရှေ့�ကြိုကို�ီများုကို����ု့ရှေ့�ာ	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်အရှေ့ပို်	လူ��၏	အ�ု

ခု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ�ုည်း်	အလာ�အလာ�့ုရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	ဟု�ရှေ့ခု်�ည်း်�	

အရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 ���်ရှေ့ပို��ည်း်။	 ဤ�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

ကို�ု“အလာ�အလာ”	 ဟု�ရှေ့ခု်ဆီ�ု�များည်း်။	 အဘယံ်ရှေ့သြကိုာင်�်ဆီ�ုရှေ့�ာ်	

အ�ာ��င််	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	 (ပိုံ�	၅.၂	�င့််	 မြပို�ာ��ည်း်)�ည်း်	အမြခုာ�

အရှေ့��ပိုါရှေ့�ာ	 အခု�ကို်�စ်ခု�ကို်မြဖွဲ့စ်�ည်း�်	 လ�ူအဖွဲ့�့�အစည်း်�၏	

လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများ	ု စမ့ျား်��ည်း်ရှေ့ပို်�င့််	 �ည်း်များ့ီရှေ့�မြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို

�ည်း်။	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာညီ်းရှေ့��့့ုများ	ု စမ့ျား်��ည်း်�ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်�့ရုှေ့�ာ	

အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်�စ်ခု�၏	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 သြကိုာ�ဝင််ရှေ့မြဖွဲ့�င့််��ာ�င့််	

အရှေ့��ပိုါရှေ့�ာ	 အခု�်�ကိုဏ္ဍ	 များပ့ိုါ၀င််ရှေ့�မြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	 အ�ာ��င််	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	 အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို��ည်း်။	

��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�အ�က့ို်	���်လ�ပို်�ာ�ရှေ့�ာ	�ည်း်�စ�စ်

�င့််	 ရှေ့�ရှေ့ဘ��ံ�့မြပို�်များအု�့ကို်	 �ပို်�ာွ၏လကို်�့ု	 စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််နို�ုင််�ည်း်များ�ာ�

လည်း်�	ပိုါဝင််လ�ကို်�့ရုှေ့ပို�ည်း်။

�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၊	�ရုှေ့��့များနုို့င်�်	အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များမုျား�ာ�ကို�ု	

�င််ဆီ�ုင််ကြံကိုံ�ရှေ့��့�များ�့ာ	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 လကို်ရှေ့��့ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်

နို�ုင််�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်၎င််�အခု�ကို်များ�ာ��ည််း	 လူပို�ဂုဂ�ုလ်�စ်ဦး�ခု�င််�	 (��ု့)	

လမူျားအု��ုင််�အဝ�ုင််�များ�ာ�	အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	၂၀၁၈	ခု�နိုစ့်	RBP	များ�ာ�အ�င့််�	မြပိုင််���်

ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	�ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�နိုင့်�်	�ရုှေ့��့

မြခုင််�များခုံ�များ့	ီ နို့စ်ရှေ့ပိုါင််�များ�ာ�စာ့၌	 ပို��်�ကိုယ့ံ်လ�ကို်�့ရုှေ့�နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 ပိုံ�များ�့်

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အာ�	မြပို�လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�ကွို်မြခုင််��ည်း်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�	များမြဖွဲ့စ်ပိုာ့�များ	ီပို��်�ကိုယ့ံ်ရှေ့�ရှေ့�ာ	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	

�ာ့ရှေ့ဖွဲ့ရ့ှေ့��့�့ုနို�ုင််�ည်း်။	��ု့များ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု��့ုရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�နို�ုင််��်	 ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််များနုို့င်�်	 ရှေ့လ�ာ�ပိုါ��ကို်�ာရှေ့စရှေ့���ည်း်�

လများ်�များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်�ာ�နို�ုင််များည်း်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��ု့အမြပိုင််	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	 အကို�မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များကုို�ု	 �ည်း�်�င့််�

စဉ်း်�စာ�မြခုင််��ည်း်	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�နိုင့်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့��ည်း�်	 အများ��ု�

များ��ု�ရှေ့�ာ	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����မြခုင််�များ�ာ�၏	 �လဒါ်အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ၊ု	

စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််နို�ုင််�ည်း်များ�ာ�		နို့င်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�	များည်း်��ု့များည်း်ပိုံ�	ရှေ့မြပိုာင််�လ�

�ာ့��ည်း်	ဟုရူှေ့�ာရှေ့များ�ခု�့်�များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့မြဖွဲ့ဆီု�နို�ုင််��်များာ့လည်း်�	 အရှေ့��ကြိုကို�ီလ့

ရှေ့ပို�ည်း်။

လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများစုမ့ျား်��ည်း်	 ဆီ�ု�ည်း်များာ့	 အဖွဲ့�့�အစည်း်��စ်ခု�၏	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	ကို�ုင််�ယ့ံ်ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�နို�ုင််စမ့ျား်�ကို�ု	

�ည်း်ညွှ�ှ်��ည်း်။	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများ	ု စမ့ျား်��ည်း်အာ�	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််

များ၏ု	 ပို�ုင််�ရှေ့မြခုအမြဖွဲ့စ်	 ��်များ�့်နို�ုင််မြို့ပို�ီ	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	 ရှေ့လ့ာ�ခု��ာ�့င််	

ကိုညူ်းရီှေ့ပို�များည်း်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ခု�ုင််များာရှေ့�ာ	 လူများရုှေ့��	

ဆီကို်နို့ယံ်များမုျား�ာ�	၊	အကိုာအကိုယ့ံ်မြပို�	�ဘာဝအပိုင််များ�ာ�မြခုင််�နိုင့်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား	့

အကိုာအကိုယ့ံ်ရှေ့ပို�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကိုာ�ာများ�ာ�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�များ	့လ�့်ရှေ့မြများာကို်��်	

ရှေ့လမ့ျား�ာ�နိုင့်�်	 ခု�ုင််များာရှေ့�ာ	 ဦး�ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�	 ကို����ု့ရှေ့�ာ	 အခု�ကို်များ�ာ�ကို	

အခု��ု်အ��ုင််�အ�ာ�စ်ခု�အ�့င််�၌	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များု

များ�ာ�ကို�ု		ခြုံခုံ�င်ံ�ရှေ့လ့ာ�ခု�နို�ုင််�ည်း�်	စမ့ျား်��ည်း်ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုလ�ကို်�့ရုှေ့ပို�ည်း်။	အခု��ု�

ရှေ့�ာစမ့ျား်��ည်း်များ�ာ��ည်း်	 ခု�ကို်ခု�င််�အ�ံ��ခု�နို�ုင််မြို့ပို�ီ	အမြခုာ�စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�များာ့များ	ူ

အခု��ု်ပို�ုယံနူို�ုင််�ည်း်။	 ပို�ဝအီရှေ့�အ�ာ�နို့င်�်	 အခု��ု်ကိုာလ�စ်ခု���ီပိုါ�	

လကို်�စ်ကိုများ်�၌	�ီ�ကိုပို်စာ့�့ုရှေ့�ရှေ့�ာ	စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဒါ�ခုံများ�ာ��ည်း်	

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု��့ရုှေ့�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ပို�ုများ�ုမြများ�်ဆီ�်စ့ာ	

ရှေ့လ့ာ�ခု�လာနို�ုင််လမုျား�်များည်း်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များအုမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 �ရုှေ့��့များ၏ု	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များု

များ�ာ��ည်း်	 အ�ခုု�ုကို်များခုံနို�ုင််များ	ု နို့င်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ု	 များစုမ့ျား်��ည်း်�ု�့	

ရှေ့ပိုါင််�စပို်များ၏ု	 �လဒါ်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများ	ု စမ့ျား်�

�ည်း်�ည်း်	 လုပို်ဖွဲ့ယ့ံ်�ာ	 အရှေ့နို�့င်�်အယံက့ို်များ�ာ�အာ�	 ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့စရှေ့���င့််	

အဓိကုိုကို�ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��င့််	

လ�ုကို်ရှေ့လ�ာည်းရီှေ့��့့ုများ	ုစမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�ကိုု�	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ာ�ရှေ့ပို�ည်း်။

5.2.	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�် 
	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 
 �ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�၏		  
	 �ရှေ့ဘာ�ဘာဝကို�ု	���လည်း်မြခုင််�

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များ၏ု	 �ရှေ့ဘာ�ဘာဝ�ည်း်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�နိုင့်�်	 ၄င််��ု�့၏	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်ကို�ု	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စ�ည်း�်	ရှေ့��ကို်ခုံအရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်များ�ာ�	ရှေ့ပို်

�င့််များ�ူည်း်�ည်း်။	ဤရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	အစ�ု်အပို�ုင််�

များ�ာ��ည်း်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�

နို့င်�်	 ရှေ့အာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�ာ�ကိုု�	 ��မုြပို�	

အာရူံ�စ�ုကို်နို�ုင််��်	 ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုအများ��ု�အစာ�များ�ာ�ကိုု�	

ဆီံ��မြဖွဲ့�်ရှေ့ပို��ည်း်။
5.2.1					ရေးဘားအနှတ�ာယ်် ခံစီား�နှု�င််ရေး�ခ�ှုသည်််   
 အစီတု်အ��ုင််းများ�ား   

အားန်းည််းခ��် အ���ဖွဲ့တ်အဖွဲ့�ွ�သည်် ရေးဘားအနှတ�ာယ်် ခံစီား�နှ�ုင််ရေး�ခ

�ှုသည််် အစီတု်အ��ုင််းများ�ား ��ုရေး�ာင််းစီာွ န်း�းလုည််ထိား�များည််�ဖွဲ့စီ်သည််။ 

ရေးဘားအနှတ�ာယ်် ခံစီား�နှု�င််ရေး�ခ�ှုသည််် အစီတု်အ��ုင််းများ�ားများ�ားများာှ ရေး�ကြို�းီများု
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နို့င်�်	ဆီကို်စပို်ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�နို့င်�်	�ကို်ဆီ�ုင််�ည်း�်	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ၊	

ဇူးီဝရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��စ�စ်များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဤအစ�ု်အပို�ုင််�

များ�ာ�အာ�	စီ�ပိုာ့�ရှေ့��၊	လူများရုှေ့��	(��ု့များဟု��်)	ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များဆုီ�ုင််�ာများ�ာ�	အမြဖွဲ့စ်

ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	 ခု�့မြခုာ�နို�ုင််�ည်း်။	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ��င့််	

အများ�ာ��ံ��ရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အဦးများ�ာ�၊	အ�ု�အမုျား်၊	 စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��၊	ကို��်�့ယံ်ရှေ့��

နို့င်�်	 �ယံ်ယံပူို�ု့ရှေ့ဆီာင််ရှေ့��	 စ�ည်း်��ု့	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 လမူျားရုှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	

အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ��င့််	လဦူး�ရှေ့�၊	ကို��်�များာရှေ့��နို့င်�်	အစာ�အစာ	အရှေ့�ာကို်

အပိုံ�များ�ာ�အမြပိုင််	 ကို�ာ�များ၊	 များည်းမီျား့များ၊ု	 အ�ကို်၊	 ၀�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ���့မုျား၊ု	

ပိုည်းာရှေ့��၊	 အ�ပို်ခု��ပို်များ၊ု	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ�၊	 နို�ုင််င်ံရှေ့��ဆီု�င််�ာ	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်	

လမူျားရုှေ့��နိုင့်�်	အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာလ	ကို�့်�ကို်များ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း်။	ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များု

ဆီ�ုင််�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ��င့််	 ဘ��ာ�ရှေ့ကို�ာင််�နိုင့်�်	 အမြခုာ�ဆီကို်စပို်

ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များ	ု အရှေ့များအ့နိုစ့်	 အရှေ့ဆီာကို်အဦးများ�ာ�နို့င်�်	 အဖွဲ့�့�အစည်း်�များ�ာ�	 ပိုါဝင််

�ည်း်။	 လများ်�၊	 ရှေ့�ရှေ့ပို�ရှေ့ဝရှေ့��၊	 ရှေ့ဆီ�ရူံ�များ�ာ�နို့င်�်	 ကို��်�များာရှေ့��ဆီု�င််�ာ	

ဝ�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�နိုင့်�်	 ဆီကို်�ယ့ံ်ရှေ့��	 အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�	 ကို����ု့

ရှေ့�ာ	 ဤအစ�ု်အပို�ုင််�	 အခု��ု�ကို�ု	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	 အ�ကို်ကိုယံ်

လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�	 အမြဖွဲ့စ်��်များ�့်နို�ုင််�ည်း်။	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံစာ��

နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�အာ�	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့ဒါ�

ဆီ�ုင််�ာ	 ဦး�စာ�ရှေ့ပို�များ�ာ�၊	 အရှေ့ကိုာကို်ခု�့်နို့င်�်	 အ�ပို်ခု��ပို်များစု�စ်များ�ာ�ရှေ့ပို်�င့််	

များ�ူည်း်�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 အခု��ု�အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ��ည်း်	 လမူျားရုှေ့��နိုင့်�်	

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��အသြကိုာ�	 �ပို်�ကူို�ရှေ့�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ��မုြပို�များရုှေ့စမြို့ပို�ီ	 ၎င််�ကိုု�

ကို�ယံ်မြပို�့်ရှေ့�ာ	လမူျားစု�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	အများ��ု�အစာ��စ်ခု�	အမြဖွဲ့စ်ရှေ့ပိုါင််�စပို်

နို�ုင််�ည်း်။	�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််ဆီ�ုင််�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ��င့််	�စ်ရှေ့�ာ

များ�ာ�နိုင့်�်	 ၎င််��ု�့နို့င်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဂုဟုစ�စ်များ�ာ�နိုင့်�်	 ဇူးီ၀များ��ု�ကို့�များ�ာ�

ပိုါဝင််ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဂုဟုစ�စ်ဆီ�ုင််�ာ	 ဝ�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 ဤ�ည်း်

�င့််	အများ�ာ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	ကို�ကို်စာ��ာရှေ့��ာ၊	စမုျား�်ရှေ့မြများစ�ည်း�်	အမြခုာ�ရှေ့မြများအများ��ု�

အစာ�များ�ာ�လည်း်�	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 ကိုဏ္ဍ�စ်ခု�အရှေ့ပို်	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များ�ုည်း်	

အမြခုာ�ကိုဏ္ဍများ�ာ�အရှေ့ပို်လည်း်�	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်နိုု�င််�ည်း်။	 ဥပိုများာ	

လများ်�မြပို�်ရှေ့�ာကို်မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	 ပို�ု်မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့�၊	အစာ�အစာနို့င်�်	

ရှေ့ဆီ�ဝါ�များ�ာ�ကို����ု့	 များ�့ုများမြဖွဲ့စ်လု�အပို်ရှေ့�ာ	 ပိုစစည်း်�များ�ာ�	 မြပို�်ရှေ့�ာကို်များကုို�ု	

မြဖွဲ့စ်ရှေ့စနိုု�င််�ည်း်။	 ရှေ့��ကို်ဥပိုများာ�စ်ခု�များာ့	 ရှေ့ကို��လကို်ရှေ့�လဦူး�ရှေ့����	 ၀ယံ်

ယံနူို�ုင််စမ့ျား်�ကို�ု	ရှေ့လ�ာ��ည်း်�ရှေ့စရှေ့�ာ	အမြပို�်အလ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	ကို��်စည်း်နို့င်�်	၀�်

ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�၊	 ရှေ့စ��နို�ု်�များ�ာ�နို့င်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု မြဖွဲ့စ်ပိုာ့��ည်း�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�

�ယံ်�ုများ�ု်�ကို်	 ရှေ့ကို�ာ်လ�့်၍	 ရှေ့�ာင််�လု�အာ�နို့င်�်	 ၀ယံ်လ�ုအာ���ု့အရှေ့ပို်	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များ�ု့ုရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့သြကိုာင်�်	စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��ဆီု�င််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ု

မြခုင််�များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည််း။	��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	အကို�မြဖွဲ့�်အဖွဲ့�့��ည်း်	ဤအစ�ု်အပို�ုင််�

များ�ာ�၏	 ဆီကို်စပို်များနုို့င်�်	 ရူုပို်ရှေ့��့များမုျား�ာ�ကို�ု	 ���လည်း်��်နို့င်�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	

ကို�ယံ်မြပို�့်ရှေ့�ာ	 �ယံ်�ုများ�ု်အမြပိုင််ဘကို်�င့််	 ၎င််��ု�့၏	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

ဆီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််��်	အရှေ့��ကြိုကို�ီလရ့ှေ့ပို�ည်း်။

အများ��ု�များ��ု�ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ု�ည်း�်	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�

အာ�	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််���်	 ၎င််��ု�့ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့ဆီာင််ရှေ့�ရှေ့�ာ	 ကိုဏ္ဍများ�ာ�	 ဤကိုဏ္ဍ

များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�	 (အာ��ည်း်�ခု�ကို်)ကိုု�	

များည်း်�ု�့ကြိုကိုု��င််ခု�့်များ့�်��ာ��ည်း်	 ဟုရူှေ့�ာအခု�ကို်နိုင့်�်	 ဤအာ��ည်း်�ခု�ကို်

အ�့ကို်	�ာဝ�်�့ုရှေ့�ာ	ရှေ့��ကို်ခုံအရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်များ�ာ�အာ�	ပို�ုများ�ု�ကို်ရူုုင််�

စာ့	���လည်း်��်	လ�ုအပို်�ည်း်။	ဤများ�ကူို�့မြပိုာ�ရှေ့�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�ကိုု�	

���ုာ�အာရူံ�စ�ုကို်မြခုင််��ည်း်	 ရှေ့ဒါ�ာစ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�နိုင့်�်	 အ�င််�အမြများစ်

များ�ာ�	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�	 အ�့ကို်�ကို်ရှေ့�ာကို်များ�ု့ု�ည်း်။	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	အကို�မြဖွဲ့�်အဖွဲ့�့��င့််	�ယံ်ပိုယံ်စံ�ရှေ့�ာ	ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�	

�့ုမြခုင််��ည်း်	 လ�ုအပို်များု�စ်ခု�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ်လည််း�	 ယံင််�ကိုစုစ�ပို်များာ့	 ခုကို်ခု�မြို့ပို�ီ

အကို��်အကို�များ�ာ�နို�ုင််�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်အဖွဲ့�့��ည်း်	 ��့ုနို�ုင််�ည်း�်အခု��ု်	 လ�ူ

စမ့ျား်�အာ�နို့င်�်	 ဘဏာာာရှေ့��	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�အ�	 အကို�မြဖွဲ့�်များ၏ု	

အ��ုင််�အ�ာ	�ယံ်ပိုယံ်ကို�ု	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်	ရူုပို်ရှေ့��့များမုျား�ာ�စာ့ကို�ု	 မြဖွဲ့�်ရှေ့ကို�ာ်

�ရှေ့ပိုများည်း်။

5.2.2				ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ု	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�အာ�	

��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ရှေ့��ကို်�စ်ဆီင်�်များာ့	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်နို့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်များ�ု�ု့၏	

အ��ုင််�အ�ာ�ယံ်ပိုယံ်အ�	 ၎င််�အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၏	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	

(��ု့များဟု��်)	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	 စ�စ်�ကို�	 ���လည်း်��်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	

��ုင််��ာနို�ုင််�ည်း�်	ပိုများာဏာနို့င်�်	��ုင််��ာနို�ုင််စမ့ျား်�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ၍	ရှေ့�လမှျား်�

များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ��ည်း်	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	�နို�ုင််�ည်း�်	အ�ာ

များ�ာ�နိုင့်�်	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	များ�နို�ုင််�ည်း�်	အ�ာများ�ာ�မြဖွဲ့စ်နိုု�င််�ည်း်	(ပိုံ�	၅.၃)။	

�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	�နို�ုင််ရှေ့�ာနိုင့်�်	များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

ပိုံ�	၅.၃	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	ဒါဇီူး�ုင််�အ�က့ို်	စဉ်း်�စာ�
�များည်း�်	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	(�င််�မြများစ်	-	စာရှေ့���မူျား�ာ�)

Source: Authors
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စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	 များဟု��်ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�	

(��ု့များဟု��်)	 ��ုကို်ရုူ�ကို်နိုင့်�်	 �ယ့ံ်ဝ�ုကို်ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�	 ဟု�လည်း်�

��်များ�့်နို�ုင််�ည်း်။	အခု��ု်သြကိုာလာ�ည်း်နိုင့်�်အများ့	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�	မြဖွဲ့စ်

ရှေ့ပို်လာများရုှေ့ပို်များူ�ည်း်၍	အခု��ု်သြကိုာလာ�ည််းနို့င်�်အများ့	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�

ရှေ့ပို်	 များ�ူည်း်၍	 ၎င််��ု�့ကို�ု	��ုကို်ရူ�ုကို်	 (��ု့များဟု��်)	အဓိကုို�ကို်ရှေ့�ာကို်များု

များ�ာ�နိုင့်�်	�ယ့ံ်ဝ�ုကို်	(��ု့များဟု��်)	�စ်ဆီင်�်ခုံ�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	ဟု၍ူ�ပို်များံ	

ခု�့မြခုာ�နို�ုင််�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�များ	့ ��ုကို်ရူ�ုကို်ရူ�ပို်ပို�ုင််�

ဆီ�ုင််�ာ	အာ�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	အုများ်�စ်လံ��အာ�	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာပို�ကို်စ�ီရှေ့စများကုို�ု	

��ုကို်ရူ�ုကို်�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု အမြဖွဲ့စ်အများ��ု�အစာ�	 ခု�့မြခုာ���်များ�့်နို�ုင််�ည်း်။	

အမြခုာ��စ်ဖွဲ့ကို်�င့််	 	 ပို�ကို်စ�ီများရုှေ့သြကိုာင်�်	 အမုျား်င်ာ့��များ်�ခုဝင််ရှေ့င်ဆ့ီံ��ရူံ�ုများကုို�ု	

�ယ့ံ်ဝ�ုကို်	(�ု�့များဟု��်)	�စ်ဆီင်�်ခုံ�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုအမြဖွဲ့စ်အများ��ု�အစာ�	

ခု့ � မြခုာ���်များ့�်နို�ုင် ်�ည်း်။	 အခု��ု ် သြကိုာလာ�ည်း်နို့င်� ်အများ့	 ပို�ုများ�ု

ကို�ယံ်မြပို�့်ရှေ့�ာ	စီ�ပိုာ့�ရှေ့��အရှေ့ပို်	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ုလည်း်�	�စ်ဆီင်�်ခုံ

�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု အမြဖွဲ့စ်��်များ�့်	 �ရှေ့ပိုလမုျား�်များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ကို��်�များာရှေ့��၊	

အရှေ့ဆီာကို်အအံ�နို့င်�်	 အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�	 ပို�ကို်စ�ီမြခုင််�နိုင့်�်	 ၀င််ရှေ့င့်

ဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	 �နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	 အမြဖွဲ့စ်

ခု�့မြခုာ�	��်များ�့်�ာ��ည်း်	(ဇူးယံာ�	၄.၁)။	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�အာ�	ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��စာ့	 ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်၍	များ�နို�ုင််

ရှေ့�ာ	 (��ု့များဟု��်)	 ��ုကို်ရူ�ုကို်စ�ီပိုာ့�ရှေ့��	 ရှေ့စ��ကိုက့ို်��်ဖွဲ့�ု�များ�့ုရှေ့�ာ	

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်	များ�ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ဟု�	�ည်း်ညွှ�ှ်�နိုု�င််�ည်း်။	

အခု��ု�ရှေ့�ာ	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	၎င််��ု�့

အာ���ုင််��ာ��်နို့င်�်��်ဖွဲ့�ု���်များ�့်��်	စမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�	အမြဖွဲ့စ်အများ��ု�အစာ�	

ခု�့မြခုာ���်များ�့်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များရုှေ့သြကိုာင်�်	 �ီ�နို့ံ

အ�က့ို်နိုု�်�	(��ု့များဟု��်)	ရှေ့များ�့မြများ�ရှေ့��	အရှေ့�အ�့ကို်များ�ာ�	ရှေ့လ�ာ��ည်း်��ာ့�

မြခုင််�အာ�	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	အမြဖွဲ့စ်ယံဆူီ

နို�ုင််�ည်း်။	 	��ု့ရှေ့�ာ်ပို�ုများ�ု�ကုို�ရှေ့�ာ	��ုင််��ာများ	ု (ဥပိုများာ	စံ��်များ�့်ခု�ကို်	

(��ု့)	ကို�ုယံ်စာ�မြပို�	ညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�)	အ�့ကို်�ည်း်�စ�စ်�စ်ခု�	ကို�ု��ီင့််နို�ုင််

မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ��ီနို့ံအာများခုံရှေ့င်ရ့ှေ့ပို�ရှေ့ခု�များ	ု (��ု့များဟု��်)	 အစ�ု��ရှေ့လ�ာ်ရှေ့သြကို�ရှေ့င်	့	

ကို����ု့ရှေ့�ာ	ကို�ု်�ဂုဏာ�်��စ်ခု�အာ�	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများနုို့င်�်	ဆီကို်စပို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနိုု�င််

ရှေ့ပို�ည်း်။	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	 �နို�ုင််ရှေ့�ာနိုင့်�်	 များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များု

များ�ာ�အာ�	အကို�မြဖွဲ့�်��်အ�့ကို်	ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����ရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�အာ�	

အ�ံ��မြပို�သြကို�ည်း်။	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၊	 အုများ်များ�ာ�နိုင့်�်	 �ံ�ာ�များ�ာ�အာ�	

အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�	ပို�ကို်စ�ီရှေ့စမြခုင််�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	��ုရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	

�နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�အာ�	အပို�ုင််�	၅.၄	ပိုါ	ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�

�င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 ပို�ကို်စ�ီမြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်

များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	အကို�မြဖွဲ့�်�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုနို့စ်ခု�

လံ��ကို�ု	��ုင််��ာ��်	ခုကို်ခု�နို�ုင််�ည်း်။	အဘယံ်ရှေ့သြကိုာင်�်ဆီ�ုရှေ့�ာ်	၎င််�

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ခုံစာ��နိုု�င််ရှေ့မြခု�့ု
�ည်း�်	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�

�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	�နို�ုင််ရှေ့�ာ	
�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	များ�နိုု�င််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

အမုျား်
အရှေ့ဆီာကို်အဦး�အာ�	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	
ပို�ကို်စ�ီရှေ့စများု

ဘဝအ�ည်း်အရှေ့��့ဆီံ��ရူံ�ုများု

လူ
ကို��်�များာရှေ့���ခုု�ုကို်များ	ု(ကို��များု
ကို��်ကို�စ��ု်ရှေ့သြကိုာင်�်)

စ�ု်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	စ�ု်ဒါဏာ်�ာ၊	မြို့င်မုျား်�ခု�များ်�ရှေ့��	ဆီံ��ရူံ�ုများု

အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ� ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာပို�ကို်စ�ီများု ၀�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�	မြပို�်ရှေ့�ာကို်မြခုင််�

လမူျားရုှေ့��
အလ�ပို်အကို�ုင််	ဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�၊	ရှေ့များ�့မြများ�ရှေ့��	
စ�ည်း်��ု့	အပိုါအ၀င််	စာ�ဝ�်ရှေ့�ရှေ့��
များ�ာ�	ဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�။

လမူျားရုှေ့��စည်း်�လံ��များ	ုဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�၊	လံ�ခြုံခုံ�များ	ုကိုင််�များ��မြခုင််�၊	လ�ူအ�ကို်	ဆီံ��ရူံ�ု
မြခုင််�

�ဘာဝအ�င််�အမြများစ်များ�ာ�
�စ်များ�ာ�ဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�၊	ရှေ့ဂုဟုစ�စ်	
ဝ�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�	ဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�

ရှေ့ဂုဟုစ�စ်နိုင့်�်	ဇူး၀ီများ��ု�ကို့�များ�ာ�အရှေ့ပို်	ဆီု��ကို��ု�များ�ာ�	�ကို်ရှေ့�ာကို်မြခုင််�

စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��
ရှေ့ကိုာကို်ပို���ီနို့ံများ�ာ�၊	စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့���ံ��	
ကို�ုယုံာများ�ာ�နိုင့်�်	�င့််�အာ�စ�များ�ာ�ကို�ု	
ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီရှေ့စများု

လယံ်�များာ�များ�ာ�နိုင့်�်	၄င််��ု�့၏	များ�ုာ�စ�များ�ာ�အ�က့ို်	ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�
ရှေ့သြကိုာင်�်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ု�ာ့�ရှေ့�ာ	စ�ုကို်ခုင််�များ�ာ�နိုင့်�်	အရှေ့မြခုခုံ
အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�	မြပို�်လည်း်�ရူှေ့�ာင််မြခုင််�	များ�ာ�အ�က့ို်	ရူ�ပို်ပို�ုင််�
ဆီ�ုင််�ာ	အခုကို်အခု�များ�ာ�

ဇူးယံာ�	၄.1	�ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	�နို�ုင််ရှေ့�ာနိုင့်�်	များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�

Source: Authors

Photo: Field survey and data collection in Bago, ASEAN DRR-CCA
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��ု့�ည်း်	 များသြကိုာခုဏာ	 စစ်ရှေ့ဆီ�၍	 များ��ည်း�်အမြပိုင််	 ကို�ုယံ်စာ�မြပို�ညွှ�ှ်�ကို�ု်�

များ�ာ�အရှေ့ပို်	 များ့ီခု�ုရှေ့��မြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	 ၎င််���ု့အာ�	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ��့င််	အ�ံ��မြပို���်	ကို�့်��်ခု�ကို်

များ�ာ�	 �့ုရှေ့�ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��ု့�ာ�င့််	 �ရုှေ့��့စများ်��ပို်၍	 များ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ��ည်း်	 ရှေ့�ရှေ့ဘ�ဒါဏာ်�င်�်�မူျား�ာ�အာ�	 ရှေ့��ည့်း်မြပို�်လည်း်	

�ရူှေ့�ာင််ရှေ့��နိုင့်�်	 	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်	 ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	 သြကိုာ�ဝင််ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�ရှေ့��	

လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�	ရှေ့��ည့်း်�ည်း်�ံ�ရှေ့���င့််	အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့�ာ	အခု�်�ကိုဏ္ဍများ	့

ပိုါ၀င််ရှေ့��ည်း�်အ�့ကို်	လ�စ်လ��ရူ၍ု	များ�ရှေ့ခု�။

5.3    ရေး�ကြို�းီများဆုို�ုင််�ာ 
 အားန်းည််းခ��်များ�ားအား  
 အ���ဖွဲ့တ်များအုဆိုင်််များ�ား
ပိုံ�	၅.၄	�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	ဤစမီျားံကို�ု်��င့််	ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််��်	 �င့််�လင််�မြပို�်�ာ�ရှေ့�ာ	

အဆီင်�်များ�ာ�ကို�ု	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု���ည်း်။	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင်�်များာ့	 ကိုဏ္ဍများ�ာ�စာ့နိုင့်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််�ည်း�်	 ကိုွများ်�ကို�င််များမုျား�ာ�	 ပိုါ၀င််ရှေ့�ာ	

ပိုည်းာ�ပို်	 ဘာ�ာ�ပို်�စ်ခု�	 �က်ိုပို�ုရှေ့�ာ	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များ�ုစ်ခု�	 မြဖွဲ့စ်

ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	 အကို�မြဖွဲ့�်�များည်း�်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�၏	�ရှေ့ဘာ�ဘာဝ

နို့င်�်	 အ��ုင််�အ�ာ�ယံ်ပိုယံ်နိုင့်�်	 �င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ�ည်း်�စ�စ်များ�ာ�ကို�ု	

ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်	ကိုွများ်�ကို�င််�	ူအဖွဲ့�့��စ်ဖွဲ့�့�ကို�ု	ဖွဲ့�့�စည်း်���်	လ�ုအပို်ရှေ့ပိုများည်း်။	ပိုံ�	

၅.၄	�င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	အာ��ည်း်�ခု�ကို်အာ�	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�

�င့််	အကြံကိုံရှေ့ပို�မြခုင််�လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�စာ့	ပိုါ၀င််�ည်း်။		ဤည်းှနုိုုငု််�

Figure 5.4 Flood vulnerability assessment steps

��ုင််ပိုင််များမုျား�ာ�အာ�	ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	အရှေ့��ကြိုကို�ီ�ည်း�်	ကိုဏ္ဍများ�ာ�ကို�ု	 ခြုံခုံ�င်ံ�များု

ရှေ့စ��်	 ��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	 အကို�မြဖွဲ့�်များည်း�်ရှေ့��ာနိုင့်�်	

�ကို်ဆီ�ုင််များမုျား�ာ�	 �ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့�်	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များလု�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်

မြခုင်�်စ�ည်း�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၏	အ��ုင််�အ�ာ�ယံ်ပိုယံ်ကို�ု	

ခု��ု်ည်းှမုြခုင််�များ�ာ�	 မြပို�လ�ပို်��်	 စ�စ်�ကို�ဖွဲ့�့�စည်း်��ာ���်	 လ�ုအပို်ရှေ့ပိုများည်း်။	

အခု��ု�ရှေ့�ာလကို်�့ုရှေ့များာ်ဒါယံ်များ�ာ��ည်း်	��ု့ုမြို့ပို�ီမြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�

ရှေ့အာကို်�င့််	 ၄င််��ု�့၏ယံံ�သြကိုည်း်အာ��ာ��များရုှေ့သြကိုာင်�်	 အရှေ့�အ�က့ို်

ဆီ�ုင််�ာ	 အနိုတ�ာယံ်အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	 (��ု့များဟု��်)	 ��ီမြခုာ�အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အ�က့ို်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

ဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များ	ုfunctions	များ�ာ�ကို�ု�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်မြခုင််��ည်း်	ပိုံ�များ�့်

မြဖွဲ့စ်လာ�ည်း်။	 �ု�့ရှေ့သြကိုာင်�်	 အရှေ့မြခုခုံအရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�	 (အမုျား်များ�ာ�၊	

�ံ�ာ�များ�ာ�၊	 လများ်�များ�ာ�စ�ည်း်�ု�့)၊	 စာ�ဝ�်ရှေ့�ရှေ့��	 (စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��၊	

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��	 လ�ပို်င်�်�များ�ာ�စ�ည်း်)နိုင့်�်	 လ�ူကို��်�များာရှေ့��စ�ည်း�်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကို�ရှေ့�ာကို်ခုံ�နို�ုင််ရှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�	 အများ��ု�များ��ု�ကို�ု	 �့င််

မြပိုင််လကိုခဏာာမြပိုနို�ုင််��်	 ရှေ့��ာရှေ့ဒါ�အလ�ုကို်	 �ခုု�ုကို်ပို�ကို်စ�ီများဆုီ�ုင််�ာ	

function	 �ည်း်အရှေ့��ကြိုကို�ီရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့��့ရှေ့မြပိုာင််�မြခုင််�ကို����ု့ရှေ့�ာ	

လမူျားရုှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�	��ုာ�င််�ာ့�လာပိုါကို	၎င််��ု�့ကို�ုပိုါ	

�ည်း�်�င့််�နို�ုင််�ည်း်။	 ရှေ့��ာရှေ့ဒါ�အလ�ုကို်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ည်း်	 အရှေ့သြကိုာင််�မြပိုခု�ကို်	 �ံ��ခု�ရှေ့သြကိုာင်�်

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ၁။	 အခု��ု�ရှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�	 �ည်း်	 များ�ညူ်းရီှေ့�ာ	

အ��ုင််�အ�ာများ�ာ�	(��ု့များဟု��်)	ရှေ့��ာများ�ာ��င့််	�ညူ်းရီှေ့�ာ	�ကို်ဆီ�ုင််များ	ု

များ�့ုနို�ုင််ရှေ့ခု�။	ဥပိုများာ	-	စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��ဝင််ရှေ့င်�့ာခု�ုင််နို�ု်��ည်း်	ရှေ့ကို��လကို်ရှေ့ဒါ�

များ�ာ��င့််	 အလ�့်အများင််��ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	 ညွှ�ှ်�ကို�ု်��စ်ခု�	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််

ရှေ့�ာ်လည်း်�	မြို့များ�ု�မြပိုရှေ့ဒါ�များ�ာ�၌	မြဖွဲ့စ်ခု�င််များမ့ြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ပိုများည်း်။

STEP I

STEP II

STEP III

STEP IV

STEP V

FORM A TEAM
- Form an interdisciplinary team of experts (socio-economics, hydrolo-

gists, sector specialists, risk assessment specialist etc.)

CONSULTATION
- Consult with national, regional and local stakeholders on the nature and 

scope of vulnerability assessments (e.g. sectors to be assessed)

CONDUCT SURVEYS
- Develop questionnaires to specific sectors, pilot test, and revise
- Conduct final household surveys, analyze the data

UNDERSTANDING METHODS AND DATA
- Review literature and data to identify methodologies and data availability 

for building vulnerability (damage) functions. Prioritize sectors for which 
the data has to come from dicrect household surveys

BUILD VULNERABILITY FUNCTIONS
-  Develop vulnerability functions from the data, seek consensus from 

stakeholders, revise if necessary and finalize
- Incorporate vulnerability functions into the dynamic risk models being 

Source: Authors
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၂။ အခ��်အလု�် ��ှုနှ�ုင််များသုည်် ရေးန်း�ာရေး�သအလု�ု�် �ွ���ားနှ�ုင််သည််။

၃။ ဆိုံ�း�ဖွဲ့တ်ခ��်ခ��ာတငွ်် လု�ုအ�်ခ��်များ�ားနှငှ််် အ�င််းအ�များစီ်များ�ားသည်် များ

တး�ခားန်း�းသည််် အတ�ုင််းအတာများ�ားနှငှ််် တည််ရေးန်း�ာများ�ားတငွ်် အများ��ုး

များ��ုး�ွ���ားနှ�ုင််သည််။

စီာရေး���န်း်လုည််သံ�းသ�်ခ��်တငွ်် ရေးဘားအနှတ�ာယ််ဆို�ုင််�ာ အ���ဖွဲ့တ်

�ခင််း၏ လု�ုအ�်ခ��်များ�ား၊ �ထိဝီန်းယ််ရေး�များသဘာာဝ�တ်ဝန်း်း��င််နှငှ််် လုးများု

စီးီ�ာွးအရေး�ခအရေးန်းများ�ားရေး�်တငွ်် အဓိ�ုထိားခ�သ်ည််။ လု�ာထိားငြိ�းီ�ဖွဲ့စီ်

ရေးသာ ဆိုံ�း�ဖွဲ့တ်ခ��်ခ��ခင််းနှငှ််် သ�်ဆို�ုင််သးများ�ားသည်် များည််သည်််

အခင််းအ��င််းရေးအာ�်တငွ်် အ�ခားသးများ�ား� များည််သည်််အရေး�းကြို�းီရေးသာ 

အားန်းည််းခ��်ဆို�ုင််�ာ funcitonsများ�ား��ု အသံ�း���ခ��်�ရေး��ာင််းနှငှ််် 

အ�ယ််၍ ဤfuncitonsများ�ားသည်် အ���ဖွဲ့တ်သည်််ရေးန်း�ာနှှင်််သ�်ဆို�ုင််

�ါ� န်း�းလုည််�န်း်�းည်ရီေး�လုမုျား််များည််။ ရေး�သတငွ််း လုးများအုဖွဲ့�ွ�အစီည််းများ�ား၊  

ရေး�သဆို�ုင််�ာနှငှ််် အများ��ုးသားအဆိုင််် အစီ�ုး�များ�ားနှငှ််် အ�ခားသ�်ဆို�ုင််

သးများ�ား�ါဝင််ရေးသာ သ�်ဆို�ုင််သးများ�ားနှငှ််် ည်ိနုှုုင််းတ�ုင််�င််များမုျား�ားတငွ်် ဤ

�န်းဦးး အားန်းည််းခ��်ဆို�ုင််�ာ functions များ�ား��ု ရေးဆိုးွရေးနှးွအငြိ�းီသတ်

နှ�ုင််သည််။ ��ှုနှ�ုင််ရေးသာရေး�တာ (သု�်များဟို�တ်) အားအားန်းည််းခ��်ဆို�ုင််�ာ 

functions များ�ား များလုံ�ရေးလုာ�်�ါ� အဖွဲ့ွ��သည်် ဤလုများ်းညွှနှ်း်ခ��်များ�ားတငွ််  

ရေးဖွဲ့ာ်��ထိားရေးသာ န်းည််းစီန်းစီ်��ု အသံ�း���၍ အားန်းည််းခ��်ဆို�ုင််�ာ 

functions များ�ား��ု တည််ရေးဆိုာ�်�န်း် ဆိုံ�း�ဖွဲ့တ်နှ�ုင််သည််။ အားန်းည််းခ��်

ဆို�ုင််�ာ functions များ�ား��ု ခ�ုင််များာရေးအာင််လု��်ငြိ�းီရေးန်း��် ရေးန်း��်အဆိုင်််များာှ  

ရေးလုလ်ုာခ�ရ်ေးသာရေးန်း�ာ�ှု သ�်ဆို�ုင််�ာ�ဏ္ဍများ�ားအတ�ွ် သ�်ရေး�ာ�်များ ု

functionsများ�ား တည််ရေးဆိုာ�်�ခင််းအတ�ွ် ထိခု�ု�်ခံခ��်ရေးသာ 

အမုျား်ရေးထိာင််စီ�များ�ားများ ှ အခ��်အလု�်များ�ား��ု စီ�ရေးဆိုာင််း�န်း် ရေးများးခနွ်း်းလုာှ 

(ရေးန်း��်ဆို�်တွ� ၄ တငွ်် ဥ�များာ ရေးဖွဲ့ာ်��ထိားသည််) ��ုရေးဖွဲ့ာ်ထိ�တ်�န်း်�ဖွဲ့စီ်

သည််။ �ဖွဲ့ည်််ငြိ�းီရေးသာ ရေးများးခနွ်း်းလုာှများ�ား��ု ဤလုများ်းညွှနှ်း်ခ��်များ�ား�ှု 

န်းည််းစီန်းစီ်များ�ား��ု အသံ�း���၍ ���်စီးီ�ခင််းဆို�ုင််�ာ functionsများ�ား��ု 

ရေးဖွဲ့ာ်ထိ�တ်�န်း် ဆိုန်း်းစီစီ်ရေးလုလ်ုာသည််။

5.4	အာ��ည်း်�ခု�ကို်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််� 
						�ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့��ွခု�ယံ်မြခုင််�

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	အကို�မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	

အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	 (��ု့များဟု��်)	အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�

အမြဖွဲ့စ်	 ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	 အ�ပို်စ�ဖွဲ့�့�နို�ုင််�ည်း်။	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 ခု�့မြခုာ�

��်များ�့်�ာ�င့််	 အရှေ့�အ�က့ို်	 ��်များ�့်��်	 ခုကို်ခု�ရှေ့�ာ	 များ�ာ�မြပိုာ�လ့

ရှေ့�ာ	ညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�ကို�ု	အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�	အ�ံ��မြပို�၍	

ခု�့မြခုာ���်များ�့်နို�ုင််�ည်း်။	 ဤ�ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	 အကို�မြဖွဲ့�်�မူျား�ာ�

အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်နို့င်�်	 အကို�မြဖွဲ့�်��်	 ခုကို်ခု�ရှေ့�ာ	 ရှေ့��ကို်ခုံ

အရှေ့သြကိုာင််��င််�များ�ာ�ကိုု�	 ပို�ုများ�ု���လည်း်��်	 အခု့င်�်အရှေ့��များ�ာ�ကိုု�	 များသြကိုာခုဏာ

ရှေ့ပို�ရှေ့လ��့ု�ည်း်။	 အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�စ�စ်များ�ာ��ည်း်	

အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�စ�စ်များ�ာ�ကို	 ခု့င်�်မြပို��ာ��ည်း်�ကို်	 များ�ာ�စာ့

ကို�့မြပိုာ�ရှေ့�ာ	 အရှေ့��့အကြံကိုံ�၊	 ��ု��လည်း်များနုို့င်�်	 	 ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များဆုီ�ုင််�ာ	

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကိုု�	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ���်	 အ�့ကို်အ�ံ��မြပို�နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	

အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	�့ု�င််�စ့�	ဘကို်များည်းမီျား့များမုျား�ာ�ကို�ု	

�ယံ်ရှေ့ဆီာင််�ာ�ရှေ့လ��့ုသြကို�ည်း်။	 ��်များ�့်ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်

နို�ုင််ရှေ့မြခု�့�ုည်း�်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ုအ��ုင််�အ�ာများ�ာ�များ	့အာ��ည်း်�ခု�ကို်နိုင့်�်	��့ု

လာများည်း�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များ	ု အဆီင်�်��်များ�့်ခု�ကို်များ�ာ�

အာ�	အ�အုကို�	ရှေ့�ာကို်မြပို��်	ခုကို်ခု�ရှေ့လ��့ုရှေ့ပို�ည်း်။

အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

အာ��ည်း်�ခု�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	အဖွဲ့�့�အာ�အာ��ည်း်�ခု�ကို်အဆီင်�်	��်များ�့်ခု�ကို်နို့င်�်	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ�ု�ု့အသြကိုာ�	 ဆီကို်နို့ယံ်များကုို�ု	 �က့ို်ခု�ကို်

ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	ကိုညူ်းရီှေ့ပို��ည်း်။	ဤ�ည်း်များာ့	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ု	အ�ုများ်အ�ကို်

နို့င်�်	�ုကို�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ခုံစာ��နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ု�ည်း�်	အစ�ု်အပို�ုင််��စ်ခု�	

ရှေ့ပို်�င့််�့ုများည်း�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�အဆီင်�်အ�	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု့

အသြကိုာ�	 ဆီကို်နို့ယံ်များအုရှေ့ပို်များ့ီခု�ုရှေ့��ည်း�်	 အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�

လများ်�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��ု်�ခု��ပို်�ာ�ရှေ့�ာ	 ဓိာ�်ခု�့ခု�်����့ု	

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�နိုင့်�်များ�ဘူ�	 အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	

အကို�မြဖွဲ့�်��်	 ခုကို်ခု�နို�ုင််�ည်း်။	 အဘယံ်ရှေ့သြကိုာင်�်ဆီ�ုရှေ့�ာ်	 ရှေ့��ကို်ခုံ

အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	 အာ�လံ���ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များမုြဖွဲ့စ်စဉ်း်�င့််	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ခု��

ရှေ့�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�နို့င်�်	 �င့််��င့််�လင််�လင််�ဆီကို်နိုယ့ံ်ရှေ့�များ	ု များ�့ုသြကို

ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 function	ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်

��်များ�့်မြခုင််��ည်း်	 အလ�ပို်�များာ�အင််အာ�များ�ာ�စာ့	 လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့ဒါ

�ာအ�ည်း်အရှေ့��့	ည်းံ�ဖွဲ့�င််�မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	အ�ယွံ်အစာ�	 ကြိုကိုီ�များာ�ရှေ့�ာ	

�များ�ူ�	လ�ုအပို်မြခုင််���ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

ရူပုို်ရှေ့��့ရှေ့စနို�ုင််�ည်း်။

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	(��ု့များဟု��်)	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များမုျား�ာ�

အ�့ကို်	အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�၏	

�င်�်ရှေ့လ�ာ်များ�ုည်း်	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��နိုင့်�်	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ာ��များည်း�်	 အမြခုာ�

ရူရုှေ့�ာင်�်များ�ာ�အ�	 ကို့�မြပိုာ�နို�ုင််�ည်း်။	 ဤရူုရှေ့�ာင်�်များ�ာ��င့််ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ၊	

လမူျားစု�ီပိုာ့�ရှေ့��၊	လမူျားယုံဉ်း်ရှေ့ကို��များ၊ု	�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််၊	နို�ုင််င်ံရှေ့��နိုင့်�်အဖွဲ့�့�

အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာရူရုှေ့�ာင်�်များ�ာ�ပိုါ	 ၀	 င််နို�ုင််�ည်း်။	 �လဒါ်အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	

အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�အစာ�	 အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�

လများ်�များ�ာ�အရှေ့ပို်များ့ီခု�ုမြခုင််�	(��ု့များဟု��်)	အမြပို�်အလ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	အရှေ့�အရှေ့��့

ဆီ�ုင််�ာ	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များအုရှေ့ပို်	များ့ီခု�ုမြခုင််��ု�့�ည်း်	အဓိကုိုကို�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုဆီ�ုင််�ာ	 မြပိုဌာာ�်�ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ပို�ာကို်ဆီံ��ရှေ့စမြို့ပို�ီ	 အများာ့�

�လဒ်ါများ�ာ�ကို�ု	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စ�ည်း်။	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များနုိုစ့်ခု�လံ���င့််	အာ��ာခု�ကို်များ�ာ�

နို့င်�်	အကို�့်အ��်များ�ာ�	�့ုမြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�		အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�

ဆီ�ုင််�ာ	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	 �ရုှေ့�ာကို်အများ�ာ�ဆီံ���့ုရှေ့စ��်	

ည်းှနုိုုုင််�ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို���်	 အကြံကိုံမြပို�

ပိုါ�ည်း်။	 	 ၄င််���ု့၏	 ဆီကို်နိုယ့ံ်များကုို�ု	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အကို�မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	

အ�ံ��မြပို��ည်း်မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ	 များမြပို��ည်း်မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ	 များည်း်�ု�့ပိုင််မြဖွဲ့စ်ပိုါရှေ့စ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့စနို�ုင််�ည်း�်	 ရှေ့��ကို်ခုံအရှေ့သြကိုာင််�အခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	 ��ု့ု

���လည်း်မြခုင််��ည်း်	အမြို့များ��များ်�အကို��ု��့ုရှေ့ပို�ည်း်။	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ရှေ့လ့ာ�ခု�

ရှေ့��	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ခု�ကို်များ�ာ�ကို�ု	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�

ကို�ု	အ�ံ��မြပို��ည်း�်အခုါ	ဤ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	အ�ံ��ဝင််ရှေ့ပို

လမုျား�်များည်း်။

5.4.1			���်စီးီဆိုံ�းရှုံးံးု�ခင််းဆို�ုင််�ာ အ���ဖွဲ့တ်များနု်းည််း
လုများ်းများ�ား
ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုနို့င်�်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	

အကို�မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	 အ�ံ��မြပို���်အ�က့ို်	 အ�ည်း်အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 နို့င်�်

အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ုဆီ�်�စစ်မြခုင််�	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�စာ့�	�့ု

ရှေ့ပို�ည်း်။	ဤ�ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	အများ��ု�အစာ�	ရှေ့လ�များ��ု�ခု�့မြခုာ�

နို�ုင််�ည်း်။	ကို�ုယံ်��ုင််ရှေ့လ�လာ	�ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့ာ�ရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�၊	စ�ီပိုာ့�ရှေ့��

ဆီ�ုင််�ာ�ည်း်�လများ်�များ�ာ�၊	 လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 �ည်း်�

လများ်�များ�ာ�နိုင့်�်	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကို�ု	အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�	��ု့မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။	

ဤ�ည်း်�စ�စ်များ�ာ��ည်း်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	
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အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်�ည်း်�ကို�ု	ကို�င်�်�ံ��သြကို�မြဖွဲ့င်�်	အများ�ာ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	

�ရုှေ့��့ကို�ုင််�ယ့ံ်၍	 �နို�ုင််ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�အ�က့ို်	အ�ံ��မြပို�သြကို

ရှေ့�ာ်လည်း်�	 အရှေ့�အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်�ည်း်�	 ဥပိုများာ	 ကို�ုယံ်��ုင််

ရှေ့လ�လာ	 �ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�	 ကို�ုအ�ံ��မြပို�၍	 �ရုှေ့��့

ကို�ုင််�ယ့ံ်၍	�နို�ုင််ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�အ�့ကို်	အ�ံ��မြပို�သြကိုမြခုင််�များ�ာ�

လည်း်�	�့ုရှေ့ပို�ည်း်။	ဤ�ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	ပို�ုများ�ု���လည်း်	�ရှေ့ဘာရှေ့ပိုါကို်မြခုင််�

�ည်း်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	အကို�မြဖွဲ့�်�ည်း�်အဖွဲ့�့�များ�ာ�ကို�ု	

�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�အာ�	�ာ့ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်�ာ�င့််	

အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ဤ�ည်း်�လများ်�များ�ာ�၏	 အရှေ့��စ�ု်		

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 �ယံ်ပိုယံ်

အ��ုင််�အ�ာ�ကို်	ရှေ့ကို�ာ်လ�့်ရှေ့�ာ်လည်း်�	�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	�ည်း်ညွှ�ှ်�ခု�ကို်

များ�ာ�	ပိုါ၀င််ရှေ့�ာ	အကို�ဉ်း်�ခု��ပို်ကိုု�	ရှေ့အာကို်�င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

ကို�ုယံ်��ုင််ရှေ့လ�လာ	 �ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုာ��ာ�င့််	 အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	 (��ု့များဟု��်)	

လကို်ရှေ့��့အ�ံ��မြပို�ပိုံ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုရှေ့�ာ	 အ�ံ��အနိုု�်�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 ခု�့မြခုာ�နို�ုင််��်	

ကိုညူ်းရီှေ့ပို�ရှေ့�ာ	ကိုွများ်�ကို�င််�ည်း�်	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	ပိုါဝင််ဖွဲ့�့�စည်း်��ာ�

ရှေ့ပို�ည်း်။	 ကို�ုယံ်��ုင််ရှေ့လ�လာ	 �ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စီ�ဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�၏	�ရှေ့ဘာ�ဘာဝကို�ု	အလ�င််အမြများ�်

��ု့ု	���လည်း်နို�ုင််��်နိုင့်�်	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	လူများရုှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�

များ�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်��်	 အ�ံ��မြပို�ရှေ့လ��့ုသြကို�ည်း်။	 ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	

အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�၌	 အ�ံ��ခု��ာ�့င််	

ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ��ည်း်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�ကို�ု	 �ဘာဝအ�	 အလအ့ပို

ဆီ�ုင််�ာ၊	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�	 ဆီ�ုင််�ာများ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	

ခု�့မြခုာ���်များ�့်ရှေ့လ��့ုသြကို�ည်း်။	 လမူျား�ာ�နိုင့်�်ပို�်�ကို်ရှေ့�ာ	 (လမူျားရုှေ့��

ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလက်ိုများ�ာ�)�င့််	အ�ံ��မြပို�ရှေ့�ာအခုါ	ကို�ုယံ်��ုင််ရှေ့လ�လာ	

�ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	

အ�ည်း်အရှေ့��့ဆီ�ုင််�ာ	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််��်	 ကိုညူ်းရီှေ့ပို�

နို�ုင််�ည်း်။	 ကို�ုယံ်��ုင််ရှေ့လ�လာ	 �ာ့ရှေ့ဖွဲ့�့ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	

များ�ာ�ရှေ့�ာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ပို�ုများ�ုအရှေ့��စ�ု်ရှေ့�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များ	ု အကို�မြဖွဲ့�်ခု�ကို်

များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့��ကို်ပို�ုင််��င့််	ဒါီဇူး�ုင််�ဆီ�့��်အမြပိုင််	အများ��ု�များ��ု�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

ကို�ရှေ့�ာကို်မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	 သြကိုာ�ဝင််ရှေ့ဆီာင််�ကွို်မြခုင််�များ�ာ�

အ�့ကို်	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာ	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်ဟုရူှေ့�ာ	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများကုို�ု	 လ�င််မြများ�်စာ့	 အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််��်အ�က့ို်	 �ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်ပို�ုင််�	 ရှေ့လ�လာရှေ့��စစ်�များ်�များ�ာ��င့််	

အ�ံ��မြပို�ရှေ့လ��့ု�ည်း်။

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ�ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့င်ရ့ှေ့သြကို�ဆီု�င််�ာ	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုခု�ကို်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 �က့ို်ခု�ကို်

��်	 �ည်း်�ယွံ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 ပိုစစည်း်��စ်ခု�	 ဖွဲ့�ကို်ဆီ�ီခုံ�

ရှေ့�ာအခုါ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များကုို�ု	 ရှေ့င်ရ့ှေ့သြကို���်ဖွဲ့�ု�	 -	 မြပို�်လည်း်�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်

များ၏ု	ကို��်ကို�စ��ု်	(��ု့များဟု��်)	၎င််�ပိုစစည်း်�၏	��်ဖွဲ့�ု�အာ�မြဖွဲ့င်�်	အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	 အလာ��	ူ အကို�မြဖွဲ့�်များ၏ု	 ရှေ့င်ရ့ှေ့သြကို���်ဖွဲ့ု��အာ�မြဖွဲ့င်�်	

အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�များ�ာ�	 မြပို�လ�ပို်�ည်း်။	 စီ�ပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	 �ည်း်�စ�စ်များ�ာ�ကို�ု	

ပို�ုင််ဆီ�ုင််များပုိုစစည်း်��စ်ခု�၏	 ပိုင််ကို�ုယံ်��်ဖွဲ့�ု�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်��်လည်း်�	

အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	၎င််�ပိုု�င််ဆီ�ုင််များပုိုစစည်း်�၏	ယံဉ်း်ရှေ့ကို��များနုို့င်�်	

အရှေ့များအ့နို့စ်ဆီ�ုင််�ာ	အရှေ့��ပိုါများကုို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�နိုင့်�်	၎င််�ပိုု�င််ဆီ�ုင််များပုိုစစည်း်�

အာ�	 မြပို�်လည်း်	 အစာ���ု�နို�ုင််မြခုင််��့မုျား�့ုဟုရူှေ့�ာ	 ပိုင််ကို�ုယံ်��်ဖွဲ့�ု�များ�ာ�ကို�ု	

အကို�မြဖွဲ့�်��်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	 စီ�ပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	 ��်ဖွဲ့�ု��က့ို်ခု�ကို်များ၏ု	

ရှေ့��ကို်�ပို်�ည်း်�လများ်�များာ့	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ�ုစ်ခု�	 (��ု့များဟု��်)	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�	

�စ်ခု��ံများ	့��့ရုှေ့�ာ	၀င််ရှေ့င်က့ို�ု�က့ို်ခု�ကို်မြခုင််�	(�ု�့များဟု��်)	

၎င််�၏�ကို်�များ်��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 ၀�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�၏	 ��်ဖွဲ့�ု�ကို�ု�က့ို်ခု�ကို်

မြခုင််�	 ဟုရူှေ့�ာ	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ�ုစ်ခု�	 (��ု့များဟု��်)	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�	 �စ်ခု�၏	

အ�ံ��ဝင််များအုရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့ပို�ည်း်။	 အရှေ့�အ�က့ို်	 ပိုများာဏာ��်များ�့်

�ာ�ရှေ့�ာ	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	 ဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	 ��ုကို်ရူ�ုကို်ဆီံ��ရူံ�ုများနုို့င်�်	

�ယ့ံ်ဝ�ုကို်ဆီံ��ရူံ�ုများ	ု အမြဖွဲ့စ်�ပို်များံ၍	 အများ��ု�အစာ�	 ခု�့မြခုာ�နို�ုင််ပိုါ�ည်း်။	

��ုကို်ရူ�ုကို်ဆီံ��ရူံ�ုများ�ုည်း်	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များကုို�ု	 ပို�ကို်စီ�ရှေ့စရှေ့�ာ	ကို��်ကို�စ��ု်များ�ာ�

ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုမြို့ပို�ီ	 �ယ့ံ်ဝ�ုကို်ဆီံ��ရူံ�ုများ�ုည်း်	 င်ာ့��များ်�ခုကို����ု့ရှေ့�ာ	 ဝ�်ရှေ့ဆီာင််များု

များ�ာ�	ဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�နိုင့်�်	ဆီကို်စပို်များ	ု�့ုရှေ့ပို�ည်း်။

လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��င့််	 �ဘာဝ

နို့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�

များ�ာ�အသြကိုာ�	 အမြပို�်အလ�့်	 အကို��ု��က်ိုရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ���လည်း်

ရှေ့စရှေ့�ာ	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား�ာ�	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံ

ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်၏	 လကိုခဏာာများ�ာ�	

-ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�၏	 အ�မုျား်အ�ကို်နို့င်�်	 သြကိုာခု��ု်-	 နို့င်�်ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�

နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�	 ပို�ကို်စ�ီမြခုင််�	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��

ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုခု�ကို်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	အုများ်များ�ာ�	(��ု့များဟု��်)	��ီနို့ံ

များ�ာ�ပို�ကို်စ�ီမြခုင််�ကိုု�	အ�ံ��မြပို�၍	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	function	ဆီကို်

�ယ့ံ်ခု�ကို်ဇူးယံာ�များ�ာ�	 (အာ��ည်း်�ခု�ကို်	 function	 ဆီကို်�ယ့ံ်ခု�ကို်ဇူးယံာ�

များ�ာ�	 ဟု�လည်း်�ရှေ့ခု်�ည်း်)	 ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််��င့််	 �ည်း်များ့ီရှေ့�ရှေ့ပို�ည်း်။	

လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�အာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	

အ��ူဂုရူ�မြပို�	အရှေ့��စ�ု်ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ�	လ�ုအပို်မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်)	�များ�ုင််�

�စ်ရှေ့လ့ာကို်	 ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ�ာ�မြခုင််�များ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	ယံံ�သြကိုည်း်

စ�ု်ခု��ရှေ့�ာ�လဒါ်များ�ာ�အာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��့ုရှေ့စ��်	 ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�ကိုု�	 အ�ူ�

သြကိုပို်များ�်မြခုင််�နိုင့်�်	အရှေ့��စ�ု်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််��ု�့	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််��်	လ�ုအပို်

ရှေ့ပိုများည်း်။	 လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များ	ု �ည်း်�လများ်�၌	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၏	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်

များ�ာ�အာ�	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများအုခု��ု�-	 မြပို�်လည်း်မြပို�မြပိုင််မြခုင််�	 (��ု့များဟု��်	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�)နိုင့်�်	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ၏ု	 စ�စ�ရှေ့ပိုါင််�	 ကို��်ကို�စ��ု်��ု့အခု��ု�	

အမြဖွဲ့စ်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	 ပို�ုများ�ုမြများင်�်များာ�ရှေ့�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု အခု��ု���်ဖွဲ့�ု��ည်း်	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများနုို့င်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�ာ	 �ခုု�ုကို်ပို�က်ိုစ�ီများမုျား�ာ�	 ပို�ုများ�ုမြများင်�်များာ��ည်း်	

ဟု၍ူ�ရှေ့ဘာ�ကို်ရှေ့�ာကို်�ည်း်။

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	 �ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ခုံ�နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၏	

���့်မြပို�်များနုို့င်�်	ဆီကို်စပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု�	အများ��ု�များ��ု�ကို�ု	ဆီ�်�စစ်သြကိုည်း�်

မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ�ုလဒါ်	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကုို�	��ုင််��ာမြခုင််�မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကို	 �ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	 ၎င််�၏ဝရုှေ့��လကိုခဏာာများ�ာ�	 (မြပိုင််���်များနုို့င်�်	 သြကိုာ

ခု��ု်)	 နို့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�အသြကိုာ�	

အမြပို�်အလ�့်	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်လာရှေ့�ာ	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ�ုစ်ခု��ည်း်	 ��်ဖွဲ့�ု��စ်ခု��ည်း်�	 များဟု��်နို�ုင််ဘ�	 ���လည်း်

များ�့်ယံူ��်	 ခုကို်ခု�ရှေ့�ာ	 �ဘာဝရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နို့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�

နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၏	ဝရုှေ့��လကိုခဏာာများ�ာ�ရှေ့ပို်	များ�ူည်း်၍	

��်ဖွဲ့�ု�အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ�	 �့ုနို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 အ�ကို်�င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	

စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကုို�	အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�

�ည်း်	 ဤမြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကို�ု	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	

ရှေ့ပိုါင််�စပို်နို�ုင််�ည်း်။	ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်�စ်ခု�	ကို�ရှေ့�ာကို်�ု�င််�

�င့််	�ကုို�ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ�ုစ်ခု�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်များ၏ု	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု��ည်း်	၎င််�

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 မြပို�်လည်း်ကို�ရှေ့�ာကို်များည်း�်	အခု��ု်ကိုာလ၊	စံ��်များ�့်�ာ�

�ည်း�်	���့်မြပို�်များုနို့င်�်	ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��အစအီများံများ�ာ�	များ�့မုြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	
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As in the RBPs, damage functions can also be developed using sample survey techniques with structured 
questionnaires designed to collect data on a historical flood event, or events. Data collected can include 
depth, duration and velocity of floods, as well as assets (risk elements). Since surveys (Appendix 4) 
depend on respondents’ experiences and memories, this method is often riddled with challenges such 
as inaccurate recollection that can lead to  weak or inaccurate outcomes.  
 

 
Figure 5.5 Example of damage functions for buildings and crops (Source: Dutta et al., 2003) 

To attain representative sampling and reduce errors, the number of collected samples should be 
increased substantially if significant time has passed after the flood event occurs. To obtain the most 
representative sample, random sampling techniques that are stratified based on spatial location on the 
flood plain (Figure 5.6) are recommended. Data to collect includes building type and age and crop 
characteristics (Table 5.2).  

 
Figure 5.6 Example of a stratified random sampling location in a flood plain to cover various flood depths 

and durations (Source: Authors) 

Characteristics to include in the sample survey questionnaires are shown in Table 4.2 in the next page.  
 
 
 

Table 4.2 Flood, building and crop characteristics for inclusion in  damage function 
questionnaire surveys (Appendix 4) 

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကိုု�	�ည်း်�လများ်�အများ��ု�များ��ု�မြဖွဲ့င်�်	�ံ�့မြပို�်သြကိုများည်း�်	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၏	 ခုံနို�ုင််�ည်း်နိုင့်�်	 လမူျားရုှေ့��နိုင့်�်အဖွဲ့�့�အစည်း်�ဆီ�ုင််�ာ	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၏	 ခုံနို�ုင််�ည်း်များ�ာ�များ	့ �ကို်ရှေ့�ာကို်မြခုင််�များ�ာ�	 အရှေ့ပို်

�ည်း်များ့ီရှေ့��ည်း်။	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်စဉ်း်�စ်ခု�၏	 မြပိုင််���်များနုို့င်�်	 သြကိုာခု��ု်မြဖွဲ့စ်

နို�ုင််ရှေ့မြခု�ည်း်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များပုိုများာဏာ၏	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်များ�့်	

ရှေ့ပို�နို�ုင််�ည်း်။	 ၎င််�အခု�ကို်�ည်း်	ယံခုင််ကိုရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	 မြဖွဲ့စ်�ပို်�စ်ခု�များ	့

��င််�အခု�ကို်အလကို်နိုင့်�်	ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�၏	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုအရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံမြခုင််�

ကို����ု့ရှေ့�ာ	 ရူ�ု��ာ�ည်း်�လများ်�များ�ာ�	 အရှေ့ပို်အရှေ့မြခုခုံ၍	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်�ည်း�်	 မြပိုဌာာ�်���်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	

ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား��ု�များ�ာ�	ကို�ုဆီ�့်ကို�င််ရှေ့�ရှေ့ပို�ည်း်။	 မြပိုဌာာ�်���်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	

ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များမုျား�ာ��င့််	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏	 �့ု�င််�စ့�	 များခု�့်များ့�်�နိုု�င််များမုျား�ာ�နို့င်�်	

ကိုွနို်�ပို်��ု့၏	 အကို�့်အ��်မြဖွဲ့င်�်	 ���လည်း်နို�ုင််မြခုင််�ကိုု�	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�

မြခုင််�များ�ာ�	များ�့ုရှေ့ခု�။	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကိုု�	အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ��ည်း်	�များ�ုင််

�စ်ရှေ့လ့ာကို်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�ကိုု�	 ���လည်း်မြခုင််�နိုင့်�်	

အ��ဂု�်	 �ဘာဝ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�	

များ�ာ�ကို�ုပိုါ	 	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�	 ရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	 လကူြိုကို�ုကို်များ�ာ�	 ရှေ့ကို�ာ်သြကိုာ�	

လာသြကို�ည်း်။	 HEC-RASကို����ု့ရှေ့�ာ	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	 ရှေ့လ�လာများုရှေ့များာ်ဒါယံ်

လ်များ�ာ��င့််	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုကို�ု	အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	အ�ံ��မြပို��ာ�

သြကို�ည်း်။

အ�ကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကိုု�	 ရှေ့��ွခု�ယံ်မြခုင််��ည်း်	 အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�၏	 �ည်း်�ယွံ်ခု�က်ိုနို့င်�်	 �ယံ်ပိုယံ်အ��ုင််�အ�ာ၊	 အကို�မြဖွဲ့�်များ၏ု	

ရှေ့များ့ာ်လင်�်�ာ��ည်း�်	 �ကုို�များနုို့င်�်	 ��့ုနို�ုင််�ည်း�်	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�ရှေ့ပို်�င့််	

များ�ူည်း်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဤစီများံကို�ု်��့င််	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်	

function	 ကို�ုရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	 လကို်ရှေ့��့များ�ကို်မြများင််ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံရှေ့�ာ	 �ည်း်�

လများ်�ကို�ုအ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	၎င််�ကိုု�	အခု�်�	၅.4.2	�င့််	အရှေ့��စ�ု်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို

�ာ�ပိုါ�ည်း်။

5.4.2		အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်	��်
အ�့ကို်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	functions	များ�ာ�ကိုု�	
ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြခုင််�

ဤအပို�ုင််��င့််	 ဤစမီျားံကို�ု်�၌	 အ�ံ��မြပို�ခု��ရှေ့�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများု

ဆီ�ုင််�ာ	functions	များ�ာ�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	အာ��ည်း်�ခု�ကို်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အာ�	

ခြုံခုံ�င်ံ��ံ���ပို်မြပို�ာ��ည်း်။	 ရှေ့လ�လာများ�ုည်း်ရှေ့��ာအ�့ကို်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများု

ဆီ�ုင််�ာ	functions	များ�ာ�ကို�ု		အလယ့ံ်�ကို�ူ�့ုနို�ုင််ပိုါကို	၎င််�	functions	များ�ာ�

ကို�ု	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	 �ကို်�များ်�နိုင့်�်	 ၎င််��ည်း်ရှေ့��ာ�င့််	

အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ��့မုျား�့ု	 	 စစ်ရှေ့ဆီ�မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 functions	 များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်�ာ�င့််	 အများ��ု�များ��ု�

ရှေ့�ာ	 �ည်း်�လများ်�များ�ာ�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	 ၎င််��ည်း်�လများ်�များ�ာ��င့််	

��ု်�ခု��ပို်�ာ�ရှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ရှေ့အာက်ို�င့််	 စများ်��ပို်များမုျား�ာ�မြပို�လ�ပို်

မြခုင််�၊	 ပို�က်ိုစ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	 �များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််�

ဆီ�ုင််�ာ	 ဆီ�်�စစ်မြခုင််�များ�ာ�၊	 စ�စ်�ကို�	 အုများ်ရှေ့�ာင််စ�	 စစ်�များ်�များ�ာ�	

(ရှေ့��ကို်ဆီကို်�့�	 ၄)၊	 စာရှေ့ပိုမြပို�်လည်း်	 �ံ���ပို်များ�ာ�မြခုင််�နိုင့်�်	 ဤ�ည်း်�

လများ်�များ�ာ�၏	ရှေ့ပိုါင််�စပ်ိုမြခုင််�များ�ာ�	ပိုါဝင််ရှေ့ပို�ည််း။	ဤအပို�ုင််�၌	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ု

များဆုီ�ုင််�ာ	 functions	 များ�ာ�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�၍	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အကို�မြဖွဲ့�်

မြခုင််�	အရှေ့��စ�ု်များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�နို့င်�်	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်

ဆီ�ုင််�ာ	 functions	 များ�ာ��ည်း်	 �ရုှေ့��့နို�ုင််များ	ု အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၊	 ဥပိုများာ	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�	 (��ု့များဟု��်)	 လူ�ကို��်�များာရှေ့��နိုင့်�်	 �ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 လကိုခဏာာများ�ာ�	 ဥပိုများာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�နိုင့်�်	 သြကိုာခု��ု်များ�ာ�	

အသြကိုာ�လကို်ရှေ့��့	 ဆီကို်စပို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း်။	 �ဘာဝ

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 (အ�မုျား်အ�ကို်နို့င်�်သြကိုာခု��ု်)	ဆီ�ုင််�ာ	 functions	နို့စ်များ��ု��့ု

�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ခု�ကို်ခု�င််�ရှေ့ကိုာကို်ယံခူု��ရှေ့�ာ	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ုအခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	လကို်ရှေ့��့	

functions	 များ�ာ�နိုင့်�်	 �အီ�ု�ဆီီ�ုင််�ာယံဆူီခု�ကို်များ�ာ�၊	 �များ�ုင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ကို�့မြပိုာ�မြခုာ����စာ့ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့�

မြများင််ကိုင့််�များ�ာ�အရှေ့ပို်	 ကိုွများ်�ကို�င််�ဆူီ�ုင််�ာ	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်	

အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့ပိုါင််�စပို်ဖွဲ့�့�စည်း်��ာ�ရှေ့�ာ	functions	များ�ာ�မြဖွဲ့စ်သြကိုရှေ့ပို

�ည်း်။

ပိုံ�	၅.၅	အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�နိုင့်�်ရှေ့ကိုာကို်ပို���ီနို့ံများ�ာ�အ�က့ို်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	functions	များ�ာ�	ဥပိုများာ	(�င််�မြများစ်	-	Dutta	
et	al.,	၂၀၀၃)

(Source: Dutta et al., 2003)



48  |  Integrating	Climate	Change	Projection	into	Flood	Risk	Assessments	and	Mapping	at	the	River	Basin	Level

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 functions	 များ�ာ�	 (ပိုံ�	 ၅.၅)	 ကို�ု	

အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�နိုင့်�်	 ရှေ့ကိုာကို်ပို���ီနို့ံများ�ာ�နိုင့်�်	 ပို�်�ကို်ရှေ့�ာ	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ကိုာကို်ယံ�ူာ�င့််	

��ရှေ့��မီျား�ာ�အာ�	 ကိုညူ်း�ီည်း�်	 ��ု်�ခု��ပို်�ာ�ရှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	

ရှေ့အာကို်�င့််	 မြပို�လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�ကွို်�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�ရှေ့�ာ	 မြဖွဲ့စ်�ပို်

များ�ာ�အာ�	 ပိုံ�စံမြပို�ရှေ့လ�လာစများ်��ပို်ခု�ကို်များ�ာ�များ	့ ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	

��ု့ရှေ့�ာ်	 ဤစများ်��ပို်များမုျား�ာ��ည်း်	 အကို��်အကို�များ�ာ�မြို့ပို�ီ	 �လဒါ်များ�ာ�များာ့

လည်း်�	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၏	 �ကို်�များ်�များ�ာ�နိုင့်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	

ယံ�ုယံင့််�များမုျား�ာ�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	 မြပိုင််ပို�့ုလကို်ရှေ့��့	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�အာ�	အ

မြို့များ��င််ဟုပ်ိုနို�ုင််များည်း်	များဟု��်ရှေ့ခု�။

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 functions	 များ�ာ�ကို�ု	 �များ�ုင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများအုခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 အ�ံ��မြပို�၍	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််�ည်း်။	

��ု့ရှေ့�ာ်	ဤ	functions	များ�ာ�၏	ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��များ�ုည်း်	အ�ု�်မြဖွဲ့စ်�ပို်

များ�ာ�အ�င့််�	ရှေ့ကိုာကို်ယံခူု��ရှေ့�ာ	ရှေ့ဒါ�ာများ�ာ�အပိုါအဝင််	အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�၏	 အ�ည်း်အရှေ့�့�ရှေ့ပို်�င့််	 များူ�ည်း်ရှေ့ပို�ည်း်။	ဤ�င့််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီ

များ၏ု	အ�ုများ်အ�ကို်၊	သြကိုာခု��ု်နို့င်�်	အလ�င််��ု့၏	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�အမြပိုင််	

ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ�ာ�များ�ုကို်�များ်�၊	အများ��ု�အစာ�များ�ာ�၊	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ုကို��်ကို�စ��ု်

နို့င်�်	 ��်ဖွဲ့�ု�စ�ည်း�်	 အများ��ု�များ��ု�ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 လကိုခဏာာ�ပို်

များ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း်။	��ုကို����ု့ရှေ့�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	နို�ုင််င်ံရှေ့�ာ်ရှေ့�ာ်

များ�ာ�များ�ာ�၌	စ�စ်�ကို�	စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ�မြခုင််�	များ�့ုရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ု

များ	ု functions	 များ�ာ�	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်များ�ုည်း်	အမြို့များ��များ်�လကို်ရှေ့��့	 များကို�နို�ုင််ရှေ့ခု�။	

RBP	 ရှေ့ဒါ�များ�ာ��င့််	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 functionsများ�ာ�ကိုု�	

�များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	 အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�	

(��ု့များဟု��်)	အမြဖွဲ့စ်အပို�ကို်များ�ာ�ဆီု�င််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 စ�ရှေ့ဆီာင််�

��်	ဒါဇီူး�ုင််����်�ာ�ရှေ့�ာ	စ�စ်�ကို�	ဖွဲ့�့�စည်း်��ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့များ�ခု�့်�ပိုံ�စံများ�ာ�

မြဖွဲ့င်�်	 �များူ��စစ်�များ်�	 �ည်း်�စ�စ်များ�ာ�ကို�ု�ံ��၍	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	

စ�ရှေ့ဆီာင််���့လုာ�ည်း�်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��င့််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီ

များ၏ုအ�မုျား်အ�ကို်၊	သြကိုာခု��ု်နို့င်�်အလ�င််	��ု့အမြပိုင််	ပို�ုင််ဆီ�ုင််များမုျား�ာ�	

ပိုံ�	၅.၆	အများ��ုးများ��ုးရေးသာ ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများမုျား�ား၏ အတမုျား်အန်း�်များ�ားနှငှ််် ��ာခ�နု်း်တ�ု်��ု ခြုံခံ�င်ံ�များရုေးစီ�န်း် ရေး�လုမှျား်းများ�ုးရေးသာ
လုငွ််��င််၌ အလုာှအလု�ု�် ���န်း်းန်းများးန်း�ရေး�ာ�်ယ်းများ ုတည််ရေးန်း�ာ�� ဥ�များာ (�င််း�များစီ် - စီာရေး�းသးများ�ား)

Source: Authors

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုလကိုခဏာာများ�ာ� အရှေ့ဆီာကို်အအံ�	လကိုခဏာာများ�ာ� ရှေ့ကိုာကို်ပို���ီနို့ံ	လကိုခဏာာများ�ာ�

နို့စ်�စ်နို့စ်၏	မြဖွဲ့စ်ပို�ကို်များအုခု��ု် အရှေ့ဆီာကို်အ	ဦး�၏	�ကို်�များ်� ��ီနို့ံ၏	�ကို်�များ်�

	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ၏ု	အ�မုျား်အ�ကို်
ရှေ့ခုါင််များု��အများ��ု�အစာ�	(�ကို်င်ယံ်၊	RC	

စ�ည်း်)
�င့််�အာ�စ�	ကို��်ကို�စ��ု်များ�ာ�	(ဓိာ�်ရှေ့မြများသြ�ဇူးာ၊	အလ�ပို်�များာ�စ�ည်း်)

	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ၏ု	သြကိုာခု��ု်
�ံ�ံအများ��ု�အစာ�များ�ာ�	(�စ်�ာ�၊	အ��်၊	

�့ံ�၊	ရှေ့ကို�ာကို်စ�ည်း်)
�က့ို်ကို��်ရှေ့စ��နို�ု်�	(လယံ်ယံာ	အ�က့ို်	ရှေ့စ��နို�ု်�)

ရှေ့�ကြိုကို�ီများ၏ု	အလ�င််
ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ�ု�်ဖွဲ့�ု�	(အရှေ့ဆီာကို်အ	ဦး�	

၏��်ဖွဲ့�ု�နို့င်�်ရှေ့မြများ��်ဖွဲ့ု��)

�ယံ်ယံပူို�ု့ရှေ့ဆီာင််ရှေ့��	ကို��်ကို�စ��ု်	(လယံ်ယံာများ�့စ်ဆီင်�်	ရှေ့�ာင််���်

��ု့)

အ�ည်း်အနို့စ်များ�ာ�/	အပို�ကို်အစ�ီ

များ�ာ�၏	ဝ�်
မြပို�မြပိုင််များကုို��်ကို�စ��ု်	(ပို�ကို်စ�ီများ)ု

ဇူးယံာ�	 ၄.2	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုမြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 functionsများ�ာ�၏	 စစ်�များ်�ရှေ့များ�ခု�့်�များ�ာ��့င််	 ပိုါ၀င််��်အ�့ကို်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၊ု	
အရှေ့ဆီာကို်အအံ�နို့င်�်	ရှေ့ကိုာကို်ပို���ီနို့ံ	လကိုခဏာာများ�ာ�	(ရှေ့��ကို်ဆီကို်�့�	၄)

Source: Authors
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As in the RBPs, damage functions can also be developed using sample survey techniques with structured 
questionnaires designed to collect data on a historical flood event, or events. Data collected can include 
depth, duration and velocity of floods, as well as assets (risk elements). Since surveys (Appendix 4) 
depend on respondents’ experiences and memories, this method is often riddled with challenges such 
as inaccurate recollection that can lead to  weak or inaccurate outcomes.  
 

 
Figure 5.5 Example of damage functions for buildings and crops (Source: Dutta et al., 2003) 

To attain representative sampling and reduce errors, the number of collected samples should be 
increased substantially if significant time has passed after the flood event occurs. To obtain the most 
representative sample, random sampling techniques that are stratified based on spatial location on the 
flood plain (Figure 5.6) are recommended. Data to collect includes building type and age and crop 
characteristics (Table 5.2).  

 
Figure 5.6 Example of a stratified random sampling location in a flood plain to cover various flood depths 

and durations (Source: Authors) 

Characteristics to include in the sample survey questionnaires are shown in Table 4.2 in the next page.  
 
 
 

Table 4.2 Flood, building and crop characteristics for inclusion in  damage function 
questionnaire surveys (Appendix 4) 
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Source: adopted from ADB,2020

ပိုံ�	၅.၇	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များုဆီ�ုင််�ာ	function	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	ရှေ့ပိုါင််�စပို်ခု�ဉ်း်�ကိုပို်�ည်း်�	(�င််�မြများစ်	-	ADB၊၂၀၂၀	များ့
အ�ည်း်မြပို�ခု���ည်း်)

(ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခုံ�နို�ုင််ရှေ့မြခု�့ရုှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�)	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 စစ်�များ်�များ�ာ�	

(ရှေ့��ကို်ဆီကို်�့�	၄)	�ည်း်	ရှေ့မြဖွဲ့သြကိုာ��မူျား�ာ�၏	အရှေ့��့အကြံကိုံ�များ�ာ�နိုင့်�်	အများ�့်�များမုျား�ာ�

အရှေ့ပို်	များူ�ည်း်ရှေ့�၍	ဤ�ည်း်�လများ်��ည်း်	အာ��ည်း်�ရှေ့�ာ	(��ု့များဟု��်)	များ�ကုို��ည်း�်

�လဒါ်များ�ာ��ု�့	 ဦး��ည်း်ရှေ့စနို�ုင််ရှေ့�ာ	 စ�ု်ရှေ့ခု်များုများ�ာ�ကို�ု	 များသြကိုာခုဏာ	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််��ရှေ့လ��့ု

�ည်း်။

ကို�ုယံ်စာ�မြပို��များ�ူ�များ�ာ�	 ��့ု��်နို့င်�်	 အများာ့�များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့လ့ာ�ခု���်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	

မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�မြို့ပို�ီရှေ့��ကို်	 ��ုာရှေ့�ာ	 အခု��ု်အ��ုင််�အ�ာ�စ်ခု�	 ကို��်လ့�်�့ာ�လ့င််	

စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ��ည်း�်	 �များူ��	 အရှေ့�အ�က့ို်ကို�ု	 ��ု�ုာ�ာ	 ��ု�မြများှင်�်�င်�်�ည်း်။	

ကို�ုယံ်စာ�အမြပို�ဆီံ��ရှေ့�ာ	 �များ�ူ�ကို�ု	 ��့ု��်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�ရှေ့�ာ	 လ့င််မြပိုင််ရှေ့ပို်�့	ု ရှေ့��ာ

ရှေ့ဒါ�အရှေ့ပို်	 အရှေ့မြခုခုံ၍	 အလာှခု�့�ာ�ရှေ့�ာ	 ကို�ပို�်��များူ��	 ရှေ့ကိုာကို်ယံ�ူည်း�်	

�ည်း်�စ�စ်များ�ာ�	 (ပိုံ�	 ၅.၆)	ကို�ုအကြံကိုံမြပို�ပိုါ�ည်း်။	 စ�ရှေ့ဆီာင််��များည်း�်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

�င့််	 အရှေ့ဆီာကို်အအံ�	 အများ��ု�အစာ�၊	 �ကို်�များ်�နိုင့်�်	 ရှေ့ကိုာကို်ပို���ီနို့ံ	 လကိုခဏာာများ�ာ�

ပိုါဝင််�ည်း်	(ဇူးယံာ�	၅.၂)။	�များူ��စစ်�များ်�	ရှေ့များ�ခု�့်�လှာများ�ာ��င့််	ပိုါ၀င််များည်း�်လကိုခဏာာ

များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့��ကို်စာများ�ကို်နို�့�့ု	ဇူးယံာ�	၄.၂	�င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ��ည်း်	စများ်��ပို်များမုျား�ာ�	(��ု့များဟု��်)	ကိုင့််�ဆီင််�ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ�ကို�ု	ခု့င်�်များ

မြပို�နို�ုင််ပိုါကို	�ူည်းရီှေ့�ာ	(��ု့များဟု��်)	အလာ��ရူှေ့��ာများ�ာ��့	ုယံခုင််လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�

များ	့���်ရှေ့ဝ�ာ�ရှေ့�ာ	��င််��င််�မြများစ်များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့�ာ	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များ�ုင့််	အဖွဲ့�့��ည်း်	ပိုံ�များ�့်

အာ�မြဖွဲ့င်�်	 �များ�ုင််�ရှေ့သြကိုာင််��စ်ရှေ့လ့ာကို်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	

စ�ရှေ့ဆီာင််�၍	စာရှေ့ပိုမြပို�်လည်း်	�ံ���ပို်မြခုင််�များ�ာ�	ရှေ့ဆီာင််�ကွို်မြို့ပို�ီ	ရှေ့ပိုါင််�စပို်ဖွဲ့့��စည်း်��ာ�

ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	ဇူးယံာ�များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်သြကိုရှေ့ပို�ည်း်။

ဤဇူးယံာ�များ�ာ�ကို�ု	 များသြကိုာရှေ့��များကီို	 မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ခု��ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�ာ�များ	့

�ပို်ရှေ့လာင််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	 စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�၊	 စ�စ်�ကို�မြပို�လ�ပို်�ာ�ရှေ့�ာ	

အုများ်ရှေ့�ာင််စ�	 စစ်�များ်�များ�ာ�	 (ရှေ့��ကို်ဆီကို်�့�	 ၄)	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့�လ�ပို်င်�်�ကိုဏ္ဍများ	့

ကိုွများ်�ကို�င််�မူျား�ာ�နိုင့်�်	 ရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့��ုင််ပိုင််ရှေ့��	 အလ�ပို်ရူံ�ရှေ့ဆီ�့ရှေ့နို�့ပို�့များ�ာ�	 များ�့စ်ဆီင်�်	

ရှေ့ကိုာကို်ယံမူြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ပို�ုများ�ုရှေ့ကိုာင််�များ�့်ရှေ့�ာ	 မြပို�မြပိုင််ရှေ့မြပိုာင််�လ�များမုျား�ာ�ကို�ု	 မြပို�လ�ပို်

နို�ုင််�ည်း်။	 ဤလ�ပို်င်�်�စဉ်း်�ည်း်	 မြပိုင််���်သြကိုပ်ိုများ�်ရှေ့�ာ်လည်း်�	 အရှေ့�ာ်ရှေ့လ�

ယံံ�သြကိုည်း်စ�ု်ခု��ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များုဆီ�ုင််�ာ	 functions	များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့�ာကို်ပိုံ�ရှေ့ပို�မြို့ပို�ီ	

များရှေ့�ခု�ာများရှေ့��ာများမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််��ာ�င့််	 ကိုညူ်းရီှေ့ပို��ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	functions	များ�ာ��ည်း်	ရှေ့��ာနို့င်�်အခု��ု်ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်များ�ာ�

အရှေ့ပို်	အ�ခုု�ုကို်များခုံရှေ့�ာရှေ့သြကိုာင်�်	၎င််�အခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�လည်း်�	လ�ုအပို်�ည်း�်အခု��ု်များ�ာ�

�င့််	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ရှေ့ပိုများည်း်။	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	 functions	 များ�ာ�၏	

ခု�ုင််လံ�များကုို�ု	 �ကို်ရှေ့�ာကို်ရှေ့စရှေ့�ာ	 ရှေ့��ာနိုင့်�်အခု��ု်ဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်များ�ာ��င့််	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�၏	�ကို်�များ်�နိုင့်�်	��်ဖွဲ့�ု�ရှေ့လ�ာ�မြခုင််�၊	ရှေ့ဆီာကို်လ�ပို်ရှေ့��	စံခု��ု်စံညွှ�ှ်�

�စ်များ�ာ�နိုင့်�်	 ပိုစစည်း်�အ�ံ��မြပို�မြခုင််�၊	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု���့်မြပို�်များုနို့င်�်	 ကြိုကို�ု�င််��ရုှေ့ပို�များ	ု

အစအီများံအ�စ်များ�ာ�၊	 စ�ီပိုာ့�ရှေ့��လ�ပို်င်�်�	 အများ��ု�အစာ�နိုင့်�်	 အ�့ု�်အဟု��်အ�	

အရှေ့ဆီာကို်အဦး�	အ�ံ��မြပို�များ၏ု	�ရှေ့ဘာ�ဘာဝနိုင့်�်	ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့��ာ�ပုို်�ည်း်�

များနုို့င်�်	လ�ူ�ု့၏�ံ��မြပို�များရုှေ့သြကိုာင်�်	�လဒါ်အရှေ့မြပိုာင််�အလ�များ�ာ�	ပိုါဝင််ပိုါ�ည်း်။

Maximum damage values 
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Regression analysis of data:
damage and depth
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Final damage curves
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ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပို

ရှေ့မြများပိုံ����်လ�ပို်မြခုင််�6
Photo:	Mapping	exercise	in	Pakse,	ASEAN	DRR-CCA



�ည်း်များ�့်��ာ�ရှေ့�ာမြများစ်ဝမ့ျား်��့င််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အ��ုင််�အ�ာ

ကို�ု	 ပိုံ�	 (၂.၁	 နို့င်�်	 ၆.၁)	 �င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	(ဧ�ယုံာ၊	သြကိုာခု��ု်၊	အ�ုများ်အ�ကို်၊	

အလ�င််စ�ည်း်)၊	 �ရုှေ့��့နိုု�င််ရှေ့�ာ	 အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၏	 ပို�ံနို့ံ့ရှေ့�ပိုံ�နို့င်�်	 �ု

ရှေ့��့နို�ုင််ရှေ့�ာ	အစ�ု်အပို�ုင််�များ�ာ�၏	အာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�	ဟုရူှေ့�ာ	��င််�

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	အကို�မြဖွဲ့�်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	

အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများ�ု�ု့	 ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ည်း�်�င့််�	 စဉ်း်�စာ���်များာ့	 အရှေ့��ကြိုကို�ီလ့

�ည်း်။	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကိုု�	 �ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	အကို��ု�

�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�မြခုင််�နိုင့်�်	 �ည်း�်�င့််�များ

စဉ်း်�စာ�မြခုင််�	ဟုူရှေ့�ာအရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	နို့စ်�ပို်မြဖွဲ့င်�်ဆီ�်�စစ်�ာ��ည်း်။	

�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာနို့င်�်	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�

ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�်မြပို�်များ	ုအစအီများံများ�ာ�	ဒါီဇူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့���်နို့င်�်	

စစီဉ်း်��်��ု့�င့််	အ�ံ��မြပို��ာ��ည်း်။

6.1	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်		
						အကို�မြဖွဲ့�်များဆုီ�ုင််�ာ	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�
ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 အ��ုင််�အ�ာကို�ု	 ��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	

မြများစ်ဝမ့ျား်��င့််	 �ရုှေ့��့များု�့ု�မူျား�ာ�၏	 အာ��ည်း်�ခု�ကို်နို့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�များနုို့စ်များ��ု�လံ��ကို�ု	 �ပို်ဆီင်�်၍	 ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်

နို�ုင််�ည်း်	(ပိုံ�	၆.၁	�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်)။

6.1.1	မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�့်	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ�၏		  
										�ယံ်�မုျား�ု်	အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�
၁၉၈၀	 မြပိုည်း�်လ�့်နို့စ်များ�ာ�	 များ��ုင််များ	ီ ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 အကို�မြဖွဲ့�်��်	

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု�ကိုု�	အရှေ့မြခုမြပို�ရှေ့�ာ	ခု�ဉ်း်�ကိုပို်များ	ု(များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	ရှေ့���စ�ီနို�ု်���ု့၏	

မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့ခု�)	နို့င်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများအုနိုတ�ာယံ်	အကို�မြဖွဲ့�်များအု�့ကို်	CCI	အရှေ့မြခုအရှေ့�

မြများင််ကိုင့််�များ�ာ�ကိုု�	 ကို�ယံ်မြပို�့်စာ့	 အ�ံ��မြပို�ခု���ည်း်။	 IPCC	 �ည်း်	 �ာ�ဦ��

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	 (CCI)	 �ည်း်	 အ��ဂု�်

�ာ�ဦ��အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	 အပိုခူု��ု်နို့င်�်	 များ�ု��ာွ��့်�များုပိုံ�စံများ�ာ�

နို့င်�်	 ပိုများာဏာအရှေ့ပို်	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်နုို�င််�ည်း်ဟု�	 များသြကိုာရှေ့��များကီို	

ရှေ့ကိုာကို်ခု�ကို်ခု�ခု���ည်း်။	IPCC	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များအုရှေ့ပို်	�ကို်ရှေ့�ာကို်

များ	ုခု�့်များ့�်�ခု�ကို်အ�	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််များ�ုည်း်	

များရှေ့များ့ာ်လင်�်�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား�ာ�ကို�ု	 ပို�ုများ�ု�ရုှေ့�ာကို်ရှေ့�ာ	 �ံ�့မြပို�်များမုျား�ာ�

မြဖွဲ့စ်ရှေ့စများည်း်	 ဟု�လည်း်�ရှေ့ကိုာကို်ခု�ကို်ခု��ာ��ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါ

ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီ�ုင််�ာ	ဆီ�်�စစ်မြခုင််�များ�ာ�အ�က့ို်	 မြဖွဲ့စ်�ပို်များ�့်	

ပို ံ�စ ံ မြပို �စများ ် ��ပို ် 	ရှေ့လ�လာများုများ�ာ��့င် ်
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ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပို

ရှေ့မြများပိုံ����်လ�ပို်မြခုင််�
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Source: UNDP, Modified by Project Team

 �ာသဦတ�ရေး��ာင််းလု�မုျားအရေး�် သ�်ရေး�ာ�်များ ု  အရေး�ခအရေးန်း�များင််�ငွ််းများ�ား

နှငှ််် များ�ုး�ာွသနွ်း်းများု �ဖွဲ့စီ်နှ�ုင််ရေး�ခ နှှစီ်ခ�လုံ�း��ု အသံ�း���သင်််ရေး�သည််။ ဥ�များာ

တစီ်ခ�အရေးန်း�ဖွဲ့င််် ရေးအာ�်တငွ််ရေးဖွဲ့ာ်��ထိားရေးသာ အာဆိုီယ်ံ DRR-CCA 

စီမီျားံ�နု်း်းများှ �ံ� ၆.၂ တငွ်် CCI ��ု ထိည်််သငွ််းစီဉ််းစီားထိားရေးသာနှငှ််် ထိည်််သငွ််း

များစီဉ််းစီားထိားရေးသာ နှှစီ်-၁၀၀ ရေး�လုမှျား်းများ�ုးများဆုို�ုင််�ာ ���်စီးီဆိုံ�းရှုံးံးုများမုျား�ား��ု 

��သထိားသည််။ (�ဖွဲ့စီ်��် - RCP ၈.၅၊ အ�ု�င််း ၃ �ု���ည်််�ါ)။

�များစီ်ရေး��ာင််းနှငှ််် �များစီ်ဝမှျား်းရေး�ကြို�းီများ၏ု ရေး�စီးီဆိုင််းများ�ု�ု လုမှျား်းများ�ုးရေးသာ 

ရေး�များအသံ�း����ခင််း၊ �များစ်ီတငွ််း�ှု အရေးဆိုာ�်အအံ�များ�ား၊ ရေး�များအ�များင်််၊ လုများ်းနှငှ််် 

�ထိားလုများ်း�နွ်း်ယ်�်များ�ား စီသည််တ�ု်��်သ�ု်ရေးသာ အ�ခားအရေး�ခအရေးန်း

များ�ားသည်် အများ��ုးသားအဆိုင်််နှှင််် ရေး�သအဆိုင််် ဖွဲ့ွံ�ငြိဖွဲ့�ုးတ�ုးတ�်များ ုအစီအီစီဉ််

များ�ား အရေး�် အရေး�ခခံထိားရေးသာ ဇလုရေး��နှငှ််် ဟို�ု�်�ရေး�ာလုစီ် ရေးများာ်�ယ််

များ�ားတငွ်် သငွ််းအားစီ�များ�ားအ�ဖွဲ့စီ် ထိည်််သငွ််းသင်််သည််။

ပိုံ�	၆.၁	DRM	�ု���ကို်များ	ုနို့င်�်အ�	ူရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	အ��ုင််�အ�ာ၏	အယံအူဆီ

ပိုံ�	၆.၂	လာအ�ု	PDR	၏	အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်	ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�များ	ု(CCI	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��ာ�မြခုင််�နိုင့်�်	�ည်း�်�င့််�များစဉ်း်�စာ��ာ�မြခုင််�)

6.1.2	အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်ပိုံ�စံများ�ာ�	မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�
အ�ု�်များက့ြိုကိုီ�များာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ၏ု	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��့ု

ပိုါကို	 ရှေ့�ာင််�ဆီ�ု�ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများပုိုများာဏာနို့င်�်	 �ကို်ဆီ�ုင််ရှေ့�ာ	အခု��ု်

အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပို	 ဇူးယံာ�များ�ာ�	 (ပိုံ�	 ၆.၃	 နို့င်�်	 ၆.၄)	��ု့ကို�ု�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်

နို�ုင််�ည်း်။	 အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပို	 ဇူးယံာ�များ	့ ယံခုင််��ုင််��ာ��့�ုာ�

�ည်း�်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 (ဤစမီျားံကို�ု်�အ�့ကို်	 ���ီအလ�ုကို်	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်များ�ာ�ကို�ု	��ုင််��ာ�ာ��ည်း်)အာ�	အကိုယံ်၍	(၁)	ယံခုင််ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

�င့််	စ�စ�ရှေ့ပိုါင််�	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာ�ည်း်	အ�ည်း်�ဆီံ��	၃၇၆.၁	များလီမီျား�ီာမြဖွဲ့စ်

လ့င််	 (၂)	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များပုိုများာဏာ�ည်း်	 မြပို�်လာ�ည်း�်ကိုာလ	နို့စ်	 ၁၀၀	 မြဖွဲ့စ်

လ့င််	 (ပိုံ�	 ၆.၃	 ကို�ုသြကိုည်း�်ပိုါ)	 ခု�့်များ့�်��့ကို်ခု�ကို်	 ��့ု�ာ�ရှေ့�ာ	��ု�ခု���နို�ု်�	

၁.၁၃	(၄၂၅.၃	များလီမီျား�ီာ	/	၃၇၆.၁	များလီမီျား�ီာ)	မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့မြများှာကို်�င်�်�ည်း်။		

10

ountermeasures. 

 
Source: UNDP, Modified by Project Team 

Figure 6.1. Flood risk degree concept with DRM improvement 

6.1     Flood risk assessment conditions 
The degree of flood risk can be estimated by superimposing both the vulnerability and hazard condition 
distribution of those exposed in the target river basin (Shown in Figure 6.1).  
6.1.1     Case simulation boundary conditions 
Before the 1980’s, a probabilistic-based approach (rainfall and discharge probability) and CCI scenarios 
to flood risk assessment was widely used. The IPCC recently concluded that climate change impacts 
(CCI) will affect future climate conditions, especially temperature and rainfall patterns and amounts. The 
IPCC climate change impact estimation also concludes that flood risk preparedness will lead to more 
effective responses to unexpected floods. Therefore, case-simulation stories for hydrological and 
hydraulic analyses should employ both climate change impact scenarios and rainfall probability. As an 
example, Figure 6.2 below from the ASEAN DRR-CCA Project shows 100-year flood damage with and 
without the CCI (Scenario: RCP 8.5, see Section 3).  
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ပိုံ�	၆.၃	များု��ရှေ့�ခု��ု်၏	အခု��ု်အလ�ုကို်	ပို�ံ�နို့ံ့ရှေ့�ပိုံ�

ပိုံ�	၆.၄	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	ပိုါ�့ုရှေ့�ာ	နိုင့်�်	များပိုါ�့ုရှေ့�ာ	မြပို�်လာ�ည်း�်ကိုာလ	နိုစ့်-၁၀၀	ပိုများာဏာ
အ�့ကို်	အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်မြပို	ဇူးယံာ�

နို့စ်	 ၁၀၀	 အ��ုင််�အ�ာ�့ုရှေ့�ာ	 အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပို	 ဇူးယံာ�

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်မြခုင််�ကိုု�	 ပိုံ�	 ၆.၄	�့င််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	ဇူးယံာ��့င််	��ု�ခု���

နို�ု်�	(အမြပိုာများအ့စမုျား်�ရှေ့�ာင််	ဘာ�များ�ာ�)	မြဖွဲ့င်�်ရှေ့မြများှာကို်�ာ�ရှေ့�ာ	���အီလ�ုကို်	

များ�ု��ာွ��့်�များုအ�ကို်ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	
CCI	-	အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	-	အရှေ့မြခုမြပို�မြပိုင််ဆီင််များု

GCM	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကိုု�	အ��ုင််�အ�ာရှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�မြဖွဲ့င်�်

 

Return 
Period 

Probable Rainfall 
(Gumbel) 

2  234.3  
3  258.5  
5  285.5  

10  319.3  
20  351.8  
30  370.5  
50  393.8  
80  415.2  

100  425.3  
150  443.7  
200  456.7  
400  488  

Table- Probable Rainfall by Gumbel 

*F: Non-exceedance probability

River: Bago River
Location: Bago City

F(%)

Exp
Gumbel
SqrtEt
Gev
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LogP3
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�က့ို်ခု�ကို်�ာ�ရှေ့�ာ	အ�ု�်များ�ု��ာွ��့်�များု	ပိုများာဏာနို့င်�်	အ��ဂု�်အ�့ကို်	

ကြိုကို�ု�င််ခု�့်များ့�်��ာ��ည်း�်	 ပိုများာဏာ	 နိုုုင််�ယံဉ့်း်ရှေ့�ာအခုါ	 အ�ု�်၏	

အ��ဂု�်ဆီ�ုင််�ာ	 ��ု�ခု���များအုခု��ု�ကို�ု	 ခု�့်များ့�်�နိုု�င််�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	

၂၀၈၀	ခု�နို့စ်	အ�့ကို်	RCP	၈.၅	ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	ကို�ု	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်��်ပိုံ�	၆.၄	

�င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်	 နို့စ်-၁၀၀	 အ��ုင််�အ�ာမြဖွဲ့င်�်	 �ည်း်ရှေ့ဆီာကို်�ာ�

ရှေ့�ာ	 အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပို	 ဇူးယံာ�ကို�ု	 မြပို��ာ��ည်း�်အ��ုင််�	

(အစမုျား်�များ	့လရုှေ့များ်ာ်ရှေ့�ာင််	ဘာ�များ�ာ�)	��ု�ခု���အခု��ု�	 ၁.၂၄	 မြဖွဲ့င်�်ရှေ့မြများှာကို်�များည်း်	

မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။

6.1.3	ရှေ့�ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပို	ရှေ့မြများပိုံ�ဖွဲ့�်��ီမြခုင််�	(HEC-FIA	ကို�ု	
အ�ံ��မြပို�၍)

HEC-FIA	 (ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုအကို�မြဖွဲ့�်
မြခုင််�ကို�ုယုံာများ�ာ�)

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 �ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	 (FIA)	 မြပို�လ�ပို်��်	

ကိုများာာလံ��ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာ၏	အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�၊	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များဆုီ�ုင််�ာ

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 (ပိုံ�	 ၆.၅	 ကို�ုသြကိုည်း�်ပိုါ)	 လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့�ဆီင််�

ဧ�ယုံာ၏	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်

များ�ာ�ကို�ု	 အခု�်�ခု့�	 ၄�င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုခု���ည်း�်	 အ��ုင််�	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	 FIA	

�ည်း်	ရှေ့�လှများ်�များ�ု�များမုြဖွဲ့စ်စဉ်း်၏	�ကို်ရှေ့�ာကို်မုျားများ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	

အစအီများံများ�ာ�၏	အကို��ု�ရှေ့ကို��ဇူး�ူများ�ာ�ကို�ု	�င့််��င့််�လင််�လင််�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ�င်�်ရှေ့ပို

�ည်း်။

စဉ်း် လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို် စဉ်း် လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််ခု�ကို်

1 စမီျားံကို�ု်�အ�စ်�စ်ခု�ဖွဲ့�်�ီ�ပိုါ 11 အမြခုာ��ည်း်�လများ်�များ�ာ�ဖွဲ့�်��ီပိုါ

2 HEC-FIAကိုု�စ�င််ပိုါ 12 အခု��ု်အကို�့်အ��်	��်များ့�်ပိုါ

3 ရှေ့မြများပိုံ�အလာှများ�ာ�ကို�ု�ည်း�်ပိုါ 13 Simulation	အာ�	run	��်မြပိုင််ဆီင််ပိုါ

4 ရှေ့�ဆီင််�ဧ�ယုံာကို�ု	မြပိုင််ဆီင််ပိုါ 14 Simulation	အာ�	run

5
ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််	 အရှေ့�အ�ာ�ဆီ�ုင််�ာ	 ဇူးယံာ�ကိုက့ို်

များ�ာ�	ဖွဲ့�်��ီပိုါ
15 �လဒါ်များ�ာ�ကိုု�သြကိုည်း�်ပိုါ

6 ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��င််�င့််�ပိုါ 16 �လဒါ်များ�ာ�အာ�	ပိုု�့���်ပိုါ

7 စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��ဆီု�င််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��င််�င့််�ပိုါ 17 QGIS	�ု�့�င််�င့််���်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	မြပိုင််ဆီင််ပိုါ

8 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�စာ�င််�	�င််�င့််�ပိုါ 18 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပို	ရှေ့မြများပိုံ�ဖွဲ့�်��ီပိုါ

9
ရှေ့လ�လာများဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ည်း�်	ယံူ�စ်များ�ာ�အာ� 

ရှေ့မြပိုာင််�လ�ပိုါ
19

အရှေ့ဆီာကို်အအံ�ဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများအု�့ကို်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များသူြကိုများ်�

10 Damage	curve	အာ�	structures	ဟု��ာ�ပိုါ

ဇူးယံာ�	၅.1				FIA	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�	စာ�င််�

FIA	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�

FIA	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့အာကို်ပိုါ	ဇူးယံာ�	၅.၁	�င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။

Photo: Shutterstock / Dani Daniar 
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ပိုံ�	၆.၅	HEC-FIA	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကိုု�	အ�ံ��မြပို�၍	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်များကုို�ု	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	
လ�ပို်င်�်�စဉ်း်	

Map Layer
Necessary data in GIS format should be imported first
ex) Stream line, Impact Area, Census block/Structure 
in ventories, Cropa, DEM etc.

Alternative
Defines what 
type of simu-
lation will be 

Time Window
Set computation 
period and time 
step

View Results

Simulations
Set computation 
condition 
associating 
‘Alternative’,  
‘Time Window’ and 
‘Hazard’

Global Data
• Global 

Spacs
 Monetary 

Units, Price 
Index, 
Factor, etc.

• Boundafes 
(optional)

• Damage 
Categories

Watershed
• Stream 

Alignment
• Impact Area
• Configuratioons 

for projects 
(reservoirs, 
levees, etc.)

• Terrain Data

Hazard 
(Inundation 
Data)
• Max Depth
• Duration
• Arrival Time

Properties/
Assets
• Structure 

Inventories
 - Houses, 

assest, cars, 
etc.

• Agricultural 
Data

 - Type of 
crops, Unit 
price, Yield, 
ect.

Source: Project Team



6.1.4		ရေး�ကြို�းီများ ုရေးဘားအနှတ�ာယ်် ��ရေး�ာ�်နှု�င််ရေး�ခ��ရေး�များ�ံ� 

HEC-FIA	ရှေ့�ကြိုကို�ီများုဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�	�က့ို်ခု�ကို်မြခုင််�

HEC-FIA�ည်း်	ရှေ့အာကို်ပိုါအရှေ့မြခုခုံ	ည်းီများ့မြခုင််�ကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	�စ်ကိုက့ို်စ၏ီ	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများုဆီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စီ�ဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�	 (ပိုံ�	 ၄.၁၃)	 ကို�ုခု�့်များ့�်�	 �့ကို်ခု�ကို်

�ာ��ည်း်

ရေး�ကြို�းီများဆုို�ုင််�ာ ���်စီးီဆိုံ�းရှုံးံးုများ ု= ��ုင််ဆို�ုင််များမုျား�ား၏ unit 
gate ရေး�းနှနု်း်း × ဆိုံ�းရှုံးံးုများ ုထိ�ထိည််/ အရေး�အတ�ွ် × 
���်စီးီဆိုံ�းရှုံးံးုများနုှုန်း်း
ဤတငွ်် ���်စီးီဆိုံ�းရှုံးံးုများနုှုန်း်း = f (အတမုျား်အန်း�်နှှင််် ��ာ
ခ�နု်း်)

အကိုယံ်၍	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များနုို�ု်�ကို�ု	 များ��်များ�့်�ရှေ့��လ့င််	 ပို�ုင််ဆီ�ုင််များ	ု

�စ်ခု�စအီ�့ကို်	 ပို�ကို်စီ�ဆီံ��ရူံု�များနုို�ု်�ဆီ�ုင််�ာ	 ဇူးယံာ�များ�ာ�	 ဖွဲ့�်��ီ��်	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�အာ�	 အ�ံ��မြပို��င်�်�ည်း်။	 	 ပိုံ�များ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	

၎င််�function�င့််	ရှေ့�လမှျား်�များု	အ�ုများ်အ�ကို်နို့င်�်	သြကိုာခု��ု်အ�့ကို်	ကို�ု်��့င််

များ�ာ�	 ပိုါဝင််�င်�်�ည်း်။	 ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််၊	 ရှေ့မြများဖွဲ့ံ��လှများ်�များု	 နို့င်�်/��ု့များဟု��်	

မြို့ဂု�ုဟု်��ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�ကို�ု	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နို့င်�်	ရှေ့ပိုါင််�စပို်၍	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�

များ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	 ကြံကိုံ�ရှေ့��့�နို�ုင််�ည်း�်	 ရှေ့ဒါ�များ�ာ�ကိုု�	 မြပို�များည်း်

မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	မြများစ်ဝမ့ျား်�အကို�ယံ်နိုင့်�်	ရှေ့ဒါ�အဆီင်�်	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ��ည်း်	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုဆုီ�င််�ာ	 ညွှှ�်�ကိုု�်�များ�ာ�ကို�ု	

�င့််��င့််�လင််�လင််�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့စများည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်နိုင့်�်	

ကြံကိုံ�ရှေ့��့�နို�ုင််�ည်း�်	 ဧ�ယုံာများ�ာ��င့််	 ရှေ့�များ�ကို်နို့�မြပိုင််၊	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ည်း�်

ရှေ့��ာများ�ာ�နိုင့်�်	သြကိုာခု��ု်၊	စီ�ဆီင််�များအုလ�င််၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့�ာကို်�့�ုည်း�်	အခု��ု်၊	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�	 စ�ည်း�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများအု��ုင််�အ�ာမြပို	

ညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�	 ပိုါဝင််များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ရှေ့�ကြိုကီို�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်

နို�ုင််ရှေ့မြခု	မြပိုရှေ့မြများပိုံ�	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�ကို�ု	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်

များမုျား�ာ�	 ပိုါ�့ုမြခုင််�နိုင့်�်	 များပိုါ�့ုမြခုင််�ဟုရူှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�	 နို့စ်ခု�ကို�ု

အ�ံ��မြပို�၍	မြပိုင််ဆီင််ပိုါများည်း်။	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်

များမုျား�ာ�	 ပိုါ�့ုရှေ့�ာ	 အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််��င့််	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ည်း�်	 �ာ�၌ီ�့ု

ရှေ့�ာ	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အ�ကို်များ�ာ�	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်

�ည်း်	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်အာ�	မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ည်း�်	ဧ�ယုံာများ�ာ���ု့	

စ�ီဆီင််��ာ့�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	 ရှေ့�စီ�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�၏	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််

ဆီင််�	ရှေ့���စီ�နို�ု်�အမြဖွဲ့စ်	ရှေ့မြပိုာင််�လ�ရှေ့ပို�ရှေ့ပိုများည်း်။

�ရုှေ့��့များဆုီ�ုင််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၏	ပို�ံ�နို့ံ့များု
စ�ရှေ့ဆီာင််��ာ��ည်း�်	 �ရုှေ့��့များအုခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 (လမူျား�ာ�နိုင့်�်	 အုများ်များ�ာ�	
(��ု့များဟု��်)	 အရှေ့ဆီာကို်အဦး�များ�ာ�၊	 စ�ုကို်ပို��ု�ရှေ့��လယံ်ကိုင့််�	 �ည်း်ရှေ့��ာ	
စ�ည်း်��ု့)	 ကို�ု	 QGIS	 ကို����ု့ရှေ့�ာ	 GIS	 အရှေ့မြခုခုံကိုု�	 အ�ံ��မြပို�၍	 မြများစ်ဝမ့ျား်�
ရှေ့မြများပိုံ�ရှေ့ပို်�င့််	�ပို်�ာ��ည်း်။	�ရုှေ့��့များ	ုအခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကိုု�	ရှေ့မြများမြပိုင််
အရှေ့�အ�ာ�ဆီ�ုင််�ာ	 ��င််�အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	 (လ�ူ�ီဒ့ါ်နို့င်�်	
ရှေ့လာင််ဂု��ီ့ဒါ်	 (��ု့များဟု��်)	UTM	ကို�ုသြ�ဒါ�ီု�်များ�ာ�)	စ�ည်း�်	အ�င််�အဖွဲ့�့�
ဆီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 အ�ရူှေ့ကိုာကို်ယံူ�င်�်မြို့ပို�ီ	 �ံပိုါ�်များ�ာ�ကို�ု	
��်နို�ုင််�များ့	 ရှေ့��င်ယံ်ရှေ့�ာ	 အ�ပို်ခု��ပို်များအုဆီင်�်	 အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 မြဖွဲ့�့်ရှေ့ဝ�င်�်
�ည်း်။

Photo: Philippines Case Visit, ASEAN DRR-CCA



အပို�ုင််�	၃	-	စစီဉ်း်မြခုင််�	
ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်မြို့ပို�ီရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�

ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုမြပိုရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�

ရှေ့��နိုင့်�်	 ကြိုကို�ု�င််ကိုာကိုယ့ံ်ရှေ့��	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�

အ�့ကို်	 အ�ံ��မြပို��ည်း်။	 	 ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�နို့င်�်	 မြို့ပို�ီစီ�

ရှေ့အာင််	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်မြို့ပို�ီမြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါ

ဆီ�ုင််�ာ	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််��ည်း်	 ရှေ့ဒါ�အဆီင်�်

နို့င်�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�အကို�ယံ်အဆီင်�်�့ု	 �ည်း်များ�့်��ာ�

ရှေ့�ာ	 ရှေ့��ာများ�ာ��င့််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�မြခုင််�နိုင့်�်	

ကြိုကို�ု�င််ကိုာကိုယ့ံ်မြခုင််�များ�ာ�ကိုု�	 စစီဉ်း်��်	 အလ�့်

အ�ံ��ဝင််လ�့ည်း်။	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�အာ�“ရှေ့မြများနိုင့်�်ရှေ့�ကိုု�	

�ရုှေ့�ာကို်စာ့	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််�”နိုင့်�်“ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

ဆီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�ကို�ု	ကိုာကိုယ့ံ်��်နို့င်�်	

ရှေ့လ့ာ�ခု���်အ�က့ို်	 ��်မြပို�်အစီအများံများ�ာ�ကို�ု	

အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��	 ရှေ့�ာရှေ့နို�့ရှေ့ပိုါင််�စပို်မြခုင််�”ဟုရူှေ့�ာ	

�ရှေ့ဘာ��ာ�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ပိုါင််�စည်း်��ာ��ည်း�်	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုဘကို်စံ�စမီျားံခု�့်ခု့�များု	(IFM)အ�က့ို်	အရှေ့မြခုခုံအမြဖွဲ့စ်	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�၏	�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	အစအီစဉ်း်များ�ာ�၏	

အ��ုင််�အ�ာနို့င်�်	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	 များဟု��်ရှေ့�ာ	 ��ုင််��ာများမုျား�ာ�၏	 ဒါီဇူး�ုင််�အဆီင်�်ကို�ု	 ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်	

အ�ံ��မြပို�များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ကို�့မြပိုာ�ရှေ့�ာ	အ�ပို်ခု��ပို်များအုဆီင်�်	အများ��ု�များ��ု��င့််	ကို�့မြပိုာ�ရှေ့�ာ	လ�ုအပို်ခု�ကို်များ�ာ�နိုင့်�်	စမ့ျား်�ရှေ့ဆီာင််�ည်း်များ�ာ�	�့ုမြခုင််�ရှေ့သြကိုာင်�်	ဤအပို�ုင််�

�င့််	 မြများစ်ဝမ့ျား်�အဆီင်�်နိုင့်�်	 ရှေ့ဒါ�အဆီင်�်	 နို့စ်ခု�စလံ��အ�က့ို်	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�	 ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�ကုို�	 ခြုံခုံ�င်ံ��ံ���ပို်မြပို�ာ��ည်း်။	 ရှေ့အာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်	

အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ��ည်း်	�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�နိုင့်�်	ကိုဏ္ဍများ�ာ�အ�က့ို်	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ကိုု�	ရှေ့လ�ာ�ခု���်	ကိုာလ��ု၊	ကိုာလလယံ်နိုင့်�်	ကိုာလ�ည့်း်

အစအီစဉ်း်များ�ာ�အ�့ကို်	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။
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Guideline for stakeholders

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများနုို�ု်�ကို�ု	ခု��ု်ည်းှုမြခုင််�
ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများဆုီ�ုင််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 �ရုှေ့��့များုဆီ�ုင််�ာ	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နိုင့်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့��ည်း်။	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များနုို�ု်�ကို�ု	 �ု

ရှေ့��့များုနို့င်�်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 မြပိုင််���်များအုသြကိုာ�	 ဆီကို်နို့ယံ်များအုာ�မြဖွဲ့င်�်	

���်ရှေ့ဖွဲ့ာ်ရှေ့မြပိုာဆီု��ည်း်။	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာများ�ုင့််	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပိုင််���်များကုို�ု	ရှေ့�လမှျား်�များု	အ�မုျား်အ�ကို်၊	သြကိုာခု��ု်၊	စီ�ဆီင််�

နို�ု်�	 အစ�့ု�ည်း်��ု့မြဖွဲ့င်�်	 ��ုင််��ာ�ည်း်။	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများနုို�ု်�ကို�ု	

အာ��ည်း်�ခု�ကို်	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�၏	အစ�ု်အပို�ုင််��စ်�ပို်အမြဖွဲ့စ်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်

�ာ�ရှေ့�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များ	ုfunctionကိုု��ံ��၍	ဆီံ��မြဖွဲ့�်နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။

6.1.5	 ပိုံ�စံမြပို�၍	စများ်��ပို်ရှေ့လ�လာမြခုင််�နိုင့်�်	�လဒါ်များ�ာ�ကိုု�	 
	 အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြခုင််�

FIA	�င့််��့ု	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�အာ�	�ရုှေ့��့များု

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�၊	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆုီ�င််�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�နို့င်� ်	

ပို�ကို်စီ�ဆီံ��ရူံု�များုနိုု�်�ကို�ု	 အရှေ့မြခုခုံ�ာ�ရှေ့�ာ	 HEC-ရှေ့�ကြိုကိုီ�များုဆီ�ုင််�ာ	

ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများမုျား�ာ�	 ရှေ့လ့ာ�ခု�ရှေ့��	 ရှေ့ဆီာ�ဖွဲ့်ဝ�လ်မြဖွဲ့င်�်	 �က့ို်ခု�ကို်�ာ��ည်း်။	

�က့ို်ခု�ကို်များ�ုလဒါ်များ�ာ�ကိုု�	GIS	�့င််	CCI	အရှေ့မြခုအရှေ့�မြများင််ကိုင့််�နိုင့်�်	 မြဖွဲ့စ်နို�ုင််

ရှေ့ခု�များ�ာ�နိုင့်�်အ�	ူမြပို��ာ��ည်း်။
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7
Photo:	Countermeasure	proposal/planning	in	Pakse,	ASEAN	DRR-CCA

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ ်
ဘကို်ရှေ့ပိုါင််�စံ�	စမီျားံခု�့်ခု့�များ ု
အစအီစဉ်း်
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7.1	မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	အ��ုင််�အ�ာ		 	
						အစအီစဉ်း်များ�ာ�	ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််� 
မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	 အ��ုင််�အ�ာ	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�	 ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််��င့််	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

��ုရှေ့လာ့င််မြခုင််�နိုင့်�်	 �မုျား်�ဆီည်း်�မြခုင််�၊	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�	 ကို�့်��်မြခုင််�

နို့င်�်	 မြများစ်အ�ကို်ပိုု�င််�နိုင့်�်	 ရှေ့အာကို်ပို�ုင််�	 ဆီကို်�ယ့ံ်များမုျား�ာ�နိုင့်�်	 ဆီကို်စပို်ရှေ့�

ရှေ့�ာအာ��ည်း်�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 မြများစ်

လများ်�ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�/ကို�့်ယံကို်များ�ာ�	 ��ု�မြများှင်�်များမုျား�ာ�	 ပိုါဝင််�ည်း်။	 အရှေ့မြခုခုံ

အရှေ့ဆီာကို်အအံ�များ�ာ�၊	ဝ�်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�၊	လ�ူာ�များ�ာ�ရှေ့���ုင််�ာ		ရှေ့ဒါ�များ�ာ�၊	

��ီနို့ံစ�ုကို်ခုင််�	 ဧ�ယုံာများ�ာ�စ�ည်း�်��ု့အာ�	 ကိုာကိုယ့ံ်နို�ုင််��်အ�က့ို်	

ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်

ရှေ့�ာ	 အစအီများံများ�ာ�ကို�ု	 အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��ရှေ့�ာရှေ့နို�့	 အ�ံ��ခု�မြခုင််�၊	 �ဘာဝ

အရှေ့မြခုမြပို�	 ရှေ့မြဖွဲ့�င့််�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််�၊	 အ�င််�အမြများစ်များ�ာ�ကိုု�	 ခု�့ရှေ့ဝ

ရှေ့ပို�မြခုင််�နိုင့်�်	 �ာဝ�်ခု�့ရှေ့ဝမြခုင််��ု�့အာ�	 �ပို်ရှေ့လာင််�၍	 ပိုါဝင််ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်	

��်များ�့်ရှေ့ပို�	�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	ပိုံ�	၇.၁	�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�

ဆီ�ုင််�ာ	အစအီစဉ်း်များ�ာ�	 	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်	 ဇူးယံာ�ကို�ု	 ဂု�ပို�်နို့င်�်	အာဆီီယံံနို�ုင််င်ံ

များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	ကိုရှေ့များာာဒါ�ီယံာ�၊	အင််ဒါ�ု��ီ�ာ့�၊	လာအ�ု၊	များရှေ့လ��ာ့�၊	မြများ�်များာ၊	ဖွဲ့ု

လစ်ပို�ုင််၊	 ��ုင််�နိုင့်�်	 ဗီယီံကို်�များ်	 နို�ုင််င်ံများ�ာ��င့််	 များ�ု်ဆီကို်ရှေ့ပို�မြို့ပို�ီမြဖွဲ့စ်�ည်း်။	

အဆီ�ုပိုါဇူးလရှေ့ဗီဒါ/	 ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်နိုင့်�်	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	

ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ�၏	အ�ာ့�အလာကို�ု	ပိုံ�၏ဘယံ်ဘကို်�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�မြို့ပို�ီ	

ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာမြခုင််�များ�ာ�၏	�လဒါ်များ�ာ�ကို�ု	အရှေ့မြခုခုံ၍အစအီစဉ်း်များ�ာ�	

ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�ကိုု�	ည်းာဘကို်�င့််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	များရှေ့လ��ာ့�

နို့င်�်	 ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံ��ု့�ည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	 အစအီစဉ်း်အ�့ကို်	

လများ်�ညွှ�ှ်များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	 ပိုံ�	 ၇.၁	 �့ု	 လ�ပို်င်�်�စဉ်း်အာ�	 အ�ံ��မြပို�

�ာ��ည်း်။

7.1.1	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	စ�ရှေ့ဆီာင််�မြခုင််�နို့င်�် 
										ကိုင့််�ဆီင််�ရှေ့လ�လာမြခုင််�
အပို�ုင််�	 ၁	 �င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

ဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�ကို�ု	 ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာ��်နို့င်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	

စမီျားံခု�့်ခု့�များု	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�အ�က့ို်	 စ�ရှေ့ဆီာင််��င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ��ု့အမြပိုင််	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများနုို့င်�်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုြဖွဲ့စ်�မြခုင််�၏	 အရှေ့သြကိုာင််��င််�များ�ာ�ကိုု�	 ���လည်း်��်	

အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�များည်း�်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကို�ု	အမုျား်ရှေ့�ာင််စ�	ကိုင့််�ဆီင််�

စစ်�များ်�များ�ာ�	 (ရှေ့��ကို်ဆီကို်�့�	 ၄)	 အ�ရှေ့ကိုာကို်ယံ�ူင်�်�ည်း်။	 ဤ

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	 ယံနိုတ�ာ�များ�ာ�ကိုု�	 ပို�ုများ�ု���လည်း်

ရှေ့စ��်	ကို�ဦး�	��ရှေ့���	 ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�နို့င်�်	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�	

များ�ာ�အ�က့ို်	အရှေ့�ာကို်အကိုမူြပို�များည်း်	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	ရှေ့�ကြိုကို�ီမြခုင််�နိုင့်�်	
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ပိုံ�၇.၁	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	အစအီစဉ်း်	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်ဇူးယံာ�

Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	 အစအီများံများ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု အနိုတ�ာယံ်ကို�ု	 လံ��ဝဖွဲ့ယံ်�ာ့�ရှေ့ပို�နို�ုင််များည်း်	 များဟု��်ပိုါ။	 များည်း်��ု့ပိုင််ဆီ�ုရှေ့စကိုာများ	ူ ၎င််�

��ု့၏ရူ�ပို်ပို�ုင််�ဆီ�ုင််�ာ	�ည်း်�့ုများရုှေ့သြကိုာင်�်	၎င််��ု�့�ည်း်	လံ�ခြုံခုံ�စ�ု်ခု�များဆုီ�ုင််�ာ	များာ့�ယံင့််�ရှေ့�ာ	ခုံစာ�များမုျား�ာ�ကို�ု	ဖွဲ့�်�ီ�ရှေ့ပို�နို�ုင််ရှေ့�ာ	အလာ�အလာ�့ုမြို့ပို�ီ၊	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုရှေ့ဘ�များ	့ကိုာကိုယ့ံ်�ာ��ည်း�်ရှေ့��ာများ�ာ��င့််	ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	အစအီများံများ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 များ�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာ	ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များမုျား�ာ�ကို�ု	

ဦး��ည်း်ရှေ့စ�ည်း်။	 	ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်ရှေ့�ာ	အစအီများံများ�ာ��ည်း်	ဆီကို်လကို်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏	ဆီ�ု�ကို��ု�

များ�ာ�	ကို�ု�ာများကို	��ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်များ�ာ�၏	�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််အရှေ့ပို်	ဆီ�ု�ကို��ု��က်ိုရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ုပိုါ	 ရှေ့လ့ာ�ခု��ာ�့င််	 အရှေ့��ပိုါရှေ့�ာအခု�်�

ကိုဏ္ဍ	များပ့ိုါ၀င််�ည်း်။	ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်	မြို့များ�ု�မြပိုဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု����ု��ကို်များ�ုည်း်	မြများစ်ရှေ့�စ�ီဆီင််�များကုို�ု	မြများင်�်�ကို်ရှေ့စမြို့ပို�ီ	�ာ�ဦ��အရှေ့မြခုအရှေ့�	ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််��ည်း်	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	ပိုများာဏာအရှေ့ပို်	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်နိုု�င််�ည်း်။	ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များ	ုစည်း်�များ�ဉ်း်�များ�ာ�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများကုြိုကို�ု�င််	ခု�့်များ့�်�မြခုင််�နိုင့်�်	��ရုှေ့ပို�မြခုင််�၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု

ကိုာကိုယ့ံ်မြခုင််�၊	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကိုာကိုယ့ံ်မြခုင််�၊	 ကြိုကို�ု�င််မြပိုင််ဆီင််မြခုင််�နိုင့်�်	���့်မြပို�်မြခုင််�	ယံနိုတ�ာ�များ�ာ�	ကို����ု့ရှေ့�ာ	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	

များဟု��်ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများစုမီျားံခု�့်ခု့�များု	အစအီများံများ�ာ��ည်း်	�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််ဆီု�င််�ာ	အကို��ု�ဆီကို်များ�ာ�အရှေ့ပို်�င့််	ကို�့်��်များု�့ုမြို့ပို�ီ	�ည်း်များ့ီများကုိုင််�များ��

ရှေ့�ာ	(�ု�့)	မြဖွဲ့ည်း�်စက့ို်�ည်း�်	အစအီများံများ�ာ�အမြဖွဲ့စ်	�ကို်ကြွကိုစ့ာ့	ပိုါဝင််�ည်း�်�င့််�	စဉ်း်�စာ��င်�်�ည်း်။

ရှေ့လ�ရှေ့�ာင်�်ကိုက့ို်	၃.၁	ဖွဲ့့��စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်ရှေ့�ာ	အစအီများံများ�ာ�

Source: Flood Manager E-Learning: http://daad.wb.tu-harburg.de/tutorial/integrated-flood-management-ifm-policy-and-planning-aspects/
environmental-aspects/flood-management-interventions/non-structural-measures/)

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�ကိုု�	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို်ရှေ့စ�ည်း�်	 အရှေ့သြကိုာင််��င််�များ�ာ�များာ့	 ရှေ့အာကို်ပိုါ

အ��ုင််�မြဖွဲ့စ်�ည်း်	 -	 (၁)	 ရှေ့�စ�ီဆီင််�များစုမ့ျား်��ည်း်	 များ�့ုသြကို�ည်း�်	 မြများစ်နိုင့်�်

ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�	 ဧ�ယုံာများ�ာ��င့််	 များ�ု��ည်း်���်စာ့	 �ာွ��့်�မြခုင််�၊	 (၂)	

မြများင်�်များာ�ရှေ့�ာဒါရီှေ့�နိုင့်�်	ရှေ့��ကို်မြပို�်ရှေ့�၊	(၃)	မြများစ်ကို�့်ယံကို်များ�ာ�၊	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

��ု်�ခု��ပို်�ည်း�်ရှေ့��ာများ�ာ�၊	 ရှေ့မြများဆီလီာှများ�ာ�	 စ�ည်း်��ု့၏	 ယံခုင််ကို	

အာ��ည်း်��ည်း�်	 အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�၊	 (၄)	 �ာ�ဦ��	 ရှေ့မြပိုာင််�လ�မြခုင််�၏	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�	 (များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	 ပိုများာဏာနို့င်�်	 ဒါီရှေ့�ပိုများာဏာကိုု�	 �ကို်ရှေ့�ာကို်

ရှေ့စမြခုင််�)၊	 (၅)	 ရှေ့�ကြိုကီို�များ	ု ��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��ဌာာ�	 (��ု့များဟု��်)	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်

များ�ာ�	 မြဖွဲ့စ်ပိုာ့�ရှေ့�စဉ်း်အ�့င််�	 လ�ပို်င်�်�လည်း်ပို�်များ	ု ပို�ကို်ကိုက့ို်မြခုင််�နိုင့်�်	 (၆)	

အ�ကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	အရှေ့သြကိုာင််�မြပိုခု�ကို်များ�ာ�	ရှေ့ပိုါင််�စပို်မြခုင််�	�ု�့မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်။	

7.1.2		ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	အရှေ့မြခုခုံ	များဝူါဒါနို့င်�်	စမီျားံကို�ု်�

ကို�ယံ်မြပို�့်�ည်း�်	ပို�ဝဝီင််	�ယံ်ရှေ့မြများအ�က့ို်	အရှေ့မြခုခုံများဝူါဒါ

��ုင််�မြပိုည်း်၊	မြပိုည်း်�ယံ်နိုင့်�်	��ုင််�ရှေ့ဒါ�ကြိုကို�ီအဆီင်�်	ကို�ယံ်မြပို�့်�ည်း�်	ပို�၀ဝီင််	

ရှေ့ဒါ�များ�ာ�အ�က့ို်	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများစုမီျားံခု�့်ခု့�များု	 အရှေ့မြခုခုံများဝူါဒါကို�ု	 ��်များ�့်�ာ�

�ည်း�်	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�	�စ်ခု�စအီ�့ကို်	ခု�များ�့်�င်�်�ည်း်။	ဤများဝူါဒါ�င့််	 (၁)	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��အ�က့ို်	 ရှေ့��ည့်း်များဝူါဒါနို့င်�်	 (၂)	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�

ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု��	��ု��ကို်များအု�က့ို်	အယံအူဆီရှေ့���ာ	အစအီစဉ်း်�စ်ခု�	 ပိုါ၀င််�င်�်

�ည်း်။		
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7.  INTEGRATED FLOOD RISK MANAGEMENT PLANNING 
7.1     River basin scale planning  
River basin scale planning involves interventions regarding flood storage and retention, runoff restriction, 
and channels/network improvement through consideration of upstream and downstream linkages and 
associated vulnerabilities. To protect infrastructure, facilities, human habitats, cropping areas, etc., it 
should additionally entail identification of the best mix of structural and non-structural measures, use of 
nature-based solutions, resources allocation, and distribution of responsibility. The river planning 
flowchart shown in Figure 7.1 has been introduced in Japan and ASEAN countries such as Cambodia, 
Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Viet Nam. The 
hydrological/hydraulic modeling and running simulation flow is shown on the left of the figure and the 
planning based on the simulation results is shown on the right. Malaysia and Japan in particular used the 
process in Figure 7.1 to develop guidelines for a flood control plan.  
 

 
Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.1 Flood control plan flowchart 
 
Box 3.1 Non-Structural Measures  
Structural measures can never completely eliminate the risk of flooding. Nevertheless, because of their 
physical presence, they have the potential to create a false sense of security, leading to inappropriate 
land use in  flood protected area by structural measures. Non-structural measures play an important 
role in reducing not only the catastrophic consequences of continuing risks, but also the adverse 
environmental impacts of those risks. For example, urbanization will lead a increment of river flow and 
change of climate condition may impact to amount of rainfall. Non-structural flood management 
measures such as land use regulations, flood forecasting and warning, flood proofing, and disaster 
prevention, preparedness and response mechanisms, have limited environmental consequences and 
should be actively considered as both as independent or complementary measures.	
Source: Flood Manager E-Learning: http://daad.wb.tu-harburg.de/tutorial/integrated-flood-management-ifm-policy-and-planning-
aspects/environmental-aspects/flood-management-interventions/non-structural-measures/) 

 
7.1.1     Data collection and field surveys 
The data described in PART 1 should be collected for the flood risk analysis, as well as integrated flood 
management planning. In addition, information that will help to understand the causes of flooding and 
inundation should be collected in field household surveys (Appendix 4). This information will contribute 
to modeling and initial research designed to better understand flood mechanisms. Common causes of 
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လ�ာ�ာ�ရှေ့�ာ	မြများစ်ဝမ့ျား်�၏	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	အစအီစဉ်း်
အ�ကို်�င့််ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုခု���ည်း�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 စီများံခု�့်ခု့�များု	အရှေ့မြခုခုံ	

များဝူါဒါအ�	 မြများစ်ဝမ့ျား်��င့််	ရှေ့���ုင််�မူျား�ာ�၏	လ�ုအပို်ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 မြဖွဲ့ည်း�်ဆီည်း်�

ရှေ့ပို�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်များု	 အစအီစဉ်း်�ည်း်	 နို့စ်	 ၂၀	 များ	့ ၃၀	 အ�့င််�	

အရှေ့ကိုာင််အ�ည်း်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်��်အ�က့ို်	 �ကုို�ရှေ့�ာ	 ��ု��ကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	

��်များ�့်�င်�်�ည်း်။

7.1.3				ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု��ု်�ခု��ပို်��်	�ည်း်ညွှ�ှ်�ရှေ့��ာများ�ာ� 
												ခု��ု်ည်းှ�ု�်များ�့်မြခုင််�

�စ်ခု�ခု�င််�စ	ီ(��ု့များဟု��်)	ရှေ့ပိုါင််�စပို်�ာ��ည်း�်	အဆီ�ုမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�လမှျား်�

များ�ု�မြခုင််�	 ��ု်�ခု��ပို်များဆုီ�ုင််�ာ	 သြကိုာ�ဝင််ရှေ့ဆီာင််�ကွို်ခု�ကို်များ�ာ�၏	 အကို��ု�

မြဖွဲ့စ်ရှေ့မြများာကို်နိုု�င််စမ့ျား်�နိုင့်�်	�ရုှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	အ�ည်း်မြပို���်	�ည်း်ညွှ�ှ်�ရှေ့��ာ

များ�ာ�	 ခု��ု်ည်းှု��်များ�့်	�င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	ဤရှေ့��ာများ�ာ�ကိုု�	��်များ�့်�ာ�င့််	

�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��များည်း�်	အခု�ကို်များ�ာ�များာ့

	 လံ�ရှေ့လာကို်ရှေ့�ာ	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီု�င််�ာ	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	��့ုနို�ုင််များ	ု

	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာ	ဆီ�်�စစ်မြခုင််�များ�ာ�အ�က့ို်	၎င််�

ရှေ့��ာများ�ာ�၏	ပိုံပိုု��ရှေ့ပို�နို�ုင််များမုျား�ာ�	

	 မြများစ်ဝ့များ်��စ်ခု�လံ��၏	 ရှေ့�ကြိုကိုီ�များု�ု�်�ခု��ပို်ရှေ့��	 အစီအစဉ်း်နို့င်� ်	

��ီကိုပို်ရှေ့�ာဆီကို်နိုယ့ံ်များ	ု��ု့မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။	

ပိုံ�	၇.၂	�့င််	မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	ဥပိုများာ�င့််	မြများစ်ဝမ့ျား်��င့််	�ည်း်ညွှ�ှ်�ရှေ့��ာ	များ�ာ�စာ့

�့ု�ည်း်	 -	 အလံ��စံ�စမီျားံကို�ု်�	 ရှေ့��ဆီ့���်အ�က့ို်	 အများ�့်	 A၊	 အဓိကုို

မြများစ်လကို်�ကို်	များ�ာ�အ�က့ို်	အများ�့်	B	နို့င်�်မြများစ်ဖွဲ့�့�စည်း်�	�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�၏	

�ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ�ကို�ု	အ�ည်း်မြပို�စစ်ရှေ့ဆီ���်	အများ�့်	C	��ု့မြဖွဲ့စ်သြကို�ည်း်။

7.1.4			မြများစ်ဝမ့ျား်�	�ယံ်�မုျား�ု်နိုင့်�်	များု��ရှေ့�ခု��ု်	ဆီ�်�စစ်မြခုင််�အာ�	 

											ခု��ု်ည်းှ�ု�်များ�့်မြခုင််�

မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်	ရှေ့��ဆီ့���်များ�့်မြခုင််�

မြများစ်ဝမ့ျား်�ကို�ု“အဓိကုိုမြများစ်နိုင့်�်	 ၎င််�၏မြများစ်လက်ို�ကို်များ�ာ��ည်း်	 �ူည်းီ

ရှေ့�ာ	 ရှေ့��က့ို်ရှေ့ပိုါကို်	 �စ်ခု��ည်း်�များ	့ ရှေ့မြများရှေ့ပို်စ�ီရှေ့�	 အာ�လံ��ကို�ု	

�ယံ်ရှေ့ဆီာင််	 စီ�ဆီင််��ာ့��ည်း�်	 �င့််မြပိုင််လကိုခဏာာ�့ုရှေ့�ာ	 ရှေ့မြများဧ�ယုံာ

�စ်ခု�”	 အမြဖွဲ့စ်��်မ့ျား�်�ည်း်။	 မြများစ်ဝမ့ျား်��ယံ်�ုများ�ု်ကို�ု	 အများ�ာ�အာ�မြဖွဲ့င်�်	

အဓိကုိုမြများစ်၏	အရှေ့ဝ�ဆီံ��	မြများစ်ရှေ့အာကို်ပိုု�င််�	အများ�့်�စ်ခု��့င််	�ည်း်�့ုရှေ့�ာ	

အစများ�့်မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့��ဆီ့���်များ�့်	ရှေ့လ��့ုသြကို�ည်း်။	ARC-MAP၊	Q-GIS	စ�ည်း�်	

GIS	 ရှေ့ဆီာ�ဝ�လ်များ�ာ�ကုို�	 ရှေ့��ဆီ့���်များ�့်�ာ�င့််	 အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။	

��ု့ရှေ့�ာ်	အများာ့�အယံင့််�များ�ာ�	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််မြို့ပို�ီ	DTM	နို့င်�်	DEM	��ု့�င့််	ရှေ့များ့ာ်လင်�်များ

�ာ�ရှေ့�ာ	�ကို်ရူုုင််�ရှေ့�ာ	ရှေ့မြများ�မုျား�်ရှေ့��ာများ�ာ�ကို����ု့	လကို်ရှေ့��့များကို�မြခုင််�များ�ာ�	

�့ုနို�ုင််�ည်း်။	 ��ု့ရှေ့သြကိုာင်�်	 အမြများင်�်�လူ�ုင််�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််မြပို	

စကိုက�ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�	 အ�ံ��မြပို�၍	 �လဒါ်များ�ာ�အာ�	 အ�ည်း်မြပို�	 စစ်ရှေ့ဆီ���်	 ပို�ုများ�ု

�င်�်ရှေ့�ာ်ရှေ့ပို�ည်း်။

များ�ုးရေး�ည််ခ�နု်း် ခွ��ခများ်းစီုတ်�ဖွဲ့ာ�ခင််း

�ည်း်ညွှ�ှ်�အများ့�်	 �စ်ခု�စအီ�့ကို်	 များ�ု��ည််းခု��ု်များ�ာ�ကို�ု	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	

ခု�့မြခုများ်�စ�ု်မြဖွဲ့ာမြခုင််�အ�က့ို်	 �ယံ်�ုများ�ု်အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�	 အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	

��်များ�့်�ည်း်။	 ပိုံ�များ�့်အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်�င့််	

�ည်း�်�င့််�နို�ုင််��်	 မြများစ်ဝမ့ျား်��စ်ခု�လံ��နို့င်�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�င်ယံ်များ�ာ�အ�က့ို်	 ပို�များ်�များ့

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ကို�ု	မြပိုင််ဆီင််��ည်း်။	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ကို�ု	ရှေ့အာကို်ပိုါအစ�ု်အပို�ုင််�	�ံ��ခု�

မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနို�ုင််�ည်း်။

	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များနုို့င်�်	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�	 အများ�ာ�ဆီံ���့ု�ည်း�်	 ကိုာလအ�င့််��့ု	

များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်ပိုများာဏာ

	 အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်	ပို�ံ�နို့ံ့များု

	 ရှေ့��ာအလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်	ပို�ံ�နို့ံ့များ	ု

မြို့ဂု�ုလ်��များ	့များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�ကုို�	အ�ံ��မြပို�မြခုင််�	(ဥပိုများာ	TRMM,	

GsMap	(��ု့များဟု��်)	အမြခုာ�ရှေ့�ဒါါများု��ရှေ့�ခု��ု်���်ကို��်များ�ာ�)	�ည်း်	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်	

အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�

Photo: Shutterstock / Kahfi Irawan 



62		|		Integrating	Climate	Change	Projection	into	Flood	Risk	Assessments	and	Mapping	at	the	River	Basin	Level

ပိုံ�	၇.၂	�ည်း်ညွှ�ှ်�အများ့�်များ�ာ�အာ�	အစအီစဉ်း်ခု�	��်များ�့်မြခုင််�

Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

များ�ပိုါကို	အမြခုာ��ည်း်�လများ်��စ်ခု�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည််း။	��ု့ရှေ့�ာ်လည်း်�	အကိုယံ်၍	

မြို့ဂု�ုဟု်��နို့င်�်	 ရှေ့မြများရှေ့အာကို်အရှေ့မြခုမြပို�	 အခု�ကို်အလကို်များ�ာ��ည်း်	 �ညူ်းရီှေ့�ာ	

�ည်း်ရှေ့��ာ	(��ု့များဟု��်)	�ည်း်ရှေ့��ာများ�ာ�	များလ့ာလ့င််	အ�ည်း်မြပို�	စစ်ရှေ့ဆီ�

��်	လ�ုအပို်ရှေ့ပို�ည်း်။

7.1.5	ဒါဇီူး�ုင််�အ��ုင််�အ�ာ	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်များ�့်မြခုင််�

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	��ု်�ခု��ပို်များု	အစအီစဉ်း်၏	ဒါီဇူး�ုင််�အ��ုင််�အ�ာကို�ုဆီံ��	

မြဖွဲ့�်�ာ�င့််	အ�ု�်ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုများ�ာ�ရှေ့သြကိုာင်�်	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�၊	ရှေ့များ့ာ်များ�့်�

�ာ�ရှေ့�ာ	စ�ီပိုာ့�ရှေ့��ဆီ�ုင််�ာ	�ကို်ရှေ့�ာကို်မုျားများ�ာ�နိုင့်�်	အမြခုာ�ဆီ�ုင််�ာအခု�ကို်

များ�ာ��ည်း်	 ဆီကို်နို့ယံ်ရှေ့�ရှေ့�ာ	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�၏	 အရှေ့��ပိုါမုျားကို�ု	

�င့််��င့််�လင််�လင််�	မြဖွဲ့စ်ရှေ့စ��်	ကိုညူ်းရီှေ့ပိုများည််း။	အာဆီီယံံနို�ုင််င်ံ	အရှေ့�ာ်များ�ာ�

များ�ာ��င့််	ဒါဇီူး�ုင််�အ��ုင််�အ�ာကို�ု	ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်အ�့ကို်	ကို�ုယံ်ပို�ုင််��်များ�့်

ခု�ကို်	 များ�ာ��့ု�ည်း်။	 ဂု�ပို�်နို�ုင််င်ံ�င့််များူ	 ဇူးယံာ�	 ၆.၁	 �င့််	 မြပို��ာ��ည်း�်

အ��ုင််�	 မြများစ်အာ�လံ��ကို�ု	 ၄	 င််���ု့၏	အရှေ့��ပိုါများုအရှေ့ပို်	 	အရှေ့မြခုခုံ၍	အများ��ု�

အစာ�	၅	များ��ု�ခု�့မြခုာ��ာ��ည်း်။

7.1.6	အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�အာ�	ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့�
မြခုင်�်နိုင့်�်	မြပိုင််ဆီင််များု

ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့��ာ�ရှေ့�ာ	 အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�အာ�	

�ည်း�်�င့််�၍	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်ကိုု�စများ်��ပို်ရှေ့�ာအခုါ	

မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�၏ရှေ့�များ�ကို်နို�့မြပိုင််နိုင့်�်	 ရှေ့���စ�ီနိုု�်�များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုရှေ့�ာ	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုဆီ�ုင််�ာ	လကိုခဏာာများ�ာ��ည်း်	ရှေ့မြများများ�ကို်နို�့�င့််မြပိုင််မြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�

နို့င်�်	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာဂု�ပို်များ�ာ�	ရှေ့ပို်�င့််	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ခုံ�များည်း�်	

ဧ�ယုံာများ�ာ�အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုနို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 အပို�ုင််�	 ၄	 �င့််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�

�ည်း�်အ��ုင််�	 အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ��ည်း်	 ��ုင််��ာရှေ့��့�့ု�

ရှေ့�ာ	များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်နို့င်�်	မြဖွဲ့စ်နို�ုင််ရှေ့မြခုများ�ာ�အ�က့ို်	��ု�ခု���အခု��ု�များ�ာ�နိုင့်�်	�ာ�ဦ��	

ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု အရှေ့မြခုအရှေ့�များ�ာ�ကိုု�	 အရှေ့မြခုခုံ�ာ�

ပိုါ�ည်း်	 (ပိုံ�	 ၇.၃	 �့င််သြကိုည်း�်ပိုါ)။	 အခု��ု်အလ�ုကို်	 များ�ု�ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�အာ�	

ရှေ့အာကို်ပိုါလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	ဒါီဇူး�ုင််�ရှေ့��ဆီ့��င်�်�ည်း်။

 သ�်ဆို�ုင််�ာ များ�ုးရေး�ခ�နု်း်၏ အခ�နု်း်အလု�ု�်နှှင််် ရေးန်း�ာအလု�ု�် ��ံ�နှှံ်ရေးန်း

များသုည်် အခ�နု်း်အလု�ု�် များု�းရေး�ခ�နု်း်��ဇယ်ား၏ အရေး�ခ�ု��ဖွဲ့စီ်ရေးစီသည််။

 တးည်ရီေးသာ အစီအီစီဉ််ရေး�းဆို�ွများ ု အတ�ုင််းအတာ (�ဖွဲ့စီ်နှ�ုင််ရေး�ခ)�ှ�ုန်း် 

သ�်ဆို�ုင််�ာ များ�ုးရေး�ခ�နု်း်အား စီီစီဉ််ထိား�သည််။

 အ�ယ််၍ ��ံ�နှှံ်များု��ု တ�ုးခ����ာတငွ်် သသုာထိင််�ာှးသည််် ရေး��ှရေးန်း��်

များည်မီျားမုျား�ား ရေး�်ရေး�ါ�်လုာ�ါ� အခ�နု်း်အလု�ု�် များ�ုးရေး�ခ�နု်း်��ဇယ်ား��ု 

��င််ဆိုင််သင်််သည််။  

7.1.7 များ��်နှှ���င််စီးီရေး� ရေးများာ်�ယ််လု်���လု��်�ခင််းနှငှ််် 

          �ံ�စီံ���စီများ်းသ�်ရေးလုလ်ုာ�ခင််း

များ�ကို်နို�့မြပိုင််စ�ီရှေ့�	 ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်မြပို�လ�ပို်မြခုင််�နိုင့်�်	 ဇူးလရှေ့ဗီဒါ/	 ဟု�ုကို်ဒါ

ရှေ့�ာလစ်ဆီု�င််�ာ	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	 ရှေ့လ�လာမြခုင််��ု�့�ည်း်	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�

နို့င်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု လ့င််မြပိုင််များ�ာ��့	ု ရှေ့�ကြိုကို�ီများ၏ု	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််ရှေ့�	 စ�ီဆီင််�များု

ပိုများာဏာ၊	လာ��ာနိုင့်�်	အလ�င််��ု့ကို�ုဆီံ��မြဖွဲ့�်��်	 မြို့ပို�ီစ�ီရှေ့အာင််	 ရှေ့ဆီာင််�ကွို်

�ာ��များည်း်	 မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်	 (ပိုံ�	 ၇.၄)။	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််စ�ီရှေ့�ကိုု�	 ရှေ့���စ�ီနို�ု်�

အမြဖွဲ့စ်	ရှေ့မြပိုာင််�လ��ာ�့င််	 မြများစ်၏ဝရုှေ့��	လကိုခဏာာများ�ာ�နိုင့်�်	အ�င်�်ရှေ့�ာ်

ဆီံ��မြဖွဲ့စ်ရှေ့�ာ	 များ�ကို်နို�့မြပိုင််စ�ီရှေ့�	 �က့ို်ခု�က်ို�ည်း်�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို��င်�်�ည်း်။	

rational	 �ည်း်�လများ်�ကို�ု	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�များ	့ ရှေ့�များ�ာ��ု�ရှေ့လာ့င််မြခုင််�ကိုု�	

�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ���်	များလ�ုအပို်�ည်း�်	မြများစ်များ�ာ�အ�က့ို်	အ�ံ��မြပို�နို�ုင််�ည်း်။

7.1.8		အရှေ့မြခုခုံနိုင့်�်	ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�	

အရှေ့မြခုခုံ	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�

အကိုယံ်၍	 များ�ကို်နို့�မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�၏	 ���ည်း်�ည်း်	 မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�မြဖွဲ့င်�်

�ာ	ခု��ု်ဆီကို်�ာ�ပိုါကို	ရှေ့များာ်ဒါယံ်လ်�ည််း	အရှေ့မြခုခုံ	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	

ရှေ့���စ�ီနို�ု်�ကို�ု	 မြပို�များည်း်မြဖွဲ့စ်ရှေ့ပို�ည်း်	(ပိုံ�	၇.၅	�့ု	ဘယံ်ဘကို်ဂု�ပို်ဖွဲ့်	အ�ီ

ရှေ့�ာင််များ�ဉ်း်�)။	မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််�၏	စ�ီဆီင််�နို�ုင််များစုမ့ျား်��ည်း်	(ပိုံ�	၇.၅	�့ု	ဘယံ်ဘကို်ဂု

�ပို်ဖွဲ့်	အမြပိုာရှေ့�ာင််လု�င််�)	နို့င်�်များ�ကို်နို့�မြပိုင််ဆီင််�ရှေ့�၏	���ည်း်	 (	ပိုံ�	 ၇.၅	�့ု	

ည်းာဘကို်	 ဂု�ပို်ဖွဲ့်	 အ�ရီှေ့�ာင််လု�င််�)	 အသြကိုာ�ကိုာ့မြခုာ�ခု�ကို်ကို�ု	 မြများစ်များ	့

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု��ာ	လ့င််မြပိုင််��ု့	လ့ံ၍စ�ီဝင််�ည်း�်	ပိုများာဏာအမြဖွဲ့စ်	များ�့်ယံစူဉ်း်�စာ�

နို�ုင််�ည်း်။

ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�

အဆီ�ုမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကိုီ�များု�ု�်�ခု��ပို်ရှေ့��	 အစီအများံများ�ာ��ည်း်	

လ့ံ၍စ�ီဆီင််��ည်း�်	 ရှေ့����ည်း်ပိုများာဏာကိုု�	 ရှေ့လ့ာ�ခု�နို�ုင််မြို့ပို�ီ	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု

လင့််မြပိုင််�့	ု လူနို့င်�်ပို�ုင််ဆီ�ုင််များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့�ကြိုကီို�များရုှေ့သြကိုာင်�်	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံ�ုများ	ု

ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့စမြို့ပို�ီ	ကိုာကိုယ့ံ်ရှေ့ပို��ည်း်	(ပိုံ�	၇.၆)	။	ရှေ့လ့ာ�ခု��ာ��ည်း�်	ရှေ့���
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flooding and inundation are as follows: (1) heavy rainfall in areas where river and drainage channels lack 
water conveyance capacity, (2) high tides and backwater, (3) poor previous condition of river networks, 
flood control facilities, soil, etc., (4) Climate change impacts (affecting rainfall amounts and tidal levels), 
(5) flood control facility or operations failure during disasters, and (6) a combination of any of the above-
mentioned causes.  
 
7.1.2     Basic flood control policy and planning 
 Basic policy for a broad geographic area 
A fundamental flood management policy for a broad geographic area at the country, provincial or regional 
level should be established for each target river system. This policy should contain (1) a long-term policy 
for flood control and (2) a conceptual plan for river improvement. The policy should take into consideration 
the characteristics of  individual rivers and their basins, and flood management balance across the region 
(Level of Uniformity and integrity between “upstream and downstream” or “main stream basin and 
tributary basins”). 
 
Target river basin flood control plan 
A flood control plan that addresses the needs of the river basin inhabitants should prescribe specific 
improvements to be implemented over a 20 to 30-year period, in accordance with fundamental flood 
management policy as mentioned above. 
 
7.1.3     Setting the flood control reference point 
Reference points should be set for planning in order to confirm the efficiency and effectiveness of individual, 
or a combination of, proposed flood control interventions. The common conditions to consider for setting the 
points include: 
� Availability of enough hydrological data  
� Point contribution to hydrological and hydraulic analyses  
� A close relationship to the full river basin flood control plan  

 
In the example shown in Figure 7.2, the basin has a number of reference points: Point A for overall 
planning, Point B for a major tributary and Point C for confirmation of river structure effects. 

 
Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.2 Planning reference points 
 
7.1.4     Setting the river basin boundary and rainfall analysis 
River basin boundary delineation  
A river basin is defined as “an area of land characterized by the conveyance of all surface water through 
the same outlet, defined as a major river and its tributaries”. The river basin boundary is commonly 
delineated, with the starting point located at the furthest downstream point of the primary stream. GIS 
software such as ARC-MAP, Q-GIS, etc. can be used for the delineation. However, errors are possible, 
and there might be no realistic conditions such as unexpected deep plunges for DTM and DEM, so it is 
better to confirm results using topographic paper maps with contour lines. 
 
Rainfall analysis 
Rainfall is set for each reference point as a boundary condition for the hydrological analysis. Normally, 
mean rainfall is prepared for the entire river and sub-river basins for   hydrological model input. Rainfall 
is represented by the following three elements: 
� Rainfall amount during the peak flood inundation and discharge   
� Rainfall temporal distribution   
� Rainfall regional distribution 
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Source: Project Team 

Figure 7.4 Hyetograph extension for water amount, direction and surface flow velocity  
 

7.1.8     Basic and design flood discharge  
Basic flood discharge 
The model will show basic flood discharge if all runoff volume is confined to the river channel (left graph 
red line in Figure 7.5). The difference between river channel flow capacity (blue line, right graph in Figure 
7.5) and runoff volume (red line, right graph in Figure 7.5) can be considered overflow from the river to 
the floodplain.  

 
 Source: Project Team 

Figure 7.5 Reference point flood discharge 
Designed flood discharge  
Proposed flood control countermeasures will reduce overflow water volume, resulting in flood damage 
mitigation and protection of people and assets on the floodplain (Figure 7.6). The reduced water volume 
in the river channel is referred to as “design flood discharge”. The river will undergo improvements in 
order to confine the design flood discharge to its channels. Excess floodwater will be retained and stored 
(Figure 7.5) through other countermeasures.  
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Use of satellite rainfall data (for example, from TRMM, GsMap or other radar rainfall products) is an 
alternative if ground-based rainfall data is not available, although confirmation is necessary if the satellite 
and ground-based data are from the same location or locations.  
 
7.1.5     Determining design scale  
In determining the design scale of the flood control plan, damage from past floods, expected economic 
effects, and other factors will help clarify the importance of the subject river. Several ASEAN countries 
have their own definition for deciding design scales. In Japan, all rivers are classified into one of five 
categories based on their importance, as shown in Table 6.1. 
 

Table 6.1 Design scale planning reference points for river classification in Japan 

 
Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
7.1.6     Hyetograph design and preparation 
When the hydrological model is run with the inclusion of the design hyetograph, flood and inundation 
features will be expressed as a flood hazard area on topographic maps and hydrological graphs that 
depict river channel water level and discharge. As described in section 4, the hyetograph is based on 
observed rainfall  and extension ratios for probabilities and climate change impact scenarios (see Figure 
7.3). The hyetograph should be designed using the following guidelines. 

� Temporal and spatial distributions of the subject rainfall make up the base of the hyetograph. 
� Subject rainfall is arranged to have an equal amount of planning scale (probability). 
� The hyetograph should be corrected if significant inconsistencies arise from extending the 

distributions. 

 
Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.3 Extension of a hyetograph to a requested degree 
 

7.1.7     Runoff Modeling and Simulation 
Runoff modeling and hydrological/hydraulic simulation must be completed to determine the amount, 
direction and velocity of surface flood flow in river channels and on floodplains (Figure 7.4). To convert 
rainfall to flow discharge, a runoff calculation method that is best suited to river characteristics should be 
used. The rational method can be used for rivers in which flood storage does not have to be taken into 
consideration. 

ပိုံ�	၇.၃	ရှေ့�ာင််�ဆီ�ု�ာ�ရှေ့�ာ	အဆီင်�်အ�	ု 
										အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�ကို�ု	��ု�ခု���မြခုင််�

* Inverse of the annual probility of excess
Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Source: Technical Criteria for River Works by Japanese Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport and Tourism

�ည်း်ပိုများာဏာကိုု�	 	“ဒါဇီူး�ုင််�ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	ရှေ့���စ�ီနိုု�်�”	ဟု���်များ�့်

�ည်း်။	 ဒါီဇူး�ုင််�ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 ရှေ့���စီ�နိုု�်�အာ�	 ၎င််�မြများစ်၏	

မြများစ်ရှေ့သြကိုာင််��င့််���ု့	 ကို�့်��်��်အ�့ကို်	 မြများှင်�်�င််များမုျား�ာ�အာ�	

လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််�များည်း်မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	 ပို�ုလ့ံရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများမုျား	့ ရှေ့�များ�ာ�ကိုု�	 အမြခုာ�

��်မြပို�်	 အစအီများံများ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 ��ု်��ုများ်��ာ�မြို့ပီို�	 ��ုရှေ့လာ့င််�ာ�ရှေ့ပိုများည်း်	 (ပိုံ�	

၇.၅)။	
 

Importance of river Planning scale (Return period in year of subject rainfall)*

Class A Over 200

Class B 100-200

Class C 50-100

Class D 10-50

Class E Below 10

ဇယ်ား ၆.1 ဂျ��န်း်နှ�ုင််င်ံ�ှု �ဇီ�ုင််းအတ�ုင််းအတာ အစီအီစီဉ််ခ�များှတ်ရေး�း �ည််ညွှနှ်း်းအများတှ်များ�ားအတ�ွ် �များစီ်အများ��ုးအစီား ခ�ွ�ခားသတ်များတှ်�ခင််း

ပိုံ�	၇.၄	ရှေ့�ပိုများာဏာ၊	လာ��ာနိုင့်�်	များ�ကို်နို�့မြပိုင််စ�ီဆီင််�များ	ုအလ�င််�ု�့အ�့ကို်	အခု��ု်အလ�ုကို်	များု��ရှေ့�ခု��ု်မြပိုဇူးယံာ�	��ု�ခု���မြခုင််�

Source: Project Team
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ပိုံ�	၇.၅	�ည်း်ညွှ�ှ်�အများ့�်၏	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�

ပိုံ�	၇.၆	အစအီများံများ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	ဒါီဇူး�ုင််�ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုဆီ�ုင််�ာ	ရှေ့���စ�ီနို�ု်�

7.2				ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု��ု်�ခု��ပို်များ ု
	 အစအီစဉ်း်များ�ာ�	ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�	
7.2.1	 ရှေ့�လှများ်�များ�ု�မြခုင််�ဆုီ�င််�ာ	 စီများံခု�့ ်ခု့ �များု	 အရှေ့မြခုခုံများ�ာ�ကို�ု	 
											အ�ံ��မြပို�၍	အယံအူဆီ�စ်ခု�ကို�ု	ဖွဲ့�်��ီမြခုင််�

မြပိုည်း�်စံ��င့််�လင််�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	စမီျားံခု�့်ခု့�များု	အစအီစဉ်း်များ�ာ�	များစ�င််

များ	ီ အရှေ့မြခုခုံအယံအူဆီ	 �စ်ခု�ကို�ု	 ဖွဲ့�်�ီ��င်�်�ည်း်။	 အမြခုာ�ရှေ့�ကိုဏ္ဍများ	့

�ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�၏	 ပိုါ၀င််ပို�်�ကို်များမုြဖွဲ့င်�်	 ��ုအယံအူဆီကို�ု	 မြို့ပို�ီစ�ီရှေ့အာင််	

ရှေ့ဆီာင််�ကွို်�င်�်�ည်း်။	အဆီ�ုမြပို��ာ�ရှေ့�ာ	သြကိုာ�ဝင််ရှေ့ဆီာင််�ကွို်များမုျား�ာ��င့််	

�ည်း်�ပိုည်းာ၊	လူများစု�ီပိုာ့�ရှေ့��၊	�ဘာဝပို�်ဝ�်�ကို�င််နိုင့်�်	 ဘ�်ဂု�ကို်ဆီ�ုင််�ာ	

စဉ်း်�စာ�ခု�ကို်များ�ာ�အာ�	�ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ��င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။

7.2.2			မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	ဇူးလရှေ့ဗီဒါဆီ�ုင််�ာ	အရှေ့မြခုခုံ	 
											အစအီစဉ်း်များ�ာ�	ရှေ့��ဆီ့�မြခုင််�

ဇူးလရှေ့ဗီဒါနိုင့်�်	ဟု�ုကို်ဒါရှေ့�ာလစ်ဆီ�ုင််�ာ	 ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	 ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ�များ	့ �လဒါ်

များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုဒါဏာ်ကို�ု	 ��ုင််��ာ��်	 ယံနိုတ�ာ��စ်ခု�မြဖွဲ့စ်မြို့ပို�ီရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု

ဆီ�ုင််�ာ	 ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�ကို�ု	 ရှေ့လ့ာ�ခု���်နို့င်�်	 ကိုာကိုယ့ံ်��်အ�က့ို်	 အဓိကုို

ရှေ့�ာ�ခု�ကို်	မြဖွဲ့စ်�ည်း်။	ပိုံ�စံမြပို�စများ်��ပို်	ရှေ့လ�လာများမုျား�ာ�များ	့�လဒါ်များ�ာ��ည်း်	အဆီ�ုမြပို��ာ�

ရှေ့�ာ	 သြကိုာ�ဝင််ရှေ့ဆီာင််�ကွို်များမုျား�ာ�၏	 အရှေ့�အ�က့ို်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ု

များ�ာ�ကို�ုလည်း်�	အ�ည်း်မြပို��ာ�င့််	အရှေ့�ာကို်အကို	ူမြပို�နို�ုင််�ည်း်။	�ာ�ဦ��	ရှေ့မြပိုာင််�လ�

မြခုင််�ဆီ�ုင််�ာ	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များမုျား�ာ��ည်း်	အ�ကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	အပို�ုင််�ခု�့	၇.၂.၁	�င့််	

ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	 �ည်း�်�င့််�စဉ်း်�စာ�ခု�ကို်များ�ာ�ကိုု�	 အ�ံ��မြပို�၍	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�ကိုု�	

များည်း်�ု�့�ံ�့မြပို�်�များည်း်ကိုု�	 �ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ�များ	့ ဆီံ��မြဖွဲ့�်��်များ�့်ရှေ့ပို���်	 လ�ုအပို်ရှေ့ပို

�ည်း်။	 �ကို်ဆီ�ုင််�မူျား�ာ��ည်း်	 အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	 ရှေ့မြများနိုင့်�်ရှေ့��ု�့နို့င်�်	 ဆီ�ုင််�ည်း�်အမြပိုင််	

ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�	 ဆီ�ုင််�ာနိုင့်�်	 ဖွဲ့�့�စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�	 ဆီ�ုင််�ာများဟု��်ရှေ့�ာ	

��ုင််��ာများ�ု�ု့	အရှေ့ကိုာင််�ဆီံ��ရှေ့�ာရှေ့နို�့	အ�ံ��မြပို��ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု	ဘကို်စံ�	စီများံခု�့်ခု့�

များ	ု�ရှေ့ဘာ��ာ�များ�ာ�ကိုု�	အ�ံ��မြပို��င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။

Source: Project Team

Source: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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Source: Project Team 

Figure 7.4 Hyetograph extension for water amount, direction and surface flow velocity  
 

7.1.8     Basic and design flood discharge  
Basic flood discharge 
The model will show basic flood discharge if all runoff volume is confined to the river channel (left graph 
red line in Figure 7.5). The difference between river channel flow capacity (blue line, right graph in Figure 
7.5) and runoff volume (red line, right graph in Figure 7.5) can be considered overflow from the river to 
the floodplain.  

 
 Source: Project Team 

Figure 7.5 Reference point flood discharge 
Designed flood discharge  
Proposed flood control countermeasures will reduce overflow water volume, resulting in flood damage 
mitigation and protection of people and assets on the floodplain (Figure 7.6). The reduced water volume 
in the river channel is referred to as “design flood discharge”. The river will undergo improvements in 
order to confine the design flood discharge to its channels. Excess floodwater will be retained and stored 
(Figure 7.5) through other countermeasures.  
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Source: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.6 Example of Design flood discharge with countermeasures 
 

 
7.2     Flood control planning  
 
7.2.1     Creating a concept using flood management fundamentals  
A basic concept should be created before establishment of a comprehensive flood management plan. 
The concept should be completed with the involvement of other water sector stakeholders. Proposed 
interventions should take into account technical, socio-economic, environmental and budgetary 
considerations. 

 
Source: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.7 Model of a comprehensive plan for river basin flood control and management 
 

7.2.2     River basin hydrological basis planning  
Hydrological and hydraulic simulation results provide a mechanism to measure flood inundation and are 
key for mitigating and preventing flood damage. Simulation results can also help confirm the quantitative 
effects of proposed interventions. Climate change impacts require stakeholders to determine how to 
respond to floodwaters using the considerations described in sub-section 7.2.1 above. Stakeholders 



INTEGRATED	FLOOD	RISK	MANAGEMENT	PLANNING    |   65

	
	

50	
	

 
Source: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.6 Example of Design flood discharge with countermeasures 
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interventions should take into account technical, socio-economic, environmental and budgetary 
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Source: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

Figure 7.7 Model of a comprehensive plan for river basin flood control and management 
 

7.2.2     River basin hydrological basis planning  
Hydrological and hydraulic simulation results provide a mechanism to measure flood inundation and are 
key for mitigating and preventing flood damage. Simulation results can also help confirm the quantitative 
effects of proposed interventions. Climate change impacts require stakeholders to determine how to 
respond to floodwaters using the considerations described in sub-section 7.2.1 above. Stakeholders 

ပိုံ�၇.၇	မြများစ်ဝမ့ျား်�ရှေ့ဒါ�	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်ရှေ့��နိုင့်�်	စီများံခု�့်ခု့�များ	ု��ု့အ�့ကို်	မြပိုည်း�်စံ��င့််�လင််�ရှေ့�ာ	အစအီစဉ်း်�စ်ခု�၏	ပိုံ�စံ

Source: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

7.2.3		ရှေ့ဒါ�နိုတ�	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ�ု�ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	အစအီစဉ်း်များ�ာ�

မြို့များ�ု�ကြိုကို�ီများ�ာ�နိုင့်�်	ရှေ့ကို���ွာများ�ာ��င့််	ရှေ့�ကြိုကို�ီများစုမီျားံခု�့်ခု့�များုနို့င်�်	��ု်�ခု��ပို်များု

များ�ာ�အ�က့ို်	 ရှေ့ဒါ�နိုတ�အစအီစဉ်း်များ�ာ��ည်း်	 အရှေ့မြခုခုံကို��ည်း�်	 စမီျားံခု�့်ခု့�များု

ဆီ�ုင််�ာ	 များဝူါဒါများ�ာ�နို့င်�်	 မြများစ်ဝမ့ျား်�အဆီင်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ု ��ု်�ခု��ပို်ရှေ့��	

အစအီစဉ်း်များ�ာ�နို့င်�်	 ��များ�်�ည်း်�	 ကို��င်�်ရှေ့ပို�ည်း်။	 ရှေ့ကို���ာွ၊	 မြို့များ�ု�နို့င်�်

မြပိုည်း်�ယံ်	အဆီင်�်�့ု	ရှေ့ဒါ�ခုံ	�ပို်�ာွလ�ူ��ည်း်	အ��ူ�မြဖွဲ့င်�်	ရှေ့�နို��်ရှေ့မြများာင််�

စ�စ်များ�ာ�	 ��ု��ကို်ရှေ့စ��်၊	 ကြိုကို�ု�င််��ရုှေ့ပို�များနုို့င်�်	 ကိုယံ်ဆီယံ်ရှေ့��စ�စ်

များ�ာ�	�ရူှေ့�ာင််��်နိုင့်�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များကုို�ု	 ခုံနို�ုင််�ည်း်�့�ုည်း�်	 ရှေ့မြများအ�ံ��ခု�များကုို�ု	

�ည်း်ရှေ့�ာင််��်	 အဆီ�ုမြပို�၍	 လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််နို�ုင််�ည်း်။	 ဥပိုများာအာ�မြဖွဲ့င်�်၊	

ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များု	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်မြပိုရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�ကို�ု	 အ�ံ��မြပို�မြခုင််�အာ�မြဖွဲ့င်�်	 ဤ

စမီျားံကို�ု်��ည်း်	ပိုံ�	 ၇.၁၀	�့င််	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း�်အ��ုင််�	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့လ့ာ�ခု�

ရှေ့��နိုင့်�်	ကြိုကို�ု�င််ကိုာကိုယ့ံ်ရှေ့��	အစအီစဉ်း်များ�ာ�ကို�ု	အဆီ�ုမြပို�ရှေ့ပို��ာ��ည်း်။

7.3	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ဆီကို်�ယ့ံ်ရှေ့��
အ�့ကို်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�
ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုမြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�	အ�ံ��မြပို�မြခုင််�

7.3.1	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခုမြပို	ရှေ့မြများပိုံ�
ဥပိုများာများ�ာ�

ရှေ့�ကြိုကို�ီများရုှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုမြပို	 ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ��ည်း်	

ရှေ့�ကြိုကို�ီများုဆီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စီ�ဆီံ��ရူံု�များ	ုများ�ာ��ာများကို	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များ	ုအ�ုများ်အ�ကို်/

သြကိုာခု��ု်၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီ�ည်း�်	ရှေ့�စ�ီရှေ့သြကိုာင််�များ�ာ�၏	လာ��ာနိုင့်�်	အလ�င််၊	ရှေ့�ကြိုကို�ီ

များရုှေ့�ာကို်�့�ုည်း�်	 အခု��ု်စ�ည်း�်	 ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များဆုီ�ုင််�ာ	 ညွှ�ှ်ကို�ု်�များ�ာ�	 ကို�ု

လည်း်�မြပို��ည်း်။	 ၎င််�ညွှ�ှ်ကို�ု်�များ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ပိုါင််�စပို်မြခုင််��ည်း်	 ဖွဲ့�့�စည်း်�

�ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	 များဟု��်ရှေ့�ာ	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	

အစအီများံများ�ာ�ကို�ု	 ရှေ့ဖွဲ့ာ်���်��်	 အ�ရုှေ့ပို�	 ညွှ�ှ်မြပိုနို�ုင််�ည်း်။	 ရှေ့�ကြိုကို�ီများု

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုမြပို	ရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ��ည်း်	လမူျားစု�ီပိုာ့�	ဖွဲ့့ံ�မြို့ဖွဲ့ု��

Photo: Risk and vulnerability survey in Bago, ASEAN DRR-CCA

��ု��ကို်များနုို့င်�်	 ရှေ့��ည့်း်�ည်း်�ံ�	 ခု�ုင််မြို့များ�ရှေ့�ာ	 ရှေ့ဂုဟုစ�စ်အ�က့ို်	 ကိုဏ္ဍ

များ�ာ�စာ့�့င််	အာဆီီယံံနို�ုင််င်ံများ�ာ�၏		လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�ကို�ု	အရှေ့�ာကို်အကို	ူ

မြပို�ရှေ့ပို��ည်း်။	ပိုံ�	၇.၁၁	များ	့၇.၁၄	�င့််	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်

နို�ုင််ရှေ့မြခုမြပို	ရှေ့မြများပိုံ�ဥပိုများာများ�ာ�ကိုု�	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ��ည်း်။
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ပိုံ�	၇.၈	အာဆီယီံံ	DRR-CCA	စမီျားံကို�ု်�အ�	ပို�ခု�ူ	RBPများ	့မြပိုင််ဆီင််�ာ��ည်း�်	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များနုို့င်�်	
�ကို်ရှေ့�ာကို်များ	ုပိုါ�့ုရှေ့�ာနိုင့်�်	များပိုါ�့ုရှေ့�ာ	ရှေ့�လမှျား်�များ	ုအ�မုျား်အ�ကို်များ�ာ�	ပိုါဝင််�ည်း�်	နို့စ်	၁၀၀	
အ��ုင််�အ�ာ�့ုရှေ့�ာ	ရှေ့�	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	မြပိုရှေ့မြများပိုံ�များ�ာ�

ပိုံ�	၇.၉	အာဆီယီံံ	DRR-CCA	စမီျားံကို�ု်�အ�	ပို�ခု�ူ	RBPများ	့မြပိုင််ဆီင််�ာ��ည်း�်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�	စမီျားံ
ခု�့်ခု့�များု	ဥပိုများာအ�က့ို်	အယံအူဆီ	အစီအစဉ်း်
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ပိုံ�	၇.၁၀	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�ကိုု�	ကိုာကိုယ့ံ်များဥုပိုများာ	(အရှေ့ပို်ပိုု�င််�	-	ဖွဲ့့��စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	အစအီများံများ�ာ�)	နိုင့်�်
ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ုစမီျားံခု�့်ခု့�များအု�့ကို်	ရှေ့လ�ာ�ပိုါ�ရှေ့စရှေ့��	အစအီစဉ်း်	(ရှေ့အာကို်ပို�ုင််�	-	ဖွဲ့့��စည်း်��ည်း်ရှေ့ဆီာကို်ပိုံ�ဆီ�ုင််�ာ	များဟု��်
ရှေ့�ာ	အစအီများံများ�ာ�	အရှေ့�မြဖွဲ့င်�်	ကိုယံ်ဆီယံ်ရှေ့��ရှေ့မြများပိုံ�)	

Source: JICA Study in Hamdani Area, Tajikistan
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ပိုံ�	၇.၁၁	အာဆီယီံံ	DRR-CCA	စမီျားံကို�ု်�အ�	ပို�ခု�ူ	RBPများ	့မြပိုင််ဆီင််�ာ��ည်း�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများဆုီ�ုင််�ာ	ပို�ကို်စ�ီဆီံ��ရူံု�များမုျား�ာ�
ကို�ု	မြပို�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု		ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	မြပိုရှေ့မြများပိုံ�

ပိုံ�	၇.၁၂	ရှေ့�ကြိုကို�ီများု		ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	မြပိုရှေ့မြများပိုံ��စ်ခု�ရှေ့ပို်�့င််	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို�ာ�ရှေ့�ာ 
��ီမြခုာ�ညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�

Source: WB Study

Source: JICA Study
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ပိုံ�	၇.၁၃	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�များုဆီ�ုင််�ာ	အညွှ�ှ်�ကို�ု်�များ�ာ�နို့င်�်	ရှေ့ဒါ��င့််�	ကိုယံ်ဆီယံ်ရှေ့��စ�စ်	အ�ံ��မြပို�များကုို�ု	မြပို�
�ည်း�်	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	မြပိုရှေ့မြများပိုံ�

ပိုံ�	၇.၁၄	�ာ�ဦ��ရှေ့မြပိုာင််�လ�များ၏ု	အကို��ု��ကို်ရှေ့�ာကို်များကုို�ု	မြပို�ရှေ့�ာ	ရှေ့�ကြိုကို�ီများ	ု	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်
နို�ုင််ရှေ့မြခု	မြပိုရှေ့မြများပိုံ�

Source: JICA Study in Thailand
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ပိုံ�	၇.၁၅	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	အဆီင်�်ကို�ု	ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပို��်	��်များ�့်�ာ�ရှေ့�ာ	အဆီင်�်ဥပိုများာ	-	အရှေ့ပို်ပိုု�င််��ည်း်	
ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�ရှေ့�ရှေ့�ာ	ရှေ့မြများမြပို�့်�့	ုလမူျား�ာ�၏	လပုို်�ာ့�များအု�့ကို်၊	ရှေ့အာကို်ပိုု�င််��ည်း်	ရှေ့�လမှျား်�များ�ု�မြခုင််�ကိုု�	�ံ�့မြပို�်�ည်း�်အခုါ	
ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�အ�က့ို်

7.3.2					ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နို�ုင််ရှေ့မြခု	အဆီင်�်ကို�ု	အဆီင်�်��်များ�့်��်	အခု�ကို်အလကို်များ�ာ�	ဥပိုများာ

နို�ုင််င်ံအ��ီ��ီများ	့ ယံခုင််ကို��ီင့််ခု��ရှေ့�ာ	 လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��ည်း်	 ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခု	 အဆီင်�်ကို�ု	 ��ုင််��ာအကို�မြဖွဲ့�်��်	 အ�ံ��မြပို�

နို�ုင််�ည်း်။	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	ကို�ရှေ့�ာကို်နိုု�င််ရှေ့မြခုကိုု�	ဤလများ်�ညွှ�ှ်များုကို�ု	အ�ံ��မြပို�၍	အဆီင်�်��်များ�့်	နို�ုင််ပိုါ�ည်း်။	ဥပိုများာများ�ာ�ကိုု�	ရှေ့အာကို်ရှေ့ဖွဲ့ာ်မြပိုပိုါ	ပိုံ�	၇.၁၅	�င့််	

မြပို��ာ��ည်း်။

Source: Modified referring to Abt Associate Inc.: Estimating Loss of Life from Hurricane-Related Flooding in the Greater New Orleans 
Area, Final Report 2006.

7.4				ပိုါဝင််�မူျား�ာ�၏	လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ�	 

ဤလများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��င့််	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	�ည်း်�စ�စ်ကို�ု	အ�ံ��မြပို�မြခုင််��ည်း်	အဆီင်�်အများ��ု�များ��ု�၌	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�အ�က့ို်	

အရှေ့မြခုခုံ	 မြဖွဲ့စ်လာ�ည်း�်အခုါများ့�ာ	 ရှေ့��ည့်း်ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်	 ရှေ့လ�ာ�ခု�မြခုင််�ကိုု�	 အရှေ့�ာက်ိုအကိုမူြပို�	 နို�ုင််ရှေ့ပို�ည်း်။	 ဤအပို�ုင််�ခု�့�ည်း်	 လများ်�ညွှ�ှ်ခု�ကို်များ�ာ��င့််	

�င််မြပို�ာ�ရှေ့�ာ	ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�	�ည်း်�စ�စ်များ�ာ�ကို�ု	စီများံကို�ု်�ရှေ့��ဆီ�့မြခုင််�နိုင့်�်	�င်�်ရှေ့လ�ာ်ရှေ့�ာဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�	များ�ာ�အ�က့ို်	�ံ��

နို�ုင််�ည်း�်	�ည်း်�လများ်�များ�ာ�မြဖွဲ့စ်ရှေ့သြကိုာင််�	 မြများင််�ာရှေ့စ�ည်း်။	��ု့မြပိုင််	အ�ပုိုည်းာအရှေ့မြခုမြပို�	ဆီံ��မြဖွဲ့�်ခု�ကို်ခု�မြခုင််�	လ�ပို်င်�်�စဉ်း်၌	လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််��်	အဆီင်�်များ�ာ�အမြပိုင််	

ရှေ့ဘ�အနိုတ�ာယံ်ဆီ�ုင််�ာ	 အကို�မြဖွဲ့�်မြခုင််�ကိုု�	 ပိုံ�များ�့်အခု��ု်အပို�ုင််�အမြခုာ�များ�ာ�မြဖွဲ့င်�်	 စ�င််လ�ပို်ရှေ့ဆီာင််များမုျား�ာ�အာ�	 ရှေ့�ခု�ာရှေ့စ��်	 လ�ုအပို်ရှေ့�ာစမ့ျား်��ည်း်များ�ာ�နိုင့်�်	
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