
ေပ်ာက္ဆံုးရာမွ ျပန္လည္ေတြ႔ရိွျခင္း 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ တုန္႔ျပန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ေရနွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပး 

အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ အသက္ (၃၂) ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚဝင္းေမသည္ မိသားစုပိုင္ 
ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ (၅) နွစ္ကတည္းက ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ 
ေက်ာက္ကန္ေက်းရြာမွာေနေသာ သူတုိ႔ မိသားစုသည္ သမရိုးက်ရိုးရာစနစ္ျဖင့္ ေျမပဲ 
တစ္သီးတည္းသာ စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ 

နိုင္ငံ၏ အေရးႀကီး ဆီထြက္သီးနွံ နွင့္ စားသုံးသီးနွံေသာ ပဲမ်ဳိးႏြယ္ပင္ျဖစ္သည့္ ေျမပဲကုိ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
ဟတ္တာ (၇) သိန္းခန္႔စုိက္ပ်ဳိးပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ေတာင္သူငယ္မ်ားသည္ မိမိအိမ္အတြက္ စားသုံးရန္ နွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေျမပဲကို စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ 

ေဒၚဝင္းေမ တစ္ေယာက္တည္းသာ အမ်ဳိးသမီးေတာင္သူမဟုတ္ပါ။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာနွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ (FAO) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အာရွေဒသ၏ စားနပ္ရိကၡာတစ္ဝက္ခန္႔ကို 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

 “ကြ်န္မအေနနဲ႔ ေတာင္သူလုပ္ငန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ဝင္ေငြတုိးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ 
ရမယ္မွန္းမသိေတာ့လုိ႔ ဒီလုပ္ငန္းကို စိတ္ကုန္ၿပီး စြန္႔လႊတ္မလားလုိ႔ေတာင ္ေတြးခဲ့မိတယ္။” 

ေဒၚဝင္းေမအတြက္ စိတ္ေခၚမႈမွာ အပူပိုင္းဇုန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရာသီဥတုအဆိုးဆံုးျဖစ္ၿပီး 
သဘာဝသယံဇာတရွားပါးသည့္ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အပူပိုင္းဇုန္သည္ (၅၄,၃၉၀) စတုရန္းကီလုိမီတာရွိၿပီး နုိင္ငံကုန္းေျမဧရိယာ၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ 
ရွိပါသည္။ လူဦးေရမွာ (၁၈) သန္းရွိၿပီး နုိင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သျဖင့္ နုိင္ငံ၏ 
တတိယေျမာက္ လူဦးေရအထူထပ္ဆုံးေဒသျဖစ္ပါသည္။ 

အပူပိုင္းဇုန္တစ္ခြငတ္ြင္ ေရရွားပါးၿပီး သစ္ေတာသစ္ပင္နည္းပါးသည္။ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈေၾကာင့္ 
ေျမသားမ်ားမွ ေျမဆီလႊာညံဖ်င္းပါသည္။ 

 



ယာလုပ္ငန္း  

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလျဲခင္းက မိုးေခါင္ျခင္း ႏွင့္ 
ေရရွားပါးမႈဒဏ္ကို  ပိုမိုတိုးျမွင့္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။  

အပူပိုင္းဇုန္သည္ မိုးေရခ်ိန္ (၅၀၈) မီလီမီတာ မွ (၁၀၁၆) မီလီမီတာခန္႔သာရရွိၿပီး 
မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနမွာ ကြာျခားခ်က္မ်ားၿပီး ကြက္က်ားမိုးရြာသြန္းေလ့ရွိပါသည္။ သဆဲန္ၿပီး 
ေျမၾသဇာနဲေသာ ေျမပြမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ေျမသားသည္ ေဒသ၏ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ မုိးရြားသြန္းမႈ၊ 
ျပင္းထန္ေသာေလတိုက္ခတ္မႈ ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ေျမတိုက္စားမႈဒဏ္ကို ဆိုးရြားစြာ 
ေတြ႔ႀကဳံေနရသည္။ 

သိသာေသာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈ၊ မိုးေရခ်ိန္ကြာဟခ်က္မ်ားမႈတို႔ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာမလုံေလာက္မႈ နွင့္ 
ဆိုးရြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ယုိယြင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အထက္အပါအေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္နုိင္ေစရန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရန္ပုံေငြ (Adaption Fund)၏ 
ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ကုလသမဂ ၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီၤအစဥ္ နွင့္ သယံဇာတနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င ္
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔သည္ ပူးေပါင္းကာ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ေရး 
အတြက္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအမည္မွာ “ျမန္မာနုိင္ငံအပူပုိင္းဇုန္တြင္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ နွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈတုိ႔အေပၚထိခုိက္နုိင္ေျခမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေရးစီမံကိန္း” ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအေျချပဳသဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း နွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလမဲႈကိုတုန္႔ျပန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုိမုိရရိွေသာေရ + ျပဳျပင္ထားေသာေျမ= ေျမၾသဇာ ေကာင္းေသာေျမ 

စီမံကိန္းမွ သစ္ေတာသစ္ပင္ထိန္းသိမ္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း (၈၀၆၂) ဧက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  ေရရရွိေရးအတြက္  
ေရတင္စက္အစုံ (၇၀) ၊ အဝီစိတြင္းနက္ (၁၂) တြင္း ႏွင့္ အဝီစိတြင္းတိမ္ (၂၀) တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 
အမ်ားသုံးမိုးေရစုကန္ (၅၆) ခု အပါအဝင္ ေရရရိွေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦငယ္မ်ား ကိုလည္း 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေက်းရြာေျမသားေရကန္ (၁၃၆) ကန္အား ျပဳျပင္တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 
ေရေျမထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား သရုပ္ျပေဆာင္ရြက္ရာ (၁၆၀၀) ဧကေက်ာ္ 
တြင္ ေဆာင္ရြက္အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ 



ေျခာက္ေသြ႔ကာလတြင္ ေရရရွိေရးကို တိုးပြားေစျခင္းဆိုသည္မွ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က 
ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယခုအခါ ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။ 

 “ယခုေတာ့ ကြ်န္မ ဝမ္းသာရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လ ဲ ဆိုေတာ့ ေျမတစ္ေနရာတည္းမွာပဲ 
သီးနွံနွစ္မ်ဳိးပိုမုိရရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သီးနွံတစ္မ်ဳိးကရွဳံးလွ်င္ေတာင္ က်န္တ့ဲ သီႏွံနွစ္မ်ဳိးက ရေနဦးမွာပါ။” 
လို႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲရာသီက ရတ့ဲ ေျမပဲဆံေတြကို ဂုဏ္ယူစြာျပရင္း ေဒၚဝင္းေမက ေျပာပါသည္။ 

သူမ ရိတ္သိမ္းၿပီးတဲ့ သီးနွံအမ်ားစုကို ေရာင္းၿပီးသည့္အျပင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို 
ေက်းရြာထကဲ အျခားေတာင္သူမ်ားထံ ေနာင္နွစ္စုိက္ပ်ဳိးရန္မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ ေလွာင္ထားဖို႔ 
ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

သဘာဝသယံဇာတဧရိယာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ျပည္သူမ်ား စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြျဲခင္း နွင့္ 
ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ အျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ပိုမုိရရွိေစျခင္းျဖင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

ေျမယာမဲ့ နွင့္ ေျမအနည္းငယ္သာပိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနုိင္ရည္ရွိေသာ 
သီးနွံမ်ဳိးမ်ား၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ယာလုပ္ကိုင္နည္းစနစ္မ်ား၊ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနုိင္ရည္ရွိေသာ 
တိရစာၦန္မ်ားပံ့ပိုးျခင္း နွင့္ ေမြးျမဴေရး စနစ္မ်ားစသည့္  စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ား 
သိသာစြာတိုးပြားခဲ့ပါသည္။  

စုစုေပါင္းအေနျဖင့္  အိမ္ေထာင္စု (၃၁၀၈၅) ခန္႔သည္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
အေလ့အက်င့္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၆၇၄၇) 
ခန္႔သည္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနုိင္ေသာ ေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ 
လည္းေကာင္း အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိခံစားရပါသည္။ 

ရာသီဥတု ႏွင့္ ေတာင္သူ 

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလေဲနေသာရာသီဥတုနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း 
ဆိုသည္မွာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ဤအခ်က္ကုိ အေလးထားကာ 
ရာသီဥတုေဘးအႏၱရာယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးနိုင္ေရးကို စီမံကိန္းမွ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 



သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တုန္႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း နွင့္ 
တုန္႔ျပန္ျခင္းနွင့္ ရာသီဥတုႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းနွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ 
သတိေပးျခင္းတို့ကုိ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳၿပီး  ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္လႊင့္နုိင္ေစေရးအတြက္ 
ေဒသဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္ပံ့ပုိးေပးျခင္း ေၾကာင့္ အပူပိုင္းဇုန္မွ 
ေတာင္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ ပိုမိုအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရာသီဥတု 
ခန္႔မွန္းထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို  ယခုအခါ ရရွိနိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

 “ၿပီးခဲ့တ့ဲ အပတ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္တဲ့ မိုးရာသြန္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ မိုဘိုင္းဖုန္းထကဲ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ေပးတဲ့ အပလီေကးကေန 
ႀကိဳတင္သိရတဲ့အတြက္ ရြာထဲက ေတာင္သူေတြကို အသံခ်ဲ႕စက္ကေန နိုးေဆာ္အသိေပးခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ေတာင္သူေတြက ေျမပဲေတြ သိမ္းေနတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ သူတုိ႔ သီးနွံေတြ 
မဆုံးရွဳံးရေအာင္ လုပ္ေဆာင္စရာရိွတာေတြကုိ အခ်ိန္မီလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေရႊကျဗဴေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွတိုးက ေျပာပါသည္။ 

ပုိမုိေတာက္ပတ့ဲ အနာဂတ္ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စီမံကိန္းမွ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ မိုးေခါင္ျခင္း နွင့္ 
မိုးရြာသြန္းမႈအေျပာင္းအလမဲ်ားျခင္း၏ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ 
ထိခုိက္လြယ္မႈအား ေလ်ွာ့ခ်ေပးျခင္းနွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလျဲခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားအား တုန့္ျပန္နိုင္ရန္ အတြက္ ေတာင္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

နည္းပညာမွ်ေဝျခင္းနွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား အတုယူလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အနီးအနားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလည္း  အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာ ေနရာမ်ားမွ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈဒဏ္ကို ခံနုိင္ရည္ရွိေသာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့အက်င့္မ်ား၊ ေရနွင့္ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားအား 
လာေရာက္ေလ့လာသင္ယူရရွိျခင္းျဖင့္ အနီးအနားမွ ေတာင္သူမ်ားသည္လည္း အက်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေစ်းကြက္နွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္အၾကား ကြာဟခ်က္ကို ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္ေသာ အနာဂတ္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အေကာင္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
စီမံကိန္းအသစ္မွ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရးတန္းဖိုးအဆင့္ဆင့္နွင့္ ျပည့္ျဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကုိ 



ေပါင္းစပ္ေရး၊ ေခ်းေငြရရွိေစေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအား ပုဂ ၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေစေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစပါသည္။ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈကိုတုန္႔ျပန္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္ေရးကို ျမွင့္တင ္
ေပးနိုင္တဲ့ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆိုင္ရာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပါရီညီလာခံမွာ ကတိကဝတ္ျပဳထားမႈကုိ ျပည့္မီေအာင္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ 
ကူညီေပးပါသည္။ 

ယခုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ားကို ရရွိ 
ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပန္းတိုင္ (၁) ျဖစ္ေသာ 
ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ (၂) ျဖစ္ေသာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ (၃) 
ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ (၆) ျဖစ္ေသာ 
ေျမျပင္ေပၚရိွသက္ရွိမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည္တို႔ကို တိုးတက္ရရွိေစနုိင္ရန္ 
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုသိရွိလုိပါက ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုသိရွိလုိပါက 
ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ 

https://www.adaptation-undp.org/projects/af-myanmar
http://mm.undp.org/

