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မာတိကာ
အက္ဥး့ခ္ဳပး
အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
ှ၈ မိတးဆကး
ဿ၈ ႏိုငးငဵဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့
ဿ-ှ၈ ပထွီ အေနအထာ့
ဿ-ဿ၈ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့

၀၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
၀-ှ၈ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး
၀-ဿ၈ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ ဥပေဒမ္ာ့
၀-၀၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ သကးေရာကးမႈဆိုငးရာ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့
၀-၁၈ ဿွွ၅ ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵုပါ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ပုဒးမမ္ာ့
၀-၂၈ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့အတျကး အမ္ဳိ့သာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ မဟာဗ္ဴဟာ
၀-၃၈ ႏိုငးငဵတကာ ကတိကွတးမ္ာ့
၀-၄၈ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ သဘာွပတးွနး့က္ငးွါဒ

၁၈ သစးေတာႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မဆိုငးရာ ဥပေဒႏြငးံ မူွါဒ
၁-ှ၈ သစးေတာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
၁-ဿ၈ ေ်မယာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
၁-၀၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့
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၂၈ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈအတျကး အႏၱရာယးမ္ာ့
၂-ှ၈ ဧရာမ ေရကာတာႀကီ့မ္ာ့
၂-ဿ၈ ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ထုတးယူမႈ
၂-၀၈ သတၱဳမိုငး့မ္ာ့
၂-၁၈ သစးေတာ ်ပဳနး့တီ့မႈ
၂-၂၈ ဧရာမ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မ ကျနးထရကးမ္ာ့
၂-၃၈ တရာ့မွငး ေတာရိုငး့တိရစၦာနး ကုနးသျယးမႈ
၂-၄၈ ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲမႈ

၃၈ နိဂဵု့ခ္ဳပး
ေက့္ဇူ့ တငးရြိ်ခငး့
်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအလုပအ
း ဖျဲ႓

(BEWG)

သညး

ဤအစီရငးခဵစာ

်ဖစးေ်မာကးရနးအတျကး ပူ့ေပါငး့ပါွငး ပဵံပို့ခဲံေသာ ေအာကးပါ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကို
ေက့္ဇူ့တငးရြိေၾကာငး့ မြတးတမး့ တငးပါသညး၈


်မနးမာႏိုငးငဵ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ အ်ခာ့နညး့လမး့ (Another Development for Burma)

သတငး့အခ္ကးအလကး ပါွငးရြာေဖျသူမ္ာ့၈
ရခိုငး်ပညး ်မစးမ္ာ့ကျနးယကး (Arakan Rivers Network)
်မနးမာႏုိငးငဵ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကျနးယကး (Burma Rivers Network)
တိုငး့ရငး့သာ့ လူမႈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ဆဵုခ္ကး (Ethnic Community Development Forum)
ကရငး သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ေကားမတီ (Karen Environment Committee)
ကရငးနီ အဲဗာ့ဂရငး့ (Karenni Evergreen)
ယူကီ အာကီမိုတို (Yuki Akimoto)
မာတီ ဘာေဂါတးဖငးနး (Marty Bergoffen)
ကလိုကး ေဖာကးစး (Clyde Fawkes)
ဂ္ဲရမီ မာံခး (Jeremy Mak)
Zao Noam (ေဇာငးႏုမး)
စတိဗး သျနးပဆငးနး (Steve Thompson)
နစး ဗီဒလးလစးစး (Nick Veidelis)
ကကးထရီနာ ွငး့တာ့စး (Katrina Winters)

အလြဴရြငးမ္ာ့
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ဒကးဟမၼာ့ရိႈ့ ေဖာငးေဒ့ရြငး့ (Dag Hammarskjöld Foundation)
ကရငး သဘာွ ပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈ လုပးရြာ့မႈ ကျနးယကး (Karen Environmental and Social
Action Network)
မူၾကမး့မ္ာ့ကို

အၾကဵဥာဏး်ဖညးံစျကးေပ့ခဲံေသာ

အမညးေဖား်ပမေပ့ႏိုငးသညးံ

လူပုဂၢိဳလး

အမ္ာ့အ်ပာ့လညး့ ရြိပါသညး၈ ်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအလုပးအဖျ႓ဲ (BEWG) အေန်ဖငးံ
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ဇီွေဂဟစနစး

လုပးေဆာငးေနသညးံ

ထိနး့သိမး့ေရ့

သစးေတာ

သယဵဇာတ

လုပးငနး့မ္ာ့တျငး

အာ့ထုတးၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ

ထိနး့သိမး့ေရ့ အဖျဲ႓ (Forest Resource Environment Development and Conservation
Association)၇

ေဂဟစနစး ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ လူမႈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ အစပ္ဳိ့မႈ (Ecosystem

Conservation

and

Community

Development

Initiative)

ႏြငးံ

အ်ခာ့ေသာ

ေဒသတျငး့အဆငးံ၇ ႏိုငးငဵ အဆငးံႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႓ဲ (BEWG) အေၾကာငး့
်မနးမာႏိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႓ဲ (BEWG) တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ တိုငး့ရငး့သာ့
အေ်ခ်ပဳ

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

လူမႈအဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့

ပူ့ေပါငး့ပါွငးသညး၈

အဖျ႓ွ
ဲ ငး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ မူွါဒမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံ ေလံလာေနၿပီ့
ေဒသဆိုငးရာလူထု၏ ရို့ရာထဵု့တမး့စဥးလာမ္ာ့အေပၚ အေ်ခတညးသညး ေရရြညး တညးတဵံခိုငးၿမဲမႈ
တစဵုလဵု့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ အ်ခာ့ေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ နညး့လမး့မ္ာ့ကို အဆို်ပဳ လႈ႓ေ
ဵ ဆားသညးံ
အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

အဖျ႓ွ
ဲ ငး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏

ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့၇

အသိပညာမ္ာ့၇

ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ ေဒသတျငး့ အသကးေမျ့မႈသာမက ေအ့ခ္မး့
သာယာမႈရြိသညးံ

ႏိုငးငဵအဆငးံ၇

ေဒသအဆငးံႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာအဆငးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့မူွါဒဆိုငးရာ

ထုတးေဖားေ်ပာဆိုခ္ကးမ္ာ့ အတျကး ်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအလုပအ
း ဖျ႓ဲ (BEWG) က
ဆဵုခ္ကး်ဖစးသညး၈

အဖျ႓ွ
ဲ ငး

တိုကးတန
ျ း့လႈ႓ေ
ဵ ဆားမႈ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က

လုပးငနး့မ္ာ့၇

သုေတသန

အရညးအေသျ့

လုပးငနး့မ္ာ့၇

်မြငးံတငးေရ့

အစီရငးခဵမႈမ္ာ့၇

လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

မူွါဒ

ေရ့ဆျဲေရ့တိ႓တ
ု င
ျ း ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးၾကသညး၈ ်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအလုပးအဖျ႓ဲ
(BEWG) သညး အဖျဲ႓ွငးမဟုတးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံလညး့ သဟဇာတ ်ဖစးေရ့၇ လုပးငနး့မ္ာ့
ေဆာငးရျကးရာတျငး

ဘကးစဵုဘကးမြ္မႈ

ရြိေရ့သာမက

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ဒီမိုကေရစီႏြငးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အာ့ေကာငး့လာေရ့အတျကးလညး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈
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လူမႈ

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအလုပအ
း ဖျဲ႓ (BEWG) ၏ အဖျ႓ွ
ဲ ငး အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ဿွွ၂
ခုႏြစးတျငး

်မနးမာႏိုငးငဵ

က္ငး့ပေသာ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတခုတင
ျ း

စီမဵခ္ကးလုပးငနး့က
အေၾကာငး့အရာ

ေရရြညးစိမးေခၚမႈမ္ာ့ႏြငးံ
လမး့ဖျငးံေပ့သညး၈

ေအဒီအကးဖးဘီ

စတငးစုစညး့မိခဲံသညး၈

်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့
အေ်ခ်ပဳ

အ်ခာ့နညး့လမး့-

လႈပးရြာ့မႈ

အတျငး့ရြိ

ေအဒီအကးဖးဘီ

ႏိုငးငဵေရ့၇

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့

ယခုအခ္ိနးထိ

အ်ခာ့

(ADfB)

လူထု

မြ

(ADfB)

အေ်ခ်ပဳ

ႏြငးံ

အနာဂတး်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး

နညး့လမး့မ္ာ့ကို

စဥး့စာ့ေဆျ့ေႏျ့ရနး

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအလုပအ
း ဖျ႓ဲ

(BEWG)

၏

လုပးငနး့စဥး အမ္ာ့စုမြာ ေအဒီအကးဖးဘီ (ADfB) ၏ လမး့ေၾကာငး့ေပၚတျငး လႈပးရြာ့လ္ကး
ပံဵပို့မႈမ္ာ့ ရရြိေနသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ

အလုပးအဖျ႓တ
ဲ င
ျ း

ေအာကးပါ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး

အဖျ႓ွ
ဲ ငးအ်ဖစးပါွငးသညး၈
ရခိုငး်ပညး ေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့ အဖျ႓ဲ (AOW) အဖျ႓က
ဲ ို ်မနးမာႏိုငးငဵ ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ ေရနဵ
သဘာွဓါတးေငျ႓ ထုတးယူေသာ လုပးငနး့မ္ာ့အတျငး့ လူ႓အချငးံအေရ့ႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး
ထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို

ကာကျယးရနး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့အ်ဖစး

ဿွွ၃

ခုႏြစးတျငး

ထူေထာငးထာ့သညး၈

ထိခိုကးခဵစာ့ရသူမ္ာ့အာ့

ပညာေပ့သညး၇

လျတးလပးပျငးံလငး့မႈစဵမ္ာ့ကို

ေဖားထုတး

လျတးလပးသညးံ
အထကးပါ

ေရနဵႏြငးံ

အစို့အရမဟုတးေသာ
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို

သဘာွဓါတးေငျ႓

်မြငးံတငးသညး၈

ႏိုငးငဵတကာ

ထုတးလုပးမႈတျငး

ခ္ညး့ကပးလဵႈ႓ေဆားေရ့

လုပးေဆာငးသညး၈ ေအအိုဒဘလ္ဴ (AOW) သညး ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ (Shwe Gas Movement)
၏ အမာခဵ အဖျ႓ွ
ဲ ငး်ဖစးၿပီ့ အေရြ႔ေတာငးအာရြ ေရနဵ ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႓၏ အဖျ႓ွ
ဲ ငးလညး့
်ဖစးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ေရနဵႏြငးံ

သဘာွဓါတးေငျ႓

က႑ႏြငးံ

ပတးသကးသညးံ

ေနာကးဆဵု့်ဖစးေပၚမႈမ္ာ့ကို လစဥး အဂၤလိပး၇ ်မနးမာဘာသာတိ႓်ု ဖငးံ စာေစာငး ထုတးေွ်ဖနး႓ခ္ီသညး၈
Website: www.arakanoilwatch.org
ဘရစးခ္း

(BRIDGE)

သညး

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို

ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့

ခဵစာ့ရေသာ

လူမႈစီ့ပျာ့

ေက့္လကးေဒသ

အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ေၾကာငးံ

လူထုႏြငးံ

အတူတကျ

သဘာွ

သယဵဇာတမ္ာ့ကို ကိုယးတိုငး စီမဵခနး႓ချႏ
ဲ ိုငးရနး စျမး့ရညး်မြငးံတငး်ခငး့ကို လုပးေဆာငးသညး၈ ဘရစးခ္း
(BRIDGE)

အဖျဲ႓သညး

လူထု

အေ်ခ်ပဳဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

အာ့ေပ့ကူညီၿပီ့

ေရရြညးတညးတဵံသညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ေရြ႓ရႈေသာ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့အတျကး
စညး့ရဵု့လႈဵေဆားရာတျငး တျဲဖကးအ်ဖစး ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈကို တညးေဆာကးေပ့သညး၈
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ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓ (ERI) သညး လူ႓အချငးံအေရ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့အဖျ႓အ
ဲ စညး့ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရမ္ာ့ ၏ တာွနးခဵမႈ ရြိေရ့ဆိုငးရာတျငး ကၽျမး့က္ငးေသာ
တကးၾကျသူမ္ာ့၇ စညး့ရဵု့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇ ေရြ႔ေနမ္ာ့ ပါွငးသညးံ အုပးစု ်ဖစးသညး၈ ှ၆၆၂ ခုႏြစးမြ
စတငး၊ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ေဒသခဵလူထုႏြငးံ စီ့ပျာ့စနစးမ္ာ့အေပၚ စစးအုပးစု၏ လုပးေဆာငးခ္ကး
မ္ာ့ႏြငးံ

မူွါဒမ္ာ့၏

အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို

ေစာငးံၾကညးံေလံလာခဲံသညး၈

သငးတနး့

အစီအစဥးမ္ာ့အာ့်ဖငးံ မတူက်ျဲ ပာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့မြ လူငယးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို
သူတို႓အသီ့သီ့၏ အသိုငး့အွိုငး့အတျငး့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ကမၻာေ်မ အချငးံအေရ့
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ သိနာ့လညးရနးႏြငးံ လုပးရညးကိုငးရညးမ္ာ့ ်မငးံတကးလာေစရနး သငးတနး့မ္ာ့
ေပ့သညး၈ ထိုမြ္သာမက ERI သညး ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈခဵရေသာ လူထုမ္ာ့ႏြငးံ အတူ
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ သဘာွသယဵဇာတ စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ကာကျယးႏိုငးရနး လုပးေဆာငးသညး၈ Website:
www.earthrights.org
ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျ႓ဲ (KDNG) သညး ဿွွ၁ ခုႏြစးတင
ျ း ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ လူထု အဖျ႓ဲ
အစညး့မ္ာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့စုစညး့ထာ့သညး ကျနးယကး တခု်ဖစးသညး၈ KDNG ၏
ရညးရျယးခ္ကးမြာ ယဥးေက့္မႈ ဓေလံမ္ာ့ႏြငးံ ေလ္ားညီသညးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈႏြငးံ
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ
ေရရြညးတညးတဵံခုိငးၿမဲသညးံ

ေရြ့ရို့စဥးလာ

အသိပညာမ္ာ့အေပၚ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ကို

ထိထိေရာကးေရာကး

အေ်ခခဵသညးံ
ေဖားေဆာငးႏိုငးရနး

်ဖစးသညး၈ ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျ႓ဲ (KDNG) သညး ေ်မယာႏြငးံ သစးေတာ တညးတံဵေရ့၇
သဘာွပတးွနး့က္ငး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ လူ႓အချငးံအေရ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး
ဆိုငးရာ

အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့

အချငးံအေရ့မ္ာ့

သိနာ့လညးလာေစရနး

အသိေပ့်ခငး့်ဖငးံ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အရညးအေသျ့်မြငးံတငး်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပးသညး၈
ဤရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ အထေ်မာကးေစရနး သငးတနး့မ္ာ့၇ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့၇
မြတးတမး့တငးလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

လႈ႔ဵ ေဆားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

လုပးေဆာငးသညး၈

Website:

www.aksyu.com
ကရငး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈ လႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး (KESAN) အဖျ႓က
ဲ ို ကရငး်ပညးသူလူထု
အၾကာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ႏို့ၾကာ့မႈ ရေစရနးအတျကး ပထမဆဵု့ စတငးဖ႓စ
ျဲ ညး့သညးံ
လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျဲ႓်ဖစးၿပီ့ ဿွွှ ခုနြစးတျငး တညးေထာငးသညး၈ ခီ့ဆနး (KESAN) သညး
ကရငး်ပညးနယး၇

ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ

ထိုငး့

နယးစပးတေလ္ာကးရြိ

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

လဵုၿခဵဳမႈႏြငးံပတးသကးသညးံ တညးဆဲ ရို့ရာ ဓေလံ အသိပညာမ္ာ့ တို့တကးလာေစရနးအတျကး
လူထုအတျငး့ႏြငးံ

ေဒသခဵ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အာ့

ပညာေပ့

်မြငးံတငးမႈ

လုပးငနး့မ္ာ့

လုပးေဆာငးသညး၈ ခီ့ဆနး (KESAN) သညး သစးေတာႏြငးံ သဘာွ သယဵဇာတ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ
7

ဆိုငးရာမ္ာ့ႏြငးံ ပါတးသကးသညးံ ေဒသခဵစမ
ျ း့ရညး်မြငးံတငးေရ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လူထု
အသိႏို့ၾကာ့ေရ့ႏြငးံ

လူထု

အေ်ခ်ပဳ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

အစပ္ဳိ့

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို

လိုလာ့

လုပးေဆာငးသညး၈ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ ခ္မြတးႏိုငးေရ့အတျကး
ဦ့ေဆာငး အခနး့မြ ပါွငးေဆာငးရျကးရဵုသာမက ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ သဘာွဘကးမြ္မႈ၇
လူမႈေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ ႏြငးံ က္ာ့မတနး့တူမႈ၇ စီ့ပျာ့ေရ့ အက္ဳိ့အ်မတးရရြိမႈတို႓ကို ်ဖစးေပၚေစမညးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ

ဦ့စာ့ေပ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

စညး့ရဵု့လႈ႓ေ
ဵ ဆာငးမႈ လုပးေဆာငးသညး၈ Website: www.kesan.asia
လာ့ဟူအမ္ဳိ့သာ့

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးေရ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ကိုသာမက
ဘိနး့စိုကးပ္ဳိ့မႈတ႓အ
ို တျကး

အဖျ႓ဲ

(LNDO)

ကို

ဆို့က္ဳိ့်ဖစးေစေသာ
အစာ့ထို့နညး့လမး့မ္ာ့

လာ့ဟူ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့
စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ရြာေဖျ်မြငးံတငးရနးအတျကး

ှ၆၆၄

ခုႏြစးမတးလတျငး လာ့ဟူ ဒီမိုကေရစီေရ့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့်ဖငးံ ဖျ႓စ
ဲ ညး့ တညးေထာငးသညး၈ လာ့ဟူႏြငးံ
အခါလူမ္ဳိ့တိ႓၏
ု

စာ့ွတးေနေရ့ႏြငးံ

ေ်မယာမ္ာ့ကို

အကာအကျယးေပ့ရနးႏြငးံ

ေဒသခဵ

လူထုမ္ာ့အတျငး့ လူ႓အချငးံအေရ့၇ ဒီမိုကေရစီေရ့၇ ဖကးဒရယးမွ
ူ ါဒမ္ာ့၇ လူထုအေ်ခ်ပဳ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့
ႏြငးံ က္နး့မာေရ့ ကိစၥမ္ာ့ကို ပိုမိုနာ့လညးလာရနး လုပးေဆာငးသညး၈ အယးလးအဲနးဒီအို အေန်ဖငးံ
လာ့ဟူ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ အ်ခာ့ေသာ ေတာငးေပၚတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အၾကာ့
ညီညျတးမႈႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ်မြငးံတငးရနးႏြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့အတျငး့ အရပးသာ့ ဦ့ေဆာငးမႈ
အရညးအေသျ့မ္ာ့ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးေစရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့ကို ်ဖညးံစညး့ေပ့ရနး ရညးရျယးသညး၈
သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ဆိုငးရာ ကျနးယကး (NEED) အဖျ႓က
ဲ ို ဿွွ၃ ခုႏြစး
မတးလတျငး ထူေထာငးသညး၈ နိဒး (NEED) အဖျ႓သ
ဲ ညး စီ့ပျာ့ေရ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ
လူမႈဆိုငးရာ

ေရရြညးတညးတဵံႏိုငးမညးံ

အေတျ့အေခၚမ္ာ့အေပၚ

အေ်ခခဵသညးံ

ေဒသခဵ်ပညးသူ်ပညးသာ့မ္ာ့၏လုပးရို့လုပးစဥးကို အေ်ခခဵေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့
အေလံအက္ငးံမ္ာ့မြ ်မနးမာံႏိုငးငဵသာ့အာ့လဵု့ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ ရရြိေစသညးံ လူမႈပတးွနး့က္ငးကို
အာ့ေကာငး့ေစရနး

လုပးေဆာငးေနသညးံ

အက္ဳိ့အ်မတးအတျကး

မရညးရျယးသညးံ

အဲနးဂ္ီအို

(NGO) အဖျ႓အ
ဲ စညး့်ဖစးသညး၈ နိဒး (NEED) အဖျ႓သ
ဲ ညး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း သဘာွပတးွနး့က္ငး
ထိနး့သိမး့ေရ့၇

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့နြငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

ဖျ႓ၿဲ ဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့

်မြငးံတငးေရ့ကို ဦ့စာ့ေပ့သညး၈ Website: www.need-burma.org
ပအိုွး့လူငယး အဖျ႓ဲ (PYO) ကို ှ၆၆၅ ခုႏြစးတျငး လူငယးမ္ာ့အာ့ စျမး့ရညး်မြငးံတငးေပ့်ခငး့မြ
တဆငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ တရာ့မြ္တေရ့ကို ေရြ့ရႈ တညးေထာငးသညး၈ ပီွိုငးအို အဖျဲ႓ သညး
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အၾကီ့ဆဵု့

သဵရိုငး့တျငး့ႏြငးံ

ရြမး့်ပညးနယးရြိ
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ပငး့ပကး

အမြတး

၂

သဵမဏိစကးရဵုတညးရြိရာ ေနရာမ္ာ့တျငး ဿ ႏြစးၾကာ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးၿပီ့
“အနာဂတးကို

သိမး့ယူ်ခငး့”

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ဤစီမဵကိနး့ႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ
ေဒသခဵမ္ာ့အာ့

ဟု

အ်ခာ့ေသာ

လူမႈဆိုငးရာ

ပညာေပ့ေရ့

ေခါငး့စဥးတပးထာ့ေသာ

အစီရငးခဵစာတေစာငးကို

သတၱဳတူ့ေဖားေရ့

အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

စီမဵကိနး့မ္ာ့၏

ေစာငးံၾကညးံေလံလာၿပီ့

ဆကးလကးေဆာငးရျကးသညး၈

Website:

www.pyo-org.blogspot.com1
ရြမး့သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအဖျ႓ဲ
အတျငး့ပိုငး့

ေဒသမ္ာ့တျငး

ကာကျယးေရ့ႏြငးံ

သညး

်မနးမာႏိုငးငဵ

လူ႓အချငးံအေရ့

ထိုငး့-်မနးမာနယးစပးတေလ္ာကးႏြငးံ
ရြမး့်ပညးနယးအတျငး့

်မြငးံတငးေရ့အတျကး

သဘာွ

လုပးေဆာငးေနသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ
ပတးွနး့က္ငး
ရြမး့သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အဖျ႓ဲကို ေ်မကမၻာ အချငးံအေရ့ေက္ာငး့ (ERS) ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စု
လူငယးမ္ာ့အတျကး ရြမး့်ပညးေက္ာငး့ SSSNY မ္ာ့မြ ေက္ာငး့ဆငး့မ္ာ့ ဿွွ၀ ခုနြစးတင
ျ း စုေပါငး့
ဖျ႓စ
ဲ ညး့သညး၈ ရြမး့သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အဖျ႓၏
ဲ
ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမြာ သဘာွပတးွနး့က္ငး
ပ္ကးဆီ့မႈႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပၚ

အ်မတးထုတးမႈမ္ာ့ကငး့သညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့၊

တရာ့မြ္တေသာ ရြမး့်ပညးေပၚေပါကးလာေရ့ ်ဖစးသညး၈ ရြမး့သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အဖျ႓၏
ဲ
ရညးရျယးခ္ကးမြာ

ရြမး့လူမႈ

အသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့ကို

သူတို႓၏

အချငးံ

အေရ့မ္ာ့ႏြငးံ

အသကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့ႏိုငးမႈမ္ာ့ကို ကာကျယးႏိုငးရနး၇ သဘာွ သယဵဇာတမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့
ေစာငးံေရြာကးေစႏိုငးရနးႏြငးံ ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အသိုငး့အွိုငး့သိ႓ု သဘာွ
ပတးွနး့က္ငးပ္ကးဆီ့မႈမ္ာ့နြငးံ လူ႓အချငံးအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ထုတးေဖား တငး်ပ်ခငး့်ဖငးံ
ယငး့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ကာကျယးႏိုငးေစရနး်ဖစးသညး၈ Website: www.shansapawa.org
ေရႊဂတးစးလႈပးရြာ့မႈ (SGM) သညး အစို့ရ မဟုတးေသာ အဖျ႓ဲ အစညး့်ဖစးၿပီ့ လူ႓အချငးံအေရ့၇
သဘာွပတးွနး့က္ငး

တရာ့မြ္တမႈႏြငးံ ေရနဵႏြငးံ

သဘာွ ဓါတးေငျ႓မြ

ရရြိေသာ ွငးေငျမ္ာ့

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ ရြိေရ့အတျကး ေရႊဂတးစးစီမဵကိနး့ႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ်မနးမာပိုကးလိုငး့ စီမဵကိနး့
တိ႓က
ု ို ဆနး႓က္ငးလႈပးရြာ့သညး၈ ေရႊဂတးစးလႈပးရြာ့မႈ အဖျ႓သ
ဲ ညး အခ္ကးအလကး ရြာေဖျစုေဆာငး့ေရ့၇
အေ်ခခဵ လူထု၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ပညာေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ စညး့ရဵု့လႈဵ႓ေဆားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို
အထူ့်ပဳ
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လုပးေဆာငးသညး၈

အဖျ႓ွ
ဲ ငးအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြာ

ရခိုငး်ပညးလဵု့ဆိုငးရာ

ေက္ာငး့သာ့

ဿွှွ ခုနြစးေရျ့ေကာကးပျဲ မတိုငးမီတျငး ႏိုငးငဵ၏ အမညးကို ်ပညးေထာငးစု သမၼတ ်မနးမာႏိုငးငဵဟု တရာ့ွငး

ေ်ပာငး့လဲခဲံသညး၈

9

လူငယးကန
ျ းဂရကး၇

ရခုိငး

ေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓ႏြငးံ

ေရႊဂတးစး

လႈပးရြာ့မႈ

(အိႏၵိယ)

ႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵမြ လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ ပါွငးၾကသညး၈

စာဖတးသူအတျကး မြတးစု
ှ၆၅၆ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာအစို့ရသညး ႏိုငးငဵ၏ အဂၤလိပးအမညးကို Union of Burma မြ Union of
Myanmar အ်ဖစးေ်ပာငး့လဲခဲံ်ခငး့နြငးံ အတူ ယခုအစီရငးခဵစာတျငးပါွငးသညးံ ေနရာမ္ာ့အပါအွငး
ၿမိဳ႓မ္ာ့၇ ခရိုငးမ္ာ့၇ ်ပညးနယးမ္ာ့၏ အမညးအမ္ာ့အ်ပာ့ကို ေ်ပာငး့လဲခဲံသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ
ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ မ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့၏ ဘို့ဘျာ့အစဥးအဆကးပိုငးဆိုေသာ ေ်မယာမ္ာ့ကို ေလ့စာ့မႈ
်ပဳသညးံ အေန်ဖငးံ ဤအစီရငးခဵစာတျငး တိုကးရိုကးကို့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့မြ လျဲ၊ သမိုငး့အစဥးအဆကးက
အမညးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳထာ့ပါသညး၈
ေအာကးေ်ခမြတးစုမ္ာ့သညး အခနး့အလိုကး ပါွငးေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ပိုမိုနာ့လညး
ေစရနး လိုအပးေသာ ေနာကးခဵ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့်ပေသာ အခ္ကးမ္ာ့
်ဖစးပါသညး၈ ေနာကးဆကးတမ
ျဲ ြတးစုမ္ာ့မြာ ကို့ကာ့ခ္ကး အ်ဖစးအသဵု့်ပဳရနး်ဖစးပါသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း တိုငး့ထျာမႈစနစးကအ
ို မ္ဳိ့မ္ဳိ့ အသဵု့်ပဳၾကသညး၈ မကးထရစး စနစး၇ ႏိုငးငဵတကာ
စနစးမ္ာ့အ်ပငး အ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵတျငး့စနစးမ္ာ့ ေဒသဆိုငးရာ စနစးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳသညး၈
ဤအစီရငးခဵစာတျငး
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို

မကးထရစးစနစးကို

အဓိကထာ့သဵု့စျဲထာ့ေသားလညး့

ထညးံသျငး့ေရ့သာ့ထာ့သညး၈

အမ္ာ့ဆဵု့

အသဵု့်ပဳထာ့သညးံ

တိုငး့ထျာမႈစနစး
တိုငး့ထျာမႈစနစး

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ေ်ပာငး့လဲ ႏိုငးရနး ဇယာ့ကို ေအာကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို
ဒႆမ ဿ ေနရာထိ အနီ့ဆဵု့ ယူထာ့ပါသညး၈
ှ ဧက = ွ.၁ွ၂ ဟကးတာ
ှ ဟကးတာ = ဿ.၁၄ ဧက
ှ ကီလိုမီတာ = ွ.၃ဿှ မိုငး
ှ မိုငး = ှ.၃ှ ကီလိုမီတာ
ှ စတုရနး့ကီလိုမီတာ = ှွွ ဟကးတာ = ွ.၀၅၃ စတုရနး့မိုငး = ဿ၁၄ ဧက
ှ ကီလိုဂရမး = ဿ.ဿှ ေပါငး
ှ ေပါငး = ွ.၁၂၁ ကီလိုဂရမး
ှ တနး = ဿွွွ ေပါငး = ၆ွ၄ ကီလိုဂရမး
ှ က္ပးသာ့ = ွ.ွှ၃၀ ကီလိုဂရမး = ွ.၀၃ွ ေပါငး
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ှ ပိႆာ = ှွွ က္ပးသာ့ = ှ.၃၀ ကီလိုဂရမး
်မနးမာႏိုငးငဵသဵု့ ေငျေၾက့မြာ်မနးမာက္ပး ်ဖစးသညး၈ ကို့ကာ့ရနးအတျကး အေမရိကနးေဒၚလာ်ဖငးံ
ပူ့တျဲ

ေဖား်ပထာ့သညး၈

တရာ့ွငးေငျလဲႏႈနး့ကို

က္ပးသတးမြတးထာ့ေသားလညး့

အစီရငးခဵစာတျငး

အေမရိကနး

ှ

ေဒၚလာလြ္ငး

စီ့ပျာ့ကုနးသယ
ျ းမႈမ္ာ့တျငး

၃.၀ဿ

အသဵု့်ပဳသညးံ

ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ကို အသဵု့်ပဳထာ့သညး၈ သိ႓မ
ု ြသာ လကးေတျ႓က္မညး်ဖစးသညး၈
အေမရိကနး ှ ေဒၚလာ = ၀ွ ထိုငး့ဘတး = အၾကမး့အာ့်ဖငးံ ၅၅ွ ်မနးမာက္ပး

အမညး အတိုေကာကးမ္ာ့
ေအေအစီ (AAC)

တႏြစးအတျကး ချငးံ်ပဳႏိုငးေသာ ခုတးလြဲ်ခငး့

ေအဒီဘီ (ADB)

အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး

ေအဒီအကးဖဘီ (ADfB)

်မနးမာႏိုငးငဵ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး အ်ခာ့ေသာ နညး့လမး့မ္ာ့

ေအအိုဒဗလၽဳ (AOW)

ရခိုငး်ပညး ေရနဵေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့

အာဆီယဵ (ASEAN)

အေရြ႔ေတာငးအာရြႏိုငးငဵမ္ာ့ အသငး့

ဘနးကာ (BANCA)

ဇီွကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ သဘာွ ထိနး့သိမး့ေစာငံးေရြာကးေရ့ အသငး့

ဘီအီ့ဒဗလၽဳဂၽီ (BEWG)

်မနးမာႏိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႓ဲ

ဘရစးခ္း (BRIDGE)

အဆငးံ်မငးံ ေက့္လကးဖဵ႓ၿျ ဖိဳ့မႈႏြငးံ အေ်ခခဵ လူထု စျမး့ရညး်မငးံမာ့မႈ
ေဖားေဆာငးေရ့

ဘီအကးစးအကးစး (BSS)

်မနးမာ ေရျ့ခ္ယးမႈ စနစး

စီဘီအို (CBO)

လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့

စီဒီဘီ (CDB)

ဇီွ ကျဲ်ပာ့မႈဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး

စီပီဘီ (CPB)

ဗမာ်ပညး ကျနး်မဴနစးပါတီ

ဒီေအပီ (DAP)

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့ ဌာန

ဒီဂ္ီ (DG)

ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး

ဒီအိပးခ္းအကးဖး (DHF)

ဒကးဟာ့မာ့ရႈိ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့

ဒီေကဘီေအ (DKBA)

တို့တကးေသာ ကရငးဒီမိုကရကးတစး ဗုဒၶဘာသာ တပးမေတား

ဒီဇကးဂ္ီဒီ (DZGD)

ေ်ခာကးေသျ႓ဇဵု စိမး့လနး့စိုေ်ပေရ့ ဌာန

အီကိုဒကးဗး (ECODEV)

စီ့ပျာ့ေရ့

တို့တကးမႈအ်မငး

ရြိေသာ

သဘာွဘကးမြ္မႈ

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးမႈ
အီ့အိုငးေအ (EIA)

သဘာွ ပတးွနး့က္ငး သကးေရာကးမႈ ေလံလာခ္ကး
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အီ့အာရးအိုငး (ERI)

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓

အကးဖးဒီ (FD)

သစးေတာ ဌာန

ဖရီဒါ (FREDA)

သစးေတာရငး့်မစး

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အသငး့
ဂ္ီေအ (GA)

အေထျေထျ ညီလာခဵ

ဂ္ီအီ့အကးဖး (GEF)

ကုလသမဂၢ

ကမၻာလဵု့ဆိုငးရာ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့
ဂ္ီအမးအကးစး (GMS)

မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ (အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ဘဏး၏ သတးမြတးခ္ကး အရ
်မနးမာ၇ ထုိငး့၇ လာအို၇ ကေမၻာဒီ့ယာ့၇ ဗီယကးနမး ႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵ
ယူနနး ်ပညးနယးတို႓ ပါွငးသညး၈)

အိုငးအလးအို (ILO)

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အလုပးသမာ့ အဖျဲ႓ခ္ဳပး

အိုငးအဲနးဂ္ီအို (INGO)

ႏိုငးငဵတကာ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႓အစညး့

အိုငးယူစီအဲနး (IUCN)

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ သဘာွ ထိနး့သိမး့ေရ့ သမဂၢ

ေခဒီအဲနးဂ္ီ (KDNG)

ကခ္ငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကး အဖျ႓ဲ

ေခအီ့ဂ္ီ (KEG)

ကရငးနီ စိမး့လနး့စိုေ်ပေရ့ (ကရငးနီ အဲဗာ့ဂရငး့)

ခီ့ဆနး (KESAN)

ကရငး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈ လႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး

ေခအိပးအာဂ္ီ (KHRG)

ကရငး လူ႓အချငးံအေရ့ အဖျ႓ဲ

ေကအိုငးေအ (KIA)

ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတား

ေကအိုငးအို (KIO)

ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ အဖျ႓ဲ

ေခအငးအယးေအ (KNLA)

ကရငး အမ္ဳိ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား

ေခအဲနးယူ (KNU)

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အစညး့အရဵု့

ေခအိုအာဒီ (KORD)

ကရငး ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓ဲ

ေခတီဒဗလၽဴဂၽီ (KTWG)

ကရငး ဆရာ/ဆရာမမ္ာ့ အလုပးအဖျဲ႓

အယးလအ
း မးစီ (LMC)

ေ်မယာ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ ေကားမတီ

ပီွိုငးအို (PYO)

ပအိုွး့လူငယးအဖျဲ႓

အမးအိုေအအိုငး (MoAI)

လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ ွနးၾကီ့ဌာန

အမးအိုဂၽီအီ့ (MOGE)

်မနးမာံ ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ လုပးငနး့

အမးပီစီအီ့ (MPCE)

်မနးမာံ လယးယာၿခဵေ်မ လုပးငနး့

အမးတီအီ့ (MTE)

်မနးမာံ သစးလုပးငနး့

အဲနးဘီစကး (NBSAP)

အမ္ဳိ့သာ့ ဇီွ ကျဲ်ပာ့မႈ မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ စီမဵကိနး့

အဲနးစီအီ့ေအ (NCEA)

သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး

အဲနးဒီေအေအ (NDAA)

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့

တပးမေတား
အဲနးဒီေအေက (NDA-K)

ကခ္ငး - ဒီမိုကေရစီသစး တပးမေတား
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ဒီမိုကရကးတစး

မဟာမိတး

နိဒး (NEED)

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ဆိုငးရာ ကျနးယကး

အဲနးဂ္ီအို (NGO)

အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႓ဲအစညး့

ရကးဒး (REDD)

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ

သစးေတာ

က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ

အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့
အာရးအိုေအပီ (ROAP)

UNEP ၏ အာရြ ပစိဖိတးေဒသဆိုငးရာ ရဵု့

အကးစအ
း ယးအာရးဒီ (SLRD)

ေ်မယာႏြငးံ ေရႊ႓ေ်ပာငး့အေ်ခခ္မႈ မြတးတမး့ဌာန

အကးစပ
း ီဒီစီ (SPDC)

ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ေကာငးစီ

အကးစအ
း ယးလးအိုအာရးစီ (SLORC)

ႏိုငးငဵေတား ၿငိမးွပးပိ်ပာ့မႈ တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႓

အကးစးအကးစးေအအကးစး (SSA-S)

ရြမး့်ပညးတပးမေတား- ေတာငးပိုငး့

တီပီဒီစီ (TPDC)

ၿမိဳ႓နယး ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ေကာငးစီ

ယူအန
ဲ းဒီပီ (UNDP)

ကုလသမဂၢဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥး

ယူအန
ဲ းအီ့ပီ (UNEP)

ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး

ယူအန
ဲ း ရကးဒး (UN-REDD)

ကုလသမဂၢ

သစးေတာံ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ

က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ

အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့

သစးေတာံ

ေလ္ာံခ္်ခငး့ဆိင
ု းရာ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ အစီအစဥး
ယူဒဗလ္ဴအကးစးေအ (UWSA)

ွ ်ပညး ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ ပါတီ

ဒဗလ္ဴအကးစး (WCS)

ကမၻာံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ လူ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့

အက္ဥး့ခ္ဳပး
်မနးမာႏိုငးငဵသညး က္ယး်ပနး႓ေသာ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ သဘာွသယဵဇာတ အေ်မာကး
အမ္ာ့ ရြိသညး၈ မ္ာ့မၾကာမီနြစးမ္ာ့က စစးတပးစခနး့မ္ာ့ အေ်ခခ္်ခငး့၇ သယဵဇာတမ္ာ့ကို ပမာဏ
မ္ာ့စျာထုတးယူ်ခငး့၇ နြငးံဧရာမ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔က ၁ငး့တိ႓က
ု ို ဆုတးယုတး
သျာ့ေစသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

်ပညးသူလူထုႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငးကို

ကာကျယး်ခငး့နြငးံ

သကးဆုိငသ
း ညးံ ဥပေဒႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ရြိေသားလညး့၇ လိုအပးသညးံ အုပးခ္ဳပးေရ့၇ စနစးက္သညးံ
ဖျ႓စ
ဲ ညး့ တညးေဆာကးပဵုမ္ာ့၇ စဵႏႈနး့မ္ာ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယးေရ့မ္ာ့၇ ႏိုငးငဵေရ့အရ
လိုလာ့ခ္ကးမ္ာ့ ကငး့မဲံေနသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံပတးသကးသညးံ

-

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၇ သဘာွ ေတာရိုငး့ တိရစာၧနးမ္ာ့၇ ႏြငးံ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့ စသညး
တိ႓က
ု ို ကာကျယးသညးံ ႏုိငးငဵတကာသေဘာတူညီမႈစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုထာ့သညးံ အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့စျာတျငးလညး့
အဖျ႓ွ
ဲ ငးအ်ဖစး ပါွငးထာ့သညး၈ သိ႓ေ
ု သား၇ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့တျငး လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ
အခ္ကးမ္ာ့ကို

်ပညးတင
ျ း့ဥပေဒထဲတျငး

ထညးံသျငး့သညးမသျငး့သညးမြာ

မရြိပါ၈
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ရြငး့လငး့်ပတးသာ့မႈ

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း သဘာွပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကုိငးေနသညးံ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့စျာရြိသညး၈ ဤအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့တျငး လူထုအေ်ခ်ပဳ
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇

လူေနမႈအနိမးံဆဵု့အဆငးံဆငး့ရဲသာ့မ္ာ့ကို

ကူညီသညးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇

်ပညးတင
ျ း့နြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အဲနးဂ္ီအို(NGOs)မ္ာ့၇ ကုလသမဂၢ (UN) ကုိယးစာ့လြယးအဖဲ႔ျ မ္ာ့၇ ႏြငးံ
်မနးမာ်ပညးတင
ျ း့

အစို့ရလကးေအာကးတျငး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇

ထိုငး့ႏိုငးငဵနြငးံ

ခရစးယာနးအသငး့ေတားမ္ာ့ကို

တရုတးႏိုငးငဵနယးစပးတို႓ရြိ

အေ်ခခဵသညးံ

နယးစပးေဒသအေ်ခခဵသညးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ („နယးစပးအဖျ႓မ
ဲ ္ာ့‟) စသညးတ႓ပ
ို ါွငးသညး၈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့စျာက ရို့ရာအစဥး
အလာအရ

(သဘာွွနး့က္ငး)

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့နညး့်ဖငးံ

ခ္ဥး့ကပးမႈ၇

သိ႓မ
ု ဟုတး

အချငးံအေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ခ္ဥး့ကပးမႈ၇ သိ႓မ
ု ဟုတး ခ္ဥး့ကပးမႈႏြစးမ္ိဳ့လဵု့ကို လုပးကိုငးၾကသညး၈
အချငးံအေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ခ္ဥး့ကပးမႈသညး ေရရြညးတညးတံဵခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့၇
အသကးေမျ့မႈ ပညာမ္ာ့ႏြငးံ ေနာကးပိုငး့တျငး အစာ့အစာလဵုေလာကးမႈ၇ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံနြငးံ
အချငးံအေရ့မ္ာ့၇

်ပညးသူလူထု

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ

စညး့ရဵု့်ခငး့

စသညးံကိစၥတို႓ကို

အာရဵုစိုကး

ေဆာငးရျကးသညး၈ သဘာွွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးသညးံ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး သူတို႓၏
လုပးငနး့

ရညးရျယးခ္ကးကို

ေအာငး်မငးရနး

နညး့လမး့မ္ိဳ့စဵု

အသဵု့်ပဳရေသားလညး့

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငး ကာကျယး်ခငး့ကို အဓိကအာရဵုစိုကး ေဆာငးရျကးသညး၈ သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ
ပတးသကးသညးံ ကိစၥမ္ာ့ကို လုပးကိုငးသညးံ အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့သညး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
သိနာ့လညးမႈ၇ ပညာေပ့်ခငး့နြငးံ သငးတနး့ေပ့်ခငး့၇ မူွါဒဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့၇ ေထာကးခဵမႈႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းမႈ
ကျနးယကး စသညးတ႓က
ို ိုလုပးကိုငး ေဆာငးရျကးသညး၈
ေဒသခဵ်ပညးသူလူထုသညး
အသကးေမျ့မႈတ႓မ
ို ြ
အလျနးအကျ္ဵ

သစးေတာကာကျယးမႈ

နယးေ်မမ္ာ့၇

သစးေတာကိုအေ်ခခဵသညးံ

တာ့်မစးဖယးထုတးခဵၾကရသညး၈ (ှ၆၆ွ နြငးံ ဿွွွ) နြစးမ္ာ့ကာလတျငး

သစးပငးခုတးလြဲ်ခငး့မ္ာ့ကို

်မနးမာႏိုငးငဵေ်မာကးပိုငး့

-

ပထမဦ့စျာ

တရုတးနယးစပးတေလြ္ာကးတင
ျ း

ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး၇
ေတျ႓ခဲံရသညး၈

ထိ႓ေ
ု နာကး

ဤနယးစပးမ္ာ့တျငး

သစးပငးခုတးလြဲမႈမ္ာ့ မ္ာ့စျာေလ္ာံနညး့သျာ့ေသားလညး့၇ အစို့ရႏြငးံ စစးတပးက ေရရြညးတညးတဵံ
ခိုငးၿမဲသညးံသစးေတာမူွါဒနြငးံ
ေဒသတျငး့

ဥပေဒမ္ာ့ကို

ပတးသကးသညးံ
ခ္ိဳ့ေဖာကးၿပီ့

စညး့ကမး့မ္ာ့ကိုအေ်ခခဵသညးံ

တရုတးနြငးံ

်ပညးတင
ျ း့နြငးံ

်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့ကို

သစးပငး

ခုတးလြဲခင
ျ းံမ္ာ့ ေပ့ခဲံသညး၈ သိ႓ေ
ု သား သစးထုတးလုပးမႈမ္ာ့သညး စုစုေပါငး့ ်ပညးတင
ျ း့ ထုတးကုနးမ္ာ့
(ဂ္ီဒီပီ

GDP)ႏြငးံ

ယြဥးလြ္ငး

သယဵဇာတမ္ာ့ထုတးကုနးတနးဖို့ေအာကး

ေလ္ာံနညး့သညး၈

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ လမး့ေၾကာငး့ေပၚ ေရာကးရြိေနသညးံ လကးရြိ သစးထုတးလုပးမႈကို စိနးေခၚမႈ
်ဖစးေစသညးံ ေဒသခဵမ္ာ့၏ သစးေတာကိုငးတျယးမႈ စဵနစးမ္ာ့သညး ေဘ့ဖယးခဵထာ့ၾကရသညး၈
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်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
ေ်မယာႏြငးံ

ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံက

အရငး့အ်မစးအာ့လဵု့ကို

အလျနးအာ့နညး့သညး၈
ပိုငးဆိုငးထာ့ၿပီ့၇

ႏိုငးငဵေတားက

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

ရျာသာ့အာ့လဵု့နီ့ပါ့မြာ

ထဵု့စဵအရ2

သူတို႓စိုကးပ္ိဳ့ ထျနးယကးေနက္ေ်မတျငး သူတို႓ကိုယးပိုငးနာမညး မေပါကးပါ၈ မူွါဒအသစးမ္ာ့က
ထဵု့စဵအရ ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံမ္ာ့ကို ဂရုမစိုကးဘဲ သိ႓မ
ု ဟုတး တရာ့မွငးေသာ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ်ဖငးံ
ပုဂၢလိက

အေဆာကးအအဵုမ္ာ့အာ့

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံေပ့သညး၈

လယးသမာ့မ္ာ့အာ့

်ပငး့ထနးသညးံ အရငး့ရြငးွါဒ မြကာကျယးေပ့ႏိုငး်ခငး့ သိ႓မ
ု ဟုတး အက္ိဳ့ရြိေစမညးံ ယႏၱရာ့မ္ာ့်ဖငးံ
ကူညီေပ့်ခငး့ မ္ာ့မရြိပါ၈
သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို
အရငး့အ်မစး

ထိနး့ခ္ဳပးကိုငးတျယးခင
ျ းံရြိေရ့သညး

မ္ာ့အဓိကက္နးရြိသညးံ

ပဋိပကၡ်ဖစးေစသညးံ

အဓိက

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့

အေၾကာငး့ရငး့

်မနးမာႏိုငးငဵ၏
ေနထိုငးသညးံ

်ဖစးလာသညး၈

သဘာွ

ေဒသမ္ာ့တျငး

ႏိုငးငဵ်ခာ့တိုကးရိုကး

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး စျမး့အငးကို အဓိက အာရဵုစိုကးၾကၿပီ့ ထုတးယူႏိုငးသညးံ ေဒသမ္ာ့တျငး
သျာ့ေရာကးၾကေသာေၾကာငးံ ထိုေနရာမ္ာ့တျငး စစးစခနး့ခ္်ခငး့၇ ေဒသခဵမ္ာ့ကို ဖယးရြာ့ပစး်ခငး့မ္ာ့
်ဖစးေပၚလာသညး၈

မၾကာခငးက

ႏိုငးငဵအတျငး့တျငး

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

အချငးံအေရ့မ္ာ့

ရြိႏိုငးသညးံေဒသမ္ာ့စျာကို သတးမြတးခံၾဲ ကသညး၈ ညီမြ္မႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာမူွါဒမ္ာ့ ခ္မြတးမႈ
မရြိ်ခငး့နြငးံ ႏိုငးငဵေတားက လကးနကးကိုးငးတိုငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏိႈငး့ရနး စိတးအာ့ထကးသနးမႈ
မရြိ်ခငး့တိ႓ေ
ု ၾကာငး၇ံ ႏိုငးငဵရပး်ခာ့ ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈသညး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ ထိုေဒသမ္ာ့တျငး
ေနထိုငးသညးံ ်ပညးသူလူထုမ္ာ့အေပၚ ႀကီ့မာ့သညးံ သကးေရာကးမႈရြိလိမးံမညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵကို ေငျေခ့္ငြာ့်ခငး့ မ်ပဳေသားလညး့ ကမၻာံဘဏးႏြငးံ အိုငးအမးအကးဖး ကဲံသ႓ေ
ို သာ
ႏိုငးငဵတကာ

ေငျေၾက့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ

ဆကးစပးပတးသကးေနသညး၈

အထူ့သ်ဖငးံ အာရြဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ ဘဏးအေန်ဖငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ နယးေ်မခဵလူထုအေပၚ
သကးေရာကးမႈ

ရြိေသာ

ပုဂၢလိက

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့အပါအွငး

လမး့ေၾကာငး့အမ္ာ့အ်ပာ့မြ

သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ

အေထာကးအပံဵမ္ာ့ ေပ့လ္ကးရြိသညး၈
ယခုလကးရြိတျငး

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

အသကးေမျ့မႈ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ဧရာမ ေရကာတာႀကီ့မ္ာ့၇ ေရနဵနြငးံဘာွဓါတးေငျ႓ထုတးယူမႈ၇
သတၱဳမိုငး့မ္ာ့ ၇ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ၇ ဧရာမ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မ ကျနးထရကးမ္ာ့၇ တရာ့မွငး ေတာရိုငး့

2

ဗဟုိအစို့ရမြ ေအာကးေ်ခအုပးခ္ဳပးေရ့ ဌာနမ္ာ့သို႓ အာဏာချေ
ဲ ွလႊဲေ်ပာငး့ေပ့်ခငး့
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တိရစာၧနး

ကုနးသျယးမႈ၇

ရာသီဥတု

ေ်ပာငး့လဲမႈႏြငးံ

ပတးသကးၿပီ့

အႏ

ၱရာယးမ္ာ့စျာကို

ၾကဵဳေတျ႓ေနရသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အဓိကွငးေငျမြာ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့က
ရရြိၿပီ့၇

ေရနဵႏြငးံ

ေရအာ့်ဖငးံလြ္ပးစစးဓါတးအာ့

သနး့ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ
အိႏၵိယနြငးံ

ရရြိေနသညး၈

ထိုငး့စသညးံ

ဖဵျ႓ၿဖိဳ့မႈကေန

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈသညး

-

ႏိုငးငဵေဒသမ္ာ့ကရရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ေဒၚလာ(ဘီလီယဵ)

အထငးရြာ့ဆဵု့မြာ

မေလ့ရြာ့၇

တရုတး၇

စကၤာပူ၇

ဂ္ပနး၇

ဗီယကးနမးနြငးံ ကိုရီ့ယာ့တို႓သညးလညး့ ေရျ့ေကာကးပဲျမ္ာ့ၿပီ့သညးံေနာကး အဓိက ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵ
သူမ္ာ့အ်ဖစး ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ ထပးတို့ရနး ေစာငးံၾကညးံလ္ကးရြိသညး၈ အရငး့အ်မစးထုတးယူသညးံ
ဤရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ အထူ့သ်ဖငးံ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ
ေဒသရြိ သဘာွ အရငး့အ်မစးကို အေ်ခ်ပဳသညးံ အသကးေမျ့မႈမ္ာ့ကို ပ္ကးစီ့ေစသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ဇီွဘကးမြ္မႈႏြငးံ

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

ဆကးလကးလုပးကိုငးနိုငးရနး၇

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငး ကာကျယးမႈနြငးံ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အတျကး သငးံတငးံမြ္တသညးံ
မူွါဒေဘာငး ရြိထာ့မြသာ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့ မိမိဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈအတျကး ကိုယးတိုငးေဆာငးရျကးႏိုငးေအာငး
အေထာကးအကူ
ထိ႓ေ
ု နာကး

်ဖစးေစၿပီ့၇

ႏိုငးငဵရပး်ခာ့က

ပုဂၢလိကရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအပိုငး့ကိုလညး့
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့က စျမး့အငး၇

ပိုမိုေသခ္ာေစႏိုငးသညး၈

စျမး့အငးထုတးယူမႈနြငးံ

စိုကးပ္ိဳ့မႈ

အပိုငး့မ္ာ့တျငး ထပးမဵၿပီ့ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသငးံသညး၈ ်မနးမာ်ပညးတေလြ္ာကးတျငး သဘာွွနး့က္ငး
ထိနး့သိမး့ေရ့ အ်ဖစးထာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵသူမ္ာ့ စီမဵခ္ကးနြငးံပတးသကးသညးံ
အလုပးမ္ာ့ကို

ခ္ကးခ္ငး့ရပးစဲ

လုိကးသငးံၿပီ့-

လဵုေလာကးသညးံ

အာမခဵခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ

ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈသညး သဘာွပတးွနး့က္ငး နြငးံေဒသခဵမ္ာ့၏ အသကးေမျ့မႈကို မလိုအပးသညးံ
ပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့မ်ဖစးေစနိုငးပါဟု

အာမခဵခ္ကး

တခ္ိနးထဲတျငး၇

အဲနဂ
း ္ီအို

နိုငးငဵတကာ

ေပ့နိုငးမြသာ
(NGOs)

နြငးံ

-

ဆကးလကးလုပးကိုငးသငးံသညး၈

ကုလသမဂၢ(UN)

ကိုယးစာ့လြယး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က ်ပညးသူလူထုမ္ာ့ကို စိတးတိုငး့က္သဵု့ရသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့နြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ဟု
သေဘာထာ့မညးံအစာ့၇

သူတ႓ို

ပတးွနး့က္ငးတင
ျ း

သူတို႓ကိုယးတိုငး

အတျကးဖဵ႓ၿျ ဖိဳ့မႈအ်ဖစး

အဓိကထာ့တတးရနး သတိ်ပဳေစၿပီ့၇ အမ္ာ့်ပညးသူနြငးံသကးဆိုငးသညးံ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကလညး့
်မနးမာ်ပညးတွြမး့ရြိ ်ပညးသူလူထုကို မိမိတို႓၏ လုပးပုိငးချငးံအချငးံအေရ့မ္ာ့ သိနာ့လညးေစရနး
အချငးံအေရ့ေပ့သငးံသညး၈
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အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
်မနးမာအစို့ရအတျကး..
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ

ဥပေဒမ္ာ့သညး

သဘာွပတးွနး့က္ငး

အက္ဳိ့

သကးေရာကးမႈ ေလံလာသဵု့သပးခ္ကးႏြငးံ လူမႈဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ ေလံလာသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့
အပါအွငး ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒႏြငးံ စဵခ္ိနးစဵညျနး့မ္ာ့အေပၚတျငး အေ်ခခဵရမညး၈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညး

မူမ္ာ့ႏြငးံ

ထပးတူက္ရနး၇

ႀကိဳတငးညြိႏိႈငး့ထာ့ေသာ

နြစးဦ့နြစးဖကး

သေဘာတူညီမႈရြိရနး လိုအပးသညး၈
ေရ့ဆျဲေရ့ ေကားမတီဖဲျ႓စညး့ရာတျငး အလႊာ အသီ့သီ့ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ အုပးစုမ္ာ့ပါွငးချငးံ
အပါအွငး သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ အတညးမ်ပဳမီတင
ျ း တငးၾကိဳ၊
သကးဆိုငးရာ

လူပုဂၢိဳလးအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အာ့

ေရ့ဆျဲစဥးကာလအတျငး့

က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓

ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵ်ပဳချငးံ ေပ့ရမညး၈
သဘာွ ပတးွနး့က္ငးနြငးံ လူမႈ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့ (EIA ႏြငးံ SIA) တိ႓ု
လုပးေဆာငးရာတျငး ႏိုငးငဵတကာ လုပးထဵု့လုပးနညး့်ဖစးေသာ လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့
(တိင
ု း့ရငး့သာ့

အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့

အပါအွငး)

ယငး့သဵု့သပးေလံလာခ္ကးမ္ာ့ကို
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ကို

ညႈိႏႈိငး့

လျတးလပးေသာ

ရရြိချငးံ၇

အၾကဵ်ပဳချငးံ

တတိယအငးအာ့စုမြ

သကးေရာကးမႈ

ခဵရမညးံ

ေပ့ရမညး၈
သကးဆိုငးရာ

လူ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏

ပူ့ေပါငး့ပါွငးချငးံႏြငးံ ေဒသခဵ လူထုမ္ာ့အေပၚ ႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးအေပၚ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့
စီမဵကိနး့မ္ာ့၏

သကးေရာကးမႈခနး႓မြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို

အမ္ာ့်ပညးသူ

သိရြိႏိုငးချငးံတို႓ပါွငးသညးံ

လုပးငနး့စဥး်ဖငးံ လုပးေဆာငးရမညး၈
အေ်ခခဵ အေဆာကးအဦမ္ာ့၇ တျငး့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့၇ စျမး့အငးႏြငးံ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့လဵု့တျငး
ညီမြ္ေသာ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ေွမြ္ခဵစာ့သညးံ စနစးကို ေဖားထုတးရမညး၈
်ပညးတင
ျ း့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာ

ေစ့္ကျကးမ္ာ့အပါအွငး

ေစ့္ကျကးသစးမ္ာ့ဖျငးံလြစးမႈေၾကာငးံ

အက္ဳိ့သကးေရာကးသညးံ ကိစၥမ္ာ့တျငး လူ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇ လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့၏ စာ့ွတးေနမႈ ဘွႏြငးံ
ေ်မယာမ္ာ့ကို

အကာအကျယးေပ့သညးံ

ဥပေဒမ္ာ့၇

မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို

ေဖားေဆာငးရမညး၈
ဓေလံထဵု့စဵ

ေ်မယာပိုငးချငးံ၇

အမညးေပါကးပိုငးဆိုငးချငးံႏြငးံ

ေနထိုငးႏိုငးချငးံ

အသိအမြတး်ပဳေလ့စာ့ေသာ ေ်မယာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ကို ်ပဌာနး့ရမညး၈
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မ္ာ့ကို

ှ၆၂၀ ခုႏြစး ေ်မယာႏိုငးငဵပိုငး်ပဳ်ခငး့ ဥပေဒကို ပယးဖ္ကး၊ တညးဆဲ်ဖစးေသာ ှ၆၃၀ ခုနြစး
ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့

ေ်မယာပိုငးချငးံကို

ဆကးလကးတညးရြိေစ်ခငး့်ဖငးံ

ကာကျယးေသာ

လယးသမာ့မ္ာ့၏

ေ်မယာႏြငးံ

ဥပေဒကို

လုပးကိုငးစာ့ေသာကးချငးံကို

ဥပေဒအရ ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ယူ်ခငး့မြ အကာအကျယးေပ့ရမညး၈
အေ်ခခဵက္ေသာ

လူ႓အချငးံအေရ့ႏြငးံ

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

ႏိုငးငဵတကာ

သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို လကးမြတးေရ့ထို့ရမညး၈ အဆိုပါ ႏိုငးငဵတကာ သဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့ပါ
ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ

အညီ

ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

်ပဌာနး့ခ္မြတး်ခငး့်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ လုပးကိုငးေနၾကေသာ ်ပညးတင
ျ း့ ပုဂၢလိက လုပးငနး့မ္ာ့၇
ႏိုငးငဵပိုငး လုပးငနး့မ္ာ့၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ပုဂၢလိကႏြငးံ အစို့ရပိုငး လုပးငနး့မ္ာ့အပါအွငး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့၇ စျမး့အငးႏြငးံ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံ ၾကပးမတးသျာ့ရမညး၈
ေ်မယာအလိုအေလ္ာကး ပိုငးဆိုငးခင
ျ းံ်ဖစးစဥးကို ႏိုငးငဵတကာရြိ အ်မငးံမာ့ဆဵု့ လုပးထဵု့လုပးနညး့
မ္ာ့ႏြငးံ အညီ ပုဂၢလိကႏြငးံ အမ္ာ့ပိုငး အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ေလ့စာ့ လိုကးနာရမညး၈ ယငး့တျငး
လဵုေလာကးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ဖနး႓ေွအသိေပ့်ခငး့၇ အၾကဵဥာဏးရယူ်ခငး့၇ ေ်မယာမ္ာ့
ေ်ပာငး့ေရႊ႔်ခငး့ မ်ပဳမီ ၾကိဳတငး၊ တရာ့မြ္တေသာ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့ သိ႓မ
ု ဟုတး ေနထိုငး
စာ့ေသာကး လုပးကိုငးရနး ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့ တိ႓ု ပါွငးသညး၈ အိမးယာမ္ာ့ ေ်ပာငး့ေရႊ႓ရာတျငး
အၾကမး့ဖကး်ခငး့ သိ႓မ
ု ဟုတး အငးအာ့အလျနးအကၽျဵသဵု့်ခငး့ကို မ်ပဳလုပးရ၈
လျတးလပး၊ အမီြအခိုကငး့ေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ဥပမာ- အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွပတးွနး့က္ငး
ေကားမရြငး၇

အမ္ဳိ့သာ့

လဵုေလာကးေသာ

လူ႓အချငးံအေရ့

ဘ႑ာေငျႏြငးံ

ေကားမရြငးႏြငးံ

လူမႈႏြငးံ

်ခစာ့မႈ

တိုကးဖ္ကးေရ့

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အဖျဲ႓တ႓က
ို ို

တရာ့မြ္တမႈကို

ေဖားေဆာငးႏိုငးသညးံ ဆဵု့်ဖတးခင
ျ းံအာဏာတို႓ကို ေပ့အပးရမညး၈
အချငးံအေရ့ကို အေ်ခခဵေသာ၇ လူထုကို ဗဟုိ်ပဳေသာ ဆငး့ရဲသာ့မ္ာ့ကို အေထာကးအကူ်ပဳေသာ
မူွါဒမ္ာ့ကို ခ္မြတးရမညး၈ ယငး့သညး သစးေတာမ္ာ့ အသဵု့်ပဳမႈႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့
အပါအွငး ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့၏ သယဵဇာတ ပစၥညး့မ္ာ့ ထုတးယူ အသဵု့်ပဳချငးံ စီမဵခနး႓ချခ
ဲ ျငးံမ္ာ့ကို
အာမခဵရမညး၈
သဘာွ

ဘကးမြ္မႈ

ရြိေသာ၇ လူမႈ တရာ့မြ္တမႈရြိေသာ၇ စီ့ပျာ့ေရ့အရ ရြငးသနးႏိုငးစျမး့ရြိ၊

ယဥးေက့္မႈ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့ႏြငးံ လိုကးေလ္ာညီေထျရြိေသာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို
်ဖစးေပၚေစရနးအတျကး

စီ့ပျာ့ေရ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈမ္ာ့ကို

လုပးေဆာငးရာတျငး

မြ္တေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့မႈရြိသညးံ မူွါဒမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳရမညး၈
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ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲ၊

ပုဂၢလက
ိ က႑ႏြငးံ ႏိုငးငဵပိုငး လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး
ႏိုငးငဵတျငး့ရြိ လကးရြိရြိေနေသာ ႏိုငးငဵတကာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့သာမက ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ္ာ့၇
ႏိုငးငဵပိုငး လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဖကးစပးလုပးငနး့မ္ာ့သညး ေအာကးပါတို႓ကို လိုကးနာရမညး၈
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈကို

်ဖစးေစသညးံ

ႏိုငးငဵတကာ

စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ႏြငးံ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ (ဥပမာ- ႀကိဳတငးညြိႏိႈငး့ထာ့ေသာ နြစးဦ့နြစးဖကးသေဘာတူညီမႈ
FPIC၇ ေငျေၾက့ ေဖား်ပမႈ၇ အက္ဳိ့အ်မတး ချေ
ဲ ွ်ခငး့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ
ေလံလာသဵု့သပးခ္ကး(EIA) ႏြငးံ လူမႈဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ ေလံလာသဵု့သပးခ္ကး (SIA) တိ႓က
ု ို
ေဆာငးရျကး်ခငး့)
ႏိုငးငဵတကာ

အေကာငး့ဆဵု့

သဘာွပတးွနး့က္ငး
သကးေရာကးမႈ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ

အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ

ေလံလာသဵု့သပးခ္ကး

အညီ

အဓိပၸာယးရြိ၊

ေလံလာသဵု့သပးခ္ကး(EIA)

(SIA)

မ္ာ့ကို

ႏြငးံ

လုပးေဆာငးရာတျငး

်ပညးံွေသာ
လူမႈဆိုငးရာ
သကးဆိုငးရာ

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိႏိုငးမႈ၇ ထိခိုကးသကးေရာကးေသာ လူအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ လဵုေလာကးစျာ
ပါွငးပတးသကးႏိုငးမႈ၇ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးအေပၚ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့၏
သကးေရာကးမႈကို ခနး႓မြနး့ေလံလာခ္ကးမ္ာ့ကို လူထု ၾကာ့နာချငးံ တိ႓ု ပါွငးေသာ လုပင
း နး့စဥး
အဆငးံဆငးံကို ်ဖတးသနး့သျာ့ရမညး၈
ေရရြညးတညးတံဵမညးံ ဆီအုနး့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သစးေတာဥပေဒ အေကာငးအထညး
ေဖားမႈ၇ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈႏြငးံ ကုနးသယ
ျ းေရ့ (FLEGT) အစရြိေသာ ႏိုငးငဵတကာ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ
အစပ္ဳိ့မႈႏြငးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ကို စျက
ဲ ိုငးထာ့ရမညး၈
ဆႏၵမပါေသာ ေရႊ႔ေ်ပာငး့အေ်ခခ္ရမႈမ္ာ့ကို အတတးႏိုငးဆဵု့ ေရြာငးရြာ့ရမညး၈ ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ကို
ေရြာငးရြာ့၊

မရႏိုငးေသာ

အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး

ပုဂၢလိက

ကုမၸဏီမ္ာ့၇

ႏိုငးငဵေတားပိုငး

လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရက အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသညးံ ဧရာမ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့၏
အက္ဳိ့ဆကးအ်ဖစး

အိမးယာေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈ၇

ေ်မယာ

သိမး့ဆညး့်ခငး့ႏြငးံ

ပစၥညး့ဥစၥာ

ဆဵု့ရဵႈ့မႈမ္ာ့အတျကး ထိခိုကးနစးနာသူမ္ာ့ကို ်ပနးလညးေနရာ ခ္ထာ့်ခငး့ႏြငးံ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့ေသာ စဵမဵခ္ကးမ္ာ့ရြိရမညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့
ေနရာအႏြဵ႔အ်ပာ့တျငး

အထူ့သ်ဖငးံ
လဵုေလာကးေသာ

ထိလျယးရြလျယးေသာ
ကာကျယးမႈမ္ာ့ကို

ေနရာမ္ာ့

ေဖားေဆာငးႏိုငး်ခငး့မရြိပါက

လကးရြိလုပးေဆာငးေနေသာ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ ရပးတနး႓ထာ့ရမညး၈
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အပါအွငး

်မနးမာ်ပညးသူမ္ာ့က ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့၇ တာွနးခဵတာွနးယူမႈရြိေသာ ရငး့ႏြီ့
်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ ေပၚေပါကးေစရနး ၾကိဳတငးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးႏိုငးၿပီ့ ေဘ့ထျကးဆို့က္ဳိ့မ္ာ့
ခနး႓မြနး့ရာတျငး အဓိပၸာယးရြိစျာ ပါွငးႏိုငးချငးံရသညးအထိ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ စျမး့အငးႏြငးံ သတၳဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး မညးသညးံရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကိုမဆို
ေရြာငးရြာ့သငံးသညး၈

လူထုအေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အတျကး..
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ႏြငးံ

နယးစပးေဒသတျငး

လုပးငနး့

လုပးေဆာငးေနၾကေသာ

လူထုအေ်ခ်ပဳ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ လူထု၏ အ်မငးႏြငးံ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ သဘာွပတးွနး့
က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒႏြငးံ

မူွါဒမ္ာ့

်ဖစးထန
ျ း့လာေရ့အတျကး

စညး့ရဵု့လႈ႓ေ
ဵ ဆားၿပီ့ ႏိုငးငဵပိုငးႏြငးံ

ပုဂၢလိက ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ လူမႈမြ္တမႈႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးအတျကး ေရရြညး
တညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ထပးတူ ်ဖစးမႈ ရြိမရြိကို ေစာငးံၾကညးံ
ေလံလာသျာ့ရမညး၈

ႏိုငးငဵတကာ အစို့ရ မဟုတးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး..
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အေရ့အရာမ္ာ့ကို

လုပးေဆာငးေနသညးံ

ႏိုငးငဵတကာ

အစုိ့ရမဟုတးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး လူ႓အချငးံအေရ့ အေ်ခအေနအပါအွငး ေဒသတျငး့ရြိ
ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ တစဵုလဵု့ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို နာ့လညးသေဘာေပါကးၿပီ့ ်ပညးံစဵုသညးံ
လိုအပးခ္ကးေလံလာမႈမ္ာ့ကို

လုပးေဆာငး်ခငး့၇

ေဒသခဵ

်ပညးသူေတျ၏

အချငးံအေရ့ႏြငးံ

စာ့ွတးေနမႈ လုပးငနး့မ္ာ့ကို မထိခိုကးေစပဲႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ
ေရရြညးခိုငးၿမဲသညးံ စာ့ွတးေနမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ်ဖစးေပၚေစမညးံ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ အေလံအထ
အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ ်ဖစးေပၚေစေအာငး ေဆာငးရျကးရမညး၈

ကုလသမဂၢ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး..
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ကုလသမဂၢ

ေအဂ္ငးစီမ္ာ့

အေနႏြငးံ

သကးဆိုငးသူအာ့လဵု့

အဓိပၸာယးရြိရြိပါွငးချငးံရေစမညးံ

အမြနးတကယး မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ အမူအက္ငးံအေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့်ဖစးေပၚလာေစေရ့အတျကး ကူညီပံဵပို့
ေဆာငးရျကးသာျ ့ၿပီ့ ကုလသမဂၢ၏ အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ညး့ကပးမႈ ်ဖစးသညးံ “အမ္ာ့ နာ့လညးမႈ”
ဆိုသညးံ ်ပညးသူမ္ာ့သညး သူတ႓၏
ို ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈတင
ျ း ထုတးကုနးပစၥညး့နြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို
လကးခဵရရြိသူ သကးသကး မ်ဖစးေစပဲ အဓိကက္ေသာ ဖနးတီ့သူမ္ာ့အ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳခဵရ
မညးဟူသညးံ ေက္ညာခ္ကးအေပၚ အေ်ခခဵ၊ လညးပတးလုပးေဆာငးသာျ ့ရမညး၈
မညးသညးံ

ရကးဒးပလပးစး

(REDD+)

သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကိုမဆို

်ပဳလုပးရာတျငး

ကုလသမဂၢသညး ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ အချငးံအေရ့ ေၾကညာခ္ကး (အထူ့သ်ဖငးံ
ႀကိဳတငးညြိႏိႈငး့ထာ့ေသာ နြစးဦ့ႏြစးဘကးသေဘာတူညီမႈ) ႏြငးံ ကိုကးညီေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ၿပီ့
ရကးဒး ပလပးစး သေဘာတူညီခ္ကးအတိုငး့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ ေစာငးံၾကညံး
ေလံလာမႈမ္ာ့ကို အာမခဵေပ့ရမညး၈

ႏိုငးငဵတကာ ေငျေၾက့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အတျက.း .
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ဆိုငးရာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတး်ခငး့၇ တာွနးယူမႈရြိေသာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ
ေဘ့ထျကးဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ကို ခနး႓မြနး့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပရ
း ာတျငး ်ပညးသူမ္ာ့ အဓိပၸာယးရြိစျာ ပါွငး
ချငံးရရြိသညးံတိုငးေအာငး ႏိုငးငဵတကာ ေငျေၾက့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏဵြမႈ အသစးမ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့မြ ရပးဆိုငး့ထာ့ရမညး၈
အကယး၊ ႏိုငးငဵတကာ ေငျေၾက့အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဆကးစပးမႈမ္ာ့လုပးေဆာငးခဲံပါကလညး့
မိမိတ႓က
ို ိုယးပိုငး

ခ္မြတးထာ့ေသာ

အေကာငးအထညးေဖား၊

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာ

ေငျေၾက့အဖျဲ႓အစညး့

လူမႈ

လဵုၿခဳဵေရ့

မူွါဒမ္ာ့ကို

စဵခ္ိနးစဵညႊနးမ္ာ့ႏြငးံ

ကုလသမဂၢ

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ေဘာငးမ္ာ့ (ဥပမာ- ်ပညးသူလူထုနြငးံပတးသကးမႈ ႏြငးံ အကးဖးပီအိုးငးစီ FPIC)
တိ႓က
ု ို လိုကးနာရမညး၈
်မနးမာနိုငးငဵအတျကး

အနာဂတးအမ္ဳိ့သာ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး

ခိုငးမာေသာ

လိုအပးခ္ကးေလံလာမႈႏြငးံ ်ပညးသူလူထု၏ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ေဖားေဆာငးသညးံ ပါွငးချငးံရေသာ
ေဆျ့ေႏျ့ညိႈႏိႈငး့မႈ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵေစရနး လုပးေဆာငးရမညး၈

ှ၈ နိဒါနး့
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်မနးမာႏိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႓မ
ဲ ြ ထုတး်ပနးသညးံ ယခု အစီရငးခဵစာသညး
ေအာကးေဖား်ပပါ အဓိက ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ရရြိေစရနး ရညးရျယးသညး၈ ှ) လကးရြိ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အေ်ခအေနမ္ာ့ကို

ေလံလာသဵု့သပးႏိုငးရနး

(်ပညးတင
ျ း့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာဆိုငးရာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႓မ္ာ့နြငးံ
ကုလသမဂၢ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏ အခနး့က႑ အပါအွငး)၇ ဿ) သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အဓိက
်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံ

ေဒသခဵလူထုႏြငးံ

မီ့ေမာငး့ထို့်ပႏိုငးရနး

၇၀)

ဿွှွ

သဘာွပတးွနး့က္ငး
ေရျ့ေကာကးပျဲ

အေပၚ

မတိုငးမီႏြငးံ

သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို

ေရျ့ေကာကးပဲျ

ေနာကးပိုငး့

ကာလမ္ာ့အတျငး့ တိုငး့ရငး့သာ့ ေဒသမ္ာ့တျငး သဘာွ သယဵဇာတမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
ပဋိပကၡမ္ာ့အေပၚ သဵု့သပးခ္ကး ေပ့ရနး တိ႓ု ်ဖစးပါသညး၈
အစီရငးခဵစာကို ႏိုငးငဵတကာ ကတိကွတး်ပဳမႈ၇ ်ပညးတင
ျ း့ ယႏၱယာ့မ္ာ့၇ အစို့ရ၏ ေ်မယာ
သစးေတာ

ႏြငးံ

(သယဵဇာတမ္ာ့နြငးံ

ပတးသကးသညးံ)

စီ့ပျာ့ေရ့၇

မူွါဒမ္ာ့၇

ႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈ အလုပးအကိုငးမ္ာ့ တို့တကးေရ့အတျကး
်ပညးတင
ျ း့်ပညးပ တျငးလုပးေဆာငးေနၾကေသာ ်ပညးတင
ျ း့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အစို့ရ မဟုတးေသာ
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အေပၚ သဵု့သပးမႈ်ဖငးံ စတငးထာ့သညး၈ ထိ႓ေ
ု နာကးတျငး ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ
သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးအေပၚ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကို

ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ

ေဖား်ပထာ့သညး၈

ေဒသခဵ

အလာ့တူပငး

လူ႓အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့

စာ့ွတးေနမႈကို

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးရာတျငး ႏိုငးငဵတကာ စဵခ္ိနးစဵညႊနးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီေစေရ့အတျကး မူွါဒမ္ာ့၇
ဥပေဒမ္ာ့၇ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ကို အၾကဵ်ပဳတငး်ပထာ့သညး၈ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို
ဿွှွ

ေရျ့ေကာကးပဲျေနာကးပိုငး့

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့၇

မူွါဒႏြငးံ

ႏိုငးငဵပိုငးကုမၸဏီမ္ာ့၇

ကုလသမဂၢေအဂ္ငးစီမ္ာ့၇

ႏိုငးငဵတကာ

ဥပေဒ

ေရ့ဆျဲသူမ္ာ့၇

ႏိုငးငဵတကာ

်ပညးတင
ျ း့်ပညးပ

ေငျေၾက့

အစို့ရမဟုတးေသာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇

အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ

လူထုအေ်ခ်ပဳ

လူ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး ရညးရျယးသညး၈
ဤအစီရငးခဵစာ

်ပဳစုရနး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး

မူလစဥး့စာ့ခ္ကးကို
အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့

ဿွွ၃

အဖျ႓က
ဲ

ခုနြစးတင
ျ း

်ပဳလုပးခံသ
ဲ ညးံ

်မနးမာႏိုငးငဵ

်မနးမာံ

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငး ေဆျ့ေႏျ့ပျဲက အစ်ပဳခဲံသညး၈ မူလက ဿွွ၂ ခုႏြစးတျငး ႏိုငးငဵတကာ ငြကးမ္ာ့ဘွ
(Birdlife

International)၇

ေွဖနးေထာကးရႈမႈ

ယူအန
ဲ းဒီပီ-်မနးမာႏြငးံ

ရဵပဵုေငျ

(စီအီ့ပီအကးဖး)

သဘာွဘကးမြ္မႈ
တိ႓မ
ု ြ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့

ထုတး်ပနးခဲံသညးံ

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

သဘာွဘကးမြ္မႈ ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵေရ့ အလာ့အလာမ္ာ့ အစီရငးခဵစာကို
တုန႓်း ပနးရနး

်ဖစးသညး၈

မ္ဳိ့တုဵ့ေပ္ာကးကျယးလု

ယငး့အစီရငးခဵစာတျငး
သတၱွါမ္ာ့၇

ပငးမ

ဇီွဘကးမြ္မႈ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့

ဧရိယာမ္ာ့၇

အေ်ခခဵမ္ာ့သာမက

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ဦ့စာ့ေပ့မ္ာ့ကို ေဖားထုတးတငး်ပထာ့သညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး
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တစဵုလဵု့ကို ဇီွရုပးဆိုငးရာ သိပၸဵႏြငးံ နညး့ပညာဆိုငးရာ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ကိုသာ အေ်ခခဵထာ့ၿပီ့
တိုငး့ရငး့သာ့

ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

စစးအာဏာတညးေဆာကးမႈ၇

ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈ၇

ပဋိပကၡ

အရငး့ခဵ

လူ႓အချငးံအေရ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ပံ္ဵႏြဵ႓မႏ
ႈ ြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့က ရို့ရာအစဥးအလာအရ
သဘာွ အရငး့အ်မစးကို ကာကျယးထိနး့သိမး့သညးံက႑ကို ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မရြိေခ္၇
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ

တခုတျငး

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့

စီမဵေဆာငးရျကးရာတျငး “ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈ” ရရြိသငးံေသာ ေဒသမ္ာ့တျငး ေနထိုငးသညးံ
လူမ္ာ့

ပါွငးချငးံမရပဲ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့

လုပးငနး့

အမ္ာ့စုကို

အစို့ရႏြငးံသာ

ေဆာငးရျကးေနေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့်ဖစးခဲံၾကသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အဖျ႓ဲ
အစညး့မ္ာ့သညး တခါတရဵတင
ျ း ဇီွဘကးမြ္မႈ ခ္ညး့ကပး်ခငး့ကို ဦ့စာ့ေပ့ လုပးေဆာငးေလံ
ရြိေသာေၾကာငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ လူသာ့ ထိခိုကးနစးနာမႈမ္ာ့ကို လ္စးလ္ဴရႈထာ့ခဵရၿပီ့ အခ္ဳိ႓
လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ လူသာ့ အေ်ခ်ပဳ စို့ရိမးခ္ကးမ္ာ့ လ္စးလ္ဴရႈ ခဵထာ့ရၿပီ့ တခ္ဳိ႓ ကိစၥမ္ာ့တျငး
လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ထိလျယးရြလယ
ျ းေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ ထိနး့ခ္ဳပးေဒသမ္ာ့ကို ပိုမို
ထိေတျ႓မႈ ်ဖစးေစသညး၈ ဤအခ္ကးသညး အစို့ရ၏ ဧရာမ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ဆိုငးရာ
စီမဵကိနး့မ္ာ့လုပးေဆာငး်ခငး့၏
တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့ရြိ

ပကတိ

ရညးရျယးခ္ကးကို

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

ေမ့ချနး့ထုတးစရာ

ဧရာမ

်ဖစးေစသညး၈

စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး

ေဒသ၏

စီ့ပျာ့ေရ့ အတျကးသာမက စစးေရ့ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ပါ ပါရြိပဵုရေနသညး၈
ထိုငး့အေ်ခစိုကး

တိုငး့ရငး့သာ့

အချငးံအေရ့အေ်ခခဵေသာ

အေ်ခ်ပဳ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

ခ္ဥး့ကပးမႈမ္ာ့

်ပဳလုပးေနသညးကို

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က

ေဖား်ပရနးႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

ေဒသမ္ာ့မြ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို စုစညး့တငး်ပႏိုငးသညးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးကို တိုငး့ရငး့သာ့
ရႈေဒါငးံမြ

တငး်ပသညးံ

ဤအစီရငးခဵစာတျငး
ကတိကွတးမ္ာ့

အစီရငးခဵစာ

တေစာငးထုတးေွရနးလညး့

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ
သာမက

ပတးသကးသညးံ

ဥပေဒ်ပဳမႈႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးသညးံ

စာ့ွတးေနမႈ

်ပညးတင
ျ း့

အစုိ့ရ၏

စိတးကူ့မိၾကသညး၈
ႏိုငးငဵတကာဆိုငးရာ

လုပးငနး့မ္ာ့တျငး

ယႏၱရာ့မ္ာ့ကို

သဘာွ

ထညးံသျငး့ရနးလညး့

ဆဵု့်ဖတးၾကသညး၈ အစီရငးခဵစာကို ႏြစးပိုငး့ချၿဲ ပီ့ ပထမတပိုငး့ကို “ရရြိနုိငးေသာအစာ့ထို့စရာမ္ာ့၈
်မနးမာနိုငးငဵအတျငး့

လူမႈဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့်ခငး့မ္ာ့အတျကး

တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့၏ ပါွငးအာ့်ဖညးံေပ့နုိငးမႈမ္ာ့” ဟု အမညးေပ့ထာ့ေသာ ထိုငး့ႏိုငးငဵ
အေ်ခစိုကး

သဘာွ

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

ပတးွနး့က္ငး

ဆိုငးရာ

အာရဵုစိုကးေဖား်ပထာ့သညးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

အေ်ခ်ပဳ

အစီရငးခဵစာတေစာငးကို

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
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အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏
ဿွွ၆

ခုႏြစးက

3

ဿွှွ

ေရျ့ေကာကးပဲျ

ရြိလာသညးံအခါတျငး

ကိုလူသိမ္ာ့လာၿပီ့

အထူ့သ်ဖငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပၚ
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

ယငး့မြတဆငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

ေဒသမ္ာ့တျငး

ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့

ႏိုငးငဵ်ခာ့

အစို့ရမ္ာ့၇

စီ့ပျာ့ေရ့

ဖျငးံလြစးမႈမ္ာ့

ေဒသခဵ

လူထုႏြငးံ

်ဖစးလာေစႏိုငးသညံး

်မနးမာ

ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့အၾကာ့

ရြိဆ၇ဲ

ရြိလာမညးံ

သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို မီ့ေမာငး့ထို့ေဖား်ပရနး လိုအပးလာသညး၈ တခ္ိနးတညး့မြာပငး ပုဂၢလိက
ရငး့ႏြီ့ၿမဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို

ပဵံပို့ကူညီမႈ

်ပညးတင
ျ း့

်ဖစးစဥးမ္ာ့နြငးံ

ႏိုငးငဵအႏြဵ႓

လယးသမာ့မ္ာ့

အကာအကျယးလဵုေလာကးစျာ ရရြိမေန်ခငး့တို႓ကို က္ယးက္ယး်ပနး်ပနး႓ ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့သညး၈
အစီရငးခဵစာသညး

တႏိုငးငဵလဵု့ကို

တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့ကို

ၿခဵဳငဵုထာ့သညး၈

အေသ့စိတး

ေဖား်ပထာ့ၿပီ့

အခနး့အေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး
အခနး့

ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး

တႏိုငးငဵလဵု့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ ေ်ပာငး့လဲလာေသာ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ကို ၿခဵဳငဵုေဖား်ပထာ့သညး၈
ၿမိဳ႓်ပမ္ာ့ႏြငးံ

သကးဆိုငးသညးံ

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို

ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈

ဿ၈ ႏိုငးငဵဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး သယဵဇာတ ေပါႂကၢယးွသညးံ ႏိုငးငဵ ်ဖစးၿပီ့ ကမၻာံဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ အနညး့ဆဵု့ ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး
ပါွငးေနဆဲ ်ဖစးသညး၈ ယူအဲနးဒီပီ (UNDP) ၏ ေနာကးဆဵု့ ထုတး်ပနးေသာ လူသာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ
အစီရငးခဵစာ၏ လူသာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အညႊနး့တျငး ႏိုငးငဵေပါငး့ ှ၃၆ ႏိုငးငဵတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵကို
နဵပတး ှ၀ဿ တျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ တဦ့ခ္ငး့ ထုတးလုပးမႈ တနးဖို့မြာ ခနး႓မြနး့ေ်ခ
အေမရိကနး

ေဒၚလာ

သုေတသနမ္ာ့အရ

၁၀၂

ရြိေနၿပီ့

“ပဵုေသနညး့မြ

ကမၻာတျငး

အနိမးံဆဵု့်ဖစးေနသညး၈

ထုတးကုနးတနးဖို့

စုစုေပါငး့ကို

မၾကာေသ့မီက

ဖယးထုတးလိုကးပါက

်ပညးတင
ျ း့စီ့ပျာ့ေရ့ တို့တကးမႈသညး လူဦ့ေရတို့တကးမႈ ႏႈနး့ထကးနိမးံက္ေနသညး- ဆိုလိုသညးမြာ
တဦ့ခ္ငး့ ထုတးလုပးမႈ တနးဖို့သညး ႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့ က္ဆငး့လာေနသညး၈”

3

လူသာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အညႊနး့ကို ပညာေရ့၇ လူ႓သကးတမး့ႏြငးံ ွငးေငျ အညႊနး့မ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵၿပီ့ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈကို

တိုငး့တာရနး တျကခ
း ္ကးထာ့သညး၈ http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
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ဿ-ှ၇ လူေန်ပနး႓ႏြဵမႈ
ယဵုၾကညးစိတးခ္ရေသာ အခ္ကးအလကး ကငး့မဲံမႈႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ ်ဖစးမႈ၇ သတးမြတးခ္ကးတ႓၏
ို
ရႈတးေထျ့မႈေၾကာငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ လူဦ့ေရ စုစုေပါငး့ကို ခနး႓မြနး့ရနး ခကးခၿဲ ပီ့ ႏိုငးငဵအတျငး့ မညးသ႓ို
်ပနး႓ႏြဵေနထိုငးသညးကိုလညး့ ေဖား်ပရနး မ်ဖစးႏိုငးေပ၈ လကးခဵႏိုငးေလာကးေသာ ေနာကးဆဵု့အၾကိမး
လူဦ့ေရ စစးတမး့မြာ ှ၆၀ှ ခုႏြစး (ှ၆၅၀ ခုနြစး လူဦ့ေရ စစးတမး့မြာ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡ
်ဖစးေနေသာ နယးေ်မမ္ာ့ မပါွငးသ်ဖငးံ တပိုငး့တစသာ ်ဖစးခဲံသညး) တျငး လုပးေဆာငးခဲံသညး၈
သာ့ဆကးပာျ ့မႈက္နး့မာေရ့ႏြငးံ မ္ဳိ့ေအာငးမႈႏႈနး့ ေလံလာခ္ကး စစးတမး့မ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵ၊
ကမၻာံက္နး့မာေရ့ အဖျ႓ၾဲ ကီ့က ဿွွ၀ ခုနြစးတင
ျ း လူဦ့ေရ တို့ပျာ့မႈႏႈနး့ ဿ ရာခိုငးႏႈနး့ရြိၿပီ့
်မနးမာႏိုငးငဵလူဦ့ေရကို

၂ဿ

သနး့ေက္ားရြိမညးဟု

ခနး႓မြနး့ထာ့သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ စုေပါငး့ေနထိုငးသညးံ ႏိုငးငဵ်ဖစးသညး၈ လူမ္ာ့စု ်မနးမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး
လူဦ့ေရ၏

သဵု့ပဵု

ရာႏႈနး့ေက္ားရြိၿပီ့

ႏြစးပဵုခနး႓ရြိမညးဟု

ခနး႓မြနး့ၿပီ့

တိုငး့်ပညးဧရိယာ၏

၃ွ

အ်ခာ့ေသာ

ရာႏႈနး့တျငး

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး

ေနထိုငးၾကသညး၈

ရြမး့ႏြငးံ

၁ွ
ကရငး

လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး တမ္ဳိ့လြ္ငး လူဦ့ေရ၏ ှွ ရာႏႈနး့ခနး႓ရြိၿပီ့ ွ၇ ခ္ငး့၇ အခါ၇ ကခ္ငး၇ ကရငးနီ၇ လာ့ဟူ၇
ကို့ကနး႓၇ ထာ့ွယးသာ့၇ ပအိုွး့၇ နာဂ၇ မျနး၇ ကယနး့၇ ရခိုငး၇ ရိုဟငးဂ္ာ၇ ပေလာငး၇ အိႏၵိယ ႏျယးဖျာ့၇
ဓႏု၇ ႏြငးံ တရုတးႏျယးဖျာ့မ္ာ့ သညး တမ္ဳိ့လြ္ငး လူဦ့ေရ၏ ၂ ရာခိုငးႏႈနး့ အထကးတင
ျ း ရြိၾကသညး၈
်မနးမာမဟုတးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ အမ္ာ့စုမြာ နယးစပးေဒသမ္ာ့တျငး ေနထိုငးၾကသညး၈

ဿ-ဿ၈ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ

အရငး့်မစးမ္ာ့ေပၚတျငး
ေရရြညးတညးတဵံႏိုငးသညးံ

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့

မြီခိုစာ့ေသာကး
ရို့ရာ

သဘာွ

ေနထိုငးၾကၿပီ့

အမ္ာ့အ်ပာ့သညး
ယငး့

သဘာွ

ရငး့်မစးထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့

သဘာွ
ရငး့်မစးမ္ာ့
စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ

စဵနစးမ္ာ့ရြိၾကသညး၈ မၾကာခငး ႏြစးမ္ာ့အတျငး့တျငး စစးတပးစခနး့ခ္်ခငး့မ္ာ့၇ ဧရာမ သယဵဇာတ
ထုတးလုပး်ခငး့နြငးံ အေ်ခခဵ အေဆာကးအဦ့ (လမး့တဵတာ့) ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ လုပးငနး့မ္ာ့သညး သဘာွ
ပတးွနး့က္ငးကို

ပ္ကးဆီ့ေစၿပီ့

လူေနက္ဲပါ့ၿပီ့

ေရႊ႓ေ်ပာငး့ေတာငးယာ

စနစးမ္ာ့

ရြိရာ

ေဒသမ္ာ့တျငး မူလတညးရြိေနသညးံ ရို့ရာ ထဵု့တမး့စဥးလာ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့မႈ
စဵနစးမ္ာ့ကို ်ခိမး့ေ်ခာကးေနသညး၈

ဿ-ဿ-ှ၈ ကျ်ဲ ပာ့ေသာဇီွမ္ဳိ့စိတးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး ယခငးက “အာရြ၏ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ တညးရြိမႈ ေနာကးဆဵု့ စစးမ္ကးႏြာ
်ဖစးသညး” ဟု ထငးရြာ့ခဲံရေလာကးေအာငး ၿပိဳငးဖကး မရြိေအာငး တိရစၦာနး ႏြငးံ အပငး မ္ဳိ့ကျဲမ္ာ့
တညးရြိခဲံသညး၈ တႏိုငးငဵလဵု့နီ့ပါ့သညး အိႏၵိယ-ဘာ့မာ့ ဇီွမ္ဳိ့ကျဲ တညးရြိမႈ အထူ့ဧရိယာ အတျငး့
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က္ေရာကးေနၿပီ့ ႏိုငးငဵတကာ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အဖျ႓ၾဲ ကီ့က ကမၻာေပၚရြိ “သတၱွါႏြငးံ
4

အပငး အၾကျယွ
း ဆဵု့ႏြငးံ အၿခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရဆဵု့” ႏိုငးငဵ ၀၁ ႏိုငးငဵတင
ျ း တႏိုငးငဵ အ်ဖစး

သတးမြတးထာ့သညး၈ အိမးနီ့ခ္ငး့ ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး မ္ဳိ့တဵု့ေပ္ာကးကျယးသာျ ့ၿပီ်ဖစးေသာ သတၱွါ ႏြငးံ
အပငး

မ္ဳိ့စိတးအမ္ာ့အ်ပာ့

တညးရြိရာ်ဖစးသ်ဖငးံ

အေရြ႓ေတာငးအာရြတင
ျ း

ဇီွမ္ဳိ့ကျဲ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ လုပးငနး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အထူ့ အေရ့ပါေသာ ႏိုငးငဵ ်ဖစးသညး၈
မၾကာေသ့မီက ထုတးေွခဲံေသာ ကမာၻ႔သကးေသသရဂၢအဖျဲ႓ (Earthscan) စာေစာငးတင
ျ း
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း “ဇီွမ္ဳိ့ကျဲမ္ာ့ အထူ့မ္ာ့်ပာ့သညးမြာ သဵသယ်ဖစးဖျယးမရြိ” ဟု ေဖား်ပခဲံသညး၈
တိရစၦာနး မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ ပါတးသကး၊ မ္ဳိ့တုနး့ေပ္ာကးကျယးလု ်ဖစးသညးံ ၾကဵံမ္ာ့ႏြငးံ ပစးတာ Pitta
ေခၚ ေရာငးစဵုငြကးမ္ဳိ့မ္ာ့မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေတျ႓ျ်မငးႏိုငးေသ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
သိထာ့ၿပီ့်ဖစးေသာ ငြကးမ္ဳိ့စိတးေပါငး့ ှွဿ၄ ရြိရာ အေရြ႓ေတာငးအာရြတင
ျ း ငြကးမ္ဳိ့စိတးမ္ဳိ့ကျဲ
အမ္ာ့ဆဵု့ရြိေသာ ႏိုငးငဵ်ဖစးသညး၈ ယငး့တို႓ထမ
ဲ ြ ၁ မ္ဳိ့မြာ ကမၻာတွြမး့ အ်ခာ့ေနရာတျငး မရြိေသာ
ငြကးမ္ဳိ့်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့ ှ၆ မ္ဳိ့မြာ ကနး႓သတးေဘာငးးအတျငး့ရြိ ငြကးမ္ဳိ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသညး တျာ့သျာ့သတၱွါႏြငးံ ကုနး့ေနေရေန မ္ဳိ့စိတး ၁ဿ၂ မ္ဳိ့ႏြငးံ ေရခ္ဳိငါ့ ၀၂ွ မ္ဳိ့တိ႓၏
ု
ေနထိုငးက္ကးစာ့ရာလညး့ ်ဖစးရဵုသာမက သုေတသန မ်ပဳလုပရ
း ေသ့ေသာ ငါ့မ္ဳိ့မ္ာ့၇ ေက္ာရို့မဲံ
သတၱွါမ္ာ့၇ အပငးမ္ာ့ လညး့ ရြိေသ့သညး၈

ဿ-ဿ-ဿ၈ သစးေတာမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး အာရြတိုကးရြိ ေဂဟစနစး အပူပိုငး့သစးေတာမ္ာ့ အမ္ာ့ဆဵု့ရြိရာ ေနရာ်ဖစးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

်မစးွကၽျနး့ေပၚ

အၿမဲစိမး့ေတာမ္ာ့၇

ကၽျနး့ေတာမ္ာ့၇

ကခ္ငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး
အမ္ာ့အ်ပာ့ကို

လမုေတာမ္ာ့၇

ေတျ႓ရသညး၈

ေ်မာကးပိုငး့တျငး

ထငး့ရြဴ့ေတာမ္ာ့
ထိုမြ္သာမက

တနသၤာရီတိုငး့တျငး
ရျကးေၾကျေရာ
အပါအွငး

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ေ်မနိမးံအပူပိုငး့
သစးေတာမ္ာ့ႏြငးံ

ဇီွေဂဟ

ကမၻာတျငး

သစးေတာ

တခုတညး့ေသာ

ေရႊကၽျနး့သစးမ္ာ့ တညးရြိရာ်ဖစးသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး ဤသစးေတာမ္ာ့အာ့လဵု့၏ ဇီွ ဘကးမြ္မႈ
အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့လဵု့

်ခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရသညး၈

အဓိက

ႀကိဳ့ွိုငး့သစးေတာမ္ာ့ကို

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ရြိရာ နယးစပးေဒသမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ ကရငး်ပညးနယး၇ ကရငးနီ ်ပညးနယးႏြငးံ
ထိုငး့နယးစပးတေလ္ာကး
4

တနသၤာရီတိုငး့၇

တရုတးႏိုငးငဵ

ယူနနး်ပညးနယးတေလ္ာကး

ကနး႓သတးေဘာငးအတျငး့ရြိ ငြကးမ္ာ့ဆိုသညးမြာ ေမျ့ဖျာ့မႈ အတိုငး့အတာ ၂ွွွွ စတုရနး့ ကိီလိုမီတာထကး

နညး့သညး၈
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ကခ္ငး်ပညးနယး၇

ႏြငးံ

အိႏၵိယ

အေရြ႔ေ်မာကးပိုငး့ႏြငးံ

ထိစပးေနေသာ

စစးကိုငး့တိုငး့တိ႓တ
ု င
ျ း

ေတျ႓ရသညး၈
ဿွွ၃ ခုႏြစး အတျငး့က ်ပဳလုပးခံေ
ဲ သာ သဘာွပတးွနး့က္ငး လုပးငနး့ ေလံလာမႈ (EPA) အရ
်မနးမာံ သစးေတာမ္ာ့၏ ၀၆ ရာႏႈနး့သညးံ ေရာ်ပျနး့ ရျကးေၾကျေရာေတာ၇ ဿ၃ ရာႏႈနး့သညး
ေတာငးတနး့

သစးေတာမ္ာ့၇

ှ၃

ေ်ခာကးေသျ႓ဆူ့ေတာမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ရာႏႈနး့သညး
၂

အၿမဲစိမး့ေတာမ္ာ့်ဖစးၿပီ့

ရာႏႈနး့သညး

ဒစးတာရိုကပး

ှွ

ရာႏႈနး့မြာ

သစးေတာမ္ာ့်ဖစးၿပီ့

၁

ရာႏႈနး့မြာ ကမး့ေ်ခကမး့စပးႏြငးံ ေရလႊမး့သစးေတာမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ဿ-ဿ-၀၈ ကမး့ရို့တနး့ ေဒသမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ကီလိုမီတာ

အေရြ႓ေတာငးဖကးသို႓

ဿ၅၀ဿ

ရြညးလ္ာ့ေသာ

ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားမြ

ကမး့ရို့တနး့သညး

ကပၸလီ

ပငးလယးသ႓ို

အေနာကးဖကးမြာ

သျယးတနး့ေနသညး၈

ကမး့ရို့တနး့တေလ္ာကး ႏႈဵ့တငးေ်မႏု ေ်မ်ပနး႓မ္ာ့ႏြငးံ ရႊဵ႔ေဒသမ္ာ့သညး လမုပငးမ္ာ့၇ ၿခဵဳပုတးမ္ာ့၇
အေ်ခခဵ မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ပငးလယး ဂဏနး့မ္ာ့၇ ပုဇျနးမ္ာ့၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ေရေနသတၱွါ
အမ္ာ့အ်ပာ့

မြီခိုပျာ့မ္ာ့ရာ

်ဖစးရဵုသာမက

မုနးတိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ

ဆိုငးကလဵု့

မုနးတိုငး့မ္ာ့ကို

အကာအကျယးေပ့သညး၈ ငါ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ေရထျကး အစာ့အစာမ္ာ့အ်ပငး ေဒသခဵမ္ာ့သညး
သစးသီ့ရိုငး့မ္ာ့၇ လမုပငးမ္ာ့မြ အသီ့အရျကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထျကး
ပစၥညး့မ္ာ့ကို

ရြာေဖျ

ေက္ာကးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ရရြိသညး၈

ကမး့လျနး

ပငးလယးၾကမး့်ပငး

ဇီွ

ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ

ေဂဟစနစးမ္ာ့က

ကမး့ရို့တနး့ေန

ပငးလယးသႏာၱ
ရျာသာ့မ္ာ့ကို

အစာ့အစာမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ရရြိေစသညး၈

ဿ-ဿ-၁၈ ေရေွေၾကာ ႏြငးံ ေရခ္ဳိအရငး့အ်မစးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ဧရာွတီ၇ ခ္ငး့တျငး့၇ သဵလျငး၇ စစးေတာငး့ႏြငးံ တနသၤာရီ ဟူ၊ အဓိက ်မစးၾကီ့
ငါ့စငး့ရြိသညး၈

ဤေရေၾကာငး့ေနရာတခ္ဳိ႓တင
ျ း

မ္ဳိ့တုဵ့ေပ္ာကးကျယးလုနီ့်ဖစးေသာ

ဧရာွတီ

လငး့ပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ ဘလစး်မစးဖာ့မ္ာ့ကို ေတျ႓ရြိႏိုငးသညး၈ အ်ခာ့ ထငးရြာ့ေသာ ်မစးမ္ာ့မြာ အိႏၵိယ
ႏိုငးငဵ မီဇိုရမး်ပညးနယးမြ ခ္ငး့်ပညးနယးတေလ္ာကးႏြငးံ ရခုိငး်ပညးနယးကို ်ဖတးသနး့ စီ့ဆငး့ေသာ
ကုလာ့တနး်မစး၇ ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံ ေလာႏိုငးငဵ နယးစပးတေလ္ာကးစီ့ဆငး့ေသာ မဲေခါငး်မစးတို႓လညး့
ရြိေသ့သညး၈

ေဒသတျငး့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့က

ေရအာ့လြ္ပးစစးႏြငးံ

ဆညးေ်မာငး့တာတမဵ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ အတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵေတျ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စျာ ရြိ်ခငး့ကို
သတိ်ပဳမိၾကသညး၈
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ဿ-ဿ-၂၈ ေရနဵႏြငးံ သဘာွ ဓါတးေငျ႓
ှ၆၅၅ ေနာကးပိုငး့ အစို့ရက တပိုငး့တစ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျငးံလြစးသညးံ အခ္ိနးတင
ျ း ပထမဆဵု့ေသာ
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးနြဵမႈ စီမဵကိနး့မြာ အနးဒမနး ပငးလယးတင
ျ း့ရြိ ရတနာ သဘာွ ဓါတးေငျ႓ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ နြငးံ
်မနးမာ်ပညး

အေရြ႓ပိုငး့

အပစးရပးႏြငးံ

ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာ

မျနး်ပညးနယးႏြငးံ

တနသၤာရီတိုငး့ကို

်ဖတးသျာ့သညးံ ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့ စီမဵခ္ကး ်ဖစးသညး၈ ဿွွ၁ ခုႏြစးကုနးအထိ ်မနးမာအစို့ရသညး
ေရနဵႏြငးံ

သဘာွ

ဓါတးေငျ႓

ဘေလာကးမ္ာ့ကို

ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုမၸဏီမ္ာ့အာ့

ဖျငးံလြစးမႈကို

အာ့က္ဳိ့မာနးတကး လုပးခံသ
ဲ ညး၈ လတးတေလာတျငး ကုနး့တျငး့ ဘေလာကး ၁၆ ခုႏြငးံ ကမး့လျနး
ဘေလာကး ဿ၃ ခုတို႓တျငး ရြာေဖျေရ့ႏြငးံ တူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ေရနဵႏြငးံ

သဘာွဓါတးေငျ႓

က႑သညး

လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့ကို က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ ်ဖစးေစခဲံသညး၈
ဿွွ၄ ခုႏြစးတင
ျ း ်မနးမာံ စျမး့အငးႏြငးံ စီမဵကိနး့ ွနးၾကီ့ဌာနမြ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဦ့စို့်မငးံက ႏိုငးငဵ
၏ ကုနး့တျငး့ပိုငး့တျငး တေန႓လြ္ငးေရနဵစညး သနး့ ၂ွွ ႏြငးံ ကမး့လျနးတျငး တေန႓ ေရနဵစညး သနး့

ှွွ

ထျကးရြိႏိုငးသညးံ

ေရနဵသိုကးမ္ာ့ရြိသညးဟု

ထုတးေဖားေ်ပာဆိုခဲံသညး၈

အဆိုပါ

ႏြစး

အတျငး့မြာပငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ ကုမၸဏီ ၆ ခုက ေရနဵသိုကး သစးမ္ာ့ရြာေဖျ်ခငး့၇ က္ငး့ေဟာငး့မ္ာ့မြ
ထုတးလုပးမႈ ်မြငးံတငး်ခငး့နြငးံ ယခငး ပိတးထာ့ေသာ က္ငး့မ္ာ့မြ ေရနဵမ္ာ့ထုတးလုပး်ခငး့တို႓ကို
ကုနး့တျငး့ေရနဵ ဘေလာကး ှ၃ ခုတင
ျ း လုပးေဆာငးခဲံသညး၈ အေမရိကနး ေထာကးလြမး့ေရ့ ဌာန
စီအိုငးေအ၏ အခ္ကးအလကးမြတးတမး့မ္ာ့အရ ဿွှွ ခုႏြစးတင
ျ း ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အရဵေရနဵစိမး့
စညး သနး့ေပါငး့ ၂ွွ ရြိေနသ်ဖငးံ ကမၻာေပၚတျငး နဵပတး ၂ွ ေ်မာကး အၾကီ့မာ့ဆဵု့ ေရနဵသိုကးရြိရာ
ႏိုငးငဵအ်ဖစး ေဖား်ပထာ့သညး၈
သဘာွ ဓါတးေငျ႓ႏြငးံ ပတးသကး၊မူ ၿဗိတိသြ္ ေရနဵ ဌာန၏

ဿွှွ ကမၻာံစျမး့အငးဆိုငးရာ

အခ္ကးအလကး စစးတမး့တျငး ဿွွ၆ ခုနြစး အကုနးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အရဵ သဘာွ ဓါတးေငျ႓
ပမာဏ စတုရမး့ ေပ ဿွ.ှ ထရီလီယဵ သို႓မဟုတး စတုရမး့ မီတာ ွ.၂၄ ထရီလယ
ီ ဵ ရြိၿပီ့ကမၻာံ
ဓါတးေငျ႓ ပမာဏ၏ ွ.၀ ရာႏႈနး့ ရြိေနသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ အေမရိကနး စီအိုငးေအ၏ ကမၻာံ
အခ္ကးအလကး စာအုပးတျငးမူ ဿွှွ ႏြစးဦ့ပိုငး့တျငးရြိ ်မနးမာံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ပမာဏကုိ ဿ၅၀.ဿ
ဘီလီယဵ ကုဗမီတာ ဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ သို႓ရာတျငး မၾကာမီက ေတျ႓ရြိခဲံရေသာ ကုနး့တျငး့
သဘာွ ဓါတးေငျ႓ ေတျ႓ရြိမႈမ္ာ့က အထကးေဖား်ပခ္ကး ဿ ခုလဵု့ထကး ပမာဏ မ္ာ့စျာ ပိုမိုေၾကာငး့
သကးေသ်ပခဲံသညး၈ တရုတး ေရနဵ (ဆိုငးႏိုပကး) ၏ ်မနးမာအေ်ခစိုကး ပူ့တျဲ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ်ဖစးသညးံ
်မနးမာစစးအစို့ရ၏

်မနးမာံေရနဵ

ကုမၸဏီ

လီမိတကးက

်မနးမာႏိုငးငဵ

အလယးပိုငး့

ပထိုလဵု

ကုနး့တျငး့ေရနဵ ဘေလာကးတျငး ၆ွ၆ ဘီလီယဵ ကုဗမီတာရြိ သဘာွဓါတးေငျ႓မ္ာ့ ေတျ႓ရြိေၾကာငး့
အစီရငးခဵခဲံသညး၈

က္ယးက္ယး်ပနး်ပနး႓

ရြာေဖျမႈမ္ာ့

ကုနး့တျငး့ႏြငးံ

ကမး့လျနးေဒသမ္ာ့တျငး

ဆကးလကး်ပဳလုပးလ္ကးရြိေနၿပီ့ ရြာေဖျမေတျ႓ရြိရေသ့ေသာ ဓါတးေငျ႔သိုကးမ္ာ့- ဥပမာ ကမး့လျနး
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လုပးကျကး ေအ-ဿ ဘေလာကးတင
ျ း ှ၀ ထရီလီယဵ ကုဗေပခနး႓ရြိမညးဟု ခနး႓မြနး့ခ္ကးမ္ာ့- သညး
5

်မနးမာံ သဘာွဓါတးေငျ႓ သိုကး ပမာဏကို ဆကးလကး တို့ပျာ့မ္ာ့်ပာ့ေစသညး၈ ဿွွ၆-ဿွှွ

ခုနြစးက ထိုငး့ႏိုငးငဵသို႓ သဘာွ ဓါတးေငျ႓ တငးပို႓ ေရာငး့ခ္မႈသညး ်မနးမာံ စုစုေပါငး့ ပို႓ကုနးတနးဖို့၏
၀၅ ရာႏႈနး့ ရြိခဲံသညး၈

ဿ-ဿ-၃၈ သတၱဳမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း အၿဖိဳကးနကး၇ သဵ်ဖဴ၇ ဇငးံ၇ ေငျ၇ ေၾက့နီ၇ ခဲ၇ ေက္ာကးမီ့ေသျ့၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ စကးမႈသဵု့
သတၱဳ

မ္ာ့အမ္ာ့အ်ပာ့

ရြိေနသညး၈

ခေနာကးစိမး့

ႏြငးံ

သဲေက္ာကး၇

ႏြငးံ

ေက္ာကး်ပာ့

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႓ရသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အရညးအေသျ့်မငးံ ပတၱ်မာ့ႏြငးံ အရညး
ေက္ာကးစိမး့မ္ာ့ ထျကးရြိမႈေၾကာငးံ နာမညးေက္ားၾကာ့သညး၈ လုပးငနး့ပမာဏ ေသ့ငယးေသာ
တျငး့ထျကး ေက္ာကးမ္ကး လုပးငနး့ပမာဏကို ခနး႓မြနး့ရနး ခကးခၿဲ ပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ေက္ာကးမ္ကး
ေရာငး့ွယးမႈ

ပမာဏကို

တျကးခ္ကးရနး

ခကးခသ
ဲ ညး၈

သိ႓ရ
ု ာတျငး

စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့၏

ခနး႓မြနး့ခ္ကးအရ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ကမၻာတွြမး့ ကုနးသျယးေသာ ပတၱ်မာ့တနးဖို့ စုစုေပါငး့၏ ၆ွ
ရာႏႈနး့ ထျကးရြိသညး၈

၀၈ ်မနးမာနိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
တစဵုလဵု့ အေ်ခအေန
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း လူမ္ာ့နြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးကို အကာအကျယးေပ့ေသာ ဥပေဒ်ပဳမႈမ္ာ့
ရြိေသားလညး့ ႏိုငးငဵတျငး စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈႏြငးံ ဥပေဒ်ပမႈ ပဵုစဵမ္ာ့၇ စဵမ္ာ့၇ အကာအကျယးေပ့မႈ စနစးမ္ာ့ႏြငးံ
ယငး့ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားလိုသညးံ ႏိုငးငဵေရ့ လိုလာ့ခ္ကးမ္ာ့ အာ့နညး့
လ္ကးရြိသညး၈ ထိုမြ္သာမက ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ဇီွေဗဒ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ ဆိင
ု းရာ သေဘာ
တူညီခ္ကး (စီဘီဒီ) ကဲံသ႓ေ
ို သာ ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကး အဖျ႓ွ
ဲ ငးႏိုငးငဵ ်ဖစးေသားလညး့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး
်ပဌာနး့ႏိုငး်ခငး့

ယငး့သေဘာတူညီခ္ကးပါ
မရြိေသ့ေပ၈

ဥပမာအာ့်ဖငးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

်ပညးတင
ျ း့

်ပရလြ္ငး

ဥပေဒမ္ာ့အရ

်မနးမာႏိုငးငဵ

ဥပေဒမ္ာ့
ဧရာမ

5 ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ှ၆၆၁ ခုနြစးတျငး စီဘီစီအဖျဲ႓ွငး ်ဖစးလာသညး၈ သေဘာတူညီခ္ကး ပုဒးမ ှ၁ (ှ)(က)အရ
အီ့အိုငးေအ စစးတမး့ ေကာကးယူရနး လိုအပးၿပီ့ ပုဒးမ ၅(ည) ဇီွေဂဟ စနစးအေပၚ ထငးရြာ့သညးံ သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့ရြိပါက ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ပါွငးရနး အချငးံအာဏာေပ့ထာ့သညး၈
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စီမဵကိနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရာတျငး သဘာွ ပတးွနး့က္ငးအေပၚ သကးေရာကးမႈ တိုငး့တာခ္ကး
(EIA) သိ႓ု မဟုတး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ေဒသခဵ လူထုပါွငးချငးံရြိရမညး
ဟူသညးံ

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

မပါရြိေသ့ေပ၈

ပတးွနး့က္ငးညစးညမး့မႈကို

ထိနး့ေက္ာငး့ေသာ

်ပညးံစဵုသညးံ ဥပေဒမ္ာ့၇ ဇီွ ဘကးမြ္မႈကို ကာကျယး်ခငး့၇ ေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႓ခ္ထာ့်ခငး့ စီမဵကိနး့မ္ာ့
်ဖစးေပၚေရ့၇ သိ႓မ
ု ဟုတး ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈ တိ႓ု မရြိေသ့ေပ၈ သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့
ကာကျယးေသာ ဥပေဒ်ပဳမႈ မရြိ်ခငး့က သဘာွ ဘကးမြ္မႈကို ပ္ကးစီ့ရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့
ရြိေနေစသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး အကယး၊သာ စနစးတက္ ဥပေဒမ္ာ့ သကးွငးေအာငး လုပးေဆာငးပါက
သဘာွ

ပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ

ေဒသခဵ

လူထု၏

ေ်မယာ

ပိုငးဆိုငးချငးံမ္ာ့ကို

တို့တကးေကာငး့မျနးေစမညးံ ှ၆၆၂ ခုႏြစး ေဒသဆိုငးရာ လူထု သစးေတာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့
(စီအကးဖးအိုငး)၇ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒ မူၾကမး့ ႏြငးံ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ ဥပေဒမ္ာ့
ရြိၿပီ့်ဖစးသညး၈
ဤအခနး့တျငး

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး

အုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံ

ဥပေဒ်ပဳမႈ

အေနအထာ့မ္ာ့အ်ပငး အစို့ရႏြငးံ ်ပညးတင
ျ း့ႏြငးံ ်ပညးပရြိ လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓ဲ အစညး့မ္ာ့၏
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေစသညးံ

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့မႈအတျကး

ရညးရျယးသညးံ လကးရြိ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ကို သဵု့သပးထာ့သညး၈

၀-ှ၈ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ သညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ှ၆၆ွ
ခုႏြစးတျငး ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံသညးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး (အဲနးစီအီ့ေအ) ၏
လုပးပိုငးချငးံ ေအာကးတျငး ရြိသညး၈ အနးစီအီ့ေအ၏ ဥကၠဌမြာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးၾကီ့ ်ဖစးေန်ခငး့က
်မနးမာအစို့ရအေန်ဖငးံ
အသဵု့ခ္ထာ့်ခငး့
အနးစီအီ့ေအကို

အဲနးစီအီ့ေအကို

်ဖစးေၾကာငးံ
သစးေတာ

ႏိုငးငဵတကာ

ထငးထငးရြာ့ရြာ့

လကးသငးံခဵလာေစရနး

ေတျ႓ရသညး၈

ွနးၾကီ့ဌာနေအာကးသ႓ို

ဿွွ၂

ခုႏြစး

လႊေ
ဲ ်ပာငး့ေပ့ခဲံၿပီ့

အတျကး

ေရာကးမြသာ

သစးေတာွနးၾကီ့မြာ

အနးစီအီ့ေအ၏ ဥကၠဌ ်ဖစးလာသညး၈
အနးစီအီ့ေအ၏ ေရ့သာ့သတးမြတးထာ့ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့မြာ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာ
စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့

သတးမြတး်ခငး့၇

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

မူွါဒမ္ာ့

သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့
ခ္မြတး်ခငး့၇

အသဵု့်ပဳရာတျငး

ေလထုညစးညမး့မႈ

သဘာွ

ထိနး့ခ္ဳပးရနးအတျကး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ လိုအပးခ္ကးႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုရာ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ဟနးခ္ကးညီေစမညးံ
စညး့မ္ညး့မ္ာ့

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့

သတးမြတး်ခငး့တုိ႓

်ဖစးသညး၈

သိ႓ုရာတျငး

ေငျေၾက့6

6 သို႓ရာတျငး အဲနးစီအီ့ေအမြ ဥပေဒအရ ချထ
ဲ ာ့သညးံ သကးဆိုငးရာ ဌာနမ္ာ့သညး သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့၇
ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႓ခမ
ျဲ ႈႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့ စသညးံ ရုတးတရကး ်ဖစးေပၚႏိုငးသညးံ
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မလဵုေလာကး်ခငး့၇ ွနးထမး့ အခကးအခဲႏြငးံ ဥပေဒအရ လုပးပိုငးချငးံေပ့မႈ အာ့နညး့်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ
အဆိုပါ

ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ေပါကးေ်မာကးေအာငး်မငးေစရနး

အေလ္ာံေပ့ရသညး၈

ဿွွ၁-

ဿွွ၂

အနးစီအီ့ေအ၏

ဘ႑ေရ့ႏြစးတင
ျ း

ထိေရာကးမႈမ္ာ့ကို

ဘတးဂ္ကးလ္ာထာ့ေငျမြာ

အလျနးနညး့ပါ့ၿပီ့ က္ပး ှ. ဿ သနး့ (အေမရိကနးေဒၚလာ တစးေသာငး့ ႏြစးေထာငးသာ ရြိသ်ဖငးံ
အမ္ာ့စုကို လစာေငျမ္ာ့အတျကးသာ အသဵု့်ပဳႏိုငးခဲံသညး၈
အနးစီအီ့ေအ အေန်ဖငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ ဥပေဒ ဿ ခုကို ေရ့ဆျဲႏိုငးခဲံသညး၈ သဘာွ
ပတးွနး့က္ငး ကာကျယးေရ့ ဥပေဒႏြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ တိင
ု း့တာ်ခငး့
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့ အစို့ရက အတညး်ပဳရနး ဆိုငး့ငဵံထာ့ဆဲ ်ဖစးသညး၈
အနးစီအီ့ေအသညး အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ဘဏး၇ ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး၇ ကမၻာံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး

မဟာဗ္ဴဟာ

သိပၸဵႏြငးံ

ဂ္ပနးႏိုငးငဵ

အမ္ဳိ့သာ့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ေလံလာေရ့ သိပၸဵတို႓နြငးံ ပူ့တျဲ်ပဳလုပးခဲံသညးံ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွပတးွနး့က္ငး စျမး့ေဆာငးမႈ
တိုငး့တာခ္ကး

အစီရငးခဵစာ ်ပဳလုပးရာတျငး ဗဟိုခ္ကး ်ဖစးခဲံသညး၈ ဿွွ၃ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာ

အီ့ပီေအကို အမ္ဳိ့သာ့ စျမး့ေဆာငးမႈႏြငးံ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ မဟာဗ္ဴဟာ သဘာွပတးွနး့က္ငး
အေ်ခအေန၏ အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး နိုငးငဵအဆငးံႏြငးံ ေဒသဆိုငးရာ အဆငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး
စျမး့ေဆာငးမႈ တိုငး့တာခ္ကး စနစးမ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵအဆငးံႏြငံးေဒသဆိုငးရာ အဆငးံ
တိုငး့တာခ္ကးမ္ာ့ကို စျမး့ေဆာငးႏိုငးမႈ အေကာငးအထညးေဖားေရ့တို႓ အတျကး မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အတျကး ထုတးေွခဲံသညး၈ ်မနးမာ အီ့ပီေအ တျငး
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

စို့ရိမးမႈမ္ာ့အတျကး

အခ္ကးအလကးမ္ာ့အ်ဖစး

အခ္ကး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့၇
အညစးအေၾက့

အဓိက

ဇီွကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ၇
စီမဵခနး႓ချဲမႈ၇

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တိ႓ု

ပါွငးသညး၈

စီမဵကိနး့မ္ာ့၇

ဧရာမ

သဘာွ

လမး့ေဖာကးလုပး်ခငး့

ခ္ကးပါွငးခဲံသညး၈

ေ်မပ္ကးစီ့မႈ၇

ေရႊ႓ေ်ပာငး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့မြ

သဘာွပတးွနး့က္ငးအတျကး
စျန႓ပ
း စးပစၥညး့မ္ာ့၇

၄

အသဵု့က္ေသာ

သိ႓ရ
ု ာတျငး

ထုတး်ပနးခဲံေသာ

အေရ့ပါေသာ

တိ႓က
ု ို

သစးေတာ

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ၇

ေလထုညစးညမး့မႈႏြငးံ

ရာသီဥတု

အီ့ပီေအတျငး
ဧရာမ

လုပးကျကးေဖားထုတး်ခငး့၇

ေဖား်ပထာ့်ခငး့

၁ငး့တိ႓တ
ု င
ျ း

်မနးမာႏိုငးငဵ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့်ဖစးသညးံ

ေရကာတာမ္ာ့ေဆာကးလုပး်ခငး့၇
ဓါတးေငျ႓

အေ်ခခဵ

မရြိခဲံေပ၇

သတၱဳတျငး့

စီ့ပျာ့်ဖစး

သိ႓မ
ု ဟုတး

အစီရငးခဵစာတျငး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့
ပိုကးလိုငး့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵ

တွြမး့ရြိ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ကိစၥရပးမ္ာ့ကို တာွနးယူရသညး၈ ထျနး့်မငးံ၇ “်မနးမာႏိုငးငဵ၈ ႏိုငးငဵေတား၇ လူထုနြငးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး” မြ “နအဖ လကးေအာကး သဘာွပတးွနး့က္ငး စီမဵခနး႓ခေ
ျဲ ရ့”၈ ထရီဗာ ွီလးဆငး ႏြငးံ ေမားနိ
စကစးမို့ (တညး့်ဖတး)၈ ၾသစေတ့လ္ာ့ အမ္ဳိ့သာ့ တကၠသိုလး၈ ဿွွ၄၈
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၏

တိုငး့ရငး့သာ့

်ပညးသူမ္ာ့၏

ရို့ရာ

အစဥးအလာ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့

ေစာငးံေရြာကးေရ့ နညး့လမး့မ္ာ့ကိုလညး့ မေဖား်ပခဲံေပ၈

၀-ဿ၈ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ ဥပေဒမ္ာ့
အမ္ဳိ့သာ့

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

မူွါဒကို

အနးစီအီ့ေအက

ှ၆၆၁

ခုႏြစးတင
ျ း

ေရ့ဆျဲခံသ
ဲ ညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွပတးွနး့က္ငး မူွါဒမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈
သငးံေတားေသာ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ မူွါဒမ္ာ့ ခ္မြတးႏိုငးေရ့အတျကး ေရ၇
ေ်မ၇ သစးေတာ၇ သတၱဳ၇ ပငးလယးသမုဒၵရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ သဘာွ
သယဵဇာတမ္ာ့ကို ထုတးယူသဵု့စျရ
ဲ ာတျငး သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ
မပ္ကးဆီ့ေစေရ့အတျကး ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရသညး ေအာကးပါ
မူွါဒကို ခ္မြတးထာ့သညး၈ ႏိုငးငဵေတား၏ ၾကျယးွမႈသညး ်ပညးသူလူထု၇ ယဥးေက့္မႈ
အေမျအႏြစးမ္ာ့၇ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးနြငးံ သဘာွ သယဵဇာတမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈
်မနးမာံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာ မူွါဒမ္ာ့၏ ရညးမြနး့ခ္ကးသညး ယငး့တို႓ကို
သဟဇာတ

်ဖစးမႈနြငးံ

ဘကးမြ္မႈ

ရြိေစရနးအတျကး

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့

စီမဵကိနး့မ္ာ့

လုပးေဆာငးရာတျငး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ထညံးသျငး့ စဥး့စာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို
ထညးံသျငး့်ခငး့်ဖငးံ ႏိုငးငဵသာ့တိ႓၏
ု ဘွ အရညးအေသျ့မ္ာ့ကို ်မြငးံတငးရနး်ဖစးသညး၈
ႏိုငးငဵတိုငး့သညး သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ အညီ ႏိုငးငဵတင
ျ း့ရြိ
သယဵဇာတမ္ာ့အာ့ ထုတးယူ အသဵု့်ပဳပိုငးချငးံရြိသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး တရာ့စီရငးေရ့ကို
မေက္ားလျနးရနးႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့၏ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ထိခိုကးမႈမရြိေစရနး
သတိၾကီ့စျာ လုပးေဆာငးရနးလိုအပးသညး၈ လကးရြိႏြငးံ အနာဂတး မ္ဳိ့ဆကးတ႓၏
ို
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို
ႏိုငးငဵေတားႏြငးံ

ေရြ့ရႈ၊
ႏိုငးငဵသာ့

ကာကျယးေရ့သညး

သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကို
အာ့လဵု့တျငး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့မ္ာ့

ထိနး့သိမး့ေစာငးံရြာကးရနး

တာွနးရြိသညး၈
ေဖားေဆာငးရာတျငး

သဘာွပတးွနး့က္ငး
မူရငး့ရညးမြနး့ခ္ကး

်ဖစးသငးံသညး၈
သိ႓ေ
ု သားလညး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒႏြငးံ အထကးပါ မူွါဒကို အေကာငးအထညး
ေဖားေဆာငးမညးံ

ဖျ႓စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးမႈမ္ာ့

မရြိေပ၈

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့

ကာကျယးေရ့အတျကး ်ပဌာနး့ခ္ကး မူၾကမး့ႏြငးံ ထပးဆငးံ်ပငးဆငးခ္ကး မူၾကမး့မ္ာ့ကို ှ၆၆၄ ခုနြစးမြ
ဿွွွ ခုႏြစးအတျငး့ ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး၏ ေငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈ်ဖငးံ
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သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

ဥပေဒ

ကၽျမး့က္ငးသူတဦ့၏

နညး့ပညာ

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ

အစို့ရက ေရ့ဆျဲခံေ
ဲ သားလညး့ ယခုတိုငး့ ဥပေဒအ်ဖစး ်ပဌာနး့်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈ အကယး၊
ဥပေဒကို
အစို့ရႏြငးံ

အတညး်ပဳၿပီ့ပါက
ပုဂၢလိက

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

သဘာွပတးွနး့က္ငးအရညးအေသျ့မ္ာ့ကို

လုပးငနး့မ္ာ့က

စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး

်ပဳလုပးလာႏိုငးမညး

်ဖစးသညး၈

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေသာ
အီ့အိုငးေအႏြငးံ

သိ႓ရ
ု ာတျငး

အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့ႏြငးံ

အကးစးအိုငးေအ

ႏိုငးငဵေရ့

ထိနး့ေက္ာငး့ရနးႏြငးံ
ေကာကးယူခ္ကးမ္ာ့

ဆႏၵနညး့ပါ့်ခငး့၇

လူသာ့ရငး့်မစး

အကနး႓အသတးရြိ်ခငး့နြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့တို႓
အတျကး ဘတးဂ္ကးခ္ထာ့မႈ နညး့ပါ့်ခငး့တိ႓က
ု
သဘာွပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာ ဥပေဒ်ပဌာနး့
ႏိုငးသညးံတိုငးေအာငး

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရႊကးေရ့အတျကး

အဓိက

စိမးေခၚမႈႀကီ့

်ဖစးေနဦ့မညး ်ဖစးသညး၈
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ မူွါဒ ခ္မြတးၿပီ့ေနာကးတျငး ကုလသမဂၢ၏ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အတျကး ေရရြညးဘကးစဵုခ္ညး့ကပးမႈကို လိုကးနာသညးံ “်မနးမာံလုပးငနး့စဥး ဿှ” ကို ှ၆၆၄
ခုႏြစးတျငး ေရ့ဆျဲခံသ
ဲ ညး၈ ်မနးမာံလုပးငနး့စဥး ဿှ သညး သဘာွပတးွနး့က္ငး သကးေရာကးမႈ
တိုငး့တာခ္ကး၏

လိုအပးမႈကို

အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈

်မနးမာံလုပးငနး့စဥး

ဿှ

သညး

သဘာွသယဵဇာတ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ ပါွငးေသာ ေရရြညးတညးတဵံခိုငး်မဲသညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ်ဖစးထန
ျ း့ေစမညးံ
ပဵုၾကမး့ကို ေဖားေဆာငးသညး၈

၀-၀၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ သကးေရာကးမႈဆိုငးရာ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့
ႏိုငးငဵတကာက

လကးခဵထာ့ေသာ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ကာကျယးေရ့နညး့လမး့မ္ာ့မြ

အေရ့ၾကီ့ဆဵု့ တခုမြာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးမေဖားမီတင
ျ း သဘာွပတးွနး့က္ငး
သကးေရာကးမႈ
လုပးေဆာငးပါက

တိုငး့တာ်ခငး့
အီ့အိုငးေအ

(အီ့အိုငးေအ)
သညး

လုပးေဆာငး်ခငး့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ

်ဖစးသညး၈

စနစးတက္

စီမဵကိနး့အဆို်ပဳလႊာမ္ာ့၏

ဇီွ

ရုပးပတးွနး့က္ငး၇ လူမႈႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ သကးဆိုငးရာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို အေရ့ပါေသာ
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့မခ္မြတးႏိုငးမီတင
ျ း ေဖားထုတး၇ ခနး႓မြနး့၇ တျကးခ္ကး၇ လ္ာထာ့ႏိုငးသညး၈ စီမဵကိနး့

7 သကးေရာကးမႈ စစးတမး့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႓တျငး အီ့အိုငးေအ အတျကး ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆိုငးရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ရြိသညး၈ http://www.iaia.org/publicdocuments/specialpublications/Principles%20of%20IA_web.pdf
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တခုတျငးပါွငးေသာ

အငးအာ့စု

အသီ့သီ့ကို

အီ့အိုငးေအ

အစီရငးခဵစာက

သငးံတငးံ

ေလ္ာကးပတးေသာ အချငးံအလမး့မ္ာ့ ေပ့ႏိုငးရနး ်ဖစးသညး၈8
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
တိုငး့တာခ္ကး

သဘာွပတးွနး့က္ငးသကးေရာကးမႈ (အီ့အိုငးေအ)
(အကးစးအိုငးေအ)

တိ႓ု

လုပးေဆာငးရမညးဟု

ႏြငးံ

လူမႈသကးေရာကးမႈ

်ပဌာနး့ထာ့ေသာ

ဥပေဒမရြိပါ၈

အစို့ရ၏ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ်ပညးသူလူထုက သိရြိပိုငးချငးံကိုလညး့ ကနး႓သတးထာ့ၿပီ့
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထုတး်ပနးရနး လုပးငနး့မ္ာ့၏
ၾကိဳတငးခင
ျ းံ်ပဳခ္ကးရရနးလိုအပးသညး၈ လကးရြိ ်မနးမာႏိုငးငဵတက
ျ း လုပးကိုငးေနေသာ စီမဵကိနး့မ္ာ့
ဥပမာအာ့်ဖငးံ လမး့ႏြငးံ ေရကာတာမ္ာ့ ေဆာကးလုပးေရ့၇ သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့၇ သစးထုတလ
း ုပး်ခငး့
သာမက ေက္ာကးမီ့ေသျ့၇ ေရနဵႏြငးံ သဘာွ ဓါတးေငျ႓ ထုတးလုပး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး သဘာွ
ပတးွနး့က္ငး

ဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ

ေဒသခဵလူထုမ္ာ့ကို

အကာအကျယးေပ့သညးံ

စဵခ္ိနးစဵညျနး့

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ မရြိေခ္၈ ယငး့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ခနး႓မြနး့တျကးခ္ကးရနး အေကာငးအထညး
ေဖားေဆာငးရျကးေနေသာ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ကို မညးသညးံ ဥပေဒကမြ သတးမြတး်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့
မရြိေပ၈
လကးေတျ႓

အ်ဖစးအပ္ကးတခုက

်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ း

ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့

အီ့အိုငးေအ

်ပဳလုပးရာတျငး

စနစးတက္ ်ပဳလုပးေသာ အီ့အိုငးေအ၏ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပညးံမီေအာငး မ်ပဳလုပးသညးကို
်ပသခဲံသညး၈

မၾကာေသ့မီက ႏိုငးငဵ်ခာ့ ကုမၸဏီတခု၏ အေထာကးအပံဵ်ဖငးံ အစို့ရမဟုတးေသာ

်မနးမာ သဘာွ ထိနး့သိမး့ေရ့ အဖျ႓ဲ တခုက ေရအာ့လြ္ပးစစးေရကာတာ တခုအတျကး အီ့အိုငးေအ
်ပဳလုပးခံရ
ဲ ာတျငး ်မနးမာအစို့ရ၏ အမိနး႓အရ အဆိုပါ အနးဂ္ီအိုက လူမႈေရ့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးရနး ညငး့ဆိုခံသ
ဲ ညး၈ ယငး့ အီ့အိုငးေအ သညး ေရကာတာ၏ ဒီဇိုငး့ႏြငးံ
ႏိုငးငဵတျငး့ရြိ

ေရကာတာစီမဵကိနး့မ္ာ့အေတာမသတးဆကးလကးေဆာကးလုပးလို်ခငး့မ္ာ့အေပၚ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ မရြိခဲံပါ၈
8

9

အကးစးအိုငးေအ စစးတမး့မ္ာ့တျငး အစို့ရ သို႓မဟုတး ပုဂၢလိကတို႓၏ မညးသညးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံမဆို

လူသာ့မ္ာ့အေပၚတျငး လူမႈေရ့ သို႓မဟုတး ယဥးေက့္မႈ အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့အ်ဖစး လူတို႓ ေနထိုငးမႈ၇ လုပးကိုငးမႈ၇
ေဆာံကစာ့မႈ၇ တဦ့နြငးံ တဦ့ ဆကးႏျယးမႈ၇ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး စုစညး့မႈတို႓ကို ေ်ပာငး့လဲေစမႈမ္ာ့အာ့လဵု့
ပါွငးရမညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ လူအဖျ႓ဲအစညး့မြ လူမ္ာ့အေပၚတျငး မိမိကုိယးကိုယး သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ
ပတးွနး့က္ငးသတးမႈခ္ကးမ္ာ့ကို ထိနး့ေက္ာငး့ေသာ လူမႈ ဆိုငးရာ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့အ်ဖစး စဵမ္ာ့၇ တနးဖို့မ္ာ့ႏြငးံ
ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့အေပၚ သကးေရာကးမႈ ်ဖစးေစသညးံ အရာမ္ာ့ ပါွငးရမညး၈ အာရး ေဂ္ ဘတးဂ္းႏြငးံ အကးဖး ဗငးကေလ၈
“လူမႈသကးေရာကးမႈ စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့၈ အနုပညာ အတျမ
ဲ ္ာ့အေပၚ ေွမြ္်ခငး့” သကးေရာကးမႈ စစးတမး့၈ ှ၆၆၃
9 ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဖိလစးပိုငး ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒက “ႏိုငးငဵေတားသညး သဘာွ စညး့ခ္ကးႏြငးံ သဟဇာတ်ဖစးမႈႏြငးံ
လိုကးေလ္ာညီေထျရြိေနသညးံ မြ္တ၊ က္နး့မာဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေသာ ေဂဟ စနစးကို လူသာ့မ္ာ့ရပိုငးချငးံကို ကာကျယး၇ ်မြငးံတငး
သျာ့မညး” ဟု ေဖား်ပသညး၈ http://www.tanggol.org/environmental_laws/conex.html
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မၾကာေသ့မီက

သတငး့တပုဒးတင
ျ း

သတၱဳတူ့ေဖားေရ့

ွနးၾကီ့ဌာနမြ

အရာရြိတဦ့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း အီ့အိုငးေအ လုပးငနး့စဥးကို အဆို်ပဳခဲံသညး၈ အဆို်ပဳ လုပးငနး့စဥးမြာ မ်ပညးံစဵုမႈမ္ာ့
အမ္ာ့အ်ပာ့ ပါွငးေနသညး၈ ပထမအေန်ဖငးံ လုပးငနး့စဥးသညး သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
ွနးၾကီ့ (ယငး့မြာလညး့ သေဘာတရာ့အရ တငး်ပထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ း အဆိုပါ
ွနးၾကီ့ဌာနမရြိေသ့ပါ) က အစကနဦ့ကပငး စီမဵကိနး့ သညး “မညးသညးံ သကးေရာကးမႈမြ္မရြိ” ဟု
အေထာကးအထာ့ ခိုငးခိုငးလဵုလဵု ်ပသရနးပငးမလိုပဲ ဆဵု့်ဖတးနိုငးသညး၈ အကယး၊ ဤဆဵု့်ဖတးခ္ကး
မ္ိဳ့ခ္မြတးပါက

အီ့အိုငးေအ

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

လူမႈ

လုပးေဆာငးရနးပငးမလိုအပးေတာံေပ၈
သကးေရာကးမႈ်ဖစးႏိုငးေခ္

ယငး့သညး

တျကးခ္ကးမႈတင
ျ း

စီမဵကိနး့၏

ယိုေပါကး်ဖစးေစ

ႏိုငးသညးံ ထငးရြာ့သညးံ သာဓက ်ဖစးသညး၈ ထိုမြ္သာမက ႏိုငးငဵတကာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့တျငး
အီ့အိုငးေအကို တတိယ အငးအာ့စုက လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးေသားလညး့ ယခုလုပးငနး့စဥးတင
ျ းမူ
စီမဵကိနး့ အဆို်ပဳသူက အီ့အိုငးေအ လုပးေဆာငးရနး တာွနးယူရသညး်ဖစးရာ ထငးရြာ့ေသာ
သကးေရာကးမမ
ႈ ္ာ့ကိုပငး

ဖဵု့ကျယး်ခငး့

ေနာကးဆဵု့အခ္ကးအေန်ဖငးံ
လုပးငနး့စဥးအတျငး့၏
ရြိေရ့မရြိေရ့ကို

လူထု

သိ႓မ
ု ဟုတး

ပါွငးမႈကလ
ို ညး့

ေနာကးပိုငး့တျငးသာ

အစို့ရကပငး

လ္စးလ္ဴရႈ်ခငး့မ္ာ့

်ပဳလုပးႏိုငးသညး

၈

မ်ဖစးမေနပါွငး်ခငး့အဆငးံမဟုတးပဲ

လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈

အဆဵု့အ်ဖတးေပ့မညး်ဖစးၿပီ့၇

လူထုပါွငးချငးံ

အၿငငး့ပျာ့ဖျယးစီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး

လူထုပါွငး ဆဵု့်ဖတးခင
ျ းံကို အစို့ရက ်ငငး့ပယးႏိုငးသညး၈
လူ႓အချငးံအေရ့အဖျဲ႓ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က အဆို်ပဳထာ့ေသာ
အ်ခာ့

လုပးေဆာငးခ္ကးမြာ

အစို့ရနြငးံအ်ခာ့ေသာ

မူွါဒမ္ာ့၏

လူ႓အချငးံအေရ့

ဆိင
ု းရာ

သကးေရာကးမအ
ႈ ကဲ်ဖတးခ္ကး (HRIAs) ၇ ဥပမာအာ့်ဖငးံ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာကို ထညးံသျငး့ရနး
်ဖစးသညး၈

၀-၁၈ ဿွွ၅ ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵုပါ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ပုဒးမမ္ာ့
ဿွွ၅ ခုႏြစး ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵု အေ်ခခဵ ဥပေဒေအာကးတင
ျ း အစို့ရသညး “သဘာွပတးွနး့က္ငးကို
ထိနး့သိမး့ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးရမညး” (အခနး့ ှ၈ ပုဒးမ ၁၂)၈ ်ပညးေထာငးစု လႊတးေတား
10

ဥပေဒ်ပဳမႈ အဖျ႓က
ဲ
သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယးေရ့ႏြငးံ သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့၇ သစးေတာ

10 အစီအစဥး ဿှ သညး လူသာ့တို႓ေၾကာငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပၚသကးေရာကးမႈ ရြိေစသညးံ
လုပးငနး့ရပးမ္ာ့အာ့လဵု့တျငး တကမၻာလဵု့ဆိုငးရာ၇ ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ သို႓မဟုတး ေဒသအလိုကးဆိုငးရာ
လုပးေဆာငးေနၾကေသာ ကုလသမဂၢစနစး၇ အစို့ရမ္ာ့ ႏြငးံ ပငးမ အုပးစုမ္ာ့လိုကးနာရနး လုပးငနး့ စီမဵခ္ကး်ဖစးသညး၈
အစီအစဥး ဿှ ကို ှ၆၆ဿ ခုနြစး ဇျနးလ ၀ ရကးမြ ှ၁ ရကးေန႓ အထိ ဘရာဇီ့ႏိုငးငဵ ရီရိုဒီ ဂ္ငးနာရီယိုတျငး က္ငး့ပခဲံသညးံ
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လုပးငနး့မ္ာ့

သိ႓မ
ု ဟုတး

သစးပငးမ္ာ့၇

ေတာရိုငး့သဘာွႏြငးံ

အေလံက္ေပါကးေရာကးမႈကို

ပ္ကးစီ့ေစသညးံ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရဵႈ့ခဲံသညးံ ဧရိယာမ္ာ့ကို ်ပနးလညး်ပဳ်ပငးရနး
ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး်ခငး့ ်ပဳႏိုငးသညး၈ (အခနး့ ၁၈ ပုဒးမ ၆၃)၈

်ပညးနယးႏြငးံ တိုငး့ေဒသၾကီ့

ဥပေဒ်ပဳ လႊတးေတားမ္ာ့ကလညး့ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားက ခ္မြတးေသာ ဥပေဒေဘာငးမ္ာ့ကို
မေက္ားလျနးေစပဲ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပဌာနး့ပိုငးချငးံ ရြိသညး၈
(အခနး့ ၁၈ ပုဒးမ ှ၆၃)၈ ထိ႓အ
ု ်ပငး ႏိုငးငဵသာ့တိုငး့သညး သဘာွ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အစို့ရ၏ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ကို ကူညီ ပဵံပို့ရနး တာွနးရြိသညး၈ (အခနး့ ၅၈
ပုဒးမ ၀၆ွ)
သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

ပတးသကး၊

ဿွွ၅

ခုနြစးဖျဲ႓စညး့ပဵု

အေ်ခခဵဥပေဒက

အ်ခာ့

ႏိုငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့၏ ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵုမ္ာ့တျငး ပါွငးသကဲံသို႓ ်ပညးသူမ္ာ့ကို သနး႓ရြငး့၊ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ
ညီၫႊတးေသာ ပတးွနး့က္ငးရရြိပိုငးချငးံကိုမူ အာမခဵ်ခငး့ မရြိေပ၈ ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵု အေ်ခခဵ ဥပေဒက
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈႏြငးံ

လူထု၏

ရပိုငးချငးံ

အချငးံအေရ့မ္ာ့-

ဥပမာ-

သတငး့အခ္ကးအလကး လျတးလပးချငးံ၇ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ စီမဵခနး႓ချဲရာတျငး ပါွငးပိုငးချငးံ၇
အစဥးအလာေ်မယာ
ရပိုငးချငးံႏြငးံ

ပိုငးဆိုငးခင
ျ းံ၇

အက္ဳိ့စီ့ပျာ့

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ေွမြ္

ခဵစာ့ပိုငးချငးံ-

တိ႓က
ု ိုမူ

ေဒသခဵ

ဘာသာစကာ့်ဖငးံ

တိက္ေသာ

စကာ့လဵု့မ္ာ့်ဖငးံ

ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မရြိေပ၈

၀-၂၈ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ မဟာဗ္ဴဟာ
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ မဟာဗ္ဴဟာ (NSDS)သညး ဿွွဿ ခုနြစး
တျငး

်ပဳလုပးခံသ
ဲ ညးံ

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ

ထိပးသီ့ညီလာခဵ

ၾကီ့မြာ

ခ္မြတးသညးံ ကုလသမဂၢ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ေကားမရြငး၏ ပိုမိုက္ယး်ပနး႓ေသာ
လုပးငနး့စဥး၏ အစိတးအပိုငး့ တခု်ဖစးသညး၈ ်မနးမာအပါအွငး အစီအစဥး ဿှ ကို ှ၆၆ဿ ခု
ရီရိုဒီဂ္နယးရီယို ကမၻာံထိပးသီ့ညီလာခဵတျငး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံေသာ ႏိုငးငဵအာ့လဵု့သညး ရာစုႏြစး
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

ရညးရျယးခ္ကး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ

အမ္ဳိ့သာ့

(MDGs)

မ္ာ့ႏြငးံ

မဟာဗ္ဴဟာမ္ာကို

ကိုကးညီသညးံ
ဿွှွ

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ

ခုႏြစးမတိုငးမီတင
ျ း

ခ္မြတးေရ့ဆျဲရနး

သေဘာတူခံသ
ဲ ညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵက အနးအကးစးဒီအကးစး ေရ့ဆျဲေရ့အတျကး ကုလသမဂၢ သဘာွ
ပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး (UNEP) က ေငျေၾက့ေထာကးပဵံခဲံသညး၈ အဓိက ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

စီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျဲရာတျငး

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

လူမႈ

သကးေရာကးမႈမ္ာ့

ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ ညီလာခဵတျငး အစို့ရေပါငး့ ှ၄၅ ခုက လကးခဵခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
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ေလ္ာံခ္ႏိုငးရနးအတျကး
ႏိုငးငဵတကာ

ရာစုႏြစး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့

စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ

တို့တကးေရ့

်ပညးံမီြသညးံ

ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အနးအကးစးဒီအကးစးကို

ကိုကးညီသညးံ

ေရ့စျဲရနး်ဖစးသညး၈

မဟာဗ္ဴဟာ ေရ့ဆျဲခ္မြတးရာတျငး အစို့ရႏြငးံ အ်ခာ့အစုိ့ရမဟုတးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့ငယး အခ္ဳိ႓ႏြငးံ
ပူ့ေပါငး့၊

အနးစီအီ့ေအ

်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး

က

ဦ့ေဆာငး

ပါွငးခဲံသညး၈

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ

ပဵုႏြိပးထုတးေွခဲံသညး၈

ရညးမြနး့ခ္ကး

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေစေရ့၇

စီပျာ့ေရ့

ဿွွ၆

ဖဵျဵၿဖိဳ့မႈဆိုငးရာ

ခုႏြစး

ၾသဂုတးလတျငး

အမ္ဳိ့သာ့

မဟာဗ္ဴဟာကို

သဵု့ရပးအ်ဖစး

သဘာွ

သယဵဇာတမ္ာ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈမ္ာ့ကို

ဘကးမြ္စျာ

ခ္မြတးႏိုငးေရ့နြငးံ

ေရရြညးတညးတံဵခိုငးၿမဲသညးံ လူမႈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ တိ႓ု ်ဖစးသညး၈ ရညးမြနး့ခ္ကး တခုခ္ငး့ေအာကးတျငး
သီ့်ခာ့

မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ကို

ေရ့ဆျဲထာ့သညး၈

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေစေရ့မဟာဗ္ဴဟာသညး

ဥပမာအာ့်ဖငးံ-

သဘာွ

သစးေတာ

သယဵဇာတမ္ာ့

သယဵဇာတ

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ၇

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲႏိုငးမညးံ စျမး့အငး ထုတးလုပးမႈႏြငးံ သဵု့စျဲမႈ၇ ဇီွ ဘကးမြ္မႈ ထိနး့သိမး့ေရ့၇
ေရရြညးတညးတံဵခိုငးၿမဲေစမညးံ
ေရရြညးတညးတဵံေအာငး

ေရခ္ဳိငါ့

စီမဵခနး႓ချ်ဲ ခငး့၇

အရငး့အ်မစး
သတၱဳ

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ၇

ေ်မအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

ထုတးယူသဵု့စျဲရာတျငး

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ စီမဵခနး႓ချ်ဲ ခငး့၈ စသ်ဖငးံ အၾကဵ်ပဳထာ့သညး၈
ယငး့ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ မဟာဗ္ဴဟာ (NSDS) ကို စီမဵကိနး့
ွနးႀကီ့ဌာနက

လကးခဵၿပီ့်ဖစးသညး၈

သေဘာတရာ့အရ

ဆိုလြ္ငး

အစို့ရွနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့၇

ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့နြငးံ ေဒသခဵ အာဏာပိုငးမ္ာ့၇ ကုလသမဂၢ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ
်ပညးတင
ျ း့

အစို့ရ

မဟုတးေသာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး

လကးစျဲ

်ဖစးလာရမညး၈

အဓိက

အကနး႓အသတးမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ေ်မယာ သဵု့စျဲ်ခငး့၇ စျမး့အငးႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
ၿပီ့်ပညးံစဵုေသာ နုိငးငဵေတားမူွါဒမ္ာ့မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ (NSDS)ပါ ဗ္ဴဟာမ္ာ့ အေကာငးအထညး
ေဖားေဆာငးရာတျငး

အခကးအခဲမ္ာ့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို

ယခုထကးပို၊

သဘာွပတးွနး့က္ငး

အစီအစဥးက

်ဖစးေပၚေစသညး၈

လုပးငနး့စဥး

အတျငး့

အဲနးဂ္ီအို

အၾကဵဥာဏးယူရနးလညး့

လိုအပးသညး၈

ကုလသမဂၢ

်ပနးလညးသဵု့သပးရနးႏြငးံ

အနာဂတးတျငး

မဟာဗ္ဴဟာ

ခ္မြတးရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ေ်ပာသညး၈

၀-၃၈ ႏိုငးငဵတကာ ကတိကွတးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကး ၀ှ
ခုကို လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့သညး၈ (ဇယာ့-ှ တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညး)၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့
ယငး့သေဘာတူညီခ္ကးပါ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
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်ပညးတင
ျ း့

ဥပေဒမ္ာ့တျငး

မညးသ႓ို

ထညံးသျငး့ပါွငးသညးဆိုသညးမြာ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ မရြိလြေပ၈ ေအာကးပိုငး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
လကးရြိ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကး၊

အေရ့ၾကီ့ေသာ ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို ပိုမိုနကးရႈိငး့စျာ ေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညး၈
ဇယာ့- ှ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵပါွငးေသာ ေဒသဆိုငးရာႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့
အမြတးစဥး အမညး
ှ၈

အေရြ႓ေတာငးအာရြႏြငးံ ပစိဖိတးေဒသ အပငးမ္ာ့ ကာကျယးေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿ၈

အ်ပငးေလထု (အာကာသ)ႏြငးံ ေရေအာကး ႏ္ဴ့ကလီ့ယာ့လကးနကးမ္ာ့ေဖာကးခဲျ
စမး့သပးမႈကို တာ့်မစးခ္ကး သေဘာတူညီခ္ကး

၀၈

အာကာသ

သေဘာတူညီခ္ကး၈

လကမၻာႏြငးံ

အ်ခာ့အာကာသ

အရာွတၳဳမ္ာ့

အပါအွငး အာကာသကို ႏိုငးငဵမ္ာ့အေန်ဖငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့၇ အ်မတးထုတး်ခငး့ဆိုငးရာ
လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို ထိနး့ခ္ဳပးသညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆိုငးရာ သဘာတူညီခ္ကး၈
၁၈

ႏ္ဴကလီ့ယာ့

လကးနကးမ္ာ့ႏြငးံ

လကးနကးမ္ာ့ကို

အ်ခာ့အစုအလုိကးအၿပဵဳလုိကး

ပငးလယးမ္ကးႏြာ်ပငးနဲ႓

ေသေစႏုိငးေသာ

သမုဒၵရာၾကမး့်ပငးးမ္ာ့ႏြငးံ

ယငး့တို႓၏

ေ်မလႊာေအာကးတျငး ထာ့သို်ခငး့မြ ကာကျယး်ခငး့စာခ္ဳပး
၂၈

ဇီွ ႏြငးံ အဆိပး လကးနကးမ္ာ့ တီထျငး်ခငး့၇ ထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ စုပဵု သိမး့ဆညး့်ခငး့ ႏြငးံ
ဖ္ကးဆီ့်ခငး့တို႓ကို တာ့ဆီ့သညး သေဘာတူစာခ္ဳပး

၃၈

အိုဇဵု့လျာ ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ ဗီယငးနာ ကျနးဗငး့ရြငး့

၄၈

အိုဇဵု့လႊာ ပ္ကးစီ့ေစေသာ ဓါတးပစၥညး့ဆိုငးရာ မျနးထရီယယး သေဘာတူညီခ္ကး

၅၈

မာပိုလး၇ သေဘၤာမ္ာ့ေၾကာငးံ သဘာွ ညစးညမး့်ခငး့အာ့ တာ့ဆီ့သညးံ ႏိုငးငဵတကာ
သေဘာတူညီခ္ကး

၆၈

မာပိုလး၈ သေဘၤာမ္ာ့ေၾကာငးံ သဘာွ ညစးညမး့်ခငး့အာ့ တာ့ဆီ့သညးံ ႏိုငးငဵတကာ
သေဘာတူညီခ္ကး ှ၆၄၅ ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးခ္ကး

ှွ၈

အာရြပိစိဖိတးေဒသ ေရသဘာွ ဌာနမ္ာ့ သေဘာတူညီခ္ကး

ှှ၈

အိုဇဵု့လႊာ ပ္ကးစီ့ေစေသာ ဓါတးပစၥညး့ဆိုငးရာ မျနးထရီယယး သေဘာတူညီခ္ကး
အေပၚ လနးဒနး်ဖညးံစျကး်ပငးဆငးခ္ကး

ှဿ၈

ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ မူေဘာငးဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး

ှ၀၈

ႏ္ဴ့ကလီ့ယာ့ လကးနကး မ်ပနး႓ပျာ့ေရ့ သဘာတူညီခ္ကး

ှ၁၈

အိုငးစီေအအိ၈ု ႏိုငးငဵတကာ လူထုေလေၾကာငး့ သဘာွ ထိနး့သိမး့ေရ့ အတျဲ ှ၈ ဿ၈
ေလယာဥး ဆူညဵသဵမ္ာ့ ေနာကးဆကးတ၏
ျဲ ေနာကးဆကးတျဲ ှ၃

ှ၂၈
ှ၃၈

တိုကးပျတ
ဲ ျငး့ လကးနကးခ္ကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ္ကး
အိုဇဵု့လျာ ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ ဗီယငးနာ ကျနးဗငး့ရြငး့
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ှ၄၈

အိုဇဵု့လႊာ ပ္ကးစီ့ေစေသာ ဓါတးပစၥညး့ဆိုငးရာ မျနးထရီယယး သေဘာတူညီခ္ကး

ှ၅၈

မျနးထရီယယး သေဘာတူညီခ္ကး အေပၚ လနးဒနး ်ဖညးံစျကး်ပငးဆငးခ္ကး

ှ၆၈

ကမၻာံယဥးေက့္မႈႏြငးံ

သဘာွအေမျအႏြစးမ္ာ့

ကာကျယး်ခငး့

ဆိုငးရာ

သေဘာတူညီခ္ကး
ဿွ၈

ဇီွ ဘကးမြ္မႈ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿှ၈

ပငးလယး်ပငး ဥပေဒဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿဿ၈

ႏိုငးငဵတကာ အပူပုိငး့သစးမ္ာ့ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿ၀၈

အရုိငး့သႏၱာေက္ာကးစကး၇ ေက္ာကးတနး့မ္ာ့ ႏိုငးငဵကူ့လူ့ ေရာငး့ွယးေဖာကးကာ့မႈ
ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿ၁၈

သဘာွႏြငးံ

သဘာွ

သယဵဇာတဆိုငးရာ

ကျနးဗငး့ရြငး့

အေပၚ

အာဆီယဵ

သေဘာတူညီခ္ကး
ဿ၂၈

ဇီွ လဵုၿခဵဳမႈ ဆိုငးရာ ကာတာဂီနာ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿ၃၈

ႏိုငးငဵ်ဖတးေက္ားေသာ မီ့ခို့်မဴမ္ာ့ ဆိုငးရာ အာဆီယဵ သေဘာတူညီခ္ကး

ဿ၄၈

ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ မူေဘာငးဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး
အေပၚ က္ဳိတို သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

ဿ၅၈

ဓါတု လကးနကးမ္ာ့ တီထင
ျ း်ခငး့၇ ထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ စုပဵု သိမး့ဆညး့်ခငး့ ႏြငးံ
ဖ္ကးဆီ့်ခငး့တို႓ကို တာ့ဆီ့သညး သေဘာတူစာခ္ဳပး

ဿ၆၈

ဓါတုညစးညမး့မႈမ္ာ့ဆိုငးရာ စေတာံကးဟုမး့ သေဘာတူညီခ္ကး

၀ွ၈

စိမးံေ်မသစးေတာ ဆိုငးရာ ရမးဆာ သေဘာတူညီခ္ကး

၀ှ၈

အိုဇဵု့လႊာ ပ္ကးစီ့ေစေသာ ဓါတးပစၥညး့ဆိုငးရာ မျနးထရီယယး သေဘာတူညီခ္ကး
အေပၚ ကိုပငးေဟဂငး ်ဖညးံစျကးသေဘာတူညီခ္ကး

၀-၃-ှ၈

ကျ်ဲ ပာ့ေသာဇီွကျမ
ဲ ္ိဳ့စိတးမ္ာ့

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့နြငးံ

ဌာန

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့
ကျ်ဲ ပာ့ေသာဇီွကျမ
ဲ ္ိဳ့စိတး ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး
်မနးမာႏိုငးငဵသညး ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးဆိုငးရာ

သေဘာတူညီခ္ကး(CBD)ကို ှ၆၆၁ ခုနြစးတျငး

လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတး

ေရရြညးတညးတဵံေအာငး

ယငး့သညး
အသဵု့်ပဳေရ့

ဆိုငးရာ

ပထမဆဵု့ေသာ

ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ
ကမၻာတွြမး့

ဆိုငးရာ

သေဘာတူညီခ္ကး်ဖစးသညး၈ အေရ့ပါေသာ ဖျငဆ
းံ ိုခ္ကးမြာ ပုဒးမ ၅ ်ဖစးသညး၈ “လကးမြတး
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ေရ့ထို့ေသာ

အဖျ႓ွ
ဲ ငးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး

တညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့ဆိုငးရာ

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတး

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏

အသိပညာ

ထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ

ဗဟုသုတ၇

တီထျငးမႈနဲ႓

အေလံအက္ငးံေတျကို ေလ့စာ့၇ ထိနး့သိမး့၇ ၿမြငးံတငးသျာ့ရမညး၈”
ႏိုငးငဵေရ့ အၾကပးအတညး့မ္ာ့ၾကာ့မြပငး ်မနးမာအစို့ရသညးီ(CBD) အေပၚ ဆကးလကး လုပးေဆာငး
အေကာငးအထညးေဖားခဲံသညး၈ အစို့ရက ႏိုငးငဵအဆငးံ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးဆိုငးရာ အစီရငးခဵစာ
သဵု့ခုလဵု့ကို

ေရ့သာ့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ခဲံသညး၈

ဿွွ၃

အစီအစဥး

်မနးမာံအမ္ဳိ့သာ့သဘာွပတးွနး့က္ငး

ခုနြစး

ဇႏၷွါရီလတျငး

အာရြပိစိဖိတးေဒသ
ေရ့ရာ

ေကားမတီတို႓

ေရ့ထို့ခဲံၿပီ့ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးဆိုငးရာ

ဘနးေကာကးရြိ

ကုလသမဂၢ

ေဒသဆိုငးရာရဵု့
နာ့လညးမႈ

ႏြငးံ

သွဏးလႊာကို

ဆိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာ လုပးငနး့

စီမဵခ္ကး အနးဘီစကးပး(NBSAP) ေရ့ဆျဲေရ့ကို ကုလသမဂၢမြ ကူညီရနး သေဘာတူခဲံသညး၈
အဲနးဘီစကးပး(NBSAP) သညး စီဘီဒီလိုအပးခ္ကး၏ အစိတးအပိုငး့်ဖစးၿပီ့ အဖျ႓ွ
ဲ ငးႏိုငးငဵမ္ာ့အေန်ဖငးံ
ဇီွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို သဵု့စျဲရာတျငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲမႈကို
ႏိုငးငဵအဆငးံ

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတး်ခငး့ႏြငးံ

အမ္ဳိ့သာ့

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ

မူွါဒ

ခ္မြတးေရ့

လုပးငနး့ေဘာငးအတျငး့ က႑မ္ာ့အာ့လဵု့တျငး ထညံးသျငး့ရနး ်ဖစးသညး၈ (ပုဒးမ ၃(ခ)၇ ဿ၃ ႏြငးံ
ှွ (က))
အမ္ဳိ့သာ့ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးဆိုငးရာ ဆိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာ လုပးငနး့ စီမဵခ္ကး အဲနးဘီစကးပး
(NBSAP) လုပးငနး့စဥး စတငးရနး အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲ တခုကို ဿွွ၃ ခုႏြစးက ရနးကုနးတျငး
သစးေတာ ွနးၾကီ့ဌာနက စီစဥးခဲံသညး၈ ယငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျသ
ဲ ညး အဖျ႓အ
ဲ စညး့ ၁၁ ခု၇ အစို့ရ
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့၇ တကၠသိုလးမ္ာ့ႏြငးံ သိပၸဵမ္ာ့၇ နိုငးငဵတကာႏြငးံ ်ပညးတင
ျ း့
အနးဂ္ီအိုမ္ာ့ထဲမြ ဖိတးၾကာ့သူ ှ၁၆ ဦ့အနကး ှှ၆ ဦ့ တကးေရာကးခံၿဲ ပီ့ သဘာွပတးွနး့က္ငး
အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ပတးသကး၊ အႀကီ့မာ့အက္ယး်ပနး႓ဆဵု့ ေတျ႓ဆဵုမႈ ်ဖစးခဲံသညး၈
အဆိုပါ အစညး့အေွ့တျငး ဿွွ၂ ခုနြစးတျငး ႏိုငးငဵတကာ ငြကး သဘာွအဖျ႓ဲ၇ ကုလသမဂၢ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ
အစီအစဥးႏြငးံ အေရ့ေပၚ မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့ယြဥးတျဲ တညးရြိေရ့ ပူ့ေပါငး့ ရဵပဵုေငျ အဖျ႓တ
ဲ ႓မ
ို ြ ပူ့တျဲ
ထုတး်ပနးခဲံေသာ

“်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

အချငးံအလမး့မ္ာ့”

ဇီွကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး

အစီရငးခဵစာကို

အမ္ဳိ့သာ့

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးဆိုငးရာ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ
ဆိုငးရာ

မဟာဗ္ဴဟာ လုပးငနး့ စီမဵခ္ကး အဲနးဘီစကးပး (NBSAP) လုပးငနး့စဥးအတျကး အေ်ခခဵ အ်ဖစး
အသဵု့်ပဳရနး

ေၾကညာခဲံသညး၈

အစီရငးခဵစာက

ဇီွကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ

ေဒသမ္ာ့၇

မ္ဳိ့်ပဳနး့ေပ္ာကးကယ
ျ းလု မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ စၾကၤဵမ္ာ့ အ်ပငး လာမညးံ ၂
ႏြစးအတျကး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ အတျကး ဦ့စာ့ေပ့ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို
ထုတးေဖားခဲံသညး၈
ကျ္မး့က္ငးမႈကိုသာ

သိ႓ုေသားလညး့
လဵု့ွအေ်ခခဵ

အစီရငးခဵစာသညး

ထာ့ခဲံၿပီ့

လူမႈႏြငးံ
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ဇီွရူပေဗဒႏြငးံ

ယဥးေက့္မႈ

ဆိုငးရာ

နညး့ပညာ
တနးဖို့မ္ာ့၇

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ ေဒသမ္ာ့ သိ႓ု မဟုတး ်မနးမာတျငး အ်မစးတယ
ျ းေနေသာ ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ
လူမ္ဳိ့စု ပဋိပကၡမ္ာ့အေပၚ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့ မရြိခဲံေပ၈
်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး အမ္ဳိ့သာ့ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးဆိုငးရာ

ဆိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာ လုပးငနး့

စီမဵခ္ကး အဲနးဘီစကးပး (NBSAP) ်ပဳစုေရ့အတျကး အေ်ခအေနေလံလာသညးံ လုပးငနး့စဥးအတျကး
လိုအပးေသာ ေငျေၾက့ကို ကမၻာံသဘာွပတးွနး့က္ငး ရဵပဵုေငျမြ ရရြိခဲံသညး၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့
သစးေတာ ဌာနအတျငး့ ွနးထမး့အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ကၽျမး့က္ငးေသာ ွနးထမး့မရြိသ်ဖငးံ
ကမၻာံသဘာွပတးွနး့က္ငး ရဵပဵုေငျ အဖျ႓ႏ
ဲ ြငးံ ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥးတို႓
ေမြ္ားမြနး့ခဲံသေလာကး လုပးငနး့စဥးလ္ငး်မနးမႈ မရြိခဲံေပ၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး အဲနးဘီစကးပး (NBSAP) အတျကး
11

အၾကဵေပ့ပုဂၢိဳလးတဦ့ကို ်ပညးတင
ျ း အဲနးဂ္ီအို်ဖစးသညးံ အီကိုဒကးဗးမြ ခနး႓ထာ့ခဲံသညး၈
ထိုမြ္သာမက ်မနးမာံ အနးဘီစကးပး လုပးငနး့စဥး သညးလညး့ ဇီွကျဲမ်ပာ့မႈ ထိနး့သိမး့ေရ့ အတျကး
ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏
်ဖစးေပၚရနး

ပါွငးေဆာငးရျကးမႈကို

လုပးငနး့စဥးအတျငး့

ေဘ့ဖယးထာ့ခဲံသညး၈

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မညးသူ

အနးဘီစကးပး

တဦ့တေယာကးမြ္

ကို

သိ႓မ
ု ဟုတး

်ပညးတင
ျ း့သိ႓မ
ု ဟုတး ်ပညးပတျငး အေ်ခစိုကးထာ့ေသာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ
မညးသညးံ အဖျ႓အ
ဲ စညး့ကိုမြ္ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့ခဲံ်ခငး့ မရြိပါ၈ ယငး့မြာ စီဘီဒီ၇ အနးဘီစကးပး
လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ဂ္ီအီ့အကးဖး လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့ႏြငးံ တိုကးရိုကး ဆနး႓က္ငးေနသညး၈

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမး့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ကုလသမဂၢ

လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့သညး

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့
ှ၁၁

ႏိုငးငဵတျငး

အချငးံအေရ့

အပါအွငး်ဖစးသညး၈

ေၾကညာစာတမး့ကို
ဤယႏၱယာ့ကို

11 “ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သူတို႓ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ နယးေ်မမ္ာ့မြ အတငး့အၾကပး ဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့ မရြိေစရ၈
သကးဆိုငးရာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ လျတးလပးစျာ ႀကိဳတငး အသိေပ့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ မရြိပဲ
ေနရာေရႊ႓ေ်ပာငး့်ခငး့ မရြိေစရပဲ သေဘာတူညီၿပီ့ပါက တရာ့မြ္တၿပီ့ သငးံတငးံေလ္ာကးပတးသညးံ ေလ္ားေၾက့မ္ာ့
ေပ့ေဆာငးရမညး၈ ်ဖစးႏိုငးပါက ်ပနးလာချငးံကိုလညး့ ထညးံသျငး့ရမညး၈” ပုဒးမ ှွ၈ “ှ၈ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး
ဓေလံထဵု့စဵအရ ပိုငးဆိုငးေသာ၇ ေနထိုငးလုပးကိုငးေနေသာ သို႓မဟုတး အသဵု့်ပဳေနေသာ သို႓မဟုတး ယူေဆာငးထာ့သညးံ
ေ်မယာမ္ာ့၇ နယးေ်မမ္ာ့ႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ကိုပိုငးဆိုငးချငးံ ရြိသညး၈ ဿ၈ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ဓေလံထဵု့စဵအရ
ပိုငးဆိုငးေသာ သို႓မဟုတး အ်ခာ့ အစဥးအလာ ေနရာယူမႈမ္ာ့၇ သို႓မဟုတး အသဵု့်ပဳမႈ တို႓ သာမက သူတုိ႓ ရယူထာ့ေသာ
ေ်မယာမ္ာ့၇ နယးေ်မမ္ာ့ႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ပိုငးဆိုငးချငးံ၇ သဵု့စျခ
ဲ ျငးံ၇
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ထိထိေရာကးေရာကးအသဵု့ခ္မညးဆိုပါက ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ ကမၻာေပၚရြိ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏
အေ်ခအေနမ္ာ့ကို

ထိေရာကးစာျ

တို့တကးေစမညး်ဖစးသညး၈

ပုဒးမ

၀ဿ

သညး

ဌာနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ လျတးလပးစျာ ႀကိဳတငး အသိေပ့သေဘာတူညီချငးံ အချငးံအေရ့်ဖစးသညး၈
“ႏိုငးငဵေတားသညး

ေကာငး့မျနးေသာ

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

ယဵုၾကညးမႈအေပၚ

၁ငး့တိ႓အ
ု ာ့

အေ်ခခဵ၊

ကိုယးစာ့်ပဳေသာ

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြ

တဆငးံ

ႀကိဳတငးညြိႏိႈငး့ထာ့ေသာ နြစးဦ့ႏြစးဖကး သေဘာတူညီမႈအရ သူတို႓၏ ေ်မယာမ္ာ့၇ သိ႓မ
ု ဟုတး
ပိုငးနကးမ္ာ့ကို

ထိခိုကးသညးံ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရမညး”၈
12

ပုဒးမ

မညးသညးံ

စီမဵကိနး့တျငးမဆို

ှွ

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့

သညး

ႏြီ့ေႏြာ

တိုငးပငး၊
အတငး့အဓမၼ

ေနရာေရႊ႓ေ်ပာငး့ခိုငး့်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ အကးဖးပီအိုငးစီ လိုအပးခ္ကး်ဖစးသညး၈ ပုဒးမ ဿ၃ မြာ ေ်မယာ

အချငးံအေရ့်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဌာေန တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အတျကး လိုအပးေသာ ပုဒးမ်ဖစးသညး၈
်မနးမာအစို့ရ

အေန်ဖငးံ

ႀကိဳဆုိရမညး်ဖစးသညးႏြငးံ

ဤသေဘာတူညီခ္ကးကို

တၿပိဳငးနကး

လကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့အေပၚ

်မနးမာအစို့ရအေန်ဖငးံလညး့

သေဘာတူညီခ္ကးပါ

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အကာအကျယး ေပ့သညးံ အစီအစဥးမ္ာ့အာ့ ေလ့စာ့လိုကးနာရမညးံ
အခ္ိနးလညး့

်ဖစးလာသညး၈

ဤသေဘာတူညီခ္ကးသညး

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏

အချငးံအေရ့နြငးံ တာွနးရြိမႈမ္ာ့ အာ့ အသိအမြတး်ပဳရာတျငး တစးဆငးံတကးၿပီ့ ၁ငး့တိ႓ု အေန်ဖငးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ရာတျငး

သူတို႓၏

အရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပၚ

အေ်ခခဵေသာ

အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈ ပဵုစဵမ္ာ့်ဖငးံ လုပးေဆာငးႏိုငးသညးနညး့တူ
လုပးေဆာငးသငးံေပသညး၈

ႏိုငးငဵတကာ အလုပးသမာ့ အဖျ႓ခ
ဲ ္ဳပး (အိုငးအဲလအ
း ို)
အိုငးအယးအို

သေဘာတူညီခ္ကး

ှ၃၆

သညးလညး့

ပိုငးဆိုငးခင
ျ းံႏြငးံ

အစဥးအလာအရ

်ပညးသလ
ူ ူထိုတ႓၏
ို
ေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံကို အသိအမြတး်ပဳသညး၈ (ပုဒးမ ှ၁) တခ္ိနးတညး့မြာပငး
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေအာငး လုပးေဆာငးချငးံႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ချငးံ ရြိသညး၈ ၀၈ အစို့ရ အေန်ဖငးံ ယငး့ ေ်မယာမ္ာ့၇ နယးေ်မမ္ာ့ႏြငးံ
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ႏြငးံ ပတးသကး၊ ဥပေဒႏြငးံ ညီေသာ အသိအမြတး်ပဳမႈႏြငးံ ကာကျယးမႈကို ေပ့ရမညး၈ ယငး့သို႓
အသိအမြတး်ပဳရာတျငး သကးဆိုငးရာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့၇ အစဥးအလာမ္ာ့၇ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ
ထဵု့စဵမ္ာ့ကို အသိအမြတး်ပဳ ေလ့စာ့စျာ လိုကးနာလုပးေဆာငးရမညး၈” ပုဒးမ ဿ၃၈ အ်ပညးံအစဵုကို
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
12 ဆိုကးစး တျငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးရမညးံ မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့ စာရငး့ကို ေနာကးဆကးတျဲ စာသဵု့မ္ကးႏြာ်ဖငးံ ေဖား်ပသညး၈
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သဘာွ သယဵဇာတမ္ာ့အချငးံအေရ့- ယငး့တို႓ကို အသဵု့်ပဳရာတျငးပါွငး်ခငး့၇ စီမဵခနး႓ချ်ဲ ခငး့ႏြငးံ
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့ - တိ႓က
ု ို “အထူ့ အကာအကျယး” ေပ့ထာ့သညး၈ (ပုဒးမ ှ၂)

၀-၃-ဿ၈ စီအိုငးတီအီ့အကးစး (ဆိုကးစ)း
်မနးမာႏိုငးငဵသညး
ႏိုငးငဵတကာစာခ္ဳပး

မ္ဳိ့တဵု့ေပ္ာကးကျယးလု်ဖစးေသာ
အဖျ႓ွ
ဲ ငး်ဖစးသညး၈

ေတာရိုငး့တိရစၦာနးႏြငးံ

်မနးမာအပါအွငး

ပနး့ပငးမ္ာ့ဆိင
ု းရာ

ဆိုကးစးစာခ္ဳပးအဖျ႓ွ
ဲ ငးမ္ာ့သညး

မ္ဳိ့တဵု့ေပ္ာကးကျယးလုနီ့ သတၱွါမ္ာ့ သိ႓မ
ု ဟုတး အစိတးအပိုငး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ အရို့မ္ာ့၇ ဂ္ဳိမ္ာ့၇
သာ့ေမႊ့မ္ာ့ကို မ္ဳိ့စိတး၏ ေပ္ာကးကျယးႏိုငးေခ္ အေနအထာ့ကို ဆိုကးစး၏ ေနာကးဆကးတျဲတင
ျ း
ေဖား်ပထာ့ေသာ

စာရငး့ဇယာ့

သေဘာတူညီထာ့ၾကသညး၈

အမြတးစဥးေပၚ

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

မူတညး၊
ဆိုကးစး

စီမဵခနး႓ချရ
ဲ နးႏြငးံ
စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ

တာ့ဆီ့ရနး

အာဏာပိုငးအ်ဖစး

သစးေတာဌာနက တာွနးယူသညး၈ ှ၆၆၁ ခုနြစးတင
ျ း ေတာရိုငး့ တိရစၦာနးမ္ာ့ႏြငးံ ေတာရိုငး့
အပငးမ္ာ့ ကာကျယးေရ့ႏြငးံ သဘာွ ဧရိယာမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ ဥပေဒ (ႏိုငးငဵေတား
ၿငိမးွပးပိ်ပာ့မႈ တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႓ ဥပေဒ အမြတး ၂၅၀/၆၁၈ ှ၆၆၁) စတငး အသကးွငးခဲံသညး၈
အဆိုပါဥပေဒကို

သစးေတာဌာနက

တိရစၦာနးမ္ာ့ႏြငးံ

တိရစၦာနး

သကးွငးေစရမညး်ဖစးၿပီ့

အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို

ဤဥပေဒတျငး

ပိုငးဆင
ို း်ခငး့၇

ေဖား်ပပါရြိသညးံ

ေရာငး့ွယး်ခငး့၇

်ပညးပသိ႓ု

တငးပ႓်ို ခငး့မ္ာ့ က္ဴ့လျနးပါက ဒဏးေငျ ၂ွွွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒၚလာ ၄၃၅ွ) ႏြငးံ/သိ႓မ
ု ဟုတး
13

ေထာငးဒဏး ၄ ႏြစးအထိ အ်ပစးေပ့ႏိုငးသညး၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့ ဆိုကးစး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

14

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း မက္ငးံသဵု့ခဲံ သိ႓မ
ု ဟုတး အနညး့ငယးမြ္သာ က္ငးံသဵု့ခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ တွြမး့

ေစ့္ကျကမ
း ္ာ့တျငး

မ္ဳိ့တဵု့ေပ္ာကးကျယးလုနီ့

တိရစၦာနးမ္ာ့ေရာငး့ွယးမက
ႈ ို

တရုတးႏိုငးငဵႏြငးံ

ေနာကးပိုငး့တျငး ဗီယကးနမးႏိုငးငဵတို႓မြ ွယးယူလိုမႈႏြငးံ အတူ ေတျ႓ရြိရသညး၈

၀-၃-၀၈ ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး ကမၻာံသဘာွပတးွနး့က္ငးရဵပဵုေငျမြာ စီမဵကိနး့ ဿ ခုအတျကး အေထာကးအပံဵမ္ာ့
ရရြိသညး၈ ယူအန
ဲ း အကးဖးစီစီစီ လကးေအာကးတျငး ႏိုငးငဵအတျငး့ အစပ္ဳိ့ ဆကးသယ
ျ းမႈ (အိုငးအဲနးစီ)
စီမဵကိနး့ႏြငးံ အသာ့က္မႈအတျကး အမ္ဳိ့သာ့ လုပးငနး့ အစီအစဥးတို႓ ်ဖစးသညး၈ အိုငးအနးစီသညး
13 ပုဒးမ ၃ သညး ပညာေရ့၇ သငးတနး့ႏြငးံ လူထု အသိပညာေပ့မႈႏြငးံ သကးဆိုငးသညး၈
http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1366.php
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ယူအနးအကးဖး စီစီစီ ၏ ပုဒးမ ၃ ကို အေကာငးအထညးေဖားရနး်ဖစးသညး၈ လကးရြိ အိုငးအဲနးစီ
စီမဵကိနး့သညး

အစိမး့ေရာငးမြနးလအ
ဵု ိမးဓါတးေငျ႓

်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိမႈမ္ာ့

နမူနာ

အကာအကျယးမဲံမႈမ္ာ့၇

ထုတးလုပး်ခငး့၇

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့၇

ရာသီဥတု

ပူ့တျဲပါ

အေ်ပာငး့အလဲ

အႏၱရာယးက္ေရာကးႏိုငးမႈႏြငးံ

ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲမႈကို ေလ္ာံခ္သညးံ ်ဖစးႏိုငးေခ္ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

နညး့ပညာလႊဲေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ ႏြငးံ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
လူထု အသိအ်မငးမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံ သဵု့သပးရနး်ဖစးသညး၈ အဲနးေအပီေအ သညး ကုလသမဂၢ
ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့
လုပးငနး့စဥး
15

်ဖစးၿပိ့

အသာ့က္ေစရနး

သေဘာတူညီခ္ကး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ဆဲႏိုငးငဵမ္ာ့
အေရ့ေပၚႏြငးံ

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို
တို့ပျာ့လာ်ခငး့

မူေဘာငး

ဥပမာ

လကးငငး့

သတးမြတးသညး၈
ႏြငးံ/သိ႓မ
ု ဟုတး

(ယူအဲနး

်မနးမာတျငး

ရာသီဥတု

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

အခ္ိနးပိုမိုၾကနး႓ၾကာပါက

ေနာကးပိုငး့

အကးဖစ
း ီစီစီ)

ေအာကးရြိ

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို

တုန႓်း ပနးရနး

ဦ့စာ့ေပ့

အႏၱရာယးက္ေရာကးႏိုငးမႈ

အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး

ကုနးက္စာ့ရိတးမ္ာ့

ပိုမိုေစမညး်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ အဲနးေအပီေအ (NAPA) စီမဵကိနး့သညး ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ၇ ႏြငးံ
က႑ေပါငး့စဵု လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး ဆဵုခ္ကးထာ့်ပငးဆငး်ခငး့ေၾကာငးံ ႏိုငးငဵအဆငးံႏြငးံ ေဒသတျငး့
အဆငးံ ရာသီဥတု အေ်ပာငး့အလဲ အႏၱရာယးရြိမႈမ္ာ့ကို အသာ့က္သညးံ စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့
တညးေဆာကးႏိုငးရနး်ဖစးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး

ဿွှွ

မြ

ဿွှ၁

ခုနြစးအတျငး့

ကမၻာံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ရဵပဵုေငျမြ ေငျေၾက့ အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ ှ၃ သနး့ခနး႓ (အမညးအာ့်ဖငးံ
ကမၻာံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးရဵပဵုေငျ

ပျငးံလငး့်မငးသာေသာ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

အစီအစဥး်ဖငးံ ေထာကးပဵံသာျ ့ရနး လ္ာထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့

ခ္မြတး်ခငး့)

်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး

ကမၻာံသဘာွပတးွနး့က္ငး ရဵပဵုေငျ စုစုေပါငး့၏ ၁ွမြ ၃ွ ရာႏႈနး့မြာ အေနာကးႏိုငးငဵမ္ာ့၏
စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆ႓မ
ို ႈ

မူွါဒေအာကးတင
ျ း

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့တျငး

ကမၻာံလႈပးရြာ့မႈႏြငးံ

ကနး႓သတးခဵထာ့ရသညး၈
အစပ္ဳိ့မႈတ႓ႏ
ို ြငးံ

မညးသ႓ပ
ို ငး်ဖစးေစ

ဆကးႏျယးေသာ

ရာသီဥတု

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့နြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ကိစၥမ္ာ့အတျကး အာဏာပုိငး အသစးတခုကို ဖျ႓စ
ဲ ညး့ရနး
ၾကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိေနသညး၈

လကးရြိတင
ျ း

ေအာကးတျငး

ကို

ပုဒးမ

၃

အီကိုေဒံဗး

(ECODEV)

အေကာငးအထညးေဖား

သညး

ယူအန
ဲ းအကးဖးစီစီစီ

ေဆာငးရျကးရနးအတျကး

ႏိုငးငဵအဆငးံ

ဆကးသယ
ျ းေရ့ ကမၻာံသဘာွပတးွနး့က္ငး ရဵပဵုေငျ ေထာကးပံဵမႈ အစီအစဥးတင
ျ း ေခါငး့ေဆာငးမႈ
ေနရာကို ရယူထာ့သညး၈ ယငး့တျငး ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ပညာေပ့်ခငး့၇
16 သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ သစးေတာ က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့ (ရကးဒး) သညး
သစးေတာမ္ာ့အတျငး့ ရြိေသာ ကာဘျနးမ္ာ့၏ စီ့ပျာ့်ဖစးတနးဖို့ကို သတးမြတး်ခငး့ ်ဖစးၿပိ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ၿပီ့ တိုငး့်ပညးမ္ာ့အာ့
ကာဗျနး်ပညးံွသညးံ ေ်မယာမ္ာ့တျငး ရငး့နီ့်မြဳပးနြဵမႈကို ေလ္ာံခ္ၿပီ့ ကာဗျနးက္ဲပါ့သညးံ ေ်မယာမ္ာ့တျငး ်မြဳပးႏြဵ်ခငး့်ဖငးံ
ေရရြညးတညးတဵံသညးံ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈ ်ဖစးေစရနး အာ့ေပ့သညး၈ (ရကးဒးပလပးစး)တျငး သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ
သစးေတာက္ဲပါ့မႈကို ေက္ားလျနးၿပီ့ သစးေတာမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့၇ ေရရြညးတညးတဵံေအာငး စီမဵခနး႓ခေ
ျဲ ရ့နြငးံ
ကာဗျနး သိုမြီ့မႈကို အာ့ေပ့သညး၈ http://un-redd.org/AboutREDD/tabid/582/Default.aspx
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သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ

လူထု

အသိပညာေပ့်ခငး့

တိ႓က
ု ို်မြငးံတငးရနး

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အမ္ဳိ့သာ့ မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ လႈပးရြာ့မႈ စီမဵခ္ကး (NBSAP)အတျကး
ႏိုငးငဵအဆငးံ အၾကဵေပ့မြာ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ ဒါရိုကးတာ ်ဖစးသညး၈
ဿွှွ

ခုနြစးတျငး

က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ

်မနးမာအစို့ရသညး
အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့

ကုလသမဂၢ၏

ေလ္ာံခ္်ခငး့

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ

ရကးဒး

(REDD)

သစးေတာ

စုေပါငး့အစပ္ဳိ့မႈ

ကို

စိတွ
း ငးစာ့မႈ ်ပလာခဲံသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး ယူအန
ဲ းရကးဒး (UN-REDD) မူွါဒေရ့ရာ ေကာငးစီအတျငး့
အတျငး့ အဖျ႓ွ
ဲ ငးတခ္ဳိ႓၏ ကနး႓ကက
ျ းႏိုငးေခ္ရြိမႈ အေပၚ စို့ရိမးခ္ကးေၾကာငးံ ေလာေလာဆယးတျငး
အဖျ႓ွ
ဲ ငးအ်ဖစး တရာ့ွငးေလ္ာကးထာ့ႏိုငး်ခငး့ မရြိေသ့ေပ၈ ယူအန
ဲ းရကးဒး (UN-REDD)သညး
ေလာေလာဆယးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵမြာ လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့
ဗီယကးနမးႏိုငးငဵတင
ျ း “အသငးံ်ဖစး်ခငး့” ႀကိဳတငးညြိႏိႈငး့ထာ့ေသာ နြစးဦ့ႏြစးဘကး သေဘာတူညီမႈ
ဆိုငးရာ

သငးတနး့ကဲံသို႓ေသာ

ႏိုွငးဘာလအတျငး့တျငး

သငးတနး့မ္ာ့ကို

သစးေတာွနးၾကီ့ဌာနမြ

(UNDP)အရာရြိတစးဦ့တို႓သညး

ဘနးေကာကးတျငး

ကူညီပဵံပို့ေပ့လ္ကးရြိသညး၈
အရာရြိ

ဿ

်ပဳလုပးေသာ

ဦ့နြငးံ

ေဒသတျငး့

ဿွှွ
ယူအန
ဲ းဒီပီ

လႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို တကးေရာကးခံသ
ဲ ညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲသညး ရကးဒး (REDD) ်ပငးဆငးရာတျငး
ေတျ႓ၾကဵဳရေသာ အေတျ႓အၾကဵဳမ္ာ့ သငးခနး့စာမ္ာ့ကို ဖလြယးၾကသညး၈

၀-၄၈ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ သဘာွပတးွနး့က္ငး ွါဒ
မြတးခ္ကး၈ ်ပညးတင
ျ း့ရြိ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ လူပုဂၢိဳလးအမ္ာ့အ်ပာ့သညး သဘာွပတးွနး့က္ငး
ဆိုငးရာ

ႏြငးံ

ယငး့တိ႓က
ု ို

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့အေ်ခ်ပဳဆိုငးရာ
ထုတးေဖားေ်ပာဆိုမညးဆိုပါက

ကိစမ
ၥ ္ာ့ကို

ထိုသူတ႓၏
ို

လုပးကိုငးလ္ကးရြိသညး၈

ဘွႏြငးံ

လုပးငနး့မ္ာ့

ထိခိုကးပ္ကးစီ့သျာ့ႏိုငးပါသညး၈ ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ လူအမ္ာ့ၾကာ့ ထငးရြာ့ၿပီ့်ဖစးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ
ွကးဘးဆိုဒးမ္ာ့ကိုသာ ေဖား်ပသျာ့ပါမညး၈ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကးမူ သူတို႓၏အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို
မေဖား်ပပဲ လုပးငနး့မ္ာ့ ကိုသာ ေဖား်ပသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈
သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ
လုပးေဆာငးေနၾကေသာ

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့
်ပညးတင
ျ း့

ဆိုငးရာ

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို

ထိုငး့နယးစပး၇

တရုတးနယးစပး

အေ်ခစိုကးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၏ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ရလြ္ငး ခ္ညး့ကပးမႈ ဿ မ္ဳိ့ကို ေတျ႓ရသညး၈
ရို့ရာအစဥးအလာမ္ာ့
ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့
အချငးံအေရ့

အေ်ခခဵ

ႏြငးံ

အချငးံအေရ့ကို
ခ္ညး့ကပးမႈကို

အေ်ခခဵေသာ
အသဵု့်ပဳေသာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ေရရြညးတညးတဵံေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈႏြငးံ စာ့ွတးေနေရ့ အ်မငးမ္ာ့်ဖငးံ အစာ့အစာ
ဖူလဵုမႈ၇ ေ်မယာ ပိုငးဆိုငးမႈႏြငးံ ပိုငးဆိုငးချငးံႏြငးံ အေ်ခခဵလူထု ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈႏြငးံ စညး့ရဵု့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို
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အာရဵုစိုကးၾကသညး၈ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က ေယဘုယ္ ရညးမြနး့ခ္ကးကို
ရရြိေရ့အတျကး

ခ္ညး့ကပးပဵု

ကာကျယးေရ့ကို

အထူ့်ပဳလုပးေဆာငးၾကသညး၈

လုပးေဆာငးၾကေသာ
ပညာေပ့မႈႏြငးံ

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အသဵု့်ပဳၾကေသားလညး့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး

သငးတနး့မ္ာ့၇

မူွါဒ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

သဘာွပတးွနး့က္ငး

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

ေပၚထျနး့ေရ့၇

အေရ့ကိစၥမ္ာ့
သိနာ့လညးမႈ၇

စညး့ရဵု့လႈဵ႓ေဆားေရ့ႏြငးံ

ကျနးယကး

တညးေဆာကး်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးၾကသညး၈

၀-၄-ှ၈ ်ပညးတျငး့တျငး အေ်ခ်ပဳေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့
ႏိုငးငဵတကာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇ တႏိုငးငဵလဵု့ လႊမး့ၿခဵဳေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေအာကးေ်ခလူထု
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ႏိုငးငဵအႏြဵ႓ သကးဆိုငးရာ အေၾကာငး့အရာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးရငး့
မ္ာ့်ပာ့လာေန်ခငး့ႏြငးံအတူ

လျနးခဲံသညးံ

ဆယးစုႏြစးအတျငး့

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငး

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး အချငးံအလမး့မ္ာ့အတျကး
ေနရာ ရလာခဲံသညး၈ က္ယး်ပနး႓မ္ာ့်ပာ့ေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့-

ဥပမာ

်မနးမာအစို့ရ

ထိနး့ခ္ဳပးရာ

ေဒသမ္ာ့အႏြဵ႔တျငး

ထိနး့သိမး့

ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ စာ့ွတးေနေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ စာ့ကုနးဆကးႏျယးမႈမ္ာ့၇ လယးသမာ့မြလယးသမာ့သိ႓ု-ေက္ာငး့မ္ာ့၇ အေသ့စာ့လယးယာလုပးကိုငးေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ေ်မယာ ပိုငးဆိုငးမႈႏြငးံ
အစာလဵု်ခဵဳမႈႈ၇

ေဒသခဵ

လုပးေဆာငးသညးဟု

လူထုဆင
ို းရာ

သစးေတာလုပးငနး့၇

ေ်ပာႏိုငးေလာကးေအာငး

သစးေတာထိနး့သိမး့ေရ့ကို

ေပၚေပါကးလာခဲံသညး၈

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇

ပနး့မာနး၇

ငါ့လုပးငနး့၇ ွငးေငျေဖားထုတးေရ့၇ ေပါငး့စပး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့စဵနစးမ္ာ့၇ စိုကးပ္ဳိ့သစးေတာ လုပးငနး့၇
အစာလဵု်ခဵဳမႈ၇

ေတာရိုငး့သဘာွ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ေရ့၇

ပညာေပ့မႈ၇

ေရႏြငးံ

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့
အညစးအေၾက့

ထိနး့သိမး့ေရ့၇

စျန႓ပ
း စး်ခငး့

အစပ္ဳိ့မႈ

စသညးံလုပးငနး့မ္ာ့တျငး လုပးကိုငးေနေသာ ႏိုငးငဵတကာ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့ ၁ွ
ေက္ားႏိုငးငဵအႏြဵ႓တင
ျ း ရြိလာခဲံသညး၈ ဤကိနး့ဂဏနး့တျကးခ္ကးမႈတင
ျ း ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ လူထု
အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတျငး့နြငးံ အေ်ခခဵလူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ မပါွငးေသ့ပါ၈
ေဒသအဆငးံႏြငးံ ႏိုငးငဵအဆငးံမ္ာ့အ်ဖစး ရို့ရာ အစဥးအလာအရ ထိနး့သိမး့ေရ့ခ္ညး့ကပးမႈႏြငးံ
အချငးံအေရ့

အေ်ခ်ပဳ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး

ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့

လုပးေဆာငးေနေသာ

„သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ‟

်မနးမာ

လုပးငနး့မ္ာ့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈

ယငး့တိ႓ထ
ု မ
ဲ ြာ တခု်ဖစးေသာ သစးေတာရငး့်မစး ပတးွနး့က္ငး ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေရ့ အဖျ႓ဲ
(ဖရီဒါ) သညး သစးေတာထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာ်ပနးလညး ်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို
က္ယးက္ယး ်ပနး႓်ပနး႓ လုပးေဆာငးႏိုငးရနး အစို့ရတျငး တရာ့ွငး မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ လျနးခဲံသညးံ
ႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ထငးရြာ့ အသိအမြတး်ပဳခဵရသညးံ ထိနး့သိမး့ေရ့ အဲနးဂ္ီအို တခု
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်ဖစးလာသညး၈ ဖရီဒါသညး ရို့ရာဓေလံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ နညး့နာမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳခဲံၿပီ့၇
ေနာကးပိုငး့တျငးမူ လူထု အေ်ခ်ပဳ ခ္ညး့ကပးမႈကို ပိုမိုသဵု့စျဲလာသညး၈ ဖရီဒါ(FREDA) သညး
အဓိကအာ့်ဖငးံ ဧရာွတီ်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသတျငး လမုေတာမ္ာ့ႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့-ေရလုပးငနး့သစးေတာမ္ာ့အာ့ လူထုနညး့ႏြငးံ ်ပနးလညး်ပဳစု ပ္ဳိ့ေထာငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသညး၈
ဖရီဒါ

(FREDA)

သညး

သစးေတာဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ကို

ႏိုငးငဵတကာ

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့

လုပးေဆာငးသညးးသာမက

ႏိုငးငဵ၏

အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့်ဖငးံ
သစးမြတးပဵုတငးေရ့

ယႏၱယာ့မ္ာ့ကိုလညး့ လုပးေဆာငးသညး၈ မၾကာေသ့မီက ဖရီဒါ အစို့ရ၇ ကုလသမဂၢ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့
အစီအစဥး (UNDP)နြငးံ ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး(UNEP)တိ႓ႏ
ု ြငးံ ပူ့ေပါငး့
ဖျ႓စ
ဲ ညး့သညးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

ထိနး့ေက္ာငး့ေရ့

ေကားမတီတျငး

ပါွငးၿပီ့

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ေဒသတျငး့ ေဂဟစဵနစးမ္ာ့ အ်ပနးအလြနးအက္ဳိ့်ပဳမႈမ္ာ့
အေပၚ

ဓါတးေ်မၾသဇာမ္ာ့၇

အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈေၾကာငးံ

ပို့သတးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံ

စို့ရိမးမႈမ္ာ့

ဓါတုေပါငး့သတးေဆ့မ္ာ့၏

ႀကီ့ထျာ့လာေနသညးံ

အငး့ေလ့ကနး

တွိုကးတျငး

ေဒသဆိုငးရာ အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကို ပဵံပို့ကူညီသညး၈
ဘနးကာေခၚ ်မနးမာသဘာွထိနး့သိမး့ေရ့ အဲနးဂ္ီအိုအဖျဲ႓ကို ရနးကုနးတျငး ဿွွွ ်ပညးံႏြစးမ္ာ့
အလယးပိုငး့တျငး ငြကးႏြငးံ က္ကးစာ့မႈ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး
ႏိုငးငဵတကာ ငြကးသဘာွ အဖျ႓ၿဲ ကီ့နြငးံ ေဒသဆိုငးရာ မိတးဖကးအဖျဲ႓အ်ဖစး ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံသညး၈ ဘနးကာ
အဖျ႓သ
ဲ ညး

နိုငးငဵအႏြဵ႓

လုပးေဆာငးခဲံသညး၈

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့
တဖကးတင
ျ းလညး့

်မနးမာသိပၸဵပညာရြငးအဖျဲ႓ႏြငးံ

အတူ

လုပးငနး့အမ္ာ့အ်ပာ့ကို

မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့

အ်ပနးအလြနး

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့

အစပ္ဳိ့

အမြီသဟဲ်ပဳမႈကို

ေဒသမ္ာ့တျငး

မညးသညးံ

မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့က မ္ဳိ့တုဵ့လု အႏၱရာယးက္ေရာကးေနသညးကို အတျငး့က္က္ ေလံလာခဲံသညး၈
အ်ခာ့

်မနးမာအဲနးဂ္ီအို

အမ္ာ့အ်ပာ့လညး့

ရနးကုနးတျငး

ဌာနခ္ဳပးမ္ာ့

ဖျငးံလြစးၿပီ့

သစးေတာထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ႏြငးံ သစးေတာ်ပနးလညး်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို
အမ္ာ့ဆဵု့ လုပးကိုငးလ္ကးရြိသညး၈ အမ္ာ့စုမြာ သစးေတာဌာနမြ အရာရြိေဟာငး့မ္ာ့က ဦ့ေဆာငးၿပီ့
ရို့ရာဓေလံ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့

ခ္ညး့ကပးမႈကို

အသဵု့်ပဳၾကၿပီ့

ေနာကးပိုငး့တျငး

လူထုအေ်ခ်ပဳ ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳၾကသညး၈ ယငး့အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ဿွွ၅ ခုႏြစး
နာဂစးမုနးတိုငး့တိုကးခတးၿပီ့ေနာကးပိုငး့

်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသတျငး

လမုေတာမ္ာ့

်ပနးလညး်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငး်ခငး့၇ အလယးပိုငး့ေ်ခာကးေသျ႓ေဒသ စိမး့လနး့စိုေ်ပေရ့ ႏြငးံ ႏိုငးငဵအႏြဵ
လူထုအေ်ခ်ပဳ သစးေတာ အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးၾကသညး၈ ်မနးမာအနးဂ္ီအို အမ္ာ့စုက
ေဒသခဵမ္ာ့

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့်ပဳ်ခငး့

ႏြငးံ

လုပးေဆာငးၾကသညး၈
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လူထု

စျမး့အာ့

်မြငးံတငးေရ့တိ႓က
ု ို

အီကိုေဒံဗး

(ECODEV)

ဟုေခၚေသာ

„စီ့ပျာ့ေရ့

တို့တကးမႈ

အ်မငးရြိေသာ

ေဂဟစဵနစး

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ‟ ်မနးမာ ပညာရြငးမ္ာ့၇ အသိပညာရြငးမ္ာ့၇ လူမႈေရ့ လုပးငနး့ လုပးေဆာငးသူမ္ာ့
ပါွငးသညး၈ ယငး့အဖျ႓က
ဲ ို ်မနးမာမိတးဖကး အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ဥပေဒႏြငးံ ်မနးမာ ကုမၸဏီ ဥပေဒအရ
မြတးပဵုတငးထာ့သညး၈

အီကိုေဒံဗး(ECODEV)၏

ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ

ပုဂၢလိကႏြငးံ

အမ္ာ့ပိုငးမ္ာ့

မိတးဖကး်ဖစးေရ့ ်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာႏြငးံ ်မနးမာံပတးွနး့က္ငးတျငး ပုဂၢလိကက႑ ဦ့ေဆာငးေသာ
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အ်မငးကို သိနာ့လညးရနး်ဖစးသညး၈ ယငး့အဖျ႓၏
ဲ
အစီအစဥးမ္ာ့သညး “မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကး မိတးဖကး်ပဳ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ” အာ့်ဖငးံ “တာွနးခဵမႈရြိေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ” မြ တဆငးံ “က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပိုမိုညီညျတးေသာ ပတးွနး့က္ငး” ကို
“ပိုမိုခိုငးမာေသာ

လူ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့”

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

လုပးငနး့မ္ာ့၏

တညးေဆာကးသာျ ့ရနး

အစိတးအပိုငး့တခုအ်ဖစး

ထိနး့သိမး့ေရ့ကို
အီကိုေဒံဗးသညး

အာရဵုစိုကးလုပးေဆာငးသညး၈
်မငးံတငးေသာအာ့်ဖငးံ

ဿွွ၃

ခုႏြစးတျငး

အဖျ႓၏
ဲ

ထုတး်ပနးသညးံ

ကုလသမဂၢ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး အစီအစဥးႏြငးံ အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ဘဏးတ႓မ
ို ြ ခ္မြတးေသာ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးေဆာငးမႈ စစးတမး့ လုပးငနး့စဥးကို အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့၇
အေ်ခခဵလူထုအာ့

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံႏြငးံ

ပတးသကး၊

အာ့်ဖညးံု်ခငး့၇

လူထု

သစးေတာလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ လူထု၏ သဘာွ အရငး့အ်မစး အချငးံအေရ့တို႓ကို ်မြငးံတငး်ခငး့၇
ထိေရာကးေသာ စညး့ရဵု့လႈဵ႓ေဆားမႈအတျကး သကးေသခဵ အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖငးံ သုေတသန
်ပဳလုပး်ခငး့တိ႓လ
ု ညး့

ပါွငးသညး၈

အီကိုေဒံဗးသညး

အစာေရစာ

လဵုေလာကးမႈ

အလုပးအဖျ႓၇ဲ

လမုေတာံ သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ ်ပနးလညး်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငး်ခငး့ ကျနးယကးႏြငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အုပးစု တိ႓ု ပါွငးေသာ လူထုအေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ကျနးယကးတင
ျ း
အဓိက

ေနရာမြ

ပါွငးသညး၈

လကးရြိတင
ျ း

အီကိုေဒံဗးသညး

အိုငးအိုငးစီ

စီမဵခ္ကးတျငး

အဖျ႓ေ
ဲ ခါငး့ေဆာငးအ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ ဒါရိုကးတာသညး အနးဘီစကးပးတင
ျ း အမ္ဳိ့သာ့
အၾကဵေပ့အ်ဖစးလညး့ေကာငး့ ပါွငးသညး၈
ေမတၱာဖဵျ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ ေဖာငးေဒ့ရြငး့(Metta) သညး ှ၆၆၅ ခုႏြစးတင
ျ း ဖ္ကးဆီ့ ႏိုငးစျမး့အာ့ႀကီ့
ေသာပဋိပကၡမ္ာ့၏

ေနာကးဆကးတျဲ

အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ႏြငးံ

လူသာ့ခ္ငး့

ဆိုငးရာ

အေ်ခအေနမ္ာ့မြ ်ပနးလညး နလဵထလာေသာ လူထုမ္ာ့အာ့ ကူညီရနးႏြငးံ

အေရ့ေပၚ

ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံေသာ

အဲနးဂ္ီအုိ အဖျ႓်ဲ ဖစးသညး၈ ေမတၱာေဖာငးေဒ့ရြငး့သညး ်ပညးနယးႏြငးံ တိုငး့ ှွ ခုတင
ျ း စီမဵကိနး့မ္ာ့
က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ လုပးေဆာငးေနသညး၈ ေ်မယာ ပိုငးဆိုငးချငးံႏြငးံ အစာလဵုၿခဵဳမႈ ်မြငးံတငးေရ့၇
လယးသမာ့မြ လယးသမာ့သို႓ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့၇ လူထုသစးေတာမ္ာ့ ထူေထာငးေရ့၇ ႏြငးံ အ်ခာ့
လူထုအေ်ခ်ပဳ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသညး၈ ေမတၱာေဖာငးေဒ့ရြငး့သညး လူထု ်မြငးံတငးေရ့
ပဵုစဵကို အေ်ခ်ပဳ လုပးေဆာငးၿပီ့ ေရရြညးလကးတဲျ လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့အာ့
အ်ခာ့သူမ္ာ့၏ ေလ့စာ့မႈ တညးေဆာကးယူသညး၈
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ရြာလဵု ေဖာငးေဒ့ရြငး့ (ၿငိမး့) အဖျ႓က
ဲ ို ကခ္ငး ဘာသာေရ့ ေခါငး့ေဆာငးက ဿွွွ ခုနြစးတျငး
ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံၿပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာံ လူအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့မြ ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ လုပးငနး့စဥးေနာကးပိုငး့ ကခ္ငး်ပညးနယး
အတျငး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့နြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး ရညးရျယးသညး၈ ယခုအခါ
စာွတးေနေရ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့်ဖစးေသာ

သုေတသနလုပးငနး့၇

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ၾကာ့

ေက့္ရျာပိုငးသစးေတာ၇

တညးေဆာကးေရ့

အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာ

ကူညီပံဵပို့ေပ့လ္ကးရြိသညး၈
အ်ခာ့ပိုမိုက္ယး်ပနးေသာ

ရြာလုသ
ဵ ညး

သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့

ကခ္ငး

လူထုအတျကး

လူထုအေ်ခ်ပဳ

လူထုႏြငးံ

မတူညီေသာ
လုပးငနး့မ္ာ့ကို

အနီ့ကပး

အလုပးလုပးၿပီ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့၇

ပဋိပကၡႏြငးံ

ေရရြညးတညးတဵံေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ႏြငးံ
အလာ့တူ

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈
အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး

စာ့ွတးေနမႈ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ

လုပးေဆာငးေနေသာ

ယငး့တို႓၏

ႏိုငးငဵတကာ

ဌာနခ္ဳပးမ္ာ့ကို

ယငး့အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့

်မနးမာ

အနးဂ္ီအိုမ္ာ့အ်ပငး

အနးဂ္ီအို

ရနးကုနးတျငး

အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့လညး့

ဖျငးံလြစးထာ့ၿပီ့

လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖားရာ

အခ္ဳိ႓

်ပညးနယးႏြငးံ

တိုငး့ေဒသၾကီ့ၿမိဳ႓ေတားမ္ာ့တျငး ရဵု့ချမ
ဲ ္ာ့ ဖျငးံလြစးထာ့ၾကသညး၈ ယငး့အဖျ႓အ
ဲ စညး့ အမ္ာ့စုမြာ
အချငးံအေရ့ကို

အေ်ခခဵေသာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြာ

ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့ကို

ေွါလးေကားစနး့

အသဵု့်ပဳသညး၈

(World

ေရြ့ယခငးကဂ္ာမနးေရလုပးငနး့လုပးေဆာငးခ္ကး

ပိုမိုတကးၾကျထငးရြာ့ေသာ

Concern),

Deutsche

ဂရတး

Welthunger

(GRET),

Hilfe

(DWHH,

formerly German Agro Action or GAA), အကးဗနး့ထစးဖဵ႓ၿျ ဖိဳ့ေရ့နြငးံ ကယးဆယးေရ့ေအဂ္ငးစီ
(Adventist

Development

and

Relief

Agency)

(ADRA),

ဆျစးအိတး

(SwissAid),

ေလလျငးံကေလ့မ္ာ့ကူညီမႈ (Save the Children), ေအာံစးဖနး Oxfam (GB), ခဲ (CARE),
မဲစီ့ေခါံတးစး (MercyCorps), ဒိနး့မတးအသငး့ေတားေထာကးပဵံမႈ Danish Church Aid (DCA),
ဒိနး့မတးအန
ဲ းဂ္ီအိုမ္ာ့ပူ့ေပါငး့မႈ

Consortium

of

Dutch

NGOs

(CDN),

အကးရြငးေခါငးထရာလာဖီ့ယနး့ Action contra la faim (ACF) and အကးရြငးအိတး (ActionAid)
တိ႓ု ်ဖစးၾကသညး၈ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး သီ့်ခာ့ လႈပးရြာ့ၿပီ့ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵအႏြဵ႓
(အဓိကအာ့်ဖငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ

်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသမ္ာ့)တျငး

ကျဲ်ပာ့ေသာ

ေယဘုယ္

ေဒသခဵမ္ာ့

ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ

အေရအတျကးနညး့ပါ့ေသားလညး့

နာဂစး

ဆိုငးကလဵု့ေနာကးပိုငး့တျငး

စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး
စာ့ွတးေနမႈကို

အခ္ဳိ႓ေသာ

ဧရာွတီ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵၾကေသားလညး့
တို့တကးေရ့

ရနးကုနးအေ်ခစိုကး

်ဖစးၾကသညး၈

ႏိုငးငဵတကာ

အနးဂ္ီအို

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ ခ္ဥး့ကပးမႈမ္ဳိ့ကို လုပးၾကသညး၈ ထငးရြာ့ေသာ
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မြာ ေတာရိုငး့ ထိနး့သိမး့ေရ့ လူေဘာငးအဖျ႓ဲ (Wildlife Conservation Society)
်ဖစးသညး၈ ယငး့အဖျ႓သ
ဲ ညး ႏိုငးငဵအႏြဵ႓တင
ျ း ေဘ့မဲံေတာမ္ာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ သတးမြတးေရ့အတျကး
တာွနးယူသညး၈

အထငးရြာ့ဆဵု့မြာ

ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ
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ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့

က္ာ့ေဘ့မဲံေတာ

်ဖစးသညး၈ အလာ့တူ ႏိုငးငဵတကာ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အဲနးဂ္ီအိုမ္ာ့လညး့ စီမဵကိနး့
အခ္ဳိ႓ကို ရနးကုနးအေ်ခစိုကး ရဵု့မထာ့ရြိပဲ လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈
အငးအာ့ႏြငးံ လူႀကိဳကးမ္ာ့လာမႈ အေပၚတျငး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး
အဖျ႓ခ
ဲ ္ငး့

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ

စညး့လဵု့ညီညျတးမႈအတျကး

ကျနးယကးမ္ာ့

ပိုမိုဖျဲ႓စညး့

လာၾကသညး၈ စာ့နပးရိကၡာ လဵုၿခဵဳေရ့ အလုပးအဖျ႓ဲ (FSWG) သညး ဿွွ၀ ခုနြစးကတညး့က
ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံေသာ ကျနးယကး်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ အစာေရစာ ဖူလဵုေရ့ ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ
်မနးမာႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ စာ့ွတးေနမႈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ပါွငးၾကသညး၈ ယငး့အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့သညး
ပူ့တျဲ သုေတသန လုပးငနး့မ္ာ့ ဥပမာအာ့်ဖငးံ- လိငးက်ျဲ ပာ့မႈႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ ကုနး့်မငးံေ်မမ္ာ့နြငးံ
ပိုငးဆိုငးမႈ၇ လယးသမာ့ဦ့ေဆာငးေသာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ လူထု သစးေတာလုပးငနး့ တိ႓ု
ပါွငးသညး၈ ဿွှွ ခုႏြစးတျငး အကးဖးအကးစးဒဘလ္ဴဂ္ီ (FSWG) သညး ပုဂၢလိက၇ အက္ဳိ့အ်မတး
မရြာေဖျေသာ အဖျဲ႓မ္ာ့နြငးံ အစို့ရလုပးငနး့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့၊ အထကးပိုငး့ေဒသ အစာလဵုၿခဵဳမႈႏြငးံ
ေ်မယာ ်ပဳ်ပငးေရ့ အတျကး ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ပူ့ေပါငး့စုစညး့ၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵအထကးပိုငး့
ေဒသမ္ာ့တျငး

အထကးပိုငး့ေဒသေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ

လဵုၿခဵဳေရ့အေ်ခအေန

အစီရငးခဵစာကို

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
နာဂစးမုနးတိုငး့ေနာကးပိုငး့တျငး လမုေတာသဘာွပတးွနး့က္ငး သုေတသန ကျနးယကးကို ေဒသခဵ
အနးဂ္ီအိုအဖျ႓ဲ ှ၄ ဖျ႓ႏ
ဲ ြငးံ ဖျ႓စ
ဲ ညး့ၿပီ့ ေရလျမး့သစးေတာမ္ာ့ကို အာရဵုစိုကး လုပးေဆာငးခဲံသညး၈
ယငး့ကျနးယကးသညး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့နြငးံ စာ့ွတးေနမႈ တို့တကးေရ့ အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကို
အာရဵုစိုကး

လုပးေဆာငးသညး၈

လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

လုပးငနး့မ္ာ့တျငး

တဵငါသညးမ္ာ့အတျကး

ဓါတုေဆ့ွါ့

သစးေတာ်ပနးလညးစိုကးပ္ဳိ့်ခငး့၇
အလျနးအကၽျဵသဵု့စျဲ်ခငး့ဆိုငးရာ

သိနာ့လညးမႈ၇ ဇီွကျဲ်ပာ့မႈ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ ေဒသခဵအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ
ႏြငးံ ေဒသတျငး့စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈ အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့အတျကး

အ်ခာ့သကးဆိုငးရာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ

မဟာမိတး်ပဳ်ခငး့တို႓ကို လုပးေဆာငးသညး၈
အဆိုပါ

အေ်ခက္ၿပီ့

်မနးမာအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အ်ပငး

သဘာွပတးွနး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့နြငးံ

လူမႈေရ့

စိတးပါွငးစာ့ေသာ

လုပးသာ့မ္ာ့သညး

်မနးမာ

်မနးမာအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ယငး့တို႓၏ ကၽျမး့က္ငးမႈ အတတးပညာမ္ာ့ႏြငးံ အဆကးအသျယးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳကာ
လခစာ့ အၾကဵေပ့မ္ာ့ သိ႓မ
ု ဟုတး ေစတနာံွနးထမး့မ္ာ့အ်ဖစး ပါွငးလုပးေဆာငးၾကသညး၈ ်မနးမာ
(ႏြငးံအခ္ိဳ႓ႏိုငးငဵ်ခာ့) သုေတသန ပညာရြငး ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႓မ္ာ့သညး အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ
တျဲဖကး၊ မ္ဳိ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈ အေ်ခအေန ပ္ကးစီ့ယိုယင
ျ း့မႈမ္ာ့ကို အရညးအေသျ့ႏြငးံ
အေရအတျကး ်ပညးံမြီေအာငး စစးတမး့မ္ာ့ေကာကးယူ်ခငး့၇ လူေတျ႓ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့တို႓ကို
ပါွငးေဆာငးရျကးၾကသညး၈ ယငး့တို႓ မပါွငးပါက ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း့ လုပးေဆာငးေနေသာ အနးဂ္ီအို
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ
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ႏိုငးငဵတင
ျ း့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

အေ်ခအေနမ္ာ့ကို

နာ့လညးႏိုငးမညး

မဟုတးေပ၈

ေနာကးဆဵု့အေနႏြငးံ

ဘာသာေရ့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ လူပုဂၢဳိလးမ္ာ့ (ဗုဒၶ သဵဃာမ္ာ့၇ ခရစးယာနး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ေဟာ
ဆရာမ္ာ့)၏

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အေရ့ပါလြေၾကာငး့

ေဟာေ်ပာ

အသိအမြတး်ပဳရမညး်ဖစးသညး၈

အသိေပ့မႈမ္ာ့သညးလညး့

ဘာသာေရ့အရ

ကမၻာၾကီ့ႏြငးံ

ဘာသာေရ့ဘွ အေၾကာငး့ ေဟာေ်ပာပို႓ခ္်ခငး့ သိ႓မ
ု ဟုတး ေဒသအတျငး့ သဘာွပတးွနး့က္ငး
ဆိုငးရာ

စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး

ပါွငးေစ်ခငး့တိ႓်ု ဖငးံ

ဘာသာေရ့

သညး

တခါတရဵ

လ္စးလ္ဴရႈခဵထာ့ရေသားလညး့ အေရ့ပါသညးံ အခနး့မြ ပါွငးလ္ကးရြိသညး၈
အဖျ႓အ
ဲ စညး့အမ္ာ့စု သညး ရနးကုနးအေ်ခစိုကး ရဵု့မ္ာ့မြ ေန၊ စီမဵကိနး့ အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့
လုပးေဆာငးေနသလို အခ္ိဳ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က ်ပညးနယးႏြငးံ တိုငး့ေဒသၾကီ့ရြိ ရဵု့ချမ
ဲ ္ာ့မြ ေန၊
အစို့ရ

ထိနး့ခ္ဳပးရာ

ေဒသမ္ာ့တျငး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့အနညး့ငယးသညး
ထိနး့ခ္ဳပးမႈမြ

ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ

လျတးကငး့ေနေသာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က
အေ်ခစိုကးသညးံ

အဖျဲ႓အစညး့မြ

လူထု

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

နယးစပးေဒသမ္ာ့တျငး

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

ေဖားလုပးေဆာငးသညးံ

လုပးေဆာငးေနသညးံ

နယးစပး

အေ်ခစိုကးၿပီ့

အခ္ိနးတင
ျ း

အနးဂ္ီအို

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

အစို့ရ

လုပးေဆာငးၾကသညး၈

အခ္ဳိ႓

လုပးေဆာငးသလို

အဆကးအသျယးမ္ာ့ကတဆငးံ

ကူမငး့တျငး

အေကာငးအထညး

တရုတးႏိုငးငဵအေ်ခစိုကးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့လညး့ရြိၿပီ့

အခ္ိဳ႓မြာ

်ပညးနယးၿမိဳ႓ေတားမ္ာ့တျငး အေ်ခစိုကးလုပးကိုငးၾကသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး နယးစပးေဒသတျငး စီမဵကိနး့မ္ာ့
လုပးေဆာငးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့အမ္ာ့စုမြာ ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး အေ်ခစိုကးၾကၿပီ့ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ
စစးေဘ့စစးဒဏးခဵေနရေသာ ေဒသမ္ာ့တျငး လုပးကိုငးၾကသညး၈

၀-၄-ဿ၈ သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယးမႈအတျကး ကုလသမဂၢမြ ပါွငးစက
ျ းဖကးမႈ
ကုလသမဂၢ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

စတငးလုပးကိုငးခဲံသညး၈
လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈

အစီအစဥး
လကးရြိတင
ျ း

(ယူအန
ဲ းဒီပီ)
ႏိုငးငဵအႏြဵ႓

ယူအန
ဲ းဒီပီ၏

အစပ္ဳိ့

သညး

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

ၿမိဳ႓နယးေပါငး့

၃ွ

ှ၆၆၁

တျငး

ေဖားေဆာငးမႈမ္ာ့က

ခုနြစးမြ

လုပးငနး့မ္ာ့
“သကးေရာကးမႈ

အမ္ာ့ဆဵု့ခဵရေသာ လူမ္ာ့ကို အဓိက ပစးမြတးထာ့ၿပီ့ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ ေနထိုငးမႈ ဘွ
်ဖစးေပၚေစႏိုငးသညးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ ေဖားထုတးရနး လုပးေဆာငး” သညး၈ “စာ့နပးရိကၡာဖူလဵုေရ့၇
ပဏာမက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး၇ အိတးခ္းအိုငးဗီ/ေအအိုငးဒီအကးစး ႏြငးံ
သငးတနး့မ္ာ့၇ ပညာေပ့်ခငး့” က႑မ္ာ့ပါွငးသညး၈
ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး အေန်ဖငးံ ရနးကုနးတျငး ရဵု့စိုကး်ခငး့ မရြိေသားလညး့
ယငး့၏

လုပးပိုငးချငးံေဘာငးအတျငး့

က္ေရာကးသညးံ

ကုလသမဂၢ-်မနးမာ

စီမဵကိနး့

အမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးသညး၈ ႏိုငးငဵအတျငး့ ပါွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာေနၿပီ့
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ဿွှှ ခုႏြစးတင
ျ း ယူအဲနးဟကးဘစးတကး (UNHABITAT) ရနးကုနးရဵု့တျငး အခ္ိနးပိုငး့ ွနးထမး့မ္ာ့
ထာ့ရြိရနး

ရြာေဖျမႈ

လုပးေဆာငးခဲံသညးံ

လုပးလာသညး၈
အမ္ဳိ့သာ့

ဇီွ

ေဖား်ပခဲံသညးံအတိုငး့
ကျဲ်ပာ့မႈ

မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ

ယခငးက

လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့

စီမဵကိနး့

တျငး

ပါွငးၿပီ့

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒေရ့ဆျဲေရ့အတျကး အၾကဵေပ့ ပညာရြငးတဦ့ကို ငြာ့ရမး့ရနး
ေငျေၾက့ေထာကးပဵံ်ခငး့၇

အမ္ဳိ့သာ့

ေရရြညးတညးတဵံမညးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ

မဟာဗ္ဴဟာ

ေရ့ဆျဲ်ခငး့အတျကး ပါွငး်ခငး့၇ ဖရီဒါအဖျဲ႓ႏြငးံတဲျ၊ အငး့ေလ့ကနး အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့တျငး ပါွငးသညး၈
ထိုမြ္မက ကမၻာံက္နး့မာေရ့ အဖျ႓ၾဲ ကီ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့၊ အိုဇဵု့လႊာ ပ္ကးစီ့်ခငး့ဆိုငးရာ စီမဵကိနး့ ကို
ရနးကုနးတျငး လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ ယငး့စီမဵကိနး့သညး ေလထုညစးညမး့မႈ်ဖစးေပၚေစေသာ
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

ရြာေဖျ်ခငး့နြငးံ

ေလထုညစးညမး့မႈ

ကာကျယးေရ့အတျကး

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့16 ဥပမာ- ခဲပါွငးသညးံ ဓါတးဆီသဵု့စျဲေသာ ေမားေတားယာဥးမ္ာ့မြ ထျကးသညးံ
ဓါတးေငျ႓ပမာဏ ေလ္ာံက္ေအာငး အာ့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသညး၈
်မနးမာအစို့ရသညး
အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့

ကုလသမဂၢ

ေလ္ာံခ္်ခငး့

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ

ယူအန
ဲ း-ရကးဒး(UN

REDD)

သစးေတာ

က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ

အစီအစဥးတျငး

ပါွငးလိုေၾကာငး့

်ပသမႈမ္ာ့ ရြိလာသညး၈

၀-၄-၀၈ ထိုငး့နိုငးငဵ အေ်ခစိုကး တိုငး့ရငး့သာ့ သဘာွပတးွနး့က္ငး အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့
ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး

အေ်ခစိုကး

်ပညးနယးမ္ာ့အာ့လဵု့တျငး

သဘာွပတးွနး့ဆိုငးရာ

လုပးကိုငးလ္ကးရြိသညး၈

အုပးစုမ္ာ့သညး

တိုငး့ရငး့သာ့

အဓိကအာ့်ဖငးံ

ေဒသခဵႏြငးံ

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေရရြညးတညးံတဵံခိုငးၿမဲသညးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အတျကး သူတို႓၏ သဘာွ
သယဵဇာတမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳချငးံႏြငးံ စီမဵခနး႓ချခ
ဲ ျငးံ၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယးမႈ ်မြငံးတငးေရ့ႏြငးံ
လူ႓အချငးံအေရ့

မ္ာ့ကို

အႀကီ့စာ့စီမဵကိနး့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈအေၾကာငး့ႏြငးံ

သဘာွ

အရငး့အ်မစး

တူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့အေၾကာငး့မ္ာ့၇ ကုမၸဏီ လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရ၏ တာွနးရြိမႈတို႓မြ
တဆငးံ

ပိုမိုအသိအမြတး်ပဳေစေရ့

လကးနကးကိုငး
ေဒသမ္ာ့တျငး

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့

စသညးတ႓က
ို ိုသိရြိရနး
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ

အဓိကလုပးကိုငးၾကသညး၈

်ဖစးသညး၈

ယငး့အုပးစုမ္ာ့သညး

နယးေ်မမ္ာ့ႏြငးံ

အပစးအခတးရပးစဲေရ့

အဖျ႓တ
ဲ ိုငး့က

လုပးငနး့တိုငး့ကို

လုပးေဆာငးသညးမဟုတးပါ၇ အက္ဥး့ခ္ဳပးလုပးငနး့မ္ာ့ကို ေအာကးတင
ျ းေဖား်ပထာ့သညး၈ ်မနးမာံ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျဲ႓ (BEWG) ၏ အဖျ႓ွ
ဲ ငး အဖျ႔ဲ အစညး့မ္ာ့ အေၾကာငး့
အက္ဥး့ခ္ဳပးကို ေရြ႓ပိုငး့တျငး ေဖား်ပထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈

17 ေအာကးေ်ခမြတးခ္ကး ှ၂ ကိုၾကညးံပါ၈
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ဤအပိုငး့တျငး ရခိုငး်ပညး ေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့ အဖျ႓ဲ (AOW)၇ ရခိုငး်ပညး ်မစးမ္ာ့ ကျနးယကး(ARN)၇
အဆငးံ်မငးံ ေက့္လကးဖဵျ႓ၿဖိဳ့မႈႏြငးံ အေ်ခခဵ လူထု စျမး့ရညး်မငးံမာ့မႈ ေဖားေဆာငးေရ့ (BRIDGE)၇
်မနးမာႏိုငးငဵ

်မစးမ္ာ့

ကျနးယကး(BRN)၇

တိုငး့ရငး့သာ့

လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့

ဆဵုရပး(ECDF)၇ ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓ (ERI) ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓
(KDNG)၇ ကရငးနီ အၿမဲစိမး့ အဖျ႓ဲ (KEG)၇ ကရငး သဘာွပတးွနး့က္ငး ေကားမတီ (KEC)၇ ကရငး
သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

လူမႈ

လႈပးရြာ့မႈ

ကျနးယကး

(KESAN)

လာ့ဟူအမ္ဳိ့သာ့

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ အဖျဲ႓ (LNDO)၇ သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ဆိုငးရာ ကျနးယကး
(NEED)၇ ပအိုွး့လူငယး အဖျ႓ဲ (PYO)၇ ရြမး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အဖျ႓ဲ (သဘာွ)ႏြငးံ
ေရႊဂတးစးလႈပးရြာ့မႈ (SGM) တိ႓ု ပါွငးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႓ဲ
(BEWG)

၏

အဖျဲ႓ွငး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို

ဤအစီရငးခဵစာ၏

အေစာပိုငး့

်မနးမာႏိုငးငဵ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႓ဲ အေၾကာငး့ တျငး ေဖား်ပၿပီ့်ဖစးသညး၈

လူထု ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့
နယးစပးအေ်ခစိုကး အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့သညး သဘာွ သယဵဇာတမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈ
လဵုၿခဵဳေရ့

ႏြငးံ

အနာဂတး

မ္ဳိ့ဆကးမ္ာ့အတျကး

ေရရြညးတညးတဵံေရ့တို႓ကို

အဓိက

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း့ရြိ လူထုမ္ာ့အာ့ စျမး့ရညး်မြငးံတငးေရ့ လုပးေဆာငးၾကသညး၈
အေ်ခခဵေသာ

ခ္ညး့ကပးမႈ်ဖငးံ

ထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ

လူမႈ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး

လူထုမ္ာ့
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ

လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့

အချငးံအေရ့

သဘာွပတးွနး့က္ငး

စျမး့ရညး်မြငးံတငးမႈမ္ာ့

လူထုသစးေတာမ္ာ့

ထာ့၊

လုပးေဆာငးၾကသညး၈

တညးေထာငး်ခငး့ႏြငးံ

ကာကျယး်ခငး့၇

ေဒသတျငး့ထုတးလုပးေသာ ရို့ရာ ေဆ့ွါ့ထုတးလုပးမႈကို ပဵံပို့်ခငး့၇ လူထုအေ်ခ်ပဳ အစာ့အစာႏြငးံ
ေရ

လဵုၿခဵဳမႈ

အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့မြ

တဆငးံ

ေဒသတျငး့

အစာေရစာထုတးလုပး်ခငး့ကို

ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့အတျကး

သငးံတငးံေလ္ာကးပတးစာျ ေနႏိုငးေရ့

စာသငးခနး့ႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

စာသငးခနး့်ပငးပ

ေအအိုငးဒီအကးစး

ပညာေပ့ေရ့ႏြငးံ

အမ္ာ့အ်ပာ့အတျကး

လူငယးမ္ာ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့သညး

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇

ပညာေပ့ေရ့ႏြငးံ

စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့မ္ာ့

ပါွငးသညး၈

အေရ့ပါပဵုရၿပီ့

ပဵံပို့်ခငး့နြငးံ
အိတးအိုငးဗီ/
အဖျဲ႓အစညး့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့အတျငး့

အလုပးသငးမ္ာ့ႏြငးံပညာေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့၇ သယဵဇာတ က္ိနးစာ သငးံ်ခငး့၇
လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့အၾကာ့၇

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အၾကာ့၇

ေဒသမ္ာ့အၾကာ့

ကျနးယကးဖျ႓စ
ဲ ညး့်ခငး့ႏြငးံ

ဆိုငးေသာ ပညာေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ကို ေဖားထုတးသညး၈ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး လူထုဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့
အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကို

ပိုမိုလုပးေဆာငးလာၾကၿပီ့

လိငးသဘာွကျဲ်ပာ့မႈ

အေ်ခအေနေပၚတျငး

မညီမြ္မႈမ္ာ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၏ အသဵႏြငးံ အခနး့ က႑်မြငးံတငးေရ့တို႓ကို ေရြ႓ရႈလာၾကသညး၈
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သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ပညာေပ့်ခငး့
ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး အေ်ခစိုကး သဘာွပတးွနး့က္ငး အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ပညာေပ့ေရ့ႏြငးံ
လူထုသိနာ့လညးမႈ ်မငးံတငးေရ့ႏြငးံ စျမး့ရညးမ္ာ့ကို သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အေၾကာငး့အရာ
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အေပၚတျငး လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ ပညာေပ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ဇီွ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ၇
ေ်မပိုငးဆိုငးခင
ျ းံ၇

သဘာွပတးွနး့က္ငး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့နြငးံ

ေဆ့ွါ့၇

အစာ့ထို့

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
ေကာငး့မျနးေသာ

ထိနး့သိမး့ေရ့၇

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ၇

စျမး့အငး၇

သကးေရာကးမႈ
အရငး့အ်မစး

ရာသီဥတု
သဘာွ

စစးတမး့၇
မြတးတမး့်ပဳ်ခငး့၇

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇
အသီ့အႏြဵ

ရို့ရာ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
အသိေပ့

သေဘာတူညီမႈ၇

ရရြိေငျနြငးံသဵု့စျေ
ဲ ငျ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့တိ႓ု ပါွငးသညး၈
ပညာေပ့

လုပးငနး့

နညး့နာမ္ာ့တျငး

အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇

သငးတနး့မ္ာ့ေပ့်ခငး့၇

အလုပးသငး၇

ႏြငးံ

လူငယးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇

်မနးမာ်ပညးတင
ျ း့နြငးံ

်ပညးပတျငး

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ေက္ာငး့မ္ာ့ ဖျငးံလြစး်ခငး့တိ႓ု ပါွငးသညး၈ စာသငးခနး့်ပငးပ ပညာေပ့
လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အစဥးအလာလူထု ကျနးယကးမ္ာ့၇ ခရီ့သျာ့ ပဵုေ်ပာသူ၇ ႏြငးံ ဗီဒီယို၇ အသဵႏြငးံ
ေဒသခဵဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖငးံ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ္ာ့ပါွငးသညး၈ အခ္ိဳ႓ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ်မနးမာံ
ပညာေရ့စနစးတင
ျ း

တာ့်မစးထာ့ေသာ

ေဒသခဵ

ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို

အသဵု်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ ပညာေပ့မႈကို အဓိက လုပးေဆာငးသညး၈

မူွါဒ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့
မူွါဒဆိုငးရာ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

အစို့ရမ္ာ့အတျကးသာ

လုပးငနး့မ္ာ့သညး
မကပဲ

လကးရြိ

ေဒသဆိုငးရာႏြငးံ

အစို့ရႏြငးံ
ႏုိငးငဵတကာ

အနာဂတး

ဒီမိုကေရစီ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့၇

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ လုပးကိုငးေနေသာ ႏိုငးငဵတကာ ေငျေၾက့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရမ္ာ့ ႏြငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး ေဒသတျငး့ႏြငးံ
ေဒသဆိုငးရာ လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ လကးတဲျ၊ သဘာွပတးွနး့က္ငး၇ လူမႈႏြငးံ
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စီ့ပျာ့ေရ့

ဆိုငးရာ

လကးရြိအစို့ရ၇

စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို
ကုမၸဏီမ္ာ့၇

ပုဂၢိဳလးအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး

ေဖားထုတး၊

ႏြငးံ

်ပညးပအေ်ခစိုကး

အစို့ရ

မူွါဒေရ့ဆျဲသူမ္ာ့၇

မဟုတးေသာ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

အေရ့ပါသညးံ

မူွါဒမ္ာ့ကို

ေရ့ဆျဲသညး၈

နယးစပးအေ်ခစိုကး သဘာွပတးွနး့က္ငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး လူထု အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကို မူွါဒမ္ာ့
ေပၚထျနး့ေစ်ခငး့နြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး သကးဆုိငးရာ လူထုအတျကး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ
ဦ့စာ့ေပ့ခ္ကးမ္ာ့ ရြာေဖျေဖားထုတးမႈမ္ာ့ အာ့ေကာငး့ေစရနး လိုအပးေၾကာငး့ က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓
လကးခဵထာ့ၾကသညး၈

စညး့ရဵု့လဵႈ႔ေဆား်ခငး့
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း လျတးလပးစျာေ်ပာဆိုချငးံ မရြိပါ၈ ယငး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ အေ်ခစိုကးေသာ
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး
တညးေဆာကး်ခငး့၇

ဧရာမ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့

သယဵဇာတမ္ာ့တူ့ေဖား်ခငး့၇

ဥပမာ-

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

ဧရာမ

ေရကာတာမ္ာ့

ကျနးထရိုကးေပ့်ခငး့၇

ႏြငးံ

ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ တူ့ေဖား်ခငး့ တု႓၏
ိ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈဆိုငးရာ
ဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ကို

လူသိရြငးၾကာ့

ထုတးေဖားရနး

အခကးအခဲ်ဖစးေစသညး၈

နယးစပးအေ်ခစိုကး

သဘာွပတးွနး့က္ငး အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့သညး ပိုမိုလဵုၿခဵဳေသာ အေ်ခအေနတျငး လႈပးရြာ့ရေသာေၾကာငးံ
ယငး့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ေပၚတျငး သုေတသနမ္ာ့်ပဳလုပးၿပီ့ စညး့ရဵု့လႈဵေဆား်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို
လုပးေဆာငးၾကသညး၈

ဧရာမ

အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

စီမဵကိနး့မ္ာ့အ်ပငး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး လူထု ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ပညာေရ့၇ ႏြငးံ ေဒသတျငး့၇
ႏိုငးငဵအဆငးံ၇ ေဒသဆိုငးရာႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အဆငးံ မူွါဒ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့၇
မဟာမိတးမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့၇ ႏြငးံ အ်ခာ့လူထု အေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့်ခငး့တို႓ကို
လုပးေဆာငးၾကသညး၈
ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို

သူတို႓သညး

အဆိုပါအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ

သုေတသနလုပး်ခငး့နြငးံ

စညး့ရဵု့လႈ႓ဵေဆား်ခငး့

ပတးသကးသညးံ
လုပးငနး့မ္ာ့ကို

လူသိရြငးၾကာ့်ဖစးေအာငး လုပးေဆာငးၾကသညး၈ ႏိုငးငဵအဆငးံ၇ ေဒသဆိုငးရာ အဆငးံႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ
အဆငးံ

ကျနးယကးတညးေဆာကးထာ့ေသာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး

ရရြိေငျႏြငးံသဵု့စျသ
ဲ ညးံေငျ

ပျငး့လငး့်မငးသာမႈရြိ်ခငး့မြ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့အချငးံအေရ့၇ ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ဇီွ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ၇
ဧရာမ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

စီမဵကိနး့မ္ာ့၇

ႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို စညး့ရဵု့လဵ႔ႈ ေဆားၾကသညး၈
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ေငျေၾက့အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့အထိ

၁၈ သစးေတာႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မဆိုငးရာ ဥပေဒႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
၁-ှ၈ သစးေတာ ဥပေဒႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
၁-ှ-ှ၈ သစးေတာ ွနးႀကီ့ဌာန
သစးေတာွနးၾကီ့ဌာနသညး
ကာကျယးေရ့၇

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

သစးထုတးလုပးေရ့၇

တာွနးခဵရသညး၈

ွနးၾကီ့

ႏြငးံ

သစးေတာေ်မစီမဵခနး႓ချေ
ဲ ရ့၇

ှ၆၆၂

အပါအွငး

သစးေတာမူွါဒပါ

တခါတရဵ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

သစးေတာ

မူွါဒမ္ာ့ကို

ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးစသညးံ

ထိပးဆဵု့

ရာထူ့မ္ာ့မြာ17 စစးတပးအရာရြိမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ယငး့တို႓တင
ျ း နညး့ပညာႏြငးံ အသိပညာမ္ာ့ မရြိပဲ
သစးေတာွနးၾကီ့ဌာန

ေအာကးရြိ

ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့တျငးသာ

ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ထာ့ေသာ

သစးေတာွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ ပါရြိသညး၈ သစးေတာွနးၾကီ့ဌာနေအာကးတျငး
ဌာန ၂ ခု်ဖငးံ ဖျဲ႓စညး့ထာ့သညး၈ သဘာွႏြငးံ ေတာရိုငး့ ထိနး့သိမး့ေရ့ရာ ဌာနချပ
ဲ ါရြိေသာ
သစးေတာဌာနတျငး၇ သစးထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ ွငးေငျရရြိေသာ ်မနးမာံ သစးလုပးငနး့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ
အလယးပိုငး့တျငး သစးေတာမ္ာ့ ်ပနးလညးေဆာကးလုပးေရ့ လုပးေဆာငးေသာ ေ်ခာကးေသျ႓ေဒသ
စိမး့လနး့စိုေ်ပေရ့

ဌာန၇ စီမဵကိနး့ႏြငးံ

စာရငး့အငး့

ဌာနႏြငးံ

သဘာွ

ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ

အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငးတို႓ ပါရြိသညး၈ ဿွွ၄-ဿွွ၅ ဘ႑ာႏြစးအတျငး့က သစးေတာလုပးငနး့မြ
ွငးေငျမြာ က္ပးေငျ သနး့ေပါငး့ ရြစးေထာငးံငါ့ရာ ရြိၿပီ့ အမ္ဳိ့သာ့ စာရငး့အငး့မ္ာ့အရ ႏိုငးငဵတွြမး့
ဂ္ီဒီပီ၏ ွ.၂ ရာႏႈနး့သာ ရြိသညး၈ အစို့ရ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ကၽျနး့သစး တငးပို႓ေရ့မြာ ဿွွ၃ဿွွ၄ ခုႏြစးတျငး ပမာဏ အမ္ာ့ဆဵု့ေရာကးရြိသျာ့ၿပီ့ စုစုေပါငး့ တနးခ္ိနး သဵု့သိနး့ တနးဖို့အာ့်ဖငးံ
အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့ ဿွွ ရြိခဲံသညး၈ ဿွွ၀-ဿွွ၁ ခုနြစးမြာ ဿွွ၄-ဿွွ၅ ခုနြစးအတျငး့
အစို့ရအေန်ဖငးံ စုစုေပါငး့ ကၽျနး့သစးတနးဖို့ ေဒၚလာ သနး့ ှ ေထာငးေက္ား တငးပ႓ခ
ို ဲံသညး၈
သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန
အ်မငးမ္ာ့ရြိသညးံ

အတျငး့တျငး

ပညာရြငးမ္ာ့

ႏြငးံ

ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့အၾကာ့
လူထု

အေ်ခ်ပဳ

ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ

သစးေတာမ္ာ့အၾကာ့ႏြငးံ

သစးေတာ

ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ သစးထုတးလုပးေရ့ မတူေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာမႈမ္ာ့ရြိသညး၈
သစးေတာထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့်ဖစး သစးထုတးလုပးေရ့တိ႓က
ု ို မတူညီေသာ ဌာနမ္ာ့်ဖစးသညးံ
သစးေတာဌာနႏြငးံ

်မနးမာံသစးလုပးငနး့တိ႓က
ု

တာွနးယူၿပီ့

ဌာန

ႏြစးခုၾကာ့

်ပႆနာမ္ာ့ကို

ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ေတျ႓ရသညး၈
18 သစးေတာဌာနသညး ကို့ကာ့ခ္ကး အ်ဖစး ကၽျနး့သစးတပငးကို ပ္မး့မြ္်ခငး့ ှ.ဿ တနးနြငးံ သစးမာတပငးကို ှ.၁
တနး်ဖငးံ တျကးခ္ကးသညး၈
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ယခုအခါတျငး ပုဂၢလိက လုပးငနး့မ္ာ့ကို သစးေတာွနးၾကီ့ဌာနေအာကးတင
ျ း ်မနးမာံသစးလုပးငနး့ႏြငးံ
တျဲဖကး၊

အသာ့တငးတနးဖို့ထညးံသင
ျ း့ထာ့ေသာ

ထုတးလုပးခင
ျ းံ်ပဳသညး၈

သိ႓ေ
ု သားလညး့

တွကးတပ္ကး

မျမး့မဵၿပီ့

သစးထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ

သစးမ္ာ့ကိုသာ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ွယးလကးမ္ာ့ႏြငးံ

ဆကးသယ
ျ းေဆာငးရျကး်ခငး့တို႓တင
ျ း ပုဂၢလိကမ္ာ့က ်မနးမာံသစးလုပးငနး့ႏြငးံ ပူ့တျဲ လုပးေဆာငးၿပီ့
တငးပ႓သ
ို ညးံအခါတျငး ်မနးမာံသစးလုပးငနး့မြ တဆငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့သို႓ တငးပ႓သ
ို ညး၈ ဿွွ၂ ခုႏြစးမြ
စတငး၊

အထူ့ပါမစးမ္ာ့ခ္ေပ့ၿပီ့

ႏိုငးငဵပိုငးသစး

အမ္ဳိ့အစာ့်ဖစးသညးံ

ကၽျနး့သစးအပါအွငး

သစးမ္ာ့ကို ်မနးမာ ပုဂၢလိကရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူ မ္ာ့အာ့ စိုကးပ္ဳိ့ချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ ပုဂၢလက
ိ
သစးေတာ
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့မြာ စီ့ပျာ့်ဖစး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့ေလာကး လူၾကိဳကးမမ္ာ့ေသ့ေသားလညး့
တို့ပျာ့လာေနသညးံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ အမ္ဳိ့အစာ့်ဖစးလာသညး၈
်မနးမာံသစးလုပးငနး့သညး သစးေတာွနးၾကီ့ဌာနလညးပတးရနး ွငးေငျမ္ာ့ရြာေဖျေပ့ေနေသားလညး့
ႏိုငးငဵေရ့

ၾသဇာ

သကးေရာကးမႈႏြငးံ

ွနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ

အရငး့အႏြီ့မ္ာ့ေၾကာငးံ

အ်ခာ့ဌာနမ္ာ့က

သစးေတာဌာနသာမက

အကာအကျယးေပ့ထာ့ေသာ

သစးေတာ

သယဵဇာတမ္ာ့ႏြငးံ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ်မနးမာံသစးလုပးငနး့မြာ ်မနးမာံေရျ့ခ္ယးမႈ စနစးက
ခ္မြတးထာ့ေသာ တနးဖို့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ႏြစးစဥးသစးခုတးမႈ ချငးံ်ပဳခ္ကး ကို လုိကးနာမႈ
မရြိေၾကာငး့

လူသိမ္ာ့သညး၈

်မနးမာံသစးလုပးငနး့သညး

လူ၇

ေငျႏြငးံ

အတတးပညာ

အာ့နညး့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ မၾကာခဏပငး သစးထုတးလုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရာတျငး ပုဂၢလိကမ္ာ့ကို
ထပးဆငးံကန
ျ းထရိုကးေပ့၊

လုပးခင
ျ းံ်ပဳေလံရြိသညး၈

သိ႓ရ
ု ာတျငး

ထပးဆငးံကန
ျ းထရိုကး

လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးေသာ (ဥပမာ- ထူ့ကုနးသယ
ျ းမႈ လုပးငနး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ သစးလုပးငနး့မ္ာ့) သညး
ႏိုငးငဵ်ခာ့

ထုတးကုနး်ဖစးေသားလညး့

သစးမြတးသညးံ

သစးပမာဏကို

ကၽျနး့သစးထုတးလုပးေရ့
လကးေတျ႓တျငးမူ

်မနးမာံသစးလုပးငနး့က
်မနးမာံသစးလုပးငနး့သိ႓ု

လုပးငနး့ကိုမူ

ႏိုငးငဵေတားကသာ

်မနးမာံသစးထုတးလုပးငနး့က

သတးမြတးသညးံ

ႏႈနး့ထာ့်ဖငးံ

တငးသျငး့ရသညး၈
တဦ့တညး့မူပိုငး

သစးထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ

သိ႓ရ
ု ာတျငး

လုပးကိုငးသညး၈
ေရာငး့ွယးေရ့ကို

ခ္ဳပးကိုငးထာ့ေသားလညး့ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး အက္ဳိ့အ်မတးေပၚတျငး ပုဂၢလိက သစးလုပးငနး့မ္ာ့ကသာ
လုပးေဆာငးၾကသညး၈
ႏြစးစဥး သစးခုတးချငးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးကို ှ၆၃ွ ခုႏြစးမ္ာ့က ်ပဳလုပးထာ့သညးံ စစးတမး့မ္ာ့ေပၚတျငး
အေ်ခခဵ၊

သတးမြတးသညး၈

ေနာကးပိုငး့တျငး

ထိုအခ္ိနးက

ႏိုငးငဵအႏြဵ႓အ်ပာ့

ႏိုငးငဵ

်ပညးတင
ျ း့စစးႏြငးံ

တွြမး့လဵု့ကို
ၾကဵဳခဲံရသညး၈

ေကာကးယူႏိုငးခဲံေသားလညး့
ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ

တိတိက္က္

လိုကးနာလြ္ငးပငး ေအေအစီ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့တျငး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ ၾကီ့မာ့စျာ ရြိေနသညး၈
ႏိုငးငဵ်ခာ့ ွငးေငျ ခနး႓မြနး့ခ္ကးအေပၚ အေ်ခခဵ တျကးခ္ကးမႈ အရ သစးထုတးလုပးမႈ ပမာဏကို
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တျကးခ္ကးသညး၈ ယငး့မြ တဆငးံ သစးထုတးသညံး ခရိုငး တခုခ္ငး့အတျကး သစးထုတးလုပးချငးံ
ကိုတာ

ပမာဏကို

တျကးခ္ကးသညး၈

ယငး့အခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ

သစးေတာမ္ာ့၏

ခဵႏိုငးအာ့

တျကးခ္ကးထာ့သညးံ ေအေအစီႏြငးံ ထိ႓ေ
ု နာကး သစးေတာဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့၏ ေရရြညးတညးတဵံမႈ
ကို ထိခိုကးသညး၈ ေအေအစီမြာ သစးလကးက္နး အေပၚမြာ လိုကးလဵ ေ်ပာငး့လဲ ခ္ငး့မဟုတးပဲ
မၾကာခဏပငး အစို့ရ၏ ႏြစးစဥး ွငးေငျအေပၚ လိုကးလဵ ေ်ပာငး့လဲေလံရြိသညး၈ သစးေတာဌာန
လကးေအာကးခဵ

စီမဵကိနး့ႏြငးံ

စာရငး့အငး့ဌာနချအ
ဲ ဆိုအရ

ဿွှွ

ခုနြစးအတျကး

ကၽျနး့သစး

ေအေအစီမြာ ှ၁၄ ၀ွွ ပငး (ှ၄၃ ၄၃ွ တနး) ်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့ သစးမာမ္ာ့မြာ ှ ှ၀ှ ၁၃ှ ပငး
(သနး့ေပါငး့ ှ ၂၅၁ တနး) ်ဖစးသညး၈ အာ့လဵု့ကို ၿခဵဳလြ္ငး ှ၆၄ွ ကၽျနး့ထုတးလုပးမႈ သညး
အလျနးအကၽျဵ တျကးခ္ကးထာ့ေသာ တရာ့ွငးကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ အရပငး ပ္မး့မြ္ခ္ငး့ထကး ှ၂ ရာႏႈနး့
အနညး့ဆဵု့ ပိုမ္ာ့ေနသညး၈

၁-ှ-ဿ၈ သစးေတာ ဥပေဒႏြငးံ မူွါဒ
ှ၆၆ဿ သစးေတာ ဥပေဒသညး သစးေတာ ထိနး့သိမး့မႈ၇ သစးေတာမ္ာ့ ေရရြညးတညးတဵံမႈနြငးံ လူမ-ႈ
စီ့ပျာ့အက္ဳိ့အတျကး

ပဵံပို့ေပ့ၿပီ့

ခ္ဳပးကိုငးမႈကို

ေလ္ာံခ္ထာ့ၿပီ့

သစးေတာ

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈတင
ျ း

ပုဂၢလိကႏြငးံ လူထု၏ ပါွငးမႈကို အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး ်ပဳထာ့သညး၈ ှ၆၆၂ ခုႏြစး ်မနးမာံ သစးေတာ
မူွါဒႏြငးံ ှ၆၆၃ ခုနြစးတျငး ်ဖညးံစျကးသညးံ သစးေတာ လုပးငနး့ စီမဵခ္ကးတို႓ သညးံ ှ၆၆ဿ သစးေတာ
ဥပေဒကို

အေကာငးအထညးေဖားရနး

ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့က

သစးေတာ

်ပဌာနး့သညး၈

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈကို

သစးေတာ

လူထု

ဥပေဒႏြငးံ

မူွါဒတိ႓တ
ု င
ျ း

သစးေတာလုပးငနး့ႏြငးံ

လူေနမႈဘွ

်ဖညးံစျကးခ္ကးတို႓ အပါအွငး လူထုပါွငးချငးံအေပၚ ခ္ဥး့ကပးထာ့သညး၈ ဿွှွ ခုႏြစး အႏြစး ၀ွ
အမ္ဳိ့သာ့

သစးေတာလုပးငနး့

သစးေတာထျကးပစၥညး့မ္ာ့
်ပဌာနး့ထာ့ေသားလညး့
ထညးံသျငး့ရနး
ထုတးယူႏိုငးသညးံ

စီမဵခ္ကးတျငးမူ

သစးေတာထိနး့သိမး့ေရ့

တရာ့မွငးထုတးလုပးမႈကို
အမ္ဳိ့သာ့

လိုအပးခ္ကးကိုမူ
တရာ့ွငး

သစးေတာမ္ာ့တျငး

ေဖား်ပထာ့်ခငး့
အချငးံအေရ့

မရြိပါ၈

ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

တာ့ဆီ့ခ္ကးမ္ာ့ကို
ရျာသာ့မ္ာ့၏
သစးေတာ

တခုမမ
ြ ရြိသညးံအတျကး

ဥပေဒအရ
ပတးသကးမႈကို

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို
လူထု၏

အစာႏြငးံ

သစးေတာေ်မပိုငးဆိုငးချငးံ လဵုၿခဵဳမႈအတျကး ဆို့ဆို့ွါ့ွါ့ လစးဟာလ္ကး ရြိသညး၈
အရနးသစးေတာႏြငးံ ်ပညးသူပိုငး သစးေတာ ၾကိဳ့ွိုငး့ တိ႓သ
ု ညး တညးၿမဲေသာ သစးေတာ ဧရိယာ
(ပီအကးဖးအီ့) ကို ်ဖစးေပၚေစသညး၈ ှ၆၆၂ ခုႏြစး သစးေတာ မူွါဒအရ ႏိုငးငဵ၏ စုစုေပါငး့
ေ်မဧရိယာ၏ ၀ွ ရာခိုငးႏႈနး့သတးမြတးထာ့သ်ဖငးံ ေဒသခဵ စာ့ွတးေနမႈ အတျကး အသဵု့်ပဳ၊
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မရႏိုငး်ဖစးသညး၈ ထိုမြ္ မက ကာကျယးေစာငးံေရြာကးထာ့ေသာ ဧရိယာ စနစးတျငး တိုငး့်ပညး
အက္ယးအွနး့ စုစုေပါငး့၏ ှွ ရာခိုငးႏႈနး့ သတးမြတးထာ့သညး၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့ ဿွွ၀ ခုနြစးတင
ျ း
အရနးသစးေတာစနစးေအာကးတျငး

အစို့ရ

ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့အရ

လကးရြိသစးေတာဧရိယာ၏

ထကးွကးေက္ားမြ္သာ ်ဖစးေသာ

စုစုေပါငး့ေ်မဧရိယာ၏ ဿဿ ရာခိုငးႏႈနး့ကိုသာ အ်ပညးံအွ

ဥပေဒအရ အကာအကျယးေပ့ထာ့ႏိုငးသညး၈
ပီအကးဖးအီ့အ်ပငး အေရ့ႀကီ့ေသာ ်ဖညးံစျကးခ္ကးမြာ သစးေတာအရငး့အ်မစးလဵု်ခဵဳမႈ ကို ၾကီ့မာ့စျာ
ပဵံပို့ေပ့ႏိုငးသညးံ အလာ့အလာမြာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ သစးေတာလုပးငနး့ႏြငးံ လူထုသစးေတာလုပးငနး့မ္ာ့
အပါအွငး ေ်မယာေရာေႏြာ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈအတျကး ႏိုငးငဵဧရိယာ၏ ှွ ရာခိုငးႏႈနး့မြာ
်ဖစးသညး၈

၁-ှ-၀၈ လူထုသစးေတာလုပးငနး့
ှ၆၆ဿ ခုနြစး သစးေတာ ဥပေဒႏြငးံ ှ၆၆၂ ခုႏြစး သစးေတာ မူွါဒမ္ာ့အရ ှ၆၆၂ လူထု
သစးေတာညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ

အတူ

အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈

လူထုသစးေတာ

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သညး
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ

လူထု၏

ေဒသခဵ

ပူ့ေပါငး့
ညႊနးၾကာ့ခ္ကး၏

လူထုမ္ာ့ကို

ထငး့၇ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈကို

ႏြငးံ

အဓိက

အေ်ခခဵ

အစို့ရက
အေ်ခခဵ

စာ့ွတးေနေရ့

အေသ့စာ့ သစးခုတး်ခငး့ႏြငးံ

ပ္ကးယျငး့

သစးေတာေ်မ အစာ့ထို့ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့တိ႓ု ပါွငးသညး၈ လူထု သစးေတာသဵု့စျဲေရ့ အုပးစုမ္ာ့သညး
အနးဂ္ီအိုမ္ာ့ႏြငးံ ခရိုငး သစးေတာဌာန အရာရြိမ္ာ့ ပူ့တျဲ၊ လူထုသစးေတာမ္ာ့ကို စီမဵခနး႓ချသ
ဲ ညး၈
ှ၆၆၂

ခုနြစးတင
ျ း

စတငး တီထျငးဖနးတီ့ခဲံေသားလညး့

ဿွွွ

ခုနြစးမ္ာ့

အလယးတင
ျ းမြသာ

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း အထူ့သ်ဖငးံ ေ်မာကးပိုငး့ေဒသမ္ာ့တျငး အမြနးတကယး အရြိနးအဟုနးရလာခဲံသညး၈
ယငး့မြာ စီ့ပျာ့်ဖစး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့ကနးထရိုကးမ္ာ့က လယးသမာ့မ္ာ့၏ ေတာငးေပၚႏြငးံ
ေတာငးၾကာ့

စိုကးပ္ဳိ့ေ်မမ္ာ့ကို

ထညးံသျငး့သတးမြတးလာၿပီ့

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ

်ခိမး့ေ်ခာကးခဵရသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ခရိုငးသစးေတာ ဌာနႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ
သကးဆိုငးရာ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့က လူထုသစးေတာမ္ာ့ကို သတးမြတးလာသညးံအခါ လူထု သစးေတာ
သဵု့စျဲသူ အုပးစုမ္ာ့အတျကး သဵု့စျဲမႈ အချငးံအေရ့ ကာကျယးမႈမ္ာ့ ရရြိလာ်ခငး့်ဖငးံ ယငး့ေ်မမ္ာ့ကို
်ပငးပအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို

ေပ့ရနးပိုမိုခကးခဲလာေစသညး၈

လူထုသစးေတာမ္ာ့

တညးေထာငး်ခငး့သညး အသိအမြတး ်ပဳမထာ့သညးံ ေရႊ႓ေ်ပာငး့ေတာငးယာစနစးမ္ာ့ကို သဵု့စျဲေသာ
ေဒသခဵရာျ သာ့မ္ာ့အတျကး ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့ ေ်မယာကာကျယးေရ့မဟာဗ္ဴဟာကို ်ဖစးေပၚေစသညး၈
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တရာ့ွငး

လူထုသစးေတာမ္ာ့ေပၚထျနး့မႈသညး

ေ်မယာသဵု့စျမ
ဲ ႈကို

ပိုမို

တရာ့ွငးေစသညး၈

ရျာသာ့မ္ာ့သညး လူထုသစးေတာမ္ာ့ ထူေထာငး်ခငး့်ဖငးံ ေက့္ရျာေ်မမ္ာ့ကို ပိုမိုခိုငးမာေစၿပီ့
သစးေတာထိနး့သိမး့မႈကို ပိုမို်ဖစးထျနး့ေစသညး၈
လျနးခဲံသညးံ ဆယးစုႏြစးအတျငး့ လူထုသစးေတာ ထူေထာငးေရ့ လုပးငနး့စဥးမြာ ဿွ၀ွ တျငး
အမ္ဳိ့သာ့ ရညးမြနး့ခ္ကးအ်ဖစး ဧက သနး့ေပါငး့ ှ ဒႆမ ၂ လ္ာထာ့ေသားလညး့ တႏြစးလြ္ငး
ဧက

၅ွွွ

ႏႈနး့သာရြိသ်ဖငးံ

သတးမြတးခ္ကးထကးမ္ာ့စျာ

ေႏြ့ေကျ့သညး၈

ဿွှွ

ခုနြစးေရာကးသညးအထိ တႏိုငးငဵလဵု့တျငး တရာ့ွငး လူထုသစးေတာ ဧရိယာ စုစုေပါငး့ ဧက
တသိနး့သာ သတးမြတးႏိုငးခဲံသညး၈ ယငး့၏ ထကးွကးေက္ားမြာ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့တျငး
်ဖစးသညး၈
လူထုသစးေတာလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားလာသညးႏြငံး အမြ္ သစးေတာသဵု့စျဲသူ
အုပးစုမ္ာ့သညး

ကၽျနး့၇

ပိုမိုစိုကးပ္ဳိ့လာသညး၈

ပ္ဥး့ကတုိ့၇
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့

ပိေတာကး
သစးေတာ

စေသာ

အဖို့တနးသစးမ္ိဳ့မ္ာ့ကို

လုပးငနး့

မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံ

ထငး့အတျကးလိုအပးေသာ ေဒသခဵ သစးေတာလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အာရဵုစိုကးမႈနညး့ပါ့လာသညး၈
က္ာ့မပါွငးမႈႏြငးံ အလိုအပးဆဵု့မိသာ့စုမ္ာ့၏ ပါွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ဂရု်ပဳမႈ နညး့ပါ့လာသညး၈
ရလာဒးအာ့်ဖငးံ ရျာသာ့မ္ာ့၏ အစာေရစာ လိုအပးမႈ ်ပႆနာကို ်ဖစးေစသညး၈ သိ႓်ု ဖစးရာ
လူထုသစးေတာလုပးငနး့မ္ာ့သညး
ရျာသာ့မ္ာ့ပိုငး

ေ်မယာမ္ာ့ကို

ပိုငးဆိုငးချငးံ်ဖစးေသားလညး့

သစးေတာစီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈတျငး
ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသညးံ

အာရဵုစိုကးၾကညံးရႈရနး

ေက့္ရျာမ္ာ့၏ပါွငးချငးံႏြငးံ
ထငးရြာ့ေသာ

လိုအပးသညးံ

တရာ့ွငး

်ပႆနာသစးမ္ာ့

ေပၚေပါကးလာခဲံသညး၈

၁-ှ-၁၈ ်ဖစးရပးမြနး ေလံလာမႈ၈ ကခ္ငးေက့္ရျာ တရျာမြ လူထုသစးေတာ
လဵုၿခဵဳေရ့အရ အမညးမေဖား်ပႏိုငးေသာ ကခ္ငးေက့္ရျာတရျာတျငး ေက့္ရျာ ေ်မဧရိယာအတျငး့ ဧက
ှ၁ွွ ရြိေသာ လူထုသစးေတာတခုကို ဿွွ၄ ခုနြစးတျငး ထူေထာငးခဲံသညး၈ မူလအစတျငး
လူထုသစးေတာအတျကး

အသဵု့်ပဳေသာ

ေ်မကို

ရို့ရာအစဥးအလာစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့်ဖငးံ

စုေပါငး့ စီမဵခနး႓ချခ
ဲ ဲံၾကသညး၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့ လူထုအၾကာ့ မညီညျတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ေ်မေနရာကို
အမ္ာ့အသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ ေနရာအ်ဖစးသတးမြတးထာ့ၿပီ့ အစို့ရမြ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ အချနးေကာကးမႈမ္ာ့
မရြိခဲံေပ၈

ေက့္ရျာအေန်ဖငးံ

စုေပါင့း၊

လူထုသစးေတာသဵု့စျဲေရ့

အုပးစုအ်ဖစး

ခရိုငးသစးေတာဌာနကို လူထုသစးေတာအ်ဖစးထူေထာငးရနး ေလ္ာကးလႊာတငးခဲံသညး၈
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ဖျ႓စ
ဲ ညး့ၿပီ့

လူထုသစးေတာ

်ဖစးမလာခငးက

အနီ့အနာ့

ေတာငးကုနး့မ္ာ့တျငး

ေတာငးယာစုိကးပ္ဳိ့ေရ့

လုပးကိုငးခဲံၾကသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး ယခုအခါ ေက့္ရျာ လူထုအေန်ဖငးံ သစးေတာဌာနမြ လူထု
သစးေတာအ်ဖစး လုပးပိုငးချငးံကို ရရြိလာၿပီ်ဖစးသညး၈ ပထမႏြစး သစးပငးမ္ာ့ စတငးစိုကးပ္ဳိ့ရာတျငး
ႏြစးစဥးစိုကးပ္ဳိ့ေသာ

ေကာကးပဲ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို သစးမာမ္ာ့ႏြငးံ ေရာေႏြာ၊ စိုကးပ္ဳိ့ခဲံၾကသညး၈

ေရာေႏြာစိုကးပ္ဳိ့မႈကို
ေ်မယာမ္ာ့တျငး

မလုပးကိုငးႏိုငးေတာံသညးံအခါတျငး
သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို

ေက့္ရျာ

သျာ့ေရာကးစိုကးပ္ဳိ့ၾကသညး၈

အနီ့အနာ့တျငးရြိေသာ
(ယငး့ေက့္ရျာအနီ့တျငး

ေ်မလျတးအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး)
သူတို႓ စိုကးပ္ဳိ့ေသာ သစးပငးမ္ာ့တျငး ကၽျနး့၇ ယမေန၇ ပ္ဥး့ကတို့၇ ေတာငးတမာ၇ အစရြိသညးံ
သစးမ္ာ့ပါွငးၿပီ့ ထငး့အ်ဖစးအသဵု့်ပဳႏိုငးသညံး သစးအနညး့ငယးသာ ပါွငးသညး၈ မ္ဳိ့ေစံအခ္ဳိ႔ကို
(အရိုငး့) ေတာမ္ာ့မြ ရရြိခဲံၿပီ့ အခ္ဳိ႔ (ကၽျနး့ႏြငးံ ပ္ဥး့ကတို့)ကို သစးေတာဌာနမြ ရရြိသကဲံသ႓ို
အနီ့အနာ့ရြိ

်မစးတေလြ္ာကးေပါကးေရာကးေသာ

အပငးမ္ာ့သညးလညး့

သဘာွအေလ္ာကး

မ္ဳိ့ေစံက္ေပါကးေရာကးၾကသညး၈
သူတို႓၏ လုပးအာ့အမ္ာ့စုသညး ယခုအခါ လူထု သစးေတာလုပးငနး့ ထိနး့သိမး့ေရ့- ဥပမာေပါငး့ရြငး့်ခငး့ လုပးငနး့တျငး အသဵု့်ပဳလာရသ်ဖငးံ အစာေရစာ လဵုၿခဵဳမႈအတျကး ပူပနးလာၾကသညး၈
လူထုသစးေတာ သဵု့စျဲသူ အုပးစု အဆိုအရ လူထုသစးေတာ လုပးငနး့ေၾကာငးံ ပူပငးဖျယးရာ
်ပႆနာမ္ာ့စျာ ေတျ႓ၾကဵဳခဲံၾကရသညး၈
ှ၈ အခ္ိနးႏြငးံ လုပးအာ့မ္ာ့ကို သီ့ႏြဵမ္ာ့ မစိုကးပ္ဳိ့ႏိုငးပဲ သစးပငးစိုကး်ခငး့တျငး အသဵု့်ပဳရသညး
ဿ၈ သူတ႓သ
ို ညး လိုအပးေသာ မ္ဳိ့မ္ာ့ (သစးေတာဌာနမြ မေပ့ေသာ မ္ဳိ့မ္ာ့) ကို ကိုယးပိုငးေငျ်ဖငးံ
ွယးယူခဲံၾကရသညး၈

သစးေတာဌာနမြ

ထုတးေပ့်ခငး့မရြိပဲ

မိမိတို႓

ကိုယးတိုငးစိုကးပ္ဳိ့ေသာ

သစးပငးမ္ဳိ့မ္ာ့ကို အနီ့အနာ့ရြိ မ္ဳိ့ စိုကးပ္ဳိ့ေသာ ေက့္ရျာမြ ွယးယူၾကရသညး၈
၀၈ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အတျကး အစာ့အစာမလဵုေလာကးမႈမ္ာ့ ေတျ႓ၾကဵဳခဲံၾကရသညး၈ လူထုသစးေတာ
စတငးစုိကးပ္ဳိ့ေသာႏြစးတင
ျ း ကမၻာံစာ့နပးရိကၡာအစီအစဥးက ရျာကို ရိကၡာေထာကးပံဵခဲံရသညး၈
လူထုသစးေတာ

သဵု့စျဲသူ

အုပးစုက

အက္ဥး့ခ္ဳဵ့၊

အခကးအခကးမ္ာ့ကို

ေ်ပာ်ပခဲံသညး၈

“ကၽျနးေတားတ႓ို မႏြစးက လူထုသစးေတာကို စလုပးတဲံ အခ္ိနးကစၿပီ့ ဆနးမေလာကးတံဲ ်ပႆနာကို
ၾကဵဳရတယး၈

ေရြ႓ေရြာကးလဲ

လူထုသစးေတာနဲ႓

ဆနးမေလာကးတံဲ

တိုကးရိုကးပတးသကးတယး၈

်ပႆနာၾကဵဳရမယးလို႓
ဘာလို႓လဆ
ဲ ိုေတာံ

ထငးတယး၈

အခုဆို

ဒါဟာ

ေတာငးယာလုပးဖို႓

လုပးအာ့ အလဵုအေလာကးမရြိေတာံဘူ့၈ လူထုသစးေတာ စလုပးကတညး့က ေတာငးယာလုပးဖို႓
61

လုပးအာ့မရြိေတာံဘူ့၇ သစးပငးစိုကးေနရတာနဲ႓ပဲ ေတာငးယာ မစိုကးႏိုငးေတာံဘူ့ ဘာလို႓လဆ
ဲ ိုေတာံ
ေ်မလျတးေနရာေတျကို သစးပငးစိုကးတာေတျနဲ႓ မြ္ၿပီ့ သဵု့ေနရတယး”
လူထုသစးေတာမ္ာ့မြ

်ပႆနာမ္ာ့ၾကဵဳေတျ႓ေနရေသားလညး့

စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့
အႏၱရာယးကို
သူတို႓သညး

ပုဂၢလိကလုပးငနး့

ကာကျယးရနး

တို့ခ္ဲ႓ေ်မယာ

ကုမၸဏီမ္ာ့ေၾကာငးံ

ေက့္ရျာအေန်ဖငးံ

လူထုသစးေတာလုပးငနး့ကို

ယငး့ကို
သူတို႓၏

ရြာေဖျလာေသာ

ေ်မယာသိမး့ဆညး့ခဵရမညးံ

ဆကးလကးထိနး့သိမး့သျာ့လိုသညး၈
ေ်မယာမ္ာ့ကို

ကာကျယးသညးံ

ယႏၱယာ့တခုအ်ဖစး အသဵု့်ပဳလ္ကး ရြိၾကသညး၈ လူထု သစးေတာ လုပးကျကး ခ္ထာ့ေပ့ၿပီ့
မၾကာမီအခ္ိနးတင
ျ း အစို့ရသညး ်မနးမာကုမၸဏီတခုကို ေရားဘာႏြငးံ ကၽျနး့သစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အတျကး
ေက့္ရျာ ဧရိယာအတျငး့မြာ ရြိေသာ ေ်မဧက တစးေသာငး့ကို ခ္ထာ့ေပ့ခဲံသညး၈ ေက့္ရျာမြ
လူထုသစးေတာအတျကးေ်မေနရာကို
ကုမၸဏီလုပးကက
ျ းတျငး

ေလ္ာကးထာ့ၿပီ့်ဖစးသညးံအတျကး

ပါွငးသာျ ့်ခငး့

မရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ယငး့ေ်မေနရာမြာ
ရျာသာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ က္ယး်ပနး႓လာသညးံ အခ္ိနးတင
ျ း လူထု သစးေတာလုပးငနး့သညး
၁ငး့တိ႓၏
ု

ေ်မယာမ္ာ့ကို

အကာအကျယးေပ့

ေသာ

ေအာငး်မငးသညးံ

လုပးငနး့တခုအ်ဖစး

်မငးလာၾကသညး၈

၁-ဿ၈ ေ်မယာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့
၁-ဿ-ှ၈ လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ွနးႀကီ့ဌာန
ှ၆၆ဿ ခုႏြစးတင
ျ း စိုကးပ္ဳိ့ေရ့နြငးံ သစးေတာ က႑အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို သီ့်ခာ့စီချထ
ဲ ုတးလိုကးၿပီ့
သီ့်ခာ့ ွနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ဖျဲ႓စညး့ခဲံသညး၈ လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ွနးၾကီ့ဌာနတျငး ဌာန ှ၀ ခု
ပါွငးသညး၈ အေရ့ပါဆဵု့ေသာ ဌာနတခုမြာ ေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံ ေ်မယာမြတးတမး့ဌာန်ဖစးၿပီ့
ေ်မယာမ္ာ့ကို

စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့ႏြငးံ

လကးမြတးမ္ာ့ထုတးေပ့်ခငး့ႏြငးံ
အ်ခာ့အေရ့ပါေသာ

ဌာနတခုမြာ

ထုတးကုနးလ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့

ေ်မယာ

ေ်မပဵုဆဲျ်ခငး့မ္ာ့၇
လုပးကျကးခ္ထာ့်ခငး့မ္ာ့ကို

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့

်ပညးံမီြေအာငး

ေ်မယာအသဵု့်ပဳချငးံ

စီမဵကိနး့ဌာန်ဖစးၿပီ့

ေဆာငးရျကးရသညး၈

တာွနးယူသညး၈

အစို့ရ၏

ေနာကးထပး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့
အေရ့ပါေသာ

ဌာနမြာ ်မနးမာံ ႏြစးရြညးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့ ်ဖစးၿပီ့ ၾကဵ၇ ႏြစးရြညးသီ့နြဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေရားဘာႏြငးံ
ဆီအုနး့စိုကးပ္ဳိ့ေရ့တိ႓က
ု ို တာွနးယူသညး၈
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်ပညးထေ
ဲ ရ့ွနးၾကီ့

ဌာနေအာကးရြိ

ေ်မယာမြတးတမး့ဌာနမြ

အေထျေထျညီလာခဵသညး

ခနး႓မြနး့တျကးခ္ကးထာ့သညးံ

ေနရာခ္ထာ့ေရ့နြငးံ

ေ်မယာွငးေငျမ္ာ့ကို

စုစညး့သညးံ

ခရိုငးအတျငး့ အ်မငးံဆဵု့ အာဏာပိုငး အဖျ႓အ
ဲ စညး့်ဖစးသညး၈ ေ်မယာ စီမဵခနး႓ချဲေရ့ေကားမတီ သညး
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
အေရ့ပါဆဵု့

အစို့ရေ်မယာစီမဵခနး႓ခဲေ
ျ ရ့အတျကး
အဖျဲ႓်ဖစးသညး၈

ဆညးေ်မာငး့ွနးၾကီ့က

ဗဟို

ေ်မယာ

ဦ့ေဆာငးၿပီ့

ေက့္ရျာအဆငးံမြ

စီမဵခနး႓ချေ
ဲ ရ့

သစးေတာဌာနမြ

ဗဟိုအဆငးံအထိ

ေကားမတီကို

လယးယာႏြငးံ

အ်ခာ့ေသာ

အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့၇

ေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံ ေ်မယာမြတးတမး့ဌာန အတျငး့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ ွနးၾကီ့ဌာနအတျငး့မြ သကးဆိုငးရာ
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး ်ခစာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ၾသဇာရြိေသာ လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့၏
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို

ေဆာငးရျကးေပ့မႈမ္ာ့

်ဖစးေပၚေစေလာကးေအာငး

စစးတပး

အရာရြိမ္ာ့သညး

ေ်မယာ စီမဵခနး႓ချေ
ဲ ရ့ ေကားမတီတျငး ထို့ေဖာကးထာ့ႏိုငးသညး၈
လျနးခဲံသညးံ ဆယးႏြစးအတျငး့ လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ ွနးႀကီ့ဌာန (MoAI) ကႏိုငးငဵ၏
ေ်မဧရိယာ မ္ာ့စျာႏြငးံ ေရႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့မ္ာ့ကို တရာ့ွငးလုပးကိုငးချငးံရရြိထာ့သညး၈ ှ၆၅၅
ခုနြစးက

စတငးခဲံေသာ

ေစ့္ကျကးဖင
ျ းံလြစးေရ့သညး

စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့

လုပးကျကးမ္ာ့ကို

ေနရာေကာငး့ရထာ့ေသာ စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ပုဂၢလိက လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကို ခ္ထာ့ေပ့ႏိုငးသ်ဖငးံ
လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ွနးၾကီ့ဌာန (MoAI) က သစးေတာွနးၾကီ့ဌာန(MoF) ထကး ပိုမိုအက္ဳိ့
်ဖစးထန
ျ း့ေစသညး၈

၁-ဿ-ဿ၈ ဓေလံထဵု့တမး့ ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံ
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
တခါတရဵတင
ျ း

ဥပေဒႏြငးံ

ႏြစးမ္ဳိ့လဵု့ကို

ေ်ပာမညးဆိုပါက
စနစးကို

်ပဌာနး့

ဓေလံထဵု့တမး့

တေနရာတညး့တျငး

တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့ရြိ

အသဵု့်ပဳၿပိ့

ေ်မ်ပနး႓ေဒသမ္ာ့တျငး

ဥပေဒ

ႏြစးရပးလဵု့ကို

အသဵု့်ပဳၾကသညး၈

ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့တျငး
်ပဌာနး့ဥပေဒကို

လိုကးနာသညး၈

ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ
ဓေလံထဵု့တမး့ေ်မယာ

အသဵု့်ပဳၾကသညး၈

သိ႓ရ
ု ာတျငး

်ချငး့ခ္ကးမ္ာ့စျာလညး့ အမြနးတကယး ရြိသညး၈ မ္ဳိ့ဆကးတစးဆကးၿပီ့တစးဆကး ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ
စစးပျဲမ္ာ့ႏြငးံ

ပဋိပကၡမ္ာ့ေၾကာငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့တျငး

ထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ့၇

်ပညးတင
ျ း့ အို့အိမးမဲံမ္ာ့၇ စစးေရ့တို့ခ္ဲ႓မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ကို ေလ္ာံေပါံလာၾကရၿပီ့
ဓေလံထဵု့တမး့ လူမႈစနစးမ္ာ့၇ ႏြငးံ ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ စနစးမ္ာ့ကို ယုတးေလ္ာံလာေစသညး၈
လကးရြိအေ်ခအေနမြာ

ဓေလံထဵု့တမး့ေ်မယာစနစးမ္ာ့

အာ့ေပ္ာံလာေနသညး၈

အပစးအခတး

ရပးစဲေရ့ ေဒသမ္ာ့တျငး အစို့ရသညး ေ်မယာ သတးမြတးမႈစနစးမ္ာ့်ဖငးံ (စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ သစးေတာ
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စဵနစးထကး

သစးေတာႏြငးံ

လယးယာချဲ်ခာ့ထာ့မႈ)

ႏြငးံ

လူဦ့ေရအေပၚ

ထိနး့ခ္ဳပးမႈကို

တို့ခ္ဲ႔လာေနသညး၈ တိုကးပဲျမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ စစးေဒသမ္ာ့တျငး ေဒသခဵ တိုငး့ရငး့သာ့
လူထုမ္ာ့က

အစဥးတစိုကး

စစးႏြငးံ

အေၾကာကးတရာ့

ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

ေရႊ႓ေ်ပာငး့

ေတာငးယာစနစးကို ဆကးလကးက္ငးံသဵု့ေနၾကသညး၈
ေတာငးေပၚတိုငး့ရငး့သာ့ လူထုသညး လယးသမာ့ငယးမ္ာ့ပိုငးဆိုငးေသာ ေ်မယာမ္ာ့ကို ်မနးမာႏြငးံ
ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ပိုငး ဧရာမ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ္ာ့လကးသ႓ို လျဲေ်ပာငး့ေနသညးံ တဵခါ့ဖျငးံစီ့ပျာ့ေရ့
အရငး့ရြငးစနစးသ႓ို အလ္ငးအ်မနး ေ်ပာငး့ေရႊ႓ေနသညးံ ၾကာ့တျငး ညြပးေနၾကသညး၈ ယခငးအခါက
ဓေလံထဵု့တမး့ ဥပေဒမ္ာ့ကို လကးခဵက္ငးံသဵု့ၿပီ့ အစို့ရအေန်ဖငးံ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့၏
ေတာငးေပၚေဒသအမ္ာ့အ်ပာ့ကို
အိမးေထာငးစုမ္ာ့တျငး

လကးလြမး့မမြီခဲံသ်ဖငးံ

ေ်မယာမြတးပဵုတငး်ခငး့မ္ာ့

ေတာငးေပၚေဒသ
မရြိၾကေပ၈

ေ်မယာမ္ာ့ရြိ

ၿဗိတိသြ္ကိုလိုနီေခတး

ကာလအတျငး့က ဓေလံထဵု့တမး့ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပနးလညး်ပငးဆငးၿပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ ေ်မာကးပိုငး့ႏြငးံ
အေနာကးပိုငး့ ေဒသမ္ာ့ရြိ ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့ရြိ ေ်မယာမ္ာ့ကို အေသ့စာ့ အသိအမြတး်ပဳမႈ
ပဵုစဵမ္ာ့ရြိခဲံသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ကခ္ငးေတာငးတနး့ လကးစျဲ (အထူ့သ်ဖငးံ အခနး့ ၀ ႏြငး ၄)သညး
ကခ္ငးရျာသူႀကီ့မ္ာ့၏ ဓေလံထဵု့တမး့ လုပးပိုငးချငးံကို အသိအမြတး်ပဳထာ့ၿပီ့ ခ္ငး့ေဒသတျငးလညး့
သူတို႓၏

ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ကို

အသိအမြတး်ပဳေသာ

အထူ့

ဥပေဒမ္ာ့

(ခ္ငး့ေတာငးတနး့

လုပးထဵု့လုပးနညး့ ှ၅၆၃ ႏြငးံ ခ္ငး့ အထူ့ေဒသတိုငး့ ဥပေဒ ှ၆၀၅) ရြိသညး၈
ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီသညး ဓေလံထဵု့တမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့နြငးံ
ဥပေဒမ္ာ့ကို ဥပေဒအရ အသိအမြတး်ပဳထာ့်ခငး့ မရြိပဲ ဓေလံထဵု့တမး့ အေလံအက္ငးံမ္ာ့ကို
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့အတျကးလညး့

အေ်ခခဵဥပေဒသစးတင
ျ း

ခိုငးမာေသာ

ပုဒးမမ္ာ့

်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ သိ႓ရ
ု ာတျငး လကးေတျ႓အေ်ခအေနတျငး ဥပေဒႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
တျငး်ပဌာနး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ
ေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံ

ဓေလံထဵု့တမး့ဥပေဒမ္ာ့ကို

ေ်မယာမြတးတမး့ဌာနက

ရႈပးေထျ့စျာ

ဓေလံထဵု့တမး့

သဵု့စျဲေနၾကသညး၈

စိုကးပ္ဳိ့ေ်မမ္ာ့ကို

သူတို႓၏

စစးတမး့ႏြငးံ ေ်မပဵုမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့ၾကေသားလညး့ တခ္ိနးတညး့မြာပငး ႏိုငးငဵေတားက
ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ

ေပ့ထာ့ေသာ

အလုိရြိသညးံအခါတျငးမူ

လ္စးလ္ဴရႈထာ့ၾကသညး၈

မရြငး့မလငး့်ဖစးေန်ခငး့သညး
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

ၾသဇာရြိသညးံ

အထူ့သ်ဖငးံ

သနး့ႏြငးံခ္ီေသာ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့

ဓေလံထဵု့စဵႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

64

်ပဌာနး့ဥပေဒမ္ာ့အၾကာ့

ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့အပါအွငး

လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး

လဵုၿခဵဳမႈကငး့မဲံ်ခငး့ကို ်ဖစးေပၚေစသညး၈

လုပးေဆာငးသူမ္ာ့

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈဆိုငးရာ

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံမြာ

အလျနးအာ့နညး့လ္ကးရြိသညး၈

အထူ့သ်ဖငးံ

်ပဌာနး့ဥပေဒမ္ာ့အစာ့ ဓေလံထဵု့တမး့ ဥပေဒမ္ာ့ကို က္ငးံသဵု့သညးံ ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့တျငး
အာ့နညး့သညး၈

အဓိက

ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ကို

်ပႆနာမြာ

မညးသညးံဥပေဒကမြ္

ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့တျငး
အသိအမြတး

အသဵု့်ပဳေသာ

မ်ပဳ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ဆိုလိုသညးမြာ

အကယး၊ လယးသမာ့တဦ့က ဓေလံထဵု့စဵအရ ေရႊ႓ေ်ပာငး့ေတာငးယာစနစးကို က္ငးံသဵု့ပါက
ယငး့ကို အစို့ရက အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ရြိမညးမဟုတးပဲ ယငး့ ဓေလံထဵု့စဵ ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈစနစးကို
တရာ့ဥပေဒအရ ကာကျယးေပ့်ခငး့ ရြိႏိုငးမညး မဟုတးေပ၈ လူထု သစးေတာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး သညး
အချငးံအလမး့ေကာငး့တခု်ဖစးေသားလညး့ ဓေလံထဵု့တမး့ ေ်မယာ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ စနစးကို အသဵု့်ပဳ၊
အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့မဟုတးသ်ဖငးံ ေဒသခဵလူထုမ္ာ့ အသဵု့်ပဳမႈ၇ ရရြိႏိုငးမႈႏြငးံ စီမဵခနး႓ချသ
ဲ ညးံ
စနစးမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲလာရသညး၈ ယငး့တို႓ကို သစးေတာဌာနနြငးံ ပူ့တျဲ လုပးေဆာငးရ်ခငး့်ဖစးၿပီ့
တခါတရဵတင
ျ း စာ့သဵု့ သီ့ႏြဵစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ထကး သစး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ကို တျနး့အာ့ေပ့ေလံရြိသညး၈

၁-ဿ-၀၈ ်ပဌာနး့ ေ်မယာ ဥပေဒမ္ာ့
အစို့ရက မူလပိုငးရြငးမ္ာ့ကို နစးနာေၾက့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ တရာ့ွငး ပုဂၢလိကေ်မယာပိုငးဆိုငးႏိုငးသညးံ
ေ်မယာပိုးငးဆိုငးချငးံဥပေဒသညး
ေ်မယာ်ပညးသူပိုငး်ပဳ်ခငး့
ေ်မယာအာ့လဵု့ကို
ပိုငးဆိုငးချငးံရၿပီ့၇

ယေန႓တိုငး

ဥပေဒနြငးံ

ှ၆၃၀

အာဏာတညးေနဆဲ်ဖစးသညး၈
အငြာ့ခ္ထာ့်ခငး့

သိမး့ပိုကးချငးံ

ရေစခဲံၿပီ့

(ထိ႓ုေၾကာငးံ

ယငး့ကိစၥသညး

ယခုတိုငး

ရြိေနဆဲ်ဖစးသညး)

ဥပေဒ

ႏိုငးငဵေတားက

ှ၆၂၀
တိ႓က
ု

ခုနြစး

ႏိုငးငဵေတား

ေ်မယာအာ့လဵု့ကို

ဆိုရြယးလစးမွ
ူ ါဒ

အတိုငး့

်ပနးလညးက္ငးံသဵု့ေနသညး၈ ယေန႓်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ဥပေဒ်ပဌာနး့မႈမ္ာ့သညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ
ှ၆၂၀ ခုနြစး ေ်မယာ်ပညးသူပိုငး်ပဳ်ခငး့ ဥပေဒ ကို်ပနးလညး အသဵု့်ပဳေနၿပီ့၇ ေရာငး့ခ္်ခငး့နြငးံ
ပိုငးဆိုငးမႈ

လျဲေ်ပာငး့်ခငး့ကို

ကနး႓သတးထာ့ေသားလညး့၇

အခ္ိဳ႔ေသာ

ပုဂၢလိက

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ (အပိုငး့ ၀၅) အ်ဖစး အသိအမြတး ်ပဳသညး၈ သိ႓ေ
ု သား ပုဒးမ ၆ှဿတိ႓တ
ု င
ျ း၇ ပလပးေ်မမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵေတားက သိမး့ပိုကးႏိုငးသညးံ ဥပေဒကိုလညး့ ်ပဌာနး့ခဲံသညးံ
(ပိုငးရြငးမရြိသညးံ ေ်မယာမ္ာ့လညး့ပါွငးသညး) အတျကး အေသ့စာ့ လယးယာလုပးကိုငးသညးံ
လယးသမာ့မ္ာ့နြငးံ ကုမၸဏီမ္ာ့ကို အဓိက်ပႆနာ ်ဖစးေစသညး၈ ထုိဥပေဒက ပျငးံလငး့သညးံ
ပုဂၢလိက

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈကို

ချငးံမ်ပဳဘဲ၇

ယခုကဲံသို႓ပငး

အစို့ရဆီက

ေ်မကိုစာခ္ဳပး်ဖငးံ18

19 „ေ်မရိုငး့‟ကို ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့ရနး မြတးပဵုတငး်ခငး့က „စျနး႓ပစးေ်မယာ‟ကို မြတးပဵုတငး်ခငး့နြငးံ လုပးငနး့စဥးတူညီသညး၈
သို႓ေသား ေ်မရိုငး့ကို သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန (MoF) ကထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး
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ငြာ့ရမး့ရမညး်ဖစးသညး၈
ေဆျမ္ဳိ့

သိ႓ေ
ု သား

သိ႓မ
ု ဟုတး

အမြနးတကယးမြာ၇

ဘို့ဘျာ့စဥးဆကး

ငြာ့ရမး့သညးံလယးသမာ့ကို

ေ်မယာပိုငးဆိုငးသူက

ေနရာခ္ထာ့ေပ့်ခငး့

်ဖစးသညး၈

၁ငး့ကိုလိုနီေနာကးပိုငး့ ဥပေဒမ္ာ့သညး ကိုလိုနီအစဥးအလာကို အမီြ်ပဳေနၿပီ့ ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံနြငးံ
ဆကးလကးၿပီ့

အက္ိဳ့်ဖစးထန
ျ း့ေအာငး

ေဆာငးရျကးမႈအတျကး

အဖျ႓တ
ဲ စးဖဲ႓ျ

သု႓မ
ိ ဟုတး

(ပိုငးရြငးမရြိသညးံ ေ်မယာမ္ာ့အတျကး ေငျေၾက့ခ္မး့သာသူမ္ာ့က အချနးေပ့ေဆာငး်ခငး့မ်ပဳပါက)
အစို့ရက သိမး့ပိုကးရနး အချငးံရြိသညး၈ ထိ႓ေ
ု နာကး ပိုမိုအသဵု့ွငးေစရနး - ယေန႓တင
ျ း ပုဂၢလိက
လုပးငနး့မ္ာ့သိ႓ု ဧရာမ ေ်မယာလုပးကက
ျ း ခ္ေပ့်ခငး့မ္ာ့ အေ်ခအေနကို ေတျ႔ရြိရသညး၈ ယခုတိုငး
အသကးွငးေနသညးံ
လယးသမာ့မ္ာ့၏
အချငးံအေရ့ကို

ှ၆၃၀

လယးသမာ့

အချငးံအေရ့

ေ်မယာသိမး့ပိုကး်ခငး့ကို
ေ်ပာငး့လဲပစးသညးံ

ကာကျယးသညးံ

တာ့်မစးထာ့ေသားလညး့၇

ဆိုရြယးလစး

ေခတး

လုပးငနး့စဥးကို

ဥပေဒအရ

လယးသမာ့မ္ာ့
တဖနး်ပနးလညး

လြညးံေ်ပာငး့သျာ့ၾကသညး၈
ှ၆၅၅

ေနာကးပိုငး့တျငး၇

ႏိုငးငဵေတား

ၿငိမးွပးပိ်ပာ့မႈ

တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႓

SLORC

က

“စစးတပးခ္ဳပးကိုငးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့” ဟုေခၚေသာ၇ ပုဂၢလိက လုပးငနး့မ္ာ့ ေပၚေပါကးလာေသားလညး့
စစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့နြငးံ

ဆကးဆဵေရ့

ေကာငး့မျနးသညးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့ကသာ

လုပးငနး့

လညးပတးခင
ျ းံရၿပီ့၇ သူတို႓၏ ်ပဌာနး့ခ္ကးေအာကးမြာသာ လုပးကုိငးရသညးံ ဆိုရြယးလစးစီ့ပျာ့ေရ့ကို
ဆနး႓က္ငးသညးံ

နာမညးႀကီ့

ဆိုရြယးလစးစီ့ပျာ့ေရ့ကို

ဆႏၵ်ပကနး႓ကျကးမႈနြငးံ

ၿဖိဳချမ
ဲ ႈႀကီ့

ေပၚေပါကးခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေတား ၿငိမးွပးပိ်ပာ့မႈ တညးေဆာကးေရ့ အဖျ႓ဲ SLORC က ၇ ှ၆၆ှ

စိုကးပ္ိဳ့ႏိုငးသညးံ ေ်မယာမ္ာ့၇ ပိုငးရြငးမရြိသညးံ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ စျန႓ပ
း စးေ်မယာမ္ာ့ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈအတျကး
ဗဟိုေကားမတီ၏ အချငးံအေရ့နြငးံ တာွနးမ္ာ့ကို သတးမြတးေပ့်ခငး့ (သိ႓မ
ု ဟုတး စိုကးပ္ိဳ့ေ်မစီမဵမႈ၇
ပိုငးရြငးမဲံေ်မယာနြငးံ

စျန႓ပ
း စးေ်မယာ၇

သိ႓မ
ု ဟုတး

ပိုမိုရို့ရြငး့သညးံ

စျန႓ပ
း စးေ်မယာ

ဥပေဒ)

ဤလမး့ေၾကာငး့ သစးအတိုငး့ လိုကးလဵေဆာငးရျကးသညး၈ ဤဥပေဒသညး “စျန႓ပ
း စးေ်မယာ” ၇
သိ႓မ
ု ဟုတး အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ ပုဂၢလိကပိုငး့တျငး နာမညးမေပါကးသညးံ ေ်မယာ ်ဖစးသညး၈ ဤဥပေဒ
အေကာငးအထညး ေဖားမႈကို ႀကီ့ၾကပးရနး အစို့ရက ေ်မယာမ္ာ့၇ ပိုငးရြငးမရြိသညးံ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ

စျန႓ပ
း စးေ်မယာမ္ာ့ စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈအတျကး ဗဟိုေကားမတီ

(ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ ေကားမတီ၇ သိ႓မ
ု ဟုတး

LMC) ကိုထိုနြစး တျငးပငး ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံသညး၈ ယငး့ဗဟိုေကားမတီ၏ တာွနးမ္ာ့မြာ ႏိုငးငဵေတားပိုငး
စီ့ပျာ့ေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့၇

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ကို
ပိုငးရြငးမရြိသညးံ

ဖကးစပးလုပးကိုငးသူမ္ာ့၇
လုပးငနး့

ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့နြငးံ

စျန႓ပ
း စးေ်မယာမ္ာ့

ပုဂၢလိက
ပတးသကးၿပီ့

ငြာ့ရမး့ချငးံရရနး

ေလြ္ာကးလႊာျ အာ့လဵု့ကို စစးစစးေပါကးေပါကး စနစးတက္ စီစစးရနး်ဖစးသညး၈
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အတျကး

တစးဦ့ခ္ငး့နြငးံ
ေ်မယာမ္ာ့၇
တငး်ပသညးံ

ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ

ေကားမတီက

ပုဂၢလိက

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ

ေ်မကျကးခ္ေပ့မႈအတျကး

လကးေရျ့စငး ႏြစးရြညးခဵ စကးမႈစိုကးပ္ိဳ့သီ့နြဵမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ႀကဵ၇ ဆီအုနး့နြငးံ ရာဘာတို႓အတျကး ဧက
၂,ဝဝဝ ႏြငးံ သစးသီ့ၿခဵမ္ာ့အတျကး ဧက ှ,ဝွွ မြ အမ္ာ့ဆဵု့ ၀,ဝဝဝ အထိ ခ္ေပ့ပဵုေပၚသညး၈
ဤေ်မမ္ာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးပါက၇ ေ်မယာထပးၿပီ့ငြာ့ရမး့ႏိုငးၿပီ့၇ နြစး ၀ွ အတျငး့ အမ္ာ့ဆဵု့ ဧက
၂ွ,ဝဝဝ အထိ ငြာ့ရမး့ႏိုငးသညး၈ ကုမၸဏီက စတငးေ်မငြာ့သညးံနြစးမြစၿပီ့ ၁-၂ နြစးအတျငး့၇
ငြာ့ရမး့ထာ့သညးံ

ေ်မကိုအ်ပညးံ

စိုကးပ္ိဳ့ရမညး၇

ထိုသို႓မ်ပဳလုပးပါက

(ယငး့်ဖစးရပးက

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟုတခါမြ သတငး့မရရြိေသ့ေသားလညး့) အစို့ရက ထိုေ်မကို်ပနးလညးသိမး့မညး၈
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို်ခငး့က သတးမြတးထာ့သညးံ အခ္ိနးကာလတစးခုအထိ အချနးကငး့လျတးခင
ျ းံလညး့
ပါရြိသညး၈ ယငး့ပုဂၢလိက ရပးတညးမႈက စိုကးပ္ိဳ့သီ့နြဵထက
ျ းကုနး၏
ႏိုငးငဵ်ခာ့သိ႓ု

တငးသျငး့ချငးံ

ေပ့ထာ့ၿပီ့၇

က္နးသညးံအစိတးအပိုငး့ကို

(၂ွ ရာခိုငးႏႈနး့) အထိ
်ပညးတင
ျ း့ေစ့္ကျကးတျငး

တငးသျငး့ရနး်ဖစးသညး၈ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသူမ္ာ့က ်မနးမာရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈေကားမရြငး (BIC)
၏ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ေ်မယာ လုပးကျကးမ္ာ့တျငး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးႏိုငးေသားလညး့၇
အချနးႏႈနး့ထာ့မ္ာ့နြငးံ ခကးခရ
ဲ ြညးလ္ာ့သညးံ ဗ္ဴရိုကရကးတစး အစီအစဥးနြငးံ အ်ခာ့ေပ့ေ်ခရမညးံ
ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ ်မငးံမာ့လျနး့လြသညး၈ ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုမဏ
ၸ ီမ္ာ့က ်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့နြငးံ
ဖကးစပး

သေဘာတူ

လုပးကိုငးၿပီ့၇

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ၇

ေပ့သငးံေသာ

်မငးံမာ့သညးံ

အချနးကို်ဖတးေက္ားၿပီ့ တရာ့မွငး ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈစရိတးကို ေလ္ာံက္ေစသညး၈ ဿွွ၂ ခုနြစး
မေရႊ႔မေ်ပာငး့ႏိုငးေသာ

ပစၥညး့လႊေ
ဲ ်ပာငး့်ခငး့အာ့

တာ့်မစးသညးံဥပေဒက

ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ကို

ေ်မယာငြာ့ေပ့မႈအာ့ တရာ့မွငး ်ဖစးေစသညး၈ သိ႓ုေသား ယခုဤ်ပႆနာမရြိေတာံပါ၇ မၾကာမြီက
အစို့ရသညး ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို စတငးအာ့ေပ့လ္ကးရြိၿပီ့ ှွွ% ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ပိုငး
ေ်မလုပးကျကးကို ခ္ေပ့ေနသညး၈
ေ်မ်ပနး႓ေဒသမ္ာ့တျငး

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

ေ်မယာဆကးလကးအသဵု့်ပဳချငးံ

အာမခဵခ္ကး

ရရနးအတျကး သမာ့ရို့က္မဟုတးေသာ နာ့လညးမႈ်ဖငးံ လုပးေဆာငးရသညးံ လူမႈစနစးမ္ာ့ကို အမြီ်ပဳ
ေနရသညး၈

သိ႓ေ
ု သား

အေ်ခခိုငးသညးံ

ဆကးဆဵေရ့ေကာငး့သညးံ)
လကးမြတးကို

သညး

လယးသမာ့မ္ာ့

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ

ေလြ္ာကးထာ့ႏိုငးသညး၈

သိ႓ေ
ု သား

(ွငးေငျမ္ာ့ၿပီ့

အာဏာပိုငးမ္ာ့နြငးံ

စိတးခ္ေရ့အတျကး

ေ်မယာအသဵု့်ပဳချငးံ

ေ်မကျကးခ္ထာ့ေပ့မႈအတျကး

ေသခ္ာသညးံ

အာမခဵခ္ကး မေပ့ႏိုငးပါ၈ ပထမအႀကိမး မြတးပဵုတငးပဵုစဵ „ှွ၂‟ ်ဖစးၿပီ့၇ ေ်မယာေရႊ႔ေ်ပာငး့ အေ်ခခ္မႈ
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မြတးတမး့ဌာန

(SLRD)က

ကို်ပဳလုပးေပ့သညး၈

„အၿမဲတမး့မဟုတးသညးံ

ထုိေ်မယာကို

(ေ်မကျကးလပးမထာ့ရပါ)၇

နြစးအနညး့ငယး

ေ်မယာေရႊ႔ေ်ပာငး့

ပိုငးဆိုငးမႈ

မြတးပဵုတငး်ခငး့‟

(တရာ့ွငးသဵု့နြစး)

စိုကးပ္ိဳ့ၿပီ့ေနာကး

အေ်ခခ္မႈ

မြတးတမး့ဌာန

အရာရြိနြငးံ

ပတးသကးမႈဆိုငး့ငဵံထာ့ၿပီ့၇ ထိုအိမးေထာငးစုက „ှွ၃‟ ေ်မယာမြတးပဵုတငး ချငးံ်ပဳ်ခငး့်ဖစးသညးံ
„အၿမဲတမး့

ပိုငးဆိုငးမႈ

မြတးပဵုတငး်ခငး့‟

အခ္ိဳ႔အဲနးဂ္ီအိုမ္ာ့သညး

ရရြိသညး၈

လျယးကူေခ္ာေမာေစရနး

ဤေ်မယာမြတးပဵုတငးချငးံရရြိရနး
မ္ာ့စျာမရြိေသားလညး့၇

ရရြိရနးေလြ္ာကးထာ့ချငးံ

ႀကိဳ့ပမး့ၾကသညး၈

အခ္ိနးကုနးၿပီ့

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

အိမးေထာငးစုအ်ဖစး

ယငး့သညး

အကုနးအက္မ္ာ့သညးံ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ

လုပးငနး့စဥး်ဖစးသညးံအ်ပငး၇

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ နြငးံ စစးအစို့ရက ေ်မယာကို သိမး့ယူႏိုငးသညးံ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈအတျကးလဲ
အာမခဵခ္ကး မေပ့ႏိုငးပါ၈
ဤလုပးငနး့စဥးကို အာ့ေပ့သညးံ မူွါဒမ္ာ့သညး ရို့ရာအစဥးအလာအရ ေ်မဆီလႊာေကာငး့ေအာငး
ထာ့ရြိရသညးံ

ေတာငးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့

ေကာငး့ေအာငး

ထာ့ရြိရသညးံ

လုပးငနး့ကို

လုပးကိုငးမႈကို

အာ့မေပ့သလို်ဖစးေနသညး၈
အာ့မေပ့သညးံ

ေ်မဆီလႊာ

ေ်မလပးမထာ့်ခငး့ကို

ေဆာငးရျကးရနး၇ ဓါတးေ်မၾသဇာမ္ာ့ အသဵု့်ပဳရနးလိုအပးၿပီ့ ယငး့သဵု့စျ်ဲ ခငး့က လူထုနြငးံ သဘာွ
ပတးွနး့က္ငးကို ဖ္ကးစီ့သညး၈
ေ်မယာေလံလာမႈ သိ႓မ
ု ဟုတး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ စစးတမး့ (EIA)မ္ာ့
်ပဳလုပး်ခငး့မရြိဘ၇ဲ

ပုဂၢလိက

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့

ခ္ေပ့ခဲံသညး၈

အာဏာပိုငးမ္ာ့က

်မငးံမာ့မႈရြိရနး

အတငး့အက္ပး

ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ
ကုမၸဏီမ္ာ့က

ကုမၸဏီမ္ာ့ကို

ကုမၸဏီမ္ာ့ကို

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့တျငး

ေစခိုငး့ေသားလညး့၇

အငးမတနးႀကီ့မာ့သညးံအတျကး
သစးခုတးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးကာ

ေ်မယာလုပးကက
ျ းမ္ာ့

ခ္ေပ့သညးံ

ထျကးကုနးသီ့နြဵ
ေ်မယာတို႓သညး

အက္ိဳ့ရြိရြိအသဵု့မခ္ၾကဘဲ၇

တရာ့မွငးေစ့္ကျကးတျငး

သိ႓မ
ု ဟုတး

ေရာငး့ခ္ၿပီ့ေနာကး

ထုိေ်မမ္ာ့ကို ခ္နးလြပးထာ့ၾကသညး၈ ေ်မယာခ္ေပ့မႈ ဥပေဒမ္ာ့ကို ေ်မယာစီမဵခနး႓ခဲမ
ျ ႈ ေကားမတီ
(LMC)က ခ္မြတးေပ့ၿပီ့၇ အေသ့စာ့စိုကးပ္ိဳ့မႈ လုပးကုိငးသညးံ လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး အေသ့စာ့
ေ်မယာမ္ာ့ခ္ေပ့်ခငး့မ်ပဳလုပးပါ၈
အေသ့စာ့လုပးကုိငးသညးံ

သိ႓ေ
ု သား

အခ္ိဳ႔က

လယးသမာ့မ္ာ့ကို

ေ်မရိုငး့မ္ာ့ကို

ေက့္လကးေတာရျာ

ေတာငး့ဆုိေသားလညး့၇
အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

(MoAI) က ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့မဟုတးပါ၈ လုပးငနး့စဥးသညး SLRD ႏြငးံမပတးသကးပါ၇ သို႓ေသား MoF က ဤေ်မယာမ္ာ့ကို
တရာ့ေရ့အရ ရြဵဳ့နိမးံထာ့သညးံအတျကး ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့မႈကို မႏြစးသကးပါ၇ အမြနးအတိုငး့ေ်ပာရမညးဆိုလြ္ငး MoF
က MoAI ႏြငးံစာလြ္ငး သဘာွပတးွနး့က္ငး ေဂဟစနစးအေပၚ ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို ပိုမိုစို့ရိမးသညး၈
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ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ

သိ႓မ
ု ဟုတး

ခ္ေပ့်ခငး့မရြိပါ၈

အေ်ခခဵ

ေ်မယာ်ပနးလညးခေ
ျဲ ွမႈမ္ာ့အတျကး

အစို့ရကထိုသ႓မ
ို ်ပဳလုပးသညးံ

ေ်မယာလုပးကုိငးသူမ္ာ့
အရငး့အႏြီ့မ္ာ့ကို

သိ႓မ
ု ဟုတး

ေ်မယာမ္ာ့ကို

ေ်မယာဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

(ှွ

ဧကေအာကး)

ေခ့္ေငျအတျကး

ေငျေခ့္စနစးမ္ာ့မရြိ်ခငး့၇

ခိုငးမာမႈမရြိသညးံ

အစို့ရက

အထူ့သ်ဖငးံ

အိမးေထာငးစုမ္ာ့က

ႏိုငးငဵေတားဘဏးစနစး၇

သူတို႓၏

အရငး့အႏြီ့မရြိၾကပါ၈

လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး

သဵသယရြိ်ခငး့၇

ေ်မယာမဲံမ္ာ့

လယးသမာ့မ္ာ့

ေပါငးႏြဵ်ခငး့မ်ပဳႏိုငးသညးံအတျကး

ေက့္လကးေတာရျာရြိ

အေသ့စာ့

လုပးေဆာငးရနးအတျကး

လုပးကိုငးသညးံ

ႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵလဵု့တျငး
လုပးငနး့ကို

အေၾကာငး့ရငး့မြာ

လကးလြမး့မမြီေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

လယးယာအေသ့စာ့

ေ်မရိုငး့မ္ာ့ကို

သငးံေတားသညးံ

ႏြငးံ

လယးယာလုပးကိုငးသညးံ

အေသ့စာ့ေခ့္ေငျ
အိမးေထာငးစုမ္ာ့က

အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးစရာ မရြိဘဲ ေငျေခ့္သူမ္ာ့ထဵမြ ်မငးံမာ့သညးံအတို့ႏႈနး့ (ဿွ ရာခိုငးႏႈနး့အထိ)
ေငျေခ့္ေနရသညး၈

ေငျေခ့္ယူမႈကို

တရာ့မွငးေသားလညး့၇

်ပနးမဆပးႏိုငးသညးံအတျကး

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ေ်မယာသိမး့ပိုကး်ခငး့က

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

ေႂကျ့ၿမီွဲဂယကးမြ

ရုနး့မထျကးႏိုငးသညံးအတျကး ေ်မယာမဲသ
ံ ူမ္ာ့ တို့ပျာ့လ္ကးရြိသညး၈

၁-ဿ-၁၈ ်ဖစးရပးမြနးေလံလာမႈ - ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့ရြိ ယုဇန၏ လုပးကျကးခ္ထာ့မႈ
ဦ့ေဌ့်မငးံ

ပိုငးဆိုငးသညးံ

ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့

ယုဇန

ကုမၸဏီသညး

နယးနိမိတးအတျငး့နြငးံ

ဿွွ၃တျငး

ကခ္ငး်ပညးနယး

က္ာ့ေဘ့မဲံေတာအတျငး့တျငး

အေနာကးပိုငး့
စိုကးပ္ိဳ့ေ်မဧက

ဿွွ,ဝဝဝ လုပးကိုငးရနး ေနရာ ခ္ေပ့်ခငး့ ရရြိခဲံသညး၈ ယုဇနသညး ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့ တိုငး့ရငး့မြဴ့
ဗိုလးခ္ဳပးအုနး့်မငးံႏြငးံ လုပးကျကးခ္ထာ့သညးံ နယးေ်မအတျကး သေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုထာ့ၿပီ့၇
ၿမိဳ႔နယးတျငး့ရြိ ေ်မယာနြငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့အေ်ခခ္မႈ မြတးတမး့ဌာနႏြငးံ ညိႇႏိႈငး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးထာ့သညး၈
သိ႓ေ
ု သားသစးေတာဌာနက ထိုညိႇႏိႈငး့မႈမ္ာ့တျငး ပါွငးချငးံမရခဲံပါ၈ ေ်မယာနြငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့အေ်ခခ္မႈ
မြတးတမး့ဌာနက ယုဇနကို ေ်မေနရာအကျကးခ္ေပ့စဥးက ရျာသာ့မ္ာ့၏ ရို့ရာအစဥးအဆကး
ပိုငးဆိုငးခဲံသညးံ

လယးယာမ္ာ့နြငးံ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့အေ်ခခ္မႈ

ရျာေ်မယာမ္ာ့

မြတးတမး့ဌာနတျငး

(အခ္ိဳ႔ေ်မယာမ္ာ့သညး

ေ်မယာနြငးံ

မြတးပဵုတငးထာ့ၿပီ့

ေ်မပဵုအ်ဖစး

မြတးတမး့တငးထာ့ေသားလညး့) ႏြငးံ ဟူ့ေကာငး့ က္ာ့ေဘ့မဲံေတာေ်မမ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈
ေ်မကျကးလုပးပိုငးချငးံ ခ္ထာ့ရာတျငး သစးေတာ၇ စိမးံေ်မသစးေတာ၇ ေရလႊမး့ေ်မ၇ နြငးံ ရျာသာ့မ္ာ့၏
လယးယာစပါ့

စိုကးခငး့မ္ာ့လညး့

ပါွငးသညး၈
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က္ာ့မ္ာ့ခ္ိုငးံွြမး့ေနရာမြ

အ်ခာ့ေတာငးသ႓ို

20

သျာ့လာတတးသညးံ

အတျကး

သစးေတာဌာနက

ယုဇနကို

သစးေတာ

စႀကၤနးမြ

ှွ

ကီလိုမီတာချာၿပီ့ လုပးကိုငးေစသညး၈
ရျာ ှ၁ ရျာနီ့ပါ့သညး ယုဇနလုပးကက
ျ းခ္ထာ့မႈတင
ျ း ပါွငးၿပီ့၇ ခနး႓မြနး့ေ်ခ ရျာသာ့ ၂,ွွွ တိ႓သ
ု ညး
ယုဇန ေ်မကျကးမ္ာ့ တစိတးတပိုငး့တျငး ပါွငးသညးဟု အစီရငးခဵတငး်ပမႈ ရရြိသညး၈ ႏိုငးငဵ၏
အႀကီ့ဆဵု့

ပုဂၢလိက

ေ်မယာအကျကးခ္မႈသညး

ရျာသာ့မ္ာ့ကို

အတငး့အဓမၼ

ေနရာ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစၿပီ့ မေက္နပးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေစခဲံသညး၈ တရုတး ဇီွေလာကးစာ ေစ့္ကျကးအတျကး
ယုဇနက

ပီေလာပီနဵစိုကးခငး့ဧက

ေသာငး့ခ္ီ

စိုကးပ္ိဳ့ၿပီ့၇

ႀကဵစိုကးပ္ိဳ့မႈက

ေစ့္ကျကးတျငး

ပီေလာပီနဵနြငးံစာလြ္ငး ေစ့္နညး့သညးံအတျကး အက္ိဳ့အ်မတးနညး့ေနသညး၈ သိ႓ေ
ု သား ဿွှှ တျငး
စတငးမညးံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မအတျကး ယုဇနက ႀကဵမ္ိဳ့ေစံဘဏးကို ်ပငးဆငးလ္ကးရြိသညး၈ ကုမၸဏီက
စိုကးပ္ိဳ့မႈ နညး့စနစး၇ လိုအပးသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး အေဆာငး၇
ဂိုေဒါငးစသညးတ႓က
ို ို စီစဥးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈
ယုဇနသညး ေဒသခဵအလုပးသမာ့မ္ာ့ကို မငြာ့ရမး့ဘဲ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ အလယးပိုငး့ႏြငးံ နာဂစး(စ)
ထိခိုကးမႈ

ခဵခဲံရသညးံ

အသဵု့်ပဳၾကသညး၈
ေငျပိုရရြိႏိုငးသညးံ
ထိုငး့ႏိုငးငဵမြ

ဧရာွတီ
သိ႓ုေသား၇

်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသရြိ

ရျာမ္ာ့မြ

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး

ေရႊသတၱဳတျငး့မ္ာ့သိ႓ု

ဧရာမထျနးစကးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ

်မနးမာအလုပးသမာ့မ္ာ့ကို

လအနညး့ငယး

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လုပးကိုငးၾကသညး၈
ရိတးသိမး့စကးမ္ာ့ကို

လုပးကုိငးၿပီ့လြ္ငး

ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ

အသဵု့်ပဳၿပီ့၇

ယုဇနက

အလုပးသမာ့

အနညး့ငယးသာ အသဵု့်ပဳရနး ႀကိဳ့စာ့လ္ကးရြိသညး၈
ႏိုငးငဵေတား ေရျ့ေကာကးပျဲအတျကး အစို့ရႏြငးံ ကခ္ငး်ပညးလတ
ျ းလပးေရ့အဖျဲ႓တ႓ို တငး့မာမႈရြိခ္ိနးတင
ျ း၇
ယုဇနက အလုပးသမာ့ ၅ွွ ကို လကးနကးတပးဆငးေပ့ထာ့ၿပီ့၇ ၁ငး့တိ႓ထ
ု မ
ဲ ြ
်မနးမာစစးတပးမြ

စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့၇

မြသငးတနး့ပို႓ခ္ေပ့ထာ့ေၾကာငး့
ပုဂၢလိကငြာ့ရမး့ထာ့ေသာ

ဂ္ာဒူဇတ
ျ းပးရာျ

စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့

အေစာငးံမ္ာ့နြငးံ

ရြိေနသညး၈

အမ္ာ့စုမြာ

ေ်ခလ္ငးတပးရငး့

လုပးငနး့နယးေ်မတျငး

်မနးမာစစးတပးမြ

စစးသာ့မ္ာ့

ဿ၆၄
ယုဇနက

စကးရဵုဇဵုကို

ေစာငးံၾကပးၿပီ့၇ ဂ္ာဒူဇတ
ျ းပးရာျ ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ ဿ၆၄ မြစစးသာ့ ဿွွ ခနး႓က လုပးငနး့နယးေ်မ
အလယးတင
ျ း ကငး့လြညးံၾကသညး၈

20 သတငး့ဌာနအမ္ိဳ့မ္ိဳ့က စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ၿခဵမ္ာ့၏ အရျယးပမာဏကို အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေဖား်ပၾကသညး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ
ဿွွ,ွွွဧက၇ တခါတရဵ ၀ွွ,ွွွ ဧက၇ ႏြငးံ အနညး့ငယးက ၁ွွ,ွွွ ဧကဟု အသီ့သီ့ေဖား်ပၾကသညး၈
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ယုဇန၏

လုပးကျကးအမ္ာ့စုမြာ

သစးေတာေ်မမ္ာ့်ဖစးၿပီ့၇

ယုဇနသညး

ေ်မငြာ့စာခ္ဳပးအရ

ေ်မအသဵု့်ပဳချငးံ ရြိေသားလညး့၇ သေဘာတရာ့အာ့်ဖငးံ အကးဖးဒီသညး သစးပငးနြငးံပတးသကး၊
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးေပ့သညး၈
လုပးငနး့နယးေ်မထဲမြ

ေဒသခဵ

ရျာသာ့မ္ာ့၏

အဖို့တနးသစးမ္ာ့ကို

တရာ့မွငး

အစီရငးခဵမႈအရ၇
ေစ့္ကျကးတျငး

ယုဇနသညး

ေရာငး့ခ္လ္ကးရြိၿပီ့၇

အဖို့မရြိသညးံ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကို ရျာသာ့မ္ာ့ ထငး့မီ့အတျကးအသဵု့်ပဳရနး မီ့ရိႈ႔ ခုတးထျငးၾကသညး၈
အစီရငးခဵစာတစးခုအရ၇ ဇျနး ဿွွ၆တျငး၇ တေန႓လြ္ငး သစးလဵု့တငးသညးံ ကာ့ႀကီ့ အစီ့ ၂ွ ခနး႓သညး
ခ္ိဳငးံွြမး့မြ

မို့ေကာငး့ဘူတာရဵုဆီသို႓

ရြငး့လငး့်ခငး့သညး

်ဖတးသနး့သျာ့သညး၈

က္ာ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေနရာ

မုတးသဵုေတာမ္ာ့နြငးံ

စိမးံေ်မသစးေတာကို

ယုဇန

လုပးငနး့က

နြငးံကမာၻ႓တနးဖို့အရြိဆဵု့

ဖ္ကးဆီ့ေနသကဲံသုိ႓ပငး

်ဖစးသညး၈

သစးပငးခုတး
ေ်မနိးမးံပိုငး့
အထူ့သ်ဖငးံ၇

ေနာငးမီ့ရျာအနီ့ရြိ နဵပါတး (ှ) က္ာ့ေဘ့မဲံေတာစခနး့တျငး သစးခုတး်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့တျငး ေ်မယာသိမး့ပိုကးမႈနြငးံ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို အက္ပးကိုငးမႈနြငးံ ရျာသာ့မ္ာ့
ဆနး႓က္ငးမႈ

မရြိေသ့ပါ၈

ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့နြငးံ

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့

စီမဵခ္ကးေကားမတီ (HVDAPC) က ရျာငါ့ရျာမြ လယးသမ္ာ့ ၅ွွ ေက္ားကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ
ပါွငးမႈ ှ၆ ခုကို၇ လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ သနး့ေရႊထဵသို႓ ယုဇန လုပးကျကးခ္မႈက
သူတို႓၏ဘွနြငးံ

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

လုပးငနး့မ္ာ့အေပၚ

လဵုေလာကးသညးံ

နစးနာေၾက့မရေၾကာငး့ကို

အသနာ့ခဵစာ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိၿပီ့၇

တငး်ပခဲံသညး၈

ဆငး့ရဲသာ့မ္ာ့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့က ႀကိဳ့ပမး့ေသားလညး့၇ ေဖေဖားွါရီ ဿွှွ တျငး (ွါရဇုပး၇ နနးဆိုငး့၇ ဘနးေၾကာကး၇
လက္ာ့ပါ၇ ေအာငးဂရာနြငးံ ဂ္ာဒူဇတ
ျ းပး) စသညးံရျာေပါငး့ ၃ ရျာရြိ အိမးေ်ခ ှ,ွွွ မြ အိးမးေ်ခ ှ၂ွ
ေက္ားကို၇ သူတို႓၏ ေ်မယာမ္ာ့မြ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ၿပီ့ စုိကးပ္ိဳ့ေ်မမေကာငး့၇ ငါ့ဖမး့ရနးေနရာမရြိသညးံ
ယုဇန “စဵ်ပရျာ” သိ႓ု အတငး့အဓမၼ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစခဲံသညး၈ ရျာ ှှ ရျာ မြအသိမး့ခဵခဲံရသညးံ ေ်မဧက
၀,၃ွွ ကို အဲနးဂ္ီအိုတခုက မြတးတမး့တငးထာ့သညး၈ အမ္ာ့စုမြာ နစးနာေၾက့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ
ႏိုငးထကးစီ့နငး့်ပဳခဵရၿပီ့၇ အခ္ိဳ႔မြာ မလဵုေလာကးေသားလညး့ ေအာငးံခဵေနရသညး၈
ဇူလိုငး ဿွှွ တျငး အေ်ခအေနပိုမိုဆို့ရျာ့လာၿပီ့၇ လယးယာအသိမး့ခဵရသညးံ လယးသမာ့အုပးစု
တစးစုက ယုဇန၏ လယးယာသိမး့ယူ်ခငး့ကို ခဵစာ့ခဲံရေသာ လယးသမာ့မ္ာ့ အာ့လဵု့ကိုယးစာ့
ယုဇနကို တရာ့စျဆ
ဲ ိုခံသ
ဲ ညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့က ယုဇနက တစးဧကလြ္ငး က္ပး ၅ွ,ွွွ (၅ွ
ေဒၚလာ)

ေပ့ရနးေ်ပာဆို်ခငး့ကို

လယးသမာ့မ္ာ့

ပယးခ္ခဲံသညး၈

လယးသမာ့မ္ာ့က

(တစးဧကလြ္ငး ၀ွွ,ွွွ က္ပးပိုတနးဖို့ရြိ၊ေတာငး့ဆို)ၿပီ့၇ အမႈရုပးသိမး့လိုကးပါက အနညး့ဆဵု့
လယးသမာ့ ၂ွွ သညး ေနရမြႏြငးထုတး်ခငး့ခဵရၿပီ့၇ ထိုကိစၥကို ကခ္ငး်ပညးနယးတရာ့ရဵု့သိ႓ု
ဆကးလကးတငး်ပမညး ်ဖစးသညး၈ ရျာသာ့အေယာကးတစးရာေက္ားက ႏိုငးငဵတကာ အလုပးသမာ့
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အဖျ႓အ
ဲ စညး့ (ILO)ကို တၿပိဳငးနကး စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး တငး်ပထာ့သညး - သိ႓ေ
ု သား အေ်ခအေန
ထူ့်ခာ့်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈ ေအာကးတိုဘာတျငး တရာ့ရဵု့က ဦ့ေဌ့်မငးံကို အ်ပစးမရြိဟုသတးမြတးၿပီ့၇
ေဌ့်မငးံ၏ အစးကို ဦ့ပူတညးကို တာွနးယူေစခိုငး့သညး၈
ထိုအခ္ိနးတျငး၇

တရာ့ရဵု့တျငး

တရာ့စျခ
ဲ ္ကးတငးသညးံ

လယးသမာ့မ္ာ့၏

ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစး

ခနး႓အပး်ခငး့ခဵရေသာ ေဒၚေဘာကးဂ္ာသညး၇ ဖာ့ကနး႓ၿမိဳ႔နယးတျငး ႏိုွငးဘာ၉်ပဳလုပးမညးံ အမ္ိဳ့သာ့
ေရျ့ေကာကးပဲျတျငး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စု (NDF)မြ ကိုယးစာ့လြယးအေန်ဖငးံ အမ္ိဳ့သာ့
ႏိုငးငဵေရ့်ဖငးံ

မီ့ေမာငး့ထို့်ပရနး

ဆဵု့်ဖတးလိုကးသညး၈

ေရျ့ေကာကးပဲျွငး်ခငး့်ဖငးံ

သူမကို

တရာ့ရဵု့မ္ာ့တျငး ဆကးလကးတိုကးပျဲွငးရာ၉ သူမကို ကာကျယးမႈေပ့မညးဟု ယူဆသညး၈ သူမ၏
ၿပိဳငးဘကး ေရျ့ေကာကးပျဲွငးသူမြာ တိုငး့ရငး့မြဴ့ဗိုလးခ္ဳပးအုနး့်မငးံ၇ ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့ စစးဌာနခ္ဳပးတင
ျ း
တိုငး့ရငး့မြဴ့အ်ဖစး အမႈထမး့ခဲံၿပီ့ သတၱဳမိုငး့လုပးကိုငးသညးံ ၿမိဳ႔နယးမ္ာ့နြငးံ ဆကးဆဵေရ့ အလျနး
ေကာငး့မျနးသူ်ဖစးသညး၈

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို

အႀကိဳမဲေပ့ၿပီ့၇

မဲေရျ့သညးံအခါ၇

သူမရဵႈ့နိမးံခဲံသညး၈
ဇနးနွါရီ အေစာပိုငး့ ဿွှှ တျငး၇ ်မစးႀကီ့နာ့တရာ့ရဵု့က ေဌ့်မငးံကို လယးေ်မ တစးဧကလြ္ငး
၅ွ,ွွွ

က္ပးနြငးံ

အိမးယာသိမး့ပိုကးမႈအတျကး

တစးအိမးေထာငးလြ္ငး

ှ၂ွ,ွွွ

က္ပး

ေငျေပ့ေခ္ရနး အမိနး႓ခ္ခဲံသညး၈ သိ႓ေ
ု သား လယးသအမာ့အခ္ိဳ႔သာလြ္ငး နစးနာေၾက့ကို ခဵစာ့ချငးံ
ရမညး်ဖစးသညး၈ ဤကာ့ ရျာသာ့မ္ာ့ကို မူလကတညး့က ေပ့ရနးေ်ပာခဲံသညးံ ေငျပမာဏပငး
်ဖစးသညး၈ ေရျ့ေကာကးပျဲၿပီ့သညးံေနာကးပိုငး့၇ အာဏာပိုငးမ္ာ့က ေဒၚေဘာကးဂ္ာကို ဖမး့ဆီ့ၿပီ့
စစးေဆ့ရနး စို့ရိိမးရေသာေၾကာငးံ၇ လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရသညး၈ ယုဇန
ကုမၸဏီက

နယးေ်မအတျငး့

အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈအပါအွငး

လူ႔အချငးံအေရ့

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့

်ပုလုပးသညးဟု ထပးမဵအစီရငးခဵမႈ ရရြိသညး၈

၁-၀၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈနြငးံ သဘာွအရငး့အ်မစး
၁-၀-ှ၈ ေ်မယာဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့မႈနြငးံ ပတးသကးသညးံ ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ စီ့ပျာ့ေရ့
ှ၆၆ွ

အေစာပိုငး့ကာလ

ကတညး့က

်မနးမာဗိုလးခ္ဳပးမ္ာ့က

ဆိုရြယးလစး

ယႏာၱရာ့နြငးံ

တွကးတပ္ကး အရငး့ရြငးစီ့ပျာ့ေရ့ကို တ်ဖညး့်ဖညး့ ်ပနးလညးတညးေဆာကးခံသ
ဲ ညး၈ သိ႓ေ
ု သား
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လကးက္နး ဆိုရြယးလစးအေတျ့အေခၚ၇ ဥပေဒမ္ာ့၇ မူွါဒမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳေနဆဲ်ဖစးသညး၈ဿွွ၅
ဖျ႓စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵ

ဥပေဒပုဒးမ

စီ့ပျာ့ေရ့စနစး်ဖစးသညး”

ဟု

(၀၂)

က

၇

“်ပညးေထာငးစု

ေဖား်ပထာ့သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ

စီ့ပျာ့ေရ့စနစးမြာ
စီ့ပျာ့ေရ့ကို

ေစ့္ကျကး

ခ္ိနးဆေပ့သညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ပညာရြငး ေရြာငး တနးနယး (Sean Turnell) က၇ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အေ်ခခဵ ေစ့္ကျကး
အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ်ဖစးသညးံ စညး့မ္ဥး့ဥပေဒနြငးံ သငးံတငးံမြ္တေသာ ပိုငးဆိုငးမႈ အချငးံအေရ့မ္ာ့
ကငး့မဲံေနသညးဟု

သတိ်ပဳမိခဲံသညး၈

ထိ႓ေ
ု နာကး

အစို့ရက

ခ္မြတးထာ့ေသာ

အထိနး့အခ္ဳပးမရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ စငးၿပိဳငး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို ခ္မြတးထာ့သညး၈ ထိ႓်ု ပငး
စီ့ပျာ့ေရ့ ႀကီ့စို့သူမ္ာ့်ဖစးသညးံ “အ်ငငး့ပျာ့မႈကို ၿငိမးသကးေစသညးံ မိမိအထငးကိုအေ်ခ်ပဳသညးံ
်ဖစးစဥး ၇ စစးတပး၇ အစို့ရနြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ၾကာ့ အသဵု့်ပဳသညးံ တပညးံေမျ့ဆရာေမျ့ ဆကးဆဵေရ့နြငးံ
သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ လိုသညးထကးပိုသညးံ တရာ့ွငးလုပးကိုငးချငးံ မ္ာ့လညး့
အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညး၈

ရလဒးမြာ

ဆိုရြယးလစးစနစးေကာ၇

အရငး့ရြငးစီ့ပျာ့ေရ့

ရြငးသနးမႈကိုပါ

ဖ္ကးသိမး့်ခငး့မရြိပါ၈ ထိ႓်ု ပငး ပူ့ေပါငး့လိမးလညးမႈကံသ
ဲ ို႓ေသာ အႏၱရာယးေပ့သညးံ ႏုိငးငဵေရ့ဆိုငးရာ
စီ့ပျာ့ေရ့စနစး

နြစးခုက

ကာကျယးေပ့်ခငး့

လယးသမာ့မ္ာ့ကို

မရြိဘ၇ဲ

အခ္ိဳ႔ေသာ

လဵုေလာကးသညးံ

ဥပေဒနြငးံ

ေစ့္ကျကးစီ့ပျာ့ေရ့

မူွါဒမ္ာ့်ဖငးံ

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၉

ေပ္ာံကက
ျ န
း ငး့ထာ့ၿပီ့ ဆငး့ရဲတျငး့သို႓ ပို႓ေဆာငးေနသညး၈
ဥပမာ၇

ႏိုငးငဵတျငး့ရြိ

ေ်မယာနြငးံ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

အာ့လဵု့ကို

ႏိုငးငဵေတားက

ပိုငးဆိုငးၿပီ့၇

ရျာသာ့အမ္ာ့စုက အစဥးအလာအရ ပိုငးဆိုငးသညးံ သူတို႓၏စိုကးပ္ိဳ့ေ်မကို တရာ့ွငးပိုငးဆိုငးချငးံ
မရြိပါ၈

မူွါဒအသစးမ္ာ့

ခ္မြတးေသားလညး့၇

အစဥးအလာအရ

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ

(ဘို့ဘျာ့ပိုငးေ်မယာ)မ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ွငးမဟုတးသညးံ ေ်မယာပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကို အေလ့မထာ့ဘဲ၇
ပုုဂၢလိကလုပးငနး့မ္ာ့ကို

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံမ္ာ့

စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့သညး
လယးယာအေသ့စာ့မ္ာ့ကို

ေ်မဧကမ္ာ့စျာကို

ေပ့ခဲံသညး၈

ရလဒးမြာ

ကုမၸဏီႀကီ့မ္ာ့က

တို့်မငးံပိုငးဆိုငးလာကာ၇

တရာ့ွငးပိုငးဆိုငးခင
ျ းံမရြိသညးံ

လယးသမာ့မ္ာ့၏

သူတို႓၏
လယးေ်မဧက

မ္ာ့စျာကို က္ဴ့ေက္ားထိနး့ခ္ဳပးမႈ ်ဖစးေစခဲံသညး (အပိုငး့ ၁-ဿ ကိုဖတးပါ)၈ “ဆိုရြယးလစးေကာ
အရငး့ရြငးပါမဟုတးသညးံ”

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အနာဂတး်ဖစးႏိုငးေ်ခသညး

ႏိုငးငဵတျငး့

အထူ့သ်ဖငးံ

ႏိုငးငဵေရ့ အေ်ခအေနအရ အႏၱရာယးႀကီ့မာ့ၿပီ့ လယးသမာ့မ္ာ့ကို အရငး့ရြငးစနစးမြ ကာကျယး်ခငး့
သု႓မ
ိ ဟုတး သူတို႓အက္ိဳ့စီပျာ့်ဖစးထန
ျ း့ရနး အာ့ေပ့ကူညီမႈမ္ာ့ ကငး့မဲံေနသညး၈ ယခုအေ်ခအေနမြာ
ှ၆၆ွ

အလယးပိုငး့ကာလက

အိႏၵိယခ္စးတီ့မ္ာ့က

လယးသမာ့မ္ာ့ကို

ေငျေခ့္ၿပီ့

လယးယာမ္ာ့ကို အေ်ကျ့်ဖငးံ သိမး့ယူသညးံ သမိုငး့ကို ်ပနးလညးဖနးတီ့ေနသကဲံသို႓ပငး ်ဖစးၿပီ့ -
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လူမႈေရ့အေ်ခအေန

ကေသာငး့ကနငး့်ဖစးေစကာ

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အာဏာရြငးဆနးေသာ

အရငး့ရြငးစနစး လုပးေဆာငးခ္ကးကို ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ အစပ္ိဳ့ေပ့ေနသညး၈
ှ၆၆ွ နြငးံ ဿွွွ ကာလတျငး ဥပေဒနြငးံ မူွါဒ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ်ပဌာနး့အေကာငးအထညးေဖားၿပီ့၇
်ပညးတင
ျ း့်ပညးပ

ပုဂၢလိက

ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈနြငးံ

လုပးကိုငးသူမ္ာ့ကို

အရငး့အ်မစး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး

ရြာေဖျတူ့ေဖား်ခငး့နြငးံ

ငြာ့ရမး့လုပးကိုငးချငးံ

ဧရာမ

ေပ့ခဲံသညး၈

(်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ပုဂၢလိက ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈကို ေနရာခ္ေပ့သညးံ ဥပေဒနြငးံ မူွါဒမ္ာ့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံ
ပတးသကးသညးံ ေနာကးထပး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာအတျကး အပိုငး့ ၁-ဿ ေ်မယာဥပေဒနြငးံ
မူွါဒမ္ာ့ကို

ေလံလာပါ)၈

မ္ာ့မၾကာမီက

ပုဂၢလိကလုပးပိုငးချငးံ

တစိတးတပိုငး့

တဟုနးထို့

တကးလာ်ခငး့က၇ စစးအရာရြိမ္ာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ ေရျ့ေကာကးပဲျေနာကးပိုငး့ စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ကို
လႊမး့မို့နိုငးမညးံ

ဗ္ဴဟာတမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈

ပုဂၢလိကလုပးကိုငးချငးံ

ရသူမ္ာ့မြာ

စစးအစို့ရကို

မ္ကးနြာသာေပ့သညးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈနြငးံ လျတးလပးမြ္တမႈ မရြိသညးံ ်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့ပငး
်ဖစးသညး၈

်မနးမာံစိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ေရ့ကုမၸဏီမ္ာ့
်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ း ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵေရ့-စီ့ပျာ့ေရ့ ပဵုစဵႏြစးမ္ိဳ့်ဖငးံ ေရႊ႔လ္ာ့မႈက ေနရာ
ယူလ္ကးရြိသညး - ်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ေ်မယာႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့
၉ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့ ေပၚေပါကးလာ်ခငး့ နြငးံ ဒုတိယတစးခုမြာ ်မနးမာစစးအစို့ရ
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူတို႓
သေဘာတူညီမႈ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

ရယူ်ခငး့တို႓်ဖစးၾကသညး၈

ရြာေဖျတူ့ေဖားေရ့တျငး
ယငး့အနာဂတး်ဖစးႏိုငးေ်ခ

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့သညး ်ပညးတင
ျ း့နြငးံ ႏိုငးငဵတကာ ကုမၸဏီမ္ာ့က အရငး့အ်မစး လုပးငနး့မ္ိဳ့စဵု
်ဖစးသညးံ

ေ်မယာနြငးံ

အဖို့တနးသယဵဇာတမ္ာ့တျငး

ႀကီ့မာ့သညးံ

ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈမ္ာ့ကို

်ဖစးေပၚလာေစခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈ လုပးငနး့ႀကီ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ေရနဵ၇ သဘာွဓါတးေငျ႓
နြငးံ ေရအာ့လြ္ပးစစး စသညးတ႓က
ို ို အေသ့စိတး ၾကညးံရႈေစာငးံၾကပး်ခငး့နြငးံ စစးေဆ့ၾကညးံရႈ်ခငး့၇
ပုဂၢလိကရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈမ္ာ့ကို
ေ်မယာအရငး့အ်မစး၏
အလျနးအေရ့ပါေသားလညး့

ေထာကးပဵံေပ့သညးံ
တနးဖို့ႀကီ့မာ့မႈ

်ပညးတင
ျ း့လုပးငနး့စဥး၇

စသညးတ႓က
ို ို

်ပဳလုပး်ခငး့မရြိပါ၈

ဿွွ၅

အထူ့သ်ဖငးံ

ႀကိဳတငးေလံလာစစးေဆ့ရနး
ခုနြစးကတညး့က

နာဂစး(စ)

ဆိုငးကလဵု့အၿပီ့တျငး၇ အႀကီ့အကဲမ္ာ့က ်မနးမာပုဂၢလိက လုပးငနး့ပိုငး့ကို ၾသဇာေညာငး့လ္ကးရြိၿပီ့၇
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ္ာ့က ေ်မယာနြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို မညးကံသ
ဲ ုိ႓အသဵု့်ပဳၿပီ့ စီမဵရမညးကို
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လမး့စေဖားခ္ဥး့ကပးလ္ကးရြိသညး၈

တကးလာသညးံအစို့ရက

စီ့ပျာ့ေရ့

တို့တကးလာမႈ

ေသာံခ္ကးကို ်ပညးတင
ျ း့နြငးံ ႏိုငးငဵတကာ တရာ့ွငးရြိမႈနြငးံ တျငးက္ယးမႈရရနး က္ာ့ကနးထာ့လ္ကး
ရြိသညးဟု သဵသယ်ဖစးရသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

စိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ေရ့သညး

ႏိုငးငဵတျငး့

ပုဂၢလိက-လူထု

ပူ့ေပါငး့လုပးကိုငးမႈပဵုစဵသစး

်ဖစးေကာငး့်ဖစးႏိုငးသညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့တျငး အဓိက ပါွငးလုပးကိုငးသညးံ ေက့္လကးလူဦ့ေရမြာ
နိုငးငဵ လူဦ့ေရ စုစုေပါငး့ ၏ ၄ွ-၅ွ%ရြိၿပီ့၇ နိုငးငဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့စာရငး့ တငး်ပခ္ကး၏ ၀၂% ရြိသညး၈
နာဂစး(စ)

အၿပီ့

ေထာကးပဵံမႈနြငးံ

်ပနးလညးထူေထာငးမႈ၇

်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့

ဧရာမ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ ထျကးကုနးမ္ာ့ ထုတးလုပးႏိုငးေစရနး အစို့ရ၏ သတးမြတးထာ့သညးံ ေခ့္ေငျသစး၇
်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့က

သီ့နြဵအထျကးတို့ေစရနး

ေခ့္ေငျထုတးေပ့်ခငး့၇

နြငးံ

အစို့ရ၏

“စာ့ေသာကးကုနးပိုလြ္ဵသညးံႏိုငးငဵ”

ေခတးေပၚ

မ္ာ့မၾကာမီြ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

ေၾက်ငာခ္ကးအရ

်ဖစးေရ့အတျကး

စနစးအတျကး
်မနးမာႏိုငးငဵသညး

စိုကးပ္ိဳ့ထျကးကုနးမ္ာ့ကို

ပို႓ကုနးမ္ာ့

အ်ဖစးေဆာငးရျကးေရ့ ဦ့စာ့ေပ့မႈတ႓က
ို စိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ဆိုငးရာ အေ်ခအေနကို ေထာကးပဵံေပ့လ္ကး
ရြိသညး၈
ႏိုငးငဵတျငး့ရြိ

စိုကးပ္ိဳ့ချငးံ

အာ့လဵု့နီ့ပါ့ကို

်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့က

လုပးကိုငးၾကသညး၈

အချနး်မငးံမာ့မႈနြငးံ လျနးစျာတငး့ၾကပးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး
ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့က ှွွရာခိုငးႏႈနး့လဵု့ ပိုငးဆိုငးလုပးကိုငးသညးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့က ရြာ့ပါ့လြသညး၈
သိ႓ေ
ု သား၇ လုုပးငနး့လုပးကိုငးသညးံ ပမာဏ၇ ေနရာေဒသနြငးံ စိုကးပ္ိဳ့သညးံ သီ့နြဵအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကို
ေလံလာ်ခငး့အာ့်ဖငးံ
သဵသယ်ဖစးဖျယးရြိသညး

ႏိုငးငဵ်ခာ့
(ဥပမာ

ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသူမ္ာ့၏
-

ေ်မာကးပိုငး့တျငး

ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့

ရရြိၾကသညးဟု

တရုတး်ပညးမႀကီ့အတျကး

ရာဘာ၇

တနသၤာရီတိုငး့တျငး မေလ့တရုတးမ္ာ့အတျကး ဆီအုနး့၇ စသညးတ႓်ို ဖစးသညး)၈ ဗိုလးခ္ဳပးမ္ာ့က
မၾကာမြီက စိုကးပ္ိဳ့ထျကးကုနး သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ထုတးကုနးအ်ဖစး တို့်မငးံတငးပို႓ရနး တိုကးတန
ျ း့မႈေၾကာငးံ၇
်မနးမာကုမၸဏီ ၀ွ-၁ွ တိ႓သ
ု ညး မူွါဒအသစးကို အေကာငးအထညးေဖားရနး ေရျ့ခ္ယးခဵရၿပီ့၇
ယငး့တိ႓ရ
ု ြိေနသညးံ ေဒသတျငး ဧရာမစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ လုပးကိုငးချငးံကို ရရြိၾကသညး၈ ဿွှွ တျငး
်ပညးနယးနြငးံတိုငး့ ဆယးံနြစးခုမြ ကုမၸဏီ ဿှ၃ ခုအတျကး စုစုေပါငး့ ေ်မဧက ှ.၄ သနး့
ေနရာခ္ေပ့်ခငး့
တွကးနီ့ပါ့ကို

ခဵရသညးဟု
(ဦ့ေဌ့်မငးံ၏

အစီရငးခဵမႈရရြိသညး၈
ယုဇနကုမၸဏီမြ

လုပးကျကးခ္ေပ့ခဲသ
ံ ညး၈ ကခ္ငး်ပညးနယးသညး

တနသၤာရီတိုငး့ရြိ

ဆီအုနး့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

စုစုေပါငး့ေ်မဧက၏

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈအတျကး)

်ပညးနယးနြငးံ တိုငး့မ္ာ့အတျငး့ ဒုတိယအမ္ာ့ဆဵု့

လုပးကျကးခ္ေပ့်ခငး့ ခဵရသညးံေနရာ်ဖစးၿပီ့၇ ေ်မဧက ၁ွွ,ွွွ မြ (ှ/ဿ ကို ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့
က္ာ့ႀကိဳ့ွိုငး့ေဒသ၉ ယုဇန ၾကဵစိုကးပ္ိဳ့ခငး့ အတျကး လုပးကျကးခ္ေပ့ခဲံသညး)၈
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သိ႓ေ
ု သား၇ လုပးပိုငးချငးံရရြိသညးံ ေ်မယာမ္ာ့သညး နယးစန
ျ းနယးဖ္ာ့ေဒသမ္ာ့တျငး ရြိေနၿပီ့၇ အစို့ရက
ကူညီေထာကးပဵံေပ့်ခငး့လညး့ မရြိပါ၈ ကုမၸဏီမ္ာ့က ေ်မယာမ္ာ့စျာကို သတးမြတးထာ့သညးံ
စိုကးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့

စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့မရြိဘ၇ဲ

တခါတရဵ

နညး့ပါ့လြသညး၈

ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ၇

တငးပ႓ႏ
ို ိုငးေသာ

ထျကးကုနးစိုကးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့

သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ရာတျငးလညး့

်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့သညး

်ဖစးထန
ျ း့မႈ

သူတို႓၏ေ်မယာမ္ာ့တျငး

စိုကးပ္ိဳ့ချငးံရသညးံအတျကး၇

ႏိုငးငဵ်ခာ့သုိ႓

ေငျေၾက့မ္ာ့စျာ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵရနး လိုအပးသညးံ ႀကီ့မာ့သညးံ ေ်မယာမ္ာ့တျငး ကျနးထရကး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ကို
လုပးကိုငးၾကသညး၈ ကုမၸဏီက ်ဖညးံသင
ျ း့မႈမ္ာ့ (မ္ိဳ့ေစံနြငးံ ဓါတုပစၥညး့မ္ာ့အတျကး ေခ့္ေငျ)
ထုတးေပ့ၿပီ့၇

လယးသမာ့မ္ာ့က

ေ်မယာနြငးံ

လုပးအာ့ကို

စိုကးထုတးၾကသညး၈

ထိ႓ေ
ု နာကး

စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က စိုကးပ္ိဳ့ထျကးကုနးမ္ာ့ကို လယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ ွယးယူႏိုငးသညး၈
ယငး့ကာ့

သူတို႓လကးလတ
ျ းဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရသညးံ

ေ်မယာမ္ာ့အတျကး

်ပနးလညးအစာ့ထို့

ရရြိသညးံပဵုစဵ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ကျနးထရကးတမ္ိဳ့မြာ၇ လယးသမာ့မ္ာ့က ကုမၸဏီပိုငး ေ်မယာမ္ာ့တျငး
ေ်မယာငြာ့ရမး့သညးံအေန်ဖငးံ လုပးကိုငးေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ သိ႓ေ
ု သား ေ်မပိုငးရြငးအသစးမ္ာ့ထဵမြ
လယးသမာ့မ္ာ့က အလျနးနညး့သညးံ အက္ိဳ့အ်မတးကိုသာ ရရြိၾကသညး၈
ႏိုငးငဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑တျငး

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မအသဵု့်ပဳပဵုႏြငးံ

ေက့္လကး

လုပးအာ့ကို

အတငး့အဓမၼ

ငြာ့ရမး့အသဵု့်ပဳ စီမဵပဵတို႓က ေ်ပာငး့လဲမႈႀကီ့စျာ ်ဖစးေစသညး၈ ဤ်ဖစးရပးသညး လယးသမာ့မ္ာ့
မိမိလယးယာေ်မတျငး

လုပးကိုငး်ခငး့မြ

အာဏာရြိသညးံ

်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့၏

ေန႓စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့်ဖစးသို႓ ပထုတးပစးေသာပဵုစဵကို ကိုယးစာ့်ပဳေနသညး၈
ႏိုငးငဵေ်မာကးပိုငး့ တိုငး့ရငး့သာ့တို႓၏ ်ပညးနယးမ္ာ့်ဖစးေသာ (ကခ္ငး်ပညးနယးနြငးံ ရြမး့်ပညးနယး)
တိ႓တ
ု င
ျ း စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးပဵုမြာ၇ ်မနးမာႏုိငးငဵအလယးပိုငး့ အပူပိုငး့ဇဵု၇ ်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသ၇
နြငးံ တနသၤာရီတိုငး့ရြိ နယးေ်မမ္ာ့မြ တိုငး့တကးပဵုႏြငးံ မ္ာ့စျာကျာ်ခာ့မႈရြိသညး၈ ရနးကုနးတျငး
ေကာငး့စျာအေ်ခစိုကးသညးံ
သျာ့ေရာကးလုပးကိုငးမႈ

်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့သညး

လျနးစျာနညး့ပါ့လြသညး၈

ကခ္ငးနြငးံ

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ

ရြမး့်ပညးနယး

ေဒသတို႓တင
ျ း

်မစးႀကီ့နာ့နြငးံ

လာ့ရိႈ့တျငး

အေ်ခစိုကးသညးံ တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့၇ တခါတရဵ ေနာကးကျယးတင
ျ း
ေဒသခဵ တရုတး-်မနးမာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က ဦ့စီ့ၾကသညး၈ ႀကီ့မာ့သညးံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ
စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈ

ကျနးထရကးတျငး

စစးအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့က
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ

နယးေ်မတျငး့ရြိ

စစးအာဏာပိုငးမ္ာ့၇

အထူ့အာဏာရြိၾကသညး၈
နယးေ်မမ္ာ့တျငး၇

တိုငး့ရငး့သာ့

အထူ့သ်ဖငးံ
ႏိုငးငဵေရ့

တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က

ေဒသဆိုငးရာ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့
ယငး့တိုငး့ရငး့သာ့

ႏိုငးငဵေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကတဆငးံ လုပးကိုငးရသညး၈ ကခ္ငးနြငးံ ရြမး့်ပညးနယးရြိ
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တရုတး စိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ အာ့လဵု့နီ့ပါ့ကို တရုတးအမ္ိဳ့သာ့ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ မူွါဒအဖျဲ႓က ေခ့္ေငျထုတးေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဿွွ၃ တျငး တရုတးအစို့ရက ်မနးမာႏိုငးငဵ ေ်မာကးပိုငး့ႏြငးံ လာအိုႏိုငးငဵတို႓တင
ျ း ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈအတျကး တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈကို အာ့ေပ့သညးံအေန်ဖငးံ
ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈကို

တို့်မငးံခဲံသညး၈

၁ငး့တိ႓မ
ု ြာ

တရုတး

စီ့ပျာ့ေရ့

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က

်မနးမာႏိုငးငဵ ေ်မာကးပိုငး့တျငး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့လုပးကိုငးရနး တရုတးႏိုငးငဵက ထုတးေပ့သညးံ
ေခ့္ေငျမ္ာ့၇ အချနးလႊတး ကုနးတငးသင
ျ း့မႈ ချတ
ဲ မး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ ်မနးမာအစို့ရက „နယးစပးေဒသရြိ
ဘိနး့အစာ့ထို့ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့တျငး တစးႏြစးခဵနြငးံ ႏြစးရြညးခဵအပငးမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့‟ ကို နြစးစဥး
စစးတမး့တငး်ပခ္ကး အုပးစုတခုအ်ဖစး ထညးံသျငး့ထာ့သညး၈အစို့ရ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့ စိုကးပ္ိဳ့ပငး
စီမဵခ္ကးမ္ာ့၏ တစးခုတညး့ေသာ ေ်မဧက တရာ့ွငးထုတး်ပနးခ္ကး အညႊနး့်ဖစးသညး၈ ဿွွ၃-ွ၄
ခုနြစးတျငး၇ တစးႏြစးခဵအပငးမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့မႈ ေ်မဧကစုစုေပါငး့ ှ.၂ သနး့ေက္ားရြိသညး၈ ဿွွ၄-ွ၅
ခုနြစးတျငး၇

ႏြစးရြညးခဵအပငးမ္ာ့

ေက္ားရြိသညး၈

စီမဵခ္ကးအတျကး

ပထမႏြစးထကး

၂ဝ

စိုကးပ္ိဳ့မႈ

ရာခိုငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ

ေ်မဧကစုစုေပါငး့
ေ်မဧက

၃ွွ,ဝဝဝ

၁ွွ,ွွွ

နီ့ပါ့

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မအ်ဖစး ထပးမဵမြတးသာ့ခဵရၿပီ့၇ ေနာကးလာသညးံႏြစးတင
ျ း ေ်မဧက ှှွ ရာခိုငးႏႈနး့ေက္ား
တို့လာသညး၈

တရြိနးထို့

တို့ပျာ့လာသညးံ

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့သညး

်မငးသညးံအတိုငး့

တရုတး

ဘိနး့အစာ့ထို့ မူွါဒ ေရ့ဆျဲခံသ
ဲ ညးံ ဿွွ၃ ခုနြစးနြငးံ တုိကးဆိုငးမႈရြိေနၿပီ့ေနာကး တရုတး စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က

်မနးမာႏိုငးငဵ

ေ်မာကးပိုငး့တျငး

ႏိုငးငဵေတား

ေထာကးပဵံေၾက့မ္ာ့ကို

ထပးမဵေထာကးပဵံခဲံသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

ေ်မာကးပိုငး့

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထုိငးသညးံ

ေဒသမ္ာ့ေသားလညး့ေကာငး့၇

်မနးမာႏိုငးငဵ အလယးပိုငး့ ေ်ခာကးေသျ႓ေဒသ၇ ်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသ၇ သိ႓မ
ု ဟုတး ေတာငးပိုငး့အစျနး
ေွ့လဵေခါငးသီသညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး လယးသမာ့မ္ာ့သညး သူတို႓၏ေ်မယာ၇ အသကးေမျ့မႈလုပးငနး့၇
ဂုဏးသိကၡာစသညးတို႓ကို
လယးသမာ့မ္ာ့၏

စျန႓လ
း ႊတးလိုကးရသညး၈

လယးယာေ်မအေသ့စာ့

အစို့ရ၏
လုပးကိုငးမႈႏႈနး့မြာ

စစးတမး့ေဖား်ပခ္ကးတျငး
ပိုၿပီ့ေသ့ငယးသာျ ့ၿပီ့

အေရအတျကး ေလ္ာံနညး့သျာ့သညးံအခ္ိနးတျငး ဧရာမေ်မယာ ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့မြာ ႏြစးဆတို့ပျာ့
လာသညး၈

်မနးမာအစို့ရက

်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့ကို

စစးအစို့ရ၏

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးအတျကး ဆကးလကး မ္ကးနြာသာေပ့ ေထာကးပံဵေပ့ခ္ိနးတင
ျ း၇ ်မနးမာ်ပညးတင
ျ း့ရြိ
လယးေ်မအေသ့စာ့
ထုတး်ပနးေပ့်ခငး့

လုပးကိုငးသညးံ

မရြိပါ၈

ထိ႓်ု ပငး

လယးသမာ့မ္ာ့ကို

ပုဂၢလိက

ေထာကးပဵံေပ့သညးံ

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံကို
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မူွါဒမ္ာ့

လမး့ဖျငးံေပ့ရနးအတျကး

လယးသမာ့မ္ာ့

သူတို႓၏လယးယာမ္ာ့မြ

နြငးထုတး်ခငး့

ခဵရသညးနြငးံ

ပတးသကးၿပီ့

ေဆာငးရျကးႏိုငးေပ့သညးံ ဥပေဒမ္ာ့ သိ႓မ
ု ဟုတး မူွါဒမ္ာ့လညး့ မခ္မြတး မေပၚေပါကးလာပါ၈

ႏိုငးငဵ်ခာ့တိုကးရုိကးရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈ
အရငး့အ်မစး ရြာေဖျတူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ႏိုငးငဵ်ခာ့အစို့ရမ္ာ့နြငးံ သေဘာတူစာခ္ဳပး
မ္ာ့စျာလကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံသညး၈
သတၱဳမိုငး့မ္ာ့နြငးံ
အထူ့သ်ဖငးံ၇
တဟုနးထို့

အထူ့သ်ဖငးံ

ဤအစီရငးခဵစာ

လျနးခဲံသညးံ

သဘာွဓါတးေငျ႓၇

ေနာကးပိုငး့တျငးေဖား်ပထာ့သညးံ

ဆယးစုနြစးက

်မငးံတကးလာခဲံသညး၈

ေရနဵနြငးံ

ဿွှွ

လုပးငနး့မ္ာ့စျာအတျကး
ခုနြစး

ေရအာ့လြ္ပးစစး၇
အတိုငး့်ဖစးသညး၈

တရုတး၏ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈက

မယဵုႏိုငးေလာကးသညးံ

်မနးမာ

ႏြငးံတရုတး

ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈက သကးေသ်ပေနသညး၈ မၾကာမြီက ေပၚလစးဗ္ဴရို နိုငးငဵေရ့ဦ့ေဆာငးအဖျဲ႓ွငး
ကို့ဦ့အနကး

သဵု့ဦ့လာေရာကးလညးပတးၿပီ့၇

သကးဆင
ို းရာ

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က

စီ့ပျာ့ေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး ၀၂ ခု ကိုခ္ဳပးဆိုခဲံသညး၈ ထိ႓ေ
ု နာကး ဿွှွခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး
ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊ

ပီကငး့သိ႓ု

သျာ့ေရာကး

လညးပတးခံၿဲ ပီ့၇

တရုတးႏိုငးငဵ၏

စီ့ပျာ့ေရ့

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈကို ေလံလာလိုခံေ
ဲ ၾကာငး့ သတငး့ရရြိခဲံသညး၈
မ္ာ့မၾကာမီကပငး ဧရာမ အရငး့အ်မစး ရြာေဖျတူ့ေဖားမႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံ
ေသားလညး့၇ ဿွှွခုနြစး ဧၿပီနြငးံ ၾသဂုတးလအတျငး့ တရုတး၏ ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈမြာ လျနးခဲံသညးံ
အႏြစးႏြစးဆယးက
ဿွှွခုႏြစး

တရုတးရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈ

မတးလတျငး

စုစုေပါငး့၏

သဵု့ပဵုႏြစးပဵုကို

အရငး့အ်မစးလုပးငနး့အတျကး

ကိုယးစာ့်ပဳေနသညး၈

တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့မြ

အေမရိကနး

ေဒၚလာသနး့ ၅.ဿ ေထာငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵရာ၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးတင
ျ း ေဒၚလာသနး့ ၂ ေထာငး၇ ေရနဵႏြငးံ
သဘာွဓါတးေငျ႓ လုုပးငနး့တျငး ေဒၚလာသနး့ ဿ.ှ၂ ေထာငး၇ နြငးံ သတၱဳမိုငး့တျငး ေဒၚလာ သနး့ ှ
ေထာငးနီ့ပါ့ ပါွငးသညး၈ ဤရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈသညး တရုတးအစို့ရ၏

ဿွှွခုႏြစး စကးတငးဘာလ

အတျကး ႏြစး ၀ွ အတို့မဲံ ေခ့္ေငျ်ဖစးၿပီ့ ယျမးသနး့၀ွ ေထာငး (အေမရိကနးေဒၚလာသနး့
၁.ဿေထာငး) ကို ်မနးမာႏိုငးငဵ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈအတျကး ေရအာ့လြ္ပးစစး စီမဵကိနး့၇
လမး့တညးေဆာကးေဖာကးလုပး်ခငး့၇

ရထာ့လမး့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ

သတငး့အခ္ကးအလကး

ဆိုငးရာ စကးမႈလုပးငနး့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့ အတျကး ကူညီေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ အရငး့အ်မစးမ္ာ့
ရြာေဖျတူ့ေဖား်ခငး့

စီမဵကိနး့မ္ာ့သာမက၇

အလျနးအေရ့ႀကီ့သညးံ

ရႈေထာငးံတခု်ဖစးသညး၈

တို့်မငးံလိုကးသညးံ

အတျကး

ရာခိုငးႏႈနး့ခုနးတကးသာျ ့ၿပီ့၇
ေလ့ပဵုသဵု့ပဵုမြီခိုလ္ကးရြိၿပီ့၇

ႏြစးႏိုငးငဵ

်မနးမာႏိုငးငဵသ႓ို

ဿွှွခုနြစးအေစာပိုငး့
ယူနနးသညး

ႏြစးစဥး

တရုတးမြ

နယးစပးကုနးသျယးမႈကလညး့
ပထမေလ့လတျငး

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုနးသျယးမႈ၏
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သျငး့ကုနးတငးပို႓မႈ

ှဿ

၄၂

နယးစပးကုနးသျယးမႈ
ရာခိုငးႏႈနး့ႏြငးံ

ညီမြ္သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး ယူနနး၏ အႀကီ့ဆဵု့ ထုတးကုနးတငးပို႓မႈ ေစ့္ကျကး အႀကီ့ဆဵု့ ်ဖစးေနစဥး၇
ဒုတိယအႀကီ့ဆဵု့ သျငး့ကုနးေစ့္ကျကး၇ လဲ်ဖစးေနသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အထငးရြာ့ဆဵု့
ထုတးကုနး်ဖစးသညးံ စိုကးပ္ိဳ့သီ့နြဵ ထုတးကုနးမ္ာ့ကို ယူနနးကတငးသျငး့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
တရုတးႏိုငးငဵသညး

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူ
ေရအာ့လြ္ပးစစး

ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ

မဟုတးပါ၈

စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို

မၾကာမီြက

မ္ာ့စျာရြိေသားလညး့

ေရနဵ၇

ေလံလာပါက

တစးဦ့တညး့ေသာ

သဘာွဓါတးေငျ႓နြငးံ

နဵပါတးတစး

ေဆာငးရျကးဆဲ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵသူ

်ဖစးေနသညး၈

အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့ အၾကာ့တျငး ကိုရီ့ယာ့နြငးံ ထိုငး့မြလညး့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဧရာမ အရငး့အ်မစး
ရြာေဖျတူ့ေဖားမႈတင
ျ း

ႏိုငးငဵ်ခာ့တိုကးရုိကးရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

အလြ္ဵပယးရရြိသညး

(အ်ခာ့

သတငး့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အတျကး အပိုငး့ ၁-၀-ဿ) ကိုေလံလာပါ၈
ဤေဖား်ပခ္ကးက
ကုမၸဏီမ္ာ့

အရငး့အ်မစး

ရြာေဖျတူ့ေဖားေရ့

တရာ့ွငးရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ

ပမာဏကို

ကျနးထရကးမ္ာ့တျငး

ႏိုငးငဵ်ခာ့အစို့ရႏြငးံ

အတိအက္မသိရပါ၈

ဤစစးတမး့မ္ာ့က

တရာ့မွငး စီ့ပျာ့ေရ့ ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ၇ တရာ့မွငး သျငး့ကုနးနြငးံ ထုတးကုနးမ္ာ့ (အစို့ရ
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ

လမး့ဂိတးမ္ာ့ကို

လကးနကးကိုငးအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့

ေက္ား်ဖတး်ခငး့မရြိဘ)ဲ

ဥပမာ-

၇

သု႓မ
ိ ဟုတး

ကခ္ငး်ပညးလတ
ျ းလပးေရ့

အဖျ႓ဲ

ႏိုငးငဵေရ့

(KIO)

နြငးံ

ဝ်ပညးေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ ပါတီ (UWSA) ၏ နယးေ်မမ္ာ့တျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈမ္ာ့ မပါွငးပါ၈
အလျနး

်မငးံမာ့သညးံ

အချနးႏႈနး့ထာ့နြငးံ

ေ်မယာပိုငးဆိုငခ
း ျငးံရေအာငး

တရာ့မွငး

ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့စျာေၾကာငးံ၇
ေဆာငးရျကးေပ့ၿပီ့၇

်မနးမာကုမၸဏီက

ႏိုငးငဵ်ခာ့

ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ

ကုမၸဏီမ္ာ့အ်ဖစး ပဵုမေဖားၾကပါ၈

၁-၀-ဿ၈ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထုိငးသညးံ ေဒသမ္ာ့၉ စီ့ပျာ့ေရ့တို့တကးမႈ၇ ပဋိပကၡနြငးံ
သဘာွအရငး့အ်မစး
်မနးမာႏိုငးငဵ
ထိနး့ခ္ဳပးမႈက

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့

ေနထိုငးသညးံ

ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ေစသညးံ

အေရြ႔ဘကးပိုငး့တျငး

စစးတပးမ္ာ့

ေနရာမ္ာ့တျငး

သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

အဓိကအေၾကာငး့ရငး့်ဖစးသညး၈

တပးခ္်ခငး့နြငးံ

ထိုငး့နြငးံ

တရုတး

ဥပမာ၇

်မနးမာႏိုငးငဵ

ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့

သဵလျငး်မစးေပၚတျငး ေရကာတာမ္ာ့တညးေဆာကးမညးံ စီမဵကိနး့ေနရာမ္ာ့တျငး ေနထိုငးသူမ္ာ့စျာကို
ဖယးရြာ့်ခငး့တိ႓ု တို့ပျာ့လာသညး၈ ဥပမာ၇ ဇျနး ဿွွ၆ ကရငး်ပညးနယးအနီ့ သဵလျငး်မစးေပၚ
တညးေဆာကးသညးံ ဟကးႀကီ့ေရကာတာတညးေဆာကးရာတျငး ကရငးဒုကၡသညး ၀,ွွွ ေက္ားကို
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ထိုငး့ႏိုငးငဵသ႓ို ေမာငး့ထုတးေစသညးံ က္ဴ့ေက္ား ေႏြာငးံယြကးမႈႀကီ့်ဖစးခဲံသညး၈ ထိုက္ဴ့ေက္ားမႈသညး
ႏိုငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ

(SPDC)

ႏြငးံ

တို့တကးေသာ

ကရငးဒီမိုကရကးတစး ဗုဒၶဘာသာ တပးမေတား (DKBA) တိ႓ု ေရကာတာအနီ့တွိုကး နယးေ်မကို
ပိုငးနကးအ်ဖစးရရြိရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈနြငးံ ဆကးစပးေနသညး၈

ဤကဲံသ႓ေ
ို သာ ်ဖစးရပးမ္ာ့်ဖစးသညးံ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡမ္ာ့
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနမညးံ
အဖို့တနး

အလာ့အလာမ္ာ့ရြိသညး၈

သဘာွအရငး့အ်မစး

တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့နြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အမ္ာ့စုသညး

အပစးအခတး

က္နးရြိေနေသ့သညးံ

အပစးအခတး

မရပးစဲေသ့သညးံ

ရပးစဲထာ့သညးံ

အုပးစုမ္ာ့

ေနထိုငးသညးံ

နယးေ်မမ္ာ့တျငး တညးရြိေနသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ႏိုငးငဵ်ခာ့ တိုကးရိုကး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး
စျမး့အငးနြငးံ

တျငး့ထျကးစကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို

ယငး့ေဒသမ္ာ့တျငး

အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့က

အာရဵုစုိကးၾကသညး၈

ထိ႓်ု ပငး

ေနာကးထပးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵနိုငးမညးံ

မၾကာေသ့မြီက
အချငးံအေရ့မ္ာ့

ေပၚလာသညး၈ သငးံတငးံမြ္တသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့မူွါဒနြငးံ လူမႈေရ့နြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ မရြိသညးံအတျကး၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈ တို့ပျာ့လာ်ခငး့က ယငး့ေဒသမ္ာ့တျငး
ေနထိုငးသညးံ လူထုနြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးကို ႀကီ့မာ့သညးံ ဆို့က္ိဳ့ သကးေရာကးႏိုငးသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယး၇ မေကျ့တိုငး့၇ မႏၱေလ့တိုငး့၇နြငးံ ရြမး့်ပညးနယးတို႓တင
ျ း တရုတးရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵသညးံ
ေရနဵနြငးံ

သဘာွဓါတးေငျ႓

ပိုကးလိုငး့သျယးတနး့သညးံ

ပိုကးလိုငး့မ္ာ့

စီမဵကိနး့က၇

နယးေ်မတေလြ္ာကးရြိ

လူထုကို

စစးတပးမ္ာ့

တပးခ္်ခငး့နြငးံ

ဖယးရြာ့ပစးသညးံ

ရလဒးက

်ဖစးပျာ့ႏြငးံၿပီ့်ဖစးသညး၈ ေဆာကးလုပးေနဆဲ်ဖစးသညံး စီမဵကိနး့က ရြမး့်ပညးနယးတျငး လကးနကးကိုငး
ပဋိပကၡကို

်ဖစးေစႏိုငးသညးံ

ထိခိုကးေစႏိုငးသညး၈

အႏၱရာယးရြိၿပီ့

ေဒသဆိုငးရာ

ပိုကးလိုငး့သျယးတနး့တညးေဆာကးရနး

စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ
ရညးရျယးသညးံ

လဵုၿခဵဳေရ့ကို
ရြမး့်ပညးနယး

ေ်မာကးပိုငး့သညး ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့တပးမေတား(KIA) တပးမဟာ (၁)၇
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ တပးမေတား(KDA)
ပိုငးနကးေနရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ကခ္ငး်ပညး

ရြမး့်ပညးတပးမေတား-ေတာငးပိုငး့(SSA-N) တပးမဟာ(ှ)၇ တိ႓၏
ု
ပိုကးလိုငး့ေဆာကးလုပးသညးံ

လမး့ေၾကာငး့ွနး့က္ငးတျငး

ရြမး့်ပညးတပးမေတား-ေ်မာကးပိုငး့ တပးမဟာ (ှ)ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားတို႓ တုိကးပျ်ဲ ဖစးေၾကာငး့
အစီရငးခဵမႈရရြိၿပီ့ ်ဖစးသညး၈
ဤ်ဖစးရပးက

တနသၤာရီတိုငး့တျငး

ဓါတးေငျ႓ပိုကးလုိငး့၏

ေဆာကးလုပးသျယးတနး့ခဲံေသာ

နာမညးဆို့ေက္ားၾကာ့မႈ

ပဵုရိပးကို

ရတနာႏြငးံ

ရဲတဵချနး

ထငးဟပးႀကီ့ထျာ့ေစခဲံသညး၈

ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ကို ှ၆၆ွ တျငး ်ပငးသစး၇ အေမရိကနး၇ ထိုငး့၇ မေလ့ရြာ့နြငးံ ဂ္ပနး
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ေရနဵကုမၸဏီမ္ာ့က ်မနးမာံေရနဵနြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ လုပးငနး့ (MOGE) တိ႓သ
ု ညး ်မနးမာစစးတပးနြငးံ
ပူ့ေပါငး့ၿပီ့

အစဥးအလာအရ

ကရငးနြငးံ

မျနးတိုငး့ရငး့သာ့

်ဖစးၾကသညးံ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့

လကးနကးကိုငးအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့

တပးမေတား (KNLA) ႏြငးံ

မျနးအမ္ိဳ့သာ့

လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (MNLA) တိ႓ု ထိနး့ခ္ဳပးသညးံေနရာမ္ာ့တျငး ေဆာကးလုပးခံသ
ဲ ညး၈
်မနးမာစစးတပးသညး

ေရနဵေ်မလဵု်ခဵဳေရ့အတျကး

တညးေဆာကးရနး

ေနရာရေရ့အတျကး၇

လုပးအာ့ေစခုိငး့်ခငး့၇ ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ
ဤကဲံသ႓ေ
ို သာ

ပိုကးလိုငး့နယးေ်မတျငး

ေ်မယာမ္ာ့

ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့

သိမး့ပိုကးခဲံၿပီ့

အတငး့အဓမၼ

လူသတး်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပးခံၾဲ ကသညး၈ ယေန႓ထကးတိုငး

မတရာ့်ပဳမႈမ္ာ့ကို

လဵုၿခဵဳေရ့တပးရငး့မ္ာ့က

ေစာငးံၾကပးစဥး၇

ေရနဵကုမၸဏီႏြငးံ

ဆကးလကး်ပဳမူဆဲ
ကရငးအမ္ိဳ့သာ့

ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့

်ဖစးသညး၈

ှ၆၆၂-ှ၆၆၃

လျတးေ်မာကးေရ့

အတျကး

အတျငး့၇

တပးမေတား၏

ရတနာ

တိုကးခိုကး်ခငး့

အနညး့ဆဵု့ သဵု့ႀကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့၇ ႏြစးႀကိမးမြာ ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ကို ပစးမြတးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
်မနးမာစစးတပးက အ်ပစးမရြိသညးံ ရျာသာ့မ္ာ့ကို ်ပငး့ထနးစျာ ဒုကၡေပ့်ခငး့နြငးံ ရျာသူႀကီ့အပါအွငး
ရျာသာ့

ှဿ

ေယာကးကို

ကျပးမ္ကး်ခငး့်ဖငးံ

လကးတုန႓်း ပနးခဲံသညး၈

ထိုအခ္ိနးကစၿပီ့၇

ထိုနယးေ်မအတျငး့ သတး်ဖတးမႈမ္ာ့စျာ မြတးတမး့ရြိခဲံသညး၈
မၾကာမြီက ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ - အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ တရုတး၇ အိႏၵိယႏြငးံ
ထိုငး့တိ႓ႏ
ု ြငးံ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ နယးေ်မမ္ာ့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ဆိုငးရာ
စျမး့အငး စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ အ်ခာ့အာဆီယဵ နိုငးငဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ မေလ့ရြာ့ႏြငးံ
စကၤာပူ၇

ကိုရီ့ယာ့သမၼတႏိုငးငဵမ္ာ့လညး့

အဓိက

ပါွငးသူမ္ာ့်ဖစးသညး

(ေနာကးထပး

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အစီရငးခဵစာ၏ အပိုငး့ ၂ တျငးေလံလာပါ)၈
ႏိုငးငဵေရ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

ေရျ့ေကာကးပဲျ

မလုပးမြီနြငးံ

လုပးၿပီ့အေ်ခအေနက၇

အစို့ရႏြငးံ

အပစးအခတးရပးစဲၿပီ့

တိုငး့ရငး့သာ့၇

မရပးစဲေသ့သညးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့တို႓အၾကာ့

တငး့မာမႈကို

ေ်ဖေလြ္ာံေပ့်ခငး့

မရြိပါ၈

ေရျ့ေကာကးပဲျ်ပဳလုပးရနး

အစို့ရသညး

အပစးအခတးရပးစဲသညးံ

တိုငး့ရငး့သာ့ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကို နယး်ခာ့ေစာငးံတပးအ်ဖစး ေဆာငးရျကးရနး ဖိအာ့မ္ာ့စျာေပ့ၿပီ့၇
အခ္ိဳ႔ေသာ

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ကို

ေရျ့ေကာကးပဲျမွငးႏိုငးေအာငး

ပိတးဆို႓ထာ့ခဲံသညး၈

ကခ္ငး၇

ကရငးနီ၇ မျနး၇ ရြမး့်ပညးနယးရြိ ၿမိဳ႔နယးမ္ာ့စျာနြငးံ ွကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးသညးံ ၿမိဳ႔နယးေလ့ၿမိဳ႔နယးမြ ရျာ
၀ွွ

ရျာတို႓ကို

မဲဆႏၵေပ့ချငးံမေပ့်ခငး့်ဖငးံ၇

အစို့ရကထိနး့ခ္ဳပးထာ့ခဲံသညး၈

ထိ႓်ု ပငး

တိုငး့ရငး့သာ့

လကးနကးကိုငး

နိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ကိုလညး့

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့လညး့

်ပနးလညး

ဖျ႓စ
ဲ ညး့်ခငး့ကို စတငးခဲံသညး၈ စကးတငးဘာ ဿွှွ တျငး ကခ္ငး၇ ရြမး့၇ မျနး၇ ခ္ငး့၇ ကရငးနီႏြငးံ ကရငး
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နယးေ်မမ္ာ့မြ

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး

လုိအပးလြ္ငး

အခ္ငး့ခ္ငး့

စစးကူေပ့ရန21း

သေဘာတူခံၾဲ ကသညး၈ အမြနးတကယးမြာ - ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ
(SPDC) ႏြငးံ တို့တကးေသာ ကရငးဒီမိုကရကးတစး ဗုဒၶဘာသာ တပးမေတား (DKBA) တပးမဟာ
(၂) တိ႓ု တိုကးပျ်ဲ ဖစးခဲံၾကသညး၈ (DKBA)က ်မွတီနင
ြ းံ ဘုရာ့သဵု့ဆူ ေတာငးၾကာ့လမး့တျငး
နယး်ခာ့ေစာငးံတပးအ်ဖစး ေဆာငးရျကးရနး ်ငငး့ဆို်ခငး့်ဖငးံ အုပးစုကဲျ်ပာ့မႈ်ဖစးခဲံၿပီ့၇ ေရျ့ေကာကးပဲျ
စတငးမညးံ

ႏိုွငးဘာအေစာပိုငး့

ဿွှွ

တျငး၇

လူေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာကို

ထိုငး့နယးစပးသို႓

ထျကးေ်ပ့ခိုလဵႈမႈ ်ဖစးပျာ့ေစခဲံသညး၈ ေရျ့ေကာကးပဲျ စကတညး့က၇ ဒုကၡသညး ၀ွ,ွွွ ခနး႓နြငးံ
ေရကာတာ

ေဆာကးလုပးသညးံ

ေနရာမြ

ဖယးရြာ့်ခငး့ခဵရသညးံ

လူရာေပါငး့မ္ာ့စျာတို႓သညး

ထိုငး့နယးစပးသ႓ို ထျကးေ်ပ့ခိုလဵႈခဲံသညး (ေနာကးထပး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အစီရငးခဵစာ၏ အပိုငး့
၂-ှ တျငးေလံလာပါ)၈
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ နယးေ်မမ္ာ့တျငး ပဋိပကၡမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ကို ေဖားညႊနး့်ခငး့က (အခ္ိဳ႔ေသာ
အပစးအခတးရပးစဲေရ့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က

တိုကးပျမ
ဲ ္ာ့ဆငးႏႊဲ)၇

စီ့ပျာ့ေရ့

်ဖစးထန
ျ း့မႈအတျကး

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ နညး့ပါ့သျာ့ႏိုငးေ်ခလညး့ရြိသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၇ အစို့ရႏြငးံ ေဒသခဵ
တိုငး့ရငး့သာ့

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က

ပဋိပကၡမ္ာ့

ေဒသခဵရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈကို

ေလ္ာံနညး့သျာ့ႏိုငးသညး၈

သေဘာတူညီခ္ကးတျငး၇
သေဘာတူပါက

ှ၆၆ွ

တိုငး့ရငး့သာ့

ေွမြ္လုပးကိုငးမညးဆိုပါက၇

အေစာပိုငး့၏

အပစးအခတးရပးစဲေရ့

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က

စစးအစို့ရဘကးက

သဘာွ

အပစးအခတးရပးစဲေရ့ကို

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

ရြာေဖျမႈတျငး

ပူ့ေပါငး့စီစဥးေဆာငးရျကးမႈ ေပ့မညးဟု ပါွငးခဲံသညး၈ အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့က အၾကမး့ဖကးမႈကို
ေလြ္ာံခ္မညးဟုထငးရေသားလညး့၇
လူမႈေရ့ရာ

ယခငးက

ကေသာငး့ကနငး့်ဖစးေစသညးံ

ႀကဵဳေတျ႔ရသညးမြာ
ဘိနး့သဵု့စျမ
ဲ ႈ

အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့က

်မငးံမာ့်ခငး့၇

ေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႔်ခငး့၇

ေ်မယာသိမး့ပိုကး်ခငး့ စသညးံ ပဋိပကၡအသစးတ႓က
ို ို ်ဖစးပျာ့ေစသညး၈
ေဒသဆိုငးရာ

ႏုိငးငဵေရ့ခဵယူခ္ကးကလညး့

်မနးမာႏိုငးငဵ

နယးစပးေဒသနြငးံ

ပဋိပကၡကို

ဆကးဆဵေရ့

ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးသညး၈

အဆငးေ်ပမႈ

တရုတးႏိုငးငဵသညး

ပထမဦ့စာ့ေပ့အေန်ဖငးံ၇

နယးစပးတိုငး့ရငး့သာ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ အထူ့သ်ဖငးံ ွ်ပညး ေသျ့စညး့ညီညႊတးေရ့ ပါတီ
(UWSA) ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတး တပးမေတား (NDAA) တိ႔ု ႏြငးံ
21

ဿွွ၆ နြငးံ ဿွှွနြစးမ္ာ့အတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵတို႓၏ နယးစပးေဒသဆကးဆဵမႈမြာ

ခိုငးမာေကာငး့မျနးလြ္ကးရြိသညး၈ ဦ့သနး့ေရႊ ေဘက္ငး့သို႓ ဿွှွ စကးတငးဘာသို႓သျာ့ေရာကးလညးပတးခ္ိနးတျငး
အေ်ခအေနပိုေကာငး့လာသညး၈ တရုတးႏိုငးငဵႏြငးံ (KIO) တို႓ ဿွွ၆ ဧၿပီႏြငးံ ဿွှွ ဧၿပီတို႓တျငး ညြိႏိႈငး့မႈစာခ္ဳပး ှ၀ခု
ခ္ဳပးဆိုၿပီ့ေနာကး၇
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ဆကးဆဵမႈမ္ာ့

်ပဳလုပးထာ့သညး၈

၁ငး့၏

စီ့ပျာ့ေရ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈနြငးံ

ဗ္ဴဟာတို႓ကို

ၿခိမး့ေ်ခာကးသညးံ နယးစပးေဒသအာ့ တညးၿငိိမးမႈရရြိရနး ေဆာငးရျကးထာ့်ခငး့ကို ညႊနး်ပေနသညး၈

၁-၀-၀၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ႏိုငးငဵတကာေငျေၾက့အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏ အခနး့က႑
်မနးမာႏိုငးငဵလကးရြိ အေ်ခအေနတျငး ႏြစးဦ့နြစးဖကး အက္ိဳ့တူပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့
ေငျေခ့္သူမ္ာ့ကို

ေပ့ေခ္ရမညးံ

အေႂကျ့ၿမီမ္ာ့စျာရြိသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ှ၆၂၃

တျငး

ကမာၻ႓ဘဏးမြ စတငးေငျေခ့္ခဲံၿပီ့၇ ှ၆၅၄ ဇူလိုငးကတညး့က ကမာၻ႓ဘဏးက ထပးမ၊
ဵ ေငျေခ့္်ခငး့
မရြိေတာံပါ၈

ကမာၻ႓ဘဏး၏

ႏိုငးငဵတကာဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့အဖျ႓အ
ဲ စညး့အတျကး

ထငးရြာ့သညးံေခ့္ေငျမြာ

စုစုေပါငး့ အေမရိကနးေဒၚလာ ၄ှ၆သနး့ ်ဖစးသညး၈ ှ၆၆၅ ကတညး့က၇ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး
ကမာၻ႓ဘဏး၉

“တို့ပျာ့်ခငး့မရြိသညးံအေ်ခအေန”

ရြိၿပီ့၇

ေခ့္ေငျအသစးယူရနးအတျကး

်ပနးလညးေပ့ေခ္ရနး အခ္ိနးလငးံေသာ ေႂကျ့ၿမီေဟာငး့မ္ာ့ကို အရငးဆပးရမညး်ဖစးသညး၈ ထိ႓အ
ု တူ၇
်မနးမာႏိုငးငဵသညး အာရြဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး အဖျဲ႓ွငးစတငး်ဖစးခဲံသညးံ ှ၆၄၀ တျငး ကမာၻ႓ဘဏးကို
အေမရိကနးေဒၚလာ
အေမရိကနးေဒၚလာ

၀ဿ၂သနး့

အေႂကျ့တငးေနစဥး၇

အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြ

၂၀ွသနး့

ရရြိခဲံသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ရရြိခဲံသညးံအတျကး၇

မညးသညးံ

ႏိုငးငဵတကာ

ေခ့္ေငျစုစုေပါငး့

လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့စျာမြ

ေငျေၾက့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မြ

ေထာကးပဵံမႈမရဟု မဆိုႏိုငးပါ၈ ႏိုငးငဵတကာေငျေၾက့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႓က အဖျ႓ွ
ဲ ငးႏိုငးငဵမ္ာ့၏ စီ့ပျာ့ေရ့
မူွါဒမ္ာ့ကို

သဵု့သပးသညးံ

“

အၾကဵ်ပဳ်ခငး့

နဵပါတး၁”

ကိုေဆာငးရျကးခဲံသညး၈

ယခငးက

ကမာၻ႓ဘဏးႏြငးံ အာရြဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြ ွနးထမး့မ္ာ့ အၾကဵ်ပဳ်ခငး့တျငး ပါွငးခဲံၾကသညး၈ ေနာကးဆဵု့
အၾကဵ်ပဳ်ခငး့ကို ဇနးနွါရီ ဿွှှ တျငး ်ပဳလုပးခံသ
ဲ ညး၈
ှ၆၅၃-၅၄

ကတညး့က

်မနးမာႏိုငးငဵကို

အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏးက

ေခ့္ေငျမထုတးေပ့ေတာံပါ၈

သိ႓ေ
ု သား အ်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို နညး့လမး့မ္ိဳ့စဵု်ဖငးံ ကူညီေပ့လ္ကးရြိသညး၈ ပထမတစးခုက
အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြ ပုဂၢလက
ိ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမ္ာ့ကို ေထာကးပံဵေပ့သညးံ မဲေခါငး်မစးွြမး့ စီ့ပျာ့ေရ့
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ
်ဖစးထန
ျ း့မႈႏြငးံ

အစီအစဥး်ဖစးသညး၈

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈအတျကး

အစီအစဥး၏

ပဵံပို့ေပ့ရနး်ဖစးသညး၈
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ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ေဒသဆိုငးရာ

မဲေခါငး်မစးွြမး့နြငးံ

ဆကးႏျယးေနသညးံ

လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ႏြငးံ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး

အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြ

ေဒသဆိုငးရာ နညး့ပညာေထာကးပဵမႈ ေငျေၾက့မ္ာ့(RETA) ကို ထုတးေပ့ခဲံသညး၈22
ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး အာရြဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏးက မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ၏ “ေရရြညးခိုငးၿမဲသညးံ အနာဂတး
တညးေဆာကးေရ့- မဲေခါငး်မစးွြမး့” အတျကး စျမး့အငးဗ္ဴဟာ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးအၾကမး့ဖ္ငး့က23ို
ထုတးေပ့ ခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးတင
ျ း စျမးအငးအာ့လဵု့ေပါငး့စညး့မႈထမ
ဲ ြ သဘာွဓါတးေငျ႓သညး
ကုနးက္မႈအသကးသာဆဵု့်ဖငးံ
ေဖား်ပထာ့သညး၈

ေဒသဆိုငးရာ

ယငး့ကာ့

စျမး့အငးဗ္ဴဟာ်ဖစးသညး၈

စျမး့အငးလိုအပးခ္ကးကို

မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ၏

ေဒသတျငး့

ေ်ဖရြငး့ေပ့မညးဟု

သဘာွဓါတးေငျ႔ကို

သဘာွဓါတးေငျ႔အရငး့အ်မစး

ပါွငးေစသညးံ

အဓိကအပိုငး့တျငး၇

်မနးမာႏိုငးငဵက ပဵုစဵ်ပအ်ဖစးပါွငးသညး၈ လကးရြိ ထိင
ု း့ႏိုငးငဵနြငးံ ပူ့ေပါငး့ကုနးသျယးမႈကို ထုတးေဖား
ေ်ပာၾကာ့ထာ့ၿပီ့၇ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအ်ဖစး မြတးတမး့တငး်ခငး့ခဵခဲံရသညးံ ေရႊဂကးစ၏
း
အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ေလံလာမႈ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး (အပိုငး့ ၂-ဿ
ကိုေလံလာပါ)၈
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဇီွေလာငးစာအကဲ်ဖတးမႈကို၇ အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏ မဲေခါငး်မစးွြမး့ အစီအစဥးက
ပဵံပို့ေပ့ခဲံၿပီ့၇

ၾကကးဆူပငးကို

်မငးံတငးေပ့ခဲံသညး၈

အဓိကထာ့သညးံ

မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသက

ေရရြညး

ဇီွေလာငးစာ

ဗ္ဴဟာ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈကို

မဲေခါငး်မစးွြမး့အစီအစဥးတခု်ဖစးသညးံ

စျမး့အငး

ဆကးဆဵေရ့ပိုမိုေကာငး့မျနးလာသညး၈ ႏိုငးငဵတကာအႀကဵေပ့အဖျဲ႓၇ „တရုတးနြငးံ်မနးမာမဟာဗ္ဴဟာ - ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့၇
တိုငး့ရငး့သာ့ပဋိပကၡမ္ာ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့မ္ာ့‟၇ အစီရငးခဵတငး်ပခ္ကး ေလံလာမႈ၇ အာရြေလံလာမႈအက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး
ှှဿ၇ ေဘက္ငး့/ ဂ္ာကာတာ/ ဘရူစယးလး၇ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ ဿွှွ၈
22

ေ်ကျ့ၿမီဆိုသညးမြာ ေငျေခ့္ထာ့ၿပီ့ ်ပနးေပ့ဆပးရနးက္နးေနေသ့သညးံေငျ၈

23

GMS အစီအစဥးတျငး ကမးေဘာဒီ့ယာ့၇ တရုတး်ပညးသူ႓သမၼတႏိုငးငဵ၇ လာအို်ပညးသူ႓ဒီမိုကရကးတစး သမၼတႏိုငးငဵ၇

်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ထိုငး့နိုငးငဵ၇ နြငးံဗီယကးနမးနိုငးငဵတို႓ ပါွငးသညး၈ ေနာကးထပးသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး
http://www.adb.org/gms/ တျငးေလံလာပါ၈
24

ဿွွ၆ ဇနးနွါရီ ှရရကးမြ ဿွွ၆ ဒီဇငးဘာ ၀ှထိ၇ အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ေထာငးေပါငး့ ဿ.၂ဿ တနးေသာ ေအဒီဘီ

တီေအ (ADB TA) စီမဵကိနး့ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆိုမႈတျငး အႀကဵေပ့မ္ာ့က သေဘာတူညီမႈ ဿွ,ွ၅၄ခုတျငး ပါွငးသညး၈
တခ္ိနးတညး့တျငး အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ေထာငးေပါငး့ ှ.ဿ၅ တနးေသာ ေအဒီဘီ တီေအ (ADB TA)
စီမဵကိနး့အတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵမြ အႀကဵေပ့မ္ာ့ သေဘာတူညီမႈ ဿ၀ခုတျငး ပါွငးသညး၈ ေအဒီဘီ၇ အာရြဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏးနြငးံ
်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ၇ http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MYA.pdf, ဿွှွ
ႏိုွငးဘာ ၄ရကး ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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မလဵုေလာကး်ခငး့အတျကး

ဇီွေလာငးစာအစာ့ထို့မႈကို

အာ့ေပ့ခဲံသညး၈

“်မနးမာႏိုငးင24ဵ

ေက့္လကးေဒသမ္ာ့အတျကး ်ပညးံမခနး့စျမး့အငးႏြငးံ ဇီွေလာငးစာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈအတျကး အေ်ခအေနႏြငးံ
အလာ့အလာ”
တခုအ်ဖစး

အစီရငးခဵစာကို

ဇီွေလာငးစာ

မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသက

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၏

ေဆာငးရျကးခဲံသညး

ကနး႓သတးမႈ
(ေနာကးထပး

ေဘာငးအစိတးအပိုငး့
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

အပိုငး့ ၂-၂ တျငးေလံလာပါ)၈

်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ႏိုငးငဵေတား စျမး့ေဆာငးမႈ အကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ ပိုက္ယး်ပနး႓သညးံ
မဲေခါငးေဒသချဲအတျကး သဘာွပတးွနး့က္ငး ေဘာငးခတးမႈ ဗ္ဴဟာ (GMS) ကစတငး
လုပးေဆာငးေနေသာ အ်ခာ့တစးခုမြာ “အေရြ႔အေနာကး စီ့ပျာ့ေရ့စႀကၤနး” (အီ့တဘလ္ဴအီ့စီ)
(EWEC) (သု႓မ
ိ ဟုတး “အာရြလမး့မ” “Asia Highway”) အိႏိၵယသမုဒၵရာနြငးံ ေတာငးတရုတး
ပငးလယးကို်ဖတးၿပီ့ ်မနးမာ၇ ထိုငး့၇ လာအို၇ နြငးံဗီယကးနမးကို သျာ့သညးံ လမး့မႀကီ့ကို
ေဖာကးလုပးမညးံ အစီအစဥး်ဖစးသညး၈ ေအဒီဘီ (ADB)၇ “အေရြ႔အေနာကး စီ့ပျာ့ေရ့ စႀကၤနး”
(EWEC) ၏ အဓိကရညးမြနး့ခ္ကးမြာ ကူ့သနး့သျာ့လာႏိုငးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ကို စတငး်ခငး့က
ထိုကူ့သနး့ သျာ့လာသညးံေနရာမ္ာ့က ဆငး့ရဲ်ခငး့ကို ေလြ္ာံက္ေစၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့
တို့တကးလာ်ခငး့က ထိုေနရာတျငး ေနထိုငးသူမ္ာ့၏ လူေနမႈအဆငးံကို ်မငးံမာ့ေစမညး၈
မူလစီမဵခ္ကးက မူလတညးေဆာကးမႈအပိုငး့မ္ာ့ အစီအစဥးကို (ဿွွ၄) ခုနြစးတျငး
အၿပီ့သတးရနး်ဖစးသညး၈ ယခုတျငး၇ အဓိက တညးေဆာကးမႈကို တညးေဆာကးၿပီ့ ်ဖစးသညး၇
သိ႓ေ
ု သား ဗီယကးနမးႏြငးံ ်မနးမာဆိပးကမး့မ္ာ့တျငး မၿပီ့ဆဵု့ေသ့ပါ၈ အီ့တဘလ္ဴအီ့စီ (EWEC)
(အာရြလမး့မ)၏ အစိတးအပိုးငး့တခုမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း့ သကၤနး့ညီေနာငးနြငးံ ်မွတီကို
ဆကးသယ
ျ းသညးံလမး့မြာ - (၁ွ) ကီလိုမီတာ ရြညးသညးံ ကရငး်ပညးနယးတွိုကး လူ႓အချငးံအေရ့
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ပႆနာမ္ာ့ ရြိေနဆဲ်ဖစးသညးံ ေနရာကလျၿဲ ပီ့ လမး့မြာၿပီ့စီ့ခါနီ့ပငး်ဖစးသညး၈
ဤေနရာတျငး ဆကးလကးတညးေဆာကးရနးမြာ ်မနးမာစစးတပးနယးေ်မကို ခ္ဥး့ကပးသလို
25

အေနာကးပိုငး့ေရာေထျ့သစးေတာတျငး ကယာ့-ကရငး ကုနး့်မငးံမုတးသဵုေတာမ္ာ့သညး ေတာငးဘကးပိုငး့

(တနသၤာရီ)တိုငး့ သို႓ သျယးဆငး့သျာ့သညး၈ ယငး့ေဒသသညး အပူပိုငး့နြငးံ အပူပိုငး့စိုစျတးေတာမ္ာ့ ပါွငးသညးံ
အေရြ႔ေတာငးအာရြ၏ အႀကီ့ဆဵု့ကုနး့်မငးံအပိုငး့တျငး ပါွငးသညး၈ ထိုမ္ိဳ့စိတးမ္ာကို ကာကျယးရနး၇
ကမာၻ႓ေတာရိုငး့တိရစာၧနးရနးပဵုေငျအဖျဲ႓က ကမာၻေပၚရြိ အေရ့ႀကီ့ဆဵု့ေသာ ေဂဟ-ေဒသမ္ာ့ ဿွွ အတျငး့ ကယာ့ကရငးသစးေတာမ္ာ့ကို စာရငး့ထညးံသျငး့လိုကးသညး၈ http://www.earthrights.org/publication/east-westeconomic-corridor.
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်ဖစးေနသညးံအတျကး အေ်ခအတငးေ်ပာဆိုစရာ်ဖစးလာသညး၈ ထိ႓်ု ပငး၇ လမး့တညးေဆာကးမႈသညး
25

အေနာကးေ်မာကးပိုငး့ ေရာ်ပျနး့သစးေတာကို ်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့၇ တညးေဆာကးမႈက

ကၽျနး့သစးေတာမ္ာ့ကို ခုတးလဲြ်ခငး့မ္ာ့၇ ရြာ့ပါ့သညးံ ေတာရိုငး့တိရစာၧနးမ္ာ့နြငးံ အပူပိုငး့သစးေတာ
တိ႓၏
ု သဘာွနး့က္ငးကို လိုကးေလ္ာညီစျာဖျ႓တ
ဲ ညးမႈစနစးကို ေပ္ာကးပ္ကးေစနိုငးသညး၈

“အေရြ႔အေနာကး စီ့ပျာ့ေရ့ စႀကၤနး” (EWEC) ၏ အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး၇ ကရငး်ပညးနယးတျငး့
်မွတီ၏ အ်ခာ့တဖကးရြိ ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့ မဲေဆာကးတျငး နယး်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုဵ (ဘီအီ့ဇကး BEZ)
အ်ဖစး သတးမြတးရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ စကးမႈလုပးငနး့နြငးံ ထုတးကုနးလုပးငနး့ဇဵုကို ေမားလၿမိဳငး
(မျနး်ပညးနယး၏ၿမိဳ႔ေတား) ကိုထာ့ရြိရနး သတးမြတးခံဲသညး၈ ေအဒီဘီ အေရြ႔အေနာကး စႀကၤနးလမး့
(ဿွွ၆)

စီ့ပျာ့ေရ့

မဟာဗ္ဴဟာ

အစီအစဥး

အေကာငးအထညးေဖားမႈ

အရ၇

“ထိုငး့စကးမႈလုပးငနး့နယးေ်မအာဏာပိုငး အဖဲျ႔” (IEAT) က ်မွတီတျငး (၀၅၁) ဟကးတာကို
စကးမႈလုပးငနး့နယးေ်မ အ်ဖစးေပ့ခဲံသညး၈ ထိုနယးေ်မ၏ သဵု့ပဵႏ
ု ြစးပဵုသညး ထုတးကုနးလုပးငနး့ဇဵု
(EPZ)

အ်ဖစး

ရညးရျယးထာ့ၿပီ့၇

မေသခ္ာေသာေၾကာငးံ

လြ္ပးစစးစျမး့အငးကို

မဲေဆာကးက

ေဒသခဵအရငး့အ်မစးက

်ဖညးံသင
ျ း့ေပ့မညး၈

ဤကဲံသ႓ေ
ို သာ

ရရြိရနး

ႀကိဳ့စာ့ကူညီိမႈ

မ္ာ့ေၾကာငးံ ကုနးသျယးေရ့ဗဟုိ တညးေဆာကးမႈသညး စတငးတညးေဆာကးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ ဇူလိုငး
(ဿွွ၄)

တျငး

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့စျာ

ၿပီ့စီ့သညးံအတျကး၇

ထိုငး့အစို့ရက

မဲေဆာကးႏြငးံ

်မွတီၾကာ့ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု စတငးေဆာငးရျကးေရ့ကို ်ပနးလညး စဥး့စာ့ေသားလညး့၇ ်မွတီတျငး
မၾကာေသ့မီက

်ဖစးပျာ့သညးံ

ပဋိပကၡေၾကာငးံ

ဤအစီအစဥးမ္ာ့မြာ

ပိုမိုေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႓ၾကာ

ပိုက္ယး်ပနး႓သညးံ

မဲေခါငးေဒသချဲအတျကး

သျာ့သညး၈
ႏိုငးငဵေတား

စျမး့ေဆာငးမႈ

သဘာွပတးွနး့က္ငး

အကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ

ေဘာငးခတးမႈ

ဗ္ဴဟာ

(GMS)

အစီအစဥးမ္ာ့တျငး

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

„ေဒသဆိုငးရာ စျမး့အာ့ ဆကးႏျယးမႈႏြငးံ ကုနးသျယးစျမး့အာ့ အစီအစဥးမ္ာ့‟ ကေထာကးပဵံေပ့သညးံ
ဂ္ီအမးအကးစး

„မဲေခါငးလြ္ပးစစးစျမး့အာ့

အစီအစဥးအရ၇

ပထမဦ့စျာ

ှ၆၆၁

်ဖနး႓်ဖဴ့ေပ့သညးံႀကိဳ့‟
တျငး

အဆို်ပဳၿပီ့၇

တစးခု

လာအို၇

အ်ဖစးပါွငးသညး၈

်မနးမာ၇

ကေမာၻဒီ့ယာ့၇

ယူနနးနယးပယး၇ တရုတးတို႓သညး ေရအာ့်ဖငးံလြ္ပးစစးစျမး့အာ့ရယူသညးံ စီမဵခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ထိုငး့ႏြငးံ
26

ကမာၻ႓ေတာငး်ခမး့အဖျဲ႓ အစီအစဥးသညး ဖျ႓ၿဵ ဖိိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ မူွါဒေလံလာမႈနြငးံ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့်ဖစးသညးံ

ေဒသဆိုငးရာနြငးံ ကမာၻ႓မူွါဒ စိစစးစစးေဆ့်ခငး့၇ ေထာကးခဵ်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးကိုငးသညးံအစီအစဥး်ဖစးသညး
www.focusweb.org
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ဗီယကးနမးသ႓ုိ

လြ္ပးစစးစျမး့အာ့

တငးသျငး့မညး

်ဖစးသညး၈

ေဒသဆိုငးရာ

လြ္ပးစစးစျမး့အာ့

်ဖနး႓်ဖဴ့ေပ့ေသာႀကိဳ့ကို ဤစီမဵခ္ကးမ္ာ့အာ့ ဆကးသယ
ျ းေပ့ရနး ေဆာကးလုပးသာျ ့မညး်ဖစးသညး၈
ဤ်ဖနး႓်ဖဴ့ေရ့ႏြငးံ အဆငးံဆငးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သညး စုစုေပါငး့ အေမရိကနးေဒၚလာ (၁၀) ဘီလြ္ဵ
ကုနးက္မညး

်ဖစးသညး၈

„ယခုထကးတိုငး

ႏိုငးငဵတကာ

်မစးေခ္ာငး့ဆိုငးရာ

ဤအစီအစဥးတင
ျ း

သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ

လကးေတျ႓အာ့်ဖငးံ

အသကးေမျ့မႈအတျကး

အနညး့ငယးသာ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ႏိုငးသညး၈‟
ႏြစးဖကးလဵု့၏ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့
စီမဵခ္ကးသညး

သုေသသန်ပဳမႈက

အတျကး

နိုငးငဵတကာအဆငးံကို

ေဖား်ပသညးမြာ

လူထုကပါွငး်ခငး့မရြိသညးံအ်ပငး၇

ဆညးမ္ာ့၏

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို

ဟူ၊်ဖစးသညး၈ ်ပညးတင
ျ း့နြငးံ ေဒသဆိုငးရာ

စီမဵခ္ကးအစီအစဥး၉ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ေပါငး့စပး်ခငး့

မမြီနိုငးပါ၈

ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ

ထိုငး့နြငးံ

ဗီယကးနမးတို႓တင
ျ း

လြ္ပးစစးစျမး့အာ့လိုအပးမႈမ္ာ့မြာ - ဆညးမ္ာ့က လြ္ပးစစးစျမး့အာ့အမ္ာ့စုကို ႏႈတယ
း ူသျာ့မညး
်ဖစးၿပီ့၇

လိုအပးသညးထကး

အလာ့အလာနညး့်ခငး့၇
ေဆာငးရျကးမႈ

ပိုမိုခနး႓မြနး့ရ်ခငး့၇

စျမး့အငးရရြိနိုငးမႈႏြငးံ

မရြိနိုငး်ခငး့တို႓်ဖစးေပၚေစသညး၈

စျမး့အငး်ပနးလညး

လိုအပးသညးံဘကးက
အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး

်ဖညးံစျမး့ႏိုငးသညးံ
လဵုေလာကးေအာငးစီမဵ

(ADB)က

ေဒသဆိုငးရာ

စျမး့အငးေပါငး့စပးသညးံ စီမဵခ္ကးကို အစို့ရမ္ာ့၇ ေလံလာမႈအတျကး ေငျေၾက့ေထာကးပဵံသူမ္ာ့၇ နြငးံ
စျမး့အငး်ဖနး႓်ဖဴ့မႈမ္ာ့အတျကး

ေငျေၾက့

ေထာကးပဵံေပ့သူမ္ာ့အာ့

ပဵုမြနး

ေဒသဆိုငးရာ

အစညး့အေွ့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့်ခငး့်ဖငးံ အကူအညီ ေပ့သညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး၇ ေအဒီဘ(ီ ADB)က
တိုကးရိုကးေငျေၾက့

ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့မဟုတးသညးံ

အဓိကစီမဵခ္ကးတျငး

ရြမး့်ပညးနယးရြိ

တာဆနး့ဆညးပါရြိသညး၈ ႏိုငးငဵတကာအီ့ဂတး (EGAT) ႏြငးံ ေဂ္ာံးဂ္းသဵု့အုပးစု ေကားပိုေရ့ရြငး့
(Three Gorges Group Corporation) တိ႓မ
ု ြာအဓိက ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး (အပိုငး့ ၂.ှ
ကိုၾကညးံပါ)၈
ထိ႓်ု ပငး

ဂ္ီအမးအကးစး၇

ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၇

ေအဒီဘီသညး

ဘူတနး၇

က႑ေပါငး့စဵုနညး့ပညာႏြငးံ

အိႏၵိယ၇

ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား၏
်မနးမာ၇

နီေပါ၇

ပထမေ်ခလြမး့်ဖစးသညးံ

သီရိလကၤာႏြငးံထိုငး့တို႓ပါွငးသညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ

တျငးလညး့ပါွငးသညး၈

ယငး့အစီအစဥးမြ ေအဒီဘီ၏ ်မနးမာႏိုငးငဵသို႓ ကူညီသညးံအတိုငး့အတာက ရြငး့လငး့်ပတးသာ့မႈ
မရြိပါ၈

သိ႓ေ
ု သား၇

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ယခုလကးရအ
ြိ ခ္ိနးတင
ျ း

စျမး့အငးႏြငးံ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့

ေကားမတီမ္ာ့အတျကး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေနၿပီ့ ေနာကးဆဵု့ အပိုငး့က႑မ္ိဳ့စဵုမြနညး့ပညာႏြငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအဖျဲ႓

ဘငးစတကး

(BIMSTEC)

ဇနးနွါရီလ ဿွှှ တျငးေန်ပညးေတားတျငး က္ငး့ပခဲံသညး၈
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ွနးႀကီ့အဆငးံေဆျ့ေႏျ့ပဲျကို

ေအဒီဘီက

ပဵုစဵထုတးၿပီ့ကူညီသညးံ

ေဒသဆိုငးရာ

စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့

မဟာဗ္ဴဟာသညး ဧရာွတီ-ေခ္ာကးဖရာ့-မဲေခါငး စီ့ပျာ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ မဟာဗ္ဴဟာ
(ေအစီအမး

အီ့စီအကးစး

ACMECS)

လကးေအာကး

တျငးကူညီေထာကးပဵံေပ့မႈသညး၇

ထိုငး့ႏိုငးငဵဘကးက လယးသမာ့မ္ာ့ကိုကနးထရိုကး်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဟကးတာ (၄) သနး့ထကး
မ္ာ့ေသာေ်မတျငး

ၾကဵ၇

စာ့အုနး့ဆီ၇

ပေလာပီနဵမႈနး႓၇

ပဲေတာငးံပငးႏြငးံ

ရာဘာစသညးတ႓က
ို ို

လကးလစ
ဲျ ိုကးပ္ိဳ့ေစရနး လမး့ဖျငးံေပ့ခဲံသညး၈ နာ့လညးမႈ သေဘာတူစာခ္ဳပးမူၾကမး့ကို ဒီဇငးဘာ
(ဿွွ၂) တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၿပီ့၇ ကရငး်ပညးနယးနြငးံ မျနး်ပညးနယးတို႓တင
ျ း ေနရာေလ့ေနရာ
လ္ာထာ့သတးမြတးခံသ
ဲ ညး၈

ကနးထရိုကး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့်ခဵမ္ာ့ကို

အစို့ရအဖျ႓်ဲ ဖစးသညးံ

ထိုငး့ႏိုငးငဵဆိုငးရာစီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ လူမႈဖ႓ျဵၿဖိဳ့ေရ့ ဘုတးအဖျ႓က
ဲ ႀကီ့ၾကပးကျပးကဲသညး၈ ဿွွ၃ ခုႏြစးတျငး
ထိုငး့ကရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူ

ဿ၆

ထိုငး့သိ႓အ
ု ချနးလျတးအ်ဖစး

ဦ့အာ့

တငးပ႓ရ
ို နး

စီမဵခ္ကး၏အဓိကဦ့ေဆာငးသူမ္ာ့
ကမာၻ႓ေတာငး်ခမး့အဖျဲ႓

(Global

ထိုငး့ကုနးသညးမ္ာ့ကို
မလိုလာ့်ခငး့ေၾကာငးံ

ချငးံ်ပဳခဲံသညး၈

်ဖစးေသားလညး့၇
South)

၏

နယးစပးေဒသရြိ
ေဆာငးရျကးချငးံကို

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵသဵု့ႏိုငးငဵအတျငး့တျငး၇
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က

မူလသေဘာတူစာခ္ဳပးအရ၇
စိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ႏြငးံ
ဿွှွ

ရညးမြနး့ခ္ကး

တျငး

ထိုငး့အစို့ရတိ႓သ
ု ညး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနက

်ဖစးေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့ႏြငးံ
ၿပီ့ေ်မာကးေအာငး

်မနးမာ်ပညး၏

ေအာငး်မငးမႈအနညး့ဆဵု့်ဖစးသညး၈

၏ရညးမြနး့ခ္ကးအရ၇

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူအမ္ာ့စုမြာ

တနး့စာ့မ္ာ့

နယးစပးကို်ဖတးကာ

်ဖစးၿပီ့

သူတို႓ထုတးကုနးမ္ာ့ကို

-

်မနးမာအစို့ရက
ကုနးကူ့်ခငး့ကို

မလုပးေဆာငးေပ့သညးံအတျကး

ကနးထရိုကး်ဖငးံလကးလဲျလုပးေစသညးံ

ကမာၻ႓ေတာငး်ခမး့အဖျဲ႓
ကုနးသညးအေသ့စာ့နြငးံ

ထတး(Tak)

နြငးံ

ခနးခ္နဘူရီ

(Global

South)

အလယးအလတး
(Kanchanaburi)

ကုနသ
း ယ
ျ းခံၾဲ ကသညး၈ အချနးေကာကးမႈမရြိ်ခငး့က သူတို႓ကို တရာ့ွငးဆကးလကးကုနးကူ့ေစရနး
အက္ိဳ့အ်မတး

ရရြိေစသညး၈

ထိုငး့သု႓သ
ိ ယးယူလာသညးံ

ဿွွ၃-ဿွွ၅

အတျငး့

ထုတးကုနးပစၥညး့မ္ာ့မြာ

(ACMECS)
ေ်မပဲ၇

အရ၇

ပဲေနာကး၇

်မနးမာ်ပညးကေန
ႏြမး့တိ႓်ု ဖစးသညး၈

တခုတညး့ေသာ သၾကာ့ကုမၸဏီက ေ်မ ၃ွွွ ရိုငးတင
ျ း ၾကဵစိုကးပ္ိဳ့ၿပီ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အႏြစး ဿွ
နီ့ပါ့်ဖစးေသာ ေ်ပာငး့ဖူ့၇ စာ့ေသာကးကုနးထုတးစကးရဵု၇ ်ခဵေမျ့တိရစာၧနးမ္ာ့ ေမျ့်မဴ်ခငး့က လျဲၿပီ့
အႀကီ့ဆဵု့ေသာ စိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵသူ အ်ဖစးထိုငး့ႏိုငးငဵတင
ျ းအစီရငးခဵ်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈
အေစာပိုငး့က

ေဖား်ပထာ့သညံးအတိုငး့၇

ကုလသမဂၢ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငရ
း ာ

အစီအစဥး(UNEP) ႏြငးံ အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB)က ်မနးမာႏိုငးငဵ သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ
ပတးသကးသညးံ

စျမး့ေဆာငးမႈအကဲ်ဖတး်ခငး့ကို

တာွနးေပ့ခဲံၿပီ့

၇ပိုက္ယး်ပနး႓သညးံ

အစီအစဥး်ဖစးသညးံ ႏိုငးငဵေတား စျမး့ေဆာငးမႈ အကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ မဲေခါငး်မစးွြမး့ ေဒသအတျကး
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သဘာွပတးွနး့က္ငး

ေဘာငးခတးမႈ

သစးေတာအရငး့အ်မစးမ္ာ့၇

ဗ္ဴဟာ(GMS)

အ်ဖစး

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၇

ထုတး်ပနးေၾက်ငာခဲံသညး၈

ေ်မဆီလႊာ်ပဳနး့တီ့မႈ၇

ေရထျကး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့်ခငး့၇ စျန႓ပ
း စးပစၥညး့မ္ာ့ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့မႈ၇ ယာဥးမ္ာ့နြငးံ
ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ေၾကာငးံ

်ဖစးေပၚလာေသာ

ေလထုညစးညမး့မႈ

စသညးတ႓အ
ို တျကး

အသဵု့ွငးသညးံ အေ်ခခဵ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈
မၾကာမီကပငး၇

အာရြဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရဘဏး

နာဂစးဆိုငးကလဵု့အၿပီ့

ႏြငးံကမာၻ႓ဘဏး

ကယးဆယးေရ့နြငးံ

နြစးခုစလဵု့က

အာဆီယဵကေနတဆငးံ

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့အတျကး

ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့

ေပ့ခဲံသညး၈ ဆိုငးကလဵု့ွငးေရာကးၿပီ့သညးံေနာကး၇ အာဆီယဵ၇ ကုလသမဂၢႏြငးံ ်မနးမာအစို့ရက
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးရနး သဵု့ပျငးံဆိုငအ
း ဖျ႓ဖ
ဲ ျ႓ၿဲ ပီ့ အလြဴရြငးမ္ာ့ထဵက အလြဴမ္ာ့
ရရြိခဲံသညး၈ အာရြဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရဘဏး ႏြငးံ ကမာၻ႓ဘဏးက ဆိုငးကလဵု့ထိခိုကးသာျ ့သညးံ ေဒသမ္ာ့တျငး
ကနဦ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့

အတျကးနညး့ပညာပဵံပို့မႈမ္ာ့

ေဆာငးရျကးေပ့ရနး

ပညာရြငးမ္ာ့

ေစလႊတးခဲံသညး၈ “နာဂစးအၿပီ့ပူ့တျဲကယးဆယးမႈ” ပျနဂ
း ္ာ (PONJA) အစီရငးခဵစာကို အေ်ခ်ပဳၿပီ့၇
ကုလသမဂၢ

(UN)

က်မနးမာႏိုငးငဵ

လုပးငနး့မ္ာ့လုပးကိုငးႏိုငးရနး

ေနာကးသဵု့ႏြစးအတျငး့

်ပနးလညးနလနးထူလာသညးံ

ႏိုငးငဵတကာအလြဴရြငးအဖျဲ႔အစညး့ကို

အေမရိကနးေဒၚလာ

သနး့တစးေထာငး ကိုေတာငး့ခဵေပ့ခဲံသညး၈ ကမာၻ႓ဘဏးက အေမရိကနး ေဒၚလာ ၅၂ွ,ွွွ ကို
“ေဘ့ဒုကၡကယးဆယးေရ့ႏြငးံ

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့”

အတျကး

ေထာကးပဵံေၾက့

ေပ့ခဲံသညး၈ ထိုငး့-်မနးမာနယးစပးကို အေ်ခ်ပဳသညးံ လူထုအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က ပျနးဂ္ာ (PONJA)
အစီရငးခဵစာက ဆိုငးကလဵု့နြငးံ ဆိုငးကလဵု့တိုကးခတးသာျ ့သညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး လိုအပးသညးမ္ာ့ကို
ထိေရာကးစာျ

ကူညီမႈအေသ့စိတးကို

ေလံလာရာ၇

အစို့ရက

ကယးဆယးမႈ

အစီရငးခဵမႈ

အတိုငး့အတာကို ကနး႓သတးခ္ကးထာ့သညးံအတျကး အစီရငးခဵခ္ကးမြာ မြ္တမႈနြငးံ က္ယး်ပနး႓မႈမရြိပါ၈
ေဖေဖားွါရီလ၇ ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး သဵု့ပျငးံဆိုငးအဖျ႓က
ဲ
နာဂစးအၿပီ့တဵု႓်ပနးခ္ကး ေနာကးဆကးတျဲ
အစီရငးခဵမႈ

ကိုပဵုႏြိပးထုတးေွရာ၇

အေရ့ေပၚ

ကယးဆယးေရ့နြငးံ

အေစာပိုငး့

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့မြသညးံ အလယးပိုငး့ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ အေ်ခအေနထိ ်ပနးေရာကးရနး
အေမရိကနး ေဒၚလာ ၃၆ှ သနး့လိုအပးသညးဟု ခနး႓မြနး့သညး၈
ဒီဇငးဘာ ဿွွ၆ ခုႏြစး၇ အာရြႏြငးံကုလသမဂၢ စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ လူမႈေရ့လုပးငနး့ ယူနကးစးကကးပး
(UNESCAP)

၏ဖိတးေခၚမႈတင
ျ း

ယခငးကမာၻ႓ဘဏးက

စီ့ပျာ့ေရ့ပညာရြငး

အႀကီ့အကဲ

ဂ္ိဳ့ဇကးစတစးလကးစး (Joseph Stiglitz) သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း စီ့ပျာ့ေရ့ွါဒကို အႀကဵ်ပဳရနး
ခရီ့ထျကးခံသ
ဲ ညး၈ ေက့္လကးစီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲသညးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈကို
ရညးမြနး့ခ္ကးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ခရီ့စဥးအဆဵု့တျငး သူသညး အဆငးံ်မငးံ အစို့ရအရာရြိ မ္ာ့၇
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မူွါဒခ္မြတးသူမ္ာ့၇ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ႏြငးံ ေန်ပညးေတားရြိ ဒုတိယဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ မိတးဖကး
ပူ့ေပါငး့်ခငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပဲျ အကးစက
း ကးပး (ESCAPs) စသညးတ႓ႏ
ို ြငးံ
ေတျ႓ဆဵုခံသ
ဲ ညး၈

အဓိကအၾကဵ်ပဳခ္ကး

လယးသမာ့မ္ာ့

ေလ့ခုမြာ

-

ေငျေခ့္ႏိုငးသညးံအချငးံအလမး့ကို

ဘဏးေခ့္ေငျမူွါဒကို
တို့်မငးံေပ့ရနး၇

စီစစးရနးနြငးံ

လယးသမာ့အတျကး

(ေကာကးပဲသီ့နြဵ အာမခဵႏြငးံ အလုပးအာမခဵမ္ာ့ အပါအွငး) လူမႈကာကျယးေရ့မ္ာ့လုပးေပ့ရနး၇
ေငျေၾက့စနစးမ္ာ့တျငး

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရနးႏြငးံ

ႏုိငးငဵေတားအချနးဘ႑ာေငျကို

အလိုအပးဆဵု့

ေနရာမ္ာ့တျငး ချေ
ဲ ွခ္မြတး်ခငး့တိ႓ု ်ဖစးၾကသညး၈ စတစးလကးစး (Stiglitz) သညးသဘာွဓါတးေငျ႓နြငးံ
ေရအာ့လြ္ပးစစး၇

အလာ့အလာရြိၿပီ့

မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပၿပီ့၇

စစးမြနးေသာ

ဘ႑ာေငျအရငး့အ်မစးမ္ာ့

အဖျ႓အ
ဲ စညး့လုပးငနး့မ္ာ့၏

အက္ပးအတညး့မ္ာ့

စသညးတ႔ို ကို

လျတးေ်မာကးရနး

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေထာကး်ပခဲံသညး၈ ေွဖနးသူမ္ာ့က ဆယးနြစးအတျငး့ စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵမႈမ္ာ့
လျဲေခ္ား်ခငး့၇ ်ပညးံစဵုသညးံ စီစဥးမႈမရြိ်ခငး့၇ နြငးံ ႏိုငးငဵေရ့နြငးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၇ နြငးံစီ့ပျာ့ေရ့
မူွါဒေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့

မ်ပဳလုပးခငး

စစးမြနးသညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့

်ဖစးေစလိုသညးံ

စိတဆ
း ႏၵမ္ာ့ စသညးတ႓ိုကို ေထာကး်ပခဲံသညး၈ စစးဒနီ၇ မကးကျာရီ(Macquarie) တကၠသိုလးရြိ
စီ့ပျာ့ေရ့ပညာ

တျဲဖကးပါေမာကၡ

ေရြာငးတနးနယး

(Sean

Turnell)

ကစီ့ပျာ့ေရ့

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး တစးပိုငး့တစးစသာ လမး့ဖျငးံေပ့်ခငး့က မ်ဖစးႏိုငးပါဟု ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ထိ႓်ု ပငး

လျတးလပးသညးံေခတးသစး

စီ့ပျာ့ေရ့ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့

်ဖစးသညးံ

စတစးလကးစး

နြငးံ

ကမာၻ႓ဘဏးကိုယးစာ့လြယးတို႓က ေ်မေစ့္ကျကးတင
ျ း ေ်မယာမ္ာ့ကို ေရာငး့ွယးႏိုငးသညးံ ပုဂၢလိက
ေ်မယာ

ပိုငးဆိုငးချငးံမ္ာ့ကို

အကနး႓အသတးမထာ့ရနး

ေဆားၾသခဲံသညး၈

ယငး့ပုဂၢလိကသို႓

လျဲေ်ပာငး့်ခငး့က အ်ခာ့နုိငးငဵမ္ာ့တျငး စုိကးပ္ိဳ့ ေမျ့်မဴေရ့အတျကး ေ်မကျကးငယးကိုဆိုငးပိုငးသညးံ
လယးသမာ့မ္ာ့၏ ယခငးလုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ထိခိုကးေစခဲံသညး၈

၂၈ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈအတျကး အႏ ၱရာယးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အဓိကွငးေငျမြာ သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့က ရရြိၿပီ့၇ ေရနဵႏြငးံ
ေရအာ့လြ္ပးစစး

ဖဵျ႓ၿဖိဳ့မႈမြ

ေဒၚလာသနး့ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ရရြိေနသညး၈

အထငးရြာ့ဆဵု့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့မြာ - တရုတး၇ အိႏၵိယနြငးံ ထိုငး့စသညးံ ႏိုငးငဵေဒသမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ မေလ့ရြာ့၇
စကၤာပူ၇

ဂ္ပနး၇

ဗီယကးနမးနြငးံ

အဓိကရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အ်ဖစး
အရငး့အ်မစးထုတးယူသညးံ

ကိုရီ့ယာ့တိ႓သ
ု ညးလညး့
ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့

ဤရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး
90

ေရျ့ေကာကးပဲျမ္ာ့

ထပးတို့ရနး

ၿပီ့သညးံေနာကး

ေစာငးံၾကညးံလ္ကးရြိသညး၈

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

အထူ့သ်ဖငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ ေဒသခဵ အရငး့အ်မစးကို အေ်ခ်ပဳသညးံ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့
လုပးငနး့မ္ာ့ကို ပ္ကးစီ့ေစသညး၈
ဿွှွခုနြစးအတျငး့

မသမာမႈသေဘာထာ့

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိ်ခငး့ႏႈနး့၉

အညႊနး့တျငး

အာဖဂနးနစးစတနးႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာက

ယြဥးလ္ကး

်မနးမာနိုငးငဵကို

ဒုတိယေနာကးဆဵု့ေနရာ

(စိုမာလီယာ့တစးခုသာ ေနာကးဆဵု့ေနရာ) တျငးထာ့ရြိထာ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ်ပညးသူလူထု
ပါွငးမႈကို

ေတာငး့ဆိႏ
ု ိုငး်ခငး့၇

အတျကးစီမဵခ္ကးမ္ာ့၏

သိ႓မ
ု ဟုတး

ဘ႑ာေရ့တိ႓၉
ု

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ႏိုငး်ခငး့နြငးံ

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိ်ခငး့နြငးံ၇

်ပညးသူလူထု
လယးသမာ့မ္ာ့၏

ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ယူသညးံ ဧရာမ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မ ကျနးထရကးမ္ာ့က ကာကျယးေပ့်ခငး့၇ လိုအပးသညးံ
လူမႈေရ့ႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၇ စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး
အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို ပဵုမြနးအလုပးစီစဥးေပ့်ခငး့၇ သိ႓မ
ု ဟုတး လယးသမာ့အဖျဲ႓အစညး့ သိ႓မ
ု ဟုတး
အစညး့အရဵု့မ္ာ့ဖျ႓စ
ဲ ညး့ချငးံအတျကး
လူထုအချငးံအေရ့

အတျကး

ေဆာငးရျကးေပ့သညးံ

အသဵု့မ်ပဳဘဲ၇

ဥပေဒမ္ာ့မရြိပါ၈

်မနးမာအစို့ရ၏

ဥပေဒမ္ာ့သညး

စီ့ပျာ့ေရ့အ်မတးထုတးမႈနြငးံ

ခ္မး့သာႂကျယးွမႈကိုသာ ရယူရနး အသဵု့်ပဳေနသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း စစးတပးစခနး့မ္ာ့ အေ်ခခ္်ခငး့၇ သယဵဇာတမ္ာ့ကို ပမာဏ မ္ာ့စျာထုတးယူ်ခငး့၇
နြငးံဧရာမ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏

ေဆာငးရျကး်ခငး့တိ႓ု

ေဒသမ္ာ့တျငး

မ္ာ့်ပာ့လာသညး၈

အိမးယာကိုစန
ျ း႓ပစးရမႈမ္ာ့စျာႏြငးံ

ဤအခ္ကးမ္ာ့က
လူ႓အချငးံအေရ့

အလျဲသဵု့စာ့်ပဳမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပၚေစသညး၈ ၁ငး့သညး ်မနးမာအစို့ရက သဘာွ အရငး့အ်မစးမ္ာ့
ႂကျယးွေသာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ေနထိုငးသညးံေနရာမ္ာ့ကို ခ္ဳပးကိုငးထာ့ၿပီ့၇ ခ္မး့သာႂကျယးွမႈ
တညးေဆာကးကာ

နိုငးငဵေရ့အာဏာကုို

အေ်ခခဵမႈကို

ပိုမိုခိုငးမာရနး

စနစးတက္ႀကိဳတငး

စီစဥးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
်မနးမာ်ပညးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈကို
ဆကးစပးေန်ခငး့နြငးံ

ချ်ဲ ခမး့စိတး်ဖာသဵု့သပးရာတျငး
၁ငး့သညး

ဂယကးရိုကးခတးမႈရြိသညးကို

စစးတပးစခနး့မ္ာ့ခ္်ခငး့က

ပတးွနး့က္ငးနယးေ်မႏြငးံ

ေလ့နကးစျာစဥး့စာ့သငးံသညး၈

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈႏြငးံ

ထိုေနရာတျငးေနထိုငးသူမ္ာ့အာ့
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႂကျယးွသညးံ

နယးေ်မမ္ာ့တျငး ဧရာမ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မ ကျနးထရကးမ္ာ့ စီမဵခ္ကး၏ လဵုၿခဵဳေရ့ႏြငးံ လမး့ေဖာကးလုပးမႈ
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့က

်မနးမာစစးတပးႏြငးံ

စို့ရိမးဖျယးအက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့

ရဲမ္ာ့ပါွငးမႈမ္ာ့လာၿပီ့

်ဖစးလာေစသညး၈

ေဒသခဵေနထိုငးသူမ္ာ့အေပၚ

ေဒသခဵလူထုမ္ာ့သညး

အတငး့အဓမၼ

လုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေသာ - ေပၚတာ (ပစၥညး့ထမး့်ခငး့)၇ နစးနာေၾက့မေပ့ဘဲ ေနရာေ်ပာငး့
ေရႊ႔ေစ်ခငး့၇ အစဥးအလာအရ ပိုငးဆိုငးသညးံ စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴေရ့်ခဵမ္ာ့ႏြငးံ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့
လုပးငနး့မ္ာ့ဆဵု့ရႈဵ့်ခငး့မ္ာ့ မၾကာခဏ ခဵစာ့ရၿပီ့ - အ်ခာ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကုိငးချငးံမရြိ သိ႓မ
ု ဟုတး
စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ့ခဵစာ့ရ်ခငး့

မရရြိၾကပါ၈

စစးတပးစခနး့ခ္်ခငး့သညး
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မညးကာမတၱ

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

စီမဵခ္ကးမ္ာ့

သာမက

ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့
ေနရာက

သဘာွပတးွနး့က္ငး

်ဖစးရပးမြနးေလံလာမႈ

အေ်ခအေနႏြငးံပတးသကးၿပီ့

ရြငး့လငး့စျာေဖား်ပသညးမြာ၇

ေၾက်ငာထာ့ေသာ

ထိနး့သိိမး့်ခငး့ႏြငးံလညး့

ပတးွနး့က္ငး

နယးေ်မတွိုကန
း ြငးံ

ဆကးႏျယးေနသညး၈
က္ာ့ေဘ့မဲံထာ့ေသာ

ထိနး့သိမး့ေရ့ဇဵုအ်ဖစး

လူထုမ္ာ့အၾကာ့တျငး၇

တရာ့ွငး

စစးဘကးဆိုငးရာလဵုၿခဵဳေရ့

လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ရြိသညး၈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ နြစးခုစလဵု့၏ ရလဒးကာ့
်မနးမာအစို့ရစစးတပးက
ခ္ဳပးခ္ယးသညးံ

ေဒသခဵေနထိုးငးသူမ္ာ့၏

အစို့ရစနစးမ္ာ့ပါွငးသညးံ

လျတးလပးချငးံႏြငးံ

ေကာငး့မျနးသညးံဘွကို

နယးေ်မထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့မ္ာ့

်ဖစးလာခဲံသညး၈

ေရျ့ေကာကးပဲျမ္ာ့ အၿပီ့တျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအတျကး ေစ့္ကျကးမ္ာ့ပိုမိုလမး့ပျငးံလာမညး၇
သိ႓ေ
ု သား

ဤအာ့နညး့မႈမ္ာ့ကို

အရငး့အ်မစးမ္ာ့၇

ကာကျယးေပ့်ခငး့မရြိသညးံအတျကး၇

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

ေက့္လကးေဒသေန

်မနးမာံသဘာွ

ေဒသခဵမ္ာ့၇

အထူ့သ်ဖငးံ

သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့ အဓိကရြိေနသညးံ အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့ သေဘာတူညီမႈရရြိထာ့သညးံ
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးရာႏြငးံ

သေဘာတူညီမႈ

မရေသ့သညးံ

နယးေ်မမ္ာ့တျငး

ေၾကာကးမကးဖယ
ျ း်ဖစးေသာ အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာႏိုငးသညး၈ မ္ာ့မၾကာမီက အိမးနီ့ခ္ငး့
ႏိုငးငဵမ္ာ့က ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ တို့်မငးံရနး ထပးမဵစိတွ
း ငးစာ့ၾကသညး၈ ဥပမာ၇
ဿွှွခုႏြစး

စကးတငးဘာလ

တျငး၇

တရုတးအစို့ရက

၁.ဿ

ေထာငး)

ကို

ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့အတျကး

ရနးပဵုေငျ၇

လမး့ေဆာကးလုပးမႈ၇

(အေမရိကနးေဒၚလာသနး့

ယျမးသနး့ေထာငးေပါငး့

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

၀ွ

စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈမ္ာ့်ဖစးေသာ
ရထာ့လမး့ေဖာကးလုပးမႈႏြငးံ

သတငး့အခ္ကးအလကး နညး့ပညာဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈမ္ာ့အတျကး အႏြစး ၀ွ အတို့မဲံေခ့္ေငျထုတးေပ့ရနး
သေဘာတူခံသ
ဲ ညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေရျ့ေကာကးပဲျမ္ာ့မစတငးမြီ ၂ ရကးအလို၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ဿ
ရကးေန႓တင
ျ း၇

ထိုငး့ႏိုငးငဵ၏

အႀကီ့ဆဵု့

ေဆာကးလုပးေရ့

ကုမၸဏီ်ဖစးသညးံ

အီတာလြ္ဵ-ထိုငး့

တညးေဆာကး်ပဳ်ပငးမႈက ေရရြညးေဆာကးလုပးေရ့်ဖစးသညးံ သေဘာၤဆိပးကမး့ကို ်မနးမာႏိုငးငဵ၏
အေရြ႔ေတာငးတျငး ေဆာကးလုပးရနး လိုကးေလ္ာခဲံသညး၈ စီမဵကိနး့တျငး တနသၤာရီတိုငး့အတျငး့
ေကအငးအယးလးေအ (KNLA) က ပဋိပကၡ ်ဖစးပျာ့ေနသညးံေနရာကို်ဖတးၿပီ့ ထိုငး့အေရြ႔ဘကး
ခနးခ္နဘူရ(ီ Kanchunaburi)

သိ႓သ
ု ာျ ့သညးံ

အေွ့ေ်ပ့လမး့

၅

သျယးကို

ေဖာကးလုပး်ခငး့

ပါွငးသညး၈ ထိုစီမဵကိနး့သညး ထိုငး့နြငးံမေလ့ရြာ့ကို ဆကးသယ
ျ းသညးံ ေတာငး-ေတာငး စီ့ပျာ့ေရ့
်ဖတးသနး့မႈကို အဆို်ပဳသညးံ ဆိပးကမး့စီမဵကိနး့၏ အစိတးအပုိငး့တခု်ဖစးသညး၈ စီမဵကိနး့အတျကး
ေငျေၾက့ေသခ္ာမႈ မရြိေသ့ေသားလညး့ ေဆာကးလုပးသူသညး ေဒသကို ပို႓ေဆာငးေထာကးပဵံေရ့ႏြငးံ
ကုနးသျယးမႈြဗဟုိအ်ဖစး ေဆာငးရျကးရနးလညး့ အစီအစဥးဆဲျထာ့သညး၈
အိႏၵိယႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ႏြစးဦ့နြစးဖကး

ဆကးဆဵေရ့သညး

ကုနးသျယးမႈ

ဿ၃ရာခိုငးႏႈနး့၇

အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့ေထာငးေပါငး့ ှ.ှ၆ ်ဖငးံ အရြိနး်မငးံတကးလာသညး၈ ဿွှွခုနြစး ဇူလိုငးလ
တျငး၇ ်မနးမာ စစးေခါငး့ေဆာငး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊ ေဒလီသို႓ လုပးငနး့အတျကး တရာ့ွငး
သျာ့ေရာကးေဆျ့ေႏျ့ခဲံေသာ ၂ ရကးတာကာလအတျငး့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို လကးမြတး
ေရ့ထို့ခဲံၾကသညး၈

်မနးမာအစို့ရ

သတငး့ရငး့်မစးအရ၇
92

ထိုခရီ့စဥးသညး

တရာ့ွငး

“သာသနာခရီ့စဥး” ်ဖစးေသားလညး့၇ နယးစပးလဵု်ခဵဳေရ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအတျကး
သေဘာတူစာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို်ခငး့လညး့
26

ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈

ႏိုငးငဵပိုငးသညးံ

အိႏၵိယကုမၸဏီမ္ာ့သညး

ယခုလကးရြိတျငး သဘာွဓါတးေငျ႓ႏြငးံ ေရအာ့လြ္ပးစစးအပိုငး့၇ ဆကးသယ
ျ းေရ့နြငးံ နညး့ပညာ၇ ႏြငးံ

ကုလာ့ဒနး

ဘကးေပါငး့စဵု

ကူ့သနး့ေရာငး့ွယးေရ့

စီမဵကိနး့မ္ာ့ပါွငးသညးံ

စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး

ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵရနး စီစဥးေနသညး၈

၂-ှ၈ ဧရာမ ေရကာတာႀကီ့မ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

ေက့္လကးေဒသေနထိုငးသူမ္ာ့

စီ့ပျာ့ေရ့အတျကး

်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ကို

အမ္ာ့စုသညး

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့နြငးံ

မ္ာ့စျာအမြီ်ပဳၾကသညး၈

ေရကာတာႀကီ့မ္ာ့

တညးေဆာကးေရ့သညး ၁ငး့တိ႓က
ု ိုဆို့ရျာ့စျာ

ၿခိမး့ေ်ခာကးလ္ကးရြိသညး၈ ေလာေလာဆယးတျငး

ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵခ္ကး

ခုကို

အဓိက်မစးမ္ာ့်ဖစးသညးံ

ခနး႓မြနး့ေ်ခ

၁၅

ဧရာွတီ်မစး၇

အစီအစဥးဆဲျလ္ကးရြိၿပီ့၇

ခ္ငး့တျငး့်မစး၇

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

စစးေတာငး့်မစးႏြငးံ

၁ငး့တိ႓၏
ု

်မစးလကးတကးမ္ာ့ေပၚတျငး တညးေဆာကးၿပီ့်ဖစးသညး၈ နယးစပးႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ
ေဒသမ္ာ့ကို အေ်ခ်ပဳၿပီ့၇ စီမဵကိနး့ ဿ၂ ခုတင
ျ း ဧရာမေရကာတာႀကီ့မ္ာ့ပါွငးၿပီ့၇ စုစုေပါငး့
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ဿွွ၅ ဧၿပီလတျငး အိႏၵိယအစို့ရနြငးံ ်မနးမာစစးအစို့ရတို႓သညး ကုလာ့တနး်မစးကို ပဵုသ႑ာနးမ္ိဳ့စဵု်ဖငးံ

ွငးထျကးရပးနာ့ သျာ့လာေရ့စီမဵကိနး့ အတျကးသေဘာတူစာခ္ဳပးခ္ဳပးဆိုခဲံသညး၈ ထိုစီမဵကိနး့က အိႏၵိယႏိုငးငဵ
အေရြ႔ပိုငး့ ကလကတၱာ့ ပငးလယးဆိပးကမး့နြငးံ ရခိုငး်ပညးနယး စစးေတျဆိပးကမး့တို႓ကို ပငးလယးလမး့ေၾကာငး့မြ
ဆကးသျယးမညး၇ ထိုမြတစးဆငးံ စစးေတျ(ရခိုငး်ပညးနယး၏ၿမိဳ႔ေတား) ကို အိႏိၵယအေရြ႔ေ်မာကးပိုငး့ ကုနး့တျငး့ပိတးေဒသ
်ဖစးသညးံ မီဇိုရမးသို႓ ်မစးေၾကာငး့လမး့ႏြငးံ ကုနး့လမး့်ဖငးံ ဆကးသျယးမညး၈ သယးယူပို႓ေဆာငးေရ့စဵနစးကို ်မနးမာႏိုငးငဵက
အ်ပညးံအွပိုငးဆိုငးၿပီ့၇ အေရြ႔ေတာငးအာရြ စိုကးပ္ိဳ့ထုတးကုနးမ္ာ့ ကုနးသျယးမႈကို တို့်မြငးံရနးနြငးံ မီဇိုရမးေဒသနြငးံ
ပငးလယးကိုကူ့သနး့ႏိုငးရနးအတျကး အိႏၵိယကုမၸဏီမ္ာ့က အဓိကအသဵု့်ပဳမညး၈ စစးေတျၿမိဳ႔တျငး ဆိပးကမး့
ေဆာကးလုပးေရ့ စတငးေနၿပီ်ဖစးၿပီ့၇ စီမဵခ္ကးအတိုငး့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးသျာ့မညးဆိုပါက ေဒသခဵမ္ာ့၏
အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈကို ၿကီ့မာ့သညးံအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးကို ်ပငး့ထနးသညးံ
ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့ရြိမညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအေနာကးဖကးပိုငး့နြငးံ အထူ့သ်ဖငးံ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ကုလာ့တနးစီမဵခ္ကးအတျကး
လဵုၿခဵဳေရ့လိုအပးမႈႏြငးံ အ်ခာ့ေသာဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့တို႓နြငးံပတးသကးၿပီ့ ်မနးမာစစးတပးမ္ာ့စျာ
လာေရာကးအေ်ခခ္်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေပၚလာသညး www.arakanrivers.net.
28

်မနးမာ်မစးမ္ာ့ကျနးယကး (BRN) အဖျ႓ွ
ဲ ငးမ္ာ့န္ငးံ „်မနးမာ်မစးမ္ာ့ကာကျယး်ခငး့‟ မြ ေရကာတာ ဿ၂ခု

ႏြငးံပတးသကးသညးံ အစီရငးခဵတငး်ပခ္ကးကို http://www.burmariversnetwork.org/resources/ publications/13/
499.html , ေလံလာႏိုငးသညး၇ ်မနးမာ်ပညးတျငး့ ်ပငးဆငး ေဆာကးလုပးေနသညးံ ေရကာတာအာ့လဵု့ကို
အစီရငးခဵတငး်ပမယးဆိုပါက အေရအတျကးပိုမ္ာ့မညး၈
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ခနး႓မြနး့ေ်ခ ၁ွွွွ မီဂါွပး ထုတးလုပးၿပီ့၇ ခန႓းမြနး့ေ်ခ အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့ေထာငးေပါငး့ ၀၂
ထကးပိုၿပီ့၇

ႏြစးစဥးအချနးေတားေငျ အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့ ၁

ခနး႓မြနး့သညး၈

ဤေရအာ့လြ္ပးစစးေရကာတာႀကီ့မ္ာ့က

ေထာငး ကုနးက္မညးဟု

ထုတးလုပးသညးံ

၆ွရာခိုငးႏႈနး့ေသာ

လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကို၇ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ ်ပတးေတာကးမႈနြငးံ ရငးဆိုငးေနရေသာ ေဒသခဵလူထုကို
ေထာကးပဵံမညးံအစာ့၇

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့သို႓

လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပို႓မညး၈

ေရကာတာႀကီ့မ္ာ့ကို

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ

နယးေ်မမ္ာ့စျာတျငး

ဧရာမ

ေဆာကးလုပးၿပီ့

်ဖစးသညး - ၁ငး့တို႓မြာ ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေလာပိတေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့၇ ရြမး့်ပညးနယးရြိ
ေအာကးပိုငး့ေပါငး့ေလာငး့နြငးံ က္ိဳငး့တဵုေရကာတာတိ႓ု ်ဖစးၾကသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး

ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့မ္ာ့

ေဆာကးလုပး်ခငး့နြငးံ

စီမဵခနး႓ချမ
ဲ ႈမ္ာ့ အပူတ်ပငး့ ေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ ဿွှွ-ဿွှှ ဘ႑ာေရ့နြစး၏ ပထမပိုငး့
ခုႏြစးလတျငး

်မနးမာႏိုငးငဵ

အတျကး်ဖစးသညး၈
အစို့ရတိ႓သ
ု ညး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈစုစုေပါငး့၏

တရုတး၇

အိႏၵိယ၇

်မနးမာအစုိ့ရႏြငးံ

ဆျစးဇလနးက

ထိုငး့ႏြငးံ

သဵု့ပဵုတပဵုသညး

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးတို႓မြ

သေဘာတူစာခ္ဳပးမူၾကမး့ကို

ကိုလိုငး့ကိ(ု Colenco)

ေရအာ့လြ္ပးစစး

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ

လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾကသညး၈

စျမး့အငးအငးဂ္ငးနီယာကုမၸဏီက

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့မ္ာ့ (စစးကိုငး့တိုငး့အေနာကးပိုငး့ရြိ ထမဵသီေရကာတာ၇ ရြမး့်ပညးနယးရြိ
အထကးပိုငး့ေပါငး့ေလာငး့ေရကာတာ) တိ႓ပ
ု ါွငးသညးံ လုပးငနး့ချငး ်ပဳ်ပငးမျမး့မဵေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို
အၾကဵေပ့အ်ဖစး ွနးေဆာငးမႈေပ့ရနး သေဘာတူလကးမြတးထို့ခဲံသညး၈ သတငး့အခ္ကးအလကး
ရရနးခကးခံသ
ဲ ညးံ

စီမဵကိနး့အခ္ိဳ႔

ရြိေသ့သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

ေရကာတာမ္ာ့

ေဆာကးလုပး်ခငး့သညး အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့ ေစ့္ႏႈနး့သကးသာစျာ်ဖငးံ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ ရရြိရနး
ဖနးတီ့ေပ့ၿပီ့၇ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့က ေရကာတာတညးေဆာကးမႈေၾကာငးံ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့၇
သဘာွပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို တာွနးခဵေပ့်ခငး့ မရြိေပ၈ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ ေရာငး့ခ္ရနး
အတျကး ေငျေၾက့ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵ်ခငး့သညး
ဆကးလကး

ေထာကးပဵံေပ့သကဲံသို႓

်မနးမာအစို့ရကို ေငျေၾက့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ အတျကး
်ဖစးသညး၈

ေရကာတာ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့စျာသညး

-

်ပညးတင
ျ း့စစး်ဖစးေနသာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ နယးေ်မမ္ာ့တျငး စစးတပးစခနး့မ္ာ့ခ္ၿပီ့၇
အတငး့အဓမၼ

ေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႔ေစ်ခငး့၇

ႏြိပးစကးညြဥး့ပနး့်ခငး့၇

လုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့မ္ာ့၇

အဓမၼ်ပဳက္ငးံ်ခငး့ႏြငးံ

အခ္ိဳ႔ကိစၥမ္ာ့်ဖစးေသာ-

ကျပးမ္ကး်ခငး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ

လူ႓အချငးံအေရ့ မတရာ့်ပဳက္ငးံခဵရသညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး တညးရြိေနသညး၈
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ရျာသာ့မ္ာ့

ေရကာတာ

တညးေဆာကးမႈေၾကာငးံ

်ပညးတင
ျ း့အို့မဲံအိမးမဲံ်ဖစး်ခငး့

သိနး့ခ္ီေသာလူတ႓သ
ို ညး

သိ႓မ
ု ဟုတး

အို့အိမးမဲံ၇

အိမးနီ့ခ္ငး့နုိငးငဵမ္ာ့သို႓

အေ်ခအေနမဲံ၇

ေ်ပာငး့ေရႊ႔ေနထိုငးရသညးံ

အေ်ခအေနမ္ာ့်ဖစးသာျ ့မညး၈
ေရကာတာမ္ာ့သညး အစာ့အစာလဵု်ခဵဳမႈနြငးံ က္နး့မာေရ့ထိခိုကးႏိုငးမႈအေပၚ မ္ာ့စျာသကးေရာကးမႈ
ရြိလိမးံမညး၈

စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့ႏြငးံ

အသကးေမျ့ရနးအတျကး
အနီ့အနာ့ရြိ

ေ်ပာငး့ေရႊ႔လုပသ
း ာ့မ္ာ့သညး

ရုနး့ကနးရလိမးံမညး၈

ေတာမ္ာ့ထဲတင
ျ း

အိမးနီ့ခ္ငး့နိုငးငဵမ္ာ့တျငး

်ပညးတင
ျ း့အို့မဲံအိမးမဲံ်ဖစးသညးံ

လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ရနးနြငးံ

ရျာသာ့မ္ာ့သညး

အစာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ရြာေဖျရနး

အတငး့အဓမၼေစခိုငး့်ခငး့ ခဵရလိမးံမညး၈ ေရကာတာမ္ာ့သညး အစာ့အစာလဵု်ခဵဳမႈကို ေလ္ာံပါ့ေစၿပီ့
ငါ့ဖမး့်ခငး့ႏြငးံ ်မစးကမး့နာ့စိုကးပ္ိဳ့မႈကို အႏၱရာယးေပ့သညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ်ဖစးေစမညး၈
ကမာၻေပၚတျငး

က္နး့မာေရ့စနစးအဆို့ဆဵု့

စို့ရိမးဖျယးရာမ္ာ့ရြိသညး၈

ႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵအ်ဖစး

တိုကးရိုကးက္နး့မာေရ့ထိခိုကးမႈ

ေသျ့လျနးတုတးေကျ့နြငးံ

ဆငးေ်ခေထာကးေရာဂါမ္ာ့

က္နး့မာေရ့ထိခိုကးႏိုငးသညးံ

အႏၱရာယးမ္ာ့

(ေရကာတာ

ဥပမာ

ငြကးဖ္ာ့၇

ေရေလြာငးကနးမ္ာ့သညး

်ခငးေပါကးဖာျ ့ေစသညးံအတျကး) တို့ပျာ့လာၿပီ့၇ သတၱဳမိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ နီ့သညးံေရကာတာမ္ာ့တျငး
အဆိပးမ္ာ့ပါရြိတတးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ေရကာတာအမ္ာ့စုသညး ႏိုငးငဵတကာအသိအမြတး်ပဳ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကို
ၿခိမး့ေ်ခာကးေနၿပီ့၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵသူ အနညး့ငယးကသာ ၿပီ့စလျယး အတညး်ပဳေပ့ရနး
ေတာငး့ဆိုခံသ
ဲ ညးကလျဲၿပီ့၇ ၁ငး့တိ႓ိတ
ု ညးေနရာ အာ့လဵု့နီ့ပါ့သညး သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပၚ
သကးေရာကးမႈမ္ာ့

ေလံလာသဵု့သပး်ခငး့မ္ာ့

မလုပးရေသ့ပါ၈

သဵလျငး်မစးေပၚက

ွဲႀကီ့ေရကာတာ၏ ဇီွသဘာွဘကးမြ္မႈ ေလံလာ်ခငး့တျငး အပငး ှ၆၁ ပငး၇ တိရိစာၧနးမ္ိဳ့စိတး
ဿွွ၇

နြငးံ

ေဘ့သငးံသညးံမ္ိဳ့စိပး

်မစးဆဵုေရကာတာသညး
ပိုႀကီ့သညးံ

၁ဿ

မ္ိဳ့ပါွငးသညး၈

ကမာၻ႓တနးဖို့အရြိဆဵု့

ေနရာကိုေရလႊမး့ေစႏိုငးၿပီ့၇

ကခ္ငး်ပညးနယး

ဇီွဘကးမြ္မႈေနရာ်ဖစးသညးံ
လူ

ှ၂ွွွ

ဧရာွတီ်မစးဆဵုရြိ
စကၤာပူႏိုငးငဵထကး

ေက္ားအို့မဲံအိးမးမဲံ်ဖစးသျာ့မညး၈

ဇီွဘကးမြ္မႈေနရာတျငး တညးရြိေနသညးံ ေရကာတာမ္ာ့သညး ေ်မနိမးံရာေဒသသို႓ ေရလႊမး့နိုငးၿပီ
သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ တမူထူ့သညးံ စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကးထာ့ေသာ မ္ိဳ့စိတမ
း ္ာ့ တသကးတာ
ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ႏိုငးသညး၈
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၂.ှ.ှ၈ ေရကာတာစီမဵကိနး့မ္ာ့- အနီ့ကပးေစာငးံၾကညးံမႈ
ဧရာွတီ်မစးဆဵုေရကာတာ
ဧရာွတီ်မစးဆဵုေရကာတာ စီမဵကိနး့သညး ေမခနြငးံမလိခ်မစးတ႓ဆ
ို ဵုသညးံ ေနရာ၇ ဧရာွတီ်မစး
စတငးစီ့ဆငး့သညးံ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး တညးရြိသညး၈ ၁ငး့သညး လူ ှ၂ွွွ၇ ကခ္ငးလူမ္ိဳ့
အမ္ာ့စုကို အို့မဲံအိမးမဲံ်ဖစးေစၿပီ့၇ ကခ္ငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့၏ ယဥးေက့္မႈထဵု့တမး့ ဗဟိုခ္ကး်ဖစးသညးံ
ေမခႏြငးံမလိခ်မစးဆဵုကိုလညး့

ဖ္ကးဆီ့မညး၈

တရုတးစျမး့အငးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအဖျဲ႓နြငးံ

ထိုေရကာတာကို

်မနးမာနိုငးငဵရြိ

တရုတးအစို့ရပိုးငး

ေအ့ရြာ့ေွါလးကုမၸဏီတို႓

ပူ့ေပါငး့

တညးေဆာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုေရကာတာသညး လြ္ပးစစးစျမး့အငး ၃ွွွ မီဂါွပး ထုတးလုပးမညး၈
ေမခႏြငးံမလိခ်ဖစးေပၚတျငး အ်ခာ့ေရကာတာ ၃ ခုတညးေဆာကးရနးလညး့ စီမဵခ္ကးခ္ထာ့သညး၈
ေရကာတာစီမဵကိနး့မ္ာ့က

ထုတးလုပးသညးံ

လြ္ပးစစးစျမး့အငး

အမ္ာ့စုကို

တရုတးႏိုငးငဵသို႓

ေရာငး့ခ္မညး်ဖစးသညး၈
ဧၿပီ ဿွှွ တျငး ်မစးဆဵုေရကာတာ အနီ့တျငး ဗဵု့ေပါကးကမ
ျဲ ႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ဿွှှခုႏြစး
ဇနးနွါရီ

ှ၂ရကးေန႓တင
ျ း

အတငး့အဓမၼ

ေရကာတာပတးွနး့က္ငးတျငး

ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစခဲံသညး၈

ေနထိုငးသညးံ

ဆညးသျာ့ရာလမး့

မိသာ့စု

၂ွ

ကို

ေဖာကးလုပးမႈအတျကး

မိသာ့စုမ္ာ့စျာ ကိုေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ရနး အတငး့အဓမၼ ေစခိုငး့ခဲံေသားလညး့၇ ေနာကးဆဵု့စုစုေပါငး့
အေရအတျကးကို

တိက္စျာ

နယးေ်မထိနး့ခ္ဳပးရနး

မသိရပါ၈

စစးတပးကထပးမဵႀကိဳ့စာ့ခဲံသညး၈

ေရကာတာအနီ့တွိုကး
သတငး့အခ္ကးအလကးရရနး

်မနးမာစစးတပးက

သျာ့လာလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို
ခကးခသ
ဲ ညး၈

စီမဵကိနး့လဵု်ခဵဳေရ့ကို

တာွနးယူၿပီ့

ဗုဵ့ေပါကးကဲမ
ျ ႈ်ဖစးကတညး့က
ကနး႓သတးထာ့ေသာေၾကာငးံ

ေရကာတာတညးေဆာကးရနး

ဖျငးံပျဲက္ငး့ပသညးံ

ဿွွ၆ခုနြစး ဒီဇငးဘာလ ေနာကးပိုငး့၇ ဆညး၏ စျမး့အငးထုတးလုပးႏိုငးမႈမြာ ၀၃ွွ မီဂါွပး မြ ၃ွွွ
မီဂါွပးသ႓ို တို့်မငးံခဲံသညး၈
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မညးသူဗဵု့ေဖာကးခသ
ျဲ ညးကို အခိုငးအမာမသိရြိေသားလညး့၇ မတရာ့အထငးခဵရသညးံ လယးသမာ့က

ဖမး့ခ္ဳပး်ခငး့ခဵရသညး၈ ကခ္ငး်ပညးလျတးလပးေရ့တပးမေတား (KIA) စစးတပးက ေစခိုငး့သညးံ နယး်ခာ့တပးအ်ဖစး
မေဆာငးရျကးလိုေသာေ်ကာငးံလုပးေဆာငးသညးဟု ယူဆသညး၈ အ်ခာ့ယူဆခ္ကးတစးခုမြာ ်မနးမာအစို့ရက (KIA) ကို
အ်ပစးပဵုလို၊ ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖစးသညး၈
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ေရကာတာသညး ၄၃၃ စတုရနး့ကီလိုမီတာရြိေသာ မစးဇိုရမး-မနိပူ-ကခ္ငး အၿမဲစိမး့သစးေတာ
ေဒသတျငး

တညးရြိေနသညးံ၇

သဘာွထိနး့သိမး့မႈအတျကး
သစးေတာကို

ကမာၻ႓ဇီွသဘာွဘကးမြ္မႈ

သတးမြတး်ခငး့ခဵရေသာ၇

ေရလႊမး့သျာ့နိုငးမညးဟု

အေကာငး့ဆဵု့ေနရာနြငးံ

သကးတမး့ရငးံေနသညးံ

ခနး႓မြနး့ရသညး၈

ခန႓းမြနး့ထာ့သညးံ

အၿမဲစိမး့
ေရလႊမး့မညးံ

နယးေ်မသညး သတးမြတးထာ့သညးံစျမး့အငးထုထညး မတို့လာမြီ ခနး႓မြနး့ခ္ကး ်ဖစးသညးံအတျက၇း
ယခုအခါ

စုစုေပါငး့

ေရႏြစးသာျ ့မညးံ

အလယးပိုငး့သညး

ဧရိယာကပိုမိုက္ယး်ပနး႓လာနိုငးသညး၈

အေရ့ပါသညးံ

ဟိမွႏာၱေတာငးတနး့

ေနရာတခု်ဖစးၿပီ့

ေ်မာကးဘကးမြ

ဧရာွတီ်မစးွြမး့

ေဆာငး့ရာသီတျငး

ေရစီ့ေခ္ာငး့မ္ာ့စီ့ွငးလာၾကသညး၈

တိဘကးနြငးံ

ေရကာတာသညး

ေရအရညးအေသျ့ႏြငးံ ငါ့အရညးအတျကးႏြစးခုစလဵု့ကို ေလ္ာံနညး့သျာ့ေစႏိုငးၿပီ့၇ ကမာၻေပၚတျငး
မညးသညံးေနရာမြရြာမေတျ႔ႏိုငးသညးံ

ငြကးမ္ာ့မ္ိဳ့သုဥး့သျာ့ေစႏိုငးၿပီ့

မ္ိဳ့သုဥး့ေပ္ာကးကျယးေစႏိုငးသညးံ
ေရႊသတၱဳမိုငး့လုပးငနး့က
စီ့ဆငး့ေစ်ခငး့က
်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ေွဖနးခ္ကးမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈

စုပဵုလာေသာ်ပဒါ့မ္ာ့ေနရာသို႓

ထိုအေ်ခအေနကို

၃ွ%

ေသာ

ဧရာွတီ

ထိုနယးေ်မအတျငး့ရြိ

ေရေလြာငးကနးမြ

ပိုမို်ဖစးေပၚလာေစသညး၈

ဆနးစပါ့ထုတးလုပးသညးံ

လငး့ပိုငးမ္ာ့

ထိ႓်ု ပငး

ေရမ္ာ့ကို

ေရကာတာသညး

ဧရာွတီ်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသသုိ႓

ေရေပ့သျငး့ရနး စီ့ဆငး့ဦ့မညး ်ဖစးသညး၈

ေရႊလီ်မစးေရကာတာမ္ာ့
ရြမး့်ပညးနယး ေရႊလီ်မစးတေလြ္ာကးတျငး ေရကာတာသဵု့ဆငးံေဆာကးလုပးရနး တရုတးနြငးံ ်မနးမာတို႓
လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈
ၿပီ့စီ့ခဲံသညး၈

တရုတးႏိုငးငဵမြ

တနးဆာပလာ

ေရႊလီ

ှ

မ္ာ့တငးသင
ျ း့တငးပ႓သ
ို ညးံ
တရုတးေရအာ့လြ္ပးစစး

ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ

ဿွွ၅

ေႏြာငး့ပိုငး့တျငး

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံအဖျ႓်ဲ ဖစးသညးံ

ရျာသာ့မ္ာ့ကို

ေဆာကးလုပး

ယူနနးစကးယႏၱရာ့

ကုမၸဏီလီမိတကးနြငးံ

စျမး့အငးကန
ျ းယကးအဖျဲ႔၏ အချဲ (CSG) တိ႓က
ု
တရုတးႏိုငးငဵက

ကို

ေတာငးပိုငး့တရုနး

စီမဵကိနး့ကိုပိုငးဆိုငးသညး၈ ဤေရကာတာကို

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔က
စီမဵကိနး့အတျကး

တညးေဆာကးသညး၈

လုပးအာ့ခမေပ့ဘဲ

အတငး့အဓမၼ

အလုပးေစခိုငး့ခဲၿံ ပီ့၇ ေဒသခဵ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကို ေရကာတာနယးေ်မကို လာေရာကးေစာငးံၾကပးသညးံ
်မနးမာစစးသာ့မ္ာ့က အတငး့အဓမၼ လကးထပးခံၾဲ ကသညး၈ စီမဵကိနး့မစတငးမြီက ရျာသာ့မ္ာ့
သျာ့လာလႈပးရြာ့မႈအတျကး
လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး

မညးသညးံကနး႓သတးခ္ကးမြမရြိပါ၈

လာေရာကးေစာငးံၾကပးသညးံ
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သိ႓ေ
ု သား၇

်မနးမာစစးသာ့အသစးမ္ာ့

ေရကာတာကို
အုပးစုလိုကး

ေရာကးလာသညးံအခါ၇ ရျာသာ့မ္ာ့သညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့်ခငး့နြငးံ လကးဖကးစိုးကးခငး့မ္ာ့ ကို
လျတးလပးစျာ
စီမဵကိနး့မြ

လုပးကိုငးချငးံမရြိေတာံပါ၈
လြ္ပးစစးစျမး့အငးကို

လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ရရြိလာသညးံအခါ

ွယးယူႏိုငးရနး

မေသခ္ာပါ၈

ရျာသာ့မ္ာ့သညး

အ်ခာ့ေရကာတာနြစးခုကို

်မစးစီ့ဆငး့သျာ့သညးံ ေအာကးပိုငး့တျငး ေဆာကးလုပးရနး စီမဵခ္ကးခ္ထာ့သညး၈

သဵလျငး်မစးေရကာတာမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ သဵလျငး်မစးေပၚတျငး တာဆနး့၇ ကျနး့လဵု၇ ေနာငးပ၇ ရျာသစး၇ ဟကးႀကီ့၇ ပျႀဲ ကီ့၇
နြငးံဒါ့ကျငး့ စသညးံ ေရကာတာ (၄) ခုကို အဆို်ပဳၿပီ့်ဖစးသညး၈ ထိအ
ု ဆို်ပဳထာ့သညးံ သဵလျငး်မစး
ေရကာတာအာ့လဵု့သညး
တညးရြိေနသညး၈

ပဋိပကၡ်ဖစးေနသညးံ

ရျာ(ှဿ)ရျာေက္ား

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ရ်ခငး့၇

စသညးံတိုကးရိုကးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို
ေရကာတာမ္ာ့သညး

စစးတပးမ္ာ့တိုကးပဲျ်ဖစးေနဆဲေနရာတျငး

ငလ္ငးေၾကာႏြငးံ

ေရကာတာမြ

ခဵစာ့ရမညး၈

ထိ႓်ု ပငး

ဟတးႀကီ့ႏြငးံ

နီ့ကပးစျာတညးရြိေနသညး၈

်မစးသညးငလ္ငးလႈပး်ခငး့ကိုေလ္ာံနညး့ေစၿပီ့၇

ေရလႊမး့မို့်ခငး့
ရျာသစး

ငလ္ငး၏်ဖစးစဥးအရ

ေရကာတာမ္ာ့သညး

ေ်မငလ္ငးလႈပး်ခငး့ကို

်ဖစးေပၚေစႏိုငးသညး၈ သဵလျငး်မစးေရကာတာမ္ာ့တျငး၇ ေဆာကးလုပးမႈအ်မနးဆဵု့မြာ ကရငး်ပညးနယးရြိ
ဟတးႀကီ့နြငးံ ရြမး့်ပညးနယးရြိ တာဆနး့ေရကာတာတိ႓်ု ဖစးၿပီ့ ထိုငး့အစို့ရ စျမး့အငးဖဵျ႓ၿဖိဳ့မႈ စီမဵခ္ကး
(PDP) ကေဆာကးလုပး်ခငး့်ဖစးသညး၈
သဵလျငး်မစး၏ အႀကီ့ဆဵု့ေရကာတာ တာဆနး့ (၄ှှ၄ မီဂါွပး)အတျကး သေဘာတူစာခ္ဳပးကို၇
ဿွှွခုနြစး

ႏိုွငးဘာလ

ေဒၚလာသနး့ေထာငးေပါငး့

တျငး
၃

လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈

ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈကို

မြ

ှွ

သနး့ေထာငးေပါငး့

သိ႓ု

အေမရိကနး
တို့်မငးံခဲံသညး၈

အဓိကရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵသူမြာ အမးဒီအစး (MDX) ထိုငး့ကေန နိုငးငဵတကာအီ့ဂတး (EGAT) ႏြငးံ
ေဂ္ာံဂ္းသဵု့အုပးစု ေကားပိုေရ့ရြငး့ (Three Gorges Group Corporation) သိ႓လ
ု ဲေ
ျ ်ပာငး့လိုကးသညး၈
တာဆနး့ေရကာတာသညး ရြမး့်ပညးနယးရြိ ေ်မစတုရနး့ ၅၄ ကီလိုမီတာကို ေရလႊမး့ေစႏိုငးသညး၈
ှ၆၆၃ နြြငးံ ှ၆၆၅ ၾကာ့တျငး၇ ထိုနယးေ်မရြိ ဆယးနြစးတာစစးတပး ပဋိပကၡ်ဖစး်ခငး့က၇ လူဦ့ေရ
၃ွွွွ

ကို

ေရကာတာနယးေ်မနြငးံ

အတငး့အဓမၼေ်ပာငး့ေရႊ႔ေနထိုငးေစသညး၈
က္ိဳငး့ကမးလူမ္ိဳ့စုမ္ာ့သညး
ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့

ေရကာတာနြငးံ

ဆကးစပးေနေသာ

ဤလူမ္ာ့ထဲမြ

ေရကာတာစီမဵကိနး့
်ဖစးသညး၈

တာဆနး့ေရကာတာ
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ခနး႓မြနး့ေ်ခ

နယးေ်မမ္ာ့သိ႓ု
ှ၁၅ွွ

အတျကး
စီမဵကိနး့နယးေ်မ

တျငး

ဖယးရြာ့ပစးရနး
တွိုကးတျငး

တရုတးနြငးံ ထိုငး့သစးေစ့္ကျကးအတျကး သစးခုတးလ်ြဲ ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေနသညးမြာ အနာဂတးေဒသခဵ
၏ေဂဟေဗဒနြငးံ ၁ငး့တို႓ကို မြီခိုအာ့ထာ့ေနသူမ္ာ့အာ့ ပိုမိုၿခိမး့ေ်ခာကးေနသညး၈
ဿွှွခုႏြစး ဧၿပီလ တျငး၇ ်မနးမာံစျမး့အငးွနးႀကီ့ဌာနႏြငးံ တရုတး၇ ထိုငး့တို႓သညး ကရငး်ပညးနယး
ဟတးႀကီ့ေရကာတာ (ှ၀၃ွ မီဂါွပး) အတျကးသေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုၾကသညး၈ ေရကာတာကို
အီ့ဂတး(EGAT) ကေဆာကးလုပးၿပီ့၇ တရုတး ေရအာ့လြ္ပးစစး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံ အဖျ႓က
ဲ
ေငျေၾက့ေထာကးပဵံသညး၈

(ထိုငး့ွနးႀကီ့ခ္ဳပး

အဖိစစးက

ေရကာတာနယးေ်မအတျငး့

လူ႓အဖျ႓အ
ဲ စညး့က လူ႓အချငးံအေရ့နြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိခိုကးမႈတို႓ကို ေတျ႔ရြိၿပီ့) အစို့ရက
အီ့ဂတး(EGAT)

အာ့

ေလ့စာ့လိုကးနာရနး

ထိုငး့တျငး

အီ့အိုငးေအ(EIA)

ညႊနးၾကာ့ရမညးဟု

ကို

ခ္မြတးၿပီ့သညးံတိုငး

လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾကသညး၈

ေရကာတာနယးေ်မတွိုကးတျငး

ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာသညး၈

ခုနြစး

တိုကးစစးဆငးၿပီ့

ဿွွ၆

ဇျနးလတျငး၇

ကရငးဒုကၡသညး

ထိုငး့တရာ့ွငးဥပေဒအရ

၀၂ွွ

သေဘာတူစာခ္ဳပးကို

စစးတပး

စခနး့ခ္်ခငး့မ္ာ့

ကရငး်ပညးနယး

ဟတးႀကီ့ေရကာတာအနီ့

ေက္ားကို

ထိင
ု း့သိ႓ထ
ု က
ျ းခာျ ေစသညး၈

ထိုတိုကးခိုကး်ခငး့သညး ကရငး်ပညးနယး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရရနးနြငးံ ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ (SPDC) ႏြငးံ တို့တကးေသာ ကရငးဒီမိုကရကးတစး ဗုဒၶဘာသာ တပးမေတား
(DKBA)

(ေကအမးယူမြ

ချထ
ဲ က
ျ းလာေသာ

အဖျ႓)ဲ

တိ႓ု

ေရကာတာႏြငးံ

နီ့သညးံနယးေ်မကို

ပိုငးနကးလု်ခငး့တိ႓န
ု ြငးံ ဆကးစပးေနသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေရျ့ေကာကးပျဲၿပီ့သညးံ ဿွှွ ခုႏြစး
ႏိုွငးဘာ

၄

ရကးေန႓

အရြိနး်မငးံလာသညး၈

ေနာကးပိုငး့တျငး၇

ကရငး်ပညးနယးတျငး

ကရငးဗုဒၶဘာသာ

နယး်ခာ့ေစာငးံတပးေဆာငးရျကးရနး

သေဘာထာ့

ဒီမုိကေရစီတပးက

်ငငး့ဆိုၿပီ့၇

ယခု

ကျဲလျမ
ဲ ႈမ္ာ့

အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့စျာသညး

ဟတးႀကီ့ေရကာတာ

နယးေ်မနြငးံ

ဆကးေနသညးံေနရာတျငး ဌာနခ္ဳပးစိုကးထာ့သညး၈ ယခုအခ္ိနးတင
ျ း ေခအဲနးယူ (KNU) ႏြငးံအတူ
အစို့ရစစးတပးကို

တကးႂကျစျာ

ေရကာတာအနီ့ပတးွနး့က္ငးတျငး
ကတညး့က၇

တိုကးခိုကးေနၿပီ့၇

ကရငး်ပညးနယး

ပိုငးနကးခ္ဲ႔ထျငးေနသညး၈

ေရကာတာနယးေ်မ်မစးညာဘကးက

ႏိုွငးဘာ

အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ
ဿွှွ

လူရာေပါငး့မ္ာ့စျာအပါအွငး၇

ေရျ့ေကာကးပျဲ
ခနး႓မြနး့ေ်ခ

ဒုကၡသညး ၀ွွွွ သညးနယးစပးကိုေက္ားၿပီ့ ထိုငး့ႏိုငးငဵသ႓ေ
ို ်ပ့လႊာ့ခိုလဵႈၾကသညး၈

ယခငးႏြငးံယခုေရကာတာမ္ာ့
ကယာ့်ပညးနယးတင
ျ း မို့ၿဗဲႏြငးံ ေဒါတခ္ာ့ ေရကာတာမ္ာ့ေဆာကးလုပးဆကးသယ
ျ းၿပီ့ ေလာပိတ
စျမး့အငးစကးရဵုက ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ပထမဦ့ဆဵု့ေသာ ေရအာ့လြ္ပးစစး စီမဵကိနး့ႀကီ့ ကိုယးစာ့်ပဳ
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အ်ဖစး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ၿမိဳ႔ေတား်ဖစးသညးံ ရနးကုနးၿမိဳ႔ကို လြ္ပးစစးစျမး့အငး ေထာကးပဵံေပ့ေနသညး၈

ထိုနယးေ်မတျငး

စျမး့အငးစကးရဵု

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့နြငးံ

ရျာေရလႊမး့မို့ၿပီ့၇

လူ

ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ကာ၇

ှဿွွွ

စစးတပးစခနး့ခ္်ခငး့မ္ာ့သညး
ခနး႓မြနး့ေ်ခ

ရျာ

ေ်မ်မဳပးမိုငး့

ှှ၁
ှ၅ွွွ

ကိုလညး့်မဳပးထာ့သညး၈ ေဒသခဵမ္ာ့သညး အတငး့အဓမၼအလုပးခိုငး့ေစ်ခငး့၇ အဓမၼ်ပဳက္ငးံ်ခငး့၇
တရာ့မွငးသတး်ဖတး်ခငး့၇ နြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့ဖ္ကးစီ့ရနး ေရလႊတး်ခငး့မ္ာ့ကို ခဵစာ့ခဲံရသညး၈
၅ွ% ေသာေဒသခဵ လူဦ့ေရတိ႓သ
ု ညး ယခုထကးတိုငး လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ မရရြိၾကေသ့ပါ၈
အနီ့ပတးွနး့က္ငးရြိ

အထကးေပါငး့ေလာငး့

ေရကာတာသညး

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ၿမိဳ႔ေတားအသစး်ဖစးသညးံ ေန်ပညးေတားကို လြ္ပးစစးစျမး့အငး ေထာကးပဵံရနး တညးေဆာကးခဲံ်ခငး့
်ဖစးၿပီ့၇

ေဒသခဵ်ပညးသူတို႓၏

ေသနတးေ်ပာငး့်ဖငးံေတံကာ
အလာ့တူစျာပငး

ပိုငးဆိုငးသညးံ

သိမး့ပိုကးသညးံအတျကး၇

ေ်မယာမ္ာ့နြငးံ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

်ပညးသူတို႓၏

လူ႓အချငးံအေရ့သညး

ထပးမဵခ္ိဳ့ေဖာကးအႏိုငးက္ငးံခဵရ်ပနးသညး၈

သိ႓မ
ု ဟုတး

နစးနာေၾက့ေပ့်ခငး့မ္ာ့မရြိဘဲ

သေဘာတူညီခ္ကးေတာငး့ခဵ်ခငး့

အတငး့အဓမၼ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစ်ခငး့၇

ေ်မၾသဇာေကာငး့ေသာ လယးယာေ်မႏြငးံ သစးေတာမ္ာ့ကို ေရလႊမး့မို့်ခငး့ကို ေဒသခဵမ္ာ့နြငးံ
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့
တမူထူ့သညးံ

ႀကဵဳေတျ႓ခဲံရသညး၈

အ်ခာ့ဧရာမေရကာတာႀကီ့မ္ာ့

ထဵု့တမး့ဓေလံယဥးေက့္မႈနြငးံ

ၿခိမး့ေ်ခာကးေနသညး၈

တိုငး့ရငး့သာ့တို႓၏

ဆကးႏျယးေနသညးံ

အတငး့အဓမၼလုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့၇

စီမဵကိနး့သညး၇

ေဒသခဵ၏

ကျယးေပ္ာကးတိမးေကာမႈကို

လူမႈေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့်ဖစးသညးံ

အတငး့အဓမၼစစးမႈထမး့ေစ်ခငး့၇

ေဒသတျငး့

ေ်မယာအသဵု့်ပဳ်ခငး့ကို

ကနး႓သတး်ခငး့နြငးံ ပဋိပကၡထပး်ဖစး်ခငး့မ္ာ့ စသညးံသကးေသမြတးတမး့မ္ာ့ ရြိေနၿပီ်ဖစးသညး၈

၂-ဿ၈ ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ထုတးယူမႈ
်မနးမာႏိုငးငဵသညး ကုနး့တျငး့ႏြငးံ ကမး့လျနးေဒသမ္ာ့တျငး ေရနဵနြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႔အရငး့အ်မစး
အေ်မာကးအမ္ာ့
28

ရြိသညး၈

ယေန႓ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့်ဖစးသညးံ

တရုတး၇

အိႏၵိယ၇

ေအာကးေပါငး့ေလာငး့ ေရကာတာကို ဿွွ၂ခုနြစးတျငး ေဆာကးလုပးၿပီ့စီ့ၿပီ့ လကးရြိတျငး ေန်ပညးေတားၿမိဳ႔ကို

လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ ေပ့လ္ကးရြိသညး၈
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ထိုငး့၇

ေတာငးကိုရီ့ယာ့၇ ်ပငးသစးနြငးံ အေမရိကနး စသညးံအစို့ရႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံ အဖဲ႓မ
ျ ္ာ့
စျာသညး၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးကံသ
ဲ ို႓ပငး၇ ယငး့စျမး့အငးအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ရြာေဖျတူ့ေဖားၾကသညး၈
်မနးမာံ ေရနဵနြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႔အရငး့အ်မစး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့တျငး တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့က
အမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးသညး၈
ေထာကးပဵံမႈႏြငးံ

ႏိုငးငဵ်ခာ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့က

တရုတးကံသ
ဲ ႓ေ
ို သာ

ႏိုငးငဵကို

်မနးမာအစို့ရအတျကး

အေရ့ပါသညးံ

စျမး့အငးလဵု်ခဵဳမႈတို့ေပ့ႏိုငးေသားလညး့၇

ေဒသခဵ

လူထုမ္ာ့က အက္ိဳ့အ်မတး သိ႓မ
ု ဟုတး နစးနာေၾက့မရရြိၾကပါ၈
ႏိုငးငဵ်ခာ့သိ႓ု တငးပ႓ေ
ို သာ သဘာွဓါတးေငျ႓သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း အ်မတးအရဆဵု့လုပးငနး့၇ လကးရြိ
စုစုေပါငး့ ်ပညးတင
ျ း့ ထုတးကန
ု းမ္ာ့ (ဂ္ီဒီပီ GDP)၏ ှဿ.၂ ရာခိုငးႏႈနး့ ရြိသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ
ေငျေၾက့အဖျ႓အ
ဲ စညး့၏ ေ်ပာဆိုခ္ကးအရ၇ ႏိုငးငဵေတား၏ ွငးေငျရသဵု့ေငျစာရငး့ ှ ရာခိုငးႏႈနး့
ေအာကး

ေလ္ာံနညး့်ဖညးံသင
ျ း့ၿပီ့၇

ွငးေငျအစီရငးခဵစာမ္ာ့

်မနးမာနိုငးငဵသို႓

ဘယးေတာံမြ

ေရာကးမလာပါ၈ သဘာွဓါတးေငျ႔သညး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျ ဖလြယး်ခငး့၏ ၄ွ ရာခိုငးႏႈနး့ေက္ားကို
ထိနး့ထာ့ၿပီ့၇ ေရာငး့ရေငျ တစးႏြစးပဵုမြနး အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့ ၀ ေထာငးွနး့က္ငးရြိသညး၈
ယငး့ွငးေငျမ္ာ့သာ

အစို့ရေငျစာရငး့ထဲေရာကးမညးဆိုပါက

စုစုေပါငး့

အစို့ရွငးေငျ၏

၂၄

ရာခိုငးႏႈနး့ ရြိလိမးံမညး၈
ှ၆၅၅

ေနာကးပိုငး့

ပထမဦ့ဆဵု့

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

စီမဵကိနး့ကို

မုတၱမပငးလယးရြိ

ရတနာသဘာွဓါတးေငျ႔နယးပယးတင
ျ း လုပးကိုငးရနး အစို့ရကစတငး ချငးံ်ပဳၿပီ့၇ သဘာွဓါတးေငျ႓
ပိုကးလိုငး့ကို အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့ႏြငးံ ပဋိပကၡ်ဖစးသညးံ နယးေ်မမ္ာ့်ဖစးသညးံ မျနး်ပညးနယးႏြငးံ
်မနးမာနိုငးငဵ

အေရြ႔ဘကးရြိ

တနသၤာရီတိုငး့ကို်ဖတးၿပီ့

ေဆာကးလုပးသျယးတနး့ၾကသညး၈

စီမဵကိနး့ကို စစးအစို့ရပိုငးသညးံ၇ ်မနးမာံေရနဵနြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ လုပးငနး့်ဖစးက စီမဵအုပးခ္ဳပးၿပီ့၇
်ပငးသစးက တိုတယး (Total)၇ အေမရိကနးက ယူႏိုကယး (Unocal)၇ ႏြငးံ ထိုငး့က ပီတီတီ (PTT)
စူ့စမး့ရြာေဖျမႈႏြငးံ ထုတးလုပးမႈ

တိ႓ႏ
ု ြငးံ ဖကးစပးလုပးကိုငးသညး၈ သဘာွဓါတးေငျ႓ အမ္ာ့စုကို

ထိုငး့သဘာွဓါတးေငျ႓ အာဏာပိုငးအဖျ႔ဲ ပီတီတီ(PTT) ကွယးယူၿပီ့၇ အနညး့ငယးသာက္နးသညးံ
သဘာွဓါတးေငျ႓ကို
ထုတးလုပးေပ့သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့
်မနးမာံ

သိ႓မ
ု ဟုတး

ေရနဵနြငးံသဘာွဓါတးေငျ႓ကို

ႏိုငးငဵံစျမး့အငးလဵုၿခဵဳမႈအတျကး

်ပညးပသို႓တငးသျငး့ေရာငး့ခ္ေနသညးံ

အခ္ိနးတင
ျ း ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ေနထိုငးေနသညးံ လူထုက လြ္ပးစစးစျမး့အငး်ပတးေတာကးေနသညး
သု႓မ
ိ ဟုတး ခ္ကး်ပဳတး်ခငး့ပငးမ်ပဳလုပးႏိုငးေပ၈
ှ၆၆ွ ေႏြာငး့ပိုငး့ ပိုငးလိုငး့မ္ာ့ ေဆာကးလုပးသျယးတနး့်ခငး့က လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့ႏြငးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး ပ္ကးစီ့်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးေစခဲံသညး၈ ၁ငး့တိ႓မ
ု ြာ စစးတပး စခနး့မ္ာ့အေ်ခခ္်ခငး့၇
ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ကို
စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့

နစးနာေၾက့မေပ့ဘဲ

သိမး့ယူ်ခငး့၇

ယာယီတထ
ဲ ို့ရာနြငးံ

အတငး့အဓမၼ

ေဆာကးလုပးရာတျငး

အတငး့အဓမၼ

လုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့ႏြငးံ
အတငး့အဓမၼ
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ေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႔ေစ်ခငး့၇
စစးတပးစခနး့မ္ာ့

ပစၥညး့သယးခိုငး့်ခငး့မ္ာ့၇

အဓမၼ်ပဳက္ငးံ်ခငး့ ပိုကးလိုငး့်ဖတးသနး့ေနရာႏြငးံ ်ဖတးသနး့သျာ့မညးံ လမး့ေၾကာငး့ေနရာမ္ာ့တျငး
ေ်မရာမ္ာ့နြငးံ လမး့မ္ာ့ဖ္ကးဆီ့ရြငး့လငး့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးခံသ
ဲ ညး၈ အေမရိကနး အေ်ခ်ပဳ ကုမၸဏီ
ယူႏိုကယးက ်ပငးသစးအေ်ခ်ပဳ တိုတယးႏြငးံ ်မနးမာစစးအစို့ရတို႓ႏြငးံ တျဲဖကးကာဖကးစပး စီမဵကိနး့ကို
စီမဵေဆာငးရျကးခံသ
ဲ ညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ အတျကး တိုငး့တပါ့သာ့နစးနာမႈ
အာမခဵေလ္ားေၾက့ ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ို်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈ ဿွွ၃ ခုႏြစးတျငး အႏၱရယး်ပသေကၤတ
(Chevron)

(ယူႏိုကယး Unocal မြကုနးက္်ခငး့) သညး ေ်ပၿငိမး့်ခငး့အတျကး ေဒၚလာသနး့ခ္ီ

ေလ္ားေၾက့ေပ့ရနး

သေဘာတူခံေ
ဲ သားလညး့၇

ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖျဲ႓ွငးမ္ာ့က

ဥပေဒမဲံသတး်ဖတး်ခငး့၇ အတငး့အဓမၼ လုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့ႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့ သိမး့ယူ်ခငး့စသညးံ
လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့က ဿွွ၆ ေႏြာငး့ပိုငး့အခ္ိနးအထိ မြတးတမး့ရြိေနသညး၈ မၾကာမီက
မျနး်ပညးနယး

စစးတပးက

်မနးမာအစို့ရစစးတပးကို

နယး်ခာ့ေစာငးံတပးအ်ဖစး

်ပဳလုပးခင
ျ းံ

ေပ့မညး၇မေပ့မညးံအေရ့နြငးံ ပတးသကးၿပီ့၇ ပိုကးလိုငး့အနီ့တွိုကး ်ဖစးသညးံ အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့
နယးေ်မ်ဖစးသညးံ မျနး်ပညးနယးတျငး ်မနးမာစစးတပးစခနး့ အေ်ခခ္်ခငး့မ္ာ့ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာသညးဟု
အစီရငးခဵရရြိသညး၈

သဘာွဓါတးေငျ႓တူ့ေဖား်ခငး့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈသညး အစို့ရအတျကး အတိမး့အေစာငး့မခဵေသာအခ္ိနး
်ဖစးလာသညး၈ ှ၆၆ွ ေနြာငး့ပိုငး့တျငး ႏိုငးငဵတကာ အသိုငး့အွိုငး့၏ စီ့ပျာ့ေရ့ဖယးက္ဥးမႈကို
ခဵခဲံရသညး၈ ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့သညး အစို့ရ၏ ႏြစးရြညးဘ႑ာေငျခိုငးမာမႈကို ဆကးလကးၿပီ့
ထငးရြာ့စျာ အေထာကးအကူ်ပဳသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓ (EarthRights
International)

မြမၾကာမီက

အစီရငးခဵစာတျငးေဖား်ပထာ့သညးမြာ

ရတနာစီမဵကိနး့က စုစုေပါငး့ အေမရိကနးေဒၚလာသနး့
၁ငး့၏တွကးေက္ား

်ဖစးသညးံ

ှ၆၆၅-ဿွွ၆

အတျငး့

၆ ေထာငးေက္ား ထုတးလုပးခံၿဲ ပီ့၇

အေမရိကနးေဒၚလာ

သနး့

၁.၃

ေထာငး

သညး

စစးအစို့ရထဵသ႓တ
ုိ ိုကးရိုကး ေရာကးရြိ သျာ့သညး၈

ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓အပိုငး့မြ နိုငးငဵေတားွငးေငျ အတျကးအမြီအခိုကငး့ေသာ (လျပးလပးေသာ)
အကဲ်ဖတးမႈမရြိပါ၈
်မနးမာက္ပးေငျ၏
အစီရငးခဵစာက

အမ္ာ့်ပညးသပ
ူ ိုငးစာရငး့တျငး
အဆ

ဿွွ

်မငးံတငးထာ့ၿပီ့

တရာ့ွငးေငျလဲလြယးမႈႏႈနး့ထာ့ကို

မြတးတမး့တငးထာ့ေလံရြိသညး၈

အေစာပိုငး့

သဘာွဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မြ ႏိုငးငဵေတားွငးေငျအစိတးအပိုငး့ အခ္ိဳ႔မြာ စကၤာပူ၏

အႀကီ့ဆဵု့ ကမး့လျနးဘဏးႏြစးခုတင
ျ း ရြိၿပီ့၇ ထိုစာရငး့မ္ာ့ကို မညးသညးံအေၾကာငး့အတျကးမဆို
အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး ဟုေဖား်ပထာ့သညး၈ စီမဵကိနး့သညး အစို့ရအတျကး တခုတညး့ေသာ အႀကီ့ဆဵု့
တရာ့ွငးေငျ

ရရြိ်ခငး့အ်ဖစး

သတးမြတး်ခငး့ခဵရၿပီ့၇
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အစို့ရက

၁ငး့ွငးေငျတစးွကးေက္ားကို

စစးတပးအတျကး
ခဲယမး့မ္ာ့နြငးံ

အသဵု့်ပဳသညး၈
စစးဘကးဆိုငးရာ

သဘာွဓါတးေငျ႓မြ
ပစၥညး့ကရိယာ

ရရြိေသာွငးေငျအမ္ာ့စုကို

ွယးယူရနး

လကးနကး

ေသခ္ာသေလာကးရြိေနၿပီ့

၇

စစးအစို့ရအေပၚ စျခ
ဲ ္ကးမ္ာ့ရြိထာ့သညးံ

အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ ၀ ေထာငးခနး႓ကုနးက္သညးဟု

ခနး႓မြနး့ထာ့သညးံ

လိုဏးေခါငး့မ္ာ့

စစးဘကးဆိုငးရာ

တူ့ေဖားေဖာကးလုပးမႈ

ပါွငးသညးံ

ႏ္ဴကလိယလကးနကးထုတးလုပးေရ့ စီမဵကိနး့အတျကးလဲ သဵု့စျဲေကာငး့သဵု့စျမ
ဲ ညး်ဖစးသညး၈
အစို့ရက

ေရႊသဘာွဓါတးေငျ႓

စီမဵကိနး့်ဖငးံ

ွငးေငျတို့ရရနး

စီစဥးထာ့သညး၈

၁ငး့စီမဵကိနး့

တစးခုတညး့်ဖငးံ တစးႏြစးလြ္ငး အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့တစးေထာငးႏႈနး့်ဖငးံ ေနာကးအႏြစး ၀ွ
အထိ ွငးေငျရရနး်ဖစးသညး၈
ကမး့လျနးေရနဵနြငးံ
ယူနနးနယးသ႓ို

်မနးမာႏိုငးငဵအေနာကးပိုငး့ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး

သဘာွဓါတးေငျ႔
သျယးတနး့သညးံ

သဘာွဓါတးေငျ႔ပိုကးလိုငး့နြစးမ္ိဳ့လဵု့ကို
သေဘၤာဆိပးကမး့ကို

ထုတးလုပးမႈအတျကး
ဿ၅ွွ

ကုနး့တျငး့နြငးံ

်ပငးဆငးေနၿပီ့၇

တရုတးႏိုငးငဵ

ကီလိုမီတာရြညးလ္ာ့သညးံ

ေဆာကးလုပးလ္ကးရြိသညး၈

စတငးေဆာကးလုပးလ္ကးရြိသညး၈

ဿွွ၁

ေရနဵနြငးံ

ထိ႓ေ
ု နာကး

ခုနြစးတျငး

ေရနကး

ရခိုငး်ပညးနယး၇

ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား ကမး့လျနးပငးလယးရြိ သဘာွဓါတးေငျ႓ နယးေ်မမ္ာ့ကို ေတာငးကိုရီ့ယာ့ကို
အေ်ခ်ပဳသညးံ ကုမၸဏီ်ဖစးသညးံ ေဒွူ့အငးတာနယးရြငးနယးက ရြာေဖျခံသ
ဲ ညး၈ နယးေ်မသဵု့ခုကို
စုေပါငး့ၿပီ့

်မနးမာစကာ့လဵု့

ေရႊဟုအမညးေပ့လိုကးၿပီ့၇

၁.၂-၆.ှ

ထေရလီရနး(trillion)

ေပထုထညးရြိေသာ သဘာွဓါတးေငျ႓မ္ာ့ရြိသညးဟု ခနး႓မြနး့သညး၈ အႀကီ့စာ့ သဘာွဓါတးေငျ႓
စီမဵကိနး့ကို ေဒွူ့အငးတာနယးရြငးနယး ကုမၸဏီလီမိတကးက (၂ှ ရာခိုငးႏႈနး့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵၿပီ့)
ကိုရီ့ယာ့သဘာွဓါတးေငျ႔
ကုမၸဏီလီမိတကး၇

ေကားပိုေရ့ရြငး့

အိႏၵိယမြ

်မနးမာံေရနဵနြငးံသဘာွဓါတးေငျ႓
်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

(KOGAS)၇

ေဂ့လး
(MOGE)

သေဘာတူစာခ္ဳပးကို

(ONGC)

အိႏၵိယမြ

ကုမၸဏီလီမိတကးတို႓ႏြငးံ
ႏြငးံတဲျဖကးလုပးကိုငးသညး၈

ဿွွ၆

ခုႏြစး

အလယးတင
ျ း

ဗီ့ဒကးစး

ပူ့ေပါငး့ကာ၇
တရုတးအစို့ရက

ခ္ဳပးဆိုခဲံၿပီ့

တရုတးက

သဘာွဓါတးေငျ႓ကို အဓိကွယးယူသူ်ဖစးလာသညး၈ ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ကို
တရုတးေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ထုတးလုပးမႈအႀကီ့ဆဵု့်ဖစးသညးံ - တရုတးႏိုငးငဵေရနဵလုပးငနး့
(CNPC)

ကတာွနးယူ

ေဆာကးလုပးသျယးတနး့ေပ့သညး၈

ေရာငး့ခ္ရရြိသညးံေငျမ္ာ့သညး

စစးအစို့ရ၏ တစးခုတညး့ေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ွငးေငျ ်ဖစးလာႏိုငးသညး၈

သဘာွဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ကို ဿွှ၀ တျငး ်ပညးံစဵုစျာ လုပးငနး့လညးပတးရနး စီစဥးထာ့သညး၈
တရုတးက ေရနဵတငးပို႓မႈပိုကးလိုငး့တညးေဆာကးမႈမြလညး့ အက္ိဳ့ရရြိမညး - အာရြအလယးပိုငး့ႏြငးံ
အာဖရိကတို႓မြလညး့

တရုတးႏိုငးငဵသို႓

ေရနဵတငးသျငး့မညး်ဖစးသညး၈
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ဿ၀၅ွ

ကီလိုမီတာ

ရြညးလ္ာ့သညးံ ေရနဵစိမး့ပိုကးလိုငး့သညး ဘဂၤလာ့ပငးလယးရြိ မေဒ့ကၽျနး့မြ ရခိုငးကမး့ကို်ဖတးၿပီ့
တရုတးနိုငးငဵရြိ ကူမငး့သိ႓သ
ု ယ
ျ းတနး့မညး်ဖစးသညး၈ အေမရိကနးေဒၚလာ သနး့ေထာငးေပါငး့ ှ.၂
ကုနးက္မညးဟု ခနး႓မြနး့ၿပီ့၇ တရုတးနိုငးငဵသို႓ တစးနြစးလြ္ငး ေရနဵစိမး့ ကုဗမီတာ ှဿ ဘီလီယဵ
တငးပ႓မ
ို ညး၈ တရုတးနိုငးငဵေရနဵလုပးငနး့က မေဒ့ကၽျနး့တျငး ဿွွ၆ တျငး ပငးလယးဆိပးကမး့ၿမိဳ႔ကို
စတငးေဆာကးလုပးခံသ
ဲ ညး၈

ဆိပးကမး့ေဆာကးလုပးမႈသညး

လာမညးံ

ႏြစးနြစးမြ

သဵု့နြစးအတျငး့

အၿပီ့သတးမညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့ၿပီ့၇ ထိုဆိပးကမး့သညး တရုတးႏိုငးငဵ ရြနးဟိုငး့ဆိပးကမး့ထကး
ပိုမိုစညးကာ့မညးဟို

ထငး်မငးခ္ကးခ္ထာ့်ခငး့ခဵရသညး၈

ထိုဆိပးကမး့တျငး

ကမး့ကပးၿပီ့

တရုတး

ေရနဵစိမး့တငးသေဘၤာမ္ာ့

အေရြ႔အလယးပိုငး့ႏြငးံ

အာဖရိကဖကးသို႓

ဆကးလကးခရီ့ႏြငးမညး်ဖစးသညး၈
ရတနာနြငးံ ရဲတဵချနး သဘာွဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ကို ်မနးမာႏိုငးငဵ အေရြ႔ပိုငး့တျငး တညးေဆာကး
သျယးတနး့သညးံ

အေတျ႓အၾကဵဳအရ၇

ထိနး့သိမး့မႈမ္ာ့သညး

ပိုကးလိုငး့တညးေဆာကး

လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့နြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပၚသကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို
အလယးေလာကးတင
ျ း

ရခိုငး်ပညးနယး

သျယးတနး့်ခငး့ႏြငးံ

ညြိစျနး့ခဲံသညး၈

ခဵစာ့ခဲံရၿပီ့်ဖစးသညး၈

မေဒ့ကၽျနး့ရြိ

လူ႓အချငးံအေရ့နြငးံ
ှ၆၆ွ

တရုတးေရနဵစိမး့တငး

်ပဳ်ပငး
ခုႏြစး

သေဘၤာဆိပးကမး့

ေဆာကးလုပးမႈန႓ပ
ဲ တးသကးၿပီ့ အတငး့အဓမၼ ေ်မယာသိမး့ယူ်ခငး့၇ ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစ်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ
လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့စသညးံ အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ရြိခဲံသညး၈ စီမဵကိနး့အတျကး ေဒသခဵမ္ာ့၏
ေ်မယာသိမး့ပိုကး်ခငး့တျငး နစးနာေၾက့လဵု့ွမေပ့ခဲံပါ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအေနာကးပိုငး့ႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵသို႓
ပိုကးလိုငး့မ္ာ့သျာ့ရာလမး့ေၾကာငး့တျငး

ေရြ႔ေလြ္ာကး

လူမႈေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့

ပိုမို်ဖစးပျာ့ရနး

်ဖစးႏိုငးသညး၈ လကးရြိအေ်ခအေနတျငး စစးသာ့ ၅၂ွွ ေက္ားသညး ပိုကးလိုငး့လမး့ေၾကာငး့
တေလြ္ာကး စခနး့ခ္လ္ကးရြိသညး၈ ေဆာကးလုပးေရ့မ္ာ့ အေ်ခအေနတို့တကးလာသညးႏြငးံအမြ္၇
စစးသာ့မ္ာ့သညး

“ပိုကးလိုငး့လဵု်ခဵဳမႈမ္ာ့”

အတျကး

ထိုနယးမ္ာ့သို႓

“အထူ့တပးရငး့မ္ာ့ပငး”

အေ်ခခ္လာမညး ်ဖစးသညး၈ ဿွှွခုနြစး ဇျနးလ တျငး ်မနးမာစစးအရာရြိ အာဏာပိုငးက ်မနးမာႏိုငးငဵ
အေနာကးဖကးပိုငး့ရြိ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ရျာသာ့မ္ာ့ကို ၁ငး့တို႓ပိုငးသညးံေ်မယာမ္ာ့ကို စျန႓ပ
း စး
ထျကးခာျ ရနး အမိနး႓ေပ့ စာထုတး်ပနးခဲံသညး၈
ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား

နယးေ်မတွိုကးတျငး

ွမး့စာဖူလဵုရဵုေလာကး

သိ႓မ
ု ဟုတး

ဤစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး

ေဒသခဵလယးသမာ့၇

လူေပါငး့သနး့

ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့စျာ
ငါ့ဖမး့သမာ့

၁ွွ

ေက္ားတ႓သ
ို ညး၇

အသကးရြငးေနထိုငးၾကသညး၈
ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ၏

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ပ္ကးစီ့မႈကို ၿခိမး့ေ်ခာကးလ္ကး
ရြိသညး၈ ဿွွ၆ ခုနြစး ေအာကးတိုဘာလတျငး မေဒ့ကၽျနး့တွိုကး ဆိပးကမး့ေဆာကးလုပးမႈအတျကး
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မိုငး့ေဖာကးရာတျငး

ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာငါ့မ္ာ့နြငးံ

ေဒသခဵမ္ာ့

နြစးရာေပါငး့ေပါငး့စျာ

ငါ့ဖမး့ခဲံသညးံ ငါ့ဖမး့ရာနယးေ်မမ္ာ့ကို ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညး၈ ေရနဵတငးသေဘၤာမြ ေရနဵယိုဖိတး်ခငး့ႏြငးံ
ေရနဵရြာေဖျ်ခငး့ႏြငးံ

ထုတးလုပးမႈမ္ာ့က

ဇီွသဘာွဘကးမြ္မႈကို

ငါ့ဖမး့လုပးငနး့နြငးံ

ရခိုငးပငးလယးကမး့ေ်ခရြိ

မ္ာ့စျာၿခိမး့ေ်ခာကးလ္ကးရြိသညး၈

သယးယူပ႓ေ
ို ဆာငးမႈတို႓သညး

ဓါတုပစၥညး့မ္ာ့

ပကတိ

သဘာွဓါတးေငျ႓ထုတးလုပးမႈႏြငးံ

ယိုဖိတးမႈနြငးံ

ဓါတးေငျ႓မ္ာ့

ေပါကးကမ
ျဲ ႈမ္ာ့

်ဖစးနိုငးေ်ခရြိၿပီ့ သဘာွပတးွနး့က္ငးကို ပ္ကးစီ့ေစႏိုငးသညး၈

၂-၀၈ သတၱဳမိုငး့မ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသညး

အၿဖိဳကးနကး၇

စကးမႈလုပးငနး့သဵု့သတၱဳ
ထဵု့ေက္ာကး၇

ႏြငးံ

သဵ၇

စသညးံ

သျပး၇

ေငျ၇

ေၾက့နီ၇

တျငး့ထျကးအရငး့အ်မစးမ္ာ့

စက္ငးေက္ာကးတင
ျ း့ထျကးမ္ာ့ကလညး့

ခဲ၇

ေက္ာကးမီ့ေသျ့၇
ႂကျယးွသညး၈

ေရႊ

နြငးံ

ခေနာကးစိမး့၇

ေ်မ်ပငးတျငးပ္ဵ႔ႏြဵ႓လ္ကးရြိသညး၈

ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့်ဖစးသညးံ စိနး၇ ပတၱ်မာ့၇ ႏြငးံ နီလာစသညးတို႓ကိုလညး့ ်မနးမာံေ်မတျငး
ရြာေဖျေတျ႓ရြိႏိုငးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ကမာၻေပၚတျငး

ေက္ာကးစိမး့အထျကးဆဵု့ေနရာလညး့

်ဖစးသညး၈ တရုတးႏိုငးငဵရြိ ၆ွ ရာခိုငးႏႈနး့ေသာ ေက္ာကးစိမး့တဵု့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵက်ဖစးၿပီ့၇
ကမာၻေပၚရြိ အရညးအေသျ့ အေကာငး့ဆဵု့ ေက္ာကးစိမး့ကို ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ရြိ ကခ္ငး်ပညးနယး၇
ဖာ့ကနး႓ေက္ာကးတင
ျ း့မြ ရြာေဖျေတျ႔ရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ှ၆၆၁ခုနြစးတင
ျ း ကခ္ငး်ပညးလတ
ျ းလပးေရ့အဖျ႓ဲ
(KIO)

ႏြငးံ

အပစးအခတးရပးစဲေရ့

အ်မတးမ္ာ့စျာရရြိသညးံ

သေဘာတူစာခ္ဳပး

ခ္ဳပးဆိုၿပီ့ေနာကး၇

ဤေက္ာကးစိမး့တျငး့ထျကးမ္ာ့ကို

်မနးမာအစို့ရသညး

ခ္ဳပးကိုငးသညးံ

အသျငး

ေဆာငးေနခဲံသညး၈
်မနးမာအစို့ရသညး သဘာွအေလ္ာကး ထျကးေပၚေနသညးံ ေ်မေပၚေ်မေအာကး တျငး့ထျကးပစၥညး့
အာ့လဵု့ကို

ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့

ဖယးရြာ့်ခငး့ခဵရသညးဟု
စီမဵညႊနးၾကာ့ၿပီ့၇

ထိုေ်မကိုပိုငးဆိုငးသညးံ

ယူဆရသညး၈

လုပးကိုငးရနး

လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ

်ပညးနယးက

သတၱဳမိုငး့မ္ာ့ကို

အလာ့အလာရြိသညးံ
ေဒသဆိုငးရာ

ပိုငးဆိုငးချငးံမရေတာံဘဲ

်မနးမာံသတၱဳတျငး့ွနးႀကီ့ဌာနက

တျငး့ထျကးမ္ာ့ကို

စဵုစမး့စစးေဆ့ကာ

အုပးခ္ဳပးသူအရာရြိမ္ာ့၇

်မနးမာပုဂၢလိက

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အပစးအခတးရပးစဲသညးံ အခ္ိဳ႔ေသာအဖျ႓မ
ဲ ္ာ့ကို သတၱဳတျငး့မ္ာ့ ပိုငးဆိုငးချငးံ
ေပ့ထာ့သညး၈
ဖျငးံထာ့သညးံအခါ၇

ှ၆၅၅

ကတညး့က၇

သတၱဳတျငး့ွနးႀကီ့ဌာနက

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအတျကး
စတငးၿပီ့
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သတၱဳတျငး့လုပးငနး့တျငး

စီ့ပျာ့ေရ့ကို
ေဒသခဵႏြငးံ

ႏိုငးငဵရပး်ခာ့က ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈကို အာ့ေပ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာံသတၱဳတျငး့ွနးႀကီ့ဌာနက ေဒသခဵႏြငးံ
ႏိုငးငဵရပး်ခာ့က
လျနးခဲံသညးံ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့(အမ္ာ့အာ့်ဖငးံတရုတးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့)

အႏြစး

ဿွ

အတျငး့

ပိုငးဆိုငးချငးံေပ့ထာ့သညးံ

တရာ့ွငး်ဖစးေစ၇

သတငး့အခ္ကးအလကး

ဤသတၱဳတျငး့ကုမၸဏီ

အမ္ာ့စုသညး

တရာ့မွငး်ဖစးေစ

အနညး့ငယးသာ

ကို

သတၱဳတျငး့မ္ာ့ကို

လူသိရြငးၾကာ့ရြိသညး၈

်မနးမာ်ပညးတလႊာ့ရြိ

ႏိုငးငဵမရြိသညးံ

လကးနကးကိုငးအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့ဆကးႏျယးမႈရြိသညး၈ အေၾကာငး့ရငး့တရပးမြာ တရုတး
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး

ပမာဏနညး့ပါ့်ခငး့၇

ေွ့လဵေခါငးဖ္ာ့ေသာ

အရပးမ္ာ့တျငးရြိ်ခငး့၇

ေရာကးရြိရနးခကးခ်ဲ ခငး့တို႓ေၾကာငးံ အလျနးရႈပးေထျ့သ်ဖငးံ ခနး႓မြနး့တျကးခ္ကးရနး ခကးခသ
ဲ ညး၈
ႏိုငးငဵတင
ျ း့သတၱဳမိုငး့မ္ာ့မြ
်ဖနး႓်ဖဴ့လ္ကးရြိသညးံ
ေဒၚလာသနး့

သတၱဳတျငး့ထျကးမ္ာ့ကို

ွငးေငျအခ္ကးအလကးကို

၃ွ

တနးသညးံ

ထိုငး့ႏြငးံတရုတးသ႓အ
ို မ္ာ့ဆဵု့

်မနးမာအစို့ရက

ရရြိရနးခကးခသ
ဲ ညး၈

ပုလ၇ဲ

နီလာ၇

ႏြစးစဥးတရာ့ွငး

ဥပမာ

ႏိုငးငဵရပး်ခာ့သို႔
-

ေက္ာကးစိမး့နြငးံ
ေရာငး့ခ္လ္ကးရြိသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵက
ပတၱ်မာ့တို႓ကို
သိ႓ေ
ု သား၇

ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့က အစို့ရက ေက္ာကးမ္ကးရတနာ ကုနးသျယးမႈ ပမာဏအစစးကို ှွ ဆ
ေလ္ာံ်ပထာ့သညးဟု ယဵုၾကညးသညး၈
သတၱဳမိုငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈကို

ကာကျယးသညးံ

ဥပေဒႏြငးံ

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ၇သဵ်ဖဴတူ့ေဖားရာတျငး မိုငး့ေဖာကးခဲျ်ခငး့က ေ်မာကးပိုငး့ရြိ
ေတာငးတနး့ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ
ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့

်ဖစးေပၚေစသညး၈

ယခုသတၱဳမိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ထိခိုကးမႈအနညး့ငယး
အ်ခာ့အဖို့တနး

အကာအကျယးမဲံသညးံ

ႏိႈငး့ယြဥးလြ္ငး
ရြိသညး၈

လျနးခဲံသညးံ

ကမး့ေ်ခေဒသကို
အႏြစး

ဿွ

ေလာကးတိုငးေအာငးအထိ၇

ပမာဏေသ့ငယးေသားလညး့

ရို့ရာနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ

တျငး့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့

ေရႊ၇

တူ့ေဖားရာတျငး

စို့ရိမးဖျယးရာ

သဘာွပတးွနး့က္ငးကို

ေက္ာကးသဵပတၱ်မာ့မ္ာ့၇
အၿမဲတနး့နီ့ပါ့

နြငးံ

ေဂၚ်ပာ့မ္ာ့၇

ေ်မကိုလကး်ဖငးံယကး်ခငး့၇ ဒယးအို့မ္ာ့ႏြငးံ ဆနးခါစသညးတို႓ကို အသဵု့်ပဳၾကသညး၈ လျနးခဲံသညးံ
အႏြစးႏြစးဆယးက၇ အႀကီ့စာ့သတၱဳမိုငး့မ္ာ့အ်ဖစး စတငးတူ့ေဖားၾကၿပီ့ - ယငး့နညး့ပညာမ္ာ့က
သဘာွပတးွနး့က္ငးကို ပိုမိုပ္ကးစီ့ေစသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵေ်မာကးပိုငး့ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ အထူ့သ်ဖငးံ ဧရာွတီႏြငးံခ္ငး့တျငး့်မစးတေလြ္ာကးတျငး
ေရႊတူ့ေဖားမႈ

အေ်မာကးအမ္ာ့်ပဳလုပးေနၾကသညး၈

ဿွွ၄

ခုႏြစးတျငး

ကခ္ငးဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့

ကျနးယကးအဖျ႓ဲ(KDNG) က ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး သတၱဳမိုငး့စကးမႈလုပးငနး့ေၾကာငးံ ေအာကးပါ
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို အစီရငးခဵတငး်ပခဲံသညး 106

ေရအာ့ႏြငးံတင
ျ း့သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ
အတိုငး့အဆမရြိ
29

ရြငး့လငး့ခဵရသညး၈

ေ်မယာအပါအွငး

သစးေတာမ္ာ့

သတၱဳတျငး့တူ့ေဖား်ခငး့သညး

က္နးရြိေသာ

ေ်မလႊာမ္ာ့ကို ကေလားထုတးလိုကးၿပီ့ က္ငး့ေနရာမ္ာ့ က္နးရြိေစခဲံသညး၈ ေရအာ့်ဖငးံ

သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့သညး

်မစးကမး့ေဘ့ရြိ

ေ်မလႊာမ္ာ့ကို

တိုကးစာ့သျာ့သညး၈

မိုငး့ေဖာကးခဲျမႈမ္ာ့မြ စျန႓ပ
း စးပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ်ပဒါ့မ္ာ့ပါွငးေနသညးံ ေက္ာကးတဵု့ႏြငးံ
ေ်မႀကီ့မ္ာ့ကို

လြပသညးံေတာေတာငးေရေ်မ

စာ့က္ကးေ်မမ္ာ့နြငးံ

တိရစာၧနးမ္ာ့

အႏြဵ႓တင
ျ း

သဘာွအေလ္ာကး

စျန႓ပ
း စးၾကသညး၈

ေနထိုငးၿပီ့

ယခငးက

သကးရြိအပငးမ္ာ့ ပျာ့မ္ာ့သညးံေ်မမ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ခဵရသညး၈
ေၾက့နီတူ့ေဖား်ခငး့သညး

ပ္ကးစီ့မႈအမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးေစေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

တူ့ရာ၉

သတၱဳတျငး့

ေတာေတာငးေရေ်မ

သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့်ဖစးသညး၈
ပတးွနး့က္ငးရြိ

သစးေတာမ္ာ့၇

သဘာွေပါကးပငးမ္ာ့၇ နြငးံ သဘာွေရစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့ ဆို့ရျာ့စျာ ေ်ပာငး့လဲပစး်ခငး့ခဵရသညး၈
၁ငး့လုပးရပးမ္ာ့က ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငး မညီညာမႈမ္ာ့စျာကို ်ဖစးေစသညး၈ မဵုရျာစီမဵကိနး့သညး
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အႀကီ့မာ့ဆဵု့ သတၱဳမိုငး့်ဖစးၿပီ့၇ ေၾက့နီသတၱဳတျငး့ႀကီ့က ်မနးမာႏိုငးငဵအလယးပိုငး့၇
စစးကိုငး့တိုငး့တျငးတညးရြိေနသညး၈ ေ်မႀကီ့ႏြငးံေရထဲတင
ျ း သတၱဳတျငး့မ္ာ့မြ ယကးထုတးလိုကးေသာ
ဆာလဖ္ဴရစးအကးဆစး
သူတို႓ေ်မယာတျငး

မ္ာ့စျာပါွငးေနေသာေၾကာငးံ

ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့မႈကို

ဆကးလကး

မဵုရျာနယးရြိ

ေဒသခဵတို႓သညး

မလုပးကိုငးႏိုငးေတာံပါ၈

ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵ အႏြဵ႓အ်ပာ့တျငး ေဒသခဵစီ့ပျာ့ေရ့ကို ွမး့ေရ့အေ်ခ်ပဳမြ ေငျေၾက့အေ်ခ်ပဳ စီ့ပျာ့ေရ့သုိ႓
ေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးေစသညး၈
ပတးွနး့က္ငးကို

ေ်မႀကီ့ကိုယကးထုတးသညးံ

ဆို့ရျာ့စျာသကးေရာကးမႈ်ဖစးေစၿပီ့၇

သတၱဳမိုငး့တူ့ေဖား်ခငး့သညး
ေငျေၾက့ေဖာငး့ပျမႈကို

သဘာွ
တုိ့်မငးံကာ၇

်ပညးသတ
ူ ႓၏
ို အေ်ခခဵလိုအပးမႈမ္ာ့ပငး ရရြိရနးခကးခေ
ဲ စသညး၈ အရငး့အႏြီ့ ထညးံသျငး့မႈ မလိုအပးဘဲ
29

ေခတးေနာကးက္ေသာ ရို့ရာနညး့လမး့်ဖငးံ လုပးကိုငးသညးံ လကးတူ့သတၱဳတျငး့သညး ဆငး့ရဲ်ခငး့ကိုတျနး့ပို႓ေနသညး၈

ွမး့စာဖူလဵုမႈေလာကးသာ ရရြိနိုငးၿပီ့ ပငးပနး့စျာလုပးကိုငးရသညး၈ ေငျေၾက့လဵု့ွ သို႓မဟုတး အနညး့ငယးေသာပမာဏ
ရငး့ႏြီ့ရနးမလိုအပးပါ၈
32

ဿွွ၄ ခုနြစးတျငး ဗငးကူ့ဘာ့မြ အိုငးဗငးဟို့ သတၱဳမိုငး့ကုမၸဏီသညး မဵုရျာတျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵၿပီ့ အိုငးဗငးဟို့

အစုရြယးယာကို ွယးမညးံသူကို ရြာေဖျေနသညး၈ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့အတျကး အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ ၂ွွ
လိုအပးၿပီ့၇ အာရြမြ အစုရြယးယာွငးမညးံသူကို ရြာေဖျရာမေအာငး်မငးခဲံေပ၈ ၾသဂုတးလထုတး ်မနးမာတိုငး့တျငး ႏိုရငး့ကို
ကေဒၚလာသနး့တစးေထာငး ပါွငးမႈကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ ်မနးမာတိုငး့သတငး့ေဖား်ပခ္ကးက မြနးကနးပါက
လကးပနး့ေတာငး့ ေၾက့နီရိုငး့သညး မူလခနး႓မြနး့ထာ့သညးံေစ့္ထကး နြစးဆရခဲံသညး၈ သယးယူပို႓ေဆာငးေရ့
သတငး့အခ္ကးအလကး ွနးေဆာငးမႈ၇ “လကးပနး့ေတာငး့ေၾက့နီ စီမဵကိနး့က ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ေဒၚလာသနး့ေထာငးခ္ီရရြိ”
ဿွှွခုနြစး၇ ၾသဂုတး ှ၃၈
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အရငး့အႏြီ့အေပၚ

အပိုတနးဖို့လညး့

်ပနးမရေတာံသညးံအတျကး၇

ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့မဟုတးပါ၈ ဆငး့ရဲေခါငး့ပါ့မႈကို တညးတဵံေစသညးံ ်ဖစးစဥးတစးခုပငး်ဖစးသညး၈
မဵုရျာသတၱဳတျငး့တျငး

ေၾက့နီဆာလးဖိုဒး

ပါွငးမႈေလ္ာံနညး့သညး၈

ဿွှွခုနြစး

ေလ့မ္ိဳ့ပါွငးသညး၈

ဇျနးလတျငး

ႏုိငးငဵပိုငး

ပထမ

က္ငး့သဵု့က္ငး့တျငး

ကုမၸဏီ်ဖစးသညးံ

်ပညးေထာငးစု

်မနးမာႏိုငးငဵစီ့ပျာ့ေရ့ ဦ့ပိုငးလီမိတကး (UMEHL) က စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဒါရိုကးတာက၇ တရုတးက
လကးနကးခယ
ဲ မး့ထုတးလုပးသညးံ ႏိုရငး့ကို (Norinco) ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူႏြငးံ လကးပနး့ေတာငး့တျငး
ေနာကးဆဵု့ေၾက့နီတင
ျ း့အတျကး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵရနး လကးမြတးေရ့ထုိ့လိုကးသညး၈ လကးပနး့ေတာငး့
ေၾက့နီတျငး့တျငး ေၾက့နီ ၀,၅ွွ,ွွွ တနးပါွငးသညးဟု ခနး႓မြနး့ရၿပီ့၇ တစးနစ
ြ းလြ္ငး ေၾက့နီ
ှဿ၂,ွွွတနး်ဖငးံ ဿ၂ နြစးထုတးလုပးရနး လဵုေလာကးသညး၈
ဿွှွခုႏြစး ႏိုွငးဘာလတျငး ၇ ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့ ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႔နယးရြိ ပငး့ပကးေတာငးတျငး
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဒုတိယအႀကီ့ဆဵု့ သတၱဳတျငး့ကို တူ့ေဖား်ခငး့အတျကး ေ်မထို့စကး်ဖငးံ ထိုေနရာကို
စတငးရြငး့လငး့လ္ကး ရြိေနၿပီ်ဖစးသညး၈ စီမဵကိနး့ေနရာသညး ရြမး့်ပညးတပးမေတား-ေတာငးပိုငး့ႏြငးံ
ပအိုွး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

တိ႓က
ု
်မနးမာစစးတပးကို

ခုခဵေတားလြနးေနသညးံ

ပဋိပကၡနယးေ်မႏြငးံနီ့သညး၈ အေ်ခအေနက မတညးမၿငိမး်ဖစးေနသညး၈ ထိုေတာငးသညး ပအိုွး့နြငးံ
ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့
ေနထိုငးသညးံ

ရျာသာ့

အ်ခာ့

၄,ွွွ

၀၂,ွွွ

၏

သညး

အဓိကအို့အိမး်ဖစးသညး၈
မသနး႓ရြငး့သညးံေရႏြငးံ

်မစးလကးတကးနာ့အနီ့

သတၱဳအႂကျငး့အက္နးမ္ာ့က

်ဖစးေစႏိုငးသညးံ ေရထုေလထုညစးညမး့်ခငး့ အႏ ၱရာယး၏ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ကို ခဵရမညး၈ ထိုေတာငး
တျငး သဵရိုငး့ ႏြငးံ ထဵု့ေက္ာကး တနးသနး့ေပါငး့ ၄ွ ရြိသညး၈ အစုရြယးရာွယးယူသူမ္ာ့မြာ ရုရြာ့ႏိုငးငဵ
ထရာပရျနးပ႓က
ို ုနးကုမၸဏီ
တိ႓ပ
ု ါွငးသညး၈

(Tyazhprom)ႏြငးံ

ထိုေနရာတျငးေနထိုငးသညးံ

ေနာကးတစးႀကိမး

ထပးမဵၿပီ့

အီတလီႏိုငးငဵက

ဒယးနီ့လီးကုမၸဏီ

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့်ခငး့ခဵရၿပီ့၇

အတငး့အဓမၼေရႊ႔ေ်ပာငး့်ခငး့ခဵရမညးကို

သဵသတၱဳစကးရဵုေဆာကးလုပးေရ့

စတငးေနၿပီ်ဖစးသညး၈

(Danieli)

စို့ရိမးေနၾကသညး၈

ဿွွ၆ခုႏြစး

ဇျနးလတျငး

စကးရဵုေဆာကးလုပးရနး အတျကး လယးယာေ်မ ဧက ၄,ွွွ အသိမး့ခဵခဲံရသညး၈ ဿွှွခုႏြစး
စကးတငးဘာလတျငး၇

ရျာတစးရျာတျငး

(အေမရိကနးေဒၚလာ

၂.၀၁)

ပမာဏကို

လယးသမာ့မ္ာ့

လယးသမာ့မ္ာ့ကို

်ဖငးံေရာငး့ရနး

တစးဧကလြ္ငး

ေတာငး့ဆိုေသားလညး့၇

လကးမခဵခဲံပါ၈

အေဆာကးအဦ့သစးေဆာကးလုပးရနးအတျကး

ဿွှွခုနြစး

ဧၿပီလမ္ာ့တျငး

ေ်မဧက

ကိုကာလေပါကးေစ့္ေအာကး ေလ္ာံနညး့ၿပီ့ ေရာငး့ခ္ရနး အတငး့အဓမၼဖိအာ့ေပ့ခဲံသညး၈
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က္ပး

မစို႓မပို႓နညး့လျနး့သညးံ

မတးလႏြငးံ

ရျာသာ့မ္ာ့အာ့

၂,ွွွ

၀ွွ

မိုငး

ဿ၂ွ

ရြညးလ္ာ့သညးံ

သဘာွဓါတးေငျ႓ပိုငးလိုငး့သညး

လမး့တေလြ္ာကးတင
ျ း

ရျာသာ့မ္ာ့၏

တစးရာေက္ားသညး

ရြမး့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ

တီက္စးေက္ာကးမီ့ေသျ့သဵု့

လယးယာေ်မမ္ာ့ကို

သတၱဳစကးရဵုသို႓

ဖ္ကးစီ့ပစးသညး၈

ေက့္သီ့မနး႓ဆနး

ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုအတျကး

သျယးတနး့ေသာ
လယးသမာ့

ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့နြငးံ

လယးယာေ်မမ္ာ့ဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရသညး၈

သဘာွဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့နြငးံ ယြဥးလ္ကး က္ိဳငး့ေတာငး့ ေရအာ့လြ္ပးစစးသဵု့ ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုက
စကးရလ
ဵု ုပးငနး့လညးပတးမႈအတျကး လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ကို ေထာကးပဵံေပ့မညး၈ ထိုေဒသမြထျကးေသာ
သဵသတၱဳရိုငး့ နမူနာမ္ာ့ကို စမး့သပးရာတျငး စိနး(အဆိပ)း ပါွငးမႈမ္ာ့ေနသညးံအတျကး၇ သတၱဳမိုငး့
လုပးငနး့လညးပတးမႈမြ အဆိပးပါရြိသညးံ စျန႓ပ
း စးပစၥညး့မ္ာ့က ေတာငးေ်ခရြိ လယးသမာ့မ္ာ့၏
လယးေ်မမ္ာ့အာ့

ဖဵု့လႊမး့သျာ့ႏုိငး်ခငး့ကို

စို့ရိမးေနရသညး၈

ရိုကးတာ

သတငး့ဌာနက

ေဖား်ပသညးမြာ ဇူလိုငးလတျငး တရုတးေတ့ယျမးသဵသတၱဳနြငးံ စတီ့လုပးငနး့အုပးစု (TISCO) က
တရုတးနနး့ဖီ့ရကးစး

သတၱဳမိုငး့အုပးစု

(CNMC)

နြငးံ

မႏ

နီကယးသတၱဳမိုငး့

စီမဵကိနး့တျငး

တျဲဖကးလုပးကိုငးရနး

ၱေလ့တိုငး့ရြိ

တေကာငး့ေတာငး

သေဘာတူလကးမြတးထို့ခဲံသညး၈

စီမဵကိနး့အတျကး ကုနးက္စရိတးမြာ အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ ၅ွွ က္မညးဟု ခနး႓မြနး့ရသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့ အႀကီ့စာ့ ှ၃ ခုေက္ားရြိၿပီ့၇ ေက္ာကးမီ့ေသျ့ အရငး့အ်မစး
တနးခ္ိနးသနး့ ဿ၄ွ ေက္ားရြိသညး၈ ရြမး့်ပညးအေရြ႔ေတာငးပိုငး့ရြိ တီက္စးေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့
သညး၇

အငး့ေလ့ကနးႏြငးံ

ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့
တီက္စးတင
ျ း

ှ၀

ကီလိုမီတာသာ

်ဖစးကာ

ေန႓စဥးေက္ာကးမီ့ေသျ့တနးခ္ိနး

ေက္ာကးမီ့ေသျ့ကို

သဵသတၱဳမိုငး့စကးရဵုအတျကး

ကျာေွ့ၿပီ့၇

အသဵု့်ပဳသညးံ

ဓါတးအာ့ေပ့သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၏
ဿ,ွွွ

ထုတးလုပးသညး၈

ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုရြိၿပီ့
သတၱဳမိုငး့နြငးံ

အႀကီ့ဆဵု့

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႔ရြိ

ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုက

ထျကးလာသညးံ ညစးညမး့သညးံ ေရမ္ာ့သညး ဘီလူ့ေခ္ာငး့စျယးမြတစးဆငးံ အငး့ေလ့ကနးထဲသို႓
စီ့ွငးသာျ ့သညး၈
ေလံလာမႈမ္ာ့

သိ႓ေ
ု သား
မရြိေသ့ပါ၈

ထိုစီမဵကိနး့၏

အငး့ေလ့ကနးအေပၚ

သတၱဳမိုငး့နြငးံ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို

ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုကုိ

ဿွွဿ

ခုႏြစးတင
ျ း

တရုတးအမ္ိဳ့သာ့အႀကီ့စာ့ စကးမႈေကားပိုေရ့ရြငး့ႏြငးံ ်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဧဒငးအုပးစုနြငးံ
ရြမး့ရို့မတိ႓ု

ပူ့ေပါငး့ၿပီ့

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစၿပီ့၇

စတငးအေကာငးအထညးေဖားခဲံသညး၈

လယးယာေ်မဧက

၂ွွ

ေက္ားကို

ရျာႏြစးရျာကိုအတငး့အဓမၼ

သိမး့ပိုကးခဲံသညး၈

ေလထုႏြငးံ

ေရထုညစးညမး့မႈမ္ာ့က စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴေရ့ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့နြငးံ ထိုစီမဵကိနး့ေနရာမြ ၂
မိုငးပတးွနး့က္ငးတင
ျ း ေနထိုငသ
း ညးံ လူ ှဿ,ွွွ နီ့ပါ့၏ က္နး့မာေရ့ကို ၿခိမး့ေ်ခာကးေနသညး၈
ရြမး့်ပညးနယးတျငး့ရြိ သတၱဳမိုငး့လုပးကိုငး်ခငး့က သဘာွပတးွနး့က္ငးကို ထိခိုကးေစယဵုသာမက၇
နစးနာေၾက့မေပ့ဘဲ ေဒသခဵလူမ္ိဳ့စုမ္ာ့ကို ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစ်ခငး့၇ ေ်မယာမ္ာ့ကို အတငး့အဓမၼ
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ေရာငး့ခိုငး့်ခငး့
ခုႏြစးတျငး

စသညးံလ႓အ
ူ ချငးံအေရ့

ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့တို႓ကို

်ဖစးေပၚေစသညး၈

ဿွွ၁

အလုပးလာလုပးသညးံ

တရုတးမိသာ့စု

ဿွွ

ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့တျငး

ကိုေနရာေပ့ရနးအတျကး၇ အပစးအခတး ရပးစဲထာ့သညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစး
30

မဟာမိတးတပးမေတား (NDAA) က ဆိုငး့ပငးေဒသ၉း ရျာငါ့ရျာမြ အခါ၇ ဆမးေတာငး့ႏြငးံ လာ့ဟူ

မိသာ့စု ှ၂ွ ခနး႓ကို အတငး့အဓမၼ ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ ေစခဲံသညး၈ ထိ႓အ
ု တူ၇ ဿွွ၃ ခုႏြစး ဧၿပီလ
တျငး၇

ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့လုပးငနး့မ္ာ့

ကို့မိုငးအကျာအေွ့တျငးရြိသညးံ

ပိုမိုလုပးကိုငးႏိုငးရနးအတျကး

ရျာကို့ရျာကို

ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ရနး

က္ိဳငး့တဵုအ်ပငးဘကး

အမိနး႓ေပ့ခဲံသညး၈

ထိုငး့၇

တရုတး၇ ရုရြာ့၇ အီတလီ၇ ေတာငးကိုရီ့ယာ့နြငးံ ဂ္ပနးကုမၸဏီအာ့လဵု့တို႓သညး ်မနးမာအစို့ရ၇
်မနးမာကုမၸဏီ၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ အတူပူ့ေပါငး့ကာ ရြမး့်ပညးနယးတျငး
လုပးငနး့လုပးကိုငးေနၾကသညး၈
ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့တျငး တူ့ေဖားေနသညးံ ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့ အနညး့ဆဵု့ ခုႏြစးတင
ျ း့ရြိၿပီ့၇ ႏြငးံ
အေရြ႔ပိုငး့တျငး အခိုငးအမာေ်ပာလို႓မရေသ့သညးံ လညးပတးေနသညးံလုပးငနး့ အနညး့ဆဵု့ရြစးခု
ရြိသညး၈

တူ့ေဖားေနသညးံ

မဂၢနိဆီယမးိသတၱဳတျငး့ႏြစးတင
ျ း့၇

သတၱဳတျငး့မ္ာ့မြာ

သဵသတၱဳတျငး့တစးတျငး့၇

ေရႊသတၱဳတျငး့သဵု့တျငး့၇

သျပးသတၱဳတျငး့တစးတျငး့၇

ေရႊ်ဖဴသတၱဳတျငး့နြစးတျငး့၇ ပတၱ်မာ့တျငး့ တစးတျငး့ စသညးတ႓ပ
ို ါွငးသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးသညး
ေရြ့ယခငးကတညး့က

သတၱဳႄကျယးွသညးံသမိုငး့ရြိခဲံၿပီ့နြငးံ

လကးရြိ

မတူ့ေဖားရေသ့သညးံ

တျငး့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့လညး့ ႄကျယွ
း သညး၈ ရဵဖနးရဵခါတျငး ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့သညး သူတို႓၏
ေ်မယာမ္ာ့ေပၚတျငး

လုပးေဆာငးလာေသာ

ဖ္ကးဆီ့မႈ

်ဖစးေစသညးံ

သတၱဳတူ့ေဖားေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့ကို ရပးတနး႓သာျ ့ေအာငး သိ႓မ
ု ဟုတး ေရြာငးရြာ့ႏိုငးေအာငး စုေပါငး့လုပးေဆာငးႏိုငး်ခငး့
မရြိၾကေပ၈ အ်ခာ့တစးဖကးတျငး၇ ကုမၸဏီမ္ာ့က အစို့ရကိုအာ့ကို့ၾကသညး၇ သိ႓ေ
ု သား ေဒသတျငး့
သတးမြတးထာ့သညးံ သတၱဳတျငး့ေဖားမႈဆိုငးရာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ေၾကာငးံ မဟုတးပဲ ပဋိပကၡမ္ာ့နြငးံ
မတညးၿငိမးေသာ

ႏိုငးငဵေရ့၇

စီ့ပျာ့ေရ့

အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငးံ

လုပးငနး့မ္ာ့ကိုမစတငးႏိုငးပါ၈

ဤသတၱဳမိုငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ညစးညမး့မႈမ္ာ့သညး မဲေခါငး်မစးလကးတကးမ္ာ့အာ့ ပမာဏအ်ပညးံအွ
သကးေရာကးမႈရြိၿပီ့
33

၁ငး့အနီ့အနာ့

ပတးွနး့က္ငးအေပၚသကးေရာကးမႈမြာ

ခနး႓မြနး့၊မရပါ၈

်ပဒါ့အရညးသညး လူနြငးံ တိရစာၧနးမ္ာ့အတျကး အဆိပး်ပငး့လျနး့ၿပီ့၇ အစို့ရမ္ာ့စျာက ၁ငး့ကိုအသဵု့်ပဳ်ခငး့အာ့

ပိတးပငးထာ့ရသညး၈ သို႓ေသား ေရႊသတၱဳမိုငး့လုပးငနး့တျငး ေရႊစမ္ာ့ေ်ခရနးအတျကး ၁ငး့ကိုတျငးက္ယးစျာ အသဵု့်ပဳေနဆဲ
်ဖစးသညး၈
34

စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့က ၁ငး့တို႓်ပဳလုပးသညးံအစာထဲတင
ျ း ပို့သတးေဆ့မ္ာ့၇ အ်ခာ့အဆိပးမ္ာ့ပါွငးမႈႏြငးံ

စာ့သဵု့သညးံအစာထဲတင
ျ း လူနြငးံ တိရစာၧနးမ္ာ့အာ့ အဆိပး်ဖစးေစမႈ စသညးတို႓ကို စစးေဆ့မႈမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့ေနသညး၈
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သတၱဳတျငး့လုပးငနး့ လုပးကိုငးေနသညးံေနရာမ္ာ့၏ ်မစးေအာကးဘကးတင
ျ းရြိေနေသာ ရြမး့၇ အခါႏြငးံ
လာ့ဟူရျာသာ့မ္ာ့သညး

အစာလဵုၿခဵဳမႈအေပၚ

ေရထုညစးညမး့မႈကိုလညး့

ခဵစာ့ၾကရသညး၈

သကးေရာကးမႈကို
ရျာသာ့တစးဦ့က

ခဵစာ့ရၿပီ့၇

“ေရကညစးညမး့ေနလို႓

ငါ့ခူကိုေတာငး ကၽျနးေတားမ်မငးရဘူ့” လိ႓ေ
ု ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ှ၆၆၄ ခုႏြစးတျငး၇ ႏုိငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ (SPDC) က်မနးမာ
စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့ကို

ပဲခူ့တိုငး့၇

ေရႊက္ငးၿမိဳ႔နယးတျငး

ေရႊတူ့ေဖား်ခငး့လုပးငနး့ကို

စတငးလုပးကိုငးချငးံ ေပ့ခဲံသညး၈ ဿွွ၂ ခုနြစးတင
ျ း ေရႊက္ငးနယးေ်မ၉ သတၱဳတျငး့ကုမၸဏီ ၁ွ
ေက္ားရြိေနၿပီ့်ဖစးသညး၈

ေ်မယာမ္ာ့

ေတာငးေပၚေဒသမ္ာ့တျငး

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ချငးံမေပ့ပါ၈

ထိုနယးေ်မတျငး

ထူထပးစာျ တပးခ္ထာ့သညး၈

အ်ခာ့လုပးကိုငးစာ့ေသာကးစရာ
အစုလိုကးေ်မယာေရာငး့ခ္ၾကၿပီ့
ဤေဒသရြိ
်မစးမ္ာ့ႏြငးံ

ရျာသာ့မ္ာ့သညး

ေဒသခဵ

ခဵစာ့ေနရသညး၈
သျာ့ေစ်ခငး့၇

အသိမး့ခဵရၿပီ့၇
ကုမၸဏီမ္ာ့ကို

ရျာသာ့မ္ာ့မြာ

မရြိသညးံအတျကး စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့
ေရႊတူ့ေဖားရနး
အမြီ်ပဳ

ရျာသာ့မ္ာ့အာ့
ကာကျယးရနးအတျကး

အသကးေမျ့မႈအတျကး
ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵရနးအတျကး

ချငးံ်ပဳၾကရသညး၈

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့ႏြငးံ

သစးေတာမ္ာ့ကို

ရို့ရာယဥးေက့္မႈပဵုစဵ်ဖငးံ
်ဖစးသညး၈

မၾကာခဏ

ရို့ရာအစဥးအလာအရ၇
ရို့ရာယဥးေက့္မႈအတျကး

လုပးကိုငးစာ့ေသာကးၾကသညး၈

အေသ့စာ့သတၱဳမိုငး့

တူ့သညးံနညး့ပညာလညး့

သဘာွပတးွနး့က္ငးလညး့
သတၱဳမိုငး့လုပးကိုငး်ခငး့က

်ပငး့ထနးသညးံ

ေ်မလႊာတိုကးစာ့မႈကို

တို့ပျာ့ေစ်ခငး့

ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ၿပီ

အက္ိဳ့

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

ယခုအခ္ိနးတင
ျ း
သကးေရာကးမႈကို

ေဖာကးထုတးစီ့ဆငး့

ႏြငးံ်မစးမ္ာ့က

်ပဒါ့နြငးံ

အ်ခာ့ဓါတုပစၥညး့မ္ာ့်ဖငးံ ေရထုညစးညမး့မႈ ်ဖစးေပၚ်ခငး့ စသညးတ႓က
ို ို ်ဖစးေစသညး၈ ်ပဒါ့သညး
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးကို
စို့ရိမးဖျယးရာ

အႏၱရာယး

အလျနးအဆိပး်ဖစးေစၿပီ့၇
်ဖစးေစသညး၈

မသနး႓ရြငး့သညးံ

စျနး႓ပစးပစၥညး့

ေရာကးရြိလာၿပီ့၇

ေ်မႀကီ့ကို

်ပညးသူတို႓၏

က္နး့မာေရ့ကိုလညး့

ေရႊတူ့ေဖား်ခငး့လုပးငနး့စဥးက

မ္ာ့စျာသညး
အဆိပး်ဖစးေစၿပီ့

ေ်မႀကီ့နြငးံ

ထျကးလာသညးံ

ေရစီ့ေၾကာငး့ထဲသုိ႓

သနး႓ရြငး့သညးံေရကိုလညး့

တိုကးရိုကး

ဆို့ညစးေစသညး၈

်ပဒါ့နြငးံ အ်ခာ့အဆိပးအေတာကးမ္ာ့သညး အစာထဲတင
ျ း ဇီွသဵလိုကးဓါတးႂကျေစၿပီ့ သကးရြိမ္ာ့၏
ကိုယးခႏၶာတျငး့သိ႓ု ေရာကးရြိသျာ့ကာ၇ အပငးမ္ာ့နြငးံ တိရစာၦနးမ္ာ့၇ ေဒသခဵ ဇီွသဘာွဘကးမြ္မႈနြငးံ
လူတို႓၏က္နး့မာေရ့ကို သကးေရာကးမႈရြိေစသညး၈
ေဒသခဵတို႓၏ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ လုပးငနး့မ္ာ့သညး ေရႊက္ငး်မစးေပၚတျငး တညးေဆာကး
လိုကးသညးံ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ထုတးလုပးသညးံ ဆညးႀကီ့၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို မ္ာ့စျာခဵစာ့
ရသညး၈ ေရလႊမး့သညးံအ်ပငး၇ အေသ့စာ့စီမဵကိနး့မ္ာ့စျာက ေဖာငး်ဖငးံေရႊကို ဆကးလကးရြာေဖျ
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ၾကသညး၈

ေမားတမေဒသအနီ့၇

ကရငးသဘာွပတးွနး့က္ငးေကားမတီ

အသငး့ွငးတစးဦ့က

အစီရငးခဵတငး်ပသညးမြာ၇ ေဒသခဵလူမ္ာ့က ေန႓စဥးအေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ွယးယူရနးအတျကး
အေသ့စာ့ ေရႊက္ငးလုပးငနး့မ္ာ့လုပးကိုငးၾကသညး၈ သိ႓ေ
ု သား၇ ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ

(SPDC)

ႏြငးံ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့

(KNU)

ႏြငးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့က

ေရႊက္ငးၿမိဳ႔နယးတျငး ႀကီ့မာ့သညးံအက္ိဳ့ရလဒးအတျကး ေရႊတူ့ေဖားၾကသညး၈

၂-၁၈ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ
မၾကာမီက သစးေတာဌာနမြ ေဖား်ပသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငး၇ သစးေတာ စုစုေပါငး့ ဟကးတာ
၃၄ သနး့ခနး႓မြ သဘာွသစးေတာ (ႀကိဳ့ွိုငး့သစးေတာနြငးံ ႀကိဳ့ွိုငး့်ပငးပသစးေတာ နြစးမ္ိဳ့လဵု့)သညး
၁၄ ရာခိုငးႏႈနး့ရြိၿပီ့၇ ဿွှွ ခုႏြစးအတျငး့ (ဿ၀ ရာခိုငးႏႈနး့သာ ႀကိဳ့ွိုငး့သစးေတာ ်ဖစးသညး)၈
ကမာၻ႓စာ့နပးရိကၡာနြငးံ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓က
ဲ

ထုတး်ပနးခ္ကးအရ၇

စုစုေပါငး့သစးေတာ

ဧရိယာေ်ပာငး့လဲမႈမြာ ှ၆၆ွ နြငးံ ဿွွွ ခုႏြစးၾကာ့မြာ -၃.၆ ရာခိုငးႏႈနး့၇ ဿွွွ နြငးံ ဿွွ၂ ခုႏြစး
ၾကာ့တျငး -၀.၄ ရာခိုငးႏႈနး့်ဖစးသညး၈ ှ၆၆ွမြ ဿွွ၂ အထိ၇ စုစုေပါငး့သစးေတာဧရိယာ၏
ေ်ပာငး့လဲမႈႏႈနး့သညး -ှွ.၀ ရာခိုငးႏႈနး့ ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာံသစးေတာ ဖဵု့လႊမး့မႈ အခ္ိနးပိုငး့အလိုကး
တိုငး့တာခ္ကးနြစးခုအရ၇ ှ၆၄၂ မြ ှ၆၅၆ ထိ တစးနြစးလြ္ငး သဘာွသစးေတာမ္ာ့ ဟကးတာ
ှွွ,ွွွ ေက္ားေပ္ာကးဆဵု့ခဲံၿပီ့၇ ေနာကးပိုငး့ ှ၆၅၆ မြ ှ၆၆၅ ထိ ကာလအတျငး့ တစးနြစးလြ္ငး
ဟကးတာ ၁၂ွ,ွွွ ေက္ားေပ္ာကးဆဵု့ခဲံသညး၇ ထိုကာလအတျင့း တစးနြစးလြ္ငး ေပ္ာကးဆဵု့မႈ ှ.၁
ရာခိုငးႏႈနး့နြငးံ ညီမြ္သညး၈ ဤကာ့ တစးနာရီလြ္ငး ေဘာလဵု့ကျငး့ ၄၂ ကျငး့ထကးမ္ာ့သညးံ
သစးေတာကို

ရြငး့လငး့်ခငး့နြငးံ

ညီမြ္သညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ကမာၻေပၚတျငး

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏႈနး့ အ်မငးံမာ့ဆဵု့ႏိုငးငဵ တစးႏိုငးငဵအ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ခဵရသညး၈
သစးေတာဌာန၏

မၾကာမြီအခ္ိနးက

တငး်ပခ္ကးအရ၇

“ှ၆၅၅

ေနာကးပိုငး့

စီ့ပျာ့ေရ့

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မ္ာ့ လုပးၿပီ့ေနာကး သစးေတာလုပးငနး့က ပုဂၢလိကမ္ာ့အာ့ ဖျငးံေပ့သညးံ
အခ္ိနးနြငးံ ှ၆၅၆ ေနာကးပိုငး့ အဓိက အရြိနး်မြငးံတငး်ခငး့နြငးံ တိုကးဆိုငးေနသညး၈” သစးထုတးလုပးမႈ
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အ်ပငး
လုပးပိုငးချငးံရြိသူမ္ာ့ကလညး့
သစးထုတးလုပးမႈကို

(တရာ့ွငးနြငးံ

အ်ခာ့နညး့်ဖငးံ်ဖစးေစ)၇

သစးေတာမ္ာ့ကို်ပဳနး့တီ့ေစသညး၈

ကာကျယးရနးအတျကး

စိုကးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့

်ပဳလုပးၾကသညး၈ သစးေတာမ္ာ့ ေလ္ာံပါ့သျာ့်ခငး့သညး

ပုဂၢလိက
တခါတရဵ

အနညး့ငယးသာ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့
၁ငး့တိ႓သ
ု ညး
စိုကးပ္ိဳ့မႈ

သစးေတာအမ္ိဳ့အစာ့ေပၚ မူတညး်ခငး့၇

အ်ခာ့ေသာ ရႈပးေထျ့သညးံ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့၇ လူဦ့ေရသိပးသညး့မႈ၇ ႏြငးံ
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ရို့ရာအစဥးအလာအရ ေ်မယာခနး႓ချမ
ဲ ႈ ဗ္ဴဟာမ္ာ့ေပၚ မူတညးေသားလညး့၇ ေတာငးယာခုတးလမ
ြဲ ႈနြငးံ
လညး့ ဆကးစပးေနသညး၈

၂-၁-ှ၈ သစးထုတးလုပးမႈ
ဿွွ၆ ခုႏြစး
်မနးမာႏိုငးငဵ

ကမာၻ႓သကးေသသကၠါရအဖျဲ႓၏ “အဆငးေ်ပမႈမရြိသညးံ ကုနးသျယးမႈ - တရုတးႏြငးံ
ေ်မာကးပိုငး့နယးစပးေဒသ

သစးေတာမ္ာ့

ဆကးလကးပ္ကးသုနး့မႈ”

အစီရငးခဵ

တငး်ပခ္ကးအရ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ ေ်မာကးဖကးပိုငး့ေဒသတျငး သစးထုတးလုပးမႈ ေလ္ာံနညး့သျာ့ႏိုငးေ်ခ
ရြိၿပီ့၇ ထိုလုပးငနး့အာ့သညး စစးတပးက တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့ကို ဆကးလကးဖိႏြိပးမႈအတျကး
ေငျေၾက့ရရြိႏိုငးသညးံ အဓိကအရငး့အ်မစး်ဖစးေနသညး၈
ဿွွ၄-ွ၅ နြစးတင
ျ း၇ သစးထုတးလုပးမႈသညး ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့
ေကာငးစီ (SPDC) ၏ စတုတၳအေရ့ႀကီ့ဆဵု့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ပို႓ ကုနးပစၥညး့်ဖစးၿပီ့၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျ
တရာ့ွငးလလ
ဲ ြယးႏႈနး့်ဖငးံ အေမရိကနးေဒၚလာ ၂၀၅ ရရြိသညး၈ သစးႏြငးံ အ်ခာ့သဘာွ
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ေရာငး့ခ္မႈမြ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျရရြိမႈသညး အစို့ရအတျကး အေရ့ႀကီ့သညးံ
ွငးေငျ်ဖစးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးမႈတင
ျ း အထူ့သ်ဖငးံ
အေမရိကနးေဒၚလာကို

ရရြိရနး

မလျယးကူေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

်မနးမာံသစးေတာ

စညး့မ္ဥး့ဥပေဒႏြငးံအညီ ထုတးလုပးသညးံ သစးမ္ာ့ကိုႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံ
ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့

ေကာငးစီ

(SPDC)ထဵမြ

ွယးယူ်ခငး့အတျက၇း

ကုမၸဏီမ္ာ့က

စစးအစို့ရသို႓

တိုကးရိုကးေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ ေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့
ရပးတနး႓သာျ ့မြသာလြ္ငး ၁ငး့နြငးံဆကးႏျယးေနသညးံ သစးထုတးလုပးမႈအချနးႏြငးံ အစို့ရ၏
လူထုအေပၚ ်ပငး့ထနးစျာ ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ ေပ္ာကးပ္ကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈
ႏိုငးငဵတျငး့ရြိ

သစးေတာမ္ာ့သညး

အေရ့ပါသညးံ

အစို့ရနြငးံ

ွငးေငျအရငး့အ်မစး်ဖစးၿပီ့၇

ဆကးလကး်ပဳလုပးေနၾကသညး၈

တရာ့ွငးနြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

အုပးစုအာ့လဵု့က

မိမိတ႓၏
ို

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

အထူ့သ်ဖငးံ

အဖဲ႓အ
ျ စညး့မ္ာ့သညး

လကးနကးကိုငး

တရာ့မွငး

်ပညးတင
ျ း့စစး

တပးအသီ့သီ့အတျကး

စစးဘကးႏြငးံ

အတိုကးအခဵအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏
သစးထုတးလုပးမႈက
်ဖစးေနသညးံအတျကး၇

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံရနး၇

သစးထုတးလုပးမႈနြငးံ
အပစးအခတးရပးစဲေရ့

တိုငး့ရငး့သာ့

သဘာွ
အတိုကးအခဵ

လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ေနာကး

သတၱဳမိုငး့မ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ပဋိပကၡမ္ာ့တျငး ပါွငးၾကသညး၈ ှ၆၅၅ ခုနြစး
ႏိုငးငဵေတားၿငိမးွပးပိ်ပာ့မႈ

တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႓
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(SLORC)

ေပၚေပါကးလာၿပီ့ေနာကးႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့

အတိုကးအခဵ

အဖဲ႓အ
ျ စညး့မ္ာ့သညး

လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ေနာကးတျငး
သစးထုတးလုပးမႈေၾကာငးံ

စစးဘကးႏြငးံ

သစးထုတးလုပးမႈပမာဏက

အပစးအခတးရပးစဲေရ့

တရြိနးထို့

ပ္ကးစီ့မႈအ်ဖစးပျာ့ဆဵု့ေနရာမ္ာ့မြာ

မ္ာ့်ပာ့လာသညး၈

တရုတးႏြငးံ

ထိုငး့နယးစပး

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ရြမး့်ပညးနယး၇ ကယာ့်ပညးနယး၇ ကရငး်ပညးနယး
ႏြငးံတနသၤာရီတိုငး့တို႓ ်ဖစးၾကသညး၈ တရုတး၇ ထိုငး့ႏြငးံ အိႏၵိယတို႓သညး ်မနးမာႏိုငးငဵက သစးတငးပို႓မႈ
အမ္ာ့ဆဵု့ႏိုငးငဵမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈
ယခငးက

ဤနယးေ်မမ္ာ့သညး

သစးမာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၇

အပူပိုငး့

အၿမဲစိမး့ေတာႏြငးံ

အပိုငး့အ်ခာ့မ္ာ့စျာပါွငးသညး၈
တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႓

ႀကိဳ့ွိုငး့သစးေတာမ္ာ့်ဖစးၿပီ့

ှ၆၆ွ

(SLORC)က

ခုနြစး

ထိနး့သိမး့ထာ့သညးံ

အေရ့ပါသညးံ

်မစးအစိတးအပိုငး့မ္ာ့၏

အေစာပိုငး့တျငး

ႏိုငးငဵေတားၿငိမးွပးပိ်ပာ့မႈ

သစးလုပးငနး့

လုပးကိုငးချငးံ

ဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့စျာကို

ထိုငး့သစးထုတးလုပးငနး့ ကုမၸဏီကို ေရာငး့ခ္ခဲံၿပီ့၇ သစးထုတးလုပး်ခငး့က အစို့ရ၏ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျကို
ေရရြညးရရြိေစသညးံ

အဓိကအရငး့အ်မစး်ဖစးသညး၈

သစးထုတးလုပးမႈမြ

ရရြိသညးံွငးေငျသညး

တစးဖကးစျနး့အ်မတးရရြိၿပီ့၇ ထိုအခ္ိနးတျငး တစးႏြစးလြ္ငး ပ္မး့မြ္ အေမရိကနး ေဒၚလာသနး့ ဿွွ
ရရြိသညး၈
တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး၇

သစးထုတးလုပးမႈက

လကးနကးကိုငးတိုငး့ရငး့သာ့

အတိုကးအခဵ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကို ွငးေငျရရြိေစသညး၈ သစးထုတးလုပးငနး့ လုပးကိုငးချငးံ ရရြိသညးံနယးေ်မမ္ာ့သညး
လကးနကးကိုငးအဖဲ႓အ
ျ စညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့

အစညး့အရဵု့

(KNU)၇

မျနး်ပညးသစးပါတီ(NMSP)၇ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) နြငးံ ရြမး့်ပညးတပးမေတား
(MTA) စသညးတ႓ို ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ဧရိယာမ္ာ့တျငး တညးရြိေနသညး၈ အပစးအခတးရပးစဲေရ့
သေဘာတူစာခ္ဳပး

ခ္ဳပးဆိုၿပီ့ေနာကးပိုငး့တျငး

ကခ္ငး်ပညးနယးနြငးံ

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တိ႓တ
ု င
ျ း

သစးထုတးလုပးမႈမ္ာ့ အႀကီ့အက္ယး မ္ာ့်ပာ့လာသညး၈ အပစးအခတးရပးစဲသညးံ အဖျ႓မ
ဲ ္ာ့်ဖစးသညးံ
ကခ္ငး်ပညး

လျတးလပးေရ့

အဖျ႓ဲ

(KIO)၇

ွ်ပညး

ေသျ့စညး့ညီညႊတးေရ့ပါတီ

(UWSA)၇

ရြမး့်ပညးတပးမေတား- ေတာငးပိုငး့(SSA-N)၇ ဒီမိုကေရစီသစး တပးမေတား- ကခ္ငး (NDA-K)
တိ႓သ
ု ညး

၁ငး့တိ႓၏
ု စစးတပး၇

အုပးခ္ဳပးေရ့နြငးံ

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး

ွငးေငျရရြိရနး

သစးေရာငး့ခ္်ခငး့ကို အမ္ာ့ဆဵု့ စတငးလုပးကိုငးလာၾကသညး၈ ဥပမာ၇ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့
အဖျ႓ဲ (KIO)သညး ှ၆၆၁ တျငး အစို့ရႏြငးံ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုစဥးတျငး
ဖာ့ကနး႓ေက္ာကးစိမး့တျငး့ ပိုငးဆိုငးမႈကို လကးလျတးဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရသညး၈ ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ သူတို႓နယးေ်မ
တျငး့ရြိ အဖို့တနးကုနးသျယးမႈ ်ပဳလုပးႏိုငးသညးံ သစးထုတးလုပးမႈကို ေ်ပာငး့လဲလုပးကိုငးခဲံသညး၈
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တရုတးနယးစပးတေလြ္ာကးရြိ တိုငး့ရငး့သာ့အတိုကးအခဵ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့နြငးံ အပစးအခတးရပးစဲေရ့
သေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုၿပီ့ေနာကး၇ တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵသစးခုတးလြသ
ဲ ညးံအဖျ႔ဲ ႏြငးံ
ပူ့ေပါငး့ကာ ကၽျနး့သစးအပါအွငး သစးေတာမ္ာ့စျာကို အာ့သျနးချနးစိုကး ခုတးလြဲၾကသညး၈ ဿွွ၁
ခုနြစးတျငး၇ ကမာၻ႓သကးေသသကၠါရအဖျ႓ျဲ ်မနးမာႏိုငးငဵအစီအစဥးက ေ်ပာေရ့ဆိုခင
ျ းံရြိသူ ဂၽျနးဘတးရဲ
(John Buckrell)က “ ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ သစးခုတးလမ
ြဲ ႈမြာ ်ပငး့ထနးၿပီ့ ပရမး့ပတာ်ဖစးေသားလညး့
စီ့ပျာ့ေရ့အ်မငးအရ ေဒသခဵမ္ာ့ အက္ိဳ့ရရြိမႈနညး့ပါ့လြသညးမြာ ထငးရြာ့ေနသညး” ေ်ပာခဲံသညး၈
ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငး
စစးတပးအဖျ႓မ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵေတား

ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံ

အပစးအခတးရပးစဲထာ့သညးံ

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့

ေကာငးစီ

အဖျ႓ခ
ဲ ုႏြစးဖျဲ႓ခနး႓က

(SPDC)

သစးခုတးလမ
ြဲ ႈတင
ျ း

ပါွငးလုပးကိုငးၾကသညး၈ လကးလတ
ျ းစပယးသစးခုတးလမ
ြဲ ႈက ရြမး့်ပညးနယးမြ သစးေတာမ္ာ့စျာကို
ဖ္ကးစီ့ေနၿပီ့၇ ကၽျနး့သစးအနညး့မြ္သာ က္နးရြိေနေတာံသညး၈
ဿွွ၅ ခုနြစး အလယးပိုငး့မြ ဇူလိုငး ဿွွ၆ ထိ၇ ်မနးမာအစို့ရက ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အရဵု့
(KNU) စို့မို့သညးံ တနသၤာရီတိုငး့တျငး ်မနးမာပိုငးသစးလုပးငနး့ (ှှ) ခုသ႓ို သစးထုတးလုပးချငးံ
ေပ့ခဲံသညး၈ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အရဵု့ (KNU) ကလညး့ ထိုငး့နြငးံ ်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့ကို
သစးထုတးလုပးချငးံေပ့ခဲံသညး၈
(KNU)က

၁ငး့တို႓နယးေ်မတျငး

စီ့ပျာ့ေရ့လိုအပးမႈအရ

အမ္ာ့သေဘာကိုရယူရာတျငး
သစးခုတးလထ
ြဲ ုတးလုပးမႈကို

ယငး့ကုမၸဏီမ္ာ့ကို

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့

အစညး့အရဵု့

ဆကးလကးချငးံမ်ပဳလိုေသားလညး့၇

လိုလာ့မႈမရြိဘဲ

ေဆာငးရျကးချငးံ်ပဳခဲံေၾကာငး့

ွနးခဵခဲံသညး၈
ႏိုငးငဵတကာ လူနညး့စု အချငးံအေရ့အဖျ႓က
ဲ ၇ ကယာ့်ပညးနယးတျငး “ကၽျနး့သစးနြငးံ အ်ခာ့သစးမ္ာ့
ခုတးလြဲထုတးလုပးမႈကို တရာ့မွငး မၾကာခဏ်ပဳလုပးသညး (သု႓မ
ိ ဟုတး) ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့က
ယခငးကတညး့ကရြိေနသညးံ

ေ်မယာနြငးံ

ေဒသခဵကရငးနီမ္ာ့၏

လုပးပိုငးချငးံကို

လဵု့ွဥေပကၡာ်ပဳၾကသညး” ဟုတငး်ပခဲံသညး၈

၂-၁-ဿ၈ ်ဖစးရပးမြနးေလံလာမႈ - ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ သစးထုတးလုပးမႈ
ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး သစးထုတးလုပးမႈလုပးငနး့ ဆကးလကးလုပးကိုငးေနၾကၿပီ့ ေဒသခဵလူမ္ာ့က
အက္ိဳ့အ်မတး အနညး့ငယး (သိ႓မ
ု ဟုတး) လဵု့ွမခဵစာ့ရပါ၈ မၾကာေသ့မီ နယးေ်မေလံလာမႈက
အတညး်ပဳလုိကးသညးမြာ
(KIO)

မြအဆငးံ်မငးံ

တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့သမာ့အနညး့ငယး၇
အရာရြိအခ္ိဳ႔၇

နြငးံ

ကခ္ငး်ပညး

အဆကးအသျယးေကာငး့သညးံ
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လျတးလပးေရ့အဖျ႓ဲ
ကခ္ငးႏြငးံ်မနးမာ

စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့

အခ္ိဳ႔တိ႓သ
ု ညး

လျတးလပးေရ့အဖျ႓ဲ

(KIO)

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ(SPDC)
လျယးကူေခ္ာေမာစျာ
ရျာသာ့မ္ာ့နြငးံ

သစးလုပးငနး့တျငး

အက္ိဳ့အ်မတးရရြိၾကသညး၈

မြအရာရြိမ္ာ့သညး

နယးေ်မမ္ာ့တျငး

စစးတပးကို

လုပးကိုငးချငးံရၾကသညး၈

ကုနးသညးမ္ာ့်ဖငးံ

ႏိုငးငဵေတား

ကခ္ငး်ပညး

ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့နြငးံ

လာဘးထို့်ခငး့်ဖငးံ

သစးလုပးငနး့ကို

တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့သညး

နယးစပးေဒသကို

ကူ့သနး့လုပးကိုငး်ခငး့်ဖငးံ

ေဒသခဵ
သစးမ္ာ့ကို

လျယးကူေခ္ာေမာစျာ သယးယူသျာ့ၾကသညး၈ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ကၽျနး့သစးႏြငးံ အ်ခာ့အဖို့တနး
သစးမာမ္ာ့်ဖစးသညးံ

သစးမာနြငးံ

ေစ့္ေကာငး့ရရြိသညးံ

မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့်ဖစးသညးံအတျကး

ယခုတျငး

အခ္ိဳ႔ေဒသခဵတို႓သညး

သစးနကးတ႓သ
ို ညး

ရြိေသားလညး့

အာ့လဵု့ခုတးလြဲ

မကးေလာကးစရာ
ေရာငး့ခ္ၿပီ့်ဖစးသညး၈

သူတို႓၏နညး့ပါ့လြသညးွ
ံ ငးေငျကို

အေထာကးအကူ်ပဳရနး

တနးဖို့နညး့သညးံ သစးပငးမ္ာ့ကို မီ့ေသျ့အတျကး ခုတးထျငးေနၾကသညး၈ ေညာငးပငးမ္ာ့ကိုလညး့
ေရာငး့ခ္လ္ကးရြိရာ

တရုတးႏိုငးငဵရြိ

စိုကးပ္ိဳ့ထာ့သညးကို

ေတျ႓ရသညး၈

လမး့တေလြ္ာကးတျငး
ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ

ေညာငးပငးမ္ာ့်ပနးလညး

ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ

နယးေ်မမ္ာ့စျာသညး

ေတာ်ပဳနး့တီ့လ္ကး ရြိသညး၈ နယးေ်မ ေလံလာခ္ကးက ေဖား်ပသညးမြာ ဿွွဿ-ဿွွ၄ နြစးမ္ာ့နြငးံ
စာလြ္ငး၇ မိုငးဂ္ာယနးတျငး အဖို့တနးႀကီ့မာ့သညးံ သစးပငးမ္ာ့ မက္နးေတာံသညးံအတျကး ဿွှွ
ခုနြစး၉ သစးထုတးလုပးငနး့ ေလ္ာံနညး့သျာ့သညး၈ သိ႓ေ
ု သား အငးမနး့ယနး၇

မနးေဘား၇ ဆငးဘိုႏြငးံ

ထိုေနရာႏြငးံ ေက္ားလျနးသညးံေဒသမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့ လမး့ေဖာကးလုပးလ္ကး
ရြိသညးံနယးေ်မမ္ာ့တျငး သစးထုတးလုပးမႈမ္ာ့ တို့ခ္ဲ႔လုပးကိုငးလ္ကးရြိသညး၈
ကခ္ငး်ပညးနယး
ႀတိဂဵဧရိယာနြငးံ

အေရြ႔ဖကး်ခမး့တျငး
စစးကိုငး့တုိငး့စသညးံ

သစးေတာပိုမို

်ပဳနး့တီ့လ္ကးရြိရာ၇

အေနာကးဖကးပုိငး့သို႓ဆကးသာျ ့ၿပီ့

ကုမၸဏီမ္ာ့က

က္နးရြိေနေသ့သညးံ

အဖို့တနးသစးပငးမ္ာ့ကို ရြာေဖျၾကသညး၈ အခ္ိဳ႔သစးမ္ာ့မြာ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့၇ ယုဇနအႀကီ့စာ့
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးပိုငးချငးံမြ

လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ဤလုပးကိုငးမႈအသစးမ္ာ့

တို့တကးလာ်ခငး့သညး

ေကအိုငးအို(KIO) အေန်ဖငးံ သစးမ္ာ့ခုတး်ခငး့နြငးံ နယးစပးကို ်ဖတးေက္ားကုနးကူ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး
အချနးေကာကး်ခငး့်ဖငးံ ရဵပဵုေငျရရြိေစၿပီ့၇ ယငး့ေငျ်ဖငးံ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကးလုပးကိုငး်ခငး့ကို
်ဖစးေပၚေစသညး၈

၂-၁-၀၈ လြညးံေ်ပာငး့ေတာငးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ထငး့လိုအပးခ္ကး
သစးထုတးလုပးမႈက

သစးေတာေပ္ာကးကျယး်ခငး့နြငးံ

အေရြ႔ဘကးပိုငး့ရြိ

ေတာေတာငးနယးစပးေဒသမ္ာ့ကို
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်မနးမာႏိုငးငဵ

ေ်မာကးဘကးပိုငး့နြငးံ

အစိတးစိတးအမႊာမႊာ

်ဖစးေစသညးံ

အဓိကအေၾကာငး့ရငး့

်ဖစးလာသညးံအခ္ိနးတင
ျ း၇

သစးေတာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇

မီ့ေသျ့ထုတးလုပးမႈ၇ ထငး့စုေဆာငး့မႈ မ္ာ့က ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ေ်မနိမးံပိုငး့်ဖစးသညးံ အလယးပိုငး့နြငးံ
ေတာငးပိုငး့တိ႓တ
ု င
ျ း

သစးေတာ

်ပဳနး့တီ့မႈကို

်ဖစးေစသညး၈

ကမာၻ႓ဘဏးက

ခနး႓မြနး့သညးမြာ

်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ း ခ္ကး်ပဳတး်ခငး့၇ မီ့ထျနး့်ခငး့နြငးံ အပူဓါတးရေအာငးေဆာငးရျကးရာတျငး လိုအပးသညးံ
ေလာငးစာစျမး့အငး

ေလ့ပဵုသဵု့ပဵုကို

ထငး့နြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့်ဖစးသညးံ ကရငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး

မီ့ေသျ့တိ႓မ
ု ြ

ရရြိၾကသညး၈

ေဒသခဵ

သစးေတာကို မပ္ကးစီ့ေစသညးံ ရို့ရာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့

နညး့စနစးမ္ာ့ ကိုလုပးကိုငးၾကသညး၈ ကရငးနြငးံ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့်ဖစးသညးံ ကရငးနီ၇
ကခ္ငး၇

ခ္ငး့ႏြငးံ

ရြမး့တိ႓သ
ု ညး

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေတာငးယာ

လုပးငနး့ကိုလုပးကိုငးၾကသညးကို၇

အစို့ရက၁ငး့တိ႓က
ု ို သစးေတာအႀကီ့အက္ယး ေပ္ာကးဆဵု့ ေစသညးဟု မတရာ့အ်ပစးပဵုခ္သညး၈
်မနးမာံ သစးေတာဌာနက ှ၆၆၅ ခုနြစးတျငး စုစုေပါငး့ နယးေ်မ၏ ဿ၀% သညး ေရႊ႔ေ်ပာငး့
ေတာငးယာလုပးငနး့၏

သကးေရာကးမႈကို

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့ကို

ခဵစာ့ခဲံရသညးဟု

်ဖစးပျာ့ေစသညးံ

ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေတာငးယာက

အစို့ရက

ဆငး့ရဲ်ခငး့နြငးံ

လူမႈေရ့်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးေစၿပီ့၇ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ေနထိုငးသညးံ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး
ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့ႏြငးံ ေ်မယာစီမဵခနး႓ချေ
ဲ ရ့ နညး့နာမ္ာ့
အတျကး ထိေရာကးမႈမရြိဟု တရာ့ွငး မြတးယူသညး၈ အမြနးတကယးမြာ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေတာငးယာ
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ လုပးငနး့သညး လုပးကိုငးသညးံပမာဏနြငးံ ထိုနယးေ်မရြိ လူဦ့ေရေပၚတျငးမူတညးၿပီ့
ဇီွကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈကို ပဵံပို့ေပ့ၿပီ့ ေဂဟစနစးကို တို့တကးေစသညး၈ အစို့ရက သိပၸဵဆိုငးရာ
သကးေသ်ပခ္ကးကို

လစးလ္ဴရႈၿပီ့၇

ေတာငးေပၚေဒသတျငး

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေတာငးယာလုပးကိုငး်ခငး့ကို

လုပးကိုငးေနထုိငးသညးံ

ေဒသခဵမ္ာ့ကို

ဖယးရြာ့ကာ၇

စစးတပးေစာငးံၾကပးသညးံ

ေ်မနိမးံေဒသရြိ ရျာမ္ာ့သို႓ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ေနထိုငးေစသညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ွနးႀကီ့ဌာန၏
်ပတးသာ့သညးံ

ရညးမြနး့ခ္ကးတစးခုမြာ

ေတာငးယာ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို

အတညးတက္

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့စနစးနြငးံ အစာ့ထို့ရနး ်ဖစးသညး၈

၂-၁-၁၈ လမုေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့
အပူပိုငး့ႏြငးံ အပူေလ္ာံပိုငး့ ကမး့ေ်ခေဒသမ္ာ့တျငး လမုပငးမ္ာ့သညး ကုနး့တျငး့ေဒသနြငးံ ပငးလယး
ကမး့ေ်ခေဒသတေလြ္ာကးတျငး သျယးတနး့ေပါကးေရာကးလ္ကးရြိၿပီ့၇ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့မႈ မ္ာ့်ပာ့်ခငး့
ႏြငးံေဂဟစနစးမ္ာ့

်ဖစးထန
ျ း့မႈကို

ေ်မႀကီ့မြဇီွ်ဒပးႏြငးံစျမး့အငးကို

ပငးလယးသ႓ုိ

ဖနးတီ့ေပ့သညး၈
လျဲေ်ပာငး့ေပ့ၿပီ့၇
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လမုေတာမ္ာ့သညး
ပငးလယးသတၱွါမ္ာ့အတျကး

အစာကျနးယကးကို
မြီခိုရာ်ဖစးၿပီ့၇

်ဖစးေပၚေစသညး၈

ေရေနသတၱွါမ္ာ့နြငးံ

သႏာၱေက္ာကးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ရြငးသနးရာလဲ်ဖစးသညး၈

ထိ႓်ု ပငး

ကုနး့တျငး့သတၱွါမ္ာ့စျာ၏

စီ့ပျာ့်ဖစး

အေရ့ပါသညးံငါ့မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၏

လမုေတာမ္ာ့သညး

ႏုနး့ေ်မကိုထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့၇

ပငးလယးကမး့ေ်ခ ေဒသကို တညးၿငိမးေစၿပီ့ သႏာၱေက္ာကးတနး့ မ္ာ့နြငးံ ပငးလယးၾကမး့်ပငးရြိ
သကးရြိအပငးမ္ာ့ကို ကာကျယးေပ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အဓိကလမုေတာ ေပါကးေရာကးေသာ
နယးေ်မမ္ာ့မြာ

ရခိုငး်ပညးနယး၇

ဧရာွတီတိုငး့ႏြငးံ

တနသၤာရီတိုငး့တို႓

်ဖစးၾကသညး၈

မျနး်ပညးနယးကမး့ေ်ခေဒသနြငးံ ရနးကုနးတိုငး့တိ႓တ
ု ျငးလညး့ လမုပငးမ္ာ့ကို ေတျ႓ရသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵ

ပတးွနး့က္ငးေဆာငးရျကးခ္ကး

အေစာပိုငး့ကပငး၇

ၿဗိတိသြ္

လမုေတာမ္ာ့ကို

ခုတးထျငၿး ပီ့

ေဆာငးရျကးၾကသညး၈

အကဲ်ဖတးမႈ

ကိုလိုနီေခတး

(EAP)

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ

စပါ့စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့၇

ကေဖား်ပသညးမြာ

မူွါဒမ္ာ့မြ

ှ၆ဿ၆

အဓိကတခု်ဖစးသညးံ၇

ေနာကးပိုငး့တျငး

ပုဇျနးေမျ့်မဴ်ခငး့မ္ာ့

ေဒသခဵမ္ာ့သညး သစးေတာမ္ာ့မြ ထငး့နြငးံမီ့ေသျ့ကိုလညး့ ရရြိၾကသညး၈

ှ၆ဿ၁ ခုနြစးတျငး ်မစးွကၽျနး့ေပၚ ႀကဳိ့ွိုငး့သစးေတာတျငး လမုေတာ ဟကးတာ ဿ၂၀,ွှ၅
ရြိေသားလညး့၇ ဿွွှ ခုနြစးတျငး ဟကးတာ ှှှ,၆၀၆ သိ႓ု ေလ္ာံနညး့သျာ့သညး၈ ှ၆၅ွ
ကာလတျငး လမုပငးမ္ာ့ကို ေလာငးစာမီ့ေသျ့ထုတးလုပးမႈအတျကး ခုတးလြဲၾကသညး၈ ေနာကးပုိငး့
ှ၆၆ွ ကာလတျငး ထိုလုပးေဆာငးမႈကို ပိတးပငးလိုကးသညး၈ ဿွွှခုႏြစးတင
ျ း ၀၂,၅၀၃ ဟကးတာ
ရြိေသာ အပငးမ္ာ့ ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့သညးံအတျကး အပငးမ္ာ့ပ္ကးစီ့မႈ အထျတးအထိပး်ဖစးသာျ ့ခဲံၿပီ့၇
ဿွွွ ခုနြစးရြိ လမုေတာစုစုေပါငး့၏ ဿ၁% နြငးံ ညီမြ္မႈရြိသညး၈
ယခငးက

(်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသတျငး)

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးေၾကာငးံ
်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသတျငး
ခဵခဲံရသညး၈

်ဖစးသညး၈
လမုေတာ

ယခုအခ္ိနးတင
ျ း

လမုေတာကို်ပဳနး့တီ့ေစသညးံ
“ပုဇျနးေမျ့်မဴေရ့သညး

လမုေတာ်ပဳနး့တီ့ရ်ခငး့၏
လမုေတာ

၅၂%

တိ႓သ
ု ညး

အဓိကအခ္ကးမြာ

စီမဵကိနး့လုပးေဆာငးမႈအရ၇
စပါ့စိုကးပ္ိဳ့မႈအတျကး

ပငးလယးကမး့ရို့တနး့တေလြ္ာကးတင
ျ း
လုပးေဆာငးခ္ကး

်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသရြိ

်ဖစးလာသညး၈
လမုေတာကို

စပါ့

ဧရာွတီ

ရြငး့လငး့်ခငး့

ပုဇျနးလုပးငနး့သညး

အီ့ပီေအ

(EPA)

ေပ္ာကးဆဵု့ေစသညးံ

က

အဓိက

အေၾကာငး့ရငး့်ဖစးသညး” ဟုေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ
ကျနးယကး (NEED) ကခနး႓မြနး့သညးမြာ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လမုပငး ခုတးလြဲမႈ ၃၂% ခနး႓သညး
ပုဇျနးေမျ့်မဴေရ့အတျကး ေနရာယူရနးနြငးံ၇ ်မနးမာစစးတပး တပးရငး့မ္ာ့ ေဆာကးလုပးမႈအတျကး
သစးရရြိရနး်ဖစးသညး၈
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်မနးမာ်ပညးရြိ

မုတၱမကမး့ရို့တနး့

ေဒသခဵမ္ာ့သညး

တေလြ္ာကးတျငး၇

သူတ႓ို၏အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

ရို့ရာငါ့ဖမး့မႈ

လုပးငနး့လုပးကိုငးသညးံ

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

ဆကးလကးလုပးကိုငးချငးံ

မရေတာံသညးံအတျကး ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈကို ခဵစာ့ေနရသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယး ေ်မပဵုၿမိဳ႔နယးတျငး ေလံလာမႈအရ၇ တို့ပျာ့လာသညးံ ပုဇျနးေမျ့်မဴေရ့ စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့က

ေဒသခဵမ္ာ့၏

ရို့ရာအစဥးအလာအရ

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့်ဖစးေသာ

ပုဇျနးေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ကို

လမုေတာမ္ာ့

ထဲတင
ျ း

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိသညး၈

၁ငး့တိ႓ု

ပုဇျနးေမျ့်မဴသညးံေနရာကိုပငး စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့က လမုေတာမ္ာ့ရြငး့လငး့ကာ ပုဇျနးေမျ့်မဴေရ့
ကနး႓သတးေနရာအ်ဖစး လာေရာကးကနး႓သတးေသာေၾကာငးံ၇ ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့က လုပးကိုငးရနး
အတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ရသညး၈ ရျာသာ့မ္ာ့စျာတို႓သညး ယခုအခါ ထိုငး့ငါ့ဖမး့သေဘၤာမ္ာ့
ေပၚတျငး သိ႓မ
ု ဟုတး ထိုငး့ႏိုငးငဵသ႓ို သျာ့ေရာကးၿပီ့ အလုပးအကိုငးရြာေဖျ လုပးကိုငးၾကသညး၈
နာဂစး(စ) ဆိုငးကလဵု့တိုကးခတးၿပီ့ေနာကး၇ ကုလသမဂၢ ကမာၻ႓စာ့နပးရိကၡာနြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓က
ဲ ၇
်မနးမာံကမး့ရို့တနး့သညး

(ငါ့ကနး၇

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ

အေ်ခခ္ေနထိုငးမႈ၇

လမုအရငး့အ်မစးမ္ာ့

ကိုအဆမတနး ရြာေဖျခုတးထင
ျ းမႈ) မ္ာ့အတျကး လျနးခဲံသညးံ မၾကာေသ့သညးံ ဆယးနြစးေက္ားက
မ္ာ့စျာခုတးထျငရ
း ြငး့လငး့ထာ့်ခငး့ခဵရသညးဟု
ၾကာ့ခဵကာကျယးေပ့မညးံ

တငး်ပသညး၈

သစးပငးမ္ာ့မရြိသညးံအတျကး

ကမး့ရုိ့တနး့ေဒသတျငး

ကမး့ရို့တနး့ေဒသေန

လူတို႓သညး

ဆိုငးကလဵု့ဖ္ကးဆီ့မႈဒဏးကို ပိုမိုခဵစာ့ရေစသညး၈
လျနးခဲံသညးံ ဆယးႏြစးေက္ားက အစို့ရႏြငးံ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ (NGOs) က
လမုေတာမ္ာ့ ်ပနးလညးအစာ့ထို့်ခငး့ကို စတငးလုပးကိုငးခဲံသညး၈ နာဂစး ၿပီ့သညးံေနာကးပိုငး့
ဤႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ ပိုမိုတို့တကးလာၿပီ့၇ မၾကာမီက ေဒသခဵအဲနးဂ္ီအို (NGOs) ှ၄ ခု်ဖငးံေပါငး့စညး့
ဖျ႓စ
ဲ ညး့ထာ့ေသာ လမုေတာ သဘာွပတးွနး့က္ငး ေလံလာမႈ ကျနးယကး (MERN) ဟုေခၚေသာ
ကျနးယကးအသစးက

ဒီေရေတာမ္ာ့အတျကး

ႀကိဳ့ပမး့မႈကို

ရညးမြနး့ခဲံသညး၈

ထိုကျနးယကးက

သဘာွွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့နြငးံ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ လုပးငနး့တို့တကးမႈ
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို ရညးမြနး့သညး၈ ဥပမာ - ဧရာွတီတိုငး့တျငး ဒီေရေတာ အစီအစဥး
အေန်ဖငးံ လယးသမာ့မ္ာ့ ငါ့၇ ပုဇျနးနြငးံ ဂဏနး့မ္ာ့ ေမျ့်မဴမညး၈
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၂-၁-၂၈ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈမ္ာ့၏ ေဒသခဵလူထုနြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပၚ
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ
သစးေတာေပ္ာကးဆဵု့မႈမ္ာ့ မေလ္ာံနညး့သျာ့ဘဲ ဆကးလကးမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့က ေဒသခဵလူထု၇
အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

လုပးငနး့အတျကး

ေတာရုိငး့တိရစာၧနးမ္ာ့အေပၚ
ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏
အစဥးအလာအတိုငး့
သစးထုတးလုပး်ခငး့၇
ထုတးယူသညးံ

မြီခိုေနရေသာ

ေဂဟစနစး၇

သကးေရာကးမႈမ္ာ့စျာရြိသညး၈
သစးေတာမ္ာ့ကိုမြီခိုၿပီ့

လုပးငနး့မ္ာ့

စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို

ပတးွနး့က္ငးရြိ

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့က

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့၇

လုပးကိုငးေန်ခငး့ကို

သတၱဳမိုငး့လုပးငနး့၇

နြငးံ

ဆုတးယုတးအာ့ေလ္ာံေစသညး၈

အမဲလိုကး်ခငး့၇

ႏြငးံအ်ခာ့

သစးေတာမ္ာ့တျငး

ရို့ရာ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

လုပးကိုငး်ခငး့က

သစးအာ့လဵု့ကို

မဖယးရြာ့ပစးေသားလညး့၇ အလိုရြိသညးံ သစးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကို ကုနးစငးေစၿပီ့ သစးေပ္ာံမ္ာ့၇
မေကာငး့သညးံ၇

ပို့က္သညးံ၇

လ္ငး်မနးစျာႀကီ့ထျာ့သညးံ

မီ့ေလာငးလယ
ျ းသညးံ

သစးပငးမ္ာ့၇

ေပါငး့ပငးမ္ာ့သာက္နးခဲံသညး၈

ႏျယးပငးမ္ာ့၇

ကၽျနး့သစးကုမၸဏီမ္ာ့က

အေရြ႔ေတာငးအာရြရြိ ေနာကးဆဵု့က္နးရြိေနေသာ ႀကီ့မာ့သညးံ မုတးသုနးေတာမ္ာ့၏ အစိတးအပိုးငး့
မ္ာ့်ဖစးေသာ

ရြာ့ပါ့သညးံ

မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၏

အသကးရြငးေနထိုငးရာကို

ဖ္ကးစီ့ပစးသညးံအတျကး

ေဒသတျငး့ ကျဲ်ပာ့သညးံဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကလညး့ ေလ္ာံနညး့သျာ့သညး၈ သစးထုတးလုပးမႈကလဲ
ေရလႊမး့မို့်ခငး့၇

ေ်မဆီလႊာတိုကးစာ့်ခငး့၇

ေ်မၿပိဳ်ခငး့၇

ေရကာတာ၏

အေနာကးဘကးတင
ျ း

ႏုနး့ပို႓ခ္်ခငး့၇ ်မစးမ္ာ့ပိတးဆို႓်ခငး့၇ အပူပိုငး့ရာသီတျငး ေရ်ပတးလပး်ခငး့၇ လယးယာထျကးကုနးမ္ာ့ကို
ႀကီ့ထျာ့မႈ ရပးတနး႓ေစ်ခငး့၇ နြငးံ ေ်မလႊာ၏အေပၚယဵ ေ်မၾသဇာဓါတးေလ္ာံနညး့ေစ်ခငး့ စသညးတ႓က
ို ို
တိုကးရုိကးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ်ဖစးေစသညး၈
်မနးမာံအဖို့တနးသစးေတာမ္ာ့ကို အသဵု့ခ္်ခငး့က ေဒသခဵလူထုအတျကး စီ့ပျာ့ေရ့ အက္ိဳ့အ်မတး
ရရြိမႈ

အနညး့ငယးမြ္သာ

ရြိသညး၈

ထိ႓်ု ပငး

ခုတးထျငးအသဵု့်ပဳသျာ့သညးံ

သစးေတာမ္ာ့ကုိ

လဵု့ွလစးလ္ဴရႈထာ့ၿပီ့၇ သစးပငးမ္ာ့ ်ပနးလညးအစာ့ထို့ စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့မရြိေပ၈31
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မီ့ေလာငးလျယးသညးံ သစးပငးမ္ာ့ဆိုသညးမြာ သစးပငးခုတးလြဲၿပီ့ေနာကး က္နးရစးေနေသာ အ်ကျငး့အက္နးမ္ာ့

်ဖစးသညး၈ ၁ငး့တို႓မြာ သစးကိုငး့မ္ာ့၇ သစးဖ္ာ့ပိုငး့မ္ာ့၇ သစးေခါကး၇ အသဵု့်ပဳ၊မရေသာသစးလဵု့မ္ာ့၇ သစးငုတးတိုမ္ာ့၇
က္ိဳ့ေနေသာ သို႓မဟုတး အ်မစး်ကျတကးေနေသာ သစးပငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
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၂-၂၈ ဧရာမစိုကးပ္ိဳ့ေ်မ ကျနးထရကးမ္ာ့
လျနးခဲံသညးံ ဆယးနြစးေက္ားက၇ အထူ့သ်ဖငးံ ဿွွ၅ ကတညး့က၇ ်မနးမာအစို့ရက ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
သီ့နြဵတမ္ိဳ့တညး့သာစိုကးပ္ိဳ့သညးံ
စကးမႈလုပးငနး့သဵု့

ဧရာမစိုကးခငး့မ္ာ့ကို

စိုကးပ္ဳိ့ပငးမ္ာ့

်ဖစးေသာ

ၾကကးဆူပငး၇

စတငးခဲံသညး၈
ဆီအုနး့ပငးနြငးံ

အစို့ရက
ရာဘာပငးနြငးံ

ႏြစးစဥးစိုကးပ္ိဳ့ သီ့နြဵမ္ာ့်ဖစးေသာ ပေလာပီနဵ၇ ၾကဵနြငးံ စပါ့တိ႓က
ု ိုလညး့ စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈ အစို့ရ၏
ဤဦ့ေဆာငးမႈမ္ာ့သညး စစးတပးဦ့စာ့ေပ့ ကုမၸဏီမ္ာ့ မ္ာ့်ဖစးေသာ ယုဇန၇ ထူ့စီ့ပျာ့ေရ့၇ ဒဂဵုနြငးံ
မကးစး်မနးမာ

စသညးံကုမၸဏီမ္ာ့်ဖငးံ

စိတးခ္ရမႈ၇

စီ့ပျာ့ေရ့

လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနသညး၈

တညးတဵံခိုငးၿမဲမႈ၇

၁ငး့သညး

ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံ၇

လူသာ့တိ႓၏
ု

အစာစိိတးခ္ရမႈနြငးံ

ေဒသခဵလယးသမာ့မ္ာ့၏ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ လုပးငနး့အာ့လဵု့ကို ၿခိမး့ေ်ခာကးေနသညး၈
လျနးခဲံသညးံ

ဆယးနြစးေက္ားက

မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသတေလြ္ာကးရြိ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသညးံ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၏ အစိတးအပိုငး့ တစးခု်ဖစးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈသညး

အစို့ရ၏

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မယာမ္ာ့ကို

ေဖာေဖာသီသီ

ေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ စျမး့အာ့်မငးံတငးေပ့မႈကို ရရြိေနသညး၈ ှ၆၆ှ ေ်မရိုငး့ဥပေဒအရ၇ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီတစးခုသညး အနညး့ဆဵု့ ဧက ၂,ွွွ ကို အႏြစး ၀ွ (သကးတမး့တို့နိုငးေ်ခရြိသညး)
သု႓မ
ိ ဟုတး ေရရြညးစိုကးပ္ိဳ့ သီ့နြဵမ္ာ့အတျကး ဧက ၂ွ,ွွွ အထိစာခ္ဳပး်ဖငးံ ေ်မငြာ့ႏိုငးသညး၈
သိ႓ေ
ု သား၇ တကယးံ်ဖစးရပးမြာ ေ်မကျကးမ္ာ့ကို အာ့လဵု့တၿပိဳကးနကးေပ့ၿပီ့၇ တခါတရဵ ဧက ၂ွ,ွွွ
ထကးပိုမ္ာ့သညး၈

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအမ္ာ့စုသညး

အစို့ရခ္ဳပးကိုငးထာ့သညးံ

နယးေ်မမ္ာ့တျငးရြိေနၿပီ့၇ အခ္ိဳ႔မြာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က အုပးခ္ဳပးချငးံရြိေသာ
နယးေ်မပိုငး့တျငး လုပးပိုငးချငးံေပ့ထာ့သညး၈
ႏိုငးငဵလူဦ့ေရ၏ သဵု့ပဵုတစးပဵုနီ့ပါ့သညး ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ေနထိုငးၿပီ့၇ ထိုလူမ္ာ့အာ့လဵု့
နီ့ပါ့က ေ်မယာမ္ာ့်ဖငးံ အသကးေမျ့ လုပးကိုငးစာ့ေသာကးၾကသညး၈
အစို့ရခ္ဳပးကိုငးထာ့ေသာ နယးေ်မမ္ာ့တျငး၇ ၁ွ-၃ွရာခိုငးႏႈနး့ေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့က ၂ ဧက
သု႓မ
ိ ဟုတး

ဿ

ဟကးတာသာရြိေသာ

(ွမး့စာဖူလဵုရဵုမြ္သာ)

လယးေ်မငယးမ္ာ့ကို

မြီခုိၿပီ့

စိုကးပ္ိဳ့လုပးကိုငးေနၾကၿပီ့၇ အခ္ိဳ႔ေဒသမ္ာ့တျငး (ရြမး့်ပညးအေရြ႔ပိုငး့ကဲံသ႓ေ
ို သာေဒသ) ရာခိုငးႏႈနး့
အမ္ာ့ဆဵု့

ေတျ႔ရသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

ပဋိပကၡ

်ဖစးပျာ့်ခငး့မရြိသညးံ

(အကးစးပီဒီစီ

ခ္ဳပးကိုငးထာ့ေသာ) နယးေ်မမ္ာ့မြ ေလ့ပဵုတစးပဵုခနး႓ရြိ အိမးေထာငးစုမ္ာ့မြာ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈမရြိေပ၇
သိ႓ေ
ု သား

်မနးမာႏိုငးငဵ

ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံ

ေ်မ်ပနး႓ပိုငး့ေဒသမ္ာ့တျငး

စိတးခ္ရမႈႏြငးံ

ပတးသကးၿပီ့
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ပိုမို်ဖစးပျာ့ေနသညး၈
အစီရငးခဵမႈတစးခုက

ေတာငးေပၚေဒသ
တငး်ပသညးမြာ

ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့ လူမ္ိဳ့စုနယးေ်မမ္ာ့တျငး ၅-၂ွ % ႏြငးံ

ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ၀၂% မြာ

ေ်မယာမဲံမ္ာ့်ဖစးေနၾကသညး၈ အစို့ရအခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး ေအာကးပါဇယာ့ကို ၾကညးံပါ၈
ေ်မယာမဲံမ္ာ့က
သိသာသညးံ

ပထွီအေနအထာ့နြငးံ
ကျာ်ခာ့မႈ၇

လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့

ရပးတညးႏိုငးမႈ၇

ေတာငးေပၚေဒသ-ေ်မ်ပနး႓ေဒသ၇

ေက့္လကး-ၿမိဳ႔်ပ

ဆငး့ရဲ-ခ္မး့သာနြငးံ

အ်ခာ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပၚမူတညးၿပီ့ ကျာဟမႈမ္ာ့်ပာ့သညး၈
အရျယးအစာ့ေပၚအေ်ခခဵသညးံအိမးေထာငးစုအေရအတျကးအေ်ခခဵေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ
ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈအရျယးအစာ့ ှ၆၆၀
စုစုေပါငး့

%

ဿွွ၀

%

တို့ပျာ့မႈ%

ဿ,၄ဿ၆,ဿ၂၅ ှွွ% ၀,၀၀၅,ှ၂ဿ

ှွွ% ဿဿ%

ှ ှ ဧက ေအာကး

ှ၅၄,၁၆၁

၄%

၁၄ှ,၄၅ဿ

ှ၁%

ှ၂ဿ%

ဿ ှ ဧကနြငးံ ၀ေအာကး

၄ှ၀,၅၅၆

ဿ၃%

၄၃၃,၁ဿဿ

ဿ၀%

၄%

၀ ၀ ဧကႏြငးံ ၂ေအာကး

၂၃၀,ှ၄၂

ဿှ%

၃၀၂,၅ွ၃

ှ၆%

ှ၀%

၁ ၂ ဧကႏြငးံ ှွေအာကး

၄၂၆,ွဿ၅

ဿ၅%

၄၆၃,၁၀၆

ဿ၁%

၂%

၂ ှွ ဧကႏြငးံ ဿွေအာကး

၁ှ၀,၃၆၂

ှ၂%

၂ွ၁,၁ဿ၃

ှ၂%

ဿဿ%

၃ ဿွ ဧကႏြငးံ ၂ွေအာကး

၆ွ,၆၆၄

၀%

ှ၂၄,၆၁၂

၂%

၄၁%

၄ ၂ွ ဧကႏြငးံ အထကး

၆၅၃

ွ%

၂,၀၀ဿ

ွ%

၁၁ှ%

မူရငး့ - ဿွွ၀ ်မနးမာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့စစးတမး့ (်ပညးေထာငးစု) စာ-၀၅
လယးယာႏြငးံဆညးေ်မာငး့
အဖျ႔ဲ အစညး့မ္ာ့ကို

ွနးႀကီ့ဌာန

(MoAI)က

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးကိုငးႏိုငးရနး

ပုဂၢလိက

ေ်မငြာ့ခမ္ာ့ကို

က႑ရြိ

ကုမၸဏီႏြငးံ

ေလြ္ာံေပါံေပ့သညး၈

ဥပမာ

“ႏိုငးငဵေတား ကုမၸဏီႏြငးံ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က ပုဂၢလိက အေန်ဖငးံ စပါ့၇ ပဲအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၇ ဆီထျကးသီ့နြဵ၇
စကးမႈလုပးငနး့အတျကး စိုကးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့၇ ရာဘာ၇ ဆီအုနး့ပငး စသညးတ႓က
ို ို ဤေဒသမ္ာ့တျငး
စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကးခင
ျ းံကို

လုပးကိုငးရနး အထူ့အာ့ေပ့သညး၈” ဿွွှ ခုနြစးတျငး ပုဂၢလိကနြငးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့ ှွွ နီ့ပါ့အတျကး ေ်မဧက တစးသနး့ေက္ားကို ခ္ေပ့ခဲံသညး၈ ဿွွ၅ ခုနြစးတျငး၇
လယးယာစီ့ပျာ့ေရ့အတျကး ကုမၸဏီ ဿွွ နီ့ပါ့ကို ေ်မဧက ှ.၂၂ သနး့ လုပးကိုငးချငးံေပ့ခဲံသညး၈
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ဿွှွ တျငး (်မနးမာႏိုငးငဵသာ့) ပုဂၢလိက စီ့ပျာ့ေရ့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ဿှ၃ ခုကို ေ်မယာလုပးကိုငးချငးံ
ေပ့မႈစုစုေပါငး့က ေ်မဧက ှ.၄၂ သနး့ သိ႓မ
ု ္ာ့်ပာ့လာသညး၈ စုစုေပါငး့ ေ်မဧက၏ ထကးွကးနီ့ပါ့
(ဆီအုနး့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့
ကခ္ငး်ပညးနယးတျငးရြိၿပီ့

ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့မႈ)

က

ကုမၸဏီ

ှှ

တနသာၤရီတိုငး့တျငး
ခုက

၁ွွ,ွွွ

ရြိၿပီ့၇

ဧက

ဒုတိယအမ္ာ့ဆဵု့က

နီ့ပါ့ရရြိခဲံသညး၈

ရြမး့်ပညး

ေတာငးပိုငး့တျငး၇ ကုမၸဏီ ှဿ ခုကို ဧက ၃၂,ွွွ ေက္ား၇ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တျငး၇ ကုမၸဏီ ၆ ခုကို
ဧက ၁ွ,ွွွ ေက္ား ခ္ေပ့ခဲံသညး၈ ေအာကးပါဇယာ့သညး လယးယာႏြငးံဆညးေ်မာငး့ ွနးႀကီ့ဌာန
(MoAI) က တိုငး့နြငးံ်ပညးနယး အသီ့သီ့ကို ခ္ေပ့ခဲံသညးံ ေ်မဧကစုစုေပါငး့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
ဧရာမစီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ိဳ့မႈသတးမြတးဧရိယာ ဇနးနွါရီ ၀ှ၇ ဿွှွ၈
တိုငး့နြငးံ်ပညးနယး

ကုမၸဏီအေရအတျကး

ခ္ေပ့သညးံေ်မ (ဧက)

ကခ္ငး

ှှ

၀၆၀,ဿ၆ဿ

ကရငး

ှ

ဿ,ှ၃ှ

စစးကိုငး့

ဿ၄

၆၂,၂၂၄

တနသာၤရီ

၀၄

၃၄ှ,ွ၂၀

ပဲခူ့ (အေရြ႔ပိင
ု ့း )

၆

၂,၅၂၆

ပဲခူ့ (အေနာကးပိုငး့)

၄

ှ၀,၆ှ၀

မေကျ့

၀၅

ဿွဿ,၁၆ဿ

မႏၱေလ့

ှ၃

ှွ,၀ွွ

ရခိုငး

ှ၁

ဿ,၃ွဿ

ရနးကုနး

၄

၀ွ,၆၄၅

ရြမ့း (ေတာငးပိုငး့)

ှဿ

၃၂,၄၄ဿ

ရြမ့း (ေ်မာကးပိုငး့)

၆

၁ွ,၆၀၄

ဧရာွတီ

ဿ၅

ှ၆၀,၀၂၀

စုစုေပါငး့

ဿှ၃

ှ,၄ဿ၅,ဿ၃၆
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မူရငး့ - ဒီေအပီ၇ ဿွွ၀ ်မနးမာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့စာရငး့ ဿွှွ့၅ဿ
အစို့ရအခ္ကးအလကးက လယးသမာ့မ္ာ့၏ အေသ့စာ့လယးေ်မမ္ာ့မြ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ္ာ့သိ႓ု
လႊေ
ဲ ်ပာငး့ခဲရ
ံ ေသာ
မဟုတးသညးံ

တုိ့ပျာ့လာေသာ

ေ်မဧကမ္ာ့ကို

အထူ့ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ”

ေဖား်ပထာ့သညး၈

အဓိပၸာယးမြာ

“အိမးေထာငးစု

(ပုဂၢလိက

ကုမၸဏီမ္ာ့က

ပိုငးဆိုငးသညးံေ်မယာ) ်ဖစးၿပီ့ ှ၆၆ွ ႏြစးလယး မြ ဿွွွ ႏြစးလယး အထိ ၆ွွ ရာခိုငးႏႈနး့
တို့လာခဲံၿပီ့၇ ပုဂၢလိက ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ စုစုေပါငး့က ၀ဿ၂ ရာခိုငးႏႈနး့်ဖစးသညး၈
ှ၆၆ှ „ေ်မရုိငး့‟ ဥပေဒအရ၇ အစို့ရက ေ်မရိုငး့မ္ာ့ကို စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကးရနး လုပးကိုငးချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ
ဧရာမ

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံက

အစို့ရမြတးပဵုတငးပိုငးချငးံ
ပိုငးဆိုငးချငးံ

ရခဲံၿပီ့၇

မရြိသညးံ

ဘို့ဘျာ့ပိုငး

ကုမၸဏီမ္ာ့သိ႓လ
ု ေ
ႊဲ ်ပာငး့

သိသာစျာ

မ္ာ့်ပာ့လာသညး၈

လယးယာေ်မမ္ာ့်ဖစးၿပီ့၇
လယးေ်မယာမ္ာ့ကို

„ေ်မရုိငး့‟

လယးသမာ့

မ္ာ့သညး

အနညး့ငယးမြ္သာ

အတငး့အဓမၼသိမး့ယူကာ

လုပးကိုငးချငးံ ေပ့ခဲံသညး၈ ေအာကးပါဇယာ့သညး

ပုဂၢလိက

ပုဂၢလိကလကးသို႓

ေ်မယာလႊဲေ်ပာငး့ ေပ့ခဲံသညးံ စို့ရိမးဖျယးရာကို ေဖား်ပထာ့သညး၈

အိမးေထာငးစုနြငးံ အိမးေထာငးစုအေ်ခခဵမဟုတးသညးံေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈအေရအတျကး၈
ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့

ှ၆၆၀

ဿွွ၀

ေ်ပာငး့လဲမႈ%

ှ

ဿ,၄ဿ၆,၅ဿွ

၀,၀၁၀,၄၆၀

ဿဿ

ှ-ှ အိမးေထာငးစုအေ်ခခဵေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့

ဿ,၄ဿ၆,ဿ၂၅

၀,၀၀၅,ှ၂ဿ

ဿဿ

ှ-ဿ အိမးေထာငးစုအေ်ခခဵမဟုတးသညးံ ေ်မယာ

၂၃ဿ

၂,၃၁ှ

၆ွ၁

စုစုေပါငး့ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့

ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့

မူရငး့- ်မနးမာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့စစးတမး့တငး်ပခ္ကး ဿွွ၀့ှ၆
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ဧရာမစကးမႈစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ လုပးပိုငးချငးံနြငးံ ေ်မယာမ္ာ့ကို ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ်ဖငးံ ချေ
ဲ ွခ္ေပ့ထာ့်ခငး့
အတျကး

သငးံေတားသညးံေ်မယာကို

စနစးတက္ဖျ႓စ
ဲ ညး့မႈ

မရြိေပ၈

ဤလုပးရပးကာ့

အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး်ဖစးၿပီ့၇ မြ္တမႈမရြိသညးံ အစီအစဥးက လယးသမာ့၏ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့
လုပးငနး့နြငးံ

ရို့ရာအစဥးအလာအရ

ေ်မယာပိုငးဆိုငးသညးံ

အရာရြိမ္ာ့ အလျသ
ဲ ဵု့စာ့လုပးရနး လမး့ဖျငးံေပ့သညး၈
လဵု့ွမရြိဘဲ

ေ်မယာမ္ာ့ကို

အချငးံအေရ့ကို

ခ္ိဳ့ေဖာကးကာ

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈနြငးံ စာရငး့ေဖား်ပမႈ

လယးသမာ့မ္ာ့နြငးံ

အ်ခာ့်ပညးတင
ျ း့ေအဂ္ငးစီမ္ာ့အာ့

ေဘ့ဖယးထာ့ၿပီ့၇ စစးအာဏာပိုငးမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ ခ္ေပ့ခဲံသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း၇

အစို့ရက

ေ်မရိုငး့မ္ာ့ကို

ပုဂၢလိက

ကုမၸဏီမ္ာ့သို႓

ငြာ့ရမး့လုပးပိုငးချငးံ

ေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ အစာ့အေသာကးပိုလြ္ဵစာျ ထုတးလုပးႏိုငးမညးဟု ေ်ကျ့ေၾကားခဲံေသားလညး့၇ ဧရာမ
စုိကးပ္ိဳ့ေ်မ

ကျနးထရကးမ္ာ့နြငးံစာလြ္ငး

ပိုမို်ဖစးထန
ျ း့သညး၈

အေသ့စာ့

အစို့ရမြတးတမး့ကပငး

ေ်မယာလုပးကိုငးမႈမ္ာ့်ဖစးသညးံ

ပုဂၢလိက

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့မြ

ေကာကးပဲသီ့ႏြဵမ္ာ့

“အိမးေထာငးစုကို

ကုမၸဏီမ္ာ့က

အေ်ခမ်ပဳသညးံ

ႀကီ့မာ့သညးံ

ေ်မဧရိယာမ္ာ့ကို

စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကးရနး ေလြ္ာကးထာ့ၾကေသားလညး့၇ ေ်မဧရိယာအာ့လဵု့ကို စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကး
အက္ိဳ့ရြိရြိအသဵု့မ်ပဳႏိုငးေသ့ပါ၈” ဟု လကးခဵထာ့ရသညး၈ ဤသိ႓်ု ဖစးရ်ခငး့မြာ ်မနးမာံအႀကီ့စာ့
ကုမၸဏီမ္ာ့စျာက

အႀကီ့စာ့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကျနးလုပးငနး့အတျကး

ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈ

ေငျမ္ာ့စျာ

ထညးွ
ံ ငးရေသာေၾကာငးံ မလုပးကိုငးလိုေသားလညး့၇ ၁ငး့တိ႓က
ု ိုလုပးကိုငးရနး အစို့ရေခါငး့ေဆာငး
မ္ာ့က အတငး့အၾကပး ခိုငး့ေစ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ ကုမၸဏီမ္ာ့က ေငျအလဵု့အရငး့မ္ာ့စျာ
ထညးွ
ံ ငး်ခငး့ကို ေရြာငးရနးအတျကး အႀကီ့စာ့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့အာ့ အခ္ိနးဆဲျသညးံဗ္ဴဟာကို
အသဵု့်ပဳၿပီ့
ေ်မယာမ္ာ့ကို
ကၽျနး့သစးကို

လုပးကိုငးၾကသညး၈

အခ္ိဳ႔ကုမၸဏီမ္ာ့က

စိုကးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့မစိုကးဘဲ
တရာ့မွငး

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့ရရြိထာ့ေသားလညး့၇

ေ်မလပးထာ့ကာ၇

ေရာငး့ခ္ေနၾကသညးကို

အဆကးအသျယးေကာငး့သညးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့က

သစးလုပးငနး့လုပးကိုငးၾကၿပီ့

သိရြိရသညး၈

ေငျအရငး့အႏြီ့နြငးံ

အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့စျာ

ရႏိုငးသညးမ္ာ့ကို

လုပးကိုငးၾကၿပီ့ သူတို႓လုပးပိုငးချငးံတခုလဵု့ကို ခ္ဲ႔ထျငးၾကသညး၈
ရို့ရာအစဥးအလာအရ

ပိုငးဆိုငးလာသညးံ

အေသ့စာ့ေ်မယာမ္ာ့ကို

သိမး့ယူၿပီ့

အႀကီ့စာ့

ပုဂၢလိက ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ်ဖစးေအာငး ေဆာငးရျကး်ခငး့က ပတးွနး့က္ငးေဒသရြိ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့
အေ်ခအေန၇

ေဒသအတျငး့၉သာမက

တနိုငးငဵလဵု့

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ

ရြိခဲံသညး၈

မိသာ့စုပိုငး

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့ရနးအတျကး

အတိုငး့အတာအထိ

လယးယာေ်မမ္ာ့မြ

ႀကီ့မာ့သညးံ

ႏြငးထုတး်ခငး့ခဵရသညးံ

လယးယာေ်မသစးကို

ပိုေွ့ကျာသညးံ

ေနရာမ္ာ့တျငး သျာ့ေရာကးရြာေဖျၾကရသညး၈ ေတာငးေစာငး့ရြိ သစးေတာမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့်ခငး့
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သိ႓မ
ု ဟုတး

ေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့

လုပးကိုငးခဲံေရႊ.ေ်ပာငး့ေတာငးယာမ္ာ့ကို

အခမဲံသုိ႓မဟုတး

အခေပ့ၿပီ့

ငြာ့ရမး့အသဵု့်ပဳၾကသညး၈ ဤလယးယာေ်မကျကး အသစးမ္ာ့သညး ေနရပးရျာကေန အနညး့ဆဵု့
ေန႓တစးွကး လမး့ေလြ္ာကးသျာ့ရၿပီ့၇ ေကာကးပဲသီ့နြဵမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ခ္ိနးနြငးံ ရိတးသိမး့ခ္ိနးတို႓တင
ျ း
စိုကးပ္ိဳ့သူက

ထိုစိုကးပ္ိဳ့ရာေနရာတျငး

ေနထိုငးရနးလိုအပးၿပီ့၇

ေဒသခဵ

ေလံလာသူမ္ာ့က

“အေ်ခတက္မရြိပဲ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ေနေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့ (ရျာပုနး့ရျာေရြာငးမ္ာ့)” ဟုေခၚသညး၈
ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံရ်ခငး့က
အိမးေထာငးစုတစးခုက
သူတို႓သညး

အစာလဵုၿခဵဳမႈက

နီ့စပးရာေနရာတျငး

လယးယာမ္ာ့တျငး

်မနးဆနးစာျ
စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကးရနး

ေန႓စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့က

လယးယာ်ပငးဆငးမႈ၇

ရိတးသိမး့်ခငး့တိ႓အ
ု တျကး

ေန႓စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့

သူတို႓၏ဘို့ဘျာ့ပိုငး

လယးယာမ္ာ့မြ

ဆုတးယုတးသာျ ့ေစခဲံသညး၈
လယးေ်မရြာမေတျ႓ပါက၇

်ဖစးလာၾကသညး၈

အပငးစိုကး်ခငး့၇

ေပါငး့သငး်ခငး့၇

လိုအပးသညးံအခါ၇

နြငးထုတး်ခငး့ခဵခဲံရသညးံ

လယးေ်မသစး
နြငးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့က

တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသခဵ

လယးသမာ့မ္ာ့ကို မငြာ့ရမး့ၾကပါ၈ အလယးပိုငး့ေ်ခာကးေသျ႓ေဒသ သိုမဟုတး ဆိုငးကလဵု့ဒဏး
ခဵခဲံရသညးံ ်မစးွကၽျနး့ေပၚေဒသက ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကိုသာ ငြာ့ရမး့ၾကသညး၈ ေဒသခဵ
အနညး့ငယးသာ

ငြာ့ရမး့်ခငး့ခဵခဲံရသညးံအတျကး

ေဒသခဵ

စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ့ဆုတးယုတးမႈမ္ာ့

်ဖစးပျာ့ေစသညး၈ ဤ်ဖစးစဥးက ေဒသခဵတိုငး့ရငး့သာ့လူထုအာ့ စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကးမႈအသစးနြငးံ
ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို စစးမကး်ဖစးေစသညးံ စစးဗ္ဴဟာအ်ဖစး ခဵစာ့ေစၿပီ့၇ ရနးလိုစိတးမ္ာ့
ပျာ့မ္ာ့ေစသညး၈

၂-၂-ှ၈ ထျကးကုနးမ္ာ့စိုကးပ္ိဳ့မႈေလံလာခ္ကး
ရာဘာစိုကးခငး့မ္ာ့
်မနးမာံရာဘာလုပးငနး့သညး ်မနးမာ်ပညးေတာငးပိုငး့(အထူ့သ်ဖငးံ မျနး်ပညးနယး)တျငး ရို့ရာဓေလံ
အတိုငး့ ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့လ္ကးရြိသညး၈ ကခ္ငး်ပညးနယးအေရြ႔ပိုငး့နြငးံ ွ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသ
အပါအွငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့တိ႓တ
ု င
ျ း ဧရာမ ရာဘာစိုကးခငး့မ္ာ့ တို့ခ္ဲ႔လ္ကးရြိသညး၈
အစို့ရခ္ဳပးကိုငးထာ့သညးံ

ရာဘာစိုကးခငး့မ္ာ့သညး

ကာ့လမး့မတေလြ္ာကးတျငး

ပိုမိုစိုကးပ္ိဳ့

ၾကသညး၈ ဥပမာ၇ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ရြိ ်မနးမာံေရြ့ေဟာငး့လမး့မႀကီ့တေလြ္ာကး ်ဖစးသညး၈
သိ႓ေ
ု သား

ွ

ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသတျငး

ွ

အာဏာပိုငးမ္ာ့က

ေတာငးတနး့တခုလဵု့ကို

ရာဘာပငးမ္ာ့်ဖငးံ ဖဵု့လႊမး့ေစၿပီ့၇ ွ နယးေ်မကို “်မနးမာႏိုငးငဵေ်မာကးပိုငး့ကို ရာဘာစုေွ့ရာအ်ဖစး
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ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့”

်ဖစးေစသညး၈

ရာဘာထုတးလုပးမႈ၏

၆ွ

ရာခိုငးႏႈနး့ကို

တရုတးႏြငးံ

အေရြ႔ေတာငးအာရြ (အာဆီယဵ) ငါ့ႏိုငးငဵ်ဖစးသညးံ မေလ့ရြာ့၇ စကၤာပူ၇ ဗီယကးနမး၇ ထိုငး့ႏြငးံ
အငးဒိုနီ့ရြာ့ ႏိုငးငဵမ္ာ့သို႓ တငးပ႓သ
ို ညး၈
တရုတးသညး ေ်မာကးဖကးပိုငး့ ရာဘာလုပးငနး့တျငး ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈနြငးံ တငးသျငး့မႈနြစးခုလဵု့တျငး
အမ္ာ့ဆဵု့ပါွငး လုပးကိုငးသူ ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့မြ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့ကလညး့ မၾကာမီက
ေတာငးဖကးပိုငး့ရြိ

ေ်မမ္ာ့ကိုလညး့

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြာ၇

စိတွ
း ငးစာ့မႈ်ပၾကသညး၈

ရာဘာနြငးံ

တရုတးက

ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵသညးံ

အ်ခာ့ေကာကးပဲသီ့နြဵမ္ာ့်ဖစးေသာ

ေ်ပာငး့ဖူ့၇

ပေလာပီနဵမႈန႓၇း စပါ့၇ လကးဖကး၇ ၾကဵ နြငးံ ဖရဲသီ့တိ႓်ု ဖစးၿပီ့၇ ဿွွွ ခုနြစးအလယးပိုငး့ ကတညး့က
တရုတးႏိုငးငဵ

ဘိနး့အစို့ထို့သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့

မူွါဒအရ

အႀကီ့အက္ယး

ရငး့နြီ့်မဳပးႏြဵခဲံသညး၈

တရုတးႏိုငးငဵ အစီအစဥးသညး ႏိုငးငဵအတျကး ေငျေၾက့်ပနးရရြိသညးံ တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့မြ
တစးဆငးံအေကာငးအထညး

ေဖားသညး၈

ေဇာငးႏိုအမး

(Zao

Noam)

၏ေဆာငး့ပါ့ထဲမြ

ေရ့သာ့ခ္ကးမြာ “တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့သညး တခါတရဵတင
ျ း (်မနးမာႏိုငးငဵတျငးလုပးကိုငးၾကသညး)
စစးအစို့ရအရာရြိက တိုကးရိုကးပိုငးဆိုငး်ခငး့ သိ႓မ
ု ဟုတး လကးနကးကိုငးတိုငး့ရငး့သာ့ အဖျဲ႓အစညး့
အရာရြိ သိ႓မ
ု ဟုတး စစးအရာရြိမ္ာ့နြငးံ အလျနးအဆကးအသျယးေကာငး့သညးံ ်မနးမာကုမၸဏီနြငးံ
တျဲဖကးလုပးကိုငးၾကသညး၈ သာမနးအာ့်ဖငးံ တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့က ပ္ိဳ့ပငးနညး့ပညာကၽျမး့က္ငးမႈ၇
ေ်မၾသဇာေကၽျ့်ခငး့ႏြငးံ ႀကီ့မာ့သညးံ ေငျေၾက့ကုနးက္မႈကို တာွနးယူေပ့သညး၈ ေဒသခဵ အစို့ရ
သိ႓မ
ု ဟုတး

အပစးအခတးရပးစဲေရ့

လယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ

သိမး့ယူသညးံ

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မြ
ေ်မယာ၇

နြငးံ

အရာရြိမ္ာ့က

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ

အတငး့အဓမၼခိုငး့ေစသညးံ

ေန႓စာ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့အ်ဖစး လယးသမာ့မ္ာ့ကို ေထာကးပဵံေပ့သညး၈ သိ႓ေ
ု သား တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က

လုပးအာ့ခကို

လယးသမာ့မ္ာ့အာ့

တိုကးရိုကးမေပ့ဘဲ

ေဒသခဵ

အာဏာပိုငးမ္ာ့က တဆငးံေပ့သညးံအတျကး၇ လယးသမာ့မ္ာ့က ေပ့သညးံအခအ်ပညးံကိုမရရြိဘဲ
ေခါငး့ပဵု်ဖတးထာ့သညးံ တစိတးတပိုငး့ေလ့ကိုသာ ရရြိၾကသညး၈
သီ့နြဵအစာ့ထို့
လယးသမာ့မ္ာ့ကို

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

အစီအစဥးသညး

အစို့ရကစိုကးပ္ိဳ့ေငျ

ဘိနး့ပငးမစိုကးဘဲ

ထုတးေပ့သညးံအေန်ဖငးံ

အသကးေမျ့ၾကသညးံ
ေဆာငးရျကးေသားလညး့၇

တကယံး်ဖစးရပးတင
ျ း ဤရာဘာစိုကးပ္ိဳ့သညးံ နယးေ်မရြိ ေဒသခဵတို႓၏ အ်ခာ့ေသာ အသကးေမျ့မႈကို
ဖ္ကးစီ့ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

တရုတးဘိနး့ပငး

အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့က
လုပးငနး့ကို

ရညးရျယးသညးံအတိုငး့

အေထာကးအကူမ်ပဳပါ၈

ဘိနး့ပငးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို

သီ့နြဵအစာ့ထို့

လုပးကိုငးရနး

ထိ႓်ု ပငး၇

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

ေဒသခဵမ္ာ့၏

ပိုမိုစို့ရိမးစရာမြာ၇

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

်မနးမာႏိုငးငဵ

အာ့ေပ့ေနသလို်ဖစးသာျ ့သညး၈
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မူွါဒကို
ေ်မာကးပိုငး့ရြိ

ေ်မ်မငးံပိုငး့ေဒသရြိ

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့သညးံ လယးသမာ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တိ႓ု၏လယးေ်မမ္ာ့ မတရာ့အသိမး့ခဵရၿပီ့ အ်ခာ့
ေရျ့စရာလမး့

မရြိသညးံအခါ၇

ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့ရနး

မသငးံေတားသညးံေ်မတျငး

ဘိနး့ပငး

အေ်မာကးအမ္ာ့ကိုသာ စိုကးပ္ိဳ့ရနးသာ ေရျ့ခ္ယးစရာက္နးေတာံသညး၈
တရုတးတစးဦ့သာ

ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသူမဟုတးပါ၈

ဿွှွခုနြစး

ဧၿပီလတျငး

ဗီယကးနမးအစို့ရက

်မနးမာႏိုငးငဵနြငးံ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ေနာကး ်မနးမာံနယးေ်မတျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ခုႏြစးမ္ိဳ့ကို
သေဘာတူ

လကးမြတးထို့ခဲံသညး၈

ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ရြိ

အစို့ရဘကးက

ေတာငးဂုတး

နြငးံ

လိုကးေလ္ာသေဘာတူမႈမြာ၇

မအိၿမိဳ႔နယးခဲျတျငး

ှဿွ,ွွွ

ဧကရြိသညးံ

ရာဘာစိုကးခငး့ မ္ာ့ကို လုပးကိုငးရနး ်ဖစးသညး၈
ဧရာမရာဘာစိုကးပ္ိဳ့မႈမ္ာ့က
လယးသမာ့မ္ာ့၏

ေ်မ်မငးံပိုငး့ေဒသရြိ

စာ့သဵု့သီ့ႏြဵမ္ာ့

အေသ့စာ့လယးယာ

်ဖစးထန
ျ း့ေစသညးံ

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မကို

လုပးကိုငးသညးံ
အစာ့ထို့လုယူ

လိုကးသလို်ဖစးလာၿပီ့၇ ပိတးပငးထာ့သညးံ ဘိနး့ထုတးလုပးမႈက အိမးေထာငးစုမ္ာ့၏ အဓိကွငးေငျ
်ဖစးလာသညး၈ ေနရာမြ ဖယးရြာ့်ခငး့ခဵရသညးံ ေဒသခဵလယးသမာ့မ္ာ့နြငးံ သူတ႓၏
ို မိသာ့စုမ္ာ့သညး
အစာလဵုၿခဵဳမႈ

မရြိ်ခငး့ကို

ကခ္ငး်ပညးနယးနြငးံ

ခဵစာ့ရၿပီ့၇

ေန႓စာ့အလုပးသမာ့အ်ဖစးလညး့

နိုငးငဵ၏အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့မြ

စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့၏

အ်မငးမြာ

ငြာ့ရမး့်ခငး့မခဵၾကရပါ၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့ကိုသာ

ရာဘာအေစ့်ခစး

အေတျ႓အႀကဵဳရြိသညးံ

ငြာ့ရမး့ၾကသညး၈
်မနးမာမ္ာ့က

ပိုမိုသငးံေတားသညးဟု ယူဆၾကသညးံအတျကး - ်မနးမာႏိုငးငဵေတာငးပုိငး့မြ အလုပးသမာ့မ္ာ့က
ေ်မာကးပိုငး့သု႓ိ ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာၾကၿပီ့ ရာသီခ္ိနးအလုိကး လာေရာကး လုပးကိုငးၾကသညးံအတျကး
ေဒသခဵ တိုငး့ရငး့သာ့ လယးသမာ့မ္ာ့၏ ရနးလိုမုနး့တီ့်ခငး့မ္ာ့ ေပၚေပါကးလာသညး၈ ထိ႓်ု ပငး
ဘိနး့ပငးအစာ့ထို့ ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အဓိက်ဖစးသညံး ွ ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသတျငး ေဒသခဵ
လယးသမာ့မ္ာ့က ရာသီခ္ိနးအလုိကး အလုပးသမာ့အ်ဖစး မၾကာခဏငြာ့ရမး့်ခငး့ ခဵၾကရသညး၈
သိ႓ေ
ု သား စိုကးခငး့ကို ႀကီ့ၾကပးသညးံ ေဒသခဵ ွ စစးတပးအရာရြိမ္ာ့က အမိနး႓ခ္ၿပီ့ အတငး့အဓမၼ
ေစခိုငး့်ခငး့၇ သိ႓မ
ု ဟုတး တရကးစာထမငး့ဖို့နြငးံ ေဆ့လိပးေလာကးသာ ွယးႏိုငးသညးံ လုပးအာ့ခကို
ေပ့်ခငး့ စသညးံ သတငး့မ္ာ့ကို ၾကာ့ရသညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး တစးရကးလြ္ငး ပ္မး့မြ္
်မနးမာက္ပးေငျ

ဿ,၂ွွ

လုပင
း နး့ရြငးမ္ာ့

(အေမရိကနးေဒၚလာ

ေပ့သညးံေငျပမာဏအမ္ာ့စုကို

ဿ.၂ွ)

သာရရြိၾကသညး၈

ရာဘာ်ခဵကို

တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့

ေစာငးံၾကပးသညးံ

ေဒသခဵ

စစးအရာရြိမ္ာ့က ေခါငး့ပဵု်ဖတးၾကသညး၈
်မနးမာစစးတပးနြငးံ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ အဖျဲ႓က ရာဘာလုပးပိုငးချငးံ ေ်မကျကးခဲျတမး့ကို ခ္ဳပးကိုငးမႈ
မ္ာ့ေသာေၾကာငးံ၇

မျနး်ပညးနယးကဲံသ႓ေ
ို သာ

ေနရာတျငး

ဆငး့ရဲသာ့

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

အေသ့စာ့ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့မႈကို လုပးကိုငးရမညးံအေရ့သာ ်ဖစးလာၾကသညး၈ သိ႓ေ
ု သား၇ ကခ္ငးနြငးံ
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ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့တို႓တင
ျ း အရစးက္ေငျေပ့ေခ္စနစးနြငးံ ေငျေခ့္ယူႏုိငးသညးံ အချငးံအလမး့
မရြိၾကပါ၈

ရာဘာပငးမ္ာ့မြ

ရာဘာေစ့ထျကးရနး

ခုနြစးနြစးၾကာသညးံအတျကး၇

ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့မႈ

ရုတးတရကး တို့တကးပာျ ့မ္ာ့လာ်ခငး့ နြငးံပတးသကးၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ လူမႈေရ့အရ ေ်မယာမ္ာ့မြ
အက္ိဳ့အ်မတးရရနး
ရာဘာပငးမ္ာ့မြ
လုိအပးၿပီ့၇

စိတးလဵုၿခဵဳမႈမရြိပါ၈

အက္ိဳ့အ်မတး

ႏိုအမးက

ေက့္လကးေဒသမြ

မရရြိႏိုငးသညးံအေၾကာငး့ကို

ရာဘာေစ့မထျကးမြီ

ခုႏြစးႏြစးအထိ

လယးသမာ့မ္ာ့

“ႀကီ့မာ့သညးံ

အ်မတးမရရြိႏိုငးဘဲ၇

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

အေသ့စာ့လယးယာ

လုပးကိုငးသညးံ လယးသမာ့မ္ာ့က ေခ့္ေငျမရရြိႏိုငးသညးံအတျကး၇ ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို မလုပးကိုငး
ပါက သူတို႓အတျကး အာမခဵခ္ကးမရြိေတာံပါ၈ ထိ႓်ု ပငး ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့သညး တညးၿငိမးမႈ
မရြိသညးံ

စိုကးပ္ိဳ့ပငး

ေစ့္ကျကးအတျကး

တရုတးကို

အာ့ထာ့ေနရသညး၈

ကမာၻ႔စီ့ပျာ့ေရ့

ေစ့္ကျကး က္ဆငး့ၿပီ့ေနာကးပိုငး့ ရာဘာေစ့္မ္ာ့ ေခတၱက္သျာ့သညးံ ်ဖစးရပးရြိခဲံသညးံအတျကး၇
တညးၿငိမမ
း ႈမရြိ၊

ခန႓းမြနး့၊မရေသာ

တရုတး်ပညးစီ့ပျာ့ေရ့ေစ့္ကျကးက

လယးသမာ့မ္ာ့အာ့

အႀကီ့အက္ယး ထိခိုကးခဵစာ့ရေစခဲံသညး၈” ဟုအတိုခ္ဵဳ့ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ကျယးကလူ ကရငးသတငး့အဖျ႓ဲ မြမၾကာမီ သတငး့မြတးတမး့က ဿွွ၆ ခုနြစး ဒီဇငးဘာလတျငး
တနသၤာရီတိုငး့၇ ကဆယးဒိုၿမိဳ႔နယး၇ လာ့ဖဒိုရျာ၉ ေ်မဧက ဿ၂ွ ေက္ားကို ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့
အတျကး

သိမး့ခဲံသညးဟု

်မနးမာကုမၸဏီ

ဘိုငးၿဖိဳ့ေသျ့

ေပါကးေစ့္ေအာကး

ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့သညး၈
(Bi

Pwo

ေလ္ာံနညး့သညးံ

ေစခိုငး့ခဲံသညး၈

ရျာသာ့မ္ာ့က

အတငး့အဓမၼ

အသိမး့ခဵရမညးကို

တနးဖို့နညး့နညး့်ဖငးံ
အသီ့သီ့ေနသညးံ

ကရျာသာ့မ္ာ့ကို

ကုမၸဏီကေပ့သညးံေစ့္်ဖငးံ

သူတို႓ေပ့သညးံေစ့္်ဖငးံ

ေရာငး့ခ္ရၿပီ့၇
အခ္ိနးတင
ျ း

Twe)

သတငး့မြတးတမး့က
ေရာငး့ရနး

ထိ႓ေ
ု နာကး

(သစးသီ့်ခဵေ်မမ္ာ့

ေရာငး့ခ္လိုကးရသညး၈

သူတို႓၏ေ်မယာမ္ာ့အာ့

မိမိတို႓ေ်မယာကို

ေၾကာကးရျ႔ဵ ၾကသညး၈

ေဖား်ပသညးမြာ
အတငး့အဓမၼ
မေရာငး့ခ္ပါက
ေ်မယာမ္ာ့ကို

်ဖစးသညးံအတျကး)
ရျာသာ့တစးဦ့က

အပငးမ္ာ့
“ကၽျႏးုပးေ်မမြာ

အပငးေတျအသီ့သီ့ေနၿပီ၈ သူတို႓က မေရာငး့ရငး အဲဒီေ်မကို စျန႓လ
း ႊတးရမယးလို႓ ေ်ပာတယး၈
သူတို႓က

၀

ဧကဘဲယူၿပီ့

ပိုယူသျာ့ခဲတ
ံ ယး”

ဟုေ်ပာခဲံသညး၈

ကၽျႏးုပးရဲ႔ေ်မတနးဖို့အတိုငး့
ဖယးရြာ့်ခငး့ခဵရၿပီ့

အဲဒီတနးဖို့အတိုငး့အဖို့ေပ့မယးလို႓ေ်ပာၿပီ့ေတာံ
အ်ခာ့ရျာသာ့တစးဦ့က

ေငျမေပ့ၾကဘူ့”

သူတ႓အ
ို ရငး

ဟုေ်ပာခဲံသညး၈

သစးသီ့်ခဵနြငးံနီ့သညးံ

၀

ဧကထကး

မေက္မနပး်ဖငးံ

“သူတို႓က

ယခုအခါ

ရျာသာ့မ္ာ့သညး

ေတာငးေပၚလယးယာေ်မမ္ာ့တျငး

ယာယီတထ
ဲ ို့ၿပီ့ ေနထိုငးေနရသညး၈ ကုမၸဏီက ေ်မမ္ာ့ပိုမိုသိမး့ယူရနး စီစဥးေနၿပီ့၇ ရျာသာ့မ္ာ့က
ေနစရာမရြိေတာံသညးံ အ်ခာ့ႏိုငးငဵတင
ျ း ထျကးေ်ပ့ခိုလဵႈရသညးံ ဒုကၡသညးမ္ာ့ ်ဖစးသာျ ့မညးကို
စို့ရိမးေနၾကသညး၈
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ၾကကးဆူပငး
်မနးမာစစးအစို့ရသညး ဇီွဒီဇယးဆီ ထုတးလုပး်ခငး့အတျကး တစးႏိုငးငဵလဵု့ ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့
လြဳပးရြာ့မႈ ကိုအေကာငးအထညးေဖားရနးး ၾကကးဆူပငးမ္ာ့ကို ဧကငါ့သနး့စိုကးပ္ိဳ့ရနး ဿွွ၂ ခုႏြစး
ဒီဇငးဘာလတျငး စတငးးခဲံသညး၈ ၾကကးဆူပငးသညး ပဲပုပး၇ စာအုနး့ဆီ၇ ၾကဵကံသ
ဲ ႓ို စာ့သဵု့ကုနး
တဆငးံ်ပနးလညးထတ
ု းယူႏိုငးသညးံ

သီ့နြအ
ဵ ုပးစုမ္ာ့မြ

တစးခုအပါအွငး်ဖစးၿပီ့

၁ငး့ကို

ဇီွဒီဇယးဆီအ်ဖစးသို႓ ေ်ပာငး့လဲႏိုငးသညး၈ ၁ငး့၏ အချဵမာအသီ့မြ အဆီကို ဒီဇယးႏြငးံေရာႏိုငးၿပီ့
အစာ့ထို့ေလာငးစာ အနိမံးစာ့ အ်ဖစးအသဵု့်ပဳ ႏိုငးသညး၈ သိ႓ေ
ု သား ငါ့ႏြစးမတိုငးမီ သိ႓မ
ု ဟုတး
ငါ့ႏြစးေနာကးပိုငး့တျငး

အပငးကို

စျမး့အငးသဵု့သီ့ႏြဵတစးခု
မရြိေသာေၾကာငးံ

ကုနးသျယးမႈအတျကး

်ဖစးေၾကာငး့ကို

်ပညးံစဵုေသာ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ

်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့တစးခုစီတိုငး့သညး

အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး၈

ၾကကးဆူပငးကို

သုေတသန်ပဳခ္ကး

စီ့ပျာ့်ဖစးႏိုငးေ်ခ

ၾကကးဆူပငးဧက

တစးစဵုတစးခု

မေသခ္ာပါ၈

၂ွွ,ွွွနြငးံ

သိ႓ေ
ု သား၇
တိုငး့်ပညး၏

သတးမြတးခ္ကးကို်ပညးံမီရနးြ ပမာဏဿသနး့ စိုကးရနး အမိနး႓ေပ့်ခငး့ခဵရ်ခငး့သညး၇ ေသ့ငယးေသာ
်ပညးနယးနြငးံ

တိုငး့မ္ာ့

တကယးမဟုတးဘဲ

အတျကး

မ်ဖစးႏိုငးေသာ

အမညးရယဵုသကးသကးသာ

မြစ၊ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့၇

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇

ချတ
ဲ မး့်ဖစးၿပီ့၇

အခ္ိဳ႔မြာ

ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး၈

ကေလ့မ္ာ့၇

လယးသမာ့မ္ာ့၇

အစို့ရက
ဿွွ၃ခုႏြစး
သူနာ်ပဳမ္ာ့၇

အစို့ရအမႈထမး့မ္ာ့ႏြငးံ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့သညး လမး့မမ္ာ့တစးေလ္ြာကး၇ ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ေဆ့ရဵုမ္ာ့
ႏြငးံ ဘာသာေရ့ွငး့မ္ာ့၇ သူတ႓၏
ို ကိုယးပိုငး လယးေ်မ မ္ာ့တျငး အပငးမ္ာ့ကို စိုကးရနးအတငး့အက္ပး
ေစခိုငး့ၿခငး့ခဵရသညး၈ ထိ႓်ု ပငး၇ ရာဘာကဲံသို႓ပငး ၾကကးဆူပငးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကး ်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့
ပါွငးလုပးေဆာငးရသညး၈

သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ရနး

မ်ဖစးႏိုငးေသာေ်မဆီလႊာတျငး

စိုကးပ္ိဳ့သညးံေ်မတျငး

စိုကးပ္ိဳ့ရနးမလိုပါ၈

ၾကကးဆူပငးကိုစိုကးပ္ိဳ့ႏိုငးၿပီ့

သိ႓ေ
ု သား၇

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

စာ့သဵု့သီ့နြဵမ္ာ့
လယးယာေ်မမ္ာ့၉

စိုကးပ္ိဳ့လ္ြကး ရြိေသာေၾကာငးံလူတို႓၏ အစာလဵု်ခဵဳမႈကို ထိခိုကးေစသညး၈ ႏိုငးငဵတွနး့ ၾကကးဆူပငး
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လႈပးရြာ့မႈသညး စိုကးပ္ိဳ့ရနး အတငး့အဓမၼ လုပးအာ့ေစခိုငး့မႈႏြငးံ လယးယာေ်မမ္ာ့
သိမး့ယူမႈ

အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့

ဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ
်ပညးသတ
ူ ႓သ
ို ညး

်ဖစးေပၚေစသညး၈

အတငး့ေစခိုငး့မႈေၾကာငးံ
သတးမြတးထာ့သညးံ

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

ချတ
ဲ မး့က္

ထုတးလုပးမႈကို

ချတ
ဲ မး့မထုတးလုပးႏိုငး်ခငး့၇
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ၾကပးမြတးထာ့ေသာ
ေဆာငးရျကးရသညး၈
အပငးမ္ာ့ပ္ကးဆီ့်ခငး့၇

အမိနး႓ကိုဖီဆနးး်ခငး့

သို

ံမဟုတး

်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့၇

ဖမး့ဆီ့်ခငး့

အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့မြ

ထုတးေဖားေၿပာၾကာ့ထာ့သညး၈

“ၾကကးဆူပငး

ဒုကၡသညး”

ႏြငးံ

ထိုလႈပးရြာ့မႈကို
ေသဒဏးေပ့ရနး

ရြစးရာေက္ားသညး

ေွဖနးအ်ပစးရြာ်ခငး့မ္ာ့

်ပဳလုပးပါက

ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့မ္ာ့

ခဵရေၾကာငး့

ရြမး့ၿပညးနယးေတာငးပိုငး့
ထိုငး့ႏိုငးငဵသို႓

တစးခုတညး့မြ

ထျကးေ်ပ့ခဲံၿပီ့ၿဖစးသညး၈

ေဒသရာသီဥတု ႏြငးံ ေၿမဆီလႊာအေၿခအေနကို လြစးလြ္ဳရႈခဲံၿပီ့ ဧရာမစိုကးပ္ိဳ့ ( ဿ,၂ွွ ဧကအထိ)
ကိုမလဵုေလာကးေသာ နညး့ပညာ ႏြငးံ မေကာငး့ေသာ မ္ိဳ့ေစံမ္ာ့ႏြငးံအတူ စနစးတက္မဟုတးဘဲ
စိုကးပ္ိဳ့ခဲံၿပီ့ ရလဒးမြာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ဆဵု့ရဵႈ့မႈႏႈနး့ ဿ၂ မြ ဿ၄%ထိ ်ဖစးသညး၈
အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့အရ

်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့သညး

ဇီွဒီဇယးအရငး့အ်မစးအ်ဖစး

အသဵု့်ပဳမႈအစာ့

အချဵမာအသီ့မ္ာ့ကိုသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့သိ႓ု အစာ့ထို့တငးသင
ျ း့ တငးပို႓ၾကသညး၈ ၾကကးဆူပငး အတျကး
မေလ့ရြာ့တရုတးမ္ာ့၇
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့

တရုတး်ပညးမႀကီ့၇

်ဖစးေသားလညး့

စငးကာၤ ပူႏြငးံ

စိုကးပ္ိဳ့မႈကိုမူ

ထိုငး့ႏိုငးငဵတ႓က
ို

်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့က

စီမဵခနး

ႏိုငးငဵ်ခာ့
ံချေ
ဲ ၾကာငး့

အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့က ေဖား်ပထာ့သညး၈

စာ့အုနး့ဆီ
တိုငး့်ပညး၏

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑သညး

ပုဂၢလိကလုပးကိုငးမႈက႑ႏြငးံအတူ

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈဒျနးတေ
ျဲ စရနး

မၾကာေသ့မီက အစို့ရက ်ချငး့ခ္ကးမရြိ ဆီအုနး့လုပးငနး့ လုပးကိုငးရနး တိုကးတန
ျ း့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
အစို့ရသညး တစးလလြ္ငးတနးခ္ိနး ဿွ,ွွွ ေက္ားပမာဏရြိသညးံ စာ့သဵု့ႏုိငးေသာ စာ့အုနး့ဆီကို
မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵမြ

တငးသျငး့ရသညးကိုေလ္ာံခ္ရနးအတျကး

ဆီအုနး့စိုကးပ္ိဳ့မႈက႑ကို

အထူ့

အေလ့ေပ့ခဲံသညး၈ ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ ယခု်မနးမာအစို့ရသညး သျငး့ကုနးႏြငးံ ဆကးစပးလ္ြကးရြိေသာ
စရိတးမ္ာ့ ေလ္ာံခ္ရနးအတျကး တိင
ု း့်ပညး၏ ပုဂၢလိကလုပးကိုငးမႈက႑တျငး ်ပညးတင
ျ း့ထုတးလုပးမႈ
တို့်မြငးံရနး တျနး့အာ့ေပ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ဆီအုနး့သညး ယခုအခါ စာ့သဵု့ဆီ်ဖစးလာၿပီ့
ႏြမး့ဆီ၇ေ်မပဲဆီကံသ
ဲ ႓ို
သကးသာသညး၈

အ်ခာ့ေသာခ္ကး်ပဳတးႏိုငးသညးံ
သိ႓ေ
ု သားလညး့

ဆီမ္ာ့နြငးံစာလြ္ငး

လကးရြိအေ်ခအေနတျငး

ေစ့္ႏႈနး့ထကးွကး

၁ငး့ကိုဇွ
ီ ေလာငးစာဆီအ်ဖစး

အသဵု့်ပဳရနး အစီအစဥးမရြိပါ၈

ႏိုငးငဵ၏ဆီအုနး့လုပးငနး့

လုပးကိုငးမႈသညး

ဆီအုနး့ပငးစိုကးပ္ိဳ့ရနး

အသငးံေလ္ားဆဵု့်ဖစးသညးံ

တနသာၤရီတိုငး့တျငး ဗဟို်ပဳတညးရြိၿပီ့ ထာ့ွယးၿမိဳ႔၏ေတာငးပိုငး့တျငး စတငးခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငး၏
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ေတာငးဘကး်ခမး့ဆီသို႓တို့ခ္ဲ႔လုပးကိုငး်ခငး့က မထငးရြာ့သညးံ ဂါနီငြကးအပါအွငး ကမာၻေပၚတျငး
ေနာကးဆဵု့ က္နးရြိေနေသာ ေ်မနိမးံဒစးတရိုခရကး မုတးသုနးေတာ တညးရြိသညးံေနရာ်ဖစးေနသညး၈
ထိက
ု ံသ
ဲ ႓ုိ

ေဆာငးရျကး်ခငး့က

သူတို႓၏မုတးသဵုေတာမ္ာ့ကို
အပ္ကးစီ့ဆဵု့်ဖစးေစရနး

အေရြ႔ေတာငးအာရြမြ
ဆီအုနး့နယးေ်မအ်ဖစး

ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈကဲံသို႓

မေလ့ရြာ့ႏြငးံအငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့က
ေ်ပာငး့လဲခဲံၿပီ့

ေဂဟစနစးကို

်ဖစးေကာငး့ၿဖစးႏိုငးသညး၈

ကုမၼဏီမ္ာ့က

သူတို႓၏ဆီးအုနး့စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ရနး အတျက၇း ေ်မမ္ာ့ကိုခုတးထျငးရြငး့လငး့ရ်ခငး့၇ တနးဖို့ႀကီ့
သစးလဵု့မ္ာ့ကို

ေမြာငးခိုေစ့္ကျကးတျငး

တိ႓်ု ပဳလုပးရသညး၈

တခါတရဵတင
ျ း

အလျနးအက္ိဳ့အ်မတးရြိေသာ

ေရာငး့ခ္်ခငး့

ကုမၼဏီမ္ာ့သညး

သစးထုတးလုပးမႈ

ႏြငးံက္နးရြိေသာအပငးမ္ာ့ကို
တခါမ္ြ

လုပးငနး့အတျကး

မီ့ရိႈ႔်ခငး့

ဆီအုနး့မစိုကးပ္ိဳ့ေသားလညး့
အကာအကျယးတစးခုအ်ဖစး

လုပးပိုငးချငးံရၾကသညး၈
အစို့ရ၏ တျကးခ္ကးေဖား်ပမႈအရ ှ၆၆၆ခုနြစး မြစတငးၿပီ့ တနသၤာရီတိုငး့တျငး ်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့ကို
ဆီအုနး့ ဧက ၂ွွ,ွွွ လုပးကိုငးချငးံခဲံသညး၈ အဓိက လုပးခင
ျ းံေပ့သညးံ ဧရိယာမ္ာ့မြာ ကုမၸဏီမ္ာ့
၏လကးတစးဆုပးစာ်ဖငးံ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့ ခဵရေသားလညး့ ဿွွ၆-ှွ မြစတငးၿပီ့ ်မနးမာကုမၸဏီ
၁ွ ခနး႓ဆီသို႓ စုစုေပါငး့ဧက ှ သနး့ေက္ား လုပးပိုငးချငးံေပ့သညးံအတျကး ပမာဏမြာႏြစးဆ်ဖစးလာ
ခဲံသညး၈ သိ႓ေ
ု သားလညး့ စုစုေပါငး့ လုပးကိုငးချငးံေပ့သညးံ ေ်မအနညး့ငယး၉သာ အမြနးတကယး
စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့မႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ အစို့ရ၏ စာရငး့အငး့မ္ာ့အရ ဿွွ၅-ွ၆ မြစတငး၊ ဧက
ဿ၂ွ,ွွွ ခနး႓သာအမြနးတကယးစိုကးပ္ိဳ့ခဲံၿပီ့ ၁ငး့သညး ဿွွ၃-ွ၄ မြစတငးသညးထကး ဿ၂
ရာခိုငးႏႈနး့ တို့ပျာ့လာမႈကို ကိုယးစာ့ၿပဳသညး၈ ဿွွွ-ွှ မြစတငးၿပီ့ ဆီအုနး့သညး

စုစုေပါငး့

တို့ပျာ့မႈ ဿ၂ွ ရာခိုငးႏႈနး့ ႏြငးံအတူ ယခုဆယးစုႏြစးတင
ျ း့ ႏြစးစဥး တ်ဖညး့်ဖညး့ တုိ့ပျာ့လာခဲံသညး၈
ဆီအုနး့စိုကးပ္ိဳ့ခငး့၏ ႀကီ့မာ့ေသာပမာဏကို ်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့က ပိုငးဆိုငးၿပီ့ အစို့ရက
ရာခိုငးႏႈနး့ အနညး့ငယးမြ္သာ ပိုငးဆိုငးသညး၈ စစးတပးႏြငးံ အေသ့စာ့လယးယာလုပးကိုငးေသာ
လယးသမာ့မ္ာ့ကလညး့ ဧကပိုမိုေသ့ငယးသညးံ ဆီအုနး့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကိုသာ လုပးကိုငးၾကသညး၈
်မနးမာကုမၼဏီ၏ အဓိကဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ဆဲ ဆီအုနး့စကးမႈဇုဵက႑ကုိ နာမညးဆို့်ဖငးံ ထငးရြာ့ေက္ားၾကာ့ေသာ
ဦ့ေ႒့်မငးံ၏ ယုဇန ဆီအုနး့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ကုမဏ
ၸ ီကေထာကးပံဵေပ့ေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သူသညး
ှ၆၆၆ တျငး ဆီအုနး့ပုဂၢလိက လုပးငနး့လုပးကိုငး်ခငး့အတျကး ဆုခ္ီ့်မြငးံ်ခငး့ကို ပထမဆဵု့ရရြိခဲံၿပီ့
ယခုတနသာၤရီတိုငး့တျငး
ယုဇနကုမၸဏီသညး

စုစုေပါငး့

ထိုဧရိယာတျငး

ဆီအုနး့မ္ာ့ဆျတးခူ့ၿပီ့၇

ဧက

ှဿွ,ွွွ-ှ၂ွ,ွွွ

လျနးခဲံေသာႏြစးအနညး့ငယးကပငး

သီ့နြက
ဵ ုနးၾကမး့မ္ာ့ကို

လုပးကုိငးလ္ကး
သူတ႓၏
ို

ရြိသညး၈

စိုကးပ္ိဳ့ခငး့မြ

အရညးအေသျ့်မငးံမာ့ေသာဆီ်ဖစးေအာငး

သနး႓စငးေပ့သညးံ စကးရဵုမ္ာ့ကိုလညး့ ေဆာကးလုပးၿပီ့စီ့ခဲံသညး၈ အ်ခာ့ေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့ကလညး့
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ဆျတးခူ့ၿပီ့ဆီအုနး့မ္ာ့ကို၇

ယခုအခ္ိနးတင
ျ း

်ပညးတင
ျ း့ဆီအုနး့က႑ကို

လဵု့ွလကးွါ့ႀကီ့

အုပးထာ့ေသာ ယုဇနကုမၼဏီသို႓ ေရာငး့ခ္လ္ကးသညး၈
ကုမၸဏီမ္ာ့သညး

အလယးပိုငး့

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆိုၿပီ့

သူတ႓ိုအာ့

တနသာၤရီတိုငး့သိ႓ု

ေ်ခာကးေသျ႓ေဒသမ္ာ့မြ

်မနးမာအစို့ရပိုငး

ပို႓ေဆာငးသညး၈

်မနးမာ

လုပးသာ့အမ္ာ့စုႏြငးံ

စတာ့သေဘၤာပို႓ေဆာငးေရ့ကို

သိ႓ေ
ု သား်မနးမာ

ေရျ႔ေ်ပာငး့

အသဵု့်ပဳၿပီ့

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ

အသငးံအတငးံေသာလူဦ့ေရ ရာခိုငးႏႈနး့တိ႓သ
ု ညး တရာ့မွငး နယးစပးေပါကးမြ တဆငးံ ထိုငး့ႏိုငးငဵရေရာငး့သိ႓ု ခုိ့ွငးေနၾကသညး၈
်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့က သူတ႓၏
ို ကိုယးပိုငးဆီအုနး့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈအတျကး ေငျပမာဏ မညးမြ္ထညးံွငး
သညးမြာ

ရြငး့လငး့မႈမရြိေပ၈

်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့ကို

ဿွွွခုႏြစး

ဆီအုနး့

အလယးပိုငး့တျငး

အခနး့က႑

်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့ဘဏးသညး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈအတျကး

မ္ာ့်ပာ့ေသာ

ေခ့္ေငျေပ့ခဲံေသားလညး့ အေ်ခအေနမ္ာ့သညး ထူ့်ခာ့မႈမရြိလြပါ၈
ထိ႓ေ
ု နာကးပိုငး့မြစၿပီ့

ဆီအုနး့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ်ခငး့

ထုတးမေပ့ေတာံပါ၈
မရြိေသားလညး့၇

်မနးမာဆီအုနး့
အခ္ိဳ႔ေသာ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူ

အခနး့က႑တျငး

ဆီအုနး့

မေလ့ရြာ့၇

အတျကး

လုပးငနး့ႀကီ့

တရုတးမ္ာ့ထဵမြ

ေနာကးထပး

ေခ့္ေငျမ္ာ့

တရာ့ွငး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

လုပးကိုငးသညးံ

်မနးမာကုမဏ
ၸ ီမ္ာ့ကို

ဘ႑ာေရ့

ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ

်ပဳေပ့ေနသညးဟု သဵသယွငးဖျယးမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ မၾကာေသာအခ္ိနးတင
ျ း ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ
အထူ့သ်ဖငးံ မေလ့တရုတးမ္ာ့က ဆီအုနး့ အခနး့က႑ကို လဵု့ွလကးကိုငးထာ့ေတာံမညးဟု
ယဵုၾကညးရသညး၈ ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ မေလ့ရြာ့၇ ကိုရီ့ယာ့ႏြငးံ တရုတးတ႓ထ
ို ဵမြ တိက္ေသာစိတးွငးစာ့မႈ
မ္ာ့ေတျ႔ရၿပီ့၇ မ္ာ့စျာေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုမၼဏီမ္ာ့ႏြငးံ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆိုရနး ဆိုငး့ငဵထာ့သညးံကိစၥကို
ေဆျ့ေႏျ့ထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈
အချနးႏႈနး့မ္ာ့

်မနးမာအစို့ရသညး

ရရြိၿပီ့နြငးံ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုမၼဏီမ္ာ့အာ့မြ

ပို႓ကုနးခဲျတမး့မ္ာ့ကိုလညး့

၁ငး့တို႓အာ့်ဖငးံ

်မငးံမာ့ေသာ
ပိုမိုလယ
ျ းကူစျာ

တငးသျငး့ႏိုငးသညးံအတျကး ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးနြဵမႈမ္ာ့ကို အာ့ေပ့လ္ကးရြိသညး၈
်မနးမာ်ပညးတင
ျ း ပ္ကးစီ့ေစတတးေသာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နညး့ပညာမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳၿပီ့ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို
အေ်ခခဵေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့ကို

က္ငးံသဵု့လြ္ကးရြိသက႓ဲသို႓

စစးတပးမြ

အချငးံေရ့ေပ့ၿခငး့ခဵရသညးံ

်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့ ႏြငးံ အစို့ရအတျကးသာ အက္ိဳ့အ်မတးရရြိသညး၈
သိ႓ေ
ု သားး

ထိုအရာသညး

သဘာွပတးွနး့က္ငးကို
ႀကီ့မာ့က္ယး်ပနး႓သညးံ
ေဆာငးရျကးရနး

်ပငး့ထနးသညးံ

ႏြငးံမတူဘဲ

သီ့နြဵအဆကးမ်ပတး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့မရြိပါ၈

ချေ
ဲ ွေပ့ေစကာမူ

သကးေသ်ပခဲ႓ၿပီ့်ဖစးသညး၈

အသကးေမျ့ွမး့မႈမ္ာ့ႏြငးံအတူ

သကးေရာကးမႈမ္ာ့်ဖစးေစသညး၈

ေ်မေနရာေပၚတျငး

လဵုေလာကးသညးံ

ဧကသနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ
အစီအစဥးမ္ာ့

်ပညးတင
ျ း့စာ့နပးလဵုၿခဵဳမႈႏြငးံ

ေအာငး်မငးမႈမရြိေသာ

်ပညးနယးအလိုကး

ချဲတမး့ခ္ထာ့သညး႓

အထျကးတို့ေရ့အတျကး

ယခုတျငး

ကုမၸဏီမ္ာ့သို႓

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

အေ်ခအေနက

တိုငး့်ပညး၏

အေသ့စာ့လယးယာမ္ာ့သာပိုငးေသာ
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ကုမၼဏီမ္ာ့သညး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

ေ်မေနရာကို ပိုၿပီ့ အက္ိဳ့ရြိေအာငး အသဵု့်ပဳေနၿပီ့ သတးမြတးထာ့ေသာ သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငး႓
သငး႓ေတားေသာ လုပးေဆာငးမႈကို အေကာငး့ဆဵု့ကိုကးညီေအာငး ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈

၂.၂.ဿ၈ ်ဖစးရပးမြနးေလံလာမႈ - အငး့ေလ့ကနးပ္ကးစီ့ေစ်ခငး့

်မနးမာ်ပညးတင
ျ း

ဒုတိယအႀကီ့ဆဵု့

ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႔

သဘာွေရကနး်ဖစးသညး႓
ေတာငးဘကးတင
ျ း

တညးရြိၿပီ့

အငး့ေလ့ကနးသညး
ကမာၻလြညး႓ခရီ့သညးမ္ာ့

ခရီ့သျာ့ေရာကးသညးံေနရာ ်ဖစးသညး၈ ပငးလယးေရမ္ကးႏြာၿပငးအထကး စစးေတာငး့ (အေရြံဘကး)
ႏြငးံ

လကးေမာငး့ကျဲၾကာ့ရြိ

(အေနာကးဘကး)တျငး

ဘီလူ့ေခ္ာငး့်မစးွြမး့

တညးရြိသညး၈

ႏြငးံ

်မစးေခ္ာငး့ေပါငး့

သနး့ေဒါငး့
၀ွ

သညး

ႏြငးံ

ဦ့ေဒါငး့

အငး့ေလ့ကနးသို႓

စီ့ွငးၿပီ့ေနာကး မိုၿဗဲေရကာတာႏြငးံ ဘီလူ့ေခ္ာငး့ ေရအာ့လြ္ပးစစးစကးရဵုသို႓ ဆကးလကးဦ့တညး
စီ့ဆငး့လ္ကး ရြိသညး၈

ရာသီဥတုႏြငးံအတူ ေရကနး၏ အနကးေ်ပာငး့လဲမႈမြာ ခုနစးမီတာႏြငးံ

ေလ့မီတာၾကာ့ တညးရြိသညးဟု ဆိုေသားလညး့ ယခငးခနး႓မြနး့ခ္ကးမ္ာ့ထကး ႏြစးမီတာေအာကး
ေလ္ာံနညး့ေနသညး၈
အငး့ေလ့ကနး၏

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ

ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ

ေရြ့ယခငးကတညး့က အသိမြတး်ပဳ်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ှ၆၅၂ တျငး

အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး
အငး့ေလ့ကနးႏြငးံ ၁ငး့၏

ပတးွနး့က္ငးသညး တရာ့ွငးကာကျယးထာ့ေသာ ငြကးေဘ့မဲံေတာ ်ဖစးခဲံသညး၈ ှ၆၆ဿ တျငး
အစို့ရသညး အငး့ေလ့ကနး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ လုပးငနး့စဥးခ္မြတး လမး့ညႊနးေပ့ေသာ
အဖျ႓က
ဲ ို တညးေထာငးခဲ႓သညး၈ ှ၆၆၅ တျငး အငး့ေလ့ကနးသညး ကမာၻေ်မ၏ တနးဖို့အရြိဆဵု့
သဘာွပတးွနး့က္ငးဘကးမြ္မႈေဒသ ဿွွ အနကးမြ တစးခုအ်ဖစး အမညးေဖား်ပ်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈
အငးေလ့ကနးသညး

ေဖာငးေတားဦ့ေစတီႏြငးံ

အငး့သာ့လူမ္ိဳ့တို႓အတျကး

အိမးလညး့်ဖစးသညး၈

ထိုေနရာတျငး ေ်ခေထာကးကိုအသဵု့်ပဳၿပီ့ ေလြေလြား်ခငး့က ကမာၻလြညးံခရီ့သျာ့ လုုပးငနး့အတျကး
ေက္ားၾကာ့သညးံ
ပတးွနး့က္ငးတျငး

ွိေသသလကၡဏာ်ဖစးသညး၈
ေဒသတျငး့တနးဖို့ထာ့သညးံ

ဿွွ၃
အငး့ေလ့

ခုႏြစးတင
ျ း၇
ငါ့သိုငး့

အငး့ေလ့ကနးႏြငးံ

(ေဒသအေခၚ

ငါ့ဖိနး့)

အပါအွငး ေဒသခဵငါ့မ္ိဳ့စိတး ၆ ခု၏ ေနအိမး်ဖစးသညး၈ တစးေနရာမြတစးေနရာသို႓ ေ်ပာငး့ေရျ႓ၿပီ့
ေနထိုငးၾကသညးံ

ကျဲ်ပာ့မ္ာ့်ပာ့ေသာ

ငြကးမ္ိဳ့စိတးတို႓ႏြငးံ

ဆကးရကးႀကိဳ့ၾကာတို႓

မြီတငး့ေနထိုငးသညးံ အသိုကးအ်မဵဳေနရာလညး့်ဖစးသညး၈
၂၃ွ

စတုရနး့မီတာ(560m2)

လျနးခဲံေသာႏြစးေပါငး့

ရြိ

ႏြစးဆယးထကး

အငး့ေလ့ဧရိယာ၏လူဦ့ေရသညး
၁ွ%
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ေက္ားတို့ပျာ့လာၿပီ့

ဿွွ၂

ခုႏြစးတျငး

ှ၁ွ,ွွွ

်ဖစးသညး၈

ထုန
ိ ယးေ်မတျငး

အငး့သာ့

လူမ္ိဳ့စုအ်ပငး

ရြမး့၇

ပအိုွး့၇

ဓႏု၇

ေတာငးရို့

ႏြငးံ

်မနးမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့လညး့ေနထိုငးၾကသညး၈ ေဒသတျငး့ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈမ္ာ့မြာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇
ငါ့ဖမး့်ခငး့၇

အထညးအလိပး

အိမးတင
ျ း့လုပးငနး့မ္ာ့၇

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့၇

ငါ့ေမျ့်မဴေရ့၇

သတၱဳပနး့ပဲလုပးငနး့ႏြငးံ ေမားေတား ေမာငး့ႏြငး်ခငး့မ္ာ့ တို႓်ဖစးသညး၈ ထိုသဘာွပတးွနး့က္ငး
ဘကးမြ္မႈတင
ျ း ရို့ရာေရေပၚ ဥယ္ာဥး်ခဵမ္ာ့သညး တစးမူထူ့ေသာ အသကးေမျ့မႈ တစးခုၿဖစးသညး၈
အငး့ေလ့ကနးေပၚရြိ

ႀကီ့မာ့ေသာ

ေ်မမဲံစိုကးပ္ိဳ့ရြိ်ခငး့သညး

စီ့ပျာ့ေရ့အရ
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အေရ့ပါေသာ

ရာသီထျကး ခရမး့ခ္ဥးသီ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ထိုငး့ႏိုငးငဵဆီသို႓ ်ဖနး႓်ဖဴ့မႈအခနး့က႑ေရာကးရြိေစသညး၈
ှ၆၆ဿ

ကတညး့က

က္ယးွနး့ႏြဵ႓စပးေသာ

တို့တကးမႈ

ႏြငးံ

်ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့စီမဵကိနး့

အေကာငးထညးေဖားမႈမ္ာ့ ်ပဳခဲ႓ေသားလညး့ ေရကနးသညး ႏြစးစဥးေရနညး့ပါလာသညး၈ ထပးမဵၿပီ့
ဿွှွ တျငး

ေရကနး၏ ေရမ္ကးႏြာၿပငးသညး ႏြစးေပါငး့ ၂ွအတျငး့ ၁ငး့၏အနိမးံဆဵု့အဆငးံသို႓

က္ဆငး့ခဲံသညး၈ ေရမ္ကးႏြာ်ပငးမ္ာ့က္ဆငး့်ခငး့ႏြငးံ ေရကနး ဧရိယာက္ဥး့လာ်ခငး့သညး ေရကနး၏
ေဂဟစနစးဘကးမြ္မႈမ္ာ့ႏြငးံ

ေဒသခဵလူတို႓၏

လုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရနး
ေ်မမဲ႓စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့

တိုကးရိုကးအက္ိဳ့

သကးေရာကးေစသညး၈

စျမး့ေဆာငးမႈကို

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး

အသဵု့်ပဳ်ခငး့ေၾကာငးံ

ေရကနး၏

ေရကနး၏ေရသညး

ေသာကးသဵု့ရနး

ေရကနး၏သဘာွွနး့က္ငး

ေရကနးကိုအမြီ်ပဳၿပီ့
ဓာတုေ်မၾသဇာမ္ာ့ႏြငးံ

ေရအရညးအေသျ့
အတျကး

ဆကးႏျယးမႈတ႓သ
ို ညး

ပို့သတးေဆ့မ္ာ့ကို

လညး့နိမးံက္
စိတးခ္ရမႈ

ပ္ကးစီ့လာသညး၈

မရြိေတာံသညးံအတျကး

ဓာတုေဗဒမ္ာ့စျာပါွငးမႈႏြငးံ

အာဟာရဓာတး

ပါွငးမႈအဆငးက
ံ ို ညြိႏြဳိငး့ရနး ရုနး့ကနးေနရသညး၈ အႏြစးႏြစးဆယးၾကာ ဓာတုေဗဒပို့သတးေဆ့ႏြငးံ
ေ်မၾသဇာမ္ာ့ထဲက

ႏ္ဴထရျနး

ဓာတးသတၱဳ

ပါွငးမႈ၇

ႏြငး႓

ပို့သတးေဆ့အာ့မညးကံသ
ဲ ႓ို

ေဘ့ကငး့စျာအသဵု့ခ္ရနးု ဗဟုသုတ နညး့ပါ့မႈမ္ာ့သညး ေဒသခဵလူတို႓၏ က္နး့မာေရ့ကို တိုကးရိုကး
ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးေစသညး၈
ဿွှွခုနြစး ဇူလိုငးလ ၀ွရကးတင
ျ း သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ေခါငး့စဥး်ဖငးံ အလုပးအမႈေဆာငး
အဖျ႓ဲ ေတျ႓ဆဵုပဲျအစညး့အေွ့၏

ဖျငးံဆိုထာ့ေသာမြတးခ္ကးမ္ာ့မြ “ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့

သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ အက္ိဳ့တူပါွငးသူမ္ာ့အတျကး အငး့ေလ့ကနး ယိုယျငး့လာ်ခငး့သညး
အေရ့ႀကီ့ေသာ

အေၾကာငး့အရာၿဖစးသညး၈

အလျနးတရာ

ႀကီ့မာ့ေသာ

်ပႆနာမ္ာ့

ဆကးလကးတညးရြိမႈႏြငးံ ေရမ္ကးႏြာ်ပငး မ္ာ့စျာနိမးံက္်ခငး့ ်ဖစးေပၚလာသညး၈ ထို်ပႆနာသညး
အခ္ိနးတိုအတျငး့ ကျယးေပ္ာကးမသျာ့ႏိုငးသညးံ အေရ့ေပၚ အေ်ခအေန်ဖစးသညး၈ ထို်ပႆနာမြာ
36

ေရခနး့ေ်ခာကးသျာ့ရသညးံ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့မြာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး်ဖစးေနသညး၈ ေရေပၚစိုကးပ္ိဳ့ဥယ္ာဥးမ္ာ့နြငးံ

ေရဆနးႏုနး့တငး်ခငး့ နညး့ပါ့မႈႏြငးံ ေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့က အဓိက်ဖစးသညးဟု ယူဆခ္ကးရြိသကဲံသို႓၇ ေရဆနးပိုငး့မြ
ေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့်ဖစးသညးံ - စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ေ်ပာငး့လဲမႈ၇ ဆညးေ်မာငး့သျယးမႈႏြငးံ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ
တို႓ကဤအေ်ခအေနကို ်ဖစးေစသညးဟု အ်ငငး့ပျာ့ၾကသညး၈ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈကလညး့ အေ်ခအေနကို
ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့လဲ ်ဖစးႏိုငးသညး၈
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ပိုကးဆဵတစးခုတညး့သာမက နညး့ပညာဆိုငးရာ ထုထညးႀကီ့မာ့ေသာ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ပါ

လိုအပးသညး၈

ေ်ပာငး့လဲမႈကို်ပဳလုပးရနး

လုပးေဆာငးသူမ္ာ့

ယဵုၾကညးသညးမြာ

အလြဴရြငးမ္ာ့မြစ၊

အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၇

တစးဦ့ခ္ငး့ႏြငးံစုေပါငး့

ပုဂၢလိက

အခနး့က႑အထိ

အစို့ရအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ

အတူတကျ

လုပးေဆာငးရမညး ်ဖစးသညးဟ”ု ဆိုသညး၈
ကုလသမၼဂၢကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ အစို့ရႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႓ ်ဖစးသညးံ
သစးေတာရငး့်မစး သဘာွပတးွနး့က္ငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အသငး့တို႓သညး
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးခ္မြတးေရ့အဖျ႓က
ဲ ို တညးေထာငးခ႓ဲသညး၈ ပဏာမေ်ခလြမး့
တစးခုအ်ဖစး အငး့ေလ့ကနးတွိုကးတျငး ေဒသခဵအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ သဘာွပတးွနး့က္ငး
ဆိုငးရာကာကျယးေရ့

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့၏

ပါွငးပတးသတး်ခငးး့ကို

ညြိႏိြဳငး့ေဆာငးရျကးရနး

ရနး်ဖစးသညး၈ ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ သဘာွပတးွနး့က္ငး ပဵံပို့မႈအဖျဲ႓က ေရကနးတွိုကး စီမဵကိနး့ ှွ
ခုအတျကး ွ.၂ သနး့ေထာကးပဵံမညး်ဖစးသညး၈

၂ - ၃၈ တရာ့မွငးေတာရိုငး့တိရစာၦနးကုနးသျယးမႈ
်မနးမာ်ပညးတင
ျ း

ေတာရိုငး့တိရစာၦနး

တရာ့မွငးကုနးသျယးမႈ

ထႂကျလ္ကးရြိသညး၈

ေတာရိုငး့တိရစာၦနးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၇ မ္ိဳ့တုနး့ေပ္ာကးကျယးေတာံမညးံ
မြ်ဖတးသနး့သျာ့လာႏိုငးေသာ
ခို့ထုတးၾကသညး၈

အထူ့သ်ဖငးံ

တရုတး်ပညး

အမ္ာ့ဆုဵ့ေမြာငးခိုထုတး်ခငး့ခဵရသညးံ

မၾကာခဏ

တိရစာၦနးမ္ာ့ကို ်မနးမာ်ပညး

ယူနနးနယး

နယးစပးတေလ္ြာကးသို႓

မ္ိဳ့စိတးတစးခုမြာ

အာရြဆငး်ဖစးၿပီ့

အထူ့သ်ဖငးံ ဆငးစယ
ျ းအတျကး ေစ့္ႏႈနး့ရသညး၈ လျနးခဲံေသာ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့တျငး အဓိကအာ့်ဖငးံ
ဘုရာ့သဵု့ဆူကို်ဖတးသနး့၊ ဆငးအေကာငးေရ ဿ၂ွ အထိ ကမာၻလြညးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑တျငး
အသဵု့်ပဳေစရနး ထိုငး့ႏိုငးငဵသ႓ို ေမြာငးခိုထုတး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ်မနးမာ၇ ထိုငး့၇ လာအို၇ မေလ့ရြာ့ ႏြငးံ
အိႏၵိယ

ႏိုငးငဵအတျငး့မြ

အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ခို့သျငး့်ခငး့သညး

က္ာ့မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ
နယးစပးေဒသကို်ဖတးၿပီ့

သကးရြိတိရိစာၦနးမ္ာ့၏
အစို့ရမြ

ခ္ဳပးကိုငးထာ့သညးံ

နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့၉ သိုေလြာငးသိမး့ဆညး့ထာ့သညး ဟုမၾကာေသ့မီက အစို့ရမဟုတးေသာ
အဖျ႓အ
ဲ စညး့ သျာ့ေရာကးေလံလာမႈမြ အစီရငးခဵတငး်ပခဲံသညး၈ “အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့မရြိေသာ
နယးေ်မမ္ာ့်ဖစးသညးံ ်မနးမာ်ပညးေ်မာကးပိုငး့်ဖစးေသာ တရုတး၇ အိႏၵိယႏြငးံ ထိုငး့နယးစပးတို႓တင
ျ း
က္ာ့မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ

အ်ခာ့သကးရြိမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကို

အဓိကလုပးငနး့အ်ဖစးလုပးကိုငးေနသညး၈

ထိုေနရာမ္ာ့တျငး

ေဒသဆိုငးရာ

ကုနးသျယးမႈ

သိုေလြာငး်ခငး့၇

်ပညးတင
ျ း့ႏြငး႓

ႏိုငးငဵတကာွယးယူသူမ္ာ့ထဵသ႓ို လကးလီလကၠာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့ ်ပဳလုပးသညး၈”
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ရြမး့်ပညးနယးရြိ

တရုတးနယးစပးၿမိဳ႔်ဖစးသညးံ

ေမ္ာကးလႊဲေက္ားမ္ာ့၇

လူွဵအေသ့စာ့မ္ာ့၇

တိရစာၦနးမ္ိဳ့စိတမ
း ္ာ့ကို
က္ာ့အေရချဵမ္ာ့၇
ေတျ႓ရြိႏိုငးသညး၈

သငး့ေချခ္ပးမ္ာ့

ေရာငး့ခ္ေနသညး၈

သမငးခ္ိဳ၇
အခ္ိဳ႔ေသာ

မ္ိဳ့တုဵ့ေပ္ာကးကျယးေတာံမညးံ

ႏြငး႓

ထိုေနရာတျငး

်မနးမာၾကယးလိပးအရြငးမ္ာ့
ထိုသကးရြိသတၱွါမ္ာ့မြာ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအဖျဲ႓အသငးး့၏
တငးသျငး့ေသာ

မုနးလေစ့္ကျကးတျငးတင
ျ း

ရြာ့ပါ့ငြကးမ္ာ့
သာ့ေရမ္ာ့၇

ႏြငး႓

အ်ခာ့ေသာ
ေႁမျမ္ာ့၇

်ဖစးသညး၈

ပုရစးမ္ာ့၇

အပါအွငး်ဖစးသညး၈

်မနးမာ်ပညးနယးစပးရြိ

က္ာ့သစးႏြငး႓

သဘာွထိနး့သိမး့ေစာငး႓ေရြာကးေရ့
အလျနးအေရ့ပါေသာ

ရြမး့်ပညးနယးမြ

တရုတးႏိုငးငဵသို႓

ဖ္ဵမ္ာ့၇

ပုတးသငးညိဳမ္ာ့၇

ေတာရိုငး့တိရစာၦနးမ္ာ့မြာ

ကငး့လိတးေခ္ာမ္ာ့၇

အပါအွငး

ေႁမျေဟာကးမ္ာ့ကိုလညး့

“စို့ရိမးဖျယးအနီမြတးစာရငး့”၉
တိရစာၦနးမ္ာ့

ွကးွဵမညး့မ္ာ့၇

ခ္ီ့ပို့ထို့ေကာငးမ္ာ့ႏြငး႓
ေစ့္ကျကးမ္ာ့စျာတျငးလညး့

ေတာကးတဲ႓မ္ာ့
ထိုကဲ႓သ႓ေ
ို သာ

တရာ့မွငးေမြာငးခို ေစ့္ကျကးပစၥညး့မ္ာ့ကို ေတျ႔ရြိႏိုငးသညး၈

၂-၄၈ ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲမႈ
မၾကာမီက

ေအဒီဘီ

(ADB)

အစီရငးခဵစာအရ၇

က္ယး်ပနး႓ေသာ

ပငးလယးကမး့ရို့တနး့တျငး

အမ္ာ့အ်ပာ့ေနထိုငး်ခငး့၇ ဧရာမ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အခနး့က႑မ္ာ့၇ ႏြငး႓ တေန႓လြ္ငး ဿ ေဒၚလာ
သိ႓မ
ု ဟုတး

ှ

ေဒၚလာေအာကးနညး့သညးံ

ဝငးေငျ်ဖငးံ

အသကးရြငး

ေနထိုငးၾကသညးံ

လူဦ့ေရမ္ာ့်ပာ့်ခငး့ စသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ေၾကာငးံ အေရြ႔ေတာငး အာရြနယးေ်မမ္ာ့သညး
ႀကီ့မာ့ေသာ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ဒဏးကို ခုခဵႏိုငးစျမး့မရြိေပ၈ မၾကာေသ့ေသာႏြစးမ္ာ့မြစၿပီ့
မို့ေခါငး်ခငး့၇ ေရႀကီ့်ခငး့၇ အပူပိုငး့ဆိုငးကလုနး့မ္ာ့ ႏြငး႓အပူလိြဳငး့်ဖတး်ခငး့တို႓ ်မငး႓မာ့လာခဲ႓သညး၈
မညးသညး႓

လုပးေဆာငးခ္ကးမြမ်ပဳလုပးလြ္ငး

ပ္မး့မြ္အာ့်ဖငး႓

ကမာၻ၏အ်ခာ့ေသာ

ေဒသတျငး့ရြိလူတို႓ႏြငး႓
ေနရာမ္ာ့ထကး

သဘာွပတးွနး့က္ငးသညး

ပိုၿပီ့ထိခိုကးခဵစာ့ရႏိုငးဖျယးရြိသညး၈

ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ဆိုငးရာ အိုငးပီစီစီ (IPCC) က အစီရငးခဵတငး်ပသညးမြာ - ်မနးမာ်ပညးတင
ျ း
ပငးလယးကမး့ရို့တနး့ေဒသမ္ာ့

တျငးေနထိုငးမႈ

ေလ္ာံခ္ရနးမြတးတမး့တငးထာ့သညး၈

ေသ့ငယးေသာကျ္နး့မ္ာ့ႏြငး႓ ကမး့ရို့တနး့ေဒသမ္ာ့ ကဲံသို႓ေသာ ဧရာွတီ၇ သဵလျငး၇ စစးေတာငး့ႏြငး႓
ကုလာ့တနး်မစးမ္ာ့
အထူ့သ်ဖငး႓

စသညးံေဒသတို႓သညး

ေလမုနးတိုငး့က္ခ္ိနးႏြငး႓

အႏၱရာယးရြိႏိုငးသညး၈

ကမး့ရို့တနး့ေ်မနိမးံပိုငး့တျငး

ေရႀကီ့စဥးတင
ျ း

ပငးလယးေရမ္ကးႏြာ်ပငး

ပငးလယးေရမ္ကးႏြာ်ပငး်မငး႓တကးမႈ

်မငးံတကးမႈသညး
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ရြိေနသညးံအတျကး၇

အက္ိဳ့်ဖစးထန
ျ း့ႏိုငးသညးံ

ေ်မ်ပနး႓လင
ျ း်ပငး၉

ထူထပးစျာမြီတငး့ေနထိုငးေနသညးံ

သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ

လူတို႓ႏြငး႓

ပငးလယးကမး့ေ်ခေန လူထုကို တ်ဖညး့်ဖညး့ ဖယးရြာ့ပစးႏိုငးသညး၈
အခ္ိဳ႔ေသာေနရာမ္ာ့တျငး

ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး

ေရရြာ့ပါ့မႈႏြငး႓

မို့ေခါငးမႈကို

ပိုမို်ဖစးပျာ့လာေစႏိုငးသညး၈ ်မနးမာ်ပညးရြိအဓိက်မစးမ္ာ့ဆီသို႓ စီ့ွငးေသာ ဟိမွႏာၱေရခဲ်မစးမ္ာ့
တ်ဖညး့်ဖညး့
အခ္ိနးတင
ျ း

အရညးေပ္ားလာ်ခငး့မြာ
်မနးမာ်ပညးရြိ

ေလ္ာ႓က္သျာ့ႏိုငးသညး၈
ေ်ပာငး့လဲေစ်ခငး့က၇

သာဓကပငး်ဖစးးသညး၈

်မစးမ္ာ့၏

်မနးမာႏြငး႓

ေရစီ့ဆငး့မႈႏြငး႓

တရုတးရြိ

ဆိုလိုသညးမြာ

မ္ာ့မၾကာမီ

ထုထညးပမာဏမြာ

ဒါဇငးေက္ားဆညးႀကီ့မ္ာ့က

ေရ်ပတးလပးမႈကို်မငး႓မာ့လာေစႏိုငးၿပီ့၇

သိသာစျာ

ေရစီ့ဆငး့မႈကို

ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ႏြငး႓

ေဒသတျငး့ အသကးေမျ့မႈမ္ာ့ကို ပိုၿပီ့ပ္ကးစီ့ေစသညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေစႏိုငးသညးး၈
ဘာလငးအေ်ခစိုကး
်မနးမာႏိုငးငဵကုိ

ရာသီဥတုေစာငး႓ၾကညးံေရ့

ှ၆၆ွ

မြ

ဿွွ၅

အတျငး့

်ပငး့ထနးေသာရာသီဥတုအေ်ခအေနခဵရသညးံ
ခဲံသညး၈

“ခ္မး့သာေသာနိုငးငဵမ္ာ့သညး

အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇

ဂ္ာမနးေစာငး႓ၾကညး႓ေရ့အဖျဲ႓က၇

ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ေၾကာငး႓
ဒုတိယအဆို့ဆဵု့ႏိုငးငဵအ်ဖစး

ေငျေၾက့ဆိုငးရာဆဵု့ရဵြဳ့မႈႈ၉

်ဖစးေပၚေသာ

အဆငး႓သတးမြတး

ပို၊ႀကီ့မာ့ေသားလညး့၇

ပို၊ဆငး့ရဲေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့သညး မၾကာခဏပိုၿပီ့ ်ပငး့ထနးစျာ ထို့နြကး်ခငး့ခဵရသညး၇ အထူ့သ်ဖငး႓
ဆငး့ရဲေသာႏိုငးငဵမ္ာ့သညး
မီ့ေမာငး့ထို့်ပသညး၈”

ရာသီဥတုအႏၱရာယးမ္ာ့ကို
အစီရငးခဵစာတျငး

ခုခဵႏိုငးစျမး့မရြိ်ခငး့ကို

်မနးမာ်ပညးအာ့

နာဂစး(စ)မုနးတိုငး့ေၾကာငး႓

ကမၻာေပၚတျငး

ထိုႏြစးေမလအေစာပိုငး့တျငး

ဧရာွတီကမး့ရို့တနး့

ဿွွ၅

အထိနာဆဵု့ႏိုငးငဵအ်ဖစး
တစးခုလဵု့

၉်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ
သတးမြတးခဲ႓သညး၈

ေမႊေႏြာကးဖ္ကးဆီ့ခဵခဲ႓ရၿပီ့

ခနး႓မြနး့ေ်ခ လူဦ့ေရ ှ၂ွ,ွွွ အသကးဆဵု့ရဵြဳ့ခဲံသညး၈ ဿ ႏြစးချဲ ႏြစးၾကာၿပီ့ေနာကး ေအာကးတိုဘာ
ဿဿ,ဿွှွတျငး
်မနးမာ်ပညးကို

ဂီရိမုနးတိုငး့သညး

ရခိုငး်ပညးနယး၏

ဒုတိယအဆို့ရျာ့ဆဵု့

အေရြ႔ကမး့ရို့တနး့ကို

ဖ္ကးဆီ့ေစေသာ

ထို့ႏြကးခဲံၿပီ့

မုနးတိုငး့အ်ဖစးမြတးတမး့တငး

သတးမြတး်ခငး့ခဵခဲ႓ရသညး၈ အနညး့ဆဵု့ လူ ၁၂ ဦ့ေသဆဵု့ခဲ႓်ပီ့၇ ၄ွ,၆၄၂ အိမးယာမဲံ်ဖစးခဲံသညး၈
အနညး့ဆဵု့ လူဦ့ေရ ဿွွွွွ ထိခိုကးနစးနာခဲ႓ၿပီ့ အိမးေ်ခေပါငး့ ှ၂,ွွွ ႏြငး႓ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ
စတုရနး့မီတာေပါငး့ ၄,ွ၅ှ လဵု့ွဖ္ကးဆီ့်ခငး့ခဵခဲ႓ရသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ မို့ေလွသ ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့က ှ၆၄၄ မြစၿပီ့ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ေၾကာငး႓
်မနးမာႏုိငးငဵ၏
ေထာကး်ပသညး၈

မုတးသဵုရာသီဥတုပဵုစဵသညး
ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားတင
ျ း

အေၾကာငး့အရာ်ဖစးၿပီ့
တို့်မငး႓ေစသညး၈

တိုေတာငး့လာၿပီ့

်ပငး့ထနးသညးံ

ဿွှွခုႏြစး

မို့နညး့်ခငး့သညး

ရာသီဥတု

ဇနးနွါရီလႏြငး႓
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်ဖစးရပးမ္ာ့၏

ဇူလိုငးလအတျငး့

ေ်ပာငး့လဲလာေၾကာငး့
မုနးတိုငး့ကို်ဖစးေစေသာ
ႀကိမးႏြဳနး့နြငးံ

အရြိနးကို

ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ႏြငး႓

အေရြ႔ပိုငး့၇

ကရငး်ပညးနယး၇

စစးကိုငး့တိုငး့ေအာကးပိုငး့၇

မျနး်ပညးနယးႏြငး႓

ပဲခူ့တိုငး့ေတာငးပိုငး့၇

ကယာ့်ပညးနယးစသညးတိုပအ်ပငး

ဧရာွတီတိုငး့ႏြငး႓

တနသၤာရီတိုငး့တိ႓တ
ု င
ျ း

သာမနးႏြစးထကး မို့ရျာသျနး့မႈ ဿွ% ေလ္ာ႓နညး့ခဲံသညး၈
မို့ေလွသနြငးံဇလေဗဒဌာနမြ

အေထျေထျညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ေဟာငး့

ေဒါကးတာထျနး့လျငး

၏စိစစးေတျ႓ရြိခ္ကးအရ ဿွွ၃ ခုနြစးကတညး့က ေလဆငးနြာေမာငး့၇ မုနးတိုငး့နြငးံ မို့ႀကိဳ့ပစး်ခငး့မ္ာ့
ကဲံသ႓ေ
ို သာ

အစျနး့ေရာကး

ေဖား်ပထာ့သညး၈

ရာသီဥတု

လျနးခဲံသညးံ

အႏြစး

အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့
၂ွနီ့ပါ့၇

ှ၆၅၂

မၾကာခဏအ်ဖစးမ္ာ့ခဲံသညးဟု
ကတညး့က

ေလဆငးႏြာေမာငး့

တခါမြမ်ဖစးခဲံပါ၈ သိ႓ေ
ု သား ဿွွ၃ မြ ဿွွ၆ထိ ကာလအတျငး့ ေလဆငးႏြာေမာငး့တိုကးခတးသညးံ
ႀကိမးႏႈနး့မ္ာ့မြာ

ႏြစးအစဥးလိုကးတိုငး့

အစျနး့ေရာကး

ရာသီဥတု

ှ၃၇

ှှ၇

၅

အ်ဖစးအပ္ကး

နြငးံ

ှ၃

ႀကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈

တစးခု်ဖစးေသာ

အ်ခာ့

ေသေစႏိုငးေလာကးသညးံ

မို့ႀကိဳ့ပစး်ခငး့သညး ဿွွ၃ မြ ဿွွ၆ထိ ကာလအတျငး့ အႀကိမးှွွ အထိ ်မငးံမာ့လာခဲံသညး၈
မို့ေလွသ ပညာရြငးက ရြငး့်ပသညးမြာ အစျနး့ေရာကး ရာသီဥတု အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးရသညးံ
အေၾကာငး့ရငး့မြာ မုတးသဵုရာသီကာလ တိုေတာငး့လာ်ခငး့၇ မုတးသဵုအွငး နြငးံ မုတးသဵုအထျကး
ကာလမ္ာ့က

ပိုမိုၾကာေညာငး့လာ်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ၇

ႏႈနး့က်မငးံမာ့လာၿပီ့
အခ္ိနးအခါမဟုတး

ေနာကးဆဵု့တျငး
မို့ႀကီ့်ခငး့မ္ာ့ကို

တိမးတိုကးမ္ာ့

ေလဆငးႏြာေမာငး့၇
်ဖစးေပၚေစသညး၈

တစးစတစးစတို့ပျာ့လာမႈ

ေလ်ပငး့၇

်မနးမာတုိငး့

လြ္ပးစီ့လကး်ခငး့၇
(Myanmar

Time)

သတငး့ကလညး့ ဿွွ၆-ဿွှွႏြစးအတျငး့ အယးလးနီႏို၏ သကးေရာကးမႈေၾကာငးံ ဿွှွ ေႏျရာသီ
အပူခ္ိနးက အပူခ္ိနးစဵခ္ိနးသစး တငးခံသ
ဲ ညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈
စကးမႈလကးမႈႏိုငးငဵမ္ာ့၇ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ဆဲႏိုငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ စာလြ္ငး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ကာဗျနးဒိုငးေအာကးဆိုဒး
ထုတးလႊတးမႈမြာ
အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ

နညး့ပါ့သညး၇

အထူ့သ်ဖငးံ

ယာဥးအနညး့ငယးသာရြိ်ခငး့

စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့မရြိ်ခငး့၇
တိ႓ေ
ု ၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

ၿမိဳ႔်ပႀကီ့မ္ာ့တျငး

သု႓ေ
ိ သား

ႏိုငးငဵတျငး့

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့ ပ္ဵ႔ႏြဵ႓မႈက ကမာၻႀကီ့ပူေႏျ့်ခငး့ကို ်ဖစးေစသညးံ အခ္ကးတခ္ကး်ဖစးသညးံ
ကာဗျနးဒိုငးေအာကးဆိုဒး ထုထညးမ္ာ့စျာ ထုတးလႊတး်ခငး့ကို ်ဖစးေစသညး၈ ထိ႓်ု ပငး၇ ႀကီ့မာ့ၿပီ့
ေရတိမးတိမးကိုေလြာငးထာ့သညးံ
အလျနးအာ့ေပ့သညးံ
စပါ့စိုကးပ္ိဳ့ရိတးသိမး့ေရ့

မီသိနး့

ေရကာတာႀကီ့မ္ာ့က
(methane)

စနစးအတျကး

ဓါတးေငျ႓ကို

လယးေ်မမ္ာ့တျငး

ကမာၻ႓အပူခ္ိနး်မငးံမာ့မႈကို
ထုတးလုပးသညး၈

တစးႏြစးလဵု့

ေရအၿမဲလြ္ဵေနေစ်ခငး့ကလညး့

မီသိနး့ဓါတးေငျ႓ကို ထုတးလႊတ
ျ းေပ့သညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသညး

ကမာၻ႓ေလထုအပူခ္ိနး

်မငးံမာ့လာ်ခငး့ကို

မ္ာ့စျာ်ဖစးေစသညးံ

ႏိုငးငဵမဟုတး

ေသားလညး့၇ ဥပမာ - သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့ႏြငးံ သစးေတာက္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓ပ္ဵမႈမ္ာ့
139

ေလြ္ာခ္်ခငး့ ရကးဒး (REDD) ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲမႈ ေလ္ာံပါ့ေစရနး ်ပဳလုပးႏိုငးသညး၈ သိ႓ေ
ု သား
၁ငး့တိ႓က
ု ို

စတငးလုပးကိုငး်ခငး့က

အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး

်ဖစးေနသညး၈

ရကးဒး

(REDD)

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့ႏြငးံ သစးေတာက္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓ပ္ဵမႈမ္ာ့ ေလြ္ာံခ္်ခငး့်ဖငးံ ရကးဒး
(REDD)

ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲမႈ ေလ္ာံပါ့ေစရနး ်ပဳလုပး်ခငး့ကို ႏိုငးငဵေပါငး့စဵု ပါွငးဖျ႓စ
ဲ ညး့

ထာ့သညးံ
33

မုတးသဵုေတာႏိုငးငဵမ္ာ့အုပးစု

ကို

ဿွွ၂ခုနြစးက

ဖျ႓စ
ဲ ညး့ခဲံသညး၈

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့်ခငး့ႏြငးံ သစးေတာက္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓ပ္ဵမႈမ္ာ့ ေလ္ာံက္်ခငး့ အတျကး

အစို့ရမ္ာ့၇ ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငးံ ေတာငးပိုငး့ရြိ သစးေတာကိုပိုငးဆိုငးသူမ္ာ့ကို ေငျေပ့ေခ္သညးံစနစးကို
အေ်ခခဵထာ့သညး၈ ဿွွ၄ ၇ ဘာလီ (COP - ှ၀) တျငး UNFCCC ညီလာခဵ၉ ရကးဒး (REDD)
်ပဌာနး့မႈ အႏြစးခ္ဳပးကို REDD + REDD + သစးေတာ ်ပဳနး့တီ့မႈနြငးံ သစးေတာက္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ
အေငျ႓ပ္ဵမႈမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့ေစရဵုသာဟုတးဘဲ “သစးေတာ ထိနး့သိမး့်ခငး့” ၇ “သစးေတာမ္ာ့ ရညးရြညး
တညးတဵံေစသညးံ စီမဵခ္ကး”၇ ႏြငးံ ကာဗျနးမ္ာ့ကို တို့ပျာ့ေစ်ခငး့ အ်ဖစး သေဘာတူညီခဲသ
ံ ညး၈
ဤအစီရငးခဵစာတျငး ရြငး့်ပခဲံသညးံအတိုငး့၇ ဿွှွ တျငး ်မနးမာအစို့ရက ရကးဒးပလပးစး (REED +)
တျငး စိတွ
း ငးစာ့မႈ ်ပခဲံေသားလညး့ ဤတခ္ိနးတျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးၿပီ့ တရာ့ွငးလိုကးနာက္ငးံသဵု့မႈ
မ်ပဳေသ့သညးံ အ်ပနးအလြနးသေဘာတူညီမႈကို ရယူခံသ
ဲ ညး၈ သိ႓ေ
ု သား လကးရြိတင
ျ း UN-REDD က
ထူထုအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့နြငးံ

သစးေတာွနးႀကီ့ဌာနက

အရာရြိမ္ာ့

ရကးဒးပလပးစး

(REDD

+)

သငးတနး့မ္ာ့နြငးံ လုပးငနး့ချငးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ တကးေရာကးရနး ေထာကးပဵံေပ့လ္ကးရြိသညး (အပိုငး့
၀-၃-၀ ကိုၾကညးံပါ)၈
ရကးဒး (REDD) အစီအစဥးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးၿပီ့ အ်ငငး့ပျာ့စရာ မ္ာ့စျာရြိေနသညး၈ ရကးဒး (REDD)
-

သရုပးေဖားမႈ၇

ရကးဒး၏

ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ေွမြ္ထာ့သညးံ

ွကးဆိုဒးမြ ရကးဒးက အ်ငငး့ပျာ့စရာမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကး အသစးမ္ာ့်ဖစးေသာ ရာသီဥတု
ေ်ပာငး့လဲမႈ၇ ရကးဒးပလပးစး REDD + လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၇ေဒသခဵလူထု၇
ႏြငးံသစးေတာမ္ာ့ကို ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့ သကးေရာကးေစႏိုငးသညး -

37

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ဆဲႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈနြငးံ သစးေတာမ္ာ့ေလ္ာံနညး့သျာ့မႈမြ ဓါတးေငျ႓ထုတးလႊတးမႈကို

ေလ္ာံခ္ေရ့ကိစၥနြငးံ ပတးသကးၿပီ့ မူွါဒခ္မြတး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေကာငး့သညးံအက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ရြိေအာငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ သစးေတာမ္ာ့ ရညးရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေရ့ စီမဵခနး႓ခမ
ျဲ ႈႏြငးံ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ဆဲႏိုငးငဵမ္ာ့၏ သစးေတာမြ
ကာဗျနးထုတးလႊတးမႈကို တို့ပျာ့ေစ်ခငး့ရြိေအာငး ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး - UNFCCC COP 13,
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8 ကိုေလံလာပါ၈
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ှ၈

“သစးေတာထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့”

အမ္ဳိ့သာ့

သစးေတာ

တိုငး့ရငး့သာ့လူထုနြငးံ

ဥယ္ာဥး
ေဒသခဵ

ဆိုရာတျငး

ေကာငး့မျနပ
း ဵုေပၚေသားလညး့၇

ထူေထာငးသညးံ

ေနထိုငးသူလူထု

သမိုငး့တေလ္ာကးတင
ျ း

မ္ာ့စျာကို

ႏြငးထုတး်ခငး့မ္ာ့၇

သူတို႓၏အချငးံအေရ့မ္ာ့ ဆဵု့ရဵႈ့်ခငး့ စသညးတ႓ို ်ဖစးေပၚေစသညး၈
ဿ၈

“သစးေတာမ္ာ့ရညးရြညးတညးတဵံေစသညးံစီမဵခ္ကး”

ေပါကးေရာကးခဲံေသာ
သိ႓မ
ု ဟုတး

သစးေတာမ္ာ့၇

ေက့္လကးရာျ သာ့တို႓၏

ဆိုရာတျငး

ေဒသခဵဌာေန

သစးေတာမ္ာ့ကို

ေရြ့အစဥးအဆကး

တိုငး့ရငး့သာ့တို႓နယးေ်မမ္ာ့
စီ့ပျာ့်ဖစး

သစးထုတးလုပး်ခငး့

စီမဵကိနး့ကို အစာ့ထုိ့လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ ပါွငးလာႏိုငးသညး၈
၀၈

“သစးေတာတျငး့ကာဗျနးမ္ာ့ကိုတို့ပျာ့ေစ်ခငး့”

ဆိုရာတျငး

စကးမႈလုပးငနး့အတျကး

သစးပငးစိုကးပ္ိဳ့်ခငး့မ္ာ့၇ ကျဲ်ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၇ သစးေတာနြငးံ ေဒသခဵ လူထုမ္ာ့
အတျကး နကးနသ
ဲ ညးံပတးသကးမႈရြိ်ခငး့ အတျကး ေ်မယာ (သစးေတာမ္ာ့အပါအွငး) တိ႓က
ု ို
ထိနး့သိမး့ ေစာငးံေရြာကး်ခငး့တို႓ ပါွငးလာႏိုငးသညး၈
နဵပါတး (၀)အခ္ကးက ဿွှွခုနြစး ခမး့ခနး (Cancun) တျငး်ပဳလုပးသညးံ UNFCCC (COP
16) တျငး ခမး့ခနးသေဘာတူညီခ္ကး၉ ထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့ အႏြစးခ္ဳပးအ်ဖစး ေဖား်ပ်ခငး့
်ဖစးသညး၈

ရကးဒးပလပးစး

ႏိုငးငဵေရ့သေဘာဆႏၵနြငးံ

(REDD+)

ကိုအေကာငးအထညးေဖားလိုသညးံ

ကာကျယးမႈအ်ပညးံအွရြိပါက၇

အစီအစဥးအာ့်ဖငးံ

လူထုက

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ခဵစာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ သိ႓ေ
ု သား၇ ရကးဒး REDD သေဘာတူညီခ္ကးအရ
ေဒသခဵဌာေန တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့သညးံ ယခုတိုငး အ်ပညးံအွမရရြိေသ့၇
ကာကျယးမႈမရရြိေသ့ပါ၈

၃၈ နိဂဵု့ခ္ဳပး
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့သညး
သငးံတငးံမြ္တေသာ

လူမႈေရ့

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးလာေစရနးအတျကး၇

မိမိဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈအတျကး
သဘာွပတးွနး့က္ငး

ကိုယးတိုငးဆဵု့်ဖတး

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့နြငးံ

်မနးမာ

လုပးကိုငးနိုငးသညးံ
ေရရြညးတညးတဵံ

ခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့ မူွါဒကနး႓သတးခ္ကးရြိသငးံၿပီ့၇ ပုဂၢလိကပိုငး့ဆိုငးရာ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ
စိတးခ္မႈရြိရနး

ေသခ္ာေအာငး်ပဳလုပးရမညး၈

သဘာွဓါတးေငျ႓၇

တူ့ေဖားမႈလုပးငနး့မ္ာ့၇

ထိ႓်ု ပငး

ႏိုငးငဵ်ခာ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူအသစးမ္ာ့က

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အပိုငး့က႑မ္ာ့တျငး
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ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈကို

ကနး႓သတးခ္ကး ထာ့သငးံသညး၈ ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵဆလ
ဲ ူမ္ာ့က

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ပဋိပကၡ်ဖစးေနသညးံ

နယးေ်မတေလြ္ာကးတင
ျ း၇ စီမဵကိနး့နြငးံပတးသကးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ ရပးစဲသငးံသညး၈
ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈက သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ ေဒသခဵတို႓၏ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို
ထိခိုကးဖ္ကးစီ့မႈမရြိသညးံ

လဵုေလာကးသညးံ

စိတးခ္ရမႈရြိသညးံ

အခ္ိနးထိတိုငးေအာငး

ရပးထာ့သငးံသညး၈ တခ္ိနးတညး့တျငး ်ပညးသူတို႓က ႏိုငးငဵတကာ အဲနးဂ္ီအိုမ္ာ့ (NGOs)ႏြငးံ
ကုလသမဂၢအဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏
မိမိတ႓ဖ
ို ႓ဵၿျ ဖိဳ့မႈအတျကး

ေထာကးပဵံမႈနြငးံ

လုပးေဆာငးေပ့ေန်ခငး့ကို

ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို

အၿမဲမြီခို

အသိအမြတး်ပဳေစရနး

ေနမညးံအစာ့၇

အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့က

ေသခ္ာလုပးကိုငး ေဆာငးရျကးရမညး၈ ထိ႓်ု ပငး လူထုအေ်ခ်ပဳ အဖျ႓အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကလညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵ
တလျႊာ့ရြိ ်ပညးသူတို႓က ၁ငး့တိ႓၏
ု
အချငးံအေရ့ကို နာ့လညးလာေစရနး အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး
်ပဳရမညး၈34

38

„သဘာွသစးေတာမ္ာ့နြငးံ ကျ်ဲ ပာ့ေသာဇီွမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ ထိနး့သိမး့မႈကို စဥးဆကးမ်ပတးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈

စာပိုဒး ၄ွ ကိုရညးညႊနး့သညးံ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့မြ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို သဘာွသစးေတာမ္ာ့
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့တျငး အသဵု့မ်ပဳေသားလညး့၇ သဘာွသစးေတာမ္ာ့နြငးံ ယငး့တို႓၏ ေဂဟစဵနစး
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ကာကျယး်ခငး့နြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့လ္ကးရြိသညး၈ အ်ခာ့လူမႈစဵနစးနြငးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး အတျကး အက္ိဳ့ရြိမႈ တို့တကးေစရနးလညး့ေဆာငးရျကးသညး၈ annex 1 paragraph 2 (e),
UNFCCC COP 16 http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf တျငးေလံလာပါ၈
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ှ

ကုလသမဂၢဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥး၇ "လူသာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈအညႊနး့၇ ဿွှွ နဵပတးစဥး" http://hdr.undp.org/en/statistics/, ဿွှွ ႏိုွငးဘာ
ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ဿ

ေရြာငးတနးနယး (Sean Turnell)၇ "်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဿွှွ၇ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့ရငး့ခဵမ္ာ့ အေပၚဆနး့စစး်ခငး့"၈ ်မနးမာစီပျာ့ေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ မကးကျာရီ့တကၠသိုလး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာလ ၈

၀

်မနးမာံစီမဵကိနး့၇

လျတးလပးေသာလူ႓ေဘာငး

ဖျ႓ျဵၿဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႓၈

“တိုငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႓မ္ာ့”၇

http://www3.soros.org/burma/CRISIS/ethnic.html ၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငး ဿရကး ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈
၁

ရြနးတ အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ “်မနးမာထူေဒ့”၇ ဿွွ၅ ေနာကးဆဵု့သတငး့၇ http://www. shantafoundation.org/pages/myanmar.html ၇
ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၂

ကမာၻ႓က္နး့မာေရ့အဖျဲ႓ခ္ဳပး၈ အေရြ႔ေတာငးအာရြေဒသဆိုငးရာရဵု့၈ “်မနးမာႏိုငးငဵနြငးံ သာ့ဆကး်ခာ့- ၿခဵဳငဵုသဵု့သပးခ္ကး” ၇
http://www.searo.who.int/ linkfiles/family_planning_ fact_sheets_myanmar.pdf ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၃

“ကိုပငးေဟဂငး ေၾကညာခ္ကး”၇ ဿဿ စကးတငးဘာ ဿွွဿ၇ http://www.tni.org/
detail_page.phtml?page=asemcopenhagen_burmadecl ၇ ဿွွဿ ေမ ှ၁ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၄

်မနးမာံစီမဵကိနး့၇

လျတးလပးေသာလူ႓ေဘာငး

ဖျ႓ျဵၿဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႓၈

“တိုငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႓မ္ာ့”၇

http://www3.soros.org/burma/CRISIS/ethnic.html ၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငးဿ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

၅

ႏိုငးငဵတကာ သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ “ဇီွဘကးမြ္မႈ အမ္ာ့ဆဵု့ေနရာ” ၇
http://www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspx ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၆

မီလီယူဒီဖနးစီ - နယးသာလနးကမာၻေ်မမိတးေဆျမ္ာ့၈ ပိတးဆ႓မ
ို ႈလုပးေသားလညး့ ရပးဆိုငး့မႈမရြိ၇ ဥေရာပ သမဂၢႏြငးံ
်မနးမာႏိုငးငဵ်ကာ့သစးကုနးသျယးမႈကို ေလံလာမႈ၇ ဿွွ၆၇ ေဖေဖားွါရီ
http://www.foeeurope.org/activities/forests/Milieudefensie%2008-201736%20Rapport%20Birma%20M%20lowres.pdf ၈

ှွ

အကးဒရငး့ လယးဗီ၇ ခနးဒီစေကာံကလပး၇ နြငးံေဒ့ဗစး ဟာရစငး၈ “ၾကဵံမ္ာ့ကာကျယးၾက၈ လူမ္ာ့ကိုသတးၾက၈
်မနးမာံသဘာွသစးေတာဖနးတီ့်ခငး့”၇ သဘာွပတး ွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဒီမိုကေရစီ၇ မိုကးကယးေမလးစနး၇
အတးစကနးhttp://www.earthscan.co.uk/Portals/0/ Files/Sample%20Chapters/9781853836176.pdf ၇ ဿွွ၆ ဇျနး ှ၆
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ှှ

အငးဒရူ့ ဒဘရူ ေတာေဒံဖး၇နြငးံအဖျဲ႓ ၇ “ကုလသမဂၢဖ႓ၿျဵ ဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥး နြငးံ ႏိုငးငဵတကာ ငြကးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႓၇ ်မနးမာႏိုငးငဵဇီွဘကးမြ္မႈထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အချငးံအေရ့၇ ဿွွ၂

ှဿ

ေအဒီဘီ၇ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ သဘာွပတးွနး့က္ငး ေ်မပဵု၇ အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ဿွွ၁၈

ှ၀

စငးသီ့စး ှ၆၅၃၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ - ဇီွဘကးမြ္မႈ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အချငးံအေရ့၈ “ကုလသမဂၢဖ႓ၿျဵ ဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥး
နြငးံ ႏိုငးငဵတကာ ငြကးေစာငးံေရြာကးေရ့ အဖျ႓”ဲ ၇ ဿွွ၂၈

ှ၁

“ကုလသမဂၢဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥး နြငးံ ႏိုငးငဵတကာငြကးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႓”၇်မနးမာႏိုငးငဵ - ဇီွဘကးမြ္မႈ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အချငးံအေရ့ ၇ ဿွွ၂၈

ှ၂

်မနးမာံအမ္ိဳ့သာ့ေကားမရြငး၇ အမ္ိဳ့သာ့သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ) အစီရငးခဵစာ၇
ဂ္ီအမးအကးစး၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃၈

ှ၃

ဦ့အုနး့အငးတာဗ္ဴ့၇ “လမုေတာမ္ာ့ - ်မနးမာံအေကာငး့ဆဵု့ဇီွေဂဟကာကျယးမႈ”၇ ဧရာွတီ၇ စကးတငးဘာ ဿွွ၅၇ အတျဲ ှ၃ နဵပါတး ၆၇
http://www.irrawaddy. org/article.php?art_id=14163 ၇ ဿွွ၅ ေအာကးတိုဘာ ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ှ၄

ကရငး သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈလႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး၈ ခို့ေက့ - ဖယးေရ့ရြိဇီွဘကးမြ္မႈ၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ ဇူလိုငး ဿွွ၅၇ http://www.
salweenwatch.org/images/stories/downloads/brn/2008_009_24_khoekay.pdf ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ှ၅

ရခိုငး်ပညးလဵု့ဆိုငးရာေက္ာငး့သာ့လူငယးကျနးဂရကး၇ ေရာငး့လိုအာ့နြငးံအမိနး႓၈ ်မနးမာံ အေနာကး်ခမး့သဘာွဓါတးေငျ႓က
စစးအာဏာကိုတညးတဵံေစ်ခငး့၈ ဇူလိုငး ဿွွ၃၇
http://www.shwe.org/media-releases/publications/file/SUPPLYANDCOMMAND.pdf ၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငး ဿ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ှ၆

်မနးမာႏိုငးငဵ ်မစးမ္ာ့ ကျနးယကး၇ “မဲေခါငး်မစး” ၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငး ဿ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿွ

ွီလြ္ဵဘျတး၇ “ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့ မူွါဒမ္ာ့” ၇ ဧရာွတီ၇ အတျဲ ှ၂ အမြတးစဥး ှွ၇ ေအာကးတိုဘာ ဿွွ၄၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=8905 ၇ ဿွွ၆ ဇျနး ှ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿှ

ေသာမတးစးဟုိ႓၇ ေအပီ သတငး့ဌာန၈ “်မနးမာစစးအုပးစုအာ့ မီ့ထို့ေပ့ေနသညးံ ေရနဵကုမၸဏီမ္ာ့” ၈ ၾကယးတာရာ၇ ဿွွ၄ ေအာကးတိုဘာ
ဿ ၇ http://www.thestar.com/article/262493 ၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငး ဿ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿဿ

စီအိုငးေအ ကမာၻ႓ အခ္ကးအလကးစာအုပး - ်မနးမာႏိုငးင https://www.cia.gov/library/ publications/the-worldfactbook/geos/bm.html#top ၈

ဿ၀

ၿဗိတိသြ္ေရနဵကုမၸဏီ ၇ ကမာၻ႓စျမး့အငး ကိနး့ဂဏနး့ေလံလာမႈ၇ ဿွှွ ဇျနး ၇
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy
_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/natural_gas_section_2010.pdf ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ှ၃ ေနာကးဆဵု့
ေလံလာမႈ၈

ဿ၁

စီအိုငးေအ ကမာၻ႓ အခ္ကးအလကးစာအုပး - ်မနးမာႏိုငးငဵ https://www.cia.gov/library/ publications/the-worldfactbook/geos/bm.html#top ၇ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿွ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ဿ၂

ပငးလယးေကျ႓ ေန႓စဥး၇ “်မနးမာႏိုငးငဵတျင းေရနဵ - သဘာွဓါတးေငျ႓သိုကးမ္ာ့ တရုတးေရနဵရြာေတျ႓” ၇ ဿွှှ ဇနးနွါရီ ၄ ၇
http://gulftoday.ae/portal/ddd95ecc-919c-442f-a971-2eea5fe1cbc3.aspx ၈

ဿ၃

ပငးလယးေကျ႓ ေန႓စဥး၇ “်မနးမာ်ပညးတျငး့ စီႏိုပကး ေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ရြာေဖျမႈ” ၇

ဿွှှ ဇနးနွါရီ ှ၁ ၇

http://gulftoday.ae/portal/ddd95ecc-919c-442f-a971-2eea5fe1cbc3.aspx ၈
ဿ၄

ရာဂ္စး ဂ္ရာေွါ၇ “အိႏၵိယ ေရနဵ၇ ်မနးမာံ အကးစးဆာ လုပးကျကးမြ ေရနဵွယးယူရနး အိႏၵိယေရနဵက စကာ့ကမး့” ၇ ဿွှွ ၾသဂုတး ဿ၁
http://economictimes.indiatimes.com/ news/news-by-industry/energy/oil--gas/Indian-Oil-Oil-India-in-talks-tobuyinto-Essars-Myanmar-gas-block/articleshow/6423763.cms ၈

ဿ၅

“်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ - ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ်မငးံတကး” အီ့အိုငးယူ သတငး့ဌာန၇ နယူ့ေယာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿ၆၈

ဿ၆

ေအဒီဘီ၇မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ သဘာွပတးွနး့က္ငး ေ်မပဵု၇ အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ဿွွ၁၈

၀ွ

Mongabay.com. “ ်မနးမာႏိုငးငဵ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏႈနး့နြငးံ သကးဆိုငးရာ သစးေတာခနး႓မြနး့ခ္ကး” ၇
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Myanmar.htm ၇
ဿွွ၆ ဇူလိုငး ၄ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀ှ

လူ႓အချငးံအေရ့ ေလံလာေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျ႓၈ဲ ်မနးမာံေက္ာကးမ္ကး ကုနးသျယးေရ့နြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၇ ဿ၆ ဇူလိုငး
ဿွွ၅၇ http://www.unhcr.org/ refworld/ docid/4896c48d1e.html ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ှ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀ဿ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ်မနးမာံအမ္ိဳ့သာ့ ေကားမရြငး၇ အမ္ိဳ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကးအစီရငးခဵစာ
(အီ့ပီေအ)၇ ဂ္ီအမးအကးစး၈ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃၈

၀၀

ထျနး့်မငးံ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအေပၚအ်မငး၇ www.ref-msea.org/burma.pdf ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ှဿ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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၀၁

ပီတာဂတးတာ၇ ်မနးမာံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဥပေဒ၇ ်မနးမာံ ဥပေဒေရ့ရာစာေစာငး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ ေရြ႔ေနမ္ာ့ေကာငးစီ၇ နဵပတး ၆၇ ဿွွှ
ၾသဂုတး ၇ http://burmalibrary.org/ docs/LIOB09-environment_and_law_in_burma.htm.

၀၂

ပီတာဂတးတာ၇ ်မနးမာံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဥပေဒ၇ ်မနးမာံ ဥပေဒေရ့ရာစာေစာငး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ ေရြ႔ေနမ္ာ့ေကာငးစီ၇ နဵပတး ၆၇ ဿွွှ
ၾသဂုတး ၇ http://burmalibrary.org/ docs/LIOB09-environment_and_law_in_burma.htm.

၀၃

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ်မနးမာံအမ္ို့သာ့ ေကားမရြငး၇ အမ္ိဳ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကးအစီရငးခဵစာ
(အီ့ပီေအ)၇ ဂ္ီအမးအကးစး၈ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃၈

၀၄

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ်မနးမာံအမ္ို့သာ့ ေကားမရြငး၇ အမ္ိဳ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကးအစီရငးခဵစာ
(အီ့ပီေအ)၇ ဂ္ီအမးအကးစး၈ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃၈

၀၅

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ်မနးမာံအမ္ို့သာ့ ေကားမရြငး၇ အမ္ိဳ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကးအစီရငးခဵစာ
(အီ့ပီေအ)၇ ဂ္ီအမးအကးစး၈ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃၈

၀၆

အယးလနး ေကေဂ္တနး၇ “်မနးမာံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဥပေဒအာ့ ပဏာမ ေလံလာ်ခငး့၇” ဥပေဒဌာန ၇
စကၤာႏိုငးငဵပူအမ္ိဳ့သာ့တကၠသိုလး၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဥပေဒဆိုငးရာ အာရြ-ပစိဖိတးစငးတာ (ေအပီစီအီ့အယးလ)း ၇ ဿွွ၀ ဇျနး ၀ ၈

၁ွ

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျ႓ဲ နြငးံ ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငး အစီအစဥး အစညး့အေွ့၇
အစညး့အေွ့မြတးတမး့၇ အာရြ စကးမႈ တကၠသိုလး၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ှွ၈

၁ှ

အယးလနး ေကေဂ္တနး၇ “်မနးမာံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဥပေဒအာ့ ပဏာမ ေလံလာ်ခငး့၇” ဥပေဒဌာန ၇
စကၤာႏိုငးငဵပူအမ္ိဳ့သာ့တကၠသိုလး၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ဥပေဒဆိုငးရာ အာရြ-ပစိဖိတးစငးတာ (ေအပီစီအီ့အယးလး)၇ ဿွွ၀ ဇျနး ၀ ၈

၁ဿ

သကးေရာကးမႈ တိုငး့ထျာေရ့ ႏိုငးငဵတကာအဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ “သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ အေကာငး့ဆဵု့ေလံလာနညး့
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့၇” http://www.iaia.org/ modx/assets/files/Principles%20of%20IA_web.pdf ၇ ဿွှှ ဇျနး ၀ွ
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၁၀

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ်မနးမာံအမ္ို့သာ့ ေကားမရြငး၇ အမ္ိဳ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကးအစီရငးခဵစာ
(အီ့ပီေအ)၇ ဂ္ီအမးအကးစး၈ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃၈

၁၁

်မနးမာအဲနးဂ္ီအိုမ္ာ့နြငးံ ဿွွ၃ ခုနြစးအတျငး့ ေ်ပာဆုိမႈ၈ ယငး့အဲနးဂ္ီအိုသညး ်မနးမာႏိုငးငဵ ေ်မာကးပုိငး့ရြိ အ်ခာ့ေသာ
ေရကာတာမ္ာ့အတျကး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးသညး၈

၁၂

မ္ိဳ့ညႊနး႓၇ “်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ စီိမဵခနး႓ချဲမႈ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့၇” အာရြ-ဥေရာပ ဂ္ာနယး၇ အတျဲ ၃၇ ဿွွ၅၈

၁၃

လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး ရညးမြနး့ခ္ကး၇ http://www.aimforhumanrights.org/about-us/ ၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ဿ၀
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၁၄

“သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယးထိနး့သိမး့ေရ့ကို ်ပညးေထာငးစုမြ ကာကျယးသငးံသညး၈”

၁၅

“်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားသညး ဥပေဒ်ပဳေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ထဲတျငး ႏိုငးငဵတခုလဵု့သို႓မဟုတး တစးစိတးတပိုငး့နြငးံပတးသကးၿပီ့
ဥပေဒ်ပဳချငးံရြိသငးံသညး၈ အပိုငး့ ၃ - ႏိုငးငဵဥပေဒ်ပဳေရ့ ထဲမြတစးခုကိုအစီအစဥးဆ်ျဲ ခငး့၈ စျမး့အငး၇ လြ္ပးစစး၇ သတၱဳမိုငး့ႏြငးံ သစးေတာပိုငး့
(c) တျငး့ထျကးမ္ာ့၇ သတၱဳတျငး့မ္ာ့၇ သတၱဳတျငး့လုပးသာ့မ္ာ့အတျကး လဵုၿခဵဳမႈ၇ နြငးံ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ေစာငးံေရြာကးေရ့ႏြငးံ
ထိနး့သိမး့ေရ့၇ (f) သစးေတာနြငးံ (g) ေတာရုိငး့တိရစာၧနးမ္ာ့၇ သဘာွေပါကးပငးမ္ာ့နြငးံ သဘာွနယးေ်မမ္ာ့ပါွငးးသညးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး ကာကျယးေရ့နြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့၈”

145

၁၆

“အခနး့ ၁၈ ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့နြငးံ ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ ေဒသမ္ာ့ (တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့)၇
ဦ့ေဆာငးအဖျ႓အ
ဲ စညး့ဆိုငးရာ အခနး့ ှ၆၃၈
သကးဆိုငးရာ တိုငး့ နြငးံ ဇဵုအတျကး ချဲေွေပ့ထာ့ေသာ အစီအစဥးနဵပါတးသဵု့ ဥပေဒ်ပဳမႈအာဏာသညး ကိုယးပိုငးစီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့ တိုငး့
သိ႓မ
ု ဟုတး ကိုယးပိုငးစီမဵ အုပးခ္ဳပးေရ့ဇဵု ဦ့ေဆာငးအဖျဲ႔အစညး့တိ႓န
ု ြငးံ ဆကးႏျယးေနသညး၈ အစီအစဥးနဵပါတး(၀)၇ ကိုယးပိုငးစီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့
တိုငး့

သို႓မဟုတး

ကိုယးပိုငးစီမဵ

ကာကျယးထိနး့သိမး့ေရ့

အုပးခ္ဳပးေရ့ဇဵု

ေစာငးံေရြာကးေရ့

ဦ့ေဆာငး

အပိုငး့

(၅)

အဖျ႔ဲ အစညး့

ဥပေဒ်ပဳမႈစာရငး့

်ပညးေထာငးစုက

နယးေ်မ

ခ္မြတးထာ့ေသာ

အပိုငး့

ဥပေဒနြငးံ

(၄)

သစးေတာ

ညီညႊတးမႈ

ရြိသညးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့” ၈
၂ွ

အခနး့ (၅)၇ ႏိုငးငဵသာ့၇ ႏိုငးငဵသာ့တို႓၏ အေ်ခခဵ အချငးံအေရ့မ္ာ့နြငးံ တာွတးမ္ာ့ - အပိုငး့ ၀၆ွ၈ ႏိုငးငဵသာ့ အေယာကးစီတိုငး့
ဤကိစၥမ္ာ့နြငးံပတးသကးၿပီ့ ႏိုငးငဵေတားကို ကူညီပဵံပို့ရမညး - (က) ယဥးေက့္မႈအေမျအႏြစးမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့နြငးံ
ကာကျယး်ခငး့၇ (ခ) သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ (ဂ) လူ႓ရငး့်မစး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈအတျကး ႀကိဳ့ပမး့်ခငး့၇ နြငးံ (ဃ)
လူထုပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ကာကျယး်ခငး့နြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့တို႓ ပါွငးသညး၈ အဲနးအီ့စီေအ၈ သစးေတာ ွနးႀကီ့ဌာန၈ ကုလသမဂၢ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အာရြပစိဖိတး ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၈

၂ှ

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျ႓ႏ
ဲ ြငးံ ကုလသမဂၢ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အစီအစဥး တိ႓၏
ု အစညး့အေွ့၇
အာရြစကးမႈတကၠသိုလး (ေအအိုငးတ)ီ ၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ှွ ၈

၂ဿ

အဲနးစီအီ့ေအ၇ သစးေတာွနးၾကီ့ဌာန၇ ကုလသမဂၢ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အာရြပစိဖိတး ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ
အမ္ိဳ့သာ့ ေရရြညးတညးတဵံခိုငး်မဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ မဟာဗ္ဴဟာ၇ ဿွွ၆၈

၂၀

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျ႓ႏ
ဲ ြငးံ ကုလသမဂၢ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာ အစီအစဥး၇ အာရြစကးမႈတကၠသိုလး
(ေအအိုငးတ)ီ ၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ှွ ၈

၂၁

စီဘီဒီ၈ ဇီွဘကးမြ္မႈ ကျ်ဲ ပာ့မႈ ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး စာတမး့၈ “ကမာၻေ်မေပၚတျငး ရညးရြညးတညးတဵံသညးံ ရြငးသနးမႈ၇”
http://www.cbd.int/convention/guide.shtml ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ှ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၂၂

စီဘီဒီ၈ ဇီွဘကးမြ္မႈ ကျ်ဲ ပာ့မႈ ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး စာအုပး၇ http://www.cbd.int/ convention/convention.shtml ၇ ဿွှွ
ၾသဂုတး ၀ှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၂၃

ေဇာငးႏုမး၇ ေပါလးစိနးထျာ့၇ ကကးသရီ့နာွငး့တာ့၇ “ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာံ အဲနးဘီအကးစးေအပီ၈ ပူ့ေပါငး့ပါွငးေရ့
မဟာဗ္ဴဟာ”၇ တတိယအႀကိမး အာရြေဒသဆိုငးရာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အသိပညာႏြငးံ ဇီွဘကးမြ္မႈ ကျ်ဲ ပာ့မႈညီလာခဵ အတျကး
ကို့ကာ့ခ္ကး စာတမး့၇ လီက္ငး့၇ ယူနနး၇ တရုတးႏိုငးငဵ၇ ဿွွ၄ ဇျနး ၈

၂၄

ေဇာငးႏုမး၇ ေပါလးစိနးထျာ့၇ ကကးသရီ့နာွငး့တာ့၇ “ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာံ အဲနးဘီအကးစးေအပီ၈ ပူ့ေပါငး့ပါွငးေရ့
မဟာဗ္ဴဟာ”၇ တတိယအႀကိမး အာရြေဒသဆိုငးရာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အသိပညာႏြငးံ ဇီွဘကးမြ္မႈ ကျ်ဲ ပာ့မႈညီလာခဵ အတျကး
ကို့ကာ့ခ္ကး စာတမး့၇ လီက္ငး့၇ ယူနနး၇ တရုတးႏိုငးငဵ၇ ဿွွ၄ ဇျနး ၈

၂၅

ေဇာငးႏုမး၇ ေပါလးစိနးထျာ့၇ ကကးသရီ့နာွငး့တာ့၇ “ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာံ အဲနးဘီအကးစးေအပီ၈ ပူ့ေပါငး့ပါွငးေရ့
မဟာဗ္ဴဟာ”၇ တတိယအႀကိမး အာရြေဒသဆိုငးရာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အသိပညာႏြငးံ ဇီွဘကးမြ္မႈ ကျ်ဲ ပာ့မႈညီလာခဵ အတျကး
ကို့ကာ့ခ္ကး စာတမး့၇ လီက္ငး့၇ ယူနနး၇ တရုတးႏိုငးငဵ၇ ဿွွ၄ ဇျနး၈

၂၆

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျ႓ႏ
ဲ ြငးံ ကုလသမဂၢ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အစီအစဥး တိ႓၏
ု အစညး့အေွ့၇
အာရြစကးမႈတကၠသိုလး (ေအအိုငးတ)ီ ၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ှွ၈

၃ွ

ေဇာငးႏုမး၇ ေပါလးစိနးထျာ့၇ ကကးသရီ့နာွငး့တာ့၇ “ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာံ အဲနးဘီအကးစးေအပီ၈ ပူ့ေပါငး့ပါွငးေရ့
မဟာဗ္ဴဟာ”၇ တတိယအႀကိမး အာရြေဒသဆိုငးရာ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အသိပညာႏြငးံ ဇီွဘကးမြ္မႈ ကျ်ဲ ပာ့မႈညီလာခဵ အတျကး
ကို့ကာ့ခ္ကး စာတမး့၇ လီက္ငး့၇ ယူနနး၇ တရုတးႏိုငးငဵ၇ ဿွွ၄ ဇျနး ၈

၃ှ

ဌာနတိုငး့ရငး့သာ့ ေရ့ရာ ႏိုငးငဵတကာ အလုပးအဖျ႓၈ဲ “ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေၾကညာခ္ကး စာတမး့”၇
http://www.iwgia.org/sw248.asp ၇ ဿွှွ ဒီဇငးဘာ ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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၃ဿ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အလုပးသမာ့ အဖျ႓ခ
ဲ ္ဳပး၇ ဌာေနတိုးငး့ရငး့သာ့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့စု ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး ှ၆၅၆၇
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169 ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၃၀

အကးဒနး အိတးခ္း ေအာံစးွဲလး၇ “်မနးမာႏြငးံ ထိုငး့ က္ာ့မ္ဳိ့ကုနးကူ့မႈ၇” အေရြ႔ေတာငးအာရြ ကုနးကူ့မႈ၇ ဿွှွ၈

၃၁

မဇၥ္ိမသတငး့ဌာန၇ “်မနးမာံက္ာ့မ္ာ့ အႏၱရာယးၾကဵဳ”၇ http://www.mizzima.com/news/inside-burma/1145-burmaswild-cats-atrisk.html

၃၂

“်မနးမာံႏိုငးငဵတျငး့ရြိ မ္ိဳ့တဵု့ေပ္ာကးကျယးလု တိရစာၦနးမ္ာ့ကို တရာ့မွငးကုနးသျယးမႈ၇”
http://www.thirteen.org/scienceandnature/burma-illegaltrade-in-endangered-animals ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ှဿ
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၃၃

အသာ့က္မႈ ေလံလာေရ့ လုပးငနး့စဥး၇ www.adaptationlearning.net/program/myanmar-national-adaptationprogrammeaction-napa ၇ ဿွှွ ၾသဂုတး ၀ှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၃၄

ကုလသမဂၢသစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈနြငးံ သစးေတာက္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံအေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့အစီအစဥး ေဒသဆိုငးရာ
နယးေ်မညြိႏိႈငး့ေရ့မႈ့နြငးံ ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ ကုလသမဂၢရဵု့၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿွ ၇ နြငးံ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ှ၂
ေနာကးဆဵု့စာေပ့စာယူ၈

၃၅

အတျငး့ေရ့ စာရျကးစာတမး့၈

၃၆

ဖရီဒါ၈ ဖရီဒါ အဖျ႓အ
ဲ စညး့ လကးကမး့စာေစာငး၇ ရနးကုနး၇ ်မနးမာ၇ ဿွှွ၈

၄ွ

အီကိုေဒံဗး၈ အဖျ႓အ
ဲ စညး့ဆုိငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ ဿွှှ၈

၄ှ

ယူအဲနးဒီပီ ွကးဆိုဒး၇ “ကုလသမဂၢ ကုလသမဂၢ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး ်မနးမာႏိုငးငဵ”၇ http://www.mm.undp.org/ ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ
ဿွ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၄ဿ

ယူအဲနးဒီပီ ွကးဆိုဒး၇ “ကုလသမဂၢ ကုလသမဂၢ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး ်မနးမာႏိုငးငဵ”၇ http://www.mm.undp.org/ ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ
ဿွ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၄၀

ယူအဲနးအီ့ပီနြငးံ ဘီအီ့ဒဘလ္ဴဂ္ီ စာေပ့စာယူ၇ ဿွှွ ဒီဇငးဘာ ဿှ ၈

၄၁

်မနးမာံမို့ေလွသနြငးံ ဇလေဗဒဌာန၇ “်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ေလထုညစးညမး့မႈနြငးံ သကးဆိုငးရာ ဥပေဒနြငးံ မူွါဒမ္ာ့”၇
ကျနးပ္ဴတာပါွါပျဳငးံတငး်ပခ္ကး၇ (ခုနြစးေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိ)၈

၄၂

ဘီအီ့ဒဘလ္ဴဂ္ီနြငးံ ယူအဲနးအီ့ပီ ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ အစညး့အေွ့မြတးတမး့၇ အာရြစကးမႈတကၠသိုလး၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ
စကးတငးဘာ ှွ ၈

၄၃

ကုလသမဂၢသစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈနြငးံ သစးေတာက္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံအေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့အစီအစဥး ေဒသဆိုငးရာ
နယးေ်မညြိႏိႈငး့ေရ့မႈ့နြငးံ ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ ကုလသမဂၢရဵု့၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿွ ၇ နြငးံ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ှ၂
ေနာကးဆဵု့စာေပ့စာယူ၈

၄၄

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ဌာန(ဒီေအပီ)၇ လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ ွနးၾကီ့ဌာန(အဲမးအိုေအအိုငး)၇ “်မနးမာံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အာ့ ေစာငး့ငဲံၾကညးံ်ခငး့”၇
်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၇ ဿွွ၆၈

၄၅

ကမၻာံသကးေသခဵအဖျဲ႓၇ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ွိေရာဓိ- ်မနးမာံသစးေတာမ္ာ့၏ မေရရာေသာ အနာဂတး၇ လနးဒနး၇ အဂၤလနး၇ ဿွွ၀၈

၄၆

ကမၻာံသကးေသခဵအဖျဲ႓၇ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ွိေရာဓိ- ်မနးမာံသစးေတာမ္ာ့၏ မေရရာေသာ အနာဂတး၇ လနးဒနး၇ အဂၤလနး၇ ဿွွ၀၈
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၅ွ

ကမၻာံသကးေသခဵအဖျဲ႓၇ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ွိေရာဓိ- ်မနးမာံသစးေတာမ္ာ့၏ မေရရာေသာ အနာဂတး၇ လနးဒနး၇ အဂၤလနး၇ ဿွွ၀၈

၅ှ

အၿငိမး့စာ့ ်မနးမာအစို့ရအရာရြိႏြငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ေလံလာသူမြ ပုဂၢလိကဆကးသျယးမႈ၇ ဿွှွ ဇူလိုငး၈

၅ဿ

အၿငိမး့စာ့ ်မနးမာအစို့ရအရာရြိႏြငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ေလံလာသူမြ ပုဂၢလိကဆကးသျယးမႈ၇ ဿွှွ ဇူလိုငး ၈

၅၀

အမညးမသိ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ ေလံလာသူမြ စီမဵေဆာငးရျကးခဲံသညးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွွ၅ ဇူလိုငး ၈

၅၁

စာ့နပးရိကၡာ လဵုၿခဵဳေရ့ အလုပးအဖျ႓ဲ (အကးဖးအကးစးတဘလ္ဴဂ္ီ)၈“ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံ- ်မနးမာံကုနး့်မငးံ ေဒသမ္ာ့တျငး အစာေရစာ
ဖူ့လုဵေရ့အတျကး အေ်ခခဵ”၇ အက္ဥး့ခ္ဳပးတငး်ပခ္ကးစာတမး့၇ ဿွှွ၇ http://www.myanmarfswg.net/ ၈

၅၂

ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ ေလံလာသူမြ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငး၈

၅၃

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓ (ေကဒီအဲနးဂ္ီ)၇ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသူမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ နြငးံ က္ာ့မ္ာ့ - ်မနးမာံ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အာ့
ယုဇနကုမၸဏီမြ ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှွ၇ http://www.burmalibrary.org/docs09/TyrantsTycoonsandTigers.pdf ၇ ဿွှှ မတး
ဿ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၅၄

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျ႓ဲ (ေကဒီအဲနးဂ္ီ)၇ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသူမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ နြငးံ က္ာ့မ္ာ့ - ်မနးမာံ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အာ့
ယုဇနကုမၸဏီမြ ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှွ၇ http://www.burmalibrary.org/docs09/TyrantsTycoonsandTigers.pdf ၇ ဿွှှ မတး
ဿ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၅၅

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓ (ေကဒီအဲနးဂ္ီ)၇ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသူမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ နြငးံ က္ာ့မ္ာ့ - ်မနးမာံ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အာ့
ယုဇနကုမၸဏီမြ ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှွ၇ http://www.burmalibrary.org/docs09/TyrantsTycoonsandTigers.pdf ၇ ဿွှှ မတး
ဿ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၅၆

ကခ္ငးသတငး့ဌာန (ေကအဲနးဂ္ီ)၇ “ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳမးံွြမး့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ စီမက
ဵ ိနး့ေကားမတီ (HVDAPC) အဖျ႓ွ
ဲ ငးမ္ာ့
ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့မြ ထျကးချာချငးံကို ပိတးပငးထာ့၇ ဿွွ၄ ေအာကးတိုဘာ ၆၈

၆ွ

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓ (ေကဒီအဲနးဂ္ီ)၇ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသူမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ နြငးံ က္ာ့မ္ာ့ - ်မနးမာံ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အာ့
ယုဇနကုမၸဏီမြ ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှွ၇ http://www.burmalibrary.org/docs09/TyrantsTycoonsandTigers.pdf ၇ ဿွှှ မတး
ဿ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၆ှ

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓ (ေကဒီအဲနးဂ္ီ)၇ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသူမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ နြငးံ က္ာ့မ္ာ့ - ်မနးမာံ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အာ့
ယုဇနကုမၸဏီမြ ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှွ၇ http://www.burmalibrary.org/docs09/TyrantsTycoonsandTigers.pdf ၇ ဿွှှ မတး
ဿ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၆ဿ

ကိုေထျ့၇ “ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး မိမိပိုငးေ်မယာမ္ာ့အတျကး လယးသမာ့မ္ာ့တိုကးပျွ
ဲ ငး်ခငး့” ဧရာွတီ၇ ဿွှှ ေအာကးတိုဘာ ှ၂ ၇
http://www.irrawaddy.cc/article.php?art_id=19744 ၈

၆၀

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓ (ေကဒီအဲနးဂ္ီ)၇ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသူမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ နြငးံ က္ာ့မ္ာ့ - ်မနးမာံ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အာ့
ယုဇနကုမၸဏီမြ ပ္ကးစီ့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှွ၇ http://www.burmalibrary.org/docs09/TyrantsTycoonsandTigers.pdf ၇ ဿွှှ မတး
ဿ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၆၁

နနး့ခမး့ကေယာကး၇ “ယုဇန လုပးငနး့ရြငးအာ့ ကခ္ငးတရာ့ရဵု့မြ တရာ့ေသလႊတး” ဒီမိုကရကးတစး ်မနးမာံအသဵ၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ
ှ၀ ၈ http://www.dvb.no/news/kachin-court-clears-yuzana-tycoon/12212၈

၆၂

မဇၥ္ိမသတငး့ဌာန၇ “ ဖာ့ကနး႓ရြိ အဲနးဒီအကးဖးအတျကး ေ်မယာဆနး႓က္ငးေရ့ကိုယးစာ့်ပဳ၇ ကခ္ငးဆရာ”၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿ၁ ၇
http://www.mizzima.com/edop/interview/4398-kachin-teacher-land-activist-to-stand-in-phakant-for-ndf.html၈

၆၃

ခငးႏြငး့ထကး၇ “ယုဇန ေ်မသိမး့မႈ ဓါ့စာခဵမ္ာ့အာ့ တရာ့ရဵု့မြ လြညးံ်ဖာ့” ၇ ဒီမိုကရကးတစး ်မနးမာံအသဵ၈ ဿွှှ ဇနးနွါရီ ှှ ၇
www.burmanet.org/.../democratic-voice-of-burma-court-„cheats‟-yuzana-land-grab-victims-–-khin-hninhtet ၈
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၆၄

စုိငး့ဇျမးဆိုငး့၇ “ဖမး့ဆီ့မႈမြလျတးေ်မာကးရနးေရြာငးပုနး့ေနသညးံႏိုငးငဵေရ့သမာ့”၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှှ ဇနးနွါရီ ှွ ၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20574 ၈

၆၅

ကခ္ငးသတငး့ဌာန (ေကအဲနးဂ္ီ)၇ “ယုဇနကုမၸဏီလုပးသာ့ႏြစးဦ့၏ အဓမၼ်ပဳက္ငးံ်ခငး့ ခဵရသညးံ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သမီ့နြစးဦ့”၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ
ှ၃ ၈

၆၆

ေရြာငး တနးနယး(Sean Turnell)၇"်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဿွှွ၇ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့ရငး့ခဵမ္ာ့ အေပၚဆနး့စစး်ခငး့"၈ ်မနးမာစီပျာ့ေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ မကးကျာရီ့ တကၠသိုလး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာလ ၈

ှွွ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ဌာန(ဒီေအပီ)၇ လယးယာႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ ွနးၾကီ့ဌာန(အဲမးအိုေအအိုငး)၇ “်မနးမာံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အာ့ ေစာငး့ငဲံၾကညးံ်ခငး့”၇
်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၇ ဿွွ၆၈

ှွှ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ဌာန စီမဵခ္ကး (ဒီေအပီ)၇ ်မနးမာံလယးယာအက္ဥး့ခ္ဳပးတငး်ပခ္ကး”၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈
(အဲမးအိုေအအိုင)း ၇ ဿွှွ၈

ှွဿ

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ တကၠသိုလး (တီအဲနးအိုင)း ၇ “သမရို့က္ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ- ်မနးမာႏြငးံလာအိုႏိုငးငဵတျငး တရုတးႏိုငးငဵ၏
ဘိနး့အစာ့ထို့လုပးငနး့”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပးတငး်ပခ္ကး နဵပါတး ၀၀၈ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၈

ှွ၀

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ဌာန(ဒီေအပီ)၇ (အဲမးအိုေအအိုငး)၇ စီဒီ၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၇ ဿွွ၅၈

ှွ၁

ႏိုငးငဵတကာ ေဘ့ဒုကၡဆိုငးရာ အဖျ႓ဲ (အိုငးစီဂ္ီ) ၈ “်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တရုတးႏိုငးငဵ၏ မဟာဗ္ဴဟာ- မဲေရျ့ေကာကး်ခငး့၇ တိုငး့ရငး့သာ့
ႏိုငးငဵေရ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့”၇ အာရြအက္ဥး့ခ္ဳပး တငး်ပခ္ကး နဵပတး-ှှဿ၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿှ ၈

ှွ၂

ေအာငးလြထျနး့၇ “ယခုနြစး ်မနးမာ်ပညးတျငး့ တရုတးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အေမရိကနးေဒၚလာသနး့ ၅ေထာငး အထျတးအထိပးေရာကး”၇
ရိုကးတာသတငး့၇ ဿွှွ ၾသဂုတး ှ၃ ၈

ှွ၃

မို့ဆကးနြငးံ မငး့လျငး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵကို တရုတးက ယျမးသနး့ ၀ွေထာငး ေခ့္ေငျ ထုတးေပ့်ခငး့၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ၂ ၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19520 ၈

ှွ၄

ႏိုငးငဵတကာ ေဘ့ဒုကၡဆိုငးရာ အဖျ႓ဲ (အိုငးစီဂ္ီ) ၈ “်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တရုတးႏိုငးငဵ၏ မဟာဗ္ဴဟာ- မဲေရျ့ေကာကး်ခငး့၇ တိုငး့ရငး့သာ့
ႏိုငးငဵေရ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့”၇ အာရြတငး်ပခ္ကး နဵပတး-ှှဿ၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿှ ၈

ှွ၅

ႏိုငးငဵတကာ ေဘ့ဒုကၡဆိုငးရာ အဖျ႓ဲ (အိုငးစီဂ္ီ) ၈ “်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တရုတးႏိုငးငဵ၏ မဟာဗ္ဴဟာ- မဲေရျ့ေကာကး်ခငး့၇ တိုငး့ရငး့သာ့
ႏိုငးငဵေရ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့”၇ အာရြတငး်ပခ္ကး နဵပတး-ှှဿ၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿှ ၈

ှွ၆

ေစာရနးႏိုငး၇ “ထိုငး့ႏိုငးငဵမြကရငးဒုကၡသညးမ္ာ့ကို ေနရပး်ပနးရနးစတငးတျနး့အာ့ေပ့”၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှွ ေဖေဖားွါရီ ၂ ၈

ှှွ

ေရြာငးတနးနယး(Sean Turnell)၇ "်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဿွှွ၇ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့ရငး့ခဵမ္ာ့ အေပၚဆနး့စစး်ခငး့"၈ ်မနးမာစီပျာ့ေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ မကးကျာရီ့တကၠသိုလး၇ စကးတငးဘာလ ဿွှွ၈

ှှှ

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “်မနးမာ-တရုတး ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့-လူအချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၇ သကးဆိုငးရာဥပေဒ၇ နြငးံ
အချနးလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ”၇ အ်ခအေန အက္ဥး့ခ္ဳပး တငး်ပခ္ကး နဵပါတး ှ၇ ဿွှှ မတး၇ ခ္ငး့မိုငး၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵနြငးံ ွါရြငးတနးဒီစီ၈

ှှဿ

ႏိုငးငဵတကာ ေဘ့ဒုကၡဆိုငးရာ အဖျ႓၇ဲ “်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တရုတးႏိုငးငဵ၏ မဟာဗ္ဴဟာ- မဲေရျ့ေကာကး်ခငး့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ ႏိုငးငဵေရ့နြငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့”၇ ေနာကးဆကးတျရ
ဲ ြငး့လငး့တငး်ပခ္ကး၇ အာရြတငး်ပခ္ကး နဵပတး-ှှဿ၇ ေဘက္ငး့၇ ဂ္ာကာတာ၇ ဘရပးစးဆဲလး ဿွှွ
စကးတငးဘာ ဿှ ၈
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ှှ၀

ေရႊဂကးစး လႈပးရြာ့မႈ၇ “စျမး့အငး်ဖတးသနး့သျယးတနး့်ခငး့- ်မနးမာံေရနဵနြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ကို တရုတးႏုိငးငဵသ႓ုိ
သျယးတနး့်ခငး့”၇ ဿွွ၆ စကးတငးဘာ ၈

ှှ၁

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “်မနးမာ-တရုတး ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့-လူအချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၇ သကးဆိုငးရာဥပေဒ၇ နြငးံ
အချနးလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ”၇ အ်ခအေန အက္ဥး့ခ္ဳပး တငး်ပခ္ကး နဵပါတး ှ၇ ဿွှှ မတး၈

ှှ၂

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျ႓၇ဲ “်မနးမာ-တရုတး ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့-လူအချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၇ သကးဆိုငးရာဥပေဒ၇ နြငးံ
အချနးလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ”၇ အ်ခအေန အက္ဥး့ခ္ဳပး တငး်ပခ္ကး နဵပါတး ှ၇ ဿွှှ မတး၈

ှှ၃

ှ၆၆၃ ကတညး့က၇ အာံသးရိုကး အငးတာေနရြငးနယက ရတနာနြငးံ ရဲတဵချနး ဓါတးေငျ႓ပိုကးလိုငး့မ္ာ့က လူ႓အချငးံအေရ့အေပၚ
သကးေရာကးမႈရြိ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ စာအုပးမ္ာ့စျာကို ထုတးေွခဲံသညး၈ www.earthrights.org/publications တျငးေလံလာပါ၈

ှှ၄

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ၿပိဳကျမ
ဲ ႈ - ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနားေွ့အစို့ရ၏ ေရနဵႏြငးံသဘာွဓါတးေငျ႓
ကုမၸဏီမ္ာ့ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ”၇ ဿွှွ ဒီဇငးဘာ၈

ှှ၅

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “စျမး့အငးေဘ့အႏာၱရာယး”၇ ဿွှွ ဇူလိုငး ၈

ှှ၆

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ၿပိဳကျမ
ဲ ႈ - ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနားေွ့အစို့ရ၏ ေရနဵႏြငးံသဘာွဓါတးေငျ႓
ကုမၸဏီမ္ာ့ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ”၇ ဿွှွ ဒီဇငးဘာ၈

ှဿွ

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ၿပိဳကျမ
ဲ ႈ - ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနားေွ့အစို့ရ၏ ေရနဵႏြငးံသဘာွဓါတးေငျ႓
ကုမၸဏီမ္ာ့ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈ”၇ ဿွှွ ဒီဇငးဘာ၈

ှဿှ

ေစာရနးႏိုငးႏြငးံ လွီွငး၈ “တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး မဲရႈဵ့နိမးံမညးကို စို့ရိမး်ခငး့”
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19498၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ၂၈

ှဿဿ

ေစာရနးႏိုငးႏြငးံ လွီွငး၈ “တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး မဲရႈဵ့နိမးံမညးကို စို့ရိမး်ခငး့”
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19498၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ၂၈

ှဿ၀

ဒုကၡသညး ႏိုငးငဵတကာ၇ “ထိုငး့ႏိုငးငဵ - လဵုၿခဵဳမႈမရြိသညးံ ဒုကၡသညး”၇ http://refugeesinternational.org/policy/field-report/thailandno-safe-refuge ၇ ဿွှှ မတး ဿ၁ ၇ ဿွှှ မတး ဿ၄ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ှဿ၁

ွနးႀကီ့ခ္ဳပး အဖီဆစး ွိခ္ာခ္ီဗာ ထဵ သဵလျငး ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓မြ ေၾကညာခ္ကး၇ “ဟတးႀကီ့ေရကာတာအာ့ ခ္ကးခ္ငး့ရပးဆိုငး့ရနး
ေတာငး့ဆိုခ္ကး”၇ ဿွှှ မတး၈

ှဿ၂

အယးလးဂ္ာဇီ့ရာ့၇ “ ေထာငးခ္ီေသာလူမ္ာ့ ်မနးမာံပဋိပကၡတျငးထျကးေ်ပ့ၾကသညး”၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၅ ၇
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2010/11/2010118479326824.html ၈

ှဿ၃

လွီွငး၇ “ဘုရာ့သဵု့ဆူေတာငးၾကာ့လမး့ကို ဒီေကဘီေအတပးသိမး့ယူ”၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၅ ၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20004 ၈

ှဿ၄

ေွမို့၇ “ ေထာငးခ္ီေသာဒုကၡသညးမ္ာ့ မဲေဆာကးကိုွနးထုပးွနးပို့်ဖစးေစ”၇ ဧရာွတီ၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၅ ၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20005 ၈

ှဿ၅

ေရြာငးတနးနယး(Sean Turnell)၇ "်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဿွှွ၇ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့ရငး့ခဵမ္ာ့ အေပၚဆနး့စစး်ခငး့"၈ ်မနးမာစီပျာ့ေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ မကးကျာရီ့တကၠသိုလး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ၈

ှဿ၆

ယူကီ အကီမိုတို၇ “ေစံစပးလု တနး့လနး့ - ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့က အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇” အာရြ ဆဵုခ္ကး စာေစာငး၇ အတျဲ ၀၁
ေအစီ့ရနး့ေဟာံစး၇ ဿွွ၆၈
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ှ၀ွ

ေရြာငးတနးနယး(Sean Turnell)၇ "်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဿွှွ၇ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့ရငး့ခဵမ္ာ့ အေပၚဆနး့စစး်ခငး့"၈ ်မနးမာစီပျာ့ေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ မကးကျာရီ့တကၠသိုလး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ၈

ှ၀ှ

အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ေရရြညးတညးတဵံခိုငးၿမဲေသာ စျမး့အငးအနာဂတး တညးေဆာကး်ခငး့- မဲေခါငး်မစးွြမး့ေသဒ၇ ေအဒီဘီ၇ ဖိလစးပိုငး၇
ဿွွ၆၈

ှ၀ဿ

ေအဒီဘီ၇ “အေရြ႔အေနာကး စီ့ပျာ့ေရ့စႀကၤ လုပးငနး့ စီမဵခ္ကး”၇ ေအဒီဘီ၇ ေမ ဿွွ၆၇ http://www.adb.org/GMS/EconomicCorridors/EWEC-SAP.pdf ၈

ှ၀၀

မာွနးမာကနးမာကာ၇ “အေရြ႔ေတာငးအာရြေဒသ အာရြလမး့မႀကီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ပိတးဆို႓ေန”၇ အိုငးပီအကးစးသတငး့၇
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=52671 ၈

ှ၀၁

ေအဒီဘီ၇ “အေရြ႔အေနာကး စီ့ပျာ့ေရ့စႀကၤ လုပးငနး့ စီမဵခ္ကး”၇ ေအဒီဘီ၇ ဿွွ၆ ေမ၇ http://www.adb.org/GMS/EconomicCorridors/EWEC-SAP.pdf ၈

ှ၀၂

ဘနးေကာကးသတငး့စာ၇ “အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုေကာငး့မ္ာ့က အိမးနီ့ခ္ငး့ေကာငး့်ဖစးေစ”၇ ဿွှွ ဇူလုိငး ၂ ၇
http://www.bangkokpost.com/news/asia/184970/good-sezs-make-good-neighbours

ှ၀၃

ႏိုငးငဵတကာ်မစးမ္ာ့၇ “မဲေခါငးစျမး့အငးကျနးယကးစီမဵခ္ကး၇” http://www.internationalrivers.org/ en/node/1775 ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ
ှ၄ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ှ၀၄

ႏိုငးငဵတကာ်မစးမ္ာ့၇ “်မစးကိုယူေဆာငးသျာ့်ခငး့ - မဲေခါငးစျမး့အငးကျနးယကးစီမဵခ္ကး၇”
http://www.internationalrivers.org/en/node/1780 ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ှ၄ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ှ၀၅

ႏိုငးငဵတကာ်မစးမ္ာ့ အေရြ႔ေတာငးအာရြ အစီအစဥး ဒါရိုကးတာ ေဒါကးတာကာ့လး မစးဒယးတနး နြငးံအီ့ေမ့ဆကးသျယး်ခငး့၇ ဿွှှ
ေဖေဖားွါရီ ှ၄ ၈

ှ၀၆

ေဒါကးတာကာ့လး မစးဒယးတနး၇ “ေဒသဆိုငးရာ စျမး့အငးစီမဵခ္ကးနြငးံ ေက့္လကး-ၿမိဳ႔်ပ နယးနိမိတး ချဲေွေပ့်ခငး့၇” ေက့္လကး-ၿမိဳ႔်ပ
ဖိအာ့ေပ့မႈ၇

အၾကမး့ဖကးမႈ

နြငးံ

ပဋိပကၡေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့နြငးံ

ပတးသကးသညးံ

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ

-

ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ

ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ

ႏိႈငး့ယြဥးေလံလာမႈ အ်မငး၇ ႏိုငးငဵေရ့သိပၸဵဌာန၇ ခ္ဴလာေလာငး့ေကာငး့ တကၠသိုလး ဿ၃-ဿ၄ ၾသဂုတး ဿွှွ၇ ခ္ဴလာေလာငး့ေကာငး့
တကၠသိုလး၇ ဘနးေကာကး၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵ၈
ှ၁ွ

ယူကီ အကီမိုတို၇ “ေစံစပးလုတနး့လနး့- ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့က အာရြဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး”၇ အာရြ ဆဵုခ္ကး စာေစာငး၇ အတျဲ ၀၁ ေအစီ့ရနး့၇
ဿွွ၆၈

ှ၁ှ

ဘငးမးစတကးခး၇ “ဘငးမးစတကးခး ှ၀ ႀကိမးေ်မာကး ပူ့တျေ
ဲ ၾကညာခ္ကး၇ ေန်ပညးေတား၇ ဿဿ ဇနးနွါရီ ဿွှှ”၇
http://www.bimstec.org/13th_MM_details.html ၇ ဿွှှ ဧၿပီ ှှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ ၈

ှ၁ဿ

ခလစးေဖာံဒး မကးချဲ၇ “ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး စီ့ပျာ့ေရ့ လကးွါ့ၾကီ့အုပးမႈ”၇ အာရြထိုငး့မးစး၇ ဿွွ၄ ဇူလိုငး ဿှ ၇
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IF21Ae02.html ၈

ှ၁၀

စိုငး့စစးပး၇ “ငြာ့ရမး့်ခငး့ခဵရသညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ခကးခဲမႈရငးဆိုငးရ”၇ ဧရာွတီ၇ ဿွွ၃ ဧၿပီ ဿွ ၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=5667 ၈

ှ၁၁

ခလစးေဖာံဒး မကးချဲ၇ “ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး စီ့ပျာ့ေရ့ လကးွါ့ႀကီ့အုပးမႈ”၇ အာရြထိုငး့မးစး၇ ဿွွ၄ ဇူလိုငး ဿှ ၇
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IF21Ae02.html ၈

ှ၁၂

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျ႓န
ဲ ြငးံ ကမာၻ႓ေတာငး်ခမး့ ဆဵုခ္ကးအဖျ႓တ
ဲ ႓ို အီ့ေမ့ဆကးသျယးမႈ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿှ ၈
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ှ၁၃

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျ႓န
ဲ ြငးံ ကမာၻ႓ေတာငး်ခမး့ ဆဵုခ္ကးအဖျ႓တ
ဲ ႓ို အီ့ေမ့ဆကးသျယးမႈ၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿှ၈

ှ၁၄

သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ေကားမရြငး၈ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွပတး ွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ
(အီ့ပီေအ)၈ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ၈ ဘနးေကာကး - ဿွွ၃၈

ှ၁၅

အာဆီယဵသတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး၇ ဿွွ၅ ဇျနး ှ၃ ၈

ှ၁၆

“နာဂစး(စ)ေနာကးပိုငး့ ေလံလာသဵု့သပးခ္ကး - ပဵု်ပငး၏အ်ခာ့တစးဖကးမြာ”၇ http://www.dhf.uu.se/
pdffiler/burma_post_nargi_analysis.pdf ၇ ဿွွ၅ ေအာကးတိုဘာ၈

ှ၂ွ

တီစီဂ္ီ၇ “နာဂစး(စ)ေနာကးပိုငး့ နလနးထူလာ်ခငး့နြငးံ ်ပငးဆငးမႈစီမဵခ္ကး”၇ http://www. aseansec.org/CN-PONREPP.pdf ၇ ဿွွ၅
ဒီဇငးဘာ၈

ှ၂ှ

ယူကီ အကီမိုတို၇ “ေစံစပးလုတနး့လနး့- ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့က အာရြဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး”၇ အာရြ ဆဵုခ္ကး စာေစာငး၇ အတျဲ ၀၁
ေအစီ့ရနး့ေဟာံစး၇ ဿွွ၆၈

ှ၂ဿ

ႏိုလငး့ ေဟဇာႏြငးံ ပါေမာကၡ ဂ္ဳိ့ဇကး ဆတစးလစးဇး “အကးစးကကးပ/း ်မနးမာ ဒုတိယအႀကိမး ပူ့တျဲ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အစညး့အေွ့ႏြငးံ
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ စာမူ”၇ စကၤာပူ ဿွွ၆ ဒီဇငးဘာ ဿှ ၈

ှ၂၀

ႏိုလငး့ ေဟဇာႏြငးံ ပါေမာကၡ ဂ္ဳိ့ဇကး ဆတစးလစးဇး “အကးစးကကးပး/်မနးမာ ဒုတိယအႀကိမး ပူ့တျဲ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အစညး့အေွ့ႏြငးံ
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ စာမူ”၇ စကၤာပူ ဿွွ၆ ဒီဇငးဘာ ဿှ ၈

ှ၂၁

ေမာငးပိ၇ “ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ ချဲ်ခာ့မရ‟ဟု ်မနးမာအာ့ စတစးလစးဇး ေ်ပာ”၇ မိဇၥ္ိမ အျနးလိုငး့၇
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/3173-economics-and-politics-inseparable-stiglitz-tells-burma.html
ဿွွ၆ ဒီဇငးဘာ ှ၄ ၈

ှ၂၂

ေမာငးပိ၇ “ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ ချဲ်ခာ့မရ‟ဟု ်မနးမာအာ့ စတစးလစးဇး ေ်ပာ”၇ မိဇၥ္ိမ၇ http://www.mizzima.com/news/insideburma/3173-economics-and-politics-inseparable-stiglitz-tells-burma.html ဿွွ၆ ဒီဇငးဘာ ှ၄ ၈

ှ၂၃

ႏိုငးငဵတကာ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ အဖျ႓၇ဲ “လာဘးစာ့မႈ ခနး႓မြနး့ခ္ကး အညႊနး့ ဿွှွ ရလဒးမ္ာ့”၇
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results ၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ှ၃ ၈

ှ၂၄

မို့စကး

ႏြငး႓

မငး့လျငး၇

“်မနးမာသို႓တရုတးေခ့္ေငျဘီလီယဵ၀ွ”၇

ဧရာွတီ၇

ဿွှွ

ေအာကးတိုဘာ

၂

၇

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19520
ှ၂၅ သီအာေဖာ႓၇ “ေက္ားၾကာ့ေသာထိုငး့အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့တာဗိျဳငး ဆိပးကမး့သေဘာတူညီမႈ လကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့”၇ မဇၥ္ိမ အျနးလိုငး့၇
ဿွှွႏိုွငးဘာ ှွ ၇ http://www.mizzima.com/ business/4563-thai-engineering-giant-signs-tavoy-port-deal.html
ှ၂၆

ဂ္ိဳ့ဇကးေအာလးခ္ငး၇

“သနး့ေရႊရုတးတရကး

လာေရာကးလညးပတးမႈေၾကာငး႓

အိႏၵိယ

်ပငး့်ပငး့ထနးထနး

ေွဖနးခဵရ”၇

်မနးမာဒီမိုကရကးတစးအသဵ၇ ဿွှွ ဇူလိုငး ဿှ ၈
http://www.dvb.no/news/india-slammed-as-than-shwe-visit-looms/10833
ှ၃ွ

အိုငးေအအဲနးအကးစး, “်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငး သနး့ေရႊ၏ အိႏၵိယႏိုငးငဵ ခ္စးၾကညးေရ့ ခရီ့စဥး”၇ ဿွှွ ဇူလိုငး ဿ၂၇ အိႏၵိယအခ္ိနးကာလမ္ာ့၇
http://timesofindia.indiatimes.

com/india/Myanmar-military-chief-Than-Shwe-on-goodwill-visit-to-India-

/articleshow/6213507.cms
ှ၃ှ

အိုငးေအအဲနးအကးစး, “်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငး သနး့ေရႊ၏ အိႏၵိယႏိုငးငဵ ခ္စးၾကညးေရ့ ခရီ့စဥး”၇ ဿွှွဇူလိုငး ဿ၂၇ အိႏၵိယအခ္ိနးကာလမ္ာ့၇
http://timesofindia.indiatimes.

com/india/Myanmar-military-chief-Than-Shwe-on-goodwill-visit-to-India-

/articleshow/6213507.cms
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ှ၃ဿ

်မနးမာႏုိငးငဵ

်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ

ကျနးယကး

၇

“်မနးမာ်ပညး၏

်မစးမ္ာ့ကိုကာကျယးပါ”၇

http://www.burmariversnetwork.org/resources/publications/13/499.html၇ ဿွှှ မတး ဿ၄ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၃၀

်မနးမာႏုိငးငဵ

်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ

ကျနးယကး

၇

“်မနးမာ်ပညး၏

်မစးမ္ာ့ကိုကာကျယးပါ”၇

http://www.burmariversnetwork.org/resources/publications/13/499.html၇ ဿွှှ မတး ဿ၄ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၃၁ ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ ႏြငး႓ ်မနးမာႏုိငးငဵ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကျနးယကး ၇ “ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့သညး
အေမြာငးထဲမြ

လျတးေ်မာကး

ေစႏိုငး်ခငး့”၇

၂

ႏိုွငးဘာ

ဿွှွ၇

http://www.burmariversnetwork.

်မနးမာ်ပညးသာ့မ္ာ့အာ့
org/actions/

press-

releases/23/464.html ၇ ဿွှွ မတး ဿ၄ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၃၂ ကရငးနီဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ ေလံလာေရ့အဖျဲ႓၈ ်မနးမာဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့မ္ာ့ ဆညးဖို႓်ခငး့၇ ေလာပိတႏြငးံ သဵလျငး်မစး ေရကာတာ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ ကရငးနီအေတျ႔အၾကဵဳ
၈ဿွွ၃၈

http://www.

salweenwatch.

org/images/stories/downloads/publications/dammed-eng.pdf

၇

ဿွွ၆

ဇျနး

ဿဿေနာကးဆဵု့ ေလ႓လာမႈ၈
ှ၃၃

ယူကီ

အကီမိုတို

“စစးအုပးစုအာ့

ေရအာ့စျမး့အငးေပ့်ခငး့”၇

ဧရာွတီ

၇

အတျ-ဲ ှဿ

(၃)၇

ဇျနး

ဿွွ၁၇

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3757 ၈ဿွွ၆ ဇျနး ဿဿေနာကးဆဵု့ ေလ႓လာမႈ၈
ှ၃၄

်မနးမာထိုငး့မး၇ “ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့သညး ်မနးမာ်ပညးအတျကး ႀကီ့မာ့ေသာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈရေစရနး ဆျေ
ဲ ဆာငးသညး”၇ ဿွှှ ဇနးနွါရီ
ှွ၈

ှ၃၅

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လြဳပးရြာ့သူႏြငး႓ ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ခ္ငး့မိုငး၇ ဿွှှ မတး၈

ှ၃၆

“အိခ္းပီအိုငးဒီ၇

ကိုလနးကို

စျမး့အငး

အငးဂ္ငးနီယာ

လစးမစးတကးမြ

အၾကဵေပ့

ွနးေဆာငးမႈဆိုငးရာ

သေဘာတူညီခ္ကး

လကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့”၇ ်မနးမာံအလငး့ သတငး့စာ၇ အတျ-ဲ ှ၃(ှ၆၃)၇ ဿွွ၅ ေအာကးတိုဘာ ၀ှ၈
ှ၄ွ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ်မစးမ္ာ့၇ http://www.internationalrivers.org/en/node/1028 ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈

ှ၄ှ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ်မစးမ္ာ့၇ http://www.internationalrivers.org/en/node/1028 ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈

ှ၄ဿ

်မနးမာႏုိငးငဵ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကျနးယကး ၇ www.burmariversnetwork.org ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈

ှ၄၀ ်မနးမာႏုိငးငဵ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကျနးယကး ၇ www.burmariversnetwork.org ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၄၁ ်မနးမာႏုိငးငဵ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကျနးယကး ၇ www.burmariversnetwork.org ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၄၂

်မနးမာႏုိငးငဵ

်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ

ကျနးယကး

၈

“ဧရာွတီ/

ေမခ/

မလိခ

http://www.burmariversnetwork.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=86

ဆညးမ္ာ့”၈
၇

ဿွွ၆

ေဖေဖားွါရီ ၅ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၄၃

်မနးမာႏုိငးငဵ

်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ

ကျနးယကး

၈

“ဧရာွတီ/

ေခခ/

မလိခ

http://www.burmariversnetwork.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=86

ဆညးမ္ာ့”၈
၇

ဿွွ၆

ေဖေဖားွါရီ ၅ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၄၄ ကခ္ငးသတငး့ဌာန၇ ကခ္ငးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ ဧရာွတီ ်မစးဆဵုေရကာတာ ဆနး႓က္ငးေရ့ အတျကးညီညျတး၇ ှွ ေဖေဖားွါရီ ဿွှှ၇
http://www.kachinnews.com/news/1852-kachin-churches-united-in-rejection-of-irrawaddy-myitsone-dam.html ၇ ဿွှှ
မတးဿ၄ မြ ကို့ကာ့ခ္ကး၈
ှ၄၅

ကခ္ငးသတငး့ဌာန၇

“်မနးမာစစးတပးမ္ာ့

ဆညးလဵု်ခဵဳေရ့အတျကး

ကခ္ငးလျတးလပးေရ့အဖျဲ႓

(ေကအိုငးအ)ို

နယးေ်မမ္ာ့ဆီသို႓

ွငးေရာကးရနးၾကိဳ့ပမး့မႈ”၇ ှ၄ မတး ဿွှှ၇ http://www.kachinnews.com/news/1872-burmese-troops-try-to-enter-kio-areasfor-dam-security.html ၇ ဿွှှ မတးဿ၄ မြကို့ကာ့ခ္ကး၈
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ှ၄၆

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ်မစးမ္ာ့၈ “ဧရာွတီ်မစးဆဵုေရကာတာ”၈ http://internationalrivers.org/ en/southeast-asia/burma/myitsonedam၇ ဿွွ၆ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈

ှ၅ွ

ကခ္ငး

ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့

ကျနးယကး

အဖျ႓၇ဲ

ဧရာွတီ

ေရကာတာေဆာကး်ခငး့၇

ဿွွ၄

ေအာကးတိုဘာ၇

http://www.burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/ dammingtheirrawaddy. pdf ၇ ဿဿ ဇျနး ဿွွ၆
ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၅ှ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ်မစးမ္ာ့၈

“ဧရာွတီ်မစးဆဵုေရကာတာ”၈

http://internationalrivers.

org/en/southeast-

asia/burma/myitsone-dam၇ ဿွွ၆ ဇျနး ဿဿ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၅ဿ ပေလာငး (တေအာငးွး့) လူငယးကျနးယကးအဖျ႓၇ဲ စစးဖိနပးေအာကးမြ - ေရႊလီ်မစးေပၚရြိ တရုတးဆညးမ္ာ့အတျကး ်မနးမာစစးတပးမြ လမး့ေနရာ
လမး့ရြငး့ေပ့်ခငး့၇

ဿွွ၄

http://www.burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/underthebootenglishwithcover.pdf.
မြရရြိႏိုငးသညး၈
ှ၅၀ ယူနကးစးကကးပး(UNESCAP) ၇ “်မနးမာပထွီ ေ်မပဵု”၇ (ကုလသမဂၢ အာရြ ပစိဖတးေဒသ စီ့ပျာ့လူမႈ ေကားမရြငး)ကမာၻေ်မ သိပၸဵပညာရပးမ္ာ့
ေလံလာမႈ အပိုငး့၇ ှ၆၄၄၈
ှ၅၁ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ်မစးမ္ာ့၇ “ဆညးမ္ာ့ေၾကာငး႓ ငလ္ငးမ္ာ့ အစပ္ိဳ့လာခဲ႓်ခငး့”၇ http://www.internationalrivers.org/node/3845 ၇ ဿွှှ
မတး ဿ၅ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၅၂ ်မနးမာံအလငး့သတငး့စာ၇ “သဵလျငးအထကးပိုငး့ (ေမာငး့တုနး့) ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈအတျကး သေဘာတူညီမႈ”၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ှဿ
၈
ှ၅၃

ရြမး့သဘာွ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး အဖျ႓၈ဲ “အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ တငး့မာမႈ၈ စစးေဘ့ဒဏးခဵ ရြမး့လူထုအာ့ တာဆနး့ေရကာတာ
ၿခိမး့ေ်ခာကး” ဿွွ၆၈http://www. burmariversnetwork. org/ images/ stories/ publications/english/english%204.pdf
မြရရြိႏိုငးသညး၈

ှ၅၄ ်မနးမာတိုငး့မး၇ “ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့သညး ်မနးမာ်ပညးအတျကး ႀကီ့မာ့ေသာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈရေစရနး ဆျေ
ဲ ဆာငးသညး”၇ ဿွှှ ဇနးနွါရီ ှွ၈
ှ၅၅

သဵလျငးေစာငး႓ၾကညး႓ေရ့အဖျ႓၈ဲ “သတငး့လႊာ- ေနာကးဆဵု့ရအေ်ခအေန- ဟကးႀကီ့ ေရကာတာ- အဖီဆစး-ခနး႓အပးထာ့ေရ့ေကားမတီမြ
ပိုၿပီ့ေလ႓လာရနး ေထာကးခဵထာ့သညး၇ သိ႓ေ
ု သား အီ့ဂတး (EGAT) ၏ဖ္ကးဆီ့တတးေသာစီမဵကိနး့ကိုရပးတနး႓ေစရနး ်ငငး့ဆိုသညး”၇ ဿွှွ
မတး၈

ှ၅၆

ႏိုငးငဵတကာ

ဒုကၡသညးမ္ာ့၇

“ထိုငး့ႏိုငးငဵ-

လဵု်ခဵဳမႈမရြိေသာနာ့ခိုရာ”

၇http://

refugeesinternational.org/policy

/field-

report/thailand-no-safe-refuge ၇ ဿွှှ မတး ဿ၁ ၇ ဿွှှ မတးဿ၄ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၆ွ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး အဖီဆစး ွိခ္ာခ္ီဗာထဵ သဵလျငး ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓မြ ေၾကညာခ္ကး၇ “ဟတးၾကီ့ေရကာတာအာ့ ခ္ကးခ္ငး့ရပးဆိုငး့ရနး
ေတာငး့ဆိုခ္ကး”၇ ဿွှှ မတး၈
ှ၆ှ ကယနး့အမ္ိဳ့သမီ့သမဂၢ၇ “ ကယနး့ေ်မ၏ သရဲစိမး့အာ့ ေရ်မဳပး်ခငး့ - ်မနးမာ်ပညး အထကးေပါငး့ေလာငး့ဆညး၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့”၇
ဿွွ၅၇

http://www.

burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/drowninggreenghostsenglish.pdf

မြရရြိႏိုငးသညး၈
ှ၆ဿ

ကရငးနီဖျ႓်ဵ ဖိဳ့ေရ့ႏြငး႓

ေလံလာမႈအဖျ႓၇ဲ

http://burmariversnetwork.org/

“ကရငးနီကို
images/

အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစၿပီ့

ဆနး႓က္ငးဘကး်ပဳေသာဆညးကိုရပးတနး႓ရနး”၇

ဿွှှ၇

stories/publications/english/KarenniBriefer%20-%20English.pdf

မြရရြိႏိုငးသညး၈
ှ၆၀ ကယနး့အမ္ိဳ့သမီ့သမဂၢ၇ “ ကယနး့ေ်မ၏ သရဲစိမး့အာ့ ေရ်မဳပး်ခငး့ - ်မနးမာ်ပညး အထကးေပါငး့ေလာငး့ဆညး၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့”၇
ဿွွ၅၇

http://www.

burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/drowninggreenghostsenglish.pdf

မြရရြိႏိုငးသညး၈
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ှ၆၁ ကယနး့အမ္ိဳ့သမီ့သမဂၢ၇ “ ကယနး့ေ်မ၏ သရဲစိမး့အာ့ ေရ်မဳပး်ခငး့ - ်မနးမာ်ပညး အထကးေပါငး့ေလာငး့ဆညး၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့”၇
ဿွွ၅၇ http://www. burmariversnetwork. org/images/stories/publications/english/drowninggreenghostsenglish.pdf
မြရရြိႏိုငးသညး၈
ှ၆၂ ရခိုငးေရနဵေစာငး႓ၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ “်မနးမာ်ပညး၉ ေနထိုငးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့တို႓ကို ထိခိုကးေစေသာ တရုတး၏စျမး့အငးလဵု်ခဵဳေရ့အစီအစဥး”၇
ဿွှွ ဇျနး ၁ ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးခ္ကး၈
ှ၆၃

ေရြာငးတနးနယး(Sean Turnell)၇ "်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဿွှွ၇ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့ရငး့ခဵမ္ာ့ အေပၚဆနး့စစး်ခငး့"၈ ်မနးမာစီပျာ့ေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ မကးကျာရီ့တကၠသိုလး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာလ ၈

ှ၆၄

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျ႓၇ဲ

“်မနးမာ်ပညး၏

အချနးဘ႑ာ

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ

ရြိ်ခငး့”

http://www.earthrights.org/campaigns/revenue-transparency-burma-0 ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿွ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၆၅

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျ႓၇ဲ

“်မနးမာ်ပညး၏

အချနးဘ႑ာ

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ

ရြိ်ခငး့”

http://www.earthrights.org/campaigns/revenue-transparency-burma-0 ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿွ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ှ၆၆

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျ႓၇ဲ

“်မနးမာ်ပညး၏

အချနးဘ႑ာ

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ

ရြိ်ခငး့”

http://www.earthrights.org/campaigns/revenue-transparency-burma-0 ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ဿွ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈
ဿွွ

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “လဵု်ခဵဳမႈမရြိသညး႓ စျမး့အငးဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ

ႏြငး႓

လူ႓အချငး႓အေရ့

တိုတယး၇ ခ္ကးဗရျနးနြငးံ ပီတီတီအီ့ပီတ႓ို ်မနးမာ်ပညးတျငး့

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့တျငး

မညးသို႓ပါွငးပတးသကးေနပဵ”ု ၇

အာံသးရိုကး

အငးတာေနရြငးနယး၇ ဿွှွ ဇူလိုငး၈
ဿွှ

်မနးမာႏုိငးငဵ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာကျနးယကးး၇ http://www. burmariversnetwork.org/ energy-in-burma/oil-and-gas.html ၇
ဿွှွ ဇျနး ဿှ ေနာကးဆဵု့ေလ႓လာမႈ၈

ဿွဿ

ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ၇ “စျမး့အငးစႀကၤ - တရုတးႏိုငးငဵသို႓ သျယးတနး့သညးံ ်မနးမာံ ေရနဵႏြငး႓ သဘာွဓာတးေငျ႓ ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ ” ၇
ေရႊဂကးစးေငျ႓လႈပးရြာ့မႈ၇ ဿွွ၆ စကးတငးဘာ၈

ဿွ၀

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖ ၇ “လဵု်ခဵဳမႈမရြိသညး႓ စျမး့အငးဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ

ႏြငး႓

လူ႓အချငး႓အေရ့

တိုတယး၇ ခ္ကးဗရျနးနြငးံ ပီတီတီအီ့ပီတ႓ို ်မနးမာ်ပညးတျငး့

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့တျငး

မညးသို႓ပါွငးပတးသကးေနပဵ”ု ၇

အာံသးရိုကး

အငးတာေနရြငးနယး၇ ဿွှွ ဇူလိုငး ၈
ဿွ၁

မျနး်ပညးနယး

လူ႓အချင႓အ
း ေရ့

အေ်ခခဵအဖျဲ႓အစညး့၇

“အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့

အေၾကာငး့အရာ၇

ေရနဵပိုကးလိုငး့နယးေ်မမ္ာ့တျငး

လဵု်ခဵဳေရ့တငး့က္ပးမႈမ္ာ့”၇ ဿွှွၾသဂုတး ၂ ၇ www.rehmonnya.org ၈
ဿွ၂

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “လဵု်ခဵဳမႈမရြိသညး႓ စျမး့အငးဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ

ႏြငး႓

လူ႓အချငး႓အေရ့

တိုတယး၇ ခ္ကးဗရျနးနြငးံ ပီတီတီအီ့ပီတ႓ို ်မနးမာ်ပညးတျငး့

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့တျငး

မညးသို႓ပါွငးပတးသကးေနပဵ”ု ၇

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ း ဿွှွ ဇူလိုင၈
ဿွ၃

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇

“လဵု်ခဵဳမႈမရြိသညး႓

စျမး့အငး-

တိုတယး၇

ခ္ကးဗရျနးနြငးံ

ပီတီတီအီ့ပီတ႓ို

်မနးမာ်ပညးတျငး့

ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာလြ္ိဳ႔ွြကးထာ့မႈ ႏြင႓း လူ႓အချင႓အ
း ေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့တျငး မညးသို႓ပါွငးပတးသကးေနပဵု”၇ အာံသးရိုကး အငးတာေနရြငးနယး၇
ဿွှွ ဇူလိုငး၈
ဿွ၄

ႏိုငးငဵတကာ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ အဖျ႓၇ဲ http://www.transparency.org/ policy_research/ surveys_indices/cpi/
2009/cpi_2009_table ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿွ၅

ရခိုငးေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇ လျတးလပးမႈကို ပိတးဆို႓်ခငး့ - ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ တရုတးေရနဵႏြငးံ သဘာွဓါတးေငျ႓ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈကို
ေလံလာ်ခငး့၇ ဿွွ၅ ေအာကးတိုဘာ၈
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ဿွ၆

ဆိုငးမျနး ရိုနီ့နး၈ “သဘာွဓါတးေငျ႓ ထုတးလုပးမႈ ရဵပဵုေငျက ်မနးမာံႏ္ဴကလီ့ယာ့ အစီအစဥးအာ့ ေထာကးပံဵမႈ်ဖစး”၇
http://www.worldpress.org/Asia/3586.cfm#down ၇
ဿွှွ ၾသဂုတး ဿ၁ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿှွ

ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ၇ “စျမး့အငးစႀကၤနး - တရုတးႏိုငးငဵသို႓ သျယးတနး့သညးံ ်မနးမာံ ေရနဵႏြငး႓ သဘာွဓာတးေငျ႓ ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ ” ၇ ဿွွ၆
စကးတငးဘာ၈

ဿှှ

ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ၇ “ေရႊစီမဵကိနး့”၇ http://www.shwe.org/about-shwe/index_html ဿွွ၆ စကးတငးဘာ ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿှဿ

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇

http://www.earthrights.org/campaigns/shwe-gas-campaign ၇

ဿွှွ

ဇျနး

ဿှ

ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
ဿှ၀

ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ၇ “စျမး့အငးစႀကၤနး - တရုတးႏိုငးငဵသို႓ သျယးတနး့သညးံ ်မနးမာံ ေရနဵႏြငး႓ သဘာွဓာတးေငျ႓ ပိုကးလင
ို း့မ္ာ့ ” ၇ ေရႊ
သဘာွဓါတးေငျ႓ လႈပးရြာ့မႈ၇ ဿွွ၆ စကးတငးဘာ၈

ဿှ၁

ရခိုငးေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇

“်မနးမာ်ပညး၉

ေနထိုငးေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့တို႓ကို

ထိခိုကးေစေသာ

တရုတး၏စျမး့အငးလဵု်ခဵဳေရ့အစီအစဥး”၇ ဿွှွ ဇျနး ၁ ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးခ္ကး၈
ဿှ၂

ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ၇ “စျမး့အငးစႀကၤနး - တရုတးႏိုငးငဵသို႓ သျယးတနး့သညးံ ်မနးမာံ ေရနဵႏြငး႓ သဘာွဓာတးေငျ႓ ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ ” ၇ ေရႊ
ဂကးစလ
း ႈပးရြာ့မႈ၇ ဿွွ၆ စကးတငးဘာ၈

ဿှ၃

ရခိုငးေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇

“်မနးမာ်ပညး၉

ေနထိုငးေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့တို႓ကို

ထိခိုကးေစေသာ

တရုတး၏စျမး့အငးလဵု်ခဵဳေရ့အစီအစဥး”၇ ဿွှွ ဇျနး ၁ ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးခ္ကး၈
ဿှ၄

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇

http://www.earthrights.org/campaigns/shwe-gas-campaign ၇

ဿွှွ

ဇျနး

ဿှ

ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
ဿှ၅

ရခိုငးေရနဵေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႓၇

“်မနးမာ်ပညး၉

ေနထိုငးေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့တို႓ကို

ထိခိုကးေစေသာ

တရုတး၏စျမး့အငးလဵု်ခဵဳေရ့အစီအစဥး”၇ ဿွှွ ဇျနး ၁ ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးခ္ကး၈
ဿှ၆

ေရႊဂကးစးလႈပးရြာ့မႈ၇ “စျမး့အငးစႀကၤနး - တရုတးႏိုငးငဵသို႓ သျယးတနး့သညးံ ်မနးမာံ ေရနဵႏြငး႓ သဘာွဓာတးေငျ႓ ပိုကးလိုငး့မ္ာ့ ” ၇ ေရႊ
သဘာွဓါတးေငျ႓ လႈပးရြာ့မႈ၇ ဿွွ၆ စကးတငးဘာ၈

ဿဿွ

ေအဒီဘီ၈ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ေ်မပဵု၇ အာရြဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ဿွွ၁၈

ဿဿှ

Mongabay.com. “ ်မနးမာႏိုငးငဵ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏႈနး့နြငးံ သကးဆိုငးရာ သစးေတာခနး႓မြနး့ခ္ကး” ၇
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Myanmar.htm ၇
ဿွွ၆ ဇူလိုငး ၄ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿဿဿ

အီကီဘာကးံ ႏြငးံ ဟနး႓ဗငးဟိုတျမး၈ နယးေ်မမ္ာ့၇ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ နြငးံ လကးေတျ႓ အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့ အၾကာ့
သမာ့ရို့က္နယးနမိတးမ္ာ့၇ အကးရြးဂိတး (Ashgate)၇
ဿွွ၀၇http://books.google.com/Books?id=2wZKtke1bcEC&pg=PA83&lpg=PA83&dq=kachin+ceasefire+gave+SPDC+c
ontrol+of+gems&source=bl&ots=4OthUZLd47&sig=e5wb4AF63TuI6DP4xbw_UIDdNUY&hl=en&ei=S7aOSYy7DZjEkA
Xw-rG3DA&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPP1,M1 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿဿ၀

မာွမး မာကနး-မာကာ၇ အိုငးပီအကးစး၈ “်မနးမာ/တရုတး - အိုလဵပစး အမြတးတရလကးေဆာငး „ေက္ာကးစိမး့ေသျ့‟ ေရြာငးရြာ့်ခငး့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့”၇ ဿွွ၅ ၾသဂုတး ၄၇ http://ipsnews.net/news.asp?idnews=43475၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿဿ၁

အီကီဘာကးံ ႏြငးံ ဟနး႓ဗငးဟိုတျမး၈ နယးေ်မမ္ာ့၇ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ နြငးံ လကးေတျ႓ အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့ အၾကာ့
သမာ့ရို့က္နယးနမိတးမ္ာ့၇ အကးရြးဂိတး (Ashgate)၇
ဿွွ၀၇http://books.google.com/Books?id=2wZKtke1bcEC&pg=PA83&lpg=PA83&dq=kachin+ceasefire+gave+SPDC+c
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ontrol+of+gems&source=bl&ots=4OthUZLd47&sig=e5wb4AF63TuI6DP4xbw_UIDdNUY&hl=en&ei=S7aOSYy7DZjEkA
Xw-rG3DA&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPP1,M1 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
ဿဿ၂

သတၱဳတျငး့ွနးႀကီ့ဌာန၇ “သတၱဳတျငး့ထျကး ရငး့ႏြီ့်မဳပးနြဵမႈအေပၚ အစို့ရမူွဒႏြငးံ ဥပေဒ်ပဌာနး့မႈ၇
http://www.mining.com.mm/imis/Mines/pltim.asp ၇ ဿွှှ ဇနးနွါရီ ှ၀၈

ဿဿ၃

မကးသ္ဴ့ စမစး၇ “်မနးမာႏိုငးငဵသတၱဳတျငး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လႊမး့မို့မႈ”၇ ်မနးမာ - ်ပညးနယး၇ လူထုႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး၇
ထေရဗာ ေွလးစနးနြငးံ ေမားနစး စကစးေမာ (တညး့်ဖတးသညး)၇ ၾသစေၾတ့လ္ အမ္ိဳ့သာ့ တကၠသိုလး၇ ေအအဲနးယူ အီ့ နြငးံ အာရြ ပစိဖိတး
ပဵုနြိပးထုတးေွမႈ၇ ဿွွ၄၈

ဿဿ၄

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇

သဘာွပတးွနး့က္ငး

-

“်မနးမာံ

လိငးသဘာွ

သတၱဳတျငး့မ္ာ့တျငး

မညီမြ္မႈ

သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့၇

ႀကီ့မာ့လာ်ခငး့အာ့

လိငးသဘာွ

ေဖားညႊနး့်ခငး့”၇

ကျ်ဲ ပာ့မႈ

ဿွွ၁ႏိုွငးဘာ

ႏြငးံ
ဿ၃၇

http://www.earthrights.org/ burmareports/mining_gender_and_the_environment_in_burma_2.html ၈

ဿဿ၅

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇

“်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

တရုတး

-

်မနးမာံေရအာ့လြ္ပးစစး၇

ေရနဵနြငးံ

သဘာွဓါတးေငျ႓၇

နြငးံ

သတၱဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး တရုတးႏိုငးငဵ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ တို့ပျာ့လာ်ခငး့”၇ စကးတငးဘာ ဿွွ၅ ေနာကးဆဵု့တငး်ပမႈ၇
http://www.earthrights.org/files/Reports/China%20in%20Burma%20-%20BACKGROUNDER%20-%20
2008%20Update%20-%20FINAL.pdf ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
ဿဿ၆

ႏိုငးငဵ်ခာ့မူွါဒ၇ “ဤစာရငး့၈ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ အသကးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့”၇ ေအာကးတိုဘာ ဿွွ၄၇
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3986 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၀ွ

ႏိုငးငဵ်ခာ့မူွါဒ၇ “ဤစာရငး့၈ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ အသကးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့”၇ ေအာကးတိုဘာ ဿွွ၄၇
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3986 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၀ှ

ကမာၻ႓မုတးသဵုေတာ လႈပးရြာ့မႈ၈ “ဖိတးဖိတးေတာကး ပတၱ်မာ့၇ နီလာနြငးံ ေက္ာကးစိမး့ ေနာကးကျယးမြ ်မနးမာ”၇ ကမာၻ႓မုတးသဵုေတာ
လႈပးရြာ့မႈ သတငး့လႊာ၇ နဵပါတး ၄၄၇ ဿွွ၀ ဒီဇငးဘာ http://www.wrm.org.uy/bulletin/77/Burma.html ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၀ဿ

ႏိုငးငဵတကာ

ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇

သဘာွပတးွနး့က္ငး

-

လိငးသဘာွ

“်မနးမာံ

သတၱဳတျငး့မ္ာ့တျငး

မညီမြ္မႈ

သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့၇

ႀကီ့မာ့လာ်ခငး့အာ့

လိငးသဘာွ

ေဖားညႊနး့်ခငး့”၇

ဿွွ၁

ကျ်ဲ ပာ့မႈ
ႏိုွငးဘာ

ႏြငးံ
ဿ၃၇

http://www.earthrights.org/ burmareports/mining_gender_and_the_environment_in_burma_2.html ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
ဿ၀၀

ကမာၻ႓မုတးသဵုေတာ လႈပးရြာ့မႈ၈ “ဖိတးဖိတးေတာကး ပတၱ်မာ့၇ နီလာနြငးံ ေက္ာကးစိမး့ ေနာကးကျယးမြ ်မနးမာ”၇ ကမာၻ႓မုတးသဵုေတာ
လႈပးရြာ့မႈ သတငး့လႊာ၇ နဵပါတး ၄၄၇ ဿွွ၀ ဒီဇငးဘာ ၇ http://www.wrm.org.uy/bulletin/77/Burma.html ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆
ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ဿ၀၁

အာရြပဵုရိပးႏြငးံ ပငးမးကခ္ငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အဖျ႓၇ဲ “အက္ဥး့ခ္ဳပး”၇ ဘယးေစ့္ႏႈနး့နဲ႓လ?ဲ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ေရႊတူ့ေဖားမႈ၇ ဿွွ၁ ႏိုွငးဘာ ၇
http://www.burmalibrary.org/docs/gold%20pdf1.pdf ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ၅ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ဿ၀၂

ကခ္ငးဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ကျနးယကးအဖျဲ႓၇ ေမြာငးမိုကးေသာခ္ိဳငးံွြမး့ - ်မနးမာႏိုငးငဵ ဟူ့ေကာငး့ခ္ိဳငးံွြမး့ ေရႊတူ့ေဖား်ခငး့နြငးံ စစးစခနး့တပးခ္်ခငး့၇
ဿွွ၄၇ http://www.burmacampaign. org.uk/ reports/ ValleyofDarkness.pdf ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆၈

ဿ၀၃

်မနးမာံမိတးေဆျကေနဒီယမး၇ “သတၱဳတျငး့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ”၇ http://www.cfob.org/mining.html ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၀၄

မကးသ္ဴ့ စမစး၇ “်မနးမာႏိုငးငဵသတၱဳတျငး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လႊမး့မို့မႈ”၇ ်မနးမာ - ်ပညးနယး၇ လူထုႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး၇
ထေရဗာ ေွလးစနးနြငးံ ေမားနစး စကစးေမာ (တညး့်ဖတးသညး)၇ ၾသစေၾတ့လ္ အမ္ိဳ့သာ့ တကၠသိုလး၇ ေအအဲနးယူ အီ့ နြငးံ အာရြ ပစိဖိတး
ပဵုနြိပးထုတးေွမႈ၇ ဿွွ၄၈
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ဿ၀၅

မကးသ္ဴ့ စမစး၇ “်မနးမာႏိုငးငဵသတၱဳတျငး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လႊမး့မို့မႈ”၇ ်မနးမာ - ်ပညးနယး၇ လူထုႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး၇
ထေရဗာ ေွလးစနးနြငးံ ေမားနစး စကစးေမာ (တညး့်ဖတးသညး)၇ ၾသစေၾတ့လ္ အမ္ိဳ့သာ့ တကၠသိုလး၇ ေအအဲနးယူ အီ့ နြငးံ အာရြ ပစိဖိတး
ပဵုနြိပးထုတးေွမႈ၇ ဿွွ၄၈

ဿ၀၆

သတငး့သယးေဆာငးေရ့ ွနးေဆာငးမႈ၇ “ေဒၚလာသနး့ေထာငးခ္ီ ရရြိမညးံ လကးပနး့ေတာငး့ ေၾက့နီစီမဵကိနး့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ”၇
ဿွှွၾသဂုတး ှ၃၈

ဿ၁ွ

ပအိွ
ု း့

လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇

“ကိုယးံေတာငးတနး့ကိုကာကျယး၇

ကိုယးံအနာဂတးကိုကာကျယး

-

်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့

သတၱဳတျငး့မြ

ကိုယးံအနာဂတးကိုကာကျယး

-

်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့

သတၱဳတျငး့မြ

်ပငးဆငးမျမး့မဵ်ခငး့”၇ ထိုငး့၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ၈
ဿ၁ှ

ပအိွ
ု း့

လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇

“ကိုယးံေတာငးတနး့ကိုကာကျယး၇

်ပငးဆငးမျမး့မဵ်ခငး့”၇ ထိုငး့၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ၈
ဿ၁ဿ

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ အနာဂတး လုယကးမႈ - ရြမး့်ပညးနယးရြိ ပအိွ
ု း့ လူထုကို ရုရြာ့ သတၱဳတျငး့ စီမဵခ္ကးၿခိမး့ေ်ခာကး၇ ်မနးမာ၇
ဿွွ၆၈

ဿ၁၀

ပအိွ
ု း့

လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇

“ကိုယးံေတာငးတနး့ကိုကာကျယး၇

ကိုယးံအနာဂတးကိုကာကျယး

-

်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့

သတၱဳတျငး့မြ

ကိုယးံအနာဂတးကိုကာကျယး

-

်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့

သတၱဳတျငး့မြ

ကိုယးံအနာဂတးကိုကာကျယး

-

်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့

သတၱဳတျငး့မြ

်ပငးဆငးမျမး့မဵ်ခငး့”၇ ထိုငး့၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ၈

ဿ၁၁

ပအိွ
ု း့

လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇

“ကိုယးံေတာငးတနး့ကိုကာကျယး၇

်ပငးဆငးမျမး့မဵ်ခငး့”၇ ထိုငး့၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ၈

ဿ၁၂

ပအိွ
ု း့

လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇

“ကိုယးံေတာငးတနး့ကိုကာကျယး၇

်ပငးဆငးမျမး့မဵ်ခငး့”၇ ထိုငး့၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ၈

ဿ၁၃

သတငး့သယးေဆာငးေရ့ ွနးေဆာငးမႈ၇ “ေဒၚလာသနး့ေထာငးခ္ီ ရရြိမညးံ လကးပနး့ေတာငး့ ေၾက့နီစီမဵကိနး့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ”၇
ဿွှွၾသဂုတး ှ၃၈

ဿ၁၄

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့ႏြငးံ က္ိဳ့ဂ္ဴ့လုပးေဆာငးခ္ကး ကျနးယကး၇ အဆိပးတိမးတိုကးမ္ာ့ - တီက္စးရြိ ်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့
ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့စီမဵခ္ကးမြ သငးခနး့စာ၇ ထိုငး့၇ ဿွှှ၈

ဿ၁၅

လာ့ဟူအမ္ိဳ့သာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ ေအာကးေ်ခေရစီ့ေၾကာငး့ - ်မနးမာံမဲေခါငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ ၇ အတျဲ ဿ၇ ဿွွ၃
ဇူလိုင၈း

ဿ၁၆

လာ့ဟူအမ္ိဳ့သာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ ပုဂၢလိက ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ၈

ဿ၂ွ

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ ပုဂၢလိက ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ၈

ဿ၂ှ

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ အနာဂတး လုယကးမႈ - ရြမး့်ပညးနယးရြိ ပအိွ
ု း့ လူထုကို ရုရြာ့ သတၱဳတျငး့ စီမဵခ္ကးၿခိမး့ေ်ခာကး၇ ်မနးမာ၇
ဿွွ၆၈

ဿ၂ဿ

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ အဆိပးတိမးတိုကးမ္ာ့ - တီက္စးရြိ ်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့ ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့ စီမဵခ္ကးမြ သငးခနး့စာ၇ ထိုငး့၇
ဿွှှ၈

ဿ၂၀

လာ့ဟူအမ္ိဳ့သာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ ပုဂၢလိက ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ၈
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ဿ၂၁

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ ပုဂၢလိက ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ ၈

ဿ၂၂

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ အနာဂတး လုယကးမႈ - ရြမး့်ပညးနယးရြိ ပအိွ
ု း့ လူထုကို ရုရြာ့ သတၱဳတျငး့ စီမဵခ္ကးၿခိမး့ေ်ခာကး၇ ်မနးမာ၇
ဿွွ၆၈

ဿ၂၃

ပအိွ
ု း့ လူငယးအဖျဲ႓အစညး့၇ အဆိပးတိမးတိုကးမ္ာ့ - တီက္စးရြိ ်မနးမာံအႀကီ့ဆဵု့ ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့ စီမဵခ္ကးမြ သငးခနး့စာ၇ ထိုငး့၇
ဿွှှ၈

ဿ၂၄

လာ့ဟူအမ္ိဳ့သာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ ေအာကးေ်ခေရစီ့ေၾကာငး့ - ်မနးမာံမဲေခါငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ ၇ အတျဲ ဿ၇ ဿွွ၃
ဇူလိုင၈း

ဿ၂၅

လာ့ဟူအမ္ိဳ့သာ့ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓အ
ဲ စညး့၇ ပုဂၢလိက ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ၈

ဿ၂၆

ႏိုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႓၇ “ပဲခူ့တိုငး့၇ ေရႊက္ငးၿမိဳ႔နယး သတၱဳတျငး့” ၇ အ်ခာ့ေသာ အသဵု့်ပဳႏိုငးသညးံနညး့လမး့ ်မနးမာႏိုငးငဵ လူမႈဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့နြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့အတျကး တိုငး့ရငး့သာ့လူထုမ္ာ့၏ ပါွငးႏိုငးမႈ၇ ်မနးမာံ
သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုပးငနး့အဖျဲ႓ ဿွှွ၈

ဿ၃ွ

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အ်ခာ့ အာဆီယဵ ကျနးယကး၇ “အဓိက ်ပႆနာ - သဘာွပတးွနး့က္ငး”၇
http://www.altsean.org/Key%20Issues/KeyIssuesEnvironment.htm ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ဿ၃ှ

ကရငး သဘာွပတးွနး့က္ငး ေကားမတီ၏ ေလံလာမႈ၇ ဿွှွ၈

ဿ၃ဿ

ကမာၻ႓စာ့နပးရိကၡာနြငးံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓၇ဲ “ကမာၻ႓သစးေတားအရငး့အ်မစး အကဲ်ဖတးမႈ”၇ ်မနးမာံအစီရငးခဵစာ၇ ဿွွ၂၈

ဿ၃၀

ခငးထျနး့၇ “်မနးမာံသစးေတာ အနာဂတးအလာ့အလာ ေလာံလာမႈ”၇ အာရြ-ပစိဖတး သစးေတာလုပးငနး့ အနာဂတးအလာ့အလာ
ေလံလာမႈ ဿ၇ လုပးငနး့စာတမး့တျမ
ဲ ္ာ့၇ ကုလသမဂၢ အာရြႏြငးံ ပစိဖိတး ေဒသဆိုငးရာရဵု့၏ ကမာၻ႓စာ့နပးရိကၡာနြငးံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓၇ဲ
ဘနးေကာကး၇ ထိုငး့၇ ဿွွ၆၈

ဿ၃၁

မီလီယူ့ဒီဖနးဆီ - နယးသာလနး ကမၻာေ်မမိတးေဆျမ္ာ့၇ ပိတးဆ႓မ
ို ႈလုပးေသားလညး့ ရပးဆိုငး့မႈ မရြိ၇ ဥေရာပသမဂၢႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵၾကာ့
သစးကုနးသျယးမႈ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ၇ http://www.foeeurope.org/activities/forests/Milieudefensie%2008-201736%20Rapport%20Birma%20M%20lowres.pdf ၈

ဿ၃၂

မာတငး စမစး၇ “မို့ေကာငး့ကငး ေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့? ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး သဘာွပတးွနး့ အချငးံအေရ့ ႏြငးံ လျပးလပးချငးံ
ထုတးေဖား်ပသမႈမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးမႈမ္ာ့”၇ http://www.article19.org/pdfs/publications/burma-environment.pdf ၇ ဿွွ၆
ေမ ှ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၃၃

ကမၻာံသကးေသခဵ အဖျ႓၇ဲ တရုတးေရျ့ခ္ယးမႈ - ်မနးမာႏိုငးငဵ ေ်မာကးပိုငး့ နယးစပးေဒသ သစးေတာမ္ာ့ ပ္ကးစီ့မႈ အဆဵု့သတး၇ လနးဒနး၇
ဿွွ၂၈

ဿ၃၄

ကမၻာံသကးေသခဵ အဖျ႓၇ဲ အဆငးမေ်ပာသညးံ ကုနးသျယးမႈ - တရုတးနြငးံ ်မနးမာ ေ်မာကးပိုငး့ နယးစပးေဒသ သစးေတာမ္ာ့
ဆကးလကးပ္ကးစီ့မႈ ၇ လနးဒနး၇ ဿွွ၆၈

ဿ၃၅

Mongabay.com. “ ်မနးမာႏိုငးငဵ (ဘာ့မာ့)”၇ ဿွွ၃ ေဖေဖားွါရီ ၁ေနာကးဆဵု့ ်ပငးဆငးမျမး့မဵခ္ကး၇
http://rainforests.mongabay.com/20myanmar.htm ၇ ဿွွ၆ ဇျနး ှ၅၈

ဿ၃၆

ကမၻာံသကးေသခဵ အဖျ႓၇ဲ အဆငးမေ်ပာသညးံ ကုနးသျယးမႈ - တရုတးနြငးံ ်မနးမာ ေ်မာကးပိုငး့ နယးစပးေဒသ သစးေတာမ္ာ့
ဆကးလကးပ္ကးစီ့မႈ ၇ လနးဒနး၇ ဿွွ၆၈

ဿ၄ွ

ပငးမးကခ္ငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႓ႏြငးံ ကရငးသဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈလႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး searchweb ်ဖငးံအစပ္ိဳ့၇ ်မနးမာနယးစပးေဒသ
သစးေတာမ္ာ့ ပ္ကးစီ့မႈႏြငးံ ်ပဳနး့တီ့မႈ - လူထုအသဵ နာ့ေထာငး်ခငး့၇ ကာဘျနး့၇ အမးစတနးဒမး၇ ဿွွ၁၇ http://burmalibrary.org/
docs/KESAN-PKDS_D&D.ocr.pdf ၈
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ဿ၄ှ

မီလီယူ့ဒီဖနးဆီ - နယးသာလနး ကမၻာေ်မမိတးေဆျမ္ာ့၇ ပိတးဆ႓မ
ို ႈလုပးေသားလညး့ ရပးဆိုငး့မႈ မရြိ၇ ဥေရာပသမဂၢႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵၾကာ့
သစးကုနးသျယးမႈ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ၇
http://www.foeeurope.org/activities/forests/Milieudefensie%2008201736%20Rapport%20Birma%20M%20lowres.pdf
၈

ဿ၄ဿ

မာတငး စမစး၇ “မို့ေကာငး့ကငး ေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့? ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး သဘာွပတးွနး့ အချငးံအေရ့ ႏြငးံ လျပးလပးချငးံ
ထုတးေဖား်ပသမႈမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးမႈမ္ာ့”၇ http://www.article19.org/pdfs/publications/burma-environment.pdf ၇ ဿွွ၆
ေမ ှ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၄၀

ပငးမးကခ္ငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႓ႏြငးံ ကရငးသဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈလႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး searchweb ်ဖငးံအစပ္ိဳ့၇ ်မနးမာနယးစပးေဒသ
သစးေတာမ္ာ့ ပ္ကးစီ့မႈႏြငးံ ်ပဳနး့တီ့မႈ - လူထုအသဵ နာ့ေထာငး်ခငး့၇ ကာဘျနး့၇ အမးစတနးဒမး၇ ဿွွ၁၇ http://burmalibrary.org/
docs/KESAN-PKDS_D&D.ocr.pdf ၈

ဿ၄၁

ပငးမးကခ္ငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႓ႏြငးံ ကရငးသဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈလႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး searchweb ်ဖငးံအစပ္ိဳ့၇ ်မနးမာနယးစပးေဒသ
သစးေတာမ္ာ့ ပ္ကးစီ့မႈႏြငးံ ်ပဳနး့တီ့မႈ - လူထအ
ု သဵ နာ့ေထာငး်ခငး့၇ ကာဘျနး့၇ အမးစတနးဒမး၇ ဿွွ၁၇ http://burmalibrary.org/
docs/KESAN-PKDS_D&D.ocr.pdf ၈

ဿ၄၂

ေပၚလာ ဘရျနးစတိနး့၇ “ဤစာရငး့၈ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ အသကးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့”၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ မူွါဒ၇ ေအာကးတိုဘာ ဿွွ၄၇
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3986 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၄၃

ကမၻာံသကးေသခဵ အဖျ႓၇ဲ “်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး၇ တရုတး သစးထုတးလုပးမႈက ကမာၻ႓ဇီွဘကးမြ္မႈ အပူဆဵု့ ေနရာတခုကို
ၿခိမး့ေ်ခာကး”၇ ဿ ဒီဇငးဘာ ဿွွ၁၇
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/324/en/chinese_logging_threatens_one_of_the_worlds_hotte
s ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၄၄

ချနးဆမး၈ “်မနးမာံ ေနာကးဆဵု့ သစးထုတးလုပးမႈ၏ မူလအစကို ရြာေဖျ်ခငး့”၇ ဧရာွတီ၇ ှ၅ ဇျနး ဿွွ၄၇
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=7506 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၄၅

ဖူ့မာနး၇ “ရြမး့်ပညးနယးတျငးကၽျနး့သစးေနာကးထပးမရြိေတာံ”၇ ၄ မတး ဿွွ၃၇ http://www.shanland.org/oldversion/index2037.htm ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၄၆

တီအယးလးေကဒဘလ္ဴ၇ “နယက မြ လုပးကျကးမ္ာ့ ခ္ေပ့်ခငး့၇ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အရဵု့မြ သစးထုတးလုပးချငးံေပ့်ခငး့”၇ ကရငး
သဘာွပတးွနး့က္ငးနြငးံ လူမႈလႈပးရြာ့မႈ ကျနးယကး၇ http://www.kesan.asia/news/logging_tenissarri.html ၇ ဿွွ၆ ဇူလိုငး ှ၃၈

ဿ၅ွ

ႏိုငးငဵတကာ လူနညး့စု အချငးံအေရ့ အဖျ႓၇ဲ “လူနညး့စုနြငးံ ေဒသခဵ တိုငး့ရငး့သာ့ အတျကး ကမာၻ႓လမး့ညႊနးခ္ကး - ်မနးမာ/ဘာ့မာ့ ကရငးနီ”၇ http://www.unhcr.org/refworld/ topic,463af2212,469f2cde2,49749cddc,0.html ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၂
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၅ှ

အမညးမသိ ေလံလာသူ၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဿွှွ၈

ဿ၅ဿ

အမညးမသိ ေလံလာသူ၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဿွှွ၈

ဿ၅၀

ေအဒီဘီ၇ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ သဘာွပတးွနး့က္ငး ေ်မပဵု၇ အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ဿွွ၁၈

ဿ၅၁

မူမူေအာငး၇ သစးေတာ သူေတသန တကၠသိုလး၇ “်မနးမာႏိုငးငဵရြိ သစးေတာမ္ာ့ အေ်ခအေနႏြငးံ သစးေတာ မ္ိဳ့ဗီဇ အရငး့အ်မစးမ္ာ့”၇
သစးေတာ မ္ိဳ့ဗီဇ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့၇ စီမဵခနး႓ချဲ်ခငး့နြငးံ သဵု့စျ်ဲ ခငး့ ဆိုငးရာ အေရြ႔ေတာငးအာရြ လုပးငနး့ချငး
ေရျ႔လ္ာ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြရလဒးမ္ာ့၇ ကုလသမဂၢ စာ့နပးရိကၡာနြငးံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျဲ႓၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွွဿ ဇျနး၈
http://www.fao.org/docrep/005/AC648E/ac648e08.htm#fn5 ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၅ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

ဿ၅၂

်မနးမာအစုိ့ရက ကုလသမဂၢ၏ ေရရြညးတညးတံဵခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ဆိုငးရာေကားမရြငး အပိုငး့ ၅ကို ေပ့သညးံအခ္ကးအလကး၇
“်မနးမာႏိုငးငဵ ေရရြညးတညးတံဵခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့၏ သဘာွ အရငး့အ်မစး ရႈေထာငးံ”၇ ဒီဇငးဘာ ှ၆၆၆ ေနာကးဆဵု့အခ္ကးအလကး
်ဖညးံစျကးမႈ၇ http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/myanmar/natur.htm ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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ဿ၅၃

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဌာန. စီမဵခ္ကး (ဒီေအပီ)၇ “်မနးမာံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အက္ဥး့ခ္ဳပး”၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈ အဲမးအိုေအအိုငး၇
ဿွှွ၈

ဿ၅၄

သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ ်မနးမာ - အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး စျမး့ေဆာငးမႈ တိုငး့တာခ္ကး
အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)၇ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃ ဒီဇငးဘာ၈

ဿ၅၅

သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ ်မနးမာ - အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး စျမး့ေဆာငးမႈ တိုငး့တာခ္ကး
အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)၇ မဲေခါငး်မစးွြမး့ေဒသ၇ ဘနးေကာကး၇ ဿွွ၃ ဒီဇငးဘာ ၈

ဿ၅၆

မာွမး ေမခမး-မာကာ၇ သတငး့ဌာန၇ “လမုေတာ ေပ္ာကးဆဵု့မႈက ဆိုငးကလဵု့ဖ္ကးစီ့မႈကို တို့ပျာ့ေစ”၇ ဿဿ ေမ ဿွွ၅၇
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=42471 ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၆ွ

မာွမး ေမခမး-မာကာ၇ အိုငးပီအကးစး၇ “လမုေတာ ေပ္ာကးဆဵု့မႈက ဆိုငးကလဵု့ဖ္ကးစီ့မႈကို တို့ပျာ့ေစ”၇ ဿဿ ေမ ဿွွ၅၇
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=42471 ၇ ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ၂ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

ဿ၆ှ

်မနးမာံစီမဵကိနး့၇ လျတးလပးေသာလူ႓ေဘာငး ဖျ႓ျဵၿဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႓၈ “ႏိုငးငဵတျငး့ စို့ရိမးဖျယးရာ - သဘာွပတးွနး့က္ငး”၇ ဿွွွ ေဖေဖားွါရီ ဿ၀
ေနာကးဆဵု့ အခ္ကးအလကး်ဖညးံစျကးမႈ၇ http://www3.soros.org/burma/CRISIS/green.html ၇ ဿွွ၆ ေမ ှ၅ ေနာကးဆဵု့
ေလံလာမႈ၈

ဿ၆ဿ

ခိုငွ
း ငး့ေရႊ၇

“ရခိုငး်ပညးနယးရြိ

ပုဇျနးေမျ့်မဴေရ့၇

လမုေတာမ္ာ့နြငးံ

ေဒသခဵလူထု၏

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့”၇

ရခိုငးလူငယးကျနးယကးအဖျဲ႓၇ ဿွွ၃ မတး၈
ဿ၆၀

ကမာၻ႓စာ့နပးရိကၡာနြငးံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓ဲ သတငး့ခနး့၇ “လမုေတာပကတိ ဆိုငးကလဵု့ဖ္ကးစီ့မႈကို ေလ္ာံနညး့ေစႏိုငး”၈ ဿွွ၅ ေမ ှ၂၇ ေရာမ၇
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000839/index.html ၈

ဿ၆၁

မ္ိဳ့မ္ိဳ့၇ “်မနးမာ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ စီမဵကိနး့”၇ အတျဲ ဿ၃၇ နဵပါတး ၂ှ၁.

ဿ၆၂

ေကွုဒး၇ ေဖာံဖးခမး့မငး့၈ “်မနးမာ-တရုတး နယးစပးတေလြ္ာကး သစးထုတးလုပးမႈ ပဋိပကၡ”၇ တရုတးသတငး့ - အေရြ႔ေတာငးအာရြ
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈနြငးံ ကျနးယကး၇ ွမး့-ခ္ငး့ နြငးံ တာဂလီယာေကားဇို (တညး့်ဖတးသညး)၈ ဂ္ဳ႔တကၠသိုလးမြ ပဵုႏြိပးသညး၈

ဿ၆၃

ဟတးစနး-ေရာံ၇ နနးစီ၇ မ္ိဳ့ညႊနး႓၇ ေစာသမိနး့ထျနး့၇ ႏြငးံ စိနးေဌ့၈ ဿွွ၀၈ “်မနးမာႏိုငးငဵတျငး စစးအစို့ရ၏ ေ်မယာ သိမး့ယူ်ခငး့၇
အလုပးေစခိုငး့်ခငး့၇ အရငး့ရြငးပိုငးဆိုငးမႈနြငးံ အဓမၼ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစ်ခငး့”၈ အဲနးစီယူဘ/ီ အကးဖးတီယူဘီ ေဆျ့ေႏျ့မႈ စာတမး့၈

ဿ၆၄

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ ွနးႀကီ့ဌာန (အဲမးအိုေအအိုငး)၇ “စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ ်ပနးလညးဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ မဟာဗ္ဴဟာ”၇
အတျဲ ှ၇ ်ပနးလညးဆနး့

ဿ၆၅

စစးမႈ အခနး့၇ ်ပနးေထာငးစု်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရ၇ ဿွွ၁၈

အစာလဵုၿခဵဳေရ့လုပးေဆာငးမႈအဖျဲ႓ (အကးဖးအကးစးတဘလ္ဴဂ္ီ)၇ “်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အစာလဵုၿခဵဳမႈ - ်ပနးလညးဆနး့စစး်ခငး့အေၾကာငး့”၇
ထုတးေွ်ခငး့မရြိ၇ ဿွွ၁၈ ဿွွ၅၈

ဿ၆၆

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဌာန. စီမဵခ္ကး (ဒီေအပီ)၇ (အဲမးအိုေအအိုငး)၇ “်မနးမာံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အက္ဥး့ခ္ဳပး”၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈
အဲမးအိုေအအိုငး၇ ဿွွ၅၈

၀ွွ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဌာန. စီမဵခ္ကး (ဒီေအပီ)၇ (အဲမးအိုေအအိုငး)၇ “်မနးမာံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အက္ဥး့ခ္ဳပး”၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈
အဲမးအိုေအအိုငး၇ ဿွွ၅၈

၀ွှ

်မနးမာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ဘဵုသေဘာတူညီခ္ကး၈ “စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့မြ ေက့္လကး စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့”၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့
ွနးႀကီ့ဌာန၈ ်ပနးလညးေနရာ ခ္ထာ့ေရ့နြငးံ ေ်မယာထိနး့သိမး့ေရ့ ဌာန (အကးစးအယးလးဒီအိုငး)၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈
ဿွွ၅၈
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၀ွဿ

်မနးမာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ဘဵုသေဘာတူညီခ္ကး၈ “စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့မြ ေက့္လကး စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့”၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့
ွနးႀကီ့ဌာန၈ ်ပနးလညးေနရာ ခ္ထာ့ေရ့နြငးံ ေ်မယာထိနး့သိမး့ေရ့ ဌာန (အကးစးအယးလးဒီအိုငး)၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈
ဿွွ၅၈

၀ွ၀

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဌာန. စီမဵခ္ကး (ဒီေအပီ)၇ (အဲမးအိုေအအိုငး)၇ “်မနးမာံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အက္ဥး့ခ္ဳပး”၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈
အဲမးအိုေအအိုငး၇ ဿွွ၅၈

၀ွ၁

်မနးမာံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ွနးေဆာငးမႈ (အဲမးေအအကးစး)၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈ ဿွှွ၈

၀ွ၂

ေဇာငးႏုမး၇ “ေရႊ်ဖဴ တဟုနးထို့တို့တကးလာမႈ”၈ ဧရာွတီ မဂၢဇငး့၇ ဇျနး၇ အတျဲ ှ၅၇ နဵပါတး ၃၇ ဿွှွ၈

၀ွ၃

တဘလ္ဴ ဘုထး၇ “်ပညးတျငး့လိုအပးခ္ကးအတျကး လဵုေလာကးမႈရြိနး ်မနးမာံ ရာဘာ စိုကးပ္ိဳ့ခငး့ အာ့ေပ့မႈ”၇ ဧရာွတီ မဂၢဇငး့၇ ဿွွ၆
ၾသဂုတး ဿ၆၈

၀ွ၄

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ သိပၸဵ (တီအဲနးအိုငး) “သမာ့ရို့က္ အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ်မနးမာႏြငးံ လာအိုရြိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ဳိ့မႈ”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး ၀၀၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၈

၀ွ၅

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ သိပၸဵ (တီအဲနးအိုငး) “သမာ့ရို့က္ အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ်မနးမာႏြငးံ လာအိုရြိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ဳိ့မႈ”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး ၀၀၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၈

၀ွ၆

ေမာငးေအ့၇ “်မနးမာႏိုငးငဵ ရခိုငးေ်မယာ ဧက ှွွ,ွွွ ေက္ားကို ဗီယကးနမးသ႓ို ငြာ့ရမး့”၇ မဇၥ္ိမသတငး့၇ ဿွှွ ၾသဂုတး ှ၄၈

၀ှွ

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ သိပၸဵ (တီအဲနးအိုငး) “သမာ့ရို့က္ အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ်မနးမာႏြငးံ လာအိုရြိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ဳိ့မႈ”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး ၀၀၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၈

၀ှှ

တီ ကရယးမာ၇ “ေရႊႀတိဂဵမြ ရာဘာသို႓တဟုနးထုိ့ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့? ကို့ကနး႓နြငးံ ွ ေဒသမ္ာ့၉ အနာဂတး ဘိနး့တာ့်မစးမႈ”၇ တီအဲနးအိုငး
ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး၇ နဵပါတး ဿ၆၇ ဿွွ၆ ဇူလိုင၈း

၀ှဿ

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ သိပၸဵ (တီအဲနးအိုငး) “သမာ့ရို့က္ အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ်မနးမာႏြငးံ လာအိုရြိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ဳိ့မႈ”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး ၀၀၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၈

၀ှ၀

တီ ကရယးမာ၇ “ေရႊႀတိဂဵမြ ရာဘာသို႓တဟုနးထုိ့ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့? ကို့ကနး႓နြငးံ ွ ေဒသမ္ာ့၉ အနာဂတး ဘိနး့တာ့်မစးမႈ”၇ တီအဲနးအိုငး
ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး၇ နဵပါတး ဿ၆၇ ဿွွ၆ ဇူလိုင၈း

၀ှ၁

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ သိပၸဵ (တီအဲနးအိုငး) “သမာ့ရို့က္ အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ်မနးမာႏြငးံ လာအိုရြိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ဳိ့မႈ”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး ၀၀၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ၈

၀ှ၂

ႏိုငးငဵကူ့လူ့ဆကးဆဵမႈ သိပၸဵ (တီအဲနအ
း ိုငး) “သမာ့ရို့က္ အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ၇ ်မနးမာႏြငးံ လာအိုရြိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ဘိနး့အစာ့ထို့
စိုကးပ္ဳိ့မႈ”၇ ဘိနး့မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး နဵပါတး ၀၀၇ ဿွှွ ႏိုွငးဘာ ၈

၀ှ၃

ေဇာငးႏုမး၇ “ေရႊ်ဖဴ တဟုနးထို့တို့တကးလာမႈ”၈ ဧရာွတီ မဂၢဇငး့၇ ဇျနး၇ အတျဲ ှ၅၇ နဵပါတး ၃၇ ဿွှွ၈

၀ှ၄

ကျယးကလူ၇ “ကရငးေ်မယာမ္ာ့ကို ကုမၸဏီမ္ာ့ သိမး့ပိုကး” ကျယးကလူ အျနးလိုငး့သတငး့ (ကရငးစကာ့)
http://www.kwekalu.net/vdo/nohpadoh.html ၇ ဿွှွ၈
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၀ှ၅

စီအကးစး ဂိုႏြငးံ ေကတီလီ့၇ “အေရြ႔ေတာငးအာရြမြ ဇီွေလာငးစာ စီမဵကိနး့မ္ာ့ ဆငး်ဖဴေတား ်ဖစးလာမညးေလာ?” စျမး့အငးမွ
ူ ါဒ ဂ္ာနယး၇
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.enpol. 2010.04.009 , အဲလးစးဗီယာ လီမိတကး၇ဿွှွ၈

၀ှ၆

တိုငး့ရငး့သာ့ လူထု ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ စဵုရပး၈ ဇီွေလာငးစာ အမိနး႓ - ်မနးမာံ ဇီွေလာငးစာ ကပးဆို့အာ့ မ္ကးႏြာဖဵု့ခၽျတး်ခငး့၇ အီ့စီဒီအကးဖး၇
ဿွွ၅၈

၀ဿွ

ရြမး့ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လႈပးရြာ့သူႏြငးံ ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ ဿွှှ ေဖေဖားွါရီ၈

၀ဿှ

တိုငး့ရငး့သာ့ လူထု ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ စဵုရပး၇ ဇီွေလာငးစာ အမိနး႓ - ်မနးမာံ ဇီွေလာငးစာ ကပးဆို့အာ့ မ္ကးႏြာဖဵု့ခၽျတး်ခငး့၇ အီ့စီဒီအကးဖး၇
ဿွွ၅၈

၀ဿဿ

တိုငး့ရငး့သာ့ လူထု ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ စဵုရပး၇ ဇီွေလာငးစာ အမိနး႓ - ်မနးမာံ ဇီွေလာငးစာ ကပးဆို့အာ့ မ္ကးႏြာဖဵု့ခၽျတး်ခငး့၇ အီ့စီဒီအကးဖး၇
ဿွွ၅၈

၀ဿ၀

်မနးမာ်မစးမ္ာ့ ကျနးယကး၇ www.burmariversnetwork.org ၇ ဿွှွ ဇျနး ဿွ ေနာကးဆဵု့ ေလံလာမႈ၈

၀ဿ၁

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဌာန. စီမဵခ္ကး (ဒီေအပီ)၇ “်မနးမာံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အက္ဥး့ခ္ဳပး”၇ လယးယာနြငးံ ဆညးေ်မာငး့ ွနးႀကီ့ဌာန၈ ်ပညးေထာငးစု
်မနးမာႏိုငးငဵေတား အစို့ရ၈ အဲမးအိုေအအိုငး၇ ဿွွ၅၈

၀ဿ၂

အာရး စီဒယး၇ ေအ ဇီ့ဂလာ့၇ နြငးံ ေဂ္ ေဗားဂလာ၇ “်မနးမာ အငး့ေလ့ကနးေရ်ပငး၏ လကးရြိေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့၇ ေရရြညးတညးၿမဲမႈဆိုငးရာ သိပၸဵ၇
အတျဲ ဿ၇ ဿွွ၄၈

၀ဿ၃

အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ်မနးမာ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)”၇
သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန၇ အာရြႏြငးံ ပစိဖိတးအတျကး ်မနးမာႏြငးံ
ယူအနးအီ့ပီေဒသဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးဌာနမြ အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျဲ႓ ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၇ ဘနးေကာကး ဿွွ၃၈

၀ဿ၄

သဘာွ ပတးွနး့က္ငး အေၾကာငး့အရာ လုပးငနး့အဖျ႓၇ဲ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး အေၾကာငး့အရာ လုပးငနး့အဖျ႓ဲ အစညး့အေွ့ - ၀ွ ဇူလိုငး
ဿွှွ မြတးတမး့၇ ်မနးမာံ သတငး့အခ္ကးအလကး စီမဵခနး႓ခေ
ျဲ ရ့ယူနစး၇ ဿွှွ၈ http://themimu.info/SectorCluster/
Environment/Meeting%2520Minutes/ETWG_Meeting_Minutes_30_Jul_2010.pdf တျငးေလံလာႏိုငးသညး၈ ဿွှွ
ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀ဿ၅

အာရး စီဒယး၇ ေအ ဇီ့ဂလာ့၇ နြငးံ ေဂ္ ေဗားဂလာ၇ “်မနးမာ အငး့ေလ့ကနးေရ်ပငး၏ လကးရြိေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့၇ ေရရြညးတညးၿမဲမႈဆိုငးရာ သိပၸဵ၇
အတျဲ ဿ၇ ဿွွ၄၈

၀ဿ၆

အဲမး စုႏြငးံ ေအ ဒီ ဂ္ကးစးဘီ၇ “အငး့ေလ့ - ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ေရကနးႀကီ့ ေ်ပာငး့လဲမႈ”၇ ကနးမ္ာ့နြငးံ ေရေလြာငးကနးမ္ာ့ - ေလံလာ်ခငး့နြငးံ
စီမဵခနး႓ချဲ်ခငး့၇ အတျဲ ၂၇ ဿွွွ၈

၀၀ွ

အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ်မနးမာ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)”၇
သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန၇ အာရြႏြငးံ ပစိဖိတးအတျကး ်မနးမာႏြငးံ
ယူအနးအီ့ပီေဒသဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးဌာနမြ အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျဲ႓ ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၇ ဘနးေကာကး ဿွွ၃၈

၀၀ှ

ဒီ အဲမး ေအားလးစနးနြငးံ အီ့ ဒငးနယးစတိနး့၇ “ကမာၻႀကီ့ ဿွွ - ကမာၻ႓ဇီွဘကးမြ္မႈ ဆိုငးရာတနးဖို့အရြိဆဵု့ ဇီဝသဘာဝ ေဒသမ္ာ့
ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳခ္ဥး့ကပး်ခငး့”၇ ဇီွဘကးမြ္မႈ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့၇ အတျဲ ှဿ၇ ှ၆၆၅၈

၀၀ဿ

အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ်မနးမာ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)”၇
သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန၇ အာရြႏြငးံ ပစိဖိတးအတျကး ်မနးမာႏြငးံ
ယူအနးအီ့ပီေဒသဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးဌာနမြ အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျဲ႓ ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၇ ဘနးေကာကး ဿွွ၃၈
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၀၀၀

အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ “်မနးမာ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)”၇
သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန၇ အာရြႏြငးံ ပစိဖိတးအတျကး ်မနးမာႏြငးံ
ယူအနးအီ့ပီေဒသဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးဌာနမြ အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျဲ႓ ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၇ ဘနးေကာကး ဿွွ၃၈

၀၀၁

အာရး စီဒယး၇ ေအ ဇီ့ဂလာ့၇ နြငးံ ေဂ္ ေဗားဂလာ၇ “်မနးမာ အငး့ေလ့ကနးေရ်ပငး၏ လကးရြိေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့”၇ ေရရြညးတညးၿမဲမႈဆိုငးရာ
သိပၸဵ၇ အတျဲ ဿ၈

၀၀၂

အဲမး စုႏြငးံ ေအ ဒီ ဂ္ကးစးဘီ၇ “အငး့ေလ့ - ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ေရကနးႀကီ့ ေ်ပာငး့လဲမႈ”၇ ကနးမ္ာ့နြငးံ ေရေလြာငးကနးမ္ာ့ - ေလံလာ်ခငး့နြငးံ
စီမဵခနး႓ချဲ်ခငး့၇ အတျဲ ၂၇ ဿွွွ၈

၀၀၃

မငး့ကိုကိုႀကီ့၇ “အငး့သီ့” ်မနးမာ - ဖနး့တီ့မႈ မီဒီယာ ဌာန၇ ဿွှွ၈

၀၀၄

ကုလသမဂၢ စာ့နပးရိကၡာနြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓၇ဲ ်မနးမာ - ကုနး့တျငး့ ေရလုပးငနး့ႏြငးံ ငါ့လုပးငနး့ အစီရငးခဵစာ၇ ဿွွ၀၇
http://www.fao.org/docrep/004/ad497e/ad497e04.htm ၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၀၅

မငး့ကိုကိုႀကီ့၇ “အငး့သီ့” ်မနးမာ - ဖနး့တီ့မႈ မီဒီယာ ဌာန၇ ဿွှွ၈

၀၀၆

ေန်ပညးေတားသတငး့ရယူသညးံအဖျဲ႓၇ “ေႏျရာသီတျငး အငး့ေလ့ကနးေရ်ပငး ၁ွ ကုဗမိုငးမြ ဿ၄ သိ႓ု က္ဥး့သျာ့”၇ အီလဲဗငး့သတငး့အဖျဲ႓၇
ဿွှွ စကးတငးဘာ ှ၃http://eversion. elevenmediagroup.net တျငးေလံလာမႈ၈

၀၁ွ

အာရြ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ “်မနးမာ အမ္ဳိ့သာ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး လုပးေဆာငးမႈ ေလံလာခ္ကး အစီရငးခဵစာ (အီ့ပီေအ)”၇
သဘာွပတးွနး့က္ငးေရ့ရာ ်မနးမာံ အမ္ဳိ့သာ့ ေကားမရြငး၇ သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန၇ အာရြႏြငးံ ပစိဖိတးအတျကး ်မနးမာႏြငးံ
ယူအနးအီ့ပီေဒသဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးဌာနမြ အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျဲ႓ ေဒသဆိုငးရာ စငးတာ၇ ဘနးေကာကး ဿွွ၃၈

၀၁ှ

မငး့ကိုကိုႀကီ့၇ “အငး့သီ့” ်မနးမာ - ဖနး့တီ့မႈ မီဒီယာ ဌာန၇ ဿွှွ၈

၀၁ဿ

သဘာွ ပတးွနး့က္ငး အေၾကာငး့အရာ လုပးငနး့အဖျ႓၇ဲ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး အေၾကာငး့အရာ လုပးငနး့အဖျ႓ဲ အစညး့အေွ့ - ၀ွ ဇူလိုငး
ဿွှွ

မြတးတမး့၇

်မနးမာံ

သတငး့အခ္ကးအလကး

စီမဵခနး႓ချဲေရ့ယူနစး၇

ဿွှွ၈

Environment/Meeting%2520Minutes/ETWG_Meeting_Minutes_30_Jul_2010.pdf

http://themimu.info/SectorCluster/
တျငးေလံလာႏိုငးသညး၈

ဿွှွ

ငါ့လုပးငနး့

ဿွွ၀၇

ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
၀၁၀

ကုလသမဂၢ

စာ့နပးရိကၡာနြငးံ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓၇ဲ

်မနးမာ

-

ကုနး့တျငး့

ေရလုပးငနး့ႏြငးံ

အစီရငးခဵစာ၇

http://www.fao.org/docrep/004/ad497e/ad497e04.htm ၇ ဿွှွ ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
၀၁၁

ေရာမ ကုလသမဂၢ စာ့နပးရိကၡာနြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျ႓၇ဲ “ေနာကးလာမညးံ ေရေွကုနး့တနး့ မ္ိဳ့ဆကးအတျကး

်ပငးဆငးေပ့သညးံ

စီမဵခနး႓ချဲေရ့ အစီအစဥးနြငးံ စီမဵကိနး့ - အာရြ” ၇ ေရာမ ဿွွ၂၈
၀၁၂

ဆလိုငး့ပီပီ၇ “်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တရာ့မွငး ဆငးကုနးသျယးမႈႀကီ့ထျာ့ - တရာ့မွငး ကုနးသျယးမႈ” ၇ မဇၥ္ိမ၇ ဿွွ၂ ဒီဇငးဘာ ှဿ၇
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/1433-illegal-elephant-trade-flourishes-in-burma-traffic-.html ၈

၀၁၃

အကးဒမး အစးခ္း ေအာံစးွဲလး၇ “်မနးမာႏြငးံ ထိုငး့ က္ာ့မ္ဳိ့ ကုနးကူ့မႈ”၇ အေရြ႔ေတာငးအာရြ တရာ့မွငး ကုနးသျယးမႈ”၇ ဿွှွ၈

၀၁၄

စတီဖနး ေလားဗးဂရနး့၇ “်မနးမာံေလာငး့ကစာ့ၿမိဳ႔တျငး ေတာရိုငး့တိရစာၦနးကုနးသျယးမႈ တို့တကး” ၇ နယးရြငးနယးဂ္ီအိုဂရပးဖစး မဂၢဇငး့၇
http://news.nationalgeographic.com/ news/2008/02/080228-wildlife-trade.html , ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ၅
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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၀၁၅

ေရတယးစး၇ “ဘာ့မာ့(်မနးမာႏိုငးငဵ)ရြိ ေတာရိုငး့တိရစာၦနးအာ့လဵု့ တရုတးသ႓ို ်ဖတးသနး့ ယူေဆာငးရနး ေတာငး့ဆိုခဵရ” ဿွွ၄
စကးတငးဘာ ၁၈ http://news. mongabay. com/2007/0904-burma.html , ၇ ဿွွ၆ ဇျနး ှ၃ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၁၆

လာ့ဟူအမ္ိဳ့သာ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ အဖျ႓၇ဲ ေအာကးေ်ခေရစီ့ေၾကာငး့- ်မနးမာံ မဲေခါငး ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့မႈ ေစာငံးၾကညးံေလံလာေရ့၈ အတျဲ ှ၇ ဿွွ၃ ဇနးနွါရီ ၈

၀၂ွ

ေအဒီဘီ၇ အေရြ႔ေတာငးအာရြ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ ဆိုငးရာစီ့ပျာ့ေရ့ - ေဒသဆိုငးရာ သဵု့သပးခ္ကး၇ ေအဒီဘီ၇ ဿွွ၆ ဧၿပီ ၈

၀၂ှ

ေအဒီဘီ၇ အေရြ႔ေတာငးအာရြ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ ဆိုငးရာစီ့ပျာ့ေရ့ - ေဒသဆိုငးရာ သဵု့သပးခ္ကး၇ ေအဒီဘီ၇ ဿွွ၆ ဧၿပီ ၈

၀၂ဿ

ဘီဘီစီသတငး့၈ “ဟိမွႏာၱေရခဲမ္ာ့ „လ္ငး်မနးစျာအရညးေပ္ား‟ ”၇ ှ၂ မတး ဿွွ၂ ေနာကးဆဵု့အခ္ကးအလကး ်ဖညးံစျကး်ခငး့၇
http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/science/nature/ 4346211.stm , ဿွွ၆ ေဖေဖားွါရီ ၅ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၂၀

စဗနး ဟာမဲလးလငး့၇ ဂ္ာမနးေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျ႓ဲ - ကမာၻ႓ရာသီဥတုအႏ ၱရာယး အညႊနး့ ဿွှွ၇
http://www.germanwatch.org/klima/cri2010.pdf ၈

၀၂၁

အိုခ္ာ “်မနးမာ - ဂီရိ ဆိုငးကလဵု့မုနးတိုငး့ အေ်ခအေန အစီရငးခဵစာ အမြတး ၂”၇ ဿ ႏိုွငးဘာ ဿွွှ၇
http://www.searo.who.int/LinkFiles/MMR_OCHA-ESR-5.pdf ၈

၀၂၂

်မနးမာထိုငး့မးစး အျနးလိုငး့၇ ရာသီဥတုဆိုငးရာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ကိုတကးေရာကးမညးံ မို့ေလွသ ပညာရြငး၇ ဿွှွ စကးတငးဘာ ဿွ-ှ၃ ၇
http://www.mmtimes.com/2010/news/ 541/ news015.html .

၀၂၃

စဗနး ဟာမဲလးလငး့၇ ဂ္ာမနးေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျ႓ဲ - ကမာၻ႓ရာသီဥတုအႏ ၱရာယး အညႊနး့ ဿွှွ၇
http://www.germanwatch.org/klima/cri2010.pdf ၈

၀၂၄

်မနးမာထိုငး့မးစး အျနးလိုငး့၇ ွဿ-ွ၅ ၾသဂုတး ဿွှွ၇ “ မုတးသဵုေနာကးက္ွငး်ခငး့က ၾကျကးအုပးစုကိုလဵႈ႓ေဆားသညး - ကျ္မး့က္ငးသူ”၇
http://www.mmtimes.com/2010/news/ 534/news002.html ၈

၀၂၅

်မနးမာထိုငး့မးစး အျနးလိုငး့၇ ွဿ-ွ၅ ၾသဂုတး ဿွှွ၇ “ မုတးသဵုေနာကးက္ွငး်ခငး့က ၾကျကးအုပးစုကိုလဵႈ႓ေဆားသညး - ကျ္မး့က္ငးသူ”၇
http://www.mmtimes.com/2010/news/ 534/news002.html ၈

၀၂၆

်မနးမာထိုငး့မးစး အျနးလိုငး့၇ ဿွှွ ၾသဂုတး ွဿ-ွ၅ ၇ “ မုတးသဵုေနာကးက္ွငး်ခငး့က ်ကျကးအုပးစုကိုလဵႈ႓ေဆားသညး - ကျ္မး့က္ငးသူ”၇
http://www.mmtimes.com/2010/news/ 534/news002.html ၈

၀၃ွ

်မနးမာထိုငး့မးစး အျနးလိုငး့၇ ဿွှွ ၾသဂုတး ၆-ှ၂ ၇ “ ၾသဂုတးတျငး မုတးသဵုေဖာကး်ပနးမႈ ခနး႓မြနး့”၇
http://www.mmtimes.com/2010/news/535/news017.html ၈

၀၃ှ

ဒနးခနးမး ဂေရဟမး-ရိုွီ၇ “ ညစးညမး့သညးံ လ္ိဳ႔ွြကးခ္ကးမ္ာ့ ထုတးေဖားသညးံ ေရအာ့လြ္ပးစစး စျမး့အငး” ၇ သိပၸပညာရြငးသစး၇ ဿွွ၂
ေဖေဖားွါရီ ဿ၁၇ http://www.newscientist.com/article/dn7046-hydroelectric-powers-dirty-secret-revealed.html ၇ ဿွှှ
မတးဿွ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၃ဿ

အိခ္း ႏူ့၇ “ စပါ့စိုကးခငး့မ္ာ့မြ မီသိမး့ထုတးလုပးမႈ - စိုစျတးသညးံ စပါ့စုိကးခငး့မ္ာ့သညး ကမာၻႀကီ့ပူေႏျ့်ခငး့ကို အဓိကအာ့ေပ့မႈ
်ဖစးႏိုငးသညး”၇ ဇီွသိပၸဵ၇ ၁၀(၄)၇ ှ၆၆၀၈

၀၃၀

redd-monitor.org၈ “အာရးအီ့ဒီဒီ (သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ သစးေတာ က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့ - မိတးဆကး”
http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/ ဿွှှ မတးဿှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၃၁

redd-monitor.org၈ “အာရးအီ့ဒီဒီ (သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ သစးေတာ က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့ - မိတးဆကး”
http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/ ဿွှှ မတးဿှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၃၂

redd-monitor.org၈ “အာရးအီ့ဒီဒီ (သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ သစးေတာ က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့ - မိတးဆကး”
http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/ ဿွှှ မတးဿှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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၀၃၃

redd-monitor.org၇ “အာရးအီ့ဒီဒီအေပၚ ခနး့ခမးသေဘာတူညီမႈ - ေမ့ချနး့ေလ့ခုနြငးံ အေ်ဖေလ့ခု” ၇ http://www.reddmonitor.org/2010/12/18/the-cancun-agreement-on-redd-four-questions-and-four-answers/ ၇ ဿွှှ မတးဿှ
ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈

၀၃၄

redd-monitor.org၈ “အာရးအီ့ဒီဒီ (သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ သစးေတာ က္ဲပါ့လာမႈေၾကာငးံ အေငျ႓်ပနးမႈမ္ာ့ ေလ္ာံခ္်ခငး့ - မိတးဆကး”
http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/ ဿွှှ မတးဿှ ေနာကးဆဵု့ေလံလာမႈ၈
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