
1     Toward A Tipping Point?  -  ရှငှ်းး�လင်းး�ချျက်း စာာလာာ

• ဤက်မ္ဘာာာမြေ�မ္ဘာအမြေ�် သက်းမြေရှာက်းမြေ�မြေသာ ရှာသီဥတုု ဆိုးးု�ရှ�ာ�မ္ဘာု တုးု�အ�က်း

 �မ္ဘာ�းမ္ဘာာနိုးုင်းးင်းံမြေ�က်ာင်း်း ��စားရှမြေသာ ဆိုးးု�ရှ�ာ�မ္ဘာုမ္ဘာျာ�မ္ဘာှာ မ္ဘာရှးှသမြေလာက်း �ည်းး��း�သည်းး။ 

သးု�မြေသား �မ္ဘာ�းမ္ဘာာနိုးုင်းးင်းံသည်းး ရှာသီဥတုုမြေ�က်ာင််းး��စားမြေသာ မြေ��အနိုတရှာယ်းမ္ဘာျာ�က်းုမူ္ဘာ ချံ

ရှနိုးုင်းးမြေ�ချ �မ္ဘာင်း်းမ္ဘာာ�လျက်းရှှးသည်းး။ 

• ၁၉၈၁ ချုနိုှစားမ္ဘာှ ၂၀၁၀ ခုျနိုှစားအတုွင်းး� မြေ��စာဉ်း အ�မ္ဘာင်း်းဆိုးံု�အ�ူချျ း�းသည်းး ၀.၄°C �မ္ဘာင််းး

တုက်းသွာ�ချ့်ပြီး�ီ� ရှာစာုနိုှစားအလယ်း�းုင်းး�မြေလာက်းတွုင်းး ထ�းမ္ဘာံ �မ္ဘာင်း်းတုက်းသွာ�ဦး�မ္ဘာည်းး

ဟုု ချ��းမ္ဘာှ�း�ရှရှှးသည်းး။ မ္ဘားု�ရှ�ာသွ�း�မ္ဘာု�ံုစာံမ္ဘာျာ�တုွင်းးလည်းး� စားု�ရှးမ္ဘားရှမြေလာက်းမြေသာ

 မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာမ္ဘာျာ� ��စားမြေ�်လာမ္ဘာည်းးဟုု ချ��းမှ္ဘာ�း�ရှရှှးပြီး�ီ� ၂၁ ရှာစာု အလယ်း�းုင်းး�တွုင်းး

 �င်းးလယ်းမြေရှ မ္ဘာျက်းနိုှ���င်းးသည်းး ၂၀ စာင်းးတီုမ္ဘာီတုာ မ္ဘာှ ၄၁ စာင်းးတီုမ္ဘာီတုာအတုွင်းး� �မ္ဘာင််းး

တုက်းလာနိုးုင်းး�းသည်းး။ မု္ဘာတုးသု�းရှာသီ�င်းးလှင်းး သးသးသာသာ တုးုမြေတုာင်းး�လာပြီး�ီ

��စားသည်းး။ 

• ရှာသီဥတုု မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာသည်းး �မ္ဘာ�းမ္ဘာာနိုးုင်းးင်းံရှှး လူအမ္ဘာျာ�စာု လု�းက်းုင်းးလျက်းရှးှ

မြေသာ စားုက်း�ျ း��မြေရှ�က်ဏ္ဍက်းု အထူ� သက်းမြေရှာက်းမ္ဘာု ရှှးမြေစာ�းသည်းး။ မြေရှကြီးက်ီ��ချင်းး�

၊ မြေ�မ္ဘာပြီး�း��ချင်းး�၊ မ္ဘာီ�မြေလာင်းး�ချင်းး� နှိုင်း်း မ္ဘားု�မြေချးင်းး�ချင်းး�တုးု�က်းု �းုမ္ဘားုကြုံက်ံ�မြေတုွ��က်ရှသည််းး 

က်ရှင်းး��ည်းး�ယ်းရှးှ �ဋိး�က်ခဒဏ်းသင်း်း ��ည်းးသူမ္ဘာျာ�က့််သးု� ချျ း��တု့်၍ က်ူက်ယ်းရှာမ္ဘာ့်မြေသာ 

အု�းစာုမ္ဘာျာ�က်းု မြေ��အနိုတရှာယ်းမ္ဘာျာ�က် မ္ဘာမ္ဘာှတုစာွာ သက်းမြေရှာက်းလှက်းရှှးသည်းး။

• ရှာသီဥတုု မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာသည်းး နိုးုင်းးင်းံမြေတုား-လူထုအသးုင်းး�အဝိုးုင်းး�နိုှင်း်း အာဏ်ာ

အထက်းမြေအာက်းဆိုးက်းဆိုးံမြေရှ�မ္ဘာျာ�တွုင်းး မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာမ္ဘာျာ� ��စားမြေ�်လာမြေစာရှ�း

 လု�းရှှာ�မ္ဘာု၊ က်ွနိုးု�းတုးု� မြေ�ထးုင်းးရှာ က်မ္ဘာာာကြီးက်ီ�က်းု ���းလည်းး�ံုမြေ�ားမြေရှ� စာသည်းးတုးု�

အတုွက်း အချွင်း်းအမြေရှ�တုစားချု (သးု�မ္ဘာဟုုတုး “အမြေရှ��းမြေသာ အဆိုးင််းးတုစားချု”) ��စားနိုးုင်းး

�းသည်းး။ ‘�းု၍ မြေက်ာင်းး�မွ္ဘာ�းလာမြေအာင်းး ���းလည်းးတုည်းးမြေဆိုးာက်း�ချင်းး�’တွုင်းး ရှ�းရှ�ာ

အ�ွ့�အစာည်းး�နိုှင်း်း အမ္ဘာျ း��သမ္ဘာီ�မ္ဘာျာ�၏ ဦး�မြေဆိုးာင်းးမု္ဘာက်းု မြေထာက်း�ံ်က်ူည်းီက်ာ လူမ္ဘာုမြေရှ� 

နိုှင်း်း နိုးုင်းးင်းံမြေရှ�-စာီ��ွာ�မြေရှ� ဆိုးက်းဆိုးံမ္ဘာုမ္ဘာျာ� မြေ��ာင်းး�လ့�ချင်းး�တုးု� �းဝိုင်းးသင််းးသည်းး။

• သ�ာဝိုမြေ��အနိုတရှာယ်း��စားနိုးုင်းးမြေ�ချ မြေလှာ်ချျ�ချင်းး� (DRR) တွုင်းး အမ္ဘာျ း��သမ္ဘာီ�မ္ဘာျာ�

က် �းုမ္ဘားုအမြေရှ��းမြေသာ တုာဝို�းမ္ဘာျာ� ယူ်လာ�းက် မြေဒသနိုတရှ မြေ��ာင်းး�လ့နိုးုင်းးစာွမ္ဘား�အာ�

မြေက်ာင်းး�လာသည်းး။ 

• ပြီးင်းးမ္ဘား�ချျမ္ဘား�မြေရှ���စားစာဉ်းတွုင်းး မြေမ္ဘာှားမ္ဘာှ�း�ထာ�သည််းးအတုးုင်းး� �က်းဒရှယ်း �ွ့�စာည်းး��ံု

အမြေ�ချချံဥ�မြေဒမ္ဘာူမြေ�ာင်းးအတုွင်းး�၌ DRR လု�းမြေဆိုးာင်းးချျက်းမ္ဘာျာ�က်းု ဗဟုးုထး�း�ချျ��းမု္ဘာ

မြေလှာ်ချျက်ာ မြေဆိုးာင်းးရှ�က်းသင််းးသည်းး။ သ�ာဝိုမြေ��အနိုတရှာယ်းက်ျမြေရှာက်းပြီး�ီ�ပြီး�ီ�ချျင်းး�

 အချျ း�းတုွင်းး မြေဒသချံတုးု�၏ က်းုယ်းထူက်းုယ်းထအက်ူအည်းီနိုှင်း်း မြေ��အနိုတရှာယ်းရှင်းးဆိုးးုင်းး

မြေ��ရှှင်းး��ချင်းး�ယ်နိုတရှာ�တုးု�သည်းး မြေ��အနိုတရှာယ်းက်းု တုံု����းရှာတုွင်းး အမြေရှ�အ�းဆိုးံု�

 အချျက်းမ္ဘာျာ� ��စားသည်းး။ လူမ္ဘာျ း��-�ာသာစာက်ာ�တူုရှာနိုှင်း်း က်းု�ကွ်ယ်းရှာ �ာသာတုူ

ရှာတုးု� အမြေ�် အမြေ�ချ���သည််းး ချးုင်းးမ္ဘာာမြေသာ လူမ္ဘာုအ�ွ့�အစာည်းး�ကွ်�းရှက်းမ္ဘာျာ�(‘လူမ္ဘာု

 အရှင်းး�အနိုှီ�’)သည်းး ��င်းး�မှ္ဘာ အသး�ည်းာမ္ဘာျာ�အာ� လက်းချံသင်းးယူ်���းလည်းးအသံု�ချျ

�ချင်းး�က်းု အာ�မြေ��တုည်းးတုံ်မြေစာပြီး�ီ� လူမ္ဘာုမြေရှ�ရှာ အက်ာအကွ်ယ်းမြေ���ချင်းး�က်းု ��စားထွ�း�

�မ္ဘာင််းးမ္ဘာာ�လာမြေစာ�းသည်းး။ 

• မြေက်ာက်း�့သီ�နိုှံအသစားမ္ဘာျာ� (စာာ�မြေတုား�့) က်းု မြေ��ာင်းး�လ့စားုက်း�ျ း���ချင်းး�အ�းအဝိုင်းး

 ရှာသီဥတုုဒဏ်း ချံနိုးုင်းးသည််းး မြေရှရှှည်းးတုည်းးတုံ်မြေသာ စားုက်း�ျ း��မြေရှ��ည်းး�စာ�စားသည်းး

 ရှာသီဥတုု မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာမြေ�က်ာင််းး စာ�း�စားုက်း�ျ း���ချင်းး�က်းု ဆိုးးု�ရှ�ာ�စာွာ ထးချးုက်းမြေ�

သည်း်းမြေဒသမ္ဘာျာ�တွုင်းး ထးမြေရှာက်းမြေသာ လးုက်းမြေလျာည်းီမြေထွ မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာတုစားချု ��စား

နိုးုင်းးသည်းး။

• �မ္ဘာ�းမ္ဘာာနိုးုင်းးင်းံ၏ က်ျ�းရှှးမြေ�မြေသ�မြေသာ ဇီီဝိုမ္ဘာျ း��က်ွ့မ္ဘာျာ�ရှှးသည်း်း သစားမြေတုာ�ံု�လာမ္ဘား�

ရှာမြေဒသ အမ္ဘာျာ�စုာသည်းး တုစားနိုးုင်းးင်းံလံု� �စားချတုးတုးုက်းချးုက်းမု္ဘာ ရှ�းစာ့မြေရှ�သမြေ�ာတူု

စာာချျ��းတုွင်းး အသးအမ္ဘာှတုး���ထာ�သည််းးအတုးုင်းး� �မ္ဘာ�းမ္ဘာာနိုးုင်းးင်းံ အမြေရှှ�မြေတုာင်းး�းုင်းး�ရှးှ

 ရှာသီဥတုုမြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာ စာီမ္ဘာံအု�းချျ��းမြေရှ�၏ အဓိးက် တုာဝို�းမ္ဘာျာ�က်းု ယ်ူသင်း်းမြေသာ

 က်ရှင်းးအမ္ဘာျ း��သာ� အစာည်းး�အရုံးံု� (KNU) နှိုင်း်း အ�ချာ�မြေသာ EAO မ္ဘာျာ�၏ ထး�း�ချျ��းမု္ဘာ

မြေအာက်းရှှး မြေဒသမ္ဘာျာ�တွုင်းး တုည်းးရှှးလျက်းရှှးသည်းး။ 

• ဤအစာီရှင်းးချံစာာတွုင်းး မြေ�ား��ထာ�မြေသာ လူတုစားဦး�ချျင်းး�စီာအလးုက်း၊ အးမ္ဘားမြေထာင်းးစုာ

အလးုက်းနိုှင်း်း ရှ�းရှ�ာအ�ွ့�အစာည်းး�မ္ဘာျာ�အလးုက်း လု�းမြေဆိုးာင်းးနိုးုင်းးစာွမ္ဘား�အာ�နိုှင်း်း

 မြေ��ဒဏ်းချံနိုးုင်းးရှည်းးတုးု�သည်းး က်းုဗစား-၁၉ မြေ��မ္ဘာှ မြေရှရှှည်းးတုည်းးတုံ်စာွာ၊ မ္ဘာှတုစာွာ

နိုှင်း်း သာတုူည်းီမ္ဘာှရှးှစာွာ ��လ�းထူရှ�းအတုွက်း အမြေရှ��းမြေသာ အမြေ�ချချံအချျက်းမ္ဘာျာ�

 ��စားလးမ်္ဘားမ္ဘာည်းး။ သးု�ရှာတုွင်းး ထးုတုံု����းမ္ဘာုမ္ဘာျာ�နိုှင်း်း လးုက်းမြေလျာညီ်းမြေထွ မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာ

မ္ဘာျာ�သည်းး မြေရှရှှည်းး ရှာသီဥတုု မြေ��ာင်းး�လ့�ချင်းး�အမြေ�် ချံနိုးုင်းးရှည်းးရှးှမြေစာရှ�းအတွုက်း

 လံုမြေလာက်းနိုးုင်းးမ္ဘာည်းး မ္ဘာဟုုတုး�း။ အထူ�သ��င််းး ရှာသီဥတုု မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာမြေ�က်ာင်း်း

 ထးချးုက်းမု္ဘာဒဏ်း အမ္ဘာျာ�ဆိုးံု� ချံရှမ္ဘာည်းးဟုုကြီးက်း�တုင်းးတုွက်းဆိုးထာ�မြေသာ အမြေ�ချအမြေ�မ္ဘာျာ�

တုွင်းးလံုမြေလာက်းမ္ဘာည်းးမ္ဘာဟုုတုး�း။

• တုစားချျ း��မြေသာ လူမ္ဘာုအ�ွ့�အစာည်းး�မ္ဘာျာ�၌ မြေဒသနိုတရှအဆိုးင််းး လးုက်းမြေလျာညီ်းမြေထွ

 မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာ �ည်းး�ဗျ�ဟုာမ္ဘာျာ� အလု�းမ္ဘာ��စားမြေတုာ်သည်း်း အမြေ�ချအမြေ� ‘မြေ��ာင်းး�လ့

ရှ�းတု�းချျ း�း’သးု� မြေရှာက်းရှးှသွာ�နိုးုင်းး�းသည်းး။ အထူ�ထးချးုက်းချံရှနိုးုင်းးမြေသာ သူတုးု�မ္ဘာှာ

 �ယ်း�က်ဉ်းချံထာ�ရှမြေသာ အု�းစာုချွ့မ္ဘာျာ���စားသည််းး အမ္ဘာျ း��သမ္ဘာီ�မ္ဘာျာ�နိုှင်း်း မ္ဘာသ�းစာွမ္ဘား�မ္ဘာျာ�

က့််သးု�မြေသာ သူမ္ဘာျာ� ��စားသည်းး။

အဓိးက် အသးမြေ��လးသုည်းး် အချျက်းမ္ဘာျာ�

မြေ��ာင်းး�လ့ရှ�းအချျ း�းတု�းပြီး�ီမြေလာ?
�မ္ဘာ�းမ္ဘာာနိုးုင်းးင်းံ အမြေရှ�ှမြေတုာင်းး�းုင်းး�ရှှး ရှာသဦတုု
မြေ��ာင်းး�လ့မ္ဘာ၊ု သ�ာဝိုမြေ��အနိုတရှာယ်း��စားနိုးငု်းးမြေ�ချ 
မြေလှာခ်ျျမြေရှ�နိုငှ်းး် မြေ��ဒဏ်းချံနိုးငု်းးရှည်းးအမြေ�က်ာင်းး�
ဤရှှင်းး�လင်းး�ချျက်းစာာလာာတုွင်းး က်ရှင်းး��ည်းး�ယ်း မြေတုာင်းး�းုင်းး�ရှှး ရှ�ာ (၉) ရှ�ာ၏ အမြေတုွ�အကြုံက်ံ�မ္ဘာျာ�က်းု အဓိးက် အမြေ�ချချံ၍ ရှာသီဥတုုမြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာ၏ အက်ျ း��

သက်းမြေရှာက်းမု္ဘာမ္ဘာျာ� နိုှင်း်း အသးအ�မ္ဘာင်းးမ္ဘာျာ�၊ ထးု�အတုူ မြေဒသချံမ္ဘာျာ�၏ တုံု����းမ္ဘာုမ္ဘာျာ�နိုှင်း်း အမြေ�ချအမြေ�နိုှင်း်း လးုက်းမြေလျာညီ်းမြေထွ��စားမြေအာင်းး မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာမ္ဘာျာ�အမြေ�က်ာင်းး�

တုင်းး��ချျက်းမ္ဘာျာ�က်းု အက်ျဉ်း�ချျံ��မြေ�ား��ထာ�သည်းး။

ဇီ�ွး၊ ၂၀၂၀
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ရှာသဦတု ုမြေ��ာင်းး�လ့မ္ဘာ၏ု သက်းမြေရှာက်း
မ္ဘာမု္ဘာျာ�၊ မြေဒသနိုတရှအဆိုးင်း်း တုံ�ု���းမ္ဘာမု္ဘာျာ�နိုငှ်းး် 
လးုက်းမြေလျာည်းမီြေထ ွမြေ��ာင်းး�လ့မ္ဘာမု္ဘာျာ�

က်ရှင်းး��ည်းး�ယ်းအစားု�ရှ အရှာရှှး :

မိုးး��ရာာသီီက အချိိ းန််တိုး�လာာပေ�မိုးယ့််် မိုးး��ပေရာချိိ းန််ကပေတိုာ် တိုး��လာာ�ါတိုယ့််။

ဦး�တုည်းးအု�းစာုမြေဆိုးွ�မြေနိုွ��ွ့မ္ဘာှ :

မြမိုးစ််ကမိုး်��ါ�ပေမြမိုးပြို�း�မိုးုမိုးိာ�ပေ�ကာင့််် စ်း�က်�ိ း��ပေမြမိုးန့်� ပေန်ထိုး�င့််ဖို့း� �ပေမြမိုးမိုးိာ�

န်ည်း်�သီထိုက်န်ည်း်�လာာ�ါတိုယ့််။ မိုးး��ဦး�ပေစ်ာ�း�င့််�နှှင့််် မိုးး��ပေနှှာင့််��း�င့််�မိုးှာ 

မိုးး��ပေရာချိိ းန််န်ည်း်��ါတိုယ့််။ မိုးး��ရာာသီီအလာယ့််�း�င့််�မိုးှာပေတိုာ် မိုးး��အမိုးိာ�ကြီးကီ�ရာာာ

�ါတိုယ့််။ မိုးး��ပေရာချိိ းန််မိုးိာ�တိုာပေ�ကာင့််် စ်�ါ�ကး� အချိိ းန််မိုးှန်် စ်း�က်လား��မိုးရာဘူးး� 

ပြို�ီ�ပေတိုာ် စ်�ါ�ထိုွက်ရာှးမိုးုလာည််း� �း�န်ည်း်�လာာတိုယ့််။ စ်�ါ� အရာင့််လား�  

မိုးထိုွက်ပေတိုာ်ဘူးး�။

အပေရာှ�ပေတိုာင့််အာရာှသီည််း ကမိုးာာပေ�်တိုွင့်် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုဒဏ််ကး� အဆိုးး��ဝါးါ�ဆိုး���

 ချိ�စ်ာ�ရာပြို�ီ� ထိုးချိး�က်လာွယ့််ပေသီာ ပေန်ရာာမိုးိာ�ထို့မိုးှ တိုစ််ချိ� မြဖို့စ််�ါသီည်း်။ ၁၉၉၇ ချိ�နှှစ််မိုးှ ၂၀၁၆

 ချိ�နှှစ််အတိုွင့််�တိုွင့်် အာရာှ၌ ရာာသီီဥတို�ပေဘူး�ဒဏ််ပေ�ကာင့််် မြဖို့စ််�ွာ�ချိ့်ပေသီာ သီဘူးာဝါးပေဘူး�ဒဏ််

တိုး��ပေ�ကာင့််် ပေသီဆိုး���မိုးုမိုးိာ�၏ ၅၅ ရာာချိး�င့််နှုန််�သီည််း မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�အ�ါအဝါးင့်် နှး�င့််င့်�ပေ�ါင့််� ၄

 နှး�င့််င့်�မိုးှ မြဖို့စ််သီည်း်။

နှှစ််စ်ဉ်် မိုး�န််တိုး�င့််�မိုးိာ�ပေ�ကာင့််် မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�တိုွင့််� အလာ���အရာင့််�အလား�က် မြ�ည််းတိုွင့််�

ပေရာ့�ပေမြ�ာင့််�မိုးုမိုးိာ� နှှင့််် ထိုး�င့််�နှး�င့််င့်�၊ ဘူးဂ�လာာ�ပေဒ်ရာှ်နှး�င့််င့်�၊ မိုးပေလာ�ရာှာ�နှး�င့််င့်�နှှင့််် တိုရု�တို်နှး�င့််င့်�

မိုးိာ�သီး�� န်ယ့််စ်�်မြဖို့တ်ိုပေကိာ်ပေရာာ�ပေမြ�ာင့််�ပေန်ထိုး�င့််မိုးုမိုးိာ� မြဖို့စ််ပေ�်လာိက်ရာှးသီည််း။ ၂၀၀၈ ချိ�

နှှစ််တိုွင့်် န်ာဂစ််မိုး�န််တိုး�င့််�ပေ�ကာင့််် လားဦး�ပေရာပေ�ါင့််� ၂၀၀,၀၀၀ ထိုးပေသီဆိုး���ချိ့်ပြို�ီ� အမိုးိာ�စ်�

မိုးှာ ဧရာာဝါးတိုီ မြမိုးစ််ဝါးကွန််�ပေ�်ပေဒသီရာှး ကမိုး်�ရုး��တိုန််�ပေဒသီမိုးိာ�မိုးှ မြဖို့စ််ကာလားဦး�ပေရာပေ�ါင့််� 

၈၀၀,၀၀၀ ချိန်�် ပေန်ရာ�်စ်ွန်�်ချိွါချိ့်ရာသီည််း။ 

ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုအပေ�် သီးရာှးန်ာ�လာည််းမိုးုနှှင့််် တို���မြ�န််မိုးုတိုး��အာ� စ်ာ�ဝါးတ်ိုပေန်ပေရာ�

နှှင့််် �တို်သီက်ပေသီာ ကးစ်စမြ�ဿန်ာရာ�်မိုးိာ�နှှင့််် ကာလာ�ကာရာှည််းစ်ွာ တိုည်း်ရာှးဆိုး့မြဖို့စ််ပေသီာ 

�ဋိး�ကခနှှင့််် ပေရာ့�ပေမြ�ာင့််�ပေန်ထိုး�င့််မိုးု ���စ်�တိုး��နှှင့််် သီီ�သီန်�်ချိွ့ထို�တ်ိုရာန်် ချိက်ချိ့�ါသီည်း်။   

ဤအစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့်် ပေဖို့ာ်မြ�ထိုာ�ပေသီာ လားမိုးုအသီး�င့််�အဝါးး�င့််�မိုးိာ�သီည််း ရာာသီီဥတို�  

ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုနှှင့််် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွမြဖို့စ််ပေအာင့်် ထိုးပေရာာက်စ်ွာ မိုးပေမြ�ာင့််�လာ့ မိုးတို���မြ�န််နှး�င့််၊ 

အန်ည်း်�ဆိုး��� လားသီာ�တိုစ််ဉ်ီ�လာ��ခြုံချိ��မိုးုရာရာှးရာန်် လား�အ�်ပေသီာ အန်ည်း်�ဆိုး����မိုးာဏ်အဆိုးင့်််  

မိုးရာရာှးနှး�င့််�ါက (ကး�ဗစ််-၁၉ က�်ပေရာာဂါပေ�ကာင့််် ပေရာာ�ချိိယ့််စ်ရာာအချိွင့်််အလာမိုး်�မိုးိာ� န်ည်း်��ါ�

လာာပေသီာ်လာည််း�) �း�၍ မိုးိာ�မြ�ာ�ပေသီာ ပေရာ့�ပေမြ�ာင့််�ပေန်ထိုး�င့််မိုးုမိုးိာ� မြဖို့စ််လာာနှး�င့််�ါသီည်း်။ 

စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�ကဏ္ဍအပေ�် ပေဘူး�အနှတရာာယ့်် အဓိးက ကိပေရာာက်လာာသီည််းနှှင့်််အမိုးှ ရာာသီီဥတို�

 ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုနှှင့််် အမြချိာ�ပေသီာ ပေဘူး�အနှတရာာယ့််မိုးိာ�သီည််း အဆိုးင့််�ရာ့ဆိုး��� နှှင့််် အထိုးချိး�က်လာွယ့််

ဆိုး���ပေသီာသီးမိုးိာ�ကး� မိုးမိုးှတိုစ်ွာ သီက်ပေရာာက်မိုးု ရာှးပေစ်သီည််း။ စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�သီည််း မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�

 GDP ၏ ၃၇.၈ ရာာချိး�င့််နှုန််�ကး� ရာှာပေဖို့ွပေ��လာိက်ရာှးပြို�ီ� မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�ရာှး လာ��်သီာ�အင့််အာ�၏

 ၇၀ ရာာချိး�င့််နှုန််�ကး� အလာ��်အကး�င့်် ပေ��ထိုာ�သီည််း။ လာက်ရာှး စ်း�က်�ိ း��ပေရာ� န်ည််း�စ်န်စ််မိုးိာ�နှှင့်််

 မိုးးဝါးါဒမိုးိာ�သီည််း သီးရာင့််�င့်ှာ� လာယ့််သီမိုးာ�မိုးိာ�အတိုွက် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုဒဏ််ပေ�ကာင့်််

က်ရှင်းး��ည်းး�ယ်း၊ မြေက်ာက််ရှးတုးပြီးမ္ဘား��၊ �မ္ဘာ�ဒးငု်းးနိုးုင်းး

မြေက်ျ�ရှ�ာရှးှ ရှးတုးသးမ္ဘား��ယ်းမြေ�မ္ဘာမ္ဘာျာ�



     Toward A Tipping Point? - ရှငှ်းး�လင်းး�ချျက်း စာာလာာ     2

 မြဖို့စ််ပေ�်လာာပေသီာ အချိက်အချိ့မိုးိာ�ကး� ရာင့််ဆိုးး�င့််ရာန်် မြ�င့််ဆိုးင့််ပေ��မိုးု သီး��မိုးဟု�တ်ို ပေထိုာက်��်

မိုးုမိုးရာှး�ါ။ စ်�ပေဆိုးာင့််�ပေင့်ွ န်ည်း်��ါ�မြချိင့််�နှှင့််် ပေ�က�ပြိုမိုးီ ထိုးပေမြ�ာမြချိင့််�တိုး��ပေ�ကာင့််် သီးရာင့််�င့်ှာ�

 လာယ့််သီမိုးာ� အမိုးိာ�စ်�သီည််း ပေမြမိုးယ့်ာအာ� တိုတ်ိုနှး�င့််သီမိုးှ ဝါးင့််ပေင့်ွရာရာှးနှး�င့််ရာန်် အစ်ွမိုး်�က�န််

အသီ���မိုးချိိနှး�င့််ဘူး့ ထိုးချိး�က်လာွယ့််ပေသီာ ရာာသီီဥတို� အပေမြချိအပေန်နှှင့််် ပေင့်ွပေရာ�ပေ�က�ပေရာ� အ�က�်

အတိုည်း်�မိုးိာ�ကး� ကြုံက��ပေတိုွ��ကရာသီည််း။ ဆိုးး�လား�သီည််းမိုးှာ သီီ�နှှ�အထိုွက်န်ည်း်�ပေသီာ   

ရာာသီီ တိုစ််ချိ�တိုွင့်် ပေင့်ွပေရာ�ပေ�က�ပေရာ�နှှင့််် ရာှင့််သီန််ရာ�်တိုည်း်ရာန်် အချိက်အချိ့မိုးိာ�   

သီးသီးသီာသီာကြုံက��ရာပေလာ်ရာှးသီည််း။ 

သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့််ကိပေရာာက်ပြို�ီ�ပြို�ီ�ချိိင့််� အချိိ းန််တိုွင့်် ပေဒသီချိ�တိုး��၏ ကး�ယ့််ထိုးကး�ယ့််ထို

အကးအည်းီနှှင့််် ပေဘူး�အနှတရာာယ့််ရာင့််ဆိုးး�င့််ပေမြဖို့ရာှင့််�မြချိင့််�ယ့်နှတရာာ�တိုး��သီည်း် ပေဘူး�အနှတရာာယ့််ကး�

 တို���မြ�န််ရာာတိုွင့်် အပေရာ�အ�ါဆိုး��� အချိိက်မိုးိာ� မြဖို့စ််သီည်း်။ မြ�င့််�မိုးှ လာ��်ပေဆိုးာင့််ပေ��သီးမိုးိာ�

သီည်း် အချိင့််�မြဖို့စ််ရာာပေန်ရာာသီး�� အချိိ းန််အန်ည်း်�င့်ယ့်် ပေန်ာက်ကိပြို�ီ�မိုးှသီာ ပေရာာက်လာာပေလာ်

ရာှးသီည်း်။ ပေဘူး�အနှတရာာယ့််ကး� တို���မြ�န််မိုးုတိုွင့်် အဓိးကကိပေသီာ အချိိက်မိုးိာ�မိုးှာ ပေဒသီချိ�

ပေချိါင့််�ပေဆိုးာင့််မိုးိာ�ရာှး တိုစ််ဦး�ချိိင့််�စ်ီ၏ အရာည်း်အပေသီွ�၊ ကယ့််ဆိုးယ့််ပေရာ��စ်စည်း်�မိုးိာ� နှှင့်််

အမြချိာ�ပေသီာ အရာင့််�အမြမိုးစ််မိုးိာ� ရာရာှးမိုးု၊ ပေကိ�ရာာာလားကြီးကီ�၊ အးမ်ိုးပေထိုာင့််စ်�မိုးိာ� နှှင့််် တိုစ််ဦး�ချိိင့််�

စ်ီတိုး��၏ သီတိုင့််�အချိိက်အလာက်ကွန််ရာက်မိုးိာ�နှှင့််် ချိိ းတို်ဆိုးက်မိုးု နှှင့််် မြဖို့န်�်ပေဝါးမြချိင့််�တိုး�� �ါဝါးင့််

သီည်း်။ သီတိုင့််�အချိိက်အလာက်မိုးိာ� နှှင့််် ကယ့််ဆိုးယ့််ပေရာ��စ်စည််း�မိုးိာ� ရာရာှးပေရာ�သီည််း   

လားမိုးိ း��-ဘူးာသီာစ်ကာ� နှှင့််် ကး��ကွယ့််ရာာဘူးာသီာ (ဗ�ဒဓဘူးာသီာ) တိုးရာာဖို့ွ့�စ်ည််း�ထိုာ�ပေသီာ 

ကွန််ရာက်မိုးိာ�တိုွင့််� တိုည််းရာှးပေန်သီည်််း ဆိုးက်ဆိုး�ပေရာ�မိုးိာ�ပေ�်တိုွင့်် တိုစ််�း�င့််�တိုစ််စ်   

မိုးးတိုည်း်ပေန်သီည်း်။ ထိုး��အမြ�င့်် အစ်း��ရာ နှှင့်််/သီး��မိုးဟု�တို် EAO မိုးိာ�နှှင့််် စ်ည်း်�လာ���မိုးုရာှးပေသီာ

 ဆိုးက်ဆိုး�ပေရာ�၊ ကးည်းီပေစ်ာင့််မိုးမိုးုနှှင့််် အကာအကွယ့််ပေ��မြချိင့််�တိုး�� မိုးှာလာည််း� အပေရာ�ကြီးကီ�သီည််း။

ထိုးထိုးပေရာာက်ပေရာာက် ပေဆိုးာင့််ရာာက်နှး�င့််ပေသီာ ပေဒသီချိ�ပေချိါင့််�ပေဆိုးာင့််မိုးိာ�သီည်း် အစ်း��ရာအရာာရာှး

မိုးိာ�၊ ပေဒသီချိ�စ်ီ��ွာ�ပေရာ� လာ��်င့်န််�ရာှင့််မိုးိာ�၊ NGO မိုးိာ�နှှင့််် လာက်န်က်ကး�င့််အဖို့ွ့�အစ်ည််း�

မိုးိာ� က့်သီး��ပေသီာအကာအကွယ့််ပေ��နှး�င့််သီးမိုးိာ�၊ (မြဖို့စ််နှး�င့််ပေချိိရာှးပေသီာ) ဩဇာာရာှးသီးမိုးိာ�နှှင့်် ်

အဆိုးက်အသီွယ့််ပေကာင့််�ပေကာင့််�ရာှးရာန််လား�အ�်သီည်း်။

မြေ��ဒဏ်းချံနိုးုင်းးရှည်းးစာမွ္ဘား�မ္ဘာမူြေ�ာင်းး 

ဤသီ�ပေတိုသီန်သီည်း် “ပေဘူး�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််စ်ွမိုး်�” တိုည်း်�ဟုးပေသီာ ဘူးက်ပေ�ါင့််�စ်��မိုးှ ထိုည်််းသီွင့််�

စ်ဉ််�စ်ာ�ထိုာ�ပေသီာ အယ့်းအဆိုးမိုးးပေဘူးာင့််ကး� လာက်ချိ�ကိင့်််သီ���ထိုာ�သီည်း်။ ထိုးပေရာာက်ပေသီာ 

တို���မြ�န််မိုးုမိုးိာ�သီည်း် �ါဝါးင့််�တို်သီက်ပေသီာ သီးမိုးိာ�အပေန်မြဖို့င့််် မိုးထိုင့််မိုးှတို်ပေသီာအပေမြ�ာင့််�အလာ့

တိုး��၏ ရုး�က်ချိတို်မိုးုကး� ချိ�နှး�င့််စ်ွမိုး်�၊ စ်ာ�ဝါးတို်ပေန်ပေရာ�ပေမြ�လာည််းပေစ်ရာန်် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ

 ကိင့်််သီ���နှး�င့််စ်ွမိုး်� နှှင့််် ထိုးချိး�က်လာွယ့််မိုးု နှှင့််် ပေဘူး�ဖို့ယ့််�ကဉ််မိုးုမိုးိာ�မြဖို့င့််် ဖို့ွ့�စ်ည်း်�ထိုာ�သီည်််း

 မိုး�ကာချိဏ်- သီာတိုးည်းီမိုးှမိုးုမိုးရာှးပေသီာ အာဏ်ာဆိုးက်ဆိုး�ပေရာ� အပေမြချိအပေန်ကး� ပေမြ�ာင့််�လာ့နှး�င့််

စ်ွမိုး်�ပေ�် မိုးးတိုည််းသီည်း်။

လားမိုးိ း��-ဘူးာသီာစ်ကာ�တိုးရာာနှှင့််် ကး��ကွယ့််ရာာ ဘူးာသီာတိုးရာာ အပေ�် အပေမြချိမြ��သီည်််း

 ချိး�င့််မိုးာပေသီာ လားမိုးုအဖို့ွ့�အစ်ည််း�ကွန််ရာက်မိုးိာ� (‘လားမိုးု အရာင့််�အနှှီ�’) သီည််း ပေဘူး�အနှတရာာယ့််

မိုးိာ� တိုး���ွာ�လာာပေသီာ်လာည််း� မြ�င့််�မိုးှ အသီး�ည်းာမိုးိာ�အာ� လာက်ချိ�သီင့််ယ့်း မြ�န််လာည်း်

အသီ���ချိိမြချိင့််�ကး� အာ�ပေ��တိုည််းတို�်ပေစ်ပြို�ီ� လားမိုးုပေရာ�ရာာ အကာအကွယ့််ကး� မြဖို့စ််ထိုွန််�  

မြမိုးင့်််မိုးာ�လာာပေစ်�ါသီည်း်။ ပေဒသီချိ� ဗ�ဒဓဘူးာသီာ ကွန််ရာက်မိုးိာ�သီည််း စ်းတို်ဓိာတို်�း�င့််�ဆိုးး�င့််ရာာ

နှှင့််် န်ာမိုး်ဝါးးဉာာဉ််�း�င့််�ဆိုးး�င့််ရာာနှှစ််မိုးိ း��စ်လာ���ကး� ဂရု�စ်း�က်မိုးုပေ��စ်ွမိုး်�နှး�င့််ပြို�ီ� ရု��်ဝါးတိုု��း�င့််�ဆိုးး�င့််ရာာ

 အကာအကွယ့််ပေ��မိုးုနှှင့််် ကးည်းီပေစ်ာင့််မိုးမိုးုတိုး��ကး�လာည်း်� ပေ��စ်ွမိုး်�နှး�င့််�ါသီည်း်။ ရာ�်ရာာာတိုွင့််�

 ကး�ယ့််ထိုးကး�ယ့််ထို အကးအည်းီပေ��ရာန််အတိုွက်  လာု��ပေဆိုးာ်ရာာတိုွင့်် ဗ�ဒဓဘူးာသီာနှှင့််် ကရာင့််

လားမိုးိ း��မြဖို့စ််မြချိင့််�ဝါးးပေသီသီ၏ အပေရာ��ါမိုးုမိုးိာ�ကး� ရာာာသီာ�မိုးိာ�နှှင့််် သီ�ပေတိုသီီမိုးိာ�က ပေထိုာက်

မြ�လား��ါသီည်း်။ လားအမိုးိာ�စ်�ကလာည််း� သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့်် ကိပေရာာက်ပေန်ချိိ းန််တိုွင့် ်

ဘူး�န််�ကြီးကီ�မိုးိာ�က ချိး�န်ာ�စ်ရာာ ကးည်းီပေထိုာက်��်မြချိင့််�နှှင့််် လားအမိုးိာ�၏ လာှ�ဒါန််�မိုးုမိုးိာ�ကး� မိုးှပေဝါး

ပေ��မြချိင့််� စ်သီည်း်တိုး��ကး� ပေဖို့ာ်မြ�ပေမြ�ာဆိုးး��ကသီည််း။ 

လားထို�အပေမြချိမြ�� လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ ပေမြ�ာင့််�လာ့မြချိင့််�နှှင့််် လားထို�အပေမြချိမြ�� သီဘူးာဝါး

ပေဘူး�အနှတရာာယ့််မြဖို့စ််နှး�င့််ပေမြချိ ပေလာှာ်ချိိမြချိင့််�ဆိုးး�င့််ရာာ စ်းစ်စ််ပေလာ်လာာချိိက် န်မိုးးန်ာမိုးိာ�ကး� ဤ

အစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့်် ပေဖို့ာ်မြ�ထိုာ�သီည််း။ စ်�ါ�အထိုွက်နှုန််� ဆိုးး��ရာာာ�စ်ွာ ထိုးချိး�က်ပေန်ပေသီာ ပေဒသီ

မိုးိာ�တိုွင့်် ပေကာက်�့သီီ�နှှ�အသီစ််မိုးိာ� (စ်ာ�ပေတိုာ်�့) ပေမြ�ာင့််�လာ့စ်း�က်�ိ း��မြချိင့််� အ�ါအဝါးင့််

 ရာာသီီဥတို�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််သီည်း်် ပေရာရာှည််းတိုည်း်တို�်ပေသီာ စ်း�က်�ိ း��ပေရာ� (CRSA) ၏ န်မိုးးန်ာမိုးိာ�

 အပေ�ကာင့််�ကး�လာည်း်� သီတိုင့််�ပေ��သီးမိုးိာ�က အစ်ီရာင့််ချိ�ထိုာ�သီည်း်။ ထိုး� အပေတိုွ�အကြုံက��မိုးိာ�

မိုးှတိုစ််ဆိုးင့််် သီင့််ယ့်းကာ မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�ရာှး အမြချိာ�ပေသီာ ထိုးချိး�က်ချိ�စ်ာ�ရာနှး�င့််ပေမြချိရာှးပေသီာ လားမိုးု

အသီး�င့််�အဝါးး�င့််�မိုးိာ�အာ� မိုးှပေဝါးမြချိင့််�မြဖို့င့််် အကိ း��ပေကိ�ဇား�မိုးိာ� ရာနှး�င့််�ါသီည်း်။ စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�

သီး�ံ� ဆိုးး�င့််ရာာ �ည်းာရာ�်အယ့်းအဆိုးမိုးိာ�နှှင့််် �း�ပေ�ါင့််�၍ ပေဒသီချိ�လာယ့််သီမိုးာ�မိုးိာ�၏ 

အသီး�ည်းာ ဖို့�ွ�ပြိုဖို့း��ပေစ်ရာန််အတိုွက် သီ�ပေတိုသီန်မိုးိာ� ထို�်မိုး�လာ��်ပေဆိုးာင့််ရာန်် လား�အ�်�ါသီည်း်။ 

အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ�အပေန်နှှင့််် သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့််မြဖို့စ််နှး�င့််ပေမြချိ ပေလာှာ်ချိိပေရာ� (DRR) 

တိုွင့်် �း�မိုးး�အပေရာ��ါပေသီာ တိုာဝါးန််မိုးိာ� ယ့်းလာာပေသီာအချိါ ပေဒသီနှတရာ ပေမြ�ာင့််�လာ့နှး�င့််စ်ွမိုး်�

 အာ�ပေကာင့််�လာာသီည်း်။ အးမိုး်န်ီ�ချိိင့််� ထိုး�င့််�နှး�င့််င့်�တိုွင့်် ပေရာ့�ပေမြ�ာင့််�လာ��်သီာ�အမြဖို့စ််

 လာ��်ကး�င့််ချိ့်ရာာမိုးှ ရာရာှးချိ့်ပေသီာ အပေတိုွ�အကြုံက��မိုးိာ�ပေ�ကာင့််် ဦး�ပေဆိုးာင့််လာ��်ကး�င့််နှး�င့််စ်ွမိုး်�မိုးိာ�

 ရာရာှးလာာပေ�ကာင့််�  အချိိ း��အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ�က အစ်ီရာင့််ချိ��ကသီည််း။ မိုးည််းသီး���င့််ဆိုးး�ပေစ်ကာမိုးး

 အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ�နှှင့််် အမြချိာ�ပေသီာ ဖို့ယ့််�ကဉ််ချိ�အ��်စ်�မိုးိာ�သီည််း ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု၏

 ပေန်ာက်ဆိုးက်တိုွ့သီက်ပေရာာက်မိုးုမိုးိာ�ကး� ချိ�နှး�င့််ရာည််း အထိုး�အာ�န်ည််း�ပေ�ကာင့််� ပေတိုွ�ရာပြို�ီ�

 ပေဘူး�အနှတရာာယ့််မိုးိာ� (ကး�ရုး�န်ာပေရာာဂါ�း�� က�်ပေရာာဂါအ�ါအဝါးင့််) ကး� မိုးမိုးှမိုးတိုချိ�စ်ာ�ရာပေလာ်ရာှး

�ကသီည််း။ 

�း�မိုးး�ပေကာင့််�မိုးွန််ပေသီာ ပေလာ်ကိင့်််မိုးုမိုးိာ�နှှင့််် ရာင့််�မြမိုးစ််မိုးိာ� ရာှး�ါက �း�၍ စ်န်စ််ကိပေသီာ

 ထိုးပေရာာက်ပေသီာ တို���မြ�န််မိုးုမိုးိာ�ကး� လာ��်ပေဆိုးာင့််နှး�င့််မိုးည်း် မြဖို့စ််သီည်း်။ ပေဝါး�လာ�ပေချိါင့််သီီပေသီာ

၊ �ဋိး�ကခဒဏ်် ချိ�ရာပေသီာ ပေဒသီမိုးိာ�တိုွင့်် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုကး� ပေမြဖို့ရာှင့််�ရာန််အတိုွက်

 အစ်း��ရာ နှှင့််် KNU အ�ကာ�တိုွင့်် တိုး��မြမိုးှင့်််ထိုာ�ပေသီာ �း�ပေ�ါင့််�ပေဆိုးာင့််ရာာက်မိုးုမိုးိာ� မြဖို့စ််လာာ

နှး�င့််ပေမြချိရာှးသီည််း။ ဤအစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့်် ထိုး�အာဏ်ာ�း�င့််နှှစ််ဘူးက်မိုးှ ပေရာပေဘူး�ကယ့််ဆိုးယ့််ပေရာ�

လာ��်င့်န််�မိုးိာ�တိုွင့်် �း�ပေ�ါင့််�လာ��်ပေဆိုးာင့််မိုးု သီာဓိကမိုးိာ�ကး� ပေဖို့ာ်မြ�ထိုာ�သီည််း။

သီး��ရာာတိုွင့်် ထိုး�တို���မြ�န််မိုးုမိုးိာ�နှှင့််် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုမိုးိာ�သီည််း ပေရာရာှည််း

 ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုဒဏ်် ချိ�နှး�င့််ရာည််းရာှးရာန််အတိုွက် လာ��ပေလာာက်မိုးည်း် မိုးဟု�တ်ို�ါ။ လာက်ရာှး

တိုွင့်် ထိုး�ရာာာ (၉) ရာာာသီည််း သီဘူးာဝါးပေဘူး�ဒဏ််ကး�  ချိ�နှး�င့််ရာည််းရာှးပေန်ပေသီာ်လာည်း်� လာွန််ချိ့်ပေသီာ

 နှှစ််အန်ည်း်�င့်ယ့််က အစ်ွန််�ပေရာာက်ပေသီာ ချိန်�်မိုးှန််�မိုးုမိုးိာ�ဟု� သီတ်ိုမိုးှတို်ချိ့်ပေသီာ ဆိုးး��ရာာာ�

မြ�င့််�ထိုန််သီည်း်် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု အပေမြချိအပေန်မိုးိာ�သီည််း လာက်ရာှးတိုွင့်် မြဖို့စ််နှး�င့််ပေမြချိ ရာှး

ပေန်ပေသီာပေ�ကာင့််် အန်ာဂတို်တိုွင့်် ၎င့််�ရာာာမိုးိာ�သီည််း အချိက်အချိ့မိုးိာ� ကြုံက��လာာနှး�င့််�ါသီည်း်။
ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု၏ ရာလာဒ်တိုစ််ချိ�မြဖို့စ််သီည်း်် ဆိုး���ရုု��မိုးုနှှင့်််�ိက်စ်ီ�မိုးုသီည််း မြ�င့််�မိုးှ 

အသီး�ည်းာမိုးိာ�ကး� လာက်ချိ�သီင့််ယ့်း မြ�န််လာည်း်အသီ���ချိိနှး�င့််မိုးု န်ည်း်��ါ�မြချိင့််�ပေ�ကာင့်််  
(ဆိုးး�လား�သီည််းမိုးှာ ပေမြဖို့ရာှင့််�နှး�င့််စ်ွမိုး်�မိုးိာ� က�န််ဆိုး���လာာပေသီာပေ�ကာင့်််) သီာမိုးဟု�တ်ိုဘူး့ �း�မိုးး�ဆိုးး��ဝါးါ�

ကာ ပေမိုးှာ်မိုးှန််�၍ မိုးရာပေသီာ ပေဘူး�အနှတရာာယ့််မိုးိာ�၏ သီပေဘူးာသီဘူးာဝါးပေ�ကာင့််် မြဖို့စ််ပေ�်လာာ

ရာမြချိင့််� မြဖို့စ််သီည်း်။ တိုစ််ချိိ း��ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည်း်�မိုးိာ�၌ ပေဒသီနှတရာအဆိုးင့််် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ

 ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု န်ည််း�ဗိ�ဟုာမိုးိာ� အလာ��်မိုးမြဖို့စ််ပေတိုာ်သီည်််း အပေမြချိအပေန် ‘ပေမြ�ာင့််�လာ့ရာန််

အချိိ းန််တိုန််ချိိ းန််’သီး�� ပေရာာက်ရာှးသီွာ�နှး�င့််�ါသီည်း်။ အထိုး�ထိုးချိး�က်ချိ�ရာနှး�င့််ပေသီာ သီးတိုး��မိုးှာ

 ဖို့ယ့််�ကဉ််ချိ�ထိုာ�ရာပေသီာ အ��်စ်�ချိွ့မိုးိာ�မြဖို့စ််သီည်း်် အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ�နှှင့််် မိုးသီန််စ်ွမိုး်�မိုးိာ�က့်သီး��

ပေသီာ သီးမိုးိာ� မြဖို့စ််သီည်း်။

ဤအစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့်် ပေဖို့ာ်မြ�ထိုာ�ပေသီာ ရာာသီီဥတို�ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု နှှင့််် သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့််

မြဖို့စ််နှး�င့််ပေမြချိ ပေလာှာ်ချိိပေရာ� (DRR) အပေ�် ရာ�်ရာာာလားထို�၏ ထိုင့််မြမိုးင့််ချိိက်အမိုးိာ�စ်�သီည််း

ပေဘူး�အနှတရာာယ့််ကိပေရာာက်ပြို�ီ�ပြို�ီ�ချိိင့််� အပေမြချိအပေန်ကး� အဓိးက အသီာ�ပေ��ထိုာ��ါသီည််း။
ဤသီး��မြဖို့စ််ရာမြချိင့််�မိုးှာ ပြို�ီ�ချိ့်ပေသီာ နှှစ််မိုးိာ�အတိုွင့််� ပေရာကြီးကီ�မိုးုကး� ကိယ့််ကိယ့််မြ�န်�်မြ�န်�်ကြုံက��ပေတိုွ�

ချိ့်ရာသီည်််း ပေန်ရာာပေဒသီတိုွင့်် သီ�ပေတိုသီန်ကး� မြ��လာ��်ထိုာ�ပေသီာပေ�ကာင့််် မြဖို့စ််�ါသီည်း်။
ပေဒသီနှတရာအဆိုးင့််် ပေဘူး�အနှတရာာယ့်် တို���မြ�န််မြချိင့််�အပေ�် အပေလာ�ပေ��ထိုာ�ပေသီာ အချိိက်သီည်း်

ပေရာရာှည််း လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ ပေမြ�ာင့််�လာ့ပေန်ထိုး�င့််မြချိင့််�အပေ�် �း�၍ အပေလာ�ပေ��ပေလာ်ရာှး

ပေသီာ မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�ရာှး ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုဆိုးး�င့််ရာာ ထို�တ်ိုမြ�န််ချိိက်စ်ာတိုမိုး်�မိုးိာ�နှှင့််် မိုးးဝါးါဒ 

အမိုးိာ�စ်�နှှင့််် ကွာမြချိာ�သီည််း။ ရာာသီီဥတို�ဒဏ်် ချိ�နှး�င့််ရာည််းရာှးပေသီာ ပေရာရာှည််းလာ��်ပေဆိုးာင့််နှး�င့််သီည်း််

စ်း�က်�ိ း��ပေရာ� (CRSA) သီည််း ကွ့မြ�ာ�ပေန်ပေသီာ ထိုး�အမြမိုးင့်် (၂) ချိ�၏ ပေ�ါင့််�ကး�တို�တိုာ� 

တိုစ််စ်င့််�မြဖို့စ််နှး�င့််သီည်း်။



3     Toward A Tipping Point?  -  ရှငှ်းး�လင်းး�ချျက်း စာာလာာ

စာမီ္ဘာံအ�ုးချျ��းမ္ဘာဆုိုးးုင်းးရှာ ��ဿ��မ္ဘာျာ� 

မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�တိုွင့်် အဓိးက (အထိုက်မိုးှပေအာက်သီး�� စ်ီ�ဆိုးင့််�ပေသီာအာဏ်ာမြဖို့စ််ပေသီာ်လာည််း�) 

သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့််မြဖို့စ််နှး�င့််ပေမြချိ ပေလာှာ်ချိိပေရာ� (DRR) နှှင့််် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့လာာမိုးု

နှှင့်််အည်းီ လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ ပေန်ထိုး�င့််မြချိင့််� (CCA) ဆိုးး�င့််ရာာ မိုးးဝါးါဒမိုးိာ� ချိိမိုးှတ်ိုပြို�ီ� 

မြဖို့စ််သီည်း်။ သီး��ရာာတိုွင့်် လာက်ပေတိုွ� အပေကာင့််အထိုည်း်ပေဖို့ာ် ပေဆိုးာင့််ရာာက်မြချိင့််�တိုွင့်် 

ဟုာကွက်မိုးိာ� ရာှးပေန်ပြို�ီ� တိုပေမြ��ည်းီ မိုးမြဖို့စ််�ါ။ KNU နှှင့််် မြ�ည််းန်ယ့််အစ်း��ရာ �း�ပေ�ါင့််�

ပေဆိုးာင့််ရာာက်မိုးု အ�ါအဝါးင့်် ပေဒသီချိ� အာဏ်ာ�း�င့််မိုးိာ�သီည်း် ထိုး�န်ည်း်�ဗိ�ဟုာမိုးိာ�ကး�

 လာက်ပေတိုွ�အပေကာင့််အထိုည်း်ပေဖို့ာ်ပေဆိုးာင့််ရာာက်ရာန််နှှင့််် မြ��မြ�င့််ရာန််အတိုွက် မိုးှန််ကန််ပေသီာ

 န်ည်း်�စ်န်စ််နှှင့််် အရာင့််�အမြမိုးစ််မိုးိာ� လား�အ�်သီည်း်။ ထိုး��အမြ�င့်် DRR နှှင့််် CCA အ�ကာ�ရာှး

 ချိိ းတို်ဆိုးက်မိုးုမိုးိာ�ကး�လာည််း� �း�မိုးး�အာ�ပေကာင့််�လာာပေအာင့်် ပေဆိုးာင့််ရာာက်သီင့်််ပြို�ီ� ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�

အစ်ည်း်�၏ ပေဘူး�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််မိုးုကး� အပေထိုာက်အ��် ပေ��ရာန််အတိုွက် အမြချိာ�ပေသီာ တိုွ့ဘူးက်

န်ည်း်�လာမိုး်�မိုးိာ�ကး� န်ာ�လာည််းသီင့်််သီည်း်။

သီမိုးး�င့််�ပေ�ကာင့််�အရာ ထိုး�ကရာင့််လားမိုးိ း��စ်� အမိုးိာ�စ်�သီည််း အစ်း��ရာနှှင့််် KNU �ကာ� 

လာက်န်က်ကး�င့််�ဋိး�ကခ အပေမြချိအပေန်မိုးိာ�ပေ�ကာင့််် စ်န်စ််အရာ လား�အချိွင့်််အပေရာ� 

ချိိ း��ပေဖို့ာက်ချိ�ရာမိုးုမိုးိာ�ကး� ကိယ့််ကိယ့််မြ�န်�်မြ�န်�် ချိ�စ်ာ�ချိ့်ရာသီည်း်။ ၂၀၁၂ ချိ�နှှစ််တိုွင့်် မြမိုးန််မိုးာ

အစ်း��ရာ၊ စ်စ််တို�်နှှင့််် KNU တိုး��သီည််း �စ််ချိတို်တိုး�က်ချိး�က်မိုးု ရာ�်စ့်ပေရာ�ကး� သီပေဘူးာတိုးချိ့်�က

ပေသီာ်လာည််း� ဆိုးယ့််စ်�နှှစ််ပေ�ါင့််�မိုးိာ�စ်ွာ လာက်န်က်ကး�င့်် �ဋိး�ကခမြဖို့စ််ပေစ်သီည်််း မြ�ဿန်ာမိုးိာ�

ကး� ပြိုင့်းမိုး်�ချိိမိုး်�ပေရာ� မြဖို့စ််စ်ဉ််က  မိုးပေမြဖို့ရာှင့််�ပေ��နှး�င့််ပေသီ��ါ။ လားမိုးိာ�စ်ွာနှှင့််် လားမိုးုအသီး�င့််�အဝါးး�င့််�

မိုးိာ�စ်ွာတိုး��အပေန်နှှင့််် စ်းတို်ဒဏ််ရာာရာပေန်ဆိုး့ မြဖို့စ််�ါသီည်း်။ 

သီ�ပေတိုသီန်ကး� “အ��်ချိိ��်ချိွင့်််အာဏ်ာမိုးိာ� ပေရာာပေနှှာပေန်ပေသီာ”ပေဒသီတိုွင့်် လာ��်ပေဆိုးာင့််ထိုာ�

�ါသီည်း်။ ထိုး�ပေဒသီတိုွင့်် အ�စ််အချိတို်ရာ�်စ့်ပေရာ� သီပေဘူးာတိုးည်းီချိိက်အရာ 

မြမိုးန််မိုးာအစ်း��ရာ၊ စ်စ််တို�်နှှင့််် KNU နှှစ််ဘူးက်စ်လာ���မိုးှ အာဏ်ာကး� ကွ့မြ�ာ�စ်ွာ ရာယ့်းထိုာ�ပြို�ီ�

 ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�မိုးှ အရာင့််�အမြမိုးစ််မိုးိာ� ပေကာက်ချိ�ကာ ကိန််�မိုးာပေရာ�နှှင့််် �ည်းာပေရာ�

 က့်သီး��ပေသီာ ဝါးန််ပေဆိုးာင့််မိုးုမိုးိာ� ပေ���ါသီည််း။ KNU အတိုွင့််�တိုွင့်် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု

ဆိုးး�င့််ရာာ  ကးစ်စမြ�ဿန်ာမိုးိာ�၏ တိုာဝါးန််မိုးိာ�ကး� စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�နှှင့်််သီစ််ပေတိုာဦး�စ်ီ�ဌာာန် နှှင့်် ်

KNU သီဘူးာဝါး�တ်ိုဝါးန််�ကိင့်် ကာကွယ့််ပေရာ�ပေကာ်မိုးတိုီတိုး��က တိုာဝါးန််ယ့်းထိုာ��ါသီည််း။  

KNU  ၏ ပေမြမိုးယ့်ာမိုးးဝါးါဒသီည််း သီဘူးာဝါးသီယ့်�ဇာာတို စ်ီမိုး�အ��်ချိိ��်မိုးုနှှင့််် စ်�်လာိဉ််�ပေသီာ ကးစ်စ

မိုးိာ�တိုွင့်် ဖို့က်ဒရာယ့််မိုးးပေဘူးာင့််နှှင့််် ကး�ယ့်််�ကမိုးာာကး�ယ့််မြ�ဋ္ဌာာန််�ချိွင့်််ပေဘူးာင့််အတိုွင့််�မိုးှ ပေရာှ�ရုး��

န်ည်း်�လာမိုး်�အတိုး�င့််� ရာ�်ရာာာမိုးှ ထိုးန််�သီးမိုး်�မြချိင့််�ကး� အာ�ပေ���ါသီည််း။

မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�၏ ကိန််ရာှးပေန်ပေသီ�ပေသီာ ဇာီဝါးမိုးိ း��ကွ့မိုးိာ�ရာှးသီည်််း သီစ််ပေတိုာဖို့���လာှမိုး်�ရာာပေဒသီ

အမိုးိာ�စ်�သီည််း ကရာင့််အမိုးိ း��သီာ�အစ်ည််း�အရု���(KNU) နှှင့််် အမြချိာ�ပေသီာ EAO မိုးိာ�၏

 ထိုးန််�ချိိ��်မိုးုပေအာက်ရာှး ပေဒသီမိုးိာ�တိုွင့်် တိုည်း်ရာှးပေန်သီည််း။ ရာာသီီဥတို�ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုကး� ပေလာှာ်ချိိ

ပေရာ� နှှင့််် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ ပေမြ�ာင့််�လာ့ပေန်ထိုး�င့််နှး�င့််ရာန််  ပေဒသီတိုွင့််� အရာင့််�အမြမိုးစ််မိုးိာ�

 ပေထိုာက်��်ပေ��ပေရာ�တိုး��တိုွင့်် ထိုး�သီဘူးာဝါးသီယ့်�ဇာာတိုမိုးိာ�၏ ကဏ္ဍသီည််း အပေရာ�ကြီးကီ�ပြို�ီ�

 KNU သီည််း တိုစ််နှး�င့််င့်�လာ��� �စ််ချိတို်တိုး�က်ချိး�က်မိုးု ရာ�်စ့်ပေရာ� သီပေဘူးာတိုးစ်ာချိိ��်မိုးှ အသီး

အမိုးှတို် မြ��ထိုာ�သီည်််းအတိုး�င့််� မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်� အပေရာှ�ပေတိုာင့််�း�င့််�၌ ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု

ကး� စ်ီမိုး�အ��်ချိိ��်ရာာတိုွင့်် အပေရာ��ါပေသီာ အချိန််�ကဏ္ဍမိုးှ �ါဝါးင့််သီင့်််သီည်း်။ (မြ�ည််းပေထိုာင့််စ်�

 မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�ပေတိုာ် ၂၀၁၅၊ NCA၊ အ�း�ဒ်ချိွ့ ၂၅) သီး��ရာာတိုွင့်် လာက်ရာှးမြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�ရာှး ရာာသီီဥတို�

 ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု တို���မြ�န််ချိိက်မိုးိာ� နှှင့််် စ်ီမိုး�ဖို့န််တိုီ�မိုးုမိုးိာ�သီည််း ပေဒသီချိ� �ါဝါးင့််သီးမိုးိာ�၏

 အကြုံက�ပေ��ပေဆိုးွ�ပေနှွ�မိုးု အန်ည််း�င့်ယ့််သီာ �ါဝါးင့််ပြို�ီ� �ည်းာရာှင့််သီီ�သီန်�်ချိိမိုးှတ်ိုပေသီာ အထိုက်

မိုးှ ပေအာက်သီး�� ညွှှန််�ကာ�သီည်််း ���စ်�အတိုး�င့််� မြဖို့စ််ပေန်သီည်း်။ ဤက့်သီး�� ဗဟုး�ချိိ��်ကး�င့််၍

 နှး�င့််င့်�ပေတိုာ်ဗဟုး�မြ��ပေသီာ န်ည််း�လာမိုး်�သီည််း မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�၏ အာဏ်ာရာှင့််ဆိုးန််ပေသီာ နှး�င့််င့်�ပေရာ�

 ယ့်ဉ််ပေကိ�မိုးုနှှင့််် တိုး�င့််�ရာင့််�သီာ�လားမိုးိ း��စ်� အဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�ကး� သီမိုးး�င့််�အဆိုးက်ဆိုးက ်

ဖို့ယ့််�ကဉ််ထိုာ�ပေ�ကာင့််� ပေဖို့ာ်မြ�ပေန်သီည််း။

၂၀၁၉ချနုိုစှား၊ ဩဂုတုုးလတုငွ်းး က်ရှင်းး��ည်းး�ယ်း ၊ 

မြေက်ာက််ရှးတုးပြီးမ္ဘား��တုငွ်းး မြေရှကြီးက်�ီမြေ��ချင်းး���စား�းသည်းး။
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အမြေ��ာင်းး�အလ့��စားမြေစာနိုးငု်းးမြေသာ 
�ည်းး�လမ္ဘား�မ္ဘာျာ� 

ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မြချိင့််�နှှင့််် ကး�ဗစ််-၁၉ က�်ပေရာာဂါ ပေ�ါင့််�လား�က်ပေသီာအချိါ ပေဒသီချိ�မြ�ည််း

သီးမိုးိာ�၏ ပေဘူး�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််စ်ွမိုး်� ယ့်နှတရာာ�ကး� ချိ�နှး�င့််ရာည််းရာှးသီည််းထိုက် �း�မိုးး�ဖို့းအာ� 

မြဖို့စ််ပေ�်ပေစ်ပေသီာ သီဘူးာဝါးပေဘူး�တိုစ််ချိ� မြဖို့စ််လာာနှး�င့််သီည်း်။ မြ�ည််းသီးလားထို�၏ ကိန််�မိုးာပေရာ�

အပေ�် ရု�တ်ိုချိိည်း်� သီက်ပေရာာက်မိုးုမိုးိာ�နှှင့်််အတိုး ထိုး�င့််�နှး�င့််င့်�ရာှး (သီး��မိုးဟု�တ်ို ထိုး�င့််�နှး�င့််င့်�မိုးှ 

မြ�န််လာာပေသီာ) ပေရာ့�ပေမြ�ာင့််�လာ��်သီာ�မိုးိာ�ထို�မိုးှ ပေင့်ွပေ���း� �မိုးု ပေလာိာ်ကိသီွာ�မြချိင့််�၊ စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�

ဆိုးး�င့််ရာာ ထို�တ်ိုက�န််မိုးိာ�၏ ပေ��ရာင့််�မိုးိာ�ကိဆိုးင့််�မြချိင့််� နှှင့််် က�န််�စ်စည််း� ပေထိုာက်��်�း� �ပေဆိုးာင့််

ပေရာ� ဆိုးက်သီွယ့််မိုးုလာမိုး်�ပေ�ကာင့််�မိုးိာ� ဆိုးး��ရာာာ�စ်ွာ �ိက်စ်ီ�သီွာ�မြချိင့််�တိုး��ပေ�ကာင့််် ပေန်�စ်ာ�လာ��်

သီာ� အချိွင့်််အပေရာ�မိုးိာ� �း�မိုးး�န်ည််း��ါ�လာာမိုးုမိုးိာ� မြဖို့စ််ပေ�်ပေစ်ပြို�ီ� ပေရာရာှည််းတိုွင့်် အသီက်ပေမိုးွ�

ဝါးမိုး်�ပေ�ကာင့််�လာ��်င့်န််�မိုးိာ� ထိုးချိး�က်မြချိင့််� မြဖို့စ််ပေစ်နှး�င့််�ါသီည်း်။

အဓိးက် သတုင်းး�မြေ��သူနိုှင်း်း အင်းးတုာဗျ���ချင်းး� :

အမိုးိ း��သီမိုးီ�ပေတိုွက မိုးိာ�ပေသီာအာ�မြဖို့င့််် ထိုး�င့််� နှး�င့််င့်�ကး� ပေမြ�ာင့််�ပေရာ့�

ပေန်ထိုး�င့််�ကတိုယ့်် ဘူးာလား��လာ့ဆိုးး�ပေတိုာ် ဒီမိုးှာက က�န််ထို�တို်စ်ွမိုး်�အာ�

န်ည်း်�တိုယ့််၊ ပေ��ကွက် မိုးရာှးဘူးး�၊ အပေ�က�ပေတိုွလာည််း� မိုးိာ�လာာတိုယ့််။ 

ပေမြ�ာင့််�ပေရာ့�သီွာ�တို့် အမိုးိ း��သီမိုးီ�ပေတိုွက ကိန််�မိုးာပေရာ�န့်�ဆိုးး�င့််တို့်၊ စ်ွမိုး်�ရာည််း

န့်�ဆိုးး�င့််တို့် အပေတိုွ�အကြုံက��ပေတိုွ၊ အပေတိုွ�အမြမိုးင့််ပေတိုွ ရာရာှးလာာပြို�ီ� အ့ဒါပေတိုွ

ကး� ရာာာပေတိုွမိုးှာ မြ�န််လာည်း်အသီ���ချိိ�ကတိုယ့််။

ဤအစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့်် ပေဖို့ာ်မြ�ထိုာ�ပေသီာ တိုစ််ဦး�ချိိင့််�စ်ီအလား�က်၊ အးမိုး်ပေထိုာင့််စ်�အလား�က်နှှင့်််

 ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည််း�အလား�က် စ်ွမိုး်�ပေဆိုးာင့််ရာည််းမိုးိာ�နှှင့််် ပေဘူး�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််စ်ွမိုး်�တိုး��သီည််း ကး�ဗစ််

-၁၉ အကိ�်အတိုည်း်�ကာလာတိုွင့်် ပေရာရာှည််း၊ မိုးှတိုစ်ွာနှှင့််် သီာတိုးည်းီမိုးှမိုးုရာှးစ်ွာ န်ာလာန််ထိုးနှး�င့််

ရာန််အတိုွက် အပေမြချိချိ�အချိိက်အလာက်မိုးိာ� မြဖို့စ််�ါသီည်း်။ သီး��ရာာတိုွင့်် အပေရာ��ါ အရာာပေရာာက်

ပေသီာ အကးအည်းီမိုးိာ� မိုးရာရာှး�ါက ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�အပေန်မြဖို့င့််် ရာင့််ဆိုးး�င့််ပေမြဖို့ရာှင့််�ရာာတိုွင့််

 အချိက်အချိ့မိုးိာ�နှှင့််် ကြုံက��ပေတိုွ�နှး�င့််�ါသီည်း်။

အထိုး�သီမြဖို့င့််် ကး�ရုး�န်ာဗး�င့််�ရာ�်စ်် လာွန််ကာလာတိုွင့်် လားသီာ�ချိိင့််�စ်ာန်ာပေထိုာက်ထိုာ�မိုးုနှှင့်် ်

ဖို့ွ��ပြိုဖို့း��ပေရာ�လာ��်င့်န််�မိုးိာ�အတိုွက် ကမိုးာာတိုစ််ဝါးှမိုး်�မိုးှ အကးအည်းီသီည််း မိုးပေသီချိိာပေတိုာ်ပေ�။ 

ထိုး��ပေ�ကာင့််် ပေဘူး�အနှတရာာယ့််မိုးိာ� မြဖို့စ််ပြို�ီ�ပေန်ာက်�း�င့််�တိုွင့်် “�း�၍ ပေကာင့််�မိုးွန််လာာပေအာင့်် 

မြ�န််လာည်း်တိုည်း်ပေဆိုးာက်မြချိင့််�”၏ တိုစ််စ်းတို်တိုစ််�း�င့််�အပေန်မြဖို့င့််် ပေဒသီချိ�အဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ� နှှင့်် ်

လားမိုးုအရာင့််�အနှှီ�တိုး��ကး� ပေထိုာက်��်ပေ��ရာန််မိုးှာ ယ့်ချိင့််ကထိုက် �း�၍ အပေရာ�ကြီးကီ�လာာ�ါသီည််း။ 

ဤအစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့်် ပေဖို့ာ်မြ�ထိုာ�ပေသီာ စ်ွမိုး်�ပေဆိုးာင့််ရာည််းမိုးိာ�နှှင့််် ကွန််ရာက်မိုးိာ�သီည်း်

 ပေထိုာက်��်မိုးုမိုးိာ�ရာ�်ဆိုးး�င့််�သီွာ�ပေသီာ အပေမြချိအပေန်တိုွင့််သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့်် တို���မြ�န််မိုးု၏ 

အန်ာဂတို် မြဖို့စ််ပေ�ကာင့််� သီက်ပေသီမြ�လာာနှး�င့််�ါသီည်း်။

ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုသီည််း နှး�င့််င့်�ပေတိုာ်-လားထို�အသီး�င့််�အဝါးး�င့််�နှှင့််် အာဏ်ာ

အထိုက်ပေအာက်ဆိုးက်ဆိုး�ပေရာ�မိုးိာ�တိုွင့်် ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုမိုးိာ� မြဖို့စ််ပေ�်လာာပေစ်ရာန်် လာု�်ရာှာ�မိုးု၊ 

ကွနှ်��်တိုး�� ပေန်ထိုး�င့််ရာာ ကမိုးာာကြီးကီ�ကး� မြ�န််လာည်း်���ပေဖို့ာ်ပေရာ� စ်သီည််းတိုး��အတိုွက်

 အချိွင့်််အပေရာ�တိုစ််ချိ� (သီး��မိုးဟု�တ်ို “အပေရာ��ါပေသီာ အဆိုးင့်််တိုစ််ချိ�”) မြဖို့စ််နှး�င့််�ါသီည်း်။

 သီဘူးာဝါးပေဘူး�အနှတရာာယ့််မိုးိာ�ပေ�ကာင့်််မြဖို့စ််ပေသီာ ဆိုး�တို်ယ့်�တို်မိုးုမိုးိာ�နှှင့််် တို���မြ�န််မိုးုမိုးှတိုစ််ဆိုးင့်််

 ပေ�်ပေ�ါက်လာာပေသီာ အချိွင့်််အလာမိုး်�မိုးိာ�သီည််း လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွပေမြ�ာင့််�လာ့နှး�င့််ပေသီာ

 န်ည်း်��ည်းာနှှင့််် ဆိုးန််�သီစ််ပေသီာ န်ည်း်�လာမိုး်�မိုးိာ�မိုးှတိုစ််ဆိုးင့််် ဖို့ွ��ပြိုဖို့း��တိုး��တိုက်ပေရာ�လာ��်င့်န််�စ်ဉ််

တိုွင့်် ထိုးချိး�က်ချိ�စ်ာ�ရာနှး�င့််ပေမြချိရာှးပေသီာ၊ ဖို့ယ့််�ကဉ််ချိ�ထိုာ�ရာပေသီာ အသီး�င့််�အဝါးး�င့််�မိုးိာ�ကး�

 သီာတိုးည်းီမိုးှမိုးုရာှးစ်ွာ �ါဝါးင့််နှး�င့််ရာန််အတိုွက် �း�၍အချိွင့်််အလာမိုး်�မိုးိာ� ပေ��နှး�င့််သီည်း်။ ‘�း�၍

 သီာလာွန််ပေကာင့််�မိုးွန််ပေအာင့်် မြ�န််လာည်း်တိုည်း်ပေဆိုးာက်မြချိင့််�’တိုွင့်် ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�

နှှင့််် အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ�၏ ဦး�ပေဆိုးာင့််မိုးုကး� အာ�ပေ��ကာ လားမိုးုပေရာ�နှှင့််် နှး�င့််င့်�ပေရာ�-စ်ီ��ွာ�ပေရာ�

 ဆိုးက်ဆိုး�ပေရာ�မိုးိာ� ပေမြ�ာင့််�လာ့လာာမြချိင့််�တိုး�� �ါဝါးင့််သီင့်််သီည်း်။ ပြိုင့်းမိုး်�ချိိမိုး်�ပေရာ� မြဖို့စ််စ်ဉ််တိုွင့််

 ပေမိုးှာ်မိုးှန််�ထိုာ�သီည်််းအတိုး�င့််� ဖို့က်ဒရာယ့််ဖို့ွ့�စ်ည််း����အပေမြချိချိ�ဥ�ပေဒမိုးးပေဘူးာင့််အတိုွင့််�ရာှး DRR 

လာ��်ပေဆိုးာင့််ချိိက်မိုးိာ�ကး� ဗဟုး�ချိိ��်ကး�င့််မိုးုပေလာှာ်ချိိသီင့်််ပေ�ကာင့််�နှှင့််် �တို်သီက်၍   

ချိး�င့််ချိး�င့််မိုးာမိုးာ ပေထိုာက်မြ�ပေသီာ အချိိက်တိုစ််ချိိက်လာည်း်� ရာှးပေန်�ါသီည််း။ 

ပေရာရာှည််းတိုွင့်် ရာာသီီဥတို�ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု မြဖို့စ််နှး�င့််ပေမြချိရာှးပေသီာ အပေန်အထိုာ� အမိုးိ း��မိုးိ း�� တိုး��မိုးှာ

 စ်း��ရားမ်ိုးဖို့ွယ့််မိုးိာ�မြ�ာ�လာာပေသီာအချိါ မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�တိုွင့်် “န်က်န်က်ရုုင့််�ရုုင့််� လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ

ပေမြ�ာင့််�လာ့မြချိင့််�” နှှင့််် �တို်သီက်၍ ထိုး�မြချိာ�ပေသီာ စ်း�စ်း�စ်း�က်စ်း�က် ပေတိုွ�ပေချိ်ပေဆိုးာင့််ရာာက်

မိုးုမိုးိ း�� လား�အ�်ပေန်�ါသီည်း်။ အန်ာဂတို်တိုွင့်် ပေတိုွ�ကြုံက��ရာမိုးည်််း အကြီးကီ�စ်ာ� ရာာသီီဥတို�

 ပေဘူး�အနှတရာာယ့််မိုးိာ� (စ်ာ�ပေရာရားကခာ ဖို့းလာ��မိုးု�ိက်စ်ီ�လာာနှး�င့််မြချိင့််�အ�ါအဝါးင့််) ကး� ပေကိာ်လာှာ�

နှး�င့််ပေစ်ရာန်် မိုးည််းသီး��ပေသီာ အကြီးကီ�စ်ာ� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုမိုးိာ� လား�အ�်�ါသီန်ည်း်�?

ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု အကိ�်အတိုည်း်�မိုးိာ�ပေ�ကာင့််် မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�၏အပေမြချိအပေန် ထိုးချိး�က်

လာာမိုးည််းဆိုးး��ါက EAO အ��်ချိိ��်မိုးု�း�င့််�ဆိုးး�င့််ရာာ အာဏ်ာ�း�င့််မိုးိာ�နှှင့််် ဝါးန််ပေဆိုးာင့််မိုးု ပေ��သီးမိုးိာ�

သီည်း် အပေရာ��ါပေသီာ တိုာဝါးန််မိုးိာ� ယ့်း�ကရာမိုးည််း မြဖို့စ််�ါသီည်း်။ အထိုး�သီမြဖို့င့််် ဖို့ယ့််�ကဉ််ချိ�ထိုာ�

ရာပြို�ီ� ထိုးချိး�က်လာွယ့််ပေသီာ အ��်စ်�မိုးိာ� အ�ါအဝါးင့်် လားသီာ�အာ�လာ���၏ အချိွင့်််အပေရာ�ကး� 

ကာကွယ့််၍ ပေထိုာက်ချိ�အာ�ပေ��ပေသီာ န်ည််း�လာမိုး်�မိုးိာ�မြဖို့င့််် လာ��်ပေဆိုးာင့််ရာန််အတိုွက် ၎င့််�တိုး��

ကး� တိုွန််�အာ�ပေ��ရာန််နှှင့််် ပေထိုာက်��်ပေ��ရာန််မိုးှာ အပေရာ�ကြီးကီ�လာာမိုးည််း မြဖို့စ််သီည်း်။



5     Toward A Tipping Point?  -  ရှငှ်းး�လင်းး�ချျက်း စာာလာာ

ရှ�းရှ�ာအ�ွ့�အစာည်းး�မ္ဘာ ှဦး�စာာ�မြေ�� 
အကြုံက်ံ���ချျက်းမ္ဘာျာ� 

မြေ��အနိုတရှာယ်းအတုွက်း ��င်းးဆိုးင်းးထာ��ချင်းး�နှိုင်း်း မြေရှတုးု အမြေရှ�မြေ�် ကူ်ည်းီမ္ဘာု

+ လာ��ခြုံချိ��ပေသီာ န်ာ�ချိး�ရာာ ပေထိုာက်��်မြချိင့််�၊ ပေရာဒီယ့်း�နှှင့််် လားမိုးုကွန််ရာက်မိုးိာ�မိုးှတိုစ််ဆိုးင့်််

 ပေဒသီချိ� ဘူးာသီာစ်ကာ�မြဖို့င့််် �း�၍ မြ�ည်််းစ်��ချိး�င့််လာ��ပေသီာ ရာာသီီဥတို�ဆိုးး�င့််ရာာ သီတိုင့််�

အချိိက်အလာက်မိုးိာ�၊ ကြီးကး�တိုင့််ပေန်ရာာချိိထိုာ�ပေသီာ ကယ့််ဆိုးယ့််ပေရာ� �စ်စည််း�မိုးိာ� 

+ CSO မိုးိာ�၊ EAOမိုးိာ�နှှင့််် အစ်း��ရာတိုး�� လာက်တိုွ့လာ��်ပေဆိုးာင့််မြချိင့််� အတိုွက် အ�ါအဝါးင့်် 

အပေရာ�ပေ�် ရာန််���ပေင့်ွမိုးိာ�ကး� လာိင့််မြမိုးန််စ်ွာ ရာယ့်းနှး�င့််ပေအာင့်် ဖို့န််တိုီ�မြချိင့််�

အမြေ�ချချံ အမြေဆိုးာက်းအအံုမ္ဘာျာ�နိုှင်း်း အ�ချာ�မြေသာ မြေရှရှှည်းး ���းလည်းးထူမြေထာင်းးမြေရှ�အတွုက်း 

လးုအ�းချျက်းမ္ဘာျာ� (“�းု၍ မြေက်ာင်းး�မွ္ဘာ�းမြေအာင်းး ���းလည်းးတုည်းးမြေဆိုးာက်း�ချင်းး�”)

+ လာမိုး်�မိုးိာ�နှှင့််် တို�တိုာ�မိုးိာ�ကး� မြ�န််လာည်း်တိုည်း်ပေဆိုးာက်မြချိင့််�၊ မြမိုးစ််ကမိုး်�န်�ရာ�မိုးိာ�ကး�

 မြ�န််လာည်း်တိုည်း်ပေဆိုးာက်ထိုးန််�သီးမိုး်�မြချိင့််�၊ ရာ�်ရာာာရာှး သီစ််ပေတိုာမိုးိာ� မြ�န််လာည်း်စ်း�က်�ိ း��

မြချိင့််�နှှင့််် ထိုးန််�သီးမိုး်�မြချိင့််� 

+ မြ�န််လာည်း်ထိုးပေထိုာင့််ပေရာ� စ်ီမိုး�ကးန််�မိုးိာ� ပေရာ�ဆိုးွ့မြချိင့််�နှှင့််် အပေကာင့််အထိုည်း်ပေဖို့ာ်

ပေဆိုးာင့််ရာာက်မြချိင့််�တိုး��တိုွင့်် အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ� အ�ါအဝါးင့်် ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည််း�ပေချိါင့််�ပေဆိုးာင့််

မိုးိာ�ကး� �ါဝါးင့််ပေစ်မြချိင့််� 

အသး�ည်းာမြေ���မ္ဘာှင််းးတုင်းးမြေ���ချင်းး�၊ အမ္ဘာျာ���ည်းးသူအတုွက်း �ည်းာမြေ��လု�းင်း�း�မ္ဘာျာ�နိုှင်း်း 

အ�ချာ�မြေသာ မြေရှရှှည်းး လးုက်းမြေလျာည်းီမြေထွ မြေ��ာင်းး�လ့�ချင်းး�မ္ဘာျာ� 

+ လာယ့််သီမိုးာ�မိုးိာ�၏ မိုးးရုး��ဖို့လာာ အသီး�ည်းာမိုးိာ�ကး� အပေမြချိချိ�၍ ပေကာက်�့သီီ�နှှ�အသီစ််

မိုးိာ� နှှင့်််/သီး��မိုးဟု�တ်ို မိုးိ း��ကွ့မိုးိာ� ပေမြ�ာင့််�လာ့စ်း�က်�ိ း��ရာန််/ပေမိုးွ�မြမိုး�ရာန်် နှှင့််် ပေရာာ�ချိိယ့််

နှး�င့််ရာန်် ရာ�်ရာာာအဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�ကး� ပေထိုာက်��်ပေ��မြချိင့််�၊ စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�ဆိုးး�င့််ရာာ 

လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုမိုးိာ�အတိုွက် န်ည်း်��ည်းာ�း�င့််�ဆိုးး�င့််ရာာ အချိိက်အလာက်

မိုးိာ�နှှင့််် ရု��်ဝါးတိုု��စ်စည်း်�မိုးိာ� ပေထိုာက်��်မြချိင့််�၊ လာ��်ပေဖို့ာ်ကး�င့််ဖို့က်မိုးိာ�နှှင့််် အတိုးတိုကွ 

သီင့််ယ့်းပေလာ်လာာရာန််နှှင့််် မိုးှပေဝါးရာန််အတိုွက် လာယ့််ယ့်ာအသီး�ည်းာပေ��ပေကိာင့််�မိုးိာ�

ရှာသီဥတုု မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာနိုှင်း်း သ�ာဝို�တုးဝို�း�က်ျင်းးဆိုးးုင်းးရှာ �ည်းာမြေ���ချင်းး� :

+ ရာ�်ရာာာလားထို�မိုးိာ�နှှင့််် CSO မိုးိာ�သီည််း နှုတို်ပေမြ�ာ မြဖို့စ််ရာ�်မိုးိာ�၊ သီမိုးး�င့််�စ်ဉ််

အပေ�ကာင့််�အရာာမိုးိာ�၊ ၎င့််�တိုး��၏ အပေတိုွ�အကြုံက��မိုးိာ�နှှင့််် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွ

ပေဆိုးာင့််ရာာက်မိုးုဆိုးး�င့််ရာာ ပေအာင့််မြမိုးင့််မိုးုသီာဓိက မြဖို့စ််ရာ�်မိုးိာ�ကး� “အသီးအမိုးှတ်ိုမြ��ပေမိုး�မြမိုးန််�မိုးု” 

ကး� မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�ရာှး အမြချိာ�ပေသီာ လားမိုးုအသီး�င့််�အဝါးး�င့််�မိုးိာ�နှှင့််် မိုးှပေဝါးနှး�င့််သီည်း်။ 

မြေဒသနိုတရှ မြေချးင်းး�မြေဆိုးာင်းးမ္ဘာု :

+ ပေဘူး�အနှတရာာယ့်် ကိပေရာာက်မိုးု မိုးမြဖို့စ််ချိင့််တိုွင့်် အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ� �ါဝါးင့််ပေသီာ ပေဒသီနှတရာ

 ပေချိါင့််�ပေဆိုးာင့််မိုးု/ပေကာ်မိုးတိုီမိုးိာ�ကး� အာဏ်ာရာှးသီးမိုးိာ� (အစ်း��ရာနှှင့််် EAO မိုးိာ�) က 

တိုရာာ�ဝါးင့်် အသီးအမိုးှတို်မြ��ကာ ပေထိုာက်��်ပေ��သီင့်််သီည်း်။

မြေဒသနိုတရှ အာဏ်ာ�းငု်းးမ္ဘာျာ� - အစား�ုရှ နိုငှ်းး် 
EAO မ္ဘာျာ�- သးု� အကြုံက်ံ���ချျက်းချျက်းမ္ဘာျာ�

+ NCA တိုွင့်် ပေမိုးှာ်မိုးှန််�ထိုာ�သီည်််းအတိုး�င့််� မြ�ည်း်ပေထိုာင့််စ်�-အဆိုးင့််် အစ်း��ရာသီည််း   

မြ�ည််းန်ယ့််/ပေဒသီတိုွင့််� အစ်း��ရာမိုးိာ�ကး� ပေဘူး�အနှတရာာယ့်် တို���မြ�န််မိုးုနှှင့််် မြ�န််လာည်း်ထိုးပေထိုာင့််

ပေရာ� လာ��်ပေဆိုးာင့််ချိိက်မိုးိာ�တိုွင့်် CSOမိုးိာ�၊ EAOမိုးိာ�နှှင့်််အတိုး လာက်တိုွ့လာ��်ပေဆိုးာင့််ရာန််

  အတိုးအလာင့််� ချိွင့်််မြ��ထိုာ�သီင့်််သီည်း်(အ�း�ဒ်ချိွ့ ၂၅)။ ပေဒသီနှတရာ နှှင့််် အမြချိာ�ပေသီာ အစ်း��ရာ

 အဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ� (ချိရုး�င့််နှှင့်််ပြိုမိုးး��န်ယ့်် EAO အာဏ်ာရာှးသီးမိုးိာ�)သီည််း ရာည််းမိုးှန််�ထိုာ�

ပေသီာ ဦး�တိုည်း်ချိိက်မိုးိာ�သီး�� ပေရာာက်ရာှးနှး�င့််ရာန်် ��ဂဂလားကကဏ္ဍနှှင့််် အတိုး အလာ��်လာ��်ပေစ်

ကာ မြ�ည််းပေထိုာင့််စ်�အဆိုးင့််် အစ်း��ရာနှှင့််် EAO ပေချိါင့််�ပေဆိုးာင့််မိုးိာ�သီည််း DRR �း�ပေ�ါင့််�

ပေဆိုးာင့််ရာာက်မိုးုအတိုွက် မိုးးပေဘူးာင့််မိုးိာ� ချိိမိုးှတ်ိုသီင့်််သီည်း်။ ပေရာရာှည််းတိုွင့််   

သီဘူးာဝါး သီယ့်�ဇာာတိုမိုးိာ�အပေ�်၌ ဆိုး���မြဖို့တ်ိုချိိက် ချိိမိုးှတို်မြချိင့််�နှှင့်််၊ ထိုးန််�ချိိ��်မြချိင့််�ကး�

ဗဟုး�မိုးှ မိုးချိိ��်ကး�င့််ဘူး့ ဖို့က်ဒရာယ့်် နှး�င့််င့်�ပေရာ�ဆိုးး�င့််ရာာ စ်ီမိုး�ချိိက်မိုးိာ�မိုးှတိုစ််ဆိုးင့််် တိုရာာ�ဝါးင့် ်

လာ��်ပေဆိုးာင့််သီင့်််သီည်း်။

+ ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုနှှင့််် လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွမြဖို့စ််ပေသီာ မိုးိ း��ပေစ််မိုးိာ�၊

 ပေကာက်�့သီီ�နှှ�မိုးိာ� နှှင့််် �တို်သီက်ပေသီာ ပေဒသီတိုွင့််� အရာင့််�အမြမိုးစ််မိုးိာ�၊ အသီး�ည်းာ

မိုးိာ�ကး� ရာှာပေဖို့ွရာန်် ရာ�်ရာာာအဆိုးင့််် လာမိုး်�ပေ�ကာင့််�မြ�ချိိ းတို်ဆိုးက်မိုးု လာ��်ပေဆိုးာင့််မြချိင့််�၊

ပေဒသီချိ�တိုး��၏ အသီး�ည်းာနှှင့််် မိုးိ း��ကွ့မိုးိာ�အပေ�် မိုးးတိုည််း၍ ပေမြ�ာင့််�လာ့စ်း�က်�ိ း��ရာန််

 သီင့်််ပေတိုာ်ပေသီာ မိုးိ း��ပေစ််မိုးိာ�နှှင့််် စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�ဆိုးး�င့််ရာာ န်ည်း်��ည်းာမိုးိာ�ကး� ရာှာပေဖို့ွရာန််

 နှး�င့််င့်�တိုွင့််�နှှင့််် နှး�င့််င့်�တိုကာရာှး ကွမိုး်�ကိင့််�ည်းာရာှင့််မိုးိာ�နှှင့်််တိုကွ   

လာက်တိုွ့လာ��်ကး�င့််မြချိင့််�

နိုးုင်းးင်းံတုက်ာ မြေအဂုျင်းးစာမီ္ဘာျာ�နိုှင်းး် အလ�ှရှငှ်းး
မ္ဘာျာ�သးု� အကြုံက်ံ���ချျက်းမ္ဘာျာ� 

+ ပေထိုာက်��်ပေရာ�ပေအဂိင့််စ်ီ၏ မြမိုးန််မိုးာမြ�ည််းတိုွင့််�ဝါးန််ထိုမိုး်�သီည််း ပေဒသီသီ���(တိုး�င့််�ရာင့််�သီာ�)

ဘူးာသီာစ်ကာ�ကး� ပေမြ�ာတိုတ်ိုသီင့်််သီည်း်။

+ ပေဒသီနှတရာအသီး�ည်းာနှှင့််် ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု ဒဏ််ချိ�နှး�င့််ပေသီာ မိုးိ း��ပေစ််မိုးိာ�ကး�

 စ်��စ်မိုး်�ပေဖို့ာ်ထို�တ်ိုမြချိင့််�နှှင့််် ပေထိုာက်��်မြချိင့််�တိုး�� မြ��လာ��်ကာ စ်း�က်�ိ း��ပေဂဟုစ်န်စ််�ည်းာနှှင့််် 

ရာာသီီဥတို�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််ရာည််းရာှးပေသီာ ပေရာရာှည််းတိုည်း်တို�်သီည်း်် စ်း�က်�ိ း��ပေရာ�ကး� မြမိုးှင့်််တိုင့််�ါ။

+ ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးုအပေ�် လာ��်ပေဆိုးာင့််ချိိက်မိုးိာ�နှှင့််် စ်�်လာိဉ််�၍ NCA   

(အ�း�ဒ်ချိွ့ ၂၅) အပေကာင့််အထိုည်း်ပေဖို့ာ်ပေဆိုးာင့််ရာာက်မြချိင့််�ကး� တိုး�က်တိုွန််�နှု�ပေဆိုးာ်မိုးု 

မြ��လာ��်ရာန််။

အဓိးက် အကြုံက်ံ���ချျက်းမ္ဘာျာ� 

ထးချးုက်းလွယ်းမြေသာ လူမ္ဘာုအသးုင်းး�အဝိုးုင်းး�မ္ဘာျာ�(အထူ�သ��င််းး အမ္ဘာျ း��သမ္ဘာီ�မ္ဘာျာ�) က်းု ရှာသီဥတုု

 မြေ��ာင်းး�လ့မု္ဘာ မြေ��အနိုတရှာယ်းမ္ဘာျာ�နိုှင်း်း လးုက်းမြေလျာည်းီမြေထွ��စားမြေအာင်းး မြေ��ာင်းး�လ့ရှာတုွင်းး 

သာတုူည်းီမ္ဘာှမ္ဘာုရှးှစာွာ မြေ��ာင်းး�လ့လာမြေအာင်းး မ္ဘာည်းးက့််သးု� မြေထာက်း�ံ်မု္ဘာ မြေ��နိုးုင်းးမ္ဘာည်းး�ည်းး�?
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ActionAid သီည််း အာ�န်ည်း်�သီးတိုး��၏ အသီ�မိုးိာ� အထိုး�သီမြဖို့င့််် အမိုးိ း��သီမိုးီ�မိုးိာ�နှှင့််် လားင့်ယ့််မိုးိာ�၏ အသီ�မိုးိာ�

ကး� မြမိုးှင့်််တိုင့််ပေ��ရာာတိုွင့်် လား�အချိွင့်််အပေရာ�မိုးိာ�ကး� အပေမြချိချိ�သီည်််း န်ည်း်�လာမိုး်�ကး� အသီ���မြ��သီည်််း အမိုးိ း��သီမိုးီ�ဝါးါဒီ

 အဖို့ွ့�အစ်ည်း်�တိုစ််ချိ�မြဖို့စ််သီည်း်။ ActionAid သီည််း ရာာသီီဥတို� ပေမြ�ာင့််�လာ့မိုးု၏ အကိ း��သီက်ပေရာာက်မိုးုမိုးိာ�နှှင့်််

 လား�က်ပေလာိာည်းီပေထိုွမြဖို့စ််ပေအာင့်် ကးည်းီပေ��မြချိင့််�၊ ပေဘူး�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််ရာည််း တိုည်း်ပေဆိုးာက်မြချိင့််�စ်သီည်း်် ပေမြဖို့ရာှင့််�န်ည်း်�

လာမိုး်�မိုးိာ�ကး� ချိိမိုးှတ်ိုပေရာ�ဆိုးွ့ရာန််အတိုွက် ကမိုးာာတိုစ််ဝါးှမိုး်�ရာှး အဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�နှှင့်််အတိုး အလာ��်လာ��်ကး�င့််လာိက်  

ရာှးသီည်း်။ 

၂၀၁၃ ချိ�နှှစ််မိုးှ စ်တိုင့််၍ ActionAid မြမိုးန််မိုးာ (AAM) သီည််း မြမိုးန််မိုးာနှး�င့််င့်�၏ အပေရာှ�ပေတိုာင့််�း�င့််�တိုွင့်် အစ်ီအစ်ဉ််မိုးိာ�

ကး� ၎င့််�၏ ပေကိ�ရာာာဖို့ွ��ပြိုဖို့း��ပေရာ�လားင့်ယ့််မိုးိာ�ကး� အပေမြချိမြ��သီည်််း န်ည်း်�လာမိုး်�မြဖို့င့််် အပေကာင့််အထိုည်း်ပေဖို့ာ် ပေဆိုးာင့််ရာာက်

လာိက်ရာှးသီည််း။  AAM မိုးှ စ်ွမိုး်�ပေဆိုးာင့််ရာည်း်မြမိုးှင့်််တိုင့််ပေ��ထိုာ�ပေသီာ ပေကိ�ရာာာဖို့ွ��ပြိုဖို့း��ပေရာ�လားင့်ယ့်် အမိုးိာ�စ်�သီည််း

 သီတို်မိုးှတို်ထိုာ�ပေသီာ သီ�ပေတိုသီန်မြ��လာ��်သီည်း်် ပေကိ�ရာာာမိုးိာ�တိုွင့်် ဤပေလာ်လာာချိိက်အတိုွက် အချိိ းန််�ကာမြမိုးင့်််စ်ွာ

 အာရု��စ်း�က်ဝါးင့်် လာ��်ပေဆိုးာင့််ချိ့်�ကသီည်း်။

သီတိုင့််�အချိိက်အလာက်မိုးိာ� ထို�်မိုး�ရာယ့်းရာန််အတိုွက် ပေဘူး�ပေဖို့ာ်မြ��ါကး� ဆိုးက်သီွယ့််�ါ။ 

Prudence ပေဖို့ာင့််ပေဒ�ရာှင့််�သီည််း အာရာှ နှှင့််် အာဖို့ရားကရာှး Prudential ၏ လားမိုးုအဖို့ွ့�အစ်ည််း��း�င့််�ဆိုးး�င့််ရာာ  

ရာင့််�နှှီ�မြမိုး��်နှှ�မိုးု ဌာာန်ချိွ့တိုစ််ချိ� မြဖို့စ််သီည်း်။ ၎င့််�၏ ဦး�တိုည််းချိိက်မိုးှာ �ည်းာပေရာ�၊ ကိန််�မိုးာပေရာ�နှှင့််် လာ��ခြုံချိ��ပေရာ�တိုး��ကး� 

မြမိုးှင့်််တိုင့််ပေ��မြချိင့််�အာ�မြဖို့င့််် လားမိုးုအဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ�၏ အန်ာဂတ်ိုကး� အာမိုးချိ�ချိိက် ရာှးပေစ်ရာန််   

မြဖို့စ််�ါသီည်း်။ လာ��်ပေဆိုးာင့််ချိိက်မိုးိာ�၏ အကိ း��သီက်ပေရာာက်မိုးုကး� အမြမိုးင့်််ဆိုး���သီး�� မြမိုးှင့်််တိုင့််နှး�င့််ရာန်် ပေဖို့ာင့််ပေဒ�

ရာှင့််�သီည််း NGO မိုးိာ�၊ အစ်း��ရာမိုးိာ�၊ ��ဂဂလားကကဏ္ဍမိုးိာ�နှှင့််် လာက်တိုွ့၍ ပေဒသီအ�း�င့််�အမြချိာ�ဆိုးး�င့််ရာာ အစ်ီအစ်ဉ််

မိုးိာ�အမြ�င့်် ပေဒသီနှတရာ အစ်ီအစ်ဉ််မိုးိာ�ကး�လာည်း်� လာ��်ပေဆိုးာင့််လာိက်ရာှး�ါသီည််း။ လားမိုးုအဖို့ွ့�အစ်ည််း�မိုးိာ� �း�မိုးး�လာ��ခြုံချိ��

မိုးု ရာှးပေစ်ရာန််၊ �း�မိုးး�အာမိုးချိ�ချိိက်ရာှးပေစ်ရာန်် နှှင့််် �း�မိုးး�ပေဘူး�ဒဏ််ချိ�နှး�င့််စ်ွမိုး်�ရာှးပေစ်ရာန််အတိုွက် Prudence ပေဖို့ာင့််ပေဒ�ရာှင့််�

သီည်း် Prudential ၏ ပေရာရာှည််း ပေမိုးှာ်မိုးှန််�ချိိက်နှှင့််် ပေန်ရာာပေဒသီအလား�က် ပေဆိုးာင့််ရာာက်စ်ွမိုး်�ရာည််းတိုး��ကး� မြမိုးှင့်််တိုင့််

ပေ��သီည်း်။ ပေဖို့ာင့််ပေဒ�ရာှင့််�သီည််း ပေဟုာင့််ပေကာင့််၌ မိုးှတို်���တိုင့််ထိုာ�သီည်း်် လားထို�အကိ း��မြ��   

အဖို့ွ့�အစ်ည််း�တိုစ််ချိ� မြဖို့စ််သီည်း်။ 

အချိိက်အလာက်မိုးိာ� �း�မိုးး�သီးရာှးလား��ါက ပေအာက်�ါ website ကး� �ကည်််းရုု�ါ။

http://www.prudencefoundation.com

ဦး�ပေဆိုးာင့််သီ�ပေတိုသီန်မြ��လာ��်သီးနှှင့််် စ်ာတိုမိုး်�ပေရာ�သီာ�သီး ပေဒါက်တိုာ Ashley South နှှင့််် �း�တိုွ့ပေရာ�သီာ�သီး Liliana Demartini တိုး��အာ� အက်ရာှင့််ပေအ်ဒ် မြမိုးန််မိုးာ မိုးှ အထိုး��င့််ပေကိ�ဇား�တိုင့််

ရာှး�ါသီည်း်။ 

Thramu Hnin Su (AAM) နှှင့််် ပေဒသီချိ�ဖို့ွ��ပြိုဖို့း��ပေရာ�လားင့်ယ့််မိုးိာ� ကွန််ရာက်အဖို့ွ့� (Local Fellow Network) ကး� အင့််တိုာဗိ��ပေမိုး�ချိွန််�မိုးိာ� ကးည်းီပေရာ�ဆိုးွ့ပေ��မြချိင့််�၊ �င့််မိုးသီ�ပေတိုသီန် 

လာ��်ပေဆိုးာင့််ရာာနှှင့််် ပေတိုွ�ရာှးချိိက်မိုးိာ� တိုး�င့််�တိုာဆိုးန််�စ်စ််ရာာတိုွင့်် ကးည်းီပေဆိုးာင့််ရာာက်ပေ��သီည်း််အတိုွက် ActionAid Myanmar နှှင့််် စ်ာပေရာ�သီးတိုး��က ပေကိ�ဇား�တိုင့််ရာှး�ါသီည််း။ အစ်း��ရာ နှှင့််် KNU၊ 

DKBA အရာာရာှးမိုးိာ� အ�ါအဝါးင့်် သီ�ပေတိုသီန်အတိုွက် သီတိုင့််�အချိိက်အလာက်မိုးိာ� မိုးှပေဝါးပေ��ချိ့်သီး အာ�လာ���ကး�လာည််း� မိုးိာ�စ်ွာပေကိ�ဇား�တိုင့််ရာှး�ါသီည််း။

အဖို့း��တိုန််ပေသီာ မိုးှတ်ိုချိိက်မိုးိာ�နှှင့််် လား�အ�်သီည်း််အရာာမိုးိာ� ပေဆိုးာင့််ရာာက်ပေ��ချိ့်သီည်း်် Mariana Cifuentes၊ Florence Pichon၊ သီန်�်မြမိုးင့်််ဦး�၊ Jacob Thompson၊ Alan Smith၊ Charles 

Petrie၊ Matt Maguire နှှင့််် Sturate Le Marseny တိုး��ကး�လာည််း� အထိုး�ပေကိ�ဇား�တိုင့််ရာှး�ါသီည််း။ တိုည်း်�မြဖို့တ်ိုပေ���ါပေသီာ Mickeal Woods ကး�လာည််း� လာွန််စ်ွာပေကိ�ဇား�တိုင့််ရာှး�ါသီည််း။

ယ့်ချိ� ရာှင့််�လာင့််�ချိိက်စ်ာလာှာ နှှင့်််သီ�ပေတိုသီန်စ်ာတိုမိုး်�သီည််း Prudence Foundation မိုးှရာန််���ပေင့်ွပေထိုာက်��်မိုးုမြဖို့င့််် ပေဆိုးာင့််ရာာက်ချိ့်မြချိင့််�မြဖို့စ််�ါသီည်း်။ အစ်ီရာင့််ချိ�စ်ာတိုွင့််�ါ၀င့််ပေသီာ သီပေဘူးာထိုာ�

အယ့်းအဆိုးမိုးိာ�သီည်း် စ်ာပေရာ�သီးနှှင့်််သီာသီက်ဆိုးး�င့််ပြို�ီ� ရာန််���ပေင့်ွ��်�း��သီးနှှင့်််သီက်ဆိုးး�င့််မိုးုမိုးရာှး�ါပေ�ကာင့််�ပေဖို့ာ်မြ�အ�်�ါသီည်း်။

မြေက်ျ�ဇီ�ူတုင်းးလာာ

ActionAid Myanmar ၊ �ံ�းတုး(၁)၊ ဝိုက်က�းလမ္ဘား�

မြေရှေဂုံုတုးုင်းး၊ ဗဟု�း�ပြီးမ္ဘား���ယ်း၊

ရှ�းက်ု�း၊ �မ္ဘာ�းမ္ဘာာ

ဖို့�န််� :   + ၉၅ ၁ ၅၄၆၆၇၁ 

  + ၉၅ ၈ ၆၀၃၁၄၂ 

ဖို့က်စ််န်��ါတို် :  + ၉၅ ၁ ၅၄၆၆၇၁ (Ext: ၂၃၆)

အီ�ပေမိုး�လ်ာ:  aa.myanmar@actionaid.org

Web:  https://myanmar.actionaid.org

ActionAid အမြေ�က်ာင်းး� 

Prudence Foundation အမြေ�က်ာင်းး� 

အစာရီှင်းးချံချျက်းအ��ည်း်းအစာံကု်းု �တုးရုံးရုှ�း
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