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စ�ားလှုုး့အကြောတုုုကျေး�ာ�မ်ှုးား
AAM ActionAid မြ�န်�်ာ

CBO လူူ��ဗဟုု�မြပ်�အဖွဲ့့��အစည်း�်

CSO အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်

GHG က်�ာာ��လူ��အပ်ူ��နု်က််ု� မြ�င််�တ်က်�်စ�သာ ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���ာ�

INDC ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု �လူ�ာ����ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င်င််�ံတ်ာအ်�င်�် အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ ်��ာင်ရ်ှိွက်�်ည်း�် ရှိည်း�်ိန်�်

လူ�ပ််င်န်�်အစီအစဉ် ်(Intended Nationally Determined Contribution)

INGO နိုု�င်င််တံ်က်ာ�ု�င်ရ်ှိာ အစု��ရှိ�ဟု�တ်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်

IPCC ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ အစု��ရှိ��ာ� ��့��နို့��ရှိ�အဖွဲ့့�� (Intergovernmental Panel on Climate 

Change)

LRC �ဒီသနိုတရှိအရှိင်�်အမြ�စစ်င်တ််ာ

MATA မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံပ့်င်�်လူင်�်မြ�င်သ်ာ�ုနိုိင်�် တ်ာဝန်�်�ံုရှိို�ရှိ� �ဟုာ�ုတ်အ်ဖွဲ့့��

MCCA မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ �ဟုာ�ုတ်အ်ဖွဲ့့��

MERN မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံသဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င် ်မြပ်န်လ်ူည်း�်ူ��ာင်�်ရှိ�-�ုန်�်သု��်�စာင််��ရှိိာက်�်ရှိ� က့်န်ရ်ှိက််

NDC ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု �လူ�ာ����ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င်င််�ံတ်ာအ်�င်�် အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ ်��ာင်ရ်ှိွက်�်ည်း�် လူ�ပ်င််န်�်

အစီအစဉ်် (Nationally Determined Contribution)

NGO အစု��ရှိ�ဟု�တ်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်

NAPA ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့��ာင်ရ်ှိွက်မ်ြ�င်�်�ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င်င််�ံတ်ာအ်�င်�် လူ�ပ်င််န်�်အစီအစဉ် ်

(National Adaptation Programme of Action)

UNFCCC က်�လူသ�ဂဂ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ �ူ�ဘာင်ည််းီလူာ�ံ

WWF က်�ာာ��တ်ာရိုု�င်�်တ်ုရှိစာာန်�်�ာ�ရှိန်ပ််��ံင့်အဖွဲ့့��
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ပြီးပ်ီ�����သာ ၁၅ နိုိစ်အတ့်င်�်တ့်င် ် ActionAid အဖွဲ့့�����ပ်သ်ည်း ်
အသက််��့��ုနိုိင််� ယ်ဉ်�်က်���ုတ်ု��အတ့်က် ် သဘာဝသယ်ဇံူးာတ်
��ာ��ပ််တ့်င် ်�ိီ�ု�အာ��ာ��န်ရှိ�သာ လူူ�အသု�က်အ်ဝန်�်��ာ�၏ 
အ�့င်�်အ�ရှိ�မြဖွဲ့စသ်ည်း�် ၎င်�်တ်ု��၏ အရှိင်�်အမြ�စ�်�ာ�က်ု� �ရှိရှိိည်း်
တ်ည်းတ််�ံ�စ�ည်း်� န်ည်း်�လူ��်��ာ�မြဖွဲ့င်�် ပ်ု�င်�်ု�င််�့င်�်နိုိင်�် စီ��ံန်�်�့�
ပ်ု�င်�့်င်�်တ်ု��အတ့်က် ် အ�ု�င်အ်�ာရှိပ်တ််ည်း�်ပ်�ပြီးပ်ီ� သဘာဝတ်ရှိာ�
နိုိင်�် သယ်ဇံူးာတ်��ာ�အာ� အသ��ံအ��ာင်ပ််စစည်း�်��ာ�က်��သု�� 
သ��ံမြဖွဲ့�န််�မြ�င်�်က်ု� �န််�က်�င်သ်ည်း�် ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ တ်ရှိာ�
��တ်�ုရှိို�ရှိ�က်ု� အာ��ပ်���ာက်�်လံူာ���သည်း။်1 ၂၀၁၉ ��နိုိစ်၊ 
စက်တ််င်ဘ်ာလူတ့်င် ် က်�ာာလူ��ံ�ု�င််ရှိာ ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ� 
တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ� ရှိက်သ်တ်တပ်တ်န်ိုိင်�်အတ်ူ ActionAid Myanmar 
(AAM) သည်း ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� က်ု�င်တ့််ယ်�်မြဖွဲ့ရှိိင်�်ရှိန််
အတ့်က် ်ပ်ု��ု�မြ�န်�်န််၍ ��တ်�သာ အ�ရှိ�ယ်ူ�ု��ာ�က်ု� �တ်ာင်�်
�ု�ရှိာတ့်င် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�် (CSO) ၁၇ ဖွဲ့့��နိုိင်�် 
ပ်ူ��ပ်ါင်�်��ာင်ရ်ှိွက်�်��သည်း။် အ�� ု�� CSOs ��ာ�သည်း ်ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� စု��ရှို�ရ်ှိ�သာ အနိုတရှိာယ််အ�န်နိုိင်�် လူူသုရှိိင်က်ြက်ာ� 
အသုအ�ိတ်မ်ြပ်����သည်း�်ိာ �ကြက်ာ�သ��သာလ်ူည်း�် က်�ာာလူ��ံ
�ု�င်ရ်ှိာ ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ�တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�လူုပ်ရ်ှိိာ��ုတ့်င် ်
ပ်ါဝင်လ်ူု�က်မ်ြ�င်�်သည်း ်မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု
နိုိင်�် အ�ရှိ�ယ်ူ��ာင်ရ်ှိွက်�်ုတ်ု��အတ့်က် ် လူ�်�သစ်ဖွဲ့့င်�်�ပ်�နိုု�င်�်��
ပ်ါသည်း။်

ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ အ�ရှိ�ယ်ူ��ာင်ရ်ှိွက််
မြ�င်�်           နိုိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံအရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်တ်ု�� 
အကြက်ာ�ရှိို �က်န်ိုှယ််�ုက်ု� ပ်ု��ု�န်ာ�လူည်း�်စနိုု�င််ရှိန််အတ့်က် ် ဤ
�လူ�လူာ�ုတ့်င် ် CSO ��ာ�၊ အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင််
�န်�သာ CSO ��ာ�သည်း ် မြ�န််�ာနိုု�င််င်၏ံ �တ်ူည်းီ�သာ �ဒီသ 
၃ �� ု��မြဖွဲ့စသ်ည်း�် ဧရှိာဝတ်ီ၊ အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််�ဒီသ (The Dry Zone)                          
နိုိင်�် က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ််ရှိို ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�လူ�ာ����ရှိ�
နိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့မြဖွဲ့စ�်ရှိ�ကု်စစ��ာ�တ့်င် ် �ည်းသ်ု��ပ်ါဝင််
��ာင်ရ်ှိွက်�်န်သည်းဟ်ုူသည်း�်အ�ပ်် အ�လူ��ပ်��ာ�သည်း။် 
�လူ�လူာ�ုတ့်င် ် ပ်ါဝင်သ်ည်း�် CSO ၁၈ ဖွဲ့့�� (လူူင်ယ်က့််န်ရ်ှိက် ် ၁၂ 
�� အပ်ါအဝင်)် တ်ု��အတ့်က် ် စ့�်�ရှိည်းတ််ည်း�်�ာက််မြ�င်�်နိုိင်�် 

1  AA ၏ ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ တ်ရှိာ���တ်�ုရှိို�ရှိ� ��ာင်ရ်ှိွက်�်�က််��ာ�အ�ကြက်ာင်�် ပ်ု��ု�သုရှိိုလူု�ပ်ါက် �က်��ဇူးူ�မြပ်�၍ ဤလူင််��တ့််င် ်ရှိယ်ူပ်ါ - https://actionaid.
org/land-and-climate/climate-justice 

�လူ�လူာသင်က်ြက်ာ�မြ�င်�်�ု�င်ရ်ှိာ လူု�အပ်�်�က််��ာ�နိုိင််� မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ
ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ တ်ရှိာ���တ်�ုရှိို�ရှိ�အတ့်က် ် CSO ဦး���ာင််
�သာ ည်းှုနိုုင်�်��ာင်ရ်ှိွက်မ်ြ�င်�် န်ည်း�်လူ��်တ်စ်�� ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုု�င်�်မြ� 
အလူာ�အလူာတ်ု��က်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်�်ာ�ပ်ါသည်း။် 

ဦး����ံအ�န်နိုိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�၏ ရှိာဇူးဝင်န်ိုိင်�် ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု �ပ််�ပ်ါက််
လူာပ်�တံ်ု��က်ု� ဤသ��တ်သန်တ့်င် ်အက်�ဉ်�်���ပ််�ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�သည်း။် 
ဒီ�တ်ုယ်အ�န်နိုိင်�် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ CSO ��ာ�နိုိင််� 
���မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�အ�ပ််တ့်င် ် အ�မြ��၍ံ ဤ�လူ�လူာ
�ုတ့်င် ် ရှိာသီဥတ်� အ�လူ��ပ်��သာ CSO ��ာ�၏ လူက်ရ်ှိို
အ�င်�်အက်�င်�်က်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�ပြီးပီ်� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု
က်ု� ရှိင်�်ု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ် ၎င်�်အဖွဲ့့����ာ� လူ�ပ်�်�ာင်�်���သာ 
လူုပ်ရ်ှိိာ���ာင်ရ်ှိွက်�်ု ဥပ်�ာအ�� ု��က်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသည်း။် ဤ
သ��တ်သန်၏ အဓာုက်����့န်�်��ာ�တ့်င် ် ‘ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု
က်ု� CSO ��ာ�က် �ည်းသ်ု��န်ာ�လူည်းရ်ိုုမြ�င်�်ာ�သန်ည်း�်’၊ ‘ရှိာသီဥတ်�
�ကြက်ာင််�မြဖွဲ့စ�်သာ မြဖွဲ့စရ်ှိပ်�်�ာ�နိုိင်�် သဘာဝ�ဘ�အနိုတရှိာယ််
��ာ��ကြက်ာင််� လူူ�ုအသု�က်အ်ဝန်�်��ာ�အ�ပ်် �ည်းသ်ု���ု�ု�က်�်ု
��ာ� မြဖွဲ့စ�်ပ််���သန်ည်း်�’ နိုိင်�် ‘�ဒီသနိုတရှိအ�င််�တ့်င် ် �ည်းသ်ည်း�်
လူုပ်ရ်ှိိာ���ာင်ရ်ှိွက်�်ုပ်�စံ�ံ�ာ�က်ု� အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာလ်ူ�က််
ရှိိုသန်ည်း�်’ စသည်းတ််ု�� ပ်ါဝင််ပ်ါသည်း။် ဤ�လူ�လူာ�ု�ိ �တ့်�ရှိို
��က််��ာ�သည်း ် ၂၀၁၈ ��နိုိစ�်ိစ၍ မြ�န််�ာနိုု�င်င််တံ့်င် ် သဘာဝ
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ အ�ရှိ�က်ုစစ��ာ�က်ု� လူ�ပ်�်�ာင်�်န်သ
ည်း�် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� တ်ု��ပ့်ာ�လူာ
���သည်းဟ်ု� ညွှှန််မြပ်လူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် ယ်င်�်အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်
စည်း�်ရို��ံလူု�ံ��ာမ်ြ�င်�်၊ �ု���လူဝသနိုိင်�် �လူ��အရှိည်းအ်�သ့� 
�စာင််�ကြက်ည်း်�မြ�င်�်၊ သစပ််င်�်�ာ� မြပ်န်လ်ူည်းစ်ု�က်ပ််� ု��မြ�င်�်နိုိင်�် သဘာ
ဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််ု� ��ု�ု�က်�်စ�သာ စု�က်ပ််� ု���ရှိ� အ�လူ�အ�
��ာ�နိုိင််� စ့န်�်ပ်စပ််စစည်း�် စီ��ံန်�်�့��ုတ်ု��အာ� မြ�ှင််�တ်င်�်ပ်�မြ�င်�် 
စသည်းတ််ု��ပ်ါဝင်သ်ည်း�် ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူ�ပ်င််န်�်�� ု��စ�တံ်ု��တ့်င် ်
ပ်ါဝင််��ာင်ရ်ှိွက်လ်ူ�က်ရ်ှိိုကြက်ပ်ါသည်း။် 

နုဒါါန်း



၂          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

(�)  သီဘာာဝပ်တုဝ်န်း�းင်န်ှ�င်�် ကျေး�တု ်  
  ကျေးရာစီးကျေး��ာင်း်မှုးား

သီဘာာဝပ်တုဝ်န်း�းင်န်ှ�င်�် ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ 
�န�်မှု�နး်�း�်မှုးား

�တ်ာင်�်�ာ�၊ �မြ�မြပ်န််�လူ့င်မ်ြပ်င်�်�ာ�နိုိင်�် က်��်ရိုု��တ်န််��ဒီသ��ာ� မြပ်
ည်း�်နိုိက်�်န်သည်း�် က့်�မြပ်ာ�စ�လံူင်�်သာ ပ်�ဝီအ�န်အ�ာ�ရှိို�သာ
�ကြက်ာင််� မြ�န််�ာနိုု�င်င််သံည်း ်�ု����ါင်�်ု၊ �ရှိလူှ��်�ု���ု၊ �ူ��ိန််�သာ 
�ု��ရှိွာသ့န်�်�ုပ်�စံ�ံ�ာ�၊ �ု�င််က်လူ�န််���န််တ်ု�င််���ာ�၊ က်��်ရိုု��တ်န်�်
�ဒီသ��ာ�ရှိို �မြ��ီလူှာတ့်င် ် �ာ�ဓာာတ််လူ့န််က်��ုနိုိင်�် �မြ�ပြီးပ်ု��ု
��ာ�အပ်ါအဝင် ် ရှိာသီဥတ်��ကြက်ာင််�မြဖွဲ့စ�်သာ �ဘ�အနိုတရှိာယ််
�� ု��စ�ကံ်ု� ရှိင်�်ု�င်�်န်ရှိပ်ါသည်း။် ဤအ�န််�တ့်င် ် မြ�န််�ာနိုု�င်င််၏ံ 
အနိုတရှိာယ််��ာ��သာ အ�န်အ�ာ�နိုိင်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ�
�ုသည်း ် က့်�မြပ်ာ�စ�လံူင်�်သာ စု�က််ပ်� ု����့�မြ�ူ�ရှိ�-�ဂဟုန်ယ်�်မြ�
��ာ�အ�ပ်် �ည်းသ်ု��အက်� ု��သက်�်ရှိာက်�်ည်းဟ်ု� �န်�်�ိန်�်�ာ�ပ်�ံ
တ်ု��က်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�ပ်ါသည်း။် 

နိုု�င်င််၏ံ အလူယ်ဗ်ဟုု�တ့်င် ် တ်ည်းရ်ှိို�သာ အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသ
သည်း ်�ဒီသတ့်င်�် �ရှိရှိရှိိုနိုု�င်�်ုက်ု� �ု�ု�က််�စ�သာ �ု����ါင်�်ုနိုိင်�် 
အပ်ူလူုင်�်��ာ�ဒီဏ်က််ု� ပ်��ံိန််�စံာ��န်ရှိသည်း။် အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသ

2   ReliefWeb, ၂၀၁၉ ��နိုိစ၊် ကြသဂ�တ်လ်ူ ၁၂ ရှိက်၊် မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံ�ရှိကြီးက်ီ��ု��ာ�နိုိင််� �မြ�ပြီးပ်ု��ု��ာ�အ�ကြက်ာင်�် တ်ရှိာ�ဝင်�်�တ်မ်ြပ်န်�်�က်။် 

တ်စ်�လူ�ာက် ် �နို့လူ��ာ� (�တ်လ်ူ - ��လူ) အ�တ်ာအတ့်င်�်
တ့်င် ်�ရှိရှိိာ�ပ်ါ�၍ သဘာဝ�ပ်ါက်ပ််င်�်�ာ� န်ည်း�်ပ်ါ�ပြီးပ်ီ� မြပ်င်�်�န််
�သာ �မြ�တ်ု�က်စ်ာ��ု��ာ�လူည်း�်ရှိိုသည်း ် (လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့
�ုရှိို�ရှိ�ရှိန်ပ််��ံင့်၊ n.d.)။ ဧရှိာဝတီ်�ဒီသသည်း ် တ်ု��တ်ာင်�်
�သာ �မြ�ာက်�်သ့�ရှိာသီနိုိင််� အပ်ူပ်ု�င်�်ရှိာသီဥတ်�အ�� ု��အစာ�
ရှိိုပ်ါသည်း။် ဧရှိာဝတ်ီ�ဒီသက်ု� အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� လူ���တ်ာ��ာ� 
အလူ့န််အ�င်�် မြပ်�န်�်တ်ီ��ု�ကြက်ာင််� ��န်တ််ု�င်�်��ာ�တ်ရှိ�ဟုာက်�
�ရှိာက်�်ုနိုိင်�် ပ်င်လ်ူယ်�်ရှိ��က်န်ိုိာမြပ်င် ် မြ�င်�်တ်က်လ်ူာ
�ု အနိုတရှိာယ်တ််ု��က်ု� ကြုံက်��ံတ့်�နိုု�င်�်မြ�မြ�င််��ာ�သည်း်� န်ု��်�င်�် 
တ်ည်းရ်ှိို�န်�သာ မြ�စဝ်က်ွန််��ပ််�ဒီသမြဖွဲ့င််� ဖွဲ့့��စည်း�်�ာ�
မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် ယ်င်�်�ဒီသ၏ နိုိစ်စဉ်ပ််��်���အပ်ူ��နု််သည်း ်
အန်ည်း�်င်ယ်ပ််ု��အ��သာလ်ူည်း�် ��တ်သ်�ရံှိာသီတ့်င် ်�ု��သည်း�်�န််
စ့ာရှိွာသ့န်�်�လူ�ရှိို�သာ�ကြက်ာင််� �ရှိလူှ��်�ု���ုက်ု� �ကြက်ာ�ဏ် 
ကြုံက်��ံတ့်�ရှိသည်း။် �ု�င်�်နိုု�င်င််နံိုိင်�် �ုစပ်�်န်သည်း�် �တ်ာင်ဘ်က််
က်�န်�်တ့်င်�်ပ်ု�င်�်န်ယ်န််ု�ုတ်တ််စ်�လူ�ာက်တ့််င် ် တ်ည်းရ်ှိို�သာ 
က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ်က််ု� စု�က်ပ််� ု����့�မြ�ူ�ရှိ�နိုိင်�် �တ်ာင်�်လူိက်ာ�
စု�က်�်င်�်��ာ�အတ့်က် ် အသ��ံမြပ်��သာ �မြ�မြပ်န်�်လူ့င်မ်ြပ်င်�်�ာ�နိုိင််� 
ဖွဲ့့��စည်း�်�ာ�သည်း။် က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ်တ့််င် ်အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� �ရှိလူှ��်
�ု���ုနိုိင််� �မြ�ပြီးပ်ု��ု��ာ� မြဖွဲ့စ�်ပ််�လူ�ရှိိုပြီးပ်ီ� ၂၀၁၈ နိုိင်�် ၂၀၁၉ ��နိုိစ် 
��တ်သ်�ရံှိာသီ��ာ�တ့်င် ် �ရှိလူှ��်�ု���ုဒီဏ်က််ု� မြပ်င်�်�န်စ့်ာ��ံ��ရှိ
သည်း2်။

ရာာသီီဉ်းတုုကျေးဖွဲ့ာ�ြ်ပ်နမ်ှုုမှုးား တုားဆိုီးကျေးရား ဆိုနှဒကျေးဖွဲ့ာ�်ုတု်�းတီု�ပ့််�တု့င် ်ရာန�်ုနမ်ြို့မှုုု�ကျေးန လှုး�ုမှု� ပ်းးကျေးပ်ါင်း်ပ်ါဝင််�����သီညာ။် စ�တ်ုင်ဘ်ာာလှု ၂၀၁၉။



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၃ 

ခြုံ��ငံ်�ံကြက်ည်း်�လူ�င် ် ရှိ�ု�င်မ်ြပ်ည်းန််ယ််၊ မြ�စဝ်က်ွန််��ပ််�ဒီသနိုိင််� 
တ်န်သာာရှိီတ်ု�င်�်က်��သု���သာ စု�စ့တ််န်ယ်�်မြ���ာ�သည်း ်ပ်ု�၍ စု�စ့တ််
လူာ�န်သည်း။် ဝု�ရှိာဓာုသ�ဘာအရှိ �နို့��တ််သ�ရံှိာသီသည်း ် �
န်�်�ိန်�်�မြ�အာ�မြဖွဲ့င််� ပ်���်��လူ�င် ် ရှိက်သ်တ်တပ်တ် ် တ်စ်ပ်တ််�� 
တ်ု��တ်ာင်�်လူာသည်းဟ်ု� သ��တ်သန်တ့်င် ် ညွှှန််မြပ်သည်း။် တ်စ်
န်ည်း်�အာ�မြဖွဲ့င််��ု�ရှိလူ�င် ် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်တံ့်င် ် �ု��ရှိွာသ့န်�်သည်း်�ရှိက််
��ာ� န်ည်း�်ပ်ါ�လူာပြီးပ်ီ� �ု�ရှိက်အ်န်ည်း�်င်ယ်အ်တ့်င်�် ရှိွာသ့န်�်သ
ည်း�် �ု��ပ်�ာဏ်သည်း ် ��ာ�မြပ်ာ�လူာသည်းဟ်ု� အဓာုပ်ာာယ်ရ်ှိသည်း ်
(Horton et al., ၂၀၁၇)။ နိုု�င််င်အံတ့်င််�ရှိို �န်ရှိာအာ�လူ��ံတ့်င် ်
အပ်ူ��နု်�်�ာ�လူည်း�် သုသုသာသာ မြ�င်�်တ်က်လ်ူာလူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် 
စင်စ်စ ် ၂၀၁၇ ��နိုိစက်် က်�ာာ��တ်ာရိုု�င်�်တ်ုရှိစာာန်�်�ာ�ရှိန်ပ််��ံင့်
အဖွဲ့့�� (WWF) နိုိင်�် �ု���လူဝသနိုိင််� ဇူးလူ�ဗဒီညွှှန််ကြက်ာ��ုဦး�စီ�ဌာာန်
တ်ု���ိ မြပ်�လူ�ပ်�်���သာ �လူ�လူာ�ုတ့်င် ် ၁၉၈၁ ��နိုိစ်နိုိင်�် ၂၀၁၀ ��
နိုိစက်ြက်ာ� နိုု�င််င်တံ်စဝ်န််�ရှိို �န်�စဉ််ပ်���်��အပ်ူ��နု််သည်း ် �ယ်စ်�
နိုိစတ််စစ်�လူ�င် ် ၀.၂၅ ဒီီဂရှိီ��လူစ်ီယ်ပ်န်ိုုန််�မြဖွဲ့င််� မြ�င််�တ်က်လ်ူာ���
�ကြက်ာင်�်က်ု� �တ့်�ရှိသည်း ်(ibid)။

က်�ာာလူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ ရှိာသီဥတ်��ဘ�အနိုတရှိာယ်ည်ွှှန််�က်ုန်�် (Eck-
stein et al., 2020) တ့်င် ်၁၉၉၉ �ိ ၂၀၁၈ ��နိုိစ်အတ့်င်�် မြပ်င်�်�န််
�သာ �ု���လူဝသမြဖွဲ့စစ်ဉ််��ာ�၏ �ဘ�ဒီဏ်အ်�ံရှိ���ံ�သာ နိုု�င်င််ံ
�ပ်ါင်�် ၁၈၃ နိုု�င််င်အံန်က်် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်သံည်း ် ဒီ�တ်ုယ်အ�င်�်က်ု� 
ရှိ���သည်း။် �ု�က်��သု�� အနိုတရှိာယ်ည်ွှှန်�်က်ုန်�်မြ�င််��ာ��ု�ိာ လူူသာ�
��ာ�နိုိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််သံု�� ဝင်�်ရှိာက်�်သာ ��န််တ်ု�င််���ာ�သ�ု�င်�်
တ့်င် ် အ�ု��ရှိွာ����ံ ပ်�က်စ်ီ��စ���သည်း�် ၂၀၀၈ ��နိုိစ် �ု�င်က််လူ�

န်�်န်ာဂစ�်�န်တ််ု�င်�်�ကြက်ာင််� မြဖွဲ့စ�်ပ််လူာ�သာ စီ�ပ့်ာ��ရှိ����ံရိုု�ံ
�ု��ာ�၏ ရိုု�က်�်တ််�ုတ်ု���ကြက်ာင််� မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ု�အညွှှန်�်က်ုန်�်က်ု� 
နိုိစ် ၂၀ က်ာလူအပ်ု�င်�်အမြ�ာ��ပ််တ့်င် ်တ့်က််��က််မြ�င်�်မြဖွဲ့စ၍် န်ာ
ဂစ၏် မြ�င််��ာ��သာ�ု�ု�က်ပ််�က်စ်ီ��ုနိုုန််��ကြက်ာင််� မြ�န််�ာနိုု�င်င််၏ံ 
အညွှှန်�်က်ုန်�်သည်း ်လူာ�ည်း်�နိုိစ�်�ာ�တ့်င်လ်ူည်း�် �က်လ်ူက်မ်ြ�င်�်
�ာ�နိုု�င်�်မြ�ရှိိုပ်ါသည်း။်

ရှိာသီဥတ်��ကြက်ာင််�မြဖွဲ့စ�်သာ မြဖွဲ့စရ်ှိပ်�်�ာ�သည်း ် စု�က်ပ််� ု���ရှိ�
က်ဏ္ဍာက်ု� အကြီးက်ီ�အက်�ယ် ် �ု�ု�က်�်စ���ပ်ါသည်း။် စု�က်ပ််� ု���ရှိ�
က်ဏ္ဍာသည်း ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ မြပ်ည်းတ့််င်�်��တ်က််�န်တ််န်ဖ်ွဲ့ု��
စ�စ��ပ်ါင်�်၏ ၃၀ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််� (Eurocham Myanmar, 2019: 11) 
မြဖွဲ့စ�်သာ�ကြက်ာင််� ယ်င်�်အ��က်သ်ည်း ် မြ�န််�ာနိုု�င်င််၏ံစီ�ပ့်ာ��ရှိ�
အတ့်က် ် ကြီးက်ီ�စ့ာ�သာ���ံရိုု�ံ�ုမြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် ပြီးပ်ီ�����သာ�ယ််
နိုိစ်အတ့်င်�် �ု��ရှိွာသ့န်�်�ုပ်�စံသံည်း ် ပ်ု�၍ �ူ��ိန်မ်ြဖွဲ့စလ်ူာ���သည်း။် 
အ�� ု���သာနိုိစ�်�ာ�တ့်င် ်�ကြုံက်�စံဖွဲ့ူ� မြ�င််��ာ��သာ �ု��ရှိွာသ့န်�်�ုနိုိ
င်�် ကြုံက်�ရံှိပြီးပ်ီ� အမြ�ာ�နိုိစ�်�ာ�တ့်င်�်ူ ပ်��ံိန််�ဟု�တ်�်သာ �ု��န်ည်း�်ပ်ါ�
�ုက်ု� ကြုံက်�ရံှိသည်း။် �ု�ရှိာသီဥတ်�အဂာါရှိပ်သ်ည်း ် လူယ်က့််င်�်��ာ�
သု�� �ည်း�်မြ�ာင်�်�ရှိ�ပ်�နိုု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ် �ု���ရှိအ�ပ််တ့်င် ် �ိီ�ု�
အာ��ာ��န်ရှိ�သာ လူယ်သ်�ာ���ာ�အတ့်က် ်အ�က်အ်��တ်စ်
�� မြဖွဲ့စလ်ူာ���သည်း။် စင်စ်စ ် လူယ်သ်�ာ���ာ�သည်း ်  ရှိဖံွဲ့န်ရ်ှိ�ံါ
တ့်င် ် �ည်း�်မြ�ာင်�်စန်စက််ု� လူက်လ်ူိ��်�ီရှိရှိို�ု �ရှိိုကြက်ပ်ါ။ 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ��နိုိစတ့််င် ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ �က်ာက်ပ််�သီ�နိုိစံု�က်�်င်�်
အက်�ယ်အ်ဝန််�ပ်�ာဏ်၏ ၁၆ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�သာလူ�င် ် အ��ာ�သ��ံ
�ည်း�်မြ�ာင်�်စန်စ�်�ာ�က်ု� အသ��ံမြပ်�နိုု�င်�်��ကြက်သည်း ်(ibid: 9)။ 

ရာာသီီဉ်းတုုကျေးဖွဲ့ာ�ြ်ပ်နမ်ှုုမှုးား တုားဆိုီးကျေးရား ဆိုနှဒကျေးဖွဲ့ာ�်ုတု်�းတီု�ပ့််�တု့င်ပ််ါဝင်�်����သီးမှုးားမှု� သီတုင်း်စ�ားမှုးား မှု�ကျေးဝ�����သီညာ။် စ�တ်ုင်ဘ်ာာလှု ၂၀၁၉။
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ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ စီမှုအ့ကြောုပ်�်းုပ်က်ျေးရား

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််အံစု��ရှိသည်း ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင််� 
လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�ုရှိိုရှိန်န်ိုိင်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� 
�လူ�ာ���ရှိန််အတ့်က် ်အ�ရှိ�ပ်ါ�သာ ညွှှန််ကြက်ာ���က်အ်န်ည်း်�င်ယ််
နိုိင်�် စီ��ံ�က်�်�ာ�ကု်� ဥပ်�ဒီ��တ်မ်ြပ်န်�်��သည်း။် က်�ာာလူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ 
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုဗုသ�က်ာပ်�စံတံ့်င် ် ပ်င််�ပ်ါဝင်သ်ူ နိုိစ်ဦး��ိာ 
က်�လူသ�ဂဂ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င််ရှိာ �ူ�ဘာင်ည််းီလူာ� ံ
(UNFCCC) သု�� တ်င်သ့်င််��သာ ပ်ါရှိီသ�ဘာတ်ူစာ���ပ်တ့််င် ်
ပ်ါဝင်လ်ူက်�်ိတ်�်ရှိ��ု���ာ�သည်း်� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�် 
လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့��ာင်ရ်ှိွက်မ်ြ�င်�်�ု�င််ရှိာ နိုု�င်င််�ံတ်ာအ်�င်�် 
လူ�ပ်င််န််�အစီအစဉ် ် (National Adaptation Programme 
of Action) (NAPA) နိုိင်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု �လူ�ာ����ရှိ�
�ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င််င်�ံတ်ာအ်�င်�် အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ ် ��ာင်ရ်ှိွက််
�ည်း�် ရှိည်း�်ိန်�်လူ�ပ်င််န်�်အစီအစဉ််��ာ� (Intended Nation-
ally Determined Contributions - INDCs) တ်ု�� မြဖွဲ့စက်ြက်
သည်း။် ၂၀၁၂ ��နိုိစတ့််င် ် မြ�န််�ာနိုု�င််င်အံစု��ရှိသည်း ်အ�ရှိ�တ်ကြီးက်ီ�
လူု�အပ်�်န်�သာ ရှိာသီဥတ်�နိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့မြဖွဲ့စ�်စရှိန် ်
�မြပ်ာင်�်လူ��ု��ာ�အာ� သတ်�်ိတ််�ဖွဲ့ာ�်�တ်မ်ြ�င်�်နိုိင်�် အ�� ု��အစာ�
�့�မြ�ာ�သတ်�်ိတ်မ်ြ�င်�်တ်ု��က်ု� ��ာင််ရှိွက်ရ်ှိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်�ံု�င်ရ်ှိာ 
NAPA က်ု� တ်င်သ့်င်�်���သည်း။် ၂၀၁၅ ��နိုိစ်တ့်င် ်မြ�န််�ာနိုု�င်င််သံည်း ်
ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���ာ��လူ�ာ����ရှိ�က်ု� အ�ူ�အ�လူ��ပ်�
သည်း�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု �လူ�ာ����ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င်င််�ံတ်ာ်
အ�င်�် အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ ် ��ာင််ရှိွက်�်ည်း�် ရှိည်း�်ိန်�်
လူ�ပ်င််န််�အစီအစဉ် ်  (Intended Nationally Determined 
Contribution - INDC) က်ု� တ်င်သ့်င််����သည်း။် �ု��ူဝါဒီသည်း ်
ပ်ါရှိီသ�ဘာတ်ူစာ���ပ်�်ိ အ�ု�မြပ်�သည်း�် ရှိည်း�်ိန််���က်�်�ာ�က်ု� 
အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာရ်ှိန််အတ့်က် ် နိုု�င််င်တံ်က်ာအသု�က်အ်ဝန််�
နိုိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််သံာ���ာ�အာ� က်တ်ုက်ဝတ်မ်ြပ်�လူု�က်မ်ြ�င်�်က်ု� 
မြပ်သသည်း။် ပ်ါရှိီသ�ဘာတ်ူစာ���ပ်တ့််င် ်���ိတ်�်ာ��သာ အနိုတု�
ရှိည်း�်ိန်�်��က်�်ိာ ဤရှိာစ�နိုိစအ်တ့်င််� မြ�င််�တ်က်လ်ူာ�သာ က်�ာာ
လူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ ပ်���်��အပ်ူ��နု်က််ု� မြဖွဲ့စန်ိုု�င််ပ်ါက် ၁.၅ ဒီီဂရှိီတ့်င်သ်ာ 
က်န်�်သတ်�်ာ�ရှိန်၊် အမြ�င်�်��ံ�အတ်ု�င််�အတ်ာအ�န်မြဖွဲ့င်� ်အပ်ူ��နု််
မြ�င််�တ်က်�်ုက်ု� ၂ ဒီီဂရှိီ ��လူ်စီယ်ပ်�်အာက်တ့််င်သ်ာ က်န်�်သတ််
�ာ�ရှိန် ်မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် 

ပ်ါရှိီသ�ဘာတ်ူစာ���ပ်အ်တ့်င်�်ရှိို မြ�န််�ာနိုု�င််င်၏ံ က်တ်ုက်ဝတ််
��ာ�အမြပ်င် ်အစု��ရှိသည်း ်UN Habitat နိုိင်�် က်�လူသ�ဂဂ သဘာ

3  UNHabitat နိုိင််� ���မြ�န်�်��့��နို့��ု
4  WWF မြ�န်�်ာနိုိင်�် ���မြ�န်�်��့��နို့��ု

ဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်စ်ီ�ကံ်ုန်�် (မြပ်ည်း�်�ာင်စ်�သ�မတ်မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ 
၂၀၁၈ ��နိုိစ်) တ်ု��၏ အက်ူအည်းီနိုိင်�်အတ်ူ မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ �ူဝါဒီနိုိင်�် �ဟုာဗ�ူဟုာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 
က်ု� ၂၀၁၉ ��နိုိစတ့််င် ် �ူကြက်��်�ရှိ��့�လူု�က်မ်ြ�င်�်မြဖွဲ့င်�် ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� က်ု�င်တ့််ယ်�်မြဖွဲ့ရှိိင်�်ရှိာတ့်င် ် ပ်ု�၍အ�သ�စုတ်က််�
�သာ န်ည်း�်လူ��်တ်စ်��က်ု� �ဖွဲ့ာ�်�ာင်�်��သည်း။် 
မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ �ူဝါဒီအတ့်က် ် �န်ာက်လ်ူာ�ည်း်� 
အ�ရှိ�ပ်ါ�သာ �မြ�လူိ��်တ်စ်��သည်း ် �န်ာက်�်��ံ�ပ််မြဖွဲ့စ�်သာ 
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု �လူ�ာ����ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င််င်�ံတ်ာအ်�င်�် 
အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ ် ��ာင်ရ်ှိွက်�်ည်း�် လူ�ပ်င််န်�်အစီအစဉ် ်
(Nationally Determined Contribution - NDC) အာ� 
တ်င်သ့်င်�်သည်း်�အ�ါတ့်င်် �ပ််�ပ်ါက််လူာ�ည်းမ်ြဖွဲ့စသ်ည်း။် NDC 
��ာ�သည်း ်နိုု�င်င််�ံ�ာ�အတ့်က် ်ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� ရှိင်�်ု�င််
နိုု�င်�်ည်း�် န်ည်း�်လူ��်တ်စ်��အ�န်နိုိင်�် ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���တ််
လူှတ်�်ု��ာ�က်ု� က်န််�သတ်ရ်ှိန််အတ့်က် ် တ်ုက်�၍ တ်ု�င်�်တ်ာနိုု�င််
�သာ သတ််�ိတ်�်�က််��ာ�က်ု� ���ိတ််�ပ်�ရှိန် ် မြပ်�လူ�ပ်�်ာ�မြ�င်�်
မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် သ�ဘာတ်ူစာ���ပ်က််ု� �ူကြက်��်�ရှိ��့�ရှိာတ့်င် ် က်ု�
ဗစ ် ၁၉ က်�ာာ�က်ပ််�ရှိာဂါနိုိင််� အမြ�ာ��နိုိာင်�်�နိုိ��ု��ာ��ကြက်ာင််� 
��တ်မ်ြပ်န်�်ည်း�်�န်�ရှိက် ် (က်န်ဦး�၌ ၂၀၂၀ ��နိုိစတ့််င် ် ��တ်မ်ြပ်န််
ရှိန်် စီစဉ်�်ာ����မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း)် က်ု� �န်ာက်သ်ု���ရှိ့�လူု�က်ရ်ှိသည်း3်။ 
၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ ဒီီဇူးင်ဘ်ာလူတ်ု�င်သ်ည်းအ်�ု အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� စ့��်အင််
က်ဏ္ဍာနိုိင်�် စပ််လူ�ဉ်�်၍ ��့��နို့��ု��ာ�က်ု� �က််လူက်လ်ူ�ပ်�်�ာင််
�န်��မြဖွဲ့စသ်ည်း။် စ့��်အင်က််ဏ္ဍာသည််း မြ�န််�ာနိုု�င်င််၏ံ ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�်
ဓာာတ််�င့်���တ်လ်ူှတ်�်ု��ာ� (GHG) အတ့်က် ် တ်ာဝန််ရှိိုသည်း်� 
အ�ရှိ�ပ်ါ�သာ က်ဏ္ဍာတ်စ�်�မြဖွဲ့စ�်သာ�ကြက်ာင််� မြဖွဲ့စသ်ည်း်4။

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၏ံ �ူလူ INDC တ့်င် ် သတ််�ိတ်�်�က််��ာ�သည်း ်
�ယ်ဘ�ယ်��န်၍် ��ရှိ�ရှိာမြဖွဲ့စ�်န်သည်း။် စင်စ်စတ့််င် ်
က်ာဗ့န်ဒ်ီု�င်�်အာက်�်ု�က်ဓ်ာာတ််�င့်��လူ�ာ����ရှိ�တ့်င် ် �ည်း�်�
အတ်ု�င်�်အတ်ာပ်ါဝင်�်��သည်း�် အ�ကြက်ာင်�် �ည်းသ်ည်း�်က်ုန်�်ဂဏ်န်�်
က်ု��ိ ��တ်�်ဖွဲ့ာဖ်ွဲ့့င်�်ဟု���မြ�င်�်�ရှိိုပ်ါ။ �ု���ကြက်ာင််� အန်ာဂတ််တ့်င် ်
��တ်မ်ြပ်န်�်ည်း�် NDC သည်း ် ယ်�င်က်် INDC ��တ့်င် ် မြပ်ဋ္ဌာာန်�်
�ာ�����သာ သတ်�်ိတ်�်�က််��ာ�က်ု� �့��်�မံြပ်င်�်င်ရ်ှိန်န်ိုိင်�် 
မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၏ံ အန်ာဂတ်စ့်��်အင်�်�တ်လ်ူ�ပ်�်ု အ��က်အ်လူက််
အစ�စ� (ရို�ပ်က်ြွက်င်�်�လူာင်စ်ာ၊ ဓာာတ်�်င့်�၊ �က်�ာက်�်ီ��သ့�၊ 
�ရှိအာ�လူ�ပ်စ်စ၊် �န်�ရှိာင်မ်ြ�ည်းန်ိုိင်�် �လူအာ�သ��ံ စ့��်အင် ်
စသည်း)် က်ု� သတ်�်ိတ်မ်ြပ်ဋ္ဌာာန်�်ရှိန်အ်တ့်က် ် အ�ရှိ�ကြီးက်ီ��သာ 
�မြ�လူိ��်တ်စ်��မြဖွဲ့စပ််ါသည်း ်(Zhai et al., ၂၀၁၈)။ 



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၅ 

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််တံ့်င် ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင််�လူ��ုက်ု� ရှိင်�်ု�င််က်ု�င်တ့််ယ််
ရှိန်် အ�� ု���သာ စီ��ံ�က်�်�ာ�နိုိင််� �ူဝါဒီ��ာ�က်ု� နိုု�င််င်�ံတ်ာအ်�င်�် 
�ူကြက်��်�ရှိ��့�လူ�က်ရ်ှိို�သာလ်ူည်း�် ကြီးက်ီ��ာ��သာ ဟုာက့်က််
��ာ�လူည်း�် က်�န်ရ်ှိို�န်သည်း ် - �မြ�အသ��ံမြပ်��ု၊ စ့�်�အင်သ်��ံစ့��ု
နိုိင်�် �ရှိအာ�လူ�ပ််စစ်က်ု� �က်�ာလ်ူ့န််�သာ မြပ်န််လူည်းမ်ြပ်ည်း�်ပြီးဖွဲ့ု��
နိုု�င်သ်ည်း�် စ့��်အင််က်ု� ဖွဲ့န်တ််ီ��ဖွဲ့ာ�်�ာင်ရ်ှိန်် စ့�ပြီး��စ့ာကြီးက်ု��ပ်��်�ု 
စသည်းတ််ု��မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ရှိအာ�လူ�ပ်စ်စ်�ည်း�်�ာ�သည်း ် နိုုင်�်ယ်ိဉ််
��က်အ်ာ�မြဖွဲ့င််� ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���တ်လ်ူှတ််�ုပ်�ာဏ် 
န်ည်း်�ပ်ါ��သာလ်ူည်း�် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်ရံှိို ကြီးက်ီ��ာ��သာ �ည်း�်�ာ��ိာ
�ူ က်�ယ်မ်ြပ်န်�်၍ မြပ်န်လ်ူည်းက််�စာ�မြပ်င်�်င်�်ရှိနိုု�င််�သာ လူူ�ု�ရှိ�
နိုိင်�် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င််ရှိာ အက်� ု��သက်�်ရှိာက်�်ု��ာ� 
ရှိိုသည်းဟ်ု� အတ်ု�က်အ်�ံမြပ်�သူ��ာ�က် ��ာက်မ်ြပ်ကြက်ပြီးပ်ီ� အမြ�ာ� 
က်ာဗ့န်လ်ူု�အပ်�်�က်န််ည်း�်ပ်ါ��သာ စ့�်�အင်�်မြဖွဲ့ရှိိင်�်န်ည်း�်��ာ�က်ု� 
ရှိိာ�ဖွဲ့့ရှိန် ် ယ်င်�်တ်ု��က်ု� အ�ကြက်ာင်�်မြပ်��က်အ်�န်မြဖွဲ့င်�် အသ��ံ��၍ 
အမြင်င်�်ပ့်ာ�လူ�က်ရ်ှိိုကြက်သည်း ် (IPCC, 2014; Urban et al., 
၂၀၁၅)။

FAO ၏ အ�ု�အရှိ မြ�န််�ာနိုု�င််င်၏ံ ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���တ််
လူှတ်�်ုစ�စ��ပ်ါင်�်က်ု� �အာက်ပ််ါပ်�စံံ��ာ�အတ်ု�င်�် �့�မြ���်မြပ်
နိုု�င်သ်ည်း ် - စု�က်ပ််� ု���ရှိ��ိ ၃၂ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�၊ သစ�်တ်ာမြပ်�န်�်တ်ီ�
�ုအပ်ါအဝင် ် �မြ�ယ်ာစီ��ံန်�်�့��ု�ိ ၃၂ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�၊ စ့��်အင််
က်ဏ္ဍာ�ိ ၂၇ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�နိုိင်�် စ့န််�ပ်စပ််စစည်း�် စီ�ံ�န်�်�့��ု��ာ��ိ ၈ 
ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�တ်ု�� မြဖွဲ့စ်ကြက်သည်း ် (FAOSTAT, ၂၀၁၇)။ မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ

တ့်င် ် စ့��်အင်ရ်ိုု��ာင််��ိ ကြက်ည််း�လူ�င် ် လူ�ပ်စ်စဓ်ာာတ်အ်ာ� 
��တ်လ်ူ�ပ်�်ုတ့်င် ် �ရှိအာ�လူ�ပ်စ်စသ်ည်း ် ��ာက်ပ််�ံပ်ါဝင်သ်ည်း�် 
�ဝစ�ပ်�ာဏ်အ��ာ����ံမြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� ၅၅ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််� ရှိိုသည်း။် ဒီ�တ်ုယ်
အ��ာ����ံ�ိာ သဘာဝဓာာတ်�်င့်�မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� ၄၂ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�မြဖွဲ့စ၍် 
�က်�ာက်�်ီ��သ့�သည်း ် ၂ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််�မြဖွဲ့စသ်ည်း ် (Eurocham 
Myanmar, ၂၀၂၀)။ သစ�်တ်ာလူ�ပ်င််န်�်၊ �မြ�အသ��ံမြပ်��ုနိုိင်� ်
စ့��်အင်က််ဏ္ဍာတ်ု��သည်း ် ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���ာ���တ်လ်ူှတ်�်ု
က်ု� �လူ�ာ�က်��စရှိန်န်ိုိင်�် �ု�ု�က်�်ုအ��ာ����ံ�ရံှိ�ည်း်� မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�
အတ့်က် ် ရှိာသီဥတ်��ဘ�ဒီဏ်�်ံနိုု�င်စ့်��်က်ု� မြ�ှင််�တ်င်�်ပ်�ရှိန််
အတ့်က် ်မြ�န်�်ာနိုု�င်င််အံစု��ရှိ�ိ �ဟုာဗ�ူဟုာ�မြ�ာက် ်လူ�ပ်�်�ာင််
ရှိ�ည်း်� အဓာုက်န်ယ််ပ်ယ်�်�ာ�မြဖွဲ့စက်ြက်သည်း။်

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၏ံ �မြ�အသ��ံမြပ်��ု��ာ�အန်က် ် ဓာာတ််�င့်���တ််
လူှတ်�်ုအ��ာ����ံမြဖွဲ့စ�်စသည်း်� တ့်န်�်အာ���ာ����ိ တ်စ�်�
�ိာ သစ�်တ်ာမြပ်�န်�်တ်ီ��ုပ်င်မ်ြဖွဲ့စသ်ည်း။် သစသ်ာ���ာ�ရှိရှိိုရှိန် ်
သု���ဟု�တ် ် စု�က်ပ််� ု��ရှိန်�်မြ��န်ရှိာအတ့်က် ် သစ�်တ်ာ��ာ�က်ု� 
ရှိိင်�်လူင်�်��တ််�စက်ြက်�သာအ�ါတ့်င် ်��တ််လူိ��ာ�သည်း်�သစပ််င််
��ာ�သည်း ်ယ်င်�်တ်ု��စ���ာင်�်�ာ��သာ က်ာဗ့န်�်�ာ�က်ု� �လူ��
အတ့်င်�်သု�� မြပ်န်လ်ူည်း�်�တ်လ်ူှတ်တ််တ််ကြက်သည်း ် (သယ်ဇံူးာတ်
နိုိင်�် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် �ုန်�်သု��်�ရှိ� ဝန််ကြီးက်ီ�ဌာာန်၊ ၂၀၁၈ 
: ၂၃)။ အမြပ်န်အ်လူိန်အ်ာ�မြဖွဲ့င််� သစ်�တ်ာ��ာ�က်ု� က်ာက့်ယ််
�စာင််��ရှိိာက်မ်ြ�င်�်သည်း ် တ်စ်က်�ာာလူ��ံကြုံက်��ံတ့်��န်ရှိသည်း�် 
အ�က်အ်��မြဖွဲ့စ�်သာ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� ရှိင်�်ု�င်ရ်ှိာတ့်င် ်

ရာာသီီဉ်းတုုကျေးဖွဲ့ာ�ြ်ပ်နမ်ှုုမှုးား တုားဆိုီးကျေးရား ဆိုနှဒကျေးဖွဲ့ာ�်ုတု်�းတီု�ပ့််�တု့င်ပ််ါဝင်�်����သီးမှုးားမှု� ၎င်း်တုုု�၏ကျေးဆိုာင်ပ််ုဒါမ်ှုးား�ုု ြပ်သီ�����သီညာ။် စ�တ်ုင်ဘ်ာာလှု ၂၀၁၉။



၆          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

အာ�အ�က်ာင်�်���ံ�သာ၊ သဘာဝက်ု� အ�မြ���ံာ�သည်း်� 
တ့်က်�်မြ�က်ု�က်�်သာ န်ည်း်�လူ��်��ာ����ိ တ်စ�်�မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် 
ယ်င်�်သည်း ်�ဂဟုစန်စ်၏ အဓာုက်တ်ာဝန်�်�ာ�က်ု� ��ာက်ပ််�ံ�ပ်�
သည်း�် �တ်ာရိုု�င်�်တ်ုရှိစာာန််��ာ�နိုိင််� အ�ရှိ�ပ်ါ�သာ အ�မြပ်ာင်�်အလူ�
မြဖွဲ့စရ်ှိပ်�်�ာ�က်ု� အက်ာအက့်ယ်�်ပ်�မြ�င်�်နိုိင်�် �ဒီသ� ံ
တ်ု�င်�်ရှိင်�်သာ� ယ်ဉ်�်က်���ု အ��့အနိုိစ်��ာ�က်ု� �ုန်�်သု��်
�စာင််��ရှိိာက်�်ပ်�မြ�င်�် အပ်ါအဝင် ် အမြ�ာ��သာ �က်ာင်�်က်� ု�� 
အ�မြ�ာက်အ်မြ�ာ�က်ု�လူည်း�် �ပ်�စ့��်နိုု�င်သ်ည်း။် လူက်�်တ့်�
တ့်င် ် လူု�အပ်သ်ည်း�်အတ်ု�င််�အတ်ာအရှိ အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ်
ဖွဲ့ု��ရှိန် ် �က််���သာလ်ူည်း�် �မြ��ီလူှာပ်�က်စ်ီ��ုနိုိင််� သစ်�တ်ာ
မြပ်�န််�တ်ီ��ုတ်ု��က်ု� က်ု�င်တ့််ယ်�်မြဖွဲ့ရှိိင်�်မြ�င်�်သည်း ် ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု�လူ�ာ����ရှိ�နိုိင််� လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�ုရှိို�ရှိ�တ်ု�� 
အတ့်က်လ်ူည်း်� နိုိစ်ဦး�နိုိစဖ်ွဲ့က်အ်က်� ု��ရှိို�စ�ည်း်� က်ုစစမြဖွဲ့စသ်ည်း။် 
�မြ��ီလူှာ�ုန်�်သု��်�ရှိ�ကြီးက်ု��ပ်��်�ု��ာ�တ့်င် ် တ်ာဝန်�်�ံု၊ ပ့်င်�်
လူင််�မြ�င်သ်ာ�ုနိုိင်�် တ်ရှိာ���တ်�ု အ�မြ��သံ�ဘာတ်ရှိာ���ာ�
ရှိို�ရှိ�အတ့်က် ် �ဒီသ�လံူူ�ုအသု�က်အ်ဝန််���ာ�လူည်း�် ပ်ါဝင််
��ာင်ရ်ှိွက်သ်င်�်သည်း။် �ဒီသ�တံ်ု�င််�ရှိင်�်သာ�မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�နိုိင််� 
န်ယ်�်ံလူူ�ုအသု�က်အ်ဝန််���ာ�သည်း ် ၎င်�်တ်ု��၏ သစ�်တ်ာ��ာ�
က်ု� �ုန်�်သု��်�စာင်�်�ရှိိာက်ရ်ှိန်် ရှိင်�်နိုိီ�မြ�ှ�ပ်န်ိုိံရှိာတ့်င် ် အလူ့န််
�မြပ်ာင်�်မြ�ာက်�်ကြက်ာင်�်က်ု� တ်စစ်�က်တ််စစ် တ်ု��ပ့်ာ�လူာ�သာ 
သက်�်သအ��ာက်အ်�ာ���ာ�က် မြပ်သလူ�က်ရ်ှိိုသည်း ် (Tau-
li-Corpuz et al., ၂၀၁၈)။

(�)  အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်    
 ရာာဇူးဝင််

စစ်အ�ပ်�်��ပ်�်ု (၁၉၆၂ ��နိုိစ်�ိ ၂၀၁၁ ��နိုိစ်) �အာက်တ့််င်ရ်ှိို
�သာ အစု��ရှိ�ိ �စာင််�ကြက်ပ်က်ြက်ည်း်�ရိုုမြ�င်�်နိုိင်�် က်န်�်သတ််���ပ်�်�ယ််�ု
��ာ�က်ု� ကြုံက်��ံ��ရှိ�သာလ်ူည်း�် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်တံ့်င် ် တ်ု�င််�ရှိင်�်သာ�
လူူန်ည်း�်စ�န်ယ်ပ််ယ်�်�ာ� (MCRB, ၂၀၁၄) အပ်ါအဝင် ်နိုု�င််င်�ံတ်ာ်
အ�င်�်နိုိင်�် �ဒီသအ�င်�် နိုိစ်ရှိပ်လ်ူ�ံ�၌ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��
အစည်း်���ာ�နိုိင််� လူူ��ဗဟုု�မြပ်�အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� (CBO) တ်ည်းရ်ှိို
ပ်ါသည်း။် အစု��ရှိနိုိင်�် တ်ု�င််�ရှိင်�်သာ�န်ယ်�်မြ���ာ�ကြက်ာ�တ့်င်ရ်ှိို
�သာ ၁၉၈၉ ��နိုိစ ်ပ်စ်�တ်�်ုရှိပ်စ်��ရှိ�သ�ဘာတ်ူည်းီ��က်သ်ည်း ်
ပ်ု�၍��ာ�မြပ်ာ��သာ CSO ��ာ� �ပ််�ပ်ါက်လ်ူာ�စရှိန်အ်တ့်က် ်

5 ၂၀၁၇ ��နိုိစတ့််င် ်ရှိိ��်မြပ်ည်းန််ယ််�ိ သတ်င်�်��ာက် ်သ�ံ�ဦး�သည်း ်က်�လူသ�ဂဂ၏ �ူယ်စ�်��ဝါ�က်င်�်စင်�်ရှိ��န်� အ�ု��်အ�ိတ်အ်မြဖွဲ့စ ်�ူ�ယ်စ�်��ဝါ���ာ� 
�ီ�ရိုု�ဖွဲ့�က်�်ီ�သည်း်� ပ့်�တ်စ်��အ�ကြက်ာင်�် သတ်င်�်�ရှိ�စဉ်တ့််င် ်တ်ု�င်�်ရှိင်�်သာ�လူက်န််က်က််ု�င်အ်ဖွဲ့့��တ်စ�်�က်ု� �က်သ့်ယ်�်��မြ�င်�်�ကြက်ာင််� �ု�ဥပ်�ဒီမြဖွဲ့င််� တ်ရှိာ�စ့��ံ
���ရှိသည်း။်

အ�့င်�်အလူ��်�ပ်�ရှိာတ့်င် ် အ�ရှိာမြဖွဲ့စ်���သည်း။် တ်ု�က်ပ့််���ာ�နိုိင််� 
လူ�ခံြုံ���ံု�ရှိိုမြ�င်�်တ်ု���ကြက်ာင််� ယ်�င်က်် လူက်လ်ူိ��်�ီ�ု�ရှိို����သာ 
န်ယ်ပ််ယ်�်�ာ�တ့်င် ်အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် အလူ�ပ််��ာ� လူ�ပ်�်�ာင််
နိုု�င်�်���သာ�ကြက်ာင််� မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။်

စစအ်�ပ်�်��ပ််�ု��တ်အ်တ့်င််�တ့်င် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�သည်း ်အာဏ်ာပ်ု�င်�်�ာ�၏ လူ့ယ်လ်ူင်�်တ်က်ူ ဖွဲ့ုနိုိုပ်�်ုက်ု� ��ံ��ရှိ
သည်း။် အ�ူ�သမြဖွဲ့င်�် ယ်င်�်အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က််
�ိာ လူူ�အ�့င််�အ�ရှိ���ာ�က်ု� မြ�ှင််�တ်င်�်ပ်�မြ�င်�်နိုိင်�် သက်�်ု�င််
�န်လူ�င် ် သု���ဟု�တ် ် ယ်င်�်အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�တ့်င် ် ပ်ါတ်ီနိုု�င်င််�ံရှိ�
�ု�င်ရ်ှိာ ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က််��ာ� ရှိိုလူ�င် ် (ရှိိုသည်းဟ်ု� သသံယ်ဝင်�်ရံှိ
လူ�င်)် မြဖွဲ့စသ်ည်း။် စင်စ်စတ့််င် ်မြပ်ည်း�်�ာင်စ်�သ�မတ်သည်း ်၁၉၀၈ 
��နိုိစ် ဥပ်�ဒီနိုိင်�် �န်�်က်�င်�်သာ အသင်�်အဖွဲ့့����ာ�ဥပ်�ဒီ၊ ပ်�ဒီ�် 
၁၅(၂)(�) အရှိ �ည်းသ်ည်း�်အသင်�်အဖွဲ့့��က်ု���ု� �တ်ရှိာ�အသင်�်
ဟုူ၍ �ကြက်ည်းာပ်ု�င်�့်င်�်ရှိိုသည်း။် �ု�ဥပ်�ဒီသည်း ် ယ်�န်�အ��နု်�်ု 
တ်ရှိာ�ဝင်လ်ူ�က်ရ်ှိိုပြီးပ်ီ� ပြီးင်ု��်���်�စ့ာ အတ်ု�က်အ်�ံမြပ်�လူုပ်ရ်ှိိာ��န်
သည်း�် �ီဒီီယ်ာ��ာ�က်ု� ပ်စ�်ိတ်�်ာ�ရှိန်် အသ��ံမြပ်�နိုု�င်ပ််ါ�သ�သည်း ်
(Radio Free Asia, ၂၀၁၇)5။ ၂၀၁၄ ��နိုိစတ့််င် ် အစု��ရှိသည်း ်
‘အသင်�်အဖွဲ့့����ာ� �ိတ်ပ််�တံ်င််မြ�င်�်�ု�င်ရ်ှိာ ဥပ်�ဒီ’ က်ု� မြပ်ဋ္ဌာာန်�်
လူု�က်မ်ြ�င်�်မြဖွဲ့င််� အသင်�်အဖွဲ့့����ာ� �ိတ်ပ််�တံ်င််ရှိာတ့်င် ်လူ့ယ်က််ူ�စ
���သည်း။် �ု��န်�ရှိက်�်ိစ၍ အသင််�အဖွဲ့့����ာ�သည်း ် အစု��ရှိဌာာန်
တ့်င် ်တ်ရှိာ�ဝင်�်ိတ်ပ််�တံ်င််�ာ�မြ�င်�်�ရှိိုဘ� လူ�ပ်င််န်�်��ာင်ရ်ှိွက််
နိုု�င်လ်ူာ���ပ်ါသည်း ် (မြပ်ည်း�်�ာင်စ်�သ�မတ်မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ၂၀၁၄ ��
နိုိစ်)။

�ယ်စ်�နိုိစ�်ပ်ါင်�်��ာ�စ့ာအတ့်င်�် ပ်�����ံအကြီးက်ု�အ်�န်          
နိုိင်�် ပြီးင်ု��်���်�စ့ာ စ��ဝ��့င််�နိုိင်�် ပြီးင်ု��်���်�စ့ာ စီတ်န်�်လူိည်း်�လူည်း်
�့င်�်�ု�င်ရ်ှိာ ဥပ်�ဒီက်ု� မြပ်ဋ္ဌာာန်�်၍ ၂၀၁၁ ��နိုိစတ့််င် ် ပြီးင်ု��်����်စ့ာ 
စ��ဝ��ု��ာ�က်ု� စတ်င်�့်င်�်မြပ်��ပ်����သည်း ် (မြပ်ည်း�်�ာင်စ်�သ�မတ်
မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ၂၀၁၁ ��နိုိစ်)။ �ု�ဥပ်�ဒီအရှိ စ��ဝ��ု��ာ�နိုိင််� စီတ်န်�်
လူိည်း�်လူည်း�်ု��ာ�က်ု� သက်�်ု�င်ရ်ှိာပြီး�ု��န်ယ်ရ်ှိ�စ�န််��သံု�� ယ်င်�်သု��
��ာင်ရ်ှိွက်�်ည်း�်�န်�ရှိက်�်တ်ု�င်�်ီ အန်ည်း�်���ံ င်ါ�ရှိက်က်ြီးက်ု�တ်င်၍် 
�့င်�်မြပ်���က်�်တ်ာင်�်ရှိ�ည်းဟ်ုူသည်း်� စည်း�်က်��်သတ်�်ိတ်�်�က််
မြဖွဲ့င််� တ်ရှိာ�ဝင်�့်င်�်မြပ်��ပ်����သည်း။် �နိုဒမြပ်ပ့်�သည်း ် နိုု�င်င််�ံတ်ာ်
လူ�ခံြုံ���ံရှိ�၊ တ်ရှိာ�ဥပ်�ဒီစု���ု���ရှိ�၊ ရှိပ်ရ်ှိွာ�အ�����်သာယ်ာ�ရှိ� 
သု���ဟု�တ် ် မြပ်ည်းသ်ူတ်ု��၏ က်ု�ယ်က််�င််�တ်ရှိာ�အက်� ု��င်ိာ မြပ်ဋ္ဌာာန်�်
�ာ�သည်း်� ဥပ်�ဒီ��ာ�နိုိင််� ��န်�်က်�င်လ်ူ�င် ် ရှိ���ာ�သည်း ် �့င်�်မြပ်�



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၇ 

��က်�်�တ်�်ပ်�ရှိန် ်မြင်င်�်�န်မ်ြ�င်�်�မြပ်�ရှိဟု� မြပ်ဋ္ဌာာန်�်သည်း်� မြပ်င်�်င််
��က်အ်��ာ�အမြပ်ာ�က်ု� ၂၀၁၄ ��နိုိစ်တ့်င် ်မြပ်�လူ�ပ်�်��သည်း။် မြပ်င်�်င််
��က်�်�ာ�တ့်င် ်အစု��ရှိ��ံိ �့င်�်မြပ်���က်�်တ်ာင်�်�ရံှိန်် ပ်�က်က့််က်�်ု
အတ့်က် ် ��ာင်ဒ်ီဏ်က််ု� တ်စန်ိုိစ်�က်�်ပ်ု��သာ ��ာင်ဒ်ီဏ်�်ိ
�န်၍ ၆ လူ�က်�်ပ်ု��သာ ��ာင်ဒ်ီဏ််သု�� �လူ�ာ������သည်း။်

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ရံှိို မြပ်ည်းတ့််င််�နိုိင်�် နိုု�င််င်တံ်က်ာ NGO ��ာ�၏ 
အ�ရှိအတ့်က်သ်ည်း ်အ��နု်န်ိုိင်�်အ�� တ်မြဖွဲ့ည်း�်မြဖွဲ့ည်း�် တ်ု��ပ့်ာ�လူာ
လူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် စ့��်ရှိည်း�်ရှိိ���ာင််အဖွဲ့့�� (Capacity Building 
Initiative) �ိ ��တ််မြပ်န််����သာ လူ�်�ညွှှန််စာအ�ပ််တ့်င် ်၂၀၀၁ ��
နိုိစ်၌ မြပ်ည်းတ့််င်�် NGO အ�ရှိအတ့်က်သ်ည်း ်၃၀ ဖွဲ့့���ိ�န်၍ ၂၀၀၄ 
��နိုိစတ့််င် ်၆၂ ဖွဲ့့��သု�� တ်ု��လူာပြီးပ်ီ� ၂၀၀၉ ��နိုိစ်တ့်င် ်၈၆ ဖွဲ့့��အ�ု ရှိို
လူာ���သည်းဟ်ု� �ိတ်တ််��်�တ့်�ရှိသည်း ် (Wallis et al., ၂၀၁၁)။ 
�ု���န်ာက် ် Local Resource Center အဖွဲ့့���ိ ၂၀၁၂ ��နိုိစတ့််င် ်
ပ်�နံိုိုပ််��တ်�်ဝ����သာ မြ�န််�ာ NGO လူ�်�ညွှှန််စာအ�ပ်တ့််င် ်
မြပ်ည်းတ့််င်�် NGO �ပ်ါင်�် ၁၁၈ ဖွဲ့့��နိုိင်�် နိုု�င််င်တံ်က်ာ NGO �ပ်ါင််� ၅၆ 
ဖွဲ့့�� စာရှိင်�်ရှိိုသည််းက်ု� �တ့်�ရှိသည်း ် (Local Resource Cen-
ter, 2012a; Local Resource Center, 2012b)။ မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ
ပ့်င်�်လူင််�မြ�င်သ်ာ�ုနိုိင်�် တ်ာဝန််��ံုရှိို�ရှိ� �ဟုာ�ုတ်အ်ဖွဲ့့��၊ Local 
Resource Center နိုိင်�် မြ�န််�ာနိုု�င််င် ံ သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င် ်
မြပ်န်လ်ူည်း်�ူ��ာင်�်ရှိ�-�ုန်�်သု��်�စာင််��ရှိိာက်�်ရှိ� က့်န်ရ်ှိက််
က်��သု���သာ အ�� ု��က့်န််ရှိက်�်�တု်�်က်�်ပ်�သည်း်� အဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�သည်း ်မြပ်ည်းတ့််င်�်ရှိို NGO ��ာ�က်ု� က့်န်ရ်ှိက်�်�တု်�်က််ရှိန်် အ
�့င်�်အလူ�်���ာ�၊ စ့��်ရှိည်းတ််ည်း�်�ာက်မ်ြ�င်�်၊ ရှိန်ပ််��ံင့်�တ်ည်း်
မြ�င်�်နိုိင်�် �ူဝါဒီ��့��နို့�တ်ု�င်ပ််င််မြ�င်�်��ာ�က်ု� ��ာက်ပ််�ံ�ပ်�မြ�င်�်
မြဖွဲ့င််� အက်ူအည်းီ�ပ်�ရှိာတ့်င် ် အ�ရှိ�ပ်ါ�သာအဖွဲ့့����ာ� မြဖွဲ့စက်ြက်
သည်း။်

ဤ�လူ�လူာ�ုတ့်င် ် လူူ��ဗဟုု�မြပ်�အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�ဟုူသည်း�်ိာ 
မြပ်ည်းတ့််င်�်အ�င်�်၌သာ လူ�ပ််က်ု�င်�်န်သည်း�် အက်� ု��အမြ�တ်�်ယ်ူ
�သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က်ု� ရှိည်းည်ွှှန််��မြပ်ာ�ု�မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် 
အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�တ့်င် ် မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�က် ဖွဲ့့��စည်း�်
�ာ�သည်း်� အစု��ရှိ�ဟု�တ်�်သာ၊ အက်� ု��အမြ�တ်�်ယ်ူ�သာ 
�စတ်န်ာ�ဝန်�်��်အဖွဲ့့����ာ� ပ်ါဝင်ပ်ြီးပ်ီ� စီ�ပ့်ာ��ရှိ�လူ�ပ်င််န်�်��ာ� 
ပ်ါဝင်မ်ြ�င်�်�ရှိိုပ်ါ။ မြပ်ည်းတ့််င်�် NGO ��ာ�က်ု� မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၏ံ 
�န်ရှိာအနိုိ�ံအမြပ်ာ�တ့်င် ်လူုပ််ရှိိာ���ာင်ရ်ှိွက်�်ု��ာ� မြပ်�လူ�ပ်�်န်သ
ည်း�် ပ်ု�၍စန်စက််��သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အမြဖွဲ့စ ် ယ်ူ�၍ ယ်င်�်
တ်ု��သည်း ် အသင်�်အဖွဲ့့����ာ� �ိတ််ပ်�တံ်င််မြ�င်�်�ု�င််ရှိာ ဥပ်�ဒီနိုိင်�်
အည်းီ တ်ရှိာ�ဝင် ်�ိတ်ပ််�တံ်င််�ာ�သည်း�် အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� မြဖွဲ့စက်ြက်
ပ်ါသည်း ်(မြပ်ည်း�်�ာင်စ်�သ�မတ်မြ�န်�်ာနိုု�င််င်၊ံ ၂၀၁၄ ��နိုိစ)်။

(ဂုံး)  ရာာသီီဥတုုကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုုဆိုုုင်ရ်ာာ   
  လှုုပ်ရ်ာ�ားကျေးဆိုာင်ရ်ာွ�မ်ှုုမှုးား

ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအ�ရှိ�နိုိင််�ပ်တ်သ်က်၍် CSO ��ာ�နိုိင််� 
အတ်ူလူ�ပ်�်�ာင်�်န်�သာ အ�င်ရ်ှိိာ����ံ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�
အန်က်် တ်စ်���ိာ မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ 
�ဟုာ�ုတ်အ်ဖွဲ့့�� (MCCA) မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် MCCA က်ု� ၂၀၁၃ ��နိုိစတ့််င် ်
တ်ည်း�်�ာင်�်��ပြီးပ်ီ� ယ်��လူက်ရ်ှိိုတ့်င် ်�န်မြပ်ည်း�်တ်ာပ်ြီး�ု��၌ ရို��ံစု�က််
�ာ�သည်း။် ၎င်�်က်ု� က်�လူသ�ဂဂ လူူသာ���ာ� အ�မြ�တ်က်�
�န်�ု�င်န်ိုု�င််�ရှိ�အစီအစဉ် ်(UN-Habitat) နိုိင်�် က်�လူသ�ဂဂ သဘာ
ဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် �ုန်�်သု��်�စာင််��ရှိိာက်�်ရှိ�အစီအစဉ် ် (UN 
Environment) တ်ု���ိ အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ�်��မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် 
၎င်�်အဖွဲ့့��၏ ပ်ဓာာန်ရှိည်း�်ိန်�်��က်�်ိာ “�ူဝါဒီ���ိတ်သ်ူ��ာ�နိုိင််� 
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်၏ ���ံမြဖွဲ့တ်�်�က််��ာ�နိုိင််� �န်�စဉ်ဘ်ဝတ်ု��တ့်င် ်
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက်ု� ပ်ု��ု�က်�ယ််မြပ်န်�်စ့ာ ရှိင်�်ု�င်က််ု�င်တ့််ယ််
နိုု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအ�ကြက်ာင်�် အသုပ်ည်းာ
မြ�ှင််�တ်င်�်ပ်�ရှိန်န်ိုိင်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ ဗဟု�သ�တ်
��ာ�နိုိင််� သုပ်ာသံ�ဘာတ်ရှိာ���ာ� အသု�ပ်��ဝ��ရှိန်”် မြဖွဲ့စသ်ည်း။် 
MCCA သည်း ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ �ူ
ဝါဒီ၊ �ဟုာဗ�ူဟုာနိုိင််� အတ်ည်းမ်ြပ်���ာင်ရ်ှိွက်�်�က််��ာ�က်ု� 
မြပ်င်�်င်�်��ိတ််ရှိာတ့်င် ်အဓာုက်က်��သာ က်ဏ္ဍာ�ိ ပ်ါဝင််���ပ်ါသည်း ်
(မြပ်ည်း�်�ာင်စ်�သ�မတ်မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ၂၀၁၈ ��နိုိစ)်။

မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံပ့်င်�်လူင်�်မြ�င်သ်ာ�ုနိုိင်�် တ်ာဝန််��ံုရှိို�ရှိ� �ဟုာ�ုတ််
အဖွဲ့့�� (MATA) သည်း ် သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င် ် က်ာက့်ယ်�်စာင််�
�ရှိိာက်�်ရှိ�က်ု� လူ�ပ်�်�ာင်လ်ူ�က်ရ်ှိိုသည်း�် အကြီးက်ီ��ာ����ံ�သာ 
အ�� ု��သာ�က့်န်ရ်ှိက်တ််စ်��မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� ၂၀၁၇ ��နိုိစ်အ�ု �ိတ်တ််��်
��ာ�တ့်င် ် အဖွဲ့့��ဝင် ် ၅၁၈ ဦး� ပ်ါဝင်ဖ်ွဲ့့��စည်း�်�ာ��ကြက်ာင်�် �တ့်�ရှိ
သည်း ် (Lanjouw et al., ၂၀၁၇)။ ၎င်�်အဖွဲ့့��သည်း ် ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�်
ဓာာတ််�င့်���တ်လ်ူှတ်�်ု��ာ� မြဖွဲ့စ�်ပ််�စသည်း်� �က်�ာက်�်ီ��သ့�
တ်ူ��ဖွဲ့ာမ်ြ�င်�်၊ က်�န်�်�ပ််/က်��်လူ့န်် �ရှိန်တံ်ူ�မြ�င်�်နိုိင်�် 
သဘာဝဓာာတ်�်င့်�တ်ူ��ဖွဲ့ာမ်ြ�င်�်က်��သု���သာ သယ်ဇံူးာတ်��တ်ယ််ူ
သည်း�်လူ�ပ်င််န်�်��ာ�တ့်င် ် ပ့်င်�်လူင်�်မြ�င်သ်ာ�ုနိုိင်�် တ်ာဝန်�်�ံုရှိို
�ရှိ� စနံိုုန််���ာ� မြပ်ည်း်��ီ�စရှိန်အ်တ့်က် ်အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� တ်က်က်ြွက်စ့ာ 
အက်ူအည်းီ�ပ်�လူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် CIA ၏ အ�ု�အရှိ မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ
တ့်င် ်�ရှိန်ရံိုု�င်�်ပ်�ာဏ်သည်း ်၂၀၁၈ ��နိုိစတ့််င် ်စည်း်�ပ်ါင်�် ၁၃၉ 
သန်�်ရှိို�ည်းဟ်ု� အကြက်��်ဖွဲ့�င်�်�န််��ိန်�်�ာ�ပြီးပ်ီ� ၂၀၁၇ ��နိုိစတ့််င် ်
သဘာဝဓာာတ်�်င့်�တ်န်�်�နု်�်ပ်ါင်�် ၁၈ ဘီလူီယ် ံ က်�ဗ�ီတ်ာ ရှိို
�ည်းဟ်ု� �န်�်�ိန်�်ရှိသည်း ်(က်�ာာတ်စဝ်န််�လူ��ံ အ��ာ����ံ အ�င်�် 
၂၉ နိုု�င််င်�ံမြ�ာက်မ်ြဖွဲ့စသ်ည်း)် (Central Intelligence Agency, 
n.d.)။



၈          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

တ်က်ကသု�လူ�်�ာ� စု�်�လူန််�စု��မြပ်�ရှိ�က့်န်ရ်ှိက် ် (The Uni-
versities Green Network) သည်း ် က်�ယ်မ်ြပ်န််�စ�လံူင်�်သာ 
တ်က်ကသု�လူ ် သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င်�်ုန််�သု��်�ရှိ�အသင်�်�� ု��
စ�ကံ်ု� က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်��ာ�သည်း်� လူူင်ယ်က့််န်ရ်ှိက်တ််စ�်�မြဖွဲ့စသ်ည်း။် 
၎င်�်က့်န်ရ်ှိက်သ်ည်း ် ၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ နိုု�ဝင်ဘ်ာလူတ့်င် ် က်�င်�်ပ်
သည်း�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၏ံ သ�မတ်သစ�်ရှိွ��က်ာက်ပ့််�က်ာလူတ့်င် ်         
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ်�ုန််�သု��် က်ာက့်ယ်�်ရှိ�က်ု� နိုု�င်င််�ံရှိ�နိုိင််� 
�ပ်ါင်�်စပ်ရ်ှိန််အတ့်က် ်�ူဝါဒီလူ�်�စဉ်တ််စရ်ှိပ်က််ု� �ပ်�စ့��်ရှိာတ့်င် ်
အ�ူ�တ်က်က်ြွက်စ့ာ အက်ူအည်းီ�ပ်����သည်း။် �ု�က့်န််ရှိက်သ်ည်း ်
မြ�န်�်ာ�နိုု�င််င်�ံရှိ�တ့်င် ် တ်ည်းရ်ှိို�န်�သာ သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င််
�ု�င်ရ်ှိာ အ�ရှိ�ကု်စစ��ာ�၏ အ�န်အ�ာ�က်ု� အသုပ်ည်းာ�ပ်�
ရှိာတ့်င် ် က်ူည်းီနိုု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ် “သဘာဝက်ု� ���ပ်�ပ်ါ” ဟုူသည်း်� 
��ာင်ပ််�ဒီက််ု� အသ��ံမြပ်�၍ ရှိာသီဥတ်�နိုိင်�် �ရှိွ��က်ာက်ပ့််���ာ�
ကြက်ာ��ိ �က်�်�ံရှိ�အ�ကြက်ာင်�် စ�လံူင်�်သာ �ိတ််တ်��်�� ု��စ�ံ
က်ု� လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ CSO ��ာ�၏ ��ါင်�်��ာင်�်�ာ�
နိုိင်�်အတ်ူ မြပ်�စ����သည်း။်

(ဃ)  သီဘာာဝပ်တုဝ်န်း�းင်�်ုန်းသီုမှုး်  
  ကျေးစာင်�်ကျေးရာ�ာ�က်ျေးရားလှုုပ််ရာ�ားမှုု

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််တံ့်င် ် သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င်�်ု�င််ရှိာ အ�ရှိ�က်ုစစ
��ာ�နိုိင််� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုတ်ု��သည်း ် လူူင်ယ်�်�ာ�အကြက်ာ� 
တ့်င်က််�ယ်လ်ူာပြီးပ်ီ� အာရို�စံု�က်�်ုရှိရှိိုလူ�က် ် ရှိိုသည်း။် ပြီးပ်ီ�����သာ 

နိုိစန်ိုိစ်အတ့်င်�်တ့်င် ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င််
�ုန်�်သု��်�စာင််��ရှိိာက်�်ရှိ�လူုပ်ရ်ှိိာ��ုက်ု� အန်ာဂတ််အတ့်က် ်
�သာကြက်ာ�န်���ာ� (Fridays for Future) (�့ုဒီစလ်ူူ�� ု�� လူူင်ယ််
တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ��ရှိ�သ�ာ� Greta Thunberg �ိ ဦး���ာင််
သည်း)် နိုိင်�် �� ု��သ�ဉ်�်က့်ယ်�်ပ်�ာက်�်ု��ာ�က်ု� ပ်�န်က််န််မြ�င်�် (Ex-
tinction Rebellion) (Dowling, ၂၀၂၀) က်��သု���သာ က်�ာာ
တ်စဝ်န််� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ��ိ 
လူု�ံ��ာ�်ပ်����မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် က်�ာာတ်စဝ်န််�လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�
�ိ �စ���ာ်�ပ်����မြ�င်�်မြဖွဲ့စ�်သာလ်ူည်း�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််�ံိ တ်က််
ကြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ�သည်း ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ကြက်ာင်� ် နိုု�င်င််ံ
တ့်င်�်၌ ကြုံက်��ံတ့်�ရှိနိုု�င်သ်ည်း�် စု��ရှို�ဖ်ွဲ့့ယ်က််ုစစ��ာ��ကြက်ာင်�် 
တ်က်က်ြွက်ပ်ါဝင်က်ြက်မြ�င်�် မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် ဤ�လူ�လူာ�ုတ့်င် ် ပ်ါဝင််
����သာ လူူင်ယ်အ်ဖွဲ့့����ာ�၏ အ�ု�အရှိ ��ာင်ရ်ှိွက်�်ု��ာ� 
မြပ်�လူ�ပ်ရ်ှိန်် �စ���ာ�်ပ်�����သာ အဓာုက်စု��ရှို�ဖ်ွဲ့့ယ်ရ်ှိာက်ုစစ��ာ�
�ိာ မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ရံှိို သစ�်တ်ာမြပ်�န်�်တ်ီ��ုရှိာဇူးဝင်၊် အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််
�ဒီသတ့်င် ် မြဖွဲ့စ�်ပ််�န်�သာ မြပ်င်�်�န််သည်း�် �ု����ါင်�်ု��ာ�နိုိင််� 
နိုု�င်င််တံ့်င်�် ပ်��ံိန််မြဖွဲ့စ�်ပ််�န်�သာ �ရှိလူှ��်�ု���ုနိုိင််� �ု�င်က််လူ�န်�်
��န်တ််ု�င်�်��ာ� မြဖွဲ့စက်ြက်သည်း။်

ဆိုနှဒြပ်မှုုမှုးားနှ�င််� �မှုပ််ုန်းမှုးား

ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ�တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�အဖွဲ့့�� (Climate Strike) 
က်ု� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအ�ကြက်ာင်�် အသုပ်ည်းာမြ�ှင််�တ်င် ်         
�ပ်�ရှိန်န်ိုိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််သံည်း ် ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ� ကြုံက်��ံတ့်�

ရာာသီီဉ်းတုုကျေးဖွဲ့ာ�ြ်ပ်နမ်ှုုမှုးား တုားဆိုီးကျေးရား ဆိုနှဒကျေးဖွဲ့ာ�်ုတု်�းတီု�ပ့််�တု့င် ်ကျေးဆိုာင်ပ််ုဒါမ်ှုးား�ုု မှု�ကျေးဝ�����သီညာ။် စ�တ်ုင်ဘ်ာာလှု ၂၀၁၉။



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၉ 

�န်ရှိ�ကြက်ာင်�် အစု��ရှိ�ိ အသုအ�ိတ််မြပ်�လူက်�်�ံစရှိန်အ်တ့်က် ်
�တ်ာင်�်�ု�ရှိန် ် ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က်မ်ြဖွဲ့င််� ၂၀၁၉ ��နိုိစ်၊ ��လူတ့်င် ်
တ်ည်း�်�ာင်�်��မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် ၂၀၁၉ ��နိုိစ်၊ ��လူ ၂၄ ရှိက််
�န်�တ့်င် ် ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ� တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�အဖွဲ့့��သည်း ် �ဟုာ
ဗနိုု�လူပ်န်�်ခြုံ�တံ့်င် ် က်�င်�်ပ်���သည်း�် ပ်����ံ��သာ မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ
ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူူ��စည်း�်�ဝ�ပ့်�က်ု� ဦး���ာင်�်��သည်း။် 
�န်ာက််ပ်ု�င်�်တ့်င် ်အမြ�ာ�စည်း�်�ဝ�ပ့်�တ်စ�်�က်ု� ��လူ ၃၁ ရှိက်�်န်�
တ့်င် ်�ပ်�်ကံ်�င်�်ပ်���သည်း။် �ု�စည်း�်�ဝ�ပ့်�တ့်င် ်�နိုဒမြပ်သူ ၂၅ ဦး�
သည်း ်“ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ အ�ရှိ��ပ််အ�မြ�အ�န်“ က်ု� သတ်ုမြပ်�
�ုလူာ�စရှိန် ် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်အံစု��ရှိအာ� တ်ု�က််တ့်န်�်၍ “က်�ာာကြီးက်ီ�
က်ု� က်ယ်တ််င်ပ််ါ” နိုိင်�် “�က်�ာက်�်ီ��သ့� တ်ူ��ဖွဲ့ာမ်ြ�င်�်က်ု� �
န်�်က်�င်က်ြက်” ဟု� �ရှိ�သာ��ာ�သည်း�် လူက်က််ု�င်ပ််ု�စတ်ာ��ာ�
က်ု� က်ု�င်�်�ာင်လ်ူ�က် ် ပြီးင်ု��်����်စ့ာ စ��ဝ����ကြက်သည်း။် �နိုဒမြပ်
သူတ်စဦ်း�သည်း ် “မြ�န်�်ာနိုု�င််င်အံလူယ်ပ််ု�င်�်�ိာ လူူ�တ့်ဟုာ အပ်ူ
ရှိိပ်�်ရှိာဂါန်�� �သ���ံ�န်ကြက်ပ်ါတ်ယ်။် ရှိန်က််�န်ပ်ြီး�ု��က်လူည်း�် ပ်ူသ
�က် ်ပ်ု�ပ်ု�ပ်ူလူာပြီးပ်ီ” ဟုူ၍ ၎င်�်၏အမြ�င်က််ု� ���ဝ���သည်း ်(Myan-
mar Mix, ၂၀၁၉)။ ၂၀၁၉ ��နိုိစ်၊ စက်တ််င်ဘ်ာလူ ၂၀ ရှိက်�်န်�
တ့်င် ် လူူင်ယ်�်�ာ� အ��ာ����ံပ်ါဝင်�်သာ ရှိာနိုိင်�်��သီည်း�် �နိုဒ
မြပ်သူ��ာ�သည်း ် ရှိန်က််�န်ပ်ြီး�ု��လူယ်�်က်ာင်တ့််င် ် ��တီ်က််�နိုဒမြပ်
���ကြက်သည်း။် ၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ �တ်လ်ူတ့်င် ် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်၌ံ က်ု�ဗစ-်
၁၉ က်�ာာ�က်ပ်�်ရှိာဂါ �ရှိာက်ရ်ှိိုမြဖွဲ့စ်ပ့်ာ�လူာသမြဖွဲ့င််� လူူ��စ��ဝ�
�ု��ာ�မြပ်�လူ�ပ်ရ်ှိန်် �မြဖွဲ့စန်ိုု�င်�်တ်ာ��သာ�ကြက်ာင််� ရှိာသီဥတ်�က်ပ််
�ဘ�တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�အဖွဲ့့��သည်း ်၎င်�်၏ မြပ်န််ကြက်ာ��က်သ့်ယ်�်ရှိ� 
�ဟုာဗ�ူဟုာက်ု� အန့်လ်ူု�င်�်အဓာကု်�ာ�၍ �မြပ်ာင်�်လူ����သည်း။် က်��္
ဘာ�က်ပ်�်ရှိာဂါအ�မြ�အ�န်က်ု� �ုန််����ပ်လ်ူု�က်န်ိုု�င်၍် စ��ဝ��ု��ာ�
အာ� က်န်�်သတ်�်ာ�သည်းက််ု� ပ်ယ်ဖ်ွဲ့�က်လ်ူု�က်သ်ည်း�်အ��နု်သ်ု�� �
�ရှိာက်�်��င််� ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ�တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�အဖွဲ့့��သည်း ်
�နိုဒမြပ်ပ့်���ာ�က်ု� �ကြက်ာ�ီ စီစဉ််က်�င်�်ပ်နိုု�င််�ည်း�် အလူာ�အလူာရှိို
သည်းဟ်ု� ကြီးက်ု�တ်င်�်��ာ�်ိန််��ာ�မြ�င်�်�ရှိိုပ်ါ။ 

�နိုဒမြပ်ပ့်���ာ�အမြပ်င် ်၂၀၁၉ ��နိုိစ် အ�စာပ်ု�င်�်တ့်င် ်Conyat Cre-
ate �ိ အစပ်� ု������သာ “ရှိာသီဥတ်�အ�ကြက်ာင်�် စက်ာ�ဝု�င်�်��ာ� 
(Climate Talks)” ဟု���်သည်း်� က်�ပ််ုန််�သည်း ် လူူင်ယ််
�စတ်န်ာ�ဝန်�်��်��ာ��ိ ည်းှုနိုုင််���ာင်ရ်ှိွက်သ်ည်း�် ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုအ�ကြက်ာင်�် ��့��နို့�ပ့်���ာ� အတ့်က် ်ပ်လူက်�်ဖွဲ့ာင်�်
တ်စ�်�က်ု� ဖွဲ့န်တ််ီ��ပ်�ရှိန်အ်တ့်က် ် တ်စလ်ူတ်စက်ြီးက်ု�က််�င်�်           
ပ်သည်း်� ပ့်�စဉ်�်�ာ�ကု်� ရှိန်က််�န်ပ်ြီး�ု��တ့်င်် စီစဉ််က်�င်�်ပ်လူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် 

6  အ��က်အ်လူက်�်�ာ�က်ု� ပ်ု��ု�သုရှိိုလူု�ပ်ါက် Conyat Create ရှိာသီဥတ်�အ�ကြက်ာင်�် စက်ာ�ဝု�င်�်��ာ� �ဖွဲ့�စ်ဘ�တ်အ်ဖွဲ့့��က်ု� ကြက်ည်း်�ပ်ါ -  https://www.facebook.
com/YangonClimateTalks 

၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ ဇူးူလူု�င်လ်ူ�ိစ၍ �ု�ပ်လူက်�်ဖွဲ့ာင်�်သည်း ် ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုအ�ကြက်ာင်�် အသုပ်ည်းာ�ပ်��ု��ာ�က်ု� ပ်ု��ု�မြပ်�လူ�ပ််
ရှိန််အတ့်က် ် �နိုတ�လူ�ပြီး�ု��တ့်င်ပ််ါ မြဖွဲ့န်�က််�က်�်�ာင်ရ်ှိွက်�်ည်း်
မြဖွဲ့စ�်ကြက်ာင်�် အသု�ပ်��ကြက်ည်းာ���သည်း6်။ 

လှုးမှုုမှုီဒါီယာာ

�ဖွဲ့�စဘ်�တ်သ်ည်း ် တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ�အတ့်က် ် သဘာဝ
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ သီ�သန်�်စာ��က်န်ိုိာ အ��ာ�အမြပ်ာ��ိတ်စ်
�င်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအ�ကြက်ာင်�် သတ်င်�်အ��က်အ်လူက််
��ာ�က်ု� ���ဝစရှိာ ပ်လူက်�်ဖွဲ့ာင်�်တ်စ်�� မြဖွဲ့စလ်ူာ���သည်း။် ယ်င်�်
အ��က်သ်ည်း ် စ�တ်ဖ်ွဲ့�န်�်��ာ�က်ု� စတ်င််သ��ံစ့��ု �န်ာက််က်�
မြ�င်�်�ကြက်ာင််� အ��ာ�အာ�မြဖွဲ့င််� �ဖွဲ့�စဘ်�တ်က််ု� အင်တ််ာန်က်န်ိုိင်�် 
တ်န််�တ်ူမြပ်�လူု�က်�်သာ န်ည်း�်ပ်ည်းာ�ု�င်ရ်ှိာ ဓာ�လူ�တ်စ်��အမြဖွဲ့စ ်
အက်� ု���က်မ်ြဖွဲ့စ�်ပ််လူာ���သည်း�် မြ�န််�ာနိုု�င်င််၏ံ အင်တ််ာန်က််
အသ��ံမြပ်��ု အ�လူ�အ���ာ�က်ု� က်�ယ်မ်ြပ်န်�်စ့ာ �င်ဟ်ုပ်လ်ူ�က်ရ်ှိို
သည်း ်(Frontier Myanmar, ၂၀၁၈)။ ၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ ဇူးန််န်ဝါရှိီလူ
တ်ု�င်သ်ည်းအ်�ု စာရှိင်�်�က်ာက်ယ််ူ�ုတ့်င် ် မြ�န််�ာနိုု�င်င််၌ံ �ဖွဲ့�စ်
ဘ�တ်အ်သ�ံ�မြပ်�သူဦး��ရှိ ၂၂ သန််�ရှိိုပြီးပီ်� �ု�အသ��ံမြပ်�သူ��ာ�အန်က် ်
၈၆ ရှိာ�ု�င်န်ိုုန််��ိာ အသက် ် ၁၃ နိုိစန်ိုိင်�် ၃၄ နိုိစက်ြက်ာ� အရှိွယ််
��ာ�မြဖွဲ့စက်ြက်သည်း ် (NapoleonCat Stats, ၂၀၂၀)။ �ု�န်ည်း�်
ပ်ည်းာသည်း ် အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ လူှ��်�ု��နိုု�င်�်သာ န်ယ်ပ််ယ််
က်ု� �ဒီသနိုတရှိအ�င်�်�ိ�န်၍ နိုု�င််င်�ံတ်ာအ်�င်�်သု�� တ်ု�������စနိုု�င််
���သည်း။် ���မြ�န်�်��့��နို့����သည်း�် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ 
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ �ဖွဲ့�စဘ်�တ်စ်ာ��က်န်ိုိာအ��ာ�စ�တ့်င် ် �စာင်�်
ကြက်ည်း�ဖ်ွဲ့တ်ရ်ိုုသူ�ပ်ါင်�် ��ာင်�်�၍ီ ရှိို�န်ကြက်သည်း။်

ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�မြဖွဲ့င်� ် �ဖွဲ့�စဘ်�တ်�်ပ််
တ့်င် ် မြဖွဲ့န်�်�ဝ�န်�သာ သတ်င်�်�က်�်����ာ� အန်က်် တ်စ�်��ိာ 
စ�ံ�နု်တ််င်အ်ပ်ူ��နု်�်�ာ�မြဖွဲ့စသ်ည်း။် ၂၀၁၉ ��နိုိစ် ဧပြီးပ်ီလူတ့်င် ် ရှိန််
က်�န်ပ်ြီး�ု�� အပ်ူ��နု််သည်း ်၄၂ ဒီီဂရှိီ��လူစ်ီယ်ပ်ရ်ှိိုပြီးပ်ီ� ပြီးပ်ီ�����သာနိုိစ ်
ဧပြီးပ်ီလူအပ်ူ��နု်် ၄၁.၁ ဒီီဂရှိီ ��လူစ်ီယ်ပ်က််ု� �က်�ာလ်ူ့န််က်ာ စ�ံ�နု််
သစ ်တ်င်သ့်ာ����သည်း ် (Al Jazeera, ၂၀၁၉)။ �ကြက်ာ�သ��ီက် 
�ု���လူဝသနိုိင််� ဇူးလူ�ဗဒီဦး�စီ�ဌာာန်သည်း ်၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ ��လူ ၉ 
ရှိက်�်န်�တ့်င် ် ���ာက်ပ်ြီး�ု�� - ��က့်�တ်ု�င်�်၌ ၄၇.၅ ဒီီဂရှိီ��လူစ်ီ
ယ်ပ်ရ်ှိိုသည်း�် စ�ံ�နု််သစက််ု� �ိတ်တ််�်�တ်င်�်��သည်း ် (�ု���လူဝသ
နိုိင်�် ဇူးလူ�ဗဒီဦး�စီ�ဌာာန်၊ ၂၀၂၀)။ မြ�န််�ာမြပ်ည်းသ်ူအ��ာ�စ�တ့်င် ်



၁၀          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

�လူ�အ��ပ်�စက်�်�ာ� �ရှိို�သာ�ကြက်ာင််� အပ်ူ��နု််မြ�င်�်တ်က််
�ုသည်း ် မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�၏ က်�န်�်�ာ�ရှိ�၊ အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� သက်က်ြီးက်ီ�
ရှိွယ်အ်ု���ာ�အာ� မြပ်င်�်မြပ်င်�်�န််�န်် �ု�ု�က်�်ုရှိိုနိုု�င်သ်ည်း။် 

ကျေးမှုးြမှုနး်ကျေးဆို့းကျေးနှ့းမှုုမှုးား

(�)  နညာ်းနာနုဿယာ

သ��တ်သန်က်ု� မြ�န်�်ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�နိုိင််� ၎င်�်တ်ု��၏ ရှိာဇူးဝင်�်�ာ�၊ မြ�န်�်ာနိုု�င််င်၏ံ ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင််� ပ်တ်သ်က်သ်ည်း�် သ��တ်သန်အ�န်အ�ာ�တ်ု��
အ�ပ်် အ�လူ��ပ်��ာ��သာ  စာတ်�်�သ�ံ�သပ်�်န််�စစ�်�က််
နိုိင်�် စတ်င်�်ာ�သည်း။်

ပ်ဏ်ာ�အကြီးက်ု�အ့န်လ်ူု�င််����မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�က်ု� Local 
Resource Center (LRC)၊ မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံ ပ့်င်�်လူင််�မြ�င်သ်ာ�ုနိုိ
င်�် တ်ာဝန်�်�ံုရှိို�ရှိ� �ဟုာ�ုတ်အ်ဖွဲ့့�� (MATA) နိုိင်�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င်် ံ
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် မြပ်န််လူည်း�်ူ��ာင်�်ရှိ�-�ုန်�်သု��်�စာ
င်�်�ရှိိာက်�်ရှိ� က့်န်ရ်ှိက် ်(MERN) တ်ု�� အပ်ါအဝင် ်မြပ်ည်းတ့််င်�် NGO 
��ာ�နိုိင််�အတ်ူ စီစဉ်က််�င်�်ပ်���သည်း။် က်�ာာ��တ်ာရိုု�င်�်တ်ုရှိစာာန််
��ာ�ရှိန်ပ််��ံင့်အဖွဲ့့�� (WWF)၊ Earthrights International နိုိင်�် UN 
Habitat တ်ု�� အပ်ါအဝင် ်နိုု�င််င်တံ်က်ာ�ု�င်ရ်ှိာ အစု��ရှိ�ဟု�တ်�်သာ 
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� (INGO) နိုိင်�် က်�လူသ�ဂဂ �အဂ�င်စ်ီ��ာ�နိုိင််�
လူည်း်� တ်ု�င်ပ််င်�်�့��နို့����ကြက်သည်း။် အ���ံသတ်တ့််င် ်���မြ�န်�်
��့��နို့�မြ�င်�်�ံ���ရှိ�သာ ပ်�ဂဂလူုက်က်ဏ္ဍာ�ိ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�
တ့်င် ်Conyat Create၊ Spectrum နိုိင်�် မြ�န်�်ာ�သတ်င်�်ပ်ည်းာသုပ်ာံ
တ်ု�� ပ်ါဝင်သ်ည်း။် �ု����မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�သည်း ် လူူင်ယ်�်�ာ�
ဦး���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အာ� ��က််
သ့ယ်�်ီ မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ််ရှိိာ��ု အ�မြ�အ�န်
က်ု� ဤအစီရှိင်�်စံာအ�န်မြဖွဲ့င်�် ပ်ု��ု�က်�ယ်မ်ြပ်န််�စ့ာ န်ာ�လူည်းန်ိုု�င််ရှိန််
အတ့်က် ်အ�တ်မ်ြ�စက််ု� ���ိတ်�်ပ်����သည်း။်

အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်စ�စ��ပ်ါင်�် ၄၀ ဖွဲ့့��က်ု� စာတ်��်
သ��ံသပ်�်န််�စစ်��က်၊် ပ်ဏ်ာ� အစည်း်�အ�ဝ���ာ�နိုိင််� က့်န်ရ်ှိက််
��တု်�်က်�်ုတ်ု���ိတ်စ�်င်�် �ရှိွ���ယ်�်ာ�မြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ု�
အရှိပ်ဘ်က်အ်ဖွဲ့့��အစည်း�် ၄၀ အန်က် ်၂၅ ဖွဲ့့��က်ု� အ��က် ်သ��ံ��က််
ပ်ါ�သာ စနံိုုန််�က်ု� အ�မြ��၍ံ �ရှိွ���ယ်�်��ကြက်သည်း။် CSO တ်စ်
��၏ လူုပ်ရ်ှိိာ���ာင်ရ်ှိွက်�်�က်�်�ာ�သည်း ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ�

�ု�ု�င်ရ်ှိာ အ�ရှိ�ယ်ူ��ာင်ရ်ှိွက်�်�က််နိုိင်�် �က်စ်ပ််နိုိီ�နိုှယ်�်ု �ည်း်
��ရှိိုသန်ည်း�်၊ �ု�အဖွဲ့့��အစည်း�်သည််း လူူင်ယ်�်�ာ�က်ု� �ည်းက််��သု��
က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်��န်သန်ည်း�်၊ �ု�အဖွဲ့့��အစည်း�်၏ အ့န်လ်ူု�င်�်တ့်င််
ရှိို�သာ၊ အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� �ဖွဲ့�စဘ်�တ်တ့််င်ရ်ှိို�သာ သရို�ပ်သ်ဏ္ဍာာန််
��ာ� စသည်း�် အ��က််သ��ံ��က်က််ု� ကြက်ည်း�်ရိုုစစ�်��၍ ၀ �ိတ် ်�ိ ၃ 
�ိတ်အ်ကြက်ာ� အ�ိတ်�်ပ်��ရှိွ���ယ်မ်ြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် 

အ���ံသတ်တ့််င် ် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�နိုိင််� ���မြ�န်�်��့��နို့��ု ၁၈ ��က်ု� ၂၀၂၀ ��
နိုိစ်၊ စက််တ်င်ဘ်ာလူ ၂၂ ရှိက်�်န်��ိ �အာက်တ််ု�ဘာလူ ၂ ရှိက််
�န်�အတ့်င်�် စီစဉ်မ်ြပ်�လူ�ပ်�်��သည်း။် က်ု�ဗစ-်၁၉ က်�ာာ�က်ပ််�ရှိာဂါ
�ကြက်ာင််� ���ိတ််�ာ�သည်း�် က်န််�သတ်�်�က််��ာ��ကြက်ာင််� ���မြ�န်�်
��့��နို့��ု��ာ�က်ု� အ့န်လ်ူု�င်�်�ပ််တ့်င် ် မြပ်�လူ�ပ်�်��သည်း။် �ု�န်ည်း�်
လူ��်တ့်င် ်�မြဖွဲ့ကြက်ာ�သူ��ာ�၏  အင်တ််ာန်က််��တု်�်က််�ု��ာ� �
�က်ာင်�်�့န်�်ုနိုိင်�် ��က်န်ိုိာ��င်�်�ု�င် ် လူူ�တ့်����မြ�န်�်ရှိသက်��သု�� 
န်ာ�လူည်းအ်�စ�က်ပ်�်ုက်ု� ရှိရှိိုရှိန် ် အ�့င်�်အလူ��်န်ည်း�်ပ်ါ�မြ�င်�်
က်��သု���သာ အက်န်�်အသတ်�်�ာ� ရှိို���သည်း။်

ဤအ�ကြက်ာင်�်အရှိာနိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ နိုိ�ံစပ်စ့်ာ သုက်ွ��်န်ာ�လူည်း်
သူ��ာ�နိုိင််� ���မြ�န်�်��့��နို့�ရှိာတ့်င် ် အတ်ု�င်�်အတ်ာတ်စ်��
အ�ု စန်စ်တ်က်�ဖွဲ့့��စည်း�်�ာ��သာ ���မြ�န်�်��့��နို့��ုပ်�စံံ
မြဖွဲ့င်� ် ��ာင်ရ်ှိွက်�်��သည်း။် ���မြ�န်�်��့��နို့��ု�တ်ု�င်�်ီတ့်င် ်
ပ်ါဝင််သူ��ာ��သံု�� ����့န်�်��ာ�က်ု� ကြီးက်ု�တ်င်�်ပ်�ပ်ု���ာ�သည်း၊် 
အ�ူ�သမြဖွဲ့င််� ၎င််�တ်ု��၏ အသသံည်း ် ၎င်�်တ်ု��အဖွဲ့့��အစည်း�်တ်စ်
��လူ��ံ၏ စတံ်န််ဖွဲ့ု����ာ�နိုိင််� အက်� ု��စီ�ပ့်ာ�က်ု� က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်��သာ
�ကြက်ာင််� ၎င်�်တ်ု��၏ အ�မြဖွဲ့��ာ�က်ု� ပ်ု��ု��က်ာင်�်�့န်စ့်ာ ကြီးက်ု�တ်င််
မြပ်င်�်င်န်ိုု�င််ရှိန််အတ့်က် ်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် ���မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�တ့်င် ်
မြ�န်�်ာဘာသာစက်ာ�က်ု� အဓာုက်သ��ံနိုုန်�်�မြပ်ာ�ု����ပြီးပ်ီ� အဂာလူုပ််
ဘာသာစက်ာ�မြဖွဲ့င််� �ိတ်တ််�်�တ်င်၊် က်ူ�ယ်ူ၍ ဘာသာမြပ်န်�်ု����
သည်း။် 



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၁၁ 

(�)  အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်မှုးားအကြောကျေး��ာင်း် အကြော��မှုး်ဖွဲ့းင်း်ကျေးဖွဲ့ာြ်ပ်�း� ်

���မြ�န်�်��့��နို့����သည်း�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�် (CSO) စ�စ��ပ်ါင်�် ၁၈

 ● ���မြ�န်�်��့��နို့����သည်း�် ဧရှိာဝတ်ီ�ဒီသ�ု�င်ရ်ှိာ CSO ၈

 ● ���မြ�န်�်��့��နို့����သည်း�် အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််�ဒီသ�ု�င်ရ်ှိာ CSO ၇

 ● ���မြ�န်�်��့��နို့����သည်း�် က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ်�်ု�င်ရ်ှိာ CSO ၃

ပ်ါဝင်�်��သည်း�် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ CSO ��ာ� ၁၂

၂၀၁၈ နိုိင််� ၂၀၂၀ ��နိုိစက်ြက်ာ�တ့်င် ်တ်ည်း�်�ာင်�်���သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� ၁၀ (၅၆ ရာာ�ုုင်န်ှုန်း)

�ိတ်ပ််�တံ်င််�ာ�သည်း်� CSO ��ာ� (စ�စ��ပ်ါင်�်) ၃ (၁၈ ရာာ�ုုင်န်ှုန်း)

�ိတ်ပ််�တံ်င််�ာ�သည်း်� လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ CSO ��ာ� ၀

ဇူးယ်ာ�(၁) သ��တ်သန်တ့်င် ်�လူ�လူာ����သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�

���မြ�န်�်��့��နို့����သည်း�် CSO ၁၈ ဖွဲ့့��အန်က် ် ၁၂ ဖွဲ့့��သည်း ် တ်က်ကသု�လူ ် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် �ုန်�်သု��်�ရှိ�အသင်�်��ာ��ိ လူာ
�သာ လူူင်ယ်အ်��ာ�စ�က် ဦး���ာင်သ်ည်း�်အဖွဲ့့����ာ�မြဖွဲ့စသ်ည်း။် ဤသ��တ်သန်တ့်င်် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��
အစည်း်��ု�သည်း�်ိာ အသက် ်၃၀ သု���ဟု�တ် ်အသက် ်၃၀ �အာက် ်ရှိိုကြက်�သာ ဘ�တ်အ်ဖွဲ့့��ဝင်အ်��ာ�စ�ပ်ါဝင်သ်ည်း�် အဖွဲ့့��အစည်း�်က်ု� 
ရှိည်းည်ွှှန််�သည်း။် ဤသ��တ်သန်၌ မြ�န်�်ာနိုု�င််င်တံ့်င် ် အ�ည်း၌် “ရှိာသီဥတ်�” ဟုူသည်း်� �ဝါဟုာရှိပ်ါဝင်သ်ည်း�်  လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင််
�သာ အဖွဲ့့��အစည်း�် တ်စ�်�တ်ည်း�်ရှိို�ကြက်ာင်�် �တ့်�ရှိပြီးပ်ီ� ၎င်�်�ိာ ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ�တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�အဖွဲ့့�� (Climate Strike) 
မြဖွဲ့စသ်ည်း။် 

ရာာသီီဉ်းတုုကျေးဖွဲ့ာ�ြ်ပ်နမ်ှုုမှုးား တုားဆိုီးကျေးရား ဆိုနှဒကျေးဖွဲ့ာ�်ုတု်ပ့်� ကျေးဆိုာင််ပ်ုဒါ။် စ�တ်ုင်ဘ်ာာလှု ၂၀၁၉။



၁၂          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�တ့်င် ် ပ်ါဝင်�်သာ အဖွဲ့့��ဝင်�်�ာ�အ�ရှိအတ့်က််
သည်း ်၅ ဦး��ိ ၁၀၀ ဦး�အ�ု က့်�မြပ်ာ�လူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် CSO ၁၈ ဖွဲ့့��
အန်က်် ၁၀ ဖွဲ့့��က်ု� ၂၀၁၈ နိုိင်�် ၂၀၂၀ ��နိုိစ်အတ့်င်�် တ်ည်း�်�ာင််
���မြ�င်�်မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� �ု�အ��က်သ်ည်း ်သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ုန်�်သု��်
�ရှိ�လူုပ်ရ်ှိိာ��ုအ�ပ်် စုတ်ဝ်င်စ်ာ��ုမြ�င်�တ််က်လ်ူာကြက်�ကြက်ာင်�် 
�င််ရှိိာ��စပ်ါသည်း။် လူူင်ယ်�်�ာ�ဦး���ာင်�်သာ  �ည်းသ်ည်း�်အဖွဲ့့��
အစည်း်��� မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံအသင်�်အဖွဲ့့����ာ� �ိတ််ပ်�တံ်င််မြ�င်�်ဥပ်�ဒီ
နိုိင်�်အည်းီ �ိတ်ပ််�တံ်င််�ာ�မြ�င်�် �ရှိို�ပ်။ ဤ�လူ�လူာ�ု၏ န်�ူန်ာ
အရှိွယ်အ်စာ�သည်း ် �သ�င်ယ်�်သာ�ကြက်ာင််� �ု�က်ုန််�ဂဏ်န််�
��ာ�သည်း ် ��တ်�်ရှိစီ��ကြက်ာင်�်��ာ�က်ု�သာ က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်�မြ�င်�်
မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� တ်စန်ိုု�င််င်လံူ�ံ�အတ်ု�င််�အတ်ာမြဖွဲ့င််� တ့်က်�်�က်�်န်�်�ိန်�်�ည်း်
�ု�လူ�င် ်အ�ူ�သတ်ုမြပ်�၍ �ည်း်�သ့င််�စဉ်�်စာ�သင််�ပ်ါသည်း။်

ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�သည်း�်ိာ ရိုုပ််��့��သာ 
အ�ကြက်ာင်�်အရှိာတ်စ�်�မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ည်းသ်ည်း�်က်ဏ္ဍာ သု���ဟု�တ် ်
�ည်းသ်ည်း�်လူူစ��� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအက်� ု���က်�်�ာ�
��ံိ က်င်�်လူ့တ််�ည်း ် �ဟု�တ််�သာ�ကြက်ာင််� ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု�လူ�ာ����ရှိ� သု���ဟု�တ် ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင််� 
လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�ုရှိို�ရှိ�တ်ု��က်ု� က်ု�င်တ့််ယ်ရ်ှိာတ့်င် ်မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ
ရှိို �ည်းသ်ည်း�်အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည််း အ�ရှိ�ပ်ါ�သာက်ဏ္ဍာ�ိ 
ပ်ါဝင်�်န်သည်းဟ်ုူ၍ �ဖွဲ့ာမ်ြပ်ရှိန် ်�က်�်�နိုု�င််သည်း။် CSO ��ာ�သည်း ်
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင််� သက်�်ု�င််�သာ အ�ကြက်ာင်�်အရှိာ
တ်စ�်�က်ု� �မြပ်ာ�ု�ရှိာတ့်င် ် �ု�အ��က်က််ု� ရှိည်းည်ွှှန််�က်ု��က်ာ�
�လူ��ရှိိုသည်းက််ု� �တ့်�ရှိသည်း။် ဤသ��တ်သန်တ့်င် ် သဘာဝ
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််ု� ��ု�ု�က်�်စ�သာ စု�က််ပ်� ု���ရှိ�အ�လူ�အ�
��ာ�၊ ရှိာသီဥတ်� ကြီးက်ု�တ်င်သ်တ်ု�ပ်�စန်စ�်�ာ�၊ သဘာဝ
�ဘ�အနိုတရှိာယ်ဒ်ီဏ်�်ံနိုု�င်စ့်�်�၊ သစ်�တ်ာ��ာ�က်ု� က်ာက့်ယ််
�စာင််��ရှိိာက်မ်ြ�င်�်၊ သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််ု� ��ု�ု�က်�်စ�သာ 
�ရှိအရှိင်�်အမြ�စစ်ီ��ံန်�်�့��ု၊ ရို�ပ်က်ြွက်င်�်�လူာင်စ်ာတ်ူ��ဖွဲ့ာ�်ု��ာ� 
(�ရှိန်၊ံ �က်�ာက်�်ီ��သ့�၊ သဘာဝဓာာတ်�်င့်�) �လူ�ာ����ရှိ�က်ု� 
မြ�ှင််�တ်င်မ်ြ�င်�် နိုိင်�် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််ု� ��ု�ု�က်�်စ�သာ 
စ့��်အင််ရှိင်�်မြ�စ�်�ာ�က်ု� တ်ု��မြ�ှင််�မြ�င်�် (�န်�ရှိာင်မ်ြ�ည်းစ့်��်အင််
နိုိင်�် �ရှိအာ�လူ�ပ်စ်စ)် စသည်းက််��သု���သာ အ�ကြက်ာင်�်အရှိာ��ာ�
က်ု� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအာ� ရှိင်�်ု�င််က်ု�င်တ့််ယ်မ်ြ�င်�် ဟုူသည်း်� 
��ါင််�စဉ်�်အာက်တ့််င် ် က်��ရှိာက််သည်းဟ်ု� ယ်ူ��ာ�သည်း။် 
�ု�စနံိုုန််���ာ�က်ု� မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ 
�ဟုာဗ�ူဟုာအဖွဲ့့����ံိ �င်�်ပ့်ာ�အသ��ံမြပ်��ာ�မြ�င်�်မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် 

(ဂုံး)  ကျေးမှုးြမှုနး်ကျေးဆို့းကျေးနှ့းမှုုမှုးားမှု�ကျေးတု့�ရာ�ု  
  �း�မ်ှုးား

၁။ ရာာ သီီ ဥ တုု ကျေးြပ်ာ င်း် လှု� မှုု နှ� င်�် ကျေးမှု�ာ် မှု� န်း
�ားကျေးသီာအကြော�း ုုးသီ�်ကျေးရာာ�်မှုုမှုးား�ုု 
နားလှုညာသ်ီကျေးဘာာကျေးပ်ါ�ြ်�င်း်

ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ အကြောကျေး�့ကျေး�့ဗဟုုသီုတုနှ�င်� ်
မှုးဝါဒါ

“ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု” ဟုူ�သာ �ဝါဟုာရှိသည်း ် အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အာ�လူ��ံနိုိင်�် ရှိင်�်နိုိီ�က်ွ��်ဝင်ပ်ြီးပ်ီ�မြဖွဲ့စ်
ပ်ါသည်း။် အ�ု�ပ်ါအဖွဲ့့��အစည်း�်အ��ာ�စ�အ�န်မြဖွဲ့င်� ် က်�ာာလူ��ံ
�ု�င်ရ်ှိာ သုပ်ာနံ်ည်း်�က်� သ�ဘာတ်ူညီ်း��က် ်(Cook  et al., 2016) 
အရှိ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုသည်း ် လူူတ်ု��၏အမြပ်�အ�ူ�ကြက်ာင်� ်
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် �ု�ု�က်မ်ြ�င်�်�� ု��မြဖွဲ့စသ်ည်းဟ်ုူ�သာ 
သ�ဘာတ်ရှိာ�က်ု� သုရှိိုလူက်�်�ံာ����ကြက်သည်း။် အ�ု�ပ်ါအ�မြ��ံ
အ��က််�ိလူ့�၍ ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���ာ� ��တ်လ်ူှတ်မ်ြ�င်�်နိုိင်�် 
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုတ်ု��အကြက်ာ� �က်န်ိုှယ်�်ုက်ု� �က်ာင်�်
စ့ာ န်ာ��လူည်းက်ြက်ပ်��ံပ််သည်း။် �ယ်ဘ�ယ်�အာ�မြဖွဲ့င်� ် ���မြ�န်�်
��့��နို့��ရံှိသူ��ာ�သည်း ် ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်အ်�ပ််သက်�်ရှိာက််
သည်း�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု၏ အက်� ု���က််��ာ�က်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်နိုု�င််
ကြက်�လူ�ရှိို�သာလ်ူည်း�် မြပ်ဿန်ာ၏ ရှိင်�်မြ�စ�်�ာ�နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ 
ရှိိင်�်လူင်�်စ့ာ �သုရှိိုကြက်�ပ်။

“နိုု�င်င််�ံရှိ�ပ်ါတ်ီ�တ့်က် ပ်တ်ဝ်န််�က်�င််
က်ာက့်ယ်�်ရှိ� ဒီါ�ိ�ဟု�တ် ် ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ 
လူုပ်ရ်ှိိာ��ု�တ့်က်ု� အ�လူ��ပ်�လူ�ပ်�်�ာင်က်ြက်
�ယ် ်��င်ဘ်ူ�။ တ်�� ု��နိုု�င်င််�ံရှိ�ပ်ါတ်ီ�တ့်ရှိ�� က်�်
ပ်ုန်�်�ကြက်ည်းာစာတ်��်�တ့်က်ု� ဖွဲ့တ်က်ြက်ည်း�လ်ူု�က််
တ်��အ�ါ ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််ာက့်ယ်�်ရှိ� ဒီါ�ိ�ဟု�တ် ်
ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ုအ�ကြက်ာင်�်�� ု�� 
�ရှိ��ာ�တ်ာလူည်း�် အ��ာ�ကြီးက်ီ���တ့်�ရှိပ်ါဘူ�” 
(ဧရှိာဝတ်ီ)

အလူာ�တ်ူပ်င် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်
ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ုက်ု� ��ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန််အတ့်က် ်
က်�ာာလူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ စီ�အံ�ပ်�်��ပ််�ု ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်�နံိုိင်�် ရှိင်�်နိုိီ�မြ�င်�်�ရှိို
ပ်ါ။ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်�သာ �ူဝါဒီသစ�်�ာ�၊ 



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၁၃ 

အစီအစဉ််အသစ�်�ာ�နိုိင်�် ဥပ်�ဒီအသစ�်�ာ�က်ု� အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�နိုိင်�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�က် �ယ်ဘ�ယ်�အာ�မြဖွဲ့င်�် သတ်ု��ာ��ုကြက်���။ �ု�သု��မြဖွဲ့စ်
မြ�င်�်က် အစု��ရှိနိုိင်�် မြ�န်�်ာလူူင်ယ်အ်သု�က်အ်ဝန််�အကြက်ာ� ပ်ု��ု�
�က်ာင်�်�့န်�်သာ �က်သ့်ယ််�ရှိ�တ်စ�်�လူု�အပ််�န်�ကြက်ာင်�် 
�ဖွဲ့ာမ်ြပ်�န်သည်း။် “ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ််ရှိိာ��ု” နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်
သည်း�် စက်ာ�အသ��ံအနိုုန််��� ု��က်ု� ��တ်မ်ြပ်န််�ကြက်ည်းာ���မြ�င်�်�
ရှိိုသည်း�်အတ့်က် ် (���မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�က်ု� နိုု�င််င်လံူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ 
�ရှိွ��က်ာက်ပ့််��တ်ု�င်�်ီ မြပ်�လူ�ပ်�်��မြ�င်�်�ကြက်ာင်�မ်ြဖွဲ့စသ်ည်း)် အ�� ု��
�သာ တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်�် ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုသည်း ်အစု��ရှိသစ၏် အ�လူ��ပ်���ာင်ရ်ှိွက်�်ုတ်စ်
�� မြဖွဲ့စ�်လူာ�ည်းက််ု� စု��ရှို��်န်ကြက်သည်း။် 

ကျေးမှု�ာမ်ှု�န်း�ားကျေးသီာ ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ 
အကြော�း ုုးသီ�က်ျေးရာာ�မ်ှုုမှုးား

“က်ွန်�်တ်ာက်် ဝ��်တ့်င်�်�က်��ရှိွာက်ပ်ါ၊ 
က်ွန်�်တ်ာတ််ု���ီ�ိာ �ု��အရှိ��်��ါင်တ််��အတ့်က် ်
စပ်ါ��စု�က်န်ိုု�င်တ််ာ နိုိစ်နိုိစ်၊ သ�ံ�နိုိစရ်ှိိုပ်ါပြီးပ်ီ။” 
(�မြ�ာက်�်သ့��ဒီသ)

မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ က်ဏ္ဍာအ�� ု���� ု��က်ု� အ�လူ��ပ်���ာင်ရ်ှိွက််
���ကြက်သည်း။် အ�� ု��က် �� ု���က်�်�ာ�စ့ာအ�ပ်် သက်�်ရှိာက််
�ု��ာ�က်ု� စု��ရှို�က်ြက်ပြီးပ်ီ� အ�� ု��က် သဘာဝသယ်ဇံူးာတ်��ာ�က်ု� 
��ါင််�ပ်�မံြဖွဲ့တ်အ်မြ�တ်�်�တ်သ်ည်း�် သ�ု�င်�်�ကြက်ာင်�်နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ 
အ�လူ��ပ်���ာင်ရ်ှိွက်�်��ကြက်သည်း။် အ�� ု��က်�ူ ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု�ကြက်ာင်� ် မြ�န်�်ာနိုု�င််င်တံ့်င် ် ကြုံက်��ံတ့်�လူာရှိနိုု�င်�်မြ�
ရှိိုသည်း�် �ဘ�အနိုတရှိာယ်�်�ာ�၊ အပ်ူ��နု််မြ�င်��်ာ�လူာ�ု��ာ�နိုိင်�်
စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ စု��ရှို��်န်ကြက်သည်း။် လူူအ��ာ�စ�က် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ
ရှိို လူူ��သည်း ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ကြက်ာင်� ် မြဖွဲ့စ�်ပ််လူာနိုု�င််
သည်း�် သက်�်ရှိာက်�်ု��ာ�နိုိင်�် က်�င်�်သာ�ရှိရှိန်အ်တ့်က် ် ကြီးက်ု�တ်င််
မြပ်င်�်င််�ာ�မြ�င်�်�ရှိို�ည်းက််ု� စု��ရှို�ပ််ူပ်န်က်ြက်ပ်ါသည်း။်

အ��ာ����ံ�တ့်�ရှိ�လူ�ရှိိုသည်း�် စု��ရှို�ဖ်ွဲ့့ယ််ရှိာ မြပ်ဿန်ာ��ာ�
�ိာ အ�ူ�သမြဖွဲ့င်� ် အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသနိုိင်�် က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ်တ််ု��
တ့်င် ် မြဖွဲ့စ�်ပ််�န်သည်း�် အပ်ူ��နု်လ်ူ့န််က်��ု��ာ�မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် 
အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ် အပ်ူလူုင်�်��ာ�
နိုိင်�် ၎င်�်၏�န်ာက်�်က်တ့််�အက်� ု���က်မ်ြဖွဲ့စ�်သာ စု�က်ပ််� ု��

��တ်က််�န်�့်က်ရ်ှိို�ုပ်�ာဏ်��ာ� �လူ�ာ�က်��ုတ်ု��က်ု� စီ��ံန်�်�့�
နိုု�င်�်ည်း�် လူူ��၏ စ့��်ရှိည်းအ်�ပ်် စု��ရှို�က်ြက်သည်း။် အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် ၎င်�်တ်ု�� �လူ�လူာ�တ့်�ရှိိုပြီးပ်ီ�မြဖွဲ့စ်
သည်း�် ��ာင်�်ရှိာသီ��ာ� ပ်ု��ု��နို့���့�လူာမြ�င်�်နိုိင်�် �ရှိ�� ု�ပ်ု��ု�
ရှိိာ�ပ်ါ�လူာမြ�င်�်တ်ု��က်��သု�� ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ �မြပ်ာင်�်လူ��ု
အ�� ု��က်ု� အ��ာ�သတ်ုမြပ်��ုလူာ�စရှိန်် �ဖွဲ့ာမ်ြပ်လူာကြက်သည်း။် 
�နို့ရှိာသီတ့်င် ် စ�်����ာင်�်��ာ�သည်း ် ပ်��ံိန််�က် ် ပ်ု��ု�လူ�င်မ်ြ�န််
စ့ာ �န်�်�မြ�ာက်လ်ူာကြက်ပြီးပ်ီ� �မြ��အာက်�်ရှိသည်းလ်ူည်း�် ပ်ု��ု�
�လူ�ာ�န်ည်း�်လူာသည်းမ်ြဖွဲ့စရ်ှိာ ၎င်�်သည်း ် �အာက်�်�ံရှိ�ကြက်ာ 
န်ု��်က်�လူာ�ုက်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�န်သည်း။် �ု��သည်း�်�န်စ့်ာ ရှိွာသ့န်�်
�ုသည်း ် စစ်တ်�်��က်ာက်ယ််ူရှိာ �ဒီသသ��ံ��စလူ��ံတ့်င် ် �ရှိကြီးက်ီ�
�ု �ကြက်ာ�ဏ် မြဖွဲ့စ�်ပ််�စပြီးပ်ီ� �က်��ရှိွာ��ာ�သည်း ် �ရှိက်�သ့ာ�
သည်းအ်�ု �ရှိလူ့တ်ရ်ှိာသု�� ယ်ာယ်ီ�ရှိ့��မြပ်ာင်�်�န်�ု�င်က်ြက်ရှိ
သည်း။် �ရှိကြီးက်ီ��ုသည်း ် အမြ�ာ�မြပ်ဿန်ာ��ာ�၏ အရှိင်�်�လံူည်း�်
မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ု��သည််း��န်စ့်ာ ရှိွာသ့န်�်�ုသည်း ်�မြ��ီလူှာက်ု� ပ်ု��ု�
တ်ု�က်စ်ာ�သည်း၊် �မြ��ီလူှာအတ့်င်�်ရှိို အပ်င်အ်ာဟုာရှိဓာာတ်က််ု� 
�လူ�ာ�န်ည်း�်�စသည်း၊် အ�ူ�သမြဖွဲ့င်�် �တ်ာင်က််�န်�်�ူ�ပ်�်သာ 
�ဒီသ��ာ�ရှိို စ��်���ာင်�်ကြက်��်မြပ်င်ပ််�သံဏ္ဍာာန်�်�ာ�က်ု� �မြပ်ာင်�်လူ�
�စသည်း၊် မြ�စ�်�ာ�တ့်င် ်ပ်ု��ု�၍ နို�န်�်တ်င်�်စသည်း။်

လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်တ်စ်��သည်း ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ
တ့်င် ် မြဖွဲ့စပ််�က်�်န်သည်း�် သဘာဝသယ်ဇံူးာတ်��ာ�က်ု� 
��ါင်�်ပ်�မံြဖွဲ့တ်အ်မြ�တ်�်�တ်မ်ြ�င်�်နိုိင်�် ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���တ််
လူှတ်�်ု မြ�င်�တ််က်လ်ူာမြ�င်�်တ်ု��က်ု� ရှိိင်�်လူင်�်�ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ပ်�သည်း�် 
သ�ု�င်�်အ�မြ�� ံ အ�ကြက်ာင်�်အရှိာ��ာ�က်ု� �ဖွဲ့ာ�်�တ်�်ပ်����
ပ်ါသည်း။် တ်ပ််��တ်ာ၏် အ�ပ်�်��ပ််�ု�အာက်တ့််င် ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ
သည်း ် နိုု�င်င််တံ်က်ာ ပ်ုတ်�်ု���ုက်ု� �တ့်�ကြုံက်��ံ��ရှိသည်း�်အတ့်က် ်
နိုု�င်င််တံ်က်ာတ့်င် ် ဝန်�်�ာင်�်ု��ာ�နိုိင်�် က်�န်ပ််စစည်း�်��ာ�က်ု� 
က်�န်သ့်ယ်ရ်ှိန်် အ�က်က်ြုံက်��ံ��သည်း။် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
တ်စ်��၏ အ�ု�အရှိ �ု�အ�မြ�အ�န်�ကြက်ာင်� ်တ်ပ််��တ်ာအ်စု��ရှိ
သည်း ်�ရှိန်၊ံ �က်�ာက်�်ီ��သ့�၊ သဘာဝဓာာတ်�်င့်�နိုိင်�် က်ွန်�်သစ်
စသည်း�် နိုု�င်င််�ံသယ်ဇံူးာတ်��ာ�က်ု� ပ်ု�၍ ��တ်ယ််ူအသ��ံမြပ်����သည်း။် 
သု��မြဖွဲ့စ၍် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်ယ််ု�ယ့်င်�်မြ�င်�်သည်း ် �ယ်စ်�နိုိစ်
�ပ်ါင်�်��ာ�စ့ာအကြက်ာ အရှိိုန်မ်ြ�င်�်မြဖွဲ့စပ့််ာ�လူာ���ပြီးပ်ီ� မြ�န််�ာနိုု�င်င််ံ
ရှိို သစ�်တ်ာ��ာ��ိာ သုသုသာသာ န်ည်း�်ပ်ါ�လူာ���သည်း။် 
ရှိလူဒီအ်�န်မြဖွဲ့င်�် မြပ်င်�်�န်�်သာ ရှိာသီဥတ်�အ�ပ်် �မြ�မြပ်င်၏် 
�ဘ�ဒီဏ်�်ံနိုု�င်ရ်ှိည်း�်ိာ �လူ�ာ�က်�လူာ���သည်း။်

အ�� ု���သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် 
မြ�န်�်ာနိုု�င်င််သံာ���ာ� အ�ူ�သမြဖွဲ့င်� ် �မြ�ယ်ာက်ု� �ိီ�ု�၍ 



၁၄          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

အသက််��့�ဝ��်�က်�ာင်�်�ုမြပ်��န်ရှိသူ��ာ�၏ က်ု�င်တ့််ယ်�်မြဖွဲ့
ရှိိင်�်နိုု�င်စ့်��်အ�ပ်် ၎င်�်တ်ု��၏ စု��ရှို��်ုက်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်���ကြက်သည်း။် 
�မြပ်ာင်�်လူ��န်�သာ ရှိာသီဥတ်�နိုိင်�်  �က်န်ိုှယ််ပ်တ်သ်က်�်ုနိုိင်�် 
မြ�န်�်ာလူယ်သ်�ာ���ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်�် �ု���ရှိ�သာက် ် စု�က််ပ်� ု���ရှိ�
စန်စ်အ�ပ်် ��ာ�စ့ာ�ိီ�ု��န်�ုတ်ု���ကြက်ာင်�် စု�က််ပ်� ု���ရှိ�သည်း ်ပ်င်�်
��ါင််�စဉ်တ််စ�်�အမြဖွဲ့စ ် ရှိို�န်��မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ရှိရှိရှိို�ု �လူ�ာ�န်ည်း�်
လူာ�သာ�ကြက်ာင်� ် �ရှိ�� ု�အတ့်က် ် က်�န်က််�စရှိုတ် ် တ်ု��လူာမြ�င်�်
သည်း ် နို့��်ပ်ါ��သာ �ုသာ�စ���ာ�အတ့်က် ် �င့်�ကြက်�အ�က်အ်��
မြဖွဲ့စ�်စ���သည်း။်

“က်ွန်�်တ်ာ ် �ရှိီ��တ့်သ့ာ�ပြီးပ်ီ� စစတ််��်�တ့် 
�က်ာက်ယ််ူတ်�န််�က် လူူ�တ့်ဟုာ ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု [အက်� ု��သက်�်ရှိာက်�်ု�တ့်] ဒီဏ််
က်ု� �စံာ�ရှိ�လူ�ရှိို�ပ်��� အ�ဒီါက်ု� သက််သာ�စ
ဖွဲ့ု�� ဒီါ�ိ�ဟု�တ် ် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�န်�ု�င်ဖ်ွဲ့ု��
အတ့်က် ် န်ည်း�်လူ��်�တ့်က်ု� ရှိိာတ်ာ�� ု�� �ရှိိုဘူ�၊ 
ရှိိာ�တ်ယ်။် ရှိာသီဥတ်�က်�တ်ာ� အပြီး���မြပ်ာင်�်လူ�
�န်�ပ်��� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုတ်ာက်ု� �မြဖွဲ့
ရှိိင်�်ဖွဲ့ု��အတ့်က် ် �မြဖွဲ့ရှိိင်�်န်ည်း�်�တ့်က်�တ်ာ� မြ�န််
သင်�်သ�လူာက် ် မြ�န်မ်ြ�န််��့က်လ်ူာဘူ�။” 
(အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသ)

�ဒီသတ့်င်�်တ့်င် ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု �လူ�ာ�ပ်ါ�သက်သ်ာ�စ
ရှိန််၊ ၎င်�်နိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့ �န်�ု�င််တ်တ်ရ်ှိန််အတ့်က် ်မြပ်ည်း်
သူ��ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်�် သတ်င်�်အ��က်အ်လူက်�်�ာ�နိုိင်�် န်ည်း�်ပ်ည်းာ
��ာ� ပ်ု��ု�လူု�အပ်�်န်�ကြက်ာင်�်က်ု�လူည််း� သုရှိိုန်ာ�လူည်း�်ာ�ကြက်
သည်း။်  အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် အန်ည်း်�င်ယ်�်သာ 
မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�သည်းသ်ာ စု�က််ပ်� ု���ရှိ�တ့်င် ်အသ��ံမြပ်�နိုု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ်
�ု���ရှိက်ု� �ည်းသ်ု��စန်စတ််က်� သု��လူိာင်�်ည်းန်ိုိင်�်စပ််လူ�ဉ်�်၍ သုရှိို
ကြက်သည်းဟ်ု� �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�သည်း။် အလူာ�တ်ူပ်င် ်အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ����ာ�သည်း ် အ�ုက်�်ီ�ရိုု�မြ�င်�် 
သု���ဟု�တ် ် �က်ာက်ရ်ိုု����ာ�အာ� �ီ�ရိုု�မြ�င်�်တ်ု��က်ု� မြပ်�လူ�ပ်�်လူ�ရှိို
ပြီးပ်ီ� �ု�အမြပ်�အ�ူ��ာ�က်ု� ရှိပ်တ််န်�်ရှိန်အ်တ့်က် ် အမြ�ာ��သာ �မြဖွဲ့
ရှိိင်�်န်ည်း်���ာ�က်ု��ူ �သုရှိိုကြက်�ကြက်ာင်�် �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�သည်း။်

“ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက် လူူင်ယ်�်တ့်ရှိ�� ဘဝ
အ�ပ််�ိာ �တ်ာ�်တ်ာ�်�ာ���ာ� သက်�်ရှိာက်�်ု
ရှိိုတ်��အတ့်က် ် လူူင်ယ်�်တ့်အ�န်န်�� ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ု�ိာ ပ်ါဝင်�်�ာင််ရှိွက်က်ြက်ဖွဲ့ု�� အလူ့န််ပ်�
အ�ရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်ါတ်ယ်”် (အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််�ဒီသ)

လူူင်ယ်�်�ာ�နိုိင်�် �� ု���က်သ်စ�်�ာ�သည်း ် ဤ�မြ�က်�ာာ�ပ််တ့်င် ်
နိုိစ�်ပ်ါင်�်��ာ�စ့ာ �က််လူက်ရ်ှိိင်သ်န််�န်�ု�င်ရ်ှိ�ည်း�်အ��နု်�်�ာ� 
က်�န််ရှိို�န်�သ��သာ�ကြက်ာင်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုက် ၎င်�်တ်ု��
အ�ပ်် သက််�ရှိာက်�်ု ��ာ�စ့ာရှိိုသည်းက််ု� �က်ာင်�်စ့ာန်ာ�လူည်း်
�ာ�ကြက်သည်း။် ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�ဓ်ာာတ်�်င့်���ာ� �လူ��အတ့်င်�် ပ်ု��ု�
��ာ�မြပ်ာ�လူာသည်း�်အတ့်က် ် လူူသာ���ာ�က် က်ာဗ့န်�်��မြ�ရှိို
�ရှိ�အတ့်က် ်��ာင်ရ်ှိွက်မ်ြ�င်�်�ရှိိုပ်ါက် အပ်ူ��နု််သည်း ်�က်လ်ူက် ်
မြ�င်�တ််က်�်န်�ည်းမ်ြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် ဤအ��က်က််ု� အမြ�ာ��သာ က်��္
ဘာ��ဒီသ��ာ�တ့်င်လ်ူည်း�် သုရှိို�စံာ��ုကြက်သည်း။် ၂၀၁၉ ��နိုိစ်၊ 
ဒီီဇူးင်ဘ်ာလူ၊ �က််ဒီရှိစပ်ြီး�ု��၌ က်�င်�်ပ်�သာ က်�ာာ�က်�လူသ�ဂဂ 
ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ ��့��နို့�ပ့်�တ့်င် ် Amnesty International 
အဖွဲ့့���ိ လူူင်ယ် ်၁၀,၀၀၀ �က်�ာက််ု� �က်ာက်ယ််ူ���သည်း�် စစတ််��်
အရှိ လူူင်ယ် ်၁၀ ဦး�အန်က် ်�လူ�ဦး�သည်း ်ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ�
�ုက်ု� က်�ာာ�ပ််တ့်င် ်မြဖွဲ့စပ််�က်�်န်သည်း�် အ�ရှိ�ကြီးက်ီ����ံ မြပ်ဿန်ာ
��ာ�အန်က််�ိ တ်စ်��အမြဖွဲ့စ ်ရိုုမြ�င်�်ကြက်ာင်�် �တ့်�ရှိို���ရှိသည်း။်

၂။ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုုမှုးား

ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ အဖွဲ့့����ာ�က် စီစဉ်�်�ာင်ရ်ှိွက်သ်ည်း�် 
လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�သည်း ်အ�ကြက်ာင်�်အရှိာ��ာ�စ့ာက်ု� ခြုံ��ငံ်��ံုပ်ါသည်း။် 
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ တ်က်ကသု�လူအ်သင်�်အ��ာ�စ�အတ့်က််
�ူ ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််ာက့်ယ်�်ရှိ� လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�သည်း ် ၎င်�်တ်ု��၏ 
တ်က်ကသု�လူပ််ရှိုဝ�ဏ်အ်တ့်င်�်နိုိင်�် �က်�ာင်�်သာ���ာ�အတ့်က််
သာ �ရှိိ�ရိုု�လူ�ရှိိုပ်ါသည်း။် �ယ်ဘ�ယ်�အာ�မြဖွဲ့င်� ် စ့��်��ာင်ရ်ှိည်း်
န်ည်း�်ပ်ါ�၍ အဖွဲ့့��ဝင်န််ည်း�်ပ်ါ��န်�သ�သည်း�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��
အစည်း�်��ာ�သည်း ် ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ မြပ်ဿန်ာရှိပ်အ်�� ု���� ု��
နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ အသုပ်ည်းာ�ပ်�မြ�င်�်က်ု� ��ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန််အတ့်က် ်
��ာ��သာအာ�မြဖွဲ့င်�် �ဖွဲ့�စဘ်�တ်က််��သု�� ပ်လူက်�်ဖွဲ့ာင်�်��ာ�က်ု� 
စတ်င်အ်သ�ံ�မြပ်�ကြက်ပ်ါသည်း။်

မှုုုးကျေးလှုဝသီပ်ညာာ

“က်ွန်�်တ်ာတ််ု�� တ်က်ကသု�လူ�်ိာရှိိုတ်�� �က်�ာင်�်သာ� 
၉၀ % ဟုာ လူယ်သ်�ာ��ုသာ�စ��တ့်က်လူာတ်ာ 
မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� သူတ်ု��ရှိ�� အသက်�်�့�အလူ�ပ်အ်က်ု�င်�်တ့်
က် စု�က်ပ််� ု���ရှိ�လူ�ပ်င််န်�်အ�ပ််�ိာ �ိီတ်ည်း�်န်
ကြက်ပ်ါတ်ယ်။် သူတ်ု��အတ့်က် ်ရှိရှိိုနိုု�င်တ််�� ရှိာသီဥတ်�
အ��က်အ်လူက်�်တ့်က် အလူ့န်ပ််� န်ည်း�်ပ်ါ�တ်��
အတ့်က် ် က်ွန်�်တ်ာတ််ု��အ�န်န်�� �ု���လူဝသ



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၁၅ 

ပ်ည်းာက်ု� စုတ်ဝ်င်စ်ာ�နိုု�င််�မြ�ရှိိုတ်�� �က်�ာင်�်သာ�
�တ့်က်ု� တ်ု�က််တ့်န််�လူုံ���ာ�်ပ်�လူု�ပ်ါတ်ယ်။်” 
(အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသ)

က်�ာာ�ပ််ရှိို နိုု�င်င််�ံ�ာ�စ့ာတ့်င် ် မြဖွဲ့စ်�န်သည်း�်အတ်ု�င််�ပ်င် ် အစု��ရှိ
က် တ်ည်း�်�ာက်�်ာ��သာ �ု���လူဝသစ�န်�်��ာ��ိ ရှိရှိို
�သာအ��က်အ်လူက်�်�ာ�သည်း ်၎င်�်တ်ု��က်ု� အသ�ံ�မြပ်�လူု�သည်း�် အဖွဲ့့��
အစည်း်� သု���ဟု�တ် ်က်��ာဏ်ီ��ာ�အတ့်က် ်���ံရိုုံ��ုတ်စစ်�တံ်စ်ရှိာ
က်ု� မြဖွဲ့စ�်ပ််�စပ်ါသည်း။် သု��ပ်ါ၍ က်ု�ယ်ပ််ု�င်�်ု���လူဝသစ�န်�် 
�ာ�ရှိိုမြ�င်�်မြဖွဲ့င်�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်
အလူု�ရှိိုရှိာ �ဒီသတ်စ်��တ့်င် ် က်ု�ယ်ပ််ု�င်စ်ူ�စ��်�လူ�လူာ�ုက်ု� 
မြပ်�လူ�ပ်န်ိုု�င်က်ြက်သည်း။် အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််�ဒီသရှိို �က်�ာင်�်သာ�အဖွဲ့့��
အစည်း်�တ်စ�်�သည်း ် ၎င်�်တ်ု��ပြီး�ု��၏ �ု���လူဝသအ�မြ�အ�န်
က်ု� �စာင်�်ကြက်ည်း��်လူ�လူာရှိန်အ်တ့်က် ် �ု���လူဝသတ်ု�င်�်
က်ုရှိုယ်ာင်ယ်�်လူ�တ်စ�်�က်ု� �ိာယ်ူရှိန်် ���ံမြဖွဲ့တ်�်��ကြက်သည်း။် �ု��
အမြပ်င် ် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
သည်း ် ၎င်�်တ်ု���ဒီသ၏ �ု���ရှိ��နု််၊ အပ်ူ��နု််၊ �လူတ်ု�က်န်ိုုန််�နိုိင်�် 
�ု��သက်�်�န်တ််ု�င်�်က်�မြ�င်�်က်��သု�� အမြဖွဲ့စအ်ပ်�က်�်�ာ�က်ု� �လူ�လူာ
�န််�စစရ်ှိန််အတ့်က် ် ၎င်�်တ်ု��အာ� �ု���လူဝသတ်ု�င်�်က်ုရှိုယ်ာက်ု� 
�ရှိာင်�်���ပ်����သည်း�် က်��ာဏ်ီနိုိင်�် �ုတ်ဖ်ွဲ့က်မ်ြပ်����ပ်ါသည်း။်

Google Earth က်��သု�� ပြီးဂု�ဟုတ််��ိ ရိုု�က်က််ူ��ာ�သည်း�် ရို�ပ်ပ််��ံ�ာ�
က်ု� အ����ရှိရှိိုနိုု�င်�်သာ အ့န််လူု�င််�ရှိင်�်မြ�စ�်�ာ�နိုိင်�် �မြ���က်န်ိုိာ
သ့င်မ်ြပ်င်�်ု�င်ရ်ှိာ သတ်င်�်အ��က်အ်လူက်စ်န်စ်��ာ� �ပ််�ပ်ါက် ်
လူာ�ု�ကြက်ာင်� ် က်ွ��်က်�င်သ်ူတ်ု�င််�သည်း ် ပ်��်���အပ်ူ��နု်�်�ာ�၊ 
�ု���ရှိ��နု််၊ ပ်င်လ်ူယ်�်ရှိ��က်န်ိုိာမြပ်င် ်မြ�င်�တ််က်န်ိုု�င််�မြ�၊ သစ�်တ်ာ
��ာ�မြပ်န်�်တ်ီ��ုနိုိင်�် သစ�်တ်ာမြပ်န််လူည်းတ််ည်း�်�ာင်န်ိုုန််���ာ�၊ 
အစု��်�ရှိာင်အ်ပ်င်လ်ူှ�်�ခြုံ���ံုအတ်ု�င်�်အတ်ာ (Normalised 
difference vegetation index – NVDI) တ်ု��က်��သု�� ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�် စပ်လ်ူ�ဉ်�်�သာ ညွှှန်�်က်ုန်�်��ာ�စ့ာက်ု� တ်ု�င်�်တ်ာ
လူာနိုု�င်က်ြက်သည်း။် သု��မြဖွဲ့စ၍် လူူင်ယ်�်�ာ�သည်း ် သ��တ်သန်
မြပ်�ရှိာနိုိင်�် လူု�ံ��ာအ်ာ��ပ်�ရှိာတု်��တ့်င် ် ပ်ါဝင်�်�ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန်် 
အ�့င်�်အလူ��်သစ�်�ာ� ရှိရှိိုလူာကြက်သည်း။် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
�သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်က် ��ာင််ရှိွက်သ်ည်း�် 
သ��တ်သန်၏ တ်စစ်ုတ်တ််စပ််ု�င်�်တ့်င် ် ရှိာသီဥတ်��ကြက်ာင်� ်
�ရှိ့��မြပ်ာင်�်�န်�ု�င်ရ်ှိ�ု��ာ�က်ု� �လူ�ာ���ရှိန်် ရှိည်း�်ိန်�်လူ�က် ်
အ��ာ�မြပ်ည်းသ်ူ� ံ သတ်င်�်အ��က််လူက်�်�ာ� ���ဝ�ပ်�ရှိန် ်
ရှိည်းရ်ှိွယ်၍် ပြီးဂု�ဟုတ််��ိ ရိုု�က်က််ူ��ာ��သာ ဓာာတ််ပ်��ံ�ာ�က်ု� 
အသ��ံမြပ်��ု ပ်ါဝင်ပ််ါသည်း။်

 “က်ွနို�်ပ်တ််ု��အ�န်န်�� ECMWF စနံ်�ူန်ာ�တ့်
န်�� CMA စနံ်�ူန်ာ�တ့် (ဥ�ရှိာပ်နိုိင်�် တ်ရို�တ် ်
ရှိာသီဥတ်� �စာင်�်ကြက်ည်း��်လူ�လူာ �န်�်�ိန်�်
�ရှိ� စနံ်�ူန်ာ��ာ�) က်ု� အသ�ံ�မြပ်�ပြီးပ်ီ� ဓာာတ်ပ််�ံ
�တ့်က်တ်စ�်င်�် အ��က်အ်လူက် ် စ���ာင်�်
တ်�� ဝက်ဘ်�်ု�က်�်လူ���က်ု� အသ�ံ�မြပ်�ပ်ါ
တ်ယ်။် ရှိရှိိုလူာတ်�� အက်� ု���က်��ဇူးူ��တ့်
က်�တ်ာ� က်ွန်�်တ်ာတ််ု��အ�န်န်�� �ု���လူဝသ
အ�မြ�အ�န်�တ့်၊ သဘာဝ�ဘ�အနိုတရှိာယ်�်တ့်
အ�ကြက်ာင်�် နိုု��နိုု��ကြက်ာ�ကြက်ာ�သုရှိိုလူာနိုု�င်တ််ယ်။် 
အ�ဒီီအ�ကြက်ာင်�်အရှိာန်�� ပ်တ်သ်က်ပ်ြီးပ်ီ��တ်ာ� 
သ��တ်သန်စာတ်��်တ်စ်�� �ရှိ�သာ�ဖွဲ့ု��က်ု�လူည်း�် 
က်ွန်�်တ်ာတ််ု�� စီစဉ်�်န်ပ်ါတ်ယ််။” (အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််
�ဒီသ)

ကျေးလှု�ုအကြောရာညာအ်ကြောကျေးသီ့း

၂၀၁၉ ��နိုိစ�်တ်ု�င််�ီအ��နု်တ့််င် ်ရှိန်က််�န်ပ်ြီး�ု��၏ �လူ��ည်းစည််း��်�ု
အ�င်�်နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ အတ်ုအက်�သုရှိိုရှိန် ် အလူ့န်ပ််င်�်�ယ်ဉ်�်���
ပ်ါသည်း။် အစု��ရှိက် အာရို��ံံက်ုရှိုယ်ာ��ာ�က်ု� နိုိစ�်ပ်ါင်�်��ာ�စ့ာ 
တ်ပ််�င်�်ာ�����သာလ်ူည်း�် ဖွဲ့တ််ယ်ူရှိရှိိုသည်း� ် အ��က်အ်လူက််
��ာ�က်ု� အ��ာ�မြပ်ည််းသူ� ံ����ဝ���ပ်ါ။ သု��မြဖွဲ့စ၍် သုသာ�င်ရ်ှိိာ�
လူာ�သာ ရှိန်က််�န်ပ်ြီး�ု��တ့်င်�် �လူ��ည်းစည််း��်�ု��ာ��ကြက်ာင်�်  
Air Quality Yangon ဟုူ�သာ လူူင်ယ်အ်ဖွဲ့့��သည်း ် အ�ု�ပ်ါ
အ�ကြက်ာင်�်အရှိာနိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ �န်ာက်�်က််တ့်� သ��တ်သန် 
မြပ်�လူ�ပ်�်��ရှိသည်း။် �ု�သ��တ်သန်ကု်� ရှိန်က််�န်ပ်ြီး�ု��တ့်င်�် �န်�ု�င််
သူ��ာ�စ့ာ� ံ လူက်လ်ူိ��်�ီ �ရှိာက်ရ်ှိိုသည်း�် အ့န်လ်ူု�င်�်က်�ပ််ုန်�်
ကြီးက်ီ�အမြဖွဲ့စ ် �မြပ်ာင်�်လူ����သည်း။် အစု��ရှိသည်း ် အ�မြ�အ�န်��ာ�
က်ု� ပ်ု��ု�အ�လူ�အန်က််�ာ�၍ ပ်ု��ု�ပ့်င်�်လူင်�်မြ�င်သ်ာစ့ာ စတ်င််
��ာင်ရ်ှိွက်�်���သာ�ကြက်ာင်� ်ဤက်�ပ််ုန်�်သည်း ်လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
သည်း�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်၏ လူ�ပ်�်�ာင်�်�က်အ်ပ်ု�င်�်
က်ဏ္ဍာ အတ့်က် ် သုသာ�သာ �အာင်မ်ြ�င်�်ုတ်စ�်� မြဖွဲ့စ�်��သည်း။် 
၂၀၂၀ ��နိုိစ်၊ �ဖွဲ့�ဖွဲ့ာဝ်ါရှိီလူ ၆ ရှိက်�်န်��ိစ၍ �ု���လူဝသနိုိင်�်
ဇူးလူ�ဗဒီ ညွှှန််ကြက်ာ��ုဦး�စီ�ဌာာန်နိုိင်�် မြပ်န်က်ြက်ာ��ရှိ�ဝန်က်ြီးက်ီ�ဌာာန်
တ်ု��သည်း ် �လူ��အရှိည်းအ်�သ့�ညွှှန်�်က်ုန်�်��ာ�က်ု� အ��ာ�မြပ်ည်း်
သူ� ံ��တ််မြပ်န်�်ကြက်ည်းာရှိန် ်��ံ�မြဖွဲ့တ်�်��ကြက်သည်း။်

�လူ��ည်းစည််း��်�ုသည်း ်သယ််ယ်ူပ်ု����ာင်�်ရှိ�၊ က်�န်�်�တ်လ်ူ�ပ််
�ရှိ�၊ ��က််မြပ်�တ််ရှိာတ့်င် ် အသ��ံမြပ်��သာ �ီ��သ့��ီ�ဖွဲ့ု���ာ�၊ သစ်



၁၆          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

ရှိွက်�်ကြွက်��ာ�၊ အ�ုက်�်�ာ�နိုိင်�် �က်ာက်ရ်ိုု����ာ�က်ု� �ီ�ရိုု�မြ�င်�်စသ
ည်း�် အ�ကြက်ာင်�်ရှိင်�်��ာ��ကြက်ာင်�် မြဖွဲ့စ�်ပ််လူာသည်း�် အက်� ု���က််
မြဖွဲ့စသ်ည်း။် ၎င်�်တ်ု��အန်က် ်�ည်းသ်ည်း�်အ�ကြက်ာင်�်ရှိင်�်က် �လူ��
ည်းစည််း��်�ုပ်�ာဏ်�ည်း�်� မြဖွဲ့စ�်စသည်း ် နိုိင်�်စပ််လူ�ဉ်�်၍ �ည်း်
သည်း�်�လူ�လူာ�ုက်�� �တ်ု�င််�တ်ာနိုု�င််�သ�ပ်ါ။ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က််
သူအ�� ု���� ု��က်မြပ်�လူ�ပ်သ်ည်း�် တ်ု�င််�တ်ာ�ု��ာ�၏ �ု�င်လ်ူ��ံုနိုိင်�်
စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ သ�ဘာ�တ်ူည်းီ�ုအ�� ု�� ရှိို����သာလ်ူည်း�် လူူင်ယ််
��ာ�ဦး���ာင်သ်ည်း�် ဤက်�ပ််ုန််�သည်း ်မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�၏ န်ာ�လူည်း်
သ�ဘာ�ပ်ါက်�်ုက်ု� �မြပ်ာင်�်လူ�ရှိာတ့်င် ် အ�ရှိ�ပ်ါသည်း။် ယ်��
အ�ါတ့်င်် ရှိန်က််�န်သ်ာ�အ��ာ�စ�သည်း ် �လူ��အရှိည်းအ်�သ့�၏ 
အ�ရှိ�ကြီးက်ီ�ပ်�ကံ်ု� န်ာ�လူည်းလ်ူာကြက်ပြီးပ်ီမြဖွဲ့စသ်ည်း။် ၂၀၂၀ ��နိုိစ် 
�အာက်တ််ု�ဘာလူအ�ု Purple Air ဝက်ဘ်�်ု�က်သ်ည်း ်ရှိန်က််�န််
အ�မြ�မြပ်� အာရို��ံံက်ုရှိုယ်ာ (၁၁) ��နိုိင်�် �နိုတ�လူ�အ�မြ�မြပ်� အာရို��ံံ
က်ုရှိုယ်ာ (၁) ��တ်ု���ိ တ်ု�င််�တ်ာရှိရှိို�သာ �လူ��အရှိည်းအ်�သ့�
တ်ု�င်�်တ်ာ��က်�်�ာ�က်ု� ���ဝ�ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ပ်�လူ�က်ရ်ှိိုပ်ါသည်း။်7၇

သီစက်ျေးတုာလှုုပ်င််န်း

ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ �က်�ာင်�်သာ�အဖွဲ့့����ာ�စ့ာသည်း ်
လူ့န်�်���သာ နိုိစ�်�ာ�အတ့်င်�် တ်က်ကသု�လူ်ပ်ရှိုဝ�ဏ်အ်တ့်င်�် 
သု���ဟု�တ် ် ၎င်�်တ်ု��၏ပြီး�ု��အတ့်င်�် သစပ််င်�်�ာ� စု�က််ပ်� ု��မြ�င်�်မြဖွဲ့င်�် 
သစပ််င်စ်ု�က်ပ််� ု��သည်း�်လူ�ပ်င််န်�်တ့်င် ် ပ်ါဝင်လ်ူာကြက်သည်း။် အဖွဲ့့��
အစည်း်�တ်စ�်�သည်း ် ၎င်�်တ်ု��အာ� ပ်� ု���င်�်�ိ အပ်င်�်ပ်ါက််��ာ� 
ပ်�ံပ်ု���ပ်�သည်း� ် �ဒီသ� ံ NGO တ်စ�်�နိုိင်�် လူက်တ့််�လူ�ပ်က််ု�င်�်��
ပ်ါသည်း။်

“သစပ််င်�်တ့် ရှိနိုု�င််ဖွဲ့ု��အတ့်က် ် က်ွန်�်တ်ာတ််ု��က် 
က်ု�ယ်ပ််ု�င် ် ပ်� ု���င်�်က်�န် အပ်င်�်ပ်ါက်�်တ့် ပ်�ံပ်ု��
�ပ်�တ်�� သဘာဝစု��်လူု����်တ်�� အမြ�ာ� CSO 
အဖွဲ့့��တ်စဖ်ွဲ့့��န်�� ပ်ူ��ပ်ါင်�်��ာင်ရ်ှိွက်ပ််ါတ်ယ်။် အ�
ဒီါပြီးပ်ီ��တ်ာ� က်ွနို�်ပ််တ်ု��က် သစပ််င််စု�က််ဖွဲ့ု�� �န်ရှိာ
အတ့်က် ် �့င်�်မြပ်���က်ရ်ှိယ်ူဖွဲ့ု�� စာသင်�်က်�ာင်�်
�တ့်က် �ရှိာ/��တ့်န်�� ပ်ူ��ပ်ါင်�်��ာင်ရ်ှိွက်ပ််ါ
တ်ယ်။်” (အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န််�ဒီသ)

သစ�်တ်ာမြပ်န်လ်ူည်းတ််ည်း�်�ာင်�်ရှိ� လူုပ််ရှိိာ��ု��ာ�သည်း ်
အရှိွယ်အ်စာ�အ�န်မြဖွဲ့င်� ် င်ယ်�်သာလ်ူည်း�် အဖွဲ့့��ဝင်�်�ာ�၏ 
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်န်ိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ သုန်ာ�လူည်း်�ုက်ု� မြ�ှင်�်

7 �လူ��အရှိည်းအ်�သ့�ညွှှန််�က်ုန််���ာ�က်ု� Purple Air ဝက်ဘ်�်ု�က်တ့််င် ်ကြက်ည်း�ရ်ိုုပ်ါ- https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/
cC0#11.05/16.8278/96.1468 

8 UNDP မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံဝက်ဘ်�်ု�က််

တ်င်�်ပ်�ပ်ါသည်း။် သစ�်တ်ာမြပ်န််လူည်းတ််ည်း�်�ာင်�်ုသည်း ်
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�န်�ု�င််
မြ�င်�်၊ ၎င်�်က်ု� �လူ�ာ�ပ်ါ�သက်သ်ာ�စမြ�င်�်တ်ု��၏ အ�ရှိ�ပ်ါ
�သာ အစုတ်အ်ပ်ု�င်�်တ်စ်��မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� သယ်ဇံူးာတ်နိုိင်�် သဘာဝ
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် �ုန်�်သု��်�ရှိ�ဝန်က်ြီးက်ီ�ဌာာန်အ�န်မြဖွဲ့င်�် သစပ််င််
��ာ� က်င်�်����န်သည်း�် သစ�်တ်ာဧရှိုယ်ာ ၆၀၀,၀၀၀ ဧက်က်ု� 
၂၀၁၈ ��နိုိစ�်ိ ၂၀၂၈ ��နိုိစ်အတ့်င်�် မြပ်န်လ်ူည်းတ််ည်း�်�ာင်ရ်ှိန်် 
ရှိည်း�်ိန်�်�ာ�သည်း။်8၈ �ု��အမြပ်င် ် �ဒီသ�လံူူ��အာ� တ်ရှိာ��
ဝင်သ်စ�်တ်ာမြပ်�န်�်တ်ီ��ု�ု�င်ရ်ှိာ ဓာာတ်ပ််��ံ�ာ�က်ု� ရိုု�က်က််ူ�ရှိန် ်
တ်ု�က်တ့််န်�်�ာ�သည်း။် သု���ိသာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
အ�န်မြဖွဲ့င်�် အ�ု�ပ်ါဓာာတ််ပ်��ံ�ာ�က်ု� မြပ်ည်းန််ယ််သစ�်တ်ာဝန်က်ြီးက်ီ�
� ံ မြပ်သနိုု�င်ပ်ြီးပ်ီ� အ�ု�ပ်ါအမြပ်�အ�ူ��ာ�က်ု� ဟုန်�တ််ာ�နိုု�င်�်ည်း်
မြဖွဲ့စသ်ည်း။်

သီဘာာဝကျေးြမှု�သီဇူးာသီုး့ စုု�ပ််း ုုးကျေးရားလှုုပ််င်န်း

အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်တ်စ်��သည်း ် ဖွဲ့န်လ်ူ�အံု�်��ာက််
လူ�ပ်�်ု ပ်ါဝင်သ်ည်း�် စီ�ကံ်ုန်�်တ်စ်ရှိပ်က််ု� ��ာင်ရ်ှိွက်�်��ပ်ါသည်း။် 
အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်သည်း ် အ�လူ�အက်�င်�်�က်ာင်�်
��ာ�က်ု� မြ�ှင်�တ််င်�်ပ်�ရှိန်အ်တ့်က် ် သဘာဝ�မြ�ဩဇူးာသ��ံ 
စု�က်ပ််� ု���ရှိ�လူ�ပ်င််န်�်တ့်င် ် စ��်သပ်�်ု��ာ� ��ာင်ရ်ှိွက်သ့်ာ�ရှိန် ်
ရှိည်းရ်ှိွယ်�်ာ�ပ်ါသည်း။် �ကြက်ာ�သ��ီနိုိစ�်�ာ�အတ့်င်�် မြ�န်�်ာ
လူယ်သ်�ာ���ာ�သည်း ် တ်ရို�တ််နိုိင်�် �ု�င်�်နိုု�င်င်် ံ စသည်း�်နိုု�င်င််�ံ�ာ�
�ိ ����ပ်ါ�သာ ဓာာတ်�ဓာာတ်�်မြ�ဩဇူးာ��ာ�က်ု� ရှိရှိို����ကြက်ာင်�် 
အဖွဲ့့��အစည်း�်က် ရှိိင်�်လူင်�်�ဖွဲ့ာမ်ြပ်���ပ်ါသည်း။် �ု�မြဖွဲ့စရ်ှိပ်သ်ည်း ်
လူယ်သ်�ာ���ာ�က်ု� သဘာဝ�မြ�ဩဇူးာသ��ံ စု�က်ပ််� ု���ရှိ�လူ�ပ်င််န်�်
�ိ တ်မြဖွဲ့ည်း�်မြဖွဲ့ည်း�် �ဝ�က့်ာလူာ�စ���ပ်ါသည်း။်

 “က်ွန်�်တ်ာတ််ု��က် အ�ဒီီ�က်�ာင်�်သာ���ာ�
�တ့်က်ု� ဒီီ [သဘာဝ�မြ�ဩဇူးာသ��ံ စု�က်ပ််� ု���ရှိ�] 
န်ည်း�်လူ��်�တ့်န်�� ပ်တ်သ်က်ပ်ြီးပ်ီ��တ်ာ� �လူ�လူာ
သင်ယ််ူ�စလူု�ပ်ါတ်ယ်။် အ�ဒီါ�ိ သူတ်ု��ရှိ�� အု�ဌ်ာာန်
အသီ�သီ�က်ု� မြပ်န်သ့်ာ�တ်��အ�ါ ဒီီဗဟု�သ�တ်�တ့်
က်ု� �ုသာ�စ�� ံ မြပ်န်လ်ူည်းမ်ြဖွဲ့န်��်ဝနိုု�င်�်ိာ မြဖွဲ့စ်
တ်ယ်။်” (အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသ)



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၁၇ 

ကျေးရာရာ�ညာတ်ုညာတ်ု�့�ုုင်မ်ြို့မှု�ကျေးသီာ စ့န�ပ််စပ််စစညား် 
စီမှု�့န�်�့�မှုု

�ရှိရှိိည်းတ််ည်းတ််�ံ�ု�င်ပ်ြီး���သာ စ့န်�ပ််စ်ပ်စစည်း�် စီ�ံ�န်�်�့��ုသည်း ်
အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်အ��ာ�စ�အကြက်ာ� �ပ်တ််လူ�လူ� 
�ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ရံှိသည်း�် ��ါင်�်စဉ်တ််စ�်�မြဖွဲ့စပ်ြီးပ်ီ� ၎င်�်သည်း ် လူ့န်�်���သာ 
နိုိစ�်�ာ�အတ့်င်�် မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အက်� ု��အမြ�တ်�်ရှိယ်ူ�သာ အဖွဲ့့��
အစည်း်���ာ�နိုိင်�် ပ်�ဂဂလူုက် က်ဏ္ဍာတ်ု���ိ တ်ည်း�်�ာင်�်ာ�သည်း�် 
Clean Yangon က်�ပ််ုန််�က်��သု�� �ရှိရှိိည်းတ််ည်းတ််�ံ�ု�င်ပ်ြီး���သာ 
စ့န်�ပ််စ်ပ်စစည်း�်�ု�င်ရ်ှိာ က်�ပ််ုန််���ာ�၏ အက်� ု��သက်�်ရှိာက််
�ု နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ််�သည်း�် သ�က်ာတ်တ်စ�်�ပ်င််မြဖွဲ့စပ််ါသည်း ် (မြ�န်�်ာ
တ်ု�င်�်�၊် ၂၀၁၈)။ စ့န်�ပ််စ်ပ်စစည်း�်��ာ�က်ု� စန်စတ််က်� စ့န်�ပ််စ်
ကြက်ရှိန်အ်တ့်က် ် အ�ုက်က််င်�်စင်�်ရှိ�က်�ပ််ုန််���ာ�နိုိင်�် �က််
သ့ယ်အ်သု�ပ်��ရှိ� က်�ပ််ုန််���ာ�စ့ာက်ု� �န်ရှိာအ�� ု���� ု��တ့်င် ်
စီစဉ်�်�ာင်ရ်ှိွက်�်��သည်း။် အ�� ု���သာ သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င််
�ုန်�်သု��်�ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ တ်က်ကသု�လူအ်သင်�်��ာ�သည်း ်
တ်က်ကသု�လူပ််ရှိုဝ�ဏ်အ်တ့်င်�် တ်စ�်ါသ��ံပ်လူတ်စ်တ်စ ် အသ��ံမြပ်�
�ုက်ု�ပ်င် ် ပ်ုတ်ပ််င်မ်ြ�င်�်မြဖွဲ့င်�် စ့န်�ပ််စ်ပ်စစည်း�်��ာ�က်ု� လူ�ံ�ဝ�လူ�ာ���
ရှိန််၊ စာ��သာက်�်ု�င််��ာ�တ့်င် ် တ်စ�်ါသ��ံတ်ူ��ာ�အသ��ံမြပ်�မြ�င်�်
က်ု� ပ်ုတ်ပ််င်ရ်ှိန်န်ိုိင်�် စ့န်�ပ််စ်ပ်စစည်း�်အ�� ု��အစာ� �့�မြ�ာ�ရှိန်အ်တ့်က် ်
အ�ုက်ပ််��ံသ��ံ���ာ�ရှိိုသည်း�် စန်စ်က်ု� �ာ�ရှိိုရှိန် ် ကြီးက်ု��ပ်��်လူ�က််
ရှိိုသည်း။်

ဆို�်သီ့ယာ်အကြောသီုကျေးပ်းကျေးရား နညာ်း�ုရာုယာာမှုးား

က်ု�ဗစ-်၁၉ က်�ာာ�က်ပ်�်ရှိာဂါက်ု� က်ာက့်ယ်တ််ာ��ီ�ရှိန်အ်တ့်က် ်
အစု��ရှိက် အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ�်�ာင်ရ်ှိွက်လ်ူ�က်ရ်ှိိုသည်း�် 
အသ့ာ�အလူာက်န်�သ်တ်ပ််ုတ််�ု���ု��ာ�စ့ာ�ကြက်ာင်�် အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�စ့ာသည်း ် လူူစ�လူူ�ဝ���ာ�မြဖွဲ့င်� ် �တ့်���ရံှိန််
�သာလ်ူည်း�်�က်ာင်�်၊ စည်း�်ရို�ံ�လူုံ���ာ�်ရှိ� က်�ပ််ုန်�်��ာ�က်ု� 
မြပ်င်ပ််တ့်င် ် စီစဉ်က််�င်�်ပ်ရှိန် ် �သာလ်ူည်း�်�က်ာင်�် �လူ�ပ်�်�ာင််
နိုု�င်က်ြက်သည်း�်အတ့်က် ် ၎င်�်တ်ု��၏ �က်သ့်ယ်အ်သု�ပ်��ရှိ�
န်ည်း်�ဗ�ူဟုာ��ာ�က်ု� လူု�က်�်လူ�ာညီ်း��့မြဖွဲ့စ�်အာင် ် �မြပ်ာင်�်လူ�
���ကြက်ရှိသည်း။် �ု�ရှိိယ်�်ီဒီီယ်ာ��ာ�တ့်င် ်ပ်ု��စ်တ်င်မ်ြ�င်�်၊ ဗီဒီီယ်ု���ာ� 
ဖွဲ့န်တ််ီ�မြ�င်�် (အသုပ်ည်းာ�ပ်� ဗီဒီီယ်ု���ာ�၊ သီ��င်�်��ာ�၊ က်ာတ့်န်�်
ဗီဒီီယ်ု���ာ�စသည်း)်၊ ဓာာတ််ပ်�ပံြီးပ်ု�င်ပ့််���ာ�၊ လူက်က််��်စာ�စာင်�်�ာ�
နိုိင်�် �ကြက်ာမ်ြင်ာစာ��ာ� ပ်�နံိုိုပ််��တ််�ဝမြ�င်�်၊ အဖွဲ့့��အစည်း�်�ု�င်ရ်ှိာ 
အ့န်လ်ူု�င်�်စက်ာ�ရှိည်းလ်ူ�ပ့်���ာ�၊ အလူ�ပ်ရ်ို��ံ�့��နို့�ပ့်���ာ�နိုိင်�် 

သင်တ််န််���ာ�က်��သု�� �က်သ့်ယ်အ်သု�ပ်��ရှိ� န်ည်း�်က်ုရှိုယ်ာ
အ�� ု���� ု��က်ု� အသ��ံမြပ်�၍ အသုပ်ည်းာ�ပ်�လူာကြက်သည်း။် 

“က်ု�ဗစက််ာလူအတ့်င်�်�ိာ လူူ�တ့်က် အ�ဒီီက်ုစစ
န်��ပ်တ်သ်က်ပ်ြီးပ်ီ��တ်ာ� �လူ�လူာနိုု�င်ဖ်ွဲ့ု��အတ့်က် ်
�ိတ်တ််�်�တ်င် ် ဗီဒီီယ်ု��တ့် ဒီါ�ိ�ဟု�တ် ် Ted 
Talks ရိုု��တ့်က်ု� ကြက်ည်း်�ရိုု�လူ�လူာနိုု�င်ပ််ါ
တ်ယ်။် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််�ံိာ Ted Talks ရိုု��တ့်က်ု� 
မြ�န်�်ာဘာသာမြပ်န်�်ု��န်တ်�� တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ�
အဖွဲ့့��အ�� ု�� ရှိိုပ်ါတ်ယ်။် သူတ်ု��က် ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုန်���က်စ်ပ်တ််�� ဗီဒီီယ်ု��တ့်အ��ာ�ကြီးက်ီ�
က်ု� ဘာသာမြပ်န်�်ု��ာ����ပြီးပ်ီ�မြဖွဲ့စတ််ယ်။်” (�မြ�က််
�သ့��ဒီသ)

လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်အ��ာ�
စ�သည်း ် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ရံှိို အစု��ရှိနိုိင်�် �က်ာပ််ု�ရှိုတ်က််ဏ္ဍာတ်ု��
အပ်ါအဝင် ် ပ်ါဝင််ပ်တ်သ်က်သ်ူ��ာ� အာ�လူ��ံအကြက်ာ� ဟုန်�်�က််
ည်းီ�ုက်ု� �ုန်�်သု��်�ာ�မြ�င်�်မြဖွဲ့င်�်  ပ်ု��ု� �ရှိရှိိည်းတ််ည်းတ််�ံ�ု�င််
ပြီး���သာ က်�ာာကြီးက်ီ��ီသု�� ��တီ်က်န်ိုု�င််သည်းဟ်ု� ယ်�ကံြက်ည်း�်ာ�
ကြက်ပြီးပ်ီ� ဌာာန်�ပ်ါင်�်စ�ကံ် စည်း�်ရို��ံလူု�ံ��ာ�်ရှိ� န်ည်း�်ဗ�ူဟုာက်ု� 
��ဉ်�်က်ပ်�်�ာင်ရ်ှိွက်သ်ည်း�်န်ည်း�်က်ု� အသ��ံမြပ်��လူ�ရှိိုကြက်ပ်ါသည်း။် 
သု���သာလ်ူည်း�် လူူန်ည်း�်စ�က်�ူ အဓာုက်အာ�မြဖွဲ့င်� ် သဘာဝ
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ နိုု�င်င််တံ်က်ာ အဖွဲ့့��အစည်း�်အ��ာ�စ� ယ်�င််
က် မြပ်�လူ�ပ်�်���သာ �နိုဒ��တ်�်ဖွဲ့ာပ့််�အစီအစဉ််��ာ� (ရှိာသီဥတ်�
�မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်သည်း�် �� ု��သ�ဉ်�်�ပ်�ာက်က့််ယ်�်ုက်ု� 
ပ်�န်က််န််တ်ာ��ီ�သည်း�် က်�ပ််ုန်�်��ာ� (Extinction Rebellion 
campaigns)၊ �ဝလူင်ါ�ဖွဲ့��်လူ�ပ်င််န်�် �န်�်က်�င်�်ရှိ�နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်
သည်း�် အစု�်��ရှိာင် ်ပြီးင်ု��်���်��ရှိ� က်�ပ််ုန်�်��ာ� (Green Peace 
campaigns) စသည်းတ််ု��က်ု�) မြပ်�လူ�ပ်မ်ြ�င်�်�ိတ်စ�်င်�် မြပ်�မြပ်င််
�မြပ်ာင်�်လူ��ု��ာ� �ပ််�ပ်ါက်လ်ူာ�စရှိန်် လူု�ံ��ာအ်ာ��ပ်��ည်း� ်
ပ်ု��ု��န်�်သစ�်သာ ��ဉ်�်က်ပ်န််ည်း�်�� ု��က်ု� ��ာက်�်အံာ��ပ်�
ပ်ါသည်း။် �န်ာက်�်��ံတ့်င် ် �ည်းသ်ည်း�် စည်း�်ရို��ံလူု�ံ��ာ�်ရှိ� 
��ဉ်�်က်ပ်န််ည်း�်က်ု� �ရှိွ���ယ်�်ာ�သည်းမ်ြဖွဲ့စ�်စ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�် သဘာဝ
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ်�ုန်�်သု��်�ရှိ�က်ု� တ်ု�င်�်မြပ်ည်း၏် လူ�ပ်င််န်�်စဉ်တ့််င် ်
အဓာုက်ဦး�စာ��ပ်� လူ�ပ်င််န်�်��ာ�အမြဖွဲ့စ ် မြ�ှင်�တ််င်�်�ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန်် 
ကြီးက်ု��ပ်��်ပ်ါသည်း။် 



၁၈          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

၃။ အကြောားသီာ�း�မ်ှုးား

လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်
အ�တ့်�အကြုံက်�နံို�န်ယ််�သာမ်ြင်ာ� သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ 
က်ုစစရှိပ်�်�ာ�က်ု� က်ု�င်တ့််ယ်�်မြဖွဲ့ရှိိင်�်ရှိာနိုိင်�် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ�
�ုနိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ််�၍ အသုပ်ည်းာ�ပ်�မြ�င်�်တ်ု��က်ု� ��ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိာ
တ်ု��တ့်င် ် စစ်�ိန်�်သာ အာ�သာ��က်�်�ာ� ရှိိုကြက်သည်း။် ပ်��
���ံအ��က််�ိာ လူူင်ယ်�်�ာ�သည်း ် ၎င်�်တ်ု�� တ်ု�က်ပ့််�ဝင်�်န်သည်း�် 
အ�ကြက်ာင်�်အရှိာ��ာ�အတ့်က် ် အလူ့န််ပ်င် ် စုတ်အ်ာ��က်သ်န််
�ုရှိိုကြက်သည်း။် အ�� ု���သာ လူူကြီးက်ီ�ပ်ု�င်�် တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ�
သည်း ်က်�လူ���ာ�ရှိိုလူာ၍ ၎င်�်တ်ု��အတ့်က် ်တ်ာဝန််ဝတ်တရှိာ���ာ� 
ပ်ု��ု���ာ�မြပ်ာ�လူာ�သာ ဘဝ�နိုိာင်�်ပ်ု�င်�်အ��နု်�်�ာ�နိုိင်�် ယ်ိဉ်ပ််ါက် 
၎င်�်တ်ု��င်ယ်ရ်ှိွယ်စ်ဉ််က် အ��နု်�်�ာ�သည်း ် ���ံရိုုံ�စရှိာ��ာ��ိာ ပ်ု��ု�
န်ည်း်�ပ်ါ����သည်းဟ်ု� �ု�သည်း။်

 “က်ွန်�်တ်ာင််ယ်င််ယ်တ််�န််�က် စုတ်ဓ်ာာတ််
အလူ့န်တ််က်က်ြွက်ပြီးပ်ီ��တ်ာ� အလူ့န််စုတ်အ်ာ�
�က်သ်န််���ပ်ါတ်ယ်။် က်ွန်�်တ်ာတ််ု���ိာ ဘာ
�ိ���ံရိုု�ံစရှိာ �ရှိိုဘူ��လူ။ က်ွန်�်တ်ာတ််ု�� ပ်ု�
ပြီးပ်ီ��တ်ာ� စုတ်ဓ်ာာတ််�က်�်က်သ်န််သန််
န်�� အာ�ကြီးက်ု���ာန်တ််က် ် လူ�ပ််��ာင်န်ိုု�င််���ကြက်
တ်ယ်။်” (�မြ�ာက်�်သ့��ဒီသ)

လူူင်ယ်အ်ဖွဲ့့����ာ�သည်း ်၎င်�်တ်ု�� အသု�ပ်�လူု�သည်း�်အ��က်�်�ာ�က်ု� 
���ဝအသု�ပ်�ရှိန်အ်တ့်က် ် န်ည်း်�ပ်ည်းာက်ု� �ု�ု�ရှိာက်�်ရှိာက် ်
အသ��ံမြပ်�ကြက်ပ်ါသည်း။် လူူင်ယ်�်�ာ� စီ�သံည်း�် ပ်လူက်�်ဖွဲ့ာင်�်��ာ� 
(�ဖွဲ့�စဘ်�တ်၊် အင်စ်တ်ာဂရှိ�၊် ယ်ူက်��၊ ဇူးူ��်ဖွဲ့�န််���်�ု��ု��ာ�) 
�ိာ ��ာ�မြပ်ာ�စ�လံူင်ပ်ြီးပ်ီ� ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ 
၎င်�်တ်ု��က်ု� အသုပ်ည်းာ�ပ်�ရှိန်အ်တ့်က် ် အသ��ံမြပ်�လူ�က်ရ်ှိိုသည်း်
ဟု� �လူ�လူာသုရှိိုရှိသည်း။် ဥပ်�ာအာ�မြဖွဲ့င်�် Air Quality Yan-
gon အဖွဲ့့��သည်း ်အ�ူ�သမြဖွဲ့င်� ် ၂၀၂၀ ��နိုိစ်နိုိင်�် ၂၀၁၉ ��နိုိစ�်�ာ�
တ့်င် ် တ်က်က်ြွက်လူုပ်ရ်ှိိာ����ပြီးပ်ီ� ယ်�င်န်ိုိစ်က်�ူ ၎င်�်တ်ု��က်ု�ယ်တ််ု�င််
မြပ်�လူ�ပ်�်ာ��သာ လူုပ််ရှိိာ�သက်ဝ်င််ပ်�ရံှိုပ်�်�ာ� (animations) 
က်ု� အသ�ံ�မြပ်�၍ တ်စရ်ှိက်လ်ူ�င် ် အန်ည်း်����ံ ပ်ု��စ်တ်စ�်�နိုုန််� တ်င််
�က်�်��ကြက်ပ်ါသည်း။် 

�ု��အမြပ်င် ် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင် ်�သာ လူူ��အ�မြ�မြပ်�အဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ� (CBOs) အ�န်မြဖွဲ့င်�် ကြက်ာ��န် အ�န်အ�ာ�တ်စ်��
တ့်င် ် တ်ည်းရ်ှိို�န်ရှိသည်း�် အ�ကြက်ာင်�်ရှိင်�်�ိာ ၎င်�်တ်ု��၏ အနိုတု�

ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က််က် �ဒီသ� ံ ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ��၏ ကြီးက်ီ�ပ့်ာ�တ်ု��တ်က််
�ရှိ�က်ု� ��ာက်က််ူရှိန်သ်ာမြဖွဲ့စ�်သာ�ကြက်ာင်�မ်ြဖွဲ့စသ်ည်းဟ်ု� �ု�
နိုု�င်သ်ည်း။် ၎င်�်သည်း ် အဖွဲ့့��အစည််း�ကြီးက်ီ���ာ�နိုိင်�် နိုုင်�်ယ်ိဉ်ပ််ါက် 
၎င်�်တ်ု��သည်း ် အက်� ု��စီ�ပ့်ာ� ပ်ဋိုပ်က်ခမြဖွဲ့စ�်ု န်ည်း�်ပ်ါ�နိုု�င်�်မြ�
ရှိို၍ �ဒီသတ့်င်�်တ့်င် ် ပ်ု��ု� ယ်�ကံြက်ည်း�်ုရှိနိုု�င်�်မြ�ရှိိုသည်းဟ်ု� �ု�လူု�
ပ်ါသည်း။်

�န်ာက်�်��ံအ��က််�ိာ ၎င်�်တ်ု��အဖွဲ့့��အစည်း�်၏ ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်�သံည်း ်
�ဒီသ� ံ အစု��ရှိ�ဟု�တ်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� (NGOs)၊ 
နိုု�င်င််တံ်က်ာ�ု�င်ရ်ှိာ အစု��ရှိ�ဟု�တ််�သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�
နိုိင်�် နိုုင်�်ယ်ိဉ်ပ််ါက် ၎င်�်တ်ု���လူာက်် တ်င်�်ကြက်ပ်�်ုနိုိင်�် ရိုုပ်�်�့��ု
တ်ု�� �ရှိိုသည်း�်အတ့်က် ်အ�ု�ပ်ါလူူင်ယ်အ်ဖွဲ့့����ာ�သည်း ်�မြပ်ာင်�်လူ�
မြပ်င်လ်ူ့ယ်ရ်ှိို�ုနိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့ရှိို�ုတ်ု��က်ု� မြပ်သသည်း။် ဤ
အ��က််�ကြက်ာင်�် ၎င်�်တ်ု��အ�န်မြဖွဲ့င်�် သတ်င်�်အ��က်အ်လူက် ်
မြဖွဲ့န်�မ်ြဖွဲ့ူ��ရှိ� န်ည်း�်ဗ�ူဟုာ��ာ�နိုိင်�် လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�က်ု� က်�င်�်သ��ံ
ရှိာတ့်င် ်ပ်ု��ု�လူ့ယ်က််ူပ်ါသည်း။် 

၄။ စုနက်ျေး�်မှုုမှုးား

အ��ာ����ံ �ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ံရှိသည်း�် စုန်�်�်�ုအ�က်အ်���ိာ ဘဏ္ဍာာ�ရှိ�
အရှိင်�်အမြ�စ�်�ာ� ရှိယ်ူသ��ံစ့�နိုု�င်�့်င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် အ�� ု���သာ 
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် ၎င်�်တ်ု��၏ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�က်ု� �က်စ်ပ််
က်�န်က််�စရှိုတ်�်�ာ� �ရှိိုဘ� ��ာင်ရ်ှိွက်န်ိုု�င်က်ြက်�သာလ်ူည်း�် ယ်င်�်
သည်း ် ၎င်�်တ်ု��အာ� �လူ��လူ�န်က်န််က်န်ိုိင်�် ပ်ု��ု��က်ာင်�်�့န််
�အာင် ် မြ�ှင်�တ််င်လ်ူ�ပ်�်�ာင်န်ိုု�င််မြ�င်�်�� ု�� �ရှိို�စရှိန် ် ဟုန်�တ််ာ�
�ာ�သည်း။် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က် ်
��ာက်ပ််�ံ�ကြက်���ာ� ရှိရှိိုရှိန် ် န်ည်း�်လူ��်��ာ�စ့ာက်ု� အသ��ံမြပ်�ကြက်
သည်း။် ၎င်�်တ်ု��အန်က် ်န်ည်း�်လူ��်တ်စ်���ိာ �င့်�ကြက်�လူု�အပ်လ်ူာ
ပ်ါက် �ုသာ�စ�၊ �ရှိာ/���ာ�နိုိင်�် �က်�ာင်�်သာ���ာ���ံိ အလူိူ
�င့် �က်ာက်�်မံြ�င်�်မြဖွဲ့စသ်ည်း။် �ု��အမြပ်င် ် အဖွဲ့့��အစည်း�်အ��ာ�
စ�တ့်င် ် အဖွဲ့့��ဝင်တ််စဦ်း���င်�်စီက် နိုိစစ်ဉ်် အဖွဲ့့��ဝင်�်ကြက်�အမြဖွဲ့စ ်
(၅၀၀ က်�ပ် ် - ၁,၀၀၀ က်�ပ်)် �ပ်�ရှိသည်း�် အဖွဲ့့��ဝင်စ်န်စတ််စ�်� 
�ာ�ရှိိုကြက်သည်း။် သု���သာလ်ူည်း�် အဖွဲ့့��ဝင် ် ၁၀၀ ရှိို�သာ အဖွဲ့့��
အစည်း�်တ်စ်��သည်း ်အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်အတ့်က် ်တ်စ်
နိုိစလ်ူ�င် ်မြ�န်�်ာ�င့် ၁၀၀,၀၀၀ က်�ပ်သ်ာ �က်ာက်�်ရံှိရှိို�ည်းမ်ြဖွဲ့စ်
�သာ�ကြက်ာင်� ် အ�ု�ပ်ါန်ည်း်�လူ��်တ့်င် ် က်န်�သ်တ်�်�က်�်�ာ�ရှိို
�န်သည်း။် အမြ�ာ�န်ည်း�်လူ��်တ်စ်���ိာ အဖွဲ့့��အစည်း�်၏ ဘဏ္ဍာာ
�င့်က်ု� မြ�ှင်�်တ်င်ရ်ှိန်အ်တ့်က် ်တ်စ်�ါတ်စ်ရှိတံ့်င် ်����ရှိာင်�်ပ့်���ာ� 
သု���ဟု�တ် ် ရှိန်ပ််��ံင့်ရှိိာပ့်���ာ�၌ က်�န်ပ််စစည်း�်��ာ� �ရှိာင်�်��ကြက်
သည်း။်



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၁၉ 

အဖွဲ့့��အစည်း�် အန်ည်း်�စ�က်သာ ၎င်�်တ်ု��၏ စီ�ံက်ုန်�်��ာ�အာ� 
�င့်�ကြက်��တ်ည်း�်ပ်��ည်း�် ရှိန်ပ််��ံင့်��ာ�က်ု� �တ်ာင်�်�ရံှိရှိို�ာ�ကြက်
သည်း။် ��ာ��သာအာ�မြဖွဲ့င်� ်လူူင်ယ်�်က်�ာင်�်သာ���ာ� သု���ဟု�တ် ်
ပ်ည်းာရှိိင်�်�ာ�သည်း ် ရှိန်ပ််��ံင့်�တ်ာင်�်�လံူှာ��ာ�အာ� �ည်းသ်ု��
�ရှိ�သာ�ရှိ�ည်းက််ု� �သုရှိိုကြက်သလုူ� ၎င်�်တ်ု��၏ အဖွဲ့့��အစည်း�်
အတ့်င်�် နိုု�င်င််တံ်က်ာ�ု�င်ရ်ှိာ အစု��ရှိ�ဟု�တ်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ� (INGOs) ၏ စနံိုုန််���ာ� အတ်ု�င်�် (�မြပ်စာ��ာ�က်ု� သု��်�ာ�
မြ�င်�်၊ ဘတ််ဂ�က်�်�ာ� စီ�ံ�န်�်�့�မြ�င်�်နိုိင်�် တ်စန်ိုိစ်တ်ာ အသ�ံ�စရှိုတ််
အာ�လူ��ံက်ု� စာရှိင်�်တ်င်မ်ြပ်မြ�င်�်စသည်း)် ရှိန်ပ််��ံင့်��ာ�က်ု� စီ��ံန်�်�့�
နိုု�င်စ့်��်လူည်း�် �ရှိိုပ်ါ။ အ�� ု���သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်လူ��ံဝ
အ�ိီအ�ု�က်င်�်စ့ာ ရှိပ်တ််ည်းလ်ူု�ကြက်သည်း�်အတ့်က် ်�ဒီသ� ံNGOs 
သု���ဟု�တ် ်INGOs ��ာ���ံိ ရှိန်ပ််��ံင့်��ာ� ရှိယ်ူလူု�မြ�င်�်�ရှိိုကြက်ပ်ါ။ 
ရှိန်ပ််��ံင့်��ာက်ပ််�ံသူ�ံ�ိ ��ာက်ပ််�ံ�ကြက်�က်ု� လူက်�်လံူု�က်ပ််ါ
က် ၎င်�်တ်ု��၏ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�နိုိင်�် ၎င်�်တ်ု��က်ု� �ည်းသ်ု��လူ�ပ်�်�ာင််
�ည်းတ််ု��က်ု� �ရှိွ���ယ်ရ်ှိာတ့်င် ် လူ့တ််လူပ််�့င်�်န်ည်း်�ပ်ါ�လူာ�ည်း်
ဟု� ယ်ူ�ကြက်သည်း။် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်တ်စ်
�� ရှိရှိို���သည်း�် အ��ာ����ံ��ာက်ပ််�ံ�င့်�ိာ အ��ရှိုက်န်�်ဒီ်လူာ 
၁၀,၀၀၀ မြဖွဲ့စသ်ည်းဟ်ု� သုရှိိုရှိသည်း။် ရှိန်ပ််��ံင့်�ရှိိုမြ�င်�်သည်း ်
လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ 
ရှိင်�်မြ�စပ််စစည်း�်��ာ�အ�ပ်် အက်� ု���က်�်�ာ�ရှိိုပ်ါသည်း။် �ု�က်�်ရိုု�
ဖွဲ့�န်�်��ာ�၊ စပ်ီက်ာ��ာ�နိုိင်� ်အဖွဲ့့��ဝင်�်�ာ� အလူ�ပ််လူ�ပ််ရှိန်�်န်ရှိာ��ာ� 
�ရှိိုမြ�င်�်သည်း ် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�အတ့်င်�် မြဖွဲ့စ�်လူ�မြဖွဲ့စ�်ရှိိုပ်ါသည်း။် အ�ု�ပ်ါမြဖွဲ့စ်ရှိပ်သ်ည်း ်
၎င်�်တ်ု��၏ သ��တ်သန်စီ�ံက်ုန်�်��ာ�အတ့်က် ် အ��က်အ်လူက််
��ာ� စ���ာင်�်ရှိရှိိုနိုု�င်စ့်�်�က်ု�လူည်း�် က်န်�သ်တ််လူု�က်ပ််ါသည်း။်

ပ်ည်းာရှိိင်အ်�င်�် အ�တ့်�အကြုံက်� ံ သု���ဟု�တ် ် ပ်ည်းာရှိိင်အ်�င်�် 
က်ွ��်က်�င်�်ု��ာ� �ရှိိုမြ�င်�်သည်း ် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က် ် အမြ�ာ�က်န်�သ်တ်�်�က််
တ်စ�်�မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု အဖွဲ့့��အစည်း�်တ်စ်��တ့်င် ်
သုပ်ာပံ်ည်းာ�ု�င်ရ်ှိာ �န်ာက်�်ံဗဟု�သ�တ်��ာ� �ရှိိုသည်း�အ်တ့်က် ်
၎င်�်တ်ု��သည်း ် အစု��ရှိ၏“သုပ်ာပံ်ည်းာရှိပ်�်န်ာက််က့်ယ်တ့််င် ်
�ပ်ါင်�်စည်း�်ကြက်စု��” က်�ပ််ုန််�နိုိင်�်စပ််လူ�ဉ်�်၍ စည်း�်ရို��ံလူု�ံ��ာ်
ရှိန်် အရှိည်းအ်��င််��မြပ်ည်း��်ီဟု� �စံာ��န်ရှိပြီးပ်ီ� န်ည်း�်ပ်ည်းာ�ု�င်ရ်ှိာ 
က်ုစစရှိပ်�်�ာ�က်ု� ��့��နို့�ရှိာတ့်င်လ်ူည်း�် �က်�်��ကြက်ာင်�် �ဖွဲ့ာမ်ြပ်���
သည်း။် အလူာ�တ်ူပ်င် ်ဗီဒီီယ်ု�တ်ည်း�်မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်က်��သု�� က်ွ��်က်�င်�်ု
��ာ� �ရှိိုမြ�င််�က်လူည်း�် အဖွဲ့့��အစည််း�အ�န်မြဖွဲ့င်� ်စ့�်���ာင်�်ာ�
သည်း�် လူ�ပ်�်�ာင်�်�က်�်�ာ�၏ အရှိည်းအ်�သ့�က်ု� န်ု��်က်��စပြီးပ်ီ� 
အဖွဲ့့��ဝင်�်�ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်�် အ�ု�ပ်ါက်ွ�်�က်�င်�်ု��ာ�က်ု� ၎င်�်တ်ု��၏ 

က်ု�ယ်ပ််ု�င်အ်��နု်တ့််င် ် �လူ�လူာ�ာ�ကြက်ရှိန် ် လူု�အပ်လ်ူာသည်း။် 
အဖွဲ့့��ဝင်�်�ာ��ိာ �စတ်န်ာ�ဝန််���်��ာ�အမြဖွဲ့စ ် ��ာင်ရ်ှိွက်�်န်
ကြက်သည်းမ်ြဖွဲ့စရ်ှိာ ၎င်�်တ်ု��၏ ကြီးက်ု��ပ်��်��ာင်ရ်ှိွက်လ်ူု�စုတ်က််ု� 
�က်လ်ူက်�်ုန်�်သု��်�ာ�ရှိန်�်ိာလူည်း�် စုန်�်�်�ုတ်စ�်�မြဖွဲ့စ်
နိုု�င်သ်ည်း။် လူူအ��ာ�တ့်င် ်အမြ�ာ��သာ အသက်�်�့�ဝ��်�က်�ာင်�်
�ု�ု�င်ရ်ှိာ သု���ဟု�တ် ်ပ်ည်းာ�ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ ��ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိ�ည်း်�အရှိာ
��ာ� ရှိိုကြက်သည်း�အ်တ့်က် ် ယ်င်�်မြဖွဲ့စရ်ှိပ်သ်ည်း ် ၎င်�်တ်ု��၏ ပ်ါဝင််
��ာင်ရ်ှိွက်�်ုက်ု� က်န်�သ်တ်�်ာ�ပ်ါသည်း။်

“က်ွန်�်တ်ာက်် �က်သ့်ယ်�်ရှိ�အဖွဲ့့��ရှိ�� တ်ာဝန််�ံ
မြဖွဲ့စတ််ာ�ကြက်ာင်�် ဗီဒီီယ်ု�တ်ည်း�်မြဖွဲ့တ်တ််ာ�တ့် 
လူ�ပ်ရ်ှိပ်ါတ်ယ်။် ဗီဒီီယ်ု�ဘ�လူာ�ဂတ််စ်�� လူ�ပ်ဖ်ွဲ့ု��
အတ့်က််�ု� က်ွန်�်တ်ာ ် အ��နု်် ၆ န်ာရှိီယ်ူရှိပ်ါ
တ်ယ်။် က်ွန််�တ်ာသ်ာ ဒီါက်ု� ပ်ည်းာရှိိင်�်န််�န်် 
က်ွ��်က်ွ��်က်�င်က််�င်လ်ူ�ပ်န်ိုု�င််�ယ်�်ု�ရှိင်�်တ်ာ� ၁ 
န်ာရှိီ၊ ၂ န်ာရှိီ�လူာက်ပ််�ကြက်ာ�ိာပ်ါ” (ဧရှိာဝတ်ီ)

ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ��မြဖွဲ့စ�်စ၊ အစု��ရှိမြဖွဲ့စ�်စ ပ်ါဝင််ပ်တ်သ်က်သ်ူ��ာ�၏ 
လူက်�်�ံုသည်း ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�စ့ာအတ့်က် ်
စုန်�်�်�ုတ်စရ်ှိပ်မ်ြဖွဲ့စလ်ူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် အ�� ု���သာ တ်က်က်ြွက်
လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ�သည်း ် အစု��ရှိ��ံိ�သာလ်ူည်း�်�က်ာင်�်၊ ရှိန််
က်�န်ပ်ြီး�ု���တ်ာစ်ည်းပ််င်သ်ာယ်ာ�ရှိ��က်ာ�်တ်ီ (YCDC) ��ံိ
�သာလ်ူည်း�်�က်ာင်�် အ�ိာစာက်ု� �ရှိ���သည်း�်အတ့်က် ် ရှိန်က််�န််
ပြီး�ု��ရှိို �ဟုာဗနိုု�လူပ်န်�်ခြုံ�သံု�� ဝင်�်ရှိာက်�့်င်�်အာ� ပ်ယ်�်���ံ��ရှိ
သည်း။် ���မြ�န်�်��့��နို့��ရံှိသူ��ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်�် လူူင်ယ်�်�ာ�သည်း ်
မြပ်ဿန်ာ��ာ�က်ု� ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က်ရ်ှိိုရှိို ဖွဲ့န်တ််ီ�လူ�က်ရ်ှိိုသည်းဟ်ု� 
အစု��ရှိက် ယ်ူ��ကြက်ာင်�် ရှိိင်�်လူင်�်စ့ာ လူက်�်�ံာ�ကြက်သည်း။်

�န်ာက်�်��ံအ�န်မြဖွဲ့င်� ် လူူ��ာ�စ့ာတ့်င် ် ဝု�င်ဖ်ွဲ့ု�င်�်ရှိရှိိုကြက်
သည်း�်အတ့်က် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ် အ့န််
လူု�င်�်၌ �က််သ့ယ်ရ်ှိန်် အ�က်�်တ့်��န်ကြက်သည်း။် ဝု�င်ဖ်ွဲ့ု�င်ရ်ှိရှိို
သည်း�်�န်ရှိာတ့်င်ပ််င် ်��တု်�်က််�ု အာ�န်ည်း�်မြ�င်�်က် �က်သ့်ယ််
�ုက်ု� အ�နိုိာင်�်အယ်ိက်မ်ြဖွဲ့စ�်စပ်ါသည်း။် �ု�ဘု�င်�်�ဒီတ်ာအတ့်က် ်
က်�န်က််�စရှိုတ်�်�ာ�က်ု� အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က် �
��ာက်ပ််�ံနိုု�င်�်သာ�ကြက်ာင်� ် CSO အဖွဲ့့��ဝင်�်�ာ��ိာ အ�ု�ပ်ါ
က်�န်က််�စရှိုတ်အ်တ့်က် ်၎င်�်တ်ု��က်ု�ယ်တ််ု�င်�်ပ်���ာင်က်ြက်ရှိသည်း။် 
အင်တ််ာန်က််�ဒီတ်ာအတ့်က် ် က်�န်က််�စရှိုတ်�်ိာ အ�� ု��အဖွဲ့့��ဝင််
��ာ�အတ့်က် ်အလူ့န််မြ�င်��်ာ��န်သည်း။်



၂၀          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

၅။ အကြောမှုး ုုးသီမှုီးမှုးား ပ်ါဝင်က်ျေးဆိုာင််ရာွ�မ်ှုု

 “စီ�ကံ်ုန်�် သု���ဟု�တ် ် က်�ပ််ုန််��ိာ ပ်ါဝင််
��ာင်ရ်ှိွက်ဖ်ွဲ့ု��အတ့်က် ် သတ််�ိတ််�ာ�တ်�� 
အ�� ု��သ�ီ�ဦး��ရှိ ရှိိုက်ု�ရှိိုသင်�တ််ယ်�်ု�ပြီးပ်ီ��တ်ာ� 
�ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�တ်�� [CSO] �ူဝါဒီ�� ု�� ရှိိုပ်ါတ်ယ်။် 
ဒီါ�ပ်�ယ်�် အ�� ု��သ�ီ��တ့်က် �ု�ုတ်ု���နိုဒ
အ�လူ�ာက် ် ပ်ါဝင်�်�ာင်ရ်ှိွက်�်န်ကြက်ပြီးပ်ီ မြဖွဲ့စတ််��
အတ့်က် ်အ�ဒီီ�ူဝါဒီ�� ု��က်ု� �လူု�အပ်�်တ်ာ�ပ်ါဘူ�။” 
(က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ််)

 “က်ွန်�်တ်ာတ််ု��အ�န်န်�� �နိုဒ��တ််�ဖွဲ့ာပ့််�
�တ့်ရှိိုတ်��အ�ါ အ�� ု��သ�ီ��တ့်က်ု� ဦး���ာင်တ််�� 
အ�န််�က်ဏ္ဍာ�� ု���ိာ �ာ�ရှိို�ပ်�ဖွဲ့ု�� ကြီးက်ု��စာ��န်ကြက်
ပ်ါတ်ယ်။်” (ဧရှိာဝတ်ီ)

�လူ�လူာသုရှိို���ရှိသည်း�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�တ့်င် ် အ�� ု��သ�ီ���ာ�၏ ပ်ါဝင်�်ု�ိာ 
��ာ��သာအာ�မြဖွဲ့င်�် ��ာ�မြပ်ာ�ပ်ါသည်း။် ���မြ�န်�်��့��နို့����
သည်း�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည််း�အ��ာ�စ�တ့်င် ် အ�� ု��သ�ီ�
��ာ��ိာ အဖွဲ့့��ဝင်စ်�စ��ပ်ါင်�်၏ ၅၀ % �က်ပ််ု�၍ ပ်ါရှိိုကြက်သည်း။် 
အ�� ု��သ�ီ���ာ� ပ်ါဝင်�်�ာင်ရ်ှိွက်�်ု ရှိို�သာလ်ူည်း�် အ�� ု��သ�ီ�

ဦး���ာင်သ်ည်း�် (အ�� ု��သ�ီ�ဥက်ကဋ္ဌာနိုိင်�်) အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��
အစည်း�်��ာ��ိာ အန်ည်း်�င်ယ်သ်ာ ရှိို�န်�သ�သည်း။် �လူ�လူာ�တ့်�
ရှိို��က်အ်ရှိ အဖွဲ့့��အစည်း�်နိုိစ�်�တ့်င်သ်ာ အ�� ု��သ�ီ�ဥက်ကဋ္ဌာ��ာ� ရှိို
ကြက်သည်း။် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း်� ��ါင်�်��ာင်တ််စဦ်း�က် 
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ စီ�ကံ်ုန်�်��ာ�တ့်င် ် အ�� ု��သ�ီ�
��ာ�သည်း ် အ�� ု��သာ���ာ��က် ် ပ်ု��ု�မြ�ှ�ပ်န်ိုိံ��ာင်ရ်ှိွက်က်ြက်သည်း်
ဟု� ယ်�ကံြက်ည်း�်ာ��သာလ်ူည်း�် အ�� ု��သာ���ာ�သည်း ် အလူ�ပ််ရို�ံ
��့��နို့�ပ့်���ာ�၊ သင်တ််န််���ာ�နိုိင်�် ���မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�တ့်င် ်
ပ်ါဝင််��ာင်ရ်ှိွက်မ်ြ�င်�်က်��သု���သာ အ�့င်�်အလူ��်��ာ�က်ု� ပ်ု��ု�
ရှိရှိို�န်ကြက်�သ��ကြက်ာင်�် �တ့်�ရှိိုရှိသည်း။် ပ်ါဝင််��ာင်ရ်ှိွက်သ်ူ
အ�� ု��သ�ီ�တ်စဦ်း�က် လူူသာ���င်�်စာန်ာ��ာက်�်ာ��ု�ု�င်ရ်ှိာ 
လူ�ပ်င််န်�်နိုိင်�် ဘာသာ�ရှိ��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�တ့်င် ်အ�� ု��သ�ီ�
ဦး���ာင်�်ုက်ု� ပ်ု��ု� �တ့်�ရှိ�လူ�ရှိိုသည်းဟ်ု� ယ်ူ��ာ��သာလ်ူည်း�် 
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ �ဒီသ�ံလူူ��၏ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�ရှိို 
ဦး���ာင်�်ုပ်ု�င်�်တ့်င်�်ူ အ�� ု��သ�ီ���ာ�၏ က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်�ပ်ါဝင်�်ု�ိာ 
န်ည်း�်ပ်ါ��ကြက်ာင်�် �တ့်�ရှိို���ပ်ါသည်း။် ဤအ��က်�်ိာ အ�� ု��သ�ီ�
��ာ�၏ ပ်ါဝင််��ာင်ရ်ှိွက်�်ုက်ု� အဖွဲ့့��ဝင်အ်�င်�်တ့်င်သ်ာ ရှိပ်တ််န်�်
��ာ�ဘ� ဦး���ာင်�်ုပ်ု�င်�်အ�ု �����့င်�်ပ်�ရှိန်�်ိာ အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်� ် �န်ာက်ပ််ု�င်�် စည်း�်ရို��ံလူု�ံ��ာ�်ု
��ာ�တ့်င် ်လူ�ပ်�်�ာင်ရ်ှိ�ည်း�်န်ယ်ပ််ယ်တ််စ်�� မြဖွဲ့စသ်ည်း။်

ပ်� ံ(၁) ���မြ�န်�်��့��နို့��ုတ့်င် ်သုရှိို���ရှိသည်း�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� ကြုံက်��ံတ့်�ရှိသည်း�် စုန်�်�်�ု��ာ�က်ု� �က်�်��ု 
 အတ်ု�င််�အတ်ာအရှိ စီစဉ်�်ဖွဲ့ာမ်ြပ်�ာ�ပ်�ံ

ရာနပ််ုက့ျေးင့် မှုရာ�ုြ�င်း်

ပ်ညာာရာ�င်အ်ကြောဆိုင်�် 
အကြောကျေးတု့�အကြောကြံ�ုမ့ှုရာ�ုြ�င်း်

ပ်တုသ်ီ�ပ််ါ
ဝင်သ်ီးမှုးား ၏ လှု��်မ့ှုု

�ုုဗစ-်၁၉ 
�န�သ်ီတု်�း�မ်ှုးား



ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�်  ၂၁ 

၆။ ြပ်ညာသ်ီး�ကျေးရားရာာမှုးဝါဒါ

�ယ်ဘ�ယ်�အာ�မြဖွဲ့င်�် �ိတ််ပ်�တံ်င််�ာ�သည်း�် အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�
နိုိင်�်သာ ည်းှုနိုုင်�်တ်ု�င်ပ််င်�်ုမြပ်�ရှိန် ် လူု�လူာ�ကြက်�သာ လူူင်ယ််
ဦး���ာင် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း်�အ��ာ�စ�သည်း ် မြပ်ည်း်
သူ��ရှိ�ရှိာ�ူဝါဒီ စက်ာ�ရှိည်းလ်ူ�ပ့်���ာ� သု���ဟု�တ် ် အစု��ရှိနိုိင်�် 
ည်းှုနိုုင်�်တ်ု�င်ပ််င်�်ု��ာ�တ့်င် ် ပ်ါဝင်�်လူ��ရှိိုပ်ါ။ လူူင်ယ်�်�ာ�က် 
�ကြက်ာင်�်က်� ု���ု�င်လ်ူ��ံသာ �င်မ်ြ�င်�်�က်�်� ု��က်ု� �ပ်�ရှိန်အ်တ့်က် ်
၎င်�်တ်ု��၏ �ူဝါဒီ�ရှိ�ရှိာ အ�တ့်�အကြုံက်��ံိာ အလူ့န််န်ည်း�်ပ်ါ��န်
�ကြက်ာင်�် သု���ဟု�တ်ပ််ါက်လူည်း�် ၎င််�တ်ု��၏ �ုဘ��ာ�က် ၎င်�်တ်ု��
အ�န်မြဖွဲ့င်�် နိုု�င််င်�ံရှိ�က်ုစစ��ာ�တ့်င် ် ပ်ါဝင်�်�ာင်ရ်ှိွက်သ်ည်းက််ု� �
လူု�လူာ�ကြက်�ကြက်ာင်�် �ု��လူ�ရှိိုသည်း။် အစု��ရှိ� ံ အကြုံက်မံြပ်���က််
��ာ�နိုိင်�် အကြုံက်ဉံာာဏ််��ာ��ပ်�ရှိန်အ်လူု��င်ိာ သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င််
နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ န်ည်း�်ပ်ည်းာပ်ု�င်�်�ု�င််ရှိာ အသုပ်ည်းာ��ာ� �ု�င််
�ု�င်�်ာ�ာရှိို�ာ�ရှိန် ် အ�ရှိ�ကြီးက်ီ��သာလ်ူည်း�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
�သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည််း���ာ�၏ �င်မ်ြ�င်�်�က််��ာ�
က်ု� �တ်ာင်�်�၍ံ ရိုု��ာင်�်��ာ�က်ု� ���မြ�န်�်ရှိန်အ်တ့်က် ် ပ်��
အ�င်�် ည်းှုနိုုင်�်တ်ု�င်ပ််င်�်ုတ့်င် ် ၎င်�်တ်ု��၏ အကြုံက်ဉံာာဏ်�်�ာ�က်ု� 
ရှိယ်ူနိုု�င်ပ််ါ�သ�သည်း။်

�ု��အမြပ်င် ် အစု��ရှိ�ူဝါဒီ��ာ�က်ု� က်န်�က့််က်သ်ည်း�် တ်က်က်ြွက်
လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ�အတ့်က် ် အက်� ု���က်�်�ာ�လူည်း�် ရှိိုလူာနိုု�င််
ပ်ါသည်း။် အစု��ရှိနိုိင်�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အကြက်ာ� 
အ�မြ�အ�န်�ိာ ယ်�င်အ်��နု်�်�ာ�တ့်င် ် တ်င်�်�ာ�န်���ပ်ါသည်း။် 
၂၀၁၇ ��နိုိစ်၌ က်ရှိင်မ်ြပ်ည်းန််ယ််ရှိို လူူ��က် �က်�ာက်�်ီ��သ့�
စက်ရ်ို��ံ�ာ� တ်ည်း�်�ာက်မ်ြ�င်�်က်ု� က်န်�က့််က်�်��ကြက်ပြီးပ်ီ� လူ��်�
��ာ��ပ််တ့်င် ် �နိုဒမြပ်���ကြက်သည်း။် �နိုဒ��တ််�ဖွဲ့ာပ့််�တ့်င် ် ပ်ါဝင််
���ကြက်သည်း�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်၏ ပ်င်�်သတ်င်�်�ပ်�
သူ��ာ�၏ အ�ု�အရှိ �နိုဒမြပ်ပ့်�အပြီးပ်ီ�တ့်င် ် အ�� ု���သာ တ်က်က်ြွက်
လူုပ်ရ်ှိိာ�သူ��ာ��ိာ ဖွဲ့�်��ီ��ရံှိကြက်ရှိပြီးပ်ီ� အ�� ု���ိာ အာဏ်ာပ်ု�င််
��ာ���ံိ �့က်�်မြပ်�ပ်�န်�်�ရှိိာင်�်န်ကြက်ရှိသည်းဟ်ု� သုရှိသည်း။်

၇။ မှု�တုပ််ုတ့ုင််ြ�င်း်

“က်ွန်�်တ်ာ ် �လူ�နိုိစ်�က်�ာ ် အလူ�ပ်လ်ူ�ပ််���ဖွဲ့ူ�တ်�� 
အဖွဲ့့��အစည်း�်တ်စ�်�က် မြ�န််�ာနိုု�င််င်�ံိာ ၁၀ နိုိစ်
�က်�ာက်ြက်ာ လူ�ပ််င်န်�်လူည်းပ််တ်�်��တ်ယ်�်ု��ပ်���
လူည်း်� သူတ်ု��ရှိ�� �ိတ််ပ်�တံ်င််က်ု� လူ့န််���တ်��တ်စန်ိုိစ်
က်�ိ ရှိ���ပ်ါတ်ယ်။် မြ�န်�်ာနိုု�င််င် ံ အစု��ရှိန်�� အရှိပ််

ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်�တ့်ကြက်ာ�က် ရိုုပ်�်�့�တ်�� 
�က်�်�ံရှိ��တ့်�ကြက်ာင်�် သူတ်ု��က် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ံ
�ိာ �ဟု�တ်ဘ်� အ��ရှိုက်န်မ်ြပ်ည်း�်�ာင်စ်��ိာ 
�ိတ်ပ််�တံ်င််���ကြက်ပ်ါတ်ယ်”် (အပ်ူပ်ု�င်�်ဇူး�န်�်ဒီသ)

�လူ�လူာ��က်တ့််င်ပ််ါဝင်သ်ည်း�် �ည်းသ်ည်း�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
�သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည််း�က်�� အသင််�အဖွဲ့့��ဥပ်�ဒီ
အရှိ �ိတ်ပ််��ံတ်င်က်ြက်ရှိ�သ�ပ်ါ။ အဖွဲ့့��အစည်း�်အ��ာ�စ�သည်း ်၎င်�်
တ်ု��၏ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�က်ု� လူ�ပ်�်�ာင်ရ်ှိန််အတ့်က် ် �ိတ်ပ််�တံ်င််
ရှိန်် �လူု�အပ်ဟ်ု� ယ်ူ�ကြက်သည်း။် �ိတ်ပ််�တံ်င််မြ�င်�်လူ�ပ်င််န်�်စဉ််
က်ု� ��ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန်် အ��နု်က်ြက်ာမြ�င်�န်ိုု�င်ပ််ါသည်း။် ၂၀၁၂ ��နိုိစ်
တ့်င် ် �ိတ်ပ််�တံ်င််����သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�် တ်စ်
��အတ့်က် ် �လူ�ာက်�်ာ��ုလူ�ပ်င််န်�်စဉ်�်ိာ နိုိစန်ိုိစက်ြက်ာမြ�င်��်��
သည်း။် �ိတ်ပ််�တံ်င််ရှိန််အတ့်က် ် အဓာုက်�က်လ်ူ��ံ�ိာ က်�လူသ�ဂဂ
�အဂ�င်စ်ီ��ာ�က်��သု���သာ နိုု�င််င်တံ်က်ာအလူိူရှိိင်�်�ာ���ံိ 
ရှိန်ပ််��ံင့် ရှိရှိိုရှိန် ် မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် ယ်�န်���တ်တ့််င် ် ၎င်�်တ်ု��၏ 
ဦး���ာင်�်ုပ်ု�င်�်၌ အသက် ် ၃၀ �က်�ာသ်ူ��ာ�မြဖွဲ့င်�် ဖွဲ့့��စည်း�်
�ာ�ရှိာ ၎င်�်တ်ု��ကု်� လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်ဟု� �
သတ်�်ိတ်က်ြက်�တ်ာ��ပ်။

�လူ�ာက်�်ာ�ရှိာတ့်င် ်�က််သ့ယ်ရ်ှိန်လ်ူုပ်စ်ာ၊ ဖွဲ့�န်�်န်ပံ်ါတ််နိုိင်�် အီ�
���လူလ်ူုပ်စ်ာစသည်း်� က်ု�ယ်�်ရှိ�က်ု�ယ်တ််ာအ��က်အ်လူက်�်�ာ�
က်ု� မြဖွဲ့ည်း�်စ့က်ရ်ှိသည်း�်အတ့်က် ် အ�� ု���သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ��ိာ 
�ိတ်ပ််�တံ်င််မြ�င်�် နိုိင်�်ပ်တ်သ်က်၍် အ�င်�်�မြပ်မြဖွဲ့စက်ြက်ရှိသည်း။် 
�ိတ်ပ််�တံ်င််လူ�ပ်င််န်�်စဉ်တ့််င် ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်
အ�န်မြဖွဲ့င်�် မြ�န််�ာနိုု�င်င််တံ့်င် ်လူ�ပ်�်�ာင်�်န်�သာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ� 
(သဘာဝပ်တ်ဝ်န်�်က်�င်၊် ပြီးင်ု��်���်��ရှိ�၊ ပ်ည်းာ�ရှိ�၊ က်�န််��ာ�ရှိ�
�စာင်�်�ရှိိာက်�်ုစသည်း)် က်ု� အ�သ�စုတ်�်ဖွဲ့ာမ်ြပ်ရှိန် ် လူု�အပ််
သည်း�်အတ့်က် ်၎င်�်တ်ု��တ်င်မ်ြပ်�ာ��သာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ုအာ�လူ��ံက်ု� �
��ာင်ရ်ှိွက်န်ိုု�င်�်ည်းက််ု�လူည်း�် စု��ရှို�က်ြက်သည်း။် ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က််
��ာ�စ့ာ�ာ�ရှိိုသည်း� ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က််
�ူ ၎င်�်တ်ု��၏ ရှိည်းရ်ှိွယ်�်�က််က်ု� လူူသာ���င်�်စာန်ာ��ာက်�်ာ�
�ု�ု�င်ရ်ှိာ လူု�အပ်�်�က််��ာ�နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ က်ု�င်တ့််ယ်�်မြဖွဲ့ရှိိင်�်ရှိန််
ဟု� �ိတ်တ််�်�တ်င်သ်တ်�်ိတ်လ်ူု�က်မ်ြ�င်�်သည်း ် ၎င်�်တ်ု��အ�န်မြဖွဲ့င်� ်
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်က််��သု���သာ အမြ�ာ�က်ဏ္ဍာ��ာ�၌ လူ�ပ်က််ု�င််
ရှိာတ့်င် ်အတ်ာ�အ�ီ�မြဖွဲ့စ�်န်�ည်းက််ု� စု��ရှို�က်ြက်သည်း။်

လူ�ပ်င််န်�်စဉ်က််ု� လူ့ယ်က််ူ�စရှိန်အ်မြပ်င် ် �ဒီသ� ံ အစု��ရှိ�ဟု�တ််
�သာ အဖွဲ့့��အစည််း���ာ�၊ နိုု�င််င်တံ်က်ာ�ု�င်ရ်ှိာ အစု��ရှိ�ဟု�တ််



၂၂          ရာာသီီဥတုုဆိုုုင်ရ်ာာ လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု I  မြ�န််�ာနိုု�င်င််ရံှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်�်ုက်ု� အက်�မြဖွဲ့တ်မ်ြ�င်�် 

�သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� (INGOs) နိုိင်�် အသင်�်အဖွဲ့့����ာ� 
တ်ည်း�်�ာင်�်ုအတ့်က် ် ဥပ်�ဒီ�ရှိ�ရှိာ �ူ�ဘာင်တ််စ�်� �ာ�ရှိို
�ပ်�ရှိန်အ်လူု��င်ိာ ၂၀၁၄ ��နိုိစ်တ့်င် ်�ိတ််ပ်�တံ်င်ဥ်ပ်�ဒီက်ု� မြပ်င်�်င််
�ရှိ��့����သည်း။် �ိတ်ပ််�တံ်င််�ာ��သာ အစု��ရှိ�ဟု�တ်သ်ည်း�် အဖွဲ့့��
အစည်း်���ာ� (NGOs) သည်း ်တ်ရှိာ�စ့��ု��့င်�်၊ ရှိန်ပ််��ံင့်�ာ�ရှိို�့င်�၊် 
အလူိူ�င့်�က်ာက်�်�ံ့င်�်၊ ဘဏ််စာရှိင်�်��ာ� ဖွဲ့့င်�်လူိစ�့်င်�်နိုိင်�် အု�်
ခြုံ��ံမြ���ာ� ပ်ု�င်�်ု�င်�်ာ�ရှိို�့င်�တ််ု�� ရှိရှိိုကြက်သည်း။် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
�သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�စ့ာ၏ �ိတ််ပ်��ံတ်င်ရ်ှိန်် ���ံမြဖွဲ့တ်�်�က််
သည်း ် ၎င်�်တ်ု��အ�န်မြဖွဲ့င်�် ရှိန်ပ််��ံင့်��ာ�စ့ာ လူု�အပ်န်ိုု�င်သ်ည်း�် နိုု�င််င်ံ
အ�င်�်၊ �ဒီသတ့်င်�်အ�င်�် ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာလူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ�တ့်င် ်
ပ်ါဝင်�့်င်�်�ရှိ မြဖွဲ့စ�်စနိုု�င်သ်ည်း။် �န်ာက််���ံအ�န်မြဖွဲ့င်� ်ဖွဲ့့��စည်း�်ပ်��ံ
ရှိို�သာ �ိတ်ပ််�တံ်င််��ာ�သည်း�် အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အာ� ရှိန်ပ််��ံင့်
��ာ� ��ာက်ပ််�ံမြ�င်�်�ိာ ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ��အ�မြ�မြပ်� အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�
က်ု� ��ာက်ပ််�ံ�ပ်�လူု�သည်း�် INGOs ��ာ�အတ့်က် ် အ�က်အ်��
တ်စ�်�မြဖွဲ့စလ်ူာနိုု�င်သ်ည်း။်

နုဂုံးုး့နှ�င်�် အကြောကြံ�ြ့ပ်ု�း�မ်ှုးား
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုနိုိင်�် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င် ် ယ်ု�ယ့်င်�်
�ု��ာ�သည်း ် မြ�န််�ာနိုု�င််င်ရံှိို မြပ်ည်းသ်ူ��ာ�အ�ပ်် ��ာ�စ့ာ 
သက်�်ရှိာက်လ်ူ�က်ရ်ှိိုသည်း။် အပ်ူ��နု်လ်ူ့န််က်�မြ�င်�်၊ �မြ���က်န်ိုိာ
သ့င်မ်ြပ်င်အ်�န်အ�ာ�အရှိ �ု��ရှိွာသ့န်�်�ုပ်�သံဏ်ာာန်အ်�န်အ�ာ�
��ာ� �တ်ည်းပ်ြီးင်ု�မ်ြ�င်�်၊ �ရှိ�� ု�ရှိရှိိုရှိန် ် �က်�်�မြ�င်�်နိုိင်�် �မြ�ပြီးပ်ု�မြ�င်�်
တ်ု��က်ု� နိုိစ်စဉ်န််ီ�ပ်ါ� မြဖွဲ့စပ့််ာ�သည်း�် �ဘ�အနိုတရှိာယ်�်�ာ�အမြဖွဲ့စ ်
���မြ�န်�်��့��နို့��ု��ာ�တ့်င် ်အကြီးက်ု��်ပ်ါင်�်��ာ�စ့ာ �ဖွဲ့ာမ်ြပ်���ကြက်
သည်း။်

ရှိန်ပ််��ံင့်ရှိရှိိုရှိန်�်ိာ လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််�သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��
အစည်း်���ာ� ကြုံက်��ံတ့်��န်ရှိသည်း�် အဓာုက်စုန်�်�်�ု��ာ�အန်က််
�ိ တ်စ�်�မြဖွဲ့စပ််ါသည်း။် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အဖွဲ့့��အစည်း�်
��ာ�သည်း ် အသင်�်အဖွဲ့့��အမြဖွဲ့စ ် �ိတ််ပ်�တံ်င််��ာ��သာ�ကြက်ာင်�် 
၎င်�်တ်ု��သည်း ် ရှိန််ပ်��ံင့်တ်ု��မြ�ှင်�ရ်ှိာနိုိင်�် �ဒီသ�နံိုိင်�် နိုု�င််င်တံ်က်ာ 
အလူိူရှိိင်�်�ာ���ံိ ��ာက်ပ််�ံ�င့်ရှိရှိိုရှိာတ်ု��တ့်င် ် အ�က်အ်��
��ာ� ကြုံက်��ံတ့်�ရှိသည်း။် ယ်င်�်အစာ� �င့်�ကြက်���ာ�က်ု� အန်ီ�
ပ်တ်ဝ်န််�က်�င်ရ်ှိို ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ����ံိ �က်ာက်�်ံကြက်ပြီးပ်ီ� �ု�သု��
မြပ်�လူ�ပ်မ်ြ�င်�်က် ၎င်�်တ်ု��၏ လူ�ပ််င်န်�်��ာ�က်ု� မြ�ှင်�တ််င်�်�ာင််
ရှိွက်ရ်ှိန််အတ့်က် ် ရှိင်�်မြ�စ�်�ာ� စ���ာင်�်နိုု�င််�ည်း�် အ�့င်�်အလူ��်
��ာ� န်ည်း်�ပ်ါ��စသည်း။် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င််ရှိာ အရှိပ််

ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�တ့်င် ် အ�� ု��သ�ီ���ာ� �က်ာင်�်စ့ာ 
က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်�ပ်ါဝင်လ်ူာကြက်�သာလ်ူည်း�် ��ါင်�်��ာင်ပ််ု�င်�် အဖွဲ့့��
��ာ�တ့်င်�်ူ အ�� ု��သာ���ာ�မြဖွဲ့င်�သ်ာ အ��ာ�စ�ဖွဲ့့��စည်း�်�ာ�လူ�က််
ရှိို�သ�သည်း။်

လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�သည်း ်
�ူဝါဒီ��ာ�နိုိင်�် စည်း�်��ဉ်�်စည်း�်က်��်��ာ�၏ အ�ရှိ�ပ်ါ�ုက်ု� သုရှိို
န်ာ�လူည်း�်သာလ်ူည်း�် ၎င်�်တ်ု���ိာ ��ာ��သာအာ�မြဖွဲ့င်� ်အစု��ရှိနိုိင်�် 
ည်းှုနိုုင်�်တ်ု�င်ပ််င်�်ု��ာ�တ့်င် ် ပ်ါဝင်န်ိုု�င််မြ�င်�် �ရှိို�ပ်။ အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အာ� အသင်�်အဖွဲ့့��အမြဖွဲ့စ ် �ိတ်ပ််�တံ်င််မြ�င်�် 
လူ�ပ်င််န်�်စဉ်က််ု� မြဖွဲ့စ�်မြ�ာက်�်စရှိန် ်၂၀၁၄ ��နိုိစတ့််င် ်ဥပ်�ဒီသစ ်
��တ်မ်ြပ်န်�်���သာလ်ူည်း�် ယ်���လူ�လူာ��က်ပ််ါ လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
�သာ အရှိပ်ဘ်က်အ်ဖွဲ့့��အစည်း�်အာ�လူ��ံသည်း ် �ိတ်ပ််�တံ်င််မြ�င်�်
က်ု� �ရှိိာင်ရ်ှိိာ�လူု�ကြက်သည်း။်

အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်အာ�လူ��ံသည်း ် က်�ာာလူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ 
ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ�က်ု� ပ်ု��ု�န်ာ�လူည်းလ်ူာနိုု�င်ရ်ှိန်န်ိုိင်�် ၎င်�်တ်ု��
က်ု�ယ်စ်ာ�မြပ်�သည်း�် ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ��က်ု�  ပ်ု��ု�က်ူည်းီနိုု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ်
အန်ာဂတ််တ့်င် ် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာသင်တ််န်�်အာ� 
တ်က််�ရှိာက်ရ်ှိ�ည်းက််ု� အလူ့န််ပ်င် ် စုတ်အ်ာ��က်သ်န််�န်ကြက်
ပ်ါသည်း။် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုအတ့်က် ် ရှိည်းရ်ှိွယ်၍် အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�် က့်န်ရ်ှိက်သ်စတ််စ်�� ဖွဲ့န်တ််ီ�လူု�က််
မြ�င်�်သည်း ် သက်�်ု�င်ရ်ှိာ သတ်င်�်အ��က်အ်လူက်�်�ာ� ���ဝ
ရှိန််၊ သ�ု�င်�်တ်စ်�လူ�ာက် ် �ု���လူဝသ�ု�င်ရ်ှိာ အ��က်အ်လူက််
��ာ�နိုိင်�် �န်ာက်လ်ူာ�ည်း�် ကြီးက်ု�တ်င်�်န်��်ိန်�်�ာ��သာ မြပ်င်�်�န််
ရှိာသီဥတ်�မြဖွဲ့စရ်ှိပ်�်�ာ�နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်သည်း�် အ��က်အ်လူက်�်�ာ�
က်ု� ���ဝ��့��နို့�ရှိန်အ်မြပ်င် ် အစု��ရှိက် အ�က်ာင်အ်�ည်း�်ဖွဲ့ာ်
��ာင်ရ်ှိွက်�်န်သည်း�် �န်ာက်�်��ံရှိ ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု 
�လူ�ာ�ပ်ါ�သက်သ်ာ�စ�ရှိ�နိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�န်�ု�င်�်ရှိ�
�ု�င်ရ်ှိာ �ူဝါဒီ��ာ�အ�ကြက်ာင်�်နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အာ� သတ်င််��ပ်�ရှိန်တ််ု��က်ု� ��ာင်ရ်ှိွက်�်ပ်�
နိုု�င်�်သာ�ကြက်ာင်� ် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က် ်
အလူ့န််အက်� ု��ရှိိုပ်ါသည်း။် ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်၍ 
�န်ာက်�်က်တ့််� ပ်ည်းာ�ရှိ�နိုိင်�် စ့��်��ာင်ရ်ှိည်းတ််ည်း�်�ာက််
မြ�င်�်တ်ု��က်ု� ပ်�ံပ်ု���ပ်�မြ�င်�်သည်း ်ရှိပ်ရ်ှိွာလူူ����ာ�အာ� �မြပ်ာင်�်လူ�
�န်သည်း�် ရှိာသီဥတ်�နိုိင်�် လူု�က်�်လူ�ာည်းီ��့�န်�ု�င်�်စရှိန် ်
က်ူည်းီ�ပ်�လူု�သည်း� ် အ�ု�ပ်ါစုတ််ဓာာတ်တ််က်က်ြွက်�န်�သာ အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က်ု� ��ာက်က််ူ�ပ်�ရှိန်အ်တ့်က် ်
အလူာ�အလူာ�က်ာင်�်�သာ န်ည်း�်လူ��်တ်စ်��မြဖွဲ့စသ်ည်း။်
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အကြောလှု��ရာ�င်မ်ှုးားနှ�င်�် နှုုင်င််တ့ု�ာဆိုုုင်ရ်ာာ အကြောစုုးရာ
မှုဟုုတုက်ျေးသီာ အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်မှုးား (INGOs) 
အကြောတု့� ်အကြောကြံ�ြ့ပ်ု�း�မ်ှုးား-

 ● ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ််ရှိိာ��ုတ့်င် ် ပ်ါဝင်�်�ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန််
အတ့်က် ် သင်တ််န်�်�ပ်�မြ�င်�်၊ အ��ာက်အ်က်ူပ်စစည်း�်
��ာ�နိုိင်�် �မြပ်ာင်�်လူ့ယ်မ်ြပ်င်လ်ူ့ယ်ရ်ှိိုသည်း�် ဘဏ္ဍာာ�င့်��ာ� 
��ာက်ပ််�ံ�ပ်�မြ�င်�်မြဖွဲ့င်�် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ လူက်ရ်ှိို အရှိိုန််အဟု�န််နိုိင်�် 
ဖွဲ့့�ံပြီးဖွဲ့ု���ုတ်ု��က်ု� တ်ည်း�်�ာက်�်ပ်�ပ်ါ။

 ● အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အ�န်မြဖွဲ့င်� ် �ု�ုတ်ု��၏ 
အ�တ့်�အကြုံက်��ံ�ာ�က်ု� ���ဝပြီးပ်ီ� အမြ�ာ�သူ��ာ�၏ 
��ာင်ရ်ှိွက်�်�က်�်�ာ��ပ်် အ�မြ�မြပ်�၍ �လူ�န်က်မ်ြပ်ည်း�်စ�ံ
�သာ န်ည်း်�လူ��်��ာ�မြဖွဲ့င်� ်ပ်ု��ု�တ်ု��တ်က်�်အာင်မ်ြပ်�လူ�ပ်န်ိုု�င််
ရှိန််အလူု��င်ိာ ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာလူုပ်ရ်ှိိာ��ုက်ု� ��ာင်ရ်ှိွက််
�န်ကြက်သည်း� ် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ု
အဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က် ် က့်န်ရ်ှိက်တ််စ�်� တ်ည်း�်�ာင််
�ပ်�ပ်ါ။

 ● က်�ာ�/� အမြပ်န်အ်လူိန််�က်န်ိုှယ််��တု်�်က်�်ုနိုိင်�် 
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ ဗဟု�သ�တ်��ာ� ပ်�ံပ်ု���ပ်�၍ 
ရှိာသီဥတ်�နိုိင်�် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င််ရှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ု
တ့်င် ် အ�� ု��သ�ီ���ာ� ပ်ု��ု�ဦး���ာင််လူာရှိန် ် တ်ု�က်တ့််န်�်
အာ��ပ်�မြ�င်�်မြဖွဲ့င်�် အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�
တ့်င် ်အ�� ု��သ�ီ���ာ�၏ ပ်ါဝင်�်�ာင််ရှိွက်�်ုက်ု� အာ��ပ်�
ပ်� ု����ာင်ပ််ါ။

 ● အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က် ် န်ည်း�်
က်ုရှိုယ်ာ��ာ�က်ု� ပ်�ံပ်ု��ပြီးပ်ီ� ပ်ါဝင်အ်��ာက်အ်က်ူမြပ်�နိုု�င််
�ည်း�် ယ်�ကံြက်ည်း�်�က်တ််ု��က်ု� တ်ည်း�်�ာက်�်ပ်�လူ�က် ်
သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်အ်�ပ်် သ့ယ််ဝု�က်ပ််တ်သ်က်�်န်
�သာ အဓာုက်�ူဝါဒီ�ု�င်ရ်ှိာ ���ံမြဖွဲ့တ်�်�က်�်�ာ� သု���ဟု�တ် ်
ရှိင်�်နိုိီ�မြ�ှ�ပ်န်ိုိံ�ု��ာ� နိုိင်�်စပ််လူ�ဉ်�်သည်း�် ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က််
သူ��ာ�၏ ည်းှုနိုုင််�တ်ု�င်ပ််င်�်ု��ာ�တ့်င် ် လူူင်ယ်ဦ်း���ာင််
�သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ� ပ်ါဝင်လ်ူာ�စရှိန် ်
က်ူည်းီ�ပ်�ပ်ါ။

 ● အသင််�အဖွဲ့့��တ်စ�်�အ�န်မြဖွဲ့င်�် �ိတ််ပ်�တံ်င််လူု�သည်း�် လူူင်ယ််
ဦး���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�

အတ့်က် ်ဥပ်�ဒီ�ရှိ�ရှိာနိုိင်�် စီ��ံန်�်�့��ု�ု�င်ရ်ှိာ အက်ူအည်းီ
��ာ� �ပ်�ရှိန် ်�ည်း�်သ့င်�်စဉ်�်စာ�ပ်ါ။

 ● က်�ာာလူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ ရှိာသီဥတ်�က်ပ်�်ဘ� တ်ု�က်ဖ်ွဲ့�က်�်ရှိ�
လူုပ်ရ်ှိိာ��ု��ာ���ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိာတ့်င် ် �အာင်မ်ြ�င်�်ုရှိရှိို���
သည်း�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််ရံှိို လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ်ဘ်က််
လူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�နိုိင်�် ��တု်�်က််�ပ်�ပြီးပ်ီ� မြ�န််�ာနိုု�င်င််ံ
ရှိို အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�က်ု� မြ�န််�ာနိုု�င်င််ံ
အ�မြ�အ�န်၊ �ဒီသတ့်င်�် ဦး�စာ��ပ်���ာင်ရ်ှိွက်�်�က််
��ာ�နိုိင်�် က်ု�က်ည််းီသည်း�် က်�ာာလူ��ံ�ု�င်ရ်ှိာ ရှိာသီဥတ်� 
လူုပ်ရ်ှိိာ��ုန်ည်း�်ဗ�ူဟုာ��ာ�က်ု� က်�င်�်သ��ံနိုု�င်�်အာင် ်
��ာင်ရ်ှိွက်�်ပ်�ပ်ါ။

လှုးင်ယာဦ်းးကျေးဆိုာင်က်ျေးသီာ အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��
အကြောစညား်မှုးားအကြောတု့� ်အကြောကြံ�ြ့ပ်ု�း�မ်ှုးား-

 ● ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ု�ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ုတ့်င် ် ပ်ါဝင််
��ာင်ရ်ှိွက်မ်ြ�င်�်၊ အ�တ့်�အကြုံက်��ံ�ာ� ဖွဲ့လူိယ်မ်ြ�င်�်၊ 
ဦး�စာ��ပ်���ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိ�ည်း�်လူ�ပ်င််န်�်��ာ� သတ်�်ိတ််
မြ�င်�်နိုိင်�် သက်�်ု�င်ရ်ှိာ သတ်င်�်အ��က်အ်လူက်�်�ာ�
နိုိင်�် ဗဟု�သ�တ်��ာ� ���ဝမြ�င်�်တ်ု��ကု်� ��ာင်ရ်ှိွက်လ်ူ�က််
ရှိိုသည်း�် မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၏ံ လူူင်ယ်ဦ်း���ာင်�်သာ အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�အတ့်က် ်က့်န်ရ်ှိက်တ််စ်�� ပ်�ံပ်ု��
တ်ည်း�်�ာက််�ပ်�ပ်ါ။

 ● သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်အ်�ပ်် သက်�်ရှိာက်�်ုရှိိုသည်း� ်
အဓာုက်�ူဝါဒီ�ု�င်ရ်ှိာ သု���ဟု�တ် ် ရှိင်�်နိုိီ�မြ�ှ�ပ်န်ိုိံ�ု�ု�င်ရ်ှိာ 
���ံမြဖွဲ့တ်�်�က််��ာ�က်ု� သုရှိိုနိုု�င်ရ်ှိန််အတ့်က် ် အစု��ရှိ 
သု���ဟု�တ် ်ပ်�ဂဂလူုက် က်ဏ္ဍာနိုိင်�် ပ်ါဝင််ပ်တ်သ်က်သ်ူ��ာ�၏ 
ည်းှုနိုုင်�်တ်ု�င်ပ််င်�်ု��ာ�တ့်င် ်ပ်ါဝင်�်�ာင်ရ်ှိွက်ပ််ါ

 ● ရှိာသီဥတ်��ု�င်ရ်ှိာ လူုပ်ရ်ှိိာ��ုအတ့်က််  အာ�လူ��ံ ပ်ု��ု�ပ်ါဝင််
နိုု�င်ပ်ြီးပ်ီ� က်�ာ�/��ရှိ�ရှိာ အ�လူ�ဂရို�မြပ်�သည်း�် ��ဉ်�်က်ပ်န််ည်း�်
�� ု��က်ု� အာ��ပ်���ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန််အတ့်က် ် ��ါင်�်��ာင််
ပ်ု�င်�်တ့်င် ်အ�� ု��သ�ီ���ာ� ပ်ါဝင်�်ုက်ု� မြ�ှင်�တ််င်ပ််ါ။

 ● အရှိပ်ဘ်က်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�၏ �န်ာက်�်ပ််
လူ�ပ်�်�ာင်ရ်ှိ�ည်း�် လူ�ပ်င််န်�်တ်ာဝန် ် နိုိင်�်စပ်လ်ူ�ဉ်�်သည်း�် 
�ပ်�်�ာင်�်သတ်င်�်အ��က်အ်လူက်�်�ာ�က်ု� လူု�အပ်�်န်
�ကြက်ာင်�် အ�ကြက်ာင်�်အရှိာ��ာ�ပ်ါရိှိုသည်း�် ‘လူု�အပ်�်�က််
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��ာ� စာရှိင်�်’ တ်စ�်��ာ�ရှိိုပ်ါ။ ပ်င််�န်ယ်ပ််ယ်�်�ာ�ရှိို စ့��်
��ာင်ရ်ှိည်းက််ု� မြ�ှင်�်တ်င်ရ်ှိန််အတ့်က် ်အမြ�ာ��သာ အရှိပ််
ဘက်လ်ူူ�ုအဖွဲ့့��အစည်း�်��ာ�နိုိင်�်အတ်ူ အရှိင်�်အမြ�စ�်�ာ� 
စ���ာင်�်ပ်ါ (�ု�လူု�သည်း�်ိာ သဘာဝ�ဘ�အနိုတရှိာယ််
��ာ�အတ့်က် ် ကြီးက်ု�တ်င်သ်တ်ု�ပ်���က်�်�ာ� ��တ်မ်ြပ်န််
ရှိာတ့်င် ် က်ူည်းီနိုု�င်ပ််�ံ၊ ပ်ါဝင်ပ််တ်သ်က်သ်ူ��ာ�၏ ည်းှုနိုုင်�်

တ်ု�င်ပ််င်�်ု��ာ�တ့်င် ် ပ်ါဝင််��ာင်ရ်ှိွက်ရ်ှိန််အတ့်က် ် လူူ�ု
နိုိင်�် သဘာဝပ်တ်ဝ်န််�က်�င်�်ု�င်ရ်ှိာ အက်� ု��သက်�်ရှိာက််
�ု �န််�စစ�်�က််��ာ�က်ု� န်ာ�လူည်းသ်�ဘာ�ပ်ါက်မ်ြ�င်�်၊ 
ရှိာသီဥတ်��မြပ်ာင်�်လူ��ုမြဖွဲ့စပ့််ာ�ပ်�နံိုိင်�် ၎င်�်နိုိင်�်သက်�်ု�င််
သည်း�် သုပ်ာပံ်ည်းာရှိပ်စ်သည်း)်။
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ကျေးနာ�ဆ်ို�တ်ု့�မှုးား
ကျေးနာ�ဆ်ို�်တု့� ၁။ လှုးင်ယာဦ်းးကျေးဆိုာင်က်ျေးသီာ 
အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်မှုးားအကြောတု့� ်
ကျေးမှုးြမှုနး်ကျေးဆို့းကျေးနှ့းမှုညာ� ်ကျေးမှုး�့န်းမှုးား

၁. ရာာသီီဥတုုကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုု�ုု သီင်မ်ှုညာ်သီုု�နားလှုညာ်သီနညား်။

၂. သီင် ် သီုု�မှုဟုုတု ် သီင်၏် အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်သီညာ ် ရာာသီီဥတုု
ကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုု သီုု�မှုဟုုတု ် သီဘာာဝကျေးဘားအကြောနှတရာာယာမ်ှုးား 
ဒါဏ််�ုု �့���ရာဖွဲ့းးပ်ါသီလှုား။ မှုညာသ်ီညာ�်သီုု� �့စား���ရာသီ
နညာ်း။

၃. ယာကျေးန�ကျေး�တု်တု့င် ် ရာာသီီဥတုုကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုု�ုု �ုုင်တ်ု့ယာ်
ကျေးြဖွဲ့ရာ�င်း်လှုး�ရ်ာ�ုသီညာ� ် ြမှုန်မှုာနှုုင််င် ့ အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��
အကြောစညား်မှုးား၏ အကြောဓု� အကြောားသီာ�း�န်ှ�င်�် အကြောားနညာ်း�း�်
မှုးားအကြောကျေးပ်် သီင်မ်ှုညာသ်ီုု�ြမှုင်သ်ီနညား်။

၄. အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်အကြောကျေးနြဖွဲ့င်�် ရာာသီီဥတုုကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုု�ုု မှုညာသ်ီုု�
�ုုင်တ်ု့ယာက်ျေးြဖွဲ့ရာ�င်း်မှုညာ ် နှ�င်�်စပ်လ်ှုးဉ်း်းသီညာ�် အကြောဓု�
ရာညာမ်ှု�န်း�း�မ်ှုးားမှု�ာ အကြောဘာယာန်ညာ်း။

၅. သီင််�ုုယာစ်ားြပ်ု�ားသီညာ�် သီးမှုးားအကြောတု့� ် ရာာသီီဥတုု
ကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုု�ုု �ုုင်တ်ု့ယာက်ျေးြဖွဲ့ရာ�င်း်နှုုင်ရ်ာာတု့င် ် မှုညာသ်ီညာ်
တုုု�သီညာ ်အကြောကျေးရားအကြောပ်ါဆိုု့း အကြော�း�န်ှ�စ်�း�ြ်ဖွဲ့စသ်ီနညား်။

၆. သီင်�်အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်၏ အကြောဓု� �ွမှုး်�းင်မ်ှုုဆိုုုင်ရ်ာာ 
လှုုုအကြောပ်�်း�မ်ှုးားမှု�ာ မှုညာသ်ီညာ်တုုု�ြဖွဲ့စ�်�သီနညား်။ သီင်�်
အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား် ဖွဲ့့့�မြို့ဖုွဲ့ုးတုုုးတု�်ရာနန်ှ�င်�် ၎င်း်၏ မှုဟုာဗး�ဟုာ
�း ရာညာမ်ှု�န်း�း�မ်ှုးား�ုု ကျေးအကြောာင်ြ်မှုင်မ်ြို့ပ်ီးစီးနှုုင်ရ်ာန ် မှုညာ်
သီညာ�်အကြောရာာမှုးား� ဟုန�တ်ုားကျေးနသီနညာ်း။

၇. သီင်�်အကြောြမှုင်အ်ကြောရာ ြမှုန်မှုာနှုုင််င်ရ့ာ�ု အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��
အကြောစညား်မှုးား လှု�ရ်ာ�ုရာင်ဆ်ိုုုင််ကျေးနရာသီညာ�် အကြောဓု�
အကြောတုားအကြောဆိုီးသီု့း�ုမှု�ာ မှုညာသ်ီညာ်တုုု�ြဖွဲ့စ�်�သီနညား်။

၈. အကြောမှုး ုုးသီမှုီးဦးးကျေးဆိုာင််ကျေးနသီညာ�် အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်မှုးား
အကြောကျေးပ်် မှုမှု�တုစ့ာ သီ�က်ျေးရာာ�က်ျေးနသီညာ�် လှုုပ်ရ်ာ�ားမှုု�ုု 
အကြောကျေး�ာင််အကြော�ညာက်ျေးဖွဲ့ာရ်ာာတု့င် ် စုန်ကျေး�်မှုုမှုးားရာ�ုကျေးနပ်ါ
သီလှုား။

၉. ြမှုန်မှုာနှုုင်င််ရ့ာ�ု ြပ်ညာသ်ီး�ကျေးရားရာာမှုးဝါဒါအကြောကျေးပ်် အကြောရာပ်ဘ်ာ�်
လှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်မှုးား၏ သီ�က်ျေးရာာ�မ်ှုု�ုု သီင်မ်ှုညာသ်ီုု� 
ကျေးဖွဲ့ာြ်ပ်မှုညာန်ညာ်း။ ၎င်း်မှု�ာ သီ�က်ျေးရာာ�မ်ှုုကြီး�ီးမှုားပ်ါ
သီလှုား၊ နညာ်းပ်ါးပ်ါသီလှုား၊ အကြောလှု့န်နညာ်းပ်ါးပ်ါသီလှုား။ 
ြပ်ညာသ်ီး�ကျေးရားရာာမှုးဝါဒါအကြောကျေးပ်် သီ�က်ျေးရာာ�မ်ှုု ကြီး�ီးမှုား
သီညာ�် အကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစည်ား၏ လှုုပ်က်ျေးဆိုာင််နှုုင််
စ့မှုး်အကြောကျေးပ်် အကြောသီုအကြောသီာဆိုုး့ �န�သ်ီတု်�း�န်ှ�စ်�ုမှု�ာ 
မှုညာသ်ီညာတ်ုုု�ြဖွဲ့စသ်ီညာဟ်ုု သီင်�်င်ြ်မှုင်ပ််ါသီနညား်။

၁၀. သီင်၏် လှုုပ််ရာ�ားမှုုမှုးားမှု� အကြော�း ုုးကျေး�းးဇူးးးရာရာ�ုသီညာ�် ပ်ါဝင််
ပ်တု်သီ�သ်ီးမှုးားနှ�င်�် ၎င်း်တုုု�၏ အကြောကျေးရာအကြောတု့�်�ုု ကျေးဖွဲ့ာြ်ပ်
ပ်ါ။

၁၁. ယာ�င််� ရာာသီီဥတုုကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုု�ုု �ုုင်တ်ု့ယာက်ျေးြဖွဲ့ရာ�င်း်
ရာန ်ကျေးင့်ကျေး��းရာင်း်ြမှုစမ်ှုးား လှု��့်ရာရာ�ုဖွဲ့းးပ်ါသီလှုား။ ရာရာ�ုဖွဲ့းး
ပ်ါ� သီင်မ်ှုညာသ်ီုု� အကြောသီုး့ြပ်ု���သီနညား်။

၁၂. သီင်၏် ဝန်ကျေးဆိုာင်မ်ှုုလှုုပ်င််န်းမှုးားသီညာ ် ရာာသီီဥတုု
ကျေးြပ်ာင်း်လှု�မှုုနှ�င်�် လှုုု�က်ျေးလှုးာညာီကျေး�့ကျေးန�ုုင်က်ျေးရား၊ 
ကျေးလှုးာ�ပ်ါးသီ�်သီာကျေးစကျေးရား၏ တုုုင်း်တုာနှုုင််ကျေးသီာ ရာလှုဒါ်
မှုးားအကြောရာ မှုညာသ်ီညာ�် အကြောတုုုင်း်အကြောတုာအကြော�ု ကျေးအကြောာင်ြ်မှုင်�်��ပ်ါ
သီနညား်။

၁၃. သီင်၏် အကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်တု့င် ် လှု�ရ်ာ�ုပ်ါဝင်လ်ှုုပ်ရ်ာ�ားကျေးနဆို� 
အကြောဖွဲ့့��ဝင်မ်ှုညာမ်ှု�ရာ�ုပ်ါသီနညား်။

၁၄. သီင်သ်ီညာ ် အကြောြ�ားအကြောရာပ်ဘ်ာ�လ်ှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစညား်မှုးား 
သီုု�မှုဟုုတု ် အကြောရာပ်ဘ်ာ� ် လှုးမှုုအကြောဖွဲ့့��အကြောစညား် �့နရ်ာ�မ်ှုးား
နှ�င်�် မှုညာသ်ီုု�ဆို�သ်ီ့ယာလ်ှုုပ်�်ုုင်က်ျေးနပ်ါသီနညာ်း။
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