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. မူူခိၣ်း်ကလံံ�သ့ၣ်််ဝီၤ်�ဒီး်�န့့ဆၢၣ်ၢ်အတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲသ့ၣ်�အဃိး တၢ််ဘိး်ဒီးးဘိး်ထံးံ�အါအါဂီၢ်််ဂီၢ်််

 မူ�အသ့ၣ်�လံၢဟီၣ်််ခိၣ်း်ဒီး်ဖျၢၣ်�ၢ်ဘိး်ဆၢၣ်် လံၢက််ပယီၤ်�အဃိးန့့် မူ််တၢ််လံၢအစှၤၤ�လံ်� ဘိး်

ဆၢၣ််ဒီး်�တၢ်ယီၤံၥ််ဘိး် ခိၣ်ါလံၢကဟီၣ်ဲအတ်ၢ််ပူ�က််ပယီၤ်�စှၤ််က်� ကတၢ်ူ်ဘိး်တၢ််ဘိး်ဒီးးဘိး်

ထံးံ� ခိၣ််ဖျၢၣ်� းခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ်အဃိးန့့် ဘိးူ�ထ်ံး်လံံန့့်လံ်�်

. အပူ�ကံံၥ််၁၉၈၁တၢ်ၤ�၂၀၁၀န့ံ်အဘိးၢ်စှၤၢ�န့့် တၢ််ကး်တၢ််ခိၣ်ၤ်အန့််ဂီၢ်ံ်အါထံး််ဝီၤဲ၀် 

၄°ဃိဒီး်� ဘိး်တၢ််တၢ်ယီၤၥ််ဆၢၣ်းပၥ််စှၤၢ�အ်�လံၢ မူ််တၢ်ၤ�န့ံ်ကယီၤ�တၢ်၀ၥ််အဆၢၣ်ၢကတၢ်််န့့်

 ကအါထံး််ကဒီး်�ဒီးံ�ဝီၤဲလ်ံ�် မူူခိၣ်း်စှၤူ�လံ်�အဆၢၣ်ၢကတၢ်််တၢ်ဖျၢၣ််စှၤ််က်� ကဆၢၣ််တၢ်လံဲအ

သ့ၣ်�တၢ်ၤ�တၢ််လံ်�ဘိး်ယီၤးၥ််ဘိး်ဘိး်အပတၢ်််လံ်�န့့် ဘိး်တၢ််တၢ်ယီၤၥ််ဆၢၣ်းပၥ််စှၤၢ�အ်�လံ်�

 ဖျၢၣ်ဲန့ံ်ကယီၤ�၂၁အန့ံ်ခိၣ်ၢ်သ့ၣ်� အဘိးၢ်ကဝီၤ်�အပူ� ပ််လံဲ်ထံးံကအါထံး််ဝီၤဲစှၤဲ�ထံးံ်မူံ

ထံးၢ်၂၀တၢ်ၤ�၄၁သ့ၣ််ဝီၤဲလံ်� တၢ််စှၤူ�ကတၢ်််မူူခိၣ်း်စှၤူ�အန့ံ�အသ့ၣ််စှၤၤ�လံ်�လံံန့့် ပထံးံ်ဘိး်လံံ 

န့့်လံ်�်

. န့့ဆၢၣ်ၢ်ဒီး်�မူူခိၣ်း်ကလံံ�သ့ၣ်််ဝီၤ်�ဆၢၣ််တၢ်လံဲအသ့ၣ်�တၢ်ဖျၢၣ််အံ� မူ�ဘိး်ဒီးးပၤ�ထံးူစှၤံၥ််ဖျၢၣ်းတၢ်ဖျၢၣ််အ

တၢ််ဖျၢၣ်ံ�တၢ််မူ�ဒီး်� တၢ််သ့ၣ်ူ်လံ်�ဖျၢၣ်��လံ်�တၢ်ဖျၢၣ််လံ်� ခိၣ််ဖျၢၣ်� းထံးံဒီးး်, ဟီၣ်််ခိၣ်း်လံ်�ပၤ််, မူ််အူအ််

တၢ််ဒီး်� တၢ််ယီၤ်�ဃိ်အဃိးပၤ�ဘိး်က်ဘိး်ခိၣ်ဲတၢ်ဖျၢၣ််လံၢအအး်ဝီၤဲဆၢၣ်း�ဝီၤဲလံၢတၢ််တၢ်မူၤၥ််တၢ်ခိၣ်ၤ်  

(တၢ််ဒီးၤ�တၢ််ယီၤ�)အဘိးၢ်ကဝီၤ်�ဒီး်အမူ််ကညါ်က််တၢ်ဖျၢၣ််  ဘိး်သ့ၣ်ဂီၢ်ၢ်ဝီၤဲဒီး်�တၢ််ဖျၢၣ်ၤ််တၢ််ယီၤၥ််

ဒီး်�တၢ််က်တၢ််ခိၣ်ဲန့�န့�က�ံ�က�ံ�လံ်�်

. မူူခိၣ်း်ကလံံ�သ့ၣ်််ဝီၤ်�တၢ်ဘိး်လံးၥ််ဘိး်စှၤ�တၢ်ဖျၢၣ််အံ� ဟ်ီၣ််ထံး််ဝီၤဲတၢ််ခိၣ်ံဲ�တၢ််ယီၤၥ််လံၢပၤ�ဟီၣ်််

ခိၣ်း်ဖျၢၣ်းတၢ်ဖျၢၣ််အဂီၢ်််ဒီး်သ့ၣ်း�ကဆၢၣ်းကမူး်သ့ၣ်ကံ��က်�တၢ်် ဆၢၣ်း�ကါတၢ်််ဟီၣ်််ခိၣ်း်လံၢပအး်အ်�ဒီး်

လံဲ်ဒီး်� ခိၣ်ါဆၢၣ်ူညါါလံၢတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲက်�အဂီၢ််် ထံးံက််ခိၣ်း်န့်ဒီး်�ကမူ�ၢ်ကဘိး်ဂီၢ်ၤၥ််က�ဲ�စှၤၢ�

အါထံး််ဝီၤဲအဂီၢ်််ဒီး် �� မူ််စှၤ််က်�က�ဲဘိးၢ်စှၤၢ�လံၢတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲဆၢၣ်ူတၢ််ဂီၢ််် မူ်တၢ်မူ််ဆၢၣ်ူတၢ််အၢ

လံ်�လံၢတၢ််သ့ၣ်ူ်ထံး််က်�ဟီၣ်််ခိၣ်း်အံ�ဆၢၣ်ူတၢ််ဂီၢ််�အဂီၢ််် လံၢတၢ််ကရၢၢကရၢးအတၢ််ရၢ�လံးၥ််

ဘိး်ထံးံဲဒီး်�သ့ၣ်ဲစှၤ�မူၤ်က� း�ဝီၤဲ�ကံၥ််အတၢ််ဘိး်ထံးံဲအပူ� ကြၢးကၢ�ဒီးၤ�ဒီးး်ထံး််အါထံး််ကမူ�ၢ်အတၢ််

ကဲခိၣ်း်ကဲန့်ဒီး်�ဆၢၣ်််ထံးံဲပးၥ််မူၤ်ပးၥ််မူၢ�အတၢ််ကဲခိၣ်း်ကဲန့်စှၤ််က်�လ်ံ�်

. လံၢတၢ််မူ�စှၤၤ�လံ်�ခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ်အတၢ််လံ်�ဘိး်ယီၤးၥ််ဘိး်ဘိး် လံၢဒီးၤ�အး်ထံး််တၢ််သ့ၣ်ံခိၣ််

သ့ၣ်ံပၤ်(DDR)အဂီၢ််် ပးၥ််မူၤ်တၢ်ဖျၢၣ််မူ််ကဲခိၣ်း်ကဲန့်ဟီၣ်ံ� န့့်မူူဒီးါဒီး်� တၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲကဆၢၣ်ူ်ထံး်် 

လံဲ်ထံး််ဝီၤဲသ့ၣ််န့့်လံ်�်

. ဒီး်တၢ််ဂီၢ်ဲ�လံးၥ််လံၢတၢ််မူၤၥ််တၢ််ခိၣ်ၤ်ဒီး်�တၢ််ဃိူတၢ််ဖျၢၣ်း�အဂီၢ်််အသ့ၣ်း�(DDR)စ်ှၤ်က်� ကြၢးကၢ�ပၥ််လံၢ

ထံးံက်် က််စှၤၢဖျၢၣ်ၤး်တၢ််ဘိး�ၢသ့ၣ်ဲစှၤ�ခိၣ်း်သ့ၣ််် အသ့ၣ်နူူတၢ်ဖျၢၣ််အ  က�ါစှၤ််က်�လံ်�်

. ခိၣ််ဖျၢၣ်� းန့့ဆၢၣ်ၢ်အဃိးတၢ််တၢ်တၢ်ၢၥ််တၢ်န့ါမူ�အသ့ၣ်�အၢသ့ၣ််မူ််အး်ထံး််ဝီၤံ�အဆၢၣ်ၢကတၢ်််န့့် လံ််

ကဝီၤ်�ဒီး်ဝီၤဲ တၢ််မူ�ဂီၢ််�မူ�စှၤၢ�ဒီး်�တၢ််ပ်�တၢ််လံ်လံၢ အလံ််အး်လံၢတၢ််ကစှၤူ�ကါအ်�တၢ်ဖျၢၣ််

 ကအး်ပၥ််စှၤၢ�အဂီၢ်််မူ််တၢ််အကါဒီးး်န့််မူ�လံ်�် တၢ််ကရၢၢကရၢးတၢ်ဖျၢၣ််လံၢအခိၣ်််တၢ်ဃိၥ််

ဂီၢ်ၢ်က�ၢ�  ဒီး်အမူ်် ကလံၤ်ဒီးူ်တၢ်ဖျၢၣ််လံၢ တၢ််စှၤံ�ကတၢ်း�လံံၥ််လံဲၥ််လံ်�ပလံးၥ််လံးၥ််သ့ၣ်�တၢ်ဖျၢၣ််

အတၢ််ကရၢၢကရၢးဒီး်� တၢ််ဘိးူ်တၢ််ဘိးါတၢ်မူံ�ဃိ်�အတၢ််ကရၢၢကရၢး တၢ်ဖျၢၣ််န့့် ဒီးၤ�အါထံး််

တၢ််မူ�လံးဘိး်တၢ််ကူ်ဘိး်ကူ်သ့ၣ််တၢ်ဖျၢၣ််ဒီး်� ရၢ�လံ်�အ်�ဆၢၣ်ူတၢ််ကရၢၢကရၢးအပူ�သ့ၣ််ဝီၤဲအ

သ့ၣ်း� လံၢတၢ််ဒီး်တၢ်ဒီးၢတၢ််ကရၢၢကရၢးအတၢ််ရၢ�လံးၥ််ဘိး်ထံးံဲအဂီၢ်််စှၤ််က်�ကဲထ်ံး် တၢ််မူ�စှၤၢ�ဖျၢၣ်�

ဒီးး်လံ်�်

. တၢ််သ့ၣ်ူ်လံ်�ဖျၢၣ်��လံ်�တၢ််မူၤ်တၢ််ဘိးးအခိၣ်�ံအသ့ၣ််သ့ၣ််ဒီး်အမူ်် သ့ၣ်ဘိး်ဖျၢၣ်�ၢ်လံါ(စား�းတော်���ပဲဲ)တၢ်

ဖျၢၣ််ဒီး်� တၢ််သ့ၣ်ူ်တၢ််ဖျၢၣ်��လံၢအမူ�စှၤၤ�လံ်�ခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ်အတၢ််ဘိး်ဒီးးဘိး်ထံးံ�တၢ်ဖျၢၣ််န့့် 

ကဲထံး််တၢ််ဘိး���တၢ််ဖျၢၣ်ၤး်လံၢလံ််ကဝီၤ်� လံၢပၤ�သ့ၣ်ူ်လံ်�ဘိးၤဧိၤး�ဟီၣ်ၤဧိၤး�တၢ်သ့ၣ််လံၢ�ဘိး်် ခိၣ််ဖျၢၣ်� းမူူ

ခိၣ်း်ကလံံ� သ့ၣ်််ဝီၤ်�တၢ်ဘိး်လံးၥ််ဘိး်စှၤ�အဃိးလံ်�်

. ဒီး်တၢ််ပတၢ်ၤၥ််တၢ််ဒီးၤ�အလံံၥ််ဃိံ�ဃိၥ််ပၥ််ဖျၢၣ်�ါဝီၤဲအသ့ၣ်း� က််ပယီၤ်�သ့ၣ်််ပၤ်တၢ်ဖျၢၣ််လံၢအပၤဲ�ဒီး်� 

တၢ််မူူအကလံၤၥ််အကလံၤၥ််တၢ်ဖျၢၣ််အက�ါ အါဒီး်တၢ််တၢ် က််န့့် အး်ဝီၤဲဒီး်လံၢကညါ်ဒီး်က

လံၤၥ််စှၤၢဖျၢၣ်ၤး်ကရၢၢ(KNU) ဒီး်�ကလံၤၥ််ဒီးူ်အဂီၢ်�(EAO)တၢ်ဖျၢၣ်် အတၢ််ပၢအဖျၢၣ််လံၥ််အဃိး က််

ပယီၤ်�မူၤ်ထံး််ကလံံ�ထံးံ�ဘိးၢ်ကဝ်ီၤ�အပူ� တၢ််ပၢတၢ််ဆၢၣ်ၤၢဘိး်ဃိ�ခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ်အတၢ််

ဆၢၣ််တၢ်လံဲတၢ်ဖျၢၣ််အဂီၢ််် စှၤ််က်�မူူဒီးါအး်လံၢ(KNU)အတၢ််ပၢတၢ််ပြးပ�အဖျၢၣ််လံၥ်် လ်ံ�်

. န့််တၢ်ဂီၢ်�ဂီၢ််�တၢ်ဂီၢ်�ဂီၢ််�မူ််ဂီၢ််� ဟီၣ်ံ်ဒီးူ်ဃိ်ထံးၢတၢ်ဖျၢၣ််မူ််ဂီၢ််� ဒီး်�တၢ််ကရၢၢကရၢးတၢ်ဖျၢၣ််မ်ူ်ဂီၢ််� အ

တၢ််သ့ၣ််တၢ််ဘိး်အသ့ၣ်ဟီၣ်််ဒီး်�တၢ််တၢ်ၤ်န့့်ခိၣ်််န့့်ခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ်တၢ်ဖျၢၣ််လံၢအဘိး်တၢ််ပၥ််ဖျၢၣ်�ါ

အ်� လံၢလံံၥ််ပၥ််ဖျၢၣ်�ါတၢ်ဘိး််အံ�အပူ�န့့် ကဲထံး််ဝီၤဲတၢ််ဘိး���တၢ််ဖျၢၣ်ၤး်ဖျၢၣ်�ဒီးး်လံၢတၢ််မူ�ဘိး်

လံးၥ််ဘိး်စှၤ�က်�တၢ််အဂီၢ််် လံၢတၢ််အး်ကၢအး်ခိၣ်း�ဒီး်�လံၢတၢ််ပၢ�ဃိၥ််တၢ််တၢ််တၢ််လံး�လံး�အ

ဂီၢ်််လံၢ ကး်ဝီၤံ�၁၉အတၢ််ဘိး်ဒီးးဘိး်ထံးံ�အဖျၢၣ််လံၥ််န့့်လံ်�် ဘိး်ဆၢၣ််ဒီး်�တၢ််တၢ်ၤ်ဆၢၣ်ၢခိၣ်််

ဆၢၣ်ၢတၢ််တၢ်ဖျၢၣ််ဒီး်�တၢ််မူ�ဘိး်ဘိး� း�ဘိး်ဒီးါက်�တၢ််တၢ်ဖျၢၣ််အံ� တၢ်တၢ်ၤ�ထံး််ထံး််ဘိး�လံၢပၤဲ�

လံၢကတၢ်ၤ်ဆၢၣ်ၢခိၣ်််ဆၢၣ်ၢ မူူခိၣ်း်ကလံံ�သ့ၣ်််ဝီၤ်�အတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲလံၢခိၣ်ါဆၢၣ်ူညါါအဂီၢ်််ဘိး်် လံ်�

ဆၢၣ််ဒီး်တၢ််တၢ်တၢ်ၤ�ထံး််ထံး််ဘိး�ဝီၤဲလံၢတၢ််မူ�အသ့ၣ်�လံၢဘိး်တၢ််ထံးး်ဒီးံ�အ်�ဒီး် တၢ််ဘိး်ဒီးး

ဘိး်ထံးံ� ကယီၤံၥ််ကထံးၢဝီၤဲခိၣ််ဖျၢၣ်� းန့့ဆၢၣ်ၢ်အတၢ််မူ�ဟီၣ်�ဂီၢ််�အဃိးတၢ်ဖျၢၣ်် အဂီၢ်််န့့်ဘိး််

. လံၢတၢ််လံ််ဘိးၢ်ကဝီၤ်�တၢ်န့်�န့်�အပူ�ကဘိး်ကံ်ဆၢၣ်ၢ်မူဲၥ််ဒီး်�တၢ််မူ�အသ့ၣ်�တၢ်ဖျၢၣ််လံၢ က

ဖျၢၣ်ံ�မူ�ဟီၣ်ူ�ဂီၢ်ဲ�ဒီး်တၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲဒီး်� အး်ဘိး်ဘိး� း�ဘိး်ဒီးါအပတၢ်််အသ့ၣ်း�တၢ်သ့ၣ််လံၢၥ််ဘိး်် က

အး်ဝီၤဲလံ်�တၢ််လံ််ဒီးံ�န့့်အသ့ၣ်း�တၢ်ဖျၢၣ််ကဘိး်ဆၢၣ််တၢ်လံဲက်�တၢ််လံ်တၢ်က်�လံ်�ပၤ�လံၢအ

ဘိး်ဒီးးဘိး်ထံးံ� အအါကတၢ်ၢ်တၢ်ဖျၢၣ််မူ််ဝီၤဲ ပးၥ််မူၤ်တၢ်ဖျၢၣ််ဒီး်�ပၤ�လံၢ န့််ခိၣ်းက််ဂီၢ််�အဂီၢ်ံ်ဘိးါစှၤ်

တၢ်ဖျၢၣ််လံ်�်

တၢ််ကစှၤ်် အဂီၢ််် မူး် ပၤ်

ကြၢးကၢ�ပသ့ၣ်ၤ�ထံး်် ခိၣ််် ကါဆၢၣ်တူၢ််ဆၢၣ်တ်ၢ်လံဲအဂီၢ််် လံံ ဧိၤါ?
တၢ််ကစှၤ်် ဘိး်ဃိ�မူခူိၣ်း် ကလံံ�သ့ၣ််် ဝီၤ�်အတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲအသ့ၣ်�လံၢ
က်် ပယီၤ်�မူၤ် ထံး်် ကလံံ�ထံးံ�အဘိးၢ်ကဝီၤ�်ဒီး�် 
တၢ််ကမူ�စှၤၤ�လံ�်တၢ််ဘိး်ဒီးးဘိး်ထံးံ�ခိၣ်ဖ်ျၢၣ်� းခိၣ်း် ဃိၢ� 
န့့ဆၢၣ်ၢ်တၢ််တၢ်တၢ်ၢၥ််တၢ်န့ါတၢ်ဖျၢၣ််အဃိးအဂီၢ်််
တၢ််ပရၢၢအံ�အပူ�တၢ််ဂီၢ်််တၢ်ဖျၢၣ််မူ််ဝီၤဲ တၢ််ဘိး်ဒီးးဘိး်ထံးံ�တၢ်ဖျၢၣ်် ခိၣ််ဖျၢၣ်� းခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ်  အတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲအသ့ၣ်�အဃိးဒီး်�တၢ််န့်ပၢ်ခိၣ်း်ဃိၢ�န့့ဆၢၣ်ၢ် အတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲအသ့ၣ်�အဂီၢ်််အ

က� း� ဒီး်� လံၢဒီးူသ့ၣ်ဝီၤ်၉သ့ၣ်ဝီၤ်လံၢကညါ်က််အပူ�ဒီးူသ့ၣ်ဝီၤ်ဖျၢၣ်းတၢ်ဖျၢၣ်် အတၢ််တၢ်ူ်ဘိး်ခိၣ်််ဘိး်လံၢန့့ဆၢၣ်ၢ်အတၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲအဃိး ဒီး်�ခိၣ််ဖျၢၣ်� းတၢ််မူ�သ့ၣ်�အံ�အဖျၢၣ််ခိၣ်း်အဝီၤဲသ့ၣ်််တၢ်ူ်ဆၢၣ်ၢခိၣ်််ဆၢၣ်ၢ

ဝီၤဲဒီး်လံဲ်တၢ်ဖျၢၣ််န့့်ကဘိး်တၢ််ဘိးး�ဘိး်သ့ၣ်််ညါါအ်�လံ်�်

လံါယီၤ�ူ ၂၀၂၀



2     Toward A Tipping Point?  -  တၢ််ဘိးး�ဘိး်သ့ၣ််် ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

• ဤကမူာ�မြေပြးမူအမြေပ် သ့ၣ်က်မြေရၢ�က်မြေန့မြေသ့ၣ်� ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ ဆၢၣ်းၤ�ရၢ���မူု တၢ်းၤ့အန့က်

 ပြးမူန့်မူ�နူးၤင််င်ံမြေကြၢးက�င််် ပြးဖျၢၣ်စှၤ်ရၢမြေသ့ၣ်� ဆၢၣ်းၤ�ရၢ���မူုမူ���မူၤ� မူရၢၤးသ့ၣ်မြေလံ�က် န့ညါ်�ပါ�သ့ၣ်ညါ်။ 

သ့ၣ်းၤ့မြေသ့ၣ်�် ပြးမူန့်မူ�နူးၤင််ငံ်သ့ၣ်ညါ် ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤမြေကြၢးက�င်််ပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေသ့ၣ်� မြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်မူ���ကးၤမူူ ခိၣ်ံ

ရၢနူးၤင််မြေပြးခိၣ် ပြးမူင်််မူ��လံ�က်ရၢၤးသ့ၣ်ညါ်။ 

• ၁၉၈၁ ခိၣ်ၤနူၤစှၤ်မူၤ ၂၀၁၀ ခိၣ်ၤနူၤစှၤ်အတၢ်ံင််� မြေန့့စှၤဉ်် အပြးမူင်််ဆၢၣ်ံၤ�အပူခိၣ်� းန့်သ့ၣ်ညါ် ၀.၄°C ပြးမူင်််

တၢ်က်သ့ၣ်ံ��ခိၣ်ဲ်ပြီးပ်� ရၢ�စှၤၤနူၤစှၤ်အလံယီၤ်ပးၤင််�မြေလံ�က်တၢ်ံင်် ထံးပ်မံူ ပြးမူင်််တၢ်က်သ့ၣ်ံ��ဦး�မူညါ်

ဟီၣ်ၤ ခိၣ်န့့်မူၤန့်�ရၢရၢၤးသ့ၣ်ညါ်။ မူးၤ�ရၢ��သ့ၣ်ံန့်�မူုပံၤစှၤံမူ���တၢ်ံင််လံညါ်� စှၤးၤ�ရၢးမူ်ရၢမြေလံ�က်မြေသ့ၣ်�

 မြေပြးပ�င််�လဲံမူုမူ��� ပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေပ်လံ�မူညါ်ဟီၣ်ၤ ခိၣ်န့့်မူၤန့်�ရၢရၢၤးပြီးပ်� ၂၁ ရၢ�စှၤၤ အလံယီၤ်ပးၤင််�တၢ်ံင််

 ပင််လံယီၤ်မြေရၢ မူ�က်နူၤ�ပြးပင််သ့ၣ်ညါ် ၂၀ စှၤင််တၢ််မူ်တၢ်� မူၤ ၄၁ စှၤင််တၢ််မူ်တၢ်�အတၢ်ံင််� ပြးမူင်််

တၢ်က်လံ�နူးၤင််ပါသ့ၣ်ညါ်။ မူၤတၢ််သ့ၣ်ၤန့်ရၢ�သ့ၣ််ပင််လံှင်် သ့ၣ်းသ့ၣ်းသ့ၣ်�သ့ၣ်� တၢ်းၤမြေတၢ်�င််�လံ�ပြီးပ်

ပြးဖျၢၣ်စှၤ်သ့ၣ်ညါ်။ 

• ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လဲံမူုသ့ၣ်ညါ် ပြးမူန့်မူ�နူးၤင််င်ံရၢၤး လံူအမူ���စှၤၤ လံၤပ်ကးၤင််လံ�က်ရၢၤး

မြေသ့ၣ်� စှၤးၤက်ပ� း��မြေရၢ�ကဏ္ဍကးၤ အထံးူ� သ့ၣ်က်မြေရၢ�က်မုူ ရၢၤးမြေစှၤပါသ့ၣ်ညါ်။ မြေရၢကြီးက်�ပြးခိၣ်င််�

၊ မြေပြးမူပြီးပး�ပြးခိၣ်င််�၊ မူ်�မြေလံ�င််ပြးခိၣ်င််� နူၤင််် မူးၤ�မြေခိၣ်ါင််ပြးခိၣ်င််�တၢ်းၤ့ကးၤ ပးၤမူးၤကြုံကံ�မြေတၢ်ံ�ကြၢးကရၢသ့ၣ်ညါ်် 

ကရၢင််ပြးပညါ်န့ယီၤ်ရၢၤး ပဋိးပကခဒီးဏ််သ့ၣ်င််် ပြးပညါ်သ့ၣ်ူမူ���ကဲ်သ့ၣ်းၤ့ ခိၣ်� း��တၢ်ဲ်၍ ကူကယီၤ်ရၢ�မူဲ်မြေသ့ၣ်� 

အၤပ်စှၤၤမူ���ကးၤ မြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်မူ���က မူမူှတၢ်စှၤံ� သ့ၣ်က်မြေရၢ�က်လံှက်ရၢၤးသ့ၣ်ညါ်။

• ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လဲံမူုသ့ၣ်ညါ် နူးၤင််င်ံမြေတၢ်�်-လူံထံးၤအသ့ၣ်းၤင််�အဝီၤးၤင််�နူၤင််် အ�ဏ်�

အထံးက်မြေအ�က်ဆၢၣ်က်ဆံၢၣ်မြေရၢ�မူ���တၢ်ံင်် မြေပြးပ�င််�လဲံမူုမူ��� ပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေပ်လံ�မြေစှၤရၢန့်

 လံုပ်ရၢၤ��မူု၊ ကွနူ်ၤပ်တၢ်းၤ့ မြေန့ထံးးၤင််ရၢ� ကမူာ�ကြီးက်�ကးၤ ပြးပန့်လံညါ်ပံၤမြေဖျၢၣ်�်မြေရၢ� စှၤသ့ၣ်ညါ်တၢ်းၤ့

အတၢ်ံက် အခိၣ်ံင်််အမြေရၢ�တၢ်စှၤ်ခိၣ်ၤ (သ့ၣ်းၤ့မူဟီၣ်ၤတၢ်် “အမြေရၢ�ပါမြေသ့ၣ်� အဆၢၣ်င်််တၢ်စှၤ်ခိၣ်ၤ”) ပြးဖျၢၣ်စှၤ်နူးၤင််

ပါသ့ၣ်ညါ်။ ‘ပးၤ၍ မြေက�င််�မူံန့်လံ�မြေအ�င်် ပြးပန့်လံညါ်တၢ်ညါ်မြေဆၢၣ်�က်ပြးခိၣ်င််�’တၢ်ံင်် ရၢပ်ရၢ��

အဖျၢၣ်ံဲ�အစှၤညါ်�နူၤင််် အမူ� း��သ့ၣ်မူ်�မူ���၏ ဦး�မြေဆၢၣ်�င််မုူကးၤ မြေထံး�က်ပံ်ကူညါ်က� လူံမူုမြေရၢ� 

နူၤင််် နူးၤင််င်ံမြေရၢ�-စှၤ်�ပံ��မြေရၢ� ဆၢၣ်က်ဆံၢၣ်မူုမူ��� မြေပြးပ�င််�လဲံပြးခိၣ်င််�တၢ်းၤ့ ပါဝီၤင််သ့ၣ်င်််သ့ၣ်ညါ်။

• သ့ၣ်ဘိး�ဝီၤမြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်ပြးဖျၢၣ်စှၤ်နူးၤင််မြေပြးခိၣ် မြေလံှ�်ခိၣ်�ပြးခိၣ်င််� (DRR) တၢ်ံင်် အမူ� း��သ့ၣ်မူ်�မူ���

က ပးၤမူးၤအမြေရၢ�ပါမြေသ့ၣ်� တၢ်�ဝီၤန့်မူ��� ယူီၤလံ�ပါက မြေဒီးသ့ၣ်နူတရၢ မြေပြးပ�င််�လဲံနူးၤင််စှၤံမူ်�အ��

မြေက�င််�လံ�သ့ၣ်ညါ်။ 

• ပြီးင်းမူ်�ခိၣ်�မူ်�မြေရၢ�ပြးဖျၢၣ်စှၤ်စှၤဉ််တၢ်ံင်် မြေမူှ�်မူၤန့်�ထံး��သ့ၣ်ည်ါ်အတၢ်းၤင််� ဖျၢၣ်က်ဒီးရၢယီၤ် ဖျၢၣ်ံဲ�စှၤညါ်�ပံၤ

အမြေပြးခိၣ်ခိၣ်ံဥပမြေဒီးမူူမြေဘိး�င််အတၢ်ံင််�၌ DRR လံၤပ်မြေဆၢၣ်�င််ခိၣ်�က်မူ���ကးၤ ဗဟီၣ်းၤထံးးန့်�ခိၣ်��ပ်မုူ

မြေလံှ�်ခိၣ်�က� မြေဆၢၣ်�င််ရၢ�က်သ့ၣ်င်််သ့ၣ်ညါ်။ သ့ၣ်ဘိး�ဝီၤမြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်က�မြေရၢ�က်ပြီးပ်�ပြီးပ်�ခိၣ်�င််�

 အခိၣ်� းန့်တၢ်ံင်် မြေဒီးသ့ၣ်ခိၣ်ံတၢ်းၤ့၏ ကးၤယီၤ်ထူံးကးၤယီၤ်ထံးအကူအညါ်နူၤင််် မြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်ရၢင််ဆၢၣ်းၤင််

မြေပြးဖျၢၣ်ရၢၤင််�ပြးခိၣ်င််�ယီၤနူတရၢ��တၢ်းၤ့သ့ၣ်ညါ် မြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်ကးၤ တၢ်ံၤ့ပြးပန့်ရၢ�တၢ်ံင်် အမြေရၢ�အပါဆၢၣ်ံၤ�

 အခိၣ်�က်မူ��� ပြးဖျၢၣ်စှၤ်သ့ၣ်ညါ်။ လူံမူ� း��-ဘိး�သ့ၣ်�စှၤက��တူၢ်ရၢ�နူၤင််် ကးၤ�ကံယီၤ်ရၢ� ဘိး�သ့ၣ်�တၢ်ူ

ရၢ�တၢ်းၤ့ အမြေပ် အမြေပြးခိၣ်ပြးပ�သ့ၣ်ည်ါ် ခိၣ်းၤင််မူ�မြေသ့ၣ်� လူံမူုအဖျၢၣ်ံဲ�အစှၤညါ်�ကံန့်ရၢက်မူ���(‘လံူမူု

 အရၢင််�အနူၤ်�’)သ့ၣ်ညါ် ပြးပင််ပမူၤ အသ့ၣ်းပညါ�မူ���အ�� လံက်ခံိၣ်သ့ၣ်င််ယူီၤပြးပန့်လံညါ်အသ့ၣ်ံၤ�ခိၣ်�

ပြးခိၣ်င််�ကးၤ အ��မြေပ�တၢ်ညါ်တၢ်ံ်မြေစှၤပြီးပ်� လံူမူုမြေရၢ�ရၢ� အက�အကံယီၤ်မြေပ�ပြးခိၣ်င််�ကးၤ ပြးဖျၢၣ်စှၤ်ထံးံန့်�

ပြးမူင်််မူ��လံ�မြေစှၤပါသ့ၣ်ညါ်။ 

• မြေက�က်ပဲသ့ၣ််�နူၤံအသ့ၣ်စှၤ်မူ��� (စှၤ��မြေတၢ်�်ပဲ) ကးၤ မြေပြးပ�င််�လဲံစှၤးၤက်ပ� း��ပြးခိၣ်င််�အပါအဝီၤင််

 ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤဒီးဏ်် ခိၣ်ံနူးၤင််သ့ၣ်ည်ါ် မြေရၢရၢၤညါ်တၢ်ညါ်တၢ်ံ်မြေသ့ၣ်� စှၤးၤက်ပ� း��မြေရၢ�န့ညါ်�စှၤန့စှၤ်သ့ၣ်ညါ်

 ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လဲံမူုမြေကြၢးက�င််် စှၤပါ�စှၤးၤက်ပ� း��ပြးခိၣ်င််�ကးၤ ဆၢၣ်းၤ�ရၢ���စှၤံ� ထံးးခိၣ်းၤက်မြေန့

သ့ၣ်ညါ််မြေဒီးသ့ၣ်မူ���တၢ်ံင်် ထံးးမြေရၢ�က်မြေသ့ၣ်� လံးၤက်မြေလံ��ညါ်မြေထံးံ မြေပြးပ�င််�လဲံမူုတၢ်စှၤ်ခိၣ်ၤ ပြးဖျၢၣ်စှၤ်

နူးၤင််သ့ၣ်ညါ်။

• ပြးမူန့်မူ�နူးၤင််ငံ်၏ က�န့်ရၢၤးမြေန့မြေသ့ၣ်�မြေသ့ၣ်� ဇ်ီဝီၤမူ� း��ကံဲမူ���ရၢၤးသ့ၣ်ည်ါ် သ့ၣ်စှၤ်မြေတၢ်�ဖျၢၣ်ံၤ�လှံမူ်�

ရၢ�မြေဒီးသ့ၣ် အမူ���စှၤၤသ့ၣ်ညါ် တၢ်စှၤ်နူးၤင််ငံ်လံံၤ� ပစှၤ်ခိၣ်တၢ််တၢ်းၤက်ခိၣ်းၤက်မုူ ရၢပ်စဲှၤမြေရၢ�သ့ၣ်မြေဘိး�တူၢ်

စှၤ�ခိၣ်��ပ်တၢ်ံင်် အသ့ၣ်းအမူၤတၢ််ပြးပ�ထံး��သ့ၣ်ည်ါ်အတၢ်းၤင််� ပြးမူန့်မူ�နူးၤင််ငံ် အမြေရၢၤ�မြေတၢ်�င််ပးၤင််�ရၢၤး

 ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤမြေပြးပ�င််�လဲံမူု စှၤ်မူံအၤပ်ခိၣ်��ပ်မြေရၢ�၏ အဓိးက တၢ်�ဝီၤန့်မူ���ကးၤ ယီၤူသ့ၣ်င်််မြေသ့ၣ်�

 ကရၢင််အမူ� း��သ့ၣ်�� အစှၤညါ်�အရံုံးၤ� (KNU) နူၤင််် အပြးခိၣ်��မြေသ့ၣ်� EAO မူ���၏ ထံးးန့်�ခိၣ်��ပ်မုူ

မြေအ�က်ရၢၤး မြေဒီးသ့ၣ်မူ���တၢ်ံင်် တၢ်ညါ်ရၢၤးလံ�က်ရၢၤးသ့ၣ်ညါ်။ 

• ဤအစှၤ်ရၢင််ခိၣ်ံစှၤ�တၢ်ံင်် မြေဖျၢၣ်�်ပြးပထံး��မြေသ့ၣ်� လူံတၢ်စှၤ်ဦး�ခိၣ်�င််�စှၤ်အလံးၤက်၊ အးမူ်မြေထံး�င််စှၤၤ

အလံးၤက်နူၤင််် ရၢပ်ရၢ��အဖျၢၣ်ံဲ�အစှၤညါ်�မူ���အလံးၤက် လံၤပ်မြေဆၢၣ်�င််နူးၤင််စှၤံမူ်�အ��နူၤင်််

 မြေဘိး�ဒီးဏ််ခိၣ်ံနူးၤင််ရၢညါ်တၢ်းၤ့သ့ၣ်ညါ် ကးၤဗစှၤ်-၁၉ မြေဘိး�မူၤ မြေရၢရၢၤညါ်တၢ်ညါ်တၢ်ံ်စှၤံ�၊ မူှတၢ်စှၤံ�

နူၤင််် သ့ၣ်�တၢ်ူညါ်မူှရၢၤးစှၤံ� န့�လံန့်ထံးူရၢန့်အတၢ်ံက် အမြေရၢ�ပါမြေသ့ၣ်� အမြေပြးခိၣ်ခံိၣ်အခိၣ်�က်မူ���

 ပြးဖျၢၣ်စှၤ်လံးမ်ူ်မူညါ်။ သ့ၣ်းၤ့ရၢ�တၢ်ံင်် ထံးးၤတၢ်ံၤ့ပြးပန့်မုူမူ���နူၤင််် လံးၤက်မြေလံ��ညါ်မြေထံးံ မြေပြးပ�င််�လဲံမူု

မူ���သ့ၣ်ညါ် မြေရၢရၢၤညါ် ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လဲံပြးခိၣ်င််�အမြေပ် ခံိၣ်နူးၤင််ရၢညါ်ရၢၤးမြေစှၤရၢန့်အတၢ်ံက်

 လံံၤမြေလံ�က်နူးၤင််မူညါ် မူဟီၣ်ၤတၢ််ပါ။ အထံးူ�သ့ၣ်ပြးဖျၢၣ်င််် ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လဲံမူုမြေကြၢးက�င်််

 ထံးးခိၣ်းၤက်မုူဒီးဏ်် အမူ���ဆၢၣ်ံၤ� ခိၣ်ံရၢမူညါ်ဟီၣ်ၤကြီးကး�တၢ်င််တၢ်ံက်ဆၢၣ်ထံး��မြေသ့ၣ်� အမြေပြးခိၣ်အမြေန့မူ���

တၢ်ံင််လံံၤမြေလံ�က်မူညါ်မူဟီၣ်ၤတၢ််ပါ။

• တၢ်စှၤ်ခိၣ်� း��မြေသ့ၣ်� လံူမူုအဖျၢၣ်ံဲ�အစှၤညါ်�မူ���၌ မြေဒီးသ့ၣ်နူတရၢအဆၢၣ်င််် လံးၤက်မြေလံ��ညါ်မြေထံးံ

 မြေပြးပ�င််�လဲံမူု န့ညါ်�ဗ��ဟီၣ်�မူ��� အလံၤပ်မူပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေတၢ်�်သ့ၣ်ည်ါ် အမြေပြးခိၣ်အမြေန့ ‘မြေပြးပ�င််�လဲံ

ရၢန့်တၢ်န့်ခိၣ်� းန့်’သ့ၣ်းၤ့ မြေရၢ�က်ရၢၤးသ့ၣ်ံ��နူးၤင််ပါသ့ၣ်ညါ်။ အထံးူ�ထံးးခိၣ်းၤက်ခံိၣ်ရၢနူးၤင််မြေသ့ၣ်� သူ့ၣ်တၢ်းၤ့မူၤ�

 ဖျၢၣ်ယီၤ်ကြၢးကဉ််ခံိၣ်ထံး��ရၢမြေသ့ၣ်� အၤပ်စှၤၤခိၣ်ံဲမူ���ပြးဖျၢၣ်စှၤ်သ့ၣ်ည်ါ် အမူ� း��သ့ၣ်မူ်�မူ���နူၤင််် မူသ့ၣ်န့်စှၤံမူ်�မူ���

ကဲ်သ့ၣ်းၤ့မြေသ့ၣ်� သူ့ၣ်မူ��� ပြးဖျၢၣ်စှၤ်သ့ၣ်ညါ်။

အဓိးက အသ့ၣ်းမြေပ�လံးၤသ့ၣ်ည််ါ အခိၣ်�က်မူ���

မြေပြးပ�င််�လံဲရၢန့်အခိၣ်� းန့်တၢ်န့်ပြီးပမ်ြေလံ�?
ပြးမူန့်မူ�နူးၤင််င်ံ အမြေရၢၤ�မြေတၢ်�င််ပးၤင််�ရၢၤး ရၢ�သ့ၣ်ဥ်တၢ်ၤ
မြေပြးပ�င််�လံဲမူ၊ု သ့ၣ်ဘိး�ဝီၤမြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်ပြးဖျၢၣ်စှၤ်နူးၤင််မြေပြးခိၣ် 
မြေလံှ�ခ်ိၣ်�မြေရၢ�နူၤင််် မြေဘိး�ဒီးဏ််ခိၣ်ံနူးၤင််ရၢညါ်အမြေကြၢးက�င််�
ဤရၢၤင််�လံင််�ခိၣ်�က်စှၤ�လံှ�တၢ်ံင်် ကရၢင််ပြးပညါ်န့ယီၤ် မြေတၢ်�င််ပးၤင််�ရၢၤး ရၢ�� (၉) ရၢ��၏ အမြေတၢ်ံ�အကြုံကံ�မူ���ကးၤ အဓိးက အမြေပြးခိၣ်ခံိၣ်၍ ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤမြေပြးပ�င််�လဲံမူု၏ အက� း��

သ့ၣ်က်မြေရၢ�က်မုူမူ��� နူၤင််် အသ့ၣ်းအပြးမူင််မူ���၊ ထံးးၤ့အတၢ်ူ မြေဒီးသ့ၣ်ခိၣ်ံမူ���၏ တၢ်ံၤ့ပြးပန့်မုူမူ���နူၤင််် အမြေပြးခိၣ်အမြေန့နူၤင််် လံးၤက်မြေလံ��ညါ်မြေထံးံပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေအ�င်် မြေပြးပ�င််�လဲံမူုမူ���အမြေကြၢးက�င််�

တၢ်င််ပြးပခိၣ်�က်မူ���ကးၤ အက�ဉ််�ခိၣ်�ံ��မြေဖျၢၣ်�်ပြးပထံး��သ့ၣ်ညါ်။

ဇီနံ့်၊ ၂၀၂၀



1     Toward A Tipping Point?  -  တၢ််ဘိးး�ဘိး်သ့ၣ််် ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

တၢ်ၢ်ဘိးၣ်ဒီးးဘိးၣ်ထံးံ�ခိၣ််ဖျၢၣ်� းမူူခိၣ်းၣ်ကလံံ�သ့ၣ််ၣ်ဝီၤ်�အ
တၢ်ၢ်ဆၢၣ််တၢ်လံဲသ့ၣ်�တၢ်ဖျၢၣ်ၣ်အဃိး လံ်ၢ်ကဝီၤ်�အပ
တၢ််ၢ် တၢ်ၢ်တၢ်ၤၢ်ဆၢၣ်ၢခိၣ််ၣ်ဆၢၣ်ၢတၢ်ၢ်တၢ်ဖျၢၣ်ၣ်ဒီး်�တၢ်ၢ်ဆၢၣ််
တၢ်လံဲဒီး်�တၢ်ၢ်အးၣ်ဘိးၣ်ဘိး� း�ဘိးၣ်ဒီးါတၢ်ဖျၢၣ်ၣ်

ကညါ်က်ၢ်စှၤဲၣ်ပၢပၠ�ခိၣ်းၣ်န့ၢ်

စူၤကတီၢ်မ့ၢ်ဖုၣ်ဘၣ်ဆၣ်မူခိၣ်ထံတခီအါထီၣ်ဝဲလီၤ

ခိၣ််ဖျၢၣ်� းတၢ်ၢ်ကတၢ်း�သ့ၣ်ကး�တၢ်ၢ်ဒီး်�ကလံၤၣ်ဒူီးၣ်တၢ်ဖျၢၣ်ၣ်

ခီဖျကိၢၢ်ခိၣ်လီၤပှ ီၢ်အဃိ တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးးလီၢ်တဖၣ်စှၤ

လီၤဝဲလီၤၣ် တၢ်စူၤလီၤသီဒီး တၢ်ယီၤထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် မူခိၣ်

ထံစှၤဝဲလီၤ မူခိၣ်ထံအါဖဲတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်ဖးဖီန့ၣ်လီၤၣ် ခီဖျမိူခိၣ်ထံ

အါဝဲအဃိ တၢ်သူၣ်လီၤဖျးးလီၤဘၣ်ဘုမုၢ်တဖၣ်လၢအကတီၢ်ဘၣ်ဘၣ်ၣ်

 စံၥ်ပျတီဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖုၣ်လီၤအဃိ ဘုတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတကဲထီၣ်

အါအါလၢၤဘၣ်ၣ်

ကူ�ဘိးၤအလံ်် လံၢ    က်�ကရၢ��ဝီၤ်် , ကညါက််် စှၤဲ်အပ�ူ

ရၢ�သ့ၣ်ဥ်တၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လံဲမူ၏ု သ့ၣ်က်မြေရၢ�က်
မူမုူ���၊ မြေဒီးသ့ၣ်နူတရၢအဆၢၣ်င််် တၢ်ံၤ့ပြးပန့်မူမုူ���နူၤင််် 
လံးၤက်မြေလံ��ညါမ်ြေထံးံ မြေပြးပ�င််�လံဲမူမုူ���

ကရၢင််ပြးပညါ်န့ယီၤ်အစှၤးၤ�ရၢ အရၢ�ရၢၤး :

မိုးရာာသီက အချနိ်တိုလာပေပမယ့် မိုးပေရာချန်ိကပေတာ့ တိုးလာပါတယ်။

ဦး�တၢ်ညါ်အၤပ်စှၤၤမြေဆၢၣ်ံ�မြေနူံ�ပံဲမူၤ :

မြမစ်ကမ်းပါးပေမြမပြိုပိ�မုများပေ�ကာင့့်် စိုက်ပျ ိ�းပေမြမနဲ့ ပေနထိုင့််ဖို �ပေမြမများ

နည်း်းသထက်နည်း်းလာပါတယ်။ မိုးဦးးပေစာပိုင့််းနှှင့့်် မိုးပေနှှာင့််းပိုင့််းမှာ

 မိုးပေရာချန်ိနည်း်းပါတယ်။ မိုးရာာသီအလယ်ပိုင့််းမှာပေတာ့ မိုးအများကြီးကီးရာာာ

ပါတယ်။ မိုးပေရာချန်ိများတာပေ�ကာင့့်် စပါးကို အချနိ်မှန် စိုက်လို�မရာဘူး 

ပြိုပီးပေတာ့ စပါးထွက်ရာှိမုလည််းး ပိုနည်း်းလာတယ်။ စပါး အရာင့််လို  

မထွက်ပေတာ့ဘူး။
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အ့ရာှၢၣ်မု�ထီၣ်ကလံၤထံးအံၤမ့�တ�လီ�တခါလၢ အဘၣ်ကွ�ဆၢၣ်မဲၥ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အတ�

ဆီတလဲအတ�မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအအၢကတၢ�ဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးည်းီကတၢ�လီၤၣ် ၁၉၉၇နံၣ်

ဒီး၂၀၁၆နံၣ်အတီ�ပူၤ အ့ရာှၢၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ၢ�ဒီးန့ဆၢၣ်အတ�မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျ ိမူခိၣ်ကလံၤ

သီၣ်ဝီၤအဃိဒီး ပှၤသံ၅၅မျးကယၤန့ၣ် မ့�လၢကီ�ပယီၤဒီးထံကီ�အဂၢၢ်ၤ၄ဘ့ၣ်အပူၤလီၤၣ်

ခီဖျကိလံၤမု�တွၤဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ လၢကီ�ပယီၤအပူၤ ထံဖိကီ�ဖိတဖၣ်ဘၣ်သုးဟံၣ်သုးဃီ

ဆူတ�လီၤအဂၢၢ်ုၤအဂၢၢ်ၤ လၢထံကီ�အပူၤမ့�ဂၢၢ့်ၤ, ဆူထံဂၢၢ်ုၤကီ�ဂၢၢ်ၤဒ်အမ့�ကီ�က်ီၣ်တဲၥ်, ဘ့ကလါဒ့း

ရာှ်, မလ့ရာှါဒီး တရူူးးထံကီ�သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ကိးနံၣ်ဒဲးလီၤၣ် ဖဲ၂၀၀၈နံၣ် ခီဖျနိၣ်ကံးကလံၤ

မုၣ်ဒိၣ်လီၤအဃိ ပှၤသံဝဲ၂၀၀,၀၀၀ဂၢၢ်ၤဒီး အါဒၣ်တ�တက့�မ့�ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢ ထံ

ထၣ်စွ�ပီၣ်လဲၣ်နံၤအကပၤတဖၣ်လီၤၣ် ဒီးပှၤအဂၢၢ်ၤ၈၀၀,၀၀၀ ဘၣ်သုးဟံၣ်သုးဃီလီၤၣ်

တ�ကီတ�ခဲအိၣ်ဝဲလၢ တ�ကနီၤဖးတ�ဘၣ်ဃးတ�န�ပၢ�ဒီး တ�တု�ဆၢမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ

အတ�ဆီတလဲအသးတဖၣ်အံၤဒီး တ�ကီတ�ခဲတ�ဃံးတ�စ့�လၢတ�သုးလီ�သုးကျဲအဃိမ့�

ဂၢၢ့်ၤ, ကိးနံၤဒဲးတ�အိၣ်မူအတ�လိၥ်ဘၣ်တဖၣ်အဃိမ့�ဂၢၢ့်ၤအဘၢၣ်စၢၤ န့ၣ်လီၤၣ် တ�ကရာၢကရိာ

တဖၣ်လၢလံၥ်ပၥ်ဖျါတဘ့ၣ်အံၤပၥ်ဖျါအီၤတဖၣ်န့ၣ် မ့�အိၣ်ဒီးတ�ကီတ�ခဲလၢ ကအိၣ်မူဘၣ်

ဘျးိဘၣ်ဒါ ဒီးန့ဆၢၣ်အတ�ဆီတလဲသးအဃိမ့�ဂၢၢ့်ၤ, မ့�တဒိးန့�ဘၣ် တ�ဘံၣ်တ�ဘၢလၢပှၤ

ကိးဂၢၢ်ၤဒဲး

ကြၢး�း�ဒိးန့�ဘၣ်အီၤ ထဲဒၣ်အပတီ�အ ဖုၣ်ကတၢ�ဘၣ်ဒီး(ခီဖျကိိၣ်ဝံး၁၉အဃိ တ�ခွဲးတ�ယၥ်

လၢကဃုထၢဝဲအဂၢၢ်ီ� မ့�စှၤဝဲဘၣ်ဆၣ်) တ�သုးလီ�သုးကျဲကအါထီၣ်ဒါကွ��ကွ��လီၤၣ်

ခီဖျတိ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ထီၣ်လၢ တ�သူၣ်တ�ဖျးအသနၢ�အဃိ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤတဘၣ်

လိၥ်ဘၣ်စးတဖၣ်ဒီး န့ဆၢၣ်အတ�မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတ�တဖၣ်န့ၣ် ကဒုးကဲထီၣ်တ�ကီတ�ခဲ

အါကတၢ�ဒၣ်ဆူ ပှၤဖှီၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ပှၤဂၢၢ်ံ�စ�ဘါစ�တဖၣ်လီၤၣ် တ�သူၣ်တ�ဖျးစံၥ်ပှဲၤသနၢ�

တခါအံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်ထံကီ�၃၇၈မျးကယၤဒီး ထံဖိကီ�ဖိ၇၀မျးကယၤစ့�ကီး လု�အီၣ်အသးသမူ

  လၢတ�သူၣ်တ�ဖျးအပူၤလီၤၣ် တ�သူၣ်တ�ဖျးအကျၤိကျဲဒီး အသနူှတဖၣ် လၢမု�မဆါတနံၤ

အံၤ ပှၤဆိးကါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လၢ ပှၤထုစံၥ်ဖိတဖၣ် ကတု�ဆၢမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတ�ဆီတ

လဲအသးအတ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂၢၢ်ီ� တ�မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတအိၣ်ဘၣ်ၣ် ကျၥ်ိစ့လၢပၥ်ဖှိၣ်ပၥ်တံၤ

ဝဲစှၤ, ဒ့ၣ်ကမၣ်အါဝဲအဃိ ပှၤထူစံၥ်ဖိအါဂၢၢ်ၤဘၣ်ကွ�ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး ကျၥိ်စ့အတ�ကီတ�ခဲဒီး မူခိၣ်

ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတ�ဆီတလဲတဖၣ်လီၤၣ် ခီဖျလိၢတ�တဖၣ်န့ၣ်အဃိ ပှၤထူစံၥ်ဖိအါဂၢၢ်ၤ တဆိး

ကါဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်စံၥ်ဧိၤိၤပှဲၤဧိၤိၤလၢကကဲဘျ�းကဲဖှိၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အဂၢၢ်ီ� အါအါဘၣ်န့ၣ်လီၤၣ် ခီဖျ ိ

စံၥ်ပှဲၤတဖၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၤသူတၤသၣ်စှၤဝဲအဃိ ကျၥိ်စ့တ�ဃံးတ�စ့ၤတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဒီး လၢ

ကိးနံၤဒဲးတ�အိၣ်မူအတ�လိၣ်ဘၣ်အဂၢၢ်ီ� တ�ကီတ�ခဲ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤၣ်

ခီဖျနိ့ဆၢၣ်အဃိ တ�မၤအသးအၢသီမ့�အိၣ်ထီၣ်ဝံၤအလီ�ခံအဆၢကတီ�န့ၣ် လီ�ကဝီၤဒၣ်ဝဲ

တ�မၤဂၢၢ့်ၤမၤစၢၤဒီး  တ�ပီးတ�လီ လၢအလီ�အိၣ်လၢ တ�ကစူးကါအီၤတဖၣ် ကအိၣ်ပၥ်စၢၤအ

ဂၢၢ်ီ�မ့� တ�အကါဒိၣ်နီ�မးလီၤၣ် ခိၣ်ဃၢၤအတ�မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဟဲတုၤဝဲ စဲၤခံလီၤလၢတ�ခိၣ်ဆၢ

န့ဆၢၣ် အတ�မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အဂၢၢ်ီ� တ�အကါဒိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်တဖၣ်မ့�ဝဲ လီ�ကဝီၤခိၣ်

န�လၢ အလၢပှဲၤဒီးခိၣ်န�အရူးူ�အသဲး, တ�ပီးတ�လီလၢ အမၤစၢၤမၤပူၤဖျဲးတ� ဒီးတ�မၤစၢၤကျၤိ

 ကွၥ်အဂၢၢ်ုၤအဂၢၢ်ၤတဖၣ်, ဒူသဝီခိၣ်န�, ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ် ဒီးနီ�တဂၢၢ်ၤစူ�စူ�အတ�နှုၥ်လီၤမၤသ

ကိးတ�လၢ တ�ဟ့ၣ်တ�ကစီၣ်ဂၢၢ့်ၤ, တ�ရာၤလီၤတ�ကစီၣ်ဂၢၢ့်ၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ် ဒ်သိးကဒိးန့ၣ်ဘၣ်

တ�ကစီၣ်တဖၣ်ဒီး တ�မၤစၢၤမၤပူၤဖျဲးအပီးအလီတဖၣ်အဂၢၢ်ီ� ဒိးသန့ၤထီၣ်အသး လၢကလု�

ဒူၣ်-တ�ကတိၤဒီးတ�ဘူၣ်တ�ဘါ(ပှၤဘူးဒးဖိ) အတ�ရာ�လိၥ်ဘၣ်ထွဲအတ�ကရာၢကရိာတဖၣ် အ

ဖီခိၣ်အါမးလီၤၣ် တ�အိၣ်ဃူလိၥ်ဖိးလိၥ်သးဒီးထံကီ�ပဒိၣ်ဒီး (မ့တမ့�)(EAO)တဖၣ်စ့�ကီး အ

ကါဒိၣ်လၢကဒိးန့ၣ်ဘၣ် တ�မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲအဂၢၢ်ီ�န့ၣ်လီၤၣ်

လီ�ကဝီၤခိၣ်န�လၢ အဂၢၢ်ဲၤလိၥ်တ�တူၤလီၤတီၤလီၤတဖၣ်န့ၣ် ကြၢး�း�အိၣ်ဒီး တ�စဲဘူးဘျးစဲဒီး ထံ

ကီ�ပဒိၣ်ပပှ�တဖၣ်လီ�ကဝီၤ, ပှၤဒိၣ်ကျၥိ်ဒိၣ်စ့တဖၣ်, (NGO)တ�ကရာၢကရိာတဖၣ်ဒီး ပှၤလၢ

ကတဒီတဒၢ တ�ဒ်အမ့� တ�စုကဝဲ ၤ  ကရာၢ က  ရာိ တဖၣ်  ဒီး        ပှၤလၢလီ�အိၣ်လၤ  အိၣ်

 တဖၣ်လီၤၣ်

အပေရာှ�ပေတာင့််အာရာှသည််း ကမာာပေပ်တွင့်် ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမုဒဏ််ကို အဆိုးဝါးဆုံး

 ခံစားရာပြိုပီး ထိခိုက်လွယ်ပေသာ ပေနရာာများထဲမှ တစ်ခု မြဖစ်ပါသည်း်။ ၁၉၉၇ ခုနှှစ်မှ ၂၀၁၆

 ခုနှှစ်အတွင့််းတွင့်် အာရာှ၌ ရာာသီဥတုပေဘးဒဏ််ပေ�ကာင့့်် မြဖစ်ပွားခဲ့ပေသာ သဘာဝပေဘးဒဏ််

တို�ပေ�ကာင့့်် ပေသဆုံးမုများ၏ ၅၅ ရာာခိုင့််နှုန်းသည်း် မြမန်မာနှိုင့််င့်ံအပါအဝင့်် နှိုင့််င့်ံပေပါင့််း ၄

 နှိုင့််င့်ံမှ မြဖစ်သည်း်။

နှှစ်စဉ်် မုန်တိုင့််းများပေ�ကာင့့်် မြမန်မာနှိုင့််င့်ံတွင့််း အလုံးအရာင့််းအလိုက် မြပည််းတွင့််း

ပေရာ့�ပေမြပာင့််းမုများ နှှင့့်် ထိုင့််းနှိုင့််င့်ံ၊ ဘဂၢၢ်�လားပေဒ့ရာှ်နှိုင့််င့်ံ၊ မပေလးရာှားနှိုင့််င့်ံနှှင့့်် တရူးုတ်နှိုင့််င့်ံ

များသို� နယ်စပ်မြဖတ်ပေကျာ်ပေရာာ�ပေမြပာင့််းပေနထိုင့််မုများ မြဖစ်ပေပ်လျက်ရာှိသည််း။ ၂၀၀၈ ခု

နှှစ်တွင့်် နာဂၢၢ်စ်မုန်တိုင့််းပေ�ကာင့့်် လူဦးးပေရာပေပါင့််း ၂၀၀,၀၀၀ ထိပေသဆုံးခဲ့ပြိုပီး အများစုမှာ

 ဧိၤရာာဝတီ မြမစ်ဝကွန်းပေပ်

 မြဖစ်ပေပ်လာပေသာ အခက်အခဲများကို ရာင့််ဆိုင့််ရာန် မြပင့််ဆင့််ပေပးမု သို�မဟုတ် ပေထာက်ပံ့

မုမရာှိပါ။ စုပေဆာင့််းပေင့်ွ နည််းးပါးမြခင့််းနှှင့့်် ပေ�ကးပြိုမီ ထူပေမြပာမြခင့််းတို�ပေ�ကာင့့်် သူရာင့််းင့်ှား

 လယ်သမား အများစုသည်း် ပေမြမယာအား တတ်နှိုင့််သမှ ဝင့််ပေင့်ွရာရာှိနှိုင့််ရာန် အစွမ်းကုန်

အသုံးမချနှိုင့််ဘဲ ထိခိုက်လွယ်ပေသာ ရာာသီဥတု အပေမြခအပေနနှှင့့်် ပေင့်ွပေရားပေ�ကးပေရား အ�ကပ်

အတည်း်းများကို ကြုံက�ံပေတွ��ကရာသည််း။ ဆိုလိုသည််းမှာ သီးနှှံအထွက်နည်း်းပေသာ   

ရာာသီ တစ်ခုတွင့်် ပေင့်ွပေရားပေ�ကးပေရားနှှင့့်် ရာှင့််သန်ရာပ်တည်း်ရာန် အခက်အခဲများ   

သိသိသာသာကြုံက�ံရာပေလ့ရာှိသည််း။ 

သဘာဝပေဘးအနှတရာာယ်ကျပေရာာက်ပြိုပီးပြိုပီးချင့််း အချန်ိတွင့်် ပေဒသခံတို�၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ

အကူအည်းီနှှင့့်် ပေဘးအနှတရာာယ်ရာင့််ဆိုင့််ပေမြဖရာှင့််းမြခင့််းယနှတရာားတို�သည််း ပေဘးအနှတရာာယ်ကို

 တုံ�မြပန်ရာာတွင့်် အပေရားအပါဆုံး အချက်များ မြဖစ်သည်း်။ မြပင့််ပမှ လုပ်ပေဆာင့််ပေပးသူများ

သည်း် အခင့််းမြဖစ်ရာာပေနရာာသို� အချနိ်အနည်း်းင့်ယ် ပေနာက်ကျပြိုပီးမှသာ ပေရာာက်လာပေလ့

ရာှိသည််း။ ပေဘးအနှတရာာယ်ကို တုံ�မြပန်မုတွင့်် အဓိိကကျပေသာ အချက်များမှာ ပေဒသခံ

ပေခါင့််းပေဆာင့််များရာှိ တစ်ဦးးချင့််းစီ၏ အရာည််းအပေသွး၊ ကယ်ဆယ်ပေရားပစစည််းးများ နှှင့့််

အမြခားပေသာ အရာင့််းအမြမစ်များ ရာရာှိမု၊ ပေကျးရာာာလူကြီးကီး၊ အိမ်ပေထာင့််စုများ နှှင့့်် တစ်ဦးးချင့််း

စီတို�၏ သတင့််းအချက်အလက်ကွန်ရာက်များနှှင့့်် ချတိ်ဆက်မု နှှင့့်် မြဖန့်ပေဝမြခင့််းတို� ပါဝင့််

သည်း်။ သတင့််းအချက်အလက်များ နှှင့့်် ကယ်ဆယ်ပေရားပစစည််းးများ ရာရာှိပေရားသည််း   

လူမျ ိ�း-ဘာသာစကား နှှင့့်် ကိုးကွယ်ရာာဘာသာ (ဗုုဒဓဘာသာ) တူရာာဖွဲ�စည််းးထားပေသာ 

ကွန်ရာက်များတွင့််း တည််းရာှိပေနသည်း့် ဆက်ဆံပေရားများပေပ်တွင့်် တစ်ပိုင့််းတစ်စ   

မူတည်း်ပေနသည်း်။ ထို�အမြပင့်် အစိုးရာ နှှင့့််/သို�မဟုတ် EAO များနှှင့့်် စည်း်းလုံးမုရာှိပေသာ

 ဆက်ဆံပေရား၊ ကူည်းီပေစာင့််မမုနှှင့့်် အကာအကွယ်ပေပးမြခင့််းတို� မှာလည််းး အပေရားကြီးကီးသည််း။

ထိထိပေရာာက်ပေရာာက် ပေဆာင့််ရာာက်နှိုင့််ပေသာ ပေဒသခံပေခါင့််းပေဆာင့််များသည််း အစိုးရာအရာာရာှိ

များ၊ ပေဒသခံစီးပွားပေရား လုပ်င့်န်းရာှင့််များ၊ NGO များနှှင့့်် လက်နက်ကိုင့််အဖွဲ�အစည်း်း

များ ကဲ့သို�ပေသာအကာအကွယ်ပေပးနှိုင့််သူများ၊ (မြဖစ်နှိုင့််ပေချရာှိပေသာ) ဩဇာာရာှိသူများနှှင့့်် 

အဆက်အသွယ်ပေကာင့််းပေကာင့််းရာှိရာန်လိုအပ်သည်း်။
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တၢ််အတၢ်ကံ်် လံၢတၢ််သ့ၣ်တ်ၢ်ၤ် တၢ််တၢ်တၢ်ၢၥ််တၢ်
န့ါအၢသ့ၣ််အဂီၢ်််

တ�ဃုထံၣ်သ့ၣ်ည်းါတခါအံၤ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တ�ကွ�ဆိကမိၣ်က့ၤ တ�တူ�ဆၢတ�အ

တကွီ�လၢ ကိးကပၤဒဲး လၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်တ�သ့တု�ဆၢတ�အခီပည်းီဒ်အမ့� တ�

အိၣ်ဒီးတ�သးဆးလၢ တ�သ့တု�တ�ဒီး ခိၣ်ဆၢတ�ကီခဲဃံးစ့ၤလၢ အဟဲဘၣ်သတူ�ကလၥ်တ

ဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ် တ�တူ�ဆၢခီၣ်ဆၢလၢ အတူ�လီၤတီၤလီၤတဖၣ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ပှၤ

တဖုလၢ အတူ�ဘၣ်တ�အတ�ကူၣ်တ�ဆးအဖီခိၣ်လီၤၣ် အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီး တ�သ့တူ�

ဆၢတ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢ အဟဲသတူ�ကလၥ်တဖၣ်ဒီး ကအိၣ်ဒီး ကျၤိကျဲတဖၣ်လၢ ကအိၣ်

မူဘၣ်ဘျးိဘၣ်ဒါဒီးတ�ကီတ�ခဲအကတီ� လၢကိးနံၤဒဲးတ�အိၣ်မူအတ�လိၣ်တ ဖၣ်အဂၢၢ်ီ�အ

သိး လၢတ�ကီတ�ခဲအဖီခိၣ်ကဆီတလဲက့ၤတ�အိၣ်သးတဖၣ် ဒ်အမ့�ပှၤလၢအိၣ်ဒီး  တ�စိဒိၣ်

ကမီၤဒိၣ်တဖၣ်  အတ�နၢၤအီၣ်ဃၥ်အီၤ ပှၤဖှီၣ်ဖိယၥ်ဖိပှၤဂၢၢ်ံ�စ�ဘါစ�တဖၣ်လီၤၣ်

ကလုၥ်ဒူၣ်တခါဃီ-တ�ကတိၤတမံၤဃီဒီး တ�ဘူၣ်တ�ဘါတကလုၥ်ဃီ အတ�ကရာၢကရိာတ

ဖၣ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဘၢၣ်ကဝီၤအတ�ကရာၢကရာိလၢအဆူၣ် (တ�ရာ�လိၥ်ဘၣ်ထွဲအခိၣ်ကျၢၤ) ဒီး

တ�ကီတ�ခဲတ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးမ့�ဟဲအါထီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျဒိိးန့�ဘၣ် တ�ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ

 ခိၣ်ဃၢၤဒီးလီၤကဝီၤအဂၢၢ်ုၤအဂၢၢ်ၤတဖၣ်အဃိ မၤအါထီၣ် ရာၤလီၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤ တ�သ့တ�

ဘၣ်တဖၣ်ဆူ ဘၢၣ်ကဝီၤပူၤဒီး ကဲထီၣ်တ�ဂၢၢ်ံ�တ�ဘါအဆူၣ်လၢ တ�ဒီသဒၢက့ၤဘၢၣ်ကဝီၤအ

ဂၢၢ်ီ�လီၤၣ် လီ�ကဝီၤဘူးဒးတ�ဘူၣ်တ�ဘါ အတ�ကရာၢကရိာတဖၣ်န့ၣ် ဆီၣ်ထွဲမၤထွဲ တ�မၤစၢၤ

တဖၣ် ဒ်အမ့�တ�လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး သးဂၢၢ့်�ဝီပီည်းါ တကးဒံးဘၣ် နီ�သးအဂၢၢ်ီ�မ့�ဂၢၢ့်ၤ ဒီးလၢနီ�ခိ

အတ�လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂၢၢ်ီ�မ့�ဂၢၢ့်ၤ စ့�ကီးလီၤၣ် ဒူဖိသဝီဖိတဖၣ် ဒီးပှၤဃုသ့ၣ်ည်းါတ�တဖၣ်စ့�

ကီး သူၣ်ဆူၣ်သးဂၢၢ်ဲၤလၢ ကပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တ�ဂၢၢ်ဲၤဆၢထၢၣ် ဒီးတု�ဆၢခီၣ်ဆၢတ�ကီတ�ခဲလၢ ပ

နီ�ကစ�ဒၣ်ဝဲန့ၣ် မ့�တ�အကံ�အလဲ ဒ်အမ့�ပှၤကည်းီကလုၣ်ဒီး ပှၤဘူးဒးတ�ဘူၣ်တ�ဘါကရာၢ

ကရာိန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲလီၤၣ် ဖဲကမျၢ�တု�ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် န့ဆၢၣ်တ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တဘျလီ�လ�

 သီခါတဖၣ် အိးထီၣ် သီခါဖ်ၣ်တဖၣ် လၢတ�အိၣ်တ�ဆိးအလီ�ဒီး နီၤလီၤတ�မၤစၢၤတဖၣ် လၢ

ပှၤဟ့ၣ်မၤဘူၣ်မၤတီၤအီၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တ�ယၢၤထီၣ်အီၤ တလီ�လီ�လီၤၣ်

၂၀၁၉န့ံ်, လံါအက်�ူအပူ�  , ထံးံဒီးး်  န့းယီၤံ� ကဲထံး််

လံၢ က်် က�်ကရၢ��ဝီၤ််  ကညါက််် စှၤဲ်အပ�ူ

မြေဘိး�ဒီးဏ််ခိၣ်ံနူးၤင််ရၢညါ်စှၤမံူ်�မူမူြေဘိး�င်် 

ဤသုပေတသနသည်း် “ပေဘးဒဏ််ခံနှိုင့််စွမ်း” တည််းးဟူပေသာ ဘက်ပေပါင့််းစုံမှ ထည်း့်သွင့််း

စဉ််းစားထားပေသာ အယူအဆမူပေဘာင့််ကို လက်ခံကျင့့််သုံးထားသည််း။ ထိပေရာာက်ပေသာ 

တုံ�မြပန်မုများသည််း ပါဝင့််ပတ်သက်ပေသာ သူများအပေနမြဖင့့်် မထင့််မှတ်ပေသာအပေမြပာင့််းအလဲ

တို�၏ ရူးိုက်ခတ်မုကို ခံနှိုင့််စွမ်း၊ စားဝတ်ပေနပေရားပေမြပလည််းပေစရာန် လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ

 ကျင့့််သုံးနှိုင့််စွမ်း နှှင့့်် ထိခိုက်လွယ်မု နှှင့့်် ပေဘးဖယ်�ကဉ််မုများမြဖင့့်် ဖွဲ�စည််းးထားသည်း့်

 မ�ကာခဏ်- သာတူည်းီမှမုမရာှိပေသာ အာဏ်ာဆက်ဆံပေရား အပေမြခအပေနကို ပေမြပာင့််းလဲနှိုင့််

စွမ်းပေပ် မူတည်း်သည်း်။

လူမျ ိ�း-ဘာသာစကားတူရာာနှှင့့်် ကိုးကွယ်ရာာ ဘာသာတူရာာ အပေပ် အပေမြခမြပ�သည်း့်

 ခိုင့််မာပေသာ လူမုအဖွဲ�အစည််းးကွန်ရာက်များ (‘လူမု အရာင့််းအနှှီး’) သည််း ပေဘးအနှတရာာယ်

များ တိုးပွားလာပေသာ်လည်း်း မြပင့််ပမှ အသိပည်းာများအား လက်ခံသင့််ယူ မြပန်လည်း်

အသုံးချမြခင့််းကို အားပေပးတည််းတံ့ပေစပြိုပီး လူမုပေရားရာာ အကာအကွယ်ကို မြဖစ်ထွန်း  

မြမင့့််မားလာပေစပါသည််း။ ပေဒသခံ ဗုုဒဓဘာသာ ကွန်ရာက်များသည်း် စိတ်ဓိာတ်ပိုင့််းဆိုင့််ရာာ

နှှင့့်် နာမ်ဝိဉာာဉ််ပိုင့််းဆိုင့််ရာာနှှစ်မျ ိ�းစလုံးကို ဂၢၢ်ရုူးစိုက်မုပေပးစွမ်းနှိုင့််ပြိုပီး ရုူးပ်ဝတု�ပိုင့််းဆိုင့််ရာာ

 အကာအကွယ်ပေပးမုနှှင့့်် ကူည်းီပေစာင့််မမုတို�ကိုလည််းး ပေပးစွမ်းနှိုင့််ပါသည်း်။ ရာပ်ရာာာတွင့််း

 ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အကူအည်းီပေပးရာန်အတွက်  လုံ့ပေဆာ်ရာာတွင့်် ဗုုဒဓဘာသာနှှင့့်် ကရာင့််

လူမျ ိ�းမြဖစ်မြခင့််းဝိပေသသ၏ အပေရားပါမုများကို ရာာာသားများနှှင့့်် သုပေတသီများက ပေထာက်

မြပလိုပါသည််း။ လူအများစုကလည််းး သဘာဝပေဘးအနှတရာာယ် ကျပေရာာက်ပေနချနိ်တွင့််

 ဘုန်းကြီးကီးများက ခိုနားစရာာ ကူည်းီပေထာက်ပံ့မြခင့််းနှှင့့်် လူအများ၏ လှ�ဒါန်းမုများကို မှပေဝ

ပေပးမြခင့််း စသည််းတို�ကို ပေဖာ်မြပပေမြပာဆို�ကသည််း။ 



4     Toward A Tipping Point?  -  တၢ််ဘိးး�ဘိး်သ့ၣ််် ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

တ�ကျဲၤလိၤကျဲၤဘၣ်က့ၤ ဒီးတ�မၤစှၤလီၤက့ၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အတ�မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တ�အ

တ�ကရာၢကရာိတဖၣ်   လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသး လၢဘၢၣ်ကဝီၤတဖၣ်အပူၤ အတ�ဖံးတ�မၤ

အဒိတဖၣ် ဘၣ်တ�ပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ လံၥ်ပၥ်ဖျါအံၤလီၤၣ် တ�လီ�လၢဘုဟုတထွးလၢၤတ

ဖၣ်န့ၣ် ကြၢး�း�သူၣ်လီၤက့ၤ တ�သူတ�သၣ်အသီ ဒ်အမ့�သဘ့ဖျၢၣ်လါ(စားပေတ်ာပဲ)တဖၣ် ဒီး

 တ�သူၣ်တ�ဖျးလၢ အမၤဘၣ်ဒိ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် စှၤဒီး တု�ဆၢမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ လၢတဘၣ်

လိၥ်ဘၣ်စးတဖၣ် (CRS)အဒိတဖၣ် စ့�ကီး ဘၣ်တ�ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤဟ့ၣ်တ�ကစီၣ်တဖၣ်

လီၤၣ် မၤန့�တ�မၤလိ ခီဖျ ိတ�လဲၤခီဖျအိတ�တု�ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဒီးမ့�ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤ

 ဆူတ�လီ�အဂၢၢ်ုၤအဂၢၢ်ၤ လၢကီ�ပယီၤပူၤတဖၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ် တ�ဘျ�းတ�ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်လီၤၣ် လၢ

တ�ကမၤအါထီၣ်ပှၤထူစံၥ်ဖိတဖၣ် အတ�သ့တ�ဘၣ်အဂၢၢ်ီ� ကြၢး�း�ဃိထံ ဒီးဘျးစဲ မၤသကိးတ�

ဒီး တ�သူၣ်တ�ဖျး အပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်န့ၣ် မ့�တ�လၢအလိၣ်တခါလီၤၣ်

တၢ်ကရာၢကရာိလၢ အဂၢၢ်ဲၤလိၥ်လၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခီဖျနိ့ဆၢၣ်အဃိ (DRR)

အပူၤ ပိၥ်မုၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤဒီးလၢ ဘၢၣ်ကဝီၤအပူၤ တၢ်ဆီတလဲလီၤဆီက

အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤၣ် တၢ်လဲၤခီဖျလိၢ အဒိးန့ၣ်ဘၣ်ဝဲ ခီဖျ ိတၢ်လဲၤဃုဖံးဃုမၤ ဆူကီၢ်က်ၣီ်တဲၥ်

တဖၣ်အဃိ ပိၥ်မုၣ်တဖၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘါအါထီၣ် လၢတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်တကပၤ န့ၣ်လီၤၣ ်

ပိၥ်မုၣ်တနီၤနီၤ ပၥ်ဖျါတၢ်ဂၢၢ့်ၢ်ခီဖျ ိခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အဃိ ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အိၣ်

ထီၣ်တဘျလီၢ်လၢ် အခါ ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤဒီး ပှၤလၢအဂံၢၢ်ၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ 

လၢမ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အတၢ်တုၢ်တၢ်ခီၣ်တၢ်န့ၣ် စှၤဝဲဒီး (ကိၣ်ရာိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၥ် ဒီး  တၢ်ဆါ သံ

သတမြၥိ် အဂၢၢ်ုၤအဂၢၢ်ၤတဖၣ်)အဃ းိ  တူၢ်ဘၣ်  တၢ်နးနးကျၤံကျၤံလီၤၣ်

မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိ လၢအဂၢၢ့်ၤဒီး တၢ်မၤစၢၤအပီးအလီတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်တုၢ်ဆၢခီၣ်ဆၢတၢ်အ

ဂၢၢ်ီၢ် ကထီၣ်ဘးဝဲတုၤအပတီၢ်တခါလီၤၣ် တၢ်လီၢ်လၢ အယံၤဒီးကီခဲဝဲအလီၢ် ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်

လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဘၢၣ်ကဝီၤတဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိးဒီး ကဆီတလဲမၤဂ့ၢၢ်ၤထီၣ်က့ၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်

အတၢ်ဆီတလဲအဂၢၢ်ီၢ် (KNU)ဒီး ထံကီၢ်ပဒိၣ် ကဘျးးစဲမၤသကိးတၢ်အဂီၢၢ်ၢ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤၣ်

 လၢလံၥ်ပၥ်ဖျါအံၤအပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်အဒိလၢ တၢ်စိကမီၤ ခံဖုအံၤ ဘျးးစဲဒီး မၤသကိး

တၢ်လၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ လၢထံဒိၣ်ခိၣ်ယွၤ အဃိတဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ်

ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢတူၢ်ဆၢ န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢ အကဟဲဒံးတဖၣ်အဂီၢၢ်ၢ် ထဲတၢ်မၤ

စၢၤဒီး တၢ်အိၣ်ဘၣ်ဘျးိးဘၣ်ဒါလၢတၢ်မၤအသးအဖီခိၣ်န့ၣ် တတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢ ဝဲလီၢ်ဝဲ

လၢၤဘၣ်ၣ် သဝီ၉သဝီ လၢအတူၢ်ဘၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တဖၣ်န့ၣ် လၢဆၢက

တီၢ်ခဲအံၤအဂီၢၢ်ၢ် တူၢ်ဆၢဝဲန့ၢ် အဖၢမုၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်ထိၣ်ဒွးးပၥ်စၢၤဝဲ လၢဆူည်းါ စှၤနံၣ်အတီၢ်

ပူၤ န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဟးဂၢၢ်ီၤအဂၢၢ်ံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့အဃိ ခါလၢကဟဲန့ၣ်

 သဝီတဖၣ်အံၤကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲနးတဖၣ် န့ၣ် မၤအသးသ့ဝဲလီၤၣ် တၢ်

ဟးဂၢၢ်ုၤဟးဂီၢၢ်ၤဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခီဖျ ိမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ န့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲအသး အ

ဃိတဖၣ် န့ၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢ တၢ်ဆိးကါက့ၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ ဘၣ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ

 စှၤဝဲ အဃိဘၣ် (ဒ်ပစံးတၢ်အသိး တမ့ၢ်လၢ တၢ်စံးဆၢဒီး ကျၤိကျလဲၢ ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်

ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ် တအိၣ်လၢၤဘၣ် အဃိဘၣ်)ၣ် မ့မ့ၢ်တခီ မ့ၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကီ

တၢ်ခဲလၢ တၢ်တထံၣ်ဆိပၥ်စၢၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဘၣ်ဝဲ သတုၤကလၥ်တခီလီၤၣ် တၢ်လီၢ်ဒီး

 ဒူသဝီတနီၤအဂၢၢ်ီၢ် ထဲတၢ်အိၣ်မူဘၣ်ဘျးိးဘၣ်ဒါ ဒီးန့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲသး ကျၤိကျတဲဖၣ်

န့ၣ် တန့ၢ်တသ့လၢၤဘၣ်ၣ် မ့မ့ၢ်တခီ တုၤဃီၤဝဲဒၣ်ဆူ ကဘၣ်ဆီတလဲက့ၤတၢ်အပတီၢ်လံန့ၣ်

လီၤၣ် ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤတဖၣ်, ပှၤဖှၣီ်ဖိယၥ်ဖိတဖၣ်ဒီး ပှၤလၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂၢၢ်ီၤတလၢပှၤဲတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်

ပှၤတဖၣ်လၢ      ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါကတၢၢ်လီၤ ၣ်

လၢလံၥ်ပၥ်ဖျါအံၤအပူၤ ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဒူသဝီကမျၢ�အတ�ထံၣ်လၢ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအ

တ�ဆီတလဲအသးအဖီခိၣ်တဖၣ်ဒီး  DRR အတ�ပၥ်ဖျါလၢ တ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ် ဖဲတ�

တတၢၥ်တနါ (ထံဒိၣ်ခိၣ်ယွၤ,မ့အူအီၣ်တ�ဒီးတ�လၢဒုးကီခဲပှၤကူပှၤကည်းီတဖၣ်) မၤအသး

ဝံၤအလီ�ခံအဂၢၢ့်� န့ၣ်လီၤၣ် တ�သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့�တ�ဆိကမိၣ်က့ၤတ�ဃိထံတဖၣ် လီ�တံ�လီၤ

ဆဲး ဒိၣ်ဒိၣ်ယိၥ်ယိၥ်လၢ အဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ အပူၤကွံၥ်အနံၣ်တဖၣ်အပူၤ ထံဒိၣ်ခိၣ်

ယွၤအတ�ကွ�ဆၢၣ်မဲၥ် အဖီခိၣ်လီၤၣ် တ�ထံၣ်လၢ အပၥ်ဒိၣ် လီ�ကဝီၤ တ�တု�ဆၢ န့ဆၢၣ်

အတ�တတၢၥ်တနါတဖၣ် ဒ်တ�အကါဒိၣ်အသိး ဒီးတ�ထံၣ်လၢ အပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တ�လံၥ်

ပၥ်ဖျါဒီး သနှူလံၥ်တဖၣ် လၢကီ�ပယီၤအပူၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အတ�ပည်းိၣ်ပၥ်တ�အကါဒိၣ် လၢခါ

ဆူည်းါအဂၢၢ်ီ�တဖၣ်န့ၣ် တဒ်သိးလိၥ်အသးဘၣ်ၣ် တ�သူၣ်တ�ဖျးကျၤိကျဲ (CRS) ဒ်အမ့�တ�

သူၣ်လီၤဖျးလီၤတ�မု�တ�ဘိ လၢအတု�န့�ခီၣ်န့�မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ အတ�ဆီတလဲဒီး တ�

မု�တ�ဘိ လၢအသးကၢ တဖၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ကျဲတဘိ  လ ၢအဒုးဘျးစဲ တ�ထံၣ်လီၤဆီ

ခံခါအံၤလီၤၣ်

လူထုအပေမြခမြပ� လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ ပေမြပာင့််းလဲမြခင့််းနှှင့့်် လူထုအပေမြခမြပ� သဘာဝ

ပေဘးအနှတရာာယ်မြဖစ်နှိုင့််ပေမြခ ပေလှာ့ချမြခင့််းဆိုင့််ရာာ စိစစ်ပေလ့လာချက် နမူနာများကို ဤ

အစီရာင့််ခံစာတွင့်် ပေဖာ်မြပထားသည််း။ စပါးအထွက်နှုန်း ဆိုးရာာားစွာ ထိခိုက်ပေနပေသာ ပေဒသ

များတွင့်် ပေကာက်ပဲသီးနှှံအသစ်များ (စားပေတာ်ပဲ) ပေမြပာင့််းလဲစိုက်ပျ ိ�းမြခင့််း အပါအဝင့််

 ရာာသီဥတုဒဏ််ခံနှိုင့််သည်း့် ပေရာရာှည််းတည်း်တံ့ပေသာ စိုက်ပျ ိ�းပေရား (CRSA) ၏ နမူနာများ

 အပေ�ကာင့််းကိုလည််းး သတင့််းပေပးသူများက အစီရာင့််ခံထားသည််း။ ထို အပေတွ�အကြုံက�ံများ

မှတစ်ဆင့့်် သင့််ယူကာ မြမန်မာနှိုင့််င့်ံရာှိ အမြခားပေသာ ထိခိုက်ခံစားရာနှိုင့််ပေမြခရာှိပေသာ လူမု

အသိုင့််းအဝိုင့််းများအား မှပေဝမြခင့််းမြဖင့့်် အကျ ိ�းပေကျးဇာူးများ ရာနှိုင့််ပါသည်း်။ စိုက်ပျ ိ�းပေရားသိပံံ

 ဆိုင့််ရာာ ပည်းာရာပ်အယူအဆများနှှင့့်် ပူးပေပါင့််း၍ ပေဒသခံလယ်သမားများ၏ အသိပည်းာ 

ဖွံ�ပြိုဖိ�းပေစရာန်အတွက် သုပေတသနများ ထပ်မံလုပ်ပေဆာင့််ရာန် လိုအပ်ပါသည်း်။ 

အမျ ိ�းသမီးများအပေနနှှင့့်် သဘာဝပေဘးအနှတရာာယ်မြဖစ်နှိုင့််ပေမြခ ပေလှာ့ချပေရား (DRR) တွင့်် ပိုမို

အပေရားပါပေသာ တာဝန်များ ယူလာပေသာအခါ ပေဒသနှတရာ ပေမြပာင့််းလဲနှိုင့််စွမ်း အားပေကာင့််း

လာသည််း။ အိမ်နီးချင့််း ထိုင့််းနှိုင့််င့်ံတွင့်် ပေရာ့�ပေမြပာင့််းလုပ်သားအမြဖစ် လုပ်ကိုင့််ခဲ့ရာာမှ ရာရာှိခဲ့

ပေသာ အပေတွ�အကြုံက�ံများပေ�ကာင့့်် ဦးးပေဆာင့််လုပ်ကိုင့််နှိုင့််စွမ်းများ ရာရာှိလာပေ�ကာင့််း  အချ ိ��

အမျ ိ�းသမီးများက အစီရာင့််ခံ�ကသည််း။ မည််းသို�ပင့််ဆိုပေစကာမူ အမျ ိ�းသမီးများနှှင့့်် အမြခား

ပေသာ ဖယ်�ကဉ််ခံအုပ်စုများသည််း ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမု၏ ပေနာက်ဆက်တွဲသက်ပေရာာက်

မုများကို ခံနှိုင့််ရာည််း အထူးအားနည််းးပေ�ကာင့််း ပေတွ�ရာပြိုပီး ပေဘးအနှတရာာယ်များ (ကိုရူးိုနာ

ပေရာာဂၢၢ်ါပိုး ကပ်ပေရာာဂၢၢ်ါအပါအဝင့််) ကို မမှမတခံစားရာပေလ့ရာှိ�ကသည််း။ 

ပိုမိုပေကာင့််းမွန်ပေသာ ပေလ့ကျင့့််မုများနှှင့့်် ရာင့််းမြမစ်များ ရာှိပါက ပို၍ စနစ်ကျပေသာ

 ထိပေရာာက်ပေသာ တုံ�မြပန်မုများကို လုပ်ပေဆာင့််နှိုင့််မည်း် မြဖစ်သည်း်။ ပေဝးလံပေခါင့််သီပေသာ

၊ ပဋိိပကခဒဏ်် ခံရာပေသာ ပေဒသများတွင့်် ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမုကို ပေမြဖရာှင့််းရာန်အတွက်

 အစိုးရာ နှှင့့်် KNU အ�ကားတွင့်် တိုးမြမှင့့််ထားပေသာ ပူးပေပါင့််းပေဆာင့််ရာာက်မုများ မြဖစ်လာ

နှိုင့််ပေမြခရာှိသည််း။ ဤအစီရာင့််ခံစာတွင့်် ထိုအာဏ်ာပိုင့််နှှစ်ဘက်မှ ပေရာပေဘးကယ်ဆယ်ပေရား

လုပ်င့်န်းများတွင့်် ပူးပေပါင့််းလုပ်ပေဆာင့််မု သာဓိကများကို ပေဖာ်မြပထားသည််း။

သို�ရာာတွင့်် ထိုတုံ�မြပန်မုများနှှင့့်် လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ ပေမြပာင့််းလဲမုများသည််း ပေရာရာှည်း်

 ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမုဒဏ်် ခံနှိုင့််ရာည််းရာှိရာန်အတွက် လုံပေလာက်မည်း် မဟုတ်ပါ။ လက်ရာှိ

တွင့်် ထိုရာာာ (၉) ရာာာသည််း သဘာဝပေဘးဒဏ််ကို  ခံနှိုင့််ရာည််းရာှိပေနပေသာ်လည်း်း လွန်ခဲ့ပေသာ

 နှှစ်အနည်း်းင့်ယ်က အစွန်းပေရာာက်ပေသာ ခန့်မှန်းမုများဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပေသာ ဆိုးရာာား

မြပင့််းထန်သည်း့် ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမု အပေမြခအပေနများသည််း လက်ရာှိတွင့်် မြဖစ်နှိုင့််ပေမြခ ရာှိ

ပေနပေသာပေ�ကာင့့်် အနာဂၢၢ်တ်တွင့်် ၎င့််းရာာာများသည််း အခက်အခဲများ ကြုံက�ံလာနှိုင့််ပါသည်း်။
ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမု၏ ရာလဒ်တစ်ခုမြဖစ်သည်း့် ဆုံးရူးုံးမုနှှင့့််ပျက်စီးမုသည််း မြပင့််ပမှ 

အသိပည်းာများကို လက်ခံသင့််ယူ မြပန်လည်း်အသုံးချနှိုင့််မု နည်း်းပါးမြခင့််းပေ�ကာင့့််  
(ဆိုလိုသည််းမှာ ပေမြဖရာှင့််းနှိုင့််စွမ်းများ ကုန်ဆုံးလာပေသာပေ�ကာင့့််) သာမဟုတ်ဘဲ ပိုမိုဆိုးဝါး

ကာ ပေမှာ်မှန်း၍ မရာပေသာ ပေဘးအနှတရာာယ်များ၏ သပေဘာသဘာဝပေ�ကာင့့်် မြဖစ်ပေပ်လာ

ရာမြခင့််း မြဖစ်သည်း်။ တစ်ချ ိ��ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးများ၌ ပေဒသနှတရာအဆင့့်် လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ

 ပေမြပာင့််းလဲမု နည်း်းဗုျ�ဟာများ အလုပ်မမြဖစ်ပေတာ့သည်း့် အပေမြခအပေန ‘ပေမြပာင့််းလဲရာန်

အချနိ်တန်ချနိ်’သို� ပေရာာက်ရာှိသွားနှိုင့််ပါသည်း်။ အထူးထိခိုက်ခံရာနှိုင့််ပေသာ သူတို�မှာ

 ဖယ်�ကဉ််ခံထားရာပေသာ အုပ်စုခွဲများမြဖစ်သည်း့် အမျ ိ�းသမီးများနှှင့့်် မသန်စွမ်းများကဲ့သို�

ပေသာ သူများ မြဖစ်သည်း်။

ဤအစီရာင့််ခံစာတွင့်် ပေဖာ်မြပထားပေသာ ရာာသီဥတုပေမြပာင့််းလဲမု နှှင့့်် သဘာဝပေဘးအနှတရာာယ်

မြဖစ်နှိုင့််ပေမြခ ပေလှာ့ချပေရား (DRR) အပေပ် ရာပ်ရာာာလူထု၏ ထင့််မြမင့််ချက်အများစုသည်း်

ပေဘးအနှတရာာယ်ကျပေရာာက်ပြိုပီးပြိုပီးချင့််း အပေမြခအပေနကို အဓိိက အသားပေပးထားပါသည််း။
ဤသို�မြဖစ်ရာမြခင့််းမှာ ပြိုပီးခဲ့ပေသာ နှှစ်များအတွင့််း ပေရာကြီးကီးမုကို ကျယ်ကျယ်မြပန့်မြပန့်ကြုံက�ံပေတွ�

ခဲ့ရာသည်း့် ပေနရာာပေဒသတွင့်် သုပေတသနကို မြပ�လုပ်ထားပေသာပေ�ကာင့့်် မြဖစ်ပါသည်း်။
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တၢ််ပၢတၢ််ပြးပ�တၢ််ဂီၢ််် ကခ်ိၣ်ဲတၢ်ဖျၢၣ်် 

ကီၢ်ပယီၤ (မ့မ့ၢ်ထံကီၢ် လၢဘၣ်တၢ်ပၢအီၤ ဒ်ပဒိၣ်ပပှၢ် ဆူထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဆၣ်)သနှူလၢ DRR 

ဒီး   CCAအဂၢၢ်ီၢ် အိၣ်ပၥ်စၢၤလံန့ၣ်လီၤၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢတၢ်ဂၢၢ်ဲၤလိၥ်မၤတၢ်အဂၢၢ်ီၢ် တတုၤထီၣ်

ထီၣ်ဘးဒံးဘၣ်ၣ် တၢ်ဘျးးစဲပၥ်ဖှၣိ် မၤသကိးတၢ်လၢ KNUဒီး ပဒိၣ်ပပှၤအပူၤန့ၣ် �ြး�အိၣ်ဒီး 

တၢ်ပီးတၢ်လီ လၢအဘျးူးအိၣ်ဒီး ကျၤိကျတဲဖၣ် လၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် မၤလၢပှၤဲတၢ်တိၥ်ကျၤဲ

တဖၣ်အဂၢၢ်ီၢ်လီၤၣ် တကးဒံးဘၣ် တၢ်ဘျးးစဲလၢ DRRဒီး CCAအဘၢၣ်စၢၤစ့ၢ်ကီး �ြး�ဆူၣ်ထီၣ်

လဲၢ်ထီၣ် ဒီး�ြး�ဘၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒ်ကျၤိကျလဲၢကမၤလၢပှၤဲ တၢ်မၤစၢၤ လီၢ်ကဝီၤအတၢ်တုၢ်

ဆၢ န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အဂၢၢ်ီၢ်န့ၣ်လီၤၣ်

မ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ ခီဖျလိၢကည်းီဒီကလုၥ်စၢဖှၣိ်ကရာၢKNU ဒီးကီၢ်ပယီၢ်သုး

အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် တၢ် ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်မၤ

ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခွးဲးယၥ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမးလီၤၣ် ဖဲ၂၀၁၂နံၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်, ပယီၤသုးဒီး 

KNU ကညီ်းဒီကလုၥ်စၢဖှၣိ်ကရာၢ အဘၢၣ်စၢၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်သကိး လၢကဆိကတီၢ် တၢ်ဒုး

တၢ်ယၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤလိၥ်ဖိးမံ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ အိၣ်ယံၥ်တ့ၢ်လံ လၢတၢ်စုကဝဲၤကရာၢက

ရာိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်စံးဆၢလၢ တၢ်ဃုတၢ် ဖိး အဂၢၢ်ီၢ် တအိၣ်ဒံးဘၣ် ပှၤအါဂၢၢ်ၤဒီး ပှၤကလုၥ်

တဖၣ် ဘၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဆါသးဆါအဖၢမုၢ်လီၤၣ ်

တၢ်ဃိထံတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢကညီ်းဒီကလုၥ်စၢဖှၣိ်ကရာၢ ဒီးပယီၤသုး အတၢ်ပၢကျၢဲ်

ကျအီသး အလီၢ်ကဝီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ် လၢလီၢ်ကဝီၤဒ်န့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ

  တၢ်ခးပတုၥ်တၢ်ဒုးအလံၥ် ဃံးဃၥ်အဖီခိၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်, ပယီၤသုးဒီး  KNU ဟံးန့ၢ် တၢ်

စိတၢ်ကမီၤ ဂၢၢ်ၤမံၤဂၢၢ်ၤမ် ိ ဒီးထၢဖှၣိ် တၢ်ပီးတၢ်လီ လၢအလိၥ်တဖၣ် လၢလီၢ်ကဝီၤအတၢ်ကရာၢက

ရာိတဖၣ် အအိၣ်ဒီး မၤစၢၤက့ၤလီၢ်ကဝီၤ တၢ်လၢအလိၥ် တဖၣ်ဒ် အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချမ့့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ

 တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ အဂၢၢ်ီၢ်န့ၣ်လီၤၣ် လၢKNU တၢ်ပၢပူၤဘၣ်ဃးဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်မူခိၣ်

ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတၢ်ဆီတလဲသး အတၢ်ဂၢၢ့်ၢ်ကီခဲတဖၣ်အဂၢၢ်ီၢ်န့ၣ် ထံကီၢ်တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးး ဒီးသ့ၣ်

ပှၢ်ကိတိၢ်ဝဲၤကျၤိ ဒီုး္ဒွ ့ တၢ်ပဒၢပၢၤဃၥ်သ့ၣ်ပှၢ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဝဲၤကျၤိဟံးန့ၢ်ပၥ်စၢၤမူဒါလီၤၣ်

 KNU အရူးူၢ်သဲးသနှူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်ပှၢ်အဖီခိၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဃးဒီး န့ဆၢၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤတ

ဖၣ်န့ၣ် ကအိၣ်လၢ ဖဲၣ်ဒရာၢၣ်သနှူဒီး က လုၥ်တၢ်စံၣ်ည်းီၣ်ပၢသးခွးဲးယၥ်အပူၤ ဒ်လၢည်းါအသိး 

ကအိၣ်လၢ ဒူသဝီအတၢ်ပၢအဖီလၥ်လီၤၣ်

ကီၢ်ပယီၤသ့ၣ်ပှၢ်တဖၣ် လၢအပှၤဲဒီး တၢ်မူအကလုၥ်အကလုၥ်တဖၣ်အကျါ အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်

န့ၣ်  အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢကည်းီဒီကလုၥ်စၢဖှၣိ်ကရာၢ(KNU) ဒီးကလုၥ်ဒူၣ်အဂၢၢ်ၤ(EAO)တဖၣ်  တၢ်ပၢ

တၢ်ပမြးးအဖီလၥ်လီၤၣ် လၢတၢ်မၤစှၤလီၤ န့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲအဖီခိၣ် န့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ

ထူးတီၤတဖၣ်မ့ၢ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဒီး ဒီး KNU မ့ၢ်တၢ်ကရာၢကရိာ လၢအဆီၣ်ထွမဲၤစၢၤဒူသဝီ

ဖိတဖၣ် လၢက အိၣ်ဆိးဘၣ်ဘျးိးဘၣ်ဒါ လၢန့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲသးအဃိ ဒ်တၢ်အၢၣ်လီၤ

 လၢတၢ်ပတုၥ်တၢ်ဒုးလံၥ်ဃံးဃၥ်အသိး ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤစိး န့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲအ

သးအဖီခိၣ် တၢ်ခွးဲးတၢ်ယၥ် ပၢပမြးးတဖၣ်�ြး�အိၣ်လၢ KNUအတၢ်ရာဲၣ်ကျၤဲ အဖီလၥ်လီၤၣ်  (

ကီၢ်ပယီၤ၂၀၁၅,NCA,ဖးဒ့၂၅) ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢန့ဆၢၣ်တၢ်ဆီတလဲသးအဖီခိၣ်န့ၣ် မုၢ်မဆါ

တနံၤအံၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ ကျၤိကျ ဲလၢကမၤဂၢၢ့်ၤထီၣ်တၢ်အဂၢၢ်ီၢ်မ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ, ကသူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အ

သီအဂၢၢ်ီၢ်မ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ, လီၢ်ကဝီၤဖိအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့ၢ်ဒံးဒၣ်တၢ်လၢအစှၤဒီး  ဘၣ်တၢ်လုၤပိၥ်ထွဒဲံးဒၣ်

 ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် အတၢ်နဲၣ်ကျ ဲဒ်အမ့ၢ် ထံကီၢ်လၢပဒိၣ်အတၢ်ပၢဆူထံဖိကီၢ်ဖိအသိး

 န့ၣ်လီၤၣ် ဒ်ကီၢ်ပယီၤမ့ၢ် ထံကီၢ်လၢပဒိၣ်တဖုဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့ဒီး ပဒိၣ်

မ့ၢ်လီၢ်ခၢၣ်သးအတၢ်ပၢအသိး အတၢ်ပၢပမြးးကျၤိကျတဲဖၣ်မ့ၢ် တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်စိကမီၤ ပှၤဲတုၥ်ဒီး

 ကလုၥ်ဒုၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢအီၤ အစိၤစိၤလီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ည်းါ အီၤပှၤဲမဲၥ်

ပှၤဲနါလီၤၣ်

စှၤမ်ူံအၤပ်ခိၣ်��ပ်မူဆုၢၣ်းၤင််ရၢ� ပြးပဿန့�မူ��� 

မြမန်မာနှိုင့််င့်ံတွင့်် အဓိိက (အထက်မှပေအာက်သို� စီးဆင့််းပေသာအာဏ်ာမြဖစ်ပေသာ်လည်း်း) 

သဘာဝပေဘးအနှတရာာယ်မြဖစ်နှိုင့််ပေမြခ ပေလှာ့ချပေရား (DRR) နှှင့့်် ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲလာမု

နှှင့့််အည်းီ လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ ပေနထိုင့််မြခင့််း (CCA) ဆိုင့််ရာာ မူဝါဒများ ချမှတ်ပြိုပီး 

မြဖစ်သည်း်။ သို�ရာာတွင့်် လက်ပေတွ� အပေကာင့််အထည်း်ပေဖာ် ပေဆာင့််ရာာက်မြခင့််းတွင့်် 

ဟာကွက်များ ရာှိပေနပြိုပီး တပေမြပးညီ်း မမြဖစ်ပါ။ KNU နှှင့့်် မြပည််းနယ်အစိုးရာ ပူးပေပါင့််း

ပေဆာင့််ရာာက်မု အပါအဝင့်် ပေဒသခံ အာဏ်ာပိုင့််များသည််း ထိုနည်း်းဗုျ�ဟာများကို လက်ပေတွ�

အပေကာင့််အထည်း်ပေဖာ်ပေဆာင့််ရာာက်ရာန်နှှင့့်် မြပ�မြပင့််ရာန်အတွက် မှန်ကန်ပေသာ နည်း်းစနစ်နှှင့့််

 အရာင့််းအမြမစ်များ လိုအပ်သည်း်။ ထို�အမြပင့်် DRR နှှင့့်် CCA အ�ကားရာှိ ချတ်ိဆက်မုများကို

လည်း်း ပိုမိုအားပေကာင့််းလာပေအာင့်် ပေဆာင့််ရာာက်သင့့််ပြိုပီး ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းး၏ ပေဘးဒဏ််

ခံနှိုင့််မုကို အပေထာက်အပံ့ ပေပးရာန်အတွက် အမြခားပေသာ တွဲဘက်နည်း်းလမ်းများကို

 နားလည်း်သင့့််သည်း်။

သမိုင့််းပေ�ကာင့််းအရာ ထိုကရာင့််လူမျ ိ�းစု အများစုသည်း် အစိုးရာနှှင့့်် KNU �ကား 

လက်နက်ကိုင့််ပဋိိပကခ အပေမြခအပေနများပေ�ကာင့့်် စနစ်အရာ လူ့အခွင့့််အပေရား 

ချ ိ�းပေဖာက်ခံရာမုများကို ကျယ်ကျယ်မြပန့်မြပန့် ခံစားခဲ့ရာသည််း။ ၂၀၁၂ ခုနှှစ်တွင့်် မြမန်မာ

အစိုးရာ၊ စစ်တပ်နှှင့့်် KNU တို�သည််း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မု ရာပ်စဲပေရားကို သပေဘာတူခဲ့�က

ပေသာ်လည်း်း ဆယ်စုနှှစ်ပေပါင့််းများစွာ လက်နက်ကိုင့်် ပဋိိပကခမြဖစ်ပေစသည်း့် မြပဿနာများ

ကို ပြိုင့်ိမ်းချမ်းပေရား မြဖစ်စဉ််က  မပေမြဖရာှင့််းပေပးနှိုင့််ပေသးပါ။ လူများစွာနှှင့့်် လူမုအသိုင့််းအဝိုင့််း

များစွာတို�အပေနနှှင့့်် စိတ်ဒဏ််ရာာရာပေနဆဲ မြဖစ်ပါသည်း်။ 

သုပေတသနကို “အုပ်ချ�ပ်ခွင့့််အာဏ်ာများ ပေရာာပေနှှာပေနပေသာ”ပေဒသတွင့်် လုပ်ပေဆာင့််ထား

ပါသည်း်။ ထိုပေဒသတွင့်် အပစ်အခတ်ရာပ်စဲပေရား သပေဘာတူည်းီချက်အရာ 

မြမန်မာအစိုးရာ၊ စစ်တပ်နှှင့့်် KNU နှှစ်ဘက်စလုံးမှ အာဏ်ာကို ကွဲမြပားစွာ ရာယူထားပြိုပီး

 ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးများမှ အရာင့််းအမြမစ်များ ပေကာက်ခံကာ ကျန်းမာပေရားနှှင့့်် ပည်းာပေရား

 ကဲ့သို�ပေသာ ဝန်ပေဆာင့််မုများ ပေပးပါသည််း။ KNU အတွင့််းတွင့်် ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမု

ဆိုင့််ရာာ  ကိစစမြပဿနာများ၏ တာဝန်များကို စိုက်ပျ ိ�းပေရားနှှင့့််သစ်ပေတာဦးးစီးဌာာန နှှင့့်် 

KNU သဘာဝပတ်ဝန်းကျင့်် ကာကွယ်ပေရားပေကာ်မတီတို�က တာဝန်ယူထားပါသည််း။  

KNU  ၏ ပေမြမယာမူဝါဒသည်း် သဘာဝသယံဇာာတ စီမံအုပ်ချ�ပ်မုနှှင့့်် စပ်လျဉ််းပေသာ ကိစစ

များတွင့်် ဖက်ဒရာယ်မူပေဘာင့််နှှင့့်် ကိုယ့်�ကမာာကိုယ်မြပဋ္ဌာာန်းခွင့့််ပေဘာင့််အတွင့််းမှ ပေရာှးရူးိုး

နည်း်းလမ်းအတိုင့််း ရာပ်ရာာာမှ ထိန်းသိမ်းမြခင့််းကို အားပေပးပါသည််း။

မြမန်မာနှိုင့််င့်ံ၏ ကျန်ရာှိပေနပေသးပေသာ ဇီာဝမျ ိ�းကွဲများရာှိသည်း့် သစ်ပေတာဖုံးလှမ်းရာာပေဒသ

အများစုသည်း် ကရာင့််အမျ ိ�းသားအစည်း်းအရူးုံး(KNU) နှှင့့်် အမြခားပေသာ EAO များ၏

 ထိန်းချ�ပ်မုပေအာက်ရာှိ ပေဒသများတွင့်် တည်း်ရာှိပေနသည််း။ ရာာသီဥတုပေမြပာင့််းလဲမုကို ပေလှာ့ချ

ပေရား နှှင့့်် လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ ပေမြပာင့််းလဲပေနထိုင့််နှိုင့််ရာန်  ပေဒသတွင့််း အရာင့််းအမြမစ်များ

 ပေထာက်ပံ့ပေပးပေရားတို�တွင့်် ထိုသဘာဝသယံဇာာတများ၏ ကဏ္ဍသည််း အပေရားကြီးကီးပြိုပီး KNU 

သည်း် တစ်နှိုင့််င့်ံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မု ရာပ်စဲပေရား သပေဘာတူစာချ�ပ်မှ အသိအမှတ် မြပ�

ထားသည်း့်အတိုင့််း
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က� း�က�ဲလံၢကဒီးၤ�အး် ထံး်် တၢ််ဆၢၣ််တၢ်လံဲတၢ််
တၢ်ဖျၢၣ်် 

မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတ�ဆီတလဲအသးအဖီခိၣ် ကိၣ်ဝံးတ�ဆါသံသကြီးတိၥ်အိၣ်ထီၣ်ကဒီးအခါ

 လဲၤတလၢကွံၥ် တ�တူ�န့�ခီၣ်န့�အပတီ� လၢဒူသဝီဖိတဖၣ်တူ�ဝဲန့�န့ၣ်လီၤၣ် ဖဲထံဖိကီ�ဖိ

 ဘၣ်ကွ�ဆၢၣ်မဲၥ် တ�အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ�အတ�ကီတ�ခဲအခါ  ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ အလဲၤမၤတ� လၢ

ကီ�က်ီၣ်တဲၥ်တဖၣ် ဘၣ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤ (မ့တမ့�) ကဆှၢလီၤ ကျၥ်ိစ့အဂၢၢ်ီ� တ�ကီတ�ခဲ အိၣ်

ထီၣ်ဝဲဒီး တဆှၢဘၣ်ကျၣိ်စ့, တၤသူတၤသၣ် လၢကဘၣ်တ�ဆါအီၤတဖၣ် အပှ�ၤကလံၤတ

အိၣ်, ကျဲမု�လၢဘၣ်တ�ဆိးကါအီၤ လၢတ�လဲၤတ�က့ၤအဂၢၢ်ီ�တဖၣ်ဟးဂၢၢ်ီၤဝဲ, ပှၤမၤတ�ဖိတဖၣ်

အတ�မၤခွဲးယၥ်စှၤလီၤဝဲတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဒီး တ�ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အကျၤိအကျဲတဖၣ်စ့�ကီး တ�

ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤၣ်

တၢ််ထံးံ်လံးၥ််သ့ၣ်�ဒီး်�ပၤ�လံၢအဟီၣ်််ထံး််တၢ််ကစှၤ််

ပိၥ်မုၣ်အါဂၢၢ်ၤ ဘၣ်လဲၤခီဖံးခီမၤ တ�ဆူကီ�က်ီၣ်တဲၥ်လီၤၣ် တ�အံၤမ့� လၢဒူ

သဝီအပူၤ တ�ဖံးလီ�မၤလီ�စှၤဝဲ, တ�ပနံၥ်တ�ကၤတ�    အလီ�တအိၣ်ဒီး

 ဒ့ၣ်ကမၣ်တဖၣ် အါထီၣ်ဝဲ အဃိလီၤၣ် ပိၥ်မုၣ် လၢအလဲၤမၤတ� လၢထံဂၢၢ်ၤ

ကီ�ဂၢၢ်ၤတဖၣ်အံၤ မ့�ဟဲက့ၤဆူဒူသဝီန့ၣ် ကဆိးကါက့ၤ တ�ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်

သ့ဒီး တ�လဲၤခီဖျ ိလၢအဒိးန့�ဘၣ်ဝဲတဖၣ် ဘၣ်ဃး ဒီး တ�အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်

ချ�ဒီး တ�သ့တ�ဘၣ်အဂၢၢ်ုၤအဂၢၢ်ၤတဖၣ်လီၤၣ်

နီ�တဂၢၢ်ၤဂၢၢ့်ၤတဂၢၢ်ၤဂၢၢ့်ၤမ့�ဂၢၢ့်ၤ ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢတဖၣ်မ့�ဂၢၢ့်ၤ ဒီးတ�ကရာၢကရာိတဖၣ်မ့�ဂၢၢ့်ၤ အတ�သ့တ�

ဘၣ် အသဟီၣ်ဒီး တ�တူ�န့�ခီၣ် န့�ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်တ�ပၥ်ဖျါအီၤ လၢလံၥ်

ပၥ်ဖျါတဘ့ၣ်အံၤအပူၤန့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲတ�ဘျ�းတ�ဖှိၣ် အခီၣ်တဃၥ်ဖးဒိၣ်လၢ တ�မၤဘၣ်လိၥ်

ဘၣ်စးက့ၤတ�အဂၢၢ်ီ�, လၢတ�အိၣ်ကၢအိၣ်ခိးဒီး လၢတ�ပၢၤဃၥ်တ�တီတီလိၤလိၤအဂၢၢ်ီ� လၢ

ကိၣ်ဝံး၁၉ အတ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဖီလၥ်န့ၣ်လီၤၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဒူသဝီတဖၣ်မ့�တဒိးန့�ဘၣ်

 တ�မၤစၢၤလၢအရာ�ဒိၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒီး လၢကကွ�ဆၢၣ်မဲၥ်တ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂၢၢ်ီ� ကမ့�တ�လၢ

အကီခဲဝဲလီၤၣ်  လီၤဆီဒၣ် တ�ကိၣ်ရာိၣ်နၣ်တ�ဆါသံသကြီးတိၥ် မ့�ပူၤကွံၥ်အလီ�ခံန့ၣ်  ပှၤကညီ်း

ကဒဲကဒဲ အတ�မၤစၢၤလိၥ်သး ဒီးတ�မၤထီၣ်မၤထီ အတ�ဖံးတ�မၤတဖၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်

အအိၣ်န့ၣ် ပမု�လ�ဝဲသပှ�တၢ�တသ့လၢၤဘၣ်ၣ် န့ဆၢၣ်တ�တတၢၥ်တနါ အိၣ်ထီၣ်မ့�ဝံၤ, ဒ်

သိးကသူၣ်ထီၣ်က့ၤကဒီးတ�လၢတ�လီ�သီအဂၢၢ်ီ�  အကါဒိၣ်ကတၢ�အကျါတခါမ့�ဝဲ တ�မၤစၢၤ

ဆီၣ်ထွဲပှၤအိၣ်လၢလီ�ကဝီ�ဖဲန့ၣ်အပူၤတဖၣ်ဒီး တ�တူ�လိၥ်ဘၣ်ထွဲလိၥ်သကိးသးကဒဲကဒဲ

န့ၣ်လီၤၣ် တ�သ့တ�ဘၣ်အသဟီၣ် ဒီးတ�ဆဲးကျးိဘျးစဲတဖၣ် လၢအဘၣ်တ�ပၥ်ဖျါအီၤ လၢ

လံၥ်ပၥ်ဖျါတဘ့ၣ်အံၤအပူၤ န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကကဲထီၣ်ဝဲ ခါဆူည်းါကျၤိကျဲ လၢတ�ဒီတဒၢ

အိၣ်ဘျးိအိၣ်ဒါ တူ�ဆၢန့ဆၢၣ်တ�တတၢၥ်တနါလၢအကဟဲတ ဖၣ်လီၤၣ်

မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ တဘၣ်လိၥ်ဘၣ်စးတဖၣ်အံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတ�ခွဲးတ�ယၥ် လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ

တဖၣ်အဂၢၢ်ီ� ဒ်သိးကဆိကမိၣ်သကွ�ၤက့ၤ တ�ဆိးကါတ့�ဟီၣ်ခိၣ် လၢပအိၣ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီး ခါဆူ

ည်းါလၢတ�ဆီတလဲက့ၤအဂၢၢ်ီ�, ထံကီ�ခိၣ်န�ဒီးကမျၢ�ကဘၣ်ဂၢၢ်ုၥ်ကျဲး စၢးး�အါထီၣ်ဝဲအဂၢၢ်ီ�,

မ့တမ့ၢ်ကျဘဲၢၣ်စၢၤလၢတၢ်ဆီတလဲဆူတၢ်ဂၢၢ့်ၢ်, မ့တမ့ၢ်ဆူတၢ်အၢလီၤတၢ်ဆံးလီၤစှၤလီၤတၢ်ဘၣ်

ဒိဘၣ်ထံး လၢအကဲထီၣ်လၢ န့ဆၢၣ်အတၢ်တတၢၥ်တနါအဃိဒီး တၢ်ခွးဲးတၢ်ယၥ်လၢအဟဲအိၣ်

ထီၣ် လၢတၢ်တူၢ်ဆၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ တဖၣ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်က့ၤလၢ ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်

မၢၤဒီး ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးအီၤတဖၣ်အဂၢၢ်ီၢ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး ကနှုၥ်လီၤမၤသ

ကိးတၢ်လၢတၢ်ဂၢၢ်ုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်မၤအပူၤ ခီဖျတိၢ်ဆီတလဲဘၣ်လိၥ်က့ၤတၢ်ဒီး တၢ်ဒုးအိၣ်

ထီၣ်တၢ်မၤဂၢၢ့်ၤမၤသီထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤၣ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်အံၤဆူတၢ်ဂၢၢ့်ၤအဂၢၢ်ီၢ် လၢတၢ်

ကရာၢကရာိအတၢ်ရာ�လိၥ်ဘၣ်ထွဒဲီး သဲစးမုၢ်ကျၤိဝဲၤကွၥ် အတၢ်ဘၣ်ထွအဲပူၤ �ြး�ဒုးဒိၣ်ထီၣ်အါ

ထီၣ် ကမျၢၢ်အတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဒီး ဆီၣ်ထွပဲိၥ်မုၥ်ပိၥ်မၢၤအတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤၣ်

 လၢတ�သူၣ်ထီၣ်သကိးတ�ဃူတ�ဖိးအတ�ဖံးတ�မၤန့ၣ် လၢထံကီ�စၢဖှိၣ်တ�ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်

အပူၤ မ့�တ�မနှုၤ တဖၣ်လဲၣ်ၣ် ကြၢး�း�မၤစ�လီၤပဒိၣ်အတ�ဖီၣ်ဃံး DRRအတ�ဖံးတ�မၤလီၤန့ၣ် 

တ�ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ တ�ဟ့ၣ်ပလီ�လၢခါဆူည်းါန့ၣ် န့ဆၢၣ်အတ�ဆီတလဲကအါထီၣ်

ဒံးအဖီခိၣ် ကီ�ပယီၤကြၢး�း�ဆိကမိၣ်ဆိပၥ်စၢၤ တ�လီၤတံ�လီၤ ဆဲးဒိၣ်ဒိၣ်ယိၥ်ယိၥ် လၢကဆီ

တလဲလတ�မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤ တ�အဂၢၢ်ီ�လီၤၣ် တ�အမိ�ပှ�လၢကြၢး�း�ဘၣ်တ�ဆီတလဲအီၤ  ဒ်

သိးတ�လဲၤခီဖျကိွ�ဆၢၣ်မဲၥ် န့ဆၢၣ်အတ�တတၢၥ်တနါဖးဒိၣ်တဖၣ် (ပၥ်ဃုၥ်ဒီးတ�အီၣ်တ�

အမြေပြးပ�င််�အလံဲပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေစှၤနူးၤင််မြေသ့ၣ်� 
န့ညါ်�လံမူ်�မူ��� 

ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမြခင့််းနှှင့့်် ကိုဗုစ်-၁၉ ကပ်ပေရာာဂၢၢ်ါ ပေပါင့််းလိုက်ပေသာအခါ ပေဒသခံမြပည်း်

သူများ၏ ပေဘးဒဏ််ခံနှိုင့််စွမ်း ယနှတရာားကို ခံနှိုင့််ရာည််းရာှိသည််းထက် ပိုမိုဖိအား 

မြဖစ်ပေပ်ပေစပေသာ သဘာဝပေဘးတစ်ခု မြဖစ်လာနှိုင့််သည်း်။ မြပည််းသူလူထု၏ ကျန်းမာပေရား

အပေပ် ရုူးတ်ချည်း်း သက်ပေရာာက်မုများနှှင့့််အတူ ထိုင့််းနှိုင့််င့်ံရာှိ (သို�မဟုတ် ထိုင့််းနှိုင့််င့်ံမှ 

မြပန်လာပေသာ) ပေရာ့�ပေမြပာင့််းလုပ်သားများထံမှ ပေင့်ွပေပးပို �မု ပေလျာ့ကျသွားမြခင့််း၊ စိုက်ပျ ိ�းပေရား

ဆိုင့််ရာာ ထုတ်ကုန်များ၏ ပေ�းရာင့််းများကျဆင့််းမြခင့််း နှှင့့်် ကုန်ပစစည််းး ပေထာက်ပံ့ပို �ပေဆာင့််

ပေရား ဆက်သွယ်မုလမ်းပေ�ကာင့််းများ ဆိုးရာာားစွာ ပျက်စီးသွားမြခင့််းတို�ပေ�ကာင့့်် ပေန့စားလုပ်

သား အခွင့့််အပေရားများ ပိုမိုနည််းးပါးလာမုများ မြဖစ်ပေပ်ပေစပြိုပီး ပေရာရာှည််းတွင့်် အသက်ပေမွး

ဝမ်းပေ�ကာင့််းလုပ်င့်န်းများ ထိခိုက်မြခင့််း မြဖစ်ပေစနှိုင့််ပါသည်း်။

အဓိးက သ့ၣ်တၢ်င််�မြေပ�သူ့ၣ်နူၤင််် အင််တၢ်�ဗ���ပြးခိၣ်င််� :

အမျ ိ�းသမီးပေတွက များပေသာအားမြဖင့့်် ထိုင့််း နှိုင့််င့်ံကို ပေမြပာင့််းပေရာ့�

ပေနထိုင့််�ကတယ် ဘာလို�လဲဆိုပေတာ့ ဒီမှာက ကုန်ထုတ်စွမ်းအား

နည်း်းတယ်၊ ပေ�းကွက် မရာှိဘူး၊ အပေ�ကးပေတွလည််းး များလာတယ်။ 

ပေမြပာင့််းပေရာ့�သွားတဲ့ အမျ ိ�းသမီးပေတွက ကျန်းမာပေရားနဲ့ဆိုင့််တဲ့၊ စွမ်းရာည််း

နဲ့ဆိုင့််တဲ့ အပေတွ�အကြုံက�ံပေတွ၊ အပေတွးအမြမင့််ပေတွ ရာရာှိလာပြိုပီး အဲဒါပေတွ

ကို ရာာာပေတွမှာ မြပန်လည်း်အသုံးချ�ကတယ်။

ဤအစီရာင့််ခံစာတွင့်် ပေဖာ်မြပထားပေသာ တစ်ဦးးချင့််းစီအလိုက်၊ အိမ်ပေထာင့််စုအလိုက်နှှင့့််

 ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးအလိုက် စွမ်းပေဆာင့််ရာည််းများနှှင့့်် ပေဘးဒဏ််ခံနှိုင့််စွမ်းတို�သည််း ကိုဗုစ်

-၁၉ အကျပ်အတည်း်းကာလတွင့်် ပေရာရာှည််း၊ မှတစွာနှှင့့်် သာတူည်းီမှမုရာှိစွာ နာလန်ထူနှိုင့််

ရာန်အတွက် အပေမြခခံအချက်အလက်များ မြဖစ်ပါသည်း်။ သို�ရာာတွင့်် အပေရားပါ အရာာပေရာာက်

ပေသာ အကူအည်းီများ မရာရာှိပါက ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးများအပေနမြဖင့့်် ရာင့််ဆိုင့််ပေမြဖရာှင့််းရာာတွင့်် 

အခက်အခဲများနှှင့့်် ကြုံက�ံပေတွ�နှိုင့််ပါသည်း်။

အထူးသမြဖင့့်် ကိုရူးိုနာဗုိုင့််းရာပ်စ် လွန်ကာလတွင့်် လူသားချင့််းစာနာပေထာက်ထားမုနှှင့့်် 

ဖွံ�ပြိုဖိ�းပေရားလုပ်င့်န်းများအတွက် ကမာာတစ်ဝှမ်းမှ အကူအည်းီသည်း် မပေသချာပေတာ့ပေပ။ 

ထို�ပေ�ကာင့့်် ပေဘးအနှတရာာယ်များ မြဖစ်ပြိုပီးပေနာက်ပိုင့််းတွင့်် “ပို၍ ပေကာင့််းမွန်လာပေအာင့်် 

မြပန်လည်း်တည်း်ပေဆာက်မြခင့််း”၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင့််းအပေနမြဖင့့်် ပေဒသခံအဖွဲ�အစည်း်းများ နှှင့့်် 

လူမုအရာင့််းအနှှီးတို�ကို ပေထာက်ပံ့ပေပးရာန်မှာ ယခင့််ကထက် ပို၍ အပေရားကြီးကီးလာပါသည််း။ 

ဤအစီရာင့််ခံစာတွင့်် ပေဖာ်မြပထားပေသာ စွမ်းပေဆာင့််ရာည််းများနှှင့့်် ကွန်ရာက်များသည််း

 ပေထာက်ပံ့မုများရာပ်ဆိုင့််းသွားပေသာ အပေမြခအပေနတွင့််သဘာဝပေဘးအနှတရာာယ် တုံ�မြပန်မု၏ 

အနာဂၢၢ်တ် မြဖစ်ပေ�ကာင့််း သက်ပေသမြပလာနှိုင့််ပါသည်း်။

ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမုသည််း နှိုင့််င့်ံပေတာ်-လူထုအသိုင့််းအဝိုင့််းနှှင့့်် အာဏ်ာ

အထက်ပေအာက်ဆက်ဆံပေရားများတွင့်် ပေမြပာင့််းလဲမုများ မြဖစ်ပေပ်လာပေစရာန် လုပ်ရာှားမု၊ 

ကွနှ်ုပ်တို� ပေနထိုင့််ရာာ ကမာာကြီးကီးကို မြပန်လည်း်ပုံပေဖာ်ပေရား စသည််းတို�အတွက် အခွင့့််အပေရား

တစ်ခု (သို�မဟုတ် “အပေရားပါပေသာ အဆင့့််တစ်ခု”) မြဖစ်နှိုင့််ပါသည်း်။ သဘာဝ

ပေဘးအနှတရာာယ်များပေ�ကာင့့််မြဖစ်ပေသာ ဆုတ်ယုတ်မုများနှှင့့်် တုံ�မြပန်မုမှတစ်ဆင့့်် 

ပေပ်ပေပါက်လာပေသာ အခွင့့််အလမ်းများသည််း လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွပေမြပာင့််းလဲနှိုင့််ပေသာ နည်း်း

ပည်းာနှှင့့်် ဆန်းသစ်ပေသာ နည်း်းလမ်းများမှတစ်ဆင့့်် ဖွံ�ပြိုဖိ�းတိုးတက်ပေရားလုပ်င့်န်းစဉ််တွင့် ်

ထိခိုက်ခံစားရာနှိုင့််ပေမြခရာှိပေသာ၊ ဖယ်�ကဉ််ခံထားရာပေသာ အသိုင့််းအဝိုင့််းများကို သာတူည်းီမှမု

ရာှိစွာ ပါဝင့််နှိုင့််ရာန်အတွက် ပို၍အခွင့့််အလမ်းများ ပေပးနှိုင့််သည်း်။ ‘ပို၍ သာလွန်ပေကာင့််းမွန်

ပေအာင့်် မြပန်လည်း်တည်း်ပေဆာက်မြခင့််း’တွင့်် ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးများနှှင့့်် အမျ ိ�းသမီးများ

၏ ဦးးပေဆာင့််မုကို အားပေပးကာ လူမုပေရားနှှင့့်် နှိုင့််င့်ံပေရား-စီးပွားပေရား ဆက်ဆံပေရားများ

 ပေမြပာင့််းလဲလာမြခင့််းတို� ပါဝင့််သင့့််သည်း်။ ပြိုငိ့်မ်းချမ်းပေရား မြဖစ်စဉ််တွင့်် ပေမှာ်မှန်းထားသည်း့်

အတိုင့််း ဖက်ဒရာယ်ဖွဲ�စည််းးပုံအပေမြခခံဥပပေဒမူပေဘာင့််အတွင့််းရာှိ DRR လုပ်ပေဆာင့််ချက်များ

ကို ဗုဟိုချ�ပ်ကိုင့််မုပေလှာ့ချသင့့််ပေ�ကာင့််းနှှင့့်် ပတ်သက်၍    

ခိုင့််ခိုင့််မာမာ ပေထာက်မြပပေသာ အချက်တစ်ချက်လည်း်း ရာှိပေနပါသည််း။ 
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အီတကူတလၢ)တဖၣ် ကန့�အဂၢၢ်ီ�မ့�တ�မနှုၤတဖၣ်လဲၣ်ၣ် တ�ဃံးစ့ၤကီခဲအိၣ်ထီၣ်လၢ န့ဆၢၣ်

အတ�ဆီတလဲအဃိ ကီ�ပယီၤမ့�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီး EAOအပှၤခိၣ်ပှၤန�တဖၣ ်

လၢတ�ပၢတ�မြပးအပူၤတဖၣ်ဒီး ပှၤမၤစၢၤတ�တဖၣ် ကဘၣ်နှုၥ်လီၤဟံးထီၣ်မူဒါမ့� တ�အကါ

ဒိၣ်တဖၣ်လီၤၣ်  ခိၣ်န�တဖၣ်ကြၢး�း� ဘၣ်တ�ဟ့ၣ်ဂၢၢ်ံ�ဟ့ၣ်ဘါ ဆီၣ်ထွဲအီၤဒ်သိး ကမၤထီထီၣ်ဒီး

 မၤဂၢၢ့်ၤထီၣ် ပှၤဂၢၢ့်�ဝီခွဲးယၥ်လၢ ပှၤခဲလၢၥ်အဂၢၢ်ီ� လီၤဆီဒၣ်တ�လၢပှၤဂၢၢ်ံ�စ�ဘါစ�တဖၣ်အဂၢၢ်ီ� မ့�

တ�အကါဒိၣ်က တၢ�တခါလီၤၣ်

ပေရာရာှည််းတွင့်် ရာာသီဥတုပေမြပာင့််းလဲမု မြဖစ်နှိုင့််ပေမြခရာှိပေသာ အပေနအထား အမျ�ိးမျ ိ�း တို�မှာ

 စိုးရာိမ်ဖွယ်များမြပားလာပေသာအခါ မြမန်မာနှိုင့််င့်ံတွင့်် “နက်နက်ရူးုင့််းရူးုင့််း လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ

ပေမြပာင့််းလဲမြခင့််း” နှှင့့်် ပတ်သက်၍ ထူးမြခားပေသာ စူးစူးစိုက်စိုက် ပေတွးပေခ်ပေဆာင့််ရာာက်

မုမျ ိ�း လိုအပ်ပေနပါသည်း်။ အနာဂၢၢ်တ်တွင့်် ပေတွ�ကြုံက�ံရာမည်း့် အကြီးကီးစား ရာာသီဥတု

 ပေဘးအနှတရာာယ်များ (စားပေရာရိာကခာ ဖူလုံမုပျက်စီးလာနှိုင့််မြခင့််းအပါအဝင့််) ကို ပေကျာ်လှား

နှိုင့််ပေစရာန် မည််းသို�ပေသာ အကြီးကီးစား ပေမြပာင့််းလဲမုများ လိုအပ်ပါသနည်း်း?

ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမု အကျပ်အတည်း်းများပေ�ကာင့့်် မြမန်မာနှိုင့််င့်ံ၏အပေမြခအပေန ထိခိုက်

လာမည််းဆိုပါက EAO အုပ်ချ�ပ်မုပိုင့််းဆိုင့််ရာာ အာဏ်ာပိုင့််များနှှင့့်် ဝန်ပေဆာင့််မု ပေပးသူများ

သည်း် အပေရားပါပေသာ တာဝန်များ ယူ�ကရာမည််း မြဖစ်ပါသည်း်။ အထူးသမြဖင့့်် ဖယ်�ကဉ််ခံထား

ရာပြိုပီး ထိခိုက်လွယ်ပေသာ အုပ်စုများ အပါအဝင့်် လူသားအားလုံး၏ အခွင့့််အပေရားကို ကာ

ကွယ်၍ ပေထာက်ခံအားပေပးပေသာ နည််းးလမ်းများမြဖင့့်် လုပ်ပေဆာင့််ရာန်အတွက် ၎င့််းတို�ကိ ု

တွန်းအားပေပးရာန်နှှင့့်် ပေထာက်ပံ့ပေပးရာန်မှာ အပေရားကြီးကီးလာမည််း မြဖစ်သည်း်။



8     Toward A Tipping Point?  -  တၢ််ဘိးး�ဘိး်သ့ၣ််် ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

အဓိးက အကြုံကံပြးပ�ခိၣ်�က်မူ��� 

ထံးးခိၣ်းၤက်လံံယီၤ်မြေသ့ၣ်� လံူမူုအသ့ၣ်းၤင််�အဝီၤးၤင််�မူ���(အထံးူ�သ့ၣ်ပြးဖျၢၣ်င််် အမူ� း��သ့ၣ်မူ်�မူ���) ကးၤ ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ

 မြေပြးပ�င််�လဲံမူု မြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်မူ���နူၤင််် လံးၤက်မြေလံ��ညါ်မြေထံးံပြးဖျၢၣ်စှၤ်မြေအ�င်် မြေပြးပ�င််�လဲံရၢ�တၢ်ံင်် 

သ့ၣ်�တၢ်ူညါ်မူှမုူရၢၤးစှၤံ� မြေပြးပ�င််�လဲံလံ�မြေအ�င်် မူညါ်ကဲ်သ့ၣ်းၤ့ မြေထံး�က်ပံ်မုူ မြေပ�နူးၤင််မူညါ်န့ညါ်�?

ဒီးသူ့ၣ်ဝီၤအ်တၢ််ဟီၣ််် ကူ် ဟီၣ််် ဖျၢၣ်�လံၢအကါဒီးး်

တၢ်ဖျၢၣ််

တၢ်ၢ်ကတၢ်ဲၥ််ကတၢ််�သ့ၣ်�လံၢကကံၢ်ဆၢၣ်ၢၣ်မူဲၥ််တၢ်ၢ်တၢ်တၢ်ၢၥ််တၢ်န့ါအဂီၢ််ၢ်ဒီး်�ဂီၢ််ၢ်ဂီၢ််�အူတၢ်ၢ်မူ�စှၤၢ�ဖျၢၣ်ၤၣ်ကးၣ်

+ တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဖၣ်,တၢ်ရာၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃးမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ

အကစီၣ်  ခီဖျကိွၤဲလ့ၤလိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်ဘျးးစဲအကျၤိတဖၣ်လၢ လီၢ်ကဝီၤကလုၣ်

ဒုၣ်အတၢ်ကတိၤ,တၢ်မၤစၢၤအပီးအလီလၢဘၣ် တၢ်ကတဲၥ်ကတီၤဆိပၥ်စၢၤအီၤတဖၣ်

+ ဒဒ်သိးထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ဃှဒ့ီး EAO အတၢ်ကရာၢကရိာတဖၣ် ကမၤသကိးတၢ်အဂီၢၢ်ၢ်, ဒုးအိၣ်

ထီၣ်ဂၢၢ့်ၢ်ဂၢၢ်ီၤအူစ့မိၢ်ပှၤ လၢကမၤန့ၢ် အီၤည်းီတက့ၢ်

ဂီၢ်ံၢ်ခိၣ််ၣ်ထံးံ�တၢ်ၢ်သ့ၣ်ူၣ်ထံး်ၣ်ဘိးၤထ်ံး်ၣ်တၢ်ဖျၢၣ်ၣ်ဒီး်�တၢ်ၢ်လံးၥ််လံၢတၢ်ၢ်မူ�ဘိးၣ်လံ်ၢ်ဘိးၣ်စှၤ�က်�တၢ်ၢ်အဂီၢ််ၢ် 

(ဘိးၤဂ်ီၢ််�ထံး်ၣ်သ့ၣ်ကး�အါန့်ၢ်အလံ်ၢ်)

+ သူၣသူၣ်ထီၣ်ဘှထီီၣ်က့ၤ ကျဒဲီးတိၤတဖၣ်, တၢၤဂၢၢ့်ၤထီၣ်က့ၤထံကျကိၢၢ်ခိၣ်တဖၣ်, သူၣ်

လီၤက့ၤသ့ၣ်မုၢ်၀ၣ်ဘိတဖၣ်, တဝီက့ၤသ့ၣ်ပှၢ်တဖၣ်

+ လၢတၢ်မၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးက့ၤတၢ်အတၢ်မၤအပူၤလၢတၢ်ရာဲၣ်လီၤကျၤဲလီၤအခါမ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ, လၢတၢ်

ဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ, လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပၥ်ဃုၥ်ဒီး ပိၥ်မုၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး 

ဒုးဟံးန့ၢ်အီၤမူဒါတက့ၢ်

တၢ်ၢ်န့်�လံ်�ဟီၣ််ၣ်လံ်�အါထံး်ၣ်တၢ်ၢ်ကူၣ်ဘိးၣ်ကူၣ်သ့ၣ််တၢ်ဖျၢၣ်ၣ်,တၢ်ၢ်ဟီၣ််ၣ်တၢ်ၢ်မူ�လံးလံၢထံးံဖျၢၣ်းက်ၢ်ဖျၢၣ်းတၢ်ဖျၢၣ်ၣ်

အဂီၢ််ၢ်ဒီး်�တၢ်ၢ်ဆၢၣ််တၢ်လံဲမူ�ဘိးၣ်ဘိး� း�ဘိးၣ်ဒီးါတၢ်ၢ်လံၢခိၣ်ါဆၢၣ်ူညါါအဂီၢ််ၢ်

+ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ပှၤထူစံၥ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သးဆးအဖီခိၣ်, ဒူသဝီတၢ်ကရာၢကရိာက

ဘၣ်မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် လၢကဃုထၢက့ၤတၢ်မၤအသီဒ် အမ့ၢ်သူၣ်လီၤက့ၤတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအသီ

တဖၣ် (မ့တမ့ၢ်) တၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်, လၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးးအပူၤ နီၤ

ဟ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အဘၣ်ဘျးီးဘၣ်ဒါလၢ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးးအဂီၢၢ်ၢ်ဒီး နီၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပီး

တၢ်လီလၢအလိၥ်တဖၣ်, အိးထီၣ်တၢ်မၤလိက်တိဖၣ် လၢပှၤထူစံၥ်ဖိတဖၣ်ကမၤလိဘၣ ်

တၢ်ဒ်သိးသိးအဂၢၢ်ီၢ်ဒီး ကနီၤဟ့ၣ်လိၥ်သကိးသးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် တၢ်လဲၤခီဖျတိဖၣ်အဂီၢၢ်ၢ်

မူူခိၣ်းၣ်ကလံံ�သ့ၣ််ၣ်ဝီၤ်�အတၢ်ၢ်ဆၢၣ််တၢ်လံဲသ့ၣ်�ဒီး်�ခိၣ်းၣ်ဃိၢ�န့်ဆၢၣ်ၢၣ်အတၢ်ၢ်မူ�လံး 

+ ဒူသဝီလီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်ဒီး ဃှတ့ဖၣ်န့ၣ် ပၥ်ဖှၣိ်ဝဲပှၤအဂၢၢ်ၤအတၢ်လဲၤခီဖျတိဖၣ် ခီဖျထိး

ခိၣ်အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ တဆီဘၣ်တဆီမ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤ, ခီဖျတိၢ်ဂၢၢ့်ၢ်တၢ်ကျၤိတဖၣ်မ့ၢ်ဂၢၢ့်ၤဒီး တၢ်ဟ့ၣ်

ခီဟ့ၣ်နီၤသကိး တၢ်လဲၤခီဖျဒိီးတၢ်အိၣ်မူဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးက့ၤတၢ်တဖၣ် ဆူတၢ်လီၢ်အဂၢၢ်ၤ

လၢ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်“တၢ်ဂၢၢ့်ၢ်တဖၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျဆိီတလဲသး” အ

သိးန့ၣ်လီၤ

ဒီးူသ့ၣ်ဝီၤ်လံ်ၢ်ကဝီၤ်�အတၢ်ၢ်ကဲခိၣ်းၣ်ကဲန့ၢ်

+ တၢ်ပၢတၢ်ပမြးးခိၣ်နၢ်တဖၣ် (ထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးEOAs)တဖၣ်န့ၣ် �ြး�ပၥ်ဒိၣ်ပၥ်ကဲဒီးဆီၣ်ထွ ဲ 

ဒူသဝီ လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်, တၢ်ကရာၢကရိာဒီးပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤတဖၣ် လၢအဂၢၢ်ဲၤလိၥ်တ့ၢ်လၢတချးူး 

န့ဆၢၣ် တၢ်တတၢၥ်တနါမၤအသးဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ

တၢ််ဟီၣ်််ကူ်ဟီၣ်််ဖျၢၣ်�မူး်ပၤ်တၢ်ဖျၢၣ််

ပၤ�ဂီၢ်ံ်စှၤ်ဘိးါစှၤ်တၢ်ဖျၢၣ််(လံ်�ဆၢၣ််ဒီး်တၢ််ပးၥ််မူၤ်တၢ်ဖျၢၣ််)န့့်ကဲထံး််တၢ််မူ�စှၤၢ�လံၢတၢ််မူ�ဘိး်ဘိး� း�ဘိး်ဒီးါ

က်�တၢ််ဖျၢၣ်ဲတၢ််တၢ်တၢ်ၢၥ််တၢ်န့ါအဆၢၣ်ၢကတၢ်််အခိၣ်ါလံၢတၢ််တၢ််တၢ််လံး�အက�ဲအကပူ�ဒီး်လံဲ်

ရၢပ်ရၢ��အဖျၢၣ်ံဲ�အစှၤညါ်�မူၤ ဦး�စှၤ��မြေပ� အကြုံကံပြးပ�

ခိၣ်�က်မူ��� 

မြေဘိး�အနူတရၢ�ယီၤ်အတၢ်ံက် ပြးပင််ဆၢၣ်င််ထံး��ပြးခိၣ်င််�နူၤင််် မြေရၢတၢ်းၤ အမြေရၢ�မြေပ် ကူညါ်မူု

+ လုံခြုံခ�ံပေသာ နားခိုရာာ ပေထာက်ပံ့မြခင့််း၊ ပေရာဒီယိုနှှင့့်် လူမုကွန်ရာက်များမှတစ်ဆင့့်် ပေဒသခံ

 ဘာသာစကားမြဖင့့်် ပို၍ မြပည်း့်စုံခိုင့််လုံပေသာ ရာာသီဥတုဆိုင့််ရာာ သတင့််းအချက်အလက်

များ၊ ကြီးကိ�တင့််ပေနရာာချထားပေသာ ကယ်ဆယ်ပေရား ပစစည််းးများ 

+ CSO များ၊ EAOများနှှင့့်် အစိုးရာတို� လက်တွဲလုပ်ပေဆာင့််မြခင့််း အတွက် အပါအဝင့် ်

အပေရားပေပ် ရာန်ပုံပေင့်ွများကို လျင့််မြမန်စွာ ရာယူနှိုင့််ပေအာင့်် ဖန်တီးမြခင့််း

အမြေပြးခိၣ်ခိၣ်ံ အမြေဆၢၣ်�က်အအံၤမူ���နူၤင််် အပြးခိၣ်��မြေသ့ၣ်� မြေရၢရၢၤညါ် ပြးပန့်လံညါ်ထူံးမြေထံး�င််မြေရၢ�အတၢ်ံက် 

လံးၤအပ်ခိၣ်�က်မူ��� (“ပးၤ၍ မြေက�င််�မူံန့်မြေအ�င်် ပြးပန့်လံညါ်တၢ်ညါ်မြေဆၢၣ်�က်ပြးခိၣ်င််�”)

+ လမ်းများနှှင့့်် တံတားများကို မြပန်လည်း်တည်း်ပေဆာက်မြခင့််း၊ မြမစ်ကမ်းနံရာံများကို

 မြပန်လည်း်တည်း်ပေဆာက်ထိန်းသိမ်းမြခင့််း၊ ရာပ်ရာာာရာှိ သစ်ပေတာများ မြပန်လည်း်စိုက်ပျ ိ�း

မြခင့််းနှှင့့်် ထိန်းသိမ်းမြခင့််း 

+ မြပန်လည်း်ထူပေထာင့််ပေရား စီမံကိန်းများ ပေရားဆွဲမြခင့််းနှှင့့်် အပေကာင့််အထည်း်ပေဖာ်

ပေဆာင့််ရာာက်မြခင့််းတို�တွင့်် အမျ ိ�းသမီးများ အပါအဝင့်် ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးပေခါင့််းပေဆာင့််

များကို ပါဝင့််ပေစမြခင့််း 

အသ့ၣ်းပညါ�မြေပ�ပြးမူှင်််တၢ်င််မြေပ�ပြးခိၣ်င််�၊ အမူ���ပြးပညါ်သူ့ၣ်အတၢ်ံက် ပညါ�မြေပ�လံၤပ်င်န့်�မူ���နူၤင််် 

အပြးခိၣ်��မြေသ့ၣ်� မြေရၢရၢၤညါ် လံးၤက်မြေလံ��ညါ်မြေထံးံ မြေပြးပ�င််�လဲံပြးခိၣ်င််�မူ��� 

+ လယ်သမားများ၏ မိရူးိုးဖလာ အသိပည်းာများကို အပေမြခခံ၍ ပေကာက်ပဲသီးနှှံ

အသစ်များ နှှင့့််/သို�မဟုတ် မျ ိ�းကွဲများ ပေမြပာင့််းလဲစိုက်ပျ ိ�းရာန်/ပေမွးမြမ�ရာန် နှှင့့််

 ပေရာားချယ်နှိုင့််ရာန် ရာပ်ရာာာအဖွဲ�အစည််းးများကို ပေထာက်ပံ့ပေပးမြခင့််း၊ စိုက်ပျ ိ�းပေရားဆိုင့််ရာာ

 လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွ ပေမြပာင့််းလဲမုများအတွက် နည်း်းပည်းာပိုင့််းဆိုင့််ရာာ အချက်အလက်

များနှှင့့်် ရူးုပ်ဝတု�ပစစည်း်းများ ပေထာက်ပံ့မြခင့််း၊ လုပ်ပေဖာ်ကိုင့််ဖက်များနှှင့့်် အတူတကွ 

သင့််ယူပေလ့လာရာန်နှှင့့်် မှပေဝရာန်အတွက် လယ်ယာအသိပည်းာပေပးပေကျာင့််းများ

ရၢ�သ့ၣ််ဥတၢ်ၤ မြေပြးပ�င််�လဲံမူုနူၤင််် သ့ၣ်ဘိး�ဝီၤပတၢ််ဝီၤန့်�က�င််ဆၢၣ်းၤင််ရၢ� ပညါ�မြေပ�ပြးခိၣ်င််� :

+ ရာပ်ရာာာလူထုများနှှင့့်် CSO များသည််း နှုတ်ပေမြပာ မြဖစ်ရာပ်များ၊ သမိုင့််းစဉ််

အပေ�ကာင့််းအရာာများ၊ ၎င့််းတို�၏ အပေတွ�အကြုံက�ံများနှှင့့်် လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွပေဆာင့််ရာာက်

မုဆိုင့််ရာာ ပေအာင့််မြမင့််မုသာဓိက မြဖစ်ရာပ်များကို “အသိအမှတ်မြပ�ပေမးမြမန်းမု” ကိ ု

မြမန်မာနှိုင့််င့်ံရာှိ အမြခားပေသာ လူမုအသိုင့််းအဝိုင့််းများနှှင့့်် မှပေဝနှိုင့််သည်း်။ 

မြေဒီးသ့ၣ်နူတရၢ မြေခိၣ်ါင််�မြေဆၢၣ်�င််မုူ :

+ ပေဘးအနှတရာာယ် ကျပေရာာက်မု မမြဖစ်ခင့််တွင့်် အမျ ိ�းသမီးများ ပါဝင့််ပေသာ ပေဒသနှတရာ

 ပေခါင့််းပေဆာင့််မု/ပေကာ်မတီများကို အာဏ်ာရာှိသူများ (အစိုးရာနှှင့့်် EAO များ) က 

တရာားဝင့်် အသိအမှတ်မြပ�ကာ ပေထာက်ပံ့ပေပးသင့့််သည်း်။
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ဒီးမြေသ့ၣ်န့္တၢ်ရၢ အ�ဏ်�ပးၤင််မူ��� - အစှၤးၤ�ရၢ န့ၤင််် 

EAO မူ���- သ့ၣ်းၤ် အကပြးပံပြး ၤခိၣ်�က်ခိၣ်�က်မူ���

+ NCA တွင့်် ပေမှာ်မှန်းထားသည်း့်အတိုင့််း မြပည််းပေထာင့််စု-အဆင့့်် အစိုးရာသည််း   

မြပည််းနယ်/ပေဒသတွင့််း အစိုးရာများကို ပေဘးအနှတရာာယ် တုံ�မြပန်မုနှှင့့်် မြပန်လည်း်ထူပေထာင့််

ပေရား လုပ်ပေဆာင့််ချက်များတွင့်် CSOများ၊ EAOများနှှင့့််အတူ လက်တွဲလုပ်ပေဆာင့််ရာန်

  အတိအလင့််း ခွင့့််မြပ�ထားသင့့််သည်း်(အပိုဒ်ခွဲ ၂၅)။ ပေဒသနှတရာ နှှင့့်် အမြခားပေသာ အစိုးရာ

 အဖွဲ�အစည််းးများ (ခရူးိုင့််နှှင့့််ပြိုမိ��နယ် EAO အာဏ်ာရာှိသူများ)သည််း ရာည််းမှန်းထား

ပေသာ ဦးးတည််းချက်များသို� ပေရာာက်ရာှိနှိုင့််ရာန် ပုဂၢၢ်ဂလိကကဏ္ဍနှှင့့်် အတူ အလုပ်လုပ်ပေစ

ကာ မြပည််းပေထာင့််စုအဆင့့်် အစိုးရာနှှင့့်် EAO ပေခါင့််းပေဆာင့််များသည််း DRR ပူးပေပါင့််း

ပေဆာင့််ရာာက်မုအတွက် မူပေဘာင့််များ ချမှတ်သင့့််သည်း်။ ပေရာရာှည််းတွင့််   

သဘာဝ သယံဇာာတများအပေပ်၌ ဆုံးမြဖတ်ချက် ချမှတ်မြခင့််းနှှင့့််၊ ထိန်းချ�ပ်မြခင့််းကို

ဗုဟိုမှ မချ�ပ်ကိုင့််ဘဲ ဖက်ဒရာယ် နှိုင့််င့်ံပေရားဆိုင့််ရာာ စီမံချက်များမှတစ်ဆင့့်် တရာားဝင့် ်

လုပ်ပေဆာင့််သင့့််သည်း်။

+ ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမုနှှင့့်် လိုက်ပေလျာညီ်းပေထွမြဖစ်ပေသာ မျ ိ�းပေစ့များ၊

 ပေကာက်ပဲသီးနှှံများ နှှင့့်် ပတ်သက်ပေသာ ပေဒသတွင့််း အရာင့််းအမြမစ်များ၊ အသိပည်းာ

များကို ရာှာပေဖွရာန် ရာပ်ရာာာအဆင့့်် လမ်းပေ�ကာင့််းမြပချတ်ိဆက်မု လုပ်ပေဆာင့််မြခင့််း၊ပေဒသခံ

တို�၏ အသိပည်းာနှှင့့်် မျ ိ�းကွဲများအပေပ် မူတည်း်၍ ပေမြပာင့််းလဲစိုက်ပျ ိ�းရာန် သင့့််ပေတာ်

ပေသာ မျ ိ�းပေစ့များနှှင့့်် စိုက်ပျ ိ�းပေရားဆိုင့််ရာာ နည်း်းပည်းာများကို ရာှာပေဖွရာန် နှိုင့််င့်ံတွင့််းနှှင့့်် 

နှိုင့််င့်ံတကာရာှိ ကွမ်းကျင့််ပည်းာရာှင့််များနှှင့့််တကွ လက်တွဲလုပ်ကိုင့််မြခင့််း

နူးၤင််င်ံတၢ်က� မြေအဂီၢ်�င််စှၤမ်ူ���နူၤင််် အလံၤ�ရၢၤင််

မူ���သ့ၣ်းၤ့ အကြုံကံပြးပ�ခိၣ်�က်မူ��� 

+ ပေထာက်ပံ့ပေရားပေအဂၢၢ်ျင့််စီ၏ မြမန်မာမြပည််းတွင့််းဝန်ထမ်းသည််း ပေဒသသုံး(တိုင့််းရာင့််းသား)

ဘာသာစကားကို ပေမြပာတတ်သင့့််သည်း်။

+ ပေဒသနှတရာအသိပည်းာနှှင့့်် ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမု ဒဏ််ခံနှိုင့််ပေသာ မျ ိ�းပေစ့များကို

 စုံစမ်းပေဖာ်ထုတ်မြခင့််းနှှင့့်် ပေထာက်ပံ့မြခင့််းတို� မြပ�လုပ်ကာ စိုက်ပျ ိ�းပေဂၢၢ်ဟစနစ်ပည်းာနှှင့့်် 

ရာာသီဥတုဒဏ််ခံနှိုင့််ရာည််းရာှိပေသာ ပေရာရာှည််းတည်း်တံ့သည်း့် စိုက်ပျ ိ�းပေရားကို မြမှင့့််တင့််ပါ။

+ ရာာသီဥတု ပေမြပာင့််းလဲမုအပေပ် လုပ်ပေဆာင့််ချက်များနှှင့့်် စပ်လျဉ််း၍ NCA   

(အပိုဒ်ခွဲ ၂၅) အပေကာင့််အထည်း်ပေဖာ်ပေဆာင့််ရာာက်မြခင့််းကို တိုက်တွန်းနှုးပေဆာ်မု မြပ�လုပ်

ရာန်။

တၢ်ၢ်ဟီၣ််ၣ်ကူၣ်ဟီၣ််ၣ်ဖျၢၣ်�ဆၢၣ်ူလံ်ၢ်ကဝီၤ်�ပၢပပြး�ခိၣ်းၣ်န့ၢ်

တၢ်ဖျၢၣ်ၣ်-ထံးံက်ၢ်ပဒီးးၣ် ဒီး်� EAOs

+ ဒဒ် NCA မုၢ်လၢ်တ့ၢ်လံဝဲအသိး ကီၢ်စၢဖှၣိ်အပတီၢ်ပၢပမြးးခိၣ်နၢ်တဖၣ် �ြး�ဟ့ၣ်တၢ်ပျလဲၢ 

ကီၢ်စဲၥ်ဒီးဘၢၣ်ကဝီၤ ပၢပမြးးခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကမၤသကိးတၢ်ဒီး CSOsဒီးEAOsတဖၣ် လၢတၢ်

မၤဘၣ်ဘျးီးဘၣ်ဒါဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဂၢၢ့်ၤထီၣ်က့ၤတၢ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤၣ် (ဖးဒ့၂၅

)လီၢ်ကဝီၤဒီး ပၢပမြးးဝဲၢ်ကျၤိလၢတၢ်ကရာၢကရိာအဂၢၢ်ၤတဖၣ် (ကီၢ်ရာ�ၥ်ဒီးဝ့ၢ်ဆၣ်EAOခိၣ်နၢ်တ

ဖၣ်) ဒ်သိးတၢ်မၤသကိးတၢ် ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဆူတၢ်ပညိ်းၣ်ဖီတၢၢ်အဂၢၢ်ီၢ် ကဘၣ်မၤသ

ကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရာၢကရိာ လၢအမၤဒၣ်တၢ်တဖၣ်ဒီး ကီၢ်စၢဖှၣိ်အပတီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ကရာၢက

ရာိဒီး EAO အခိၣ်အနၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးကမၤသကိးတၢ်ဒီးၤၤအဂီၢၢ်ၢ် �ြး�ပၥ်လီၤသနှူတ

ဖၣ်လီၤၣ် ခါလၢကဟဲအဂၢၢ်ီၢ် ဘၣ်ဃးဒီးန့ဆၢၣ်အတယၢၤထူးတီၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဆိက

မိၣ်ထိၣ်တဲၥ်ပၥ်စၢၤဒီး လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါအဂၢၢ်ီၢ် မ်တမ့ၢ်ထဲပဒိၣ်တဖုအတၢ်ဘၣ်အသးတ

ဂၢၢ့်ၤ, မ့မ့ၢ်�ြး�မၤအီၤဒ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ဖဲၣ်တရာၢၣ်အတၢ်ဘၣ်သးဖျဖိျဖိျါဖျါန့ၣ်လီၤ

+ တၤသူတၤသၣ်အချလံၢအဘၣ်ဘျးီးဘၣ်ဒါဒီး မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတၢ်တဘၣ်လိၥ်ဘၣ်

စးတဖၣ်, လၢလီၢ်ကဝီၤအပူၤတၢ်လီၢ် အဂံၢၢ်ၢ်ထံးတဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘုဧိိၤၤဟုဧိၤိၤ, လၢကဒိး

န့ၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂၢၢ်ီၢ် လီၢ်ကဝီၤအပတီၢ် တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဘဲျးးစဲတဖၣ်,  ဒိးသန့ၤ

ထီၣ်အသးလၢ လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ချတံၢ်သၣ်အကလုၥ်လီၤဆီအဖီ

ခိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်သူတၢ်သၣ် လၢ �ြး�သူၣ်လီၤအီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးးအကျၤိကျတဲ

ဖၣ် ခီဖျမိၤသကိးတၢ်ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ပှၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး ထံဂၢၢ်ၤကီၢ်ဂၢၢ်ၤအပှၤကူၣ်

ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်

တၢ်ၢ်ဟီၣ််ၣ်ကူၣ်ဆၢၣ်ူတၢ်ၢ်ကရၢၢကရၢးဒီး်�ပၤ�ဟီၣ််ၣ်မူ�

စှၤၢ�တၢ်ၢ်လံၢဟီၣ််ၣ်ခိၣ်းၣ်ဒီး်ဘိး်ၣ်

+ တ�မၤဂၢၢ့်ၤမၤစၢၤအတ�ကရာၢကရာိအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ် ကြၢး�း�မ့�ပှၤလၢကတိၤကလုၣ်

ဒူၣ်တဖၣ်အတ�ကတိၤ န့ၣ်လီၤ

+ ဃုသ့ၣ်ည်းါအါထီၣ်လီ�ကဝီၤတ�အိၣ်သး ဒီးဃုထံၣ် တၤသူတၤသၣ်အချတံဖၣ်လၢအသး

ကၢဒီး တူ�မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ အတ�ဆီတလဲအဂၢၢ်ီ�

+ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤဆူလီ�ကဝီၤဖိလံၤတဖၣ်ဒီး မၤထီထီၣ် တ�သူၣ်တ�

ဖျးအကျၤိအကျဲအပတီ� ဒ်သိးက ဘၣ်ဘျးိဘၣ်ဒါဒီးန့ဆၢၣ် အတ�ဆီတလဲအသးအဂၢၢ်ီ�

တက့�



1      Toward A Tipping Point?  -  တၢ််ဘိးး�ဘိး်သ့ၣ််် ညါါလံံၥ််ပရၢၢ 

 

ActionAid မ့� တ�ကရာၢကရာိတခါလၢ ဒုးသီၣ်ထီၣ်ပှၤဂၢၢ်ံ�စ�ဘါစ�တဖၣ် အတ�ကိးသကြီးတီထီၣ် လီၤဆီဒၣ်တ� ပိၥ်မုၣ်

ဒီးသူၣ်စ�သးဘီၣ်တဖၣ်အကလု� ခီဖျတိ�ဆိးကါ ပှၤဂၢၢ့်�ဝီခွဲးယၥ်အသနှူတဖၣ်လီၤၣ် ActionAid အတ�မၤဆီၣ်ထွဲ

တဖၣ်မ့�ဝဲ တ�ဟ့ၣ်တ�မၤစၢၤ ဒ်သိးပှၤကအိၣ်ဘၣ်ဘျးိဘၣ်ဒါ ဖဲမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတ �ဆီတလဲတတၢၥ်တနါ 

မၤအသးဝံၤအလီၤခံ, 

ဟ့ၣ်တ�ကူၣ်သ့လၢ ပှၤကသ့တူ�တ�ကီတ�ခဲတ�ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်ဒီး ကျၤိကျဲလၢကတူ�ဆၢတ�အဂၢၢ်ီ�ဒီး မၤသ

ကိးတ�ဒီးတ�ကရာၢကရာိတဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လီၤၣ်

စး ထီၣ်လၢ ၂၀၁၃နံၣ်န့ၣ် ခအင့်သည်းင့်ိ ကီ�ပယီၤ( န့)ဒီး အကရာၢဖိတဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တ�ဖံးတ�မၤလၢကီ�ပယီၤ

မု�ထီၣ်ကလံၤစိးတဖၣ်ခီဖျဆိီၣ်ထွဲကျၥ်ိစ့လၢပှၤဃိထံတ�တဖၣ်အဂၢၢ်ီ�လီၤၣ် န့ကရာၢဖိတဖၣ် ဒ်သိးကဃိထံဃုထံၣ်

န့�တ� ဂၢၢ့်�တဖၣ် အံၤ အဂၢၢ်ီ� ဘၣ်အိၣ်ဝဲလၢဒူသဝီလၢဘၣ်တ�ပၥ်လီၤန့�အီၤ ယံၥ်ယံၥ်ထၢထၢလီၤၣ်

မ့�အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ည်းါအါထီၣ်တ�ဂၢၢ့်�တ�ကျၤိဒီးဆဲးကျးိတ�အိၣ်ဆိးလီ�ကျဲဒ်တ�ပၥ်ဖျါအီၤလၢလၥ်အံၤတက့�

Prudence တ�ကရာၢကရာိအံၤ မ့�တ�ကရာၢကရာိအဒ့တခါလၢ အ့ရာှၢၣ်ဒီးအၣ်ဖရာံးခး တ�မၤဂၢၢ့်ၤမၤစၢၤအတ�ကရာၢက

ရာိလၢအမ့� Prudential အတ�ကရာၢကရာိန့ၣ်လီၤၣ် တ�ကရာၢကရာိအံၤအတ�ပည်းိၣ်ဖီတၢ�မ့�ဝဲ ဒ်သိးတ�ကမၤထီ

ထီၣ်မၤဂၢၢ့်ၤထီၣ် ခါဆူည်းါပှၤကည်းီအတ�ကရာၢကရာိ လၢတ�ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တ�အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ�ဒီးတ�ဘံၣ်တ�

ဘၢတဖၣ်လီၤၣ် တ�ဖံးတ�မၤတဖၣ် ဒ်သိးကဆူၣ်ထီၣ်လဲ�ထီၣ်အဂၢၢ်ီ� တ�ကရာၢကရာိအံၤမၤသကိးတ�ဒီး NGO  

တဖၣ်, ထံကီ�ပဒိၣ်ပပှ�တဖၣ်ဒီး တ�ကရာၢကရာိလၢအမၤဒၣ်တ�တဖၣ်လၢ တ�တိၥ်ကျဲၤလၢလီ�ကဝီၤအပူၤဒီး လီ�

ကဝီၤအချၢတဖၣ်အဂၢၢ်ီ�လီၤ ၣ် ဒ်သိး ပှၤကူပှၤကည်းီအတ�ကရာၢကရာိတဖၣ်အတ�အိၣ်မူကပူၤဖျဲးတ�ဘၣ်ယိၣ်အဂၢၢ်ီ�

, ကဘံၣ်ကဘၢ အဂၢၢ်ီ�ဒီး တူ�တ�တတၢၥ်တနါကန့�အါထီၣ်အဂၢၢ်ီ� တ�ကရာၢကရာိအံၤ စိၥ်ကဖီထီၣ် လီ�ကဝီၤဖိတ

ဖၣ် အတ�ဆိကမိၣ်ဆိကမးဒီး အတ�သ့တ�ဘၣ်တဖၣ်လီၤၣ် တ�ကရာၢကရာိအံၤမ့� တ�မၤဂၢၢ့်ၤမၤဘျ�း မၤစၢၤကရာၢ

ကရာိလၢ ဆဲးလီၤမံၤလၢ ဟီၣ်ကီၣ်န့ၣ်လီၤၣ် 

လၢတ�ဒိးန့�အါထီၣ်တ�ကစီၣ်အဂၢၢ်ီ�  ဃုဖးကွ�အီၤလၢ Website အံၤအပူၤတက့�                    

http://www.prudencefoundation.com
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