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နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညျနး႔ေပါငး့အဖျဲ႔၌ လုပးငနး့အပးႏြဵမႈအရ
Sam Cartmell မြ ေဆာငးရျကးခဲံသညးံ လျတးလပးေသာ သဵု့သပးခ္ကး

ဤသုေတသနအာ့ၾသစေၾတ့လ္ NGO တစးခု်ဖစးေသာ Act for Peace မြ ဦ့ေဆာငးေသာစီမဵကိနး့၌တစးစိတးတစးပုိငး့အ်ဖစး ၾသစေၾတ့လ္အစို့ရ၌
က္ာ့၇မေရ့ရာအစီအစဥး (Gender Action Platform) ၌ ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံ်ဖငးံေဆာငးရျကးသညး၈ “အသငးံ်ဖစး်ပီ” စီမဵကိနး့ (I‟m Prepared
Project) သညး ထုိငး့ႏိုငးငဵမြ ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ ႏြငံး အိႏၵိယမြ သီရိလကၤာသိ႔ု ေနရပး်ပနး်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့်ဖစးစဥးမ္ာ့အတျငး့ က္ာ့၇မေရ့ရာ
တနး့တူညီမြ္မႈ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးေဆာငးႏုိငးေစ်ခငး့ ႏြငးံဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့အကာအကျယးေပ့ေရ့ကို ်မႇငံးတငးေပ့သညး၈
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မာတိကာ
အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

၀

ှ.ွ၈ မိတးဆကးႏြငးံ ေနာကးခဵအေ်ခအေနအာ့ဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့

၅

ကယာ့်ပညးနယးအေၾကာငး့

၆

ကယာ့်ပညးနယး၌ ်မဳိ႔နယးမ္ာ့

ှ၀

ကယာ့်ပညးနယး၌ လုပးသာ့ေဈ့ကျကးဆိုငးရာ အလာ့အလာမ္ာ့

ှ၄

ေ်မယာ်ပသနာမ္ာ့

ှ၅

ပဋိပက၏သဵသရာ

ဿ၀

ဿ.ွ၈ အဓိက စီ့ပျာ့ေရ့ က႑မ္ာ့အတျကး ေဈ့ကျကး ဆနး့စစး်ခငး့ႏြငးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးအာ့အကဲ်ဖတး်ခငး့

ဿ၁

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ (ေငျေပ၍လျယးေသာ သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့)

ဿ၈

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ (တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့)

၀ွ

လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ (ေမျ့်မဴေရ့)

၀၁

သစးသီ့်ခဵမ္ာ့ႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့သစးေတာ

၀၂

သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထျကးထုတးကုနးမ္ာ့

၀၇

ငါ့လုပးငနး့

၀၉

လကးမႈပစၥညး့

၄၀

အထညးခ္ဳပးႏြငးံ အထညးအလိပးလုပးငနး့

၁ဿ

ကုနးသျယးေရ့

၁၀

ဧညံးဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့

၁၅

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့

၁၆

၀.ွ၈ အကနး႔အသတးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့

၁၉

ပထဝီအေနအထာ့ႏြငးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး

၂၁

ေခ့္ေငျ ႏြငးံ ဘ႑ာေငျရရြိမႈအချငးံအလမး့

၂၃

ေစ့္ကျကးအေရႊ႕

၂၄

လူမႈေရ့

မ္ာ့

၂၅

အလုပးသမာ့ေစ့္ကျကး

၂၆

ေ်မယာလုပးပုိငးချငးံအတျကးစိနးေခ၍မႈမ္ာ့

၂၇

စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပုဵမ္ာ့ႏြငးံ အစုဖျဲ႔ အုပးခ္ဳပးေရ့ပုဵစဵမ္ာ့

၂၈

ဘ႑ာေငျရရြိမႈအချငးံအလမး့

၃၁

ေအာငး်မငးမႈအတျကးအဆကးအသျယးအခ္ိတးအဆကးမ္ာ့

၃၄
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အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
အက္ဥး့ခ္ဳပး

ကယာ့်ပညးနယးသညးအရျယးအစာ့ႏြငးံလူဦ့ေရအရ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အေသ့ငယးဆဵု့်ပညးနယး်ဖစးေသားလညး့ စီ့ပျာ့ေရ့
ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈအတျကး အချငးံအလမး့မ္ာ့စျာလညး့ရြိေနသညး၈ ်ပညးနယး၌ ၿမိဳ႕နယး (၄) ၿမိဳ႕နယးသညး သဘာွ အရငး့အ်မစး
ၾကျယးွၿပီ့သဘာွသစးေတာမ္ာ့ရြိသညးံေတာေတာငးထူထပးသညးံေနရာမ္ာ့ႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရရရြိၿပီ့ ေ်မၾသဇာေကာငး့မျနး
သညးံစိုကးပ္ိဳ့ႏုိငးေသာေ်မ်ပနး႔ေဒသမ္ာ့ႏြငးံဖျဲ႔စညး့ထာ့သညး၈

ရြမး့်ပညးနယး၇

ကရငး်ပညးနယးႏြငးံ

ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇

မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးၾကာ့တျငး တညးရြိသညးံအေလ္ာကး ကယာ့်ပညးနယးသညး ကုနးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့
အမ္ာ့အ်ပာ့၌ အစိတးအပိုငး့်ဖစးႏုိငးသညး၈
ှ၆၆ွ ်ပညးံႏြစးမ္ာ့တျငးပဋိပက၏ေၾကာငးံေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ့ႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့ရြိခဲံၿပီ့ေနာကးတျငးလညး့ ကယာ့
်ပညးနယးသညး ယေန႔အခ္ိနးထိ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏၌ သကးေရာကးမႈကို ခဵေနရဆဲ ်ဖစးသညး၈ နယးစပး တစးဖကး်ခမး့
ထုိငး့ႏုိငးငဵဖကးရြိ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး လူ ှွွွွွ ေက္ား ေနထုိငးလ္ကးရြိၾကၿပီ့ ကယာ့်ပညးနယး အႏဵြ႕အ်ပာ့တျငး
်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့သူ ဿ၂ွွွ ေက္ားရြိသညး၈ ထုိဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ ေနရပးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့သူ
အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ခိုငးမာေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမရြိေသ့သေရျ႕ သူတုိ႔၌ မူလေနရပးမ္ာ့ဆီသို႔ ်ပနးရနး
ဆႏၵမရြိၾကေသားလညး့ နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညျနး႔ေပါငး့အဖျ႕ဲ (The Border Consortium-TBC) သညး လူထု
ကုိယးတုိငးပါွငးအေ်ဖရြာႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈ်ဖငးံဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကိုအေထာကးအကူေပ့ရနး

ႏြငးံ

သူတုိ႔၌ဆႏၵအေလ္ာကးေနရပး်ပနးႏုိငးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့အတျကး အေ်ခခဵအုတး်မစးခ္ေပ့ႏုိငးရနး ။တုိ႔ႏြငးံ
အတူလကးတျလ
ဲ ုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၌အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
မ္ာ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေစေရ့ အကူအညီေပ့ရနးမြာ TBC ၌ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ထဲမြ တစးခု အပါအွငး်ဖစးသညး၈
စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့်ဖစးလာႏုိငးသညးံေနရပး်ပနးမညးံသူမ္ာ့အတျကးအလာ့အလာရြိေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ အကနး႔
အသတးမ္ာ့ကို ဆနး့စစးရနးအတျကး “ေနရပး်ပနးလာ်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ အေၾကာငး့အရာေအာကးတျငး
ဒုက၏သညးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သာတူညီမြ္ရြိေစေရ့အတျကး “အသငးံ်ဖစး်ပီ (I‟m Prepared Project)စီမဵကိနး့” ၌ ်မနးမာ၇
ထိုငး့အပုိငး့က႑တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစးဤ“ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသအသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့
အတျကးအဓိကစီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့အာ့ေစ့္ကျကးဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့အစီရငးခဵစာ” အာ့ေရ့သာ့်ပဳစုခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဤအစီအစဥးအာ့ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႕အစညး့ (NGO) မ္ာ့အတျကး ေငျေၾက့ ေထာကးပဵံေပ့ေသာ အစီအစဥး
်ဖစးသညးံ က္ာ့မေရ့ရာလုပးငနး့အစီအစဥး (GAP) မြတဆငးံ ၾသစေၾတ့လ္ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာန၌ အေထာကး
အပဵံ်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး TBC မြ ၾသစေၾတ့လ္ႏုိငးငဵ၌ NGO တစးခု ်ဖစးသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
အတျကးလုပးေဆာငးမႈ

(A4P)

ႏြငးံအတူတကျေဆာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

ဤေစ့္ကျကးဆနး့စစးေလံလာမႈ

က

စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့်ဖစးလာႏုိငးသညးံ ေနရပး်ပနးသူမ္ာ့အတျကး ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသတျငး စီ့ပျာ့ေရ့
အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့ ရြိေနသလုိ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့လညး့ ရြိေနေၾကာငး့ ်ပသသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အေရ့အပါဆဵု့ေသာစီ့ပျာ့ေရ့က႑
မ္ာ့ႏြငးံအလာ့အလာရြိေသာေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံစို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ရြာေဖျေဖားထုတးရနး
အတျကး TBC ၌ွနးထမး့မ္ာ့၇ GAP၌ ကယာ့်ပညးနယးအေ်ခစိုကး မိတးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လိျဳငးေကားရြိ အ်ခာ့
အဓိကသကးဆုိငးေသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ဤေစ့္ကျကး ေလံလာဆနး့စစးမႈတျငး
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ေလံလာရနးအတျကးေရျ့ခ္ယးခဲံေသာအဓိကစီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့မြာ-လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့(ေငျေပ၍လျယးေသာသီ့ႏြဵမ္ာ့)၇
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့(တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့)၇လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ေမျ့်မဴေရ့၇သစးသီ့်ခဵမ္ာ့ႏြငးံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့သစးေတာ
၇သစးမဟုတးေသာသစးေတာထျကးပစၥညး့မ္ာ့၇ေရလုပးငနး့၇လကးမႈပညာ၇အထညးခ္ဳပးႏြငးံအထညးအလိပး၇ ကုနးသျယးေရ့၇
ဧညံးဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့ႏြငးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့တုိ႔်ဖစးသညး၈ ဤေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အာ့ကယာ့်ပညးနယး၌ ႏုိငးငဵေရ့၇
စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံပတးသကး၊စာ့ပျဲထုိငးသုေတသန်ပဳလုပး်ခငး့ ႏြငးံ ေရျ့ခ္ယးးထာ့သညးံအဓိကစီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့၌ တနးဖို့
ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကို အကဲ်ဖတး်ခငး့တုိ႔်ဖငးံ ထပးမဵ အာ့်ဖညးံ ခဲံသညး၈
က႑တစးခုခ္ငး့စီအတျကး

တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးဆုိငးရာကနဦ့ေလံလာဆနး့စစးမႈမ္ာ့သညး

အလာ့အလာ႐ြိေသာစျနး႔ဦ့

လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့အတျကး သူတုိ႔၌စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့ ေရ့ဆျရ
ဲ ာတျငးအေထာကးအကူ်ဖစးေစမညးံအေတျ့အ်မငး
မ္ာ့ကုိေပ့လိမးံမည်းဖစးသညး၈တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးဆုိငးရာဆနး့စစးေလံလာမႈတျငးအစဥးအလာအာ့်ဖငးံပတးသကး ဆကးစပး
မႈမ႐ြိသညးံအက္ဳိ့စီ့ပျာ့မ္ာ့အာ့ ဆကးစပးၾကညးံ်ခငး့မြအဓိကေတျ႔႐ြိခ္ကးတစးရပးမြာ တသီ့ပုဂၐလစျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့
အေန်ဖငးံထုတးလုပးသူအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ အစုအဖျဲ႔ပုိငးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြတဆငးံ အ်ခာ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့ႏြငးံ ညႇိႏႈိငး့
ေဆာငး႐ျကး်ခငး့်ဖငးံအက္ဳိ့်ဖစးထျနး့ႏုိငးသညး၈ ဤသုိ႔ ညႇိႏႈိငး့ေဆာငး႐ျကးမႈ၌ အေရ့ႀကီ့ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးတစးရပးမြာ
စျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သူတုိ႔လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးရာစီ့ပျာ့ေရ့က႑အတျငး့လုပးေဆာငးႏုိငးစျမး့ ပုိမုိရ႐ြိေစရနး
်ဖစးသညး၈ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အစုအဖျဲ႔ပုိငးသုိေလြာငး႐ုဵ၇ပုိ႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ်ဖနး႔ခ္ိေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ တျငးအတူ
တကျလုပးေဆာငးႏုိငး်ခငး့်ဖငးံ

ေစ့္ကျကးအတျငး့သူတုိ႔၌စျမး့အာ့ကုိ

ဆတုိ့်မႇငးံတငးႏုိငးၿပီ့

သူတုိ႔၌လုပးငနး့မ္ာ့၌

ေအာငး်မငးႏုိငးစျမး့ကုိလညး့ ပုိမုိတုိ့တကးေကာငး့မျနးေစႏုိငးသညး၈
ေနာကးထပးအဓိကက္သညးံေတျ႕႐ြိခ္ကးမြာ ကယာ့်ပညးနယးမြအလာ့အလာ႐ြိေသာအမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငး အမ္ာ့
အ်ပာ့တျငး စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့႐ြိေနၿပီ့ ယငး့တို႔က စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးခုကုိ စတငးရနးအတျကး ။အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့
၌ ကနဦ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအေပ၍တျငး လႊမး့မို့ေနလ္ကး ႐ြိ်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့ စျနး႔ဦ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး
အဓိက စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့မြာ ။တို႔၌အသုိငး့အွနး့အစုအဖျဲ႕မ္ာ့ႏြငံးေနအိမးမ္ာ့တျငးဆကးၿပီ့႐ြိေနႏိုငး်ခငး့ (ကေလ့
ေကၽျ့ေမျ့ေစာငးံေ႐ြာကး်ခငး့၇

သကးႀကီ့်ပဳစုေစာငးံေရြာကး်ခငး့

စသညးံအ်ခာ့ေသာတာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ကုိ

တာွနးယူ

လုပးကိုငးႏုိငးရနး) ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးခုတျငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ်ပဳမီ တရာ့ွငးေ်မယာလုပးပုိငးချငံးရယူလိုသညးံ စိတးဆႏၵ
႐ြိ်ခငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးခုကိုလုပးကုိငးစဥးတစးၿပိဳငးနကးတညး့မြာပငး ွမး့ေရ့ဖူလဵုႏိုငးမႈဆုိငးရာစုိကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့
တစးခုတျငး ဆကးလကးလုပးကုိငး်ခငး့ (အိမးၿခဵတျငး့ဥယ္ာဥးၿခဵစုိကးပ္ဳိ့်ခငး့စသညး) ႏြငံး ။တို႔သညး ေၾကျ့ၿမီတငး႐ြိမညးကို
မလိုလာ့သူမ္ာ့်ဖစးသညးံအေလ္ာကး ရငး့ႏြီ့ေငျအေ်မာကးအ်မာ့ မလိုအပးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အချငးံအလမး့မ္ာ့
ရရြိလိုသညးံ စိတးဆႏၵရြိ်ခငး့ တို႔ ်ဖစးသညး၈
အမ္ဳိ့သမီ့ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး အဓိကက္သညးံ ေအာငး်မငးႏိုငးမႈ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ထဲတျငး သီ့ႏြဵအသစးမ္ာ့
စုိကးပ္ဳိ့ႏိုငးရနးအတျကး ေစ့္ကျကး အေတျ့အ်မငးမ္ာ့ႏြငးံ တနးဖုိ့်မြငးံထုတးကုနးဆိုငးရာ အိုငးဒီယာမ္ာ့ ရရြိႏုိငး်ခငး့၇ ပစၥညး့
သိုေလြာငးရာအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ကုိအေကာငး့ဆဵု့ထိနး့သိမး့လုပးေဆာငး်ခငး့ႏြငံး
ဆုိငးရာပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ကို

တနးဖုိ့်မြငးံထုတးကုနး

ထုတးလုပးမႈ

မညးကဲံသုိ႔လညးပတးလုပးကုိငးရမညးဆိုသညးႏြငံး ပတးသကးသညးံ နညး့ပညာဆိုငးရာ

ဗဟုသုတမ္ာ့ရရြိြႏုိငး်ခငး့၇ အေ်မာကးအမ္ာ့ထုတးလုပး်ခငး့်ဖငးံကုနးက္စရိတးေလ္ာံခ္ႏုိငးေစ်ခငး့၇ ကုနးပစၥညး့ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့
မတညးမၿငိမး်ဖစး်ခငး့ႏြငးံ ွိသမေလာဘသာ့ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့၌ ရနးမြေက္ားလႊာ့ႏိုငးရနး ။တို႔၌ ထုတးကုနးေရာငး့ခ္မႈမ္ာ့ကို
အခ္ိနးကိုကးလုပးေဆာငးႏိုငးစျမး့ရြိ်ခငး့ႏြငံး
ခ္ိတးဆကးမႈကျနးရကးကို

်ပညးနယးရြိေက့္႐ျာအုပးစုမ္ာ့အတျငး့ရြိ

အာ့ေကာငး့ေစ်ခငး့တို႔ပါွငးသညး၈

GAP

အမ္ဳိ့သမီ့အစုအဖျဲ႕မ္ာ့အတျငး့

စီမဵကိနး့၌

အစိတးအပိုငး့တစးခုအ်ဖစး

4

ထူေထာငးထာ့သညးံ

အမ္ဳိ့သမီ့စျမး့ေဆာငးမႈအုပးစုမ္ာ့

(Women‟s

Empowerment

Groups)

သညးလညး့

စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အၾကာ့အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့ေွမြ္ရာတျငးေသားလညး့ေကာငး့၇ ေက့္႐ျာအုပးစုႏြငံး ၿမိဳ႕နယးအဆငးံမ္ာ့
အတျငး့ ဆကးသျယးခ္ိတးဆကးမႈကို ပိုမိုအဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႕ေစရနးလညး့ေကာငး့ အခရာ က္မညး ်ဖစးသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသမ္ာ့မြ

အလာ့အလာရြိစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့

ရငးဆုိငးႀကဵဳေတျ႕ေနရသညးံ

အဓိက

စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ထဲတျငး တရာ့ွငးေ်မယာလုပးပုိငးချငးံမရြိ်ခငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့က႑အမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ေစ့္ကျကးလကးွါ့ႀကီ့
အုပးခ္ဳပးကိုငးမႈအေနအထာ့တစးရပးေၾကာငးံ တစးႏိုငးတစးပိုငးအေသ့စာ့လုပးကိုငးၾကသညးံ ေတာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ အေသ့စာ့
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

လုပးပုိငးချငးံအနညး့ငယးသာရြိ်ခငး့၇

ရငး့ႏြီ့်မဳြပးႏြဵမႈလုပးရနး

ေငျရငး့ေငျႏြီ့မရြိ်ခငး့၇

ေငျေၾက့မတညးေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ကို

လကးခဵခ္ိတးဆကးရယူမႈအပိုငး့တျငး

အခကးအခဲမ္ာ့ရြိ်ခငး့၇

ကၽျမး့က္ငးမႈဆုိငးရာ

ေလံက္ငးံသငးၾကာ့မႈ အချငံးအလမး့မ္ာ့မရြိ်ခငး့ တို႔ ်ဖစးသညး၈
ေအာကးပါတို႔သညး ဤေစ့္ကျကးေလံလာဆနး့စစးမႈမြေပ၍ထျကးလာသညးံအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
်ပဳလုပးရ်ခငး့၌ ရညး႐ျယးခ္ကးမြာ TBC ႏြငံး GAP မိတးဖကးမ္ာ့ကုိယငး့တို႔၌အစီအစဥးေရ့ဆျမ
ဲ ႈအပုိငး့ႏြငးံ စညး့ရုဵ့
လြဴ႔ေ
ဵ ဆားမႈလုပးငနး့မ္ာ့လုပးကုိငးရာတျငး အကူအညီ်ဖစးေစရနး ႏြငံး အစုိ့ရလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငံး အခ္ိတးအဆကးမ္ာ့ ရ႐ြိ
ေစရနး်ဖစးသညး၈ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို အုပးစု ၂ စု်ဖငးံ ချ်ဲ ခာ့ေဖား်ပထာ့သညး၈ ဒုက၏သညးေနရပး်ပနးလာေရ့ႏြငံး
သကးဆိုငးသညးံအပုိငး့၇ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့အာ့အာ့ေကာငး့ေစ်ခငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ လုပးေဆာငးႏုိငး
စျမး့မ္ာ့ ကုိ်မြငံးတငးေပ့်ခငး့ ႏြငံး စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုမႈကို အာ့ေကာငး့ေစ်ခငး့ တို႔်ဖစးသညး၈

TBC ႏြငံး GAP မိတးဖကးအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
ဒုက၏သညး ေနရပး ်ပနးလာေရ့ႏြငံး သကးဆိုငးသညးံ အပိုငး့
-

သငးံေလ္ားသညးံအသကးေမျ့မႈ

အချငးံအလမး့မ္ာ့ရြိေနမႈအေပ၍

အေ်ခခဵကာ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိသညးံ်ပနးလညးေနရာ

ခ္ထာ့ေရ့အတျကးေနရာမ္ာ့ေဖားထုတးသတးမြတးရနး၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ပုဵစဵေဖားေဆာငးေရ့ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ကို
ဒုက၏သညးမ္ာ့ေနရပးအ်ပီ့်ပနးရနး်ပငးဆငးမႈအ်ဖစးသူတုိ ႔်ပနးလာ်ပီ့ေနာကးေနထုိငးၾကမညးံေနရာမ္ာ့သုိ႔ သျာ့ ေရာကး
ၾကညးံ႐ႈၾကမညးံ ခရီ့စဥးမ္ာ့သုိ႔ ထညးံသျငး့ေပါငး့စညး့ရနး၈
-

GAP ၌ အစီအစဥးေရ့ဆျမ
ဲ ႈသညး ေနရပး်ပနးလာၾကမညးံ လူအုပးစု၌ မတူညီေသာ လူမႈအပိုငး့က႑မ္ာ့ (ဥပမာ၇
လိငး၇ အသကး၇ အရညးအခ္ငး့စျမး့ရညးစသညး) အတျကး အထူ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဦ့စာ့ေပ့ လုပးေဆာငးသျာ့ရနး၈

-

ေနရပး်ပနးမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵအိမး႐ြငးအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့အၾကာ့ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ကုိအဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႕သျာ့
ေစရနး

ရညး႐ျယးသညးံလႈပးရြာ့မႈ၇

ေတျ႔ဆုဵမႈမ္ာ့ကိုလျယးကူအဆငးေ်ပေစရနး

(ဥပမာ

ေနရပး်ပနးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနထုိငးခဲံၿပီ့ေနာကး မတူညီေသာအ်မငးမ္ာ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ က္ငးံသုဵ့မႈမ္ာ့
႐ြိႏုိငးသညး)၈ ယငး့ကဲံသုိ႔ လႈပးရြာ့မႈ၇ေတျ႔ဆုဵမႈမ္ာ့ကုိ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔ၿဵ ဖဳိ့တုိ့တကးေရ့ဆုိငးရာ သငးတနး့မ္ာ့ ႏြငံး
အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့သုိ႔ ေပါငး့စညး့ႏိုငးသညး၈
-

ေနရပး်ပနးမ္ာ့ႏြငးံေဒသခဵအိမး႐ြငးအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့အၾကာ့ အစုအဖျဲ႕ပိုငးသစးေတာထိနး့သိမး့စီမဵမႈဆုိငးရာ အသိ
ပညာႏြငံးကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ကိုတညးေဆာကးရနး

(အစုအဖျဲ႕ပုိငးေ်မေနရာကိုေ်မပဵုေရ့ဆျ်ဲ ခငး့၇

သစးေတာ

ဆုိငးရာ

အေသ့စိတးစာရငး့မ္ာ့်ပဳစု်ခငး့၇ သစးေတာ်ပနးလညးပ္ဳိ့ေထာငးေရ့အတျကး သစးပငး၇ပ္ဳိ့ပငးမ္ာ့ကို စုေဆာငး့ ထာ့
႐ြိ်ခငး့ စသညး) ထိေရာကးေသာ လူထုအေ်ခ်ပဳ သစးေတာစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ၌ ထပးေဆာငး့ အက္ဳိ့ ေက့္ဇူ့ မြာ ယငး့က
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ရပးရျာအသိုငး့အဝနး့မ္ာ့ကုိ ။တို႔၌ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့ရယူေတာငး့ခဵရာတျငး အကူအညီ ်ဖစးေကာငး့်ဖစးေစ
ႏိုငး်ခငး့ ပငး်ဖစးသညး၈
-

ဒုက၏သညးမ္ာ့၇ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့သူမ္ာ့၌ ကၽျမး့က္ငးမႈ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့က ရြိရငး့စျဲ အလုပးသမာ့ ေစ့္ကျကး
ကုိ မထိခိုကးေစဘဲကယာ့်ပညးနယး၌က္ယး်ပနး႔ေသာစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့ကို

မညးကဲံသုိ႔ေထာကးကူ ်ဖညးံဆညး့

ေပ့ႏိုငးမညးကုိ ချ်ဲ ခာ့သိရြိႏိုငးရနးအတျကး IDPs မ္ာ့ႏြငံး ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာ အလုပးသမာ့ေစ့္ကျကး ကၽျမး့က္ငးမႈ
စစးတမး့တစးရပး ေကာကးယူရနး၈
-

ကယာ့်ပညးနယးအစို့ရကိုလညး့ ေဒသခဵ ရပးရျာအသိုငး့အဝနး့မ္ာ့၇ IDPs မ္ာ့၇ ်ပညးနယးသုိ႔ ်ပနးလာရနး စဥး့စာ့
ေနသညးံ

ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငံးေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးေစၿပီ့

်ပညးနယးတစးခုလဵု့ကို

လႊမး့ၿခဵဳမညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

ဖျ႔ၿဵ ဖဳိ့ေရ့

အစီအစဥးမ္ာ့ ေဖားေဆာငးသျာ့ႏိုငးေရ့အတျကး တိုကးတျနး့ရနး၈

စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ စျမး့ရညးမ္ာ့အာ့ ်မြငံးတငး်ခငး့
-

အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့ႏြငံး စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကို ေွမြ္ႏုိငးေရ့ အမ္ဳိ့သမီ့ ဦ့ေဆာငးေသာ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ကျနးရကး
ဖျ႔စ
ဲ ညး့မႈကို ပဵံပို့ကူညီရနးႏြငးံ အ်ပနးအလြနး ဖလြယးသညးံ ခရီ့စဥးမ္ာ့ ပဵုမြနးလုပးေဆာငးရနး၈

-

အလာ့အလာရြိ ေနရပး်ပနး အမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ပုဵစဵမ္ာ့ ေဖားေဆာငးေရ့ႏြငံး
ပတးသကးသညးံ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး၈ စီ့ပျာ့ေရ့ပုဵစဵအသစးတခုအာ့ မညးကဲံသုိ႔ မဟာဗ္ဳဟာ
ေ်မာကးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈမညးႏြငးံ မညးကဲံသုိ႔ က္စးက္စးလစးလစးစတငးႏုိငးမညးကုိ ႐ြငး့်ပေပ့ထာ့သညးံ “business model
canvas” နညး့လမး့က လ္ငး်မနးမႈႏြငံး ႐ုိ့ရြငး့လျယးကူမႈရြိရာ ဤအတျကး သငးံေလ္ားေကာငး့သငးံေလ္ားႏိုငးသညး၈

-

မညးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ပဵုစဵမ္ာ့ႏြငံး စုေပါငး့အုပးခ္ဳပးမႈပုဵစဵမ္ာ့က ။တို႔၌ စီ့ပျာ့ေရ့ ရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့ႏြငံး
အက္ဳိ့အ်မတးခေ
ျဲ ွ်ခငး့ဆုိငးရာမ္ာ့အတျကး အသငးံေတားဆဵု့်ဖစးမညး ဆုိသညးႏြငံးပတးသကး၊ အလာ့အလာရြိ
ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အၾကာ့

ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကိုလျယးကူစျာ်ဖစးေပ၍ေစရနး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၌

ႏိုငးငဵေရ့

သမုိငး့ေၾကာငး့တျငး “သမွါယမ” ဆိုသညးံ အယူအဆႏြငံး ပတးသကး၊ အႏုတးလက၏ဏာေဆာငးသညးံ ဆငးံပျာ့
အနကးအဓိပၸါယးထျကးမႈတို႔ကိုအသိအမြတး်ပဳၿပီ့သမွါယမဆုိသညးမြာဘာလဲဆုိသညးကုိေလံလာ်ခငး့၇ သမွါယမ
ဆုိငးရာလုပးထုဵ့လုပးနညး့၇ အစီအစဥးမ္ာ့၌ အက္ဳိ့၇အ်ပစးမ္ာ့ကိုေဖားထုတး်ခငး့၇ ကမၻာလဵု့ဆိုငးရာအေကာငး့ဆဵု့
သမွါယမအုပးခ္ဳပးမႈလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့

အေၾကာငး့အေသ့စိတးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ဆုိငးရာ

ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍

ေစရနး ေဆာငးရျကးရမညး၈

တနးဖုိ့ ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကို အာ့ေကာငး့ေစ်ခငး့
-

ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့ ထုတးလုပးထာ့သညးံ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ထုတးကုနးမ္ာ့၇ တနးဖုိ့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့အတျကး
ေစ့္ကျကး႐ြာေဖျမႈအပိုငး့ကို ပဵံပုိ့ေပ့ႏုိငးရနး အလို႔ငြာ ကယာ့်ပညးနယး (သုိ႔မဟုတး ၿမိဳ႕နယး အဆငးံ) အမြတးတဵဆိပး
brand တစးခု ဖနးတီ့်ခငး့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးေဖားေဆာငးမႈမဟာဗ္ဴဟာ ေရ့ဆျေ
ဲ ရ့ကုိ အာ့ေပ့ရနး၈

-

အေသ့စာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သစးမ္ာ့ႏြငံး သမွါယမ လုပးငနး့သစးမ္ာ့ကို ယငး့တို႔၌ သကးဆုိငးရာ တနးဖုိ့
ကျငး့ဆကးမ္ာ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ပုဵစဵအတျကး အေသ့စိတးပထွီွငးေစ့္ကျကးအကဲ်ဖတးသုေတသနမ္ာ့ လုပးေဆာငး
ေစႏိုငးရနး အလို႔ငြာ နညး့ပညာ အကူအညီမ္ာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနး၈ (ဥပမာ ႏြစးစဥးွယးလိုအာ့၇ ရြိရငး့စျေ
ဲ စ့္ကျကး
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တနးဖုိ့၇ အလာ့အလာေကာငး့သညးံေစ့္ကျကးသစးမ္ာ့၇ လုပးငနး့ၿပိဳငးဘကးမ္ာ့အေၾကာငး့၇ ွယးယူအာ့ေပ့သူမ္ာ့
အေၾကာငး့ စသညး)
-

ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကုိသငးံေလ္ားသညးံအခ္ိနးတစးခုအသဵု့်ပဳေစၿပီ့

ႏိုငးငဵတကာေဖာကးသညးမ္ာ့အထိ

ထုိ့ေဖာကးဆျေ
ဲ ဆာငးႏိုငးမညးံထုတးကုနးမ္ာ့(လကးမႈပညာပစၥညး့မ္ာ့) ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျ်ဲ ခငး့၇ (တနးဖုိ့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့
အတျကး) ထုပးပို့်ခငး့တို႔ကို ကူညီပဵံပို့ေပ့ရနး၈
-

ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကုိ ။တို႔၌ ထုတးကုနးမ္ာ့အတျကး ေစ့္ေကာငး့သညးံ တနးဖုိ့ႏႈနး့ထာ့တစးရပး
သတးမြတးေရာငး့ခ္ေစႏိုငးရနး လိုအပးေသာ ႏိုငးငဵတကာ အသိအမြတး်ပဳ လကးမြတးမ္ာ့ ေလြ္ာကးထာ့မႈအပိုငး့တျငး
ကူညီေပ့ရနး ( ဥပမာ ၇ ေအားဂဲနစး စိုကးပ္ဳိ့်ခငး့၇ မြ္တသညးံကုနးသျယးေရ့အသိအမြတး်ပဳလကးမြတးစသညး)၈

-

ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ကုနးပစၥညး့ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ မတညးမၿငိမး်ဖစးမႈအေရ့မြ ခုခဵကာကျယးႏိုငးမညးံ (ဥပမာ၇
ေ်ပာငး့ကုိ နညး့ပါ့သညးံေစ့္ႏႈနး့တစးရပး်ဖငးံေရာငး့ခ္်ခငး့ထကးစာပါက တိရစၧာနးအစာအတျကး စတငး အသဵု့်ပဳႏိုငး
ေစရနး သို႔မဟုတး ေစ့္ႏႈနး့ မတညးမၿငိိမး်ဖစးမႈ၌သကးေရာကးမႈဒဏးခဵႏိုငးရနးအလို႔ငြာ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာသီ့ႏြဵမ္ာ့
စိုကးပ္ဳိ့ရနး)၈

စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုမႈကို အာ့ေပ့ ်မြငံးတငးရနး
-

ကာလတုိအတျကး အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ အစာ့အစာ ဖူလဵုမႈ၇ ေနအိမးတျငး့ ဥယ္ာဥးၿခဵ စိုကးပ္ဳိ့မႈ၇ တႏုိငးတပုိငး
စီ့ပျာ့်ဖစး သီ့ႏြဵစိုကးပ္ဳိ့မႈႏြငးံ အိမးေမျ့တိရစၧာနး ေမျ့်မဴမႈ တို႔အာ့ အာ႐ဵုစိုကးလုပးကုိငးရနး၈

-

ေနရပး်ပနးလာသူမ္ာ့ကုိ

သမာ့႐ို့က္

အစဥးအလာ

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငံး

ေစ့္ကျကးထဲ

ေရာငး့ခ္ရနး

ရညး႐ျယးသညးံ သီ့ႏြဵစိုကးပ္ဳိ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး မ္ဳိ့ေစံမ္ာ့ရရြိေစႏိုငးေရ့ ေထာကးပဵံေပ့မညးံ အစီအစဥးမ္ာ့
ႏြငးံ မ္ဳိ့ေစံစုေဆာငး့သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး၈

7

ှ.ွ၈ မိတးဆကးႏြငးံ ေနာကးခဵအေ်ခအေနအာ့ဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့
“ေနရပး်ပနးလာ်ခငး့၇ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ အေၾကာငး့အရာေအာကးတျငး ဒုက၏သညးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ သာတူညီမြ္
ရြိေစေရ့ ေဖ၍ေဆာငးသညးံ “အသငးံ်ဖစး်ပီ (I‟m Prepared Project) စီမဵကိနး့” ၌ ်မနးမာ၇ထိုငး့ အပုိငး့က႑
တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး ယခု ေစ့္ကျကး အကဲ်ဖတးခ္ကး အစီရငးခဵစာကို ်ပဳစုခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈1 ဤ စီမဵကိနး့ကို The
Border Consortium (TBC)2 က ၾသစေၾတ့လ္ NGO တစးခု်ဖစးေသာ Act for Peace (A4P)3 ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ကာ
်မနးမာႏြငံး ထိုငး့ႏိုငးငဵတို႔၉ အေကာငးအထညးေဖားေနသညး၈ A4P သညး စီမဵကိနး့အတျကး က္ာ့၇မေရ့ရာ အစီအစဥး
(Gender Action Platform - GAP)4 ေအာကးတျငး ၾသစေၾတ့လ္အစုိ့ရ၌ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ရာဌာနထဵမြ ႏြစးရြညး
ဘ႑ာေငျ

ေထာကးပဵံမႈတစးရပးကို ရရြိထာ့သညး၈ အိႏၵိယမြ သီရိလကၤာသုိ႔ ၇ ထုိငး့မြ ်မနးမာသုိ႔ ေနရပး ်ပနးလာမႈ၇

်ပနးလညး ေပါငး့စညး့မႈ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျငး့ ယခု သဵု့ႏြစးတာစီမဵကိနး့ သညး က္ာ့၇မ တနး့တူညီတူရြိမႈ၇ စီ့ပျာ့ေရ့
စျမး့ေဆာငးရညး်မြငံးတငး်ခငး့ႏြငံး ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့အကာအကျယးေပ့်ခငး့ တို႔ကိုအာ့ေပ့်မငးံတငးမညး၈
“I‟m Prepared” စီမဵကိနး့တျငး အဓိက ရညးရျယးခ္ကးႀကီ့ ေလ့ရပး ရြိသညး၈
ှ)

အသိပညာဗဟုသုတ

-

ေနရပး်ပနးလာရနး

ဆႏၵရြိသူမ္ာ့အတျကး

အသိအ်မငးၾကျယးွစျာ်ဖငးံ

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး

ခ္မြတးမႈပိုငး့ကုိ အာ့ေကာငး့ေစ်ခငး့၇ ႀကိဳတငး်ပငးဆငးမႈပိုငး့ကုိ အာ့ေကာငး့လာေစ်ခငး့တို႔်ဖငးံ ထုိငး့ရြိ ကရငးနီ
ဒုက၏သညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၇ အိႏၵိယရြိ တမီလး ဒုက၏သညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳစျာ၇ ဂုဏးသိက၏ာရြိစျာ်ဖငးံ
်ပနးလာႏိုငးေရ့၇ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ႏိုငးေရ့ကို ်မြငံးတငးေပ့ႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈
ဿ)

စီ့ပျာ့ေရ့စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့

-

ေနရပး်ပနးလာသညးံ

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေန်ဖငံး

ပုိမုိေကာငး့မျနးသညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ အချငံးအလမး့မ္ာ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငးမႈတို႔ကို ခဵစာ့ရရြိႏိုငး်ခငး့်ဖငးံ လဵုၿခဵဳေဘ့ကငး့
သညးံ၇ သိက၏ာရြိသညးံ၇ ေရရြညးတညးတဵံသညးံ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ကို ်ဖစးေ်မာကးေစမညး်ဖစးသညး၈
၀) ဦ့ေဆာငးမႈ - ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငံး ေနရပး်ပနး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဒုက၏သညး စခနး့ေနရာမ္ာ့ႏြငံး ေနရပး်ပနးရာ
ဧရိယာမ္ာ့၉ သူတုိ႔၌ ဦ့ေဆာငးႏုးိငးမႈႏြငးံ ထးိေတျ႔ဆကးသျယးမႈမြတဆငံံး မိသာ့စုမ္ာ့၇ ရပးရျာအသုိငး့အွနး့ႏြငးံ
က္ယး်ပနး႔ေသာ လူ႔အသုိကးအွနး့အတျငး့ သူတုိ႔၌လူမႈေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ဆုိငးရာ ၾသဇာလႊမး့မို့မႈကို တုိ့်မြငးံႏိုငးမညး
်ဖစးသညး၈
၁) သငးယူ်ခငး့ - ႀကိဳတငး်ပငးဆငးမႈ၇ ေနရပး်ပနးလာမႈႏြငံး်ပနးလညး ေပါငး့စညး့ေရ့ အစီအစဥးေရ့ဆျေ
ဲ ဖားေဆာငးမႈ၌
ထိေရာကးႏိုငးမႈကို အာ့ေကာငး့ေစမညး်ဖစးသညး၈

1

ှ

“I‟m

Prepared”

စီမဵကိနး့ႏြငးံ

ပတးသကး၊ပုိမုိ

သိရြိႏုိငးရနး

https://dfat.gov.au/aid/who-we-work-with/ngos/Pages/i-am-

prepared.aspx ကုိၾကညးံပါ၈
2

ဿ နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညျနး႔ေပါငး့အဖဲျ႕(TBC)သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး လူထုကုိယးတုိငးပါွငးအေ်ဖရြာႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့

ကုိ ပဵံပုိ့ကူညီေပ့ရနးႏြငးံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ စစးမကးပဋိပက၏ဒဏး ေၾကာငးံ
ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ၾကရသူမ္ာ့၇ စစးမကးဒဏးခဵစာ့ရသညးံ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံအတူ လုပးကိုငးေနသညးံအဖျ႕ဲ မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ဖျဲ႕စညး့ထာ့သညးံ မဟာမိတး
အဖျ႔တ
ဲ စးဖျ႔်ဲ ဖစးပါသညး၈ TBC သညး ထုိငး့ႏုိငးငဵ႐ြိ ဒုက၏သညး ၆ွွွွ ေက္ားအတျကး စာ့နပးရိက၏ာ၇ ေနစရာႏြငးံ စခနး့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈဆုိငးရာ အကူအညီမ္ာ့
ေပ့ပါသညး၈ ထု႔အ
ိ ်ပငး ်မနးမာႏုိငးငဵ အေ႐ြ႕ေတာငးပုိငး့႐ြိ စစးမကးဒဏးခဵ ေဒသမ္ာ့တျငး ်ပနးလညး႐ုနး့ထလာသညးံ လူ႔အသုိငး့ အဝုိငး့မ္ာ့အၾကာ့
စာ့နပးရိက၏ာ ဖူလုဵေရ့ႏြငးံ လုဵ်ခဳဵေရ့ဆုိငးရာ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖ႐ြငး့ႏုိငးေစေရ့ အရပးဖကးလ႔အ
ူ ဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့အာ့ အကူအညီ ေပ့သညး၈
3

၀ A4P သညး ၾသစေတ့လ္အမ္ဳိ့သာ့အသငး့ေတားေကာငးစီ၌ ႏုိငးငဵတကာအကူအညီႏြငးံဖျဵ႔်ဖဳိ့ေရ့ဆုိငးရာအဖျဲ႔်ဖစးၿပီ့ TBC အဖျ႔ဝ
ဲ ငးလညး့

်ဖစးသညး၈
4

၁ “The Gender Action Platform” ႏြငးံပတးသကး၊ပုိမုိ သိရြိႏုိငးရနး

https://dfat.gov.au/aid/who-we-work-with/ngos/Pages/australian-ngo-gender-action-platform.aspx ကုိၾကညးံပါ၈
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ယခုစီမဵကိနး့သညး ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ႏြငံးေနရပး်ပနးလာဖျယးရြိသညးံ ရပးရျာအသုိငး့အွနး့မ္ာ့အတျငး့ရြိ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့
၌အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုအာ့ေပ့်မြငံးတငးေပ့ႏိုငးေရ့အတျကးအထူ့အာ႐ဵဵုစုိကးထာ့သညး၈
မ္ာ့ေနရပး်ပနးလာေရ့ႏြငံး ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့အတျကး
ႀကိဳတငး်ပငးဆငးရနးေဆာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

နယးစပး၌

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

ႏြစးဘကးစလဵု့ရြိ
TBC

သညး

ဒုက၏သညး

လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ ကုိ
ကရငးနီအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႕

(KNWO)၇ ကရငးနီဒုက၏သညး်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့လုပးငနး့အဖျဲ႔ (KnRRRWG) ႏြငံး
ကယာ့ဖူ့လူမႈွနးေဆာငးမႈႏြငံးဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့အဖျဲ႕အစညး့ (KPSSDA) တို႔ကဲံသ႔ေ
ုိ သာ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ (CSOs)
မ္ာ့ႏြငးံ လကးတေ
ျဲ ဆာငးရျကးေနလ္ကး ႐ြိသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးတျငး GAP စီမဵကိနး့အာ့ ရြာ့ေတာ၇ ဒီေမာဆုိ့ႏြငးံ မယးးစဲံၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ ေက့္ရျာအုပးစု ၃ ခုတျငး
အေကာငးအထညးေဖားရနး ရညးရျယးထာ့သညး၈ ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယးတျငး ၿမိဳ႕၌ ေတာငးဖကးရြိ ထီ့ဖို့ကလို့ႏြငးံ ၿမိဳ႕၌
အေရြ႕ေတာငးပိုငး့ရြိ ေဒ၍တမႀကီ့

ေက့္ရျာအုပးစု၇ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးတျငး အလယးရြာ့ေတာႏြငးံ ေ်မာကးရြာ့ေတာ

ေက့္ရျာအုပးစုႏြငးံ မယးစဲံ်မိဳ႕နယးတျငး ၿမိဳ႕၌အေနာကးဖကးရြိ ေမဆယးနနး့ႏြငးံ ၿမိဳ႕၌ ေ်မာကးဘကးရြိ မယးစဲံေက့္ရျာအုပးစု
တုိ႔်ဖစးသညး၈

ကယာ့်ပညးနယးအေၾကာငး့

ကယာ့်ပညးနယးသညး အရျယးအစာ့ (ှှ,၄၀ဿ စတုရနး့ကီလုိမီတာ)ႏြငံး လူဦ့ေရ (ဿ၅၃,၃ဿ၄) အရ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး
အေသ့ငယးဆဵု့်ပညးနယး်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အ်ခာ့ေသာေနရာအမ္ာ့စုႏြငံး ႏႈိငး့ယြဥးလြ္ငး ကယာ့်ပညးနယး၌
လူဦ့ေရသိပးသညး့ဆသညး နညး့ပါ့သညး၈5၂ ကုနး့တျငး့ပိတး်ပညးနယးတစးခု်ဖစးၿပီ့ ေ်မာကးဖကးႏြငးံ အေနာကးဖကးတျငး
ရြမး့်ပညးနယး၇ အေနာကးဖကးႏြငံး ေတာငးဖကးတျငး ကရငး်ပညးနယးႏြငံး အေရြ႕ဖကးတျငး ထုိငး့ႏုိငးငဵတုိ႔မြ ွနး့ရဵထာ့သညး၈
ကယာ့်ပညးနယး၌ ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငးအရ ေ်မ်ပနး႔ႏြငံး ကုနး့်ပငး်မငးံမ္ာ့်ဖငံး ဖျ႕ဲ စညး့ထာ့ၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အေရြ႕ပုိငး့
ကုနး့်မငံးေတာငးစဥးေတာငးတနး့မ္ာ့၌ အလယးတျငးတညးရြိသညး၈6၃ ေ်မ်ပနး႔စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငံး ကုနး့်မငံးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ဿ ရပး
လဵု့အာ့ က္ငးံသဵု့သညး၈7၄
ၿမိဳ႕ေတားလိျဳငးေကားအပါအဝငး ကယာ့်ပညးနယးတစးခုလဵု့သညး ်မနးမာတပးမေတားႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး
အဖျ႕ဲ အစညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ပါဝငးေသာ ကာလရြညး လကးနကးကိုငးပဋိပက၏၌ ဒဏးကို ခဵခဲံရသညး၈ ှ၆၆ွ ်ပညးံႏြစးမ္ာ့မြ
စတငး၊ ပဋိပက၏ေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ့ သိသာစျာ်ဖစးေပ၍ခဲံသညး၈ ကယာ့်ပညးနယး နယးစပး၌တစးဖကး

5

၂

်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ချဲမႈယူနစး၇

ဿွှ၃

ဇူလုိငး

ဿ၄၇

ကယာ့်ပညးနယး၌လူဦ့ေရႏြငးံလူဦ့ေရသိပးသညး့မႈ

(ဿွှ၁

သနး့ေခါငးစာရငး့)[ေ်မပုဵ]၈
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Population_Map_2014_Population_Density_Kayah_MIMU841v06_27Jul
2016_A4_0.pdf
6

၃ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈႏြငးံစာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုေရ့ရနးပဵုေငျ (LIFT)၇ ဇူလုိငး ဿွှ၂၇ LIFT ေတာငးတနး့ေဒသဆုိငးရာ အစီအစဥး:

ပုိငး့်ခာ့ေလံလာ်ခငး့ စစးတမး့ အစီရငးခဵစာ၇ စာ-ဿ၀၈
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_LIFT_Upland_Programme_Scoping_Report_LIFT_July2015.pdf
7

၄ ပုဵ ှှ- ်မဳိံနယးအလုိကး ကုနး့်မငးံႏြငးံ ေ်မ်ပနး႔ စုိကးပ္ဳိ့မႈ၇ ကယာ့်ပညးနယး လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနအာ့ သုဵ့သပး်ခငး့၇ (Mercy Corps ဿွှ၀)

https://www.mercycorps.org/research-resources/socio-economic-analysis-kayah-state-myanmar
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ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးအတျငး့ ဘနးႏုိငးဆျိဳင8၅း ႏြငံး ဘနးမယးဆူရငး9၆ ဒုက၏သညးစခနး့ ဿ ခုတျငး ကယာ့
်ပညးနယးအတျငး့ ပဋိပက၏မြ ထျကးေ်ပ့လာသူမ္ာ့ လကးရြိေနထိုငးလ္ကးရြိသညး၈ စခနး့ ဿ ခုရြိ လူဦ့ေရမြာ ၅,၆၄ွ ႏြငံး
ဿ,ှ၃၁ အသီ့သီ့်ဖစးသညး၈10ှွ ထို႔အ်ပငး ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ ်ပညးးတျငး့ ေနရပးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့သူ (IDP)
ဦ့ေရေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့လညး့ ရြိသညး၈ TBC ၌ ေနာကးဆဵု့ခနး႔မြနး့ထာ့မႈမ္ာ့အရ IDP ဦ့ေရ ဿ၃,၅ွွ ်ဖစးသညး၈11ှှ
ကယာ့်ပညးနယးတျငး တုိငး့ရငး့သာ့ေပါငး့စဵုေနထိုငးၾကၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစု အနညး့ဆဵု့ ှဿ စု အထိရြိသညး၈
ကယနး့၇ ကရငး၇ ကယာ့၇ ရြမး့၇ ကေယား၇ ဗမာ၇ ယငး့တလဲ၇ ယငး့ေဘား၇ လထ၇ ေဂခုိ၇ ေဂဘာ့၇ မိုႏု တို႔်ဖစးၿပီ့
မတူညီေသာ ဘာသာစကာ့ ၃ မ္ိဳ့အာ့ ေ်ပာဆုိၾကသညး၈12ှဿ ကယာ့်ပညးနယးရြိ ၿမိဳ႕မ္ာ့ႏြငံး ေက့္ရျာမ္ာ့ သညးလညး့
ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ မ္ိဳ့ႏျယးစုႏြငးံ ကို့ကျယးမႈအရ ကျ်ဲ ပာ့သညး၈ ကို့ကျယးမႈမ္ာ့တျငး ဗုဒၶဘာသာ၇ ခရစးယာနးဘာသာႏြငံး
ရို့ရာနတးကို့ကျယး မႈမ္ာ့လညး့ အပါအဝငး်ဖစးသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးရြိ

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး

က္ာ့၇မကျ်ဲ ပာ့မႈအေပ၍

အေ်ခခဵေသာအချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့13ှ၀ႏြငံး

စနစးတက္ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့14ှ၁ ကိုၾကဵဳေနရသညး၈ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး ဤအေ်ခအေနကို ေ်ပာငး့လဲရနး
ၾကဳိ့ပမး့ေနၾကၿပီ့ ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေဒသခဵတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့၌ ပထမဆဵု့အႀကိမး အမ္ိဳ့သမီ့ေရ့ရာဖိုရမးကို
ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ေဖေဖားဝါရီလတျငး က္ငး့ပခဲံသညး၈15ှ၂
ကယာ့်ပညးနယးတဝနး့

လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ၫႊနး့ကိနး့မ္ာ့သညး

အေတားကေလ့နိမးံက္သညး၈

အေ်ခခဵအေဆာကး

အအဵုမ္ာ့သညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈနိမးံက္ေနသညး၈ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ေဖာကးလုပးထာ့သညးံ ကတၳရာ
လမး့မ္ာ့မြာလညး့ အကနး႔အသတး်ဖငးံသာရြိေနၿပီ့ (ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေလာပိတေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးမႈသညး
်မနးမာႏိုငးငဵ၌

အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့အတျကး

လြ္ပးစစးမီ့ရရြိမႈမြာ
သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့၇

နညး့ပါ့သညး၈16ှ၃

အဓိကလြ္ပးစစးအရငး့အ်မစးရြိေနေသားလညး့ )

ကယာ့်ပညးနယးရြိ

သစးထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ

အဓိက

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ၇

ကယာ့်ပညးနယးတဝနး့

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ်ပႆနာမ္ာ့တျငး
စီ့ပျာ့်ဖစးစုိကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့၇

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိ၊

စုိကးပ္ဳိ့်ခငး့ႏြငးံ ဘိလပးေ်မစကး႐ုဵမ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာ အႀကီ့စာ့စကးမႈစီမဵကိနး့မ္ာ့ပါဝငးသညး၈

8
9

၅ https://www.theborderconsortium.org/where-we-work/camps-in-thailand/ban-nai-soi/
၆ https://www.theborderconsortium.org/where-we-work/camps-in-thailand/ban-mae-surin/
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ှွ နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညျနး႔ေပါငး့အဖျ႔၇ဲ ေအာကးတုိဘာ ဿွှ၅၇ ဒုက၏သညးစခနး့ လူဦ့ေရ၇ ေအာကးတုိဘာ ဿွှ၅၈

https://www.theborderconsortium.org/media/118239/2018-10-october-map-tbc-unhcr.pdf
11

ှှ နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညျနး႔ေပါငး့အဖျ႔၇ဲ ဇျနး ဿွှ၅၇ ်မနးမာႏုိငးငဵအေရြ႕ေတာငးပုိငး့၌ လူမႈလဵု်ခဵဳေရ့ အေ်ခအေန အစီရငးခဵစာ၈

https://www.theborderconsortium.org/media/114642/TBC-Human-Security-in-South-Eastern-Myanmar-2018.pdf
12
13

ှဿ Mercy Corps ဿွှ၀
ှ၀ ဟိနး့ကုိစုိ့၇ ဿွှ၅ ဧၿပီ ှွ၇ ကယာ့်ပညးနယးတျငး လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့်ခငး့၈

https://frontiermyanmar.net/en/tackling-sexual-violence-in-kayah
14

ှ၁ အာ႐ြဖျ႔်ဵ ဖဳိ့ေရ့ဘဏး၇ ကုလသမဂၐဖျဵ႕်ဖဳိ့ေရ့အစီအစဥး၇ ကုလသမဂၐလူဦ့ေရရနးပုဵေငျ၇ ကုလသမဂၐက္ာ့၇မတနး့တူ႐ြိေရ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့

်မႇငးံတငး်ခငး့ အဖျ႔၇ဲ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ က္ာ့၇မ တနး့တူ႐ြိမႈႏြငးံအမ္ဳိ့သမီ့ အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ အေ်ခအေနအာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့
http://mm.one.un.org/content/dam/unct/myanmar/docs/unct_mm_UNWomen_Report_Gender%20Situation%20Analysis.pdf
15

ှ၂ ထုိကးနႏၵဝငး့၇ ဿွှ၅ မတး ၂၇ ကယာ့်ပညးနယးတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ ချဲ်ခာ့မႈ႐ြိေန၈ ်မနးမာံတုိငး့မး

https://www.mmtimes.com/news/bias-against-women-persists-kayah.html
16

ှ၃ Mercy Corps ဿွှ၀

10

ကယာ့်ပညးနယး၌ စီ့ပျာ့ေရ့ အလာ့အလာမ္ာ့သညး ၁ငး့၌ အ႐ျယးအစာ့ႏြငးံ လူေနမႈဘဝမ္ာ့ႏြငးံ နကးနကး႐ႈိငး့႐ႈိငး့
ဆကးသျယးေနသညး၈ ှ၆၅၆ မြ ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျငး့ ကယာ့်ပညးနယးတျငး တရာ့ဝငး ႏုိငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ စုစုေပါငး့
ပမာဏသညး အလျနးပငးနညး့ပါ့ၿပီ့ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၁၀ှ သနး့သာ်ဖစးသညး၈17ှ၄ ်ပညးနယး၌ ေသ့ငယးေသာ
အ႐ျယးအစာ့ႏြငးံ လူဦ့ေရသိပးသညး့မႈနညး့ပါ့ေၾကာငးံ ်ပညးနယးတျငး့ေစ့္ကျကးမြာအကနး႔အသတး်ဖငးံသာ ႀကီ့ထျာ့
ႏုိငးသညး၈ အေ်မာကးအမ္ာ့ထုတးလုပး်ခငး့်ဖငးံ ထုတးလုပးမႈကုနးက္စရိတးကို ေလ္ာံခ္ႏိုငးရနးႏြငးံ ပို၊ ႀကီ့မာ့ေသာ
ေစ့္ကျကးကိုေရာကးရြိႏုိငးရနးအတျကး ကယာ့်ပညးနယးရြိစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ပို႔ကုနးဦ့စာ့ေပ့ ေဆာငးရျကး
ရနးလိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ လကးရြိတျငး ကယာ့်ပညးနယးရြိ ထျကးကုနးမ္ာ့အာ့ ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံ ကရငး ်ပညးနယးသို႔
တငးပို႔လ္ကးရြိရာ

အ်ခာ့်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ

ကုနးသျယးမႈပိုမို်မႇငးံတငးရနး

ေမြ္ားလငးံခ္ကးရြိသညး၈

ရြမး့်ပညးနယး

ႏြငးံ

ကရငး်ပညးနယးတို႔သညး လူဦ့ေရပိုမိုမ္ာ့်ပာ့သညးံအေလ္ာကး ကယာ့်ပညးနယး၌ ထျကးကုနးမ္ာ့အတျကး ပိုမို ႀကီ့မာ့
သညးံ အလာ့အလာရြိေသာ ေစ့္ကျကးမ္ာ့်ဖစးသလို ၁ငး့တို႔မြတစးဆငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ အိႏၵိယႏြငးံ
တ႐ုတးသို႔လညး့

တငးပို႔ႏုိငးသညး၈

လကးရြိတျငး

ကယာ့်ပညးနယး၌

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

ထျကးကုနးအမ္ာ့အ်ပာ့

အာ့

လကးကာ့ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့က ဝယးယူၾကၿပီ့ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ရြိ ေစ့္မ္ာ့ဆီ တငးပို႔ၾကသညး၈ ထိုေစ့္မ္ာ့ တျငး
တ႐ုတးကုနးသညးမ္ာ့က ဝယးယူၾကၿပီ့ ေနာကးဆဵု့တျငးတ႐ုတးႏုိငးငဵသို႔ တငးပို႔သညး၈
်မနးမာႏြငးံထိုငး့အစို့ရတို႔သညး ကယာ့်ပညးနယးႏြငးံ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးကို ဆကးသျယးထာ့သညးံ နယးစပးဂိတး
၁ ခု၇ (နယးစပး အမြတး ၆၇ ှွ၇ ှ၀၇ ှ၁) တို႔အာ့ ဖျငးံလြစးရနး်ပငးဆငးေနသညး၈ သို႔ေသားလကးရြိတျငး အ်ပညးံအဝ
အေကာငးအထညးေဖားႏုိငး်ခငး့မရြိေသ့ေခ္၈18ှ၅ လကးရြိအခ္ိနးထိ ကယာ့်ပညးနယးရြိ နယးစပးဂိတး ၁ ခုအာ့ ႏိုငးငဵတကာ
ခရီ့သညးမ္ာ့အလညးအပတးဝငးေရာကးႏုိငးရနးဖျငးံလြစး်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈19ှ၆ကယာ့်ပညးနယးႏြငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵ မယးေဟာငး
ေဆာငး်ပညးနယးတို႔အၾကာ့ဖျငးံလြစးရနးရညးရျယးထာ့သညးံနယးစပးဂိတး ၁ ခုမြတဆငးံႏုိငးငဵတကာကုနးသျယးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး
်ခငး့်ဖငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးႏုိငးသညးံ

ကိုယးတိုငးမြာလညး့

အလာ့အလာရြိေသားလညး့

တစးဖကးတျငးမယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယး

လူဦ့ေရသိပးသညး့မႈနညး့သလိုတသီ့တသနး႔တညးရြိေနသညး၈

အကယး၊

အနာဂတးတျငး

ႏိုငးငဵတကာနယးစပး်ဖတးေက္ားကုနးသျယးမႈ ်မငးံတကးလာပါက ကယာ့်ပညးနယးႏြငးံ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယး ဿ ခု
လဵု့သညး်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ

ႀကီ့မာ့ေသာေစ့္ကျကးမ္ာ့ႏြငးံ

တ႐ုတးႏြငးံအိႏၵိယသို႔

ကုနးစညးကူ့သနး့ရာ

ၾကာ့ခဵ

နယးေ်မ ်ဖစးလာႏုိငးသညး၈

17
18

၁၇ http://www.thaibizmyanmar.com/en/thai-myanmar/trade-investment/Kayah%20State%20Overview.pdf
ှ၅ အိအိသူ၇ ဿွှ၄ ဒီဇငးဘာ ှ၀၇ ကယာ့်ပညးနယးတျငး မယးစဲံနယးစပးဂိတးဖျငးံႏုိငးဖျယးရြိ၇ ်မနးမာံတုိငး့မး၇

https://www.mmtimes.com/news/kayah-may-open-me-se-border-crossing.html
19

၁၉ http://www.mip.gov.mm/482/
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ကယာ့်ပညးနယး ေ်မပဵု20

20

ဿွ ်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈယူနစး၇ ဿွှ၃ ဇူလုိငး ဿ၄၇ ကယာ့်ပညးနယး၌ လူဦ့ေရႏြငးံ လူဦ့ေရ သိပးသညး့မႈ (ဿွှ၁

သနး့ေခါငးစာရငး့) [ေ်မပုဵ]၈
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Population_Map_2014_Population_Density_Kayah_MIMU841v06_27Jul
2016_A4_0.pdf
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ကယာ့်ပညးနယး၌ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့
ကယာ့်ပညးနယးတျငး ၿမိဳ႕နယး ၄ ၿမိဳ႕နယးရြိၿပီ့ လျိဳငးေကား၇ ဖ႐ူ့ဆို့၇ ဖာ့ေဆာငး့၇ ေဘားလခဲ၇ ဒီေမာဆို့၇ မယးစဲံ ႏြငးံ
ရြာ့ေတာတို႔်ဖစးသညး၈ (ပဵု ှ အာ့ရြဳ) ကယာ့်ပညးနယး၌ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ရြမး့်ပညးနယးး သို႔မဟုတး ကရငး
်ပညးနယး သုိ႔မဟုတး ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇မယးးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးတို႔ႏြငးံ ထိစပးလ္ကးရြိသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးရြိ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့
တျငး ပထဝီအေနအထာ့အရႏြငးံ လူေနမႈဘဝမ္ာ့အရ သိသိသာသာကျ်ဲ ပာ့မႈရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငး ဤအရျယး အစာ့
ေသ့ငယးေသာ ်ပညးနယး၌ ၿမိဳ႕နယး ၄ ၿမိဳ႕နယးတျငး ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့ဆိုငးရာ ပကတိ
အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့မြာလညး့ မ္ာ့စျာ်ခာ့နာ့သညး၈
က္ာ့၇မေရ့ရာလုပးငနး့အစီအစဥးစီမဵကိနး့ (Gender Action Platform - GAP) ေဆာငးရျကးရနး သတးမြတးထာ့သညးံ
ၿမိဳ႕နယး ၀ ၿမိဳ႕နယးသညး လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့၌ သကးေရာကးမႈကို အထူ့သ်ဖငးံ ခဵခဲံရၿပီ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈဆိုငးရာ
စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ႏြငးံရငးဆိုငးေနရသညး၈ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈအကူအညီေပ့ေရ့ႏြငးံ
အစီအစဥး

(Humanitarian

Assistane

and

Resilience

Programme

-

HARP)

တုနး႕်ပနးႏိုငးစျမး့ ရြိေရ့
ႏြငးံ

်မနးမာံသတငး့

အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈယူနစး (Myanmar Information Management Unit - MIMU) တို႔မြ ေဆာငးရျကးေစခဲံသညးံ
ဿွှ၅ခု ႏြစး ထိခိုကးလျယးမႈဆိုငးရာစစးတမး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ၿမိဳ႕နယး ၀၀ွ21 လဵု့အာ့ အုပးစုခ်ျဲ ခာ့သတးမြတး
ႏုိငးရနးအတျကး ထိခိုကးလျယးမႈအၫႊနး့ကိနး့ အာ့်ပဳစုခဲံသညး၈ဿှ ကယာ့်ပညးနယး၌ ၿမိဳ႕နယး ၄ ၿမိဳ႕နယးတျငး လျိဳငးေကား၇
ဖာ့ေဆာငး့ႏြငးံ

ေဘားလခဲတို႔အာ့

ထိခိုကးလျယးမႈပို၊နညး့ပါ့ေသာ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဧရိယာမ္ာ့ရြိသညးံ

ဒုတိယ

တနး့စာ့ၿမိဳ႕မ္ာ့ အုပးစုတျငး ထညးံသျငး့ခဲံသညး၈ ဆနး႔က္ငးဘကးအာ့်ဖငးံ GAP စီမဵကိနး့အာ့ ေဆာငးရျကးရနးလ္ာထာ့
သညးံ ၿမိဳ႕နယး ၀ ၿမိဳ႕နယးမြာမူ ထိခိုကးလျယးမႈ်မငးံမာ့သညးံ အေ်ခအေနကို်ပသညးံ အုပးစုမ္ာ့ထဲတျငး ပါဝငးေနသညး၈
မယးစဲံၿမိဳ႕နယးသညး အေ်ခခဵဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့ရရြိအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈအလျနးနိမးံပါ့သညးံ အေ်ခ
အေနရြိသညး၈ ဒီေမာဆို့သညး ပဋိပက၏ဒဏးခဵရသညးံ ေဒသမ္ာ့၌ အခ္ကးအခ္ာထဲတင
ျ းပါေနသညး၈ ရြာ့ေတာသညး
လူသာ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈနိမးံက္သညးံ ပဋိပက၏ဒဏးခဵ ေဒသမ္ာ့ထဲတျငး ပါဝငးသညး၈
ကယာ့်ပညးနယး၌ ၿမိဳ႕နယးတစးၿမိဳ႕နယးခ္ငး့၌အေၾကာငး့အာ့ ေအာကးတျငး အက္ဥး့ခ္ဵဳ့၊ ေဖား်ပထာ့သညး၈
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယးသညး

ကယာ့်ပညးနယး၌

တညးရြိရာေဒသလညး့်ဖစးသညး၈

လူဦ့ေရအထူထပးဆဵု့ၿမိဳ႕နယး်ဖစးၿပီ့

ကယာ့်ပညးနယးလႊတးေတားႏြငးံ

်ပညးနယးၿမိဳ႕ေတား

အ်ခာ့အစို့ရ႐ဵု့မ္ာ့သညးး

လျိဳငးေကား

လျိဳငးေကားတျငး

တညးရြိသညး၈ ၿမိဳ႕နယး၌ဧရိယာအမ္ာ့စုသညး ေ်မ်ပနး႔လျငး်ပငး်ဖစးၿပီ့ စိုကးပ္ိဳ့ရနးသငးံေတားသလို စိုကးပ္ိဳ့ေရလညး့
ရရြိႏိုငးသညး၈

ၿမိဳ႕နယး၌ေ်မာကးဖကးတျငး

သစးထုတးလုပးေရ့ႏြငးံ

သတၱဳတျငး့ဧရိယာမ္ာ့ရြိသညး၈

လိျဳငးေကားတျငး

ေကာငး့စျာဖျဵ႔ၿဖိဳ့သညးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ရြိၿပီ့ ၁ငး့၌ ်ပနး႔်ပဴ့ေသာ ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငးသညး စကးမႈလုပးငနး့
မ္ာ့အတျကး သငးံေတားသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ပထမဆဵု့ အႀကီ့စာ့ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးေရ့်ဖစးသညးံ ေလာပိတ
ဆညးအာ့ ှ၆၂ွ်ပညးံႏြစး အေစာပိုငး့ႏြစးမ္ာ့တျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵ၌အကူအညီ်ဖငးံ လိျဳငးေကားၿမိဳ႕နယးတျငး တညးေဆာကးခဲံ

21

ဿှ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ အကူအညီေပ့ေရ့ႏြငးံ ႀကဵ႕ႀကဵ႕ခိုငးႏုိငးေရ့အစီအစဥးႏြငးံ ်မနးမာံသတငး့အခ္ကးအလကး စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈယူနစး၇ ဇျနး

ဿွှ၅၇ “်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ထိခုိကးနာက္ငးလျယးမႈ အေ်ခအေန- လုိအပးခ္ကးမ္ာ့၇ လႊမး့်ခဳဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ ကျာဟခ္ကးမ္ာ့အာ့ လကး႐ြိ အခ္ကးအလကးမ္ာ့
အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့” တျငး ်မဳိ႔နယးမ္ာ့အာ့ ပုိငး့်ခာ့ေလံလာ်ခငး့ (စာ-၁) အာ့ရႈ

13

သညး၈22ဿဿ ေလာပိတဆညးသညး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးမႈ၌ ှွရာခုိငးႏႈနး့ခနး႔အာ့ ထုတးလုပး
ေပ့ေနဆဲ်ဖစးေသားလညး့ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးႏြငံးလူ႕အချငးံအေရ့ဆုိငးရာမ္ာ့အေပ၍ ၾကီ့မာ့ေသာ သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့ရြိသ်ဖငးံအ်ငငး့ပျာ့ဖျယး်ဖစးေနခဲံသညး၈23ဿ၀ လိျဳငးေကားၿမိဳ႕နယးသညး ကုနးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့အ်ဖစး အခ္ကး်ခာ
က္စျာတညးရြိေနၿပီ့

ကယာ့်ပညးနယးမြ

အ်ခာ့်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငံးေသားလညး့ေကာငး့၇

ႏုိငးငဵတကာ

ႏြငံး

ေသား

လညး့ေကာငး့ ကုနးသျယးမႈ်ပဳလုပးႏုိငးရနး ဗဟိုခ္ကးအ်ဖစး ရပးတညးေနသညး၈ မယးေဟာငးေဆာငးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးကို
ဆကးသျယးေသာလမး့သညး ကယာ့်ပညးနယးကုိ ်ဖတးသျာ့သလုိ ရြမး့်ပညးနယးမြ ကရငး်ပညးနယးႏြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌
အ်ခာ့ေသာေဒသမ္ာ့သို႔ ဆကးသျယးေသာလမး့မ္ာ့သညးလညး့ လိျဳငးေကားကို ်ဖတးသျာ့သညး၈ ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယး
ႏြငးံအတူ

လိျဳငးေကားသညး

ကယာ့်ပညးနယးစီ့ပျာ့ေရ့တုိ့တကးမႈ၌

ေမာငး့ႏြငးအာ့ပငး်ဖစးသညး၈

လိျဳငးေကားတျငး

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုေပါငး့စဵု ေနထိုငးၾကၿပီ့ ၁ငး့တုိ႔၌ ယဥးေက့္မႈ၇ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့သညးလညး့ ကျ်ဲ ပာ့ၾကသညး
်ဖစးရာ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး အာ့သာခ္ကးတစးခုပငး်ဖစးသညး၈ ှ၆၆ွ်ပညးံႏြစးမ္ာ့အတျငး့
လိျဳငးေကားၿမိဳ႕နယး ၌ ေတာငးဖကးစျနး့ သဵလျငး်မစးႏြငံး နီ့ကပးသညးံ ေက့္ရျာအခ္ိဳ႕သညး ေနရပးစျနး႔ချာခဲံရၿပီ့ ၿမိဳ႕နယး၌
ေ်မာကးဖကး ေနရာသုဵ့ေနရာတျငး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေပ့ခဲံသညး၈24ဿ၁
ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယးသညး ကယာ့်ပညးနယး၌ ဒုတိယလူဦ့ေရအထူထပးဆဵု့ၿမိဳ႕နယး်ဖစးသညး၈ ်ပနး႔်ပဴ့ေသာ ေ်မမ္ကးႏြာ
သျငး်ပငးရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငံး ေမျ့်မဴေရ့လုပးရနး သငးံေတားသညး၈ ကနးခုႏြစးဆငးံမြ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့တစးႏြစးပတးလဵု့
ရရြိသ်ဖငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ကို အေထာကးအကူ်ဖစးေစသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံ ထိစပးေနေသာ ေတာငးတနး့ထူထပး
သညံး

ေနရာမ္ာ့သညး အစဥးအလာအာ့်ဖငံး ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့ရာ အဓိကေဒသမ္ာ့်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့မႈ

တိုကးဖ္ကးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ေၾကာငံး ၿပီ့ခဲံေသာငါ့ႏြစးအတျငး့ ဘိနး့ထုတးလုပးမႈသညး ေလ္ာံက္လာခဲံရာ ေဒသတျငး့ရြိ
ေက့္လကးေန ရပးရျာအခ္ိဳ႕အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့အခကးအခဲမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ခဲံသညး၈ ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယးတျငး စကးမႈလုပးငနး့
အတျကး

သငံးေတားေသာ

ေကာငး့မျနးသညးံ

ကုနးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့အ်ဖစး

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ရြိသညး၈

အခ္ကးအခ္ာက္စျာ

တညးရြိေနၿပီ့

ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယးသညးလညး့

ကယာ့်ပညးနယးမြ

အ်ခာ့်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငံး

ေသားလညး့ေကာငး့၇ ႏုိငးငဵတကာႏြငးံေသားလညး့ေကာငး့ ကုနးသျယးမႈ်ပဳလုပးႏုိငးရနး ဗဟိုခ္ကးအ်ဖစး ေဆာငးရျကးေပ့
သညး၈ မယးေဟာငးေဆာငးႏြငံး ရြမး့်ပညးနယးကို ဆကးသျယးေသာလမး့မ္ာ့သညးလညး့ေကာငး့၇ ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံ ကရငး
်ပညးနယးကို ဆကးသျယးေသာလမး့မ္ာ့သညးလညး့ေကာငး့ ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယးကို ်ဖတးသျာ့သညး၈ လိျဳငးေကားႏြငးံအတူ
ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယးသညး ကယာ့်ပညးနယးစီ့ပျာ့ေရ့ တုိ့တကးမႈ၌ ေမာငး့ႏြငးအာ့ပငး်ဖစးသညး၈ ဒီေမာဆို့တျငးလညး့
မတူကျဲ်ပာ့ေသာ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ရြိရာ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငး
ရနးအတျကး အာ့သာခ္ကးတစးရပးပငး်ဖစးသညး၈ ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယး၌ အေရြ႕ေတာငးပိုငး့သညး ်မနးမာအစို့ႏြငံး ေဒသခဵ
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့တစးခု်ဖစးသညးံ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) ဿခုလဵု့၌ အုပးခ္ဳပးမႈေအာကး

22

ဿဿ ဂ္ပနးႏိုငးငဵတကာပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးေရ့ေအဂ္ငးစီ၇ ဿွှ၁ ဇျနး ဿ၅၇ သမုိငး့ဝငးဓာတးအာ့ေပ့စကး႐ုဵႏြငးံပတးသကး၊ ဂ္ပနး-်မနးမာ ႏြစး (၃ွ)

ဆကးဆဵေရ့ကုိ သကးတမး့တုိ့်မႇငးံ်ခငး့၇ https://www.jica.go.jp/myanmar/english/office/topics/press140628.html
23

ဿ၀ ကရငးနီဖ႔်ျဵ ဖဳိ့ေရ့သုေတသနအုပးစု၇ ဿွွ၃၇ ဗမာံ စစးဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့မ္ာ့၌ ဆညးစီမဵကိနး့မ္ာ့

http://burmacampaign.org.uk/media/Damned_by_Burmas_Generals.pdf
24

ဿ၁ ပုဵ၆- ကရငးနီ်ပညးနယး႐ြိ ေနရပးစျနး႔ချာရမႈမ္ာ့အာ့႐ႈ၇ Vicky Bamforth, Steven Lanuouw, and Graham Mortimer၇ ေမ ဿွွွ၇

ကရငးနီ်ပညးနယး႐ြိ ပဋိပက၏ႏြငးံ ေနရပးစျနးချာရမႈမ္ာ့အာ့ သုဵ့သပး၊ တုဵ်ပနးရနးလုိအပးလ္ကး႐ြိ၈ ဗမာတုိငး့ရငး့သာ့သုေတသနအုပးစု (BERG ဿွွွ)

14

တျငးရြိသညး၈ ှ၆၆ွ်ပညးံႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ပဋိပက၏ေၾကာငးံ ေက့္ရျာအမ္ာ့အ်ပာ့ေနရပးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့ခဲံရၿပီ့ ၿမိဳ႕နယး၌
အေရြ႕ဖကး ေနရာသုဵ့ေနရာတျငး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေပ့ခဲံသညး၈25ဿ၂
ဖရူ့ဆုိ့ၿမိဳ႕နယးသညး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငံး သဘာဝအေ်ခ်ပဳခရီ့သျာ့လုပးငနး့အတျကး အထူ့ပငးသငးံေတားသညး၈ ဒီေမာဆို့
ၿမိဳ႕နယးႏြငးံ ထိစပးေနသညးံ အေရြ႕ေ်မာကးပိုငး့တျငး ေ်မၾသဇာေကာငး့မျနးၿပီ့ ခုတးထျငးရြငး့လငး့ထာ့ေသာ စုိကးပ္ိဳ့ေ်မ
မ္ာ့ တစးစုတစးစညး့တညး့ရြိသညး၈ ၿမိဳ႕နယး၌ အေနာကးပိုငး့ရြိ ေတာငးတနး့ထူထပးေသာ ေနရာမ္ာ့သညး ေထာပတး
သီ့ႏြငးံ ေကားဖီကဲံသို႔ေသာ ႏြစးရြညးသီ့ႏြဵပငးစိုကးပ္ိဳ့ရနးသငးံေတားသညး၈ ဖရူ့ဆုိ့ၿမိဳ႕နယးတျငး က္ယး်ပနး႔ေသာ ေ်မနိမးံ
ရျကးေၾကျေတာ၇

ထငး့ရြဴ့ေတာအုပးငယးမ္ာ့ႏြငံး

်ပဳနး့တီ့ပ္ကးစီ့ေနေသာက္ယး်ပနး႔သညးံ

သစးေတာဧရိယာမ္ာ့

ပါဝငးသညး၈26ဿ၃ ၿမိဳ႕နယး၌ အေနာကးပုိငး့ကရငး်ပညးနယးႏြငံး ရြမး့်ပညးနယး နယးစပးဆဵုရာေနရာနာ့တျငး ခေနာကးစိမး့
တူ့ေဖားေရ့ုလုပးငနး့အငယးစာ့မ္ာ့ရြိသညး၈ ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ အပစးရပးအဖျဲ႕မ္ာ့၌
နယးေ်မမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ ှ၆၆ဿခုႏြစးမြ ှ၆၆၁ခုႏြစးအတျငး့ႏြငံး ှ၆၆၃ခုႏြစးတျငး ၿမိဳ႕နယးေ်မာကးပုိငး့ရြိ ေက့္ရျာအမ္ာ့
အ်ပာ့ ေနရပးစျနး႔ချာခဲံရၿပီ့ ၿမိဳ႕နယး၌အေရြ႕ေ်မာကးပိုငး့ အေဝ့ေ်ပ့လမး့မအနီ့ ေနရာေလ့ေနရာတျငး ်ပနးလညး
ေနရာခ္ထာ့ေပ့ခဲံသညး၈27ဿ၄
ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးသညး ကရငး်ပညးနယးႏြငးံ နယးနမိတးခ္ငး့ ထိစပးေနသညး၈ ခုတးထျငးရြငး့လငး့ထာ့သညးံ ေ်မမ္ာ့
အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိၿပီ့ ်ပဳနး့တီ့ပ္ကးစီ့ေနသညးံ သစးေတာေ်မႏြငးံ သဘာဝသစးေတာမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ စပါ့၇ ႏြမး့ႏြငးံ
ဖာလာတုိ႔အာ့ အမ္ာ့ဆဵု့စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈ ကိုလိုနီေခတးမြ စတငး၊ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးသညး သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ႏြငံး
သစးထုတးလုပးေရ့လုပးရာေဒသ်ဖစးခဲံသညး၈ လကးရြိတျငး သစးထုတးလုပး်ခငး့မြာ ရြိေနဆဲ်ဖစးၿပီ့ မၾကာေသ့မီက အပစး
ရပးအဖျဲ႔တစးခုအာ့ သစးတနးခ္ိနး ၂,ွွွထုတးလုပးချငံး ခ္ေပ့ခဲံသညး၈28ဿ၅ ကရငး်ပညးနယးႏြငံး ထိစပးေနသညံးေနရာသညး
ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ ေတာငးေပ၍အၿမဲစိမး့ေတာ၇ ေ်မနိမးံအၿမဲစိမး့ေတာႏြငံး ထငး့ရူ့ေတာမ္ာ့ စုစညး့တညးရြိရာ
ေနရာအနညး့ငယးထဲတျငး တစးခုအပါအဝငး်ဖစးသညး၈29ဿ၆ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးသညး ပဋိပက၏နယးေ်မ်ဖစးၿပီ့ KNPP ႏြငံး
်မနးမာအစုိ့ရတုိ႔၌ စငး်ပဳိငးအုပးခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး ရြိသညး၈ ၿမိဳ႕နယးတစးဝြနး့ေက့္ရျာအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိ်ပညးသူမ္ာ့သညး
ှ၆၆၃ ခုႏြစးတျငး အို့အိမးေနရပးမ္ာ့ကို စျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈30၀ွ
ေဘားလခဲၿမိဳ႕နယးသညး ကယာ့်ပညးနယး၌ အလယးဗဟိုတျငးတညးရြိ၊ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ မယးေဟာငးေဆာငး ်ပညးနယးႏြငးံ
နယးနိမိတးခ္ငး့ ဆကးစပးလြ္ကး ရြိေနသညး၈ ၿမိဳ႕နယး၌ ရာသီဥတုမြာ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ပူအိုကး၊ ႏြမး့ႏြငးံသစးၾကမး့ပို့
စိုကးပ္ိဳ့ရနး အထူ့သငးံေလ္ားသညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့မြာ ထဵု့စဵအာ့်ဖငးံ ယငး့ဝငးေငျရသီ့ႏြဵမ္ာ့ကိုသာ စိုကးပ္ိဳ့ၾကၿပီ့
ဆနးကို စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့မရြိၾကပါ၈ အေ်ခခဵ စာ့ကုနး ေသာကးကုနးမ္ာ့ကို ဝယးယူရနးအတျကးလညး့ မိမိတို႔၌ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့မြ
ရရြိသညးံ ဝငးေငျေပ၍တျငးသာ မြီခိုေနၾကရသညး၈ ယခငးကာလမ္ာ့တျငးမူ သစးမာမြာ ယငး့ေဒသ၌ အဓိကက႑

25
26
27
28

ဿ၂ BERG ဿွွွ၇ စာ-၂ဿ
ဿ၃ BERG ဿွွွ၇ စာ-ဿှ
ဿ၄ BERG ဿွွွ၇ စာ-၂ဿ
ဿ၅ ်မနးမာံတုိငး့မးသတငး့ေထာကး၇ ဿွှ၅ စကးတငးဘာ ဿွ၇ ကယာ့၌သစးထုတးလုပးေရ့စာခ္ဳပးကအစုိ့ရ၌သစးေတာက႑်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့

ကုိေႏြာငးံေႏြ့ေစ:EIA၇်မနးမာံတုိငး့မး၈https://www.mmtimes.com/news/kayahs-timber-deal-undermines-govts-forestry-reform-eia.html
29
30

ဿ၆ BERG ဿွွွ၇ စာ-ဿှ
၀ွ BERG ဿွွွ၇ စာ-၂ဿ

15

်ဖစးေနခဲံသညး၈ ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ သစးေတာ အေတားမ္ာ့မ္ာ့မြြာ ၿပဳနး့တီ့ပ္ကးစီ့သျာ့ၿပီ်ဖစးေသားလညး့ ၿမိဳ႕နယး၌
အလယးပိုငး့ႏြငးံအေရြ႕ပိုငး့ရြိေတာငးတနး့ေဒသမ္ာ့တျငးမူ

သစးေတာမ္ာ့အစုလိုကးရြိေနၾကေသ့သညး၈31၀ှ

ၿမိဳ႕နယး

အတျငး့ ်ဖတးသနး့စီ့ဆငး့သျာ့သညးံ သဵလျငး်မစး၌ အစိတးအပိုငး့တျငး လတးတေလာ ဆိုငး့ငဵံလိုကးသညးံ ႐ျာသစးဆညး
စီမဵကိနး့ေနရာလညး့

ပါဝငးပါသညး၈32၀ဿ

ှ၆၆ွ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့

ေဘားလခဲၿမိဳ႕နယးအတျငး့

ေနရပးစျနး႔ချာရမႈမြာ

အ်ခာ့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ႏြငးံႏႈိငး့စာေသား အေတားေလ့ပငးနညး့ပါ့သညး၈ ှ၆၆ှ ခုႏြစးတျငး ထိုငး့ႏြငးံနယးစပးအနီ့ရြိ ေက့္႐ျာ ၁
႐ျာမြ်ပညးသူမ္ာ့သညး ေနရပးစျနး႔ချာခဲံရ်ပီ့၇ ှ၆၆၃ ခုႏြစးတျငး သဵလျငး်မစးအနီ့ရြိ ေက့္႐ျာ ှ၃ ႐ျာမြ်ပညးသူမ္ာ့သညး
ေနရပးစျနး႔ချာခဲံရသညး၈33၀၀
ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးႏြငးံအတူ မယးစဲံၿမိဳ႕နယးမြာ ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ လူဦ့ေရ သိပးသညး့မႈ အနညး့ဆဵု့ ၿမိဳ႕နယး
်ဖစးသညး၈ မယးစဲံၿမိဳ႕နယး၌ အလယးပိုငး့ႏြငးံ အေနာကးပိုငး့တို႔တျငး စိုကးပ္ိဳ့ရနး ေတာရြငး့ထာ့သညးံ က္ယး်ပနး႔ေသာ
ေ်မကျကးမ္ာ့ႏြငးံ

်ပနး့တီ့ပ္ကးစီ့လြ္ကးရြိသညးံ

သစးေတာမ္ာ့ရြိသညး၈

အေရြ႕ဖကးရြိ

ထိုငး့ႏိုငးငဵႏြငးံနယးစပးခ္ငး့

ထိစပးလြ္ကးရြိသညးံ အပိုငး့တျငးမူ ေ်မ်ပနး႔ႏြငးံ ေတာငးေပ၍ အၿမဲစိမး့သစးေတာမ္ာ့ ရြိၾကသညး၈34၀၁ ၿမိဳ႕နယးအတျငး့
လူဦ့ေရ သိပးသညး့မႈ နညး့ပါ့်ခငး့ႏြငးံ ယငး့၌ အလယး်ခမး့ႏြငးံ အေနာကး်ခမး့တို႔၌ ေ်မမ္ကးႏြာအသျငးအ်ပငး အေန
အထာ့ တို႔ေၾကာငးံ စပါ့ႏြငးံႏြမး့ စိုကးပ္ိဳ့ရနးအ်ပငး တိရစာၦနး ေမျ့်မဴ၊ စာ့က္ကးေ်မအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳရနးအတျကးပါ အလျနး
သငးံေလ္ားသညး၈ မယးစဲံၿမိဳ႕နယးတျငး ရြမး့ (ပဵုမြနးအာ့ ်ဖငးံ စပါ့ႏြငးံဝငးေငျရ သီ့ႏြဵမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး)၇ ကရငး
(ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့ေတာငးယာ လုပးကိုငးသညး)၇ ႏြငးံ ကယာ့ (ပဵုမြနးအာ့ ်ဖငးံ ႏြမး့စိုကးပ္ိဳ့သညး) စသညး်ဖငးံ
မတူကျဲ်ပာ့သညးံ

တိုငး့ရငး့သာ့ေပါငး့စဵု

ေနထိုငးၾကသညး၈

မယးစဲံၿမိဳ႕နယးသညး

အၿပိဳငးအဆိုငးေ်မယာအုပးခ္ဳပးမႈ

ေအာကးရြိ ပဋိပက၏နယးေ်မ်ဖစးသညး၈ ၿမိဳ႕နယး၌ ေ်မာကးဖကးရြိ နယးစပးမြတးတိုငး ှ၀ သညး ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့
တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) တို႔ ထိနး့ခ္ဳပးရာ ေသ့ငယးသညးံေဒသ်ဖစးသညး၈ (အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ရြမး့႐ျာမ္ာ့ရြိၾက၊ လူ
ဦ့ေရ ၂ွွ အတျကး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေပ့ရနး လဵုေလာကးသညးံေနရာ်ဖစးသညး)၈ ေတာငးပိုငး့ရြိ နယးစပးမြတးတိုငး
ှ၁ မြာ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးဦ့ (KNPLF) တို႔ ထိနး့ခ္ဳပးရာေဒသ်ဖစးသညး၈ KNPLF သညး
ယငး့တို႔အတျကး

အေ်ခခဵေထာကးခဵမႈနယးေ်မဖနးတီ့ရနးအလို႔ငြာ

ေက့္႐ျာသစးမ္ာ့ကို

တညးေထာငးရနး

အတျကး

(အမ္ာ့အာ့်ဖငးံဘိနး့အစာ့ထို့သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အစီအစဥး၌အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး ) ဒီေမာဆိုရြိ ကယနး့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ကို
ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕ေစခဲံသညး်ဖစးရာ

ဿွွွ

ခုႏြစးပတးဝနး့က္ငးမြစ၊

မယးစဲံၿမိဳ႕နယးးတျငး

ကယနး့ေက့္႐ျာ

မ္ာ့စျာကို

တညးေေထာငးခဲံၾကသညး၈ ှ၆၆ွ ခုႏြစးမ္ာ့ အေစာပိုငး့တျငး ထိုငး့နယးစပးအနီ့ရြိ ေက့္႐ျာ ၃ ႐ျာမြ ်ပညးသူမ္ာ့သညး
ေနရပးစျနး႔ချာခဲံရသညး၈၀၀
မယးစဲံၿမိဳ႕နယးႏြငးံအတူ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးတို႔မြာ ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ လူဦ့ေရ သိပးသညး့မႈ အနညး့ဆဵု့ ၿမိဳ႕နယး
်ဖစးသညး၈ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယး၌ အ်မငးံပိုငး့မ္ာ့တျငး စပါ့ႏြငးံေ်ပာငး့ အလြညးံက္ စိုကးပ္ိဳ့ရနး အလျနး သငးံေလ္ား၊
ၿမိဳ႕အနီ့ရြိ ပိုမိုပူေႏျ့သညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး ႏြမး့စိုကးပ္ိဳ့ရနး ေကာငး့မျနးသညး၈ တိရစာၦနးေမျ့်မဴရနးအတျကးမူ ၿမိဳ႕နယး၌

31
32

33
34

၀ှ ်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈယူနစး၇ဿွှ၃ဇူလုိငးဿ၄၇ကယာ့်ပညးနယး၌လူဦ့ေရႏြငးံလူဦ့ေရသိပးသညး့မႈ၇ေဘားလခဲ်မဳိ႔နယး[ေ်မပုဵ]၈
၀ဿ https://ejatlas.org/conflict/ywathit-karenni-state-myanmar
၀၀ BERG ဿွွွ၇ စာ-ဿှ
၀၁ BERG ဿွွွ၇ စာ-၂ဿ
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ဗဟိုရြိ ေ်မ်ပနး႔်မကးခငး့်ပငးမ္ာ့ႏြငးံသစးေတာ်ပဳနး့ေဒသမြာ သငးံေလ္ားႏိုငးမညးး၈35၀၂ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယး၌ အေနာကးဖကး
တျငး ထငး့ရြဴ့ေတာအုပးေလ့မ္ာ့ရြိ၊ အေရြ႕ဖကးတျငး အၿမဲစိမး့သစးေတာမ္ာ့ ရြိၾကသညး၈36၀၃ ထို႔အ်ပငး ၿမိဳ႕နယးအတျငး့
သတၱဳတူ့ေဖ၍မႈလုပးငနး့ အခ္ိဳ႕လညး့ ရြိသညး၈ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးသညး KNPP ၌ အဓိကနယးေ်မတစးခု်ဖစးသညး၈ ှ၆၆၃
ခုႏြစးတျငး ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ ေက့္႐ျာအေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့ခဵခဲံရသညး၈ ယငး့တို႔အာ့ ၿမိဳ႕ႏြငးံ အနီ့အပါ့တျငး
်ပနးလညး ေနရာခ္ ထာ့ေပ့ခဲံသညး၈37

ကယာ့်ပညးနယး၌ လုပးသာ့ေဈ့ကျကးဆိုငးရာ အလာ့အလာမ္ာ့
်မနးမာအစို့ရ၌ ဿွှ၁ခုႏြစး သနး့ေခါငးစာရငး့အရ ကယာ့်ပညးနယး၌ လုပးသာ့အငးအာ့တျငး အသကးှ၂ႏြစးမြ ၃၁ႏြစး
အတျငး့ စုစုေပါငး့ပါဝငးမႈမြာ ၄၂% ပတးဝနး့က္ငးတျငးရြိသညး၈ ယငး့ပါဝငးမႈတျငး အမ္ိဳ့သာ့တို႔၌ အခ္ိဳ့အစာ့မြာ
အမ္ိဳ့သမီ့တို႔ထကး သိသိသာသာ ်မငးံမာ့လြ္ကးရြိသညး (၅၅%ႏြငးံ၃ွ%)၈38
ေက့္႐ျာမ္ာ့တျငး

ၿမိဳ႕်ပမ္ာ့ထကး

ပိုမို်မငးံမာ့သညး

(၄၄%ႏြငးံ၃၃%)၈

၃၁%ရြိေသားလညး့ ၿမိဳ႕်ပေနအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့တျငးမူ ၂ွ% သာရြိသညး၈39၀၆

လုပးသာ့အငးအာ့ပါဝငးမႈ အခ္ိဳ့မြာ

ေက့္႐ျာေနအမ္ိဳ့သမီ့တို႔၌

ပါဝငးမႈမြာ

ယငး့သို႔်ဖစးရ်ခငး့မြာ ေသ့ႏုပးသညးဟု

်မငးရသညးံအိမးမႈအလုပးမ္ာ့အာ့ (စစးတမး့ေကာကးခဵစဥးက) “လုပးသာ့အငးအာ့တျငး မပါဝငး” ဟူေသာ အုပးစုအတျငး့
ထညးံသျငး့ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးဖျယးရြိေနသညး၈ သာမနးအာ့်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သာ လုပးေလံရြိသညးံကေလ့ထိနး့်ခငး့၇
သကးႀကီ့႐ျယးအို ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ ခ္ကး်ပဳတး်ပငးဆငး်ခငး့ တို႔အ်ပငး အိမးၿခဵဝငး့အတျငး့ ဥယ္ာဥး စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့ကိုပငး
“လုပးသာ့အငးအာ့” အ်ဖစး စာရငး့ေကာကးယူ်ခငး့ မရြိပါ၈ ထို႔်ပငး ၁ငး့တို႔သညး “လုပးသာ့အငးအာ့ ပါဝငးမႈႏဳြနး့” တျငး
“စီ့ပျာ့ေရ့စဵအရ တကးၾကျသူမ္ာ့” အ်ဖစး စာရငး့တငးခဵရ်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈40၁ွ
စျနး႔ဦ့တီထျငးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးမႈ သကးသကးကုိၾကညးံမညးဆိုလြ္ငး ထုိသနး့ေခါငးစာရငး့ အရ ်ပညးနယးတစးရပးလဵု့
အေန်ဖငးံ လူဦ့ေရ၌ ဿ၅%သညး ်ပငးပလုပးသာ့ ငြာ့ရမး့အသဵု့်ပဳ်ခငး့မရြိသညးံ ကိုယးပိုငးလုပးငနး့ငယးေလ့မ္ာ့
တျငးသာ လုပးကိုငးၾက်ခငး့်ဖစး၊ လုပးသာ့တစးဦ့ (သို႔) ယငး့ထကး ပိုၿပီ့ ငြာ့ရမး့လုပးကိုငးသညးံ ကိုယးပိုငးလုပးငနး့ငယး
ကုိ လုပးကိုငးသူမြာ ှ%သာရြိသညး၈41၁ှ ဆိုလိုသညးမြာ ကယာ့်ပညးနယးတျငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးမႈအမ္ာ့စုသညး

35

၀၂ ်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ချဲမႈယူနစး၇ ဿွှ၃ ဇူလုိငး ဿ၄၇ ကယာ့်ပညးနယး၌ လူဦ့ေရႏြငးံ လူဦ့ေရ သိပးသညး့မႈ၇ ရြာ့ေတာ်မဳိ႔နယး

[ေ်မပုဵ]၈ https://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Tsp_Map_VL_Bawlakhe_Ts-_Kayah_ MIMU154v04_03
May2016_A1.pdf
36
37
38

၀၃ BERG ဿွွွ၇ စာ-၂ဿ
၀၄ BERG ဿွွွ၇ စာ-၂ှ
၀၅ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတား၇ ေမဿွှ၂၇ (ကယာ့်ပညးနယးသနး့ေခါငးစာရငး့) စာ ၃၆-၄ှ၈ ဿွှ၁ ်မနးမာလူဦ့ေရ ႏြငးံ အိမးေ်ခ

သနး့ေခါငးစာရငး့ - လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ ႏြငးံလူဦ့ေရဝနးႀကီ့ဌာန၈ ကယာ့်ပညးနယး လူဦ့ေရဌာန၈
https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Kayah%20State%20Census%20Report%20-%20ENGLISH.pdf
39
40
41

၀၆ ကယာ့်ပညးနယးသနး့ေခါငးစာရငး့၈ စာ- ၃၆-၄၁
၁ွ ကယာ့်ပညးနယးသနး့ေခါငးစာရငး့၈ စာ- ှှ၂-ှှ၃
၁ှ မိမိ၌ မိသာ့စုအတျကး လုပးသာ့ငြာ့ရမး့ထာ့်ခငး့မရြိသညးံ မိမိကိုယးပိုငးလုပးငနး့ (သိ႔)ု မိမိသာ့စုလုပးငနး့တျငး လုပးကိုငးသူအာ့ ကိုယးပိုငး

လုပးငနး့ လုပးကိုငးသ(ူ own account worker) ဟုသတးမြတးသညး၈
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အဓိကအာ့်ဖငးံ

“ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တသူအ်ဖစးသတးမြတးထာ့သညးံအဆငးံမ္ာ့မြ

တစးဦ့ခ္ငး့လုပးကိုငးသညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

လုပးကိုငးမႈမ္ာ့” အ်ဖစးအဓိပၸါယးဖျငးံဆိုသညးံ “လုပးငနး့ဟုေခ၍ဆုိႏုိငးရုဵကိုယးထူကိုယးထလုပးငနး့” မ္ာ့သာ ်ဖစးသညး၈42၁ဿ
စျနး႔ဦ့တီထျငးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးမႈအာ့ က္ာ့၇မ ႐ႈေထာငးံမြၾကညးံလြ္ငး ကယာ့်ပညးနယး တစးလႊာ့တျငး စျနး႔ဦ့တီထျငး
စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးကိုငးသူအာ့လဵု့၌ ၁ွ%သာလြ္ငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ်ဖစးေၾကာငး့ေတျ႕ရြိရသညး၈ သနး့ေခါငးစာရငး့အရ
အမ္ိဳ့သမီ့

ှှ%သညး

်ပငးပလုပးသာ့

ငြာ့ရမး့အသဵု့်ပဳ်ခငး့မရြိသညးံ

ကိုယးပိုငးလုပးငနး့

ငယးေလ့မ္ာ့တျငးသာ

လုပးကိုငးၾက်ခငး့်ဖစး၊ လုပးသာ့တစးဦ့ (သို႔) ယငး့ထကး ပိုၿပီ့ငြာ့ရမး့လုပးကိုငးသညးံ ကိုယးပိုငးလုပးငနး့ငယးေလ့ မ္ာ့
တျငး လုပးကိုငးသူမြာ ွ.၁% ်ဖစးသညး၈ ေယဘုယအာ့်ဖငးံ အ်ခာ့ေသာ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးလညး့ အဆိုပါ အေန
အထာ့အတိုငး့သာရြိေနၾကသညး၈ ရြာ့ေတာၿမိဳ႔နယးတျငးမူ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးမႈတျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌ အေရအတျကး
သညး အ်ခာ့ေသာၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ထကး သိသိသာသာမ္ာ့်ပာ့သညး၈ ယငး့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ်ပငးပလုပးသာ့ ငြာ့ရမး့
အသဵု့်ပဳ်ခငး့မရြိသညးံ

ကိုယးပိုငးလုပးငနး့ငယးေလ့မ္ာ့တျငးလုပးကိုငးသူ

က္ာ့ႏြငးံမတို႔၌

အခ္ိဳ့မြာဆတူ်ဖစး၊

လုပးသာ့တစးဦ့ (သို႔) ယငး့ထကးပိုၿပီ့ ငြာ့ရမး့လုပးကိုငးသညးံ ကိုယးပိုငး လုပးငနး့ငယးေလ့မ္ာ့တျငး လုပးကိုငးသူတို႔တျငး
အမ္ိဳ့သမီ့အေရအတျကးက အမ္ိဳ့သာ့ အေရအတျကးထကး အမြနးတကယးအာ့်ဖငးံ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့သညး၈
ပဵုမြနးအလုပးအကိုငးမ္ာ့တျငး
ေတျ႕ရြိသညး၈

က္ာ့၇မအေရအတျကးကို

အိမးမႈအလုပးတျငး

လုပးကိုငးသူ

ေလံလာရာတျငး

အမ္ိဳ့သမီ့

အဓိကအာ့်ဖငးံ

အေရအတျကးမြာ

ေအာကးေဖ၍်ပပါအတိုငး့

အမ္ိဳ့သာ့

အေရအတျကးထကး

သိသိသာသာ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့သညး၈ အစို့ရဝနးထမး့အ်ဖစး လုပးကိုငးသူႏြငးံ ်ပငးပလုပးသာ့ ငြာ့ရမး့အသဵု့်ပဳ်ခငး့ မရြိသညးံ
ကိုယးပိုငး လုပးငနး့ငယးေလ့မ္ာ့တျငး လုပးကိုငးသူတို႔တျငး က္ာ့၇မအေရအတျကးမြာ ဆတူနီ့ပါ့ပငး်ဖစးသညး၈ ပုဂၐလိက
အခနး့ က႑တျငး အမ္ိဳ့သမီ့တို႔မြ အလုပးရြငး အ်ဖစးေသားလညး့ေကာငး့၇ အလုပးသမာ့ အ်ဖစးေသားလညး့ေကာငး့
ပါဝငးမႈမြာနညး့ပါ့သညး၈
အေနအထာ့”

အရ

ၿမိဳ႕နယးအဆငးံတျငး

က္ာ့၇မပါဝငးမႈအရ

အိမးတျငး့မႈလုပးသာ့အုပးစုတျငး

စုေပါငး့ထာ့သညးံ

အမ္ိဳ့သမီ့တို႔၌ပါဝငးမႈသညး

“ပဵုမြနးလုပးငနး့

လုပးကိုငးမႈ

အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ထကး

လျနးစျာ

မ္ာ့်ပာ့သညး၈ ်ပညးနယးအဆငးံတျငးမူ အစို့ရဝနးထမး့ႏြငးံ ကိုယးပိုငးလုပးငနး့ငယးလုပးကိုငးသူအ်ဖစး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌
ပါဝငးမႈမြာ အေတားအတနးပငး နညး့ပါ့်ပီ့ ၀ွ% ေက္ားသာ်ဖစးသညး၈ ပုဂၐလိကက႑တျငး လုပးသာ့ႏြငးံ အလုပးရြငး
အုပးစုတို႔တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌ ပါဝငးမႈမြာ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ထကး သိသိသာသာပငး နညး့ပါ့ပါသညး၈

ေ်မယာ်ပသနာမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ေက့္လကးေန်ပညးသူအမ္ာ့မြာ ရုိ့ရာအေလံအထမ္ာ့၇ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့ႏြငးံ ထုဵ့တမး့အစဥး အလာမ္ာ့
အရသာေ်မယာကိုစီမဵခနး႕ချလ
ဲ ုပးကိုငးၾက်ပီ့ ေဒသ (သို႔မဟုတး) ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ အစို့ရမ္ာ့ထဵမြ တရာ့ဝငး ပိုငးဆိုငးချငးံ
လကးမြတးမ္ာ့ မရြိပါ၈43၁၀ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈအချငးံအေရ့ဆိုငးရာအာ့ေပ့ေထာကးခဵသူမ္ာ့ အဖျဲ႔အစညး့ တစးခု်ဖစးသညးံ

42

၁ဿ MadhuViswanathan, Raj Echambadi, SrinivasVenugopal, and SrinivasSridharan၈ ဿွှ၁၇ လူမျဲမ္ာ့၌စျနး႔ဦ့တီထျငးမႈ၇တနးဖုိ့ဖနးတီ့

်ခငး့ႏြငးံ အငးတာနကးအေ်ခစုိကး ႏုိငးငဵတကာကုနးသျယးမႈကျနးယကး၇ မကးခရုိမာ့ကကးတငး့ဂ္ာနယး၇ အတျ၀
ဲ ၁၇ အမြတး ဿ၇ စာ ဿှ၀-ဿဿ၃
43

၁၀ မဲေခါငးေဒသေ်မယာအုပးခ္ဳပးမႈ၇ မတး ဿွှ၄၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌႐ို့ရာေ်မယာအငြာ့ခ္်ခငးဓေလံအာ့မြတးတမး့တငး်ခငး့၇ လမး့ညႊနးစာအုပး၈

http://mrlg.org/wp-content/uploads/2017/03/Customary_Tenure_Guidebook_MMR_First_Edition.pdf
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ဒို႔ေ်မကျနးရကး (Land In Our Hand - LIOH) ၌ သုေတသနအရ အမ္ာ့စုမြာ အစဥးအဆကး ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့အရ
ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈအေပ၍အေ်ခခဵ၊ ေ်မယာအချငးံအေရ့မ္ာ့ကို က္ငးံသဵု့ သညး၈44၁၁
်မနးမာႏိုငးငဵတစးလႊာ့တျငး ေ်မယာမဲံအေရအတျကး ်မငးံမာ့ရ်ခငး့မြာ “လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့အေန်ဖငးံ ေ်မယာရယူပိုငးဆိုငး
ႏိုငးစျမး့မရြိ်ခငး့အ်ပငး၇

အေသ့စာ့ေ်မယာပိုငးဆိုငးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ေၾကျ့်မီထူထပးမႈ၇

ေ်မယာအသိမး့ခဵရမႈႏြငးံ

တိုကးပျမ
ဲ ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနမႈ (သို႔) တိုကးပျအ
ဲ သစးမ္ာ့ထပးမဵ်ဖစးပျာ့မႈတို႔ေၾကာငးံ ေ်မယာဆဵု့႐ဵႈ့ေနရ်ခငး့” ဟူသညးံ
အေၾကာငး့ရငး့ႏြစးရပးလုဵ့ေၾကာငးံပငး်ဖစးသညး၈ 45၁၂ ထိုသို႔ တရာ့ဝငးေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈအေထာကးအထာ့ မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ
ေ်မယာ အနညး့ငယးသာ လကးဝယးရြိသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ တရာ့ဥပေဒအရေ်မသိမး့ခဵနိုငးရေ်ခႏြငးံ တရာ့ဥပေဒ်ပငးပ
ေ်မယာသိမး့ခဵႏိုငးရေ်ခ်မငးံမာ့ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ေသာ ေက့္လကး်မနးမာေဒသမ္ာ့နညး့တူပငး တိုငး့ရငး့သာ့
လူနညး့စုနယးေ်မမ္ာ့မြာလညး့ ေ်မယာအနညး့ငယးသာ လကးဝယးရြိသူမ္ာ့ထဵမြ ပုဂၐလိကက႑အတျကး ေ်မယာမ္ာ့
သိမး့ယူေနသညးကိုအထငးအရြာ့ေတျ႕ရြိရသညး၈”46၁၃ တရာ့ဝငး ေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံ အေထာကးအထာ့ တစးစဵု တစးရာ
ရြိသူမ္ာ့ပငး အဓမၼေ်မယာ အသိမး့ခဵရႏုိငးသညးံ အေနအထာ့တျငး ရြိေနၾကသညး၈47၁၄
ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံဆိုလြ္ငး ေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံႏြငးံဆကးႏႊယးသညးံ ထိခုိကးလျယးမႈမြာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ အတျကး ပိုမို ဆို့႐ျာ့
သညး၈

(တရာ့ဝငးအရ်ဖစးေစ

ဓေလံထဵု့စဵအရ်ဖစးေစ)

အမ္ိဳ့သမီ့တို႔မြာ

ေ်မယာပုိငးဆုိငးမႈရြိခဲလြသညး၈

ေ်မယာ

ပုိငးဆုိငးမႈႏြငးံပတးသကးသညးံ ဆဵု့်ဖတးသညးံလုပးငနး့စဥးတျငးလညး့ ပါဝငးႏိုငးဘျယးမရြိပါ၈ မိမိတို႔၌မိသာ့စု စာ့ဝတး
ေနေရ့အတျကး လယးယာႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အလုပး (စိုကးပ္ိဳ့သညးမြ ရိတးသိမး့ ေရာငး့ခ္သညး အထိ) ေပ၍တျငးသာ
မြီခိုးရသညး၈48၁၅ က္ာ့၇မ အေရ့ႏြငးံ က္ာ့၇မ တနး့တူညီမြ္ မရြိမႈတို႔မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငးေ်မယာအချငးံအေရ့အာ့နညး့မႈ၇
အာမခဵခ္ကးအာ့နညး့မႈႏြငးံ

ေ်မယာမဲံ်ခငး့တို႔ႏြငးံ

ဆကးႏႊယးသညးံ

အဓိကအစိတးအပိုငး့ပငး်ဖစးသညး၈

အမ္ိဳ့သမီ့

ဦ့ေဆာငးသညးံမိသာ့စုမ္ာ့မြာ အမ္ိဳ့သာ့ဦ့ေဆာငးသညးံ မိသာ့စုမ္ာ့ထကး ေ်မယာမဲံ်ဖစးႏိုငးေ်ခႏြငးံ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ
ပိုမိုနညး့ပါ့ေ်ခ မ္ာ့သညး၈49၁၆

ေ်မယာမြတးပဵုတငးရာတျငးေသားလညး့ေကာငး့၇ ေ်မဝယးရနးႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့

တို့ခ္ဲ႕ရနးေခ့္ေငျရရြိေရ့အတျကးေသားလညး့ေကာငး့၇ အ်ခာ့ေသာ ေလံလာသငးယူချငးံမ္ာ့ ရရနး အတျကးေသားလညး့
ေကာငး့လုပးေဆာငးရာတျငး

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး

လုပးထုဵ့လုပးနညး့ဆိုငးရာအတာ့အဆီ့မ္ာ့ကို

သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ

စီ့ပျာ့ေရ့ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ဆဵု့ရြဳဵ့်ခငး့၌

ေတျ႕ႀကဵဳၾကရ

ေလံရြိသညး၈50၂ွ
ေ်မယာလကးမဲံ်ဖစးေစ်ခငး့၌

အက္ိဳ့တရာ့သကးသကး

အ်ဖစးသာမ႐ႈ်မငးသငးံေပ၈ လူမႈေရ့၇ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာတို႔အေပ၍ က္ယး်ပနး႔စျာ သကးေရာကးမႈရြိသညးံ
အက္ိဳ့ဆကး အ်ဖစး ႐ႈ်မငးရမညး၈ အဓမၼ ေ်မယာသိမး့ယူမႈႏြငးံ အ်ခာ့တေနရာသုိ႔ အဓမၼ ေ်ပာငး့ေရျျ႔ေစ်ခငး့တို႔သညး
44

၁၁ ငါတု႔လ
ိ ကးကေ်မ (LiOH)၈ ဿွှ၂, ်ပညးသ႕ူ ဘဝမ္ာ့အာ့ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့၈ ေ်မယာသိမး့မႈ၌ ်မနးမာလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေပ၍ သကးေရာကးမႈ၈

စာ-ဿွ၈ (LiOH ဿွှ၂) https://www.tni.org/files/article-downloads/lioh_research_report_eng_0.pdf
45

၁၂ OXFAM 2014

46

၁၃ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာွနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန (MCRB)၇ ေမ ဿွှ၅၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ေ်မယာႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့

(ေဆျ့ေႏျ့ညိြနိႈငး့မႈမူၾကမး့),

စာ-ဿ၃

(MCRB

ဿွှ၅)

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2018-Briefing-Paper-

Land_draft.pdf
47

၁၄ LiOH ဿွှ၅

48

၁၅ MCRB ဿွှ၅၇ စာ-၀

49

၁၆ USAID/ Winrock၇ ဿွှ၂၇ ေက့္လကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ လူမႈေရ့ရာႏြငးံ က္ာ့၇မေရ့ရာ ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးမႈ၇

အၿပီ့သတး အစီရငးခဵစာ၈ https://pdfsecret.com/download/value-chains-for-rural-development-social-and-genderassessment_5a133650d64ab24772a85fd5_pdf
50

၂ွ OXFAM၇ ဿွှ၁ ၾသဂုတးဿ၅၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ပူ်ပငး့ေ်ခာကးေသျ႕ေသာ ေဒသအတျကး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့သယးေဆာငး်ခငး့ (OXFAM ဿွှ၁)
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မိသာ့စု တစးခုခ္ငး့အ်ပငး လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့ တစးရပးလဵု့ကိုပါ ဖ႐ိုဖရဲ်ဖစးေစႏိုငးသညး၈ ထိုသို႔ ဖ႐ိုဖရဲ ်ဖစး်ခငး့သညး
စီ့ပျာ့ေရ့ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ဆဵု့ရြဳဵ့ခဵရၿပီ့ေနာကး

အေတားၾကာသညးအထိ

ဆကးလကးတညးရြိေန၊

အနာဂတး

အလာ့

အလာမ္ာ့ အေပ၍တျငးပငး သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိသညး၈ စိတးဝငးစာ့ဘျယး ်ဖစးသညးံ LIOH မြ ကို့ကာ့ခ္ကးကို
ေအာကးတျငး ေဖ၍်ပပါသညး၈
“ေ်မယာသိမး့ယူမႈ၌ တိုကး႐ိုကးႏြငးံတဆငးံခဵသကးေရာကးမႈတို႔မြာ ်ပငး့ထနးသကဲသို႔ ၾကာရြညးလညး့
တညးၿမဲေနၾကသညး၈ ယငး့တို႔၌ သကးေရာကးမႈမြာ အေ်ခအေနတစးရပးအေပ၍တျငးသာ (ဥပမာ၈
အသကးေမျ့မႈ)၇ အခ္ိနးတစးခုတျငးသာ (ဥပမာ၈ သိမး့ယူခဵရခ္ိနး)၇ ေနရာတစးခုတျငးသာ (ဥပမာ၈
သိမး့ယူရနးသတးမြတးခဵရသညးံေနရာ) (သို႔) ေ်မယာသိမး့ခဵရသူမ္ာ့အေပ၍တျငးသာ အကနး႔အသတး
်ဖငးံသကးေရာကး်ခငး့မဟုတး၈ ယငး့သကးေရာကးမႈတုိ႔သညး စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့၇ယဥးေက့္မႈ ႏြငးံ
ႏိုငးငဵေရ့ရပးဝနး့မ္ာ့အထိ က္ယး်ပနး႔၊ လူသာ့တို႔၌ ႐ုပးပိုငး့ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ တုိ႔ကိုလညး့
သကးေရာကးမႈရြိသညး၈ ထို႔်ပငး ေ်မသိမး့ခဵရၿပီ့ ေနာငးအေတားၾကာသညးအထိ လူ႔ဘဝ၌ အချငးံ
အေရ့မ္ာ့ အေပ၍ေ်ခာကးလြနး႔ဖ္ကးဆီ့လြ္ကးရြိေနတတးသညး၈”51၂ှ
ၿပီ့ခဲံေသာ စစးအာဏာရြငးမ္ာ့ လကးထကးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ေ်မယာအဓမၼသိမး့ယူမႈမြာ မၾကာခဏ ေတျ႕ႀကဵဳ ရ
သညးံ ်ဖစးရပးတစးခုသာ ်ဖစးခဲံသညး၈ သို႔ေသား ဿွှှခုႏြစးတျငး ေနာကးတကးလာသညးံ အရပးသာ့တစးပိုငး့ အစို့ရ
လကးထကးတျငးလညး့ ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ ေ်မသိမး့မႈမ္ာ့ ဆကးလကး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ဿွှ၁တျငး စစးတပး
ဦ့ေဆာငးသညးံ ေ်မယာသိမး့ယူမႈ်ဖစးရပး တစးခု ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈52၂ဿ

ဿွှ၅ ႏုိွငးဘာလ

တျငးလညး့ ကယာ့်ပညးနယး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးမြာ ကိုယးက္ိဳ့အတျကး ေ်မယာ သိမး့ယူခဲံသညးဟု စျပးစခ
ျဲ ဵခဲံရသညး၈53၂၀
ဿွှှမြစတငး၊ သာမနး်ပညးသူတို႔အတျကး ေ်မယာ မတရာ့လုယူမႈႏြငးံ သိမး့ယူမႈ ်ပသနာမ္ာ့ကို ်ပနးလညး သဵု့သပးၿပီ့
ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး အစို့ရ အဖျ႕ဲ အစညး့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ဖျဲ႕စညး့ခဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး ယေန႔တိုငး ယငး့လုပးငနး့စဥးမြာ
စုပဵုေနေသာ အမႈတျမ
ဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ရပးတနး႔လြ္ကးရြိေနသညး၈ ဿွှ၃ခုႏြစးတျငး လႊတးေတားအသစးကို ဖျ႕ဲ စညး့သညးံးအခါ
လႊတးေတား၌ ေတာငးသူလယးသမာ့ေရ့ရာ ေကားမတီသညး ယခငးလႊတးေတားထဵမြ မေ်ဖရြငး့ရေသ့သညးံ အမႈတျဲ
၃ွွွ ေက္ားကို လကးလႊဲယူခဲံသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ ေ်မယာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ လုပးငနး့စဥးမြာ ေႏြ့ေကျ့စျာ
ေရျ႕ရြာ့ေနစဥးမြာပငး ဿွှ၅ မတးလတျငး သတငး့ေကာငး့တစးရပး ထျကးေပ၍လာခဲံသညး၈ ယငး့မြာ တပးမေတားမြ
ယခငးက သိမး့ယူထာ့သညးံ ေ်မယာ ဿွ၆ ဧကအာ့ ်ပနးလညး ေပ့အပး်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈54၂၁

ေ်ပာငး့လဲေနသညးံ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈဆိုငးရာ ဥပေဒမူေဘာငး
ဿွှှ ခုႏြစး အရပးသာ့တစးပုိငး့အစို့ရ ဖျ႕ဲ စညး့ၿပီ့ခ္ိနးမြပငးစ၊ ်မနးမာေ်မယာဥပေဒမူေဘာငးကို ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနး
ၾကဳိ့စာ့မႈအမ္ာ့အ်ပာ့ ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈ဿွွ၅ ဖျ႕ဲ စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒက ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံကို ႏိုငးငဵေတားအာ့
51
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၅၁ LiOH ၂၀၁၅
၅၂ LiOH ၂၀၁၅ စာ-၁၈
၂၀ ထိုကးနႏၵာဝငး့၇ဿွှ၅ ႏိုဝငးဘာ ၆၇ ကယာ့်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး မယးစဲံတျငး ေ်မသိမး့သညးဟု စျပးစျဲခဵရ၈မဇၹိမ၈

http://mizzima.com/article/kayah-state-cm-accused-land-grabbing-mese-town
54

၂၁

လငး့သစး၇ဿွှ၅

မတးှဿ၇

တပးမေတားမြ

သိမး့ဆညး့ေ်မ

ဧကဿွွေက္ား

်ပနးလညးေပ့အပး

ကႏၱာရဝတီတိုငး့မး၈

https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-releases-over-200-acres-grabbed-land

20

အ်ပညးံအဝ အပးႏြငး့ ထာ့ေသားလညး့ ဿွှဿခုႏြစး ေ်မယာဥပေဒတျငး ေ်မယာအာ့ ကုနးစညးတစးရပးအေန်ဖငးံ
ေရာငး့ခ္ချငးံ ်ပဳခဲံသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး ေ်မလျတး၇ ေ်မလပးႏြငးံ ေ်မရိုငး့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ ဥပေဒက “ပိုငးရြငးမဲံေ်မ” မ္ာ့အာ့
(်မနးမာရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈေကားမရြငး စသညးတို႔မြ တဆငးံ) ကုမၸဏီမ္ာ့သို႔ ေ်မယာ ချေ
ဲ ဝချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ သစးေတာဌာနတျငး
„သစးေတာ‟ စိုကးခငး့မ္ာ့ တို့ခ္ဲ႕ေရ့ႏြငးံ အမညးေပါကးမဲံေ်မမ္ာ့ကို „်ပနးလညးရယူရနး‟ ဦ့တညးသညးံ ႏြစး ၀ွ ခ္ဲ႕ထျငးေရ့
စီမဵကိနး့ ရြိေနသညး၈ ႏိုငးငဵေတား ေ်မယာအသဵု့ခ္မႈ မူဝါဒကို ်ပနးလညးသဵု့သပးလြ္ကးရြိ်ပီ့ ယငး့တျငး အတိုငး့အတာ
တစးရပးအထိပငး ICCA မ္ာ့ကို အတိုငး့အတာတစးရပးအထိ ထညးံသျငး့ေကာငး့ထညးံသျငး့ႏိုငးသညး၈55၂၂ သို႔ေသား
၁ငး့သညး ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေ်မအနညး့ငယးသာပုိငးဆုိငးသညးံ လယးသမာ့မ္ာ့ကဲံသို႔ေသာ သာမနး်ပညးသူတို႔အတျကး
မညးသို႔မညးပဵု ်ဖစးလာလိမးံမညး ဆိုသညးံအခ္ကးမြာမူ မရြငး့လငး့ပါ၈
LIOH

သညး

“ေ်မလျတး၇ေ်မလပးႏြငးံေ်မရိုငး့မ္ာ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈဥပေဒ”

ယငး့ဥပေဒေၾကာငးံ

ေဒသခဵတို႔၌မိ႐ို့ဖလာအရပိုငးဆိုငးသညးံ

အာ့်ပ႒ာနး့ခဲံမႈအေပ၍

„အမညးေပါကးမဲံ‟

ကနး႔ကျကးထာ့သညး၈

ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့အာ့

ပိုမိုသိမး့ဆညး့

ခဵလာရႏိုငးေၾကာငး့ LIOH မြ သတိေပ့ခဲံသညး၈ „အမညးေပါကးမဲံေ်မ‟မ္ာ့အာ့ သိမး့ဆညး့မႈတစးစဵုတစးရာ ်မငးံတကး
လာ်ခငး့သညး တိုငး့ရငး့သာ့တို႔ေနထိုငးရာ်ပညးနယးမ္ာ့တျငးၾကီ့မာ့ေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ အခ္ဳိ့အစာ့ မမြ္တစျာ
်ဖစးေပ၍လာမညး်ဖစးသညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြြငးံေ်မယာစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈစာရငး့ဌာန၌ အဆိုအရ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အမညးေပါကးမဲံ
ေ်မဧက ၁၂သနး့ရြိ၊ ယငး့၌ ၅ဿ%မြာ တိုငး့ရငး့သာ့ နယးေ်မမ္ာ့တျငး ရြိေနသညး၈56

„အမညးေပါကးမဲံေ်မ‟ ႏြငးံ

ေ်မလျတး၇ ေ်မလပး၇ ေ်မရိုငး့တုိ႔အာ့ ရြငး့လငး့တိက္စျာ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုထာ့်ခငး့မရြိသလုိ မိ႐ို့ဖလာ ေ်မယာ ပုိငးဆုိငးမႈ
အာ့အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့လညး့မရြိေသာေၾကာငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတစးလႊာ့ရြိ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့တို႔၌ ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံ
တို႔မြာ မေရမရာ်ဖစးေနသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵေ်မယာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥး၌

ယေန႔အခ္ိနးကာလအထိရလဒးမြာ

ၿပီ့်ပညးံစဵု်ခငး့မရြိေသာ

ေရြ႔ေနာကးမညီ်ဖစးေနသညးံ ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈဆိုငးရာ ဥပေဒေဘာငး တစးရပးသာ ်ဖစးေနသညး၈ ေ်မႏြငးံပတးသကးသညးံ
ဥပေဒမ္ာ့ အာ့လဵု့ကို တစးညီတစးညျတးတညး့ ်ဖစးေစရနး က္ယး်ပနး႔သညးံ „ေ်မယာဥပေဒ‟ တစးရပးကို ဖနးတီ့ရနး
ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ရြိခဲံေသားလညး့ ေဖ၍ေဆာငး ရမညးံ လမး့ေၾကာငး့မြာ မေရမရာ ်ဖစးလြ္ကးရြိေနသညး၈ လကးရြိတျငး
အစို့ရသညး ႏိုငးငဵေတား ေ်မယာ အသဵု့ခ္မႈ မူဝါဒအာ့ ၿပီ့်ပညးံစဵုလာေစရနး လုပးေဆာငးလြ္ကးရြိေနသညး၈ ယငး့သညး
သေဘာတရာ့အရ လကးရြိ ဥပေဒေဘာငးအတျငး့ရြိ ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုမႈမ္ာ့အာ့ တညီ တညျတး
တညး့ ်ဖစးလာေစမညး၈ သို႔ေသား မိ႐ို့ဖလာ ပိုငးဆိုငးချငးံမ္ာ့ကို အကာအကျယးေပ့ရနး ကတိမ္ိဳ့ မပါရြိပါ၈ ၿခဵဳငဵု၊
ဆိုရေသား ေ်မယာပိုငးဆုိငးလုပးကိုငးချငးံ၇ အထူ့သ်ဖငးံ သာမနး်ပညးသူတို႔၌ မိ႐ို့ဖလာ ေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံမ္ာ့မြာ လဵု့ဝ
စိတးမခ္ရေသာ အေနအထာ့တျငး ရြိေနသညး၈57

၂၄

ေနရပး်ပနးလာသူတို႔မတ
ြ ရာ့ဝငးလုပးငနး့စဥးမြတဆငးံ ဌငး့တုိ႔၌မိ႐ို့ဖလာေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈအာ့ အသိအမြတး်ပဳခဵရေစရနး
လုပးေဆာငးႏုိငးစမ
ျ း့သညး ်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသူဒုက၏သညးမ္ာ့အနကး အေသ့စာ့စီ့ပျာ့ေရ့ စတငးလုပးကုိငးမညးံ
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၂၂ https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/
၂၃ ဒု႔ေ
ိ ်မ

၇ ဿွှ၅ ႏိုဝငးဘာ ၃၇ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး

၂၄ Ben Dunant၇ ဿွှ၅ ႏိုဝငးဘာ ှ၆၇ ေ်မယာဥပေဒ ေ်ပာငး့လဲမႈသညး အဘယးေၾကာငးံ လူအေ်မာကးအမ္ာ့ ႏြငးထုတးခဵရမညးဟု

ထိတးလနး႔စို့ရိမးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေနပါသနညး့၇ Frontier Myanmar https://frontiermyanmar.net/en/why-a-land-law-change-is-sparkingfears-of-mass-evictions
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သူမ္ာ့၌စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ ေအာငး်မငးႏုိငးေရ့အေပ၍လႊမး့မို့မႈရြိသညးံ အေရ့ႀကီ့ေသာ အေၾကာငး့အရငး့ပငး
်ဖစးသညး၈ တရာ့ဝငး ေ်မယာပုိငးဆုိငးလုပးကိုငးချငးံရရြိ်ခငး့သညး ်ပနးလညးဝငးေရာကး်ခငး့ လုပးငနး့စဥး ေအာငး်မငးေစရနး
လျနးစျာ အေရ့ပါသညး၈

ေနရပးစျနး႔ချာရသညးံရပးရျာလူထုမ္ာ့အတျကး ေ်မ်ပနးလညး ေပ့အပး်ခငး့
ှ၆၆ွ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ စစးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ကယာ့်ပညးနယး အတျငး့ရြိ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ အာ့လဵု့တျငး ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ
ေက့္႐ျာမ္ာ့မြာေနရပးစျနး႔ချာခဲံၾကရသညး၈58၂၅

ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးတစးခုတညး့မြာပငး ှ၆၆၃ ခုႏြစးအတျငး့ ေက့္႐ျာ

အေတားမ္ာ့မ္ာ့မြ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ တိုကးပေ
ျဲ ရြာငးခဲံၾကရသညး၈ ထိုရျာမ္ာ့ အနကး ေက့္႐ျာေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး
လူေနထိုငးမႈမရြိပဲ သီ့်ခာ့်ဖစးေနၾက်ပီ့ ်ပညးနယး၌ က္နးအစိတးအပိုငး့မ္ာ့ႏြငးံလညး့ ဆကးသျယးမႈ လျနးစျာ နညး့ပါ့
လြ္ကးရြိသညး၈
ဒုက၏သညးမ္ာ့ေနရပး်ပနးေရ့လုပးငနး့စဥးသညး

်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသူမ္ာ့ႏြငးံ

အိမးရြငးရပးရျာလူထုမ္ာ့

အၾကာ့

ေ်မႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ပဋိပက၏အသစးမ္ာ့ ထပးမဵဖနးတီ့်ခငး့ မ်ဖစးေစရနး ညငးညငးသာသာေဆာငးရျကးရနးလုိသညး၈
သာ့စဥးေ်မ့ဆကး ေနရပးစျနး႔ချာ ေနထိုငးရ်ခငး့သညး ်ပႆနာကိုပိုမို ႐ႈပးေထျ့ေစသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးမြ ေနရပး
စျနး႔ချာလာသူမ္ာ့၌ ကေလ့မ္ာ့မြာ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ ဒုက၏သညး စခနး့မ္ာ့တျငးပငး ေမျ့ဖျာ့ႀကီ့်ပငး့ လာခဲံၾက်ခငး့်ဖစးရာ
ယငး့တို႔၌ မိဘမ္ာ့ ေနထိုငးခဲံရာ ေက့္႐ျာမ္ာ့တျငး ။တို႔အတျကး ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈ ေတာငး့ခဵႏိုငးချငးံမြာ မေရမရာ
်ဖစးလ္ကးရြိေနသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစးတျငးဒုက၏သညး ဿှ ဦ့ ထိုငး့ႏိုငးငဵမြ်ပနးလညးဝငးေရာကးခဲံၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး ယငး့ ဿှ ဦ့အတျကးပငး
ေ်မယာ အလဵုအေလာကးမရြိခဲံပါ၈ အစို့ရ ႏြငးံ KNPP တို႔သညး ေနရပး်ပနးလာသူတို႔အာ့ ေ်မအလဵုအေလာကး ေပ့ႏိုငးရနး
အတူတကျ လုပးေဆာငးၾကရမညး၈ မိမိတို႔အတျကး သငးံေတားသညးံ အသကးေမျ့မႈ လုပးကိုငးႏိုငးရနး ေ်မ အလဵုအေလာကး
ရႏိုငးမညးဟူေသာ အာမခဵခ္ကးမရြိသေ႐ျ႕ ဒုက၏သညးမ္ာ့မြာ ်ပနးလညးဝငးေရာကးရနး တဵု႔ဆိုငး့ ေနၾကမညးသာ်ဖစးသညး၈
မယးစဲံၿမိဳ႕နယးေ်မာကးပိုငး့တျငးလူဦ့ေရ

၂ွွ

ခနး႔

အေ်ခခ္ေနထိုငးႏိုငးမညးံေ်မကျကးေနရာရြိသညး၈

သဵလျငး်မစး

အေရြ႕ဖကးကမး့သညး ်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသူဒုက၏သညးမ္ာ့အေ်ခစိုကးရနး သငးံေလ္ားသညးံေနရာ်ဖစးသညး၈ KNPP
မြ ႐ျာသစးဆညးစီမဵကိနး့အာ့ကနး႔ကျကးရ်ခငး့၌အေၾကာငး့အရငး့တစးရပးမြာ ယငး့ေနရာသညး ေနရပး်ပနး ဒုက၏သညးမ္ာ့
အေ်ခစိုကးရနးအတျကး အသဵု့်ပဳရနး ရညးရျယးထာ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညးဟု KNPP ဆကးသျယးေရ့႐ဵု့မြ ဆိုသညး၈
ဒုက၏သညးမ္ာ့ ေအာငး်မငးစျာ ေနရပး်ပနးလာႏိုငးေရ့မြာ ေနရပး်ပနး လူအုပးစုႀကီ့ကို လကးခဵႏုိငးရနး လဵုေလာကးသညးံ
ေ်မေနရာခ္ထာ့ေပ့ရနးအတျကး အစို့ရ၌ စီမဵခနး႕ချႏ
ဲ ိုငးမႈေပ၍တျငး မူတညးေနသညး၈ အကယး၊ လူအနညး့ငယးစီသာ
တ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ဆကးလကးဝငးေရာကးေနၿပီ့ ယငး့တို႔အတျကး ေ်မေနရာ အလဵုအေလာကး ခ္ေပ့ႏိုငးမႈ မရြိပါက၇
ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံလဵုၿခဵဳမႈတို႔ မရြိခဲံပါက ်ပနးလညးအေ်ခခ္ေနထိုငးေရ့ လုပးငနး့စဥးမြာ ေအာငး်မငးမညး မဟုတးပါ၈
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ပဋိပက၏သဵသရာ
ကယာ့်ပညးနယးသညး အခ္ငး့ခ္ငး့ဆကးႏႊယးမႈရြိၾက၊ ဘကးေ်ပာငး့ေလံရြိၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ
ေပါငး့စဵုတို႔်ဖငးံ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ ကာလၾကာရြညးစျာ ်ဖစးပျာ့လြ္ကးရြိသညးံ ေဒသပငး်ဖစးသညး၈59၂၆ ဤဆနး့စစး
ေလံလာမႈအစီရငးခဵစာတျငး ကယာ့်ပညးနယးတျငး့ရြိ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏၌ သမိုငး့ကို အ်ပညးံအစဵု ဆနး့စစးထာ့်ခငး့၇
ဘကးေ်ပာငး့ခဲၾံ ကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့ ၿခဵဳငဵုသဵု့သပးထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ သို႔ရာတျငး ၾသဇာ
ရိြသညးံ အစီရငးခဵစာ “ကရငးနီေဒသအတျငး့မြဆငး်ခငးတဵုတရာ့်ဖငးံတဵု႔်ပနးရနးလိုအပးေနသညးံပဋိပက၏ႏြငးံ ေနရပးစျနး႔ချာမႈ”
တျငး ဿွွွ ခုႏြစးအထိ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ၾကျယးဝစျာပါဝငးသညး၈60၃ွ
လကးရြိတျငး ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ လႈပးရြာ့ေနၾကသညးံ အေရ့အပါဆဵု့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ ႀကီ့
ဿ ဖျ႕ဲ မြာ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) ႏြငးံ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးဦ့ (KNPLF)
တို႔်ဖစးၾကသညး၈
အ်ခာ့ေသာ အုပးစုမ္ာ့သညး နယး်ခာ့ေစာငးံတပး (BGF)အ်ဖစး တပးမေတားႏြငးံ ဆကးႏႊယးမႈ ရြိေနၾက်ခငး့ေၾကာငးံ
ေသားလညး့ေကာငး့ (သို႔) အစို့ရဘကးေတားသာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ဆကးႏျယးသညးံ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့အ်ဖငးံ လႈပးရြာ့ေနၾက်ခငး့
ေၾကာငးံ ေသားလညး့ေကာငး့ KNPP သညး ကယာ့်ပညးနယးတျငး အစို့ရႏြငးံ ဆကးႏႊယးမႈမရြိသညးံ တစးခုတညး့ေသာ
အဖျ႔ဟ
ဲ ု

ဆိုႏိုငးဖျယးရြိသညး၈

KNPP

သညး

ကယာ့်ပညးနယးရြိၿမိဳ႕နယးအာ့လဵု့တျငးတညးရြိေန်ပီ့

်ပညးနယး၌

ေ်မာကးဖကးႏြငးံ အေနာကးေတာငးဖကးတို႔တျငး ပူ့တျဲအုပးခ္ဳပးသညးံ ပုိမုိက္ယးဝနး့သညးံ နယးေ်မမ္ာ့ ရြိေနေသ့သညး၈
KNPP သညး ်မနးမာတပးမေတားႏြငးံ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ႏြစးဖကးအပစးအခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုခဲံေသားလညး့၇
တစးႏိုငးငလ
ဵ ဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပး (NCA) ကိုမူ လကးမြတးထို့ထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈ KNPP သညး ညီညျတးေသာ
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ (UNFC) ၌ အဖျ႕ဲ ဝငး်ဖစး၊ မိမိ၌ NCA လကးမြတးထို့ရနး လုပးေဆာငးမညးံ
သႏၷိဌာနးကိုလညး့ေၾကညာထာ့သညး၈

်မနးမာတပးမေတားႏြငးံ

KNPP

တို႔အၾကာ့

တိုကးပျဲမ္ာ့

ဿွှ၅

ခုႏြစး၇

ေအာကးတိုဘာလ အတျငး့က ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈61၃ှ
KNPLF သညး ယခုအခါ ပ္ကးပ္ယးသျာ့ၿပီ်ဖစးသညးံ ဗမာ်ပညးကျနးု်မဴနစးပါတီမြ ထျကးေပ၍လာ်ခငး့ ်ဖစးေသားလညး့
ယခုအခါ စီ့ပျာ့ေရ့ကိုသာ ပုိမုိအာ႐ဵုစိုကးေတာံသညး၈ ဿွွ၆ခုႏြစးက အပစးအခတးရပးစဲေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ၿပီ့ေနာကး
KNPLF

၌

အခ္ိဳ႕ေသာအစိတးအပိုငး့တို႔သညး

တပးမေတား၌လကးေအာကးခဵနယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႕မ္ာ့

(BGFs)

်ဖစးလာခဲံၾကသညး၈62၃ဿ KNPLF ၌ BGF တပးရငး့ ှွွ၁ ႏြငးံ ှွွ၂ တို႔မြာ ဒီေမာဆို့၇ မယးစဲံ၇ ဖာ့ေဆာငး့၇
ေဘာလခဲႏြငးံ
59

လျိဳငးေကားတို႔တျငး်ဖနး႔ၾကကးထာ့သညး၈63၃၀

ကယာ့်ပညးနယးရြိအစို့ရႏြငးံ

ဆကးႏႊယးမႈမရြိသညးံ

၂၆ ်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈယူနစး/ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအပဵံရနးပုဵေငျ၇ဿွှ၃ စကးတငးဘာ၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ အေ႐ြ႕ေတာငးပုိငး့

ေဒသ အေ်ခအေနအာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၈
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Analysis_southeastern_Myanmar_MIMU-PSF_Sep2016_lowres.pdf
60

၃ွ BERG ဿွွွ၇ အထူ့သ်ဖငးံ အခနး့ (ဿ) ကရငးနီေဒသရြိလကးနကးကိုငးပဋိပက၏ကို႐ႈ

61

၃ှ ကႏၱာရဝတီတိုငး့မး၈ ဿွှ၅ ေအာကးတိုဘာ ဿဿ၈ KNPPႏြငးံတပးမေတားတ႔အ
ို ၾကာ့ ပစးခတးမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့၈

https://www.burmalink.org/skirmish-breaks-out-between-knpp-tatmadaw/
62

၃ဿ BGFဆိုသညးမြာ ်မနးမာတပးမေတားမြ ဖျ႕ဲ စညး့ေပ့ခဲံသညးံ တပးရငး့အ႐ျယးအစာ့(စစးသညး၀ဿ၃ဦ့)ရြိ ်ပညးသ႔စ
ူ စးတပးဖျဲ႕မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ယငး့တုိ႔

အာ့ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငအ
း ဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့(သိ႔)ု ်ပညးသ႔စ
ူ စးအဖျ႕ဲ မ္ာ့အေပ၍စစးဆငးေရ့ဆိုငးရာထိနး့ေၾကာငး့ႏုိငးေစရနးဖျဲ႔စညး့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
63

၃၀ Buchanan ဿွှ၃၇ စာ-၁
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အ်ခာ့ေသာ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕မ္ာ့မြာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ထဲထဲဝငးဝငး ပတးသကးေနၾကသညး၈ယငး့တို႔တျငး
ေအာကးပါတို႔ ပါဝငးသညး၈


ကယနး့နယးေ်မသစးပါတီ (KNLP) - ဒီေမာဆို့ႏြငးံ ဖယးခဵုရြိ အပစးအခတးရပးစဲထာ့သညးံအဖျဲ႕



ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ (KNPDP) - ်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႕



ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစးပါတီ (KNDP) - ဒီေမာဆို့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးကိုငးေနသညး



ကရငးနီ အမ္ဳိ့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့အဖျဲ႕(KNSO) - ဖါ့ေဆာငး့အေ်ခစိုကး ်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႔ ႏြငးံ



ကယနး့အမ္ိဳ့သာ့ကာကျယးေရ့တပး (KNG) - ဖယးခဵုတျငးအေ်ခစိုကးအစို့ရလိုလာ့ေသာ်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႕64၃၁

ကယာ့်ပညးနယးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ေပါငး့စဵုႏြငးံ ်ပညးသူ႔စစးတို႔အၾကာ့ တစးထပးတညး့ က္ေနသညးံ
အုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ - အထူ့သ်ဖငးံ အရငး့အ်မစးထုတးယူမႈက႑တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့
ကိုထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးရနး ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ သညး အေရ့ပါသညးံ အေနအထာ့တစးခုအ်ဖစး ဆကးလကးတညးရြိေနသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးတျငး လကးနကးကိုငးပဋိပက၏၌ ရလာဒးအ်ဖစး ေ်မ်မႇဳပးမိုငး့အႏၲရာယးရြိနုိငးေသာ ေနရာမ္ာ့ က္ယး်ပနး႔စျာ
်ဖစးေပ၍ေစခဲံ်ပီ့ ယငး့သညး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ အပါအဝငး စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ိဳ့စဵုတို႔အာ့ အတာ့
အဆီ့်ဖစးေစသညး၈65၃၂ ်ပညးနယးအတျငး့ မိုငး့ရြငး့လငး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးကို အက္ယးအ်ပနး႔ ဦ့စာ့ေပ့ ေဆာငး႐ျကးရနး
လုိအပးသညး၈66၃၃ အ်ပဳိငးအဆုိငး ေ်မယာအုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံ ေ်မ်မႇဳပးမိုငး့အႏၲရာယး၌ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈအေပ၍ သကးေရာကးမႈ
တို႔သညး ေက့္လကးေဒသအသကးေမျ့မႈကို အကဲ်ဖတးရာတျငး အေရ့ႀကီ့သညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ဿ.ွ၈ အဓိက စီ့ပျာ့ေရ့ က႑မ္ာ့အတျကး ေဈ့ကျကး ဆနး့စစး်ခငး့ႏြငးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးအာ့အကဲ်ဖတး်ခငး့
ယခုကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ

ေက့္လကးေနလူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အတျကး

အသကးေမျ့မႈဆိုငးရာအဓိကစီ့ပျာ့ေရ့

က႑မ္ာ့ဆိုငးရာ ေဈ့ကျကးအချငးံအလမး့မ္ာ့ကို စူ့စမး့ေလံလာမညး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ စီ့ပျာ့ေရ့ က႑မ္ာ့အာ့
လျဳိငးေကားတျငး GAP မိတးဖကးမ္ာ့အပါအဝငး အဓိကသကးဆိုငးသူမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အတျငး့ ေဖ၍ထုတး
ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဤေဈ့ကျကးဆနး့စစးမႈသညး ်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသူ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ
အလာ့အလာရြိေသာစီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံတနးဖို့ကျငး့ဆကးတို႔အာ့်ပညးံစုဵေစံစပးစျာ ဘကးေပါငး့စဵုမြ ေလံလာ
တငး်ပရနးမရညးရျယးပါ၈ ဤကနဦ့ေဈ့ကျကးဆနး့စစးမႈသညးကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ အေရ့ပါအရာေရာကးဆဵု့ေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့အေပ၍ၿခဵဳငဵုေလံလာသဵု့သပးခ္ကးအ်ပငးေနရပး်ပနးလာသူဒုက၏သညးမ္ာ့အနကးအေသ့စာ့ စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးကိုငးလိုသူမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵရပးရျာလူထုကို အေ်ခခဵေသာစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ ပိုမို အေသ့စိတးက္သညးံ

64

၃၁ John Buchanan ၇ ဿွှ၃ ဇူလိုငး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ်ပညးသ႔စ
ူ စးမ္ာ့၈ အာရြေဖာငးေဒရြငး့၇ စာ-ှ၂ (Buchanan ဿွှ၃)

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-Myanmar.pdf
65

၃၂ Thai Biz Myanmar၇ ဿွှ၂ ဇူလိုငး ၀၇ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ကယာ့်ပညးနယးႏြငးံ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယး တိ႔အ
ု ၾကာ့ နယး်ခာ့ဂိတး

ယခုႏြစးအတျငး့ ဖျငးံမညး၈ http://www.thaibizmyanmar.com/en/news/detail.php?ID=111
66

၃၃ ်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကးစီမဵခနး႔ချေ
ဲ ရ့ယူနစး / ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ အေထာကးအပဵံရနးပုဵေငျ၈ ဿွှ၃ စကးတငးဘာ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအေ႐ြ႕ေတာငးပုိငး့

ေဒသအေ်ခအေနအာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၇
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Analysis_southeastern_Myanmar_MIMU-PSF_Sep2016_lowres.pdf
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တနးဖို့ကျငး့ဆကးအစီအစဥးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့တို႔ကို ေရ့ဆျေ
ဲ စႏိုငးရနး အေ်ခခဵ အခ္ကး အလကးမ္ာ့ကို ပဵံပို့ရနး
ရညး႐ျယးသညး၈
ယခု ေဈ့ကျကး ဆနး့စစးမႈအတျကး ေလံလာရနး ေ႐ျ့ခ္ယးထာ့သညးံ အဓိက စီ့ပျာ့ေရ့ က႑မ္ာ့မြာ၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့
(ေငျေပ၍သီ့ႏြဵမ္ာ့)၇

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

(တနးဖုိ့်မႇငးံထုတးကုနးမ္ာ့)၇

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

(ေမျ့်မဳ်ခငး့)၇

သီ့ႏြဵႏြငးံ

သစးေတာ

စိုကးခငး့မ္ာ့၇ သစးမဟုတးေသာသစးေတာထျကးကုနးမ္ာ့၇ ငါ့လုပးငနး့၇ လကးမႈလုပးငနး့၇ အထညးခ္ဳပးႏြငးံ အထညးအလိပး
လုပးငနး့၇ ကုနးသျယးေရ့ လုပးငနး့၇ ဧညးံလုပးငနး့ႏြငးံ ခရီ့သျာ့ လုပးငနး့တို႔်ဖစးၾကသညး၈
က႑လိုကး ၿခဵဳငဵုေလံလာ ဆနး့စစးခ္ကး တစးရပးခ္ငး့စီသညး ယငး့က႑ရြိ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့၌ အေ်ခခဵက္သညးံ
တနးဖို့ကျငး့ဆကးအာ့ တငး်ပ်ခငး့်ဖငးံ စတငးသညး၈ ထို႔ေနာကး ်ပနးလညး ဝငးေရာကး လာသူႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အတျကး အလာ့အလာ ရြိသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ အေပ၍ ၿခဵဳငဵု သဵု့သပးခ္ကးကို ပဵံပို့်ပီ့
အလာ့အလာရြိေသာေစ့္ကျကးမ္ာ့အေၾကာငး့အက္ဥး့ရုဵ့ေဆျ့ေႏျ့သညး၈
နိဂုဵ့တျငး ယငး့က႑အတျငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ စတငးရနး ႀကိဳ့စာ့ေနၾကသညးံ ေနရပး်ပနးလာသူတို႔ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့
စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး ႐ုပးွတၱဳဆိုငးရာႏြငးံ နညး့ပညာဆိုငးရာ အကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို စစးေဆ့
ေဖ၍ထုတးသညး၈

ေယဘုယ္ တနးဖို့ကျငး့ဆကးလုပးငနး့စဥးအာ့ ေလံလာ်ခငး့
တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးဆိုသညးမြာ ထုတးကုနးတစးခု သုိ႔မဟုတး ွနးေဆာငးမႈတစးခုႏြငးံ ပတးသကးသညးံ လုပးငနး့စတငးးခ္ိနးမြ
ေနာကးဆဵု့ေဖာကးသညးအထိ ်ဖစးစဥးတေလ္ာကးလဵု့တျငး ပါွငးေသာေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အေရာငး့အွယး
်ပဳလုပးမႈ ်ဖစးစဥးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ၁ငး့မြာ သိသာထငးရြာ့်ပီ့မတူညီသညးံ လိုအပးေသာလုပးေဆာငးမႈအဆငးံမ္ာ့ (ဥပမာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ရယူ်ခငး့၇ ထုတးလုပး်ခငး့၇ ေစ့္ကျကးသုိ႔ေရာငး့ခ္်ခငး့ အစရြိသညးတို႕) အာ့လဵု့ကုိ စုေပါငး့ ထာ့ ်ခငး့
်ဖစးသညး၈ လုပးေဆာငးမႈတစးဆငးံစီတိုငး့ကုိ သီ့်ခာ့လုပးငနး့နယးပယးတစးခု သုိ႔မဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့က႑တစးခုအတျငး့
ကုမၸဏီတစးခု သုိ႔မဟုတး ကုမၸဏီေပါငး့မ္ာ့စျာက ေဆာငးရျကးေပ့မညး်ဖစးသညး၈
တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတစးခု၌ပုဵစဵႏြငးံ ပါွငးေသာအရာမ္ာ့သညး သကးဆုိငးရာထုတးကုနး သုိ႔မဟုတး ွနးေဆာငးမႈအလုိကး
သာမကလုပးငနး့၌ စီ့ပျာ့ေရ့ပုဵစဵအလုိကး အသီ့သီ့ကျဲ်ပာ့ႏုိငးသညး၈ ရုိ့စငး့ရြငး့လငး့စျာေဖား်ပထာ့သညးံ တနးဖုိ့
ကျငး့ဆကး

ဆုိသညးမြာ

သီ့သနး႕စီ့ပျာ့ေရ့က႑တစးခုခုတျငး

ပါွငးသညးံစီ့ပျာ့ေရ့်ဖစးစဥးမ္ာ့အေပ၍

„အ်ပငးပနး့‟

ရႈေထာငးံမြ ရႈ်မငးသဵု့သပး်ခငး့ ကုိဆိုလိုသညး၈ လုပးငနး့တစးခုအာ့ „အတျငး့ပုိငး့‟ရႈေထာငးံမြ ရႈ်မငးသဵု့သပး်ခငး့တျငး
သူတုိ႔၌

တမူထူ့်ခာ့ေသာ

တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့သို႕

ထပးေဆာငး့တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့

(လုပးငနး့၌ေထာကးပဵံ

ပို႔ေဆာငးေရ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့) ်ဖညးံစျကးပါွငးေစဖျယးရြိသညး၈ ထုိေထာကးပဵံပို႔ေဆာငးေရ့ ကျငး့ဆကးမ္ာ့

မြတဆငးံ

သျငး့အာ့စုမ္ာ့ရယူ်ခငး့၇ ကုနးပစၥညး့်ဖနး႔်ဖဴ့မႈတို႔ကုိ ေဆာငးရျကး်ခငး့ အစရြိေသာလုပးငနး့ရပးမ္ာ့ပါွငးသညး၈
အထကးပါအခ္ကးကို အ်ခာ့နညး့လမး့တစးရပး်ဖငးံ ေ်ပာမညးဆုိပါက စီ့ပျာ့ေရ့နယးပယးတိုငး့တျငး “လုပးငနး့က႑
အဆငးံ” တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတစးခုရြိ်ပီ့ ၁ငး့တျငး“လုပးငနး့အဆငးံ” တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ထပးမဵပါွငးသညး (ဇယာ့-ဿ)၈
လုပးငနး့က႑ အဆငးံတနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတျငးပါွငးသညးံအဓိက အစိတးအပုိငး့အာ့လဵု့ကုိ ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးသညးံ လုပးငနး့
တစးခုသညး ေဒါငးလုိကးေပါငး့စညး့ႏုိငးမႈ ်မငးံမာ့သညး၈ လုပးငနး့က႑အဆငးံ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကး၌ အဓိက အစိတး
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အပုိငး့တစးခုကုိ သုိ႔မဟုတး အဓိက အစိတးအပုိငး့ တစးခုထကးပုိ၊ အေလ့ထာ့ ေဆာငးရျကးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့
တစးခုသညးေအာငး်မငးႏုိငးသညး၈ သုိ႔ရာတျငး တနးဖုိ့ကျငး့ဆကး၌အဓိကအစိတးအပုိငး့တစးခုထကးပုိ၊ အေလ့ထာ့
ေဆာငးရျကးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ တစးခု သညး အ်မတးအစျနး့ပုိမုိရရြိ်ပီ့ ပုိမုိၾသဇာလႊမး့မို့ႏုိငးသညး၈ အေၾကာငး့မြာ
၁ငး့အေန်ဖငးံ ထုိက႑အတျငး့ ပုိမုိၾကီ့မာ့ ေသာလုပးႏုိငးစျမး့ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈

ပုဵ-ဿ၈ လုပးငနး့က႑အဆငးံ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အဆငးံ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကး ၾကာ့ဆကးဆဵေရ့

67၃၄

ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ၁ငး့တို႔၌ သကးဆုိငးရာစီ့ပျာ့ေရ့ပုဵစဵမ္ာ့အတျကး တနးဖုိ့
ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကုိ ပိုငး့်ခာ့စိတး်ဖာရာတျငး ဌငး့တို႔၌လုပးငနး့မြာ ပုိမုိက္ယး်ပနး႔ေသာ “လုပးငနး့က႑အဆငးံ” တနးဖုိ့
ကျငး့ဆကးႏြငးံ မညးကဲံသုိ႔လိုကးေလ္ာညီေထျ်ဖစးႏုိငးမညးကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သငးံသညး၈ ဥပမာ အမ္ိဳ့သမီ့စျနး႔ဦ့
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံလုပးငနး့မ္ာ့တို့ခ္ဲ႕ရနးႏြငးံ အ်မတးအစျနး့ပိုမုိရရြိႏုိငးရနးသူတို႔လုပးငနး့မ္ာ့၌ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကး
၌ ေထာကးပဵံမႈ (ကုနးၾကမး့ မ္ာ့ထုတးလုပး်ခငး့)ႏြငး ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ (သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့) အစိတးအပုိငး့မ္ာ့ တျငး
ပိုမိုသျကးလကး်မနးဆနးေစမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနးလုိသညး၈
တနးဖို့ကျငး့ဆကးမ္ာ့မြာ ကုမၸဏီမြ လုပးငနး့လညးပတးရာ ပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေသာ ပတးွနး့က္ငး်ဖစးသညးံ အရငး့ရြငး စနစး
စီ့ပျာ့ေရ့ တစးခုခု သုိ႔မဟုတး ေစ့္ကျကးစနစးတျငး နကးနကးရႈိငး့ရႈိငး့ နစးွငးေနသညး၈ တနးဖို့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ တညးရြိရာ
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ေစ့္ကျကးစနစး၌ သီ့်ခာ့ွိေသသလက၏ဏာမ္ာ့မြာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ွငးေရာကးလုပးကုိငးရာ ပုိငးနကးနယးေ်မတစးခု
သုိ႔မဟုတးပိုငးနကးနယးေ်မမ္ာ့၌ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံလူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အေနအထာ့ကုိလုိကး၊ကျ်ဲ ပာ့သညး၈

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ

အလုပးသမာ့အဖျဲ႔ (ILO) ၌ေစ့္ကျကးတစးခုႏြငးံ၁ငး့ေစ့္ကျကးအတျငး့အ်မစးတျယးေနသညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကုိ
ရြငး့လငး့ေဖား်ပထာ့သညးံ
တစးခုအတျငး့ရြိ

ရုပးပုဵတျငး

အေထာကးအပံဵေပ့ေသာလုပးငနး့

“စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့”

က

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

တနးဖို့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကို

ေစ့္ကျကးစနစး

မညးကဲံသုိ႔လႊမး့မို့ထာ့သညးကုိ

ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့်ပသသညး၈ (ပုဵ-ဿကုိရႈ)

ပုဵ-၀၈ ေစ့္ကျကးစနစးမူေဘာငးမ္ာ့၌ တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး တနးဖို့ကျငး့ဆကးမ္ာ့68

ဤ အခနး့ေနာကးပုိငး့တျငး ေရျ့ခ္ယးထာ့သညးံ အဓိက စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့အတျကး ေစ့္ကျကးခ်ျဲ ခမး့စိတး်ဖာမႈႏြငးံ
တနးဖို့ကျငး့ဆကး အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့အာ့ ေဖား်ပသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ (ေငျေပ၍လျယးေသာ သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့)
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့က႑ (ေငျေပ၍လျယးေသာ သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့) အတျကး ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးတစးခု၌
အေရ့ပါေသာ အဓိကအခ္ကး ၂ ခ္ကးတျငး လယးယာသဵု့ကိရိယာမ္ာ့ (ဓာတးေ်မၾသဇာမ္ာ့၇ ပို့သတးေဆ့မ္ာ့၇
မ္ိဳ့ေစံမ္ာ့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့သဵု့ကိရိယာမ္ာ့၇ ဆညးေရ ႏြငးံ တိရစၧာနးကုသေရ့လုပးငနး့မ္ာ့)၇ စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့ (ေ်မယာ်ပဳ်ပငးမႈ
အလုပး၇မ္ိဳ့ေစံၾကဲ်ခငး့ႏြငးံသီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိေစာငးံေရြာကး်ခငး့ )၇ သီ့ႏဵြရိတးသိမး့်ခငး့ (အလုပးသမာ့မ္ာ့ကသီ့ႏြဵရိတးသိမး့်ခငး့)၇
သိုေလြာငး်ခငး့ (သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိသိုေလြာငး်ခငး့)၇ ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံထုပးပို့်ခငး့ (ေစ့္ကျကးအတျငး့သုိ႔ တငးပို႔ရနး သီ့နြဵမ္ာ့

68
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ကုိ်ပငးဆငး်ခငး့၇ သယးယူပို႔ေဆာငး်ခငး့ (သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိေစ့္ကျကးသုိ႔ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့)ႏြငးံ ေရာငး့ခ္်ခငး့ (သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ
ေရာငး့ခ္်ခငး့) တို႔ပါွငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
ကယာ့်ပညးနယး ေက့္လကးေဒသေန ်ပညးသူအမ္ာ့စုမြာ အသကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့ႏြငးံ စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုေရ့အတျကး
ွမး့စာအတျကး
မိတးဖကးမ္ာ့က

စုိကးပ္ိဳ့ေသာ

သီ့နြဵနြငးံ

်ပဳလုပးသညးံ

စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ိဳ့ေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ

သီ့နြဵမ္ာ့ကုိ

လုပးကိုငးၾကေၾကာငး့

သကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့ဆိုးငးရာစစးတမး့မ္ာ့က

GAP

၌

ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈

ဤအေရ့ပါေသာစီ့ပျာ့ေရ့က႑မြာေနရပး်ပနးမ္ာ့၌စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးရနးဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးသညး၈
GAP

၌

မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ

စာ့ပျထ
ဲ ုိငးသုေတသနမြ

ရရြိသညးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိအေ်ခခဵ၊

ေအာကးတျငး

အၾကမး့ဖ္ငး့ေဖား်ပထာ့သညးံ ေငျေပ၍လျယးေသာ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ ေနရပး်ပနး အမ္ိဳ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အတျကး
အလာ့အလာရြိသညးံ သငးံေတားေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးခဲံသညး၈ လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့
ထုတးကုနးဆုိသညးမြာ ်ပညးတျငး့၉ ေန႔စဥးစာ့သဵု့ေနေသာေၾကာငးံ ေက့္ရျာအုပးစု၇ ်မိဳ႕နယး သုိ႔မဟုတး ်ပညးနယး
အဆငးံတျငး ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေသာ ထုတးလုပးမႈမြတစးဆငးံ အမ္ာ့ႏြငးံယြဥး်ပိဳငးအသာစီ့ရႏုိငးေသာ အာ့သာခ္ကး
ရရြိရနးႏြငးံ ေစ့္ကျကးေွစုရရြိရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့ရြိသညး၈ ဥပမာ မတူညီေသာ ေက့္ရျာအုပးစုႏြစးခုရြိ ေတာငးသူမ္ာ့က
၁ငး့တို႔၌ သီ့ႏြဵမ္ာ့ထုတးလုပးမႈကုိ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးခဲံ်ပီ့ ေက့္ရျာတစးအုပးစုစီက မတူညီေသာ အဓိကသီ့ႏြဵတစးခုကုိ
အေလ့ထာ့ထုတးလုပးခဲံပါက အဆိုပါေတာငးသူမ္ာ့မြာ ေက့္ရျာအုပးစု ႏြစးခုစလဵု့၌ လိုအပးခ္ကးကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့
ႏုိငးစျမး့ ရြိရုဵသာမက သီ့ႏြဵမ္ာ့ပိုလြ္ဵစျာွငးေရာကးလာေသာေၾကာငးံ၇ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ေလြ္ာံေစ္်ဖငးံေရာငး့ခ္ရနး ဖိအာ့ေပ့
ခဵရ်ခငး့ေၾကာငးံ ေစ့္ကျကးထိခိုကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍မညးမဟုတးပါ၈
သီ့ႏြဵမ္ာ့စျာရြိေသားလညး့

ကယာ့်ပညးနယးတျငး စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ိဳ့ႏုိငးေသာ

ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံသီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ

GAP

စီမဵကိနး့ွငးေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့

ေန

်ပညးသူမ္ာ့ အတျကး အထူ့သငးံေတားေသ သီ့ႏြဵမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးခဲံသညး၈ သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့၊ စုိကးပ္ိဳ့ထာ့
သညးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ Sharky‟s69၃၆ ကဲံသ႔ေ
ုိ သာ ရနးကုနး်မိဳ႕ရြိ ပထမတနး့စာ့ စာ့ေသာကးဆုိငးမ္ာ့သုိ႔ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈
ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့အ်ပငး ကယာ့်ပညးနယးရြိ တႏုိငးတပုိငး လယးသမာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵ
ဘကး်ခမး့ရြိ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး ်ဖနး႔်ဖဴ့ခဲံေသာ အဓိကသီ့ႏြဵ ှ၀ မ္ိဳ့ကုိစုိကးပ္ိဳ့ႏုိငးပါသညး၈ အဆိုပါသီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ
ဘနးႏုိငးဆျဳိငးႏြငးံဘနးမယးဆူရငး ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ရြိ ေခါငး့ရျကး ဗ္ပးထို့ ေစ့္သညးမ္ာ့သုိ႔ ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈
မႈိ - မယးစဲံ်မိဳ႕နယးရြိ အမ္ိဳ့သမီ့စျမး့ေဆာငးမႈအဖျဲ႕ ( Women Emowerment Groups - WEGs) မ္ာ့မြာ ေဒသအတျငး့
ေရာငး့ခ္ရနး

69

ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈ်ပဳလုပး၊

ထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံအတူ

မႈိစိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

စတငးလုပးကိုငးရနး

၆၉ https://www.sharkys.com.mm/
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စိတးွငးစာ့ၾကသညး၈ မႈိမ္ာ့ကုိအေ်ခာကးခဵကာ ်မနးမာႏုိငးငဵတစးွနး့ သုိ႔မဟုတး အိမးနီ့ခ္ငး့တိုငး့်ပညးမ္ာ့ရြိ ေစ့္ကျကး
မ္ာ့ သုိ႔ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈
ပဲပငးေပါကး

-

မယးစဲံ်မိဳ႕နယးရြိ

WEGs

မ္ာ့မြာ

ေဒသအတျငး့

ေရာငး့ခ္ရနး

ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈ်ပဳလုပး၊

ထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံအတူ ပဲပငးေပါကးလုပးငနး့မ္ာ့ စတငးလုပးကိုငးရနး စိတးွငးစာ့လ္ကးရြိသညး၈
ေ်ပာငး့ဖူ့ - ေ်ပာငး့ဖူ့မြာ တႏုိငးတပုိငး လယးသမာ့မ္ာ့ကေရာ ကနးထရိုကးေပ့ စကးမႈလယးယာ စုိကးပ္ဳိ့မႈစနစး ်ဖငးံပါ
ကယာ့်ပညးနယးတျငး က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ စုိကးပ္ိဳ့ေသာ သီ့ႏြဵတစးမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈ ေ်ပာငး့ဖူ့ေစ့္ႏႈနး့မြာ အနညး့ငယး
မတညး်ငိမးေသားလညး့ ေက့္လကးေနလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေ်ပာငး့ဖူ့အာ့ သူတုိ႔၌ တိရစာၦနးေမျ့်မဴေရ့ လုပးငနး့
မ္ာ့အတျကး အသုဵ့်ပဳႏုိငးမညးဆုိပါက ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္အေပ၍ မြီခိုရမႈ ေလ္ာ႔ခ္ႏုိငးမညး ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ေမျ့်မဴေရ့
လယးသမာ့မ္ာ့ထဵသုိ႔

ေ်ပာငး့ဖူ့အာ့

တိရစာၦနးအစာအတျကး

ေရာငး့ခ္မႈက

ေနာကးထပးအလာ့အလာ

ရြိေသာ

ေစ့္ကျကး ်ဖစးသညး၈
ငရုပးေကာငး့

-

သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့၊

စုိကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ

ငရုပးေကာငး့ေစံအနကး၇

ငရုပးေကာငး့ေစံအနီ၇

ငရုပးေကာငး့ေစံအစိမး့ႏြငးံ စီခၽျမးငရုပးေကာငး့ေစံမ္ာ့ကုိ ေ်မာကးမ္ာ့လြစျာေသာ ပို႔ကုနးေစ့္ကျကးမ္ာ့ (အထူ့သ်ဖငးံ
ဥေရာပႏြငးံေ်မာကးအေမရိက)သုိ႔ ေစ့္အ်မငးံ်ဖငးံ ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈ ကေမာၻဒီ့ယာ့70၄ွႏြငးံ ဗီယကးနမးႏုိငးငဵ71၄ှတို႔တျငး
ငရုပးေကာငး့ေစံမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ခဲံသလုိ ငရုပးေကာငး့ေစံအနကးကို အေရြ႕ေတာငးအာရြေဒသတျငး ေကာငး့စျာစိုကးပ္ိဳ့
ႏုိငးပါသညး၈
မ္ိဳ့ေစံ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ - စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ိဳ့ေသာ သီ့နြဵမ္ိဳ့ေစံမ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့မြာ အလာ့အလာရြိသညးံ
အက္ိဳ့မ္ာ့ေသာ အေသ့စာ့ အချငးံအလမး့တစးရပး ်ဖစးလာႏုိငးပါသညး၈ မ္ိဳ့ေစံမ္ာ့ေရာငး့ခ္ႏုိငးသညးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့ကုိ
ေဒသတျငး့ႏြငးံ ်ပညးနယးအတျငး့ ေတျ႔ရြိႏုိငး်ပီ့ လယးယာလုပးငနး့မ္ာ့ စတငးလုပးကုိငးသညးံ ေနရပး်ပနးမ္ာ့အတျကး
ေကာငး့မျနးေသာ အလာ့အလာရြိသညးံ ေစ့္ကျကးတစးခု်ဖစးသညး၈
အစုအဖျ႔ပ
ဲ ိုငးသယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တညးေထာငး်ခငး့ - GAP ၌ မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု
ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အရ ကယာ့်ပညးနယး၉ စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ိဳ့ေသာသီ့နြဵမ္ာ့အာ့ သယးယူပို႔ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့
လုပးငနး့မြာ လူအနညး့စု၌ လကးထဲတင
ျ းရြိေသာေၾကာငးံ တႏုိငးတပုိငးလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၁ငး့တို႔၌ ထုတးကုနးမ္ာ့
ကုိ မညးသူ႔ကုိေရာငး့မညးလဲ၇ မညးသညးံေစ့္်ဖငးံ ေရာငး့မညးလဲႏြငးံ ပတးသကး၊ ေရျ့ခ္ယးချငးံ အနညး့ငယးသာရြိသညး၈
၁ငး့တို႔၌ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ အတျကး ေစ့္ႏႈနး့တို့်မငးံ ရရြိရနး အလာ့အလာရြိေသာအချငးံအလမး့တစးရပးမြာ တႏုိငးတပုိငး
လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘွတူ လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့၊ အစုအဖျဲ႔ပိုငး သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ တညးေထာငးရနး်ဖစးသညး၈

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ိဳ့ေသာသီ့နြဵမ္ာ့အာ့စုိကးပ္ိဳ့ရနး်ပငးဆငးေနသညးံ တႏုိငးတပုိငးလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံသျငး့အာ့စုမ္ာ့၇
အထူ့ကိရိယာမ္ာ့ႏြငံးသုိေလြာငးေရ့အေဆာကးအဦမ္ာ့ွယးယူရနးဘ႑ာေရ့အေထာကးအပဵဵံမ္ာ့သုိ႔မဟုတးေခ့္ေငျမ္ာ့
လိုအပးဖျယးရြိသညး၈ ေစ့္ႏႈနး့အတကးအက္ၾကမး့သညးံသီ့ႏြဵမ္ာ့ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ
70
71

၇၀ http://kampotpepper.com/
၇၁ http://www.thepepperquest.com/pepper-2/
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ေစ့္ေကာငး့ရရနးေစာငးံေရာငး့ႏုိငးေစေရ့အတျကး

ထုိသုိ႔ေစာငးံေရာငး့သညးံ

အခ္ိနးအတျငး့

ွငးေငျလိုအပးခ္ကးမ္ာ့

ကာမိေစရနး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ေခ့္ေငျရွနးေဆာငးမႈမ္ာ့လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ ေလံက္ငးံသငးတနး့ေပ့ရနး လုိအပးမညးံစျမး့ရညး
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့တျငး သိုေလြာငးမႈနညး့ပညာမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈႏြငးံ ေစံစပးညြိႏႈိငး့မႈ စျမး့ရညးမ္ာ့ ပါွငးႏုိငးသညး၈

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ (တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့)
ရုိ့စငး့ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑ (တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့) အတျကး ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးတစးခု၌ အဓိက
အခ္ကးမ္ာ့တျငး

ကုနးၾကမး့မ္ာ့

(လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ထုတးကုနး)၇

်ပငးဆငး်ခငး့(အချဵႏႊာ်ခငး့၇

်ဖတးေတာကး်ခငး့၇

အေ်ခာကးခဵ်ခငး့၇ ၾကိတးွါ့်ခငး့)၇ ထုတးပို့်ခငး့ (လကးလီသုိ႔မဟုတးလကးကာ့ အတျကး ထုတးပို့်ခငး့)၇ သိုေလြာငး်ခငး့ႏြငးံ
ပို႔ေဆာငး်ခငး့ (ကုနးပစၥညး့မ္ာ့အာ့သုိေလြာငး်ခငး့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့) ႏြငးံ ေရာငး့ွယးေဖာကးကာ့်ခငး့ႏြငးံ ေရာငး့ခ္်ခငး့
(လကးလီႏြငးံလကးကာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့) တို႔ ပါွငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
လယးယာစိုကးပ္ဴိ့ေရ့ထုတးကုနးကုိ

တနးဖို့ထပး်မငးံႏုိငးသညးံ

အလာ့အလာရြိေသာ

နညး့လမး့

မ္ာ့စျာရြိသညး၈

ကယာ့်ပညးနယးတျငး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့သကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့အလုပးမ္ာ့၌ အေရ့ပါမႈကိုၾကညးံလ္ငး တႏုိငးတပုိငး
လယးသမာ့မ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ေနခဲံ်ပီ့်ဖစးသညးံ ထုတးကုနးအမ္ာ့စုမြာ တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးအ်ဖစး ထုတးလုပးရနး ်ဖစးႏုိငးေခ္
ရြိသညး၈ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံ တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့ကုိ ကယာ့်ပညးနယးတျငး စုိကးပ္ိဳ့ေန်ပီ့ လကးရြိ
ေစ့္ကျကးလညး့ ရြိ၊ အေသ့စာ့လုပးငနး့တစးခုစတငးရနး ေငျေၾက့ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ အနညး့ငယးသာ လိုအပးေသာေၾကာငးံ
ထိုထုတးကုနးမ္ာ့အာ့ အလာ့အလာေကာငး့ေသာ ထုတးကုနးမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးထာ့သညး၈
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးဆီမ္ာ့ - သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့၊စုိကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးဆီမ္ာ့ (ႏြမး့ေစံ၇ ေ်မပဲ၇ ေထာ
ပတးသီ့၇ ေရႊဖရဵုေစံ၇ အုနး့သီ့၇ ဒနး႔သလျနးေစံ စသ်ဖငးံ) က ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးတျငး ေစ့္ေကာငး့ရရြိႏုိငးပါသညး၈ ်မိဳ႕
နယးအဆငးံ၇ ေက့္ရျာအုပးစုရြိ ထုတးလုပးသူမ္ာ့၌ သမွါယမအသငး့မ္ာ့က ဆီၾကိတးကိရိယာမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးသညးံ
အေဆာကးအအဵုမ္ာ့တျငး

၁ငး့တို႔၌

ေငျေၾက့အရငး့အႏြီ့မ္ာ့အာ့

စုေပါငး့ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵႏုိငးသညး၈

်မနးမာႏုိငးငဵ

အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး တရုတးႏုိငးငဵမြလာသညးံ ပုလငး့မ္ာ့ကုိအသဵု့်ပဳ၊ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးဆီမ္ာ့ကုိ ပုလငး့
သျငး့ ႏုိငးသညး၈ သုိ႔ေသား ပုလငး့မ္ာ့ ပို႔ေဆာငးမႈက အကုနးအက္မ္ာ့်ပီ့ လမး့အေ်ခအေနမ္ာ့အေပ၍မူတညး၊
အႏၱရာယးရြိေသာေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵတစးွနး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးမ္ာ့အထိ ပမာဏမ္ာ့်ပာ့ေသာ ဟငး့သီ့
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ဟငး့ရျကးဆီမ္ာ့

ပို႔ေဆာငးရနး

ထုတးလုပးသူမ္ာ့၌

သမွါယမအသငး့မ္ာ့အတျကး

အစာ့ထို့နညး့လမး့တစးရပး

လိုအပးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈
ပဲငဵ်ပာရညး - ကယာ့်ပညးနယးမြာ ပဲပုပးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကး သငးံေတားေသာ်ပညးနယး်ဖစးသညး၈ စကးမႈနညး့လမး့တက္
စုိကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ ပဲပုပးပဲမ္ာ့အတျကး ကမာၻ႔ေစ့္ကျကးကုိ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုႏြငးံ ဘရာဇီ့ႏုိငးငဵတို႔က လကးွါ့
ၾကီ့အုပးထာ့ရာ

သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့၊

စုိကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ

ပဲငဵ်ပာရညး

ထုတးလုပးမႈမြာ

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

အလာ့အလာရြိေသာ လုပးငနး့တစးခု ်ဖစးလာႏုိငးပါသညး၈ သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့၊ စုိကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ ပဲငဵ်ပာရညးက
ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးတျငး ေစ့္ေကာငး့ရရြိပါသညး၈ လြ္ပးစစး်ဖငးံေမာငး့ႏြငးသညးံ စကးၾကီ့မ္ာ့အသဵု့မ်ပဳဘဲ ပဲငဵ်ပာရညး
ကုိအေသ့စာ့ထုတးလုပးႏုိငးပါသညး၈
လုပးကိုငးသညးံ

ထုတးလုပးသညးံ

စုေပါငး့လုပးငနး့တစးခုထဵမြ

နညး့ပညာမ္ာ့ကုိ

ထိုငး့ႏုိငးငဵရြိ

ေလံလာသငးယူႏုိငးပါသညး၈

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

တို႔ဟူ့ထုတးလုပးမႈမြာ

ဦ့ေဆာငး
ေနာကးထပး

တနးဖို့်မြငးံစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ်ဖစးလာႏုိငးသညး၈
ႏြမး့ယုိႏြငးံ

ေ်မပဲယုိ

-

ႏြမး့ေစံႏြငးံ

ေ်မပဲႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့မြာ

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

အမ္ာ့အ်ပာ့

စိုကးပ္ိဳ့သညးံ

သီ့ႏြဵမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ထိုသီ့ႏြဵနြစးမ္ိဳ့စလဵု့ကုိ ေဒသထျကး ၾကဵ သုိ႔ ဇီ့ သၾကာ့ႏြငးံေပါငး့စပး၊ အရသာရြိေသာ မုနး႔တစးခု
ထုတးလုပး်ခငး့က ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အတျကး သငးံေတားေသာ တနးဖို့်မြငးံစီ့ပျာ့ေရ့တစးခု ်ဖစးလာ
ႏုိငးသညး၈ ထိုသုိ႔ယုိ ်ပဳလုပးရနး လိုအပးသညးံ ပစၥညး့ကိရိယာႏြငးံ အတတးပညာပိုငး့မြာ မ္ာ့စျာ ရြငး့လငး့ လျယးကူသညး၈
ႏြမး့ယုိႏြငးံ

ေ်မပဲယုိမ္ာ့ကုိ

ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့

သုိ႔မဟုတး်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ရြိ

အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့သုိ႔

ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈ ထုိယုိ မ္ာ့တျငးပါွငးသညးံ အရာမ္ာ့မြာ အသိအမြတး်ပဳ သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့စုိကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ
ပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးပါက ဌငး့တုိ႔ကို Go Green Myanmar72၄ဿ and City Mart Marketplace ကဲံသ႔ေ
ုိ သာ ရနးကုနး်မိဳ႕ရြိ
ကုနးစဵုစတို့ဆိုငးမ္ာ့တျငး အရညးအေသျ့်မငးံ ်ပညးတျငး့်ဖစးထုတးကုနးတစးခုအ်ဖစး ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈
်ပဳ်ပငးထာ့ေသာသစးသီ့ - လိေမၼားသီ့၇ သရကးသီ့၇ သချာ့သီ့၇ ငြကးေပ္ာသီ့၇ သေဘၤာသီ့ႏြငးံ မက္ညး့သီ့ အပါအွငး
ကယာ့်ပညးနယး၉

သစးသီ့ေပါငး့စုဵ

စုိကးပ္ိဳ့သညး၈ တနးဖို့်မငးံမုနး႔

သုိ႔မဟုတး

သျာ့ေရစာတစးမ္ိဳ့မ္ဳိ့

်ပဳလုပးရနး

ထိုသစးသီ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ အေ်ခာကးခဵ သုိ႔မဟုတး တာရြညးခဵေအာငး ်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး၈ ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ သစးသီ့်ဖငးံ
်ပဳလုပးသညးံမုနး႔မ္ာ့ကုိ ်မနးမာႏုိငးငဵတစးွြမး့သုိ႔ ေရာငး့ခ္ႏုိငးသညး၈ ပုိမုိၾကီ့မာ့ေသာ လုပးငနး့အေန်ဖငးံ အေ်ခာကးခဵထာ့
ေသာ သစးသီ့မ္ာ့ကုိ သစးသီ့ေ်ခာကးပါွငးေသာထုတးကုနး၇ ဥပမာ အႏြဵပါသညးံ သစးသီ့ေ်ခာကးမုနး႔ ႏြငးံ အစာသျပးမုနး႔
ထုတးလုပးသူမ္ာ့ သုိ႔ေရာငး့ခ္ႏိုငးပါသညး၈
ေထာပတးသီ့ထုတးကုနး(ဆီ၇ဆပး်ပာ၇ၾကကးစာႏြငးံဇီွေ်မေဆျ့) – ေထာပတးသီ့မ္ာ့ကုိ ဒီေမာဆို့်မိဳ႕နယး အေနာကးဖကး
ေတာငးကုနး့ထူထပးေသာ အပိုငး့တျငး စိုကးပ္ိဳ့ရာ ေထာပတးသီ့ကုိ အသဵု့်ပဳေသာ တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနး ထုတးလုပး်ခငး့
မြာ ဒီ့ေမာဆုိ့်မိဳ႕နယးအတျကး အထူ့သငးံေတားမညး်ဖစးသညး၈ ဒီေမာဆို့်မိဳ႕နယး အေရြ႕ဖကးပိုငး့ႏြငးံေတာငးဖကးပိုငး့တျငး
GAP စီမဵကိနး့ေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့ရြိ်ပီ့ အဆိုပါေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့မြာ ၁ငး့တို႔၌ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ကုနးၾကမး့မ္ာ့
အ်ဖစး ေထာပတးသီ့မ္ာ့ ရရြိႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ေထာပတးသီ့မ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ရာတျငး ဆီ၇ ဆပး်ပာ ၇ၾကကးစာႏြငးံ ဇီွေ်မေဆျ့
ထုတးလုပးမႈဟူ၊ အဓိကေရျ့ခ္ယးစရာ တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနး ၁ မ္ိဳ့ရြိသညး၈ ေထာပတးသီ့၌ အသာ့ကုိ ရနဵ႔ဆီ်ပဳလုပးရနး
သုိ႔မဟုတး ဆပး်ပာထုတးလုပးရနး အေ်ခခဵတစးခုအ်ဖစး အသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး၈ အရညးအေသျ့်မငးံ ေထာပတးဆီကုိ
အာဟာရၾကျယးွေသာ
72

အလြကုနးပစၥညး့တစးခုခု

သုိ႔မဟုတး

အရညးအေသျ့်မငးံ

ဟငး့ခ္ကးဆီအ်ဖစး

၇၂ https://www.facebook.com/GoGreenMyanmar/
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ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈ အေစံကုိမူ ၾကကးစာ်ပဳလုပးရနး သုိ႔မဟုတး ဇီွေ်မေဆျ့ထုတးလုပးရနး အေ်ခခဵ အ်ဖစး အသဵု့်ပဳႏုိငး
သညး၈ ေထာပတးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကး ကနဦ့ ေယဘုယ္ကုနးက္စရိတးမြာ ၾကီ့မာ့သညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား
ေထာပတးပငး စုိကးပ္ိဳ့ရာတျငး အသီ့သီ့ခ္ိနးထိ ၂ႏြစးအထကး ၾကာ်မငးံရာ ေငျပမာဏမ္ာ့စျာ ်မဳပးႏြဵထာ့ရမညး်ဖစးသညး၈
သုိ႔ေသား

အသီ့ခူ့ဆျတးႏိုငးသညးႏြငးံ

ေထာပတး်ခဵမ္ာ့မြာ

အ်မတးအစျနး့မ္ာ့ႏုိငးသညး၈

အထူ့သ်ဖငးံ

တနးဖို့်မြငးံ

ထုတးကုနးမ္ာ့ ထုတးလုပးႏုိငး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈73၄၀
ပ္ာ့ေမျ့်မဴေရ့ - လကးလီေရာငး့ခ္ရနးအတျကး စာ့သဵု့သူမ္ာ့ ၾကိဳကးႏြစးသကးသညးံ အရျယးအစာ့အလိုကး ပုလငး့မ္ာ့
အ်ဖစးး ထုပးပို့နုိငးသညးံ အခ္ကးအခ္ာက္ေသာ ေနရာတစးခုသုိ႔ ပ္ာ့ရညးမ္ာ့ကုိစုစညး့ ပို႔ေဆာငးႏုိငးပါသညး၈ပ္ာ့ရညး
ေဘ့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့ထုတးလုပးမႈ (ေဆ့ဘကးွငးေသာ်ဖညးံစျကးစာမ္ာ့၇ပ္ာ့ဖေယာငး့တိုငး) တို႔ကို ေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့
အတျငး့သုိ႔မဟုတး

ေနရာအခ္ကးအခ္ာက္ေသာစကးရဵုတစးရဵု၉

အပိုွငးေငျရရြိေသာ

လုပးငနး့မ္ာ့အ်ဖစး

လုပးကုိငး

ႏုိငးပါသညး၈ ပ္ာ့ေမျ့်မဴေရ့၌ ေနာကးထပးအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့တျငး ပတးွနး့က္ငး်ခဵမ္ာ့ရြိ စီ့ပျာ့်ဖစး စိုကးပ္ိဳ့ေသာ
သီ့ႏြဵမ္ာ့ ွတးမႈနးကူ့မႈ တို႔ ပါွငးသညး၈
ေဆ့ဘကးွငးအပငးမ္ာ့မြ ထုတးလုပးသညးံ ေဆ့မ္ာ့ - ေဆ့ဘကးွငးထုတးကုနးမ္ာ့အာ့ ်ပညးပသုိ႔တငးပို႔ခ္ိနးတျငး
အရညးအေသျ့အသိအမြတး်ပဳမႈဆုိငးရာ ်ပႆနာ ်ဖစးလာဖျယးရြိေသားလညး့ ေဆ့ဘကးွငးအပငးမ္ာ့မြ ထုတးလုပးသညးံ
ေဆ့မ္ာ့မြာ

်မနးမာႏုိငးငဵသာမက

ႏုိငးငဵတကာတျငးပါ

လူၾကဳိကးမ္ာ့ေသာ

ထုတးကုနးတစးမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈

ကယာ့

်ပညးနယး၉ စုိကးပ္ိဳ့သညးံ ေ်မာကးမ္ာ့လြစျာေသာ ေဆ့ဘကးွငးအပငးမ္ာ့ကုိ ေဆ့မ္ာ့အ်ဖစး ထုတးလုပးႏုိငး သညး၈
အထူ့သ်ဖငးံ ဒနး႔သလျနးရျကးမႈနး႔ႏြငးံ သေဘၤာသီ့အငးဇိုငး့တုိ႔မြာ ထိပးတနး့ ဓာတးစာမ္ာ့ အ်ဖစး ထငးရြာ့သညး၈
ေရႊဖရဵုသီ့မႈနး႔ - ေရႊဖရဵုသီ့မြာ ဓာတးတုိ့ဆနး႔က္ငးသတၱိမ္ာ့အပါအွငး အာဟာရမ္ာ့ႏြငးံ ပရိုတိနး့ ၾကျယးွစျာ ပါွငးသညးံ
ႏႈတး်မိနးသီ့ႏြဵ်ဖစးသညး၈ ေရႊဖရဵုသီ့ေစံ၌ အဆီမြာ ေစ့္ေကာငး့်ပီ့ ေရပနး့စာ့ေနေသာ ထုတးကုနးတစးမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈
အေ်ခာကးခဵထာ့သညးံ

ေရႊဖရဵုသီ့၌အသာ့ကုိ

ကီလိုဂရမးကအမႈနး႔ှကီလိုဂရမးထုတးလုပးသညး)

အာဟာရ်ပညးံွသညးံ

ေရႊဖရဵုသီ့မႈနး႔

ထုတးလုပးရနးအသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး၈

(ေရႊဖရဵုသီ့၌အသာ့

ှွ

ဤတနးဖို့်မြငးံလုပးငနး့စဥးတျငး

ေရႊဖရဵုသီ့၌ အစိတးအပုိငး့ အာ့လုဵ့ကုိ အသဵု့်ပဳသညး်ဖစးရာ ၾကီ့မာ့လတးဆတးသညးံ ေရႊဖရဵုသီ့မ္ာ့မြာ ပို႔ေဆာငးရနး
ခကးခဲံ်ပီ့ သယးယူစရိတးၾကီ့်မငးံသညးံအတျကး ေရႊဖရဵုသီ့မႈနး႔ထုတးလုပးေရ့မြာ ေွ့လဵေခါငးဖ္ာ့ေသာ ေဒသမ္ာ့အတျကး
သာသငးံေတားပါသညး၈
ဇီွေ်မေဆျ့ထုတးလုပးမႈ - ဇီွေ်မေဆျ့ဆိုသညးမြာသဘာွေ်မၾသဇာကုိ အသဵု့်ပဳစိုကးပ္ိဳ့ေသာ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့
အတျကး ေ်မၾသဇာအ်ဖစး အသဵု့်ပဳသညးံ ကာဗျနးမီ့ေသျ့ အမ္ိဳ့အစာ့တစးခု်ဖစးသညး၈ ေ်မေဆျ့ထုတးလုပးရနးအတျကး
ကုနးၾကမး့ပစၥညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အာ့

အသဵု့်ပဳႏုိငးရာ

ေ်မေဆျ့ထုတးလုပးမႈသညး

အ်ခာ့

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့စျာႏြငးံ

ဆကးစပးသညးံ တနးဖို့်မြငးံလုပးေဆာငးခ္ကးတစးရပး ်ဖစးႏုိငးသညး၈ ဥပမာ ေ်မေဆျ့ကုိ ေထာပတးသီ့ချဵမ္ာ့ စျနး႔ပစးရာ
က္ငး့မ္ာ့၇ သရကးသီ့ချဵ စျနး႔ပစးရာ က္ငး့မ္ာ့၇ အုနး့သီ့ချဵမ္ာ့မြ ်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး၈ ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ ေ်မေဆျ့မ္ာ့ကုိ
ေဒသတျငး့ သုိ႔မဟုတး ထိုငး့ႏုိငးငဵရြိ သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့လယးသမာ့မ္ာ့ထဵ ေရာငး့ခ္ႏုိငးေသာေၾကာငးံ ထုတးလုပးသူ
မ္ာ့အတျကး ွငးေငျရရြိကာ တစးခ္ိးနးတညး့မြာပငး ေဒသတျငး့ ဓာတုကငး့လျတးလယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကုိ အေထာကး
အကူ်ဖစးေစပါသညး၈ (ွါ့ကဲံသုိ႔ေသာ) ပစၥညး့အခ္ိဳ႕မြ ်ပဳလုပးသညးံ ေ်မေဆျ့မ္ာ့ကုိ အရညးအေသျ့ ေကာငး့မျနးေသာ
သဘာွေလသနး႔စငးသညးံ ထုတးကုနးတစးမ္ိဳ့်ပဳလုပးရနးအသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး၈
73

၄၀ Edward A. Evans and Ingrid Bernal Lozano၇ ဒီဇငးဘာ ဿွှ၁၇ ဖေလားရီဒါ်ပညးနယး အတျကး ေထာပတးသီ့ ထုတးလုပးေရ့စရိတးႏြငးံ

အ်မတးအစျနး့ရႏုိငးမႈအာ့ဆနး့စစး်ခငး့နမူနာ၈ UF/IFAS Extension Document FE83700, http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FE/FE83700.pdf
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ဆနးွိုငး(ေခါငးရညး)

- ကယာ့်ပညးနယးတျငး

လူၾကိဳကးမ္ာ့ေသာ

ေသာကးဖျယးတစးမ္ိဳ့်ဖစးးသညးံ

ရုိ့ရာဆနးွိုငးကုိ

ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ထုတးလုပးႏိုငး်ပီ့ အနီ့အနာ့ေဒသမ္ာ့ရြိ စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့သုိ႔ ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈74
ပနး့ဂ္ဳဵ - ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငး လူၾကိဳကးမ္ာ့ေသာ အရညးအေသျ့ေကာငး့မျနးသညးံ ေခါငး့အုဵ့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး ပနး့ဂ္ဵဳေစံကုိ
အသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး၈ ပနး့ဂ္ဵဳမြ ခ္ကးလုပးထာ့သညးံ ယမကာ (ဆိုဂ္ဴ့၇ ေဗာံကာ၇ ွီစကီ အစရြိသညး) အာ့ ဂ္ပနး၇
ကုိရီ့ယာ့၇ တရုတးႏြငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵရြိ ေစ့္ကျကးမ္ာ့သုိ႔ တငးပို႔ႏုိငးပါသညး၈
ွဥ - အေ်ခာကးခဵအေခ္ာငး့ေၾကား သုိ႔မဟုတး အမႈနး႔အ်ဖစး်ပဳ်ပငးထာ့သညးံ အွါေရာငးႏြငးံအနီေရာငး ွဥမ္ိဳ့မ္ာ့က
မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့အတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵတစးွြမး့ရြိလယးသမာ့မ္ာ့အတျကးအ်မတးအစျနး့မ္ာ့ေသာလယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့
ဆိုငးရာပုိ႔ကုနးတစးခုအ်ဖစး သကးေသ်ပခဲံသညး၈ ွဥမ္ာ့အတျကး အၾကီ့မာ့ဆဵု့ ပို႔ကုနးေစ့္ကျကးမ္ာ့မြာ ဂ္ပနးႏြငးံ
တရုတးႏုိငးငဵတို႔်ဖစးေသားလညး့အလာ့အလာရြိေသာေစ့္ကျကးမ္ာ့မြာ စငးကာပူ၇ထိုငးွမး၇ေတာငးကိုရီ့ယာ့၇ အငးဒိုနီ့ရြာ့၇
အိႏၵိယႏြငးံ ဖိလစးပိုငးႏုိငးငဵတုိ႔်ဖစးသညး၈ ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ ွဥမ္ာ့အတျကး ်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကးမြာ ေသ့ငယးေသားလညး့
ကယာ့်ပညးနယး ရြိ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

အေစံမ္ာ့၇ ပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့ကုိ ခ္ငး့်ပညးနယး၇ ကရငး်ပညးနယး၇

ရခိုငး်ပညးနယး၇ တနသၤာရီတိုငး့၇ ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ မျနး်ပညးနယးကဲံသုိ႔ေသာ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့ သုိ႔ ေရာငး့ခ္ႏုိငးပါသညး၈
Myanmar

Institute

for

Integrated

ထုတးလုပးမႈအေပ၍ေလံလာမႈတစးရပးတျငး

Development

က

ေဆာငးရျကးေစခဲံသညးံ

ေတာငးသူမ္ာ့ွငးေငျတို့်မငးံရရြိလာႏုိငးေစရနး

ခ္ငး့်ပညးနယးရြိ

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

ွဥ

ေပ့ခဲံ်ပီ့

၁ငး့အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အာ့ ကယာ့်ပညးနယးတျငး အသဵု့ခ္ႏုိငးသညး၈75 ဂ္ပနးႏုိငးငဵက ်ပညးတျငး့ထုတးလုပးသူမ္ာ့ကုိ
အကာအကျယးေပ့ရနး သျငး့ကုနးမ္ာ့အေပ၍စညး့ၾကပးချနးေကာကးခဵမႈရြိေသားလညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵကမူ ပမာဏ အတိုငး့
အတာ တစးခုအထိ စညး့ၾကပးချနးကငး့လျတးချငးံ ေပ့ထာ့သညး၈76 ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာအစို့ရသညး ွဥ အာ့
„သစးေတာထျကးကုနး‟ တစးမ္ိဳ့ထကး „ဥယ္ာဥး်ခဵထျကးသီ့ႏြဵ‟ တစးမ္ိဳ့အ်ဖစး စတငးသတးမြတးခဲံ်ပီ့ ၁ငး့သညး ပို႔ေဆာငးမႈႏြငးံ
ေရာငး့ခ္မႈႏြငးံသကးဆိုငးသညးံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆုိငးရာွနးထုပးွနးပို့မ္ာ့ကုိေ်ဖေလ္ာံေစခဲံသညး၈77 “အာရုဏးဦ့” ွဥ
စုိကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့ႏြငံးေရာငး့ွယးသူမ္ာ့အသငး့ (AYO Association) မြာ ေတာငးသူမ္ာ့ ွဥစိုကးပ္ိဳ့ရာတျငး သစးေတာ
အေ်ခ်ပဳစုိကးပ္ိဳ့ေရ့မြ ပဵုမြနးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့သုိ႔ ေ်ပာငး့လဲရနး အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ရာတျငး အေရ့ပါခဲံသညး၈78၄၅

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာပိုငး့အကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
တနးဖို့်မြငးံ ထုတးလုပးမႈ နညး့ပညာပိုငး့ဆိုငးရာ အကူအညီတျငး ဆီၾကိတး်ခငး့၇ အမႈနး႔ၾကိတးခ်ျဲ ခငး့၇ ပ္ာ့အဵုစီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈ၇
ေ်မေဆျ့ထုတးလုပးမႈ၇

အခ္ကးအလကးသိုေလြာငး်ခငး့တို႔

ပါွငးမညး၈

တနးဖို့်မြငးံထုတးကုနးမ္ာ့

်ပဳ်ပငး၇်ပငးဆငး၇

သိုေလြာငး၇ပုိ႔ေဆာငး၇ေစ့္ကျကးတငး ေရာငး့ခ္ရနး ေက့္ရျာအဆငးံ သမွါယမအသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့ တညးေထာငးရာတျငး
ေဒသခဵ အသိုငး့အွုိငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ နညး့ပညာပိုငး့ဆိုငးရာေလံက္ငးံေရ့သငးတနး့မ္ာ့မြ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ခဵစာ့ရဖျယး
ရြိသညး၈ တနးဖို့်မြငးံ ထုတးလုပးမႈ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ကနဦ့ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈမ္ာ့အတျကး ကာမိေစရနး ဘ႑ေရ့အကူအညီ

74
75

၄၁ https://kite-tales.org/en/article/rice-wine-crop-cup
၄၂ Myanmar Institute for Integrated Development (MMID), ဇနးဇွါရီ ဿွှ၄၈ ခ္ငး့်ပညးနယးေတာငးပုိငး့ ွဥထုတးလုပးမ-ႈ

တနးဖုိ့ကျငး့ဆကး ဆနး့စစးေလံလာခ္ကး၈ စာ ၁ (MIID ဿွှ၄) http://vcbnetwork.org/wp-content/uploads/2017/11/MIID-Value-ChainElephant-Foot-Yam.pdf
76

၄၃ MIID ဿွှ၄၇ စာ ှ၃

77

MIID ဿွှ၄၇ စာ ဿှ

78

MIID ဿွှ၄၇ စာ ဿဿ
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သုိ႔မဟုတး ေခ့္ေငျမ္ာ့အသဵု့်ပဳႏုိငး်ပီ့ ဆီၾကိတးစကးကဲံသုိ႔ ေစ့္ၾကီ့ေသာ ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့တျငး ပမာဏမ္ာ့်ပာ့ေသာ
ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈမ္ာ့အတျကး ေငျေပ့ေခ္ရနး ကာလရြညးေခ့္ေငျမ္ာ့ လိုအပးဖျယးရြိသညး၈

လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ (ေမျ့်မဴေရ့)
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ (ေမျ့်မဴေရ့) က႑အတျကး ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးတစးခု၌ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့တျငး
တိရိစာၦနးမ္ာ့ (တိရိစာၦနးမ္ာ့အာ့ သာ့ေဖာကးေမျ့်မဴ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး တိရိစာၦနးေပါကးမ္ာ့) ွယးယူ်ခငး့၇ တိရိစာၦနးစာမ္ာ့
(အ်ခာ့ေဒသခဵအေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့လုပးငနး့မ္ာ့မြွယးယူရနးအေကာငး့ဆဵု့်ဖစး)

ွယးယူ်ခငး့၇

တိရိစာၦနးမ္ာ့ကို

ထိနး့ေက္ာငး့်ခငး့ (အိမးပတးွနး့က္ငးသုိ႔မဟုတး စာ့က္ကးေ်မတျငး)၇ (အသာ့ သို႔မဟုတး တိရိစာၦနးမ္ာ့ကုိ ပို႔ေဆာငး်ခငး့၇
သာ့သတး်ခငး့ႏြငးံ ေစ့္၉ေရာငး့ခ္်ခငး့တို႔ပါွငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
ကယာ့်ပညးနယး ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး တိရိစာၦနးေမျ့်မဴမႈမြာ အိမးေထာငးစုအရျယးအစာ့ေပ၍ မူတညးေၾကာငး့ GAP
စီမဵကိနး့မိတးဖကးမ္ာ့က်ပဳလုပးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံသကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့စစးတမး့က ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ ေမျ့်မဴေရ့က႑မြာ
ေနရပး်ပနးအမ္ိဳ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး အေရ့ၾကီ့ေသာအလာ့အလာရြိသညးံက႑တစးခုအ်ဖစး သတးမြတး
ထာ့သညး၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

ကယာ့်ပညးနယး၌လူဦ့ေရသိပးသညး့ဆနညး့ပါ့မႈက

်ပညးနယးအတျငး့

ပိုလြ္ဵေသာစာ့က္ကးေ်မမ္ာ့ရြိေနသညးံ အဓိပၸါယးပငး်ဖစးသညး၈ ေဒသခဵမ္ာ့က ၁ငး့တို႔၌ အိမးသူအိမးသာ့မ္ာ့ စာ့သဵု့ရနး
တိရိစာၦနးမ္ာ့ ေမျ့်မဴသညးံ အေတျ႔အၾကဵဳရြိ်ပီ့်ဖစးသညးံအ်ပငး ေဒသခဵအမ္ာ့စုက တိရိစာၦနးစာအ်ဖစး အသဵု့်ပဳႏုိငးသညးံ
ေ်ပာငး့ဖူ့ကုိစုိကးပ္ိဳ့ၾကရာအေသ့စာ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသရြိ ရြိယငး့စျဲ သကးေမျ့
ွမး့ေက္ာငး့

အလုပးအကိုငးမ္ာ့အ်ဖစး

အလျယးတကူေ်ပာငး့လဲပစးႏုိငးပါသညး၈

လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့

်ပနးလညး

လုပးကိုငးရနး ဆႏၵရြိေသားလညး့လူေနမႈအဆငးံအတနး့တို့တကးလာေစရနး (အထူ့သ်ဖငးံ ေသာကးသဵု့ေရ-တစးကိုယးေရ
သနး႕ရြငး့ေရ့ႏြငးံပညာေရ့ဖကးတျငး) အတျကး ွငးေငျတို့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုလကးလြမး့မီလုပးကိုငးရရြိလိုေၾကာငး့ ဒုက၏သညး
အမ္ာ့စုက ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့ GAP စီမဵကိနး့၌ မိတးဖကးမ္ာ့မြ လုပးေဆာငးသညးံ စစးတမး့မ္ာ့အရသိရသညး၈
အဆိုပါကိစၥႏြငးံစပးလ္ဥး့၊

တိရိစာၦနးေမျ့်မဴေရ့မြာသငးံေတားေသာစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးခု အ်ဖစးေပ၍လျငးေနသညး၈

ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး တိရိစာၦနးေမျ့်မဴမႈ မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့က ေဒသခဵမ္ာ့၌ စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုေရ့
ႏြငးံ ွငးေငျမ္ာ့ကုိ တို့တကးလာေစမညး်ဖစးသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့၇

အ်ခာ့်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ

ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးမ္ာ့တျငး

တိရိစာၦနးအသာ့

ွယးလုိအာ့

်မငးံတကးလ္ကးရြိသညး၈ကယာ့်ပညးနယးမြ ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးသုိ႔ တရာ့ွငး ေမျ့်မဴေရ့တိရိစာၦနး
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ကုနးသျယးမႈ ယခငးကတညး့က ရြိခဲံသညး၈ တရုတးႏုိငးငဵမြာ သိသာထငးရြာ့ေသာ ေစ့္ကျကးတစးခု ်ဖစးလာမညး်ဖစး်ပီ့
ွကးသာ့၇

ၾကကးသာ့ႏြငးံ

အမဲသာ့မ္ာ့အတျကး

တရုတးႏုိငးငဵ၉

အလ္ငးအ်မနး

ွယးလိုအာ့ၾကီ့မာ့လာေသာ

ေစ့္ကျကးတစးခုရြိသညး၈79 ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး အလာ့အလာေကာငး့ေသာ ေမျ့်မဴေရ့ လုပးငနး့
တျငး ွကးမ္ာ့ (အသာ့)၇ ၾကကးမ္ာ့ (အသာ့ႏြငးံဥ)၇ ႏျာ့မမ္ာ့ (အသာ့ ႏြငးံ ႏုိ႔) ကၽျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံဆိတးမ္ာ့ပါွငးမညး်ဖစးသညး၈

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အေန်ဖငးံ ကနဦ့အစတျငး ်ခဵေမျ့တိရိစာၦနးမ္ာ့ ွယးယူရနး ေငျေၾက့ အကူအညီ
မ္ာ့ လိုအပးဖျယး ရြိပါသညး၈ ဌငး့တို႔ ေမျ့်မဴထာ့ေသာ တိရိစာၦနးမ္ာ့မေရာငး့ခ္မီ လယးသမာ့မ္ာ့၌ ွငးေငျကာျ ဟခ္ကး
ကာမိေစရနး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာေခ့္ေငျမ္ာ့လညး့ လိုအပးဖျယးရြိသညး၈ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့သုိ႔ တိရိစာၦနး ကုသေရ့
ဆိုငးရာွနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ပိုမိုရရြိလာမႈက တိရိစာၦနးေမျ့်မဴေရ့က႑ရြငးသနးေရ့အတျကး အေရ့ၾကီ့ လာမညး
်ဖစး်ပီ့ အထူ့သငးတနး့ေပ့မႈမြာလညး့ လူငယးမ္ာ့အတျကးသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ သငးတနး့ပဵုစဵ တစးခု ်ဖစးလာမညး
်ဖစးသညး၈

သစးသီ့်ခဵမ္ာ့ႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့သစးေတာ (Agroforestry)
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
သစးသီ့်ခဵမ္ာ့ႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့သစးေတာအတျကး ရြငး့လငး့လျယးကူေသာ တနးဖို့ကျငး့ဆကးတစးခု၌ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့
တျငး ပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့ွယးယူ်ခငး့၇ သစးပငးမ္ာ့စုိကးပ္ိဳ့်ခငး့၇ သစးပငးမ္ာ့ကုိေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ ဆျတးခူ့်ခငး့၇ ်ပဳ်ပငး်ခငး့၇
ပို႔ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ ေရာငး့ခ္်ခငး့တို႔ပါွငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
သစးသီ့်ခဵမ္ာ့မြာ အ်မတးအစျနး့မ္ာ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးခု ်ဖစးလာႏုိငး်ပီ့ ကယာ့်ပညးနယးအတျကး အလာ့
အလာေကာငး့ေသာ အပငးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့မြာ သရကး၇ ေထာပတး၇ ေကားဖီ၇ ကုိကုိ့ပငးႏြငးံ ဒနး႔သလျနးပငးတို႔ ်ဖစးသညး၈
်ခဵစုိကးပ္ိဳ့ေရ့မြာ

ကာလရြညးရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈမ္ာ့်ဖစး်ပီ့

အႏုတးသေဘာေဆာငးေသာ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့

ေရတိုအေန်ဖငးံ

ေဒသတျငး့

်ဖစးေပ၍ေစႏုိငးသညးကုိ

စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုမႈအေပ၍

သတိမူသငးံပါသညး၈

သစးသီ့်ခဵ

လုပးငနး့အတျငး့ွငးေရာကးရနး ်ပငးဆငးေနၾကသညးံ အေသ့စာ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး ေ်မယာအလဵု အေလာကး
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၄၆ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈႏြငးံစာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုေရ့ရနးပဵုေငျ (LIFT)၇ ဇူလုိငး ဿွှ၂၈ LIFT ကုနး့်မငးံဧရိယာ အစီအစဥး-နယးပယးဆနး့စစးေရ့

အစီရငးခဵစာ၇ စာဿ၀၈
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_LIFT_Upland_Programme_Scoping_Report_LIFT_July2015.pdf
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ရရြိေရ့၇ မ္ိဳ့ေစံႏြငးံပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့ရရြိေရ့၇ မတူညီေသာ သစးသီ့ပငးမ္ာ့ကုိ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရနး

နညး့ပညာပိုငး့ဆိုငးရာ

ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့စုိကးပ္ိဳ့်ခငး့ႏြငးံ ပထမဆဵု့သစးသီ့ဆျတးခူ့ခ္ိနးၾကာ့ ွငးေငျနညး့ပါ့သညးံႏြစးမ္ာ့အတျငး့
လယးသမာ့မ္ာ့အတျကးလိုအပးေသာ ေငျေၾက့အကူအညီရရြိမႈအပါအွငး ေ်မာကးမ္ာ့လြစျာေသာ အခကးအခဲ အတာ့
အဆီ့မ္ာ့ရြိေနပါသညး၈ ေထာပတးႏြငးံ ေကားဖီကဲံသုိ႔ေသာ အပငးမ္ိဳ့မ္ာ့အတျကး ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈကာလမြ ေငျေၾက့
်ပနးလညးရရြိႏုိငးမႈမြာ ၂ ႏြစးသုိ႔မဟုတး ၂ ႏြစးေက္ားၾကာ်မငးံႏုိငးပါသညး၈ ေငျေၾက့အရငး့အႏြီ့ အကနး႔ အသတး ရြိေသာ
ေနရပး်ပနးအမ္ိဳ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး ပိုမိုအလာ့အလာေကာငး့ေသာ အချငးံအလမး့မြာ ပိုမိုၾကီ့မာ့ေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရ၌ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့သုိ႔ အရညးအေသျ့်မငးံ သစးပငးပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့ ေရာငး့ခ္ရနး
သစးပငးပ္ိဳ့ခငး့တစးခု တညးေထာငး်ခငး့်ဖစးႏိုငးပါသညး၈

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ရြာ့ေတာ်မိဳ႕နယးတျငး ေကားဖီစိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့အဖျဲ႔တစးခု တညးေထာငး်ခငး့အပါအွငး ေကားဖီ၇ေထာပတး၇ လကးဖကး
ႏြငးံလိေမၼားမ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာ ႏြစးရြညးသီ့ႏြဵမ္ာ့အာ့ စမး့သပးစုိကးပ္ဴိ့မႈအခ္ိဳ႕်ပဳလုပးခဲံသညး၈ GAP စီမဵကိနး့မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အရ

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က

ေကားဖီစိုကးပ္ိဳ့ေရ့မြ

ရရြိမညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ကုိ

စိတးွငးစာ့မႈရြိေၾကာငး့ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ ေကားဖီကုိ မေသာကးၾကသလို သုိ႔မဟုတး ေကားဖီကို
မညးကဲံသုိ႔ခ္ကးရမညးကုိ

မသိၾကေပ၈

ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ

သစးေတာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ

ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး နညး့ပညာအကူအညီလိုအပးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေဒသခဵမ္ာ့က ေ်ပာၾကာ့သညး၈ သီ့သနး႔ သစးပငး
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့အာ့

်ပဳစုေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ

ပတးသကး၊

နညး့ပညာအကူအညီေပ့အပး်ခငး့က

ေနရပး်ပနး

စျနး႔ဦ့

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ ့အတျကး အက္ိဳ့ရြိေစမညး်ဖစးသညး၈ စုိကးပ္ဳိ့ရနးအတျကး ေ်မယာ်ပဳ်ပငး်ခငး့ႏြငးံ မ္ိဳ့ေစံမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး
ပ္ိဳ့ပငးမ္ာ့ ွယးယူ်ခငး့ကဲံသုိ႔ေသာ ကနဦ့ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈမ္ာ့အာ့ ကာမိေစရနး ဘ႑ာေရ့အကူအညီမ္ာ့ လိုအပးႏုိငးဖျယး
ရြိသညး၈

အခ္ိဳ႕အပငးမ္ာ့မြ

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ

ွငးေငျရရြိရနးမြာ

်ဖညးံဆညး့ႏိုငးရနး

၂

ႏြစးေက္ားၾကာ်မငးံႏုိငးသညးံအတျကး

ေရရြညးဘ႑ာေရ့အကူအညီ

သုိ႔မဟုတး

ထုိကာလအတျငး့

အ်ခာ့

ွငးေငျ

ွငးေငျရလမး့တစးခုကုိ

ဖနးတီ့ေပ့ရနး လုိအပးလိမးံမညး၈
သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထျကးထုတးကုနးမ္ာ့ (NTFP)
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထျကးထုတးကုနးမ္ာ့ က႑အတျကး ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကးတစးခု၌ အဓိက
အခ္ကးမ္ာ့တျငး

သဘာွသစးေတာမ္ာ့ရရြိ်ခငး့၇

သဘာွသစးေတာမ္ာ့ကုိ

စီမဵကိုငးတျယး်ခငး့၇

သစးမဟုတးေသာ

ထုတးကုနးပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ရိတးသိမး့်ခငး့၇ သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့အာ့်ပဳ်ပငး်ခငး့၇ ပို႔ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ
ေရာငး့ခ္်ခငး့တို႔ပါွငးသညး၈
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အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
သစးမဟုတးေသာ

သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့က႑မြာ

စိတးွငးစာ့စရာ

ေကာငး့ပါသညး၈

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

အဆိုပါက႑က သစးေတာကုိ အမြီ်ပဳေနရသညးံ ရပးရျာလူထုမ္ာ့ကုိ စဥးဆကးမ်ပတးေသာ ွငးေငျရငး့်မစးတစးခု
ရရြိေစနုိငးသညးံအ်ပငး
တစးခုအ်ဖစး

သဘာွယဥးေက့္မႈအေမျအနြစး

သဘာွသစးေတာမ္ာ့အာ့

ခိုငးမာလာေစပါသညး၈

သစးမဟုတးေသာ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးမႈကို

စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈမြတစးဆငးံ

အာ့ေပ့သညးံ

ေဒသခဵအသိုငး့အွိုငး့၌

သစးေတာထုတးကုနးလုပးငနး့မ္ာ့

နညး့လမး့

ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံကုိ

ထူေထာငးမႈက

ဓေလံထဵု့တမး့အရ

ေ်မယာပုိငးဆိုငးချငးံ ထိနး့သိမး့ရနး ႏြငးံ ကာကျယးရနးအတျကး မဟာဗ္ဴဟာတစးခု်ဖစးလာနုိငးပါသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးရြိ

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ

သစးမဟုတးေသာ

သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့တျငး

ၾကိမး၇

မ္ြစးခ္ဥး၇

ပ္ာ့ရညး ႏြငးံ ဖေယာငး့၇ သဘာွမႈိ (ဥပမာေတာငးပို႔မႈိ)၇ သဘာွ ွဥ၇ ခ္ငး့ႏြငးံ သစးချတို႔ပါွငးသညး၈
GAP စီမဵကိနး့မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့ ေဒသခဵ်ပညးသူ မ္ိဳ့ဆကး
ေပါငး့မ္ာ့စျာသညး

သစးမဟုတးေသာ

ေနရပးစျနး႔ချာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရသူမ္ာ့သညး
သစးေတာထုတးကုနးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အေပ၍
စတငးေပ၍ေပါကးလာသညးံ

သစးေတာထုတးကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကုိ
အသကးရြငးေနထိုငးေရ့ႏြငးံ

ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာၾကာ

စီ့ပျာ့်ဖစးသီ့ႏြဵရိတးသိမး့မႈ

အိမးအတျကး

ွငးေငျအနညး့ငယး
မြီခို

ရယူအသုဵ့်ပဳခဲံၾကသညး၈
ရရြိရနး

အာ့ထာ့ခဲံၾကသညး၈80၅ွ

သစးမဟုတးေသာ
မၾကာေသ့မီက

(အထူ့သ်ဖငးံတရုတးေစ့္ကျကးသို႕တငးပို႕ရနး)

မ္ာ့ေၾကာငးံ

အလျနးအကျ္ဵရိတးသိမး့ဆျတးခူ့မႈကုိ ်ဖစးေစ်ပီ့ တနးဖို့အရြိဆဵု့ သစးမဟုတးေသာသစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့ သိသိသာသာ
ေလ္ာံပါ့်ပဳနး့တီ့လာခဲံသညး၈ သစးထုတးလုပးမႈလုပးငနး့ေၾကာငးံ ်ဖစးပျာ့သညးံ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈက သစးမဟုတးေသာ
သစးေတာထုတးကုနးအမ္ာ့စု
ထိုအခ္ကးမြာ

စိနးေခ၍မႈတစးခု

ၾကီ့ထျာ့ရြငးသနးေရ့အတျကး
်ဖစးေသားလညး့

လုိအပးသညးံ

အချငးံအလမး့တစးခု

ေနရာအမ္ာ့စုကုိဖ္ကးဆီ့ပစးခဲံသညး၈

်ဖစးေန်ပနးသညး၈

အလျနးအကျဵ္ခူ့ဆျတးမႈမြ

ကာကျယးတာ့ဆီ့ရနးအတျကး ဘကးစဵုပါွငးသညးံ သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ စီမဵခ္ကးကုိ
ေရ့ဆျအ
ဲ ေကာငးအထညးေဖားရနး လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႔ရာတျငး သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့၌
ွယးလိုအာ့ႏြငးံ ရြာ့ပါ့မႈက တရုတးႏြငးံ အ်ခာ့ေစ့္ကျကးမ္ာ့တျငး ေစ့္ေကာငး့ ရရြိႏုိငးသညး ဆိုေသာအဓိပၸာယးပငး
်ဖစးသညး၈
အ်ခာ့တစးဖကးတျငးသစးမဟုတးေသာသစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵေသာစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြာအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့
အလုပးလုပးကုိငးရာေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့ရြိ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး သငးံေတားဖျယးမရြိေၾကာငး့ KNWO ကအၾကဵ်ပဳခဲံသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသရြိ အမ္ိဳ့သမီ့အခ္ိဳ႕မြာ သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတးကုနး မ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ခ္ီတဵုခ္တဵု်ဖစးခဲံေနခဲံသညး၈ အေၾကာငး့ရငး့မြာ သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတး
ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကုိအေ်ခခဵေသာ

80

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြာ

ပဵုမြနးွငးေငျရရြိႏိုငးသညးံ

လုပးငနး့မဟုတးသညးံအ်ပငး

၅ွ BERG ဿွွွ, စာ ဿဿ
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ထိုလုပးငနး့မ္ာ့မြာ

သဘာွအာ့်ဖငးံရာသီအလိုကးသာွငးေငျရရြိ်ပီ့

အထျကးႏႈနး့မြာလညး့

ၾကိဳတငးမခနး႔မြနး့ႏုိငးေပ၈

အ်မတးအစျနး့မ္ာ့ေသာ သစးမဟုတးေသာသစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့မြာ ရိတးသိမး့ေနဆဲ သုိ႔မဟုတး အလျနးအကၽျနး
ရိတးသိမး့်ပီ့်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငးေ်မယာလုပးပိုငးချငးံမရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ အ်မတးအစျနး့မ္ာ့ေသာထိုလုပးငနး့ကုိ အ်ခာ့သူ
မ္ာ့ က လႊဲယူမညး ကုိလညး့ ၁ငး့တို႔က စို့ရမးပူပနးၾကသညး၈ ေဒသတျငး့ရြိ ်ပညးသူမ္ာ့က အိမးအသဵု့အေဆာငးအ်ဖစး
အသဵု့်ပဳရနးသစးမဟုတးေသာသစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့ကုိရယူေနၾကေသားလညး့သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတးကုနး
မ္ာ့မြာ ရာသီအလိုကးသာွငးေငျရရြိ်ပီ့တာရြညးမခဵေသာေၾကာငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးခုအ်ဖစး လုပးကိုငးေဆာငးရျကး
ရနး သငးံေတားသညးဟု မယူဆေၾကာငး့ KnRRRWG က အၾကဵ်ပဳခဲံသညး၈
သစးေတာထျကးပစၥညး့မ္ာ့အာ့ စီ့ပျာ့်ဖစးထုတးလုပးေရ့ေဆာငးရျကးႏုိငးသညးံ တရာ့ွငးမူေဘာငးမြာ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့
မရြိေပ၈ မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ အစုအဖျဲ႔ပိုငး သစးေတာစိုကးခငး့မ္ာ့တျငး မိသာ့စုပိုငးစိုကးခငး့ကုိ ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈
ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က သဘာွသစးေတာနယးေ်မမ္ာ့ကုိ ထုဵ့တမး့အစဥးအလာအရ ၁ငး့တို႔ပိုငးဆုိငးသညးဟု ယူဆၾက
ေသားလညး့

သစးေတာဦ့စီ့ဌာနကမူ

သဘာွသစးေတာနယးေ်မအမ္ာ့စုကုိ

၁ငး့၌

အုပးခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး

ထာ့ရြိလုိသညး၈

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
သစးမဟုတးေသာ
က္ျမး့က္ငးမႈမြာ

သစးေတာထုတးကုနး
ကယာ့်ပညးနယးေန

အမ္ိဳ့အစာ့အမ္ာ့အ်ပာ့အာ့
ေဒသခဵအသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့တျငး

ထုတးေဖားရိတးသိမး့သညးံ
ရြိ်ပီ့သာ့်ဖစးသညး၈

အသိပညာႏြငးံ

သစးမဟုတးေသာ

သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့ ်ပဳနး့တီ့ပ္ကးစီ့ခဲံသညးံ သုိ႔မဟုတး အလျနးအကၽျဵထုတးလုပး်ခငး့ ခဵခဲံရသညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး
ထုိထုတးကုနးမ္ာ့အာ့

ထုတးလုပးေပ့မညးံ

စိတးွငးစာ့မႈရြိလာလိမးံမညးဟု

GAP

ေဂဟစနစးမ္ာ့

်ပနးလညးရြငးသနးေစရနး

စီမဵကိနး့မိတးဖကးမ္ာ့ကဆုိသညး၈သုိ႔ရာတျငး

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ၾကာ့
သစးေတာမ္ာ့

်ပနးလညး

ရြငးသနးလာေစရနး ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့သုိ႔ ေဂဟစနစးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈဆုိငးရာ ကၽျမး့က္ငးမႈ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့်ခငး့၇ မ္ိဳ့ေစံမ္ာ့
ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့ႏြငးံ သစးမဟုတးေသာ သစးေတာထုတးကုနးမ္ာ့ ထုတးလုပးရနး ေဒသခဵမ္ာ့ကုိ သစးေတာမ္ာ့အတျငး့
ွငးေရာကးချငးံ်ပဳသညးံ ဓေလံထဵု့တမး့အရ ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံကုိ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ တို႔ လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈

ငါ့လုပးငနး့
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
ငါ့လုပးငနး့က႑အတျကး ရြငး့လငး့လျယးကူေသာ တနးဖို့ကျငး့ဆကးတစးခု၌ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့တျငး ငါ့ေမျ့်မဴရနး
ေနရာ (သဘာွေရခ္ိဳငါ့မ္ာ့ က္ကးစာ့ရာေနရာ သုိ႔မဟုတး ေမျ့်မဴေရ့ကနး) ရရြိ်ခငး့၇ သျငး့အာ့စုမ္ာ့ (ငါ့မ္ာ့ႏြငးံ
ပစၥညး့ကိရိ

ယာမ္ာ့)

ွယးယူ်ခငး့၇

ငါ့ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇

ငါ့အရြငးမ္ာ့သိုေလြာငး်ခငး့၇

်ပဳ်ပငး်ခငး့၇

ပို႔ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ

ေရာငး့ခ္်ခငး့တို႔ ပါွငး သညး၈
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အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
ကယာ့်ပညးနယးရြိေနရပး်ပနးမ္ာ့အတျကး လုပးကိုငးႏုိငးေသာငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ ႏြစးမ္ိဳ့ရြိသညး၈ ၁ငး့တို႔မြာ သဘာွ
ေရခ္ိဳငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့တို႔်ဖစးသညး၈

စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုေရ့အတျကး

သုိ႔မဟုတး

ွငးေငျရရြိ ေသာလုပးငနး့တစးခုအ်ဖစး အဆိုပါလုပးငနး့ႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့ကုိေဆာငးရျကးႏုိငးသညး၈ ႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့တျငး မတူညီ
ေသာ စိနးေခ၍မႈ မ္ာ့ရြိသညး၈
သဘာွေရခ္ိဳငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့

-

သဵလျငး်မစးအပါအွငး

ေရခ္ိဳငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ၾကီ့ၾကီ့မာ့မာ့ေဆာငးရျကးရနး

ေရခ္ိဳ်မစးမ္ာ့စျာရြိမႈေၾကာငးံ

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

အလာ့အလာေကာငး့မ္ာ့ရြိေနသညး၈

ကယာ့်ပညးနယးး

ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး စာ့နပးရိက၏ာဖူလဵုေစေရ့မြာ သဘာွငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ လုပးကိုငးေဆာငးရျကး်ခငး့၌ အဓိက
ရညးရျယးခ္ကး်ဖစးေသားလညး့ စီ့ပျာ့်ဖစးငါ့ဖမး့ဆီ့မႈအာ့ အနညး့ငယးတို့ခ္ဲ႕လုပးကိုငးသျာ့ႏုိငးသညးံအချငးံအလမး့ ရြိေန
သညး၈ ်မစးမ္ာ့၇ကနးမ္ာ့တျငးငါ့မ္ာ့အာ့ေဘ့မဲံေပ့ေမျ့်မဴ်ခငး့မ္ာ့ကဲံသုိ ႔ေသာလူထုအေ်ခ်ပဳထိနး့သိမး့ ေစာငးံေရြာကး
ေရ့ ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့က သဘာွငါ့ေကာငးေရထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ တို့ပျာ့ေရ့ အတျကး ထိေရာကးေသာ နညး့လမး့တစးရပး
်ဖစးဖျယးရြိသညးံအ်ပငးသဘာွေရခ္ိဳငါ့ေမျ့်မဴေရ့က႑စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့တျငးေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ ပါွငးလာေစမညး်ဖစးသညး၈
ငါ့ကနး်ဖငးံငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့
ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့မြာ

-

ေနရပး်ပနး

မိိမိေနအိမးတျငးပငး

အထူ့်ပဳလုပးထာ့သညးံ

စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးအခ္ိဳ႕အတျကး

ကနးမ္ာ့အတျငး့

ငါ့ႏြငးံ

သငးံေတားေသာလုပးငနး့်ဖစး်ပီ့

ငါ့ရြဥးံ

၁ငး့တို႔၌

အိမးေထာငးစုမ္ာ့အတျကး ပရိုတိနး့ ၾကျယးွေသာ အစာ့အစာႏြငးံ ေရာငး့ခ္စရာ တနးဖို့ရြိေသာထုတးကုနးတစးခုအ်ဖစး
ေထာကးပဵံေပ့သညး၈ ေရခ္ိဳငါ့ ႏြငးံ ငါ့ရြဥးံမ္ာ့အတျကး ေစ့္ကျကးမ္ာ့ကုိ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ရြိ ေစ့္မ္ာ့ႏြငးံ အနီ့အနာ့
ရြိ ်မိဳ႕်ပဧရိယာမ္ာ့တျငး အလျယးတကူ ေတျ႔ရြိႏုိငးသညး၈ သဘာွငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ နႈိငး့ယြဥးပါက ငါ့ကနး်ဖငးံ
ငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့မြာ ကနးေဖားမညးံအခ္ိနးႏြငးံ ေရာငး့ခ္မညးံ ပမာဏႏြငးံပတးသကး၊ ပိုမိုထိနး့ခ္ဳပးချငးံ ရေစ်ပီ့
ွငးေငျလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ လုိသေလာကး ေရာငး့ခ္ႏုိငးချငးံရြိေစသညး၈

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ငါ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ စတငးလုပးကိုငးရနး ေမ္ြားလငးံေနသညးံ ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ
ကနဦ့ ငါ့ကုနးစညးမ္ာ့ႏြငးံ သျငး့အာ့စုမ္ာ့ွယးယူရနး ေငျေၾက့အကူအညီ လိုအပးဖျယးရြိသညး၈ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငး
မ္ာ့မြာ ေစ့္ကျကးမ္ာ့သုိ႔

ငါ့မ္ာ့ပို႔ေဆာငးရနး အထူ့်ပဳပုိ႔ေဆာငးေရ့လညး့လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ ငါ့အရြငး သုိေလြာငး

ႏုိငးသညးံ ေဒသတျငး့ လကးကာ့ငါ့ေစ့္မ္ာ့ကိုလညး့ တညးေထာငးရနးလိုအပးသညး၈
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လကးမႈပစၥညး့
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
လကးမႈပစၥညး့က႑ဆုိငးရာ ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး၌ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ- ကုနးၾကမး့ွယးယူမႈ၇ ဒီဇိုငး့ပုဵစဵ
(လကးမႈပစၥညး့မြသညးထုတးလုပးမႈလုပးငနး့စဥးထိ)၇

ထုတးလုပး်ခငး့(လကးမႈပစၥညး့)၇

သယးယူပို႔ေဆာငးမႈ၇

ေစ့္ကျကး

ေဖားေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ ေရာငး့ခ္်ခငး့တုိ႔ပါွငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
ကယာ့်ပညးနယးမြ ေက့္လကးေန ်ပညးသူမ္ာ့သညး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ လကးမႈပစၥညး့မ္ာ့ကို ႐ုိ့ရာအစဥးအလာအတုိငး့
ထုတးလုပးၾကသညး၈ အသုဵ့ွငးေသာအိမးေထာငးစုသုဵ့ပစၥညး့မ္ာ့၇ လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ အလြတနးဆာ
ဆငးပစၥညး့မ္ာ့ကိုထုတးလုပးၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ထိုသို႔ေသာလကးမႈပစၥညး့မ္ာ့မြ အခ္ဳိ႕မြာ ကယာ့်ပညးနယး ေက့္လကး
ေဒသအ်ပငးဖကးမြာလညး့ေရာငး့စျဵႏုိငးဖျယးရြိေသာလကးမႈပစၥညး့မ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈ ယငး့က ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့တီထျငး
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့ ်ဖစးလာႏုိငးသညးံ အလာ့အလာ ရြိေန်ခငး့ပဲ ်ဖစးသညး၈
အလာ့အလာေကာငး့ေသာ လကးမႈပစၥညး့မ္ာ့အ်ဖစး ွါ့်ဖငးံ ်ပဳလုပးေသာ ်ခငး့ေတာငး့မ္ာ့၇ ငါ့ႏြငးံ ငါ့ရြဥးံဖမး့ပ်ခဳပးမ္ာ့
(႐ႈ-အထကးးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ငါ့လုပးငနး့က႑)၇ ပ္ာ့အိမးႏြငးံ ပ္ာ့ေသတၱာမ္ာ့ (႐ႈ- စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့ တနးဖို့်မငးံ
ထုတးကုနးမ္ာ့က႑)၇ အို့လုပးငနး့ႏြငးံႀကိမး်ဖငးံ ်ပဳလုပးေသာ ပရိေဘာဂမ္ာ့ (႐ႈ- NTFP က႑) စသညးတို႔ ်ဖစးၾကသညး၈
ွါ့လကးမႈပစၥညး့ ထုတးလုပး်ခငး့သညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အတျကး သငးံေတားေကာငး့မျနးေ သာ အိမးတျငး့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
်ဖစးလာႏုိငးသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညးအ်ခာ့ေသာအိမးေထာငးတာွနးမ္ာ့အ်ဖစးကေလ့ေစာငးံေရြာကးရ်ခငး့၇ သကးႀကီ့
ရျယးအိုေစာငးံေရြာကးရ်ခငး့၇ဥယ္ာဥးစိုကးပ္ဳိ့်ခငး့၇ကၽျႏ
ဲ ျာ့ထိနး့ေက္ာငး့်ခငး့ႏြငးံ ငါ့ေမျ့်မဴ်ခငး့ စသညးတို ႔ကို လုပးေဆာငး
ၾကရသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အိမးတျငး့လုပးငနး့အေန်ဖငးံေပ၍ေပါကးလာႏိုငးရုဵသာမက လကးလီထုတးကုနးမ္ာ့အ်ဖစးေစ့္ကျကး
်ဖစးလာႏုိငးေ်ခလညး့ရြိေသာလကးမႈပစၥညး့မ္ာ့တျငး်ခငး့ေတာငး့ႏြငးံ ငါ့၇ ငါ့ရြဥးံပ်ခဳပးတို႔ပါွငးသညး၈ ငါ့၇ငါ့ရြဥံးေမျ့်မဴ
လုပးကိုငးၾကသညးံအိမးေထာငးစုမ္ာ့အတျကးက္နးအိမးေထာငးစုအနညး့ငယး ကသာ ပ်ခဳပးမ္ာ့ကိုထုတးလုပးၾက်ခငး့သညး
(အိမးေထာငးစုတစးစုလြ္ငး ပ်ခဳပး ဿွ မြ ှွွ အထိလိုအပး ၾကသညး၈ ွါ့်ဖငးံ်ပဳလုပးေသာ ငါ့၇ငါ့ရြဥးံပ်ခဳပးမ္ာ့ တစးခုလ္ငး
၂ွွ က္ပး်ဖငးံေရာငး့ႏိုငးၿပီ့သီတငး့တစးပတးအတျငး့ ပ်ခဳပး ၂ွ သို႔မဟုတး ှွ ရကးမြ ှဿ ရကးအတျငး့ ပ်ခဳပး
တစးခုထုတးလုပးႏုိငသ
း ညး)81၅ှရျာွိုငး့အတျငး့ ႏြစးလိုဖျယးရြိေသာအေရာငး့အွယးကုနးစညး ်ဖစးလာႏုိငးသညး၈ အလာ့တူ
ပငးေဒသတျငး့ေပါကးေရာကးေသာ ထငး့႐ႈ့ပငးမ္ာ့်ဖငးံ ပ္ာ့အိမးႏြငးံပ္ာ့ေသတၱာထုတးလုပးႏုိငးမညး်ဖစးကာ ႀကီ့ထျာ့လာ
ေသာ ကယာ့်ပညးနယးႏြငးံ်မနးမာံပ္ာ့ရညးး ထုတးလုပးမႈလုပးငနး့အတျကး ွနးေဆာငးမႈေပ့ႏုိငးလာႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးထျကးလကးမႈပစၥညး့မ္ာ့အတျကး အလာ့အလာရြိေသာေစ့္ကျကးမ္ာ့မြာ ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ်ပညးတျငး့တျငး
လညး့ရြိသညး၈ ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးအေန်ဖငးံ ကယာ့်ပညးနယးထျကးလကးမႈပစၥညး့မ္ာ့ကို ကမာၻလုဵ့ဆိုငးရာ လကးမႈ
81

၅ှ

Myanmar

International

Television,

ဿ.၂.ဿွှ၁၇

်မနးမာႏိုငးငဵမြငါ့ရြဥးံလုပးငနး့

(ဗီဒီယိုကလစး)

https://www.youtube.com/watch?v=q5wvbtRiO00
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ပစၥညး့ေစ့္ကျကးတျငး လုပးကုိငးေနၾကသညးံစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သို႔ လကးကာ့တငးပို႔ႏုိငးမညး၈82၅ဿ အႏုပညာေ်မာကး
ၿပီ့အရညးအေသျ့်မငးံသညးံထုတးကုနးမ္ာ့ကို အခ္ိနးယူကာထုတးလုပး်ခငး့သညး ႏိုငးငဵတကာေစ့္ကျကးသို႔ လကးမႈပစၥညး့
ထုတးကုနးမ္ာ့ထို့ေဖာကး်ခငး့အတျကး

အေရ့ႀကီ့သညးံလိုအပးခ္ကး

တစးရပး်ဖစးေပမညး၈83၅၀

အတျကး ဆိုလြ္ငးေဒသထျကးလကးမႈပစၥညး့မ္ာ့ကို ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးေစ့္ကျကး

်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကး

ပစးမြတးထာ့ၿပီ့ လိျဳငးေကား ႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵအ်ခာ့ေသာေဒသမ္ာ့မြလကးလီအေရာငး့သမာ့မ္ာ့ထဵေရာငး့ခ္ႏုိငးမညး် ဖစးသညး၈
လကးမႈပစၥညး့မ္ာ့အတျကး ေနာကးထပး ်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကးမြာ လိျဳငးေကားတျငး အေ်ခစိုကးသညးံ မၾကာေသ့မီကမြ
စတငးထာ့ေသာ

ကယာ့်ပညးနယးလကးမႈပညာ

ေစ့္ကျကးအစုအဖျဲ႔

ညး၈84၅၁

ကယာ့်ပညးနယး

လကးမႈပညာေစ့္ကျကး အစုအဖျဲ႔၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ“ကယာ့လကးမႈ ပညာေစ့္ကျကး အတျကး အချငးံအလမး့မ္ာ့
ေဖားေဆာငးႏိုငးေရ့၇ လကးမႈပညာမြတစးဆငးံ ကယာ့်ပညးနယး၌ ယဥးေက့္မႈမ္ဳိ့စုဵကုိ ်မြငးံတငႏိုငးေရ့၇ လိျဳငးးေကား
ကုိစညးကာ့ေသာ

ယဥးေက့္မႈအခ္ကးအခ္ာ်ဖစးလာေအာငး

(်ပညးတျငး့်ပညးပအာ့်ဖငးံ)

လိျဳငးေကား

ယဥးေက့္မႈ

်ပတိုကးအာ့အေထာကးအကူ်ပဳေရ့၇ လကးမႈပညာသညးမ္ာ့ကို ေဖားထုတးၿပီ့ ေစ့္ကျကးအချငးံအလမး့မ္ာ့ ရရြိေအာငး
ကူညီကာ။တို႔အာ့ေစ့္ကျကးသစးမ္ာ့ႏြငးံခ္ိတးဆကးေပ့်ခငး့်ဖငးံ

ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့

ရြငးသနးၿပီ့ခ္ိတးဆကးမႈ

ရြိေသာလကးမႈပညာသညး အသိုငး့အွနး့ထျကးေပ၍လာေရ့၇ ကယာ့်ပညးနယး ကိုခရီ့သျာ့မ္ာ့ လာေရာကးရာ
ေဒသ

အ်ဖစးေဖားေဆာငးေနစဥး

အထူ့သီ့သနး႔ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဖားေဆာငးေပ့ႏုိငးေရ့”85၅၂

တို႔်ဖစးသညး၈

။အသငး့သညး လိျဳငးေကားယဥးေက့္မႈ်ပတိုကး၉ ဿွှ၅ ဒီဇငးဘာ ှ၁ မြ ှ၃ အထိ လကးမႈပညာ အေရာငး့ ်ပခနး့ကို
ႀကီ့မြဴ့က္ငး့ပခဲံသညး၈ (႐ႈ- ပုဵ၁)

ပုဵ ၁ - ကယာ့ေဒသထျကး ႐ို့ရာလကးမႈပစၥညး့ ်ပပျႏ
ဲ ြငးံ ေစ့္ေရာငး့ပျေ
ဲ တားေၾကား်ငာ
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၅ဿ ဥပမာ ABC Carpet & Home http://www.abchome.com/about/
၅၀ ဘကးစုဵဖ႔ၿျဵ ဖိဳ့ေရ့ဆုိငးရာ ်မနးမာံရပးွနး့ ဿွှ၄၇ စိုကးပ္ဳိ့စီ့ပျာ့သုေတသန ဿ၈ ေတာငးပိုငး့ရြမး့်ပညးနယးတျငး ေ်မယာစီမဵခနး႔ချဲမႈ်မြငးံတငး်ခငး့်ဖငးံ

တာရြညးၿမဲေသာ သကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ႏြငးံ ေ်မယာေဖားေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ကို အေထာကးအကူ်ပဳ်ခငး့ ၇စာမ္ကးႏြာ၄
http://www.mmiid.org/wp-content/uploads/2018/01/MIID_CS2_171130.pdf
84
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၅၁ လကးမႈပညာေစ့္ကျကးအသငး့လိပးစာ - ှ၅၂လမး့၇ေနာငးယဲံ၇လိျဳငးေကား၇ဖုနး့ - +959960107733
၅၂ လကးမႈပညာေစ့္ကျကးအစုအဖျဲ႔ ေဖံဘုတးေပံခ္း https://www.facebook.com/Kayah-State-Craft-Market-337940393428957

41

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
လကးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ စီ့ပျာ့်ဖစးထုတးလုပး်ခငး့သညး ကယာ့်ပညးနယး ေက့္လကးေဒသရြိ ေနရပး်ပနး ဒုက၏သညးမ္ာ့
ႏြငးံလူငယးမ္ာ့အတျကးသကးေမျ့မႈစီမဵကိနး့မ္ာ့ေဖားေဆာငးေပ့ႏိုငးေရ့ႏြငးံပတးသကးလြ္ငး ေကာငး့မျနးေသာ ဦ့တညးခ္ကး
တစးရပး်ဖစးဖျယးရာရြိသညး၈

လကးသမာ့အတတးႏြငးံစကးမႈဒီဇုိငး့တို႔အတျကးေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ေသာ

သငးခနး့စာ

မ္ာ့အာ့်ဖငးံကကယာ့်ပညးနယး၌လကးမႈပစၥညး့က႑စတငးႏိုငးေရ့ကိုအကူအညီ်ဖစးေစႏိုငးသညး၈ လကးမႈပစၥညး့က႑
အတျကးေစ့္ကျကးရြာေဖျ်ခငး့အပိုငး့သညးဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးလာရနးအလာ့အလာရြိသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့
ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

သူတို႕၌

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးရနးအတျကး

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့

ေရ့ဆျ်ဲ ခငး့ဆိုငးရာသငးတနး့မ္ာ့ေပ့ရနးလိုအပးႏိုငးသညး၈ Myanmar Artisan Toolkit ဝကးဘးဆိုကးတျငး လကးမႈပစၥညး့
ကိုစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အ်ဖစးထူေထာငးရနးစီစဥးလ္ကးရြိေနၾကေသာအမ္ဳိ့သမီ့ စျနး႔ဦ့တီထျငး လုပးငနး့ ရြငးမ္ာ့အတျကး
အသုဵ့ဝငးေသာအရငး့အ်မစး်ဖစးသညး၈86၅၃ အဆိုပါဝကးဘးဆိုကးတျငး သငးခနး့စာဖိုငးမ္ာ့ ကို အခမဲံ ရယူႏိုငးသညး၈87၅၄

အထညးခ္ဳပးႏြငးံ အထညးအလိပးလုပးငနး့
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
အဝတးအထညးႏြငးံ

အထညးခ္ဳပးလုပးငနး့က႑အတျကး

ရြငး့လငး့သညးံတနးဖို့ကျငး့ဆကး

အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ -

ကုနးၾကမး့ဝယးယူမႈ၇ ဒီဇိုငး့ႏြငးံ ရကးလုပးမႈ၇ အထညးခ္ဳပး်ခငး့၇ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့၇ ေစ့္ကျကးေဖားေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ
ေရာငး့ခ္်ခငး့တို႔ ်ဖစးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
KPSSDA ၌ စစးတမး့ေကာကးယူခ္ကးအရ ကယာ့်ပညးနယး ေက့္လကးေဒသ၌ လကးရြိ အဝတးအထညး ထုတးလုပးမႈ
လုပးငနး့သညး မိသာ့စု အေ်ခ်ပဳ ထုတးလုပးမႈသာ ်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ ႔ရြိရသညး၈ အထညးခ္ဳပး အေ်ခ်ပဳစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
စတငးလုပးကိုငးရနးအတျကး စိတးဝငးစာ့မႈ နညး့ပါ့ေနေသ့သညး၈ အ်ခာ့တစးဖကးတျငး ေဒသတျငး့ စိုကးပ္ဳိ့ေသာ ဝါႏြငးံ
သဘာဝဆို့ေဆ့တို႔ကို အသုဵ့်ပဳေသာ ႐ုို့ရာအဝတးအထညးမ္ာ့ ထုတးလုပးမႈကုိ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့ေစ်ခငး့်ဖငးံ ႐ုိ့ရာယဥးေက့္မႈကို
တစးဖနး ်ပနးလညးႏို့ၾကာ့လာေစရနး စိတးဝငးစာ့မႈအခ္ဳိ႕ ရြိလာၾကသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ ယငး့က အေရအတျကး
နညး့ပါ့ေသ့ေသာ စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး သငးံေတားေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့ ်ဖစးလာႏိုငးဖျယးရာ
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၈၆https://www.myanmarartisantoolkit.org/
၈၇https://www.myanmarartisantoolkit.org/toolkit/
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ရြိေနသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးထျကး ႐ုိ့ရာအဝတးအထညးမ္ာ့အတျကး ေစ့္ကျကးမ္ာ့မြာ လိျဳငးေကားႏြငးံ ရနးကုနးက
ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့အ်ပငး ABC Carpet & Home ကဲံသ႔ို ႏိုငးငဵတကာ အရညးအေသျ့်မငးံ အထညးအလိပး
ေစ့္ကျကးမ္ာ့ ပါဝငးေနသညး၈88၅၅

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
႐ုိ့ရာအဝတးအထညးမ္ာ့ ထုတးလုပးေသာ စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့မ္ာ့ တညးေထာငးရနးအတျကး ခ္ညးမြ္ငးထုတးလုပး်ခငး့
ႏြငးံ

ဆို့ေဆ့နညး့စနစးမ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကးၿပီ့

မ္ဳိ့ဆကးေဟာငး့မ္ာ့ထဵမြာ

နညး့စနစး၇

နညး့ပညာမ္ာ့

ရရြိရနး

လိုအပးလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈ ယခငးက ကယာ့်ပညးနယးတျငး စိုကးပ္ဳိ့ေသာ ဝါမြ ခ္ညးမြ္ငး်ဖငးံ အဝတးအထညးမ္ာ့ကို
ရကးလုပးၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ထိုအတျကးေၾကာငးံ ႐ို့ရာအဝတးအထညးမ္ာ့ ထုတးလုပးေရ့အတျကး ဝါစိုကးပ္ဳိ့မႈမ္ာ့
်ပနးလညး ေဖားေဆာငးရမညး ်ဖစးသညး၈

ကုနးသျယးေရ့
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
ကုနးသျယးေရ့က႑အတျကး

ရြငး့လငး့သညးံတနးဖို့ကျငး့ဆကး

အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ-

ကုနးစညးဝယးယူ်ခငး့၇

ကုနးစညးသယးယူပို႔ေဆာငး်ခငး့၇ ကုနးစညးသိုေလြာငး်ခငး့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးတငး်ခငး့ႏြငးံ ေရာငး့ခ္်ခငး့တို ႔ ပါဝငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
GAP စီမဵကိနး့မိတးဖကး၌ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ဆိုငးရာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈအရ တစးခ္ဳိ႕ေသာ
်ပညးသူမ္ာ့သညး အေသ့စာ့ကုနးသညးမ္ာ့အ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ ကုနးစညးမ္ာ့ကို လကးလီေရာငး့ခ္မႈမြလညး့ေကာငး့
။တို႔၌ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ ဝငးေငျရရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ မေဝ့ေတာံသညံးကာလတျငး ကယာ့်ပညးနယး
အတျငး့ ထုိငး့ႏိုငးငဵႏြငးံ ကုနး့တျငး့နယး်ခာ့ဂိတးစခနး့ေလ့ခု ဖျငးံလြစးရနး အစီအစဥးလညး့ ရြိထာ့သညး၈ ထိုေၾကာငးံ
ကယာ့်ပညးနယး ေက့္လကးေဒသအတျငး့ ကုနးသျယးေရ့ႏြငးံဆကးစပးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ တို့ခ္ဲ ႕ရနးအတျကး
အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့်ဖစးလာႏိုငးသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးသညး ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵေ်မာကးပိုငး့၇ တ႐ုတး
ႏုိငးငဵအေနာကးေတာငးပိုငး့ႏြငးံ အိႏိၵယႏိုငးငဵတို႔ၾကာ့ အဓိကကုနးသျယးေရ့ ဆဵုမြတး ်ဖစးလာႏိုငးသညး၈
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၈၈http://www.abchome.com/about/
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ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့တညးေထာငးလာႏိုငးသညးံကုနးသျယးေရ့ႏြငးံဆကးစပးေသာစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့
အေ်မာကးအ်မာ့ပငးရြိေနသညး၈ ယငး့မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ အ်ခာ့အရပးေဒသမ္ာ့ရြိ ေစ့္ကျကးမ္ာ့တျငး “ထိုငး့ႏိုငးငဵ
တျငး်ပဳလုပးသညး”

ဆိုေသာ

ကုနးစညးမ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့မြသညး

အေဝ့ေ်ပ့လမး့မ္ာ့တစးေလြ္ာကးသျာ့လာေနေသာ

အ်ခာ့ေသာကုနးသညးမ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုေရာငး့ခ္သညးံ လကးလီစတို့ဆုိငးငယးမ္ာ့ ဖျငးံလြစး်ခငး့
အထိ ်ဖစးသညး၈
ေနရပး်ပနး စျန႔ဥ
း ီ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသသို ႔ ်ပနးလာၾကသညးံ အ်ခာ့ေသာ
ဒုက၏သညးမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့မညးံ ကုနးသျယးေရ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ထူေထာငးသငးံသညး၈
ဥပမာ အမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေနန်ဖငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံ ေမျ့်မဴေရ့က႑မြ အ်ခာ့ေသာ စျနး႔ဦ့တီထျငး
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့လိုအပးေသာ ဓာတးေ်မၾသဇာ၇ပို့သတးေဆ့၇မ္ဳိ့ေစံ၇လယးယာသုဵ့ပစၥညး့မ္ာ့၇ဆညးေ်မာငး့ ႏြငးံ ဆိုငးေသာ
ပစၥညး့မ္ာ့၇

ၿခဵေမျ့တိရစာၦနးႏြငးံ

တိရစာၦနးအစာမ္ာ့အစရြိသညးတို႔ကုိေရာငး့ခ္သညးံအိမးတျငး့

အေ်ခ်ပဳ

စီ့ပျာ့ေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့ ထူေထာငး၊ ရႏိုငးသညး၈
အထကးကစိုကးပ္ဳိ့ေရ့က႑အပိုငး့မြာေဖား်ပထာ့သညးံအတုိငး့ ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသမြ ထုတးကုနးမ္ာ့ကို
ဝယးယူၾကသညံး အနညး့ငယးေသာလကးကာ့အေရာငး့သမာ့ႏြငးံ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့လညး့ ရြိေနသညး၈ ။တုိ ႔ အေရအတျကး
အနညး့ငယးက ေစ့္ကျကးကိုထိနး့ခ္ဳပးထာ့သူမ္ာ့ ်ဖစးေနသညး၈ ေစ့္ကျကးကို အဆိုပါလူနညး့စုကုနးသညးမ္ာ့က ထဲထဲ
ဝငးဝငးခ္ဳပးကိုငးထာ့သညးဟုတစးႏိုငးတစးပိုငးလယးသမာ့မ္ာ့ကညညး့ညဴေနၾကသညး၈ ထိုေစ့္ကျကးထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ
အုပးစုသညးထျကးကုနးမ္ာ့ကိုေစ့္ႏြိမးၿပီ့

ဝယးယူစုေဆာငး့ႏိုငးေန်ခငး့က

ေဒသခဵလယးသမာ့မ္ာ့အတျကး

မမြ္မတ

်ဖစးေစသညး၈ သို႔ရာတျငး လယးသမာ့မ္ာ့မြာေစ့္ႏြိမးေပ့သညးကိုလညး့မ်ငငး့ႏိုငးသညးံအေနအထာ့တျငးရြိေနၾကသညး၈
ယငး့သို႔ ေစ့္ကျကးခ္ဳပးကိုငးမႈကို တနး်ပနးႏုိငးရနး ေနရပး်ပနး စျနး ႔ဦ့ တီထျငးလုပးငနး့ရြငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ တစးႏိုငးတစးပိုငး
လယးသမာ့မ္ာ့ကို မြ္တသညးံေစ့္ႏႈနး့ေပ့မညးံ အစုအဖျဲ႔ပိုငး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ထျကးကုနး လကးကာ့အေရာငး့လုပးငနး့ကို
ဖျ႔စ
ဲ ညး့ထူေထာငးၾကရမညး ်ဖစးသညး၈
ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ကုနးသျယးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သညး ထုဵ့စဵအာ့်ဖငးံ ဝယးယူသိုေလြာငးမႈ၇ ကုနးေလြာငး ႐ုဵအေဆာကးအအုဵမ္ာ့ႏြငးံ သယးယူ
ပို႔ေဆာငးေရ့အတျကး ယာဥးမ္ာ့ကို ဦ့စျာ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵရနး ေငျလုဵ့ေငျရငး့စိုကးထုတးထာ့ရနး လိုအပးသညး၈ ထိုသို ႔
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵႏိုငးရနးမြာ သာမနး ေနရပး်ပနး စျနး ႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး လကးလြမး့မမြီႏိုငးသညးံ အေနအထာ့
တျငးရြိေသားလညး့ စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးအုပးစုမ္ာ့ ဖျဲ႔ကာ အစုအဖျဲ႔ပိုငးကုနးသျယးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ကို ထူေထာငး
ႏိုငးမညးဆိုပါက ။တို႔အေန်ဖငးံ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဝနးထုပးဝနးပို့၇ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ကို မြ္ေွ
ရယူႏိုငးၾကမညး ်ဖစးသညး၈ ေနရပး်ပနးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ စာရငး့အငး့ကၽျမး့က္ငးမႈသငးတနး့ႏြငးံ အစုအဖျဲ႔ပုိငး
လုပးငနး့ ထူေထာငး်ခငး့တို႔မြ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ ရရြိဖျယးရာ ရြိသညး၈

ဧညံးဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
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ဧညံးဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့က႑အတျကး

ရြငး့လငး့သညးံ

တနးဖို့ကျငး့ဆကး

အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ-

တညးေနရာ

ထူေထာငး်ခငး့၇ ဝယးယူ်ဖညးံတငး့်ခငး့ (စာ့ေသာကးကုနးမ္ာ့၇ ကုနးၾကမး့မ္ာ့၇ ပစၥညး့ပစၥယမ္ာ့ စသ်ဖငးံ)၇ ေစ့္ကျကးႏြငးံ
ဧညးံဝတးပ္ဴငြာမႈဝနးေဆာငးေပ့်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
GAP စီမဵကိနး့မိတးဖကးမ္ာ့၌ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ဆိုငးရာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈအရ အလြ်ပငးဆုိ ငး
ႏြငးံ ဆနးအရကး (

) တညးခငး့ေသာ ႐ို့ရာပုဵစဵ စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့ကဲံသို႔ ဧညးံဝနးေဆာငးမႈ ေပ့ေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေပ၍

စိတးဝငးစာ့သူအခ္ဳိ႕

ရြိေနေၾကာငး့သိရသညး၈

ဧညံးဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့သညး

အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးႏိုငးသညးံအချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့ ကိုလညး့အေထာကးအပဵံအ်ဖစး
ရထာ့သညး၈ စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့ အေန်ဖငးံ ေဒသခဵေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ထျကးကုနးမ္ာ့ႏြငးံ
အသာ့တို႔ကို ဝယးယူ ရမညး ်ဖစးသကဲံသို႔ ကမာၻလြညးံခရီ့သျာ့မ္ာ့ကိုဆျေ
ဲ ဆာငးႏိုငးေအာငးႀကိဳ့စာ့ေနေသာ ေဒသတျငး့
ခရီ့သျာ့ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငးံပါ ခ္ိတးဆကးႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈

ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ဧညးံဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့အတျကး သကးေမျ့မႈပညာသငးတနး့ေပ့်ခငး့တျငး စာသငးခနး့ အေ်ခ်ပဳ သငးၾ ကာ့်ခငး့အ်ပငး
အလုပးသငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ပါ ပါဝငးသညး၈ ထုိငး့ႏိုငးငဵ မဲေဆာကး
လုပးငနး့က႑တျငး သကးေမျ့မႈပညာသငးတနး့ေပ့်ခငး့ကိုပါ

Picturebook တညး့ခိုခနး့သညး ဧညးံဝနးေဆာငးမႈ

ရညးရျယးလုပးေဆာငးေနသညးံ လူမႈေရ့ ဝနးေဆာငးမႈ

လုပးငနး့တစးခုအ်ဖစး ဥပမာယူႏိုငးသညး၈ 89၅၆ ဧညးံဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့ ထူေထာငးရနးအတျကး ရ
မတညးရနး

လိုအပးသညး၈

အလြ်ပငးဆုိငးကဲံသို႔ေသာ

/

အိမးမြာပငးလုပးေဆာငးႏုိငးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့သညး

အိမးေထာငးတာဝနးပါ ထမး့ေနရသညးံ စျနး႔ဦ့တီထျငး လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး သငးံေတားလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့
ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး
ခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑အတျကး ရြငး့လငး့သညးံ တနးဖို့ကျငး့ဆကး အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ-ဆျေ
ဲ ဆာငးမႈေဖားထုတး်ခငး့၇
ဆျေ
ဲ ဆာငးမႈတညးေဆာကး်ခငး့၇
89

်ဖညးံစျကးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့်ခငး့

(အစာ့အစာႏြငးံ

အေဖ္ားယမကာ)၇

ခရီ့သျာ့

၈၉ http://picturebookthailand.org/
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ဧညံးသညးမ္ာ့အာ့ ေစ့္ကျကးရြာ်ခငး့(ခရီ့သျာ့ေအဂ္ငးံ)၇ ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့အာ့ သယးယူ ပို႔ေဆာငး်ခငး့ (တက၎စီ
ဝနးေဆာငးမႈ) ႏြငးံ ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့အာ့ ဧညးံခဵ

်ခငး့ (ဧညးံလမး့ညႊနး)တုိ႔ ပါဝငးသညး၈

အလာ့အလာေကာငး့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့
ခရီ့သျာ့လုပးငနး့သညး

ၻ

၀

အတျကး အေရ့ႀကီ့ေသာ က႑တစးရပး ်ဖစးသညး၈ အေၾကာငး့မြာ

ယငး့သညး ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ လုပးသာ့

လုပးငနး့်ဖစး်ပီ့ (အဆငးံနိမးံအလုပးသမာ့ႏြငးံ ေက့္လကး

အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကးအလုပးအကိုငးေပ့ႏိုငး်ခငး့) စုိကးပ္ဳိ့ေရ့က႑၇ လကးမႈလုပးငနး့ ႏြငးံဧညးံဝတး်ပဳ ဝနးေဆာငး
လုပးငနး့မ္ာ့ကဲံသ႔ေ
ို သာ
အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေသားလညး့

ေဒသတျငး့အ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့ႏြငးံ
ေက့္လကးအေ်ခ်ပဳ

ခ္ိတးဆကးေနသညး၈

ခရီ့သျာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ပုဵစဵ
အမ္ာ့ဆုဵ့ေတျ႕ရသညး၈

ရကးရြညးေ်ခလ္ငးေတာငးတကးခရီ့စဥးမ္ာ့၇ ၿမိဳ႕မ္ာ့ၾကာ့ေန႔ခ္ငး့်ပနးခရီ့စဥးမ္ာ့၇ ညအိပးခရီ့စဥးမ္ာ့၇ ေဒသခဵအိမးမ္ာ့တျငး
တညး့ခိုသညးံ ခရီ့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ သဘာွအေ်ခ်ပဳ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့

၀ သညး၈

တစးခ္ိနးက ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့အတျကးအကနး႔အသတးမ္ာ့ရြိၿပီ့ ချငးံ်ပဳမိနး႔မ္ာ့လိုအပးခဲံေသားလညး့ ကယာ့်ပညးနယး
သညး မၾကာေသ့ေသာႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့အတျကး တဵခါ့ဖျငးံလြစးလာခဲံသညး၈ သုိ ႔ေသား ႏိုငးငဵတကာ
ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့အေန်ဖငးံ အစို့ရမြတးပုဵတငး ဟိုတယးမ္ာ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕ေတားလိျဳငးေကားရြိ တညး့ခုိေဆာငးမ္ာ့တျငးသာ
တညး့ခိုေနထိုငးႏိုငးေသ့သညးကို သ ိ

ရမညး၈

ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယး ကယနး့ႏြငးံကေယာ တိုငး့ရငး့သာ့ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး အုပးစုလိုကးတစးေန႔တာ ခရီ့စဥးမ္ာ့ စတငးေနၿပီ
်ဖစးသညး၈ တာနီလာလတးေက့္ရျာတျငး နတးကို့ကျယးမႈယဥးေက့္မႈႏြငးံ ႐ုိ့ရာဓေလံမ္ာ့ကို ်ပသထာ့သညး၈ ပနးပတး
ေက့္ရျာ၌ လညးတိုငးရြညးဓေလံထုဵ့စဵမြာ ကမာၻလြညးံခရီ့သျာ့မ္ာ့အတျကး ဆျေ
ဲ ဆာငးရာ်ဖစးသညး၈90၆ွ ယဥးေက့္မႈ
လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ယဥးေက့္မႈဓေလံထုဵ့စဵမ္ာ့အာ့ပညာေပ့်ခငး့၇ ႐ုိ့ရာအစာ့အစာမ္ာ့ စာ့ေသာကး်ခငး့ႏြငးံ
ခ္ကးနညး့်ပဳတးနညး့မ္ာ့သငးၾကာ့်ခငး့၇ အထျတးအ်မတးေ နရာမ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကးလညးပတး်ခငး့၇ ႐ို့ရာဂီတ ေဖ္ားေ်ဖမႈ
မ္ာ့၇ က်ပတငးဆကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဇာတးလမး့ေၾကာငး့ရာမ္ာ့ ေ်ပာ်ပ်ခငး့၇ ေဒသတျငး့သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ (ေလြစီ့်ခငး့၇
ရထာ့လုဵ့စီ့်ခငး့ စသ်ဖငးံ)၇ ရကးကနး့ႏြငးံ လကးမႈပစၥညး့မ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့ တို႔ပါဝငးသညး၈
ဟိုတယးဇုနးပုဵစဵဟု ေခ၍ဆိုသညးံ အႀကီ့စာ့ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈမ္ာ့က ထုဵ့စဵအာ့်ဖငးံ ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး
ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့

အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေန်ပီ့

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့၌လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံကုိကးညီ်ခငး့မရြိပါ၈91၆ှ
90

ခရီ့သျာ့ဧညံးသညးအမ္ာ့စုႏြငးံ

မၾကာေသ့မီကဥပမာတစးရပးတျငးယခငး

ပုဵမြနး

အာဏာရြငး

၆ွ https://www.lonelyplanet.com/myanmar-burma/activities/the-exploring-of-kayah-villages-pan-pet-hta-nee-la/a/pa-act/v-

61697P3/357082
91

၆ှ တာွနးခဵမႈရြိေသာစီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာ်မနးမာစငးတာ၇ဿွှ၂၈ ်မနးမာခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑-က္ယး်ပနး႔ေသာသကးေရာကးမႈအကဲ်ဖတးခ္ကး-အထူ့

အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ မြတးခ္ကးမ္ာ့
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ေဟာငး့ ႏိုငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီဥက၎ဌဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊ၌ သာ့ ပိုငးဆုိငး ေသာ
Myanmar Naing Group Co.Ltd. က အဆို်ပဳထာ့သညးံအငး့ေလ့ကနးရြိဧက ၆ွ က္ယး အႀကီ့စာ့ဟိုတယးဇုဵ
ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့ကိုေဒသခဵမ္ာ့ကဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈92၆ဿ

ရပးရျာအေ်ခ်ပဳခရီ့သျာ့လုပးငနး့ပုဵစဵကမူ

ေဒသခဵ

်ပညးသူမ္ာ့၌လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံေယဘုယ္အာ့်ဖငးံပိုမိုသငးံေတားၿပီ့ေဒသခဵရပးရျာလူထုမ္ာ့အၾကာ့ ဟနးခ္ကး ညီေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈကိုဦ့တညးေစသကဲံသို႔ေဒသ၌ေဂဟစနစးအေပ၍လညး့
ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့

သညး

သကးေရာကးမႈ နညး့ပါ့ ေစ သညး၈

ယခငးက

အထီ့က္နးခဲံသညးံ

အသိုငး့အွုိငး့မ္ာ့အေပ၍

လူမႈယဥးေက့္မႈသကးေရာကးမႈမ္ာ့သိသိသာသာရြိလာေစႏုိငးသကဲံသို႔ သဘာွပတးွနးး့က္ငးအေပ၍ သကးေရာကးမႈမ္ာ့
လညး့ရြိလာႏုိငးသညး၈ ခရီ့သျာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သညး ေရကဲံသုိ႔ေသာ သယဵဇာတရငး့်မစးမ္ာ့အတျကး လိုအပးခ္ကး
်မငးံမာ့ၿပီ့

စျနး႔ပစးအမႈိကးမ္ာ့ေၾကာငးံသဘာွပတးွနး့က္ငးအေပ၍သကးေရာကးမႈလညး့ရြိေစသညး၈

သညး ယခငးက

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့

ေနထိုငးခဲံေသာ နယးေ်မေဒသမ္ာ့သို႔ အရငး့ရြငးဆနးေသာလူမႈဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကို

ေဆာငးၾကဥး့လာႏိုငးဖျယးရြိသညးံအ်ပငး လူမ္ာ့ကိုလညး့ (အထူ့သ်ဖငးံလူငယးမ္ာ့) ။တုိ႔၌ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ
ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ လမး့ေၾကာငး့ေ်ပာငး့
ေဒသခဵအေရအတျကး

ၾသဇာလႊမး့မို့မႈလညး့ ရြိလာႏုိငးသညး၈ ်ပငးပမြသူမ္ာ့ႏြငးံ

အနညး့ငယးခနး႔ကသာ

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မြ

စီ့ပျာ့ေရ့အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ကို

အခ္ဳိ့မညီစျာ

ထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့သညး မမြ္တမႈမ္ာ့ ပိုမိုတုိ့ပျာ့လာေအာငး ဦ့တညးေနသညး၈
ကမာၻတစးလႊာ့တျငး

ေသာ၇

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ

လိုကးေလ္ာညီေထျရြိေသာ၇

ယဥးေက့္မႈကို

အေလ့ထာ့ေသာ ခရီ့သျာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဥပမာေကာငး့်ပစရာအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈ အိႏိၵယေ်မာကးပိုငး့
လကးရြးလာဒကးရြးမြ Ladakh Ecological Development Group 93၆၀ ႏြငးံ အီတလီ၇ နာပဲလးက Cooperativa La
Paranza94

၆၁

စသညးတို႔်ဖစးသညး၈

ဤရပးရျာအေ်ခ်ပဳ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ပုဵစဵက ကယာ့်ပညးနယးတျငး

်ဖစးတညးလာေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ ယငး့ လုပးငနး့

ပုဵစဵကို ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ထပးဆငးံပျာ့လုပးကိုငး ေဆာငးရျကးႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ ဒီေမာဆို့
ၿမိဳ႕နယး တာနီလာလတးရျာက ရပးရျာအေ်ခ်ပဳခရီ့သျာ့လုပးငနး့မြာ ေဒသခဵမ္ာ့အလုပးအကိုငးရရြိေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈကို
အေလ့ထာ့်ခငး့ကို ဦ့စာ့ေပ့အ်ဖစးထာ့ရြိသညး၈
တာနီလာလတး

ရပးရျာအေ်ခ်ပဳခရီ့သျာ့လုပးငနး့အသငး့

ႀကိဳတင
ကသာေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖစးၿပီ့

်ခငး့မ္ာ့ကို
ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့

အေန်ဖငးံ ေက့္ရျာရြိလူမႈဘွမ္ာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈမ္ာ့အေၾကာငး့ကိုရြငး့်ပရနး ေဒသခဵဧညးံလမး့ညႊနးကို ငြာ့ရမး့ရနး
လိုအပးသညး၈95၆၂
ေဒသခဵရပးရျာလူထုအေန်ဖငးံခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့ကို႐ို့႐ို့ရြငး့ရြငး့ဧညးံွတး်ပဳွနးေဆာငး်ခငး့၇လညးပတးစရာေနရာမ္ာ့
်ဖငးံဆျေ
ဲ ဆာငး်ခငး့မ္ာ့ထကး

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့တနးဖို့ကျငး့ဆကး၌

ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့ေသာက႑မ္ာ့ကို

ေဖားေဆာငး

ႏိုငး်ခငး့်ဖငးံအက္ဳိ့အ်မတးပိုမိုရရြိႏိုငးသညး၈ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့လာသညးႏြငးံအတူ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ တနးဖို့
ကျငး့ဆကးမြ

အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမရသူမ္ာ့ကိုလညး့သတိ်ပဳရမညး်ဖစးသညး၈

ခရီ့သျာ့မ္ာ့လာေရာကး

လညးပတး်ခငး့

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Tourism/Executive-Summary-and-Recommendations.pdf
92

၆ဿ ထကးႏိုငးေဇား၈ ဿွှ၅ေအာကးတုိဘာှွ၇အငး့ေလ့ကနးရြိအ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာဟိုတယးစီမဵကိနး့ဖ္ကးသိမး့ရနးစုဵစမး့စစးေဆ့်ခငး့အစီရငးခဵစာမြ

အၾကဵ်ပဳ၇ The Irrawaddy
https://www.irrawaddy.com/news/burma/inspection-report-recommend-canceling-controversial-hotel-project-inle-lake.html
93

၉၃ https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/response-tourism-ladakh

94

၆၁ http://www.catacombedinapoli.it/en/about

95

၆၂ ႏုိငးငဵတကာ ကုနးသျယးေရ့စငးတာ ဿွှ၄၇ တာနီလာလတး အစုအဖျဲ႔အေ်ခ်ပဳ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ဆုိငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကး
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မရြိေသာ

အနီ့အနာ့မြမြရျာမ္ာ့၇

ခရီ့သျာ့ဧညံးသညးမ္ာ့ႏြငးံ

အလြနးအ်ပနးဆကးဆဵေ်ပာဆိုႏုိငးရနး

ဘာသာစကာ့

မတတးသူမ္ာ့၇ ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့ကိုေရာငး့ခ္ရနးကုနးစညးမ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့ႏိုငးရနး ေငျရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵရနး
မတတးႏုိငးၾကသူမ္ာ့ကိုလညး့ ခ္နးလြပးထာ့၊မသငးံေပ၈ ထိုအတျကးေၾကာငးံ ။တို႔ကိုပါ အ်ခာ့ေသာ နညး့လမး့်ဖငးံ
အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့ေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ေပ့ရမညး ်ဖစးသညး၈
ကုနးၾကမး့ႏြငးံ နညး့ပညာအကူအညီ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ႏြငးံဆကးစပးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ ထူေထာငးရနး စိတး ွငးစာ့
သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ နညး့ပညာအကူအညီမ္ာ့ရယူကာ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ေဖားေဆာငးႏုိငးသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကုနးသျယးေရ့
ဗဟို (ITC) က ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ ရပးရျာအေ်ခ်ပဳ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေနၿပီ့ ်ပညးနယး၌
အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့တျငး ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး နညး့ပညာအကူအညီမ္ာ့ ေပ့ႏုိငးပါသညး၈ 96၆၃
်မနးမာံဟိုတယးႏြငးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့ ွနးႀကီ့ဌာနႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ Tourism Transparency က “ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့
ေဆာငးရနး၇ေရြာငးရနးလမး့ညႊနး”ကို ေရ့သာ့်ပဳစုထာ့သညး၈

လမး့ညႊနးက ကယာ့်ပညးနယးအတျကး

အေထာကးအကူ ်ဖစးႏုိငးသညး၈97၆၄

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/NTF_3/HtaNeeLaLeh%20Programme2017.pdf
၆၃ ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးေရ့စငးတာ၇ ဿ၃. ဇနးနွါရီ. ဿွှ၄၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ ကယာ့်ပညးနယးမြ ITC စီမဵကိနး့က ရပးရျာအေ်ခ်ပဳ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့
ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာဆုရရြိ
http://www.intracen.org/news/ITC-project-in-Myanmars-Kayah-State-wins-international-award-for-community-based-tourism/
97

၆၄ http://dosanddontsfortourists.com/book/dos_and_donts_for_tourists.pdf
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၀.ွ အကနး႔အသတးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့
ေနရပး်ပနး စျန႔းဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကယာ့်ပညးနယး၉ အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့ စျနး ႔ဦ့လုပးငနး့မ္ာ့
စတငးခ္ိနးတျငးအကနး႔အသတးမ္ာ့ႏြငးံအတူအချငးံအလမး့မ္ာ့ကိုပါႏြစးရပးစလုဵ့ရငးဆုိငးေတျ႔ရႏိုငးသညး၈ ေအာကးေဖား်ပပါ
က႑နယးပယးေ်ခာကးရပးအတျငး့ အကနး႔အသတးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ကို ဆနး့စစးထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ
က႑နယးပယးေ်ခာကးရပးမြာ- ပထွီအေနအထာ့ႏြငးံသဘာွပတးွနး့က္ငး၇ ေငျ

၇ ေစ့္ကျကးအေရျ႕၇ လူမႈေရ့

စဵႏႈနး့မ္ာ့၇ အလုပးသမာ့ေစ့္ကျကးႏြငးံ ေ်မယာလုပးပုိငးချငးံတုိ ႔ ်ဖစးသညး၈ ထုိ႔်ပငး စီ့ပျာ့ေရ့တညးေဆာကးပုဵမ္ာ့ႏြငးံ
အုပးခ္ဳပးမႈပုဵစဵမ္ာ့၇ ဘ႑ာေငျရရြိႏိုငးမႈႏြငးံ ေအာငး်မငးမႈအတျကး

ဆကးမ္ာ့ကို လညး့ ဆနး့စစးထာ့သညး၈

ဇယာ့ ှ တျငး နယးပယးေ်ခာကးရပးမြ အကနး႔အသတးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ကို အက္ဥး့ခ္ဳပး ေဖား်ပထာ့ၿပီ့
ကနး႔သတးခ္ကးႏြငးံ

အချငးံအလမး့မ္ာ့က

အႀကဵ်ပဳထာ့သညး၈

ထုိေနာကးတျငး

တစးခုေပ၍တစးခု

အကနး႔အသတးႏြငးံ

မညးသို႔သကးေရာကးေၾကာငး့ကို

အချငးံအလမး့မ္ာ့ကို

အေသ့စိတး

စိစစးထာ့ခ္ကးမ္ာ့

ေဖား်ပထာ့သညး၈ ယငး့သို႔ ေဖား်ပႏုိငးရနးအတျကး ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့က GAP မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ အဓိကပုဂၐိဳလးမ္ာ့
ကို ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးခဲံရသကဲံသုိ႔ စာ့ပျွ
ဲ ုိငး့သုေတသနမ္ာ့၇ ေစ့္ကျကး အကဲ်ဖတး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ အပိုငး့
ဿ.ွ ပါ တနးဖို့ကျငး့ဆကး အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့်ဖငးံပါ စစးတမး့ထုတးထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

ဇယာ့ှ - အကနး႔အသတးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ အက္ဥး့ခ္ဳပး
အကနး႔အသတးမ္ာ့

အချငးံအလမး့မ္ာ့
ပထဝီအေနအထာ့ႏြငးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး

ေ်မဆီၾသဇာ ်ပဳနး့တီ့မႈ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သုဵ့ ကုနးစညးပစၥညး့ထုတးလုပးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့

စကးမႈစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးကုိငးရနး ဖိအာ့ေပ့်ခငး့

ွငးေငျတို့ကာ ေစ့္ကျကးခ္ဲ႕ထျငးႏိုငးမညးံ အလာ့အလာ

ကနးထ႐ိုကးယူ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ အစီအစဥးတျငး ပါွငးရနး

ကုနးစညးေစ့္ႏႈနး့ကို ခနး႔မန
ြ း့ႏုိငး်ခငး့ႏြငးံ ွငးေငျ တို့လာေစ်ခငး့

ဖိအာ့ ေပ့်ခငး့
မ္ဳိ့ေစံ
အချငးံအေရ့နညး့ပါ့်ခငး့/
ဆညးေ်မာငး့ေရသျယးစနစး လိုအပးမႈမ္ာ့

မ္ဳိ့ေစံႏြငးံ ပ္ဳိ့ပငး လုပးငနး့မ္ာ့၇ မ္ဳိ့ေစံစုေဆာငး့မႈ လုပးငနး့
စဥးမ္ာ့
သငးံေတားေသာ နညး့ပညာမ္ာ့ရရြိ်ခငး့၇ အစို့ရေထာကးကူ ်ပဳမႈ
ႏြငးံ အလြဴရြငးမ္ာ့ရနးပုဵေငျပ႔ဵပို့
ဆညးေ်မာငး့သျယး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့

သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ ဆကးစပးေသာ ေရရြာ့ပါ့

အစုအဖျဲ႔အလုိကး သစးေတာႏြငးံ ေရေဝကုနး့တနး့ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ၇

်ပတးလပးမႈ

သစးေတာ ်ပနးလညးပ္ဳိ့ေထာငးမႈႏြငးံ သစးေတာ ကာကျယးေရ့
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့

ပုဵမြနးမဟုတးေသာ ရာသီဥတု/

ရာသီဥတု ေဘ့အႏၱရာယးကို ေၾကာငးံဆဵု့ရႈဵ့မႈ နညး့ေစရနး
ထုတးလုပးသူမ္ာ့ သမွါယမ စနစးမ္ဳိ့ စုေပါငး့ လုပးေဆာငး်ခငး့
ဘ႑ာေငျ ရရြိႏုိငးမႈ

ေၾကျ့ၿမီ ်ပနးလညးေပ့ေခ္မႈ အခကးအခဲမ္ာ့

အတို့နညး့ အေသ့စာ့ေခ့္ေငျ (သို႔မဟုတး) စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ေခ့္ေငျ
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အစီအစဥးမ္ာ့
ေခ့္ေငျ ်ပနးဆပးကာလ တိုေတာငး့လျနး့်ခငး့

ကာလရြညး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ေခ့္ေငျရႏုိငးမႈ၇ ဘ႑ာေငျေၾက့
စီမဵကိနး့ ႏြငးံ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ ကၽျမး့က္ငးသငးတနး့

မရိတးသိမး့ခငး စပးၾကာ့ ဝငးေငျ်ပတးလပးမႈ

/ ႐ုိ့ရြငး့ေသာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ေခ့္ေငျမ္ာ့ ရႏိုငးမႈ

အမ္ဳိ့သမီ့ တစးႏုိငးတစးပိုငး လယးသူမမ္ာ့က

ရငး့ႏြီ့ေငျမ္ာ့စျာ မစိုကးထုတးရေသာ လုပးငနး့ဆိုငးရာ အေတျ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အရဲစျနး႔ရ်ခငး့မ္ာ့ကို မလိုလာ့်ခငး့

အေခ၍ လိုအပးမႈ

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

ဘ႑ာေငျေၾက့ စီမဵကိနး့ႏြငးံ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ ကၽျမး့က္ငးသငးတနး့

ခကးခကးခဲခဲ လိုကးနာၾကရ်ခငး့
ေစ့္ကျကးအေရျ႕
မတညးၿငိမးေသာ ကုနးစညးေစ့္ႏႈနး့

အစုအဖျဲ႔ပိုငး ကုနးေလြာငး႐ုဵ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့

ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့ ေစ့္ကစာ့်ခငး့

အစုအဖျဲ႔ပိုငး သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

ေငျေၾက့တနးဖို့ အတကးအက္ (က္ပးေငျတနးဖို့

ထုဵ့စဵအာ့်ဖငးံ သျငး့ကုနးမ္ာ့်ဖစးသညးံ ထုတးကုနးမ္ာ့အတျကး

ေလ္ာံက္်ခငး့)

လုပးငနး့ငယးေလ့မ္ာ့က အစာ့ထို့ကုနးစညးထုတးလုပး်ခငး့

ေစ့္ကျကးေဝစု ဆုပးကိုငးထာ့်ခငး့

အရညးအေသျ့ ထိနး့ခ္ဳပးမႈကို ဦ့တညး်ခငး့၇ စစးမြနးေသာ
ေထာကးခဵခ္ကး်ဖငးံ လုပးငနး့ကို ကိုယးပိုငးမြတးပုဵတငးႏိုငးမႈႏြငးံ
ႏိုငးငဵတကာကျနးရကးမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးမႈမ္ာ့
လူမႈေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး ။တို႔၌ အိမးႏြငးံ ရျာအတျကး

အစုအဖျဲ႔ပုိငး ကုနးေလြာငး႐ုဵ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့၇ သယးယူ

တာဝနးရြိၾက်ခငး့

ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့တျငး
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ လုပးပိုငးချငးံရ်ခငး့်ဖငးံ အက္ဳိ့အ်မတး ်ဖစးေပ၍်ခငး့
မ္ာ့အာ့်ဖငးံ ဂ္ငးဒါအ်မငး သေဘာထာ့ေ်ပာငး့လဲလာမႈ

်ပညးနယးတျငး့ ကုနးသျယးေရ့အတျကး ဘာသာ

အစုအဖျဲ႔ပိုငး သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

စကာ့ အတာ့အဆီ့မ္ာ့
အမ္ဳိ့သမီ့စျမး့ေဆာငးမႈအုပးစုမ္ာ့ (Women‟s

WEGs အုပးစုမ္ာ့သို႔ အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔ဝငးသစးမ္ာ့ ဝငးေရာကး

Empowerment Groups-WEGs) တျငး တညးၿငိမး

ေစႏိုငးေသာ အချငးံအလမး့မ္ာ့

သညးံ အဖျဲ႔ဝငး်ဖစးေရ့ ထိနး့သိမး့ ရနး ခကးခဲမႈ
လူငယးမ္ဳိ့ဆကးမ္ာ့က အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့

ေတာငးေပ၍ႏြငးံ ေက့္လကးေတာနယးပိုငး့က အသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့

အ်ဖစး လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အေပ၍ စိတးဝငးစာ့မႈ

မြ မိသာ့စုမြီခိုသူမ္ာ့ကို ေငျလေ
ႊဲ ငျပို႔်ခငး့်ဖငးံ ေထာကးပဵံႏိုငးမႈႏြငးံ

မရြိ်ခငး့

အပိုစု ေဆာငး့ႏိုငးမႈႏြငးံ ေဒသခဵ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တျငး ရငး့ႏြီ့
်မဳပးႏြဵလာမႈမ္ာ့
အလုပးသမာ့ေစ့္ကျကး

အလုပးသမာ့မ္ာ့
ထျကးချာမႈ

ေ်ပာငး့ေရႊ႕

ေတာငးေပ၍ႏြငးံ ေက့္လကးေတာနယးပိုငး့က အသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့
မြ မိသာ့စုမြီခိုသူမ္ာ့ကို ေငျလေ
ႊဲ ငျပို႔်ခငး့်ဖငးံ ေထာကးပဵံႏိုငးမႈႏြငးံ
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အပိုစု ေဆာငး့ႏိုငးမႈႏြငးံ ေဒသခဵ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တျငး ရငး့ႏြီ့
်မဳပးႏြဵလာမႈမ္ာ့
လူငယးမ္ဳိ့ဆကးမ္ာ့က အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့

ေတာငးေပ၍ႏြငးံ ေက့္လကးေတာနယးပိုငး့က အသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့

အ်ဖစး လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အေပ၍ စိတးဝငးစာ့မႈ

မြ မိသာ့စုမြီခိုသူမ္ာ့ကို ေငျလေ
ႊဲ ငျပို႔်ခငး့်ဖငးံ ေထာကးပဵံႏိုငးမႈႏြငးံ

မရြိ်ခငး့

အပိုစု ေဆာငး့ႏိုငးမႈႏြငးံ ေဒသခဵ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တျငး ရငး့ႏြီ့
်မဳပးႏြဵလာမႈမ္ာ့

ကၽျမး့က္ငးမႈသငးတနး့ႏြငးံ စျမး့ေဆာငးရညး

ကယာ့်ပညးနယး

အတျငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ကို

တညးေဆာကးမႈ

ပစးမြတးထာ့သညးံ ကၽျမး့က္ငးသငးတနး့မ္ာ့ တို့ခ္ဲ႕မႈ
ေ်မယာလုပးပုိငးချငးံ

ဓေလံထုဵ့စဵအရ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံကို
အသိအမြတး မ်ပဳ်ခငး့

လကးရြိ လယးယာေ်မဥပေဒ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈသညး
်ပညးသူမ္ာ့ အတျကး ခုိငးမာသညးံ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံ
အချငးံအလမး့ကို ေဆာငးၾကဥး့ေပ့်ခငး့

ေ်မယာသိမး့ဆညး့ခဵရ်ခငး့

ဓေလံထုဵ့စဵႏြငးံအညီ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံတျငး အေသ့စာ့
လုပးငနး့ မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ တရာ့ဝငး
စီ့ပျာ့ေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ လယးယာေ်မ
ပိုငးဆုိငးမႈကို အာ့ေကာငး့ ေစ်ခငး့

ေနရပး်ပနးမ္ာ့အတျကး
ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံ

သညးံ
်ခငး့

ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က ေရရြညး ေ်မယာ
လုပးပိုငးချငးံ ရရနး အာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့

စညး့႐ုဵ့်ခငး့

ပထဝီအေနအထာ့ႏြငးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး
ေ်မဆီလႊာ်ပဳနး့တီ့မႈ - ႏြစးကာလမ္ာ့စျာထျနးယကးစိုကးပ္ဳိ့်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံေ်မဆီလႊာ်ပဳနး့တီ့မႈ် ဖစးေပ၍ၿပီ့ အက္ဳိ့ဆကး
မြာအထျကးႏႈနး့က္ဆငး့လာရသညး၈ ေ်မဆီလႊာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံရငးဆုိငးေနရ်ခငး့ေၾကာငးံ

လယးသမာ့မ္ာ့

ဓာတု

ဓာတးေ်မၾသဇာႏြငးံ ပို့သတးေဆ့မ္ာ့ကဲံသို႔ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သုဵ့ပစၥညး့မ္ာ့ ေရာငး့ခ္သညးံ အေသ့စာ့ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး
ေဖာကးသညးမ္ာ့

လာႏုိငးသညး၈ အေသ့စာ့ လုပးငနး့မ္ာ့က

၀

ႏြငးံ micro-organism ကဲံသ႔ို ေအားဂဲနစး

ဓာတးေ်မၾသဇာမ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့သညး ေ်မဆီၾသဇာဓာတး က္ဆငး့မႈႏြငးံ ေတျ႔ၾကဳဵေနရသညးံ လယးသမာ့မ္ာ့ၾကာ့
အလာ့အလာေကာငး့ေသာ ေစ့္ကျကးတစးခု ်ဖစးလိမံးမညး၈
စကးမႈစုိကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးကိုငးရနးဖိအာ့ေပ့်ခငး့ - တ ေနရာတညး့တျငး

သီ့ထပးစိုကးပ္ဳိ့မႈ မ္ာ့်ပာ့

လာ်ခငး့ႏြငးံ ေ်မဆီၾသဇာႏြငးံအထျကးႏႈနး့က္ဆငး့်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သျငး့အာ့စုအမ္ာ့အ်ပာ့
ထညးံသျငး့ရနးလုိအပးသညးံ

စကးမႈစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ပုဵစဵကို

အ်ပညးံအွလုပးေဆာငးရနး

ပုိမုိဖိအာ့မ္ာ့ရြိလာသညး၈

စကးမႈစိုကးပ္ဳိ့ေရ့နညး့စနစး တျငး မ္ဳိ့စပးပ္ဳိ့ပငးမ္ာ့၇ ဓာတုဓာတးေ်မၾသဇာႏြငးံ ပို့သတးေဆ့မ္ာ့ အသုဵ့်ပဳသညး ၈ ေဒသခဵ
်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံမူ
မေပ့ဆပးႏုိငး်ခငး့ႏြငးံ

ထုိစနစးသုိ႔

ေ်ပာငး့လဲစိုကးပ္ဳိ့ၿပီ့ေနာကးတျငး

လယးယာေ်မမ္ာ့ဆုဵ့႐ႈဵ့်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာမညးံေဘ့အတျကး

စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့

ေၾကျ့ၿမီ

်မငးံတကးေန
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သညး၈

ထို ်ပငး

ပတးွနး့က္ငး

ဓာတုေဆ့မ္ာ့သုဵ့စျ်ဲ ခငး့မြ

်ဖစးလာႏုိငးေသာ

က္နး့မာေရ့်ပႆနာႏြငးံ

သဘာွ

သကးေရာကးမႈမ္ာ့ အတျကးလညး့စို့ရိမးစရာရြိသညး၈ အ်ခာ့တစးဖကး၉မူ စကးမႈစိုကးပ္ဳိ့ေရ့နညး့

စနစး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ အထျကးႏႈနး့ တို့ပျာ့်ခငး့ကေန လယးသမာ့မ္ာ့ွငးေငျတုိ့်ခငး့ႏြငးံ လုပးငနး့ခ္ဲ႕ထျငးႏိုငး်ခငး့အ်ပငး
ကယာ့်ပညးနယး ်ပငးပအထိ ေစ့္ကျကးခ္ဲ႕ထျငးႏုိငးမညးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ပါ ရြိထာ့သညး၈
ကနးထ႐ိုကးေပ့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့အစီအစဥးတျငးပါွငးရနးဖိအာ့ေပ့်ခငး့
စကးမႈစိုကးပ္ဳိ့ေရ့
သညး၈

လာသညးႏြငးံအတူ

-

ၿပီ့ခဲံသညံးႏြစးမ္ာ့အတျငး့

နးထ႐ိုကးေပ့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့စနစးက

ကနးထ႐ိုကးယူစိုကးပ္ဳိ့ေရ့စနစးဆိုသညးမြာ

“ႀကိဳ

သိသိသာသာ

ႀကီ့

ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့်ဖငးံ

လာခဲံ

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့

ထုတးကုနးမ္ာ့ထုတးလုပးရနးႏြငးံ ေပ့သျငး့ရနးလယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံကုနးေခ္ာထုတးလုပးသူမ္ာ့ ႏြငးံ/သုိ႔မဟုတး ေစ့္ကျကး
ၾကာ့ ၾကဳိတငးသေဘာတူညီခ္ကးတစးရပး ်ဖစးသညး၈”98၆၅ ကနးထ႐ိုကးေပ့သညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့သညး

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့သုဵ့ပစၥညး့တငးသျငး့မႈမြသညး သိုေလြာငးမႈ၇သယးယူပို႔ေဆာငးမႈမ္ာ့အထိ တနးဖို့ကျငး့ဆကးကို
ခ္ဳပးကိုငး ထာ့ၾကသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ကနးထ႐ိုကးယူ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့စနစးေၾကာငးံ အခ္ဳိ႕ေသာလယးသမာ့မ္ာ့ ွငးေငျတို့
လာခဲံေသားလညး့

အမ္ာ့စုေသာ

လယးသမာ့မ္ာ့ကမူ

အိမးေထာငးစုေၾကျ့ၿမီတို့မ္ာ့လာမညးႏြငးံ

က္နး့မာေရ့ႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးတို႔အေပ၍ သကးေရာကးလာမညးကို စို့ရိမးမႈမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ ကနးထ ႐ိုကးယူ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သညး
တစးႏုိငးတစးပိုငးလယးကျကးမ္ာ့ထကး အႀကီ့စာ့လယးယာစုိကးပ္ဳိ့မႈကို ပို၊ အေလ့ေပ့

လယးသမာ့မ္ာ့မြာ ။တို႔၌

ကုနးစညးမ္ာ့ကို ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ထကး နညး့ပါ့စျာ်ဖငးံ ေရာငး့ခ္ေပ့ေနရသညး၈ ကနးထ ႐ိုကးယူ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့စနစးထဲ
ပါွငးရနး

လယးသမာ့မ္ာ့အေပ၍

ဖိအာ့ေပ့်ခငး့မ္ာ့သညး

ထိုငး့ႏိုငးငဵႏြငးံ

နယးစပးဂိတးမ္ာ့

ဖျငးံလြစးလာခ္ိနးတျငး

႐ုတး်ခညး့ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ လာဖျယးရာ ရြိေနသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့၌ ကနးထ႐ိုကးေပ့စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့
မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့သညး ထုိငး့ေ်မာကးပိုငး့တစးလႊာ့၉ ၾကီ့ၾကီ့မာ့မာ့ ေလထုညစးညမး့မႈ ်ပႆနာမ္ာ့ ႀကဵဳရ်ခငး့ႏြငးံ
ပတးသကးေနသညး၈99၆၆
မ္ဳိ့ေစံ

အချငးံအေရ့နညး့ပါ့်ခငး့/

- ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ

ေနရပး်ပနးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ။တို႔၌ ွမး့စာဖူလုဵ႐ုဵ စိုကးခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တို႔၌ လုပးငနး့မ္ာ့ ်ပနးလညးစတငးႏိုငးေရ့၉
အရညးအေသျ့ေကာငး့ေသာ မ္ဳိ့ေစံမ္ာ့ လုိအပးလိမံးမညး်ဖစးေၾကာငး့ GAP မိတးဖကးမ္ာ့၌ အစီရငးခဵစာက ဆိုသညး၈
ထိုအတျကး မ္ဳိ့ေစံႏြငးံ ပ္ဳိ့ပငးမ္ာ့ ေရာငး့ခ္သညးံ လုပးငနး့သညး အချငးံအေရ့သာသညးံ ေစ့္ကျကးတစးခု ်ဖစးေနသညး၈
ယငး့အေ်ခအေနတျငး မ္ဳိ့ေစံစုေဆာငး်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့က ေနရပး်ပနးမ္ာ့အတျကး အက္ဳိ့ ်ဖစးေစလိမးံမညး၈
ဆညးေ်မာငး့ေရသျယးစနစး လိုအပးမႈမ္ာ့ - ေငျေပ၍လျယးေသာသီ့ႏြဵမ္ာ့အာ့ သီ့ထပးစိုကးပ္ဳိ့မႈ မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့သညး
ဆညးေ်မာငး့သျယးေရ

လိုအပးခ္ကးကို

ပိုမို

်မငးံတကးလာေစဖျယးရာ

ရြိေနသညး၈

ႏြမး့၇

ပဲႏြငးံ

ေ်မပဲကံသ
ဲ ို ႔

ေစ့္ကျကးွယးလိုအာ့ေကာငး့ေသာ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကိုသီ့ထပးစိုကးပ္ဳိ့မႈက ကယာ့်ပညးနယတျငး လကးရြိ၉
ယငး့သီ့ႏြဵပငးမ္ာ့ရြငးသနးေရ့အတျကး

ေရပမာဏအမ္ာ့အ်ပာ့ကို

အေန်ဖငးံ

လိုအပးလာမညး

ဆညးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့

်ဖစးသကဲံသို႔

အေရ့တႀကီ့လိုအပးသညး၈
ရြိ

လာၿပီ့
လယးသမာ့မ္ာ့

ဆညးေရမ္ာ့ကို

သငးံေတားေသာ

နညး့စနစး်ဖငးံ ထိထိေရာကးေရာကး သုဵ့စျႏ
ဲ ုိငးရနး ေရြ့႐ႈရမြာလညး့ ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအေ်ခစိုကး Proximity
Designs
98
99

တျငး သငးံေတားေသာ လကးႏြိပးေရတုဵကငးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသႏြငးံ

၉၈ http://www.fao.org/docrep/004/y0937e/y0937e02.htm
၆၆

Tan

Hui

Yee,

ဿွှ၃မတးဿှ၇ခ္ငး့မိုငးရဲ႕ေခါငး့ခဲစရာ်ပ

-

မီ့ခို့်မဴမ္ာ့ၾကာ့ကဂ္ဳဵ့ေ်ပာငး့ပငးမ္ာ့

-

The

Straits

Times

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/chiang-mais-headache-corn-fed-smoke-haze
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သငးံေတားမညး်ဖစးသညးံ ထိေရာကးေသာ ဆညးေရသျယး ပိုကးလိုငး့စနစးမ္ာ့ ရြိသညး၈ 100ှွွ
ေက့္လကးလူ႔အဖျ႔အ
ဲ စညး့အေန်ဖငးံ ကယာ့်ပညးနယး အစုိ့ရႏြငးံ ်ပညးေထာငးစု အစို့ရ
ႏြငးံအတူ ဆညးေရသျယးစနစး အေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵမ္ာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့

ေရ့ ကို ရနးပုဵေငျ

ေပ့ရနး စိတးွငးစာ့သညးံ

ႏိုငးငဵ်ခာ့အလြဴရြငးမ္ာ့ႏြငးံ တျဖ
ဲ ကးလုပးကိုငးႏုိငးရနး ႀကိဳ့စာ့သငးံသညး၈
သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ ဆကးစပးေသာ ေရရြာ့ပါ့်ပတးလပးမႈ - ဆို့ဆို့ွါ့ွါ့ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈကို ရငးဆုိငးေနရေသာ
နယးေ်မမ္ာ့၇

အထူ့သ်ဖငးံကုနး့်မငးံႏြငးံ

ေရရြာ့ပါ့်ပတးလပးမႈႏြငးံ

ေတာငးထိပးမ္ာ့ကဲံသို ႔

ရငးဆုိငးရဖျယးရြိသညး၈

ေရေွကုနး့တနး့မ္ာ့တျငး

ေဒသခဵ

အတျကး

သစးေတာကာကျယးေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ေဖားေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

သစးေတာ်ပနးလညးပ္ဳိ့ေထာငးမႈႏြငးံ

သစးေတာႏြငးံ ေရေွကုနး့တနး့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈကို

ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးရနး အချငးံအလမး့တစးရပးလညး့ ရြိထာ့သညး၈
ပုဵမြနးမဟုတးေသာရာသီဥတု - ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစးမ္ာ့အတျငး့ အခ္ဳိ႕အရပးမ္ာ့တျငး မို့ႀကီ့ၿပီ့ က္နးအခ္ဳိ႕အရပးမ္ာ့တျငး
မို့ေခါငး်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ပုဵမြနးမဟုတးေသာ ရာသီဥတုကို ရငးဆုိငးလာရေၾကာငး့ GAP
မိတးဖကးမ္ာ့အရ
ေစ့္ႏႈနး့ကို

သိရသညး၈

ရာသီဥတု

ေဖာကးလျေ
ဲ ဖာကး်ပနး

အေ်ခအေနက

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့

ထျကးကုနးမ္ာ့၌

ေစသညးံေဘ့မ္ာ့တျငး တစးခုအပါအွငး ်ဖစးသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးတစးလႊာ့ မတူညီေသာ

အရပးေဒသမ္ာ့မြ လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး

ထုတးလုပးသူမ္ာ့

သညးံ

အာမခဵစိတးခ္ရေသာ ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ကို သတးမြတးထာ့ရမညး ်ဖစးသညး၈

ေခ့္ေငျ ႏြငးံ ဘ႑ာေငျရရြိမႈအချငးံအလမး့
ေခ့္ေငျ်ပနးလညးေပ့ေခ္မႈအခကးအခဲမ္ာ့

-

လကးရြိအခ္ိနးတျငး

ကယာ့်ပညးနယးမြ

လယးသမာ့အခ္ဳိ႕သညး

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာန၇ ကမာၻ႔ဘဏး၊ အေသ့စာ့စုေငျႏြငးံ ေခ့္ေငျစီမဵကိနး့မ္ာ့မြ ေခ့္ေငျမ္ာ့ ရရြိလာၿပီ်ဖစးသညး၈
ယခုႏြစးတျငး မို့သညး့ထနး၊ ေကာကးပဲသီ့ႏြဵမ္ာ့ပ္ကးဆီ့်ခငး့၇ ပို့က္်ခငး့ႏြငးံ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့ ေစ့္ကစာ့်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ
ွငးေငျေလ္ာံ

ကာ လယးသမာ့မ္ာ့မြာ ေခ့္ေငျ်ပနးလညးေပ့ဆပးရနး အခကးႀကဵဳရေၾကာငး့ GAP မိတးဖကးမ္ာ့၌

ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အရ သိရသညး၈ အမ္ာ့စုေသာ လယးသမာ့မ္ာ့က ။တို ႔မြာေခ့္ေငျကို ်ပနးလညးမဆပးႏုိငး
်ဖစးရေၾကာငး့ တငး်ပၾကၿပီ့ ်ပနးလညးေပ့ဆပးႏိုငးသညးံ လယးသမာ့မ္ာ့မြာလညး့ ေကာကးပဲသီ့ႏြဵေရာငး့ရေငျမ္ာ့မြ
အ်မတးေငျေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့

ေပ့ဆပးရ်ခငး့်ဖစးၿပီ့

အတို့နညး့အေသ့စာ့ေခ့္ေငျလုပးငနး့ႏြငးံ

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့

်ဖစးခဲံရသညးဟုဆိုသညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ
ေခ့္ေငျအစီအစဥးမ္ာ့

ငး ၀

။
ေခ့္ေငျ်ပနးဆပးကာလတိုေတာငး့လျနး့်ခငး့ - ေက့္လကးေတာနယးမြ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး လကးရြိ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့
ေခ့္ေငျႏြငးံ

အေသ့စာ့ေခ့္ေငျမ္ာ့ကို

်ပနးလညးေပ့ဆပးရနး

အခ္ိနးကာလ

လုဵလုဵေလာကးေလာကး

မရြိေၾကာငး့

တငး်ပၾကသညး၈ ။တို႔၌ လုပးငနး့မ္ာ့ အာ့ေကာငး့ၿပီ့ တညးတညးၿငိမးၿငိမးဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့မႈဆီ မေရာကးေသ့မီ ေခ့္ေငျ
်ပနးလညးေပ့ဆပးေရ့ကိုသာ

ဦ့စာ့ေပ့ေနရေၾကာငး့

ကာလရြညးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ေခ့္ေငျအစီအစဥးမ္ာ့

100

ှွွ

Al

Jazzera

English,

4

May

အ်ပငး

2015,

ေ်ပာဆိုၾက်ခငး့

်ဖစးသညး၈

လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

ဘ႑ာေငျစီမဵ်ခငး့ႏြငးံစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈကၽျမး့က္င

Earthrise

-

Myanmar's

Smart

Farmers

မ္ာ့

[video

clip],

https://www.youtube.com/watch?v=-D_VvFZKOc0
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အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့ ရြိလာလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ GAP ၌ မိတးဖကး KPSSDA က အနာဂတးတျငး
သငးတနး့မ္ာ့ ပို႔ခ္ေပ့ရနးရြိသညး၈
မရိတးသိမး့ခငးစပးၾကာ့ဝငးေငျ်ပတးလပးမႈ - လယးသမာ့မ္ာ့သညး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့အတျကး လိုအပးသမြ္ကို သုဵ့စျဲ ကုနးက္
ၿပီ့ခ္ိနးႏြငးံ

ရိတးသိမး့ၿပီ့ေနာကး

ေရာငး့ရွငးေငျမရရြိေသ့မီ

လယးသမာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့သညး

ထိုစပးၾကာ့ကာလအတျငး့

စပးၾကာ့ွငးေငျ်ပတးလပးမႈကို
ေန႔စဥးအသုဵ့စရိတး

ႀကဵဳေနရသညး၈

ကာမိရနးအတျကးပငး

အခကးႀကဵဳေနၾကရသညး၈ ွငးေငျ လကးငငး့လိုအပးမႈေၾကာငးံ လယးသမာ့မ္ာ့သညး တစးခါတစးရဵ ။တို ႔၌ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို
ေပါကးေစ့္ထကး ေစ့္ႏြိမးေပ့ခဵၿပီ့ ႀကိဳေရာငး့ခ္ၾကရသညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့

ေခ့္ေငျ အစီအစဥးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေပ့ရနး လိုအပးေနသညး၈
တစးႏုိငးတစးပိုငး အမ္ဳိ့သမီ့ လယးသူမမ္ာ့က ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ အရဲစျနး႔ရ်ခငး့မ္ာ့ကို မလိုလာ့်ခငး့ - ေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့ရြိ
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး အရဲစျနး႔ရ်ခငး့မ္ာ့ကို မလိုလာ့ၾကဘဲ ေခ့္ေငျမ္ာ့မ္ာ့ ထုတးယူရနး လကးတျနး႔ၾကေၾကာငး့ GAP
မိတးဖကးမ္ာ့က

တငး်ပသညး၈

ထုိ႔အတျကးေၾကာငးံ

ေငျလုဵ့ေငျရငး့နညး့ပါ့သညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုသာ

စိတးွငးစာ့ၾကသညးဟု ဆိုသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့ တစးႏုိငးတစးပိုငး လယးသူမမ္ာ့အတျကး ေငျလုဵ့ေငျရငး့ မႀကီ့မာ့သညးံ
လုပးငနး့ေရျ့ခ္ယးချငံးမ္ာ့ လိုအပးသညး၈
ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို လိုကးနာရနး အခကးအခဲရြိ်ခငး့- “ကိုယးထူကုိယးထအုပးစု” အေသ့စာ့
ေခ့္ေငျလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကးသညးံ

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

လိုကးနာရသညးမြာ

ေငျေၾက့ဆုိငးရာ

လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

အခကးအခဲရြိေနေၾကာငး့

GAP

မိတးဖကးမ္ာ့က

အခ္ဳိ ႕ေသာ
တငး်ပသညး၈

လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ ဘ႑ာေငျ စီမဵ်ခငး့ႏြငးံ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ကို ်မြငးံတငးေပ့်ခငး့်ဖငးံ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့
ရြိလာလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့ GAP ၌ မိတးဖကး KPSSDA က ေနာကးပိုငး့တျငး သငးတနး့မ္ာ့ ပို႔ခ္ေပ့ရနး ရြိေနသညး၈

ေစ့္ကျကးအေရႊ႕
မတညးၿငိမးေသာ ကုနးစညးေစ့္ႏႈနး့ - လယးသမာ့မ္ာ့သညး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ထျကးကုနးေစ့္ကျကး၉ မတညးၿငိမးေသာ ေစ့္ႏႈနး့
အတကးအက္ကို လညးစငး့ခဵေနရသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ေငျေပ၍လျယးေသာ သီ့ႏြဵတစးမ္ဳိ့တညး့ အဓိကထာ့ စိုကးပ္ဳိ့မႈ
တျငးက္ယးလာ်ခငး့က

ေစ့္ႏႈနး့

အတကးအက္၌

႐ိုကးခတးမႈကို

အဓိကခါ့စညး့ခဵ်ခငး့အေၾကာငး့

်ဖစးသညး၈

ဥပမာအေန်ဖငးံ ယခု ရာသီ အေစာပိုငး့တျငး ေ်ပာငး့ေစ့္ ေကာငး့ခဲံေသားလညး့ ေစ့္ကျကးသို ႔ ေ်ပာငး့ လႈိငးလႈိငး
ွငးေသာေၾကာငးံ ေစ့္ေလြ္ာံေပ့သညးႏြငးံ ႀကဵဳရသညး၈ ေနာကးပိုငး့မြ ရိတးသိမး့ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့မြာ အနိမးံေစ့္သာ
ရရြိသညး၈ လယးသမာ့ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ ေရျ့ခ္ယးစရာ မရြိေသားလညး့ သီ့ႏြဵ ထိနး့သိမး့ခ ကုနးက္စရိတးေၾကာငးံ
အနိမံးေစ့္ႏြငးံပငး

ေရာငး့ခ္ၾကရသညး၈

အစုအဖျဲ႔ပုိငး

ကုနးေလြာငး႐ုဵမ္ာ့က

လယးသမာ့မ္ာ့အာ့

ေစ့္ကျကး၉

ပိုမိုအာ့သာေစမညး်ဖစးကာ အတကးေစ့္ကို ေစာငးံၿပီ့ ေရာငး့ခ္ႏုိငးစျမး့ ရြိေစမညး်ဖစးသညး၈
ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့ ေစ့္ကစာ့်ခငး့ - လယးသမာ့မ္ာ့က ။တို႔၌ ကုနးစညးမ္ာ့အတျကး အနိမံးေစ့္သာ ရရြိသညးံ ေနာကးထပး
အေၾကာငး့တစးရပးမြာ ေစ့္ႏႈနး့ မတညးမၿငိမး အတကးအက္ေၾကာငးံ မဟုတးဘဲ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့က အနိမးံေစ့္်ဖငးံ ေရာငး့ခ္ရနး
လယးသမာ့မ္ာ့ကို ဖိအာ့ေပ့ကာ ။တို႔၌ လုပးပိုငးချငးံ်ဖငးံ အသာစီ့ယူ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့သညး
လကးကာ့ေစ့္ႏႈနး့အတျကး ေစ့္သတးမြတးရာ၉ လုပးပိုငးချငးံ အသာစီ့ရယူထာ့ၾကသညး၈ ေစ့္ကျကးသို႔ ကုနးစညးမ္ာ့
တစးပါတညး့

ယူေ

်ခငး့မရြိ

လယးသမာ့မ္ာ့မြာ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့က ။တို႔၌ ကုနးစညးမ္ာ့ကို
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၀

ယူ်ခငး့အေပ၍

ရသညး၈

အာ့ထာ့ေနရ်ပီ့

ထိုအေရ့ကို

အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးစရာလညး့မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ

ေ်ဖရြငး့ေက္ားလႊာ့ရနးမြာ

အစုအဖျဲ႔ပိုငး

ေစ့္ကစာ့်ခငး့ဒဏးကို

သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြြငးံ

ပိုမိုခဵစာ့

်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

တညးေထာငး်ခငး့်ဖငးံ ပျစ
ဲ ာ့အေရအတျကး ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ေစကာ ေစ့္ကျကး၉ တႏုိငးတပိုငး လယးသမာ့မ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို ။တို႔၌ ကုနးစညးမ္ာ့ အ်မငးံေစ့္ ရမြေရာငး့ခ္ႏိုငးသညးံ ေရျ့ခ္ယးစရာ ရြိလာေစမညး်ဖစးသညး၈
ေငျေၾက့တနးဖို့အတကးအက္
ေငျေၾက့မ္ာ့ႏြငးံ

-

ဿွှ၃ခုႏြစးတျငး

လဲလြယးချငးံ်ပဳလုိကးခ္ိနးမြစကာ

်ပညးတျငး့ေငျေၾက့ကို
်မနးမာက္ပးေငျသညး

ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္အလိုကး
မတညးမၿငိမး

်ဖစးေနခဲံသညး၈

ႏုိငးငဵ်ခာ့
ၿပီ့ခဲံသညးံ

ႏြစးအတျငး့က က္ပးေငျတနးဖို့သိသိသာသာ ေလ္ာံက္သညး၈ ေငျလႏ
ဲ ႈနး့ အတကးအက္မၿငိမး်ခငး့သညး လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့
အတျကး ထုဵ့စဵအာ့်ဖငးံ စိနးေခ၍မႈတစးရပး်ဖစးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ။တို႔၌စီ့ပျာ့ေရ့ုပုဵစဵတျငး ႀကိဳတငး
မမြနး့ဆႏုိငးမႈမ္ာ့ ထပး ်ဖညးံ
က္်ခငး့

ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားအခ္ဳိ႕ေသာလုပးငနး့ရြြငးမ္ာ့အတျကး ေငျတနးဖို့

အ်ခာ့သူမ္ာ့ထကး

အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့ႏိုငးဖျယးရြိသညး၈

က္ပးေငျတနးဖို့ေလ္ာံက္်ခငး့သညး

ပို႔ကုနး

ေပ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ။တို႔၌ ကုနးစညးမ္ာ့ ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးတျငး ႏႈိငး့ယြဥးေစ့္ခ္ဳိမႈ
်ဖစးေစ၊ အက္ဳိ့အ်မတး်ဖစးလာလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့တစးဖကးတျငးလညး့ က္ပးေငျတနးဖို့က္်ခငး့

သျငး့ကုနး

ပစၥညး့လိုအပးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး စိနးေခ၍မႈတစးရပး်ဖစးလိမးံမညး၈ ။တို႔၌ သျငး့ကုနး ကုနးက္
စရိတးမ္ာ့က

ဆကးစပး်ဖစးေပ၍မႈအရ

တနးဖို့ေလ္ာံက္ေနသညးံ

်ဖစးစဥးတျငး

ပို၊ေစ့္ႀကီ့်မငံ

လိမးံမညး်ဖစးသညး၈

အေသ့စာ့လုပးငနး့မ္ာ့က

က္ပးေငျတနးဖို့

ထုဵ့စဵအာ့်ဖငးံ

ႏႈိငး့ယြြဥးခ္ကးအရ

တငးသျငး့ရမညး်ဖစးေသာ

ကုနးစညးမ္ာ့ကို အစာ့ထို့ ထုတးလုပး်ခငး့်ဖငးံ ေအာငး်မငးမႈရႏိုငးသညးံ အေနအထာ့လညး့ ရြိသညး၈
ေစ့္ကျကးေဝစု ဆုပးကိုငးထာ့်ခငး့-အခ္ဳိ႕ေသာ အလာ့အလာရြိသညးံ ေနရပး်ပနး စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး ။တို႔၌
လုပးငနး့ ေအာငး်မငးပါက အ်ခာ့သူမ္ာ့က ။တို႔၌ ေအာငး်မငးမႈကို ေတျ႔်မငးကာ ေစ့္ကျကးေွစုကို လုယူ
စငးၿပိဳငးေထာငးလာမညးကို စုိ့ရမးမႈမ္ာ့ ရြိေနေၾကာငး့ GAP မိတးဖကးမ္ာ့က တငး်ပသညး၈ ။တို႔၌ ေစ့္ကျကးေဝစုကို
ထိနး့သိမး့ထာ့ႏိုငးေရ့

။တို႔၌

အယူအဆမြာ

အရညးအေသျ့

ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ႏြငံး

။တို ႔၌

ထုတးကုနးမ္ာ့ကို

တစးမူထူ့်ခာ့ေစကာ ကိုယးပိုငးအမြတးအသာ့်ပဳ်ခငး့ (ဥပမာ - ထုတးကုနးမ္ာ့တျငး ထုတးလုပးသူမ္ာ့၌ အေၾကာငး့
အရာမ္ာ့

)၇ အသိအမြတး်ပဳလကးမြတးရရြိေအာငးလုပးေဆာငး်ခငး့ (ေအားဂဲနစး၇ မြ္တေသာ

အေရာငး့အဝယး စသ်ဖငးံ)၇ ရပးရျာအေ်ခ်ပဳႏြငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ႏိုငးငဵတကာကျနးရကးႏြငးံ ခ္ိတးဆကး
ေစ်ခငး့တို႔အေပ၍ ဦ့တညးထာ့ၾကသညး၈

လူမႈေရ့

မ္ာ့

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး ။တို႔၌ အိမးႏြငးံ ရျာအတျကး တာဝနးရြိၾက်ခငး့ - GAP က ပစးမြတးထာ့ေသာ ေက့္ရျာအုပးစု
မ္ာ့မြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့မြာ ခရီ့သျာ့လာ်ခငး့ကို (လိျဳငးေကားၿမိဳ႕ေပ၍သျာ့လာသညးကိုပငး) စိတးမခ္ လကးမခ္ ်ဖစးေနဖျယး
ရြိသညးဟု KNWO က ဆိုသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့မြာ ။တို႔၌ အိမးေထာငံးတာွနးမ္ာ့ (ကေလ့ ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇
သကးႀကီ့ရျယးအိုေစာငးံေရြာကး်ခငး့စသ်ဖငးံ) မြ အခ္ိနးၾကာဖယးချာလိုစိတး မရြိၾကေပ၈ သို႔ေသား သယးယူပို႔ေဆာငးချငးံရနး
အဆငးေ်ပမညးဆုိပါက အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံလညး့ ။တို႔၌ ထုတးကုနးမ္ာ့ကို ေပ့ပို႔လိုစိတး ရြိလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈
ယငး့ကိစၥကို ေ်ဖရြငး့ေက္ားလႊာ့ရနးအတျကး အစုအဖျဲ႔ပိုငး သိုေလြာငး႐ုဵမ္ာ့ႏြငးံ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ တညးေထာငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အမ္ဳိ့သမီ့ စျနး ႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က ကုနးသျယးေရ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး
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ခရီ့သျာ့လာႏိုငးချငးံကို ေဝမြ္ရရြိႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈ ထို်ပငး ။တို ႔၌ အိမးေထာငံး တာွနးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး ဦ့စာ့ေပ့
ေဆာငးရျကးရငး့ အ်မငးံေစ့္်ဖငးံလညး့ ေရာငး့ခ္ႏိုငးချငးံရေစမညး ်ဖစးသညး၈ ထပးေလာငး့ အက္ဳိ့ ရလဒး အေန်ဖငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့တျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ လုပးပိုငးချငးံရ်ခငး့က မိသာ့စုတစးခုလုဵ့ႏြငးံ အသိုငး့အွိုငး့အတျငး့ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့
်ဖစးေပ၍လာသညးကုိေတျ႔ရ်ခငး့အာ့်ဖငးံ က္ာ့၇မေရ့ရာအေပ၍ သေဘာထာ့ေ်ပာငး့လဲလာမႈမ္ာ့

်ဖစးေပ၍လာေစမညး

်ဖစးသညး၈
်ပညးနယးတျငး့ ကုနးသျယးေရ့အတျကး ဘာသာစကာ့ အတာ့အဆီ့မ္ာ့- ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးမြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး
ေရာငး့ေရ့ဝယးတာလုပးငနး့အတျကး ခရီ့ထျကးၾကရနး တျနး ႔ဆုတးေနၾကသညးံ အေၾကာငး့ရငး့မြာ ကယာ့်ပညးနယး
အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ က္နးအ်ခာ့ေသာ်ပညးနယးမ္ာ့မြ လကးကာ့သမာ့မ္ာ့၇ ေဖာကးသညးမ္ာ့ႏြငးံ အေရာငး့ အဝယး်ပဳ
ရာတျငး ဘာသာစကာ့အခကးအခဲရြိႏိုငး်ခငး့၇
လူမ္ာ့ႏြငးံ

မာစကာ့အသုဵ့နညး့်ခငး့ႏြငးံ ကယာ့်ပညးနယးရြိအ်ခာ့ေဒသမ္ာ့ မြ

ေဒသိယစကာ့ကျ်ဲ ပာ့်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ

်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့

KNWO

ကဆိုသညး၈

အစုအဖျဲ႔ပိုငး

သယးယူ

ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တညးေထာငး်ခငး့်ဖငးံ အမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကုနးသျယးေရ့
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

ခရီ့သျာ့လာချငးံကိုေဝမြ္ရရြိႏိုငးမညး်ဖစးကာ

အေရာငး့အွယးအတျကး

အသဵု့ွငးေသာ

ဘာသာ စကာ့စျမး့ရညးကိုလညး့ ရရြိေစႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈
Women‟s Empowerment Groups တျငး တညးၿငိမးသညးံအဖျဲ႔ဝငး်ဖစးေရ့ ထိနး့သိမး့ရနး ခကးခဲမႈ- အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး
ကိုယးဝနးေဆာငးမီ့ဖျာ့်ခငး့၇ကိုယးပိုငးအလုပးႏြငးံစုိကးပ္ဳိ့ထျနးယကး်ခငး့တို႔အပါအွငး အ်ခာ့ေသာ ေဝယ္ာဝစၥ တာဝနးမ္ာ့
ေၾကာငးံ အလုပးမ္ာ့လာခဲံရာ Women‟s Empowerment Groups

(WEG)

အဖျ႔ွ
ဲ ငးဦ့ေရ အလာ့အလာမြာ

ၿပီ့ခဲံသညးံႏြစးႏြစးေက္ားအတျငး့ ယုတးေလ္ာံလာသညး၈ ယငး့ကပငး WEGs သို႔ အမ္ဳိ့သမီ့သစးမ္ာ့ ဝငးေရာကးလာမညးံ
အချငးံအလမး့တစးရပး ်ဖစးေတာံသညး၈

အလုပးသမာ့ေစ့္ကျကး
အလုပးသမာ့မ္ာ့ အ်ခာ့ေဒသသို႕ေ်ပာငး့ေရႊ႕လုပးကိုငးမ-ႈ ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသမြ လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့
အထူ့သ်ဖငးံ လူငယးမ္ာ့ႏြငးံ အသကး ှ၅ မြ ၀၂ ႏြစး အတျငး့ရြိ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့က ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အ်ဖစး
လုပးကုိငးရနး ေရျ့ခ္ယးေနၾကေၾကာငး့ GAP မိတးဖကးမ္ာ့က တငး်ပသညး၈ တစးခါတစးရဵ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
ဘိနး့စိုကးဧရိယာမ္ာ့တျငး ေနထိုငးၾကသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ႏြငးံ အရကးေသစာ သုဵ့စျၾဲ က်ခငး့မ္ာ့က
(ေဒသမြာက အလုပးအကိုငးမရြိ၇ ထိုအတျကး အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့က မူ့ယစးေဆ့ႏြငးံ အရကးတျငး ဘဝကို ႏြစး်မဳပး)
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့အ်ဖစးသို႔ ေရာကးရြိရနး တျနး့ပို႔ေနသညးံအ်ပငး (အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့က ေငျလပ
ႊဲ ို႔မႈ
လကးခဵရရြိၿပီ့ အလုပး လုပးကိုငးၾကေတာံ်ခငး့ မရြိ)သညးံ အက္ဳိ့ဆကး ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့
အတျကး ်ပညးပမြဝငးေငျရရြိကာ ေတာငးတနး့ကုနး့်မငးံႏြငးံေက့္လကးရြိ
ေပ့ပို႔ႏုိငးေသာ

အချငးံအလမး့ရြိေနသညး၈

ယငး့အေ်ခအေနကို

ေဒသခဵ

မြီခိုေနသူမ္ာ့ထဵ ေထာကးပဵံေငျ လႊဲေ်ပာငး့
အတျငး့

ေငျစုေဆာငး့ေရ့ႏြငးံ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာေအာငး အက္ဳိ့ရြိရြိ အသုဵ့ခ္ႏိုငးမညးံး အချငးံအလမး့ ရြိေနသညး၈
လူငယးမ္ဳိ့ဆကးမ္ာ့က

အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့အ်ဖစး

လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အေပ၍

စိတးဝငးစာ့မႈ

မရြိ်ခငး့-

လူငယးမ္ာ့သညး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့က႑တျငး ။တို႔၌ အနာဂတးကို မ်မငးၾကေတာံ၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌
အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့မႈကိုတုိ့ပျာ့ေစၿပီ့ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့အာ့အသကးေမျ့ဝမး့ေၾကာငး့အ်ဖစးေရျ့ခ္ယးရနး စိတးဝငးစာ့မႈကုိ ်မြငးံတငး
ေပ့မညးံ တီထျငးဆနး့သစးမႈမ္ာ့လုပးေဆာငးရနး

ႀကိဳ့စာ့

့မရြိေတာံသညးမြာ ပကတိအေ်ခအေန
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်ဖစးသညး၈ လူငယးမ္ာ့သညး ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ်ပညးပေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ဘဝကို ေရျ့ခ္ယးေနၾကေၾကာငး့ GAP
မိတးဖကးမ္ာ့ကဆုိသညး၈
မြ

လူငယးမ္ာ့အတျကး

မိသာ့စုမြီခိုေနသူမ္ာ့ထဵ

ယငး့အေ်ခအေနကို

်ပညးပမြဝငးေငျရရြိကာ

ေတာငးတနး့ကုနး့်မငးံႏြငးံေက့္လကးရြိ

ေထာကးပဵံေငျလႊဲေ်ပာငး့ေပ့ပို႔ႏုိငးေသာ

ေဒသခဵလူ႔အဖျ႔အ
ဲ စညး့အတျငး့

ေငျစုေဆာငး့ေရ့ႏြငးံ

အချငးံအလမး့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့

ရြိေနသညး၈

်ဖစးေပ၍လာေအာငး

အက္ဳိ့ရြိရြိ အသုဵ့ခ္ ႏိုငးသညး၈
ကၽျမး့က္ငးမႈသငးတနး့ႏြငးံစျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာကးမႈ
အလာ့အလာရြိေသာ

စျနး႔ဦ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က

နညး့ပညာအကူအညီလိုအပးလိမံးမညးဟုေ်ပာဆိုၾကေၾကာငး့
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ႏြငးံ

-

ဒုက၏သညးမ္ာ့ၾကာ့ႏြငးံ
အေသ့စာ့လုပးငနး့မ္ာ့
GAP

ကယာ့်ပညးနယးေက့္လကးေဒသတျငး

ကယာ့်ပညးနယးတျငး့မြ
စတငးခ္ိနးတျငး

။တို ႔မြာ

မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈအရသိရသညး၈

ကၽျမး့က္ငးမႈသငးတနး့ေပ့ေသာလုပးငနး့စဥးမ္ာ့

ကို

ဦ့တညးသညံး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ခ္ဲ႕ထျငးသျာ့ရနး အချငးံအလမး့ရြိေနသညး၈

ေ်မယာလုပးပုိငးချငးံအတျကးစိနးေခ၍မႈမ္ာ့
ဓေလံထုဵ့တမး့အရေ်မယာလုပးပိုငးချငးံကိုအသိအမြတးမ်ပဳ်ခငး့ - ကယာ့်ပညးနယးက အမ္ာ့စုေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့ကို
ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က ဓေလံထုဵ့တမး့အရ လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အစို့ရက ဓေလံထုဵ့တမး့အရ
ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံကို အသိအမြတး မ်ပဳေသားလညး့ (ဥပမာ တရာ့ွငးေ်မယာလုပးပိုငးချငးံ စာရျကးစာတမး့ မေပ့်ခငး့)
ေဒသခဵအသိုငး့အွနး့က „အစုိ့ရသစးေတာေ်မ’ တျငး ရာသီလိုကး ထျနးယကးစုိကးပ္ဳိ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေန်ခငး့အာ့
သစးေတာဌာနက တငး့တငး့ၾကပးၾကပး တာ့်မစး်ခငး့လညး့ မရြိေပ၈ သို ႔ေသား ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အ်ခာ့နယးေ်မေဒသမ္ာ့မြ
ဥပမာ ်ဖစးရပးမ္ာ့အေပ၍မြီတညးၿပီ့ ယငး့အေ်ခအေနသညးအနာဂတးတျငး ေ်ပာငး့လဲသျာ့ႏုိငးသညး၈ ေ်မယာပိုငးဆုိငးမႈ
စာရျကးစာတမး့မရြိဘဲ

စုိကးပ္ဳိ့ေနသူမ္ာ့ ႏြငးံမတူဘဲ ်ခာ့နာ့စျာစပါ့စိုကး ေတာငးသူလယးသမာ့

သညး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ွနးႀကီ့ ဌာန မြ ပုဵစဵ - ၄ ကို ေလြ္ာကးထာ့ႏုိငးသညး၈
တရာ့ဥပေဒမူေဘာငးကို

လကးရြိအခ္ိနးတျငး်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲေနသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ေ်မယာႏြငးံပတးသကးေသာ
အမ္ဳိ့သာ့

ေ်မယာအသုဵ့ခ္ေရ့

မူွါဒက ဓေလံထုဵ့စဵႏြငးံအညီ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံကို အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ စသ်ဖငးံ) ေက့္လကးေန

အတျကး

ခိုငးမာသညးံ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့ ရရြိႏိုငးေအာငး ေ်မယာဥပေဒ

(ဥပမာ

်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲမႈက

အချငးံအလမး့တစးရပး

်ဖစးသညး၈
ေ်မယာသိမး့ဆညး့ခဵရ်ခငး့ - GAP စီမဵကိနး့ လုပးေဆာငးရနး သတးမြတးထာ့ေသာ ၿမိဳ႕နယးသုဵ့ခုတျငး ေ်မယာ
သိမး့ဆညး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့က

အဓိက်ပႆနာ

မဟုတးေပ၈

ေဒသတျငး

်ပငးးပရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့က

အနညး့ငယးသာ

ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ (လကးရြိအထိ အလျနးအကၽျဵသစးခုတးလုပးမႈမ္ာ့သာရြိေနသညး၈) သို႔ေသား ထုိငး့နယးစပး
ဂိတးမ္ာ့ဖျငးံသညးံအခါ၉ အေ်ပာငး့လဲမ္ာ့်ဖစးလာႏုိငးသညးဟု ေမြ္ားလငးံမႈမ္ာ့ရြိၿပီ့ ေဒသအတျငး့ပိုမိုၿပီ့စီ့ပျာ့ေရ့ လုပး
ေဆာငးမႈမ္ာ့်ဖစးလာလိမးံမညးဟုေမြ္ားလငးံရသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့က ေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံကို ရြာေဖျလာမညး ်ဖစးၿပီ့
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအချငးံအလမး့မ္ာ့

ေဖားေဆာငးရနးးအစို့ရထဵမြ

လုပးပိုငးချငံးခ္ထာ့ေပ့်ခငး့ကို

လာၾကမညး်ဖစးသညး၈ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံအသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ မခဵရသညးံေဒသခဵ

ေလြ္ာကးထာ့

သညး ေ်မယာသိမး့ဆညး့

ခဵရ်ခငး့မ္ာ့ကုိ ၾကဳဵေတျ႔ရႏုိငး်ပီ့ အနာဂတးတျငး။တို႔၌ေ်မယာမ္ာ့ ဆုဵ့႐ႈဵ့ရမညးံေဘ့ႏြငးံရငးဆိုငးေနရသညး၈ ထိုအေ်ခ
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အေနေၾကာငးံ ေက့္လကး

သညး ေ်မယာသိမး့ဆညး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့၇ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ မမ္ာ့်ပာ့လာမီ ။တို႔၌

ဓေလံ ထုဵ့တမး့အရ ေ်မယာစီမဵလုပးကိုငးပိုငးချငးံစနစးကိုထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး အစုအဖျဲ႔မ္ာ့စတငးဖျဲ႔ရနး အချငးံအေရ့ ရြိ
ေနသညး၈ ဓေလံထုဵ့တမး့အရ ေ်မယာလုပးပိုငးချငးံတျငး အေသ့စာ့ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာတရာ့ဝငး စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ ေ်မယာ ပိုငးဆုိငးမႈကို ေတာငး့ခဵရာတျငး အာ့ေကာငး့ေစမညး ်ဖစးသညး၈
ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကးေ်မယာမရြိ်ခငး့ - အခ္ဳိ႕ေသာ ဒုက၏သညးမ္ာ့မြာ ဆယးစုႏြစး ႏြစးခုေက္ားမက ေနရပးစျနး႔ချာ
ခဲံရသူမ္ာ့

်ဖစးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၌

ေ်မယာႏြငးံ

ပတးသကးေသာ

ဥပေဒႏြငးံ

မူ ွါဒ

အေ်ခခဵမူေဘာငးတျငး

ေ်မယာအစာ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ တရာ့ွငးလုပးထုဵ့လုပးနညး့ မရြိေသ့ေသာေၾကာငးံ လကးရြိေနထိုငးသူမ္ာ့ႏြငးံ
ဒုက၏သညးမ္ာ့ၾကာ့ ေ်မယာပဋိပက၏မ္ာ့ ်ဖစးပျာ့လာႏုိငးေ်ခ ရြိေ နသညး၈ ထုိငး့ႏိုငးငဵမြ ဒုက၏သညးမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့
ေနရပး်ပနးရနးမြာ အစို့ရက ။တို႔၌ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့အတျကး သငးးံေတားေသာ ေ်မယာေပ့၊ ေ်မယာပုိငးဆုိငးမႈ
ကုိတရာ့ွငး အသိအမြတး်ပဳႏုိငးမြသာလြ္ငး ေအာငး်မငးမႈတစးရပး ်ဖစးလိမးံမညးဟု GAP မိတးဖကးမ္ာ့က ေကာကးခ္ကး
ခ္ထာ့သညး၈ ထိုအတျကးေၾကာငးံ အစီအစဥးတက္ေနရပး်ပနးမညးံစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ။တို႔အတျကး ေနရာ
အေ်ခတက္်ဖစးၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ကိုလညးပတးႏုိငးရနး သငးံေတားေသာေ်မယာခ္ထာ့ေပ့ေရ့ ကယာ့်ပညးနယး
အစုိ့ရႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရအာ့ ေဆားၾသစညး့႐ုဵ့ရနး လုိအပးသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပုဵမ္ာ့ႏြငးံ အစုဖျ႔ဲ အုပးခ္ဳပးေရ့ပုဵစဵမ္ာ့
အေသ့စာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး မတူညီေသာစီ့ပျာ့ေရ့ပနး့တုိငးမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဳိ့အ်မတးခေ
ျဲ ွမႈပုဵစဵမ္ာ့ ရြိၾက်ပီ့
ယငး့တုိ႔သညး တစးခါတစးရဵ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးမႈအေပ၍ ၾသဇာလႊမး့မို့ သကးေရာကးမႈ ရိြသညး၈ ေနရပး်ပနး
အမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က ။တို႔၌စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ေဖားေဆာငးလုပးကိုငးခ္ိနးတျငး မညးသညးံ လုပးငနး့
ဖျ႔စ
ဲ ညး့မႈပုဵစဵသညး။တို႔၌စီ့ပျာ့ေရ့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဳိ့အ်မတးခေ
ျဲ ွေရ့ပုဵစဵမ္ာ့အတျကးပိုမိုၿပီ့အသငးံေတားဆုဵ့
်ဖစးမညးကို အကဲ်ဖတးရနးအခ္ိနးေပ့သုဵ့သပးသငးံသညး၈ ထုဵ့စဵအာ့်ဖငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ဖျဲ႔စညး့မႈပုဵစဵမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဳိ့
အ်မတးချယ
ဲ ူသညးံ ပုဵစဵမ္ာ့တျငး - ပုဂၐလိကလုပးငနး့ (ပိုငးရြငးကအက္ဳိ့အ်မတးရယူ)၇ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ (လူမႈ
အက္ဳိ့်ပဳမႈအတျကး
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့

ေထာကးပဵံ
(အဖျ႔အ
ဲ စညး့အတျငး့

အက္ဳိ့အ်မတ

အခ္ဳိ႕

ပါွငးသူမ္ာ့ၾကာ့အက္ိဳ့အ်မတးခေ
ျဲ ွ)၇

အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ (ပိုငးရြငးကအက္ဳိ့အ်မတးရေသားလညး့

ချေ
ဲ ွ

မႈရြိ)၇

အစုအဖျဲ႔

ထုတးလုပးသူလုပးငနး့ရြငးအသငး့

အသငး့အဖျဲ႔ကိုေထာကးပဵံရနး

အက္ဳိ့အ်မတး

အခ္ိဳ႕

ချေ
ဲ ွမႈ ရြိ) စသညးံ ပုဵစဵမ္ာ့ ပါွငးသညး၈
ေနရပး်ပနးအမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ေဖားေဆာငးမညးံစီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးမႈပုဵစဵမ္ာ့သညး ကျ်ဲ ပာ့ေသာ
စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့အလုိကးက်ျဲ ပာ့်ခာ့နာ့မႈရြိလိမံးမညး်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံမူ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ
မိမိတို႔ကိုယးတုိင

ႏြစးသကးးမႈအေပ၍အေ်ခခဵသငးံသညး၈ ဆပး်ပာထုတးလုပးမႈႏြငးံ အခ္ဳပးအလုပးတို႔ကို သငးၾကာ့

ေပ့ေသာ KNWO သငးတနး့မ္ာ့၌ အေတျ႔အႀကဵဳအရ ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့မြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး အေတျ့အေခ၍
အယူအဆမ္ာ့ႏြငးံေစံေဆားမႈကုိဖလြယးႏုိငးေသာေနရာမ္ာ့တျငးအတူတကျပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလုပးကိုငးရမႈကို သေဘာ
က္ႏြစးသကးေၾကာငး့သိရြိရသညး၈ ထိုအတျကး သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့၇ ထုတးလုပးေရ့အုပးစုမ္ာ့ သို႔မဟုတး အေသ့စာ့
ႏြငးံ အလတးစာ့လုပးငနး့အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့သညး ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ကေနရပး်ပနးအမ္ဳိ့သမီ့ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့
အတျကး သငးံေတားမႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးမႈပုဵစဵ ်ဖစးလိမးံမညး ်ဖစးသညး၈
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ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့သညးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့စုဖျဲ႔မႈႏြငးံဒီမိုကေရစီက္က္ထိနး့ခ္ဳပးမႈ (အဖျ႔ွ
ဲ ငးတစးဦ့
လြ္ငးမဲတစးမဲ)၇

တစးစုဵတစးခုေသာအသိုငး့အွုိငး့အတျငး့

အဓိက

၀

ပုဂၐိဳလးမ္ာ့အ်ဖစး

လညးပတးမႈႏြငးံ ပုိမုိက္ယး်ပနး႔ေသာသမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ကျနးရကး၌ တစးစိတးတစးပိုငး့်ဖစးမႈ

လုပးငနး့

ေပ၍တျငး အေ်ခခဵေသာ

ေပါငး့စညး့အုပးခ္ဳပးမႈလုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈101ှွှ လုပးငနး့ကိုစုဖျ႔ေ
ဲ ပါငး့စညး့ကာလုပးကိုငး်ခငး့သညး ပုိမုိက္ယး်ပနး႔ သညးံ
စီ့ပျာ့ေရ့အက္ပးအတညး့မ္ာ့ ကို ေက္ားလႊာ့လျနးေ်မာကးရနးႏြငးံ ကာလရြညးအလုပးအကိုငးရရြိမႈကို ထိနး့သိမး့ရနး
အတျကး သငးံေတားမႈရြိေၾကာငး့ သုေတသနမ္ာ့က ညႊနး့ဆိုသညး၈102ှွဿ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ
ႏုိငးငဵတကာမူေဘာငးးမ္ာ့တျငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အလုပးသမာ့အဖျဲ႕၌ သမွါယမမ္ာ့
အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

(ILO‟s

Promotion

of

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာသမွါယမမဟာမိတးအဖျဲ႕၌

်မငးံတငးအာ့ေပ့ရနး

Recommendation)103ှွ၀

Cooperatives

သမွါယမလက၏ဏာမ္ာ့ႏြငးံ

ႏြငးံ

သမွါယမအေ်ခခဵမူမ္ာ့အတျကး

လမး့ညႊနးမြတးစုမ္ာ့ (International Co-operative Alliance‟s Statement on the Cooperative Indentity and
Guidance

Notes

to

the

Co-operative

Principles)104ှွ၁

တို႔

ပါွငးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

„သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့‟၌ သမုိငး့ေၾကာငး့မြာ လူအမ္ာ့စုအတျကး အႏုတးသေဘာထငးက္နးေနသညးကို သတိ်ပဳ
သငးံသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ သမွါယမလုပးငနး့ဆုိသညးမြာ ဘာလဲဆုိတာကုိ ထဲထွ
ဲ ငးွငး ေလံလာဆနး့စစးး်ခငး့၇ေပါငး့စညး့
ေဆာငးရျကး်ခငး့ အစီအစဥးမ္ာ့မြ အက္ဳိ့အ်ပစးမ္ာ့ကို ေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ ေပါငး့စညး့အုပးခ္ဳပးမႈ နညး့နာစနစးမ္ာ့ကို
အေသ့စိတး ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မ္ာ့ကို အခ္ိနးေပ့ လုပးေဆာငးသငံးသညး၈105ှွ၂

သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးရာတျငး ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာ ပုဵစဵမ္ာ့
ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပုဵသညး တ ခုႏြငးံတ ခု
အလျနးကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့ၾကသညး၈ လုပးငနး့တစးရပး၌ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပုဵသညး ေကာငး့မျနးေသာ စီမဵမႈ၇ လုပးငနး့၌
ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ပိုငးရြငးသို႔မဟုတး အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငး့ဆုဵ့ အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးစျမး့
ရြိသငးံသညး၈ အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့လုပးငနး့အသငး့(မူွါဒေရ့ရာေကာငးးစီ)ပုဵစဵ106ှွ၃ႏြငးံ သမဂၐသမွါယမလုပးငနး့
ပုဵစဵ107ှွ၄ တုိ႔ကိုေအာကးတျငး (ပုဵ ၂ ႏြငးံ ပုဵ ၃) ေဖား်ပထာ့်ပီ့သမွါယမ၇အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့ လုပးငနး့ မ္ာ့
အတူတတကျပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးႏုိငးသညးံ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ကိုပုဵႏြငးံတကျေဖား်ပထာ့သညး၈

101

ှွှ

CECOP_CICOPA

Europe,

June

2012,

ေပါငး့စညး့ေဆာငးရျကးမႈပုဵစဵ၌ဒဏးခဵႏုိငးစျမး့၇

စာမ္ကးႏြာ

ှဿ-

ှ၀http://www.cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf
102

ှွဿ CECOP_CICOPA Europe, 12 December 2012, တျလ
ဲ ကးမ္ာ့၇ ေပါငး့စညး့အာ့ကအက္ပးအတညး့မ္ာ့ကို ဒဏးခဵႏုိငး်ခငး့

(ဗီဒီယိုမြတးတမး့) https://www.youtube.com/watch?v=iYXOk1ptG28
103

ှွ၀ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193

104

ှွ၁

https://www.ica.coop/en/media/library/research-and-reviews/guidance-notes-co-operative-

principles?_ga=2.122272648.203962858.1542093164-2006774018.1541924831
105

ှွ၂

Jo-Anne

Fergusom,

September

အစာ့အစာလုဵၿခဵဳေရ့ယုဵၾကညးမႈရနးပုဵေငျတို႔ႏြငးံ

2013.

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့

ပတးသကးေသာအတုိငးပငးခဵလုပးငနး့

သမွါယမလုပးငနး့စနစးမ္ာ့၇
,

သကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈႏြငးံ

https://www.lift-fund.org/sites/lift-fund.org/files/

publication/Consultancy-on-Cooperative-Systems_English%20(Sept%202013).pdf
106
107

ှွ၃ ဤ link ပါပုဵစဵအေပ၍အေ်ခခဵသညး http://www.geo.coop/replication-of-arizmendi
ှွ၄ https://community-wealth.org/content/union-co-op-model

59

ပုဵ ၂ အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့လုပးငနး့ အသငး့(မူွါဒေရ့ရာေကာငးးစီ) ပဵုစဵ

ပုဵ ၃ သမဂၐသမွါယမလုပးငနး့ပုဵစဵ

သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ကို

ေအာကးမြအထကးသုိ႔ ပုဵစဵ (bottom-up) သို႔မဟုတး အထကးမြေအာကးသုိ႔ ပုဵစဵ (top-

down) ပုဵစဵ်ဖငးံ စတငးႏိုငးသညး၈ မညးသညးံ ပုဵစဵက ပုးိေကာငး့သညး၇ ပုိဆုိ့သညးဟု မရြိပါ၈ သို႔ေသား အေ်ခအေနမ္ာ့ေပ၍
မူတညး၊ သငးံေတားသလို ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈108ှွ၅ Bottom-up ်ဖငးံ အစ်ပဳေသာ လုပးငနး့သညး သမွါယမ
လုပးငနး့မြအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့က ကိုယးတုိငးအစပ္ဳိ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဥပမာ လကးရြိအက္ဳိ့တူလုပးငနး့တူမ္ာ့မြ စတငး်ခငး့

108

၁၀၈ http://www.geo.coop/node/627

60

သို႔မဟုတး ၾသဇာႀကီ့သညးံ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့မြ စတငး်ခငး့မ္ဳိ့ ်ဖစးသညး၈ Top-down အစပ္ဳိ့မႈ်ဖငးံ စတငးေသာ
လုပးငနး့ကို သမွါယမလုပးငနး့မြ အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့မဟုတးေသာ ်ပငးပအုပးစုတစးရပးက အစပ္ဳိ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဥပမာ
တရာ့ွငးအုပးစုတစးရပးက

လညးပတးေသာအဖျဲ႔အစညး့

သို႔မဟုတး

အစို့ရေအဂ္ငးစီတစးရပးရပးကေန

တစးဆငးံ

စတငး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

သမွါယမ စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈ
TBC

ႏြငးံ

GAP

်ပညးနယးအဆငးံ

မိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး

အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့ကို

စီ့ပျာ့ေရ့က႑အသီ့သီ့အတျကး

ရယူႏုိငးသညးံ

အေနအထာ့

ေက့္ရျာအုပးစုအဆငးံႏြငးံ

ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ

လုပးငနး့သစးမ္ာ့အာ့

ပုိ၊အဆငးံ်မငးံေသာ စီ့ပျာ့ေရ့စီစဥးမႈ ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ႏြငးံပတးသကး၊ ကူညီႏိုငးရနး ေကာငး့မျနးေသာ
အေနအထာ့၉ ရြိေနသညး၈ KNWO က ဖျ႔စ
ဲ ညး့ေသာ WEGs အဖျ႔သ
ဲ ညး ပစးမြတးထာ့ေသာ ေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ
ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ

ေက့္ရျာမ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး

က႑အဆငးးံ

စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့တျငး

ခ္ိတးဆကးေပ့ႏုိငးသညးံ

အေနအထာ့တျငး ရြိလိမးံမညး၈ ေက့္ရျာအာ့လုဵ့က ကိုယးစာ့်ပဳသူမ္ာ့သညး ေက့္ရျာအုပးစုအေ်ခစိုကး WEG တျငး
ပါွငးၾကလိမံးမညး

်ဖစးသညး၈

ထိုေၾကာငးံ

WEG

အေန်ဖငံး

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို

ယြဥးၿပိဳငးမႈထကး

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကုိ အာ့ေပ့်မြငးံတငးရနး၇ ေက့္ရျာအုပးစုအဆငးံႏြငးံ ၿမိဳ႕နယးအဆငးံတျငး ယြဥး်ပဳိငးမႈ အသာစီ့
ရေစရနးႏြငးံ အေ်မာကးအမ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့်ဖငးံ ထုတးလုပးမႈကုနးက္စရိိတးကုိ ေလ္ာံခ္ႏုိငးေစရနး အကူအညီေပ့ႏုိငးရနး
ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးႏုိငးမညး

်ဖစးသညး၈

ဥပမာအာ့်ဖငးံ

ေက့္ရျာတစးရျာသညး

မႈိကို

ပစးမြတးထာ့

စိုကးပ္ဳိ့ကာ

ေနာကးရျာတစးရျာက ပဲကို ပစးမြတးထာ့်ခငး့်ဖငးံ ပိုလြ္ဵသညးကို အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ ေရာငး့ခ္ႏုိငးလိမးံမညးဟု
WEGs က အႀကဵ်ပဳထာ့သညး၈
်ပညးနယးအဆငးံတျငးမတူညီသညးံၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ၾကာ့ယြဥးၿပိဳငး်ခငး့ထကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကုိ်ဖစးေစေသာ သတးသတး
မြတးမြတးအာ့သာခ္ကးတစးရပးကုိ

ရရြိေဖားေဆာငးႏုိငးရနးပစးမြတးထာ့သညးံစီ့ပျာ့ေရ့အစီအမဵမ္ာ့ကို

ေဆာငးရျကးႏိုငး

သညး၈ အဆိုပါ စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ ေဖားေဆာငးရနးအတျကး ကယာ့်ပညးနယးအစို့ရမြ
တာွနးယူေဆာငးရျကးရနးသငးံေတားသညး၈

်ပညးနယးအဆငးံတျငး

က႑အသီ့သီ့အလုိကး

ေဆာငးရျကးမႈရြိေသာစီမဵေဆာငးရျကးမႈသညး

ေနရပး်ပနးစျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့

ေဖားေဆာငးမညးံ

အ်ပနးအလြနးညြိႏႈိငး့
လုပးငနး့သစးမ္ာ့ႏြငးံ

သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ ေအာငး်မငးေရ့အတျကး အေရ့ႀကီ့ေသာ အခ္ကးပငး ်ဖစးေပလိမံးမညး၈

ဘ႑ာေငျရရြိမႈအချငးံအလမး့
စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံ လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ွနးၾကီ့ဌာန၌ လယးယာဖျ႔်ဵ ဖိဳ့ေရ့ မဟာဗ္ဳဟာ ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ
အစီအစဥး

(ADS)

အရ

လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

လယးယာတနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတျငးပါွငးသူမ္ာ့အတျကး

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ဆုိငးရာဘ႑ာေငျပုိမုိခ္ဲ႔ထျငးေပ့ရနးႏြငးံ ေရျ့ခ္ယးစရာပုိရေစရနး
သတးမြတးထာ့သညး၈

သကးဆုိငးရာ

စညး့မ္ဥး့

မူေဘာငးမ္ာ့တျငး

အဓိကရညးရျယးခ္ကးထဲက

မၾကာခငးကထုတး်ပနးထာ့သညးံ

လယးယာ
တစးခုအ်ဖစး
ဘ႑ာေရ့

ဆုိငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဥပေဒ၇ ်ပငးဆငးထာ့သညးံ အေသ့စာ့ေခ့္ေငျဥပေဒ ႏြငးံ ဒီဂ္စးတယး ဘ႑ာေရ့ ွနးေဆာငးမႈ
ႏြငးံပတးသတးသညးံ ဥပေဒ ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ပါွငးသညး၈ “ဘဏးမ္ာ့၇ အေသ့စာ့ေခ့္ေငျအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ ေက့္လကး
အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့

(အထူ့သ်ဖငးံ

လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့လုပးငနး့မ္ာ့)

ကုိ

လုိအပးသညးံ
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ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ေထာကးပဵံေပ့ႏုိငးရနးအတျကးငြာ့ရမး့မႈႏြငးံဘ႑ာေရ့ကုမၸဏီမ္ာ့၇ အာမခဵကုမၸဏီမ္ာ့ကဲံသုိ႔ ဘဏး
မဟုတးသညးံ ဘ႑ာေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ကုိ အာ့ေပ့သညးံ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ဆုိငးရာဘ႑ာေရ့မူွါဒဖျ႔်ဵ ဖိဳ့မႈ” အတျကး
်မနးမာႏုိငးငဵေတားဗဟုိဘဏး

ႏြငးံ

ဘ႑ာေရ့ႏြငးံအချနးွနးၾကီ့ဌာနတုိ႔သညး

နီ့ကပးစျာ

ေဆာငးရျကးရမညးဟု

လယးယာ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့ေရ့ မဟာဗ္ဳဟာ ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ အစီအစဥး (ADS) က ေဖား်ပထာ့သညး၈109ှွ၆
အေသ့စာ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ အရငး့အႏြီ့ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈသညး ေအာကးေ်ခ မြ အေပ၍
(သုိ႔မဟုတး) အေပ၍မြ ေအာကးေ်ခ သုိ႔ ေထာကးပဵံသညးံပုဵစဵ်ဖစးႏုိငးသညး၈110ှှွ ေအာကးေ်ခမြအေပ၍သုိ႔ ေငျေၾက့
ေထာကးပဵံမႈသညး လုပးငနး့ရြငးက မိမိပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့မြတစးဆငးံေထာကးပဵံ်ခငး့ႏြငးံ အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့ထဵမြေခ့္ေငျ (သုိ႔မဟုတး)
လုပးငနး့တညးရြိသညးံ

အသုိကးအွနး့တျငးလြညးံလညးအသုဵ့်ပဳေနသညးံ

ေခ့္ေငျရနးပုဵေငျမ္ာ့ကို

ရညးညႊနး့ပါသညး၈

အေပ၍မြာေအာကးေ်ခသုုိ႔ေငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈသညး ေထာကးပဵံေငျ (ေဖာငးေဒ့ရြငး့တစးခု သုိ႔မဟုတး အစုိ့ရ သုိ႔မဟုတး
ႏြစးခုလုဵ့)၇ လူမႈဖျ႔်ဵ ဖိဳ့ေရ့ရနးပုဵေငျမြ လာသညးံ ေစ့္ကျကးတနးဖုိ့ေအာကးနညး့သညးံေခ့္ေငျ (သုိ႔မဟုတး) ကူ့သနး့
ေရာငး့ွယးေရ့ ဘဏးမ္ာ့မြ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္အတုိငး့ ထုတးေခ့္ေပ့သညးံ ေခ့္ေငျမ္ာ့ကုိရညးညႊနး့သညး၈
ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေနရပး်ပနးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး Proximity Designs ကဲံသုိ႔ အေသ့စာ့ေငျေခ့္သူမ္ာ့
ထဵမြ အတုိ့ႏႈနး့နညး့သညးံေခ့္ေငျမ္ာ့သညး အသငးံေတားဆုဵ့ေသာ ဘ႑ာေရ့စီမဵမႈ်ဖစးနုိငးသညး၈ Proximity Designs
တျငးတစးႏုိငးတစးပုိငးလုပးကုိငးသညးံ လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အေသ့စာ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၌ အထူ့လုိအပးမ္ာ့ကုိ ပစးမြတးထာ့
သညးံ ေခ့္ေငျအမ္ိဳ့အစာ့ (၁) မ္ိဳ့ပါရြိသညး၈ အဆုိပါေခ့္ေငျ အမ္ိဳ့အစာ့ (၁) မ္ိဳ့မြာ သီ့ႏြဵေခ့္ေငျ၇ ေမျ့်မဴေရ့ေခ့္ေငျ၇
အေသ့စာ့လုပးငနး့ေခ့္ေငျႏြငးံ မိသာ့စုလုပးငနး့၇ လုပးငနး့ငယးမ္ာ့အတျကး ကာလတုိေခ့္ေငျတုိ႔်ဖစးသညး၈111ှှှ
အဆုိပါလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က စတငးလုပးေဆာငးသညးံ လုပးငနး့ငယးမ္ာ့သညး ပုိမုိၾကီ့ထျာ့လာ်ပီ့၇ လုပးငနး့ ခ္ဲ႔ထျငးရနး
အတျကး ေနာကးထပးဘ႑ာေငျ လုိအပးမညး်ဖစးရာ အ်ခာ့သငးံေတားသညးံ ဘ႑ာေရ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ တျငး
ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ပါွငးလိမးံမညး၈
ပုဂၐလိကဘ႑ာေရ့က႑ - သမာရုိ့က္ ဘဏးက႑သညး အေသ့စာ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ဘ႑ာေငျရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ
ရငး့်မစးတစးခု်ဖစးေနဆဲ်ဖစးသညး၈

ဘဏးမ္ာ့ႏြငးံဆကးသျယးမႈကုိ

ခုိငးမာေစရနး လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကးအကူအညီ်ဖစးေစမညးံ ်ပညးသူပုိငးႏြငးံပုဂၐလိကက႑
အလာ့အလာရြိသညးံလုပးေဖားကုိငးဖကးမ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးသညး၈112ှှဿ
လူမႈရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ - လူမႈရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ ဆုိသညးမြာ သီ့်ခာ့ လူမႈအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ တစးခု်ဖစးေစရနးရညးရျယးသညးံ
ေငျေခ့္သညးံပုဵစဵ်ဖစးသညး၈113ှှ၀ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ထကးနညး့သညးံ (သုိ႔မဟုတး) အတုိ့မဲ႔ေခ့္ေငျမ္ာ့ကုိ လူမႈေရ့
ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ အက္ိဳ့အ်မတးမရြာေဖျသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ ကုိေခ့္ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
အစိမး့ေရာငးဘ႑ာေငျေထာကးပဵံ်ခငး့ - အစိမး့ေရာငးဘ႑ာေငျေထာကးပဵံ်ခငး့သညး အစုိ့ရ၇ ပုဂၐလိက ႏြငးံ အက္ိဳ့
အ်မတးမယူသညးံ က႑မ္ာ့မြ (ဘဏးမ္ာ့၇ အေသ့စာ့ေခ့္ေငျအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ အာမခဵႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈမ္ာ့ မြတဆငးံ)

109
110
111
112

ှွ၆ ်မနးမာလယးယာဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့မဟာဗ္ဳဟာႏြငးံရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈအစီအစဥး(ဿွှ၅-ှ၆ ~ဿွဿဿ-ဿ၀). စာမ္ကးႏြာ ၄၄
ှှွ http://www.geo.coop/node/627
ှှှ https://proximitydesigns.org/service/farm-finance/
ှှဿ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအလုပးသမာ့အဖျဲ႕ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့ ်မနးမာဿွှ၂၇ ်မနးမာအထညးခ္ဳပးတနးဖုိ့ကျငး့ဆကးဆနး့စစးမႈ၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ

အလုပးသမာ့အဖျ႔ဲ ၇ စာမ္ကးႏြာ ဿ၆
113

ှှ၀ https://esmeefairbairn.org.uk/social-investment

62

ေရရြညးဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈကုိ ဦၤ့စာ့ေပ့ေသာလုပးငနး့မ္ာ့သုိ႔ ဘ႑ာေငျစီ့ဆငး့မႈကုိ တုိ့်မြငးံရနးရညးရျယးသညး၈ ထုိသုိ႔ ေဆာငးရျကး
်ခငး့်ဖငးံ

ပတးွနး့က္ငးႏြငးံလူမႈေရ့ဆုိငးရာ်ပသနာမ္ာ့ကုိေကာငး့မျနးစျာစီမဵခနး႔ခႏ
ျဲ ုိငးရနး၇

ေကာငး့မျနးေသာအ်မတး်ပနး

ရႏြုနး့ ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ႏြစးခုစလုဵ့ကုိ ယူေဆာငးလာသညးံအချငးံအလမး့မ္ာ့ ကုိ ေကာငး့မျနးစျာ
အသုဵ့ခ္ႏုိငးရနးႏြငးံ ပုိမုိေကာငး့မျနးသညးံ တာွနးခဵမႈ ရြိေစရနး်ဖစးသညး၈”114ှှ၁
အငးတာနကးမြဘ႑ာေငျရြာေဖျ်ခငး့ - အထူ့သ်ဖငးံ “အငးတာနကးေပ၍မြေန်ပီ့လူအမ္ာ့အ်ပာ့ထဵမြ (လုပးငနး့အသစး
တစးခုႏြငးံပတးသတး်ပီ့) ေငျေၾက့ထညးံွငးရနးအတျကး တုိကးတျနး့်ခငး့်ဖငးံ လုိအပးသညးံေငျေၾက့ကုိ ရယူသညးံနညး့
လမး့်ဖစးသညး၈”115ှှ၂

ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က

စတငးေဆာငးရျကးသညးံ

လုပးငနး့ငယးမ္ာ့သညး

်ပညးပတျငး

ေရာကးရြိေနသူ အသုိငး့အွနး့မ္ာ့၇ ဥပမာ- ွငးေငျပုိ်မငးံမာ့သညးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး အေ်ခခ္ေနထုိငးသူမ္ာ့ ႏြငးံ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့မႈကုိ
ေထာကးပဵံေပ့ႏုိငးရနး ေငျပုိ

ရြိသူမ္ာ့ကုိ ပစးမြတးထာ့ႏုိငးသညး၈

အငးတာနကးမြရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵ်ခငး့ - အငးတာနကးမြ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵ်ခငး့ဆုိသညးမြာ လုပးငနး့ငယးမ္ာ့အတျကး အငးတာနကးမြ
ရရြိႏုိငးသညးံ ဘ႑ာေငျအရငး့အ်မစးသစးတစးခု်ဖစးသညး၈116ှှ၃ ယငး့ကဲသုိ႔ ဘ႑ာေငျေထာကးပဵံမႈ အမ္ိဳ့အစာ့သညး
အခ္ိနးအတုိငး့အတာတစးခုထိ ေအာငး်မငးစျာလုပးေဆာငးေနလ္ကးရြိ်ပီ့ေနာကး လုပးငနး့ခ္ဲ႔ထျငးရနးအတျကး ေငျေၾက့
ရြာေဖျေနသညးံ

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး်ဖစးလိမးံမညး၈

ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ အငးတာနကးမြရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵ်ခငး့အာ့

အရငး့အႏြီ့

ေငျေၾက့လကးခဵရရြိမညးံ လုပးငနး့သညး တရာ့ွငးတညးေထာငးထာ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ အက္ိဳ့အ်မတးရရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာမႈ
ရြိေစရနး လုပးငနး့်ဖစးေစရနးအတျကး ရငး့ႏြီ်မြပးႏြဵသူကရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈႏြငးံပတးသတးသညးံ သတငး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့ကုိ
စီစစးေပ့သညးံ ပလကးေဖာငး့မြတဆငးံ ေဆာငးရျကးသညး၈ အငးတာနကးမြ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵ်ခငး့ ပလကးေဖာငး့တျငး

First

Democracy VC117၇ SeedInvest118 ႏြငးံလူမႈလုပးငနး့ကုိ အာရုဵစုိကးသညးံ CrowdFunder Social Enterprise 119
တုိ႔ပါွငးသညး၈
လုပးငနး့ငယးအသငး့အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ ႏြငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ခငး့၌ ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့
အ်ခာ့ေသာစိတးတူကုိယးတူ သုိ႔မဟုတး ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပုဵ်ခငး့တူေသာလုပးငနး့မ္ာ့ကုိဖျဲ႔စညး့်ခငး့ (သုိ႔မဟုတး) ပူ့ေပါငး့်ခငး့
မြတဆငးံ လုပးငနး့ငယးမ္ာ့ႏြငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့သညး ခုိငးမာသညးံ ဘ႑ာေငျေၾက့ရရြိႏုိငးမညး ်ဖစးသညး၈
„အသငး့အဖျဲ႔ဆုိငးရာစာခ္ဳပး‟ ႏြငးံ အသငး့အဖျဲ႔၌ ကုိယးပုိငးေငျကုိ ထညးံွငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ လုပးငနး့သစး တစးခုသညး
ဘ႑ာေငျေၾက့မ္ာ့အတျကး တာွနးရြိမႈကုိ အဖျ႔၌
ဲ
အ်ခာ့အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့မြပါ ပူ့ေပါငး့တာွနးယူေစရနး လုပးေဆာငး
ေသာအခါတျငး အလာ့အလာရြိသညးံ ေငျေခ့္သူ (သုိ႔မဟုတး) ရငး့ႏြီ်မြပးႏြဵသူမ္ာ့သညး ပုိ၊ လုဵ်ခဳဵမႈ ရြိသညးဟု
ခဵစာ့ရလိမးံမညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ဘ႑ာေရ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈစျမး့ရညးမ္ာ့ ႏြငးံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ကုိ အဖျဲ႔အစညး့၌ အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့

114

ှှ၁

https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-

financing
115
116
117

၁၁၅ https://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdfunding
၁၁၆ https://www.forbes.com/sites/kauffman/2016/09/20/the-potential-and-perils-of-title-iii-crowdfunding/
၁၁၇ A joint-venture between MicroVentures (https://microventures.com/what-is-first-democracy-vc) and Indiegogo

(https://equity.indiegogo.com/)
118

၁၁၈ https://www.seedinvest.com/offerings

119

၁၁၉ https://www.crowdfunder.com/social-enterprise
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ၾကာ့တျငးမြ္ေွႏုိငးပါသညး၈ အဆုိပါ လုပးငနး့စဥးသညး အဖျဲ႔ွငးတစးေယာကးခ္ငး့စီ၌ ဘ႑ာေရ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈကုိ ပုိ၊
ထိေရာကးမႈရြိေစလိမးံမညး၈

ေအာငး်မငးမႈအတျကးအဆကးအသျယးအခ္ိတးအဆကးမ္ာ့
ႏုိငးငဵတကာကုနးသျယးေရ့
ကယာ့်ပညးနယးတျငး ်ပညးနယးတျငး့ အခ္ငး့ခ္ငး့ကုနးသျယးမႈသညး နုိငးငဵ်ခာ့ကုနးသျယးမႈႏြငးံမၾကာခဏ ဆကးႏျယး ေန
သညး၈ ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့ကိုေရာငး့ခ္သညးံ ထုတးကုနးအမ္ာ့စု (ေဒသခဵခ္မး့သာသူမ္ာ့သညး ရြမး့်ပညးနယး ေအာငးပနး့ကဲံသုိ႔
ပုိၾကီ့မာ့သညးံေဒသတျငး့ေစ့္ကျကးကုိတငးပုိ႔းသညး)သညး

တရုတးႏုိငးငဵရြိေစ့္ကျကးမ္ာ့သုိ႕

ေရာကးရြိသျာ့ပါသညး၈

ေအာငးပနး့ေစ့္ကျကးရြိွယးသူအမ္ာ့စုသညးတရုတးႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့်ဖစးၾက်ပီ့၇ တရုတးႏုိငးငဵရြိေဖာကးသညးမ္ာ့ကုိတငးပုိ႔ရနး
အတျကး ေ်ပာငး့ႏြငးံႏြမး့မ္ာ့ကုိ ွယးယူၾကသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးတျငး စုိကးပ္ိဳ့သညးံ ဖာလာ ႏြငးံငရုတးေကာငး့နကးကုိ
အိႏၵိယႏုိငးငဵကုိတငးပုိ႔သညး၈

ကယာ့်ပညးနယးေစ့္ကျကးသညး

ေသ့ငယးေသာေၾကာငးံ

ႏုိငးငဵတကာကုနးသျယးမႈ

တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးကုိဆကးသျယး်ခငး့သညးအမ္ိဳ့သမီ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး ရြငးမ္ာ့အတျကးေကာငး့မျနးသညးံ

မဟာဗ္ဳဟာ

တစးခု ်ဖစးလိမးံမညး၈ ကယာ့်ပညးနယးရြိ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး „ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့‟ ကုိေက္ား်ပီ့ပုိ်ပီ့ၾကီ့မာ့သညးံေစ့္ကျကးတျငး
လကးကာ့ွယးယူုသူမ္ာ့အာ့ တုိကးရုိကး ေရာငး့ခ္ရနး ရညးရျယးလုပးေဆာငးသငးံသညး၈
စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံလယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ွနးၾကီ့ဌာနသညး်မနးမာံလယးယာဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့မဟာဗ္ဳဟာႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ
အစီအမဵ(ဿွှ၅-ှ၆~ဿွဿဿ-ဿ၀) တျငးပါရြိသညးးံသီ့်ခာ့ကုနးသျယးမႈအေထာကးအကူႏြငးံ ပုိ႔ုကုနး်မြငးံတငးေရ့အစီအမဵမ္ာ့
ကုိသတးမြတးထာ့သညး၈
ကယာ့်ပညးနယးရြိ

လုပးငနး့ငယးမ္ာ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈႏြငးံပတးသတးသညးံ

ကုနးသျယးေရ့အေထာကးအကူ်ပဳ

အစီအမဵမ္ာ့

တျငးေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ပါွငးသညး၈


လယးယာပုိ႔ကုနးအာ့လုဵ့အတျကးပုိ႔ကုနးလုိငးစငးဖ္ကးသိမး့်ခငး့၇



နယးစပးကုနးသျယးေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကုိခ္ဲ႔ထျငး်ခငး့၇



နယးစပးဂိတးမ္ာ့တျငး အေကာကးချနးရြငး့လငး့ေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ကုိအဆငးံ်မြငးံတငး်ခငး့၈



်မနးမာႏုိငးငဵမြတဆငးံ

တစးဆငးံခဵကုနးပစၥညး့တငးပုိ႔မႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိအဆငးံ်မြငးံတငး်ခငး့၇

အထူ့သ်ဖငးံ

အာဆီယဵအေကာကးချနးတစးဆငးံခဵစနစးကုိအေကာငးအထညးေဖား်ပီ့ရနးကုနးမြမူဆယးသုိ ႔ပုိ႔ေဆာငး်ခငး့၈
ကယာ့်ပညးနယးရြိလုပးငနး့ငယးမ္ာ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈႏြငးံပတးသတးသညးံ

ပုိ႔ကုနး်မြငးံတငးေရ့အစီအမဵမ္ာ့တျငး

120ှဿွ

ေအာကးပါအခ္ကး

မ္ာ့ ပါွငးသညး၈


ပုိ႔ကုနးအချငးံအလမး့မ္ာ့၇

လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသတး်ပီ့

လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံထုတးလုပးတငးပုိ႔သူမ္ာ့ကုိ

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့၇


ပစးမြတးထာ့သညးံ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေစ့္ကျကးမ္ာ့တျငး ်ပညးတျငး့ထုတးကုနးမ္ာ့ကုိ ေစ့္ကျကး်မြငးံတငးမႈ်ပဳလုပး်ခငး့၈



ကုနးပစၥညး့အရညးအေသျ့ကုိ ်မြငးံတငးသညးံ ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့၈121ှဿှ

ထုိငး့ႏုိငးငဵ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးနြငးံ နယးစပး်ဖတးေက္ားကုနးသျယးမႈ
120
121

ှဿွ ်မနးမာလယးယာဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့မဟာဗ္ဳဟာႏြငးံရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈအစီအစဥး( ဿွှ၅-ှ၆ ~ဿွဿဿ-ဿ၀)၇ စာမ္ကးႏြာ၄၅
ှဿှ ်မနးမာလယးယာဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့မဟာဗ္ဳဟာႏြငးံရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈအစီအစဥး( ဿွှ၅-ှ၆ ~ ဿွဿဿ-ဿ၀)၇ စာမ္ကးႏြာ၄၆
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ကယာ့်ပညးနယးသညး လူဦ့ေရနညး့ပါ့်ပီ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵႏြငးံနယးစပးဂိတး ၁ ခု (နယးစပးဂိတးအမြတး ၆၇ ှွ၇ ှ၀ ႏြငးံ ှ၁)
၌း အလာ့အလာေၾကာငးံ မယးေဟာငးေဆာငး်ပညးနယးႏြုငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵေ်မာကးပုိငး့ ႏြငးံကုနးသျယးေရ့ အဆကးအသျယးကုိ
ဦ့စာ့ေပ့သငးံသညး၈ အဆုိပါ နယးစပးဂိးတး ၁ ခု၌အနာဂါတးသညးရြငး့ရြငး့လငး့လငး့မရြိေသာေၾကာငးံ ယငး့ကဲံသုိ႔
လုပးေဆာငး်ခငး့သညး ကာလရြညးမဟာဗ္ဳဟာတစးခု်ဖစးပါလိမးံမညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵဒုတိယသမၼတ တကးေရာကး ဖျငးံလြစး
ေပ့သညးံ နယးစပးဂိတး အမြတး ှ၀ ကုိထုိငး့ဘကးမြစိတးွငးစာ့မႈအနညး့ငယးသာရြိပါသညး၈ ်မနးမာဘကး်ခမး့ ရြိ
လမး့လုပးငနး့်ပီ့စီ့သျာ့ပါသညး၈

သုိ႔ေသားလညး့

ထုိငး့ဘကးကလမး့တညးေဆာကးမႈသညး

ရပးတနး႔သျာ့မညးံအေန

အထာ့ ရြိပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး အစပုိငး့တျငးကုနးသျယးမႈအမ္ာ့စုသညး တစးဖကးတညး့ကုနးသျယးမႈ သာ်ဖစးႏုိငးပါသညး၈
အေၾကာငး့ရငး့မြာ လကးရြိအေနအထာ့တျငး ကယာ့်ပညးနယးမြထျကးကုနးမ္ာ့သညး ထုိငး့ႏုိငးငဵဘကး တျငး ေစ့္ကျကးမရြိ
ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ အဆုိပါထျကးကုနးမ္ာ့ကုိ တနးဖုိ့်မြငးံ ထုတးလုပး်ခငး့်ဖငးံ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့
ရြိလာပါလိမးံမညး၈
ႏုိငးငဵတကာမြအသိအမြတး်ပဳ်ခငး့
ပုိ႔ကုနးဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ ေရရြညးရပးတညးႏုိငးေရ့ကုိ်မြငးံတငးႏုိငးရနးအတျကး ကယာ့်ပညးနယးရြိ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့
သညး သကးဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအသိအမြတး်ပဳလကးမြတးမ္ာ့ကုိေလြ္ာကးထာ့သငးံသညး၈ တိက္သညးံအသိအမြတး်ပဳ
သီ့်ခာ့ထျကးကုနးႏြငးံ ပစးမြတးထာ့သညးံေစ့္ကျကးမ္ာ့အေပ၍ မူတညးပါလိမးံမညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိသညးံ
အသိအမြတး်ပဳ

စဵႏႈနး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့တျငး--မြ္တသညးံကုနးသျယးမႈ၇

ဓါတုကငး့လျတး

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့(သုိ႔မဟုတး)

မူ့ယစးေဆ့အစာ့ထုိ့စီမဵကိနး့၌ တစးစိတးတစးပုိငး့်ဖစး်ခငး့တုိ႔ ပါွငးသညး၈
မြ္တသညးံကုနးသျယးေရ့အသိအမြတး်ပဳလကးမြတးမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတုိ႔ပါွငးသညး၈
-

ႏိုငးငဵတကာ မ္ြတေသာကုနးသျယးေရ့ Fairtrade International

-

ႏိုငးငဵတကာမ္ြတေသာကုနးသျယးေရ့၌ အဖျ႕ဲ ချ်ဲ ဖစး်ပီ့ လျတးလပးစျာအသိအမြတး်ပဳလကးမြတးမ္ာ့ ထုတး
ေပ့သညး၈ FLO-CERT (arms-length for-profit subsidiary of Fairtrade International;
established to act as an independent certification body)

-

မ္ြတေသာကုနးသျယးေရ့ အေမရိကနး Fair Trade USA

-

Fair for Life

-

မ္ြတေသာကုနးသျယးေရ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး

(အဖျ႕ဲ ွငးစနစးအေ်ခခဵေသာစကးမႈအဖျဲ႕အစညး့)

Fair

Trade

Federation (membership-based industry association)
-

ကမၻာံမြ္တေသာကုနးသျယးေရ့အဖျဲ႕ (အဖျ႕ဲ ွငးစနစးအေ်ခခဵေသာစကးမႈအဖျဲ႕အစညး့) World Fair Trade
Organization (membership-based industry association)

ႏုိငးငဵတကာအသိအမြတး်ပဳ တစးခုတညး့ေသာ ဓါတုကငး့လျတးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ အသိအမြတး်ပဳသညးံ အစီအစဥးမရြိပါ၈ အ
ေၾကာငး့မြာ ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵ၌ဥပေဒႏြငးံစညး့မ္ဥး့မ္ာ့အရ ႏုိငးငဵေတားအဆငးံတျငး သတးမြတး်ပဳလုပးရ ေသာေၾကာငးံ
်ဖစးသညး၈ ဓါတုကငး့လျတးကုနးပစၥညးမ္ာ့ ထုတးလုပးမႈနညး့လမး့မ္ာ့ ႏြငးံပတးသတး်ပီ့ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးႏြငးံ ဥပေဒ
စဵႏႈနး့မ္ာ့သညး တစးႏုိငးငဵႏြငးံတစးႏုိငးငဵ ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့မႈရြိပါသညး၈ ပုိ႔ကုနး ဦ့စာ့ေပ့ထုတးလုပးမႈအတျကး ကုနးပစၥညး့
တငးပုိ႔သညးံႏုိငးငဵ၌ ဥပေဒမ္ာ့အရ အသိအမြတး်ပဳထုတးေပ့သညးံ လကးမြတးမ္ာ့သညးအေရ့ပါသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး
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ဓါတုကငး့လျတးအသိအမြတး်ပဳလကးမြတးကုိ ်မနးမာ ေအားဂနး့နစး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့အုပးစ122
ု ှဿဿ
ု
ႏြငးံ ်မနးမာ ေအားဂနး့နစး
စုိကးပ္ိဳ့သူႏြငးံထုတးလုပးသူမ္ာ့အသငး့123ှဿ၀ က ထုတးေပ့ပါသညး၈
KNPP

ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့၌

အၾကဵ်ပဳခ္ကးအရ

ပုိ႔ကုနးဦ့စာ့ေပ့ထုတးလုပးမႈလုပးငနး့မ္ာ့

ဓါတုကငး့လျတးအသိအမြတး်ပဳလကးမြတးသညး

အာ့လုဵ့၌

ကယာ့်ပညးနယးရြိ

အာရုဵစုိကးရာ်ဖစးသငးံသညး၈

မတူညီသညးံ

ဓါတုကငး့လျတး အသိအမြတး်ပဳစဵႏႈနး့မ္ာ့သညး ေစ့္ကျကးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကး သငးံေတားသညးံ စဵႏႈနး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
်ဖစးလိမးံမညး၈ (ဥပမာ-်ပညးတျငး့၇ ထုိငး့၇ အာဆီယဵ၇ တရုတး၇ ဥေရာပသမဂၐ၇ ေ်မာကးအေမရိက၇ ၾသစေတ့လ္
စသညး်ဖငးံ)
ဓါတုကငး့လျတးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့တျငး ေ်မၾသဇာ်ပဳ်ပငးေရ့၇ ပုိ့မႊာ့၇ ေရာဂါပုိ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ မြစ်ပီ့ တနးဖုိ့်မြငးံ ထုတးကုနးမ္ာ့
ထုတးလုပးမႈအထိ

တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတစးေလြ္ာကး

နညး့ပညာမ္ာ့

အမ္ာ့အ်ပာ့ပါွငးသညး၈

ဓါတုေဗဒေဆ့မ္ာ့

သုဵ့စျမ
ဲ ႈကုိ ရပးတနး႔လုိကးခ္ိနးႏြငးံ ဓါတုကငး့လျတးအသိအမြတး်ပဳလကးမြတးရ ်ခဵ်ဖစးလာသညးံ အကူ့အေ်ပာငး့ကာလမြာ
ဿ ႏြစး သုိ႔မဟုတး ၀ ႏြစး ်ဖစးသညး၈ ေက့္ရျာအုပးစုတစးခုအတျငး့တျငး လယးယာ်ခဵေ်မမ္ာ့ကုိ အုပးစုလုိကး အသိအမြတး်ပဳ
လကးမြတးထုတးေပ့်ခငး့ကုိ်ပဳလုပးႏုိငး်ပီ့၇ ယငး့ကဲံသုိ႔်ပဳလုပး်ခငး့သညး စရိတးကုနးက္မႈကုိ ပုိးမိုသကးသာေစ်ပီ့၇ အက္ိဳ့
ထိေရာကးမႈပုိရြိႏုိငးပါသညး၈ ဓါတုကငး့လျတးထုတးကုနးမ္ာ့အတျကးေစ့္ႏႈနး့ပုိရသညးံအ်ပငး၇ သဘာွ ေ်မၾသဇာမ္ာ့ ႏြငးံ
ပုိ့သတးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာနညး့ပညာမ္ာ့ (ေပါငး့စညး့လယးယာ၇ မ္ိဳ့ေစံေရျ့ခ္ယးမႈ၇ ႏြစးသီ့စာ့စနစး စသညးံတုိ႔)
ကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့ေၾကာငးံ ေစ့္ၾကီ့သညးံ ဓါတုသျငး့အာ့စုမ္ာ့ကုိအသုုဵ့မ်ပဳပဲ အထျကးႏႈနး့ကုိ တုိ့ေစႏုိငးပါသညး၈
တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတျငး ဆကးစပးပါွငးသူ

အစညး့အေွ့မ္ာ့

ဦ့စာ့ေပ့က႑ႏြငးံထုတးကုနးမ္ာ့ကုိသတးမြတးသငးံ်ပီ့၇

အာ့လုဵ့ညိႈႏႈိငး့မႈ်ဖငးံတနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ကုိတညးေဆာကး်ပီ့

အဆငးံ်မြငးံတငးမႈကုိ်ပဳလုပးသငးံသညး၈ မၾကာေသ့ခငးကဥပမာအ်ဖစး ရြမး့်ပညးနယးတျငးယငး့ကဲံသုိ႔ညိႈႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈ
ကုိႏုိငးငဵတကာအလုပးသမာ့အဖျဲ႔၌ Vision Zero Fund မြဦ့စီ့၊ ဂ္ငး့စုိကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသူမ္ာ့အစညး့အေွ့ကုိ
က္ငး့ပခဲံသညး၈ အဆုိပါအစညး့အေွ့သညး ဂ္ငး့ထုတးလုပးသညးံလုပးငနး့စဥးကျငး့ဆကးတစးေလြ္ာကးတျငး လုပးငနး့ချငး
က္နး့မာေရ့ႏြငးံလုဵ်ခဳဵစိတးခ္ရမႈကုိ်မြငးံတငးေပ့ရနးရ ညးရျယးသညး၈124ှဿ၁ ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ႏြငးံ စုေပါငး့စပးေပါငး့
လုပးငနး့မ္ာ့သညး ယငး့တုိ႔၌ဦ့စာ့ေပ့စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့ႏြငးံ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့ အတျကး ဆကးစပးပါွငးသူမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသတး်ပ့အလုဵ့စုဵဆနးး့စစးမႈကုိ ်ပဳလုပးသငးံသညး၈ အဆုိပါဆနး့စစးမႈတျငးပါွငးသငးံသညးံ ေယဘူယ္ စာရငး့မြာ
ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈


လကးလုပးလကးစာ့လယးသမာ့မ္ာ့ (တစးႏုိငးတစးပုိငး၇ မိသာ့စုအတျကး)



လကးလုပးလကးစာ့လယးသမာ့မ္ာ့ (စီ့ပျာ့်ဖစး)



အၾကီ့စာ့လယးသမာ့မ္ာ့ (စီ့ပျာ့်ဖစး)



လစာရအလုပးသမာ့မ္ာ့



ကေလ့ငယးစဥးတျငးေစာငးံေရြာကးရသညးံသူမ္ာ့၈



အေသ့စာ့ကုနးသညး



်ဖနး႔ေွသူမ္ာ့

122

၁၂၂ http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/attachments/moc/4_myanmar-_san_san_win.pdf

123

၁၂၃ http://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/24/06/2016/id-7427

124

ှဿ၁ ႏုိငးငဵတကာအလုပးသမာ့အဖျဲ႔၇ ေအာကးတုိဘာ ၀ွ၇ ဿွှ၄၇ ်မနးမာဂ္ငး့တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတျငးပါွငးသူမ္ာ့သညး ပုိ်ပီ့လုဵ်ခဳဵစိတးခ္ရသညးံ

အေလံအက္ငးံမ္ာ့ ႏြငးံ ပုိမုိေကာငး့မျနးသညးံထုတးလုပးမႈ https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_621563/lang--en/index.htm
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လကးကာ့သမာ့မ္ာ့ (်ပညးတျငး့)



လကးလီသမာ့မ္ာ့ (်ပညးတျငး့)



ပုိ႔ကုနးလုပးငနး့ရြငး (်ပညးပ)



လကးလီလုပးငနး့ရြငး(်ပညးပ)



စာ့သုဵ့သူ (တစးေယာကးခ္ငး့စီ)



ပုိ႔ေဆာငးေရ့ွနးေဆာငးမႈေပ့သူ



အစုိ့ရ (အချနးအခမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့)



အစုိ့ရ (အေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵ၇ လမး့မ္ာ့)



အစုိ့ရ (လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ခ္ဲ႔ထျငး်ခငး့)



ေၾကား်ငာသူမ္ာ့ (မီဒီယာႏြငးံ ေဘဘုတးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အစရြိသ်ဖငးံ)



သျငး့



ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့ႏြငးံနညး့ပညာရြငးမ္ာ့



ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရာကးလူမႈအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့125ှဿ၂



အသိအမြတး်ပဳလကးမြတးထုတးေပ့သညးံအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့(မြ္တသညးံကုနးသျယးေရ့၇ဓါတုကငး့လျတး်ခငး့အစရြိ

ကုနးထုတးလုပး်ဖနး႔ခ္ီသူမ္ာ့

သ်ဖငးံ)

တူညီသညးံလုပးငနး့မ္ာ့၌ကျနး ကးမ္ာ့
ဤလုပးငနး့တျငး ကျနး ကးတညးေဆာကးရနးအတျကး ၀

မ္ာ့တညးေထာငး်ခငး့၇ နညး့ပညာရႈေထာငးံမြ ပစၥညး့မ္ာ့

ထုတးလုပး်ခငး့၇ လုပးငနး့ငယးမ္ာ့ႏြငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့အတျငး့ ရာထူ့အနိမံးအ်မငးံအလုိကး သငးတနး့မ္ာ့ေပ့်ခငး့၇
ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကး ႏြငးံ ပုိ႔ကုနးေထာကးပံဵပုိ႔ေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသတး်ပီ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျကး
လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့

ပါွငးသညး၈

စိမး့လနး့စိုေ်ပကရငးနီေ်မ

(Karenni

Evergreen)

မြေဆာငးရျကးသညးံ

ေက့္ရျာအေ်ခစုိကး ဓါတုကငး့လျတးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာ ေအာကးေ်ခကျနး ကးမ္ာ့ကုိ အာ့ေပ့သငးံသညး၈
ဓါတုကငး့လျတးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ကုိ လုပးေဆာငးရနးစိတးွငးစာ့သညးံ အမ္ိဳ့သမီ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး အကူုအညီ ရရြိႏုိငးရနး
ႏြငးံ စျမး့ရညးေလံက္ငးံမႈမ္ာ့အတျကး ထုိငး့ႏုိငးငဵရြိ ဓါတုကငး့လျတးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ အုပးစုမ္ာ့ထဵ ဆကးသျယးႏုိငးသညး၈
ကယာ့်ပညးနယးရြိ ွဥ ထုတးလုပးသူမ္ာ့သညး အေတျ႔အၾကဳဵကုိမြ္ေွရနးႏြငးံ တငးပုိ႔မႈကုိ ညိြႏႈိငး့ ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး
အတျကး ခ္ငး့်ပညးနယး ႏြငးံတနသၤာရီတုိငး့ရြိ ွဥထုတးလုပးသူမ္ာ့ႏြငးံ ကျနးယကး တညးေဆာကး သငးံသညး၈

်ပညးတျငး့ႏြငးံႏုိငးငဵတကာရြိလူမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကုိဆကးသျယး်ခငး့
ကယာ့်ပညးနယးရြိ ေနရပး်ပနး လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ဦ့ေဆာငးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့၌
စာရငး့ကို်ပဳစု်ခငး့သညး ႏုိငးငဵတကာေစ့္ကျကးမ္ာ့ကုိ တငးပုိ႔ရနးအတျကး အေရ့ၾကီ့ေသာနညး့လမး့်ဖစးပါလိမးံမညး၈
်ပညးနယးတျငး့ရြိ ကုနးပစၥညး့တငးပုိ႔သူမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျရနးအတျကး အဆုိပါစာရငး့ကုိ ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာလူမႈ
လုပးငနး့မ္ာ့

ႏြငးံ

အစာ့အေသာကး်ဖနး႔ခ္ီသူမ္ာ့က

အသဵု့်ပဳၾကပါလိမးံမညး၈

ယငး့ကဲံသုိ႔

လုပးေဆာငး်ခငး့သညး

ႏုိငးငဵတကာေဖာကးသညးမ္ာ့ကုိ ကယာ့်ပညးနယးသုိ႔ တုိကးရုိကးလာေရာကးရနးအတျကး အာ့ေပ့်ခငး့လညး့်ဖစးသညး၈
125

ှဿ၂ ဘနးႏုိငးဆျိဳငးႏြငံးဘနးမယးဆူရငးစခနး့မြ လူေပါငး့ ှ၆ွွွ ခနး႔မြ လူအမ္ာ့စုသညး ၾသစေတ့လ္ႏြငးံအေမရိကနး်ပညးေထာငးစုသုိ႔ ေ်ပာငး့ေ႔ရႊ

အေ်ခစုိကးၾကသညး၈
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အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံမြ္ေွ်ခငး့
သတငး့အခ္ကးအလကးနညး့ပညာတုိ့တကးမႈဆုိသညးမြာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုေဆာငး့်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ခ်ျဲ ခငး့ႏြငးံ အခ္ကး
အလကးမ္ာ့မြ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈရရြိ်ခငး့သညး လုပးငနး့အမ္ာ့စုအတျကး (လုပးငနး့ငယးမ္ာ့အတျကး ပငးလ္ငး)
အေရ့ပါေသာ အစိတးအပုိငး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး အ်ခာ့ေသာပုဵစဵတူလုပးငနး့မ္ာ့ ႏြငံးအတူ
အခ္ကးအလကးမြ္ေွ်ခငး့ကျနးယကးမ္ာ့တျငး ပါွငးခ္ငးၾကလိမးံမညး (သုိ႔မဟုတး) ကုိယးပုိငးကျနးယကးကုိ ဖနးတီ့လိုေသာ
ဆႏၵရြိႏိုငးပါသညး၈126ှဿ၃ GAP စီမဵကိနး့သညးကယာ့်ပညးနယးရြိ ရညးမြနး့ထာ့သညးံ်မိဳ႔နယး ၀ ခုတျငး တစးသတးမတး
တညး့ရြိေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေကာကးခဵမႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ကးအလကးေွမြ္်ခငး့ ွနး့က္ငးမ္ာ့ ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေစေရ့
ကုိအာ့ေပ့သငးံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ထိုလုပးေဆာငးမႈသညးစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ကုိ တုိ့တကးေစရနး
်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ဖျ႔်ဵ ဖိဳ့မႈကုိေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ႏြငးံ အေထာကးအပဵံေပ့်ခငး့ ႏြစးခုစလုဵ့အတျကး
အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့်ဖစးထျနး့ႏုိငးေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

စီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈႏြငးံလူသာ့အရငး့အ်မစးႏြငးံသကးဆုိငးသညးံစျမး့ရညးမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့
ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၌

လုပးငနး့စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံ

စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈစျမး့ရညးမ္ာ့အာ့

်မြငးံတငး်ခငး့ကုိ

ဦ့စာ့ေပ့်ပီ့

ေဆာငးရျကးသငးံသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသားလုပးငနး့မ္ာ့ၾကီ့ထျာ့လာခ္ိနးတျငးအဆုိပါစျမး့ရညးမ္ာ့ ကုိလုိအပး ေသာ
ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ တနးဖုိ့ကျငး့ဆကးတျငး လကးကာ့ေရာငး့ွယး်ခငး့ႏြငးံ ေစ့္ကျကး်ဖနး႔ခ္ီေရ့ကဲံသုိ႔ေသာ ပုိ်ပီ့်မငးံမာ့
သညးံအဆငးံမ္ာ့ကို ခ္ဲ႔ထျငးရနးအတျကး ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ စျမး့ရညးမ္ာ့လုိအပးပါသညး၈ စီပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ အစီအစဥး
ေရ့ဆျႏ
ဲ ုိငးမႈကုိ အေရ့ပါသညးံစျမး့ရညးတစးရပးအ်ဖစး
စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ

အလာ့အလာရြိသညးံ

GAP

မိတးဖကးမ္ာ့ကေထာကး်ပထာ့်ပီ့၇

စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး

ကယာ့်ပညးနယးရြိ

အဆုိပါစျမး့ရညး

မရြိၾကပါ၈

ဘ႑ာေငျေၾက့ရယူရနး ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး ခိုးငးမာသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ အစီအမဵမ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျႏ
ဲ ုိငးရနး
လုိအပးသညး၈

LAIN အေသ့စာ့အလတးစာ့လုပးငနး့ ဖုိရမးႏြငးံခ္ိတးဆကးမႈ
လျဳိငးေကားအေ်ခစုိကး LAIN နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳအုပးစုသညး127ှဿ၄ ေဒသတျငး့စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈအစီအစဥးမ္ာ့
အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို
ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈအစီအစဥးမ္ာ့သုိ႔

ေပ့ခဲံ်ပီ့
ေပါငး

်ပနးလညးဆနး့စစးကာ ေဒသတျငး့စီ့ပျာ့ေရ့

ေပ့သငံးသညး၈

LAIN

သညး

ကယာ့

်ပညးနယးအစုိ့ရအေန်ဖငးံ

လုပးငနး့ငယးမ္ာ့ကုိေပ့သညးံ အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကုိ တုိ့်မြငးံေပ့အပးႏုိငးမညးံ နညး့လမး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ေဖားထုတး
ေပ့ခဲံရာ

ယငး့တုိ႔တျငး

အတုိ့မဲံေခ့္ေငျထုတးေပ့်ခငး့

သုိ႔မဟုတး

ဆုိငး့ငဵံကာလရြညးၾကာ်ခငး့၇

်ပညးတျငး့မ္ိဳ့ေစံ

အမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့ကုိခ္ဲ႔ထျငး်ခငး့၇ ဓါတုကငး့လျတးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့နညး့ပညာမ္ာ့ကုိ်ဖနး႔ေွ်ခငး့ႏြငးံလုပးငနး့ငယး မ္ာ့အေန်ဖငးံ
ေ်မ်ပငးအေ်ခစုိကးကုနးသျယးမႈအချငးံအလမး့မ္ာ့ကုိရယူႏုိငးရနး

ေထာကးပဵံ

ေပ့မညးံ

်ပညးနယးအဆငးံ

စီမဵကိနး့မ္ာ့

အပါအွငး်ဖစးသညး၈
126
127

၁၂၆ https://datacommons.coop/vision/
ှဿ၄ LAIN ဆုိသညးမြာ “Lobbyist Advocator Innovator Negotiator” ကုိဆုိလုိသညး၇
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ေဒသတျငး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵေတားအဆငးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ ကျနးယကးမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးမႈ
ေနရပး်ပနး အမ္ဳိ့သမီ့စျနး႔ဦ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သူတုိ႔၌ စီ့ပျာ့ေရ့ပုဵစဵမ္ာ့ အတျငး့သုိ႔ သဘာဝ ပတးဝနး့က္ငး
ဆုိငးရာ ေရ႐ြညးတညးတဵ႔မႈကုိ ေပါငး့စညး့ႏုိငးရနးအတျကး Karenni Mega-Project Watch ႏြငးံ Myanmar Green
Network

ကဲံသ႔ေ
ုိ သာ

ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးႏုိငးသညး၈

ေဒသတျငး့ႏြငးံ
သူတုိ႔၌

ႏုိငးငဵေတားအဆငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ပုဵစဵမ္ာ့တျငး

ေပါငး့စညး့လုပးကုိငးသညးံ

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ

အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာေရ႐ြညးတညးတဵ႔မႈကုိ

ကယာ့်ပညးနယးမြစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

"အစိမး့ေရာငး

ဘ႑ာေငျ" ေထာကးပဵံသညးံႏုိငးငဵတကာ ဘဏး မ္ာ့ထဵမြ အရငး့အႏြီ့ေငျေၾက့ရ႐ြိႏုိငးသညး၈

ဥပေဒမူေဘာငး (စညး့မ္ဥး့ ႏြငးံ စညး့ကမး့မ္ာ့)
ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကလုပးငနး့စတငးေဆာငးရျကးရမညးံ ဥပေဒမူေဘာငးသညး အလျနးရႈပးေထျ့်ပီ့၇ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ
ေရြ႔ေနာကးမညီ ်ဖစးေနတတးသညး၈လကးရြိအခ္ိနးတျငး အဆုိပါ ဥပေဒမူေဘာငးကုိ ်ပနးလညးေ်ပာငး့လဲ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့
်ပဳလုပးေနပါသညး၈ ယငး့ကဲံသုိ႔ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဥပေဒမူေဘာငးတျငး ခကးခဲရႈပးေထျ့မႈႏြငးံ မေသခ္ာမေရာရာမႈ ်မငးံမာ့်ခငး့
ေၾကာငးံ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး စျနး႔စာ့ရမႈအခ္ိဳ႔ ရြိလာသညး၈ ကယာ့်ပညးနယးရြိ စျနး႔ဦ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ ႏြငံး
ပတးသတး်ပီ့ ဥပေဒႏြငးံမွ
ူ ါဒအာ့လုဵ့ကုိ်ခဳဵငုဵေလံလာရနးမြာ ဤ

စာတမး့၌ နယးပယးကုိ ေက္ားလျနး ေနပါ

သညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ေအာကးပါ သကးဆုိငးရာဥပေဒအခ္ိဳ႔ကုိ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့က လုပးငနး့ရြငးအေန်ဖငးံ မညးသညးံ
အရာကုိ လုပးေဆာငးရမညးဆုိသညးကုိ ေဖား်ပေပ့သညး၈ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒက ်ပညးေထာငးစု၇ ်ပညးနယး ႏြငးံ
တုိငး့ေဒသၾကီ့တုိ႔၌

ဥပေဒ်ပဳ်ခငး့၇

အချနးရေငျေကာကးခဵ်ခငး့

ႏြငးံ

အုပးခ္ဳပးေရ့တာွနးမ္ာ့ကုိေဖား်ပထာ့ပါသညး၈

ကယာ့်ပညးနယးအစုိ့ရသညး စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့အတျကးသာလ္ငး ဥပေဒ်ပဳ်ခငး့ အာဏာရြိပါသညး၈ လုပးငနး့လုိငးစငး
ႏြငးံ အချနးေကာကးခဵ်ခငး့မ္ာ့ကုိ စညးပငးသာယာေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့၇ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန ႏြငးံ ်ပညးတျငး့အချနးမ္ာ့
ဦ့စီ့ဌာနမ္ာ့မြတဆငးံေဆာငးရျကးသညး၈128ှဿ၅

သမွါယမလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး

ဥပေဒမူေဘာငးသညး

ယခငး

စစးအာဏာရြငးအဆကးဆကးက ်ပဌာနး့ခဲံသညးံဥပေဒမ္ာ့ကုိအေ်ခခဵထာ့ေသာေၾကာငးံေခတးေနာကးက္ေနသညး၈129ှဿ၆
သူတုိ႔၌လုပးငနး့မ္ာ့ၾကီ့ထျာ့လာသညးံအေလ္ာကး

ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ

အမ္ိဳ့သမီ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး

သူတုိ႔လုပးေဆာငးေနသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့က႑ႏြငးံပတးသတးသညးံ ဥပေဒႏြငးံမူွါဒမူေဘာငးမ္ာ့ကုိ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့
အတျကးေတာငး့ဆုိးမႈ၇

ေထာကးခဵမႈမ္ာ့တျငးပါွငးပတးသကးလာနုိငးသညး၈

ေနရပး်ပနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ

အမ္ိဳ့သမီ့

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သညး သူတုိ႔လုပးေဆာငးေနသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ရြိရာ ပတးွနး့က္ငးႏြငးံ အ်ခာ့အလာ့အလာရြိေသာ
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကုိအက္ိဳ့ရြိေစသညးံနညး့လမး့်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ဥပေဒမူေဘာငးအေပ၍အေရ့ပါသညးံ သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့ ရြိနုိငးပါသညး၈
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