တိုင််းရင််းသ ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည််းမ ်းနှင် မမန်မ နိုင်ငံ ရ သီဥတိုပမ

င််းလမှု

ရ ေးသ ေးသူ။ Ashley South
ဤစ တမ်ေးသည်
သက်ဆုင
ြိ ်

သီဥတုရ

င်ေးလဲလ မှုနှင် ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေးတည်ရဆ က်မှုဆုင
ြိ ်

အဓြိက ါဝင် တ်သတ်သူမျ ေးနှင်

စုရ ါင်ေး

လု ်ငန်ေးစဉ် ြိုမြိုအ ေးရက င်ေးလ ရစ န်အတွက်
ဤစ

ကြိစစ

အရ ြေ ှ ခင်ေး ြေင်

်တက
ြိုို့ ြို မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ

မန်မ နြိုင်ငံတွင်

Search for Common Ground မှ

ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး

ံ ြိုေး ခင်ေး ြေစ်သည်။

ွက်စ တမ်ေးမျ ေးမှ ထင် မင်ယူဆချက်မျ ေးသည် စ ရ ေးသူ၏ ထင် မင်ယူဆချက်မျ ေးသ ြေစ်င ီေး Search for

Common Ground အ ေး ထင်ဟ ် ခင်ေးမ ှြိ ါ။
ဒီဇင်ဘ လ ၁၄ က်၊ ၂၀၂၁

သိုပတသန အက ဉ််းခ ျု ်
Glasgow

မမျုွဲ့တင်

လန်ခပသ လမှ

နှစ်ရည
ှ ်သစ်ပတ မ ်းအ ်း
တိုင်း် ရင််းသ ်း

ထန််းသမ််းပစ င်ပရှ က်မခင််း၏

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည််းမ ်း

နှစ်အရှည်အကက ဆံို်းပသ
အရင််းအမမင်မ ်းကို
စီမံခန်ခခ ါသည်။
ရ သီဥတိုပမ

(EAO)

၏

သစ်ပတ မ ်းနှင် နိုင်ငံတက

ပေသခံ

လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းမှ

ဌ ပနတိုင်း် ရင််းသ ်းမ ်းနှင်

င််းလမှုကို

COP-26

က င််း ခပသ

EAO

အပရ်း ါမှုကို

Conference

အ ရံစ
ို ိုက်

လွှမ််းမို်းမှုပအ က်

သည်

သတမ ျုပစသည်။

ပေသမ ်းတင်

မမန်မ နိုင်ငံရှ

ဇီဝမ ျု်းစံိုမ ျု်းကမ ်း တည်ရှပနသည်။ ထိုသဘ ဝ
မ ျု်းဆက်ပ ါင််းမ ်းစ

မ ်းသည်

လိုက်ပလ ညီပထပနနိုင်ရန်နှင်

Climate

ပလ

ပရရှည်တည်တံပအ င်

မမန်မ နင်ငံတင်သ မက
ါ်းလ ပစရန်

အဓက

တစ်ကမဘ လံို်းရှ
အခန််းကဏ္ဍတင်

ါဝင်ပဆ င်ရွက်ပန ါသည်။

သီဥတုရ

င်ေးလဲလ ခင်ေးနှင်

တ်သတ်၍

EAO

မျ ေး၏

အခန်ေးကဏ္ဍသည်

ရြေရြေ ်ဝါ ီလ ၁ က်ရနို့ အ ဏ သြိမ်ေးသည်ရန က် ြိုင်ေးတွင် အရ ေး ါလ
ရ

င်ေးလဲမှုကြို

ရလ ချင ီေး

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရအ င်

ရ

အထူေးသ ြေင်

ါသည်။ တစ်ကမဘ လံုေးမှ

င်ေးလဲရဆ င် ွက်လ ချြိန်တွင်

စီမံအု ်ချျု ်ရ ေးရက င်စီ (SAC) သည် အြေြိုေးတန် သစ်ရတ မျ ေးနှင် အ ခ ေးရသ

၂၀၂၁ခုနှစ်
သီဥတု
နြိုင်ငံရတ ်

သဘ ဝအ င်ေးအ မစ်မျ ေးကြို

ငခြိမ်ေးရ ခ က်သည် သစ်ခုတ် ခင်ေးနှင် သတတျုတွင်ေးလု ် ြိုငခ
် ွင် အသစ်မျ ေးအ ေး ချရ ေးခဲ ါသည်။
တစ်ကမဘ လံုေးတွင်

သီဥတုရ

င်ေးလဲ ခင်ေးနှင် တ်သတ်င ီေး အစြိုေး မဟုတ်ရသ လက်နက်ကြိုငအ
် ြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေး

( မန်မ နြိုင်ငံတင
ွ ် တြိုငေး် င်ေးသ ေးလက်နက်ကြိုင်အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးဟု အမည်တွင်သည်) ၏ အခန်ေးကဏ္ဍမျ ေးကြို

၅

မ မင်ခဲကက ါ။ မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ တြိုငေး် င်ေးသ ေးလက်နက်ကြိုင် အြေွဲွဲ့အစည်ေးအမျ ေးအ
အဓြိကကုန်ေးရ မရဒသမှ

ကျန် ှြိရနရသေးသည်

ေးသည် အရ ရ
ှို့ တ င်အ

အရ ေး ါဆံုေးသစ်ရတ အချြိျုွဲ့အ ါအဝင်

နယ်ရ မမျ ေးကြို ါ ထြိန်ေးချျု ်ထ ေး ါသည်။ သက်တမ်ေး ှည်ကက ရသ

ှ ှြိ

ကျယ် နို့်သည်

EAO မျ ေးသည် ၄င်ေးတြိုို့၏ ထြိန်ေးချျု ်မှု

သြိုို့မဟုတ် လွှမ်ေးမြိုေးမှု ရအ က်တင
ွ ် ှြိရသ ရဒသမျ ေး တွင်အ ါအဝင် ြေစ်သည် မန်မ အစြိုေး နှင် စစ်တ ်တြိုို့နှင်
အင ြိျုင် သြိုို့မဟုတ် ရဝမ ထ ေးရသ နယ်ရ မ၊ တနည်ေးအ ေး ြေင် ‘ရ
ကျယ် နို့်ရသ

အု ်ချျု ်မှုစနစ်နင
ှ ်

ရနှ အု ်ချျု ်မှု’

ဝန်ရဆ င်မှုရ ေးရ ေးစနစ်မျ ေးကြို

ှြိရသ နယ်ရ မမျ ေးတွင်

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးရစ န်

ံ ေးြို ရ ေးခဲ ါသည်။

က င်အမျြိျုေးသ ေးအစည်ေးအရံုေး (KNU) နှင် ကချင်လွတ်ရ မ က်ရ ေးအြေွဲွဲ့ (KIO) ကဲသြိရ
ုို့ သ အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည်
တြိုေးတက်ရသ သစ်ရတ စီမံခနို့်ခွဲမှု အရလအကျင်မျ ေးနှင် မူဝါဒမျ ေးကြို ရ ေးဆွဲချမှတ်ခဲင ီေး ြေစ် ါသည်။
ည်နယ်အရ ခ ျု
အသစ်မျ ေးတွင်
ရက င်စီ၏

ညြိနြိှုင်ေးရဆွေးရနွေးရ ေးနှင်
အရ ေး ါသည်

တ

ေးမဝင်မှု

(ဥ မ တစ်ခုအရန ြေင်ည်နယ်အရ ခ ျု

လု ်ရဆ င် မည်

သဘ ဝအ ေး

KSCC)

ရတ င်ေးဆြိုမှုမျ ေး ြေင်

ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက်ရ ေးရက င်စီမျ ေး

သည်

အြေွဲွဲ့မျ ေးသည်

ကျန် ှြိရနရသေးရသ

အခန်ေးကဏ္ဍမျ ေး ှြိ ါသည်။

ရန က်ခံထ ေးရသ ်

တ

မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ

စီမံအု ်ချျု ်ရ ေး

ေးဝင်အ ဏ ကြို

ရက င်စီ
အခြိုင်အမ

ထွက်ရ ေါ်လ ခဲ ါသည်။

တြိုင်ေး င်ေးသ ေးမျ ေး၏

ထြိန်ေးသြိမေး် ရစ င်ရ ှ က်သူမျ ေးအ ြေစ်

အြေွဲွဲ့အစည်ေး

အတြိုင် င်ခံ

အု ်ချျု ်ရ ေးအြေွဲွဲ့အစည်ေးအ ြေစ်

အ ေးလံုေး ါဝင်မှု ှြိင ီေး

သယံဇ တမျ ေးကြို

နြိုငင
် ံရတ ်

က င်နီ ည်နယ်

အ ဏ သြိမ်ေးင ီေးကတည်ေးက

ယံုကကည် ရလ က်သည်

အစ သ
ှြိ ည်

သတ်မှတ် န်

ရမွေး

်ရ မ ှြိ

ခြိုင်မ ရသ

ရတ င်ေးဆြိုချက်မျ ေး ှြိ ါသည်။
သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုကုြိ

ြေစ်ရသ ရကက င်

ကြိုင်တွယ်ရ ြေ ှင်ေး ခင်ေးသည်

မန်မ နြိုင်ငံအ င်

သီဥတုရြေ က် န်မှု၊

ဋြိ ကခနှင်

ယင်ေး ဿန မျ ေးသည်

မန်မ နြိုင်ငံ

ကျွန်ု ်တြိုို့ရခတ်၏

သက်ဆုင
ြိ ်သူအမျ ေးအ
ရ ွဲ့ရ

ေးက

င်ေးရနထြိုင်မှုတြိုို့ကက ေး

နယ်နြိမြိတ်ရကျ ်လွန်၍

ကမဘ လံုေးဆြိုင်

မ ရဝသည်

ဦေးစ ေးရ ေး

ဘံုအကျြိျုေးစီေး ွ ေး ြေစ်သည်။

ရှု ်ရထွေးရသ

သက်ဆုင
ြိ ်ရန ါသည်။

ဆက်စ ်မှုမျ ေးရကက င်
အြိမ်နီေးချင်ေးနြိုင်ငံမျ ေး၏

လံုငခံျုရ ေးကြို ထြိခြိုက်ရစနြိုင်ရသ ရကက င် ြေစ် ါသည်။
သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုသည်

ရစရသ ရကက င်

အဆြို ါ

တည်ရဆ က်မှုဆြိုင်

ါဝင် တ်သက်သူအမျြိျုေးမျြိျုေး၏
ဿန မျ ေးသည်

င်ေးလဲမှုကြို

ရလျ

မန်မ နြိုင်ငံတင
ွ ်

အကျြိျုေးစီေး ွ ေးမျ ေးကြို

ြေစ်နုင
ြိ ်ရ ခ ှြိရသ

ထြိခြိုက်

အန ဂတ်ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး

ကကြိျုေး မ်ေးမှုမျ ေးအတွက် ဘံုအရ ခခံအချက်မျ ေး ြေစ်လ နြိင
ု ်သည်။ ဤအရတ အတွင်ေးတွင်

ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးလူမှု တ်ဝန်ေးကျင်နှင်
ရ

ြေစ်တည်မှုနှင်

ါေးရစ န်နှင်

တြိုငေး် င်ေးသ ေးလက်နက်ကြိုင်အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည်

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေး

အရ ေးကကီေးရသ အခန်ေးကဏ္ဍမှ ါဝင်လျက် ှြိသည်။

ကမဘ လံုေးဆြိုင်

သီဥတု

ရုန်ေးကန်လှု ် ှ ေးမှုတွင်

စြိန်ရခေါ်မှု
စစ်အ ဏ သြိမ်ေးင ီေးရန က်

SAC

၏

ကြိုဗစ်ကမဘ က ်ရ

မန်မ နြိုင်ငံသည် မကကံျုစြေူေးစြိန်ရခေါ်မှုမျ ေးကြို
မျ ေးသည်

ြိုမဆ
ြို ုြိေး ွ ေးလ မည် ြေစ်င ီေး

ဂါ၏

င်ဆင
ြို ်ခဲ သည်။

စ ေးန ် ြိကခ နှင်

တတြိယလြိှုင်ေးကြိုင်တွယ်မှု
သီဥတုရ

အမှ ေးရကက င်

င်ေးလဲမှု၏ အကျြိျုေးသက်ရ

လူသ ေးလံုငခံျုရ ေးအတွက်

ကကီေးမ ေးရသ

က်မှု
ဂယက်

ရြိုက်ခတ်မှုမျ ေး ှြိလ နြိင
ု ်င ီေး အထူေးသ ြေင် ဗဟြိုအစြိုေး ၏ စွမ်ေးရဆ င် ည်နင
ှ ် ယံုကကည်ကြိုေးစ ေးမှုကြို ကျဆင်ေးရစသည်။
အဆြို ါစြိန်ရခေါ်မှုမျ ေးကြို ကြိုင်တွယ်ရ ြေ ှင်ေး န် အခွင်အလမ်ေး တင်ေးရ ါက်သည် လျင် မန်စွ
မန်မ နြိုင်ငံသူနြိုင်ငံသ ေးမျ ေးသည် သဘ ဝနှင် လူလု ်ရဘေးအနတ
ကကံကကံခံနြိုင်မှုကြို

သခဲကကသည်။

၎င်ေးသည်

(လူမှုရ ေး အရဆ က်အအံု ံုစံမျ ေး) တွင်

ယ်မျ ေးကြို ကကံျုရတွွဲ့ သည်အခါ ကကီေးမ ေးရသ

လူမျြိျုေးရ ေးဘ သ ရ ေးနှင်

ယံုကကည် ခင်ေးအရ ခခံကွန် က်မျ ေး

ါဝင်မှုနင
ှ ်၊ အ န်အလှန်ယံုကကည်မှုနှင် စည်ေးလံုေးညီညွတ်မှုရကက င်

ြေစ်သည်။ ထြိုကကံကကံခံနင
ြို ်မှုကြို EAO မျ ေးနှင် ၎င်ေးနှင်သက်ဆြိုင်ရသ

အ

်ဘက်လူမှုအြေွဲွဲ့အစည်ေးကွန် က်မျ ေးမှ

ကူညီရထ က် ံကက ခင်ေး ြေစ်သည်။ ၎င်ေးတြိုို့တွင် ထူေး ခ ေးရသ ရနထြိုင်ကျက်စ ေး
ထြိန်ေးသြိမေး် က ကွယ် န်နှင်၊ ရ

ရန

သစ်ခုတ် ခင်ေး၊

သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးနှင်

အရလအကျင်မျ ေးအ ေး အချြိျုွဲ့ရန
အရ ေးကကီေးရသ

မျ ေးနှင် ရဂဟစနစ်မျ ေးကြို

ှည်တည်တံရသ ရဒသခံအသက်ရမွေးဝမ်ေးရကက င်ေးမျ ေးကြို ကက

ကူညီရ ေးသည် မ တရသ ဓရလထံုေးတမ်ေးဥ ရဒမျ ေးနှင် အရလအကျငမ
် ျ ေး
မျ ေးသည်

ြိတ်လျက် ှြိ ါသည်။

အ ခ ေးရသ

မျ ေးတွင် ယရနို့ထက်ထြိ

ှည်တည်တံရစ န်

ါဝင်သည်။ သြိုို့ရသ ်လည်ေး EAO

သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်ကြို

ထြိခြိုက်ရစရသ

ါဝင်လု ်ရဆ င်ရနလျက် ှြိသည်။ ကမဘ လံုေးဆြိုင်

သစ်ရတ မျ ေးနှင် ဇီဝမျြိျုေးစံုမျြိျုေးကွဲမျ ေး၏ ယံုကကည်စြိတ်ချ ရသ

ထြိန်ေးသြိမေး် ရစ င်ရ ှ က်သူမျ ေး

ြေစ်လ ရစ န်အတွက် EAO မျ ေးအရန ြေင် သစ်ခုတ် ခင်ေးနှင် သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးလု င
် န်ေးအသစ်မျ ေးကြို ြေစ်နုင
ြိ ်လ င်
ဆြိုင်ေးငံမှုအ ါအဝင်

သဘ ဝသယံဇ တမျ ေးအ ေး

တြိုေးတက်မှုမျ ေးအ ေး

သ န်လြိုအ ် ါသည်။

ရမ င်ေးနှင်အ ေး ြေစ်ရသ ရကက င်

EAO

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုကုြိ ရလျ

သစ်ရတ

မျ ေးသည်

ွင်လင်ေး မင်သ မှု ှြိရသ သစ်ရတ ရ ေး

စီမံအု ်ချျု ်ရ ေးနှင်

ထြိန်ေးသြိမေး် ရစ င်ရ ှ က်ရ ေးဆြိုင်

ျုန်ေးတီေးမှုသည်

တ ဝန်သြိစွ

သီဥတုရ

ရဆ င် ွကက် ကသင်င ီေး

KNU

တြိုို့၏

ရတ င် ြိုင်ေးတနသသ

ှည်တည်တငံ ီေး

ါေးရစ ခင်ေး
ါရမ ကခ Paulo Artaxo Neto က

“က ဗွန်ဒြိုင်ရအ က်ဆုဒ
ြိ ်ထုတ်လွှတမ
် ှုကြို ရလ ချ န်အတွက် အ ူ ြိုငေး် သစ်ရတ
အရ ရ
ှို့ တ င်အ

ရ

အဓြိက

အရလအကျင်မျ ေးကြို ချမှတ် မည် ြေစ် ါသည်။

Intergovernmental Panel on Climate Change အြေွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦေး ြေစ်ရသ
ြိုမရ
ြို စျေးသက်သ ရသ ၊

င်ေးလဲမှု၏

ြိုမလ
ြို ွယ်ကူ မန်ဆန်ရသ

နည်ေးလမ်ေးမ ှြိ ါ။”

ှ၏ အဓြိကကုန်ေးရ မ ှြိ အကကီေးမ ေးဆံုေးရသ
အု ်ချျု ်မှုရအ က်တွင်

တည် ှြိရသ

ဟု

ျုန်ေးတီေးမှုကြို ရလ ချ ခင်ေးထက်
ဆြိုခဲ ါသည်။

မန်မ နြိုင်ငံသည်

သစ်ရတ မျ ေး ငှြိ ီေး ထြိုသစ်ရတ အချြိျုွဲ့မှ
ရ မ က် ြိုင်ေးရဒသ ြေစ်သည်

KIO နှင်

ကချင် ည်နယ်၊

ီတြိုင်ေး ရဒသကကီေးတွင် တည် ှြိရန ါသည်။ အ ခ ေးရသ တြိုငေး် င်ေးသ ေး ည်နယ်မျ ေး ြေစ်သည်

ခြိုင် ည်နယ်နှင်

ချင်ေး ည်နယ်မှ

ှမ်ေး ည်နယ်ထြိသ မက

သစ်ရတ မျ ေး၊ အဏဏဝါရဂဟစနစ်မျ ေး အ ါအဝင် အရ ေး ါရသ

က င်နီနှင်

သဘ ဝအ င်ေးအ မစ်မျ ေး တည် ှြိရန ါသည်။

နယ်စွန်နယ်ြေျ ေး ရဒသမျ ေး ြေစ်ရသ ်လည်ေး ဤတြိုင်ေး င်ေးသ ေးတြိုို့၏ ရမွေး
ကြိုင်တွယ်ရ ြေ ှင်ေး န် ကမဘ လံုေးဆြိုင်
စုနှစ်ရ မ က်မျ ေးစွ တွင် ရ

မွန် ည်နယ်မျ ေးတွင်လည်ေး

်ရ မမျ ေးသည်

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုကြို

ရုန်ေးကန်လှု ် ှ ေးမှု၏ ရ တ
ှို့ န်ေးရဒသမျ ေး ြေစ်သည်။

ှည်တည်တရသ
ံ

် ွ သစ်ရတ စီမံခနို့်ခွဲမှုသည် သဘ ဝအ င်ေးအ မစ်မျ ေးကြို

ထြိန်ေးသြိမေး် န် အကူအညီရ ေးခဲ ါသည်။ ရဒသအဆင် ထြိန်ေးသြိမေး် ရစ ငရ
် ှ က်မှု ကကြိျုေး မ်ေးမှုလု ်ငန်ေးမျ ေးသည်
အချျု ်အ ခ အ ဏ ကြို

ရတ င်ေးဆြို

တွင်

တစ်ခုအ ါဝင် ြေစ်သည်။

ထြိုသစ်ရတ မျ ေးသည် ရဒသခံဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးတြိုို့၏ ရမွေး
ရမွေး

်ရ မကြို

က ကွယ်ရစ ငရ
် ှ က် န်အတွက်

တက်ကကွလှု ် ှ ေးသူမျ ေးနှင်

အ ေး ြေည်နြိုင်ရစ န်အတွက် သစ်ရတ ရ ေး
ှည်တည်တံရအ င်

အ ဏ

ြိုင်မျ ေးအတွက် အန ဂတ်ဝင်ရငွအစဉ်အဆက်

နြိင
ု ် ါသည်။)

စီမံခနို့်ခွဲလ င်

မန်မ သစ်ရတ တန်ြေြိုေးကြို

ရဒသခံအ

ြေစ်သည်။

်ဘက်အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးမှ

EAO မျ ေးသည် ၎င်ေးတြိုို့၏ နြိုင်ငံရ ေးအ

အု ်ချျု ်ရ ေးတွင် တ ဝန်ယူနြိုင်မှုကြို

ထြိုသြိုို့ရ

မူ ြိုငခ
် ွင်မျ ေးမှ အန ဂတ် ၀င်ရငွဘဏ္ဍ မျ ေး

်ရ မ၊ အရမွအနှစ် ြေစ်ရသ ရကက င်

ရဒသခံမျ ေးနှင်

ူေးရ ါင်ေးရဆ က် ွက်ရသ

အဘယ်ရကက င်ဆြိုရသ ်

တ

ေးဝင်မှုကြို

သနြိုင် ါသည်။

ထြိုသစ်ရတ အ င်ေးအ မစ်မျ ေးသည်

် ွ နှင်

ရဒသခံ

ှြိလ နြိင
ု ်ရအ င် အကျြိျုေး ျုနြိုင် ါသည်။ ဇီဝနည်ေး ည

ှြိနုင
ြိ ် ါသည်။ (သဘ ဝအရ ခခံခ ီေးသွ ေးလု ်ငန်ေးမှလည်ေး
ရငွရကကေးသက်သက် ြေင်

ရဘ င်မခတ် န်

ရက င်ေး

အရ ေးကကီေး ါသည်။

သြိုို့ရသ ်လည်ေး ဌ ရနလူထုအတွက် သစ်ရတ အ င်ေးအ မစ်မျ ေး၏ အန ဂတ်ဘဏ္ဍ ရ ေးအကျြိျုေးအ မတ်မျ ေးသည်
၂၀

စုအချြိန်တုန်ေးက ရ နံကကွယ်ဝမှုနင
ှ ် ညီမ နြိင
ု ်သည်။

သီရ

င်ေးလဲမှုနှင်အညီ လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်မှု

EAO မျ ေးသည် နြိုင်ငံရ ေးအ ဏ

ြိုင်မျ ေး ြေစ်သည်အရလျ က်

် ွ မျ ေးမှ လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရစ န် ရထ က် ံ
EAO မျ ေးသည်
ဆြိုင်

အု ်ချျု ်မှုအ ဏ

သီဥတုရ

င်ေးလဲ ခင်ေး၏ သက်ရ

တွင် အခွင်အလမ်ေးမျ ေးနှင် တ ဝန်ဝတတ

ြိုင်မျ ေး ြေစ်သည်အရလျ က် အ

က်မှုမျ ေးကြို

ေးမျ ေး ှြိ ါသည်။

်ဘက်လူမှုအြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးနှင် နည်ေး ည

ကျွမ်ေးကျင်သူမျ ေးနှင် ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက် ခင်ေးအ ေး ြေင် အန ဂတ် အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကျ င်ေးမှု၊ စ ေးန ် ြိကခ

/လူမှုဘဝလံုငခံျုရ ေးဆြိုင်

ထြိတ်လနို့်တန
ု ်လှု ်မှုမျ ေးနှင်

ြေြိစီေးမှုမျ ေး၊

ရဒသအလြိုက်

သင်ရလျ ်ရသ

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရအ င်ရဆ င် ွက် ခင်ေးမျ ေးတွင် ခွဲ ခမ်ေးစြိတ် ြေ ၍ ဦေးရဆ င်ဦေး ွက် ျုနင
ြို ်ကက ါသည်။

အဓြိကစြိန်ရခေါ်မှုတစ်

်မှ

ရက က် ဲသီေးနှံမျ ေးနှင်

ရဒသခံလယ်သမ ေးမျ ေးနှင်
အ ခ ေးရသ

အ ခ ေးရသ

ါဝင် တ်သတ်သူမျ ေးနှင်အတူ

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်မည်သီေးနှံမျ ေးကြို

ကြိုက်ညီမှု ရ
ှြိ အ င်

သံုေးသ ်၍

အတူတကွ အလု ်လု ် ခင်ေး င် ြေစ်သည်။ ၎င်ေးတွင် စြိုက် ျြိျုေးရ ေး ထုတ်လု ်မှု အမျြိျုေးအစ ေးသစ်မျ ေး၊ မတူညီရသ
စ ါေးနှင်အ ခ ေးသီေးနှံမျြိျုေးကွဲမျ ေး၊
သီဥတုရ

စြိုက် ျြိျုေး ခင်ေးနှင်

င်ေးလဲမှုနှင် ကြိုကည
် ီရသ စြိုက် ျြိျုေးရ ေးအ င် အန ဂတ်ရ

အစြိတ်အ ြိုင်ေးမျ ေးတွင်

အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကျ င်ေးလု ်ငန်ေးမျ ေး

စွမ်ေးအင်ထုတ်လု ်မှုအတွက်
(အထူေးသ ြေင်

ရနရ

တည်ရဆ က်
သီဥတုရ
သီဥတုရ

အရ အတွက်ရ မ က်မျ ေးစွ

EAO

မျ ေးသည်

က ဗွန်အမှတ်သုညသ

င်ေးလဲလ မှုနှင်ဆင
ြို ်

မူဝါဒနှင်

င်ေးလဲမှု- ဋြိ ကခဆက်စ ်မှု)
သီဥတုရ

မ ှြိမ ြေစ်လြိုအ ်င ီေး

1

ါဝင်မည် ြေစ်သည်။
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င်ေးလဲမှုဆြိုင်

ရစစ ရ
် ဆွေးရနွေးရဆ င် ွက် ခင်ေးသည်
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ရဒသတွင်ေး

စြိုက် ျြိျုေးထုတ်လု ်မမ
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တ ဝန်ယူထ ေးရသ ်လည်ေး

အထူေးသ ြေင် အကျြိျုေးအရကက င်ေးဆက်စ ်မှုကြို သတ်မှတ်ရြေ ်
မျ ေးနှင်

ှည်တည်တံခြိုင်ငမဲရ ေး၏ အဓြိကကျရသ

ရ အ ေးလ ်စစ်နည်ေး ည သစ်မျ ေး

င်ေးလဲမှုနင
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ရ

ြိတ်သြိမ်ေး ခင်ေးဆြိုင်
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င်ေးလဲမှုရကက င်

ချြိတ်ဆက်၍

ထြိုသြိုို့ဆက်စ မ
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အ ခ ေးသက်ဆုင
ြိ ်

တက်ကကွလှု ် ှ ေးသူမျ ေးနှင်

ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေးတည်ရဆ က်မှု
အြိမ်နီေးချင်ေးနြိုင်ငံမျ ေးတွင်

ရ ွဲ့ရ

အစ ျြိျုေးမှုမျ ေးအတွက်
င်ေးရနထြိုင်မှု၏

အကျြိျုေး

က်မှုမျ ေးကြို ကနို့်သတ် န်အတွက်လည်ေး လြိုအ ် ါသည်။

1 K Peters, G Davies and K Holloway,ကမဘ ရ ေါ်တွင် ရ

င်ေးလဲလ ရသ

သီဥတု၏ အ မင်မ ေးဆံေးု အနတ

ယ်အ ေး

က ကွယ် န်ရ ြေ ှင်ေး ခင်ေး၊ စြိနရ
် ခေါ်မှုမျ ေးနှင် အခွင်အလမ်ေးမျ ေး (Humanitarian Practice Group, London: Overseas Development
Institute October 2021).
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(၂)ခုတွင်

မင်တက်နြိုင်ရ ခ ှြိင ီေး
မြိုေးရခါင်မှု၊
င်လယ်ရ မျက်နှ

(၂၀၁၅ခုနှစ်

ြေစ်သည်။6
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င်ေးထန်ရသ

မင်တက်လ မှုသည်

ဝင်ရငွနည်ေးရသ နြိုင်ငံမျ ေး

Transnational Institute, No One Left Behind? Covid-19 and the Struggle for Peace and Justice in Myanmar (Myanmar Policy
Briefing no.25, November 2021).
3
IPCC, Summary for Policymakers, in: Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell,
E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou eds., Cambridge University Press - August
2021).
4
IPPC, B.5 (ibid p.27).
5
IPCC, B.3.2 (ibid p.25).
6

IPPC, B.5.4 (ibid p.28).
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အထူေးသ ြေင်
င်ေးထန်စွ

လူသ ေးချင်ေးစ န ရထ က်ထ ေးမှုဆြိုင်
ထြိခြိုက်ခံစ ေး မည် ြေစ် ါသည်။

က ်ရဘေးမျ ေးနှင်

အဆြို ါ

ြေစ်ရ ေါ်လ မှု

င်ဆင
ြို ်ရန ရသ

အရ ခအရနမျ ေးသည်

နြိုင်ငံမျ ေးမှ
မန်မ နြိုင်ငံနှင်

ကမဘ တစ်ဝှမ်ေး ှြိ စ ေးန ် ြိကခ ြေူလံုရ ေး အကျ ်အတည်ေးမျ ေးကြို တွန်ေးအ ေးရ ေးမည် ြေစ်သည်။7
မန်မ နြိုင်ငံသည်

ယခုကမဘ ငဂြိျုဟအ
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တ ဝန်အနည်ေးငယ်သ
မန်မ နြိုင်ငံသည်

ှြိ ါသည်။ သမြိုင်ေးအ

အ

က်လ ရသ

နြိုင်ငံ ှြိ ရဒသအမျ ေးအ

ေးတွင် သစ်ရတ

ယရနို့တွင် မန်မ နြိုင်ငံသည်
အရ ခအရနတွင်
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ြိ ်ငံ ြေစ်သည်အရလျ က်

က ဗွန်ဒြိုင်ရအ က်ဆုဒ
ြိ ်ထုတ်လွှတမ
် ှုနှင်

အရကက င်ေးအ င်ေးမျ ေးတွင် ရသေးငယ်ရသ

ကမဘ က ်ရ

သက်ရ

အသစ်ရသ ၊

ယ်မျ ေးအတွက် မင်မ ေးရသ ထြိလွယ် ှလွယ်

ံုမှန်မဟုတရ
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တွင်

Covid-19

ကဲသြိရ
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ဂါမျ ေး ါဝင် ါသည်။

မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ

ည်သူမျ ေးသည် သဘ ဝနှင် လူလု ်ရဘေးဒုကခအနတ

ယ်မျ ေးကြို အကကီေးမ ဆံုေး ကကံကကံခံနြိုင်ရကက င်ေး
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စြိတ်ဓ တ်နှင်
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ွ ်ေးအ ေး၏
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ရဒသခံလူထုမျ ေးသည် တစ်မူထူေး ခ ေးရသ
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အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကက င်ေးမျ ေးကြို
အရ ခအရနမျ ေးကြို

အဓြိကရသ ချက် ြေစ်သည်။

င်ဆြိုင်ရကျ ် ြေတ်နြိုင် ခင်ေးနှင်

စွမ်ေးရဆ င် ည်သည်
ရနထြိုင်

(လူမှုရ ေးအရဆ က်အအံုမျ ေး)

ထြိန်ေးသြိမေး် ရစ င်ရ ှ က်ခဲကကသည်။
ရဒသတွင်ေးစွမေး် ည်မျ ေးသည်

မျ ေးသည် သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်ကြို စီမံခန်ို့ခွဲ

တွင် အငမဲတရစ တ ဝန်ယူမမ
ှု ှြိ ါ။

အရနအထ ေးတစ်ခုရ

7

က်ရအ င်

EAO

မျ ေးသည်

ှြိ န်

ရဒသတွင်ေး
ဆြိုေး ွ ရသ
ရကျ ်လွန်

ြိုမခ
ြို က်ခဲသွ ေးရစနြိင
ု ် ါသည်။ ထြိုို့ င် EAO

မြိမြိကုယ
ြိ ်မမ
ြိ ြိ

တည်ရဆ က်နုင
ြိ ်မည်ဆုြိ ါက

ှည်တည်တံရသ

ခံနင
ြို ် ည်အစွန်ေးမှတ်ကုြိ

လဒ်မျ ေးကြို

မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ

စုနှစ်မျ ေးတစ်ရလ က်

သြိုို့ရသ ်လည်ေး

သွ ေးနြိုင်သ ြေင် အ ျုသရဘ ရဆ င်သည်

အကယ်၍

အစ ှြိသည်

မျ ေး၊ (ထုတ်ယူသံုေးစွဲမှုအရတ ်ရလေးနည်ေး ါေးင ီေး သဘ ဝ

က်မှုနည်ေးရသ ) ရဂဟစနစ်မျ ေးနှင် ရ

ကြိုင်တွယ်နုင
ြိ ်သည်

တုန်လှု ်ရချ က် ခ ေး

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ် ခင်ေး

သ လွန်ရက င်ေးမွန် ါသည်။

တွင်

သစ်ရတ က ကွယ်သူမျ ေးအရန ြေင်
ျက်စီေးရစရသ

အ င်ေးအ မစ်

Fiona Harvey, Global food supplies will suffer as temperatures rise – climate crisis report (The Guardian 9-8-21).”

ထုတ်ယူ ခင်ေးမှတဆင်

ဝင်ရငွ

ှြိမှုနှင်သက်ဆြိုင်သည်

အမျ ေးစုသည် ၎င်ေးတြိုို့၏ ဝင်ရငွ လမ်ေးမျ ေးမှ

ရ

အဆြိုေးအ မင်မျ ေးမှ

ရုန်ေးထွက်နြိင
ု ်ရ လြိမ်မည်။

EAO

ှည်အငမဲတသမတ်တည်ေးမ ှြိ ါ။ ရဒသအဆင်စီေး ွ ေးရ ေးမျ ေး

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်လ မှသ လ င် EAO မျ ေးသည် သတတျုတင
ွ ်ေးနှင် သစ်ခုတ် ခင်ေးလု ်ငန်ေးမျ ေးကဲသြိုို့ ၀င်ရငွ င်ေး မစ်မျ ေးမှ
ရုန်ေးထွက်နုင
ြိ ်ရစမည်
သီဥတုရ
ရ

အရ ခခံရငွရကကေးစနစ်ကြို

င်ေးလဲမှုဆြိုင်

ှည်တည်တံရသ

ရြေ ်ရဆ င်နုင
ြိ ်မည် ြေစ်သည်။

တ ဝန်သြိရသ

ါဝင်ရဆ င် ွက်သည်အခန်ေးကဏ္ဍမျ ေးကြို

ရဒသတွငေး် စီေး ွ ေးရ ေးမျ ေး

(နှင်

ကူညီရ ေးသင် ါသည်။ EAO မျ ေးနှင် သက်ဆုင
ြိ ်
ရ

ှည်တည်တံခြိုင်ငမဲင ီေး

EAO

အ

အခွန်အရ ခခံစနစ်မျ ေး)

ံ ေးြို ရ ေး

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်ရစ န်

သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်က ကွယ်ရစ င်ရ ှ က်ရသ

စီေး ွ ေးရ ေးလု ်ငန်ေးမျ ေး ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးလ ရစ န်အတွက် ကကီေးကျယ်ရက င်ေးမွန်ရသ အခွင်အလမ်ေးတစ်

ြေြိအ ေးသံုေးဆရကက င်

ကြိုဗစ်ကမဘ က ်ရ

အရ ခအရနမျ ေးတွင်
သီဥတုရ

အ ဏ သြိမ်ေးမှုနှင်

ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးမျ ေးနှင်

မျ ေးအ ါအဝင်) တြိသ
ုို့ ည် အန ဂတ်တင
ွ ်
ဆြိုေး ွ ေးသည်

ဂါ၊

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှု

င်ေးလဲ ခင်ေးရကက င်

အု ်ချျု ရ
် ေးဆြိုင်

အ ဏ

ြေစ်ရ ေါ်ခဲသည်

ဆံုေးရံှုေးမှုမျ ေးနှင်

ယခုအခါ

င်ေးလဲမှုစသည်
ြိုင်မျ ေး

သီဥတုရ

လွန်ခဲသည်နှစ်အနည်ေးငယ်က

ြေစ်နြိုင်ရ ခသြိ ်မ ှြိခဲရသ ်လည်ေး

် ြေစ်သည်။

သီဥတုရ

ြိုမရ
ြို န
ု ်ေးကန် နြိုင်င ီေး အထူေးသ ြေင် ဆြိုေး ွ ေးသည်

ြိုမရ
ြို န
ု ်ေးကန် နြိုင်ရ ခမျ ေးသည်။

သဘ ဝရဘေးအနတ

ယ်မျ ေး

(EAO
င်ေးလဲမှု

ခနို့်မှန်ေးချက်မျ ေးတွင်
ြို၍ ြေစ်နြိုင်ရချ ရ
ှြိ နသည်။

ျက်စီေးမှုမျ ေးသည်

ကြိုင်တွယ်ရ ြေ ှင်ေး န်

လု ်နြိုင်စွမ်ေး အကနို့်အသတ် ှြိ ခင်ေး (လက်ခံနင
ြို ်စမ
ွ ်ေးနှင် လြိုက်ရလျ ညီရထွရနနြိုင် ခင်ေး) ရကက င်သ မက
ကကြိျုတင်ချြိန်ဆနြိုင် ခင်ေးမ ှြိရသ

တွင်

်ဘက်အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးနှင် အလု ်လု ်ကင
ြို ် ခင်ေးသည်

ဗဟြိုချျု ်ကင
ြို ်မှုမ ှြိရသ ၊

မည်သြိုို့ င်ဆြိုရစက မူ

မျ ေး၏

ကကံျုရတွွဲ့လ နြိုင်င ီေး

င်ေးထန်၍

မန်မ စစ်အစြိုေး ၏

အကကမ်ေးြေက်မှု၊ ရလ ဘကကီေးမှုနှင် စီမံခနို့်ခွဲမှု လွဲရချ ်မမ
ှု ျ ေးရကက င် ြိုမြိုဆြိုေး ွ ေးလ ခဲသည်။
Milton

Friedman

က

အဲဒီအကျ ်အတည်ေးရတွ
အရတွေးအရခေါ်ရတွရ ေါ်မှ
ကကီေးမ ေးရသ
ြေစ်လ နြိင
ု ်ရ ခ

“အကျ ်အတည်ေးတစ်ခုသ လ င်…
ကကံျုလ တဲအခါ

တကယ်အရ

လု ်ရဆ င် မယ်

ြေန်တီေးရ ေးတယ်။

်ရတွဟ

တည် ှြိရနတဲ

မူတည် ါတယ်။” ဟု ဆြိုခဲ ါသည်။8 မန်မ နြိုင်ငံသည် လွန်ခဲရသ

နှစ်နှစ်က လတွင်

အကက ်အတည်ေး (၂)ခု ကကံျုရတွွဲ့ခဲ င ီေး
မျ ေးရနသည်။

ဤ ျက်စီေးရစရသ

သီဥတုရ
အ

မျ ေးသည်

လု ်

င်ေးအလဲကြို

င်ေးလဲ ခင်ေး၏ သက်ရ
EAO

မျ ေး၏

က်မမ
ှု ျ ေးလည်ေး

အခန်ေးကဏ္ဍမျ ေးကြို

နည်ေးလမ်ေးသစ်မျ ေး ြေင် ရတွေးရတ နြိုင်သည် နြိုင်ငံရ ေးနှင် အု ်ချျု မ
် ှုအခင်ေးအကျင်ေးကြို မြိတ်ဆက်ရ ေးခဲသည်။
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Milton Friedman, Capitalism and Freedom (1982, Preface).

မမန်မ နိုင်ငံရှ ‘ပတ ်လှန်အို ်ခ ျု ်သူမ ်း’
တြိုငေး် င်ေးသ ေးလက်နက်ကြိုင် အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည် ကြိုဗစ် ကမဘ က ်ရ
(တခါတ ံ ရထ က်ခံမှု ရ
ှြိ သ ်လည်ေး) အဓြိက အခန်ေးကဏ္ဍမှ
ရလ ချ ခင်ေး
လု ်ရဆ င်

( မ ဏကြို

ရလ ချ ခင်ေး)

တွင် အရ ေးကကီေးရသ

နှင်

ါဝင်သည်။ ၎င်ေးတြိုို့သည်

သီဥတုရ

အခန်ေးကဏ္ဍမှ

ဂါနှင် စစ်အစြိုေး ကြို ဆနို့်ကျင်

င်ေးလဲမှုကြို

သီဥတုရ

တွင်

င်ေးလဲမှုကြို

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရအ င်

ါဝင် ါသည်။လက်နက်ကြိုင်

ဋြိ ကခမျ ေးနှင် ရ မရအ က်

နြိုင်ငံရ ေးနှင် ဆက်နွယသ
် ည် စီေး ွ ေးရ ေး အရ ခအရနမျ ေး ှြိရန ခင်ေးရကက င် EAO မျ ေးသည် တ ဝန်သြိ အု ်ချျု ်ရ ေး
လု ်ရဆ င်သူမျ ေးအရနအ ြေစ်
၎င်ေးတြိုို့သည်
ှြိခံစ ေးကက

မြိမြိကုယ
ြိ ်ကြိုယ်

ကြိုယ်စ ေး ျုလြိုရသ

တည်ရဆ က်

သသင်သည်။

သဘ ဝအ င်ေးအ မစ်နင
ှ ်

အ ခ ေးရသ

စြိန်ရခေါ်မှုမျ ေးနှင်

လူမှုအသြိုင်ေးအဝန်ေးကက ေးတွင်

ါရသ ်လည်ေး EAO မျ ေး၏ နြိုင်ငံရ ေးဆြိုင်

သက်ဆုင
ြိ ်သူမျ ေးအ ေး

တွင်

အနတ

တြိုက်ရြိုက်မဟုတ်ဘဲ ြေစ်ရစသည် သစ်ရတ

သြိသ ထင် ှ ေးရသ တ

ယံုကကည်ကြိုေးစ ေးမှုမျ ေးအတွက်

တ်ဝန်ေးကျင်ရ ေး

ယ်တစ်ခုမှ

င်ဆင
ြို ်ရန သည်။
ေးဝင်မှုအ ေး

ည်တွင်ေးနှင်

ည်

အု ်ချျု ်စီမံမှုမျ ေးတွင် တ ဝန်ယူ ခင်ေးမျ ေး

EAO

မျ ေးသည်

ကမဘ ကကီေး ူရနွေးလ မှုအ ေး

ျုန်ေးတီေးမှုမျ ေးအတွက် အကူအညီအရ ေးသည်ဟု စွ ်စွဲခံ နြိုင်သည်။

မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ တြိုငေး် င်ေးသ လု ်နက်ကြိုင်အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးသည် ဒါဇင်အနည်ေးငယ် အရ အတွက်မှသည် ၂၅,၀၀၀
အရ အတွက်ခနို့် ှြိ
အြေွဲွဲ့အမျ ေးအ

အင်အ ေးကကီေးရသ

ေးသည်

စီမံကြိန်ေးလွှမ်ေးမြိုေးမှုကုြိ

ကျယ် နို့်ရသ

နယ်ရ မနှင်

ထြိန်ေးချျု ်ထ ေးသည်။

အဆြို ါ

လက်နက်ကြိုင် ဋြိ ကခဇုန်မျ ေး
အကျ ်အတည်ေးမျ ေးနှင်

ရနှ အု ်ချျု မ
် ှု'

၏

အင ြိျုငအ
် ဆြိင
ု ်နယ်ရ မမျ ေးတွင်

(UWSA)

နြိုင်ငံအနှံို့အ

ေး ှြိ

မျ ေးတွင်

လက် ှြိ ြေစ် ွ ေးရနရသ

ှမ်ေးနှင် ကချင် ည်နယ်တြိုို့တွင် စစ်အစြိုေး က

စစ် ွဲဆင်နဲရ
ွှ နသ ြေင် လူသ ေးချင်ေးစ န ရထ က်ထ ေးမှုဆြိုင်

(IDP)

အမျ ေးအ

ေးကြို

ရ ေါ်ရ ါက်ရစ ါသည်)။

(အနည်ေးဆံုေး

အ ဏ သြိမ်ေးမှုမတြိုငမ
် ီ)

င ီေးဆံုေးသွ ေးခဲသ ြေင်'အနုတ်သရဘ ရဆ င်ရသ

၎င်ေးတြိုို့တွင်

်စဲရ ေးနယ်ရ မမျ ေး

အရ ခအရနသည်

အလံုေးစံု

ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး'

မန်မ နြိင
ု ်ငံတွင် လက်နက်ကင
ုြိ ်အြေွွဲ့ဲ ရ ါင်ေး ၁၀၀၀ (သြိုို့မဟုတ်) ထြိထ
ု က်မကရသ အရ အတွက်အမျ ေးစုသည်

မူေး စ်ရဆေးဝါေး ကူေးသန်ရ

ထြိ ှြိသည်။9

က ်လျက်ရန

ေးဝင်) သြိုို့မဟုတ် အလွတ်သရဘ ညြိနြိှုင်ေးရနသည် အ စ်အခတ်

တြိုက်ရြိုက်အကကမ်ေးြေက်မှုအမျ ေးစု

9

က်စက်စွ

စစ်ရဘေးရ ှ င်သူ

မန်မ တ ်မရတ ်နင
ှ ် (တ

'ရ

ါဝင်သည် (ဥ မ ၊ က င်နီ၊ ချင်ေး၊

ရဒသခံလူထုမျ ေးနှင် EAO မျ ေးကြို

ါဝင်သည်။

ဝ ည်ရသွေးစည်ေးညီညွတ်ရ ေးတ ်မရတ ်

အ ြေစ်

ဇဝတ်မှုမျ ေးနှင်

င်ေးဝယ်ရ ေးမျ ေးတွင် တစ်ခါတစ် ံ ါဝင်တတ်ကကင ီေး ခြိုင်မ ရသ ကြိယ
ု ်ကျြိျုေးစီေး ွ ေးအတွက် ကကည်တတ်ကကသည်။

၎င်ေးအြေွဲွဲ့မျ ေးသည် ရယဘူယျအ ေး ြေင် မန်မ တ ်မရတ န
် ှင် အခွင်ထေးူ ခံမှုနှင် ထြိန်ေးချျု ်မှုဆင
ြို ်
မည်သုို့ြိ င်ဆရ
ြို စက မူ အချြိျုွဲ့ရသ
(နှင/် သြိုို့မဟုတ် ရဒသခံအ ဏ

ည်သူို့စစ်မျ ေးသည် ၎င်ေးတြိို့၏
ု ထြိန်ေးချျု ်မှုရအ က် ှြိ
ွဲစ ေးမျ ေး၊

ည်နယ်တွင် အခွင်ထေးူ ခံ

နက်ရြိှုင်ေးရသ ဆက်ဆရ
ံ ေး သ
ှြိ ည်။

် ွ မျ ေးသြိုို့ အရ ခခံဝန်ရဆ င်မှုမျ ေး ရ ေးကကသည်

င်အတွက် ညြိျုနြိှုင်ေးမှုမျ ေး ျုလု ်ကကသည်)။ EAO နှင်

ရဒသခံ ည်သို့ူစစ်မကက ေးက နယ် ခ ေးရစ ငတ
်
်မျ ေး ( မန်မ တ ်မရတ ထ
် ြိန်ေးချျု ်မှုရအ က်တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစတ
် ွင်
အနည်ေးနှင်အမျ ေး န်လည်ြေွဲွဲ့စည်ေးထ ေးရသ EAO မျ ေး)။

သတ်မှတ်နြိုင်ရသ ်လည်ေး

အ င်ေးခံြေွဲွဲ့စည်ေး ံုဆြိုင်

ဿန မျ ေးစွ ရကက င်

ဆယ်စုနှစ်မျ ေးစွ ကက ခဲရသ

ဋြိ ကခမျ ေးကြို မရ ြေ ှင်ေးနြိုင်ရသေးရ ။

၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဗမ

ည်လွတ်လ ်ရ ေး င ီေးရန က်

မရကျန ်ချက်မျ ေးနှင်

ဆနဒမျ ေးကြို

မကက ရသေးမီဆယ်စုနှစ်မျ ေးအတွင်ေး

ချီရသ EAO မျ ေးသည် တြိုင်ေး င်ေးသ ေးလူမျြိျုေးစုအမျြိျုေးမျြိျုေး၏

ကြိုယ်စ ေး ျု န်
အရ ရ
ှို့ တ င်အ

ကကြိျုေး မ်ေးခဲကကသည်။

ှနုင
ြိ ်ငံအမျ ေးစုတွင်

လ ချြိန်မှစ၍ မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ EAO မျ ေးသည် ရဘေးြေယ်ထ ေးခံ မှုမျ ေး
စစ်ရ ေးအ

ရံှုေးနြိမ် ခင်ေးမ ှြိခဲရသ ်လည်ေး

လက်နက်ကြိုင်

ဋြိ ကခမျ ေးတွင်

စတင်ခဲရသ

အဓြိကကြိစစ

်မျ ေးကြို

လု ်ငန်ေးစဉ်မျ ေး

ြိုမမ
ြို ျ ေး

ကျဆင်ေး

ေးလ ခဲသည်။ EAO အမျ ေးစုသည်

မန်မ တ ်မရတ ်သည် တြိုငေး် ည်၏

လု ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးသည်

ကက မင်လျက် ှြိရသ လက်နက်ကြိုင်
အစြိုေး ထံမှ

ည်တွငေး် ဋြိ ကခမျ ေး

ှည်လျ ေးင ီေး ရှု ်ရထွေးရသ

အသ စီေး ယူထ ေးသည်။ အ ဏ စသြိမ်ေးချြိန်ကတည်ေးက င် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်

ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး

ဦေးရဆ င်ရသ

စစ်ရအေးတြိုက် ငွဲ ီေးဆံုေးင ီေး

်တနို့်ရနခဲ ါသည်။

ဆယ်စုနှစ်ရ ါင်ေးမျ ေးစွ

ဋြိ ကခမျ ေး အဆံေးု သတ်ရ ေးအတွက် တ ်မရတ ် သြိုို့မဟုတ် (ယခင်) NLD

သြိသြိသ သ

ြေက်ဒ ယ်-နြိုင်ငံရ ေး

လြိုက်ရလျ ရ ေးလြိုရကက င်ေး

အစီအမံမျ ေး

အ ြိ ်အရယ င်

ရဆ င် ွက် ခင်ေးကဲသြိုို့

အနည်ေးငယ်မ ြေင်

ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး

်တနို့်ရနခဲ ခင်ေး ြေစ် ါသည်။

၂၀၂၁ ရြေရြေ ်ဝါ ီလ ၁ က်ရနို့ရန က် ြိုင်ေးတွင် ၂၀၁၅ တနြိုင်ငံလံုေးအ စ်အခတ်
်ဆင
ုြိ ်ေးသွ ေးသရယ င် ြိငှ ီေး
စက ေးဝြိုင်ေးဦေးရဆ င်သူအ ြေစ်

အရက င်ေးဆံုေးဟု
တ

ရ

ေးဝင်မှုအ ေး

မည်မှ

EAO

အသြိအမှတ် ျု န်

စစ်ရခါင်ေးရဆ င်မျ ေးမှ NCA အ ေး ထြိန်ေးသြိမေး် လြိုရကက င်ေးရ

်စရ
ဲ ေးသရဘ တူစ ချျု ် (NCA)
အမျ ေးစုသည်
ဆနဒမ ှြိရ ခ။

SAC

အ ေး

သြိုို့ရသ ်လည်ေး

က အချြိျုွဲ့ရသ လက်မှတ်ရ ေးထြိုေးထ ေးသည် EAO

အြေွဲွဲ့မျ ေးသည် စစ်အစြိုေး နှင် ဆက်ဆံရ ေးဆက်လက်ထြိန်ေးသြိမေး် ထ ေးလ င် နြိုင်ငံရ ေးအ

အကျြိျုေးရကျေးဇူေး သ
ှြိ ည်ဟု

မင်င ီေး (သြိုို့မဟုတ်) လြိုက်န ခင်ေးမှတ ါေး အ ခ ေးရ ွေးချယ်မှုနည်ေး ါေးသည်ဟု ခံစ ေး ကက ါသည်။ လက် ှြိတွင်
ှြိထ ေးရသ နယ်ရ မထြိန်ေးချျု ်မှုမျ ေးနှင် နြိုင်ငံရ ေးတ

ေးဝင်မှုမျ ေးရကက င် EAO မျ ေးသည် နြိုင်ငံရ ေး အ င်ေးအနှီေး

အထူေး မင်မ ေးင ီေး အထူေးသ ြေင် SAC စစ်အစြိုေး ကြို ဆနို့်ကျင် န် ြေွဲွဲ့စည်ေးထ ေးရသ အမျြိျုေးသ ေးညီညွတ်ရ ေးအစြိုေး
(NUG) နှင် ညြိနြိှုင်ေး
ရ မ င်ရ ေါ် ှြိ

တွင် ြေစ်သည်။ ြိုမကြို ကီေးမ ေးရသ EAO မျ ေးအတွက် ၎င်ေးတြိုို့နှင် မြိတ်ြေက် CSO မျ ေးအရန ြေင်
ထြိခြိုက်လွယ်ရသ

် ွ မျ ေးသြိို့ု

ကျယ် နို့်ရသ

လူသ ေးချင်ေးစ န ရထ က်ထ ေးမှုနှင်

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်ရ ေး ဝန်ရဆ င်မှုမျ ေးရ ေးအ ် ခင်ေးရကက င် ယံုကကည်စြိတ်ချ မှုမျ ေး မင်တက်လ

မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ

EAO

အမျ ေးအ

ေးသည်

ကြိုယ်ကျြိျုေးစီေး ွ ေးကြိုသ ကကည်ရသ

ါသည်။

စစ်ဘု င်မျ ေးမဟုတ်ဘဲ

(အချြိျုွဲ့ကြိစမ
စ ျ ေးတွင် ြေစ်တည်ရန ခင်ေးအ င်) ယံုကကည် ရလ က်ရသ နြိုင်ငံရ ေးအစီအစဉ်မျ ေးကြို ရ ေးဆွဲခဲကကင ီေး

၎င်ေးတြိုို့၏

ထြိန်ေးချျု ်နယ်ရ မမျ ေးတွင်

သရု ် ခဲကကသည်။
တ

ေးဝင်ရသ

က လ ှည်ကက

အ ဏ သြိမ်ေးင ီေးရန က် ြိုင်ေး

အစြိုေး နှင်

အလွန်နည်ေး ါေးရသ

အု ်ချျု ်မှုစနစ်

ကျန်ေးမ ရ ေးနှင်

ဝန်ရဆ င်မှုရ ေး ခင်ေးနှင်

မန်မ နြိုင်ငံအနှံို့အ

င ြိျုကွဲသွ ေးသ ြေင်

EAO

ည ရ ေးဝန်ရဆ င်မမ
ှု ျ ေးကြို

ေးတွင်

အု ်ချျု မ
် ှုအ ဏ ကြို
ယံုကကည် ရလ က်ရသ ၊

အမျ ေးအ

ေးသည်

အဓြိက ံ ေးြို ရ ေးသူမျ ေး

အ င်ေးအ မစ်
ြေစ်လ ခဲသည်။

ဥ မ အ ေး ြေင် KNU ၏ က င် ည ရ ေးနှင် ယဉ်ရကျေးမှုဌ နသည် ရကျ င်ေးရ ါင်ေး ၁၅၀၀ ခနို့်ကုြိ စီမံအု ်ချျု ်ရနင ီေး
၎င်ေး၏ က င် ည်နယ် ကျန်ေးမ ရ ေးနှင် လူမှုြေူလံုရ ေးဌ နသည် (quarantine centres အ ါအဝင်) ရဆေးခန်ေးရ ါင်ေး
(၁၀၀)

ရကျ ်ကြို

ြေွင်လှစထ
်
ေးသည်။

အ ခ ေးရသ

EAO

(ဥ မ

KIO၊

UWSA၊

မွန် ည်သစ် ါတီ၊

ှမ်ေး ည် န်လည်ထူရထ င်ရ ေးရက င်စ၊ီ က င်နီအမျြိျုေးသ ေးတြိုေးတက်ရ ေး ါတီ၊ နှင် ကခြိျုင်တ ်မရတ ်) မျ ေးသည်
အလ ေးတူ အထင်ကကီေးရလ က်ြေွယ် အု ်ချျု ်ရ ေးနှင် ဝန်ရဆ င်မှုရ ေးသည် စနစ်မျ ေးကြို ထူရထ င်ထ ေးသည်။ EAO
အမျ ေးအ

ေးအတွက်

၎င်ေးတြိုို့၏

နယ်ရ မမျ ေးတွင်

စစ်အ ဏ

ှင်မျ ေးကြို

ြေျုတ်ချ ခင်ေးထက်

စည်ေးလံုေးညီညွတ်စွ

ြိုအရ ေးမကကီေးခဲရသ ်

ချျု ်ကင
ြို ်နုင
ြိ ် ခင်ေးသည်

တန်ေးတူ ည်တူ

အရ ေး ါရ သည်။

တြိုငေး် င်ေးသ ေးရခါင်ေးရဆ င်မျ ေးနှင် တြိုငေး် င်ေးသ ေးလူမျြိျုေးစုမျ ေး၏ ကြိုယ် ြိုင် ဌ န်ေးခွငအ
် တွက် က လ ှည်ကက စွ
ရမ ်မှန်ေးချက်ရကက င် ဤသည်ကြို န ေးလည်နုင
ြိ ်သည်။
ကြိုယ် င
ြို ် ဌ န်ေးခွင်နင
ှ ်

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုဆြိုင်

လု ်ရဆ င်ချက်မျ ေးတွင်

ထြိန်ေးသြိမေး် ရ ေးနယ်ရ မမျ ေး (သြိုို့မဟုတ် ICCAs) ဟု တခါတ ံ ည်ညွှန်ေးရသ
လု ်ငန်ေးမျ ေး

အတူတကွ

ါဝင်သည်။

(သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်အ ) အရ ေး ါရသ

မန်မ နြိုင်ငံတင
ွ ်

ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေး

ရဒသတွငေး် စီမံထြိန်ေးသြိမ်ေးမှု

လူသြိအမျ ေးဆံုေးနှင်

ICCA သည် UNDP မှ ချီေး မင်ရသ

နြိင
ု ်ငံရ ေးအ

Equator ဆု

ှြိထ ေးသည်

သံလွင်ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး န်ေးငခံ ြေစ်သည်။ က င် ည်နယ်ရ မ က် ြိုင်ေး(KNU မူရကတ ်ခရြိုင် သြိုို့မဟုတ် တ ်မဟ
ကုန်ေး မင်ရဒသ ှြိ

အဆြို ါ

၅၅၀၀

စတု န်ေးကီလြိုမီတ

ှြိရသ

ထြိန်ေးသြိမေး် ရ ေးဧ ြိယ

သည်

၅)

က င်

ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေး ‘ရက ’ ရ မ အု ်ချျု မ
် ှု စနစ်၊ KNU နှင် က င် သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်နှင် လူမှုရ ေး လှု ် ှ ေးမှု
ကွန် က် (က င်အ

်ဘက်လူို့အြေွဲွဲ့အစည်ေး) တြိအ
ုို့ ရ ေါ် အရ ခခံထ ေးသည်။ သံလွင်ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး န်ေးငခံ (Salween

Peace Park) သည် ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး၊

ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက်မှု၊ ယဉ်ရကျေးမှု ထြိန်ေးသြိမေး် ခင်ေး၊ သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်နှင်

သဘ ဝအ င်ေးအ မစ်မျ ေး ထြိန်ေးသြိမေး် ရ ေးကြို ရအ က်ရ ခမှ လူထုဗဟြို ျု ချဉ်ေးက ်မှု ြေင် မင်တင်ရ ေး ါသည်။
စီမံကြိန်ေးသည်
ရန

်စွန်ို့ခွ မှု၊

မန်မ နြိုင်ငံအတွင်ေး
အ င်ေးအ မစ်မျ ေး

ဿန မျ ေးကြို ကြိုင်တွယ်ရ ြေ ှင်ေး န်
အသွင်ကူေးရ

10

အု ်ချျု ်မှုကြို
သြိမ်ေး ုက
ြိ ်မှုနှင်

အ င်ေးအ မစ်မျ ေး

စီမံခန်ို့ခွဲမှုသ မက

အ ျက်အစီေး ြေစ်ရစနြိုင်သည်

ည် ွယ်သည်။ ယင်ေးမှတစ်ဆင်

င်ေးရ ေးကြို အရထ က်အကူ ြေစ်ရစ ါသည်။”10

https://kesan.asia/salween-peace-park-initiative/ ကြို ကကည် ါ။

စစ်ရ ေး၊

ဋြိ ကခ၊

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်မှုဆြိုင်

ဋြိ ကခမှ ငငြိမ်ေးချမ်ေးမှုနှင် စည်ေးလံုေးမှုသြိုို့

ထြိုသြိုို့ရသ

'ညွန်ို့ရ ါင်ေးအု ်ချျု ်မှု'

ံုစံမျ ေးကြို

န်လည်အသစ်တြေန်စတင်ရသ

မန်မ နြိုင်ငံတွင်

ြေက်ဒ ယ်စနစ်တည်ရဆ က်ရ ေး အရ ခခံအုတ် မစ်မျ ေးအ ြေစ် ရှု မင်နုင
ြိ ် ါသည်။ ြေက်ဒ ယ်စနစ်သည် နြိုင်ငံ၏
က လ ှည်

ည်နယ်-လူို့အြေွဲွဲ့အစည်ေးနှင်

တြိုငေး် င်ေးသ ေးလူမျြိျုေးစု

ဗဟြိုအစွန်အြေျ ေး ဋြိ ကခမျ ေးကြို

အသြိုင်ေးအဝန်ေးအတွက်

တွန်ေးအ ေးအ ြေစ် မှတ်ယူထ ေးခဲသည်မှ

ကြိုယ် င
ြို ် ဌ န်ေးခွင်

ရ ြေ ှင်ေး န်အတွက်သ မက

ှြိရ ေးတြိုို့အတွက်

အရ ေးကကီေးရသ

က လ ှည်ကက ခဲင ီေး ြေစ်သည်။ လြိုက်ရလျ ညီရထွမှု ှြိင ီေး မတူညီရသ

ြေက်ဒ ယ်စနစ် အစီအစဥ်မျ ေးသည် လက် ှြိအကျ ်အတည်ေးမှ ထွက်ရ ေါ်လ နြိုင်င ီေး အချျု ်အ ခ အ ဏ
တြိုငေး် င်ေးသ ေးလူမျြိျုေးစု ည်နယ်မျ ေး ြေင် ြေွဲွဲ့စည်ေးထ ေးရသ

ြေက်ဒ ယ်

ြိုင်

ည်ရထ င်စက
ု ြို ထူရထ င် န်အတွက်

ရအ က်ရ ခမှရန၍ တည်ရဆ က်နုင
ြိ ်သည်။ ဤရဒသတွင်ေး ြေက်ဒ ယ်စနစ်တည်ရဆ က်ရ ေး နည်ေးလမ်ေးတွင်
အရ ေး ါရသ အ

မှ

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုကုြိ

ရလျ

ါေးရစ န်နင
ှ ်

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရစ န်

သင်ရလျ ်ရသ မူဝါဒမျ ေးနှင် ကျင်ထံုေးမျ ေးကြို ချမှတ် ခင်ေး ြေစ် ါသည်။
မမန်မ နိုင်ငံတင် ရ သီဥတိုပမ
သီဥတုရ
သက်ရ

င်ေးလဲမှုသည်

င််းလမှု ကတအပမခအပနမ ်း
မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ

စ ေးန ် ြိကခ ြေူလံုမန
ှု င
ှ ်

လူမှုဘဝလံုငခံျုရ ေးအရ ေါ်

က်မှုမျ ေး ှြိလ နြိင
ု ်သည်။ လွန်စွ ယြိယ
ု ွင်ေးရနင ီေးသ ေး ြေစ်သည် ဗဟြိုအ ဏ

ယံုကကည်ကြိုေးစ ေးမှုကြို သြိသြိသ သ ကျဆင်ေးရစ ါသည်။ မည်သည်အခါကမ ထြိရ

ြိုင်မျ ေး၏ စွမ်ေးရဆ င် ည်နှင်
က်စွ မစွမ်ေးရဆ င်နုင
ြိ ်ခဲရသ ၊

အထူေးသ ြေင် စစ်ရဘေးသင်ရဒသမျ ေးတွင် ရနထြိုင်ကကရသ တြိုငေး် င်ေးသ ေးလူမျြိျုေးမျ ေးမှ တ
မခံခဲ ရသေးရသ တြိုငေး် ည်မှ အဆြို ါသက်ရ
ယခင် NLD ဦေးရဆ င်ရသ
င်မကမဘ စံနှုန်ေးနှင်
အကျြိျုေးသက်ရ

က်မှုရကက င် ြိုမဆ
ြို ုေးြိ ွ ေးမှုမျ ေး ကကံျုရတွွဲ့ နြိုင် ါသည်။

လက်မှတ်ရ ေးထြိုေးခဲ ါသည်။11

အ ဏ သြိမ်ေးက လအတွင်ေး မ

ထြိခြိုက်လွယ်ဆံုေးနြိုင်ငံတစ်နုြိင်ငံစ

ခုနှစ်မှ

၂၀၁၀

ဒီဂ ီစင်တီဂ ြိတ်ခနို့်
11

သီဥတုရ

အချြိျုွဲ့ရသ
င်ေးလဲမှု၏

်တန်ို့သွ ေးခဲ ါ။ မန်မ နြိင
ု ်ငံသည် ကမဘ ရ ေါ်တွင်

င်ေးဝင် ြေစ် ါသည်။

(ယခင်) အစြိုေး ၏ မြိုေးရလဝသနှင် ဇလရဗဒ ညွှန်ကက ေးမှု ဦေးစီေးဌ န၏ ထုတ် န်ရသ
၁၉၈၁

ေးဝင်သည်ဟု ယူဆ ခင်ေး

အစြိုေး သည် ဤအကျ ်အတည်ေးကြို ရ ြေ ှင်ေး န် အနည်ေးဆံုေးရတ

ကတြိကဝတ်မျ ေးကြို

က်မှုမျ ေးမှ

ကကီေးမ ေးရသ

ခုနှစ်အတွင်ေး

မင်တက်ခဲက

မန်မ နြိုင်ငံတွင်

ရနို့စဉ်

အချက်အလက်မျ ေးအ

ျမ်ေးမ အ ူချြိန်သည်

၁၀နှစ်လ င်

ရနို့စဉ် အ မင်ဆံုေးအ ူချြိန် ၀.၄ ဒီဂ ီစင်တီဂ ြိတထ
် ြိ ရ

၀.၂၅

က် ခ
ှြိ ဲသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလင
ြို ်လ ၁၂ က်ရနို့တွင် NUG သယံဇ တနှင် သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင် ထြိန်ေးသြိမ်ေးရ ေး ဝန်ကကီေးဌ နက (ယခင် NLD အစြိုေး

လက်ထက်က ရ ေးဆွဲခဲရသ ) မန်မ နြိုငင
် ံ၏ ဓ တ်ရငွွဲ့ထုတလ
် ွှတ်မှု ြေတ်ရတ က် ခင်ေးဆြိင
ု ်

အမျြိျုေးသ ေးအဆင် သတ်မှတ်ချက်မျ ေး

အစီ င်ခံစ ကြို တင်သွငေး် ခဲင ီေး “လတ်တရလ အ ဏ သြိမ်ေးမှုသည် တြိင
ု ်ေး ည်၏ ထြိခြိုက်လွယ်ရသ အရ ခအရနကြို ြိုမြိုဆြိုေး ွ ေးရစရသ
အကျ ်အတည်ေး ြေစ်ရစခဲ ါသည်" ဟု အစီ င်ခံစ တွင် ဆြိထ
ု
ေး ါသည်။

စုနှစအ
် လယ်ရ

က်ချြိန်တွင် သမြိုင်ေးဝင်စံချြိန်တင်အမှတ်ရကျ ်လွန်၍ အ ူချြိန်သည် ၁.၃ ဒီဂ ီစင်တီဂ ြိတ်မှ ၂.၇

ဒီဂ ီစင်တီဂ ြိတ်အထြိ တြိုေးလ မည်ဟု ရမ ်လင် သည်။ မကက ရသေးမီက
တြိုေးတက်မှု

အချြိျုွဲ့ ှြိလ ရသ ်လည်ေး

ယခုအချြိန်တွင်

ျုလု ်ခဲရသ COP-26 ညီလ ခံတွင်

အဆြို ါ

ဆြိုေး ွ ေးရသ

အရ ခအရနမျ ေးကြို

မရ ှ င် ှ ေးနြိုင်ရလ က်ရသေးရ ။
မြိုေး ွ သွန်ေးမှု ံုစမ
ံ ျ ေးမှ

ရဒသနှင်

သီအလြိုက် ကွဲ

ခန်ို့မှန်ေးထ ေးသည်။ မန်မ နြိုင်ငံတင
ွ ်
စုနှစအ
် လယ် င
ြို ်ေးရ
ရ

က်ချြိန်တွင်

ေးမှု ရ
ှြိ သ ်လည်ေး မြိုေး ွ သွန်ေးမှု ံုစံအရ

င်လယ်ရ မျက်နှ
၂၀စင်တီမီတ

င် မင်တက်မှုနှင်
မှ

က်ချြိန်တွင် ထြိုထက်အမျ ေးကကီေး န
ြို ုင
ြိ ်သည်။) မုတ်သံု

၄၁

င်ေးအလဲကလ
ြို ည်ေး

တ်သက်သည် ခနို့်မှန်ေးချက်မျ ေးမှ

စင်တီမီတ အတွင်ေး ြေစ်သည်။

(၂၂၀၀ခုနှစ်

သီက လကက ချြိန်သည် လွန်ခဲရသ

နှစရ
် ါင်ေး ၅၀

ရကျ ်က လ (၁၉၅၅- ၂၀၀၈) တွင် အလွန်ရလျ ကျသွ ေးခဲသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မျ ေးအလယ် ြိုင်ေးတွင်
၁၄၀-၁၅၀မှ ၂၀၀၈ခုနှစတ
် ွင်
စတင်ချြိန်ရန က်ကျ ခင်ေးနှင်

က်ရ ါင်ေး ၁၂၀ရအ က်သြိုို့ သြိသြိသ သ
မုတ်သံု

မင်သ ခဲသည်။ ထြိုက လမှစ၍ မြိုေး

သီကုန်ဆံုေးချြိန်ရစ ခင်ေး
သီက လကက ချြိန်သည်

အချျု ်ဆုြိ ရသ ် အရန က်ရတ င်မုတ်သံု

ြေစ်

က်ရ ါင်ေး

ရလျ ကျသွ ေးသည်။ မြိုေး ွ သွန်ေးချြိန်
်တို့သ
ြို ည်

၁၉၇၇

ခုနှစ်ကတည်ေးက

က်ရ ါင်ေး (၁၃၀) ရအ က်သို့ြို ကျဆင်ေးခဲ ါသည်။

သီက လကက ချြိန်သည်

မန်မ နြိုင်ငံရ မ က် င
ြို ်ေးတွင် သံုေး တ်ခနို့်

တြိုရတ င်ေးသွ ေးခဲင ီေး မန်မ နြိုင်ငံအ ခ ေးရဒသမျ ေးတွင် တစ် တ်ခန်ို့ တြိုရတ င်ေးသွ ေးခဲ ါသည်။
ကုလသမဂဂ စ ေးန ် ြိကခ နှင် စြိုက် ျြိျုေးရ ေးအြေွဲွဲ့၏ အဆြိုအ စြိုက် ျြိျုေးရ ေးကဏ္ဍသည်
မန်မ နြိုင်ငံ၏ GDP ၏ ၃၇ ဒသမ ၈
၃၀

ခြိုင်နှုန်ေး၊ လု ်သ ေးအင်အ ေး ၇၀

ခြိုင်နှုန်ေးနှင် ြိုို့ကုန်စုစုရ ါင်ေးဝင်ရငွ၏ ၂၅-

ခြိုင်နှုန်ေးကြို ကြိုယ်စ ေး ျု ါသည်။ လက် ှြိ စြိုက် ျြိျုေးရ ေးအရလအကျင်မျ ေးနှင် မူဝါဒမျ ေးသည် အရသေးစ ေး

ရတ င်သူလယ်သမ ေးမျ ေးကြို
သြိုို့မဟုတ်

သီဥတုရ

ံ ေးြို ရ ေး ခင်ေးမ ှြိ ါ။

ှြိရလ ှြိ ခင်ေးတြိရ
ုို့ ကက င်
အသံုေးမချနြိုင်သ ြေင်

င်ေးလဲမှုဆြိုင်

စုရဆ င်ေးရငွ

စြိန်ရခေါ်မှုမျ ေးကြို
အနည်ေးအကျဉ်ေးသ

အရသေးစ ေးရတ င်သူလယ်သမ ေးမျ ေးသည်
သီဥတုဒဏ်နှင် ဘဏ္ဍ ရ ေးအရ ခအရန အရ

င်ဆြိုင် န် ကကြိျုတင် င်ဆင်ရ ေး ခင်ေး
ှြိ ခင်ေးနှင်

အရကကွေးအမျ ေးအ

လယ်ယ ရ မကြို

ရက င်ေးစွ

င်ေးအလဲမျ ေးအရ ေါ် ခံနင
ြို ် ည်အ ေးနည်ေးကက၍

ခံနင
ြို ် ည်အ ေး ထြိခြိုက်သွ ေးရစနြိုင်သည် အ မင်ဆံုေး စြိန်ရခေါ်မှုအရ ခအရနမျ ေးလည်ေး ကကံျုရတွွဲ့ နြိုင်သည်။12

12

က င် ည်နယ် ြိှ သမြိုငေး် ရကက င်ေးဆြိင
ု ်

အကျြိျုေးသက်ရ
ယနတ

နှင် အန ဂတ်တွင် ြေစ်နင
ြို ်ရ ခ ှြိရသ

ရ

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုဆြိုင်

က်မှုမျ ေးအ င် လူမှုအသြိုင်ေးအဝန်ေး အရ ခ ျု နှင် အ ခ ေးရဒသတွင်ေး (CSO နှင် EAO အ ါအဝင်) င်ဆုြိင်ရ ြေ ှင်ေးရ ေး

ေးမျ ေးနှင် တံို့ု န်ရ ေး ဗျျူဟ မျ ေးကြို ခွဲ ခမ်ေးစြိတ် ြေ ခင်ေး။

Ashley South နှင် Liliana Demartini တြိုို့ ရ ေးသ ေးခဲရသ ‘ရ
င်ေးလဲမှု၊ သဘ ဝရဘေးအနတ

ေး

င်ေးလဲ န် အချြိန်တန်င ီရလ ၊ မန်မ နြိင
ု ်ငံ အရ ို့ရ
ှ တ င် ြိုင်ေး ှြိ

ယ် ြေစ်နုင
ြိ ရ
် ခ ရလ ချရ ေးနှင် ရဘေးဒဏ်ခံနြိုင် ည်အရကက င်ေး’ စ တမ်ေးကြို ကကည် ါ။ (ActionAid

သီဥတု

ဤဆြိုေး ွ ေးရသ
ရဒသအမျ ေးအ

အနတ

ယ်မျ ေး ရ
ှြိ နရသ ် င ေးလည်ေး

ေး ှြိ

ကျက်စ ေး

လူငယ်အြေွဲွဲ့မျ ေးအ ါအဝင်)
ံ ေးြို မှုတြိုို့ရကက င်

EAO

ထြိန်ေးချျု ်မှု

ထူေး ခ ေးမျြိျုေးစြိတ်မျ ေးနှင်
င်ေးလဲမှုကြို

ရလျ

လွှမ်ေးမြိုေးမှုခံ ရသ

ရဂဟစနစ်မျ ေးမှ

ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးမျ ေးနှင်

သီဥတုရ

သြိုို့မဟုတ်

အတူတကွ

ါေးရစ န်နင
ှ ်

(အမျြိျုေးသမီေးနှင်

လု ်ကင
ြို ်ရဆ င် ွက် ခင်ေး၊

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရစ န်အတွက်

အခွင်အလမ်ေးမျ ေး၊ အ င်ေးအ မစ်မျ ေး ြေစ်ရ ေါ်ရစ ါသည်။
နြိုင်ငံရတ ်အဆင်

ညြိနြိှုင်ေးရဆ င် ွက်ရ ေးအြေွဲွဲ့မျ ေး၊

လက်တလ
ွဲ ု ်ရဆ င် န်

အခွင်အလမ်ေးမျ ေးလည်ေး

ထမအဆင်အရန ြေင်

ကချင်၊

တအန်ေးအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးတြိုို့တွင်
မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ ယခင်

အကကံရ ေးအြေွဲွဲ့မျ ေး
ှြိ ါသည်။

ထြိုို့ရန က်

မွန်၊

တည်ရထ င်ထ ေးသည်။

အစ သ
ှြိ ည်

ယခုအချြိန်အထြိ

ကယ ေးနှင်

ါတီမျ ေးအ င်

အ ဏ သြိမ်ေးင ီေးကတည်ေးက
ါဝင်မှုမျ ေးမှ လည်ေး

ဤရက ်မတီမျ ေး

အ ေးရက င်ေးမှု ြိသ
ှ ည်။

သြိုို့မဟုတ်

အမျြိျုေးသ ေးရက ်မတီခွဲမျ ေးနှင်

ြိုမြို ါ၀င်လ ကကသည်။

၎င်ေးတြိုို့တွင်

ရက င်စမ
ီ ျ သည်

ြိုမအ
ြို ေးရက င်ေးသည်။ EAO မျ ေး၊

ည်တွင်ေးလက်နက်ကြိုင်အြေွဲွဲ့မျ ေး)

အတွက်အစြိုေး အြေွဲွဲ့ဝင်မျ ေးကြို ဆန်က တင်ရ ွေးချယ်ရ ေးကကင ီေး ရဒသဆြိုင်
အရ ခခံ ခင်ေးရကက င်

ှမ်ေး ည်နယ် ှြိ

ည်သူို့က ကွယ်ရ ေး တ ်ြေွဲ့ွဲ မျ ေး (SAC အစြိုေး ကြို ဆနို့်ကျင် န်

ရ ေါ်ရ ါက်လ သည်

လူထုမျ ေးကြို က ကွယ်ရ ေး) တွင်

ဤအြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးမှ

ချင်ေး ည်နယ်နှင်

ည်နယ် အု ်ချျု ်ရ ေးအြေွဲွဲ့မျ ေးထက် အ ေးလံုေး ါဝင်နုင
ြိ ်မှု

CSO မျ ေးနှင် နြိုင်ငံရ ေး

အြေွဲွဲ့အသစ်မျ ေးနှင်

နြိုင်ငံရ ေးတ

ူေးရ ါင်ေး

ရက င်စီမျ ေးသည်

NUG

အု ်ချျု ရ
် ေး (နှင် အ ေးနည်ေးရသ

ည်တွငေး် နြိုင်ငံရ ေးနှင် အ

ေးဝင်မှုနှင်

ဘက်မှ

်ဘက်အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးကြို

အချျု ်အ ခ အ ဏ အရ ေါ်

ထင် ှ ေးရသ

ရတ င်ေးဆြိုချက်မျ ေး ှြိသည်။
အ ဏ မသြိမ်ေးမီက
လု ်ရဆ င် န်

အလှျူ ှင်မျ ေးနှင်

လြိုလ ေးခဲကကသည်။

အ ျုသရဘ ရဆ င်ရသ

အကူအညီရ ေးရ ေးရအဂျင်စီ
ထြိုအစြိုေး သည်

ရစစ ည
် ြိနြိှုင်ေး န်

ရဒသနတ

အု ်ချျု ်ရ ေး

ျက်ကွက်ခဲ ါသည်။
အ ဏ

ေးသည်

ဗဟြိုအစြိုေး မှတဆင်

ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေးလု ်ငန်ေးစဉ် ှြိရသ ် င ေး

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်ရ ေး မြိတ်ြေက်မျ ေးသည် အဆြို ါ အရ ေး ါသည် ကြိစစ
် ွ လူထုမျ ေး၊

အမျ ေးအ

ြိုင်မျ ေးနှင်

အ ဏ သြိမ်ေးင ီေးရန က်

EAO

မျ ေးနှင်

နြိုင်ငံတက

်မျ ေးကြို EAO မျ ေး၊ ဆက်စ ် CSO မျ ေးနှင်
ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက် န်

နှစ်ဆတြိုေး န်လည်

ကကြိျုေး မ်ေး န် အရ ေးကကီေး ါသည်။ (အ ဏ သြိမ်ေးမှုမတြိုငမ
် ီ အလှျူ ှင်မျ ေးနှင် သံတမန်အမျ ေးစု၏ မျက်နှ သ ရ ေးမှု
အမျ ေးဆံုေးကြိုခံခဲကက ရသ )

NCA ထြိုေးထ ေးသည် အြေွဲွဲ့မျ ေးသ မက ဒီမက
ြို ရ စီနင
ှ ် လူို့အခွင်အရ ေးအတွက်

Myanmar ၂၀၂၀၊ အစီ င်ခံစ အ ည်အစံုကြို အဂသလြိ ်ဘ သ ြေင် ြေတ်ရှုနင
ြို ်င ီေး စ တမ်ေးအကျဉ်ေးချျု ်ကြို မန်မ ၊ စရက က င်နှင်
ြိုေးက င်ဘ သ တြိို့ု ြေင် ြေတ်ရှုနင
ြို ် ါသည်)

ယံုကကည်ထြိုက်၍

တစြိုက်မတ်မတ်ကကြိျုေးစ ေးရသ

EAO

နှင်

အ ခ ေးအြေွဲွဲ့မျ ေး ါ

ထည်သွင်ေး

ညြိနြိှုင်ေး

ရဆ င် ွကသ
် င် ါသည်။
EAO မျ ေးသည် တ ဝန်သြိရသ သဘ ဝအ င်ေးအ မစ်မျ ေး စီမံခန်ခွဲသူမျ ေးအ ြေစ်ရဆ င် ွက် န်
အချြိျုွဲ့သည်

ရ

ှည်တည်တံမှုနည်ေး ါေးင ီေး

ရ ွေးချယ်မှုနည်ေးသွ ေးမည်ဟု
ံ ေးြို မှုမ ြိှ ါက

EAO

ဝင်ရငွစီေးရကက င်ေးမျ ေးဆီ
ထြိုို့ရကက င်

EAO

တ ဝန်ခံမှုနည်ေးရသ

ခံစ ေး နြိုင် ါသည်။
မျ ေးသည်

အရလအကျင်မျ ေးကြို

နြိုင်ငံတက ၏

အ ေးရ ေးမှုနင
ှ ်

ျက်စီေးရစရသ သစ်ခုတ် ခင်ေးနှင်

န်လည်ဦေးတည် ခင်ေးမှတ ါေး အ ခ ေးရသ လု ်စ

ထြိန်ေးချျု ်မှုရအ က်တွင်

အမျ ေးစု ှြိရနသည်

ံ ေးြို မှုမ

ှြိ ါက

ကျင်သံုေး ခင်ေးမှတ ါေး

(နည်ေး ည နှင်

ရငွရကကေး)

သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးကဲသြိုို့ရသ
အကနို့်အသတ်နှင်သ

မန်မ သစ်ရတ မျ ေးကြို

ှြိရ သည်။

က ကွယ် န်မှ

နြိုင်ငံတက အသြိုင်ေးအဝြိုင်ေး၏ အကျြိျုေးစီေး ွ ေး ြေစ် ါသည်။ ၎င်ေး မန်မ သစ်ရတ မျ ေးသည် ဇီဝမျြိျုေးစံုမျြိျုေးကွဲမျ ေးနှင်
တ်သက်၍

ကမဘ ကကီေးအတွက်

မယံုနြိုင်ရလ က်ရအ င်

တန်ြေြိုေး ှြိသည်

တစ်ကမဘ လံုေးအတြိုင်ေးအတ ြေင်

သြိသ ထင် ှ ေးရသ က ဗွန်စု ခ
် ွက်မျ ေး ြေစ်သည်။
ရ သီဥတိုပမ

င််းလမှုကို ပလ ခ မခင််းနှင် ကန်သတ်မခင််း

မန်မ သစ်ရတ မျ ေးသည် ရဒသတွင်ေးနှင် ကမဘ လံုေးဆြိုင်
အရ ေး ါလှ ါသည်။

အန ဂတ်တင
ွ ်

ရလ ချရ ေး ခင်ေးရကက င် ြေစ်သည်။

အ ူချြိန်

IPCC

သီဥတုရ

ကကီေးမ ေးစွ ရ

တွဲြေက်စ ရ ေးဆ

င်ေးလဲမှုကြို ရလျ

င်လဲမှု

ြေစ်နုင
ြိ ်ရ ခအနတ

ါရမ ကခ

“က ဗွန်ဒြိုင်ရအ က်ဆုဒ
ြိ ်ထုတ်လွှတမ
် ှုကြို ရလ ချ န် အ ူ ြိုငေး် ရဒသ သစ်ရတ
ြို၍ရစျေးသက်သ ရသ ၊ လွယ်ကူင ီေး ြိုမြို မန်ဆန်ရသ နည်ေးလမ်ေးမ ှြိ”ရကက င်ေး ရ
မန်မ နြိုင်ငံတွင်

ကချင် ည်နယ်

(အငမဲစြိမ်ေးသစ်ရတ
အရ ရ
ှို့ တ င်အ
တ ဝန် ှြိ

(သမ ြိုင်ေးသစ်ရတ မျ ေး)

နှင်

ါေးရစ န်အတွက်

Paulo

ယ်ကြို

Artaxo

ကူညီ

Neto

မှ

ျုန်ေးတီေးမှု ရလ ချရ ေးမှတ ါေး
ကက ေးခဲသည်။13

ရတ င် ြိုင်ေး

တနသသ

ီတင
ြို ်ေးရဒသကကီေး

တစ် ြိုင်ေး၊ ရတ င်တန်ေးရဒသ ှြိသစ်ရတ နှင၊် ကမ်ေးရြိုေးတန်ေး မုတ်သံုသစ်ရတ မျ ေး) အ ါအဝင်
ှ ှြိ အဓြိကကုန်ေးရ မရဒသတွင် အကကီေးမ ေးဆံုေး သစ်ရတ ကကြိျုေးဝြိုင်ေးမျ ေး

EAO

ဇီဝမျြိျုေးစံုမျြိျုေးကွဲမျ ေး ြိှ

မျ ေး၏

ကကီေးကက ်မှုရအ က်တွင်

၎င်ေးတြိုို့သည်

အချက်အချ ရဒသမျ ေး ြေစ် ါသည်။14

ှြိသည်။ ရဒသခံလူထုနှင်

ကမဘ လံုေးဆြိုင်

အရ ေးကကီေးရသ

မည်သြိုို့ င်ဆြိုရစက မူ နှစ်ရ ါင်ေးမျ ေးစွ အတွင်ေး

13

Forest Trends, Resilience Dispatch (August 2021): Cocoa in a climate newsletter?

14

မန်မ နြိင
ု ်ငံ ြိှ ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေး သစ်ရတ အု ်ချျု ်မှုဆုင
ြိ ်

ငခံျုငံုသံုေးသ ်ချက်အတွက် မန်မ သစ်ရတ မျ ေး က ကွယ် ခင်ေး

(Protecting Myanmar’s Forests) (https://kesan.asia/resource/protecting-myanmars-forests/) ကြို ကကည် ါ။

စည်ေးကက ်မှုမ ှြိရသ
ရဒသအချြိျုွဲ့မှ

သစ်ခုတ် ခင်ေးနှင်

သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးလု ်ငန်ေးမျ ေးရကက င်

င် ျက်စီေးမှုမျ ေး ြေစ်ရ ေါ်ခဲသည်။15

မန်မ နြိုင်ငံတွင် သစ်ရတ ြေံုေးလွှမ်ေးမှုသည် လက် ှြိတွင် ၅၀
ခြိုင်နှုန်ေး၊
ယခင်အ

ရဝေးလံရခါင်ြေျ ေးရသ

၁၉၉၀-၂၀၁၀

ကက ေးတွင်

သစ်ရတ

်သ ေးတစ် ြိုင်ေးအစြိုေး လက်ထက်တွင်

သည်။16 ရငွသ ေးကျ ်တည်ေးမှုကကံျုရန ရသ
သစ်ခုတ် ခင်ေးနှင်
ကကီေးစွ ရသ အနတ

ခြိုင်နှုန်ေးရအ က် ှြိသည်။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၄၈

သစ်ရတ

၁၉

ခြိုင်နှုန်ေးခနို့်

ျုန်ေးတီေးမှုနန
ှု ်ေးသည်

ဆံုေးရံှုေးခဲ ါသည်။)

အနည်ေးငယ်

ကျဆင်ေးသွ ေး ံု

SAC စစ်အစြိုေး သည် နြိုင်ငံအတွင်ေး ကျန် ှြိရသ သစ်ရတ မျ ေးမှ

သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးမျ ေးမှ

ရ တြိုဝင်ရငွမျ ေးကြို

အ မင်ဆံုေး ယူ န်

ကကြိျုေး မ်ေးနြိုင်သည်

ယ် ှြိသည်။ ၎င်ေးသည် စစ်ကင
ြို ်ေးတြိုငေး် ရဒသကကီေး၊ ကချင် ည်နယ်17 နှင် တနသသ

ီတင
ြို ်ေး

ရဒသကကီေး18တြိုို့တွင် ြေစ် ွ ေးရနင ီေး ြေစ်သည်။ ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေး အသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးမျ ေးသည် သဘ ဝတ
ထြိန်ေးသြိမေး် ရစ င်ရ ှ က်သူမျ ေးအ ြေစ် က လကက
မျ ေးသည်

ရက င်ေးမွန်ရသ

ှည်စွ

ြေစ်တည်ရနသည် အရ ခအရနတွင် အချြိျုွဲ့ရသ

သစ်ရတ စီမခ
ံ န်ို့ခွဲသူမျ ေး ြေစ်ကက ါသည်။

ရ

ေး၏
EAO

ှည်တည်တံရသ

် ွ သစ်ရတ စီမခ
ံ နို့်ခွဲမှု ကျင်ထံုေးမျ ေးနှင် ဓရလထံုေးတမ်ေးမျ ေးသည် က င်၊ ကချင်နင
ှ ် အ ခ ေးသစ်ရတ မျ ေးကြို
ထြိန်ေးသြိမေး်

တွင် အဓြိကအခန်ေးကဏ္ဍမှ

သွယ်ဝြိုက်ရသ ရတ င်ေးဆြိုမှုတစ်ခု

ါဝင်ခဲ ါသည်။ ဤရဒသခံရအဂျင်စီသည် အချျု ်အ ခ အ ဏ အတွက်

ါဝင်သည်။ ဥ မ - KNU အတွက် သစ်ရတ အု ်ချျု ်ရ ေးကြို KNU ၏

ရက သ
် ူေးရလသစ်ရတ ဦေးစီေးဌ န (KFD) ၏ မူဝါဒမျ ေးနှင် ကျငထ
် ံုေးမျ ေးမှတစ်ဆင် ရြေ ် သည်။19 CSOs မျ ေး၊
လူမှုအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးမျ ေးနှင် လက်တလ
ွဲ ု ်ရဆ င် ခင်ေး ြေင် KFD သည် လူထုဗဟြို ျုရသ သဘ ၀ အ င်ေးအ မစ်နှင်
သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင် ထြိန်ေးသြိမ်ေးရ ေးဆြိုင်

မူဝါဒမျ ေးနှင် မဟ ဗျျူဟ မျ ေးစွ ကြို ရ ေးဆွဲခဲ ါသည်။ ဤသည်မှ

ဤဇ တ်က ေးတြိုကြို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နြိုဝင်ဘ လ ၅ က်ရနို့တွင် COP-26

သီဥတုညီလ ခံ (ဌ ရနတြိင
ု ်ေး င်ေးသ ေးမျ ေးမဏ္ဍ ်) ၌

က င်နှင် ကချင်ဌ ရနတြိင
ု ်ေး င်ေးသ ေးမျ ေးသည် မန်မ သစ်ရတ မျ ေးကြို စစ်အ ဏ
က ကွယ်ရစ ငရ
် ှ က်ကက ံုကုြိ

သခဲ ါသည်။

ှင်အစြိုေး နှင် အ ခ ေးငခြိမ်ေးရ ခ က်မှု န်မျ ေးမှ မည်သုို့ြိ

သထ ေး ါသည်။

ဤဇ တ်က ေးရက င်ေးတွင် ရဒါက်တ တူေးရခါင် (အမျြိျုေးသ ေးညီညွတရ
် ေး အစြိုေး ၊ သဘ ဝသယံဇ တနှင် သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်
ထြိန်ေးသြိမ်ေးရ ေးဝန်ကကီေး) နှင် ရစ ရ ါစြိန်တဝါ (KESAN၊ ၂၀၂၀ Goldman ဆု င
ှ ်) တြိုို့ အဓြိက ါဝင် ါသည်။
15

အ ည် ည်ဆင
ြို ်

သတြိရ ေးချက် (International Alert) ၏ ၂၀၁၉ခုနှစတ
် ွင် ရြေ ် ခဲသည်အတြိုင်ေး "KNU ၏

က င်သစ်ရတ ထြိန်ေးသြိမ်ေးရ ေးဋ္ဌ န (KFD) သည် ယခုအချြိန်တွင် အရ ို့ရ
ှ တ င် အ

ှ ှြိ တန်ြေြိုေးအ မင်မ ေးဆံေးု နှင် မန်မ အစြိုေး

လက်လမ
ှ ်ေးမမီနင
ြို ်ရသ ထြိန်ေးသြိမ်ေးရ ေး သစ်ရတ မျ ေးကြို ကကီေးကက ်ရဆ င် ွကရ
် န ါသည်။”
Stephen Gray, Forestry management and peacebuilding in Karen areas of Myanmar (နြိုဝင်ဘ ၊ ၂၀၁၉)
16

"Myanmar Forest Information and Data" (mongabay.com).

17

The Irrawaddy, Myanmar Junta’s Coup Gives Greenlight to Timber Traffickers (17-8-21).

18
19

Mongabay, Deforestation surge continues amid deepening uncertainty in Myanmar (23-8-21).
မန်မ

ည်အရ ှို့ရတ င်ရဒသအတွင်ေးမ တ၍ရ

the World, ရအ က်တုဘ
ြိ
၂၀၂၁)

ှည်တည်တံခြိုင်ငမဲရသ ရ မယ စီမံအု ်ချျု ်မှုဆီသြိုို့ (Covenant Consult and Bread for

(ယခင် NLD ဦေးရဆ င်ရသ

အစြိုေး

လက်ထက် အ ါအဝင်)၊ ခရြိုနီကုမပဏီမျ ေးစွ

တြိုငေး် င်ေးသ ေး ရဒသမျ ေးကြို

အ မတ်ထုတ် န် ကကြိျုေး မ်ေး ခင်ေးနှင် အကကမ်ေးြေက် စစ်အင်အ ေးသံုေးနြိင
ု ်ငံ ြေစ်သည်အချြိန်တွင် ရကအဲန်ယူသည် ၎င်ေး၏
အ ဏ နယ် ယ်မျ ေးတွင် တ ဝန် ှြိရသ အစြိုေး တစ်

်အ ြေစ် သစ်ရတ မျ ေးကြို က ကွယ် ခင်ေး၊

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်ရ ေးနှင် အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကျ င်ေးလု ်ငန်ေးမျ ေးကြို

် ွ အရ ခ ျု

ံ ေးြို ကူညီ ခင်ေးအစ ှြိသည်တြိုို့ ရဆ င် ွက်ရနသည်

ဥ မ တစ်ခု ြေစ်သည်။
မန်မ နြိုင်ငံ EAO မျ ေး

င်ဆင
ြို ်ရန ရသ

အကကီေးမ ေးဆံုေး စြိန်ရခေါ်မှုမျ ေးထဲမှ တစ်ခုမှ

သဘ ဝသယံဇ တမျ ေးမှ

၎င်ေးတြိုို့ တတ်နြိုင်သရလ က် ရငွထုတ် ခင်ေး (“natural resource fatalism”) ထက်စ လ င် သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်
ထြိန်ေးသြိမေး် ရ ေးနှင်

ရ

ှည်တည်တံရသ

ရဒသခံတြိုို့၏

အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကက င်ေးမှုအတွက်

အရလေးရ ေး န် ြေစ်သည်။ အကယ်၍ မန်မ နြိုင်ငံ ှြိ EAO မျ ေးသည်
အရနအ ြေစ် အရနအထ ေးတစ်ခုရ
(အ င်ေးအ မစ်

ုဂဂလြိကတစ်ဦေးချင်ေးစီထံသြိုို့

မြိမြိကုယ
ြိ ်မြိမြိ သစ်ရတ က ကွယသ
် ူမျ ေး

က်ရအ င် တည်ရဆ က်နုင
ြိ ်မည်ဆုြိ ါက အ င်ေးအ မစ် ထုတ်ယူ ခင်ေးမှတဆင်

ှြိရသ ဝင်ရငွစေးီ ရကက င်ေးအ ေး အဓြိကစြိတ်ဝင်စ ေးသည်ဟု
နြိုင်ရ လြိမ်မည်

ံ ေးြို ရ ေး ခင်ေးကြို

EAO ရတွအရ ေါ် အဆြိုေး မင် ခင်ေးမှ ရုန်ေးထွက်

ထုတ်ယူ ခင်ေးမှ

မကက ခဏရ

က် သ
ှြိ ည်)။

ှြိရသ ရငွမျ ေးသည်
ထြိုနည်ေး ြေင်

EAO

အြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေးထက်

မျ ေးသည်

စစ်ဘု င်အ ြေစ်မှ

တ ဝန်သြိရသ ရဒသနတ အု ်ချျု သ
် ူမျ ေးအ ြေစ်သြိုို့ ဦေးတည်ရ ွွဲ့လျ ေးနြိုင် ါသည်။
ထြိုို့အ င် ရ

ှည်တည်တံခြိုင်ငမဲစွ စီမံခနို့်ခွဲ ါက သစ်ရတ အ င်ေးအ မစ်မျ ေးသည် နြိုင်ငံတက တွင် အရ ေး ါရသ

က ဗွန်စု ခ
် ွက်မျ ေးအ ြေစ်လည်ေးရက င်ေး၊

ဇီဝနည်ေး ည နှင်

အလ ေးအလ မျ ေးမှ တဆင်လည်ေးရက င်ေး၊ က င်လူထုနှင် အ ဏ
ှြိ န်အတွက် ကကီေးမ ေးစွ

သဘ ဝအရ ခခံခ ီေးသွ ေးလု ်ငန်ေးဆြိုင်
ြိုင်မျ ေးအတွက် အန ဂတ် ၀င်ရငွစီေးရကက င်ေး

အရထ က်အကူ ျုနုင
ြိ ်သည်။ ယင်ေးသယံဇ တမျ ေးသည် ကမဘ သစ်ရတ ြေံုေးလွှမ်ေးမှု

ရလျ နည်ေးလ သည်နှငအ
် မ ၊ လ မည်နှစ်မျ ေးတွင် အ ူချြိန်မျ ေး မင်တက်လ သည်နင
ှ ်အညီ

စီေး ွ ေး ြေစ်တန်ြေြိုေး

တြိုေးလ ြေွယ် ှြိသည်။
EAO မျ ေး၏ သဘ ဝသယံဇ တ စီမံအု ်ချျု ်မှု အခန်ေးကဏ္ဍကြို NCA (အ ြိုဒ် ၂၅ ါ ‘ကက ေးက လ အစီအစဉ်မျ ေး’20)
တွင်

အသြိအမှတ် ျုထ ေးသည်။

သြိုို့ရသ ်

ယခင်အစြိုေး ၏

သီဥတုရ

ရ ြေ ှင်ေးမှု ုံစံသည် ဗဟြိုမှချျု ်ကင
ြို ် (အထက်မှရအ က်သြိုို့) ထ ေးဟန် ှြိ၍ နည်ေး ည
ရဆ က် ွက်ခဲ ံု သည်။

EAOs,

CSOs

သြိုို့မဟုတ်

သက်ဆုင
ြိ ်သူမျ ေးနှင် ညြိနြိှုင်ေးရဆွေးရနွေး ခင်ေး အနည်ေးငယ်သ

20

မန်မ နြိင
ု ်ငံ၏ ကက ေးက လ အစီအစဉ်မျ ေးဆြိင
ု ်

င်ေးလဲမှုဆြိုင်
ြိုင်ေးဆြိုင်

တံုို့ န်မှုနှင်
ထြိ ်သီေး ြေင်သ

ဌ ရနအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးမျ ေးအစ ှြိသည်

ရဒသတွင်ေး

ှြိခဲသည်။ ဤဗဟြိခ
ု ျျု ်ကြိုင်မန
ှု င
ှ ် နြိုင်ငံရတ ်ဗဟြို ျု

သုရတသနစီမံကြိနေး် ၊ အ စ်အခတ်

်စရ
ဲ ေးနှင် ြေယ်ဒ ယ်စနစ်အကက ေး -

မန်မ ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး ြေစ်စဉ်အတွငေး် ှြိ ကက ေးက လတွင် ရဆ င် က
ွ ်မည် အစီအစဉ်မျ ေးကြို စူေးစမ်ေးရလလ ခင်ေး (Covenant Consult ၂၀၁၈)။

နည်ေးလမ်ေးသည် မန်မ နြိုင်ငံ၏ အ ဏ
သမြိုင်ေးတရလ က်

ှင်နြိုင်ငံရ ေး ယဉ်ရကျေးမှုနှင် တြိုငေး် င်ေးသ ေး လူမျြိျုေးစု အသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးမျ ေး၏

ြေယ်ကျဉ်ခံ ခင်ေးကြို

' ြိုမရ
ြို က င်ေးမွန်စွ

ထင်ဟ ်ရစသည်။

န်လည်တည်ရဆ က် ခင်ေး’

ဤကဲသြိုို့ သြိသြိသ သ

ရ

င်ေးလဲလ ရသ

အတွက်

မန်မ နြိုင်ငံ၏

လက် ှြိအကျ အ
် တည်ေးသည်

အခွင်အလမ်ေးသစ်မျ ေးကြို

ရြေ ်ရဆ င်ရ ေးသည်။

အရ ခအရနတွင် NCA မူရဘ င်ကြို ရကျ ်လွန်၍ EAOမျ ေးနှင်

အ ခ ေးရသ သက်ဆုင
ြိ ်သူမျ ေးနှင် ရစစ ်ရဆ င် ွက် န် အရ ေးကကီေး ါသည်။
လိုက်ပလ ညီပထမခင််း - ိုမပ
ို က င််းမန်ပအ င် မ န်လည်တည်ပဆ က်မှု
သီဥတုရြေ က် န်မှု
စြိန်ရခေါ်မှုမျ ေး ှြိသည်။
စြိုက် ျြိျုေးရ ေးကြို

ါေးသက်သ ရစရ ေးအ င်

ယင်ေးတွင်

ှ ရြေွကျင်သံုေး န်

ါဝင် ါသည်။

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုနှင်

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရသ

ကျွမ်ေးကျင်သူမျ ေးနှင်
စ ေးန ် ြိကခ /

ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက်

လူမှုြေူလံုမဆ
ှု ုင
ြိ ်

မည်သည်သီေးနှံမျ ေးနှင်

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်မှုမျ ေးမှ

ရဒသခံရတ င်သူမျ ေး၊

အ ခ ေးရသ

ထုတ်လု ်မှု

ြိုင်မျ ေးအ ြေစ် CSOs မျ ေး၊ သင်ရလျ ်ရသ

တွင်

အန ဂတ်

အရလေးရ ေးမှုမျ ေးနှင်

အသင်ရလျ ်ဆံုေး ြေစ်ရကက င်ေး
ူေးရ ါင်ေးလု ်ရဆ င် န်

အမျြိျုေးအစ ေးသစ်မျ ေး ြေစ်သည်

(အကကံ ျုချက်မျ ေးတွင်

ကကီေးမ ေးရသ အနုတ်လကခဏ
လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရအ င်

ျက်သုဉ်ေးမှုမျ ေးနှင်

က်မှုမျ ေး ြေစ်နုင
ြိ ်ရချ ှြိရသ

ြေစ် ါသည်။

ယင်ေးတွင်

ရြေ ် ထ ေးသည်အတြိုင်ေး)

ြေစ်သည်။

ဆြိုလြိုသည်မှ

အရ ခအရနတွင်၊ မည်သည်အ

ရ

င်ေးလဲနုင
ြိ ်သည်ဆုသ
ြိ ည်
န်လည်သတ်မှတ် န်နှင်

အခွင်အလမ်ေးတစ်ခု
တံုို့ န် ခင်ေး၏

ြေစ်နုင
ြိ ်သည်။

အခွင်အလမ်ေးမျ ေးသည်

အချက် င် ြေစ်သည်။

၊ လူမှု-

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုသည်

ကျွန်ု တ
် ြိုို့ရနထြိုင်ရသ ကမဘ ကြို

န်လည်

သီဥတုအနတ

ယ်ရကက င်

ခံနင
ြို ် ည်အ ေးနည်ေးရသ ၊

အသြိုင်ေးအ၀ြိင
ု ်ေးမျ ေး (EAOs နှင် CSOs မျ ေးကဲသြိုို့ ၎င်ေးတြိုို့၏ကြိုယ်စ ေးလှယ်မျ ေး)
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ဆံုေး ြေတ် န်အတွက်

ြိုင်ဆြိုင်မှုမျ ေးကြို မူလအတြိုင်ေးဆက်လက် ထြိန်ေးသြိမ်ေးနြိုင်င ီေး မည်သည်ကြိုရတ

ဆက်ဆံရ ေးကြို

မင်ရယ င်ကကည် န်

သင်ရလျ ်ရသ ၊

ါဝင်နြိုငသ
် ည်။ အဓြိကကျဆံုေးရသ

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ် ခင်ေး’21

သက်ရ

ယဉ်ရကျေးမှုနှင်၊ နည်ေး ည ဆြိုင်
အ ဏ ဆြိုင်

ရဒသအလြိုက်

သက်ဆြိုင်သူမျ ေးနှင်

'နက်ရြိှုင်ေးရသ

အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကက င်ေး

တွင် ဦေးရဆ င်ဦေး ွက် ျုနုင
ြိ ်သည်။ စြိန်ရခေါ်မှုမှ

မတူညီရသ စ ါေးမျြိျုေးမျ ေးနှင်၊ စြိုက် ျြိျုေးနည်ေး ည မျ ေးအ င် သီေးနှံအသစ်မျ ေး
စြိန်ရခေါ်မှုမျ ေးမှ

ကြိုကည
် ီရသ

် ွ လူထုမျ ေး (အထူေးသ ြေင် လယ်သမ ေးမျ ေး) နှင် ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက်မှုမျ ေး

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရအ င် လု ်ရဆ င်မှုမျ ေးကြို ရြေ ်ထုတ်

စြိုက် ျြိျုေးရ ေး

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေးနှင်စ လ
် ျဉ်ေး၍

EAO မျ ေးသည် တ ဝန် ှြိရသ အု ်ချျု ်မှု အ ဏ

နည်ေး ည ဆြိုင်
လု ်ငန်ေးမျ ေး၊

ရလျ

နက်ရြိှုင်ေးရသ လြိက
ု ်ရလျ ညီရထွ ြေစ်မှု (Deep Adaptation) (Jem Bendell 2018) ဟူသည်

ြေစ်ရ ေါ်လ ရသ

ြေယ်ကျဉ် ခင်ေးခံ ရသ

ကြို လြိုက်ရလျ ညီရထွ ှြိရသ

သီဥတုရ

လူအ
ို့ ြေွွဲ့ဲ အစည်ေးင ြိျုကွဲမှုကုြိ ြေစ်ရစနြိုင်သည် အကဲ ြေတ်ချက်တင
ွ ် အရ ခခံထ ေး ါသည်။ မန်မ နြိုင်ငဆ
ံ င
ြို ်

င်ေးလဲမှုရကက င်

ရဆွေးရနွေးမှုတစ်ခုအတွက် Ashley

South, Climate change and deep adaptation in Myanmar (Frontier Myanmar ၁၂၊၇၊၂၀၁၉) ကြို ကကည် ါ။

နည်ေး ည မျ ေးနှင် ဆန်ေးသစ်ရသ နည်ေးလမ်ေးမျ ေး ြေင်

ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်ရ ေးလု ်ငန်ေးစဉ်တွင် သ တူညီမ ါဝင် န်

ခွင် ျုနင
ြို ်သည်။
' ြိုမရ
ြို က င်ေးမွန်ရသ
ဦေးရဆ င်မှုတြိုို့ကြို
သီဥတုရ

န်လည်တည်ရဆ က် ခင်ေး' တွင် ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးနှင် အမျြိျုေးသမီေးမျ ေး၏
ံ ေးြို ခင်ေးမှတဆင်

င်ေးလဲမှု

ါဝင်သင်သည်။
အထူေးသ ြေင်

လူမှုရ ေးနှင် နြိုင်ငံရ ေး-စီေး ွ ေးရ ေး ဆက်ဆံရ ေး အသွင်ကူေးရ

အု ်ချျု မ
် ှုဆုင
ြိ ်

ရဆ င် ွက်သူမျ ေးအ ြေစ်

၎င်ေးခံနြိုင် ည် ရ
ှြိ သ
ဋြိ ကခဒဏ်ခံ ရသ

EAOs

လူမျြိျုေးဘ သ -ဘ သ စက ေးနှင်

ရဒသမျ ေးတွင် ရဒသခံလူထု၏

မျ ေး၏

င်ေးမှုနင
ှ ်၊

အခန်ေးကဏ္ဍမျ ေး

ဘ သ ရ ေးကွန် က်မျ ေးသည်

ှင်သန်မှု (လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေးနှင်

န်လည်ထူရထ င်ရ ေး) ၏ ရသ ချက် ြေစ် ါလြိမ်မည်။
KESAN မှ Paul Sein Twa ဆြိုသည်အတြိုင်ေး၊ “ICCAs – Territories of Life နည်ေးလမ်ေး [သံလွင်ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ေး န်ေးငခံ
နမူန ]

သည်

သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်

အဓြိကကကြိျုေး မ်ေးမှု ြေစ်သည်။
သီဥတုရ

င်ေးလဲမှု

ံ ေးြို ကူညီမှုမျ ေးကြို

၎င်ေးသည်

ထြိန်ေးသြိမေး် ရ ေးဆြိုင်
သီဥတု

ရလ ချရ ေးနှင်

တ

လွတ်လ ်စွ ရဆ င် ွက်နုင
ြိ ်ရ ေးအတွက်

ေးမ တမှု

အတွက်

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေးအတွက်

အသြိအမှတ် ျု မင်တင် ခင်ေး ြေင်

EAO

လု ်ရဆ င်ချက် ြေစ်သည်။
ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးမျ ေး၏

မျ ေးအရန ြေင်

၎င်ေးတြိုို့၏

တ

ေးဝင်မှုကြို

တည်ရဆ က် န် အခွင်အလမ်ေးလည်ေး ြေစ် ါသည်။ ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးမျ ေး၏ အခွင်အရ ေးမျ ေး နြိုင်ငံတက တွင်
ြိုမထ
ြို င် ှ ေးလ သည်နှငအမ
်

EAO

မျ ေးက

အဆြို ါ

လု ်ရဆ င်မှုမျ ေးကြို

ြိုင်နြိုင်စွ

ရဆ င် ွက်နြိုင်ရ မည် ြေစ်သည်။”22
နြိုင်ငံတက တွင် သဘ ဝရဘေး အနတ
လု ်ငန်ေးမျ ေးအတွက်

ယ်ရလ ချရ ေး (

ဗဟြိုချျု က
် ြိုင်မှုရလ ချရ ေးနှင်

မန်မ နြိုင်ငံအရန ြေင် သဘ ဝရဘေးအနတ
သဘ ဝရဘေးအနတ
ရ ခလှမ်ေးတစ်
ပရွဲ့ပမ

စ လ
် ျဉ်ေး၍

င်ေးလဲမှုကုြိ တံုို့ န်
င်ေးထန်ရသ

တွင် လြိုအ ်မည်)

ငင်ေးခံုမမ
ှု ျ ေး

ယ် တံုို့ န်ရ ေး ဗဟြိုချျု ်ကြိုင်မှု ရလ ချ ခင်ေးသည် ထြိရ

ှြိ ါသည်။
က်ရသ

ယ် တံုို့ န်ရ ေးနှင် အု ်ချျု မ
် ှု ြေက်ဒ ယ်စနစ် တည်ရဆ က်ရ ေးအတွက် အရ ေးကကီေးရသ

် ြေစ်သည်။

င််းပနထိုင်မှုနှင် ရ သီဥတိုပမ

င််းလမှု၊ ရ သီဥတိုပမ

မန်မ နြိုင်ငံ၏ ယခုအကျ ်အတည်ေးက လတွင် EAO၏
မဟ ဗျျူဟ မျ ေးကြို
22

သီဥတုရ

င််းလမှု- ပရွဲ့ပမ
သီဥတုရ

င်ေးလဲမှုနှင် လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေး

ံ ေးြို ခင်ေးသည် အြိမ်နီေးချင်ေးနြိုင်ငံမျ ေးသြိုို့ မတည်ငငြိမ်မှုမျ ေး

Paul Sein Twa အင်တ ဗျျူေး (၁၃၊၁၁၊၂၁)။

င််းပနထိုင်မှု- ဋ ကခဆက်စ ်မှု

ျံွဲ့နို့ှံမှုကြို ကနို့်သတ် ါလြိမ်မည်။

အကယ်၍
ရန

အြိမ်နီေးချင်ေး၊

်စွန်ို့ခွ

လူဦေးရ ထူထ ်ရသ

နြိုင်ငံ၏

ါက အချြိျုွဲ့မှ အရ ဘ
ှို့ က်သြိုို့ထွက်ရ ေးရံုမှတ ါေး ရ ွေးချယ်စ

ခုနှစ်တွင် ဘဂသလ ေးရဒ ှ်နြိုင်ငံ၌

သန်ေး

၃၀

နှင်အထက်လမ
ူ ျ ေး

အနည်ေးငယ်သ

ှြိရ မည်။23 ၂၀၂၁

သီဥတုရြေ က် န်မှုရကက င် ဒုကခသည် ၁၀ သန်ေးခနို့် ှြိရနင ီ

(အမျ ေးစုမှ ရကျေးလက်မှ ငမြိျုွဲ့ သြိုို့ ရ ွဲ့ရ
ရြိုဟင်ဂျ

ဘဂသလ ေးရဒ ှ်

၁ သန်ေးလည်ေး ှြိရန ါသည်။

ြေစ်သည်။

င်ေးရနထြိုင်သူမျ ေးနှင်) မန်မ နြိုင်ငံမှ အင်အ ေးသံုေး နှင်ထုတ်ခံခဲ ရသ
မန်မ နယ်စ ်တရလ က် (သြိုို့မဟုတ် Bhasan Char ကျွန်ေးရ ေါ် ှြိ)

ဒုကခသည်စခန်ေးမျ ေးတွင် ရနထြိုင်သည် ရြိုဟင်ဂျ

ဒုကခသည်မျ ေးသည် ရ ကကီေးမှုနှင် ဆြိုင်ကလုန်ေးမုန်တင
ြို ်ေးဒဏ်ကြို

ခံနင
ြို ် ည်အ ေး အလွန်နည်ေး ါသည်။
ည်တွငေး် နှင် နြိုင်ငံတက အရ ေး ရဆ င် ွက်သူမျ ေးသည်

သီဥတု ရ

င်ေးလဲမှု

ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက်နြိုင်င ီေး မန်မ နြိုင်ငံအတွင်ေးနှင် နယ်စ ် ြေတ်ရကျ ် အဓမမ ရ ွဲ့ရ

င်ေးမှုကြို

ြေစ်ရစသည် တွန်ေးအ ေးမျ ေးကြို ရလ ချ န် ကူညီရ ေး ခင်ေး ြေင် အြိမ်နီေးချင်ေးနြိုင်ငံမျ ေးအရ ေါ် အကျြိျုေးသက်ရ

က်မှုကြို

ကနို့်သတ်ရ ေးနြိုင် ါလြိမ်မည်။

လက် ှြိ

'ဆက်စ ်မှု' တွင်

လက်နက်ကြိုင်နင
ှ ်
ရန

အဆြို ါ ူေးရ ါင်ေးရဆ င် ွက်မှုသည်

ည်နယ်-လူို့အြေွဲွဲ့အစည်ေး
အကျြိျုေးသက်ရ

နယ်နြိမြိတ်ရကျ ်လွန်၍
IDP

ရန
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င်ေးလဲမှုဆုင
ြိ ်

ဒုကခသည် သြိုို့မဟုတ် IDP ရန

န်လည်ရန
ဿန မျ ေးကြို
် န်ရ ေးနှင်

မလံုငခံျုမမ
ှု ျ ေးအစ ှြိသည်

က လတြိုတွင် မ ြေစ်နုင
ြိ ်ဟု ထင်

"

အထူေးသ ြေင်

အတြိတ်နှင်

သီဥတု ရြေ က် န် ခင်ေးနှင်
အန ဂတ်တင
ွ ်

သူမျ ေး

မန်မ နြိုင်ငံ

ြိုမျ ေးလ မည်မှ

တြိုငေး် ည်အတွင်ေး
နယ်နြိမြိတ်အတွင်ေးနှင်

မလွဲမရသွ င်

ြေစ် ါသည်။

ြေစ်နုင
ြိ ်ရ ခမျ ေးကြို ကကြိျုတင်အစီအစဉ်ဆွဲ န် အချြိန် ြေစ်သည်။ ဒုကခသည် သြိုို့မဟုတ်

် န်ရ ေးနှင်

အကကမ်ေးြေက်မှုမျ ေးနှင်

က်မှုမျ ေးရကက င်

ထွက်ရ ေးတြိမ်ေးရ ှ င်လ

ယခုအချြိန်သည် ထြိုသြိုို့ရသ

င်ေးရနထြိုင်မှု-

ဋြိ ကခမျ ေး၏ သ ေးရက င်မျ ေး ြေစ်သည် စစ်ရ ေးဒုကခသည်မျ ေးနှင်

်စွန်ို့ခွ သူမျ ေးနှင် စ လ
် ျဉ်ေး၍ အရ ေးကကီေး ါသည်။

အကကမ်ေးြေက်မှုမျ ေး၏
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ဋြိ ကခ-ရ ွဲ့ရ

ချထ ေးရ ေး

စံမံချက်မျ ေးကြို

ထည်သွင်ေးစဉ်ေးစ ေး န်လည်ေး
န်လည်ရန

ထည်သွင်ေးစဉ်ေးစ ေး
အရ ေးကကီေး ါသည်။

ချထ ေးရ ေး စံမံချက်မျ ေးမှ

အ ဏ သြိမ်ေးမှု၏

ဆြိုေးဆြိုေး ွ ေး ွ ေး

တွင်

သြိုို့ရသ ်

မန်မ နြိုင်ငံတွင်

သက်ရ

က်မှုရကက င်

ါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် အရမ ြိကန် အစြိုေး အစီ င်ခံစ အ ဘဂသလ ေးရဒ ှ် နြိုင်ငံသ ေး သန်ေး ၉၀ (လူဦေးရ ၏ ၅၆

ခြိုင်နှုနေး် ) သည်

သီဥတုဒဏ်အခံ နြိုငဆ
် ေးံု နယ်ရ မမျ ေး" တွင် ရနထြိုငက် က ါသည်။

-Mubashar Hasan and Geoffrey Macdonald, How Climate Change Deepens Bangladesh’s Fragility (United States Institute
for Peace 13-9-21)

အကကံမ ျုခ က်မ ်း
• အလှျူ ှင်မျ ေးနှင် နြိုင်ငံတက ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိုေးတက်ရ ေး မြိတ်ြေက်မျ ေးသည် EAO မျ ေး၊

ည်နယ်အဆင် ညြိနြိှုင်ေးရ ေးနှင်

အကကံ ျုရ ေးရက င်စီမျ ေး၊

်ဘက်လူမှုအြေွဲွဲ့အစည်ေးမျ ေး၏

သီဥတုရ

ဌ ရနလူထုအသြိုင်ေးအဝြိုင်ေးနှင်

င်ေးလဲမှု ရလျ

ါေးရ ေး ကကြိျုေး မ်ေးမှုမျ ေး (ရ

မြိတ်ြေက်

ှည်တည်တံရသ

အ

သစ်ရတ အု ်ချျု ်မှုအ ါအဝင်) နှင်

လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေးဗျျူဟ မျ ေးကြို ံ ေးြို ရ ေးသင် ါသည်။
•

(သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးနှင်

ရဒသအဆင်

အု ်ချျု ်မှု

သစ်ခုတ် ခင်ေးလု ်ငန်ေးမျ ေးမှ
စီမံခနို့်ခွဲမှုမျ ေးအတွက်

ရ

ှြိရသ

၀င်ရငွမျ ေးကြို

ှည်တည်တရသ
ံ

အစ ေးထြိုေးနြိုင် န်အတွက်)

၀င်ရငွမျ ေး

ှြိနုင
ြိ ်ရစ န်

ကူညီ

ံ ေးြို ရ ေးသင် ါသည်။
• EAOမ ်း နှင် မတ်ဖက်မ ်းအတက် အကကံမ ျုခ က်မ ်း
 စိုက် ျု်းပရ်း
(၁)

သီဥတုရ

င်ေးလဲနုင
ြိ ်မှု

အရ ခအရနမျ ေးနှင်

ဆန်ေးစစ်ရလလ ချက်အရ ေါ်
အလယ်အလတ်က လမှ ရ
(၂)
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အရ ခခံ၍

စြိုက် ျြိျုေးရ ေးအရ ေါ်

အကျြိျုေးသက်ရ

က်မှုမျ ေး

ရကျေးလက်အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကက င်ေးလု ်ငန်ေးမျ ေးအတွက်

ှည်က လအထြိ အရထ က်အ ံ ြေစ်ရစ န် ရဆ က် ွက်ရ ေးသင် ါသည်။

င်ေးလဲမှု လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရ ေး စြိုက် ျြိျုေးရ ေးနည်ေးဗျျူဟ မျ ေးနှင် နည်ေးစနစ်မျ ေး24

သတ်မှတ်ရြေ ်ထုတ် န် ရတ င်သူလယ်သမ ေးမျ ေး၊ နည်ေး ည ကျွမ်ေးကျင်သူမျ ေးနှင် လက်တွဲရဆ င် ွက်
သင် ါသည်။

ဋြိ ကခ ြေစ် ွ ေး

ရဒသမျ ေးတွင် ရဒသခံမျ ေး၏ မလံုငခံျုမန
ှု င
ှ ်

ထည်သွင်ေးစဉ်ေးစ ေး န်အတွက်

ထြိုသြိုို့ရသ

ံ ေးြို မှုလု ်ငန်ေးမျ ေးသည်

ှင်သန်မှု ယနတ

ေးမျ ေးကြို

သင်တင်ရလျ က် တ်မှု ှြိ န်

လြိုအ ် ါသည်။ CSO မျ ေးနှင် ညြိနြိှုင်ေးရဆ င် ွက်သင် ါသည်။
(၃) အမျြိျုေးသမီေးမျ ေးနှင် လူငယ်မျ ေး၏ အခန်ေးကဏ္ဍကြို (CSOs မျ ေးမှတဆငလ
် ည်ေးရက င်ေး) အသြိအမှတ် ျု၍
ံ ေးြို ါ။ ရ မယ ခြိုင်မ မှု၊ ရဒသတွင်ေး

ြိုင်ဆြိုင်မခ
ှု ြိုင်မ ရစရ ေးနှင် အကျြိျုေးရကျေးဇူေးမျ ေး

ှြိရစ န်အတွက်

ဌ ရနတြိုင်ေး င်ေးသ ေးမျ ေးနှင် ဓရလထံုေးတမ်ေးအခွင်အရ ေးမျ ေး၊ သစ်ရတ အု ်ချျု ်ရ ေးကျင်ထံုေးမျ ေး အသြိအမှတ်
ျုင ီေး

ြိုမအ
ြို ေးရက င်ေးလ ရစ န်နှင် သစ်ရတ ထြိန်ေးသြိမ်ေးရစ င်ရ ှ က်

နယ်ရ မမျ ေးကြို အသြိအမှတ် ျုင ီေး

ထြိန်ေးသြိမေး် ရဆ င် ွက်သင် ါသည်။
24

ရ နှင် ရ မအလံုအရလ က် ှြိ ါက စ ါေးမျြိျုေးကွဲသစ်မျ ေးနှင် နည်ေးစနစ်အသစ်မျ ေး ါဝင်နြိုင် ါသည်။ ဥ မ -

စ ါေးအလံေးု အ င်ေးစြိုက် ျြိျုေးမှုစနစ်။

(၄) (ရဒသတွငေး် စ ေးသံုေးမှုအတွက်) ရဒသနတ

စ ေးန ် ြိကခ အချျု ်အ ခ အ ဏ ရ ေး ခင်ေးအ င် တန်ြေြိုေး မင်

စီေး ွ ေး ြေစ်ထုတ်လု ်မက
ှု ြို အရလေးရ ေးသင် ါသည်။
(၅) လု ်ငန်ေးရဆ င်တ အသွယ်သွယ်ကြို

န်လည် င်ေးနှီေး မျု ်နှံသင် ါသည်။ အမျ ေးစု ဆံုေးရံှုေးနြိုင်သည်ဟု

ကကြိျုတင်ရမ ်လင် င်ဆင်ထ ေးသင် ါသည်။ လြိုက်ရလျ ညီရထွ ှြိရသ အစီအစဉ်ရ ေးဆွဲ ခင်ေး၊ 'အ ျုသရဘ
ရဆ င်ရသ ကွဲ

ေးမှု' ကြို ဆန်ေးစစ်သတ်မှတ်င ီေး ရဒသတွင်ေး ဆန်ေးသစ်တီထွင်မှုမျ ေးကြို ံ ေးြို ရ ေးသင် ါသည်။

 စမ််းအင်25
၁) တြိုငေး် င်ေးသ ေး/ လူမျြိျုေးစု ရဒသအမျ ေးစုတွင်
ရ ွေးချယ်စ

မျ ေးကြို စူေးစမ်ေးရလလ င ီေး အရသေးစ ေး ရ အ ေးလ ်စစ် စီမံကြိန်ေးမျ ေးကြို ံ ေးြို ရ ေးသင် ါသည်။

၂) တြိုင်ေး င်ေးသ ေး/ လူမျြိျုေးစု ရဒသအမျ ေးစုတွင်
ရနရ

ှြိင ီေးသ ေး အရက င်ေးဆံုေး အရလအကျင်အရ ေါ်အရ ခခံ၍

ှြိင ီေးသ ေး အရက င်ေးဆံုေး အရလအကျင်အရ ေါ်အရ ခခံ၍

င် ခည်စမ
ွ ်ေးအင်သံုေး နည်ေး ည အသစ် အမျြိျုေးအစ ေးမျ ေးနှင် ဗဟြိုချျု ်ကင
ြို ်မှုရလ ချရသ

(off-grid) လ စ
် စ်ဓ တ်အ ေးထုတလ
် ု ် ခင်ေးအမျြိျုေးအစ ေးမျ ေးကြို စူေးစမ်ေးရလလ င ီေး
၃)

ဤလ ်စစ်ဓ တ်အ ေးထုတလ
် ု ်ရ ေးနည်ေး ည မျ ေးသည်

လ ်စစ်ဓ တ်အ ေးလြိုင်ေးသ မက ဗဟြိုချျု ်ကြိုင်မှုရလ ချရသ

ံ ေးြို မှု ျုလု ်သင် ါသည်။

စွမ်ေးရဆ င် ည်အ ေးနည်ေးရသ

နြိုင်ငံ

(အရသေးစ ေးနှင် အလတ်စ ေး) စက်မှုလု ်ငန်ေး

မျ ေးကြို ါ အရထ က်အကူ ြေစ်ရစနြိုင် ါသည်။
၄)

သီဥတုရ

င်ေးလဲမှု ရလျ

ရ ါင်ေးစ ်နည်ေးလမ်ေးမျ ေးသည်
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ါေးသက်သ ရစရ ေးနှင် လြိုက်ရလျ ညီရထွ ြေစ်ရစရ ေး

သက်ဆုင
ြိ ်

အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကျ င်ေး

၂၀၁၈ခုနှစတ
် ွင် မန်မ နြိုငင
် ံ၌ အြိမ်ရထ င်စု ၄၀% သ လ ်စစ်မီေး

ထုတ်ယူ

သင်တန်ေးမျ ေး

ံ ေးြို ရ ေးသည်

နှင်

အစုအြေွဲွဲ့ ြိုင်

ြိငှ ီေး၊

ှြိရသ လ ်စစ်ဓ တ်အ ေးအမျ ေးဆံုေးကြို အြိမ်နေးီ ချင်ေးနြိုငင
် ံမျ ေးသြိုို့ တင် ြိုို့ခဲ ါသည်။ တြိင
ု ်ေး င်ေးသ ေးလူမျြိျုေးရ ေး

ဗဟြိုဌ န၏

ထုတ် န်ချက်အ “ မန်မ နြိင
ု ်ငံ၏ လက် ြိှ စွမ်ေးအင် ဦေးစ ေးရ ေးတင် ြိုို့မှုသည် နယ်စ ်ရဒသမျ ေး ြိှ အကကီေးစ ေး စီမံကြိန်ေးမျ ေးကြိုသ
အရ ခခံရန ခင်ေး ြေစ်သည်။ သြိုို့ရသ ် မန်မ နြိင
ု ်ငံသည် စွမ်ေးအင်ထတ
ု ်လု ်မှုကြို

ည်တင
ွ ်ေးစ ေးသံုေးမှုနှင် ြေွံွဲ့ငြေြိျုေးတြိေးု တက်မှုအတွက်

အရလေးရ ေး ါက စွမ်ေးအင်ထုတ်လု ်မှုစီမံကြိန်ေးအရသေးစ ေးမျ ေးသည် ဤကကီေးမ ေးရသ
ဤစက်ရံုအရသေးရလေးမျ ေးတွင်
ြိုမြိုထရ
ြိ

စီမံကြိန်ေးမျ ေးကြို အစ ေးထြိုေးနြိုင်သည်။

န်လည်အသစ်တြေန်အစ ေးထြိေးု စွမ်ေးအင်အသစ်ကုြိ အသံုေး ျု ခင်ေးသည် ြိုမြိုရစျေးသက်သ ရသ ၊

က်ရသ လ ်စစ်ဓ တ်အ ေးကြို ံ ြိုေးရ ေးမည် ြေစ်င ီေး ြိုမြိုလျင် မန်စွ တည်ရဆ က်နင
ြို ်က သံုေးစွဲသူမျ ေးနှင် ြိုမြိုနီေးက ်စွ

ဝန်ရဆ င်မှုရ ေးနြိုငမ
် ည် ြေစ်သည်။”- မန်မ နြိင
ု ်ငံ၏ ဗဟြိုချျု ်ကြိုင်ထ ေးရသ စွမ်ေးအင် ံုစံကြို စြိနရ
် ခေါ် ခင်ေး (Challenging Myanmar's
Centralised Energy Model ဇူလင
ြို ် ၂၀၂၀)။

၂၂

သစ်ရတ လု ်ငန်ေးမျ ေး

ံ ေးြို ရ ေး ခင်ေး အ ါအဝင် အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကက င်ေးဆြိုင်

(လက် ှြိနှင် အန ဂတ်)

လြိုအ ်ချက်မျ ေးကြို ါ ထည်သွင်ေးစဉ်ေးစ ေးသင် ါသည်။
သစ်ပတ မ ်း
၁) အန ဂတ် ၀င်ရငွမျ ေး၊

ဥ မ - အလ ေးအလ

စနစ်တကျထြိန်ေးသြိမေး် စံမံသင်င ီေး

ှြိရသ

အဆြို ါဝင်ရငွမျ ေးသည်

(ဇီဝမျြိျုေးစံုမျြိျုေးကွဲ)မျ ေးကြို

အက အကွယ်ရ ေး ခင်ေးမှ

အခွင်အလမ်ေးမျ ေး၏

အ ေးသ ချက်မျ ေးနှင်

ဇီဝနည်ေး ည

သဘ ဝ တ်ဝန်ေးကျင်နင
ှ ်

ှြိသင် ါသည်။
အနတ

မူ ြိုငခ
် ွင်မျ ေးမှ ဝင်ရငွမျ ေးကြို

ယ်မျ ေးကြို

အ င်ေးအ မစ်မျ ေး

က ဗွန်ခ က်ဒစ်နင
ှ ်
ရဒသတွင်ေး

ကုန်သွယ်မှု

ရဆွေးရနွေးတြိုင် င်

အကကံ ျု ခင်ေးမှတဆင် ဂရုတစြိုက်စစ်ရဆေးသင် ါသည်။
၂)

EAO

မျ ေးသည်

သစ်ရတ ဧ ြိယ မျ ေးတွင်

သတတျုတူေးရြေ ် ခင်ေးနှင်

လု ်ငန်ေးရဆ င်တ မျ ေးကြို ြေစ်နုင
ြိ ် ါက ဆြိုင်ေးငံထ ေးသင်သည်။

သစ်ထုတလ
် ု ် ခင်ေးဆြိုင်

