
Free Flowing Irrawaddy – Collecting Riverside Stories and Towards Resilient 

Communities From 29 March to 17 April 2019 

Trip to watershed areas of Irrawaddy: Malikha and N Mai Kha 

Airavati ၏ သတုေသနအဖ  ွဲ့သည ် မေ်လ ၂၉  ရက်တန ေ့မှ ဧပ ြီ ၁၇ ရက်တန ေ့အထ ိ ဧရာဝေြီမမစ၏် 

တရတဝတရလ တေသမဖစသ်ညေ့ ် တမခ၊ မလခိ မမစ်ဝှမ််းတေသေတလ ာက်ကို သ ာ်းတရာက်ခ ေ့ပ ြီ်း 

တေသအသြီ်းသြီ်းရိှ တေသခံမ ာ်း၊ အု ်ခ ျု ်တရ်းဆိုငရ်ာ ောဝနရိှ်သမူ ာ်း၊ လူမှုအဖ  ွဲ့အစည််း 

တခေါင််းတဆာငမ် ာ်းနငှေ့အ်တူ စြီမံကနိ််းမ ာ်းတကကာငေ့ ်ထခုိိက်ခံစာ်းတနရသမူ ာ်းနငှေ့ ်  တေ ွဲ့ဆံုခ ေ့ကက ေါသည။် 

ခရြီ်းစဉ်သည ် ခ ြီတဖ ၊ တဆာတလာေ့၊  ူောအိ၊ု ဆ မ ်ရာဘ မ၊် မချမ််းတဘာနငှေ့ ် တနာကမ် န််း စသညေ့ ်

ကခ ငမ် ညန်ယ၏် ပမိျု ွဲ့နယ် (၆) ပမျိုွဲ့နယ်သ  ို့ သ ာ်းတရာက်ခ ေ့ ေါသည။် ခရြီ်းစဉ်ေ င ် Sah-it 

လူမှုဖ ံွဲ့ ပဖိျု်းတရ်းအဖ  ွဲ့ မ ှ ဆရာမ Daunyoi၊ သဘာဝ ေ်ဝန််းက ငန်ငှေ့ ် သယံဇာေစြီမံခန ေ့ခ်  မှု ညာရှင ်

တေေါက်ောမမငေ့တ်ဇာ်၊ ရကက န််းနငှေ့လ်က်မှုလု ်ငန််း ညာရှင ် မမဖြူအသိနိ််းနငှေ့ ် ယဉ်တက ်းမှုနငှေ့ ်

လူမှုဘဝမ ာ်းကို တလေ့လာ သတုေသနမ ျုသ ူမခငစ်နဒာည န ေ့ေ်ို ေ့  ေါဝငခ် ေ့ကက ေါသည။်  

ခရြီ်းစဉ် အတသ်းစိေမ်ှာ _ မမစ်ကကြီ်းနာ်းမှ ခ ြီတဖ ၊ တဆာတလာေ့၊ ဖြီတမာ် (တမခနငှေ့ ် င  ို့ချမ ်းခမမစ ်

ေတလ ာက်) ခရြီ်းစဉ်ကို မေ်လ (၂၉)  ရကတ်န ေ့မှ (၄) ရက်တန ေ့အေ င််း သ ာ်းတရာက်ခ ေ့ပ ြီ်း၊ မမစ်ကကြီ်းနာမ ှ

ေဖန ်မခ မ််းတဘာ၊  ေူာအို၊ တနာငမ် န််း၊ ဆ မ် ရာဘ မ် (မလိခမမစတ်ကကာင််း ေတလ ာက်) ပမိျု ွဲ့မ ာ်းသို ေ့ 

မေ်လ (၈)  ရကမ်ှ ဧပ ြီလ (၁၅) ရက်အေ င််း သ ာ်းတရာက်ခ ေ့ကက ေါသည။် ထို ေ့တနာက် ဧပ ြီလ (၁၇) ရက ်

တန ေ့ေ င ်ရနက်ုနပ်မျိုွဲ့  သို ေ့မ နလ်ာခ ေ့ကက ေါသည။်  

မေခ၊ ေလခိ၊ င  ေါ့်ချေ ်းခမေစ ဝှေ ်းေျ ်း တင  ျှောက ်သဘ ဝပတ ဝန ်းကျင ဆိိုင ရ  မပဿန ေျ ်း 

သတတ ုတ ်းမ   မခင ်း 

မမစ်ကကြီ်းနာ်း၊ ခ ြီတဖ ၊ ဖြီတမာ် (တမခနငှေ့ ်င  ို့ခ မ််းခမမစ်ေတလ ာက်) ေ င ်တေ ွဲ့ရသညေ့ ်အဓိက မ ဿနာမှာ 

သေတ ျုေူ်းတဖာ်မခင််းတကကာငေ့ ် မမစ်တရ ညစ်ညမ််းမခင််းမဖစသ်ည။် သေတ ျုေူ်းတဖာ်မှုမှာ ေခ ျိုွဲ့ 

စြီမံကနိ််းမ ာ်းကို ရ ်ေန ေ့ထ်ာ်းပ ြီ်း မဖစ်တသာ်လည််း၊ သေတ ျုေူ်းတဖာ်ပ ြီ်း စ န ေ့ ်စ်တရ စ န ေ့ထ်ေု်တနသညေ့ ်

ေခ ိျု ွဲ့စက်ရံုမ ာ်းရိှတနသည။် အဆို ေါ သေထ ျုေ်ူးတဖာ်မှုမှာ ေရာ်းဝငခ် ငေ့မ် ျုထာ်းပ ြီ်း မဖစ်၊ မမဖစ ်

ကိုလည််းတကာင််း၊ မညသ်ညေ့က်မုဗဏြီက လာတရာက်လု ်ကိုငတ်နသညက်ို လည််းတကာင််း 



တေသခံမ ာ်းအတနနငှေ့ ် တသခ ာစ ာမသရိှိ ေါ။ ဥ မာ ထ န််းရိှနရ် ာမ ှ ဖြီတမာ်သို ေ့သ ာ်းသညေ့ ် လမ််းတ ေါ်၊ 

နကုကံျုရ ာ အလ န ် ကာ်းလမ််းတဘ်း တောငတ် ေါ်ေ ငသ်ေတ ျုစက်ရံုဟ ု ယူဆရတသာ အတဆာက်အဦ်း 

ငယ်အစုကို  တေ ွဲ့ နိငုပ် ြီ်း ထိမုှ တရဆို်းမ ာ်း င  ို့ခ မ််းခ မမစ်ထ သို ေ့ စြီ်းဝငတ်နသည။် ထို ေ့အေ ူ

တေသခံမ ာ်း၏ တမ ာမ ခ က်အရ  နဝ်ေါပမိျု ွဲ့ေ င ် သေတ ျုေူ်းတဖာ်မှု (rare-earth mining) အကကြီ်းစာ်း 

မ ျုလ ်ုလ က်ရိှတနပ ြီ်း၊ ေရာ်းဝငေ်ူ်းတဖာ်မခင််း ဟုေ၊် မဟေုက်ိုလည််း မသရိ ေါ။ င  ို့ခ မ််းခ 

မမစ်ဝမှ််းေင  ျှောက  တရမ ာ်းမှာ အစဉ်အပမ  တနာက်တနေေ်ပ ြီ်း၊ ငေါ်းရှာ်း ေါ်းလာသညဟ်ု တေသခံမ ာ်းမ ှ

တမ ာသည။် ခရြီ်းစဉ်ေတလ ာက်ေ ငလ်ည််း င  ို့ခ မ််းခ မမစ်တရ တနာက်တနသညက်ိုသာ သေိထာ်းမ ိ

ခ ေ့ ေါသည။်  

အေျို်းသ ်းဥယျ ဉ်စေံီကနိ ်း 

တဆာတလာေ့ပမိျု ွဲ့နယ်၊ အြီတမာဘ မ်တောတကကာေတလ ာက ် ရ ာမ ာ်းအတနနငှေ့ ် အြီတမာဘ မ ်

အမ ျို်းသာ်းဥယ ာဉ် စြီမံကိန််းနငှေ့ ်  ေသ်ေ၍် လေ်ေတလာ စို်းရိမ် ူ နမ်ှုမ ာ်း ရိှတနသည။် 

အြီတမာဘ မ်၏ ၁၅ မိုင ်ေ်လည ် ကကာ်းခံသေ်မေှ်နယ်အေ င််းရိှ ရ ာမ ာ်း ဖယ်တ ်းရမညဟ် ု

ကကာ်းတနရသည။် အြီတမာဘ မ်တောငတ်ကကာ အမ ျို်းသာ်းဥယ ာဉ်နယတ်မမ သေ်မေှ်ရန ်တဖတဖာ်ဝေါရြီလ 

(၈) ရက်၊ ၂၀၁၉ ရက်စ  နငှေ့ ် ”အြီတမာဘ မ်ဥယ ာဉ် သေမ်ှေဖ်  ွဲ့စည််းတရ်း က င််းဆင််းရာေ င ်

လိုက် ေါတဆာငရ် က်ရန ် ကိစစ” ဟု အ ်ုခ ျု ်တရ်းဌာနဆိုငရ်ာအာ်း အတကကာင််းကကာ်းသညေ့စ်ာ 

ထ က်ထာ်းပ ြီ်းမဖစ်သည။် တေသခံမ ာ်းအတနနငှေ့ ် တရ ွဲ့တမ ာင််းရန ် ဆနဒမရိှ ေါ။ ဌာတနမ ာ်း၏ 

သတဘာဆနဒကို ထညေ့သ် င််းစဉ််းစာ်းရန ် ဌာနဆိုငရ်ာမ ာ်းကို ေိုက်ေ န််းသ ာ်းမညမ်ဖစ်တကကာင််း 

တေသခံမ ာ်းမှတမ ာသည။် 

ချီမ ွေငယ  မရအ ်း  ပ်စစ စေံီကနိ ်း 

ခ ြီတဖ ပမိျု ွဲ့နယ်ရိှ ခ ြီတဖ ငယ် တရအာ်းလ  ်စစ်စြီမကံိန််းတကကာငေ့ ် ထခုိိက်နစ်နာသ ူ ၁၁ မိုငရ် ာမ ှ

တေသခံမ ာ်းနငှေ့တ်ေ ွဲ့ဆံရုာ ေမံ၏ ဆို်းက ိျု်းမ ာ်းနငှေ့ ် လေ်ေတလာ ခံစာ်းတနရသညေ့ ် ေကုခမ ာ်းကို 

သရိှိခ ေ့ရသည။် အဓိက မ ဿနာမှာ ေမံ၏နနု််းအနည ် ဖ ငေ့ခ် မှုမ ာ်းတကကာငေ့ ် ခ ြီတဖ တခ ာင််းအေ င််းရိှ 

ငေါ်းမ ာ်းတသဆံု်းမခင််း၊ အခ ိနမ်တရ ်း ေမံဖ ငေ့ခ် နိငုသ်ညေ့အ်ေ က် တေသခံမ ာ်းအတနနငှေ့ ် တခ ာင််းတရကို 

အသံ်ုးမမ ျုနိငုမ်ခင််းနငှေ့ ် ကတလ်းသငူယမ် ာ်းအေ က် အသက်အနတရာယ်ဆို်းရိမ်ရသညေ့ ် အတမခအတန 



ရိှသည။် အခ က်တ ်း ဥကသ ေ ်ဆငထ်ာ်းသည ်ဆိုတသာ်လည််း အနြီ်းဆံု်းရ ာမဖစ်သညေ့ ်၁၁ မိငုရ် ာမှ င ်

အသကံိမုကကာ်းရတကကာင််း၊ တမလမှ တအာက်ေိုဘာလအေ င််း တရတဖာက်မညဟ်ု အသတိ ်း 

တကကမငာခ ကထ်ေု်မ နထ်ာ်းတသာ်လည််း တရကကြီ်းလာသညေ့် အချ န မျျှော်းမ ျှော လိုအ ်သညေ့အ်ခေါ 

တရဖ ငေ့ခ် ရ တကကာင််း၊ တရဖ ငေ့ခ် သညေ့ ်အခ ိနေ် င ်အနံ ေ့ဆို်းမ ာ်းရတကကာင််း တေသခံမှတမ ာမ သည။် 

မရွှေတ ်းမ   ေှုမ က င   မေစ လေ ်းမ က င ်းပံိုပျက မခင ်း 

ယခင ်တရ ေူ်းတဖာ်မှုမ ာ်းတကကာငေ့ ်တမခမမစ်တကကာင််း ေတလ ာက် မမစ်တကကာင််း ံု  က်တနသညေ့ ်အမ င၊် 

မမစ်ကမ််း ေါ်းမ ာ်း ပ ိျုက တနပ ြီ်း မမစ်နငှေ့ ် မမစက်မ််း  က ာတဝ်းလ ကရိှ်တနသည။် တရ ေူ်းတဖာ်မှုမ ာ်းကို 

ရ ်ထာ်းသညမ်ှာ ၂ နစှခ်န ေ့ရိှ်ပ ြီမဖစ်သည။်  

က ်းလေ ်းမ  က ေှုေျ ်းမ က င   မေစ မရညစ ညေ ်းမခင ်း 

တမခ၊မလိခ မမစ်တကကာင််းေတလ ာက၊် ခရြီ်းလမ််းေတလ ာက်ေ င ်ကာ်းလမ််းတဖာက်မှုမ ာ်း လ ်ုတဆာင ်

တနကကသည။် သို ေ့တသာ် လမ််းတဖာက်လ ်ုမှုမ ာ်းမှာ နိငုင်ေံကာ စံနှုန််းအေိငု််းမဟုေ ်ေါ။ တောငမ်ှ 

ပဖိျုခ လိုကသ်ညေ့ ် တမမစာမ ာ်းကို မမစအ်ေ င််းသို ေ့ ေိကု်ရုိက်က တစသည။် ထို ေ့အေ က ်

ကာ်းလမ််းတဖာကသ်ညေ့တ်နရာမ ာ်းေ င ် မမစ်တရမှာ သသိသိာသာ ညစ်ညမ််းလ က်ရိှသည။် ဥ မာ 

ေစ်ခုမှာ  ေူာအိုမ ှတနာငမ် န််းသို ေ့ သ ာ်းသညေ့ ်လမ််းရိှ ဖာတဘာေ့ရ ာအလ န ်မတ  ဇကကိျု်းေံော်း အနြီ်းေ င ်

တခေါငလ်နဖူ််းဖက်မှ လမ််းတဖာက်သညေ့ ်တမမစာမ ာ်းသည ်မမစ်အေ င််းသို ေ့ မမစလ်က်ခ  ေစ်ခု  မှေဆငေ့ ်

စြီ်းဝငလ် က်ရိှသည။်  

သဘ ဝအရင ်းအမေစ ေျ ်း အလွေန အက ံထိုတ ယ မခင ်း 

မလိခမမစ်တကကာင််း ခရြီ်းစဉ် (မခ မ််းတဘာ၊  ူောအို၊ တနာငမ် န််း၊ ဆ မ် ရာဘ မ် ခရြီ်း) ေ င ်

ကကာ်းသရိသညေ့ ် အဓိကမ ဿနာမှာ သဘာဝအရင််းအမမစမ် ာ်းကို အလ နအ်က ံထေုယ် ူ

သံ်ုးစ  မခင််းမဖစ်သည။် တေသခံမ ာ်းအတနနငှေ့ ် ေ်ဝန််းက င ်တောတောငမ် ာ်းမထှ ကသ်ညေ့ ်သစ်ဥသစ်ဖု 

တဆ်းမမစ်မ ာ်းကို ရှာတဖ  တရာင််းခ မခင််းမဖငေ့ ် အ ိုဝငတ်င ရရိှသည။် သို ေ့တသာ် အလ နအ်က ထံေု်ယ ူ

သံ်ုးစ  မှုမ ာ်းရိှသညေ့အ်ေ က် သဘာဝအရင််းအမမစမ် ာ်း ရှာ်း ေါ်းလာသည။် ထို ေ့အေူ မလခိမမစ်ဝှမ််း 



ေတလ ာက်ရိှ တခ ာင််းမ ာ်းသည ် ကကညလ်ငသ်န ေ့စ်ငတ်နဆ မဖစ်ရာ တေသငေါ်းအမ ာ်းအမ ာ်းရိှသည။်

သို ေ့တသာ် နည််းနာအသစ်မ ာ်းမဖငေ့ ် (ဥ မာ တရင ်ု၍ မှနိ််းမဖငေ့ထ်ိ်ုးဖမ််းမခင််း) အလ နအ်က ံဖမ််းမခင််း

မ ာ်းရိှသညေ့အ်ေ င ်သာ်းငေါ်းရှာ်း ေါ်းလာမှုမ ာ်း မဖစ်လာနိငုသ်ည။်  

သစ မတ မပုန ်းတ်ီးေှုေျ ်း 

သစ်တောမ ျုန််းေြီ်းမှုနငှေ့ ်ေသ်ေ၍် မမစ်ကကြီ်းနာ်း၊ ခ ြီတဖ ၊ တဆာတလာေ့၊ ဖြီတမာ် တေသမ ာ်းေ င ်

သစ်တောမ ာ်းမ ျုန််းေြီ်းမှု မာဏ ကကြီ်းမာ်းသညဟ်ု မှန််းဆရသည။် ၁၉၉၄ ခုနစှ် တနာက ိ်ုင််းမစှ၍ 

သစ်ခုေမ်ှုကို အကကြီ်းအက ယလ်ု ်လာကကသည။် ယခေု င ် တောငကှ်တ  ာ င ် အရုိင််း

အမမငေ့သ်ာရ  မညို့  မခံျုကကြီ်းမ ာ်းသာ ရိှတောေ့သည။် သို ေ့တသာ် သဘာဝမို်းသစ်တောမ ာ်းကိ ု

မလိခမမစ်ဝှမ််းဖက်  ေူာအိုမှ တနာငမ် န််းသို ေ့ သ ာ်းသညေ့ ်လမ််းေတလ ာက်ေ င ်တေ ွဲ့ရသည။် တောငကှ ်

ေိရိစဆာနမ် ာ်း၏ တအာ်သနံငှေ့ ် အမ ိျု်းအမယစ်ံုလင ် သညေ့ ် သစ် ငမ် ာ်းကိုတေ ွဲ့ရသည။် သို ေ့တသာ် 

အမိ်သံ်ုးအေ က် သစ်ခေု်ကကသည၊် ရ ာအလိုက် (ရ ာအနြီ်းဝန််းက င ်၁ မိုင ်ေ်လည)် ေ င ်သစ်တော 

မ ျုန််းေြီ်းမှုမ ာ်းရိှသည။် (သို ေ့တသာ် ယခုအခေါအေ င ် တခေါ် ငလ်နဖူ််းမှ ေရုေ်မ ညသ်ို ေ့ 

လမ််းတ ေါက်တနပ ြီမဖစ်ပ ြီ်း၊ တခေါငလ်နဖူ််းပမျိုွဲ့နယ်မှ တနာငမ် န််းပမိျု ွဲ့သို ေ့ လမ််းတ ေါက်တောေ့မည ် မဖစ်ရာ 

တနာငေ် င ်တေသအရင််းအမမစမ် ာ်းထေု်ယမူှုအေ က် ဆံု်းရိမ်  ူနစ်ရာလည််းမဖစ်သည။်)  

အနစှ ချုပ  

တမခ၊ မလိခ မမစဝ်ှမ််းတေသေတလ ာကေ် င ်  သေတ ျုေူ်းတဖာ်မှုမ ာ်းတကကာငေ့ ် မမစ၊် တခ ာင််းတရ 

မ ာ်းညစ်ညမ််းမခင််း၊ သာ်းငေါ်းရှာ်း ေါ်းလာမခင််း၊ ယခငတ်ရ ေ်ူးတဖာ်မှုမ ာ်းတကကာငေ့ ် ကမ််း ေါပ ိျုက  

တနမခင််းနငှေ့ ် မမစ်တကကာင််း ံု  က်မခင််း၊ နည််းစနစ်မက သညေ့ ်ကာ်းလမ််းတဖာက်သညေ့ ်လမ််းစြီမကံိန််းမ ာ်း 

တကကာငေ့ ် မမစ်တရညစ်ညမ််းမခင််း၊  သဘာဝအရင််းအမမစ် သစ်ဥသစ်ဖု တဆ်းမမစမ် ာ်းကိ ုအလ နအ်က  ံ

ထေု်ယူမခင််း၊ တေသငေါ်းမ ာ်းကို မူမမှနသ်ညေ့န်ည််းလမ််းမ ာ်းမဖငေ့ ်အလ နအ်က ံ ဖမ််းဆြီ်းမခင််း၊ သစ်တော 

မ ျုန််းေြီ်းမှုမ ာ်းနငှေ့ ် ရာသြီဥေု သသိသိာသာ ူလာမခင််း စသညို့  မ ဿနာမ ာ်းကို တေ ွဲ့ရသည။် 

တေသထ က်ရုိ်းရာလကမ်ှု စစည််း ထေု်လ ်ုမှုနငှေ့ ်အသ ိညာမဖန ေ့က် က် စြီ်းဆင််းမှုမှာလည််း အာ်းနည််း 

တမှ်းမှိနလ်ာလ က်ရိှသည။်  



အမရ်းတကက်ီးလိိုအပ ချက  

• ခ ြီတဖ ၊ တဆာတလာေ့၊ ဖြီတမာ်ပမိျု ွဲ့နယ်မ ာ်းေ င ် ေယ်လြီဖုန််းဆကသ် ယ်တရ်းလိုင််းမ ာ်း မရိှ ေါ။

ခ ြီတဖ ပမိျု ွဲ့နယ်ေ င ် Telenor နငှေ့ ် (မကကာတသ်းမြီကမှ ေိငုထ်တူနသညေ့)် MPT ရိှသည၊် သို ေ့တသာ်

ခ ြီတဖ ပမိျု ွဲ့အလ န ် အမခာ်းနယ်ပမျိုွဲ့ ရ ာမ ာ်းေ င ် ဆက်သ ယ်တရ်းလိငု််းမရှိ ေါ။ CDMA နငှေ့်

ေရုေ်ဖုန််းလိငု််းသာ သံ်ုးသည။် (တေသခံ၏တမ ာကကာ်းခ က်အရ တလာက်တခေါငန်ငှေ့်

တထာေ့တငေါ ေ့ေ င ် ေိုငထ်လူိုက ်ေါက ဖြီတမာ်ေခ င ် ဆက်သ ယ်နိငုပ် ြီဟု ဆိသုည။်)

ဆက်သ ယ်တရ်းလိုင််းမ ာ်း မရိှသညေ့အ်ေ က ် တေသမ ဿနာမ ာ်းကို သရိှိရန ် အလမှ််းတဝ်း

လ က်ရိှပ ြီ်း တေသခံမ ာ်းအတနနငှေ့လ်ည််း ဆက်သ ယ်ခ ိေဆ်က်တဆာငရ် က်ရန ် ခက်ခ လ က်

ရိှသည။်

• င  ို့ချမ ်းခမမစ်တရ၊ ခ ြီတဖ တခ ာင််းတရ၊ တမခမမစတ်ရ ေို ေ့သည ် ညစ်ညမ််းပ ြီ်း သေတ ျုဓာေ်ကကင််း

 ေါဝငမ်ှုမ ာ်းစ ာ ရိှတနနိငုသ်ည။် တေသခံမ ာ်း ကတလ်းသငူယ် မခိငမ် ာ်း၏ က န််းမာတရ်း 

အတမခအတနမှာ စို်းရိမစ်ရာမဖစ်သည။် ထို ေ့အေူ အစာ၊ တရစာ ရှာ်း ေါ်းလာမှုမ ာ်းနငှေ့အ်ေ ူ

တရ ွဲ့တမ ာင််းတနထိငုမ်ှုမ ာ်းလည််း မကကာခငေ် င ်ကကံျုလာနိငုသ်ည။်  

• သဘာဝအရင််းအမမစမ် ာ်း (သစ်တောထ က် စစည််းနငှေ့ ်သာ်းငေါ်း) ထေု်ယသူံ်ုးစ  မှုကို စနစေ်က

ထနိ််းတက ာင််းတ ်းရန ်အသ ိညာတ ်းရန ်လိအု ်တနသည။် အထ်ူးသမဖငေ့ ် ူောအို၊ တနာငမ် န််း

ပမိျု ွဲ့နယ်မ ာ်း။

• အမ ျို်းသာ်းဥယ ာဉ်စြီမကံိန််းမ ာ်းသည ် ဌာတနမ ာ်း၏ အခ ငေ့အ်တရ်းနငှေ့်  ေါဝငခ် ငေ့က်ို

အသအိမှေ်မ ျု အတကာငအ်ထညတ်ဖာ်သညေ့ ်ခ ည််းက ်မှုမဖငေ့သ်ာ လု ်တဆာငသ်ငေ့သ်ည။်

• တေသခံအမ ိျု်းသမြီ်းမ ာ်းအေ က ် ရုိ်းရာလက်မှု ရကက န််းလ ်ုငန််းကိ ု မမြှငေ့ေ်င ် လု ်တဆာငရ်န်

အခ ငေ့တ်ကာင််းမဖစ် ေါသည။် ရုိ်းရာ   ်ခုေလ် ်ုငန််းကို ေနိငုလ် ်ုကိုငတ်နသ ူ ေခ ျိုွဲ့ ရိှသည။်

ဥ မာ တဆ်းတမခာက်တလ ာ်    ်ခုေမ်ှာ ဌာတနလကမ်ှုအသ ိညာအတနနငှေ့ ်  က ရ  အချန ထ 

လု ်တဆာငတ်နကကဆ  မဖစ်သည။်




