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
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လူမအ
ှု ဖွဲ့အစည််း

တခေါင််းတဆာင်မ ာ်းနှငအ
်ေ့ တူ စြီမံကန
ိ ်း် မ ာ်းတကကာင်ေ့ ထိခိုက်ခစ
ံ ာ်းတနရသူမ ာ်းနှင်ေ့ တေဆ
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ူောအိ၊ု ဆမ် ရာဘမ်၊ မချမ််းတဘာနှင်ေ့ တနာက်မန််း စသညေ့်

(၆)

ပမိျု ွဲ့နယ်သ ို့ သာ်းတရာက်ခေ့ ေါသည်။

ခရြီ်းစဉ်ေင်

Sah-it

လူမှုဖံွဲ့ ပဖိျု်းတရ်းအဖွဲ့ မှ ဆရာမ Daunyoi၊ သဘာဝ ေ်ဝန််းက င်နင
ှ ်ေ့ သယံဇာေစြီမံခနခ
် ေ့ မှု ညာရှင်
တေေါက်ောမမငတ
်ေ့ ဇာ်၊

ရကကန််းနှငလ
်ေ့ က်မလ
ှု ု ်ငန််း ညာရှင်

မမဖြူအိသန
ိ ်း် နှင်ေ့

ယဉ်တက ်းမှုနင
ှ ်ေ့

လူမှုဘဝမ ာ်းကို တလေ့လာ သုတေသနမ ျုသူ မခင်စနဒာညနေ
် ေ့ ို ေ့ ေါဝင်ခေ့ကက ေါသည်။
ခရြီ်းစဉ် အတသ်းစိေမ
် ှာ _ မမစ်ကကြီ်းနာ်းမှ ခ ြီတဖ၊ တဆာတလာ၊ေ့ ဖြီတမာ် (တမခနှင်ေ့ င ချမ
ို့ ်းခမမစ်
ေတလ ာက်) ခရြီ်းစဉ်ကို မေ်လ (၂၉) ရက်တနမှေ့ (၄) ရက်တနအေ
င််း သာ်းတရာက်ခေ့ပ ြီ်း၊ မမစ်ကကြီ်းနာမှ
ေ့
ေဖန် မခ မ််းတဘာ၊ ေ
ူ ာအို၊ တနာင်မန််း၊ ဆမ် ရာဘမ် (မလိခမမစ်တကကာင််း ေတလ ာက်) ပမိျု ွဲ့မ ာ်းသို ေ့
မေ်လ (၈) ရက်မှ ဧပ ြီလ (၁၅) ရက်အေင််း သာ်းတရာက်ခေ့ကက ေါသည်။ ထိတနာက်
ု ေ့
ဧပ ြီလ (၁၇) ရက်
တနေ
ေ့ င် ရန်ကုနပ် မိျု ွဲ့ သိမု ေ့ န်လာခေ့ကက ေါသည်။

မေခ၊ ေလိခ၊ င ချေ
ေါ့် ်းခမေစဝှေ်းေျ ်း တင
သတတ ုတ်းမ

ျှောက် သဘ ဝပတဝန်းကျငဆိင
ို ရ မပဿန ေျ ်း

မခင်း

မမစ်ကကြီ်းနာ်း၊ ခ ြီတဖ၊ ဖြီတမာ် (တမခနှင်ေ့ င ခို့ မ််းခမမစ်ေတလ ာက်) ေင် တေွဲ့ရသညေ့် အဓိက မ ဿနာမှာ
သေတျုေူ်းတဖာ်မခင််းတကကာင်ေ့

မမစ်တရ

ညစ်ညမ််းမခင််းမဖစ်သည်။

သေတျုေူ်းတဖာ်မှုမှာ

ေခ ျုိ ွဲ့

စြီမံကန
ိ ်း် မ ာ်းကို ရ ်ေနထ
် ေ့ ာ်းပ ြီ်း မဖစ်တသာ်လည််း၊ သေတျုေူ်းတဖာ်ပ ြီ်း စန ် ေ့ စ်တရ စနထ
် ေ့ ေ
ု ်တနသညေ့်
ေခ ိျုစ
ွဲ့ က်ရု မ
ံ ာ်းရှိတနသည်။ အဆို ေါ သေထျုေူ်းတဖာ်မှုမှာ ေရာ်းဝင်ခငမ်ေ့ ျုထာ်းပ ြီ်း မဖစ်၊ မမဖစ်
ကိုလည််းတကာင််း၊

မည်သညေ့က
် မ
ု ဗဏက
ြီ

လာတရာက်လု ်ကိုငတ
် နသည်ကို

လည််းတကာင််း

တေသခံမ ာ်းအတနနှင်ေ့ တသခ ာစာမသိရှိ ေါ။ ဥ မာ ထန််းရှိနရ
် ာမှ ဖြီတမာ်သသ
ို ေ့ ာ်းသညေ့် လမ််းတ ေါ်၊
နုကကံျုရာ အလန် ကာ်းလမ််းတဘ်း တောင်တ ေါ်ေင်သေတျုစက်ရု ဟ
ံ ု ယူဆရတသာ အတဆာက်အဦ်း
ငယ်အစုကို

တေွဲ့ နိင
ု ပ် ြီ်း ထိမ
ု ှ တရဆို်းမ ာ်း င ခို့ မ််းခ မမစ်ထသို ေ့ စြီ်းဝင်တနသည်။ ထိအေူ
ု ေ့

တေသခံမ ာ်း၏ တမ ာမ ခ က်အရ

န်ဝေါပမိျုေ
ွဲ့ င် သေတျုေူ်းတဖာ်မှု (rare-earth mining) အကကြီ်းစာ်း

မ ျုလု ်လ က်ရှိတနပ ြီ်း၊ ေရာ်းဝင်ေူ်းတဖာ်မခင််း ဟုေ၊် မဟုေက
် ိုလည််း မသိရ ေါ။ င ခို့ မ််းခ
မမစ်ဝမ
ှ ််းေင

ျှောက တရမ ာ်းမှာ အစဉ်အပမ တနာက်တနေေ်ပ ြီ်း၊ ငေါ်းရှာ်း ေါ်းလာသည်ဟု တေသခံမ ာ်းမှ

တမ ာသည်။ ခရြီ်းစဉ်ေတလ ာက်ေင်လည််း င ခို့ မ််းခ မမစ်တရ တနာက်တနသည်ကိုသာ သေိထာ်းမိ
ခေ့ ေါသည်။

အေျို်းသ ်းဥယျ ဉ်စီေံကန
ိ ်း
တဆာတလာပေ့ မိျု ွဲ့နယ်၊

အြီတမာဘမ်တောတကကာေတလ ာက်

အမ ျုိ ်းသာ်းဥယ ာဉ်
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လေ်ေတလာ

စို်းရိမ် ူ န်မှုမ ာ်း

အြီတမာဘမ်
ရှိတနသည်။

အြီတမာဘမ်၏ ၁၅ မိုင် ေ်လည် ကကာ်းခံသေ်မေ
ှ ်နယ်အေင််းရှိ ရာမ ာ်း ဖယ်တ ်းရမည်ဟု
ကကာ်းတနရသည်။ အြီတမာဘမ်တောင်တကကာ အမ ျုိ ်းသာ်းဥယ ာဉ်နယ်တမမ သေ်မေ
ှ ်ရန် တဖတဖာ်ဝေါရြီလ
(၈)
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၂၀၁၉

ရက်စနှင်ေ့
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သတဘာဆနဒကို
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် ာအာ်း

တေသခံမ ာ်းအတနနှင်ေ့

ထညေ့သ
် င််းစဉ််းစာ်းရန်

သေ်မှေဖ
် ွဲ့စည််းတရ်း

တရ ွဲ့တမ ာင််းရန်

ဌာနဆိုငရ
် ာမ ာ်းကို

ကင််းဆင််းရာေင်

အတကကာင််းကကာ်းသညေ့စ
် ာ
ဆနဒမရှိ ေါ။

ဌာတနမ ာ်း၏

ေိုက်ေန််းသာ်းမည်မဖစ်တကကာင််း

တေသခံမ ာ်းမှတမ ာသည်။

ချီမ ွေငယ မရအ ်း
ခ ြီတဖပမိျု ွဲ့နယ်ရှိ

ပ်စစစီေံကန
ိ ်း

ခ ြီတဖငယ်

တရအာ်းလ ်စစ်စြီမက
ံ ိန်း် တကကာင်ေ့

ထိခိုက်နစ်နာသူ

၁၁

မိုငရ
် ာမှ

တေသခံမ ာ်းနှငတ
်ေ့ ေွဲ့ဆရ
ုံ ာ ေမံ၏ ဆို်းက ိျု်းမ ာ်းနှင်ေ့ လေ်ေတလာ ခံစာ်းတနရသညေ့် ေုကခမ ာ်းကို
သိရှိခေ့ရသည်။ အဓိက မ ဿနာမှာ ေမံ၏နုန်း် အနည် ဖငခ
်ေ့ မှုမ ာ်းတကကာင်ေ့ ခ ြီတဖတခ ာင််းအေင််းရှိ
ငေါ်းမ ာ်းတသဆံု်းမခင််း၊ အခ ိနမ
် တရ်း ေမံဖငခ
်ေ့ နိင
ု သ
် ညေ့အ
် ေက် တေသခံမ ာ်းအတနနှင်ေ့ တခ ာင််းတရကို
အသံ်းု မမ ျုနိင
ု မ် ခင််းနှင်ေ့ ကတလ်းသူငယ်မ ာ်းအေက် အသက်အနတရာယ်ဆု်းိ ရိမ်ရသညေ့် အတမခအတန

ရှိသည်။ အခ က်တ ်း ဥကသ ေ ်ဆင်ထာ်းသည် ဆိုတသာ်လည််း အနြီ်းဆံု်းရာမဖစ်သညေ့် ၁၁ မိင
ု ရ
် ာမှ င်
အသံကမ
ို ကကာ်းရတကကာင််း၊

တမလမှ

တကကမငာခ က်ထေ
ု ်မ န်ထာ်းတသာ်လည််း

တအာက်ေိုဘာလအေင််း
တရကကြီ်းလာသညေ့်

တရတဖာက်မည်ဟု

အချနမျျှော်းမျှော

အသိတ ်း

လိုအ ်သညေ့အ
် ခေါ

တရဖငခ
်ေ့ ရ တကကာင််း၊ တရဖငခ
်ေ့ သညေ့် အခ ိနေ
် င် အနံဆိ
ေ့ ု်းမ ာ်းရတကကာင််း တေသခံမှတမ ာမ သည်။

မရွှေတ်းမ

ေှုမ က င မေစလေ်းမ က င်းပံိုပျကမခင်း

ယခင် တရေူ်းတဖာ်မှုမ ာ်းတကကာင်ေ့ တမခမမစ်တကကာင််း ေတလ ာက် မမစ်တကကာင််း ံု က်တနသညေ့် အမ င်၊
မမစ်ကမ််း ေါ်းမ ာ်း ပ ိျုက တနပ ြီ်း မမစ်နင
ှ ်ေ့ မမစ်ကမ််း

ကာတဝ်းလ က်ရှိတနသည်။ တရေူ်းတဖာ်မှုမ ာ်းကို

ရ ်ထာ်းသည်မှာ ၂ နှစခ
် နရ
် ေ့ ှိပ ြီမဖစ်သည်။

က ်းလေ်းမ

ကေှုေျ ်းမ က င မေစမရညစညေ်းမခင်း

တမခ၊မလိခ မမစ်တကကာင််းေတလ ာက်၊ ခရြီ်းလမ််းေတလ ာက်ေင် ကာ်းလမ််းတဖာက်မမ
ှု ာ်း လု ်တဆာင်
တနကကသည်။ သိတသာ်
ု ေ့
လမ််းတဖာက်လု ်မမ
ှု ာ်းမှာ နိင
ု င
် ေ
ံ ကာ စံနနှု ်း် အေိင
ု ်း် မဟုေ် ေါ။ တောင်မှ
ပဖိျုခ လိုကသ
် ညေ့်

တမမစာမ ာ်းကို

မမစ်အေင််းသို ေ့

ေိက
ု ်ရု က
ိ ်က တစသည်။

ထိအေ
ု ေ့
က်

ကာ်းလမ််းတဖာက်သညေ့တ
် နရာမ ာ်းေင် မမစ်တရမှာ သိသသ
ိ ာသာ ညစ်ညမ််းလ က်ရှိသည်။ ဥ မာ
ေစ်ခုမှာ ေ
ူ ာအိုမှ တနာင်မန််းသို သ
ေ့ ာ်းသညေ့် လမ််းရှိ ဖာတဘာရ
ေ့ ာအလန် မတ ဇကကိျု်းေံော်း အနြီ်းေင်
တခေါင်လန်ဖူ်းဖက်မှ လမ််းတဖာက်သညေ့် တမမစာမ ာ်းသည် မမစ်အေင််းသို ေ့ မမစ်လက်ခေစ်ခု မှေဆင်ေ့
စြီ်းဝင်လ က်ရှိသည်။

သဘ ဝအရင်းအမေစေျ ်း အလွေနအက ံထတ
ို ယမခင်း
မလိခမမစ်တကကာင််း ခရြီ်းစဉ် (မခ မ််းတဘာ၊
ကကာ်းသိရသညေ့်

အဓိကမ ဿနာမှာ

ူောအို၊ တနာင်မန််း၊ ဆမ် ရာဘမ် ခရြီ်း) ေင်

သဘာဝအရင််းအမမစ်မ ာ်းကို

အလန်အက ံထေ
ု ယ
် ူ

သံ်းု စမခင််းမဖစ်သည်။ တေသခံမ ာ်းအတနနှင်ေ့ ေ်ဝန််းက င် တောတောင်မ ာ်းမှထက်သညေ့် သစ်ဥသစ်ဖု
တဆ်းမမစ်မ ာ်းကို ရှာတဖ တရာင််းခ မခင််းမဖင်ေ့ အ ိုဝင်တငရရှိသည်။ သိတသာ်
ု ေ့
အလန်အက ထ
ံ ေ
ု ်ယူ
သံ်းု စမှုမ ာ်းရှိသညေ့အ
် ေက် သဘာဝအရင််းအမမစ်မ ာ်း ရှာ်း ေါ်းလာသည်။ ထိအေူ
ု ေ့
မလိခမမစ်ဝှမ်း်

ေတလ ာက်ရှိ တခ ာင််းမ ာ်းသည် ကကည်လင်သနစ
် ေ့ င်တနဆမဖစ်ရာ တေသငေါ်းအမ ာ်းအမ ာ်းရှိသည်။
သိတသာ်
ု ေ့
နည််းနာအသစ်မ ာ်းမဖင်ေ့ (ဥ မာ တရငု ်၍ မှန
ိ ်း် မဖငထ
်ေ့ ်းို ဖမ််းမခင််း) အလန်အက ံဖမ််းမခင််း
မ ာ်းရှိသညေ့အ
် ေင် သာ်းငေါ်းရှာ်း ေါ်းလာမှုမ ာ်း မဖစ်လာနိင
ု သ
် ည်။

သစမတ မပုန်းတီ်းေှုေျ ်း
သစ်တောမ ျုန််းေြီ်းမှုနင
ှ ်ေ့ ေ်သေ်၍ မမစ်ကကြီ်းနာ်း၊ ခ ြီတဖ၊ တဆာတလာ၊ေ့ ဖြီတမာ် တေသမ ာ်းေင်
သစ်တောမ ာ်းမ ျုန််းေြီ်းမှု မာဏ ကကြီ်းမာ်းသည်ဟု မှန်း် ဆရသည်။ ၁၉၉၄ ခုနစ
ှ ် တနာက် ိုင်း် မှစ၍
သစ်ခုေမ
် ှုကို

အကကြီ်းအက ယ်လု ်လာကကသည်။

အမမငသ
်ေ့ ာရမညို့

မခံျုကကြီ်းမ ာ်းသာ

ယခုေင်

ရှိတောသ
ေ့ ည်။

သိတသာ်
ု ေ့

တောငှက်တ ာ င်

အရိုင်း်

သဘာဝမို်းသစ်တောမ ာ်းကို

မလိခမမစ်ဝှမ််းဖက် ေ
ူ ာအိုမှ တနာင်မန််းသို သ
ေ့ ာ်းသညေ့် လမ််းေတလ ာက်ေင် တေွဲ့ရသည်။ တောငှက်
ေိရိ စဆာန်မ ာ်း၏ တအာ်သန
ံ င
ှ ်ေ့ အမ ိျု်းအမယ်စံုလင်

သညေ့် သစ် င်မ ာ်းကိုတေွဲ့ရသည်။ သိတသာ်
ု ေ့

အိမ်သ်းံု အေက် သစ်ခေ
ု ်ကကသည်၊ ရာအလိုက် (ရာအနြီ်းဝန််းက င် ၁ မိုင် ေ်လည်) ေင် သစ်တော
မ ျုန််းေြီ်းမှုမ ာ်းရှိသည်။

(သိတသာ်
ု ေ့

ယခုအခေါအေင်

တခေါ် င်လန်ဖူ်းမှ

ေရုေ်မ ည်သို ေ့

လမ််းတ ေါက်တနပ ြီမဖစ်ပ ြီ်း၊ တခေါင်လန်ဖူ်းပမိျု ွဲ့နယ်မှ တနာင်မန််းပမိျုသ
ွဲ့ ို ေ့ လမ််းတ ေါက်တောမ
ေ့ ည် မဖစ်ရာ
တနာင်ေင် တေသအရင််းအမမစ်မ ာ်းထုေ်ယမ
ူ အ
ှု ေက် ဆံု်းရိမ် ူ န်စရာလည််းမဖစ်သည်။)

အနှစချုပ
တမခ၊ မလိခ မမစ်ဝှမ််းတေသေတလ ာက်ေင် သေတျုေူ်းတဖာ်မမ
ှု ာ်းတကကာင်ေ့ မမစ်၊ တခ ာင််းတရ
မ ာ်းညစ်ညမ််းမခင််း၊

သာ်းငေါ်းရှာ်း ေါ်းလာမခင််း၊

ယခင်တရေူ်းတဖာ်မှုမ ာ်းတကကာင်ေ့

ကမ််း ေါပ ိျုက

တနမခင််းနှင်ေ့ မမစ်တကကာင််း ံု က်မခင််း၊ နည််းစနစ်မက သညေ့် ကာ်းလမ််းတဖာက်သညေ့် လမ််းစြီမက
ံ ိန်း် မ ာ်း
တကကာင်ေ့ မမစ်တရညစ်ညမ််းမခင််း၊ သဘာဝအရင််းအမမစ် သစ်ဥသစ်ဖု တဆ်းမမစ်မ ာ်းကို အလန်အက ံ
ထုေ်ယူမခင််း၊ တေသငေါ်းမ ာ်းကို မူမမှနသ
် ညေ့န
် ည််းလမ််းမ ာ်းမဖင်ေ့ အလန်အက ံ ဖမ််းဆြီ်းမခင််း၊ သစ်တော
မ ျုန််းေြီ်းမှုမ ာ်းနှင်ေ့ ရာသြီဥေု သိသသ
ိ ာသာ ူလာမခင််း စသညို့ မ ဿနာမ ာ်းကို တေရ
ွဲ့ သည်။
တေသထက်ရု ်းိ ရာလက်မှု စစည်း် ထုေ်လု ်မှုနင
ှ ်ေ့ အသိ ညာမဖနက
် ေ့ က် စြီ်းဆင််းမှုမှာလည််း အာ်းနည််း
တမှ်းမှိနလ
် ာလ က်ရှိသည်။

အမရ်းတကကီ်းလိအ
ို ပချက
• ခ ြီတဖ၊ တဆာတလာ၊ေ့ ဖြီတမာ်ပမိျု ွဲ့နယ်မ ာ်းေင် ေယ်လြီဖန
ု ်း် ဆက်သယ်တရ်းလိုင်း် မ ာ်း မရှိ ေါ။
ခ ြီတဖပမိျု ွဲ့နယ်ေင် Telenor နှင်ေ့ (မကကာတသ်းမြီကမှ ေိင
ု ထ
် တ
ူ နသညေ့)် MPT ရှိသည်၊ သိတသာ်
ု ေ့
ခ ြီတဖပမိျု ွဲ့အလန်

အမခာ်းနယ်ပမိျု ွဲ့

ေရုေ်ဖုန်း် လိင
ု ်း် သာ
တထာတ
ေ့ ငေါေ
ေ့ င်

ရာမ ာ်းေင်

သံ်းု သည်။

ေိုငထ
် လ
ူ ိုက် ေါက

ဆက်သယ်တရ်းလိင
ု ်း် မရှိ ေါ။

(တေသခံ၏တမ ာကကာ်းခ က်အရ
ဖြီတမာ်ေခင်

CDMA

နှင်ေ့

တလာက်တခေါင်နင
ှ ်ေ့

ဆက်သယ်နင
ို ပ် ြီဟု

ဆိသ
ု ည်။)

ဆက်သယ်တရ်းလိုင်း် မ ာ်း မရှိသညေ့အ
် ေက် တေသမ ဿနာမ ာ်းကို သိရှိရန် အလှမ််းတဝ်း
လ က်ရှိပ ြီ်း တေသခံမ ာ်းအတနနှငလ
်ေ့ ည််း ဆက်သယ်ခ ိေဆ
် က်တဆာင်ရက်ရန် ခက်ခလ က်
ရှိသည်။
• င ချမ
ညစ်ညမ််းပ ြီ်း သေတျုဓာေ်ကကင််း
ို့ ်းခမမစ်တရ၊ ခ ြီတဖတခ ာင််းတရ၊ တမခမမစ်တရ ေိုသည်
ေ့
ေါဝင်မမ
ှု ာ်းစာ ရှိတနနိင
ု သ
် ည်။ တေသခံမ ာ်း ကတလ်းသူငယ် မိခင်မ ာ်း၏ က န််းမာတရ်း
အတမခအတနမှာ စို်းရိမစ
် ရာမဖစ်သည်။ ထိအေူ
ု ေ့
အစာ၊ တရစာ ရှာ်း ေါ်းလာမှုမ ာ်းနှငအ
်ေ့ ေူ
တရ ွဲ့တမ ာင််းတနထိင
ု မ
် မ
ှု ာ်းလည််း မကကာခင်ေင် ကကံျုလာနိင
ု သ
် ည်။
• သဘာဝအရင််းအမမစ်မ ာ်း (သစ်တောထက် စစည်း် နှင်ေ့ သာ်းငေါ်း) ထုေ်ယသ
ူ ်းံု စမှုကို စနစ်ေက
ထိန်း် တက ာင််းတ ်းရန် အသိ ညာတ ်းရန် လိအ
ု
်တနသည်။ အထူ်းသမဖင်ေ့ ူောအို၊ တနာင်မန််း
ပမိျု ွဲ့နယ်မ ာ်း။
• အမ ျုိ ်းသာ်းဥယ ာဉ်စြီမက
ံ ိန်း် မ ာ်းသည်

ဌာတနမ ာ်း၏

အခငအ
်ေ့ တရ်းနှင်ေ့

ေါဝင်ခငက
်ေ့ ို

အသိအမှေ်မ ျု အတကာင်အထည်တဖာ်သညေ့် ခ ည််းက ်မှုမဖငသ
်ေ့ ာ လု ်တဆာင်သငသ
်ေ့ ည်။
• တေသခံအမ ိျု်းသမြီ်းမ ာ်းအေက် ရို်းရာလက်မှု ရကကန််းလု ်ငန််းကို မမြှငေ
်ေ့ င် လု ်တဆာင်ရန်
အခငတ
်ေ့ ကာင််းမဖစ် ေါသည်။ ရို်းရာ
ဥ မာ တဆ်းတမခာက်တလ ာ်
လု ်တဆာင်တနကကဆ မဖစ်သည်။

်ခုေလ
် ု ်ငန််းကို ေနိင
ု လ
် ု ်ကိုငတ
် နသူ ေခ ျုိ ွဲ့ ရှိသည်။

်ခုေမ
် ှာ ဌာတနလက်မှုအသိ ညာအတနနှင်ေ့

ကရအချနထ

