စာရ ေးသူ ဝန်ခံကတိ
Pratu (အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ ရရှှေးရ

ောင်ှေးအတိတ်ကောလနှင် မျက်ရမှောက်ရေတ်မတိိုငမ
် ီ (premodern) ကောလမျောှေးရှိ ဗိုဒ္န
ဓ င
ှ ်

ိနူဒ ဘောသောဆိိုငရ
် ော အနိုပညော၊ ဗိသိုကောလက်ရောနှင် ရရှှေးရ

ောင်ှေးသိုရတသနဂျောနယ်) သည် ရကျောင်ှေးသင်ကကောှေးရရှေး မှ

သိုရတသနဆိိုငရ
် ော သက်ရမွှေးမှုလိုပ်ငန်ှေးေွငသ
် ိုိ ဝင်ရရောက်ကကမည် သိုရတသီအသစ်မျောှေး၏ ပထမဆိုှေးရသော ပညောရပ်ဆိုင
ိ ရ
် ော
ရရှေးသောှေးထတ
ို ်ရဝရရှေး အရတွှေ့အကကြုံကိို ဖြည်ဆည်ှေးရပှေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိရကကောင
ို
် တတ်သစ်စ သိုရတသီမျောှေး၏
ရဆောင်ှေးပါှေးမျောှေးကိို

ကကိြုံဆိုပ
ိ ါသည်။

Pratu

သည်

နိင
ို င
် တကော

ပညောရပ်ဆိုင
ိ ရ
် ော

ရရှေးသောှေး

ထိုတ်ရဝဖေင်ှေးမျောှေး

တွငလ
် ိုပ်ရဆောင်ရမည် လိိုအပ်ေျက်မျောှေး နှင် လိုပ်ငန်ှေးစဉ်မျောှေးကိို ရင်ှေးနှှေးီ ကျွမ်ှေးဝင်ရစရန်အတွက် ဝန်ှေးကျင်ရကောင်ှေးတစ်ရပ်ကိို
တတ်သစ်စသိုရတသီမျောှေးအောှေး

ကူညီ

ရထောက်ပရပှေးပါသည်။

အယ်ဒ္တ
ီ ောအြွှေ့သည်

စောရရှေးသူတိို၏

ရဆောင်ှေးပါှေး

အရည်အရသွှေးမျောှေးရကောင်ှေးမွနရ
် စရန် နှင် ၎င်ှေးရဆောင်ှေးပါှေးအောှေး အယ်ဒ္တ
ီ ောတိို၏ ရဝြန် ရထောက်ဖပ ဖပင်ဆင်ေျက်မျောှေးဖပြုံလိုပ်၍
Pratu ဂျောနယ်တွင် ထိုတ်ရဝေွငရ
် ရှိနင
ိို ရ
် န် ပပိိုှေးကူညီရပှေးပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှနင
ိို င
် ဘောသောစကောှေးနှင် ရရှေးသောှေး
ရပှေးပိိုရသော

ရဆောင်ှေးပါှေးမျောှေးကိိုလည်ှေး

အဂဂလိပ်ဘောသောသိို

ဖပန်ဆိုရ
ိ ပှေးပါသည်။

ဤကသိို

လိုပ်ရဆောင်ရဖေင်ှေးမှော

အလောှေးအလောရှိရသော နိင
ို င
် တကောစောြတ် ပရိသတ်၊ သိုရတသီမျောှေး အဖပန်အလှနဆ
် က်သွယ်နင
ိို ရ
် န် ကွနရ
် က် နှင် နိင
ို င
် တကော
ပူှေးရပါင်ှေးလိုပ်ကိိုငမ
် ှု ြွှေ့ ဖြိြုံှေးတိိုှေးတတ်ရစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
စောရရှေးသူအရနဖြင် ရပှေးပိိုရသော စောမူကိို ထိုတ်ရဝရန်ဖပင်ဆင်ရောတွင် အရရှေးပါရသော လိုပ်ငန်ှေးစဉ်မျောှေး လိုပ်ရဆောင်ရမည်ကိို
သိရှိလက်ေထောှေးရန် Pratu မှ ရမတတောရပ်ေပါသည်။ စောမူအောှေး ပိိုမိို ရကောင်ှေးမွနရ
် စရန်အတွက် အကကိမ်ရပါင်ှေးမျောှေးစွော
စောတည်ှေးဖြတ်ဖေင်ှေးမျောှေး

လိိုအပ်လျင်လိိုအပ်သလိို

ဝန်ရဆောင်မှုမျောှေးအတွက်

အဖေောှေးဖပင်ပ

ဖပင်ဆင်

ပညောရှငမ
် ျောှေး

နှင်

ဖြည်စွက်ဖေင်ှေးမျောှေး
ညိနင
ိှု ှေး် မှုမျောှေး

အဖပင်

လိိုအပ်သလိို

ပညောရပ်ဆိုင
ိ ရ
် ော
လိုပ်ရဆောင်ရပါမည်။

သိိုဖြစ်ပါရသောရကကောင် စောရရှေးသူမျောှေးအရနဖြင် ရအောက်ရြော်ဖပပါ website တွင် စောမူကကမ်ှေး အောှေးရပှေးပိိုရောတွင် လိိုက်နောရမည်
လမ်ှေးညွှနေ
် ျက်မျောှေး (https://pratujournal.org/submit/) နှင် စောမူကကမ်ှေးရပှေးပိိုရမည် ရနောက်ဆိုှေးေျိနန
် င
ှ ် Pratu ဂျောနယ်၏
ပထမထိုတ်ရဝမှု မူပိိုငေ
် ွငအ
် ောှေး အသိအမှတ်ဖပြုံဖေင်ှေး (https://pratujournal.org/about/) ဆိိုငရ
် ော လမ်ှေးညွှနေ
် ျက်မျောှေး နှင်
အညီ လိုပ်ရဆောင်ရန် လိိုအပ်ပါသည်။ စောရရှေးသူမျောှေးအောှေး ပညောရပ်ဆိုင
ိ ရ
် ော စောမူအောှေးထတ
ို ်ရဝရောတွင် လိုပ်ရဆောင်ရမည်
လိုပ်ငန်ှေးအဆငဆ
် ငန
် င
ှ ် ရည်ှေးနှှေးီ ကျွမ်ှေးဝင်ရစရန် Pratu အယ်ဒ္တ
ီ ောမျောှေးမှ လမ်ှေးညွှနရ
် ပှေးသွောှေးပါမည်။
စောရရှေးသူသည် သိုရတသနဖပြုံလိုပ်ရောတွင် UNESCO ၁၉၇၂ ကမဘောအရမွအနှစ် ညီလောေ နှင် ၁၉၇၀ ယဉ်ရကျှေးမှုပစစည်ှေးမျောှေးကိို
တရောှေးမဝင်
(ရြော်ဖပပါ

တင်ပိိုဖေင်ှေး၊

တင်သွငှေး် ဖေင်ှေး

နှင်

ပိိုငဆ
် ိုင
ိ မ
် ှု

လွှရဖပောင်ှေးဖေင်ှေးအောှေး

ကောကွယ်တောှေးဖမစ်သည်

ညီလောေ

ိိုက်ပါလငေ
် ် မှတဆင် အဂဂလိပ်ဘောသောဖြငရ
် ရှေးသောှေးထောှေးရသော အဆိိုပါ UNESCO သရဘောတူညီေျက်မျောှေးကိိုဝ

င်ရရောက် ြတ်ရှုနင
ိို ပ
် ါသည်။ 1972 World Heritage Convention နှင် 1970 Convention on the Means of Prohibiting
and Preventing the Illicit Import, Export and Transport of Ownership of Cultural Property) မျောှေး မှ
ေျမှတ်ထောှေးရသော ဥပရဒ္သမျောှေး ကိိုယ်ကျငတ
် ရောှေးမျောှေးနှငအ
် ညီ လိုပ်ရဆောင်ထောှေးမည်
အဆိိုပါ

တောှေးဖမစ်ေျက်မျောှေးသည်

ရနရောရဒ္သမျောှေး

နှင်

သိိုဖြစ်ပါရသောရကကောင်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

ယဉ်ရကျှေးမှုအရမွအနှစ်

အရရှေးပါရသော ရရှှေးရ

မျောှေးကိို

စောတမ်ှေးရှင၏
် သိုရတသနသည်

တရောှေးမဝင်ကိုနက
် ူှေးဖေင်ှေးမှ ရရှိထောှေးရသော ရရှှေးရ

နိင
ို င
် မျောှေး၏

ို Pratu မှ ယိုကကည် ထောှေးပါသည်။

ကကီှေးငယ်မရရွ ှေးရသော

ကောကွယ်ထန
ိ ှေး် သမ
ိ ်ှေးရန်
တရောှေးမဝင်

ရရောင်ှေးဝယ်

ရရှှေးရ

ောင်ှေးသိုရတသန

အရထောက်အကူဖပြုံပါသည်။
ရယူထောှေးရသော

(သိို)

ောင်ှေးသိုရတသန နှင် သမိိုငှေး် အနှပညောဆိိုငရ
် ော ပစစည်ှေးမျောှေးအပါအဝင်

ောင်ှေးသိုရတသနနှင် ယဉ်ရကျှေးမှုအရမွအနှစ် ရနရောရဒ္သမျောှေးကိို ထိေိိုက်ရစသည် (သိို) ေိိုှေးယူသည်

လိုပ်ရပ်မျောှေးတွငပ
် ါဝင်ကျူှေးလွနဖ် ေင်ှေးမျောှေး တမင်တကောရည်ရွယ်ေျက်ဖြင် ရထောက်ေမှုဖပြုံသည် ရရှေးသောှေးဖေင်ှေး မျောှေးမဖြစ်ရပါ။

အထက်အရကကောင်ှေးအရောပါ ကိစစရပ်မျောှေးနှင် ပတ်သက် ဆက်နယ
ွ ်ရနမှုသည် မရိိုှေးသောှေးဖေင်ှေး၊ လူပိုဂ္ိြုံလ် သိို အြွှေ့အစည်ှေးအောှေး
ထိေိိုက်ရစမှုအဖြစ်

မှတ်ယူပါမည်။

သိိုရသော်

တရောှေးမဝင်

ရရှှေးရ

ောင်ှေးပစစည်ှေးရရောင်ှေးဝယ်မှု

လမ်ှေးရကကောင်ှေးမျောှေးကိို

ရြော်ထတ
ို ်ရရှေးသောှေးသည် သိုရတသနမျောှေးကိို မူရရှေးသောှေးထိုတ်ရဝရန် ကနသ
် တ်မထောှေးပါ။
စောတမ်ှေးရှငအ
် ရနဖြင် မိမိရို က
ိ ်ကူှေးထောှေးရသော ဓောတ်ပို (သိို) အဖေောှေးထတ
ို ်ရဝပီှေးရသော ဓောတ်ပိုမျောှေးကိို ၎င်ှေးတိို စောတမ်ှေးတွင်
အသိုှေးဖပြုံနင
ိို ပ
် ါသည်။

အဖေောှေးသူမျောှေး၏

စောရရှေးသူတွငတ
် ောဝန်ရှိပါသည်။
အေရကကှေးရငွရပှေးရန်လိိုအပ်
ရပှေးနင
ိို ပ
် ါသည်။

ဓောတ်ပိုမျောှေးအသိုှေးဖပြုံမည်ဆိုပ
ိ ါက

Pratu

အယ်ဒ္တ
ီ ောမျောှေးအရနဖြင်

လျှငရ
် သော်လည်ှေးရကောင်ှေး

စောရရှေးသူ၏

ကိိုယ်စောှေး

ယင်ှေးဓောတ်ပိုအောှေး

မူလပိိုငရ
် ှငထ
် သိို

မူလပိိုငရ
် ှငထ
် သိို

မူလပိိုငရ
် ှင၏
်

ေွငဖ် ပြုံေျက်

ဖပန်လည်

ရယူရန်

အသိုှေးဖပြုံရော

တွင်

ဆက်သွယ်ရောတွငလ
် ည်ှေးရကောင်ှေး

ကူညီ

ေွငဖ် ပြုံမိနရ
် တောင်ှေးေဖေင်ှေးအတွက်

Pratu

ဆက်သွယ်ပီှေး

မှတောဝန်ယူပါသည်။
ရကျှေးဇူှေးဖပြုံ၍ အထက်ရြော်ဖပပါ လိုအပ်ချက်မျ ျားကို သိရှိပီှေး အကျ ျားစျားပ ျား ပဋပကခ တစ်စိုတစ်ရ
ကိစစရပ်မျောှေး

မပါဝင်ရကကောင်ှေးအတည်ဖပြုံရန်

ရအောက်တွင်

လက်မှတ်ထှေးိို ပါ။

ထိေိိုက်ရစနိင
ို သ
် ည်

လက်မှတ်ထှေးိို ထောှေးရသော

ဤပိုစအောှေး
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