
 
 

စာရ ေးသ ူဝန်ခံကတ ိ

Pratu (အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ ရရှှေးရ ောငှ်ေးအတိတ်ကောလနငှ  ် မျက်ရမှောက်ရေတ်မတိိုငမီ် (premodern) ကောလမျောှေးရှိ ဗိုဒ္ဓနငှ  ်

 ိနဒူ  ဘောသောဆိိုငရ်ော အနိုပညော၊ ဗိသိုကောလက်ရောနငှ  ် ရရှှေးရ ောငှ်ေးသိုရတသနဂျောနယ်) သည် ရကျောငှ်ေးသငက်ကောှေးရရှေး မှ 

သိုရတသနဆိိုငရ်ော သက်ရမွှေးမှုလိုပ်ငနှ်ေးေွငသ်ိို   ဝငရ်ရောက်ကကမည ် သိုရတသအီသစ်မျောှေး၏ ပထမဆ ိုှေးရသော ပညောရပ်ဆိိုငရ်ော 

ရရှေးသောှေးထိုတ်ရဝရရှေး အရတွှေ့အကက ြုံကိို ဖြည ်ဆည်ှေးရပှေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိို  ရကကောင  ် တတ်သစ်စ သိုရတသီမျောှေး၏ 

ရဆောငှ်ေးပါှေးမျောှေးကိို ကကိြုံဆိိုပါသည်။ Pratu သည် နိိုငင် တကော  ပညောရပ်ဆိိုငရ်ော ရရှေးသောှေး ထိုတ်ရဝဖေငှ်ေးမျောှေး 

တွငလ်ိုပ်ရဆောငရ်မည ် လိိုအပ်ေျက်မျောှေး နငှ  ်လိုပ်ငနှ်ေးစဉ်မျောှေးကိို ရငှ်ေးနှှီေးကျွမ်ှေးဝငရ်စရနအ်တွက် ဝနှ်ေးကျငရ်ကောငှ်ေးတစ်ရပ်ကိို 

တတ်သစ်စသိုရတသီမျောှေးအောှေး ကူညီ ရထောက်ပ  ရပှေးပါသည်။ အယ်ဒ္တီောအြွ ှေ့သည် စောရရှေးသူတိို  ၏ ရဆောငှ်ေးပါှေး 

အရည်အရသွှေးမျောှေးရကောငှ်ေးမွနရ်စရန ်နငှ  ်၎ငှ်ေးရဆောငှ်ေးပါှေးအောှေး အယ်ဒ္တီောတိို  ၏ ရဝြန ်ရထောက်ဖပ ဖပငဆ်ငေ်ျက်မျောှေးဖပြုံလိုပ်၍ 

Pratu ဂျောနယ်တွင ် ထိုတ်ရဝေွင ရ်ရှိနိိုငရ်န ် ပ  ပိိုှေးကူညီရပှေးပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှနိိုငင်  ဘောသောစကောှေးနငှ  ် ရရှေးသောှေး 

ရပှေးပိို  ရသော ရဆောငှ်ေးပါှေးမျောှေးကိိုလည်ှေး အဂဂလိပ်ဘောသောသိို   ဖပနဆ်ိိုရပှေးပါသည်။ ဤက  သိို   လိုပ်ရဆောငရ်ဖေငှ်ေးမှော 

အလောှေးအလောရှိရသော နိိုငင် တကောစောြတ် ပရိသတ်၊ သိုရတသမီျောှေး အဖပနအ်လှနဆ်က်သွယ်နိိုငရ်န ်ကွနရ်က် နငှ  ်နိိုငင် တကော 

ပူှေးရပါငှ်ေးလိုပ်ကိိုငမ်ှု ြွ ှေ့ ဖြိြုံှေးတိိုှေးတတ်ရစရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

စောရရှေးသူအရနဖြင  ် ရပှေးပိို  ရသော စောမူကိို ထိုတ်ရဝရနဖ်ပငဆ်ငရ်ောတွင ်အရရှေးပါရသော လိုပ်ငနှ်ေးစဉ်မျောှေး လိုပ်ရဆောငရ်မည်ကိို 

သရိှိလက်ေ ထောှေးရန ် Pratu မှ ရမတတ ောရပ်ေ ပါသည်။ စောမူအောှေး ပိိုမိို ရကောငှ်ေးမွနရ်စရနအ်တွက် အကကိမ်ရပါငှ်ေးမျောှေးစွော 

စောတည်ှေးဖြတ်ဖေငှ်ေးမျောှေး လိိုအပ်လျငလ်ိိုအပ်သလိို ဖပငဆ်င ် ဖြည ်စွက်ဖေငှ်ေးမျောှေး အဖပင ် ပညောရပ်ဆိိုငရ်ော 

ဝနရ်ဆောငမ်ှုမျောှေးအတွက် အဖေောှေးဖပငပ် ပညောရှငမ်ျောှေး နငှ  ်  ည ိနှုငိှ်ေးမှုမျောှေး လိိုအပ်သလိို လိုပ်ရဆောငရ်ပါမည်။ 

သိို  ဖြစ်ပါရသောရကကောင  ်စောရရှေးသူမျောှေးအရနဖြင  ်ရအောက်ရြေ်ာဖပပါ website တွင ်စောမူကကမ်ှေး အောှေးရပှေးပိို  ရောတွင ်လိိုက်နောရမည ် 

လမ်ှေးညွှနေ်ျက်မျောှေး (https://pratujournal.org/submit/) နငှ  ် စောမူကကမ်ှေးရပှေးပိို  ရမည ် ရနောက်ဆ ိုှေးေျိနန်ငှ  ်Pratu ဂျောနယ်၏ 

ပထမထိုတ်ရဝမှု မူပိိုငေ်ွင အ်ောှေး အသအိမှတ်ဖပြုံဖေငှ်ေး (https://pratujournal.org/about/) ဆိိုငရ်ော လမ်ှေးညွှနေ်ျက်မျောှေး နငှ  ်

အညီ လိုပ်ရဆောငရ်န ် လိိုအပ်ပါသည်။ စောရရှေးသူမျောှေးအောှေး ပညောရပ်ဆိိုငရ်ော စောမူအောှေးထိုတ်ရဝရောတွင ် လိုပ်ရဆောငရ်မည ် 

လိုပ်ငနှ်ေးအဆင ဆ်င န်ငှ  ်ရည်ှေးနှှီေးကျွမ်ှေးဝငရ်စရန ်Pratu အယ်ဒ္တီောမျောှေးမှ လမ်ှေးညွှနရ်ပှေးသွောှေးပါမည်။ 

စောရရှေးသူသည် သိုရတသနဖပြုံလိုပ်ရောတွင ်UNESCO ၁၉၇၂ ကမဘောအရမွအနစ်ှ ညီလောေ  နငှ  ်၁၉၇၀ ယဉ်ရကျှေးမှုပစစည်ှေးမျောှေးကိို 

တရောှေးမဝင ် တငပိ်ို  ဖေငှ်ေး၊ တငသ်ွငှ်ေးဖေငှ်ေး နငှ  ် ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှု လွှ ရဖပောငှ်ေးဖေငှ်ေးအောှေး ကောကွယ်တောှေးဖမစ်သည ် ညီလောေ  

(ရြော်ဖပပါ  ိိုက်ပါလင ေ် ်မှတဆင  ်အဂဂလိပ်ဘောသောဖြင ရ်ရှေးသောှေးထောှေးရသော အဆိိုပါ UNESCO သရဘောတူညီေျက်မျောှေးကိိုဝ

ငရ်ရောက် ြတ်ရှုနိိုငပ်ါသည်။ 1972 World Heritage Convention နငှ  ်1970 Convention on the Means of Prohibiting 

and Preventing the Illicit Import, Export and Transport of Ownership of Cultural Property) မျောှေး မှ 

ေျမှတ်ထောှေးရသော ဥပရဒ္သမျောှေး ကိိုယ်ကျင တ်ရောှေးမျောှေးနငှ အ်ညီ လိုပ်ရဆောငထ်ောှေးမည် ို Pratu မှ ယ ိုကကည် ထောှေးပါသည်။ 

အဆိိုပါ တောှေးဖမစ်ေျက်မျောှေးသည် အရရှ ှေ့ရတောငအ်ောရှ နိိုငင် မျောှေး၏ ကကီှေးငယ်မရရွှေးရသော ရရှှေးရ ောငှ်ေးသိုရတသန 

ရနရောရဒ္သမျောှေး နငှ  ် ယဉ်ရကျှေးမှုအရမွအနစ်ှ မျောှေးကိို ကောကွယ်ထနိှ်ေးသမ်ိှေးရန ် အရထောက်အကူဖပြုံပါသည်။ 

သိို  ဖြစ်ပါရသောရကကောင  ် စောတမ်ှေးရှင၏်သိုရတသနသည် တရောှေးမဝင ် ရရောငှ်ေးဝယ် ရယူထောှေးရသော (သိို  ) 

တရောှေးမဝငက်ိုနက်ူှေးဖေငှ်ေးမှ ရရှိထောှေးရသော ရရှှေးရ ောငှ်ေးသိုရတသန နငှ  ် သမိိုငှ်ေးအနပှညောဆိိုငရ်ော ပစစည်ှေးမျောှေးအပါအဝင ်

အရရှေးပါရသော ရရှှေးရ ောငှ်ေးသိုရတသနနငှ  ် ယဉ်ရကျှေးမှုအရမွအနစ်ှ ရနရောရဒ္သမျောှေးကိို ထေိိိုက်ရစသည ် (သိို  ) ေိိုှေးယူသည ် 

လိုပ်ရပ်မျောှေးတွငပ်ါဝငက်ျူှေးလွနဖ်ေငှ်ေးမျောှေး တမငတ်ကောရည်ရွယ်ေျက်ဖြင  ် ရထောက်ေ မှုဖပြုံသည ် ရရှေးသောှေးဖေငှ်ေး မျောှေးမဖြစ်ရပါ။ 

https://pratujournal.org/submit/
https://pratujournal.org/about/
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://en.unesco.org/fighttrafficking/1970
https://en.unesco.org/fighttrafficking/1970


အထက်အရကကောငှ်ေးအရောပါ ကိစစရပ်မျောှေးနငှ  ် ပတ်သက် ဆက်နယွ်ရနမှုသည် မရိိုှေးသောှေးဖေငှ်ေး၊ လူပိုဂိ္ြုံလ် သိို   အြွ ှေ့အစည်ှေးအောှေး 

ထေိိိုက်ရစမှုအဖြစ် မှတ်ယူပါမည်။ သိို  ရသေ်ာ တရောှေးမဝင ် ရရှှေးရ ောငှ်ေးပစစည်ှေးရရောငှ်ေးဝယ်မှု လမ်ှေးရကကောငှ်ေးမျောှေးကိို 

ရြော်ထိုတ်ရရှေးသောှေးသည ် သိုရတသနမျောှေးကိို မူရရှေးသောှေးထိုတ်ရဝရန ်ကန  သ်တ်မထောှေးပါ။ 

စောတမ်ှေးရှငအ်ရနဖြင  ် မိမိရိိုက်ကူှေးထောှေးရသော ဓောတ်ပ ို (သိို  ) အဖေောှေးထိုတ်ရဝပီှေးရသော ဓောတ်ပ ိုမျောှေးကိို ၎ငှ်ေးတိို   စောတမ်ှေးတွင ်

အသ ိုှေးဖပြုံနိိုငပ်ါသည်။ အဖေောှေးသူမျောှေး၏ ဓောတ်ပ ိုမျောှေးအသ ိုှေးဖပြုံမည်ဆိိုပါက မူလပိိုငရ်ှင၏် ေွင ဖ်ပြုံေျက် ရယူရန ်

စောရရှေးသူတွငတ်ောဝနရ်ှိပါသည်။ Pratu အယ်ဒ္တီောမျောှေးအရနဖြင  ် ယငှ်ေးဓောတ်ပ ိုအောှေး ဖပနလ်ည် အသ ိုှေးဖပြုံရော တွင ်

အေရကကှေးရငရွပှေးရနလ်ိိုအပ် လျှငရ်သော်လည်ှေးရကောငှ်ေး မူလပိိုငရ်ှငထ် သိို   ဆက်သွယ်ရောတွငလ်ည်ှေးရကောငှ်ေး ကူညီ 

ရပှေးနိိုငပ်ါသည်။ စောရရှေးသူ၏ ကိိုယ်စောှေး မူလပိိုငရ်ှငထ် သိို   ဆက်သွယ်ပီှေး ေွင ဖ်ပြုံမိန  ရ်တောငှ်ေးေ ဖေငှ်ေးအတွက် Pratu 

မှတောဝနယ်ူပါသည်။ 

ရကျှေးဇူှေးဖပြုံ၍ အထက်ရြော်ဖပပါ လ ိုအပ်ချက်မျ ျားက ို သရိှိပီှေး အကျ  ျားစ ျားပ  ျား ပဋ ပကခ တစ်စ ိုတစ်ရ  ထေိိိုက်ရစနိိုငသ်ည ် 

ကိစစရပ်မျောှေး မပါဝငရ်ကကောငှ်ေးအတည်ဖပြုံရန ် ရအောက်တွင ် လက်မှတ်ထိိုှေးပါ။ လက်မှတ်ထိိုှေးထောှေးရသော ဤပ ိုစ အောှေး 
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