သတင္းမီဒီယာမ်ားအားအသိေပး႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္း
ကုလသမဂၢ

ပညာေရး၊

သိပၸံႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း

(ယူနက္စကိ)ု ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊

ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္

အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီး႒ာနတို႔သည္ ပုဂံေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ ထူးျခားသမိုင္း၀င္သည့္ မွန္ျပားနဂၢတစ္မ်ားမွ ပံုမ်ားကို
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းေရး၊

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္

အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီ

ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိငး္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၉) ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

ယူနက္စကိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး႒ာန၊ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား
ျပတိုက္ဦးစီး႒ာနတို႔သည္ ‘ပုဂံဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားေမာ္ကြန္းတိုက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္းမွတဆင့္ ကပ္ေဘးအလြန္ကာလ ပုဂံေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေစတီ
အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးကူညီေရး (Supporting Post Disaster Recovery of the
Bagan Archaeological Area and Monuments through the Preservation and Digitization of the Bagan
Photographic Archive)’ စီမံကိန္းစတင္သည့္ ကနဦးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔
တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ကိုရီးယားအမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတုိက္ဌာနမွတဆင့္
ေပးအပ္ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ယခုစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
ေနာက္ခံအေၾကာင္းျခင္းရာ
ပုဂံေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေနရာအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း
ပုဂံေဒသအနီးတြင္ ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေသာ ျပင္းအားအဆင့္ (၆.၈) ႐ွိသည့္ငလ်င္ေၾကာင့္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္
ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထိုအင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ စူဠာမဏိဂူဘုရား၊ သမုတိဘုရား၊ သစၥာဝတီ၊ ေက်ာက္ဂူဥမင္၊ သိၾကားပုန္း
ႏွင့္ ဂူေျပာက္ႀကီးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေရးအပါဆံုး ေစတီပုထိုးအေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ ေ႐ွးေဟာင္းဘုရားေစတီအဆူ
(၄၀) ေက်ာ္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။
ပုဂံသမိုင္းဝင္ေစတီပုထိုး
လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေဆာက္အအံုမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္

အေကာင္းဆံုးေသာႏိုင္ငံတကာက်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္အညီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္မွာ

အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ အဆိုပါေ႐ွးေဟာင္းနယ္ေျမ၏ အစစ္အမွန္ျဖစ္မႈ (authenticity) ကို အမွန္
တကယ္ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ပုဂံအား ယူနက္စကို ကမာၻ႔
အေမြအႏွစ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းသည္ အလြန္အေရးပါေသာ
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို လမ္းညႊန္တည့္မတ္ေပးမည့္ အေရးပါေသာ အကိုးအကားတစ္ရပ္မွာ
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီး႒ာန၏ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေမာ္ကြန္း
တိုက္တြင္ ပုဂံေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေနရာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေစတီပုထိုး
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္မ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနေသာ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္မွ
၁၉၄၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွန္ျပားနဂၢတစ္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ပန္းပု႐ုပ္ထုမ်ားႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေနရာအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ပံုမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ယင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံတကာအတြက္ပါ အလြန္အေရးပါသည့္ ႐ွားပါးၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ
မ်ားစုေဆာင္းထားရွိမႈ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မွန္ျပားနဂၢတစ္မ်ား၏ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စိုထိုင္းဆႏွင့္ အပူခ်ိန္အေျပာင္း
အလဲကဲ့သ႔ေ
ို သာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသနျပဳသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မန္ေနဂ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ား
အတြက္ အေရးပါေသာအဆိုပါမွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာကိုးကားႏိုင္မည့္ လြယ္လင့္တကူ ႐ွာေဖြႏိုင္ေသာ ေဒတာ
ေဘ့စ္လည္းမ႐ွိေပ။
၎မွန္ျပားနဂၢတစ္မ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္၊

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္

အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ယူနက္စကိုက ‘ပုဂံဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ားကို
ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္းမွတဆင့္ ကပ္ေဘးအလြန္ကာလ ပုဂံ
ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေစတီပုထိုးအေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုး
ကူညီေရး’ စီမံကိန္းအားေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ ကိုရီးယားအမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတိုက္က ပံ့ပိုးမႈကို ယူနက္စကို/ကိုရီးယား Funds-InTrust ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးႏွစ္တာၾကာျမင့္မည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ပုဂံ
မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္း
ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီး႒ာန၏ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပး
မည္ျဖစ္ၿပီး ကပ္ေဘးအလြန္ကာလ ပုဂံေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေနရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို တိုက္႐ိုက္အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီး႒ာနႏွင့္ အျခားေသာ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည့္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စြမ္းရည္ျမွင့္တင္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအျပင္ အမ်ားျပည္သူကို မိတ္ဆက္တင္ျပရန္အတြက္ ယူနက္စကိုသည္
ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကနဦးစီမံကိန္းအစည္းအေကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္လ်ားလိတ္ဟိုတယ္၌ စီစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္၏။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ‘ပုဂံဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္မွတ္
တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမွတဆင့္ ကပ္ေဘးအလြန္ကာလ ပုဂံေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေစတီပုထိုး
အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးကူညီေရး (Supporting Post Disaster Recovery of the
Bagan Archaeological Area and Monuments through the Preservation and Digitization of the Bagan
Photographic Archive)’ စီမံကိန္းစတင္ျခင္းအခမ္းအနား။
အခ်ိန္။ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္၊ တနလၤာေန ့။
စီမံကိန္းစတင္ျခင္း အစည္းအေဝး - ၉း၃၀ - ၁၅း၃၀
သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ - ၁၀း၀၀ - ၁၀း၂၀
ေနရာ။

။ အင္းလ်ားလိတ္ဟုိတယ္၊ အမွတ္(၃၇)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

့ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

။ ပညာ႐ွင္မ်ား၊ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၃၀) ဦးခန္႔

အခမ္းအနားသို ့ စိတ္ပါဝင္စားေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္မႈကိုႀကိဳဆိုပါသည္။
သတင္းမီဒီယာမ်ားတက္ေရာက္မည္ဆိုပါက ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္
ေဒၚေက်ာ္ဥမၼာေအာင္
အီးေမးလ္ - kyaw@myanmar2go.com
ဖုန္း - 09 421179073
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္
ေဒၚႏိုင္ႏုိင္ေအး
အီးေမးလ္ - nn.aye@unesco.org
ဖုန္း - 095080410
For more information about UNESCO, visit our website at https://bangkok.unesco.org/index.php/unescomyanmar or follow us on Facebook @UNESCOAsiaPacific and Twitter @UNESCOAsiaPac

