ရက်စွဲ။

။၂၀၂၀ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ(၉)ရက်။

သဘာဝပတ်ဝန််းကျင်ထိန််းသိမ််းရ ်း တက်ကကြွစြွာလှုပ် ာ်းရနရသာ ရစာသာဘိ်းအာ်း
မမန်မာနိင်ငံ ဲတပ်ဖဲွဲ့ြွ မ ညအချိန်ရ ာင်တခင်ဝင်ရ ာက်ဖမ််းဆ်းမခင််းနင်ပတ်သက်၍
မပင််းထန်စြွာကန်ကြွက်ရံှုွဲ့ချမခင််း။
သရဘာထာ်းထတ်မပန်ရ ကမငာချက်
၂၀၂၀ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ (၆) ရက်န ေ့ ညအခ ျိ တ
် င် ကရင်ပြည် ယ် မမျိြိုင်ကနလေးရွဲစခ ်ေးနှင် ဘ ေးအံရစ
ွဲ ခ ်ေးတျိုမ
ေ့ ှ ရွဲတြ်
ဖွဲွဲ့ဝင်မ ေးသည် “၂၀၂၀ခုနစ
ှ ် ဇ ် ၀ါရီလ (၁၇) ရက်န ၌
ေ့ ဘ ေးကြ်နက ေးရ အုြ်စု တ်ကု ်ေးရ တင် ပြြိုလုြ်ခသည
ွဲ
်
နက က်မီေးနသေးနလ င်စ သံုေး ဘျိလြ်နပမစက်ရံုအ ီေးတစ်ဝက
ျို ် နက ေးရ သံုေးဆယ်ဝ ်ေးက င်တင် နရမ ေး အရည်
အနသေးနပြ င်ေးလွဲမှုနှင်ြတ်သက်၍ နေသခံမ ေးမှ ရျိုေးရ ယံုကကည်မှုဓနလအတျိင
ု ်ေး အနတရ ယ်ကင်ေး နမတတ ြျိဆ
ုေ့ ု
နတ င်ေးြ”ွဲ နှင်စြ်လ ဥ်ေး၍ သဘ ဝြတ်၀ ်ေးက င်အနရေး တက်ကကလှုြ်ရှ ေးသူ နစ သ ဘျိုေးအ ေး စံုစမ်ေးစစ်နဆေး
ပခင်ေးနှင် ဝင်နရ က်ဖမ်ေးဆီေးမှုမ ေးပြြိုလုြ်ခွဲနကက င်ေး သျိရှျိရြါ သည်။
၁။ ကရင်ပြည် ယ်ဘ ေးအံမမျိြိုွဲ့ မမျိြိုွဲ့ ယ်အန

န

အရ ဘ ေးအံမမျိြိုွဲ့တရ ေးရံုေးတင် ဦေးတျိုကန
် လ က်

အုြ်ခ ြိုြန
် ရေးဦေးစီေးဌ

မှ ရ ဇသတ်ကကီေးဥြနေြုေ်မ “၅၀၅ (ခ)”

ေး၍ တရ ေးရံုေးဆငန
် ခေါ်စ ကျို ကံယကံရင
ှ ်

သ
ံ ျိုေ့ တျိုကရ
် ျိုကန
် ြေး

ြျိပုေ့ ခင်ေး မရှျိဘွဲ ရွဲတြ်ဖွဲွဲ့မှ နရှ င်တခင် ၀င်နရ က် ဖမ်ေးဆီေးပခင်ေး ပဖစ်နကက င်ေး သျိရှျိရြါသည်။
ရ ဇသတ်ကကီေး ဥြနေြုေ်မ “၅၀၅ (ခ)တြွင် နိင်ငံရတာ်အစိ်း ကိမဖစ်ရစ၊ နိင်ငံရတာ်ငငိမ်ဝပ်ရ ်းကိမဖစ်ရစ ထိခက်
ိ
သည်မပစ်မှုကိ တစ်ဥ်းတစ်ရ

ာက်ရသာသူက ကျ ်းလြွန်ချင်လာရအာင် အမျာ်းမပည်သက
ူ ိလည််းရကာင််း၊ အမျာ်း

မပည်သူ၏သ်းမခာ်းလူစကိရသာ်လည််းရကာင််း ရ ကာက်မခင််း၊ ထိတ်လန်မခင််း တစ်ခခမဖစ်ရစ န်အကကံ ိလျှင်
သိတည််းမဟတ် ထိသိမဖစ်ရစတန် ာသည် အရ ကာင််း ိလျှင်”ဟု နဖ ်ပြ

ေးြါသည်။

၂။ ဆုနတ င်ေးြွဲသည် ကရင်ရျိုေးရ ဓနလနှင် ဘ သ နရေးဓနလအရ ကရင်ပြည် ယ်၊ ဘ ေးအံမမျိြို ယ်၊ မမျိြိုင်ကနလေး
နေသရှျိ နက ေးရ မ ေးမှဘု ်ေးနတ ်ကကီေးမ ေးနှင် နေသခံမ ေးမှပြြိုလုြ်နသ ဆုနတ င်ေးြွဲသ ပဖစ်ြါသည်။

ျိုဆု

နတ င်ေးြွဲကစ
ျိ စကျို အနကက င်ေးပြ၍ ဝင်နရ က်ရှ နဖဖမ်ေးဆီေးပခင်ေးသည် နျိုင်ငံသ ေးတစ်ဦေးအခင်အနရေး၊ လူူ့အခင်
အနရေးနှင် ေီမက
ျို နရစီစံနှု ေး် မ ေးကျို ခ ြိုျိ ေးနဖ က်ရ က ြါသည်။
၃။ ကရင်ပြည် ယ်အစျိုေးရနှင် မမျိြိုွဲ့ ယ်အန

န

အုြ်ခ ြိုြန
် ရေးဦေးစီေးဌ

၏ လုြ်နဆ င်ခ က်မ ေးသည် ပမ မ
် နျိုင်

ငံ၏ မငျိမ်ေးခ မ်ေးနရေးပဖစ်စဥ်နင
ှ ် ဖယ်ေရယ်တည်နဆ က်နရေးလုြ်င ်ေးစဥ်တင် ကကီေးမ ေးနသ အဟ အ
ေ့် တ ေးပဖစ်နစ
သပဖင် ပြင်ေး

်စ က ်က
ေ့ က်ရံှုွဲ့ခ ြါသည်။

၄။ Save the Salween Network (SSN) နှင် Burma Rivers Network (BRN) တျိုမ
ေ့ ှ အစျိုေးရအ ေးနအ က်ြါအခ က်
မ ေးကျို တျိုကတ
်
်ေး နတ င်ေးဆျိုလျိုကြ
် ါသည်။

(က)

နရရှညတ
် ည်တနသ
ံ
ဖယ်ေရယ်ေီမုက
ျိ နရစီ နျိုင်ငန
ံ တ ်ဖွဲ့ံ မဖျိြိုေးနရေးလုြ်င ်ေးနှင် မငျိမ်ေးခ မ်ေးနရေးလုြ်င ်ေးစဥ်

တင် တစ်န

င်တစ်န ရ မှ ြါဝင်န သည် သဘ ဝြတ်၀ ်ေးက င်

ျိ ်ေးသျိမ်ေး က ကယ်ပမင်တင်မှုအနရေးတင်

တက်ကကလှုြ်ရှ ေးသူ နစ သ ဘျိုေးအ ေး တရ ေးစွဲဆျိုမှုမပြြိုရ ်။
(ခ)

လူူ့အခင်အနရေး၊ နျိုင်ငံသ ေးအခင်အနရေး၊ ဌ န တျိင
ု ်ေးရင်ေးသ ေးအခငအ
် နရေးနှင် ေီမက
ျို နရစီစံနှု ်ေးမ ေးကျို

အသျိအမှတ်ပြြို တ ်ဘျိုေး
(ဂ)

ေးနလေးစ ေးရ ။်

၂၀၂၀ နရေးနက က်ြွဲ အဆင်နပြနခ နမွဲ့စ ပြြိုလုြ်နင
ျို ်နရေး၊ လူမ ြိုျိ ေးနရေးြဋျိြကခနင
ှ ် လူူ့အခင်အနရေး

ခ ြိုျိ ေးနဖ က်မှု မပဖစ်နအ င်နရှ င်က ဥ်ရ ်။
(ဃ)

ပမ မ
် နျိုငင
် ံ၏မငျိမေး် ခ မ်ေးနရေးနှင် အမ ြိုျိ ေးသ ေးပြ လ
် ည်သင်ပမတ်နရေး၊ ဖယ်ေရယ်ေီမျိုကနရစီတည်နဆ က် နရေး

လုြ်င ်ေးစဥ်မ ေးကျို အဟ ေ့်အတ ေးပဖစ်နစသည် လုြ်နဆ င်ခ က်မ ေးနရှ င်က ဥ်ရ ်။

ဆက်သယ်ရ -်
နစ လင်ေးစျိ ်

- 09683365566

စျိုင်ေးနခေးဆျိင
ု ်

- 09264362973

