
 

 

 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြမစေ်ချာင်းများေနင့်ှ ေရကာတာဆန်ကျင်ေရးေနအတွက် 

ကရင်ြမစေ်ချာင်းများေစာင့်ကည့်ေရးအဖဲွမှ သေဘာထားထတ်ုြပနခ်ျက် 

 

မတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုစှ် 

 

  ယေနကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြမစေ်ချာင်းများဆိုင်ရာလပ်ရာှးမေနတွင် က်ုပ်တုိ 

သည် က်ုပ်တုိ၏အသက်ရင်ှေနထိုင်မအတွက် အေရးပါေသာအခနး်ကမှပါဝင်သည့် သက်ရှိြမစမ်ျား 

ကုိ ဂဏုြ်ပကာ ဤအဖုိးတနသ်ယဇံာတများကုိအကာအကွယေ်ပးရနအ်တွက် ကမ�ာတစဝှ်မ်းရှိ အစိုးရ 

များ၊ လမူအဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်သူလထူမုျားင့်ှအတူ စည်းလံုးညီတ်ွစာွရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။  

 

ြမစေ်ချာင်းများသည် စိုက်ပျိးေရးအတွက် ေရေပးေဝြခင်း၊ ေသာက်သုံးေရင့်ှ အစာထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ 

စမ်ွးအင်ထတ်ုလပ်ုြခင်းင့်ှ သယယ်ပုိူေဆာင်ေရး၊ စသည့် လသူားမျိးယွစ်အုတွက် မရှိမြဖစလ်ိုအပ်ေသာ 

ေဂဟစနစဝ်နေ်ဆာင်မများကုိ လပ်ုေဆာင်ေပးပီး မေရမတွက်ိုင်ေသာ သစပ်င်၊ ပနး်မနမ်ျားှင့် တိရစ�ာန် 

မျိးစတ်ိများ၏ ရင်ှသနမ်အတွက် အေရးကီးပါသည်။ သုိေသာလ်ည်း သက်ရှိြမစမ်ျားသည် ေရကာတာများ 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေရအရင်းအြမစ်င့်ှ သယဇံာတထတ်ုယြူခင်းစေသာ ခမ်ိးေြခာက်မအ�ရာယမ်ျားကုိ 

ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ အထးူသြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံရှိြမစေ်ချာင်းများေပတွင် တည်ေဆာက်မည့် အကီးစား 

ေရအားလပ်စစစ်မံီကိနး်များသည် ြမစဝှ်မ်းေဒသရှိ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ ြပည်သူများအတွက် ဆိုးကျိး 

များ ရှိေနပါသည်။  

 

ြမနမ်ာိုင်ငံအတွင်း အကီးစားဖံွဖိးေရးစမံီကိနး်များသည် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခင့်ွအေရးများကုိ 

လျစလ်ျ�ှထားပီး   ြပည်သူများအေနြဖင့် ဆံုးြဖတ်ပုိင်ခင့်ွ၊ ပါဝင်ခင့်ွ င့်ှ ေြမယာပုိင်ဆိုင်ခင့်ွများ ဆံုးံး 

လျက်ရှိေနပါသည်။ ထိုြပင် ြပည်သူများ၏အခင့်ွအေရးများသည် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ဗဟုိချပ်ကုိင်မစနစ် 

ေကာင့် အသိအမှတ်ြပြခင်းမခရံေပ။  စစအ်ာဏာသိမ်းပီး ၂ စှတ်ာကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံရှိ တုိင်း 

ရင်းသားေဒသများတွင် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မများ များြပားလာပီး အေရးတယေူဆာင်ရ�က်ရန် 

ယ�ရားများ ပျက်စးီယိုယင်ွးလာခဲ့သည်။ 

 

အာဏာသိမ်းပီးကာလ ိုင်ငံေတာစ်မံီအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ  (SAC) ေခါင်းေဆာင်မှ ကရင်ြပည်နယ် 

သံလင်ွြမစေ်ပရှိ ဟက်ကီးေရကာတာ စမံီကိနး်ကုိ ြပနလ်ည်လပ်ုေဆာင်မည်ဟု အသိေပးေကညာ 

ခဲ့သည်။  ကရင်ြပည်နယ်၊ သံလင်ွြမစေ်ပတွင်တည်ေဆာက်မည့် ဟက်ကီးေရကာတာစမံီကိနး် 



ေနရာတွင်  ၂၀၁၄ ခုစှက်တည်းက စစေ်ရးပဋပိကများ ြဖစေ်ပခဲ့ပီး ေဒသေနြပည်သူများအား ေနရပ်စနွ် 

ခာွထက်ွေြပးရြခင်းများ ြဖစေ်စခဲ့သည်။ ြမစေ်ချာင်းများအတွင်း ေရ�တူးေဖာမ်များ၊ ြမစသဲ် ေကျာက်ထုတ် 

ယေူရးလပ်ုငနး်များ၊ သတတူးေဖာမ်လပ်ုငန်းများေကာင့် ြမစေ်ချာင်းများ အဆပ်ိသင့်လာပီး ြမစေ်ကာင်း 

တစေ်လာက် ေဒသခမံျား၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းမများင့်ှ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်ပျက်မများ 

ရှိလာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် စစတ်ပ်၏ေလေကာင်းကုနး်ေကာင်း ထိုးစစဆ်င်မ များေကာင့် ေဒသခြံပည် 

သူများ၏ အသက်အိုးအမ်ိများ ပျက်စးီဆံုးံးခဲ့သည့်အြပင် ေတာေတာင်များအတွင်း ပုနး်ခိုေနထိုင်ေနက 

ရပီး လူသားချင်းကူညီမ အေထာက်အပ့ံများကုိ အေရးတကီးလိုအပ် လျက်ရှိေနပါသည်။  

 

က်ုပ်တုိ ကရင်ြမစေ်ချာင်းများ ေစာင့်ကည့်ေရးအဖဲွ၊ ဌာေနကရင်တုိင်းရင်းသားများ၊ ကရင်အရပ်ဘက် 

လမူအဖဲွအစည်းများင့်ှ မိတ်ဖက်အဖဲွအစည်းများမှ ိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ ကုလသမဂ ေအဂျင်စမီျား၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် လူပုဂိလမ်ျားအား က်ုပ်တုိ၏ သက်ရှိြမစမ်ျားှင့် ၎င်းတုိ၏ ေဂဟစနစမ်ျားကုိ 

ထနိး်သိမ်းေစာင့်ေရာှက်ရန်င့်ှ လမူဘဝှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ 

များေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ြမစေ်ချာင်းများေပရှိတွင် တည်ေဆာက်မည့်အကီးစား ေရအားလပ်စစ ်စမံီကိနး် 

များအားလံုးကုိ ရပ်ဆိုင်းရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။  

 

ယေနကျေရာက်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြမစ်ေချာင်းများေနှင့် ေရကာတာဆန်ကျင်ေရးေနတွင် 

က်ုပ်တုိသည် သက်ရှိြမစ်များ အလတှရားင့်ှ စမ်ွးအားများကုိ ဂဏုြ်ပပီး လူသားအားလံုးင့်ှ ကမ�ာေြမ 

ကီးအတွက် ၎င်းတုိကုိ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ရန ်က်ုပ်တုိ၏ ကတိကဝတ်များကုိ သက်တမ်းတုိးလိုက် 

ပီး  ေအာက်ပါအချက်များကုိ ေတာင်းဆိုလိုက်ပါသည်။  

 

ကရင်အမျိးသားအစည်းအုံးအေနြဖင့်  

- ေြမယာများအား သိမ်းယူြခင်း၊ သစေ်တာများ ပျက်စးီြခင်းင့်ှ ေဒသခ ံ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလပ်ု 

ငနး်များအေပ ခမ်ိးေြခာက်မများ ြဖစေ်ပေစမည့် အကီးစား ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးင့်ှ သယဇံာတတူး 

ေဖာထ်တ်ုလပ်ုေရး စမံီကိန်းများအားလံုးကုိ ကန်ကွက်ရန ်

- ရှိင့်ှပီးသား သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီး ြမစေ်ချာင်းများ၊ 

သစေ်တာအရင်းအြမစမ်ျား၊ ရာှးပါးမျိးစတ်ိများှင့် သယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျားကုိ ြပန်းတီးေပျာက် 

ပျက်မသွားေအာင် ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ရန ် 

- ေကာသူ်းေလနယေ်ြမအတွင်း သဘာဝအရင်းအြမစ်များအေပ ကီးမားေသာ စးီပွားေရးဆိုင်ရာ 

အြမတ်ထတ်ုြခင်းများကုိ အေရးယေူဆာင်ရ�က်ရန။်  



- တုိင်းရင်းသားများ၏ အရင်းအြမစမ်ျားကုိ အြမတ်ထတ်ုေနေသာ ဗဟုိထနိး်ချပ်ထားသည့်စနစကုိ် 

သက်ဆိုးရည်ှေစသည့် အာဏာရင်ှစနစကုိ် တုိက်ဖျက်ရန၊် ေဒသအေြခြပ စမံီခန်ခွဲမစနစမ်ျားကုိ တွန်း 

အားေပးလပ်ုေဆာင်ရန ်

 

အမျိးသားညီတ်ွေရးအတုိင်ပင်ခေံကာင်စအီေနြဖင့်  

- ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခင့်ွအေရးကုိ ေလးစားလိုက်န�ပီး ဖက်ဒရယစ်နစသ်ယဇံာတ စမံီအပ်ု 

ချပ်မစနစကုိ် ေဖာေ်ဆာင်ိုင်ရနအ်တွက် မူဝါဒများကုိ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရ�က်ရန် 

- လက်ရှိ စစအ်စိုးရအား ေငွေကးေထာက်ပ့ံေနသည့် သယဇံာတထတ်ုယမူများ လပ်ုေဆာင်ေနေသာ 

ကုမဏမီျားင့်ှ လပ်ုငန်းရင်ှများအား အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းရန် 

-  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မများကုိ ိုင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းသုိ စည်းုံးလပ်ေဆာရ်နအ်တွက်  

အရပ်ဖက်အဖဲွအစည်းများင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ရန် 

 

ိုင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ၊ အလှရင်ှများ၊ ကုလသမဂ ေအဂျင်စမီျားအေနြဖင့် 

- ြပည်သူများ၏ လမူဘဝှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တုိအေပ ထခိိုက်ေစေသာ ေရကာတာစမံီကိန်း 

များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာမ်ည့် ကုမဏမီျားအား ေချးေငွဆိုင်ရာ အစအီစမ်ျားကုိ ုတ်သိမ်းရန။်  

- လက်ရှိ ြမနမ်ာိုင်ငံအှံတွင် ြဖစ်ပွားေနေသာ အကမ်းဖက်စစတ်ပ်၏ အဓမလပ်ုရပ်များေကာင့် 

ထခိိုက်ခစံားေနရေသာြပည်သူများအတွက် နယစ်ပ်ြဖတ်ေကျာအ်ေရးေပ လသူားချင်းစာန�မအ 

ေထာက်အပ့ံများကုိ လက်လမ်ှးမီှိုင်ရနအ်တွက် တုိင်းရင်းသားအဖဲွအစည်းများမှတဆင့် ေဆာင် 

ရ�က်ရန။်  

 

ဆက်သွယရ်န ်_  

၁) ေစာသာဘုိး   - +၉၅၉ ၇၈၂၆၃၉၇၁၄ (Signal No.)  (Burmese and English) 

၂) ေန�ဆ်ာမူး  - +၆၆၉ ၉၇၉၉၅၈၁၇၇ ( Karen and English)   

 

 


