
 
ဧရာ ဝတတီ ှိိုင ်းဒေသအတ ွင ်းရ ှိ ဒ ာ ဘဦ ်းက ီ်း၏ ရိုပ တ ိုအာ ်း ဖှိအာ ်းဒပ်းဖဖြုတ  ချစဒ ဖချင ်း အဒပေါ် 

 ရင လ ူ့အချွင  အဒရ်းအဖွ ွဲ့၏ ထိုတ  ဖပန ချစ   

၂၀၂၁ ခနုှစ ်ဇန်နဝါရီလ၊ ၅ ရက်နနေ့ 

 

ကရငတ် ုင််းရင််းသော်းအမ   ်းသော်းနခါင််းန ောင်၏ရုပ်တုက  ု အတင််းအဓ္ဓမ ဖ အော်းနပ်းဖယရ်ှော်းနစမှုနငှ ်ပတ်သက်၍ 

ကရင်လ ူ့အခွင ်အနရ်းအဖွ ွဲ့မှ ပပင််းပပင််းထန်ထန်ရှုတ်ခ ပါသည်။ ပမနမ်ောအောဏောပ ုင်မ ော်းမှ ၂၀၁၅  ခုနှစ် တ ငု််းရင််း 

သော်း လ မ   ်းမ ော်း၏ အခွင ်အနရ်းကောကွယန်စောင န်ရှောက်သည ် ဥပနေတငွ်နဖေ်ာပပ ထော်းသည်နှင ်အညီ တ ငု််းရင််း 

သော်း လ မ   ်းစုမ ော်းမှ ၎င််းတ ုူ့၏သမ ုင််းအနမွအနှစမ် ော်းက ု ထ န််းသ မ််းနစောင ်နရှောက်ခငွ န်ပ်းရန် KHRG မှ နတောင််း  ု 

ပါသည်။ 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နနေ့တငွ် ဧရောဝတီတ ငု််းနေသကကီ်း၊ ကနက်ကီ်းနေါင မ်မ  ွဲ့နယ် ဘ ဂရကန်က ်းရ ောမှ 

ရ ောသော်းမ ော်းအနပေါ် အစ ု်းရမှဖ အော်းနပ်းခရံမှုန ကောင ် ၎င််းတ ုူ့၏အမ   ်းသော်းနခါင််းန ောင် နစောဘဦ်းကက်ီး၏ရပ်ုတကု ု 

ပဖ တ်ခ ခ  ရသည်။ အ  ုပါရုပ်တုက ု ၂၀၂၀ ခုနစှ ်  သဂတုလ်တွင်စ ကု်ထ ခ  ပခင််းပဖစ်မပီ်း ပမန်မောအစ ု်းရနငှ ် တပ်မ 

နတေ်ာတ ုူ့၏ ထပ်ခါတစ်လ လ ဖ အော်းနပ်းမှုမ ော်းနငှ ် နနောက ်က်တွ တရော်းရင်  ငု်ရမညက် ု စ ု်းရ မ် ကနသောန ကောင ် 

နေသခမံ ော်း မှပဖ တ်ခ ခ  ရပခင််း ပဖစပ်ါသည်။ 

 

အလော်းတ ပဖစစ်ဉ်မ ော်းလည််း KHRG လုပ်ငန််းလပ်ုန ောင်ရောနေသမ ော်းတွငပ်ဖစပ် က်ခ  ပါသည်။ ေ ်းပလောယောခရ ငု် 

အတငွ််း ကရငအ်မ   ်းသော်းနခါင််းန ောင်နစောဘဦ်းကကီ်းရုပ်တအုော်း စ ုကထ် ရန်စီစဉမ်ှုက  ုတပ်မနတေ်ာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

နဖနဖေ်ာဝါရီလတွင်လည််း တော်းပမစ်ခ  ပါသည်။ ဤက  သ ုူ့နသောပဖစစ်ဉ်မ ော်းသည် ကရငန်ေသခံမ ော်းမှမတရော်းသည ် 

အရောဟခုံစော်းရနစမပ်ီး တန််းတ ညီမျှမှုက ုကတ နပ်းထော်းနသော မင မ််းခ မ််းနရ်းပဖစစ်ဉ်အနပေါ် ယုံ ကည်မှုပ က်ပပော်းနစ 

ပါသည်။ 

 

တစ်ခ  နတ်ည််းတွင်လကရ်ှ  ပမနမ်ောအစ ု်းရမှ ဗ ုလ်ခ  ပ်နအောင ်န််းရုပ်တုမ ော်းက ု န ုငင်ံအနှံူ့လ ုကလံ်စ ကု်ထ မှုမ ော်း 

ပပ လုပ်နနသည်က သု ပမင် ကမည်ပဖစ်ပါသည်။ ဤက  သ ုူ့နသောစ ုက်ထ မှုမ ော်းက  ု တ ငု််းရင််းသောနေသမ ော်းတငွ် 

လက်မခံဘ   နေ့်က င်မှုမ ော်းပပ လုပ်နသေ်ာလည််း အခ   ွဲ့နသောပဖစရ်ပ်မ ော်းတငွ်အစ ်ုးရမှ အင်အော်းသုံ်းမပ်ီးနှ မ်နင််းခ   

ပါသည်။  ၂၀၁၉ ခုနစှ်နဖနဖေ်ာဝါရီလတွင် ကယော်းပပည်နယ် ပပည်သ ူ့ပန််းခခအံတငွ််း ဗ ုလ်ခ  ပ်နအောင် န််းရုပ်တု 

စ ုကထ် ပခင််းအော်း မင မ််းခ မ််းစွောကနေ့်ကကွ် နဒပပသ မ ော်းက ု ပမန်မောရ တပ်ဖွ ွဲ့မ ှအင်အော်းသံု်း မဖ  ခွ ခ  ပါသည်။ 

 

ပမနမ်ောအစ ု်းရနငှ ်တပ်မနတေ်ာတ ုူ့သည် တ ငု််းရင််းသော်းမ ော်း၏သမ ုင််းဝင်ပဂု္  လ်မ ော်းက ု ဂဏ်ုပပ ခငွ ်က ု  ကတ် ုက် 

တော်းပမစ်လောခ  မပ်ီးဗမောလ မ   ်းမ ော်းနှင ် က်စပ်နသောအမတှ်အသော်းမ ော်းက မု  တ ငု််းရင််းသော်းနေသမ ော်းတငွ်အတင််း 

အဓ္ဓမ ခ မှတ်ပပဌောန််းထော်းမှုမ ော်းက ု  က်တ ကု်ပပ လုပ်လောခ  ပါသည်။ 

 



ပမနမ်ောန ုင်ငံအတငွ််းရှ  မတ ကွ ပပော်းနသောတ ငု််းရင််းသော်းလ မ   ်းမ ော်းကသောတ ညီမျှစွော ယဉှတ်ွ နနထ ုင်န ငု်နသောပပည် 

နထောင်စတုစ်စုအပဖစသ် ုူ့ ရပ်တည်မည်  ုလျှင် လ မ   ်းက အုနပခခံ၍ခွ ပခော်းမှုမရှ ပ  ပပညသ် အော်းလံု်းမှ တန််းတ ညီမျှ 

နသောအခွင အ်နရ်းမ ော်းက ု ရရှ ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 

ပမနမ်ောအစ ု်းရမ ှတ ငု််းရင််းသော်းလ မ   ်းမ ော်း၏ အခွင အ်နရ်းကောကွယ်နစောင န်ရှောက်သည ဥ်ပနေပါအခ က် ပဖစန်သော 

တ ုင််းရင််းသော်းလ မ   ်းမ ော်း၏ အခွင ်အနရ်းမ ော်းက ုပမြှင ်တင်၊ ကောကွယ်၊ နလ်းစော်းရမည်ပဖစမ်ပ်ီး တ ုင််းရင််းသော်း မ ော်းမှ 

၎င််းတ ုူ့၏သမ ုင််းဝင်ပုဂ္  လ်မ ော်းအော်း ဂုဏ်ပပ ပခင််းမ ော်းက ု နနှောင ်ယကှ်ပခင််း၊ ဟနေ့တ်ော်းပခင််း၊ ဖ က် ီ်းပခင််းမ ော်း 

အော်းရပ်တနေ့်ရန် ကရင်လ ူ့အခငွ ်အနရ်းအဖွ ွဲ့မှ တ ကု်တွန််းလ ကု်ပါသည်။ 

 

 က်သွယ်ရန ်
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နစောနနဒ  ်း - +95 (0) 977 675 3790 


