
 

ကရင်လ ူ့အခငွ ်အရရေးအဖွွဲွဲ့ နငှ ် ကရင်မြစ်ရချျောင်ေးရစျောင ်ကကည ်ရရေးအဖွွဲတ ုို့၏ ပ ေးတွွဲထတု်မပန်ချက်: 

သံလင်ွမြစ်အတင်ွေးဟတ်ကကေီးရရကျောတျောရ ျောက်လပု်ြှုအစအီစဉ်က ဖုျက်သ ြ်ေးရြည် 

၂၀၂၁ ခုနှစ၊် ဇွန်လ ၁၁ ရကရ်နို့ 

အကကြေ်းဖက် အျောဏျောသ ြ်ေး စစ်ရခေါင်ေးရ ျောင်ြင်ေးရအျောငလ် ှုင်ြှ ကရင်မပည်နယ်ခရီေးစဉ ် ကျောလအတွင်ေး ရြလ ၃၁ 

ရကရ်နို့ ၂၀၂၁ ခုနစှတ်ွင် ၎င်ေး၏ ဌျောန  ုင်ရျောစီြံအုပ်ချျုပ်ရရေးအဖွွဲွဲ့ဝင်ြျျောေးနငှ ် ဘျောေးအမံြ ျုွဲ့ရှ  မပည်နယ် န ငု်ငရံတျော်စီြံ 

အုပ်ချျုပ်ရရေးရကျောင်စရီံုေးတငွ်  ရတွွဲ့ ုံခွဲ သည။် ထ ုရတွွဲ့ ုံပွွဲတွင် သံလွင်မြစ်အတငွ်ေးရှ  ဟတ်ကကီေး ရရအျောေးလျှပ်စစ် ရရ 

ကျောတျောရ ျောက်လုပ်ရရေးက  ု န ုင်ငံရတျောစ်ီြံအုပ်ချျုပ်ရရေးရကျောင်စီြ ှ မပနလ်ည်စတငရ်န ် ရည်ရွယ်ချက်ရှ သည အ် 

ရကကျောင်ေးထည ်သွင်ေးရမပျောကကျောေးခွဲ သည်။ ထ ုရမပျောကကျောေးချကအ်ရပေါ် ကရင်လ ူ့အခငွ ်အရရေးအဖွွဲွဲ့နှင ် ကရငမ်ြစရ်ချျောင်ေး 

ရစျောင ်ကကည ်ရရေး အဖွွဲွဲ့တ ုို့ြှလုံေးဝရှုပ်ချကနို့်ကကွ်ပေါသည်။ ရရကျောတျော ရ ျောက်လုပ်မခင်ေးသည် သံလွင်မြစ်အျောေး ြီှခ ုရန 

ထ ုင်ရသျော ဌျောရနတ ုင်ေးရင်ေးသျောေးြျျောေးအရပေါ်   ုေးရျွောေးစွျောထ ခ ကု်ပျက်စီေးြှုြျျောေး မဖစရ်ပေါ်ရစပေါသည်။ ဟတ်ကကီေးရရကျော 

တျောသည် ကရငတ် ုင်ေးရင်ေးသျောရေသရှ  သံလွင်မြစ်ရပေါ်တငွ် ရ ျောက်လုပ်ရန်အစီအစဉရ်ှ သည ် လျပ်စစ်ဓေါတ်အျောေး 

ပြျောဏ  ၁၃၆၀ ြီဂေါဝပ် ရှ ရသျော  ရရကျောတျောတစ်ခမုဖစသ်ည။်  လ ဦေးရရ ၁၀ သန်ေးရကျျော်ကသံလွင်မြစ်အရပေါ် စျောေးဝတ် 

ရနရရေးအတကွ်ြီှခ ု ရနရမပီေး ဟတ်ကကီေးရရကျောတျောရ ျောကလု်ပ်ပေါက မြစရ်ချျောင်ေး၏ ရဂဟစနစ်နငှ ်တကွ မြစက် ုြီှခ  ု

ရနရသျောရေသခြံျျောေး၏ စျောေးဝတ်ရနရရေးနငှ ် ယဉရ်ကျေးြှု ဓရလ ထုံေးတြ်ေးြျျောေးအရပေါ်   ုေးကျ  ျုေးသက်ရရျောက်ြှု ရှ လျောရစ 

ြည်မဖစသ်ည်။ ရရကျောတျော ရ ျောက်လုပ်ရရေးနငှ ် ပတ်သကမ်ပေီး အဓြမခ ုင်ေးရစြှုြျျောေး၊ လ ငပ် ုင်ေး  ုင်ရျော အကကြေ်းဖက်ြှု 

ြျျောေးနှင ် တ ုကပွ်ွဲြျျောေးရကကျောင ် ရေသခကံရငတ် ငု်ေးရင်ေးသျောေး ၅၀၀၀ ခနိ်ု့အတင်ေးအဓြမရနရပ်ရရွွဲ့ရမပျောင်ေးခရံြှု ကွဲ သ ုို့ရသျော 

လ ူ့အခွင ်အရရေး ချ  ျုေးရဖျောက်ြှုြျျောေး မဖစပွ်ျောေးခွဲ မပီေးမဖစသ်ည်။ ၂၀၁၄ ခုနစှ်နှင ် ၂၀၁၈ ခုနစှ်အတွင်ေး ရရကျောတျော ရ ျောက် 

လုပ်ရန ်လျှျောထျောေးသည ် ရနရျောအနီေးတစ်ဝ ုကတ်ွင ်ကရငအ်ြျ  ျုေးသျောေးလွတရ်မြျောကရ်ရေး တပ်ြရတျော်နှင  ်မြနြ်ျောစစ်တပ် 

အကကျောေး ပစ်ခတ်ြှုြျျောေးမဖစပွ်ျောေးခွဲ ရသျောရကကျောင ် ရနရပ်ရရွွဲ့ရမပျောင်ေးရနထ ုင်ရြှုြျျောေးလည်ေး မဖစရ်ပေါ်ခွဲ ပေါသည။် ရရကျောတျော 

ရ ျောက်လုပ်ရရေးရကကျောင ် ရေသခံအရပေါ် မဖစရ်ပေါ်လျောရသျော  ုေးကျ  ျုေးသက်ရရျောက်ြှုနှင ် ပတ်သက်မပီေး ကရင်လ ူ့အခွင  ်

အရရေးအဖွွဲွဲ့နှင ်ကရင်မြစရ်ချျောင်ေးရစျောင ်ကကည ရ်ရေး အဖွွဲွဲ့တ ုို့ြှ ပ ေးတွွဲအစီရငခ်ံစျောအျောေး ၂၀၁၈ တွင်ထုတ်မပန်ခွဲ ပေါသည။်  

ဤရရကျောတျော ရ ျောက်လုပ်ရရေးက ု လ ြှုအသ ုက်အဝန်ေးြျျောေး၊ ပတ်ဝန်ေးကျင် ထ န်ေးသ ြ်ေးရရေးအဖွွဲွဲ့အစည်ေးြျျောေးနှင ် လ ြှု 

အဖွွဲွဲ့အစည်ေးြျျောေးက မပင်ေးမပင်ေးထန်ထန် ကနို့်ကွက်ကကပေါသည်။ ရေသခလံ ထုြှ သံလွငမ်ြစတ်စရ်လျှျောကတ်ွင် ရရကျော 

တျောရ ျောက်လုပ်ြှုက  ု နိ်ု့ကျင်သည ်လှုပ်ရှျောေးြှုြျျောေး မပျုလုပ်ခွဲ ရသျောရကကျောင ် ဟတ်ကကီေးရရကျောတျောရ ျောက်လုပ်ြှု အ 

စအီစဉက် ု ယခုအချ  န်ထ  ရပ်န ေးထျောေးခွဲ ရသည်။ 

ရဖရဖေါ်ဝေါရလီ ၁ ရက်ရနို့ ၂၀၂၁ ခုနစှ်စစအ်ျောဏျောသ ြ်ေးြှု မဖစ်ပွျောေးခွဲ မပီေးရန ကတ်ွင် တ ုင်ေးရင်ေးသျောေးရေသြျျောေးအတွင်ေး 

ပဋ ပကခြျျောေး ပ ုြ ုမပင်ေးထန် လျောခွဲ ပေါသည်။ ကရငတ် ုင်ေးရင်ေးသျောေး ရေသတငွ်ေး စစရ်ကျောင်စ၏ီ ရလရကကျောင်ေးတ ကု်ခ ုက်ြှု 

ြျျောေးနှင ် လက်နက်ကကီေးပစ်ခတ်ြှုြျျောေးရကကျောင ် ရသ ုံေးသ နှင ် ေဏရ်ျောရရှ သ အြျျောေးအမပျောေးရှ ခွဲ မပီေး ထွက်ရမပေးတ ြ်ေးရရျှောင် 

ရနရသ  ၇၀၀၀၀ ရကျျော်ရှ ခွဲ ပေါသည်။ အကကြ်ေးဖက် စစရ်ကျောင်စီသည် သဘျောဝသယဇံျောတြျျောေး တ ေးရဖျော်ရရျောင်ေးချမခင်ေး 

မဖင ် ၎င်ေး၏စစရ်ရေးလှုပ်ရှျောေးြှုြျျောေးက ု ရထျောက်ပံ ရန် စီစဉ်လုပ်ရ ျောင်ရနမပေီး ၎င်ေးတ ုို့၏စီေးပွျောေးရရေးအတွက် သံလွင်မြစ ်



တစရ်လျှျောကတ်ွင် အကကီေးစျောေး ရရကျောတျော ရင်ေးနှီေးမြ ျုပန်ှံြှုြျျောေး အရကျောင်အထညရ်ဖျော်ရနလ်ည်ေး ကက ျုေးစျောေးရနပေါသည။် 

ဤကွဲ သ ုို့ရသျော လုပ်ရ ျောင်ြှုြျျောေးသည် ကရငတ် ုင်ေးရင်ေးသျောေး ရေသြျျောေးအတွင်ေး စစရ်ကျောင်စီ၏ စစ်ရရေး ထ ုေးစစ ်င်ြှု 

ြျျောေးရကကျောင ် မဖစရ်ပေါ်ရနရသျော လ သျောေးချင်ေးစျောန ရထျောက်ထျောေးြှု အကကပအ်တည်ေးက ု ပ ုြ  ု ုရွျောေး ရစြညမ်ဖစသ်ည်။ 

လက်ရှ အချ  နတ်ွင် စစ်အျောဏျောသ ြ်ေးြှုရကကျောင ် ပဋ ပကခြျျောေးမပင်ေးထန်စွျော မဖစပွ်ျောေးလျက်ရှ မပီေး တစ်န ငု်ငံလုံေးရှ  တ ငု်ေးရင်ေး 

သျောေးမပည်သ ြျျောေး အတ ေကုခရရျောက်ရနသည ် အချ  နမ်ဖစပ်ေါသည်။ ထ ုို့ရကကျောင ် ဤကွဲ သ ုို့ စစရ်ရေးရထျောက်ပံ ရန်နငှ ် စီေးပွျောေး 

ရရေးလုပ်ရ ျောင်ရန် စီစဉ်ရနသည်ြှျော လုံေးဝလက်ခနံ ုင်စရျော ြရှ ပေါ။ အရကကျောင်ေးြှျော တ ုင်ေးရငေ်းသျောေး မပည်သ ြျျောေး၏ စီေးပွျောေး 

ရရေး၊ လ ြှုရရေး၊ လုံခချံုရရေးြျျောေးအတွက် ြည်သည ်အျောြခံချက်ြှြရှ ရသျောရကကျောင မ်ဖစသ်ည်။ ထ ုို့အမပင်  ယခအုချ  န်သည် 

ရဂဟစနစ်၊ ဌျောရနယဉရ်ကျေးြှုနှင ် အသကရ်ြွေးဝြ်ေးရကျျောင်ေးြှုြျျောေးအတကွ် အလွန်အရရေးပေါရသျော သံလွင်မြစက် ု ကျော 

ကွယ်ရန် အရရေးကကီေးသည အ်ချ  န်မဖစ်သည်။ ထ ုို့ရကကျောင က်ျွန်ုပ်တ ုို့ြှ ရအျောက်ပေါအချက်ြျျောေးက  ုအရရေးတကကီေးရတျောင်ေး  ု 

လ ုကပ်ေါသည်။ 

၁. စစရ်ကျောင်စီ (ဝေါ) တပ်ြရတျော်သည် ရေသခလံ ထုအရပေါ် ရကစ်က်ကကြ်ေးကကျုတ်မပီေး ကရင်တ ငု်ေးရင်ေးသျောေး ရေသအ 

တွင်ေး စစ်စခန်ေးြျျောေး ရ ျောကလု်ပ်ရန်နှင ် ရေသခနံှင ် သဘျောဝပတ်ဝန်ေးကျင်က ု ထ ခ ုက်ပျက်စီေးရစြည ် ရရကျောတျောကွဲ  

သ ုို့ရသျော စြံီက နေ်းြျျောေးက ု လုပ်ရ ျောင်ရန်အတွက် ကျ ေးရကျျော်ဝင် ရရျောကရ်နသည်။ ထ ုို့ရကကျောင ် ၎င်ေးတ ုို့သည် ကရငရ်ေ 

သြျျောေးြှ ချက်ချင်ေးထွက်ခွျောရပေးရြည်ဟု ရလေးနက်စျွောရတျောင်ေး  ုပေါသည်။ 

၂. မြနြ်ျောမပညတ်စ်ဝန်ေးရှ  လ ထုြှ ြလ ုလျောေးသည ် ရ ျောကလု်ပ်ရရေးစီြံက နေ်းြျျောေးက ု ချကခ်ျင်ေးဖျက်သ ြ်ေးရပေါြည်။ ထ ု 

အထွဲတငွ် မြနြ်ျောန ုငင်တံစ်ဝန်ေးလုံေးရှ  အကကီေးစျောေး ရရကျောတျောစီြံက နေ်းြျျောေးနငှ ် သံလွင်မြစတ်စရ်လျှျောက်ရှ  ရရကျောတျော 

စီြံက န်ေးြျျောေးလည်ေး ပေါဝင်ပေါသည်။ မြစရ်ချျောင်ေးအင်ေးအ ုင်ြျျောေးသည် ရေသခလံ ထုြှ မင ြ်ေးချြ်ေးစွျောအသက်ရှင်ရနထ ငု်န ုင် 

ရနအ်တကွ် အသကရ်သွေးရကကျောြျျောေးမဖစ်သည်။ 

၃. န ုငင်ံတကျောအသ ငု်ေးအဝ ုင်ေးြှ ရရအျောေးလျှပ်စစ်စြံီက န်ေးနှင ် အမချောေးရင်ေးနှမီြ ျုပန်ှံြှုြျျောေးကွဲ သ ုို့ရသျော မြနြ်ျောစစတ်ပ်၏ 

ဝင်ရငွမဖစရ်စြည ် အရင်ေးအမြစ်ြျျောေးက ုပ တ်  ုို့ထျောေးရြည်။ 

၄. ဟတ်ကကီေးရရကျောတျောအရကျောငအ်ထညရ်ဖျော်ရျောတငွ် ပေါဝင်ပတ်သက်သ အျောေးလုံေး (ရငန်ှီေးမြ ျုပန်ှံြှုနှင ် ရ ျောက်လုပ် 

ရရေးတငွ်ပေါဝင်သည န် ငု်ငံပ ငု်နငှ ် ပုဂဂလ ကပ ုငက်ုြပဏီြျျောေး) သည် ဤရရကျောတျောနငှ ် ပတသ်က်သည ်အစအီစဉ်ြျျောေးက ု 

ရပ်  ငု်ေးရြည်။ 

 

 ကသွ်ယ်ရန ်

ရစျောသျောဘ ုေး (KRW) -  (+95) 09 782 639 714 

ရစျောနနဒ  ေး (KHRG) – (+66) 811 297 564 


