
 

ကရင်လ ူ့အခငွ ်အရရေးအဖွ ွဲ့၏အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာငင မ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့ထိုတ်ပြ ်ချက် 

၂၀၂၁ခိုနှစ၊်စကတ်င်ဘာလ၂၁ရက်ရ ေ့ 

ယရ ေ့စကတ်င်ဘာလ၂၁ရ ေ့တွင်ကမဘာတစ်ဝှမ်ေးလ ိုေးမှအပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာငင မ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့အထ မ်ေးအမတှ်က ို ကျင်ေး
ြကကြါသည်။ ဤနှစ်ြတ်လည်အထ မ်ေးအမတှက် ို၁၉၈၁ခိုနစှ်တငွ် ကိုလသမဂ္ဂအရထွရထွညီလာခ မှဆ ိုေးပဖတ်ချက်
တစ်ခိုတွင်ထည ်သွင်ေးခ  ြါသည်။ဤရ ေ့တွင်ငင မ်ေးချမ်ေးရရေးစ တ်ဓာတ်ပဖင ်တစ်ရ ေ့ရ ေ့တစ်ချ   ်ချ   ်တငွ်ြဋ ြကခမျာေးက ို
အကကမ်ေးမဖက်သည်   ည်ေးလမ်ေးမျာေးနှင ် ရပဖရှင်ေးန ိုင်သည က်မဘာတစ်ခိုက ို တည်ရဆာက်န ိုင်ရ ် ရညရ်ယွ်ချက်ပဖင ်
ကမဘာအနှ ေ့အပြာေးတွင်ရှ ရ ကကရသာလက် ကက် ိုင်မျာေးအာေး၂၄ ာရီအတွင်ေးမည်သည ရ် ်မ မှုမျာေးက ိုမှမပြြုလိုြ်ကက
ရ ်ရမ ာ်လင ်ကကသည ရ် ေ့ပဖစသ်ည်။ 

ဤနှစ်တငွ်မ  အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာငင မ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့က ို ပမ မ်ာပြည်၌ စစ်အာဏာသ မ်ေးမှု၏ ဆ ိုေးကျ  ြုေးမျာေးနှင ်အတ 
ရကျာ်ပဖတ်ရမည်ပဖစသ်ည။်  ၂၀၂၁ခိုနစှ်၊ရဖရဖာ်ဝါရလီမှစတင်ကာ စစ်ရကာင်စီမှငင မ်ေးချမ်ေးစွာဆနဒပြသ မျာေးက ို
အကကမ်ေးဖက်ပခင်ေး၊ ဉြရေမ  သတ်ပဖတ်ပခင်ေး၊ ဖမ်ေးဆီေးပခင်ေး၊ အတင်အဓမမရြျာက်ဆ ိုေးရစပခင်ေး၊ ညှင်ေးဆ ပခင်ေး၊ လ င်နှင ်
ကျာေး၊မ အရပခပြြုအကကမ်ေးဖက်မှုက  သ ိုေ့ရသာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနှင ် န ိုငင် တကာဉြရေချ  ြုေးရဖာက်မှုမျာေးက ို ပမ မ်ာပြည်
သ မျာေးအရြေါ်တငွ်ကျ ေးလွ ်ခ  ြါသည်။ အရပခခ လ ူ့အခွင ်အရရေးမျာေးပဖစရ်သာ လွတ်လြ်စွာ ထိုတ်ရဖာ်ရပြာဆ ိုမှုက ို
ဆကသွ်ယရ်ရေးလမ်ေးရကကာင်ေးပဖစ်သည ်အင်တာ က်လ ိုင်ေးအာေးက ေ့်သတ်ထာေးပခင်ေး၊ဉြရေအာေးပြင်ဆင်ပြဌာ ်ေးထာေး
ပခင်ေးမျာေးပဖင ်စစရ်ကာင်စီမှဆ ိုေးဆ ိုေးရာွေးရာွေးြ တ်ြင်ထာေးြါသည်။ဤအရာမျာေးအာေးလ ိုေးသည်ပြည်သ မျာေး၏ကျ ်ေးမာ
ရရေးနှင ် စာေးဝတ်ရ ရရေးက ိုဆ ိုေးကျ  ြုေးသက်ရရာက်မှုမျာေး စာွရြေးသည ်က ိုဗစ-်၁၉ကြ်ရရာဂ္ါနှင ်တစ်ချ   တ်ည်ေးတွင်
ပဖစရ်ြေါ်ရ သည်။ 

၂၀၂၁ခိုနစှ်၊ မတ်လ မှစ၍ ပမ ်မာပြည်အရရွှဲ့ရတာင်ြ ိုင်ေးအတငွ်ေးန ိုင်င ရတာ်စီမ အိုြ်ချြုြ်ရရေးရကာငစ်ီ ( စက)နှင ်
တ ိုင်ေးရင်ေးသာေးလက် ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးအကကာေးထ ရတွွဲ့တ ိုကခ် ိုက်မှုြ ိုမ ိုမျာေးပြာေးလာခ  ြါသည်။စစရ်ကာင်စီ
တြ်ဖွ ွဲ့မျာေးသည်အရြ်သာေးနငှ ်လက် ကက် ိုင်မျာေးက ိုခွ ပခာေးပခင်ေးမရှ ြ ရလရကကာင်ေးနှင ်နငှ ်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေးရပမ
ပြင်တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျာေးနငှ ်ရသာလ်ည်ေးရကာင်ထ ိုေးစစ်ဆင်မှုမျာေးပြြုလိုြ်ခ  သည်။ရလရကကာငေ်းပဖင ်ဗ ိုေးကက တ ိုကခ် ိုက်မှုမျာေး
နှင ် လက် ကက်ကီေးရမ်ေးသမ်ေးြတ်ခတ်မှုမျာေးသည် အရြ်သာေးမျာေးက ို ထ ခ ိုကရ်သရကကရစငြီေး ရေသခ ရာွသာေးမျာေး၏
အ မ်နှင ်အပခာေးအရဆာကအ်ဦေးမျာေးက ိုထ ခ ိုက်ြျက်စီေးရစခ  ြါသည်။ထ ိုတ ိုကခ် ိုက်မှုမျာေးရကကာင ်ရထာငရ်ြါင်ေးမျာေးစာွ
ရသာရေသခ ရာွသာေးမျာေးသည် ၎င်ေးတ ိုေ့၏အ ိုေးအ မ်စည်ေးစ မ်နှင ် ဘ ိုေးဘွာေးြ ိုင်ရပမမျာေးရြေါ်မှ ထွက်ရပြေးတ မ်ေးရရာှင်သွာေး
ကကရငြေီး၎င်ေးတ ိုေ့မှအစာေးအစာရာှေးြါေးမှုနှင ်က ိုဗစ-်၁၉ကြ်ရရာဂ္ါပဖစ်ရြေါ်ရ စဉအ်တငွ်ေးကျ ်ေးမာရရေးရစာင ရ်ရာှက်မှု
အလ ိုအရလာက်မရှ မှုတ ိုေ့နှင ်ရင်ဆ ိုငရ် ကကရြါသည။် 

စစ်ရရေးလှုြ်ရှာေးမှုြ ိုမ ိုမျာေးပြာေးလာပခင်ေးနငှ ်တ ိုကခ် ိုက်မှုြ ိုမ ိုပြင်ေးထ ်လာပခင်ေးတ ိုေ့ရကကာင ် ပမ ်မာပြည်အရရွှဲ့ရတာင်ြ ိုင်ေး
အတငွ်ေး န ိုင်င တကာလ ူ့အခွင အ်ရရေးနှင ် လ သာေးချင်ေးစာ ာရထာက်ထာေးမှုဉြရေမျာေးက ို ချ  ြုေးရဖာက်မှုြ ိုမျာေးပြာေးလာ
ရစခ  ြါသည်။ကရင်လ ူ့အခငွ အ်ရရေးအဖွ ွဲ့သည်စစ်ရကာင်စစ်တြ်သာေးမျာေးမှရာွမျာေးက ိုဖျက်ဆီေးပခင်ေး၊အမျ  ြုေးသမီေးမျာေး
က ို လမ်ေးပြ သ ိုေ့မဟိုတ် လ သာေးေ ိုင်ေးအပဖစအ်သ ိုေးပြြုပခင်ေး၊ အဓမမခ ိုင်ေးရစပခင်ေး၊ ရာွသာေးမျာေးက ို ထ ခ ိုက်ရသဆ ိုေးမှုမျာေး
ပဖစရ်စသည ်လက် ကက် ိုင်မျာေး၏ရပမပမှြုြ်မ ိုင်ေးအသ ိုေးပြြုမှုမျာေးစသည မှ်တတ်မ်ေးမျာေးက ိုရရှ ခ  ြါသည်။ 



ယခိုနှစ် အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာငင မ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့၏ ရဆာင်ြိုေသ်ည် “မ တငြေီး ရရရှညတ်ည်တ  ရသာ ကမဘာတစ်ခို အ
တွကြ် ိုမ ိုရကာင်ေးမွ ်သည ် ပြ ်လည်ထ ရထာင်ပခင်ေး” ပဖစသ်ည်။   ဤရဆာင်ြိုေ်သည်အထ ေးသပဖင ် ပမ မ်ာပြည်အ
တွင်ေးဖ နှ ြ်ခ ရရသာတ ိုင်ေးရင်ေးသာေးမျာေးမှပမ မ်ာပြညအ်တွငေ်းလက်ရှ ရင်ဆ ိုင်ရ ရရသာအကကြအ်တည်ေးက ိုရပဖရှင်ေး
ရာတငွ်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး ပမ မ်ာပြည်၏အ ာဂ္တ်က ို ဆ ိုေးပဖတ်ရာတွင်လည်ေးရကာငေ်း ြါဝင်ခွင ်ရရှ ရ ် အထ ေးလ ို
အြရ်ကကာင်ေးသတ ရြေးချကတ်စ်ခိုပဖစြ်ါသည။်  ရရရှညတ်ညတ်  သည ် ငင မ်ေးချမ်ေးရရေးက ိုရယ န ိုင်ရ ်အတွက်လက်
 ကက် ိုငတ်ြ်ဖွ ွဲ့မျာေးမှ ကျ ေးလွ ်ခ  သည ် ရာဇဝတ်မှုအာေးလ ိုေးအတွက် တရာေးမ တမှုနငှ ်တာဝ ယ် မှုရှ ရ ် လ ိုအြ်
ရကကာင်ေးသတ ရြေးပခင်ေးလည်ေးပဖစြ်ါသည်။ 

အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ငင မ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့တွင်စစ်ရကာငစ်ီနှင ်အပခာေးလက် ကက် ိုင်တြ်ဖွ ွဲ့မျာေးအာေးဤရ ေ့တွင်ြါဝင်ဆင်နွ 
ရသာအာေးပဖင ်၂၄ ာရီအြစရ်ြ်မှုပြြုလိုြ်ရ ်ကရင်လ ူ့အခငွ ်အရရေးအဖွ ွဲ့မှတ ိုကတ်ွ ်ေးအြ်ြါသည်။ဤငင မ်ေးချမ်ေးရရေး
ရ ေ့တွင်ြဋ ြကခအတွင်ေးကျဆ ိုေးရလငြေီးရသာမရရမတွကန် ိုင်သည ်အသက်ရြါင်ေးမျာေးစွာက ိုပြ လ်ည်ရအာက်ရမ ငြီေး
ငင မ်ေးချမ်ေးရရေးက ိုတညရ်ဆာက်ရာတွင်အာေးလ ိုေးမှြါဝင်န ိုငရ် လ် ိုအြ်ရကကာင်ေးအမတှ်ရရစလ ိုြါသည်။ 


