ကရင်လူ့အခွင်အရ
 ရေးအဖွွဲ့၏အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရာငငမ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့ထတ
ို ်ပြ ်ချက်
၂၀၂၁ခိုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ၂၁ရက်ရ ေ့
ယရ ေ့စက်တင်ဘာလ၂၁ရ တ
ေ့ ွင်ကမဘာတစ်ဝှမ်ေးလိုေးမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငငမ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့အထမ်ေးအမှတ်ကို ကျင်ေး
ြကကြါသည်။ ဤနှစ်ြတ်လည်အထမ်ေးအမှတက
် ို၁၉၈၁ခိုနစ
ှ ်တင
ွ ် ကိုလသမဂ္ဂအရထွရထွညီလာခမှဆိုေးပဖတ်ချက်
တစ်ခတ
ို ွင်ထည်သွင်ေးခြါသည်။ဤရ တ
ေ့ ွင်ငငမ်ေးချမ်ေးရရေးစတ်ဓာတ်ပဖင်တစ်ရ ရ
ေ့ တ
ေ့ စ်ချ ်ချ ်တင
ွ ်ြဋြကခမျာေးကို
အကကမ်ေးမဖက်သည်

ည်ေးလမ်ေးမျာေးနှင် ရပဖရှင်ေးနိုင်သညက
် မဘာတစ်ခိုကို တည်ရ
 ဆာက်နင
ို ်ရ ် ရည်ရယ
ွ ်ချက်ပဖင်

ကမဘာအနှအ
ေ့ ပြာေးတွင်ရရ
ှ ကကရသာလက် က်ကင
ို ်မျာေးအာေး၂၄ ာရီအတွင်ေးမည်သညရ
် ်မမှုမျာေးကိုမှ မပြြုလိုြ်ကက
ရ ် ရမ ာ်လင်ကကသညရ
် ေ့ပဖစ်သည်။
ဤနှစ်တင
ွ ်မ အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရာငငမ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့ကို ပမ မ
် ာပြည်၌ စစ်အာဏာသမ်ေးမှု၏ ဆိုေးကျြုေးမျာေးနှင်အတ
ရကျာ်ပဖတ်ရမည်ပဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်၊ရဖရဖာ်ဝါရီလမှ စတင်ကာ စစ်ရကာင်စီမှ ငငမ်ေးချမ်ေးစွာဆနဒပြသမျာေးကို
အကကမ်ေးဖက်ပခင်ေး၊ ဉြရေမသတ်ပဖတ်ပခင်ေး၊ ဖမ်ေးဆီေးပခင်ေး၊ အတင်အဓမမရြျာက်ဆိုေးရစပခင်ေး၊ ညှင်ေးဆပခင်ေး၊ လင်နှင်
ကျာေး၊မ အရပခပြြုအကကမ်ေးဖက်မှုကသရ
ိုေ့ သာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနှင် နိုငင
် တကာဉြရေချြုေးရဖာက်မှုမျာေးကို ပမ မ
် ာပြည်
သမျာေးအရြေါ်တွင်ကျ ေးလွ ်ခြါသည်။ အရပခခလူ့အခွင်အရရေးမျာေးပဖစ်ရသာ လွတ်လြ်စွာ ထိုတ်ရဖာ်ရပြာဆိုမှုကို
ဆက်သွယရ
် ရေးလမ်ေးရကကာင်ေးပဖစ်သည်အင်တာ က်လင
ို ်ေးအာေးက ်သ
ေ့ တ်ထာေးပခင်ေး၊ဉြရေအာေးပြင်ဆင်ပြဌာ ်ေးထာေး
ပခင်ေးမျာေးပဖင် စစ်ရကာင်စီမှ ဆိုေးဆိုေးရွာေးရွာေးြတ်ြင်ထာေးြါသည်။ဤအရာမျာေးအာေးလိုေးသည်ပြည်သမျာေး၏ကျ ်ေးမာ
ရရေးနှင် စာေးဝတ်ရ ရရေးကို ဆိုေးကျြုေးသက်ရရာက်မှုမျာေး စွာရြေးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂ္ါနှင် တစ်ချ တ
် ည်ေးတွင်
ပဖစ်ရြေါ်ရ သည်။
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ မှစ၍ ပမ ်မာပြည်အရရှွဲ့ရတာင်ြင
ို ်ေးအတွင်ေး နိုင်ငရတာ်စီမအိုြ်ချြုြ်ရရေးရကာင်စီ ( စက) နှင်
တိုင်ေးရင်ေးသာေး လက် က်ကိုငအ
် ဖွွဲ့အစည်ေးမျာေးအကကာေး ထရတွွဲ့တိုကခ
် က
ို ်မှု ြမ
ို မ
ို ျာေးပြာေးလာခြါသည်။ စစ်ရကာင်စီ
တြ်ဖွွဲ့မျာေးသည် အရြ်သာေးနှင် လက် က်ကင
ို ်မျာေးကခ
ို ပခာေးပခင်
ွ
ေးမရှြရလရကကာင်ေးနှင် နှင်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေးရပမ
ပြင်တက
ို ်ခက
ို ်မှုမျာေးနှင်ရသာ်လည်ေးရကာင်ထိုေးစစ်ဆင်မမ
ှု ျာေးပြြုလိုြ်ခသည်။ရလရကကာင်ေးပဖင် ဗိုေးကကတိုကခ
် က
ို ်မမ
ှု ျာေး
နှင် လက် က်ကကီေးရမ်ေးသမ်ေးြတ်ခတ်မှုမျာေးသည် အရြ်သာေးမျာေးကို ထခိုကရ
် သရကကရစငြီေး ရေသခရွာသာေးမျာေး၏
အမ်နှင်အပခာေးအရဆာက်အဦေးမျာေးကိုထခိုက်ြျက်စီေးရစခြါသည်။ထိုတိုကခ
် က
ို ်မှုမျာေးရကကာင်ရထာင်ရြါင်ေးမျာေးစွာ
ရသာရေသခရွာသာေးမျာေးသည် ၎င်ေးတ၏
ိုေ့ အိုေးအမ်စည်ေးစမ်နှင် ဘိုေးဘွာေးြိုင်ရပမမျာေးရြေါ်မှ ထွက်ရပြေးတမ်ေးရရှာင်သွာေး
ကကရငြီေး၎င်ေးတမ
ိုေ့ ှအစာေးအစာရှာေးြါေးမှုနှင်ကိုဗစ်-၁၉ကြ်ရရာဂ္ါပဖစ်ရြေါ်ရ စဉ်အတွင်ေးကျ ်ေးမာရရေးရစာငရ
် ရှာက်မှု
အလိုအရလာက်မရှမှုတန
ိုေ့ ှင်ရင်ဆင
ို ရ
် ကကရြါသည်။
စစ်ရ
 ရေးလှုြ်ရှာေးမှုြမ
ို မ
ို ျာေးပြာေးလာပခင်ေးနှင် တိုကခ
် က
ို ်မှုြိုမိုပြင်ေးထ ်လာပခင်ေးတရ
ိုေ့ ကကာင် ပမ ်မာပြည်အရ
 ရှွဲ့ရတာင်ြင
ို ်ေး
အတွင်ေး နိုင်ငတကာလူ့အခွငအ
် ရရေးနှင် လသာေးချင်ေးစာ ာရထာက်ထာေးမှုဉြရေမျာေးကို ချြုေးရဖာက်မှုြိုမျာေးပြာေးလာ
ရစခြါသည်။ကရင်လူ့အခွငအ
် ရရေးအဖွွဲ့သည်စစ်ရကာင်စစ်တြ်သာေးမျာေးမှရွာမျာေးကိုဖျက်ဆီေးပခင်ေး၊အမျြုေးသမီေးမျာေး
ကို လမ်ေးပြ သမ
ိုေ့ ဟိုတ် လသာေးေိုင်ေးအပဖစ်အသိုေးပြြုပခင်ေး၊ အဓမမခိုင်ေးရစပခင်ေး၊ ရွာသာေးမျာေးကို ထခက
ို ်ရသဆိုေးမှုမျာေး
ပဖစ်ရစသည်လက် က်ကင
ို ်မျာေး၏ရပမပမှြုြ်မင
ို ်ေးအသိုေးပြြုမှုမျာေးစသညမ
် ှတတ
် မ်ေးမျာေးကို ရရှခြါသည်။

ယခိုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငငမ်ေးချမ်ေးရရေးရ ေ့၏ ရဆာင်ြေ
ို သ
် ည် “မ တငြီေး ရရရှညတ
် ည်တရသာ ကမဘာတစ်ခို အ
တွကြ
် ိုမရ
ို ကာင်ေးမွ ်သည် ပြ ်လည်ထရထာင်ပခင်ေး” ပဖစ်သည်။ ဤရဆာင်ြိုေ်သည် အထေးသပဖင် ပမ မ
် ာပြည်အ
တွင်ေးဖနှြ်ခရရသာတင
ို ်ေးရင်ေးသာေးမျာေးမှ ပမ မ
် ာပြည်အတွငေး် လက်ရှရင်ဆိုင်ရ ရရသာအကကြ်အတည်ေးကို ရပဖရှင်ေး
ရာတွင်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး ပမ မ
် ာပြည်၏အ ာဂ္တ်ကို ဆိုေးပဖတ်ရာတွင်လည်ေးရကာင်ေး ြါဝင်ခွင်ရရှရ ် အထေးလို
အြ်ရကကာင်ေး သတရြေးချက်တစ်ခပို ဖစ်ြါသည်။  ရရရှညတ
် ည်တသည် ငငမ်ေးချမ်ေးရရေး ကိုရယနင
ို ်ရ ်အတွက် လက်
က်ကိုငတ
် ြ်ဖွွဲ့မျာေးမှ ကျ ေးလွ ်ခသည် ရာဇဝတ်မှုအာေးလိုေးအတွက် တရာေးမ တမှုနင
ှ ်တာဝ ယ
် မှုရှရ ် လိုအြ်
ရကကာင်ေးသတရြေးပခင်ေးလည်ေးပဖစ်ြါသည်။
အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ငငမ်ေးချမ်ေးရရေးရ တ
ေ့ ွင် စစ်ရကာင်စီနှင် အပခာေးလက် က်ကင
ို ်တြ်ဖွဲ့ွ မျာေးအာေးဤရ တ
ေ့ ွင်ြါဝင်ဆင်နွ
ရသာအာေးပဖင် ၂၄ ာရီအြစ်ရြ်မှုပြြုလိုြ်ရ ် ကရင်လူ့အခွင်အရရေးအဖွွဲ့မှ တိုကတ
် ွ ်ေးအြ်ြါသည်။ဤငငမ်ေးချမ်ေးရရေး
ရ တ
ေ့ ွင်ြဋြကခအတွင်ေးကျဆိုေးရလငြီေးရသာမရရမတွကန
် ိုင်သည်အသက်ရြါင်ေးမျာေးစွာကိုပြ လ
် ည်ရအာက်ရမငြီေး
ငငမ်ေးချမ်ေးရရေးကတ
ို ည်ရဆာက်ရာတွင်အာေးလိုေးမှြါဝင်နိုငရ
် လ
် ိုအြ်ရကကာင်ေးအမှတ်ရရစလိုြါသည်။

