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ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္ 

 
ရက္စဲြ။  ။ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔ 

 
ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒတိုယအၾကိမ္ ညီလာခံကုုိ ၂၀၁၇ 
ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုုိင္ၿမိ ႕ဳတြင္ ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

၁။ ညီလာခံ၏ ပထမပုိင္းအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္မွ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ရာတြင္ 
ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၆၂) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး UNFC ၏ ဒတိုယသက္တမ္းျဖစ္ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ 
သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစီရင္ခံစာမ်ားအား  ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္း၊ သုုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေခါင္း 
ေဆာင္သစ္မ်ားေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း တုုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အဖြ႔ဲ၀င္အခ်ဳိ႕ မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ 
ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အဖြ႔ဲ၀င္သစ္မ်ားအား လက္ခံျခင္း ကိစၥတုိ႔ကုိလည္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ UNFC ၏ 
တတိယသက္တမ္းအတြက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (၉) ဦးပါ၀င္ေသာ ေကာင္စီ၀င္ စုစုေပါင္း 
(၂၄) ဦးတုိ႔ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ (ေကာင္စီ၀င္စာရင္းကုိ ပူးတြဲထားပါသည္) 

၂။ ညီလာခံ၏ ဒုုတိယပုုိင္းအစီအစဥ္ကုိ ဇြန္လ (၂၇) ရက္မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ UNFC အဖဲြ႔၀င္မ်ားအျပင္ မိတ္ဖက္တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ား၊ မိတ္ဖက္တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အရပ္ဖက္လူထုုအေျချပဳလူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ 
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳမ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၃) ဦးပါ၀င္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

၃။ UNFC ၏ ညီလာခံ ဒုုတိယပုုိင္းအစီအစဥ္တြင္  မုိင္ဂ်ာယာန္၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ အတြင္းက်င္း 
ပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ EAOs မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမွခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပင္လုံ လက္စဲြ၊ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ၊ လုုံၿခံဳ 
ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသား 
အဆင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုုပင္လုုံ၊ ဒုုတိယအစည္း 
အေ၀းအခင္းအက်င္းႏွင့္ ရလာဒတုုိ္႔အေပၚ ျပန္လည္သုုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

၄။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုုပင္လုုံ၊ ဒုုတိယအစည္းအေ၀း အခင္းအက်င္းႏွင့္ ရလာဒ ္
တုုိ႔ကုိသုုံးသပ္ၾကရာတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္ေထာင္ 
စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔၊ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ 
ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုုပင္လုုံ၊ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) 
ႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖၚမႈဆုိင္ ရာညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) စသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား 
အဆင့္ဆင့္တြင္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား၊  သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
ကတိက၀တ္မ်ားအေပၚလုုိက္နာမႈ အားနည္း ေနျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔႐ိွရပါသည္။  
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၅။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ျခင္း၊ က႑အ 
လုုိက္လုုပ္ငန္းေကာ္မတီေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အခ်ိန္လုုံေလာက္စြာမရရိွသျဖင့္ မူ၀ါဒဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုုိ 
ေက်ေက်လည္လည္မေဆြးေႏြးႏုုိင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ 
လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား မရွင္းလင္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္း 
အေ၀းအစီအစဥ္မ်ားက်င္းပသည့္ အခင္းအက်င္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနျခင္း၊ ရ႐ိွလာသည့္ ညီလာခံ 
ရလာဒမ္်ားသည္ အားလုုံးကုုိကုိယ္စားျပဳမႈလႊမ္းၿခံဳမႈမ႐ိွျခင္း၊ ညီလာခံတက္ေရာက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းအား 
လံုး၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမပါ႐ိွျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအဆင့္ဆင့္တြင္ အစုအဖြ႔ဲမ်ားအၾကားေဆြးေႏြးရာ၌ တန္း 
တူညီမွ်မႈမ႐ိွျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုုိ အဆုုံးမသတ္ႏုုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ညီလာခံက်င္း 
ပပုုံႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပုုံနည္းလမ္းမ်ား ရွင္းလင္းမႈမ႐ိွျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား႐ိွေနသည္ကုိ ေတြ႔ 
႐ိွရပါသည္။  

၆။ အထက္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ (KNU) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ႏွင့္ (RCSS) သွ်မ္းျပည္ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္း 
အေ၀းအေပၚ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီေနသည္ကုိေတြ႔႐ိွရပါသည္။ 

၇။  အမွန္စင္စစ္ ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုုိင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အထက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားကုုိအတူတကြ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းအေျဖ႐ွာၾကမွသာလွ်င္ အာမခံခ်က္႐ိွေသာၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကုိရ႐ိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစုုအဖဲြ႔မ်ားအားလုုံးပါ၀င္လာႏုုိင္ေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုုိ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္တြင္ အ 
ေက်အလည္ေဆြးေႏြးေရးတုိ႔ကုိ အားလံုးသေဘာတူလက္ခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနေရာက္႐ိွေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စုုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တုုိက္တြန္းသည္။  

၈။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အ၀႐ိွသည့္ စစ္မွန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွေရးအတြက္  တုုိင္း 
ရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား 
အရပ္ဖက္လူထုုအေျချပဳလူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ စုုေပါင္းႀကိဳးပမ္းသြားၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သေဘာထား 
ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။  
 
 

ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ 
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) 

 
 

ဆက္သြယ္ရန္- 
 
၁။ ခူဦးရယ္   (UNFC)  ဖုန္း + 66 (0) 9 327 120 09 
၂။ စုိင္းေက်ာ္ညႊန္႔  (UNA)   ဖုန္း + 95 (0) 9 516 972 3 
၃။ မုိင္ခ်င္းခ်င္း   (NBF)   ဖုန္း + 95 (0) 9 245 058 3 
၄။ ေဒၚတင္တင္ညိဳ  (WLB)   ဖုန္း + 66 (0) 9 106 797 06 
၅။ ဆလုိုင္းရမ္ကုလ္က်ဳံး (NCA-S EAOs) ဖုန္း + 66 (0) 9 879 421 37 
 



 
တတိယအႀကိမ္ UNFC ေကာင္စီသက္တမ္း တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာင္စီ၀င္ မ်ား၏ 

အမည္စာရင္း 
 

စဥ ္ အမည္ မိခင ္အဖြဲ႔အစည္း  တာ၀န ္(UNFC) 
၁ ႏိုင္ဟံသာ NMSP ဥကၠ႒ 
၂ ေဒါက္တာခင္ေမာင ္ ANC ဒုတိယ ဥကၠ႒ 
၃ ခူဦးရယ ္ KNPP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
၄ ဗိုလ္မႈဳးႀကီး စ၀္ေဆအြန ္ SSPP တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး - ၁ 
၅ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန ္ LDU တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး - ၂ 
၆ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူး KNPP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင ္
၇ ႏိုင္ေအာင္မေငး NMSP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင ္
၈ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း ANC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင ္
၉ ဦးထြန္းေဇာ ္ ANC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင ္
၁၀ ေအာင္ဆန္းျမင္ ့ KNPP ေကာင္စ၀ီင ္
၁၁ ဗိုလ္မႈဳးႀကီးဘုန္းနိုင ္ KNPP ေကာင္စ၀ီင ္
၁၂ ခူးေတာ္ရယ(္သက)္ KNPP ေကာင္စ၀ီင ္
၁၃ ႏိုင္ေ႐ႊသိန္း NMSP ေကာင္စ၀ီင ္
၁၄ နိုင္လယီေကာင္း NMSP ေကာင္စ၀ီင ္
၁၅ နိုင္ေအးမြန ္ NMSP ေကာင္စ၀ီင ္
၁၆ ၾကာခြန္ဆာ LDU ေကာင္စ၀ီင ္
၁၇ နာဗစ္ဘြန ္ LDU ေကာင္စ၀ီင ္
၁၈ ၾကာခင္ေမာင္လတ ္ LDU ေကာင္စ၀ီင ္
၁၉ ၾကာမိုဒ ီ LDU ေကာင္စ၀ီင ္
၂၀ ဦးတိန္ဦး ANC ေကာင္စ၀ီင ္
၂၁ ဗိုလ္မႈဳးျမင့္ျမတ ္ ANC ေကာင္စ၀ီင ္
၂၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စဝ္မန္းဟုန္း SSPP ေကာင္စ၀ီင ္
၂၃ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စဝ္ဆိုင္မိန္း SSPP ေကာင္စ၀ီင ္
၂၄ ဗိလု္မွဴး ဟတ္ဟန ္ SSPP ေကာင္စ၀ီင ္

	

	

		

 


