
 
 

စတုတအၱႀကိမ ္ကရငအ္မ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိး ႏီ ်ဳိး ႏီ  ွီးေႏွာ္္ပြဲ ထုတ္ျ္ပ္  ကၾ ည က ္
 

၂၀၁၉ညု၊  အ ကတ္ိုု  ွ ၂၈ရက။္ 
 
စတတုၱအႀကိမ ္ျမ က ္ ကရင္အမ  ်ိဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိး ႏီ ်ဳိး ႏီ  ွးီေႏွာ္္ပြဲကိ ု   ်ဳိးအံည႐ိုိငု္၊ ွႈိင္်ဳိးုပြဲြမိ ိပးေႏွာ္ရီိ  ွ်ဳိး၀လ်ဳိး ပရ ေနရာ၌ 
၂၀၁၉ညု၊  အ ကတ္ိုု ွ ၂၅ရက္ႏငီ္င့္ ၂၆ရက္ ပနမ  ်ဳိးတပင္ က င္်ဳိး္ျ္ ွု္္ညြဲင့္ရ    သအသ ်ဳိးသ ်ဳိးရီ ိကရင္အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိး 
အ ပြဲနအစၾ္်ဳိးမ  ်ဳိး အ္လအ၀င ္ ကရငအ္ရ္ ္ကအ္ ပြဲနအစၾ္်ဳိး (၃၄) ပြဲနမီ အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးကိးုေႏွာ္စ ်ဳိးွးီေႏွာ္မ  ်ဳိး၊ အမ  ်ိဳိးသမ ်ဳိး 
ရပ သူႀက ်ဳိးမ  ်ဳိးႏီင္င့္ တသ ်ဳိး္ုဂၢွ  အမ  ်ိဳိးသမ ်ဳိးကိုးေႏွာစ္ ်ဳိးွးီေႏွာ္မ  ်ဳိး စုစု ္လင္်ဳိး (၂၂၅)ဥ ်ဳိး တက္ ရ က္ညြဲင့္ ကသၾ္။ 
 
“ကရင္ွ ူမႈအသိုင္်ဳိးအ၀ိုင္်ဳိး  က င္်ဳိးမပပ္ွ  စ ရ်ဳိးအတပက ္ွထူုအ ျညျ္  ကရင္အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ ွု္ ္ဆ င္မႈမ  ်ဳိး 
္ုိမုိ အ ်ဳိး က င္်ဳိးွ  စရပ္ တၾ္ ဆ က္သပ ်ဳိးမၾ”္ဟူ သ  ရၾ္ရပးေႏွာ္ည က္ျ င္င့္ က င်္ဳိး္ သ  ဤႏီ ်ဳိး ႏီ  ွးီေႏွာ္္ပြဲေနရာ၌ 
တတိးေႏွာအႀကိမ ္ ကရငအ္မ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးႏီ ်ဳိး ႏီ  ွးီေႏွာ္္ပြဲ၏ ဆံု်ဳိးျ တ္ည က္ရွ ္မ  ်ဳိးကိ ုျ္ပ္ွ ၾ္သံု်ဳိးသ္္ဆပ္်ဳိးစစ္ညြဲင့္ က္လ 
သၾ္။ 
 
ႏီစ္ရကတ္  က င္်ဳိး္ျ္ ွု္သ္ၾင့္္ ကရင္အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိးႏီ ်ဳိး ႏီ  ွးီေႏွာ္္ပြဲေနရာ၌ ြငိမ္်ဳိးည မ်္ဳိး ရ်ဳိးျ စ္စဥတ္ပင္ အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ 
္လ၀င္မႈ၊ ွက္ရီိ ျမပ္မ ႏိုင္င၏ံ ႏိုင္ငံ ရ်ဳိးအ ျညအ ပကိ ု သံု်ဳိးသ္္ျညင္်ဳိး၊  ျမးေႏွာ ျ္ ပ  အ ျညအ ပမ  ်ဳိး  ဆပ်ဳိး ႏပ်ဳိး 
 ွးီေႏွာ္ျညင္်ဳိး၊ သံွ ပင္ြငိမ်္ဳိးည မ်္ဳိး ရ်ဳိးဥးေႏွာ  ဥႏ္ီင္င့္ ္တသ္က၍္ တင္ျ္ ဆပ်ဳိး ႏပ်ဳိးျညင္်ဳိးတိုနအျ္င္  ကအြဲပ္းေႏွာ၏ူ အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိး 
က ကပးေႏွာ ္စ င္င့္ ရီ က ္ရ်ဳိးႏီင္င့္ ဥ္  ္ိုင္်ဳိးဆိုင္ရ  အ  က င္်ဳိးအရ မ  ်ဳိးကို  ဆပ်ဳိး ႏပ်ဳိး မ်ဳိးျမပ္်ဳိး  ွးီေႏွာ္ညြဲင့္ ကသၾ္။ 
 
ထိုန ပ က ္ ွူထအု ျညျ္  ကရငအ္မ  ်ိဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိးကပပ္ရက ္ အ ပြဲန၀င္မ  ်ဳိး ထ္္မတံို်ဳိးည ြဲိ ရ်ဳိးအတပက ္ ႏီ ်ဳိး ႏီ  ွးီေႏွာ္္ပြဲ 
တက္ ရ က္ွ   ကသၾင့္္ ကရငအ္မ  ်ိဳိးသမ ်ဳိး ကိုးေႏွာ္စ ်ဳိးွးီေႏွာ္မ  ်ဳိးအည င္်ဳိးည င်္ဳိး သ ု ထ ်ဳိးရးေႏွာူျညင်္ဳိးႏီင္င့္ အတၾ္ျ္   
ျညင္်ဳိးမ  ်ဳိး ျ္ ွု္ည္ြဲင့္ ကြ္ ်ဳိး ကပပ္ရက၏္  ရီိဆက္ွ ု္င္ပ္်ဳိးစဥ္မ  ်ဳိး အ က ငအ္ထၾ ္  ္ ဆ င္ႏုိင္ စရပ ္ ဥ ်ဳိး ဆ င္ 
မၾင့္္ တ ၀ပ္ညံႏီင္င့္ အွု္အ္မႈ ဆ င ္က ္မတ ကိုွ ၾ်္ဳိး  ရပ်ဳိးည းေႏွာ္ညြဲင့္ ကသၾ္။ 
 
၎အျ္င ္ ျမပ္မ ႏုိင္ငံ၏ ြငိမ္်ဳိးည မ္်ဳိး ရ်ဳိးွု္္ငပ်္ဳိးစဥ ္ အ ျညအ ပမ  ်ဳိးကိ ု သံု်ဳိးသ္တ္င္ျ္ျညင္်ဳိး၊ ွက္ရီ ိ ျမပ္မ ႏိုင္ငံ၏ 
ွူနအညပင္င့္အ ရ်ဳိးအ ျညအ ပ၊ အစို်ဳိးရ၏တ ၀ပး္ေႏွာူမႈ/တ ၀ပ္ညံမႈႏီင္င့္ ျမပ္မ ႏုိင္ငံအ ္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတက ၏ စံုစမ္်ဳိးစစ္ ဆ်ဳိး  
 ရ်ဳိး အ ျညအ ပမ  ်ဳိးကိ ုရီင္်ဳိးွင္်ဳိးတင္ျ္ညြဲင့္ ကသၾ။္ 
 
 



းေႏွာည ုစတတုအၱႀကိမ္ ျမ က ္ကရငအ္မ  ်ိဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိး ႏီ ်ဳိး ႏီ  ွးီေႏွာ္္ပြဲတပင္ တက္ ရ က္ွ   ကသၾင့္္ ကရငအ္မ  ်ိဳိးသမ ်ဳိး 
ကိးုေႏွာ္စ ်ဳိးွးီေႏွာ္မ  ်ဳိးက ွထူအု ျညျ္  ကရင္အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏  ရီိွု္္ငပ္်ဳိးစဥ္မ  ်ဳိးကို  ဆပ်ဳိး ႏပ်ဳိးညြဲင့္ ကြ္ ်ဳိး ျမပမ္ ႏိုင္ငံ 
အစို်ဳိးရ၊  ကအြဲပ္းေႏွာ-ူကရင္အမ  ိ်ဳိးသ ်ဳိးအစၾ္်ဳိးအ႐ိုံု်ဳိးႏငီ္င့္ ႏိုင္ငတံက အသိုင္်ဳိးအ၀ိုင္်ဳိးတိုနအ ်ဳိး  အ က္္လအတိုင္်ဳိး 
တိကု္တပပ်္ဳိး  တ င်္ဳိးဆိညုြဲင့္ ကသၾ္။ 
 

1. ၂၀၁၈ ျမွပတ၊္  ျမွ္္ႏီင္င့္ ျမ႐ိုိုင်္ဳိးမ  ်ဳိး စ မံညပ္နညပြဲ ရ်ဳိးဥ္  ကိ ု  ကသ္ိမ္်ဳိးြ္    သအသ ်ဳိးသ ်ဳိးရီိ  ျမးေႏွာ   ျ္ ပ 
ျ္ ပ မ  ်ဳိးကိ ုထိညိကု္ပစ္ပ မႈ မရီိုြဲ တရ ်ဳိးမီ တမႈရီိစပ  ၀ိုင္်ဳိး၀ပ္်ဳိး ျ ရီင္်ဳိး ္်ဳိး ကရပ။္ 

2. အမ  ိ်ဳိးသမ ်ဳိးမ  ်ဳိးအ ်ဳိး က ကပးေႏွာ္ စ င္င့္ ရီ က္ ရ်ဳိးဆိုင္ရ  ဥ္  ျ္ဌ ပ္်ဳိးည က္မ  ်ဳိးကိ ုက းေႏွာ္ျ္ပ္နစပ   ဆ ငရ္ပက ္
သပ ်ဳိးရပ။္ 

3.  ုကၡသၾအ္ ရ်ဳိးကိ ုအ ွ်ဳိးထ ်ဳိး  ဆ င္ရပက္ ္်ဳိးရပ္ႏငီ္င့္ ပးေႏွာ္စ္္ျ တ ္က  ္ အကူအၾ မ  ်ဳိး ဆက္ွ က္္ံင့္္ုိ်ဳိး  
 ္်ဳိးရပ။္ 

4. ၂၀၀၈  ပြဲိစၾ္်ဳိး္ံုအ ျညညံဥ္  ကိ ု   ကသ္ိမ္်ဳိးြ္ ်ဳိး စစ္မီပ္ သ   က္ ရးေႏွာ္ျ္ၾ ္ထ င္စု  ပြဲိစၾ္်ဳိး္ံုအ ျညညံ 
ဥ္  အသစ္ကို ရ်ဳိးဆပြဲရပ္။ 

5. စစ္မီပ္ သ  ြငိမ္်ဳိးည မ်္ဳိး ရ်ဳိး မတၾ္ ဆ က္ႏိုင္မီ  တိုင်္ဳိးရင္်ဳိးသ ်ဳိးပးေႏွာ္ ျမ  သအတပင္်ဳိးရီ ိအႀက ်ဳိးစ ်ဳိး ရင္်ဳိးႏီ ်ဳိးျမီ ္္ႏီ ံ
မႈ စ မံကိပ္်ဳိးမ  ်ဳိးကိ ုည က္ည င္်ဳိး ရ္္တပ္နရပ။္ 

6. ြငိမ္်ဳိးည မ်္ဳိး ရ်ဳိးွု္္ငပ္်ဳိးစဥ္၏တစ္ဆိုနမႈကို  က  ္ွ  ်ဳိးႏုိင္ ရ်ဳိး ပၾ္်ဳိးွမ္်ဳိးသစ္ရီ   ပသပ ်ဳိးရပ။္ 
7. ၂၀၂၀ ေနရာ၌ အစို်ဳိးရ၏  ရပ်ဳိး က က္္ပြဲႏီင္င့္  ကအြဲပး္ေႏွာူ၏ ရပ်ဳိး က က္္ပြဲမ  ်ဳိးတပင္ အမ  ်ိဳိးသမ ်ဳိး္လ၀င္မႈအ ်ဳိး က င္်ဳိး 

ရပ္ႏီင္င့္ ွပတ္ွ္္မီ တြ္ ်ဳိး ္ပင္င့္ွင္်ဳိးျမင္သ စပ  က င်္ဳိး္ရပ။္ 
 
 
ဆက္သပးေႏွာ္ရပ ္
ပပ္်ဳိး အ်ဳိး အ်ဳိးသပးေႏွာ ္ - +၉၅ (၀)၉၇၉၂၅၀၂၄၀၀  
 ပ ္တ မွ  စ  - +၆၆ (၀)၈၁၀၂၆၆၇၃၈ 
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