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(၇၁) နစှမ်  ြောက် ကရငေ့အ်ြောဇြောနညမ်န ေ့ အခ ််းအနြော်း  ြော်းသ  ေ့ မပ်းပ  ေ့မသြော 

ရခ  င ်ပညအ်    ်းသြော်းမကြောငစ်ီ (ANC/AA) ၏ သဝဏ်လ ြော 

 

                                        ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်။   

အမှတ် - ၁/၂၀၂၁။ 

၁။ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်န ေ့တငွ ် ကရငအ်မ   ျိုးြောျိုးနခေါငျ်ိုးန ောင ် နစောဘဦျိုးကက ျိုး 

က   ုျိုးခ ေ့ြညမှ်ော (၇၁) နစှ ်တ ုငခ် ေ့ပ  ဖြစ်ြည။် ြ ု ေ့နြော ်ကရငအ်မ   ျိုးြောျိုးအစညျ်ိုးအရ ုျိုး/ ကရငအ်မ   ျိုးြောျိုး 

လွတ်နဖမောက်နရျိုး တ ်မနတော် (KNU/KNLA) ဦျိုးန ောငန်ြော ကရငဖ် ညြ်လူူထအုန ဖြငေ့ ်

နစောဘဦျိုးကက ျိုး၏ အမ   ျိုးြောျိုးနတော်လှ န်ရျိုး လမ်ျိုးညွှ မ်ူ (၄) ရ ်ဖြစ်နြော  

၁-၁။ လက် က်ခ စကောျိုး အလ ဉျိုးမနဖ ောရ။ 

၁-၂။ ကရငေ့လ်က ်က ်ကရငေ့လ်က်ထ တငွရ်ှ ရမည။် 

၁-၃။ ကရငဖ် ည ်အြ အမှတ်ဖ  ဖခငျ်ိုး ပ  ျိုးဖ ညေ့ ်စ ုရမည။် 

၁-၄။ ကရငေ့က် သကမမော ကရငြ် တ် ျိုးရမည ် အစရှ နြော အ  ုအမ  ေ့မ် ောျိုးက ု ပမ ဖမ စွောစွ က ုငလ် က ်

ယန ေ့အခ   ထ်  တ ုက် ွ ဝငန် သက  ဖြစ်န ြည။် 

 

၂။ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ နြနြော်ဝေါရ လ စစ်အောဏောြ မ်ျိုးမှုဖြစ်စဉ န ောက်  ုငျ်ိုးတငွ ်ဗမောမဟုတ်နြော တ ုငျ်ိုးရငျ်ိုးြောျိုး 

လက် က်က ငု ် နတော်လ ှန်ရျိုးအြွ ွဲ့အစညျ်ိုးမ ောျိုး၏၊ အထျူိုးြဖြငေ့ ် နခေါငျ်ိုးန ောငန်စောဘဦျိုးကက ျိုး၏ 

လမ်ျိုးညွှ မ်ူ (၄) ခ က်အတ ုငျ်ိုး နလ ောက်လမ်ှျိုးလောခ ေ့နြော KNU/KNLA ၏ အြ နှ  ်ခ  
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ဖ ညြ်လူူထတုရ ်လ ုျိုးအတွက် နစတ ောအရငျ်ိုးခ နငှေ့ ် န ျိုး  ်စွ ေ့လ်ွှတ်မှုမ ောျိုးက ု ဖမ မ်ောဖ ညြ်လူူထ ု

တရ ်လ ုျိုးက ြ ဖမငလ်ောသကြညမ်ှော မ က်ဝေါျိုးထငထ်ငဖ်ြစ်န ြည။်  

၃။ ဖမ မ်ောတန ငုင် လ ုျိုးရှ  ဖ ညြ်တူရ ်လ ုျိုးအန ဖြငေ့ ်ဖမ မ်ော/ဗမောစစ်အောဏောရှငမ် ောျိုး၏ လက်နအောက်တငွ ်

ယခငက်ထက်  ၍ု နဖ ောငန်ဖ ောငတ်ငျ်ိုးတငျ်ိုး ြ နှ  ်ခ န ရနြော ယခုလ ုအခေါြမယမ   ျိုးတွင ်နတော်လှ န်ရျိုး၊ 

န ငုင် နရျိုးအနတွွဲ့အသက   ရငေ့က် က်နြော KNU/KNLA အန ဖြငေ့ ် နခေါငျ်ိုးန ောငန်စောဘဦျိုးကက ျိုး၏ 

အမ   ျိုးြောျိုးနတော်လ ှန်ရျိုး (၄)  ေါျိုးြ လဟုနခေါ်  ုအ ်နြော မ  ေ့မှ်ောခ က် (၄) ရ ်က ု အနလျိုးအ က ်

နလှ ုျိုးြငွျ်ိုးလ က် နရွှရညစ် မ် ပင မ်ျိုးခ မ်ျိုးနရျိုးလမ်ျိုးနသကောငျ်ိုးက ု စွ ေ့ခ်ွေါကော ဒ မ ုကနရစ နရျိုး၊ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရျိုး၊ 

အမ   ျိုးြောျိုးတ ျ်ိုးတူနရျိုးနငှေ့ ် က ုယေ့်က သကမမောက ုယ်ြ တ် ျိုးခွငေ့အ်တကွ် အမ   ျိုးြောျိုးလွတ်နဖမောက်နရျိုးနငှေ့ ်

ဒ မ ုကနရစ တ ်န ေါငျ်ိုးစုမ ောျိုးက ု ဦျိုးန ောငဦ်ျိုးရွက်ဖ  ၍  ယ်ခ  ွဲ့ဝေါဒ၊ လူမ   ျိုးကက ျိုးဝေါဒနငှေ့ ်

စစ်အောဏောရှငစ် စ်တ ု ေ့အောျိုး အဖမစ်ဖြ တ်နခ မှု ျ်ိုးလ က် ရညမ်ှ ျ်ိုးရော  ျ်ိုးတ ုငန်ရောက်ြညအ်ထ  

ခ  တက်န ငု ်ေါနစနသကောငျ်ိုး  နဒဖ  ရငျ်ိုး ဤြဝဏလ်ွှောအောျိုး န ျိုး  ု ေ့အ ် ေါြည။်  

 

ဗဟ ုအလု ်အမှုန ောငအ်ြွ ွဲ့ 

ရခ ုငဖ် ညအ်မ   ျိုးြောျိုးနကောငစ်  (ANC/AA) 

 


