
NCAလက်မှတ်ရ ေးထိ ေးခြငေ်း (၆)နှစ်ရခမြောက် နှစ်ပတ်လည်ရ ေ့အထိမ်ေးအမှတ် အမ  ိေးသြောေးစည်ေးလ  ေး ညီညတွ်ရ ေး 

နှင  ်ငငိမ်ေးြ မ်ေးရ ေးရ ြောရ် ြောင်မှုည ိနိှုငေ်းရ ေးရကြောမ်တီနှင ် တစ်နိ င်င လ  ေးပစ်ြတ်တိ က်ြိ က်မှု ပ်စဲရ ေး 

သရ ြောတူစြောြ  ပ် လက်မှတ်ရ ေးထိ ေးထြောေးရသြော တိ င်ေး ငေ်းသြောေးလက် က်ကိ င် အ ွဲွဲ့အစည်ေးမ ြောေး ရတွွဲ့    

 

နေပြည်နတော်၊ န ောက်တ ိုဘော၊ (၁၅)ရက်နေေ့ 

 တစ်န ိုင်ငံလံိုုံးြစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်မှုရြ်စ  နရုံးသနဘောတူစောခ ျုြ်(NCA)လက်မှတ်နရုံးထ ိုုံးပခငု်ံး (၆)နှစ် နပမောက်  

နှစ်ြတ်လည်နေေ့ ထ မ်ုံး မှတ်  မ  ျုုံးသောုံးစည်ုံးလံိုုံးညီညွတ်နရုံးနှင ် ငင မ်ုံးခ မ်ုံးနရုံးန ေ်ာန ောင်မှု ည  န ှုင်ုံးနရုံး 

နကော်မတီနှင ် တစ်န ိုင်ငံလံိုုံးြစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်မှုရြ်စ နရုံး သနဘောတူစောခ ျုြ် လက်မှတ်နရုံး ထ ိုုံးထောုံးနသော 

တ ိုင်ုံးရငု်ံးသောုံးလက်ေက်က ိုင ် ွ ွဲ့ စည်ုံးမ ောုံး နတွ ံိုြွ က ို ယနေေ့ေံေက် ၉ောရီတွင် နေပြည်နတော်ရှ   မ  ျုုံးသောုံး 

စညု်ံးလံိုုံးညီညတွ်နရုံးနှင ် ငင မ်ုံးခ မ်ုံးနရုံးန ေ်ာန ောင်မှု ဗဟ ိုဌောေ  စည်ုံး န ုံးခေ်ုံးမ၌ က ငု်ံးြသည်။ 

 နတွွဲ့ ံိုြွ သ ိုေ့  မ  ျုုံးသောုံးစညု်ံးလံိုုံးညီညတွ်နရုံးနှင င်င မ်ုံးခ မ်ုံး နရုံးန ေ်ာန ောင်မှု ည  န ှုငု်ံးနရုံး နကော်မတီ 

ဥကကဋ္ဌ၊ ပြည်နထောင်စို စ ိုုံးရ  ွ ွဲ့ရံိုုံး ေ်ကကီုံးဌောေ၊ ပြည်နထောင်စို ေ်ကကီုံး ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုြ်ကကီုံးရောပြည ်နှင ် 

နကော်မတီ  ွ ွဲ့ င်မ ောုံး၊ တစ်န ိုင်ငံလံိုုံးြစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်မှုရြ်စ နရုံး သနဘောတူစောခ ျုြ် (NCA) လက်မှတ်နရုံး 

ထ ိုုံးထောုံးနသော တ ိုငု်ံးရငု်ံးသောုံးလက်ေက်က ိုင်   ွ ွဲ့ စည်ုံးမ ောုံးပ စ်ကကသည ် ဒီမ ိုကနရစီ က  ျုုံးပြျုကရင် 

တြ်မနတော် (DKBA)၊ ကရင်  မ  ျုုံးသောုံး စည်ုံး ရံိုုံး/ ကရင် မ  ျုုံးသောုံး လွတ်နပမောက်နရုံးတြ်မနတော် 

ငင မ်ုံးခ မ်ုံးနရုံး နကောငစ်ီ (KNU/ KNLA-PC)၊ ရခ ိုငပ်ြည်လွတ်နပမောကန်ရုံးြါတီ(ALP)၊ပမေ်မောန ိုငင်ံလံိုုံး  ိုငရ်ော 

နက ောငု်ံးသောုံးမ ောုံး ဒီမ ိုကရက်တစ်တြ်ဦုံး (ABSDF) ၊ သျှမ်ုံးပြည်ပြေ်လည် ထူနထောငန်ရုံးနကောငစ်ီ (RCSS)၊ 

ြ  ို ်ုံး မ  ျုုံးသောုံးလွတ်နပမောက်နရုံး  ွ ွဲ့ခ ျုြ်(PNLO)၊ မွေ်ပြည်သစ်ြါတီ (NMSP)၊ လောုံးဟူ ဒီမ ိုကရက်တစ် 

 စည်ုံး ရံိုုံး (LUD)တ ိုေ့မှ နခါင်ုံးန ောင်မ ောုံးနှင  ်က ိုယ်စောုံးလှယ်မ ောုံး တက်နရောက်ကကသည်။  

 ဦုံးစွော န ိုငင်နံတောစ်ီမံ ိုြ်ခ ျုြ်နရုံးနကောင်စီ ဥကကဋ္ဌ၊ န ိုငင်နံတော် ေ်ကကီုံးခ ျုြ်၊  မ  ျုုံးသောုံး စညု်ံးလံိုုံး 

ညီညတွ်နရုံးနှင  ် ငင မ်ုံးခ မ်ုံးနရုံးန ောန် ောင်မှု ဗဟ ိုနကောမ်တီ ဥကကဋ္ဌ၊ ဗ ိုလ်ခ ျုြ်မ ှုံးကကီုံး မင်ုံးန ောင်လ ှုငက် NCA 

လက်မှတ်နရုံးထ ိုုံးပခငု်ံး (၆)နှစ်နပမောက် နှစ်ြတ်လည်နေေ့  ထ မ်ုံး မှတ် ဗီဒယီ ို မက်န  နြုံးြ ိုေ့၍ မ ေေ့်ခွေ်ုံး 

နပြောကကောုံးသည်။  

 ထ ိုေ့နောက ် မ  ျုုံးသောုံးစည်ုံးလံိုုံးညီညတွ်နရုံးနှင င်င မ်ုံးခ မ်ုံးနရုံးန ေ်ာန ောငမ်ှု ည  န ှုင်ုံးနရုံးနကောမ်တီ ဥကကဋ္ဌ၊ 

ပြည် နထောင်စို ေ်ကကီုံး ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုြ်ကကီုံး ရောပြည ်၊ ဒီမ ိုကနရစီ  က  ျုုံးပြျု ကရင်တြ်မနတော ် (DKBA)မှ 

နစောစတီုံး၊ ကရင် မ  ျုုံးသောုံး စည်ုံး ရံိုုံး/ ကရင် မ  ျုုံးသောုံးလွတ်နပမောက်နရုံး တြ်မနတော်ငင မ်ုံးခ မ်ုံးနရုံး  

နကောင်စီ (KNU/ KNLA-PC) မှ နဒါက်တော နော်ကနြေါ်ထူုံး၊ ရခ ိုငပ်ြည်ေယ်လွတ်နပမောကန်ရုံးြါတီ (ALP)မှ 

နဒေါ်နစောပမရောဇောလငု်ံး၊ ပမေ်မောန ိုင်ငလံံိုုံး  ိုင်ရောနက ောငု်ံးသောုံးမ ောုံး ဒီမ ိုကရက်တစ်တြ်ဦုံး (ABSDF)မှ ဦုံးမငု်ံးနဇော်၊ 

သျှမ်ုံးပြည်ပြေ်လည်ထူနထောငန်ရုံးနကောင်စီ (RCSS)မှ စ ိုငု်ံးနကောင်ုံးတ ိုေ့က NCA လက်မှတ်နရုံးထ ိုုံး ပခငု်ံး (၆)နှစ် 

နပမောက်နှစ်ြတ်လည်နေေ့  ထ မ်ုံး မှတ် မှောစကောုံး နပြောကကောုံးကကငြီုံး ြ  ို ်ုံး မ  ျုုံးသောုံး လွတ်နပမောက်နရုံး 

  ွ ွဲ့ခ ျုြ် (PNLO) မှ ခွေ်ဥကကော၊ မွေ်ပြည်သစ်ြါတီ (NMSP) မှ န ိုငန် ောင်မ နငုံး၊ လောုံးဟူဒီမ ိုကရက်တစ် 

 စည်ုံး ရံိုုံး (LUD)မှ က ောယောကိုြ်တ ိုေ့က ONLINE မှတစ် င ်  ထ မ်ုံး မှတ်  မှောစကောုံး နပြောကကောုံး 

ကကသည်။ 



2 
 

  က်လက်၍ ည  န ှုင်ုံးနရုံးနကော်မတီ င ် ပြည်နထောင်စို ေ်ကကီုံးမ ောုံးပ စ်ကကသည ် ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုြ်ကကီုံး 

ထွေ်ုံးထွေ်ုံးနောင၊် ဦုံးခင်နမောင်ရီနှင ် ဦုံးခင်ရီ၊ ည  န ှုငု်ံးနရုံးနကော်မတီ င ် ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုြ်ကကီုံး ရ န ောငတ် ိုေ့က 

NCAလက်မှတ်နရုံးထ ိုုံးပခငု်ံး (၆)နှစ်နပမောက် နှစ်ြတ်လည်နေေ့ ထ မ်ုံး မှတ်  မှောစကောုံးနပြောကကောုံးကကငြီုံး 

လိုြ်ငေ်ုံးနကောမ်တီ င ်ဒိုတ ယဗ ိုလ်ခ ျုြ်ကကီုံး ခငန်ဇော်ဦုံး ( ငင မ်ုံးစောုံး) က ONLINE မှတစ် င ်  ထ မ်ုံး မှတ် 

 မှောစကောုံးမ ောုံး နပြောကကောုံးသည်။ 

 ထ ိုေ့နောက ် ည  န ှုင်ုံးနရုံးနကော်မတီ ဥကကဋ္ဌ၊ နကောမ်တီ ငမ် ောုံးနှင  ် တ ိုင်ုံးရငု်ံးသောုံးလက်ေက်က ိုင် 

  ွ ွဲ့ စည်ုံးမ ောုံးမှ နခါင်ုံးန ောင်မ ောုံးနှင  ် က ိုယ်စောုံးလှယ်မ ောုံးသည် စိုနြါငု်ံးမှတ်တမ်ုံးတငဓ်ောတ်ြံိုရ ိုက်ကကငြီုံး 

နတွွဲ့ ံိုြွ က ို ရိုြ်သ မ်ုံးလ ိုက်သည်။ 

 

 

 


