ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၀) ရက္
(ေလာ္ခီးလာ)
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပျခင္း
တင္္ျပခ်က္ (၁)

၂၀၁၇

ခုႏွစ္၊

ဇႏၷ၀ါရီလ

(၁၈-၂၀)

ရက္ေန႔အထိ

ကရင္ျပည္နယ္၊

ဘားအံၿမိဳ႕၊

သီရဘ
ိ ားအံတြင္

က်င္းပျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ လူမ်ိဳးအလုိက္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ အတည္ျပဳ
လုိက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ နံပါတ္ (၂) အရ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိင
ု ္ရာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံမူႏွင့္
ျပည္နယ္ဖြဲစ
႔ ည္းပံု လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား၊
စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခခံမူမ်ား၊
လူမႈေရးက႑ဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေျခခံမူမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑ဆိင
ု ္ရာ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတ အေျခခံမူမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ကရင္လူမ်ိဳးအလုိက္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လုံအထိ က်င္းပ
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည့္
အတြက္ ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏုိငင
္ ံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ အတည္ျပဳထားေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ အႏွစ္သာရႏွင့္
ေက်ာ႐ုိးမပ်က္ေစပဲ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လူမႈေရး က႑ဆုိင္ရာ စာတမ္း
(၄)

ေစာင္ကုိ

ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းရန္ ယခု က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (ေလာ္ခီးလာ) မွ
ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳရန္အတြက္ အဆုိျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

သဘာပတိမွ အတည္ျပဳျခင္း

ကရင္အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ) သုိ႔ ပဒုိတာတုိမူး မွ တင္ျပခ်က္ (၁) ကုိ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္
တင္ျပလာသည့္အေပၚ သဘာပတိႀကီး ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵရ
သေဘာထားကုိ ရယူၿပီး တင္ျပခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မွ

တက္ေရာက္လာေသာ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
လူမ်ိဳးအလိုကက
္ ်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၀) ရက္
သီရိဘားအံဟုိတယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း

ကရင္လူမ်ိဳးအလိုက္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ

(KNDCC)

အဖြဲ၀
႔ င္

ေစာၾကည္လင္းမွ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ကရင္) သုိ႔ အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပလာေသာ
သေဘာထားဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၂) ခ်က္အား သဘာပတိႀကီး အရွင္စႏၵာ၀ရ မွ တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏
သေဘာထားမ်ား ရယူၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳသည္။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁)

လူမ်ိဳးအလိုက္

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ

(ကရင္လူမ်ိဳး)

မွ

ေဆြးေႏြးရရွိထားေသာ

အျမင္

သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စဖ
ု ြဲစ
႔ ည္းပံု အေျခခံမူႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲစ
႔ ည္းပံု လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား၊
စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ
ဖက္ဒရယ္စနစ္ စီးပြားေရး အေျခခံမူမ်ား၊ လူမႈေရးက႑ဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရး အေျခခံမူမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ဆိုင္ရာ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတ အေျခခံမူမ်ား
ကုိ သဘာပတိႀကီးမွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၂)

လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (ကရင္လူမ်ိဳး) မွ ေဆြးေႏြးရရွိထားေသာ အေျခခံမူမ်ား
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံမူႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲစ
႔ ည္းပံု လမ္းညႊန္ခ်က္
အေျခခံမူမ်ား၊

စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရး အေျခခံမူမ်ား၊ လူမႈေရးက႑ဆိုင္ရာ

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေျခခံမူမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ
ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတ အေျခခံမူမ်ားတုိ႔ကုိ ယခုုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ကရင္လူမ်ိဳးအလုိက္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လုံအထိ က်င္းပ
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါရန္အတြက္
သဘာပတိႀကီးမွ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၀) ရက္
(ေလာ္ခီးလာ)
သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁)

၂၀၁၇

ခုႏွစ္၊

က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ

ဇႏၷ၀ါရီလ

(၁၈-၂၀)

လူမ်ိဳးအလုိကက
္ ်င္းပေသာ

ရက္ေန႔အထိ
ပထမအႀကိမ္

ကရင္ျပည္နယ္၊
ကရင္အမ်ိဳးသား

ဘားအံၿမိဳ႕၊

သီရဘ
ိ ားအံတြင္

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ

အတည္ျပဳ

ထားေသာ (၁)

ကရင္လူမ်ိဳးအလိုက္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ

-

KNDCC

မွ

အဆုိျပဳ

တင္သြင္းသည့္ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္ (၃) ခ်က္။
(၂)

ေဒသအလုိက္ အဆုိျပဳထားေသာ
(က)
(ခ)

ပဲခူးတုင
ိ ္းေဒသႀကီး မွ
အထက္ျမန္မာျပည္ မွ

(၂) ခ်က္
(၂) ခ်က္

(ဂ)

ကယားျပည္နယ္ မွ

(၂) ခ်က္

(ဃ)
(င)

ဧရာ၀တီ မွ
မြန္ျပည္နယ္ မွ

(၁) ခ်က္
(၃) ခ်က္

(စ)

ကရင္လူငယ္ မွ

(၄) ခ်က္ တုိ႔ကုိ

ယခု

က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ

ကရင္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ

(ေလာ္ခီးလာ)

မွ

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္

ကရင္အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေကာ္မတီမွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူ
ဆုံးျဖတ္သည္။

သဘာပတိမွ အတည္ျပဳျခင္း

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ) သုိ႔ ပဒုိတာတုိမူး မွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၿပီး
အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပလာသည့္အေပၚ သဘာပတိႀကီး ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵရ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားကုိ ရယူၿပီး တင္ျပခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မွ

တက္ေရာက္လာေသာ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
လူမ်ိဳးအလိုကက
္ ်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၀) ရက္
ေဒသအလိုက္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

၁။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

(က)
(ခ)

ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္၊
“လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ေဒသအလိုက္ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိရန္ ထပ္ဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရန္၊

၂။

အထက္ျမန္မာျပည္

(က)

ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လာမည့္ ဒုုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တက
ို႔ ို ပိုမိုသိရွိ နားလည္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္၊

(ခ)

အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္

ေနျပည္ေတာ္၊

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊

လားရႈိးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးအလုုိက္ ကရင္လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆပ
ံု ြဲကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိေသာ ပုဂ
ု ၢိဳလ္မ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
ေပးရန္၊
၃။

ကယားျပည္နယ္

(က)

ကယားျပည္နယ္ရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးအလုုိက္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏင
ို ္ငံေရး

(ခ)

ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ကရင္အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုးမွ
ေဆြးေႏြးပြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို
ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သလို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊

၄။

ဧရာ၀တီတုိင္း

(က)

ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုု ေနထုုိင္ေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထုုိင္ၾကသည့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား
အားလံုး ပါ၀င္ေသာ ေတြဆ
႔ ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ရန္၊

၅။

မြန္ျပည္နယ္

(က)

ေဒသခံ

ကရင္လူထ၏
ု

ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို

ျပည္သူမ်ား

ပိုမက
ို ်ယ္ျပန္႔စြာ

သိရွိရန္အတြက္

(ခ)

လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကရင္မဟုုတ္ေသာ အျခားတုုိင္းရင္းသားမ်ား ေတြဆ
႔ ံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမို
လုုပ္ေဆာင္ရန္၊

(ဂ)

ကရင္တင
ို ္းရင္းသားေနထုင
ိ ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏင
ို ္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခက
ို ္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္စ
႔ ြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
လူမ်ိဳးအလိုကက
္ ်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၀) ရက္
သီရိဘားအံဟုိတယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္
အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

( ကရင္လူငယ္မ်ား)
(က)

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တုိင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ား ျဖန႔္ေ၀ေပးရန္၊

(ခ)
(ဂ)

သတင္းျဖန္႔ေ၀ခြင့္ေပးရန္၊
လူငယ္မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္၊

(ဃ)

လူငယ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တင
ုိ ္ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရန္၊

(င)

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ က႑အလုုိက္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္၊

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု

က ရ င္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၀) ရက္
(ေလာ္ခီးလာ)

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၁)

ကရင္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ

(ေလာ္ခီးလာ)

သုိ႔

တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္

လုံၿခံဳေရးက႑

စာတမ္းကုိ

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ဆက္လက္ကုိင္စဲြရမည့္ စာတမ္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္သြင္းသြားႏုိင္ရန္
မွတ္တမ္းတင္သည္။

သဘာပတိမွ အတည္ျပဳျခင္း

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ) တြင္ ပဒုိတာတုိမူး မွ မွတ္တမ္းတင္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၁) ကုိ
တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပလာသည့္အေပၚ သဘာပတိႀကီး ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵရ မွ တက္ေရာက္လာေသာ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားကုိ ရယူၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၁) ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၀) ရက္
(ေလာ္ခီးလာ)

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာထားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

၁။

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ Technical Team အား
KNDCC မွ Focal Person သတ္မွတ္ၿပီး အျမန္ဆုံး စုဖြဲ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္၊

၂။

KNDCC စုဖြဲ႔မႈကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သေဘာထား
ေတာင္းခံၿပီး ဆက္လက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

၃။

ေဒသကိုယ္စားျပဳ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္

ပုိမုိထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္

စံသတ္မွတ္

(Criteria) ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ KNDCC မွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊
၄။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၈-၂၀) ရက္တြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသအလုိက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လံု
ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၀) ရက္
(ေလာ္ခီးလာ)
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၁)

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ) သုိ႔ တင္ျပလာေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာက႑၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာက႑၊
လူမႈေရးဆုိင္ရာက႑၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာက႑မ်ားျဖစ္သည့္ က႑ႀကီး (၄) ရပ္မွ အေခ်ာသတ္
ထားေသာ စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ဤေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၂)

ကရင္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ
ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား

(ေလာ္ခီးလာ)

ဆက္လက္ကုိင္စဲြရမည့္

သုိ႔

တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္

စာတမ္းအျဖစ္

ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္

လုံၿခံဳေရးက႑

စာတမ္းကုိ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

ေဆြးေႏြးတင္သြင္းသြားႏုိင္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ရွိပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၃)

ကရင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ) သုိ႔ ဘားအံၿမိဳ႕၊ သီရိဘားအံဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ တင္ျပလာေသာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား အပါအ၀င္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
ေကာ္မတီမွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဤေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္တမ္း
တင္အပ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၄)

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

(ေလာ္ခီးလာ)

ကုိ

ေအာင္ျမင္စြာ

က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္

တာ၀န္ယူ

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္
KND
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊
က်င္းပေရးေကာ္မတီမ်ား၊
က႑အလိုက္
ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ၀
႔ င္မ်ားျဖစ္သည့္ Management Team, Facilitator Team,
Documentation

Team,

Logistics

Team,

Finance

Team

ႏွင့္

နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ

ကရင္တတ္သိပညာရွင္မ်ား အားလုံးကုိ အထူးေက်းဇူး ဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၅)

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ

(ေလာ္ခီးလာ)

ကုိ

ေလာ္ခီးလာေဒသရွိ

လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူမ်ား
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္စြာ

က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္

တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
အားလုံးကုိ

အထူးေက်းဇူး

အဖက္ဖက္မွ

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၆)

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိ္င္ေရးအတြက္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး
ေပးခဲ့ၾကေသာ
အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ
ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊
ေဒသအသီးသီးမွ
ေခါင္းေဆာင္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးကုိ အထူးေက်းဇူး ဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

က်င္းပေရးေကာ္မတီ
ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ေလာ္ခီးလာ)

