က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ မတ္လ ၂၀၁၃

သေဘာထားမူၾကမ္း
(လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဆြးေႏြးမႈ အတြက္သာ)

အေျခခံေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ
၁) ပဏာမ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ (ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၂)
၂) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (ႏုိဝင္ဘာလ၊
၂၀၁၁ မွ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၂ ထိ)
၃) ၂၀၁၂ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
၄) ၂၀၁၂ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တို႔မွ
အေျခခံသည္။

နိဒါန္း
ဤျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (“သေဘာတူစာခ်ဳပ္”) သည္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ (“အစိုးရ”) ႏွင့္
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္စားျပဳ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (“EAGs”) အၾကား
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲ အစျပဳျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔အၾကားရွိ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္
ဂတိျပဳခ်က္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေၾကာင္းကို ညြန္းဆိုသည္။
အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္သလိုပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးမွ လိုအပ္ပါက ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ၾကရန္ ႀကိဳတင္
သေဘာတူၾကသည္။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်က္ခ်င္း အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာၾကရန္
ေလးေလးနက္နက္ ဂတိျပဳသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စည္းလံုးညီညတ္ေရး သည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း
သိရွိနားလည္သည္။
တရားမွ်တ၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည့္၀စြာ နားလည္သည္။

ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အား လိုက္နာရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖၚရန္ သေဘာတူပါသည္။

(က) အေျခခံမူမ်ား
ေအာက္ပါ အေျခခံမူမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အသီးသီးမွ လက္ခံ
သေဘာတူသည္။
၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သံဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပို၍ သဟဇာတက်ျခင္း၊ သာယာ၀ေျပာျခင္း၊ တရားမွ်တမႈ ရွိျခင္း
စသည့္ ေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ေခတ္မွီေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတူတကြ
ႀကိဳးပမ္းသြားၾကမည္ဟု သေဘာတူသည္။
၂) ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
၁၉၄၇ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇
ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ေအာင္ဆန္းအက္တလီ စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၈ (ခ) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္အတြက္ေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စု

သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္

၁၉၄၈

ခုႏွစ္တြင္

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ
အသိအမွတ္ျပဳသည္။
၃) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ပင္လံုစာခ်ဳပ္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္
ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔သည္ ဗမာျပည္မ ရွိလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ ဤျပည္ေထာင္စုကို
ပူးတြဲထူေထာင္ခ့သ
ဲ ူ မ်ားျဖစ္ၾကသကဲ့သို႔ ဤျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ရန္မွာလည္း တန္းတူ
တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။
၄) ေလးစားမႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသကဲ့သို႕ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊
တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမူစနစ္တို႔ကို အေျခခံ၍တည္ေဆာက္ပါက ျပည္ေထာင္

စုမွခြဲထြက္ရန္ အေၾကာင္းရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာ
တူသည္။
၅) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း
ျပည္ေထာင္စု၏ပိုင္နက္နယ္ေျမ

ကာကြယ္ျခင္း၊

တိုင္းရင္းသား

စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး

တည္

ေဆာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကာကြယ္ျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား (ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္
မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္) ၏ သမိုင္း၊ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ
စကားႏွင့္

ဘိုးဘြားပိုင္

နယ္ေျမမ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

တရားဥပေဒအရ

ကာကြယ္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးမႈလုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။

၆) အခြင့္အေရးတန္းတူမႈ
ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္

က်ားမမ်ားကိုမဆုိ

မည္သည့္ေနရာေဒသ၊

တန္းတူသည့္အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ

တုိင္းရင္းသား၊

ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု

ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လူမ်ိဳးစု
ဆုိင္ရာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ က်ားမတန္းတူမႈစသည့္

အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္

ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ
အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။

၇) ျပည္သူလူထုခံစားရေသာ ဒုကၡမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ႏွစ္ေပါင္း

(၆ဝ)

ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ပဋိပကၡေၾကာင့္

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

ျပည္သူတို႔၏

အသက္အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဴးျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ရသည့္
ဒုကၡသည္မ်ား၊ နယ္ေျမရပ္ျခားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းမ်ားစသည့္ ျပႆနာဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။

၈) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မွုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၎တို႔ေဒသအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊
ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဘ၀လံုၿခံဳေစေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မွုမ်ားကို ေဆြးေႏြးမွုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

၉) အားလံုးပါဝင္ေရး
ဤပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပဋိပကၡ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ားအားလံုး၏ ဆႏၵသေဘာထား အျမင္မ်ားကို
ရယူ၍ ေျဖရွင္းၾကရန္ ေဆြးေႏြးမွုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ
က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလံုး (စစ္တပ္အပါအ၀င္)
ခ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ငုင္းတို႕၏ စစ္တပ္ အားလံုး
ဂ) ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အားလံုး (ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား
အပါအ၀င္)
ဃ) လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပမာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊
ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား)
င) လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တုိင္း၌ အမ်ိဳးသမီး (၃၀ %) ပါဝင္ရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံသည္။

၁၀) အမ်ားသေဘာတူညီမႈ
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
အာမခံခ်က္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္
လက္ခံႏိုင္ေသာ

ပဋိပကၡ၌

ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာ

ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ေပၚထြက္လာႏိုင္ရန္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး

ညိွႏွိဳင္းအေျဖရွာသြားရန္

သံဓိ႒ာန္

ခ်မွတ္ပါသည္။
၁၁) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းရာတြင္

သေဘာမတူညီမႈမ်ား

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္လာရေသာအခါ

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ မတရား စြပ္စြဲျခင္းမ်ားကို
ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ႏွင့္

အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေသာ

အေျဖရသည္အထိ

ညိွႏွိဳင္းၾကရန္

ကတိျပဳပါသည္။

မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာဦးတည္၍ အျခားတစ္ဘက္အား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ၾကရန္ သေဘာတူသည္။
၁၂) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

တာ၀န္ခံမႈ

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေပၚ

အေျခခံ၍

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအား မွန္ကန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို
ပူးတြဲထုတ္ျပန္၍ အသိေပးၾကရန္ ကတိျပဳသည္။
၁၃) စစ္တပ္မ်ားကို ခြဲထားျခင္းႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္မ်ားကို ခြဲထားရန္ႏွင့္ ရန္လိုမွုမ်ားရပ္ဆိုင္းထားၾကရန္
ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွသေဘာတူသည္။
၁၄) စစ္အင္းအားအသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း
ျပႆနာမ်ားကို စစ္လက္နက္ အင္အားသံုးေျဖရွင္းျခင္းမွေရွာင္လြဲရန္၊ ျပသနာမ်ားကို ပူေပါင္းေျဖ
ရွင္းၾကရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္ ပူးတြဲယႏၲာရားဖန္တးီ ၾကရန္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ
အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။
၁၅) တရားမွ်တ၍ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈရွိေသာ အက်ဳိးရလဒ္
လူတိုင္းအတြက္

တရားမွ်တမႈ၊

တန္းတူမႈ၊

ေလးစားမႈႏွင့္

ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအေပၚ

အေျခခံ၍

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာ ေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။

(ခ) တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
၁) တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ လက္နက္ရန္လိုမႈကို အဆံုးသတ္ေစသည္ဟု ေဆြးေႏြးမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္

အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈ ရွိသည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍
ယေန႕အထိ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အားလံုးကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ
သည္။
၂) စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

(က) ျပည္သူလူထုအုိးအိမ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကို အာမခံေပးႏိုင္ေစၿပီး အျပန္အလွန္တာဝန္ခံမွဳရွိသည့္ စစ္ဘက္
ဆုိင္ရာ ပူးတဲြက်င့္ဝတ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာသည္။
(ခ) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးတြဲက်င့္ဝတ္ကို ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပူးတြဲေဖၚျပထားသည္။ (ေနာက္ဆက္
တြဲစာ ၃ ကိုၾကည့္ပါ။)
၃) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ
(က) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊
က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေဖၚရာ၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပသနာမ်ား
ၿငိမ္းေအးေစျခင္းမ်ားကို ကြပ္ကဲရသည္။
(ခ)

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ပူးတြဲေကာ္မတီသည္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို

အေျခခံရမည္။

၎သည္

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအဆင့္ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း
ပံုမ်ားကို အက်ဳးိျပဳေထာက္ပံ့ၿပီး ညိွႏွုိင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ၎အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ
သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မူေဘာင္မူၾကမ္းကို ပူးတြဲေရးဆြဲရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လိုအပ္ေသာ ယႏၲာရား
မ်ား ေဖၚေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
(ဂ)

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ပူးတြဲေကာ္မတီတြင္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ

အဖြဲ႕အသီးသီးမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲစာ - ၁)၊ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ သဘာပတိႏွင့္
ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြင္းဝန္မ်ားပါ၀င္သည္။
(ဃ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။
(င) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေလ့လာသူမ်ား (ႏုိင္ငံတကာအပါအဝင္) ကို ေကာ္မတီမွ
ခန္႔အပ္သည္။
၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ား
(က)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္

ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ား
ဆက္စပ္ေသာ

(JPS)

၏

လုပ္ငန္းတာဝန္သည္

သေဘာတူညီခ်က္အစိတ္အပုိင္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္

ေဆာင္ေရးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရမည္။ ထ႔ိုအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ားသည္ လူသားခ်င္း စာနာ
ေထာက္ထားမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္း၊
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား

ဖန္တီး

ျခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူရသည္။
(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ား (JPS) သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၎သည္
ျပည္နယ္္တိုင္းေဒသရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆိုင္ရာ အစပ်ဳိးမွုမ်ားကို ေထာက္ခံျဖည့္ဆည္းညိွႏႈိင္းေပးရသည္။

(ဂ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ား(JPS)တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ပူးတြဲစာအမွတ္၁)၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ပါလီမန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ၊
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCC) သဘာပတိမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြး
ေႏြးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ပါဝင္သည္။
(ဃ) ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။
(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြင္း၀န္းမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသဆိုင္ရာ ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရး၊
လူသားျခင္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းႏိုင္ရန္
အေထာက္အကူေပးရမည္။
၅) လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ တည္ေနရာ
(က) ဤအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား
သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း တည္ရွိရမည္။
(ခ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား နယ္ေျမအတြင္းရွိ အစိုးရတပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ တပ္အသစ္
တုိးခ်ဲျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကည္ရမည္။
၆) လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ
(က) လက္နက္မပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို အာမခံေပးသည္။
(ခ) သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနရာ/ဧရိယာအတြင္း၌သာ လက္နက္ျဖင့္ သြားလာရသည္။
(ဂ) သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနရာ/ဧရိယာျပင္ပ၌ လက္နက္ျဖင့္ သြားလာလိုပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။

၇) စစ္တပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
(က) အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCC) မွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။
(ခ)

လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

စားနပ္ရိကၡာ၊

အဝတ္အထည္ႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCC) ႏွင့္ ပူးတြဲစီမံေဆာင္ရြက္ရသည္။

(ဂ) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရးျပဳလုပ္ရန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCC) ၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမဧရိယာအတြင္း
၌သာ ေလ့က်င့္ရသည္။
၈) ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဆက္ဆံေရးရုံး
မ်ား ဖြင့္ႏုိင္သည္။
၉) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား
(က) နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ လူထု၏ အေျခခံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ (ဥပမာ - စားနပ္ရိကၡာ၊ အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ား) ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊
ေရ၊ မီးႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ားပါဝင္သည္။
(ဂ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲအတြင္းဝန္မ်ား ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ထိခိုက္ေသာ နယ္ေျမဧရိယာသို႔ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ား လုပ္ခြင့္ျပဳရ
မည္။
၁၀) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
(က) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လႊတ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲဝင္စစ္သည္မ်ား
စြဲခ်က္အားလံုးကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCC) စံမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ရုပ္သိမ္းရမည္။
(ခ) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သူမ်ား၊ အဖ်က္သမားအျဖစ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ
သူမ်ားႏွင့္ ထင္ရာျမင္ရာဖမ္းဆီးရသူမ်ားတုိ႔၏ နာမည္စာရင္းကိုတင္သြင္းၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲ
ေကာ္မီတီ (JCC) မွ အတည္ျပဳရသည္။
၁၁) NGOs ႏွင့္ INGOs ၏ လြတ္လပ္မႈမ်ား
တည္ဆဲဥပေဒအတုိင္း NGOs မ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

၁၂) ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား

သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေျမယာအခြင့္အေရး ဥပေဒ မရရွိသည္အထိ ေျမယာအျငင္းပြားဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးထံ အစီရင္ခံရသည္။ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ နံပါတ္ (၈) ကို ၾကည့္ပါ)

၁၃) လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား
(က) ျပည္နယ္မ်ား ဘံုသေဘာတူညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေဒသ လူူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကုိ
တည္ေဆာက္သည္။
(ခ) ၎ေကာ္မတီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
ၿပီး အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မ
တီသို႔ အစီရင္ခံရသည္။
၁၄) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ တရားဝင္မႈအေျခအေန
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကာလအတြင္း၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္
ျပည္သူလူထုအၾကား ဆက္စပ္၍ လုပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ
(သို႔) ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ မွီျငမ္းၿပီး လက္တံု႔ျပန္ျခင္း မရွိေစရဟု သေဘာတူသည္။

(ဂ) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္
(၁) ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္
(က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ လိုအပ္
လွ်က္ရွိေသာ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး တရားမွ်တမွုရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျဖရွာၾကရန္ျဖစ္သည္။
(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္သည္ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ လံုၿခံဳေရး အခန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား
မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျမယာဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးစသည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး၍ ဘံုအက်ိဳးျပဳမႈကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္ အေျဖရွာရန္

(၂) အေျခခံမူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္သည္ လူအမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမွုရွိရမည္။

(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌ က်င္းပရမည္။
(ဂ)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို

ျပင္ပအေထာက္အကူျပဳမည့္

အခန္းက႑ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထားရန္ လိုအပ္သည္။
(ဃ) အခန္း (၁) ရွိ အေျခခံမူမ်ား ပံုစံသည္ အဓိကေဆြးေႏြးပြဲမူမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

(၃) ယႏၲရားမ်ား
(က) ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံ
၁) ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္၏ အဓိကက်
ေသာ

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးသေဘာတူညီခ်က္

(ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္)

ကို

အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။
၂) ထိုျဖစ္စဥ္အတြင္း ညီလာခံမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သေဘာတူျခင္း၊
ျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားအား သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္
မည္။
၃) ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါဝင္မႈကို အာမခံသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲစာ
- ၁ ကို ၾကည့္ပါ)
၄) ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။
၅) ေပါင္းစပ္ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု = ၉၀၀ ဦး - အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃ဝဝ) ဦး၊
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္

(၃ဝဝ)

ဦး၊

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃ဝဝ) ဦး

(ခ) အမ်ဳိးသားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
၁) အမ်ဳးိသားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္းကို အဓိက
လုပ္ေဆာင္သည္။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္အတြက္ တင္သြင္းလာေသာ
အဆိုျပဳလြာမ်ားကို စုစည္းရန္လည္း တာ၀န္ယူရသည္။
၂) ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍
အႀကံအဥာဏ္မ်ား ရယူျခင္း၊ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တင္သြင္းလာသည့္ အဆိုျပဳ
လြာမ်ားႏွင့္ မူၾကမ္းမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။
၃) ထိေရာက္ေသာ ညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္မတီမွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး
မည့္ ဦးေရကို ကန္႕သတ္ထားသည္။

၄) အမ်ဳိးသားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေဖာ္ရမ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။
၅) အမ်ဳိးသားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ထိပ္သီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီမွ
ခန္႕အပ္သည္။
၆) ထိုေကာ္မတီတြင္ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အတိုက္အခံႏင
ွ ့္ ဒီမိုကေရစီအင္းအားစုမ်ားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ဦးက်စီပါ၀င္သည္။
(ဂ) အထူးလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား
၁) အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ နည္းပညာမ်ား လုပ္ထံုးမ်ားကို စီစဥ္ရန္
တာ၀န္ရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္
အဆိုျပဳလြာမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး အမ်ဳိးသားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီထံသို႔ တင္သြင္းၿပီး
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္တင္သြင္းရမည္။
၂) ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အထူးအလုပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ
ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ ႏွိဳင္းယွဥ္
သံုးသပ္ျခင္း၊ အဆိုျပဳလြာမူၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။
၃) အထူးအလုပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္၊
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

အတိုက္အခံႏွင့္

ဒီမိုကေရဒီ

အင္အားစုမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ဦးက်စီ ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္သည့္
အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ

သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္

လုပ္ရည္ကိုင္

ရည္ရွိရမည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြစာ ၁)
၄) အထူးလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ေကာ္မတီမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္
ဆံုးျဖတ္သည္။
၅) အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၀ဖြဲ႕မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာကို တာ၀န္
ယူရန္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ၉ခုမွာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊
စိုးရိမ္မွုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေပၚလစီ အေရးကိစၥမ်ားအားကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

(ဃ) ေဆြးေႏြးပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ အတြင္းဝန္မ်ား
၁) ေဆြးေႏြးပြဲ စီမံခန္႕ခြဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီမွာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံ၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။
၂) ေဆြးေႏြးပြဲ စီမံခန္႕ခြဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီကို အတြင္း၀န္မ်ားမွ အေထာက္အကူျပဳသည္။

၃)

ေဆြးေႏြးပြဲ

စီမံခန္႕ခြဲေရး

ပူးတြဲေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို

အမ်ဳိးသားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ခန္႕အပ္သည္။

(င) ထိပ္သီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီ
၁)

ထိပ္သီးေကာ္မတီသည္

အစိုးရႏွင့္

စစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

လက္နက္ကိုင္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားတုိ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ (၇) ဦး
စီျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။ (စုစုေပါင္း = ၂၁ ဦး)
၂) ထိုေကာ္မတီမွ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ခန္႔အပ္သည္။
၃) ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကိုအေျခခံ၍ ထိပ္သီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီမွ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု
ညီလာခံ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္မည္။
၄) ထိပ္သီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္မည့္
မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
၅) ပင္လံုအမ်ဳိးသားညီလာခံမွ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲေ
့ သာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္အား
တရား၀င္ေစေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႕ကို ထိုေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မည္။
၆)

ေကာ္မတီသည္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား

ရပ္တန္႕သြားျခင္း

သို႕မဟုတ္

ေရွ႕မဆက္ႏိုင္သည့္

အေျခအေနတြင္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးရမည္။

(၄) ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ
(က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးျခင္းျဖစ္စဥ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေသာအခါ
ပင္လံုအမ်ဳိးသားညီလာခံအား အဆံုးသတ္သြားမည္။
(ခ) ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပင္လံုျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ မဲဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။
(ဂ) ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပင္လံု၂ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံအား ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ ၆လအလိုတြင္ အၿပီး
သတ္ က်င္းပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပင္လံု၃ ကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္။
(ဃ) ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

(၅) လူထုပါဝင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီမံခ်က္တေလွ်ာက္လံုး

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းပြဲမ်ား က်င္းပရမည္။
(၆) သတင္း (မီဒီယာ) ၏ အခန္းက႑
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္
ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ားေဖၚျပရာတြင္

မီဒီယာမ်ားမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္

သက္

တိက်မွန္ကန္၍ ဘက္လိုက္မွုကင္းရမည္။ အစိုးရ မီဒီယာႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တူညီေသာ အသိအျမင္ရရွိေစေရးကို အေျခခံ၍
သတင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူရွိစြာျဖင့္ ေရးသားေဖၚျပရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။ အႀကီးတန္း သတင္းအယ္ဒီတာ
မ်ားႏွင့္ မီဒီယာ မန္ေနဂ်ာမ်ားပါ၀င္ေသာ ေဖၚရမ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေဖၚရမ္မွ JCC၊ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးအတြင္း၀န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုေ
ဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္။

(ဃ) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း အစီအစဥ္မ်ား
(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္
အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား ဆက္လက္ လည္
ပတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မိမိတို႔အတြက္ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ ရရွိေရး။
(၂) အခ်ိန္ကာလ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး
အခိ်န္ကာလမွ ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စု သေသာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္အခိ်န္ထိ
- ပူးတြဲ အဆင့္ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမွ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို လုိက္နာရန္ သေဘာတူသည္။

(၃) ႏုိင္ငံေရးအာဏာခြဲေဝျခင္း
(က) တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုိအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေအာက္ပါအစီအ
စဥ္မ်ားမွ ရယူႏုိင္သည္။
- အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း

- အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူႏုိင္ျခင္း
-

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း

အႀကီးစား

စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြဲေဝရယူပိုင္ခြင့္
(ခ) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ျခင္း၊
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ဘဝျပန္လည္
တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္က႑မ်ားကို ခ်ဳပ္ထိန္းပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
(င)

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြက္

စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးအာဏာခြဲေဝျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၄) အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား စြမး္ ရည္ျမင့္တင္ျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

လူငယ္မ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ

လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ရန္။

(၅) စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အာဏာခြဲေဝျခင္း
မိမိတို႕ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား
ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ရန္

(၆) ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိမိတို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း မိမိတို႕၏ တရားဥပ
ေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိရန္။

(၇) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား
(က) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ရိုးရာ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္

(ခ) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိမိတို႕ေဒသအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားကို ေဖၚျပေျပာဆိုသြားရန္။
(င)

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ

စည္းမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္သေဘာဆႏၵရယူရန္

(၈) ေျမယာဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား
(က) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူပိုင္ ေျမယာမ်ား၊ သစ္
ေတာမ်ား၊ ေဒသရင္း တိရစာၧမ်ားႏွင့္ ေဒသရင္းအပင္မ်ား ကာကြယ္ရန္။
(ခ) ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းအားလံုး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရပ္တန္႔ရန္။
(ဂ) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵရယူျခင္း
မရွိပဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ရန္။

(၉) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအားလုံးမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အ
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမာေစရန္
အတြက္ လြပ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္ သေဘာတူသည္။
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာဝသယံဇတမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏
သေဘာဆႏၵရယူျခင္းျဖင့္ ထုတ္ယူရသည္

ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ား
ယႏၲရား

ပါဝင္သူမ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ

၁ x တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (EAG) တစ္ေယာက္စီ = ၂၁ ဦး
၁ x တုိင္းမွဴး = ၁၀ ဦး
၁ x ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ သဘာပတိ
၁ x ေဆြးေႏြးပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ သဘာပတိ
၃ x စစ္ဌာန
စုစုေပါင္း = ၃၆ ဦး
ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားအပါ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ

၁ x တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (EAG) တစ္ေယာက္စီ = ၂၁ ဦး
၁ x ျပည္နယ္ေဒသ = ၁၀ ဦး
၁ x ပူးတြဲေဆြးေႏြးပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ သဘာပတိ
၈

x

ပါလီမန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာ္မတီ

(သဘာပတိႏွင့္

ျပည္နယ္

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ)
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (ပါဝင္မည့္အေရအတြက္ သတ္မွန္ရန္)
၃ x စစ္ဌာန
စုစုေပါင္း = ၂၈ ဦး
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ

အတည္ျပဳရန္

ပင္လံုအမ်ိဳးသားေဆြးေႏြးပြဲညီလာခံ

၃၀၀ x ၃
စုစုေပါင္း = ၉၀၀ ဦး

အမ်ိဳးသားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

စုစုေပါင္း = ၆၀ ဦး

ေခါင္းစဥ္အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား

အတည္ျပဳရန္

ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္ အတြင္းဝန္မ်ား

အတည္ျပဳရန္

ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ
အမ်ိဳးသားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ကို
သည္။
၁) ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
(က) ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အာဏာ
(ခ) တုိင္းေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ သီးျခားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထား

(ဂ) ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေ၀ေရး
(ဃ) ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမ်ား အခန္းက႑
(င) ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမ်ား အမ်ိဳးအစား
(၂) လံုၿခံဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
လံုၿခံဳေရး ဥပေဒကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအပါအဝင္
(က) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမ်ား လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အခန္းက႑
(ခ) စစ္တပ္မ်ားအေပၚ အရပ္သားမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ
(ဂ) အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည္မ်ားကို အဓိပၺါယ္ ဖြင့္ဆို
ျခင္းႏွင့္ အဓိပၺါယ္ေကာက္ယူျခင္း
(၃) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
(၁) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသအတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုငခ
္ ြင့္
(၂) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခြင့္ျခင္း
(၃) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြကို ခြဲေဝျခင္း
(၄) မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္တိုင္းေဒသ ပူးတြဲ
စီခံခန္႕ခြဲျခင္း
(၅) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသအၾကား အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ျခင္း
(၆) အထူးစီးပြားေရးဇံုတည္ေဆာက္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ရန္
(၇) ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ရန္
(၄) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား
(က) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အေထာက္အပံမ်ား
ရရွိေရး။
(ခ) ျပည္နယ္တိုင္းေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မိမိတို႔ေဒသအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ကိုယ္ပိုင္ကယ္ဆယ္ေရးစီမံခ်က္ကို အျခားျပည္နယ္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔၏ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ သဟဇာ
တ က်စြာ ေရးဆြဲပိုင္ခြင့္။
(ဂ) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသ
အစိုးရမ်ားအၾကား ခြဲေ၀ေရး
(၅) ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

(က) ဥပေဒျပဳေရးစနစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
(ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္
(ဂ) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏တရားေရးစနစ္ကို မိမိတို႔၏ မိရိုးဖလာ ဥပေဒမ်ားကို
အေျခခံ၍ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္
(ဃ) ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားေကာင္းလာေစရန္
(၆) ေျမယာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား
(က) ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသအတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
(ခ) မိရိုးဖလ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္
(ဂ) လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
(၇) အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား သမိုင္းတေလွ်ာက္ ခံစားခဲ့ရသည့္ တရားမမွ်တမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပး
ႏိုင္မည့္ ယႏၱရားကို ဖန္တီးရန္။
(၈) မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ျခင္း
မူးယစ္ေဆးဝါးကာကြယ္ျခင္း၊

တရားမဝင္ဘိန္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊

မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုမ်ားပါဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္
(၉) အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
အေျခခံ

အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္

ေဒသတြင္းေလယဥ္ကြင္းမ်ား၊

ဟိုင္းေ၀းလမ္းမႀကီးမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း။ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အစာေရစာဖူလံုမွု၊
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး စသည္တို႔ ရရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး။
(၁၀) IDP/ ဒုကၡသည္ ကိစၥမ်ား
IDP/ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၎တို႔ေနရပ္တြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပံုမွန္
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရွိေစေရး၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ၎တို႕၏
ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ မိရိုးဖလာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အျခားေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္။

(၁၁) အလုပ္သမား ကိစၥမ်ား
အလုပ္သမားအေရးတြင္

လုပ္အားေပးမ်ား

ပေပ်ာက္ေရး၊

တရားမ၀င္ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊

အလွဴေငြေကာက္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားရွိေရး။
(၁၂) ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ား
ပညာေရးဂ႑တြင္ ပညာေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ သတင္းနည္းပညာဆိုင္ရာ
မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမွုေရးႏွင့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။
(၁၃) ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား
ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပကို အေျခခံပညာေရးတြင္
သင္ၾကားပို႕ခ်ရန္၊ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္ျပန္႔ပြား
ေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမွုေက်ာင္းမ်ား သင့္ေလွ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ ဖြင့္လစ္ေရး၊
(၁၄) ဘာသာေရး အခြင့္အေရးမ်ား
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ပံုႏွိပ္ျဖန္႕ေ၀ခြင့္၊
ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အျခားေသာဘာသာမ်ား သာဘာေရးအတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ အျခား
ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ပိုင္ခြင့္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္၍ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္
အေထာက္အကူမ်ားေပးရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္တို႔ပါ၀င္သည္။
(၁၅) ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေရး
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေရးတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႕အပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးတိုးရာတြင္
လည္းေကာင္း လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရး၊ က်ား၊မျဖစ္ျခင္းေပၚ အေျခခံျခင္းမရွိေစေရးတို႕ ပါ၀င္သည္။
(၁၆) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု အဆင့္အတန္းမ်ား
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုအဆင့္အတန္းမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း
(၁၇) ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း - ေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
ခရီးသြားမ်ား လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ေစေရး

(၁ဂ) သတင္းမီဒီယာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား

ပူးေပါင္းဆက္ႏြယ္မွု

ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္အတြက္

ေဒသခံ

ေရဒီယိုထုတ္လြင့္ေရးကို ေဒသခံ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္လြင့္ရန္၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊
ေရဒီယို၊ အင္တာနက္၊ တီဗီအ
ြ စီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ
မွတ္ပံုတင္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရန္။
(၁၉) NGOs ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အခန္းက႑
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ NGOs ပါဝင္မႈႏွင့္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င္၀
့ တ္မ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ( ၂၀၁၁ ႏိုင္၀င္ဘာမွ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာအတြင္း)

DATE

AGREEMENT

Nov. 19, 2011

1.

RCSS (SSA-SOUTH) NEGOTIATIONS

2.

RCSS (SSA-SOUTH) NEGOTIATIONS (LT GEN YAWD
SERK)

Dec. 11, 2011

3.

DKBA BREAKAWAY (KALO HTOO BAW, SAW LAH PWE)

Jan. 4, 2011

4.

WA (SR2) (U PAUK YU CHANG) & MONGLA (UNK)

Jan. 6, 2012

5.

CNF NEGOTIATIONS

Jan. 28, 2012

6.

KNU NEGOTIATIONS

Jan. 28, 2012

7.

SSPP (SSA-N) PRELIMINARY AGREEMENT

Feb. 1, 2012

8.

NMSP

Feb. 7, 2012

9.

KNU/KNLA-PC NEGOTIATIONS

March 1, 2012

10. NMSP (VICE CHAIRMAN NAI RAO SA)

March 7, 2012

11. KNPP NEGOTIATIONS

April 5, 2012

12. ALP NEGOTIATIONS (KHAI SOE NAING)

April 6, 2012

13. KNU NEGOTIATIONS

Dec. 11, 2011

April 09, 2012

14. NSCN-K

June 27, 2012

15. PA’O NATIONAL LIBERATION ORGANIZATION (PNLO)

Aug. 26, 2012

16. PA’O NATIONAL LIBERATION ORGANIZATION (PNLO)

Aug. 28, 2012

17. PA’O NATIONAL LIBERATION ORGANIZATION (PNLO)

Dec. 9, 2012

18. CNF NEGOTIATIONS

ေနာက္ဆက္တြဲ ၅။ အျခားစာတမ္းမ်ား

DATE

AGREEMENT

2012

1. PRELIMINARY FRAMEWORK AGREEMENT (DEC. 2012)

2012

2. STATEMENT OF ETHNIC NATIONALITIES 2012
CONFERENCE

2012

3. STATEMENT FROM CIVIL SOCIETY FORUM FOR PEACE
2012

2013

4. CONSULTATIONS WITH EAG’S LEADERSHIP (JAN.-APRIL
2013)

ေနာက္ဆက္တြဲ ၆။ ပံုျပကားခ်ပ္မ်ား

1. PANGLONG GRAPHIC 1 (PARTICIPATION)
2. PANGLONG GRAPHIC 2 (PROCESS)

