Deed of Commitment for Peace and National Reconciliation
February 12, 2015
We, the signatories to this Deed of Commitment for Peace and National Reconciliation,
pledge, in order to achieve lasting peace in Myanmar, to work together towards realizing the
goals envisioned in this Commitment in the spirit of responsible action, transparency and
accountability.
1. Aiming to safeguard sovereignty, unity and territorial integrity on the basis of the
peace process; and building a Union based on democratic and federal principles in the
spirit of Panglong and in accordance with the outcomes of Political Dialogue to
ensure freedom, equality, justice and self-determination for all citizens;
2. Striving together at the outset to conclude the Nationwide Ceasefire Agreement
without delay while recognizing that a nationwide ceasefire is vital for the political
dialogue process;
3. Establishing a new political culture of ending long-existing armed conflicts and
solving grievances through dialogue instead of resorting to force of arms; and striving
together to promptly hold an all inclusive political dialogue process;
4. Working together to promptly draft the Framework for Political Dialogue after
concluding the Nationwide Ceasefire Agreement and commencing political dialogue
prior to the 2015 General Elections in accordance with the Framework on Political
Dialogue;
5. Undertaking jointly to prevent armed clashes and confrontations between various
armed groups and to refrain from taking actions or measures that will harm the peace
process;
All signatories to this Deed of Commitment for Peace and National Reconciliation promise to
endeavor together for the success of the peace process in order to achieve peace and national
reconciliation desired by all citizens.

Naypyitaw
Republic of the Union of Myanmar
February 12, 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ကတိျပဳခ်က္

ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ကတိျပဳခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးၾက
ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ေအာက္ပါ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္
သည္ အထိ မပ်က္မကြက္ အတူတကြ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္
ျပဳၾကပါသည္။
(၁) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ထန
ြ ္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္
ကိုမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို ေရွး႐ႈလ်က္ ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသား
အားလံုး၏ လြတ္လပ္မႈ၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ ပါဝင္
သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တ႔က
ို ို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္။
(၂) တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးတြင္
အဓိကက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္ အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ (NCA Nationwide Ceasefire Agreement) ကိုအျမန္ဆံုး လက္မွတ္ ေရးထိုး
ႏိုင္ေရးဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၃) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား
အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စစ္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို
ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္

ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္

ႏိုင္ငံေရး

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္

ထူေထာင္ၿပီး

ပါဝင္သင့္၊

ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အလ်င္အျမန္ က်င္းပ
ႏိုင္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၄) တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ (NCA -Nationwide
Ceasefire Agreement) အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ
မူေဘာင္ကို အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သေဘာ တူညီသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ
မူေဘာင္ႏွင့္ အညီပဏာမ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား မတိုင္မီ
က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၅) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္ေစ
ႏိုင္သည့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ထိေတြ႕မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခုိက္ေစမည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေရး
အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဤၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ကတိျပဳခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကသူ
အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး လိုလားလွ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္
ေအာင္ျမင္ေရးကို မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သာြ းရန္ ကတိသစၥာ ျပဳၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္

