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-လွဳိ႕၀ွက္- 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏို င္ငံ၏ တႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ 

(မူၾကမ္း) 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္ နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား 
အၾကားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ 
သည္ယခင္က သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား အားျပန္ လည္အမွတ္ရျခင္း ၊အသိအ 
မွတ္ျပဳျခင္း၊ ပုိမုိခုိင္မာေစျခင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္ျပီး အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ မွ
တဆင့္တည္တံ့ခုိင္ျမ ဲသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ကုိဦးတည္ ပါသည္။ 

နိဒါန္း 

ဤသေဘာ တူညီခ်က္ကုိလက္မွတ္ေရး ထုိးသည့္က်ြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး သည္ - 

သမုိင္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့အၾကမ္းဖက္မွဳ မ်ားေၾကာင့္ျပည္ေ
ထာင္စု အတြင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား  မ်ားအားလုံးကုိ ထိခုိက္နစ္နာျခင္းမ်ား  လုံျခဳံမွဳကင္းမဲ့ျခင္း 
မ်ားႏွင္ ့စိုးရိမ္ထိပလ္န္႕ျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚ ခံစားေစ ခ့ဲေၾကာင္း ကုိအသိ အမွတ္ျပဳ ပါသည္။ 

ဤပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုး ရွဳံးသြားခဲ့ရ သူမ်ား၊ ကုိယ္ ခႏၶာ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာထိခိုက္ဒါဏ္ရာရ 
ရွိခဲ့ရ သူမ်ား၊စိမ္းစည ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရွဳံး နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအသက္ ေမြးေၾကာင္း မျပဳႏုိင္
ေတာ့ သူမ်ား အားလုံးအ တြက္၀မ္း နည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ပါသည္။ 



 

လက္ရွိျဖစ္ ပြားေနေသာ လက္နက္ ကုိင္ပဋိပက ၡမ်ားႏွင့္  အႀကမ္းဖက္ 
မွဳမ်ား ခ်က္ခ်င္း အဆုံးသတ္ရပ္စႏဲိုင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွ တဆင့္ျငိမ္း 
ခ်မ္း၍ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အတည္ျပဳ ၾကပါသည္။ 
တုိင္းရင္းသား အားလုံးလက္ ခံႏိုင္ေသာႏုိင္ငံေရးအေျဖ မ်ား ကုိရွာေဖြရန္သက္ဆုိင္သူ 
မ်ား  အားလုံးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြ ဲလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ကုိေဖၚေဆာင္ သြားၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရရွည္တည္ တ့ံခိုင္ျမသဲည့္ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိရန္ႏွင့္ တရားမွ်တ ၍ျငိမ္း ခ်မ္းသာ ယာ၀ေျပာေသာ 
ဒီမုိကေရ စီႏိုင္ငံေတာ္အား တည္ေဆာက္ သြားရန္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ၾကပါသည္။ 

တုိင္းရင္းသား အားလုံးသာ တူညီမ်ွမွဳရိွျပီး ထိုက္တန္သည့္ေလးစားမွဳ ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကုိ 
အပ္ႏွင္းေသာ ျပည္ေထာင္ စုႀကီး တစ္ခုကို ပင္လုံစိတ္ ဓါတ္ကုိ အေျခခံ၍ စုေပါင္း တည္ေဆာက္သြားၾက 
မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အားအတူတကြပုိင္ ဆုိင္သူၾက သူမ်ားျဖစ္ သည့္အားေလ်ွာ္စြာ 
၊ျပည္ေထာင္ စု၏အခ်ဳပ္ အခ်ာအာ ဏာစည္း လုံးညီညြတ္ မွဳႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ တည္တ့ံခိုင္ျမေဲရး 
တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ တာ၀န္မ်ား ကုိအတူ တကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾက မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိတုိင္း ရင္းသား မ်ား၏မတူ ကြျဲပားေသာ ၀ိေဒသ လကၡဏာ မ်ား၊ၾကန္ 
အင္လက ၡဏာမ်ားႏွင့္ လူတဦး တေယာက္ခ်င္း စီ၏ဂုဏ္ သိကၡာမ်ား ကုိအ သိအမွတ္ျပဳ၍ တုိင္းရင္း 
သားမ်ားအားလုံး၏ သမုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ၊ဘာသာစကားႏွင့္ ၾကန္အင္ လကၡဏာ မ်ားကုိ ေဖၚၾကဴးႏုိင္ 
သည့္အမ်ဳိး သားေရး ၾကန္အင္ လကၡဏာ သစ္တခု  ကုိေဖၚေဆာင္သြား ႏိုင္ရန ္အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ 
ရြက္သြားၾက မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

ဤသေဘာ တူညီခ်က္ ပါအခ်က္ အားလုံး အား အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ေရး ကုိ မျဖစ္ 
မေနေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ဟုသႏၷိ ဌာန္ျပဳ၍-- 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ အားလုံးလုိ လားေတာင့္တလွ်က္ ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွႏုိင္ရန္ အတြက္ဤ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးသူအားလုံးက ဂုဏ္သေရရိွ လူႀကီး လူေကာင္းမ်ားေရွ႕ေမွာက္ 
၌ အျပန္ အလွန္ ဂတိျပဳ လွ်က္ ေရးမွတ္ေရး ထုိးၾကပါသည္။ 

 

အခန္း(၁) 

ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 



၁.၁။ ဤသေဘာတူ ညီခ်က္အား ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ - 

(က) ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စတင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားကုိ 
အေျခမခံသည့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား ရရိွေရး တုိ႕ ကုိ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ 
အတြက္  မိမိတုိ႕အဖြဲ႔မ်ား အၾကား ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ တုိက္ခိုက္ျခင္း မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္း 
ထားၾကရန္။ 

(ခ) ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ား အၾကား၊ ထိေတြ႕မွဳမရိွေစရန္ အတြက္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ် ထားျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ သြားၾကရန္။ 

(ဂ) ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မွဳ မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္သည့္ 
လုပ္ထုံး လုပ္နည္း မ်ားကုိ ခ်မွတ္ အေကာင္အ ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 

(ဃ) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေလးစား လုိက္နာ ရမည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ 
က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ပူးတြေဲရးသား ျပဳစုသြား ၾကရန္။ 

(င) အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး ဆုိင္ရာ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ မွဳမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ က်င့္ ၀တ္ မ်ားအား လုိက္နာမွဳအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္  စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ မည့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စ ဲေရး ပူးတြ ဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ တရပ္ကုိ 
ဖြဲ႔စည္းသြားရန္။ 

(စ) အပစ္အခတ္ ရပ္စျဲခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အားလုံး အလုံးစုံ ေအာင္ျမင္ 
ျပီးဆုံးသြား ေစရန္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ သြားရန္။ 

(ဆ) ဤသေဘာ တူညီမွဳတြင္ ပါ၀င္သူ မ်ားအၾကား၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွဳ 
တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေဆာင္ ရြက္သြားၾကရန္။ 

(ဇ) ျပည္နယ္ အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္  ခ်ဳပ္ဆုိ ထားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး 
သေဘာ တူညီခ်က္ ႏွင့္ ဂတိက ၀တ္ မ်ားကို ျပန္လည္ အ တည္ျပဳျပီး ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သုိ႔ ဦးတည္ 
သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ  လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ စတင္က်င္းပသြားရန္။ 

 

အခန္း(၂) 

တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 



၂.၁။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးျပီး သည္ႏွင့္ ၄င္းသေဘာ တူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္း 
အရာမ်ား အားလုံးသည္ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိး သက္ေရာက္မွဳ ရိွသည္ဟု ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသူမ်ား 
အားလုံးမွ လက္ခံအ တည္ျပဳသည္။ တႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စေဲရး တြင္ ပါ၀င္သည့္ 
အခ်က္မ်ားမွာ- 

(က) တဖက္ႏွင့္ တဖက္အၾကား ရန္ေစာင္ျခင္း မ်ားႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ျဖစ္သည့္ 
ကင္း ေထာက္ျခင္း၊ တပ္အင္အား မ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မွဳ ျပဳျခင္းတုိ႕ကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္။ 

(ခ) ၾကည္းေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ေရေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေလေၾကာင္းတုိ႕မွ တုိက္ခိုက္မွဳမ်ား၊ 
မိုင္းေထာင္ ျခင္းမ်ား အပါ၀င္၊ အျခားေသာအဖ်က္ အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး ကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္။ 

(ဂ) နယ္ေျမ လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အတြက္ ရိကၡာ၊ အ၀တ္ အစားႏွင့္ 
ေဆး၀ါးမ်ား လူနာပို႕ ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ထက္ပိုေသာ တပ္လွဳပ္ ရွားမွဳ မ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္ေရး တပ္အင္အား 
တုိးခ်ဲ႕ျဖည့္ တင္းျခင္းမ်ား အပါ၀င္ စစ္သုံး လက္နက္ ခဲ ယမ္းမီး က်ာက္ ဆုိင္ရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမွဳ  ျပဳျခင္းတုိ႕ကုိ ရပ္ဆုိင္း ရန္ႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္း ရပ္မ်ား ကုိ ႏုိင္ ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႀကိဳတင္ညွိႏွဳိင္း သေဘာ တူညီခ်က္ ရယူၾက ရန္။ 

(ဃ) အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကုိ ညွင္းပမ္း ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မွဳ ျပဳျခင္းမ်ားအား 
ရပ္ဆုိင္းရန္။ 

(င) စစ္ေျမျပင္တြင္ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္သုံး ပစၥည္းမ်ားအား 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ထပ္မံ စုေဆာင္းျခင္း မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္။ 

(စ) အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကား ရန္လိုေသာ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီမွဳမ်ားမမွန္မကန္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) 
ဂုဏ္သိကၡာ ညွဳိး ႏြမ္းေစေသာ ေျပာဆုိမွဳမ်ား၊ အသေရ ဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္မွဳ မ်ားကုိ ျပည္တြင္း တြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ သြားရန္။ 

၂.၂။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရး ထုိးထား သူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား အတြက္ 
တဖက္ႏွင့္ တဖက္ အျပန္ အလွန္ လုိက္နာ ၾကရမည့္ က်င့္ ၀တ္မ်ားကုိ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ပါ 
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္အညီ ခုိင္ခိုင္မာမာ ျပဌာန္းရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

၂.၃။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး ထားသူ မ်ားသည္ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ ရန္ေစာင္ တုိက္ခိုက္မွဳ မ်ား 
ရပ္စေဲၾကာင္း ကုိ မိမိတုိ႔သက္ ဆုိင္ရာ ကြပ္ကဲမွဳ ေအာက္ရွိ လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွ တဆင့္ ေအာက္ေျခ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလုံးသုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္း ၾကား ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အား သတင္းစ ာနယ္ဇင္း 
မ်ားႏွင့္ အီလက္ ထေရာနစ္ မီဒီယာ မ်ားမွ တဆင့္ အသိေပး အ ေၾကာင္းၾကားျခင္း တုိ႔ကုိ ျ႔ုလုပ္ရမည္။ 

၂.၄။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သူ မ်ားသည္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စျဲခင္းကုိ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္း 
ထားႏုိင္ရန္ အ တြက္ ေစာင့္ ၾကည့္စစ္ ေဆးျခင္းႏွင့္ လက္ေ တြ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္မည့္ 



လုပ္ငန္း မ်ားအား ပူးေပါင္း ေဖၚ ေဆာင္ျခင္း၊ တုိ႔ကို ဤသေဘာ တူခ်က္ပါ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီ 
လုိက္နာေဆာင္ ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီသည္။ 

၂.၅။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သူမ်ားသည္ တႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ ေရွ႔ရွဳေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ကုိ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ ေလးစား ယုံၾကည္မွဳ ျပည့္၀စြာ ထားရိွျပီး အတူတကြ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွင့္ အျပန္အ လွန္ေလး စားမွဳ ထားရိွ သြားၾကရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

၂.၆။ ကာယကံရွင္၏ သေဘာ ဆႏၵမပါဘဲ တပ္ဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ အဓမၼ သြပ္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။ 

အခန္း(၃) 

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ထိေတြ႕ရင္ဆုိင္မွဳမ်ား မရိွေစျခင္း ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္း 

၃.၁။ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သူမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ တပ္မ်ား တုိက္ရိုက္ ထိေတြ႕ရင္ဆုိင္မွဳ ရိွေသာ 
ေနရာ မ်ားတြင္ ထုိသို႔ ထိေတြ႔ရင္ဆုိင္မ်ဳ မရိွေစရန္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္ကုိ သေဘာ တူညီသည္။ 

၃.၂။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားအား ထုိးစစ္အေန 
အထားမွ ခံစစ္ အ ေနအထားသုိ႔  ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္ရန္ႏွင့္ ထုိတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာ 
မ်ားတြင္သာ ထားရိွရန္ သေဘာတူ ညီသည္။ 

အခန္း(၄) 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ 

၄.၁။ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ေျမမ်ား အတြင္း  အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းျခင္း ကုိ ခြင့္ျပဳရန္ 
သေဘာတူညီသည္။ 

၄.၂။ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးသူမ်ား၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ လုံျခဳံေရးအရ ကန္႔သတ္ ထား ေသာ ေန ရာမ်ား မွအပ မည္သည့္ 
ေနရာမဆုိ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ခြင့္ ျပဳျခင္းကုိ သ ေဘာတူညီသည္။ 

၄.၃။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ ထားသူ မ်ားကုိ သေဘာတူ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ေနရာမ်ား အတြင္း ၌သာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူညီသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
နယ္ေျမမ်ား ျပင္ပတြင္  လက္ နက္ကုိင္ ေဆာင္ထား သည့္ တပ္မ်ား သြားလာလုိပါက မိမိတုိ႔ သြားလာမည့္ 
ေနရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏွစ္ဖက္ တာ ၀န္ရွိသူမ်ား၏  တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ သေဘာတူညီသည္။ 

အခန္း(၅) 
ဆက္ဆံေရး ရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း 



၅.၁။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသူမ်ား သည္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ သေဘာတူ 
သတ္မွတ္ ထား ေသာ ေဒသမ်ား အတြင္း ဆက္ဆံေရး ရုံးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

အခန္း (၆) 

လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမွဳ အကူအညီ မ်ားေပးရန္ အခြင့္အလမ္း 

၆.၁။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဌာေနမ့ဲသူ (IDP) မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒါဏ္ ခံစားေနရ 
သူမ်ား အ တြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆုိင္ရာ အကူ အညီမ်ား ကုိ လုံျခဳံေခ်ာ ေမြ႔စြာ 
ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ ေရး အတြက္အ ေထာက္ အကူျပဳသည့္  ယာယီၾကား စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာ နာေထာက္ ထားမွဳ ဆုိင္ရာ အေရး ေပၚအကူ အညီမ်ား ကုိ ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန 
မ်ားကုိ ဖန္တီး ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ ကူေခ်ာေမြ႔စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ 

အခန္း(၇) 
လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

၇.၁။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ ျမတ္ႏိုးေစသည့္ အေလ့အထ ၊ အေျခခံ 
လူ႔အခြင့္ အ ေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္မွဳ တုိ႔ကုိ ေလးစားမွဳ စသည့္ အေလ့အထ ကုိ မိမိတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ 
ေအာက္တြင္ ရိွေသာ ေဒသမ်ား၌ အားေပးျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူသည္။ 

၇.၂။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မွဳ မ်ား လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ 
ထားသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ ေသာ ဥပေဒမ်ား အားခ်ုဳိး ေဖါက္ျခင္း၊ တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
တင္ျပႏိုင္မည့္  လြတ္လပ္သည့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ မ်ားကုိ ျပည္နယ္ မ်ား၊ 
တုိင္းေဒသႀကီး မ်ား တြင္ တည္ေထာင္သြားရန္ သ ေဘာတူသည္။  အဆုိပါ ေကာ္မီတီ မ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကုိ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မီရွင္  သက္ဆုိင္ ရာ ျပည္နယ္မ်ား၊ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲေကာ္မီတီ သုိ႔  တင္ ျပရမည္။ 

၇.၃။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အညီ အသက္(၁၈)ႏွစ္ 
မျပည့္ ေသးသူ ကေလး သူငယ္မ်ားကုိ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း မျပဳရန္  ဂတိျပဳပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အရြယ္မ ေရာက္ေသးသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ 
စုေဆာင္းသည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အ စည္းကုိ မဆုိ ဆန္႔က်င္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သေဘာတူညီသည္။ 

၇.၄။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံ ခြျဲခား ဆက္ဆံျခင္းမ်ား အား 
ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္ အေရးမ်ား ကုိ ႏွင့္ ျမွင့္ တင္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း 
တုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံတကာ သ ေဘာ တူညီမွဳ မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျပီး ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ 
သေဘာတူညီၾက ပါသည္။ 



အခန္း(၈) 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ 

၈.၁။ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ ေရးအတြက္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ” ကုိဖြဲ႔စည္း ရမည္။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ 
ေကာ္မီတီ”သည္ ပူးတြ ဲအပစ္ အခတ္ ရပ္စေဲရး ေကာ္မီတီ ႏွင့္ ပူးတြ ဲျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မွဳ အၾကံေ 
ပး ေကာ္မီတီ တုိ႔၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စ ဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္ စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟုိ ေကာ္မီတီသုိ႔ 
ဆက္လက္ တင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 

၈.၂။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ” သည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္- 

(က) ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ညိွႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လုပ္ ငန္း တာ၀န္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း။ 

(ခ) ပူးတြ ဲအပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး ေကာ္မီတီ ႏွင့္ ပူးတြျဲငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္မွဳ အၾကံေပး 
ေကာ္မီတီတုိ႔ ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ 

(ဂ) ပူးတြ ဲအပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး ေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား၊ ေဖၚေဆာင္မွဳ ကုိ ညွိႏွုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီပ့့ံပိုးျခင္း။ 

(ဃ) ပူးတြျဲငိမ္း ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ အၾကံေပး ေကာ္မီတီ ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား 
ေဖၚေဆာင္မွဳကုိ ညိွ ႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီပ့့ံပိုးျခင္း ႏွင့္ 

(င) ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သူမ်ားက ပူးတြ ဲသေဘာတူ ေပးအပ္ ထားသည့္ လုပ္ငန္း 
တာ၀န္မ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။ 

၈.၃။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ” ကုိ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး 
လုပင္န္း ေကာ္မီတီ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္ တြင္ ပါ၀င္ လက္ မွတ္ေရးထုိးထား သူမ်ားက ပူးတြ ဲသေဘာတူ ထားသည့္ ျမန္မာ့ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိ လူႀကီး လူ ေကာင္း မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

၈.၄။ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သူမ်ားသည္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထုိး ျပီးသည္ ႏွင့္ 
တျပိဳင္နက္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ ငံေရး ေဆြးေႏြး မွဳ ေကာ္မီတီကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 



အခန္း(၉) 
ပူးတြအဲပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ေကာ္မီတီ 

၉.၁။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ရင္ဆုိင္ထိ ေတြ႔မွဳမ်ား 
မရွိေစ ေရးအတြက္ ေနရာခ် ထားျခင္းႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မွဳ 
မ်ားအား ပံ့ပုိးကူညီ သြား ႏုိင္မည့္ ပူးတြ ဲအပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး ေကာ္မီတီ တရပ္ကုိ ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ဖြဲ႔စ ည္းသြားရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

၉.၂။ ပူးတြ ဲအပစ္ အခတ္ ရပ္စေဲရး ေကာ္မီတီ ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ- 

(က) အပစ္ အခတ္ရပ္စေဲရး အတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္း ခ်က္မ်ား ကုိ ပူးတြ ဲေရးဆြကဲာ အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။ 

(ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး မ်ားရိွ အပစ္ အခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေရး ေကာ္မီတီ မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ပံ့ပိုးျခင္း။ 

(ဂ) “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ” သုိ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္ စဲျခင္းမ်ား အေကာင္ 
အထည္ ေဖၚေဆာင္ မွဳမ်ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပျခင္း။ 

(ဃ) ဤသေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ အညီ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား တဖြဲ႔ႏွင့္ တဖြဲ႔ ရင္ဆုိင္ 
ထိေတြ႔မွဳ မ်ား မရိွေစရန္ ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား ျဖန္႔ က်က္မွဳ မ်ားကုိ ဤ သေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ 
အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မွဳ ရိွမရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္၍ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ႏွင့္ 
ႏိုင္ ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ ႏွင့္ ၄င္းမွ တဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟုိ 
ေကာ္မီတီ သုိ႔ အစီရင္ခံျခင္း။ 

(င) ျပည္တြင္း ဌာေနမ့ဲ ေနသူမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡဒါဏ္ ခံစားရ သူမ်ား အား အေျခခံ လူသား ခ်င္း 
စာနာသည့္  အေထာက္ အပ့ံမ်ား ေပးအပ္မွဳ ကုိ ညွိွႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း။ 

(စ) အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္မွဳ (သုိ႔မဟုတ္) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
ခ်ဳိးေဖါက္ မွဳမ်ားကုိ စုံစမ္းျခင္း ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပါတ္ သက္၍ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ အား အနက္ အဓိပါယ္ 
ဖြင့္ဆုိျခင္း မွ ျဖစ္ေပၚ လာ သည့္ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း။ 

(ဆ) ဤသေဘာ တူညီခ်က္ အား အေကာင္ အထည္ေဖၚ ရာတြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မွဳ မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 

(ဇ) ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သူမ်ား က သေဘာတူ အပ္ႏွင္းထား သည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။ 



၉.၃။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိး ထားသူမ်ား၏ သေဘာတူညီမွဳျဖင့္ ပူးတြ ဲ
အပစ္အခတ္ ရပ္ စဲေရး ေကာ္မီတီ ကုိ ဖြ႔ဲစည္း ရမည္။ 

၉.၄။ ပူးတြ ဲအပစ္အခတ္ ရပ္ စေဲရး ေကာ္မီတီ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာ တြင္ အဖြဲ႔၀င္ အားလုံး၏ 
သေဘာ တူညီခ်က္ ကုိ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား၍ ရယူသြား ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္သည့္  ကိစၥရပ္ မ်ား 
ရွိလာ ပါက ထုိကိစၥ ရပ္မ်ားကုိ “ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ” ႏွင့္ ၄င္းမွတ ဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖၚ ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္ မီတီသုိ႔  တင္ျပရမည္။ 

၉.၅။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိး သူမ်ားသည္ ပူးတြ ဲအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေကာ္မီတီ မွ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပဆ္ာင္ရန္အ တြက္ လုိအပ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ေတာင္းခံ လာပါက ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္။ 

၉.၆။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိး သူမ်ားသည္  ပူးတြ ဲအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေကာ္မီတီ ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ လုိအပ္ သည့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ား အခြင့္ အေရးမ်ား လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ 
ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

အခန္း(၁၀) 
ပူးတြ ဲျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ အၾကံေပးေကာ္မီတီ 

၁၀.၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္ သည့္ လုပ္ငန္း အေကာင္ 
အထည္ေဖၚမွဳ မ်ား ကုိ အၾကံျပဳ ျခင္း၊ ညိွႏွဳိင္းျခင္း ႏွင့္ ပံ့ပိုး ကူညီ မွဳမ်ား ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ပူးတြ ဲ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ အၾကံ ေပးေကာ္မီတီ ကုိ ဖြဲ႔စည္းသည္။ 

၁၀.၂။ ပူးတြ ဲျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ အၾကံေပးေကာ္မီတီ ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသည္- 

(က) ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား အား အေကာင္အ ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
အၾကံျပဳ ျခင္း။ 

(ခ) အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း။ 

(ဂ) “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ” အား ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ 
ဆုိင္ရာ လက္ရွိ အေျခအေန မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း။ 

(ဃ) ဤသေဘာ တူညီခ်က္ အား အေကာင္ အထည္ေဖၚ ရာတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးသူမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မွဳမ်ား ကုိ ပ့ံပိုးေပးျခင္း။ 



(င) ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိး ထားသူမ်ားက သေဘာတူ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား ကုိ 
အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။ 

၁၀.၃။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ား၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ပူးတြ ဲ
ျငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ မွဳ အၾကံေပး ေကာ္မီတီ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ 

၁၀.၄။ ပူးတြ ဲျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ အၾကံေပး ေကာ္မီတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိ 
အဖြဲ႔၀င္အား လုံး၏ သေဘာ တူညီ ခ်က္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ ႏုိင္ ရန္ အတတ္ႏိုင္ ဆုံးႀကိဳးပမ္း ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မခ်ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ား ရိွလာ ပါက ထုိကိစၥ ရပ္မ်ားကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ နုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေကာ္မီတီ 
သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၁၀.၅။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိး သူမ်ားသည္  ပူးတြျဲငိမ္း ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မွဳ အၾကံေပး ေကာ္မီတီမွ 
လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ေတာင္းခံလာ ပါက 
ဤသေဘာ တူညီခ်က္ တြင္ ခ်မွတ္ထား သည့္ စည္းကမ္း ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ 

၁၀.၆။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိး သူမ်ားသည္ ပူးတြ ဲျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မွဳ အၾကံေပး ေကာ္မီတီ ၏ 
၀န္ထမ္း မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္  အေဆာင္ အေယာင္မ်ား အခြင့္ အေရးမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ 
ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ရ မည္။ 

အခန္း(၁၁) 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား 

၁၁.၁။ သေဘာ တူညီခ်က္ ကုိ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သည့္ အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ၌ျဖစ္ေစ၊ လက္မွတ္ 
ေရးထုိး ထားသူမ်ား ႏွင့္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ား အၾကား ၌ျဖစ္ေစ၊ ယုံၾကည္စိတ္ ခ်မွဳ မ်ား ရိွလာေစ ရန္၊ 
စိတ္ရင္း ေစတ နာ မွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ရမည္။ 

၁၁.၂။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးၾက ေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား အားလုံးႏွင့္ 
လက္ နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အား မတရားအသင္း မ်ား အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သေဘာတူ ညီသည္။ ပါ၀င္ 
လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္မွဳ ရိွသည့္  မည္သူတဦး တေယာက္ (သုိ႔မဟုတ္) မည္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း ကုိမွ် ႏိုင္ငံ ေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံု တင္ျခင္း ဥပေဒ အရ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မတရားအသင္း 
အက္ဥပေဒ အရ ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား မျပဳလုပ္ ရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ား အေနျဖင့္ လူတဦး တေယာက္အား ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္း 
တခုအား ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္မွဳ  ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ 
ရန္လည္း သ ေဘာတူညီသည္။  



၁၁.၃။ အစုိးရ အေနျဖင့္ ဤသေဘာတူ ညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထုိးျပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ တုိင္းရင္းသား 
လက္ နက္ ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သ ည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲ ခ်က္ျဖင့္ မတရား အသင္း အက္ 
ဥပေဒအရ အမွဳစြ ဲဆုိ ျခင္း ခံထားရ သူမ်ား အားလုံး ၏ အမွဳမ်ား ကုိလည္း ရုတ္သိမ္းေပး သြားရန္ႏွင့္ 
အက်ဥ္း က် ခံေနရ သူမ်ား အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးသြား ရန္ သေဘာတူ သည္။ 

အခန္း(၁၂) 

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္ ဂတိျပဳျခင္း 

၁၂.၁။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဖြ႔႔ံျဖိဳးေရး ႏွင့္ 
လုံျခဳံေရး ဆုိင္ရာ ျပသနာ မ်ား၏ အေျဖကုိ တုိင္းရင္း သားမ်ား လက္ခံ ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အေပၚ 
အေျချပဳ၍ ပါ၀င္သင့္သူ မ်ား အားလုံး ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွ တဆင့္ အေျဖမ်ား ရွာေဖြ 
သြားရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

၁၂.၂။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိး သူမ်ား သည္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး မွဳ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ မူေဘာင္ 
မ်ား ခ် မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားကုိ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျပီး ခ်ိန္မွ 
စ၍ (၂)လအတြင္း စတင္ လုပ္ ေဆာင္ရန္ သေဘာတူ သည္။ 

၁၂.၃။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြ ဲႀကီး ကုိ ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္ လက္ မွတ္ ေရးထုိးျပီး ခ်ိန္မွ စ၍ (၄)လအတြင္း စတင္လုပ္ ေဆာင္ရန္ သေဘာတူ သည္။ 

အခန္း(၁၃) 
ေနာက္ဆက္တြ ဲပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခြင့္ 

၁၃.၁။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ားသည္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ အား ပါ၀င္ လက္မွတ္ 
မထုိးႏိုင္ေသး သည့္ (သုိ႔မဟုတ္) လက္မွတ္ ထုိးရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး သည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ 
အျခား လက္နက္ကုိိင္ အဖြ႔ဲအ စည္း မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္မွတ္ေရး 
ထုိးခြင့္ျပဳ ရန္ သေဘာတူ သည္။ 

အခန္း(၁၄) 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျခင္း 

၁၄.၁။ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထုိး သူမ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျပီး သည့္ 
အခ်ိန္ထိ ျပည္ နယ္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စ ဲေရး သေဘာတူ 
ညီခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ ျပည္ ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔  အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ တင္ျပသြား ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သေဘာတူညီသည္။ 



၁၄.၂။ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရး ထုိးသူမ်ား သည္မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ႏွင္ ့ အျခား ပါ၀င္သင့္ သူမ်ား 
ပါ၀င္သည့္  ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားမွထြက္ေပၚလာ သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး မွဳ ဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳ ခ်က္ ရယူသြား မည္ကုိ သေဘာတူညီ သည္။  ထုိသုိ႔ အ 
တည္ျပဳ ခ်က္ ရယူသည့္ အဓိက ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ဤမူေဘာင္ ကုိ အေျချပဳ ၍ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြး ပြ ဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာ မည့္ ရလာဒ္ျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္ စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ 
ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ မွ ဆက္လက္၍ အတည္ျပဳ ေပး သြားႏိုင္ ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၄.၃။ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထား သူမ်ားသည္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ 
တင္သြင္း ကာ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူ ရန္ သေဘာတူသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သည္ ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္ အား လက္ မွတ္ေရးထုိး ျပီးေနာက္ အေစာဆုံး က်င္းပ သည့္ လႊတ္ေတာ္ ၌  အတည္ျပဳ ေပးရန္ 
ေမတၱာ ရပ္ခံရမည္။ 

အခန္း(၁၅) 

အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား 

 


