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ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ တုိက္ခုိက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး၊ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္သည္၊ ယခင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒ 
ႏွင့္ မဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ပုိမိုခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ အတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
အားလံုး ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမွ တဆင့္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲသည့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ပါသည္။ 

နိဒါန္း 

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြေဲရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ မျပိဳကြေဲရး၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးဟူေသာ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ စြျဲမဲစြာ ခံယူ ေစာင့္ထိန္း သြားၾကရန္ ဂတိျပဳလွ်က္၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ ျခင္းႏွင့္၊ ညီမွ်ျခင္း တည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ား၊ ထြန္းကား ေစလ်ွက္ 
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာေရးကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္း 
သြားၾကရန္ ဆႏၵ ျပဳလွ်က္၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း လူမ်ဳိးေရး တန္းတူမွဳျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓါတ္ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ကို ခုိင္ၿမဲစြာ 
ေမြးျမဴလွ်က္၊ ထာ၀စဥ္ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ အတူတကြ လက္တြ ဲေနထိုင္ သြားၾကမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္လွ်က္၊ 

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား အဆုံးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ဟု ယံုၾကည္လွ်က္၊ 

ျပည္ေထာင္စု အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ ၾကေသာ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကို ထိခိုက္ နစ္နာျခင္းမ်ား၊ လံုၿခဳံမွဳ ကင္းမဲ့ ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခံစားေစခ့ဲသည့္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ အတိတ ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ 
တဦးႏွင့္ တဦး အျပစ္မတင္ဘဲ နားလည္မွဳျဖင့္ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြ ဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ သြားၾကရန္ ဆႏၵျပဳလွ်က္၊ 

ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ႏွင့္ စုစည္း ညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံ၍ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳမွသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳး 
တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အား တည္ေဆာက္ သြားၾကရန္ ေရွးရွဳလ်ွက္၊ 

တိုင္းရင္းသား အားလံုး အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္မွဳႏွင့္ အတူ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ ျပည္ေထာငစု္ႀကီး တခုျဖစ္ေပၚ 
လာေစရန္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ စုေပါင္းတည္ေဆာက္ သြားၾကမည္ဟု 
ယံုၾကည္လ်ွက္၊ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ မတူ ကြျဲပားေသာ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ား လူတဦး 
တေယာက္ခ်င္း စီ၏ ဂုဏ္သိကၡာ မ်ားကို တန္ဘိုးထား အသိအမွတ္ ျပဳ၍ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ သမိုင္း အစဥ္အလာ၊ 
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ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ိေသသ 
လကၡဏာကို  ႀကိဳးစား အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ၾကလွ်က္၊ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုး လိုလားေတာင့္တလွ်က္ ရွိေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္ အတြက္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ပါ 
အခ်က္မ်ား အားလံုးကို မျဖစ္မေန အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သႏၷိဌာန္ ျပဳလွ်က္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးက 
လက္ခံ ယံုၾကည္ ၾက၍ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပ ထားခ်က္ မ်ားအတိုင္း သေဘာ တူညီ ၾကပါသည္။ 

အခန္း (၁) 

ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၁။ ေအာက္ပါအတုိင္း ခ်မွတ္သည္- 

(က) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းကို ျခြင္းခ်က္မရိွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲျပဳလုပ္ရန္။ 

(ခ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအား 
လိုက္နာမွဳ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြ ဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီကို ဖြဲ႔စည္းရန္။ 

(ဂ) အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၊  သတ္မတွ္ နယ္ေျမ ျပင္ပတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း 
မျပဳဘဲ သြားလာခြင့္ အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္။ 

အခန္း(၂) 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ား 

၂။ ေအာက္ပါအတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီသည္ -  

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္ရွိ  တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ တပ္လဲလွယ္ေရး တို႔မွ အပ အျခား စစ္ဆင္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား မျပဳ လုပ္ရန္။ 

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမ လုံၿခဳံေရး လိုအပ္ခ်က္အရ မဟုတ္သည့္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ ႔ 
ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ စစ္သံုး လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ဆိုင္ရာ ေရႊ႔ေျပာင္းမွဳျပဳျခင္း တို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း ႀကိဳတင္ ညွိႏွဳိင္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္။ 

(ဂ) အပစ္ရပ္ နယ္ေျမ အတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ဃ) အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီ 
ျဖည့္ဆည္း သြားမည္။ 

(င) တပ္မေတာ္ ကြပ္ကဲမွဳ ေအာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားသည္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားလာရန္ လိုအပ္ 
လာပါက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ သြားလာရန္။ 
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(စ) ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ လူလုပ္ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား 
(IDP) မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၀တၱရား ရွိသည္ႏွင့္ အညီ ၄င္းတို႔အား အကာ အကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားသည့္ ကူညီ ပံ့ပိုးမွဳမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးရန္။ 

အခန္း(၃) 

အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား 

၃။ ေအာက္ပါအတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္ - 

(က) တပ္စခန္း အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းျခင္း တို႔အား မျပဳလုပ္ရန္။ 

(ခ) လက္မွတ္ ေရးထိုးစဥ္ ကာလရွိ တပ္အင္အားႏွင့္ လက္နက္ ခဲယမ္း ဖြဲ႔စည္းပံု တို႔ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ 
ပူးတြ ဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီသို႔ ေပးပို႔ရန္။ 

(ဂ) ဥပေဒ တရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္သည့္ ျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္သူကို တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္အညီသာ တရားစြဆဲို အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒမ့ဲ လုပ္ေဆာင္မွဳ မျပဳလုပ္ရန္။ 

(ဃ) ျပည္သူ လူထုကို ၀န္ထုပ္ ၀န္ပိုး ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေတာင္းဆိုမွဳ မျပဳလုပ္ရန္။ 

(င) အပစ္ရပ္ နယ္ေျမအတြင္း နယ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ပါ၀င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(စ) တပ္ေနရာ ခ်ထားရန္၊ သေဘာ တူညီေသာ ေနရာမ်ားမွ အပ လက္နက္ျဖင့္ လွဳပ္ရွား သြားလာမွဳ မျပဳလုပ္ရန္။ 

(ဆ) အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခဳံေရး 
အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမွအပ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ သြားလာရန္။ 

(ဇ) ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ တပ္မေတာ္ ကြပ္ကဲမွဳ ေအာက္ရိွ တပ္စခန္း 
မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားအား မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွင့္မွ် တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ျခင္း 
မျပဳ လုပ္ရန္။ 

(စ်) လူလုပ္ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား (IDP) မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ IDP မ်ားအား 
အကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားသည့္ ကူညီ ပံ့ပိုးမွဳမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း တို ႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္တြ ဲေဆာင္ရြက္ရန္။ 
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အခန္း(၄) 

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖြ႔ဲအစည္းတုိ႔ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 

၄။ ေအာက္ပါ အတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူသည္- 

(က) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြေဲရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ မၿပိဳကြေဲရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ကို လိုက္နာရန္။ 

(ခ) အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္းအား ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ဂ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ လူမွဳဘ၀ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 
ရန္။ 

(ဃ) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ  ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္။ 

(င) အပစ္ရပ္ နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား၊ အဓမၼ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။ 

(စ) ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ သတင္းၿဖန္႔ခ်ီမွဳ အလားတူ သက္ 
ေရာက္မွဳရွိေသာ အျခားမည္သည့္ ေဆာင္ရြက္မွဳကိုမွ ျပည္တြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 
မျပဳလုပ္ရန္။ 

 (ဆ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္ေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႔၀ငမ္်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေရး 
ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္။ 

(ဇ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရ ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 (စ်) ႏွစ္ဖက္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ ရင္ဆိုင္မွဳရိွေသာ ေနရာမ်ား၊ နီးကပ္စြာရွိေသာ ေနရာမ်ားတို႔တြင္ တိုက္ခိုက္မွဳ မရိွေစေရး၊ 
ေရဒီယို ဆက္သြယ္မွဳ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္မွဳ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ည) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း နယ္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သ ူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အကူအညီေပးရန္။ 

(ဋ) ဘာသာေရး အေဆာက္အဦး စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေခတၲ ၀င္ေရာက္နားေနျခင ္းမွအပ စစ္ေရး 
ဆိုင္ရာ တပ္စခန္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။ 

(ဌ) ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ားသည္ ခင္းက်င္းထားေသာ မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ မုိင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
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အခန္း(၅) 
ဆက္ဆံေရး ရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း 

၅။ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ 

ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားတြင္ ထားရွိမည့္ ဆက္ဆံေရးအရာရိွမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကႊ်မ္းက်င္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ပူးတြဲ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။ 

အခန္း(၆) 

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳ အကူအညီေပးရန္ အခြင့္အလမ္း 

ျပည္တြင္း ေနရပ္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးeရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီသည္။  

ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကသ ူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပ ါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
သေဘာ တူညီသည္။ 

အခန္း(၇) 

လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

လူ႔အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကို ေလးစား လိုက္နာရန္ သေဘာတူသည္။  

အမ်ဳ္ိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေပးရန္ တို႔ကို ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူညီမွဳ မ်ားႏွင့္ အညီ ေလးစား လိုက္နာရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

အခန္း(၈) 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ 

၁၁။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဤသေဘာ တူညီခ်က္အား လိုက္နာႏိုင္ေရ အတြက္ ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီကို ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ား ယံုၾကည္ 
ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးရန္ သေဘာ တူညီသည္။  

 ၁၂။ ေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္ -         

 (က) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည ္ေဖၚေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေရးဆြ ဲ အေကာင္ 
အထည္ ေဖၚရန္။ 

(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း တာ၀နမ္်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
ရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ကူညီရန္။ 
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(ဂ) မိမိ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မီတီမွတဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မီတီသို႔ တင္ျပရန္။ 

(ဃ) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္အား အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျငင္းပြားမွဳမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္။ 

(င) လူလုပ္ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္ ၾကသူမ်ား၊ (IDP) မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခံစားရသူမ်ားအား အေျခခံ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မွဳကို ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္။ 

၁၃။ ေကာ္မီတီ အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိလာပါက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္ေရး  လုပ္ငန္းေကာ္မီတီမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မီတီသို႔ တင္ျပ၍ 
အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရမည္။  

၁၄။ ေကာ္မီတီသည္ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခဳံေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ က ိစၥမ်ားမွအပ ေတာင္းခံရယူခြင့္ ရွိ 
သည္။ 

အခန္း(၉) 

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြမဲ်ား က်င္းပျခင္း 

၁၅။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အၾကား၊ တန္းတူ ညီမွ်မွဳရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားကို လိုအပ္ေသာ 
ေကာ္မီတီမ်ား ဖြ႔ဲစည္းၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ သေဘာ တူညီသည္။  

၁၆။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွ (၂) လ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။ 

အခန္း(၁၀) 
      ေနာက္ဆက္တြ ဲပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခြင့္ 

၁၇။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္အား ပါ၀င္ လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ေသးသည့္ (သို႔မဟုတ္) လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ 
မျဖစ္ ေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား ၄င္းတို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးခြင့္ ျပဳရန္ သေဘာတူညီသည္။  

အခန္း (၁၁) 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ ျပဳျခင္း 

၁၈။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ သေဘာ တူညီသည္။  
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 ၁၉။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္အား လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးပါက အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း 
အေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွတဆင့္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

အခန္း(၁၂) 
အေထြေထြ 

၂၀။ ဤအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အည္း ကိုမွ် တည္ဆဲ ဥပေဒ 
တရပ္ရပ္ အရ အေရးယူျခင္း မျပဳရန္ သေဘာ တူညီသည္။  

၂၁။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ အရ အေရးယူ ခံထား 
ရသူမ်ားအေပၚ ေျဖေလ်ွာ့ ေပးေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သေဘာ တူညီသည္။ 

၂၂။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႔ ေရးသား ျပန္ဆိုရမည္။ 
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ တရား၀င္ အတည္ျဖစ္မွဳသည္ တူညီေသာ္လည္း စကားရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အျငင္းပြားမွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စကားရပ္မ်ားအတိုင္းသာ အတည္ျဖစ ္
ေၾကာင္း သေဘာတူညီသည္။ 

၂၃။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္မွဳ တစံုတရာရိွခဲ့ပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြ ဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီသည္။  

အခန္း(၁၃) 
သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္း 

၂၄။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္ကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ ေန႔ရက္တြင္ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ ရိွ 
ေၾကာင္း သေဘာတူညီသည္။  

အခန္း(၁၄) 
သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္း 

၂၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ 
ဤအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ---- လ ----- ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္မွ 
ေအာက္ပါ အတုိင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကပါသည္။   

 

 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္    လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


