
ပထမအႀကိမ္
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွတ္တမ္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂-၁၆) ရက္
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂)၊ ေနျပည္ေတာ္

မာတိကာ

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥေယ်ာဇဥ္
၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠဌ၊

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ အမွာစာ
၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠဌ၊

ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း၏ အမွာစာ

၄။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠဌ၊
ဒီမုိကရက္တီပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠဌ ဦးသုေဝ၏ အမွာစာ

၅။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း
၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၏ အမွာစကား
၈။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ အမွာစကား
၉။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကား
၁၀။ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး၏

အမွာစကား
၁၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပပံုအဆင့္ဆင့္
၁၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား
၁၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ သဘာပတိအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား
၁၄။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ က႑ (၅) ခုအတြက္ တင္သြင္းသည့္စာတမ္းမ်ား
၁၅။ ညီလာခံသို႔တင္သြင္းသည့္ အဆိုျပဳလႊာ (၄) ရပ္
၁၆။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
၁၇။ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
၁၈။ နိဂံုး

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA)



(ခ) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္
(ဂ) ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
(ဃ) ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း



ပထမအႀကိမ္
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွတ္တမ္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂-၁၆) ရက္
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂)၊ ေနျပည္ေတာ္

၆။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးကို ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္ဝ
ၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ဟာ ကြ် န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕သမိုင္းမွာ အင္မတန္ထူးျခားတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္
မွတ္တမ္းဝင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဂုဏ္ယူဝ့ံၾကြားစြာ
ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုၾကရမယ့္ သမုိင္းသစ္ကို အတူတကြေရးသားဖုိ႔ ဒီေနရာကို စု႐ံုးေရာက္႐ွိလာၾကပါ
တယ္။ ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စုစည္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အႀကီးမားဆံုးေသာ
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳကိစၥႀကီးတရပ္ကို အစျပဳလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံႀကီး ေပၚေပါက္လာရတဲ့
အေၾကာင္းရင္းကို လက္ေတြ႕က်က်နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈၾကဖို႔ လိုအပ္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစုိးရ စတင္တာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲရတဲ့
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအေျဖ႐ွာေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေနာက္ခံသမုိင္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ လိုလားခ်က္ေတြအရ မတူညီ
ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးအေနနဲ႔ တူညီစြာေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့
အဓိက အခ်က္ေတြ႐ွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ
ရပ္စဖဲို႔န႔ဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းေဆြးေႏြးတဲ့ အေျခအေနကေန အဖြဲ႕အစည္း
အားလံုး အတူတကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို
ျဖစ္စဥ္တရပ္ကို အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈ သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု
႐ွိလာခ့ဲပါတယ္။ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လက္မွတ္မထုိးႏိုင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ
႐ွိေသာ္လည္း ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဘက္



လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး သေဘာတူ ေရးဆြဲခ့ဲတဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ
အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို ဆက္တိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ တုိက္ပြဲမ်ားကိုထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔၊ ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔န႔ဲ
ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားနဲ႔ TOR မ်ားကို စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕
ဇာစ္ျမစ္ျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖ႐ွာတဲ့အခါမွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားသာမက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ လူထုအဖြဲ႕အစည္းေတြပါ ကို္ယ္စားျပဳ
ေဆြးေႏြးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္တို႔အားလံုးအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္
တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စေဲရးစာခ်ဳပ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး
သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းအေျဖ႐ွာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္
စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ စတင္က်င္းပရျခင္းဟာ
တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိန္ဇယား
အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို အစျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ဘယ္တုန္းကမွ
မရ႐ွိဖူးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈေတြကို အေျခခံၿပီး ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးကို က်င္းပႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
စတင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုကို စနစ္တက် စတင္ႏုိင္ၿပီး
တည္ၿငိမ္တဲ့အေ႐ြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း
ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို စတင္ေခၚယူ က်င္းပရျခင္းဟာ
ကြ် န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစိုးသစ္ထံ အစိုးရ
တာဝန္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးတဲ့ကိစၥေတြထမဲွာ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကို
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕နက္နၿဲပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အစိုးရသစ္ထံ စနစ္တက် လဲႊေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးအေရးပါလွတဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခု
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီညီလာခံဟာ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ အခမ္းအနား တစ္ခု
မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္
ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အစပ်ိဳးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥရပ္ေတြ၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြနဲ႔
ကိုယ္စားျပဳမႈ ေတြဟာလည္း ညီလာခံႀကီးရဲ႕ ျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္မွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း
သြားရမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။



ဒီညီလာခံကအစျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကေန ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အၾကားမွာ
ရ႐ွိလာမယ့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈေတြကလည္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ
ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးကေနစၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ
ေတြကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအတိုင္း ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးဟာ အစိုးရသစ္ထံ တာဝန္လဲႊေျပာင္းမႈ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး
အတြက္ေရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စေဲရးစာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ပါ စတင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မီ စတင္ရတာျဖစ္တဲ့အျပင္
ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ က႑ႀကီးငါးရပ္ဟာလည္း အလြန္က်ယ္ျပန္႔တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ (၅)
ရက္တာကာလအတြင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို စုစည္းမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစုစည္းၿပီးေနာက္ ညီလာခံကို သယ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေနာက္အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္ေကာင္း ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ
ေပၚေပါက္လာမယ့္ ညီလာခံမွာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကို အေကာင္းဆုံး စုစည္းႏုိင္ျခင္း အေပၚမွာ မူတည္မယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳၾကေစ
လိုပါတယ္။

ဒီညီလာခံႀကီးမွာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖ႐ွာတဲ့အခါမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔
ေဆြးေႏြးဘက္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ မတူညီတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္
ေတြနဲ႔ လိုလားခ်က္ေတြကို အျပန္အလွန္ နားလည္သိ႐ွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ် န္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲ ျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြး အေျဖ
႐ွာတဲ့အခါမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္၊ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းက မၾကည့္ဘဲ ႐ႈေထာင့္
ေပါင္းစုံကေန ႐ႈျမင္ၿပီး အတူတကြ လက္တြဲေျဖ႐ွင္းမယ္ဆိုတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းၾကဖုိ႔
တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး
တုိင္းျပည္အတြက္ ေရ႐ွည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔
သေဘာတူညီမႈေတြ ရ႐ွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖုိ႔ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္
အပ္ပါတယ္။

၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၏ အမွာစကား

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -
မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူးမွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာရႊင္လန္းၿပီး ေကာင္းကိ်ဳး လိုရာဆႏၵမ်ား

ျပည့္ဝၾကပါေစ။



ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားခြင့္ ရရိွသည့္အတြက္ မ်ားစြာ
ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒါထက္ NCA ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္နွင့္ ယင္း NCA မွတဆင့္ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္
လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဤ
ညီလာခံႀကီးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျမန္မာတစ္မိ်ဳးသားလံုး ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊

ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဤကိစၥကို နိုင္ငံသားအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခိ်န္ဟာ ေရႊျမန္မာေတြလို႔ မည္ကဲ့သို႔ပင္ အမႊန္းတင္စကားေတြ၊
သမုိင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေျပာေနၾကပါေစ၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူအမ်ားအျပား ဒုကၡေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကလို႔ ဂုဏ္မတင့္ႏိုင္ၾကတာ
အားလံုးအသိပ ဲျဖစ္ပါတယ္။

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ မိဘမဲ့၊ စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့၊ ေျပးလႊားပုန္းေအာင္း တိမ္းေရွာင္ ေနရသူေတြဟာ
ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၾကရပါတယ္။

တန္ဖိုးရွိလွေသာ အသက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ကို စြန္႔ခဲ့ၾကရသူေတြ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ ဆံုးရံႈးခဲ့ၾက
ရသူေတြဟာ မ်ားျပားလွပါၿပီ။ အမွားအမွန္၊ အေကာင္းအဆုိးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ခြင့္မရိွဘဲ
တိုက္ခုိက္ ေနၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔ဘက္ကသာ မွန္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ ေျပာဆိုေနၾကဆပဲဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပေဲျပာၾကေျပာၾက ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အမိႏုိင္ငံသား
တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ အျပစ္မ့ဲ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္ႏွင့္
ခႏၶာေတြကို စေတးခံရၿပီး ဒုကၡမိ်ဳးစံု ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရတာပဲ အဖတ္တင္က်န္ေနရပါတယ္။
စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (IDPs & Refugees) ကိစၥေတြဟာ
ဝမ္းနည္းစရာ အလြန္ေကာင္း လွပါတယ္။

ဒီအတြက္ မိမိတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွိဖို ႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္၊ သူ႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လႊခဲ်ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း တိုင္းျပည္ကိုတကယ္ခ်စ္ရင္၊ ျပည္သူေတြအေပၚ အမွန္တကယ္
စာနာ ေထာက္ထား သနားငဲ့ညွာမယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္
အဆင္ ေျပေနတာ၊ လံုၿခဳံျပည့္စံုေနတာေတြဟာ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံသား၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအတြက္
အဆင္ေျပ ေနတာ ျပည့္စံုလံုၿခဳံေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ ဆိုတာကို သတိျပဳဆင္ျခင္ရမည့္
အခိ်န္ ေရာက္ေနပါၿပီ။



ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေနရေအာင္ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ သႏၷိ႒ာန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခိုင္မာ

ျပတ္သားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက
သေဘာထား ႀကီးၾကဖုိ႔လိုပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔၊ နားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကဖို႔၊
ေလးစားၾကဖုိ႔၊ ယံုၾကည္ၾကဖုိ႔၊ မွ်မွ်တတ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကဖုိ႔၊ ရိုးသားပြင့္လင္းၾကဖုိ႔လိုပါတယ္။
ဒါေတြ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အိပ္မက္ပင္ မက္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလိုဆိုရင္ စိတ္ေစတနာမွန္ဖို႔ လိုအပ္သလို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မွန္ဖို႔လည္း အထူးအေရးႀကီး
ပါတယ္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အသာစီးရေအာင္သာ ႀကိဳးစားအားထုတ္
ေနၾကမယ္ ဆိုရင္ လမ္းေခ်ာ္လမ္းလြဲသြားႏိုင္တာေတြ ျဖစ္လာမွာကို သတိျပဳၾကရမယ္။

ထို႔အတူ တစ္ခိ်န္က ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ယခုအခိ်န္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္
စိတ္ခ်လံုၿခဳံရေအာင္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း
ခံယူလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုတယ္။

လူဆိုတာ အမွားမကင္းႏိုင္ပါဘူး၊ ဒါကို နားလည္လက္ခံၿပီး ဘယ္လို သက္ညွာရမလ၊ဲ
ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ခြင့္လႊတ္ရမလ၊ဲ ျပဳျပင္ေပးရမလ၊ဲ ကူညီေဖးမၾကမလ၊ဲ သူႏွင့္
သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကိ်ဳးရိွေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ပး ရမလဆဲိုတာကို စဥ္းစားနိုင္ေလ ေကာင္းေလ
ျဖစ္မွာမုိ႔ အားလံုး အျပဳသေဘာႏွင့္ ပါဝင္ေပးၾကဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈေအာက္မွာသာ ျဖစ္ထြန္းတည္ရိွနိုင္တာျဖစ္လို႔ တရား

ဥပေဒ စုိးမိုးေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ တရားဥပေဒ စုိးမိုးႏုိင္ဖို ႔အတြက္ တည္ဆဥဲပေဒ
မ်ားကို ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ
ျဖစ္ေအာင္ ျပင္သင့္တာျပင္၊ ထားရွိသင့္တာေတြထားရိွဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တရားမွ်တၿပီး ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ လိုက္နာႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေရး၊
အမွန္တကယ္ လိုက္နာႏုိင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရိွအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အမွန္တကယ္
တာဝန္ယူတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရိွရမွာ ျဖစ္သလို၊ ျပည္သူမ်ားအားလံုးကလည္း ယံုၾကည္စြာ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွေသးဘူးဆိုတာဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္တာ

မဟုတ္ပဲ အမိ်ဳးသားအခ်င္းခ်င္း တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း မသင့္ျမတ္ျခင္း၊ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း၊
ရန္လိုျခင္း၊ အႏိုင္ယူအသာစီးရလိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကၿပီလို႔



ထင္ပါတယ္။ ထိုကိစၥမ်ားကို သဟဇာတ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဤညီလာခံႀကီးတြင္ တာဝန္ရွိလာ
ပါၿပီ။ ေနာင္ ဆက္လက္အေမြခံေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံသားမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရိွေနပါၿပီ။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားေတာင့္တေနၾကတာ ျဖစ္ပါ

တယ္။ ဒီအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တာဝန္ရိွသူမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈေနာက္တြင္
ျပည္သူမ်ားက ထပ္ၾကပ္လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္သူ႔
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေအာင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထား
ႏွင့္အညီ ဤညီလာခံႀကီးက ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ သစၥာတရားမ်ားျဖင့္ အစျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလုိ႔
တင္ျပတိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

၈။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ အမွာစကား

၂၀၁၆ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္ဦးအစအခါသမယမွာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြ ေအးအတူ၊
ပူအမွ် စုစည္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အမိျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေရရွည္
တည္တံ့ခုိင္ၿမေဲစေရးအတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ယခုလုိေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ သမိုင္း၀င္
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စကားေျပာၾကားခြင့္ရတာကုိ ၀မ္းေျမာက္
ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါတယ္။ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေသြးခ်င္းမ်ား၊ ညီလာခံႀကီး
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသား
အားလံုး “ႏွလုံးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္း ၾကပါေစ ” လုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေတြ႕ႀကံဳမႈမ်ားအရ တပ္မေတာ္
အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကမၻာနဲ႔အညီ၊ ေခတ္နဲ႔အမီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖို႔ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔ကို အေျခခံလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္
အစဥ္တစိုက္ တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ ခံယူက်င့္သုံးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူအေပၚမွာ
မယိမ္းယိုင္တဲ့ သစၥာတရားနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုးနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံး
လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အမွန္တကယ္ ရရိွေစလိုေသာ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒုိ႔တာ၀န္



အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့
ေနရာမွာလည္း ယခင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္ခုိင္မာမာ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (၆) ခ်က္ကို ခ်မွတ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ညီအစ္ကိုမ်ားအားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာမွာလည္း တန္းတူအခြင့္အေရးေပးၿပီး အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ စာနာေထာက္ထားမႈမ်ားနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕
အက်ိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္လိုတဲ့စိတ္နဲ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခ့ဲတဲ့အတြက္ NCA
(တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမရိွေသးတဲ့အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သံသယ စိတ္မထားဘဲ
မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵအတိုင္း အခ်ိန္မေရြး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ တံခါးဖြင့္ထားသလို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊
ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားတဲ့၊ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵအမွန္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ
ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ က႑အသီးသီးကေန
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ Stakeholder ေတြရဲ႕ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေတြနဲ႔ မဆုတ္မနစ္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ အခြင့္ေကာင္းကို လက္မလြတ္တမ္းဆုပ္ကုိင္ၿပီး
တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခုိင္မာေရးနဲ႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာမွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးဟာ မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း၊ စ႐ုိက္
လကၡဏာနဲ႔ ထူးျခားတဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာ ကုိက္ညိႇၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ၾကတာ
ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ Fit for All ပုံစံ၊ ပုံေသနည္း ဆန္ဆန္သီအုိရီပုံစံေတြ
မရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ပုံစံကုိ ပုံေဖာ္ယူႏုိင္မွ မိမိတုိ႔ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနတဲ့
ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခုိင္ၿမမဲွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား စံုညီစြာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး
ၾကမွာျဖစ္လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အထင္အရွား
ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးဟာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး
ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သမုိင္းသစ္တစ္ခု၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရး



ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚ
လာမည္ဟု အျပည့္အ၀ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ညီလာခံႀကီး အျဖစ္လည္း ယံုၾကည္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ Federal ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္လို႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္ ယေန႔
ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ DDR/SSR
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း သင့္တင့္တဲ့ Time Line သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ မိမိႏိုင္ငံမိမိကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သာ ထားရိွ
ၾကတာကို ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ယင္းမူ၀ါဒအတုိင္း က်င့္သံုး
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို Standard Army အျဖစ္ အဖက္ဖက္က တည္ေဆာက္
လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ဆႏၵရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္မ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆို
ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲ
ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
အဖက္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား စုစည္းထားတ့ဲ
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး
တို႔အတြက္ အာဏာသံုးရပ္ခြဲေ၀ျခင္းက႑၊ အခြန္အခခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္းက႑၊ သယံဇာတ ခြဲေ၀
သံုးစြဲျခင္းက႑တို႔ကို ရသင့္ရထိုက္သည္မ်ား ရရိွေရး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္
သြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္လည္း ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
ေတြကို ေထာက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး မျဖစ္မေန က်င့္သံုး
ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာဟာ “တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ ဒီေန႔ေတြ႕ဆုံႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြဟာ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္
အတြက္၊ အနာဂတ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ဆုိတာ ေလးေလးနက္နက္ခံယူၿပီး



စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔န႔ဲ
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး/ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အားေပးေထာက္ခံ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္လုိ႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

၉။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကား

ပထမဦးစြာ ယေန႕ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္လာၾကတဲ့
ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးအတြက္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း
ဗဟိုဌာန MPC မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC
မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အားလုံးရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးကို
က်င္းပႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးရဲ႕
တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ျပည္ေထာင္စုသား
အခ်င္းခ်င္း အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးမူကို ခိုင္ခိုင္မာမာ စြဲကိုင္ခ့ဲပါတယ္။ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊
ယုံၾကည္မႈတို႕ျဖင့္ စားပြဲ၀ိုင္းေျဖရွင္းနည္းကို က်င့္သုံးၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မွာ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက မူေတြပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အတြက္ အစေျခလွမ္းသာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး ပါ၀င္
လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ မလႊမဲေသြႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဖြား
တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္း မကြဲျပားဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရၿပီးျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ မတရားအသင္းမွ
ပယ္ဖ်က္ျခင္းမခံရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားမွာ နားလည္မႈ
လႊမဲွားျခင္းမျဖစ္ဖို႔ ဂရုစိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံမွာ တစ္မ်ိဳးသားလုံး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖို႕
အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လ်စ္လ်ဴရႈထားလုိ႔



မရႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမရွိဘနဲဲ႕ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုမွ
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။

ယခုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသားမ်ားက ကၽြန္မတို႔ကို ေပးထားေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ Mandate အေပၚ အေျခခံ၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရမယ့္တာ၀န္ကို
ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ အားလုံးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီၾကမယ္လို႔လည္း ကၽြန္မ
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ ခ်မွတ္ျခင္း Framework for Political
Dialogue မွာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ လိုအပ္သလို ျပဳသာျပင္သာ Flexible ျဖစ္ရန္
လိုအပ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ခက္ခမဲယ့္ အေျပာင္းအလမဲ်ားလည္း ရွိေနတတ္တာေၾကာင့္
မို႔လို႔ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာမွာ သတိထားၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ အာဏာႀကီးသုံးရပ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
တာ၀န္မ်ားကို သတိမူ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ထိေရာက္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မွာပါ။ ညိွႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ႕ အသီး
အပြင့္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ၂၁ ရာစုႏွစ္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ ပင္လုံညီလာခံမ်ိဳးကို
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့
ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို
ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ တစ္ကြဲတစ္ျပားစီ လုပ္ေဆာင္
ျခင္းထက္ ပိုၿပီးေတာ့ထိေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ သာဓကျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလည္း တိုင္းရင္းသား
အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အသီးသီးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ
စုေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚအယူအဆဟာ ၂၀ ရာစုက
စခဲ့ေပမယ့္ ၂၁ ရာစုႏွစ္အတြက္ပါ လိုအပ္တဲ့ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
စိတ္ဓါတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း အခ်ိန္နဲ႔
တေျပးညီ ဆက္သြယ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ယင္းနည္းပညာသစ္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို
အသုံးခ်ၿပီး ယခင္က မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာမ်ိဳးကို အခုအခါမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ႏိုင္
ျခင္းျဖင့္ ၂၁ ရာစု ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပႏိုင္မွာပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး အျပန္အလွန္
နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမွသာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို
တည္ေထာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စစ္မွန္တဲ့
ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသစ္ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်
စည္းလုံး ညီညႊတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း
ယခုျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားကို မိသားစုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ားကို
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ဆုံးရပ္စသဲြားႏုိင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား
တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႕တကြ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလုံး ႏွလုံးစိတ္၀မ္း
ေအးခ်မ္းေစရန္အတြက္ တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕လို႔ တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

၁၀။ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိး၏ အမွာ
စကား

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားရပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကမဲ်ား၊
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္နာယကနဲ႔
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန တစုိက္မတ္မတ္ အေထာက္အကူ
ျပဳေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊
အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားျခင္းခံထားရတဲ့ ျပည္တြင္း
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတုိက္ပါဝင္ခဲ့ၾကတ့ဲ
ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားနဲ႔ သတင္း
မီဒီယာမ်ား အားလံုးကို မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ၿငိမ္းခ်မ္း ၾကပါေေစလုိ႔
ေရွးဦးစြာ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ဟာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး (၈၈) ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း
(၉ဝ) အတြင္း ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ပူးတြဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေရး
ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအေျပာင္းအလြဲေတြရွိတာေၾကာင့္ လက္ရိွအစုိးရက အစျပဳ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဟာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ရက္ေပါင္း (၉ဝ) အတြင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ကိစၥကိုစတင္ရင္း၊ ေနာင္ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမယ့္



အစိုးရကလည္း လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ရမယ့္ အေရးပါတဲ့ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေရး
အတြက္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕
ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ညႇိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္းမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အစလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုပြင့္ဟလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတံခါးေပါက္ကေန ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏုိင္တ့ဲ
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြျဖစ္လာဖုိ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Waiting Game ကို ကစားသလို မလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးပီပီျပင္ျပင္ လုပ္ၾကရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အစိုးရအသြင္သ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္မတူညီတဲ့ သမုိင္းေနာက္ခံနဲ႔
လူမ်ိဳးစုံ ေရာႁပြန္းေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳကို ကိုယ္စီ ရ႐ွိထားၾကတဲ့အတြက္
လက္ေတြ႔က်တဲ့ တစ္ဆင့္စီ တက္လွမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း နည္းလမ္းသာလွ်င္
အေကာင္းဆုံး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုလို႔ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျဖ႐ွင္းဖုိ႔ အားလံုးလိုလားၾကေပမယ့္ ျပႆနာအေပၚမွာ ႐ႈျမင္တဲ့
အျမင္ေတြက ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ အေျဖကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့
လမ္းေၾကာင္းလည္း မတူညီၾကပါဘူး၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါတဲ့ Institutions ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ
တည္ေဆာက္မႈေတြ မတူညီၾကပါဘူး၊ ပထဝီအရ ကြဲျပားေနၾကသလို တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕
သမိုင္းေနာက္ခံေတြနဲ႔ ႐ုန္းကန္မႈေတြမွာလည္း မတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေတြကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး
အားလံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေျခခံတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ
တည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို Elite လို႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာေတြ
အၾကားမွာ လုပ္ဖို႔လိုအပ္သလို ကြဲျပားတဲ့ အယူအဆရိွေနၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား၊
ႏုိင္ငံ့ျပႆနာ႐ႈျမင္မႈ၊ အျမင္သေဘာထားမတူညီသူေတြအၾကား၊အစိုးရနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူလူထု
အၾကားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ
ယႏၱရားဖန္တီးတည္ေဆာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔က်င္းပတ့ဲ
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟာလည္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး
ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔ရထားတဲ့ အဆင့္ကေန ေနာက္ဆက္လက္ၿပီး အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ လက္ဆင့္
ကမ္းၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အေျခခံကို ဒီကေန႔ဖြင့္ပြဲကစ၍
၅ ရက္တာ ကာလ က်င္းပမယ့္ ညီလာခံပြဲကေန ခ်ထားႏိုင္ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသား



ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ေသခ်ာေစ
မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပလိုပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရာမွာလည္း အေျခခံလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
ျပင္ဆင္မႈ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရတာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ
ပါဝင္ျပင္ဆင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းလို႔ေခၚလို႔ရတဲ့ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္သင့္၊ ပါဝင္ထိုက္သူအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္တဲ့့အတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္း
ႏွစ္ခုကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိၿပီးသြားမွသာ အမွန္တကယ္ ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရး
အေျဖရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အတူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း တပါတည္း
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ လက္႐ွိအစုိးရနဲ႔ အသစ္
ဖြဲ႕စည္းမယ့္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ NCA လက္မွတ္
ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ျခင္းမခံရသည္ျဖစ္ေစ
တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားၾကတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္
လႈပ္႐ွား ႐ုန္းကန္တဲ့ ခရီးၾကမ္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ က႑ေပါင္းစံုက သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးကို
အေလး အနက္ေတာင္းဆိုလိုတာက ၂ဝ၁၆ ႏွစ္သစ္မွာ ဘယ္လုိပဲ စိန္ေခၚမႈေတြ ႐ွိေနပါေစ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ
အေျချပဳတဲ့ လက္ေတြ႔က်ၿပီး အားလံုးလက္ခံႏုိင္တဲ့အေျဖကို အတူတကြရွာေဖြၾကပါ။ သမိုင္းတင္
က်န္ရစ္မယ့္ ယခုတုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ညီလာခံႀကီးမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး ညီညြတ္မႈအေျခခံျဖင့္
ေဆြးေႏြးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၁၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပပုံအဆင့္ဆင့္

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂)
ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂)
တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စတင္
က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဆက္လက္၍
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္



ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ေကအင္န္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးတို႔က
အမွားစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းမွ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခုုိက္မႈ ရပ္စေဲရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းမွ ျပည္ေထာင္စုု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လုုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကိုလည္းေကာင္း၊
ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္
စိုုင္းေက်ာ္ညြန္႔မွ ႏိုုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပစ္ခတ္
တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဖြဲ႕ဝင္၊ ဒုုတိယဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရေဲအာင္မွ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္တီ (JMC) ၏ လုုပ္ငန္း
အစီရင္ခံစာကိုလည္းေကာင္း အသီသီး တင္ျပၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ညီလာခံတက္ေရာက္လာၾကေသာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕
အလိုက္ ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး သဘာပတိမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ညီလာခံက်င္းပမည့္ပံုစံႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား
ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ညီလာခံဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ
ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္
ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံဒုတိယေန႔ျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အစုအဖြဲ႕ (၇) ခုမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ က႑ (၅) ခုမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ
အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ က႑အလိုက္
အစုအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ခြဲ၍လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ႏွင့္ (၁၅)
ရက္တို႔တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ က႑အလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တင္ျပရန္အတြက္
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားစုစည္းျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

ညီလာခံတတိယေန႔ျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္တြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စသည့္ က႑ (၅) ရပ္
တို႔အား အစုအဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစုအဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ညီလာခံ



ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ (၇) ခုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္
အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီမွ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ မိမိတို႔အစုအဖြဲ႕၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မိနစ္
(၃၀) စီ အခ်ိန္ယူ၍ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အစုအဖြဲ႕အားလံုးတင္ျပၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစုအဖြဲ႕
တစ္ခုလွ်င္ မိနစ္ (၂၀) စီ အခ်ိန္ယူ၍ အျခားအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္
ျဖည့္စြက္တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ (အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳ၍ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ သည္။)

ညီလာခံစတုတၳေန႔ျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား
သည္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ေတြစုဖြဲ႕ထားေသာ က႑အလိုက္ အစုအဖြဲ႕မ်ား အတိုင္း
ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု၍ က႑ (၅) ရပ္အေပၚ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္
ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ (၇) ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားသည့္ က႑အလိုက္
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား စုစည္းခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားစသည့္ မိမိတို႔
ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးသည့္က႑အလိုက္ အစု
အဖြဲ႕မ်ားမွ စုစည္းထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ညီလာခံပိတ္ပြဲအခမ္အနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ သဘာပတိ
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠဌ၊
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေအာက္ပါက႑မ်ား
အလိုက္ျပဳစုထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္စုစည္းမႈမ်ားအား ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ (၇) ခုမွ
ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးက က႑တစ္ခုလွ်င္ မိနစ္ (၃၀) စီ အခ်ိန္ယူ၍ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းကာ
ညီလာခံမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

(က) ႏိုင္ငံေရး - ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား (ဒီမိုကေရစီနွင့္ ဖက္ဒရယ္
စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား)

(ခ) လူမႈေရး - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားထမဲွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ကိစၥရပ္မ်ား

(ဂ) စီးပြားေရး - အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း (Tax and Revenue
Sharing)

(ဃ) လံုၿခံဳေရး - ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား
(င) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ား - သဘာဝသယံဇာတ

စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား



ဆက္လက္၍ အစိုးရအစုအဖြဲ႕မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္
လႊတ္ေတာ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဦးခက္ထိန္နန္တို႔က ညီလာခံသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ (၄) ရပ္တင္သြင္း၍
ညီလာခံမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ညီလာခံမွအတည္ျပဳၿပီးေသာ က႑ (၅) ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္
စုစည္းမႈမ်ားအား ညီလာခံကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ (၃) ဦးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းထံသို႔
လႊေဲျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ဒုတိယသမၼတက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားကာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

၁၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
(၂၉) ရက္၊ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔ေၾကျငာစာ အမွတ္ (၇၇/၂၀၁၅) အရ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

(က) ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း ဥကၠ႒
ဒုတိယသမၼတ (၁)

(ခ) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဂ) ဦးရထဲြဋ္ အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဃ) ဦးသိန္းညြန္႔ အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၁)

(င) ဦးစိုးသိန္း အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၃)

(စ) ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန



(ဆ) ဦးတင့္ဆန္း အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

(ဇ) ေဒါက္တာသန္းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဈ) ဦးေ႒းေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန

(ည) ဦးေအာင္မင္း အတြင္းေရးမွဴး
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၄)

(ဋ) ဦးေအာင္သိမ္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
ဒုတိယဝန္ႀကီး
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

(က) ဖိတ္ၾကားေရးေကာ္မတီ
(၁) ဦးေအာင္မင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၄)
(၂) ဦးေအာင္နိုင္ဦး Myanmar Peace Center
(၃) ဦးေက်ာ္သူရ Myanmar Peace Center
(၄) ဆလိုင္းရမ္ကုလ္က်ံဳး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(ခ) တည္းခုိေနထုိင္ေရးေကာ္မတီ
(၁) ဦးေဇာ္ဝင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန
(၃) ဦးလွျမင့္ Myanmar Peace Center
(၄) ဦးဇာနည္ထြန္း Myanmar Peace Center
(၅) မိုင္ဧကရီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား



(ဂ) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ
(၁) ဦးခ်န္ေမာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ညႊန္ၾကားေရးခ်ဳပ္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန
(၃) ညႊန္ၾကားေရးခ်ဳပ္ ဗဟိုစက္ပစၥည္းစာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး

ဦးစီးဌာန
(၄) ဦးတင္ေအာင္မိုး Myanmar Peace Center
(၅) ေစာနီမေရာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(ဃ) ဧည့္ခံေကြ် းေမြးေရးေကာ္မတီ
(၁) ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊
ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး
လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ဦးေက်ာ္စြာျမင့္ Myanmar Peace Center
(၃) နန္စီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(င) ဖြင့္ပဲြနွင့္အစည္းအေဝးအခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ
(၁) ဦးသန္းေက်ာ္ထူး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
(၂) ဦးေဇာ္ထြန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MICC-II
(၃) ဦးထြန္းထြန္းစိုး Myanmar Peace Center
(၄) ထြယ္ပန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(စ) လုံၿခံဳေရးေကာ္မတီ
(၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ရမဲွဴးခ်ဳပ္မ်ိဳးေဆြဝင္း ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ရတဲပ္ဖြဲ႕မွဴး
(၃) ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး Myanmar Peace Center
(၄) ဦးထြန္းထြန္းစိုး Myanmar Peace Center
(၅) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းဟန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(ဆ) ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ
(၁) ဦးေအာင္သိမ္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး Myanmar Peace Center



(၃) ဦးညိဳအုန္းျမင့္ Myanmar Peace Center
(၄) အားဆန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(ဇ) က်န္းမာေရးေကာ္မတီ
(၁) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ေဒါက္တာေရဗကၠာထင္ Myanmar Peace Center
(၃) ဦးထြန္းထြန္းစိုး Myanmar Peace Center
(၄) ဂေရ႕စ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(ဈ) ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ
(၁) ဦးစုိးသိန္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၃)
(၂) ဦးေက်ာ္စုိးလိႈင္ Myanmar Peace Center
(၃) ခြန္ထြယ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ သဘာပတိအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား

သဘာပတိမ်ား - ပထမေန႔နံနက္ပုိင္း (စံုုညီအစည္းအေဝး)

စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖဲြ ့

၁။ ဦးေအာင္မင္း
ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၄)

အစိုးရ

၂။ ဦးသိန္းေဇာ္
ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊
ေက်းလက္လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္မ်ား

၃။ ဒုုတိယဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရေဲအာင္
စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္

၄။ ပဒုုိေစာကြယ္ထူးဝင္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား



၅။ ဦးစိုုင္းအုုိက္ေပါင္း
ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတိုုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီ

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

သဘာပတိမ်ား - ပထမေန႔မြန္းလြဲပုိင္း (အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း)

စဥ္ အမည္ အစုုအဖဲြ ့

၁။
အစိုးရ၂။

၃။
၄။ ဦးလွထြန္း

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္မ်ား
၅။ ဦးေအာင္ဆန္း

ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၆။ ဦးေ႒းလြင္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၇။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေမာင္ဝင္း

တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)

တပ္မေတာ္
၈။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ စိုုးႏိုုင္ဦး

ဒုုတိယတပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊
စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး

၉။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္
ဒုုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။ ခိုုင္စိုုးနိုုင္ေအာင္
ဒုုတိယဥကၠဌ၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁၁။ Salai Kipp Kho Lian
အလွည့္က်ဥကၠဌ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

၁၂။ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ထူးထူးေလး
အႀကံေပး၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္
(DKBA)

၁၃။ ဦးဖိုုးမင္း
ဒုတိယဥကၠ႒၊ ရခိုုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

၁၄။ ဦးႏိုုင္လွခိုုင္



ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊
မြန္ေဒသလံုုးဆိုုင္ရာ ဒီမုုိကေရစီပါတီ

၁၅။ ေဒၚတင္တင္မာ
ဒုုတိယဥကၠဌ၊ မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီမိုုကရက္တစ္
ပါတီ (ျမန္မာ)

၁၆။ ဦးလွေက်ာ္ေအာင္ (ရခိုင္တိုင္းရင္းသား)

တိုင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၁၇။ ဦးႏိုင္တလညီ (မြန္တိုင္းရင္းသား)
၁၈။ ဦးေစာခင္ထြန္း (ကရင္တိုင္းရင္းသား)
၁၉။ ေဒၚေအာ္ေလဗီးယားမူဆူး (ကေယာတိုင္းရင္းသား)
၂၀။ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ (ဗမာတိုင္းရင္းသား)
၂၁။ ဦးစိုင္းထြန္းရီ (႐ွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု)
၂၂။ ေဒၚေရဂ်ီနာ (ကခ်င္တိုင္းရင္းသား)
၂၃။ ေဒၚေအးေအးငြန္ (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား)
၂၄။ ဦးလွေမာင္ေရႊ

ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား၂၅။ ဦးကိုကိုႀကီး
၂၆။ ေဒၚဆိုင္းေရာ္

သဘာပတိမ်ား - ဒုတိယေန႔ (အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း)

စဥ္ အမည္ အစုုအဖဲြ ့

၁။
အစိုးရ၂။

၃။
၄။ ဦးလွထြန္း

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္မ်ား
၅။ ဦးေအာင္ဆန္း

ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၆။ ဦးေ႒းလြင္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၇။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေမာင္ဝင္း

တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္မေတာ္

၈။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ စိုုးႏိုုင္ဦး
ဒုုတိယတပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊



စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး
၉။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္

ဒုုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၀။ ခိုုင္စိုုးနိုုင္ေအာင္

ဒုုတိယဥကၠဌ၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁၁။ Salai Kipp Kho Lian
အလွည့္က်ဥကၠဌ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

၁၂။ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ထူးထူးေလး
အႀကံေပး၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္
(DKBA)

၁၃။ ဦးဖိုုးမင္း
ဒုတိယဥကၠ႒၊ ရခိုုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

၁၄။ ဦးႏိုုင္လွခိုုင္
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊
မြန္ေဒသလံုုးဆိုုင္ရာ ဒီမုုိကေရစီပါတီ

၁၅။ ေဒၚတင္တင္မာ
ဒုုတိယဥကၠဌ၊ မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီး၊
ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

၁၆။ ဦးလွေက်ာ္ေအာင္ (ရခိုင္တိုင္းရင္းသား)

တိုင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၁၇။ ဦးႏိုင္တလညီ (မြန္တိုင္းရင္းသား)
၁၈။ ဦးေစာခင္ထြန္း (ကရင္တိုင္းရင္းသား)
၁၉။ ေဒၚေအာ္ေလဗီးယားမူဆူး (ကေယာတိုင္းရင္းသား)
၂၀။ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ (ဗမာတိုင္းရင္းသား)
၂၁။ ဦးစိုင္းထြန္းရီ (႐ွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု)
၂၂။ ေဒၚေရဂ်ီနာ (ကခ်င္တိုင္းရင္းသား)
၂၃။ ေဒၚေအးေအးငြန္ (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား)
၂၄။ ဖိုးေသာၾကာ (ေခၚ) ဦးခင္ေမာင္ေလး - နံနက္ပုိင္း

ဦးေက်ာ္ဝင္း - မြန္းလြဲပုိင္း

ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား
၂၅။ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း - နံနက္ပုိင္း

ေဒါက္တာေစာမာတာ - မြန္းလြဲပုိင္း
၂၆။ ေဒၚနုျမဇံ - နံနက္ပုိင္း

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း - မြန္းလြဲပုိင္း



သဘာပတိႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား - တတိယေန႔၊ စတုတၳေန႔ (က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း)

က႑ စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖဲြ ့

ႏိုုင္ငံေရး

၁။ တတိယေန႔
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရ

စတုုတၳေန႔
ဦးကိုုကိုုလိႈိင္
ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး (ႏိုင္ငံေရး)

အစိုုးရ

၂။ ဦးျမတ္စိုုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
၃။ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင့္လြင္

ေက်ာင္းအုုပ္ႀကီး၊ အမွတ္ (၁၁) တပ္မေတာ္တန္းျမင့္
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း

တပ္မေတာ္

၄။ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ
နာယက၊
ပအိုုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO)

တိုုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅။ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုုး
ဒုုတိယဥကၠ႒၊ ဖလံုု-စေဝၚ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ

နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား - ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ေဒၚဂ်ာန္နန္၊ ေဒၚခ်င္းခ်င္း၊ စိုင္းရေဲက်ာ္စြာျမင့္

က႑ စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖြဲ႕

စီးပြားေရး

၁။ တတိယေန႔
ဦးစစ္ေအး
ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး (ဥပေဒ)

စတုုတၳေန႔
ဦးသန္းေဌး
ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း)

အစိုုးရ

၂။ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
၃။ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေနဝင္းေအာင္

ေက်ာင္းအုုပ္ႀကီး၊ အမွတ္ (၈) တပ္မေတာ္တန္းျမင့္
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း

တပ္မေတာ္



၄။ စိုုင္းခြမ္မိန္း
အႀကံေပး၊
သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)

တိုုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅။ ဦးေအာင္သန္း
ဒုုတိယဥကၠ႒၊ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုုပါတီ

နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား - ဦးတင္ထြဋ္ဦး၊ ဦးလိႈင္ျမတ္၊ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္၊ ဦးေက်ာ္တင္

က႑ စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖြဲ႕

လူမႈေရး

၁။ တတိယေန႔
ဦးေစာဂ်ဴပလီစံလွ
ကရင္တိုုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး
ပခဲူးတိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရ

စတုုတၳေန႔
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္
ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ

အစိုုးရ

၂။ ဦးေသာင္းစိန္၊ စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
၃။ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းဦး

ဒုုတိယတိုုင္းမွဴး၊ ေျမာက္ပိုုင္းတုုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္မေတာ္

၄။ ပဒုုိေစာေရာ္ဂ်ာခင္
ဗဟိုုအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး

တိုုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅။ ဦးဖိုုးရယ္
ဥကၠ႒၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုု ဒီမိုုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား - ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦး၊ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္း

က႑ စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖြဲ႕

လံုုၿခံဳေရး

၁။ တတိယေန႔
ဦးခင္ရီ
ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း)

စတုုတၳေန႔
ဦးစစ္ေအး

အစိုုးရ



ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး (ဥပေဒ)
၂။ ဦးဆိုုင္ေပါင္းနပ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
၃။ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဝင္းမုုိး

ေက်ာင္းအုုပ္ႀကီး၊ အမွတ္ (၃) တပ္မေတာ္တန္းျမင့္
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း

တပ္မေတာ္

၄။ ရေဲဘာ္သံခဲ
ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမုုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)

တိုုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅။ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာ
ဥကၠ႒၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုုကေရစီပါတီ နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား - ဦးဝင္းမင္း၊ ေဒၚနန္ေရာ္၊ Zaceu Lian

က႑ စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖြဲ႕

ေျမယာနွင့္
သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္

၁။ ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္
ကရင္တိုုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရ

အစိုုးရ

၂။ ဦးေျပဝင္း၊ မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
၃။ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းဦး

ေက်ာင္းအုုပ္ႀကီး၊ အမွတ္ (၁၂) တပ္မေတာ္တန္းျမင့္
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း

တပ္မေတာ္

၄။ ေဒါက္တာေနာ္ကေပၚထူး
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုုံး၊ ကရင္အမ်ဳိးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
(KNU KNLA/PC)

တိုုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅။ ဦးႏိုုထန္ကပ္
ဥကၠ႒၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ

နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား - ေဒၚသူဇာသန္႔၊ ဦးတင္ေအာင္မိုး၊ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ၊ ဦးရထဲြဋ္



သဘာပတိမ်ား - ပဥၥမေန႔မြန္းလြဲပုိင္း (ညီလာခံပိတ္ပြဲ အခမ္းအနား)

စဥ္ အမည္ ကုုိယ္စားျပဳအစုုအဖဲြ ့

၁။ ဦးေအာင္မင္း
ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၄)

အစိုးရ

၂။ ဦးသိန္းေဇာ္
ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊
ေက်းလက္လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္မ်ား

၃။ ဒုုတိယဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရေဲအာင္
စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္

၄။ ပဒုုိေစာကြယ္ထူးဝင္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅။ ဦးမနာမ္တူးဂ်ာ
ဥကၠ႒၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား

၁၄။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ က႑ (၅) ခုအတြက္ တင္သြင္းသည့္စာတမ္းမ်ား

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား -

က႑ (၅) ခုအတြက္ တင္သြင္းသည့္စာတမ္းမ်ား -

ႏုိင္ငံေရးက႑ - ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား (ဒီမိုကေရစီႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား)

နိဒါန္း

၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္
ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၊ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန -၂
(Myanmar International Convention Center – II) တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ ယခု က်င္းပ
လ်က္ရွိေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္



ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ က႑အလိုက္ အစုအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအစုအဖြဲ႕ မ်ားမွာ -

(က) ႏို္္င္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအစုအဖြဲ႕၊
( ခ) လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအစုအဖြဲ႕၊
( ဂ) စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအစုအဖြဲ႕၊
(ဃ) လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအစုအဖြဲ႕၊
( င) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈအစုအဖြဲ႕ ဟူ၍
အစုအဖြဲ႕ (၅) ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

၂။ က႑အစုအဖြဲ႕အလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သီးျခားက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား
ေဆြးေႏြးမႈ အစုအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္က႑မ်ားကုုိ အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္
အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕ဟူ၍
အစုအဖြဲ႕ (၇) ဖြဲ႕ခြဲကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထုိအစုအဖြဲ႕ (၇) ဖြဲ႕၏ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အနက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားကုုိ ထုတ္ႏႈတ္ကာ စာတမ္းတစ္ေစာင္အျဖစ္ ေရးသား
တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ၾကသည့္ အထက္
ေဖာ္ျပပါ အစုအဖြဲ႕ (၇) ခု၏ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္
အခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါ။ ေနာင္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အေထာက္
အကူျဖစ္ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

၃။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုုကုိ ေအာင္ျမင္စြာ
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္။

၄။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား (Democratic Governance)
(က) မ႑ဳိင္ႀကီးသံုးရပ္အၾကား အာဏာမ်ားကုိ ပုိင္းျခားသုံးစြျဲခင္းကိစၥ (Separation of

Powers)
ေဆြးေႏြးသြားသည့္ အစုအဖြဲ႕အားလုံးမွ မ႑ဳိင္သုံးရပ္အၾကား အာဏာပိုင္းျခား သုံးစြဲေရးႏွင့္
အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈရိွရန္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစုိးရအစုအဖြဲ႕မွ
မ႑ဳိင္ႀကီး သုံးရပ္အၾကား အျပည့္အဝပုိင္းျခားရန္ မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ တတ္ႏုိ္င္သမွ် ပုိင္းျခား
သုံးစြဲရန္ ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ သုံးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
(ခ) ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္
ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီစုံစနစ္ကုိ က်င့္သုံးသြားၾကရန္
အစုအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးမွ အႀကံျပဳၾကပါသည္။



(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းရွိ လူဦးေရးနည္းပါးသည့္
တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ကုိယ္စားျပဳ ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္
Proportional Representation (PR) စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားၾကရန္
အစုိးရအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳ
ေဆြးေႏြးသြားၾကပါသည္။
(ဃ) အေျခခံရပုိ္င္ခြင့္မ်ား

(၁) ႏုိင္ငံသားအားလုံးသည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တူညီေသာ အေျခခံ
ရပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရရိွေစေရး တုိ႔အတြက္
အစုအဖြဲ႕အားလုံးက အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
(၂) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သည့္
အဖြဲ႕ အစည္းကမွ Right to Information ကို ကန္႔သတ္ခြင့္မရိွေအာင္ အာမခံခ်က္
ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမွ်” ဟူေသာ
စကားရပ္၏ တိက်ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆုိေပးျခင္းျဖင့္ လူထုအေနႏွင့္
ယင္းတို႔၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား က်င့္သုံးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
လုံၿခံဳေရးအား မထိခိုက္ေစဘဲ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္
သူမ်ား အစုအဖြဲ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
(၃) အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ႏွင့္အညီ ခံစားရရိွေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းရန္ အစုအဖြဲ႕အားလုံးက အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကပါသည္။
(၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္
လာေစေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား
အစုုအဖြဲ႕မွ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။

(င) ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Law Making, Role of
Judiciary and Rule of Law)

ျပည္ေထာင္စုတဝွမ္းလံုး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ
ျပဌာန္း၍ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစုအဖြဲ႕
အားလုံးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။
(စ) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ / တာဝန္ခံမႈ (Transparency & Accountability)
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
တာဝန္ယူ/ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္အဝရွိရန္ အစုအဖြဲ႕တခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။
သတင္း စီးဆင္းမႈအပုိင္းတြင္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ရယူႏုိင္ေရးအား ပါဝင္သင့္
ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ကမူ
ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြ် င္းခ်က္အျဖစ္
ထားရိွရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။



(ဆ) ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအား ေရာယွက္မႈမရွိေစဘဲ ဘာသာေရးုကို အေျခမခံေသာ
ႏုိင္ငံေတာ္ (Secular State) ကုိ ထူေထာင္သြားရန္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကပါသည္။
(ဇ) ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏုိ္င္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါဝင္သင့္
ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕တုိ႔က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

၅။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
အေျပာင္းအလလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္ျဖစ္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ညီညႊတ္မႈမ်ား
ပိုမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တပ္မေတာ္၏ပါဝင္မႈကုိ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတည္တံံ့ခုိင္မာလာသည့္အဆင့္တြင္ ပါဝင္မႈရိွမည္
မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသားႏ္ိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ပါဝင္မႈအခန္းက႑အား
ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အင္အားေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္
သာ ရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဖြဲ႕မွ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၆။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေထာင္ရာတြင္
အေျခခံရမည့္မူမ်ား (Basic Principles for Establishing a Federal Union)
(က) အေျခခံရမည့္မူမ်ား (Basic Principles)
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သုံးေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ အစုအဖြဲ႕အားလုံးက တူညီေသာ သေဘာထားမ်ား
ရွိၾကပါသည္။

(၁) တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရား
မွ်တမႈရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ
တည္ေထာင္သြားရန္။
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကုိမွ် ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရန္။
(၃) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ
မ်ားတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရိွရန္။
(၄) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္
ေပးရန္။



(၅) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ
တည္ေထာင္ရာတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ ပုံစံမ်ားကုုိိမွ် ပုံတူကူးယူျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတုိ႔ႏွင့္
ကုိက္ညီမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္။
(၆) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္
ယႏၱရားမ်ားကုိ စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္
ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕တုိ႔က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မွတ္ခ်က္။
(၁) ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးတို႔ကုိ
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊
တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕တုိ႔က ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကပါ
သည္။
(၂) ျပည္ေထာင္စုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု
အေနျဖင့္ Initiative ႏွင့္ Referendum Power မ်ားကုိ မိမိတုိ႔လက္ဝယ္တြင္
ထားရိွက်င့္သုံးခြင့္ရွိေစရမည္ဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစု
အဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
(၃) ျပည္ေထာင္စုရိွ မည္သည့္လူမ်ဳိးကုိမွ် အထူးအခြင့္အေရးမေပးရ၊ မည္သည့္
လူမ်ဳိးကိုမွ် အခြင့္အေရးခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္ျခင္းလည္း မရိွေစရဟု တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
(၄) လႊြတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစု
အဖြဲ႕တုိ႔က အခ်ဳိးညီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေတာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳ
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
(၅) အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သာ ထားရိွ
သင့္သည္ဟု တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕တုိ႔က ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ
ၾကပါသည္။
(၆) လႊတ္ေတာ္စနစ္အား လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏုိ္င္ငံေရး
ပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
(၇) နယ္စပ္ေဒသတြင္ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
အတြက္ ျပည္နယ္ေစာင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား
မ်ား အစုအဖြဲ႕ မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကပါသည္။



(ခ) အာဏာခြဲေဝမႈ (Power Sharing)
(၁) ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ေပးသင့္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔က
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစိုးရအစုအဖြဲ႕ကမူ ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကုိ
ျပည္ေထာင္စုအားေပးသင့္၊ မသင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေပးသင့္၊ မသင့္ ကိစၥရပ္အား
ေနာင္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲပါ သည္။
(၂) ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာ
ခြဲေဝေရးႏွင့္ ပူးတြဲအာဏာသတ္မွတ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
တြင္ စနစ္တက်ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးႏုိ္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး
ရန္ အစုအဖြဲ႕အားလုံးက ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
(၃) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါဇယားမ်ားအား လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္
ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကို္င္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွအပ က်န္အစုအဖြဲ႕မ်ားက ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါ
သည္။
(၄) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရိွတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အျခား
ေဒသမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရး၊
က်န္းမာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕၊
တုိင္းရင္းသားမ်ားအစုအဖြဲ႕တုိ႔က ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳ ခဲ့ၾကပါသည္။

(ဂ) ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Self-Determination and Self-
Rule)
(၁) ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္
တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
(၂) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားေနထုိင္သည့္ေဒသမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားကုိ မိမိတုိ႔
ႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္အတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ကုိယ္ပုိင္
ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား တည္ေထာင္ရန္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တုိ႔က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၇။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ (Structure of the Federal System)
(က) လက္ရိွတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုမူကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း
ႏွင့္ ဗဟုိအားေကာင္းေသာ အစုိးရစနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးရန္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္
အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕တုိ႔က အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါသည္။



(ခ) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က (၈) ျပည္နယ္ကုိ
အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ့ဲပါ
သည္။
(ဂ) ဗမာျပည္နယ္ထူေထာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက
အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။
(ဃ) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က
လူမ်ဳိးကိုအေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။
(င) ျပည္နယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိးကိုအေျခခံကာ သတ္မွတ္ေစလုိ
ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအစုအဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ကမူ ပထဝီကုိ
အေျခခံကာ သတ္မွတ္လုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕ကမူ ျပည္နယ္မ်ားအားဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား
ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
(စ) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕သည္ ျပည္နယ္အသစ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/တိုင္း အသစ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ဖြဲ႕စည္းေပးသြားေရး စဥ္းစားေပးရန္
ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၈။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိ္င္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းေရးကိစၥ
အစုိးရအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မတာ္အစုအဖြဲ႕တုိ႔က ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္

သီးျခား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပဌာန္းရန္မလုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
အစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ သီးျခားျပဌာန္းသင့္
သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
၉။ အေထြေထြ

(က) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေထာင္
ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုအဖြဲ႕
အားလုံးက သေဘာထားမ်ား ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
(ခ) ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အႏွစ္သာရကုိ ပုိမုိသိရိွနားလည္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Federal
Study Forum) မ်ားအား (၆) လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သြားရန္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕က ေဆြးေႏြး
အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
(ဂ) လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕သည္
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲ
ၾကပါသည္။
(ဃ) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လုံေလာက္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈမရရွိႏုိင္သည့္
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္ ျပဌာန္းထားသည့္



သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား အစု
အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
ပါသည္။

လူမႈေရးက႑ - ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ထဲမွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ကိစၥရပ္မ်ား

(၁) IDPs မ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ေနာက္ခံသမုုိင္းေၾကာင္း
 ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ား။
 ေဒသတြင္းလက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေသာ ပဋိပကၡမ်ား။
 ေဒသေနႏွင့္ ျပည္ပမွ၀င္လာသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡမ်ား။
 ဆိုုးရြားသည့္သဘာ၀ေဘးဒဏ္။
 လူလုပ္ေဘးဒဏ္။

(၂) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ၏ အနက္အဓိပၺါယ္ ဖြင့္ဆိုုခ်က္
ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္
သူ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား။ (အစိုုးရ)
ႏိုုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္
ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေနရာေဒသအားစြန္႔ခြာ၍ လံုုၿခံဳမႈရွိ ေသာနယ္ေျမအသီးသီးသိုု႔
တိမ္းေရွာင္ ခိုုလႈံလ်က္ရွိသူမ်ားအားလံုုး အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ တစ္ဘက္ႏိုုင္ငံမွ ခိုုး၀င္
ဘဂၤါလီဒုုကၡသည္မ်ား၊ ပင္လယ္ျပင္ ေလွစီးဒုုကၡသည္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ဘက္ႏိုုင္ငံ
ေရာက္ (REFUGEE) ဒုုကၡသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရး
စခန္းမ်ားတြင္ ယာယီခိုုလံႈသူမ်ားအား ပါ၀င္စဥ္းစားျခင္း ျပဳမည္မဟုုတ္ပါ။ ပဋိပကၡ ေဒသ
တြင္းရွိ လက္နက္ကိုုင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ မိသားစုုမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ကိစၥကိုု
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
သြားပါမည္။ (တပ္မေတာ္)
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားဆိုုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ
အေထြေထြ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူလုပ္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ကပ္ေဘးမ်ားႏွင့္ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပး
တိ္မ္းေရွာင္ၾကရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ မျဖတ္ေက်ာ္ သူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ EAOs
(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

(၃) ေျမာ္ျမင္ခ်က္ (Vision)
ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ IDPs မ်ား၏

အေရးကိုု ကူညီေပးရန္။
(၄) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ိဳးအစားမ်ား (Types of IDPs)



အစိုုးရကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအစုုအဖြဲ႕ -
က။ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈေအာက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္သူမ်ား။
ခ။ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈအားနည္းေနေသာ နယ္စပ္ေဒသသိုု႔ေရာက္ရွိသြားသူမ်ား။
ဂ။ တစ္ဖက္ႏိုုင္ငံတြင္ ဒုုကၡသည္အမည္ခံ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္ေသာ
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား။ (မွတ္ခ်က္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္
IDPs မဟုတ္ေတာ့ပါ။ စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း)
တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အစုုအဖြဲ႕ -
က။ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား။
ခ။ ေတာတြင္းသိုု႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား။
ဂ။ မိမိတိုု႔ ေဆြမ်ိဳး/ မိတ္ေဆြမ်ားထံသိုု႔ သြားေရာက္ခိုုလံႈေနထိုုင္ၾကရသူမ်ား။
ဃ။ IDPs စခန္းမ်ားအတြင္းသိုု ႔ သြားေရာက္ခိုုလံႈေနထိုုင္ၾကရသူမ်ား။

(၅) IDPs မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္
ပတ္သက္၍ အစုအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပခ်က္

က။ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုုးတက္လုုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သိုု႔ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ပစ္ခတ္
တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စေဲရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ တိုုးတက္
ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ (လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ EAOs၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား)
ခ။ ႏိုုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္။ (အစိုးရ)
ဂ။ သက္ဆိုုင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုုးပါ၀င္ခြင့္၊ ဆံုုးျဖတ္ခြင့္။ (တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား)
ဃ။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ား
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး NGO ႏွင့္
INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုု္င္ရာအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားၾကား
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ (NCA အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ ၁၀ အပိုဒ္ခြဲ(က))
င။ NGO၊ INGOs၊ Donors မ်ား အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
(Humanitarian Assistance) အကူအညီေပးေရးကိုု အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘာသာေရး၊
လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈမရွိေစရန္။ (အစုိးရ)
စ။ မူလအေျခအေနထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ (Build Back
Better) (အစိုးရ)
ဆ။ မည္သူမွ်မက်န္ခဲ့ေစရန္ (No One Left Behind) (အစိုးရ)
ဇ။ ဆိုုးရြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ (Do No Harm) (အစိုးရ)
ဈ။ ဘက္လိုုက္မႈ၊ ခြဲျခားမႈမရိွေစရန္ (Neutrality and Impartiality) (အစိုးရ)



ည။ ႏိုုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္။ (လႊတ္ေတာ္၊ EAOs၊ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား)
ဋ။ ႏိုုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ
ဗဟုသုတ (Local Wisdom)၊ ေဒသဆိုင္ရာ ထူးျခားခ်က္မ်ားကိုု အေလးထား၍ ဘက္စုံ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအျမင္ျဖင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္။ (အားလုံး)
ဌ။ IDPs မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ (Voluntary Return)၊
မိမိေဒသ သိုု႔ ျပန္ႏိုုင္ေရးအတြက္လည္း တိုက္တြန္းစည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရန္။ (အားလုံး)
ဍ။ Safety၊ Dignity၊ Livelihood အာမခံခ်က္။ (အားလုံး)
ဎ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ အေထာက္အပ့ံမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စီမံ
ခန္႕ခြဲခြင့္။ (အားလုံး)
ဏ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရလုံၿခံဳမႈ (Legal Safety) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးေရး။ (ဥပမာ- မွတ္ပံုုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္း၊ ေျမပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္၊ ပုုဒ္မ ၁၇/၁)။
ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားကိုု အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မိမိႏိုုင္ငံ
အတြင္းသိုု႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားမွ တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ဒုုကၡသည္မ်ား ေရာေႏွာ၍
၀င္ေရာက္မႈ မရွိေစေရး၊ အႀကမ္းဖက္ အင္အားစုမ်ား ႏွင့္ ႏိုုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွသူမ်ား
စိမ့္၀င္မႈ မရိွေစေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(အားလုံး)
တ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ (Transparency၊ Accountability)
(အားလုံး)
ထ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း စဥ္ဆက္မျပတ္
လုပ္ေဆာင္ရန္။ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ EAOs၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား)
ဒ။ စိတ္ပုုိင္း၊ ႐ုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။ (အားလုံး)
ဓ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ေျမျမႇပ္မိႈင္းျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္။
(အားလုံး)
န။ မသမာမႈကင္းစင္ေရး။ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ EAOs၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား)
ပ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး (ဥပမာ - လံုုၿခံဳေရး၊ ရာဇ၀တ္မႈမျဖစ္ပြားေရး၊ အဓမၼလုုပ္အား
ႏွင့္ စစ္သားစုုေဆာင္းမႈ မျဖစ္ေစေရး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္
တားဆီးေရး။ လူကုန္ကူးမႈ အႏၱရာယ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္။) (အားလုံး)
ဖ။ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုုပ္စုုမ်ား (Group at risk) ကိုု ကာကြယ္ေပးေရး။
(အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုု၊ မသန္စြမ္း၊ နာတာရွည္၊ လူနည္းစုု စသျဖင့္)
(အားလုံး)



ဗ။ IDPs မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၃၀ %) ထက္မနည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။ (လႊတ္ေတာ္၊
ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား)
ဘ။ လိုအပ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။ (အားလုံး)
မ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္
ဆက္စပ္ၿပီး အစိုးရမွေရးဆြဲထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိစၥမ်ားလည္း ျပန္လည္ဆက္စပ္ႏိုုင္ရန္။
(တပ္မေတာ္၊ EAOs၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား)
ယ။ အမ်ိဳးသမီး-အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမ်ွအခြင့္အေရးရရွိေစေရး။ (ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္
သူမ်ား)
ရ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အသုံးစရိတ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး႒ာနအလိုက္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။
(လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ EAOs)
လ။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ေျဖရွင္းမႈ (Durable Solution) ကို ဦးတည္၍ အစီအစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္။ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ EAOs၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား)

(၆) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႕
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Implementations)

ကာလအပုုိင္းအျခား -
 ျပင္ဆင္ေရးကာလ (EAOs)
 ေရွးဦးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ (အစုိးရ)
 လူမႈစီးပြားဘဝ မူလအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။ (ကာလတို)။

(အစိုးရ)
 မူလအေျခအေနထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း (ကာလ႐ွည္)။

(အစိုးရ)
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ား -
က။ ပညာေရး
ခ။ က်န္းမာေရး (႐ုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္)
ဂ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူကုုန္ကူးမႈမ်ား)
ဃ။ ဘာသာေရး
င။ ယဥ္ေက်းမႈ
စ။ အားကစား
ဆ။ ေျမယာေဖာ္ထုုတ္ေရး
ဇ။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း/ စီးပြားေရး



ဈ။ အေျခခံအေဆာက္အဦး (အိုးအိမ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်ာင္း၊ တံတား
စသျဖင့္)။
ည။ မိသားစုုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး။
ဋ။ မိမိေနရပ္သိုု႔ မျပန္လိုုေသာသူမ်ား၏ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစား ရန္။
ဌ။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မတူညီကြဲျပားေသာလိုုအပ္ခ်က္မ်ား။
ဍ။ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ။
ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္း -
မဟာဗ်ဴဟာ

 လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္း
နည္းဗ်ဴဟာ

 IDP Life cycle ကိုုေထာက္ပံ့ေပးေရး (ဦးစားေပးစနစ္ထားရိွရန္)
အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား -

 လုုပ္ငန္းအခိ်န္ဇယားေရးဆြဲရန္။ Timing (အႀကံျပဳခ်က္။ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ မွ
စက္တင္ဘာ/ ေအာက္တိုုဘာလအတြင္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။ Assessment and
Survey မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းက႑
အလိုက္ အစုမ်ား (Clusters) ဖြဲ႕စည္း၍ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသြားရန္။

 Pilot project မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 စစ္မဲ့ဇံုုမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္။
 သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ စခန္းမ်ားျပန္လည္ပိတ္သိမ္းေရး အေျခအေနမ်ားကို

စဥ္းစားရန္။
 ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား၏ ပုံမွန္အေျခအေန ျပန္ေရာက္ျခင္း

(ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတိုု႔
အား စဥ္ဆက္မျပတ္ စိစစ္အကျဲဖတ္ျခင္း ျပဳလုုပ္ၿပီး ၄င္းတိုု႔၏လူမႈဘ၀ ပံုုမွန္
အေျခအေန (Normalization) သိုု႔ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟုု အတည္ျပဳ
သတ္မွတ္ပါက ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုုးသည္ဟုု သတ္မွတ္ရမည္)။

 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္ႏွင့္အမ်ွ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္သည့္ IDPs
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း အဆံုုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ (တပ္မေတာ္)

 အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူၿပီးေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုု အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။



စီးပြားေရးက႑ - အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း (Tax and Revenue Sharing)

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ အစိုးရအစုအဖြဲဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္
အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕၊
တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕ဟူ၍ အစုအဖြဲ႕
ေပါင္း (၇) ဖြဲ႕မွ ကိုု္ယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၁၁) ဦးတက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ထပ္တည္းမက်ေသာ္လည္း အေျခခံ
ရမည့္ မူမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လားရာမ်ားတူညီၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ရွိ စီးပြားေရး
က႑ေအာက္ရွိ အခြန္အခႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္သည့္ နည္းလမ္းကိုအေျခမခံဘဲ ဤညီလာခံႀကီး၏
ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၊ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈနည္းလမ္းကိုသာ အေျခခံၿပီး ေရွ႕ဆက္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အားလံုးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုု ေအာက္ပါ
အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါသည္။

အစုအဖြဲ႕မ်ားအားလံုးက ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကေသာ အေျခခံမူမ်ား -
 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အစမွတ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ၍ ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ

အေျခခံ ေသာ ျပည္ေထာင္စု’ကို တည္ေဆာက္ရန္။
 လုပ္ငန္းစဥ္ (Process) တစ္ခုအျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္

က်င့္သံုး ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဟူေသာ ပံုစံျဖင့္ ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ ရန္။

 တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire
Agreement) ပါ အေျခခံမူ အခန္း ၁ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို
အေျခခံစဥ္းစားရန္။

 တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫႊတ္မႈအေျခခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
 တန္းတူညီမွ်မႈကို ေရွး႐ႈရန္။
 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွး႐ႈရန္။
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေျမႏွင့္သယံဇာတမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္။
ထိုမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား

၏ မတူညီေသာ ပထဝီအေနအထား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအေျခအေန၊ လူဦးေရ၊ သယံဇာတ
ထြက္ရွိမႈ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြြံ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟ
ေနာက္က်က်န္ခဲဲ့သည့္အေနအထားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဆင္းရခဲ်မ္းသာကြာဟမႈကို
ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ



အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကိုပါ ေလ့့လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားေသာဝိေသသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး၍
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -
၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း ဇယား (၁)၊
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳစာရင္း ဇယား (၂)၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း ဇယား (၃) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္မ်ားကေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား ဇယား (၅) ကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး အခြန္ေကာက္ခံ
ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုညိႇႏႈိင္းၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ
ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္။
၂။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးရန္။
၃။ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္။
၄။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရင္း အေျခခံဥပေဒပါ ကိုယ္တိုင္စီမံျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ရရိွေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
၅။ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြန္စနစ္ႏွင့္
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝမႈစနစ္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အခြန္ႏွင့္ဘ႑ာ ခြဲေဝမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
မူဝါဒအျမင္ (Policy and Concept) ကိုသာမက ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္ပိုင္း
(Technicalities) ကိုလည္း အေလးထား စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ရန္။
၆။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) ႏွင့္ (၅) ပါ
က႑ရပ္မ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္။ သီးသန္႔ဥပေဒမ်ား ၿပီးျပည့္
စံုေအာင္ ျပဌာန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၇။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာႏွင့္ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။
၈။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း တိက်ခုိင္မာေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာခြဲေ၀ထားရွိမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္။
၉။ စုစုေပါင္းအခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ Tax Base ကိုတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၀။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ရာတြင္ လူဦးေရအေျခခံ၊ ပထဝီအေျခခံ၊
၀င္ေငြအေျခခံ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံနည္းမ်ား ကိုစဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရမည့္အျပင္ စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမတူညီေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား မွ်တစြာခြဲေဝႏုိ္င္ေရး



အတြက္ Horizontal & Vertical Equalization ကိုက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ရာတြင္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း မတူကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈ အထူး
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ (ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
သံုးသည့္ Unique Revenue Sharing Scheme ပံုစံမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ရန္)
၁၁။ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊
တာ၀န္ယူမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္ခံမႈကိုုအာမခံႏုိင္ရန္အတြက္ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၂။ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈကိစၥမ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ားအားလံုး သိရွိ
နားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ (ဥပမာ - အခြန္ေကာက္ခံေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္
ေပးေဆာင္သူမ်ားအၾကား ပိုမိုထိေတြ႕မႈမ်ားရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္)
၁၃။ ဘ႑ာေရးက႑ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား ရွိေနေသာ ဆင္းရခဲ်မ္းသာကြာဟမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားမသြားေစရန္ကိုလည္း အထူး
သတိျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၄။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မလံုေလာက္မႈမ်ားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တြင္ ရွိေနသည္မွာ
မွန္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ရွိၿပီးသားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုပင္ အျပည့္အ၀အသံုးမခ်ႏုိင္ေသးသျဖင့္
ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုး ခ်ႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၅။ ရွိရင္းစြဲအရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀မႈသက္သက္ကိုသာအာ႐ုံမစိုက္ဘဲ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စီးပြားေရးက႑မ်ား ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ား
မ်ားျပား လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

(က) ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့္ ထုတ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ Value-added process ကိုတိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ) ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္း
သာ မက်င့္သံုးဘဲ အျခားမက္လံုးမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ အေျခအေနေၾကာင့္ ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စီးပြားေရး
ေအာက္တြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရရိွခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၌ စုေဆာင္းေရာက္ရွိေန
ေသာ အရင္းအႏွီးေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးစီးပြားေရးက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလုပ္ကိုင္
ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၁၆။ အခြန္ေကာက္ယူရာတြင္လည္း အခြန္အျပည့္အ၀မေပးေဆာင္သူ၊ အခြန္ေရွာင္သူႏွင့္ အခြန္
ေကာက္ခံသူ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သူအားလံုးကို ထိထိ
ေရာက္ေရာက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။



၁၇။ ၀င္ေငြအမွန္ရရိွသူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်သူမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရာတြင္
တေျပးညီနႈန္းထားျဖင့္ တန္းတူေကာက္ခံေနျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ႏႈန္းထား
မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံရန္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ စီးပြားေရးက႑ (အခြန္
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း) မွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္
ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး
အတိုင္းအတာျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးအနက္
ထားၿပီး တင္ျပအပ္ပါသည္။

လုံၿခံဳေရးက႑ - ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား

(၁) အစုိးရ အစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္
ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္ (Vision)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ

စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ျဖစ္ေပၚေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္ပါ သည္။

ဤသို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ျဖစ္ထြန္းေစေရး
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေရးသည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႕ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း
သာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရိွပါသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈမရွိပါက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရး အဖက္ဖက္မွ ယုတ္ေလ်ာ့
လာသည့္အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အထင္အျမင္ေသးမႈ၊ ေစာ္ကားမႈ၊ စြက္ဖက္မႈမ်ားကိုခံရကာ
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာထိပါးခံရၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေရးလံုၿခံဳေရးစည္းက်ိဳးေပါက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အမ်ိဳးသား အက်ိဴးစီးပြါး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံစြမ္းအားသည္လည္း
က်ဆင္း ယုတ္ေလ်ာ့လာပါမည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနတြင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ
အႏၱရာယ္ထက္ ျပည္တြင္းေရးရာျပသနာမ်ားကသာ လံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုထိပါးၿခိမ္းေျခာက္
လာႏုိင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဆင္းရတဲြင္းနက္မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ား၊
မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လူေမွာင္ခိုကူးမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္
ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ အင္အား
ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္
တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ပူးေပါင္းလာရန္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Expectation)



ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ လူသားလံုၿခံဳေရးဗဟိုျပဳသည့္ နယ္ပယ္ (၇) ရပ္ (Human
Security) ျဖစ္ေသာ စီးပါြးေရးလံုၿခံဳမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရးလံုၿခံဳမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳမႈ၊
လူပုဂၢိဳလ္လံုၿခံဳမႈ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာလံုၿခံဳမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈမွသည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး
လံုၿခံဳမႈအထိ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဘက္စံုက႑စုံမွ ျဖည့္ဆည္း
တည္ေဆာက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိ္င္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအေျခခံသင့္သည့္မူမ်ားအား ေဆြးေႏြး
ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေျခခံသင့္သည့္မူမ်ား -
(က) ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

 ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား ကိုယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရစီရင္စုမ်ား စသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္
ႏုိ္င္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရ။

 တပ္မေတာ္သည္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မွီသည့္
တစ္ခု တည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္
ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ အဓိကအက်ဆံုး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး၊
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ရမည္။

 ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးျဖင့္ ပါဝင္
ဖြဲ႕စည္းေသာ တပ္မေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး၏
တပ္မေတာ္မ်ား ကဲ့သို႕ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို Standard
Army ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏
ကြပ္ကမဲႈေအာက္တြင္ရွိရမည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္
လက္နက္ကို္င္တပ္ဖြဲ႕ အားလံုး၏ အႀကီးအကျဲဖစ္သည္။

 တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး
ပါဝင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္
မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လူမိ်ဴးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးမတူကြဲျပား၊ အစြဲအလမ္းမ်ားေၾကာင့္
ခြဲထြက္လုိမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးအျမင္မ်ားျဖင့္
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

 ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ
တမ်ိဳးသားလံုး ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္သြားရမည္။

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂုိဏ္းဖြဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
လူေမွာင္ခိုကူးမႈႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ၊ လက္နက္ခယဲမ္းေမွာင္ခိုမႈႏွင့္
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားကို တားဆီးရမည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ တဟုန္ထုိးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ မီဒီယာ
အမိ်ဳးမ်ိဴးကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်လာမႈမ်ားအား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္ရမည္။



 ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းတာဝန္ထမ္းလိုပါက လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

 ႏို္င္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္
ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္မႈထမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။

 ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အသက္အပုိင္းအျခားအလိုက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား
အျဖစ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသင့္သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက
လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပူးေပါင္းတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနက်ေရာက္လာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ
ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရး တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
 တည္ရွိၿပီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရတဲပ္ဖြဲ႕၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနစေသာ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။
 တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
 လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္္ရြက္ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိရန္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ

သက္ေရာက္မႈရိွေစရန္ ခို္င္မာေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တည္ေဆာက္
ရမည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရရွိေစေရးအတြက္
အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္။

 စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တုိင္းတစ္ပါးလူမ်ိဳးျခားမ်ား ဥပေဒမဲ့ စိမ့္ဝင္
ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဖာ္ထုတ္တားဆီးရမည္။

 တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင့္အညီ
Standard Law Enforcement ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တိုးျမႇင့္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္
သြားသင့္ပါသည္။

(၂) လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ - ဦးေအာင္ဆန္း (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
ပါတီ)
က။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔က်က်၊ သဘာ၀က်က်
တတ္သိသူမ်ားႏွင့္ေသေသခ်ာခ်ာ နက္နက္နနဲလဲုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။



ခ။ တပ္မေတာ္အင္အားႀကီးေစရန္ နည္းပညာ (IT) ႏွင့္ လက္နက္အင္အား လိုအပ္ပါ
သည္။
ဂ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရတဲပ္ဖြဲ႕သည္ တိုင္းျပည္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးမွာ အဓိကက်ပါ
သည္။
ဃ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး “ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕”
လိုအပ္ပါသည္။
င။ လက္နက္ကို္င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေပါင္းစည္းသြားလွ်င္ တိုင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ေရးေက်ာင္း
တည္ေဆာက္မည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၁၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ - ဦးျမတ္ကို
က။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ဖို႔လံုၿခံဳဖို႔ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ
တပ္မေတာ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းရန္။
ခ။ လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္လည္း အဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးေနရန္
လိုအပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္။
ဦးခြန္လိန္ (ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ)
က။ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဟာ အဓိကျဖစ္ျပီး တစ္ခုတည္းေသာ
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ လိုအပ္သည္။
ခ။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ DDR/SSR ေဖၚေဆာင္ရာတြင္
ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူၿပီးဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုလွ်င္ အားလုံး
အတြက္ အေျဖကိုရရိွမည္။
ဦးတင္စိုး (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
က။ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာပါဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္ တ႐ုတ္၏စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားလာမႈ။
ခ။ သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝမႈကို မိမိတို႔ထိထိေရာက္ေရာက္မသုံးႏိုင္ပါက နည္းပညာ၊
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအႏွီးျမင့္မားေသာ အင္အားႀကီးသူတို႔ မက္ေမာစရာျဖစ္ေနမႈ။
ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ရပ္သာရွိသင့္သည္။
ဃ။ လက္ရိွတပ္မေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္
သင့္သည္။
ရခို္င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ - ဦးသာညႊန္႔
က။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာခြဲေဝမႈကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္
အစိုးရအား အတိုင္းအတာတစ္ခု ေပးထားသင့္သည္။

(၃) တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား (National Interest)
က။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား (National Interest) ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္၊
ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။



အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒ (National Policy)
ခ။ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးသည္ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (National Goals)
ဂ။ အမ်ိဳးသားေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္
စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမူဝါဒ
ဃ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒျဖစ္ေသာ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃) ပါးကို
အစဥ္ ဦးထိပ္ထား၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို အၿမတဲေစ
ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု
သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း(၁)
ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မ ၄၂ ႏွင့္ အခန္း(၇) တပ္မေတာ္က႑ ပုဒ္မ ၃၃၇၊
၃၃၈၊ ၃၃၉၊ ၃၄၀၊ ၃၄၁ ျဖင့္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားရွိပါသည္။
င။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္ထားပါသည္ -

(၁) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးဟူေသာ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃) ပါးကို
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မည့္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။
(၂) တပ္မေတာ္ကိုမ႑ိဳင္ျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ျပည္တြင္းစြမ္းအား
စုမ်ားအေပၚ အေျခတည္ကာ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး
တည္ေဆာက္ရန္။
(၃) အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးမ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳသကဲ့သို႔ ျပည္ပ
ႏိုင္ငံမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ ျပည္တြင္းေရးကို နည္းမ်ိဳးစံု၊ ပံုစံမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳ၍
ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈတို႔အား ရဝဲံ့ထိေရာက္စြာကာကြယ္ရန္။
(၄) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅) ရပ္ႏွင့္အညီ အျခား
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုေရွး႐ႈသည့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္က်င့္သံုးရန္။
(၅) အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္
ႏိုင္ငံကိုမွ် တပ္ခ်ထားျခင္းကို ခြင့္မျပဳရန္။
(၆) သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ
ဆန္႔က်င္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒ



စ။ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ “ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေရးရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္
သံတမန္ေရးရာစသည့္ ဘက္စံုက႑ရပ္( Multi - Dimensional Sector) မ်ားတြင္ ျပည္ပမွ
လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ျခယ္လွယ္၍
လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္အႏၱရာယ္ျပဳေနမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးစြာ ေရွာင္ကြင္း၊ ဟန္႔တား၊
ထိန္းခ်ဳပ္ေျဖရွင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားေဖာ္ေဆာင္
ေပးမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္”ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ထားရိွေရးမူဝါဒ
ဆ။ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းႏွင့္အတူ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို
အေျခခံၿပီး ျပည္သူၾကားက ေပါက္ဖြားလာသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္၊
တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဇ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၃၈) ပါ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကမဲႈေအာက္တြင္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္း
သည္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရိွေရးမူဝါဒပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ
ဈ။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး႐ံုျဖင့္
မၿပီးေသးဘဲ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
က်န္ရွိေနပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္
ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ (SSR/DDR) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လမ္းျပေျမပုံပါ
အတိုင္း အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း (SSR) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ည။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ SSR ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ SSR ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရသည့္
အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အရင္း
အျမစ္မ်ားနည္းပါးၿပီး လံုၿခံဳေရးက႑ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသား လံုၿခံဳေရး
အား ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအေနျဖင့္လည္း
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Governance) ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္
လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလျဲခင္း (Security Sector Reform - SSR) ကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း (SSR)
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိဳ႕
နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း (Localized SSR) ကို
ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။



DDR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဋ။ DDR လုပ္ငန္းစဥ္အား ပဋိပကၡအလြန္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ
(Government)၊ တပ္မေတာ္ (Military)၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Armed
Groups) တို႔ ၫိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။

တပ္မေတာ္အား Standard Army အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရး
ဌ။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္၍
လည္းေကာင္း၊ ပထဝီအေနအထားအရ အေရးပါသည့္ေနရာ၌ တည္ရွိေန၍လည္းေကာင္း၊
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေခတ္မီသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ စစ္မႈေရးရာအတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္
ေျပာင္းလလဲာ၍လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရႏွင့္ စစ္အင္အားအရ
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ
ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေစရန္ Standard Army အျဖစ္သို႔ တည္ေဆာက္သြားရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
ဍ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္း မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ
အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္
တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဎ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတြင္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္
ထားရိွေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ ရယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
ဏ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို
Standard Army ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္။
တ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္မႈထမ္းစည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး တပ္မေတာ္က အၿမႀဲကိဳဆိုဖိတ္ေခၚလ်က္
႐ွိပါသည္။

သံုးသပ္တင္ျပခ်က္
ထ။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
အားလံုးသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။



ဒ။ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (SSR/DDR) လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျမန္
ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားကို (၃)
ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ
အပ္ပါသည္။

(၄) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား
က။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
ခ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္း
ရမည္။
ဂ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။
ဃ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏
ပါတီဝင္မွ် မျဖစ္ေစရ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ (သို႔) လူပုဂၢၢိဳလ္တို႔၏ ၾသဇာခံမျဖစ္ေစရ။
င။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္
ေပးအပ္မႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး၏ အခ်ိဳးက်
ကိုယ္စားျပဳမႈရွိရမည္။
စ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊
အသား အေရာင္၊ လိင္ႏွင့္ လိင္သေဘာထားခံယူမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံ
ျခင္းမရွိေစရ။
ဆ။ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံရမည္။
ဇ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္
ပါဝင္ရ မည္။
ဈ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အရပ္ဘက္ကြပ္ကမဲႈႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။
ည။ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရး
(တပ္မေတာ္) ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ ရတဲပ္ဖြဲ႕ႏွင့္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးတုိ႔ အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားအားလံုးကုိ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲမည္။
မွတ္ခ်က္။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔မွ (၁၅) ရက္ေန႔ အထိျပဳလုပ္ေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး
ဆိုင္ရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူပုိင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္
သတ္မွတ္ ထားေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား



အစုအဖြဲ႕မွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ “မူ” မ်ားကိုသာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

(၅) နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္မ်ား
ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
က။ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
အား ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ခ။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
(အေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပို္င္း၊ ေျမာက္ပိုင္း) ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊
ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္
တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္း ေနရာခ်သြားသင့္သည္။
ဂ။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ
စစ္သည္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းနုိင္သည့္ တပ္အင္အားကို သတ္မွတ္ရမည္။
ဃ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ စစ္သည္မ်ားအား တပ္တြင္း ရာထူး/
အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ မည္သည့္အဆင့္ထိသတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
တန္းတူေရး တိက်စြာေဖာ္ျပရမည္။
င။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား တို႔ခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရမည္။
ေစာဒယ္နီယယ္၊ ဥကၠဌ၊ ကယားလူမ်ိဳးစုပါတီ
က။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊လူအုပ္စု၊ ပါတီတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦး၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစရ။ ျပည္ေထာင္စု၏အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ကာကြယ္သင့္သည္။
ခ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ အရပ္ဘက္ကြပ္ကမဲႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္ ထားရိွသြားႏိုင္ရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။
မန္းေအာင္ျပည္စိုး၊ ဒုဥကၠဌ - ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
က။ တိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
တေျပးညီ သတ္မွတ္ရန္။
ခ။ အေရးေပၚကာလသတ္မွတ္ျခင္း၊ စစ္ျပဳျခင္း စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကာ/လံု၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ သမၼတမွ မိမိဆႏၵႏွင့္အညီ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရန္။
ဦးမင္းမင္းထြန္း၊ ဥကၠဌ - ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ
က။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး အင္အားႀကီးမားေသာ
တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရွိသင့္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကြပ္ကမဲႈေအာက္မွာရွိရမည္။ (၂၀၀၈ ဖြဲ႕/ဥပေဒ
အခန္း(၇) ပုဒ္မ ၃၃၈ အရ)
ခ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အေနအထား
အရ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္
တာဝန္ယူရမည္။



ဂ။ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရတဲပ္ဖြဲ႕မွ
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႕ျဖင့္မလံုေလာက္ပါက တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
Daw Angela Thaung၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ
က။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အျပစ္
က်ဴးလြန္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္းအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၉ အရ
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးမ်ားမွွ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိေစရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းမရွိေစရန္ စစ္ခုံရံုးမွစစ္ေဆးျခင္းအျပင္
အရပ္ဘက္ခုံရုံးမွလည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
ခ။ အမ်ိဳးသမီးရေဲမဝန္ထမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားတြင္
တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားသင့္သည္။
ဦးေက်ာ္၊ ဒုဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ
က။ ႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ေနရာအေနအထားအရ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ေခတ္မီ
သည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ေမြးထုတ္ေပးရမည္။
ခ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသလုိ
ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္အညီ သဟဇာတျဖစ္ေသာအေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
ဂ။ လံုၿခံဳေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ပံုစံ၊ တာဝန္၊ ခံစားခြင့္မ်ား
အစရွိသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တာဝန္ေပးရာ၌ တန္းတူ
အခြင့္အေရးေပးရမည္။
ဃ။ နုိင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းနုိင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ထိ အဆင့္မီ
ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ခ။ ေဒသတြင္းစစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သတင္းဖလွယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ
သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ရမည္။
ခြန္ထြန္းေရႊ၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) - ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
က။ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ရမည္။
ခ။ ေဒသဆိုင္ရာ မိဘျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ မိဘျပည္သမ်ား၏ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳေရးကို
တာ၀န္ယူနိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ရမည္။

ဦးေအာင္သန္းတင့္၊ ဥကၠဌ - ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ
က။ လံုၿခံဳေရးက႑အေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုစနစ္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရွိရမည္။
ခ။ ျပည္တြင္းတရားဥပေဒစုိးမုိးၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ရကဲို ေခတ္မီၿပီး
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ရတဲပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။



ဂ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာသည္ တိုင္းရင္းသားအေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
အခြင့္အေရးကုိ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ မူခ်မွတ္သင့္သည္။
ပူးကမ္လမ္ခုပ္၊ ဇုိမိီးဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
က။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ ျပည္ပစစ္ကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။
ခ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ျဖစ္သင့္သည္။
ဂ။ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္ အားလံုး
ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕မွ အလွည့္က်စနစ္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ခန္႔အပ္ရ
မည္။
ဃ။ လံုၿခံဳေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၊ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္နွင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႕မ်ား
ရွိရမည္။ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္နွင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကြပ္ကမဲႈ
ေအာက္တြင္ရွိရပါမည္။ မိမိတို႔ေဒသတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာလွ်င္
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏အမိန္႔ကို နာခံလိုက္နာရမည္။
ဦးေမာင္စံေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ၿမိဳအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီ
က။ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ
ႏိုင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရမူႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ
ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ရွိရမည္။
ခ။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ျပည္သူ႔ရတဲပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေစရမည္။
ဂ။ လက္နက္မပါက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ပတရားမဝင္ ႏိုင္ငံသား
မ်ားကို ကာကြယ္ရမည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန စသည္တို႔ကုိ
နည္းပညာ ျမွင့္တင္ေပးရမည္။
တာလွေဖ၊ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ - တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ
၃၃။ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေဒသမ်ားတြင္
ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရမီစပ္ၾကား JMC လႊမ္းၿခံဳနိုင္မႈမရွိေသးမီစပ္ၾကား စစ္ရွိန္ေလ်ာ့ခ်ရန္၊
စစ္ေဘး စစ္ဒါဏ္သင့္ျပည္သူလူထုမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေပးရန္ ကိစၥမ်ားကုိ
မူတစ္ခုခ်မွတ္သြားရန္၊ ျပည္သူလူထုကို လက္နက္အားကိုး အနုိင္က်င့္ဗုိလ္က် စိုးမိုးမႈ
မရွိေစေရးမူခ်မွတ္သြားရန္။
၃၄။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပ်က္ျပားေစျခင္းႏွင့္
ပဋိပကၡ မုန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အတင္းအဓမၼ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊
စားနပ္ရိကၡာေကာက္ခံျခင္း၊ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ႀကီးနုိင္ငယ္ညွင္းကိစၥ အထူး
ေရွာင္ရွားရန္။
၃၅။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအခန္းက႑တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္နိွမ္ႏွင္းေရး
ကို အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားေရးမူ ခ်မွတ္ေပးရန္။

(၆) တိုုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္
က။ ႏိုုင္ငံေတာ္လံုုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ -



(၁) ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေဒသတြင္း ပထ၀ီႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးအရ ထူးျခားသည့္
၀ိေသသကိုု အေျခခံ၍ ေဒသတြင္းလံုုၿခံဳေရးကိုု ျမွင့္တင္ႏိုုင္သည့္ ႏိုုင္ငံေတာ္
လံုုၿခံဳေရးမူ၀ါဒ (National Security Policy) ကိုု ခ်မွတ္ရမည္။
(၂) ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္လံုုၿခံဳေရးတပ္/ ျပည္နယ္ေစာင့္တပ္မ်ားကုုိ
ထားရိွရမည္။
(၃) ျပည္နယ္နယ္နမိတ္မ်ားကိုု လက္ရွိတည္ဆနဲယ္နိမိတ္မ်ားအတိုုင္း
ဆက္လက္ထားရိွရမည္။
(၄) ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု လိုုအပ္သလို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းႏိုုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ လက္နက္အင္အား/စစ္အင္အားျဖင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ိဳးထက္ ေဒသတြင္းတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္၍ သံတမန္နည္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ စစ္ေရးကိုအေျခမခံဘဲ ႏုိင္ငံကိုျပည္ပရန္္မွ ကာကြယ္
ႏိုင္ခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္မ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို နမူနာယူ၍ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး
မူဝါဒကို ခ်မွတ္သင့္သည္။
မိမိတို႔ အေနႏွင့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယစသည့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္
မလြယ္ကူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေ႐ွး႐ႈသည့္ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ိဳး
စဥ္းစားရန္ႏွင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွကိုသာမဟုတ္ဘဲ ေတာင္အာ႐ွကိုပါ အာ႐ံုစိုက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ခ။ ျပည္ေထာင္စုုတပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ -

(၁) ျပည္ေထာင္စုုတပ္မေတာ္သည္ အစုုိးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး၊
ျပည္နယ္ ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုုးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ရွိရမည္။
(၂) ျပည္ေထာင္စုုတပ္မေတာ္သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္လံုုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရး
အတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သက္ဆိုုင္ရာ
ျပည္နယ္ မ်ား၏ လံုုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္။
(၃) ျပည္ေထာင္စုုတပ္မေတာ္ကိုု ျပည္နယ္မ်ားမွ အခ်ိဳးက်ေစလႊတ္ေသာ အေရ
အတြက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(၄) ျပည္ေထာင္စုုတပ္မေတာ္တြင္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအား ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ
တပ္မေတာ္မ်ား အားလံုုးတြင္ လုုပ္သက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းတိုု႕ကိုု အေျခခံ၍ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ တန္းတူညီမွ် တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဟုဆိုရာ၌ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို
ဆိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခုခ်က္ခ်င္းျဖစ္ရမည္ဟု မဆိုလို။ NCA စာခ်ဳပ္၏ ျဖစ္စဥ္အရ
လာမည့္ (၁၀) ႏွစ္-အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ
စဥ္းစားေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ။ လံုုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ -



(၁) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး
တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လက္ခံႏိုုင္သည့္ ဘက္စံုုပါ၀င္သည့္ လုုံၿခံဳေရးက႑
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လမ္းျပေျမပုုံႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာ၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးမႈ နည္းပါး
ေသးသည္။ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၾတိဂံ၏
ေထာင့္သံုးေထာင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဤအင္စတီက်ဴး႐ွင္းသံုးရပ္အား လံုၿခံဳေရးက႑
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစလိုပါသည္။

(၇) ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္
က။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ကာကြယ္ေရးဖြဲ႕စည္းထားမႈ စနစ္မ်ားကုိ
ေလ့လာလက္ခံက်င့္သံုးၿပီး၊ တခုတည္းေသာ ထိေရာက္သည့္ ကြပ္ကြဲမႈရွိသည့္
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ထူေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။
ခ။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေလ့လာစဥ္းစား၍ သေဘာတူညီခ်က္ရသည္အထိ ေဆြးေႏြး
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္သည္။
ဂ။ တိုင္းျပည္၏ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္ (Standing Army)၊
Military Reserve Forces ႏွင့္ paramilitary forces မ်ား ထားရိွမႈအားလံုးသည္ ဥပေဒအရ
ဖြဲ႕စည္းထားမႈ ျဖစ္သင့္သည္။
ဃ။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇမႈအတြက္ ျပည္နယ္
မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ား အာဏာျဖန္႔ခြဲၿပီး ထိန္းညိႇျခင္းမဟုတ္ပ၊ဲ ဒီမိုကေရစီ
လုပ္ဟန္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ထိန္းေက်ာင္းသြားရမည္။
င။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ (National Security Strategy) ေရးဆြဲသင့္ျပီး၊
ေရးဆြဲရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Safety)၊ ျပည္ပၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းရွင္းေသာ
ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ (National Autonomy)၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (National
Development) ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Democratic Rule) စသည့္မူမ်ားကုိ
အေျခခံသင့္သည္။
စ။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမူဝါဒ (National Defense Policy) သည္ ႏိုင္ငံေရး
ကင္းရွင္းမႈ (Apolitical)၊ တာ၀န္ခံမႈ (Accountability)၊ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အား
ခ်ိန္ဆမႈ (Affordability)၊ စြမ္းရည္ျပည့္၀မႈ (Capability) စသည့္ မူမ်ားအေပၚတြင္
အေျခခံသင့္သည္။
ဆ။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူ၀ါဒမ်ားကို အဓိကအင္အားစုမ်ား လက္ခံ
ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒအျဖစ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္သည့္ အေျခခံမူ၀ါဒျဖစ္ရမည္။



ဈ။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရ။
ည။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ (National Defense Strategy) ၏
Strategic Doctrine သည္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ (People’s War Strategic Doctrine)
မွ Active Defense Strategic Doctrine သို႕ ေျပာင္းလၿဲပီး၊ ၾကည္းတပ္ကို Total Force၊
ေရတပ္ကို Green Water Navy Status၊ ေလတပ္ကို Air Defense Assets မ်ား
ပိုင္ဆိုင္ေသာတပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျပဳလုပ္သင့္ျပီး၊ Joint Theatre Missile
Defence (JTMD) ကို တိုးျမွင့္ တည္ေဆာက္သင့္သည္။
ဋ။ ျမန္မာႏုိင္ငံပထ၀ီနယ္နိမိတ္အေျခခံေသာ ဆက္စပ္ဧရိယာတြင္ရွိ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (တဖက္
ႏိုင္ငံနယ္စပ္အပါအ၀င္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ ညိွႏိႈင္း
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။
ဌ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေရာေႏွာ
ေနထိုင္ရာ ေဒသနယ္ေျမကိုအေျခခံေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္
NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျပီးသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ
အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ညွိႏိႈင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။
ဍ။ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း (Security Sector Reform) သည္ အမ်ိဳးသား
လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာအေျခခံမူ၀ါဒမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဆိုင္ရာအေျခခံမူတို႔အေပၚ အေျခခံရမည္။
ဎ။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္၊ လူအင္အား၊ လက္နက္တပ္ဆင္မွဳႏွင့္
အျခားလံုၿခံဳေရးဌာနမ်ား စုဖြဲ႕မွဳတို႕သည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာတို႕အေပၚ အေျခခံရမည္။
ဏ။ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း (Security Sector Reform) သည္
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္တြင္ Integration လုပ္သင့္သည္။
တ။ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလသဲည့္ DDR/SSR လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အခ်ိန္ယူ၍ တျဖည္းျဖည္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ Identity ကို
အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
ထ။ လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ
ဆန္းစစ္ခ်က္ (Realistic Assessments)၊ ဘံုနားလည္မႈ သေဘာတရား (Common
Understanding of SSR) ႏွင့္ ဘံုသံုးစကားလံုးမ်ား (Common Terminologies of SSR)



ေပၚထြက္လာေစေရး အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ား (pre-negotiation activities) မ်ား
ထားရိွရန္လိုအပ္သည္။
ဒ။ Multi-stakeholders မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ SSR-DDR Studies Group
ထားရိွသင့္ သည္။ ထိုေလ့လာမႈမ်ားမွတဆင့္ ႏွစ္ဘက္လက္ခံေသာ SSR-DDR
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ အႀကံျပဳမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ဓ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းပညာအေျခခံ လုုံၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကိုခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံမူဆိုုင္ရာ အခ်က္မ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

၁၅။ ညီလာခံသုိ႔တင္သြင္းသည့္ အဆုိျပဳလႊာ (၄) ရပ္

ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍အဆိုုျပဳခ်က္ (၁)

အဆိုျပဳသူ - ဦးလွေမာင္ေရႊ

တတိယအႀကိမ္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးပစ္ခတ္တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀၁၅-ကညစ ၃/၄) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးဆံုုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀၁၅-ပငက
၃/၂၀) တိုု႔မွ အဆိုုျပဳထားသည့္အတိုုင္း “ျပည္ေထာင္စုုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရရွိႏိုုင္ေရးအတြက္
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ
က်င္းပၿပီးစီးရမည့္ အခ်ိန္ကာလ” ကိုု (၃) ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကိုု
ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသိုု ႔ အဆိုုျပဳတင္သြင္းအပ္ပါသည္။

ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပေရးဆိုုင္ရာ အဆိုုျပဳခ်က္ (၂)

အဆိုျပဳသူ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္



ဒုုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုု သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ
အခ်ိန္ကာလတြင္ ေဆာလ်င္စြာက်င္းပသြားႏုုိင္ေရးကိုု ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံသိုု႔ အဆိုုျပဳ တင္သြင္းအပ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မွဳျမင့္တင္ေရးဆိုုင္ရာ အဆိုုျပဳခ်က္ (၃)

အဆိုျပဳသူ - ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီး (၃၀%) ပါဝင္ေရးကိုု
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ဟုု သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံႀကီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ (၁၀%) မွ်ပင္ မျပည့္ပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပါဝင္လာေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုုျဖင့္ အစုုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္းကိုု
အဆိုုျပဳအပ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆိုုင္ရာ အဆိုုျပဳခ်က္ (၄)

အဆိုျပဳသူ - ဦးခက္ထိန္နန္

တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ရရိွႏိုုင္ေရးအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ၎မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပႏိုုင္ေရးအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္းရံပံ့ပိုုးသူမ်ားကိုု ဤ
ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးမွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

၁၆။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေအာက္ပါအတိုင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾက
သည္။

စဥ္ အစုအဖြဲ႕ အေရအတြက္

၁။ အစိုးရ ၇၀
၂။ လႊတ္ေတာ္မ်ား ၆၈



၃။ တပ္မေတာ္ ၁၄၃
၄။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၁၃၅
၅။ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၁၃၂
၆။ တိုင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၄၅
၇။ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ၄၅

စုစုေပါင္း ၆၃၈

၁၇။ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

၁၈။ နိဂုံး

ေနာက္ဆက္တြဲ - က

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ
ႏွင့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ
တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အၾကား ယခင္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္း၊ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါဝင္သင့္သူအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတို႔အေပၚအေျခခံသည့္ ေရရွည္တည္တ့့ံ
ခိုင္ၿမေဲသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည္။

ဤတစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိိရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကိုအေျခခံ၍ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္သည္



အထိ မပ်က္မကြက္ အတူတကြ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အျပန္အလွန္
သႏၷိ႒ာန္ျပဳၾကသည္။

အခန္း (၁)
အေျခခံမူမ်ား

၁။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအေျခခံမူ
မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္ -

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးတို႔ကို
ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး
ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား
ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္။

( ခ ) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမုိင္းရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံး
သတ္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ စစ္ေရးျဖင့္ေျဖရွင္း
ျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းမည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ ထူ
ေထာင္ၿပီး၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္
ခိုက္မႈရပ္စေဲရးကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္။

(ဃ) ဤျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို လူမ်ဳိးေရး၊
ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈတို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳဘဲ
တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္။

(င) ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာသာသနာကုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဘာ
သာေရး ေရာယွက္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိထူေထာင္ရန္။

(စ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္
အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ၍ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊
ဘာသာစကားေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့့္ ျပည္ေထာင္စုလကၡဏာတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံသားအားလံုး
စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္။

(ဆ) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ရည္မွန္း၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
လိုလားခ်က္မ်ား ႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပါဝင္သင့္သူအားလုံး
ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားရန္။



(ဇ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲ
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အေက်အလည္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္။

(စ်) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထားရိွေသာ
ကတိကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္း
ျမင္သာျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္။

(ည) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ တုိးတက္မႈမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္
တစ္ဖက္ အခြင့္အေရးမယူဘဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ဋ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူ
လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဘဝ
ျမႇင့္တင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

အခန္း(၂)
ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ
တုိ႔ကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သေဘာတူသည္ -

(က) ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စျဲခင္းအား
လက္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး
ေရး မူေဘာင္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ပါဝင္သင့္သူအားလုံးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္။

(ခ) ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စျဲခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာမႈကုိေစာင့္ၾကည့္ေရး၊
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစိစစ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္
ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ “ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီီ” တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းသြားရန္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား
ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳရန္။

(ဃ) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေတာ္လွန္ေရးကုိ အေျခခံသည့္
ႏုိင္ငံေရးဆႏၵကိုနားလည္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ခိုင္ၿမဲမႈတို႔ကို ဦးတည္
လ်က္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သင့္



ပါဝင္ ထုိက္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး အတူတကြ
ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္။

အခန္း(၃)
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

၃။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ေန႔မွစ၍ (၁၄) ရက္အတြင္း တပ္မေတာ္
ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းကာ ပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တိက်ေသာအခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
၄။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္
လုိက္နာၾကရမည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီ
ထားသည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ အတိအက်လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ စိစစ္ျခင္း
ခံယူရန္ သေဘာတူသည္။
၅။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုက္နာရန္ သေဘာတူသည္ -

(က) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ တပ္လႈပ္ရွား
ျခင္း၊ ကင္းေထာက္ျခင္း၊ အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊
မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း
ႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္။

(ခ) တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္မူသည့္ (သုိ႔မဟုတ္) ေစာ္ကားမႈျဖစ္ေစသည့္ တုိက္႐ိုက္
(သုိ႔မဟုတ္) သြယ္ဝုိက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရ။

(ဂ) ေနရာခ်ထားရာတြင္္ လုိအပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး၊ အေရးေပၚေဆးကုသ
ေရး၊ တပ္လလဲွယ္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ အပစ္ရပ္
နယ္ေျမတြင္ အင္အားအသစ္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားေသာ
တပ္စခန္းမ်ားမွအပ စခန္းအသစ္မ်ားထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ခယဲမ္း
မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္
ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာပါက အပစ္ရပ္နယ္ေျမ
အတြင္း ေဖာ္ျပပါစစ္ေရးဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း၍ ျပဳလုပ္သြားရန္။

(ဃ) ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း၊ ပရဝဏ္မ်ား
အတြင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာေနရာ၊ လူထုႏွင့္ပတ္သက္ေသာေနရာ
မ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာတပ္စခန္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။



(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ခင္းက်င္းထားေသာမိုင္း
မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္
တစ္ဆင့္ခ်င္း ညႇိႏႈိင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

( စ ) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရန္လိုေသာဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္ေသာ (သို႔မဟုတ္)
ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ား
ကို ျပည္တြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ဘဲ
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

(ဆ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရး
ေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္
ျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားကို
ညႇိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္။

(ဇ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကိစၥကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဈ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ရန္။

(ည) တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ (၂၄)နာရီအတြင္း မိမိကြပ္ကမဲႈ
ေအာက္အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ညႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ (၅) ရက္
အတြင္း ရွင္းလင္းအသိေပးရန္။

(ဋ) ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အင္အားအသုံးျပဳ၍
ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၆။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား၏လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းကိစၥကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာျပန္လည္
ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြား
ရန္။

ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားေနရာခ်ထားျခင္း

၇။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိပ္တုိက္
ရင္ဆုိင္မႈကိုေရွာင္႐ွားႏုိင္ရန္ မိမိတို႔၏လက္နက္ကို္္င္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ -

(က) ႏွစ္ဖက္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္မႈရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ မရိွေစ
ေရးအတြက္ စက္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားရယူလ်က္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္။



(ခ) လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ေနရာခ်ထားေရးသတ္မွတ္ရာတြင္ ထိပ္တုိက္ထိေတြ႔
ရင္ဆုိင္မႈမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ဂ) ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းဆဲႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားေနရာခ်ထားရန္ ခက္ခေဲနဆေဲဒသ
မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မႉးမ်ား ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္၍ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္
သြားရန္။

(ဃ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္သာ ထားရွိရန္။

(င) ႏွစ္ဖက္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္မႈရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ မရွိေစ
ေရးအတြက္ တပ္စခန္းမ်ား၏အေရအတြက္ကုိ ညႇိႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္။

(စ) သက္ဆိုင္ရာတပ္စခန္းႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္္တစ္ခုအၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္း
ေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးအတြက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ
၍ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားလြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

၈။ တပ္မေတာ္ ႏွင့့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာ
ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ -

(က) လုံၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားမွအပ မည္သည့္ေနရာကုိမဆုိ
လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳရန္။

(ခ) တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမအတြင္း
လက္နက္ျဖင့္သြားလာ ရန္လုိအပ္လာပါက ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
သြားလာရန္။

အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း

၉။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္
သေဘာတူသည္ -

(က) ျပည္သူလူထု၏စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ခ) ျပည္သူလူထုအား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိပါးေစသည့္လုပ္ရပ္၊
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္
ျခင္း၊ လူသားမဆန္စြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္
ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။



(ဂ) ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ အဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(ဃ) ျပည္သူလူထုထံမွ ေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ စားေရရိကၡာ၊ လုပ္အားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အဓမၼေတာင္းခံရယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(င) ျပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေစ၊ အမႈဆင္ၿပီးျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊

အျပစ္ေပးျခင္း လုံးဝမျပဳရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္။
(စ) ေဒသခံမ်ား၏ေျမယာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္လႊေဲျပာင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။
(ဆ) အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ခုိုးယူျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ

ဘဲ ယူေဆာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(ဇ) ဥပေဒႏွင့္အညီ ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ပင္

ျခင္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ေက်ာင္း၊ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ
ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူေနသူမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္
ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(စ်) လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း၊ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ဥပေဒအရ
ခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအား
တားျမစ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ည) ျပည္သူလူထု၏ စားနပ္ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ား
ကုိ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဋ) စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု ပရဝဏ္
မ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတပ္စခန္းခ်ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဌ) ျပည္သူလူထု၏ ဘာသာေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာညႇဳိးႏြမ္းေစျခင္းႏွင့္
ပ်က္စီးေစျခင္းတုိ႔အား တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။

(ဍ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဗလကၠာယျပဳျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼသားမယား
ျပဳက်င့္ျခင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာကြ် န္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဎ) ကေလးငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကေလး
စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္း/စစ္မႈထမ္းေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

(ဏ) ျပည္သူလူထုကုိ ကြ် န္ျပဳျခင္း၊ အဓမၼခုိင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(တ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘဝလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ထ) အရပ္သားျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမရွိဘဲ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳရန္။



လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား

၁၀။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ -

(က) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ား
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး NGO
ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ခ) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) အား ၎တုိ႔၏ဆႏၵအတုိင္း မူလ
ေဒသမ်ားသုိ႔ျပန္လည္ေနထုိင္ျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သင္႔ေလ်ာ္ရာေနရာတြင္ ရြာသစ္တည္ေထာင္ေပးေစလိုလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(ဂ) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ဝင္
ေရာက္လာသည့္ဒုကၡသည္မ်ားအားစိစစ္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ပူးတြဲညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

အခန္း (၄)
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား

၁၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္
အလွန္ လိုက္နာၾကရမည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဤစာခ်ဳပ္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး (၁) လ
အတြင္း အၿပီးေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ သေဘာတူသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

၁၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လိုက္နာေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္



ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက
ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ -

(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အားလိုက္နာေရးအတြက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ "ပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ” ကို ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားယုံၾကည္ေလးစား
ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးရန္သေဘာတူသည္။

(ခ) ေကာ္မတီကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္
ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္
ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၊ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႕မ်ား စသည္ျဖင့္
အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။

(ဂ) လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈရပ္စေဲရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တြင္ ေလ့လာသူ
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အႀကံေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာအေထာက္အကူ
ျပဳအျဖစ္လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္သလုိပါဝင္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္မည္။

၁၃။ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

(က) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေသးစိတ္ကုိ တစ္
ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းအတည္ျပဳရန္။

(ခ) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ
ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရန္။

(ဂ) လူလုပ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္
သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေျခခံ
အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးအပ္မႈကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဃ) ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ တပ္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။

(င) တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးအေျခအေန၊ဤသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္၏တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္



တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔အား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာ
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား
အားေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈကင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေျခခံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္။

၁၄။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏သေဘာတူညီခ်က္ကို အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးစား၍ ရယူသြားရမည္။
၁၅။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား (ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားမွအပ) ေတာင္းခံလာပါက ဤသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သေဘာတူညီသည္။

ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

၁၆။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေနရာ
မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာတူ
သည္။
၁၇။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားတြင္ထားရိွမည့္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားသည္ အခက္အခႏဲွင့္ ျပႆနာ
ရပ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာဆက္သြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
၁၈။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားႏွင္႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္အကာအကြယ္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

အခန္း(၅)
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား

၁၉။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏုိင္ေရးစတင္ရန္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ
လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါအေျခခံမူမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား
ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။
ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုခ်မွတ္ျခင္း

၂၀။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပ
ေျမပုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူသည္ -



(က) တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း။
(ခ) အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

“ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္” (The Framework for Political Dialogue)
ကုိ ေရးဆြဲသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း။

(ဂ) ထုိမူေဘာင္ကုိအေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊
လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပျခင္း။
(င) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။
(စ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း။
(ဆ) “ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Pyidaungsu Accord)” ပါ သေဘာတူညီခ်က္

မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

၂၁။ အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူသည္ -

(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားစတင္က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးတြဲဦးေဆာင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးၿပီးခ်င္း
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ -
(၁) တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ က်င္းပျခင္း။
(၂) ထုိအစည္းအေဝးတြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ အျခား
လုိအပ္ေသာေကာ္မတီမ်ားကုိဖြဲ႔စည္းျခင္း။ (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္
ေရးဆြဲရန္ကုိလည္း တာဝန္ရွိသည္။)

(ခ) ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးရ
မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမည့္ပုံစံမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္
ညႊန္းထားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္
ေရးထိုးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား
ႏွင့္အတူတကြ ပူးတြဲေရးသားေဖာ္ေဆာင္ရန္။



(ဂ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားကုိ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း
စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္
အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးတို႔ကို ထိခုိက္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွား၍
ဤစာခ်ဳပ္ပါအေျခခံမူတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အျခား
ေဆြးေႏြးရမည့္ေခါင္းစဥ္အေသးစိတ္ကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္တြင္ ထည့္
သြင္းေဆြးေႏြး၍အတည္ျပဳရန္။

(င) သေဘာတူညီမႈခ်မွတ္ရာ၌ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္
ရွိေရးကိုဦးတည္လ်က္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပဳ
သေဘာေဆာင္၍ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ သေဘာတူၾကသည္။

အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပျခင္း

၂၂။ (က) ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို အေျခခံ၍
အစုိးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္ပါဝင္
ထိုက္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကရမည္။

(ခ) တုိင္းရင္းသားကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာရွင္အစုတုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္
ပါဝင္ထုိက္ေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္
သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ သင့္ေတာ္သလုိပါဝင္ေစေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ
မူေဘာင္တြင္ ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရမည္။

(ဂ) နုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစားကို
ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးမူေဘာင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကုိ လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္
စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီျပဳလုပ္ရန္ သေဘာ
တူညီသည္။

၂၃။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီသည္။

အခန္း(၆)



ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

၂၄။ (က) အစုိးရသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် ဥပေဒကို
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွအပ ဤပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး
အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည္။

(ခ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးကို မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္
ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ
လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ (သုိ႔မဟုတ္)
မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကုိမွ် ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒအရေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္
ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူသည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္
တြင္ ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္
ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအရ အမႈစြဲဆိုျခင္းခံထားရသူ
မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား

၂၅။ (က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၾကေသာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုုိ႔ႏွင့့္သက္ဆုုိင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုုိးတက္ေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အတုုိင္း
အတာအရ တာဝန္ယူေနၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ
အပစ္အခတ္ရပ္စထဲားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေနသည့္ကာလအတြင္း ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇိႏိႈင္းၿပီး
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္ -
(၁) ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အေျခခံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
(၃) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္း

ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊



(၄) ေဒသဆုိင္ရာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆိုင္ရာကိစၥ
ရပ္မ်ား၊

(၅) ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရယူျခင္းဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၆) မူးယစ္ေဆးဝါးတုုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ခ) အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမား

ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရိွပါက သဘာဝသယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (Extractive Industries Transparency Initiative
- EITI) ၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္သြားရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္
ညိႇႏိႈင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(ဂ) သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ သီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာကိစၥ
ရပ္ကို အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏႈိင္း
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္တင္သြင္းျခင္း

၂၆။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္္အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သ႔ုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ
တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

အခန္း(၇)
အေထြေထြ

၂၇။ ဤစာခ်ဳပ္က လႊမ္းၿခံဳျခင္းမရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားရိွလာပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္သီးျခားစီေဆြးေႏြး၍ စာခ်ဳပ္၏မူမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲျခင္း
မရွိ ေစဘဲ ညႇိႏႈိ္င္းေဆာင္ရြက္၍ သေဘာတူညီမႈရယူႏုိင္သည္။
၂၈။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိရမည္။
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္သာသာတုိ႔ တရားဝင္အတည္ျဖစ္မႈသည္ တူညီေသာ္လည္း စကားရပ္
အရ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္စကားရပ္မ်ား
အတုိင္းသာ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။
၂၉။ တစ္နုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ပါဝင္ေသာ
နိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပူးတြဲ၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္
သြားရန္ သေဘာတူသည္။ ထိုသို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာသည္႔အခက္အခမဲ်ား



ကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ “တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲ
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာညႇိႏိွႈင္းအစည္းအေဝး”ကို ပံုမွန္က်င္းပ
၍ ေျဖရွင္းသြားရန္ သေဘာတူသည္။
၃၀။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္
သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ကုိးကားရမည့္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားသည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အက်ဳံးဝင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍
လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူသည္။

ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္း

၃၁။ (က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါလုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း
၍ မေျပလည္မႈေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသည့္နည္းလမ္းကုိအေျခခံ၍ ေျဖရွင္းရမည္။

(ခ) အပုိဒ္ခြဲ(က)အရေျဖရွင္းရာတြင္ ေျပလည္မႈမရရိွပါက တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္
ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္း
အစည္းအေဝးသုိို႔တင္ျပၿပီး ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းသြားမည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း

၃၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ေန႔ရက္တြင္ စတင္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သေဘာတူသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အေပၚ ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ပါက ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

၃၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္္အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ - ခ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္
(The Framework for Political Dialogue)

နိဒါန္း



၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လက္မွတ္
ေရးထိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္
ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္္မႈရပ္စေဲရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) ပါ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဤ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ (The Framework for
Political Dialogue) ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
တပ္မေတာ္တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee - UPDJC)
က ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။

ဤ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊
တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးတို႔ကို
ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ
ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္
အျပည့္အဝရွိေသာ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခန္း (၁)
ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -
(က) ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမသဲည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို

စစ္ေရးနည္းျဖင့္ေျဖ႐ွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ
ပါ၀င္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူအားလုံးပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပ
သြားရန္၊

(ခ) ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာသြားရန္၊

(ဂ) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု
သဟဇာတရိွရွိ တန္းတူညီမွ်ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ
သြားရန္၊

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားအား လိုအပ္သလုိ



ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(င) အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္
အျပည့္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုအား ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္၊

(စ) လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတို႔ကိုအေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ရန္၊

အခန္း (၂)
အေျခခံမူမ်ား

၂။ ဤမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ က်င္းပရမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္၏ အေျခခံမူမ်ားမွာ -
(က) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္

အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးတို႔ကိုေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္
တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား
တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ
ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္၊

(ခ ) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမုိင္းရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား
အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ
စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းမည့္ ႏုိင္ငံေရး
ယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအဆုံးသတ္ကာ
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္သြားရန္္၊

(ဂ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္၊

(ဃ) ဤျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးကို လူမ်ိဳးေရး၊
ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈတို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ
တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္၊

(င) ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာသာသနာကုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ဘာသာေရး ေရာယွက္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိထူေထာင္ရန္၊

(စ) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊
ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံအသိအမွတ္
ျပဳ၍ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကားေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့့္ ျပည္ေထာင္စုလကၡဏာ
တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံသားအားလံုး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္၊



(ဆ) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမသဲည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ရည္မွန္း၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပါဝင္သင့္သူအားလုံး
ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားရန္၊

(ဇ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ႔
ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အေက်အလည္ ညႇိႏႈိင္း
ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(စ်) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူ
လူထု တစ္ရပ္လုံး၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဘဝ
ျမႇင့္တင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(ည) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(ဋ) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊
ရရွိလာသည့္ အျပန္အလွန္ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို
ယုတ္ေလ်ာ့ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ အေရးအသားမ်ား၊ အေျပာအဆိုမ်ား
မျပဳလုပ္ရန္၊

အခန္း (၃)
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၃။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္
သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ -
(က) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ (The Framework for Political Dialogue)

ကုိ ေရးဆြဲသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း၊
(ခ) အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ

က်င္းပျခင္း၊
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊
(င) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Pyidaungsu Accord) ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

အခန္း (၄)
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပျခင္း



၄။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၀ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ႏွင့္
(ဃ) တို႔အရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ ဦးေဆာင္
တာ၀န္ယူ၍ ေအာက္ပါအတိုုင္း က်င္းပရမည္ -
၄.၁။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

၄.၁.၁။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ
ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) မွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ အေျခခံလမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစုအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊
စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း က်င္းပႏုိင္သည္။
၄.၁.၂။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္ရင္းသား
လူမ်ိဳးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အျခား ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ပါဝင္ႏို္င္သည္။
၄.၁.၃။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ႀကီး
(၆) ခုမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသတစ္ခုခ်င္းႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္တြင္
လည္းေကာင္း က်င္းပသြားႏိုင္သည္။
၄.၁.၄။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွခ်မွတ္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပသြားရမည္။

၄.၂။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
တစ္ႏို္င္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္
ဤႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္တြင္ပါဝင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူ
မ်ားကိုအေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ေအာက္ပါအတိုင္း
က်င္းပရမည္ -
၄.၂.၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို အစုိးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ (၇၅)
ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၇၅) ဦး၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅၀) ဦး၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ (၁၅၀) ဦး၊ တရားဝင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅၀) ဦး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ (၅၀)



ဦးႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူ (၅၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၇၀၀) ဦး
ျဖင့္ က်င္းပရမည္။
၄.၂.၂။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္
(၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
၄.၂.၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (××) ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရမည္။ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို (၄) လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည္။ ညီလာခံ၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္
ႏုိင္သည္။
၄.၂.၄။ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၏ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အစုုအဖြဲ႕
တစ္ဖြဲ႕စီမွ (၉) ဦးစီျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း၍ ညီလာခံတြင္ အလွည့္က် ပူးတြဲ
တာ၀န္ယူရန္ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးစီ တာဝန္
ေပးအပ္ရမည္။
၄.၂.၅။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမ်ားက တင္ျပလာေသာ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္
ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရမည္။ လိုအပ္ပါက အႀကံျပဳခ်ုက္မ်ားအား
ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။
၄.၂.၆။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရိွပါက ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္
သီးျခား အစည္းအေဝးထိုင္၍ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရမည္ (သို႔မဟုတ္) ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္
အႀကံျပဳ ေပးရမည္။
၄.၂.၇။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလုိက္နာရမည့္
စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ပုံစံႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ေရးဆြဲတင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံက အတည္ျပဳေပးရမည္။
၄.၂.၈။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္
ရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အနည္းဆုံးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
တက္ေရာက္လွ်င္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္သည္။
၄.၂.၉။ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစားထုိးရန္ လိုအပ္ပါက
သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ျပလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္အား UPDJC မွ
လက္ခံအတည္ျပဳေပးရမည္။
၄.၂.၁၀။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္မည့္ တုိင္းရင္းသား
ကုိယ္စားလွယ္ (၅၀) ဦး ႏွင့္ အျခားပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူ (၅၀) ဦးတို႔ကို အစိုးရ၊



တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕
တို႔မွ အခ်ိဳးတူေရြးခ်ယ္ရမည္။ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစားထုိးရန္ လုိအပ္
လာပါက သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႕မွတင္ျပလာေသာ ကုိယ္စားလွယ္အသစ္အား
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ လက္ခံ
အတည္ျပဳေပးရမည္။

အခန္း (၅)
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၅။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ
အေသးစိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္
ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ ပါဝင္ေသာမူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္
သြားရမည္ -
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -
(က) ႏိုင္ငံေရး

(၁) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၂) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအလိုက္ ခံစားသင့္ခံစားထိုက္ေသာ လူမ်ိဳးေရး
ဆိုင္ရာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး
အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏို္င္
သမွ် ပိုင္းျခားသုံးစြျဲခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိေစျခင္း
ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၄) ျပည္ေထာင္စု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး၊
(၅) ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၆) တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(ခ) လူမႈေရး
(၁) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းေဖာ္ထုတ္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္

မ်ား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၂) ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
(၃) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊



(၄) လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၅) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလေဲစေသာေဆးဝါးမ်ား ကာကြယ္
တားဆီးေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(ဂ) စီးပြားေရး
(၁) အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၂) ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၃) အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း၊
(၄) ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၅) ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(ဃ) လံုၿခဳံေရး
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၂) လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၊

(င) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ား
(၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္

မ်ား၊
(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ား၊
(စ) အေထြေထြ

အခန္း (၆)
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

၆။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားကို ေရရွည္ တည္တ့ံ
ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အေက်အလည္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းၿပီး
သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေျခခံမူ အပိုဒ္ ၁ အပိုဒ္ခြဲ (ဇ) ႏွင့္အညီ
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ -
၆.၁။ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဆင့္တြင္
အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္။
၆.၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ တင္ျပ
လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္
ေပါင္းစည္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ညီလာခံ
တက္ေရာက္သူ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အနည္းဆံုး (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ ေထာက္ခံမဲ



ရရွိ၍ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ေထာက္ခံမဲျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
၆.၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ တင္ျပ
လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ အပိုဒ္ခြဲ ၆.၂ ပါ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ
ညီလာခံတက္ေရာက္သူ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အနည္းဆံုး (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္
ေထာက္ခံမရဲရွိ၍ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး (၆၅) ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္
ေထာက္ခံမျဲဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

အခန္း (၇)
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၇။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကို ႏိုုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပသြားႏုိင္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္
တိုက္ခုိက္္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ဖြဲ႕စည္းသည္။
၇.၁။ ဖြဲ႔စည္းမႈ
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကို အစိုးရအဖြဲ႕၊
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္္မႈရပ္စေဲရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အခ်ိဳးတူပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသည္။
၇.၂။ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၇.၂.၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ တာဝန္ခံရမည္။
၇.၂.၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း စတင္က်င္းပရန္
တာဝန္ရွိသည္။
၇.၂.၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္
ႏိုု္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွထြက္ေပၚလာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီတင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၇.၂.၄။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊



ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္း
တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ခ်မွတ္မည္။

၈။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကို အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ (၁၅) ဦးထက္မပိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္။ အတြင္းေရးမႈးအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ ခ်မွတ္ေပးမည္။

၉။ ႐ုံးအဖြဲ႔
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သည္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ အျခား
လုိအပ္သည့္၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ႐ုံးအဖြဲ႔အား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။ ႐ံုးအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ႏွင့္
၀တၱရားမ်ားအား အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕မွ ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကိုရယူရမည္။

၁၀။ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား
၁၀.၁။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ညီလာခံတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိဳးညီပါဝင္ေစ၍ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၁၀.၂။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ႏိုင္ေရး
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၁၀.၃။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔အား တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အေၾကာင္း
အရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပရမည္။
၁၀.၄။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တင္ျပလာ
သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္
ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒအဆိုျပဳလႊာမ်ားေရးဆြဲၿပီး အတြင္းေရးမွဴး
အဖြဲ႕သုိ႔ ေပးပို႕ရမည္။
၁၀.၅။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အၾကား လိုအပ္လွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္္။
၁၀.၆။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုအတြင္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မတီမ်ားအၾကား မေျဖရွင္း
ႏိုင္သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိလာပါက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သို႔တင္ျပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူရမည္။

၁၁။ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္သည့္အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ နည္းပညာ
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ ယင္းနည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ
အဖြဲ႕မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သို႔ တင္ျပရမည္။



၁၂။ ေလ့လာသူမ်ား
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္ပမွေလ့လာသူမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားႏုိင္သည္။
ေလ့လာသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) မွ
ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရမည္။

အခန္း (၈)
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၁၂။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမေဲရးတို႔ကို ေရွးရႈ၍
လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ
ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကိုအေျခခံသည့္
ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ အလို႔ငွာ
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္၏ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကရမည္။
၁၂.၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီးသည့္အခါတိုင္း
ရရွိလာသည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။
၁၂.၂။ ထိုသို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႕အသီးသီး၏
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားက ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရမည္။
၁၂.၃။ ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ အဆင့္ဆင့္
ရရွိထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားလံုးကိုစုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႕အသီးသီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားက ပါဝင္
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရမည္။

၁၃။ အတည္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္လုံးကိုလည္းေကာင္း အနီးဆုံးက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သ႔ုိ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီတင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

၁၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း



၁၄.၁။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္
လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကို
ျပင္ဆင္ျခင္း/ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ
မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
၁၄.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရမည္။
၁၄.၃။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရတစ္ရပ္၏
သက္တမ္းအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေနာင္ဆက္ခံေသာ
အစိုးရအဆက္ဆက္က ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း (၉)
အေထြေထြ

၁၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ
ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ရမည္။

၁၆။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ျပည္ေထာင္စု ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ
ေကာ္မတီ (UPDJC)၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ၎ေကာ္မတီမ်ားမွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ
က်ခံေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေႏွာင္ႀကိဳးမပါသည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္
နည္းပညာဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္
ဘ႑ာေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွေပးအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ သုံးစြဲသြားရမည္။

၁၇။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္အားျပင္ဆင္ျခင္း
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ျပင္ဆင္ရန္
လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ ထိုျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA) တြင္ ပါရိွသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွေစရ။

********************************************************************



ေနာက္ဆက္တြဲ - ဂ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုက္နာရမည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား



၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးတုိင္းသို႔
အခ်ိန္မီလာေရာက္ျပီး အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ေရာက္ရမည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးခန္းမ
အတြင္းသုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ မိမိတို႔၏လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကို ပိတ္ထားရမည္ (သုိ႔မဟုတ္)
အသံတိတ္အေနအထားတြင္ ထားရမည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
အျပန္အလွန္ တန္းတူဆက္ဆံရမည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ဦး၏ သေဘာထားကို
တစ္ဦးမွေလးစားရမည္၊ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးမွ တင္ျပေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ ၾကားျဖတ္
ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္ရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၅။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ သဘာပတိ၏ ႀကိဳတင္
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္သာ ေဆြးေႏြးရမည္၊ (၁၀) မိနစ္ထက္ပို၍ ေဆြးေႏြးရန္ သဘာပတိ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

၆။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သဘာပတိ၏ ႀကိဳတင္
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အသံဖမ္းျခင္း၊ ဗီဒီယုိ႐ိုက္္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၇။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံ (သုိ႔မဟုတ္)
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေဝငွလုိပါက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕မွတဆင့္ ေဝငွရမည္။

၈။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေဆြးေႏြးလုိသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သုိ ့ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၉။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံ၊ ညီလာခံႏွင့္
ပက္သက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇိဳးႏြမ္းေစမည့္ ေျပာဆိုျပဳမူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၁၀။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံအား အသုံုးခ်၍
မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားရယူျခင္း၊ အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို
မိမိဘက္သို႔ပါရန္ ေငြေၾကး၊ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္လာဘ္ထုိးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၁၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံအစမွ
ၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ရာက္ရမည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အတြက္
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ (တာဝန္ေပးမႈ)၊ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ႏွင့္

အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕



၁။ ဖြဲ႕စည္းမႈ

၁.၁။ ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ႀကီး (၅) ခုအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ (၅) ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၁.၂။ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ တာဝန္ေပးရမည္။
၁.၃။ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ အမ်ားဆံုး (၄) ဦးစီ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁.၄။ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ရမည္။
၁.၅။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ကို ထားရိွႏိုင္သည္္။

၂။ တာဝန္ယူမႈ (တာဝန္ေပးမႈ)

၂.၁။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တာ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးသည့္
က႑တြင္ ပါဝင္ေသာ သဘာပတိမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို
အၿပီးသတ္ ေရးသားရမည္။

၂.၂။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ က႑အလိုက္ တင္ျပမႈအား
ကူညီရန္။

၂.၃။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အစမွ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ပါဝင္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၃။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၃.၁။ ေဆြးေႏြးရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္အတိုင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရမည္။
၃.၂။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္

အက်ိဳးေဆာင္ေပးရမည္။
၃.၃။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္

အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရမည္။
၃.၄။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ပါအခ်က္မ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ဦးတည္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရမည္။
၃.၅။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ Vision မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ Expectation မ်ား ႏွင့္ တိက်ေသာ

အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ခြဲေပးႏိုင္ရန္၊
၃.၆။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ မဟုတ္ဘဲ တင္ျပခ်က္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္

အက်ိဳးေဆာင္ေပးရမည္။
၃.၇။ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို မေျပာၾကားရန္၊ လုိအပ္ပါက ေဆြးေႏြးသည့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ရွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းရန္၊
၃.၈။ ေဆြးေႏြးမည့္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအား ညီတူညီမွ်ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္ တစ္ႀကိမ္

တစ္ခါမွ်မေဆြးေႏြးရေသးသူကုိ ဦးစားေပးရန္၊



၃.၉။ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၁၀) မိနစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဆြးေႏြးမႈ
မျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္္။

၃.၁၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကို စုစည္းရန္ျဖစ္၍ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္
မလိုပါ။

၃.၁၁။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဘက္လိုက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊
ဓမၼဓိဌာန္က်က် အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ား
လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္သာ ေနရာယူရမည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
အစည္းအေဝးခန္းအတြင္းသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ မိမိတို႔၏လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားရမည္
(သို႔မဟုတ္) အသံတိတ္အေနအထားတြင္ ထားရမည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေနစဥ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ေျပာဆုိျခင္း၊
အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၄။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၏
ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အသံဖမ္းျခင္း၊ ဗီဒီယုိ႐ိုက္္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၅။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
ညီလာခံ၊ ညီလာခံႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မတီမ်ား၊
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစမည့္ ေျပာဆိုျပဳမူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၆။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
ညီလာခံသို႔ အခ်ိန္မီ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ညီလာခံမွ ခြင့္ျပဳခ်ိန္အထိ တက္ေရာက္ရမည္။

၇။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျပာဆို
ေရးသားရာတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အမည္ကို
ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရ (Chatham House Rule)။

၈။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
အထက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္
ရပ္ဆိုင္းမည္။



လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ အပိုဒ္ ၇.၂.၄ အရ ႏိုင္ငံေရး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ၏ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပဌာန္းလိုက္ပါသည္-

လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ

၂။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ကို စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းရမည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္သည္-

(က) ႏို္္င္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
(ခ) လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
(ဂ) စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
(ဃ) လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
(င) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ၊
(စ) အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊

၃။ အပိုဒ္ ၂ ပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို အစိုးရအစုကိုယ္စားျပဳ (××) ဦး၊ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားျပဳ (××) ဦး၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ (xx) ဦး၊
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳ (××) ဦး၊ တရားဝင္
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားျပဳ (××) ဦး၊ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ
(××) ဦး ႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား ကိုယ္စားျပဳ (××) ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။
ယင္းလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ႏိုင္ေရး
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄။ အပို္ဒ္ ၃ ပါ အခ်ိဳးအစားအတိုင္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ဥကၠဌ၊ ဒု-ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား
ထမွဲ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္အား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္၍ တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ သက္တမ္း

၅။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
က်င္းပသည့္ သက္တမ္း အတိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အစားထိုးလိုပါက
သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအစုအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။



လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္

၆။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ လုပ္ငန္း
ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ
ရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ (The
Framework for Political Dialogue) တြင္ျပဌာန္းထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၇။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ
အလုိက္ အစည္းအေဝးမ်ား ကို ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ (The Framework for
Political Dialogue) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဆင့္တြင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ
သြားရမည္။ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေျဖၾကား
ႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို သိရွိ နားလည္သည္ဟုယူဆရသည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသြားႏုိင္သည္။

၉။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိ
နားလည္သည္ဟုယူဆရသည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
ပါဝင္သည့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူဦးေရျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းသြားႏိုင္သည္။ ယင္း နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား
သတ္မွတ္္ထားသည့္ အစည္းအေဝး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ထိန္းသိမ္းျခင္းဆို္င္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ
တာဝန္ခံရမည္။

၁၀။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔အား တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အေၾကာင္း
အရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔မွ တဆင့္
တင္ျပရမည္။

၁၁။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမွ တင္ျပလာ သည့္
အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး
ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒအဆိုျပဳလႊာမ်ားေရးဆြဲၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သို႔
ေပးပို႕ရမည္။

၁၂။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အၾကား လိုအပ္လွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို
ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္္။



၁၃။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုအတြင္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မတီမ်ားအၾကား မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရိွလာပါက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) သို႔တင္ျပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူရမည္။

၁၄။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) က အခါအားေလ်ာ္စြာေပးအပ္သည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၁၅။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔မွ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊
နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားအား ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈေပးရမည္။

၁၆။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္း ေဆြးေႏြးေသာ
သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ
မည္သူ႔ကိုမွ် ေျပာၾကားျခင္းမျပဳရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းရမည္။

၁၇။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္မွတ္
တမ္းတင္၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကအတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္း
အေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း
မျပဳရ။

၁၈။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍-
၁၈.၁။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လုပ္ငန္းေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း
ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပရမည္။
၁၈.၂။ ယင္းသုိ႔တင္ျပရာတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူ
ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးရမည္။ ျခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက
ထိုျခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး
အစီရင္ခံစာ တြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

အေထြေထြ

၁၉။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ တာဝန္အရ သြားလာရသည့္ ခရီးစရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမူဝါဒမ်ား ႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
၂၀။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ား ႏွင့္
အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလိို သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္းျပဳ
ရမည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ



အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

ဖြဲ႔စည္းမႈ

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကိုု အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ (၁၅) ဦးထက္ မပိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းသည္။

တာ၀န္မ်ား

၁။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု ၾကားကာလတြင္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ၏ လုုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုုိ
ညိွႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၂။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သည္ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ တင္ျပလာေသာ မူ၀ါဒ အဆိုုျပဳလႊာမ်ား၊
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုု လက္ခံစုုစည္း၍ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ႏိုုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုုိ႔တင္သြင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၃။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔သည္ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တခုုႏွင့္တခုုအၾကား ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၄။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔သည္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရံုုးလုုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရန္ပံုုေငြဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၅။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔သည္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခား
လိုုအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈကိုု အေျခခံ၍ လုုပ္ငန္းလိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ရန္
တာ၀န္ရွိသည္။
၆။ အတြင္းေရမွဴးအဖြဲ႕သည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သုုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

က။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ စံုညီအစည္းအေဝးကို (၁) လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပ သြားရမည္။

ခ။ လိုအပ္ပါက ၾကားကာလတြင္လည္း အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ညိႇႏႈိင္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။



ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
႐ုံးအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

ဖြဲ႕စည္းမႈ

႐ံုးအဖြဲ႕ကိုု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားလိုုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္း
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

တာ၀န္မ်ား

၁။ ႐ံုးအဖြဲ႕သည္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႐ံုးလုုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေရး
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရန္ပံုုေငြဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုု အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
တာ၀န္ရွိသည္။
၂။ ႐ံုးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႏိုုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ လိုုအပ္သည့္ အေထာက္
အကူျပဳ လုုပ္ငန္းမ်ားအားလံုုးကိုု ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိ သည္။
၃။ ႐ံုးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏွင့္ ညီလာခံ
ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကိုု ပံုုမွန္ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း၊
အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရန္ လိုုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း
တင္ေပးျခင္း၊ လိုုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုုပ္မ်ား စုုေဆာင္း ေပးျခင္းႏွင့္ က်ြမ္းက်င္သူမ်ား/
ပညာရွင္မ်ားအား လိုုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖိတ္ေခၚေပးျခင္း တိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၄။ ႐ံုးအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံဆုုိင္ရာ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၅။ ႐ံုးအဖြဲ႕သည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သုုိ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္
တာ၀န္ရွိသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ - ဃ

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ ရာထူး

အစုိးရအစုအဖြဲ႕
၁ ဦးေအာင္မင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၄)



၂ ဦးစိုးသိန္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၃)
၃ ဦးလွထြန္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (၆)
၄ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး
၅ ဦးေအာင္သိမ္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားဝန္ႀကီးဌာန
၆ ဦးခင္ရီ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (ျငိမ္း)
၇ ဦးသန္းေဌး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (ျငိမ္း)
၈ ဦးအုန္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန
၉ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၁၀ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း

ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
၁၁ ဦးခင္ေမာင္စိုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန
၁၂ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၃ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၁၄ ဦးသန္႔ေက်ာ္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၅ ဦးအုန္းသန္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ လယ္ယာစုိက္ပိ်ဳးေရးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၆ ဦးဝင္းသန္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း

အခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
၁၇ ဦးဟံစိန္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၈ ဦးဝင္းျမင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
၁၉ ဦးသိန္းေအာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၂၀ ဦးသန္႔ရွင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ပညာဝန္ႀကီးဌာန
၂၁ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၂ ဦးသန္းထြန္းေအာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ သတၱတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
၂၃ ေဒါက္တာလင္းေအာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၄ ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္း ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန
၂၅ ဦးစိုးတင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၆ ဦးထင္ေအာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္

လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၇ ဦးခ်န္ေမာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန



၂၈ ဦးဘုန္းေဆြ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၉ ေဒါက္တာဘေရႊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
၃၀ ေဒါက္တာတင္ေရႊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး

လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
၃၁ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၂ ေဒၚခင္ျပံဳးရည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၃ ဦးဂြမ္ရိန္ဒီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၄ ဦးအားဆီ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၅ ဦးစိန္ဦး ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၆ ဦးခြန္သန္းျမင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၇ ဦးခင္ၾကဴး ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၈ ဦးႏုိင္ခ်စ္ဦး ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၃၉ ဦးႏုိထန္ဘလဲ္ (ခ) ႏုိထန္ကပ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔
၄၀ ဦးစန္းေရႊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔
၄၁ ဦးေစာဟာသီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
၄၂ ဦးေစာဂ်ဴဘလီစံလွ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
၄၃ ဦးဆလုိင္းလွထြန္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔
၄၄ ဦးစုိင္းေမာင္လွ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕
၄၅ ဦးသက္ဝင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၄၆ ဦးခြန္ေဖျမ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၄၇ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္သိန္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၄၈ ဦးကုိကုိႏုိင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔
၄၉ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔
၅၀ ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔
၅၁ ဦးႏုိင္ဝင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၂ ဦးဒူဝါဇုတ္ေဒါင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၃ ဦးဝွန္ဆန္ (ခ) ေရာဝိ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၄ ဦးရွာေမြလရွနဲ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၅ ဦးေလာရင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၆ ဦးပီတာေသာင္းစိန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၇ ဦးဝင္းျမင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔
၅၈ ဦးမန္းသန္းေရႊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔
၅၉ ဦး႐ူစံၾကဴး နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ



၆၀ ဦးထူးကုိကို ဓႏုကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
၆၁ ဦးစံလြင္ ပအုိဝ္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
၆၂ ဦးေမာင္ေက်ာ္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
၆၃ ဦးပယ္ေစာက္ခ်ိန္ ကုိးကန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
၆၄ ေဒၚစႏၵာခင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
၆၅ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး
၆၆ ေဒၚခင္မိ်ဳးျမင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး
၆၇ ဦးကုိကုိလိႈင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး
၆၈ ဦးတင္ေမာင္သန္း အထူးအႀကံေပး၊ MPC
၆၉ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး အစီအစဥ္ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ MPC
၇၀ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ လက္ေထာက္အစီအစဥ္ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ MPC

လႊတ္ေတာ္မ်ားအစုအဖြဲ႕
၇၁ ဦးသိန္းေဇာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၂ ေဒၚဒြဲဘူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၃ ဦးစိုးရယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၃ ဦးေစာသိန္းေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၄ ဦးခြန္လိန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၅ ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၆ ဦးဘရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၇ ဦးစတီဖန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၈ ဦးလွထြန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၇၉ ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၀ ဦးဆန္းရယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၁ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၂ ဦးေပၚလွ်ံလြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၃ ဦးေစာအုန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၄ ဦးအုန္းတင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၅ ဦးစိုးေက်ာ္ေဇာသန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၆ ဦးျမတ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၇ ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၈၈ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၈၉ ဦးရားစမ္ဂံ်ဳး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၉၀ ဦးအင္ဖရင္ဂမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၉၁ ဦးေစာကုိဒီ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္



၉၂ ဦးရီးခ်က္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၉၃ ဦးေစာေဂ်ေအဝင္းျမင့္ ကရင္ျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၉၄ ဦးခြန္လိန္း ခ်င္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၉၅ ဦးေပၚလွ်ံလြင္ ခ်င္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၉၆ ဦးသိန္းေဇာ္ မြန္ျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၉၇ ဦးေဌးလြင္ မြန္ျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၉၈ ဦးကုိကုိ ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၉၉ ဦးသိန္းထြန္း ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၁၀၀ ဦးခြန္ေအးေမာင္ ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၁၀၁ ဦးျမင့္စုိးႏိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၁၀၂ ဦးျမတ္စုိး ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၁၀၃ ဦးထြန္းေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၁၀၄ ဦးေအာင္ၾကည္ဝင္း ရွမ္းျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္
၁၀၅ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၁၀၆ ဦးသာညႊန္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
၁၀၇ ဦးတင္ျမင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၀၈ ဦးစိန္ဝင္းလိႈင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၀၉ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၀ ဦးေအာင္သန္းဦး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၁ ဦးမိႈင္းညိဳ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၂ ဦးေသာင္းစိန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၃ ေဒါက္တာေက်ာ္လွ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၄ ဦးေျပဝင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၅ ဦးေဆြသန္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၆ ဦးကုိကုိလြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၇ ဦးဝင္းၿမိဳင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၈ ဦးမိ်ဳးျမင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၁၉ ဦးၾကည္သိန္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၀ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၁ ဦးသိန္းေဆြ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၂ ဦးေအးစုိး ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၃ ဦးေစာလင္းေအာင္ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၄ ဦးရထဲြဋ္ေအာင္ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၅ ဦးထြန္းလြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္



၁၂၆ ဦးေသာင္းေက်ာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၇ ဦးမိ်ဳးသိမ္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၈ ဦးဝင္းထိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၂၉ ဦးေက်ာ္မိ်ဳး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၀ ဦးျမင့္ၾကည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၁ ဦးေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၂ ဦးတင္စိုး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၃ ဦးလွျမင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၄ ဦးႏိုင္ဝင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၅ ဦးျမင့္စုိး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၆ ဦးသိန္းထြန္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၇ ဦးေက်ာ္ေထြး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
၁၃၈ ဦးစုိးေထြး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕
၁၃၉ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရေဲအာင္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္
၁၄၀ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေမာင္ဝင္း တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)
၁၄၁ ဦးခင္ေဇာ္ဦး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း)
၁၄၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး ဒုုတိယတပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊

စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး
၁၄၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၄၄ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္ထြန္းလွ အရာရွိေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွဴး
၁၄၅ ဗို္လ္မွဴးခ်ဳပ္ တင့္လြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၄၆ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းမင္းလြင္ တိုင္းဦးစီးဗုိလ္မွဴးႀကီး
၁၄၇ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရေဲက်ာ္သူ ဒုတိယ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကေဲရးမွဴး
၁၄၈ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စည္လြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၄၉ ဗုိလ္မွဴး သိန္းႏုိင္စုိး ဒုတိယ တပ္ရင္းမွဴး
၁၅၀ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေမာင္ဦး နည္းျပမွဴးခ်ဳပ္
၁၅၁ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဝင္းမုိး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၅၂ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သက္နိုင္ မစခမွဴး
၁၅၃ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းဦး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၅၄ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခ်စ္ဦး ဒုတိယ တိုင္းရင္းမွဴး (နပခ)
၁၅၅ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္း ဒုစကခမွဴး
၁၅၆ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္ဇံ ဒုစကခမွဴး



၁၅၇ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုဦး အေျမာက္နည္းဗ်ဴဟာမွဴး
၁၅၈ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဝလင္းေအာင္ စစ္ဗ်ဴဟာေရးမွဴး
၁၅၉ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ညီညီလြင္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၆၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေဝ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၆၁ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္နီ အုပ္စုမွဴး
၁၆၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္းညြန့္ေဇာ္ တုိင္းဦးစီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး
၁၆၃ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းမင္းလြင္ တုိင္းဦးစီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး
၁၆၄ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ညြန္႔ဝင္းေဆြ ဒုတိယ တပ္မမွဴး
၁၆၅ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္ဦး ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၆၆ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထင္လတ္ဦး ဒုစကခမွဴး
၁၆၇ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေဇယ် ဒုစကခမွဴး
၁၆၈ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းထိုက္ ဒုစကခမွဴး
၁၆၉ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းဦး ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (တတက ၉)
၁၇၀ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဇင္ညြန္႔ တပ္မွဴး
၁၇၁ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္မိုး ဒုစကခမွဴး
၁၇၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရမဲင္း ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၇၃ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးတင့္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၁၇၄ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး လွမ်ိုး ယာယီနည္းဗ်ဴဟာမွဴး
၁၇၅ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး

ေက်ာ္လင္းေအာင္
စစ္ဦးစီး

၁၇၆ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝင္းမင္းေအာင္ ဌာနမွဴး
၁၇၇ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သီဟ စစ္ဦးစီးမွဴး (၀) စစ္ေဆးေရး
၁၇၈ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းစိုး အထက္တန္းနည္းျပ
၁၇၉ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္မုိးေအာင္ အထက္တန္းနည္းျပ
၁၈၀ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဝလင္းေအာင္ စစ္ဦးစီး
၁၈၁ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ျမင့္နိုင္ဦး တပ္ရင္းမွဴး
၁၈၂ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး

ေအာင္ထြန္းသိန္း
တပ္ရင္းမွဴး

၁၈၃ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မ်ိဳးထြန္း တပ္ရင္းမွဴး
၁၈၄ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး သက္နိုင္ တပ္ရင္းမွဴး
၁၈၅ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းဦး စစ္ဦးစီး (ပ)
၁၈၆ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး

ေအာင္သူေက်ာ္
စစ္ဦးစီး (ပ)

၁၈၇ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာခ်ိဳေအာင္ ဒုတပ္မွဴး



၁၈၈ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ထူးလႈိင္ ဦးစီးမွဴး (ပ)
၁၈၉ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ရဝဲင္းေအာင္ ဒုတိယစက္႐ံုမွဴး
၁၉၀ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ထက္ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴး
၁၉၁ ဗိုလ္မွဴး ဟိန္းဆက္ေဇာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီး
၁၉၂ ဗိုလ္မွဴး ဇာနည္ထြန္း ဒုတိယစစ္ဦးစီး
၁၉၃ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဇင္ေမာင္ ဒုတိယစစ္ဦးစီး
၁၉၄ ဗိုလ္မွဴး ဇင္မင္းဦး ဒုတိယစစ္ဦးစီး
၁၉၅ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္မင္းထြန္း ဒုတိယစစ္ဦးစီး
၁၉၆ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္မင္းကို ဒုတိယစစ္ဦးစီး
၁၉၇ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္စြာေအာင္ေက်ာ္ ခြဲမွဴး
၁၉၈ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ဝင္းေမာင္ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴး
၁၉၉ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္သူရ လကရညိႇႏိႈင္း
၂၀၀ ဗိုလ္မွဴး လႈိင္ဘြား နည္းျပ
၂၀၁ ဗိုလ္မွဴး စိုးညီေဆြ သတင္းအယ္ဒီတာ
၂၀၂ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ရသဲိန္း သတင္းဌာနခဲြမွဴး
၂၀၃ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ကိုသက္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
၂၀၄ ဗိုလ္မွဴး မင္းမင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ခြဲမွဴး
၂၀၅ ဗိုလ္မွဴး မင္းသိန္းဝင္း အရာရွိသင္တန္းမွဴး
၂၀၆ ဗိုလ္မွဴး သက္ေဝထြန္း ဌာနမွဴး (အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)
၂၀၇ ဗိုလ္မွဴး ထြန္းလင္း ဒုတိယလက္ေထာက္ (စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္) ခ်ဳပ္
၂၀၈ ဗိုလ္မွဴး ေအးထိုက္ ဌာနမွဴး
၂၀၉ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဇင္ထက္ ဌာနမွဴး
၂၁၀ ဗိုလ္မွဴး ျမင့္ေဇာ္ အထက္တန္းနည္းျပ
၂၁၁ ဗိုလ္မွဴး ေသာင္းထိုက္စုိး တပ္ခြဲမွဴး
၂၁၂ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းေနထြန္းပိုင္ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကေဲရးမွဴး
၂၁၃ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္နိုင္လင္း တပ္ခြဲမွဴး
၂၁၄ ဗိုလ္မွဴး သန္းထိုက္စိုး တပ္ခြဲမွဴး
၂၁၅ ဗိုလ္မွဴး ဗညားအိန္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (ညိႇႏိႈင္း)
၂၁၆ ဗိုလ္မွဴး သန္႔ဇင္ေသြး နည္းျပအရာရွိခ်ဳပ္
၂၁၇ ဗိုလ္မွဴး သိန္းျမင့္ေဇာ္ ဌာနမွဴး
၂၁၈ ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးမင္းဟန္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (စစ္ဆင္ေရး)
၂၁၉ ဗိုလ္မွဴး နိုင္ေထြးျမင့္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (ပသစ)
၂၂၀ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္သူစုိး စစ္ဦးစီး (ဒု) (ေထာက္)
၂၂၁ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ေဇာ္ဝင္း စစ္ဦးစီး (ဒု)



၂၂၂ ဗိုလ္မွဴး နိုင္လင္း ပစ္ကူေပးတပ္ခြဲမွဴး
၂၂၃ ဗိုလ္မွဴး မင္းသူရိန္ထြန္း စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၂၄ ဗိုလ္မွဴး စစ္နိုင္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (ေရး၊ေထာက္)
၂၂၅ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ျမင့္ျမတ္ လက္နက္သင္ဌာနမွဴး
၂၂၆ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းေအာင္ေအာင္ အထက္တန္းနည္းျပ
၂၂၇ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းခမ္းဦး ဌာနမွဴး (အရာခံႏွင့္ အၾကပ္သင္)
၂၂၈ ဗိုလ္မွဴး မင္းသန္႔ စစ္ဦးစီး (ဒု) (ေရး၊ေထာက္)
၂၂၉ ဗိုလ္မွဴး ရန္ရွင္းေအာင္ ဒုတိယတုိင္းရင္းမွဴး
၂၃၀ ဗိုလ္မွဴး နိုင္လင္းထိုက္ ဒုတိယတုိင္းရင္းမွဴး
၂၃၁ ဗိုလ္မွဴး နိုင္သာျမင့္ တပ္ခြဲမွဴး
၂၃၂ ဗိုလ္မွဴး ခိုင္လင္းေမာင္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၃၃ ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးေမာင္ေမာင္သြင္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (ေရး၊ေထာက္)
၂၃၄ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္သူနုိင္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (စစ္ေဆးေရး)
၂၃၅ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ထက္ စစ္ဦးစီး (ဒု) (တသခ)
၂၃၆ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္မိုးနုိင္ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒု)
၂၃၇ ဗိုလ္မွဴး ဝင္းထက္စိုး ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကေဲရးမွဴး
၂၃၈ ဗိုလ္မွဴး အာကာၿဖိဳးေဆြ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကေဲရးမွဴး
၂၃၉ ဗိုလ္မွဴး ခိုင္စိုးလင္း စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၄၀ ဗိုလ္မွဴး ေကာင္းေဝယံ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒု)
၂၄၁ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ေဇာ္နိုင္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၄၂ ဗိုလ္မွဴး ဟိန္းသီဟ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၄၃ ဗိုလ္မွဴး သန္႔ဇင္ဦး ေလ့က်င့္ေရးညွိႏိႈင္း
၂၄၄ ဗိုလ္မွဴး သိန္းနိုင္ဦး အထက္တန္းနည္းျပအရာရွိ
၂၄၅ ဗိုလ္မွဴး ဝင္းမင္းလတ္ ဦးစီးအရာရိွ (ဒုတိယတန္း)
၂၄၆ ဗိုလ္မွဴး ေနတိုးေရႊ စစ္ဦစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း)
၂၄၇ ဗိုလ္မွဴး လွဝင္းေအာင္ စစ္ဦစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း)
၂၄၈ ဗိုလ္မွဴး ဝင္းဦး စစ္ဦစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း)
၂၄၉ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္စြာလင္း ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲမွဴး
၂၅၀ ဗိုလ္မွဴး တင္ထြဋ္ ေခတၱ တပ္ရင္းမွဴး
၂၅၁ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္သီဟေဆြ ေခတၱ တပ္ရင္းမွဴး
၂၅၂ ဗိုလ္မွဴး ဝင္းေနာင္ဦး အထက္တန္းနည္းျပ
၂၅၃ ဗိုလ္မွဴး ရစဲိုးထက္ အထက္တန္းနည္းျပ
၂၅၄ ဗိုလ္မွဴး လင္းလင္းထြန္း ဦးစီးဒု (စစ္ေဆးေရး)
၂၅၅ ဗိုလ္မွဴး ေသာ္ဇင္ေအာင္ ဦးစီးဒု (ေထာက္)



၂၅၆ ဗိုလ္မွဴး ရေဲဇာ္ေမာင္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၅၇ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ေသာင္း တပ္ခြဲမွဴး
၂၅၈ ဗိုလ္မွဴး လြင္မင္းသူ တပ္ခြဲမွဴး
၂၅၉ ဗိုလ္မွဴး ေဌးလင္းျမတ္ ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္
၂၆၀ ဗိုလ္မွဴး သန္းကိုကို စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၁ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္နိုင္မိုး သင္တန္းမွဴး
၂၆၂ ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးသူရေက်ာ္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၃ ဗိုလ္မွဴး ထိန္လင္းေမာင္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၄ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေဇျမင့္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၅ ဗိုလ္မွဴး ေနမ်ိဳးေက်ာ္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၆ ဗိုလ္မွဴး ခိုင္မင္းထြန္း စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၇ ဗိုလ္မွဴး သန္းမင္းေအာင္ ပစ္ကူေပးတပ္ခြဲမွဴး
၂၆၈ ဗိုလ္မွဴး ဟိန္းေဇာ္ဦး စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၆၉ ဗိုလ္မွဴး သန္႔ဇင္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၇၀ ဗိုလ္မွဴး ေဝလႈိင္ၿဖိဳး (ညိႇႏိႈင္း)
၂၇၁ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္မ်ိဳးလြင္ ဦးစီးဒု (ညွိႏိႈင္း)
၂၇၂ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ဟိန္းျပည့္ စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၇၃ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္မင္း စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၇၄ ဗိုလ္မွဴး ထင္လင္း စစ္ဦးစီး (ဒု)
၂၇၅ ဗိုလ္မွဴး သက္ထြန္း ဒုရင္းမွဴး
၂၇၆ ဗိုလ္မွဴး ရာဇာ ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲမွဴး
၂၇၇ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေဇာ္ထြန္း ဒုရင္းမွဴး
၂၇၈ ဗိုလ္မွဴး တင္ေထြးနိုင္ တပ္ခြဲမွဴး
၂၇၉ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေကာင္းျမတ္ ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲမွဴး
၂၈၀ ဗိုလ္မွဴး ေတဇာထြန္း ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲမွဴး
၂၈၁ ဗုိ္လ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းဦး ဒုတိယတုိင္းရင္းမွဴး (ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕
၂၈၂ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ KNU
၂၈၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာအိုင္းဇက္ဖုိး စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ KNU
၂၈၄ ပဒုိေစာတာဒုိမူး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၈၅ ပဒုိေစာေရာဂ်ာခင္ ကာကြယ္ေရးဌာနမွဴး၊ KNU
၂၈၆ ပဒုိေစာသမိန္ထြန္း ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၈၇ ပဒုိေစာေလးေလာ္ေဆာ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၈၈ ပဒုိေစာလစ္စတန္ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU



၂၈၉ ပဒုိေစာဆပဲြယ္ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၀ ပဒုိေစာပႏဲု အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၁ ပဒုိေစာအယ္၀ါး
၂၉၂ ပဒုိေစာဆေဲဂ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၃ ပဒုိေစာဖလို႔စိုးဝင္း ခ႐ိုင္အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၄ ပဒုိေစာေရႊေမာင္း အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၅ ပဒုိေစာဘာဒီဖိုး ခ႐ိုင္အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၆ ပဒုိေစာအယ္ကလူေစး အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၇ ပဒုိေစာလွထြန္း အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ KNU
၂၉၈ ပဒုိေစာေအာင္ဝင္းေရႊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွဴး၊ KNU
၂၉၉ ေဒါက္တာေနာ္ကေပၚထူး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ KNU/KNLA-PC
၃၀၀ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာရင္ႏု စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ KNU/KNLA-PC
၃၀၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေနစုိးျမ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ KNU/KNLA-PC
၃၀၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေက်ာ္ညႊန္႔ KNU/KNLA-PC
၃၀၃ ဗိုလ္ ေစာတာမူလာ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး၊ KNU/KNLA-PC
၃၀၄ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾသဘာ KNU/KNLA-PC
၃၀၅ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာသိန္းဝင္း KNU/KNLA-PC
၃၀၆ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေအာင္ႏုိင္ KNU/KNLA-PC
၃၀၇ ဗိုလ္မွဴး ေစာေအာင္မ်ိဳးမင္း KNU/KNLA-PC
၃၀၈ ဗိုလ္မွဴး ေစာဒနဲရယ္ KNU/KNLA-PC
၃၀၉ ဗိုလ္မွဴး ေစာစိန္ေအး KNU/KNLA-PC
၃၁၀ ဗိုလ္ႀကီး ေစာကူးကူ KNU/KNLA-PC
၃၁၁ ေစာရန္ႏုိင္သန္း KNU/KNLA-PC
၃၁၂ ဗိုလ္ႀကီး ေစာျပည့္စံု KNU/KNLA-PC
၃၁၃ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေအာင္ေကာင္းေရႊ KNU/KNLA-PC
၃၁၄ ဗိုလ္ႀကီး ေစာကိုႀကီးေက်ာ္ KNU/KNLA-PC
၃၁၅ ေနာ္ခ်ိဳခ်ိဳေအး ပညာေရးတာဝန္ခံ၊ KNU/KNLA-PC
၃၁၆ ေနာ္အဲ့ဝါး ပညာေရး၊ KNU/KNLA-PC
၃၁၇ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ေစာမိုေရွး ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ DKBA
၃၁၈ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထူးထူးေလး ႏို္င္ငံေရးအႀကံေပး၊ DKBA
၃၁၉ ဗိုလ္မွဴး ေစာစိန္ဝင္း စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ DKBA
၃၂၀ ဗိုလ္မွဴး ေစာေက်ာ္သန္းေဌး ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ၊ DKBA
၃၂၁ ဗိုလ္ႀကီး ေစာဒါဝိတ္ DKBA
၃၂၂ ေစာမင္းေဖဇင္ DKBA



၃၂၃ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာစတီး (ခ) ေစာဒိ DKBA
၃၂၄ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဝိဒါး တပ္ရင္းမွဴး၊ DKBA
၃၂၅ ဗိုလ္မွဴး ေစာေဝထူး DKBA
၃၂၆ ေစာညီညီထြန္း DKBA
၃၂၇ ေစာထူးကိုလို DKBA
၃၂၈ ေစာေလးေတာ DKBA
၃၂၉ ဗိုလ္ႀကီး ေစာေအာင္မန္းသန္း DKBA
၃၃၀ ဗိုလ္မွဴး ေစာကြယ္ DKBA
၃၃၁ ေစာသူရိန္ DKBA
၃၃၂ ေနာ္စႏၵာဝ္ုိင္း DKBA
၃၃၃ ေနာ္နီနီ ကိုယ္စားလွယ္၊ DKBA
၃၃၄ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဘာင္ေခး ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ RCSS
၃၃၅ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းလ အတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ RCSS
၃၃၆ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သိန္း စီးပြားေရးတာဝန္ခံ၊ RCSS
၃၃၇ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာင္းဟန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ RCSS
၃၃၈ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဟန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ RCSS
၃၃၉ စိုင္းလ်ဲန္း (ခ) စိုင္းလွေအာင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ RCSS
၃၄၀ စိုင္းခြမ္မိန္း အႀကံေပး၊ RCSS
၃၄၁ ေဒါက္တာ စိုင္းဦး အႀကံေပး၊ RCSS
၃၄၂ စိုင္းမ်ိဳးသန္႔ အႀကံေပး၊ RCSS
၃၄၃ စိုင္းယီတိပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ RCSS
၃၄၄ စိုင္းဆိုင္ေဟာင္ဖ အႀကံေပး၊ RCSS
၃၄၅ စိုင္းခမ္းႏြတ္ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ၊ RCSS
၃၄၆ ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၂)၊ CNF
၃၄၇ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာေခါင္း အဓိပတိေကာင္စီဝင္၊ CNF
၃၄၈ ပူး ေထာင္ဇလ်န္ CNF
၃၄၉ ပူး ထန္ယနဲ္ အဓိပတိေကာင္စီဝင္၊ CNF
၃၅၀ ပူး လားလ္ရမ္းေလာ္မာ အဓိပတိေကာင္စီဝင္၊ CNF
၃၅၁ ပူး ရမ္ကုလ္က်ံဳး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ CNF
၃၅၂ ပူး ခြါအုပ္လ်န္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၃)၊ CNF
၃၅၃ ပူး အိပ္ခ်္စီ ရာလ္ႏွင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ CNF
၃၅၄ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေက္ာမတီဝင္၊ CNF
၃၅၅ ပူး ထန္းနိန္ကီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ CNF
၃၅၆ ပူး ထက္နီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေက္ာမတီဝင္၊ CNF



၃၅၇ ပူး ထန္းလိန္ကီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ CNF
၃၅၈ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဟရန္သင္ထိုက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေက္ာမတီဝင္၊ CNF
၃၅၉ ပူးလာန္ေဟာက္လ်န္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေက္ာမတီဝင္၊ CNF
၃၆၀ ပူး ဝုန္ဇခိုင္ အဓိပတိေကာင္စီဝင္၊ CNF
၃၆၁ ပူးလွထြန္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ CNF
၃၆၂ ပူးမန္လိုင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ CNF
၃၆၃ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ နာယက၊ PNLO
၃၆၄ ခြန္ျမင့္ထြန္း ဥကၠ႒၊ PNLO
၃၆၅ ခြန္တင္ေရႊဦး ဗဟို္အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ PNLO
၃၆၆ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေအာင္မန္း PNLO
၃၆၇ ခြန္းထြန္းတင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ PNLO
၃၆၈ ခြန္မင္းေအာင္ PNLO
၃၆၉ ခြန္တင္သန္း PNLO
၃၇၀ ခြန္ေက်ာ္ေဇယ် PNLO
၃၇၁ ခြန္ေအးေက်ာ္ PNLO
၃၇၂ ခြန္စိုးထြန္းေအာင္ PNLO
၃၇၃ ခြန္ေဇာ္ဟိုက္ PNLO
၃၇၄ ခြန္ေတာ္မီ PNLO
၃၇၅ ခြန္သက္ေမာင္ေမာင္ PNLO
၃၇၆ ခြန္ေက်ာ္စိုး PNLO
၃၇၇ ခြန္သန္းေအာင္ PNLO
၃၇၈ နန္းႏြယ္ႏြယ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ PNLO
၃၇၉ နန္းျဖဴျပာ PNLO
၃၈၀ နန္းယဥ္ယဥ္စိုး PNLO
၃၈၁ နန္းျမင့္ PNLO
၃၈၂ ရေဲဘာ္ သံခဲ ဥကၠ႒၊ ABSDF
၃၈၃ ရေဲဘာ္ မ်ိဳး၀င္း ဒု-ဥကၠ႒၊ ABSDF
၃၈၄ ရေဲဘာ္ ဆန္နီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ABSDF
၃၈၅ ရေဲဘာ္ ျမင့္ဟိန္း (ခ) ျမင့္ဦး တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ ABSDF
၃၈၆ ရေဲဘာ္ ရထဲြတ္ (ခ) လွေဌး တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂)၊ ABSDF
၃၈၇ ရေဲဘာ္ ဆလိုင္း ေယာေအာင္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၈၈ ရေဲဘာ္ မေလးလံု (ခ) မိဆူးပြင့္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၈၉ ရေဲဘာ္ လြမ္းဏီ ဗဟိုဦးေဆာင္္ေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၀ ရေဲဘာ္ ေစာေမာင္ဦး ဗဟိုဦးေဆာင္္ေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF



၃၉၁ ရေဲဘာ္ သူရ ဗဟိုုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၂ ရေဲဘာ္ ႏိုင္ဝင္း ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၃ ရေဲဘာ္ ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၄ ရေဲဘာ္ ခ်စ္၀င္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၅ ရေဲဘာ္ စိုးထြဋ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၆ ရေဲဘာ္ တင္ေမာင္ထြန္း တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ရင္း (၄)၊ ABSDF
၃၉၇ ရေဲဘာ္ နန္းယဥ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေဒသေကာ္မတီ၊ ABSDF
၃၉၈ ရေဲဘာ္ မိုးေက်ာ္ဦး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၃၉၉ ရေဲဘာ္ ဝင္းတင့္ဟန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၄၀၀ ရေဲဘာ္ သိန္းလြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ABSDF
၄၀၁ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ALP
၄၀၂ ခိုင္သန္းေ၀ ALP
၄၀၃ ခိုင္၀င္းလိႈင္ ALP
၄၀၄ ေစာျမရာဇာလင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ ALP
၄၀၅ ခိုင္သာသာေမာင္ ALP
၄၀၆ ေစာစံၿငိမ္းသူ ALP
၄၀၇ ေစာသီရိရည္မြန္ ALP
၄၀၈ ေစာမပုစိန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ALP
၄၀၉ ခိုင္လင္းခုိင္ ALP
၄၁၀ ခိုင္ေက်ာ္လင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ALP
၄၁၁ ခိုင္မာယု ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ALP
၄၁၂ ခိုင္မ်ိဳးထြဏ္း ALP
၄၁၃ ခိုင္ေက်ာ္ဝင္း ကိုယ္စားလွယ္၊ ALP
၄၁၄ ခိုင္ေအာင္သိန္းေဌး ကိုယ္စားလွယ္၊ ALP
၄၁၅ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခိုင္ထြန္း၀င္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ALP
၄၁၆ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခိုင္စိုးျမ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ALP
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕
၄၁၇ ဦးမနာမ္တူးဂ်ာ ဥကၠ႒၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၁၈ ဦးေခါေဘာမ္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ
၄၁၉ ေဒၚဂ်ံဳးစိုင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၂၀ ဦးေရႊမင္း (ခ) ဆီဖာလာလူး ဥကၠ႒၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ



၄၂၁ ဦးလီေပၚရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ လီဆူအမ်ိဳးသား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၄၂၂ ဦးဆာကီး အတြင္းေရးမွဴး၊ လီဆူအမ်ိဳးသား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၄၂၃ ဦးက်န္တား အဖြဲ႔ဝင္၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၂၄ ဦးဘီေဟာင္းဇယ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသား

စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၂၅ ဦးေဖာ္လားကမ္ဖန္ အတြင္းေရးမွဴး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္

ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ
၄၂၆ ေဒၚတြဲဘူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္

ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္(စဒက)ပါတီ
၄၂၇ ဦးဖိုးရယ္ ဥကၠ႒၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ

(ကယားျပည္နယ္)
၄၂၈ ဦးေစာဒယ္နီယယ္ ဥကၠ႒၊ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၂၉ ဦးနနဲယ္ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၃၀ ဦးေစာေက်ာ္ဝမ္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၄၃၁ ဦးေစာျမတ္ထြဋ္ဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၃၂ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုး ဒု-ဥကၠ႒ ၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၃၃ ဦးေစာခ်စ္ေမာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၊ ဖလံု-စေဝၚ

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၄၃၄ ဦးဗန္က်င္း ဒု-ဥကၠ႒ ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၃၅ ဦးနန္းရီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၊ ခူမီး (ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၃၆ ဦးေအးမင္း ဥကၠ႒၊ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ
၄၃၇ ဦးေအာင္ျမင္႔ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၃၈ ဦးလွသိန္း ဒု- ဥကၠ႒ ၊ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၃၉ ဦးဝင္းေခါင္ အႀကံေပး၊ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၄၀ ဦးရမဲင္း ဥကၠ႒၊ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၄၁ ေဒၚနန္းေရႊၾကာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၄၂ ဦးေစာ၀င္းထြန္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ရွမ္းနီ (တိုင္းလိုင္)

ႏွင္႔ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
ပါတီ



၄၄၃ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၄၄ ဦးျမင့္စိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၄၅ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၄၆ ဦးသန္းထြန္း ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၄၇ ဦးေစာေမာ္ထြန္း ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၄၈ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၄၉ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၅၀ ႏိုင္လွခုိင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၅၁ ႏိုင္လယိတပ အတြင္းေရးမွဴး၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၅၂ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၂၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၅၃ ေဒၚမိသန္းရွင္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)
၄၅၄ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဥကၠ႒၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၅၅ ဦးဖိုးမင္း ဒု-ဥကၠ႒၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၅၆ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၅၇ ဦးဦးလွေစာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၅၈ ဦးေမာင္ေမာင္ေစာ ပ-ေခါင္းေဆာင္၊ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ
၄၅၉ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ဥကၠ႒၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
၄၆၀ ဦးသန္းေဌး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ခမီအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ပါတီ
၄၆၁ ဦးစံသာေအာင္ ဥကၠ႒၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၆၂ ဦးစံထြန္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၆၃ ဦးေမာင္စံေအာင္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ
၄၆၄ ဦးစံလွထြန္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီ
၄၆၅ ဦးမားကို႔စ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ အာခါအမ်ိဳးသား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၆၆ ဦးအာေဗလ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အာခါအမ်ိဳးသား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၆၇ ဦးတင္ေမာင္ဦး ဥကၠ႒၊ ဓႏုအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၆၈ ဦးစိုင္းဆမ္တစ္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ



၄၆၉ ဦးကင္းညိဳ အတြင္းေရးမွဴး၊ အင္းအမ်ိဳးသား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၄၇၀ ဦးထြန္းမင္းလတ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ အင္းတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ပါတီ

၄၇၁ ဦးထြန္းႏိုင္ ဥကၠ႒၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ
၄၇၂ ဦးယန္က်င္ကန္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ
၄၇၃ ဦးေလာ္ဆင္ကြမ္း နာယက၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ
၄၇၄ ဦးသက္ဝင္း အတြင္းေရးမွဴး၊ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ပါတီ
၄၇၅ ဒယ္နီယာထီး နာယက၊ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၄၇၆ ဦးခြန္ၾကည္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၇၇ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၇၈ ဦးခြန္ထြန္းေရႊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၇၉ ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္း ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၄၈၀ ဦးစိုင္းလွေက်ာ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၄၈၁ ဦးမိုင္းဝင္းထူး အတြင္းေရးမွဴး၊ တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၈၂ ဦးတာေအးေမာင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တေအာင္း

(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၈၃ ဦးတာလွေက်ာ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ တေအာင္း (ပေလာင္)

အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၈၄ ဦးတာလွေဖ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ တေအာင္း (ပေလာင္)

အမ်ိဳးသားပါတီ
၄၈၅ ဦးခြန္စိုးျမင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း

အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၈၆ နန္းေမေပန္းဝါ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ိဳးသား

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၈၇ ဦးခြန္ဇယ္ (ခ) ဦးခြန္ၾကြယ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ "ဝ"ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၈၈ ဦးစိုင္းေအာင္ထြန္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ "ဝ"ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၈၉ ဦးအိုက္ေစာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ "ဝ"ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၉၀ ဦးညီပလုပ္ ဥကၠ႒၊ "ဝ"အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
၄၉၁ ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊အလုပ္သမား

ျပည္သူ႔ပါတီ
၄၉၂ ဦးဆန္းလင္း ဥကၠ႒၊ မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမား ပါတီ



၄၉၃ ဦးထြန္းႏိုင္ ဒု-ဥကၠ႒၊ လမ္းျပၾကယ္ပါတီ
၄၉၄ ဆလိုင္းေအာင္မင္းလႈိင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အရႈိခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ
၄၉၅ ဦးေအာင္သန္းတင့္ ဥကၠ႒၊ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ
၄၉၆ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ ဥကၠ႒၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၉၇ ဦးအြမ္ေယာ ဒု-ဥကၠ႒၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၄၉၈ ဦးဇိုဇမ္း ဥကၠ႒၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၄၉၉ ဆလိုင္းက်အဲုိဘိခ္ေထာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၅၀၀ ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ
၅၀၁ ဦးသုေဝ ဥကၠ႒၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
၅၀၂ ဦးေဇာ္ဝင္း ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒု-ဥကၠ႒၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(ျမန္မာ)
၅၀၃ ေဒၚတင္တင္မာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဒု-ဥကၠ႒၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(ျမန္မာ)
၅၀၄ ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္ တိုင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
၅၀၅ ဦးဇင္ေအာင္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၅၀၆ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ဥကၠ႒၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၅၀၇ ဦးေငြလင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၅၀၈ ဦးစိုးေမာင္ ဥကၠ႒၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
၅၀၉ ဦးမ်ိဳးညြန္႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
၅၁၀ ဦးေစာသန္းျမင့္ ဥကၠ႒၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ
၅၁၁ ဦးစဝ္သာဦး ဒု-ဥကၠ႒၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ
၅၁၂ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း ေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၅၁၃ ဦးတင္လႈိင္ဝင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
၅၁၄ ဦးမန္းေက်ာ္ၿငိမ္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ
၅၁၅ ေဒၚနမ့္ခင္ေအးဦး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
၅၁၆ ဦးေစာကနက္ေဝသာ ဒု-ဥကၠ႒၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
၅၁၇ ဦးေက်ာ္စိုးမုိး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ



၅၁၈ ဦး၀င္းေမာင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ
၅၁၉ ဦးေနမင္းေက်ာ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ
၅၂၀ ဦးေဌးေက်ာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
၅၂၁ ဦးေအးထြန္း ဒု-ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဒီမုိကရက္တစ္

ပါတီ
၅၂၂ ဦးေအာင္သန္း ဥကၠ႒၊ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုုပါတီ
၅၂၃ ဦးဥာဏ္ဝင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၂၄ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၂၅ ဦးႏိုင္ငံလင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၂၆ ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၂၇ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ၊

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၂၈ ဦးေက်ာ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ပါတီ
၅၂၉ ဦးေက်ာ္သူေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၃၀ ဦးေဇယ်ာဝင္းျမင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ျမင့္မားေရးပါတီ
၅၃၁ ဦးေဇယ် ဥကၠ႒၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ
၅၃၂ ဦးပါစီျပည္ဟိန္း ဥကၠ႒၊ ေစ႔စပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ
၅၃၃ ဦးသိန္းထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
၅၃၄ ဦးဟန္ေရႊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
၅၃၅ ဦးလနန္ေဘာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
၅၃၆ ေဒၚတင္တင္ေထြး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
၅၃၇ ဦးမင္းမင္းထြန္း ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္းသားမ်ား

ဒီမုိကေရစီပါတီ
၅၃၈ ဦးတင့္လြင္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္၊

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
၅၃၉ ဦးေအးႀကိဳင္ ဥကၠ႒၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ



၅၄၀ စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

၅၄၁ စိုင္းထြန္းေအး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

၅၄၂ စိုင္းလင္းျမတ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

၅၄၃ စိုင္းေက်ာ္သိန္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

၅၄၄ ပူကမ္လမ္ခုပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၄၅ ပူဇမ္ဇမုန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၄၆ ဦးဂင္ကမ္လ်ံ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၅၄၇ ဦးခမ္အင္ထန္း ဥကၠ႒၊ ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၅၄၈ ေဒၚအိန္ဂ်လာေသာင္း ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားမဟာမိတ္
တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕
၅၄၉ ဦးစိုးမင္း ေျမာင္ဇီးတိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕
၅၅၀ ေဒါက္တာေအးေအးငြန္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးပညာရွင္
၅၅၁ ဦးေစာႏြဲ႕မင္းေအာင္ ခႏၱီးရွမ္းတိုင္းရင္းသား
၅၅၂ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ဗမာတိုင္းရင္းသား
၅၅၃ ပဒုိေစာခလီေစး ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၅၄ ဦးမုန္ဒန္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား
၅၅၅ ေစာေက်ာ္ဇြာ ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၅၆ ေဒါက္တာဆလိုင္းငြန္က်ံဴးလ်န္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား
၅၅၇ ဦးလွေက်ာ္ေအာင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား
၅၅၈ ေဒၚဂ်ာတြမ္ဆိုင္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသား
၅၅၉ ဦးစိုင္းစန္းေဝ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား
၅၆၀ ဦးေအးေမာင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား
၅၆၁ ဦးသန္းတင္ ကယားတိုင္းရင္းသား
၅၆၂ ဦးအိုက္ဆမ္သန္း က်ိဳင္းတုံ (ရွမ္း) တိုင္းရင္းသား
၅၆၃ ေဒၚေဌးလွ မြန္တိုင္းရင္းသား
၅၆၄ ဦးခ်စ္လြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား
၅၆၅ ဦးေစာထူးဘလတ္
၅၆၆ ဦးေစာထူးထူး
၅၆၇ ဦးေဇာ္ထြန္းဦး



၅၆၈ ေဒၚေအာ္ေလးဗီယာမူဆူး ကေယာတိုင္းရင္းသူ
၅၆၉ ေဒၚေရဂ်ီးနား ကခ်င္တိုင္းရင္းသား
၅၇၀ ေဒၚေစာၾကည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား
၅၇၁ ဦးတိတ္ႏိုင္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသား
၅၇၂ ဦးေမာင္ေအး တရဲ (ခ) တိုင္းလိုင္တိုင္းရင္းသား
၅၇၃ ဦးစိုင္းထြန္းရင္ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာ(ကခ်င္)
၅၇၄ ေစာအယ္လင္္ေစာဦး ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၇၅ ခြန္ဆန္းေက်ာ္ ပအုိဝ္းတိုင္းရင္းသား
၅၇၆ ဖာသာဂ်ိဳးဇက္သိန္းခင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၇၇ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ခိုလံုလီေရွာတိုင္းရင္းသား
၅၇၈ ဦးစိုင္းမင္းမင္းဦး ရွမ္းတိုင္းရင္းသား
၅၇၉ ဦးခြန္ဖုန္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသား
၅၈၀ ဦးႏိုင္တလညီ မြန္တိုင္းရင္းသား
၅၈၁ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား
၅၈၂ ဦးေစာဘိုးနီ ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၈၃ စိုင္းခင္ေမာင္ေအး ရွမ္းတိုင္းရင္းသား
၅၈၄ ဦးေစာခင္ထြန္း ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၈၅ ဦးလွသာထြန္း
၅၈၆ မန္းေဝပုံ ကရင္တိုင္းရင္းသား
၅၈၇ နန္းႏြယ္ဦး
၅၈၈ ဦးသူးရယ္ ကယားတုိင္းရင္းသား
၅၈၉ ဦးက်င္ခန္႔လ်န္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား
၅၉၀ ဦးခ်စ္ထြန္ေဖ တာရဲ(ခ)တုုိင္းလိုုင္း တိုုင္းရင္းသား
၅၉၁ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသား
၅၉၂ နန္းဝါဝါစိုး ေတာင္ရိုး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား
၅၉၃ ႏိုင္ဝင္းေဇာ္ မြန္တိုင္းရင္းသား
ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႔
၅၉၄ လဖုိင္ဆိုင္းေရာ္
၅၉၅ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း legal and educational consultant
၅၉၆ Ardeth Ahawnghmung University of Massarchuscth
၅၉၇ Ed Marta @ Merdiw Myat

Kyaw
Independent

၅၉၈ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး အစီအစဥ္ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ MPC
၅၉၉ ေဒၚႏူျမဇံ ျပတုိက္အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္



၆၀၀ ေဒၚနန္းခင္ေငြ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
၆၀၁ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ခ) ဖိုးေသာၾကာ Myanmar Press Council
၆၀၂ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) PEN Myanmar
၆၀၃ ဦးျမေအး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)
၆၀၄ ဦးကိုကိုႀကီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)
၆၀၅ ဆလိုင္းက်ံဳလ်န္ေထာင္း
၆၀၆ ဦးစိုင္းဘိုးေအာင္ SNDP
၆၀၇ ေဒၚမိခင္ခင္ၾကဴ မြန္အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္
၆၀၈ ေဒါက္တာေစာဆိုင္မြန္သာ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
၆၀၉ ဦးလွေမာင္ေရႊ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး
၆၁၀ ဦးဒစ္ဆင္ထြန္းလင္း ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
၆၁၁ ဦးေစာျမင့္ေမာင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္

ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္
၆၁၂ ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း တသီးပုဂၢလ
၆၁၃ ဦးရန္ေက်ာ္ CSFoP
၆၁၄ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း Institute for Peace and Social Justice
၆၁၅ ပါေမာကၡကမ္က်င္ဒါးလ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕
၆၁၆ ဦးေဇယ်သူ The Voice
၆၁၇ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၆၁၈ ခြန္ရာဇာ PNLO
၆၁၉ ဦးခင္ေမာင္စိုး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၆၂၀ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး King's School of Myanmar
၆၂၁ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ဧည့္ပါေမာကၡခ
၆၂၂ ေစာခ်စ္သက္ထြန္း @

ေစာအယ္မူး
Karen Center for Stretagic Studies

၆၂၃ ေစာအယ္ထူး DKBA
၆၂၄ ေနာ္ေမဦး KNU
၆၂၅ ဦးခြန္ျမင့္စိုး ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕
၆၂၆ Saw Tennyson Shaw KNU/KNLA-PC
၆၂၇ ေဒါက္တာ ေဝေဝသာ MWCDF
၆၂၈ ေဒၚတင္တင္လတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၆၂၉ ေစာစိန္ေထြး ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း
၆၃၀ ဦးဘစံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန



၆၃၁ ေဒၚသဇင္ႏြယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
၆၃၂ Kipp Kho Lian CNF/ Chin Forum
၆၃၃ ဦးေက်ာ္ဝင္း စာေရးဆရာ
၆၃၄ ပူးလ်န္အုပ္ CNF
၆၃၅ ဦးသိန္းထြန္း ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္း
၆၃၆ ဦးဟန္ညႊန္႔ သတင္းမီဒီယာ
၆၃၇ ေဒၚသူဇာသန္႔ EBO Myanamr
၆၃၈ မိခြန္ခ်မ္းႏု Mon Women Network


