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“ NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ  ့” 
 

 
UPWC ဒုတိယ ဥက၎႒ ်ပညးေထာငးစုွ နးႀကီ  ့ဦ့ေအာငးမငး ့ႏြငး ံ NCCT အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး ဆရာႏိုငးဟဵသာ  
NCA အတညး်ပဳမူၾကမး ့လကးမြတးေရ့ထို့ခ်ငး့ အခမး့အနာ  ့အၿပီ  ့လကးဆျဲႏႈတးဆကးေနစဥး 

 

 

 

 

“ တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ပဳး (NCA) ပါ 
်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး စာတမး ”့ 

 
( ်ပဳစုသူ ) 

ဗိုလးမြဴ့ႀကီ  ့ချနးဥက၎ာ 
ဦ့ေဆာငးနာယက 

ပအိုွ း့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႓ခ္ဳပး ( PNLO ) 
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိ စတငး ဖိတးေခ၍ကမး့လြမး့သူ  

ႏိုငးငဵေတားသမၼတႀကီ  ့ဦ့သိနး့စိနး ႏြငး ံစာေရ့သူ 
 

     

“ ဒီမိုကေရစီမရြိဘဲ 

           ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့မရႏိုငး …. 
      ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့မရြိဘဲ  

       ဒီမိုကေရစီမရႏိုငး ” ….  
 

( ႏိုငးငဵေတားသမၼတႀကီ  ့ဦ့သိနး့စိနး ၌ မိနး႓ချနး့မြ ေကာကးႏႈတးခ္ကး ) 
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ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ  ့မူတူ့ေစ့ဖို  ့(PPST အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး) 

 

“ ဒါေၾကာငး ံNCA  ရဲ ံအဓိပၸါယး ဖျငးံဆိုမႈေတျအေပ၍  
နာ့လညးမႈ တူညီ်ခငး  ့မရြိေသ့ဘူ့လို႓  

ေကာကးခ္ကးခ္ရမြာ ်ဖစးပါတယး …. ဒါေၾကာငး ံ 
NCA ရဲ ံမ ူတစးခု်ဖစးတဲ ံေတျ႓ဆဵုညိႇႏႈိငး့ အေ်ဖရြာ်ခငး  ့်ဖစးတဲ ံ

အေ်ခခဵကေန အေ်ဖရြာဖို႓ လိုေၾကာငး  ့” 
 

(ဿွှ၅ - ခုႏြစး၇ ဇႏၷွါရီလ ှှ-ှဿ ရကးေန႓မ္ာ့တျငး - ဇငး့မယးၿမိဳ႔  
Khum Phucome ေဟားတယးတျငး က္ငး့ပေသာ PPST အေရ့ေပ၍အစညး့အေဝ့ 
ဖျငးံပျဲတျငး ေ်ပာၾကာ့ေသာ PPST အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ မူတူ့ေစ့ဖုိ့ ၌ 

မိနး႓ချနး့မြ ေကာကးႏႈတးခ္ကး) 
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တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) ပါ 
်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး စာတမး  ့

 

မာတိကာ                     စာမ္ကးႏြာ 
 

ှ၈ ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ (ၿငိမး့) ဦ့ေအာငးမငး့ ၌ အမြာစာ   ၆ 

ဿ၈ ်ပဳစုသူ၌ စကာ့ဦ့       ှှ 

၀၈ ဘာေၾကာငးံ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး လိုအပးပါသလဲ ?   ှ၀ 

� ေနာကးခဵသမုိငး့အက္ဥး့ခ္ဳပး     ှ၀ 

� ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့      ှ၂ 

၁၈ မူရငး့ NCA စာခ္ဳပး အ်ပညးံအစုဵ     ှ၃ 

၂၈ NCA စာခ္ဳပးပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို အခနး့အလိုကး၇ 
ပုဒးမအလိုကး လိုအပးေသာ စကာ့လဵု့မ္ာ့/ေဝါဟာရမ္ာ့၌  

အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး       ၁၀ 

 နိဒါနး  ့
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
¾ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ   ၁၀ 

 

အခနး  ့(ှ)  

အေ်ခခဵမူမ္ာ  ့ 

အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ ှ (က)        ၁၁ 

¾ ဒုိ႓တာဝနးအေရ့သဵု့ပါ့      ၁၁ 

¾ ေလာကပါလတရာ့ (Lawkapala Principles)    ၁၂ 

¾ ပငးလဵုစိတးဓာတး (Panglong Spirit)     ၁၂ 

¾ ဒီမုိကေရစီေရ့       ၁၃ 

¾ အမ္ဳိ့သာ့ (National)      ၁၄ 

¾ အမ္ဳိ့သာ့တနး့တူေရ့ (National Equality)    ၁၄ 
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¾ ကိုယးပုိငး်ပ႒ာနး့ချငးံ (Self Determination)    ၁၅ 

¾ ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယးစနစးကို အေ်ခခဵသညး ံ်ပညးေထာငးစု  ၁၆ 

¾ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ (Political Dialogue)    ၂ှ 

ပုဒးမ - ှ (ခ) 

¾ ႏုိငးငဵေရ့ယဥးေက့္မႈသစး      ၂ဿ 

ပုဒးမ - ှ (ဂ) 

¾ ်ပညးေထာငးစုတပးမေတား      ၂ဿ 

x တပးမေတားသာ့ အစုအဖျဲ႓၌ အယူအဆ    ၂ဿ 

x EAO ရြစးဖျဲ႓၌ “ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ပါဝငးသညးံ 
်ပညးေထာငးစုတပးမေတား ” က႑ဆိုငးရာ အဆို်ပဳခ္ကး  ၂ဿ 

ပုဒးမ - ှ (င) 

¾ ဘာသာေရ့ကို အေ်ခမခဵေသာ ႏုိငးငဵေတား (Secular State)  ၂၁ 

ပုဒးမ - ှ (စ) 

¾ ်ပညးေထာငးစုလက၏ဏာတစးရပး (Common Identity)   ၂၂ 

ပုဒးမ - ှ (ဆ) 

¾ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့       ၂၂ 
 

အခနး  ့(ဿ) 

ဦ့တညးခ္ကးႏြငး ံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ  ့ 

အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ဿ (က) 

¾ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့ မူေဘာငး     ၂၃ 

ပုဒးမ - ဿ (ခ) 

¾ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ 
ေကားမတီ (JMC)       ၂၃ 

ပုဒးမ - ဿ (ဂ) 

¾ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႓အစညး့ 
မ္ာ့အၾကာ့ ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့    ၂၄ 

(Bilateral Agreement) 



NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး 

6 | P a g e  

ပုဒးမ - (ဃ) 

¾ ေတားလြနးေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ဆႏၵ    ၂၄ 
 

အခနး  ့(၀) 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈ ရပးစေဲရ့ဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ  ့က႑ 

အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ၀ 

¾ တပးမေတား        ၂၆ 

¾ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့    ၃ွ 

¾ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ (Ceasefire)    ၃ွ 

¾ အခ္ိနးဇယာ့        ၃ှ 

ပုဒးမ - ၂ 

¾ အပစးရပးနယးေ်မ (Ceasefire Designated Area)   ၃ဿ 

ပုဒးမ - ၂ (ဂ) 

¾ တိုငး့်ပညးကာကျယးေရ့      ၃ဿ 

¾ ်ပညးပရနးကာကျယးေရ့      ၃ဿ 

ပုဒးမ - ၂ (င) 

¾ ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့ (Armed Forces of Both Side)   ၃ဿ 

ပုဒးမ - ၂ (စ) 

¾ ရနးလိုေသာအ်ပဳအမူမ္ာ့(Hostilities)     ၃၀ 

ပုဒးမ - ၃ 

¾ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ (Ethnic Armed Forces) ၃၀ 

¾ လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့  ၃၀ 

ပုဒးမ - ၄ 

¾ သတးမြတးရာေနရာ (သတးမြတးနယးေ်မ)    ၃၁ 

ပုဒးမ - ၅ 

¾ လျတးလပးစျာသျာ့လာချငးံ      ၃၁ 

ပုဒးမ - ၅ (ခ) 

¾ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ သတးမြတးနယးေ်မ     ၃၁ 
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အခနး  ့(၁) 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ ့ခိုငးမာေအာငး လုပးေဆာငးခ်ငး့ 
အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
¾ စစးဘကးဆိုငးရာ က္ငးဝံတးမ္ာ့     ၃၂ 

¾ စညး့မ္ဥး့ စညး့ကမး့မ္ာ့      ၃၂ 

¾ ဆကးစပးနယးေ်မမ္ာ့ 
¾ စစးေရ့အရဖိအာ့ေပ့သညးံအသျငးေဆာငးေနေသာတပးစခနး့မ္ာ့   ၃၂ 

¾ ႏြစးဖကးထိေတျ႓ပစးခတးမႈ်ဖစးပျာ့ရနး  လျယးကူေသာအကျာအေဝ့ရြိ ၃၂ 

တပးစခနး့မ္ာ့ 
¾ စစးမံဲနယးေ်မ ( Demilitarized Zone )    ၃၃ 

¾ သတးမြတးထာ့ေသာ တပးနယးေ်မ ( Defined Military Zone )  ၃၃ 

¾ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ ေနရာမ္ာ့    ၃၃ 

¾ နယးဘကးအုပးခ္ဳပးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့     ၃၃ 
 

အခနး  ့(၂) 

ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲဆုိငးရာ အာမခဵခ္ကးမ္ာ  ့

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ဿွ (ခ) 

¾ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈဆိုငးရာ မူေဘာငး     ၃၄ 

ပုဒးမ - ဿွ (ဂ) 

¾ အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့    ၃၄ 

¾ လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့    ၃၅ 

ပုဒးမ - ဿွ (ဃ) 

¾ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ ( Union Peace Conference ) ၄ွ 
 

ပုဒးမ - ဿွ (င) 

¾ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး ( Pyidaungsu Accord )  ၄ွ 

¾ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတးအပုိငး့ (ှ)   ၄ှ 
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ပုဒးမ - ဿွ (စ) 

¾ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားသို႓ တငးသျငး့၊ အတညး်ပဳခ္ကး ရယူ်ခငး့ ၄၆ 

ပုဒးမ - ဿှ 

¾ JICM, UPDJC       ၅ွ 
 

အခနး  ့(၃) 

ေရြ႔ဆကးေဆာငးရျကးရမညး ံလုပးငနး့စဥးမ္ာ  ့

အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
ပုဒးမ - ဿ၁ (က၇ ခ၇ ဂ) 
¾ ယဵုၾကညးမႈတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ  

ေဆာငးရျကးရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့      ၅ွ 

 ႏုိငးငဵေတားသမၼတႀကီ့ ဦ့သိနး့စိနး၌  

်ပစးဒဏးလျတးၿငိမး့ချငးံအမိနး႓     ၅ှ 

ပုဒးမ - ဿ၂ 

¾ ၾကာ့ကာလတျငး ေဆာငးရျကးရမညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ 
x ၾကာ့ကာလသတးးမြတး်ခငး့     ၅ဿ 

x ၾကာ့ကာလတျငး ေဆာငးရျကးရမညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့   ၅၀ 
 

အခနး  ့(၄) 

အေထျေထျ  
အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
¾ ်ပညးေထာငးစု၌ ႏုိငးငဵေရ့အရငး့ခဵ ်ပႆနာဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့  ၅၀ 

¾ လႊတးေတား်ပငးပ       ၅၀ 

¾ အာ့လဵု့လကးခဵႏုိငးေသာ သေဘာတူညီခ္ကး ( Consensus )  ၅၁ 

¾ ဥပေဒႏြငးံအညီ       ၅၁ 

¾ NCA တရာ့ွငး်ဖစးမႈ       ၅၂ 

 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သမိုငး့မြတးတုိငး၌ ပဵုရိပးမ္ာ  ့   ၅၂ 

 စာေရ့သူ၌ ကုိယးေရ့အက္ဥး  ့    ၆၀ 

 Abbreviation      ၆၂ 
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ှ၈  ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ ့(ၿငိမး )့ ဦ့ေအာငးမငး  ့၌ အမြာစာ 
 

ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးဥက၎ာ ေရ့သာ့်ပဳစု 

သညး ံ တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမြဳရပးစဲ 

ေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး “ Nationwide 

Ceasefire Agreement ” (NCA) 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ့ စာအုပးတျငး အမြာ 

စာ ေရ့သာ့ချငးံ ရရြိသညးံအတျကး အလျနး 
ဝမး့ေ်မာကးမိပါသညး၈ 

ကျ္နးေတားသညး ဿွှှ ခုႏြစး ဒီဇငး 
ဘာလတျငး ဘနးေကာကးၿမိဳ႔၉       “ Pa-oh  

         UPWC ဒုတိယ ဥက၎႒     National Liberation Organization ” 
(PNLO) ၌ ဥက၎႒ ႏြငးံ “ United Nationalities Federal Council” (UNFC) 

အဖျဲ႓၌ တျဲဖကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ တာဝနးမ္ာ့ ထမး့ေဆာငးေနသညးံ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ 
ချနးဥက၎ာ အာ့ လူကုိယးတုိငး စတငး ေတျ႓ဆုဵခံဲရပါသညး၈ 

ႏုိငးငဵေတားသမၼတ (ၿငိမး့) ဦ့သိနး့စိနး ၌ တာွနးေပ့ခ္ကးအရ ကျ္နးေတား 
သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးရနး ႀကိဳ့ပမး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးခံဲပါ 
သညး၈ ဿွှှ ခုႏြစးမြ ယေန႓အထိ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးဥက၎ာ သညး လုပးေဖားကိုငးဖကး 
်ဖစးခံဲပါသညး၈  

 ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးဥက၎ာ၌ အာ့သာခ္ကးသညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ 
အေၾကာငး့အရာအေပ၍ အေ်ခခဵသညးံ ေဆျ့ ေႏျ့ လုပးေဆာငး်ခငး့ (Issued Based 

Dialogue) ကျ္မး့က္ငးသ ူ တစးဦ့်ဖစးသညးကုိ ေတျ႓ရြိရသညး၈ အစို့ရ၌ ႏိုငးငဵေရ့ 
(Government Politic) ကုိလညး့ နာ့လညးကျ္မး့က္ငးသ ူ်ဖစးသညး၈ ေရြ႔ေနတစးဦ့ 
်ဖစးသညးႏြငးံအညီ အက္ပးအတညး့မ္ာ့ ်ဖစးလာသညးံအခ္ိနးတျငး မညးသုိ႓ေက္ားလႊာ့ 
ရမညးကုိိ နာ့လညးသူ်ဖစးသညး၈ ဖျဲ႓စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ ပညာရပး ကျ္မး့က္ငးသ ူ

်ဖစးသ်ဖငးံ (NCA) မြတဆငးံ ဿွွ၅ ခုႏြစး ဖျဲ႓စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒကုိ အေ်ခခဵၿပီ့ 
ဒီမိုကေရစီ ဖကးဒရယး စနစးကုိ အေ်ခခဵသညး ံ ်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့ကုိ 
နာ့လညးသူ်ဖစးသညး၈ 
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 ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးဥက၎ာ ေရ့သာ့်ပဳစုသညးံ (NCA) အဓိပၸယး ဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ့ 
ဆုိသညး ံ စာအုပးတျငး ပါရြိသညး ံ အခ္ကးမ္ာ့သညး (NCA) ညြိႏြဳိငး့သညး ံ ကာလ 

တေလြ္ာကး ပါဝငးပါတးသကးသညးံသူအမ္ာ့စု၌ (NCA) တျငး ပါရြိသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ 
အေပ၍ သေဘာထာ့ နာ့လညးမြဳမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ (NCA) အေပ၍ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ညြိႏြိဳငး့မြဳမ္ာ့တျငး မပါဝငးခံဲသညးံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုိလာ့သူမ္ာ့၇ 
လကးရြ ိ်ပညးေထာငးစု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ညီလာခဵ - (ဿှ) ရာစုပငးလုဵ အစညး့အေဝ့မ္ာ့ 
တျငး ပါဝငးသူမ္ာ့ အာ့လုဵ့အေန်ဖငးံ မ်ဖစးမေန အိပးေဆာငးထာ့သငးံသညးံ စာအုပး 
ဟု ယူဆပါသညး၈ 
 ဿွှ၂ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလ (ှ၂) ရကးတျငး ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏိုငးငဵ 

ေတား အစို့ရ ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓ (၅) ဖျဲ႓အၾကာ့ သေဘာတူ 
လကးမြတး ေရ့ထို့ထာ့သညးံ (NCA) တျငး ပါရြိသညးံ အခ္ကး (၀၀) ခ္ကး အာ့ 
အနကး ဖျငးံဆုိၾကရာတျငး အသုဵ့တညးံမညး ံစာအုပး တအုပး်ဖစးေစရနး ဆုမျနးေကာငး့ 
ေတာငး့ေပ့ပါသညး၈ 
 

 

 

 

 

ဦ့ေအာငးမငး့ 
်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ (ၿငိမး့) 
ရနးကုနးၿမိဳ႔ 
ဿွှ၅ ခုႏြစး ေဖေဖ၍ဝါရီလ (ှဿ) ရကး 
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ဿ၈ ်ပဳစုသူ၌ စကာ့ဦ  ့
 

 
စာေရ့သ ူ(ဿွှ၁ ခု၇ ဇူလိုငးလ ဿ၂-ဿ၆ - NCCT member‟s summit) 

 

ယခု NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးစာတမး့သညး တရာ့ဝငးအတညး်ပဳၿပီ့ေသာ 
Official Document မဟုတးေသ့ပါ၈ NCA Single Text ရရြိရနး ေဆျ့ ေႏျ့ သညးံ 
ေနာကးခဵသမုိငး့တျငး ထထဲဝဲငးဝငး ေရ့သာ့်ပဳစုခံဲေသာ အစုိ့ရဖကးမြ Union Peace 

Making Work Committee (UPWC) ႏြငးံ (EAO) - ှ၃ ဖျဲ႓၌ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတး 
တိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ညိ ႇႏႈိငး့ေရ့ပူ့တျဲေကားမတီ “ Nationwide Ceasefire 

Coordination Committee ” (NCCT) တို႓ (ဿ) ႏြစးခနး႓ တရာ့ဝငးေရာ.. အလျတး 
သေဘာပါ ေတျ႓ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့က ရရြိေသာ.. ႏြစးဖကးအဆို်ပဳ အဓိပၸါယး ဖျငးံဆိုမႈ 
မ္ာ့သာ ်ဖစးသညး၈    ယငး့တို႓ကိ ုတစးခ္ိနးခ္ိနး၇ တစးေနရာရာတျငး အသဵု့ွငးေစ်ခငး့ 
အက္ဳိ့ငြာ၇ .. အထူ့သ်ဖငးံ ႏုိငးငဵသူႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့ တိုငး့သူ်ပညးသာ့မ္ာ့ NCA ၌ 

မူလရညးရျယး ရငး့စျဲ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ ေဝါဟာရ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို 
တီ့မိေခါကးမိ ေစရနးလညး့ ရညးရျယးပါသညး၈ 
 NCCT ႏြငးံ UPWC တို႓သညး NCA မူေခ္ာ ရရြိသညးႏြငးံ တၿပိဳငးနကး 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး စာတမး့ကိုပါ တပါတညး့ အတညး်ပဳ လကးမြတးေရ့ထို့ႏုိငးရနး 
ရညးရျယးရငး့ရြိၾကပါသညး၈ သို႓ေသား အခ္ိနးမလဵုေလာကးမႈ၇ အစုိ့ရအေ်ပာငး့အလ၇ဲ 
မူေဘာငးႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ  တို႓ကိ ု ဦ့စာ့ေပ့လိုကးရမႈ 
တို႓ေၾကာငးံ “ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး ” အေပ၍ ႏြစးဖကးလကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့ 
အတညး်ပဳ လကးမြတးေရ့ထို့ႏုိငး်ခငး့ မရြိခံဲပါ၈ 
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 NCA ကိ ု လကးမြတးေရ့ထို့ခံဲေသာ အစုိ့ရ-လႊတးေတား-တပးမေတားဘကး 
ႏြငးံ EAO (၅) ဖျဲ႓ .(ဘကးႏြစးဖကး)သညး NCA စာခ္ဳပးပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့၌ အဓိပၸါယး 
ဖျငးံဆိုမႈအေပ၍ တူညီေသာ အ်မငးသေဘာထာ့ မရရြိခံဲသ်ဖငးံ၇ ယခုအခါ NCA ကို 
အေကာငးအထညးေဖားမႈတျငး အခကးအခဲ ႀကဵဳေတျ႓လာရ်ခငး့ပငး ်ဖစးေပသညး၈ 
 အထူ့သ်ဖငးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ Joint 

Monitoring Committee (JMC) အဆငးံဆငးံတျငး လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာ၉ 

စစးေရ့ဆိုငးရာ အသဵု့အႏႈနး့၇ ေဝါဟာရ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့ “ဘဵု” သေဘာတူ 
ထာ့်ခငး့ မရြိခံဲသ်ဖငးံ.. အခကးအခဲ ေတျ႓ေနရေၾကာငး့ ေတျ႓ရြိရပါသညး၈ အပစးရပး 
EAO မ္ာ့ဘကးမြ လညး့ေကာငး့၇ အစုိ့ရ/တပးမေတားဘကးမြ လညး့ေကာငး့၇ ်ပႆ 

နာတစးရပးကို ေ်ဖရြငး့ရာတျငး.. မိမိဘကးသို႓သာ (လိုရာဆျဲ) အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုေနၾက 

ေသာေၾကာငးံ ်ပႆနာ မေ်ဖရြငး့ႏုိငးဘဲ ရြိေနႏုိငးပါသညး၈ 
 ထို႓ေၾကာငးံ NCA ပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့၇ ေွါဟာရမ္ာ့၌ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုရာ 

တျငး စစးေရ့ဆိုငးရာ၇ ႏုိငးငဵေရ့ဆိုငးရာ၇ အေထျေထျဆိုငးရာ စသညး်ဖငးံ.. အခနး့ 
အလိုကး..ပုဒးမအလိုကး..အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး ်ပဳစုသျာ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေလံလာသူမ္ာ့ 
အတျကး ပုိမုိ လျယးကူေစမညး ်ဖစးပါသညး၈  

ယခု်ပဳစုတငး်ပေသာစာတမး့ အဓိပၸါယးဖျငးဆံိုရာတျငး တစးပုဵစဵတညး့ 
မဟုတးဘ ဲ ရဵဖနးရဵခါ “မူချဲ” မ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႓်မငးရမညး ်ဖစးသညး၈ စာဖတးသူတို႓ 
အေန်ဖငးံ လျတးလပးစျာေတျ့ ေတာႀကဵဆႏုိငးရနး ်ဖစးပါသညး၈ 
 အေကာငး့ဆဵု့ အထိေရာကးဆဵု့ အႀကဵ်ပဳလိုသညးမြာ NCA အေပ၍ လကး 
မြတးေရ့ထို့ၾကၿပီ့သ ူ အဖျဲ႓အာ့လဵု့ “အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး”တစးရပးကို ေဆျ့ ေႏျ့  
ညိ ႇႏႈိငး့ၿပီ့ “ဘုဵသေဘာတူခ္ကး” ရယူရနးသငးံပါေၾကာငး့.. စာတမး့်ပဳစုသူ အေနႏြငးံ 
တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈ 
 

(မြတးခ္ကး ၈    ၈ မိမိ၌လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့၇ ေဆျ့ ေႏျ့ ဖကးမ္ာ့၇ မြတးတမး့အဖျဲ႓မ္ာ့ 
အေနနဲ႓လညး့ ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကး အႀကဵ်ပဳလိုသညးမ္ာ့ ရြိသညးကိ ု စာေရ့သူထဵသို႓ 
အာ့မနာတမး့ ေဝဖနး သဵု့သပးေပ့ပုိ႓ၾကပါရနး ေမတၱာရပးခဵအပးပါသညး၈ 
 

ဆကးသျယးရနး Email: prabwarpo@live.co.uk , hkunbwarzaw@gmail.com 
  Ph (Myanmar): 09259258743 ) 
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၀၈ ဘာေၾကာငး ံအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး လုိအပးပါသလဲဲ ? 
 

� ေနာကးခဵသမိုငး  ့အက္ဥး့ခ္ဳပး 
 

 စာေရ့သူကုိယးတုိငး ပါဝငးေသာ အဖျဲ႓ဝငး (ှ၃)ဦ့ပါ NCCT ႏြငးံ ်ပညးေထာငး 
စုဝနးႀကီ့ ဦ့ေအာငးမငး့ ဦ့ေဆာငးသညးံ အစုိ့ရ ၇ လႊတးေတား ႏြငးံ တပးမေတားတုိ႓ 
ပါဝငးေသာ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔တို႓သညး (ဿ) ႏြစးၾကာ ေစံစပးညိ ႇႏိႈငး့ရာတျငး 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး မူၾကမး့ကိုလညး့ အ်ပညးံအစဵု မဟုတးသညးံတုိငး အစိတးအပုိငး့ 
အလုိကး ေရ့ဆျဲထာ့ခံဲၾကပါသညး၈ စာေရ့သူတုိ႓၌ NCCT ဖကးမြ အဓိပၸာယးဖျငးံ 
ဆုိခ္ကး မူၾကမး့အခ္ိဳ႔ ေရ့သာ့ၾကသကဲံသုိ႓ အစို့ရႏြငးံ တပးမေတားဖကးကလညး့ 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး မူၾကမး့တစးခ္ိဳ႔ ေရ့သာ့တငး်ပခံဲၾကပါသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ 
NCA စာ ခ္ဳပးတျငး ဒုိ႓တာဝနးအေရ့ (၀) ပါ့ကု ိ လကးခဵထညးံသျငး့ရနး ညိႇႏိႈငး့သညးံ 
အခ္ိနးက EAO ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ ေတာငး့ဆိုခ္ကးအရ အစို့ရဘကးမြေန၊ 

ဒုိ႓တာဝနး အေရ့ (၀) ပါ့၌ အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိခ္ကးကုိ တငး်ပခံဲဖူ့ပါသညး၈  
(ဆကးလကးေဖား်ပ မညးံ စာတမး့ထတဲျငး မူရငး့ကုိ ပူ့တျဲေဖား်ပပါမညး၈) 
 ယငး့ NCA လကးမြတးထုိ့သညးံအခ္ိနး၉ အဓိပၸယးဖျငးံဆုိခ္ကး စာတမး့ကုိပါ 
တပါတညး့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ၾကရနး သေဘာတူထာ့ခံဲၾကေသားလညး့၇ တကယး 
တမး့ NCA ထုိ့သညးံအခ္ိနးတျငး အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိခ္ကးစာတမး့မြာ အသငံးအေန 

အထာ့ ရြိမေနခံဲပါ၈ ညိႇႏိႈငး့သေဘာတူရနးအတျကးလညး့ အခ္ိနးမလုဵေလာကးေတာံ 

ပါ၈ ေရျ့ ေကာကးပျဲကာလ အခငး့အက္ငး့၇ အစို့ရ အေ်ပာငး့အလဲ ႏြငးံ အခ္ိနးအကနး႓ 
အသတးမ္ာ့ေၾကာငးံ NCA လကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့ ႏြငးံ ပထမအႀကိမး ်ပညးေထာငးစု 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ ေခ၍ယူက္ငး့ပေရ့ တုိ႓တျငး ပုိမုိ အာရဵုစုိကးရ၊ အဓိပၸါယးဖျငးံဆို 
ခ္ကးကိစၥမြာ ဦ့စာ့ေပ့ မခဵရေတာံပါ၈ 
 ယငး့ကဲံသုိ႓ ႁချငး့ခ္နးထာ့ခံဲေသာ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးကဲံသုိ႓ အေရ့ႀကီ့ 
လုပးငနး့တစးရပး လကးဝယး မရြိသညးံအတျကး၇ လကးေတျ႓ NCA အေကာငးအထညး 
ေဖားေသာအခါတျငး အခကးအခဲမ္ာ့ ေပ၍ေပါကးလာရ်ခငး့ ်ဖစးသညးဟု သုဵ့သပး 
လြ္ငး မြာ့မညး မထငးပါ၈ 
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ဿွှ၅ ခုႏြ၇ ဇႏၷဝါရီလ ှှ - ှဿ ရကးေန႓မ္ာ့တျငး ဇငး့မယးၿမိဳ႔ Khum 

Phucome ေဟားတယးတျငးက္ငး့ပေသာ PPST အေရ့ေပ၍အစညး့အေဝ့ ဖျငးံပျဲတျငး 
ေ်ပာၾကာ့ေသာ PPST အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ မူတူ့ေစ့ဖုိ့၌ မိနး႓ချနး့မြ 
ေကာကးႏႈတးခ္ကးအရ -  

“ ဒါေၾကာငးံ NCA  ရံဲ အဓိပၸါယး ဖျငးံဆိုမႈေတျအေပ၍ နာ့လညးမႈ တူညီ်ခငး့ 
မရြိေသ့ဘူ့လို႓ ေကာကးခ္ကးခ္ရမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ NCA ရံဲ မူ 
တစးခု်ဖစးတဲံ ေတျ႓ဆဵုညိ ႇႏႈိငး့ အေ်ဖရြာ်ခငး့်ဖစးတဲံ အေ်ခခဵကေန အေ်ဖရြာဖုိ႓ 
လိုေၾကာငး့ ” ……..       မိနး႓ၾကာ့သညးံအေပ၍တျငး … 

ဤ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးစာတမး့ကို ်ပဳစုေရ့သာ့ရနး စာေရ့သူအာ့ တျနး့အာ့ 
တစးရပး ်ဖစးေစခံဲပါသညး၈ 
 တစးႏုိငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး  Nationwide 

Ceasefire Agreement (NCA) ကု ိအစို့ရ၇ လႊတးေတား၇ တပးမေတား ႏြငးံ EAO ရြစး 
ဖျဲ႓ တုိ႓အၾကာ့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ ခ္ဳပးဆိုခံဲသညးမြာ (ဿ) ႏြစးေက္ားခံဲၿပီ ်ဖစးသညး၈ NCA 

ကုိ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အခ္ိဳ႔အစိတးအပုိငး့ 
မ္ာ့၉ ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႓ၾကာမႈမ္ာ့၇ မေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လမး့ေခ္ားမႈမ္ာ့ တစးစဵုတရာ 

ရြိလာခံဲသညးကုိ ေတျ႓ရသညး၈ အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး ပါဝငး ပတးသကးသ ူ

အာ့လုဵ့က တညီတညျတးတညး့ ခ္မြတးသညးံ အ်ပစးတငးစကာ့တစးရပးမြာ “ NCA 

ပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို     အဓိပၸာယးဖျငးံဆိုခ္ကးအေပ၍ ႏြစးဖကးသေဘာတူထာ့်ခငး  ့   
မရြိေသ့ေသာေၾကာငံး ''  ဟ ုဆိုသညး၈ 

 NCA ကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ၾကေသာ အစုအဖျဲ႓မ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိအေ်ခ 

အေနႏြငးံမိမိ လိုကးေလ္ာညီေထျရြိေသာ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိမႈ ်ပဳလုပးၿပီ့၇ အေကာငး 
အထညးေဖားရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ ရြိေနေသာေၾကာငးံ အဆငးမေ်ပ ်ဖစးရေပသညး၈ မိမိ 

တုိ႓ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ၾကေသာ EAO ရြစးဖျဲ႓အၾကာ့တျငးပငး အဓိပၸာယးဖျငးံဆိုပဵု 

ဖျငးံဆုိနညး့ မတူညီၾကေပ၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ဿွှဿ ခုႏြစး ႏုိဝငးဘာလက 

စ၊ ဿွှ၂ ခုႏြစး စကးတငးဘာလအထ ိ NCA (Single Text) အေပ၍ ထထဲဝဲငးဝငး  
အေသ့စိတး ပါဝငးေဆျ့ ေႏျ့ ခံဲၾကသညးံ NCCT (ေခ၍) ညိ ႇႏိႈငး့ေရ့အဖျဲ႓တျငး အာ့လုဵ့ 
မပါဝငးခံဲ်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈ NCCT တျငး ဦ့ေဆာငးပါဝငးခံဲသူ မျနး်ပညးသစးပါတီ 
ကုိယးစာ့လြယး ႏြငးံ KIO ကုိယးစာ့လြယးတုိ႓သညး တကယးတမး့ NCA လကးမြတး 
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ေရ့ထုိ့ရာတျငး မပါဝငးၾကဘ၇ဲ.. မူလက ေလံလာသူအဆငးံမြ ပါဝငးခံဲေသာ RCSS 

ႏြငးံ ABSDF တုိ႓က NCA တျငး ပါဝငးလကးမြတးေရ့ထုိ့လာ်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈  
 ယငး့ အလြညးံအေ်ပာငး့သညးပငးလြ္ငး EAO ရြစးဖျဲ႓အၾကာ့၉ NCA အဓိပၸါယး 
ဖျငးံဆုိခ္ကး မတူညီရ်ခငး့ အေၾကာငး့ရငး့ခဵပငး ်ဖစးသညး၈ 
 ဿွှ၃ ခုႏြစး ဧၿပီလမြ စ၊ အစို့ရသစးအေနႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို 
ဆကးလကးဦ့ေဆာငးရာတျငးလညး့ NCA စာခ္ဳပးပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အဓိပၸါယး 
ဖျငးံဆိုရာတျငး မူလစဥး့စာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကျဲလျဲမႈ ရြိလာသညးကုိလညး့ ေတျ႓်မငးရ 

သညး၈ 
 ထိုိ႓ေၾကာငးံ NCA လမး့ေၾကာငး့်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး ခရီ့ရြညးႀကီ့ 
ကုိ ဆကးလကး ခ္ီတကးႏုိငးရနး အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိခ္ကး စာတမး့တစးေစာငး စုစညး့ေရ့ 
ဆျဲတငး်ပရနး အ်မနးဆုဵ့လုိအပးေနၿပီဟ.ု. စာေရ့သူအေန်ဖငးံ ယုဵၾကညးမိသညးႏြငး ံ
အညီ  ဤ အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိခ္ကး စာတမး့မူၾကမး့ကုိ တငး်ပအပးပါသညး၈ 
 

 

� ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ  ့
 

ဤ ေဝါဟာရဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့စာတမး့ကုိ အဓိကအာ့်ဖငးံ - 
 

    ှ၈ တစးႏုိငးငဵလုဵ့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး  ပါရြိသညး ံ ေဝါ 
ဟာရမ္ာ့ အေပ၍တျငးေသား  လညး့ေကာငး့၇ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲအတျကး အေ်ခခဵ 

မူေဘာငးေရ့ဆျဲရာတျငး ပါရြိသညးံ ေဝါဟာရမ္ာ့ အေပ၍တျငးေသား လညး့ေကာငး့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ က္ငး့ပေနစဥးအတျငး့ သုဵ့စျဲေ်ပာဆုိေဆျ့ ေႏျ့ ရာတျငး ရညးညႊနး့ 
လိုေသာ ေဝါဟာရမ္ာ့ အတျကးကုိေသား လညး့ေကာငး့၇ ႏြစးဖကးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့  

ဆုိလိုရငး့အဓိပၸာယးတူညီမႈ (သုိ႓မဟုတး) အနီ့စပးဆုဵ့တူညီမႈ ရရြိေစရနး ရညးရျယး 
သညး၈ 
   ဿ၈ စာခ္ဳပးကုိုအေကာငးအထညးေဖားရာတျငး  စာခ္ဳပးပါေဝါဟာရမ္ာ့ကုိ အဓိပၸါယး 
ဖျငးံဆုိရာ၉ လိရုာဆျဲ်ခငး့မ္ိဳ့ မ်ဖစးေစဘဲ၇ တူညီေသာ သေဘာေပါကး နာ့လညး 
လကးခဵမႈ အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိႏုိငးရနးးးလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ 
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၁၈ မူရငး  ့NCA စာခ္ဳပး အ်ပညးံအစဵ ု
 

 
NCA ေပ၍ေပါကးေရ ့ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကေသာ UPWC ၇ NCCT ႏြငး ံၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့အက္ဳိ့ေဆာငးမ္ာ ့

 

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရႏြငး ံ
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ ့ခ္ဳပးဆုိေသာ 

တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး 
 

နိဒါနး  ့
 

 ်ပညးေထာငးစုသမၼတ ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကး 
ကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ခ္ဳပးဆိုေသာ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ 
သေဘာတူစာခ္ဳပးသညး ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ  ႏြငးံ တိုငး့ရငး့ 
သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ အၾကာ့ ယခငးခ္ဳပးဆိုခံဲေသာ သေဘာတူခ္ကး 
မ္ာ့အာ့ ထပးေလာငး့ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့၇ ပုိမုိခုိငးမာေစ်ခငး့၇ ထပးဆငးံ အတညး်ပဳ 
်ခငး့်ဖစးၿပီ့၇ ပါွငးသငးံသူအာ့လဵု့ ပါွငးႏုိငးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့မြတစးဆငးံ 
တရာ့မြ္တမႈႏြငးံ ဂုဏးသိက၏ာရြိမႈတို႓အေပ၍ အေ်ခခဵသညးံ ေရရြညးတညးတံဵခုိငးၿမဲေသာ 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ဦ့တညးသညး၈ 
 ဤ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတး 
ေရ့ထို့ၾကေသာ ကၽျႏုးပးတို႓သညး ေရရြညးတညးတံဵခုိငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိရနး 
အတျကး တာွနးယူမႈ၇ တာွနးခဵမႈ ႏြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈတို႓ကို အေ်ခခဵ၊ ဤ 
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သေဘာတူစာခ္ဳပးပါ အခ္ကးမ္ာ့ကိ ု ၿပီ့စီ့ေအာငး်မငးသညးအထ ိ မပ္ကးမကျကး 
အတူတကျ ပူ့တျဲ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး အ်ပနးအလြနး 
သႏၷိ႒ာနး ်ပဳၾကသညး၈ 
 

 

အခနး  ့(ှ) 
 

အေ်ခခဵမူမ္ာ  ့

 

ှ၈ ေရရြညး တညးတဵံခုိငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ တညးေဆာကးႏုိငးေရ့ အတျကး 
ေအာကးပါ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ႏြငးံအညီ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး 
သေဘာတူသညး၈ 

(က) ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအာ့ ်ပညးေထာငးစု မၿပိဳကျဲေေရ့၇ 
တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးမႈ မၿပိဳကျဲေရ့ႏြငးံ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ 

တညးတဵံခုိငးၿမဲေရ့ တို႓ကိ ုေရြ့ရႈ၊ လျတးလပးမႈ၇ တနး့တူညီမြ္မႈႏြငးံ တရာ့ 
မြ္တမႈတို႓ကိ ု အေ်ခခဵၿပီ့ ပငးလဵုစိတးဓါတးႏြငးံအညီ ဒီမုိကေရစီေရ့၇ 
အမ္ဳိ့သာ့တနး့တူေရ့ႏြငးံ ကိုယးပုိငး်ပ႒ာနး့ချငးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ အာမခဵ 

ခ္ကးမ္ာ့ အ်ပညးံအွ ရြိေသာ၇ ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယးစနစးတို႓ကို 
အေ်ခခဵသညးံ ်ပညးေထာငးစုကို ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲရလဒးမ္ာ့ႏြငးံအညီ 
တညးေဆာကးသျာ့ရနး၈ 

(ခ) ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး သမုိငး့ရြညးၾကာ ်ဖစးပျာ့ခံဲေသာ လကးနကးကိုငး ပဋိပက၏ 
မ္ာ့ အဆဵု့သတးႏုိငးရနး ေဆျ့ ေႏျ့ ညိ ႇႏႈိငး့အေ်ဖရြာေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာ 

ကို စစးေရ့်ဖငးံ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ မ်ပဳဘ.ဲ. ႏုိငးငဵေရ့နညး့်ဖငးံ ေ်ဖရြငး့မညးံ 
ႏုိငးငဵေရ့ယဥးေက့္မႈသစးတစးရပး ထူေထာငးၿပီ့ ၇ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏ 
အဆဵု့သတးႏုိငးရနး၈ 

(ဂ) တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ပူ့ေပါငး့ ပါွငးေသာ ်ပညးေထာငးစုတပးမ 

ေတားဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး ထညး ံ
သျငး့ေဆျ့ ေႏျ့ သျာ့ရနး၈  
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(ဃ) ဤ ်ပညးေထာငးစုအတျငး့ ေနထိုငးၾကေသာ ႏုိငးငဵသာ့အာ့လဵု့ကို လူမ္ဳိ့ 
ေရ့၇ ဘာသာေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ ႏြငးံ လိငးကျဲ် ပာ့မႈတို႓ေၾကာငးံ ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ 
်ခငး့မ်ပဳဘဲ တနး့တူရညးတ ူအချငးံအေရ့ ရရြိေစရနး၈ 

(င) ႏုိငးငဵေရ့ကိစၥအလို႓ငြာ ဘာသာ သာသနာကို အလျဲသဵု့စာ့ မ်ပဳရနး၇ ႏုိငးငဵ 

ေရ့ႏြငးံ ဘာသာေရ့ ေရာယြကး်ခငး့ မရြိသညးံ ႏုိငးငဵေတားကို ထူေထာငး 
ရနး၈ 

(စ) ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအတျငး့ မြီတငး့ေနထိုငးၾကေသာ 

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ေနာကးခဵသမုိငး့၇ ရို့ရာယဥးေက့္မႈ၇ စာေပ၇ 
ဘာသာစကာ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့လက၏ဏာမ္ာ့ မတူကျဲ်ပာ့မႈကို လကးခဵ 

အသိအမြတး်ပဳ၊ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ၇ ဘာသာစကာ့ေပါငး့စုဵ တို႓်ဖငး ံ ်ပညး 
ေထာငးစုလက၏ဏာတစးရပးကို ႏုိငးငဵသာ့အာ့လဵု့ စုေပါငး့ေဖားေဆာငးရနး ၈ 

(ဆ) ေရရြညးတညးတဵံခုိငးၿမဲသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိရနး ရညးမြနး့၊ တိုငး့ရငး့ 
သာ့မ္ာ့၌ လိုလာ့ခ္ကးႏြငးံ သေဘာထာ့ဆႏၵမ္ာ့ကို အေ်ခခဵၿပီ့ ပါွငး 
သငးံသူအာ့လဵု့ ပါွငးသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို က္ငး့ပသျာ့ရနး၈ 

(ဇ) ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ဘကးမ္ာ့အၾကာ့ ဝိဝါဒ ကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ကို ေရရြညး 
တညးတဵံခုိငးၿမဲသညး ံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရရြိရနး စိတးရငး့ေစတနာမြနး်ဖငးံ အေက္ 
အလညး ညိ ႇႏႈိငး့ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးရနး၈ 

(စ္) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး ေဖား်ပပါရြိသညးံ ႏြစးဖကး အ်ပနးအလြနးထာ့ရြိ 
ေသာ ကတိကွတးမ္ာ့ကိ ု ေစာငးံထိနး့ရနးႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး 
မ္ာ့ကို ပျငးံလငး့်မငးသာ်ခငး့၇ တာွနးခဵ်ခငး့ စသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ 
အေကာငးအထညးေဖားရနး၈ 

(ည) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးေၾကာငးံ ်ဖစးထျနး့လာမညးံ တို့တကးမႈမ္ာ့ကိ ု တစး 
ဖကးႏြငးံတစးဖကး အချငးံအေရ့မယူဘဲ.. သေဘာတူစာခ္ဳပးပါ ကိစၥရပးမ္ာ့ 
ကို ထိေရာကးစျာ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး၈ 

(ဋ) ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအတျငး့ မြီတငး့ေနထိုငးၾကေသာ 

်ပညးသူလူထုတစးရပးလဵု့၌ အသကး၇ အို့အိမး၇ စညး့စိမး လဵုၿခဵဳေရ့ႏြငးံ 
်ပညးသူလူထု၌ ဘွ ်မႇငးံတငးေရ့ကို ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး၈ 
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အခနး  ့(ဿ) 
 

ဦ့တညးခ္ကးႏြငး ံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ  ့

 

ဿ၈ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ 
သညး ေအာကးပါတို႓ကို ဤသေဘာတူစာခ္ဳပး၌ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကး 
မ္ာ့အ်ဖစး သေဘာတူသညး၈ - 

(က) ဤစာခ္ဳပးကိုလကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့အၾကာ့ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲ 

်ခငး့အာ့ လကးခဵေဆာငးရျကးၿပီ့ေနာကး တရာ့မြ္တမႈႏြငးံ ေရရြညးတညး 
တဵံခုိငးၿမဲသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိေရ့တို႓အတျကး ႏြစးဖကးသေဘာတူထာ့ 
သညး ံ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့မူေဘာငးေပ၍တျငး အေ်ခခဵ၊ ပါွငးသငးံသူ 
အာ့လဵု့ ပါွငးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့လုပးငနး့စဥးကို စတငး 
ရနး၈ 

(ခ) ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲ်ခငး့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငး 
အထညးေဖားေဆာငးမႈမ္ာ့၇ က္ငးံွ တးစညး့ကမး့မ္ာ့အာ့ လိုကးနာမႈကို 
ေစာငးံၾကညးံေရ့၇ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို စုဵစမး့စိစစးေရ့ႏြငးံ  ပဋိပက၏မ္ာ့ ေ်ဖ 

ရြငး့ေရ့တို႓ကို ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးေရ့အတျကး “ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲ 

ေရ့ဆိုငးရာပူ့တျဲေစာငးံ ၾကညးံေရ့ေကားမတီ” တစးရပးကို ဖျဲ႓စညး့သျာ့ရနး၈ 
(ဂ) ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ 

အၾကာ့ ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကတိကွတးမ္ာ့ 
ကို ထပးေလာငး့ အတညး်ပဳရနး၈ 

(ဃ) တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ ေတားလြနးေရ့ကို 
အေ်ခခဵသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ဆႏၵကို နာ့လညး်ခငး့ႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတး 
ခုိငးၿမဲမႈတို႓ကို ဦ့တညးလ္ကး တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ 
သေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး ပါွငးသငးံ ပါွငးထိုကးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကး 
နကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အာ့လဵု့ အတူတကျ ပါွငးလကးမြတးေရ့ထို့ရနး၈ 
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အခနး  ့(၀) 
 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့ဆုိငးရာကိစၥရပးမ္ာ ့
 

၀၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့သညးံေန႓မြစ၊ (ှ၁)ရကးအတျငး့ 
တပးမေတားႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့မြ တာွနးရြိသူမ္ာ့ 
ေတျ႓ဆဵုညိႇႏႈိငး့ကာ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို တိက္ေသာ 

အခ္ိနးဇယာ့ သတးမြတး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့ရနး 
သေဘာတူသညး၈ 
၁၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးပါ စစးဘကးဆိုငးရာ က္ငးံွ တးႏြငးံ ပတးသကးသညး ံ
ႏြစးဖကးအ်ပနးအလြနး လိုကးနာၾကရမညးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ က္ငး ံ
ွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ သေဘာတူညီထာ့သညး ံ စစးဘကးဆိုငးရာက္ငးံွတးမ္ာ့ကို 
အတိအက္ လိုကးနာေဆာငးရျကးၾကရမညး ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲ 

ေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ပူ့တျဲေကားမတီ အဆငးံဆငးံ၌ စိစစး်ခငး့ ခဵယူရနး 
သေဘာတူသညး၈ 
၂၈ တပးမေတား ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး တပး 
ပုိငး့ဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါတို႓ကို လိုကးနာရနး သေဘာတူသညး- 

(က) အပစးရပးနယးေ်မအတျငး့ တစးဖကးႏြငးံတဖကး အၾကာ့ နယးေ်မစုိ့မုိ့မႈ 
တပးလႈပးရြာ့်ခငး့၇ ကငး့ေထာကး်ခငး့၇ အငးအာ့တို့ခ္႔ဲ်ခငး့၇ လကးနကး 
ကိုငးတိုကးခုိကးမႈမ္ာ့၇ မုိငး့ေထာငး်ခငး့မ္ာ့၇ အၾကမး့ဖကးတိုကးခုိကးမႈမ္ာ့၇ 
ရုပးွတၳဳပစၥညး့မ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ႏြငးံ ထို့စစးဆငး်ခငး့မ္ာ့ကို ရပးဆိုငး့ရနး၈ 

(ခ) တစးဖကးႏြငးံတဖကး ရနးမူသညးံ (သို႓မဟုတး) ေစားကာ့မႈ ်ဖစးေစသညးံ 
တိုကးရုိကး (သို႓မဟုတး) သျယးွ ိုကးသညး ံလုပးရပးမ္ာ့ကို မ်ပဳလုပးရနး၈ 

(ဂ) ေနရာခ္ထာ့ရာတျငး လိုအပးေသာ အုပးခ္ဳပးေထာကးပံဵေရ့၇ အေရ့ေပ၍ 
ေဆ့ကုသေရ့၇ တပးလလဲြယးေရ့တို႓ႏြငးံ ပတးသကးသညး ံ လုပးေဆာငးမႈ 
မ္ာ့မြအပ အပစးရပးနယးေ်မတျငး အငးအာ့အသစး ်ဖညးံတငး့်ခငး့၇ ႏြစး 
ဖကးသေဘာတူညီထာ့ေသာ တပးစခနး့မ္ာ့မြအပ စခနး့အသစးမ္ာ့ 
ထပးမဵ ေဆာကးလုပး်ခငး့ႏြငးံ လကးနကးခဲယမး့မ္ာ့ ထပးမဵ ်ဖညးံတငး့်ခငး့ 
မ္ာ့ မ်ပဳလုပးရနးႏြငးံ တိုငး့်ပညးကာကျယးေရ့အတျကး ်ဖစးေစ၇ ်ပညးပရနး 
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ကာကျယးေရ့အတျကး်ဖစးေစ လိုအပးလာပါက အပစးရပးနယးေ်မအတျငး့ 
ေဖား်ပပါ စစးေရ့ဆိုငးရာ ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကို ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့၊ ်ပဳလုပးသျာ့ 
ရနး၈ 

(ဃ) ဘာသာေရ့အေဆာကးအအဵု၇ စာသငးေက္ာငး့၇ ေဆ့ရဵု၇ ေဆ့ခနး့၇ 
ပရွဏးမ္ာ့အတျငး့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ ရို့ရာဓေလံဆိုငးရာ ေနရာ၇ လူထု 
ႏြငးံပတးသကးေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး စစးေရ့ဆိုငးရာ တပးစခနး့ခ္ထာ့်ခငး့ 
မ်ပဳလုပးရနး၈ 

(င) ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တို့တကး်ဖစးေပၚမႈႏြငးံအညီ ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့ ခငး့က္ငး့ထာ့ 
ေသာ မုိငး့မ္ာ့ကို ရြငး့လငး့ရနးႏြငးံ မုိငး့ရြငး့လငး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို 
ႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရႏြငးံ တစးဆငးံခ္ငး့ ညိႇႏႈိငး့ၿပီ့.. ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ 
ရနး၈ 

(စ) အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ရနးလိုေသာ ွါဒ်ဖနး႓ခ္ိမႈမ္ာ့၇ မမြနးမကနးေသာ 
(သို႓မဟုတး) ဂုဏးသိကၡာကို ညႇိဳ့ႏျမး့ေစေသာ ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့၇ အသေရ 
ဖ္ကးသညးံ ထုတး်ပနးမႈမ္ာ့ကို ်ပညးတျငး့၉ေသားလညး့ေကာငး့၇ ်ပညးပ၉ 
ေသားလညး့ေကာငး့ မ်ပဳလုပးဘဲ ေရြာငးၾကဥးရနး၈ 

(ဆ) အပစးရပးနယးေ်မအတျငး့ သဘာွေဘ့အႏၱရာယးေၾကာငးံ ်ဖစးေပၚလာ 
ေသာ အေရ့ေပၚအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး ႏြစးဖကးပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ကယးဆယး 
ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကိုငး်ခငး့၇ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ပစၥညး့ 
မ္ာ့ အေရ့ေပၚ ေရႊ႔ေ်ပာငး့်ခငး့မ္ာ့ကို ညိႇႏႈိငး့လုပးေဆာငးရနး၈ 

(ဇ) အပစးရပးနယးေ်မအတျငး့ တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ကိစၥကို ညိႇႏႈိငး့ေဆာငး 
ရျကးရနးႏြငးံ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကို ဥပေဒႏြငးံအညီ ်ဖစးေစေရ့အတျကး 
ႏြစးဖကးညိႇႏႈိငး့၊ အေရ့ယူ ေဆာငးရျကးရနး၈ 

(စ္) အပစးရပးနယးေ်မမ္ာ့တျငး တပးပုိငး့ဆိုငးရာ အုပးခ္ဳပးမႈကိစၥမ္ာ့ကို ညိႇႏႈိငး့ 
ေဆာငးရျကးရနး၈ 

(ည) တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတး 
ေရ့ထို့ၿပီ့ ်ဖစးေၾကာငး့ကို လကးမြတးေရ့ထို့သညးံ အခ္ိနးမြစ၊ (ဿ၁)နာရီ 
အတျငး့ မိမိကျပးကဲမႈ ေအာကး အဆငးံဆငးံသို႓ ညႊနးၾကာ့ရနးႏြငးံ စာခ္ဳပးပါ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို (၂) ရကးအတျငး့ ရြငး့လငး့အသိေပ့ရနး၈ 
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(ဋ) ႏြစးဖကး  ေအာကးေ်ခအဆငးံတျငး ်ဖစးေပၚသညးံ ပဋိပကၡမ္ာ့အာ့ အငးအာ့ 
အသဵု့်ပဳ၊ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ မ်ပဳလုပးရနး၈ 

၃၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့၏ လူသစးစုေဆာငး့်ခငး့ကိစၥကို 
တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညးေဖား 
မႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ေဆျ့ေႏျ့ 
ညိႇႏႈိငး့အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး၈ 
 
ထိပးတုိကးရငးဆုိငးမႈကုိ ေရြာငးရြာ့ႏိုငးရနး လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓မ္ာ  ့ေနရာခ္ထာ့်ခငး ့ 
 

၄၈ တပးမေတား ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၏ တပးဖျဲ႓မ္ာ့ 
သညး ထိပးတိုကးရငးဆိုငးမႈကို ေရြာငးရြာ့ႏုိငးရနး မိမိတို႓၏ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ 
ေနရာ်ပနးလညးခ္ထာ့်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို သေဘာတူ 
သညး -  

(က) ႏြစးဖကး တိုကးရုိကး ထိေတျ႓ရငးဆိုငးမႈ ရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး ထိေတျ႓ပစး 
ခတးမႈ မရြိေစေရ့အတျကး… စကးဆကးသျယးမႈ၇ ေ်မ်ပငးဆကးသျယးမႈႏြငးံ 
အ်ခာ့ဆကးသျယးမႈ နညး့လမး့မ္ာ့ ရယူလ္ကး ခ္ကးခ္ငး့ေဆာငးရျကးရနး၈ 

(ခ) လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့ ေနရာခ္ထာ့ေရ့ သတးမြတးရာတျငး ထိပးတိုကး 
ထိေတျ႓ ရငးဆိုငးမႈ မ်ဖစးေစေရ့အတျကး ႏြစးဖကး ညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ 
ရနး၈ 

(ဂ) ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့ဆႏဲြငးံ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့ေနရာခ္ထာ့ရနး ခကးခဲ 

ေနဆဲ ေဒသမ္ာ့တျငး ႏြစးဖကးတပးမြဴ့မ္ာ့ ပုဵမြနး အဆကးအသျယး်ပဳလုပး၊ 

ညိ ႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး၈ 
(ဃ) တပးမေတား ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး 

မိမိတို႓ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓ွငးမ္ာ့အာ့ သတးမြတးေနရာမ္ာ့တျငးသာ 

ထာ့ရြိရနး၈ 
(င) ႏြစးဖကး တိုကးရုိကးထိေတျ႓ရငးဆိငုးမႈရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး ထိေတျ႓ 

ပစးခတးမႈ မရြိေစေရ့အတျကး တပးစခနး့မ္ာ့၌ အေရအတျကးကို ညိႇႏႈိငး့ 
အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနး၈ 



NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး 

23 | P a g e  

(စ) သကးဆိုငးရာတပးစခနး့ႏြငးံ နယးေ်မတစးခုႏြငးံတစးခုအၾကာ့ ဆကးသျယး 
ေရ့လမး့ေၾကာငး့ လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး တစးဖကးႏြငးံတဖကး ဤသေဘာတူ 
စာခ္ဳပးကို အေ်ခခဵ၊ ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးရနး၈ 

 

တပးဖျဲ႓ွငးမ္ာ့လျတးလပးစျာ သျာ့လာချငး ံ
 

၅၈ တပးမေတား ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး လျတး 
လပးစျာ သျာ့လာချငးံႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို သေဘတူသညး - 

(က) လဵုၿခဵဳေရ့အရ ကနး႓သတးထာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့မြအပ မညးသညးံေနရာကို 
မဆို လကးနကးကိုငးေဆာငး်ခငး့မရြိဘဲ လျတးလပးစျာ သျာ့လာချငးံ်ပဳရနး၈ 

(ခ) တစးဖကးအဖျဲ႓အစညး့က ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ နယးေ်မအတျငး့ လကးနကး 
်ဖငးံ သျာ့လာရနး လိုအပးလာပါက ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ 
သျာ့လာရနး၈ 

 
အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ အကာအကျယးေပ့်ခငး ့ 
 

၆၈ တပးမေတားႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး အရပး 
သာ့မ္ာ့ကို အကာအကျယးေပ့်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို 
လိုကးနာေဆာငးရျကးရနး သေဘာတူသညး - 

(က) ်ပညးသူလူထု၌ စာ့ွတးေနေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ ပညာေရ့ႏြငးံ ေဒသႏၱရဖျဵ႓ 
ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႓အတျကး လိုအပးေသာ ပံဵပုိ့ကူညီမႈမ္ာ့ ညိ ႇႏိႈငး့ပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးရနး၈ 

(ခ) ်ပညးသူလူထုအာ့ လူတစးဦ့တေယာကး၌ ဂုဏးသိက၏ာကိ ု ထိပါ့ေစ 

သညး ံလုပးရပး၇ အၾကမး့ဖကး်ခငး့၇ ဥပေဒမံဲဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့၇ ်ပနးေပ့ 
ဆျဲ်ခငး့၇ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့၇ လူသာ့မဆနးစျာ ်ပဳမူဆကးဆဵ်ခငး့၇ 
အက္ဥး့ခ္်ခငး့၇ သတး်ဖတး်ခငး့ႏြငး ံေဖ္ာကးဖ္ကး်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဂ) ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ကို အဓမၼ ေနရပးစျနး႓ချာေစ်ခငး့ ၇ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစ်ခငး့ 
မ်ပဳလုပးရ၈ 
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(ဃ) ်ပညးသူလူထုထဵမြ ေငျ၇ ပစၥညး့ဥစၥာ၇  စာ့ေရရိက၏ာ၇  လုပးအာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈ 
မ္ာ့ကို အဓမၼ ေတာငး့ခဵရယူ်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 

(င) ်ပညးသူလူထုအာ့ အေၾကာငး့မံဲ်ဖစးေစ၇ အမႈဆငးၿပီ့်ဖစးေစ ဖမး့ဆီ့ 
အေရ့ယူ်ခငး့၇ အ်ပစးေပ့်ခငး့ လဵု့ွ မ်ပဳရနးႏြငးံ ဥပေဒႏြငးံအညီ ေဆာငး 
ရျကးရနး၈ 

(စ) ေဒသခဵမ္ာ့၌ ေ်မယာမ္ာ့ကို အဓမၼသိမး့ပုိကး်ခငး့ႏြငးံ လႊေဲ်ပာငး့်ခငး့မ္ာ့ 
မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဆ) အမ္ာ့ပုိငးပစၥညး့မ္ာ့ကို ပ္ကးစီ့ေစ်ခငး့၇ ခုိ့ယူ်ခငး့၇ လုယကး်ခငး့ႏြငးံ 
ချငးံ်ပဳခ္ကး မရြိဘဲ ယူေဆာငး်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဇ) ဥပေဒႏြငးံအညီ ပညာသငးၾကာ့ေရ့ဆိုငးရာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ေႏြာငးံ 
ယြကးပိတးပငး်ခငး့၇ ပညာေရ့ဆိုငးရာပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ စာသငးေက္ာငး့၇ 
အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ကို ဖ္ကးဆီ့်ခငး့၇ ပညာေရ့ွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ ပညာ 

သငးယူေနသူမ္ာ့ကို ေႏြာငးံယြကး ဟနး႓တာ့်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 
(စ္) လူတစးဦ့ခ္ငး့စီ၌ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ထိခုိကးေစ 

်ခငး့၇ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံသကးဆိုငးေသာ က္နး့မာေရ့အေထာကးအကူ်ပဳ 
ပစၥညး့မ္ာ့၇ ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့အတျကး 
ေဆ့ွါ့မ္ာ့ သယးယူပုိ႓ေဆာငး်ခငး့အာ့ တာ့်မစး်ခငး့ မ်ပဳရ၈ 

(ည) ်ပညးသူလူထု၌ စာ့နပးရိက၏ာစုေဆာငး့်ခငး့၇ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေကာကး 
ပဲသီ့ႏြဵမ္ာ့ကို တစးပုိငးတႏုိငး သယးယူပုိ႓ေဆာငး ေရာငး့ခ္်ခငး့၇ ကူ့သနး့ 
ေရာငး့ွယး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေႏြာငးံယြကးဟနး႓တာ့်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဋ) စာသငးေက္ာငး့၇ ေဆ့ရဵု၇ ေဆ့ခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာေရ့ အေဆာကးအအဵု 
ပရွဏးမ္ာ့အာ့ အေၾကာငး့မံဲဖ္ကးဆီ့်ခငး့၇ ပ္ကးစီ့မႈ ဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ ်ဖစး 
ေပ၍ေစ်ခငး့ႏြငးံ စစးဘကးဆိုငးရာ တပးစခနး့ခ္ထာ့်ခငး့မ္ာ့ မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဌ) ်ပညးသူလူထု၌ ဘာသာေရ့၇ စာေပယဥးေက့္မႈ ႏြငးံ ဓေလံထဵု့တမး့ 
ဆိုငးရာ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ကို ေႏြာငးံယြကး်ခငး့၇ ဂုဏးသိက၏ာ 

ည ႇိဳ့ႏျမး့ေစ်ခငး့ ႏြငးံ ပ္ကးစီ့ေစ်ခငး့ တို႓အာ့ တိုကးရုိကး်ဖစးေစ၇ သျယးွ ိုကး 
၊ ်ဖစးေစ မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဍ) အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ဗလက၎ာယ ်ပဳ်ခငး့၇ လိငးအၾကမး့ဖကး်ခငး့၇ အဓမၼ 
သာ့မယာ့ ်ပဳက္ငးံ်ခငး့၇ လိငးမႈဆိုငးရာ ကၽျနး်ပဳ်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 
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(ဎ) ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ သတး်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ ကိုယးအဂၤါ ်ဖတးေတာကး်ခငး့၇ 
ကေလ့စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ /စစးမႈထမး့ေစ်ခငး့၇ အဓမၼ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ 
အ်ခာ့လိငးပုိငး့ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကး်ခငး့၇ ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ 
မ်ပဳလုပးရ၈ 

(ဏ) ်ပညးသူလူထုကိ ုကၽျနး်ပဳ်ခငး့၇ အဓမၼခုိငး့ေစ်ခငး့ မ်ပဳလုပးရ၈ 
(တ) အပစးရပးနယးေ်မအတျငး့ရြိ ်ပညးသူလူထု၌ လူမႈဘွလဵုၿခဵဳမႈႏြငးံ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ 

တို့တကးေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးေပ့ရနး၈ 
(ထ) အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့ စုိ့ရိမးေၾကာငးံက္မႈမရြိဘဲ အပစးရပးနယးေ်မမ္ာ့ 

အတျငး့ လျတးလပးစျာ သျာ့လာချငးံ်ပဳရနး၈ 
 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာ အကူအညီမ္ာ  ့
 

ှွ၈ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အကူအညီမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို 
သေဘာတူသညး - 

(က) ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႓ချာတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့ (IDPs) ႏြငးံ ပဋိပက၏ဒဏးခဵစာ့ရ 

သူမ္ာ့အတျကး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အကူအညီမ္ာ့ ေပ့်ခငး့ႏြငးံ 
စပးလ္ဥး့ၿပီ့ (NGO) ႏြငးံ (INGO) အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ ကူညီေထာကးပဵံမႈ 
မ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ လုပးငနး့အေကာငးအထညး 
ေဖားေဆာငးရျကးရာတျငး သကးဆိုငးရာ အစုိ့ရဌာနမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ  ေဒသဆိုငးရာအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့  

ညိ ႇႏႈိငး့  ေဆာငးရျကးရနး၈ 
(ခ) ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႓ချာတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့ (IDPs) အာ့ ။တို႓၌ ဆႏၵ 

အတိုငး့ မူလေဒသမ္ာ့သို႓ ်ပနးလညးေနထိုငး်ခငး့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငး 
ရျကးရနးေသားလညး့ေကာငး့၇ သငးံေလ္ားရာေနရာတျငး ရျာသစးတညး 
ေထာငးေပ့ေစလိုလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၇ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳ၊ လူ႓ဂုဏး 
သိက၏ာႏြငးံအည ီ်ဖစးေစရနး ေဆာငးရျကးေပ့ရမညး၈ 
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(ဂ) ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႓ချာတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့  (IDPs) ႏြငးံ ်ပညးတျငး့သို႓ ်ပနး 
လညးွ ငးေရာကးလာေသာ ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ စိစစး၊ ်ပနးလညးေနရာခ္ 
ထာ့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ပူ့တျဲညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးရနး၈ 

 

 

အခနး  ့(၁) 

 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈ ရပးစေဲရ  ့ခိုငးမာေအာငး လုပးေဆာငးခ်ငး  ့
 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့ဆုိငးရာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ  
စစးဘကးဆုိငးရာ က္ငးံွ တးမ္ာ  ့
 

ှှ၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ တစးဖကးႏြငးံ 
တဖကး အ်ပနးအလြနး လိုကးနာၾကရမညးံ စစးဘကးဆိုငးရာက္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ ပစးခတး 
တိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို ဤစာခ္ဳပးပါ သတးမြတး 
ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ (ှ) လအတျငး့ အၿပီ့ေရ့ဆျဲ ်ပ႒ာနး့ရနး 
သေဘာတူသညး၈ 
 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈ ရပးစေဲရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ  ့ေကားမတီ 
 

ှဿ၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးအာ့ လိုကးနာေရ့အတျကး ညိ ႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေပ့ရနး 
တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ 
ကို တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညး 
ေဖားမႈဆိုငးရာ ညိ ႇႏႈိငး့အစညး့အေွ့က ေအာကးပါအတိုငး့ ဖျဲ႓စညး့ေပ့ရမညး - 

(က) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးအာ့ လိုကးနာေရ့အတျကး ညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေပ့ 
ရနး “ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ ေကားမ 

တီ ” ကိ ု ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးေရ့လုပးငနး့ေကားမတီ 
အဖျဲ႓ွ ငးမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့ 
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လြယးမ္ာ့ႏြငးံ အမ္ာ့ယဵုၾကညးေလ့စာ့ေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႓စညး့တာ 

ွနးေပ့ရနး သေဘာတူသညး၈ 
(ခ) ေကားမတီကို တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲ 

ေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ၇ ်ပညးနယးအဆငးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲ 

ေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ၇ ေဒသဆိုငးရာအဆငးံ ပစး 
ခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီမ္ာ့ႏြငးံ 
စိစစး အတညး်ပဳေရ့အဖျဲ႓မ္ာ့ စသညး်ဖငးံ အဆငးံဆငးံ ဖျဲ႓စညး့သျာ့မညး၈ 

(ဂ) လကးရြိ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး ပါွငးေနေသာ ႏုိငးငဵ်ခာ့အစုိ့ရမ္ာ့၌ 

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ ကိုယးစာ့ 
လြယးမ္ာ့ကိ ုပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံ ႀကီ့ၾကပးေရ့ 
ေကားမတီ အဆငးံဆငးံတျငး ေလံလာသူ အ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ အႀကဵေပ့ 
အ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳအ်ဖစးလညး့ေကာငး့ 
သငးံေလ္ားသလိုပါွငးရနး ႏြစးဖကးသေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ေဆာငးရျကး 
မညး၈ 

ှ၀၈ ေကားမတီအဆငးံဆငးံ၌ တာဝနး၇ လုပးပုိငးချငးံမ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့ဆိုငးရာ 

အေ်ခခဵမူမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး - 
(က) ပစးခတးတိုတးခုိကးမႈရပးစဲေရ့အေကာငးအထညးေဖားေရ့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့ 

လုပးနညး့မ္ာ့၇ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့၇ လုပးငနး့လမး့ညႊနးမ္ာ့ႏြငးံ ဖျဲ႓စညး့ပုဵ 

အေသ့စိတးကိ ု တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာ 

ခ္ဳပး အေကာငးအထညးေဖားမႈဆိုငးရာ ညိ ႇႏႈိငး့အစညး့အေွ့တျငး ေရ့ဆျဲ 
်ပ႒ာနး့ အတညး်ပဳရနး၈ 

(ခ) ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈ 
ႏြငးံ ေစာငးံၾကညးံမႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို တာွနးခဵေဆာငးရျကးရနးႏြငးံ  လိုအပးပါ 
က တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငး  
အထညးေဖားမႈဆိုငးရာ ညိ ႇႏႈိငး့အစညး့အေွ့သို႓ တငး်ပရနး၈ 

(ဂ) လူလုပးႏြငးံ သဘာွ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႓ချာ 

တိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့ (IDPs) ႏြငးံ ပဋိပက၏ဒဏးခဵစာ့ရသူမ္ာ့အာ့  လူသာ့ 
ခ္ငး့စာနာသညးံ အေ်ခခဵအေထာကးအပံဵမ္ာ့ ေပ့အပးမႈကို ညိ ႇႏႈိငး့ေဆာငး 
ရျကးရနး၈ 
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(ဃ) ႏြစးဖကးသေဘာတူထာ့သညးံ တပးေနရာ်ပနးလညးခ္ထာ့ေရ့အစီအစဥး 
လကးေတျ႓ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးမႈကို ေစာငးံၾကညးံေလံလာ 

ရနး၈ 
(င) တစးႏုိငးငဵလဵု့ အတိုငး့အတာ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ အေ်ခအေန၇ 

ဤသေဘာတူစာခ္ဳပး၌ တပးပုိငး့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့၇ စစးဘကးဆိုငးရာ 

က္ငးံွ တးမ္ာ့ႏြငးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ  စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ 
မ္ာ့တို႓အာ့ ထိနး့သိမး့လိုကးနာ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ ေစာငးံၾကညးံေလံလာ 

်ခငး့၇ ေပ၍ေပါကးလာေသာ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့အာ့ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး ဘကး 
လိုကးမႈကငး့ၿပီ့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈအေ်ခခဵ်ဖငးံ  ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို 
အေထာကးအက ူ်ပဳရနး၈ 

ှ၁၈ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ၌ ဆဵု့ 
်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကိ ုခ္မြတးရာတျငး အဖျဲ႓ွငးအာ့လဵု့၌ သေဘာတူညီခ္ကးကိ ုအ်ဖစးႏုိငး 
ဆုဵ့ ႀကိဳ့စာ့၊ ရယူသျာ့ရမညး၈ 
ှ၂၈ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီမြ..… 

အ်ငငး့ပျာ့မႈဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရမညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့  ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး 
အတျကး လိုအပးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (ႏုိငးငဵေတားကာကျယးေရ့၇ 
လဵုၿခဵဳေရ့ကိစၥမ္ာ့မြအပ) ေတာငး့ခဵလာပါက ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး ခ္မြတးထာ့ 
သညး ံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးေပ့ရနး သေဘာတူညီသညး၈ 
 

ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့မ္ာ  ့ဖျငးံလြစး်ခငး  ့
 

ှ၃၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကး 
နကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ လုပးငနး့မ္ာ့ အဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႓စျာ ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး 
အတျကး လိုအပးေသာေနရာမ္ာ့တျငး ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့၊လညး့ေကာငး့၇ ်ပညးေထာငးစု 
အဆငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးတျငး သတးမြတးထာ့သညးံ ေဒသမ္ာ့တျငး 
လညး့ေကာငး့ ဆကးဆဵေရ့ရဵု့မ္ာ့ ဖျငးံလြစးသျာ့ရနး သေဘာတူသညး၈ 
ှ၄၈ ဆကးဆဵေရ့ရဵု့တျငး ထာ့ရြိမညးံ ဆကးဆဵေရ့အရာရြိမ္ာ့သညး အခကးအခဲ 
ႏြငးံ ်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့ လ္ငး်မနးစျာ ဆကးသျယးေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနးအတျကး လုပးထဵု့ 
လုပးနညး့ဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ ညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး သေဘာတူသညး၈ 
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ှ၅၈ ဆကးဆဵေရ့ရဵု့တျငး တာွနးထမး့ေဆာငးေနၾကသူမ္ာ့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကို လိုအပးသညးံ အကာအကျယးေပ့ရနး သေဘာတူ 
သညး၈ 
 

 

အခနး  ့(၂) 

 

ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲဆုိငးရာ အာမခဵခ္ကးမ္ာ  ့
 
ှ၆၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့သညး လကးနကးကိုငး ပဋိ 
ပကၡခ္ဳပးၿငိမး့ေရ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို ႏုိငးငဵေရ့နညး့်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ အေ်ဖ 
ရြာႏုိငးေရ့ စတငးရနး .... ဤစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့သညးံေနာကး စာခ္ဳပးပါ 
အေ်ခခဵမူမ္ာ့၇ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ကတိကွတးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖား 
ေဆာငးရျကးရနး သေဘာတူသညး၈ 
 
ႏိုငးငဵေရ့လမး့်ပေ်မပဵု ခ္မြတး်ခငး  ့
 

ဿွ၈ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး 
ႏုိငးငဵေရ့လမး့်ပေ်မပုဵႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို သေဘာတူသညး - 

(က) တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတး 
ေရ့ထို့်ခငး့၈ 

(ခ) အစုိ့ရကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့ 
မ္ာ့က “ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈဆိုငးရာမူေဘာငး ” (The Framework for 
Political Dialogue) ကိ ုေရ့ဆျဲသေဘာတူညီမႈ ရယူ်ခငး့၈ 

(ဂ) ထိုမူေဘာငးကို အေ်ခခဵ၊ အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့  
က္ငး့ပ်ခငး့၇ လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ညိ ႇႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ႏြငးံ ႏြစးဖကးသေဘာတူညီေသာ 
ႀကိဳတငးေဆာငးရျကးဖျယးရာမ္ာ့ကို လုပးေဆာငး်ခငး့၈ 

(ဃ) ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵက္ငး့ပ်ခငး့၈ 
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(င) ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆို်ခငး့၈ 
(စ) ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားသို႓ တငးသျငး့၊ အတညး်ပဳခ္ကး ရယူ်ခငး့၈ 
(ဆ) “်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး (Pyidaungsu Accord)” ပါ သေဘာ 

တူညီခ္ကးမ္ာ့ကိ ု အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ်ပနး 
လညးေပါငး့စညး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး 
ရျကး်ခငး့၈ 

 

ႏိုငးငဵေရ့ေတျ႓ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး  ့
 

ဿှ၈ အစုိ့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး ႏုိငးငဵေရ့ 
ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို သေဘာတူသညး - 

(က) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကိ ုလကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့သညး ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵု 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ စတငး က္ငး့ပႏုိငးေရ့ႏြငးံ စာခ္ဳပးပါ သေဘာတူညီခ္ကး 
မ္ာ့အာ့ ပူ့တျဲ ဦ့ေဆာငး အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးရနး အတျကး ဤစာ 

ခ္ဳပးကိ ုလကးမြတးေရ့ထို့ ၿပီ့ၿပီ့ခ္ငး့ ေအာကးပါတို႓ကို ေဆာငးရျကးမညး - 
ှ၈ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး 

အေကာငးအထညးေဖားမႈဆိုငးရာ ညိ ႇႏႈိငး့အစညး့အေွ့ကို က္ငး့ပ 

်ခငး့၈ 
ဿ၈ ထိုအစညး့အေွ့တျငး ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ ပူ့တျဲေစာငးံ 

ၾကညးံေရ့ေကားမတီ၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈပူ့တျဲ 
ေကားမတီႏြငးံ အ်ခာ့လိုအပးေသာ ေကားမတီမ္ာ့ကို ဖျဲ႓စညး့်ခငး့၈ 
(်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈပူ့တျဲေကားမတီသညး ႏိုငးင ဵ
ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈဆုိငးရာမူေဘာငးေရ့ဆျဲရနး ကိုလညး့ တာွနးရြိသညး) 

(ခ) ပါွငးလကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့သညး ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲလုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ရမညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့၇ ေဆျ့ ေႏျ့ မညးံပုဵစဵမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ 

အေသ့စိတး ေဖားညႊနး့ထာ့သညးံ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမူေဘာငးတစးရပးကို ဤ 

သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့သညး ံ အခ္ိနးမြ စ၊ ရကးေပါငး့ 
(၃ွ)အတျငး့ ပါဝငးသငးံ ပါဝငးထိုကးသူမ္ာ့ႏြငးံ အတူတကျ ပူ့တျဲေရ့သာ့  

 ေဖားေဆာငးရနး၈ 
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(ဂ) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့သမူ္ာ့သညး ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵု 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးလကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ ရကးေပါငး့ 
(၆ွ) အတျငး့ စတငးလုပးေဆာငးရနး၈ 

(ဃ) ်ပညးေထာငးစုမၿပိဳကျဲေရ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးမႈမၿပိဳကျဲေရ့ႏြငးံ 
အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ တညးတဵံခုိငးၿမဲေရ့တို႓ကို ထိခုိကးေစမညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ 
ကို ေရြာငးရြာ့၊၇ ဤစာခ္ဳပးပါ အေ်ခခဵမူတျငး သေဘာတူညီထာ့သညး ံ
အခ္ကးမ္ာ့ အပါအဝငး အ်ခာ့ေဆျ့ ေႏျ့ ရမညးံ ေခါငး့စဥးအေသ့စိတးကို 
ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ မူေဘာငးတျငး ထညးံသျငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ၊ အတညး်ပဳရနး၈ 

(င) သေဘာတူညီမႈ ခ္မြတးရာ၉ ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ မႈလုပးငနး့စဥးတျငး 
ပါဝငးေသာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့မြ ေရရြညးတညးတဵံခုိငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
အတျကး အာမခဵခ္ကး ရရြိေရ့ကို ဦ့တညးလ္ကး ပါဝငးပတးသကးေနၾက 

ေသာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ အ်ပဳသေဘာေဆာငး၊ ညိ ႇႏႈိငး့အေ်ဖရြာ 

ရနး သေဘာတူၾကသညး၈ 
 

အာ့လုဵ  ့ပါဝငးေသာ ႏိုငးငဵေရ့ေတျ႓ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ  ့က္ငး့ပ်ခငး  ့
 

ဿဿ၈ (က) ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ အဆငးံဆငးံတျငး အာ့လဵု့ ပါဝငးေရ့မူကို 
အေ်ခခဵ၊ အစုိ့ရအဖျဲ႓၇ လႊတးေတားႏြငးံ တပးမေတားတို႓၌ ကိုယးစာ့ 
လြယးမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ ကိုယးစာ့ 
လြယးမ္ာ့၇ တရာ့ဝငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ 
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ပါဝငးသငးံပါဝငးထုိကးေသာ ကိုယးစာ့ 
လြယးမ္ာ့ ပါဝငးၾကရမညး၈ 

      (ခ) တိုငး့ရငး့သာ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ အရပးဖကးလူ႓အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၇ 
စီ့ပျာ့ေရ့အသငး့အဖျဲ႓မ္ာ့၇ ပညာရြငးအစုတို႓၌ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့ ပါဝငးသငးံပါဝငးထိုကးေသာ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကိ ု ႏုိငးငဵေရ့ 
ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ အဆငးံဆငးံတျငး သကးဆိုငးရာက႑အလိုကး သငးံ 
ေတားသလိ ုပါဝငးေစေရ့ကို  ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ မူေဘာငးတျငး ေဆျ့ ေႏျ့  
သတးမြတးရမညး၈ 
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      (ဂ) ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး ပါဝငးမညးံ ကိုယးစာ့လြယး အခ္ဳိ့ 
အစာ့ကို ႏုိငးငဵေရ့ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့မူေဘာငး ေဆျ့ ေႏျ့ ရာတျငး 
ညိ ႇႏႈိငး့ေဆျ့ ေႏျ့ မညး၈ 

      (ဃ) ်ပညးေထာငးစုညီလာခဵမြ ထျကးေပ၍လာေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ အေပ၍ 
အေ်ခခဵ၊ ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ အပါအဝငး ဥပေဒမ္ာ့ကို လိုအပး 
သလိ ု ်ပငးဆငး်ခငး့၇ ်ဖညးံစျကး်ခငး့ ႏြငးံ ပယးဖ္ကး်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးထဵု့ 
လုပးနညး့ႏြငးံအညီ ်ပဳလုပးရနး သေဘာတူညီသညး၈ 

ဿ၀၈ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး သငးံတငးံေလ္ာကးပတးေသာ အခ္ဳိ့အစာ့်ဖငးံ 
အမ္ဳိ့သမီ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ပါဝငးႏုိငးေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးသျာ့ရနးသေဘာ 

တူညီသညး၈  
 

 

အခနး  ့(၃) 

 

ေရြ႔ဆကးးေဆာငးရျကးမညးလုံပးငနး့စဥးမ္ာ  ့

 

ယဵုၾကညးမႈတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ ေဆာငးရျကးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့ 
ဿ၁၈ (က) အစုိ့ရသညး မညးသူ တစးဦ့တေယာကး (သို႓မဟုတး) အဖျဲ႓အစညး့ကိုမြ္ 

ဥပေဒကို ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့မြအပ ဤပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာ 

တူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး တို႓တျငး ပါဝငးေဆာငး 
ရျကး်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ ဖမး့ဆီ့အေရ့ယူမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုပးရနး သေဘာတူည ီ

သညး၈ 
      (ခ) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကး 

နကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ အာ့လဵု့ကိ.ု. မတရာ့အသငး့အ်ဖစး ေၾကညာ 

ထာ့်ခငး့မြ ပယးဖ္ကးေရ့.. ဆကးလကးေဆာငးရျကးသျာ့ရနး သေဘာတူ 
သညး၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထို့သူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး 
မႈရြိသညးံ မညးသညးံပုဂၐိဳလး (သို႓မဟုတး) မညးသညးံအဖျဲ႓အစညး့ကိမုြ္ 
ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့  မြတးပုဵတငး်ခငး့ဥပေဒအရေသားလညး့ေကာငး့၇  မတရာ့ 
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အသငး့ အကးဥပေဒအရေသားလညး့ေကာငး့ အေရ့ယူ်ခငး့ မ်ပဳလုပးရနး 
သေဘာတူသညး၈ 

      (ဂ) ႏုိငးငဵေတားအေန်ဖငးံ ဤသေဘာတူညီခ္ကးကိ ု လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ 
သညးံအခ္ိနးတျငးရြိေနသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ 
ႏြငးံဆကးသျယးသညး ဟူေသာ စျပးစျဲခ္ကး်ဖငးံ မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒ 

အရ အမႈစျဲဆို်ခငး့ ခဵထာ့ရသူမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဥး့က္ခဵေနရသူမ္ာ့ လျတး 
ေ်မာကးေရ့အတျကး ဥပေဒႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးေပ့ရနး သေဘာတူ 
သညး၈ 

 

ၾကာ့ကာလတျငး ေဆာငးရျကးရမညး ံအစီအစဥးမ္ာ  ့
 

ဿ၂၈ (က) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး လကးမြတးေရ့ထို့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး မိမိတို႓ႏြငးံသကးဆိုငးသညး ံအပစးရပး 
နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ 
တျငး မိမိတို႓အဖျဲ႓အစညး့၌ အတိုငး့အတာအရ တာဝနးယူေနၾကေသာ 

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး ံ အာ့ေလ္ားစျာ အပစးအခတးရပးစဲထာ့ၿပီ့ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပ အေကာငးအထညး ေဖားေနသညးံ 
ကာလအတျငး့ ။နယးေ်မမ္ာ့တျငး ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့ၿပီ့ ေအာကးပါကိစၥရပး 
မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး သေဘာတူသညး - 
ှ၈ ်ပညးသလူူထု၌ က္နး့မာေရ့၇ ပညာေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ 

ဆိုငးရာ အေ်ခခဵဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့၇ 
ဿ၈ သဘာဝပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ 
၀၈ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့၇ စာေပ ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ 

ထိနး့သိမး့်မႇငးံတငးေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့၇ 
၁၈ ေဒသဆိုငးရာတညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ  တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ဆိုငးရာ  

ကိစၥရပးမ္ာ့၇ 
၂၈ ေဒသဆိုငးရာ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ စျမး့ရညး်မႇငးံတငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး 

်ပညးတျငး့်ပညးပ အလြဴရြငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၏ အကူအညီ ရယူ်ခငး့ 
ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ 
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၃၈ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ တိုကးဖ္ကးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့၇ 
      (ခ) အပစးရပးေဒသအတျငး့ ေဒသခဵ်ပညးသူလူထုအေပၚ အက္ဳိ့သကးေရာကး 

မႈ ႀကီ့မာ့ေသာ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးရနးရြိိပါက သဘာဝသယဵဇာ 
တမ္ာ့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈေဖားေဆာငးေရ့အဖျဲ႓ (Extractive Industries 

Transparency Initiative - EITI) ၌ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့အတိငုး့ 
ေဒသခဵ်ပညးသူလူထုႏြငးံ ညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး ႏြငးံ သကးဆိုငးရာ 

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့တို႓ႏြငးံ ညိ ႇႏႈိငး့၊ အေကာငး 
အထညးေဖား ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး၈ 

     (ဂ) သကးဆိုငးရာ ေဒသမ္ာ့တျငး တစးဖျဲ႓ခ္ငး့စီ သီ့်ခာ့ေဆာငးရျကးရနး လိုအပး 
ေသာ ကိစၥရပးကို အစုိ့ရႏြငးံ သကးဆိုငးရာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး 
အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ ညိ ႇႏႈိငး့ ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး သေဘာတူသညး၈ 

 

်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား၉ အတညး်ပဳႏိုငးရနး တငးသျငး့်ခငး  ့
 

ဿ၃၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးအာ့ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားသို႓ လုပးထဵု့လုပးနညး့ 
မ္ာ့ႏြငးံအညီ တငးသျငး့၊ အတညး်ပဳခ္ကး ရရြိေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးသျာ့ရနး 
သေဘာတူသညး၈ 
 

 

အခနး  ့(၄) 

 

အေထျေထျ 
 

ဿ၄၈ ဤစာခ္ဳပးက လႊမး့ၿခဵဳ်ခငး့မရြိေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ ရြိလာပါက တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အစုိ့ရႏြငးံ သီ့်ခာ့စီ ေဆျ့ ေႏျ့ ၊ စာခ္ဳပး၌ 

မူမ္ာ့ႏြငးံ ဆနး႓က္ငးကျဲလျဲ် ခငး့ မရြိေစဘဲ ညိ ႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကး၊ သေဘာတူညီမႈ ရယူ 
ႏုိငးသညး၈ 
ဿ၅၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးကို ်မနးမာဘာသာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ၿပီ့ အဂၤလိပးဘာသာ 

သို႓ ်ပနးဆိုရမညး၈ ်မနးမာဘာသာႏြငးံ အဂၤလိပးဘာသာတို႓ တရာ့ဝငးအတညး်ဖစးမႈ 
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သညး တူညီေသားလညး့ စကာ့ရပးအရ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ ေပ၍ေပါကးလာပါက 

်မနးမာဘာသာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့သညး ံ စကာ့ရပးအတိုငး့သာ အတညး်ဖစးေၾကာငး့ 
သေဘာတူသညး၈ 
ဿ၆၈ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအ 

ထညးေဖားေဆာငးရျကးရာတျငး ေအာငး်မငးစျာေဆာငးရျကး ႏုိငးရနးအတျကး လကးမြတး 
ေရ့ထို့ရာတျငး ပါဝငးေသာ ႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓ 
အစညး့မ္ာ့မြ ပူ့တျဲ၊ တာွနးယူေဆာငးရျကးသျာ့ရနး သေဘာတူသညး၈ ထိုသို႓ 
အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး ႀကဵဳေတျ႓လာသညး ံအခကးအခဲမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနး 
ႏြစးဖကးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ပါဝငးေသာ “တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ 
သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈဆိုငးရာ ညိ ႇႏႈိငး့အစညး့အေဝ့” 
ကို ပုဵမြနးက္ငး့ပ၊ ေ်ဖရြငး့သျာ့ရနး သေဘာတူသညး၈ 
၀ွ၈ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ 
မ္ာ့တျငး ႏြစးဖကးသေဘာတူညီခံဲၾကေသာ အစညးအေဝ့မြတးတမး့ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ 
အနကး ကို့ကာ့ရမညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့သညး ဤသေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငး 
အထညးေဖားရာတျငး အက္ဳဵ့ဝငးၿပီ့ ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့၊ လိုအပးသလိ ု ေဆာငးရျကးရနး 
သေဘာတူသညး၈ 
 

ညိႇႏႈိငး့ေ်ဖရြငး့်ခငး ့
 

၀ှ၈ (က) ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးပါ လိုကးနာရမညးံတာွနးမ္ာ့၇ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ 
ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ မေ်ပလညးမႈေပ၍ေပါကးလာလြ္ငး သကးဆိုငးရာအဖျဲ႓အစညး့ 
မ္ာ့သညး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ေဆျ့ ေႏျ့ ညိ ႇႏႈိငး့သညးံ နညး့လမး့ကို အေ်ခခဵ၊ 
ေ်ဖရြငး့ရမညး၈ 

      (ခ) အပုိဒးချ ဲ(က)အရ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး ေ်ပလညးမႈ မရရြိပါက တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစး 
ခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညး 
ေဖားေဆာငးမႈဆိုငးရာ ညိႇႏႈိငး့အစညး့အေဝ့သို႓ တငး်ပၿပီ့ ညိႇႏႈိငး့ေ်ဖရြငး့ 
သျာ့မညး၈ 
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သေဘာတူစာခ္ဳပး အက္ဳိ့သကးေရာကး်ခငး ့
 

၀ဿ၈ ဤသေဘာတူစာခ္ဳပးသညး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့သညးံ ေန႓ 
ရကးတျငး စတငးအက္ဳိ့သကးေရာကးမႈရြိေၾကာငး့ သေဘာတူသညး၈ ဤသေဘာတူ 
စာခ္ဳပး အေကာငးအထညးေဖားမႈအေပၚ ဆနး့စစးရနး လိုအပးပါက.. ႏြစးဖကးညိႇႏႈိငး့ 
ေဆာငးရျကးႏုိငးသညး၈ 
 
သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး  ့ 
 

၀၀၈ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး 
အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ အၾကာ့ ခ္ဳပးဆိုသညးံ တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ 
သေဘာတူစာခ္ဳပးကို ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလ (ှ၂) ရကးေန႓တျငး ႏြစးဦ့ 
ႏြစးဖကးမြ လကးမြတးေရ့ထို့ၾကပါသညး၈ 
 

 
်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရ 

 
ှ၈ ဦ့သိနး့စိနး 
 ႏုိငးငဵေတားသမၼတ 
ဿ၈ ေဒါကးတာ စုိငး့ေမာကးခမး့ 

ဒုတိယသမၼတ 
၀၈ ဦ့ဉာဏးထျနး့   

ဒုတိယသမၼတ 
၁၈ သူရဦ့ေရႊမနး့ 

အဖျဲ႓ဝငး၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးေရ့ဗဟိုေကားမတီ 
၂၈ ဦ့ခငးေအာငး်မငးံ 

အဖျဲ႓ဝငး၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးေရ့ဗဟိုေကားမတီ 
၃၈ ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငး 

တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး 
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၄၈ ဒုတိယ ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စုိ့ဝငး့ 
ဒုတိယ တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး (ၾကညး့) 

၅၈ ဦ့ေအာငးမငး့ 
်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ 
ဒုတိယဥကၠ႒၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးေရ့လုပးငနး့ေကားမတီ 

၆၈ ဦ့သိနး့ေဇား 
 ဥကၠ႒၇ ်ပညးသူ႓လႊတးေတား တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာ၇ 
 ေက့္လကးလူမႈဘဝ်မႇငးံတငးေရ့ရာႏြငးံ  

်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးမႈ ေကားမတီ၇ 
ဒုတိယဥကၠ႒၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးေရ့လုပးငနး့ေကားမတီ 

 

 

တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ  ့
 

ှ၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU) 

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ မူတူ့ေစ့ဖုိ့  ဥက၎႒ 

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာေဂ္ားနီ  စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ပဒုိ ေစာကျယးထူ့ွငး့  အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ 

ဿ၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့/ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
(ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကာငးစီ) (KNU/KNLA-PC) 

ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာထိနးေမာငး  ဥက၎႒ 

ဗုိလးခ္ဳပး ေစာရငးႏု   စစးေထာကးခ္ဳပး 
ေစာေနစုိ့်မ   စစးေရ့ခ္ဳပး 

၀၈ ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့ (CNF) 

ပူ့နနးလ္နးထနး   ဥက၎႒ 

ပူ့ဇငးက္ဳဵ့    အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး 
ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ဟရနးသငးထိုကး စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
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၁၈ ဒီမုိကေရစီအက္ဳိ့်ပဳကရငးတပးမေတား (DKBA) 

ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာလာ့ပျယး စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ဗုိလးခ္ဳပး ေစာမုိေရြ့   ဒုတိယ စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ဗုိလးမြဴ့ ေစာစိနးဝငး့  စစးေရ့ခ္ဳပး 

၂၈ ပအို းွ့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႓ခ္ဳပး (PNLO) 

ချနး်မငးံထျနး့   ဥက၎႒ 

ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးသူရိနး  စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးဥက၎ာ  နာယက 

၃၈ ်မနးမာႏုိငးငဵလဵု့ဆိုငးရာေက္ာငးသာ့မ္ာ့ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့ (ABSDF) 

ရဲေဘား သဵခဲ   ဥက၎႒ 

ရဲေဘား မ္ဳိ့ဝငး့   ဒုတိယ ဥက၎႒ 

ရဲေဘား ရဲထျတး   စစးေကားမရြငး အတျငး့ေရ့မြဴ့ 
၄၈ ရခုိငး်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီ (ALP) 

ခုိငးစုိ့ႏုိငးေအာငး   ဒုတိယ ဥက၎႒ 

ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ခုိငးထျနး့ဝငး့  စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ေစာ်မရာဇာလငး့   ဗဟိုေကားမတီ 

၅၈ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) 

ဒုတိယ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ယျကးစစး ဥက၎႒ 

ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ေဘာငးေခ့  ဒုတိယ စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ စုိငး့လ   အတျငး့ေရ့မြဴ့- ဿ 

 

 

်ပညးတျငး  ့အသိသကးေသမ္ာ  ့

 

------------ 

------------ 

------------ 

------------ 

----------- 
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ႏိုငးငဵတကာ အသိသကးေသမ္ာ  ့

 

ှ၈ ကမာၻ႓ကုလသမဂၐ 
 His Excellency Mr. Vijay Nambiar 

United Nations Special Advisor 

ဿ၈ ဥေရာပသမဂၐ 
His Excellency Mr. Roland Kobia 

The European Union Ambassador to Myanmar 

၀၈ တရုတး်ပညးသူ႓သမၼတႏုိငးငဵ 

His Excellency Mr. Sun Guoxiang 

The Special Envoy on Asian Affairs of the People‟s  
Republic of China 

၁၈ အိႏၵိယ သမၼတႏုိငးငဵ 

 His Excellency Mr. Gautam Mukhapadhaya 

 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  

 Of the Republic of India 

to the Republic of the Union of Myanmar 

၂၈ ထိုငး့ႏုိငးငဵ 

 His Excellency Mr. Apichart Chinwanno 

 Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and  

 Special Envoy of the Foreign Minister of Thailand 

၃၈ ဂ္ပနးႏုိငးငဵ 

 His Excellency Mr. Yohei SASAKAWA 

 Special Envoy of the Government of Japan 

 For National Reconciliation in Myanmar 
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ဒုတိယ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ  ့ယျကးစစး ၇ ဥက၎႒ 

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) 
 

 

“ … က္ေနားတုိ႓ မဟာဗ္ဴဟာ သပးသပး မလုိပါဘူ .့ 

NCA က က္ေနားတုိ႓ မဟာဗ္ဴဟာ ်ဖစးေနၿပီပ.ဲ. 

NCA လမး့ေၾကာငး့အတုိငး  ့လုပးသျာ့ရုဵေပါ ံ… ” 
 

(ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ စကးတဘၤာလ ၁ ရကးမြ ၄ ရကးေန႓အထိ - ဇငး့မယးၿမိဳ႔ Phucome 
Hotel တျငး က္ငး့ပေသာ PPST ၌ မဟာဗ္ဴဟာေရ့ဆျဲေရ့ညိ ႇႏႈိငး့အစညး့အေဝ့ 

RCSS ဥက၎႒ ဒုတယိ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ စဝးယျကးစစး ၌ အလျတးေ်ပာဆိုေသာ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ခ္ကးမြ ေကာကးႏႈတးခ္ကး) 
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ဒုတိယ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ  ့ရာ်ပညး ံ 
ဥက၎႒ 

်ပညးေထာငးစုအဆငး-ံပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ 

(JMC-U) 

 

“…. တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ ့

သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) ကုိ  

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့မဟာဗ္ဴဟာ အ်ဖစး 
သတးမြတးေဆာငးရျကးခဲံေၾကာငး ့…. ” 

 

(ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဇႏၷွါရီလ ှ၄ ရကးေန႓ - ရနးကုနးၿမိဳ႔၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ 
်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ဗဟို႒ာန (NRPC) တျငး က္ငး့ပေသာ “်ပညးေထာငးစုအဆငးံ 
ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ JMC-U” ၌ 

ှ၁ ႀကိမးေ်မာကး ပုဵမြနးအစညး့အေဝ့၉ JMC-U ဥက၎႒ ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ရာ်ပညးံ 
ေ်ပာၾကာ့ေသာ အဖျငးံမိနး႓ချနး့မြ ေကာကးႏႈတးခ္ကး) 
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NCA အတညး်ပဳမူၾကမး့အၿပီ ့UPWC ႏြငး ံNCCT ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ ့

ေက္နပးမႈအ်ပညးံ်ဖငး ံဝမး့ေ်မာကးစျာႏႈတးဆကးေနၾကစဥး 
 

 
 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေရြ႔ေဆာငးပုဂၐိဳလးမ္ာ့မြတစးခ္ဳ႔ိ 

 
ဦ့သိနး့ေဇား၇ ဆလိုငး့လန္းမႈနး့၇ စာေရ့သူ၇ ဦ့ေအာငးမငး  ့
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၂၈ NCA စာခ္ဳပးပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အခနး့အလုိကး၇ ပုဒးမအလုိကး၇ လုိအပးေသာ 
စကာ့လုဵ့မ္ာ  ့/ ေွါဟာရ မ္ာ့၌ ……. 

 

“ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး ” 
 

 
 

UPWC မြ အစို့ရကိုယးစာ့လြယးမ္ာ ့ NCA ရရြိေရ  ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတစးရပး၉ ညိႇႏႈိငး့ေနပဵ ု
 

နိဒါနး  ့
 

အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရ 
 

 ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ (ဿွွ၅ ခုႏြစး) အရ ႏုိငးငဵေတား၌ ခကးမသဵု့်ဖာ ်ဖစး 
ၾကေသာ အုပးခ္ဳပးေရ့၇ တရာ့စီရငးေရ့ ႏြငးံ ဥပေဒ်ပဳေရ့ ဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ကို 
အေကာငးအထညးေဖားေနၾကေသာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ တပးမေတားတို႓အ်ပငး 
အရပးဖကးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ကိုယးစာ့်ပဳလႊအဲပး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့၇ ွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ကနးထရိုကးတာမ္ာ့၇ တရာ့ဝငးဆကးခဵသူမ္ာ့ႏြငးံ ချငးံ်ပဳလႊအဲပး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့ အပါ 
အဝငး အစုိ့ရ၌ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကးေနေသာအဖျဲ႓အစညး့ 
မ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
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အခနး  ့(ှ) 

 

အေ်ခခဵမူမ္ာ  ့

 

အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ှ (က)  
 

� ဒို႓တာွနးအေရ့သုဵ ပ့ါ  ့ 
(်ပညးေထာငးစုမၿပိဳကျဲေရ့၇ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာတညးတံဵခုိငးၿမဲေရ့ ႏြငးံ  
 တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးမႈ မၿပိဳကျဲေရ့ )  

 

တပးမေတားအစုအဖျဲ႔မြ တငး်ပေသာ အဓိပၸာယးဖျငးံဆိုခ္ကး 
 

အဓိပၸါယးမြာ ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးသညး၈  
 

်ပညးေထာငးစ ုမၿပိဳကျဲေရ  ့
 

အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပုိငးဆိုငးသညးံ ်ပညးေထာငးစုႏုိငးငဵ၏နယးနိမိတးအတျငး့ 
တျငး.... ေနာကးထပး အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကို ထိပါ့ေစေသာ ်ပညးနယးတစးခုခုမြ 
ချထဲျကးရနး ေတာငး့ဆို်ခငး့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ တညးတံဵခိုငးၿမေဲရ  ့
 

ခကးမ (၀) ်ဖာ ်ဖစးသညးံ အုပးခ္ဳပးေရ့၇ တရာ့စီရငးေရ့ႏြငးံ ဥပေဒ်ပဳေရ့ 
ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့  အစဥးတညးတဵံခုိငးၿမဲရနး  ပါွငးလုပးေဆာငး်ခငး့်ဖစးၿပီ့၇ ဒီမုိကေရစီ 

စနစးတျငး အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ၌ မူလပုိငးရြငးမြာ တိငုး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ပါဝငး 
ေသာ ်ပညးသူလူထုသာလြ္ငး ်ဖစးသညး၈ 
 

တုိငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵည့ီညျတးမႈ မၿပိဳကျဲေရ  ့
 

မတူကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ  လူမ္ဳိ့ေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ၇ ဓေလံထဵု့တမး့ႏြငးံ ဘာသာ စကာ့ 
အေ်ခခဵရြိေသာ ဗမာ်ပညးမအစို့ရ (Ministerial Burma) ႏြငး ံ ေတာငးတနး့ေဒသ 

အုပးခ္ဳပးေရ  ့ (Frontier Administered Areas) ကုိ ကိုယးစာ့်ပဳသညး ံကခ္ငး၇ ခ္ငး့၇ 
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ရြမး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အၾကာ့ တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးမႈကို ဖနးတီ့ရယူကာ၇ 
ကိုလိုနီလကးေအာကးမြ အတူတကျလျတးေ်မာကးရနး တနး့တူေရ့အေ်ခခဵ်ဖငးံ  စုစညး့ 
ထာ့ေသာ စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့ကို ဆိုလိုသညး၈     

 

� ေလာကပါလတရာ  ့(Lawkapala Principles) 
 

လူ႓ေဘာငးေလာက၌ ေကာငး့က္ိဳ့ကုိေဆာငးေသာ အေ်ခခဵတရာ့ (၀) ပါ့ 
ကုိ ေလာကပါလတရာ့ ဟူ၊ ဆုိလုိသညး၈ ။တို႓မြာ လျတးလပး်ခငး့၇ တနး့တူ 
ညီမြ္်ခငး့ႏြငးံ တရာ့မြ္တ်ခငး့တုိ႓ပငး  ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာစာအဘိဓာနး၌ အဆုိအရမူ 

လူသာ့တုိ႓ ထိနး့သိမး့ေစာငးံစညး့အပးေသာ အရြကးႏြငးံ  အေၾကာကး (ဟရိီ-ၾသတၱပၸ) 
တရာ့ႏြစးပါ့ ဟူ၊ ဖျငးံဆိုသညး၈ 
 

� ပငးလုဵစိတးဓာတး (Pinglong Spirit) 
 

ှ၆၁၄ ခုႏြစး၉ ်မနးမာႏုိငးငဵကို ကုိလိုနီလကးေအာကးမြ တစးၿပိဳငးနကးတညး့၇ 
လျတးေ်မာကးႏုိငးေရ့အတျကး သီ့်ခာ့လက၏ဏာရြိေသာ နယးေ်မႀကီ့ေလ့ခု (ခ္ငး့၇ 
ကခ္ငး၇ ရြမး့ႏြငးံ ်မနးမာ်ပညးမ) တုိ႓ တနး့တူေရ့အေ်ခခဵ်ဖငးံ လျတးလပးေသာ ်ပညး 
ေထာငးစုႏုိငးငဵထူေထာငးရနး စာခ္ဳပးခံဲ်ခငး့ကုိ ဆုိလုိသညး၈ ်ပညးေထာငးစုတညး 
ေဆာကးရနး ရညးရျယးး၊ ခ္ဳပးဆိုခံဲေသာ စာခ္ဳပး်ဖစး၊ ပငးလုဵစိတးဓာတးဆိုသညးမြာ 

“ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေသာ်ပညးေထာငးစုစိတးဓာတး”ပငး ်ဖစးသညး၈  
 

ပငးလုဵစိတးဓါတး (မူချဲ) 
 

ကိုလိုနီ လကးေအာကးမြ တစးစုတစညး့ထဲ လျတးလပးေရ့ ရရြိႏုိငးရနး ႏြငးံ 
ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံလူမ္ဳိ့ေရ့အရ တနး့တူရြိမႈကိ ု အေ်ခ်ပဳၿပီ့၇ ်ပညးေထာငးစုႏုိငးငဵတစးခုကို 
အတူတကျ တညးေဆာကးႏုိငးရနးအတျကး ထိုစဥးက ဗမာ်ပညးမအစုိ့ရ (Ministerial 

Burma) ကို ကိုယးစာ့်ပဳေသာ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ႏြငးံ ေတာငးတနး့ေဒသအုပးခ္ဳပး 
ေရ့ (Frontier Administered Areas) ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး ံ ကခ္ငး၇ ခ္ငး့၇ ရြမး့ 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အၾကာ့ ထာ့ရြိခံဲၾကေသာ “ တနး့တူမႈကိ ုအသိအမြတး်ပဳသညး ံညီ 
ညျတးေသာစိတးဓါတး”ကိ ုဆိုလိုသညး၈ 
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ပငးလဵုမ ူ(Pinglong Principles) 
 

ပငးလုဵစာခ္ဳပးတျငးး ပါဝငးေသာ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကုိ ဆုိလုိသညး၈ ဥပမာ- 

   (က) ႏုိငးငဵတကာ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ႏြငးံညီေသာ ဒီမုိကေရစီ အချငးံအေရ့ ရရြိေရ့ ၈ 
   (ခ) ရြမး့်ပညးတျငး့ ဘ႑ာေရ့စီမဵခနး႓ချဲမႈ လျတးလပးမႈ ရရြိေရ့ ၈ 
   (ဂ) ်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးေရ့ႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုအတျငး့ အမ္ိဳ့သာ့တနး့ 

တူေရ့ႏြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့ ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံရရြိေရ့၈ တစးနညး့ဆိုေသား 
ပငးလုဵမူ ဆုိသညးမြာ တနး့တူေရ့မူ ်ပညးေထာငးစုစစးစစး „မူ‟ပငး ်ဖစးသညး၈ 

 

ပငးလုဵမ ူ(မူချဲ) 
 

 ႏုိငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့တို႓တျငး တနး့တူအချငးံအေရ့ရြိၿပီ့၇ ကိုယးပုိငး 
်ပ႒ာနး့ချငးံကို အေ်ခခဵေသာ ်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးေရ့အေ်ခခဵ“မူ”ကို ဆိုလိ ု
သညး၈ 
 

ပငးလုဵကတိကဝတး 
 

 ဗမာ်ပညးမအစုိ့ရကိုယးစာ့လြယး ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ႏြငးံ ေတာငးတနး့ 
ေဒသ အုပးခ္ဳပးေရ့နယးေ်မမ္ာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး ံ တိုငး့ရငး့သာ့ကိုယးစာ့လြယး 
မ္ာ့အၾကာ့ ပငးလဵုစာခ္ဳပး  ခ္ဳပးးဆိုႏုိငးေရ့ႏြငးံ  လျတးလပးေသာ်ပညးေထာငးစုႏုိငးငဵေတား 
တစးရပး တညးေဆာကးႏုိငးေရ့အတျကး၇ အ်ပနးအလြနးကတိ်ပဳ နာ့လညးမႈ ရယူခံဲၾက 

သညး ံသမုိငး့ဝငး မြတးတမး့မြတးရာမ္ာ့ႏြငးံ မိနး႓ချနး့မ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈  
 

� ဒီမိုကေရစီေရ  ့
 

 တနး့တူရညးတ ူအချငးံအေရ့ ရြိၾကသညး ံမဲေပ့ပုိငးချငးံရြိေသာ ်ပညးသူမ္ာ့မြ 
တိုကးရုိကး (သို႓မဟုတး) သျယးဝုိကးေသာနညး့်ဖငးံ ပုဵမြနး်ပဳလုပးေသာ ေရျ့ ေကာကးပျဲ 
မ္ာ့မြတဆငးံ ။တို႓ကိ ု ကိုယးစာ့်ပဳသညးံအစုိ့ရကိ ုတငးေ်မႇာကးသညးံ အစုိ့ရစနစး 
ႏြငးံဆိုငးေသာ အေရ့အရာကို ဆိုလိုသညး၈ 
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� အမ္ိဳ့သာ  ့(National) 
 

ရဵဖနးရဵခါ တစးႏုိငးငဵလုဵ့ရြိ တစးမ္ိဳ့သာ့လုဵ့ကု ိ ဆုိလိုေသားလညး့ ၇ ယခု 

စာခ္ဳပးတျငးမူ အမ္ိဳ့သာ့ဆုိသညးမြာ လူမ္ိဳ့ကု ိဆုိလို်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ်ပညးေထာငးစု 

အတျငး့ရြိ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ ဟူ၊လညး့ အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိႏုိငးသညး၈ 

 

� အမ္ိဳ့သာ့တနး့တူေရ ့(National Equality)  
 

 သေဘာတူစာခ္ဳပးပါ တနး့တူေရ့သညး အမ္ိဳ့သာ့တနး့တူေရ့ကု ိ ဆုိလု ိ
်ခငး့်ဖစးၿပီ့၇ အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိရာတျငး ်ပညးေထာငးစုအတျငး့ရြိ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ 
တစးမ္ိဳ့ႏြငးံတစးမ္ိဳ့ တနး့တူရညးတ ူအချငးံအေရ့ရြိ်ခငး့ကုိ ဆိုလိုသညး၈ တနး့တူရညး 
တူ အချငးံအေရ့ ဟ ု  ဆုိရာတျငးလညး့   ႏုိငးငဵေရ့အချငးံအေရ့ ၇  ႏုိငးငဵေရ့အဆငးံအတနး့ 
မ္ာ့၉ တနး့တူညီမြ္မႈ ရရြိ်ခငး့ဟု အဓိပၸါယးသကးေရာကးသညး၈ မ္ိဳ့ႏျယးစုအလုိကး 
စုေပါငး့အချငးံအေရ့ (Collective Right) ကု ိဆုိလုိသညး၈ 
 (Individual Right) ေခ၍လူတစးဦ့ခ္ငး့၇ ႏုိငးငဵသာ့တစးဦ့ခ္ငး့၌ မူလအချငးံ 
အေရ့ ရပုိးငးချငးံတနး့တူ်ခငး့ႏြငးံ မတူညီေပ၈ ဥပမာ - လူတစးကိုယးမဲတစးမဲ (One 

Person One Vote) သညး အမ္ိဳ့သာ့တနး့တူေရ့ မဟုတးေပ၈ အဓိပၸါယးကျာ်ခာ့ 
သညး၈ အေ်ခခဵလူ႓အချငးံေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ႏုိငးငဵေရ့ အချငးံအေရ့တို႓ မတူညီမြ္မႈပငး 
်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့တစးရပး၇ လူမ္ိဳ့တစးမ္ိဳ့်ဖစး်ခငး့၌ သီ့်ခာ့လက၏ဏာရပးမ္ာ့ကို 
ဆိုလုိသညး၈ အေသ့စိတးမြာ ေအာကးပါတုိ႓ ပါဝငးသညး၈ 
     (က) ခုိငးလုဵေသာေနာကးခဵသမုိငး့၇ တူညီေသာ သမုိငး့အစဥးအလာရြိ်ခငး့၈ 
     (ခ) သီ့်ခာ့ေရ့သာ့ ေ်ပာဆုိေသာ ဘာသာစကာ့ရြိ်ခငး့၈ 
     (ဂ) သီ့်ခာ့ဓေလံထုဵ့တမး့စဥးလာ ယဥးေက့္မႈရြိ်ခငး့၈ 
     (ဃ) အစဥးအလာအရ တဆကးတစပးတညး့ေသာနယးေ်မ၇ အေ်ခခဵနယးေ်မ 

ရြိ်ခငး့၈ 
     (င) သငးံတငးံေလ္ာကးပတးေသာ လူဦ့ေရရြိ်ခငး့၈ 
     (စ) မိမိဖာသာ ဖူလုဵေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ ရြိ်ခငး့၈ - ႏြငးံ 
     (ဆ) လူမ္ိဳ့တစးမ္ိဳ့အ်ဖစး သီ့်ခာ့ရပးတညးမႈ၇ အသိအမြတးခဵယူမႈစိတးဓာတး 

စုေပါငး့ထာ့ရြိ်ခငး့၈ - စသညးတုိ႓ ်ဖစးသညး၈ 
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အမ္ဳိ့သာ့တနး့တူေရ ့(မူချဲ) 
 

 တိုငး့ရငး့သာ့မ္ဳိ့ႏျယးစုႏြငးံ ပတးသကးသညး ံ လူပုဂၐိဳလးတစးဦ့စီသညး မိမိ၌ 

ကိုယးပုိငးယဥးေက့္မႈ၇ ယဵုၾကညးကို့ကျယးရာ ႏြငးံ ဘာသာစကာ့ဆိုငးရာ အချငးံအေရ့ 
ရယူ ခဵစာ့ရာတျငး အ်ခာ့လူမ္ာ့နညး့တူ တနး့တူရညးတ ူရရြိ ခဵစာ့ရ်ခငး့ကို ဆိုလို 
သညး၈ 
 

� ကုိယးပိုငး်ပ႒ာနး့ချငး ံ
 

ကိုယးပုိငး်ပ႒ာနး့ချငး ံအချငးံအေရ  ့(The Right to Self-Determination)  
 

အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိခ္ကး(ဿ)မ္ိဳ့ရြိသညး၈ 
 ပထမတစးမ္ိဳ့မြာ ႏုိငးငဵတကာဆိုိငးရာ / ်ပညးပဆုိငးရာ ဖျငးံဆုိခ္ကး ်ဖစး၊ 

(External Self-Determination) ေခ၍ ်ပငးပဆိုငးရာကိုယးပိုငး်ပဌာနး့ချငးံ်ဖစးသညး၈ 
ယငး့ ကိုယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံတျငး ခဲျထျကးချငးံ (သုိ႓မဟုတး) ပူ့ေပါငး့ချငးံ ေရျ့ ခ္ယးႏုိငး 
သညး၈ အငးဒုိနီ့ရြာ့လကးေအာကးခဵ အေရြ႔တီေမာက က္ငးံသုဵ့ေသာစနစး ်ဖစးသညး၈ 
ထိုသုိ႓ က္ငးံသုဵ့ရာတျငး ကုလသမဂၐ သတးမြတးထာ့ေသာ လုပးနညး့လုပးထုဵ့မ္ာ့ ရြိ 
သညး၈ 
 ဒုတိယတစးမ္ိဳ့မြာ ်ပညးတျငး့ဆုိငးရာ/အမ္ိဳ့သာ့ဆိုငးရာ ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံ 
်ဖစးသညး၈ (Internal Self -Determination) ်ဖစးသညး၈ တုိငး့်ပညးတစးခုအတျငး့၇ 
်ပညးေထာငးစုတစးခုအတျငး့ က္ငးံသုဵ့ေသာ်ပညးနယးမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့အ်ဖစး 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိႏုိငးသညး၈ အငးဒုိနီ့ရြာ့လကးေအာကးခဵ အာေခ့္်ပညးနယးက က္ငး ံ
သုဵ့ေသာစနစး်ဖစးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ အ်ပညးံအဝ ရရြိ 
်ခငး့ဟူ၊ အခ္ိဳ႔ေသာပညာရြငးမ္ာ့က အဓိပၸါယးဖျငးံၾကေပသညး၈ 
 ဤဒုတိယအမ္ိဳ့အစာ့တျငး ချဲထျကးချငးံ မပါဝငးဘ၇ဲ တနး့တူေရ့အေ်ခခဵ်ဖငးံ 
ေပါငး့စညး့ေရ့ကို အဓိကထာ့ေသာ အချငးံအေရ့ ်ဖစးသညး၈ ်ပညးေထာငးစုစနစး 
တျငး အဖျဲ႓ဝငး်ပညးနယးတစးနယးက ်ပညးတျငး့ကုိယးပုိငး်ပ႒ာနး့ချငးံကုိ က္ငးံသုဵ့ရာ၉ 

ေဘာငးမေက္ားေစရနး အဟနး႓အတာ့ႀကီ့ (၀) ရပး ရြိသညး၈ ။တို႓မြာ - 
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   (ှ) ်ပညးေထာငးစုတစးခုလုဵ့ကုိ လႊမး့်ခဵဳေသာ အ်မငးံဆုဵ့ဥပေဒ်ဖစးသညးံ '' ်ပညး 
ေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ '' ၌ ေအာကးတျငးရြိေသာ အချငးံအေရ့သာ 

်ဖစး်ခငး့၈ 
(ဿ) ်ပညးေထာငးစုအစို့ရ၌ လႊမး့်ခဵဳမႈေအာကးတျငးရြိေသာ ်ပညးနယးအစို့ရ၌ 

အာဏာမြ္သာ်ဖစး်ခငး့၇ ႏြငးံ  
   (၀) ်ပညးေထာငးစုဥပေဒ်ပဳလႊတးေတား၌ လႊမး့မုိ့မႈ ေအာကးတျငးရြိေသာ ်ပညး 

နယးလႊတးေတား၌ ဥပေဒ်ပဳ အာဏာသာ ်ဖစး်ခငး့ ၇ စသညးတို႓ ်ဖစးသညး၈ 
 

(မြတးခ္ကး ၈     ၈  (က) အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ အဆိုအမိနး႓တစးခုမြာ -  
“ Self-determination is freedom of choice, but 
not to choose the freedom. ” 

  (ခ)  လကးရြ ိ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး  တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ အသီ့သီ့၌ 

်ပညးနယးမ္ာ့က တငး်ပေတာငး့ဆုိေနေသာ ကုိယးပိုငး 
်ပ႒ာနး့ချငးံသညး ဒုတိယအမ္ိဳ့အစာ့တျငး ပါဝငးသညး၈) 

 

 

ကုိယးပိုငး်ပ႒ာနး့ချငး ံ(မူချဲ) 
 

 ႏုိငးငဵ၌ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကနး႓သတးမႈ ေဘာငးအတျငး့ မိမိ၌ ကိုယးပုိငး 
ႏုိငးငဵေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံလူမႈေရ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈဆိုငးရာ အဆငးံအတနး့ 
မ္ာ့ကို၇ မိမိဖာသာ လျတးလပးစျာ ဆဵု့်ဖတးဖနးတီ့ပုိငးချငးံရြိေသာ ်ပညးသူလူထု၌ 

အေ်ခခဵအချငးံအေရ့ မ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ ။ကိ ု(Internal Self-determination) 

ဟု ေခ၍ၿပီ့၇ ႏုိငးငဵအသစးတစးခု ထူေထာငးပုိငးချငးံ ်ဖစးေသာ (External Self-

determination) ႏြငးံ ဆနး႓က္ငးဘကး ်ဖစးသညး၈  
 

� ဒီမိုကေရစ ီႏြငး ံဖကးဒရယးစနစးကုိ အေ်ခခဵသညး ံ်ပညးေထာငးစ ု
 

 ်ပညးသူလူထုတစးဦ့ခ္ငး့မြ ။တို႓ကိ ုကိုယးစာ့်ပဳသညး ံကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ 
ကို လျတးလပးၿပီ့တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့မြတဆငးံ ေရျ့ ခ္ယးတငးေ်မ ႇာကး 
ၿပီ့၇ ထိုေရျ့ေကာကးခဵကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ်ပညးသူ႓ဆႏၵႏြငးံအညီ  စီမဵခနး႓ချေဲသာ 
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အုပးခ္ဳပးေရ့စနစး ႏြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့ကို ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံ 
အညီ ကိုယးပုိငး်ပ႒ာနး့ချငးံ (Internal Self-determination) ရရြိေရ့အတျကး 
အာဏာချဲေွေပ့ထာ့ေသာစနစး တို႓ကိ ုေပါငး့စပးထာ့သညးံ ဖျဲ႓စညး့တညးေဆာကးမႈ 
သ႑ာနး ရြိသညးံ ႏုိငးငဵေတားကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

ဖကးဒရယးစနစးကုိ အေ်ခခဵသညး ံ်ပညးေထာငးစ ု
 

 ဖကးဒရယးစနစးအေ်ခခဵ(၃)ခ္ကး်ဖစးသညးံ - 
    (က) ဒီမုိကေရစီနညး့်ဖငးံ ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မ ႇာကး်ခငး့ ခဵၾကရေသာ ်ပညး 

ေထာငးစုအစုိ့ရ ႏြငးံ ်ပညးနယးအစုိ့ရ ဟူ၊ အနညး့ဆုဵ့ အဆငးံႏြစးဆငးံ 
ထာ့ရြိ်ခငး့၈ 

    (ခ) ်ပညးေထာငးစုအဆငးံတျငး လူဦ့ေရကို ကိုယးစာ့်ပဳေသာ ဥပေဒ်ပဳလႊတး 
ေတားႏြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳေသာ လႊတးေတားဟူ၊ အနညး့ဆဵု့ 
လႊတးေတားႏြစးရပး ထာ့ရြိ်ခငး့၈  

    (ဂ) ်ပညးေထာငးစုဆိုငးရာဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ  ရြိသကဲံသို႓ ်ပညးနယးဆိုငးရာ 

ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒလညး့ ရြိ်ခငး့၈ 
    (ဃ) ်ပညးေထာငးစု ႏြငးံ  ်ပညးနယး တရာ့ရဵု့ခ္ဳပးမ္ာ့တျငး တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး 

တစးဦ့စီ ခနး႓အပးထာ့ၿပီ့၇ လျတးလပးေသာ တရာ့စီရငးမႈ ရြိ်ခငး့၈ 
    (င) ်ပညးနယး တစးခုႏြငးံတစးခု အၾကာ့ ညိ ႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့ ်ပဳလုပးေပ့ 

မညးံ ယႏၱရာ့တစးခု တညးေဆာကးထာ့်ခငး့၈ 
    (စ) သယဵဇာတ ချဲေွသဵု့စျဲေရ့ဆိုငးရာယႏၱရာ့ တညးေဆာကးထာ့ရြိ်ခငး့၇ -

စသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ကိ ု အေ်ခခဵ၊ တညးေဆာကးေသာ်ပညးေထာငးစုကို 
ဆိုလိုသညး၈ 

 

စစးမြနးးေသာ်ပညးေထာငးစ ု(Genuine Union)  
 

်ပညးေထာငးစုစနစးအေ်ခခဵမူမ္ာ့  (Federal Principles) ႏြငးံအညီ စုဖျဲ႓တညး 
ေထာငးေသာ ်ပညးေထာငးစုမ္ိဳ့ (Federal Union) ကုိ ဆိုလိုသညး၈   
ဥပမာ - 

   (က) ်ပညးေထာငးစုအဖျဲ႓ဝငး်ပညးနယးမ္ာ့်ဖငးံ  ်ပညးေထာငးစုကိုတညးေဆာကး်ခငး့၈ 
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(ခ) ်ပညးေထာငးစုအဖျဲ႓ဝငး်ပညးနယးမ္ာ့၌ ႏုိငးငဵေရ့အချငးံအေရ့၇ အဆငးံအတနး့ 
တူညီမႈရြိ်ခငး့၈ 

   (ဂ) ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ အစို့ရ၇ လႊတးေတား၇ တရာ့စီရငးေရ့ ရြိသကဲံသို႓ - 

်ပညးနယးအဆငးံ အစို့ရ၇ လႊတးေတား၇ တရာ့စီရငးေရ့ ရြိ်ခငး့၈ 
(ဃ) ်ပညးေထာငးစုအဆငးံႏြငးံ ်ပညးနယးအဆငးံ ႏုိငးငဵေရ့အဆငးံအတနး့ႏြငးံ လုပး 

ပိုငးချငးံအာဏာ၇ ဥပေဒ်ပဳအာဏာမ္ာ့ကုိ ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပဵုအေ်ခခဵ 

ဥပေဒတျငး အတိအက္ ်ပ႒ာနး့ပါရြိ်ခငး့၈ 
   (င) ်ပညးနယးဖျဲ႓စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပ 

ေဒႏြငးံ ဆနး႓က္ငး်ခငး့ မရြိပဲ၇ သီ့်ခာ့လျတးလပးစျာ ်ပ႒ာနး့ပုိငးချငးံ ရြိေစ်ခငး့၈ 
(စ) ပါတီစဵုဒီမုိကေရစီ ႏိုငးငဵေရ့စနစးကုိ က္ငးံသုဵ့်ခငး့၈ …….စသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ 

်ပညးစဵုမႈရြိေသာ ်ပညးေထာငးစုပငး ်ဖစးသညး၈ 
 

� ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ (Political Dialogue) 
 

ဤစာခ္ဳပးပါ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ ဆုိသညးမြာ - 
 

   (က) ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာကုိ အငးအာ့သုဵ့အၾကမး့ဖကးအေ်ဖရြာေရ့ မ်ပဳ်ခငး့၇ ်ပဳခံဲ 

သညးရြိပါက ရပးတနး႓်ခငး့၈ 
   (ခ) ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵေရ့နညး့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေသာနညး့်ဖငးံ ေဆျ့ ေႏျ့  

အေ်ဖရြာ်ခငး့၈ 
   (ဂ) ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာကုိ ဆုိလုိရာ၉ အေ်ခခဵက္ေသာ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို 

ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ ခ္ယး၊ ေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့၈ 
   (ဃ) ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ် ဖငးံ အေ်ဖရြာရာတျငး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး အေၾကအလညး 

ညိြႏိႈငး့ၿပီ့ေနာကး '' ႏုိငးငဵေရ့သေဘာတူခ္ကး'' ကုိ ရရြြိေစ်ခငး့၈ 
   (င) ''ယငး့ႏိုငးငဵေရ့သေဘာတူခ္ကး'' ကုိ ်ပညးေထာငးစုတဝြမး့လုဵ့ကုိ လႊမး့်ခဵဳ 

ေစေသာ ကုိယးစာ့်ပဳသူမ္ာ့ အာ့လုဵ့၇ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ အာ့လုဵ့က 

ပါဝငးလကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့၈ ႏြငးံ 
   (စ) ်ပညးေထာငးစုတစးဝြမး့လုဵ့ဆိုငးရာသေဘာတူခ္ကး (Pyidaungsu Accord) 

အ်ဖစး ရလဒးထျကးေပ၍်ခငး့၇ - ဤ အစမြအဆုဵ့ ပါဝငး်ခငး့ကုိ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့  
ေႏျ့ ပျဲ ဟူ၊ အဓိပၸာယး ဖျငးံဆုိႏုိငးပါသညး၈ 
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ပုဒးမ - ှ (ခ)  
 

� ႏိငုးငဵေရ့ယဥးေက့္မႈသစး 
 

 ႏုိငးငဵေရ့ယဥးေက့္မႈသစးဟုဆိုရာတျငး (NCA Singel Text) ကို ညိ ႇႏႈိငး့ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ၾကေသာ ႏြစးဖကးစလုဵ့မြ ်မနးမာ်ပညး၌ ်ပႆနာသညး ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာ 

်ဖစးေၾကာငး့၇ ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာကို လကးနကးကိုငးအၾကမး့ဖကးနညး့လမး့်ဖငးံ 
ေ်ဖရြငး့၊ မရႏုိငးေၾကာငး့ ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာကို ႏုိငးငဵေရ့နညး့်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 

ေဆျ့ ေႏျ့  ညိ ႇႏႈိငး့ အေ်ဖရြာ်ခငး့ လုပးငနး့စဥးကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ှ (ဂ)  
 

� ်ပညးေထာငးစုတပးမေတား 
 

 ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့၏ ရလဒးအေပၚအေ်ခခဵၿပီ့ ်ဖစးေပၚလာေသာ ဖကး 
ဒရယးစနစးကို အေ်ခခဵေသာ ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပုဵႏြငးံ လိုကးေလ္ာညီေထျ ်ဖစး 
သညးံ တပးမေတားကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

x တပးမေတားသာ့ အစုအဖျဲ႓ ၌ အယူအဆ 
 

 လကးရြိတပးမေတားတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ပါဝငးေနၿပီ့ ်ဖစး၊ 

်ပညးေထာငးစုတပးမေတားပငး ်ဖစးေၾကာငး့ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး၌ 

မိနး႓ချနး့မ္ာ့တျငး အခါအာ့ေလ္ားစျာ ထညးသံျငး့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
 

x EAO ရြစးဖျဲ႓၌ “တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စဵု ပါဝငးသညး ံ ်ပညးေထာငးစ ု
တပးမေတားး” က႑ဆုိငးရာ အဆုိ်ပဳခ္ကး 

 

NCA အခနး့(ှ) အေ်ခခဵမူမ္ာ့ အပုိဒးချဲ(ဂ)တျငး ေဖား်ပပါရြိေသာ “တိုငး့ရငး့ 
သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ပါဝငးသညးံ ်ပညးေထာငးစုတပးမေတား” ဖျဲ႓စညး့ေရ့ကိစၥႏြငးံပတး 
သကး၊ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့ေဆျ့ ေႏျ့ သျာ့ရနး သေဘာတူၿပီ့ 
်ဖစးသညး၈ ထို႓ေၾကာငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ ပါဝငးေသာ ်ပညးေထာငးစုတပးမ 
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ေတားဆိုငးရာ အေ်ခခဵရမညးံမူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ EAO ရြစးဖျဲ႓၌ အဆို်ပဳခ္ကးမြာ 

ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးသညး၈ - 
 

တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ေပါငး့စဵု ပါဝငးေသာ ်ပညးေထာငးစုတပးမေတား ဆုိငးရာ  
အေ်ခခဵရမညး ံမူမ္ာ  ့

 

 ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့တညးေဆာကးပုဵႏြငးံ ကိုကးညီေသာ ်ပညးေထာငးစု 

တပးမေတားတစးရပးကို ႏုိငးငဵေရ့ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့မြ ရရြိေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ 
ႏြငးံအညီ ဖျဲ႓စညး့တညးေဆာကးသျာ့ရနး လိုအပးပါသညး၈ ထို႓ ေၾကာငး ံအနာဂတးတျငး 
ဖျဲ႓စညး့တညးေထာငးမညးံ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု၌ အဂၤါရပးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ေရတို 
ေရရြညး မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့၇ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ခ္မြတးကာ ေဖားေဆာငးရမညးံ “လဵုၿခဵဳေရ့ 
က႑တျငး တစးခုတညး့ေသာ တပးမေတားထာ့ရြိေရ့” ဆိုငးရာ အေ်ခခဵရမညးံမူမ္ာ့ 
ကို ဦ့စျာ ေဆျ့ ေႏျ့ တငး်ပအပးပါသညး၈ 
(ှ) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားသညး မညးသညး ံ အေ်ခအေနမ္ဳိ့တျငး 

မဆို ဒီမုိကေရစီနညး့က္ ေရျ့ ေကာကးတငးေ်မႇာကးထာ့ေသာ အရပးဘကး 
ကျပးကမဲႈ (Democratic Civil Oversight) ႏြငးံ အရပးဘကးအုပးခ္ဳပးမႈ (Civil 

Supremacy) ေအာကးတျငး ရြိရမညး၈ 
(ဿ) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတား၌ အဓိကတာွနးမြာ ်ပညးပရနးကာကျယး 

ေရ့ ်ဖစးသညး၈ 
(၀) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားအာ့ ်ပညးေထာငးစု၌ စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခ 

အေနေပ၍ မူတညး၊ ႏုိငးငဵတကာအဆငးံမီ စျမး့ရညး်ပညးံဝေသာ ကာကျယး 
ေရ့ အငးအာ့စုတစးရပးအ်ဖစး တညးေဆာကးရမညး၈ ဖျဲ႓စညး့တညးေဆာကးမႈ 
ႏြငးံ စစးအသဵု့စရိတး သဵု့စျဲမႈမ္ာ့တျငး ဘ႑ာေရ့တတးႏုိငးမႈ (Affordable) ၇ 
်ပညးံစုဵလဵုေလာကးမႈ (Adequate) ၇ အေ်ခအေနႏြငးံ လိုကးေလ္ာညီေထျရြိမႈ 
(Appropriate) ၇ တာွနးခဵမႈ (Accountable) တို႓ အေပ၍တျငး အေ်ခခဵရမညး၈ 

(၁) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားသညး  ်ပညးေထာငးစုနယးေ်မမ္ာ့ ….. 

တေပါငး့တစညး့တညး့ရြိေရ့၇ လူမ္ဳိ့ေပါငး့စုဵ်ပညးသူလူထုတစးရပးလဵု့၌ တနး့ 
တူရညးတ ူအချငးံအေရ့ကို  ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပုုဵအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံ  
အညီ  ကာကျယးေစာငးံေရြာကးရမညး၈ 
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(၂) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့မႈႏြငးံ တာဝနးေပ့အပးမႈ အဆငးံဆငးံတိုငး့တျငး 
လူမ္ဳိ့အလိုကး၇ ေဒသအလိုကး အခ္ဳိ့က္ ကိုယးစာ့်ပဳ ပါဝငးချငးံရြိရမညး၈ ယငး့ 
သို႓ ကိုယးစာ့်ပဳ ပါဝငးရာတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့ ပါဝငးချငးံ ရြိရမညး၈ 

(၃) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားသညး ႏုိငးငဵေရ့အရ အမြီအခုိ ကငး့ၿပီ့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့တျငး ဝငးေရာကးစျကးဖကး်ခငး့၇ လူပုဂၐိဳလး (သို႓မဟုတး) ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ 
တစးရပးရပး၌ ၾသဇာခဵ်ဖစး်ခငး့တို႓ မ်ဖစးေစရ၈ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု 

တပးမေတား၌ တပးဖျဲ႓ဝငးမ္ာ့သညး မညးသညးံႏုိငးငဵေရ့ပါတီ၌ ပါတီဝငးမြ 
မ်ဖစးေစရ၈ 

(၄) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတား၌ တပးဖျဲ႓ဝငးမ္ာ့အာ့ တာဝနးေပ့အပးမႈ 
တျငး လူမ္ဳိ့၇ ကို့ကျယးသညး ံ ဘာသာ၇ လိငးကျဲ် ပာ့မႈအေပ၍ အေ်ခတညး၊ 

ချဲ် ခာ့ ဆကးဆမဵႈ မရြိေစရ၈ 
(၅) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားသညး  ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵ 

ဥပေဒ၇ ်ပညးနယးဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ  ်ပ႒ာနး့ထာ့ေသာဥပေဒမ္ာ့ 
ကို ေလ့စာ့လိုကးနာရမညး၈ 

(၆) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတား၌ တပးဖျဲ႓ဝငးမ္ာ့သညး အေ်ခခဵလူ႓အချငးံ 
အေရ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ (Armed Forces) ဆိုငးရာ ႏုိငးငဵ 

တကာဥပေဒမ္ာ့ကို ေလ့စာ့လိုကးနာရမညး၈ 
(ှွ) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားသညး ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ေဒသတျငး့ လဵုၿခဵဳ 

ေရ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့တျငး ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရ၌ 

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံအညီ ပါဝငးေဆာငးရျကးသျာ့ရမညး၈ 
(ှှ) ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားသညး သဘာဝေဘ့အႏၱရာယးႏြငးံ လူ 

လုပးေဘ့အႏၱရာယး တို႓ေၾကာငး ံေပ၍ေပါကးလာေသာ ကယးဆယးေရ့လုပးငနး့ 
မ္ာ့ကို ဥပေဒ်ပ႒ာနး့ခ္ကးႏြငးံအညီ ပါဝငးကူညီေဆာငးရျကးရမညး၈ 

 

ပုဒးမ - ှ (င)  
 

� ဘာသာေရ့ကုိ အေ်ခမခဵေသာ ႏိုငးငဵေတား (Secular State) 

ႏုိငးငဵေတားအေန်ဖငးံ ကို့ကျယးရာဘာသာ ကျဲ်ပာ့မႈေၾကာငးံေသားလညး့ 
ေကာငး့၇ ယဵုၾကညးရာဘာသာတရာ့ ရြိ်ခငး့/မရြိ်ခငး့ တို႓ေၾကာငးံေသားလညး့ေကာငး့၇ 
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်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍ ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈ မရြိေစဘဲ၇ အထူ့သ်ဖငးံ ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့ 
မ္ာ့အေပ၍ လႊမး့မုိ့မႈႏြငးံ ဘကးလိုကးမႈကငး့ၿပီ့၇ တညးၾကညးစျာဆကးဆဵေသာ တနး့တူ 
ဆကးဆဵေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ႏုိငးငဵေရ့စနစးမ္ဳိ့ကိ ု ဆိုလိုသညး၈ ယငး့စနစးကို 
က္ငးံသဵု့ေသာ ႏုိငးငဵေတားကို (Secular State) ဟု ေခ၍သညး၈ 
 

ပုဒးမ - ှ (စ)  
 

်ပညးေထာငးစ ုလက၏ဏာတစးရပး (Common Identity) 
 

်ပညးေထာငးစုတစးရပးလုဵ့ကို လႊမး့်ခဵဳေသာ ်ပညးေထာငးစုသာ့၇ ်ပညး 
ေထာငးစုႏုိငးငဵသာ့ အာ့လုဵ့ ကုိငးစျဲရမညးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့လက၏ဏာ အသစးတစးရပး 
ဖနးတီ့ရနး ဆုိလိုသညး၈ မူလက ်ပညးတျငး့်ပညးပက လကးခဵနာ့လညးထာ့ေသာ 

တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ေပါငး့စဵုတုိ႓၌ သီ့်ခာ့ အမ္ိဳ့သာ့လက၏ဏာ မ္ာ့ကုိ ေခ္ဖ္ကး၊ 

ေမြ့မိြနးေစ၊ လူမ္ိဳ့တစးမ္ိဳ့တညး့၌ အမ္ိဳ့သာ့လက၏ဏာကု ိ ေဖားေဆာငးမညးံ ''မူ'' 

ႏြငးံ မတူညီဟ ုယူဆရသညး၈ 
ဥပမာ(ှ) ၈     ၈ မညးသညးံမူလလူမ္ိဳ့ပငး်ဖစးေစကာမူ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုသို ႓ 
ဝငးေရာကးအေ်ခခ္ေနထုိငး၊ ႏုိငးငဵသာ့ခဵယူၿပီ့လြ္ငး၇ အေမရိကနးဟူေသာ ႏုိငးငဵသာ့ 
အေမရိကနးအမ္ိဳ့သာ့လက၏ဏာကုိ ခဵယူ်ခငး့မ္ိဳ့ ်ဖစးသညး၈ 
ဥပမာ(ဿ) ၈     ၈ အိႏိၵယ်ပညးေထာငးစုႀကီ့တျငး မတူကျဲ်ပာ့ေသာ တုိငး့ရငး့သာ့ 
လူမ္ိဳ့ေပါငး့စဵုတုိ႓ အတူတကျ ၿငိမး့ခ္မး့စျာေနထုိငး ၾက်ပီ့ ဘုဵအမ္ိဳ့သာ့လက၏ဏာ 
်ဖစးေသာ '' အငးဒီ့ယနး့ (Indian) '' ်ပညးေထာငးစုအမ္ိဳ့သာ့လက၏ဏာအ်ဖစး 
လကးခဵက္ငးံသုဵ့်ခငး့မ္ိဳ့ကိ ုဆုိလိုသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ှ (ဆ)  
 

� ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ .့.  
 

ပုဒးမ - ှ (က) ၌ ရြငး့လငး့ခ္ကးသို႓ ၾကညးံရႈပါရနး၈ 
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အခနး  ့(ဿ) 

 

ဦ့တညးခ္ကးႏြငး ံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ  ့

 

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ဿ (က)  
 

� ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေရ ့မူေဘာငး 
 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို အေ်ခ်ပဳသညး ံ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို 
ေအာငး်မငးေရ့အတျကး အစုိ့ရ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ 

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ႀကိဳတငးညိႇႏႈိငး့ထာ့ရနး လိုအပးသညး ံ ရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တိုငး၇ 
အေ်ခခဵမူ၇ ယႏၱရာ့၇ အခ္ိနးဇယာ့၇ အစညး့အေဝ့အစီအစဥး၇ ကိုယးစာ့်ပဳ်ခငး့ 
ဆိုငးရာ သတးမြတးခ္ကး၇ ကိုယးစာ့်ပဳသ ူ အေရအတျကး၇ လုပးပုိငးချငးံအာဏာ၇ လုပး 
ငနး့စဥးအဆငးံဆငးံ၇ အေထာကးအကူ်ပဳအဖျဲ႓၇ ေဆျ့ ေႏျ့ ရနးဦ့စာ့ေပ့အစီအစဥး၇  ဆဵု့ 
်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညး ံ နညး့နာ ႏြငးံ အေကာငးအထညး ေဖားေဆာငး်ခငး့ - စသညးံ 
တစးစုဵလဵု့ ပါွငးေသာ လုပးငနး့စဥး အဆငးံဆငးံကိ ုဆိုလိုသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ဿ (ခ)  
 

� ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့ဆုိငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ  ့ေကားမတီ (JMC) 
 

 NCA စာခ္ဳပးပါ စစးေရ့ဆိုငးရာ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးေသာ အခနး့ (၀) ႏြငးံ 
အခနး့ (၁) တျငး ပါရြိသညးံ အတိုငး့ လိုကးနာေစာငးံထိနး့မႈ ရြိ/မရြိ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံ 
ေရ့ေကားမတီ ဖျဲ႓စညး့်ခငး့ကို ဆိုလိုသညး၈  
(မြတးခ္ကး ၈    ၈ JMC ႏြငးံ ပတးသကး၊ အေသ့စိပးကို JMC ဆိုငးရာ စာတမး့မ္ာ့ 
တျငး ေလံလာႏုိငးပါသညး၈) 
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ပုဒးမ - ဿ (ဂ) 
 

� ်ပညးေထာငးစုအစို့ရႏြငး ံတုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညးမ့္ာ့အၾကာ  ့ 

ခ္ဳပးဆုိထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ  ့(Bilateral Agreement) 
 

ဤပုဒးမချဲ၌ ဆိုလိုရငး့မြာ NCA စာခ္ဳပးကိ ု အတူတကျ လကးမြတးေရ့ထို့ 
ၿပီ့သညးႏြငးံ တၿပိဳငးနကး မူလက ရြိခံဲေသာ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့ တစးဖျဲ႓ခ္ငး့ အၾကာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ ၿပီ့စီ့ခံဲေသာ 

်ပညးနယးအဆငးံ၇ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့သေဘာတူ 
စာခ္ဳပး (Bilateral Agreement) မ္ာ့ကိုလညး့ အလိုအေလ္ာကး အတညး်ပဳၿပီ့ ်ဖစး 
်ခငး့ကိ ုဆိုလိုသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ဿ (ဃ)  
 

� ေတားလြနးေရ့ကုိ အေ်ခခဵသညး ံႏိုငးငဵေရ့ဆႏၵ 
 

 ဤ “ေတားလြနးေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ဆႏၵ” ဟ ုသုဵ့စျဲ် ခငး့မြာ မူလ  

NCCT ဘကးမြ တငး်ပေတာငး့ဆိုေသာ “ေတားလြနးေရ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့” ဆိုသညး ံ
စာသာ့ကို NCA တစးစုဵလဵု့တျငး ထညးံသျငး့်ခငး့်ပဳရနး အစုိ့ရဘကးက လကးမခဵ 

ေသာေၾကာငးံ “ေတားလြနးေရ့” ဟူေသာ စကာ့ရပး ပါဝငးေစေရ့ အစီအစဥး်ဖငးံ 
“တိုငး့ရငး့သာ့တို႓၌ ေတားလြနးေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ဆႏၵ” ဟူ၊သာ သဵု့စျဲ 
ခံဲရ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈   (ေလားခီ့လာကျနးဖရငးံ၇ KNU ဗဟို႒ာနခ္ဳပး၇ ဿွ-ဿ၂၇ ဇႏၷဝါရီလ ဿွှ၁) 

 
ဒီမိုကေရစီဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု ထူေထာငးေရ့မြာ ေတားလြနးေရ့ကုိ အေ်ခခသဵညး ံ

တုိငး့ရငး့သာ  ့တုိ႓၌ အႏၱိမ ႏိုငးငဵေရ့ဆႏၵ ်ဖစးသညး၈ 
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EAO အဖျဲ႓အစညး့အခ္ဳိ႔၌ ထိပးသီ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတစးရပး (ပနးခမး )့ 
 

တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး  ့(ှ၃) ဖျဲ႓၌ ႏိုငးငဵေရ့လုိအပးခ္ကး 
တစးႏိုငးငဵလုဵ့အပစးအခတးရပးစေဲရ့ဆုိငးရာညိႇႏႈိငး့ေရ့အဖျဲ႓ (NCCT) စုဖျဲ႓်ခငး  ့

 

 
 

NCCT Member‟s Summit - လုိငးဇာ၇ KIO ဗဟုိ၇ ဿ၂-ဿ၆ ဇူလုိငး ဿွှ 
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး NCA ပါ ်ပ႒ာနး ခ့္ကးမ္ာ့အေပ၍  
ေခါငး့ခ္ငး့ဆုိငး တုိငးပငးေနၾကေသာ  

တပးမေတားအရာရြိႀကီ့မ္ာ ့ႏြငး ံဒုတိယ ေရြ႔ေနခ္ဳပး 

 
 

 

အခနး  ့(၀) 

 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈ ရပးစေဲရ့ဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ  ့က႑ 

 

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ၀  
 

� တပးမေတား 
 ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရအဖျဲ႓က  

ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ (ဿွွ၅ ခုႏြစး) ၌ အခနး့ (၄) အရ ဖျဲ႓စညး့ထာ့ေသာ လကး 
နကးကိုငးအာ့လဵု့ကိ ုဆိုလိုသညး၈ ေအာကးပါတို႓ ်ဖစးသညး၈ - 
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   (က) ၾကညး့၇ ေရ၇ ေလ၇ အၿမဲတမး့တပးဖျဲ႓မ္ာ့၈ 
   (ခ) နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓မ္ာ့၈ 
   (ဂ) ႒ာေန်ပညးသူ႓စစးမ္ာ့၈ 
   (ဃ) အရဵ၇ ေဘ့-နဵ တပးဖျဲ႓မ္ာ့ (မီ့သတး၇ ၾကကးေ်ခနီ စသညး်ဖငးံ) ႏြငးံ 
   (င) ်ပညးသူ႓ရဲတပးဖျဲ႓ စသညးတို႓ကိ ုအစုိ့ရတပးဖျဲ႓ဟူ၊ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုႏုိငးသညး၈ 
 

� တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ ့
 

တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ (Ceasefire) လကးမြတးေရ့ထို့ 
ထာ့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ တပးမ္ာ့၇ အရပးဖကး 
အုပးခ္ဳပးေရ့႒ာနမ္ာ့၇ အဖျဲ႓မ္ာ့၇ ကိုယးစာ့်ပဳလႊအဲပးခဵရသူမ္ာ့၇ ဝနးထမး့မ္ာ့၇ ကနးထ 

ရိုကးတာမ္ာ့၇ တရာ့ဝငးဆကးခဵသူမ္ာ့ႏြငးံ ချငးံ်ပဳလႊအဲပး်ခငး့ ခဵရသူမ္ာ့ အပါအဝငး 
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ လုပးငနး့မ္ာ့ကို 
ေဆာငးရျကးေနေသာ လ ူပုဂၐိဳလး၇ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

� ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ  ့(Ceasefire) 
 

တပးမေတား ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ မိမိ 

ကိုယးကိ ု ခုခဵရနးမြအပ က္ဴ့ေက္ားတိုကးခုိကးရနး်ပငးဆငး်ခငး့၈ သို႓မဟုတး တိုကးတျနး့ 
အာ့ေပ့်ခငး့  အပါအဝငး အ်ခာ့အေၾကာငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ပကာ က္ဴ့ေက္ားတိုကးခုိကး 
်ခငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကိ ုရပးစဲရနး ဆိုလိုသညး၈ ယငး့ စကာ့ရပးတျငး ဝရမး့မပါ ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ 
အက္ဥး့ခ္ ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့၇ ေသဒဏးခ္မြတး်ခငး့၇ ည ႇငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့၇ ေႏြာငးံယြကး 
ဖ္ကးဆီ့်ခငး့၇ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့်ခငး့၇ ေ်မယာအဓမၼသိမး့ပုိကး်ခငး့၇ လုယကး 
်ခငး့၇ အဓမၼခုိငး့ေစ်ခငး့၇ (သို႓မဟုတး) အလာ့တူ ကာယကဵရြငးဆႏၵမပါဘဲ၇ လုပးအာ့ 
ေပ့ေစခုိငး့်ခငး့၇ လူမ္ဳိ့ဘာသာႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ယဵုၾကညးမႈအေပၚ အေ်ခခဵၿပီ့၇ မတရာ့ 
ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈ၇ လိငးပုိငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့၇ မိမိႏြငးံ မတူေသာတိုငး့ရငး့သာ့ 
မ္ာ့ကို ဆနး႓က္ငးသညးံအေတျ့အေခၚအယူအဆမ္ာ့ကို အာ့ေပ့်ခငး့ (သို႓မဟုတး) 
်မႇငးံတငး်ခငး့မ္ာ့ စသညးတို႓ ရပးစဲ်ခငး့လညး့ ပါဝငးသညး၈ 
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� အခ္ိနးဇယာ  ့
 

NCA စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆိုၿပီ့ေနာကးပုိငး့ တပးမေတားႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကး 
ကိုငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး ရကး (၆ွ) အတျငး့ ႏြစးဖကးလုပးေဆာငးရနး သတးမြတး 
ထာ့ေသာ အခ္ိနးဇယာ့ႏြငးံ ေဆာငးရျကးရနး ကိစၥရပးမ္ာ့မြာ -  

က၈ သေဘာတူလကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ေၾကာငး့ ေအာကးေ်ခအဆငးံဆငးံသို႓ (ဿ၁) နာရီ 

အတျငး့ အသိေပ့ရနး၈ 
ခ၈ စာခ္ဳပးပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိ ု ေအာကးေ်ခအဆငးံဆငးံသို႓ (၂) ရကးအတျငး့ 

ရြငး့လငး့အသိေပ့ရနး၈ 
ဂ၈ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး NCA အေကာငးအထညးေဖားမႈ 

ဆိုငးရာ ညိ ႇႏႈိငး့အစညးအေွ့ကို (ှ၁) ရကးအတျငး့ က္ငး့ပရနး၈ 
ဃ၈ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ JMC ဖျဲ႓ 

စညး့်ခငး့၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈပူ့တျဲေကားမတီ (UPDJC) ဖျဲ႓ 
စညး့်ခငး့၇ တိက္ေသာအခ္ိနးဇယာ့ေရ့ဆျဲ်ခငး့ႏြငးံ စစးဘကးဆိုငးရာက္ငးံဝတးမ္ာ့ 
ေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီလုပးငနး့လမး့ညႊနး တို႓ကို ရကးေပါငး့ (၀ွ) အတျငး့ 
ဖျဲ႓စညး့ေရ့ဆျဲရနး၈ 

င၈ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမူေဘာငးေရ့ဆျဲ်ခငး့၇  အာ့လဵု့ပါဝငးေရ့မူ်ဖငးံ ပါဝငးသငးံ 
ပါဝငးထုိကးသူမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ဳိ့အစာ့သတးမြတး်ခငး့ႏြငးံ မညးသို႓ေဆျ့ ေႏျ့ မညးကို 
ရကးေပါငး့ (၃ွ) အတျငး့ ေရ့ဆျဲ ညိႇႏႈိငး့သတးမြတးရနး၈ 

စ၈ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို ရကးေပါငး့ (၆ွ)အတျငး့ စတငးက္ငး့ပသျာ့ရနး၈ 
ဆ၈ ယငး့ေနာကး ်ပညးေထာငးစုညီလာခဵက္ငး့ပ်ခငး့၇ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူ 

စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆို်ခငး့ ႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညး 
ေဖား်ခငး့ တို႓ကိ ုဆကးလကးေဆာငးရျကးသျာ့ရနး ….. ်ဖစးသညး၈ 
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ပုဒးမ - ၂  
 

� အပစးရပးနယးေ်မ (Ceasefire Designated Area) 

အပစးရပးနယးေ်မဆိုသညးမြာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး 
လကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့ မ်ပဳမီ အခ္ိနးအထိ၇ ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့ စစးေရ့အရတိုကးခုိကးမႈ၇ 
ခုခဵမႈအပါအွငး လႈပးရြာ့မႈရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိၿပီ့ ေနာကး 
ပုိငး့ “စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈ” မရြိေတာံေသာ စစးနယးေ်မမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
(မြတးခ္ကး၈၈ NCA လကးမြတးမထို့မီ ကာလက စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈ ထိေတျ႓မႈ 
်ဖစးစဥး လဵု့ဝ မရြိခံဲဖူ့ေသာ နယးေ်မမ္ာ့သညး အပစးရပးနယးေ်မတျငး အက္ဳဵ့မွငး) 
 

အပစးရပးနယးေ်မ (မူချဲ) 
ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့အၾကာ့ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့အတျကး တရာ့ဝငး 

ေတျ႓ဆဵုညိႇႏႈိငး့ သေဘာတူ သတးမြတးထာ့ေသာ နယးေ်မမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ၂ (ဂ)၇ 
 

� တုိငး့်ပညးကာကျယးေရ  ့ 
 ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ်ပညးပရနး ကာကျယးေရ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 
� ်ပညးပရနးကာကျယးေရ  ့

ႏုိငးငဵေတား၏အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ၇ နယးနမိတး အစရြိသညးတို႓ကို ထိပါ့ေစား 
ကာ့သညးံ ်ပညးပက္ဴ့ေက္ား တိုကးခုိကးမႈကို ကာကျယး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ၂ (င) 
 

� ႏြစးဖကးတပးမ္ာ  ့(Armed Forces of Both Side) 
 

သေဘာတူစာခ္ဳပးပါ “ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့” ဟ ုေဖ၍်ပရာတျငး အစုိ့ရတပးဖျဲ႓မ္ာ့ 
(တပးမေတား) ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ကို 
ဆိုလိုသညး၈ 



NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး 

63 | P a g e  

ပုဒးမ - ၂ (စ) 
 

� ရနးလုိေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ  ့(Hostilities) 
 

 ရနးလိုမႈဆိုသညးမြာ ေအာကးေဖား်ပပါ အ်ပဳအမူတစးရပးရပး ်ပဳလုပး်ခငး့ကို 
ဆိုလိုသညး၈ 
¾ တပးအငးအာ့တို့ခ္႔ဲ်ခငး့၇ မူလအေနအထာ့မြ ေရြ႔တို့ေနရာယူ်ခငး့၇ လကး 

နကးခဲယမး့၇ ရိက၏ာစုပုဵသိုေလြာငး်ခငး့၇ ပုဵစဵ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ သငးတနး့မ္ာ့၇ 
စစးေရ့်ပမ္ာ့၇ လကးနကးစမး့သပးမႈ ်ပဳလုပး်ခငး့၈ 

¾ ဝါဒ်ဖနး႓်ခငး့၇ အသဵလႊငးံ၇ ရုပးသဵလႊငးံ၇ စာအုပးစာတမး့၇ ရုပးပုဵ၇ ကာတျနး့မ္ာ့ 
အသဵု့်ပဳ၊ တစးဖကးဖကးကိ ုရနးစေသာ အ်ပဳအမူရြိ်ခငး့၈ 

¾ တိုကးရုိကး်ဖစးေစ၇ သျယးဝုိကး၊်ဖစးေစ၇ ၾကာ့ခဵ်ပညးသူလူထု၇ ရျာသူရျာသာ့၇ 
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကိ ု မရို့မေ်ဖာငးံေသာအႀကဵ်ဖငးံ ေစခုိငး့်ခငး့၇ တစးဖကး 
ဖကးကို ထိပါ့ေႏြာငးံယြကးေစ်ခငး့၇ သိက၏ာက္ေစ်ခငး့၇ စေသာ အ်ပဳအမူ 

မ္ာ့ အာ့လဵု့ကို ရနးလိုမႈ ဟူ၊ အဓိပၸါယး ဖျငးံဆိုႏုိငးသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ၃  
 

� တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓မ္ာ ့(Ethnic Armed Forces) 
 

   (က) တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့၇ လူမ္ဳိ့အလိုကး ႏြငးံ နယးေ်မ 

အလိုကး ရြိေနေသာ (Active Duty) တပးဖျဲ႓မ္ာ့ ႏြငးံ  
   (ခ) အရဵတပးဖျဲ႓မ္ာ့၇ ေ်ပာကးက္ာ့မ္ာ့၇ ်ပညးသူ႓ကာကျယးေရ့တပးဖျဲ႓မ္ာ့ စသညး 

တို႓ ပါွငးသညးဟု အဓိပၸါယး ဖျငးံဆိုႏုိငးသညး၈ 
 

� လဵုၿခဵဳေရ့ဆုိငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ  ့
 

ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့၏ ရလဒးအေပၚအေ်ခခဵၿပီ့ ႏြစးဖကးတပးဖျဲ႓ဝငးမ္ာ့၏ 
လကးနကးကိုငးေဆာငး တိုကးခုိကးအေ်ဖရြာသညးံလမး့စဥးမြ ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့အေ်ခခဵ 
ေအာကးသို႓ေရာကးရြိေရ့ ေဆာငးရျကးသညးံ လုပးငနး့စဥး အဆငးံဆငးံကို ဆိုလိုသညး၈ 
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ပုဒးမ - ၄ (ဃ) 
 

� သတးမြတးရာေနရာ (သတးမြတးနယးေ်မ) 
 

 ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးမြ ရညးရျယးခ္ကးတစးခုခု်ဖငးံ သေဘာတူသတးမြတးထာ့ေသာ 

နယးေ်မမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ ထို႓အ်ပငး စစးေရ့လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့၇ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးမြ 
သေဘာတူသတးမြတးထာ့ေသာ တပးေနရာခ္ထာ့မႈမ္ာ့၇ တပးစခနး့မ္ာ့၇ ေရြ႔တနး့ 
ကငး့စခနး့မ္ာ့ႏြငးံ တပးလကးနကးခဲယမး့မီ့ေက္ာကး၇ စစးပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ 
ေထာကးပံဵ ်ဖညးံတငး့ရနး လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ ပါဝငးသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ၅  
 

� လျတးလပးစျာသျာ့လာချငး ံ
 

NCA စာခ္ဳပးပါ လျတးလပးစျာသျာ့လာချငးံဆိုသညးမြာ စာခ္ဳပးတျငး လကးမြတး 
ေရ့ထို့ထာ့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ အဖျဲ႓ဝငးမ္ာ့ 
မိသာ့စုမ္ာ့သညး လကးနကးမပါဘ ဲ ်ပညးေထာငးစုတစးဝြနး့တျငး လျတးလပးစျာ 

သျာ့လာႏုိငးေၾကာငး့ သေဘာတူသညး ံအခ္ကး်ဖစးသညး၈  
ဆိုလိုသညးမြာ ႏုိငးငဵသာ့တိုငး့သညး ်ပညးေထာငးစုအတျငး့တျငး လျတးလပး 

စျာသျာ့လာချငးံရြိသညး ဟူေသာ အေ်ခခဵလူ႓အချငးံအေရ့တစးရပးကို ရယူခဵစာ့ချငးံ 
ေပ့်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈ 
 

ပုဒးမ - ၅ (ခ) 
 

� ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ သတးမြတးနယးေ်မ 
 

 ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးမြ သေဘာတူသတးမြတးထာ့ေသာ တစးဖကးစီမြ ထိနး့ခ္ဳပး 
ထာ့ေသာ နယးေ်မမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ ထို႓အ်ပငး စစးေရ့လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့၇ ႏြစးဦ့ 
ႏြစးဖကးမြ သေဘာတူသတးမြတးထာ့ေသာ တပးေနရာခ္ထာ့မႈမ္ာ့၇ တပးစခနး့မ္ာ့၇ 
ေရြ႔တနး့ကငး့စခနး့မ္ာ့ႏြငးံ တပးလကးနကးခဲယမး့မီ့ေက္ာကး၇ စစးပစၥညး့ကိရိယာ 

မ္ာ့ ေထာကးပံဵ်ဖညးံတငး့ရနး လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ 
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အခနး  ့(၁) 

 

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ ့ခိုငးမာေအာငး လုပးေဆာငး်ခငး  ့
 

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

� စစးဘကးဆုိငးရာက္ငးံွ တးမ္ာ  ့
 

JMC မြ ထုတးေဝသညးံ သီ့်ခာ့စာေစာငး စာတမး့မ္ာ့တျငး ဖတးရႈႏုိငးပါသညး၈ 
 

� စညး့မ္ဥး  ့စညး့ကမး့မ္ာ  ့
 

JMC မြ ထုတးေဝသညးံ သီ့်ခာ့စာေစာငး စာတမး့မ္ာ့တျငး ဖတးရႈႏုိငးပါသညး၈ 
 

� ဆကးစပးနယးေ်မမ္ာ  ့
 

 လကးနကးကိုငးပဋိပက၏၌ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈအာ့ တိုကးရုိကးေသားလညး့ 
ေကာငး့၇ သျယးဝုိကး၊ေသားလညး့ေကာငး့၇ ခဵေနရသညးံနယးေ်မမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

� စစးေရ့အရ ဖိအာ့ေပ့သညးံအသျငးေဆာငးေနေသာ တပးစခနး့မ္ာ  ့
 

 တစးဖကးအဖျဲ႓အစညး့၌ အေရ့ပါေသာစခနး့မ္ာ့ (ကျပးကမဲႈဗ္ဴဟာ၇ တပးမ 

ဟာ၇ တပးရငး့႒ာနခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ပါေသာအုပးခ္ဳပးေရ့ဆိုငးရာစခနး့မ္ာ့) အာ့ 
ထိနး့ခ္ဳပးရနးရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ၇ နီ့ကပးစျာတညးရြိေနေသာစခနး့မ္ာ့ (သို႓မဟုတး) 
စစးေၾကာငး့မ္ာ့ တညးေဆာကးတပးစျဲထာ့်ခငး့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

� ႏြစးဖကးထိေတျ႓ပစးခတးမႈ ်ဖစးပျာ့ရနး လျယးကူေသာ အကျာအေွ့ရြ ိ 
တပးစခနး့မ္ာ  ့

 

 ႏြစးဖကး တပးစခနး့မ္ာ့ရြိ တညးေဆာကးထာ့ေသာ လကးနကးႀကီ့ အမ္ဳိ့ 
အစာ့အေပ၍ မူတညး၊ အခ္ိနးမေရျ့  ပစးခတးႏုိငးသညးံ အကျာအေွ့ကို ဆိုလိုသညး၈  
(ႏြစးဖကးညိ ႇႏႈိငး့သတးမြတးရနး) 
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� စစးမဲံနယးေ်မ (Demilitarized Zone) 
 

 စစးမံဲနယးေ်မဆိုသညးမြာ ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့ သာမက ႏြစးဖကးရငးဆိုငးရာ 

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့အာ့လဵု့ လကးနကးခဲယမး့်ဖငးံ တပးဆငးသယးေဆာငး၊ ဝငး 
ေရာကးချငးံမရြိေသာ “ၾကာ့နယးေ်မ” ကို ဆိုလိုသညး၈ ႏြစးဖကးစလဵု့မြ စစးေရ့စစးရာ 

ႏြငးံပတးသကးေသာ အေဆာကးအဦ့၇ စခနး့၇ လကးနကးကိရိယာ၇ စစးအသဵု့အေဆာငး 
မ္ာ့ လဵု့ဝ ထာ့ရြိချငးံ မ်ပဳေသာ ၾကာ့ခဵနယးေ်မကို စစးမံဲနယးေ်မအ်ဖစး အဓိပၸါယး 
ဖျငးံဆိုႏုိငးသညး၈ 
 

� သတးမြတးထာ့ေသာ တပးနယးေ်မ (Defined Military Zone) 
 

 သတးမြတးထာ့ေသာတပးနယးေ်မ ဆိုသညးမြာ ႏြစးဖကးသေဘာတူခ္ကး်ဖငးံ 
ႏြစးဖကးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ အေ်ခခ္ တပးစျဲထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ တပးနယးနိမိတးသတးမြတး 
ထာ့သညး ံနယးေ်မကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

� အမ္ာ့်ပညးသူႏြငး ံသကးဆုိငးေသာ ေနရာမ္ာ  ့
 

 ်ပညးသူလူထု၌ ဘာသာေရ့၇ ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ 

အေထျေထျေနရာမ္ာ့၇ အေဆာကးအဦ့ မ္ာ့ႏြငးံ လုပးကိုငးစာ့ေသာကးအသကးေမျ့  
ဝမး့ေက္ာငး့်ပဳရာေနရာမ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့၇ တပးႏြငးံ မပတးသကးသညး ံေနရာမ္ာ့ကို ဆိုလို 
သညး 
 

� နယးဘကးအုပးခ္ဳပးေရ  ့ကိစၥရပးမ္ာ  ့
 

 ပဋိပက၏ ်ဖစးပျာ့ေသာ ေဒသအ်ပငးဘကးရြိ အစုိ့ရ၌ အရပးဖကးဆိုငးရာ 

အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ     စီမဵခနး႓ချဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
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အခနး  ့(၂) 

 

ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲဆုိငးရာ အာမခဵခ္ကးမ္ာ  ့
 

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

ပုဒးမ - ဿွ (ခ)  
 

� ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈဆုိငးရာ မူေဘာငး 
 

(ပုဒးမ - ဿ (က) ပါ  ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့ မူေဘာငးကို ်ပနးၾကညးံရနး) 
 

ပုဒးမ - ဿွ (ဂ) 
 

� အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံႏိုငးငဵေရ  ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ  ့
 

 တစးႏုိငးငဵလဵု့အတိုငး့အတာ်ဖငးံ ပါဝငးသငးံ ပါဝငးထိုကးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကေသာ 
အစုိ့ရအဖျဲ႓၇ တပးမေတား၇ လႊတးေတား၇ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကး 
ကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ  လူထုအေ်ခ်ပဳလူမႈအဖျဲ႓အစညး့  အာ့လဵု့   ပါွငးေဆျ့ ေႏျ့ မညးံ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈ 
 UPDJC ၌ လုပးငနး့လမး့ညႊနး TOR မ္ာ့အရ အမ္ဳိ့သာ့အဆငးံႏုိငးငဵေရ့ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို - 
(က) လူမ္ဳိ့အလိုကးေသားလညး့ေကာငး့၇  
(ခ) ေဒသအလိုကးေသားလညး့ေကာငး့၇  
(ဂ) အေၾကာငး့အရာ အလိုကးေသားလညး့ေကာငး့၇ - သတးမြတးထာ့ေသာ 

စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ က္ငး့ပႏုိငးသညး၈ 
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ပုဒးမ - ဿွ (ဂ) 
 

� လုဵၿခဵဳေရ့ဆုိငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး ့
 

 လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ ဆိုသညးမြာ - (ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ 
ေအာကးတိုဘာလ ှဿ ရကးေန႓) တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာ 

တူစာခ္ဳပး (မူၾကမး့) ်ပဳစုေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့မြ ထုတးႏႈတးထာ့သညး ံဆကးလကး 
လုပးေဆာငးရာတျငး ကို့ကာ့ရမညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံမြတးတမး့မ္ာ့၇ အမြတးစဥး ှ၁ ၈ 
- အခနး့ (၂) ၇ အပုိဒး ဿွ (ဆ) ----- 

(က) “ လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ ဆိုသညးမြာ SSR-DDR လုပးငနး့ 
စဥးမ္ာ့ကို ဆိုလို်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ” 
 

လဵုၿခဵဳေရ့ဆုိငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငးႏ့ြငး ံပတးသကး၊ 

EAO ရြစးဖျဲ႓၌ လုဵၿခဵဳေရ  ့က႑ဆုိငးရာ အဆုိ်ပဳခ္ကး 
 

လုဵၿခဵဳေရ  ့(Security) 
 

လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုသညးမြာ ၿခိမး့ေခ္ာကးမႈအႏၱရာယးမ္ာ့မြ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး 
်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ လဵုၿခဵဳေရ့အာ့ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုရာတျငး အမ္ဳိ့သာ့လဵုၿခဵဳေရ့၇ 
လူသာ့လုဵၿခဵဳေရ့ စသညး်ဖငးံ ရႈေထာငးံစုဵမြ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိ ုၾကပါသညး၈ 

လဵုၿခဵဳေရ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ မူွါဒမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ႏြငးံ အေကာငးအထညးေဖား 
်ခငး့ တို႓တျငး ႏုိငးငဵေရ့ရာလဵုၿခဵဳေရ့ (Political Security)၇ လူ႓အဖျဲ႓အစညး့လဵုၿခဵဳေရ့ 
(Community Security)၇ ပုဂၐလိကလဵုၿခဵဳေရ့ (Personal Security)၇ သဘာွပတး 
ွနး့က္ငးလဵုၿခဵဳေရ့ (Environmental Security)၇ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာလဵုၿခဵဳေရ့ 
(Health Security)၇ အစာ့အစာလဵုၿခဵဳေရ့ (Food Security) ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ 

လဵုၿခဵဳေရ့ (Economic Security) စသညးံ ဘကးေပါငး့စုဵ လႊမး့ၿခဵဳေသာ ်ပညးသူ 
ဗဟို်ပဳ လဵုၿခဵဳေရ့သေဘာတရာ့မ္ာ့ကိုပါ ေပါငး့စပးေဆာငးရျကးၾကသညး၈ 
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လုဵၿခဵဳေရ့က႑ (Security Sector) 
 

 လဵုၿခဵဳေရ့က႑တျငး တပးမေတား၇ ရဲတပးဖျဲ႓၇ ေထာကးလြမး့ေရ့အဖျဲ႓အစညး့ 
မ္ာ့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့ အသျငးသ႑ာနး်ဖငးံ ဖျဲ႓စညး့ထာ့ေသာ (State Security Forces) 

ႏြငးံ (Non-State Security Forces) တို႓ ပါွငးသညး၈ အဆိုပါ လဵုၿခဵဳေရ့အဖျဲ႓မ္ာ့ 
သညး ႏုိငးငဵ၌ ပငးမခကး်ဖာ အာဏာသဵု့ရပး ်ဖစးေသာ အုပးခ္ဳပးေရ့၇ ဥပေဒ်ပဳေရ့ 
ႏြငးံ တရာ့စီရငးေရ့ တို႓ အေပ၍ ႏုိငးငဵေရ့တာဝနးခဵမႈ ရြိရမညး်ဖစးရာ၇ ဒီမုိကေရစီ 

နညး့က္ အရပးဖကးအုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံ ကျပးကမဲႈေအာကးတျငး ရြိရမညး်ဖစးသညး၈ 
 

လုဵၿခဵဳေရ့က႑ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ ့
 

 တိုငး့်ပညးတစးခု၌ ႏုိငးငဵေရ့အသျငးကူ့ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညး 
ေဆာကးမႈမ္ာ့ ေဖားေဆာငးစဥး ကာလမ္ာ့တျငး - 

x လဵုၿခဵဳေရ့ဝနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့၌ ထိေရာကးမႈ၇ မြ္တမႈ၇ တာဝနးခဵမႈႏြငးံ 
အချငးံအေရ့ ေလ့စာ့မႈဆိုငးရာ ဝနးေဆာငးမႈစျမး့ရညးမ္ာ့ ်မငးံမာ့လာေစ 

ေရ့ ေဆာငးရျကးရနး၈ 
x ဒီမုိကေရစီနညး့က္ အရပးဘကးအုပးခ္ဳပးမႈ ႏြငးံ ကျပးကမဲႈဆိုငးရာ ႏုိငးငဵေတား 

စျမး့ရညးမ္ာ့ကို ်မႇငးံတငးရနး၈ 
x ေရရြညးခဵ၊ တိုငး့်ပညး၏ စီ့ပျာ့ေရ့အငးအာ့စုႏြငးံ ခ္ိနးဆထာ့ကာ၇ ်ပညးသူ 

လူထု၏ လဵုၿခဵဳေရ့ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏုိငးသညးံ လဵုၿခဵဳေရ့ 
က႑ႀကီ့ ်ဖစးထျနး့ေစရနး၈ 

စသညးံ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ လဵုၿခဵဳေရ့က႑ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကို 
အေကာငးအထညး ေဖားေဆာငးေလံ ရြိၾကပါသညး၈ 
 ယငး့သို႓ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ လုပးေဆာငးရာတျငး ကာကျယးေရ့က႑ 
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့၇ ရဲတပးဖျဲ႓ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့၇ နယးစပးေရ့ရာစီမဵခနး႓ချမဲႈ၇ 
ေထာကးလြမး့ေရ့က႑ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့၇ တရာ့မြ္တမႈဆိုငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ 
ေရ့ စသညး်ဖငးံ က႑စုဵလႊမး့ၿခဵဳေသာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ လုပးငနး့ေဆာငးတာ 
မ္ာ့ကို ေရတို၇ ေရရြညး လုပးငနး့စဥးမ္ာ့်ဖငးံ ခ္မြတးေဆာငးရျကးၾကပါသညး၈  
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ပုဒးမ - ဿွ (ဃ) 
 

� ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ (Union Peace Conference) 
 

 NCA စာခ္ဳပး အခနး့ (၂) ၇ ပုဒးမ ဿွ ပါ ႏုိငးငဵေရ့လမး့်ပေ်မပုဵ အဆငး ံ(၁) 

တျငး “်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵက္ငး့ပ်ခငး့ ” ကိ ု ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 
ဆိုလိုသညးမြာ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပ်ခငး့၇ အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံ ႏုိငးငဵေရ့ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပ်ခငး့ တို႓မြ ရရြိလာေသာ ႏုိငးငဵေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို 
“အဆို်ပဳလႊာ” အ်ဖစး စုေပါငး့တငးသျငး့ႏုိငးရနး “်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ” 
ကို ေခ၍ယူရနး လိုအပးလာ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 
 သမၼတႀကီ့ ဦ့သိနး့စိနး လကးထကးတျငး စာခ္ဳပးပါ မူရငး့အမညး ်ဖစးေသာ 

“်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ” ဟုသာ တရာ့ဝငး သဵု့စျဲခံဲေသားလညး့၇ NLD 

အစုိ့ရသစး လကးထကးတျငး “်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ - ဿှ ရာစုပငးလဵု” 
ဟူ၊ ်ဖညးံစျကး သဵု့စျဲခံဲပါသညး၈  
 

ပုဒးမ - ဿွ (င) 
 

� ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး (Pyidaungsu Accord) 
 

 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို  အေ်ခ်ပဳၿပီ့၇ တပးမေတား  အပါအဝငး  ႏုိငးငဵေတား 
အစို့ရ၌ အဖျဲ႓အစညး့အသီ့သီ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၇ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ တို႓ကိ ု ကိုယးစာ့်ပဳသညး ံ ကိုယး 
စာ့လြယးမ္ာ့မြ ေရရြညးတညးတံဵခုိငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ေဖားေဆာငးႏုိငးရနး  
အတျကး ်ပဳလုပးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့မြ  ဆဵု့်ဖတးလိုကးေသာ သေဘာတူ 
ညီခ္ကးမ္ာ့ကိ ု စုစညး့၊ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး ထညးံသျငး့ ်ပ႒ာနး့ 
ရနး ်ဖစးသညး၈ ဆိုလိုသညးမြာ “်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ - ဿှ ရာစု 

ပငးလဵု” မြ ထျကးေပ၍လာေသာ ႏုိငးငဵေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကိ ုတေပါငး့တစညး့ 
တညး့ ခ္ဳပးဆိုေသာ စာခ္ဳပးကိ ု ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး ဟု ဆိုလိုရငး့ ်ဖစး 
သညး၈  
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 ထိုစာခ္ဳပးသညး ႏုိငးငဵေရ့အရအ်မငးံဆဵု့ေသာ လုပးပုိငးချငးံရြိသညးံ စာခ္ဳပး 
်ဖစးသညးံအ်ပငး စာခ္ဳပးပါသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ 

အပါအဝငး တညးဆဥဲပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကး ပယးဖ္ကး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးႏုိငး 
ေသာ အချငးံအာဏာ ရြိသညး၈ 
 ယခု လကးရြိအခ္ိနးတျငး ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတးအပုိငး့(ှ) 

ကို ဿွှ၄ ခုုုုႏြစး ေမလ (ဿ၆) ရကးေန႓တျငး က္ငး့ပေသာ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
ညီလာခဵ - (ဿှ) ရာစုပငးလုဵ ဒုတိယ-အစညး့အေဝ့ႀကီ့က တညီတညျတးတညး့ 
အတညး်ပဳေပ့ခံဲၿပီ့ ်ဖစးသညး၈ 
 

်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ- ဿှ ရာစုပငးလဵ ုဒုတိယအစညး့အေွ ့တျငး 
်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး၌ အစိတးအပိုငး  ့(ှ) ကိ ုအစုအဖျဲ႓ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ ့

လကးမြတးေရ့ထို့ေနၾကစဥး (ေန်ပညးေတား -ဿ၆၇ ၂၇ ဿွှ၄) 

 
စာေရ့သူ (အလယးထုိငးသဘာပတိ) 

 

်ပညးေထာငးစုစာခ္ဳပးအတျကး ရရြိထာ့ေသာ အစိတးအပိုငး  ့(ှ) ကုိ 

ပူ့တျဲေဖား်ပ အပးပါသညး၈ 
 

်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး 
အစိတးအပိုငး  ့(ှ) 

 

ှ၈ ်ပညးေထာငးစုမၿပိဳကျဲေရ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီညျတးမႈမၿပိဳကျဲေရ့ ႏြငးံ 
အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ တညးတဵံခုိငးၿမဲေရ့တို႓ကို ေရြ႔ရႈ၊ လျတးလပးမႈ၇ တနး့တူညီ 
မြ္မႈႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈကို အေ်ခခဵၿပီ့ ပငးလဵုစိတးဓာတးႏြငးံအညီ ဒီမုိကေရစီအေရ့၇ 
အမ္ဳိ့သာ့တနး့တူေရ့ႏြငးံ ကိုယးပုိငး်ပ႒ာနး့ချငးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ အာမခဵခ္ကး 
မ္ာ့ အ်ပညးံအဝရြိေသာ ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယးစနစးတို႓ကို အေ်ခခဵသညးံ 
်ပညးေထာငးစုကို ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲရလဒးမ္ာ့ႏြငးံအညီ  တညးေဆာကးႏုိငးေရ့ 
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အတျကး ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ- (ဿှ) ရာစုပငးလဵု ဒုတိယအစညး့ 
အေဝ့အာ့ ေန်ပညးေတား၉ ဿွှ၄ ခုႏြစး ေမလ (ဿ၁) မြ (ဿ၆) ရကးေန႓အထိ 
က္ငး့ပ်ပဳလုပးခံဲပါသညး၈ 

ဿ၈ ဤ ညီလာခဵႀကီ့တျငး ်ပညးေထာငးစု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈ ပူ့တျဲေကားမတီ 
(UPDJC) က အဆို်ပဳတငးသျငး့လာေသာ မူဝါဒ အဆို်ပဳခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ က႑ 

အလိုကး၇ အစုအဖျဲ႓အလိုကး ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို အဆငးံဆငးံ က္ငး့ပ်ပဳလုပးၿပီ့ 
ရရြိလာေသာ အဆို်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကိ ု ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတး 
အပုိငး့မ္ာ့အ်ဖစး သေဘာတူညီမႈ ရရြိခံဲပါသညး၈ 

၀၈ ဤညီလာခဵႀကီ့တျငး သေဘာတူလကးမြတးေရ့ထို့ေသာ ်ပညးေထာငးစုသေဘာ 

တူစာခ္ဳပး အစိတးအပုိငး့(ှ) ႏြငးံ ဆကးလကးေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ အဆငးံဆငးံ ရရြိလာ 

မညးံ သေဘာတူညီခ္ကး အစိတးအပုိငး့အာ့လဵု့ကို စုစညး့၊ ်ပညးေထာငးစု 

သေဘာတူစာခ္ဳပးအ်ဖစး လကးမြတးေရ့ထို့ၾကမညး ်ဖစးသညး၈ 
၁၈ ဤညီလာခဵႀကီ့တျငး ခ္ဳပးဆိုေသာ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတး 

အပုိငး့(ှ)မြ -  
(က) ႏုိငးငဵေရ့က႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ္ကး (ှဿ) ခ္ကး၇ 
(ခ) စီ့ပျာ့ေရ့က႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ္ကး (ှှ) ခ္ကး၇ 
(ဂ) လူမႈေရ့က႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ္ကး (၁) ခ္ကး၇ 
(ဃ) ေ်မယာႏြငးံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ္ကး (ှွ) 

ခ္ကး၇ စုစုေပါငး့ (၀၄) ခ္ကး်ဖစးၿပီ့ ေနာကး်ဖစးၿပီ့ ေနာကးဆကးတျဲ- (က)၇ 
(ခ)၇ (ဂ)၇ (ဃ) ်ဖငး ံေဖား်ပပါသညး၈ 

၂၈ အထကးပါ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကိ ုတစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ 
သေဘာတူစာခ္ဳပး အပုိဒး ဿွ (င) အရ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတး 
အပုိငး့ (ှ) အ်ဖစး ဤ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ - (ဿှ) ရာစုပငးလဵု 
ဒုတိယအစညး့အေဝ့တျငး အစုအဖျဲ႓ အသီ့သီ့၌ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ အသိ 
သကးေသမ္ာ့က လကးမြတးေရ့ထို့ၾကပါသညး၈ 

 

်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတးအပိုငး  ့(ှ) ၌ စာမ္ကးႏြာ (ဿ) 
 

ှ၈ ေဒါကးတာတငးမ္ဳိ့ွငး့ 
 အစုိ့ရအဖျဲ႓၌ကိုယးစာ့လြယး 
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ဿ၈ ဦ့ထျနး့ထျနး့ဟိနး 
 လႊတးေတားအစုအဖျဲ႓ကိုယးစာ့လြယး 
၀၈ ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့တငးေမာငးွငး့ 
 တပးမေတားအစုအဖျဲ႓ကိုယးစာ့လြယး 
၁၈ ပဒုိေစာကျယးထူ့ွငး့ 
 တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အစုအဖျဲ႓ကိုယးစာ့လြယး 
၂၈ ဦ့သုေဝ 

 ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အစုအဖျဲ႓ကိုယးစာ့လြယး 
 

်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပး အစိတးအပိုငး  ့(ှ) ၌ စာမ္ကးႏြာ (၀) 
 

အသိသကးေသမ္ာ  ့
 

ှ၈ ဦ့ထဵုဖူ့ဒဂုဏး 
 တိုငး့ရငး့သာ့ကိုယးစာ့လြယးအစုိ့ရအစုအဖျဲ႓ 
ဿ၈ ဦ့ေက္ားွငး့ 
 ပါဝငးသငးံပါဝငးထုိကးသူမ္ာ့ကိုယးစာ့လြယးအစုိ့ရအစုအဖျဲ႓ 
၀၈ သိက၏ာေတားရဆရာေတားတလျနးက္အဲို 
 ပါဝငးသငးံပါဝငးထိုကးသူမ္ာ့ကိုယးစာ့လြယး 
 တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အစုအဖျဲ႓ 
၁၈ ချနးသနး့်မငးံ 
 ပါဝငးသငးံပါဝငးထိုကးသူမ္ာ့ကိုယးစာ့လြယး 
 တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အစုအဖျဲ႓ 
၂၈ ဦ့ထျနး့ေအာငးေက္ား 
 တိုငး့ရငး့သာ့ကိုယးစာ့လြယး 
 ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အစုအဖျဲ႓ 
၃၈ မုိငး့ထျနး့ၿမိဳငး 
 ပါဝငးသငးံပါဝငးထိုကးသူမ္ာ့ကိုယးစာ့လြယး 
 ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အစုအဖျဲ႓ 
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ေနာကးဆကးတျဲ (က) 

ႏိုငးငဵေရ့က႑ မဝူါဒ သေဘာတူညီခ္ကး 
(ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေမလ ဿ၆ ရကး) 
 

ဖကးဒရယးစနစးတျငးအေ်ခခဵရမညးံမူမ္ာ ့
 

ှ၈ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ ၈       ၈ ႏုိငးငဵေတား၌ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာသညး ႏုိငးငဵ 

သာ့မ္ာ့ထဵမြ ဆငး့သကးၿပီ့ ်ပညးေထာငးစုတစးဝြနး့လဵု့၉ တညးသညး၈ 
ဿ၈ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာက္ငးံသုဵ့မႈ ၈      ၈ ႏုိငးငဵေတားအခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ၌ -

မ႑ိဳငး (၀) ရပး်ဖစးသညးံ ဥပေဒ်ပဳေရ့အာဏာ၇ အုပးခ္ဳပးေရ့အာဏာ၇ တရာ့စီ 

ရငးေရ့အာဏာတို႓ကို ပုိငး့်ခာ့က္ငးံသဵု့်ခငး့ႏြငးံ အခ္ငး့ခ္ငး့ အ်ပနးအလြနး ထိနး့ 
ေက္ာငး့်ခငး့တို႓ ်ပဳရမညး၈ 

၀၈ တနး့တူေရ  ့၈       ၈ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့တိုငး့သညး ႏုိငးငဵေရ့အရ်ဖစးေစ၇ လူ 
မ္ဳိ့ေရ့အရ်ဖစးေစ၇ တနး့တူရညးတ ူအချငးံအေရ့ရြိရမညးံအ်ပငး ဘာသာစကာ့၇ 
ရုိ့ရာယဥးေက့္မႈႏြငးံ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ကိ ု ထိနး့သိမး့ကာကျယး ်မႇငးံတငးချငးံ 
ရြိရမညး၈ 

၁၈ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုမ ူ(ဖျဲ႓စညး့မႈ ႏြငး ံအာဏာချဲေွ မႈ) 
(က) ႏုိငးငဵေတားကို ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယးစနစးကို အေ်ခခဵေသာ ်ပညး 

ေထာငးစုအ်ဖစး ဖျဲ႓စညး့ရမညး၈ 
(ခ) ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယးစနစးကို အေ်ခခဵေသာ ်ပညးေထာငးစုကို တိုငး့ 

ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႓စညး့ရမညး၈ 
 မြတးခ္ကး ၈    ၈ တိုငး့ေဒသႀကီ့ / ်ပညးနယးမ္ာ့သညး အချငးံအာဏာ 

တနး့တူရြိရမညး၈ အမညးနာမ သတးမြတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၊ ေနာငးတျငး 
ဆကးလကးေဆျ့ ေႏျ့ မညး၈ 

(ဂ) ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရတိုငး့ႏြငးံ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမ္ာ့ကို တိုငး့ 
ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ အမညး်ဖငးံ ဖျဲ႓စညး့ရမညး၈ 

(ဃ) ႏုိငးငဵေတားအခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ၌ ခကးမ (၀)်ဖာ်ဖစးသညးံ ဥပေဒ်ပဳေရ့၇ 
အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ တရာ့စီရငးေရ့ အာဏာ(၀)ရပးကို ်ပညးေထာငးစု၇ တိုငး့ 
ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ေဒသမ္ာ့သို႓ 
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ချဲေဝအပးႏြငး့ရမညး၈ ်ပညးေထာငးစု၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့၇ ကိုးယး 
အုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ေဒသမ္ာ့အၾကာ့ ဥပေဒ်ပဳေရ့ဆိုငးရာ အာဏာမ္ာ့ 
ႏြငးံ ပူ့တျဲအာဏာမ္ာ့ကို ႏုိငးငဵေတားဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒက  ချဲေဝအပး 
ႏြငး့ေပ့ရမညး၈ 

(င) တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့ကို ဥပေဒ်ပဳေရ့အာဏာ၇ အုပးခ္ဳပးေရ့အာ 

ဏာႏြငးံ တရာ့စီရငးေရ့အာဏာတညး့ဟူေသာ အာဏာ(၀)ရပးစလဵု့ကို 
အပးႏြငး့ေစရမညး၈ ဥပေဒ်ပဳေရ့အာဏာကို က္ငးံသဵု့ႏုိငးေရ့အတျကး 
တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးလႊတးေတား၇ အုပးခ္ဳပးေရ့အာဏာမ္ာ့ကို က္ငး ံ
သဵု့ႏိုငးေရ့အတျကး တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအစုိ့ရႏြငးံ တရာ့စီရငးေရ့ 
အာဏာကို ်ပညးေထာငးစုဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒက  အပးႏြငး့ထာ့သညးံ 
လုပးပုိငးချငးံမ္ာ့ႏြငးံအညီ လျတးလပးစျာ က္ငးံသဵု့ႏုိငးေရ့အတျကး တိုငး့ေဒ 

သႀကီ့/်ပညးနယးတရာ့လႊတးေတားခ္ဳပး တို႓ကိ ုထူေထာငးချငးံ ရြိေစရမညး၈ 
(စ) ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရ၇  တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအစုိ့ရမ္ာ့သညး ေကာကး 

ခဵရရြိထာ့ေသာ အချနးေငျမ္ာ့၇ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ 
ကို ဥပေဒႏြငးံအညီ မြ္ေဝခဵစာ့ချငးံ ရြိေစရမညး၈ 

(ဆ) ်ပညးေထာငးစုႏြငးံ တိုငး့ေဒသႀကီ့ / ်ပညးနယး အၾကာ့တျငး ေသားလညး့ 
ေကာငး့၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့ / ်ပညးနယးအခ္ငး့ခ္ငး့ အၾကာ့တျငးေသားလညး့ 
ေကာငး့၇ ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒဆိုငးရာ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး 
အတျကး သီ့်ခာ့လျတးလပးေသာ ႏုိငးငဵေတားဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒဆိုငး  
ရာ ခုဵရဵု့ကို တညးေထာငးထာ့ရမညး၈ 

၂၈ ပါတီစုဵဒီမုိကေရစီစနစး 
 (က) ပါတီစုဵဒီမုိကေရစီစနစးကို က္ငးံသဵု့ရမညး၈ 
 (ခ) လျတးလပး၊တရာ့မြ္တေသာေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့ကို ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခ 

 ခဵဥပေဒပါ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ က္ငး့ပရမညး၈ 
 

ေနာကးဆကးတျဲ (ခ) 

စီ့ပျာ့ေရ့က႑မူွ ါဒ သေဘာတူညီခ္ကး 
(ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေမလ ဿ၆ ရကး) 
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ဖကးဒရယးစနစး စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာ အေ်ခခဵမူမ္ာ  ့

 

ှ၈ ေစ့္ကျကးစီ့ပျာ့ေရ့စနစးကုိ ပီ်ပငးစျာေဖားေဆာငးေရ ့

 

(က) ေစ့္ကျကးစီ့ပျာ့ေရ့စနစး ပီ်ပငးစျာ ေဖားေဆာငးႏုိငးေရ့အတျကး ်ပညး 
ေထာငးစု၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယး၇ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ေဒသ 

မ္ာ့က ခုိငးမာသညးံ မူွါဒ၇ ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့ 
မ္ာ့ကို ေရ့ဆျဲ်ပ႒ာနး့ရနး၈ 
မြတးခ္ကး ၈   ၈ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ေဒသဦ့စီ့အဖျဲ႓မ္ာ့က မူွါဒ၇ 
ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ ေရ့ဆျဲ်ပ႒ာနး့ႏုိငးသညးံ ဥပေဒ 

မ္ာ့ ေပ၍ေပါကးလာပါက ေဆာငးရျကးရနး ်ဖစးသညး၈ 
(ခ) အဆိုပါ မူွါဒႏြငးံ ဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒတို႓ႏြငးံအညီ ပုဂၐလိက စီ့ပျာ့ေရ့ 

က႑ကိ ု ်မႇငးံတငးေဖားေဆာငးရာတျငး လူေနမႈအဆငးံအတနး့်မငးံမာ့ေရ့၇ 
ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈေလြ္ာံခ္ေရ့၇ လူမႈစီ့ပျာ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈ ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ ေလြ္ာံခ္ 
ႏုိငးေရ့ႏြငးံ ေရရြညးတညးတဵံေသာ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ (Sustainable 

Development) တို႓ကိ ုဦ့တညးေဆာငးရျကးရနး၈ 
(ဂ) ်ပညးသူတို႓၌ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကိ ု ထိခုိကးနစးနာေစမညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပး 

ေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ဥပေဒႏြငးံအညီ တာ့ဆီ့ကာကျယးရနး၈ 
ဿ၈ လူတစးဦ့တစးေယာကး်ဖစးေစ၇ အစုအဖျဲ႓တစးစုက်ဖစးေစ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လကးွါ့ႀကီ့ 

အုပး ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ မ်ဖစးေပ၍ေစေရ့အတျကး ဥပေဒမ္ာ့ ်ပ႒ာနး့ေပ့ရနး၈ 
၀၈ ်ပညးေထာငးစုႏြငးံ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့၇ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ 

ေဒသ အသီ့သီ့တို႓တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးမႈအတျကး တနး့တူညီမြ္ေသာ 

အချငးံအလမး့မ္ာ့ရရြိေရ့ ထိေရာကးစျာ ေဆာငးရျကးရနး၈ 
၁၈ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရႏြငးံ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယး အစုိ့ရမ္ာ့အၾကာ့ ဘ႑ာ 

ေငျႏြငးံ အချနးေငျမ္ာ့ကို ဖျ႓စဲညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံအညီ မြ္တစျာ ချဲေွရနး၈ 
၂၈ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရ၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအစုိ့ရမ္ာ့ႏြငးံ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပး 

ချငးံရ တိုငး့/ေဒသဦ့စီ့အဖျဲ႓မ္ာ့အၾကာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ စီမဵခနး႓ချဲမႈကို ဖျဲ႓စညး့ 
ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံအညီ မြ္တစျာ ချဲေွရနး၈ 



NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး 

77 | P a g e  

၃၈ ႏုိငးငဵေတား၌ ကာလတို၇ ကာလလတး၇ ကာလရြညး စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ၇ တာွနးယူမႈ၇ တာွနးခဵမႈ ရြိစျာ်ဖငးံ ခ္မြတးေဆာငးရျကးရနး၈ 

 

ေဒသႏၱရဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ဆုိငးရာ အေ်ခခဵမူမ္ာ  ့

 

ှ၈ လူသာ့အရငး့အ်မစး ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႓အတျကး 
်ပညးေထာငးစု၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယး၇ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ေဒသ 

မ္ာ့အၾကာ့ညိႇႏႈိငး့ပူ့ေပါငး့၊ ေဒသဆိုငးရာ ဘကးစုဵဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ 
(Regional Comprehensive Development Plans) ေရ့ဆျ ဲအေကာငး 
အထညးေဖားရနး၈ 

 မြတးခ္ကး၈၈ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရကခ္မြတးေသာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ ေသားလညး့ 
ေကာငး့၇ ်ပညးေထာငးစုဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံေသားလညး့ေကာငး့  မဆနး႓က္ငးေစဘဲ 
ေဆာငးရျကးရနး၈ 

ဿ၈ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယး၇ ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ တိုငး့/ေဒသ မ္ာ့၌ လူမႈ 
စီ့ပျာ့ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးရနး ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာ ရငး့ႏြီ့်မ ႇဳပးႏြဵမႈလုပးငနး့မ္ာ့ 
်မႇငးံတငးေရ့အတျကး ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံအညီ ဆီေလ္ားသငးံ်မတးသညး ံ ဆျဲေဆာငးမႈ 
ရြိေသာ အစီအစဥးမ္ာ့ ေရ့ဆျဲခ္မြတး အေကာငးအထညးေဖားရနး၈ 

 

ေနာကးဆကးတျဲ (ဂ) 

လူမႈေရ့က႑မူွ ါဒ သေဘာတူညီခ္ကး 
(ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေမလ ဿ၆ ရကး) 
 

ှ၈ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ လူတို႓၌်ပဳမူေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ 
သဘာွေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ေၾကာငးံလညး့ေကာငး့ ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ 
ေနရပးစျနး႓ချာသူမ္ာ့ကို ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈ မရြိေစဘဲ ႏုိငးငဵတကာစဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ 
ႏြငးံအညီ လူအချငးံအေရ့ကို ေလ့စာ့လိုကးနာၿပီ့ ေရရြညးရြငးသနးရပးတညးႏုိငး 
ေရ့ (Durable Solution) ကို ဦ့တညး၊ စနစးတက္ အစီအစဥးမ္ာ့ ခ္မြတးလုပး 
ေဆာငးရနး၈ 
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ဿ၈ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ လူတို႓၌်ပဳမူေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ 
သဘာွေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ေၾကာငးံလညး့ေကာငး့ ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ 
ေနရပးစျနး႓ချာသူမ္ာ့သညး မိမိေနရပးႏြငးံ မိမိသျာ့ေရာကးလိုရာ အ်ခာ့ေဒသသို႓ 
လူ႓ဂုဏးသိက၏ာႏြငးံအည ီေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳစျာ အေ်ခခ္ေနထိုငးႏုိငးရနး၈ 

၀၈ သကးႀကီ့ရျယးအိုမ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၇ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ 
၌ အေ်ခခဵရပုိငးချငးံႏြငးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို လူမ္ဳိ့ေရ့၇ ဘာသာေရ့၇ ဆငး့ရဲ၇ 
ခ္မး့သာ စသညး်ဖငးံ ချဲ် ခာ့မႈမရြိဘဲ ထိေရာကးစျာ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးရနးႏြငးံ 
လူမႈဘွ်မႇငးံတငးမႈကို ေဆာငးရျကးရနး၈ 

၁၈ မူ့ယစးေဆ့ွါ့ဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ကို အမ္ဳိ့သာ့ေရ့်ပႆနာ၇ ႏုိငးငဵေရ့၇ လဵုၿခဵဳေရ့ 
ႏြငးံ တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ ်ပႆနာအ်ဖစး သတးမြတး၊ ထိေရာကးစျာ တာ့ဆီ့ 
ကာကျယး၇ တိုကးဖ္ကးႏုိငးေရ့ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့တာွနးတစးရပးအ်ဖစး စီမဵခ္ကး 
ခ္မြတးေဆာငးရျကးရနး၈ 

 

ေနာကးဆကးတျဲ (ဃ) 

ေ်မယာႏြငး ံသဘာွပတးွ နး့က္ငးက႑မူွ ါဒ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ  ့

(ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေမလ ဿ၆ ရကး) 
 

ှ၈ ႏုိငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ  ဘကးညီမြ္တသညး ံ ေရရြညးတညးတဵံေသာဖျဵ႓ၿဖိဳ့မႈကို အေထာကး 
အကူ်ဖစးေစသညးံ ်ပညးသူဗဟို်ပဳ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ ေ်မယာမူွါဒ ်ဖစးေစရနး၈ 

ဿ၈ သငးံေတားမြ္တ၊ တရာ့နညး့လမး့က္မႈကို အေ်ခခဵေစရနး၈ 
၀၈ ဗဟိုထိနး့ခ္ဳပးမႈေလြ္ာံခ္သညးံမူွါဒမ္ာ့ ်ဖစးေစရနး၈ 
၁၈ ေ်မယာမူွါဒေရ့ဆျဲရာတျငး လူ႓အချငးံအေရ့ စဵႏႈနး့မ္ာ့၇ ႏုိငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့၇ 

ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယးစဵႏႈနး့မ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ ေရ့ဆျဲရနး၈ 
၂၈ ေ်မယာကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ ရြငး့လငး့သညးံမူွါဒမ္ာ့ 

်ဖစးေစရနး၈ 
၃၈ လယးယာက႑ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးလာေစရနးအတျကး မူွါဒမ္ာ့ ခ္မြတးေဆာငးရျကး 

ရာတျငး ေဒသခဵမ္ာ့၌ လိုလာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိ ု ဦ့စာ့ေပ့၊ ေတာငးသူလယးသမာ့ 
မ္ာ့၌ အဓိကလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး၈ 
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ပိုငးဆုိငးချငး ံ
 

၄၈ ႏုိငးငဵသာ့တိုငး့သညး ေ်မယာဥပေဒႏြငးံအညီ ေ်မယာပုိငးဆိုငးချငးံႏြငးံ စီမဵခနး႓ချဲပုိငး 
ချငးံရြိသညး၈ 

 

စီမဵခနး႓ချဲချငး ံ
 

၅၈ ေ်မယာပုိငးဆိုငး်ခငး့ဆိုငးရာ စီမဵခနး႓ချဲမႈ်ပဳရာတျငး ဥပေဒႏြငးံအညီ အမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံ 
အမ္ဳိ့သာ့ အချငးံအေရ့ တနး့တူညီမြ္မႈ ရြိေစရနး၈ 

၆၈ လုပးပုိငးချငးံ ခ္ထာ့ေပ့ေသာ ေ်မယာကို မူလရညးရျယးခ္ကးအတိုငး့ သတးမြတး 
ကာလအတျငး့ လုပးကိုငးႏုိငး်ခငး့ မရြိလြ္ငး ႏုိငးငဵေတားက ်ပနးလညးရယူရနးႏြငးံ 
အမြနးတကယးလုပးကိုငးလိုသူမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးခ္ထာ့ေပ့ေရ့ ေဆာငးရျကး 
ရနး၈ 

 

အကာအကျယး်ပဳေရ့ဆုိငးရာ အစီအမဵမ္ာ  ့
 

ှွ၈ လူမႈေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ၇ သမုိငး့ွငးအေမျအႏြစးႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ 
အထျဋးအ်မတးထာ့ေသာ ေ်မမ္ာ့ ထိခုိကးပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့ မရြိေစေရ့ႏြငးံ သဘာွ 

ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ကို ဦ့တညးႀကိဳ့ပမး့ေဆာငး 
ရျကးရနး၈ 

 

ပုဒးမ - ဿွ (စ)၇ 
 

� ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားသုိ႓ တငးသျငး့၊ အတညး်ပဳခ္ကး ရယူ်ခငး  ့
 

 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကိုအေ်ခ်ပဳၿပီ့၇ ႏုိငးငဵေတား၌ အဖျဲ႓အစညး့အသီ့ 
သီ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၇ လူထုအေ်ခ 

်ပဳ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ - စသညးတို႓ကိ ုကိုယးစာ့်ပဳသညး ံကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ေရရြညး 
တညးတဵံခုိငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့သညးံႏုိငးငဵေတားအ်ဖစး ်ပနးလညးတညးေဆာကးေရ့ 
ဆိုငးရာအတျကး ်ပဳလုပးသညး ံ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့မြ  ဆဵု့်ဖတးလိုကးေသာ တိုငး့ 
ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ်ပညးေထာငးစုသေဘာတူစာခ္ဳပးကို  ဥပေဒေၾကာငး့အရ  တရာ့ 
ွငးမႈ်ပဳႏုိငးေရ့ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားမြ အတညး်ပဳေပ့်ခငး့ကိ ုဆိုလိုသညး၈ 
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ပုဒးမ - ဿှ   
 

� JICM, UPDJC 

သကးဆိုငးရာလုပးငနး့လမး့ညႊနး TOR မ္ာ့တျငး ဖတးရႈေလံလာပါရနး၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခနး  ့(၃) 

 

ေရြ႔ဆကးေဆာငးရျကးရမညး ံလုပးငနး့စဥးမ္ာ  ့

 

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

� ယုဵၾကညးမႈတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငး ံစပးလ္ဥး့သညး ံ 
ေဆာငးရျကးရမညး ံအခ္ကးမ္ာ  ့

 

ပုဒးမ - ဿ၁ (က၇ ခ၇ ဂ) 
 

ယဵုၾကညးမႈတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ ေဆာငးရျကးရမညးံ အခ္ကး 
မ္ာ့ဆိုငးရာ ပုဒးမ -ဿ၁ (က၇ ခ၇ ဂ) မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ အဓိပၸါယး ဖျငးံဆိုရာတျငး 
ယခငး သမ ၼတႀကီ့ ဦ့သိနး့စိနး အစုိ့ရ၏ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ဦ့တညးေသာ ေ်ဖေလြ္ာံမႈ 
မ္ာ့ ထဲမြ ေအာကးပါလုပးေဆာငးခ္ကးတစးရပးကို ပူ့တျေဲဖား်ပအပးပါသညး၈ 
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်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတား 
ႏိုငးငဵေတားသမၼတရုဵ  ့

(အမိနး႓အမြတး၇ ၂ှ/ဿွှ၀) 

ှ၀၄၂ ခုႏြစး၇ နတးေတားလ်ပညးံေက္ား ှ၀ ရကး 
(ဿွှ၀ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ၀ွ ရကး) 

 

်ပစးဒဏးလျတးၿငိမး့ချငး ံအမိနး႓ 
 

ှ၈ ႏုိငးငဵေတား တညးၿငိမးေရ့ႏြငးံ ထာွရၿငိမး့ခ္မး့မႈ ေဖားေဆာငးေရ့အတျကး 
လညး့ေကာငး့၇ အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညးစညး့လုဵ့ညီၫျတးေရ့ အတျကး လညး့ေကာငး့၇ 
ႏုိငးငဵေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး အာ့လုဵ့ ပါဝငးႏုိငးေစေရ့အတျကး လညး့ေကာငး့၇ လူ 
သာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈကို အေလ့ေပ့ေသာအာ့်ဖငးံ လညး့ေကာငး့၇ ႏုိငးငဵ 
ေတား၏ ေမတၱာႏြငးံ ေစတနာကို နာ့လညးၾကၿပီ့ ႏုိငးငဵေတားတညးေဆာကးေရ့တျငး 
တစးဖကးတစးလမး့မြ အေထာကးအပံဵ ်ဖစးေစသညးံ ႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့အ်ဖစးသို႓ ်ပဳ်ပငး 
ေ်ပာငး့လဲေစေရ့အတျကးလညး့ေကာငး့ ႏုိငးငဵေတားသမၼတသညး ဖျ႔ဲစညး့ပဵုအေ်ခခဵ 
ဥပေဒ ပုဒးမ ဿဝ၁၇ ပုဒးမချ ဲ(က) အရ ဤအမိနး႓ကို ထုတး်ပနးလိုကးသညး၈ 
 

ဿ၈ ဿဝှ၀ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကးေန႓ႏြငးံ ထိုေန႓မတိုငးမီ အပုိဒး (၀)ပါ ်ပစးမႈ 
တစးရပးရပးႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ - 

(က) ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ ခဵေနရသူ အာ့လုဵ့ကို ်ပစးဒဏးလျတးၿငိမး့ချငးံ ်ပဳလိုကး 
သညး၈ 

(ခ) သကးဆိုငးရာ တရာ့႐ဵု့မ္ာ့ရြိ ၾကာ့နာစစးေဆ့ဆဲ ်ပစးမႈဆိုငးရာ အမႈမ္ာ့ကို 
ပိတးသိမး့ၿပီ့ တရာ့ခဵမ္ာ့အာ့ အမႈမြ ခ္ကးခ္ငး့ လႊတးရမညး၈ 

(ဂ) စဵုစမး့အေရ့ယူဆဲ ်ဖစးေသာ အမႈမ္ာ့ကို ဆကးလကး အေရ့ယူ်ခငး့ မ်ပဳဘဲ 
ပိတးသိမး့ရမညး၈ 

၀၈ ဤအမိနး႓အရ ေအာကးပါ ်ပစးမႈမ္ာ့၉သာ ်ပစးဒဏးခဵေနရသူမ္ာ့၇ ၾကာ့နာ 
စစးေဆ့ဆဲ ခဵေနရသူမ္ာ့ႏြငးံ စဵုစမး့အေရ့ယူဆဲ ခဵေနရသူမ္ာ့ ပါဝငးသညး - 

(က) မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒပါ ်ပစးမႈမ္ာ့၇ 
(ခ) ႏုိငးငဵေတားသစၥာေဖာကးဖ္ကးပုနးကနးမႈ (်ပစးမႈဆိုငးရာဥပေဒ ပုဒးမ ှဿဿ)၇ 
(ဂ) အၾကညးၫိုပ္ကးေအာငး်ပဳလုပးမႈ (်ပစးမႈဆိုငးရာ ဥပေဒ ပုဒးမ ှဿ၁-က)၇ 
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(ဃ) ႏုိငးငဵေတားအာ့ ေႏြာငးံယြကးဖ္ကးဆီ့လိုသူမ္ာ့၏ ေဘ့အႏၲရာယးမြ - 
ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသညးံ ဥပေဒပါ ်ပစးမႈမ္ာ့၇ 

(င) ၿငိမး့ခ္မး့စျာ  စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ  စီတနး့လြညးံလညးချငးံဆိုငးရာ ဥပေဒပါ 
်ပစးမႈမ္ာ့၇ 

(စ) အမ္ာ့်ပညးသူ၏အက္ိဳ့ပ္ကးစီ့ေစမႈ (်ပစးမႈဆိုငးရာ ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ၂)၇ 
(ဆ) ှ၆၂ွ ်ပညးံႏြစး၇ အေရ့ေပၚ စီမဵမႈ အကးဥပေဒပါ ်ပစးမႈမ္ာ့၈ 

 

၁၈ ဤ အမိနး႓အရ ေပ့အပးေသာ အချငးံအေရ့သညး ဿွှ၀ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ 
၀ှ ရကးေန႓ေနာကးပုိငး့တျငး က္ဴ့လျနးေသာ အပုိဒး (၀)ပါ ်ပစးမႈမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငး 
်ခငး့ မရြိေစရ၈ 

 

(ပဵု) သိနး့စိနး 
ႏုိငးငဵေတားသမၼတ 

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတား 
 

 

 

 

ပုဒးမ - ဿ၂ 
 

� ၾကာ့ကာလတျငး ေဆာငးရျကးရမညး ံအစီအစဥးမ္ာ  ့
 

x ၾကာ့ကာလ သတးမြတး်ခငး  ့
 

 NCA စာခ္ဳပး ႏြစးဖကးသေဘာတူ လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့သညးံေနာကး  ႏုိငးငဵ 

ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပေနစဥးကာလ၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵက္ငး့ပ 

ေနစဥးကာလမ္ာ့ အက္ဳဵ့ွငးၿပီ့၇ ႏုိငးငဵေရ့လမး့်ပေ်မပုဵ၌ အဆငးံ (၄) ်ပညးေထာငးစု 

သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ အခ္ိနးကာလအထိ ၾကာ်မငးံသညးံ 
ကာလကိ ု“ၾကာ့ကာလ” ဟု သတးမြတးသညး၈ 
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x ၾကာ့ကာလတျငး ေဆာငးရျကးရမညး ံကိစၥရပးမ္ာ  ့
 

 NCA စာခ္ဳပးတျငး - ၾကာ့ကာလအတျငး့ အပစးရပးနယးေ်မမ္ာ့တျငး ႏြစးဖကး 
ညိ ႇႏႈိငး့မႈ်ဖငးံ ေဆာငးရျကးရမညးံ က႑ (၃) ရပးကို ်ပ႒ာနး့ထာ့ခံဲသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ 
NCA စာခ္ဳပးတျငး ပါွငးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကး 
ကိုငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ အုပးခ္ဳပးေရ့ စညး့ရဵု့ေရ့နယးေ်မမ္ာ့တျငး မူလအတိုငး့ 
ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ လူမႈေရ့ရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို လျတးလပးစျာ ဆကးလကး 
ေဆာငးရျကးချငးံ ရရြိရနး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး သေဘာတူထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 
 

 

အခနး  ့(၄) 

 

အေထျေထျ 
 

အဓိပၸါယး ဖျငးံဆုိခ္ကး 
 

� ်ပညးေထာငးစု၌ ႏိုငးငဵေရ့အရငး့ခဵ်ပႆနာဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ  ့

 

 ဒီမုိကေရစီႏုိငးငဵေတားထူေထာငးေရ့အတျကး  လိုအပးေသာအေ်ခခဵကိစၥမ္ာ့၇ 
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ လိုလာ့ေတာငး့ဆိုၾကသညး ံဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုေဖားေဆာငး 
ေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏ေၾကာငး ံ ်ဖစးေပ၍လာရသညးံ ေ်ဖရြငး့ 
ရမညးံ ေနာကးဆကးတျဲ ကိစၥရပးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ 
 

� လႊတးေတား်ပငးပ 
 

 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို အေ်ခ်ပဳၿပီ့၇ ေရရြညးတညးတံဵခုိငးၿမဲေသာ ၿငိမး့ 
ခ္မး့သညးံႏုိငးငဵေတားအ်ဖစး ်ပနးလညးတညးေဆာကးေရ့ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး 
်ပဳလုပးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး  လႊတးေတားကိုယးစာ့်ပဳ ကိုယးစာ့လြယး 
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မ္ာ့သာမက၇ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး မဟုတးေသာ ပါွငးသငးံေသာ အဖျဲ႓အစညး့ 
အသီ့သီ့မြ ကိုယးစာ့လြယး အာ့လဵု့ ပါွငးသညးံ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲကို ဆိုလိုသညး၈ 
 

� အာ့လုဵ့လကးခဵႏိုငးေသာ သေဘာတူညီခ္ကး (Consensus) 
 

အုပးစု (သို႓မဟုတး) အဖျဲ႓အတျငး့ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္သညး ံနညး့လမး့တစးခု ်ဖစး 
သညး၈ ကိစၥရပးတစးခုခုႏြငးံ ပတးသကးသညး ံဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညးံအခါ အဖျဲ႓တျငး 
ပါွငးသူမ္ာ့ အာ့လဵု့၌ အ်မငးမ္ာ့၇ အေၾကအလညး ေဆျ့ ေႏျ့ မႈမြ ထျကးေပ၍လာ 

သညး ံအ်မငးသစးမ္ာ့ ႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကိ ုစုစညး့ကာ အာ့လဵု့လကးခဵႏုိငးသညးံ 
ေနာကးဆဵု့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိ ုထုတးႏႈတး်ပဳစုုရသညး ံလုပးငနး့စဥး ်ဖစးသညး၈ 

 

� ဥပေဒႏြငးံအည ီ
 

 NCA လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ ဘကးႏြစးဖကးမြ အစုအဖျဲ႓ အသီ့သီ့က 

သတးမြတးထာ့ေသာ ဥပေဒမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ လိုကးနာေဆာငး 
ရျကး်ခငး့ကို ဆိုလိုသညး၈  
 

� ၃၈ NCA တရာ့ွ ငး်ဖစးမႈ 
 

NCA ၌ တရာ့ွငး်ဖစးမႈကို စာခ္ဳပးပါ်ပ႒ာနး့ခ္ကး အခနး့(၄)ပုဒးမ (၀ဿ)တျငး 
ေဖား်ပခ္ကးအရ စာခ္ဳပးသညး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး လကးမြတးေရ့ထို့သညး ံ ေန႓ရကးတျငး 
စတငး အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ ရြိေၾကာငး့ သေဘာတူၾကၿပီ့ ်ဖစးသညး၈ 

ထို႓ေၾကာငးံ ဿွှ၂ ခု၇ ေအာကးတိုဘာလ (ှ၄) ရကးေန႓တျငး အစုိ့ရ - လႊတး 
ေတား - တပးမေတား က တစးဖကး၇. တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးေတားလြနးေရ့အဖျဲ႓ 
အစညး့မ္ာ့က တစးဖကး လကးမြတးေရ့ထို့ခံဲၿပီ့်ဖစး၊ ယငး့ေန႓ရကးမြ စတငး အာဏာ 

သကးေရာကးသညးဟ ုဆိုႏုိငးသညး၈ 
တဖနး NCA စာခ္ဳပးကိ ု တညးဆလဲႊတးေတားသို႓ ေပ့ပုိ႓၊ အတညး်ပဳခ္ကး 

ေတာငး့ခဵရာတျငး ဿွှ၂ ခု ဒီဇဘၤာလ (၅)ရကးေန႓တျငး ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားက 
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ကနး႓ကျကးသူမရြိ တညီတညျတးတညး့ အတညး်ပဳခံဲသညးံအတျကး တရာ့ွငး ဥပေဒ 

စာခ္ဳပးတစးရပး ်ဖစးခံဲေပသညး၈ 
ယငး့အခ္ိနးမြ စ၊ NCA အေကာငးအထညးေဖားမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို တရာ့ွငး 

စတငးႏုိငးခံဲေပသညး၈  
 

(မြတးခ္ကး ၈    ၈ NCA တရာ့ွငး်ဖစးမႈတျငး လကးမြတးေရ့ထို့သညး ံ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့ အေရအတျကး ႏြငးံ မသကးဆုိငးပါ၈ 
 

 

 

 

 

 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သမိုငး့မြတးတိုငး၌ ပဵုရိပးမ္ာ  ့
 

 
 

NCCT ၌ ဒုတိယ အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး ပဒိ ုေစာကျယးထူ့ွ ငး့ ႏြငး ံ 
တတိယ အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး ဗိုလးခ္ဳပး ဂျမးေမား 
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NCA တစးဆုိ႓ေနမႈမ္ာ့ေက္ား်ဖတးႏိုငးေရ ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲေခတၱရပးနာ့ကာ 
အလျတးသေဘာညိႇႏႈိငး့ေနၾကစဥး 

 

 
 

 
 

တစးဆုိ႓မႈမ္ာ့်ဖတးေက္ားကာ အတညး်ပဳမူၾကမး့ကုိ ရယူခဲံၾကသညး ံ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ဖကးမ္ာ ့
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တပးမေတားေခါငး့ေဆာငးႀကီ့မ္ာ  ့
 

 
 

 

 
 

ႏြစးဖကးေဆျ့ ေႏျ့ ဘကးမ္ာ့၌ NCA ဆုိငးရာ ရလဒးေကာငး့မ္ာ့ကုိ ရယူေနၾကသညး ံ
သတငး့မီဒီယာ ေလာကသာ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ 
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ႏိုငးငဵေတားသမၼတႀကီ့ေရြ႔ေမြာကး NCA အတညး်ပဳမူၾကမး့ကုိ 

ႏြစးဖကးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ ့လကးမြတးေရ့ထုိ့စဥး 
 

 
 

 
 

NCA စာခ္ဳပးအတညး်ပဳမူၾကမး့ကုိ လဲလြယးအၿပီ  ့လကးဆျဲႏႈတးဆကးေနၾကေသာ 
NCCT အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငး ဆရာ ႏိုငးဟဵသာ ႏြငး ံ

UPWC ဒုတိယ ဥက၎႒ ်ပညးေထာငးစုွ နးႀကီ  ့ဦ့ေအာငးမငး  ့
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NCA အတညး်ပဳမူၾကမး  ့လကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့အခမး့အနာ ့ေအာငး်မငးၿပီ  ့
ႏိုငးငဵေတားသမၼတႀကီ  ့ဦ့သိနး့စိနး ႏြငး ံႏြစးဖကးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ ့- အက္ဳိ့ေဆာငးမ္ာ  ့

 

 
 

 
 

NCA အတညး်ပဳမူၾကမး  ့ရရြိမႈအေပ၍ ွမး့ေ်မာကးႀကိဳဆုိေနၾကသညးံ ကုလသမဂၐ ႏြငး ံ
ႏိုငးငဵ်ခာ့သဵတမနးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ ့သမၼတႀကီ့ကုိ ဂုဏး်ပဳႏႈတးဆကးၾကစဥး 
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NCA လမး့်ပေ်မပဵ ု၌ လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညး ံ
ပထမအႀကိမး - ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ ့ညီလာခႀဵကီ့ 
ဿွှ၃ ခု၇ ေဖေဖားွ ါရီလ (ှဿ) ရကးေန႓ - ေန်ပညးေတား၈ 

 

 
 

 
 

တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး 

အေကာငးအထညးေဖားမႈဆုိငးရာ ညိႇႏႈငိး့အစညး့အေွ ့ (JICM) - ဿွှ၄ 
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တစးႏိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး 

အေကာငးအထညးေဖားမႈဆုိငးရာ ညိႇႏႈိငး့အစညး့အေွ ့ (JICM) - ဿွှ၄ 
 

 
 

 
 

NCAS EAO ထိပးသီ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ ့(ဇငး့မယးၿမိဳ႔၇ ဿ၁ - ဿ၃ မတးလ ဿွှ၃) 
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်ပညးေထာငးစုသေဘာတူညီခ္ကး အစိတးအပိုငး  ့(ှ) ကုိ အစုအဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြ 
အတညး်ပဳလကးမြတး ေရ့ထုိ့ေနၾကစဥး 

 

 
 

်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ - ဿှ ရာစုပငးလုဵ (ဒုတိယအစညး့အေွ ့) 
 

 
 

်ပညးေထာငးစုသေဘာတူညီခ္ကး အစိတးအပိုငး  ့(ှ) ကုိ 

ညီလာခဵႀကီ့၌ အတညး်ပဳ်ခငး့အေပ၍ ဦ့ေဆာငးသဘာပတိမြ ေၾကညာေပ့ေနစဥး 
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စာေရ့သူ၌ ကုိယးေရ့အက္ဥး  ့
  

ဤတစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) ၌ 

အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးကိ ု ႀကိဳ့စာ့၊ေရ့သာ့ ်ပဳစုသူမြာ “တစးႏုိငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကး 
ခုိကးမႈရပးစဲေရ့ ညိႇႏႈိငး့ေရ့ပူ့တျဲေကားမတီ Nationwide Ceasefire Coordination 

Committee (NCCT) ” အဖျဲ႓ွငးတစးဦ့ ်ဖစးပါသညး၈ 
ဤစာတမး့်ပဳစုသူသညး ရနးကုနး 

တက၎သိုလးမြ B.Ed ေက္ာငး့ဆငး့ၿပီ့ေနာကး 
အထကးတနး့ေရြ႔ေန H.G.P လိုငးစငးရၿပီ့. 

ႏုိငးငဵေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့အရ“ပအိုွ း့အမ္ဳိ့ 
သာ့လကးနကးကိုငးေတားလြနးလြနးေရ့” သို႓ 
ှ၆၄ဿ ခုႏြစး၇ မတးလတျငး ကူ့ေ်ပာငး့ ွငး 
ေရာကးသျာ့သူ ်ဖစးပါသညး၈ 
 ပအိုွ း့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ 
လႈပးရြာ့မႈတျငး ယခုအခ္ိနးအထ ိဆကးလကး  

   (စာေရ့သ/ူဗိုလးမြဴ့ႀကီ  ့ချနးဥက၎ာ)       ပါွငး၊ တာွနးထမး့ေဆာငးလ္ကး ရြိပါသညး၈ 
ဿွှှ ခုႏြစး သမၼတႀကီ့ ဦ့သိနး့စိနး ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဖိတးေခ၍ကမး့လြမး့ 

ခ္ကးကိ ု ။ဦ့ေဆာငးေသာ အဖျဲ႓အစညး့ “ပအို းွ့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႓ 
ခ္ဳပး(PNLO)”က လကးခဵၿပီ့ေနာကး ဿွှ၀ ခုႏြစး မတးလတျငး ်ပညးတျငး့သို႓ ်ပနးလညး 
ွငးေရာကးခံဲပါသညး၈ 
 ေတာတျငး့ႏြငးံ ထိုငး့-်မနးမာ နယးစပးေဒသမ္ာ့တျငး တာွနးထမး့ေဆာငးေန 

စဥးကာလအတျငး့ “ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီတပးေပါငး့စု-မဒတ ” “ ဒီမုိကရကးတစး 
မဟာမိတးအဖျဲ႓(DAB)”ႏြငးံ “်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ဳိ့သာ့ေကာငးစီ  (NCUB)” 
တို႓တျငး အတျငး့ေရ့မြဴ့အဆငးံအထိ တာွနးထမး့ေဆာငးခံဲသညး၈ 
 ဿွှှ ခုႏြစး ေဖေဖားွါရီလတျငး စတငးဖျဲ႓စညး့ေသာ “ညီညျတးေသာတိုငး့ 
ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ (UNFC)” စတငးဖျဲ႓စညး့သူအဖျဲ႓ွငး Founder 

Member တစးဦ့်ဖစး၊ တျဲဖကးအတျငး့ေရ့မြဴ့တာွနးကို ဿွှ၂ ခု၇ ႏြစးကုနးအထိ 
တာွနးထမး့ေဆာငးခံဲသညး၈ 
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 NCA Single Text မူတစးေစာငးတညး့ ထျကးရြိေရ့အတျကး အစုိ့ရကုိယး 
စာ့လြယးအဖျဲ႓ႏြငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ ညိ ႇႏႈိငး့ရနး ဿွှ၀ ခုႏြစး ႏုိွငးဘာလတျငး KIO ႒ာနခ္ဳပး 
လိုငးဇာတျငး က္ငး့ပေသာ “တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ညီလာခဵႀကီ့” က NCCT ကိ ုဖျဲ႓ 
စညး့ေပ့ခံဲပါသညး၈ ယငး့ NCCT တျငး လိုငးဇာသေဘာတူစာခ္ဳပး၉ ပါွငးလကးမြတး 
ေရ့ထို့ထာ့ၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးေတားလြနးေရ့ (ှ၃) ဖျဲ႓မြ တစးဖျဲ႓ 
လြ္ငး တစးဦ့က္စီ ပါွငး၊ ဖျဲ႓စညး့ခံဲ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငးမြာ UNFC ၌ 

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (NMSP ၌ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့လညး့်ဖစးသူ) 
ႏုိငးဟဵသာ ်ဖစးၿပီ့၇ ဒုတိယအဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငးမြာ KNU အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ 
ပဒုိေစာကျယးထူ့ွငး့ ်ဖစး၊၇ တတိယအဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငးမြာ KIA မြ ဒုတိယစစးဦ့စီ့ 
ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးဂျမးေမား ပငး ်ဖစးသညး၈ ယငး့တို႓သဵု့ဦ့ ဦ့ေဆာငးမႈ်ဖငးံ NCA ရရြိေရ့ 
အတျကး (ဿ)ႏြစးတာကာလနီ့ပါ့ အႀကိမးႀကိမး ညိ ႇႏႈိငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ၾကရာတျငး ေနာကး 
ဆဵု့ NCA မူၾကမး့ကို ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး ရရြိခံဲပါသညး၈ ႏုိငးငဵေတားသမၼတႀကီ့ ထဵသို႓ 
လညး့ အဖျဲ႓ေခါငး့ေဆာငးကိုယးတိုငး အပးႏြဵခံဲပါသညး၈ 
 သို႓ေသား NCA မူၾကမး့တျငး ထပးမဵ်ဖညးံစျကးရနး အခ္ကးအလကးအခ္ဳိ႔ က္နး 
ရြိေနသညးံအေပ၍ KNU ဗဟို႒ာနခ္ဳပး “ေလားခီ့လာ” တျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးေသာ 
တိုငး့ရငး့သာ့ညီလာခဵႀကီ့က “အဆငးံ်မငးံကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႓ Senior Delegation 

(SD)” တစးဖျဲ႓ကို KNU ဒုတိယဥက၎႒ ်ဖစးသ ူဆရာမႀကီ့ ေနားဇီဖုိ့ရာစိနး ဦ့ေဆာငး၊ 

ထပးမဵေစလႊတးခံဲပါသညး၈ ေနာကးဆဵု့ေက္နပးေလာကးသညးံ NCA မူေခ္ာရရြိၿပီ့ 
ေနာကးပုိငး့တျငး NCA တျငး ပါွငးလကးမြတးေရ့ထို့ေရ့ ညိ ႇႏႈိငး့ၾကရာ၉ အဆငးမေ်ပ 

ဘဲ “ပဏာမေရြ႔ေ်ပ့အဖျဲ႓” ႏြငး ံ“ေနာကးခ္နးထို့မညးံအဖျဲ႓” ဟူ၊ ေပ၍ေပါကးခံဲသညး၈ 
 ယခု စာေရ့သူသညး ေရြ႔ေ်ပ့လကးမြတးထို့သညးံအဖျဲ႓တျငး ပါွငးခံဲၿပီ့၇ NCA 

အေကာငးအထညးေဖားမႈဆိုငးရာ စုဖျဲ႓မႈမ္ာ့်ဖစးေသာ JICM ႏြငးံ UPDJC တို႓တျငး အဖျဲ႓ 
ွငးအ်ဖစး ဆကးလကးပါွ ငးလာခံဲပါသညး၈ NCAS-EAO ရြစးဖျဲ႓၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပး 
ငနး့စဥးဦ့ေဆာငးအဖျဲ႓ Peace Process Stering Team (PPST)တျငးလညး့ အဖျဲ႓ွ ငး 
တစးဦ့အ်ဖစး တာွနးယူေနပါသညး၈ 
 ထို႓ေၾကာငးံ ကိုယးတိုငးကိုယးက္ ပါွငးခံဲေသာ ေဆျ့ ေႏျ့ ်ငငး့ခုဵမႈ၇ စုေပါငး့ 
အေ်ဖရြာမႈ မ္ာ့၌ “ရလဒး” ်ဖစးေသာ NCA ၌ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးကိ ု ဥာဏးစျမး့ 
ရြိသ၊ ်ပဳစုတငး်ပလိုကး်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ 
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Abbreviation 
 

ABSDF  - All Burma Students‟ Democratic Front 
ALP  - Arakan Libration Party  

B.Ed  - Bachelor of Education Degree  

CNF  - Chin National Front 

DAB  - Democratic Alliance of Burma 

DKBA  - Democratic Karen Benevolent Army   

EAO  - Ethnic Armed Organization 

EITI  - Extractive Industries Transparency Initiative 

H.G.P  - Higher grade Pleader  

IDPs  - Internal Displace Persons 

INGO  - International Non Governmental Organization 

JICM   - Joint Implementation and Coordinating Meeting 

JMC   - Joint Monitoring Committee  

KIA  - Kachin Independence Army 

KIO  - Kachin Independence Organization 

KNU  - Karen National Union 

KNU/KNLA-PC  - Karen National Union/Karen National Liberation 

Army-Peace Council 

NCA   - Nationwide Ceasefire Agreement 

NCCT  - Nationwide Ceasefire Coordination Team 

NCAS-EAO - Nationwide Ceasefire Agreement Signatories –  

  Ethnic Armed Organization 

NCUB  - National Council of Union of Burma 

NGO  - Non Governmental Organization 

NMSP  - New Mon State Party 

PNLO  - Pa-oh National Liberation Organization 
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PPST  - Peace Process Steering Team 

RCSS  - Restoration Council for Shan State 

SD  - Senior Delegation 

UNFC  - United Nationalities Federal Council 

UPDJC   - Union Peace Dialogue Joint Committee 

UPWC  - Union Peace Making Work Committee 

မဒတ  - အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီတပးေပါငး့စု 
 

 

 

 

NCA (ဿ) ်ပညး ံႏြစးပတးလညး အခမး့အနာ  ့

 

 

 



NCA အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး 

97 | P a g e  

တစးႏိုငးငလုဵဵ့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) တျငး 
လကးမြတးေရ့ထုိ့ေနေသာ  

တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး  ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ ့မငး့ေအာငးလႈိငး 
ဿွှ၂ ခု၇ ေအာကးတုိဘာလ (ှ၂) ရကးေန႓ - ေန်ပညးေတား ၈ 

 

 
 

“ NCA စာခ္ဳပးဟာ ႏိုငးငဵအတျကး 
အေရ့တႀကီ့လိုအပးေနတဲ ံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြာ 

အဓိကအက္ဆဵု  ့အေ်ခခဵလုပးေဆာငးရမယံး 
အခ္ကး်ဖစးတယး…..” 

 

 
( တစးႏိုငးငဵလဵု့ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး NCA ) 

လကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့ (ဿ)ႏြစးေ်မာကး ႏြစးပတးလညးေန႓ အထိမး့အမြတးအခမး့အနာ့တျငး 
တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငး ေ်ပာၾကာ့သညးံ 

ႏႈတးချနး့ဆကးအမြာစကာ့မြ ေကာကးႏႈတးခ္ကး) 


