
တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ေနျပည္ေတာ္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈) ရက္ 

၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မ ွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ 

ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးစာခ်ဳပ္ (Bilateral Agreement) မ်ားကုိ 

ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

၂။ ယင္းက့ဲသို႔ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမွ တစ္ဆင့္တက္၍ အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း 

ေရးကုိ အစုိးရဘက္မ ွ လက္ခလံာခ့ဲသည့္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ၊္ ႏိုဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွစ၍ အဖဲြ႔ 

(၁၆) ဖြဲ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ 

(NCCT) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) တုိ႔သည္ 

“တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္” (မူၾကမ္း) ကုိ စတင္ ေရးဆဲြျပဳစ ု

ခဲ့ၾကပါသည္။ 

၃။ အခ်ိန္ကာလ (၂) ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးဘက္ ႏွစ္ဖက္သည ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ 

ေရးထိုးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိစၥမွအပ “တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္” 

(NCA) ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၄။ ထိုသုိ႔ အားလုံးသေဘာတူညီထားသည့္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္ 

လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔မွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ လတ္တေလာ 

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးနုိင္ျခင္း မရိွေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အ 

ခတ္ရပ္စေဲရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အတူတကြ 

ဆက္လက္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

၅။ ဤသုိ႔ျဖင္ ့NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္ ့မိမိတုိ႔ (၈) ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NCA 

လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲနွင့္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းၾကရာ NCA 

လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ၊္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ 

သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြအခမ္းအနားကုိ ရည္မွန္းထားသည့္အတုိင္း ေအာင္ျမင္စြာ 

က်င္းပၿပီးစီးခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။   

၆။ ထုိသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔သည္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြ႔ဲအစည္း (၈) ဖြဲ႔လုံးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း 

စုေပါင္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 



၇။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္ 

သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ နုိင္ငံတကာအသိ 

သက္ေသ၊ ျပည္တြင္းအသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စုံစံုညီည ီပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းျဖင့္ 

ကတိကဝတ္ကုိ အခုိင္အမာရရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မိမိတုိ႔ယုံၾကည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ NCA ပါ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည္အ့ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပ 

ႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅-၁၇) 

ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပစ္ခတ္တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စေဲရး ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ 

“Joint Monitoring Committee” (JMC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြေဲကာ္မတီ 

“Union Peace Dialogue Joint Committee” (UPDJC) မ်ားကိုု ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  

၇။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္လုံးက ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေအာင္ျမင္ 

ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ (၈) ဖြဲ႔၏ စုေပါင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ- 

(က)  တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ အသက္ဝင္လာၿပီး 

ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝွမ္းလုံးသုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ရန္လိုမႈ 

မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရပ္ဆုိင္းရန္- 

(ခ) တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေပၚ ဝန္ခံကတိျပဳၾက 

ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္က 

လက္ခံျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူ ျခင္းတုိ႔ကုိ 

ရရွိခဲ့ပါသည္။ NCA ကုိ ခိုင္မာေစ၍  ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ႏိုင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာက်င္းပႏုိင္ေရးကုိ အတူတကြ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္- 

(ဂ) ျပည္တြင္းႏွင္ ့နယ္စပ္ေဒသရွ ိစစ္ေျပး/စစ္ေရွာင ္ IDPs မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားတြက္ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားအျမန္ဆုံးေရာက္ရိွေစရန္- 

(ဃ) ထုိ႔အျပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္

ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံၾကရေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကုိ 

အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါ 

သည္။ 

 

 



 

ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး  (KNU)  

ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)  (KNU/KNLA-PC) 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး  (CNF) 

 ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္  (DKBA)  

ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္  (PNLO)  

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ  (RCSS) 

ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး  (ABSDF)  

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ  (ALP)   


