ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစ
ုံ အ
ံ ပါအ၀င္ မွတတ
္ မ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစမ
္ ်ားကို
ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ျခင္းႏွင့္ ၾကည္ရ
့ ႈေလ့လာခြငတ
့္ ႔ုိႏင
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ သ
္ ည့္ ေထာက္ခအ
ံ ႀကံျပဳခ်က္
စကားခ်းီ
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပႏ
ံၸ ွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲ႔ြ (ယူနက္စကို) ၏ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏု၀
ိ င္ဘာလ ၃ ရက္မွ ၁၈ ရက္
ထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အခ်ိနက
္ ာလတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ရုပ္ပံုျဖင့္ အစားထိုးေဖာ္ျပသည့္စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အခိ်န္ႏွင့္ေနရာမွတစ္ဆင့္ လူသားမ်ားတိ၏
ု႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၄င္း၏ဆက္လက္တိုးတက္မတ
ႈ ၏
ို႔
က႑မ်ားအားလံုးအေပၚတြင္ သက္
ေရာက္မတ
ႈ စ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ အသိပညာဖန္တီးမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈ၏ မူလနည္းလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု စဥ္းစားသံုးသပ္ပါသည္။
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္သည္ လူသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဖြင့္လစ
ွ ္ေဖာ္ျပမႈ၊၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ လူမိ်ဳး
မ်ားႏွင့္ ဤကမာၻႀကီးအေၾကာင္း သူတ၏
ို႔ နားလည္မတ
ႈ ၏
ို႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမတ
ႈ က
ို႔ ို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မ၊ႈ ဒီမိုကေရစီ၊ လူအ
႔ ခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကာၡ အတြက္ ေလးစားမႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာနားလည္မႏ
ႈ ွင့္ အျပန္အ
လွန္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေျပာဆိုမအ
ႈ တြက္ အသိပညာမွ်ေ၀မႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ အေရးပါမႈကို ေထာက္ျပျခင္း
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမက
ႈ
ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ပုဂိဳၢ လ္ေရးၾကြယ္၀မႈ၊ သိပႏ
ံၸ ွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုး
တက္မတ
ႈ က
ို႔ ို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မွတ္သားထားျခင္း
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေမြအႏွစ္ကို ေရရွည္ၾကည့္ရေ
ႈ လ့လာခြင့္သည္ လူအ
႔ ခြင့္အေရးအေနႏွင့္ အျမင္၊
ဖြင့္ျပမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အေျခခံလတ
ြ ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္းကို တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားျခင္း
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကည့္ရေ
ႈ လ့လာျခင္းသည္ ၄င္းကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရေ
ႈ လ့လာခြင့္
တြင္ အခြင့္အေရးလက္ကိုင္ထားသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတႏ
ို႔ ွစ္ရပ္လံုးတိ၏
ု႔ တရား၀င္အကိ်ဳးကို ေလးစားရမည္ကိုလည္း ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားျခင္း
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ပံုစံျဖင့္ တည္ရေ
ိွ နေသာ သမိုင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတ၏
ို႔ သေဘာတရားမ်ားသည္ လြယ္ကူသက္သာစြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ံရ
ျခင္း မရိႏ
ွ ုင
ိ ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အခိ်န္ႏွင့္အမွ် မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္တ၏
ို႔ သိသာထင္ရာွ းေသာအစိတ္အပိုင္းတိသ
ု႔ ည္ သဘာ၀ သိမ
ု႔ ဟုတ္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကပ္ေဘးမ်ားတို႔
ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းခဲ့ေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ လွ်င္ျမန္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရမ
ႈ ရႏိုင္ျဖစ္သာြ းေၾကာင္းကို
ျဖစ္ေစ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္မမ
ႈ ရိျွ ခင္းသည္ ေအာက္ေမ့ဖယ
ြ ္ရာမ်ား၏ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားက ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္မရႏိုင္ေသာ ဆံုးရံးႈ မႈ
ႏွင့္ ထိုအေမြအႏွစ္၏ ခ်ိဳ႕တဲ့မက
ႈ ို တန္ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားေၾကာင္းကို ေထာက္ျပျခင္း
ထိုစိန္ေခၚမႈကိုတုနျ္႔ ပန္ရန္ ယူနက္စကိုသည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္းအစီအစဥ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဤကမာၻႀကီး၏ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္
မ်ားအတြက္ အသိသတိရမ
ိွ ႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈျမွင့္တင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏အျပည္ျပည္ဆုင
ိ ္ရာႏွင့္ တည္ၿမဲေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္အတြက္ ပံ့ပိုး
ရန္လည္းေကာင္း စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္အမွတ္ရျခင္း
နည္းပညာအလွ်င္အျမန္ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမ၊ႈ မာလ္တီမီဒယ
ီ ာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျပန္အလွန္လပ
ႈ ္ရာွ းေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ ဟိုက္ပါမီဒီယာ၊ အြနလ
္ ိုင္း ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္
ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာစနစ္မ်ားမွ လွ်င္ျမန္ေသာအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရြ႕လ်ားေနေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေနာင္တင
ြ ္ထက
ြ ္ေပၚလာမည့္ ပံုစံမ်ား
ကဲ့သေ
ို႔ သာ ရႈပ္ေထြးသည့္အရာမ်ားအပါအ၀င္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈကို
ထည့္တက
ြ ္ျခင္း
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မတ
ွ ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စာၾကြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျခားဆီေလ်ာ္ေသာသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္
မ်ားတိက
ု႔ ိုလည္း ထည့္တက
ြ ္ျခင္း
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏တန္ဖိုးကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႏ
ႈ ုင
ိ ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုၾကြယ္၀ေစျခင္းတို႔
အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ရပ္ရာြ မ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတက
ို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာေဆာင္ရက
ြ ္မက
ႈ ို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို စိတ္၀ယ္မတ
ွ ္သားထားျခင္း
ထိုေမးခြန္းသည္ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားသို႔ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုအတြက္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၄င္း၏ ၃၇ ႀကိ္မ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းပဲြ
တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရေ
ိွ ထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ လက္ခံက်င့္သံုးၾကပါသည္။
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အဓိပာၸ ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ဟူေသာ အေၾကာင္းအတြက္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုဆိုသည္မာွ ကိန္းဂဏန္းေနရာတြင္ ရုပ္ပံုအစားထိုးေသာစနစ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ဒစ္ဂ်စ္
တယ္စနစ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၄င္းရိေ
ွ နသည့္ သယ္ေဆာင္ေသာအရာတို႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၾကာရွည္
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာအရာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ေလ့ရသ
ိွ ည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား သိမ
ု႔ ဟုတ္ ၀ွက္စာမ်ား (စာသားမ်ားကဲ့သ)ို႔ ၊
ရုပ္ပံုမ်ား (ရုပ္ေသ သို႔ ရုပ္ရင
ွ ္) ႏွင့္ ကူးယူႏုင
ိ ္ေသာ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေသာအသံမ်ားတို႔ ပါ၀င္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ထိုသယ္ေဆာင္ေသာအရာသည္ အေရးပါ
သည့္ အႏုပညာဆန္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သိမ
ု႔ ဟုတ္ နည္းပညာဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ား ရိေ
ွ နႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သယ္ေဆာင္ေသာ
အရာတုၾိ႔ ကားရိွ ဆက္စပ္မသ
ႈ ည္ အေသးအဖဲ႔ြ မျဖစ္မေနအေရးပါေသာအေျခအေနအထိ ရိႏ
ွ ုင
ိ ္ပါသည္။
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္တြင္ အဆိုပါစာရြက္စာတမ္းတစ္ရြက္ခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အစုအဖဲြ႔အလိုက္ျဖစ္ေစ ရပ္ရြာတစ္ခု၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၊ ႏုင
ိ ္ငံတစ္
ႏုင
ိ ္ငံ သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ်ေဘာအရ လူသားမ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ အေရးပါၿပီး ေရရွည္တည္တ့သ
ံ ည့္တန္ဖိုးရိွေနၿပီး ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုး
ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ခိ်ဳ႕တဲ့မႈကိုျဖစ္ေပၚသည္။ ထိုအေမြအႏွစ္၏အေရးပါမႈသည္ အခ်န္ိ ကာလတစ္ခုကိုျဖတ္သန္းၿပီးမွသာ ထင္ရွားလာႏုင
ိ ္ပါသည္။
ဤကမာၻႀကီး၏ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေရးပါမႈႏွင့္ အားလံုးတို႔၏တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထံုးတမ္း
မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်မႈမ်ားကို ေလးစားၿပီးအသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ အားလံုးတို႔အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္။ ၄င္းသည္ အစဥ္
အၿမဲ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္မႈရိွသင့္ၿပီး အားလံုးတို႔က အဆီးအတားမရိွ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုင
ိ ္သင့္သည္။ ၄င္းသည္ လူမႈေရး၊ ႏုင
ိ ္ငံေရးအစုအဖဲြ႔အလိုက္ႏွင့္ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ သမိုင္းေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုေပးသည္။ ၄င္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးမႈကို ေအာက္ေျခမွတြန္းပို႔ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုင
ိ ္သည္။ ႏုင
ိ ္ငံတစ္ခုခ်င္းစီတို႔အတြက္ ၄င္း၏မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အ
ေမြအႏွစ္သည္ ၄င္း၏မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ျဖစ္တည္မႈကို ထင္ဟပ္ျပေနသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မိမိ၏ေနရာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ပံ့ပိုးကူညီ
သည္။
မွတ္တမ္းျပဳေသာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းရံုးမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ အျခာေသာပညာေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ သုေတသန
ွ ါေသးသည္။
အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား ပါ၀င္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုထက္မကသည္မ်ား ရိပ

၁။

မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မတ
ွ ္ျခင္း

၁.၁။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ သူတ၏
ို႔ မွတ္တမ္းျပဳေသာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔ ို သူတ၏
ို႔ ပိုင္နက္မ်ားအတြင္းရိွ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္စပ္
လ်ဥ္းၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသတ္မတ
ွ ္ထားသည့္စံႏႈန္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မခ
ႈ ံယူေသာ သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈအားျဖင့္ ေရြး
ခ်ယ္မ၊ႈ ရွာေဖြစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မစ
ႈ ည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ တိုက္တန
ြ ္းထားပါသည္။ ထိုမတ
ွ ္တမ္းမ်ား၊
ရွာေဖြေတြ႔ရိမ
ွ ႈမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းမႈမ်ားတိက
ု႔ ို ၄င္းတိအ
ု႔ ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႏ
ႈ ွင့္ အခိ်န္ႏွင့္အမွ်၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႏ
ႈ ုင
ိ ္မက
ႈ ို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ စီမံခန္ခ
႔ ဲသ
ြ င့္ၿပီး အမိ်ဳးအစားလိုက္စာရင္းသတ္မတ
ွ ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္စီမံခန္ခ
႔ ဲြ ျခင္းအပါအ၀င္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မန
ႈ ည္း လမ္းမ်ား
တိက
ု႔ ို သတ္မတ
ွ ္ထားရမည္။
၁.၂။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ေရြးခ်ယ္မ၊ႈ ရရိမ
ွ ႏ
ႈ ွင့္ ဖယ္ထုတ္မတ
ႈ အ
ို႔ တြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတိက
ု႔ ို မွတ္တမ္းတင္မည့္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔က အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိကမွတ္တမ္းမ်ားသာမက လူမႈမီဒီယာအပါအ၀င္ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္ခံဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ
ထည့္သြင္းသံုးသပ္လ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈစံႏႈန္းမ်ားသည္ ခဲြျခားႏိွမ့္ခ်မႈမပါရသလို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္
ထားရမည္။ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အသိပညာနယ္ပယ္မ်ား၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာေခတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရိွစြာ
ဟန္ခ်က္ညီေနရမည္။ သူတို႔၏ ယာယီမွ်သာျဖစ္တတ္ေသာသေဘာတရားအရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းမ်ားတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္
ဆိုင္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတို႔ကို စတင္ဖန္တီးေသာအခ်န္ိ တြင္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခိ်န္မတိုင္မီတြင္ ခ်မွတ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။
၁.၃။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ ို မပ်က္မစီးက်န္ရစ္မသ
ႈ ည္ အလားအလာရိေ
ွ သာ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ျဖစ္လတံ့ေသာ အႏၲရာယ္ရေ
ိွ နသည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ အေမြ
အႏွစ္အခ်ဳ႕တိ
ိ ု႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ၄င္းကို သင့္တင့္ေသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ အဖဲြ႔
အစည္းမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈဆီသို႔ ဆဲြယူလာရပါမည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆီေလ်ာ္ေသာမွတ္တမ္းျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို လက္ေတြ႔က်ၿပီး ေလ်ာက္ပတ္
မႈရိွေသာအခါတိုင္းတြင္ ပံ့ပိုးၿပီးအားျဖည့္လ်က္ အမ်ားျပည္သူတို႔အက်ဳးအတြ
ိ
က္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ဂရုျပဳေစာင့္
ေရွာက္ရန္ သုေတသနအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ရွင္မ်ားတို႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္း
မ်ားတို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအျပည့္ရိွေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အာမခံေပးသင့္သည္။
၁.၄။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ ဤကမာၻႀကီး၏ေအာက္ေမ့ဖယ
ြ ္ရာမ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား
တြင္ အေရးပါေသာမွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္ကို အသိသတိရိွမႈျမွင့္တင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အမည္တင္သြင္းျခင္းျပဳရန္
အားေပးသင့္သည္။
၁.၅။ အဖဲြ၀
႔ င္ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားတိ႔ုကုိ မွတတ
္ မ္းျပဳထားသည္အ
့ ေမြအႏွစအ
္ ား ေဖာ္ထတ
ု မ
္ ႈ၊ ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ
့ ရွ ာက္မႈႏင
ွ ့္ ၀င္ေရာက္ၾကည္ရ
့ ႈမက
ႈ ုိ ေသခ်ာေစရာတြင္ ဆီ
ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းစနစ္မ်ားကို ျပဳစုရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂။

မွတတ
္ မ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစက
္ ုိ ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ျခင္း

၂.၁။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည္မာွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကုစားျခင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္သေဘာ
သဘာ၀ရိေ
ွ သာ နည္းစနစ္မ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားတိက
ု႔ ို ထိုမတ
ွ ္တမ္းမ်ားတိႏ
ု႔ ွင့္ ၄င္းတိအ
ု႔ ထဲတင
ြ ္ပါေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားရည္ရယ
ြ ္ၿပီး ၀န္းရံေပးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
၂.၂။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ကိန္းဂဏန္းေနရာတြင္ အရုပ္ပံုအစားထိုးထားေသာစနစ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ရေ
ိွ နသည့္ အရာ၀တၳဳႏွစ္မ်ဳးစလံ
ိ
ုး
တိက
ု႔ ို စီမံခန္ခ
႔ ြမႈဲ အားလိုအပ္ေနသည့္ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ရေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ သိပတ
ံၸ အ
ို႔ ားျဖင့္ တိုးတက္
ေစႏိုင္သည္။ ကိန္းဂဏန္းေနရာတြင္ အရုပ္ပံုအစားထိုးထားေသာစနစ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားကို စစ္မန
ွ ္ေသာမူရင္းမ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား
သိမ
ု႔ ဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ပါရိေ
ွ သာ အရာမ်ားအျဖစ္ တန္ဖိုးဆက္လက္တည္ရေ
ိွ နသည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မူ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ရယူမမ
ႈ ျပဳလုပ္မီတင
ြ ္ ဆက္လက္စီမံခန္ခ
႔ ြမႈဲ ကို ထိေရာက္ေစရန္၊ ကုန္က်စရိတ္ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္
႔ ြႏိဲ ုင္ရန္အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္မႏ
ႈ ွင့္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ားတိက
ု႔ ို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပူးေပါင္း
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေတာ္ေလ်ာ္စာြ စီမံခန္ခ
ေဆာင္ရက
ြ ္မက
ႈ ို အစိုးရအဖြ႕မ်ား၊
ဲ
မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂလ
ၢ ိကက႑မ်ားတိၾု႔ ကားတြင္ ပိုမိုအားေပးသင့္သည္။
၂.၃။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတိက
ု႔ ို မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂုဏ္သိကာၡ ၊ စစ္မန
ွ ္မႏ
ႈ ွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတသ
ို႔ ည္ လမ္းညႊန္စည္း
မ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား၊ အေကာင္း
ဆံုးက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔
ျပဳစုထားသည့္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ပံ့ပိုးထားသည့္ စံခိ်န္စံညန
ႊ ္းမ်ားတိသ
ု႔ ည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္
တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းေနာက္တင
ြ ္ လိုက္ပါလာသင့္သည္။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္းအစီအစဥ္သည္ စံႏႈန္းမ်ားတိက
ု႔ ိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး
က်င့္ထံုးမ်ားတိက
ု႔ ို မွ်ေ၀ေပးရန္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို ေပးသင့္သည္။
၂.၄။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ အသိသတိရမ
ိွ ျႈ မွင့္တင္ျခင္းကို ျပဳစုပ်ဳးေထာင္
ိ
ရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္
ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားတို႔အား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုအတြက္ အေဆာင္အေယာင္
မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတို႔ကို ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ရန္
အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျပတိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ား၊ လက္ရိွႏွင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ နည္းပညာမ်ား၊
ကြင္းဆင္းအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာပညာသင္ယူမႈ၊ သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာတို႔အတြက္ အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတို႔ကို
လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ တသမတ္တည္းေျပာင္းလဲေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ အခ်န္ိ မီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
၏ အေရးေပၚျဖစ္မႈအတြက္ အသိသတိရိွမႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကိုလည္း လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္သည္။
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၂.၅။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းေပၚတြင္မဆို ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည့္တရား၀င္ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ား တည္ရေ
ိွ နမႈသည္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ
အဖဲြအ
႔ စည္းမ်ားတိ႔ုက ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ
့ ရွ ာက္ေရးေဆာင္ရြ ကခ
္ ်က္မ်ားလုပေ
္ ဆာင္ရန္ တတ္စြမး္ ႏိင
ု မ
္ ႈကုိ တားျမစ္ျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မျဖစ္
ေစရပါ။ အဖဲြ၀
႔ င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားတိ႔ုသည္ ထိအ
ု ႀကံျပဳေထာက္ခခ
ံ ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္တြ င္လည္းေကာင္း၊ သူတ႔ုိ၏ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္တြငး္
တရား၀င္သတ္မွ တမ
္ ႈကုိ အခ်န္ိ ႏင
ွ တ
့္ ေျပးညီ ျပဳလုပျ္ ခင္းမွ တဆင္လ
့ ည္းေကာင္း ထည္သ
့ ြ ငး္ စဥ္းစားသံးု သပ္မႈ ျပဳရန္ ဖိတေ
္ ခၚပါသည္။
၂.၆။ သူတ၏
ို႔ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိတ
ု႔ ြင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၌အစျပဳေသာ သိမ
ု႔ ဟုတ္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စုေဆာင္းမႈမ်ား
ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အဖဲ႔ြ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ထိုသေ
ို႔ သာအေမြအႏွစ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိတဴၲ မ်ားတိက
ု႔ ို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မွ်
ေ၀ေပးရန္ တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။
၂.၇။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိရ
ု႔ ိွ အေကာင္းဆံုးေသာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းသြားျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ခိုးယူခံရျခင္း
ကဲ့သေ
ို႔ သာ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္ခ
႔ ြမႈဲ အပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မတ
ႈ ြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေျခခံအ
ေဆာက္အဦတင
ြ ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွမ
ံ ႈတြင္လည္းေကာင္း တည္ၾကည္ခိုင္မာမႈကို အားေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသျို႔ ပဳျခင္းတြင္ တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားၾကားတြင္ သူတ၏
ို႔ ရိႏ
ွ ွင့္ေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို အေျခ
ခံၿပီး တာ၀န္ခေ
ဲြ ၀ယူမတ
ႈ ို႔ ပါ၀င္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
၂.၈။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ တြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏွဳန္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳးေထာင္
ိ
မတ
ႈ ြင္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား
တိ၏
ု႔ ပါ၀င္မက
ႈ ို ေထာက္ပံ့ေပးရန္တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔ ို သူတ၏
ို႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
အသိပညာကို တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ မွ်ေ၀ရန္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္ဖ႕ၿဖိ
ြ ံ ဳးတိုးတက္မသ
ႈ ို႔ ပံ့ပိုးထည့္၀င္ရာတြင္လည္းေကာင္း သင့္
ေလ်ာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူအသင္းအဖြ႕မ်ား
ဲ
႔ႏ
ို ွင့္ ခ်တ္
ိ ဆက္ေပးရန္ အားေပးတိုက္တန
ြ ္းပါသည္။
၂.၉။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ထ န
ိ ္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးမ်ားတိ၏
ု႔ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မအ
ႈ ျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသတြင္း
အဆင့္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္းအစီအစဥ္၏ ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မအ
ႈ တြက္လည္း
ေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးပံုစံမ်ားတို႔ကိုအေျခခံၿပီး ယူနက္စကိုအဖဲြ႔၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္
လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၃။

မွတတ
္ မ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစက
္ ုိ ၀င္ေရာက္ၾကည္ရ
့ ႈေလ့လာႏိုငမ
္ ႈ

၃.၁။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အရာ၀တၳဳ၏ အပိုင္းအဆႏွင့္ ၄င္းကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္နည္းလမ္းတြင္ လူထု၏ယံုၾကည္မက
ႈ ို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္
အဖဲ႔ြ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ ို မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည့္တရား၀င္မူေဘာင္ ပ့ံပိုးေပးရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ အေမြအႏွစ္
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္တင
ြ ္ သူတလ
ို႔ ိုအပ္သည့္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကိုအာမခံေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တန
ြ ္းအားေပးပါသည္။
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ေပးျခင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ျမင္ရေသာအေထာက္အထားႏွင့္ လူထု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
၃.၂။ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔ ို တိက်ၿပီးေခတ္မီေသာ အမ်ဳးအစားအလိ
ိ
ုက္ချဲြ ခားေဖာ္ျပသည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြေရးအကူအညီမ်ား၊ သုေတ
သနအတြက္ လိုအပ္ပါက မူရင္းမွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားတိက
ု႔ ို တစ္ဦးခ်င္းညီမ်ွ ေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားေပးရန္၊ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ၀က္ဘ္အေျချပဳထုတ္ေ၀မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေပါက္မ်ား၊ အီလက္ထရြန္
နစ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္မ်ားအား အားလံုးပါ၀င္
သည့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ အျမင့္မားဆံုးအထိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္
အျပန္အလွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္မက
ႈ ို ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာစံႏႈန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ႏွင့္
အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား၏ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မတ
ႈ ြင္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔ ို ပံ့ပိုးရန္ ထပ္မံတိုက္တန
ြ ္းပါသည္။
ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည့္အခ်န္ိ တိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတိသ
ု႔ ည္ စက္ျဖင့္ ဖတ္ႏုင
ိ ္ေသာ၊ ခ်တ္
ိ ဆက္ႏုင
ိ ္ေသာ ပံုစံခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။
၃.၃။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္
သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားႀကီးထြားတိုးတက္လာမႈမွလည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏တဲြဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ယက္၏ ဖြ ံ ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမွလည္းေကာင္း တိုးပြားလ်က္ရိွပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတို႔သည္ ျပပဲြမ်ား၊ နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈ
မ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ တီဗြအ
ီ စီအစဥ္မ်ား၊ ပံုႏွပ
ိ ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာ၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊
ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္းတို႔
အပါအ၀င္ ကမ္းလွမ္းထိေတြ႔မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးၿပီး တိုက္တြန္းရမည္။
၃.၄။ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားတိက
ု႔ ို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂလ
ၢ ိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ား
အားျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သူတသ
ို႔ ည္ တာ၀န္ယူတတ္ၿပီး ညီမ်ွ မႈရပ
ိွ ါက အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ ို ထိုသေ
ို႔ သာအစီအမံမ်ားအား
အားေပးတိုက္တန
ြ ္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
၃.၅။ သီးသန္လ
႔ ြတ္လပ္ခင
ြ ့္၊ လူသားဘ၀ေဘးကင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ လွ်ဳ႕၀ွ
ိ က္ထိန္းသိမ္းထားမႈ သိမ
ု႔ ဟုတ္ အျခားေသာဥပေဒေရး ရာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ကို ကန္သ
႔ တ္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာအခ်န္ိ တင
ြ ္ ၄င္း
တိက
ု႔ ို ရွင္းလင္းစြာအဓိပါၸ ယ္ဖင
ြ ့္ၿပီး အခ်န္ိ ကာလအကန္အ
႔ သတ္တစ္ခုစာ သတ္မတ
ွ ္ရပါမည္။ ၄င္းတိက
ု႔ ို ႏိုင္ငံ၏ဆီေလ်ာ္ေသာဥပေဒ သိမ
ု႔ ဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း
အားျဖင့္ ထိုသေ
ို႔ သာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတိက
ု႔ ို ဆန္က
႔ ်င္ေသာ အယူခံ၀င္မမ
ႈ ်ားအတြက္ နည္းစနစ္ကို ထည့္သင
ြ ္းျခင္းအားျဖင့္ ေထာက္မပံ့ပိုးရမည္။
၃.၆။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္အေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ သ
ိွ ည့္ ဥပေဒေရးရာသတ္မတ
ွ ္ခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ
ျဖစ္ေစျခင္း သိမ
ု႔ ဟုတ္ အသက္၀င္ေစျခင္းျပဳေသာအခ်န္ိ တင
ြ ္ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ အခြင့္အေရးကို လက္ကိုင္ျပဳထားခြင့္ရသ
ိွ ူတ၏
ို႔ တရား၀င္အက်ဳးိ
ေက်းဇူးကိုေလးစားလ်က္ ထိုသေ
ို႔ သာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ကို အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေစရန္လအ
ို ပ္ခ်က္ကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတို႔
သည္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္တစ္ခုကို မွ်ေ၀ထားသည့္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားသို႔ အမ်ားျပည္သူ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ကို ကမ္းလွမ္းေပးရန္ အားေပးတိုက္
တြန္းပါသည္။
၃.၇။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ယခုအခါ ၄င္း၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွမ
ံ ႈျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္းအစီအစဥ္၏ ျပန္ပသို႔ ကမ္းလွမ္းထိေတြ႔သည့္
ေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ပံုႏိွပထ
္ ုတ္ေ၀မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သူတ၏
ို႔
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ ျမင္သာထင္သာရိမ
ွ ႈႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႏ
ႈ ုင
ိ ္မက
ႈ ို
တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ကိုပံ့ပိုးၿပီး ျမွင့္တင္ေပးသင္သည့္အျပင့္
ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လိုင္စင္သတ္မတ
ွ ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားတိက
ု႔ ို အား
ေပး တိုက္တန
ြ ္းသင့္ပါသည္။

၄။

မူ၀ါဒအတိင
ု း္ အဆမ်ား

၄.၁။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ သူတ၏
ို႔ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုင
ိ ္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မတ
ႈ စ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ႏွင့္ ထိုအျမင္ရေ
ႈ ထာင့္
ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ တရား၀င္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတိတ
ု႔ ြင္ ဆက္စပ္အသံုးခ်ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းကို ရုပ္ပံုျဖင့္
အစားထိုးထားေသာစနစ္ ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သယ
ြ ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရွေနသည္
ိ
့မတူညီေသာမူရင္းပံုစံ
အသီးသီးတိက
ု႔ ို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔ ို လံုေလာက္စာြ ခ်းေျမွ
ီ ာက္ရန္ ထပ္မံတိုက္တန
ြ ္းအားေပးပါသည္။
၄.၂။ တစ္ခ်န္ိ တည္းမွာပင္ သူတ၏
ို႔ ႏိုင္ငံအလိုက္အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားဟူေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာတြင္ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားသည္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး
၏ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္မက
ႈ ိုေက်ာ္လန
ြ ္ၿပီး မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိ၏
ု႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမင္တစ္ခုျဖင့္ ၾကည့္
ရန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႏ
ႈ ွင့္ မွ်ေ၀ထားေသာ အေဆာင္အေယာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
အျခားေသာအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ွ ခံျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးရန္အတြက္ တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။
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၄.၃။ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ စုေဆာင္းမႈမ်ား လက္၀ယ္ရထ
ိွ ားသည့္ ပုဂလ
ၢ ိကႏွင့္ နယ္ခံအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂလ
ၢ မ်ားတိသ
ု႔ ည္ အမ်ားျပည္သူတ၏
ို႔ အား
ေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမအ
ႈ ျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာျမင္သာမႈတက
ို႔ ို လိုအပ္ပါသည္။
၄.၄။ အဖဲ႕ြ ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာတြင္ တည္ရေ
ိွ နမႈအေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ
ပံုစံအသစ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားတိ၏
ု႔ ဖြ႕ၿဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မက
ႈ ို အားေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႏ
ႈ ုင
ိ ္ ခင
ြ ့္ကို တိုးျမွင့္သင့္သည္။
၄.၅။ တရား၀င္ျပဳမႈႏွင့္ မူ၀ါဒမွတစ္ဆင့္ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ အမ်ားပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ႏုင
ိ ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု၊ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားတိက
ု႔ ို ပံ့ပိုး
ေပးမည့္ စရိတ္က်ခံသူမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာျပင္ပအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားသို႔ အကိ်ဳးအျမတ္ကိုေပးႏိုင္ေသာ တည္ၿငိမ္ၿပီး တတ္စမ
ြ ္းႏိုင္ေစ
သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၄င္းအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိႏ
ု႔ ွင့္အတူ လူထုကစိတ္၀င္စားေနသည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရျႈ ခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတိက
ု႔ ို အားေပးတိုက္တန
ြ ္းပါသည္။
၄.၆။ အဖဲ႕ြ ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ မူပိုင္ခင
ြ ့္စကား၀ွက္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေငြအပ္ႏွမ
ံ ႈစနစ္မ်ားတိသ
ု႔ ည္ ၄င္း၏ ပံုစံေပါင္းစံုတျို႔ ဖင့္ရေ
ိွ နသည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္
အေမြအႏွစ္မ်ားတိက
ု႔ ို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ အျပည့္အ၀ထိေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ နေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မူပိုင္ခင
ြ ့္စကား၀ွက္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေငြအပ္
ႏံွမႈ စနစ္မ်ားတိက
ု႔ ို အခ်န္ိ ကာလအလိုက္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။ ထိေရာက္မက
ႈ ို တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းကို အားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ ညီညတ
ြ ္ေစ
ျခင္းတိမ
ု႔ ွ ေကာင္းကိ်ဳးခံစားရပါလိမ့္မည္။
၄.၇။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားတိက
ု႔ ို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္းသည္ မူပိုင္ခင
ြ ့္ခၽြင္းခ်က္မ်ားတိႏ
ု႔ ွင့္ အက်ဳးမ၀င္
ံ
သည့္
ေဆာ့ဖ္တ္၀ဲရ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မဆ
ႈ ိုင္ရာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာေသာအခ်န္ိ တင
ြ ္ အဖဲ႕ြ ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ပိုင္ဆိုင္မဆ
ႈ ိုင္ရာ စကား၀ွက္
မ်ား၊ အေျဖမ်ားႏွင့္ ထိုနည္းပညာကို အက်ဳးအျမတ္
ိ
အတြက္မဟုတ္ေသာသေဘာျဖင့္ ျပန္ဖင
ြ ့္ျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္
ဖိတ္ေခၚပါသည္။
၄.၈။ အခ်က္အလက္ကို အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ ဖလွယ္ႏုင
ိ ္ရန္အတြက္ အဖဲြ႕၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဖြင့္
ထားေသာ အရင္းအျမစ္ေဆာ့ဖ္တ္၀ဲရ္ကို ျပဳစုေရးသားရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္လည္းေကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မတ
ွ ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္အတြက္ အကန္႔
အသတ္မ်ားစံႏႈန္းသတ္မတ
ွ ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မဆ
ႈ ိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာမွာ ထုတ္ယူျခင္းတြင္ ေဆာ့ဖ္တ္
၀ဲရ္ႏွင့္ ဟာ့ဒ္၀ဲရ္ေရးသားျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မက
ႈ ို ရရိေ
ွ အာင္ႀကိဳးပမ္းရန္လည္းေကာင္း တိုက္တန
ြ ္းအားေပးသင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစာြ ပင္
သူတ၏
ို႔ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားသည္ အမ်ဳးအစားအလိ
ိ
ုက္ချခားၿပီ
ြဲ
း ေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအ
ွ ္မႏ
ွ ္းထားသင့္ပါသည္။
တြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မတ
ႈ ွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏုင
ိ ္မအ
ႈ တြက္ ရည္မန
၄.၉။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္း မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားတြင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းခံရေသာ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ား
၏အေျခအေနကို ဆက္တိုက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအပါအ၀င္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို သက္ေရာက္ေစေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကနဦးလုပ္ဆာင္ခ်က္
မ်ားတိက
ု႔ ို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ျပဳစုရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။
၄.၁၀။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားေသာအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတိက
ု႔ ို ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္
မႈမ်ားကို အာမခံႏုင
ိ ္ေစရန္အတြက္ တစ္ခိ်န္တည္းတြင္ တၿပိဳင္တည္းအလုပ္လုပ္ႏုင
ိ ္မမ
ႈ ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းအား ထည့္၀င္ပံ့ပိုးရန္ တိုက္တြန္းအားေပး
ပါသည္။

၅။

ႏိုငင
္ အ
ံ ဆင္ႏ
့ င
ွ ့္ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈ

၅.၁။ ျပည္တင
ြ ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႏ
ႈ ွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မမ
ႈ ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း၊
အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အေထာက္အကူေပးရန္ လူစ
႔ ြမ္းအားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားတိက
ု႔ ို စုေပါင္းထည့္
၀င္ျခင္းမွတဆင့္ ခိုင္ခန္ေ
႔ စရန္လိုအပ္ခ်က္ကို ေရွ႕ရႈလ်က္ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပံုႏွပ
ိ ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ားႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အထူးျပဳကိရိယာမ်ားဖလွယ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း
ပံ့ပိုးကူညီသင့္ပါသည္။ သူတသ
ို႔ ည္ အစည္းအေ၀းပြမ်ား၊
ဲ
ေလ့လာသင္ယူရန္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးအစားခြ
ိ
ျခားတင္
ဲ
ျပေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ား ျပဳစု
ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္ခ
႔ ြမႈဲ ၊ ေပ်ာက္ဆံုး၊ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေခ်ရိသ
ွ ည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီသုေတသနတိက
ု႔ ဲ့သေ
ို႔ သာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအဖဲ႕ြ မ်ားတိက
ု႔ ို စုစည္းစီမံျခင္းကို ျမွင့္တင္သင့္သည္။
၅.၂။ အဖဲ႕ြ ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ႏွစ္ဦးဖက္စပ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ အမ်ားစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးလမ္းညႊန္မ်ားကိုလည္း
ေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးပံုစံမ်ားကိုလည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟူေသာအျမင္ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းကၽြမ္းက်င္သူအသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ အသိုင္း
အ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးတိုက္တြန္းသည္။
၅.၃။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ ို သူတ၏
ို႔ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ မွ်ေ၀ထားေသာသမိုင္းေၾကာင္း သိမ
ု႔ ဟုတ္ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ အျခားသတ္မတ
ွ ္ထားသည့္ မွတ္တမ္း
ျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ား၏ မိတဴၲ မ်ား၏ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းဖလွယ္မတ
ႈ ြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတ၏
ို႔
မွ်ေ၀ခံစားရၿပီး ေရာယွက္ေနသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဆိုပါက အျခားေသာႏိုင္ငံတစ္ခု
တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အရာျဖစ္ေနေသာ ျပန္႕က်ေနသည္
ဲ
့မူရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္စုစည္းမႈအတြက္ မူေဘာင္တင
ြ ္ လြယ္ကူေခ်ာ
ေမြ႔ေစရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မိတဴၲ မ်ားဖလွယ္ျခင္းသည္ မူရင္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မအ
ႈ ေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ွ ရိလ
ွ ိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
၅.၄။ သူတ၏
ို႔ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းျဖင့္ အဖဲ႕ြ ၀င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ သူတ၏
ို႔ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပမ
ဲြ ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအပါအ၀င္၊ ၄င္းႏွင့္ထိေတြ႔ေနရသည့္ လူသားႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္မအ
ႈ ားလံုးတိမ
ု႔ ွ ကာကြယ္
ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မားအားလံုးတိက
ု႔ ို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုနည္းတူစာြ ပင္ သူတသ
ို႔ ည္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ
အေမြအႏွစ္ကို ပ်က္စီးေစေသာ သိမ
ု႔ ဟုတ္ တန္ဖိုးေမွးမွန္ေစေသာ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ၄င္း၏ျဖန္ေ
႔ ၀မႈႏွင့္ အသံုးတည့္မက
ႈ ို ဟန္တ
႔ ားေသာသေဘာရိသ
ွ ည့္ ျပဳမူ
ေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။
၅.၅။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ ို အျခားေသာအဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံတစ္ခုက ျပဳလုပ္သည့္ေတာင္းဆိုမတ
ႈ စ္ခုေနာက္တင
ြ ္ပါလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳျခင္း သိမ
ု႔ ဟုတ္
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးေတာ့မည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္
ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မတ
ႈ ြင္ ခ်တ္
ိ ဆက္ပါ၀င္ရန္ တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။
၅.၆။ အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိက
ု႔ ို ဆီေလ်ာ္သည္ဟုယူဆရေသာအခိ်န္တြင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား ျပဳစုျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔
၏မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္းအစီအစဥ္ႏွင့္ သူတ၏
ို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မက
ႈ ို အားျဖည့္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

***
အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္တင
ြ ္ သတ္မတ
ွ ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သူတ၏
ို႔ သက္ဆိုင္ရာ
ပိုင္နက္မ်ားအတြင္း သက္ေရာက္မျႈ ဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီတိုင္းတိ၏
ု႔
ဖြ႕စည္
ဲ
းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္အံ၀င္ခင
ြ ္က်ျဖစ္မတ
ႈ ြင္ လိုအပ္ႏုင
ိ ္
ေသာ မည္သပ
ို႔ င္ျဖစ္ေစရိေ
ွ နသည့္ ဥပေဒေရးရာျဖစ္ေစ၊ စည္းမ်ဥ္းအတိုငး္ အဆမ်ားျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအဆင့္မ်ားျဖစ္ေစတိက
ု႔ ို လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
အားျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရခ
ႈ ြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါသတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ား
တိက
ု႔ ို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ဤအေထြေထြ ညီလာခံက ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။
အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတိက
ု႔
အာရံုစိုက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္အ
ေၾကာင္း ဤအေထြေထြညီလာခံက ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။
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အဖဲ႔၀
ြ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတိသ
ု႔ ည္ ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို အသက္၀င္ေစရန္အတြက္ သူတလ
ို႔ ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္အေၾကာင္းကို ၄င္းကအဆံုးအ
ျဖတ္ေပးထားသည့္ ရက္စႏ
ဲြ ွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားအားျဖင့္ ၄င္းကိုအစီအရင္ခံသင့္ေၾကာင္း ဤအေထြေထြညီလာခံက ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။

စာၾကြင္း
မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတိက
ု႔ ို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား လႊမ္းၿခံဳထားသည့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား

၁။ ယူနက္စကို သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၅၄ ခုႏွစ္)၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဥစၥာပစၥည္းကို တရားမ၀င္ တင္ပျို႔ ခင္း၊ တင္သင
ြ ္းျခင္းႏွင့္ လက္ေျပာင္းလက္လႊ ဲလုပ္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း နည္းလမ္း
မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၀ ခုႏွစ္)၊
ဤကမာၻႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္)၊
ဤကမာၻႀကီး၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္)၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ အမ်ိဳးကဲြမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္)၊
ေရြ႕လ်ားေနေသာရုပ္ပံုမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ (၁၉၈၀ ခုႏွစ္)၊
ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ဳးအသံ
ိ
ုးျပဳမႈႏွင့္ျမွင့္တင္မႏ
ႈ ွင့္ ဆိုင္ဘာေနရာသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္
(၂၀၀၃ ခုႏွစ္)၊
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္)၊

၂။

ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းစဥ္မ်ားေကာင္စီ (ICA) ကလက္ခံၿပီး ယူနက္စကို၏ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) တြင္ ေထာက္ခံ
အတည္ျပဳလိုက္ေသာ မွတ္တမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊
ယဥ္ေက်းမႈ - ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ- ျဖစ္တည္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ၀ါေဆာေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)၊
ယူနက္စကို အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ (IFAP) က စီစဥ္ညန
ႊ ္ၾကားသည့္ “သတင္းအခ်က္အလက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဒစ္ဂ်စ္
တယ္သတင္းအခ်က္အလက္အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ား” အေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံက လက္ခက
ံ ်င္ ့
သံုးခဲ့သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းေစာင္ေ
့ ရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမာ္စကိုေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)၊
“ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္အတြင္းရိွ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတ
ွ ္တမ္း။ ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း “
ဗား ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊

ယူနက္စကို/ယူဘီစီ ဗဲန္ကူး

စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ အသိဥာဏ္လတ
ြ ္လပ္မဆ
ႈ ိုင္ရာ IFLA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္အသင္းမ်ားႏွင့္ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္) (၁၉၉၉ ခုႏွစ္)၊
နယ္ေျမခံလူမ်ဳးမ်ား၏
ိ
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မအ
ႈ ခြင့္အေရးအတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မာတာတူအာ
ေၾကျငာစာတမ္း၊ နယ္ေျမခံလူမ်ဳးမ်ား၏
ိ
အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း၂၀၀၇ ခုႏွစ္

၃။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

စာေပႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ ဘာန္းသေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၉ ခုႏွစ္တင
ြ ္
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။)
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၅၂ ခုႏွစ္)
ဓါတ္ျပားမ်ားႏွင့္ အသံလင
ႊ ့္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၏ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
(၁၉၆၁ ခုႏွစ္)
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