
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
“ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ထိေရာက်မ*ရှိေစမည့် ေနပြ ည်ေတာ် 

သေဘာတူညီချက်” 

 ပြ ည်ေထာင်စု သမ.တ မြ န်မာ1ိုင်ငံေတာ် အစိုးရသည် ပြ ည်သူများ၏ လူေနမ;ဘဝ ပိုမိုတိုးတက် 

ေကာင်းမွန်ပ+ ီး ေခတ်မီ၍ ဖွံ3ဖ+ ိ5းတိုးတက်သည့် ဒီမိုကေရစီ=ိုင်ငံတစ်ခု ဖြ စ်ေပ?ေစရန် အတွက် ပြ 5ပြ င် 

ေပြ ာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဥ်များကို အရှိန်အဟုန်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်လ;က် ရှိပါသည်။ အစိုးရသည် အမှန် 

တကယ် ရရှိ)ိုင်သည့် ရလာဒ်များကို စူးစိုက်၍ ပြ ည်သူဗဟိုပြ <သည့် ဖွံ)ဖ* ိ,းတိုးတက်မ2ကို ရရှိရန် 

ေမ#ာ်မှန်းချက် ထားပါသည်။ မြ န်မာ4ိုင်ငံအစိုးရသည် ေထာင်စု4ှစ် ရည်မှန်းချက်များ ရရှိေရး4ှင့် 

ဆင်းရဲမ( ေလ#ာ့ချေရးအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည် တိုးတက်မြ င့်မားေစရန် 9ိုင်ငံတကာ အကူအညီ 

အေထာက် အပံ့များဖြ င့် တစ်ဆင့်ပ1 ီးတစ်ဆင့် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

 မြ န်မာ'ိုင်ငံ၏ ဖွံ/ဖ0 ိ1းတိုးတက်မ5ကို အရှိန်အဟုန်မြ :င့်တင်ရာတွင် 'ိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း ၏ 

အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတွ/အ က1 2ံ4ှင့် အရင်းအမြ စ်များကို အသုံးပြ 24ိုင်ရန်အတွက် အစိုးရသည် 

!ိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း!ှင့် ပြ န်လည် ဆက်ဆံလ7က်ရှိပါသည်။ အစိုးရအေန0ှင့် ပြ ည်သူများ0ှင့် 

ဖွံ$ဖ% ိ'းမ*မိတ်ဘက်များ အတွက် ဤသို6 ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ*မှ အမြ င့်မားဆုံး အကျိ'းေကျးဇူးကို ရရှိ 

ေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိပါသည်။ မြ န်မာ9ိုင်ငံအစိုးရ9ှင့် ဖွံ> ဖ? ိ@းမA မိတ်ဖက် 

များသည် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိေရာက်ေရး အတွက် ခိုင်မာေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို 

ေဆာင်ရွက်သွားရန် သေဘာတူညီက2 ပါသည်။ ဤ “ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ထိေရာက်မ* 

ရှိေစမည့် ေနပြ ည်ေတာ် သေဘာတူညီချက်” သည် မြ န်မာ)ိုင်ငံ၏ တစ်မူထူးခြ ားေသာ သမိုင်းေက7 ာင်း၊ 

!"န်းစံတန်ဘိုးများ၊ အုပ်ချ%ပ်မ'စနစ်များ၊ လူမ'စီးပွား အေခြ အေနများအေပ5 အေခြ ခံ၍ ရှင်းလင်းပ; ီး 

 က# ီးက& ပ်ရန် လွယ်ကူေသာ လုပ်ငန်းရပ် များကို ဖန်တီး9ိုင်မည့် ပြ ည်တွင်းအ ေခြ အေန&ှင့် ကိုက်ညီမ2 

ရှိသည့့် ကတိကဝတ်များ ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဤကတိကဝတ်များသည် အစိုးရ2ှင့် ဖွံ9 ဖ: ိ;းမ<မိတ်ဘက်များအက> ား ေဆွးေ"ွးမ&များ"ှင့် ပဲရစ် 

ေက# ညာချက်၊ အက,ရာ လုပ်ငန်းစဥ်တို8 အပါအဝင် ;ိုင်ငံတကာတွင် အကူအညီ ထိေရာက်မB ရှိေရး 

ဆိုင်ရာ ေဆွးေ,ွးမ.များ၏ ရလာဒ်များအေပ5 အေခြ ခံ၍ ချမှတ်ထားခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။ အထူးသဖြ င့် 

ေနပြ ည်ေတာ်သေဘာတူညီချက်သည် စတုတ3အက5 ိမ် အကူအညီ ထိေရာက်မ:ရှိေရး အဆင့်မြ င့် 

ဖိုရမ်တွင် ေဆွးေ)ွးမ+များကို အေလးထားစဥ်းစား၍ “ထိေရာက်သည့် ဖွံ/ဖ0 ိ1းမ4 ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး 

အတွက် ဘူဆန် မိတ်ဖက်ပြ 0မ1” တွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် သေဘာတရားများဖြ စ်သည့် အစိုးရမှ ပိုင်ဆိုင်မ;၊ 

အကျိ%းရလာဒ် အတွက် စူးစိုက််ေဆာင်ရွက်မ6၊ ပြ ည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်ခံစား )ိုင်မည့် ဖွံ1 ဖ2 ိ3းမ4အတွက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ.၊ မြ င်သာထင်သာရှိမ. 6ှင့် တာဝန်ခံမ.တို>ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားပါသည်။ 
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“ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ထိေရာက်မ*ရှိေစမည့် ေနပြ ည်ေတာ် သေဘာတူ ညီချက်” 
ကို အစိုးရ)ှင့် ဖွံ1 ဖ2 ိ3းမ5မိတ်ဘက်များ အ ပြ န်အလှန် တာဝန်ခံမ/ဖြ င့် အတူတကွ ေရးဆွဲ ချမှတ်ခြ င်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသို0 ေရးဆွဲရာတွင် အာရှေဒသရှိ ;ိုင်ငံများ;ှင့် တစ်ကမAာလုံးတွင် ချမှတ် 

ထုတ်ပြ န်ခဲ့သည့် ဖွံ1 ဖ2 ိ4းမ7အတွက် ထိေရာက်မ7ရှိေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူညီများစွာတိုEကိုလည်း ေလ့လာ 

ပါသည်။ မြ န်မာ,ိုင်ငံအစိုးရသည် လာမည့် (ှစ်များအတွင်း ပိုမိုကျယ်ြပန်8သည့် ဖွံ<ဖ= ိ>းမ? အတွက် 

ထိေရာက်မ)ရှိေရးကို မြ /င့်တင်ရန် အခြ ား6ိုင်ငံများတွင် ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို= အလားတူ အစီအစဥ် 

များဖြ င့် ဆက်လက် တိုးမြ 1င့်လုပ်ေဆာင်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယင်း အတွက် ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ထိေရာက်မ+ ရှိေစမည့် ယခု သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် စတင် ေဆာင်ရွက်မည် ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ.တ မြ န်မာ1ိုင်ငံအစိုးရသည် ေအာက်ပါ အတိုင်းေဆာင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ် 

 ပြ $ပါသည်။ 

ဦးစားေပး ဖွံ+ဖ, ိ.းမ0လုပ်ငန်းများ7ှင့် စီမံကိန်းများ ေရးဆွဲချမှတ်ရာတွင် ဆက်လက်၍ ပိုမိုနက်Bိ0င်းစွာ 

ည"ိ$ိ%င်းေဆွးေ$ွးသွားရန် 

• အစိုးရ၏ အဆင့်တိုင်း (ပြ ည်ေထာင်စုအဆင့်၊ ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသ က< ီး>ှင့် ေဒသအဆင့်) တွင် 

အသိပညာ မ)ေဝမ,-ှင့် ည2ိ-ိ,င်းေဆွးေ-ွးမ, စနစ်များ တိုးတက်ဖြ စ်ထွန်းလာေစရန်၊ 

• အရပ်ဘက် အဖွဲ+အစည်းများကို ပူးေပါင်းပါဝင်ေစခြ င်းဖြ င့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆက်ဆံသွားရန်် -ှင့် 

အထူးသဖြ င့် အမျိ/းသမီးများ၊ လူနည်းစု လူမျိ/းများအေန9ှင့် ပိုမို ေပြ ာေရးဆိုခွင့် ရရှိေစရန်၊  

• ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* မိတ်ဖက်များ၏ သေဘာထားအမြ င်များကို ထည် ့သွင်းစဥ်းစားရန်၊ 

အမျိ%းသားအဆင့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ ေပ5ေပါက်ေရးအတွက် စူးစိုက်ေဆာင်ရွက်ရန် 

• လူ#အခွင့်အေရးကို အသိအမှတ်ပြ 7ခြ င်း8ှင့် ပြ ည်သူများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်8ိုင်သည့် လုပ်ငန်း စဥ် 

များဖြ င့် ဒီမိုကေရစီ ယဥ်ေကျးမ5 ထွန်းကားေစရန်၊ 

• တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပိုမို ခိုင်မာေစရန်2ှင့် တရားမ5တမ62ှင့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ရရှိ$ိုင်မ) ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန်၊ 

• မူဝါဒချမှတ်ခြ င်း၊ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဥ်8ှင့် ေအာက်ေခြ အဆင့် ဝန်ေဆာင်မ>ေပးခြ င်းတို@တွင် 

အရပ်ဖက် လူမ+အဖွဲ.အစည်းများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်9ိုင်မည့် ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးေပးရန်၊ 
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• ေဈးကွက်ကို အေခြ ခံ၍ ပြ ည်သူအားလုံးပါဝင်ခံစား9ိုင်မည့် ဖွံ= ဖ> ိ?းမ@9ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ သည့် 

တိုးတက်မ$ ရရှိေရး လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ပစ4ည်း ပိုင်ဆိုင်မ$တွင် လုံခ8 9ံမ$ ရှိေရးအပါအဝင် 

ဆင်းရဲသူများကို အေလးေပး စူးစိုက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့် ေထာင်စု;ှစ်ရည်မှန်းချက်များ 

ရရှိေရးကို အရှိန်တိုးမြ /င့်လုပ်ေဆာင်ရန်၊ 

• ပဋိပက%ဖြ စ်ပွားသည့် ေဒသများတွင် အမျိ8းသားပြ န်လည်သင့်မြ တ်ေရး 'ှင့် ညီ-ွတ်ေရး ကို 

 မြ $င့်တင်ရန်အတွက် င. ိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ7၊ 9ိုင်ငံေရး ပြ =ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ79ှင့် ဖွံB ဖ. ိ=းမ7 

လုပ်ငန်းများကို အရှိန်တိုးမြ 3င့်လုပ်ေဆာင်ရန်၊ 

ထိေရာက်သည့် ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်မ7 ဖြ စ်ေပ:ေစရန် 

• စာရင်းအင်းစနစ် *ှင့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေရး *ှင့် အရည်အေသွး 

 မြ င့်မားေရး အပါအဝင် အေထာက်အထား အေခြ ပြ 2 ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်မ:ကို တည်ေဆာက် 

လုပ်ေဆာင်ရန်၊  

• ဖွံ$ဖ% ိ'းမ*စီမံကိန်းအားလုံးတွင် စွမ်းေဆာင်ရည်  မြ င့်မားေစေရး ရည်မှန်းချက်ကို ထည့်သွင်း 

လုပ်ေဆာင်ရန်+ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်မြ င့်မားေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် မဟာဗျ-ဟာများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• အမျိ%းသားအဆင့်၊ ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသ က: ီးအဆင့်<ှင့် က>အလိုက် ဖွံCဖD ိ%းေရး စီမံကိန်း 

များကို ရလာဒ်မူေဘာင်များ သတ်မှတ်ေဖာ်ပြ ၍ ဦးစားေပးအစီအစဥ် အလိုက် ကုန်ကျ 

စရိတ်များဖြ င့် ေရးဆွဲ ပုံ6ှိပ်ရန် 6ှင့် ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝမ> 6ှင့်  ပြ ည်သူ(ေရးရာမူဝါဒ ဆုံးဖြ တ်ချက် 

များတွင် အမျိ,းသားအဆင့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများကို ထင်ဟပ်ေစရန်၊ 

အချိတ်အဆက်မိ၍ စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိသည့် အကူအညီ အေထာက်အပံ့ စီမံခန်=ခွွဲ ေရးစနစ် ဖွံ+ဖ, ိ.း 

လာေစရန် 

• ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ခွင့် ပြ 'ေပးခြ င်း:ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်း ဆိုင်ရာ 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ပုံ/ှိပ်ထုတ်ေဝခြ င်း၊ သုံးသပ်ခြ င်း/ှင့် တစ်ေပြ းညီဖြ စ်ေရး 

လုပ်ေဆာင်ရန်၊ 

• စီမံကိန်း +ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲခြ င်းကို အေထာက်အကူပြ @ရန်အတွက် +ိုင်ငံခြ ားအကူအညီ 

စီမံခန်(ခွဲမ+ သတင်းအချက်အလက် စနစ်တစ်ရပ် ဖြ စ်ေပ:ေရး လုပ်ေဆာင်ရန် !ှင့် အစိုးရ!ှင့် 

ဖွံ$ဖ% ိ'းမ*မိတ်ဖက်များ၏ ,ိုင်ငံခြ ားအကူအညီအေထာက်အပံ့များ ထိေရာက်မ0ရှိေရး ေဆာင်ရွက်မ0 

ကို ေစာင့်က+ ပ်က+ ည့်./0ိုင်မည့် မူေဘာင်တစ်ရပ်ဖြ စ်ေပ8ေစရန်၊  
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• အမျိ%းသားအဆင့်၊ ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသ က: ီးအဆင့်<ှင့် က>အလိုက် အဆင့်များတွင် 

အစိုးရဦးေဆာင်၍ ဖွံဖ$ ိ&းမ) မိတ်ဖက်များ 0ှင့် ပုံမှန်ေဆွးေ0ွး0ိုင်မည့် စနစ်များ ဖန်တီးရန်၊  

အစိုးရ၏ အစီအစဥ်များ /ှင့် /ိုင်ငံခြ ားအကူအညီများ ထိေရာက်မ;/ှင့် မြ င်သာထင်သာ ရှိမ;ကို 

 မြ $င့်တင်ရန် အတွက် ပြ ည်သူ2အုပ်ချ6ပ်ေရးစနစ် ခိုင်မာေစရန် 

• လ"တ်ေတာ်၏ ဥပေဒပြ -ခြ င်း1ှင့် က5 ီးက7 ပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ+ှင့် မူဝါဒချမှတ်မ5တွင် ပြ ည်သူများ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်,ိုင်မည့် ပုံစံအသစ်များကို ပံ့ပိုးကူညီရန်၊ 

• အာဏာစီးဆင်းပုံ ရှင်းလင်းလွယ်ကူေရး၊ ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အာဏာ ခွဲေဝ 

ကျင့်သုံးေရး -ှင့် အစိုးရဌာနများအက6 ား ချိတ်ဆက်မ: -ှင့် စူးစိုက်ေဆာင်ရွက်မ: ခိုင်မာေစရန်၊ 

• အစိုးရ အဖွဲ+အစည်းများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများကို ပိုမို ခိုင်မာထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင် <ိုင်ရန်၊ 

စွမ်းေဆာင်ရည်%ှင့် ထိေရာက်မ/ ပိုမိုေကာင်းမွန်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ လုပ်ေဆာင်မ/တွင် 

စံတိုက်ခြ င်း,ှင့် ပြ န်လည်ချိန်ည5ိမ7စနစ်များဖြ င့် လုပ်ေဆာင်ရန်၊ 

• ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းများတွင် အချိန်4ှင့် တစ်ေပြ းညီ ပိုမိုစိတ်ချ အားထားရသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကို အီလက်ထေရာနစ်နည်းဖြ င့်လည်း ပုံ$ှိပ်ဖြ န်+ေဝခြ င်းဖြ င့် ပို၍ မြ င်သာ 

ထင်သာရှိေစရန်၊ 

• အလွဲသုံးစားမ, စီမံခန်2ခွဲမ,ကို ပိုမိုခိုင်မာေစရန် 9ှင့် အစိုးရပစ<ည်းဝယ်ယူမ, ပိုမိုေကာင်းမွန် 

ေစခြ င်း(ှင့် အဂတိလိုက်စားမ5 ကာကွယ်ေရး ဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်းတို? ဖြ င့် 

 ပြ ည်တွင်း*ှင့် ဖွံ/ ဖ0 ိ2းေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ. အရင်းအမြ စ်များကို အလွဲသုံးစားပြ :ခြ င်းမှ 

ကာကွယ်ရန်၊ 

•  ပြ ည်တွင်း အရင်းအမြ စ်များကို ပိုမို ရယူ အသုံးပြ 7ရန်9ှင့် ပိုမိုအားထားရန်၊ 

• လူမ$ေရး(ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ကာကွယ်မ$ ပိုမိုခိုင်မာေစရန်(ှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရာတွင် ကိုက်ညီမ0 ရှိေစရန်၊ 

 

 

ဖွံ$ဖ% ိ'းမ*မိတ်ဖက်များမှ ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ် ပြ 'ပါသည်။ 

 မြ န်မာ'ိုင်ငံ၏တစ်မူထူးခြ ားေသာ ပြ ည်တွင်းအေနအထားမှ စတင်ေဆာင်ရွက်ရန််   
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- ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* မိတ်ဖက်အချင်းချင်း 3ှင့် ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပအဖွဲ$အစည်းများသည် သုေတသနဆိုင်ရာ 

ေလ့လာမ&များ)ှင့် က/အလိုက် သုံးသပ်မ(များတွင် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

- ဖွံ$ဖ% ိ'းမ* စာရင်းအချက်အလက်များကို ကျား/မ ခွဲခြ ား၍ ေကာက်ယူရန်၊ အဓိပBာယ် ေကာက်ရန် 

!ှင့် အသုံးပြ .ရန် အတွက် အမျိ.းသား စွမ်းေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်ရန် ၊ 

- ဖွံ$ဖ% ိ'းဆဲ ,ိုင်ငံ အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ; ,ှင့် အာဆီယံကဲ့သို$ ေဒသတွင်း 

ေအာင်မြ င်မ(များမှ အပြ န်အလှန် ေလ့လာသင်ယူမ(ကို ကူညီပံံ့ပိုးသွားရန်၊ 

အကူအညီများကို -ိုင်ငံ၏ ဦးစားေပး လုပ်ငန်းများ -ှင့်အညီ ည:ိ-ိ;င်းေဆာင်ရွက်သွားရန်  

• အကူအညီအေထာက်အပံ့များကို စီးပွားေရး6ှင့် လူမ:ေရး ပြ <ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ: မူေဘာင်၊ 

အမျိ%းသားဘက်စုံ ဖွံ' ဖ( ိ*းေရးစီမံကိန်း 3ှင့် အခြ ားေသာ စီမံကိန်းများတွင် ချမှတ်ထားသည့် 

 မြ န်မာ'ိုင်ငံပိုင်ဖြ စ်သည့် 'ိုင်ငံအဆင့်၊ ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသ က< ီး'ှင့် ေဒသအဆင့် ဦးစားေပး 

လုပ်ငန်းများ ,ှင့် ကိုက်ညီမ3ရှိစွာ ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

• အစီအစဥ်များ ၊ မဟာဗျ.ဟာများ/ှင့်  ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သည့် ပြ ည်တွင်း အဖွဲ/အစည်း 

များ%ှင့် စဥ်ဆက်မပြ တ် ထိေရာက်စွာေဆွးေ%ွး ေဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

• အရပ်ဖက် လူမ+အဖွဲ.အစည်းများ၊ ေဒသခံ အသိုက်အဝန်းများ၊  ပြ ည်သူများ၊ အထူးသဖြ င့် 

အမျိ%းသမီးများ၊ လူမျိ%းစုများ၊ သာမန်ပြ ည်သူများ 5ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ5ွးရန်၊  

 မြ န်မာ'ိုင်ငံမှဦးေဆာင်ေသာ ည)ိ+ိ,င်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပါဝင်ရန်+ှင့် ယင်း+ှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ရန် 

• အစိုးရ'ှင့် ေဆွးေ'ွးမ1 ရလာဒ်များမှ မဟာဗျ8ဟာ ဦးတည်ချက်ကို ရယူရန်၊ 

• ပုဂ$လိက က)အပါအဝင် အခြ ားသူများ7ှင့်လည်း ေဆွးေ7ွးရန်၊  

• အစိုးရဝန်က+ ီးဌာနများက ဦးေဆာင်ေသာ က7အလိုက် 9ှင့် ဦးတည်ချက်အလိုက် ည0ိ1ိ2င်း 

ေဆာင်ရွက်မ*စနစ်များကို တက်က3 စွာ အေထာက်အကူပြ 9သွားရန်၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ? အေမြ ာက် 

အများ ဖွဲ*စည်းခြ င်း မပြ 2ရန်၊ 

 

 င# ိမ်းချမ်းေရး ,ှင့် !ိုင်ငံ တည်ေဆာက်ေရးကို အေထာက်အကူပြ *ေရးအတွက် ပဋိပက2 မဖြ စ်ေစသည့် 

ဘက်စုံချဥ်းကပ်မ-ကို အသုံးပြ 3ရန် 



6 
 

• ပဋိပက% ဖြ စ်ပွားမ/အေခြ အေနများကို ေကာင်းစွာနားလည်ရန်:ှင့် မဟာဗျ?ဟာ:ှင့် အစီအစဥ် 

များကို ကျယ်ြပန်.စွာ တိုင်ပင်ေဆွးေ5ွးရန်၊ 

• ပဋိပက% ဖြ စ်ပွားေသာ ေဒသ1ှင့် င5 ိမ်းချမ်းေရး ေဒသများတွင် တည်ရှိပ5 ီး ဖွဲ>စည်းမ?ပုံစံများမှ 

တစ်ဆင့် မြ င်သာထင်သာရှိစွာ 1ှင့် ညီမ4စွာ အကူအညီများ ေပးေရးအတွက် လ1င်မြ န်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• ပဋိပက%ဖြ စ်ပွားေသာ ေဒသများတွင် အစိုးရ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်=ိုင်ေရး၊ 

တာဝန်ခံမ) ရှိေရး 0ှင့် ပြ င်ပ 0ှင့် သဘာဝေဘးအ08ရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန်>ခွဲမ)တို>တွင် အစိုးရ 

စွမ်းေဆာင်ရည် ပိုမိုခိုင်မာေစရန်၊ 

• မူဝါဒချမှတ်မ%&ှင့် သုံးသပ်မ%တွင် ပြ ည်သူများ ပါဝင်&ိုင်ရန်အတွက် လ=တ်ေတာ်များ၊ ဥပေဒ 

အာဏာပိုင်များ,ှင့် အများပါဝင်ေဆာင်ရွက်,ိုင်မ7 လုပ်ငန်းစဥ်များ အပါအဝင် ထိန်းည>ိ 

ကွပ်ကဲေရး အဖွဲ,အစည်းများ၏ အခန်းက5 ပိုမိုခိုင်မာေစရန်၊  

 မြ န်မာပြ ည်သူများအတွက် ဖွံ3ဖ4 ိ6းတိုးတက်မ8 ရလာဒ်များ အများဆုံး ရရှိေအာင် အေလးထား 

 က# ိ%းပမ်းရန် 

• ေထာင်စု(ှစ် ရည်မှန်းချက်များရရှိေရး မြ 5င့်တင်ရန်အတွက် ဆင်းရဲသူများကို အကျိ>းဖြ စ်ထွန်း 

ေစပ$ ီး ပြ ည်သူအားလုံး ပါဝင်ခံစား6ိုင်မည့် မဟာဗျ=ဟာ6ှင့်  အစီအစဥ်များ ေရးဆွဲချမှတ်ရန်၊ 

• ပုဂ$လိကက()ှင့် ပိုမိုထိေတွ4၍ နားလည်မ%ရှိလာခြ င်းဖြ င့် ပုဂ4လိကက6 ဖွံ9ဖ: ိ;းမ%အတွက် 

အတားအဆီးများကို ေြဖရှင်းေပးရန်6ှင့် ပုဂ9လိကရင်း6ှီးမြ ;<ပ်6ှံမ>၏ ဖွံAဖB ိ<းမ>အေပC 

သက်ေရာက်မ(များကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်၊ 

• ပူးတွဲေစာင့်က. ပ်က. ည့်01မ1 4ှင့် သုံးသပ်မ1တို: ပါဝင်ပ= ီး ကျား/မ မခွဲခြ ားသည့် &ိုင်ငံမှ ဦးေဆာင် 

ေသာ ဖွံ(ဖ) ိ+းမ.ရလာဒ်များကို အစီရင်ခံေရး စနစ်တစ်ရပ် တည်ေဆာက် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

• လူမ$ေရး(ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေပ8သက်ေရာက်မ$ကို အကဲဖြ တ်မ$စနစ်ဖြ င့် လုပ်ေဆာင် 

ရန် %ှင့် ဖွံ, ဖ- ိ/းမ2လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ယင်းရလာဒ်များ%ှင့် ကိုက်ညီမ0ရှိေစရန်၊ 

 



7 
 

အဖွဲ%အစည်းများ ခိုင်မာေရး၊ စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်ေရး၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ; ကုန်ကျစရိတ် 

ေလျာ့နည်းေရး ,ှင့် အကူအညီ အေထာက်အပံ့များ ပိုမို အကျိ9းရှိေရးအတွက် အစိုးရ,ှင့် လက်တွဲ 

ေဆာင်ရွက်ရန်  

• အကူအညီ အေထာက်အပ့ံများ ရရိှေစခြ င်း၊ စီစဥ် ခြ င်း 'ှင် ့ ေပးအပ်ခြ င်းတွင် အပြ ည့်အဝ 

ထင်သာမြ င်သာ ရှိေစရန် )ှင့် တတ်)ိုင်သမ0ချည်ေ)ှာင်မ5 မပါဘဲေပးအပ်ရန်၊  

• အစိုးရ'ှင့် အခြ ား ဖွံ3ဖ4 ိ5းမ7 မိတ်ဖက်များသို< အချိန်'ှင့် တစ်ေပြ းညီ တိကျေသာ အစီအစဥ်များ 

!ှင့် ဘ(ာေရးဆိုင်ရာ  သတင်းအချက်အလက်များေပးရန်၊ 

•  မြ န်မာ'ိုင်ငံအတွက် အနာဂတ် အကူအညီ ခွဲေဝမ45ှင့် ပတ်သက်၍ က; ိ=တင်ခန်>မှန်း5ိုင်မ4ကို 

အမြ င့်ဆုံးရရှိေစရန် 2ှင့် ဖြ စ်2ိုင်ပါက ၃ !ှစ်မှ ၅ !ှစ်ထိ ခန်*မှန်းဘတ်ဂျက်ကို ထုတ်ပြ န် ေပးရန်၊ 

• နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကို စနစ်တကျ ေပါင်းစပ်ည5ိ6ိ7င်းမ7ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

အမျိ%းသား မူဝါဒများ၊ အဖွဲ0အစည်းများ 4ှင့် စနစ်များ ပိုမို ခိုင်မာေစေရး4ှင့် ပြ ည်တွင်း 

စွမ်းေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်ေရးအတွက် စူးစိုက် ေဆာင်ရွက်ရန်4ှင့် ပြ ည်တွင်း စွမ်းေဆာင် 

ရည်ကို အစားထိုးြခင်းမျိ2း မဖြ စ်ေစရန်၊ 

•  မြ န်မာ'ိုင်ငံမှ ဦးေဆာင်သည့် အစီအစဥ်များအတွင်းမှ လုပ်ေဆာင်ရန်#ှင့် တတ်#ိုင်သမ- 

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းကို ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ရပ်များ တိုးမြ 9င့် လုပ်ေဆာင်ခြ င်း၊ သီးခြ ား 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း စီမံခန်0ခွဲမ3 အဖွဲ6များ တိုးမြ ;င့်ဖွဲ6စည်းခြ င်းတို0ကို ေရှာင်ရှားရန်၊ 

• ခိုင်မာ၍ ပူးတွဲေဆာင်ရွက်သည့် ဆန်းစစ်မ9၊ လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ေလျာက် ပြ ဿနာများကို 

ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မ+,ှင့် ေဖြ ရှင်းမ+တို4 ဖြ င့် မြ န်မာ,ိုင်ငံ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ+ စနစ်များ,ှင့် 

ဖွဲ$စည်းမ*ပုံစံများအတွင်းမှ အလ6င်အမြ န် လုပ်ေဆာင်သွားရန်၊ 

• တူညီသည့် အေခြ ခံကို ရှာေဖွ၍ ဖွံ7ဖ8 ိ9းမ<မိတ်ဘက် အားလုံးသည် တတ်?ိုင်သမA တစ်သံတည်း 

ေပြ ာဆို လုပ်ေဆာင်က' ရန် ၊ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ/ အကဲဖြ တ်ခြ င်း 

ဤသေဘာတူညီချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် မြ န်မာ:ိုင်ငံအစိုးရ :ှင့် 

ဖွံ$ဖ% ိ'းမ*မိတ်ဘက်များ ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ$ ဖွဲ$စည်း၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ*မူေဘာင် သိုAမဟုတ် 

လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို ေရးဆွဲမည်ဖြ စ်သည်။ ဤမူေဘာင်တွင် အထက်ေဖာ်ပြ ပါ ကတိကဝတ်များ 

အတိုင်း လုပ်ေဆာင်မ/အား အကဲဖြ တ်မည့် စံချိန်စံ;<န်းများ ဖြ စ်သည့် အဓိက;<န်ကိန်းများကို 
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ထည့်သွင်း သတ်မှတ်သွားမည်ဖြ စ်သည်။ ၎င်း 34န်ကိန်းများသည် ဆီေလျာ်မ=ရှိ၍ အမှန်တကယ် 

ရရှိ$ိုင်ပ) ီး ေစာင့်က2 ပ်က2 ည့်45$ိုင်ရမည်။ 

 

၂၀၁၃ ခု#ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန&တွင် ကျင်းပသည့် ပထမအက4 ိမ် မြ န်မာ8ိုင်ငံ ဖွံ< ဖ= ိ>းမ? 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဖိုရမ်တွင် အမျိ5းသားစီမံကိန်း;ှင့် စီးပွားေရး ဖွံ>ဖ? ိ5းတိုးတက်မ@ဝန်ကB ီးဌာနမှ 

ဖွံ$ဖ% ိ'းမိတ်ဘက်များသို2 တင်ပြ ၍ ၎င်းတို2အားလုံးမှ ေထာက်ခံအတည်ပြ 'သည်။ 

 

 


