(၂၃)ကကြိမ်မ မြောက်

အြောဆီယံလူဝင်မှုကကီြီးကကပ်မ ြီး

ညွှန်ကကြောြီးမ ြီးမှ ြီးခ ျုပ်မ ြောြီးနှင်

နြိိုငင
် ံ ခြောြီးမ ြီး

ဝန်ကကီြီးဌြောန၊ မကြောင်စစ်မ ြီး ြောအကကီြီးအကဲမ ြောြီးအစည်ြီးအမဝြီး(DGICM)နှငဆ
် က်စပ်အစည်ြီးအမဝြီး
မ ြောြီးဖွင်ပဲွ မန ပည်မ

ြော်၌က င်ြီးပ။

နေပြည်န

် ၂၀ ။

်၊ ဩဂု

ပြေ်ြ နုင်ငံြှ အြ်ရှင်အပြစ် လက်ခံကျင််းြသည် (၂၃)ကကြ်နပြ က် အ ဆီယံလူဝင်ြှုကကီ်း
ကကြ်နရ်း ညွှေ်ကက ်းနရ်းြှ ်းချျုြ်ြျ ်းနှင် နုင်ငံပခ ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌ ေ၊ နက င်စစ်နရ်းရ အကကီ်းအကဲ
ြျ ်းအစည််းအနဝ်း (DGICM)နှင် ဆက်စြ်အစည််းအနဝ်းြျ ်း ြွင်ြဲအ
ွ ခြ််းအေ ်းကု ဩဂု
(၂၀)ရက် ယနေေ့ေံေက် (၉)ေ ရီက နေပြည်န
အလုြ်သြ ်း၊
ဦ်းနအ်းလွင်၊

လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းနှင်

ရ
် ှ Hilton Hotel ၌ ကျင််းြရ အခြ််းအေ ်းသုေ့

ပြည်သူူ့အင်အ ်းဝေ်ကကီ်းဌ ေ၊

လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းဦ်းစီ်းဌ ေ

ဝေ်ကကီ်းဌ ေနှင် ပြည်ထဲနရ်းဝေ်ကကီ်းဌ ေ

်လ

ညွှေ်ကက ်းနရ်းြှ ်းချျုြ်

ြ
ုေ့ ှ

အမြဲ

ဦ်းနဌ်းလှုင်၊

ဝေ်ရသူ
ှ ြျ ်း၊ အ ဆီယံအ

အ ဆီယံနုင်ငံြျ ်းြှ အဆငပ် ြင်အရ ရှကကီ်းြျ ်း၊ ြ

ြ််းအ

်ကက ်းထ ်းသူြျ ်း

ွင််းဝေ်

နုင်ငံပခ ်းနရ်း

ွင််းနရ်းြှ ်းချျုြ်ရံု်းနှင်

က်နရ က်ကကသည်။

အစီအစဉ်အရ နရှ်းဦ်းစွ အလုြ်သြ ်း၊ လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းနှင် ပြည်သူူ့အင်အ ်းဝေ်ကကီ်းဌ ေ
အမြဲ

ြ််းအ

ွင််းဝေ် ဦ်းနအ်းလွင်က အြှ စက ်းနပြ ကက ်းရ

အသင််း (အ ဆီယံ)သည် စ
စ

င်၍ အသင််းြှချြှ
စ်ခုအပြစ်

င်အ ရှနုင်ငံြျ ်း

ည်နထ င်ခဲသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ဩဂု

်လ (၈)ရက်နေေ့ြှ

်ထ ်းသည် စည််းြျဉ််းြျ ်းကု အနပခခံသည် နေသဆုင်ရ အြွဲှေ့အစည််း

နအ င်နအ င်ပြင်ပြင်နဆ င်ရက
ွ ်နုင်သကဲသုေ့

ပြဋ္ဌ ေ််းထ ်းသည်

ရည်ြှေ််းချက်ြျ ်း၊

ဥြနေနှင်အညီ ရြ်
သဟဇ

င်

ွင် အနရှှေ့န

ပြစ်မြီ်း

ြူဝါေြျ ်းကု

ည်နုင်ခဲသည်ကု န

ြ််း

အနက င်အထည်နြ န
် ဆ င်ရက
ွ ်ရ

ွင်
ွင်

ွှေ့ပြင်ရြည်ပြစ်ြါနကက င််း၊ အ ဆီယံကုနုင်ငံနရ်းအရ

စီ်းြွ ်းနရ်းအရနြါင််းစည််းက

ဗဟုပြျုသည် အသုက်အဝေ််း

အ ဆီယံြဋည ဉ်စ

လူြှုနရ်းအရ

ဝေ်ယူြှုရှသည်

ပြည်သူကု

စ်ရြ်အပြစ် နြေါ်ထွေ််းလ နရ်းကု အ ဆီယံြဏ္ျုင်ကကီ်း (၃)ရြ်၏

စုနြါင််း အင်အ ်းပြင် ထြ်နလ င််းအ ်းပြည်လျက်ရှြါနကက င််း၊ အ ဆီယံ၏ ညနှုင််းအနပြရှ ပခင််း
နှင်

ူညီဆနဒအနြေါ်အနပခခံပခင််း ုေ့သည် ယနေေ့အ ဆီယံအပြစ်

နုင်ရုသ
ံ ြက အပခ ်းပြင်ြနုင်ငြ
ံ ျ ်း၏ယံုကကည်ြှုကုြါ

ည်ရှလ နအ င် နဆ င်ကကဉ််းနြ်း

ည်နဆ က်နြ်းနုင် သည်ကု န

ွှေ့ရြည်

ပြစ်ြါနကက င််း၊ အ ဆီယံနှင် နဆွ်းနနွ်းြက်နုင်ငံြျ ်း၏ဆက်ဆံနရ်းသည်လည််း ြဟ ဗျ ဟ နပြ က်
ြ

်ြက်ဆက်ဆံနရ်းအဆင်သုေ့

ြုြုအ ်းနက င််းနရ်းအ

ု်းပြင်နုင်ခဲြါနကက င််း၊ အ ဆီယံအနေပြင်စီ်းြွ ်းနရ်းနြါင််းစည််းြှု

ွက်အနလ်းအေက်ထ ်း

နဆ င်ရက
ွ ်လျက်ရှရ

အသုက်အဝေ််း ၂၀၂၅ နြ ်ြှေ််းချက်နှင် ၂၀၃၀ စဉ်ဆက်ြပြ
ြျ ်းပြည်ဝစွ ရရှနရ်း

အ
ုေ့

်ြှေ့ွံ မြျု်း

အ ဆီယံစီ်းြွ ်းနရ်း

ု်း

က်နရ်း ရည်ြှေ််းချက်

ွက် ကကျု်းြြ််းနဆ င်ရက
ွ ်လျက်ရြါနကက
ှ
င််း၊

(၃၄) ကကြ်နပြ က်
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အ ဆီယံထြ်သီ်းအစည််းအနဝ်း၌

အ ဆီယံနခါင််းနဆ င်ြျ ်းက

ည်နထ င်နရ်းလုြ်ငေ််းစဉ်ြျ ်း
အပြင်ကဏ္နြါင််းစံု
ြွံှေ့မြျု်းနရ်းြ
ထု

ွင်

ွင်

အ ဆီယံ၏အနရ်းြါြံုကု

စဉ်ဆက်ြပြ

်ြက်ပြျုြှုဆုင်ရ

်

ည်

အ ဆီယံအသုက်အဝေ််း

ထြ်နလ င််းအ

ံခုင်မြဲြှုရနစနရ်းအ
ှ

ွက်

ည်ပြျုခဲသည်

"စဉ်ဆက်ြပြ

အ ဆီယံနခါင််းနဆ င်ြျ ်း၏နြ ်ြှေ််းချက်"

်

စ်ရြ်ကုလည် ်း

်ပြေ်နကကည ခဲြါနကက င််း၊ ယနေေ့ကျင််းြသည် (DGICM)အစည််းအနဝ်းသည်လည််း အ ဆီယံ

အသုက်အဝေ််း
ြျ ်းအေက်

ည်နထ င်နရ်းလုြ်ငေ််းစဉ်ြျ ်း

စ်ခုအြါအဝင်ပြစ်ြါနကက င််း၊ DGICM သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဩဂု

ွင် အင်ေုေီ်းရှ ်းနုင်ငံ၊

ဂျ က

မြျုှေ့၌ကျင််းြသည်

ကကီ်းကကြ်နရ်းနခါင််းနဆ င်ြျ ်းအစည််းအနဝ်း
ဆံု်းပြ

ွင် ကဏ္အလုကန
် ဆွ်းနနွ်းလျက်ရနသ
ှ
နဆွ်းနနွ်းြွဲ

်ခဲကကမြီ်း (Jakarta Note) ထု

ွင်

်ပြေ်ခဲက

ကကီ်းကကြ်နရ်းဆုင်ရ ကစစရြ်ြျ ်းကု နေသ

်လ (၁၅) ရက်နေေ့

အ ဆီယံအြွဲှေ့ဝင်နုင်ငံြျ ်း၏

လူဝင်ြှု

ြုြုြူ်းနြါင််းနဆ င်ရွက်ရေ်လုအြ်နကက င််းကု
နြေါ်နြါက်လ ခဲပခင််းပြစ်ြါနကက င််း၊ လူဝင်ြှု

ွင််းြူ်းနြါင််းနဆ င်ရက
ွ ်ရေ် အလွေ်အနရ်းကကီ်းသပြင်

ချက်ချင််းနဆ င်ရက
ွ ်ရေ်လုအြ်နကက င််းကု ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘ လ (၁၃-၁၄) ရက်ြျ ်း
ပြေ်ြ နုင်ငံ၊ ရေ်ကုေ်မြျုှေ့၌ကျင််းြသည်
ွင် ြှ

်

ြ််း

အစည််းအနဝ်း

ယအကကြ် DGICM နခါင််းနဆ င်ြျ ်းအစည််းအနဝ်း

င်ခဲကကြါနကက င််း၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၌ ကျင််းြနသ
ွင် အ ဆီယံနေသ

နြ်းနရ်းကစစရြ်ြျ ်း

ွင်

(၄) ကကြ်နပြ က် DGICM

ွင််း လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းနှင် နက င်စစ်နရ်းရ အကူအညီ

်ကကွစွ ြူ်းနြါင််းနဆ င်ရွက်နရ်းအ

Action) ကု ြထြအကကြ်အ

ွင်

ွက် လုြ်ငေ််းစီြံချက် (Plan of

ည်ပြျုခဲကကြါနကက င််း၊ ယင််းလုြ်ငေ််းစီြံချက်ကု နှစ်စဉ်ကျင််းြ

သည် DGICM အစည််းအနဝ်းြျ ်း၌နဆွ်းနနွ်းသံု်းသြ်က

ု်း

က်နအ င်ပြင်နအ င် နဆ င်ရက
ွ ်ခဲ

ြါနကက င််း၊ DGICM အစည််းအနဝ်းကု အ ဆီယံအြွဲှေ့ဝင်နုင်ငံြျ ်းအကက ်း သ
ြျ ်း၊ လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းဆုင်ရ

င််းအချက်အလက်

စံုစြ််းနထ က်လှြ််းပခင််းြျ ်း၊ ေယ်စြ်စီြံခေေ့်ခွဲြ၊ှု ြူ်းနြါင််း

နဆ င်ရက
ွ ်ြှုြျ ်းကု ဆက်လက်ထေ််းသြ််းပခင််း၊ ြုြုနက င််းြွေ်သည် ဆက်ဆံနရ်းဆုင်ရ ကစစ
ရြ်ြျ ်းကု ြ နဝနဆွ်းနနွ်းရေ်ရည်ရွယ်က
ကုယ်စ ်းလှယ်ြျ ်း စုနဝ်း၍
ရက်နေေ့

အ ဆီယံလူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းနှင် နက င်စစ်နရ်းရ

နှစ်စဉ်ကျင််းြပခင််းပြစ်ြါနကက င််း၊

၂၀၁၉

ခုနှစ်၊

ဇွေ်လ

(၂၇)

ွင် ြနလ်းရှ ်းနုင်ငံ၌နဆွ်းနနွ်းခဲသည် Working Group Meeting ြှ ထွက်နြေါ်လ နသ

အ ဆီယံြူ်းနြါင််းနဆ င်ရက
ွ ်နရ်းအစီအစဉ် ြူကကြ််းရလေ်ြျ ်းကု ယခုပြေ်ြ နုင်ငံ၌ ကျင််းြြည်
(၂၃)ကကြ်နပြ က် DGICM
အစည််းအနဝ်း
ု်း

ွင် ဆက်လက်နဆွ်းနနွ်းကကြည်ပြစ်ြါနကက င််း၊ ထအ
ုေ့ ပြင် ယခု

ွင် အ ဆီယံအြွဲှေ့ဝင်နုင်ငံြျ ်းအလုက် လက်ရပြစ်
ှ နြေါ်

ု်း

က်ြှုနှင် DGICM ၏

က်လ ြှုအနပခအနေြျ ်း၊ (၁၅)ကကြ်နပြ က် အ ဆီယံလူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်း နထ က်လှြ််းနရ်း

ဆုင်ရ ြုရြ်၏ရလေ်ြျ ်း၊ အ ဆီယံစီ်းြွ ်းနရ်းအသုက်အဝေ််း ၂၀၁၅ ြဟ ဗျ ဟ နြ ်ြှေ််းချက်
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အနြေါ်နဆ င်ရက
ွ ်နေြှုအနပခအနေြျ ်းနှင်

ေယ်စြ်နေသြူ်းနြါင််းနဆ င်ရက
ွ ်နရ်းကစစြျ ်းကု

နဆွ်းနနွ်းကကြည်ပြစ်ြါနကက င််း၊ အြွဲှေ့ဝင်နုင်ငံြျ ်းအကက ်း ြူ်းနြါင််းနဆ င်ရက
ွ ်ြှု
ြြ

အ
ုေ့

ွက်အလွေ်အနရ်းြါနကက င််း၊

ြူ ်းနြါင် ်းနဆ င် ရွ က ် ရေ် နှ င ်
ထနရ က်နသ
ြျ ်းပြ ်းနသ

ယခုအစည််းအနဝ်း

ည န ှု င် ်းလုြ ်န ဆ င် ရ ေ်

နပြ င််းလဲြှုနှင်အေီ်းကြ်ြ်းူ နြါင််း

ွင်

ု်းပြင်ပခင််းသည်

အ ဆီယံနုင်ငံြျ ်းအကက ်း

အခွင ်အ နရ်းြျ ်းလည် ်းရရှ ြည်ပ ြစ်မ ြီ ်း
နဆ င်ရက
ွ ်ြှုြုြုခုင်ြ ပခင််းနှင်ြ

်သက်၍

အကျျု်းနကျ်းဇူ်းြျ ်းကုပြစ်နြေါ်နစြည်ဟု ယံုကကည်ြါနကက င််းပြင် အကျယ်

ဝင်

ရှင်း် လင််း နပြ ကက ်းသည်။
ယင််းနေ က်
စုနြါင််းြှ

်

ြ််း

ထန
ုေ့ ေ က်

က်နရ က်လ ကကသည် နုင်ငံအလုက် အဆငပ် ြင်အရ ရှကကီ်းြျ ်းသည်
င်ဓ

်ြြ
ံု ျ ်းရုက်ကကမြီ်း ြွင်ြဲွအခြ််းအေ ်းကု ရုြ်သြ််းလုက်သည်။

(၂၂)ကကြ်နပြ က်

DGICM

၏

ဥကကဌအပြစ်

ဝေ်ထြ််းနဆ င်ခဲနသ

ြနလ်းရှ ်းနုင်ငံြှ DGICM ကုယ်စ ်းလှယ်အြွဲှေ့နခါင််းနဆ င် YBhg Dato Mohd Zulfikar Bin
Ahmad ြှ (၂၃) ကကြ်နပြ က် DGICM ၏ ဥကကဌအပြစ်

ဝေ်ထြ််းနဆ င်ြည် ပြေ်ြ နုင်ငံ ြှ

DGICM ကုယ်စ ်းလှယ်အြွဲှေ့နခါင််းနဆ င် လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်းဉီ်းစီ်းဌ ေ ညွှေ်ကက ်းနရ်းြှ ်းချျုြ်
ဉီ်းနဌ်းလှုင်အ ်း ဥကကဌ

ဝေ်ကု လွှဲနပြ င််းနြ်းအြ်မြီ်းအစည််းအနဝ်းကု အစီအစဉ်ြျ ်းအ

ုင််း

ဆက်လက်ကျင််းြသည်။
(၂၃)

ကကြ်နပြ က်

လူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်း

ညွှေ်ကက ်းနရ်းြှ ်းချျုြ်ြျ ်းနှင်

နုင်ငံပခ ်းနရ်း

ဝေ်ကကီ်းဌ ေ၊ နက င်စစ်နရ်းရ အကကီ်းအကဲြျ ်းအစည််းအနဝ်း (DGICM) နှင် ဆက်စြ်အစည််း
အနဝ်းြျ ်းပြစ်သည် (၃)ကကြ်နပြ က် အ ဆီယံလူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်း အဓကစစ်နဆ်းနရ်းဂ
၏အကကီ်းအကဲြျ ်းြုရြ်

(AMICF)နှင်

နထ က်လှြ််းနရ်းဆုင်ရ ြုရြ်(AIIF)
ကကြ်နပြ က် DGICM နှင် ဩစနက
အသီ်းသီ်းကျင််းြခဲနကက င််း သ

က
ုေ့ ု

(၁၅)
ဩဂု

ကကြ်နပြ က်
်လ

(၁၉)

်ြျ ်း

အ ဆီယံလူဝင်ြှုကကီ်းကကြ်နရ်း
ရက်

်းလျနဆွ်းနနွ်းညနှုင််းြွဲကု ဩဂု

ွင်လည််းနက င််း၊

်(၂၁)ရက်

(၁၅)

ွင်လည််းနက င််း

င််းရရှသည်။ (-)
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