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၄င္းကုိ မွတ္တမ္းရံုးမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ 

အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မွတ္တမ္းျပဳအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မည္သည့္က႑မဆုိတုိ႔ရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတုိ႔ 

အတြက္ ပံုစံခ်မွတ္ထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေအဂ်င္စီမ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတုိ႔ကုိ ထုိအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ေခၚ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

  ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဌာန၊ ရန္ကုန္။ 

  ပုဂံႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ရုံးခြဲမ်ား 

  ယူနက္စကုိအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဆင့္ေကာ္မစ္ရွင္ 

  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန 

  ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းရုံး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္။ 

  MRTV၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန 

  အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း။   ။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဖလင္ ထန္ိးသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္း 

  အမ်ဳိးသားမွတ္တမ္းရုံး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးမ်ား 

  ျမန္မာအမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးမ်ား 

  တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိစာၾကည့္တုိက္ 

  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ 

  ျမန္မာသမုိင္းေကာ္မစ္ရွင္ 

  အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း။  ။ Myanmar Book Aid and Preservation Foundation 

  လူထုစာၾကည့္တုိက၊္ မႏၲေလး 

 

ေနာက္ခံအေၾကာင္း 

 
ျမန္မာႏွင့္ MoW 
 

ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္း (MoW) အစီအစဥ္သည္ မွတ္တမ္းျပဳအေမြအႏွစ္မ်ားတုိ႔၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ထူးကဲမႈတုိ႔အ 
ေၾကာင္း ကမာၻအႏံွ႔အျပားတြင္ အသိသတိရွိမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈအရိွဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတုိ႔ကုိ 
အသုံးျပဳၿပီး ၄င္းကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိငမ္ႈ 
ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ယူနက္စကုိသည္ ထုိအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသတြင္းစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားတုိ႔အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရုံေဆြး 

ေႏြးပြဲသင္တန္းျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိသင္တန္းသည္ MoW မွတ္ပုံတင္စာရင္းသုိ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မဟာ 

ေလာကမာရဇိန္ (ေခၚ) ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရား ေက်ာက္စာမ်ားဟူသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ 

ကုိျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ 

 

ထုိအမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားတုိ႔သည္ MoW အစီအစဥ္ကုိ ထက္သန္ 

ေသာ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သက္ဆိုင္ရာစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အစည္းအေ၀းပြတဲြင္ MoW 
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အတြက္ အထူးသျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ အမည္တင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရာ 

တြင္ ပိုၿပီးနည္းပညာဆန္ေသာ အကူအညီအတြက္ ျပင္းထန္ေသာလုိအပ္ခ်က္ကို သတိျပဳမိၾကပါသည္။ 

 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္း 
 

လက္ရိွစီမံကိန္းသည္ အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားတုိ႔ကို တံု႔ျပန္ေပးပါသည္။ ယူနက္စကုိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စိတ္ပါ၀င္ 
စားသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ “ယူနက္စကုိ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္း (MoW) အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ား (LDCs) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကၽြန္းႏုိင္ငံငယ္မ်ား (SIDS) တို႔၏ မွတ္တမ္းျပဳအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ထန္ိး 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ”စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ဤႏုိင္ငံ၏ မွတ္တမ္းျပဳအေမြအႏွစ္မ်ားတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

 

ဤစီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္ေလးဆင့္ပါရိွသည္။ 

၁။ MoW အစီအစဥ္အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္) 

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ထင္ရွားေသာ မွတ္တမ္းျပဳအေမြအႏွစ္ကို ႏုိင္ငံအဆင့္ ေလ့လာမႈ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ မွ ဇူလိုင္လ) 

၃။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္းအေၾကာင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဒုတိယအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ) 

၄။ ျမန္မာႏုိငငံ္၏ ထင္ရွားေသာ မွတ္တမ္းျပဳအေမြအႏွစ္မ်ားအေၾကာင္း ျပပြဲႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ (၂၀၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ 

ဘာလ) 

 
ဤစီမံကိန္းသည္ မေလးရွား- ယူနက္စကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (MUCP) လက္ေအာက္ရွိ Malaysia Funds-in- 
Trust (MFIT) မွတစ္ဆင့္ မေလးရွားအစုိးရ၏ ေစတနာထက္သန္ေသာပ့ံပုိးမႈအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ဆက္သြယ္ရန္ 

မီဒီယာဆုိင္ရာ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ယူနက္စကုိ ဘန္ေကာက္ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ Noel Boivin ထံ 
n.boivin@unesco.org ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 


