
စဉံ
အမည၊ံ 

မဆဲန္ဒနယံ
ေမဵခးနံဵ အေြြောငံဵ အရာ

 ေျဖြြောဵမညံဴ

ဝနံှ ြေီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှ ြေီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ြေံ

၁ ဦဵေြေ့ာံျမငံဴ အနယနံယအံရပရံပရံ္ိ ရစဲခနံဵ မဖ္မံဵ ဆီဵ ထနိံဵ သမိံဵ ထာဵေသာ ေမာံေတာံယာဉမံ့ာဵထမဲ ္ေြောငံဵ မးနံ လုဳ/နယံ

ေဆာ(၂) ွပီဵ  အခ့နိနံင္ံဴလိုြံေေလ့ာညစီးာ ေမာငံဵ နင္နံိုငသံညံဴေမာံေတာံယာဉေံပ်သို့ မီဵ သတေံရတင ံေောြံေ

ဆာမ့ာဵနင္ံဴ မီဵ သတြိံေရယိာမ့ာဵတပဆံငြံော မီဵ သတြံောဵအျဖစ ံေျပာငံဵ လျဲပုလပုေံပဵနိုငံ

ျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ေဏ္ဍာေရဵနစ္တံးင ံေဆာြံေလပုခံးငံဴရ အေျခခပဳညာေြေ့ာငံဵ မ့ာဵ၌ ေဆာြံေလပုံ လမူှုေရဵ

ေတာငတံးငံဵ ှြီေဵ(၁) မှု ွပီဵ စီဵျခငံဵ မရ္ိသညံဴ ြုေမ္ပဏအီေရအတးြံေ မညေံရး့မညမံျှရ္ိသညနံင္ံဴ သတမံတ္ေံဏ္ဍာေရဵနစံ္

အတးငံဵ မွပီဵ စီဵသညံဴြုေမ္ပဏမီ့ာဵြုိေ မညြဴဲံေသို့အေရဵယေူဆာငရံးြံေထာဵသညြုိံေသရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၃ ေဒ်ေအဵယေုမာံ ေြေ့ာငံဵ ြေ့နံဵ မာေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ ေဆာငရံးြံေနိုငရံနအံတးြံေ သရြံေွမို ့နယ၊ံ ေြေ့ာငံဵ ြေ့နံဵ မာ လမူှုေရဵ

သရြံေ(၁) ေရဵဌာနြုိေ ေထာြံေပဳဴေငးမ့ာဵ ပဳဴပိုဵ ေပဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၄ ဦဵသြံေနိုငံ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵအတးငံဵ  ခရုိငံ(၅)ခရုိငမံ ္ခရုိငသံစေံတာဦဵစီဵ ဌာနနင္ံဴ အပပူိုငံဵ ေဒသစိမံဵ သယဇဳာတ

ွမို ငံ(၁) လနံဵ စုိျပညေံရဵဦဵစီဵဌာနတို့တးင ံအသုဳဵ ျပုနိုငရံနအံတးြံေ ရုိြံေြူေဵေရဵ ဒရုနံဵ ယာဉမံ့ာဵ ဝယယံူ

ေပဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၅ ဦဵခငေံမာငလံးငံ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵ(၂၅)ွမို ့နယတံးင ံွမို ့နယတံစခံခု့ငံဵ စအီလိုြံေ NEP စီမခဳ့ြံေျဖငံဴ လျှပစံစံ သယဇဳာတ

ငဖဲ(၂) မီဵ ရရ္ိွ ပီဵ ေသာ ေြေ့ဵရးာအေရအတးြံေ စာရငံဵ မ့ာဵအာဵလညံဵ ေြောငံဵ ၊NEPစီမခဳ့ြံေအရ မဟတုံ

ေ ဲတိုငံဵ ေဒသှြီေဵအစိုဵ ရအစအီမျဳဖငံဴ ယခငရံ္ိနင္ံဴွ ပီဵ ေသာ လျှပစံစဓံာတအံာဵလိုငံဵ မ ္ခ့တိဆံြံေ

၍ လျှပစံစံမီဵ ရရ္ိေအာင ံေဆာငရံးြံေွပီဵ ေသာေြေ့ဵရးာအေရအတးြံေစာရငံဵ မ့ာဵြုိေလညံဵ ေြောငံဵ

သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

ဒတုယိအှြေမိ ံမေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ လွှတေံတာ ံ ဒသမပုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵ တတယိေန ့( ၂၆. ၉. ၂၀၁၈) ရြေေံနတ့းင ံ

ေမဵျမနံဵ ခးငံဴျပုမညံဴ ေမဵခးနံဵ အစအီစဉံ
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၆ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵ ရသုဳဵ ခနံ့မန္ံဵ ေျခေငးစာရငံဵ တးင ံသာမနအံသုဳဵ စရတိ ံမ့ာဵျပာဵေနျခငံဵ အာဵ စမီဳ/ေဏ္ဍာ

မေြေးဵ (၂) စိစစံေလ့ာဴခ့သးာဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၇ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ ျပညေံထာငစုံလမံဵ မှြီေဵနင္ံဴဆြံေသးယလံ့ြံေရ္ိေသာ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံ ဥယ့ာဉေံြေ့ဵရးာမ ္မလးန-ံ ေဆာြေ/ံပို့

မငံဵ လ္(၁) စစ္စနို့ လမံဵ ပိုငံဵ တးင ံေခ့ာငံဵ ြူေဵေရေြေ့ာံတစစံငံဵ  တညေံဆာြံေေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလို

ေြြောငံဵ ၊

၈ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့၏အေနာြံေေြံေ ရခိုငရုိံဵမေတာငေံျခအနီဵ  ျမငံဵ ေြေး့ေြေ့ဵရးာနင္ံဴငြုေနံဵ ေြေ့ဵရးာမ ္ ေဆာြေ/ံပို့

မငံဵ တနုံဵ (၂) ခ့ငံဵ တိုငံဵ ရငံဵ သာဵမ့ာဵအတးြံေ ေြေ့ဵလြံေဆိုငြံေယလံမံဵ မ့ာဵ ျပငဆံငေံဖာြံေလပုေံပဵနိုငေံရဵ၊

လိုအပသံညံဴေနရာမ့ာဵ၌ တတဳာဵငယမံ့ာဵ ျပငဆံငတံညေံဆာြံေေပဵနိုငေံရဵ အစီအစဉ ံရ္ိ/ မရ္ိ

 သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၉ ဦဵခငေံမာငလံးငံ ငဖဲွ မို ့နယ၊ံ ဆငခံ့တီိုငေံြေ့ဵရးာအုပစံ၊ု ြုေနံဵ သာေြေ့ဵရးာ၏ အေရ့္ေြံေတးငရံ္ိေသာ ြေနသံစံ စိုြေ/ံေမးဵ

ငဖဲ(၂) ေျမာငံဵ အာဵပတိ၍ံ တစဖံြံေပတိဆံည/ံ တမျဳပုလပုေံပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၁၀ ဦဵေအဵေြေ့ာံ ေအာငလံဳွ မို ့နယ၊ံ ေြေ့ာြံေပနံဵ ေတာငံဵ ေြေ့ဵရးာအုပစံ၊ု စခနံဵ ှြီေဵေြေ့ဵရးာအနီဵ ြေ ေးြံေှြီေဵ စိုြေ/ံေမးဵ

ေအာငလံဳ(၂) ဆည၏ံအသုဳဵ မျပုေတာဴသညံဴ လြံေ့ာေျမာငံဵ မှြီေဵြုိေ မလူပိုငရံင္မံ့ာဵထ ဳျပနလံညစံးနံ့လွှတံ

ေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ မစးနံ့လွှတနံိုငပံါြေ မညသံညံဴအတးြံေေြြောငံဴ မစးနံ့လွှတနံိုငသံညြုိံေ 

သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂


