
မိတဖ်ကမ်ျာျား လိိုကန်ာရမည ် စည်ျားမျဉျားမျာျား 

 

မဲခြေါငခ်  ွှေ့ခခ ာငျ်ားသာွျားလာခြငျ်ားဆိိုငရ်ာကန်ွယက် 

မိတဖ်ကမ်ျာျား လိိုကန်ာရမည  ်စညျ်ားမျဉျားမျာျား 

၁၈ရက-်၁၉ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှ တွင ်ပပြုလုပ်ခ ဲ့သ ော MMN အသ သွ ညီွလောခံ တွင ်မွမ််းမံခ ဲ့ပါ ည်။ 

             ၁. ခနာကြ်ံသမိိုငျ်ား 

၁.၁ စက်တငဘ်ောလ ၂၀၀၁ခုနစှ်တွင ် အောရှသ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််းဆ ုငရ်ောစငတ်ော (AMC) နငှဲ့ ်

မဟောမ သခါငသ်ေ  (GMS) တွင််းရှ  ပပည်တွင််း နငှဲ့ ် သေ ဆ ုငရ်ော မ တ်ဖက်အဖွ ွှေ့အစည််း ၂ဝသက ေ်ာ ပါဝငပ်ပီ်း 

ပ ်းသပါင််းလှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က ်ညဲ့် 'မ သခါငသ်ေ အတငွ််း သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််း' ဟုအမည်ရ ညဲ့ ်

 ုသတ နစီမံက န််း တစ်ခုက  ုသဖေ်ာသဆောငခ် ဲ့ကကပါ ည်။ မဟောမ သခါငသ်ေ တွင််းတွင ်ပမနမ်ော၊ ကသမဘောေ်ီးယော်း၊ 

ယ နမ်ပပည်နယ်/တ ုတ်၊ လောအ ု၊   ငု််း နငှဲ့ ် ဗီယက်နမ်န ငုင်မံ ော်းပါဝငပ်ါ ည်။ စီမံက န််း ကောလအတွင််း 

မ တ်ဖက်အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းမှ GMS အတွင််း သ  ွှေ့သပပောင််း ေွာ်းလောပခင််းအသကကောင််းအရောမ ော်း နငှဲ့ ်က်ဆ ငု ်ညဲ့ ်

လ ုအပ်သန ညဲ့်အရောမ ော်း နငှဲ့ ် လုပ်သဆောငရ်မညဲ့အ်ရောမ ော်း အတ တကွ ပုံသဖေ်ာကကပပီ်း၊  ုသတ နမှ 

ရရှ လော ညဲ့် သတွွှေ့ ရှ ခ ကမ် ော်းက ုလည််း  ၂၀၀၃ခုနစှ် တွင ် အရင််းအပမစ်စောအုပ်: မ သခါငသ်ေ အတွင််း 

သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််း အမည်ပဖငဲ့ ်ပ မအကက မ်အပဖစ် ပုံနှ ပ် တ်ုသဝ ပဖန ဲ့ခ်  ခ ဲ့ပါ ည်။ 

၁.၂ စီမံက န််းမ တ်ဖက်မ ော်းအပပင ် အပခော်းသ ော စ တ်ပါဝငစ်ော်း ညဲ့် (GMS) တွင််းမှ အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း ည် 

၁၆ရက-်၁၈ရက်၊ သအောက်တ ဘုောလ ၂၀၀၃ ခုနစ်ှ ကသမဘောေ်ီးယော်းန ငုင်၊ံ ဖနနွပ်ငပ်မ ြုွှေ့တွင ် ပပနလ်ည်သတွွှေ့ဆံုခ ဲ့ကကပပီ်း  

'မဟောမ သခါငကွ်နယ်က်ပဖန ဲ့က် က်ပခင််း၊ ပ ်းတွ   ုသတ နနငှဲ့ ် မဟောဗ ျူဟောအစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််းမ ော်း' 

ပါဝင ်ညဲ့် အလုပ် ံုသဆွ်းသန်ွးပွ က ု က င််းပခ ဲ့ကက ည်။ တက်သရောက်လော  အော်းလုံ်းမှ ကွနယ်က်တစ်ခု 

ဖွ ွှေ့စည််းပပီ်း ကွနယ်က်မှ တဆငဲ့ ် တင််းအခ က်အလက်မျှသဝပခင််းမ ော်း နငှဲ့ ် ပ ်းတွ အစီအစဉ်မ ော်းပပြုလုပ်န ငုရ်န ်

ဆနဒ ရှ ကက ည်။ အဘယ်သကကောငဲ့ဆ် ုသ ေ်ာ သေ တွင််းန ငုင်မံ ော်းအကကော်း ပ ်းတွ  သဆောငရွ်က်မှုမ ော်း မရှ ပါက 

ပဖစ်သပေါ်သန ညဲ့် အသကကောင််းအရောမ ော်းက ု လက်လှမ််းမီှရန ် နငှဲ့ ် သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်းမ ော်းအော်း 

ကောကွယ်သပ်းရောတွင ်   သရောက်သ ော စည််း ံု ်းလှုံွှေ့သဆေ်ာသရ်းလုပ်သဆောငရ်န ် ခက်ခ ပခငမ် ော်းသကကောငဲ့ပ်ဖစ် ည်။ 

၃ရက်တော အကက တ်အနယ် သဆွ်းသန်ွးပွ  အပပီ်းတွင ် တက်သရောက်  မ ော်းမ ှ မ ဝါေ သရ်းရော ဆံု်းပဖတ်ခ က ်

ခ မှတ်ခ ဲ့ပပီ်း မ သခါငသ်  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််းဆ ငုရ်ောကွနယ်က် (MMN) က ု    ု မ ဝါေမ ော်းအသပေါ် အသပခခံ၍ 

စတငတ်ည်သ ောငခ် ဲ့ပါ ည်။ 

 



၁.၃ မ လပ မ မ တ်ဖက်မ ော်း လ ုက်နောရမညဲ့် စည််းမ ဉ််းမ ော်း ("ToP") က  ု ယင််း အလုပ် ံုသဆွ်းသန်ွးပွ  

အတွင််းမှောပင ်  သဘောတ ညီမှုရယ ပပီ်း သရ်းဆွ ခ ဲ့ပါ ည်။ ToP တွင ် စည််းကမ််း ကမ်တှ် ော်း ညဲ့်အတ ငု််း 

MMN ပ ဲ့က ငုသ်ကေ်ာမတီ ("SC") က ု ဖွ ွှေ့စည််းခ ဲ့ပပီ်း ပ မဆံု်းအစည််းအသဝ်း က ု ၁၉ရက် သအောက်တ ုဘောလ 

၂၀၀၃ခုနစ်ှ တွင ် ကသမဘောေ်ီးယော်းန ငုင်တွံင ် ပပြုလုပ်ခ ဲ့ပါ ည်။ MMN SC နငှဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ပါဝငသ် ော 

သနောက်ဆက်တွ စည််းသဝ်းပွ မ ော်းတွင ် ToP က ု ပပနလ်ည် ံ်ုး ပ်ပခင််း နငှဲ့ ် မွမ််းမံပခင််းမ ော်း ပပြုလုပ်ခ ဲ့ကကပါ ည်။ 

သနောက်ဆံု်း မွမ််းမံ/ပပငဆ်ငခ် ဲ့ ညဲ့် အသ ်းစ တ်အခ က်အလက်မ ော်းက ု အ က်တွငသ်ဖေ်ာပပ ော်းပါ ည်။ 

         ၂. မဲခြေါငခ်  ွှေ့ခခ ာငျ်ားသာွျားလာခြငျ်ားဆိိုငရ်ာကန်ွယက၏် သခဘာသဘာဝ 

၂.၁ MMN  ည် အကကံပပြုပခင််း နငှဲ့ ် ပ ်းတွ သဆောငရွ်က်ပခင််းမ ော်း လုပ်သဆောငသ် ော  GMS သေ တွင််းရှ  

သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်းမ ော်း နငှဲ့ ် ၎င််းတ ု ဲ့၏မ  ော်းစုမ ော်း၏ သကောင််းက  ြု်းသရ်းရောမ ော်း၊ ခ မ််း ော ုခရှ ပခင််း၊ 

ဂုဏ ် ကခောရှ စွောသနန ငုပ်ခင််း နငှဲ့ ် လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်းက ု ကောကွယ်ပခင််း နငှဲ့ ် ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းမ ော်းအော်း 

စည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာသရ်းလုပ်ငန််းမ ော်းလုပ်သဆောင ် မ ော်း နငှဲ့ ်ဖွ ွှေ့စည််း ော်း ညဲ့်  သေ ခွ ကွနယ်က်ပဖစ်ပါ ည်။ 

          ၃. စည်ျားလံိုျားမှု၏ အခခြြံမူမျာျား 

၃.၁ MMN ၏သမျှေ်ာမှန််းခ က ်

MMN အသနပဖငဲ့ ် သ  ွှေ့သပပောင််းအလုပ် မော်းမ ော်း နငှဲ့ ်၎င ်းတိ ို့မိ၏ ော်းစုမ ော်း၏ ဂုဏ ် ကခော၊ ခ မ််း ော ုခ  နငှဲ့ ်

အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်း က ု အပပညဲ့်အဝ အ  အမှတ်ပပြုရန၊် သလ်းစော်းရန၊် ကောကွယ်ရန ် နငှဲ့ ် ပမြှငဲ့တ်ငရ်န ်

စည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာသန ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််းပဖစ်ပါ ည်။ MMN မှ သ  ွှေ့သပပောင််းအလုပ် မော်းအော်းလံ်ုး အမ  ြု်းမ  ြု်းသ ော 

ခွ ပခော်းဆက်ဆခံရံမှုမ ော်းမှ လတွ်ကင််းသ ော၊  ILO ၏ စံခ  နစ်ံနှုန််းမ ော်းအတ ုင််း ' ငဲ့တ်ငဲ့မ်ျှတသ ော အလုပ်' 

လ  ော်းဆနပ်ပီ်း တရော်းမျှတသ ော လုပ်ငန််းခွင ် အသပခအသနမ ော်း ရရှ သရ်း အတကွ် တစ ုက်မတ်မတ် 

လုပ်သဆောငလ် ကရ်ှ ပါ ည်။ 

၃.၂ MMN မှ 'သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်းမ ော်းအခွငဲ့အ်သရ်း ည် လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းပဖစ် ည်' က  ု

အခ ုငအ်မောယုံကကည်ပါ ည်။   ု ဲ့အတွက် အသပခခံလ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်း ည် UN ၏ အပပည်ပပည်ဆ ုငရ်ော 

လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းဆ ုငရ်ော တ ရ ယောမ ော်း၊ စံခ  နစံ်နှုန််းမ ော်း နငှဲ့ ် စောခ ြုပ်မ ော်း အော်းလုံ်း ည်  သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် 

 ော်းအော်းလံ်ုး အတွက ်အက ံြု်းဝငပ်ပီ်း တစ်ကမဘောလုံ်းဆ ုငရ်ော၊ တစ်ဦ်းတစ ် သယောက်ခ င််းစီအတွက်၊ မည်  က 

မျှမ မ ဆမှီနှုတ်ယ ခွငဲ့မ်ရှ ပခင််း၊ နငှဲ့ ် ခွ ပခော်းဆက်ဆမံှုမရှ ပခင််း စ ညဲ့် အသပခခံမ မ ော်း သပေါ်တွင ်အသပခခံ ော်းပခင််း 

ပဖစ် ည်။ 

၃.၃ ၏အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအသနပဖငဲ့ ် GMS အတွင််းရှ  သ  ွှေ့သပပောင််းအလုပ် မော်းမ ော်း နငှဲ့ ်   တ ု ဲ့မ  ော်းစုမ ော်း၏ 

အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်းအတွက် စည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာရောတွင ် ခွ ပခော်းဆက်ဆမံှုမရှ သစရန ် ကတ ကဝတ် ော်းရှ ရမည်။  

ခွ ပခော်းဆက်ဆမံှုဟုဆ ုရောတွင ် အဆငဲ့အ်တန််း၊ လ မ  ြု်းစု၊ မ  ြု်းနယ်ွစု၊ အလုပ်အက ုင၊် သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်း 



လောသန  ငု ်ညဲ့် အသပခအသန အဆငဲ့အ်တန််း   ု ဲ့မဟုတ် က န််းမောသရ်းနငှဲ့ ်က်ဆ ုင ်ညဲ့် အဆငဲ့အ်တန််းမ ော်း 

သပေါ်မ တည်၍ ခွ ပခော်းပခင််းမရှ သစရ။ 

              ၄.  ရည်မှန်ျားြျက ်နငှ  ်မဟာဗျျူဟာခခမာကရ်ည်ရွယြ်ျကမ်ျာျား  

၄.၁ အဓ က ရည်မှန််းခ က ်

MMN ၏ အဓ က ရည်မှန််းခ က်မှော သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်းမ ော်း နငှဲ့ ် ၎င််းတ ု ဲ့မ  ော်းစုမ ော်း၏ လူမှုဖူလ  ရ ်း၊ 

ခ မ််း ော ုခရှ ရ ်း၊ ဂဏု ် ကခောရှ စွောသနန ငုရ် ်းနငှဲ့ ်ထိ သမူ ်း၏လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်းက ု အကောကွယ်ရ ်း န  နငှဲ့ ်

ပမြှငဲ့တ်င ်န ဖဖစ ပ  ်း ရ  ွှေ့ရဖ ြောင ်းအလ   သမြော်းမ ြော်း၊ စည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာသရ်းလုပ်ငန််းမ ော်းလုပ်သဆောင ် မ ော်း နငှဲ့ ်

သေ ခံအ  ငု််းအဝ ုင််းမ ော်းအကကော်း  အပပနအ်လှန ရထြောက ခ မှု နငှို့  စည််းလ  ်းည ညွတ မှု တည်သဆောက်ရနလ်ည််း 

ပဖစ် ည်။ 

၄.၂ ဦ်းစော်းသပ်း သဆောငရွ်က်သန ညဲ့် လုပ်ငန််းစဉ်မ ော်း 

MMN မှ ဦ်းစော်းသပ်း သဆောငရွ်က်သန ညဲ့် လုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းမေှာ သအောက်ပါအတ ငု််းပဖစ်ပါ ည်။ 

• သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််း နငှဲ့ ် က်ဆ ုင ်ညဲ့်  တင််းအခ က်အလက်မ ော်း မျှရေ န  နငှို့  ဖဖန ို့ ရေ န ; 

• သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောဖခင ်းဆိ င  ြောက စစရပ်မ ော်းက ု အတ တကွ သဆွ်းသန်ွး ၍ သလဲ့လော ံ်ုး ပ် န ; 

• GMS တစ်သလျှောက်သ  ွှေ့သပပောင််းအလုပ် မော်းဆ ငုရ်ောမှုဝါေမ ော်းကိ  အတူတကွရစြောငို့ ကကညို့ ရလို့ လြော န ; 

• သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောသန  ငုပ်ခင််းက စစရပ်မ ော်း နငှဲ့ ်သက ဆိ င  ညဲ့် အသ ောက်အက ဖဖစ ရစမညို့ အခ က  

 အလက မ ြော်း က ပုံုမှနထ် တ ရေ န ; 

• သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောသန  ငုပ်ခင််းက စစရပ်မ ော်းက ု သပဖရှင််းန ငုရ်န ် အတ တကွ နည််းဗ ျူဟောမ ော်း နငှဲ့ ်

 အစီအစဉ်မ ော်း စ စဉ်သရ်းဆွ  န ; 

• သ  ွှေ့သပပောင််းအလ   သမြော်းအော်းလုံ်း နငှဲ့ ် ၎င််းတ ု ဲ့မ  ော်းစုမ ော်း၏ လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်းအော်း အပပညဲ့်အဝ 

 အ  အမတှ်ပပြုရနအ်တွက် အတ တကွစည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာပခင််းဖ ြုလ    န ; 

• MMN အော်း GMS အတွင််းရှ  စည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာ  မ ော်း၏ ကွနယ်က်တစ်ခု အသနပဖငဲ့ ်ပ ုမ ု အော်းသကောင််း 

 လောသစရနအ်တွက်  အဖွ ွှေ့ဝငအ်ဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းအော်း စွမ််းသဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းက ဲ့  ု ဲ့  လှုပ်ရှော်း   

 သဆောငရွ်ကမ်ှု မ ော်းတဆငဲ့ ်သဆောငရွ်က်ပခင််း; 

• အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ သတောင််းဆ ုလောပါက ၎င််းတ ု ဲ့အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း ရနပုံ်သငရွှော ညဲ့အ်ခါမ ော်းတွင ် အလှုရှင ်

 အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း၊ ရနပုံ်သငရွှောပခင််း နငှဲ့ ်  က်ဆ ုင ်ညဲ့် နည််းပညော နငှဲ့ ် ပတ် က်သ ော 

 အသ ောက်အပံဲ့မ ော်း ပံဲ့ပ ်ုးပခင််း; နငှဲ့ ်



• GMS အတွင််းရှ  အပခော်း သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်း အခွငဲ့အ်သရ်းစည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာ  မ ော်း  နငှဲ့ ် မ ဝါေသရ်း 

 ဆွ   မ ော်းအတွက် စွမ််းသဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််း၊ အ  ပညောသပ်းသဝပခင််း နငှဲ့ ်  ငတ်န််းမ ော်းအော်း 

 အတ တကွ အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််း နငှဲ့ ်လုပ်သဆောငပ်ခင််း 

                 ၅. အဖဲွွှေ့ဝငမ်ျာျားလိိုကန်ာရမည ်စည်ျားမျဉျားမျာျား 

၅-၁. ပုံမှနအ်ဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း 

၅.၁.၁. MMN အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ပခင််းက ု အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းအသနပဖငဲ့ ် GMS အတငွ််း အသပခစ ုက်ပပီ်း GMS ရှ  

သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််းဆ ုငရ်ော အသကကောင််းအရောမ ော်း နငှဲ့ ် ပတ် က် ညဲ့ ် လုပ်ငန််းမ ော်း လုပ်သဆောငသ်န ညဲ့ ်

အရပ်ဘက်အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းအော်း လက်ခကံက ြုဆ ုလျှက်ရှ ပပီ်း MMN မှ  ော်းရှ သ ောသမျှေ်ာမှန််းခ က် နငှဲ့ ်

အသပခခံမ မ ော်း နငှဲ့က် ုက်ညီမှုရှ ရပါမည်။ သအောက်သဖေ်ာပပပါ အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း   ု ဲ့မဟုတ် အ င််းအ 

ဖွ ွှေ့မ ော်းပါဝငပ်ါ ည်။  

• သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်းမ ော်း; 

• အစ ု်းရမဟုတ်သ ော; 

•     ွြောအသပခပပြု; 

• အက  ြု်းအပမတ်အတကွ်မဟုတ်သ ော; 

• သအောက်သပခ; 

• အဖွ ွှေ့ရ ေါင ်းစ  ( သရွ်းသကောက်ပွ ဝငမ်ညဲ့် န ငုင်သံရ်းပါတီမ ော်းမပါ); 

• လ ငယ်မ ော်း; 

• အလုပ် မော်း မဂဂမ ော်း; 

• အမ  ြု်း မ်ီးမ ော်း; 

• ဘော ောသရ်းအသပခပပြု; နငှဲ့ ်

• ပညြောရှင မ ြော်း နငှဲ့ ် ုသတ နဌြောနမ ြော်း 

၅.၁.၂. အ က်သဖော်ပပ ော်းသ ော အဖွ ွှေ့အစည ်းအမ  ြု်းအစော်း(မ ော်း) နငှဲ့ ်က ုက်ညီ ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းက ု MMN 

၏ "ပုံမှနအ်ဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း" အပဖစ ် တ်မှတ် ေါ ည်။  

၅.၁.၃.  အသင ်းေင အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းအသနပဖငဲ့ ်ဆက် ွယ်ရမညဲ့် ပုဂဂ ြုလ်   ု ဲ့ "တောဝနခံ် ပုဂဂ ြုလ်" တစ ဦ်း နငှဲ့ ် 

အဖွ ွှေ့အစည််းကိ ယ စြော်းဖ ြုသညို့ ပုဂဂ ြုလ်တစ ဦ်း အြော်းသတ မတှ ထြော်းရှ ိမည ။  



 

၅.၁.၄. အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ည်  ၎င််းတ ု ဲ့၏ ဆက် ွယ်ရမညဲ့အ်ခ က်အလက်မ ော်း အသပပောင််းအလ ရှ ပါက MMN 

အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့  ု ဲ့ ခ က်ပခင််းအသကကောင််းကကော်းရမည်။  

၅.၁.၅. အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်းလံု်းသည  ၎င််းတ ု ဲ့၏ အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ပခင််းက ု နစ်ှစဉ် ပပနလ်ည်အတည်ပပြုရန ်လ ုအပ် ည်။ 

အဖွ ွှေ့ေင အြော်းလ  ်းသည  အသင ်းေင အတည ဖ ြုရဖြောင  နငှို့ အတ ူ အဖွ ွှေ့အစည ်းမှ လ   သြော်းရ  ွှေ့ရဖ ြောင ်းသွြော်းလြော 

ဖခင ်းနငှို့  သက ဆိ င သညို့  လ   ရဆြောင ခ က မ ြော်းကိ လည ်းတင ဖ   ေါမည ။  

၅.၁.၆. အဖွ ွှေ့ဝငသ်ကက်း 

(က) အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်းလံ်ုး  နစှ်စဉ်အဖွ ွှေ့ဝငသ်ကက်း သပ်းရနလ် အုပ် ည်။ 

(ခ) အဖွ ွှေ့ဝငသ်ကက်း ည် အဖွ ွှေ့ဝငအ်ဖွ ွှေ့အစည််းအ ်ီး ်ီး၏  နစှ်စဉ်ဝငသ်င ွသပေါ်တွငအ်သပခခ ံည်။ 

   ၁) USD ၁၀,၀၀၀ သအောက် ပဖစ်ပါက USD ၁ 

   ၂) USD ၁၀၀၀၀-၅၀၀၀၀ အကကော်း ပဖစ်ပါက USD ၁၅ 

   ၃) USD ၅၀၀၀၀- ၁၀၀၀၀၀  အကကော်း ပဖစ်ပါက USD၂၀ နငှဲ့ ်

   ၄) USD ၁၀၀၀၀၀ နငှဲ့အ် က်  ပဖစ်ပါက USD ၅၀ 

(ဂ) အဖွ ွှေ့ဝငအ်ော်းလုံ်း ည် န ဝုငဘ်ောလ ၃၀ ရက်သန ဲ့မတ ငုမ်ည် အထက ရဖြော ဖ  ေါအဖွ ွှေ့ဝငသ်ကက်းက ု Pay Pal 

မှတဆငဲ့ ်  ု ဲ့မဟုတ် အစည််းအသဝ်းတက်သရောက် ညဲ့်အခ  နတွ်င ်ပပနလ်ည်သပ်းသဆောငရ်မည်။ 

၅.၁.၇. အဖွ ွှေ့ဝငအ်ပဖစ် ပပနလ်ည်အတည်ပပြုရန ် ပ က်ကကွ် ညဲ့် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ည် အသ သွ ညီွလောခံ တွင ်

မ သပ်းပ ုငခွ်ငဲ့ဆ်ံ်ုး ှု ်ံးမည်ပဖစ် ည်။     

၅.၁.၈. အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့အော်း အဖွ ွှေ့ဝငအ်ပဖစ် ပပနလ်ည်အတည်ပပြုရန ် နစှ်နစှ်ဆကတ် ုက် ပ က်ကွက် ညဲ့ ်

အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ည် အဖွ ွှေ့ဝငအ်ပဖစ် တ်မှတ်မှု ဆံ်ုး ှု်ံးမည်ပဖစ် ည်။ အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ရန ် အလ ုရှ ပါက 

တဖနပ်ပနလ်ည်သလျှောက် ော်းရမည်ပဖစ် ည်။ 

    

 ၅.၂ မ တ်ဖက်မ ော်း  

၅.၂.၁. GMS အတငွ််းရှ  သ  ွှေ့သပပောင််းလုပ် ော်းမ ော်းနငှဲ့ ် က်ဆ ုငသ် ော က စစရပ်မ ော်းအြော်းသဆောငရွ်က်လျှက်ရှ  ညဲ့် 

ရအြောက  ေါစည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာ  မ ော်းသည  MMN နငှဲ့ ် အတ  ကွနယ်က်၏ "မ တ်ဖက်မ ော်း" (လ   ရဖြော ကိ င ဖက ) 

အသနပဖငဲ့သ်ြော  င ်းနှ ်းစွောလက တွ လ   ရဆြောင နိ င ပ  ်း အဖွ ွှေ့ေင အဖဖငို့ လ   ရဆြောင  ိ င ခွငို့ မရှ ိေါ 

• တစ် ်ီးပဂုဂလပုဂဂ ြုလ်မ ော်း; (ရအြောက  ေါအဖွ ွှေ့အစည ်းမ ြော်းတငွ မ ေါေင ရသြောသ)ူ 



• NGO ကွနယ်က်မ ော်း; (၁) 

• ဥအသေအကကံသပ်းနငှဲ့ ်သရှ ွှေ့သနအ င််းအဖွ ွှေ့ 

• GMS ပပငပ်တငွ ်အသပခစ ုကအ်ရပ်ဘက်အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း; 

• အပပည်ပပည်ဆ ငုရ်ော နငှဲ့ ်သေ တွင််း ဖံွွှေ့ ပဖ ြု်းတ ု်းတက်သရ်းလုပ်ငန််းမ ော်း သဆောငရွ်က် ညဲ့် သအဂ ငစီ်မ ော်း; 

• အပပည်ပပည်ဆ ငုရ်ော NGO မ ော်း; 

• UN/ အပပည်ပပည်ဆ ငုရ်ောအစ ်ုးရ အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း ("IGO"), နငှဲ့ ်

• အစ ု်းရ သအဂ ငစ်ီမ ော်း  

အခ က  ၅.၁ မှရဖြော ဖ ထြော်းသညို့  ပုံမှနအ် င််းဝင သတ မှတ ခ က မ ြော်းနငှို့ ကိ က ည မှုရှရိသြော လည ်း မိတ ဖက  

က ို့သိ ို့သြောလက တွက လ   ရဆြောင လိ  ေါက မိတ ဖက အဖဖငို့ လက တွ လ   ရဆြောင နိ င ခငွို့ ရှ ိေါသည ။  

၅.၂.၂. မ တ်ဖက်မ ော်း ည် မ သပ်းပ ုင ်ညဲ့် အခွငဲ့အ်ောဏောမရှ ပါ။ ပ ဲ့က ုငသ်ကေ်ာမတီ၏ အဖွ ွှေ့ဝငအ်ပဖစ်လည််း 

တငသ်ပမြှောက်ခွငဲ့မ်ရန ငုပ်ါ။ 

၅.၂.၃. မ တ်ဖက်မ ော်းအသနပဖငဲ့ ်မ မ ဆနဒရှ  ညဲ့် အသ ောက်အပံဲ့မ ော်း သပ်းရန ်တ ုက်တွန််းပါ ည်။ 

 

၆. အဖဲွွှေ့ ဝငသ်စ်မျာျားအတကွခ်လ ာကလ် ာ 

  ံိုမှန်အဖဲွွှေ့ဝငမ်ျာျားအတကွ ် 

 

၆.၁ သလျှောက် ော်း ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်းအသနပဖငဲ့ ် ၎င််းတ ု ဲ့၏ အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း  ော်းရှ ရမညဲ့် ကတ ကဝတ်မ ော်း 

ပါဝင ်ညဲ့် သအောက်တွငသ်ဖော်ပပ ော်းသ ော ပုံစံ က ု ပဖညဲ့်စကွ်ပပီ်း MMN ၏ သေ ခွ တောဝနခံ်   ု ဲ့သပ်းပ ု ဲ့ရမည်။ 

MMN ၏ ToP က ု သလ်းစော်းလ ုက်နောမည်ဟုလည််း အဓ ပပါယ် က်သရောက် ည်။ 

၆.၂  သလျှောက် ော်း ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း ည် ToP အော်း အလံု်းစံု အပပညဲ့်အဝ နော်းလည်ပပီ်း လက်ခံရမည်။ 

၆.၃   သလျှောက် ော်း ညဲ့ ်အဖွ ွှေ့အစည််း၏ န ငုင်တံငွ််းရှ  MMN  ပုံမှနအ်ဖွ ွှေ့ဝငတ်စ်ဖွ ွှေ့ မှ သ ောက်ခံခ က်တစ်သစောင ်

အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့  ု ဲ့ သပ်းပ ု ဲ့ရမည်။ အကယ်၍ မပဖစ်န ငုပ်ါက၊ အပခော်းသ ော GMS န ငုင်ရံှ  MMN 

ပုံမှနအ်ဖွ ွှေ့ဝငတ်စ်ဖွ ွှေ့ မှ သ ောက်ခံစောသပ်းပ ု ဲ့ပပီ်း   သလျှောက် ော်းန ငု ်ည်။  သ ောက်ခံစော၊ သလျှောက်လ ောပုံစံ နငှဲ့အ်တ  

အပခော်းသ ော အသ ောက်အပံဲ့စောရွက်စောတန််းမ ော်း အော်းလုံ်း အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့  ု ဲ့ သပ်းပ ု ဲ့ရမည်။ 

၆.၄ အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ မှ သလျှောက်လ ောအ စ်မ ော်းအော်း လ ုအပ် ညဲ့် စောရွက်စောတမ််းမ ော်းအော်းလံု်း ရရှ ပပီ်းပါက 

ရှ နငှဲ့ပ်ပီ်း MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်းလံ်ုးအော်း အသကကောင််းကကော်းမည်ပဖစ် ည်။ လ ုအပ် ညဲ့် စောရွက်စောတမ််းမ ော်း 



အော်းလုံ်းရ ည်နငှဲ့ ် တပပ ြုငန်က် အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ မှ  သလျှောက် ော်း ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််းအော်း အ က်တွင ်

သဖော်ပပ ော်း ညဲ့်စောတွငပ်ါ ညဲ့် ရက်စွ မှ စ၍ သပခောကလ်အတွင််း သလျှောက်လ ောအော်း စီစစ် ွော်းမည်ဟ ု

အသကကောင််းကကော်းမည်ပဖစ် ည်။ MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ  သလျှောက်လ ောအ စ်မ ော်းနငှဲ့ ်ပတ် က် ညဲ့် ၎င််းတ ု ဲ့၏ 

 သဘော ော်းအပမငမ် ော်းက ု တစ်လအတွင််း သပ်းပါမည်။ အဖွ ွှေ့ဝငအ်ဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း၏   သလျှောက် ော်း ညဲ့ ်

အဖွ ွှေ့အစည််းနငှဲ့ ် ပတ် က် ညဲ့်  သဘော ော်းအပမငမ် ော်းက ု SC မှ  ညဲ့် ွင််းစဉ််းစော်း ရမည်ပဖစ်ပါ ည်။ SC 

 ည် သလ်းစော်းစွော လျှ ြုွှေ့ ဝှက် ော်းပပီ်း ၎င််းတ ု ဲ့အော်းလုံ်း၏ သဘော ော်းအပမငမ် ော်းက လုည််း  သလျှောက်လ ော 

အသပေါ်တွင ် ညဲ့် ငွ််းစဉ််းစော်းမည်ပဖစ် ည်။ SC  ည် MMN အဖွ ွှေ့ဝငအ်ပဖစ် သလျှောက် ော်းပခင််းအော်းလံု်းက  ု

 ညဲ့် ွင််းစဉ််းစော်းရမည်။ သလျှောက်လ ောမ ော်းအော်း အ်ီးသမ်းလ်မှပဖစ်သစ၊ အစည််းအသဝ်းမ ော်းတွငပ်ဖစ်သစ 

 ညဲ့် ွင််း သဆွ်းသန်ွးမည်ပဖစ်ပပီ်း ဆံု်းပဖတ်ခ က်အော်း အမ ော်းစုမ သပ်း ညဲ့်စနစအ်သပေါ်မ တည်ပပီ်းဆံ်ုး 

ပဖတ်မည်ပဖစ် ည်။ ကန ဲ့ကွ်က်ခ က်တစုံတရောသပေါ်သပါက်ပါက SC မှ သနောက် ပ်စံုစမ််းမှုမ ော်း ပပြုလုပ်ပပီ်း အပခော်း 

SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း၏  သဘော ော်းအပမငမ် ော်းအော်း သလ်းစော်းရမည်။ ကန ဲ့ကွ်က်ခ က် ည် တ က မှုရှ ပပီ်း 

အသကကောင််းပပခ က်မ ော်းအော်း ရှင််းရငှ််းလင််းလင််းရှင််းပပန ငုရ်မည်။ SC မှ အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်းလုံ်းအော်း ကန ဲ့ကွ်က် 

ခ က်ရှ သကကောင််းက ု အသကကောင််းကကော်း ရမည်။ SC မှ သလျှောက် ော်းမှုနငှဲ့ ် ပတ် က် ညဲ့် ဆံု်းပဖတ်ခ က်က ု 

အ က်တွင ်သဖော်ပပ ော်းသ ော  တ်မှတ် ော်း ညဲ့် အခ  နအ်တွင််း ဆံု်းပဖတ်ခ က်ခ ရမည်။  

 

မိတဖ်ကမ်ျာျားအတကွ ်

၆.၅ MMN ၏ "မ တ်ဖက်မ ော်း" ပဖစ်လ ုသ ော တစ် ်ီးပုဂဂလပုဂဂ ြုလ်မ ော်း၊ အ င််းအဖွ ွှေ့မ ော်း နငှဲ့ ်အဖွ ွှေ့အစည််းမ ော်း 

 ည် MMN SC အော်း သတောင််းဆ ုခ က်စောတစ်သစောင ်သပ်းပ ု ဲ့ရမည်။ မ တ်ဖက်အပဖစ် သလျှောက် ော်း  မ ော်း ည် 

၎င််းတ ု ဲ့၏သလျှောက်လ ောက ု အဂဂလ ပ်ဘော ောပဖငဲ့ပ်ဖစ်သစ MMN မှ သပ်းသ ော ပုံစံတငွပ်ါရှ  ညဲ့် အပခော်းသ ော 

န ငုင် ံံ်ုးမ သခါငဘ်ော ောတစ်မ  ြု်းမ  ြု်းပဖငဲ့ပ်ဖစ်သစ သလျှောက် ော်းရမည်။  

၆.၆ လုပ် ံ်ုးလုပ်နည််း ည် ၆.၄ နငှဲ့ ်အတ တ ပဖစ် ည်။ 

 

၇ လို ်ငန်ျားလည် တမ်ှု အခခြြံမူမျာျား 

၇.၁ အသ သွ ညီွလောခံ  

၇.၁.၁. MMN အသနပဖငဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း၏ အသ သွ ညီွလောခံ ("GC") က ု အနည််းဆံ်ုး နစှ်နစှ်လျှင ်တစက်က မ ်

ပပြုလုပ်ပပီ်း သတွွှေ့ဆံု ည်။ အသ သွ ညီွလောခံ ည် MMN ၏  မ ဝါေသရ်းဆွ ပခင််း နငှဲ့ ်

ဆံု်းပဖတ်ခ က်ခ ပခင််းမ ော်းက ု အပမငဲ့ဆ်ံ်ုး လုပ်သဆောငန် ငု ်ညဲ့် သနရောပဖစ် ည်။   ု ဲ့အပပင ်အသ သွ မွ ဝါေမ ော်း 

နငှဲ့ ် လုပ်သဆောငမ်ညဲ့် အစီအစဉ်မ ော်းက ု ဆံ်ုးပဖတ် ညဲ့် ဖ ုရမ် တစ်ခုလည််းပဖစ် ည်။ MMN ၏ 

အဖွ ွှေ့အစည််းဆ ငုရ်ော က စစရပ်မ ော်း၊ ဥပမောအော်းပဖငဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ပခင််းအသပခအသနမ ော်း စ ည်မ ော်းက ု GC တွင ်



သဆွ်းသန်ွး  ွော်းမည်ပဖစ် ည်။ MMN SC မှ  ဘဏ္ဍောသရ်းအစီအရငခံ်စော နငှဲ့ ်ကွနယ်က်၏ လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က်မှု 

အစီအရငခ်ံစော မ ော်းက ု GC တွငတ်ငပ်ပမည်ပဖစ် ည်။ 

၇.၁.၂. ဆံ်ုးပဖတ်ခ က်မ ော်းက  ု GC ပုံမှနတ်က်သရောက် ညဲ့် အဖွ ွှေ့ဝငအ်မ ော်းစ၏ု အသပခခံမ မ ော်းအသပေါ်တငွ ်

မ တည်၍ခ မှတ်မည်။ 

၇.၁.၃. MMN မှ အော်းလံု်းပါဝင ်ညဲ့် ဆံ်ုးပဖတ်ခ က်မ ော်းခ န ငုသ်စသရ်း အတွက် သခတ်သပေါ်နည််းပညောမ ော်းနငှဲ့ ်

အပခော်းသ ော နည််းလမ််းမ ော်းက ု အ ံု်းပပြုရန ်ကတ ကဝတ် ော်းရှ ပါ ည်။ 

၇.၂ ပ ဲ့က ုငသ်ကေ်ာမတီ 

၇.၂.၁.  ပ ဲ့က ငုသ်ကေ်ာမတီ(SC) တွင ် အဖွ ွှေ့ဝင ် ခုနစ်ှဦ်းပဖငဲ့ဖွ် ွှေ့စည််းန ငု ်ည်။ ( တစ်န ငုင်ခံ င််းစီမှ 

က ုယ်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းစီ  ပမနမ်ော၊ ကသမဘောေ်ီးယော်း၊ ယ နမ်ပပည်နယ်/သဂါငရ်ှီ်းပပည်နယ်/တ ုတ်၊ လောအ ု၊   ငု််း နငှဲ့ ်

ဗီယက်နမ်န ငုင် ံ နငှဲ့ ် သေ ခွ တောဝနခံ်) ။  သေ ခွ တောဝနခံ် မှ လွ ၍ က န ် မ ော်းအော်းလုံ်းမှော 

မ သပ်းပ ုငခွ်ငဲ့ရ်ှ  ည်ဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ပဖစ် ည်။ ၅၀ ရောခ ုငန်ှုန််း (နငှဲ့အ် က်) အသပါင််း တစ် ပဖစ်ပါက ဖွ ွှေ့စည််းရန ်

အတည်ပပြုန ငု ်ည်။ 

၇.၂.၂ SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းက ု  GMS ဆ ုငရ်ောန ငုင်မံ ော်းရှ  MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း  ည်သအောက်ပါ တ်မှတ် ော်း ညဲ့ ်

စံနှုန််းမ ော်းသပေါ်မှုတည်ပပီ်းသရွ်းခ ယ်ရမည်ပဖစ် ည် ; i)အဆ ုပါက ုယ်စလှယ်သလောင််းမ ော်း ည် GMS ရှ သ  ွှေ့ 

သပပောင််းအလုပ် မော်းမ ော်းနငှဲ့၄်င််းတ ု ဲ့၏မ  ော်းစုမ ော်း၏အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်းက ဲု့ ပုမြှငဲ့တ်ငရ်မည်ပဖစ်သကကောင််း 

ကတ ကဝတ်တည်ရမည် ii) က ုစော်းလှယ်သလောင််းမ ော်း အသနပဖငဲ့ ် MMN အတွကတ် ု်းတက်ခ ုငပ်မ သအောင ်

 က်သ ပပန ငုသ် ော လုပ်သဆောငသ်ပ်းန ငု ်ညဲ့်ကတ ကဝတ်တည်ရမည် iii) ပပီ်းခ ဲ့ ညဲ့တ်စ်နစ်ှတွင ်MMN  ၌ 

လုပ်ရှော်းသန  ပဖစရ်မည်. န ငုင်အံ ်ီး ်ီးမှသရ ်းခ ယ်ခံ ော်းရ ညဲ့်  မ ော်းက ု GC မှသဆွ်းသန်ွးအတည်ပပြုမည်။  

၇.၂.၃.  အ  ်းမ သပ်းရနပ်ဂုဂ ြုလ်မ ော်း/သနရောမ ော်း လ အုပ် ည် ဟုယ ဆပါက အသ သွ ညီွလောခံတွင ်

ဖနတ်ီ်းန ငု ်ည်။(၂) အ  ်းပဂုဂ ြုလ်/သနရော က ု ဖနတ်ီ်းပပီ်း ညဲ့်အခါ GC မှသန၍  မ သပ်းခွငဲ့ ် ရှ  ညဲ့ ်

အခ  နအ်တ ုင််းအတော၊ အစော်း  ်ုးပခင််းလပ်ုငန််းစဉ်၊  အပါအဝင ် လ ုက်နောရမညဲ့အ်ရောမ ော်းက ု   အု  ်း 

ပုဂဂ ြုလ်/သနရော အတကွ် တမ်ှတ်သပ်းရမည်။ 

၇.၂.၄. မည် ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််းမဆ ု SC တွင ်သနရောတစ်သနရော ော ရပ ုငခွ်ငဲ့ရ်ှ  ည်။ 

၇.၂.၅. SC  ည် MMN ၏ လုပ်သဆောငခ် က်မ ော်းနငှဲ့ ်ပတ် က်သ ော လုပ်ငန််းစဉ်လည်ပတ် ညဲ့် က စစမ ော်းက  ု

အဓ က ဆံု်းပဖတ်ခ က်ခ န ငု ်ညဲ့် အဖွ ွှေ့ ပဖစ် ည်။  SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ည် ၎င််းတ ု ဲ့အ ်ီး ်ီး၏ န ငုင်မံ ော်း 

နငှဲ့/်  ု ဲ့မဟုတ် အ  ငု််းအဝ ုင််းမ ော်း အတွက် ဆက် ွယ်သရ်း ဗဟ ုအခ က်အခ ောမ ော်းအပဖစ် 

လုပ်သဆောငရ်နလ် အုပ် ည်။ ၎င််းတ ု ဲ့ ည်   တ ု ဲ့န ငုင်မံ ော်းရှ  အပခော်း MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းနငှဲ့ ်

ပ ်းသပါင််းသဆောငရွ်ကရ်န ်တောဝနရ်ှ  ညဲ့် အပပင ်SC နငှဲ့ ်အတ  MMN ၏ အသ သွ  ွလုပ်ငန််းသဆောငတ်ောမ ော်းက  ု



ကကီ်းကကပ်သပ်းပခင််း နငှဲ့ ် အသကောငအ် ည်သဖေ်ာသဆောငရွ်က်ရောတွင ် လွယ်က သခ ောသမွွှေ့သစရနလ်ည််း 

တောဝနရ်ှ  ည်။  

၇.၂.၆. SC မှသန၍ သလျှောက်လ ောမ ော်းမှ အဖွ ွှေ့ဝငအ် စ်ပဖစ်န ငု ်ည်မ ော်းက ု  ငဲ့သ်တေ်ာသလ ောက်ပတ်စွော စဉ််းစော်းပပီ်း 

ဆံု်းပဖတ်ခ က်ခ မည်ပဖစ ်ည်။ (အ က်တွငပ်ါ ညဲ့် အပ ငု််း ၆.၄ အတ ငု််း) 

၇.၂.၇. အကယ်၍ SC အဖွ ွှေ့ဝင ်ည် ၎င််း၏ မ ခငအ်ဖွ ွှေ့အစည််းမှ နှုတ် က်ွခ ဲ့ပါက၊   မ/  ၏ အဖွ ွှေ့အစည််း 

အသနပဖငဲ့ ်  မ/  ၏ အဖွ ွှေ့အစည််းမှ ပဖစ်သစ   ု ဲ့မဟုတ် အပခော်း န ငုင်တံ  MMN  အဖွ ွှေ့ဝငအ်ဖွ ွှေ့အစည််းမှ ပဖစ်သစ 

အစော်း  ်ုးအဖွ ွှေ့ဝင ် ခန ဲ့ ်ော်းပပီ်း က နရ်ှ သနသ ော တောဝန ်မ််းသဆောငရ်မညဲ့် အရောမ ော်းက ု ပပီ်းသပမောက်သစရမည်။ 

အစော်း  ်ုးခန ဲ့အ်ပ်ပခင််းက ု သနရောလစ်လပ်ပပီ်း  ံ်ုးလအတွင််းလုပ်သဆောငရ်မည်ပဖစ်ပပီ်း SC က ုလည််း 

ခ က်ခ င််းအသကကောင််းကကော်းရမည်။  

၇.၂.၈. အဖွ ွှေ့အစည််းမှ ၃လ အတွင််း က ယ်ုစော်းလှယ် ခန ဲ့ ်ော်းပခင််းမပပြုပါက၊ အစော်း  ်ုးအဖွ ွှေ့ဝင ်

ခန ဲ့ ်ော်းပခင််း ည် SC  ၏တောဝနပ်ဖစ်လောမည်။ 

၇.၂.၉. SC မှ ၎င််း SC အတငွ််းမှပင ် ဥကက ဌက ု သရွ်းခ ယရ်မည်။ SC ဥကက ဌ  ည်   မ/  ၏ အဖွ ွှေ့အစည််း မ ှ

နှုတ် က်ွခ ဲ့ပါက SC အသနပဖငဲ့ ်  ဥုကက ဌသနရောအတွက် သရွ်းသကောက်ပွ ပပြုလုပ်ရမည်။ 

 

၇.၂.၁၀. SC  ည် ဘဏ္ဍောသရ်းစီမံခန ဲ့ခွ် မှု နငှဲ့ ် ရနပုံ်သင ွ သ ောငပ်ခင််းမ ော်းအတွက် တောဝနရ်ှ  ည်။ SC  ည် 

MMN ၏ အလုံ်းစံုဘဏ္ဍောသရ်းအ ံု်းစရ တ်မ ော်းက ု အတည်ပပြုသပ်းရမည်။(၃) 

၇.၂.၁၁ SC  ည် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း MMN အော်း က ုယ်စော်းပပြုရန ်လ ုအပ်ပါက ခန ဲ့ ်ော်းန ငု ်ည်။  

၇.၂.၁၂ SC ၏ရော  ်း က်တမ််းမှော ၃နစှ်ပဖစ ်ည်။ SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း အသနပဖငဲ့ ် အမ ော်းဆံု်း ၂နစ်ှဆက်တ ုက် 

တောဝန ်မ််းသဆောငခွ်ငဲ့ရ်ှ  ည်။(၄) SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအသနပဖငဲ့ ်  က်တမ််း တစ်ကက မ် (၂နစ်ှ) ပခော်းမှ ော 

သရွ်းသကောက်ပွ တွင ်တဖနပ်ပနလ်ည် အသရွ်းခံန ငု ်ည်။ 

 (၇.၂.၁၃) SC အဖွ ွှေ့ဝငမှ် ၎င််း၏ ရော  ်း က်တမ််းပပီ်းဆံု်းပါက ၎င််းတ ု ဲ့၏ က်ဆ ငုရ်ောန ငုင် ံ   ု ဲ့မဟုတ် 

အ  ုင််းအဝ ငု််း   မှ သနောက်လောမညဲ့် SC အဖွ ွှေ့ဝငအ်ဖွ ွှေ့အစည််း က ု အသ သွ ညီွလောခံတွင ်ခွငဲ့ပ်ပြုခ က်ရယ ရန ်

သ ောက်ခံသပ်းန ငု ်ည်။  က်တမ််း တစ်ခု   ု ဲ့မဟုတ် နစ်ှခု  မ််းသဆောငခ် ဲ့ပပီ်းသ ော SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ော 

ပပနလ်ည်အမည်တင ်ွင််းခံခွငဲ့ရ်ှ  ည်။ SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်း GC မ ော်းအကကော်းတွင ်တငသ်ပမြှောက်ရနလ် ုအပ်ပါက 

အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ မှ MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်း အမည်တင ်ွင််းခံရ ညဲ့် အဖွ ွှေ့အစည််း အသကကောင််းက  ု

အသကကောင််းကကော်းမည်ပဖစ် ည်။ MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ အမည်တင ်ငွ််းခရံ ညဲ့်အဖွ ွှေ့အစည််း 

အသပေါ် ော်းရှ  ညဲ့် ၎င််းတ ု ဲ့၏  သဘော ော်းအပမငမ် ော်းက ု နစ်ှပတ်အတွင််း သဝမျှန ငု ်ည်။ SC မ ှ

အမည်တင ်ငွ််းခံရ ညဲ့ ် အဖွ ွှေ့အစည််း နငှဲ့ ် ပတ် က် ညဲ့် ဆံု်းပဖတ်ခ က်က ု 



အမ ော်းစုမ သပ်းခ ကအ်သပေါ်ဆံ်ုးပဖတ်ခ င််း စည််းမ ဉ််းမ ော်းအသပေါ်တွင ် မ တည်၍ လုပ်သဆောင ်ည်။ SC အ စ ်

သရွ်းခ ယပ်ခင််းက ု GC တွင ်   ု ဲ့မဟုတ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ အ်ီးသမ်းလ် သပ်းပ ု ဲ့၍ပဖစ်သစ  

အမ ော်းစုမ သပ်းခ က်အသပေါ်ဆံ်ုးပဖတ်ခ င််းစည််းမ ဉ််းအတ ုင််း လုပ်သဆောငပ်ပီ်း တရော်းဝငခွ်ငဲ့ပ်ပြုခ က် ရယ ရမည်။ 

မ သပ်းပုံစံ (စောရွက်စောတမ််း) က ု အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်းလုံ်း  ံ သပ်းပ ု ဲ့မည်ပဖစ် ည်။ ပုံမှနအ်ဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း၏ တဝက် 

အသပါင််း တစ် ရှ ပါက  တမ်တှ်ခ က်ပပညဲ့်မှီပပီ်း အမ ော်းစုမ သပ်းခ က်အသပေါ်တွင ်ဆံ်ုးပဖတခ် က်ခ မည်ပဖစ် ည်။ 

အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ မ သပ်းပုံစံ (စောရွက်စောတမ််း)က ု နစ်ှပတ်အတွင််း ပပနလ်ည်သပ်းပ ု ဲ့ရမည်။ 

၇.၂.၁၄ MMN မှ နိ င င တစ နိ င င တွင  SC ကဏ္ဍကိ ဖဖညို့ စည ်းနိ င မည  အနည ်းဆ  ်းအဖွ ွှေ့ေင  ၂ ဦ်းအြော်းထြော်းရှိ န  

 ည  ွယ  ေါသည ။ ဖဖစ နိ င ရဖခမရှိ ေါက၊ SC မှ အဖခြော်းအစ အမ ကိ စဉ််းစြော်းလ   ရဆြောင သွြော်းမည ။  

 

၇.၃ အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့  

၇.၃.၁ SC မှ အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ည် မည် ညဲ့်သနရောတွင ်အသပခစ ုက်မည်က ု ဆံ်ုးပဖတ်ခ က်ခ  ည်။(၅) 

၇.၃.၂ အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့တွင ်သေ ခွ တောဝနခံ် နငှဲ့ ်အပခော်း  က်ဆ ုငရ်ောဝန ်မ််းမ ော်း ပါဝင ်ည်။ 

၇.၃.၃   သေ ခွ တောဝနခံ် ည် ပ ဲ့က ုငသ်ကေ်ာမတီတွင ်မ သပ်းပ ုငခွ်ငဲ့မ်ရှ  ညဲ့်အဖွ ွှေ့ဝင ်အသနပဖငဲ့ ်ပါဝငရ်မည်။  

၇.၃.၄  သေ ခွ တောဝနခံ် ည်  က်ဆ ုငရ်ောဝန ်မ််းအ ်ီး ်ီး၏ အလုပ်လုပ်သဆောငပ်ခင််းမ ော်းက ု စီမံခန ဲ့ခွ် ရန ်

နငှဲ့ ်ညြှ နှု င််းသဆောငရွ်က်ရန ်တောဝနရ်ှ  ည်။  

၇.၃.၅ အတငွ််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ည် MMN ၏ သန ဲ့စဉ်လုပ်သဆောငရ်မညဲ့်လုပ်ငန််းသဆောငတ်ောမ ော်း နငှဲ့ ်

အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအကကော်း နငှဲ့ ် အပခော်းသ ောမ တ်ဖတ်မ ော်းအကကော်း ဆက် ွယ်သရ်း လွယ်က အဆငသ်ပပသစရန ်

အတ တကွစုသပါင််းလုပ်သဆောငရ်မည်။  အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ည် SC နငှဲ့ ်တ ုက်  ုက်တောဝနခံ်မှုရှ ပပီ်း MT နငှဲ့ ်SC 

အော်း လ ုအပ် လ ု အစအီရငခ်ံရမည်။  

၇.၃.၆ အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ည် အလော်းအလောရှ သ ော အဖွ ွှေ့ဝငအ် စ်သလျှောက်လ ောမ ော်းရရှ ခ ဲ့ပါက 

အ က်တွငသ်ဖော်ပပ ော်းသ ော အပ ုေ ်၆.၄ ပါ ညဲ့် လုပ် ံ်ုးလုပ်နည််းမ ော်းအတ ုင််း သဆောငရွ်က်ရမည်။  

၇.၃.၇ အတငွ််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ည် ရနပုံ်သင ွ သ ောငပ်ခင််းနငှဲ့ ် ပတ် က် ညဲ့်က စစရပ်မ ော်းအော်းလုံ်းက ု SC အော်း 

အက အညီသပ်းရမည်။ 

၇.၃.၈ အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ဝန ်မ််း တစ်ဦ်းခ င််းစီတွင ် အ မ်ရှငအ်ဖွ အစည််း နငှဲ့ ် အလုပ်ခန ဲ့ ်ော်း ညဲ့်စောခ ြုပ် 

 ော်းရှ မည်ပဖစပ်ပီ်း SC မှ ပုံမှန ်မွမ််းမံ ွော်းမညဲ့် လုပ်ငန််းတောဝန ်တ်မှတ်ခ က် ော်းရှ မည်ပဖစ် ည်။(၆) 

၇.၃.၉  အလုပ်ခန ဲ့ ်ော်း ညဲ့စ်ောခ ြုပ် ညဲ့်စောခ ြုပ် ည် အနည််းဆံု်းအသနပဖငဲ့ ်ဝန ်မ််းအသပခစ ုက် ညဲ့ ်န ငုင်၏ံ 

န ငုင်ဆံ ုငရ်ောအလုပ် မော်းစံခ  နစံ်နှုန််းမ ော်း နငှဲ့ ်က ုက်ညီမှုရှ ရမည်။  



၇.၄ မ သခါငသ်ေ တွင််းမှသ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလော  မ ော်း သဖောငသ်ေ်းရငှ််း 

ခနာကြ်ံသမိိုငျ်ား 

၇.၄.၁ ၂၀၁၀ ခုနစှ်တွင ်MMN  ည် ၂၀၀၈ ခုနစှ် SC၏  ဆံု်းပဖတ်ခ က်အရ   ငု််းန ငုင်တံွင ်သဖောငသ်ေ်းရငှ််းအပဖစ ်

မှတ်ပုံတငရ်န ် သလျှောက် ော်းခ ဲ့ပပီ်း ၂၀၁၁ခုနစ်ှ န ဝုငဘ်ောလတွင ်  သဖောငသ်ေ်းရှင််းအပဖစ် တ်မှတ်ခ က်က  ု

သအောငပ်မငစွ်ောရရှ ခ ဲ့ပါ ည်။ သဖောငသ်ေ်းရှင််း၏ အမည်မှော မ သခါငသ်ေ တွင််းမှသ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလော  မ ော်း 

သဖောငသ်ေ်းရငှ််း ပဖစ်ပါ ည်။ (သနောက်အခန််းမ ော်းတွင ်"သဖောငသ်ေ်းရှင််း" အပဖစရ်ည်ညွန််းပါမည်) 

အြန်ျားကဏ္ဍမျာျား နငှ  ်တာဝန်မျာျား 

၇.၄.၂ သဖောငသ်ေ်းရှင််း ည် MMN ၏   ငု််းန ငုင်တံွင ် တရော်းဝငအ်ဖွ ွှေ့အစည််းအပဖစရ်ှ ပခင််းက  ု

အသ ောက်အပံဲ့သပ်းပါ ည်။   ကု ဲ့  ု ဲ့ရှ ပခင််းအော်းပဖငဲ့ ်MMN ၏    ငု််းန ငုင်တံွင််း လုပ်ငန််းသဆောငတ်ောမ ော်းအသပေါ် 

အ  ်း ပဖငဲ့ ်အစ ်ုးရအဖွ ွှေ့မ ော်းနငှဲ့ ်အလုပ်လုပ်သဆောငရ် ည်မ ော်းတွင ်မ ော်းစွောအသ ောက်အက ပဖစ်သစပါ ည်။  

၇.၄.၃  သဖောငသ်ေ်းရှင််း၏ ဘုတ်အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း ည် MMN ၏   ငု််းန ငုင်တံငွ််း လုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းအသပေါ် 

ကကီ်းကကပ်ပခင််း နငှဲ့ ်လမ််းည နပ်ခင််းမ ော်း သ ောက်ပံဲ့သပ်း ည်။ 

၇.၄.၄ MMN အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ မှ   ငု််းန ငုင်ပံပငပ် လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်ကမ်ှုမ ော်းက ု  သဖောငသ်ေ်းရှင််းမှ  သစရန ်

အစီအရငခ်ံတငပ်ပရမည်။ 

 

၇.၄.၅ MMN မှ သအောငပ်မငစွ်ော ရနပုံ်သင ွ သ ောငန် ငုခ် ဲ့ပါက၊   ု ဲ့အပပင ်သဖောငသ်ေ်းရှင််းမှ စီမံခန ဲ့ခွ် ရန ်ငဲ့ ်ည်ဟု 

ယ ဆပါက  သဖောငသ်ေ်းရှင််း  ု ဲ့ ရနပုံ်သငနွငှဲ့ပ်တ် က် ည်မ ော်းက ု အသကကောင််းကကော်းပပီ်း  သဖောငသ်ေ်းရှင််းမှ 

ရနပုံ်သငကွ ု စီမံခန ဲ့ခွ် ရနအ်တွက် လက်တွ လုပ်သဆောငရ်န ်ကက ြု်းစော်းမည်ပဖစ် ည်။  

၇.၄.၆  သဖောငသ်ေ်းရှင််းမှ  သဘောတ ပါက စီမကံ န််းမ ော်းအသကောငအ် ည်သဖော်ရန ်ရရှ  ညဲ့် ရနပုံ်သငမွ ော်း ည်  

သဖောငသ်ေ်းရငှ််း၏ အသကောငဲ့မှ်တဆငဲ့ ် လက်ခံရရှ မည်ပဖစ်ပပီ်း  သဖောငသ်ေ်းရှင််းဘုတ်အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ 

ရနပုံ်သင ွံ်ုးစွ ပခင််းက ု ကက်ီးကကပ်မည်ပဖစ် ည်။  

MMN  ဲ ကိိုငခ်ကာ်မတ ီနငှ  ်ဆကစ် ်မှု 

၇.၄.၇ SC  ည် MMN ၏ သေ တွင််းအဆငဲ့ ် လုပ်ငန််းသဆောငတ်ောမ ော်းအတွက် တောဝနရ်ှ  MMN  

သဖောငသ်ေ်းရငှ််းမှောမ  အဓ ကအော်းပဖငဲ့ ်    ငု််းန ငုင်တံငွ််း MMN အတငွ််းသရ်းမ ်းအဖွ ၏ လုပ်သဆောငမ်ှုမ ော်းက ု 

ကကီ်းကကပ်ရနတ်ောဝနရ်ှ  ည်။  

၇.၄.၈ ပ ်းသပါင််းသဆောငရွ်က်မှုမ ော်း လွယ်က သခ ောသမွွှေ့သစရနအ်တွက် သဖောငသ်ေ်းရှင််း၏ 

ဘုတ်အဖွ ွှေ့အစည််းအသဝ်းမ ော်းတွင ် အရင််းအပမစ်မ ော်း လံုသလောက်ပါက SC က ယု်စော်းလှယ်တစ်ဦ်းအော်း 



ဖ တ်ကကော်းမည်ပဖစ ်ည်။ SC က ုယ်စော်းလယှ် ည် အပခော်း SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအော်း  

သဖောငသ်ေ်းရငှ််းဘုတ်အဖွ ွှေ့အစည််းအသဝ်းတွင ် သဆွ်းသန်ွး ညဲ့် အသကကောင််းအရောမ ော်းက ု ပပနလ်ည်တငပ်ပရမည်။ 

SC မှလည််း အရင််းအပမစ်မ ော်း လုံသလောက်ခ ဲ့ပါက ၎င််း၏စည််းသဝ်းပွ မ ော်း  ု ဲ့  သဖောငသ်ေ်းရှင််းအော်း 

ဖ တ်ကကော်းရမည်။  

၇.၅    ပုံမှန ်ဆက် ွယ်ပခင််း နငှဲ့ ်ညြှ နှု င််းသဆောငရွ်က်ပခင််း 

၇.၅.၁ MMN မှ   သရောက်သ ော ဆက် ွယ်ပခင််း နငှဲ့ ် ညြှ နှု င််းသဆောငရွ်ကပ်ခင််း စနစ်တစ်ခုက ု တည်သဆောက် 

 ွော်းမည်ပဖစ ်ည်။ MMN အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ မှ ဗဟ ုဆက် ွယ်သရ်းအခ က်အခ ောအပဖစ ်

လုပ်သဆောငမ်ည်ပဖစ်ပပီ်း MMN SC မှ ၎င််းတ ု ဲ့  က်ဆ ုငသ် ော န ငုင်မံ ော်း အ ်ီး ်ီးတွင ်

ဆံု်းပဖတ်ခ က်မ ော်းခ မှတ်ရော တွင ်သ ောက်ပံဲ့  

က ညီရနပ်ဖစ် ည်။ 

၇.၅.၂ MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအတွင််း သန ဲ့စဉ်  ညြှ နှု င််းသဆောငရွ်က်ပခင််းအော်း အဓ ကအော်းပဖငဲ့ ် အ်ီးသမ်းလ်နငှဲ့ ်

ဆက် ွယ်မည်ပဖစ ်ည်။ MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း အသနပဖငဲ့ ်၎င််းတ ု ဲ့န ငုင်မံ ော်း အ ်ီး ်ီးတွင ်အသပခအသနသပ်းပါက 

အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအကကော်း ပုံမှန ်မကကောခဏ သတွွှေ့ဆံရုန ်တ ုက်တွန််းပါ ည်။ 

၇.၅.၃ SC အ င််းဝငမ် ော်း ည် SC အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းအကကော်း၊ အပခော်း MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းနငှဲ့အ်တွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ နငှဲ့ ်

ပုံမှနဆ်က် ွယ်မှုပပြုရနအ်တ ကဝတ်ပပြုရမည်။ SC ည် ဆံု်းပဖတ်ခ က်ခ ပခင််းဆ ငုရ်ောလုပ်သဆောငခ် က်မ ော်းက  ု

သခတ် စ်နည််းပညောနငှဲ့အ်ပခော်းနည််းလမ််းမ ော်းအ ံ်ုးပပြုမှု အော်းတ ်ုးတက်သစရနလု်ပ်သဆောငရ်မည်။ 

 

အဖဲွွှေ့ဝငမ်ျာျား၏ အြန်ျားကဏ္ဍမျာျား 

၇.၅.၄ အဖွ ွှေ့ဝင ် အော်းလုံ်း ည် ဆက် ွယ်ပခင််း နငှဲ့ ်  ညြှ နှု င််းသဆောငရွ်က်ပခင််း၊ သနောက်ဆံု်းရ  တင််း 

အခ က်အလက်မ ော်းအော်း မကကောမကကောသပ်းပ ု ဲ့ပခင််း၊ MMN နငှဲ့ ်  က်ဆ ငုသ် ော လုပ်ငန််းစဉ် တ ်ုးတက်မှု 

အသပခအသနမ ော်းအော်း အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့  ု ဲ့ ပုံမှန ်တငပ်ပန ငုရ်န ်ကက ြု်းစော်းရမည်။  

၇.၅.၅ အဖွ ွှေ့ဝင ် အော်းလုံ်း ည် နစ်ှစဉ် ၎င််းတ ု ဲ့၏ အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ပခင််းအသပခအသနက ု လမ််းည နခ် က်တွင ်

ပါရှ  ညဲ့အ်တ ုင််း ပပနလ်ည် အတည်ပပြုရမည်။  

၇.၅.၆ အဖွ ွှေ့ဝင ် အော်းလုံ်းအသနပဖငဲ့ ် အသ သွ ညီွလောခံ (GC)   ု ဲ့ တက်သရောက်ရန ် အခွငဲ့အ်သရ်းနငှဲ့ ်

တောဝနရ်ှ  ည်။ 

မိတဖ်ကမ်ျာျား၏ အြန်ျားကဏ္ဍမျာျား 



၇.၅.၇ မ တ်ဖက်မ ော်း အသနပဖငဲ့ ် MMN မပှပြုလုပ်သ ော လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က်မှုမ ော်းတွင ် ကုနက် စရ တ ်

က ုယ်တ ုငစ် ုက် တ်ုပပီ်း ပါဝငန် ငု ်ညဲ့် အခွငဲ့အ်သရ်းရှ  ည်။ 

 

၈. မဟောဗ ျူဟောသပမောက် ပ ်းတွ  လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က်ပခင််း လုပ်ငန််းစဉ် 

MMN ၏ မဟောဗ ျူဟောသပမောက် ပ ်းတွ  လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က်ပခင််း လုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းမှော သအောက်ပါအ 

တ ုင််းပဖစ်ပါ ည်။ 

သိုခတသနခ ြုလို ်ခြငျ်ား  နငှ  ်ထိုတလ်ို ်ခဖန  ်ြျိခြငျ်ား 

၈.၁ MMN အသနပဖငဲ့ ် န ငုင်သံပါင််းစုံ ပါဝငသ် ော ပ ်းသပါင််း  ုသတ န စီမံက န််းမ ော်း က  ုGMS အတွင််း တွင ်

သပေါ်သပါက်သနသ ော သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််းနငှဲ့ ် က်ဆ ုငသ် ော အသကကောင််းအရောမ ော်းအော်း စုသဆောင််းပခင််း နငှဲ့ ်

သနောက်ဆံု်းရ တင််းအခ က်အလက်မ ော်းအော်း သဝမျှပခင််း အပပင ်  အုသကကောင််းအရောမ ော်းအော်း အတွင််းက က  

နော်းလည် သဘောသပါက်ပပီ်း ခွ ပခမ််းစ တ်ပဖောန ငုရ်န ် သဆောငရွ်က ်ွော်းမည်ပဖစ် ည်။  ုသတ နမ ော်းက  ု

ကွနယ်က်မှ သရွ်း တ်ု ော်းသ ော သ  ွှေ့သပပောင််း ေွာ်းလောပခင််း နငှဲ့ ်  က်ဆ ုင ်ညဲ့် အဓ က 

အသကကောင််းအရောမ ော်းအသပေါ်  ပပြုလုပ်မည်ပဖစ် ည်။ 

စည်ျား ံို ျားလှုံွှေ့ခဆာ်ခြငျ်ား 

၈.၂ MMN မှ GC တငွ ် ဆံု်းပဖတ်ခ က် ခ  ော်း ညဲ့် အသကကောင််းအရောက စစရပ်မ ော်းက ု ပ ်းသပါင််း 

စည််း ံု်းလှုံွှေ့သဆေ်ာမည်ပဖစပ်ါ ည်။ 

 တင််းအခ က်အလက် သစောငဲ့က်ကညဲ့်သလဲ့လောပခင််း၊ လ လှယ်ပခင််း နငှဲ့ ်သဝမျှပခင််း 

၈.၃ MMN  မ ှ GMS အတွင််း သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််း နငှဲ့ ်  က်ဆ ုင ်ညဲ့်  တင််းဌောနမ ော်းမှ 

အစီအရငခံ်ခ က်မ ော်း၊ အပခော်း တင််းအခ က်အလက်မ ော်း က ု ပုံမှန ်  သစောငဲ့က်ကညဲ့်သလဲ့လော ပခင််း 

ပပြုလုပ်မည်ပဖစ် ည်။ ရရှ  ော်း ညဲ့် GMS အတွင််း သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််း နငှဲ့ ်  က်ဆ ငု ်ညဲ့ ်

 တင််းအခ က်အလက်မ ော်း နငှဲ့ ် အသ ောက်အက ပစစည််းမ ော်း က ု MMN ဝက်ဘဆ် ုက် အပါအဝင ်

အမ  ြု်းမ  ြု်းသ ော ပုံစံမ ော်းပဖငဲ့လ်ည််း ရရှ သအောငသ်ဆောငရွ်က်မည်ပဖစ် ည်။ MMN အသနပဖငဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း နငှဲ့ ်

အပခော်း သ  ွှေ့သပပောင််းအလုပ် မော်းအသရ်းလှုပ်ရှော်း  မ ော်း အကကော်း  တင််းအခ က်အလက်မ ော်း လ လှယ်ရန ်နငှဲ့ ်

ခွ ပခမ််းစ တပ်ဖော န ငု ်ညဲ့် ဆက် ွယ်န ငု ်ညဲ့်သနရော အပဖစ် ရှ မည်ပဖစ် ည်။ 

 

 

 

 



 ငတ်န််းမ ော်း နငှဲ့ ်စွမ််းသဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််း 

၈.၄ MMN မှ သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလောပခင််း နငှဲ့ ်သ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလော  မ ော်း ၏ အခွငဲ့အ်သရ်းမ ော်း နငှဲ့ ် က်ဆ ုငသ် ော 

 ငတ်န််းမ ော်းက ု MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း နငှဲ့ ်  GMS အတငွ််းရှ  အပခော်း လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က်   မ ော်းအတွက် 

ပပြုလုပ်မည်ပဖစ် ည်။ 

၈.၅   ကု ဲ့  ု ဲ့ ပပြုလုပ်န ငုရ်နအ်တွက် MMN မှသန၍   ငတ်န််းအစီအစဉ်မ ော်း   ု ဲ့မဟုတ် လ ုအပ် ညဲ့ ်

အသ ောက်အက ပစစည််းမ ော်းက ု လ ုအပ် လ ု မွမ််းမံသရ်းဆွ  ွော်းမည်ပဖစ ်ည်။ 

ကန်ွယကြ်ျဲွှေ့ထငွခ်ြငျ်ား 

၈.၇ MMN မှ ကွနယ်က်အော်း ပ ုမ အုော်းသကောင််းလောသစရန ် နငှဲ့ ် ပဖစ်န ငုသ်ခ ရှ  ညဲ့် အဖွ ွှေ့ဝင ် နငှဲ့ ်

မ တ်ဖက်အ စ်မ ော်း   ံ ု ဲ့ လက်လှမ််းမီှရန ်အ  ်းကက ြု်းစော်းအော်း တ်ုမည် ပဖစ် ည်။ 

၈. ၈ MMN မှ အပခော်း ကွနယ်က်မ ော်း နငှဲ့ ် ဦ်းတည်လှုပ်ရှော်းမှုမ ော်း  ည် MMN ၏ အသပခခံမ မ ော်း နငှဲ့ ်

က ုက်ညီမှုရှ ပါက ခ  တဆ်က်လုပ်သဆောငပ်ခင််း နငှဲ့ ် ကွနယ်က်ခ  ွှေ့ ငွပ်ခင််းမ ော်း လုပ်သဆောငရ်န ်

ကက ြု်းစော်းအော်း တု်မည် ပဖစ ်ည်။  

၈.၉ MMN ၏ သနောက်ဆံု်း လှုပ်ရှော်းသဆောငရွ်က်မှု အစီအစဉ် နငှဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းစောရင််းက  ု

ပ ်းတွ ပပသပ်း ော်းပါ ည်။ 

စာမျကန်ာှခအာကခ်ခြတငွထ်ည ်ထာျားသည ်ရှငျ်ားလငျ်ားခဖာ်ခ ြျကမ်ျာျား 

(၁) 'ကွနယ်က်' တွင ်  မတ ညီသ ော အဖွ ွှေ့အစည််း  နစ်ှခု   ု ဲ့မဟုတ်   ု ဲ့ က်ပ ုပါဝငသ် ော အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းနငှဲ့ ်

ဖွ ွှေ့စည််း ော်း ည်။ ၎င််း ည် အဆငဲ့အ်ော်းလုံ်း၊ သေ နကရဌောသနတွင််း၊  န ငုင်တွံင််း၊ သေ တွင််း နငှဲ့ ်

အပပည်ပပည်ဆ ငုရ်ောကွနရ်ကမ် ော်းအော်းလံု်း  အတွက် အက ံြု်းဝင ်ည်။  

(၂) GC တငွ ်အ  ်းပပနလ်ည် ံု်း ပ်ပပီ်းသနောက်   ငု််းန ငုင်ရံှ  ပမနမ်ောအဖွ ွှေ့မ ော်းအော်း က ုယ်စော်းလှယ်ပပြုရန ်အတကွ ်

အ  ်းခုံသနရောက ု ဂ ျူလ ုငလ် ၂၀၁၈ခုနစ်ှတွင ် လ ော ော်းသပ်းခ ဲ့ပါ ည်။ စက်တငဘ်ောလ ၂၀၁ဝခုနစ်ှ တွင ်

က င််းပသ ော GC တွင ်အ  ်းခုံသနရောအော်း သပ်းအပ်ခ ဲ့ပါ ည်။ 

(၃) ၂၀၀၃ခုနစှ် ၂၀၁၁ခုနစှ် အတွင််း MMN နငှဲ့ ်ပတ် က်သ ော ရနပုံ်သငမွ ော်းက ု စီမံက န််းလုပ်သဆောင ်ညဲ့် AMC 

မှ အတည်ပပြုပခင််း နငှဲ့ ် စီမံခန ဲ့ခွ် ပခင််းမ ော်း ပပြုလုပ်ပါ ည်။ န ဝုငဘ်ောလ ၂၀၁၁ခုနစ်ှ တွင ် ခ င််းမ ုငတွ်င ်

အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့  ံု ်းမှ သဖောငသ်ေ်းရှင််း အပဖစ် မှတ်ပုံတငပ်ပီ်းသနောက်တွင ် သဖောငသ်ေ်းရငှ််းမှ ခ င််းမ ုငတ်ငွ ်

ရနပုံ်သင၏ွ တခ  ြုွှေ့တဝက်က ု စီမံခန ဲ့ခွ် ပပီ်း က နရ်ှ  ညဲ့် အော်းလုံ်းက ု AMC မှ ခန ဲ့ခွ် ပါ ည်။  

(၄) MMN သေ တောဝနခံ်မှ အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း  ု ဲ့ ၈ရက် စက်တငဘ်ောလ ၂၀၁၁ခုနစ်ှတွင ် သပ်းပ ု ဲ့ ညဲ့် အ်ီးသမ်းလ် 

လစ်စောဲ့ဗ် က ု  MMN အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းမှ တုန ဲ့ပ်ပနခ် က်မ ော်းအရ ဆက်တ ုက်တောဝန ်မ််းသဆောငပ်ခင််းအော်း အမ ော်းဆံ်ုး 



၂ ကက မ် မှ ၃ ကက မ်   ု ဲ့သပပောင််းလ ပပငဆ်ငခ် ဲ့ပါ ည်။ လက်ရှ  MMNSC ၏ ကတ်မ််းမှော ဂ ျူလ ုငလ် ၂ဝဝရခုနစှ်မ ှ

သမလ ၂၀၀၉ခုနစှ်အ  ပဖစပ်ါ ည်။ MMNSC ၏  ကဝ်က် ည် ၁ရက် ဂျွနလ် ၂၀၀၉ခုနစှ်တွင ် ရော  ်းမှ 

နှုတ် ကွ်မည်ပဖစ်ပပီ်း က န ်တဝက် ည် သမလ ၂၀၁ဝတွင ်ကွ်မည်ပဖစ် ည်။    (သရှ ွှေ့လောမည်ဲ့ ကတ်န််း 

မ ော်းမှော  ၂၀၀၉ခုနစ်ှ မှ ၂၀၁၁ခုနစ်ှ အ   နငှဲ့ ်၂၀၁ဝခုနစ်ှ မှ ၂၀၁၂ခု အ  ) 

(၅) ၂၀၁၅ ခုနစ်ှတွင ်အတွင််းသရ်းမ ်းအဖွ ွှေ့ ည် ခ င််းမ ုင ်နငှဲ့ ်သဟောငသ်ကောင ်နစ်ှခုစလုံ်းတွင ်အသပခစ ုက်ပါ ည်။ 

ခ င််းမ ုငရ်ှ   ံု်းက ု ၂၀၀၈ခုနစှ ် မှ ၂၀၁၁ခုနစ်ှအတွင််း မပ်သဖောငသ်ေ်းရငှ််းမှ အ မ်ရှငအ်ပဖစ်လက်ခံသပ်းခ ဲ့ပါ ည်။ 

၂၀၁၀ ခုနစှ်တွင ် MMN  ည် ၂၀၀၈ ခုနစှ် SC၏  ဆံု်းပဖတ်ခ က်အရ   ငု််းန ငုင်တံငွ ် သဖောငသ်ေ်းရငှ််းအပဖစ ်

မှတ်ပုံတငရ်န ် သလျှောက် ော်းခ ဲ့ပပီ်း ၂၀၁၁ခုနစ်ှ န ဝုငဘ်ောလတွင ်  သဖောငသ်ေ်းရှင််း အပဖစ် တ်မှတ်ခ က်က  ု

သအောငပ်မငစွ်ောရရှ ခ ဲ့ပါ ည်။ သဖောငသ်ေ်းရှင််း၏ အမည်မှော မ သခါငသ်ေ တွင််းမှသ  ွှေ့သပပောင််း ွော်းလော  မ ော်း 

သဖောငသ်ေ်းရငှ််း ပဖစ်ပါ ည်။ AMC  ည် သဟောငသ်ကောငရ်ှ  အတွင််းသရ်းမ ်း ံု ်းအော်း MMN 

စတငတ်ည်သ ောင ်ညဲ့် ၂၀၀၃ ခုနစ်ှ မှ စတင ် အ မ်ရှငအ်ပဖစ်လက်ခံခ ဲ့ပပီ်း လက်ရှ တွငလ်ည််းလက်ခံ 

ဆ ပဖစ် ည်။ 

(၆) စောခ ြုပ် က်တမ််းပပညဲ့် ညဲ့် အခ  န ်  ု ဲ့မဟုတ် နစ်ှစဉ် က ုဆ ုလ ု ည်။  

 

အ င််းဝင ် အပဖစ် သလျှောက်လ ုပါက သအောက်တွငသ်ဖော်ပပ ော်း ညဲ့် ပုံစံက ု သက ်းဇ ်းပပြု၍ ပဖညဲ့်စွက်ပပီ်း 

အ်ီးသမ်းလ် (info@mekongmigration.org) မှ တဆငဲ့ ်MMN အတွင််းသရ်းမ ်းဖွ ွှေ့  ု ဲ့ ပ ု ဲ့သပ်းပါရန ်

________________________________________________________________________  

 

                                     

 

အသငျ်ားဝင၏် ကတကိဝတ ်

မ မ တ ု ဲ့ ည် MMN ၏ အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ရန ်ကတ ကဝတ် ော်းရှ ပခင််းအော်း အတည်ပပြုပါ ည်။ 

မ မ တ ု ဲ့ ည်   အ က်တွင ် သဖေ်ာပပပါရှ  ညဲ့် MMN ၏ အသပခခံမ မ ော်း နငှဲ့ ်အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းလ ုက်နောရမညဲ့် စည််း 

မ ဉ််းမ ော်း က ု  သဘောတ ညီပပီ်း၊   မု မ ော်းအော်း သလ်းစော်းလ ုက်နောပပီ်း ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းအပပင ် MMN အော်း 

ပ ုမ ုအော်းသကောင််းလောသစရနက် ညီသပ်းပခင််း၊ အပခော်းအဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း နငှဲ့ ် အတ တကွ လက်တွ လုပ်သဆောငပ်ပီ်း 

ရည်မှန််းခ က်မ ော်း ပပညဲ့မီ်သစရနန်ငှဲ့ ်MMN ၏အဖွ ွှေ့ဝငအ်ပဖစ် လ ုက်နောရမညဲ့် လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ု အပပညဲ့်အဝ 

 မ််းသဆောငရ်န ်ကတ ပပြုပါ ည်။ 

 



အဖွ ွှေ့အစည််း၏အမည်: 

ဥကက ဌ   ု ဲ့မဟုတ် အကကီ်းအက : 

MMN နငှဲ့ ်ဆက် ွယ်ရန ်တောဝနခံ်ပုဂဂ ြုလ်: 

ဆက် ွယ်ရန ်တောဝနခ်ံပုဂဂ ြုလ် အပခော်းတစ်ဦ်း 

လ ပ်စော: 

ဖုန််းနပံါတ်/ဖတ်စ်/အ်ီးသမ်းလ/်ဝက်ဘဆ် ုက် 

သအောက်တွငသ်ဖော်ပပ ော်း ညဲ့် သနောက်ဆက်တွ  စောရွက်စောတမ််းမ ော်း ( အဂဂလ ပ်ဘော ော   ု ဲ့မဟုတ် 

မ သခါငဘ်ော ော တမ  ြု်းမ  ြု်း) အော်း ပ ်းတွ ၍ သလျှောက် ော်းရမည်။ 

[ ] ဖွ ွှေ့စည််းပုံ   ု ဲ့မဟုတ် အဖွ ွှေ့အစည််း၏ သမျှေ်ာမှန််းခ က်၊ ရည်မှန််းခ က် နငှဲ့ ် အဖွ ွှေ့အစည််း ၏ 

ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းပါဝငသ် ော စောရွက်စောတမ််းမ ော်း 

[ ] သနောက်ဆံု်း တု်လုပ် ော်း ညဲ့် နစှ်စဉ်အစီအရငခ်စံော 

[ ] လက်ရှ  MMN အဖွ ွှေ့ဝငတ်စ်ဖွ ွှေ့၏ သ ောက်ခံစော တစ်သစောင ်

 

လက်မှတ်: 

 

ဥကက ဌ/အကက်ီးအက : 

MMN နငှဲ့ ်ဆက် ွယ်ရန ်တောဝနခံ်ပုဂဂ ြုလ် ( အကကီ်းအက  မဟုတ်ဘ  အပခော်းပုဂဂ ြုလ် ပဖစ်ပါက): 

MMN အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစပ်ခင််းအော်း အတည်ပပြုသပ်း ညဲ့် ပုဂဂ ြုလ်:____________________________________ 

အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ် ညဲ့် ရက်စွ :_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

အဖဲွွှေ့အစည်ျားမျာျားအတကွ ်  MMN မိတဖ်ကအ်ခဖစ် ခလ ာကထ်ာျားခြငျ်ား 

မ မ တ ု ဲ့ ည် MMN ၏ မ တ်ဖက်ပဖစ်ရန ်ကတ ကဝတ် ော်းရှ ပခင််းအော်း အတည်ပပြုပါ ည်။ 

မ မ တ ု ဲ့ ည် အ က်တွင ် သဖေ်ာပပပါရှ  ညဲ့် MMN ၏ အသပခခံမ မ ော်း နငှဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်းလ ုက်နောရ 

မညဲ့်စည််းမ ဉ််းမ ော်း က ု  သဘောတ ညီပပီ်း   မု မ ော်းအော်း သလ်းစော်းလ က်ုနောပပီ်း ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းအပပင ်MMN  အော်း 



ပ ုမ ုအော်းသကောင််းလောသစရနက် ညီသပ်းပခင််း၊ အပခော်းအဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း နငှဲ့ ် အတ တကွ လက်တွ လုပ်သဆောငပ်ပီ်း 

ရည်မှန််းခ ကမ် ော်း ပပညဲ့မ်ီသစရန ်ကတ ပပြုပါ ည်။ 

 

အဖွ ွှေ့အစည််း၏အမည်: 

ဥကက ဌ   ု ဲ့မဟုတ် အကကီ်းအက : 

MMN နငှဲ့ ်ဆက် ွယ်ရန ်တောဝနခံ်ပုဂဂ ြုလ်: 

လ ပ်စော: 

ဖုန််းနပံါတ်: 

ဖတ်စ်: 

အ်ီးသမ်းလ် (ဆက ်ွယရ်မညဲ့ပ်ုဂဂ ြုလ်): 

ဝက်ဘဆ် ုက်: 

အပခော်းကွနယ်က်မ ော်းတွင ်အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ပခင််း ( ရှ ခ ဲ့ပါက): 

ရက်စွ : 

လက်မှတ်: 

 

ဥကက ဌ/အကက်ီးအက : 

MMN နငှဲ့ ်ဆက် ွယ်ရန ်တောဝနခံ်ပုဂဂ ြုလ် ( အကကီ်းအက  မဟုတ်ဘ  အပခော်းပုဂဂ ြုလ် ပဖစ်ပါက): 

MMN အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစပ်ခင််းအော်း အတည်ပပြုသပ်း ညဲ့် ပုဂဂ ြုလ်: 

အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ် ညဲ့် ရက်စွ : 

________________________________________________________________________ 

တစ်သျီား ိုဂ္ဂမျာျားအတကွ ်MMN မိတဖ်ကအ်ခဖစ် ခလ ာကထ်ာျားခြငျ်ား 

ကျွနုု ပ်် ည် MMN ၏  မ တ်ဖက်ပဖစ်ရန ်ကတ ကဝတ ်ော်းရှ ပခင််းအော်း အတည်ပပြုပါ ည်။ 

ကျွနုု ပ်် ည် အ က်တွင ် သဖော်ပပပါရှ  ညဲ့် MMN ၏ အသပခခံမ မ ော်း နငှဲ့ ် အဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း လ ုက်နောရ 

မညဲ့်စည််းမ ဉ််းမ ော်း က ု  သဘောတ ညီပပီ်း၊   မု မ ော်းအော်း သလ်းစော်းလ က်ုနောပပီ်း ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းအပပင ်MMN အော်း 



ပ ုမ ုအော်းသကောင််းလောသစရနက် ညီသပ်းပခင််း၊ အပခော်းအဖွ ွှေ့ဝငမ် ော်း နငှဲ့ ် အတ တကွ လက်တွ လုပ်သဆောငပ်ပီ်း 

ရည်မှန််းခ ကမ် ော်း ပပညဲ့မ်ီသစရန ်ကတ ပပြုပါ ည်။ 

 

အမည်: 

အ  ်းပပြုကျွမ််းက င ်ညဲ့် နယ်ပယ်မ ော်း/ စ တ်ဝငစ်ော်း ညဲ့် အရောမ ော်း : 

လ ပ်စော: 

ဖုန််းနပံါတ်: 

ဖတ်စ်: 

အ်ီးသမ်းလ်: 

အပခော်းကွနယ်က်မ ော်းတွင ်အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ်ပခင််း ( ရှ ခ ဲ့ပါက): 

ရက်စွ : 

လက်မှတ်: 

MMN အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစပ်ခင််းအော်း အတည်ပပြုသပ်း ညဲ့် ပုဂဂ ြုလ်: _______________________________     

အဖွ ွှေ့ဝငပ်ဖစ် ညဲ့် ရက်စွ :______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


