သို့
ဒ ေါ်မသန္တာမမင့်
ညွှန့်က

ြားဒ ြားမ ြား

ဉပဒ မ ြားစစစ့်အက
ဉပဒ စစစ့်အက
မပည့်ဒ

ြံမပြုဒ ြားဌ နခွဲ

ြံမပြုဒ ြားဉြားစြားဌ န

င့်စဒ ှေ့ဒနခ ြုပ့်ရြံြား

ရြံြားအမတ့် (၂၅)

စ
့် ွဲ၊ ၂၀၂၀ မပည့်န္စ့်၊ စ
အဒက

င့်ြားအ

။

အမ ြုြားသ ြားဒမမဥပဒ ဒ ြားဆွဲမှုလပ့်ငန့်ြားစဉ့်အဒပေါ် အ ပ့်ဘ
မ ြားန္င့် အစြား မဟတ့်ဒသ အဖှေ့ွဲ အစည့်ြားမ ြားမ အက

၁။

ပြည်ထ

့်တင့်ဘ လ ၁၅

့်

့်လူမအ
ှု ဖှေ့ွဲ အစည့်ြား

ြံမပြုခ

့်မ ြားဒပြားပို့မခင့်ြား

ောင်စထ
ု ှေ့ထေခ ျုြရ
် ုုံး Website မ ောုံးနင် ထေေ့စဉ်သတင်ုံးစောမ ောုံးမ အမ ောုံးပြည်သသ
ူ ုေ့ အသထြုံး

အထကကောင်ုံးကကောုံးခ က်အ

အမ ျုုံးသောုံးထပမဉြထေထ ုံးဆွဲပြျုစုထ ုံးလုြ်ငေ်ုံးစီမခ က်(မူကကမ်ုံး)နင်

အကကပြျုခ က်မ ောုံးထြုံးြလ
ုေ့ ုြါက ၂၀၂၀ပြညန
် စ် စက်တင်ဘောလ (၁၅) က်ထေေ့ ထေောက်ဆုုံး

စြ်လ ဉ်ုံး၍

ောုံး၍ ပြည်ထ

ောင်စု

ထ ှေ့ထေခ ျုြရ
် ုုံးသုေ့ ထြုံးြန
ုေ့ ုငထ
် ကကောင်ုံး ဖတ်ကကောုံးမှုအထြေါ် မမတုေ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင် အစ်းရ
မဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််းမသ

သပဖင် ပြည်သူမ ောုံး၏ အကကပြျုခ က်ကု အထလုံး

ထက ုံးဇူုံးတင်ဝမ်ုံးထပမောက်မြါထကကောင်ုံး ဦုံးစောြ
၂။

၂၀၂၀ပြည်နစ်၊

ောုံးဖတ်ကကောုံးမှုအထြေါ်

မထဖော်ပြအြ်ြါသည်။

စက်တင်ဘောလအတင်ုံး

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်း၊

အစ်းရမဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််း အခ ွဲ့နင် Landesa တုေ့ ထဆုံးထနုံးညနှုင်ုံးခ က်မ ောုံးအ အမ ျုုံးသောုံးထပမဉြထေ(မူကကမ်ုံး) ထ ုံးဆွဲပြျုစုထ ုံး
လုြ်ငေ်ုံးစီမခ က်အတက်

က်ထြေါ်လောထသော အကကပြျုခ က်မ ောုံးအောုံး တောဝေ် သူကယ
ု ်စောုံးလယ်မ ောုံး

တင်ပြ

အြ်ြါသည်။
၃။
တုမ
ေ့

ဧ ောဝတီတုင်ုံးထေသကကီုံး၊ စစ်ကုင်ုံးတင
ု ်ုံးထေသကကီုံး၊တေသသော တ
ီ ုင်ုံးထေသကကီုံးနင် ေ်ကုေတ
် ုင်ုံးထေသကကီုံး
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

အမ ျုုံးသောုံးထပမဥြထေ(မူကကမ်ုံး)
ြီတပဖစ်မြါသည်။
မ ်းမ

လူ

အစ်းရမဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််းမ ်းအထေပဖင်

က်ထြေါ်လော ေ် ကကျုုံးြမ်ုံးထေမှုမ ောုံးကု သ
ဌောေဆုင် ောမ ောုံး၊

ထဆုံးထနုံးမှုမ ောုံးကု

ဥြထေပြျုအမတ်မ ောုံးအတက်

ထစနုင် ေ်

Online

မဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််းထြါင်ုံး (၁၅) ဖွဲှေ့ မ ြါ၀င်ထဆုံးထနုံးခကကြါသည်
ွဲ
။

၄။

သညအ
် တက် လေ်စော ဝမ်ုံးသော

ထ
ုေ့ ကကောင် မမတုေ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင် အစ်းရမဟတ်သ

ုအသမ ောုံးကုစစ
ု ည်ုံးပြီုံး

ထဆုံးထနုံးမှုမ ောုံးမ

က င်ုံးြပြျုလုြ်ခပြီ
ွဲ ုံး

အစုုံး အဖှေ့ွဲ မ
အဖွဲ့အစည််း

အထ

ောက်အကူပြျု

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

အစ်းရ

လောသည် အမ ျိုးသ ျိုးမ မဉပမေ(မူကြမျိုး)လုပငနျိုးစဉနှင စပလ ဉျိုးမသ အကြြံ ပ ခ ြ

(၁၈) ခ ြမော ထအောက်ြါအတုင်ုံးပဖစ်ြါသည်(က)

အမ ်း

်းသ မဥပသေ(မူကကမ််း)သရ်းဆမှုလပ်ငန််းစဉ် ည် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည််းမ ်းနှင်

အတူ

က်ဆင်ရ လူထအ ်း အမှန်တကယ်ကယ်စ ်း ပ သ

တင််းရင််း

်းလူမ ်းစ

ကယ်စ ်းလှယ်မ ်း၊

လပ်ကက်

အမ ်း မ်းမ ်း အ ်းလ်းပါဝင်ခင် ပမရှသစ၍ ပင်လင််း မင်

သတ င်

က
ူ ယ်စ ်းလှယမ
် ်း၊

ငယ်သတ င်

လ
ူ ယ် မ ်းမ ်း၊

မှုရှ င်ပါ ည်။

2
(ခ)
(ဂ)

ဥပသေကကမ််းသရ်းဆသရ်း လပ်ငန််းစဉ်အ ်း လသလ က်စ အခ န်ယူ၍ အ ်းလ်းပါဝင်သဆ်းသန်းခင်
ရ ည် ပစ ဖင် သဖ သ
် ဆ င်

င်ပါ ည်။

လပ်ငန််းစဉ်တသလ က်လ်း

ပင်လင််း မင်

အခ က်အလက်မ ်းအ ်း

တတက က

င်သလ ်သ
(ဃ)

တင််းရင််း

်း ဘ

အ ်းလ်းပါဝင်ခင်

ရှင််းလင််းသ ခ စ

ရသစသရ်းအတက်
အခ န်နင
ှ တ
် သ ပ်းည

စက ်း မ ်း ဖင် ဖနသ
် ဝ င် ပါ ည်။

ဤလပ်ငန််းစဉ် ည် အထက်မှသအ က်
သအ က်သ ခမှအ

မှုရ၍
ှ

ညွှန်ကက ်းသဆ င်ရွက် ည် ပစမ ်းမဟတ်ဘ

မ ်း၊ အ မင်မ ်းက န ်းသထ င်၍

ပည်သူတစ် ြ်လုုံး ြါဝင်ထဆုံးထနုံး

တင်ပြပခင်ုံးပဖင် ြင်လင်ုံးပမင်သောမှု စော ထ ုံးဆွဲ ပြဌောေ်ုံးသငပ
် ါ ည်။
(င)

အမ ်း

်းသ မဥပသေ(မူကကမ််း) သရ်းဆသရ်း လပ်ငန််းသက မ
် တမ ်းတင် အမ ်း မ်းပါဝင်မှု

အ ်းသက င််းသစသရ်းအတက်
ထည်
(စ)

အမ ်း

င််း

တ်မတ
ှ ်

င်ပါ ည်။

ပည် ူလူထထ လသလ က်သ

သဘ ထ ်း ခယူပပ်းမှ

အခ န်အတင််းအတ ဖင် ခ ပ၊ သဆ်းသန်း၊

အပပ်း တ်မူကကမ််း (Final Draft) ဆက်လက်သရ်းဆ င်ပါ ည်။

လပ်ငန််းသက ်မတမ ်းမှသန၍ ပည်နယ်/တင််းသေ
ဆက်လက်ဖွဲ့စည််း၍
သဆ်းသန်းရ တင်
တပ

(ဇ)

အမ ်း မ်းအဖွဲ့ဝင်အသရအတက်တစ်ခ

်းသ မဥပသေ(မူကကမ််း) သရ်းဆရ ၌ ကနဉ်းမူကကမ််း(Zero Draft) ထက်သပေါ်လ ပပ်း

ညအ
် ခါ
(ဆ)

င်သတ ် ည်

အမ ်း

ကက်းမ ်းနှင် ခရင်အဆငသ
် က ်မတမ ်း

က်ဆင်ရ အဖွဲ့အစည််းမ ်း၊

အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

က်ဆင်ရ အဖွဲ့မ ်းအ ်းလ်း ဟန်ခ က်ညစ တန််းတူညမ ပါဝင်ခငရ
် ရန်

င်ပါ ည်။
်းသ မဥပသေ(မူကကမ််း) သရ်းဆရ တင် လသလ က်သ

အထ ်းမ ်းစသဆ င််း ခင််းနှင်

သတ

နလပ်ငန််းမ ်းက

အခ က်အလက်၊ အသထ က်
မ ဖစ်မသန

သဆ င်ရက
ွ ်ရမည်

ဖစ်ပပ်း အဆပါလပ်ငန််းမ ်းက သဆ လ င်စ သဆ င်ရွက် င်ပါ ည်။
(ဈ)

အမ ်း

်းသ မအ

ကက တင် ပင်ဆင်
အ ခ ်းသ

်းခ မှုမူဝါေ သရ်းဆမှုလပ်ငန််းစဉ်မှရရှခ ည်
င်ပါ ည်။

အဖွဲ့အစည််းမ ်း၊

လူထ သဘ ထ ်းခယူ၍

င်ခန််းစ မ ်းက သလလ ၍
သဆ်းသန်း ည်

အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းကလည််း

အဆငတ
် င်

အပပ င်သဆ်းသန်း

ပမ ်း က င််းပလ မည် ဖစ်ရ ယင််းတထမှ ဖည်စက် အကက ပ ခ က်မ ်းကလည််း လက်ခ၍
ဟန်ခ က်ညည ထည် င််းစဉ််းစ ်း
(ည)

အမ ်း

်းသ မဥပသေ

ဌ သနတင််းရင််း

်း

င်ပါ ည်။

(မူကကမ််း)
လူမ ်းစမ ်း၏

သရ်းဆရ တင်
သ မယ ဆင်ရ

စမခန်ခမှုမ ်းကလည််း တရ ်းဝင်ထည် င််းစဉ််းစ ်း အ
(ဋ)
(ဌ)

တင််းရင််း

်းအဖွဲ့အစည််းမ ်းအ ပင်

မူဝါေမ ်း၊

ဓသလထ်းတမ််းသ မယ

အမှတ် ပ သပ်းရန် လအပ်ပါ ည်။

လပ်ငန််းအသထ က်အကူ ပ အဖွဲ့မ ်း၏ တ ဝန်နှင် လပ်ပင်ခင်

တ်မတ
ှ ်ခ က်မ ်း (TOR) က

သရ်းဆရ တင် အမ ်း သဘ တူ သရ်းဆသဆ င်ရွက် အတည် ပ

င်ပါ ည်။

အမ ်း

်းသ မဥပသေ(မူကကမ််း) သရ်းဆသရ်း လပ်ငန််းစမခ က်နှင်ပတ် က် ည် အသ ပ င််း

အလမ ်းနှင်

အခ က်အလက်အ စ်မ ်းအ ်း

တင်ပင်သဆ်းသန်း ခင််း

လပ်ငန််းစဉ်မ ်းက

အခ န်နင
ှ ်တစ်သ ပ်းည

ပင်လင််း မင်

စ

ပည် ူ ခ ပ ခင််း၊

သဆ င်ရွကရ
် မည် ဖစ်ပပ်း

အသက င်အထည်သဖ သ
် ဆ င်ရက
ွ ်မည် အခ န်ဇယ ်းက ဥပသေကကမ််း သရ်းဆအတည် ပ မည်
၂၀၂၁ နှစ်ကန်အထ တ်းခ ွဲ့သပ်း င်ပါ ည်။ (ရည်ညွှန််း - အမ ်း
သရ်းဆ ပ စသရ်း လပ်ငန််းစမခ က် သန က်ဆက်တ-၁ (၃-၁))

်းသ မဥပသေ (မူကကမ််း)

3
(ဍ)

ကနဉ်းမူကကမ််း (Zero Draft)က သရ်း
ဌ နမ ်း၊ သ မအ
အ ပင်

်းရ တင် အဆ ပ ထ ်းသ

်းခ မှုလပ်ငန််းသက ်မတ၊

လွှတသ
် တ ်အ

်း ်းမှ

က်ဆင်ရ

က်ဆင်ရ အစ်းရ

ကယ်စ ်း ပ ကယ်စ ်းလှယ်မ ်း

သရ်းရ သက ်မတနှင် ဥပသေကကမ််းသက ်မတမှ ဥပသေ ပ

လွှတ်သတ ်အမတ်မ ်း အဆင်တင််းတင်
ပါ ည်။ (ရည်ညွှန််း - အမ ်း

ထသရ က်စ

ပူ်းသပါင််းပါဝင် သဆ င်ရက
ွ ် င်

်းသ မဉပသေ (မူကကမ််း) သရ်းဆ ပ စသရ်းလပ်ငန််းစမခ က်

စ မ က်နှ -၁၁)
(ဎ)

ကနဉ်းမူကကမ််း(Zero Draft)တင် ပါဝင်

င် ည် အသကက င််းအရ မ ်းက

်း ပ်ရ ၌

သေ တင််းနင်ငမ ်း၏

လပ်သဆ င်ခ က်သက င််းမ ်းအ ်း

သလလ ၍

နမူန ယူအ

်းခ

အသတွဲ့အကက ၊

င်ပါ ည်။ (ရည်ညွှန််း - အမ ်း

်းသ မဥပသေ (မူကကမ််း) သရ်းဆ ပ စသရ်း

လပ်ငန််းစမခ က် သန က်ဆက်တ-၁ (၃-၂-၂-၁))
(ဏ)

ကနဉ်းမူကကမ််း(Zero

Draft)

အကက ပ ခ က်မ ်းက

်း ပ်၍ မူကကမ််းတင် ဖညစ
် က်ရ ၌ အမ ်း သဘ တူ သဆ င်ရွက်

နင်မည် သက င််းမန်သ
အဖွဲ့ဝင်
(တ)

အမ ်း

သရ်းဆရ တင်

အဖွဲ့အစည််းအ

်း ်းမှ

သပ်းပလ သ

စနစ်တစ်ခ ပ လပ်ထ ်းရန်၊ (ဥပမ - မခဆ်း ဖတ် ခင််း

တ်မှတ်ရ ခင်နှုန််း၏

သဘ တူညခ က် ဖင် လက်ခ/ပယ်ဖ က် ခင််း)

်းသ မဥပသေတင် တည်ဆဥပသေမ ်းအကက ်း ဆန်က င် ခင််းမရှသစဘ ဥြထေ တစ်ခုနင်

တစ်ခု အကကောုံး သဟဇောတ ထ ုံး သတပြျုကော တက ထသောအခ က်မ ောုံးအောုံး
ြယ်ဖ က်၊ အစောုံး
(

)

မဟတ်

ညသ
် င်ုံး၊

ုုံးသင်ြါသည်။

ထပမဥြထေမ ောုံးသဟဇောတပဖစ်ထစထ ုံးအတက် အပခောုံးထသောနုင်ငမ ောုံး၏ အထတှေ့အကကျုမ ောုံးနင်
လုြ်ငေ်ုံးစဉ်မ ောုံးကထ
ု လလောပြီုံး ထပမယောနင်သက်ဆုင်သည် ဉြထေ၊ ေည်ုံးဉြထေမ ောုံး၊ အမေေ့်
ညွှေ်ကကောုံးခ က်မ ောုံး အကကပြျုခ က်မ ောုံး ယူ၍ ြူုံးထြါင်ုံး ထဆောင် ွကသ
် င်ြါသည်။

(ေ)

အမ ျုုံးသောုံးထပမဥြထေတစ် ြ်ပဖစ်ထြေါ်လောထ ုံးတင် လပ်ငန််းစဉ်ထကောင်ုံးတစ်ခု ပဖစ်ထြေါ်လောထ ုံး
သောမက

အ ခ ်းသ

ဆက်စပ်လ က်ရှ ည်

အသကက င််းအရ ၊

အသ ခအသန၊

အစတ်

အပင််းမ ်းအ ်းလ်းက ထည် င််းစဉ််းစ ်းလ က်စနစ်တက သဆ င်ရက
ွ ် င်ပါ ည်။
၅။
အမ ်း

မမတ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင် အစ်းရမဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််းမ ောုံးအထေပဖင် ယခုကွဲသုေ့

်းသ မဥပသေ(မူကကမ််း)သရ်းဆသရ်း လပ်ငန််းစမခ က်နှင်စပ်လ ဉ််း၍ အကက ပ ခ က်မ ်းသပ်းပခင်ရရှ ည်

အတက် သက ်းဇူ်းတင်ဝမ််းသ မ က်မပါ ည်။ တစ်ဆက်တည််းအသန ဖင် အမ ြုြားသ ြားဒမမဥပဒ (မူက
ပါဝင့်သင့်သည့်အဒက

င့်ြားအ

မ ြားန္င့် စပ့်လ ဉ့်ြားသည့်အက

ြံမပြုခ

့် (၁၀) ခ

မ့်ြား)တင့်

့်ကလည််းထည် င််းစဉ််းစ ်း

နင်ပါရန် သအ က်ပါအတင််း သဖ ် ပအပ်ပါ ည်_
(က)

လတ်တထလော ထပမယောစီမခေေ့်ခွဲမှုစေစ်တင် ထပမယောလုြ်ြင
ု ်ခင်နင်

ထပမအသုုံးခ မှု မေ်ကေ်

ထစထ ုံးအတက် သ မအမ ်းအစ ်းနှင် အတန််းအစ ်းသတ်မတ်ပခင်ုံး၊ ထပမကကီုံး ထပမြုမေ်ကေ်
ထစပခင်ုံး၊ ဌောထေတုင်ုံး င်ုံးသောုံးမ ောုံး၏ ရုုံး ောဓထလ
ခင
ု ်မောမှု ထစပခင်ုံး၊
ပဖစ်ထစပခင်ုံး

ုုံးတမ်ုံးထပမအသုုံးခ မှု တက
ုေ့ ု လုြ်ြင
ု ်ခင်

င်ုံးနီုံးပမျုြန
် မှုမ ောုံးပြျုလုြ်ပခင်ုံးအတက် ထပမအသုုံးပြျုခင်တက
ုေ့ ု သဟဇောတ

စသညတ
် အ
ုေ့ ောုံး

ထဆောင် ွကသ
် င်ြါသည်။

ဦုံးစောုံးထြုံးလ က်

အက ျုုံးသက်ဆုင်သူအောုံးလုုံးနင်

ြူုံးထြါင်ုံး

4

(ခ)

ကလ မဂ္ဂစ ်းနပ်ရကခ နှင် စက်ပ ်းသရ်းအဖွဲ့ (UNFAO) မှ ပ စထ ်းသ

သ မယ ၊

စ်သတ

နှင် ငါ်းလပ်ငန််း လပ်ပင်ခင်မ ်းအ ်း စမအပ်ခ ပ်မှု တ်းတက်သရ်းဆင်ရ မမဆနဒအသလ က်
လက်န နင်သ

လမ််းညွှန်ခ က်မ ်း (VGGT)နှင် တဖက် နည််းပည လမ််းညွှန်ခ က် စ တမ််း

မ ်းကု ကုုံးကောုံး၍
ထည်
(ဂ)

အမ ်း
ယနတရ ်း

င်သလ ် ည် အခ က်မ ်းအ ်း အမ ျုုံးသောုံးထပမဥြထေ (မူကကမ််း) တင်

င််းသင်ြါသည်။
်းသ မဥပသေ (မူကကမ််း)က သရ်းဆ အသက င်အထည်သဖ ်ရ တင် သ မယ စမခန်ခမှု
အဆင်ဆငတ
် င်

လူထကယ်စ ်းလှယ်မ ်းအ ်း

အသရ်းပါ ည်

သနရ တင်

ပါဝင်သစ ခင််း ဖင် ဖွဲ့စည််း ငပ
် ါ ည်။
(ဃ)

သ မအ

်းခ မှုစမခ က်သရ်းဆရ တင်

ပစမ ်းက သ ပ င််းလအ

်းခ

က င်

သရ်းဆ င်ပါ ည်။ အဆုြါ
ဓသလထ်းတမ််း သ မယ အ
(င)

အထလုံး

(စ)

်း ပ

ထပမယောအသုုံးပြျုမှု

စက်ပ ်းထတ်လပ် လပ်ကင်မှု

ည် သ မအ ်းခ မှုပစမ ်း ဖစ်သစရန် ဦ်းတည်
လပ်ကက်ငယ်သတ င်

မ
ူ ်းနှင်

ူမ ်းအတက် အက အကယ် ဖစ်သစ င်ပါ ည်။
ည်သင်ုံးထဖော်ပြ

အောမခခ က်နှင်

ောုံးပမင်တင်ထြုံးသည်

င်သောပမင်သောစ

်းနင်

ထပမအသုုံးခ မှုြုစမ ောုံးသည်

အမ ျုုံးသောုံးထပမအသုုံးခ မှုမူဝါေတင်
မ ောုံး၏

ရ်းရှင််းလယ်ကသ
ူ

ောုံးခ က်နင်အညီ အမ ျုုံးသမီုံးအစုအဖွဲှေ့

အမ ်း မ်းမ ်း၏

ည်မေ်ုံးခ က်မ ောုံးအောုံး အမ ်း

သ မယ လပ်ပင်ခင်အောုံး

်းသ မဥြထေ (မူကကမ််း)တင်

ည်သင်ုံးထြုံးသင်ြါသည်။

ထပမယောစီမအုြ်ခ ျုြထ
် ုံးတင် ထအောက်ထပခအဆင်မစ၍ ဗဟုအဆင်
အ ော မ ောုံး၏ တောဝေ်ဝတတ ောုံးမ ောုံးနင် ထဆောင် က
ွ ် ေ်တအ
ုေ့ ောုံး

အဆငတ
် ုင်ုံး၌ တောဝေ်ခ

င်ုံးလင်ုံးပြတ်သောုံးစော ထဖော်ပြ

ောုံးသင်ြါသည်။
(ဆ)

ထပမအသုုံးပြျုမှု

စီမကေ်ုံးမ ောုံးထ ုံးဆွဲ ောတင်

ထက ုံး ောွ အဆင်မစတင်၍

သဆ င်ရွက် ည်

စနစ်ကက င် ်း င် ပါ ည်။
(ဇ)

တုင်ုံး င်ုံးသောုံးလူမ ျုုံးမ ောုံး

နင်

စီမခေေ့်ခွဲခငတ
် အ
ုေ့ တက်

အကောအကယ်ပဖစ်ထစမည်

အထလုံး
(ဈ)

ဌောထေတင
ု ်ုံး င်ုံးသောုံးလူမ ျုုံးစမ
ု ောုံး၏

ထပမအသုုံးပြျုပခင်ုံးနင်

ထ ောက်သည်အစီအမမ ောုံးအောုံး

ောုံး ထဆောင် က
ွ ထ
် ြုံးသင်ြါသည်။

ထပမယောကအ
ု ထပခပြျုလ က် အသက်ထမုံးဝမ်ုံးထက ောင်ုံးပြျုထေထသော ပြည်သူလူ
လုြ်ြုင်ခင်နင်
ထ ောက်သည်

ထပမယောအခင်အထ ုံးမ ောုံးခင
ု ်မောထ ုံးအတက်
ပြဌောေ်ုံးခ က်မ ောုံးအောုံး

အမ ်း

ု၏ ထပမယော

အကောအကယ်ပဖစ်ထစမည်

်းသ မဥြထေ(မူကကမ််း)

တင်

ည်သင်ုံး

ပြျုစသ
ု င်ြါသည်။
(ည)

ထပမယောကအ
ု ထပခခလ က် အသက်ထမုံးဝမ်ုံးထက ောင်ုံးပြျုထေထသော ပြည်သူလူ
အခင်အလမ်ုံးမ ောုံးနင်
ပြဌောေ်ုံးခ က်မ ောုံးကု အမ ်း

စောုံးေြ် ကခောနငအ
် ောဟော ဖူလုမတ
ှု က
ုေ့ ု
်းသ မဥြထေ(မူကကမ််း)တင်

ု၏ အလုြအ
် ကုင်

အောမခခ က် ထစသည်

ည်သင်ုံးသင်ြါသည်။

5
၆။

အ

မဟတ်သ

က်ြါအကကပြျုခ က်မ ောုံးအောုံး

ြူုံးတထ
ွဲ ြုံးြထ
ုေ့ သော

အစ်းရ

အဖွဲ့အစည််းမ ောုံးမော ထအောက်ြါအတုင်ုံးပဖစ်သည်။
စဉ

အဖွဲ့အစညျိုး အမည

၁။

CARE Myanmar

၂။

Tavoyan Women Union

၃။

အမ ျုုံးသမီုံးဉုံးီ ထဆောင်ဖှေ့ပဖျုုံးမှုစင်တော

၄။

ထ ထ
ွှေ မော်ဝေ်ုံးလူမှုဖှေ့ပဖျုုံးထ ုံးအဖှေ့ွဲ

၅။

Social Actors Group

၆။

Action Dignity & Development

၇။

CPRCG Paralegal, Sagaing

၈။

ထတောင်သလ
ူ ယ်သမောုံး ဖှေ့ပဖျုုံးတုုံးတက်ထ ုံး သမဂဂ

၉။

Metta development foundation, Pathein

၁၀။

၇။

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

ဧ ောဝတီတုင်ုံးထေသကကီုံး ထတောင်သလ
ူ ယ်သမောုံးမ ောုံးနင် ဟင်ုံးသီုံးဟင်ုံး က
ွ ်သစ်သီုံးဝလ
စုကြ
် ျုုံးထ ုံးလုြ်သောုံးမ ောုံးအဖွဲှေ့

၁၁။

လေ်ေက်ဆော

၁၂။

အ

၁၃။

Green Mon Land Association

၁၄။

Namati

၁၅။

လယ်သမောုံးဘဝဖှေ့ပဖျုုံးထ ုံးအသင်ုံး

က်ခ င်ုံးတင်ုံးလူငယ်မ ောုံးကေ် က်

ယခတင် ပခ က်ပါ

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

အစ်းရမဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််းမ ောုံး၏

ထဆုံးထနုံးအကကပြျုခ က်မ ောုံးကု Landesa မြါ၀င်အောုံးပဖည် မတ်တမ်ုံးတင်ထြုံးြါသည်။
၈။

ဆက်လက်၍ ဉြထေမ ောုံးထဆုံးထနုံးသည် လုြ်ငေ်ုံးစဉ်တစ်ထလ ောက်လုုံးတင်လည်ုံး မမတုေ့ အရပ်ဘက်

လူမှုအဖွဲ့ အစည််းမ ်းနှင် အစ်းရမဟတ်သ

အဖွဲ့အစည််းမ ောုံးမ ဆက်လက်ြူုံးထြါင်ုံးြါ၀င်ပြီုံး လူ

သက်ဆုင် ောထကော်မတီမ ောုံး၊ အစုုံး ဌောေမ ောုံး နင် လွှတထ
် တော်အ ြ် ြ် သုေ့

ုအသကု

ြ်မ ထြုံးြသ
ုေ့ ောုံးြါမည်။
ထလုံးစောုံးစောပဖင်
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည််းမ ်းနှင်
အစ်းရမဟတ်သ

မတတူကု
ဥကကဌ၊ အမ ျုုံးသောုံးထပမအသုုံးခ မှုထကောင်စီ
ပြည်ထ

ောင်စထ
ု ှေ့ထေခ ျုြ၊် ပြည်ထ

ောင်စထ
ု ှေ့ထေခ ျုြရ
် ုုံး

အဖွဲ့အစည််းမ ောုံး

6

ပဖေေ့်ထဝပခင်ုံး
•

ြူုံးတွဲအကကပြျုခ က်မ ောုံးထြုံးြသ
ုေ့ ည်အဖွဲှေ့အစည်ုံးမ ောုံးအောုံးလုံးု
၁။

CARE Myanmar

၂။

Tavoyan Women Union

၃။

အမ ျုုံးသမီုံးဉုံးီ ထဆောင်ဖှေ့ပဖျုုံးမှုစင်တော

၄။

ထ ထ
ွှေ မော်ဝေ်ုံးလူမှုဖှေ့ပဖျုုံးထ ုံးအဖှေ့ွဲ

၅။

Social Actors Group

၆။

Action Dignity & Development

၇။

CPRCG Paralegal, Sagaing

၈။

ထတောင်သလ
ူ ယ်သမောုံး ဖှေ့ပဖျုုံးတုုံးတက်ထ ုံး သမဂဂ

၉။

Metta development foundation, Pathein

၁၀။ ဧ ောဝတီတုင်ုံးထေသကကီုံး ထတောင်သလ
ူ ယ်သမောုံးမ ောုံးနင် ဟင်ုံးသီုံးဟင်ုံး က
ွ ်သစ်သီုံးဝလ
စုကြ
် ျုုံးထ ုံးလုြ်သောုံးမ ောုံးအဖွဲှေ့
၁၁။ လေ်ေက်ဆော
၁၂။ အ

က်ခ င်ုံးတင်ုံးလူငယ်မ ောုံးကေ်ယက်

၁၃။ Green Mon Land Association
၁၄။ Namati
၁၅။ လယ်သမောုံးဘဝဖှေ့ပဖျုုံးထ ုံးအသင်ုံး

