
စဉံ
အမည၊ံ 

မဆဲန္ဒနယံ
ေမဵခးနံဵ အေြြောငံဵ အရာ

 ေျြေြြောဵမညံဴ

ဝနံှ ြေီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှ ြေီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ြေံ

၁ ဦဵေမာငြုိံေ မငံဵ လ္ွ မို ့ေေ်ရ္ိ အထြံေျမနမံာျေညေံစာငံဴြြေညံဴေရဵအြေးဲ့ (C.S.O)ဆိုငံဵ ဘတုနံင္ံဴ ရမ္ံဵ တေေံြေ့ဵရးာ လုဳနယံ

မငံဵ လ္(၂) အထြံေျမနမံာျေညေံစာငံဴြြေညံဴေရဵအြေးဲ့  ဆိုငံဵ ဘတုနံင္ံဴရဳုဵခနံဵ တို့သည ံအသငံဵ အြေးဲ့  ြေးဲ့စညံဵ ျခငံဵ

ဆိုငရံာဥေေဒနင္ံဴအည ီလေုေံဆာငခံဲဴျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ၊ ဆိုငံဵ ဘတုနံင္ံဴရဳုဵခနံဵ တို့အတးြံေ ဥေေဒနင္ံဴအညီ

ေဆာငရံးြံေမှုရ္ိ/မရ္ိစစိစရံန ံမညသံညံဴဌာနတးင ံတာဝနရံ္ိေြြောငံဵ နင္ံဴဥေေဒနင္ံဴအည ီေဆာငရံးြံေ

ထာဵျခငံဵ မဟတုေံြြောငံဵ စစိစေံတး့ရ္ိေါြေမညြဴဲံေသို့ဆြံေလြံေေဆာငရံးြံေမညြုိံေသရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရြံေွမို ့၊ အြေ့ဉံဵ ေထာငတံးင ံြေ့နံဵ မာေရဵမ္ူ ဵ အြေ့ဉံဵ ေထာင ံဆရာဝန ံခနံ့ထာဵေေဵရနနံင္ံဴ လုဳနယံ

သရြံေ(၂) သရြံေွမို ့နယ၊ံ ျေညသံူ့ေဆဵရဳုှြီေဵမ ္အထူဵ ြုေဆရာဝနမံ့ာဵ ြေတိြံြောဵ၍ ြုေသေဆာငရံးြံေေေဵွေီဵ

ြေ့နံဵ မာေရဵအသေိညာေေဵျခငံဵ နင္ံဴ ျေစဒံဏြံောလေစ ဴလးတေံျမာြံေေသာအခါ ဘဝရေတံညနံိုငံ

ေရဵအတးြံေ အေထာြံေအြူေျြေစေံစမညံဴ စိုြံေေ့ို ဵေရဵ၊ ေမးဵ ျမူေရဵ၊ ြုေနထံတုလံေုေံရဵ၊ စြံေမှု

လြံေမှုလေုငံနံဵ မ့ာဵ သငတံနံဵ ြေးငံဴလစ္သံငြံြောဵေေဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၃ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရြံေွမို ့ စညေံငသံာယာလမံဵ ေဘဵမ့ာဵတးင ံေရာငံဵ ခ့ေနေသာ ေစ့ဵဆိုငမံ့ာဵြုိေ စညေံငသံာယာ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

သရြံေ(၁) ေစ့ဵှြီေဵထသဲို့ စနစတံြေ့ေျောငံဵ ေရွှေ  ြေးငံဴလစ္နံိုငေံရဵ ေဆာငရံးြံေေေဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိ

လိုေြြောငံဵ ၊

၄ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ ဂနံ့ေဂါ - ြေေလဵလမံဵ ေေ်ရ္ိ မိုငတံိုငအံမတ္ံ(၃၆/၃)နင္ံဴ (၄၀/၃)မိုငြံြောဵရ္ိ (၄)မိုငံ(၀)ြောလုဳအာဵ ေဆာြေ/ံေို့

ဂနံ့ေဂါ(၂) အေရဵေေ်လိုအေခံ့ြံေအရ ဘတဂံ့ြံေလ့ာထာဵေဆာငရံးြံေေေဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလို

ေြြောငံဵ ၊

ဒတုယိအှြေမိ ံမေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ လွှေတေံတာ ံ (၁၁)ှြေမိေံျမာြေေံုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵ နဝမေန ့( ၁၇. ၁. ၂၀၁၉ ) ရြေေံနတ့းင ံ

ေမဵျမနံဵ ခးငံဴျေုမညံဴ ေမဵခးနံဵ အစအီစဉံ
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၅ ဦဵတငေံသာငံဵ  ေရစှြိေုွမို ့နယ ံအေနာြံေေျမာြံေဘြံေရ္ိ ေဂးဵ ဂဏုရံးာအဝင ံ#ေဂးဵ ဂဏုေံနံဵ ေခ့ာငံဵ $ အာဵေခ့ာငံဵ ြူေဵ ေဆာြေ/ံေို့

ေရစှြိေု(၁) တတဳာဵ သို့မဟတု ံေရေြေ့ာံ တညေံဆာြံေေေဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၆ ဦဵတငံဴလးငံ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့၊ ွမို ့မေစ့ဵှြီေဵသည ံေဆာြံေလေုေံရဵလမံဵ ဦဵစီဵ ေိုင ံေဆငလမံဵ ေေ်သို့ေရာြံေရ္ိ ေဆာြေ/ံေို့

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ေနျခငံဵ ေြြောငံဴ လမံဵ ြေ့ဉံဵ ၍ ယာဉေံြြောေတိဆံို့မှုအာဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵအစုိဵရအေနျြေငံဴ အလ့ငံ

အျမန ံလေုေံဆာငေံေဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၇ ေဒ်ျမငံဴစနံဵ ေေါြံေွမို ့နယအံတးငံဵ  သမိံဵ ဆညံဵ ခဧဳရယိာအတးငံဵ  ြေ့ေရာြံေေနေသာ ေြေ့ဵရးာမ့ာဵအခ့ငံဵ ခ့ငံဵ ေဆာြေ/ံေို့

ေေါြံေ(၂) ဆြံေသးယသံညံဴ ေြေ့ဵလြံေလမံဵ မ့ာဵအာဵ ေြေ့ဵလြံေလမံဵ ဦဵစီဵ ဌာနမ ္လးတလံေစံးာေဆာငရံးြံေ

ေိုငခံးငံဴေေဵရနနံင္ံဴ ေဆာငရံးြံေေိုငခံးငံဴရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၈ ဦဵေြေ့ာဆံနံဵ ေအာငံ ဆေိျံြေူ - ေဆာ - ြေနေံတလံြံေလမံဵ ေေ်ရ္ိ ေရေြေ့ာံ(၆)စငံဵ အာဵ တတဳာဵတညေံဆာြံေေေဵနိုငံ ေဆာြေ/ံေို့

ဆေိျံြေူ(၂) ျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴ မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံလ့ာထာဵေေဵနိုငမံညြုိံေ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၉ ဦဵတငေံသာငံဵ  ေရစှြိေုွမို ့၏ ွမို ့ဝငံွ မို ့ထးြံေ လမံဵ မှြီေဵအာဵ(၂)လမံဵ သးာဵအျြေစ ံတိုဵ ျမငှံဴေြောြံေလေုေံေဵရနံ ေဆာြေ/ံေို့

ေရစှြိေု(၁) အစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၁၀ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ေတာငတံးငံဵ - ေအာငလံြဳောဵလမံဵ ေေ်ရ္ိ မိုငတံိုငအံမတ္ံ(၂၆၇)နင္ံဴ (၂၆၇/၁)အြြောဵ ဝြေ္ကေသဵ ေဆာြေ/ံေို့

ေတာငတံးငံဵ ှြေီဵ (၁) ေြေ့ဵရးာအနီဵ  ရနေံယေံခ့ာငံဵ ြုိေ ျြေတသံနံဵ တညေံဆာြံေထာဵေသာ တတဳာဵအာဵ အဆငံဴျမငှံဴတငံ

တညေံဆာြံေေေဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၁၁ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မေြေးဵ တိုငံဵ အတးငံဵ ရ္ိ တိုငံဵ ရငံဵ သာဵလမူ့ို ဵမ့ာဵြေးဳ့ ွြေို ဵတိုဵ တြံေေရဵအတးြံေ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵရနေံုဳ ခ့ငံဵ ဝနံှ ြေီဵ

မငံဵ လ္(၁)  ေငးမ ္ဘတဂံ့ြံေသတမံတ္၍ံ ေဆာငရံးြံေေေဵရနအံစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂


