သို႕ . . . .
ေနာ္ေဝႏိုင္ငဵေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငဵသားမ်ား
ရက္စြဲ

။ ။ ေဖေဖၚဝါရီ၊ ဿ၂ရက္၊ ၀ှဿ၂ ခုႏွစ္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဒုတိယအၾကိမ္ ျမန္မာ႕အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တဵခါးဖြင္႕ဖိတ္ၾကားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငဵတြင္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားအား

ေနာ္ေဝႏိုင္ငဵေရာက္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ဖြဵ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

ျမန္မာ႕အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား

အတူတကြ

ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မတ္လ ဿ၂ရက္၊ ၀ှဿ၂ တြင္ Kristiansand ျမိဳ႕ VestAgder ေဒသတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါ
သည္။
၂င္းေတြ႕ဆဵုေဆြးေႏြးပြဲကို

ျမန္မာႏိုင္ငဵ

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွၾကီးၾကပ္ဦးစီး

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (Myanmar Representative Committee - Norway / MRC-N) ကို
ႏိုဝင္ဘာလ၊ ဿ၄ရက္၊ ၀ှဿ၁ ခုႏွစ္တြင္ Norwegian Burma Committee ရဵုးခန္း၊ Oslo ျမိဳ႕တြင္
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားျဖင္႕ အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းခဲ႕ပါသည္။
ထိုအစည္းအေဝးတြင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ႕ေသာ မည္သည္႕ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္း၊
လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအား လက္တြဲပါဝင္ႏိုင္ၾကရန္ အစဥ္အျမဲ လက္ကမ္း
ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။
ထို႕ေၾကာင္႕ မတ္လ ဿ၂ရက္၊ ၀ှဿ၂ တြင္ Kristiansand ျမိဳ႕ Vest-Agder

ေဒသတြင္

ဒုတိယ

အၾကိမ္ က်င္းပ မည္႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားေတြ႕ဆဵုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ႏွင္႕
အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ႏိုင္သူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ
ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
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ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မ်ား
ဿ၀းှှ - ဿ၀း၁ှ

။ ။ အစီအစဥ္ဖြင္႕လွစ္ျခင္းႏွင္႕ မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္

(ဦးေအာင္ထြန္း)

ဿ၀း၁ှ - ဿ၀း၂၃

။ ။ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင္႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း
(ဦးေဂ်ာ္နသန္)

ဿ၀း၂၃ - ဿ၁းဿှ

။ ။ “Betteriet” အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငဵျခားသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား
လႈပ္ရွားမႈအခန္းက႑ ရွင္းျပျခင္း -

ဿ၁းဿှ - ဿ၂းှှ

Øyvind Hope

။ ။ ျပသနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ႏွင္႕ အသင္႕ေတာ္ဆဵုးေျဖရွင္းနည္း
တင္ဆက္ျခင္း ယခင္ UN အရာရွိႏွင္႕ လက္ရွိ NCA အရာရွိ - Tale Steel Johnsen

ဿ၂းှှ - ဿ၂း၁ှ

။ ။ အားလပ္ခ်ိန္

ဿ၂း၁ှ - ဿ၂း၂၃

။ ။ ျပန္လည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ ဗ်ဴဟာ ရွင္းလင္းျခင္း -

Kristian

Rossaak
ဿ၂း၂၃ - ဿ၃း၁ှ

။ ။ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးျခင္းအပိုင္း (ဿ)

ဿ၃း၁ှ - ဿ၄း၁ှ

။ ။ MRC-N ေကာ္မတီဝင္မ်ား တိုး/ေလွ်ာ႕ အတည္ျပဳျခင္းႏွင္႕ တာဝန္ခြဲ
ေဝျခင္း

ဿ၄း၁ှ - ဿ၄း၂၃

။ ။ အားလပ္ခ်ိန္

ဿ၄း၂၃ - ဿ၅း၂၃

။ ။ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း (၀)

ဿ၅း၂၃ - ဿ၆းှှ

။ ။ နိဂဵုးခ်ဳပ္ အစီအစဥ္

ေနရာ

။။Tordenskjoldsgate 67, 1614 Kristiansand, Vest-agder, Norway

ေန႕ရက္

။။၀ှဿ၂ခုႏွစ္၊မတ္လ၊ဿ၂ရက္ (ေသာၾကာေန႕)

အခ်ိန္

။ ။ ေန႕လည္ ဿ၀းှှ နာရီ မွ ညေန ဿ၆းှှ နာရီ အထိ

ဆက္သြယ္ရန္
ဿ။ ။ ဦးေအာင္ထြန္း (+47 9548 9543)
၀။။ဦးေဂ်ာ္နသန္ (+47 9769 0451)
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ပထမအၾကိမ္ Oslo ျမိဳ႕အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေန႕ရက္။။

ႏိုဝင္ဘာလ၊ဿ၄ရက္၊၀ှဿ၁ခုႏွစ္

အခ်ိန္။။ ဿ၀းှှနာရီမွ

ဿ၄းှှနာရီထိ

ေနရာ။။ NBC ခန္းမ၊ Kirke gate 5, Oslo

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
က) ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ MRC-N (Myanmar Representative Committee Norway) ဟုအမည္ေပးရန္သေဘာတူအတည္ျပဳၾကသည္။
ခ) အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (ဿ၃)ဦးတက္ေရာက္သည္။
ဥပမာဿ။ ။ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕အစည္း
၀။ ။ ႏိုင္ငဵေရး လႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႕အစည္း
၁။ ။ လူမႈေရး လႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႕အစည္း
၂။ ။ တစ္ဦးခ်င္းလႈပ္ရွားပါဝင္သူမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသတ္မွတ္၍
ဆဵုးျဖတ္ပင
ို ္ခြင္႕တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။
ဂ) ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (MRC-N) မွ အေထြေထြ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခဵ (သို႕) လူထု
ဆက္ဆဵေရးတာဝန္ခဵ ၀ ဦးအား ယာယီေရြးခ်ယ္ထားသည္။
ဿ။ ။ ဦးေအာင္ထြန္း (+47 9548 9543)
၀။။ဦးေဂ်ာ္နသန္ (+47 9769 0451)
ဃ) MRC-N မွ ေအာက္ပါ စဵျပလုပ္ငန္းမ်ားေရးဆြဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္
ဿ။ ။ ေအာက္ေျခအထိကြင္းဆင္းေလ႕လာ၍ လူထု၏အေျခခဵစားဝတ္ေနေရးႏွင္႕ လူထု၏
စစ္မွန္ေသာသေဘာထား၊ လူထုအသဵေပၚေပါက္ေရး၊ အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရး
၀။ ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ NGO/INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႕) အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕
တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ကူညီေပးရန္။
၁။ ။ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား နီးကပ္စြာေစာင္႕ၾကည္႕ေလ႕လာ၍ လိုအပ္
သည္႕ ပညာေပး ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္။
င) MRC-N ေကာ္မတီမွဒီဇင္ဘာ 2013 အတြင္း (သို႕) ဇန္နာဝါရီ 2014 အေစာပိုင္းတြင္ ဒုတိယ
အၾကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပႏိုင္ရန္၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ပို၍ စဵုလင္စြာ
တက္ေရာက္၍ တာဝန္ယူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ စီမဵမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။
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