
 

ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ 



မာတိကာ 
 
နိဒါန္း 
 
MyJustice၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာအေၾကာင္း 
MyJustice သည္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ပခဲူးတုိင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ကရင္ 
ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္ ့ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အားနည္းၿပီး ထိခိုက္လြယ္သည့္ ျပည္သူတုိ႕အတြက္ 
ဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမွဳ လက္လွမ္းမီေရးအတြက္ ဝန္္ေဆာင္မွဳ ေပးေနေသာ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြေဲဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ပါသည္။ MyJustice အဖြဲ႕ 
သည္ ျမန္မာ ့အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားအျပင္ ထိုမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ပံ့ပိုးမွဳမ်ားကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ သႏၶိဌာန္ထား႐ိွပါသည္။  
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမွ ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား အဓိက ထားရိွပါသည္။ 

၁။ MyJustice မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားမွ်တမွဳ လက္လွမ္းမီေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မွဳမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ 

၂။ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ဆန္းသစ္သည့္ အသိပညာ ေ၀မွ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ 
လက္ေတြ႕အသုံးခ် ဥပေဒေရးရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ေပးရန္။ 

၂။ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ဆန္းသစ္သည့္ အသိပညာ ေ၀မွ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ 
လက္ေတြ႕အသုံးခ် ဥပေဒေရးရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ေပးရန္။ 

၃။ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေစသည့္အျပင္ တရားစီရင္ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ 
တင္ျပႏိုင္ရန ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ MyJusticeႏွင္ ့၄င္း၏ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္မွဳကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ကြန္ယက္မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္။ 

 
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ- ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
စြမ္းရည္ ဆန္းစစ္ေရး အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အျခားႏုိင္ငံမ်ား 
၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။  ႏိုင္ငံတကာ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္း အေတြ႔အႀကဳံမ်ားသည္ ေဒသတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ 
အက်ိဳးမ်ားေစေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ  MyJustice အစီအစဥ္၏ အႀကံေပး ေကာ္မတီ (PAC)မွ 
လည္း သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  ႏုိင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ထိေတြ႕ေလ့လာ 
ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံတူအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ေလ့လာသင္ယူျခင္းမ်ား 
သည္ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ သိသိသာသာ အက်ိဳး႐ိွေစမည္ဟု  MyJustice အဖြဲ႕မွ ယုံၾကည္ပါ 
သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း  ေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္ 
ေဆာင္႐ြက္လုိသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္အား ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။  



ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳကို အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစမည့္ ရံပံုေငြတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ MyJustice မွ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ႐ိွေသာ ဤရံပံုေငြကို ေလွ်ာက္ထား 
ရာတြင္ စီစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္သာ ရ႐ိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပုံေငြြ၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပုံေငြကုိ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပင္ပေနရာအႏံွ႕မွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားႏွင္ ့ ေလ့လာသင္ယူမွဳ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထိေတြ႕ေလ့လာမွဳမ်ား ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ေပၚထြက္လာ 
မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံ ေပးႏုိင္ရန ္ရည္သန္ပါသည္။ 
 
လမ္းညႊန္စာအုပ္အေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပုံေငြ၏ အေသးစား ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေလွ်ာက္ထားရန္ အခြင့္အေရး 
ရွိမရိွ သိ႐ိွႏိုင္ရန္အတြက္၄င္း၊ ေလွ်ာက္လွြာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျဖည့္သြင္းရမည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ သိ႐ိွႏိုင္ရန္အတြက္၄င္း ဤလမ္းၫြွန္စာအုပ္မွ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အပိုင္း (၁) - ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
အပ္ုိငး(၂) - ေထာက္ပ့ံေၾကး လက္ခံရ႐ိွျခင္း 
အပ္ုိင္း(၃) - ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပုံေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
 

 
အပိုင္း (၁) - ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသလဲ။ 
ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ စံႏွဳန္းမ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညီေသာ MyJustice ၏ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

 ေလွ်ာက္ထားသူသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး MyJustice မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အခ်ိန္ျပည့္ 
၀န္ထမ္း ျဖစ္ရမည္။ 

 ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တရားမ်ွတေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ 
အနည္းဆုံး (၃) ႏွစ္႐ွိသူ ျဖစ္ရမည္။  

 ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ အုပ္စုမ်ားကုိ ဦ:တည္၍ တရားမွ်တမွဳ 
လက္လွမ္းမီေရးအတြက္၄င္း၊ ရပ္႐ြာအတြက္၄င္း ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးေနသာ အစီအစဥ္ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသူ ျဖစ္ရမည္။ 

 ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလ့လာသင္ယူမွဳကုိ အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မွဳ အဆင့္႐ွိ႐ရမည္။ 

 ေလ်ွာက္ထားသူသည္ မိမိ၏ အဖြ႕ဲအစည္းသုိ႕ ျပန္လာရန္ ဆႏၵ႐ိွသူျဖစ္ၿပီး ၆လတာကာလအတြင္း 
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ အသိပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ 
 



 ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳႏုိင္ပါသလဲ။ 
 ႏုိင္ငံတကာ၀န္ထမ္း 
 အခ်ိန္ပုိင္း၀န္ထမ္း 
 အလုပ္သင္ 
 လုပ္အားေပးသူ တစ္ဦးခ်င္း 

 
ႏိုင္ငံတကာ သင္ၾကားေရး ရန္ပံုေငြတြင္ မည္သည္တို႔ အႀကဳံး၀င္ပါသနည္း။  
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပုံေငြကုိ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမွဳ လက္လွမ္းမီေရး နယ္ပယ္ 
မ်ားအတြက္ ကုန္က်ခံရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေဒသတြင္း/ႏုိင္ငံတကာ၏ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံမ်ား/ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ပံုစံတူ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ 
ၾကားျဖတ္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း  အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ရက္တုိသင္တန္းမ်ားအတြက္ ထိေတြ႕ေလ့လာခြင့္တုိ႕ 
ပါဝင္ပါသည္။ ကာလမွာ (၂)ရက္မ ွ (၃)ပတ္အတြင္း ရိွသင့္ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား (ကန႕္သတ္ခ်က္ မဟုတ္ 
ပါ) သို႕ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  
ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပုံေငြမွ သင္တန္းေၾကး၊ ဗီဇာေၾကး၊ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြား 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဘတ္(စ)ကားခ၊ တကၠစီခ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ေလဆိပ္အေျပာင္းအလႊဲ စသည္)၊ 
တည္းခုိစရိတ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ခရီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာေရး အာမခံ  တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းတို႔ကို 
ကုန္က်ခံပါမည္။  ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကို MyJustice ၏ ခရီးသြားမူ၀ါဒအရ ကုန္က်ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ၾကားမွဳ ရံပုံေငြတြင္ ဘယ္လုိအရာမ်ားသည္ အႀကံဳးမ၀င္ပါသလဲ။ 

ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ၾကားမွဳ ရံပုံေငြတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မွဳ မရွိေသာ ေနရာမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ တည္းခိုစရိတ္တို႕ကုိ 
ေပးေခ်မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႕အျပင္ အျခားေသာ ခရီးသြား အာမခံမ်ား၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မွဳ ပစၥည္း အာမခံ 
မ်ား၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ပစ ၥည္း အာမခံမ်ား၊ အ၀တ္အစား၊ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင္ ့ ကာကြယ္ေဆးမ်ား 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံမည္ မဟုတ္ပါ။  

 
ရံပုံေငြကုိ  မည္က့ဲသုိ႕ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသလဲ။  

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး ပမာဏ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထိ  ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ 
ပမာဏမွာ အကန္႕အသတ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေနျဖင့္ မိမိေလွ်ာက္ထားသည့္ ေငြပမာဏ 
ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထုိအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရပါမည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုၿပီး  ေလွ်ာက္ 
ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိ္င္ငံတကာ ေလ့လာသင္ၾကားမွဳ ရံပုံေငြမွ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း 
အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးေသာသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ 
ႏိုင္ငံတကာ  ေလ့လာသင္ၾကားမွဳ ရံပုံေငြအား တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ခံစားခြင္ မရွိပါ။  



လိုအပ္ခ်က္တစ္ခ ု မဟုတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင့္အတြက္ ေလ့လာသင္ၾကားမွဳ အခြင့္အလမ္းတြင္ 
မိမိကိုယ္တိုင္၏ ထည့္၀င္ပံ့ပုိးမွဳ ရွိရန္လည္း တိုက္တြန္းလုိပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ထိုထည့္၀င္ ပံ့ပိုးမွဳသည္ 
မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ ၀န္ထမ္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရံပုံေငြမွေသာ္၄င္း၊ မိမိကိုယ္တုိင္ေသာ္၄င္း၊ သုိ႕မဟုတ္ အျခားေသာ 
ပံ့ပိုးမွဳမွေသာ္၄င္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းမွျဖစ္ေစ သုိ႕မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ ေလ့လာ 
သင္ၾကားမွဳ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား က်ခံေပးမည ္ဆိုပါက မည္သည့္ 
စရိတ္မ်ား ျဖစ္ႏိငု္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရပါမည္။  

 

ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ဘာေတြကုိ ျပင္ဆင္ထားရမလဲ။  

ေလွ်ာက္ထားသူမ ွအခြင့္အလမ္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမ်ားကုိ  ျပဳလုပ္ရပါ 
မည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ရာတြင္ သင္တန္း (သုိ႔မဟုတ္) ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ၊ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ လက္ခံေၾကာင္းစာ ရရွိျခင္း၊  စီမံခန္႕ခြသဲူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ 
ေၾကာင္း အေထာက္အထား ရရိွျခင္းမ်ားအျပင္ တက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ 
ဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္း တစ္ခုလံုးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔  အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ေၾကာင္းကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံထဲတြင ္ ဤေလ့လာသင္ယူမွဳမွ မိမိအတြက္ ဘယ္လုိအက်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိ သင္ယူလာသည္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဘယ္လို အသုံးခ်ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ျပနလ္ည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ အျခားသူမ်ားအားလည္း မည္သို႕ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ (အေသးစိတ္ကို ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ၾကည့္ပါ)   

 

မည္က့ဲသို႔ ဆံုးျဖတ္ပါသနည္း။  

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ရံပံုေငြ 
ပံ့ပိုးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမွဳအား သုံးသပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖြ႕ဲတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္ သုံးဦးမွ ငါးဦးအထိ 
ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး MyJustice၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပါမည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  
တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး အခြင့္အလမ္း၏ အရည္အေသြး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳး ရွိမရိွႏွင့္ ေငြေၾကးကုိ 
အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။ ေဒသအသီးသီးတြင္ ရန္ပံုေငြ 
ျဖန္႔က်က္သံုးႏုိင္ေရး အစရိွသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။ အဆံုးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မျပဳမီ လိုအပ္လွ်င္ သတ္မွတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေလွ်ာက္ထားသူအား လူေတြ႔ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။  

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အလွည့္က် စနစ္ျဖင္ ့လက္ခံသံုးသပ္သြားၾကပါမည္။  

 

 

 



စံညႊန္း အမွတ္ 
၁။ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ 
• ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ပါသလား။ 
• ေလွ်ာက္ထားသူကို MyJusticeႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ 

အဆံုးသတ္သည့္တိုင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနပါသလား။  
• ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ဆီေလွ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ ရွိပါသလား။  
 ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ ကိုက္ညီ္ 

သည့္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိပါသလား။ 

၂၀ 

၂။ အေၾကာင္းအရာ ကုိက္ညီမွဳ 
 ေလ့လာသင္ယူမွဳ အခြင့္အလမ္း/အစီအစဥ္သည္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမွဳ 

လက္လွမ္းမီေရးတို႔ႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ပါသလား။  
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရားမွ်တမွဳ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံး 

အတြက္ ေလ့လာသင္ယူမွဳ အခြင့္အလမ္းမွ ပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
ရွိပါသလား။  

 ေလ့လာသင္ယူမွဳ အစီအစဥ္သည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကြၽမ္းက်င္မွဳ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ကုိက္ညီ 
ပါသလား။ 

၃၀ 

၃။ ေလ့လာသင္ယူမွဳ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ သင္ယူမွဳအေပၚ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္မွဳ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

• ေလ့လာသင္ယူမွဳ အစီအစဥ္မွ ေပးအပ္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထား 
သူမ ွေကာင္းစြာ သိ႐ိွၿပီး ျဖစ္ပါသလား။ 

• ေလွ်ာက္ထားသူ၏ သင္ယူလုိသည့္ ဆႏၵႏွင့္ သင္ယူမွဳမွ ရရွိမည့္ ဗဟုသုတအား ျပန္လည္ 
အသံုးခ်မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ  ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသလား။  

 ျပန္လည္ေရာက္႐ိွခ်ိန္တြင္ ရ႐ိွခဲ့ေသာ အသိပညာမ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းကို ေလွ်ာက္ 
ထားသူမွ အေလးထားမႈ ရွိပါသလား။ 

၄၀ 

၄။ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ 
• လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံ ပါဝင္သည္ ့ ကုန္က်မည့္ စရိတ္အေၾကာင္း 

႐ွင္းလင္းပါသလား။ 
• ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အဖြ႔ဲအစည္းတြင္ ဝန္ထမ္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။  
 အျခားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွလည္း ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးျခင္း 

သုိ႕မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။ 

၁၀ 

အမွတ္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ 
  
MyJustice မွ မိမိအား ေရြးခ်ယ္ခ့ဲလွ်င္ မည္သည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ရ႐ိွပါမည္နည္း။ 
အကယ္၍ သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရလွ်င္ MyJustice မွ သင့္အား အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကး လက္ခံရန ္
ျပင္ဆင္စရာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ွင္းျပရန ္ ေခၚယူေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MyJustice မွ 



ေလယာဥ္လက္မွတ္ စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႕ကုိ တုိက္႐ုိက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လုိအပ္ခဲ့ပါက ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ သြင္းကုန္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွတဆင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကုိ 
လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
ဖ်က္သိမ္းရန္ လိုအပ္ခ့ဲလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ 
ဖ်က္သိမ္းရသည့္ အေၾကာင္းအတြက္ ခုိင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္ကာ ဗီဇာ၊ ေလယာဥ္ 
ခရီးစဥ္၊ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က် 
ထားရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအတိုင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အလြန္အမင္း နာမက်န္း 
ျဖစ္ျခင္း၊ မိသားစု အေရးကိစၥ စသည့္ အေနအထားတို႔တြင္ MyJustice ကို ေပးအပ္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ 
အား သက္ညွာမွဳ ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ကိစၥရပ ္တစ္ခုခ်င္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆန္းစစ္မွဳ ကြျဲပားႏုိင္ၿပီး ပံ့ပုိးေပးမည့္ 
သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကုိလည္း တင္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
 
ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ အခြင့္အလမ္း ရ႐ိွခ်ိန္ႏွင့္ ရရိွၿပီးေနာက္ MyJustice မွ သင့္အေပၚ မည္က့ဲသို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။ 
သြားေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံသို႔ ေဘးကင္းစြာ ဆိုက္ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ျခင္း  ေလွ်ာက္ထားသူမွ MyJustice 
အဖြဲ႔အား အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။  
ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ရိွစဥ္ကာလအတြင္း ေမးျမန္းလိုသည္ ့ ေမးခြန္းမ်ားရိွခဲ့လွ်င္ MyJustice အား ဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။  
မိခင္ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး (၁၅)ရက္အတြင္း ေလ့လာသင္ယူ ရ႐ိွမွဳ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ- 

• ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားႏွင္ ့ထိုေလ့လာသင္ယူမွဳမွ ေတြ႕႐ိွရေသာ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားႏွင္ ့စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ သင္၏ ျပန္လွန္သံုးသပ္ခ်က္ (စာလံုးေရ အမ်ားဆံုး - ၃၀၀) 

• ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္မ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းႏွင္ ့ ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္ (စာလံုးေရအမ်ားဆံုး - ၂၀၀) 

• ဤကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ၏ အခြင့္အလမ္းမွ ပံ့ပုိး 
ေပးေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သင့္၏ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ MyJustice အား လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာ တုန႕္ျပန္မွဳမ်ား (စာလံုးေရအမ်ားဆံုး 
- ၅၀၀) 

• ပူူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား (သင္တန္း အစီအစဥ္၊ ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္၊ 
ေလယာဥ္တက္ လက္မွတ္၊ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္၊ ဓါတ္ပု ံအစရိွသျဖင့္)  

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း/ကြန္ယက္ရွိ အနည္းဆံုး (၁၅)ဦးကုိ ျပန္လည္ 
ပို႔ခ်ျခင္း၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ေဆာင္မွဳအား အစီရင္ခံ 
စာ၏ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။  
ထိုအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္မွ် လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ 
MyJustice မွ စဥ္းစားၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို 
ကိစၥရပ္ေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားေပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိမွ အခြင့္အလမ္းရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ (၆)လအတြင္း 



သင္၏ ေလ့လာသင္ယူမွဳ အခြင့္အလမ္း ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ (၆)လအတြင္း ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ 
ဇာတ္လမ္းမ်ား (success stories)/ သင္ခန္းစာမ်ားကို MyJustice မွ ရရိွရန္ ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ 
ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ဗဟုသုတ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်မႈ၊ ေ၀မွ်မႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဗဟုသုတ ေ၀မွ်ရာတြင္ 
ရ႐ိွသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား အေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္တို႔၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ 
ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရန္ပုံေငြ၏ ထိေရာက္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးေပးပါလိမ့္မည္။  
 
အာမခံအေၾကာင္း 
MyJustice မွ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေရးေပၚ ေဆးအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း 
ျဖင္ ့ စီစဥ္ေပးပါမည္။  
 
အပုိင္း(၂) ေထာက္ပ့ံေၾကး ရယူျခင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း 
အကယ္၍ သင့္အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ MyJustice မွ သင့္အား ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ေလ့လာသင္ယူမွဳအတြက္ 
ရ႐ိွမည့္ ခံစားခြင့္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပပါမည္။ MyJustice မူ၀ါဒအရ ေန႕စဥ္အသုံးစရိတ္ (အစား 
အေသာက္၊ ေနထိုင္ေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး)မ်ားကုိ ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳမွ ပညာသင္ၾကားမည့္ ႏုိင္ငံသို႔ အသြား 
အျပန္ ေန႔ရက္ အပါအဝင္ ေလ့လာသင္ယူေနေသာ ေန႕ရက္မ်ားအေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္၍ ႀကိဳတင္ 
ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ေပးအပ္မည့္ ပမာဏမွာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ခရီးတစ္ခုလံုး၏ (၇၀%)အထိ 
အမ်ားဆံုး ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီး က်န္ (၃၀%)ကို ေက်နပ္ေလာက္သည့္ ပညာသင္ အစီရင္ခံစာ ရရွိမည့္ ကာလ 
တိုင ္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။  ခရီးစရိတ္ ႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ေပးရန္ ရုံးတက္ရက္(၁၅)ရက္ အနည္းဆံုး 
ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အပ္ုိင္း(၃) - ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ခန္႔ခြဲၿပီး အီးယူ၏ အေထာက္အပ့ံ ရရွိထား 
သည့္ MyJustice အစီအစဥ္မွ စီမံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းမွဳ အားလံုးႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမွဳ အားလံုးကို  
MyJustice အဖြဲ႔မွ ကိုင္တြယ္ ေျဖၾကားေပးပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ 
ေလွ်ာက္ထားပံု နည္းလမ္းအေၾကာင္း ေမးျမန္းစရာရိွခဲ့လွ်င္ myjustice@mm.britishcouncil.org ကို 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံႏွင္ ့ ေလွ်ာက္ရမည့္ 
နည္းလမ္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား www.myjusticemyanmar.org မွ download ရယူႏုိင္ၿပီး 
myjustice@mm.britishcouncil.org တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ အေသးစား ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ ရံပံုေငြ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ  တက္ေရာက္ရန္ အရည္ 
အခ်င္း ျပည့္မီမႈ ရိွမရိွ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္ ေက်ာင္း သုိ႕မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ လက္ခံစာ၊ 
တက္ေရာက္ရမည့္ ညီလာခံအတြက္ ဖိတ္စာ၊ လက္ရွ ိအလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံစာတို႔ကို ပူးတြတဲင္ျပရပါမည္။  
လက္ခံသည့္ စာမရရိွေသးလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
သံုးသပ္ၿပီး ယာယီ လက္ခံထားပါမည္။ MyJustice ထံသုိ႕ လက္ခံစာ တင္သြင္းမွဳ မ႐ွိမခ်င္း ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ MyJustice ထံ ေလွ်ာက္လႊာအေျမာက္အမ်ား လက္ခံရ႐ိွေသာ္လည္း 
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ေလွ်ာက္လႊာတိုင္း ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ မရရိွႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။ တင္သြင္းၿပီးမွ 
ေနာက္ထပ္ ျပင္ဆင္ေရးသားလိုပါက ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 


