
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်  ၁၀၁  /  ၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ ၃ ရ )် 

 မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော မ္သန်စွမ်္ိုးအမ္   ိုးသမီ္ိုးနငှ့််  ထလိုးသငူယမ်္ ောိုး 

ထရိုးရောဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

၁။ မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီသည် 

မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်း ဥပရေ ပိုေမ် ၇ ၊ ပိုေမ်ခွွဲ (ဂ)နငှ့်် ပိုေမ် ၉၂ ၊ ပိုေမ်ခွွဲ (ခ)တ ို ့်အရ 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့်် အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ မသနစွ်မ််းအမ   ်းသမီ်းနငှ့်် 

 ရ ်းသငူယ်မ ာ်းရရ်းရာဆပ်ရ ာ်မတီ  ို ရအာ ်ပါ ပိုဂ္   ်မ ာ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််း  ို ်သည-် 

( ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်                                       ဥ က ဋ္ဌ 

   ူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

   ူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပန ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

  ဝနက် ီ်းဌာန 

(ခ ) ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်                  ေိုဥ က ဋ္ဌ 

  ဖပန ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

   ူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပန ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

  ဝနက် ီ်းဌာန 

(ဂ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                          အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်ရံွဲတပ်ြွွဲွဲ့ 

  ဖပည်ထွဲရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 



(ဃ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း          အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

   ူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပန ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

  ဝနက် ီ်းဌာန 

-၂- 

(င ) စည််းရံို ်းရရ်းဌာနက ီ်းမ ်း                            အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်စံစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့၊ ဗဟ ိုဌာနခ  ပ်  

(စ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ရငခ်ွငမ်ွဲ့် ရ ်းငယ်မ ာ်းရ  ာ့်ခ ရရ်းနငှ့် ် ာ ွယ်ရစာင့်ရ် ှာ ်ရရ်းအသင််း   

 (ဆ)     ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း  

  ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသမီ်းရရ်းရာအြွွဲွဲ့ခ  ပ် 

(ဇ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်မံ ခငန်ငှ့် ် ရ ်းရစာင့်ရ် ှာ ်ရရ်းအသင််း 

(ဈ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသမီ်းစ်ီးပွာ်းရရ်းစွမ််းရဆာင ်ှငမ် ာ်းအသင််း 

(ည)   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသမီ်းနငှ့် ် ရ ်းသငူယ်မ ာ်းဘဝဖမြှင့်တ်ငရ်ရ်းအသင််း 

(ဋ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

    ာ်း၊ မရရ်းရာတန််းတူညမီ ရရ်း ွနရ် ် 

(ဌ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

  အမ   ်းသမီ်းအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း ွနရ် ် 

(ဍ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်



  UN Women 

(ဎ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း               အြွွဲွဲ့ဝင ်

  UNFPA 

(ဏ)   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း       အြွွဲွဲ့ဝင ်

       Women Lead for Burma 

(တ)   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

  iSchool-Myanmar 

 (ထ)   ိုယ်စာ်း ှယ် (၅) ဦ်း                အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ  ပ်  

-၃- 

(ေ )   ိုယ်စာ်း ှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာနာ်းမက ာ်း ူမှုအြွွဲွဲ့အစည််း 

(ဓ )   ိုယ်စာ်း ှယ် (၄) ဦ်း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

   မ္ာ့် ရ ်းမ ာ်းရနပံ်ိုရငအွြွွဲွဲ့ (ဖမနမ်ာ) 

(န ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း       အတွင််းရရ်းမ ်း 

  ဖပန ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

   ူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပန ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

  ဝနက် ီ်းဌာန 

      (ပ ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                               တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း 

   ူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

   ူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပန ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

  ဝနက် ီ်းဌာန  

၂။ မသနစွ်မ််းအမ   ်းသမီ်းနငှ့််  ရ ်းသူငယ်မ ာ်းရရ်းရာ ဆပ်ရ ာ်မတီ၏ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းမှာ 

ရအာ ်ပါ အတ ိုင််း ဖြစ်ပါသည်- 



( )  မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ  ိုပ်ငန််းရ ာ်မတီ၏  မ််းညွှနခ်  ်မ ာ်း 

နငှ့််အည ီ ိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(ခ ) မသနစွ်မ််းအမ   ်းသမီ်းနငှ့် ်  ရ ်းသငူယ်မ ာ်းအပါအဝင ် မသနစ်ွမ််းမှုအာ်း ံို်းအရပေါ် 

န ိုငထ် ်စီ်းနင််း အက မ််းြ ်မှု၊ အ မ်တွင််းအက မ််းြ ်မှု အမ   ်းမ   ်းအဖပင ်

အ ွွဲသံို်းခံရမှု၊ ရခါင််းပံိုဖြတ်ခံရမှုမ ာ်းမှ  ာ ွယ်ရပ်းရန ် ရ ့် ာဆန််းစစမ်ှု 

ဖပ  ိုပ်ဖခင််း၊  

 (ဂ ) မသနစွ်မ််းအမ   ်းသမီ်းမ ာ်း  ူ ့်အြွွဲွဲ့အစည််းအတွင ် ပါဝငဆ်ံို်းဖြတ်ပ ိုငခ်ွင့််နငှ့််  န််းမာရရ်း၊ 

ပညာရရ်း၊ စ်ီးပွာ်းရရ်းစသည့််  ူရနမှုအဆင့််အတန််း တ ို်းတ ်မှုတ ို ့်အတွ ်  ူ ့်အခွင့်် 

အရရ်းနငှ့်် အရဖခခံ ွတ် ပ်ခွင့်် အာ်း ံို်း  ိုအဖခာ်းသနစွ်မ််းသ ူအမ   ်းသမီ်းမ ာ်းနည််းတူ 

ခံစာ်းခွင့်် ှ ရစရရ်း ရပါင််းစပ်ညြှ နှု င််းရပ်းဖခင််းနငှ့် ်ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ် ်ရပ်းဖခင််း။ 

 

   

       (ပံို) ဟငန်ရီဗနထ််ီးယူ                            

                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 

-၄- 

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၂၁ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ်ာ   ၃  ရ ်  

ပဖန် ့်ထေပခငိ်ုး 

န ိုငင်ရံတာ်သမမတရံို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 



ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ို ွှတ်ရတာ်ရံို ်း 

ဖပည်သူ ့် ွှတ်ရတာ်ရံို ်း 

အမ   ်းသာ်း ွှတ်ရတာ်ရံို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုတရာ်း ွှတ်ရတာ်ခ  ပ် 

န ိုငင်ရံတာ်ြွွဲွဲ့စည််းပံိုအရဖခခံဥပရေဆ ိုငရ်ာခံိုရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရွ်းရ ာ ်ပွွဲရ ာ်မ ှငရ်ံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုဝနက် ီ်းဌာနအာ်း ံို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရ ှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုစာရင််းစစ်ခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရာထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရံို ်း 

ရနဖပညရ်တာ်ရ ာငစ်ရီံို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရံို ်းမ ာ်းအာ်း ံို်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင်ရံတာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

အဂတ   ို ်စာ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ ာ်မ ှငရ်ံို ်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသာ်း ူ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မ ှငရ်ံို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီဝငမ် ာ်းအာ်း ံို်း 

သ ်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္   ်မ ာ်း 

-၅- 

ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်    ဖမနမ်ာန ိုငင်ဖံပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပံိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန  ထည့််သငွ််းရက ဖငာရပ်းပါရန။် 

 



အမ န ့်အ်ရ 

 

 

  ရေါ ်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း 

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၁)                              

 မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 

 

 

 

 


