
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်  ၁၀၄  /  ၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ ၃ ရ )် 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏ တရောိုးမ္ျှတမ္ှုရရှ ြ ုငခွ်င့်ဆ် ငုရ်ော ဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စည်ိုးပခငိ်ုး 

၁။ မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီသည် မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ 

အခွင့််အရရ်းဥပရေ ပိုေမ် ၇ ၊ ပိုေမ်ခွွဲ (ဂ)နငှ့်် ပိုေမ် ၉၂ ၊ ပိုေမ်ခွွဲ (ခ)တ ို ့်အရ မသနစ်ွမ််းသမူ  ်း၏ 

တရောိုးမ္ျှတမ္ှုရရှ ြ ုငခွ်င့်ဆ် ငုရ်ော ဆပ်ရ  ်မတီ  ို ရအ  ်ပါပိုဂ္  လ်မ  ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ်သည-် 

 ( ) ေိုတ ယညွှနက်  ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်      ဥ က ဋ္ဌ 

 ဖပညရ်  ငစ်ိုရ ှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရ ို ်း 

 (ခ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင် ရွဲတပ်ြွွဲွဲ့ 

   ဖပည် ွဲရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဂ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   အ  ဉ်းဦ်းစီ်းဌ န 

   ဖပည် ွဲရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဃ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  အရ ရွ အွိုပ်ခ  ပ်ရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န  

  ဖပညရ်  ငစ်ိုအစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရ ို ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (င )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

   လူမှုဝန ်မ််းဦ်းစ်ီးဌ န 



   လူမှုဝန ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့်ဖ်ပနလ်ညရ်နရ ခ   ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌ န 

 (စ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ် န ိုငင် စစ်မှု မ််းရ  င််းအြွွဲွဲ့၊ ဗ  ိုဌ နခ  ပ်  

-၂- 

 (ဆ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖပညရ်  ငစ်ိုဥပရေအရ   ်အ ူဖပ ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

 (ဇ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင် ရ ှ ွဲ့ရနမ  ်း ွနယ် ် 

 (ဈ )   ိုယ်စ ်းလှယ် (၅) ဦ်း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအသင််းခ  ပ် 

 (ည)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင် န ်းမက  ်းလူမှုအြွွဲွဲ့အစည််း 

 (ဋ ) ဦ်းသန ့်ဇ်င ်            အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Peace Myanmar Aid Foundation  

 (ဌ ) ဦ်းရွဲဝင််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   iSchool (ဖမနမ် ) 

 (ဍ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                                                             အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် ရေါင််းဆငေ်ရိုမ််းအသင််း 

 (ဎ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် ရအ ်တစဇ်ငအ်သင််း   

 (ဏ) ရန ်ရမ ်ရင််း  ိုရလ်း 



   Community Empowerment Manager                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

   My Justice  

 (တ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Voluntary Service Overseas (VSO) 

 ( )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း               အြွွဲွဲ့ဝင ်

    Department for International Development (DFID)  

 (ေ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                                        အြွွဲွဲ့ဝင ် 

   ဖမနမ် န ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ  ်းရ ှ ွဲ့ရဆ ငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (ဓ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   UN Women 

 -၃- 

 (န ) ၁။ ရေေါ်တငတ်ငလ် ်  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ(၁) 

   ၂။ 

   ၃။ 

   ၄။ 

   ၅။ 

   ၆။ 

   ၇။                 

   ဖမနမ် န ိုငင် လ ို်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသမီ်းရ  ်မတီ  

 (ပ ) ဦ်းရအ င ်ွန််းခ ိုင ် အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ေိုတ ယညွှနက်  ်းရရ်းမ ်းခ ျူပ် (ငင မ််း) 



 (ြ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်                              

    မ္ ့် ရလ်းမ  ်းရနပ် ိုရငအွြွွဲွဲ့ (ဖမနမ် ) 

 (ဗ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်              

   Legal Clinic  

 (ဘ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း  အြွွဲွဲ့ဝင ်             

   UNFPA   

 (မ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း  အြွွဲွဲ့ဝင ်             

   ဖမနမ် န ိုငင် လူ ့်အခွင့်အ်ရရ်းရ  ်မ ှင ်

 (ယ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း  အြွွဲွဲ့ဝင ်             

   ဖမနမ် န ိုငင် န ်းမက  ်းသူမ  ်းြွ ွဲ့ ငြ  ်းတ ို်းတ ်ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

 (ရ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း  အြွွဲွဲ့ဝင ်             

      ်း၊မရရ်းရ တန််းတူညမီျှရရ်း ွနရ် ် 

 (လ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း  အြွွဲွဲ့ဝင ်             

   ရပါင််းစည််းလူမှုြွ ွဲ့ ငြ  ်းတ ို်းတ ်ရရ်းရြ ငရ်ေ်း ှင််း 

 (ဝ ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း အတွင််းရရ်းမ ်း 

   ဖပညရ်  ငစ်ိုရ ှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရ ို ်း 

 (သ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း                                                           တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း 

   ဖပနလ်ည် ရူ  ငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

၂။ တရ ်းမျှတမှုရ ှ ပ ိုငခ်ွင့်ဆ် ိုငရ်  ဆပ်ရ  ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းမှ  ရအ  ်ပါ 

အတ ိုင််း ဖြစပ်ါသည-် 

( ) မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  လိုပ်ငန််းရ  ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ်  ်မ  ်း 

-၄- 



  နငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းအ ်း အရ  ငအ် ညရ်ြ ်ရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(ခ) တရ ်းရရ်းရ ဆ ိုငရ်  တ ဝန ်ှ ပိုဂ္  လ်မ  ်း၊ ဉပရေပ ိုင််းဆ ိုငရ် တ ဝန ်ှ သမူ  ်း၊ ဖမနမ်  

န ိုငင် ရွဲတပ်ြွွဲွဲ့၊ အ  ဉ်းဦ်းစ်ီးဌ နမှ  တ ဝန ်ှ သမူ  ်း၊  မသနစွ်မ််းသမူ  ်းနငှ့််  သ ်ဆ ိုငသ် ူ

မ  ်းအ ်း မသနစ်ွမ််းသူမ  ်းဆ ိုငရ်  အသ ပည ၊ မသနစ်ွမ််းသမူ  ်းအတွ ် လ ် ှ  

တညဆ်ွဲဥပရေမ  ်းနငှ့်် အစအီစဉတ ို ့်  ို အသ ပည ဖမင့်မ် ်းရရ်း သငတ်န််းရပ်းဖခင််း၊ 

(ဂ) တရ ်းရရ်း၊ ဉပရေရရ်းရ ၊ ရွဲတပ်ြွွဲွဲ့ နငှ့် ်အ  ဉ်းရ  ငဆ် ိုငရ်  အရဆ  ်အဦသစ်မ  ်း 

တညရ်ဆ  ်ရ တွင ်  မ္ သ ို်းပ ိုစ  (Universal Design) စည််းမ ဉ်း၊ စည််း မ််းမ  ်း 

  င့််သ ို်းရရ်းဆွွဲဖခင််းနငှ့် ် ရဆ  ်လိုပ်ငပီ်း အရဆ  ်အဦမ  ်းတွငလ်ည််း ပ ိုမ ို 

လ ်လှမ််းမီ 

ဝင ် ွ်သွ ်းလ န ိုငရ်ရ်းအတွ ် ဖပ ဖပငြ်နတ်ီ်းရရ်းစသည့် ်အရဖခခ အရဆ  ်အဦပ ိုင််း 

ဆ ိုငရ်  လ ်လှမ််းမီန ိုငမ်ှုအ ်းရသခ  ရစရန ်ရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊  

(ဃ) ဆ ်စပ်ဉပရေ၊ နည််းဉပရေ၊ လိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမ  ်း အပါအဝင ် ဆ ်သယ်ွရရ်းနငှ့်် 

သတင််းအခ  ်အလ ်မ  ်းအ ်း လ ်လှမ််းမီရ ှ အသ ို်းဖပ ရစဖခင််း ရသခ  ရစ 

ရနရ်ဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(င) မသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအတွ ် တရ ်းမျှတမှုလ ်လှမ််းမီရယူန ိုငရ်စဖခင််း အစအီစဉမ  ်း  ို 

ရသခ  ရစရန ်သ ်ဆ ိုငရ်  တ ဝန ်ှ သူမ  ်း၊ အြွွဲွဲ့အစည််းမ  ်း၊ တ ဝန ်ှ ပိုဂ္  လ်မ  ်း  ို 

 ှ ရြွရြ ်  ိုတ်ဖခင််းနငှ့်် တ ဝန ်ှ သူမ  ်းမှ ၎င််း၏တ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်း  ို န ်းလည် 

ရစရန ်ရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(စ) မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်   ိုလသမဂ္ ွနဗ်င််း ှင််း နငှ့််အညီ 

ဖြစရ်စရရ်းအတွ ် တညဆ်ွဲဥပရေမ  ်းဖပနလ်ညစ် စစဖ်ပ ဖပငဖ်ခင််းနငှ့် ် အသစ ်ပ်မ  

ဖပဌ န််းမည့် ် ဉပရေမ  ်းတွငလ်ည််း  ွနဗ်င််း ှင််းပါ အခ  ်မ  ်းနငှ့် ် ညီညွတ်ရစရရ်း 

ရဆ ငရွ် ်ဖခင််း။ 

                  

        (ပ ို)  ငန်ရီဗန ်ီ်းယူ                            



                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီ 

 

စ အမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၂၅ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ် လ  ၃  ရ ်  

-၅- 

ပဖန် ့်ထေပခငိ်ုး 

န ိုငင် ရတ ်သမမတရ ို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်ရ ို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ရ ို ်း 

အမ   ်းသ ်းလွှတ်ရတ ်ရ ို်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုတရ ်းလွှတ်ရတ ်ခ  ပ် 

န ိုငင် ရတ ်ြွွဲွဲ့စည််းပ ိုအရဖခခ ဥပရေဆ ိုငရ် ခ ိုရ ို ်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုရရွ်းရ   ်ပွွဲရ  ်မ ှငရ် ို ်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုဝနက် ီ်းဌ နအ ်းလ ို်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုရ ှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုစ ရင််းစစ်ခ  ပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်  ငစ်ိုရ  ူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရ ို ်း 

ရနဖပညရ်တ ်ရ  ငစ်ရီ ို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရ ို ်းမ  ်းအ ်းလ ို်း 

ဖမနမ် န ိုငင် ရတ ်ဗ  ိုဘဏ် 

အဂတ လ ို ်စ ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ  ်မ ှငရ် ို ်း 



ဖမနမ် န ိုငင် အမ   ်းသ ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ  ်မ ှငရ် ို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီဝငမ်  ်းအ ်းလ ို်း 

သ ်ဆ ိုငရ် ပိုဂ္  လ်မ  ်း 

ညွှနက်  ်းရရ်းမ ှူးခ  ပ်    ဖမနမ် န ိုငင် ဖပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပ ိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့်် ိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န   ည့််သငွ််းရက ဖင ရပ်းပါရန။် 

 

    အမ န ့်အ်ရ 

 

  ရေါ ်တ ဝင််းဖမတ်ရအ်း 

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၁)                              

 မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီ 

 


