
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်  ၁၀၃  /  ၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ ၃ ရ )် 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော သဘောဝထဘိုးနငှ့်် အပခောိုးအထရိုးထြေါ်အထပခအထနဆ ငုရ်ော 

ဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

၁။ မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏ အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော လုြ်ငန်ိုးထ ော်မ္တသီည ်မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏ 

အခွင့်် အထရိုး ဥြထဒ ြုဒမ်္ ၇ ၊ ြုဒမ်္ခွ  (ဂ)နငှ့်် ြုဒမ်္ ၉၂ ၊ ြုဒမ်္ခွ  (ခ)တ ု ့်အရ မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏ အခွင့်် 

အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  သဘောဝထဘိုးနငှ့်် အပခောိုးအထရိုးထြေါ်အထပခအထနဆ ငုရ်ော ဆြ်ထ ော်မ္တကီ ို 

ထအော ်ြါ ြုဂ္  လမ်္ ောိုး ပဖင့််ဖွ ွဲ့စညိ်ုးလ  ု်သည-် 

(က) ဒိုတ ယညွှနက်က ်းရရ်းမ ်းခ ျုပ် ဥကက ဋ္ဌ   

  ရ ်းအန္တရ ယ်ဆ ိုငရ် စီမံခန် ့်ခွွဲမှုဦ်းစ်ီးဌ န 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်ရရ်းန္ငှ့် ်ပပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်း 

  ဝနက်ကီ်းဌ န 

(ခ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                ဒိုတ ယဥကက ဋ္ဌ 

  အရထရွထအွိုပ်ခ ျုပ်ရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

(ဂ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပမနမ် န္ ိုငင်ရံွဲတပ်ဖွွဲွဲ့ 

  ပပည်ထွဲရရ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

(ဃ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပမနမ် န္ ိုငင်မံီ်းသတ်တပ်ဖွွဲွဲ့ 

  ပပည်ထွဲရရ်းဝနက်ကီ်းဌ န 



(င ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  က ကွယ်ရရ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

(စ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ရက ်းလက်ရဒသဖွံွဲ့ ဖဖ ျု်းတ ို်းတက်ရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

  စ ိုက်ပ  ျု်းရရ်း၊ ရမွ်းပမြူရရ်းန္ငှ့် ်ဆညရ်ပမ င််းဝနက်ကီ်းဌ န 

-၂- 

(ဆ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  မ ို်းရလဝသန္ငှ့်် ဇလရေဒညွှနက်က ်းမှုဦ်းစ်ီးဌ န 

  သယံဇ တန္ငှ့် ်သ  ဝပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ မ််းရရ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

(ဇ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                             အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  အလိုပ်သမ ်း၊ လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ရရ်းန္ငှ့်် ပပည်သူ ့်အငအ် ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

(ဈ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပည ရရ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

(ည) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း               အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  က န််းမ ရရ်းန္ငှ့််အ ်းကစ ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

(ဋ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                  အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  စမီံက န််းရရ်းဆွွဲရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

  စမံီက န််း၊  ဏ္ဍ ရရ်းန္ငှ့် ်စက်မှုဝနက်ကီ်းဌ န 

(ဌ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း               အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌ န 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်ရရ်းန္ငှ့် ်ပပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်း 

  ဝနက်ကီ်းဌ န 

(ဍ ) အိုပ်ခ ျုပ်မှုဌ နကကီ်းမ ်း                  အဖွွဲွဲ့ဝင ်



  ပမနမ် န္ ိုငင်စံစ်မှုထမ််းရဟ င််းအဖွွဲွဲ့၊ ေဟ ိုဌ နခ ျုပ် 

 (ဎ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                    အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  မ ိုင််းအန္တရ ယ်အသ ပည ရပ်းအဖွွဲွဲ့ 

  ကမ္ ့်ကရလ်းမ  ်းရနပံ်ိုရငအွဖွွဲွဲ့ (ပမနမ် ) 

(ဏ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                          အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ကရလ်းသငူယ်အဖွွဲွဲ့  

  ကမ္ ့်ကရလ်းမ  ်းရနပံ်ိုရငအွဖွွဲွဲ့ (ပမနမ် ) 

(တ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အဖွွဲွဲ့ဝင ်

      Mine Advisory Group (MAG) 

-၃-  

 (ထ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ရန ်ရဝပပည်သမူ  ်းကူညီရထ က်ပံ့်ရရ်းအဖွွဲွဲ့ 

  Norwegian People Aid (NPA) 

(ဒ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                             အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  Danish Refugee Council (DRC) 

(ဓ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း       အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပမနမ် န္ ိုငင်ကံ ိုယ်အဂဂ ါမသနစ်ွမ််းသမူ  ်းအသင််း 

  (န ) က ိုယ်စ ်းလှယ် (၅) ဦ်း အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပမနမ် န္ ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအသင််းခ ျုပ် 

(ပ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပမနမ် န္ ိုငင်ကံကက်ရပခနအီသင််း 

(ဖ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အဖွွဲွဲ့ဝင ်

  ပမြူရယ်(လ်)န ်းမကက ်းရသ ကရလ်းမ  ်းရက  င််း 

(ေ ) က ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အဖွွဲွဲ့ဝင ်



  Humanitarian Mine Action Initiative  

( ) ညွှနက်က ်းရရ်းမ ်း အတွင််းရရ်းမ ်း 

  ရ ်းအန္တရ ယ်ဆ ိုငရ် စီမံခန် ့်ခွွဲမှုဦ်းစ်ီးဌ န 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်ရရ်းန္ငှ့် ်ပပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်း 

  ဝနက်ကီ်းဌ န 

(မ ) ညွှနက်က ်းရရ်းမ ်း                                                           တွွဲဖက်အတွင််းရရ်းမ ်း 

  ပပနလ်ည်ထရူထ ငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်ရရ်းန္ငှ့် ်ပပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်း 

  ဝနက်ကီ်းဌ န 

၂။ သ  ဝရ ်းန္ငှ့််အပခ ်းအရရ်းရပေါ်အရပခအရနဆ ိုငရ်  ဆပ်ရက ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ  

ရ ်းမ  ်းမှ  ရအ က်ပါအတ ိုင််းပဖစပ်ါသည်- 

(က) မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  လိုပ်ငန််းရက ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ် က်မ  ်း 

န္ငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းအ ်းအရက ငအ်ထညရ်ဖ ်ရဆ ငရွ်က်ပခင််း၊ 

-၄- 

(ခ)  မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း သ  ဝရ ်းအန္တရ ယ်မကကံျုရတွွဲ့မ ီ

ကက ျုတငပ်ပငဆ်ငက် ကွယ်ရရ်းန္ငှ့်် ကကံျုရတွွဲ့လ ပါက တိုန် ့်ပပနရ်ဆ ငရွ်က်ရရ်း၊ 

ရှ ရဖွကယ်ဆယ်ရရ်း၊ ပပျုစိုရစ င့််ရရှ က် ရရ်းန္ငှ့်် ပပနလ်ညထ်ရူထ ငရ်ရ်း 

လိုပ်ငန််းအစအီစဉ်မ  ်း ရရ်းဆွွဲခ မှတ်ရဆ ငရွ်က် ရပ်း ပခင််း၊ 

(ဂ)  အရရ်းရပေါ်အရပခအရနမ  ်းတွင ် ရရ က်ရှ ရနရသ မသနစ်ွမ််းသမူ  ်းအ ်း 

က ကွယ်ရစ င့်် ရရှ က်ရရ်း၊ ပပျုစိုရစ င့််ရရှ က်ရရ်းန္ငှ့်် ပပနလ်ည်ထရူထ ငရ်ရ်းလိုပ်ငန််း 

အစအီစဉ်မ  ်း ရရ်းဆွွဲခ မှတ် ရဆ ငရွ်က်ရပ်းပခင််း၊  



 (ဃ) မသနစွ်မ််းသူမ  ်း သ  ၀ရ ်းအန္တရ ယ် ကကံျုရတွွဲ့လ ပါက ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ် န္ငှ့်် 

စ တ်ပ ိုင််း ဆ ိုငရ် ပပျုစိုရစ င့််ရရှ က်ရရ်းန္ငှ့််  

ပပနလ်ည်ထရူထ ငရ်ရ်းလိုပ်ငန််းအစအီစဉ်မ  ်း ရရ်းဆွွဲ ခ မှတ်ရဆ ငရွ်က်ရပ်းပခင််း၊ 

လ ိုအပ်ပါက သက်ဆ ိုငရ် သငတ်န််းရက  င််းမ  ်း၊ လူမှုရရ်း အဖွွဲွဲ့အစည််းမ  ်းန္ငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်ရဆ ငရွ်က်ပခင််း။   

     

                                                      (ပံို) ဟငန်ရီေနထ်ီ်းယူ                            

                                                                                            ဥကက ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ  ျု်းသ ်းရက ်မတီ 

စ အမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၂၄ 

ရက်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုန္စှ၊် ဒဇီင ် လ  ၃  ရက်  

ပဖန် ့်ထဝပခငိ်ုး 

န္ ိုငင်ရံတ ်သမမတရံို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ဒိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ဒိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်ရံို ်း 

ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ရံို ်း 

အမ  ျု်းသ ်းလွှတ်ရတ ်ရံို်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုတရ ်းလွှတ်ရတ ်ခ ျုပ် 

-၅- 



န္ ိုငင်ရံတ ်ဖွွဲွဲ့စည််းပံိုအရပခခံဥပရဒဆ ိုငရ် ခံိုရံို ်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုရရွ်းရက က်ပွွဲရက ်မရှငရ်ံို ်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုဝနက်ကီ်းဌ နအ ်းလံို်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုရရှ ွဲ့ရနခ ျုပ်ရံို ်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုစ ရင််းစစ်ခ ျုပ်ရံို ်း 

ပပညရ်ထ ငစ်ိုရ ထူ်းဝနအ်ဖွွဲွဲ့ ရံို ်း 

ရနပပညရ်တ ်ရက ငစ်ရီံို ်း 

တ ိုင််းရဒသကကီ်း/ပပညန်ယ်အစ ို်းရအဖွွဲွဲ့ ရံို ်းမ  ်းအ ်းလံို်း 

ပမနမ် န္ ိုငင်ရံတ ်ေဟ ို ဏ် 

အဂတ လ ိုက်စ ်းမှုတ ိုက်ဖ က်ရရ်းရက ်မရှငရ်ံို ်း 

ပမနမ် န္ ိုငင်အံမ  ျု်းသ ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရက ်မရှငရ်ံို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  အမ  ျု်းသ ်းရက ်မတီဝငမ်  ်းအ ်းလံို်း 

သက်ဆ ိုငရ် ပိုဂ္ ျုလ်မ  ်း 

ညွှနက်က ်းရရ်းမ ှူးခ ျုပ်    ပမနမ် န္ ိုငင်ပံပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပံိုန္ှ ပ်ရရ်းန္ငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န  ထည့််သငွ််းရကကပင ရပ်းပါရန။် 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

 

  ရဒါက်တ ဝင််းပမတ်ရအ်း 

 ဒိုတ ယဥကက ဋ္ဌ (၁)                              

 မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ  ျု်းသ ်းရက ်မတီ 

 

 

 


