
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်  ၁၀၂  /  ၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ ၃ ရ )် 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော သတငိ်ုးအခ  အ်လ န်ညိ်ုးြညောနငှ့် ်

လယွ် စူွောသေွာိုးလောထန  ငုအ်သံိုုးပြ န ငုထ်ရိုးဆ ငုရ်ော ဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စည်ိုးပခငိ်ုး 

၁။ မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသည ်မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ 

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

အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ  ်အလ ် နည််းပညာဆ ိုငရ်ာဆပ်ရ ာ်မတီ  ို ရအာ ်ပါပိုဂ္ ိုလ်မ ာ်း 

ဖြင့််ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ်သည-် 

( ) ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ ိုပ်      ဥ က ဋ္ဌ  

 ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

 လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

 ဝနက် ီ်းဌာန 

(ခ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း           ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ 

 သတင််းအခ  ်အလ ်၊ နည််းပညာနငှ့်် 

 ဆ ို ်ဘာလ ိုဖခ ိုရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

 ပ ို ့်ရဆာငရ်ရ်းနငှ့် ်ဆ ်သွယ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ဂ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း    အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာ့်အသ နငှ့််ရိုပ်ဖမငသ် က ာ်း 

 ဖပနက် ာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ဃ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                             အြွွဲွဲ့ဝင ်



 သတင််းနငှ့််စာနယ်ဇင််းလိုပ်ငန််း 

 ဖပနက် ာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(င )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                               အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖပနက် ာ်းရရ်းနငှ့််ဖပည်သူ ့်ဆ ်ဆ ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

 ဖပနက် ာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

-၂- 

(စ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဆ ်သယွ်ရရ်းညွှနက် ာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာန 

 ပ ို ့်ရဆာငရ်ရ်းနငှ့််ဆ ်သွယ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ဆ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                             အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာ့်ဆ ်သွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််း 

 ပ ို ့်ရဆာငရ်ရ်းနငှ့််ဆ ်သွယ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ဇ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                          အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ပ ို ့်ရဆာငရ်ရ်းနငှ့််ဆ ်သွယ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ဈ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း         အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ပညာရရ်းသိုရတသန၊ စီမ   န််းနငှ့်် ရလ့်  င့််ရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

 ပညာရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ည)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

 နည််းပညာ၊ သ ်ရမွ်းပညာနငှ့်် ရလ့်  င့််ရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

 ပညာရရ်းဝနက် ီ်းဌာန  

(ဋ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖပည်သူ ့်  န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

   န််းမာရရ်းနငှ့်အ်ာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 



(ဌ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

 အရဆာ ်အဦ ဦ်းစီ်းဌာန 

 ရဆာ ်လိုပ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

(ဍ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း      အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရွ်းရ ာ ်ပွွဲရ ာ်မရှင ်

(ဎ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်                

 ဖမနမ်ာန ိုငင်  ွနပ် ျူတာအသင််းခ ိုပ်  

(ဏ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာန ိုငင် စစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့၊ ဗဟ ိုဌာနခ ိုပ်  

-၃- 

(တ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာန ိုငင် အငဂ် ငန်ယီာအသင််းခ ိုပ် 

(ထ)   ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း               အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ ိုပ် 

(ေ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

   မ္ာ့် ရလ်းမ ာ်းရနပ် ိုရငအွြွွဲွဲ့ (ဖမနမ်ာ) 

 (ဓ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာန ိုငင် နာ်းမက ာ်းသူမ ာ်းြွ ွဲ့ ဖြ ို်းတ ို်းတ ်ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

(န )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                          အြွွဲွဲ့ဝင ်

 ဖမနမ်ာန ိုငင်  ွနပ် ျူတာလိုပ်ငန််းရှငအ်သင််း  

(ပ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                              အြွွဲွဲ့ဝင ် 

 ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းရရှ ွဲ့ရဆာငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (ြ ) ဦ်းသန ့်ဇ်င ်               အြွွဲွဲ့ဝင ်



   Peace Myanmar Aid Foundation  

 (ဗ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရရွှမင််းသာ်းရြာငရ်ေ်းရှင််း (ဖမနမ်ာ) 

 (ဘ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် မ  ်မဖမငအ်သင််း 

(မ ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း       အတွင််းရရ်းမ ်း 

 ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

 လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

 ဝနက် ီ်းဌာန 

(ယ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                         တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း 

 ဖမနမ်ာန ိုငင်  ွနပ် ိုတာပညာရှငအ်သင််း  

၂။ သတငိ်ုးအခ  ်အလ  ် နညိ်ုးြညောဆ ငုရ်ော ဆြ်ထ ော်မ္တ၏ီ လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ဝတတ ရောိုးမ္ ောိုးမှ္ော 

ထအော ြ်ါအတ ငုိ်ုးပဖစြ်ါသည်- 

( )  မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ  လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီ၏  

လမ််းညွှနခ်  ်မ ာ်း 

-၄- 

နငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(ခ ) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဆ ိုငရ်ာ အရတွွဲ့အက  ိုြလှယ်ရရ်းနငှ့်် 

နည််းပညာအရင််း အဖမစ်မ ာ်း   ရရှ ရရ်းအတွ ်  အဖပညဖ်ပညဆ် ိုငရ်ာ  အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊  

ရေသဆ ိုငရ်ာအြွွဲွဲ့ အစည််းမ ာ်း၊ ဖပည်တွင််း၊ ဖပညပ်မှ အစ ို်းရနငှ့်် အစ ို်းရမဟိုတ်ရသာ 

အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ မသန ်

  စွမ််းသမူ ာ်း၊ အသင််းအြွွဲွဲ့မ ာ်း၊ ရ  ာင််းမ ာ်း၊ ပိုဂ္ ိုလ်မ ာ်းနငှ့်် ည  နှု င််းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း။  



(ဂ ) မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်း အလွယ်တ ူအသ ို်းဖပိုန ိုငရ်သာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းရပ်းအပ်န ိုငရ်န၊် 

စနစ ် မ ာ်း တပ်ဆငအ်သ ို်းဖပိုန ိုငရ်န၊် ပ ိုစ မ ာ်းသတ်မှတ်ဖပဌာန််းန ိုငရ်န၊် 

အရထာ ်အပ ့်ပစစည််း မ ာ်း ထိုတ်လိုပ်န ိုငရ်နန်ငှ့်် တစဦ််းနငှ့််တစဦ််း ဆ ်သယ်ွဖခင််း 

နည််းပညာမ ာ်းတ ို်းတ ် ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းလာရစရနအ်တွ ် နည််းပညာရရှ ရရ်းနငှ့်် 

သိုရတသနဖပိုလိုပ်န ိုငရ်ရ်း သ ်ဆ ိုငရ်ာ နငှ့််ည  နှု င််းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစီရငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊  

 (ဃ) နာ်းမက ာ်းသမူ ာ်းအတွ ် လ ်သရ ေတဖပ ဘာသာစ ာ်းတ ို်းတ ်ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းရရ်းနငှ့်် 

မ  ် မဖမငမ် ာ်းအတွ ် လ ်စမ််းစာရပ တ ို်းတ ်ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းရရ်းအတွ ် သ ်ဆ ိုငရ်ာနငှ့်် 

 ျွမ််း   ငသ်ူမ ာ်းထ မှ နည််းပညာနငှ့်် အရထာ ်အပ ့်မ ာ်းရရှ ရန ်ည  နှု င််းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (င ) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း ဖပိုစိုပ  ို်းရထာငရ်ရ်းနငှ့်် ဖပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ရ်းဆ ိုငရ်ာ နည််းပညာနငှ့်် 

အရထာ ်အပ ့်မ ာ်းရရှ ရန ် သ ်ဆ ိုငရ်ာနငှ့််  ျွမ််း  ငသ်အူာ်း ည  နှု င််းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီ သ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (စ ) မသနစွ်မ််းအသင််းအြွွဲွဲ့မ ာ်း၏ စွမ််းရဆာငရ်ည်ဖမ င့််မာ်းလာရစရရ်း၊ ပိုဂ္လ  ပညာသင ်

အထ်ူးရ  ာင််းမ ာ်း၊ ပိုဂ္လ   အသ ်ရမွ်းသငတ်န််းရ  ာင််းမ ာ်းနငှ့်် ပိုဂ္လ  ဖပနလ်ည် 

ထရူထာငရ်ရ်းဌာနမ ာ်း ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းလာရရ်းတ ို ့်အတွ ် နည််းပညာနငှ့်် အရထာ ်အပ ့်ရရှ ရရ်း 

အ ူအညရီပ်းဖခင််း၊ သ ်ဆ ိုငရ်ာ ျွမ််း  ငသ်မူ ာ်းအာ်း ည  နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (ဆ) အမ ာ်းဖပညသ်ူသ ို်း အရဆာ ်အအ ိုနငှ့်် ဆ ်စပ်ပတ်ဝန််း  င ် ို မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း 

လ ိုဖခ ိုလွယ် ူ စွာအသ ို်းဖပိုန ိုငရ်နအ်တွ ် ပ ိုစ ထိုတ်လိုပ်ဖခင််း၊ ဖပိုဖပငတ်ညရ်ဆာ ်ဖခင််း 

ဆ ိုငရ်ာ အရတွွဲ့အက  ိုနငှ့်် နည််းပညာမ ာ်း တာဝနရ်ှ ဌာနမ ာ်းတွင ် တ ို်းတ ်ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းလာ 

ရစရနန်ငှ့်် အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရွ် ်န ိုငရ်န ်  သ ်ဆ ိုငရ်ာ  

 ျွမ််း  ငသ်မူ ာ်းနငှ့််  



-၅- 

  ည  နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ လ ိုအပ်ခ  ်မ ာ်းအာ်း အက  ဖပိုဖခင််းနငှ့်် လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီင ်

ခ တငဖ်ပဖခင််း၊  

(ဇ ) ဆ ်သယ်ွရရ်း၊ သတင််းနငှ့်် ဖပနက် ာ်းရရ်းနငှ့်် အမ ာ်းဖပည်သပူ ို ့်ရဆာငရ်ရ်း ဏ္ဍ တ ို ့်တွင ်

မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းလွယ် ူစွာ သွာ်းလာသ ို်းစွွဲန ိုငရ်နအ်တွ ် နည််းပညာမ ာ်း 

ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းလာရစ  

  ရရ်းအတွ ် သ ်ဆ ိုငရ်ာ ျွမ််း  ငသ်မူ ာ်းအာ်း ည  နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

(ဈ)  မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအတွ ်   ိုယ်အဂေ ါအစ တ်အပ ိုင််းမ ာ်း ခွွဲစ တ်အစာ်းထ ို်း ိုသသည့်် 

နည််းပညာနငှ့်် အရထာ ်အပ ့်မ ာ်းရရှ ရရ်း သ ်ဆ ိုငရ်ာ  ျွမ််း  ငသ်ူမ ာ်းနငှ့်် အလ ရှင ်

မ ာ်းအာ်း ည  နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်  တငဖ်ပဖခင််း၊  

(ည)  မသနစွ်မ််းမှု မဖြစရ်ပေါ်ရစရနန်ငှ့်် မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ လိုပ်ငန််းခွငမ် ာ်းတွင ် ရဘ်း င််း 

လ ိုဖခ ိုမှုရှ ရစရန ် လ ိုရလာ ်ရသာအ ာအ ွယ်ရရှ ရရ်းနငှ့်် ရဘ်းအနတရာယ် 

 င််းရှင််းရရ်း ဆ ိုငရ်ာ နည််းပညာအသ ို်းခ မှု တ ို်းတ ်လာရစရရ်းအတွ ် 

သ ်ဆ ိုငရ်ာ ျွမ််း  င ် သမူ ာ်းအာ်း ည  နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊  

(ဋ ) မသနစ်ွမ််းအာ်း စာ်းနည််းအလ ို ် နည််းစနစမ် ာ်း ြွ ွဲ့ ဖြ ို်းတ ို်းတ ်လာရစရရ်းအတွ ် 

သ ်ဆ ိုငရ်ာနငှ့်် ည  နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်  တငဖ်ပဖခင််း။ 

 

       

 

 

 

                (ပ ို) ဟငန်ရီဗနထ်ီ်းယူ                            



                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ  ို်းသာ်းရ ာ်မတီ 

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၂၃ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ်ာလ  ၃  ရ ်  

ပဖန် ့်ထဝပခငိ်ုး 

န ိုငင် ရတာ်သမမတရ ို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

-၆- 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ရ ို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတာ်ရ ို ်း 

အမ  ို်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရ ို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ ိုပ်                            

န ိုငင် ရတာ်ြွွဲွဲ့စည််းပ ိုအရဖခခ ဥပရေဆ ိုငရ်ာခ ိုရ ို ်း    

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရွ်းရ ာ ်ပွွဲရ ာ်မရှငရ် ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုဝနက် ီ်းဌာနအာ်းလ ို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရှ ွဲ့ရနခ ိုပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုစာရင််းစစ်ခ ိုပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရာထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရ ို ်း 

ရနဖပညရ်တာ်ရ ာငစ်ရီ ို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရ ို ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင် ရတာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

အဂတ လ ို စ်ာ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ ာ်မရှငရ် ို ်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင် အမ  ို်းသာ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မရှငရ် ို ်း 



မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ  ို်းသာ်းရ ာ်မတီဝငမ် ာ်းအာ်းလ ို်း 

သ ်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္ ိုလ်မ ာ်း 

ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ှူးခ ိုပ်    ဖမနမ်ာန ိုငင် ဖပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပ ိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန  ထည့််သငွ််းရက ဖငာရပ်းပါရန။် 

 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

  ရေါ ်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း 

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၁)                              

 မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ  ို်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 

 

 


