
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်     ၉၉     /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး  ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ    ၃   ရ )် 

 မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော သထုတသနဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

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

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

အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  သိုရတသနဆပ်ရ  ်မတီ  ို ရအ  ်ပါပိုဂ္  လ်မ  ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ်သည-် 

 ( ) ေိုတ ယညွှနက်  ်းရရ်းမ ်းခ  ပ် ဥ က ဋ္ဌ 

   ဖပနလ်ည်ထရူထ ငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ခ ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း  ေို-ဥ က ဋ္ဌ 

   ရဆ်းသိုရတသနဦ်းစ်ီးဌ န 

     န််းမ ရရ်းနငှ့်အ် ်း စ ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဂ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း         အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖပည်ထွဲရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဃ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ပည ရရ်းသိုရတသန၊ စီမံ  န််းနငှ့််ရလ့်  င့််ရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

   ပည ရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (င )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရလ့်လ ဆန််းစစအ် ွဲဖြတ်ရရ်းအြွွဲွဲ့(သိုရတသန) 



   ပည ရရ်းဝနက် ီ်းဌ န  

 (စ ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌ န     

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌ န  

-၂- 

 (ဆ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း      အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဗဟ ိုစ ရင််းအင််းအြွွဲွဲ့ 

 (ဇ ) ဌ နမ ်း         အြွွဲွဲ့ဝင ် 

   ဖမနမ် န ိုငင်စံစ်မှုထမ််းရဟ င််းအြွွဲွဲ့(ဗဟ ိုဌ နခ  ပ်) 

 (ဈ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Myanmar Institute for Integrated Development(MIID) 

 (ည) ရေါ ်တ မင််းနယွ်ထနွ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   မသနစ်ွမ််းမှုဆ ိုငရ် လှုပ်ရှ ်းရဆ ငရွ် ်သူ 

 (ဋ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရရွှမင််းသ ်းရြ ငရ်ေ်းရှင််း(ဖမနမ် ) 

 (ဌ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  မသနစွ်မ််းသူမ  ်းဘဝဖမြှင့်တ်ငရ်ရ်းအြွွဲွဲ့                    

 (ဍ ) ရေါ ်တ ရအ ငန် ိုင ်                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   လူမှုရရ်းမူဝါေနငှ့် ်ဆင််းရွဲနမွ််းပါ်းမှုဆ ိုငရ်  သိုရတသနဖပ မှုအြွွဲွဲ့ 

   Social Policy and Poverty Research Group (SPPRG) 

       (ဎ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                    အြွွဲွဲ့ဝင ်

    မ္ ့် ရလ်းမ  ်းရနပံ်ိုရငအွြွွဲွဲ့ 



 (ဏ)   ိုယ်စ ်းလှယ် (၅) ဦ်း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအသင််းခ  ပ် 

 (တ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                     အြွွဲွဲ့ဝင ်

       ဖမနမ် န ိုငင်နံ ်းမက  ်းသူမ  ်းြွံွဲ့ ဖြ  ်းတ ို်းတ ်ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

 (ထ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း             အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ  ်းရရှ ွဲ့ရဆ ငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (ေ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

      ်း၊ မရရ်းရ တန််းတူညမီျှရရ်း ွနရ် ် 

 (ဓ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရပါင််းစည််းလူမှုြွံွဲ့ ဖြ  ်းတ ို်းတ ်ရရ်းရြ ငရ်ေ်းရှင််း 

-၃- 

 (န ) ဦ်းစ ိုင််းက ညဇ်ငစ် ို်း      အတွင််းရရ်းမ ်း 

   မသနစ်ွမ််းမှုအရရ်းလှုပ်ရှ ်းရဆ ငရွ် ်သူ  

 (ပ ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း                                                                 တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း

   ဖပနလ်ည်ထရူထ ငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌ န 

၂။ သိုရတသနဆပ်ရ  ်မတီ၏ တ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းမှ  ရအ  ်ပါအတ ိုင််းဖြစပ်ါသည်- 

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

နငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းအ ်း အရ  ငအ်ထညရ်ြ ်ရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

 (ခ)  မသနစ်ွမ််းမှုဖြစပ်ွ ်းနှုန််း အနည််းဆံို်းဖြစရ်စရန ်သိုရတသနဖပ ဆန််းစစဖ်ခင််းနငှ့် ် က   တင ်

   ွယ်ရရ်း လိုပ်ငန််းစမီံခ  ်မ  ်းခ မှတ်န ိုငရ်ရ်းအတွ ် တ ို ်တွန််းနှု ်းရဆ ်ဖခင််း၊ 

ရဆ ငရွ် ်ရပ်းန ိုငမ်ှုအ ်း ရလ့်လ အ ွဲဖြတ်ဖခင််း၊  အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့် ်

လိုပ်ငန််းရ  ်မတီ သ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 



 (ဂ) မသနစ်ွမ််း ရလ်းငယ်မှစ၍ မသနစ်ွမ််းသူတ ိုင််း ပည သငယူ်န ိုငခ်ွင့််ရရှ ရရ်းအတွ ် 

လ ိုအပ်ခ  ်မ  ်း  ို ရလ့်လ ဆန််းစစရ်ြ ်ထိုတ်ဖခင််း၊ ညြှ နှု င််းရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

 (ဃ) မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း ဆင််းရွဲမှုနှုန််းရလ  ့်နည််းရစရန ် ဆန််းစစရ်လ့်လ သိုရတသနဖပ လိုပ် 

ဖခင််း၊ လ ိုအပ်ခ  ်မ  ်း  ို အဖခ ်းဆပ်ရ  ်မတီမ  ်းနငှ့်် ပူ်းရပါင််းအက ံဖပ ညြှ နှု င််းဖခင််း၊ 

ရတွွဲ့ ရှ  ခ  ်မ  ်းအ ်း လိုပ်ငန််းရ  ်မတီသ ို ့် အစီရငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊  

(င)  မသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအတွ ် သင့််ရတ ်သည့်် သငက်  ်းရရ်းနည််းစနစမ်  ်း ြွံွဲ့ ဖြ  ်းတ ို်းတ ် 

ရစရရ်း၊ ICT အရဖခခံ Software မ  ်း ြွံွဲ့ ဖြ  ်းတ ို်းတ ်ရစရရ်း၊ ဖပညတ်ွင််းတွင ်

ထိုတ်လိုပ် န ိုငရ်န ် နည််းပည နငှ့်် ဆ ်စပ်ပစစည််းမ  ်း တငသ်ွင််းရ ၌ 

ပ ိုမ ိုလွယ် ူလျှငဖ်မနလ်  ရစရရ်းတ ို ့်အတွ ် လ ်ရှ စနစမ်  ်းအ ်း 

ရလ့်လ ဖပီ်းအ ်းနည််းခ  ်မ  ်းအ ်း ရြ ်ထိုတ် ဖခင််း။          

               (ပံို) ဟငန်ရီဗနထ််ီးယူ                            

                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီ 

စ အမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၁၉ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ် လ  ၃  ရ ်  

-၄- 

ပဖန် ့်ထေပခငိ်ုး 

န ိုငင်ရံတ ်သမမတရံို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်ရံို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ရံို ်း 

အမ   ်းသ ်းလွှတ်ရတ ်ရံို်း 



ဖပညရ်ထ ငစ်ိုတရ ်းလွှတ်ရတ ်ခ  ပ် 

န ိုငင်ရံတ ်ြွွဲွဲ့စည််းပံိုအရဖခခံဥပရေဆ ိုငရ် ခံိုရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုရရွ်းရ   ်ပွွဲရ  ်မရှငရ်ံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုဝနက် ီ်းဌ နအ ်းလံို်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုရရှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုစ ရင််းစစ်ခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုရ ထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရံို ်း 

ရနဖပညရ်တ ်ရ  ငစ်ရီံို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရံို ်းမ  ်းအ ်းလံို်း 

ဖမနမ် န ိုငင်ရံတ ်ဗဟ ိုဘဏ် 

အဂတ လ ို ်စ ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ  ်မရှငရ်ံို ်း 

ဖမနမ် န ိုငင်အံမ   ်းသ ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ  ်မရှငရ်ံို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီဝငမ်  ်းအ ်းလံို်း 

သ ်ဆ ိုငရ် ပိုဂ္  လ်မ  ်း 

ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်    ဖမနမ် န ိုငင်ဖံပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပံိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န  ထည့််သငွ််းရက ဖင ရပ်းပါရန။် 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

 

  ရေါ ်တ ဝင််းဖမတ်ရအ်း 

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၁)                              

 မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


