Make Elections Accessible
တန္းတူ မြဲေပးခြင့္ ေပးပါ

ျမန္မမာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ မး ေရွ႕ေဆမင္အဖြ႕ြဲ (MILI)မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး

မသန္စမ
ြ း္ သူ လူဥးေရ
ကမၻမ့က န္းမမေရးအဖြ႕ြဲ ႀကး၏ထုတ္ျပန္ခ က္အရ

ကမၻမ့လူဥးေရ၏

၁၅

ရမခုိင္ာႏႈန္းသည္

မသန္စြမ္းသူမ မး

ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္မူ ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္၊ သန္းေခါင္စမရင္း ေကမက္ယူခ က္အရ ာႏုိင္ငံလူဥးေရ၏ ၄.၆
ရမခိုင္ာႏႈန္း (၂.၃ သန္းခန္႔)သည္ မသန္စြမ္းသူမ မး ျဖစ္ပါသည္။

မသန္စမ
ြ း္ သူဆသ
ို ည္မမွ
ကိုယ္ကမယ၊ အျမင္၊ အေျပမ၊ အၾကမး၊ အသိဥမဏ္၊ စိတ္ပိုင္း၊ ဥမဏ္ရည္ဥမဏ္ေသြးပိုင္း၊ အမရံုခံစမးမႈပင
ို ္းဆိုင္ရမ
တစ္ခု

(သို႔မဟုတ)္

တစ္ခုထက္ပိုသည့္

ခ ိ်ိဳ႕ယြင္း

အမးနည္းခ က္မ မး

ေရရွည္ခံစမးေနရသည့္သူမ မးကို

ဆုိလုိသည္။

လူ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းအတြငး္ မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး အမ မးနည္းတူ ပါ၀င္ေဆမင္ရက
ြ မ
္ ႈ မျပ်ိဳာႏုိငေ
္ ရး ဟန္႔တမးထမးေသမ
အတမးအဆးမ မး
မသန္စြမ္းသူမ မးသည္
ေအမက္ေဖမ္ျပပါ

၄င္းတို႔ကိုယ္ခာႏၶမရွိ

အတမးအဆးမ မးေၾကမင့္

အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ မး

ခ ိ်ိဳ႕ယြင္းအမးနည္းမႈေၾကမင့္

လူမႈအဖြ႕ြဲ အစည္းအတြင္း

အမ မးနည္းတူ

မဟုတ္ပြဲ

လႈပ္ရွမးသြမးလမ၊

ပါ၀င္ေဆမင္ရြကမ
္ ႈ မျပ်ိဳာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
စဥ္
၁

အတမးအဆး

ရွငး္ လင္းခ က္ - ဥပမမ

ပါတ္၀န္းက င္ရွိ

မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမး စမံေဆမင္ရြက္ထမးျခင္း

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရမ

မရွိသည့္ အေဆမက္အဥမ မး၊ အိမ္ယမမ မး၊ စမသင္ေက မင္းမ မး၊ ရံုးမ မး၊

အတမးအဆး

ေဆးရံုမ မး၊ ပန္းၿခံမ မး၊ ရုုပ္ရင
ွ ္ရုမ
ံ မး၊ ေစ း၀ယ္စင္တမမ မး၊ ေလွ မက္လမ္း
ပလက္ေဖမင္းမ မး၊

လမ္းဆံုမးပြိ်ိဳင့္မ မး၊

လူကူးမ ဥ္းက မးမ မး၊

ဘူတမရံုမ မး၊ သယ္ယူပို႔ေဆမင္ေရးယမဥ္ာႏွင့္ စနစ္မ မး၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး
အစအစဥ္မ မး၊ ၀န္ေဆမင္မႈပုစ
ံ ံမ မး စသည္၊ စသည္။
၂

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚ

မသန္စြမ္းသူမ မးသည္

ဘမမွ မလုပ္ာႏုိင္သည့္

အဆိုးျမင္သေဘမထမး

ကံမေကမင္း အေၾကမင္းမလွသူမ မး၊ မဂၤလမမရွိသူမ မး၊ သနမးစရမ

ဆုိင္ရမ အတမးအဆး

ေကမင္းသူမ မးျဖစ္သည္၊

မိသမးစုအတြက္

ဒုကၡိတမ မးျဖစ္သည္၊
၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ မး၊

ဆန္ကုန္ေျမေလးမ မးျဖစ္သည္၊ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ရျခင္းသည္ ရွက္စရမ၊
ရြံ႕စရမ၊ လူေတမမတုိး၀ံ့စရမ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္၊ မသန္စြမ္းသူမ မး
ပညမတတ္ဘ႕ြြဲ ရ

ျဖစ္ရန္မလို၊

ေသစမရွင္စမ

ဖတ္တတ္လွ င္ပင္

လံုေလမက္သည္၊ မသန္စြမ္းသူကို အလုပ္ခန္႔လွ င္ ခိုင္းစမးသည္ဆိုၿပး
အျခမးသူမ မးကြဲ့ရြဲ႕မွမ

စိုးရိမ္သည္၊

မသန္စြမ္းသူမ မး

ာႏုိင္ငံေရးာႏွင့္

ျပည္သူ႕ေရးရမ လႈပ္ရွမးမႈမ မးတြင္ ပါ၀င္လွ င္ ဒုကၡရွမသည္ဆိုသည့္
အေတြးအေခၚ၊ သေဘမထမးအျမင္မ မး စသည္္၊ စသည္။
၃

မူ၀ါဒဆုိင္ရမ

အလုပ္ေလွ မက္ထမးသူသည္

အတမးအဆး

ယမဥ္ေမမင္းလိုငစ
္ င္
ျပည့္စံုရမည္၊

က န္းမမသန္စြမ္းသူျဖစ္ရမည္၊

ေလွ မက္ထမးသူသည္
ဤသင္တန္းသို႔

မ က္မွန္တပ္ဆင္ထမးသူမျဖစ္ရ၊

ကိုယ္လက္အဂၤါ

တက္ေရမက္မည့္သူသည္

စိတ္ေပါ့သပ
ြ ္သူမ မး

မြဲေပးခြင့္မရွိ

စသည္၊ စသည္။
၄

ဆက္သယ
ြ ္ေရးဆိုင္ရမ

နမးမၾကမးသူမ မးအတြက္

အတမးအဆး

မရွိျခင္း၊

လက္သေကၤတဘမသမျပန္အစအစဥ္မ မး

မ က္စိမျမင္သူမ မးအတြက္

ျပ်ိဳစုထုတ္ေ၀ေသမ

မ က္မျမင္လက္စမ္းစမေပျဖင့္

သတင္းအခ က္အလက္ျဖန္႔ခ ိသည့္အစအစဥ္မ မး

မရွိျခင္း၊ အသံထြက္၍ ဖတ္ေပးသည့္ ေဂ မေဆမ့၀ြဲလ္မ မး မရွျိ ခင္း၊
ဥမဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူအပါအ၀င္
နမးလည္ာႏုိင္မည့္

ရုပ္ပုမ
ံ မး၊

မသန္စြမ္းသူမ မးအလြယ္တကူ
သေကၤတမ မး၊

အမွတ္အသမးမ မး

မထမးရွိျခင္း စသည္၊ စသည္။

မသန္စမ
ြ း္ သူမ မးအေပၚ ရႈျမင္သည့္အျမင္မ မး
အုပ္စု (၁)

သနမးစရမေကမင္းသူမ မးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေပးကမ္းစြန႔ႀ္ ကြဲရန္ စဥ္းစမးသည္။

အုပ္စု (၂)

ေရမဂါသည္လူနမမ မးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဆးရံုမ မး၊ ရမသက္ပန္ေဂဟမမ မးသို႔ ပို႔ေဆမင္ရန္
စဥ္းစမးသည္။

အုပ္စု (၃)

လူထြဲက လူသမးမ မးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပ်ိဳသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အမ မးနည္းတူ လူသမးတစ္ေယမက္
ရသင့္ရထိုက္ေသမ

တန္းတူအခြင့အ
္ ေရးမ မး

မသန္စြမ္းသူမ မးအေရးကိစၥ

ေဆမင္ရြက္ရန္

ခံယူသည္။

သင္ေရမ မည္သည္႔အပ
ု စ
္ တ
ု င
ြ ပ
္ ါရွပ
ိ ါသလြဲ မိတေ
္ ဆြ ?

ရရွိလမရန္

၀ိုင္း၀န္းေဆမင္ရြကေ
္ ပးသည္။

ာႏုိင္ငံေတမ္အစိုးရတြင္လည္း

တမ၀န္ရွိသည္ဟု

မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး၏ အခြင့အ
္ ေရးမ မး
မသန္စြမ္းသူတ႔၏
ို အခြင့္အေရးမ မးသည္
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အမ မးသူငါ

မသန္စြမ္းမဟုတ္သူမ မး
အလြယ္တကူရရွိေနေသမ

ရရွိေနသည့္

အခြင့္အေရးမ မးာႏွင့္

အခြင့္အေရးမ မးျဖစ္သည့္

ေမြးရမပါ

အသက္ရွင္သန္ခြင့၊္ ပညမသင္ၾကမးခြင့၊္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့၊္ ရပ္ေရး ရြမေရး ာႏုိင္ငံေရးာႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရမ
အေရးကိစၥမ မးတြင္ ပါ၀င္ေဆမင္ရက
ြ ္ခြင့္၊ မြဲေပးခြင့၊္ အမ မးျပည္သူဆုိင္ရမ ၀န္ေဆမင္မမ
ႈ မးကို လက္လမ
ွ ္းမွ
ရယူသံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ မးပင္ျဖစ္သည္။ သမမန္လူမ မး မရရွိေသးသည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ မးကို
ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။

မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး၏အခြင့အ
္ ေရးကို

အကမအကြယေ
္ ပးသည့္

ျပည္တင
ြ း္ /ပရွိ

တည္ဆဥ
ြဲ ပေဒမူေဘမင္ာႏွင့္

သေဘမတူညခ က္မ မး


၂၀၁၁ ခုာႏွစ္တင
ြ ္ ျမန္မမာႏုိင္ငံက အဖြ႕ြဲ ၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထမးသည့္ မသန္စြမ္းသူမ မး
အခြင့္အေရးဆုိင္ရမ ကုလသမဂၢသေဘမတူစမခ ်ိဳပ္၊



၂၀၁၁ ခုာႏွစ္တင
ြ ္ အမဆယံာႏုိင္ငံမ မးအမးလံုးက သေဘမတူ ခ မွတ္ခသ
ြဲ့ ည့္ မသန္စြမ္းသူမ မးဆုိင္ရမ
အမဆယံဆယ္စုာႏွစ္လုပ္ငန္းစဥ္၊



၂၀၁၁ ခုာႏွစ္တင
ြ ္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ ေရြးေကမက္ပမ
ြြဲ မး တန္းတူညမွ ေရးဆုိင္ရမ သေဘမတူညခ က္



၂၀၁၂ ခုာႏွစ္တင
ြ ္ အမရွ-ပစိဖိတာႏ
္ ုိင္ငံမ မး၏၀န္ႀကးမ မးအစည္းအေ၀းက အတည္ျပ်ိဳခ မွတ္ခြဲ့သည့္
မသန္စြမ္းသူမ မးဆုိင္ရမ အင္ခၽြန္မဟမဗ ်ဴဟမလုပ္ငန္းစဥ္၊



၂၀၁၅ ခုာႏွစ္တင
ြ ္ သေဘမတူညခြဲ့သည့္ လူ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းျပင္ပေရမက္ လူအုပ္စုမ မးအတြက္ ဂ ကမတမ
ေၾကျငမခ က္



၂၀၁၅

ခုာႏွစ္တင
ြ ္

ျမန္မမာႏုိင္ငအ
ံ စိုးရက

အတည္ျပ်ိဳ

ျပဌမန္းခြဲ့သည့္

မသန္စြမ္းသူမ မး၏

အခြင့္အေရးဥပေဒ၊

ာႏုိငင
္ ေ
ံ ရးာႏွင့္ ေရြးေကမက္ပဆ
ြြဲ င
ို ရ
္ မ မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး၏ အခြင့အ
္ ေရးမ မး


မသန္စြမ္းသူတိင
ု ္းသည္

တန္းတူ

မြဲေပးပိုင္ခင
ြ ့ရ
္ ွိသလို

လႊတ္ေတမ္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္

ပါလမန္အမတ္အျဖစ္ ကိုယ္တုိင္ ၀င္ေရမက္အေရြးခ ယ္ခံပင
ို ္ခြင့လ
္ ည္း ရွိသည္။


ေရြးေကမက္ပာႏ
ြြဲ ွင့္

ျပည္သူ႕ဆာႏၵခံယူပြမ
ြဲ မးတြင္

မသန္စမ
ြ ္းသူမ မးသည္

ၿခိမ္းေျခမက္ခံရျခင္းမရွိပြဲ

၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ဆာႏၵအေလ မက္ လြတ္လပ္စြမ လွ ိ်ိဳ႕၀ွက္ဆာႏၵမြဲေပးခြင့ရ
္ ွိသည္။


ဆာႏၵရွိပါက

မသန္စြမ္းသူမ မးသည္

မြဲေပးခြင့ရ
္ ွိသည္။

၄င္းတို႔စိတ္ႀကိ်ိဳက္ေခၚေဆမင္လမေသမ

အကူလူျဖင့္



မြဲရုမ
ံ မး၊

မြဲစမရင္းျပ်ိဳစုသည့္ေနရမမ မး၊

မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးေဟမေျပမသည့္ေနရမမ မးသည္

မသန္စြမ္းသူမ မး အလြယ္တကူ လမေရမက္ာႏိုင္သည့္ ေနရမမ မး ျဖစ္ရမည္။


ေရြးေကမက္ပသ
ြြဲ တင္းမ မး၊ မြဲဆာႏၵရင
ွ ္ သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတင္းမ မး၊ ကိုယ္စမးလွယ္ေလမင္း၏
အခ က္အလက္မ မး ျဖန္႔ခ ိရမတြင္ မ က္စိမျမင္သူ၊ နမးမၾကမးသူ၊ ဥမဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူအပါအ၀င္
မသန္စြမ္းသူအမးလံုးထံ ေရမက္ရွိေအမင္ နည္းလမ္းမ ိ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးရမည္။



မြဲရုပ
ံ ရ၀ုဏ္အတြင္း

ခင္းက င္းတည္ေဆမက္ပံုာႏွင့္

မြဲရုအ
ံ သံုးအေဆမင္ပစၥည္းမ မးသည္

၀ွးခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ ဂ ိ်ိဳင္းေထမက္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ မ က္မျမင္လမ္းေလွ မက္တုတ္အသံုးျပ်ိဳသူအပါအ၀င္
မသန္စြမ္းသူအမးလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမလြယ္ကူ အဆင္ေျပေစသည့္အေနအထမး ျဖစ္ရမည္။


မသန္စြမ္းသူမ မးသည္ ေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ ကမ္မရွင္၊ ာႏုိင္ငံေရးပါတမ မး၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၊
ေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ စမင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ြဲ မ မး၏

လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္

ာႏိုင္ငံသမးအမးလံုးာႏွင္႔ တန္းတူ ပါ၀င္ေဆမင္ရြက္ခြင့ရ
္ ွိသည္။

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္

၂၀၁၅ ခုာႏွစ၊္ ပါတစံုဒမိက
ု ေရစ အေထြေထြေရြးေကမက္ပတ
ြြဲ င
ြ ္ မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး ႀကံ်ိဳေတြ႕ခြဲသ
့ ည့္ အခက္အခြဲ
အတမးအဆးမ မး


ေရြးေကမက္ပသ
ြြဲ တင္း၊ မြဲဆာႏၵရွငသ
္ တင္းမ မးကို အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည မရရွိသလို သတင္းျဖန္႔ခ ိသည့္
နည္းလမ္းာႏွင့ပ
္ ံုစံမ မးသည္လည္း အထူးသျဖင့္ မ က္စိမျမင္သူ၊ နမးမၾကမးသူ၊ ဥမဏ္ရည္မသန္စြမ္း
သူမ မးအတြက္ လံုး၀ (လံုး၀) လက္လွမ္းမမ အဆင္မေျပပါ။



မြဲစမရင္းျပ်ိဳစုသည့္ေနရမ၊

မြဲဆာႏၵရွင္

သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ေနရမာႏွင့္

လုပ္နည္း

လုပ္ဟန္္မ မးသည္ မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ အခက္အခြဲ အတမးအဆးမ မးစြမ ျဖစ္ေစပါသည္။


ာႏိုင္ငံေရးပါတမ မးသည္

မြဲဆြယ္စည္းရံုးေဟမေျပမပြမ
ြဲ မး

အရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသည္

က င္းပျပ်ိဳလုပ္ရမလည္းေကမင္း၊

မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးသင္တန္းမ မး/အစအစဥ္မ မး

ျပ်ိဳလုပ္ရမတြင္

လည္းေကမင္း ၀ွးခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ လမ္းေလွ မက္တုတ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ လက္သေကၤတျပဘမသမစကမး
အသံုးျပ်ိဳသူမ မးအတြက္ ႀကိ်ိဳတင္ထည့္သြင္း စမံေဆမင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။


ာႏိုင္ငံေရးပါတမ မးာႏွင့္

အရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းအမ မးစုတင
ြ ္

ခ မွတ္ထမးျခင္းမရွိသလို

၄င္းတို႔၏လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္

မသန္စြမ္းသူမ မး

အက ံ်ိဳး၀င္မူ၀ါဒမ မး

စမံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္လည္း

မသန္စြမ္းသူမ မး အျပည့္အ၀ အမ မးတန္းတူ ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိၾကပါ။


မြဲရုအ
ံ ျဖစ္ ေရြးခ ယ္အသံုးျပ်ိဳေသမ စမသင္ေက မင္း (သို႔မဟုတ္) ရပ္ရြမအတြင္းရွိ အေဆမက္အဥ
အမ မးစုသည္

ေျမညထပ္တင
ြ ္

မရွိျခင္း၊

ေလွကမးထစ္မ မးျဖင့္

ျပည့္ာႏွက္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကမင့္

၀ွးခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ အမးျပ်ိဳကိရိယမအသံုးျပ်ိဳသူ၊ လမ္းေလွ မက္တုတ္အသံုးျပ်ိဳသူ မသန္စြမ္းသူမ မးာႏွင့္
သက္ႀကးရြယ္အိုမ မးအတြက္ အတက္အဆင္း/ အ၀င္အထြက္ အဆင္မေျပပါ။


မြဲရုအ
ံ တြင္းရွိ စမးပြ၊ြဲ မြဲပုးံ မ မးာႏွင့္ မြဲရံုအသံုးအေဆမင္ပစၥည္းမ မး စစဥ္ ခင္းက င္း ထမးရွိမႈသည္
၀ွးခ ြဲလ္ာႏွင့္ အမးျပ်ိဳကိရိယမ အသံုးျပ်ိဳသူ မသန္စြမ္းသူမ မး လႈပ္ရွမးသြမးလမ သံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္ေရးအတြက္
အဆင္မေျပပါ။



မြဲရု၀
ံ န္ထမ္းမ မးာႏွင့္ လုပ္အမးေပးမ မးသည္ မသန္စြမ္းမႈဆိင
ု ္ရမ သင္တန္းမ မး မရရွိထမးျခင္းေၾကမင့္
မြဲဆာႏၵရွင္ မသန္စြမ္းသူမ မးအမး နည္းမွန္လမ္းမွန္ ထိထိေရမက္ေရမက္ အကူအညမေပးာႏိုင္ၾကပါ။

ေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ ကမ္မရွငသ
္ ႔ို တိက
ု တ
္ န
ြ း္ အႀကံျပ်ိဳခ က္မ မး
ဥပေဒာႏွင့္ ေရြးေကမက္ပဆ
ြြဲ ုိင္ရမ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈက႑


စိတ္ပိုင္းာႏွင့္ ဥမဏ္ရည္ပိုင္းဆုိင္ရမ မသန္စြမ္းသူမ မး အပါအ၀င္ မသန္စြမ္းသူအမးလံုး အမ မးတန္းတူ
မြဲေပးခြင့ရ
္ ရွိေရးအတြက္ ေရြးေကမက္ပဥ
ြြဲ ပေဒာႏွင့္ နည္းဥပေဒမ မးကို ျပင္ဆင္ေပးပါ။



ေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ ကမ္မရွင္၏လႈပ္ရမွ းေဆမင္ရြက္မႈမ မးာႏွင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္ မသန္စြမ္းသူ
မ မးကို ပါ၀င္ခြင့ေ
္ ပးပါ၊ ေနရမေပးပါ။



ေကမ္မရွင္၏ရံုးခန္းာႏွင့္

အစည္းအေ၀းခန္းေနရမမ မးအမး

မသန္စြမ္းသူမ မး

လြယ္လင့္တကူ

လမေရမက္ာႏုိင္ေအမင္ စမံတည္ေဆမက္ေပးပါ။


ေကမ္မရွငမ
္ ွ တမ၀န္ရွိသူမ မး၊ မြဲရု၀
ံ န္ထမ္းမ မးာႏွင့္ လုပ္အမးေပးမ မးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ မး
အခြင့္အေရးဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး စစဥ္ေပးပါ။



ေကမ္မရွင္၏ဘတ္ဂ က္အသံုးစရိတ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမြဲဆာႏၵရွင္မ မးအတြက္ ာႏွစ္စဥ္ႀကိ်ိဳတင္
ထည့္သင
ြ ္း လ မထမးေဆမင္ရြက္ပါ။

မြဲရုမ
ံ မး စစဥ္ေဆမင္ရြက္မႈက႑


မြဲရုမ
ံ မးကို

သြမးလမေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္

ေျမညထပ္တင
ြ သ
္ မ

စစဥ္ေဆမင္ရြက္ေပးပါ။

ေလွကမးထစ္မ မးရွိပါက ၀ွးခ ြဲလ္လမ္းာႏွင့္ လက္တန္းမ မး ျဖည့္စြက္တပ္ဆင္ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။


မြဲရုံ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္တံခါးအက ယ္ကို အနည္းဆံုး သံုးေပ ထမးရွိေပးပါ။



မြဲရုအ
ံ တြင္းတြင္

ေအမက္ေျခခ ်ိဳပ္တန္းမပါေသမ

အျမင့္ာႏွစ္ေပခြရ
ြဲ ွိသည့္

စမးပြမ
ြဲ မးကိုသမ

အသံုးျပ်ိဳေပးပါ။ မြဲပုးံ မ မးကိုလည္း ၀ွးခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူမ မး လက္လမ္းမသည့္အျမင့္အေနအထမးတြင္
စစဥ္ေပးပါ။


ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္

အခက္အခြဲရွိေသမ

အျမင္အမရံု

မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္

လက္ေဗြာႏွိပ္အသံုးျပ်ိဳာႏုိင္သည့္ မွငဘ
္ ူးကို အသံုးျပ်ိဳေပးပါ။


နမးမၾကမးသူ မြဲဆာႏၵရွင္မ မးာႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သယ
ြ ္မႈျပ်ိဳာႏုိင္ရန္ မြဲရုတ
ံ ုိင္းတြင္ စမရြက္အျဖ်ဴာႏွင့္
ခြဲတံ ထမးရွိေပးပါ။



မြဲဆာႏၵရွင္မသန္စြမ္းသူမ မးအမး ထိေရမက္စြမ အကူအညေပးာႏိုင္ရန္ မြဲစမရင္းေကမက္ယူရမတြင္
မသန္စြမ္းမႈဆိင
ု ္ရမ အခ က္အလက္ကိုပါ ထည့္သင
ြ ္းေကမက္ယူ ေဆမင္ရြက္ေပးပါ။

မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးျခင္းာႏွင့္ မသန္စမ
ြ ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆမင္ရြက္ျခင္းက႑


မြဲရုလ
ံ က္စလ
ြြဲ မ္းညႊန္စမအုပ္တင
ြ ္

မသန္စမ
ြ ္းသူမ မးအခြင့္အေရးကိစၥ

ထည့္သင
ြ ္း

ညႊန္ၾကမး

ေဆမင္ရြက္ေပးပါ။


ေကမ္မရွငမ
္ ွထုတ္ျပန္သည့္

(သိ)ု႔

ကိုယ္စမးလွယ္ေလမင္းာႏွင့္

ျဖန္႔ခ ိသည့္

သတင္းအခ က္အလက္တိုင္းကို

မသန္စြမ္းသူမြဲဆာႏၵရွင္မ မးလည္း

မသန္စြမ္းသူ

အခ ိန္ာႏွင့တ
္ ေျပးည

ရရွိ

သိရွိလက္လွမ္းမာႏုိင္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စမံေဆမင္ရြက္ေပးပါ။


အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးပါ

အလြယ္တကူ

လက္လွမ္းမဖတ္ရႈာႏုိင္ရန္

ေကမ္မရွင္၏

၀က္ဘ္ဆက
ို ္မ မးကို Accessible Format ျဖင့္ ေရးသမးလႊင့္တင္ေပးပါ။


အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးအေနျဖင့္ အကူလူမလိုပြဲ ၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္ လွ ိ်ိဳ႕၀ွက္ဆာႏၵမြဲေပးာႏုိင္ရန္
မြဲလက္မွတ္မ မးကို မ က္မျမင္လက္စမ္းစမပံုစံ (သိ)ု႔ သေကၤတမ မးျဖင့္ ထုတ္လုပ္စစဥ္ေပးပါ။



မသန္စြမ္းလူထုအမး ခြျြဲ ခမးရမ/ခ န္လွပ္ရမေရမက္ေသမ အေျခအေနမ မး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္
မူ၀ါဒမ မး ခ မွတ္ရမတြင္လည္းေကမင္း၊ အစအစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမတြငလ
္ ည္းေကမင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္္းေကမင္း

အေတြ႕အႀကံ်ိဳရွိ

မသန္စြမ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏွင့္

ေတြ႕ဆံုတုိင္းလည္း

မသန္စြမ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို

ညွိာႏိႈင္းတိုင္ပင္ အႀကံဥမဏ္ရယူေပးပါ။


ေကမ္မရွငာႏ
္ ွင့္

အရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး

ထည့္သင
ြ ္းဖိတ္ၾကမးေပးပါ။


အေၾကမင္းေၾကမင္းေၾကမင့္

မွတ္ပံုတင္

လက္၀ယ္မရရွိေသးေသမ

ာႏုိင္ငံသမး

မသန္စြမ္းသူမ မး

မြဲေပးခြင့္ မဆံုးရံႈးေစေရးာႏွင့္ မြဲစမရင္းတြင္ အေသအခ မပါ၀င္ေရး စမံေဆမင္ရြက္ေပးပါ။

ာႏိုငင
္ ေ
ံ ရးပါတမ မးသိ႔ု တုိကတ
္ န
ြ း္ အႀကံျပ်ိဳခ က္မ မး
ပါတမူ၀ါဒာႏွင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈက႑


မသန္စြမ္းသူမ မးအက ံ်ိဳး၀င္ ပါတမူ၀ါဒမ မး ထည့္သင
ြ ္းခ မွတ္ေဖမ္ေဆမင္ပါ။



ပါတ၏ေကမ္မတမ မး၊

လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္

မသန္စြမ္းသူမ မးကို

ပါ၀င္ခြင့ေ
္ ပးပါ၊ ေနရမေပးပါ။


ပါတ၏ရံုးခန္းမ မး၊ အစည္းအေ၀းခန္္းမ မးာႏွင့္ ပါတက ျပ်ိဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပေ
ြြဲ နရမမ မးအမး
မသန္စြမ္းသူမ မး လြယ္လင့္တကူ လမေရမက္ာႏုိင္ေအမင္ စမံေဆမင္ရက
ြ ္ထမးေပးပါ။



ပါတ၏ဘတ္ဂ က္အသံုးစရိတ္တြင္

မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္

ာႏွစ္စဥ္ႀကိ်ိဳတင္ထည့္သြင္း

လ မထမးေဆမင္ရြက္ပါ။


ပါတ၏တမ၀န္ရွိသူမ မးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့္အေရးဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး စစဥ္ေပးပါ။

အမ မးျပည္သူဆုိင္ရမ သတင္းအခ က္အလက္ာႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးျခင္းက႑


ပါတမွထုတ္ျပန္သည့္ (သိ)ု႔ ျဖန္႔ခ ိသည့္ သတင္းအခ က္အလက္တိုင္းကို မသန္စြမ္းျပည္သူမ မးလည္း
အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည ရရွိ သိရွိလက္လွမ္းမာႏုိင္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စမံေဆမင္ရြကေ
္ ပးပါ။



အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးပါ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမဖတ္ရႈာႏုိင္ရန္ ပါတ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို
Accessible Format ျဖင့္ ေရးသမးလႊင့္တင္ေပးပါ။



မသန္စြမ္းလူထုအမး ခြျြဲ ခမးရမ/ခ န္လွပ္ရမေရမက္ေသမ အေျခအေနမ မး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္
မူ၀ါဒမ မး ခ မွတ္ရမတြင္လည္းေကမင္း၊ အစအစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမတြငလ
္ ည္းေကမင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္္းေကမင္း

အေတြ႕အႀကံ်ိဳရွိ

မသန္စြမ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏွင့္

ညွိာႏိႈင္းတိုင္ပင္ အႀကံဥမဏ္ရယူေပးပါ။


ပါတက

ျပ်ိဳလုပ္သည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းေတြ႕ဆံုပမ
ြြဲ မး၊

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို ထည့္သင
ြ ္းဖိတ္ၾကမးေပးပါ။

လူထုေတြ႕ဆံုပမ
ြြဲ မးတြင္

မသန္စမ
ြ ္း

အရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသိ႔ ု တုိကတ
္ န
ြ း္ အႀကံျပ်ိဳခ က္မ မး
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ြ အစည္းမ မး၏မူ၀ါဒာႏွင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈက႑


မသန္စြမ္းသူမ မးအက ံ်ိဳး၀င္ မူ၀ါဒမ မး ထည့္သင
ြ ္းခ မွတ္ေဖမ္ေဆမင္ပါ။



အဖြ႕ြဲ ၏လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္

မသန္စမ
ြ ္းသူမ မးကို

ပါ၀င္ခြင့ေ
္ ပးပါ၊

ေနရမေပးပါ။


အဖြ႕ြဲ ၏ရံုးခန္းမ မး၊

အစည္းအေ၀းခန္္းမ မးာႏွင့္

အဖြ႕ြဲ က

ျပ်ိဳလုပ္သည့္

သင္တန္းမ မးတြင္

မသန္စြမ္းသူမ မး လြယ္လင့္တကူ လမေရမက္ာႏုိင္ေအမင္ စမံေဆမင္ရက
ြ ္ထမးေပးပါ။


အဖြ႕ြဲ ၏ဘတ္ဂ က္အသံုးစရိတ္တြင္

မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္

ာႏွစ္စဥ္ႀကိ်ိဳတင္ထည့္သြင္း

လ မထမးေဆမင္ရြက္ပါ။


အဖြ႕ြဲ ၏တမ၀န္ရွိသူမ မးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့္အေရးဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး စစဥ္ေပးပါ။

အမ မးျပည္သူဆုိင္ရမ သတင္းအခ က္အလက္ာႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးျခင္းက႑


အဖြ႕ြဲ မွထုတ္ျပန္သည့္ (သိ)ု႔ ျဖန္႔ခ ိသည့္ သတင္းအခ က္အလက္တိုင္းကို မသန္စြမ္းသူမ မးလည္း
အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည ရရွိ သိရွိလက္လွမ္းမာႏုိင္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စမံေဆမင္ရြကေ
္ ပးပါ။



အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးပါ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမဖတ္ရႈာႏုိင္ရန္ အဖြ႕ြဲ ၏ ၀က္ဘ္ဆက
ို ္ကို
Accessible Format ျဖင့္ ေရးသမးလႊင့္တင္ေပးပါ။



မသန္စြမ္းလူထုအမး ခြျြဲ ခမးရမ/ခ န္လွပ္ရမေရမက္ေသမ အေျခအေနမ မး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္
မူ၀ါဒမ မး ခ မွတ္ရမတြင္လည္းေကမင္း၊ အစအစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမတြငလ
္ ည္းေကမင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္္းေကမင္း

အေတြ႕အႀကံ်ိဳရွိ

မသန္စြမ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏွင့္

ညွိာႏိႈင္းတိုင္ပင္ အႀကံဥမဏ္ရယူေပးပါ။


အဖြ႕ြဲ က

ျပ်ိဳလုပ္သည့္

အစည္းအေ၀းမ မး၊

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို ထည့္သင
ြ ္းဖိတ္ၾကမးေပးပါ။

သင္တန္းမ မး၊

ေတြ႕ဆံုပမ
ြြဲ မးတြင္

မသန္စြမ္း

ာႏိုငင
္ ေ
ံ ရးာႏွင့္ ေရြးေကမက္ပက
ြြဲ ႑တြင္
ျမန္မမာႏိုငင
္ ံ မသန္စမ
ြ း္ သူမ မး ေရွ႕ေဆမင္အဖြ႕ြဲ ၏ ပါ၀င္ေဆမင္ရက
ြ ခ
္ က္မ မး

ျမန္မမာႏုိင္ငံမသန္စမ
ြ ္းသူမ မးေရွ႕ေဆမင္အဖြ႕ြဲ (MILI)သည္ မသန္စြမး္ သူမ မး အခြင့္အေရးတန္းတူညမွ ရရွိေရး၊
အမွအခိုကင္းစြမ

ဘ၀ရပ္တည္လမာႏုိင္ေရးာႏွင့္

လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း

အျပည့္အ၀

၀င္ဆံ့

လမာႏုိင္ေရးတိ႔အ
ု တြက္ ရည္မွန္းခ က္ထမး ေဆမင္ရြက္ေနေသမ မသန္စြမ္းသူမ မးကိုယ္တုိင္ ဥးေဆမင္္သည့္
အရပ္ဖက္မသန္စမ
ြ ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရံုးခ ်ိဳပ္သည္

ရန္ကုန္တင
ြ ္

တည္ရွိၿပး

ာႏိုင္ငံတ၀န္းတြင္

နယ္ရံုးခြေ
ြဲ ပါင္း ၂၄ ရံုး၊ အဖြ႕ြဲ ၀င္အင္အမး ၂၅၀၀ ေက မ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ မး ေဆမင္ရြက္လ က္ရွိသည္။ အဖြ႕ြဲ သည္
မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ ပညမေရး၊ က န္းမမေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက မင္းာႏွင့္အလုပ္အကိုင္၊ စြမ္းေဆမင္ရည္
ျမင့္မမးေရး၊

ယဥ္ေက းမႈ၊

ာႏိုင္ငံေတမ္မူ၀ါဒ

အာႏုပညမာႏွင့္

အမးကစမး၊

ေျပမင္းလြဲလမေရးတို႔အတြက္

အတမးအဆးကင္းပတ္၀န္းက င္ေဖမ္ေဆမင္ေရးာႏွင့္

ဥးတည္ေဆမင္ရက
ြ ္ေနၿပး

ပါ၀င္ေဆမင္ရြကမ
္ ႈကိုမူ ၂၀၁၂ ခုာႏွစ္တင
ြ ္ အစျပ်ိဳခြဲ့သည္။

ာႏိုင္ငံေရးာႏွင့္ေရြးေကမက္ပြက
ြဲ ႑

ျပည္ေထမင္စုေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ ကမ္မရွင္သို႔ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့အ
္ ေရးကိစၥ တင္ျပ တိုက္တန
ြ ္း ေဆမင္ရြက္ျခင္း

ျပည္ေထမင္စုေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ ကမ္္မရွင္၏ တမ၀န္ရွိသူမ မးသို႔ သင္တန္းမ မးေပးျခင္း

အမဆယံာႏုိင္ငံမ မးသို႔ ေရြးေကမက္ပက
ြြဲ ိစၥရပ္မ မး သြမးေရမက္ေလ့လမျခင္း

မသန္စြမ္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအမး ေရြးေကမက္ပဆ
ြြဲ ုိင္ရမ သင္တန္းမ မး ေပးျခင္း

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလွယ္မ မးာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း၍ မသန္စြမ္းသူမ မး အခြင့အ
္ ေရးကိစၥ ေဆြးောႏြးတင္ျပျခင္း

ာႏိုင္ငံေရးပါတမ မးာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း၍ မသန္စြမ္းသူမ မး အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆြးောႏြးတင္ျပျခင္း

မသန္စြမ္းအဖြြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း၍ မသန္စြမ္းသူမ မး၏လိုအပ္ခ က္မ မးအမး ေဖမ္ထုတ္ျခင္း

ေရြးေကမက္ပေ
ြြဲ ကမ္မရွင၏
္ မြဲစမရင္းျပ်ိဳစုျခင္းာႏွင့္ မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးအစအစဥ္မ မးတြင္ ပါ၀င္ကူညျခင္း

မသန္စြမ္းသူမ မးအက ံ်ိဳး၀င္ ေရြးေကမက္ပာႏ
ြြဲ ွင့္ မြဲေပးခြင့ဆ
္ ုိင္ရမ ပညမေပး ဗြဒယိုမ မး ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း၊
စမအုပ္စမေစမင္မ မး ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖ်ဴး အသိပညမေပးျခင္း

ျမန္မမာႏုိငင
္ ံ မသန္စမ
ြ း္ သူမ မးေရွ႕ေဆမင္အဖြ႕ြဲ
အမွတ္ ၁၇/၁၉၊ သမယမေအးလမ္း၊ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊
မရမ္းကုန္းၿမိ်ိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕။
ဖုန္း -

၀၉ ၄၅၀၀ ၆၇၂၄၇

ဖက္စ္ - ၀၁ ၉၆၆၉၁၃၃
အးေမးလ္ -

info@mili.org.mm

၀က္ဘ္ဆိုက္ -

www.mili.org.mm

ေဖ့စ္ဘြတ္ -

www.facebook.com/myanmarili2015

ကန္႔သတ္

