
         

 

  

ျမန္မမာိုႏင္င ံမသန္စြမ္းသူမ မး ေရွ႕ေဆမင္အဖြြဲ႕ (MILI)မ ွထုတ္ေ၀သည္။ 

Make Elections Accessible 
 

တန္းတ ူမြဲေပးခြင့္ ေပးပါ 



မသနစ္ြမး္သမူ မး 

 

မသနစ္ြမး္သ ူလဥူ းေရ  

ကမၻမ့က န္းမမေရးအဖြြဲ႕ႀက း၏ထုတ္ျပန္ခ က္အရ ကမၻမ့လူဥ းေရ၏ ၁၅ ရမခုိင္ာႏႈန္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ မး 
ျဖစၾ္ကသည္။ ျမန္မမာိုႏင္္ငံတြင္မ ူ ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္၊ သန္းေခါင္စမရင္း ေကမက္ယူခ က္အရ ာႏုိင္ငံလူဥ းေရ၏ ၄.၆ 
ရမခိုင္ာႏႈန္း (၂.၃ သန္းခန္႔)သည္ မသန္စြမ္းသူမ မး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မသနစ္ြမး္သဆူိသုညမ္မွ  

ကိုယ္ကမယ၊ အျမင္၊ အေျပမ၊ အၾကမး၊ အသဥိမဏ္၊ စိတ္ပိုင္း၊ ဥမဏ္ရညဥ္မဏ္ေသြးပိုင္း၊ အမရံုခံစမးမႈပိငု္းဆိုင္ရမ 
တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုသည့္ ခ ိ်ိဳ႕ယြင္း အမးနည္းခ က္မ မး ေရရွည္ခံစမးေနရသည့္သူမ မးကုိ 
ဆုိလိုသည္။ 

 

လ႕ူအဖြြဲ႕အစညး္အတြငး္ မသနစ္ြမး္သမူ မး အမ မးနညး္တ ူ ပါ၀ငေ္ဆမငရ္ြကမ္ႈ မျပ်ိဳာိုႏငေ္ရး ဟန္႔တမးထမးေသမ 
အတမးအဆ းမ မး 

မသန္စြမ္းသူမ မးသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္ခာႏၶမရွ ိ အဂၤါအစိတ္အပိုုင္းမ မး ခ ိ်ိဳ႕ယြင္းအမးနည္းမႈေၾကမင့္ မဟုတ္ပြဲ 
ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အတမးအဆ းမ မးေၾကမင့္ လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ မးနည္းတူ လႈပ္ရွမးသြမးလမ၊ 
ပါ၀င္ေဆမင္ရြက္မႈ မျပ်ိဳာိုႏင္ျခင္း ျဖစသ္ည္။ 

စဥ ္ အတမးအဆ း ရငွး္လငး္ခ က ္- ဥပမမ 
၁ ပါတ္၀န္းက င္ရွိ 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရမ 
အတမးအဆ း  

မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစမး စ မံေဆမင္ရြက္ထမးျခငး္ 
မရွိသည့္ အေဆမက္အဥ မ မး၊ အိမ္ယမမ မး၊ စမသင္ေက မင္းမ မး၊ ရံုးမ မး၊ 
ေဆးရံုမ မး၊ ပန္းၿခမံ မး၊ ရုုပ္ရငွ္ရံုမ မး၊ ေစ း၀ယ္စင္တမမ မး၊ ေလွ မက္လမ္း 
ပလက္ေဖမင္းမ မး၊ လမ္းဆုံမ းပြိ်ိဳင့္မ မး၊ လူကူးမ ဥ္းက မးမ မး၊ 
ဘူတမရံုမ မး၊ သယ္ယူပို႔ေဆမင္ေရးယမဥ္ာွႏင့္ စနစ္မ မး၊ ဆက္သြယ္ေရး 
အစ အစဥ္မ မး၊ ၀န္ေဆမငမ္ႈပံုစံမ မး စသည္၊ စသည္။ 

၂ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚ 
အဆိုးျမင္သေဘမထမး
ဆုိင္ရမ အတမးအဆ း 

မသန္စြမ္းသူမ မးသည္ ဘမမွ မလုပ္ာႏုိင္သည့္ ဒုကၡိတမ မးျဖစ္သည္၊ 
ကံမေကမင္း အေၾကမင္းမလွသူမ မး၊ မဂၤလမမရွိသူမ မး၊ သနမးစရမ 
ေကမင္းသူမ မးျဖစ္သည္၊ မိသမးစုအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ မး၊ 



ဆန္ကုန္ေျမေလးမ မးျဖစ္သည္၊ မသန္စြမ္းသူျဖစရ္ျခင္းသည္ ရွက္စရမ၊ 
ရြံ႕စရမ၊ လူေတမမတုိး၀ံ့စရမ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္၊ မသန္စြမ္းသူမ မး 
ပညမတတ္ဘြြဲ႕ရ ျဖစ္ရန္မလို၊ ေသစမရွင္စမ ဖတ္တတ္လွ င္ပင ္
လံုေလမက္သည္၊ မသန္စြမ္းသူကိ ု အလုပ္ခန္႔လွ င္ ခိုင္းစမးသည္ဆုိၿပ း 
အျခမးသူမ မးကြဲ့ရြဲ႕မွမ စိုးရိမ္္သည္၊ မသန္စြမ္းသူမ မး ာိုႏင္ငံေရးာႏွင့္ 
ျပည္သူ႕ေရးရမ လႈပ္ရွမးမႈမ မးတြင္ ပါ၀င္လွ င္ ဒုကၡရွမသည္ဆိုသည့္ 
အေတြးအေခၚ၊ သေဘမထမးအျမငမ္ မး စသည္္၊ စသည္။ 

၃ မူ၀ါဒဆုိင္ရမ 
အတမးအဆ း 

အလုပ္ေလွ မက္ထမးသူသည္ က န္းမမသန္စြမ္းသူျဖစရ္မည္၊ 
ယမဥ္ေမမင္းလိုငစ္င္ ေလွ မက္ထမးသူသည္ ကိုယ္လက္အဂၤါ 
ျပည့္စံုရမည္၊ ဤသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရမက္မည့္သူသည ္
မ က္မွန္တပ္ဆင္ထမးသူမျဖစ္ရ၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သူမ မး မြဲေပးခြင့္မရွ ိ
စသည္၊ စသည္။ 

၄ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရမ 
အတမးအဆ း 

နမးမၾကမးသူမ မးအတြက္ လက္သေကၤတဘမသမျပန္အစ အစဥ္မ မး 
မရွိျခင္း၊ မ က္စိမျမင္သူမ မးအတြက္ မ က္မျမင္လက္စမ္းစမေပျဖင့္ 
ျပ်ိဳစုထုတ္ေ၀ေသမ သတင္းအခ က္အလက္ျဖန္႔ခ ိသည့္အစ အစဥ္မ မး 
မရွိျခင္း၊ အသံထြက္၍ ဖတ္ေပးသည့္ ေဂ မေဆမ့၀ြဲလ္မ မး မရွျိခင္း၊ 
ဥမဏ္ရည္မသနစ္ြမ္းသူအပါအ၀င္ မသန္စြမ္းသူမ မးအလြယ္တကူ 
နမးလည္ာႏုိင္မည့္ ရုပ္ပံုမ မး၊ သေကၤတမ မး၊ အမွတ္အသမးမ မး 
မထမးရွိျခင္း စသည္၊ စသည္။ 

 

မသနစ္ြမး္သမူ မးအေပၚ ရႈျမငသ္ည့္အျမငမ္ မး 

အုပ္စု (၁)  သနမးစရမေကမင္းသူမ မးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကြဲရန ္စဥ္းစမးသည္။ 

အုပ္စု (၂)  ေရမဂါသည္လူနမမ မးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဆးရံုမ မး၊ ရမသက္ပန္ေဂဟမမ မးသုိ႔ ပို႔ေဆမင္ရန ္
စဥ္းစမးသည္။ 

အုပ္စု (၃)  လူထြဲက လူသမးမ မးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပ်ိဳသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အမ မးနည္းတူ လူသမးတစ္ေယမက္ 
ရသင့္ရထိုက္ေသမ တန္းတူအခြင့္အေရးမ မး ရရွိလမရန ္ ၀ိုင္း၀န္းေဆမင္ရြက္ေပးသည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ မးအေရးကိစၥ ေဆမင္ရြက္ရန ္ ာႏုိင္ငံေတမ္အစိုးရတြင္လည္း တမ၀န္ရွိသည္ဟု 
ခံယူသည္။ 

 

သငေ္ရမ မညသ္ည္႔အုပစ္တုြငပ္ါရွပိါသလြဲ မတိေ္ဆြ ? 



မသနစ္ြမး္သမူ မး၏ အခြင့္အေရးမ မး 

မသန္စြမ္းသူတို႔၏အခြင့္အေရးမ မးသည္ မသန္စြမ္းမဟုတ္သူမ မး ရရွိေနသည့္ အခြင့္အေရးမ မးာႏွင့္ 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အမ မးသူငါ အလြယ္တကူရရွိေနေသမ အခြင့္အေရးမ မးျဖစ္သည့္ ေမြးရမပါ 
အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ပညမသင္ၾကမးခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ရပ္ေရး ရြမေရး ာႏုိင္ငံေရးာွႏင့္ ျပည္သူ႕ေရးရမ 
အေရးကိစၥမ မးတြင္ ပါ၀င္ေဆမငရ္ြက္ခြင့္၊ မြဲေပးခြင့္၊ အမ မးျပည္သူဆုိင္ရမ ၀န္ေဆမင္မႈမ မးကုိ လက္လမွ္းမွ  
ရယူသုံးစြြဲာႏုိင္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ မးပင္ျဖစ္သည္။ သမမန္လူမ မး မရရွိေသးသည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ မးကို 
ဆိုလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

 

မသနစ္ြမး္သမူ မး၏အခြင့္အေရးကိ ု အကမအကြယေ္ပးသည္ ့ ျပညတ္ြငး္/ပရွ ိ တညဆ္ြဲဥပေဒမေူဘမငာွ္ႏင့္ 
သေဘမတညူ ခ ကမ္ မး 

 ၂၀၁၁ ခုာွႏစ္တြင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံက အဖြြဲ႕၀င္အျဖစ ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထမးသည့္ မသန္စြမ္းသူမ မး 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရမ ကုလသမဂၢသေဘမတူစမခ ်ိဳပ္၊ 

 ၂၀၁၁ ခုာႏွစ္တြင ္ အမဆ ယံာႏုိင္ငံမ မးအမးလုံးက သေဘမတူ ခ မွတ္ခြဲသ့ည့္ မသန္စြမ္းသူမ မးဆိုင္ရမ 
အမဆ ယံဆယ္စုာႏွစ္လုပ္ငန္းစဥ္၊ 

 ၂၀၁၁ ခုာွႏစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ ေရြးေကမက္ပြြဲမ မး တန္းတူည မွ ေရးဆုိင္ရမ သေဘမတူည ခ က္ 
 ၂၀၁၂ ခုာွႏစ္တြင္ အမရွ-ပစိဖိတာ္ႏုိင္ငံမ မး၏၀နႀ္က းမ မးအစည္းအေ၀းက အတည္ျပ်ိဳခ မွတ္ခြဲ့သည့္ 

မသန္စြမ္းသူမ မးဆိုင္ရမ အင္ခၽြန္မဟမဗ ်ဴဟမလုပ္ငန္းစဥ္၊ 
 ၂၀၁၅ ခုာွႏစ္တြင္ သေဘမတူည ခြဲ့သည့္ လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းျပင္ပေရမက ္လူအုပ္စုမ မးအတြက္ ဂ ကမတမ 

ေၾကျငမခ က္ 
 ၂၀၁၅ ခုာွႏစ္တြင္ ျမနမ္မာိုႏင္ငအံစိုးရက အတည္ျပ်ိဳ ျပဌမန္းခြဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ မး၏ 

အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ 

 

ာိုႏငင္ေံရးာွႏင့္ ေရြးေကမကပ္ြြဲဆိငုရ္မ မသနစ္ြမး္သမူ မး၏ အခြင့္အေရးမ မး 

 မသန္စြမ္းသူတုိင္းသည္ တန္းတူ မြဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသလုိ လႊတ္ေတမ္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ 
ပါလ မန္အမတ္အျဖစ ္ကိုယ္တုိင္ ၀င္ေရမက္အေရြးခ ယ္ခံပိငု္ခြင့္လည္း ရွိသည္။ 

 ေရြးေကမက္ပြြဲာွႏင့္ ျပည္သူ႕ဆာႏၵခံယူပြြဲမ မးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ မးသည္ ၿခိမ္းေျခမကခ္ံရျခင္းမရွိပြဲ 
၄င္းတို႔ကုိယ္ပိုင္ဆာႏၵအေလ မက္ လြတ္လပ္စြမ လွ ိ်ိဳ႕၀ွက္ဆာႏၵမြဲေပးခြင့္ရွိသည္။ 

 ဆာႏၵရွိပါက မသန္စြမ္းသူမ မးသည္ ၄င္းတို႔စိတ္ႀကိ်ိဳက္ေခၚေဆမင္လမေသမ အကူလူျဖင့္ 
မြဲေပးခြင့္ရွိသည္။ 



 မြဲရံုမ မး၊ မြဲစမရင္းျပ်ိဳစုသည့္ေနရမမ မး၊ မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးေဟမေျပမသည့္ေနရမမ မးသည္ 
မသန္စြမ္းသူမ မး အလြယ္တကူ လမေရမက္ာုိႏင္သည့္ ေနရမမ မး ျဖစ္ရမည္။ 

 ေရြးေကမက္ပြြဲသတင္းမ မး၊ မြဲဆာႏၵရငွ္ သိသင့္သိထုိက္သည့္ သတင္းမ မး၊ ကိုယ္စမးလွယ္ေလမင္း၏ 
အခ က္အလက္မ မး ျဖန္႔ခ ိရမတြင္ မ က္စိမျမင္သူ၊ နမးမၾကမးသူ၊ ဥမဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူအပါအ၀င္ 
မသန္စြမ္းသူအမးလုံးထံ ေရမက္ရွိေအမင္ နည္းလမ္းမ ိ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆမင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 မြဲရံုပရ၀ုဏ္အတြင္း ခင္းက င္းတည္ေဆမက္ပံုာွႏင့္ မြဲရံုအသံုးအေဆမင္ပစၥည္းမ မးသည္ 
၀ွ းခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ ဂ ိ်ိဳင္းေထမက္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ မ က္မျမင္လမ္းေလွ မက္တုတ္အသံုးျပ်ိဳသူအပါအ၀င္ 
မသန္စြမ္းသူအမးလုံးအတြက္ လက္လွမ္းမ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစသည့္အေနအထမး ျဖစ္ရမည္။ 

 မသန္စြမ္းသူမ မးသည္ ေရြးေကမက္ပြြဲေကမ္မရွင္၊ ာိုႏင္ငံေရးပါတ မ မး၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းမ မး၊ 
ေရြးေကမက္ပြြဲေစမင့္ၾကည့္ေရးအဖြြဲ႕မ မး၏ လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္ 
ာႏိုင္ငံသမးအမးလုံးာႏွင္႔ တန္းတူ ပါ၀ငေ္ဆမင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ 

 

  



၂၀၁၅ ခာွုႏစ၊္ ပါတ စံုဒ မိကုေရစ  အေထြေထြေရြးေကမကပ္ြြဲတြင ္ မသနစ္ြမး္သမူ မး ႀကံ်ိဳေတြ႕ခြဲသ့ည့္ အခက္အခြဲ 
အတမးအဆ းမ မး 

 ေရြးေကမက္ပြြဲသတင္း၊ မြဲဆာႏၵရွငသ္တင္းမ မးကုိ အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည  မရရွိသလုိ သတင္းျဖန္႔ခ ိသည့္ 
နည္းလမ္းာႏွင့္ပံုစံမ မးသည္လည္း အထူးသျဖင့္ မ က္စိမျမင္သူ၊ နမးမၾကမးသူ၊ ဥမဏ္ရည္မသနစ္ြမ္း 
သူမ မးအတြက္ လံုး၀ (လံုး၀) လက္လွမ္းမမ  အဆင္မေျပပါ။ 

 မြဲစမရင္းျပ်ိဳစုသည့္ေနရမ၊ မြဲဆာႏၵရွင ္ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ေနရမာွႏင့္ လုပ္နည္း 
လုပ္ဟန္္မ မးသည္ မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ အခက္အခြဲ အတမးအဆ းမ မးစြမ ျဖစ္ေစပါသည္။  

 ာႏိုင္ငံေရးပါတ မ မးသည္ မြဲဆြယ္စည္းရံုးေဟမေျပမပြြဲမ မး က င္းပျပ်ိဳလုပ္ရမလည္းေကမင္း၊ 
အရပ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးသည္ မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးသင္တန္းမ မး/အစ အစဥ္မ မး ျပ်ိဳလုပ္ရမတြင္ 
လည္းေကမင္း ၀ွ းခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ လမ္းေလွ မက္တုတ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ လက္သေကၤတျပဘမသမစကမး 
အသံုးျပ်ိဳသူမ မးအတြက္ ႀကိ်ိဳတင္ထည့္သြင္း စ မံေဆမင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ 

 ာႏိုင္ငံေရးပါတ မ မးာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းအမ မးစုတြင္ မသန္စြမ္းသူမ မး အက ံ်ိဳး၀င္မူ၀ါဒမ မး 
ခ မွတ္ထမးျခင္းမရွိသလုိ ၄င္းတို႔၏လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္လည္း 
မသန္စြမ္းသူမ မး အျပည့္အ၀ အမ မးတန္းတူ ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိၾကပါ။ 

 မြဲရံုအျဖစ္ ေရြးခ ယ္အသံုးျပ်ိဳေသမ စမသင္ေက မင္း (သို႔မဟုတ္) ရပ္ရြမအတြင္းရွ ိ အေဆမက္အဥ  
အမ မးစုသည ္ ေျမည ထပ္တြင္ မရွိျခင္း၊ ေလွကမးထစ္မ မးျဖင့္ ျပည့္ာႏွက္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကမင့္ 
၀ွ းခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူ၊ အမးျပ်ိဳကိရိယမအသံုးျပ်ိဳသူ၊ လမ္းေလွ မက္တုတ္အသံုးျပ်ိဳသူ မသန္စြမ္းသူမ မးာႏွင့္ 
သက္ႀက းရြယ္အုိမ မးအတြက္ အတက္အဆင္း/ အ၀င္အထြက္ အဆင္မေျပပါ။ 

 မြဲရံုအတြင္းရွိ စမးပြြဲ၊ မြဲပံုးမ မးာႏွင့္ မြဲရံုအသံုးအေဆမင္ပစၥည္းမ မး စ စဥ ္ ခင္းက င္း ထမးရွိမႈသည္ 
၀ွ းခ ြဲလ္ာႏွင့္ အမးျပ်ိဳကိရိယမ အသံုးျပ်ိဳသူ မသန္စြမ္းသူမ မး လႈပ္ရွမးသြမးလမ သံုးစြြဲာိုႏင္ေရးအတြက္ 
အဆင္မေျပပါ။ 

 မြဲရံု၀န္ထမ္းမ မးာႏွင့္ လုပ္အမးေပးမ မးသည္ မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး မရရွိထမးျခင္းေၾကမင့္ 
မြဲဆာႏၵရွင ္မသန္စြမ္းသူမ မးအမး နည္းမွန္လမ္းမွန ္ထိထိေရမက္ေရမက္ အကူအည မေပးာႏိုင္ၾကပါ။ 

 

  



ေရြးေကမကပ္ြြဲေကမ္မရငွသ္ို႔ တိကုတ္ြနး္အႀကျံပ်ိဳခ ကမ္ မး 

ဥပေဒာွႏင့္ ေရြးေကမက္ပြြဲဆုိင္ရမ စ မခံန္႔ခြြဲမႈက႑ 

 စတိ္ပိုင္းာွႏင့္ ဥမဏ္ရညပ္ိုင္းဆုိင္ရမ မသန္စြမ္းသူမ မး အပါအ၀င္ မသန္စြမ္းသူအမးလုံး အမ မးတန္းတူ 
မြဲေပးခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေရြးေကမက္ပြြဲဥပေဒာွႏင့္ နည္းဥပေဒမ မးကုိ ျပင္ဆင္ေပးပါ။ 

 ေရြးေကမက္ပြြဲေကမ္မရွင္၏လႈပ္ရမွးေဆမင္ရြက္မႈမ မးာွႏင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းစဥမ္ မးတြင္ မသန္စြမ္းသူ 
မ မးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးပါ၊ ေနရမေပးပါ။ 

 ေကမ္မရွင္၏ရံုးခန္းာွႏင့္ အစည္းအေ၀းခန္းေနရမမ မးအမး မသနစ္ြမ္းသူမ မး လြယ္လင့္တကူ 
လမေရမက္ာိုႏင္ေအမင ္စ မံတည္ေဆမက္ေပးပါ။ 

 ေကမ္မရွငမ္ ွတမ၀န္ရွိသူမ မး၊ မြဲရံု၀န္ထမ္းမ မးာႏွင့္ လုပ္အမးေပးမ မးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ မး 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး စ စဥ္ေပးပါ။  

 ေကမ္မရွင္၏ဘတ္ဂ က္အသံုးစရိတ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမြဲဆာႏၵရွင္မ မးအတြက္ ာႏွစ္စဥႀ္ကိ်ိဳတင္ 
ထည့္သြင္း လ မထမးေဆမင္ရြက္ပါ။ 
 

မြဲရံုမ မး စ စဥ္ေဆမင္ရြက္မႈက႑ 

 မြဲရံုမ မးကုိ သြမးလမေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ ေျမည ထပ္တြငသ္မ စ စဥ္ေဆမငရ္ြက္ေပးပါ။ 
ေလွကမးထစ္မ မးရွိပါက ၀ ွးခ ြဲလ္လမ္းာႏွင့္ လက္တန္းမ မး ျဖည့္စြက္တပ္ဆင္ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။ 

 မြဲရံု ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္တံခါးအက ယ္ကုိ အနည္းဆံုး သံုးေပ ထမးရွိေပးပါ။ 
 မြဲရံုအတြင္းတြင္ ေအမက္ေျခခ ်ိဳပ္တန္းမပါေသမ အျမင့္ာႏွစ္ေပခြြဲရွိသည့္ စမးပြြဲမ မးကုိသမ 

အသံုးျပ်ိဳေပးပါ။ မြဲပံုးမ မးကုိလည္း ၀ွ းခ ြဲလ္အသံုးျပ်ိဳသူမ မး လက္လမ္းမ သည့္အျမင့္အေနအထမးတြင္ 
စ စဥ္ေပးပါ။ 

 ကိုယ္တုိင္္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အခက္အခြဲရွိေသမ အျမင္အမရံု မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ 
လက္ေဗြာိွႏပ္အသံုးျပ်ိဳာႏုိင္သည့္ မွငဘ္ူးကို အသံုးျပ်ိဳေပးပါ။ 

 နမးမၾကမးသ ူ မြဲဆာႏၵရွင္မ မးာွႏင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္မႈျပ်ိဳာႏုိင္ရန ္ မြဲရံုတုိင္းတြင္ စမရြက္အျဖ်ဴာွႏင့္ 
ခြဲတံ ထမးရွိေပးပါ။ 

 မြဲဆာႏၵရွင္မသန္စြမ္းသူမ မးအမး ထိေရမက္စြမ အကူအည ေပးာႏိုင္ရန ္မြဲစမရင္းေကမက္ယူရမတြင ္
မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရမ အခ က္အလက္ကိုပါ ထည့္သြင္းေကမက္ယူ ေဆမင္ရြက္ေပးပါ။ 
 

  



မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးျခင္းာွႏင့္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆမင္ရြက္ျခင္းက႑ 

 မြဲရံုလက္စြြဲလမ္းညႊန္စမအုပ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့္အေရးကိစၥ ထည့္သြင္း ညႊန္ၾကမး 
ေဆမင္ရြက္ေပးပါ။ 

 ေကမ္မရွငမ္ွထုတ္ျပန္သည့္ (သို႔) ျဖန္႔ခ ိသည့္ သတင္းအခ က္အလက္တိုင္းကုိ မသန္စြမ္းသူ 
ကိုယ္စမးလွယ္ေလမင္းာႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမြဲဆာႏၵရွင္မ မးလည္း အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည  ရရွိ 
သိရွိလက္လွမ္းမ ာႏုိင္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စ မံေဆမင္ရြက္ေပးပါ။ 

 အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးပါ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမ ဖတ္ရႈာိုႏင္္ရန္ ေကမ္မရွင္၏ 
၀က္ဘ္ဆိကု္မ မးကုိ Accessible Format ျဖင့္ ေရးသမးလႊင့္တင္ေပးပါ။ 

 အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးအေနျဖင့္ အကူလူမလိုပြဲ ၄င္းတို႔ကုိယ္တိုင္ လွ ိ်ိဳ႕၀ွက္ဆာႏၵမြဲေပးာိုႏင္ရန္ 
မြဲလက္မွတ္မ မးကုိ မ က္မျမင္လက္စမ္းစမပံုစ ံ(သို႔) သေကၤတမ မးျဖင့္ ထုတ္လုပ္စ စဥ္ေပးပါ။ 

 မသန္စြမ္းလူထုအမး ခြြဲျခမးရမ/ခ နလ္ွပ္ရမေရမက္ေသမ အေျခအေနမ မး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ 
မူ၀ါဒမ မး ခ မွတ္ရမတြင္လည္းေကမင္း၊ အစ အစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမတြငလ္ည္းေကမင္း၊ လုပ္ငန္းစဥမ္ မး 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္္းေကမင္း အေတြ႕အႀကံ်ိဳရွိ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာွႏင့္ 
ညွိာႏိႈင္းတိုင္ပင ္အႀကံဥမဏ္ရယူေပးပါ။ 

 ေကမ္မရွငာွ္ႏင့္ အရပ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မး ေတြ႕ဆံုတိုင္းလည္း မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ 
ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကမးေပးပါ။ 

 အေၾကမင္းေၾကမင္းေၾကမင့္ မွတ္ပံုတင္ လက္၀ယ္မရရွိေသးေသမ ာိုႏင္ငံသမး မသန္စြမ္းသူမ မး 
မြဲေပးခြင့္ မဆံုးရံႈးေစေရးာွႏင့္ မြဲစမရငး္တြင္ အေသအခ မပါ၀င္ေရး စ မံေဆမင္ရြက္ေပးပါ။ 

 

ာုိႏငင္ေံရးပါတ မ မးသို႔ တုိကတ္ြနး္အႀကျံပ်ိဳခ ကမ္ မး 

ပါတ မူ၀ါဒာႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈက႑ 

 မသန္စြမ္းသူမ မးအက ံ်ိဳး၀င္ ပါတ မူ၀ါဒမ မး ထည့္သြင္းခ မွတ္ေဖမ္ေဆမငပ္ါ။ 
 ပါတ ၏ေကမ္မတ မ မး၊ လႈပ္ရွမးမႈမ မးာႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းစဥမ္ မးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ မးကုိ 

ပါ၀င္ခြင့္ေပးပါ၊ ေနရမေပးပါ။ 
 ပါတ ၏ရံုးခန္းမ မး၊ အစည္းအေ၀းခန္္းမ မးာႏွင့္ ပါတ က ျပ်ိဳလုပ္သည္ ့ လူထုေတြ႕ဆံုပြြဲေနရမမ မးအမး 

မသန္စြမ္းသူမ မး လြယ္လင့္တကူ လမေရမက္ာိုႏင္္ေအမင ္စ မံေဆမငရ္ြက္ထမးေပးပါ။ 
 ပါတ ၏ဘတ္ဂ က္အသံုးစရိတ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ ာႏွစ္စဥႀ္ကိ်ိဳတင္ထည့္သြင္း 

လ မထမးေဆမင္ရြက္ပါ။ 
 ပါတ ၏တမ၀န္ရွိသူမ မးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့္အေရးဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး စ စဥေ္ပးပါ။ 

 



အမ မးျပည္သူဆုိင္ရမ သတင္းအခ က္အလက္ာႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးျခငး္က႑ 

 ပါတ မွထုတ္ျပန္သည့္ (သို႔) ျဖန္႔ခ ိသည့္ သတင္းအခ က္အလက္တိုင္းကုိ မသန္စြမ္းျပည္သူမ မးလည္း 
အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည ရရွိ သိရွိလက္လွမ္းမ ာိုႏင္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စ မံေဆမင္ရြက္ေပးပါ။ 

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

 မသန္စြမ္းလူထုအမး ခြြဲျခမးရမ/ခ နလ္ွပ္ရမေရမက္ေသမ အေျခအေနမ မး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ 
မူ၀ါဒမ မး ခ မွတ္ရမတြင္လည္းေကမင္း၊ အစ အစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမတြငလ္ည္းေကမင္း၊ လုပ္ငန္းစဥမ္ မး 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္္းေကမင္း အေတြ႕အႀကံ်ိဳရွိ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာွႏင့္ 
ညွိာႏိႈင္းတိုင္ပင ္အႀကံဥမဏ္ရယူေပးပါ။ 

 ပါတ က ျပ်ိဳလုပ္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္းေတြ႕ဆံုပြြဲမ မး၊ လူထုေတြ႕ဆံုပြြဲမ မးတြင္ မသန္စြမ္း 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကမးေပးပါ။ 

 

  



အရပဖ္ကအ္ဖြြဲ႕အစညး္မ မးသို႔ တုိကတ္ြနး္အႀကျံပ်ိဳခ ကမ္ မး 

အရပ္ဖက္အဖြဲြ႕အစည္းမ မး၏မူ၀ါဒာႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈက႑ 

 မသန္စြမ္းသူမ မးအက ံ်ိဳး၀င္ မူ၀ါဒမ မး ထည့္သြင္းခ မွတ္ေဖမ္ေဆမင္ပါ။ 
 အဖြြဲ႕၏လႈပ္ရွမးမႈမ မးာွႏင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ မးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးပါ၊ 

ေနရမေပးပါ။ 
 အဖြြဲ႕၏ရံုးခန္းမ မး၊ အစည္းအေ၀းခန္္းမ မးာႏွင့္ အဖြြဲ႕က ျပ်ိဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမ မးတြင္ 

မသန္စြမ္းသူမ မး လြယ္လင့္တကူ လမေရမက္ာိုႏင္္ေအမင ္စ မံေဆမငရ္ြက္ထမးေပးပါ။ 
 အဖြြဲ႕၏ဘတ္ဂ က္အသံုးစရိတ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ ာွႏစ္စဥ္ႀကိ်ိဳတင္ထည့္သြင္း 

လ မထမးေဆမင္ရြက္ပါ။ 
 အဖြြဲ႕၏တမ၀န္ရွိသူမ မးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့္အေရးဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး စ စဥေ္ပးပါ။ 

 

အမ မးျပည္သူဆုိင္ရမ သတင္းအခ က္အလက္ာႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးျခငး္က႑ 

 အဖြြဲ႕မွထုတ္ျပန္သည့္ (သို႔) ျဖန္႔ခ ိသည့္ သတင္းအခ က္အလက္တိုင္းကို မသန္စြမ္းသူမ မးလည္း 
အခ ိန္ာႏွင့္တေျပးည  ရရွိ သိရွိလက္လွမ္းမ ာိုႏင္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စ မံေဆမင္ရြက္ေပးပါ။ 

 အျမင္အမရံုမသန္စြမ္းသူမ မးပါ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမ ဖတ္ရႈာိုႏင္္ရန ္ အဖြြဲ႕၏ ၀က္ဘ္ဆိကု္ကုိ 
Accessible Format ျဖင့္ ေရးသမးလႊင့္တင္ေပးပါ။ 

 မသန္စြမ္းလူထုအမး ခြြဲျခမးရမ/ခ နလ္ွပ္ရမေရမက္ေသမ အေျခအေနမ မး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ 
မူ၀ါဒမ မး ခ မွတ္ရမတြင္လည္းေကမင္း၊ အစ အစဥ္မ မးေရးဆြြဲရမတြငလ္ည္းေကမင္း၊ လုပ္ငန္းစဥမ္ မး 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္္းေကမင္း အေတြ႕အႀကံ်ိဳရွိ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာွႏင့္ 
ညွိာႏိႈင္းတိုင္ပင ္အႀကံဥမဏ္ရယူေပးပါ။ 

 အဖြြဲ႕က ျပ်ိဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမ မး၊ သင္တန္းမ မး၊ ေတြ႕ဆံုပြြဲမ မးတြင္ မသန္စြမ္း 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကမးေပးပါ။ 

  



ာုိႏငင္ေံရးာွႏင့္ ေရြးေကမကပ္ြြဲက႑တြင ္ 

ျမနမ္မာုိႏငင္ ံမသနစ္ြမး္သမူ မး ေရ႕ွေဆမငအ္ဖြြဲ႕၏ ပါ၀ငေ္ဆမငရ္ြကခ္ ကမ္ မး 

 

ျမန္မမာိုႏင္ငံမသန္စြမ္းသူမ မးေရွ႕ေဆမင္အဖြြဲ႕ (MILI)သည္ မသန္စြမး္သူမ မး အခြင့္အေရးတန္းတူည မွ  ရရွိေရး၊ 
အမွ အခိုကင္းစြမ ဘ၀ရပ္တည္လမာႏုိင္ေရးာွႏင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း အျပည့္အ၀ ၀င္ဆံ့ 
လမာႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ က္ထမး ေဆမင္ရြက္ေနေသမ မသန္စြမ္းသူမ မးကုိယ္တိုင္ ဥ းေဆမင္္သည့္ 
အရပ္ဖက္မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရံုးခ ်ိဳပ္သည္ ရန္ကုန္တြင ္ တည္ရွိၿပ း ာႏိုင္ငံတ၀န္းတြင္ 
နယ္ရံုးခြြဲေပါင္း ၂၄ ရံုး၊ အဖြြဲ႕၀င္အင္အမး ၂၅၀၀ ေက မ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ မး ေဆမင္ရြက္လ က္ရွိသည္။ အဖြြဲ႕သည္ 
မသန္စြမ္းသူမ မးအတြက္ ပညမေရး၊ က န္းမမေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက မင္းာႏွင့္အလုပ္အကိုင္၊ စြမ္းေဆမင္ရည္ 
ျမင့္မမးေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ၊ အာႏုပညမာႏွင့္ အမးကစမး၊ အတမးအဆ းကင္းပတ္၀န္းက င္ေဖမ္ေဆမင္ေရးာႏွင့္ 
ာႏိုင္ငံေတမ္မူ၀ါဒ ေျပမင္းလြဲလမေရးတို႔အတြက္ ဥ းတည္ေဆမင္ရြက္ေနၿပ း ာုိႏင္ငံေရးာွႏင့္ေရြးေကမက္ပြြဲက႑ 
ပါ၀င္ေဆမင္ရြက္မႈကိုမ ူ၂၀၁၂ ခုာွႏစ္တြင္ အစျပ်ိဳခြဲ့သည္။ 

 

 

  



ျပည္ေထမငစ္ုေရြးေကမက္ပြြဲေကမ္မရွင္သို႔ မသန္စြမ္းသူမ မးအခြင့္အေရးကိစၥ တင္ျပ တိုက္တြန္း ေဆမင္ရြက္ျခင္း 

  



ျပည္ေထမငစ္ုေရြးေကမက္ပြြဲေကမ္္မရွင္၏ တမ၀န္ရွိသူမ မးသုိ႔ သင္တန္းမ မးေပးျခင္း 

  



အမဆ ယံာႏုိင္ငံမ မးသုိ႔ ေရြးေကမက္ပြြဲကိစၥရပ္မ မး သြမးေရမက္ေလ့လမျခင္း 

  



မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ မးအမး ေရြးေကမက္ပြြဲဆုိင္ရမ သင္တန္းမ မး ေပးျခင္း 

  



လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလွယ္မ မးာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း၍ မသန္စြမ္းသူမ မး အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆြးောႏြးတင္ျပျခင္း 

 

   



ာႏိုင္ငံေရးပါတ မ မးာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း၍ မသန္စြမ္းသူမ မး အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆြးောႏြးတင္ျပျခင္း 

  



မသန္စြမ္းအဖြြဲြ႕အစည္းမ မးာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း၍ မသန္စြမ္းသူမ မး၏လိုအပ္ခ က္မ မးအမး ေဖမ္ထုတ္ျခင္း 

  



ေရြးေကမက္ပြြဲေကမ္မရွင၏္ မြဲစမရငး္ျပ်ိဳစုျခင္းာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္ပညမေပးအစ အစဥ္မ မးတြင္ ပါ၀င္ကူည ျခင္း 

 

   



မသန္စြမ္းသူမ မးအက ံ်ိဳး၀င္ ေရြးေကမက္ပြြဲာႏွင့္ မြဲေပးခြင့္ဆုိင္ရမ ပညမေပး ဗြ ဒ ယုိမ မး ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
စမအုပ္စမေစမင္မ မး ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖ်ဴး အသိပညမေပးျခင္း 



 

ျမနမ္မာိုႏငင္ ံမသနစ္ြမး္သူမ မးေရ႕ွေဆမငအ္ဖြြဲ႕ 

အမွတ္ ၁၇/၁၉၊ သမယမေအးလမ္း၊ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမိ်ိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕။ 
ဖုန္း -  ၀၉ ၄၅၀၀ ၆၇၂၄၇ 
ဖက္စ္ -  ၀၁ ၉၆၆၉၁၃၃ 
အ းေမးလ္ -  info@mili.org.mm 
၀က္ဘ္ဆိုက္ -  www.mili.org.mm 
ေဖ့စ္ဘြတ္ - www.facebook.com/myanmarili2015 

ကန္႔သတ္ 


