


	 စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 စာမျေ်နှာ

မာတိကာ

	 ၁။	 ဥယျောဇဉ်	 ၁

	 ၂။	 အမှာစာ	 ၃

	 ၃။	 အမှတ်တံဆိပ်	(LOGO)၏	အဓိပ္ပာျ်နှင့်	ရှင်းလင်းခေက်	 ၅

	 ၄။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	(၁/၂၀၂၀)	အစည်းအယေး	 ၆

	 ၅။		 မသန်စွမ်းသူမေား၏		အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	(၂/၂၀၂၀)	အစည်းအယေး	 ၇

	 ၆။		 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	(၁/၂၀၂၀)	အစည်းအယေး	 ၈

	 ၇။		 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	(၂/၂၀၂၀)	အစည်းအယေး	 ၉

	 ၈။		 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	 ၁၀

	 ၉။		 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	 ၁၄

	၁၀။		 ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၇

	၁၁။		 ပပည်ထဲယရးေန်ကကီးဌာန၊	အကေဉ်းဦးစီးဌာန	 ၁၉

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	

	 ၁၂။		 နိုင်ငံပခားယရးေန်ကကီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာက်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၂၁

	 ၁၃။		 နျ်စပ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန		 ၂၃

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏		အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၁၄။		 ပပန်ကကားယရးေန်ကကီးဌာန		 ၃၂

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	၁၅။		 စိုက်ပေ ိုးယရး၊	ယမွးပမူယရးနှင့်ဆည်ယပမာင်းေန်ကကီးဌာန	 ၄၇

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	၁၆။	 သမေါျမနှင့်ယကေးလက်ယေသဖွံ့ဖဖိုးယရးေန်ကကီးဌာန	 ၄၉

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	၁၇။		 ပို့ယဆာင်ယရးနှင့်ဆက်သွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန		 ၅၀

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	၁၈။	 စက်မှုေန်ကကီးဌာန	 ၅၃

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	၁၉။		 လူေင်မှုကကီးကကပ်ယရးနှင့်	ပပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန	 ၅၅

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၀။		 အလုပ်သမားေန်ကကီးဌာန၊	အလုပ်သမားညွှန်ကကားယရးဦးစီးဌာန		 ၆၁

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၁။		 စီးပွားယရးနှင့်ကူးသန်းယရာင်းေျ်ယရးေန်ကကီးဌာန	 ၆၃

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား
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	 စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 စာမျေ်နှာ

	 ၂၂။		 ပညာယရးေန်ကကီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၆၄

	 ၂၃။		 သိပ္ပံနှင့်	နည်းပညာေန်ကကီးဌာန	 ၇၀

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၄။		 ကေန်းမာယရးေန်ကကီးဌာန	 ၇၄

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၅။		 အားကစားနှင့်	လူငျ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန၊	အားကစားနှင့်	ကာျပညာဦးစီးဌာန	 ၇၆

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၆။		 ယဆာက်လုပ်ယရးေန်ကကီးဌာန၊	အယဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊	ဗိသုကာဌာနခွဲ	 ၈၂

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	

	 ၂၇။		 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန	 ၈၄

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၈။	 ဟိုတျ်နှင့်ခရီးသွားလာယရးေန်ကကီးဌာန၊	ဟိုတျ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန		 ၉၄

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၂၉။		 တိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေားယရးရာေန်ကကီးဌာန		 ၉၅

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	၃၀။		 ပပည်ယထာင်စုနျ်ယပမ၊	ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီ	 ၉၇

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား

	 ၃၁။		 ကခေင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၉၉

	 ၃၂။		 ကျားပပည်နျ်		မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၀

	 ၃၃။		 ကရင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၂

	 ၃၄။	 ခေင်းပပည်နျ်	မသန်စွမ်းမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၄

	၃၅။		 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး		မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၅

	၃၆။		 တနသသာရီတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၉

	၃၇။		 ပဲခူးတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၁၁

	၃၈။		 မယကွးတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၁၅

	၃၉။		 မန္တယလးတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၁၈

	၄၀။		 မွန်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၂၅

	၄၁။		 ရခိုင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၂၈

	 ၄၂။		 ရန်ကုန်တိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၂၉

	 ၄၃။	 ရှမ်းပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၃၃

	 ၄၄။		 ဧရာ၀တီတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၃၅

	၄၅။		 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်	 ၁၃၆

	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့မှုမေား
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ဥကျျာဇဉ်

၁။	 ပပည်ယထာင်စုသမ္မတ	ပမန်မာနိုင်ငံယတာ်အစိုးရသည်	နိုင်ငံယတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအယပခခံဥပယေ	(၂၀၀၈)၊	ပုေ်မ	
၃၂	(က)နငှ့အ်ည	ီမသနစ်မွ်းသမူေား	ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရး၊	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတကယ်ရး၊	အခငွ့အ်ယရးတိုက့ိ	ုထယိရာကစ်ွာ	
အယကာငအ်ထညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ကွလ်ေကရ်ှပိါသည။်	ထိသုိုယ့ဆာငရ်ကွရ်ာတငွ	်ကလုသမဂ္ဂအဖွဲ့ကကီးက	ထတုပ်ပန	်
ယကကညာထားသည့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း	 (United	Nations	
Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	–	UNCRPD)	ကို	၂၀၁၁	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလ	(၇)	
ရက်ယန့တွင်	အတည်ပပု	လက်မှတ်ယရးထိုးခဲ့ပါသည်။
၂။	 နိုင်ငံယတာ်အယနပဖင့်	ကွန်ဗင်းရှင်းကို	ထိယရာက်စွာ	လိုက်နာအယကာင်အထည်ယဖာ်	ယဆာင်ရွက်နိုင်ရန်	
မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေ	(၂၀၁၅)	နငှ့	်နည်းဥပယေမေား	(၂၀၁၇)	တိုက့ိ	ုအတညပ်ပု	ပပဋ္ဌာန်းခဲပ့ါသည။်	
ဥပယေနှင့်	 နည်းဥပယေတို့ကို	 နိုင်ငံတစ်ေန်း	ထိထိယရာက်ယရာက်	အယကာင်အထည်	 ယဖာ်ယဆာင်ရွက်နိုင်ရန်	
မသနစ်မ်ွးသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ၊	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ၊	ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီနျ်ယပမ	
အပါအေင	်တိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျအ်ဆင့ယ်ကာမ်တတီိုက့ိ	ုအသီးသီးဖွဲ့စည်းခဲပ့ါသည။်	ထိုအ့ပပင	်သကဆ်ိငုရ်ာ	
ကဏ္ဍအလိကု	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးတိုက့ိ	ုပဖည့ဆ်ည်းယပးနိငုရ်န	်ရညရ်ျွ၍်	ပညာယရး၊	ကေန်းမာယရး၊	
အလုပ်အကိုင်ယရးရာ၊	သုယတသန၊	 ယစာင့်ကကည့်အကဲပဖတ်၊	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးနှင့်	ကယလးသူငျ်မေား၊	
သတင်းအခေက	်အလကန်ည်းပညာနငှ့	်လကလ်မှ်းမရီရှနိိငုယ်ရး၊	သဘာေယဘးနငှ့	်အပခားအယရးယပါ်အယပခအယန၊	
တရားမျှတမှုရရှိပိုင်ခွင့်	စသည့်ဆပ်ယကာ်မတီ	(၉)	ခုကိုလည်း	ဖွဲ့စည်းထားရှိဖပီးပဖစ်ပါသည်။	
၃။	 မသနစ်မွ်းသမူေားရငဆ်ိငုယ်နကကရယသာ	ယန့စဉဘ်ေ	ရပတ်ညရ်ငှသ်နယ်နထိငုမ်ှုခကခ်ပဲခင်း၊	ဆင်းရနဲမွ်းပါးမှု	
ပမင့်မားပခင်း၊	 ပညာသင်ျူတတ်ယပမာက်ခွင့်နည်းပါးပခင်းနှင့်	အလုပ်အကိုင်အခွင့်	အလမ်းနည်းပါးပခင်းစသည့်	
မညမီျှမှုမေားကိ	ုတစယ်ပပးည	ီယလျှာခ့ေနိငုယ်ရးသည	်အားလုံးပါေငယ်သာ	လူ့အဖွဲ့အစည်းတစရ်ပ	်ဖနတ်ီးယဆာငရ်ကွ	်
ရာတွင်	အလွန်အယပခခံကေပါသည်။	ထိုသို့	 ဖန်တီးယဆာင်ရွက်ရာတွင်	 ဌာနတစ်ခု၊	အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်း	
နှင့်သာမက	ပပည်သူလူထုအပါအေင်	ကဏ္ဍအသီးသီး၊	နျ်ပျ်အသီးသီးရှိ	အဖွဲ့အစည်းမေား၏	ပူးယပါင်းပါေင်
ယဆာင်ရွက်မှုသည်လည်း	အယရးကကီးပါသည်။
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၄။	 ထို့ယကကာင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီအယနပဖင့်	 ပပည်သူလူထု	
အတွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးတို့နှင့်စပ်လေဉ်း၍	နိုင်ငံယတာ်၏	ယဆာင်ရွက်ယနမှုအယပခအယနတို့ကို	
အသိပညာပမှင့်တင်နိုင်ရန်	 ရည်ရွျ်ဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ													
နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖွဲ့ကို	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်တွင်	 ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး	 နိုင်ငံယတာ်နှင့်	အပခားမိတ်ဖက်			
အဖွဲ့အစည်းမေားအပါအေင	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၏	၂၀၁၇	ခနုစှ၊်	စကတ်ငဘ်ာလ	(၁၄)	ရကမ်	ှ၂၀၁၉	ခနုစှ၊်	
ေဇီငဘ်ာလ	(၃၁)	ရကအ်ထ	ိယဆာငရ်ကွခ်ဲသ့ည့	်လပုင်န်းမေားအား	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	
အမေ ိုးသားယကာမ်တ	ီနစှပ်တလ်ညအ်စရီငခ်စံာ	ပထမအကကမိအ်ပဖစ	်၂၀၂၀	ပပည့န်စှတ်ငွ	်ထတုယ်ေခဲဖ့ပီးပဖစပ်ါသည။်
၅။	 အဆိုပါ	 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖွဲ့သည်	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	 ဇန်နေါရီလ	 (၁)	ရက်ယန့မှ	
၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လ	 (၃၁)	 ရက်ယန့အထိ	 (၁)နှစ်နှင့်(၈)လတာကာလ	ယဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်	 မသန်စွမ်းမှုနှင့်	
မသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ	လပုင်န်းအစအီစဉတ်ိုက့ိလုည်း	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသား	
ယကာ်မတီနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ	ေုတိျအကကိမ်အပဖစ်	ပပုစုထုတ်ယေပခင်းပဖစ်သည်။	
၆။	 ေုတိျအကကိမ်အစီရင်ခံစာတွင်	ကေင်းပဖပီးစီးခဲ့သည့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	
အမေ ိုးသားယကာမ်တနီငှ့	်လပုင်န်းယကာမ်တ	ီအစည်းအယေးတိုတ့ငွ	်ခေမတှခ်ဲသ့ည့	်အစည်း	အယေးဆုံးပဖတခ်ေကမ်ေား	
အယပါ်	အယကာငအ်ထညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ကွမ်ှု၊	ယနပပညယ်တာယ်ကာငစ်နီျယ်ပမအပါအေင	်တိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျ	်
အသီးသီးရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးတို့ကို	 ပိုမိုပမှင့်တင်ကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ရန်	 ယဆာင်ရွက်နိုင်မှု	
အယပခအယနမေားနှင့်	နှစ်စဉ်တိုးတက်ယပပာင်းလဲမှု	အားနည်းခေက်၊	အားသာခေက်တို့ကို	 ပပစုယဖာ်ပပထားပါသည်။	
ထို့အပပင်	 ပမန်မာနိုင်ငံမှ	တင်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ကုလသမဂ္ဂ	
ကွန်ဗင်းရှင်းအား	အယကာင်အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွက်သည့်	 ပုံမှန်အစီရင်ခံစာမေား	 ယရးသားပပုစုရာတွင်လည်း	
အယထာက်အကူပပုယစမည်	ပဖစ်ပါသည်။
၇။	 ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင်	ယဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်	အစီရင်ခံစာမေားအရ	မသန်စွမ်းမှုသည်		လူ့အဖွဲ့အစည်း	
အတွင်းရှိ	စိတ်သယဘာထားပိုင်းဆိုင်ရာ၊	ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ	အတားအဆီးမေားယကကာင့်သာ	
ပဖစ်ယပါ်ယနပခင်းပဖစ်ယကကာင်း	သိရှိရပါသည်။	၂၀၃၀	အစီအစဉ်၊	စဉ်ဆက်မပပတ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်မေား၏	
အယပခခံမူပဖစ်ယသာ	 မည်သူမျှယနာက်ကေမကေန်ရစ်ယစယရး	 (Leaving	 no	 one	 behind)	ကို	 ပပည့်မီယစယရး	
ယဆာင်ရွက်ရာတွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေား	 ပဖည့်ဆည်းယဆာင်ရွက်ယပးနိုင်ပခင်းသည်	အဓိကကေ	
သည့	်အခေကတ်စခ်ပုဖစပ်ါသည။်	အဆိပုါ	အယပခခမံနူငှ့အ်ည	ီမသနစ်မွ်းသမူေားသညလ်ည်း	နိငုင်ယံတာ၏်	တနဖ်ိုးရှ	ိ
လူ့စွမ်းအား	အရင်းအပမစ်တစ်ခုပဖစ်ဖပီး	နိုင်ငံတည်ယဆာက်ယရးအတွက်	စွမ်းအားတစ်ရပ်ပဖစ်ယကကာင်း	 ပပည်သူ	
လထူအုယနပဖင့	်လကခ်ျံုကံကညဖ်ပီး	အားလုံးပါေငယ်သာ	ျဉယ်ကေးသည့	်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစရ်ပဆ်သီို	့ယရာကရ်ှ	ိ
နိုင်ရန်	ယလျှာက်လှမ်းရာတွင်	ဤအစီရင်ခံစာသည်	အယရးပါသည့်	သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုပဖစ်ပါသည်။
၈။	 သိုပ့ဖစပ်ါ၍	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယကာမ်တ၏ီ	နစှပ်တလ်ညအ်စရီငခ်	ံ
စာကိ	ုယရးသားပပုစခုဲက့ကသည့	်အစရီငခ်စံာယရးသားယရးအဖွဲ့နငှ့	်ပူးယပါင်းပါေင	်ယဆာငရ်ကွခ်ဲက့ကယသာ	တာေနရ်ှ	ိ
ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး၏	ကကိုးပမ်းယဆာင်ရွက်မှုတို့ကို	အသိအမှတ်ပပုအပ်ပါသည်။

 
ဒုတိျဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးစိုးဝင်း

ဒုတိျဥေ္ကဋ္ဌ
	 နိုင်ငံကတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ကရးကောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ
	 မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ
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အမှာစေား

၁။	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ပထမဦးဆုံးယသာ	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းကို	 ၂၀၀၈-၂၀၀၉	တွင်	ယကာက်ျူခဲ့ဖပီး	

နိငုင်ံလ့ဦူးယရ၏	(၂.၃၂)	ရာခိငုန်ှုန်းခန ့်သည	်မသနစ်မွ်းသမူေားပဖစယ်ကကာင်း	သရိှရိပါသည။်	၂၀၁၄	ခနုစှ	်ပပညလ်ုံးကျွတ	်

သန်းယခါင်းစာရင်းယကာက်ျူရာတွင်လည်း	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 စပ်လေဉ်းသည့်	အခေက်အလက်မေားသိရိှရန်	

ထည့်သွင်းယကာက်ခံခ့ဲရာ	နုိင်င့ံလူဦးယရ၏	(၄.၆)	ရာခိငုန်ှုန်းခန့သ်ည	်မသနစ်မွ်းသမူေားပဖစယ်ကကာင်း	သရိှရိပါသည။်

၂။	 ျယန့ကမ္ဘာကကီးသည်	လူသားတို့ယကကာင့်	 ပဖစ်ယပါ်လာသည့်	လူမေ ိုးယရးနှင့်	 စီးပွားယရး	 ပဋိပက္ခမေား၊	

လက်နက်ကိုင်	 ပပဿနာမေား၊	သဘာေယဘးအန္တရာျ်မေား၊	 နာတာရှည်ခံစားယနရယသာ	 ယရာဂါယေေနာမေား၊	

ျာဉ်မယတာ်တဆပဖစ်မှုမေားနှင့်	မိုင်းအန္တရာျ်ယကကာင့်	ထိခိုက်ေဏ်ရာရမှုမေားနှင့်	အန္တရာျ်ပဖစ်နိုင်ယပခရှိယသာ	

လုပ်ငန်းပတ်ေန်းကေင်မေားယကကာင့်	 မသန်စွမ်းသူဦးယရနှင့်	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	ကိန်းဂဏန်းအခေက်အလက်တို့	

တိုးပွားလေက်ရှိယကကာင်း	ယတွ့ရှိရပါသည်။

၃။	 ပမန်မာနုိင်ငံအယနပဖင့်	တုိးပွားလာသည့်	မသန်စွမ်းသူဦးယရနှင့်အညီ	မူေါေနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တ့ုိကုိ	နုိင်ငံတကာ	

စံနှုန်းမေားနှင့်အညီ	 ခေမှတ်ယဆာင်ရွက်နိုင်ရန်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ၊	

လပုင်န်းယကာမ်တ၊ီ	ယနပပညယ်တာယ်ကာငစ်နီျယ်ပမအပါအေငတ်ိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျအ်ဆင့	်ယကာမ်တမီေားနငှ့	်

ဆပ်ယကာ်မတီ	(၉)	ခုတို့ကို	ဖွဲ့စည်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၄။	 တစန်ိငုင်လံုံးဆိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား	အယကာငအ်ထညယ်ဖာမ်ှု	အခေက	်အလကမ်ေားကိ	ု

စစုည်း၍	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယကာမ်တ	ီနစှပ်တလ်ညအ်စရီငခ်စံာကိ	ု၂၀၂၀	

ပပည့်နှစ်တွင်	ထုတ်ယေခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။	ျခု	ထပ်မံပပုစုယရးသားထုတ်ယေသည့်	 ေုတိျအကကိမ်နှစ်ပတ်လည်	
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အစရီငခ်စံာသည	်မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်ယဆာငရ်ကွသ်ည့	်လပုင်န်းအစအီစဉတ်ို၏့	လိအုပခ်ေကန်ငှ့	်ယရှ့ဆက	်

ယဆာင်ရွက်မည့်	လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့အတွက်	မေားစွာအယထာက်အကူပဖစ်သည်ဟု	ျုံကကည်မိပါသည်။

၅။	 ျခုယရးသားထုတ်ယေသည့်	 ေုတိျအကကိမ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာသည်	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်			

ယဆာင်ရွက်သည့်	လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏	လိုအပ်ခေက်နှင့်	 ယရှ့ဆက်ယဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့	

အတွက်	မေားစွာအယထာက်အကူပဖစ်ယကကာင်း	ျုံကကည်မိပါသည်။	သို့ပဖစ်ပါ၍	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရး

မေားဆိုင်ရာ	နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖွဲ့၏	ကကိုးပမ်းယဆာင်ရွက်မှု၊	ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းမေား၏	

ပူးယပါင်းယဆာငရ်ကွမ်ှုတိုက့ိ	ုမတှတ်မ်းတင	်ဂဏုပ်ပုပါယကကာင်းနငှ့	်အမေ ိုးသားယကာမ်တ၏ီ	နစှပ်တလ်ညအ်စရီငခ်စံာ	

တို့ကို	စဉ်ဆက်မပပတ်ပပုစု	ထုတ်ယေနိုင်ရန်	တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

 ကဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်

 ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီး

	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့ ်

	 ပပန်လည်ကနရာချေားကရးဝန်ကေီးဌာန

	 ဒုတိျဥေ္ကဋ္ဌ	(၁)

	 မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ

	 အမျ ိုးသားကော်မတီ
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အမှတ်တံဆိပ်	(Logo)	၏	
အဓိပ္ပာျ်နှင့်	ရှင်းလင်းချေ်

၁။	 လေ်ဖဝါးပုံ	(၄)	ခုသကေေတ		 -	 လက်ဖေါးပုံ(၄)ခု၏	သယကသတမှာ-

	 	 	 	 	 မသန်စွမ်း(၄)မေ ိုးအား	ကုိျ်စားပပုလက်တဲွဖပီး	၎င်းတ့ုိ	အခွင့်အယရး		

	 	 	 	 	 အတကွ	်ေိငု်းေန်းပူးယပါင်းယဆာငရ်ကွသ်ည့	်သယကသတပဖစပ်ါသည။်

၂။	 လေ်ဖဝါးပံု	(ပပာနု)	သကေေတ	 -	 လက်ဖေါးပုံ	(ပပာနု)၏	သယကသတမှာ-

	 	 	 	 	 လူ့အခွင့်အယရး	(Human	Right)	ကုိ	ကုိျ်စားပပုပါသည်။

၃။	 လေ်ဖဝါးပံု	(ဝါ၊	စိမ်း၊	နီ)	သကေေတ	 -	 လက်ဖေါးပံု	(ေါ၊	စိမ်း၊	နီ)	၏	သယကသတမှာ-	

	 	 	 	 	 နုိင်ငံယတာ်အလံ	အယရာင်ပဖစ်သပဖင့်		နုိင်ငံယတာ်အား		ကုိျ်စားပပုပါသည်။

၄။	 အလျ်အဝုိင်းသကေေတ(ခရမ်း)	 -	 အလျ်အေိုင်းသယကသတမှာ-	

	 	 	 	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးကုိ	ကုိျ်စားပပုပါသည်။

၅။	 အပဖူကရာင်ေွေ်လပ်သကေေတ	 -	 အပဖူယရာင်ကွက်လပ်သယကသတ	(Space)မှာ-		 	

အလျ်အေုိင်းနှင့်	(Space)	လက်မေား၏ကကားရိှ		အပဖူယရာင်	ကွက်လပ်	

(Space)	မေားသည်	မသန်စွမ်း	သူမေားကိုျ်တိုင်	အခွင့်အယရးရဖို့	

ယနရာလပ်အပဖစ်	လုပ်ပိုင်ခွင့်	 (Empowerment)	ယပးထားသည်ကုိ	

သရုပ်ယဖာ်ပပပခင်းပဖစ်ပါသည်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(၁/၂၀၂၀)	အစည်းအကဝးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	

အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဥေ္ကဋ္ဌကပပာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

၁။	 နိငုင်ယံတာအ်စိုးရအယနပဖင့	်ကိဗုစ-်၁၉	အယရးယပါ်ကာလအတငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေား	ကာကျွယ်စာင့ယ်ရှာက	်
ယရးလုပ်ငန်းမေားနှင့်	 ပတ်သက်၍	အပခားကဏ္ဍမေားနည်းတူ	 ယနာက်ကေ	 မကေန်ရစ်ယစရန်	အရှိန်အဟုန်ပဖင့်	
တစခ်ေနိတ်ည်းတစဖ်ပိုငတ်ည်း	ယဆာငရ်ကွယ်ပးလေကရ်ှပိါယကကာင်းနငှ့	်အသပိညာယပးမှုအပိငု်းတိုတ့ငွ	်မသနစ်မွ်းမှု	
အလိုက်	မေက်မပမင်လက်စမ်းစာပဖင့်လည်းယကာင်း၊	လက်သယကသတပပဘာသာစကားပဖင့်လည်းယကာင်း၊	Video	
Clip	မေားပဖင့်လည်းယကာင်း၊	ကိုဗစ်-၁၉	ဆိုင်ရာ	ယန့စဉ်ယဆာင်ရွက်မှုအယပခအယနတို့ကို	သိရှိနိုင်ယစယရးအတွက်	
မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	ခေတိ်ဆက်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါယကကာင်း၊	
၂။	 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	မိသားစုမေား၊	Home	Quarantine	ယနရသည့်	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	
မသိားစမုေား၊	Facility	Quarantine	စငတ်ာသို	့အပိုခ့ရံသည့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၊	မသိားစမုေားနငှ့	်ကိဗုစ-်၁၉	ယရာဂါ	
ကိျုတ်ိငုခ်စံားယနရသည့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်ယငယွကကးယထာကပ်ံယ့ပးပခင်းတိုက့ိ	ုမသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေား	
နှင့်	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါယကကာင်း၊	
၃။	 ကိဗုစ-်၁၉	အလနွက်ာလတငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသား	
အဆင့်အစည်းအယေး	ကေင်းပပပုလုပ်သွားရန်နှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	အတားအဆီးကင်းယသာ	ရပ်ရွာ	
ပတ်ေန်းကေင်ပဖစ်ယစရန်	အယလးထားယဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်	 ယနပပည်ယတာ်	 ယရပန်းဥျောဉ်နှင့်	 ဖမို့မယေးတို့ရှိ	
တညယ်ဆာကယ်ရးလပုင်န်းတိုက့ိ	ုစနံမနူာထား၍	အပခားတိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့မေားမ	ှယဆာငရ်ကွ	်
ရန်လိုပါယကကာင်း၊	
၄။	 အလားတ	ူဟိတုျလ်ပုင်န်းမေားနငှ့	်ခရီးသွားလာယရးလပုင်န်းမေားတငွ	်ပပညတ်ငွ်း၊	ပပညပ်မ	ှမသနစ်မွ်းသ	ူ
ခရီးသွားမေားအတွက်	အတားအဆီးကင်းမဲ့ဖပီး	အလွျ်တကူသွားလာလည်ပတ်နိုင်ယရးအတွက်	Barrier	Free	
Tourism	Pilot	Project	ကို	အယကာင်အထည်ယဖာ်	ယဆာင်ရွက်ရမည်	ပဖစ်ပါယကကာင်း၊	
၅။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	နစှပ်တလ်ညအ်စရီငခ်စံာသည	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့	်
အယရးမေားဆိငုရ်ာ	ကလုသမဂ္ဂယကာမ်တသီို	့တငသ်ငွ်းရမည့	်ပုမံနှအ်စရီငခ်စံာအတကွလ်ည်း	အယထာကအ်ကပူပု	
ယသာယကကာင့	်အဂသလပိ၊်	ပမနမ်ာ	(၂)	ဘာသာပဖင့	်နစှစ်ဉထ်တုယ်ေနိငုယ်ရးအတကွ	်ယဆာငရ်ကွရ်မညပ်ဖစပ်ါယကကာင်း၊	
၆။	 ပမန်မာနိုင်ငံမှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း	အယကာင်အထည်
ယဖာယ်ဆာငရ်ကွမ်ှုဆိငုရ်ာ	ကနဦးအစရီငခ်စံာ	(၂၀၁၅)	နငှ့	်စပလ်ေဉ်း၍	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	
ကုလသမဂ္ဂယကာ်မတီမှ	ယပးပို့သည့်	Concluding	Observation	ပါ	အကကံပပုခေက်မေားအယပါ်	အယကာင်အထည်	
ယဖာ်နိုင်ယရးအတွက်	အစီရင်ခံစာယရးသားပပုစုယရး	အဖွဲ့ကို	ဖွဲ့စည်းရမည်ပဖစ်ပါယကကာင်း၊	
၇။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးအပပည့အ်ေရရှနိိငုရ်န	်ယဆာငရ်ကွသ်ည့	်မသနစ်မွ်းမှု	အဆင့သ်တမ်တှပ်ခင်း	
နငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားမတှပ်ုတံငပ်ခင်းလပုင်န်းစဉ၏်	ယရှ့ယပပးစမီကံနိ်းတိုက့ိ	ုသတမ်တှယ်နရာမေားတငွ	်ယဆာငရ်ကွရ်	
မည်ပဖစ်ပါယကကာင်း၊	
၈။	 ASEAN	Enabling	Masterplan	အား	အယပခခံဖပီး	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ယရရှည်တည်တံ့ခိုင်ဖမဲဖပီး	ဟန်ခေက်	
ညယီသာ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတကမ်ှုစမီကံနိ်း		(Myanmar	Sustainable	Development	Plan)	နငှ့	်ခေတိဆ်ကက်ာ	ယရးဆွ	ဲ
ယနယသာ	 မဟာဗေူဟာ	 (၅)	 နှစ်စီမံကိန်းအား	ကိုဗစ်-၁၉	အလွန်ကာလမေားတွင်	အဖပီးသတ်ယရးဆွဲနိုင်ယရး	
ယဆာင်ရွက်ရမည်	ပဖစ်ပါယကကာင်း၊
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မသန်စွမ်းသူများ၏		အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(၂/၂၀၂၀)	အစည်းအကဝးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	

အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဥေ္ကဋ္ဌကပပာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

၁။	 ကိုဗစ်-၁၉	ကပ်ယရာဂါအလွန်ကာလမေားတွင်	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရွက်ရာ၌	

မသန်စွမ်းသူမေားဘေ	 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ယရးအတွက်	 ယဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်မေားကို	သက်ဆိုင်ရာဌာန	

တာေန်ရှိသူမေားက	ပူးယပါင်းခေတိ်ဆက်ယဆာင်ရွက်ကကရမည်	ပဖစ်ပါယကကာင်း၊

၂။	 မသန်စွမ်းသူမေားဘေ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးလုပ်ငန်းမေားကို	ယဆာင်ရွက်ရာ၌	

မသနစ်မွ်းသမူေားအားလုံး	အကေုံးေငပ်ါေငယ်စရန	်အယပခခအံတုပ်မစတ်စခ်ပုဖစသ်ည့	်မသနစ်မွ်းမှုအဆင့သ်တမ်တှ	်

ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားမှတ်ပုံတင်ပခင်း	လုပ်ငန်းစဉ်သည်	အဓိကအပဖစ်	ယဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပါယကကာင်း၊

၃။	 မသန်စွမ်းသူမေားအယနပဖင့်	 ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနှင့် 	 အမှီအခိုကင်းစွာ	ဘေရပ်တည်နိုင်ယရးအတွက်	

မသန်စွမ်းမှု	အမေ ိုးအစားအလိုက်	သက်ဆိုင်ရာယေသနှင့်	ကိုက်ညီသည့်	အသက်ယမွးေမ်းယကောင်းသင်တန်းမေား

ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်	ကိုျ်ပိုင်ေင်ယငွမေားရရှိယစရန်	အယကာင်အထည်ယဖာ်	ယဆာင်ရွက်	

ပခင်းလုပ်ငန်းမေားအား	နိုင်ငံယတာ်က	ယဆာင်ရွက်ယပးရမည်ပဖစ်ပါယကကာင်း၊	

၄။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာကဏ္ဍသည	်အယရးပါသည့	်အခန်းကဏ္ဍတငွ	်ပါေငလ်ာသည့	်

အတကွ	်ယရှ့ဆကယ်ပပာင်းလလဲာသည့	်အယပခအယနမေားကိမုတူညက်ာ	ပိမုိထုယိရာကသ်ည့	်အကာအကျွယ်ပးနိငုရ်န	်

မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေကိ	ုပပနလ်ညသ်ုံးသပ	်ညှနိှိုင်းပခင်းလပုင်န်းမေားကိ	ုဆကလ်ကလ်ပုယ်ဆာင	်

သွားရမည်ပဖစ်ပါယကကာင်း၊

၅။	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	 ပါတီစုံေီမိုကယရစီ	အယထွယထွယရွးယကာက်ပွဲကာလမတိုင်မီ	 မသန်စွမ်းသူမေားပါေင်	

မယဲပးနိငုယ်ရး	အတကွ	်အသပိညာယပးလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ကွပ်ခင်း၊	မစဲာရင်းယကာကျ်ပူခင်းမေား	ယဆာငရ်ကွခ်ဲဖ့ပီး	

မဲယပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်	 မသန်စွမ်းသူအားလုံး	 မဲယပးနိုင်ယရးအတွက်	 မဲရုံမေားတွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	အဆင်ယပပ	

လွျ်ကူစွာ	 ေင်ထွက်သွားလာနိုင်ယရးအတွက်	 ယလောယစာက်မေား	 ယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း၊	 မသန်စွမ်းမှုအလိုက်	

လိအုပသ်ညမ်ေားကိ	ုကညူပီံပ့ိုးယပးပခင်းမေား	ယဆာငရ်ကွခ်ဲရ့ာ	မသနစ်မွ်းသစူစုယုပါင်း	(၈၇၀၀၀)	ယကော	်ပါေငမ်ယဲပး	

နိုင်ခဲ့ဖပီး	ျခင်ယရွးယကာက်ပွဲမေားထက်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	ပူးယပါင်းပါေင်မှု	ပိုမိုတိုးတက်မေားပပားလာသည်ကို	

အသိအမှတ်ပပုရမည်	ပဖစ်ပါယကကာင်း၊	

၆။	 ဖပီးခဲ့သည့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	အစည်းအယေးမေားတွင်	

ခေမတှခ်ဲသ့ည့	်အစည်းအယေးဆုံးပဖတခ်ေကမ်ေား	အယကာငအ်ထညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ကွက်ကရာတငွ	်နိငုင်ယံတာအ်စိုးရ၏	

ယရှ့ဆကယ်ဆာငရ်ကွမ်ည့	်မေူါေ၊	လပုင်န်းစဉမ်ေားနငှ့	်ခေတိဆ်က၍်	မသနစ်မွ်းသမူေားအယပါ်	အကေ ိုးပဖစထ်နွ်းယစမှု၊	

ပပည်သူမေား၏	ပူးယပါင်းပါေင်မှုမေားကို	အသိအမှတ်ပပုအယလးထား	ယဆာင်ရွက်ယပးကကရမည်ပဖစ်ပါယကကာင်း၊	
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းကော်မတီ	

(၁/၂၀၂၀)	အစည်းအကဝး

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	 (၁/၂၀၂၀)	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးကို	

လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန၊	 ေန်ကကီးရုံးအစည်းအယေးခန်းမ၌	

(၁၃.၅.၂၀၂၀)	ရက်ယန့၊	နံနက်	(၁၀:၀၀)	နာရီတွင်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပပည်ယထာင်စု	

ေန်ကကီး	တက်ယရာက်၍	အဖွင့်	အမှာစကားယပပာကကားခဲ့ပါသည်။

၂။	 အစည်းအယေးသို့ 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီအဖွဲ့ေင်မေား	

ယကာ်မတီေင်	ေုတိျေန်ကကီးမေား၊	ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီေင်၊	တုိင်းယေသကကီးနှင့်	ပပည်နျ်မေားရိှ	လူမှုယရးေန်ကကီးမေား၊	

ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယကာ်မရှင်	 ေုတိျဥက္ကဋ္ဌ၊	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်မေား၊	ညွှန်ကကားယရးမှူး	

ခေုပမ်ေား၊	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှအယထယွထအွတငွ်းယရးမှူးနငှ့	်တာေနရ်ှ	ိသမူေား၊	မသနစ်မွ်း	

အသင်းအဖွဲ့မေားမ	ှကိျုစ်ားလျှမ်ေား၊	မသနစ်မွ်းဆကစ်ပအ်ဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှကိျုစ်ားလျှ	်မေားနငှ့	်တာေနရ်ှ	ိ

သူမေား	တက်ယရာက်ကကသည်။

၃။	 ထိုယ့နာက	်ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးဦးစီးဌာန	ညွှနက်ကားယရးမှူးခေုပ	်ဦးေင်းနိငုထ်နွ်းက	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	

အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	(၂/၂၀၁၉)	အစည်းအယေးဆုံးပဖတ်ခေက်	ယဆာင်ရွက်ဖပီးစီးမှုမေားနှင့်	

ယရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မေားအား	Power	Point	 ပဖင့်	 ရှင်းလင်းယဆွးယနွးရာ	အစည်းအယေးတက်ယရာက်လာသူမေားက	

ေိငု်းေန်းယဆွးယနွးခဲက့ကဖပီး	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှအယထယွထအွတငွ်းယရးမှူးက	ယကေးဇူးတင	်

စကားယပပာကကားကာ	ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီးက	နိဂုံးခေုပ်	အမှာစကားယပပာကကားခဲ့ပါသည်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းကော်မတီ	

(၂/၂၀၂၀)	အစည်းအကဝး

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	 (၂/၂၀၂၀)	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးကို	

လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန၊	 ေန်ကကီးရုံး	အစည်းအယေးခန်းမ၌	

(၆.၁၀.၂၀၂၀)	ရကယ်န့၊	ယန့လျ	်(၁၃:၀၀)	နာရတီငွ	်ကေင်းပပပုလပုခ်ဲရ့ာ	လပုင်န်းယကာမ်တ	ီဥက္ကဋ္ဌ၊		ပပညယ်ထာငစ်	ု

ေန်ကကီး	တက်ယရာက်၍	အဖွင့်အမှာစကားယပပာကကားခဲ့ပါသည်။

၂။	 အစည်းအယေးသ့ုိ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	အဖဲွ့ေင်မေား၊	ယကာ်မတီေင်	

ေတုိျေန်ကကီးမေား၊	ယနပပညယ်တာ်ယကာငစ်ေီင၊်	တိငု်းယေသကကီးနှင့	်ပပညန်ျမ်ေားရှ	ိလမူှုယရးေန်ကကီးမေား၊	ပမန်မာ

နိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယကာ်မရှင်	ေုတိျဥက္ကဋ္ဌ၊	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်မေား၊	ညွှန်ကကား	ယရးမှူးခေုပ်မေား၊	

ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှအယထယွထအွတငွ်းယရးမှူးနငှ့	်တာေနရ်ှသိမူေား၊	မသနစ်မွ်းအသင်းအဖွဲ့	

မေားမှ	ကိုျ်စားလှျ်မေား၊	 မသန်စွမ်းဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ကိုျ်စားလှျ်မေားနှင့်	တာေန်ရှိသူမေား	

တက်ယရာက်ကကသည်။

၃။	 ထိုယ့နာက	်ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးဦးစီးဌာန	ညွှနက်ကားယရးမှူးခေုပ	်ဦးေင်းနိငုထ်နွ်းက	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	

အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီ	(၁/၂၀၂၀)	အစည်းအယေးဆုံးပဖတ်ခေက်	ယဆာင်ရွက်ဖပီးစီးမှုမေားနှင့်	

ယရှ့လပုင်န်းစဉမ်ေားအား	Power	Point	ပဖင့	်ရငှ်းလင်းယဆွးယနွးဖပီးယနာက	်အစည်းအယေးတကယ်ရာကလ်ာသမူေားက	

ေိငု်းေန်းယဆွးယနွးခဲက့ကဖပီး	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှအယထယွထအွတငွ်းယရးမှူးက	ယကေးဇူးတင	်

စကားယပပာကကားပါသည်။

၄။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	လပုင်န်းယကာမ်တဦက္ကဋ္ဌ၊	ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီးက	နဂိုံးခေုပ	်

အမှာစကားယပပာကကားရာတွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 ပတ်သက်၍	မူေါေပိုင်းဆိုင်ရာ၊	 ဥပယေပိုင်းဆိုင်ရာ	 စနစ်	

တကေယဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပခင်းသည်	 ကကီးမားယသာယပပာင်းလဲမှုပဖစ်ဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေားကိုျ်တိုင်	 မိမိတို့၏	

အခွင့်အယရးမေားအား	 ယဖာ်ယဆာင်ရာတွင်	 မိမိတို့ကိုျ်တိုင်	 ကကိုးစားယဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့်	အသိစိတ်နှင့်						

ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်မှုမေားယကကာင့်	ယအာင်ပမင်မှုတို့ကို	ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့ပခင်းပဖစ်ပါယကကာင်းနှင့်	ယအာင်ပမင်မှုမေား	

အရှနိအ်ဟနုပ်ဖင့	်ဆကလ်ကယ်ဆာငရ်ကွန်ိငုယ်ရးနငှ့	်ယရရညှတ်ညတ်ံန့ိငုယ်ရးအတကွ	်အားလုံးပူးယပါင်းယဆာငရ်ကွ	်

သွားကကရန်	ယပပာကကားခဲ့ပါသည်။



10

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာအမေ ိုးသားယကာ်မတီကို	(၃၀-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ	စာအမှတ်		

၃၁၁/၂၀၂၁	ပဖင့်	ယအာက်ပါအတိုင်း	ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁။	 ေုတိျေန်ကကီးခေုပ်	 ဥက္ကဋ္ဌ

၂။	 ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	 ေုတိျဥက္ကဋ္ဌ(၁)

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန	

၃။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ေုတိျဥက္ကဋ္ဌ(၂)

	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်

၄။	 ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ယရးေန်ကကီးဌာန

၅။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၆။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပည်ထဲယရးေန်ကကီးဌာန

၇။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 နိုင်ငံပခားယရးေန်ကကီးဌာန

၈။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပည်ယထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးေန်ကကီးဌာန(၁)

၉။	 ေုတိျေန်ကကီး		 အဖွဲ့ေင်

	 ပပည်ယထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးေန်ကကီးဌာန	(၂)

၁၀။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာယရးေန်ကကီးဌာန

၁၁။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပန်ကကားယရးေန်ကကီးဌာန

၁၂။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 သမေါျမနှင့်ယကေးလက်ဖွံ့ဖဖိုးယရးေန်ကကီးဌာန

၁၃။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်	

	 ပို့ယဆာင်ယရးနှင့်ဆက်သွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၁၄။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 စက်မှုေန်ကကီးဌာန

၁၅။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 လူေင်မှုကကီးကကပ်ယရးနှင့်ပပည့်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန	

၁၆။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 အလုပ်သမားေန်ကကီးဌာန
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၁၇။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပညာယရးေန်ကကီးဌာန

၁၈။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာေန်ကကီးဌာန

၁၉။	 ေုတိျေန်ကကီး		 အဖွဲ့ေင်

	 ကေန်းမာယရးေန်ကကီးဌာန

၂၀။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 အားကစားနှင့်လူငျ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန

၂၁။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အဖွဲ့ေင်

	 ယဆာက်လုပ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၂၂။	 ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီဥက္ကဋ္ဌက	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူယကာင်စီေင်(၁)ဦး

၂၃။	 ကခေင်ပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၂၄။	 ကျားပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၂၅။	 ကရင်ပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)	ဦး

၂၆။	 ခေင်းပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)

၂၇။	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၂၈။	 တနသသာရီတိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၂၉။	 ပဲခူးတိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၃၀။	 မယကွးတိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က		 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၃၁။	 မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး	(၁)ဦး

၃၂။	 မွန်ပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၃၃။	 ရခိုင်ပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၃၄။	 ရန်ကုန်တိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး
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၃၅။	 ရှမ်းပပည်နျ်ေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၃၆။	 ဧရာေတီတိုင်းယေသကကီးေန်ကကီးခေုပ်က	 အဖွဲ့ေင်

	 တာေန်ယပးအပ်သူေန်ကကီး(၁)ဦး

၃၇။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်	

	 နျ်စပ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန

၃၈။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်	

	 စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာယရးေန်ကကီးဌာန	

၃၉။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပန်ကကားယရးေန်ကကီးဌာန	

၄၀။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 စိုက်ပေ ိုးယရး၊ယမွးပမူယရးနှင့်ဆည်ယပမာင်းေန်ကကီးဌာန

၄၁။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 စက်မှုေန်ကကီးဌာန

၄၂။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 စီးပွားယရးနှင့်ကူးသန်းယရာင်းေျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၄၃။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ကေန်းမာယရးေန်ကကီးဌာန

၄၄။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 အားကစားနှင့်လူငျ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန

၄၅။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၄၆။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ဟိုတျ်နှင့်ခရီးသွားလာယရးေန်ကကီးဌာန

၄၇။	 ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပည်ယထာင်စုယရွးယကာက်ပွဲယကာ်မရှင်

၄၈။	 ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ေင်

	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊	

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၄၉။	 ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၊	

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၅၀။	 ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ေင်

	 တိုင်းရင်းသားအခွင့်အယရးမေားကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ယရးဦးစီးဌာန

	 တိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေားယရးရာေန်ကကီးဌာန
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၅၁။	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယကာ်မရှင်	

၅၂။	 ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားကယရွးခေျ်ယစလွှတ်ယသာ	 အဖွဲ့ေင်

	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၃။	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေားက	ယရွးခေျ်ယစလွှတ်ယသာ	 အဖွဲ့ေင်

	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၄။	 အကကားအာရုံမသန်စွမ်းသူမေားက	ယရွးခေျ်ယစလွှတ်ယသာ	 အဖွဲ့ေင်

	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၅။	 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေားက	ယရွးခေျ်ယစလွှတ်ယသာ	 အဖွဲ့ေင်	

	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၆။	 မသန်စွမ်းတစ်မေ ိုးထက်ပိုသူမေားက	 အဖွဲ့ေင်

	 ယရွးခေျ်ယစလွှတ်ယသာ	ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၇။	 အစိုးရမဟုတ်ယသာ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားက	 အဖွဲ့ေင်

	 ယရွးခေျ်ပခင်းခံရယသာကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၈။	 ယစတနာ့ေန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားကယရွးခေျ်ပခင်းခံရယသာ	 အဖွဲ့ေင်	

	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၅၉။	 ေုတိျေန်ကကီး	 အတွင်းယရးမှူး

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၆၀။	 အယထွယထွအတွင်းယရးမှူး	 တွဲဖက်အတွင်းယရးမှူး

	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းကော်မတီ	

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီကို	(၈-၁၀၂၀၂၁)	ရက်စွဲပါ	စာအမှတ်		

၃/၂၀၂၁	ပဖင့်	ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	

၁။	 ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	 ဥက္ကဋ္ဌ

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၂။	 ေုတိျေန်ကကီး	 ေုတိျဥက္ကဋ္ဌ(၁)

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန	

၃။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ေုတိျဥက္ကဋ္ဌ(၂)

	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်

၄။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၅။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 စီမံကိန်းနှင့်	ဘဏ္ဍာယရးေန်ကကီးဌာန

၆။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပန်ကကားယရးေန်ကကီးဌာန

၇။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 သမေါျမနှင့်	ယကေးလက်ဖွံ့ဖဖိုးယရးေန်ကကီးဌာန

၈။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ပို့ယဆာင်ယရးနှင့်ဆက်သွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၉။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်		 အဖွဲ့ေင်

	 လူေင်မှုကကီးကကပ်ယရးနှင့်	ပပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန

၁၀။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 အလုပ်သမားေန်ကကီးဌာန

၁၁။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ပညာယရးေန်ကကီးဌာန

၁၂။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာေန်ကကီးဌာန

၁၃။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ကေန်းမာယရးေန်ကကီးဌာန

၁၄။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 အားကစားနှင့်လူငျ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန



15

၁၅။	 ေုတိျေန်ကကီး	သို့မဟုတ်	အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 ယဆာက်လုပ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၁၆။	 ညွှန်ကကားယရးမှူး	သို့မဟုတ်	ေုတိျညွှန်ကကားယရးမှူး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးညွှန်ကကားယရးမှူးရုံး

	 ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၁၇။	 အဖမဲတမ်းအတွင်းေန်	 အဖွဲ့ေင်

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၁၈။	 ညွှန်ကကားယရးမှူး	 အဖွဲ့ေင်

	 ဥပယေယရးရာေန်ကကီးဌာန

၁၉။	 ညွှန်ကကားယရးမှူး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၂၀။	 ကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပမန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းယဟာင်းအဖွဲ့	(ဗဟိုဌာနခေုပ်)

၂၁။	 ကိုျ်စားလှျ်	(၁)	ဦး	 အဖွဲ့ေင်

	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယကာ်မရှင်

၂၂။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 အဖွဲ့ေင်

	 ပမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်မေားနှင့်	စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်မေားအသင်းခေုပ်

၂၃။	 ဥက္ကဋ္ဌ	 အဖွဲ့ေင်

	 ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂေင်နီျာအသင်း

၂၄။	 အမေ ိုးသားယကာ်မတီေင်	 အဖွဲ့ေင်

	 အစိုးရမဟုတ်ယသာလူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားက

	 ယရွးခေျ်ပခင်းခံရယသာကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၂၅။	 အမေ ိုးသားယကာ်မတီေင်	 အဖွဲ့ေင်

	 ယစတနာ့ေန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားက

	 ယရွးခေျ်ပခင်းခံရယသာကိုျ်စားလှျ်(၁)ဦး

၂၆။	 ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 အတွင်းယရးမှူး	(၁)

	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန
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၂၇။	 ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 အတွင်းယရးမှူး	(၂)

	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၂၈။	 ေုတိျညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်	 တွဲဖက်အတွင်းယရးမှူး	(၁)

	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန

	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်

	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန

၂၉။	 အယထွယထွအတွင်းယရးမှူး	 တွဲဖက်အတွင်းယရးမှူး	(၂)

	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်
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ောေွျ်ကရးဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

E-BIKE			မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဘီးတပ်ေုလားေိုင်		မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

နှစ်မျ ိုးစွန့်ရိေ္ခာစရိတ်	လစဉ်	(၁၀,၀၀၀)	ေျပ်နှုန်း	ကောေ်ပံ့ကနမှု

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

လျှပ်စစ်သုံးဘီး	E-BIKE	ကောေ်ပံ့ကပးကနမှု	

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဘီးတပ်ေုလားေိုင်	ကောေ်ပံ့ကပးကနမှု	

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
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နှစ်မျ ိုးစွန့်ရိေ္ခာစရိတ်	လစဉ်	(၁၀,၀၀၀)	ေျပ်နှုန်းကောေ်ပံ့ကနမှု

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ကဆးနိမ့်စစ်သည်များအား	ကပခတုပပုလုပ်ပပင်ဆင်ကပးကနမှု	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

		၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	စက်တင်ဘာလအထိ	ဘီးတပ်ကုလားထုိင်နှင့်	လျှပ်စစ်သံုးဘီး	E-Bike	ယထာက်ပ့ံယပးနုိင်မှုစာရင်း

စဉ် ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည် အကရအတွေ် မှတ်ချေ်

၁ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် ၂၀၄

၂ E-Bike ၃၆

	 ၉/၂၀၂၁	လအထိ	 နှစ်မေ ိုးစွန့်စစ်သည်	 (၁၇၄)	 ဦးရိှဖပီး	 ၂၀၁၀	 ခုနှစ်မှစ၍	လစဉ်	 ၁၀,၀၀၀	ကေပ်နှုန်း	

ယထာက်ပ့ံယပးခ့ဲရာ	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအထိ	(၉၈,၂၃၀,၀၀၀)	ကေပ်အား	ယထာက်ပ့ံယပးနုိင်ခ့ဲပါသည်။
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၁။	 မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့	်သကက်ကီးရျွအ်ိမုေား၊	ကေန်းမာယရးမယကာင်းယသာ	အကေဉ်းသား/	အကေဉ်းသမူေားကိ	ု

ယရခေ ိုးခေနိ်၌	လူအမေားပဖင့်ယရာယနှာယရခေ ိုးပခင်းမပပုယစဘဲသီးပခားစီစဉ်ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။

၂။	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်	 မီနီဘတ်ဂေက်မှစတင်၍	ယဆာက်လုပ်ခွင့်ပပုယသာ	အကေဉ်းသား	အိပ်ယဆာင်မေား၌	ရိုးရိုး	

အမိသ်ာမေားအပပင	်ဘိထုိငုအ်မိသ်ာကိ	ုထည့သ်ငွ်းယဆာကလ်ပုယ်စလေကရ်ှရိာလ	ူ(၂၀၀)	ဦး	ဆန့	်နစှထ်ပအ်ပိယ်ဆာင	်

သစ်တစ်လုံးယဆာက်လုပ်ပါက	အယပါ်ထပ်တွင်	ဘိုထိုင်အိမ်သာ	(၂)လုံး၊	ယအာက်ထပ်တွင်	ဘိုထိုင်အိမ်သာ	(၂)	

လုံး	ထည့သ်ငွ်းယဆာကလ်ပုယ်စပါသည။်	အသစယ်ဆာကလ်ပု	်ခငွ့ပ်ပုယသာ	အမိသ်ာမေား၌လည်း	ဘိထုိငုအ်မိသ်ာကိ	ု

ထည့်သွင်းယဆာက်လုပ်ယစလေက်ရှိပါသည်။	ဘိုထိုင်အိမ်သာ	ထပ်မံယဆာက်လုပ်ရန်	 ယနရာမရှိသည့်	အကေဉ်း	

ယထာင်မေားတွင်	မိလ္လာထိုင်ခုံ	ေျ်ျူထားရှိယပးပါသည်။

၃။	 မသန်စွမ်းသူမေား၊	သက်ကကီးရွျ်အိုမေား၊	ကေန်းမာယရးမယကာင်းယသာ	အကေဉ်းသား/	အကေဉ်းသူမေားကို	

အလုပ်ခိုင်းယစပခင်း	မပပုဘဲ	၎င်းတို ့ေါသနာပါသည့်	အားကစားနှင့်	ကိုျ်လက်လှုပ်ရှားမှု	ယဆာငရ်ကွယ်စပခင်း၊	

စာကကည့်တိုက်မှ	စာအုပ်မေားျူယဆာင်ယစ၍	ယအးယဆးစွာစာဖတ်ယစပခင်းတို့ကို	ယဆာင်ရွက်ယစပါသည်။

၄။	 အလပုခ်ိငု်းယစပခင်းမရှယိသာလ်ည်း	အကေဉ်းယထာငစ်ည်းကမ်းယဖာကဖ်ေကပ်ခင်း	မရှပိါက	ယလျှာရ့ကခ်စံား	

ခွင့်ကို	အပခားသူမေားနည်းတူခံစားခွင့်ပပုယပးပါသည်။

၅။	 ထမင်းနငှ့အ်စားအယသာက	်ယေငရှာတငွ	်အမေားနည်းတတူန်းစရီန	်မလိအုပဘ်	ဲသီးပခား	ယေငယှပးပါသည။်

၆။	 ယထာငေ်ငစ်ာယတွ့ဆုခံေနိမ်ေားတငွ	်အပပနအ်လနှစ်ကားယပပာရန	်အခကအ်ခရဲှနိိငုသ်ပဖင့	်သတမ်တှအ်ခေနိ	်

ထက်	ပို၍ယတွ့ဆုံယပးပခင်း၊	လိုအပ်ပါက	သီးပခားယတွ့ဆုံယပးပခင်းတို့ကို	ယဆာင်ရွက်ယပးပါသည်။

၇။	 ICRC	နှင့်ပူးယပါင်း၍ယပခတုတပ်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့ရာ	အကေဉ်းသား	 (၉)	 ဦးကို	

ယပခတု	တပ်ဆင်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈။	 အပမင်အာရံုခေ ို့ျွင်းသူ	ကေား	(၁)	ဦး၊	လက်တစ်ဖက်ပပတ်သူ	ကေား	(၉)	ဦး၊	ယပခယထာက်တစ်ဖက်ပပတ်သူ					

ကေား	(၂၆)	ဦး၊	ယလပဖတ်/ကေန်းမာယရးမယကာင်း၍	အိပ်ရာထဲလဲယနသူ	ကေား	(၇)	ဦး	ရိှပါသည်။	၎င်းတ့ုိသည်	

ယထာင်ေင်စာယတွ့ဆံုရာတွင်	အမေားနှင့်ယရာယနှာ	ယတွ့ဆံုရပခင်းမရိှဘဲ	သီးပခားယတွ့ဆံုယပးပါသည်။		လုိအပ်ပါက	

မိသားစုေင်မေားအား	 အကေဉ်းယထာင်အတွင်းသ့ုိယခါ်ျူ၍	 ၎င်းတ့ုိ၏	 အိပ်ယဆာင်၌	 ယတွ့ဆံုယပးပါသည်။	

ထမင်းစားပခင်း ၊ 	 ယရခေ ိုးပခင်းတ့ုိ၌	 သီးပခားယဆာင်ရွက်ယပးပါသည်။	 ယထာင်တွင်းကေန်းမာယရးစစ်ယဆးမှုကုိ	

ပံုမှန်ယဆာင်ရွက်ယပးဖပီး	အထူးကုဆရာေန်ကကီးမေား	လာယရာက်ပါကလည်း	ပပသယပးပါသည်။

၉။	 အပမငအ်ာရုအံားနည်းသ	ူမှုနေ်ါးသမူေားကိ	ုမေကစ်အိထူးကဆုရာေနက်ကီးမေားပဖင့	်ပပသယပးဖပီး	ပါေါမေကမ်နှ	်

တပ်ရန်	လိုအပ်ပါက	အကေဉ်းယထာင်အစီအစဉ်ပဖင့်	ေျ်ျူယပးပါသည်။	

ပပည်ေဲကရးဝန်ကေီးဌာန၊	အေျဉ်းဦးစီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆုိင်ရာ	ကဆာေ်ရွေ်ကပးခ့ဲမှုများ
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၁ေ။	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယကာ်မရှင်၏	 မသန်စွမ်းအကေဉ်းသား၊	အကေဉ်းသူအမေားစုကို									

ယရခေ ိုးခေနိ် 	 သီး ပခားယပးပခင်း ၊ 	 ဘိုထိုင်အိမ်သာမေား	 တည်ယဆာက်ယပးပခင်း	 သို့မဟုတ်	 အိမ်သာမေားတွင်	

အထိငုအ်ထအဆငယ်ပပယစရန	်အစားထိုးထိငုခ်ုမံေား	ပပုလပုယ်ပးပခင်း၊	လကက်ိငုတ်န်းမေား	တညယ်ဆာကယ်ပးပခင်းမေား	

ယဆာင်ရွက်ယပးသင့်ယကကာင်း	အကကံပပုခဲ့ရာ	အဆိုပါအကကံပပုခေက်အတိုင်း	ယဆာင်ရွက်ယပးထားပါသည်။
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နုိင်ငံပခားကရးဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆုိင်ရာ	ကဆာေ်ရွေ်ကပးခ့ဲမှုများ

	 ၈-၆-၂၀၂၀	ရက်တွင်	ကေင်းပခ့ဲသည့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	

အစည်းအယေး	(၁/၂၀၂၀)	တွင်	ခေမှတ်ခ့ဲသည့်	အစည်းအယေးဆံုးပဖတ်ခေက်မေားအနက်	 နုိင်ငံပခားယရးေန်ကကီးဌာနမှ	

ယအာက်ပါအခေက်မေားကုိ	ယဆာင်ရွက်ထားဖပီး	ပဖစ်ပါသည်-

	 (ေ)		 အစီရင်ခံစာများအား	Simplified	Reporting	Procedure	ပဖင့်	တင်သွင်းရန်ေိစ္စ

	 (၁)	ပမနမ်ာနိငုင်အံယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ကလုသမဂ္ဂကနွဗ်င်းရငှ်းသို	့

ေတုျိ၊	တတျိနငှ့	်စတတု္ထအကကမိယ်ပမာက	်အစရီငခ်စံာမေားအား	၂၀၂၅	ခနုစှမ်တိငုမ်	ီတငသ်ငွ်း	

ရန်ရှိဖပီး၊	 Simplified	 Reporting	 Procedure	 ပဖင့်	 ယရးသားမည်ပဖစ်ယကကာင်း	လူမှုေန်ထမ်း၊	

ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေ	ထားယရးေန်ကကီးဌာန၏	ပပန်ကကားခေက်အရ	၂၉-၆-၂၀၂၀	

ရက်တွင်	 ပမန်မာအဖွဲ့ရုံး၊	 ဂေနီီဗာဖမို့မှတစ်ဆင့်	ကုလသမဂ္ဂဘက်သို့	အယကကာင်းပပန်ကကားခဲ့ဖပီး	

ပဖစ်ပါသည်။

	 	 (၂)		Simplified	Reporting	Procedure	၏	သယဘာတရားအရ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	

မေားဆိုင်ရာ	ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းမှယပးပို့လာသည့်	 List	 of	 issues	 မေားကို	 မိမိတို့ဘက်မှ	

ပပန်ကကားရမည်ပဖစ်သပဖင့်	 ၎င်းတို့ဘက်မှ	 ယမးပမန်းလာနိုင်သည့်	 ယမးခွန်းမေား၊	 ယထာက်ပပလာ	

နိငုသ်ည့	်အားနည်းခေကမ်ေားကိ	ုကကိုတငယ်လလ့ာ၍	ထယိရာကစ်ွာနငှ့	်လိတုိရုငှ်း	ယပဖကကားသွားနိငုရ်န	်

ယဆာငရ်ကွရ်မည	်ပဖစပ်ါသည။်	သိုပ့ဖစပ်ါ၍	UN	Committee	မ	ှယပးပိုလ့ာနိငုသ်ည့	်List	of	Issues	

မေားနငှ့ပ်တသ်က၍်	သကဆ်ိငုရ်ာေနက်ကီးဌာနမေားအယနပဖင့	်ကကိုတငပ်ပငဆ်င	်ညှနိှိုင်းထားသင့ပ်ါ	

သည်။

	 (ခ)		 Marrakesh	Treaty	ေိစ္စ

	 	 (၁)		နိငုင်ပံခားယရးေနက်ကီးဌာနအယနပဖင့	်Marrakesh	Treaty	နငှ့စ်ပလ်ေဉ်း၍	Focal	အပဖစ	်ယဆာင	်

ရကွလ်ေကရ်ှယိသာစီးပွားယရးနငှ့	်ကူးသန်းယရာင်းေျယ်ရးေနက်ကီးဌာနနငှ့	်ဆကစ်ပေ်နက်ကီးဌာနမေား	

ပဖစယ်သာ	ပညာယရးေနက်ကီးဌာနနငှ့	်လမူှုေန်ထမ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရးနှင့	်ပပန်လညယ်နရာခေထားယရး

ေန်ကကီးဌာနတို့	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

	 	 (၂)	 နိုင်ငံပခားယရးေန်ကကီးဌာနအယနပဖင့်	 Marrakesh	 Treaty	 နှင့်စပ်လေဉ်း၍	အသိပညာယပး	

ယဆွးယနွးပွဲ	ကေင်းပနိုင်ယရး	ကူညီပံ့ပိုးယပးနိုင်မှုရှိ-မရှိအား	ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊	ဂေနီီဗာဖမို့ရှိ	WIPO	

ရုံးခေုပ်သို့	ဆက်သွျ်ယမးပမန်းခဲ့ပါသည်။	WIPO	ရုံးခေုပ်မှ	မူပိုင်ခွင့်နှင့်	တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်း

မေားဌာနခွ	ဲ(Copyright	and	Creative	Industries	Sector)	က	ယဆွးယနွးပွ	ဲပပငဆ်ငယ်ဆာငရ်ကွယ်ရး	

အယပါ်	 ပံ့ပိုးကူညီယပးသွားမည်ပဖစ်ယကကာင်း၊	ျင်းဌာနခွဲမှ	ကိုျ်စားလှျ်မေားအယနပဖင့်လည်း	

ယဆွးယနွးပွဲ 	 စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ယရးနှင့် 	 ပတ်သက်၍	တာေန်ရှိသူမေားနီးကပ်စွာ	 ဆက်သွျ်	
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ယဆာငရ်ကွယ်ပးသွားမညပ်ဖစယ်ကကာင်း	ပပနက်ကားလာပါသပဖင့	်စီးပွားယရးနငှ့	်ကူးသန်းယရာင်းေျယ်ရး	

ေန်ကကီးဌာန၊	ပညာယရးေန်ကကီးဌာနနှင့်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထား

ယရးေန်ကကီးဌာနတို့သို့	ဆက်လက်အယကကာင်းကကားထားဖပီး	ပဖစ်ပါသည်။

	 (ဂ)		 CRPD	၏	ကနာေ်ဆေ်တဲွအကပခပပစာချုပ်	(Optional	Protocol)	လေ်မှတ်ကရးေုိးရန်ေိစ္စ

	 	 	(၁)		CRPD	၏	Optional	Protocol	ကိ	ုလကမ်တှယ်ရးထိုးနိငုယ်ရးနငှ့စ်ပလ်ေဉ်း၍	Focal	ေနက်ကီးဌာန	

ပဖစ်သည့်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာနအယနပဖင့်	

သက်ဆိုင်ရာေန်ကကီးဌာနမေား၏	သယဘာထားမှတ်ခေက်ကိုရျူ၍	လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ	

ဆက်လက်ယဆာင်ရွက်သွားရန်ရှိဖပီး၊	 နိုင်ငံပခားယရးေန်ကကီးဌာနအယနပဖင့်လိုအပ်သည့်	ကဏ္ဍ	

မေားတငွ	်ပူးယပါင်းယဆာငရ်ကွလ်ေကရ်ှပိါသည။်	လကရ်ှတိငွ	်ကယလးသငူျအ်ခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	

သယဘာတူစာခေုပ်၏	ယနာက်ဆက်တဲွ	စာခေုပ်နှစ်ရပ်အား	အတည်ပပု	ပါေင်ထားပါသည်။	အပပည်ပပည်	

ဆိုင်ရာ	လူ့အခွင့်အယရးစာခေုပ်မေား၏	 ယနာက်ဆက်တွဲအယပခပပစာခေုပ်မေားအနက်	 ပပင်ပရှိ	

တိငုက်ကားမှုျန္တရား	(Complaint	Mechanism)	သို	့ပမနမ်ာနိငုင်မံ	ှေငယ်ရာကခ်ဲသ့ည့	်အစဉအ်လာ	

မရှိယသးပါယကကာင်း	တင်ပပအပ်ပါသည်။	CRPD	၏	Optional	Protocol	နှင့်စပ်လေဉ်း၍	စာခေုပ်ပါ	

ပပဋ္ဌာန်းခေက်မေား၊	 ပပည်တွင်းဥပယေပပင်ဆင်ရန်	လိုအပ်ခေက်မေား	အယကာင်အထည်ယဖာ်ရာတွင်	

အပခားနိုင်ငံမေား၏	အယလ့အထယကာင်းမေားကို	ယလ့လာသုံးသပ်မှုမေားပပုလုပ်၍	အဆင်သင့်ပဖစ်	

ခေနိ်တွင်	စာခေုပ်သို့	ေင်ယရာက်ယရးယဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။

	 	 (၂)		မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးနငှ့စ်ပလ်ေဉ်း၍	နိငုင်ပံခားယရးေနက်ကီးဌာနအယနပဖင့	်တိကုရ်ိကု	်

တာေန်ျူယဆာင်ရွက်ရသည့်	 ေန်ကကီးဌာနမဟုတ်ယသာ်လည်း	ကုလသမဂ္ဂမေက်နှာစာတွင်	

မသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရး	အပါအေင	်လူ့အခငွ့အ်ယရးကစိ္စရပမ်ေားကိ	ုရငှ်းလင်းယဆွးယနွးရသပဖင့	်

Focal	ေနက်ကီးဌာနမေားမ	ှဦးယဆာငက်ေင်းပမည့	်အစည်းအယေးမေား၊	လှုပရ်ှားယဆာငရ်ကွမ်ှုမေားတငွ	်

လိုအပ်သည့်	အကကံဉာဏ်မေားယပးပခင်းပဖင့်	ပံ့ပိုးယဆာင်ရွက်သွားရန်ရှိပါသည်။
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နျ်စပ်ကရးရာဝန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

	 နျ်စပ်ယရးရာေန် ကကီးဌာနတွင် 	 တပ်မယတာ်မှကူးယပပာင်းလာသည့် 	 မသန်စွမ်းမေားနှင့် 	 အပခား	

မသန်စွမ်းသူမေားကို	 ေန်ထမ်းမေားအပဖစ်	 ခန ့်အပ်ထားရှိရာ	 စုစုယပါင်း	အရာထမ်း(၁၇)ဦး၊	အမှုထမ်း(၁၄)

ဦးတို့သည့်	 ရာထူးအဆင့်အလိုက်	တာေန်ထမ်းယဆာင်လေက်ရှိဖပီး၊	အဆိုပါမသန်စွမ်းသူမေား၏	 စာရင်းမှာ	

ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်-

စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၁ ဦးပမင့်စည်	
သူယကော်

၂၉-၈-
၂၀၁၁

ဦးစီး	
အရာရှိ

ေုတိျ	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး

ညာေူး	
ယအာက်ပပတ်	

(EA-1)

ယကာင်း	
မွန်ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)၊	
ခလရ	

(၂၅၈)	ရန်	
ယအာင်		ပမင်	
စစ်	ဆင်	ယရး	
နင်းမိုင်း	ထိ

၂ ဦးထွန်း	
ထွန်း	
ယအာင်

၁၂-၁၂-	
၂၀၁၁

ဦးစီး	
အရာရှိ

ေုတိျ	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး

ဘျ်ေူး	
ယအာက်ပပတ်	

(EA-1)

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)၊	
ခလရ	

(၂၅၈)		ရန်	
ယအာင်	ပမင်	
စစ်	ဆင်ယရး		
နင်းမိုင်း	ထိ

၃ ဦးယကော်	
ကိုသန်း

၃၁-၃-	
၂၀၁၀

ကထိက ေုတိျ	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး၊	
ေီဂရီ		

ယကာလိပ်	
(ရန်ကုန်)

ညာေူး	
အထက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်မှူး	
(ဖငိမ်း)၊	

ခမရ	(၃၄၁)	
ဇွဲမာန်	ဟိန်း	
စစ်	ဆင်	ယရး	
ယေသန္တရ	
မိုင်းနင်းမိ
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၄ ဦးသန့်		
ဇင်ေင်း

၂၁-၂-	
၂၀၁၄

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

ေုတိျ	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး	
(ရုံးခေုပ်)

ယခါင်း၊	လက်၊	
ယပခယထာက်၊	
လက်နက်	
ကကီးစမှန်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး၊	
(ဖငိမ်း)၊	ခမရ	
(၅၀၁)	SSA	
ယသာင်း		
ကေန်း	

သူမေားနှင့်	
တိုက်ပွဲ	
ပဖစ်စဉ်	

ေဏ်ရာရရှိ

၅ ဦးယကော်	
ယဇာလှိုင်

၂၇-၄-	
၂၀၁၅

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

လက်	
ယထာက်	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး

ဘျ်ပခုံးမှ		
ညာဘက်	
အဆုတ်သို့	
လက်နက်	
ငျ်ကေည်	
ယဖာက်ထွက်	

(EA-2)

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး၊	
(ဖငိမ်း)၊	

ခမရ	(၄၂၄)	
ရဲမာန်	ဟိန်း	
စစ်ဆင်		ယရး 
KIA	ယသာင်း	

ကေန်း	
သူမေား	
နှင့်တိုက်	
ပွဲပဖစ်စဉ်		
ေဏ်ရာရရှိ
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၆ ဦးပမတ်	
ယဇာ်ဦး

၁၇-၈-	
၂၀၀၈

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

လက်	
ယထာက်	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး	

ကုန်ကကမ်း	
ဖမို့နျ်ရုံး

ဘျ်ဘက်	
ယပခယထာက်	

ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ	

(၁၁၄)	
စစ်ဆင်	
ယရးတွင်			
နင်းမိုင်းထိ

၇ ဦးယစာ	
လွင်မိုး

၂၈-၆-
၂၀၁၇

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

လက်	
ယထာက်	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး	
မိုင်းတုံ	

ဖမို့နျ်ရုံး

ညာဘက်	
မေက်စိကွျ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ	
(၅၀၃)		
စစ်ဆင်	
ယရး	ေဏ်	
ရာရ	(လက်	
နက်ငျ်	
မှန်)

၈ ဦးဖဖိုးဇင်	
ေင်း

၁၄-၉-
၂၀၁၇

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

လက်	
ယထာက်	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး	
ယနပပည်	
ယတာ်၊	

သို	ယလှာင်ရုံ

ညာလက်	ဖေရံိုး
နှစ်ယခောင်းကေ ိုး

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	

ခလရ	(၁၃)	
စစ်	ဆင်ယရး	
ေဏ်ရာရ		
(ယသ	

နတ်မှန်)

၉ ဦးသိန်း	
ထွန်း	
ယကော်

၁၈-၁၀	
-၂၀၁၉

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

ဦးစီးအရာရှိ	
တနသသာရီ	
တိုင်းယေသ				
ကကီးရုံး

ညာဘက်	
ယပခသလုံး	
ယပါက်ထွက်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	

စစ်ဆင်ယရး	
ေဏ်ရာရ		
RPG	ထိ
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၁၀ ဦးအာကာ	
စိုး

၈-၅-	
၂၀၁၄

လ/ထ	
အင်ဂေင်	
နီျာ

လက်	
ယထာက်	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး	
(ရုံးခေုပ်)

ဘျ်ယပခနိမ့် ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ	
(၈၃)	တိုင်	
ယအာင်	

စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူတိုက်	
မိုင်းထိပခင်း

၁၁ ဦးဖဖိုး	
ယေခိုင်

၁၀-၃-	
၂၀၁၁

လ/ထ	
ကထိက

လက်	
ယထာက်	
ညွှန်ကကား	
ယရးမှူး	
(ရုံးခေုပ်)

ဘျ်ေူး	
ယအာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	

ခမရ	(၂၁၇)	
ဇွဲမာန်	ဟိန်း	
စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိပခင်း

၁၂ ဦးရဲမင်း	
ယကော်

၈-၆-	
၂၀၁၇

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

ယမာ်ကွန်း	
ထိန်း	

ဖွံ့ဖဖိုးယရး
တက္ကသိုလ်

ဘျ်ယပခ	
ဖေားပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ
(၃၈၅)	
ရဲမာန်	
ယအာင်	

စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိပခင်း
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၁၃ ဦးဖငိမ်း	
ခေမ်းထွန်း

၂၃-၇-	
၂၀၀၈

လ/ထ	
ကထိက

ကထိက		
ေီဂရီ	

ယကာလိပ်	
(ရန်ကုန်)

ညာေူးယအာက်	
ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ	
(၅၀၅)		ရန်	
ယအာင်ပမင်	
စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိပခင်း

၁၄ ဦးယသာ်	
တာထွန်း

၁၆-၉-	
၂၀၁၃

လ/ထိ	
ကထိက

လ/ထ	
အင်ဂေင်	
နီျာေီဂ	

ရီယကာလိပ်	
(ရန်ကုန်)

ဦးယခါင်း	
လက်နက်	
ကကီးစမှန်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ	

(၃၈၄)	
RPG	အစ	
ဦယခါင်း	
ထိမှန်	

ေဏ်ရာ	ရရှိ

၁၅ ဦးဟိန်း	
ထက်

၁၇-၁၀	
၂၀၁၆

ဦးစီးအ	
ရာရှိ

ဦးစီးအရာရှိ	
(ရုံးခေုပ်)

ဘျ်ေူး	
ယအာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	ခမရ	
(၃၉)ရန်	
ယအာင်စိုး		
စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိပခင်း
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၁၆ ဦးခင်	
ယမာင်ေင်း

၂၄-၃-	
၂၀၂၀

ဦးစီး
အရာရှိ

ဦးစီးအရာရှိ		
ဖွံ့ဖဖိုးယရး	
တက္ကသိုလ်

ယပခယထာက်	
မိုင်းစထိ

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ဗိုလ်ကကီး	
(ဖငိမ်း)	
ခလရ၊	
(၂၉၇)	
ရဲမာန်	
ယအာင်	

စစ်ဆင်ယရး	
အယေးထိန်း	
မိုင်းနင်း	
မိပခင်း

၁၇ ဦးယအာင်	
ပမင်ထွန်း

၁-၄-	
၂၀၀၆

အငျ်	
တန်းစာ	
ယရး

ဦးစီးအရာရှိ		
ယကောက်ပဖူ	
ခရိုင်ရုံး

ညာဘက်ယပခ	
ယထာက်သိမ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ယမွးရာပါ

၁၈ ဦးထွန်း	
ထွန်းေင်း

၁၄-၃	
၂၀၁၁

အငျ်	
တန်းစာ	
စာယရး		

	ေုတိျ	
ဦးစီးမှူး	
သံတွဲဖမို့	
နျ်ရုံး

ညာဘက်ယပခ	
ယထာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ -

၁၉ ဦးယန	
ထက်လင်း

၂၆-၁၀-	
၂၀၁၆

အကကီး	
တန်းစာ	
ယရး

ေုတိျ	
ဦးစီးမှူး	
(ရုံးခေုပ်)

ညာဘက်ယပခ	
ယထာက်သိမ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ယမွးရာပါ

၂၀ ဦးပမတ်စိုး ၁-၈-	
၁၉၉၇

နည်းပပ နည်းပပ	
လူငျ်	
ယကောင်း	

(လွိုင်ယကာ်)

ညာယပခ	
ယထာက်ေူး	
ယအာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်၊

မရှိပါ တပ်သား	
(ဖငိမ်း)	

ခလရ(၂၁)	
သူရိန်	

စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိ
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၂၁ ဦးစိုး	
ယအာင်

၁-၈-
၁၉၉၇

နည်းပပ နည်းပပ	
လူငျ်	
ယကောင်	

(ကေ ိုင်းတုံ)

ညာယပခ	
ယထာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ တပ်သား	
(ဖငိမ်း)	

ခလရ	(၂၁)	
သူရိန်	ထွန်း	
စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိ

၂၂ ဦးသိန်း	
ကိုကို

၁-၈-
၁၉၉၇

နည်းပပ နည်းပပ	
လူငျ်	
ယကောင်း	
လွျ်ယမွ

ဘျ်ယပခေူး	
ယအာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ တပ်သား	
(ဖငိမ်း)	

ခလရ	(၂၁)	
သူရိန်ထွန်း	
စစ်ဆင်ယရး	
ရန်သူ့မိုင်း	
နင်းမိ

၂၃ ဦးပမင့်စိုး ၁-၈-
၁၉၉၇

နည်းပပ နည်းပပ	
လူငျ်	
ယကောင်း	

(တန့်ျန်း)

ညာယပခ	
ယထာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ တပ်သား	
(ဖငိမ်း)	

ခလရ	(၆၇)	
မိုးဟိန်း	

စစ်ဆင်ယရး	
တံတားယပါ်	
ကပပုတ်	
ကေေဏ်	
ရာရ
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၂၄ ယေါ်နီ	
နီသင်း

၁၇-၅-	
၁၉၉၉

အကူ	
နည်းပပ

နည်းပပ	
အိမ်	တွင်းမှု	
ယကောင်း	
(ပမေတီ)

ယပခယထာက်	
ခွင်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ယဆးထိုး	
မှား

၂၅ ဦးယဇာ်	
မေ ိုးယအာင်

၁-၇-
၂၀၀၇

လ/ထ	
နည်းပပ

ေုတိျ	
ဦးစီးမှူး	
ရှမ်းပပည်	
နျ်ရုံး

ဘျ်ယပခသ	
လုံးစတီးရိုး	

ထည့်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ လူငျ်	
ယကောင်း	
(ကွမ်းလုံ)	
ယကောင်း	
အပမန်	

လမ်းမိုင်း	
ယပါက်ကွဲ	
ေဏ်ရာရ

၂၆ ဦးယအာင်	
ကိုဦး

၆-၂-	
၂၀၁၃

ရုံးအကူ အကကီးတန်း		
လက်နှိပ်စက်	

ဗဟို	
ယလ့ကေင့်	

ယရးယကောင်း

ဘျ်မေက်လုံး	
အယကကာယသ

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ယဆးထိုး	
မှား

၂၇ ဦးသန်း	
လှိုင်

၁-၈-	
၁၉၉၇

အငျ်	
တန်းစာ	
ယရး

ဌာနခွဲ	
စာယရး	
လူငျ်	
ယကောင်း	
(လားရှိုး)

ဘျ်ယပခ	
ယထာက်ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ တပ်သား	
(ဖငိမ်း)	

ခလရ	(၂၉)	
သူရိန်ထွန်း		
စစ်ဆင်ယရး	

ရန်သူ့	
လက်နက်	
ယကကာင့်	
ေဏ်ရာရ

၂၈ ဦးယကော်	
စိုးေင်း

၆-၂-	
၂၀၁၅

ရုံးအကူ/	
သန့်		

ရှင်းယရး

အငျ်တန်း	
စာယရး	
လူငျ်	
ယကောင်း	
(မင်းပပား)

ယမွးရာပါ	
ညာလက်မသန်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ယမွးရာပါ	
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စဉ် အမည်
ခန့်အပ်	
ရေ်စွဲ

ခန့်အပ်	
ရာေူး

လေ်ရှိ	
ရာေူး

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

လေ်ရှိ	
ေျန်းမာကရး	
အကပခအကန

သီးပခား	
ကောေ်ပံ့	
ကပးမှု

မှတ်ချေ်

၂၉ ဦးယဇာ်	
ယဇာ်

၁-၈-	
၂၀၀၂

ရုံးအကူ/	
သန့်		

ရှင်းယရး

ပစ္စည်း
ထိန်း-၄	
လူငျ်	
ယကောင်း၊	
လွျ်ယမွ

ဘျ်ယပခ
ယထာက်မသန်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ ယဆးထိုး
မှား

၃၀ ဦးယမာင်
ယကော်

၂၀-၈-	
၂၀၀၁

ထမင်း	
ခေက်

စာဖိုမှူး၊	
လူငျ်	
ယကောင်း	

(တန့်ျန့်)

ညာမေက်လုံး	
မိုင်းစထိ

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ တပ်သား	
(ဖငိမ်း)၊	

ခလရ	(၃၃)	
လက်ပစ်ဗုံး	
ထိမှန်

၃၁ ဦးပမင့်	
ထွန်းဦး

၅-၉-
၂၀၁၆

အ	ယစာင့်	
(ယန့	စား)

အယစာင့်	
(ယန့စား)	
ကာမိုင်း

	ဖမို့နျ်ခွဲရုံး

ဘျ်ဘက်	
ယပခယထာက်	

ပပတ်

ယကာင်းမွန်	
ပါသည်။

မရှိပါ -
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ပပန်ြေားကရးဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းမှုနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားဆိုင်ရာ	လှုပ်ရှားယဆာင်ရွက်မှုမေား	

(	၁/၂၀၂၀	)	မှ	(	၈/	၂၀၂၁	)	အထိ	

အသံလွှင့်ဌာနခွဲ

စဉ် အကြောင်းအရာ ကဆာင်ရွေ်ေားရှိမှု မှတ်ချေ်

၁ မညှိုးပန်းတို့ရဲ့ေိုင်ျာရီ ၂၆၀	ကကိမ် ပမန်မာပိုင်း

၂ ယသာတရှင်အင်တာဗေူး ၇	ပုေ်

၃ ယရေီျိုဇာတ်လမ်းတွဲ အပိုင်း(၃)ပိုင်း

၄ ဘေကကားကဘေမေား ၃	ပုေ်

၅ ပမန်မာ့အားကစားကကျ်ပွင့်မေား ၁၄	ပုေ်

၆ အင်တာဗေူး ၃၄	ပုေ် ပမန်မာပိုင်း

၇ သတင်းပုေ်ယရ ၅၂	ပုေ် ပမန်မာပိုင်း

တိုင်းရင်းသား(၁၇)ဘာသာ

၈ ယဆာင်းပါး ၁၇	ကကိမ် တိုင်းရင်းသား(၁၇)ဘာသာ

၉ The	 Best	 for	 2019	 Global	 IT	

Challenge	for	Youth	with	Disabilities	

Competition	

၁	ကကိမ် အဂေလိပ်ပိုင်း
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မသန်စွမ်းမှုနှင့်	မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ	လှုပ်ရှားကဆာင်ရွေ်မှုများ	

	(	၁/၂၀၂၀	)	မှ	(	၈/၂၀၂၁	)	အေိ	

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချေ်

၁ မညှိုးပန်းတို့ရဲ့	ဒိုင်ျာရီ
(	အပတစ်ဉ	်တနဂသယန၊ွ	တနလသာ၊	ကကာသပယတး)	ယန့မေားတငွ	်ထတုလ်ွှင့ပ်ါသည။်)

-	 ကကိုတင်ပပင်ဆင်ပခင်း
-	 IT	နည်းပညာ
-	 မဂသလာပါဆရာမ-01
-	 ယအာင်ကိုဦး
-	 Listener
-	 သတိထား
-	 ယပမပမှုပ်မိုင်းနှင့်	ဖငိမ်းခေမ်းယရးလုပ်ငန်းစဉ်
-	 Visually	impaired
-	 စစ်မှန်တဲ့ခေစ်ပခင်း
-	 အပပုံးခါး
-	 အခန်းနံပါတ်	၅၀၄-01
-	 မသန်စွမ်းယပမျ့်
-	 ယမတ္တာ
-	 Polio
-	 ကျွန်ယတာ်နှင့်	ကကက်ဥအကွဲယလးမေား
-	 ဇာတ်လမ်း
-	 သံသရာလမ်း
-	 အိမ်ယခါင်မိုး
-	 သံသရာလမ်း-	ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
-	 မဟာလူသားယမယမ
-	 ဂေင်းထည့်ခံရတဲ့သကကသန်
-	 ပိယတာက်ကယပးတဲ့အယပဖ
-	 ကိုျ်ပိုင်ထမင်းေိုင်း-01
-	 သံသျ
-	 ကိုျ်ပိုင်ထမင်းေိုင်း-02
-	 ဖပိုင်တူတွန်းလျှင်ယရွ့နိုင်ပါသည်
-	 မသန်စွမ်း
-	 လကွျ်ညရဲ့	အိပ်မက်ဆိုး
-	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား	ဖုန်းသုံးနည်း
-	 ယလှကားထစ်မေား
-	 အယဖနဲ့ကျွန်ယတာ်
-	 A-ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူ
-	 Dinner

ပမန်မာပိုင်း
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-	 အိပ်မက်ယနာင်တ
-	 အယကကာပပင်သင်တန်း
-	 မသန်စွမ်းမှုအား	အပမင်သစ်ရှုယထာင့်မှ	ရှုပမင်ပခင်း
-	 ကိုျ်ခေင်းစာတရား
-	 မှန်ထဲက	လိပ်ပပာ
-	 ယကေးဇူးတင်ပါတျ်
-	 ယကာ်ဖီတစ်ခွက်
-	 မိခင်ယမတ္တာ
-	 မေက်ေန်းမှယပပာယသာ	ခေစ်စကား
-	 ယပဂော
-	 တက်ကေ ိုးယသာ်လည်း	လက်ထိုးယလှာ်မည့်သူ
-	 အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှု	(ဆရာမ	ယေါ်ေင်းမင်းယအး)
-	 စိတ်ပမန်စွဲလမ်းပခင်း
-	 သိကကားယစခေင်တျ်
-	 ညတစ်ညရဲ့	ေိုင်ျာရီ
-	 သတိထား
-	 ယန့စဉ်ဘေ
-	 စာယရးဆရာလူပေ ို ကကီးနဲ့	မုန့်ဖိုး
-	 ခေစ်ကကိုးမျှင်ယလး-01
-	 ကကိတင်ပပင်ဆင်ပခင်းသာလျှင်
-	 ခေစ်ကကိုးမျှင်ယလး(ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
-	 သံစဉ်မေားနဲ့	အိမ်မှာတစ်ယန့တာ
-	 မနက်ပဖန်မေားစွာ
-	 အွန်လိုင်းအသုံးခေမှု	စွမ်းရည်ပမှင့်တင်
-	 မုန်တိုင်းကကားမှ	ပွင့်လာယသာပန်း
-	 စိတ်ကေန်းမာယနထိုင်ယရး
-	 မိဘယမတ္တာ	စမ်းယရပမာ
-	 ပန်းတို့ပပန်လည်ပွင့်လာမျ်

ပမန်မာပိုင်း

၂ ကသာတရှင်အင်တာဗျူး
-		အပမင်အာရုံ	မသန်စွမ်းသူမေား

-	 မယမဇင်ယအာင်
-	 ဖငိမ်းအိမွန်
-	 စည်သူယအာင်
-	 ယမာင်ကကည်သာ
-	 မနွျ်နွျ်ဦး
-	 ကိုယအာင်စန်း
-	 မမိုးမိုး

ပမန်မာပိုင်း
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၃ ကရဒီျိုဇာတ်လမ်းတွဲ
-	 ဘေမီးအိမ်	(	အပိုင်း(၃)ပိုင်း)

ပမန်မာပိုင်း

၄ ဘဝြေားေဘဝများ
-	 စလင်းဖမို့မှ	မသန်စွမ်းသူ	ကိုယဇာ်ကကီး	(အပ်ခေုပ်ဆိုင်)
-	 မစုပုံခေစ်
-	 အယကကာပပင်ဆရာမ	ယေါ်ယအးမိစံ	(အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ)

ပမန်မာပိုင်း

၅ ပမန်မာ့အားေစားြေျ်ပွင့်များ
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ယရကူးကစားသမား	ယအာင်ညိမ်းဦး
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	စစ်တုရင်ကစားသမား	ဥမ္မာယထွး
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ယဘာ်လီယဘာကစားသမား	ယဇာ်မိုးယအာင်
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ယပပးခုန်ပစ်နည်းပပ	ဦးမင်းယအာင်
-	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ	စစ်တုရင်ကစားသမား	ယကာင်းစံ
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ယရကူးကစားသမား	ယကော်ထူး
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ဘတ်စကက်ယဘာနည်းပပ	ကိုထိန်လင်း
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ေှီးခေဲဘတ်စကက်ယဘာ	ကစားသမား	

မင်းကိုကို
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ေှီးခေဲဘတ်စကက်ယဘာကစားသမား	စိန်လွင်
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ကစားသမား	ေင်းစန်းယအာင်
-	 မသန်စွမ်း	လက်ယရွးစင်	ယဘာလုံးကစားသမား	သက်နိုင်
-	 အပမင်အာရုံခေ ို ့တဲ့သူ	စစ်တုရင်ကစားသမား	သန်းယဌး
-	 မသန်စွမ်းယရကူးနည်းပပ	ဦးပမခိုင်
-	 မသန်စွမ်းအယလးမအားကစားသမား	ရဲမင်းစိုး

ပမန်မာပိုင်း

၆ သတင်း
-	 	 မသန်စွမ်းသက်ကကီးသင်တန်းယကောင်းမှာ	ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေား	

အတွက်	သက်ယမွးသင်တန်း	ဖွင့်လှစ်	(အသံပါ)
-				COVID-19	ယရာဂါပိုးကူးစကခ်ရံတဲ	့မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်ယထာကပ်ံ	့

မှုမေား	ပပုလုပ်	(အသံပါ)
-	 	ကိုဗစ်ယကကာင့်အလုပ်လက်မဲ့ပဖစ်သွားတဲ့မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားအား	

ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်းမှကူညီမည်	(အသံပါ)	
-	 	သက်ကကီးဘိုး/ဘွား၊	ကိုျ်ေန်ယဆာင်နဲ့	ကယလးငျ်မေားနဲ့	 မသန်စွမ်း	

သူမေားအား	ယထာက်ပံ့ကူညီမှုယပးမည်	(အသံပါ)
-	 	 	ကုိဗစ်ကာလမှာ	အလုပ်လက်မ့ဲပဖစ်သွားတ့ဲ	မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားကုိ	

ယငွယကကးယထာက်ပံ့မှုယပးအပ်	(အသံပါ)
-	 	အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့သင်ကကားသွားမျ့်	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေားသင်	

တန်းပပုလုပ်မည်	(အသံပါ)

ပမန်မာပိုင်း
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-	 	 ပမန်မာနိုင်ငံမေက်မပမင်အသင်းမှ	အသင်းေင်မေားနဲ့	အသင်းေင်	 မဟုတ်	
သူမေားအား	ေုတိျအကကိမ်ယထာက်ပံ့ယငွယပးအပ်မည်	(အသံပါ)	

-	 	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းမေားအတွက်	 စီးပွားယရးနဲ့	 စီမံခန့်ခွဲမှု	အွန်လိုင်း	
သင်တန်းမေားအခမဲ့သင်ကကားယပးမည်	(အသံပါ)

-				မသန်စွမ်းမေားအတွက်	ယရွးယကာက်ပွဲယစာင့်ကကည့်	ယလ့လာယရး	ဆိုင်ရာ	
စွမ်းရည်ပမင့်သင်တန်း	အွန်လိုင်းမှယလျှာက်လွှာယခါ်ျူ	(အသံပါ)

-	 	 	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူယတွအယနနဲ့	 အလုပ်အကိုင်	 အခွင့်အလမ်း	
တုိးပွားယစဖ့ုိနဲ့	ေင်ယငွရလုပ်ငန်းလုိင်စင်မေားအတွက်	စီးပွားယရး	အွန်လုိင်း	
သင်တန်း	ဖွင့်မည်	(အသံပါ)

-						ပမနမ်ာနိငုင်မံေကမ်ပမငအ်သင်းမ	ှအနွလ်ိငု်းစီးပွားယရး	သငတ်န်း	ယလျှာက	်
လွှာမေားယခါ်ျူ	(အသံပါ)

-						ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်းပမနမ်ာမ	ှမသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်စီးပွားယရး	
နှင့်	စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်	(အသံပါ)

-	 	 	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားအယနပဖင့်	 အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်ခံရပခင်း၊	
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ	ကေား/မအယပခပပုဆိုင်ရာ	အကကမ်းဖက်ခံရပါက	ဥပယေ	
ဆိုင်ရာ	အကကံယပးခေက်မေားနှင့်လက်သယကသတပပဘာသာစကားပဖင့်	
စကားပပန်	ေန်ယဆာင်မှုယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိ	(အသံပါ)

-	 	 	 	မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းမှတ်ပံုတင်ပခင်း	လုပ်ငန်း	
ယဆာင်ရွက်ယနမှု	(အသံပါ)

-											ကိဗုစက်ာလအတငွ်းမှာ	မသနစ်မွ်းမေားအတကွ	်အသကယ်မွးေမ်းယကောင်း	
ပညာရပ်မေား	သင်ကကားယပးနိုင်ရန်	စီစဉ်	(အသံပါ)

-						ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	ယေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊		မသန်စွမ်းသူမေား၏				
အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယကာ်မတီအဖွဲ့မေား	 ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့်	
ပတ်သက်၍	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးတက်

-						ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီး	ယေါကတ်ာသကသ်ကခ်ိငု၊်	ပငွ့ပ်ဖူဖမို့နျအ်တငွ်းရှ	ိ
ယလယဘးသင့် ပပည်သူမေားအား	 ယထာက်ပံ့/	 မယကွးတိုင်းယေသကကီး	
အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းမေား	 ပရဟိတယဂဟာမေား၊ယစတနာ့ေန်ထမ်းအဖွဲ့	
အစည်းမေားအား	ယထာက်ပံ့	

-	 	 	 ရှမ်းပပည်နျ်စီမံအုပ်ခေုပ်ယရးယကာင်စီ	 ဥက္ကဌ	 ယေါက်တာယကော်ထွန်း၊	
ယစတနာ့ေန်ထမ်း	အဖွဲ့အစည်းမေား၊	လူမှုယရးပင်စင်နှင့်	 မသန်စွမ်း	
မေားသို့	ယထာက်ပံ့ယကကးယငွမေားယပးအပ်

-	 	 	ကိုဗစ်-၁၉	 စီးပွားယရးကုစားမှု	 အစီအစဉ်အရ	 ပံ့ပိုးယငွမရရှိခဲ့သည့်	
မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	 ဆက်လက်ပံ့ပိုးနိုင်ယရး	 ယဆာင်ရွက်ယန	
(အသံပါ)

-	 	 	 	 	မသန်စွမ်းသူမေား၏		အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာမဟာဗေူဟာ(၅)နှစ်	စီမံ		
ကိန်း	(၂၀၂၁-၂၀၂၅)	မူကကမ်းယရးဆွဲပခင်းဆိုင်ရာ	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေး	
ကေင်းပ	(ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	ယေါက်တာသက်သက်ခိုင်)

ပမန်မာပိုင်း
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-						မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားအဆင့	်	မဟာဗေူ	
ဟာ	(၅)နစှစ်မီကံနိ်းမကူကမ်းအား	အတညပ်ပုပပဌာန်းနိငုယ်ရးယဆာငရ်ကွ	်
(အသံပါ)

-				ယရှေယရာင်အနာဂတ်	မသန်စွမ်းသူမေား	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ယရးအဖွဲ့အယန	ပဖင့်		
စားေတယ်နယရးခကခ်ယဲနသည့	်မသနစ်မွ်းမေားအား	ကညူယီထာကပ်ံယ့ပး	
လေက်ရှိ	(အသံပါ)

-	 		 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေား၏	အခက်အခဲမေားရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း၊	 စွမ်းရည်	
ပမှင့်တင်ပခင်း	သင်တန်းကို	အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်	သင်ကကားပို့ခေမည်

-	 	 	 	ရခိုင်ပပည်နျ်၊	ယမာင်ယတာဖမို့နျ်၊	ပန်းယတာပပင်ယကေးရွာ၌	အသက်	
(၄၅)နှစ်နှင့်	အထက်	ပပည်သူမေားအား	ပထမအကကိမ်	ကိုဗစ်ကာကွျ်	
ယဆးထိုးနှံ/ယနပပည်ယတာ်၊	 ပေဉ်းမနားဖမို့နျ်အတွင်းရှိ	 နာတာရှည်	
ယရာဂါခံစားယနရသူမေားနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားအပါအေင်	အသက်	(၅၅)	
နှစ်မှ	 (၆၄)	 နှစ်ကကား	အသက်ကကီးသူမေားအား	ကိုဗစ်ကာကွျ်ယဆး	
ထိုးနှယံပးမည/်	ပခဲူးတိငု်းယေသကကီး၊	ပန်းယတာင်းဖမို့နျ၌်	အသက	်(၅၅)	
နှစ်အထက်	ပပည်သူမေား၊	မသန်စွမ်း	သူမေားအား	ကိုဗစ်ကာကွျ်ယဆး	
ပထမယန့	 စတင်ထိုးနှံယပး/တွံယတးဖမို့နျ်ရှိ	 စက်ရုံ၊	အလုပ်ရုံမေားနှင့်	
အလုပ်သမားမေားအား	ပထမအကကိမ်	ကိုဗစ်ကာကွျ်ယဆး	ထိုးနှံယပး၊	
ဟသသာတဖမို့နျ်တွင်	 ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	 ေှီးခေဲ ၊	
ခေ ိုင်းယထာက်၊	တုတ်ယကာက်မေား	အခမဲ့ယပးအပ်လှူေါန်း

ပမန်မာပိုင်း

-						ဘားအံဖမို့	ယပခတု၊	လက်တုဆိုင်ရာ	ပပန်လည်သန်စွမ်းယရးဌာနမှ	အယရး	
ယပါ်	ေန်ယဆာင်မှုလိုအပ်ယနသူမေားအတွက်	ျာျီအလုပ်ရုံ	ဖွင့်လှစ်ဖပီး	
ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိ

-				မင်းတပ်ခရိုင်အတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	ခေ ိုင်းယထာက်	ပစ္စည်း	
မေားယပးအပ်

-	 	 	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း(မိုးယမာက်ရုံးခွဲ)မှ	ကိုဗစ်-၁၉	
ယရာဂါကာလ	မသနစ်မွ်းအသင်းသားမေားအတကွ	်အယပခခစံားယသာက	်
ကုန်နှင့်	ယဆးေါးမေားယထာက်ပံ့

-		 	 	ပဲခူးဖမို့တွင်	မသန်စွမ်းသူမေား	ကူညီယထာက်ပံ့ယရးယကာ်မတီ	လုပ်ငန်း	
ညှိနှိုင်း	အစည်းအယေးကေင်းပပခင်း

-							ဟိပုနဖ်မို့နျတ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ယထာကပ်ယံငမွေားယပးအပပ်ခင်း
-	 	 	 	 CERP	အစီအစဉ်အရ	ဖလမ်း	ဖမို့ရှိ	 မသန်စွမ်းသူ(၈၁)	 ဦးကို	 ယထာက်	

ပံ့ယကကး	ယပးအပ်ပခင်း
-									နတယ်မာကဖ်မို့၌	ယထာကပ်ံယ့ကကးမရရှယိသးသည်	့မသနစ်မွ်းသ(ူထပတ်ိုး)	

မေားအား	ယထာက်ပံ့ယငွယပးအပ်
-					ဘားအံဖမို့တွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	ေန်ယဆာင်မှုယပးပခင်းဆိုင်ရာ	

အသိပညာယပး	ယဆွးယနွးပွဲပပုလုပ်

တိုင်းရင်းသား	
(၁၇)	ဘာသာ
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-						ဗန်းယမာ်ဖမို့နျ်	တာမိုင်းလုံယကေးရွာအတွင်းရှိ	သက်ကကီးရွျ်အို	မသန်	
စမွ်းသမူေား၏	ကကိုတငဆ်န္ဒမမဲေား	အမိတ်ိငု	်ရာယရာက	်ယကာကျ်မူှုပပုလပု်

-									ပပညက်ကီးမဏ္ဍိငုဖ်မို့တငွ	်မသနစ်မွ်းနငှ်	့သကက်ကီးရျွအ်ိမုေား	အမိတ်ိငုရ်ာ	
ယရာက်	ကကိုတင်မဲယပးနိုင်ယရး	ကွင်းဆင်းယဆာင်ရွက်

-						ဘားအံဖမို့တွင်	မသန်စွမ်း၊	မကေန်းမာယသာမဲဆန္ဒရှင်မေားနှင့်	အသက်	
(၆၀)နှင့်အထက်	ဘိုးဘွားမေားအား	 ကကိုတင်မဲယပးနိုင်ရန်	အိမ်တိုင်	
ရာယရာက်	လိုက်လံယဆာင်ရွက်ယပး

-						မုေုံဖမို့တွင်	အသက်	(၆၀)	နှစ်နှင့်အထက်	မသန်စွမ်းသူ၊	ယရာဂါယေေနာ	
ပပင်းထန်စွာ	ခံစားယနရသူ	မဲဆန္ဒရှင်မေား	ကကိုတင်မဲယပးနိုင်ယရးအတွက်	
အိမ်တိုင်	ရာယရာက်	ယဆာင်ရွက်ယပး

-	 	 	 	ခေင်းပပည်နျ်တွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အထိမ်း	
အမှတ်	ပန်းခေဖီပိုင်ပွဲကို	Online	စနစ်ပဖင့်	ကေင်းပပပုလုပ်

-	 	 	 	 ေီဇင်ဘာလ	 (၃)	 ရက်ယန့တွင်	ကေယရာက်သည့်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	
မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာစိုက်ထူ

-	 	 	လွိုင်ယကာ်ဖမို့တွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အထိမ်း	
အမှတ်	အခမ်းအနား	Video	Conferencing	စနစ်ပဖင့်ကေင်းပ

-						ေုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ၂၀၂၀ပပည့်နှစ်		အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ			
မသန်စွမ်းသူမေားယန့ 	 အထိမ်းအမှတ် 	 အခမ်းအနားသို့ 	 V IDEO	
CONFERENCING	စနစ်ပဖင့်	တက်ယရာက်အမှာစကားယပပာကကား

-							မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်အတားအဆီးကင်းယသာ	ဟိတုျန်ငှ့ခ်ရီးသွား	
လာယရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေး	ကေင်းပ

-	 	 	 	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ပတ်သက်သည့်	အသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲ	 Talk	
Show	အစီအစဉ်ကို	လူထုအယပခပပုဗဟိုဌာန၊	 Community	 Centre	
ခန်းမ၌	ကေင်းပ

-				မာသာထရီဇာအထူးကုယဆးခန်းတွင်	ဂီလာနလူနာမေားကို	အခမဲ့ယဆး	
ကုမှု	ေန်ယဆာင်မှုယဆာင်ရွက်

-	 	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ၏	
လုပ်ငန်းတာေန်မေားအား	ရှင်းလင်းတင်ပပသည့်အစည်းအယေးကေင်းပ

-					ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	ယေါက်တာသက်သက်ခိုင်	မယကွးတိုင်းယေသကကီး	
အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေား၊	 ပရဟိတယဂဟာမေား၊	 ယစတနာ့ေန်ထမ်း	
အဖွဲ့အစည်းမေားအား	ယထာက်ပံ့

-							ရမှ်းပပညန်ျအ်တငွ်းရှ	ိယစတနာေ့နထ်မ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေားနှင့်သက်ကကီးရွျ်အိုမေားအား	ယထာက်ပံ့

-							ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီးယေါကတ်ာသကသ်ကခ်ိငု	်ကျားပပညန်ျအ်တငွ်း	
ရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေား၊		ပရဟတိယဂဟာမေား၊	ယစတနာေ့နထ်မ်းအဖွဲ့အစည်း	
မေားအား	ယထာက်ပံ့

-											ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီးယေါကတ်ာသကသ်ကခ်ိငု	်ရနက်နုယ်ေသကကီးအတငွ်း	
ရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေား၊	ပရဟတိယဂဟာမေား၊	ယစတနာေ့နထ်မ်းအဖွဲ့အစည်း	
မေားအား	ယထာက်ပံ့

တိငု်းရင်းသား(၁၇)	
ဘာသာ
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-							ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီး	ယေါကတ်ာသကသ်ကခ်ိငု	်မန္တယလးတိငု်းယေသကကီး	
အတွင်းရှိ	 ယစတနာ့ေန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းမေား	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	
အသက	်(၈၅)နစှအ်ထကသ်ကက်ကီးရျွအ်ိမုေားအတကွ	်ယထာကပ်ံပ့ခင်း	
မေား	ယဆာင်ရွက်

-						နိုင်ငံယတာ်အတွက်	ယပခလက်အဂသါယပးလှူခဲ့ရယသာ	တပ်မယတာ်	အဖငိမ်း	
စား	 စစ်သည်ယတာ်မေားအား	ကိုဗစ်ကာကွျ်ယရးနှင့်ကျ်ဆျ်ယရး	
ဗဟို	 ယကာ်မတီမှ	ဆန်၊	ဆီ၊	 ယဆးနှင့်နှာယခါင်းစည်းမေား	လှူေါန်းယပး	
သွားမည်

-	 	 	 	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေား၏	အခက်အခဲမေားအား	 ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း	
စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ပခင်း	သင်တန်းပို့ခေမည်

-					မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေား၏	အခက်အခဲမေားအား	ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း	စွမ်း	
ရညပ်မငှ့တ်ငပ်ခင်း	သငတ်န်းပိုက့ိ	ုအနွလ်ိငု်းမ	ှတစဆ်င့သ်ငက်ကားပိုခ့ေမည်

တိငု်းရင်းသား(၁၇)
ဘာသာ

၇ အင်တာဗျူးများ
-	 	 	 မသန်စွမ်းသက်ကကီးသင်တန်းယကောင်းမှာ	ကိုျ်အဂသါ	 မသန်စွမ်းသူ	

မေားအတွက်	သက်ယမွးသင်တန်းဖွင့်လှစ်
-	 	 	 	အရည်အခေင်းရှိယသာ	မသန်စွမ်းသူမေားကို	လွှတ်ယတာ်အတွင်း	 ယနရာ	

ယပးရန်ယတာင်းဆိုထားတဲ့အယကကာင်း	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	
ယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့မှ	အမှုယဆာင်ေါရိုက်တာ	ကိုယနလင်းစိုးနဲ့ဆက်သွျ်	
ယမးပမန်းခေက်

-	 	 	 	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 မသန်စွမ်းသူမေားယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့နှင့်	တျ်လီယနာတို့	
ပူးယပါင်းဖပီး	မသန်စွမ်းသူ	(၃)ဦးကို	အလုပ်ခန့်ထားမှုအယပခအယန

-	 	 	 	 ဂေပန်နိုင်ငံမှ	 နားမကကားကယလးမေားယကောင်း	 (မန္တယလး)သို့	အလှူယငွ	
မေားယပးအပ်

-						မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	မုန့်ဖုတ်နည်းသင်တန်းနှင့်	ယကာ်ဖီယဖော်နည်း	
သင်တန်းဖွင့်လှစ်

-	 	 	 	တက္ကသိုလ်ေင်စာယမးပွဲမှာ	မသန်စွမ်းသူမေားကို	ယပဖဆိုခေနိ်	မိနစ်	(၃၀)	
ပိုယပးမည်

-				COVID-19	ယရာဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	ယထာက်	
ပံ့မှုမေားပပုလုပ်

-						ကိဗုစယ်ကကာင့	်အလပုလ်ကမ်ဲပ့ဖစသ်ွားတဲ	့မသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးမေားအား	
ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်းမှကူညီမည်

-	 	 	သက်ကကီးဘိုး/ဘွား၊	ကိုျ်ေန်ယဆာင်နှင့်ကယလးငျ်မေား၊	 မသန်စွမ်း	
သူမေားအား	ယထာက်ပံ့ကူညီမှုယပးမည်

-										ကိဗုစက်ာလမှာ		အလပုလ်ကမ်ဲပ့ဖစသ်ွားသည့	်မသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးမေား	
ကို	ယငွယကကးယထာက်ပံ့မှုယပးအပ်

-	 	 	 	 မသန်စွမ်းသူမေားပပန်လည်ထူယထာင်ယရး	 Facebook	 page	ကယန	
အလုပ်အကိုင်ရှာယဖွယပးလေက်ရှိ

ပမန်မာပိုင်း
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စဉ် အယကကာင်းအရာ မှတ်ချေ်

-	 	 	 အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့သင်ကကားသွားမျ့်	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား	
သင်တန်းပပုလုပ်မည်

-						ပမန်မာနိုင်ငံမေက်မပမင်အသင်းမှ	အသင်းေင်မေားနှင့်	အသင်းေင်	မဟုတ်	
သူမေားအား	ေုတိျအကကိမ်ယထာက်ပံ့ယငွယပးအပ်မည်

-	 	 	 မသန်စွမ်းသူအမေ ိုးသမီးမေား	 ယရွးယကာက်ပွဲမှာ	ဆန္ဒမဲယပးနိုင်ရန်	 စစ်	
တမ်းယကာက်ျူယနမှု

-					မသန်စွမ်းသူမေား	သွားလာယရးအဆင်ယပပယစရန်	ယနပပည်ယတာ်	ယရပန်း	
ဥျောဉ်နှင့်	ဖမို့မယေးတို့တွင်	ယလျှာက်လမ်းထားရှိ

-	 	 	 	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား၏	ဆရာပဖစ်ယခါင်းယဆာင်မှု	 ပမှင့်တင်ယရး	
သင်တန်းအတွက်	ယလျှာက်လွှာယခါ်ျူ

-	 	 	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ဆိုင်ယသာ	ကိုဗစ်ယရာဂါဆိုင်ရာ	အသိပညာယပး	
လက်ကမ်းစာယစာင်	ပဖန့်ယေယပးရန်စီစဉ်

-								အပမငအ်ာရုမံသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်စီးပွားယရးနငှ့စ်မီခံန့ခ်ွမဲှု	အနွလ်ိငု်း	
သင်တန်းမေားအခမဲ့သင်ကကားယပးမည်

-	 	 	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	 ယရွးယကာက်ပွဲယစာင့် ကကည့်ယလ့လာယရး	
ဆိုင်ရာစွမ်းရည်ပမင့်သင်တန်း	အွန်လိုင်းမှယလျှာက်လွှာယခါ်ျူ

-	 	 	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူယတွအယနနှင့်	 အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	
တိုးပွားယစရန်နှင့်	 ေင်ယငွရလုပ်ငန်းမေားအတွက်	 စီးပွားယရး	အွန်လိုင်း	
သင်တန်းဖွင့်မည်

-	 	 	ကိုဗစ်ယကကာင့်မသန်စွမ်းသူအမေားစု	 ကကိုတင်မဲထည့်ရန်	 စိတ်အား	
ထက်သန်ယန

-						မသန်စွမ်းသူမေားယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့မှ	ယရွးယကာက်ပွဲယစာင့်ကကည့်	ယလ့လာ	
သည့်ပုံစံအစီရင်ခံစာ	ထုတ်ပပန်

-					အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား၏	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်		ပညာ	
သင်ျူခွင့်	ပမှင့်တင်ယဆာင်ရွက်ရန်	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲ	ပပုလုပ်

-						မသန်စွမ်းသူမေား၏	ေါသနာရှင်အဆင့်	Video	Clip	ဖပိုင်ပွဲကေင်းပမည်
-	 	 	 မသန်စွမ်းကိုျ့်အားကိုျ်ကိုးအဖွဲ့မေားကို	 အသက်ယမွးေမ်းယကောင်း	

လုပ်ငန်းမေား	ပပုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်	ထပ်မံယဆာင်ရွက်ယပးခဲ့
-	 	 	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းလူငျ်မေားအတွက်	 ယခါင်းယဆာင်မှု	သင်တန်း	

ဖွင့်မည်
-							ပမနမ်ာနိငုင်မံေကမ်ပမငအ်သင်းမ	ှအနွလ်ိငု်းစီးပွားယရး	သငတ်န်းယလျှာက	်

လွှာမေားယခါ်ျူ
-					ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)မှ	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	စီးပွား	

ယရးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်
-					နိငုင်သံားအပမငအ်ာရုမံသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်ဥပယေစာအပု	်(၃)မေ ိုးကိ	ု

အခမဲ့ပဖန့်ယေရန်စီစဉ်ယန

ပမန်မာပိုင်း
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စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချေ်

-	 	 	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းမေားနှင့်	 မဟာမိတ်အဖွဲ့အတွက်	တံဆိပ်လိုဂို	
ေီဇိုင်းဖပိုင်ပွဲဖိတ်ယခါ်

-	 	 	 	 မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	 	သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းမှတ်ပုံတင်ပခင်း	
လုပ်ငန်းယဆာင်ရွက်ယနမှု

-	 	 	 ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ	 မသန်စွမ်းမေားအတွက်	 အသက်ယမွးေမ်း	
ယကောင်းပညာရပ်မေား	သင်ကကားယပးနိုင်ရန်စီစဉ်

- 	 	 မသန်စွမ်းသူမေားရဲ့ 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ 	 အမေ ိုးသားအဆင့် 	
မဟာဗေူဟာ(၅)နှစ်စီမံကိန်း	 မူကကမ်းအတည်ပပုနိုင်ယရး	အယကာင်	
အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိ

-					ရန်ကုန်ဖမို့	ကကည့်ပမင်တိုင်မေက်မပမင်ယကောင်းဖွင့်လှစ်

ပမန်မာပိုင်း

၈ ကဆာင်းပါး
- နိုင်ငံ့အင်အားေဲေ	မသန်စွမ်းသူများ

တိုင်းရင်းသား	
(၁၇)	ဘာသာ

၉ The	Best	for	2019	Global	IT	Challenge	for	Youth	with	Disabilities	
Competition	

-	 e	Tool	Challenge	the	Gold	Award	for	Hearing	Sector																			
-	 (	Ma	Su	Wai	Lin)

အဂေလိပ်ပိုင်း

၁.၁.၂၀၂၀မှ	၃၁.၈.၂၀၂၁အေိ	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများကန့နှင့်	

ပတ်သေ်၍	ေုတ်လွှင့်ပပီးစီးမှု(	ရုပ်ပမင်သံြေားဌာနခွဲ	)

စဉ် အယကကာင်းအရာ ပုေ်ယရ ကကိမ်ယရ မှတ်ခေက်

၁ ယတးသီခေင်း ၇ ၉

၂ အစီအစဉ် ၅ ၈

၃ ဇာတ်လမ်းတို ၃ ၁၀

၄ စကားေိုင်း ၂ ၂

၅ သတင်း ၃၁
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	 အပခားဌာန၊	အဖွဲ့အစည်းမေားက	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာနှင့်စပ်လေဉ်းသည့်	

အသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေားအား	၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	ဇန်နေါရီလမှ	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအထိ	ယဆာင်ရွက်	

နိုင်မှုအယပခအယန

စဉ်

တိုင်း

ကဒသကေီး/

ပပည်နျ်

ခရိုင်၊	

ပမို့နျ်

ကဆာင်ရွေ်

သည့်

ရေ်စွဲ

အကြောင်းအရာ

ပူးကပါင်း

ကဆာင်ရွေ်သည့်	

ဌာန၊	အဖွဲ့အစည်း

မှတ်ချေ်

၁ မယကွး မယကွး ၁၇-၁၂-၂၀၂၀ မသန်စွမ်းကယလးငျ်မေား	

အတွက်	 Korea	 Hanbeot	

Foundation	မှ	လက်တွန်း	

လှည်း	လှူေါန်းပခင်း

Korea	 Hanbeot	

Foundation

၂ ကရင် ယကာ့ကရိတ် ၁၉-၁-၂၀၂၁ ပမနမ်ာနိငုင်	ံမသနစ်မွ်းသမူေား	

အသင်းအဖဲွ့ မှ	 မသန်စွမ်း 	

သူမေားဆိုင်ရာ	 အသိပညာ	

ယပးပခင်း

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်

စွမ်းသူမေားအသင်း

၃ ကရင် ယကာ့ကရိတ် ၁-၂-၂၀၂၁ ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေား	

အသင်းမှ 	 မွမ်းမံစက်ခေုပ် 	

သင်တန်း	ဖွင့်လှစ်ပခင်း

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်

စွမ်းသူမေားအသင်း

၄ ခေင်း ဟားခါး ၈-၃-၂၀၂၁ မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့် 	

အယရးမေားဆို င် ရာ 	 ကုလ	

သမဂ္ဂ	ကွန်ဗင်းရှင်း	စာအုပ်	

ပဖန့်ယေပခင်း

(ပပည်နျ်စီမံအုပ်ခေုပ်ယရး	

ယကာင်စီ)

လူမှုေန်ထမ်းကျ်

ဆျ်ယရးနှ င့် ပပန်

လည်ယနရာခေထား

ယရးေန်ကကီးဌာန

၅ ခေင်း ဟားခါး ၁၃-၈-၂၀၂၁ ကိုဗစ်-၁၉	တတိျလှိုင်း	

အတွင်း 	 မသန်စွမ်းသူမေား 	

၏	လုိအပ်ခေက်မေားပဖည့်ဆည်း	

ယထာက်ပ့ံနို င် ယရး 	 ညှိ နှို င်း 	

အစည်းအယေး	ကေင်းပပခင်း

လမူှုေန်ထမ်း	ကျ်	

ဆျ်ယရးနှ င့် ပပန်

လည်ယနရာခေထား

ယရးေန်ကကီးဌာန	

ပပည်ယထာင်စုေန် 	

ကကီးနငှ့	်တိငု်းယေသ	

ကကီး/	 ပပည်နျ်ဦး	

စီးမှူးမေား၊

မသန်စွမ်းကိုျ်	

စားလှျ်မေား
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စဉ်

တိုင်း

ကဒသကေီး/

ပပည်နျ်

ခရိုင်၊	

ပမို့နျ်

ကဆာင်ရွေ်

သည့်

ရေ်စွဲ

အကြောင်းအရာ

ပူးကပါင်း

ကဆာင်ရွေ်သည့်	

ဌာန၊	အဖွဲ့အစည်း

မှတ်ချေ်

၆ ခေင်း ပလက်ေ ၂၂-၅-၂၀၂၁ မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်	

အယရး မေားဆို င် ရာ နှ င့်စ ပ် 	

လေဉ်းသည့်	 အသိပညာယပး	

ယဟာယပပာပဲွ	ယဆာငရ်ကွပ်ခင်း

ကရုဏာကယလး	

သူငျ်ယစာင့်	

ယရှာကယ်ရးအသင်း	

အဖွဲ့	

ပပန်ြေားကရးနှင့်ပပည်သူ့ဆေ်ဆံကရးဦးစီးဌာန

တိုင်းကဒသကေီး/ပပည်နျ်အတွင်း	ခရိုင်၊	ပမို့နျ်နှင့်	ပမို့ရုံးများ၏

	 "၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	 ဇန်နဝါရီလမှ	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအေိ	 မသန်စွမ်းသူအခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	 

အသိပညာကပးကဆာင်ရွေ်မှုအကပခအကန"

စဉ်

တိုင်းကဒသကေီး/ 

ပပည်နျ်

မသန်စွမ်းသူအခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အသိပညာကပးလုပ်ငန်း မှတ်ချေ်

နံရံေပ်	 ဓာတ်ပုံ	 ကောကပပာ
TALK	 

SHOW

သတင်း 

ကပးပို့မှု

၁ ကခေင် - ၆ - ၆ ၇

၂ ကျား - - - ၆ ၃

၃ ကရင် - - ၃ ၇ ၁၀

၄ ခေင်း ၁၂ ၂ ၁ ၂ ၁၂

၅ စစ်ကိုင်း - - - ၂ ၆

၆ တနသသာရီ - - - ၂ ၂

၇ ပဲခူး ၆ - ၁ ၆ ၃

၈ မယကွး - ၁ ၁၄ ၁၉ ၂၂

၉ မန္တယလး ၁၃ ၂ ၁ ၁၃ ၁၁

၁၀ မွန် - - - ၈ ၇

၁၁ ရခိုင် ၂ ၃ ၄ ၁၄ ၁၃

၁၂ ရန်ကုန် ၁၄၃ ၅၇ - ၂၃ ၂၃

၁၃ ရှမ်း ၂ - ၆ ၁၆ ၃၁
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စဉ်

တိုင်းကဒသကေီး/ 

ပပည်နျ်

မသန်စွမ်းသူအခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အသိပညာကပးလုပ်ငန်း မှတ်ချေ်

နံရံေပ်	 ဓာတ်ပုံ	 ကောကပပာ
TALK	 

SHOW

သတင်း 

ကပးပို့မှု

၁၄ ဧရာ၀တီ - - ၁ ၁၇ ၁၇

၁၅ ယနပပည်ယတာ် - - - ၈ ၈

စုစုကပါင်း ၁၇၈ ၇၁ ၃၁ ၁၄၉ ၁၇၅

	 ပပန်ြေားကရးနှင့်ပပည်သူ့ဆေ်ဆံကရးဦးစီးဌာန	ခရိုင်၊	ပမို့နျ်၊	ပမို့ရုံးများ၏	၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	

ဇန်နဝါရီလမှ	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအေိ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

အသိပညာကပးလုပ်ငန်းကဆာင်ရွေ်မှု	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၆-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ေချင်ပပည်နျ်၊	မန်စီပမို့နျ်ရုံး၌	

မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	အသိပညာကပး	

TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၄-၁၂-၂၀၂၀	ရေ်ကန့တွင်	ေျားပပည်နျ်၊	ရှားကတာ	

ပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၁၁-၁၂-၂၀၂၀	ရေ်ကန့တွင်	ေျားပပည်နျ်၊	ဒီးကမာ့ဆို	

ပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၁၈-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီး၊	

စစ်ေိုင်းခရိုင်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်
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၂၂-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ချင်းပပည်နျ်၊	ဖလမ်းခရိုင်ရုံး၌	

မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	အသိပညာကပး	

TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၁၇-၁၂-၂၀၂၀	ရေ်ကန့တွင်	မကေွးတိုင်းကဒသကေီး၊	

ကချာေ်ပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

ဥပကဒ	အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၂-၁၂-၂၀၂၀	ရေ်ကန့တွင်	မန္တကလးတိုင်းကဒသကေီး၊	

ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရး	

ဆိုင်ရာအသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၆-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ပဲခူးတုိင်းကဒသကေီး၊	

ကရှေကတာင်ပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရး	

ဆိုင်ရာအသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၇-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	မကေွးတိုင်းကဒသကေီး၊	

ပခုေ္ကူခရိုင်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၃-၁၂-၂၀၂၀	ရေ်ကန့တွင်	မန္တကလးတိုင်းကဒသကေီး၊	

ပမင်းခခံခရိုင်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရး	

ဆိုင်ရာအသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်
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၂၁-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	မွန်ပပည်နျ်၊	မုဒုံပမို့နျ်ရုံး၌	

မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၀-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး၊	ဒဂုံပမို့	

သစ်ကတာင်ပိုင်းပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရး	

ဆိုင်ရာအသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၀-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ဧရာဝတီတိုင်းကဒသကေီး၊	

ေသောတခရိုင်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၅-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ရခိုင်ပပည်နျ်၊	

ကပါေ်ကတာပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရး	

ဆိုင်ရာအသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၆-၁၂-၂၀၂၀	ရေ်ကန့တွင်	ရှမ်းပပည်နျ်၊	

လားရှိုးခရိုင်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူနှင့်ပညာကရး	

အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်

၂၂-၁-၂၀၂၁	ရေ်ကန့တွင်	ပပည်ကောင်စုနျ်ကပမ	ကနပပည်ကတာ်၊	

လျ်ကဝးပမို့နျ်ရုံး၌	မသန်စွမ်းသူများ	အခွင့်အကရး	

ဆိုင်ရာ	အသိပညာကပး	TALK	SHOW	ကဆာင်ရွေ်စဉ်
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စိုေ်ပျ ိုးကရး၊	ကမွးပမူကရးနှင့်ဆည်ကပမာင်းဝန်ကေီးဌာန၊	စိုေ်ပျ ိုးကရးဦးစီးဌာနမှ	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းသူ	အားေစားသမားများ၏	လှုပ်ရှားကဆာင်ရွေ်မှု	အချေ်အလေ်များ

စဉ် အမည် ရာေူး
ဝင်ကရာေ်ျှဉ်ပပိုင်ခဲ့သည့်

ပပိုင်ပွဲများနှင့်ျှဉ်ပပိုင်မည့်ပပိုင်ပွဲ

၁ ယေါ်ေါစိုးဦး အငျ်တန်းစာယရး ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ၊	 မနီလာဖမို့၌	ကေင်းပ	

ပပုလပုသ်ည်	့(၁၀)ကကမိယ်ပမာက	်အာဆျီ	ံမသန	်

စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊

၂ ဦးေင်းဆန်းယအာင် ရုံးအကူ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ၊	 မနီလာဖမို့၌	ကေင်းပ	

ပပုလုပ်သည့် 	 (၁၀) ကကိမ်ယပမာက် 	 အာဆီျံ 	

မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊

၃ ယေါ်သင်းသင်းခိုင် ယန့စား ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ၊	 မနီလာဖမို့၌	ကေင်းပ	

ပပုလပုသ်ည်	့(၁၀)ကကမိယ်ပမာက	်အာဆျီ	ံမသန	်

စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊

၄ ဦးယအာင်ဖငိမ်းဦး ယန့စား ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ၊	 မနီလာဖမို့၌	ကေင်းပ	

ပပုလုပ်သည့် 	 (၁၀) ကကိမ်ယပမာက် 	 အာဆီျံ 	

မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊

၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်ယန့မှ	 (၂၃)	

ရက်ယန့အထိ	 ဗီျက်နမ်နိုင်ငံ၊	ဟနွိုင်းဖမို့တွင်	

ကေင်းပပပုလုပ်မည်	့(၁၁)ကကိမ်ယပမာက်	အာဆီျံ	

မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊	

၅ ဦးရဲရင့်(ခ)ဦးရဲထွန်း ယန့စား ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ၊	 မနီလာဖမို့၌	ကေင်းပ	

ပပုလုပ်သည့် 	 (၁၀) ကကိမ်ယပမာက် 	 အာဆီျံ 	

မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊

၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်ယန့မှ	 (၂၃)	

ရက်ယန့အထိ	 ဗီျက်နမ်နိုင်ငံ၊	ဟနွိုင်းဖမို့တွင်	

ကေင်းပပပုလုပ်မည်	့(၁၁)ကကိမ်ယပမာက်	အာဆီျံ	

မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲ၊
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စဉ် အမည် ရာေူး
ဝင်ကရာေ်ျှဉ်ပပိုင်ခဲ့သည့်

ပပိုင်ပွဲများနှင့်ျှဉ်ပပိုင်မည့်ပပိုင်ပွဲ

၆ ယေါ်ယခောစု ယန့စား ပပည်တွင်း၊	ေန်ကကီးဌာနယပါင်းစု ံ	မီတာ

(၁၀၀)၊	မီတာ(၅၀)	အလွတ်ကူး၊	မီတာ(၅၀)	

ပက်လက်ကူး

၇ ယေါ်ယအးသူယအာင် ယန့စား ပပည်တွင်း၊	ေန်ကကီးဌာနယပါင်းစု ံ	မီတာ

(၁၀၀)၊	မီတာ(၅၀)	အလွတ်ကူး၊	မီတာ(၅၀)	

ပက်လက်ကူး
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	သမဝါျမနှင့်ကေျးလေ်ကဒသဖွံ့ပဖိုးကရးဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 ပဲခူးတိုင်းယေသကကီး၊	 ယကောက်ကကီးဖမို့နျ်တွင်	 မသန်စွမ်းသည့်ပပည်သူမေားပဖင့်	သမေါျမအသင်း(၆)

သင်းဖဲွ့စည်း၍	ေါးခယမာက်ရက်လုပ်မှု	 နည်းပညာသင်တန်း	 ဖွင့်လှစ်သင်ကကားယပးနုိင်ခ့ဲဖပီး	အသင်းသား	 (၆၅၉)	

ဦးအား	အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းမေား	ရရိှယစခ့ဲသည့်အပပင်	 ပဲခူး၊	 မယကွး၊	 မန္တ		ယလးနှင့်	 ရှမ်းပပည်နျ်တို့တွင်	

စစုယုပါင်းမသနစ်မွ်း	သမေါျမအသင်း	(၂၂)သင်းသိုလ့ည်း	အယသးစားအရင်းအနှီးယခေးယင	ွ(၄၅၃.၆၃၆)	ကေပသ်န်း	

ပံ့ပိုးထုတ်ယခေးယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။		 	 	 	 		

၂။	 ထို့အပပင်	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယဆာင်ရွက်ယပးမှုအယနပဖင့်	ကခေင်၊	 	ကျား၊	 	မွန်၊	 	ရှမ်း(ယတာင်	၊	

အယရှ့)၊		တနသသာရီနှင့်	ဧရာေတီတိုင်းယေသကကီးတို့၌	ပမစိမ်းယရာင်	စီမံကိန်းတွင်(၁၉၀)	ဦး၊		ယကေးရွာမတည်ရန်

ပုံယငွစီမံကိန်းတွင်	 (၇)ဦး၊	 စုစုယပါင်း	 (၁၉၇)ဦးတို့ကို	အယသးစားအရင်းအနှီးယခေးယငွရရှိယအာင်	 ယဆာင်ရွက်	

ယပးနိုင်ခဲ့ဖပီး	အသက်ယမွးေမ်းယကောင်းသင်တန်း၊	နည်းပညာဆိုင်ရာ	သင်တန်းမေားတွင်	မသန်စွမ်း(၃)ဦးတို့အား	

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိယအာင်	ယဆာင်ရွက်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	 							



50

အလုပ်အေိုင်ကရးရာ

၁။	 ပမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းအယနပဖင့်	တပ်မယတာ်မှ	 မေက်စိနှစ်ဖက်လုံး	ထိခိုက်ေဏ်ရာပဖင့်	လွှဲယပပာင်း	

တာေန်ထမ်းယဆာင်သည့်	 (ကကည်း-၄၃၄၉၈)	ဗိုလ်ကကီးရဲေင်းယနာင်အား	လစာနှုန်းကေပ်	 (၂၇၅,၀၀၀-၄,၀၀၀-

၂၉၅,၀၀၀)	လကယ်ထာကမ်နယ်နဂောအပဖစ	်ပမနမ်ာစ့ာတိကုလ်ပုင်န်း၊	ယနပပညယ်တာ	်ဗဟိစုာတိကုက်ကီးတငွ	်၃-၁၀-

၂၀၁၄	ရက်ယန့မှစ၍	ျယန့အခေနိ်ထိ	ခန့်အပ်ထားပါသည်။

သတင်းအချေ်အလေ်၊	နည်းပညာနှင့်	လွျ်ေူစွာသွားလာကနေိုင်အသုံးပပုကရးဆိုင်ရာ

၂။	 ပို့ယဆာင်ယရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေပုေ်မ	 ၇(ဗ)	အရ	

ခရီးသည်တင်ကားခမေားကို	သတ်မှတ်ခေက်မေားနှင့်အညီ	သက်သာခွင့်ရရှိရန်နှင့်	 မသန်စွမ်းသူ	ကိုျ်တိုင်	

အသုံးပပုသည့်	အယထာက်အကူပပုပစ္စည်းမေားကို	အခမဲ့သျ်ျူခွင့်ရရှိယရးအတွက်	အထူးကိစ္စရပ်အယနပဖင့်	

တိငု်းယေသကကီး/	ပပညန်ျအ်တငွ်း	ခရီးစဉမ်ေားတငွ	်သတမ်တှျ်ာဉစ်ီးခနှုန်းထားမေား၏	၅၀%	ကိလုည်းယကာင်း၊	

တိငု်းယေသကကီး/	ပပညန်ျယ်ကော	်ခရီးစဉမ်ေားတငွ	်သတမ်တှျ်ာဉ	်စီးခနှုန်းထားမေား၏	၇၅%	ကိလုည်းယကာင်း	

ပေမ်းမျှယကာက်ခံသွားရန်နှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားကိုျ်တိုင်	အသုံးပပုသည့်	အယထာက်အကူပပုပစ္စည်းမေားကို	

အခမဲ့သျ်ျူခွင့်ရရှိယရး	ယေသဆိုင်ရာကကီးကကပ်	ကွပ်ကဲယရးအဖွဲ့မေားသို့	တင်ပပ၍	ျာဉ်အသင်းမေား၊	ပုဂ္ဂလိက	

ျာဉ်မေား	 စနစ်တကေ	ယပပးဆွဲယရး	 ကကီးကကပ်မှုယကာ်မတီမေားသို့	အသိယပးယဆာင်ရွက်သွားရန်	 ယနပပည်ယတာ်၊	

တိုင်းယေသကကီး/	ပပည်နျ်၊	တွဲဖက်ပပည်နျ်ရုံးမေားသို့	ညွှန်ကကားယဆာင်ရွက်ထားဖပီး	ပဖစ်ပါသည်။

၃။	 ယလယကကာင်းပို့ယဆာင်ယရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 သတင်းအခေက်အလက်၊	 နည်းပညာနှင့်	

လွျ်ကူစွာ	သွားလာယနထိုင်အသုံးပပုနိုင်ယရးဆိုင်ရာနှင့်	ပတ်သက်၍	ယအာက်ပါအတိုင်း	ပဖစ်ပါသည်-

	 (က)	 အယရးယပါ်	အသုံးပပုရန်အတွက်	လူနာတင်ျာဉ်ထားရှိပခင်း။	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	ယလဆိပ်(၃)

ခုတွင်	အယရးယပါ်လိုအပ်လာပါက	ခရီးသည်မေား	အသုံးပပုနိုင်ရန်အတွက်	လူနာတင်ျာဉ်(၁)

စီးစီအား	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

	 (ခ	)	 မသနစ်မွ်း	ခရီးသည	်တင/်ခေနိငုရ်နအ်တကွ	်သီးသန ့်ျာဉရ်ပန်ားရနယ်နရာ	စစီဉ	်ယဆာင်ရွက်ထား	

ရိှပခင်း၊	မသန်စွမ်းခရီးသည်တင်ျာဉ်မေား	ရပ်နားနုိင်ရန်အတွက်	ယလဆပိမ်ေားတငွ	်Departure	Area		

နှင့်	Arrival	Area	မေား၌	သီးသန့်စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

	 (ဂ	)	 Disable	Toilets	မေား	စီစဉ်	ယဆာင်ရွက်ထားရိှပခင်း၊	မသန်စွမ်း	ခရီးသည်မေား၏	လုိ	အပ်ခေကန်ငှ့အ်ည	ီ

အသုံးပပုနိုင်ရန်အတွက်	သီးသန့်	သန့်စင်ခန်း(၁၀)ခန်းစီ	စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

	 (ဃ)	 Priority	Seats	မေား	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထားရှိပခင်း၊	မသန်စွမ်းခရီးသည်မေား	ယလျာဉ်ယစာင့်ဆိုင်း	

ယနစဉ	်ခရီးသည	်နားယနယဆာငအ်တငွ်း	နားယနရနအ်တကွ	်ဦးစားယပးထိငုခ်ုမံေား	(Priority	Seats)	

မေားအား	(Boarding	Gate)	အနီးစပ်ဆုံးယနရာမေားတွင်	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

ပို့ကဆာင်ကရးနှင့်ဆေ်သွျ်ကရးဝန်ကေီးဌာန	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ
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	 (င	)	 Wheel	Chairs	မေား	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထားရိှပခင်း၊	 မသန်စွမ်းခရီးသည်မေား	ယလဆိပ်	ေင်/	ထွက်	

ရာတငွ	်အဆငယ်ပပယခောယမွ့ယစရနအ်တကွ	်Wheel	Chairs	(၆)ခစု	ီစစီဉယ်ဆာငရ်ကွထ်ားရှပိါသည။်	

	 (စ	)	 Wheel	 Chairs	 	 မေား	အသုံးပပုနိုင်ယသာ	 Ramp	ပါရှိသည့်ျာဉ်မေား	 စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထားရှိ	

ပခင်း။		Wheel	 Chair	 	အသုံးပပုသည့်	 ခရီးသည်မေားအား	 ယလျာဉ်ယပါ်သို့	 ပို့ယဆာင်ယပးပခင်း၊	

ယလျာဉယ်ပါ်မ	ှကကိုဆိပုခင်းတိုအ့တကွ	်ခရီးသညတ်ငျ်ာဉပ်ဖင့	်သျ်ယဆာငရ်ာတငွ	်Wheel	Chair	

အသုံးပပုတက်/	ဆင်းနိုင်ယသာ	Ramp	ပါသည့်	ျာဉ်မေားအား	အသုံးပပုလေက်ရှိပါသည်။

၄။	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 ယလဆိပ်မေားတွင်	 မသန်စွမ်းခရီးသည်မေားနှင့်ပတ်သက်၍	လိုအပ်သည်မေား	

စစီဉ်ယဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက်	Ground	Handling	Manual	မေား	ယရးဆဲွယဆာင်ရွက်ထားရိှကာ	Special	Passengers	

Handling	Procedures	မေား	သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားရှိဖပီး	သတ်မှတ်ခေက်အတိုင်း	လိုက်နာယဆာင်ရွက်လေက်	

ရှိပါသည်။

၅။	 နျယ်လဆပိမ်ေားတငွ	်အထကအ်ပိေု(်၃)တငွ	်ယဖာပ်ပထားသည့	်Facilities	မေားအားလုံး	မရနိငုယ်သာလ်ည်း	

Wheel	 Chairs	 မေား၊	အယရးယပါ်အသုံးပပုရန်အတွက်	လူနာတင်ျာဉ်မေားအား	 ယလယကကာင်းလိုင်းမေားနှင့်	

ဤဦးစီးဌာနတို့ယပါင်းစပ်၍	လိုအပ်လျှင်	လိုအပ်သလို	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။

၆။	 ပမနမ်ာမ့ီးရထားအယနပဖင့	်အသစယ်ဆာကလ်ပုသ်ည့	်ဘတူာ	အယဆာကအ်ဦမေားတငွ	်Myanmar	Building	

Code	 ပါ	 (မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်)	 သတ်မှတ်အခေက်မေားနှင့်အညီ	ထည့်သွင်းယဆာင်ရွက်ထားပခင်း၊	

မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	ကေန်းမာယရးမယကာင်းသူမေား	Wheel	 Chair	 ပဖင့်	အတက်/အဆင်း	အဆင်ယပပယစရန်	

ယလျှာက်လမ်းမေား	ထည့်သွင်းတည်ယဆာက်လေက်ရှိပါသည်။

၇။	 ပမနမ်ာအမေ ိုးသားယလယကကာင်းအယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းမှုနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ	လှုပရ်ှားယဆာငရ်ကွမ်ှု	

အခေက်အလက်မေားကို	အမေားပပည်သူဆိုင်ရာ	 ပို့ယဆာင်ယရးကဏ္ဍမေားတွင်	အဆင်ယပပယခောယမွ့စွာသွားလာ	

နိုင်ယရးအတွက်	သင်တန်းပို့ခေမှုအား	တက်ယရာက်ခဲ့ဖပီး	 ၎င်းသင်တန်းပို့ခေမှုနှင့်အညီ	လိုက်နာယဆာင်ရွက်	

လေက်ရှိပါသည်။	

၈။	 ပပည်တွင်းယရယကကာင်းပို့ယဆာင်ယရးအယနပဖင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသား

ယကာ်မတီနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ	ပုံစံ(မူကကမ်း)၏	အမှတ်စဉ်(ဆ)ပါ	လွျ်ကူစွာ	သွားလာယနထိုင်	အသုံးပပု	

နိငုယ်ရးဆိငုရ်ာ	အခေကန်ငှ့	်ပတသ်က၍်	ပပညတ်ငွ်းယရယကကာင်းပိုယ့ဆာငယ်ရး	အယနပဖင့	်လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာန(ရုံးခေုပ)်

မှ	လှူေါန်းခဲ့သည့်	 Wheel	 Chair	 (၁၅)လုံးကို	 ပပည်တွင်းယရယကကာင်းပို့ယဆာင်ယရး၊	 ပမစ်ေကျွန်းယပါ်ဌာနခွဲ	

ကွပ်ကဲမှုယအာက်	ပန်းဆိုးတန်း	 ဖမို့နျ်မန်ယနဂောရုံးတွင်	Wheel	Chair(၅)လုံး၊	ေလဖမို့နျ်	မန်ယနဂောရုံးတွင်	

Wheel	Chair(၅)လုံး၊	 ပမစ်ေကျွန်းယပါ်	ဌာနခွဲရုံးတွင်	Wheel	Chair(၅)လုံးတို့ကို	အရံထားရှိဖပီး	လူမှုကူညီယရး	

အသင်းမေားမှ	လှူေါန်းထားသည့်	လူနာထမ်းစင်	 (၃)ခုကို	 ပန်းဆိုးတန်းဖမို့နျ်	 မန်ယနဂောရုံးတွင်ထားရှိကာ	

မသန်စွမ်းမှု	အမေ ိုးအစားအလိုက်	အလွျ်တကူ	သွားလာနိုင်ယရးအတွက်	လိုအပ်သည့်	Wheel	 Chair	 မေား၊		

လနူာထမ်းစငမ်ေားကိ	ုေနယ်ဆာငခ်ယပးရန	်မလိအုပဘ်	ဲဌာနေနထ်မ်းမေားမ	ှကညူယီဆာငရ်ကွယ်ပးလေကရ်ှပိါသည။်
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တရားမျှတမှုရရှိပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ

၉။	 ကုန်းလမ်းပ့ုိယဆာင်ယရးညွှန်ကကားမှုဉီးစီးဌာနအယနပဖင့်	တုိင်းယေသကကီး/	ပပည်နျ်/	တဲွဖက်	ပပည်နျ်/	ခရုိင်	

ရုံးမေားအလိကု	်မသနစ်မွ်းယသာလ်ည်း	ျာဉအ်ား	အန္တရာျက်င်းရငှ်းစွာ	ယမာင်းနငှန်ိငုပ်ါက	ျာဉယ်မာင်းလကယ်တွ ၊့	

စာယတွ့	စစ်ယဆးယပဖဆိုယစ၍	ျာဉ်	ယမာင်းလိုင်စင်ထုတ်ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၀။	 ပမနမ်ာမ့ီးရထားအယနပဖင့	်	မသနစ်မွ်းသမူေား	အသုံးပပုသည့	်အားပပုကရိျိာမေားအတကွ	်အပိေုနယ်ဆာငခ်	

မေားယကာက်ခံပခင်းမပပုရန်	တိုင်းမေားအားလုံးသို့	ညွှန်ကကားထားဖပီးပဖစ်ပခင်း၊	မသန်စွမ်းသူနှင့်အယဖာ်လိုက်ပါသူ	

(၁)ဦး	စစုယုပါင်း(၂)ဦးတိုအ့ား	မသနစ်မွ်းသပူဖစယ်ကကာင်း	သကဆ်ိငုရ်ာအဖွဲ့အစည်းက	ထတုယ်ပးထားယသာကတ	်

(သိုမ့ဟတု)်ယထာကခ်ခံေက	်တငပ်ပလာပါက	ရထားစီးနင်းသည့	်အခါ	ရထားလကမ်တှခ်၏	(၅၀%)ယလျှာခ့ေနှုန်းပဖင့	်

စီးနင်းခွင့်ပပုထားပခင်းမေား		စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

၁၁။	 သတင်းအခေကအ်လက	်နည်းပညာနငှ့	်ဆိကုဘ်ာလုပံခုယံရးဦးစီးဌာနအယနပဖင့	်လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျ	်

ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရး	ေန်ကကီးဌာန၊		လူမှုေန်ထမ်း	ဦးစီးဌာနမှ	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည့်	“မသန်စွမ်း	

သူမေား၏	အခွင့်အယရး	အကေုံးေင်ယရးဆိုင်ရာ	ကဏ္ဍယပါင်းစုံမှ	ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမေား၏	 ယဆွးယနွးပွဲနှင့်	

Gender	၊	CEDAW	၊	NSPAW	ဆိုင်ရာ	ဆရာပဖစ်သင်တန်း	အပိုင်း(၁)	တက်ယရာက်ခဲ့မူမေားကို	အယပခခံ၍	သတင်း	

အခေကအ်လက	်နည်းပညာနငှ့ဆ်ိကုဘ်ာလုပံခုယံရး	ဦးစီးဌာန	၊	သငတ်န်းယကောင်းမ	ှဖငွ့လ်စှသ်ည့	်သငတ်န်းမေားတငွ	်

“လူ့အခငွ့	်အယရးဘာသာရပ”်	ကိ	ုပိုခ့ေရာတငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားရပိငုခ်ငွ့ရ်ှယိသာ	အခငွ့အ်ယရးမေားအား	ယအာကယ်ပခ	

အဆင့်အထိ	အသိပညာယပးနိုင်ရန်အတွက်	သင်ခန်းစာမေားကို	ထည့်သွင်းပို့ခေခဲ့ပါသည်။		ျခအုခါတငွ	်သငတ်န်း	

ယကောင်းမ	ှကိဗုစ	်-၁၉	စည်းကမ်းခေကမ်ေားနငှ့အ်ည	ီဖငွ့လ်စှမ်ည့	်သငတ်န်းမေားတငွလ်ည်း	ဆကလ်ကပ်ိုခ့ေနိငုရ်န	်

သင်ခန်းစာမေား		ထပ်မံပပင်ဆင်လေက်ရှိပါသည်။

၁၂။	 ပမနမ်ာစ့ာတိကုလ်ပုင်န်းအယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ	အသပိညာယပး	လပုင်န်းမေားကိ	ုထယိရာကစ်ွာ	

ယဆာင်ရွက်ယပးနိုင်ရန်အတွက်	 မေက်မပမင်လက်စမ်းစာမေား	 (Braille	 Letter)	 ယပးပို့ပခင်းအား	 ပပည်တွင်း	 (၂)	

ကီလိုဂရမ်နှင့်	ပပည်ပ	(၇)	ကီလိုဂရမ်အထိ	စာပို့ခ	အခမဲ့အပဖစ်	ေန်ယဆာင်မှုယပးလေက်ရှိပါသည်။
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စေ်မှုဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီနှစ်ပတ်လည်အစရီင်ခံစာ	ယရးသား	

ယရးအဖွဲ့၏	ပထမအကကမိ	်အစည်းယေးကိ	ု၂.၉.၂၀၂၁	ရကယ်န့တငွ	်ကေင်းပပပုလပုခ်ဲရ့ာ	အစည်းအယေးဆုံးပဖတခ်ေက(်၉)

ခေကအ်နက	်ဆုံးပဖတခ်ေကအ်မတှစ်ဉ(်၄)အရ	ဤေနက်ကီးဌာန၏	မသနစ်မွ်းမှုနငှ့မ်သနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ		လှုပရ်ှား	

ယဆာင်ရွက်မှုအခေက်အလက်မေားကို	ယတာင်းခံပခင်းနှင့်	ပတ်သက်၍	ျခင်ကစက်မှုပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ယရးဦး

စီးဌာနအယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	လူ့စမွ်းအားအရင်းအပမစဖ်ွံ့ဖဖိုးတိုးတကယ်ရး၊	အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းမေား	

တိုးပွားလာယစရန	်ရညရ်ျွ၍်	လမူှုေနထ်မ်းကျ်ဆျယ်ရးနငှ့ပ်ပနလ်ညယ်နရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာန၊			ပပနလ်ည	်

ထယူထာငယ်ရးဦးစီးဌာနသို	့ယအာကယ်ဖာပ်ပပါ	စကမ်ှုနငှ့	်အသကယ်မွးယရွ့လေားသငတ်န်းမေားကိ	ုဖငွ့လ်စှသ်ငက်ကား	

ယပးမည်ပဖစ်ယကကာင်း	ညှိနှိုင်းထားရှိခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်-

	 (က)	 အယပခခံ	လျှပ်စစ်သင်တန်း၊	Basic	Electrical	Course

	 (ခ)	 အယပခခံ	ဂယဟဆက်သင်တန်း၊	Basic	Welding	Course

	 (ဂ)	 လျ်ျာသုံးအင်ဂေင်နှင့်	ယမာ်ယတာ်ဆိုင်ကျ်ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပခင်းသင်တန်း၊	

	 	 Small		Farm	Engine	&	Motorcycle	Maintenance	and	Repairing	Course

၂။	 အဆိုပါသင်တန်းမေား	ဖွင့်လှစ်ရာတွင်	စက်မှုပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ယရးဦးစီးဌာနရှိ		သက်ဆိုင်ရာစက်မှု	

သင်တန်းယကောင်းမေားမှ	ယအာက်ပါတို့ကို	တာေန်ျူယဆာင်ရွက်ယပးပါမည်ပဖစ်ပါသည်	-

	 (က)	 သင်တန်းမှူးနှင့်	နည်းပပမေားအတွက်	ယန့တွက်စရိတ်၊	

	 (ခ)	 အုပ်ခေုပ်မှုယမာ်ယတာ်ျာဉ်နှင့်	လမ်းခရီးသုံးအုပ်ခေုပ်မှုစက်သုံးဆီမေား၊

	 (ဂ)	 သင်တန်းသားမေားအတွက်	ေတ်စုံစရိတ်	(တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	၁၂,၀၀၀/-	တန်	ေတ်စုံ		 	

(၁)	စုံစီ)

	 (ဃ)	 သင်တန်းသားမေားအတွက်	ယန့တွက်စရိတ်	(တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	၁,၀၀၀/-)	

	 		 မှတ်ခေက်။	ျခင်၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာနှစ်	ညှိနှိုင်းစဉ်	တစ်ဦးကေပ်	၅၀၀/-	 	 	

	 (င)	 သင်တန်းသားမေားအတွက်	ယန့တွက်စရိတ်	(တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	၁,၀၀၀/-)	မှတ်ခေက်။		 	

ျခင်၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာနှစ်	ညှိနှိုင်းစဉ်	တစ်ဦးကေပ်	၅၀၀/-	 	 	 	

	 (စ)	 သင်တန်းဆင်းယအာင်လက်မှတ်မေား၊

၃။	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 ယအာက်ပါတို ့ကို	တာေန်ျူယဆာင်ရွက်ယပးရမည်ပဖစ်	

ပါသည်-	

	 (က)	 သင်တန်းသားရရှိယရး	စုယဆာင်းယပးပခင်း၊

	 (ခ)	 သင်တန်းသားကိုင်စာအုပ်အတွက်	ကုန်ကေစရိတ်၊(	တစ်အုပ်လျှင်	ကေပ်	၅၀၀၀/-	)

	 (ဂ)	 သင်တန်းသားသုံး	ယလ့ကေင့်ယရးကုန်ကကမ်းပစ္စည်းကုန်ကေစရိတ်၊
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	 (ဃ)	 အုပ်ခေုပ်သူနှင့်	နည်းပပမေားအတွက်	တည်းခိုယနထိုင်ယရးနှင့်	လုံပခုံယရး၊	

	 (င)	 သင်တန်းပပုလုပ်မည့်ယနရာနှင့်	သင်တန်းဖွင့်/	ဆင်းပွဲဆိုင်ရာ	ကိစ္စရပ်မေား၊

၄။	 ျခအုခါ	အသကရ်ှူလမ်းယကကာင်းဆိငုရ်ာ	အဆတုယ်ရာငယ်ရာဂါ	COVID-19		ကူးစကမ်ှုမေား	ပဖစယ်ပါ်လေက	်

ရှိပခင်းယကကာင့်	စက်မှုနှင့်	အသက်ယမွးယရွ့လေားသင်တန်းမေား	ဖွင့်လှစ်သင်ကကားနိုင်ပခင်း	မရှိယသးပါ။	COVID-19		

ယရာဂါ	ထိန်းခေုပ်ယပောက်ကင်းခေနိ်မှသာ	ဤေန်ကကီးဌာန၊	 စက်မှုပူးယပါင်း	 ယဆာင်ရွက်ယရးဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	

ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၊	သက်ဆိုင်ရာတိုင်းယေသကကီး၊	 ပပည်နျ်အစိုးရမေားနှင့်ပူးယပါင်းညှိနှိုင်း၍	

မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	စက်မှုနှင့်အသက်ယမွးယရွ့လေား	သင်တန်းမေားကို	ဖွင့်လှစ်သင်ကကားယပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါ

ယကကာင်း။
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လူဝင်မှုကေီးြေပ်ကရးနှင့်	ပပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်	မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုက်	အသက်	(၅)နှစ်နှင့်အထက်	လူဦးယရကို	

အသက်အုပ်စု၊	ဖမို့ပပ/ယကေးလက်အလိုက်	ကေား/မ	ခွဲပခားယဖာ်ပပထားယသာဇျား

အသေ်	
အုပ်စု

အသေ်(၅)နှစ်နှင့်	အေေ်		ဦးကရ မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

စုစုကပါင်း

သန်စွမ်းသူ	

ဦးကရ

မသန်စွမ်း	

သူ	ဦးကရ	

(မည်သည့်		

မသန်စွမ်း	

မှုအမျ ိုး	

အစား	မဆို)

မသန်	

စွမ်းမှု	

ရာခိငုန်ှုန်း

အပမင် အြေား
လမ်းကလျှာေ်/	

ကလှေားတေ်

မှတ်ဉာဏ်/	

သင်ျူ	

ကလ့လာပခင်း

မိမိေိုျ်ေို		

ကစာင့်ကရှာေ်	

နိုင်မှု

အပခား	

သူများနှင့်	

ဆေ်သျွမ်ှု

စုစု	ယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၄၀၄၉၄၂၉၉ ၅၉၆၈၉၈၆ ၁၂.၈ ၂၉၀၅၅၉၀ ၁၀၉၂၈၂၄ ၂၅၂၃၂၃၁ ၂၀၆၄၀၃၆ ၈၉၅၉၆၃ ၇၂၃၂၅၇

၅-၉ ၄၄၇၉၁၇၉ ၄၁၈၀၇၃၄ ၂၉၈၄၄၅ ၆.၇ ၂၈၀၉၅ ၁၅၂၀၅ ၂၇၄၅၀ ၇၆၄၃၀ ၂၁၄၄၁၃ ၅၀၅၃၃

၁၀-၁၄ ၄၇၂၈၅၄၁ ၄၅၉၀၅၂၄ ၁၃၈၀၁၆ ၂.၉ ၄၀၉၀၅ ၁၆၇၇၈ ၂၃၈၂၁ ၅၂၁၀၉ ၄၀၈၇၄ ၂၇၇၄၂

၁၅-၁၉ ၄၇၂၂၇၇၈ ၄၅၄၄၃၄၃ ၁၇၈၄၃၅ ၃.၈ ၇၇၆၆၇ ၂၀၇၅၂ ၂၇၆၉၀ ၆၄၈၄၃ ၂၇၀၇၀ ၃၁၇၅၈

၂၀-၂၄ ၄၃၂၂၃၁၁ ၄၁၄၇၄၃၈ ၁၇၄၈၇၃ ၄.၀ ၇၃၈၆၈ ၁၉၂၈၅ ၂၉၆၁၅ ၆၈၈၀၃ ၁၉၅၅၃ ၂၇၅၃၆

၂၅-၂၉ ၃၉၉၈၀၅၃ ၃၈၂၅၄၈၈ ၁၇၂၅၆၆ ၄.၃ ၆၁၆၇၃ ၂၂၄၅၄ ၃၃၂၁၇ ၇၀၈၁၃ ၁၆၃၁၀ ၂၆၁၈၇

၃၀-၃၄ ၃၈၄၉၀၁၅ ၃၆၅၂၄၇၈ ၁၉၆၅၃၇ ၅.၁ ၆၁၅၂၁ ၂၄၄၆၄ ၄၉၅၃၅ ၈၆၂၉၀ ၁၆၂၄၁ ၂၅၃၀၇

၃၅-၃၉ ၃၆၄၃၉၄၉ ၃၃၇၄၇၂၆ ၂၆၉၂၂၃ ၇.၄ ၈၉၂၉၄ ၂၉၂၀၈ ၈၀၃၂၁ ၁၀၉၉၄၉ ၁၆၄၈၆ ၂၆၈၃၃

၄၀-၄၄ ၃၃၄၁၆၆၅ ၂၉၅၇၃၂၇ ၃၈၄၃၃၇ ၁၁.၅ ၁၆၈၀၆၂ ၄၄၈၁၆ ၁၂၂၀၅၅ ၁၂၆၅၈၉ ၁၉၄၁၃ ၂၇၈၃၅

၄၅-၄၉ ၃၀၇၉၂၈၇ ၂၅၆၃၁၄၄ ၅၁၆၁၄၃ ၁၆.၈ ၂၈၉၂၀၁ ၅၅၂၂၁ ၁၇၁၉၀၆ ၁၃၇၉၇၀ ၂၂၃၃၅ ၃၀၅၆၅

၅၀-၅၄ ၂၇၅၇၁၅၄ ၂၁၄၈၄၃၅ ၆၀၈၇၁၉ ၂၂.၁ ၃၄၂၅၆၈ ၇၈၇၃၀ ၂၄၁၅၆၃ ၁၆၅၅၉၁ ၃၁၇၄၂ ၃၅၂၉၀

၅၅-၅၉ ၂၃၈၀၁၈၇ ၁၇၃၇၃၁၉ ၆၄၂၈၆၈ ၂၇.၀ ၃၄၆၉၄၅ ၉၂၂၇၇ ၂၉၉၄၇၀ ၁၉၀၇၀၅ ၄၀၇၃၅ ၄၉၃၁၃

၆၀-၆၄ ၁၈၆၄၅၇၃ ၁၁၉၈၈၄၆ ၆၆၅၇၂၇ ၃၅.၇ ၃၆၇၂၈၆ ၁၂၃၀၀၇ ၃၃၄၅၃၈ ၂၁၄၄၇၃ ၅၆၂၀၉ ၅၄၆၄၆

၆၅-၆၉ ၁၃၇၂၅၃၄ ၇၉၈၅၉၆ ၅၇၃၉၃၈ ၄၁.၈ ၃၁၂၃၆၈ ၁၂၈၀၇၂ ၃၁၄၈၅၆ ၁၉၂၃၂၅ ၆၂၈၃၂ ၅၅၂၉၂

၇၀-၇၄ ၈၆၈၁၂၉ ၄၂၅၂၈၈ ၄၄၂၈၄၁ ၅၁.၀ ၂၄၇၆၆၇ ၁၂၆၄၄၁ ၂၆၅၇၅၄ ၁၆၇၄၁၆ ၆၇၂၀၄ ၅၈၁၉၂

၇၅-၇၉ ၅၁၀၉၂၉ ၁၉၈၉၆၄ ၃၁၁၉၆၅ ၆၁.၁ ၁၇၁၆၀၃ ၁၀၄၉၉၄ ၂၀၈၈၁၉ ၁၃၂၉၆၁ ၇၅၇၄၆ ၆၂၉၂၇

၈၀-၈၄ ၃၀၈၁၇၀ ၉၅၄၄၆ ၂၁၂၇၂၄ ၆၉.၀ ၁၂၁၀၅၃ ၉၄၆၅၃ ၁၄၉၀၅၉ ၁၀၂၀၄၆ ၇၃၇၁၄ ၅၉၅၂၆

၈၅-၈၉ ၁၆၇၆၉၅ ၄၃၀၇၇ ၁၂၄၆၁၈ ၇၄.၃ ၇၁၈၈၂ ၆၂၆၂၇ ၉၆၃၀၉ ၇၀၀၇၁ ၅၉၀၈၃ ၄၅၅၈၈

၉၀+ ၆၉၁၃၈ ၁၂၁၂၇ ၅၇၀၁၁ ၈၂.၅ ၃၃၉၃၄ ၃၃၈၄၀ ၄၇၂၅၃ ၃၄၆၅၃ ၃၆၀၀၄ ၂၈၁၈၆

ကေား ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၁၉၀၈၈၅၃၆ ၂၅၁၀၅၄၈ ၁၁.၆ ၁၁၉၈၅၇၇ ၄၄၀၉၈၇ ၉၅၂၄၆၁ ၈၃၄၀၄၀ ၄၀၁၃၇၇ ၃၂၂၀၁၂

၅-၉ ၂၂၁၁၄၂၂ ၂၀၅၃၉၄၅ ၁၅၇၄၇၇ ၇.၁ ၁၅၀၂၁ ၇၀၃၃ ၁၄၀၇၀ ၄၀၂၇၆ ၁၁၄၂၇၈ ၂၇၈၄၆

၁၀-၁၄ ၂၃၄၆၄၀၁ ၂၂၆၉၆၀၂ ၇၆၇၉၉ ၃.၃ ၁၉၂၆၀ ၈၁၃၉ ၁၂၆၆၄ ၃၀၀၉၉ ၂၄၂၂၄ ၁၄၄၆၃

၁၅-၁၉ ၂၃၃၇၄၈၆ ၂၂၅၁၀၆၅ ၈၆၄၂၂ ၃.၇ ၃၀၃၀၅ ၁၁၆၃၈ ၁၄၀၅၅ ၃၆၅၉၃ ၁၂၈၁၃ ၁၆၈၉၁

၂၀-၂၄ ၂၀၇၈၀၆၈ ၁၉၉၁၇၆၅ ၈၆၃၀၂ ၄.၂ ၃၃၄၁၁ ၁၀၂၆၀ ၁၅၅၈၃ ၃၄၆၄၂ ၁၁၈၂၃ ၁၄၃၃၁
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အသေ်	
အုပ်စု

အသေ်(၅)နှစ်နှင့်	အေေ်		ဦးကရ မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

စုစုကပါင်း

သန်စွမ်းသူ	

ဦးကရ

မသန်စွမ်း	

သူ	ဦးကရ	

(မည်သည့်		

မသန်စွမ်း	

မှုအမျ ိုး	

အစား	မဆို)

မသန်	

စွမ်းမှု	

ရာခိငုန်ှုန်း

အပမင် အြေား
လမ်းကလျှာေ်/	

ကလှေားတေ်

မှတ်ဉာဏ်/	

သင်ျူ	

ကလ့လာပခင်း

မိမိေိုျ်ေို		

ကစာင့်ကရှာေ်	

နိုင်မှု

အပခား	

သူများနှင့်	

ဆေ်သျွမ်ှု

၂၅-၂၉ ၁၈၅၇၈၇၃ ၁၇၈၁၁၇၄ ၇၆၆၉၉ ၄.၁ ၂၀၄၂၇ ၁၀၄၇၈ ၁၇၃၀၇ ၃၄၄၃၂ ၇၉၃၈ ၁၃၈၄၃

၃၀-၃၄ ၁၇၇၇၁၇၈ ၁၆၈၇၅၇၄ ၈၉၆၀၄ ၅.၀ ၂၃၄၄၆ ၁၀၆၈၃ ၂၄၂၉၄ ၄၀၁၄၇ ၈၈၉၃ ၁၄၀၀၆

၃၅-၃၉ ၁၆၈၈၈၁၇ ၁၅၆၆၉၂၀ ၁၁၉၁၉၇ ၇.၁ ၃၄၇၈၂ ၁၂၆၅၁ ၄၀၀၅၆ ၄၉၃၀၄ ၈၂၃၃ ၁၃၈၄၂

၄၀-၄၄ ၁၅၃၄၇၈၃ ၁၃၇၄၇၄၉ ၁၆၀၀၃၃ ၁၀.၄ ၆၇၆၅၁ ၁၇၁၄၂ ၅၁၈၇၅ ၅၁၈၈၉ ၁၀၇၈၄ ၁၃၄၈၆

၄၅-၄၉ ၁၃၉၁၈၆၂ ၁၁၆၇၄၆၀ ၂၂၄၄၀၂ ၁၆.၁ ၁၂၈၂၉၈ ၂၅၈၅၁ ၇၀၁၉၉ ၅၈၁၈၈ ၁၁၆၁၈ ၁၄၃၂၉

၅၀-၅၄ ၁၂၂၉၅၇၆ ၉၆၈၂၃၂ ၂၆၁၃၄၄ ၂၁.၃ ၁၅၄၉၄၇ ၂၉၇၇၂ ၉၂၀၉၃ ၆၇၁၈၄ ၁၅၀၁၀ ၁၆၅၃၃

၅၅-၅၉ ၁၀၄၆၂၂၀ ၇၇၆၄၅၀ ၂၆၉၇၇၀ ၂၅.၈ ၁၅၅၅၄၃ ၃၇၈၀၈ ၁၁၂၆၂၃ ၇၄၂၈၈ ၂၀၆၁၄ ၂၄၂၂၀

၆၀-၆၄ ၈၀၀၀၇၄ ၅၃၆၂၁၆ ၂၆၃၈၅၈ ၃၃.၀ ၁၄၉၀၄၅ ၄၈၈၈၆ ၁၁၉၆၈၅ ၇၈၉၉၅ ၂၅၆၁၁ ၂၄၇၃၀

၆၅-၆၉ ၅၇၂၆၂၇ ၃၄၂၇၄၈ ၂၂၉၈၇၉ ၄၀.၁ ၁၃၀၇၃၅ ၅၃၆၁၁ ၁၁၅၆၉၂ ၇၃၉၂၅ ၂၇၂၄၈ ၂၄၀၁၇

၇၀-၇၄ ၃၄၄၅၆၅ ၁၈၂၇၃၅ ၁၆၁၈၂၉ ၄၇.၀ ၉၃၅၅၇ ၄၉၁၇၄ ၈၈၄၃၄ ၅၃၂၃၄ ၂၃၇၀၂ ၂၂၁၁၉

၇၅-၇၉ ၁၉၁၃၄၆ ၇၇၀၆၄ ၁၁၄၂၈၃ ၅၉.၇ ၆၅၅၂၅ ၃၉၇၀၁ ၇၀၉၀၉ ၄၅၃၆၁ ၂၅၅၅၉ ၂၄၁၉၃

၈၀-၈၄ ၁၁၀၈၆၂ ၃၈၁၆၁ ၇၂၇၀၂ ၆၅.၆ ၄၀၈၀၂ ၃၃၅၀၂ ၄၈၄၂၄ ၃၂၆၄၉ ၂၂၉၅၃ ၁၉၀၃၀

၈၅-၈၉ ၅၈၉၁၄ ၁၅၈၉၆ ၄၃၀၁၈ ၇၃.၀ ၂၆၉၇၅ ၂၃၉၂၂ ၃၁၀၂၁ ၂၃၂၃၅ ၁၉၅၈၅ ၁၆၀၂၈

၉၀+ ၂၁၀၁၀ ၄၀၈၀ ၁၆၉၃၁ ၈၀.၆ ၈၈၄၈ ၁၀၇၃၇ ၁၃၄၇၈ ၉၅၉၈ ၁၀၄၉၂ ၈၁၀၆

မ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၂၁၄၀၅၇၆၃ ၃၄၅၈၄၃၉ ၁၃.၉ ၁၇၀၇၀၁၄ ၆၅၁၈၃၆ ၁၅၇၀၇၇၀၇၀ ၁၂၂၉၉၉၇ ၄၉၄၅၈၆ ၄၀၁၂၄၄

၅-၉ ၂၂၆၆၇၇၅၇ ၂၁၂၆၇၈၉ ၁၄၀၉၆၈ ၆.၂ ၁၃၀၇၄ ၈၁၇၁ ၁၃၃၈၀ ၃၆၁၅၄ ၁၀၀၁၃၆ ၂၂၆၈၇

၁၀-၁၄ ၂၃၈၂၁၄၀ ၂၃၂၀၉၂၂ ၆၁၂၁၈ ၂.၆ ၂၁၆၄၅ ၈၆၄၀ ၁၁၁၅၇ ၂၂၀၁၀ ၁၆၆၅၀ ၁၃၂၇၉

၁၅-၁၉ ၂၃၈၅၂၉၁ ၂၂၉၃၂၇၈ ၉၂၀၀၃ ၃.၉ ၄၇၃၆၂ ၉၁၁၅ ၁၃၆၃၄ ၂၈၂၅၀ ၁၄၂၅၆ ၁၄၈၆၇

၂၀-၂၄ ၂၂၄၄၂၄၃ ၂၁၅၅၆၇၃ ၈၈၅၇၁ ၃.၉ ၄၀၄၅၇ ၉၀၂၅ ၁၄၀၃၂ ၃၄၁၆၂ ၇၇၃၀ ၁၃၂၀၅

၂၅-၂၉ ၂၁၄၀၁၈၁ ၂၀၄၄၃၁၄ ၉၅၈၆၇ ၄.၅ ၄၁၂၄၆ ၁၁၉၇၆ ၁၅၉၁၀ ၃၆၃၈၁ ၈၃၇၁ ၁၂၃၄၄

၃၀-၃၄ ၂၀၇၁၈၃၆ ၁၉၆၄၉၀၄ ၁၀၆၉၃၃ ၅.၂ ၃၈၀၇၆ ၁၃၇၈၁ ၂၅၂၄၁ ၄၆၁၄၃ ၇၃၄၈ ၁၁၃၀၂

၃၅-၃၉ ၁၉၅၅၁၃၂ ၁၈၀၅၁၀၆ ၁၅၀၀၂၆ ၇.၇ ၅၄၅၁၂ ၁၆၅၅၇ ၄၀၂၆၅ ၆၀၆၄၅ ၈၂၅၃ ၁၂၉၉၁

၄၀-၄၄ ၁၈၀၆၈၈၂ ၁၅၈၂၅၇၈ ၂၂၄၃၀၄ ၁၂.၄ ၁၀၄၁၁ ၂၇၆၇၄ ၇၀၁၈၀ ၇၄၇၀၀ ၈၆၂၉ ၁၄၃၄၈

၄၅-၄၉ ၁၆၈၇၄၂၅ ၁၃၉၅၆၈၄ ၂၉၁၇၄၁ ၁၇.၃ ၁၆၀၉၀၃ ၂၉၃၇၀ ၁၀၁၇၀၇ ၇၉၇၈၂ ၁၀၇၁၇ ၁၆၂၃၆

၅၀-၅၄ ၁၅၂၇၅၇၈ ၁၁၈၀၂၀၃ ၃၄၇၃၇၅ ၂၂.၇ ၁၈၇၆၂၁ ၄၈၉၅၈ ၁၄၉၄၇၁ ၉၈၄၀၆ ၁၆၇၃၂ ၁၈၇၅၇

၅၅-၅၉ ၁၃၃၃၉၆၇ ၉၆၀၈၆၉ ၃၇၃၀၉၇ ၂၈.၀ ၁၉၁၄၀၂ ၅၄၄၆၉ ၁၈၆၈၄၇ ၁၁၆၄၁၇ ၂၀၁၂၁ ၂၅၀၉၄

၆၀-၆၄ ၁၀၆၄၄၉၉ ၆၆၂၆၃၀ ၄၀၁၈၆၉ ၃၇.၈ ၂၁၈၂၄၁ ၇၄၁၂၁ ၂၁၄၈၅၃ ၁၃၅၄၇၈ ၃၀၅၉၈ ၂၉၉၁၇

၆၅-၆၉ ၇၉၉၉၀၇ ၄၅၅၈၄၈ ၃၄၄၀၅၉ ၄၃.၀ ၁၈၁၆၃၃ ၇၄၄၆၁ ၁၉၉၁၆၄ ၁၁၈၄၀၀ ၃၅၅၈၃ ၃၁၂၇၅

၇၀-၇၄ ၅၂၃၅၆၄ ၂၄၂၅၅၃ ၂၈၁၀၁၂ ၅၃.၇ ၁၅၄၁၀၉ ၇၇၂၆၇ ၁၇၇၃၂၀ ၁၁၄၁၈၁ ၄၃၅၀၁ ၃၆၀၇၃
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အသေ်	
အုပ်စု

အသေ်(၅)နှစ်နှင့်	အေေ်		ဦးကရ မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

စုစုကပါင်း

သန်စွမ်းသူ	

ဦးကရ

မသန်စွမ်း	

သူ	ဦးကရ	

(မည်သည့်		

မသန်စွမ်း	

မှုအမျ ိုး	

အစား	မဆို)

မသန်	

စွမ်းမှု	

ရာခိငုန်ှုန်း

အပမင် အြေား
လမ်းကလျှာေ်/	

ကလှေားတေ်

မှတ်ဉာဏ်/	

သင်ျူ	

ကလ့လာပခင်း

မိမိေိုျ်ေို		

ကစာင့်ကရှာေ်	

နိုင်မှု

အပခား	

သူများနှင့်	

ဆေ်သျွမ်ှု

၈၀-၈၄ ၁၉၇၃၀၈ ၅၇၂၈၅ ၁၄၀၀၂၃ ၇၁.၀ ၈၀၂၅၁ ၆၁၁၅၁ ၁၀၀၆၃၅ ၆၉၃၉၆ ၅၀၇၆၁ ၄၀၄၉၅

၈၅-၈၉ ၁၀၈၇၈၁ ၂၇၁၈၁ ၈၁၆၀၀ ၇၅.၀ ၄၄၉၀၈ ၃၈၇၀၅ ၆၅၂၈၈ ၄၆၈၃၆ ၃၉၄၉၉ ၂၉၅၆၀

၉၀+ ၄၈၁၂၇ ၈၀၄၇ ၄၀၀၈၀ ၈၃.၃ ၂၅၀၈၆ ၂၃၁၀၄ ၃၃၇၇၅ ၂၅၀၅၄ ၂၅၅၁၂ ၂၀၀၈၀

ဖမို့ပပ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၁၁၉၀၄၉၂၉ ၁၆၇၄၀၅၉ ၁၂.၃ ၈၇၄၃၉၀ ၂၆၂၁၃၇ ၇၃၄၀၇၇ ၄၆၆၇၂၉ ၂၂၀၁၅၆ ၁၇၃၇၃၂

၅-၉ ၁၀၈၂၈၁၀ ၁၀၂၄၉၁၅ ၅၇၈၉၅ ၅.၃ ၇၄၉၇ ၂၉၄၈ ၅၄၈၁ ၁၃၄၀၃ ၄၀၉၉၀ ၁၁၃၃၇

၁၀-၁၄ ၁၁၂၈၀၇၅ ၁၀၉၀၉၁၉ ၃၇၁၅၆ ၃.၃ ၁၄၅၇၈ ၅၁၄၅ ၆၈၄၉ ၁၃၃၂၈ ၉၅၄၃ ၇၇၈၇

၁၅-၁၉ ၁၃၃၅၀၉၉ ၁၂၇၇၃၅၀ ၅၇၇၄၉ ၄.၃ ၃၂၂၃၈ ၆၈၀၉ ၇၃၃၀ ၁၆၆၂၃ ၇၄၉၁ ၇၄၁၀

၂၀-၂၄ ၁၃၈၅၃၁၈ ၁၃၂၉၅၁၃ ၅၅၈၀၅ ၄.၀ ၃၁၂၈၀ ၅၁၈၃ ၈၅၂၆ ၁၆၂၄၅ ၅၄၄၄ ၇၇၆၇

၂၅-၂၉ ၁၃၂၆၀၆၇ ၁၂၇၁၂၉၁ ၅၄၇၇၅ ၄.၁ ၃၀၃၉၂ ၅၇၀၁ ၉၇၇၀ ၁၄၄၅၅ ၄၅၈၇ ၆၇၄၁

၃၀-၃၄ ၁၁၈၉၂၆၈ ၁၁၃၂၈၂၆ ၅၆၄၄၃ ၄.၇ ၂၄၉၈၆ ၆၇၄၂ ၁၃၅၂၂ ၁၈၄၄၄ ၄၂၇၇ ၇၀၈၄

၃၅-၃၉ ၁၁၀၂၂၉၂ ၁၀၂၉၉၆၈ ၇၂၃၂၄ ၆.၆ ၃၂၀၇၅ ၆၅၈၆ ၂၁၈၇၅ ၂၂၂၂၃ ၅၁၂၃ ၆၄၃၅

၄၀-၄၄ ၉၉၄၀၄၇ ၈၉၀၇၀၁ ၁၀၃၃၄၆ ၁၀.၄ ၅၄၅၃၁ ၁၀၅၁၉ ၃၄၃၈၀ ၂၅၈၈၄ ၅၁၀၁ ၇၂၉၃

၄၅-၄၉ ၉၄၃၆၉၃ ၇၉၅၄၆၁ ၁၄၈၂၃၂ ၁၅.၇ ၈၈၈၆၇ ၁၄၀၃၈ ၄၇၉၁၃ ၂၉၄၄၀ ၅၇၅၁ ၈၈၁၇

၅၀-၅၄ ၈၂၆၉၁၅ ၆၅၂၄၁၁ ၁၇၄၅၀၄ ၂၁.၁ ၁၀၀၅၆၀ ၁၈၃၁၈ ၇၅၂၅၈ ၃၉၃၇၄ ၉၈၇၇ ၉၀၃၉

၅၅-၅၉ ၇၁၂၀၀၁ ၅၂၁၀၉၂ ၁၉၀၉၀၉ ၂၆.၈ ၁၀၅၁၉၂ ၂၁၁၁၃ ၉၂၅၇၂ ၄၅၉၉၆ ၁၁၂၁၄ ၁၁၈၈၆

၆၀-၆၄ ၅၆၆၀၃၇ ၃၈၂၇၁၂ ၁၈၃၃၂၄ ၃၂.၄ ၉၆၃၆၇ ၂၇၈၄၄ ၉၈၁၀၄ ၄၇၁၈၃ ၁၄၆၂၀ ၁၁၉၅၁

၆၅-၆၉ ၄၁၈၈၅၅ ၂၅၅၆၇၀ ၁၆၃၁၈၄ ၃၉.၀ ၈၈၈၀၁ ၃၀၁၄၀ ၉၃၇၆၇ ၄၄၄၂၄ ၁၆၆၁၄ ၁၂၉၁၂

၇၀-၇၄ ၂၅၅၈၅၈ ၁၃၅၉၇၆ ၁၁၉၈၈၂ ၄၆.၉ ၆၂၅၇၀ ၂၇၇၈၆ ၇၅၈၉၄ ၃၇၈၄၆ ၁၆၆၀၅ ၁၂၃၆၃

၇၅-၇၉ ၁၅၁၉၅၀ ၆၅၆၃၈ ၈၆၃၁၂ ၅၆.၈ ၄၄၃၂၅ ၂၄၂၅၅ ၅၈၅၂၁ ၃၀၆၇၀ ၁၇၇၇၆ ၁၃၀၄၄

၈၀-၈၄ ၉၀၅၀၈ ၃၀၉၅၁ ၅၉၅၅၇ ၆၅.၈ ၃၀၀၃၁ ၂၃၃၇၀ ၄၂၈၄၅ ၂၄၆၈၄ ၁၉၀၀၂ ၁၂၉၇၉

၈၅-၈၉ ၄၉၅၀၈ ၁၃၇၅၆ ၃၅၇၅၂ ၇၂.၂ ၂၀၁၅၇ ၁၆၃၀၂ ၂၇၇၄၇ ၁၆၆၉၈ ၁၅၆၆၉ ၁၀၆၀၇

၉၀+ ၂၀၆၈၇ ၃၇၇၈ ၁၆၉၀၉ ၈၁.၇ ၉၉၄၃ ၉၃၃၈ ၁၃၇၂၅ ၉၈၀၈ ၁၀၄၇၁ ၈၂၇၈

ယကေးလက် ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၂၈၅၈၉၃၇၀ ၄၂၉၄၉၂၇ ၁၃.၁ ၂၀၃၁၂၀၀ ၈၃၀၆၈၇ ၁၇၈၉၁၅၄ ၁၅၉၇၃၀၇ ၆၇၅၈၀၆ ၅၄၉၅၂၅

၅-၉ ၃၃၉၆၃၆၉ ၃၁၅၅၈၁၉ ၂၄၀၅၅၀ ၇.၁ ၂၀၅၉၇ ၁၂၂၅၆ ၂၁၉၆၉ ၆၃၀၂၇ ၁၇၃၄၂၃ ၃၉၁၉၅

၁၀-၁၄ ၃၆၀၀၄၆၆ ၃၄၉၉၆၀၅ ၁၀၀၈၆၁ ၂.၈ ၂၆၃၂၆ ၁၁၆၃၄ ၁၆၉၇၂ ၃၈၇၈၁ ၃၁၃၃၁ ၁၉၉၅၅

၁၅-၁၉ ၃၃၈၇၆၇၈ ၃၂၆၆၉၉၃ ၁၂၀၆၈၆ ၃.၆ ၄၅၄၂၉ ၁၃၉၄၃ ၂၀၃၆၀ ၄၈၂၂၀ ၁၉၅၇၈ ၂၄၃၄၈

၂၀-၂၄ ၂၉၃၆၉၉၃ ၂၈၁၇၉၂၅ ၁၁၉၀၆၈ ၄.၁ ၄၂၅၈၇ ၁၄၁၀၁ ၂၁၀၈၉ ၅၂၅၅၉ ၁၄၁၀၉ ၁၉၇၆၉

၂၅-၂၉ ၂၆၇၁၉၈၇ ၂၅၅၄၁၉၆ ၁၁၇၇၉၀ ၄.၄ ၃၁၂၈၁ ၁၆၇၅၃ ၂၃၄၄၈ ၅၆၃၅၈ ၁၁၇၂၃ ၁၉၄၄၆

၃၀-၃၄ ၂၆၅၉၇၄၆ ၂၅၁၉၆၅၃ ၁၄၀၀၉၄ ၅.၃ ၃၆၅၃၆ ၁၇၇၂၂ ၃၆၀၁၃ ၆၇၈၄၇ ၁၁၉၆၄ ၁၈၂၂၄

၃၅-၃၉ ၂၅၄၁၆၅၇ ၂၃၄၄၇၅၈ ၁၉၆၉၀၀ ၇.၇ ၅၇၂၁၉ ၂၂၆၂၁ ၅၈၄၄၆ ၈၇၇၂၆ ၁၁၃၆၃ ၂၀၃၉၈
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အသေ်	
အုပ်စု

အသေ်(၅)နှစ်နှင့်	အေေ်		ဦးကရ မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

စုစုကပါင်း

သန်စွမ်းသူ	

ဦးကရ

မသန်စွမ်း	

သူ	ဦးကရ	

(မည်သည့်		

မသန်စွမ်း	

မှုအမျ ိုး	

အစား	မဆို)

မသန်	

စွမ်းမှု	

ရာခိငုန်ှုန်း

အပမင် အြေား
လမ်းကလျှာေ်/	

ကလှေားတေ်

မှတ်ဉာဏ်/	

သင်ျူ	

ကလ့လာပခင်း

မိမိေိုျ်ေို		

ကစာင့်ကရှာေ်	

နိုင်မှု

အပခား	

သူများနှင့်	

ဆေ်သျွမ်ှု

၄၅-၄၉ ၂၁၃၅၅၉၄ ၁၇၆၇၆၈၂ ၃၆၇၉၁၁ ၁၇.၂ ၂၀၀၃၃၄ ၄၁၁၈၃ ၁၂၃၉၉၃ ၁၀၈၅၂၉ ၁၆၅၈၄ ၂၁၇၄၈

၅၀-၅၄ ၁၉၃၀၂၃၉ ၁၄၉၆၀၂၄ ၄၃၄၂၁၆ ၂၂.၅ ၂၄၂၀၀၇ ၆၀၄၁၂ ၁၆၆၃၀၅ ၁၂၆၂၁၆ ၂၁၈၆၅ ၂၆၂၅၁

၅၅-၅၉ ၁၆၆၈၁၈၆ ၁၂၁၆၂၂၇ ၄၅၁၉၅၈ ၂၇.၁ ၂၄၁၇၅၃ ၇၁၁၆၄ ၂၀၆၈၉၈ ၁၄၄၇၀၉ ၂၉၅၂၀ ၃၇၄၂၇

၆၀-၆၄ ၁၂၉၈၅၃၆ ၈၁၆၁၃၄ ၄၈၂၄၀၃ ၃၇.၁ ၂၇၀၉၁၉ ၉၅၁၆၃ ၂၃၆၄၃၅ ၁၆၇၂၈၉ ၄၁၅၈၈ ၄၂၆၉၅

၆၅-၆၉ ၉၅၃၆၈၀ ၅၄၂၉၂၆ ၄၁၀၇၅၄ ၄၃.၁ ၂၂၃၅၆၈ ၉၇၉၃၂ ၂၂၁၀၈၉ ၁၄၇၉၀၁ ၄၆၂၁၈ ၄၂၃၈၀

၇၀-၇၄ ၆၁၂၂၇၁ ၂၈၉၃၁၂ ၃၂၂၉၅၈ ၅၂.၇ ၁၈၅၀၉၆ ၉၈၆၅၅ ၁၈၉၈၆၀ ၁၂၉၅၆၉ ၅၀၅၉၈ ၄၅၈၂၈

၇၅-၇၉ ၃၅၈၉၇၉ ၁၃၃၃၂၆ ၂၂၅၆၅၃ ၆၂.၉ ၁၂၇၂၇၇ ၈၀၇၃၉ ၁၅၀၂၉၈ ၁၀၂၂၉၁ ၅၇၉၇၀ ၄၉၈၈၃

၈၀-၈၄ ၂၁၇၆၆၂ ၆၄၄၉၅ ၁၅၃၁၆၈ ၇၀.၄ ၉၁၀၂၂ ၇၁၂၈၃ ၁၀၆၂၁၃ ၇၇၃၆၂ ၅၄၇၁၃ ၄၆၅၄၆

၈၅-၈၉ ၁၁၈၁၈၇ ၂၉၃၂၁ ၈၈၈၆၆ ၇၅.၂ ၅၁၇၂၆ ၄၆၃၂၅ ၆၈၅၆၂ ၅၃၃၇၃ ၄၃၄၁၄ ၃၄၉၈၁

၉၀+ ၄၈၄၅၁ ၈၃၄၉ ၄၀၁၀၂ ၈၂.၈ ၂၃၉၉၁ ၂၄၅၀၂ ၃၃၅၂၈ ၂၄၈၄၅ ၂၅၅၃၃ ၁၉၉၀၈

မသန်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်	မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုက်	အသက်	(၅)	နှစ်နှင့်အထက်လူဦးယရကို

	 	 	 	 တိုင်းယေသကကီး/ပပည်နျ်အလိုက်	ယဖာ်ပပယသာဇျား		 	 	 	

      

တိုင်းကဒသ	

ကေီး/	

ပပည်နျ်

အသေ်(၅)နှစ်နှင့်	အေေ်		ဦးကရ မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

စုစုကပါင်း

သန်စွမ်းသူ	

ဦးကရ

မသန်	

စွမ်းသူ	

ဦးကရ	

(မည်သည့်		

မသန်စွမ်း	

မှုအမျ ိုး	

အစား	မဆို)

မသန်စွမ်း	

ရာခိငုန်ှုန်း
အပမင် အြေား

လမ်းကလျှာေ်/	ကလှ	

ေားတေ်

မှတ်ဉာဏ်	

သင်ျူ	

ကလ့လာပခင်း

မိမိေိုျ်ေို		

ကစာင့်ကရှာေ်	

နိုင်မှု

အပခား	

သူများနှင့်	

ဆေ်သျွမ်ှု

ပပည်ယထာင်စု ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၄၀၄၉၄၂၉၉ ၅၉၆၈၉၈၆ ၁၂.၈ ၂၉၀၅၅၉၀ ၁၀၉၂၈၂၄ ၂၅၂၃၂၃၁ ၂၀၆၄၀၃၆ ၈၉၅၉၆၃ ၇၂၃၂၅၇

ကခေင် ၁၄၂၁၃၃၅ ၁၂၉၄၈၆၈ ၁၂၆၄၆၇ ၈.၉ ၆၉၁၇၇ ၃၃၃၄၆ ၄၂၈၆၁ ၄၈၂၀၆ ၁၈၉၇၂ ၂၄၃၆၇

ကျား ၂၇၄၄၅၈ ၂၄၄၇၂၉ ၂၉၇၂၉ ၁၀.၈ ၁၀၅၆၁ ၆၃၉၅ ၁၀၆၇၆ ၁၃၅၃၇ ၆၄၄၁ ၄၄၂၈

ကရင် ၁၃၉၄၅၄၅ ၁၁၆၂၆၁၄ ၂၃၁၉၃၁ ၁၆.၆ ၁၁၉၉၈၉ ၄၁၅၇၀ ၁၁၃၆၁၅ ၈၉၈၃၆ ၂၉၈၅၄ ၂၃၃၀၀

ခေင်း ၄၃၄၇၇၁ ၃၄၅၀၇၉ ၈၉၆၉၂ ၂၀.၆ ၄၅၈၃၀ ၂၇၀၂၇ ၃၇၉၆၆ ၃၇၀၃၆ ၁၁၃၅၉ ၁၈၈၃၉

စစ်ကိုင်း ၄၈၂၅၅၁၉ ၄၃၆၁၆၀၆ ၄၆၃၉၁၃ ၉.၆ ၂၂၉၈၁၅ ၈၇၁၇၉ ၁၉၀၂၅၄ ၁၅၇၈၂၀ ၇၆၈၀၈ ၆၁၈၂၅
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မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားနှင့်	မသန်စွမ်းမှုအယပခအယနကို	ဖမို့ပပ/ယကေးလက်အလိုက်	ကေား/မခွဲပခားယဖာ်ပပယသာ	

ဇျား	(ပပည်ယထာင်စု)

မသန်စွမ်းမှု	

အမျ ိုး			

အစား

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

ပပည်ကောင်စု ပမို့ပပ ကေျးလေ်

စုစုကပါင်း ေျား မ စုစုကပါင်း ေျား မ စုစုကပါင်း ေျား မ

အပမင် စုစုယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၆၂၃၆၉၆၃ ၇၃၄၂၀၂၅ ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၁၅၃၆၂၁၂၁ ၁၇၅၂၂၁၇၇

မခက်ခဲပါ ၄၃၅၅၇၆၉၅ ၂၀၄၀၀၅၀၆ ၂၃၁၅၇၁၈၉ ၁၂၇၀၄၅၉၈ ၅၈၉၀၀၆၂ ၆၈၁၄၅၃၆ ၃၀၈၅၃၀၉၇ ၁၄၅၁၀၄၄၅ ၁၆၃၄၂၆၅၃

အနည်းငျ်ခက်ခဲ ၂၆၁၂၉၄၆ ၁၀၈၄၄၀၈ ၁၅၂၈၅၃၈ ၇၈၅၂၇၅ ၃၁၄၁၈၆ ၄၇၁၀၈၉ ၁၈၂၇၆၇၁ ၇၇၀၂၂၂ ၁၀၅၇၄၄၈

အမေားကကီးခက်ခဲ ၂၅၄၆၁၀ ၁၀၀၁၆၁ ၁၅၄၄၄၉ ၇၇၈၄၁ ၂၈၅၅၂ ၄၉၂၉၀ ၁၇၆၇၆၉ ၇၁၆၀၉ ၁၀၅၁၆၀

လုံးေမယကာင်းပါ ၃၈၀၃၄ ၁၄၀၀၈ ၂၄၀၂၆ ၁၁၂၇၃ ၄၁၆၃ ၇၁၁၀ ၂၆၇၆၁ ၉၈၄၅ ၁၆၉၁၆

အကကား	 စုစုယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၆၂၃၆၉၆၃ ၇၃၄၂၀၂၅ ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၁၅၃၆၂၁၂၁ ၁၇၅၂၂၁၇၇

မခက်ခဲပါ ၄၅၃၇၀၄၆၂ ၂၁၁၅၈၀၉၆ ၂၄၂၁၂၃၆၆ ၁၃၃၁၆၈၅၁ ၆၁၃၂၈၈၃ ၇၁၈၃၉၆၈ ၃၂၀၅၃၆၁၁ ၁၅၀၂၅၂၁၄ ၁၇၀၂၈၃၉၇

အနည်းငျ်ခက်ခဲ ၉၂၁၃၉၁ ၃၆၈၈၈၄ ၅၅၂၅၀၇ ၂၂၀၉၉၈ ၈၇၄၂၅ ၁၃၃၅၇၄ ၇၀၀၃၉၃ ၂၈၁၄၅၉ ၄၁၈၉၃၄

အမေားကကီးခက်ခဲ ၁၄၄၂၄၂ ၆၀၅၃၇ ၈၃၇၀၅ ၃၂၈၄၉ ၁၂၇၅၁ ၂၀၀၉၉ ၁၁၁၃၉၃ ၄၇၇၈၆ ၆၃၆၀၇

လုံးေမယကာင်းပါ ၂၇၁၉၀ ၁၁၅၆၆ ၁၅၆၂၄ ၈၂၈၉ ၃၉၀၅ ၄၃၈၅ ၁၈၉၀၁ ၇၆၆၂ ၁၁၂၃၉

တိုင်းကဒသ	

ကေီး/	

ပပည်နျ်

အသေ်(၅)နှစ်နှင့်	အေေ်		ဦးကရ မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

စုစုကပါင်း

သန်စွမ်းသူ	

ဦးကရ

မသန်	

စွမ်းသူ	

ဦးကရ	

(မည်သည့်		

မသန်စွမ်း	

မှုအမျ ိုး	

အစား	မဆို)

မသန်စွမ်း	

ရာခိငုန်ှုန်း
အပမင် အြေား

လမ်းကလျှာေ်/	ကလှ	

ေားတေ်

မှတ်ဉာဏ်	

သင်ျူ	

ကလ့လာပခင်း

မိမိေိုျ်ေို		

ကစာင့်ကရှာေ်	

နိုင်မှု

အပခား	

သူများနှင့်	

ဆေ်သျွမ်ှု

ပဲခူး ၄၄၀၅၃၈၂ ၃၈၅၂၁၄၀ ၅၅၃၂၄၃ ၁၂.၆ ၂၇၂၂၉၂ ၉၇၅၈၉ ၂၄၀၄၃၂ ၁၉၃၁၄၁ ၇၂၄၂၂ ၆၃၁၉၅

မယကွး ၃၄၈၂၆၄၅ ၂၈၈၉၆၃၅ ၅၉၃၀၁၀ ၁၇.၀ ၂၇၄၈၇၉ ၉၄၄၉၇ ၂၂၇၉၀၄ ၂၄၈၃၈၁ ၈၈၀၆၀ ၆၂၆၄၁

မန္တယလး ၅၆၅၁၀၆၂ ၅၀၇၆၅၇၆ ၅၇၄၄၈၆ ၁၀.၂ ၂၈၅၁၅၈ ၁၁၀၉၉၇ ၂၅၇၀၆၅ ၁၃၃၃၇၃ ၇၂၄၁၈ ၅၆၈၁၂

မွန် ၁၇၂၅၆၁၁ ၁၄၆၂၈၄၁ ၂၆၂၇၇၁ ၁၅.၂ ၁၁၈၄၀၆ ၄၀၂၇၉ ၉၉၄၇၂ ၉၆၆၉၅ ၄၆၀၄၉ ၃၃၉၃၀

ရခိုင် ၂၉၁၄၂၇၁ ၂၄၀၈၇၆၈ ၅၀၅၅၀၃ ၁၇.၃ ၂၀၇၀၁၂ ၁၁၀၂၆၄ ၁၉၈၅၅၅ ၂၂၆၃၂၈ ၁၂၆၅၅၆ ၇၄၉၇၇

ရန်ကုန် ၇၂၁၀၅၉၂ ၆၃၁၄၃၅၀ ၈၉၆၂၄၂ ၁၂.၄ ၄၇၁၈၉၉ ၁၃၂၉၂၃ ၄၀၆၃၈၈ ၂၂၃၄၂၅ ၉၆၃၀၈ ၈၃၂၇၃

ရှမ်း ၄၈၁၄၉၄၃ ၄၃၉၉၈၀၈ ၄၁၅၁၃၅ ၈.၆ ၁၇၂၆၈၄ ၉၆၃၃၄ ၁၇၅၅၁၉ ၁၃၉၉၄၆ ၅၉၄၅၈ ၆၆၀၉၇

ဧရာေတီ ၅၅၆၁၂၄၈ ၄၅၉၇၅၈၅ ၉၆၃၆၆၃ ၁၇.၃ ၄၈၉၃၂၃ ၁၆၄၇၂၁ ၄၁၆၅၂၄ ၃၇၁၀၇၀ ၁၅၄၉၆၅ ၁၁၄၉၆၅

ယနပပည်ယတာ် ၁၀၇၂၂၅၇ ၉၅၆၈၀၈ ၁၁၅၄၄၉ ၁၀.၈ ၇၀၆၆၉ ၂၀၂၁၇ ၄၀၆၉၂ ၂၉၂၀၉ ၁၃၂၀၆ ၁၀၄၈၃
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မသန်စွမ်းမှု	

အမျ ိုး			

အစား

မသန်စွမ်းမှု	
အကပခအကန

ပပည်ကောင်စု ပမို့ပပ ကေျးလေ်

စုစုကပါင်း ေျား မ စုစုကပါင်း ေျား မ စုစုကပါင်း ေျား မ

လမ်း					

ယလျှာက်/	

ယလှကား						

တက်

စုစုယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၆၂၃၆၉၆၃ ၇၃၄၂၀၂၅ ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၁၅၃၆၂၁၂၁ ၁၇၅၂၂၁၇၇

မခက်ခဲပါ ၄၃၉၄၀၀၅၄ ၂၀၆၄၆၆၂၂ ၂၃၂၉၃၄၃၂ ၁၂၈၄၄၉၁၀ ၅၉၈၅၀၉၉ ၆၈၅၉၈၁၁ ၃၁၀၉၅၁၄၄ ၁၄၆၆၁၅၂၃ ၁၆၄၃၃၆၂၁

အနည်းငျ်ခက်ခဲ ၂၀၉၄၅၄၁ ၇၇၅၀၉၂ ၁၃၁၉၄၅၀ ၅၉၀၀၂၅ ၁၉၆၄၂၆ ၃၉၃၅၉၈ ၁၅၀၄၅၁၇ ၅၇၈၆၆၅ ၉၂၅၈၅၁

အမေားကကီးခက်ခဲ ၃၄၀၈၁၂ ၁၃၄၂၈၈ ၂၀၆၅၂၄ ၁၁၃၅၈၄ ၃၉၈၂၇ ၇၃၇၅၇ ၂၂၇၂၂၈ ၉၄၄၆၁ ၁၃၂၇၆၇

လုံးေမယကာင်းပါ ၈၇၈၇၈ ၄၃၀၈၁ ၄၄၇၉၇ ၃၀၄၆၉ ၁၅၆၀၉ ၁၄၈၅၉ ၅၇၄၀၉ ၂၇၄၇၂ ၂၉၉၃၈

မှတ်ဉာဏ်		

သင်ျူ

ယလ့လာ								

ပခင်း

စုစုယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၆၂၃၆၉၆၃ ၇၃၄၂၀၂၅ ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၁၅၃၆၂၁၂၁ ၁၇၅၂၂၁၇၇

မခက်ခဲပါ ၄၄၃၉၉၂၄၉ ၂၀၇၆၅၀၄၄ ၂၃၆၃၄၂၀၆ ၁၃၁၁၂၂၅၈ ၆၀၅၂၇၂၉ ၇၀၅၉၅၂၉ ၃၁၂၈၆၉၉၁ ၁၄၇၁၂၃၁၄ ၁၆၅၇၄၆၇၇

အနည်းငျ်ခက်ခဲ ၁၇၈၅၆၉၁ ၇၁၉၈၂၃ ၁၀၆၅၈၆၈ ၃၉၇၉၂၅ ၁၅၃၅၉၈ ၂၄၄၃၂၇ ၁၃၈၇၇၆၆ ၅၆၆၂၂၅ ၈၂၁၅၄၁

အမေားကကီးခက်ခဲ ၂၃၅၉၈၂ ၉၂၄၆၁ ၁၄၃၅၂၁ ၅၇၄၃၃ ၂၅၃၆၁ ၃၂၀၇၂ ၁၇၈၅၄၉ ၆၇၁၀၁ ၁၁၁၄၄၉

လုံးေမယကာင်းပါ ၄၂၃၆၃ ၂၁၇၅၅ ၂၀၆၀၈ ၁၁၃၇၂ ၅၂၇၄ ၆၀၉၇ ၃၀၉၉၂ ၁၆၄၈၁ ၁၄၅၁၁

မိမိကိုျ်	

ကို

မိမိ								

ယစာင့်							

ယရှာက်									

နိုင်မှု

စုစုယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၆၂၃၆၉၆၃ ၇၃၄၂၀၂၅ ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၁၅၃၆၂၁၂၁ ၁၇၅၂၂၁၇၇

မခက်ခဲပါ ၄၅၅၆၇၃၂၃ ၂၁၁၉၇၇၀၆ ၂၄၃၆၉၆၁၆ ၁၃၃၅၈၈၃၁ ၆၁၄၁၈၁၇ ၇၂၁၇၀၁၄ ၃၂၂၀၈၄၉၁ ၁၅၀၅၅၈၈၉ ၁၇၁၅၂၆၀၂

အနည်းငျ်ခက်ခဲ ၆၈၇၅၁၀ ၃၀၆၅၄၅ ၃၈၀၉၆၆ ၁၅၅၂၅၂ ၆၅၄၅၂ ၈၉၇၉၉ ၅၃၂၂၅၉ ၂၄၁၀၉၂ ၂၉၁၁၆၆

အမေားကကီးခက်ခဲ ၁၅၃၁၀၀ ၆၆၂၃၇ ၈၆၈၆၃ ၄၇၃၃၈ ၂၁၂၆၅ ၂၆၀၇၄ ၁၀၅၇၆၂ ၄၄၉၇၂ ၆၀၇၈၉

လုံးေမယကာင်းပါ ၅၅၃၅၃ ၂၈၅၉၆ ၂၆၇၅၇ ၁၇၅၆၆ ၈၄၂၈ ၉၁၃၈ ၃၇၇၈၆ ၂၀၁၆၇ ၁၇၆၁၉

အပခား	

သူမေားနှင့်	

ဆက်		

သွျ်မှု

စုစုယပါင်း ၄၆၄၆၃၂၈၅ ၂၁၅၉၉၀၈၃ ၂၄၈၆၄၂၀၂ ၁၃၅၇၈၉၈၈ ၆၂၃၆၉၆၃ ၇၃၄၂၀၂၅ ၃၂၈၈၄၂၉၈ ၁၅၃၆၂၁၂၁ ၁၇၅၂၂၁၇၇

မခက်ခဲပါ ၄၅၇၄၀၀၂၉ ၂၁၂၇၇၀၇၁ ၂၄၄၆၂၉၅၈ ၁၃၄၀၅၂၅၆ ၆၁၅၃၉၇၀ ၇၂၅၁၂၈၆ ၃၂၃၃၄၇၇၃ ၁၅၁၂၃၁၀၂ ၁၇၂၁၁၆၇၁

အနည်းငျ်ခက်ခဲ ၅၆၈၃၃၉ ၂၄၇၃၈၃ ၃၂၀၉၅၆ ၁၃၂၇၂၄ ၆၁၄၈၅ ၇၁၂၃၉ ၄၃၅၆၁၅ ၁၈၅၈၉၈ ၂၄၉၇၁၈

အမေားကကီးခက်ခဲ ၁၂၂၀၂၉ ၅၇၆၂၇ ၆၄၄၀၂ ၃၁၁၄၅ ၁၆၃၂၀ ၁၄၈၂၄ ၉၀၈၈၄ ၄၁၃၀၇ ၄၉၅၇၇

လုံးေမယကာင်းပါ ၃၂၈၈၉ ၁၇၀၀၂ ၁၅၈၈၇ ၉၈၆၃ ၅၁၈၈ ၄၆၇၆ ၂၃၀၂၆ ၁၁၈၁၅ ၁၁၂၁၁
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အလုပ်သမားဝန်ကေီးဌာန၊	အလုပ်သမားညွှန်ြေားကရးဦးစီးဌာန	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယကာမ်တနီငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	

မေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီတို့တွင်	 	အလုပ်သမားေန်ကကီးဌာန၊	ေုတိျေန်ကကီးသည်	အဖွဲ့ေင်အပဖစ်	ပါေင်	

ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၂။	 အလုပ်သမားေန်ကကီးဌာန၊	အလုပ်သမားညွှန်ကကားယရးဦးစီးဌာနသည်	 ပပည်တွင်းအလုပ်သမားခန့်	

ထားမှုနငှ့ပ်တသ်က၍်	၁၉၅၉	ခနုစှ၊်	အလပုခ်န ့်ထားမှုကန ့်သတယ်ရးအကဥ်ပယေနငှ့အ်ည	ီအလပုရ်ှာယဖသွမူေား၏	

ပညာအရည်အခေင်း၊	ကျွမ်းကေင်မှုနှင့်	အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းယပါ်မူတည်၍	အလုပ်ရှင်မေား၏	လိုအပ်ခေက်အရ	

သင့ယ်လောသ်မူေားကိ	ုယရွးခေျခ်န့အ်ပန်ိငုရ်န	်စည်းကကပ	်ယဆာငရ်ကွလ်ေကရ်ှဖိပီး	တညဆ်အဲလပုသ်မားဥပယေမေားတငွ	်

သန်စွမ်းသူ၊	 မသန်စွမ်းသူ၊	ကေား/မ	ခွဲပခားမှုမရှိဘဲ၊	 ဖမို့ပပ/	 ယကေးလက်မကေန်	အလုပ်အကိုင်ယနရာခေထားယရး၊	

လုပ်ငန်းခွင်ယအးခေမ်း	သာျာယရးတို့ကို	အယကာင်အထည်ယဖာ်	ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၃။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာအမေ ိုးသားယကာ်မတီမှ	သတ်မှတ်သည့်	ယေပုံကေနှုန်းထား	

အယရအတွက်အတိုင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 အလုပ်ရှင်မေားက	 အလုပ်ခန့်ထားနိုင်ယရးအတွက်လည်း	

အလုပ်သမားညွှန်ကကားယရးဦးစီးဌာနက	အသစ်ပပန်လည်ပပင်ဆင်ယရးဆွဲလေက်ရှိသည့်	အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်	

သတ်ယရးဥပယေ(မူကကမ်း)တွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေ	 (၂၀၁၅)နှင့်အညီ	 ခန ့်ထားနိုင်ယရး														

ထည့်သွင်းယရးဆွဲထားဖပီးပဖစ်သည့်အပပင်	 အလုပ်သမားညွှန်ကကားယရးဦးစီးဌာန၊	 ပပည်ယထာင်စုနျ်ယပမ၊	

တိုင်းယေသကကီးနှင့်	 ပပည်နျ်	၁၅	ခုရှိ	ခရိုင်နှင့်ဖမို့နျ်	အလုပ်အကိုင်နှင့်	အလုပ်သမားရှာယဖွယရးရုံးမေားအယန	

ပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားကို	အလုပ်ခန့်ထားလိုယသာ	အလုပ်ရှင်မေားအား	 ၎င်းတို့လိုအပ်ယသာ	အရည်အခေင်း၊	

သတ်မှတ်ခေက်နှင့်အညီ	အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့်	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ခေတိ်ဆက်ယပးဖပီး	အလုပ်အကိုင်ရရှိယရး	

ယဆာင်ရွက်ယပးရန်	အယကကာင်း	ကကားခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။

၄။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားကိ	ုထထိယိရာကယ်ရာကအ်ယကာငအ်ထညယ်ဖာ	်ယဆာင	်ရကွန်ိငုယ်ရး	

အတွက်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီယအာက်တွင်	 ဖွဲ့စည်းထားသည့်	

ဆပယ်ကာမ်တ(ီ၉)ခအုနက	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အလပုအ်ကိငုယ်ရးရာဆပယ်ကာမ်တတီငွ	်

ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ	်အလပုသ်မားေနက်ကီးဌာန၊	အလပုသ်မားညွှနက်ကား	ယရးဦးစီးဌာန၊	ညွှနက်ကားယရးမှူးခေုပက်	တာေနျ်	ူ

ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၅။	 ထို့ပပင်	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမေားရရှိယရး	ခေတိ်ဆက်ယဆာင်	ရွက်ယပး	

နိငုရ်န	်၁၀-၁-၂၀၂၀	ရကယ်န့တငွ	်ရနက်နုဖ်မို့ရှ	ိအလပုသ်မားညွှနက်ကားယရးဦးစီးဌာန၊	ကျွမ်းကေငမ်ှုယလက့ေင့ယ်ရး

သင်တန်းယကောင်း၌	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အလုပ်အကိုင်ယရးရာဆပ်ယကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ၊	

အလုပ်သမားညွှန်ကကားယရးဦးစီးဌာန	ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်နှင့်	ဌာနဆိုင်ရာမေား၊	စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုယကာ်မတီ	

ဥက္ကဋ္ဌနငှ့	်အတငွ်းယရးမှူးမေား၊	အလပုရ်ငှမ်ေားနငှ့	်မသနစ်မွ်းအသင်းအဖွဲ့မေားယတွ့ဆုယံဆွးယနွးခဲဖ့ပီး	မသနစ်မွ်းသူ

မေားအလပုအ်ကိငုရ်ရှယိရးအတကွ	်အလပုရ်ငှမ်ေားနငှ့	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားကိ	ုခေတိဆ်ကယ်ဆာငရ်ကွယ်ပးခဲပ့ါ	

သည်။
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၆။	 ဆကလ်က၍်	၁၅-၂-၂၀၂၀	ရကယ်န့တငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အလပုအ်ကိငုယ်ရးရာ	

ဆပ်ယကာ်မတီ၊	အပခားဆပ်ယကာ်မတီ	 (၈)	 ခုမှ	အတွင်းယရးမှူးမေား၊	MCRB၊	 AAR	 Japan၊	 	 Japan	Heart	 ၊	

မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	ရနက်နုတ်ိငု်းယေသကကီးရှ	ိစကမ်ှုဇနုစ်မီခံန့ခ်ွမဲှု	ယကာမ်တဦက္ကဋ္ဌ၊	အတငွ်းယရးမှူးမေား၊	

အထည်ခေုပ်စက်ရုံမေားမှ	HR	Manager	မေားနှင့်	ယတွ့ဆုံ၍	မသန်စွမ်းသူမေားအား	အလုပ်အကိုင်	အခွင့်အလမ်း

ပမှင့်တင်ယရးနှင့်ပတ်သက်ယသာ	 ယေပုံကေနှုန်းထားအပါအေင်	 မူေါေဆိုင်ရာ	အကကံပပုစာတမ်းနှင့်ပတ်သက်၍	

အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲကို	ရန်ကုန်ဖမို့၊	Rose	Garden	Hotel	၌	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၇။	 မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းမေား	ပိမုိရုရှယိစရန	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	

မေားကိ	ုယပါင်းစပအ်ယကာငအ်ထညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ကွယ်သာ	အမေ ိုးသားအဆင့	်မဟာဗေူဟာစမီကံနိ်း	ကာလလတ	်

(၂၀၂၀-၂၀၂၅)	မကူကမ်းပါ	မဟာဗေူဟာ	အခန်း	(၃)	လပုင်န်းနငှ့	်အလပုအ်ကိငုန်ငှ့စ်ပလ်ေဉ်း၍	၉-၉-၂၀၂၀	ရကယ်န့	

တွင်	 ပထမအကကိမ်ယဆွးယနွးပွဲကိုလည်းယကာင်း၊	 ၂၀-၁၀-၂၀၂၀	 ရက်ယန့တွင်	 ေုတိျအကကိမ်	 ယဆွးယနွးပွဲကို	

လည်းယကာင်း၊	၂၈-၁၂-၂၀၂၀	ရက်ယန့တွင်	တတိျအကကိမ်	ယဆွးယနွးပွဲကိုလည်းယကာင်း	မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အလုပ်အကိုင်ယရးရာဆပ်ယကာ်မတီက	ဦးယဆာင်ဖပီး	 Online	 ပဖင့်	အပခားဆက်စပ်	

အဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၈။	 ၂၀၂၁	ခနုစှအ်တငွ်း	အလပုသ်မားညွှနက်ကားယရးဦးစီးဌာနမယှကာကျ်မူည့	်ပမနမ်ာနိငုင်လံပုသ်ားအငအ်ား	

နှင့်	ကယလးလုပ်သားစစ်တမ်းတွင်	 မသန်စွမ်းမှုအယပခအယနမေားကို	အသက်	 ၅	 နှစ်နှင့်အထက်	အိမ်ယထာင်	

စုေင်မေားအား	 ယအာက်ပါမသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	 ယမးခွန်း	 ၆	 ခုကို	ထည့်သွင်းယမးပမန်းရန်	 စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ထား	

ပါယသာ်လည်း	 COVID-19	ကူးစက်ယရာဂါပေ ံ့ နှံ့မှုယကကာင့်	 ယကာက်ျူနိုင်ပခင်းမရှိသပဖင့်	 ၂၀၂၅	 ခုနှစ်တွင်	

ဖပီးပပည့စ်ုသံည့	်လပုသ်ားအငအ်ားစစတ်မ်းတစရ်ပက်ိ	ုယကာကျ်နူိငုရ်န	်	ရညရ်ျွထ်ားဖပီးအဆိပုါစစတ်မ်းတငွ	်

မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	ယမးခွန်းမေား	ထည့်သွင်းယမးပမန်းနိုင်ယရး	စီစဉ်ယဆာင်ရွက််သွားမည်	ပဖစ်ပါသည်-

	 (က)	(အမည်)	အယနနဲ့	မေက်မှန်တပ်ထားသည့်တိုင်	အပမင်အာရုံ	အခက်အခဲရှိသလား။

	 (ခ)	 (အမည)်	အယနနဲ့	နားကကားကရိျိာ	တပဆ်ငထ်ားသည့တ်ိငု	်အကကားအာရု	ံအခကအ်ခရဲှပိါသလား။

	 (ဂ)	 (အမည)်အယနနဲ့	လမ်းယလျှာကပ်ခင်း(သိုမ့ဟတု)်	ယလကှားတကပ်ခင်းယတမွှာ	အခကအ်ခရဲှပိါသလား။

	 (ဃ)		မှတ်သားပခင်း	(သို့မဟုတ်)	အာရုံစူးစိုက်ပခင်းတို့မှာအခက်အခဲရှိသလား။

	 (င)		 ယရခေ ိုးပခင်း၊	အေတ်လဲပခင်းစတဲ့	တစ်ကိုျ်ယရလုပ်ယဆာင်မှုယတွမှာ	အခက်အခဲရှိသလား။

	 (စ)	 	(သင/်သ/ူသမူ)၏	မခိငဘ်ာသာ/ပုမံနှယ်ပပာဆိယုနကေ	ဘာသာစကားပဖင့	်ဆကသ်ျွ	်	ယပပာဆိသုည့	်

တိုင်	 နားလည်ရန်အခက်အခဲရှိသလား။	 (ဥပမာ-	အပခားသူတစ်ဦးနှင့်	အပပန်အလှန်နားလည်	

သယဘာယပါက်ပခင်း)
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စီးပွားကရးနှင့်	ေူးသန်းကရာင်းဝျ်ကရးဝန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

	 (၂-၉-၂၀၂၁)	 ရေ်ကန့	 နံနေ်	 (၁၀:၀၀)	 နာရီအချနိ်တွင်	ေျင်းပပပုလုပ်သည့်	 မသန်စွမ်းသူများ၏	

အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ	ကရးသားကရးအဖွဲ့	အစည်းအကဝးဆုံး	

ပဖတ်ချေ်

 
စဉ် ဆုံးပဖတ်ချေ်များ ကဆာင်ရွေ်ပပီးစီးမှု

၁ ဆက်စပ်ေန်ကကီးဌာနမေား၊	လူမှုေန်ထမ်း၊	တိုင်း	

ယေသကကီး၊	ပပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့မေား၊	အပခားအဖွဲ့	

အစည်းမေားမှ	အခေက်အလက်တို့ကို	 ပပည့်စုံစွာ	

ရရှနိိငုယ်ရးအတကွ	်လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရး	

နှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထား	 ယရးေန်ကကီးဌာနမှ	

စကတ်ငဘ်ာလ	(၃၀)	ရကယ်န့	ရကယ်န့	ယနာကဆ်ုံး	

ထား၍	ညှိနှိုင်းယတာင်းခံရန်။

ကဆာင်ရွေ်ရမည့်ဌာနများ

လူမှုေန်ထမ်း ၊ 	 ကျ်ဆျ်ယရးနှင့် 	 ပပန်လည်	

ယနရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာန၊	ပပနလ်ညထ်ယူထာင	်

ယရးဦးစီးဌာန

စီးပွားယရးနငှ့	်ကူးသန်းယရာင်းေျယ်ရး	ေနက်ကီးဌာန၊	

မူပိုင်ခွင့်	 ဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခငွ့အ်ယရးမေားနငှ့	်စပလ်ေဉ်း၍	Marrakesh	Treaty	

ကို 	 	 ေင်ယရာက်နိုင်ယရးအတွက်လည်းယကာင်း ၊	

Marrakesh	Treaty	နှင့်စပ်လေဉ်း၍	အသိပညာယပး	

ယဆွးယနွးပွဲ 	 ကေင်းပယရးအတွက်လည်းယကာင်း ၊	

ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်သွားပါမည်။
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၁။	 မသန်စွမ်း	ယကောင်းသား	ယကောင်းသူမေားအတွက်	ယထာက်ပံ့ယဆာင်ရွက်ယပးထားမှု	အယပခအယနမေားမှာ	

ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်-

(က)	 မသနစ်မွ်းကယလးမေားအား	အယပခခပံညာဦးစီးဌာနအယနပဖင့	်၂၀၁၂-၁၃	ပညာသငန်စှ	်မစှတင၍်	

နှစ်စဉ်	ပညာသင်ယထာက်ပံ့ယကကးမေား	ယပးအပ်ပခင်း၊	

(ခ)	 ယကောင်းမေားဖငွ့လ်စှဖ်ပီး	ပညာသငျ်မူှုမေား	ပပုလပုရ်ာတငွ	်နိငုင်ယံတာမ်	ှအခမဲပ့ဖန့ယ်ေ	ယပးထား	

ယသာ	ယကောင်းေတစ်ုမံေား၊	ပပဋ္ဌာန်းစာအပုမ်ေား၊	ဗလာစာအပု၊်	ခတဲ၊ံ	ယဘာပငမ်ေား၊	ကိဗုစ-်၁၉	ယရာ

ဂါကာကွျ်ယရးပစ္စည်းမေားပဖစ်သည့်	Mask	နှင့်	Face	Shield	မေား	ပံ့ပိုးယပးပခင်း၊

(ဂ)	 မသန်စွမ်းသူမေားရှိသည့်	အယပခခံပညာယကောင်းမေားမှ	သက်ဆိုင်ရာ	 ယကောင်းအုပ်ကကီးမေားက	

နှစ်သိမ့်ယဆွးယနွးပခင်းနှင့်	တတ်စွမ်းသယရွ့	ယထာက်ပံ့ယပးပခင်း၊

(ဃ)	 မိဘအုပ်ထိန်းသူမေားနှင့်	ယဆွးယနွးတိုင်ပင်ဖပီး	လိုအပ်သည်မေားအား	ပဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးယပးပခင်း၊	

(င)	 ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာအဖွဲ့ခေုပ၊်	ဧေငမ်သနစ်မွ်းသငတ်န်းယကောင်း၊	Save	the	Children	

International	တို့၏	ပံ့ပိုးကူညီမှုမေားပဖင့်	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပခင်း၊

(စ)	 မသနစ်မွ်းကယလးမေားရှသိည့	်အယပခခပံညာယကောင်းမေားမ	ှဆရာ	ဆရာမမေားကိ	ုသငက်ကားသင	်

ျူမှုနှင့်	သက်ဆိုင်သည့်	သင်တန်းမေားယပးပခင်း။	

၂။	 တိုင်းယေသကကီး/	 ပပည်နျ်အလိုက်	 မသန်စွမ်း	 ယကောင်းသားယကောင်းသူစာရင်းမှာ	 ယအာက်ပါအတိုင်း	

ပဖစ်ပါသည်-

စဉ် တိုင်းကဒသကေီး/ပပည်နျ်
ကေျာင်းသားဦးကရ

ေေ် လျ် မူ ကပါင်း

၁ ကခေင်

၂ ကျား

၃ ကရင် ၁၉ ၁၂ ၃၄ ၆၅

	၄ ခေင်း ၃၅ ၁၂၀ ၂၃၈ ၃၉၃

၅ စစ်ကိုင်း

၆ တနသသာရီ

၇ ပဲခူး	(အယရှ့) ၂၈ ၁၄၆ ၂၉၀ ၄၆၄

၈ ပဲခူး	(အယနာက်)

၉ မယကွး ၅ ၂၃ ၄၄ ၇၂

၁၀ မန္တယလး

ပညာကရးဝန်ကေီးဌာန	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ
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စဉ် တိုင်းကဒသကေီး/ပပည်နျ်
ကေျာင်းသားဦးကရ

ေေ် လျ် မူ ကပါင်း

၁၁ မွန် ၂၂ ၃၆ ၄၈ ၁၀၆

၁၂ ရခိုင် ၃၈ ၈၉ ၂၀၀ ၃၂၇

၁၃ ရန်ကုန် ၃၂ ၇၆ ၉၈ ၂၀၆

၁၄ ရှမ်း	(ယတာင်) ၁၉ ၆၂ ၁၂၄ ၂၀၅

၁၅ ရှမ်း	(ယပမာက်) ၂ ၃ ၅

၁၆ ရှမ်း	(အယရှ့)

၁၇ ဧရာေတီ ၁၀၄ ၁၉၂ ၃၂၂ ၆၁၈

၁၈ ယနပပည်ယတာ် ၄၁ ၆၆ ၅၂ ၁၅၉

စုစုကပါင်း ၃၄၃ ၈၂၄ ၁၄၅၃ ၂၆၂၀

၃။	 အဆင့်ပမင့်ပညာဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 ၂၀၁၈-၁၉	 ပညာသင်နှစ်အတွက်	အပမင်အာရုံ	 အားနည်းသူ၊	

အကကားအာရုံအားနည်းသူနှင့်	ကိုျ်လက်အဂသါအားနည်းသူ	ယကောင်းသား	ယကောင်းသူ	၂၇	ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်	

ယငကွေပ	်၃၀၀၀ေ/ိ-(သုံးယသာင်းနှုန်း)ပဖင့	်ပညာသငန်စှတ်စန်စှလ်ျှင	်၁၀	လ	အတကွ	်ယထာကပ်ံယ့ပးလေကရ်ှပိါသည-်

စဉ် အမည် ခုံအမှတ်
အေူးပပု	 

ဘာသာရပ်

တေ်ကရာေ်ကနသည့်	 

တေ္ကသိုလ်

မှတ်ချေ် 

(ေိုျ်လေ်အဂေါ၊	

အပမင်၊	အြေား	

အားနည်းသူ)

၁ ယမာင်ထင်လင်းယအာင် ၁သ-၂ သမိုင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အပမင်အာရုံ(မေက်လုံး	

နှစ်ဖက်စလုံးမပမင်)

၂ ယမာင်ရဲထက်နိုင် ၁သ-၃ သမိုင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အပမင်အာရုံ(မေက်လုံး	

နှစ်ဖက်စလုံးမပမင်)

၃ မယေဇာခိုင် ၁မ-၁၇ ပမန်မာစာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အပမင်အာရုံ(မေက်လုံး	

နှစ်ဖက်စလုံးမပမင်)

၄ ယမာင်ဗောယျရမိ ၁နဆ-၃၆၆ နိုင်ငံတကာ	

ဆက်ဆံယရးပညာ

ေဂုံတက္ကသိုလ် အပမင်အာရုံ(မေက်လုံး	

နှစ်ဖက်စလုံးမပမင်)

၅ မဂေးီမိုင် ၁စ-၁၅၁ စိတ်ပညာ ေဂုံတက္ကသိုလ် အပမင်အာရုံ(မေက်လုံး	

နှစ်ဖက်စလုံးမပမင်)
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စဉ် အမည် ခုံအမှတ်
အေူးပပု	 

ဘာသာရပ်

တေ်ကရာေ်ကနသည့်	 

တေ္ကသိုလ်

မှတ်ချေ် 

(ေိုျ်လေ်အဂေါ၊	

အပမင်၊	အြေား	

အားနည်းသူ)

၆ ယမာင်ယေျံဦး ၁သ-၈၁ သမိုင်း စစ်ယတွတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ 

(ဘျ်လက်တစ်ဖက်	

မရှိ)

၇ ယမာင်ယအာင်ယကော်ထူး ၁ရပ-၁၀၁ ရူပယဗေ မုံရွာတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ဘျ်လက်ယခောင်းမှ	

စ၍	လက်ယကာက်	

ေတ်ထိမပါ)

၈ မျွန်းမီမီထွန်း ၁အ-၁၁၂ အဂသလိပ်စာ ယတာင်ငူတက္ကကိုလ် အကကားအာရု ံ

(နားနှစ်ဖက်စလုံး	

မကကား)

၉ ယမာင်ထက်မေ ိုးယအာင် ၁မ-၃၆ ပမန်မာစာ ပပည်တက္ကသိုလ် အကကားအာရု ံ

(နားနှစ်ဖက်စလုံး	

မကကား)

၁၀ မယထွးသိမ့်ဇင် ၁မ-၉၂ ပမန်မာစာ ပပည်တက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	 

(ညာဖက်ပိုလီျို)

၁၁ မဂေူးဂေူးခင် ၁ရပ-၃၀၈ ရူပယဗေ ပပည်တက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ညာယပခယထာက်	

မသန်စွမ်း)

၁၂ မပမသဇင်ကကူ ၁အရ-၃၀ အယရှ့တိုင်းပညာ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ယမွးရာပါ	ညာလက်	

တစ်ဖက်	မသန်စွမ်း)

၁၃ ယမာင်ဖိုးခေစ် ၁ရပ-၄၀၅ ရူပယဗေ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ဘျ်ယပခယထာက်	

တစ်ဖက်	ေူးဆစ်	

ယအာက်မရှိ)
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စဉ် အမည် ခုံအမှတ်
အေူးပပု	 

ဘာသာရပ်

တေ်ကရာေ်ကနသည့်	 

တေ္ကသိုလ်

မှတ်ချေ် 

(ေိုျ်လေ်အဂေါ၊	

အပမင်၊	အြေား	

အားနည်းသူ)

၁၄ ယမာင်အားကိုက် ၁ေ-၂ ေဿနိကယဗေ ရန်ကုန်အယနာက်ပိုင်း	

တက္ကသိုလ်

အပမင်အာရုံ	(ယမွးရာပါ	

မေက်လုံးနှစ်ဖက်	

စလုံးကွျ်)

၁၅ မအွမ်ထွျ်ရာ ၁ေ-၃၀ ေဿနိကယဗေ ရန်ကုန်အယနာက်ပိုင်း	

တက္ကသိုလ်

အပမင်အာရုံ	(ယမွးရာပါ	

မေက်လုံးနှစ်ဖက်	

စလုံးကွျ်)

၁၆ မလယနာင်ရွျ်ဆန့် ၁သ-၃ သမိုင်း ရန်ကုန်အယနာက်ပိုင်း	

တက္ကသိုလ်

အပမင်အာရုံ	(ယမွးရာပါ	

မေက်လုံးနှစ်ဖက်	

စလုံးကွျ်)

၁၇ ယမာင်ညီမင်းမွန် ၁ရပ-၄၈ ရူပယဗေ ယကောက်ဆည်	

တက္ကသိုလ်

ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ဘျ်ယပခယထာက်	

ယပါင်ရင်း	

ထိပဖတ်ထား)

၁၈ နန့်နိုးနို ၁သ-၈၂ သမိုင်း ဟသသာတတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ယပခယထာက်နှစ်ဖက်	

စလုံးခွင်)

၁၉ ယမာင်ယကော်ညီညီဇံ ၁သတ-၄၅ သတ္တယဗေ ဟသသာတတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ယမွးရာပါ	ညာဖက်	

တစ်ဖက်မသန်)

၂၀ ယမာင်ယကာင်းထူးစံ ၁သခ-၁၆၃ သခသော လားရှိုးတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ဘျ်၊	ညာ	

လက်ယခောင်း	

နှစ်ယခောင်းစီ	နှစ်ဖက်	

စလုံးတို)

၂၁ ယမာင်ပပည့်ဖဖိုးယအာင် ၁သခ-၁၅ သခသော ဗန်းယမာ်တက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ဘျ်ယပခယထာက်	

မသန်စွမ်း)
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စဉ် အမည် ခုံအမှတ်
အေူးပပု	 

ဘာသာရပ်

တေ်ကရာေ်ကနသည့်	 

တေ္ကသိုလ်

မှတ်ချေ် 

(ေိုျ်လေ်အဂေါ၊	

အပမင်၊	အြေား	

အားနည်းသူ)

၂၂ ယမာင်မင်းခန့်ယကော် ၁ရခ-၁၂၀ ရုက္ခယဗေ ယရှေဘိုတက္ကသိုလ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ဘျ်ယပခယထာက်	

ပိုလီျို)

၂၃ ယမာင်ေယနာ့ယခါင်ယေါင် ၁သတ-

၁၀၀

သတ္တယဗေ စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ် အပမင်အာရုံ	(ယမွးရာပါ	

မေက်လုံးနှစ်လုံး	စလုံး	

မပမင်)

၂၄ ယမာင်လင်းထက်နိုင် ၁ဓ-၃၅ ဓာတုယဗေ ယရနံယခောင်းေီဂရီ	

ယကာလိပ်

အကကားအာရု ံ

(နားနှစ်ဖက်စလုံး	

အကကား	အားနည်း)

၂၅ ယမာင်ရန်ရှင်းရှိန် ၁မ-၃၀ ပမန်မာစာ ပမင်းပခံေီဂရီ	ယကာလိပ် ကိုျ်လက်အဂသါ	

(ယမွးရာပါ	ကိုျ်ခန္ဓာ	

ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနှး	

ယကွး၍	သန်စွမ်းမှု	

အားနည်းဖပီး	

ယကောရိုးတွင်	အသား	

ပိုထွက်	ယနပါယသာ	

ယကကာင့်)

၂၆ ယမာင်ရိုစန်း ၁ေ-၃၄ ေဿနိကယဗေ မန္တလာေီဂရီ	

ယကာလိပ်

အပမင်အာရုံ	 

(မေက်လုံးနှစ်ဖက်	

စလုံးမပမင်)

၂၇ ယမာင်ယမာင်ပမင့် ၁ေ-၄၂ ေဿနိကယဗေ မန္တလာေီဂရီ	

ယကာလိပ်

အပမင်အာရုံ	 

(မေက်လုံးနှစ်ဖက်	

စလုံးမပမင်)



69

၄။	 အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲမေား၏	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံမေားအား	ယအာက်ပါအတိုင်း	ယဖာ်ပပအပ်ပါသည်-

Save	the	Children	International	နှင့်	ပူးကပါင်းကဆာင်ရွေ်သည့်	လူတိုင်းအေျုံးဝင်	ပညာကရးဆိုင်ရာ	

အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲအား	ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီးတွင်	ေျင်းပစဉ်

Save	the	Children	International	နှင့်	ပူးကပါင်းကဆာင်ရွေ်သည့်	လူတိုင်းအေျုံးဝင်	ပညာကရးဆိုင်ရာ	

အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲအား	ကနပပည်ကတာ်တွင်	ေျင်းပစဉ်
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သိပ္ပံနှင့်	နည်းပညာဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	စေ်တင်ဘာလမှ	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဒီဇင်ဘာလအေိ	မသန်စွမ်းသူများတေ်ကရာေ်ခဲ့သည့်	သေ်ကမွး	

ပညာသင်တန်းဆိုင်ရာ	သတင်းအချေ်အလေ်များ

စဉ် ကေျာင်းအမည် သင်တန်းအမည် သင်တန်းောလ
သင်တန်း
သား	ဦးကရ

မှတ်ချေ်

၁ အစိုးရစက်မှု
လက်မှုသိပ္ပံ	
(ယရှေပပည်သာ)

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
ကကိုးသွျ်တန်းပခင်း	
သင်တန်း

၆-၅-၂၀၁၉	မှ	
၁၇-၅-၂၀၁၉	ထိ

၁ လက်မသန်စွမ်း

၂ အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းယကောင်း	
(ဘားအံ)

အယပခခံစက်ခေုပ်
သင်တန်း

၉-၁-၂၀၁၇	မှ	
၇-၄-၂၀၁၇	ထိ

၁ လက်အဂသါ
မပပည့်စုံ

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	
၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ထိ

၂ ယပခ၊	လက်
မသန်စွမ်း
အကကားအာရုံ	
ခေ ို ့တဲ့သူ

အဆင့်ပမင့်စက်ခေုပ်
သင်တန်း

၁၂-၆-၂၀၁၇	မှ	
၁၁-၉-၂၀၁၇	ထိ

၂ ယပခ၊	လက်
မသန်စွမ်း
အကကားအာရုံ
ခေ ို ့တဲ့သူ

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	
၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ထိ

၁ ယပခ၊	လက်	
မသန်စွမ်း

၂၀-၅-၂၀၁၉	မှ	
၉-၉-၂၀၁၉	ထိ

၂ ယပခ	၂	ဖက်မရှိ၊	
ယအာက်ပိုင်းယသ

၃၀-၈-၂၀၁၉	မှ	
၂၄-၁၂-၂၀၁၉	ထိ

၂ ယပခ၊	လက်	
မသန်စွမ်း
ယပခမသန်စွမ်း

၂၀-၅-၂၀၁၉	မှ	
၉-၉-၂၀၁၉	ထိ

၂ ယပခ	၂	ဖက်မရှိ၊	
ယအာက်ပိုင်းယသ

၃၀-၈-၂၀၁၉	မှ	
၂၄-၁၂-၂၀၁၉	ထိ

၂ ယပခ၊	လက်	
မသန်စွမ်း
ယပခမသန်စွမ်း
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စဉ် ကေျာင်းအမည် သင်တန်းအမည် သင်တန်းောလ
သင်တန်း
သား	ဦးကရ

မှတ်ချေ်

၃ အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းယကောင်း	
(လွိုင်ယကာ်)

အယပခခံကွန်ပေူတာ
သင်တန်း

၁၈-၄-၂၀၁၈	မှ	
၁၈-၇-၂၀၁၈	ထိ

၁ လက်မသန်စွမ်း

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	
၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ထိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

အမေ ိုးသမီး
ဆံပင်ညှပ်အလှပပင်
သင်တန်း

၁၂-၆-၂၀၁၇	မှ	
၁၁-၉-၂၀၁၇	ထိ

၁ အကကားအာရုံ	
ခေ ို ့တဲ့သူ

အမေ ိုးသား
ဆံပင်ညှပ်သင်တန်း

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	
၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ထိ

၂ ယပခမသန်စွမ်း

၃၀-၈-၂၀၁၉	မှ	
၂၄-၁၂-၂၀၁၉	ထိ

၄ ယပခမသန်စွမ်း

ဟိုတျ်
ေန်ယဆာင်မှု
သင်တန်း

၁၈-၄-၂၀၁၈	မှ	
၁၈-၇-၂၀၁၈	ထိ

၁ လက်မသန်စွမ်း

၂၀-၅-၂၀၁၉	မှ	
၉-၉-၂၀၁၉	ထိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
ေါျာ	သွျ်တန်း	
ပခင်း	သင်တန်း

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	
၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ထိ

၂ ယပခမသန်စွမ်း

ဆိုင်ကျ်ပပင်
သင်တန်း

၁-၃-၂၀၁၇	မှ
	၇-၄-၂၀၁၇	ထိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

၄-၃-၂၀၁၉	မှ	
၄-၆-၂၀၁၉	ထိ

၁ အကကားအာရုံ
ခေ ို ့တဲ့သူ

၁-၈-၂၀၁၉	မှ	
၃၁-၁၀-၂၀၁၉	ထိ

၁ အပမင်အာရုံ	
ခေ ို ့တဲ့သူ

အယပခခံပန်းရံ
သင်တန်း

၁-၈-၂၀၁၉	မှ	
၃၁-၁၀-၂၀၁၉	ထိ

၁ အပမင်အာရုံ	
ခေ ို ့တဲ့သူ

အယပခခံ
ကွန်ပေူတာ
သင်တန်း

၄-၃-၂၀၁၉	မှ	
၄-၆-၂၀၁၉	ထိ

၂ အာရုံယကကာ	
အား	နည်း၊	
အရိုးယပော့/		
အယကကာဆွဲ

၁-၈-၂၀၁၉	မှ	
၃၁-၁၀-၂၀၁၉	ထိ

၂ ယပခမသန်စွမ်း
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စဉ် ကေျာင်းအမည် သင်တန်းအမည် သင်တန်းောလ
သင်တန်း
သား	ဦးကရ

မှတ်ချေ်

၄ အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းယကောင်း	
(ယမာ်လဖမိုင်)

ပုံမှန်	(၂)	
နှစ်သင်တန်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉	
ပညာသင်နှစ်

၂ အာရုံယကကာအား	
နည်း၊	အကကား	
အာရုံ	အနည်း	
ငျ်	ခေ ို ့ျွင်း

၅ အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းယကောင်း	
(ဗန်းယမာ်)

House	Wiring	 (DP	
Camp)

၂၀၁၈-၂၀၁၉	
ပညာသင်နှစ်

၁ ယပခမသန်စွမ်း

၆ အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းယကောင်း	
(ယကာ့ယသာင်း)

ဆံပင်၊	မိတ်ကပ်၊	
အလှပပင်သင်တန်း

၂-၉-၂၀၁၉	မှ	၂၂-
၁၁-၂၀၁၉	ထိ

၁ လက်မသန်စွမ်း

အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိပ္ပံ	(ကရှေပပည်သာ)၌	

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကသာ	အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွျ်တန်းပခင်းသင်

တန်းတွင်	ကမာင်ရဲလင်းေွန်း	(လေ်မသန်စွမ်းသူ)

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း(ဘားအံ)၏	

အကပခခံနှင့်	အဆင့်ပမင့်	စေ်ချုပ်သင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း	

(ကော့ကသာင်း)၏	ဆံပင်၊	မိတ်ေပ်	

အလှပပင်သင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း(ဘားအံ)၏

ေိုတျ်ဝန်ကဆာင်မှုသင်တန်း
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အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း(ဘားအံ)၏	

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွျ်တန်းပခင်းသင်တန်း	

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း	

(ကမာ်လပမိုင်)၏	ဒုတိျနှစ်သင်တန်းမှ

ကမာင်ဘိုဘိုခန့်	(အာရုံကြော	အားနည်း)(2IT-	6)

လေ်ကတွ့သင်ြေားကနမှု

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း(ဗန်းကမာ်)၏	အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွျ်တန်းပခင်းသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း(ဘားအံ)၏	

အမျ ိုးသမီး၊	အမျ ိုးသားဆံပင်ညှပ်သင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအေေ်တန်းကေျာင်း	

(ကမာ်လပမိုင်)၏	ဒုတိျနှစ်သင်တန်းမှ

ကမာင်ဉာဏ်ဝင့်ကအာင်

(အြေားအာရုံအနည်းငျ်ချ ို ့ျွင်း)	
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ေျန်းမာကရးဝန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

	 ပပည်သူ့ေျန်းမာကရးဦးစီးဌာနမှ	အနာကေီးကရာဂါကြောင့်	ေိုျ်အဂေါချ ို ့ျွင်းသွားကသာ	 မသန်စွမ်း	

လူနာများအတွေ်	ကဆာင်ရွေ်ကပးကနမှုများ-ကေန်းမာယရးအသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း။

	 မိမိကိုျ်မိမိယစာင့်ယရှာက်ပခင်း(Self	Care)	ပပုလုပ်တတ်ယအာင်	သင်ကကားယပးပခင်း။

	 အနာကကီးယရာဂါယကကာင့်	 လက်ယကာက်ယကွး(Claw	 hand)နှင့် 	 ယပခသိုင်းကေ(Foot	 Drop)ယသာ	

လနူာမေားကိ	ုယလက့ေင့ခ်န်းပပုလပုယ်ပးပခင်းပဖင့	်ရပုပ်ိငု်းဆိငုရ်ာပပနလ်ညပ်ပုပပငပ်ခင်းလပုင်န်း	ယဆာငရ်ကွ	်

ယပးပခင်း။

	 အနာပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယပးပခင်း(Ulcer	and	Wound	Care)။

	 လက်၊	ယပခယထာက်	ယချွးမထွက်၍	ယပခာက်ယသွ့ပခင်း၊	အက်ကွဲပခင်း၊	အသားမာတက်ပခင်းရှိသူမေား	စိမ်၊	

ပခစ်၊	လိမ်း	(SOAKING,	SCRAPPING	AND	OILING)	ပပုလုပ်ယပးပခင်း။

	 အနာကကီးယရာဂါယကကာင့်	 ကိုျ်အဂသါခေ ို ့ျွင်းမှုရှိယသာ	လူနာမေားမှ	 ခွဲစိတ်ပပုပပင်ရန်	လိုအပ်ယသာ	

လူနာမေားကို	(Reconstructive	Surgery)	ကုသယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း။

	 လိုအပ်ယသာယဆးေါး	ကုသမှုမေားယပးပခင်း။

	 သင့်ယလော်ယသာဖိနပ်နှင့်	အပခားအယထာက်အကူပပုပစ္စည်းမေား	 ယထာက်ပံ့ယပးပခင်း	 (Provision	 of	

Assistive	Devices)	(မေက်မှန်၊	ခေ ိုင်းယထာက်	စသည်ပဖင့်)

	 Peer	Educator	အပဖစ်	အနာကကီးယရာဂါတိုက်ဖေက်ယရးလုပ်ငန်းမေားတွင်	ပါေင်ယဆာင်ရွက်ယစပခင်းပဖင့်	

ပပည်သူလူထုအတွင်း	ပပန်လည်ေင်ဆံ့လာယစရန်	ယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း။

	 အနာကကီးယရာဂါယကကာင့	်ကိျုအ်ဂသါခေ ို ့ျငွ်းမှုရှယိသာလနူာမေား၏	စတိဓ်ာတပ်ိငု်းဆိငုရ်ာ	နစှသ်မိ့ယ်ဆွးယနွး	

ပညာယပးပခင်း	(Counselling)။

	 ပပညသ်ူ့လထူအုယပခပပု	ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ကွယ်ပးပခင်း	(Community	Based	

Rehabilitation)။

	 ကိုျ်ခန္ဓာခေ ို ့ျွင်းမှုပပန်လည်ပပုပပင်ပခင်းလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း(Physical	 Rehabilita-	

tion)။

	 စတိဓ်ာတယ်ရးရာ၊	လမူှုယရးရာပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ကွယ်ပးပခင်း	(Psychosocial	

Rehabilitation)။

	 စီးပွားယရးဆိုင်ရာ 	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးလုပ်ငန်းမေား 	 ယဆာင်ရွက်ယပး ပခင်း 	 (Economic	

Rehabilitation)။	

	 Covid-19	Economic	Relief	Plan	(CERP)	အရ	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေ

ထားယရးေန်ကကီးဌာနနှင့်	ကေန်းမာယရးေန်ကကီးဌာန	 ပူးယပါင်း၍	အနာကကီးယရာဂါယကကာင့်	 ကုိျ်အဂသါ	

ခေ ို ့ျွင်းမှုအဆင့်-၂	 ရှိသူမေားအား	အယပခခံအစားအယသာက်နှင့်	 COVID-19	 ယရာဂါအကာအကွျ်	

ဆိုင်ရာပစ္စည်းမေား	ေျ်ျူနိုင်ယရးအတွက်	တစ်ဦးလျှင်	၅၀၀၀၀	ကေပ်နှုန်း	ယထာက်ပံ့ယပးပခင်း။
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အနာကေီးကရာဂါကြောင့်ေိုျ်အဂေါချ ို ့ျွင်းမှုအဆင့်(၂)ရှိကသာ	လူနာများအား	

ကောေ်ပံ့ကြေး	၅၀၀၀၀	ေျပ်	ကပးအပ်ပခင်း

အနာကေီးကရာဂါကြောင့်ေိုျ်အဂေါချ ို ့ျွင်းမှု

အဆင့်(၂)ရှိကသာ	လူနာများအား	

ကောေ်ပံ့ကြေး	၅၀၀၀၀	ေျပ်	ကပးအပ်ပခင်း

အနာကေီးကရာဂါကြောင့်	ေိုျ်အဂေါချ ို ့ျွင်းမှု	

အဆင့်(၂)ရှိ၊	ကပခသိုင်းေျကနကသာ	လူနာအား	

(Self	Care)	ပပုလုပ်တတ်ကစရန်	သင်ြေားကပးပခင်း

အနာကေီးကရာဂါကြောင့်	ေိုျ်အဂေါချ ို ့	

ျွင်းမှုအဆင့်(၂)ရှိကသာ	လူနာ၏ကပခကောေ်	

အနာအား	(Wound	Debriment)	ပပုလုပ်ကပးပခင်း

အနာကေီးကရာဂါကြောင့်	ေိုျ်အဂေါချ ို ့ျွင်းမှု	

အဆင့်(၂)ရှိ၊	လေ်ကချာင်းများ	ကောေ်ကေွးကနကသာ	

လူနာအား	(Self	Care)	ပပုလုပ်တတ်ကစရန်	

သင်ြေားကပးပခင်း
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အားေစားနှင့်	လူငျ်ကရးရာဝန်ကေီးဌာန၊	အားေစားနှင့်	ောျပညာဦးစီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းမှုနှင့်	မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်	ပါဝင်ကဆာင်ရွေ်နိုင်မှု

၁။		 အားကစားနှင့်ကာျပညာဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	ယအာက်ယဖာ်ပပပါ	လုပ်ငန်း	(၃)ရပ်တွင်	ယဆာင်ရွက်ယပး	

လေက်ရှိပါသည်-

	 (က)	ပပည်တွင်း/ပပည်ပ	မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲမေား	(ကေင်းပပခင်း/ယစလွှတ်ပခင်း)နှင့်	အယထွယထွ

	 (ခ)	အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားယပးပခင်း

	 (ဂ)	အဖွဲ့အစည်းမေားတွင်	ပူးယပါင်းပါေင်ယဆာင်ရွက်ပခင်း

ပပည်တွင်း/ပပည်ပ	မသန်စွမ်းသူများ	အားေစားပပိုင်ပွဲများ	(ေျင်းပပခင်း/ကစလွှတ်ပခင်း)နှင့်	အကေွကေွ

၂။	 အားကစားနငှ့	်လငူျယ်ရးရာေနက်ကီးဌာန၊		အားကစားနငှ့က်ာျပညာဦးစီးဌာန၏	ကကီးကကပမ်ှုယအာကတ်ငွ	်

အားကစားနည်းအလိုက်	 ဖွဲ့စည်းထားရှိယသာ	အားကစားအဖွဲ့ခေုပ်	 (၄၅)ဖွဲ့ရှိပါသည်။	 	အဆိုပါ	 (၄၅)ဖွဲ့တွင်	

ပါေင်ယသာ	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	အားကစားအဖွဲ့ခေုပ်သည်လည်း	တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်ပါသည်။	

အားကစားနှင့်	ကာျပညာဦးစီးဌာန၏	 ကကီးကကပ်မှုနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	အားကစားအဖွဲ့ခေုပ်တို့	

ပူးယပါင်း၍	 ပပည်တွင်းမသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲမေားပဖစ်ယသာ	 ယေသန္တရနှင့်	တိုင်းယေသကကီးနှင့်ပပည်နျ်								

မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲမေား	ကေင်းပယပးပခင်းနှင့်ပပည်ပဖပိုင်ပွဲမေားပဖစ်ယသာ	နိုင်ငံတကာခေစ်ကကည်ယရးနှင့်	

ဖိတ်ယခါ်	မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲမေား၊	အယရှ့ယတာင်အာရှ	မသန်စွမ်းအားကစားဖပိုင်ပွဲမေား၊	အာရှနှင့်	ကမ္ဘာ

အိုလံပစ်အားကစားဖပိုင်ပွဲစသည်တို့အား	လူယရွးခေျ်၊	 စခန်းသွင်းယလ့ကေင့်ဖပီး	 ဖပိုင်ပွဲမေားသို့ယစလွှတ်ပခင်းမေား	

ယဆာငရ်ကွယ်ပးလေကရ်ှပိါသည။်	၂၀၂၀	ခနုစှတ်ငွ	်ကိဗုစ-်၁၉	ကမ္ဘာက့ပယ်ရာဂါ	အယပခအယနမေားယကကာင့	်မသနစ်မွ်း	

သူမေား	အားကစားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်း	မရှိပါ။	

အလုပ်အေိုင်ခန့်ေားကပးပခင်း

၃။	 အားကစားနှင့်လူငျ်ယရးရာေန်ကကီးဌာန၊	 အားကစားနှင့်ကာျပညာဦးစီးဌာနသည်	 မသန်စွမ်း	

အားကစား	သမားမေားအား	၎င်းတိုန့ငှ့သ်င့ယ်တာယ်သာ	ရာထူး/ယနရာမေားသို	့အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းအယနပဖင့	်

ခန့်အပ်တာေန်ယပးလေက်ရှိပါသည်။	

အဖွဲ့အစည်းများတွင်	ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွေ်ပခင်း

၄။	 နိုင်ငံယတာ်မှ	ဖွဲ့စည်းထားယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီနှင့်	

လုပ်ငန်းယကာ်မတီဟူ၍	ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။	၎င်းတို့၏ယအာက်တွင်	ဆပ်ယကာ်မတီ	(၉)ခုရှိပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ	အားေစားအဖွဲ့ချုပ်သမိုင်းအေျဉ်း

၅။	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအားကစားအဖွဲ့ခေုပ်သည်	 ပမန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ယကာ်မတီ၏	ဦးယဆာင်မှု	

ယအာက်ရှိ 	 အားကစားအဖွဲ့ခေုပ်မေားအနက်	 တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်ပါသည်။	 အယကကာင်းအမေ ိုးမေ ိုးယကကာင့် 	

မသန်စွမ်းပဖစ်ယနသူမေား၊	ကိုျ်ခန္ဓာစွန့်ထားသူမေား၊	 မေက်စိမပမင်သူမေား၊	သူငျ်နာအယကကာတင်းသူမေား၊	

ပိုလီျိုပဖစ်ယနသူမေား၊	အာရုံယကကာမသန်စွမ်းသူမေား၊	 နားမကကားသူမေား၊	 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေားအား	

အားကစားလုပ်	ယဆာင်ယပးပခင်းပဖင့်	ကေန်းမာသန်စွမ်းသူမေားပဖစ်ယစယရး၊	မိမိကိုျ်ကိုတိုးတက်ယအာင်	ယဆာက်	

ရကွန်ိငုယ်ရး	ပတေ်န်းကေငတ်ငွေ်ငဆ်ံန့ိငုယ်ရး၊	မသိားစအုတကွ	်အကေ ိုးပဖစယ်စယရး၊	နိငုင်ယံတာတ်ညယ်ဆာကယ်ရးတငွ	်

တစ်ဖက်	တစ်လမ်းမှ	 ပါေင်နိုင်ယရး၊	အားကစားယအာင်ပမင်မှုပဖင့်	 နိုင်ငံယတာ်၏	ဂုဏ်ကိုယဆာင်နိုင်ယရးမေားကို	

ရည်ရွျ်ဖွဲ့စည်း	ထားပါသည်။	
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၆။	 ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေား	အားကစားအဖွဲ့ခေုပက်ိ	ု၁၉၈၉	ခနုစှ၊်	ယအာကတ်ိဘုာလ	(၁၈)	ရကယ်န့တငွ	်

အဖွဲ့ခေုပ်တစ်ခုအပဖစ်	စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	

နိုင်ငံတောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်	ဆေ်သွျ်ေားရှိမှု

၇။	 ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်-

	 (က)	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	ပါရာလံပစ်ယကာ်မတီ	 ၁၉၈၉

	 (ခ)	 အယရှ့အာရှနှင့်	ယတာင်ပစိဖိတ်ပါရာလံပစ်ယကာ်မတီ	 ၁၉၇၅

	 (ဂ)	 အာရှပါရာလံပစ်ယကာ်မတီတွင်အဖွဲ့ေင်ပခင်း	 ၂၀၀၅

	 (ဃ)	 အာဆီျံမသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲ့ခေုပ်	 ၂၀၀၁

	 (င)	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေားအားကစားအဖွဲ့	 ၂၀၀၄

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းအားေစားအဖွဲ့များနှင့်	ဆေ်သွျ်ကဆာင်ရွေ်ပခင်း

၈။	 ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်-

	 (က)	 အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းအားကစားယကာမ်တ	ီ(International	Paralympic	Committee)	

	 (ခ)	 အာရှမသန်စွမ်းအားကစားယကာ်မတီ	(Asian	Paralympic	Committee)

	 (ဂ)	 အာဆီျံမသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲ့ခေုပ်	(Asean	Para	Sprots	Federation)

	 (ဃ)	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေားအားကစားအဖွဲ့	

	 	 (Special	Olympic	International)

မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစား

၉။	 ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်-

	 (က)		ကိုျ်လက်အဂသါစွန့်လွှတ်ထားသူမေား	(Amputees)

	 (ခ)		 ပိုလီျိုအယကကာယသပဖစ်သူမေား	(Polio)

	 (ဂ)		 မေက်မပမင်သူမေား	(Visual	Impaired)

	 (ဃ)		သူငျ်နာအယကကာတင်းသူမေား	(Cerebral	Palsy)

	 (င)		 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေား	(Intellectual	Disability)

	 (စ)		 ဆွံ့အနားမကကားသူမေား	(Deaf)

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအားေစားအဖွဲ့ချုပ်တွင်	တာဝန်ေမ်းကဆာင်ခဲ့ကသာ	

ဥေ္ကဌ၊	အတွင်းကရးမှူးများ	အမည်စာရင်း

စဉ် ခုနှစ် ဥေ္ကဌ အတွင်းကရးမှူး မှတ်ချေ်

၁ ၁၉၈၉-၁၉၉၀ ဗိုလ်မှူးကကီးမေ ိုးယဆွ	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဗိုလ်မှူးလှပမင့်	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

၂ ၁၉၉၀-၁၉၉၅ ေုတိျဗိုလ်မှူးကကီးသိန်းဟန်	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးသိန်းပမင့်	
အားကစားေန်ကကီးဌာန
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စဉ် ခုနှစ် ဥေ္ကဌ အတွင်းကရးမှူး မှတ်ချေ်

၃ ၁၉၉၅-၁၉၉၈ ဗိုလ်မှူးသိုက်ထွန်း ဦးသိန်းပမင့်	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၄ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ဗိုလ်မှူးကကီး	ယအာင်နိုင်	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးသိန်းပမင့်	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၅ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ေုတိျဗိုလ်မှူးကကီးေင်းယမာင်	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးသိန်းပမင့်	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၆ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဗိုလ်မှူးခေုပ်	ယအာင်သိန်း	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးသိန်းပမင့်	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၇ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဗိုလ်မှူးခေုပ်	ယအာင်သိန်း	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးယသာင်းထွန်း	
အာကစားေန်ကကီးဌာန

၈ ၂၀၀၂-၂၀၀၄ ဗိုလ်ခေုပ်ယအာင်သိန်း	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၉ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဗိုလ်မှူးကကီး	မေ ိုးပမင့်(ဖငိမ်း)	
ပမန်မာ့စီးပွားယရး	
ဦးပိုင်လီမိတက်

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၁၀ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ဗိုလ်မှူးကကီး	ယဌးနိုင်	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန

၁၁ ၂၀၁၀-၂၀၁၄ ဗိုလ်ခေုပ်ယနလင်း	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန	
(ဖငိမ်း)

၁၂ ၂၀၁၄-၂၀၁၇ ဗိုလ်ခေုပ်စိုးေင်း	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန	
(ဖငိမ်း)

၁၃ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဗိုလ်ခေုပ်ေင်းလွင်	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန	
(ဖငိမ်း)

၁၄ ၂၀၂၀မှ													
ျယန့အထိ

ဗိုလ်မှူးခေုပ်	ထိန်လင်း	
ကာကွျ်ယရးေန်ကကီးဌာန

ဦးပီတာ	
အားကစားေန်ကကီးဌာန	
(ဖငိမ်း)
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နိုင်ငံတောအာဆီျံ	မသန်စွမ်းသူများ	အားေစားပပိုင်ပွဲများ

စဉ် ေျင်းပ	

သည့်ခုနှစ်

ေျင်းပသည့်	

နိုင်ငံ

ပါဝင်												

ျှဉ်ပပိုင်သူ	

ဦးကရ

ဆုရရှိမှုအကပခအကန မှတ်ချေ်

ကရှေ ကငွ ကြေး ကပါင်း

၁ ၂၀၀၁ မယလးရှားနိုင်ငံ ၃၁ ၄၁ ၂၂ ၁၁ ၆၇

၂ ၂၀၀၃ ဗီျက်နမ် ၂၆ ၂၄ ၁၂ ၁၁ ၄၇

၃ ၂၀၀၅ ဖိလစ်ပိုင် ၂၂ ၂၉ ၁၃ ၄ ၄၆

၄ ၂၀၀၈ ထိုင်း ၂၅ ၁၄ ၁၆ ၂၁ ၅၁

၅ ၂၀၀၉ မယလးရှား ၂၅ ၁၄ ၁၉ ၇ ၅၀

၆ ၂၀၁၁ အင်ေိုနီးရှား ၃၅ ၁၁ ၉ ၁၄ ၃၄

၇ ၂၀၁၄ ပမန်မာ ၂၆၉ ၃၄ ၂၆ ၃၆ ၉၆

၈ ၂၀၁၅ စင်ကာပူ ၁၅၂ ၁၆ ၁၇ ၂၉ ၆၂

၉ ၂၀၁၇ မယလးရှား ၁၈၂ ၁၁ ၁၅ ၁၇ ၄၃

၁၀ ၂၀၂၀ ဖိလစ်ပိုင် ၁၈၅ - - - - ယလ့ကေင့်ဆဲ

ပမန်မာနိုင်ငံ	ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများ	အားေစားအဖွဲ့သမိုင်းအေျဉ်း

၁။	 ၂၀၀၄	ခနုစှ	်ယမလ	(၂၈)	ရကယ်န့မ	ှ(၂၉)ရကယ်န့တငွ	်Special	Olympics	ကိ	ုMr.	Simon	Koh	မ	ှမတိဆ်က	်

ယပးခဲဖ့ပီး	အားကစားနငှ့	်ကာျပညာဦးစီးဌာနမ	ှညွှနက်ကားယရးမှူးခေုပ၊်	ဦးယသာင်းထိကု၊်	လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှ

ညွှနက်ကားယရးမှူးခေုပ၊်	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေား	အားကစားအဖွဲ့ခေုပ	်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစစဖ်မိုင၊်		ဗိလုမ်ှူးခေုပယ်အာငသ်နိ်း၊	

မသနစ်မွ်းအားကစားအဖွဲ့ခေုပ	်အတငွ်းယရးမှူး	ဦးပတီာနငှ့	်အပခားတာေနရ်ှသိမူေား	ပါေငယ်ဆွးယနွးခဲက့ကပါသည။်	

ဆက်လက်၍	၂၀၀၄	စက်တင်ဘာလ	(၂၂)၊	(၂၃)	ရက်မေားတွင်	Mr.	Simon	Koh	မှ	Special	Olympics	Asia	

Pacific	 Regional	မှ	 Director	Mr.	 Troy	Grieson	နှင့်	တာေန်ရှိသူမေားနှင့်ယတွ့ဆုံခဲ့ကက၍	 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	

Specail	Olympics	လှုပရ်ှားမှုမေားစတငရ်န	်သယဘာတညူမီှုရရှခိဲက့ကဖပီး၊	ပမနမ်ာနိငုင်ဉံာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်းသမူေား	

အားကစားအဖွဲ့ကိ	ု၂၀၀၄	ခနုစှ၊်	ယအာကတ်ိဘုာလ	(၁၄)ရကယ်န့တငွ	်အဖွဲ့တစခ်အုပဖစ	်စတငဖ်ွဲ့စည်းခဲပ့ါသည။်	

၂။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေား	အားကစားအဖွဲ့သည်	ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်း	အားကစားအဖွဲ့	

ခေုပ၏်	ဦးယဆာငမ်ှုယအာကတ်ငွရ်ှပိါသည။်	ဉာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်းသမူေားအား	အားကစားလပုယ်ဆာငယ်ပးပခင်းပဖင့	်

ကေန်းမာ	သန်စွမ်းသူမေားပဖစ်ယစယရး၊	 မိမိကိုျ်ကိုတိုးတက်ယအာင်	 ယဆာင်ရွက်နိုင်ယရး၊	 ပတ်ေန်းကေင်တွင်	

ေင်ဆံ့နိုင်ယရး၊	 မိသားစုအတွက်	အကေ ိုးပဖစ်ယစယရး၊	 နိုင်ငံယတာ်တည်ယဆာက်ယရးတွင်	တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ	

ပါေငန်ိငုယ်ရး၊	အားကစား	ယအာငပ်မငမ်ှုပဖင့	်နိငုင်ယံတာ၏်	ဂဏုက်ိယုဆာငန်ိငုယ်ရးမေားကိ	ုရညရ်ျွဖ်ွဲ့စည်းထားပါသည။်
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၃။	 ပမန်မာနိုင်ငံဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေား	အားကစားအဖွဲ့မှ	 Special	 Olympics	 National	 Games	

မေားအား	၂၀၀၄	ခုနှစ်မှ	စတင်၍	နှစ်စဉ်ကေင်းပယပးခဲ့ရာ	(၁၃)ကကိမ်ယပမာက်ရှိဖပီပဖစ်ပါသည်။

၄။	 ဉာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်း	အားကစားသမားမေားအား	အမညစ်ာရင်းယပးသငွ်းပခင်း	အားကစားသမား	(၁၈၄၆)	

အား	၂၀၁၁	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလတွင်	မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

၅။	 နစှစ်ဉက်ေင်းပပပုလပုသ်ည့	်ပပညတ်ငွ်းဖပိုငပ်ွမဲေားနငှ့	်သွားယရာကျ်ဉှဖ်ပိုငရ်သည့	်ပပညပ်ဖပိုငပ်ွမဲေားအတကွ	်

ဉာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်း	အားကစားသမားမဘိမေား၊	ဗန္ဓုလသျျူ်ပိုယ့ဆာငယ်ရးလမိတီကန်ငှ့	်Shine	Hope	Co;Ltd	

တို့မှ	ယထာက်ပံ့ယပးလေက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်	ဆေ်သွျ်ေားရှိမှု

၁။	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲ့	 ၂၀၀၄

၂။	 Special	Olympics	Asia	Pacific	Regional	 ၂၀၀၄

	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေား	အားကစားအဖွဲ့တွင်	တာေန်ထမ်းယဆာင်ခဲ့ယသာ	 ဥက္ကဋ္ဌ၊	

အတွင်းယရးမှူးမေား	အမည်စာရင်း

စဉ် ခုနှစ် ဥေ္ကဌ အတွင်းကရးမှူး မှတ်ခေက်

၁ ၂၀၀၄ ဦးယမာင်ပမင့် ဦးပီတာ	(Sports	Director)

၂ ၂၀၀၅-	ျယန့	အထိ ဗိုလ်မှူးကကီးမေ ိုးပမင့် ဦးပီတာ	(Sports	Director)

အားေစားနှင့်	လူငျ်ကရးရာဝန်ကေီးဌာန	

အားေစားနှင့်	ောျပညာဦးစီးဌာန	

မသန်စွမ်းသူများအား	အလုပ်အေိုင်ခန့်ေားကပးနိုင်မှုဇျား

စဉ် အမည် ရာေူး ေိုျ်စားပပုဌာန	(ခန့်ေားသည့်)	
ဌာန

မှတ်ချေ်

၁ ဦးထိန်လင်း နည်းပပ	(နည်းစနစ်) ျှဉ်/ယလ့	-၁

၂ ဦးယအာင်ထွန်းလင်း နည်းပပ	(နည်းစနစ်) ျှဉ်/ယလ့	-၁

၃ ဦးယအာင်ပမင့်ပမတ် နည်းပပ	(နည်းစနစ်) ျှဉ်/ယလ့	-၁ 	ယရကူး

၄ ဦးအန်ယအာင်ခွန် အကကီးတန်း	စာ		ယရး	
(လက်မှတ်စစ်)

ကွင်း/ရုံ

၅ ဦးယအာင်ထူး အကကီးတန်း	စာ		ယရး	
(လက်မှတ်စစ်)

ကွင်း/ရုံ
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စဉ် အမည် ရာေူး ေိုျ်စားပပုဌာန	(ခန့်ေားသည့်)	
ဌာန

မှတ်ချေ်

၆ ဦးမေ ိုးယဆွ နည်းပပ	(နည်းစနစ်) ရန်ကုန်တိုင်း၊	အင်းစိန်	ဖမို့နျ်

၇ ဦးယအာင်ပမင့်ပမတ် လုပ်သား ရန်ကုန်တိုင်း၊	
ေဂုံဖမို့သစ်(ယပမာက်ပိုင်း)

ယပပးခုန်ပစ်

၈ ဦးမေ ိုးမင်းဦး နည်းပပ	(နည်းစနစ်) ပဲခူးတိုင်း၊	ယေါဖမို့နျ်

၉ ဦးယအာင်ဘုန်းပမတ် နည်းပပ	(နည်းစနစ်) ဧရာေတီတိုင်း၊		ဟသသာတဖမို့နျ်

၁၀  ယေါ်ယနာ်ယလာ်လာေင်း ရုံးအကူ ကျားပပည်နျ်၊	
ေီးယမာ့ဆိုဖမို့နျ်

အားေစားနှင့်	ောျပညာ	ဦးစီးဌာနမှ	မသန်စွမ်းမှုနှင့်	မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ	အဖွဲ့အစည်းများတွင်	

ပူးကပါင်းကဆာင်ရွေ်ပခင်း

စဉ် အမည်	ရာေူး အဖွဲ့အမည် တာဝန် မှတ်ချေ်

၁ ဦးယကော်ဦး	

ေုတိျညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်

ကေန်းမာယရး	ဆပ်ယကာ်မတီ ေုတိျ	ဥက္ကဋ္ဌ(၁)

၂ ဦးယဇာ်ယဇာ်ယအာင်

ေုတိျညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်

ပညာယရး	ဆပ်ယကာ်မတီ	

အဖွဲ့ေင်

သဘာေယဘးနှင့်အပခား	အယရးယပါ်	

အယပခအယနမေားဆပ်ယကာ်မတီ

အဖွဲ့ေင်
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ကဆာေ်လုပ်ကရးဝန်ကေီးဌာန၊	အကဆာေ်အဦဦးစီးဌာန၊	ဗိသုောဌာနခွဲ
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	ေည့်သွင်းကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့သည့်အချေ်အလေ်များ

၁။	 ယဆာက်လုပ်ယရးေန်ကကီးဌာန၊	အယဆာက်အဦဦးစီးဌာန၊	ဗိသုကာဌာနခွဲမှ	ယရးဆွဲလေက်ရှိသည့်	အမေား	

ပပည်သူသုံးအယဆာက်အဦမေားကို	 မသန်စွမ်းသူမေား	အဆင်ယပပလွျ်ကူစွာအသုံးပပုသွားလာနိုင်ရန်	 ပုံစံထုတ်	

တာေန်ခံယဆာင်ရွက်ပခင်း။

၂။	 ပမန်မာနုိင်ငံယဆာက်လုပ်မှုကဏ္ဍဖံ့ွ ဖဖိးုယရးအတွက်	 ထုတ်ပပန်ထားယသာ	 ပမန်မာနုိင်ငံအယဆာက်အအံု	

ဆိုင်ရာစည်းမေဉ်းမေား	လိုက်နာမှုရှိယစရန်	 ကကပ်မတ်ကွပ်ကဲယရးကဏ္ဍတွင်	အစိုးရကိုျ်စားပါေင်	 ယဆာင်ရွက်	

ယပးပခင်း။

၃။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆုိင်ရာအယဆာက်အဦလက်စဲွ	 ပပုစုထားရိှရန်	 အမေားပပည်သူသံုး	

အယဆာကအ်ဦမေားတငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်ရညရ်ျွထ်ားရှရိမည့	်ဗသိကုာပိငု်းဆိငုရ်ာ	လမ်းညွှနခ်ေကမ်ေား	

ယရးသားပခင်း။

မသန်စွမ်းသူများ	အဆင်ကပပလွျ်ေူစွာ	သွားလာသုံးစွဲကဆာင်ရွေ်နိုင်သည့်	အိမ်ရာ	သို့မေုတ်	

အိမ်ခန်းများတွင်	ပါရှိရမည့်	အစီအမံများ

အစိုးရမှ	အကောင်အေည်ကဖာ်ကဆာင်ရွေ်သည့်	အငှားအိမ်ရာများတွင်	မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	ဦးစားကပး	

အိမ်ခန်းများေားရှိပခင်း

၁။	 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားသည်	 စုစုယပါင်းလူဦးယရ၏	၄.၆	 ရာခိုင်နှုန်းရှိဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား	

ပါေငသ်ည့	်အမိယ်ထာငစ်မုှာ	၁၆	ရာခိငုန်ှုန်းရှပိါသည။်	အစိုးရကယဆာငရ်ကွယ်သာ	ပပညသ်ူ့အငှားအမိရ်ာမေားတငွ	်

မသန်စွမ်းသူမေား	အဆင်ယပပလွျ်ကူစွာ	 ယနထိုင်အသုံးပပုနိုင်သည့်	အယဆာက်အဦ	ေီဇိုင်းမေားကို	ထည့်သွင်း	

တညယ်ဆာကရ်မည။်	အစိုးရအငှားအမိရ်ာမေား၏		ယပမညထီပအ်ခန်းမေားကိ	ုမသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်ဦးစားယပး	

ခေထားရမည်။	အစိုးရ၏အငှားအိမ်ရာမေားတွင်	အိမ်ခန်းအယရအတွက်	 ၅	 ရာခိုင်နှုန်းမှ	 ၂၀	 ရာခိုင်နှုန်းအထိ	

အခန်းမေားကို	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ခေထားယပးနိုင်ရန်		ပပင်ဆင်ရပါမည်။

အစိုးရ	သိုမ့ေတု	်ပဂု္ဂလေိမ	ှအကောငအ်ေညက်ဖာ	်ကဆာငရ်ေွသ်ည့အ်မိရ်ာ	(သို)့	အမိခ်န်းများတငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ

များအတွေ်	ရည်ရွျ်ေားရှိရမည့်အစီအမံများ

၂။	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်ပါ	 ရည်ရွျ်ထားသည့်	အိမ်ရာနှင့်	အိမ်ခန်းမေားတွင်	 ၎င်းတို့လှုပ်ရှားမှုကို	

အယထာက်အပံ့ပဖစ်ယစယသာ	အယဆာက်အဦေီဇိုင်းမေား၊	အဆီးအတားနည်းယသာ	 ရိုးရှင်းသည့်	 အယဆာက်	

အဦေီဇိုင်းမေားနှင့်	လက်ရမ်းပါဆင်ယပခယလျှာယလျှာက်လမ်းမေား	 ပါေင်ရမည်။	အိမ်ခန်းမေားအတွင်းတွင်လည်း	

တစ်ယနရာမှတစ်ယနရာသို့	အလွျ်တစ်ကူ	သွားလာနိုင်ရန်	နံရံမေား၌	လက်ရန်းမေားကို	တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။	

မသန်စွမ်းသူမေား	 အသုံး ပပုနိုင်သည့်	 မီးဖိုယခောင် ၊	 လက်ယဆးယဘစင်နှင့် 	 အယထာက်အကူပစ္စည်းမေားကို 	

တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။	အိမ်ရာနျ်နိမိတ်အတွင်းရှိ	အမေားသုံးဧရိျာမေားနှင့်	အမေားသုံးပစ္စည်းမေားကိုလည်း	



83

မသနစ်မွ်းသမူေား	အဆငယ်ပပလျွက်စူွာ	အသုံးပပုသွားလာ	နိငုယ်ရးစမီထံားရှရိမည။်	၎င်းတိုအ့တကွ	်ထားရှယိပးရ	

မည့် 	 အယထာက်အကူပစ္စည်းမေား၏	 အပမင့်ယပစံနှုန်းနှင့် 	 ယနရာအကေျ်အေန်း	 သတ်မှတ်ခေက်မေားကို 	

(International	Organization	for	Standardization	ISO	2011)	တွင	်ပပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။	

အများပပည်သူသုံးအကဆာေ်အဦများနှင့်	ဆေ်စပ်ပတ်ဝန်းေျင်ကနရာများတွင်	 မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	

ရည်ရွျ်ေားရှိရမည့်အစီအမံများ

၃။	 အမေားပပည်သူသုံးအယဆာက်အဦမေား(ဥပမာ-	ရုံး၊	ယကောင်း၊	ယေး၊	ယဆးရုံစသည်)နှင့်	အမေားပပည်သူနှင့်	

သကဆ်ိငုယ်သာ	ဆကစ်ပပ်တေ်န်းကေင	်ယနရာမေားတငွ	်ထယိတွ့နိငုယ်သာ	သတယိပးယလျှာကလ်မ်းမေား၊	ဦးတညရ်ာ	

ပပယလျှာကလ်မ်းမေား၊	အသပံဖင့	်သတယိပးလမ်းညွှနသ်ည့စ်နစမ်ေား၊	ဦးစားယပး	ကားပါကငယ်နရာမေားနငှ့	်လမ်းနငှ့	်

ဆိုင်ယသာ	အသုံးအယဆာင်မေားကို	စနစ်တကေ	စီမံထားရှိရမည်။

လမ်းနှင့်ဆိုင်ကသာအသုံးအကဆာင်များ(Street	Furniture)

၄။	 အမေားပပည်သူ	အသုံးပပုနိုင်ရန်	 ရည်ရွျ်၍	 ပဖည့်ဆည်းယပးထားသည့်	ထိုင်ခုံ၊	ဘတ်စ်ကား	မှတ်တိုင်၊	

အမှိုက်ပုံး၊	စာတိုကပ်ုံး၊	လမ်းမီးတိုင်၊	တျ်လီဖုန်းရု၊ံ	လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်မေား၊	မီးပွိုင့်မေား၊	အလှဆငပ်န်းအိုးနှင့	်

ပန်းပငမ်ေား၊	ယရပန်းမေား	စသညတ်ိုက့ိ	ုလမ်းနငှ့ဆ်ိငုယ်သာအသုံး	အယဆာငမ်ေား	(Street	Furniture)	ဟယုခါ်ပါသည။်

	 အထက်ပါ	 Street	 Furniture	 မေားကို	လူသွားလမ်းနှင့်	လွတ်ကင်းသည့်	တစ်ဖက်တည်းတွင်သာ	

တပဆ်ငထ်ားရှရိမည။်	ျင်းသိုတ့ပဆ်ငရ်ာတငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားသွားလာမှုကိ	ုအယနှာင့အ်ျကှမ်ပဖစ	်ယစယရးနငှ့	်

မသန်စွမ်းသူမေား	အလွျ်တကူယတွ့ပမင်နိုင်ယရး	စီမံထားရှိရမည်။

ေိကတွ့နိုင်ကသာ	သတိကပးကလျှာေ်လမ်းများနှင့်	 ဦးတည်ရာပပကလျှာေ်လမ်းများ	 (Tactile	Warning	 and	

Directional	Floor)

၅။	 ဖိနပ်ပဖင့်နင်းယလျှာက်ရုံမျှပဖင့်	ထိယတွ့နိုင်ယသာ	သတိယပးယလျှာက်လမ်းမေားနှင့်	ဦးတည်ရာ	ပပယလျှာက်	

လမ်းမေားကို 	 အပမင်အာရုံခေ ို ့တဲ့အားနည်းသူမေားအတွက်	 စီမံထားရှိယပးရမည်။	 အထူးသပဖင့် 	 လမ်းဆုံ ၊	

လမ်းခမွေား၊	အနမိ့အ်ပမင့	်မညညီာသည့လ်မ်းမေား၊	ဆငယ်ပခယလျှာယနရာမေားနငှ့	်မေကမ်ပမငမ်ေားအတကွ	်အန္တရာျ	်

ပဖစ်ယစနိုင်သည့်	ယနရာမေားတွင်	တပ်ဆင်ထားရှိယပးရမည်။

ေားပါေင်ကနရာများ

၆။	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	ဦးစားယပးထားရှိရမည့်	ကားပါကင်ယနရာမေားကို	အယဆာက်အအုံ၏	အဓိက	

ေင်ယပါက်နှင့်	 အနီးဆုံးယနရာတွင်	 ယနရာခေထားယပးရမည်။	ျင်းသို့ယနရာခေထားရာတွင်	ကားပါကင်ကို	

မေက်နှာစာနှစ်ဖက်မှ	တည့်တည့်အယနအထားပဖင့်	 ေင်ယရာက်နိုင်ယအာင်	 စီမံထားရှိရန်	လိုအပ်ဖပီး	တစ်ယစာင်း	

အယနအထားရပ်ရန်	 စီမံထားရှိသည့်	ကားပါကင်မေားသည်	 မသန်စွမ်းသူမေား	အတက်အဆင်းပပုရာတွင်	

အခက်အခဲပဖစ်ယစနိုင်သပဖင့်	သတိပပုယရှာင်ကကဉ်ရမည်။	

Reference

-	 Accessibility	of	Housing	 :	A	Handbook	of	 inclusive	affordable	housing	solutions	 for	

persons	with	disabilities	and	older	persons	by	UNHABITAT
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လူမှုဝန်ေမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်	ပပန်လည်ကနရာချေားကရးဝန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	ဇန်နဝါရီလမှ	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအေိ	ကဆာင်ရွေ်ခဲ့ကသာ	

မသန်စွမ်း	သူများပပုစုကစာင့်ကရှာေ်ကရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁။	 ၂၀၁၄	ခနုစှ၊်	လဦူးယရနငှ်အ့မိအ်ယကကာင်းအရာ	သန်းယခါငစ်ာရင်းအရ	ပမနမ်ာနိငုင်လံဦူးယရ၏	၄.၆ရာခိငုန်ှုန်း	

သညမ်သနစ်မွ်းသမူေားပဖစက်ကဖပီး၊	မေကမ်ပမင၂်.၅	ရာခိငုန်ှုန်း၊	ကိျုအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသ	ူ၁.၉	ရာခိငုန်ှုန်း၊	နားမကကားသ	ူ

၁.၃	ရာခိငုန်ှုန်း၊	ဉာဏရ်ညခ်ေ ို ့ျငွ်းအားနည်းသ	ူ၁.၇	ရာခိငုန်ှုန်းတို	့ပဖစက်ကပါသည။်	လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည	်

မသန်စွမ်းသူမေားအား	သင်တန်းယကောင်းအယပခပပု	 ယစာင့်ယရှာက်ယရးအပဖစ်	သင်တန်းယကောင်း(၈)ယကောင်း													

ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။		၎င်းတို့မှာ-

	 (က)	 မေက်မပမင်ယကောင်း(၂)ယကောင်း	(ရန်ကုန်၊	စစ်ကိုင်း)

	 (	ခ)	 နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်း(၂)ယကောင်း	(ရန်ကုန်၊	မန္တယလး)

	 (	ဂ)	 မသန်စွမ်းသက်ငျ်သင်တန်းယကောင်း(၂)ယကောင်း	(ရန်ကုန်၊	မန္တယလး)

	 (ဃ)	 မသန်စွမ်းကယလးမေားပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယရးယဂဟာ	(၁)	(ရန်ကုန်)

	 (	င)	 မသန်စွမ်းသက်ကကီးသင်တန်းယကောင်း(၁)ယကောင်း	(ရန်ကုန်)
၂။	 မေက်မပမင်ယကောင်း(၂)ယကောင်းကို	ရန်ကုန်ဖမိုနှင့်	စစ်ကိုင်းဖမို့တို့တွင်	ဖွင့်လှစ်၍	အသက်	(၆)နှစ်မှ	(၁၈)
နှစ်အတွင်းရှိ	မေက်မပမင်ကယလးငျ်မေားအား	မေက်မပမင်လက်စမ်းစာ	(Braille	Letter)ပဖင့်	မူလတန်းပညာကို	
ယကောင်းတွင်းပညာယရးအပဖစ်	သင်ကကားယပးဖပီး၊	 Inclusive	 Education	အရ	အလျ်တန်း၊	အထက်တန်း၊	
တက္ကသိုလ်ပညာရပ်မေားကို	ဆက်လက်သင်ကကားယပး	လေက်ရှိပါသည်။	အသက်ယမွးေမ်းယကောင်းပညာရပ်မေား	
အပဖစ်	အယကကာပပင်အနှိပ်သင်တန်း၊	 ယဗေင်သင်တန်း၊	 ကကိမ်ထိုးသင်တန်း၊	ကွန်ပေူတာသင်တန်းမေားတွင်												
သင်ကကားယလ့ကေင့်ယပးလေက်ရှိပါသည်။	
၃။	 နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်း	(၂)ယကောင်းကိ	ုရနက်နုဖ်မို့နငှ်မ့န္တယလးဖမို့တိုတ့ငွ	်ဖငွ်လ့စှလ်ေကရ်ှဖိပ	ီ
ယကောင်းသို့ယရာက်ရှိလာယသာ	အသက်(၆)နှစ်မှ	 (၁၈)နှစ်အတွင်းရှိ	နားမကကားကယလးငျ်မေားအား	 	Audio	 ၊	
Speech	မေား	ယလက့ေင်သ့ငက်ကားယပးဖပီး	စာယပသငက်ကားရာတငွ	်လကသ်ယကသတပပဘာသာစကားပဖင်	့သငက်ကား	
ယပးဖပီး၊	စာယပပညာသင်ကကားနုိင်စွမ်းမရိှယသာ	နားမကကားသူမေားအတွက်	ဇာထုိးပန်းထုိး၊	ဆွျ်တာထုိး၊	ကွန်ပေူတာ	
ပန်းထိုး၊	စကခ်ေုပ	်၊	အခေကအ်ပပုတစ်သည်	့အသကယ်မွးေမ်းယကောင်းပညာရပမ်ေားကိ	ုသငက်ကားယပးလေကရ်ှပိါသည။်	
ထို့အပပင်	နားမကကားသူမေား	လူ့အသိုင်းအေိုင်းအတွင်း	ေင်ဆံ့နိုင်မှုပမင့်မားယစရန်ရည်ရွျ်၍	လက်သယကသတပပ	
ဘာသာစကား	ကူညီပံ့ပိုးသူမေား(၁နှစ်ခွဲ)သင်တန်းကို	 ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ယပးလေက်ရှိဖပီး	ကေန်းမာယရး၊	လူမှုယရး၊	
ပညာယရးကဏ္ဍအသီးသီးတွင်	အဆင်ယပပယခောယမွ့ယစရန်အတွက်	ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။	
၄။	 မသန်စွမ်းသက်ငျ်သင်တန်းယကောင်း(၂)ယကောင်းကို	 ရန်ကုန်ဖမို့နှင့်မန္တယလးဖမို့တို့တွင်	 ဖွင့်လှစ်၍	
အသက(်၆)နစှမ်	ှ(၁၈)နစှအ်တငွ်းရှ	ိဉာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်းကယလးမေားနငှ့	်ကိျုအ်ဂသါမသနစ်မွ်း	သကူယလးမေားအား	
လကခ်ယံစာင့ယ်ရှာကဖ်ပီး	၎င်းတို၏့	ယန့စဉလ်ပုင်န်းယဆာငတ်ာမေား(Activities	of	Daily	Living	ADL)ကိ	ုကိျုတ်ိငု	်
လုပ်ယဆာင်တတ်ယစရန်အတွက်လည်းယကာင်း၊	လူမှုပတ်ေန်းကေင်အတွင်း	လိုက်ယလောညီယထွ	 ယနထိုင်တတ်	
ယစရနအ်တကွလ်ည်းယကာင်း၊	အကကိုသကယ်မွးပညာရပမ်ေား	တတယ်ပမာကယ်စရနအ်တကွလ်ည်းယကာင်း၊	စာယပ	
သင်ကကားနိုင်ယသာ	 ဉာဏ်ရည်ရှိသည့်	ကယလးငျ်မေားကို	 မူလတန်းပညာသင်ကကားယပးသည့်အပပင်	 စာယပ	
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သင်ကကားနိုင်စွမ်းမရှိသည့်	ကယလးငျ်မေားကို		အထူးပညာယရးစနစ်အပဖစ်	အယရး၊	အဖတ်၊	အတွက်	ပညာမေား	

သင်ကကားယပးလေက်ရှိပါသည်။	

၅။	 လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှဖငွ့လ်စှထ်ားယသာ	ဌာနငျသ်ငတ်န်းယကောင်းမေားမ	ှမသန	်စမွ်းကယလးမေားနငှ့	်

လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏	ညွှန်ကကားခေက်ပဖင့်ယပးပို့ယသာ	ရပ်ရွာအတွင်းရှိ	 ယစာင့်ယရှာက်သူမဲ့	 မသန်စွမ်းသူမေား	

အတကွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားပပုစယုစာင်ယ့ရှာကယ်ရးယဂဟာကိ	ုရနက်နုဖ်မို့တငွ	်ဖငွ်လ့စှလ်ေက	်ယန့စဉလ်ပုင်န်းယဆာင	်

တာမေား	 ယဆာင်ရွက်တတ်ယစရန်အတွက်လည်းယကာင်း၊	 စာယပသင်ကကားနိုင်စွမ်းရှိယသာ	ကယလးငျ်မေားကို	

မူလတန်းပညာကိုလည်းယကာင်း	သင်ကကားယပးလေက်ရှိပါသည်။	

၆။	 အသက(်၁၈)နစှမ်	ှ(၄၅)နစှအ်တငွ်းရှ	ိကိျုအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်မသနစ်မွ်း	သကက်ကီးသငတ်န်း	

ယကောင်း	(၁)ယကောင်းကို	ရန်ကုန်ဖမို့တွင်	ဖွင့်လှစ်၍	အသက်ယမွးေမ်းယကောင်း	ပညာရပ်မေားပဖစ်ယသာ	ဓာတ်ပုံ၊	

ဆံသ၊	ကွန်ပေူတာ၊	တံဆိပ်ရိုက်၊	စက်ခေုပ်၊	အီလက်ထယရာနစ်	သင်တန်းမေားကို	အခမဲ့	ဖွင့်လှစ်သင်ကကားယပးဖပီး			

သငတ်န်းတကယ်ရာကယ်အာငပ်မငဖ်ပီးပါက	ကိျုပ်ိငုေ်ငယ်ငရွလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ကွန်ိငုရ်န	်စစီဉယ်ဆာငရ်ကွယ်ပး	

လေက်ရှိပါသည်။	

၇။	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	ယစတနာ့ေန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားမှ	တည်ယထာင်ဖွင့်	လှစ်ထားယသာ	

အသအိမတှပ်ပုမသနစ်မွ်းယကောင်း(၁၂)ယကောင်းကိလုည်း	နည်းပညာနငှ်	့ယငယွကကးယထာကပ်ံမ့ှုမေား	ယဆာငရ်ကွယ်ပး	

လေက်ရှိပါသည်။	

၈။	 တိုင်းယေသကကီးနှင့်	ပပည်နျ်မေားရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	နိုင်ငံယတာ်၏ဘတ်ဂေက်	ရန်ပုံယငွရရှိမှုအယပါ်	

မူတည်၍	ယထာက်ပံ့ယကကးယပးပခင်းလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိဖပီး၊	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွင်း	

တစ်ဦးလျှင်(၃၀၀၀ေိ/-)	နှုန်းပဖင့်	မသန်စွမ်းသူ(၁၅၈	)ဦးအား	(၅.၀၁၀)သန်း	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၉။	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်	 	 အစိုးရမဟုတ်ယသာ	 နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့် 	 နားလည်မှု	

စာချွနလ်ွှာယရးထိုး၍		မသနစ်မွ်းသမူေား	ပပုစယုစာင်ယ့ရှာကယ်ရးလပုင်န်းမေား	ပိမုိတုိုးတက	်ယအာငပ်မငယ်စရနအ်တကွ	်

ပူးယပါင်းယဆာငရ်ကွလ်ေကရ်ှပိါသည။်	JICA	နငှ်	့ပူးယပါင်း၍	နားမကကားသမူေား	လူ့အသိငု်းအေိငု်းအတငွ်း	ေငဆ်ံမ့ှု	

ပမငှ်တ့ငန်ိငုယ်ရးစမီခံေက(်	Phase-	1	)	(Phase	-2)ကိ	ုယဆာငရ်ကွန်ိငုခ်ဲဖ့ပီး	(Phase-	3)ကိ	ုဆကလ်ကဖ်ငွ်လ့စှန်ိငုယ်ရး	

ယဆာငရ်ကွလ်ေကရ်ှပိါသည။်	ကိျုအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်အသကယ်မွးေမ်းယကောင်းသငတ်န်းမေားကိ	ုAAR	

နှင့်	 ပူးယပါင်း၍	သင်တန်းမေား	 ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။	 ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ	အပမင်အာရုံ	

ခေ ို ့တဲသ့မူေား	အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ်အ့လမ်းမေားရရှယိစရနရ်ညရ်ျွဖ်ပီး	အယကကာပပငပ်ညာသငတ်န်းမေားကိ	ုJapan	

Heart	နှင့်ပူးယပါင်း၍	ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။	မသန်စွမ်းသူမေားသည်	သတင်းအခေက်အလက်နှင့်	

နည်း	ပညာ	ပိုမိုလက်လှမ်းမှီယစရန်အတွက်	 	နီပွန်ယဖာင်ယေးရှင်းနှင့်ပူးယပါင်း၍	 	 (ICT	Training	Center)	ကို	

ဖွင့်လှစ်ဖပီး	မသန်စွမ်းသူမေားအား	(IT)	နည်းပညာမေား	သင်ကကားယပးလေက်ရှိပါသည်။

၁၀။	 မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုက်	 အသိပညာယပးပခင်းနှင့်	 အထူးလိုအပ်ခေက်ရှိယသာ	ကယလးမေား	

ပပုစယုလက့ေင့မ်ှု	အသပိညာယပးသငတ်န်းကိ	ုတိငု်းယေသကကီး/	ပပညန်ျ(်၇)ခတုငွ	်၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနစှတ်ငွ	်

(၇)ကကိမ်၊	သင်တန်းသား(၂၁၀)ဦးကို	အသိပညာယပးသင်တန်းမေား	ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၁။	 လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည	်ပမနမ်ာနိငုင်	ံအထူးပညာယရးအသင်းနငှ့	်ပူးယပါင်း၍	အထူးပပုစယုစာင့ယ်ရှာက	်

ရန်လိုအပ်ယသာ	မသန်စွမ်းကယလးမေားအား	 ပပုစုပေ ိုးယထာင်ယပးသည့်	ဆရာ/ဆရာမမေား	 ယမွးထုတ်ယပးသည့်	



86

သင်တန်းမေားကို	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ဖပီး	အစီရင်ခံသည့်ကာလ	အတွင်းသင်တန်း(၄)ကကိမ်တွင်	သင်တန်းသား/သူ(၁၉၀)

ဦးအား	ယမွးထုတ်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၂။	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	 ဖွင့်လှစ်ထားယသာ	 မသန်စွမ်းသင်တန်းယကောင်း(၈)ယကောင်းတွင်	 ပပုစု	

ယစာင့ယ်ရှာကထ်ားယသာ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏စာရင်း၊	ပပုစယုစာင့ယ်ရှာကထ်ားယသာ	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	အသက	်

ယမွးေမ်းယကောင်းပညာ	သင်ကကားယပးနိုင်မှုအယပခအယနတို့အား	ယနာက်ဆက်တွဲပဖင့်	ပူးတွဲယပးပို့အပ်ပါသည်။

လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှဖငွ့လ်စှေ်ားကသာ	မသနစ်မွ်းသငတ်န်းကေျာင်း(၈)ကေျာင်းတငွ	်ပပုစကုစာင့က်ရှာေေ်ား	

ကသာ		မသန်စွမ်းသူများစာရင်း

စဉ် ကေျာင်းအမည်
ခွင့်ပပု	

အင်အား

၂၀၂၀ခုနှစ်

မတ်လအေိ

ဦးကရ

လေ်ရှိဦးကရ

၁ မသန်စွမ်းသက်ငျ်သင်တန်းယကောင်း

(ရန်ကုန်)

၂၅၀ ၂၂၁ -

၂ မသန်စွမ်းသက်ငျ်သင်တန်းယကောင်း

(မန္တယလး)

၁၀၀ ၁၀၀ -

၃ ကကည့်ပမင်တိုင်မေက်မပမင်ယကောင်း

(ရန်ကုန်)

၂၀၀ ၁၉၈ -

၄ စစ်ကိုင်းမေက်မပမင်ယကောင်း

(စစ်ကိုင်း)

၁၀၀ ၅၉ -

၅ နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်း

(မန္တယလး)

၂၀၀ ၂၃၀ ၁၅

၆ နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်း

(ရန်ကုန်)

၁၀၀ ၁၂၂ -

၇ မသန်စွမ်းသက်ကကီးသင်တန်းယကောင်း

(ရန်ကုန်)

၁၀၀ ၈၁

၈ မသန်စွမ်းကယလးမေားပပုစုယစာင့်ယရှာက်

ယရးယဂဟာ	(ရန်ကုန်)

၁၀၀ ၁၁၂ ၁၁၂

စုစုကပါင်း ၁၁၅၀ ၁၁၂၃ ၁၂၇
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လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှဖငွ့လ်စှေ်ားကသာ	မသနစ်မွ်းသငတ်န်းကေျာင်းများတငွ	်ပပုစကုစာင့က်ရှာေေ်ားကသာ	

မသန်စွမ်းသူများအား	အသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်းပညာသင်ြေားကပးနိုင်မှုအကပခအကန

မသန်စွမ်းသေ်ကေီးသင်တန်းကေျာင်း

စစ်ေိုင်းမျေ်မပမင်ကေျာင်း

ြေည့်ပမင်တိုင်မျေ်မပမင်ကေျာင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ်
သင်တန်းောလ

အီလေ်	

ေကရာနစ်	

(၁)နှစ်

စေ်ချုပ် ဓါတ်ပုံ တံဆိပ်ရိုေ် ဆံသ ေွန်ပျူတာ စုစုကပါင်း

မှတ်	ချေ်

မှ ေိ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၇.၁.၂၀၂၀ ၃.၄.၂၀၂၀ - ၄ ၁၂ ၅ ၁ ၁၁ ၃ ၁၁ - ၁၆ ၄ ၄၇ ၂၀

စဉ် ခုနှစ် အနှိပ်	သင်တန်း ဖန်စီ		သင်တန်း ကေိမ်ေိုး	သင်တန်း ကဗဒင်		သင်တန်း
လုပ်ငန်းခွင်

ဝင်ကရာေ်
မှတ်ချေ်

ကေား မ ကေား မ ကေား မ ကေား မ ကေား မ

၁ ၂၀၂၀ပပည့်နှစ် ၁၀ ၁၀ - - - - - - ၁ - ၁.၆.၂၀၁၉	မှ	၂၉.၂.၂၀၂၀	ထိ

စုစုကပါင်း ၁၀ ၁၀ - - - - - - ၁ -

စဉ် ပညာသင်နှစ်

အနှိပ်(၂)နှစ်	
သင်တန်း

အလုပ်အေိုင်	
ရရှိမှု

အနှိပ်(၁)နှစ်	
သင်တန်း

အလုပ်အေိုင်	
ရရှိမှု

အနှိပ်(၃)လ	
သင်တန်း

အလုပ်အေိုင်	
ရရှိမှု

ကေိမ်ေိုး	သင်တန်း
အလုပ်အေိုင်	

ရရှိမှု
ကဗဒင်	

သင်တန်း
အလုပ်အေိုင်	

ရရှိမှု
မှတ်ချေ်

ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ ေျား မ

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၈ ၉ - - ၇ ၈ ၇ ၈ ၈ ၆ ၈ ၆ ၁၂ - ၂ - ၄ ၁၃ - -

စုစုကပါင်း ၈ ၉ - - ၇ ၈ ၇ ၈ ၈ ၆ ၈ ၆ ၁၂ -   ၂ - ၄ ၁၃ - -

မသန်စွမ်းသေ်ကေီးသင်တန်းကေျာင်းတွင်	

ေွန်ပျူတာအကပခခံသင်တန်း	သင်ြေားကပးကနပခင်း

မသန်စွမ်းသေ်ကေီးသင်တန်းကေျာင်းတွင်	

တံဆိပ်ရိုေ်သင်တန်း	သင်ြေားကပးကနပခင်း



88

မျေ်မပမင်ေကလးများ	ကေိမ်ေိုးသင်တန်းလေ်ကတွ့

ကဆာင်ရွေ်ကနပခင်း

နားမြေားကသာေကလးများအား	လေ်သကေေတပပ

ဘာသာစေားပဖင့်စာသင်ြေားကနပခင်း

မသန်စွမ်းေကလးများအား	ေွန်ပျူတာကလ့ေျင့်သင်

ြေားကပးကနပခင်း

မျေ်မပမင်သင်တန်းကေျာင်းမှ	

အနှိပ်ပညာသင်ြေားကနပုံ

နားမြေားကသာေကလးများကေျာင်းတွင်	

စေ်ချုပ်သင်တန်းကပးကနပခင်း

မသန်စွမ်းသေ်ငျ်သင်တန်းကေျာင်းတွင်	

ကငွကြေးအသုံးပပုပုံ	သင်ြေားကနပခင်း
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ကရှးဦးအရွျ်ေကလးသူငျ်ဖွံ့ပဖိုးကရးအကပခအကန	တိုင်းတာစစ်ကဆးပခင်းနှင့်	 ပပန်လည်ေူကောင်ကရးဆိုင်ရာ	

ဝန်ကဆာင်မှုလုပ်ငန်း	(ECI	)အချေ်အလေ်များ	(၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	ဇန်နဝါရီလမှ	၂၀၂၁ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအေိ)

၁။	 ၂၀၁၇	ခုနှစ်တွင်	 Early	Childhood	 Intervention,	ယရှးဦး	အရွျ်ကယလးသူငျ်ပပုစုပေ ိုးယထာင်ယရး	

အယပခအယနတိငု်းတာစစယ်ဆးပခင်းနငှ့	်ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးဆိငုရ်ာေနယ်ဆာငမ်ှုကိ	ု	ယမွးစမ	ှအသက	်၅	နစှအ်ထ	ိ

ကယလးမေားအတကွ	်ယဆာငရ်ကွန်ိငုခ်ဲဖ့ပီး	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနစှမ်စှတင၍်	တိငု်းယေသကကီး/	ပပညန်ျ	်(၄)	

ခုမှ	 ECI	 Center(၇)ခုကို	 ယရွးခေျ်ဖပီး	 ရန်ကုန်တိုင်းယေသကကီး၊	 အယရှ့ေဂုံဖမို့နျ်၊	 ရှမ်းတဲကကီး	 ယကေးရွာ၊	

ဧရာေတီတိုင်းယေသကကီး၊	 ပုသိမ်ဖမို့၊	 ရပ်ကွက်(၁)နှင့်	ကန်ကကီးယထာင့်ဖမို့နျ်၊	 ေါးကယကေးရွာ၊	 စစ်ကိုင်းတိုင်း	

ယေသကကီး၊	 မုံရွာဖမို့၊	 နန္ဒေန်ရပ်ကွက်နှင့်	 ယခောင်းဦးဖမို့နျ်၊	 ငါးလုံးတင်	 ယကေးရွာ၊	 မွန်ပပည်နျ်၊	သထုံဖမို့နျ်၊	

လိပ်အင်းရပ်ကွက်နှင့်	 ယပါင်ဖမို့နျ်၊	အလှပ်ယကေးရွာတို့တွင်	 အိမ်တိုင်ရာယရာက်ယရှ့ယပပးေန်ယဆာင်မှုမေား	

ပဖစယ်သာ	အသက(်၅)နစှယ်အာက	်ကယလးမေားအားလုံး၏	အသကအ်ရျွ	်အလိကုဖ်ွံ့ဖဖိုးမှုကိ	ုယမးခနွ်းလွှာမေားပဖင့	်

အိမ်တိုင်ရာယရာက်	တိုင်းတာစစ်ယဆးဖပီး	လိုအပ်ခေက်မေားအလိုက်	ေန်ယဆာင်မှုယပးပခင်းတို့ကို	ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ

သည်။																											

		၂။	 ECI	လပုင်န်းမေား	အယကာငအ်ထညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ကွထ်ားရှမိှု	အယပခအယနမေားအား	သုံးသပအ်ကပဲဖတန်ိငု	်

ရနအ်တကွ	်ကေန်းမာယရးနငှ့အ်ားကစားေနက်ကီးဌာန၊	ပညာယရးေနက်ကီးဌာနနငှ့	်အပခားဆကစ်ပေ်နက်ကီးဌာနတိုမ့	ှ

တာေန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မေားပါေငယ်သာ	ယလ့လာဆန်းစစပ်ခင်း	စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့	်နည်းပညာဆိုင်ရာ	ရည်ညွှန်းအဖွဲ့မေား

ဖွဲ့စည်းထားရှိဖပီး	ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၃။	 ECI	ယရှ့ယပပးေန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားကုိ	တုိးခေဲ့ယဆာင်ရွက်နုိင်ယရးအတွက်	ပဲခူးတုိင်းယေသကကီး၊	ယညာငယ်လး	

ပင်ဖမို့နျ်နှင့်	ယကောက်တံခါးဖမို့နျ်တို့ရှိ	ယရွးခေျ်ထားယသာ	ရပ်ကွက်၊	ယကေးရွာအုပ်စုမေားတွင်	၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊	

ဩဂုတ်လ	(၂၄)ရက်ယန့မှ	၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	စက်တင်ဘာလ(၃၀)	ရက	်ယန့အတငွ်း	၎င်းယေသမေား၌	ေနယ်ဆာငမ်ှုမတိငုမ်	ီ

ခေင့်ခေနိ်တွက်ဆပခင်း	(Pre-assessment	Evaluation)နှင့်	ယလ့လာစိစစ်ပခင်း	(Situational	Analysis)	လုပ်ငန်း	

မေားကို	ပပုလုပ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။ 

၄။	 ထုိသ့ုိ	တုိးခေဲ့ ယဆာင်ရွက်ရာတွင်	ပဲခူးတုိင်းယေသကကီး၊	ယညာင်ယလးပင်ဖမို့နျ်နှင့်	ယကောက်တံခါးဖမို့နျတ်ိုရ့ှ	ိ

ယရွးခေျ်ထားယသာရပ်ကွက်၊	 ယကေးရွာအုပ်စုမေားရိှ	အသက်(၃)နှစ်ယအာက်	ကယလးမေားအား	 “ကယလး(၃)နှစ်	

အရွျ်အထိ	ပုံမှန်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	ရှိ/မရှိ	စိစစ်သိရှိနိုင်ရန်	အခေက်မေား”	ကို	အယပခခံ၍	ယရးဆွဲထားယသာ	ဆန်းစစ်လွှာ				

(မူကကမ်း)ကို	အသံုးပပု၍	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။	 ECI	 ယရှ့ယပပးေန်ယဆာင်မှုဧရိျာမေားရှိ	သက်ဆိုင်ရာဌာနမေားသို့	လွှဲယပပာင်းညွှန်းပို့ရန်	လိုအပ်ယသာ	

မသန်စွမ်းကယလးငျ်မေားအား	 Covid-19	ကာလအတွင်း	 ဌာနရန်ပုံယငွမှ	ကယလးတစ်ဦးလျှင်	 (၃၀,၀၀ေိ/-)	

နှုန်းပဖင့်	စုစုယပါင်းကယလး	(၇၉)	ဦးကို	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	

၆။	 Covid-19	ကာလအတငွ်း	ECI	ယရှ့ယပပးေနယ်ဆာငမ်ှုဧရျိာမေားရှ	ိကယလးငျမ်ေားအား	ေနယ်ဆာငမ်ှုမေား

ဆကလ်ကယ်ပးနိငုရ်နအ်တကွ	်Tele-Communication	နည်းလမ်းမေား	အသုံးပပု	၍	ေနယ်ဆာငမ်ှုယပးနိငုယ်ရးအတကွ	်

ဦးစီးဌာနရန်ပုံယငွမှ	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
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၇။	 ECI	ဆိုင်ရာအပပည်ပပည်ဆိုင်ရာနှီးယနာှဖလှျ်ပွဲ	 (Global	Webinar)	သို့	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	

ညွှန် ကကားယရးမှူး ခေု ပ် နှ င့် 	 တာေန် ရှိသူ မေားသည် 	 (၁၆-၆- ၂၀၂၀ ) 	 ရက်ယန့တွင် 	 တက်ယရာက်၍		

ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိသည့်	ECI	ေန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်	ပတ်သက်၍	ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။	

၈။	 ECI	ယရှ့ယပပးေန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားကို	ယဆာင်ရွက်ရာတွင်	ေန်ထမ်းမေားစွမ်းယဆာင်ရည်	ပမင့်မားယစ	

ယရးအတွက်	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	ဆက်စပ်ေန်ကကီးဌာနမေားမှ	ECI	ေန်ယဆာင်မှု	ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိယသာ	

တာေန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မေား၊	 ပညာရှင်မေား၊	 ေန်ထမ်းမေားနှင့်	 Home	 Visitor	 မေားအား	 ပုံပပင်စာအုပ်ဖတ်ပခင်းဆိုင်ရာ	

အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွကဲိ	ု(၁၉-၆-၂၀၂၀)	ရကယ်န့	၊	(၂၀-၆-၂၀၂၀)	ရကယ်န့၊	(၂၂-၆-၂၀၂၀)ရကယ်န့နငှ့	်(၂၃-၆-၂၀၂၀)

ရက်ယန့တို့တွင်လည်းယကာင်း၊	 စကားယပပာကုထုံးဆိုင်ရာ	သင်ခန်းစာမေားပို့ခေပခင်းကို	 Online	 မှ	တစ်ဆင့်	

(၂၄.၈.၂၀၂၀)	 ရက်ယန့မှ	 (၂၉.၉.၂၀၂၀)ရက်ယန့	 	အထိလည်းယကာင်း၊	 ယစာင့်ကကည့်စစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ယလ့လာ	

အကဲပဖတ်ပခင်း	 (Monitoring	 and	 Evaluation)	 စနစ်အတွက်	အသုံးပပုမည့်ပုံစံမေားနှင့်	လမ်းညွှန်ခေက်မေား	

အသုံးပပုနည်း	သင်တန်းကို	Zoom	Application	ပဖင့်	(၅-၁၀-၂၀၂၀)	ရက်ယန့မှ	(၂၆-၁၀-၂၀၂၀)	ရက်ယန့အထိ	

လည်းယကာင်း၊	တစ်ဦးခေင်းနှင့်မိသားစုေင်မေားအား	ေန်ယဆာင်မှုယပးပခင်းအစီအစဉ်	(	Individualized	Family	

Service	 Plan)	 ယရးဆွဲနည်းနှင့်	 ယန့စဉ်ပုံမှန်	လုပ်ငန်းမေားတွင်	 ေန်ယဆာင်မှုယပးပခင်း	 (Routine	 Based	

Intervention	 )	ဆိုင်ရာသင်တန်းကို	 (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)ရက်ယန့မှ	 (၂၆.၁၁.၂၀၂၀)	 ရက်ယန့အထိလည်းယကာင်း၊	

အစာယကျွးယမွးမှုကုထုံးနှင့်	စကားယပပာမှုဆိုင်ရာကုထုံး	သင်တန်းမေားကို	(၁.၁၂.၂၀၂၀)	ရက်ယန့မှ	(၅.၁၂.၂၀၂၀)	

ရက်ယန့အထိလည်းယကာင်း	Online	ပဖင့်	ကေင်းပပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	

၉။	 ထို့အပပင်	(၁၀.၅.၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	ECI	လုပ်ငန်းရှင်းလင်းတင်ပပပခင်း	အစည်းအယေးကို	ကေင်းပပပု	

လုပ်ခဲ့ဖပီး	ECI	လုပ်ငန်းစီမံခေက်(မူကကမ်း)ကို	(၂၉.၆.၂၀၂၁)ရကယ်န့တငွ	်ECI	သုံးသပ်	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးတွင	်

ရှင်းလင်းတင်ပပခဲ့ပါသည်။	 ထိုအစည်းအယေး၏	လမ်းညွှန်ခေက်အရ	 ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီအပါအေင်	

တိငု်းယေသကကီး/ပပညန်ျမ်ေားတငွ	်ECI	ေနယ်ဆာငမ်ှုလပုင်န်းမေားတိုးခေဲ့လပုက်ိငုန်ိငုယ်ရးနငှ့	်ECI	ကျွမ်းကေငပ်ညာ

ရှင်မေားယမွးထုတ်နိုင်ယရးအတွက်	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	အရာထမ်း/အမှုထမ်းမေားကို	ECI	လုပ်ငန်းခွင်အကကို

သင်တန်းမေားနှင့်	AEPS	(Assessment,	Evaluation	&		Programming	System)	ယလ့လာဆန်းစစ်၊	သုံးသပ်	

အကပဲဖတ၊်	အစအီစဉယ်ရးဆွပဲခင်းသငတ်န်းစသည့	်ဘာသာရပက်ျွမ်းကေငမ်ှုဆိငုရ်ာသငတ်န်းမေားကိ	ုOnline	ပဖင့	်

ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရွက်နိုင်ယရး	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



91

ပပန်လည်ေူကောင်ကရးဦးစီးဌာန၏	လုပ်ငန်းကဆာင်ရွေ်ချေ်များ

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	(၁/၂၀၂၀)	အစည်းအယေး	(၈.၆.၂၀၂၀)	

ရကယ်န့တငွ	်လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာန၊	စယုပါင်းအစည်းအယေးခန်းမ၌	

Video	Conferencing	စနစ်ပဖင့်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းကော်မတီ

၂။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီအစည်းအယေး	(၁/၂၀၂၀)	အား	(၁၃.၅.၂၀၂၀)	

ရက်ယန့တွင်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထားယရး	ေန်ကကီးဌာန၊	စုယပါင်းအစည်းအယေး	

ခန်းမ၌	Video	Conferencing	စနစ်ပဖင့်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၃။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီအစည်းအယေး	(၂/၂၀၂၀)	အား	(၆.၁၀.၂၀၂၀)	

ရကယ်န့တငွ	်လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျ်ယရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေထားယရး	ေနက်ကီးဌာန၊	စယုပါင်းအစည်းအယေးခန်းမ၌	

Video	Conferencing	စနစ်ပဖင့်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၄။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယကာမ်တ	ီ(၂/၂၀၂၀)	အစည်းအယေး	(၈.၁၂.၂၀၂၀)	

ရကယ်န့တငွ	်လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာန၊	စယုပါင်းအစည်းအယေးခန်းမ၌	

Video	Conferencing	စနစ်ပဖင့်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၅။	 (၂၄.၂.၂၀၂၁)ရကယ်န့တွင်	လူမုှေန်ထမ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေထားယရး	ေနက်ကီးရုံး	အစည်း	

အယေးခန်းမ၌	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	လုပ်ငန်းတာေန်မေားအား	

ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီးထံ	ရှင်းလင်းတင်ပပပခင်း	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၆။	 နိုင်ငံယတာ်စီမံအုပ်ခေုပ်ယရးယကာင်စီသည်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသား	

ယကာ်မတီကို	(၃၀.၉.၂၀၂၁)	ရက်စွဲပါ	အမိန့်ယကကာ်ပငာစာအမှတ်	(၃၁၁/၂၀၂၁)	ပဖင့်	ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး	ပဖစ်ပါ	

သည်။

၇။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	လပုင်န်းယကာမ်တကီိလုည်း	၂၀၂၁	ခနုစှ၊်	ယအာကတ်ိဘုာလ

(၈)	ရက်ယန့တွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီ	အမိန့်ယကကာ်ပငာစာ	အမှတ်	

(၃/၂၀၂၁)	ပဖင့်	ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၈။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယကာ်မတီအစည်းအယေး	 (၂/၂၀၂၁)	ဆုံးပဖတ်	

ခေကမ်ေားအယပါ်	ယဆာငရ်ကွဖ်ပီးစီးမှုနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	လပုင်န်းယကာမ်တ	ီအဖွဲ့ေင	်

အမည	်စာရင်းမေား	ရရှမိှုအယပခအယနမေားအား	ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီးထ	ံရငှ်းလင်းတငပ်ပပခင်း	အစည်းအယေးအား	

(၆.၇.၂၀၂၁)	ရက်ယန့တွင်	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	မောဗျူော(၅)နှစ်စီမံေိန်း	(၂၀၂၂-၂၀၂၇)

၉။	 ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးဦးစီးဌာနသည	်ASEAN	Enabling	Master	Plan	2025	ကိ	ုအယပခပပု၍	မသနစ်မွ်း	

သူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အဆင့်မဟာဗေူဟာ	 (၅)နှစ်	 စီမံကိန်း	 (၂၀၂၂-၂၀၂၇)ကို	တတိျ	 (မူကကမ်း)

အပဖစ် 	 ယရးဆွဲထားရှိ ဖပီး ပဖစ်ရာ	 အယခောသတ်(မူ ကကမ်း) ၊ 	 English	 ဘာသာပပန်ဆိုနိုင်ယရးနှင့် 	 အယခော	

သတမ်ကူကမ်းအား	အတညပ်ပုထတုယ်ေနိငုယ်ရးအတကွ	်သကဆ်ိငုရ်ာဆကစ်ပအ်စိုးရဌာနမေား၊	ဆကစ်ပအ်ဖွဲ့အစည်း	
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မေားနှင့်	အစည်းအယေးကေင်းပပပုလုပ်၍	ဆက်လက်ကကိုးပမ်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၁၀။	 အဆိုပါ	မဟာဗေူဟာ(၅)နှစ်စီမံကိန်းတွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	ပညာယရး၊	ကေန်းမာယရး၊	အလုပ်အကိုင်၊	

လမူှုကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ယရး၊	အလွျ်တကူလက်လှမ်းမီရရိှယရး၊	သဘာေယဘးနှင့်	အပခားအယရးယပါ်	အယပခအယန	

မေား	စသညတ်ိုက့ိ	ုဦးစားယပးကဏ္ဍ	(၆)	ရပ	်အပဖစ	်အယကာငအ်ထညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ကွရ်န	်ထည့သ်ငွ်းထားရှပိါသည။်

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	မောဗျူော(၅)နှစ်စီမံေိန်း	(၂၀၂၂-၂၀၂၇)

အစည်းအကဝးများေျင်းပပပုလုပ်ပခင်း

၁၁။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	မဟာဗေူဟာ	(၅)	နစှ	်စမီကံနိ်း	ယအာငပ်မင	်စွာယရးဆွနဲိငုယ်ရး	

အတွက်	လောထားအခန်း	(၆)	ခန်းပဖစ်သည့်	ကေန်းမာယရး၊	ပညာယရး၊	လုပ်ငန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်၊	လူမှုကာကွျ်	

ယစာင့်ယရှာက်ယရး၊	သဘာေယဘးနှင့်အပခား	အယရးယပါ်အယပခအယန၊	အလွျ်တကူလက်လှမ်းမီရျူအသုံးပပုနိုင်

မှုမေားကိ	ုသကဆ်ိငုရ်ာဆပယ်ကာ	်မတေီငမ်ေား၊	ဆကစ်ပအ်စိုးရဌာနမေား၊	ဆကစ်ပအ်ဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်မသနစ်မွ်း	

ကိျုစ်ားလျှမ်ေားပဖင့	်၂၀၂၀	ပပည့န်စှ၊်	ဩဂတုလ်တငွ	်ပထမအကကမိည်ှနိှိုင်းအစည်းအယေးအားလည်းယကာင်း၊	

ယအာက်တိုဘာလတွင်	 ေုတိျအကကိမ်	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးအားလည်းယကာင်း၊	 ေီဇင်ဘာလတွင်	တတိျ	

အကကိမ်	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးတို့အားလည်းယကာင်း	အသီးသီးကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။		

၁၂။	 	(၆.၅.၂၀၂၁)	ရက်ယန့တွင်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထားယရး	ေန်ကကီးဌာန၊	ပပန်လည်	

ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၊	အစည်းအယေးခန်းမ၌	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	မဟာဗေူဟာ	(၅)	

နှစ်စီမံကိန်း	ယအာင်ပမင်စွာယရးဆွဲနိုင်ယရးအတွက်	Technical	Core	Group	(TCG)၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်	

အယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယစာင့က်ကည့အ်ကပဲဖတ	်ဆပယ်ကာမ်တနီငှ့	်သယုတသနဆပယ်ကာမ်တတီို၏့	ညှနိှိုင်းအစည်းအယေး	

အား	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၃။	 (၂၁.၅.၂၀၂၁)	ရက်ယန့တွင်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထားယရး	ေန်ကကီးဌာန၊	ပပန်လည်	

ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၊	အစည်းအယေးခန်းမ၌	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ		မဟာဗေူဟာ	(၅)	

နှစ်စီမံကိန်း	 ယအာင်ပမင်စွာယရးဆွဲနိုင်ယရးအတွက်	 Technical	 Core	 Group	 (TCG)၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ယစာင့်ကကည့်အကဲပဖတ်ဆပ်ယကာ်မတီနှင့်	သုယတသနဆပ်ယကာ်မတီ	တို့၏	ညှိနှိုင်း	

အစည်းအယေးအား	ေုတိျအကကိမ်	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။	 လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန၊	အစည်းအယေးခန်းမ၌	

(၆.၇.၂၀၂၁)	ရက်ယန့၊	နံနက်	(၁၀:၀၀)	နာရီတွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	မဟာဗေူဟာ	(၅)	

နစှ	်စမီကံနိ်း	(မကူကမ်း)နငှ့	်စပလ်ေဉ်း၍	ယဆာငရ်ကွထ်ားရှမိှုမေားအား	ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီးထ	ံရငှ်းလင်းတငပ်ပပခင်း	

အစည်းအယေးကေင်းပ	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်မသန်စွမ်းသူများမှတ်ပုံတင်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်

၁၅။	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနသည်	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးဥပယေပါ	ပပဌာန်းခေက်နှင့်အညီ	

မသန်စွမး်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားမှတ်ပံုတင်ပခင်း	လုပ်ငန်းစဉ်အားကကိုးပမ်း	အယကာင်အထည်	

ယဖာ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၁၆။	 မသန်စွမ်းသူမေားမှတ်ပုံတင်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်

အယရးဥပယေပါပပဌာန်းခေက်မေားကို	ဥပယေအရ	အပပည့်အေ	အကာအကွျ်ယပးနိုင်ပခင်းနှင့်	ဥပယေပါ	မသန်စွမ်း	
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သူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားကို	ယထာက်ပံ့ကူညီယပးနိုင်ပခင်းတို့အတွက်	အယရးကကီးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်	တစ်ရပ်ပဖစ်	

ပါသည။်	ထိုအ့တ	ူမသနစ်မွ်းမှုအဆင့သ်တမ်တှပ်ခင်း	လပုင်န်းစဉပ်ဖစသ်ည့	်မသနစ်မွ်းမှုအမေ ိုးအစား၊	မသနစ်မွ်းမှု	

အဆင့်နှင့်	မသန်စွမ်းသူအယရအတွက်မေားကို	သိရှိပခင်းသည်	နိုင်ငံယတာ်၏	ပညာယရး၊	ကေန်းမာယရး၊	လုပ်ငန်း	

အလုပ်အကိုင်၊	လူမှုကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ယရးလုပ်ငန်းမေားနှင့်	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးလုပ်ငန်းမေားအတွက်	

စီမံကိန်းမေား	ယရးဆွဲရာတွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	အယရးပါသည့်	လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ပင်ပဖစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူများမှတ်ပုံတင်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်	အစည်းအကဝးများ	ေျင်းပ	

ပပုလုပ်ပခင်း

၁၇။	 (၁၀.၂.၂၀၂၁)	 ရက်ယန့တွင်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန၊	

ေနက်ကီးရုံးအစည်းအယေးခန်းမ၌	မသနစ်မွ်းမှုအဆင့သ်တမ်တှပ်ခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားမတှပ်ုတံငပ်ခင်းလပုင်န်း

ယဆာငရ်ကွခ်ေကမ်ေားအား	ပပညယ်ထာငစ်ေုနက်ကီးထ	ံရငှ်းလင်းတငပ်ပပခင်း	အစည်းအယေးကေင်းပပပုလပုခ်ဲပ့ါသည။်

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများကန့

၁၈။	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့အထိမ်းအမှတ်	အခမ်းအနားမေားကို	ကုလသမဂ္ဂ	အဖွဲ့ကကီး၏	

အယထွယထွညီလာခံ	ဆုံးပဖတ်ခေက်အမှတ်(၄၇/၃)	အရ		နှစ်စဉ်	ေီဇင်ဘာလ	(၃)	ရက်ယန့ကို	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	

မသန်စွမ်းသူမေားယန့အပဖစ်	 ၁၉၉၂	ခုနှစ်	 မှစတင်၍	ဂုဏ်ပပုသတ်မှတ်	ကေင်းပခဲ့ဖပီး	ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ	

တစ်နိုင်ငံပဖစ်သည့်	ပမန်မာနိုင်ငံအယနပဖင့်	၁၉၉၄	ခုနှစ်မှ	စတင်၍	နှစ်စဉ်ေီဇင်ဘာလ	(၃)	ရက်ယန့တွင်	ဂုဏ်ပပု	

ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်တွင်	(၂၇)	ကကိမ်၊	၂၀၂၁	ခုနှစ်တွင်	(၂၈)	ကကိမ်	ပပည့်မည်ပဖစ်ပါသည်။

၁၉။	 အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့ကိ	ုကကိုဆိဂုဏုပ်ပုယသာအားပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	သတီင်းပတ	်

ပဖစ်သည့်	နိုေင်ဘာလ	(၂၆)	ရက်ယန့မှ	ေီဇင်ဘာလ	(၂)	ရက်ယန့အထိ	ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီနျ်ယပမအပါအေင်	

တိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျမ်ေားတငွ	်အနွလ်ိငု်းဉာဏစ်မ်းပယဟဠဖိပိုငပ်ွ၊ဲ	ပန်းခေဖီပိုငပ်ွ၊ဲ	ယဆးယရာငပ်ချဖ်ပိုငပ်ွ၊ဲ	သခီေင်း	

ဆိုဖပိုင်ပွဲ၊	စစ်တုရင်ဖပိုင်ပွဲ၊	အားကစားဖပိုင်ပွဲမေား	ကေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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ေိုတျ်နှင့်ခရီးသွားလာကရးဝန်ကေီးဌာန၊	ေိုတျ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ြေားမှုဦးစီးဌာန	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 ၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	ဇူလုိင်လ(၇)ရက်ယန့တွင်ကေင်းပခ့ဲသည့်	အမေ ိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ယရး
ဗဟိုယကာ်မတီအစည်းအယေး(၁/၂၀၂၀)တွင်	ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	အတား	
အဆီးကင်းမဲဖ့ပီး	အလျွတ်ကခူရီးသွားလာနိငုယ်ရး	(Barrier	Free	Tourism	Pilot	Project)	ကိ	ုယနပပညယ်တာ	်
ယကာင်စီနျ်ယပမ၊	ရန်ကုန်ဖမို့၊	မန္တယလးဖမို့နှင့်	ပုဂံဖမို့တို့တွင်	အယကာင်အထည်ယဖာ်နိုင်ယရးအတွက်	ယရှ့ယပပး	
စီမံခေက်ယရးဆွဲ၍	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာနနှင့်	 ပူးယပါင်း	
ယဆာင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စအား	ထည့်သွင်းယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။	

၂။	 ျင်းအစည်းအယေးဆံုးပဖတ်ခေက်အရ	 ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီနျ်ယပမတွင်	 ယေသဆုိင်ရာခရီးသွား			
လုပ်ငန်းယကာ်မတီ၏	ဦးယဆာင်မှုပဖင့်	ဖမို့မယေး၊	ယရပန်းဥျောဉ်နငှ့က်နယ်တာမ်ဂသလာ	အပန်းယပဖယနရာတိုတ့ငွ	်
မသနစ်မွ်းသမူေား	အတားအဆီးကင်းမဲ့ဖပီး	အလွျ်တကူသွားလာနိုင်ယရးအတွက်	စံနမူနာပပအယကာင်အထည်
ယဖာ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။	

၃။	 အလားတမူန္တယလးတိငု်းယေသဆိငုရ်ာခရီးသွားလပုင်န်းယကာမ်တ၏ီ	ဦးယဆာငမ်ှုပဖင့မ်န္တယလးတိငု်းယေသ	
ရှိ	ဟိုတျ်မေား၊	ဘုရားမေားတွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအသုံးပပုနိုင်သည့်	Toilet	မေား၊	Wheel	Chair	လမ်းမေားကိ	ု
ထည့်သွင်းယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

၄။	 ရန်ကုန်တိုင်းယေသကကီးတွင်လည်း	 ယေသဆိုင်ရာ	 ခရီးသွားလုပ်ငန်းယကာ်မတီ၏	 ဦးယဆာင်မှုပဖင့်	
ဟိုတျ်မေားတွင်	အယကာင်အထည်ယဖာ်နိုင်ယရး	ယဆာင်ရွက်သွားမည့်အပပင်	ဟိုတျ်တည်ယဆာက်ခွင့်မေား	
တင်ပပလာသည့်အခါ	ထုတ်ပပန်ထားသည့်	 ပမန်မာနိုင်ငံအယဆာက်အဦဆိုင်ရာ	 စံခေနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ခေက်
မေား(၂၀၂၀)ပါ	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	ဖွဲ့စည်းယပးရမည့်	အနည်းဆုံးလိုအပ်ခေက်မေားနှင့်	 	ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ	
စိစစ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၅။		 ထိအုပပင	်Barrier	Free	Tourism	Pilot	Project	အား	အယကာငအ်ထညယ်ဖာန်ိငုယ်ရးအတကွ	်အမေ ိုးသား	
အဆင့်	 (သို့ )	 ပပည်ယထာင်စုအဆင့်အစည်းအယေးတစ်ရပ်	ကေင်းပပပုလုပ်နိုင်ယရးအတွက်	လူမှုေန်ထမ်း၊	
ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာနနှင့်	ဟိုတျ်နှင့်ခရီးသွားလာယရးေန်ကကီးဌာနတို့မှ				
ညွှန်ကကားယရးမှူးခေုပ်မေားဦးယဆာင်၍	 ဌာနဆိုင်ရာတာေန်ရှိသူမေား၊	အသင်းအဖွဲ့မေားမှ	ကိုျ်စားလှျ်မေား	
ပါေင်သည့်	အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအယေးတစ်ရပ်ကို	၁၇-၁၂-၂၀၂၀	ရက်ယန့တွင်	ကေင်းပခဲ့ပါသည်။

၆။	 COVID-19	အလွန်ကာလ	ခရီးသွားလုပ်ငန်းမေား	 ပပန်လည်အယကာင်အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွက်နိုင်မည့်	
အခေနိတ်င်ွ	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေထား	ယရးေန်ကကီးဌာနမှ	ဦးယဆာင်၍	မသန်စွမ်းသူမေား	
အတွက်	အတားအဆီးကင်းမဲ့ဖပီး	အလွျ်တကူခရီးသွားလာနိုင်ယရး	ဆက်လက်အယကာင်အထည်ယဖာ်မည့်	
လပုင်နး်စဉ်မေားတွင်	ယနပပည်ယတာ်ယကာင်စီ၊	ရန်ကုန်တုိင်းယေသကကီးနှင့်	မန္တယလးတုိင်းယေသကကီးမေားရိှ	ယေသဆုိင်ရာ	
ခရီးသွားလုပ်ငန်းယကာ်မတီမေားနှင့်အတူ	ပူးယပါင်းအယကာင်အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။							
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၁။	 တိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေားယရးရာေန်ကကီးဌာန၊	 	တိုင်းရင်းသားအခွင့်အယရးမေား	ကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်	

ယရးဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွင်း	 “တိုင်းရင်းသားအခွင့်	အယရးဆိုင်ရာပညာယပး	

ယဟာယပပာပခင်းနငှ့	်ရပရ်ွာအယပခပပုအသကယ်မွးေမ်းယကောင်းပညာ	လိအုပခ်ေကတ်ိုက့ိ	ုဆန်းစစစ်မီပံခင်း	အစအီစဉ”်	

ကိ	ုတိငု်းယေသကကီး/	ပပညန်ျ	်(၁၄)ခတုငွ	်(၃၂)ကကမိန်ငှ့	်၂၀၂၀-၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာယရးနစှတ်ငွ	်ရခိငုပ်ပညန်ျတ်ငွ	်(၂)

ကကိမ်	 ယဆာင်ရွက်ခဲ့ဖပီး	အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေပါ	အခွင့်အယရးမေားနှင့်	

မသနစ်မွ်းသမူေား	မတှပ်ုတံငပ်ခင်းဆိငုရ်ာ	ကစိ္စရပမ်ေားအား	တိငု်းရင်းသားပပညသ်မူေား	ကေျပ်ပန့စ်ွာ	သရိှနိားလည	်

နိုင်ယစရန်	တိုင်းယေသကကီး/	 ပပည်နျ်	တိုင်းရင်းသားအခွင့်အယရးမေား	ကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ယရးဦးစီးဌာန	

ညွှန်ကကားယရးမှူးရုံးမေားနှင့်	တိုင်းယေသကကီး/	 ပပည်နျ်	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့	 ပူးယပါင်း၍	တိုင်းရင်းသား	

ပပည်သူမေား	စုစုယပါင်း	(၃၅၆၃)ဦးတို့ကို	အသိပညာယပးပခင်းမေား	ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	

၂။	 (၂၄-၅-၂၀၂၀)	ရက်ယန့တွင်		ရခုိင်ပပည်နျ်၊	ပုဏ္ဏားကျွန်းဖမို့နျ်၊	အထက်ပမတ်လဲှအုပ်စု၊	ကန်သစ်ယကေးရွာမ	ှ

ေါးခုတ်သွားစဉ်	 မိုင်းနင်းမိ၍	 ယပခယထာက်ပပတ်ေဏ်ရာ	 ရရှိခဲ့ယသာ	 ဖမို(မရူစာ)	တိုင်းရင်းသားနှစ်ဦးအတွက်	

အကူအညီအယထာက်အပံ့မေား	 ရရှိနိုင်ရန်	တိုင်းရင်းသားအခွင့်အယရးမေားကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ယရးဦးစီးဌာန

သည်	 ခေင်းတိုင်းရင်းသားယရးရာေန်ကကီးဌာန၊	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	 ယဘးအန္တရာျ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု	

ဦးစီးဌာနမေားသို့	ညှိနှိုင်းတင်ပပ၍	အယထာက်အပံ့မေား	ရရှိနိုင်ရန်	ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	

၃။	 ရခိုင်ပပည်နျ်၊	ယကောက်ယတာ်ဖမို့နျ်၊	မာလာယကေးရွာအုပ်စု၊	ခယပါ်ရွာယန	ဖမိုတိုင်းရင်းသူ	ယေါ်ခင်ယမစံ၊	

အသက	်(၄၃)	နစှသ်ည	်(၄-၁-၂၀၂၁)ရကယ်န့တငွ	်ယကေးရွာအနီး၌	မိငု်းနင်းမ၍ိ	ထခိိကုေ်ဏရ်ာမေားရရှခိဲပ့ါသပဖင့	်

ယဘးအန္တရာျ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနှင့်	တိုင်းရင်းသားအခွင့်အယရးမေား	ကာကွျ်ယစာင့်ယရှာက်ယရးဦးစီး

ဌာနတို့	ပူးယပါင်း၍	ယထာက်ပံ့မှုမေား	ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများကရးရာဝန်ကေီးဌာန	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

(၁၃-၅-၂၀၂၁)	ရေ်ကန့တွင်	တိုင်းရင်းသားအခွင့်အကရးောေွျ်ကစာင့်ကရှာေ်ကရးဦးစီးဌာန၊	

ဒုတိျညွှန်	ြေားကရးမှူး	ကဒါ်သိန်းဦးေ	တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏	အခွင့်အကရးောေွျ်	

ကစာင့်ကရှာေ်သည့်	ဥပကဒ၊	နည်းဥပကဒများ၊	စစ်တမ်းကောေ်ျူရပခင်း	ရည်ရွျ်ချေ်၊	

မသန်စွမ်းအခွင့်အကရးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍	ရှင်းလင်းတင်ပပကနစဉ်
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(၄-၁-၂၀၂၁)	ရေ်ကန့တွင်	မုိင်းနင်းမိ၍	ေိခုိေ်ဒဏ်ရာများရရိှခ့ဲကသာ	ရခုိင်ပပည်နျ်၊	ကေျာေ်ကတာ်ပမို့နျ်၊	

မာလာကေျးရွာအုပ်စု၊	ခကပါ်ရွာကန	ပမိုတုိင်းရင်းသူ	ကဒါ်ခင်ကမစံအား	ကဘးအန္တရာျ်	ဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမှုဦးစီး	

ဌာနနှင့်	တိုင်းရင်းသားအခွင့်အကရးများောေွျ်	ကစာင့်ကရှာေ်ကရးဦးစီးဌာနတို့	ပူးကပါင်းကောေ်ပံ့ကပးကနပုံ

(၂၃-၈-၂၀၂၀)	ရေ်ကန့တွင်ကတာင်ငူပမို့နျ်	အိမ်တွင်းမှုအသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်းပညာသင်တန်းကေျာင်းမှ	

ကေျာင်းအုပ်ကေီး			ကဒါ်ကဌးကဌးပမင့်ေ	အမျ ိုးသမီး၊	ေကလးသူငျ်၊	မသန်စွမ်း၊	သေ်ကေီးရွျ်အို၊												

ကရှးဦး	ေကလးသူငျ်၊	လူငျ်ကရးရာမူဝါဒတို့နှင့်	ပတ်သေ်၍	အသိပညာကပးကပပာြေားကနစဉ်

(၁၃-၅-၂၀၂၁)	ရေ်ကန့တွင်	ရခိုင်ပပည်နျ်၊	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊	ညွှန်ြေားကရးမှူး	ကဒါ်သန်းသန်းဝင်းေ	

အမျ ိုးသမီးအခွင့်အကရး၊	မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အကရး၊	လူငျ်ကရးရာမူဝါဒ၊	သေ်ကေီးရွျ်အိုများ၏	

အခွင့်အကရး၊	ေကလးသူငျ်အခွင့်အကရးဆိုင်ရာဥပကဒများေိုရှင်းလင်းတင်ပပစဉ်
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ပပည်ကောင်စုနျ်ကပမ၊	ကနပပည်ကတာ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

ပပည်ကောင်စုနျ်ကပမ၊	ကနပပည်ကတာ်အတွင်းရှိကောေ်ပံ့ရန်ေျန်ရှိသည့်မသန်စွမ်းသူ(၉၀၂)ဦးအား	

ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီးနှင့်အဖွဲ့များမှ	ကောေ်ပံ့ကြေးကပးအပ်ခဲ့ပခင်း	အခမ်းအနား
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ကနပပည်ကတာ်၊	ပျဉ်းမနားပမို့နျ်၊	

နတ်သရဲအုပ်စုကေျးရွာများတွင်	

မသန်စွမ်းသူများအားကောေ်ပံ့ကြေးကပးအပ်ခဲ့ပခင်း

ကနပပည်ကတာ်၊	ပျဉ်းမနားပမို့နျ်၊	သစ်ကလးလုံးအုပ်စု၊	

ပုရွေ်ဆိတ်ေုန်းကေျးရွာတွင်	

မသန်စွမ်းသူများအားကောေ်ပံ့ကြေးကပးအပ်ခဲ့ပခင်း

ကနပပည်ကတာ်၊	ပျဉ်းမနားပမို့နျ်၊	

ကညာင်ပင်သာအုပ်စုကေျးရွာများတွင်	

မသန်စွမ်းသူများအား	ကောေ်ပံ့ကြေးကပးအပ်ခဲ့ပခင်း	

ကနပပည်ကတာ်၊	ပျဉ်းမနားပမို့နျ်၊	

နတ်သရဲအုပ်စုကေျးရွာများတွင်	

မသန်စွမ်းသူများအားကောေ်ပံ့ကြေးကပးအပ်ခဲ့ပခင်း

ပပည်ကောင်စုနျ်ကပမ၊	ကနပပည်ကတာ်အတွင်းရှိကောေ်ပံ့ရန်ေျန်ရှိသည့်မသန်စွမ်းသူ(၉၀၂)ဦးအား	

ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီးနှင့်အဖွဲ့များမှ	ကောေ်ပံ့ကြေးကပးအပ်ခဲ့ပခင်း	အခမ်းအနား
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ေချင်ပပည်နျ်

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

စဉ် ရေ်စွဲ ကဆာင်ရွေ်မှုမှတ်တမ်းအေျဉ်းချုပ် မှတ်ချေ်

၁ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ COVID-စီးပွားယရး	ကုသမှုအစီအစဉ်၏	ပန်းတိုင်အမှတ်	၄.၁.၂(ဂ)	

အရ	ကခေင်ပပည်နျ်အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူ	 (၇၆၀၆)	 ဦးအား				

၂၀၂၀-၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်၊	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၏	

ဘဏ္ဍာရန်ပုံယငွမှ 	 တစ်ဦးလျှင်	 ယငွကေပ်	 (၃၀၀၀၀/-)နှုန်း ပဖင့် 	

စစုယုပါင်းယငကွေပ(်၂၂၈၁၈၀၀၀၀/-)ကိ	ုပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးဦးစီး

ဌာန(ကိုျ်စား) 	 ကခေင် ပပည်နျ်	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးမှူးရုံးမှ 	

ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	 ယနာက်တိုးအယနပဖင့်	 ယထာက်ပံ့ရန်	

ကေနရ်ှသိည့	်မသနစ်မွ်းသ	ူ(၁၇၇)	ဦးအား	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာယရးနစှ၊်	

ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၏	ဘဏ္ဍာရန်ပုံယငွပဖင့်	 ေုတိျ	

အကကိမ်	ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၂ ၂-၉-၂၀၂၁ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခ၊ု	ဘဏ္ဍာယရးနစှတ်ငွ	်ကခေငပ်ပညန်ျ၊်	ပမစက်ကီးနားဖမို့၊	

ပ.လ.န	 တိုက်နျ်အတွင်းရှိ 	 မသန်စွမ်းသူ	 (၃၈)	 ဦးအတွက်	

စုစုယပါင်းယငွကေပ်(၂,၅၀၀,၀၀၀/-)(ကေပ်ယပါင်း	 နှစ်ဆျ့်ငါးသိန်း)	

တတိကိိ	ုကခေငပ်ပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့ရုံးမ	ှမိုးရာသအီသုံးစရတိအ်ပဖစ	်

ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ရန်	 ကခေင်ပပည်နျ်	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးရုံးသို့ 	

လွှဲယပပာင်းယပးအပ်ခဲ့ရာတွင်	ကခေင်ပပည်နျ်	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီး	

မှူးရုံးမှ	 ယေသအယရာက်	သွားယရာက်ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	

အဆိပုါ	မသနစ်မွ်း	(၃၈)	ဦးအား	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ခ၊ု	ဘဏ္ဍာယရးနစှတ်ငွ	်

ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာန၏	 ရန်ပုံယငွမှ	 တစ်ဦးလျှင်ယငွ	

ကေပ်(၃၀၀၀၀/-)	 နှုန်းပဖင့်	 စုစုယပါင်းယငွကေပ်	 (၁,၁၄၀,၀၀၀/-)

(ကေပတ်စဆ်ျ့	်တစသ်နိ်းယလးယသာင်းတတိ)ိ	ကိ	ုထပမ်ယံထာကပ်ံ	့

ယပးအပ်ရန်အတွက်	 လွှဲယပပာင်းယပးအပ်ခဲ့ရာ	 ကခေင် ပပည်နျ်	

လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးမှူးရုံးမှ	(၂၅-၉-၂၀၂၀)	ရက်ယန့တွင်	သွားယရာက်	

ယထာက်ပံ့ယပး	အပ်ခဲ့ပါသည်။
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ေျားပပည်နျ်	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

ပညာကရး၊	ေျန်းမာကရး၊	အသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်းကောေ်ပံ့ပခင်း

၁။	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ် ၊	 ဇူလိုင်လတွင်	 ေီးယမာ့ဆို ဖမို့နျ်မှ	 မသန်စွမ်းကယလး(၁)ဦးအတွက်	 မတည်ယငွ	

(၅၀၀၀၀ေိ/)ကေပ်နှင့်	 ဖရူဆိုဖမို့နျ်မှ	 မသန်စွမ်းကယလး(၁)	 ဦးအတွက်	 မတည်ယငွ	 (၃၃၉၀၀ေိ/)ကေပ်တို့အား	

ပညာယရး၊	ကေန်းမာယရးနှင့်	 မိသားစုအသက်ယမွးေမ်းယကောင်း	အလုပ်အကိုင်	 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ယရးအတွက်	

ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ဖပီး၂၀၂၁ခု၊	 ဇူလိုင်လတွင်	ကျားပပည်နျ်အတွင်းရှိ	လွိုင်ယကာ်ဖမို့နျ်မှ(၇)	 ဦး၊	 ေီးယမာ့	

ဆိုဖမို့နျ်မှ(၇)	ဦး၊	 ဖရူဆိုဖမို့နျ်မှ(၁၂)	ဦး၊	 ယဘာလခဲဖမို့နျ်မှ(၁၇)	ဦး၊	 မျ်စဲ့ဖမို့နျ်မှ(၁၃)	ဦး၊	 စုစုယပါင်း	

မသန်စွမ်းသူ(၅၆)	ဦးအတွက်	(၁)	ဦးလျှင်	(၃၀၀၀ေိ/)ကေပ်နှုန်းပဖင့်	စုစုယပါင်း	ယထာက်ပံ့ယငွ	(၁၆၈၀၀၀ေိ/)ကေပ်	

ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

အလုပ်အေိုင်ကရးရာ

၂။	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးငျ်(၁)ဦးအား	 ဖရူဆိုမူလတန်းကကိုယကောင်းတွင်	လူမှုေန်ထမ်း-	 ၅	 ရာထူးပဖင့်	

(၆.၉.၂၀၂၁)ရက်ယန့မှစ၍	အလုပ်ခန ့်ထားခဲ့ဖပီး	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	ဩဂုတ်လတွင်	အကကမ်းဖက်ပခင်းခံရသည့်	

ဉာဏ်ရည်	မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီး(၁)ဦးအား	ယဆးကုသစရိတ်နှင့်	အသက်ယမွးေမ်းယကောင်းအတွက်	 (၅)	သိန်း	

ယထာက်ပံ့	ယပးခဲ့ပါသည်။

၃။	 ကျားပပညန်ျအ်တငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးမေားအပါအေင	်အမေ ိုးသမီးမေား	အလပုလ်ကမ်ဲယ့လောန့ည်း	

ဖပီး	အလပုအ်ကိငု	်အခငွ့အ်လမ်းမေားရရှယိစရနအ်တကွ	်၂၀၂၀	ပပည့န်စှ၊်	ဩဂတုလ်မစှ၍	အမေ ိုးသမီးမေားအသကယ်မွး	

ေမ်းယကောင်းပညာသငတ်န်းမေားကိ	ုတစဖ်မို့နျလ်ျှင	်(၅)	မေ ိုးစ	ီဖငွ့လ်စှပ်ိုခ့ေ	သငက်ကားယပးခဲရ့ာ	သငတ်န်းအကကမိ	်

စုစုယပါင်း	(၃၈)ကကိမ်	ဖွင့်လှစ်သင်ကကားယပးနိုင်ခဲ့ဖပီး	ပဖစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းအမျ ိုးသမီးနှင့်	ေကလးသူငျ်များကရးရာ

၄။	 မသန်စွမ်းသူအမေ ိုးသမီးမေားအပါအေင်	အမေ ိုးသမီးမေားအား	 နည်းမေ ိုးစုံ ပဖင့်	 အကကမ်းဖက်ပခင်းနှင့်	

ပတ်သက်၍	ထိယရာက်စွာ	တားဆီးကာကွျ်နိုင်ရန်	အသိပညာယပး	ယဟာယပပာပွဲနှင့်	သင်တန်း	 (၁၆)ကကိမ်ကို	

လူဦးယရ	(၃၀၀)	ဦးအား	အသိပညာယပးခဲ့ပါသည်။

၅။	 မသန်စွမ်းသူကယလးသူငျ်မေားအပါအေင်	ကယလးသူငျ်အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အသိပညာယပး	

သင်တန်း/	 ယဟာယပပာပွဲကို	ကျားပပည်နျ်အတွင်းရှိ	 ရပ်ကွက်/	 ယကေးရွာမေားတွင်	 (၃၁)ကကိမ်	ကေင်းပခဲ့ဖပီး	

လဦူးယရ	(၇၉၅)	ဦးအား	အသိပညာယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတင်းအချေ်အလေ်၊	နည်းပညာနှင့်	လွျ်ေူစွာ	သွားလာကနေိုင်အသုံးပပုနိုင်ကရးဆိုင်ရာ

၆။	 သတင်းအခေက်အလက်၊	နည်းပညာနှင့်	လွျ်ကူစွာ	သွားလာယနထိုင်အသုံးပပုနိုင်ယရးဆိုင်ရာ	ကကုံယတွ့	

ယနရသည့်	ကျားပပည်နျ်အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားအပါအေင်	 ပပည်သူလူထုမေားအား	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	

မတ်လတွင်	ဖရူဆိုဖမို့နျ်ရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်ေှီးခေဲ	 (၅)စီးနှင့်	 ဖားယဆာင်းဖမို့နျ်အတွက်	ေှီးခေဲ(၃)စီး	

ယထာက်ပံ့	ယပးခဲ့ပါသည်။
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သဘာဝကဘးနှင့်	အပခားအကရးကပါ်အကပခအကနဆိုင်ရာ

၇။	 ၂၀၂၁ခု၊	ဩဂုတ်လ	လွိုင်ယကာ်ဖမို့နျ်တွင်	မီးယဘးယကကာင့်	ပေက်စီးသွားသည့်	ယနအိမ်(၁)လုံးအတွက်	

(၂၁၂၆၀ေိ/)ကေပ်၊	ဖားယဆာင်းဖမို့နျ်၊	ယမာ်ခေးီတွင်	ယရယဘးယကကာင့်	ပေက်စီးသွားသည့်	ယနအိမ်(၂)လုံးအတွက်	

(၂၀၈၄၀ေိ/)ကေပ်	ကျားပပည်နျ်အတွင်း	 ဖမို့နျ်မေားမှ	 ယလယဘးယကကာင့်	 ပေက်စီးသွားသည့်	 ယနအိမ်(၁၈)

လုံးအတွက်	(၁၇၁၅၄၀ေိ/)ကေပ်	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

တရားမျှတမှုရရှိပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ

၈။	 အကကမ်းဖကခ်ရံပခင်းနငှ့	်အပခားပပဿနာမေားယပါ်ယပါကလ်ာပါက	ပပညန်ျ၊်	ခရိငုန်ငှ့	်ဖမို့နျမ်သနစ်မွ်းသ	ူ

မေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယကာ်မတီအဖွဲ့မေားနှင့်	ခေတိ်ဆက်ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။
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ေရင်ပပည်နျ်

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းေားရှိမှု

၁။	ယအာက်ပါအတိုင်းယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

	 (က)	 ပပည်နျ်အဆင့်ဖွဲ့စည်းဖပီး

	 (ခ)	 ခရိုင်အဆင့်(၂)ခရိုင်ဖွဲ့စည်းဖပီး	(	ဘားအံ၊	ဖာပွန်	)

	 (ဂ)	 ဖမို့နျ်အဆင့်(၃)	ဖမို့နျ်ဖွဲ့စည်းဖပီး	(	ဘားအံ၊	ဖာပွန်၊	ကကာအင်းဆိပ်ကကီး	)

	 (ဃ)	 ကေန်ခရိုင်နှင့်ဖမို့နျ်အဆင့်မေားဖွဲ့စည်းနိုင်ယရးယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်အတားအဆီးေင်းမဲ့ကသာ	ပတ်ဝန်းေျင်ကဆာင်ရွေ်ေားရှိမှု

၂။	ယအာက်ပါအတိုင်းယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

	 (က)	 လူစည်ကားရာယနရာတစ်ခုပဖစ်ယသာ	ကမ်းနားလမ်းရှိ	 ပပည်သူမေားအပန်းယပဖရာ	ယနရာအခေ ို ့နှင့်	

Food	Villa	တငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်အတားအဆီးကင်းမဲ	့ယသာပတေ်န်းကေငတ်စခ်အုပဖစ	်

ယဆာင်ရွက်ယပးထားပခင်း၊

	 (ခ)	 အယပခခံပညာဦးစီးဌာနလက်ယအာက်ရှိ	ဘန့်ယဘွးကုန်း၊	ထုံးယတာင်ရွာမူလတန်းယကောင်းမေား၊	

ကကံကီးရွာအလျတ်န်းယကောင်း၊		ဘားအဖံမို့အမတှ	်(၁)	နငှ့	်	(၃)၊		ယကာက့တာအထကတ်န်းယကောင်း	

တို့၏	 ယကောင်းယဆာင်မေားတွင်	 မသန်စွမ်းကယလးမေားအတွက်	 အတားအဆီးကင်းမဲ့ယသာ		

ယကောင်းပရေဏ်ပဖစ်ယစယရး	ယဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ကို	ယဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	ကောေ်ပံ့ကပးနိုင်မှုအကပခအကန

၃။	ယအာက်ပါအတိုင်းယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

	 (က)		မသနစ်မွ်းအမေ ိုးအစား(၄)မေ ိုးစလုံးအတကွ	်တစဦ်းလျှင	်ကေပတ်စသ်နိ်းနှုန်းပဖင့	်(၄၆၁၆)	ဦး၊	(၂၀၁၇	

-၂၀၁၈	)	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်

	 (ခ)		 မသန်စွမ်းအမေ ိုးအစား(၄)မေ ိုးစလုံးအတွက်	တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့်	 (၅၇၉၂)ဦး၊									

(	၂၀၁၈	-	၂၀၁၉	)	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်

	 (ဂ)	 COVID	 -19	ကာလ	CERP	အရ	မသန်စွမ်းအမေ ိုးအစား(၄)မေ ိုးစလုံးအတွက်	တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	

သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့်	(၆၉၃၂)	ဦး၊	(	၂၀၁၉	-	၂၀၂၀)	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်

	 (ဃ)	 ထပ်မံယထာက်ပံ့ရန်	ကေန်ရှိယနယသာ	မသန်စွမ်းသူစာရင်းမေားအား	စုစည်းတင်ပပထားဖပီး	 ပဖစ်ပါ	

သည်။

အသိပညာကပးသင်တန်းများကဆာင်ရွေ်ေားရှိမှု

၄။	အထူးမသန်စွမ်းကယလးငျ်မေားအတွက်	 ပပုစုယလ့ကေင့်မှုအသိပညာယပးသင်တန်းကို	 	 (၁၉.၂.၂၀၂၀	

ရက်ယန့မှ(၂၁.၂.၂၀၂၀)ရက်ယန့အထိ	ဘားအံဖမို့နျ်တွင်	ကေင်းပခဲ့ပါသည်။	
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မသနစ်မွ်းမှုအဆင့သ်တမ်တှပ်ခင်းနငှ့မ်တှပ်ုတံငပ်ခင်းများကဆာငရ်ေွရ်န	်ကေိုတငက်ဆာငရ်ေွေ်ားရှမိှု	အကပခအကန

၅။	ယအာက်ပါအတိုင်းယဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

	 (က)	 ကရငပ်ပညန်ျ	်ဘားအဖံမို့နျန်ငှ့က်ကာအင်းဆပိက်ကီးဖမို့နျတ်ိုတ့ငွ	်မသနစ်မွ်းမှု	အဆင့သ်တမ်တှ	်

ပခင်းနငှ့	်မတှပ်ုတံငပ်ခင်းကနဦးစမီခံေကအ်ပဖစ	်၂၀၂၀ခနုစှ	်ဇနန်ေါရလီနငှ့	်မတလ်အတငွ်း	ဆရာပဖစ	်

သင်တန်းမေားနှင့်	မှတ်ပုံတင်ကကီးကကပ်ယရးမှူး	သင်တန်းမေားယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

	 (ခ)	 ဆရာပဖစ်သင်တန်းသားဦးယရ	(	၁၂၅	)ဦး	(	ဘားအံ	-	၆၀၊	ကကာအင်းဆိပ်ကကီး-	၆၅	)

	 (ဂ)	 မှတ်ပုံတင်ကကီးကကပ်ယရးမှူးသင်တန်းသားဦးယရ	(	၇၂၃	)ဦး	(	ဘားအံ	-	၄၉၁	၊				

	 	 ကကာအင်းဆိပ်ကကီး	-	၂၃၂	)

	 (ဃ)	 COVID	 -19	 ယရာဂါပဖစ်ပွားယနသည့်	ကာလအတွင်း	အယေးယရာက်အကဲပဖတ်ပခင်း	 နည်းစနစ်	

Remote	 Assessment	 Methodology	 နှင့် 	 	 မသန်စွမ်းမှုသတင်းအခေက်	 အလက်စနစ်	

(Information	Management	System)	တညယ်ဆာက၍်	စတင	်အယကာငအ်ထညယ်ဖာယ်ဆာငရ်န	်

ျူနီဆက်ပမန်မာနှင့်	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ယနဖပီး	Digitalization	System	ပဖင့်ဆက်လက်ယဆာင်

ရွက်ရန်စီစဉ်ထားရှိပခင်း၊

	 (င)	 ၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	ေီဇင်ဘာလမှ	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ယမလကုန်	အထိ	(၆)	လတာကာလအတွင်း	လုပ်ငန်း	

မေားယဆာငရ်ကွရ်န	်UNICEF	မယှထာကပ်ံထ့ားယသာ	လောထားကနု	်ကေယင	ွကေပသ်နိ်း	(၈၀၀)	အား	

ပမနမ်ာယ့ရှ့ ယဆာငဘ်ဏ၊်	ဘားအဘံဏခ်ွတဲငွ	်လမူှုဖွံ့ဖဖိုးတိုးတကယ်ရးစမီကံနိ်း	Kayin	Local	Social	

Plan	အမည်ပဖင့်	Cheque	Book	ဖွင့်လှစ်ထားရှိဖပီး	ကကာအင်းဆိပ်ကကီးဖမို့နျ်အတွင်း	စီမံကိန်း	

လပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ကွခ်ဲရ့ာ	ကနုက်ေယငကွေပ	်၄၄၄,၇၇၅/-	ရှခိဲဖ့ပီး	စမီကံနိ်းကာလ	ကနုဆ်ုံးသွား၍	

ကေန်ယငွမေားအား	ပပန်လည်အပ်နှံပါရန်	UNICEF	မှ	အယကကာင်းကကားခေက်အရ	ကရင်ပပည်နျ်စီမံ

အုပ်ခေုပ်ယရးယကာင်စီ၏ခွင့်ပပုခေက်ပဖင့်	ကေန်ယငွ	ကေပ်	 ၇၉,၅၅၅,၂၂၅/-	အား	 (၁၀.၆.၂၀၂၁)	

ရကယ်န့တငွ	်ရနက်နုဖ်မို့၊	ပထမပဂု္ဂလကိ	ဘဏရ်ှ	ိUNICEF	Bank	Account	သို	့ပပနလ်ညအ်ပန်ှဖံပီး	

ပဖစ်ပါသည်။

လူေုဗေိုပပုစီမံေိန်းကရးဆွဲကဆာင်ရွေ်လျေ်ရှိပခင်း

၆။	COVID-19	တုံ့ပပန်မှုမေားအတွက်	လူထုဗဟိုပပုလူမှုယရးစီမံကိန်းယရးဆွဲပခင်း	Local	Social	Plan	တစ်ခုကို	

ဧဖပီလမှစတင်ဖပီး	သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမေားအပါအေင်	သက်ဆိုင်သူမေား	အားလုံးပါေင်မှုပဖင့်စီမံကိန်း	(၉)ခု	

ယရးဆွဲခဲ့ဖပီး	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	တိုက်ရိုက်အကေ ိုးပပုယစမည့်	စီမံကိန်းတစ်ခုပါေင်ပါသည်။
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ချင်းပပည်နျ်

မသန်စွမ်းများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

	 (၁၅.၈.၂၀၂၀)	 ရက်ယန့	 ေုတိျသမ္မတခရီးစဉ်တွင်	 	 COVID-19	 Economic	 Relief	 Plan	 (CERP)	
ကိုဗစ်-၁၉	 စီးပွားယရးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ	 ခေင်းပပည်နျ်အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူ	 (၆၁၃၀)ဦးအတွက်	 	 (၁)
ဦးလျှင်	(၃၀,၀၀၀/-)ကေပ်	သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့်		ပပန်လည်ထူယထာင်ယရး	ဦးစီးဌာနမှ	(၁၈၃,၉၀၀,၀၀၀/-)	(ကေပ်
သိန်းတစ်ယထာင့်ရှစ်ရာသုံးဆျ့်ကိုးသိန်းတိတိ)	အား	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်	မသန်စွမ်းသူမေား	ယထာက်ပံ့မှုစာရင်းခေုပ်

စဉ် ခရိုင် ပမို့နျ် လူဦးကရ ကောေ်ပံ့မှုနှုန်း စုစုကပါင်း မှတ်ချေ်

၁ ဟားခါး ဟားခါး ၆၅၈ ၃၀၀၀၀/- ၁၉၇၄၀၀၀၀/-

၂ ဟားခါး ထန်တလန် ၃၉၃ ၃၀၀၀၀/- ၁၁၇၉၀၀၀၀/-

၃ ဖလမ်း ဖလမ်း ၈၉၄ ၃၀၀၀၀/- ၂၆၈၂၀၀၀၀/-

၄ တီးတိန် ၁၆၃၂ ၃၀၀၀၀/- ၄၈၉၆၀၀၀၀/-

၅ တွန်းဇံ ၁၃၁ ၃၀၀၀၀/- ၃၉၃၀၀၀၀/-

၆ မင်းတပ် မင်းတပ် ၇၇ ၃၀၀၀၀/- ၂၃၁၀၀၀၀/-

၇ ကန်ပက်လက် ၃၁၆ ၃၀၀၀၀/- ၉၄၈၀၀၀၀/-

၈ မတူပီ မတူပီ ၇၀၉ ၃၀၀၀၀/- ၂၁၂၇၀၀၀၀/-

၉ ပလက်ေ ၁၃၂၀ ၃၀၀၀၀/- ၃၉၆၀၀၀၀၀/-

စုစုကပါင်း ၆၁၃၀ ၁၈၃၉၀၀၀၀၀/-
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စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီး	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယကာ်မတီကို	ယကာ်မတီေင်	(၁၉)

ဦးပဖင့်	(၂၀-၈-၂၀၁၈)	ရက်ယန့တွင်	စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။	 (၁၄-၇-၂၀၂၀)	 ရက်ယန့တွင်	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	

ယကာ်မတီကို	အဖွဲ့ေင်(၂၃)ဦးပဖင့်	မသန်စွမ်းအမေ ိုးအစား	(၄)မေ ိုး၏	ကိုျ်စားလှျ်မေားပါေင်သည့်	ယကာ်မတီကို	

ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၃။	 (၂၈-၂-၂၀၂၀)ရကယ်န့တငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာဥပယေ	အသပိညာယပး	ယဆွးယနွးပွ	ဲ

ကို	တိုင်းယေသကကီးလူမှုေန်ထမ်းရုံးတွင်	ကေင်းပခဲ့ရာ	ကိုျ့်အားကိုျ်ကိုး	မူကကိုယကောင်းမေားမှ	တာေန်ခံဆရာမ

မေားတက်ယရာက်ခဲ့ကကပါသည်။	ထိုအစည်းအယေးတွင်	ကယလးသူငျ်အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာဥပယေ၊	 ယရှးဦး				

အရွျ်ကယလးသူငျ်ပပုစုပေ ိုးယထာင်ယရးနှင့်	ဖွံ့ဖဖိုးယရးဆိုင်ရာ	ဥပယေ၊	သက်ကကီးရွျ်အိုမေားဆိုင်ရာ	ဥပယေမေား	

အယကကာင်းကို	ရှင်းလင်းယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။

၄။	 (၉-၆-၂၀၂၀)ရကယ်န့တငွ	်စစက်ိငု်းတိငု်းယေသကကီးလွှတယ်တာရ်ုံး၌	မသနစ်မွ်းသမူေား	ဖွံ့ဖဖိုးယရး	ဥပယေမ	ူ

ကကမ်း	အတည်ပပုပပဌာန်းနိုင်ယရးအတွက်	ညှိနှိုင်းအစည်းအယေးတွင်	တက်ယရာက်ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။

၅။	 (၁၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ယန့တွင်	ဆားလင်းကကီးဖမို့နျ်၊	ယငွသာရွာသစ်ယန	ဦးယကော်စန်းေင်း	(မသန်စွမ်းသူ)

အား		လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှယထာကပ်ံယ့ကကးယင(ွ၁၀၀၀၀ေိ/-)	(ကေပ	်တစသ်နိ်း	တတိ)ိကိ	ုယထာကပ်ံယ့ပးခဲပ့ါသည။်

(၁၅-၇-၂၀၂၀)ရက်ယန့တွင်	 COVID-19ကာလအတွင်း	 ယရာင်ပခည်သစ်မေက်မပမင်ယကောင်းနှင့်	 ခေမ်းပမေတီ	

မသန်စွမ်းယကောင်းရှိ		မသန်စွမ်းယကောင်းသား/သူမေား			အဆင်ယပပမှုရှိ/မရှိ	သွားယရာက်စစ်ယဆးခဲ့ပါသည်။

၆။	 စစက်ိငု်းတိငု်းယေသကကီး	လမူှုေနထ်မ်းရုံးလကယ်အာကရ်ှ	ိစစက်ိငု်းမေကမ်ပမငယ်ကောင်းမ	ှအပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	

မသနစ်မွ်းသမူေား	အထမိ်းအမတှအ်ကကိုလှုပရ်ှားမှုအယနပဖင့	်သခီေင်းဆိဖုပိုငပ်ွ၊ဲ	ပန်းခေဖီပိုငပ်ွ၊ဲ		စစတ်ရုငဖ်ပိုငပ်ွမဲေားအား		

ေင်ယရာက်ျှဉ်ဖပိုင်ရာတွင်	 	 ဦးယဇျောထွန်း	အဆိုဖပိုင်ပွဲ	 (ပထမဆု)၊	 မသဲစုယအာင်ပန်းခေဖီပိုင်ပွဲ(ပထမဆု)နှင့်	

ယမာင်စိုးယထွးယအာင်	စစ်တုရင်ဖပိုင်ပွဲ	(တတိျဆု)	ရရှိခဲ့ပါသည်။

၇။	 (၉-၈-၂၀၂၀)	ရကယ်န့	တက္ကသိလုေ်ငတ်န်းစာယမးပွတဲငွ	်စစက်ိငု်းမေကမ်ပမငယ်ကောင်းမ	ှယပဖဆိသုယူပခာကဦ်း	

အနက်နှစ်ဦး	 ယအာင်ပမင်ခဲ့ပါသည်။	 ယအာင်ပမင်သူနှစ်ဦးတွင်	တစ်ဦးမှာ	 ပထေီနှင့်	သမိုင်းဂုဏ်ထူး(၂)	 ခုပဖင့်	

ယအာင်ပမင်ခဲ့ဖပီး	ကေန်တစ်ဦးမှာ	ရိုးရိုးယအာင်ပမင်ခဲ့ပါသည်။

၈။	 (၇-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ယန့တွင်	 မုံရွာဖမို့	 ခေမ်းပမေတီမသန်စွမ်းယကောင်းမှ	 Grade-11	သင်ကကားယနယသာ	

ယကောင်းသားတစ်ဦးအား	ေှီးခေဲလ်	(၁)စီးယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပခင်းနှင့်	(၁၄-၂-၂၀၂၀)	ရက်ယန့တွင်	ယခောင်းဦးဖမို့နျ်၊	

ငါးလုံးတင်ယကေးရွာအုပ်စုမှ	မသန်စွမ်းကယလးငျ်	(၁)	ဦးအား	ေှီးခေဲတစ်စီး	ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၉။	 (၁၂-၈-၂၀၂၀)ရက်ယန့နှင့်	 (၂၅-၉-၂၀၂၀)ရက်ယန့တို့၌	 ယခောင်းဦးဖမို့နျ်၊	 ငါးလုံးတင်	 ယကေးရွာရှိ	

ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနှာင့်ယနှးယသာ	ကယလးငျ်(၆)ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်	 (၃၀၀၀ေိ/-)ကေပ်နှုန်းပဖင့်	 ယထာက်ပံ့ယကကးယငွ	

(၁၈၀,၀၀ေိ/-)(ကေပ်တစ်သိန်းရှစ်ယသာင်းတိတိ)ကို	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၀။	 ၂၀၂၀	ပပည့်နှစ်၊	စက်တင်ဘာလ	(၁)ရက်ယန့တွင်	စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား	ဖွံ့ဖဖိုးယရး	

ဥပယေကို	ပပဌာန်းခဲ့ပါသည်။
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၁၁။	 COVID-19	ကာလအတွင်း	 မသန်စွမ်း(၄၀)ဦးအား	 (၁)ဦးလျှင်	 (၅၀၀၀ေိ/-)ကေပ်	 နှုန်းပဖင့်	 ယထာက်ပံ့	

ယကကးယငွ	 (၂,၀၀၀,၀၀ေိ/-)(ကေပ်	 နှစ်ဆျ်သိန်းတိတိ)	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းနှင့်	

ပူးယပါင်း၍	ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနမှ	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၂။	 ပထမအကကိမ်အယနပဖင့်	 (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ယန့၌	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	 ဖမို့နျ်အလိုက်	

မသနစ်မွ်းသ	ူ(၉၅)ဦးအတကွ	်တစဦ်းလျှင	်(၃၀၀၀ေ/ိ-)ကေပန်ှုန်းပဖင့	်ယထာကပ်ံယ့ကကး	ယင	ွ(၂၈,၅၀,၀၀ေ/ိ-)(ကေပ	်

နှစ်ဆျ့်ရှစ်သိန်းငါးယသာင်းတိတိ)ကို	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၃။	 ေုတိျအကကိမ်အယနပဖင့်	 (၉-၉-၂၀၂၀)ရက်ယန့၌	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	 ဖမို့နျ်အလိုက်	

မသနစ်မွ်းသ	ူ	(၁၉၈၇၅)ဦးအတကွ	်တစဦ်းလျှင	်(၃၀၀၀ေ/ိ-)	ကေပန်ှုန်းပဖင့	်ယထာကပ်ံယ့ကကး	ယင	ွ(၅၉၆၂,၅၀,၀၀ေ/ိ-)

(ကေပ်	ငါးယထာင့်ကိုးရာယပခာက်ဆျ့်နှစ်သိန်း	ငါးယသာင်းတိတိ)ကို	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၄။	 တတျိအကကမိအ်ယနပဖင့	်(၂၈-၁၀-၂၀၂၀)ရကယ်န့၌	စစက်ိငု်းတိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိဖမို့နျအ်လိကု	်

မသနစ်မွ်းသ	ူ	(၆၄၄၃)ဦးအတကွ	်တစဦ်းလျှင	်(၃၀၀၀ေ/ိ-)ကေပန်ှုန်းပဖင့	်ယထာကပ်ံယ့ကကးယင	ွ(၁၉၃၂,၉၀,၀၀ေ/ိ-)

(ကေပ်	တစ်ယထာင့်ကိုးရာသုံးဆျ့်နှစ်သိန်းကိုးယသာင်းတိတိ)ကိုလည်းယကာင်း၊	 စစ်ကိုင်းမေက်မပမင်ယကောင်းမှ	

ယကောင်းသား/သူ(၅၈)ဦးအတွက်	တစ်ဦးလျှင်	 (၃၀၀၀ေိ/-)ကေပ်နှုန်းပဖင့်	 ယထာက်ပံ့ယကကးယငွ	 (၁၇,၄၀,၀၀ေိ/-)

ကေပ်	(တစ်ဆျ့်ခုနှစ်သိန်း	ယလးယသာင်း)တိတိတို့ကို	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၅။	 COVID-19	ကာလအတွင်း	ယရာင်ပခည်သစ်မေက်မပမင်ယကောင်းနှင့်	ယရဦးဖမို့ရှိ	ဉာဏယရာင်ပခည်	မေက်မ	

ပမင်ပညာသင်ယကောင်းသို့	 	 (၁)	 ဦးလျှင်	 (၃၀၀၀ေိ/-)	ကေပ်နှုန်းပဖင့်	 (၆၆)ဦးအတွက်	 ယထာက်ပံ့ယကကးယငွ	

(၁,၉၈၀,၀၀ေိ/-)ကေပ်	(တစ်ဆျ့်ကိုးသိန်းရှစ်ယသာင်း)တိတိ	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၁၆။	 လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနအယနပဖင့	်တညယ်ထာငခ်ငွ့ပ်ပုမနိ့ရ်ရှထိားယသာ	ယရာငပ်ခညသ်စ	်ပရဟယိဂဟာအား	

(၁၁၃၄၀၀ေိ/-)	 (ကေပ်ဆျ့်တစ်သိန်းသုံးယသာင်းယလးယထာင်တိတိ)ကို	 (၉.၇.၂၀၂၁)	 ရက်ယန့တွင်	 ယထာက်ပံ့	

ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၇။	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	 Quarantine	 Center	 မေား၌	လုပ်အားယပးလေက်ရှိယသာ	 ယစတနာ့	

ေနထ်မ်းမေားအား	သငတ်န်းယပးရာတငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ခစံားခေကန်ငှ့	်လိအုပခ်ေကမ်ေား၊	မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့	်

ယပပာဆိဆုကဆ်ရံာတငွ	်လိကုန်ာရမည့က်ေင့ေ်တမ်ေားကိ	ုထည့သ်ငွ်းယဆွးယနွးခဲပ့ါသည။်	အဆိပုါသငတ်န်းမေားကိ	ု

စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	 (၃၄)ဖမို့နျ်၌	 ယစတနာ့ေန်ထမ်း	ဆရာပဖစ်သင်တန်း(၁၅၂)ဦး၊	ဆင့်ပွား	

သင်တန်းအတွက်	(၃၇၁၁)ဦးအား	အသိပညာယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၈။	 (၅.၈.၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	သင်တန်းသား(၈၄)ဦးအား	စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးစီမံ	အုပ်ခေုပ်ယရးယကာင်စီ					

အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအယေးခန်းမတွင်		Online		သင်တန်းပဖင့်			Quarantine		Center,	Treament	Center	နှင့်	

Hospital	မေားတွင်	တာေန်ထမ်းယဆာင်ယနယသာ	Volunteer	မေားအား	သင်တန်းယပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉။	 ၂၀၂၀	ပပည့န်စှ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့အပဖစ	်(၃-၁၂-၂၀၂၀)	ရကယ်န့တငွ	်နနံကပ်ိငု်းတငွ	်

“	ယမးမျ	်ယပဖမျ	်ယပောယ်ပောက်ျွ	်’’	အစအီစဉပ်ဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	သသိင့သ်ထိိကုယ်သာ	ယမးခနွ်းမေားယမးပခင်း၊	

လကယ်ဆာငပ်စ္စည်းမေား	ယပးအပပ်ခင်းကိ	ုခေမ်းပမေတ	ီမသနစ်မွ်းဘကစ်ု	ံဖွံ့ဖဖိုးယရးသငတ်န်းယကောင်း၌	ကေင်းပပပု	

လုပ်ခဲ့ဖပီး	အဆိုပါယန့	 ယန့လျ်	 (၁၃:၀ေ)နာရီတွင်	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	

Online	အခမ်းအနားကို	ကေင်းပခဲ့ပါသည်။

၂၀။	 (၂၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ယန့တွင်လည်း	စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	

ယကာ်မတီ	Online	အစည်းအယေးကို	နံနက်(၁၀:၀ေ)နာရီတွင်	ကေင်းပခဲ့ပါသည်။



107

၂၁။	 (၄-၉-၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	 စစ်ကိုင်းဖမို့၌	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရး	

ေန်ကကီးဌာန၊	 ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	ယေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊	 ေုတိျေန်ကကီး	ဦးယအာင်ထွန်းခိုင်နှင့်အဖွဲ့သည်	

စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေား၊	အသက်(၈၅)နှစ်နှင့်အထက်ရှိ	ဘိုးဘွားမေား၊	Quarantine	Center,	

Positive	 Centerမေားတွင်	 Quarantine	ေင်ခဲ့ယသာ	ထိခိုက်လွျ်အုပ်စုမေား၊	 ယရယဘးယရှာင်မိသားစုေင်မေားမှ	

ထိခိုက်လွျ်	အုပ်စုမေား၊	Covid-19	ယရာဂါပဖစ်ပွားသည့်ကာလအတွင်း	ဆွမ်းကိစ္စအခက်အခဲရှိယသာ	ဘုန်းကကီး	

ယကောင်း	နငှ့	်သလီရငှယ်ကောင်းမေားသို	့အလှူယငမွေား	ယပးအပလ်ှူေါန်းခဲရ့ာတငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ(၁၆၂၃၉)ဦးအတကွ	်

တစ်ဦးလျှင်	 ၃၀၀၀ေိ/-ကေပ်နှုန်းပဖင့်	 	 ယထာက်ပံ့ယကကးယငွ(၄၈၇၁၇၀၀၀ေိ/-)ကေပ်	 (	 ယလးယထာင့်ရှစ်ရာခုနှစ်	

ဆျ့်တစ်သိန်းခုနှစ်ယသာင်း	ကေပ်)	တိတိအား	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၂၂။	 (၄-၉-၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	 စစ်ကိုင်းမေက်မပမင်ယကောင်းသို့	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်	

ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန၊	 ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	ယေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊	စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီးအစိုးရ

အဖွဲ့	ေနက်ကီးခေုပ	်ဦးပမတယ်ကောတ်ိုသ့ည	်သွားယရာကက်ကည့ရ်ှုစစယ်ဆးခဲဖ့ပီး	လိအုပသ်ညမ်ေားကိ	ုမှာကကားခဲပ့ါသည။်

၂၃။	 Covid-	 19	ကူးစက်ယရာဂါကာကွျ်ယဆးမေားကို	 (၂၀.၉.၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	 စစ်ကိုင်းတိုင်းယေသကကီး	

မုံရွာဖမို့နျ်အတွင်းရှိ	 ခေမ်းပမေတီမသန်စွမ်းဘက်စုံဖွံ့ဖဖိုးယရးယကောင်း၊	 ယရာင်ပခည်သစ်မေက်မပမင်ယကောင်းနှင့်	

စွမ်းအားသစ်ဂေပန်နည်းပညာ	 မေက်မပမင်လက်နှိပ်အယကကာပပင်	သင်တန်းယကောင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	

ထိုးယပးခဲ့ပါသည်။

(၄-၉-၂၀၂၁)ရေ်ကန့တွင်	စစ်ေိုင်းပမို့၌	လူမှုဝန်ေမ်း၊	

ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်	ပပန်လည်ကနရာချေားကရး	ဝန်ကေီးဌာန၊	

ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီး	ကဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်မှ	စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးအစိုးရအဖွဲ့၊	

ဝန်ကေီးချုပ်	ဦးပမတ်ကေျာ်သို့	မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	ကောေ်ပံ့ကြေးကငွ	

ကပးအပ်ပခင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
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(၄-၉-၂၀၂၁)ရေ်ကန့တွင်	စစ်ေိုင်းပမို့၌	လူမှုဝန်ေမ်း၊	
ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်ပပန်လည်ကနရာချေားကရး	ဝန်ကေီးဌာန၊	

ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီး	ကဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်မှ	
စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးအစိုးရအဖွဲ့၊	ဝန်ကေီးချုပ်	

ဦးပမတ်ကေျာ်သို့	မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	
ကောေ်ပံ့ကြေးကငွ	ကပးအပ်ပခင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	
မသန်စွမ်းသူများကန့	အေိမ်းအမှတ်

										“	ကမးမျ်၊	ကပဖမျ်	ကပျာ်ကပျာ်ေွျ်	’’	
အစီအစဉ်မှ	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးလေ်ကအာေ်ရှိ	
စစ်ေိုင်းမျေ်မပမင်ကေျာင်း၏	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	
မသန်စွမ်းသူများကန့အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးလေ်ကအာေ်ရှိ	
စစ်ေိုင်းမျေ်မပမင်ကေျာင်း၏	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	
မသန်စွမ်းသူများကန့	အေိမ်းအမှတ်အကေိုလှုပ်ရှားမှု	
ပမို့နျ်အဆင့်ပပိုင်ပွဲ	ဆုရရှိခဲ့သည့်	ကေျာင်းသားအား	

ဆုချးီပမှင့်ပခင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီး	မုံရွာပမို့နျ်အတွင်းရှိ	
မသန်စွမ်းကေျာင်းများမှ	မသန်စွမ်းသူများအား	

Covid-19	ောေွျ်ကဆးေိုးပခင်း	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

လူမှုဝန်ေမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်	

ပပန်လည်ကနရာချေားကရးဝန်ကေီးဌာန၊	

ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီး	ကဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်ေ	

မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီအား	

မသန်စွမ်းကောေ်ပံ့ကငွ	ကပးအပ်ပခင်း
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တနသောရီတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

တနသောရီတုိင်းကဒသကေီးအတွင်းရိှ	မသန်စွမ်းမှုနှင့်	မသန်စွမ်းသူများဆုိင်ရာ	လှုပ်ရှားကဆာင်ရွေ်ချေ်များ

စဉ် ကဆာင်ရွေ်ချေ်များ မှတ်ချေ်

၁ တနသသာရီတုိင်းယေသကကီး	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း			

(ပမန်မာ)တို့	 ပူးယပါင်းဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဥပယေ၊	 နည်းဥပယေနှင့်	

(ကုလသမဂ္ဂ	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးမေား	ဆုိင်ရာသယဘာတူစာခေုပ်)	UNCRPD	

ဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးသင်တန်းနှင့်	 ယဆွးယနွးပွဲကို	 (၂၇.၁.၂၀၂၀)မှ(၂၈.၁.၂၀၂၀)

အထိ	ကေင်းပပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ဖပီး	(၂၀၂၀)	ပပည့်နှစ်၊	မတ်လ	(၃၀)ရက်ယန့တွင်	ဖွဲ့စည်း	

နိုင်ရန်	 ရည်ရွျ်ထားယသာ်လည်း	ကိုဗစ်-၁၉	 ယရာဂါကိစ္စယကကာင့်	 ယခတ္တဆိုင်းငံ့	

ထားရပါသည်။

၂ တနသသာရတီိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသ	ူ(၂၆၈၇)ဦးအား	နိငုင်ယံတာအ်စိုးရ၏	

အစီအစဉ်ပဖင့်	တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	၃၀၀၀ေိ/-	နှုန်းပဖင့်	ယထာက်ပံ့ခဲ့ဖပီး	COVID	-19		

Economic	 Relief	 Plan	 (CERP)	အစီအစဉ်အရ	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်	

တနသသာရတီိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသ	ူ(၃၆၀၄)ဦးအား	တစဦ်းလျှင	်ကေပ	်

၃၀၀၀ေိ/-	နှုန်းပဖင့်	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃ တနသသာရတီိငု်းယေသကကီး၊	ထားေျခ်ရိငုအ်တငွ်းရှ	ိဖမို့နျမ်ေားမ	ှလူမှုေန်ထမ်းဦးစီး	

ဌာနနှင့်	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)တို့	 ပူးယပါင်းဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား	

အခငွ့အ်ယရးဥပယေ၊	နည်းဥပယေနငှ့	်(ကလုသမဂ္ဂ	မသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရးမေား	

ဆိငုရ်ာသယဘာတစူာခေုပ)်	UNCRPD	ဆိငုရ်ာ	အသပိညာယပးသငတ်န်းနငှ့	်ယဆွးယနွး	

ပွဲကို	တက်ယရာက်အင်အား	(၄၈)	ဦးတက်ယရာက်ခဲ့ပါသည်။

၄ တနသသာရီတိုင်းယေသကကီး၊	ထားေျ်ခရိုင်အတွင်းရှိ	 ဖမို့နျ်မေားမှ	 နိုင်ငံယတာ်	

အစိုးရ၏	အစီအစဉ်ပဖင့်	တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	 ၃၀၀၀ေိ/-	 နှုန်းပဖင့်	 ယထာက်ပံ့ခဲ့ဖပီး						

COVID	 -19	 	 Economic	 Relief	 Plan	 (CERP)	အစီအစဉ်အရ	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	

ဘဏ္ဍာယရးနှစ် 	 တနသသာရီတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ 	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	

တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	 ၃၀၀၀ေိ/-	 နှုန်းပဖင့်	 ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ပခင်းအား	 (၃၄၁)ဦး	

တက်ယရာက်ခဲ့ပါသည်။
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စဉ် ကဆာင်ရွေ်ချေ်များ မှတ်ချေ်

၅ (၁၉-၁-၂၀၂၁)	ရကယ်န့တငွ	်ဖမတိခ်ရိငုလ်မူှုေနထ်မ်းရုံးနငှ့	်ပပနက်ကားယရးနငှ့	်ပပညသ်ူ့	

ဆကဆ်ယံရးဦးစီးဌာနနငှ့	်ပူးယပါင်း၍	မသန်းစမွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	

အသိပညာယပး	Talk	Show	ပပုလုပ်ခဲ့ကာ	IPRD	Page	နှင့်	MOI		Webpartal	တွင်	

လွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။

၆ တနသသာရတီိငု်းယေသကကီး၊	ယကာယ့သာင်းခရိငုအ်တငွ်းရှ	ိ(ယကာယ့သာင်း၊	ဘတုပ်ပင်း)	

ဖမို့နျ်မေားမှ	 မသန်စွမ်းသူ	 (၄၂၆)	 ဦးအား	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွင်း	

တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်	၃၀၀၀ေိ/-	နှုန်းပဖင့်	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

        တနသောရီတိုင်းကဒသကေီး၊	ပမိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ	ဒုတိျအကေိမ်	ေပ်တိုးမသန်စွမ်းသူများစာရင်း

စဉ် ပမို့နျ်
ေိုျ်အဂေါမသန်စွမ်း ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်း အြေားအာရုံမသန်စွမ်း အပမင်အာရုံမသန်စွမ်း စုစုကပါင်း

ေျား မ ကပါင်း ေျား မ ကပါင်း ေျား မ ကပါင်း ေျား မ ကပါင်း ေျား မ ကပါင်း

၁ ဖမိတ် ၃၁၅ ၂၄၂ ၅၅၇ ၃၀ ၃၀ ၆၀ ၈၃ ၇၄ ၁၅၇ ၃၆ ၄၁ ၇၇ ၄၆၄ ၃၈၇ ၈၅၁

၂ ပုယလာ ၁၇၃ ၁၂၀ ၂၉၃ ၃၂ ၂၆ ၅၈ ၃၈ ၄၆ ၈၄ ၁၈ ၂၃ ၄၁ ၂၆၁ ၂၁၅ ၄၇၆

၃ တနသသာရီ ၁၀၆ ၆၁ ၁၆၇ ၁၃ ၁၁ ၂၄ ၁၅ ၂၀ ၃၅ ၁၇ ၁၃ ၃၀ ၁၅၁ ၁၀၅ ၂၅၆

၄ ကျွန်းစု ၁၄၁ ၅၀ ၁၉၁ ၆ ၄ ၁၀ ၁၇ ၉ ၂၆ ၂၁ ၂၇ ၄၈ ၁၈၅ ၉၀ ၂၇၅

စုစုကပါင်း ၇၃၅ ၄၇၃ ၁၂၀၈ ၈၁ ၇၁ ၁၅၂ ၁၅၃ ၁၄၉ ၃၀၂ ၉၂ ၁၀၄ ၁၉၆ ၁၀၆၁ ၇၉၇ ၁၈၅၈
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ပဲခူးတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 ပဲခူးတိုင်းယေသကကီး၊	လူမှုေန်ထမ်းရုံးအယနပဖင့်	အစီရင်ခံသည့်	ကာလအတွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	
ပတ်သက်၍	ယအာက်ပါလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်

	 (က)	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယထာက်ပံ့ယပးပခင်း
	 (ခ)	 ကိုဗစ်-၁၉	ကာလအတွင်း	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	အထူးယထာက်ပံ့ယပးပခင်း
	 (ဂ)	 Talk	Show	အစီအစဉ်မေား	ယဆာင်ရွက်ပခင်း
	 (ဃ)	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားကေင်းပပခင်း
	 (င)	 ပဖစရ်ပစ်မီခံန ့်ခွမဲှု	လပုင်န်းစဉအ်ရ	လငိပ်ိငု်းဆိငုရ်ာ	အကကမ်းဖကခ်ရံယသာ	မသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးငျ	်

မေားအား	ကူညီယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း
	 (စ)	 ECI	 (ယရှးဦးအရွျ်	ကယလးသူငျ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု	အယပခအယနတိုင်းတာ	 စစ်ယဆးပခင်းနှင့်	

ပပနလ်ညထ်ယူထာငပ်ခင်း)	ေနယ်ဆာငမ်ှုမတိငုမ်	ီခေင့ခ်ေနိတ်ကွဆ်ပခင်းနငှ့	်ယလလ့ာစစိစပ်ခင်း	လပုင်န်း	
စီမံခေက်	ယဆာင်ရွက်ပခင်း

မသန်စွမ်းသူများအား	ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ပခင်း
၂။	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနစှ၊်	COVID-19	စီးပွားယရးကစုားမှု	အစအီစဉအ်ရ	ပခဲူးတိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိ
ဖမို့နျ်(၂၈)	 ဖမို့နျ်မှ	 ယထာက်ပံ့ယကကးတစ်ကကိမ်မျှ	 မရရှိယသးသည့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	
ဇန်နေါရီလမှ	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လအတွင်း	ယအာက်ပါအတိုင်း	ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ် ခရိုင် ပမို့နျ် မသန်စွမ်းသူဦးကရ ကောေ်ပံ့ကငွ မှတ်ချေ်

၁ ပဲခူး ပဲခူး ၁၄၂၃ ၃၀၀၀၀/-

၂ ပဲခူး သနပ်ပင် ၈၂၁ ၃၀၀၀၀/-

၃ ပဲခူး ကေ ၆၅၁ ၃၀၀၀၀/-

၄ ပဲခူး ယေါ ၈၄၈ ၃၀၀၀၀/-

၅ ပဲခူး ေိုက်ဦး ၂၀၀၈ ၃၀၀၀၀/-

၆ ပဲခူး ယညာင်ယလးပင် ၁၉၈၀ ၃၀၀၀၀/-

၇ ပဲခူး ယကောက်တံခါး ၃၂၃ ၃၀၀၀၀/-

၈ ပဲခူး ယရှေကေင် ၁၁၉ ၃၀၀၀၀/-

၉ ယတာင်ငူ ယတာင်ငူ ၂၈၄ ၃၀၀၀၀/-

၁၀ ယတာင်ငူ ယကောက်ကကီး ၄၈၅ ၃၀၀၀၀/-

၁၁ ယတာင်ငူ ထန်းတပင် ၃၀၇ ၃၀၀၀၀/-

၁၂ ယတာင်ငူ ယရတာရှည် ၁၀၂၉ ၃၀၀၀၀/-
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စဉ် ခရိုင် ပမို့နျ် မသန်စွမ်းသူဦးကရ ကောေ်ပံ့ကငွ မှတ်ချေ်

၁၃ ယတာင်ငူ ပဖူး ၁၀၀၀ ၃၀၀၀၀/-

၁၄ ယတာင်ငူ အုတ်တွင်း ၉၀၇ ၃၀၀၀၀/-

၁၅ သာျာေတီ လက်ပံတန်း ၁၂၉၅ ၃၀၀၀၀/-

၁၆ သာျာေတီ သာျာေတီ ၁၀၈၆ ၃၀၀၀၀/-

၁၇ သာျာေတီ မိုးညို ၁၀၆၃ ၃၀၀၀၀/-

၁၈ သာျာေတီ မင်းလှ ၂၅၃ ၃၀၀၀၀/-

၁၉ သာျာေတီ အုတ်ဖို ၄၀၅ ၃၀၀၀၀/-

၂၀ သာျာေတီ ဇီးကုန်း ၁၀၅ ၃၀၀၀၀/-	

၂၁ သာျာေတီ နတ်တလင်း ၄၁၀ ၃၀၀၀၀/-

၂၂ သာျာေတီ ကကို့ပင်ယကာက် ၂၄၀ ၃၀၀၀၀/-

၂၃ ပပည် ပပည် ၂၃၀ ၃၀၀၀၀/-

၂၄ ပပည် ယပါက်ယခါင်း ၃၀၈ ၃၀၀၀၀/-

၂၅ ပပည် သဲကုန်း ၁၉၅ ၃၀၀၀၀/-

၂၆ ပပည် ယပါင်းတည် ၂၁၇ ၃၀၀၀၀/-

၂၇ ပပည် ယရှေယတာင် ၄၂၇ ၃၀၀၀၀/-

၂၈ ပပည် ပန်းယတာင်း ၄၀၂ ၃၀၀၀၀/-

စုစုကပါင်း ၁၈၈၂၁ ၅၆၄,၆၃၀,၀၀၀/-

၃။	 ၂၀၂၀-၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာယရးနစှ၊်	ပခဲူးတိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိယထာကပ်ံရ့နက်ေနရ်ှသိည့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအား	
၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ဇန်နေါရီလမှ	ဩဂုတ်လအတွင်း	ယအာက်ပါအတိုင်းယထာက်ပံ့	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ် ခရိုင် ပမို့နျ် မသန်စွမ်းသူဦးကရ ကောေ်ပံ့ကငွ မှတ်ချေ်

၁ ပဲခူး ပဲခူး ၅၁	x	၃၀၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀၀/-

၂ ယတာင်ငူ ယတာင်ငူ ၄၂၀	x	၃၀၀၀၀ ၁၂၆၀၀၀၀၀/-

စုစုကပါင်း ၄၇၁	x	၃၀၀၀၀ ၁၄,၁၃၀,၀၀၀/-

ေိုဗစ်-၁၉	ောလအတွင်း	မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	အေူးကောေ်ပံ့ပခင်း
၄။	 ကိုဗစ်-၁၉	ကာကွျ်ယရးပစ္စည်းမေား	 ယထာက်ပံ့ပခင်းအယနပဖင့်	 ပဲခူးတိုင်းယေသကကီး	 မသန်စွမ်းသူမေား	
အသင်း	အလပုအ်မှုယဆာငယ်ကာမ်တ	ီအတငွ်းယရးမှူးထသံို	့ကိဗုစ-်၁၉	ကာကျွယ်ရး	ပစ္စည်းမေားပဖစယ်သာ	Hand	
Gel	ဘူးယသး	(၁၀၀)ဘူးနှင့်	Mask	(၁၀၀)ခုအား	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	
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၅။	 Quarantine	Center	သို့	 ယရာက်ရှိလာသည့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ပခင်းအယနပဖင့်	
ပဲခူးတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	ဖမို့နျ်မေားမ	ှQuarantine	Center		သို့	ယရာက်ရှိသည့	်မသန်စွမ်းသူ	(၂၇)	ဦးအား	
တစဦ်းလျှင	်(၃၀၀၀၀/-)	နှုန်းပဖင့	်၂၀၂၁	ခနုစှ၊်	စကတ်ငဘ်ာလအတငွ်း	(၈၁၀,၀၀၀/-)	ယထာကပ်ံယ့ပးအပခ်ဲပ့ါသည။်
၆။	 ကိဗုစ-်၁၉	ကာကျွယ်ဆးထိုးနှနံိငုရ်န	်ယဆာငရ်ကွယ်ပးမှုအယနပဖင့	်ပခဲူးတိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိထခိိကု	်
လျွအ်ပုစ်မုေားပဖစယ်သာ	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ကိဗုစ-်၁၉	ကာကျွယ်ဆးထိုးနှပံခင်းအတကွ	်ဖမို့နျအ်ယထယွထ	ွ
အုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနမေားသို့	မသန်စွမ်းသူစာရင်းမေား	ယပးပို့ကူညီခဲ့ပါသည်။

Talk	Show	အစီအစဉ်များ	ကဆာင်ရွေ်ပခင်း
၇။	 ပဲခူးတိုင်းယေသကကီးလူမှုေန်ထမ်းရုံးနှင့်	ပဲခူးတိုင်းယေသကကီး	ပပန်ကကားယရးနှင့်	ပပည်သူ့ဆက်ဆံယရး	ဦးစီး	
ဌာနတို့	 ပူးယပါင်း၍	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေထားယရး	
ေန်ကကီးဌာနမှ	ယဆာင်ရွက်ယပးယနသည့်	ေန်ယဆာင်မှုမေားကို	Talk	Show	အစီအစဉ်မေားအား	တိုင်းယေသကကီး/
ခရိုင်/ဖမို့နျ်မေားတွင်	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ပတ်သက်သည့်	အသိပညာမေားအား	ပဖန့်ယေယပးလေက်ရှိပါသည်။

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူများကန့	အခမ်းအနားေျင်းပပခင်း
၈။	 တိုင်းယေသကကီး	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့အခမ်းအနားကို	Zoom	Application	သုံး၍	
Virtual	စနစပ်ဖင့	်တိငု်းယေသကကီးလမူှုေနထ်မ်းရုံးတငွ	်၂၀၂၀	ပပည့န်စှ၊်	ေဇီငဘ်ာလ	(၂)	ရကယ်န့၌	ကေင်းပခဲပ့ါသည။်
၉။	 ပခဲူးတိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိလငိပ်ိငု်းဆိငုရ်ာ	အကကမ်းဖကခ်ရံယသာ	မသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးငျမ်ေားအား	
ယအာက်ပါအတိုင်း	ကူညီယဆာင်ရွက်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်-

စဉ် အမည် အသေ်
ကနရပ်

လိပ်စာ(ပမို့နျ်)
မသန်စွမ်းမှု

ကောေ်	
ပံ့ကငွ

မှတ်ချေ်

၁ မယအးယအးစန်း ၁၅ ေုံဇရစ်၊	
ယရှေကေင်ဖမို့နျ်

အပမင်အာရုံ ၅၀၀၀၀/- တရားရင်ဆိုင်စရိတ်	
+	 အသက်ယမွးေမ်း 	
ယကောင်းစရိတ်

၂ မခင်ယေဦး(ခ)	
ယရှေမိ

၂၇ ဇလုတ်ကကီး၊	
ယရှေကေင်ဖမို့နျ်

ဆွံ့အ	နား	
မကကား

၃၄၀၀၀၀/- တရားရင်ဆိုင်စရိတ်	
+	 အသက်ယမွးေမ်း 	
ယကောင်းစရိတ်

၃ မနှင်းအိစိုး ၁၈ ဗေက်ကကီးယကေးရွာ၊	
ေိုက်ဦးဖမို့နျ်

ကိုျ်အဂသါ ၂၀၀၀၀၀/- တရားရင်ဆိုင်စရိတ်	
+	 အသက်ယမွးေမ်း 	
ယကောင်းစရိတ်

၄ မနှင်းပွင့်ပဖူ ၁၈ ၁၈	ရပ်ကွက်၊	
ယတာင်ငူ

အကကားအာရုံ ၁၀၀၀၀၀/- တရားရငဆ်ိငု	်စရတိ်

၅ မသင်းသင်းယမာ် ၁၄ ယဂွးယတာက်ခင်	
ယကေးရွာ၊	
အုတ်တွင်း

အကကားအာရုံ ၄၀၀၀၀၀/- တရားရင်ဆိုင်စရိတ်	
+	 အသက်ယမွးေမ်း 	
ယကောင်းစရိတ်
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စဉ် အမည် အသေ်
ကနရပ်

လိပ်စာ(ပမို့နျ်)
မသန်စွမ်းမှု

ကောေ်	
ပံ့ကငွ

မှတ်ချေ်

၆ မခင်သန်းနု ၂၀ သဖန်းကိုင်ယကေး 	
ရွာ၊	 ယပါက်ယခါင်း	
ဖမို့

အကကားအာရုံ၊	 ၃၀၀၀၀၀/- တရားရင်ဆိုင်+
ကိုျ်ေန်	အာဟာရ

၇ မနီနီလှိုင် ၁၈ ယေးရပ်ကွက်၊	
ပပည်ဖမို့

ကိုျ်အဂသါ ၁၀၀၀၀၀/- တရားရငဆ်ိငု	်စရတိ်

ECI	(ကရှးဦးအရျွ	်ေကလးသငူျဖ်ွံ ပ့ဖိုးတိုးတေမ်ှု	အကပခအကနတိငု်းတာ	စစက်ဆးပခင်းနငှ့	်ပပနလ်ညေ်ကူောငပ်ခင်း)	
ဝန်ကဆာင်မှု	မတိုင်မီချင့်ချနိ်တွေ်ဆပခင်းနှင့်	ကလ့လာစိစစ်ပခင်း	လုပ်ငန်းစီမံချေ်ကဆာင်ရွေ်ပခင်း
၁၀။	 ကယလးသူငျ်မေား၏	 မသန်စွမ်းပဖစ်ပခင်း၊	 ဖွံ့ ဖဖိုးမှုယနာက်ကေပခင်းကို	 ယလျှာ့ခေနိုင်ရန်	 ရည်ရွျ်၍	
ယကောကတ်ခံါးဖမို့နျန်ငှ့	်ယညာငယ်လးပငဖ်မို့နျအ်တငွ်းရှ	ိအသက	်(၃)	နစှန်ငှ့ယ်အာက	်ကယလးသငူျမ်ေားအား	
ပုံမှန်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	 ရှိ/မရှိ	ဆန်းစစ်သည့်	 ECI(ယရှးဦးအရွျ်	ကယလးသူငျ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု	အယပခအယနတိုင်းတာ	
စစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ပပန်လည်ထူယထာင်ပခင်း)	 ေန်ယဆာင်မှုမတိုင်မီ	 ခေင့်ခေနိ်တွက်ဆပခင်းနှင့်	 ယလ့လာစိစစ်ပခင်း	
လပုင်န်းစမီခံေကက်ိ	ု၂၀၂၀	ပပည့န်စှ၊်	ဩဂတုလ်မ	ှစတငယ်ဆာငရ်ကွခ်ဲရ့ာ	ျခအုခါ	ကိဗုစ-်၁၉	ကပယ်ရာဂါယကကာင့	်
စီမံခေက်လုပ်ငန်းမေားကို	ယခတ္တရပ်နားထားရပါသည်။
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မကေွးတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

နိဒါန်း

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာအမေ ိုးသားယကာ်မတီကို	၂၀၁၇	ခုနှစ်တွင်	အဖွဲ့ေင်	(၅၇)ဦးပဖင့်	

စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယကာ်မတီသည်	 ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း	

မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ယရး၊	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးတို့နှင့် 	 စပ်လေဉ်းသည့်	

ယဆာင်ရွက်ခေက်မေားကို	အမေားပပည်သူမေားသိရှိနိုင်ယရးနှင့်အသိပညာပမင့်မားလာယစယရးတို့အတွက်ရည်ရွျ်၍	

ဖွဲ့စည်းခဲပ့ခင်းပဖစပ်ါသည။်	မယကွးတိငု်းယေသကကီးမသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာယကာမ်တကီိ	ု၂၀၁၈ခနုစှ၊်	

ယအာကတ်ိဘုာလ	(	၃၀	)ရကတ်ငွ	်အဖွဲ့ေင	်(၁၉)ဦးပဖင့	်စတငဖ်ွဲ့စည်းခဲပ့ါသည။်	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	

ဆိငုရ်ာအမေ ိုးသားယကာမ်တကီိ	ု၂၀၂၁ခနုစှ	်ယမလ	(	၄	)ရကယ်န့တငွ	်အဖွဲ့ေင	်(၅၉)ဦးပဖင့	်အသစပ်ပငဆ်ငဖ်ွဲ့စည်းခဲပ့ါ	

သည်။	မယကွးတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဆိုင်ရာယကာ်မတီအား	၂၀၂၁ခုနှစ်၊	စက်တင်ဘာလ	

(၁၁)ရက်ယန့တွင်	အဖွဲ့ေင်(၁၈)ဦးပဖင့်	ပပန်လည်ဖွဲ့စည်းထားရှိဖပီးပဖစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများအား	ကငွကြေးကောေ်ပံ့ကပးအပ်နိုင်မှုအကပခအကန

၂။	 လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရးနငှ့ပ်ပနလ်ညယ်နရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာနမ	ှမယကွးတိငု်း	ယေသကကီးအတငွ်း	

ရှိ	မသန်စွမ်းသူဦးယရ	(	၄၅၅၂၇	)ဦးအနက်မှ		(	၃၇၀၇၉	)ဦးအား	ယထာက်ပံ့ယပး	အပ်နိုင်ခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။	၂၀၂၀-

၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာယရးနစှတ်ငွ	်ယထာကပ်ံရ့နက်ေနရ်ှယိသာ	ပငွ့ပ်ဖူဖမို့နျအ်တငွ်းရှ	ိ(ထပတ်ိုး)မသနစ်မွ်းသဦူးယရ	(၄၇၀)

ဦးအား	လူမှုေန်ထမ်း၊	ကျ်ဆျ်ယရးနှင့် ပပန်လည်	 ယနရာခေထားယရးေန်ကကီးဌာန၊	 ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီး	

ယေါက်တာသက်သက်ခိုင်မှ	 (၂၄.၄.၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	 ပွင့်ပဖူဖမို့နျ်အယထွယထွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနခန်းမ၌

ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	(မှတ်တမ်း	ဓာတ်ပုံမေားအား	ယနာက်ဆက်တွဲ(ခ)ပဖင့်တင်ပပထားပါသည်။)

သီးပခားကောေ်ပံ့နိုင်မှုအကပခအကန

၃။	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနမှ	 မယကွးတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	 ယထာက်ပံ့ယကကးမရရှိယသးယသာ	

မသန်စွမ်းသူမေားအား	တစ်ဦးလျှင်	ယထာက်ပံ့ယငွကေပ်	-	၃၀၀၀ေိ/-(ကေပ်သုံးယသာင်းတိတိ)	နှုန်းပဖင့်	စုစုယပါင်း	

မသနစ်မွ်းသဦူးယရ	-	၁၁၄၃၄	ဦးအား	ကိဗုစက်ာလအတငွ်းစီးပွားယရးကစုားမှု	အစအီစဉအ်ရ	(၂.၉.၂၀၂၀)ရကယ်န့	

တငွ	်ယထာကပ်ံယ့ငကွေပ	်-	၃၄၃,၀၂၀,၀၀ေိ/-	(ကေပသ်ုံးယထာငယ်လးရာသုံးသနိ်းနစှယ်သာင်းတတိ)ိအား	ယထာကပ်ံ	့

ယပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားေျင်းပနိုင်မှုအကပခအကန

၄။	 ၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊	ေီဇင်ဘာလ	၃	ရက်ယန့တွင်	ကေယရာက်ယသာ	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	

အခမ်းအနားအား	 မယကွးတိုင်းယေသကကီးလူမှုေန်ထမ်းရုံးကကီးကကပ်မှုယအာက်ရှိ	 မယကွးမူလတန်းကကိုယကောင်း	

ခန်းမတွင်ကေင်းပခဲ့ရာ	အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်	မယကွးတိုင်းယေသကကီးအစိုးရအဖွဲ့မှ	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	

သွားလာယရးအဆင်ယပပယခောယမွ့ယစရန်	 စုစုယပါင်းတန်ဖိုးယငွ	 -	 ၂,၆၀၈,၀၀ေိ/-(ကေပ်နှစ်ဆျ့်ယပခာက်သိန်းရှစ်

ယထာငတ်တိ)ိတနဖ်ိုးရှ	ိအယထာကအ်ကပူပုကရိျိာမေား	ပဖစယ်သာ	ေှီးခေ၊ဲ	တစဖ်ကယ်ထာကန်ငှ့	်ခေ ိုင်းယထာကမ်ေားအား	

ယထာက်ပံ့ယပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	(မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံမေား	အားယနာက်ဆက်တွဲ	(ဂ)ပဖင့်တင်ပပထားပါသည်။)
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အပခားကဆာင်ရွေ်ချေ်များ

၅။	 အပခားယဆာငရ်ကွခ်ေကမ်ေားအယနပဖင့	်မယကွးတိငု်းယေသကကီး၊	ပမငက်င်းယကေးရွာ၊	မျလ်ယှတာင	်ယကေးရွာ	
အုပ်စုရှိ	ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ	အဘွားယေါ်သန်းစိန်၊	အသက်(၈၉)နှစ်အား	 ေှီးခေဲနှင့်	 ယထာက်ပံ့ယငွကေပ်	 -	
၂၈၅,၀၀ေိ/-	 (ကေပ်နှစ်သိန်းရှစ်ယသာင်းငါးယထာင်တိတိ)အားလည်းယကာင်း၊	 နတ်ယမာက်ဖမို့နျ်အတွင်းရှိ	
ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ	 ယမာင်မင်းသန်းထိုက်ယအာင်၊	အသက်	 (၁၀)နှစ်အား	 ေှီးခေဲနှင့်ယထာက်ပံ့ယငွကေပ်	 -	
၃၆၀,၀၀ေ/ိ-	(ကေပသ်ုံးသနိ်းယပခာကယ်သာင်းတတိ)ိအား	ယထာကပ်ံယ့ပးအပန်ိငုခ်ဲပ့ါသည။်	(မတှတ်မ်းဓာတပ်ုမံေား
အားယနာက်ဆက်တွဲ(ဃ)ပဖင့်တင်ပပထားပါသည်။)

ကရှ့ဆေ်ကဆာင်ရွေ်မည့်လုပ်ငန်းများ

၆။	 မယကွးတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	 ယထာက်ပံ့ရန်ကေန်ရှိယသာ(ထပ်တိုး)မသန်စွမ်းသူဦးယရ(၈၄၄၈)	ဦးအား	
ယထာက်ပံ့နိုင်ယရးအတွက်	ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနနှင့်	ဆက်သွျ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိယနပါသည်။

လူမှုဝန်ေမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်ပပန်လည်ကနရာချေားကရးဝန်ကေီးဌာန၊	ပပည်ကောင်စုဝန်ကေီးမှ	

မကေွးတိုင်းကဒသကေီးခရီးစဉ်၌	ပွင့်ပဖူပမို့နျ်	အတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူ	(၄၇၀)ဦးအတွေ်	

ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ကနမှု	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
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အဘွားကဒါ်သန်းစိန်၊	အသေ်(၈၉)နှစ်	ေိုျ်အဂေါမသန်စွမ်းအား	

ဝှီးချဲနှင့်	ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ကနမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ကမာင်မင်းသန်းေိုေ်ကအာင်၊	အသေ်(၁၀)နှစ်အတွေ်	

ဝှီးချဲနှင့်	ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ကနမှု	မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
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မန္တကလးတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်တွင်	ထုတ်ပပန်ခဲ့ယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ဥပယေအရ	မန္တယလး	
တိုင်းယေသကကီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယကာ်မတီကို	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်၊	 ဇန်နေါရီလ(၂၉)	
ရကယ်န့၊	အမနိ ့်ယကကာပ်ငာစာအမတှ(်၂/၂၀၂၀)	ပဖင့	်ဖွဲ့စည်းခဲဖ့ပီး၊	ခရိငု(်၇)ခနုငှ့	်ဖမို့နျ	်(၂၈)	ဖမို့နျတ်ိုတ့ငွလ်ည်း	
ဖွဲ့စည်း၍			သက်ဆိုင်ရာခရိုင်/ဖမို့နျ်အယထွယထွ	အုပ်ခေုပ်ယရးမှူးမေားက	ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယကာင်း၊	လူမှုေန်	
ထမ်းဦးစီးဌာန	၊	ခရိငု၊်	ဖမို့နျတ်ာေနခ်မံေားမ	ှ	အတငွ်းယရးမှူးအပဖစလ်ည်းယကာင်း	တာေနယ်ပးအပဖ်ပီး	မသနစ်မွ်း	
သူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားနှင့်ပတ်သက်၍		ကေျ်ကေျ်ပပန့်ပပန့်	အယကာင်အထည်ယဖာ်	ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်	
ရှိပါသည်။
၂။	 မန္တယလးတိငု်းယေသကကီးအယနပဖင့	်၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနစှအ်တငွ်း	လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာန၏	ဘတ	်
ဂေက်ရန်ပုံယငွပဖင့်	တိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူစုစုယပါင်း	(၁၂၁၁၄)ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်	၃၀၀၀ေိ/-	သုံး
ယသာင်းနှုန်းပဖင့်လည်းယကာင်း၊	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွင်း	COVID-19	 	 (CERP)	စီးပွားယရးကုစားမှု	
အစအီစဉအ်ရ		ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရးဦးစီးဌာနဘတဂ်ေကပ်ဖင့	်			ယထာကပ်ံရ့နက်ေနရ်ှသိည့	်မသနစ်မွ်းသစူစုယုပါင်း	
(၂၆၃၁၅)ဦးအား	တစဦ်းလျှင	်၃၀၀၀ေ/ိ-	သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့လ်ည်းယကာင်း	ယထာကပ်ံယ့ငမွေားယပးအပခ်ဲပ့ါသည။်	
မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	 (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှစ်မှ	 (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုနှစ်အတွင်း	 မသန်စွမ်းသူစုစုယပါင်း	
(၃၈၄၂၉)ဦးတိုအ့ား	တစဦ်းလျှင	်(၃၀၀၀ေ/ိ-)	သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့	်တစက်ကမိ	်အမိတ်ိငုရ်ာယရာက	်ယထာကပ်ံယ့ငမွေား	
ယပးအပ်ခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။
၃။	 ၂၀၂၀-၂၀၂၁		ဘဏ္ဍာယရးနစှတ်ငွ	်COVID-19	(CERP)စီးပွားယရးကစုားမှု		အစအီစဉအ်ရ		ေတုျိ	အယကော	့
ယထာကပ်ံရ့နက်ေနရ်ှသိည့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအား	မန္တယလးခရိငုတ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ(၄၃၂၈)ဦး၊	ယကောကဆ်ညခ်ရိငု	်
တွင်	 မသန်စွမ်းသူ	 (၂၇၃၁)	 ဦး၊	 မိတ္ထီလာခရိုင်တွင်	 မသန်စွမ်းသူ	 (၃၇၆၇)ဦးတို့အား	 (၁)	 ဦးလျှင်	 ၃၀၀၀ေိ/-
သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့	်မသနစ်မွ်းသစူစုယုပါင်း	(၁၀၈၂၆)ဦးတိုအ့ား	ပပနလ်ညထ်ယူထာငယ်ရး	ဦးစီးဌာနမ	ှသကဆ်ိငုရ်ာ	
တိငု်းယေသကကီး/	ခရိငု/်	ဖမို့နျ	်အယထယွထအွပုခ်ေုပယ်ရးဦးစီးဌာန၊	လမူှုေနထ်မ်းရုံးမေားနငှ့	်ခေတိဆ်က၍်	ယထာကပ်ံ	့
ယငွမေားအား	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၄။	 ျခုလက်ရိှ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယထာက်ပ့ံရန်ကေန်ရိှယသာ	ခရုိင်မေားမှာ	ရမည်းသင်းခရုိင်တွင်	မသန်စွမ်း	
သ(ူ၂၁၆၉)ဦး၊	ပပငဦ်းလငွခ်ရိငုတ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသ(ူ၃၄၈၀)ဦး၊	ပမင်းပခံခရိငုတ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ(၃၉၅၅)ဦး၊	ယညာငဦ်း	
ခရိုင်တွင်မသန်စွမ်းသူ	(၁၈၄၃)	ဦး၊	မသန်စွမ်းသူစုစုယပါင်း	(၁၁၄၄၇)	ဦး	ကေန်ရှိပါသည်။
၅။	 မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	 (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုနှစ်မှ	 (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခုနှစ်ထိ	 စာရင်းယကာက်ခံ	 ရရှိ	
ခဲ့ယသာ	မသန်စွမ်းသူ	အမေ ိုးအစား(၄)မေ ိုးစာရင်းမှာ	-
	 (က)	 အပမင်အာရုံခေ ို ့တဲ့သူ	 =	 (၇၆၈၁)	-	ဦး
	 (ခ)		 အကကားအာရုံခေ ို ့တဲ့သူ	 =	 (၈၆၁၉)	-	ဦး
	 (ဂ)		 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူ	 =	 (၇၆၅၀)	-	ဦး
	 (ဃ)	 ကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ	 =							(၃၆၇၅၂)	-	ဦး

  စုစုကပါင်း	 =							(၆၀၇၀၂)	-	ဦး	ရှိပါသည်။	

၆။	 ထို့အပပင်	COVID-19	(CERP)စီးပွားယရးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ		COVID-19	ကာလအတွင်း		မသန်စွမ်း	
သမူေားအား	ယထာကပ်ံယ့ကကးယပးအပလ်ေကရ်ှရိာ		စဉဆ်ကမ်ပပတဖ်ွံ့ဖဖိုးတိုးတကယ်ရးဆိငုရ်ာ	(၂၀၃၀)	အစအီစဉ၏်	
အဓိကစည်းမေဉ်းပဖစ်သည့်	Leaving	No	One	Behindအရ	မန္တယလးတိုင်းယေသကကီး	လူမှုေန်ထမ်းရုံးကကီးကကပ်မှု
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ယအာက်ရှိ	 ဌာနငျ်၊	သင်တန်းယကောင်းမေားမှ	ကိုျ်အဂသါ	 မသန်စွမ်းသူ	 (၂၉)ဦး၊	အပမင်အာရုံခေ ို ့တဲ့သူ(၁)ဦး၊	
အကကားအာရုံခေ ို ့တဲ့သူ(၂၃၉)ဦး၊	ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူ(၉၈)ဦး၊	စုစုယပါင်း	(၃၆၇)ဦးအား	(၁)ဦးလျှင်	၃၀၀၀ေိ/-	
သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့်	သက်ဆိုင်ရာ	 ယကောင်းအုပ်မေားမှတစ်ဆင့်	 မသန်စွမ်းယကောင်းသား၊	 ယကောင်းသူမေားအား											
လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနဘတ်ဂေက်ပဖင့်	ယထာက်ပံ့ယငွမေား	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၇။	 ျခလုကရ်ှ	ိCOVID-19	ကာလတငွ	်မန္တယလးတိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိ	community	Positive		Centerနငှ့	်
Treatment	Center	မေားမ	ှ	မသနစ်မွ်းသ(ူ၅၂)ဦးအား	(၁)ဦးလျှင	်၃၀၀၀ေ/ိ-	သုံးယသာင်း	နှုန်းပဖင့	်၁,၅၆၀,၀၀ေ/ိ-
ကေပ်တစ်ဆျ့်ငါးသိန်းယပခာက်ယသာင်းတိတိအား	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာန	ဘတ်ဂေက်ပဖင့်	ယထာက်ပံ့ယငွမေားယပး	
အပ်ခဲ့ပါသည်။
၈။	 ၂၀၂၀-ပပည့န်စှ၊်	ေီဇငဘ်ာလ(၃)ရကယ်န့တငွ	်ကေယရာကခ်ဲယ့သာ	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	
အထိမ်းအမှတ်အပဖစ်	မသန်စွမ်းသူမေားကွန်ရက်မှ	ဦးယဆာင်၍	မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	(၂၈)ဖမို့နျ်ရှိ	
မသနစ်မွ်းသမူေားအားလုံးပါေငသ်ည့	်	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	စမွ်းရညမ်ေားကိ	ုယဖာထ်တုန်ိငုရ်နအ်တကွ	်	Yes	I	Can	
ယခါင်းစဉ်နှင့်		Video	Clip	ပဖင့်	ဖပိုင်ပွဲကို		Online	မှတစ်ဆင့်		မသန်စွမ်းအဖွဲ့	အစည်းမေား၊	မသန်စွမ်းအယရးကို	
စိတ်ပါေင်စားယသာ	အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမေား	စုစုယပါင်း(၂၁)ဖွဲ့မှ		ဖပိုင်ပွဲေင်	(၆၆)ဦး	ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ဖပီး	ပထမဆု၊	
ေုတိျဆု၊	တတိျဆုရရှိသူ(၃)ဦးကို	ဆုမေားခေးီပမှင့်ခဲ့ပါသည်။
၉။	 မန္တယလးတိငု်းယေသကကီး	လမူှုေနထ်မ်းရုံးကကီးကကပမ်ှုယအာကရ်ှ	ိနားမကကားယသာကယလးမေား	ယကောင်း	(၁)	
ယကောင်း၊	မသနစ်မွ်းသကင်ျသ်ငတ်န်းယကောင်း(၁)ယကောင်းနငှ့	်INGOs,	NGOs,CSO	,	CBO	မေား၊	မသနစ်မွ်းအဖွဲ့	
အစည်းမေားနှင့်ပူးယပါင်း၍	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားကို	 ယအာက်ပါအတိုင်းအယကာင်အထည်ယဖာ်	
ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်-	
											(က)	မန္တယလးဖမို့	၊	နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်း၌	အသက	်(	၆	)	နစှမ်	ှ(	၁၈	)	နစှအ်ထ	ိကေန်းမာ	

သန်စွမ်း၍	ဉာဏ်ရည်ပပည့်မီသူ	နားမကကားသူကယလးမေားအား	လူမေ ိုး၊	ဘာသာမယရွးလက်ခံပခင်း၊	
သွားလာယရးခကခ်ယဲသာယေသမေားရှ	ိကယလးမေားအားအယဆာငယ်နယကောင်းသားအပဖစ	်လကခ်ယံပး	
ပခင်း၊	ပညာသငက်ကားမှု	အယနပဖင့	်အယပခခပံညာ၊	မလူတန်းအဆင့မ်	ှဆဌမတန်းအထ	ိယကောင်းသား/
သမူေားကိ	ုမန္တယလးဖမို့၊	နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းတငွ	်လကခ်သံငက်ကားယပးဖပီး	သတ္တမ	
တန်းမှ	 ေသမတန်းအထိ	 ယကောင်းသား/	သူမေားကို	လူတိုင်းအကေုံးေင်ပညာယရး	အစီအစဉ်အရ	
အမှတ်(၃၄)အယပခခံပညာ	အထက်တန်းယကောင်းသို့	တက်ယရာက်၍	သင်ကကားနိုင်ရန်ယဆာင်ရွက်
ယပးပခင်း၊	ကွန်ပေူတာ၊	 စက်ခေုပ်သင်တန်းမေားသင်ကကားယပးပခင်း၊	ကယလးမေားကိုျ်ပိုင်အခေနိ်		
အတွက်	 ကကက်ယတာင်ရိုက်ပခင်း၊	 ပခင်းလုံး၊	 ယဘာလုံးကစားယစပခင်း၊	အပန်းယပဖယပော်ပွဲရှေင်ပွဲမေား	
ယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း၊	အယထွယထွ	ဗဟုသုတရရှိယစရန်		ယကောင်းတွင်း	စာကကည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊	
ျဉ်ယကေးလိမ္မာယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း၊The	Leprosy	Mission	Myanmar	မှ	ခန္ဓာကိုျ်သန်စွမ်းရန်		
လိုအပ်ယသာ	ကယလးမေားအား	 Physiotherapy	 ယလ့ကေင့်ခန်းမေားပပုလုပ်ယပးပခင်း၊	 ဂေပန်နိုင်ငံ	
Kyoshin	 Co,Ltd	မှ	 မန္တယလးဖမို့၊	 နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းသို့	 နှစ်စဉ်အလှူယငွမေား	
လှူေါန်းလေကရ်ှရိာ(၂၂)	ကကမိအ်ထ	ိအလှူယငယွပးအပခ်ဲဖ့ပီးပဖစပ်ါသည။်	နားမကကားယသာ	ကယလးမေား	
ယကောင်းတွင်	 	 ေန်ထမ်းမေားနှင့်မိဘမေားအား	စကားယပပာယလ့ကေင့်	 နည်းမေားသင်ကကားယပးပခင်း၊	
နားကကပ်ထိန်းသိမ်းနည်းမေား	သင်ကကားယပးပခင်း၊	 ပပည်ယထာင်စုယန့	အယကကာင်းအရာမေားအား	
လကသ်ယကသတပပ	ဘာသာစကားပဖင့ယ်ဟာယပပာပခင်း၊	ပမနမ်ာနိငုင်ကံယလးမေားယန့	အခမ်းအနားတငွ	်
နားမကကားကယလးမေားမှ	အကပယေသာမေားပဖင့်	 ယဖော်ယပဖပခင်း၊	ဘာသာယရးနှင့်	 ပတ်သက်၍	
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	ဓမ္မဂိရိေိပဿနာ	ဆရာကကီးဦးဂိုအင်ကာအဖွဲ့မှ	 နားမကကားကယလးမေားအား	
အာနာပါနသတိ	သင်တန်းယပးပခင်း၊	 ရန်ကုန်၊	 မန္တယလး	 နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းရှိ	
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ဆရာ၊	ဆရာမမေားနငှ့	်နားမကကားသမူေား	ပူးယပါင်း၍	Sign	Language	စကားလုံးယဆွးယနွးပွ	ဲကေင်းပ	
ပပုလပုပ်ခင်း၊	အယပခခသံကယ်မွးပညာအယနပဖင့	်နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းမ	ှယကောင်းသား၊	
ယကောင်းသူမေားအား	ဆပ်ပပာဆီ	သင်တန်းပို့ခေယပးပခင်း၊	 မုန့်လုပ်နည်းသင်တန်းယပးပခင်း၊	လတ်	
တယလာပဖစ်ပွားယနယသာ	 COVID-19	ကပ်ယရာဂါနှင့်	 ပတ်သက်၍ယဆာင်ရန်၊	 ယရှာင်ရန်မေားကို	
အသိပညာယပးပခင်း၊	ကေန်းမာယရးေန်ကကီးဌာနမှ	ညွှန်ကကားခေက်မေားကို	 ရှင်းလင်းယပပာပပပခင်း၊	
ယကောင်းအပု	်ဆရာမကကီးမ	ှဦးယဆာင၍်	ေနထ်မ်းမေားအား	အသပံိငု်းဆိငုရ်ာ(Audiology)နည်းပညာ	
ပဖစ်ယသာ		နားကကားမှုနှုန်းစမ်းသပ်ပခင်း၊	နားကကားမှုနှုန်းနှင့်	နားကကပ်	Fitting	ပပုလုပ်ပခင်း၊	စကား	
ယပပာယလက့ေင့	်သငက်ကားနည်းတိုအ့ား	သငက်ကားပိုခ့ေပခင်း၊	ပညာယရးအယနပဖင့	်ယကောင်းသား/သမူေား	
အတွက်	သင်ယထာက်ကူပစ္စည်းမေားပပုလုပ်ပခင်း၊	Sign	Language	ဘာသာစကားမေား	လက်ယတွ့	
သင်ကကားပ့ုိခေပခင်း၊	United	Kingdom	မှ	Mrs	Susan	Brought	နှင့်	အဖဲွ့ေင်	(၂)	ဦးတ့ုိသည်	နားမကကား	
ကယလးမေားအား	နားကကားမှု	နှုန်းစမ်းသပယ်ပးပခင်းနငှ့	်နားကကပတ်ပဆ်ငယ်ပးပခင်း	မေားယဆာငရ်ကွ	်
ယပးလေကရ်ှပိါသည။်	လမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနနငှ့ပ်မနမ်ာနိငုင်အံထူး	ပညာယရးအသင်းတို	့ပူးယပါင်း၍	
ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကယလးမေားအား	 ပပုစုပေ ိုးယထာင်ယပးမည့်	အယပခခံဆရာပဖစ်	သင်တန်းမေား	
ယပးပခင်း၊	အထူးပပုစုယစာင့်ယရှာက်ရန်	လိုအပ်ယသာကယလးမေားအတွက်	ပပုစုပေ ိုးယထာင်သင်ကကား
ယပးမည့်ဆရာ၊	ဆရာမမေား	ယမွးထုတ်ယပးမည့်	ဆရာပဖစ်သင်တန်းမေားဖွင့်လှစ်ပခင်း၊	မသန်စွမ်းသူ
မေားပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယရးနှင့်	ယလ့ကေင့်သင်ကကားယရး	အယပခခံသင်တန်းမေားယပးပခင်း၊	Sign	Language	
သင်တန်းမေားအားလည်းယကာင်း၊	မသန်စွမ်းယကောင်းမေားမှ	မိဘမေားအား	မသန်စွမ်းသူမေား	 ပပုစု
ယစာင့်ယရှာက်ယရးသင်တန်းမေားကို	 နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းတွင်လည်းယကာင်း၊		
တိုင်းယေသကကီး	လူမှုေန်ထမ်းရုံး	အစည်းအယေးခန်းမ၌	ဌာနငျ်၊	သင်တန်းယကောင်းမေားမှ	ဆရာ/	
ဆရာမမေား၊	မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	မသနစ်မွ်းသကင်ျ	်သငတ်န်းယကောင်းနငှ့	်နားမကကားယသာ	
ကယလးမေားယကောင်းရှိ	 ယကောင်းသား၊	 ယကောင်းသူမေား၏	မိဘမေားအား	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်	
အယရးနငှ့	်UNCRPD	ဆိငုရ်ာ	ပညာယပးသငတ်န်းမေား	ဖငွ့လ်စှပ်ိုခ့ေ	ယပးပခင်း၊	မသနစ်မွ်းယကောင်းမေားနငှ့	်
မသနစ်မွ်းအဖွဲ့	အစည်းမေားအား	ေနယ်ဆာငမ်ှုယပးသမူေားက	မသနစ်မွ်း	အသပိညာယပး	သငတ်န်းမေား	
ယပးပခင်း၊	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီး	 ယခါင်းယဆာင်မှုသင်တန်းမေားယပးပခင်း၊	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာအသိ	
ပညာယပးပခင်း၊		ပရဟတိအဖွဲ့မေားနငှ့	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	မသနစ်မွ်းမှုအကေုံးေငပ်ခင်း
ဆိုင်ရာ	သင်တန်းမေားယပးပခင်း၊	The	Leprosy	Mission	Myanmar	 ၊	ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း၊	
ကိျုအ်ဂသါ	မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း၊	H.I	အသင်းအဖွဲ့	နငှ့ပ်ူးယပါင်း၍	လပုင်န်းမေားအယကာငအ်ထည	်
ယဖာ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။		

(ခ)	 	မန္တယလးဖမို့၊	 မသန်စွမ်းသက်ငျ်သင်တန်းယကောင်း၌	 	အသက်	 (၆)	 နှစ်မှ	 (၁၈)	 နှစ်ထိ	 Down	
Syndrome,	Cerebral	palsy,	Intellectual	Disabilities,	Autism,	Epilepsy,	A.D.H.D	(Attention	
Deficit	 Hyperactive	Disorder)	တို့အား	အသက်လိုက်ယလ့လာဆန်းစစ်ဖပီး	အတန်းပညာခွဲ၍	
ယလက့ေင့သ်ငက်ကားယပးပခင်း၊	ဉာဏရ်ညမ်မယီသာ	ကယလးမေားအား	အယပခခစံာယရးစာဖတန်ငှ့	်သခသော	
ဘာသာရပ်အား	အထူးပညာယရး	 စနစ်အယနပဖင့်	 ယလ့ကေင့်သင်ကကားယပးပခင်းနှင့်	ကယလးတိုင်း	
မမိကိိျုက်ိ	ုလူ့ပတေ်န်းကေငတ်ငွ	်ရပတ်ညန်ိငုရ်န	်စာယပပညာသငက်ကားပခင်းနငှ့	်ပပငပ်ဗဟသုတုနငှ့	်
ဘက်စုံဖွံ့ဖဖိုးယရးအတွက်	အက၊	ပန်းခေ၊ီ	လက်မှု၊	ပုံယပပာ	ကိုျ်လက်လှုပ်ရှားယလ့ကေင့်ခန်းမေားနှင့်		
ကစားပခင်းမေားသငက်ကားယပးပခင်း၊	မဘိ၊		ဆရာ၊	ဆရာမမေားနငှ့	်	ဆကသ်ျွသ်ည့	်စာအပုမ်ေားထား	
ရှဖိပီး	ကယလးမေား၏	တစလ်အတငွ်း	ယဆာငရ်ကွခ်ေကမ်ေား၊	တိုးတကမ်ှုအယပခအယနအား	မဘိမေားထ	ံ
အသိပညာယပးပခင်းနှင့်	 မိဘဆရာပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ပခင်း၊	 ယနွရာသီယကောင်းပိတ်ရက်မေားတွင်	
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ကယလးမေားအား	 သက်ယမွးပညာသင်ကကားနိုင်ယရးအတွက်	 မုန့်ဖုတ် ပခင်း ၊ 	 ပခင်းျက်ပခင်း ၊	
အကကိုသကယ်မွး	သငတ်န်းမေား	ပပုလပုယ်ပးပခင်းမေား	ယဆာငရ်ကွယ်ပးလေကရ်ှပိါသည။်	တိငု်းယေသကကီး	
လူမှုေန်ထမ်းရုံးမှ	 ဦးယဆာင်၍	 မသန်စွမ်းယကောင်းမေားမှ	 ဆရာ၊	ဆရာမမေား၊	 ယကောင်းသား	
ယကောင်းသူမေား၏	မိဘမေားအား	မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုက်	အသိပညာယပးပခင်းနှင့်	အထူး	
လိုအပ်ခေက်ရှိယသာ	ကယလးမေားပပုစုယလ့ကေင့်မှု	အသိပညာယပးသင်တန်းမေား	ကေင်းပပခင်းတို့	
ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

(ဂ)	 အမေားပပညသ်နူငှ့	်သကဆ်ိငုသ်ည့ယ်နရာမေား	(ယေး၊ကစားကငွ်း၊	ပန်းပခ	ံ၊	ျာဉရ်ပန်ားစခန်း၊	စာသင	်
ယကောင်းမေား၊ဘာသာယရးအယဆာက်အဦ)မေားတွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	အတားအဆီးကင်း	
ယသာယနရာ	(Barrier	Free	Zone)မေား	ဖန်တီးယပးနိုင်ယရးအတွက်		တိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူ	
မေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယကာ်မတီ	လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအယေးမေားတွင်	ထည့်သွင်း	
ယဆွးယနွးဖပီး	စညပ်ငသ်ာျာယရးယကာမ်တ၊ီ	တိငု်းယေသကကီးယဆာကလ်ပု	်ယရးလပုင်န်းမေား၊	ပဂု္ဂလကိ	
အဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

(ဃ)		မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အယရးယဆာငရ်ကွယ်နယသာ	မတိဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ပူးယပါင်း၍		မသနစ်မွ်း	
သူမေားလူမှုေန်းကေင်တွင်	 	 	 ပပန်လည်ေင်ဆံ့နိုင်ယရးအတွက်	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။	
ထိုအ့ပပင	်မန္တယလးတိငု်းယေသကကီး	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား	ဆိငုရ်ာယကာမ်တအီယနပဖင့	်
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အထိမ်းအမှတ်	အခမ်းအနားမေား၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရး	 ဥပယေဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ	 ယဆွးယနွးပွဲကေင်းပပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေားအကေုံးေင်မှုပမှင့်	
တင်ယရးဆိုင်ရာ	ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမေား	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲမေားကို	မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမေား	
နှင့်အတူ	ပူးယပါင်းကေင်းပယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။

၁၀။	 မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားအယရးနှင့်	 ပတ်သက်၍	ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိယသာ	
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမေားမှာ	ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်	-
	 (က)	 မန္တယလးတိုင်းယေသကကီး	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း
	 (ခ)		 ပမန်မာနိုင်ငံကိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအသင်း
	 (ဂ)			ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း
	 (ဃ)	 Myanmar	Deaf	Society
	 (င)		 Handicap		International
	 (စ)		 The	Leprosy	Mission	Myanmar
	 (ဆ)	 	Special	Olympic
	 (ဇ)		 အလင်းသစ်မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းတို့ပဖစ်ပါသည်။
၁၁။	 မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုက်	စုယပါင်းယဆာင်ရွက်နိုင်ယသာ	စင်တာ	
(သို့မဟုတ်)	သင်တန်းယကောင်း	ထူယထာင်ယပးနိုင်ပါက	မသန်စွမ်းအမေ ိုးအစားအလိုက်	သတင်းအခေက်အလက်	
မေား၊	သက်ယမွးပညာ၊	 မသန်စွမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်	 	 ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရွက်နိုင်	
မည်ပဖစ်ယသာယကကာင့်	တိုင်းယေသကကီးအတွင်း	 ဖွင့်လှစ်ယပးနိုင်ရန်	 	 စီမံကိန်းမေားခေမှတ်အယကာင်အထည်ယဖာ်	
ပခင်း၊	ဘဏ္ဍာယငမွေားခွယဲေခေထားယပးပခင်းမေားကိ	ု	ယဆာငရ်ကွန်ိငုပ်ါက	ပိမုိအုဆငယ်ပပနိငုယ်ကကာင်း	အကကပံပုတငပ်ပ	
အပ်ပါသည်။
၁၂။	 မန္တယလးတိငု်းယေသကကီးအယနပဖင့	်တိငု်းယေသကကီးလမူှုေနထ်မ်းဦးစီးမှူးရုံးမတှငပ်ပထားသည့	်မသနစ်မွ်း	
သူမေား	အမှီအခိုကင်းစွာမိမိဘေမိမိရပ်တည်နိုင်ယရးအတွက်		အတန်းပညာ	/	သက်ယမွးေမ်းယကောင်းပညာမေား	
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သင်ကကားနိုင်ရန်	 ရည်ရွျ်၍	 	အပမင်အာရုံခေ ို ့တဲ့သူမေားအတွက်	 ရိုးရာလက်နှိပ်	 ပညာသင်တန်းယကောင်း(၁)
ယကောင်းနှင့်	မန္တယလးတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	ယရှ့လာမည့်	(၅)	နှစ်တွင်		မသန်စွမ်းသက်ကကီးသင်တန်းယကောင်း	
နှင့်	မသန်စွမ်းကယလးမေား	ပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယရးယဂဟာ(၁)ခု၊	မသန်စွမ်းသင်တန်းယကောင်းမေား	ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်	
ယပမယနရာရရှယိရးအတကွ	်ျခငမ်န္တယလးတိငု်းယေသကကီး	အစိုးရအဖွဲ့ထသံို	့တငပ်ပယတာင်းခထံားဖပီးပဖစပ်ါသည။်	
၁၃။		 မန္တယလးတိငု်းယေသကကီး	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယကာမ်တအီယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေားဘေ	ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတကယ်ရးလပုင်န်းမေားကိ	ု	အယထာကအ်ကပူပုယစရနအ်တကွ	်ဥပယေ၊	နည်းဥပယေ၊	ကလုသမဂ္ဂမ	
သန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	သယဘာတူစာခေုပ်နှင့်အညီ	 ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ဥပယေပါပပဌာန်းခေက်မေားကို	အယကာင်အထည်	 ယဖာ်ယဆာင်ရွက်ယပးပခင်းအားပဖင့်	
မသန်စွမ်းသူမေား	လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်	 ပူးယပါင်းပါေင်နိုင်၍	ကေရာအခန်းကဏ္ဍမေား၌	ပါေင်ယဆာင်ရွက်နိုင်ဖပီး						
နိငုင်ဖံွံ ဖ့ဖိုးယရးလပုင်န်းမေားကိ	ု		နိငုင်ယံတာအ်စိုးရနငှ့	်ပူးယပါင်းယဆာငရ်ကွပ်ခင်းပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအယနနငှ့လ်ည်း	
ဖွံ့ဖဖိုးယရးအသီးအပွင့်မေားကို	နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့်	တန်းတူခံစားကကရမည်ပဖစ်ပါသည်။

(၂၉-၅-၂၀၂၁)ရေ်ကန့မန္တကလးတိုင်းကဒသကေီးအတွင်းရှိ	ကစတနာ့ဝန်ေမ်းအဖွဲ့အစည်းများ	

လူမှုကရးပင်စင်နှင့်	မသန်စွမ်းသူ	(မန္တကလးခရိုင်၊	ကေျာေ်ဆည်ခရိုင်၊	မိတ္ထီလာခရိုင်)များအား	

ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ပခင်း	အခမ်းအနား

ပပည်ကေီးတံခွန်ပမို့နျ်အကေွကေွအုပ်ချုပ်ကရး

ဦးစီးဌာနသို့	မသန်စွမ်းကောေ်ပံ့ကငွ	ကပးအပ်ပခင်း

COVID-19	စီးပွားကရး	ေုစားမှုအစီအစဉ်အရ		

မသန်စွမ်းသူများအားကောေ်ပံ့ကငွ	ကပးအပ်ပခင်း
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COVID-19	စီးပွားကရးေုစားမှုအစီအစဉ်

(CERP)အရ	မသန်စွမ်းသူများအား	

ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ပခင်း

မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစားအလိုေ်	အသိပညာ	

ကပးပခင်းနှင့်	အေူးလိုအပ်ချေ်ရှိကသာ	ေကလးများ	

ပပုစုကလ့ေျင့်မှု	အသိပညာကပးသင်တန်း

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများကန့

အေိမ်းအမှတ်အပဖစ်	မသန်စွမ်းသူများ၏	

စွမ်းရည်များေို	ကဖာ်ေုတ်နိုင်ရန်အတွေ်	

Video	Clip	ပပိုင်ပွဲ	ဆုချးီပမှင့်ပခင်း

မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစားအလိုေ်	အသိပညာ	

ကပးပခင်းနှင့်	အေူးလိုအပ်ချေ်ရှိကသာေကလးများ	

ပပုစုကလ့ေျင့်မှု	အသိပညာကပးသင်တန်း

မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစားအလိုေ်	အသိပညာ	

ကပးပခင်းနှင့်	အေူးလိုအပ်ချေ်ရှိကသာ	ေကလးများ	

ပပုစုကလ့ေျင့်မှု	အသိပညာကပးသင်တန်း

နားမြေားကသာေကလးများအား	

နားြေားမှုနှုန်းစမ်းသပ်ကပးပခင်းနှင့်

နားြေပ်တပ်ဆင်ကပးပခင်း
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နားမြေားကသာေကလးများကေျာင်းရှိ	

ဝန်ေမ်းများနှင့်	နားမြေားသူများပူးကပါင်း၍	

Sign	Language	စေားလုံးကဆွးကနွးပွဲ

နားမြေားကသာေကလးများအတွေ်

ဆပ်ပပာဆီလုပ်နည်းသင်တန်း

မသန်စွမ်းေကလးများ	ကေျာင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း

နားမြေားကသာေကလးများအား		

အာနာပါနသတိ	သင်တန်းကပးပခင်း

မသန်စွမ်းေကလးများ	

ကေေ်သားကေီးငျ်ကလ့ေျင့်ပခင်း
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မွန်ပပည်နျ်

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	မွန်ပပည်နျ်ယကာ်မတီကို	ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ယရး	

လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာနသို	့(လောထား)	စာရင်းကိ	ု(၂၅.၈.၂၀၂၁)	

ရက်ယန့တွင်	မွန်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့မှ	တင်ပပထားဖပီးပဖစ်ပါသည်။

၂။	 မွန်ပပည်နျ်အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွင်း	 ပပန်လည်	

ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနမှ	ယထာက်ပံ့သည့်ရန်ပုံယငွပဖင့်	မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးလျှင်	ကေပ်		(၃ေေေေိ/-)		မသန်စွမ်း	

သူလူဦးယရ	စုစုယပါင်း	(၁၁၇၃၈)	ဦးကို	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။	 ၂၀၂၀-၂၀၂၁	ခုဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွင်း	 မွန်ပပည်နျ်၊	 	သံပဖူဇရပ်ဖမို့နျ်မှ	 	 ယထာက်ပံ့ရန်	ကေန်ရှိသူ	

မသန်စွမ်းသူ	 	 (၂၃၀)	 ဦးအတွက်	တစ်ဦးလျှင်ကေပ်	 (၃ေေေေိ/-)	 နှုန်းပဖင့်	 စုစုယပါင်းယထာက်ပံ့ယငွကေပ်	

(၆၉ေေေေေိ/-)	သိန်းကို			(၁၂.၅.၂၀၂၁)	ရက်ယန့တွင်			သံပဖူဇရပ်ဖမို့နျ်		အယထွယထွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနမှ

တစ်ဆင့်	ယထာက်ပံ့ယငွမေားကို	လွှဲယပပာင်းယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ဖပီး	ပဖစ်ပါသည်။

၄။	 ကိုဗစ်-၁၉	တတိျလှိုင်းကာလအတွင်း	ယထာက်ပံ့ရန်ကေန်ရှိယသာ	မသန်စွမ်းသူ	ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့နျ်မှ	

(၁)	ဦး၊	ကေ ိုကမ်ယရာဖမို့နျမ်	ှ	(၄၉၀)	ဦး	၊	စစုယုပါင်း	(၄၉၁)	ဦးတိုအ့တကွ	်တစဦ်းလျှင	်ကေပ	်(၃ေေေေိ/-)	နှုန်းပဖင့	်

ယထာက်ပ့ံယပးနုိင်ပါရန်	 မသန်စွမ်းသူမေားစာရင်း	 ပပန်လည်စိစစ်ယပးရန်	ကေ ိုက်မယရာဖမို့နျ်အယထွယထွအုပ်ခေုပ်	

ယရးဦးစီးဌာနနငှ့	်ခေတိဆ်ကယ်ဆာငရ်ကွလ်ေကရ်ှပိါသည။်	ကေ ိုကမ်ယရာဖမို့နျမ်	ှမသနစ်မွ်းစစိစစ်ာရင်း	ပပနလ်ည	်

ရရှိပါက	ယထာက်ပံ့ယပးသွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

၅။	 ကိုဗစ်-၁၉	ကာလအတွင်း	 Quarantine	 Center	 မေားသို့ယဆးကုသမှုခံျူရန်	 ယရာက်ရှိလာကကယသာ	

မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်(၃ေေေေိ/-)	နှုန်းပဖင့်	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ယရး	စာရင်းယကာက်ျူခဲ့ရာ	

မသန်စွမ်းသူ	(၂)	ဦးရရှိခဲ့ဖပီး	ယထာက်ပံ့ယပးနိုင်ယရး	စီစဉ်ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည်။

၆။	 ကိဗုစ-်၁၉	ကာလပဖစယ်သာယကကာင့	်မနွပ်ပညန်ျ၊်	ယမာလ်ဖမိုငဖ်မို့	လငူျသ်ငတ်န်းယကောင်းေင်းအတငွ်း	

ဖွင့်လှစ်ထားယသာ	အထူးပပုစုယစာင့်ယရှာက်ရန်	လိုအပ်ယသာကယလးမေား	 ယလ့ကေင့်သင်ကကားယရးယကောင်းမှာ	

ပိတ်ထားဆဲပဖစ်ပါသည်။

၇။	 မွန်ပပည်နျ်၊	ယပါင်ဖမို့နျ်နှင့်	သထုံဖမို့နျ်တို့တွင်	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	အသက်	(၅)	နှစ်ယအာက်	

ကယလးမေား၊	ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနှာင့ယ်နှးလေကရ်ှယိသာ	ကယလးသငူျမ်ေားအား	ယစာစီးစွာ	သရိှပိခင်းပဖင့	်မသနစ်မွ်းမှုယလော့

ခေနိုင်ယရးအတွက်	ယရှးဦးအရွျ်တိုင်းတာစစ်ယဆးပခင်းနှင့်	ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဆိုင်ရာ	ယရှ့ယပပးေန်ယဆာင်မှု	

လပုင်န်း	Early	Childhood	Intervention	(ECI)	စမီခံေကက်ိ	ုကိဗုစ-်၁၉	ကာလအတငွ်း	ရပတ်န့်ထားခဲယ့သာလ်ည်း	

ျခုအခါ	ပပန်လည်	ယဆာင်ရွက်နိုင်ယရးအတွက်	ယစတနာ့ေန်ထမ်းမေား၊	အယကာင်အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွက်မည့်	

အရာထမ်း၊	အမှုထမ်းမေားအား		Online	ပဖင့်	သင်တန်းယပးပခင်းမေား	ယဆာင်ရွက်လေက်ရှိပါသည။်
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မွန်ပပည်နျ်၊	သံပဖူဇရပ်ပမို့နျ်မှ	မသန်စွမ်းသူ	(၂၃၀)	ဦးအတွေ်	ကောေ်ပံ့ကငွကပးအပ်ပခင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်နှင့်	
မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်း၊	ကရှေမင်းသားကဖာင်	

ကဒးရှင်းပမန်မာ၊	(UNFPA)၊	Abilis	foundation	မှ	
မွန်ပပည်နျ်	(၁၀)	ပမို့နျ်အတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူများအား	
အိမ်တုိင်ရာကရာေ်သွားကရာေ်	ကောေ်ပ့ံကငွများကပးအပ်မှု

မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်းနှင့်	
ကရှေမင်းသားကဖာင်ကဒးရှင်း(ပမန်မာ)	ပမန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘေ်	

အဖွဲ့အစည်းများပူးကပါင်း၍	ေျ ိုေ်ေိုပမို့နျ်ရှိ	
စစ်မှုေမ်းကောင်းရုံးနှင့်	ကတာင်ပိုင်းဓမ္မာရုံတွင်	ေိုဗစ်-၁၉	

ောလအတွင်း	စားဝတ်ကနကရးခေ်ခဲသူများအား	
အကပခခံစားကသာေ်များ	ကောေ်ပံ့ကပးအပ်မှု

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်နှင့်	
မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်း၊	

ကရှေမင်းသားကဖာင်ကဒးရှင်းပမန်မာ၊	(UNFPA)၊	Abilis	
foundation	တို့မှ	ေျ ိုေ်ေိုပမို့နျ်မသန်စွမ်းသူများအား	

အကပခခံစားကသာေ်ေုန်များ	ကောေ်ပံ့ကပးအပ်မှု

မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်းနှင့်	
ကရှေမင်းသားကဖာင်ကဒးရှင်း(ပမန်မာ)	ပမန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘေ်

အဖွဲ့အစည်းများပူးကပါင်း၍	ကပါင်ပမို့နျ်၊	
အလှပ်ကေျးရွာတွင်	ေိုဗစ်-၁၉	ောလအတွင်း	

စားဝတ်ကနကရးခေ်ခဲသူများအား	
အကပခခံစားကသာေ်ေုန်များ	ကောေ်ပံ့ကပးအပ်မှု
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မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်းနှင့်ကရှေမင်းသား	
ကဖာင်ကဒးရှင်း(ပမန်မာ)	ပမန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘေ်	
အဖွဲ့အစည်းများပူးကပါင်း၍	(ေျ ိုေ်ေိုပမို့နျ်၊	

သိမ်ဇရပ်ပမို့)	ပမို့နျ်အကေွကေွအုပ်ချုပ်ကရးဦးစီးဌာန၌	
ေိုဗစ်-၁၉	ောလအတွင်း	စားဝတ်ကနကရး

ခေ်ခဲသူများအား	စားနပ်ရိေ္ခာကောေ်ပံ့ကပးအပ်မှု

မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်းနှင့်	ကရှေမင်းသားကဖာင်ကဒးရှင်း(ပမန်မာ)	ပမန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘေ်အဖွဲ့အစည်းများ
ပူးကပါင်း၍	ေျ ိုေ်ေိုပမို့နျ်ရှိ	စစ်မှုေမ်းကောင်းရုံးတွင်	ေိုဗစ်-၁၉	ောလအတွင်း	
စားဝတ်ကနကရးခေ်ခဲသူများအား	အကပခခံစားကသာေ်ေုန်များ	ကောေ်ပံ့ကပးအပ်မှု

မွန်ပပည်နျ်	၊	ေျ ိုေ်ေိုပမို့နျ်တွင်	
အသေ်(၁၈)နှစ်အေေ်	မသန်စွမ်းသူများအား

ေိုဗစ်-၁၉	ောေွျ်ကဆးေိုးနှံပခင်း

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်နှင့်	မွန်ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်း၊	
ကရှေမင်းသားကဖာင်ကဒးရှင်း(ပမန်မာ)၊	(UNFPA)၊	Abilis	foundation	မှ	မွန်ပပည်နျ်	(၁၀)	ပမို့နျ်အတွင်းရှိ	

မသန်စွမ်းသူများအား	အိမ်တိုင်ရာကရာေ်သွားကရာေ်	ကောေ်ပံ့ကငွများကပးအပ်
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ရခိုင်ပပည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 	 COVID-19	 	 မသန်စွမ်းသူမေားယထာက်ပံ့ပခင်း	 ပထမအကကိမ်တွင်	 မင်းပပားဖမို့နျ်၊	 စစ်ယတွဖမို့နျ်၊	

ယပမပုံဖမို့နျ်၊	ပုဏ္ဏားကျွန်းဖမို့နျ်၊	ရမ်းဖဗဲဖမို့နျ်၊	ဘူးသီးယတာင်ဖမို့နျ်နှင့်	ယကောက်ယတာ်ဖမို့နျ်အတွင်းမှ	

မသန်စွမ်းသူ	 ၂၈	ဦးအား	 	 Abilis	 Foundation	နှင့်	 KBZ	 	တို့၏	 	ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	တစ်ဦးလျှင်	 ၅၀၀၀၀/-နှုန်းပဖင့်	

၁,၄၀၀,၀၀၀/-အား	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	မတ်လအတွင်း	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၂။	 		COVID-19		မသန်စွမ်းသူမေားကို	ယထာက်ပံ့မှုေုတိျအကကိမ်တွင်	ရခိုင်ပပည်နျ်အတွင်း	ခိုးကိုးရာမဲ့	

မသန်စွမ်းသူ	ယကောက်ယတာ်ဖမို့နျ်မှ	၁၇	ဦးနှင့်	မင်းပပားဖမို့နျ်မှ	၁	ဦး၊	စုစုယပါင်း	၁၈	ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်	

၃၀၀၀၀/-နှုန်းပဖင့်		၅၄၀,၀၀၀/-အား	၂၀၂၁	ခုနှစ်	၊	ဧဖပီလအတွင်း	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၃။	 		COVID-19	မသန်စွမ်းသူမေားယထာက်ပံ့ပခင်း	တတိျအကကိမ်တွင်	Abilis	Foundation	၏	ပံ့ပိုးကူညီမှု

ပဖင့ရ်ခိငုပ်ပညန်ျအ်တငွ်းရှ	ိပမနမ်ာနိငုင်နံားမကကားသမူေားအသင်း(MDCDA)မ	ှ	မင်းပပားဖမို့နျ၊်	စစယ်တဖွမို့နျ၊်	

ယပမပုံဖမို့နျ်၊	ပုဏ္ဏားကျွန်းဖမို့နျ်၊	ရမ်းဖဗဲဖမို့နျ်၊	ဘူးသီးယတာင်ဖမို့နျ်နှင့်		ယကောက်ယတာ်ဖမို့နျ်အတွင်းရှိ		

မသန်စွမ်းသူ	 ၇၀	 ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်	 ၃၀၀၀၀/-နှုန်းပဖင့်	 ၂,၁၀၀,၀၀၀/	အား	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ဇွန်လအတွင်း	

ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၄။	 မသန်စွမ်းသူမေား	ယထာက်ပံ့ပခင်း	စတုတ္ထအကကိမ်တွင်	ရခိုင်ပပည်နျ်အတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူ	၉	ဦးအား	

COVID-19		ပူးယပါင်းယကာမ်တနီငှ့	်UNOPH	မ	ှတစဦ်းလျှင	်၅၀၀၀၀/-နှုန်းပဖင့	်၄၅၀,၀၀၀/-၂၀၂၁ခနုစှ၊်	ဇလူိငုလ်	

အတွင်း	ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

၅။	 ၂၀၂၁ခုနှစ်၊	 ဇွန်လအတွင်း	 	 	 ICRC	အဖွဲ့အစည်းမှ	 ရခိုင်ပပည်နျ်ယပမာက်ပိုင်းရှိ	 မသန်စွမ်းအဖွဲ့	

အစည်းမေားနှင့်	ပူးယပါင်းဖပီး	တစ်ကိုျ်ယရအသုံးအယဆာင်ပစ္စည်း	၁၀	မေ ိုးပါ			Dignity	Kit	မေားကို	မသန်စွမ်းသူ	

တစ်ဦးလျှင်	တစ်ခုနှုန်းပဖင့်	 စစ်ယတွဖမို့နျ်ရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့၊	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်းနှင့်	

ယမတ္တာေတီမေက်မပမင်	ယကောင်းတို့အတွက်	၁၄၀	ခု၊	ဘူးသီးယတာင်ဖမို့နျ်နှင့်	ယမာင်ယတာဖမို့နျ်	မသန်စွမ်း	

သူမေားအသင်းအတွက်	 ၂၀၀	ခု၊	 	 	ပုဏ္ဏားကျွန်းဖမို့နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား	ယရှ့ယဆာင်အသင်းအတွက်	 	၅၀	ခု၊	

ယကောကယ်တာဖ်မို့နျ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	အသင်းအတကွ	်	၅၀	ခ၊ု	ယပမာကဦ်းဖမို့နျ	်မသနစ်မွ်းသမူေားယရှ့ယဆာင	်

အသင်းအတွက်		၅၀	ခုနှင့်	မင်းပပားဖမို့နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား	အစည်းအရုံးအတွက်	၄၀၀	ခု၊			စုစုယပါင်း	၉၄၀	

ခုအား	ယပးအပ်ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။													

၆။	 ၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	 စက်တင်ဘာလအတွင်း	 ယမတ္တာယဖာင်ယေးရှင်းနှင့်	 	 RSDO	 (Rakhine	 State	Disability	

Organization	 )တို့	 ပူးယပါင်းဖပီး	 မင်းပပားဖမို့နျ်အတွင်းရှိ	 	အမ်းသာရွာတိုက်ပွဲယရှာင်စခန်း၊	 နရမ်းတိုက်ပွဲ	

ယရှာင်ရန်စခန်း၊	သူယဌးကုန်းတိုက်ပွဲယရှာင်စခန်း၊	ဓည၀တီတိုက်ပွဲယရှာင်ရန်စခန်း၊	ပုံညရာမတိုက်ပွဲယရှာင်စခန်း၊	

ယဇျေသုခတိုက်ပွဲယရှာင်စခန်းနှင့်	အလိုယတာ်ပပည့်	တိုက်ပွဲယရှာင်စခန်းစသည့်	တိုက်ပွဲယရှာင်စခန်း	၇	ခုမှ	မသန်	

စမွ်းသ	ူ၁၀	ဦးအပါအေင	်လဦူးယရ	၆၈၀၀၊	အမိယ်ထာငစ်	ု၁၂၇၀	တိုအ့တကွ	်အသုံးအယဆာငပ်စ္စည်းမေားနငှ့	်စားစရာ	

မေား	ယထာက်ပံ့ယပးအပ်	ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီးလူမှုဝန်ေမ်းရုံးကအာေ်ရှိ	မသန်စွမ်းကေျာင်းများ၏ကဆာင်ရွေ်ကနမှုအကပခအကန

၁။		 ယအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်	-

	 (က)	 ရနက်နုတ်ိငု်းယေသကကီးအတငွ်းရှ	ိလမူှုေနထ်မ်းဦးစီးဌာနလကယ်အာကတ်ငွ	်မသနစ်မွ်းကယလးမေား	
ပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယရးယဂဟာ၊	နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်း၊	ကကည့်ပမင်တုိင်မေက်	မပမင်ယကောင်း၊	
မသနစ်မွ်းသကက်ကီးသငတ်န်းယကောင်း၊	မသနစ်မွ်းသကင်ျသ်ငတ်န်းယကောင်းဟ၍ူ	မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေားအား	ပပုစုယစာင့်ယရှာက်သည့်သင်တန်းယကောင်း	(၅)ယကောင်းရိှဖပီး	ယစတနာ့ေန်ထမ်း	အဖဲွ့အစည်း	
မေားမှ	တည်ယထာင်ထားဖပီး	 လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	အသိအမှတ်ပပုယထာက်ပ့ံယကကးယပးယနသည့်	
မသနစ်မွ်းကယလးမေားပပုစယုစာင့ယ်ရှာကယ်ရးယဂဟာ(၄)ခရုှကိာ	၎င်းယကောင်းမေားတငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေား၏	ပညာယရး၊	ကေန်းမာယရးနငှ့	်အသကယ်မွးေမ်းယကောင်းပညာတိုအ့ား	သငက်ကားယပးလေကရ်ှပိါ	
သည်။

	 (ခ)	 ရန်ကုန်တိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းယကောင်းမေားအား	(၁.၆.၂၀၂၁)ရက်ယန့မှစ၍	ဖွင့်လှစ်	
ခဲ့ရာ	 နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းတွင်	 KGမှGrade-4အထိယကောင်းသား(၁၉)ဦးအား	
လက်ခံခဲ့ဖပီး	ကကည့်ပမင်တိုင်မေက်မပမင်ယကောင်းတွင်	အနှိပ်သင်တန်းယလးဦး၊	ကကိမ်ထိုး	သင်တန်း	
နှစ်ဦး၊	တက္ကသိုလ်တက်ယရာက်ယနသူ	သုံးဦး၊	ပဉ္စမတန်းနှစ်ဦး၊	စတုတ္တတန်းနှစ်ဦး၊	တတိျတန်း	
တစဦ်းနငှ့	်သငူျတ်န်းတစဦ်းတို	့တကယ်ရာကခ်ဲပ့ါသည။်	မသနစ်မွ်းသကင်ျသ်ငတ်န်းယကောင်း
တွင်	ကယလး(၁၁)ဦးအား	လက်ခံယစာင့်ယရှာက်ခဲ့ဖပီး	မသန်စွမ်းသက်ကကီးသင်တန်းယကောင်းတွင်	
(၁.၇.၂၀၂၁)ရကယ်န့တငွသ်ငတ်န်းမေား	ဖငွ့လ်စှန်ိငုယ်ရးနိငုင်ပံိငု	်သတင်းစာတငွယ်ခါ်ျခူဲယ့သာလ်ည်း	
ကိုဗစ်-၁၉	အယပခအယနယကကာင့်	(၁၈.၆.၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	ယကောင်းမေား	ယခတ္တပပန်လည်ပိတ်ခဲ့ပါ	
သည်။

	 (ဂ)	 မသန်စွမ်းကယလးမေားပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယရးယဂဟာတွင်	 မသန်စွမ်းကယလး(၁၁၂)ဦးအား	
ယစာင့်ယရှာက်	 ယပးလေက်ရှိဖပီး	 ၎င်းတို့၏ပညာယရး၊	ကေန်းမာယရး၊	 စားယသာက်ယရးနှင့်	အသက်	
ယမွးေမ်း	ယကောင်းပညာတို့အား	သင်ကကားယပးလေက်ရှိပါသည်။	

		 (ဃ)	 (၂၆.၆.၂၀၂၁)ရက်ယန့တွင်	မသန်စွမ်းကယလးမေား	ပပုစုယစာင့်ယရှာက်ယရးယဂဟာမှ	အသက်	(၁၈)
နစှအ်ထက	်ကယလး(၆၂)ဦးအား	သန်းယခါငစ်ာရင်းပပုလပုယ်ပးဖပီး	(၃.၇.၂၀၂၁)ရကယ်န့	တငွ	်မတှပ်ု	ံ
တင်(၅၄)ဦးအား	ပပုလုပ်ယပးခဲ့ပါသည်။	

	 (င)	 ကယလးမေားအား	စာအတိယ်ခါကပ်ခင်း၊	ပန်းထိုးပခင်း၊	ဆပပ်ပာဆပီပုလပုပ်ခင်း	သငက်ကားယပးလေကရ်ှပိါ	
သည်။

	 (စ)	 မသနစ်မွ်းကယလးမေား	ပပုစယုစာင့ယ်ရှာကယ်ရး	ယဂဟာမကှယလး(၄၆)ဦး		ကိဗုစ-်၁၉ကာကျွယ်ဆး	
ထိုးနှံဖပီး	ပဖစ်ပါသည်။

၂။	 ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီးအတွင်းရှိမသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ကဆာင်ရွေ်မှုအကပခအကန
	 (က)	 ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်အယပခခစံားနပရ်ကိ္ခာမေား	ယထာကပ်ံ	့

ယပးလေကရ်ှရိာ	(၄.၄.၂၀၂၁)ရကယ်န့မ	ှ(၂၂.၆.၂၀၂၁)ရကယ်န့အထ	ိရနက်နုတ်ိငု်းယေသကကီးအတငွ်း(၂၉)
ဖမို့နျ်မှ	လူဦးယရ(၆၆၂)ဦးအား	ဆန်၊	ဆီ၊	ကကက်ဥ၊	ယခါက်ဆွဲယပခာက်၊	ကကက်သွန်နှင့်	အာလူးမေား				
ယထာက်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
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	 (ခ)	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	ယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့မှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးနှင့်	ပတ်သက်၍	
ယရေီျိုအစီအစဉ်	ထုတ်လွှင့်ပခင်း(၁၃၂)ကကိမ်၊	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားယကာ်မတီ	စွမ်းရည်ပမှင့်	
သင်တန်းCEDAW	တစ်ကကိမ်၊	အမေ ိုးသမီးမေား	အကကမ်းဖက်မှုပယပောက်ယရးအတွက်သင်တန်းတစ်ကကိမ်၊	
မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားအတွက်	 ယခါင်းယဆာင်မှုသင်တန်းသုံးကကိမ်၊	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေား	
အတွက်	 Online	 Platform	 Training	သင်တန်းနှစ်ကကိမ်၊	အမေ ိုးသမီးယကာ်မတီမှ	 Strategic	
Planning	Workshop	နှင့်	Mental	Health	Support	Trainingတ့ုိအားတစ်ကကိမ်စီပပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။

	 (ဂ)	 (AARJapan)နငှ့	်ပူးယပါင်းကာ	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေား	ယရှ့ယဆာငအ်ဖွဲ့မ	ှဦးယဆာင၍်		Online	
Disability	Inclusion	Training	သင်တန်းတစ်ကကိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

		 (ဃ)	 မသန်စွမ်းနွမ်းပါးသူမေားအတွက်	ကိုဗစ်-၁၉	ကာကွျ်ယရးအတွက်	ကေန်းမာယရးသုံးပစ္စည်းမေား	
ယထာက်ပံ့ကူညီယပးလေက်ရှိပါသည်။

၃။		 ကမရီချေ်(ပ်)မင်းနားမြေားကသာ	ေကလးများကေျာင်း၏ကဆာင်ရွေ်မှုအကပခအကန
	 (က)	 (၇.၂.၂၀၂၀)	ရကယ်န့မ	ှ(၉.၂.၂၀၂၁)	ရကယ်န့အထ	ိယစတနာေ့နထ်မ်းအဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှဖငွ့လ်စှထ်ား	

သည့်	နားမကကားယသာကယလးမေားယကောင်းမှ	ေန်ထမ်းမေားအားလုံး	ကိုဗစ်-၁၉	ကာလအတွင်း	
ေနထ်မ်းမေား	သငက်ကားယရး	ပမငှ့တ်ငယ်ပးသည့အ်ယနပဖင့	်Awareness	Of	Gender	Based	Violence	
Workshop	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

	 (ခ)	 (၁၆.၃.၂၀၂၀)	ရကယ်န့မ	ှ(၂၀.၃.၂၀၂၀)	ရကယ်န့အထ	ိယမရခီေက(်ပ)်မင်းနားမကကားယသာ	ကယလးမေား	
ယကောင်းမှ	ဆရာ/ဆရာမမေားမှ	 ယကောင်းသင်ခန်းစာမေားကို	အယထာက်အကူပပုယစရန်အတွက်													
ယေါဟာရမေား	သရုပ်ယဖာ်ဗွီေီျိုရိုက်ကူးပခင်းအား	ယဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	

		 (ဂ)	 နားမကကားယကောင်းတွင်ရှိသည့်	တက္ကသိုလ်ေင်တန်းယပဖဆိုမည့်	 ယကောင်းသား/	သူမေားအား	
သက်ဆိုင်ရာ	ယကောင်းမေားတွင်	စခန်းသွင်း၍	သင်ကကားမှုမေား	ယဆာင်ရွက်ယပးလေက်ရှိပါသည်။

	 (ဃ)	 နားမကကားယကောင်းမှကယလးမေားနှင့်	(၇.၄.၂၀၂၀)ရက်ယန့တွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအတွက်	ကုိဗစ်-၁၉	
ကာကွျ်ယဆးဆိုင်ရာဗွီေီျိုကို	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)နှင့်	 ပူးယပါင်းရိုက်ကူးခဲ့ရာ	
မသန်စွမ်းကယလး	(၄)	ဦး	ပါေင်သရုပ်ယဆာင်ခဲ့ပါသည်။

	 (င)	 နားမကကားကယလးမေားအား	 မုန့်ဖုတ်သင်တန်း၊	 Shiatsu	 ယခါ်	သဘာေကုထုံးအနှိပ်သင်တန်း၊	
ကကမိထ်ိုးပခင်း၊	အလပှပငသ်ငတ်န်း၊	လကမ်ှုပစ္စည်းမေားပပုလပုပ်ခင်းသငတ်န်း၊	ပန်းခေပီညာသငတ်န်း	
တို့ကို	သင်ကကားယပးလေက်ရှိပါသည်။

	 (စ)	 (၁.၁.၂၀၂၁)ရက်ယန့မှစ၍	 Sign	 Language	 စိတ်ပါေင်စားသူမေား	 ယလ့လာနိုင်ရန်အတွက်	
Facebook	Page	မ	ှBasic	Sign	Language	ကိ	ုအခါအားယလောစ်ွာ	ထတုလ်ွှင့ယ်ပးလေကရ်ှပိါသည။်

	 (ဆ)	 (၂၂.၁.၂၀၂၁)	ရကယ်န့တငွ	်အကကားအာရုမံသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ	အသပိညာယပးယဆွးယနွးပွ	ဲTalk	
Showအား	ေဂုဖံမို့နျတ်ငွ	်ပပနက်ကားယရးနငှ့ပ်ပညသ်ူ့ဆကဆ်ယံရးဦးစီးဌာနနငှ့	်ပူးယပါင်းရိကုက်ူးခဲပ့ါ	
သည်။

၄။	 ခဝဲခခံမျေ်မပမင်ကေျာင်းများ၏ကဆာင်ရွေ်ကနမှုအကပခအကန
	 (က)	 ခေပဲခံမေက်မပမင်ယကောင်းအယနပဖင့်	ပညာယရးယကောင်းမေားပိတ်ထားယသာ်လည်း	ကုိဗစ်-၁၉	စည်းကမ်း	

ခေက်မေားနှင့်အညီ	ကွန်ပေူတာ၊	အနှိပ်ပညာ၊	 မုန ့်ဖုတ်လုပ်ငန်း၊	 Crystal	ထိုးပခင်း၊	 ကကိမ်(သို့)	
ေါးတိုပ့ဖင့	်လကမ်ှုပစ္စည်းပပုလပုပ်ခင်းမေားအား	သငက်ကားယပးပခင်း၊	ယန့စဉယ်နထိငုမ်ှုကျွမ်းကေငယ်စရန	်
ကယလးတစ်ဦးခေင်း၏	 ယန့စဉ်ယဆာင်ရွက်ရမည့်	အစီအစဉ်တို့အတွက်	သင်ကကားယပးပခင်းနှင့်	
စစ်တုရင်	သင်ကကားယပးပခင်းမေား	ယဆာင်ရွက်ယပးပါသည်။
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		 (ခ)	 ခေဲပခံမေက်မပမင်ယကောင်းမှ	အသက်	 (၁၈)	 နှစ်အထက်	ကယလး(၄၅)ဦး	ကိုဗစ်-၁၉	ကာကွျ်	
ယဆးထိုးနှံဖပီးပဖစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းအေူးပညာကရးကေျာင်းများ၏ကဆာင်ရွေ်ကနမှုအကပခအကန
၅။	 ရန်ကုန်တိုင်းယေသကကီးအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့်	 မသန်စွမ်းအထူးပညာယရးယကောင်းမေားမှ	တည်ယထာင်	

ခွင့်ပပုမိန့်	ယလျှာက်လွှာလာယရာက်ထုတ်ျူထားသည့်	(၂၄)	ယကောင်း	အနက်(၁၅)ယကောင်းမှာ	တည်ယထာင်	
ခွင့်ပပုမိန့်	ယလျှာက်ထားလာပါသပဖင့်	စစ်ယဆးနိုင်ရန်အတွက်	ဦးစီးဌာနသို့	တင်ပပထား	ဖပီးပဖစ်ကာ	ကိုဗစ်-
၁၉ကူးစက်မှုယကကာင့်	ယကောင်းမေားယခတ္တပိတ်ထားပါသည်။

အကေွကေွ
၆။		လမူှုေနထ်မ်း၊	ကျ်ဆျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေထားယရးေနက်ကီးဌာနမ၂ှ၀၂၀-၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာယရး	နစှအ်တွင်း	

ရန်ကုန်တုိင်းယေသကကီးအတွင်းရိှ	မသန်စွမ်းသူ	 (၈၇)	ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်	ကေပ်(၃၀၀၀၀/-)	နှုန်းပဖင့်	 ယထာက်ပံ့	
ယပးအပ်ခဲ့ဖပီး	ျခုအခေနိ်အထိ	မသန်စွမ်းဦးယရ	(၂၀၃၈၈)	ဦးအား	ယထာက်ပံ့	ထားဖပီးပဖစ်ပါသည်။

လူတိုင်းအေျုံးဝင်ပညာကရးသင်ြေားကနပုံ

ကေျာင်းတွင်းမူလတန်းပညာသင်ြေားကနပုံ

ြေည့်ပမင်တိုင်မျေ်မပမင်ကေျာင်းမှ	ေကလးများအဆင့်ပမင့်	

ေွန်ပျူတာသင်တန်း	သင်ြေားမှု(တေ္ကသိုလ်	

ကေျာင်းသား/	သူများ)	Hardware	A+,Software	

Insatllation,	Networking	N+,Internet	,	E-mail	

ြေည့်ပမင်တိုင်မျေ်မပမင်ကေျာင်းမှ	အနှိပ်အသေ်ကမွး

ဝမ်းကေျာင်းပညာသင်ြေားပခင်း

ခဝဲခခံမျေ်မပမင်ကေျာင်းမှ	ေကလးများ	

ေွန်ပျူတာသင်ြေားကပးကနပုံ
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ခဝဲခခံမျေ်မပမင်ကေျာင်းမှေကလးများ၏	

လေ်မှုသေ်ကမွးပညာမုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ေိုင်ကနပုံ

ကမရီချေ်မင်း	နားမြေားကသာ	

ေကလးများ	အားေစားအစီအစဉ်

မသန်စွမ်းေကလးများ	ပပုစုကစာင့်ကရှာေ်ကရးကဂောမှ

မသန်စွမ်းေကလးများ	ေိုဗစ်	-၁၉

ောေွျ်ကဆးေိုးကနပုံ

ကမရီချေ်မင်း	နားမြေားကသာ	

ေကလးများ	အားေစားအစီအစဉ်

မသန်စွမ်းေကလးများ	ပပုစုကစာင့်ကရှာေ်ကရးကဂောမှ	

မသန်စွမ်းေကလးများအား

သန်းကခါင်စာရင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ပပုလုပ်ကပးကနပုံ

ခဝဲခခံမျေ်မပမင်ကေျာင်းမှ	ေကလးများ
Crystal	ေိုးပခင်းသင်ြေားကနပုံ
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ရှမ်းပပည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းသူများကန့	အခမ်းအနား		Zoom	Meeting	ပမင်ေွင်းပုံ

လူကေိုေ်အများဆုံး	ဓာတ်ပုံ	ပေမဆု

လူကေိုေ်အများဆုံး	ဓာတ်ပုံ	တတိျဆု

လူကေိုေ်အများဆုံး	ဓာတ်ပုံ	ဒုတိျဆု

ဒိုင်ကရွးချျ်ကသာ	ဓာတ်ပုံ	ပေမဆု
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ဒိုင်ကရွးချျ်ကသာ	ဓာတ်ပုံ	ဒုတိျဆု

ရှမ်းပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းရုံး၊	ညွှန်ြေားကရးမှူး	ဦးေွန်းဦးမှ	သူငျ်ကတာ်ကျဇူးကေျာင်း	မသန်စွမ်းနှင့်	

မိဘမဲ့ကဂောသို့	ဆန်၊	ဆီ၊	ပဲ၊	ြေေ်ဥများအား	ကောေ်ပံ့ကပးအပ်မှုမှတ်တမ်း

ဒိုင်ကရွးချျ်ကသာ	ဓာတ်ပုံ	တတိျဆု

လူကေိုေ်အများဆုံးနှင့်	ဒိုင်ကရွးချျ်ကသာ	ဓာတ်ပုံနှစ်သိမ့်ဆုများ
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ဧရာ၀တီတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

စဉ် ဆုံးပဖတ်ချေ် ကဆာင်ရွေ်ပပီးစီးမှု

၁ ဆက်စပ်ေန်ကကီးဌာနမေား၊	တိုင်း	

ယေသကကီး၊	 ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့	

မေား ၊ 	 အပခားအဖွဲ့အစည်းမေားမှ 	

အခေက်အလက်တို့ကို	 ပပည့်စုံစွာ	

ရရှိ	နိုင်ယရးအတွက်	လူမှုေန်ထမ်း၊	

ကျဆ်ျယ်ရးနငှ့ပ်ပနလ်ညယ်နရာ	

ခေထားယရးေန်ကကီးဌာနမှ	 စက်တင်	

ဘာ	(၃၀)	ရကယ်န့	ယနာကဆ်ုံးထား	

၍	ညှိနှိုင်းယတာင်းခံရန်၊

ဧရာေတီတိုင်းယေသကကီးအတွင်း	မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးလျှင်	(၃)

ယသာင်းနှုန်းပဖင့်	ကနဦး	ယထာက်ပံ့ယကကးအပဖစ်	 ၂၀၁၈-၂၀၁၉	

ခနုစှတ်ငွ(်၂၄၂၂၀)ဦးအတကွ	်ယငကွေပ	်(၇၂၆၆	၀၀၀၀၀/-)	(ကေပ	်

ခုနှစ်ယထာင့်နှစ်ရာယပခာက်ဆျ့်ယပခာက်သိန်းတိတိ)၊	 ၂၀၁၉-

၂၀၂၀	ခုနှစ်တွင်	(၂၅၉၈၆)ဦး	အတွက်	ယငွကေပ်	(၇၇၉၅၈၀၀၀၀/-)	

(ကေပခ်နုစှယ်ထာင့ခ်နုစှရ်ာ	ကိုးဆျ့င်ါးသနိ်းရစှယ်သာင်းတတိ)ိ

အား	ယထာကပ်ံယ့ပးဖပီးပဖစပ်ါသည။်	၂၀၂၁-၂၀၂၂	ဘဏ္ဍာယရးနစှ၊်	

ပပည်ယထာင်စုေန်ကကီးခရီးစဉ်၌	 ပုသိမ်ခရိုင်မှ	 မသန်စွမ်းသူ	

(၃၄၁၇)ဦး၊	ဟသသာတခရိငုမ်	ှမသနစ်မွ်းသ(ူ၂၀၇၁)ဦး၊	စစုယုပါင်း	

(၅၄၈၈)ဦးအတွက်	ယငွကေပ်	(၁၆၄၆၄၀၀၀၀/-)(ကေပ်တစ်ယထာင့်	

ယပခာက်ရာယလးဆျ့်ယပခာက်သိန်းယလးယသာင်းတိတိ)	 ကို 	

ယထာက်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။	 ဧရာေတီတိုင်းယေသကကီးအတွင်းရှိ	

မသနစ်မွ်းသ	ူမေားအားယထာကပ်ံယ့ပးပခင်းမေား	ယဆာငရ်ကွန်ိငုရ်န	်

နငှ့	်မသနစ်မွ်းသ	ူမတှပ်ုတံငန်ိငုယ်ရးအတကွ	်အယထယွထအွပုခ်ေုပ	်

ယရ	ဦးစီးဌာန၊	ပပည်သူ့ကေန်းမာယရးဦးစီးဌာနတို့နှင့်	ပူးယပါင်း၍	

ကိုဗစ်-၁၉	ယရာဂါ	ကာကွျ်ယဆးထိုးနှံယပးခဲ့ပါသည်။
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ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ	အသင်းချုပ်မှ	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရွေ်ကပးခဲ့မှုများ

၁။	 တိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း၏	အလပုအ်မှုယဆာငစ်ာရင်းမေားအား	အသင်းခေုပသ်ို	့

ယပးပို့ရန်အတွက်	ထပ်ဆင့်	 ရုံးစာပဖင့်ယပးပို့ရန်နှင့်	အသင်းခေုပ်၊	တိုင်းယေသကကီး၊	 ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေား	

အသင်းမေား၏	ယရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မေားအား		ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ပခင်း။

၂။	 အသင်းခေုပ်နှင့်	တိုင်းယေသကကီး၊	 ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းမေား	ပူးယပါင်း၍	မသန်စွမ်းသူမေား	

ကိုဗစ်-၁၉	ယဆးထိုးနှံမှု	အယပခအယနအရပ်ရပ်အား	ပပန်လည်ထူယထာင်ယရးဦးစီးဌာနသို့	အစီရင်ခံယပးပို့ပခင်း။

၃။	 ကိဗုစ-်၁၉	ကာလတငွ	်နိငုင်ယံတာအ်တငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားအတကွ	်လိအုပယ်သာ	ခေတိဆ်ကယ်ဆာငရ်ကွမ်ှု	

မေားအား	သက်ဆိုင်ရာဌာနမေားနှင့်	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ယပးပခင်း။

၄။	 တိုင်းယေသကကီး၊	ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းမှ	အလုပ်အမှုယဆာင်စာရင်းမေားအား	ရျူပူးယပါင်း	

ယဆာင်ရွက်ပခင်း။

၅။	 အသင်းခေုပ၊်	တိငု်းယေသကကီး၊	ပပညန်ျမ်သနစ်မွ်းသမူေားအသင်းမေားနငှ့	်မတိဖ်ကမ်သနစ်မွ်းသမူေားအသင်း	

အဖွဲ့မေားတို့	ခေတိ်ဆက်၍	၂၀၂၁	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလ	(၃)	ရက်ယန့တွင်	ကေယရာက်မည့်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်

စွမ်းသူမေားယန့နှင့်အကကိုလှုပ်ရှားယဆာင်ရွက်မှုမေားအား	ပူးယပါင်းယဆာင်ရွက်ပခင်း။


