
 

ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်   ၉၇ /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး  ၇  ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊်  ဒဇီငဘ်ောလ    ၃    ရ )် 

 မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော   န်ိုးမ္ောထရိုးဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

၁။ မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီသည် 

မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဥပရေ ပိုေမ် ၇ ၊ ပိုေမ်ခွွဲ (ဂ)နငှ့်် ပိုေမ် ၉၂ ၊ ပိုေမ်ခွွဲ (ခ)တ ို ့်အရ 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့်် အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ   န််းမာရရ်းဆပ်ရ ာ်မတီ  ို 

ရအာ ်ပါပိုဂ္  လ်မ ာ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ်သည-် 

 ( ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ် ဥ က ဋ္ဌ 

   ဖပည်သူ ့်  န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့် ်အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ခ)  ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်         ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၁) 

   အာ်း စာ်းနငှ့်် ာယပညာဦ်းစ်ီးဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့် ်အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဂ)  ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ် ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၂) 

    ိုသရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့် ်အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဃ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရဆ်းဝနထ်မ််းတပ်ြွွဲွဲ့ ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းရ ို ်း 

    ာ ွယ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (င)  ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                                                                    အြွွဲွဲ့ဝင ်



 

   လိုပ်ငန််းခွင ် န််းမာရရ်း   

   ဖပည်သူ ့်  န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့် ်အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (စ)  ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   တ ိုင််းရင််းရဆ်းပညာဦ်းစီ်းဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့် ်အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

-၂- 

 (ဆ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                                                          အြွွဲွဲ့ဝင ်

   လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဇ)  ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

    ိုသရရ်း/ရဆ်းအ ာအ ွယ်/ရဆ်းခ ိုဌာနခွွဲ 

    ိုသရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့် ်အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန    

 (ဈ) စည််းရ ို ်းရရ်းဌာနက ီ်းမ ်း                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် စစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့၊ ဗဟ ိုဌာနခ  ပ် 

 (ည)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် ဆရာဝနအ်သင််း  

 (ဋ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                    အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် သနူာဖပ နငှ့််သာ်းြွာ်းရ ာငစ်ီ 

 (ဌ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

    မ္ာ့် ရလ်းမ ာ်းရနပ် ိုရငအွြွွဲွဲ့ (ဖမနမ်ာ) 

 (ဍ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်



 

   ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းရ ှ ွဲ့ရဆာငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (ဎ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း      အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် ရေါင််းဆငေ်ရိုန််းအသင််း 

 (ဏ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း            အြွွဲွဲ့ဝင ်

    မ္ာ့် ိုလသမဂ္စမီ   န််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာရ ို ်း  

 (တ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   အဖပညဖ်ပညဆ် ိုငရ်ာသ ်က ီ်းရွယ်အ ိုရစာင့််ရ ှာ ်ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

   Help Age International  

 (ထ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                             အြွွဲွဲ့ဝင ်

  အမ   ်းသာ်း  န််းမာရရ်းစီမ   န််းအရ ာငအ်ထည်ရြာ်ဖခင််းနငှ့် ် 

  ရစာင့်က် ည့်ရ်လ့်လာရရ်းအြွွဲွဲ့  

-၃- 

 (ေ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ် 

   Hellen Keller Foundation 

 (ဓ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                     အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရမရီခ  ်ပ်မင််းနာ်းမက ာ်းရသာ ရလ်းမ ာ်းရ  ာင််း 

 (န)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                      အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရရွှပိုလွဲ 

 (ပ)    ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ  ပ် 

 (ြ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းအာ်း စာ်းအြွွဲွဲ့ခ  ပ် 

 (ဗ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Myanmar Special Olympic   



 

 (ဘ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရရွှမင််းသာ်းရြာငရ်ေ်း ှင််း 

 (မ)    ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း              အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Access to Health Fund 

 (ယ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် က  ်ရဖခနအီသင််း  

 (ရ)  ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း (ရ  ာင််း  န််းမာ)        အတွင််းရရ်းမ ်း 

   ဖပည်သူ ့်  န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

     န််းမာရရ်းနငှ့်အ်ာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (လ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                                                            တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း 

   ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန                                                                 

၂။   န််းမာရရ်းဆပ်ရ ာ်မတီ၏လိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းမှာ ရအာ ်ပါအတ ိုင််းဖြစပ်ါသည်- 

 ( ) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီနငှ့် ် လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ်  ်မ ာ်းနငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ ာင ် 

 

-၄- 

   အထညရ်ြာ်ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(ခ)  န ိုငင် ရတာ်  ရဆာငရွ် ်လ  ် ှ ရသာ   န််းမာရရ်းရစာင့််ရ ှာ ်မှုဆ ိုငရ်ာ 

အခွင့််အရရ်း မ ာ်း  ို မသနစွ်မ််းသူမ ာ်းသ  ှ န ိုငမ်ှုနငှ့်် ရ ှ ခ စာ်းန ိုငမ်ှုအရဖခအရနအာ်း 

ဆန််းစစ်တ ိုင််းတာ ဖခင််းနငှ့် ် သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

(ဂ)   မသနစ်ွမ််းမှုဖြစ်ပွာ်းနှုန််း အနည််းဆ ို်းဖြစရ်စရန ် က   တင ်ာ ွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းစမီ ခ  ် 

မ ာ်းခ မှတ်န ိုငရ်ရ်း တ ို ်တွန််းနှု ်းရဆာ်ဖခင််း၊ ရဆာငရွ် ်ရပ်းန ိုငမ်ှုအာ်း ရလ့်လာအ ွဲ 

ဖြတ်ဖခင််းနငှ့် ်သ ်ဆ ိုငရ်ာဌာနမ ာ်းသ ို ့် အက  ဖပ ဖခင််း၊ 



 

 (ဃ) ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း   န််းမာရရ်းနငှ့်် အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာနနငှ့်် 

လူမှုဝနထ်မ််း၊   ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့််  ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာနတ ို ့်  ပူ်းရပါင််း 

ရဆာင ်ရွ ်န ိုငမ်ှု အရဖခအရနအာ်း အ ွဲဖြတ်တ ိုင််းတာဖခင််းနငှ့် ်  သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််း 

တ ို ့်  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

(င)  န ိုငင် ပ ိုငရ်ဆ်းရ ို ၊ ရဆ်းခန််းမ ာ်းသ ို ့် မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း   န််းမာရရ်းရဆ်း ိုသမှု 

လာရရာ ် ပါ ဦ်းစာ်းရပ်း၍ စီစဉ်ရဆာင်ရွ ်ရပ်းရန ် ညွှနက် ာ်းစာအာ်း 

သ ်ဆ ိုင်ရာမှ ထိုတ် ဖပန်ရပ်းန ိုင်ရန ် တ ို ်တွန််းနှု ်းရဆာ်ဖခင််း၊ 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်းအက ာ်း   ယ်  ယ်ဖပန် ့်ဖပန် ့် သ  ှ န ိုငရ်ရ်းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

န ိုငင် ပ ိုငရ်ဆ်းရ ို ၊ ရဆ်းခန််းမ ာ်း  လ ို ်နာရဆာငရွ် ်မှု အရဖခအရန  ို 

အ ွဲဖြတ်တ ိုင််းတာဖခင််းနငှ့် ် သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််း ရ ာ်မတီသ ို ့်  

အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (စ)  မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း ဖပ စိုရစာင့််ရ ှာ ်ရရ်းရဂဟာမ ာ်း၊ သငတ်န််းရ  ာင််းမ ာ်း၊ ဌာနမ ာ်း 

နငှ့်် စငတ်ာမ ာ်းသ ို ့်   န််းမာရရ်းဆ ိုငရ်ာ  ူညီပ ့်ပ ို်းရပ်းန ိုငမ်ှု အရဖခအရနမ ာ်း အာ်း 

ရစာင့်် က ည့််ရလ့်လာဖခင််းနငှ့် ် သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ်  တငဖ်ပဖခင််း၊ 

(ဆ) မသနစွ်မ််းမှု စ စစသ်တ်မှတ်ရရ်းအြွွဲွဲ့၏ လိုပ်ငန််းရဆာငရွ် ်ခ  ်မ ာ်းအာ်း ရစာင့််က ည့်် 

ရလ့်လာဖခင််းနငှ့် ် သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

(ဇ)  စ ်ရ ို ၊ အလိုပ်ရ ိုမ ာ်းတွင ်ထ ခ ို ်ေဏရ်ာရမှုနငှ့်် မသနစွ်မ််းမှုမဖြစရ်စရရ်း လိုပ်ငန််းခွင် 

ရဘ်းအနတရာယ် င််း ှင််းရရ်း(Occupational Safety)၊   န််းမာရရ်း (Occupatio- 

  nal Health) ဆ ိုငရ်ာ အစအီမ မ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင့််က ည့််ဖခင််းနငှ့် ်သ ို်းသပ်အက  ဖပ  

ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

-၅- 



 

(ဈ) မသနစ်ွမ််းမှုဖြစရ်နရသာ  ရလ်းမ ာ်း၊ ဖြစရ်နအ်လာ်းအလာ ှ ရသာ  ရလ်းမ ာ်းအာ်း 

စ စစရ်ြာ်ထိုတ်   ရဆ်း ိုသရပ်းန ိုငမ်ှုအရဖခအရန၊   အသ ်အပ ိုင််းအဖခာ်း၊   

  ာ်း/မနငှ့်် မသနစွ်မ််းမှု အမ   ်းအစာ်းအလ ို ်  ဖပ စိုပ   ်းရထာငရ်ရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း  

ရဆာငရွ် ်ရပ်းန ိုင ် မှုအရဖခအရနမ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင့််က ည့််ဖခင််းနငှ့် ်

သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (ည) မသနစွ်မ််းမှု က   တင ်ာ ွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းနငှ့်် မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏   န််းမာရရ်း ဏ္ဍ 

တ ို ့်အာ်း  ဖမြှင့််တငန် ိုငရ်ရ်းအတွ ် အမ   ်းသာ်းအဆင့််   န််းမာရရ်း 

ရစာင့််ရ ှာ ်မှုဆ ိုငရ်ာ  

-၅- 

  မဟာဗ ျူဟာ စမီ   န််းတစရ်ပ် ရရ်းဆွွဲဖပဌာန််းန ိုငရ်ရ်းအတွ ် အရထာ ်အ ူဖပ  

ရဆာငရွ် ်ဖခင််း။ 

  

 

  

               (ပ ို) ဟငန်ရီဗနထ််ီးယူ                            

                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၁၇ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ်ာလ  ၃  ရ ်  

 

ပဖန် ့်ထေပခငိ်ုး 

န ိုငင် ရတာ်သမမတရ ို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရ ို ်း 



 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ရ ို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတာ်ရ ို ်း 

အမ   ်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရ ို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ  ပ် 

န ိုငင် ရတာ်ြွွဲွဲ့စည််းပ ိုအရဖခခ ဥပရေဆ ိုငရ်ာခ ိုရ ို ်း 

-၆- 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရွ်းရ ာ ်ပွွဲရ ာ်မ ှငရ် ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုဝနက် ီ်းဌာနအာ်းလ ို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရ ှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုစာရင််းစစ်ခ  ပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရာထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရ ို ်း 

ရနဖပညရ်တာ်ရ ာငစ်ရီ ို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရ ို ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင် ရတာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

အဂတ လ ို ်စာ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ ာ်မ ှငရ် ို ်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင် အမ   ်းသာ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မ ှငရ် ို ်း 

-၆- 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီဝငမ် ာ်းအာ်းလ ို်း 

သ ်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္  လ်မ ာ်း 

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

ပ ိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန  ထည့််သငွ််းရက ဖငာရပ်းပါရန။် 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

 ရေါ ်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း                



 

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ(၁)                           

   မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 


