


မာတိကာ

	 ၁။	 ဥယျောဇဉ်	 ၄
	 ၂။	 အမှာစာ	 ၆
	 ၃။	 နိုင်ငံယော်အကြီးအြဲမေားနှင့်	မသန်စွမ်းအစုအဖွဲ့မေားမှ	 ၈
	 	 ောဝန်ရှိသူမေား	ယေွ့ဆုံသည့်မှေ်ေမ်းဓာေ်ပုံမေား
	 ၄။	 အမှေ်ေံဆိေ်	(LOGO)	၏	အဓိပ္ပာျ်နှင့်	ရှင်းလင်းခေြ်	 ၁၀
	 ၅။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၇)	အစည်းအယဝး	 ၁၁
	 ၆။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၈)	အစည်းအယဝး	 ၁၃
	 ၇။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၂/၂၀၁၈)	အစည်းအယဝး	 ၁၅
	 ၈။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၉)	အစည်းအယဝး	 ၁၇
	 ၉။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၂/၂၀၁၉)	အစည်းအယဝး	 ၁၉
	၁၀။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၈)	အစည်းအယဝး	 ၂၁	
	 ၁၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	(၂/၂၀၁၈)	အစည်းအယဝး	 ၂၂
	 ၁၂။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၉)	အစည်းအယဝး	 ၂၃	
	 ၁၃။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	(၂/၂၀၁၉)	အစည်းအယဝး	 ၂၄
	 ၁၄။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 ၂၅
	၁၅။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီ	 ၂၈
	၁၆။	 ပပည်ယောင်စုယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၂၉
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၁၇။	 နိုင်ငံပခားယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၃၀
	၁၈။	 ပပည်ေဲယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၃၃
	၁၉။	 ြာြွျ်ယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၃၅
	 ၂၀။	 ပပန်ကြားယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၃၇
	 ၂၁။	 သာသနာယရးနှင့်	ျဉ်ယြေးမှု၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ		 ၅၆
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 	
	 ၂၂။	 စိုြ်ပေ ိုးယရး၊	ယမွးပမူယရးနှင့်	ဆည်ယပမာင်း၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏		 ၅၇
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	
	 ၂၃။	 ပို့ယဆာင်ယရးနှင့်	ဆြ်သွျ်ယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏		 ၅၉	
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	 ၂၄။	 အလုပ်သမား၊	လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ယရးနှင့်	ပပည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	 ၆၀
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	 ၂၅။	 ပညာယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၆၄
	 ၂၆။	 ြေန်းမာယရးနှင့်	အားြစား၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏		 ၇၅
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 	
	 ၂၇။	 ယဆာြ်လုပ်ယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၇၇
	 ၂၈။	 လူမှု၀န်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏		 ၇၉
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	 ၂၉။	 ဟိုေျ်နှင့်	ခရီးသွားလာယရး၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏	 ၉၃
	 	 	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၃၀။	 ေိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေားယရးရာ၀န်ကြီးဌာန	မသန်စွမ်းသူမေား၏		 ၉၆
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား

	 စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 စာမျေ်နှာ
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	 ၃၁။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	အမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၉၇
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	 ၃၂။	 ြခေင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၀
	 ၃၃။	 ြျားပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၄	
	 ၃၄။	 ြရင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၀၆
	၃၅။	 ခေင်းပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၁၀
	၃၆။	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၁၃
	၃၇။	 ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၁၉
	၃၈။	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၂၂
	၃၉။	 မယြွးေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၂၇
	၄၀။	 မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၂၉
	၄၁။	 မွန်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၃၉
	 ၄၂။	 ရခိုင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၄၀
	 ၄၃။	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၄၁
	 ၄၄။	 ရှမ်းပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၄၄
	၄၅။	 ဧရာ၀ေီေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၄၆
	၄၆။	 ပပည်ယောင်စုနျ်ယပမ၊	ယနပပည်ယော်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၄၈
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၄၇။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၅၁
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	
	၄၈။	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း	(ပမန်မာ)	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၅၇
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၄၉။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	မသန်စွမ်းသူမေားယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၆၅
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၅၀။	 AAR	JAPAN	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၆၈
	၅၁။	 ဧေင်မသန်စွမ်းသြ်ငျ်မေား	ပပုစုရာရိပ်မမုံ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၇၂
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	 ၅၂။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	နားမကြားသူမေားဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးအဖွဲ့	မသန်စွမ်းသူမေား၏		 ၁၇၈
	 	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၅၃။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	ယအာ်ေစ်ဇင်အသင်း	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၈၂
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၅၄။	 Voluntary	Service	Overseas	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၈၄	
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၅၅။	 ABILIS	FOUNDATION	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၁၈၇
	၅၆။	 The	Leprosy	Mission	Myanmar	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၈၈
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား
	၅၇။	 ယပါင်းစည်းလူမှုဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးယဖာင်ယေးရှင်း	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ၁၉၄
	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား		 	
	၅၈။	 UNICEF	Myanmar	မသန်စွမ်းသူမေား	၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေား	 ၂၀၀
		၅၉။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 ၂၀၃
	 	 နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာ	ယရးသားယရးအဖွဲ့၏	အစီရင်ခံစာ

	 စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 စာမျေ်နှာ
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	 ပပည်ယောင်စုသမ္မေ			ပမန်မာနိုင်ငံယော်အစိုးရသည်			မသန်စွမ်းသူမေား			လူ့အသိုြ်အဝန်းအေွင်း	

အပပည့်အဝ	ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ခွင့်၊	လူ့အခွင့်အယရးနှင့်	အယပခခံလွေ်လပ်ခွင့်မေားြို	အမေားနည်းေူရရှိခံစား	

ပိုင်ခွင့်ယသခောယစယရးအပပင်	မသန်စွမ်းသူမေား	ကြုံယေွ့ခံစားယနရယသာ	မညီမျှမှုေို့ြို	ယလျှာ့ခေနိုင်ယရးအေွြ်	

ရည်ရေျ်ဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြုလသမဂ္ဂြွန်ဗင်းရှင်း	 (United	 Nations	

Convention	on	 the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	 -	UNCRPD)	ြို	 ၂၀၁၁	ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလ	 (၇)

ရြ်ယန့ေွင်	အေည်ပပုလြ်မှေ်ယရးေိုးခဲ့ပါသည်။	ေို့ယနာြ်	ြွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခွင့်အယရးဥပယေ(၂၀၁၅)ြိုလည်းယြာင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရး	 နည်းဥပယေမေား(၂၀၁၇)ြို	

လည်းယြာင်း	ဆြ်လြ်ပပဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးမဟာဗေူဟာ	 (၂၀၁၆−၂၀၂၅)	

ြိုလည်း	အေည်ပပုခေမှေ်ခဲ့ပါသည်။	

	 အဆိုပါ	 ဥပယေ၊	 နည်းဥပယေမေားနှင့်	 မဟာဗေူဟာေို့ေွင်	 ပပဋ္ဌာန်းေားယသာ	အခွင့်အယရးမေားြို	

ေိယရာြ်စွာ	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ရန်အေွြ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	

အမေ ိုးသားယြာ်မေီြို	 ၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	စြ်ေင်ဘာလ	(၁၄)ရြ်ယန့ေွင်	ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ဖပီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခွင့်အယရးနှင့်	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးေို့ြို	 ယရရှည်ပဖည့်ဆည်းယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်မည့်	 မူဝါေအစီအစဉ်မေား၊	

စမီြံနိ်းမေား၊	လပုင်န်းစဉမ်ေားြိ	ုခေမေှဖ်ပီး	အယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါသည။်		၎င်းအမေ ိုးသား	

ယြာ်မေီြို	 အယောြ်အြူပပုယစယရးအေွြ်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်း	

ယြာ်မေီနှင့်	 ယနပပည်ယော်အပါအဝင်	ေိုင်းယေသကြီး၊	 ပပည်နျ်အဆင့်	 ယြာ်မေီမေားြို	 ဥပယေနှင့်အညီ	

အဆင့်ဆင့်	ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဥကျျာဇဉ်
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	 မသနစ်မွ်းသနူိငုင်သံားမေားအားလုံး	ပပညသ်ူ့ဘဝနျပ်ျအ်သီးသီးေငွ	်ပါဝငယ်ဆာငရ်ေြန်ိငုပ်ခင်းသည	်

လူသားေိုင်း၏	 ယမွးရာပါလူ့အခွင့်အယရးြို 	 ယဖာ်ယဆာင်နိုင် ပခင်းသာမြ	 စစ်မှန်ယသာ	 ေီမိုြယရစီ	

လမ်းယကြာင်းြို	 ယလျှာြ်လှမ်းရာေွင်	လူ့အဖွဲ့အစည်းအေွင်းရှိ	 မညီမျှမှုမေားြို	 ယလျှာ့ခေနိုင်ပခင်းလည်း	

ပဖစ်ပါသည်။	ေိုသို့ 	 မညီမျှမှုမေားြို	 ယလျှာ့ခေနိုင်ယရးအေွြ်	 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် 	 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ	

ပေ်ဝန်းြေင်မေားေွင်	အပခားယသာနိုင်ငံသားမေားနည်းေူ	လြ်လှမ်းမီရရှိနိုင်ယရးသည်	အလွန်အယရးကြီး	

ပါသည်။	အာဆီျံအဖွဲ့ဝင်	 နိုင်ငံေစ်ခုပဖစ်သည်နှင့်အညီ	 မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	အာဆီျံ	

အယောြ်အြူပပု	ဘြ်စုံစီမံခေြ်	၂၀၂၅	ပါ	လုပ်ယဆာင်ရမည့်	အခေြ်အလြ်မေားြို	အယပခခံ၍	မသန်စွမ်း	

သူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြို	အမေားနည်းေူ	 ရရှိခံစားနိုင်ယရးအား	ဟန့်ေားယနသည့်	အေားအဆီးမေားြို	

ဖျ်ရှားဖပီး	အယေွ့အကြုံမေား၊	သင်ခန်းစာမေားမှေစ်ဆင့်	အနာဂေ်ေွင်	အားလုံးပါဝင်သည့်	လူ့အဖွဲ့အစည်း	

ေစရ်ပ	်ပဖစယ်ပါ်လာယစယရးအေြွ	်ြျွန်ပုေ်ိုအ့ားလုံး	အေေူြ	ွလြေ်ွယဲဆာငရ်ေြသ်ွားရန	်လိအုပပ်ါသည။်

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	 	ဌာနေစ်ခု၊	အဖွဲ့	

အစည်းေစ်ခုေည်းနှင့်	သြ်ဆိုင်ပခင်းမဟုေ်သည့်အေွြ်	ြဏ္ဍအလိုြ်၊	 နျ်ပျ်အလိုြ်	သြ်ဆိုင်ရာ	

ဌာနအဖွဲ့အစည်းမေားြ	အသီးသီးောဝန်ျူယဆာင်ရေြ်လေြ်	ရှိကြပါသည်။	

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ၌	သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမေား	

ပါဝင်ဖွဲ့စည်းေားသည့်အေွြ်	 မသန်စွမ်းအြေုံးဝင်စီမံြိန်းမေား	 ယရးဆွဲယဆာင်ရေြ်ရန်သည်	 ခြ်ခဲယသာ	

စိန်ယခါ်မှုေစ်ရပ်မဟုေ်ဟု	ျူဆပါသည်။

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ြေန်းမာယရး၊	ပညာယရး၊	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိယရး	အစရှိသပဖင့်	ြဏ္ဍ	

အလိုြ်	သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမေားြ	မိမိေို့၏စီမံြိန်းမေားေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြို	

အြေုံးဝင်ပါဝင်ယစရန်	ေည့်သွင်းစဉ်းစား၍	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်ရန်	အလွန်အယရးကြီးသြဲ့သို့	

ေီမိုြယရစီစံနှုန်းမေားပဖစ်သည့်	 ပွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့်	ောဝန်ျူမှု၊	ောဝန်ခံမှုမေားြို	 ယသခောယစယရးအေွြ်	

မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယြာမ်ေ၏ီ		လပုယ်ဆာငခ်ေြမ်ေားြိ	ု	အမေားပပညသ်သူို	့

ေင်ပပရန်မှာလည်း	အယရးကြီးယသာ	လုပ်ငန်းစဉ်ေစ်ရပ်	ပဖစ်ပါသည်။	

	 ဤမသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ၏	နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာြို	

ယရးသားပပုစုခဲ့ကြယသာ	အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖွဲ့နှင့်			ပူးယပါင်းပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ကြယသာ	သြ်ဆိုင်ရာ	

ဝန်ကြီးဌာနမေားမှ	ောဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မေားအားလုံး၏	ကြိုးပမ်းယဆာင်ရေြ်မှုမေားြို	အသိအမှေ်ပပုအပ်ပါသည်။

ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ

ဒုတိျသမ္မတ

ဥေ္ကဋ္ဌ

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာအမျ ိုးသားကော်မတီ
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 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနသည်	 ပမန်မာနိုင်ငံအေွင်းရှိ	

မသန်စွမ်းသူနိုင်ငံသားမေား၏	ယမွးရာပါလူ့အခွင့်အယရးြုိ	အမေားနည်းေူ	အပပည့်အဝရရှိခံစားနိုင်ရန်	အဓိြ	

ောဝန်ျူ	 ယဆာင်ရေြ်ယနဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေ(၂၀၁၅)နှင့်	 နည်းဥပယေမေား(၂၀၁၇)ပါ	

ပပဋ္ဌာန်းခေြ်မေားြို	ကြိုးပမ်းအယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်လေြ်	ရှိပါသည်။

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရး၊	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးနှင့်ဖံွ့ဖဖိုးေုိးေြ်ယရးမေားြုိ	ယရရှည်ပဖည့ဆ်ည်း	

ယဆာငရ်ေြယ်ပးနိငုမ်ည့	်မဝူါေ၊	မဟာဗေူဟာနငှ့	်	လပုင်န်းစဉမ်ေားခေမေှန်ိငုယ်ရးနငှ့	်	ေေိယိရာြယ်ရာြ	်အယြာင	်

အေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြန်ိငုရ်နအ်ပပင	်အမေ ိုးသားယြာမ်ေနီငှ့	်လပုင်န်းယြာမ်ေမီေားအား	အယောြအ်ြပူဖစ	်

ယစရန်	ပညာယရးဆပ်ယြာ်မေီ၊	ြေန်းမာယရးဆပ်ယြာ်မေီ၊	အလုပ်အြိုင်ယရးရာဆပ်ယြာ်မေီ၊	သုယေသန	

ဆပ်ယြာ်မေီ၊	 ယစာင့်ကြည့်အြဲပဖေ်ဆပ်ယြာ်မေီ၊	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးနှင့်	ြယလးသူငျ်မေားယရးရာ	

ဆပ်ယြာ်မေီ၊	 နည်းပညာနှင့်	လြ်လှမ်းမီရရှိနိုင်ယရးဆပ်ယြာ်မေီ၊	သဘာဝယဘးနှင့်	အပခားအယရးယပါ်	

အယပခအယန	ဆိငုရ်ာ	ဆပယ်ြာမ်ေ၊ီ	ေရားမျှေမှုရရှပိိငုခ်ငွ့ဆ်ိငုရ်ာဆပယ်ြာေ်	ီအစရှသိပဖင့	်ဆပယ်ြာမ်ေ(ီ၉)

ခုြိုလည်း	ဖွဲ့စည်းယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။	

	 မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အယပခခအံြေဆုံးလပုင်န်းစဉပ်ဖစယ်သာ	မသနစ်မွ်းမှု	အဆင့သ်ေမ်ေှပ်ခင်းနငှ့	်	

မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြိုလည်း	မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားနှင့်	အဆင့်အလိုြ်	 ပပန်လည်	

ေူယောင်ယရးနှင့်	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရေြ်နိုင်ရန်နှင့်	 မှန်ြန်ေိယရာြ်ယသာ	ယောြ်ပံ့	

မှုမေား	ယပးအပ်နိုင်ရန်ရည်ရေျ်ဖပီး	စေင်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။

အမှာစာ
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	 မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုြ်	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှုရရှိယစရန်	ြဏ္ဍအလိုြ်	ြနဦးယရှ့ယပပးစီမံခေြ်	

မေားလည်း	အယြာင်အေည်ယဖာ်လေြ်ရှိပါသည်။

	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	ြနဦးယငွယကြးယောြ်ပံ့မှုအယနပဖင့်	 ၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်ြစေင်ဖပီး	

မသန်စွမ်းေစ်ဦးလျှင်	ြေပ်သုံးယသာင်းနှုန်းပဖင့်	မသန်စွမ်းသူ	စုစုယပါင်း	(၁၄၈၄၈၇)ဦးြို	ယငွြေပ်	သန်းယပါင်း	

(၅၃၆၃.၃၈)သန်း	ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

	 ပမန်မာနိုင်ငံအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြုလသမဂ္ဂြွန်ဗင်းရှင်းအပပင်	

အင်ချွန်းမဟာဗေူဟာ၊	 ASEAN	 Enabling	 Masterplan	 (2025)	 မေားနှင့်အညီ	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်		

ခိုင်မာယသာ	လုပ်ငန်းစဉ်ြို	 ယရရှည်ယဆာင်ရေြ်သွားနိုင်ရန်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာမေားြို		

အားလံုးအြေုံးဝင်		အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်မည့်		အမေ ိုးသားအဆင့်	မဟာဗေူဟာစီမံြိန်း	(၂၀၂၀-၂၀၂၅)	

National	Strategic		Plan		on	Mainstreaming	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	(2020-2025)		

ြိုလည်း	ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ယရရှည်ေည်ေံ့ခိုင်ဖမဲဖပီး	ဟန်ခေြ်ညီယသာ	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှုစီမံြိန်း(၂၀၁၈-၂၀၃၀)	

Myanmar	 Sustainable	 Development	 Plan	 (2018-2030)နှင့်အညီ	 မူကြမ်းယရးဆွဲလေြ်ရှိဖပီး	 ၎င်းမဟာ	

ဗေူဟာစမီြံနိ်းေငွ	်ြေန်းမာယရး၊	ပညာယရး၊	အလပုအ်ြိငု၊်	လမူှုြာြျွယ်စာင့ယ်ရှာြယ်ရး၊	သဘာဝယဘးနငှ့	်

အပခားအယရးယပါ်အယပခအယနနှင့်	 အလွျ်ေြူလြ်လှမ်းမီရရှိယရးမေားြို	 ဦးစားယပးနျ်ပျ်မေားအပဖစ်	

ေည့်သွင်းေားဖပီး	ပပည်သူ့ဆြ်ဆံယရးြို	နျ်ပျ်အားလုံးအေွြ်	ဆြ်နွျ်မှုရှိယသာ	လုပ်ငန်းစဉ်ေစ်ရပ်	

အပဖစ်	ေည့်သွင်းေားရှိပါသည်။

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယြာမ်ေနီငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားြိျုေ်ိငု	်ပါဝငဖ်ွဲ့စည်းေားယသာ	မသနစ်မွ်း	

အဖွဲ့အစည်းေို့ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်မှသာ	ေိယရာြ်စွာ	အယြာင်အေည်ယဖာ်	 ယဆာင်ရေြ်နိုင်မည်	 ပဖစ်ဖပီး	

မသန်စွမ်းမေား	 အားလုံးြလည်း	သိရှိနားလည်သယဘာယပါြ်	 ပူးယပါင်းပါဝင်မှသာ	 မသန်စွမ်းလူ့အခွင့်	

အယရးြို	 ယအာင်ပမင်စွာယဖာ်ယဆာင်ယပးနိုင်မည်	 ပဖစ်ပါသည်။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားအေွြ်	

ယဆာင်ရေြ်ကြသူမေားအားလုံးြို	ယြေးဇူးေင်ဂုဏ်ပပုအပ်ပါသည်။	

	 ဤမသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	နှစ်ပေ်လည်	အစီရင်ခံစာသည်	

မသန်စွမ်းလူ့အခွင့်အယရးြို	 ပမန်မာနိုင်ငံြ	အယလးေားယဆာင်ရေြ်မှု	 မှေ်ေိုင်ေစ်ခုအပဖစ်	ြေန်ရှိမည်	

ပဖစ်ယကြာင်း	ဂုဏ်ပပုမှေ်ေမ်းေင်အပ်ပါသည်။

ကဒါေ်တာ၀င်းမမတ်ကအး

ဒုတိျဥေ္ကဋ္ဌ	(၁)

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာအမျ ိုးသားကော်မတီ
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(	၁၁.၇.၂၀၁၈	)	ရေ်ကန့၌	မြည်ကထာင်စုငငိမ်းချမ်းကရးညီလာခံ	-	(၂၁)	ရာစုြင်လုံ	တတိျအစည်းအကေးတွင်	

နိုင်ငံကတာ်သမ္မတ	ဦးေင်းမမင့်၊		နိုင်ငံကတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်	ကဒါ်ကအာင်ဆန်းစုြေည်၊

ဒုတိျသမ္မတ	(၁)	ဦးမမင့်ကဆွ၊		ဒုတိျသမ္မတ	(၂)	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူနှင့်	

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)	ဥေ္ကဋ္ဌ	ဦးမမတ်သူေင်းတို့	

ရင်းနှီးစွာကတွ့ဆုံနှုတ်ဆေ်စေား	ကမြာစဉ်။

နိုင်ငံကတာ်အကေီးအေဲများနှင့်	မသန်စွမ်းအစုအေွဲ့များမှ

တာေန်ရှိသူများ	ကတွ့ဆုံသည့်မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ
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(၁၂.၁၂.၂၀၁၈)	ရေ်ကန့၊	ကနမြည်ကတာ်	MICC	II ၌		ေျင်းြခဲ့သည့်	

အနာကေီးကရာဂါညီလာခံတွင်	နိုင်ငံကတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်	ကဒါ်ကအာင်ဆန်းစုြေည်နှင့်	

ေျန်းမာကရးနှင့်အားေစားေန်ကေီးဌာန	မြည်ကထာင်စုေန်ကေီး	ကဒါေ်တာမမင့်ကထွးတို့အား

မမန်မာနိုင်ငံအနာကေီးကရာဂါခံစားရသူများအသင်း	ဥေ္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးေင်းမှ	နှုတ်ဆေ်စဉ်။

(၁၃.၂.၂၀၂၀)	ရေ်ကန့၌	ကတာင်ကေီးငမို့		ငမို့ကတာ်ခန်းမတွင်	မြုလုြ်သည့်	

ဗိုလ်ချုြ်ကအာင်ဆန်း၏	(၁၀၅)နှစ်ကမမာေ်ကမွးကန့ြွဲအခမ်းအနားတွင်

နိုင်ငံကတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်အား	(မခမမ)အကထွကထွအတွင်းကရးမှူးမှ	နှုတ်ဆေ်စဉ်။
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အမှတ်တံဆိတ်	(Logo)	၏	
အဓိြ္ပာျ်နှင့်	ရှင်းလင်းချေ်

၁။	 လေ်ေေါးြုံ	(၄)	ခုသကေေတ		 -	 လြ်ဖဝါးပုံ(၄)ခု၏	သယြသေမှာ-

	 	 	 	 	 မသန်စွမ်း(၄)မေ ိုးအား	ြုိျ်စားပပုလြ်ေဲွဖပီး	၎င်းေ့ုိ	အခွင့်အယရး		

	 	 	 	 	 အေြွ	်ဝိငု်းဝန်းပူးယပါင်းယဆာငရ်ေြသ်ည့	်သယြသေပဖစပ်ါသည။်

၂။	 လေ်ေေါးြံု	(မြာနု)	သကေေတ	 -	 လြ်ဖဝါးပုံ	 (ပပာနု)၏	သယြသေမှာ	လူ့အခွင့်အယရး	 (Human	 

	 	 	 	 	 Right)ြုိ	ြုိျ်စားပပုပါသည်။

၃။	 လေ်ေေါးြံု	(ေါ၊	စိမ်း၊	နီ)	သကေေတ	 -	 လြ်ဖဝါးပံု	(ဝါ၊	စိမ်း၊	နီ)	၏	သယြသေမှာ-	

	 	 	 	 	 နုိင်ငံယော်အလံ	အယရာင်ပဖစ်သပဖင့်		နုိင်ငံယော်အား		ြုိျ်စားပပုပါသည်။

၄။	 အလျ်အေုိင်းသကေေတ	 -	 အလျ်အဝိုင်းသယြသေမှာ-	

	 	 	 	 	 နုိင်ငံယော်အစုိးရအား	ြုိျ်စားပပုပါသည်။

၅။	 အမေူကရာင်ေွေ်လြ်သကေေတ	 -	 အပဖူယရာင်ြွြ်လပ်သယြသေ	 (Space)မှာ-	အလျ်အဝုိင်းနှင့်	 

 (Space)	 	 လြ်မေား၏	ကြားရိှ	အပဖူယရာင်ြွြ်လပ်	(Space)	မေားသည်	မသန်စွမ်း	

	 	 	 	 	 သူမေားြိုျ်ေိုင်	အခွင့်အယရးရဖို့	 ယနရာလပ်အပဖစ်	လုပ်ပိုင်ခွင့်	 

	 	 	 	 	 (Empowerment)	ယပးေားသည်ြုိ	သရုပ်ယဖာ်ပပပခင်းပဖစ်ပါသည်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(၁/၂၀၁၇)	အစည်းအကေး

 

 ၂၈-၁၂-၂၀၁၇	ရေ်ကန့တွင်	ေျင်းြကသာ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	
အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၁/၂၀၁၇)	အစည်းအကေးတွင်	အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	အမှာစေား	ကမြာြေားစဉ်။

	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၁/၂၀၁၇)	အစည်းအကေးသို့	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီမှ	တာေန်ရှိသူများ၊		
တိုင်းကဒသကေီးနှင့်မြည်နျ်	လူမှုကရးေန်ကေီးဌာန	ေန်ကေီးများ၊	မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှ	တာေန်ရှိသူများ၊	မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုြ်မှ		တာေန်ရှိသူများ၊	
မသန်စွမ်းသူများ	အသင်းအေွဲ့များမှ	ေိုျ်စားလှျ်များနှင့်	ဆေ်စြ်အေွဲ့အစည်းများမှ	

တာေန်ရှိသူများတေ်ကရာေ်ြေစဉ်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၁	/၂၀၁၇)	

အစည်းအကေးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	ကမြာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

 -	 မသန်စွမ်းသူမေားသည်	လူ့အခွင့်အယရးနှင့်	အယပခခံလွေ်လပ်ခွင့်မေားြို	အပခားနိုင်ငံသားမေားြဲ့သို့	
ေန်းေူညီမျှ	ရရှိခံစားနိုင်ယရးအေွြ်	အခြ်အခဲနှင့်	စိန်ယခါ်မှုမေား	ဆြ်လြ်ကြုံယေွ့ယနရဆဲ	ပဖစ်ပါ	
ယကြာင်း။	မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အဆငယ်ပပသင့ယ်လောသ်ည့	်ပေဝ်န်းြေင	်(Reasonable	Accommo-
dation)	ဖန်ေီးမှုဆိုင်ရာ	အယပခခံအယဆာြ်အအုံမေား	 ပပင်ဆင်မွမ်းမံပခင်း၊	အသစ်ေည်ယဆာြ်ပခင်း၊	
စာသင်ခုံမေားြို	 ပပင်ဆင်ပပုပပင်ပခင်း၊	မသန်စွမ်းမှု	အမေ ိုးအစားအလိုြ်	လိုအပ်ယသာ	သင်ယောြ်ြူ	
ပစ္စည်းမေား	ယောြ်ပံ့ယပးပခင်းစသည့်	ရုပ်ဝေ္ထုဆိုင်ရာမေား	ပဖည့်ဆည်းယပးမှုအားနည်းပခင်း၊	မေြ်မပမင်	
လြစ်မ်းစာနငှ့	်လြ်သယြသေပပဘာသာစြားေို	့ေေယ်ပမာြ်သည့	်ဆရာ	ဆရာမမေားနငှ့	်မသနစ်မွ်း	
သူ	ဆရာ/ဆရာမမေားစသည့်	လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဆိုင်ရာမေား	 ပဖည့်ဆည်းယပးမှုမေားမရှိပခင်းနှင့်	
မသန်စွမ်းသူအယပါ်	နားလည်သယဘာယပါြ်မှု	အပမင်သယဘာေားဆုိင်ရာ	အေားအဆီးမေားြုိ	ျယန့ေုိင်	
ပမင်ယေွ့	ကြားသိယနရဆဲ	ပဖစ်ပါယကြာင်း။

	 -	 မသန်စွမ်းသူမေား	ဂုဏ်သိြ္ခာရှိစွာ	ရပ်ေည်ယရးနှင့်	အမှီအခိုြင်းစွာ	ယနေိုင်နိုင်ယရးအေွြ်	အလုပ်	
အြိုင်အခွင့်အလမ်း	ဖန်ေီးယပးမှုသည်	လွန်စွာအယရးကြီးပါယကြာင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	စွမ်းယဆာင်	
ရည်နှင့်	 စွမ်းယဆာင်နိုင်မှုေို့ြို	 အသိအမှေ်ပပုရန်လိုအပ်ဖပီး	လုပ်ငန်းအလိုြ်	လိုအပ်ခေြ်အရ	
စွမ်းယဆာင်ရည်ပမှင့်ေင်ပခင်း	သင်ေန်းအစီအစဉ်မေားြို	 ပပုလုပ်ယဆာင်ရေြ်ယပးရန်လည်း	လိုအပ်ပါ	
ယကြာင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အပခားယသာ	အခွင့်အယရးမေားပဖစ်သည့်	 နိုင်ငံယရးနှင့်	 ပပည်သူ့ယရးရာ	
နျ်ပျ်မေားေွင်	ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ခွင့်ရရှိယရး၊	ြေန်းမာယရး၊	စီးပွားယရး၊	ျဉ်ယြေးမှု၊	သေင်းအခေြ်	
အလြရ်ျနူိငုခ်ငွ့၊်	လူ့အဖွဲ့အစည်းအေငွ်း	အမှအီခိြုင်းစွာ	ရပေ်ညန်ိငုမ်ှု	အစရှသိည့	်လူ့အခငွ့အ်ယရး	
မေားအပါအဝင်	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ြဏ္ဍယပါင်းစုံ	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးနှင့်	ေန်းေူညီမျှယရးေို့ြို	
ယဆာင်ရေြ်ယပးရမည်	ပဖစ်ပါယကြာင်း။	

	 -	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေအရ	သေ်မှေ်ပပဋ္ဌာန်းေားယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်	
အယရးမေားြို	 မသန်စွမ်းသူမေား	အပပည့်အဝခံစားရရှိနိုင်ယရးအေွြ်	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ၏	အခန်း	
ြဏ္ဍသည်	အယရးကြီးပါယကြာင်း၊	အမေ ိုးသားယြာ်မေီသည်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြို	
ြာြျွယ်စာင့ယ်ရှာြယ်ရး၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ဘ၀ေိုးေြလ်ာယစယရး၊	ဥပယေပါပပဋ္ဌာန်းခေြမ်ေားြိ	ု
အယြာင	်အေညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ေြန်ိငုယ်ရးအေြွ	်နိငုင်ယံောအ်ဆင့	်မဝူါေနငှ့	်လမ်းညွှနခ်ေြမ်ေားခေမေှ	်
ယဆာင်ရေြ်ယနပါယကြာင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြိ	ုအယြာင်အေည	်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ	်
ရာေွင်	 ဌာနေစ်ခု၊	အဖွဲ့အစည်းေစ်ခုေည်းသာ	သြ်ဆိုင်ယကြာင်း	 မျူဆယစလိုဘဲ	အပခားြဏ္ဍ	
အလိုြ်	သြ်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းမေားြလည်း	ောဝန်ျူယဆာင်ရေြ်ကြရမည်	ပဖစ်ပါယကြာင်း။	

	 -	 မသနစ်မွ်းမှုသည	်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏	ဖွံ့	ဖဖိုးေိုးေြမ်ှုြိ	ုေခိိြုယ်စသည့	်အယကြာင်းအရာေစခ်မုဟေုဘ်	ဲ
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အယရးြိစ္စေို့ြို	လေစ်လေူရှုေားပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	 ခေန်လှပ်ေားပခင်း	
သာလျှင	်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏	ယရရညှေ်ညေ်ံမ့ှုရှယိသာ	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြမ်ှုပန်းေိငုြ်ိ	ုယလျှာြလ်မှ်းရာေငွ	်
ေခိိြုယ်နှာင့ယ်နှး	ကြန့က်ြာယစနိငုသ်ည့အ်ေြွ	်မသန	်စမွ်းသမူေားအားလုံး	ေန်းေအူခငွ့အ်ယရးရရှယိစရန	်
မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြို	အားလုံးပူးယပါင်းပမှင့်ေင်	ယဆာင်ရေြ်သွားရန်	ေိုြ်ေွန်းလို	
ပါယကြာင်း။	
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(၁/၂၀၁၈)	အစည်းအကေး

 ၁၀-၇-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ေျင်းြကသာ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	
အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၁/၂၀၁၈)	အစည်းအကေးတွင်	အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	အမှာစေား	ကမြာြေားစဉ်။

	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ို းသားကော်မတီ	(၁/၂၀၁၈)	
အစည်းအကေးသို့	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီမှ	တာေန်ရှိသူများ၊		

တိုင်းကဒသကေီးနှင့်မြည်နျ်	လူမှုကရးေန်ကေီးဌာန	ေန်ကေီးများ၊	မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား
လူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှ	တာေန်ရှိသူများ၊	မမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချု ြ်မှ		တာေန်ရှိသူများ၊	

မသန်စွမ်းသူများ	အသင်းအေွဲ့များမှ	ေိုျ်စားလှျ်များနှင့်	ဆေ်စြ်အေွဲ့အစည်းများမှ	တာေန်ရှိသူများ
မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(	၁/၂၀၁၈)	

အစည်းအကေးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	ကမြာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

 -	 ြမ္ဘာ့ြေန်းမာယရးအဖွဲ့ကြီးနှင့်	ြမ္ဘာ့ဘဏ်ေို့	 ပူးယပါင်းေုေ်ပပန်ခဲ့သည့်	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	ြမ္ဘာ့	
အစီရင်ခံစာ(၂၀၁၀)အရ	ြမ္ဘာ့လူဦးယရသန်း	၁၀၀၀	ယြော်သည်	မသန်စွမ်းမှု	ေစ်မေ ိုးမေ ိုးခံစားယနကြရ
ပါယကြာင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေားသည	်ြေန်းမာယရး၊	ပညာယရး၊	လမူှုယရး၊	နိငုင်ယံရး၊	စီးပွားယရး၊	အလပုအ်ြိငု	်
စသည့	်အခငွ့အ်လမ်းမေားြိ	ုအမေားနည်းေ	ူအလျွေ်ြ	ူလြလ်မှ်းမ	ီရရှခိစံားမှု	နည်းပါးပခင်းအပပင	်
ဆင်းရနဲမွ်းပါးမှုနှုန်း	ပမင့မ်ားပခင်း၊	အလပုလ်ြမ်ဲန့ှုန်း	ပမင့မ်ားပခင်း၊	ဝငယ်ငမွလုယံလာြပ်ခင်းေိုြ့ိလုည်း	
ကြုံယေွ့	ယနကြရပါယကြာင်း။

	 -	 မသနစ်မွ်းသေူိငု်း	လူ့အခငွ့အ်ယရးနငှ့	်အယပခခ	ံလေွလ်ပခ်ငွ့အ်ားလုံး	ညမီျှစွာအပပည့အ်ဝ	ရရှယိရးေိုြ့ိ	ု
ြာြွျ်ယစာင့်ယရှာြ်ရန်၊	ေိုးပမှင့်လုပ်ယဆာင်နိုင်ရန်၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ယမွးရာပါဂုဏ်သိြ္ခာအား	
ပိုမိုယလးစားမှုရှိယစရန်	ြမ္ဘာ့ြုလသမဂ္ဂ	အယေွယေွညီလာခံကြီးြ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရး	
မေားဆိုင်ရာ	ြုလသမဂ္ဂြွန်ဗင်းရှင်းြို	၂၀၀၆	ခုနှစ်ေွင်	ခေမှေ်ခဲ့ပါယကြာင်း။

	 	-	 နိုင်ငံလူဦးယရ၏	 ၂	 ေသမ	၃	သန်းယြော်ယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	လူ့အခွင့်အယရးမေားနှင့်	အယပခခံ								
လွေ်	လပ်ခွင့်မေားြို	အသိအမှေ်ပပုယဆာင်ရေြ်သည့်အယနပဖင့်	 	 	၂၀၁၁	ခုနှစ်	ေီဇင်ဘာ	၇	ရြ်ေွင်	
မသန်စွမ်း	သူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြုလသမဂ္ဂ	ြွန်ဗင်းရှင်းေွင်	အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအပဖစ်	
အေညပ်ပု	လြမ်ေှယ်ရးေိုးခဲဖ့ပီး	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားြိ	ုအယပခပပုသည့	်ေရားမျှေမှု၊	
ယြာင်းြေ ိုးစီးပွားနငှ့	်လူ့အဖွဲ့အစည်းအေငွ်း	လေူန်းယစပ့ါဝငယ်ဆာငရ်ေြန်ိငုမ်ှုေိုြ့ိ	ုပပည့မ်စီွာရရှယိစရန	်					
ကြိုးပမ်းယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါယကြာင်း။

	 -	 မသနစ်မွ်းသမူေား	ပပနလ်ညေ်ယူောင	်ယရးနငှ့	်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြယ်ရးေိုအ့ေြွ	်မသနစ်မွ်းမှုအလိြု	်လပုင်န်း	
အစီအစဉ်မေားြို	 ခေမှေ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိရာေွင်	အပမင်အာရုံ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အလုပ်အြိုင်	
အခငွ့အ်လမ်းနငှ့	်ဝငယ်ငရွရှမိှု	ယရရညှေ်ညေ်ံယ့စရနအ်ေြွ	်မေြမ်ပမင	်အယကြာပပင	်အနှပိစ်နစ	်ဖွံ့ဖဖိုး
ေိုးေြ်ယရးစီမံြိန်း၊အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	သေင်းအခေြ်အလြ်မေား	လြ်လှမ်း	
မီရရှိနိုင်ယရး	စီမံြိန်း၊	ြိုျ်အဂသါ	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းဆိုင်ရာ	စီမံြိန်း၊	
ဉာဏ်ရည်	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 စပ်လေဉ်းဖပီး	 ယအာ်ေစ်ဇင်ြယလးနှင့်	 ပုဂ္ဂိုလ်မေား၊	 ယေါင်းဆင်ေရုန်း	
ြယလးနှင့်	ပုဂ္ဂိုလ်မေား	အေွြ်	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှု	စီမံြိန်းမေားြို	နိုင်ငံေြာအဖွဲ့အစည်းမေား၊	မသန်	
စမွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ပူးယပါင်းယဆာငရ်ေြယ်နသညြ်ိ	ုယေွ့ရသည့အ်ေြွ	်ဝမ်းယပမာြမ်ပိါယကြာင်း။

	 -	 ျယန့	ြမ္ဘာ့နိုင်ငံအမေားစုသည်	 စိန်ယခါ်မှုအမေားအပပားနှင့်	 ရင်ဆိုင်ကြုံယေွ့ယနရဖပီး	ျင်းစိန်ယခါ်မှု	
မေားြို	 	ယပဖရှင်းယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	 ပူးေွဲယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	 ပူးယပါင်းြူညီပခင်းနှင့်	 ယပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း	
ပခင်းေို့ြို	ယဆာင်ရေြ်ရမည်	ပဖစ်ပါယကြာင်း၊	ေိုသို့ယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားြို	မိမိေို့နှင့်	
ေန်းေူ	လူသားမေ ိုးနွျ်ဝင်ပဖစ်သည်ြို	အသိအမှေ်ပပုဖပီး	၂၀၁၇	ခုနှစ်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်း	
သူမေားယန့၏	ယဆာင်ပုေ်ပဖစ်သည့်	“စဉ်ဆြ်မပပေ်	ဖွံ့ဖဖိုးဖို့	ခံနိုင်စွမ်းယသာ	လူ့ယဘာင်သို့	အားလုံးပါဝင်	
ယပပာင်းလစဲို”့	ဟ	ုဆိသုည့အ်ေိငု်း	လြေ်ွယဲဆာငရ်ေြ	်သွားကြရန	်အလနွအ်ယရးကြီးယကြာင်း	ေိြုေ်နွ်း	
ယပပာကြားလိုပါယကြာင်း။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(	၂/၂၀၁၈)	အစည်းအကေး	

 ၅-၁၂-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ေျင်းြကသာ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	
အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၂/၂၀၁၈)	အစည်းအကေးတွင်	အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	အမှာစေား	ကမြာြေားစဉ်။

	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ို းသားကော်မတီ	(၂/၂၀၁၈)	
အစည်းအကေးသို့	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီမှ	တာေန်ရှိသူများ၊		

တိုင်းကဒသကေီးနှင့်မြည်နျ်	လူမှုကရးေန်ကေီးဌာန	ေန်ကေီးများ၊	မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား
လူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှ	တာေန်ရှိသူများ၊	မမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချု ြ်မှ		တာေန်ရှိသူများ၊	

မသန်စွမ်းသူများ	အသင်းအေွဲ့များမှ	ေိုျ်စားလှျ်များနှင့်	ဆေ်စြ်အေွဲ့အစည်းများမှ	တာေန်ရှိသူများ
တေ်ကရာေ်ြေစဉ်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၂/၂၀၁၈)	

အစည်းအကေးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	ကမြာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

 -	 မသန်စွမ်းသူေိုင်း	လူ့အခွင့်အယရးနှင့်	အယပခခံလွေ်လပ်ခွင့်အားလုံး	ညီမျှစွာ	အပပည့်အဝရရှိယရးေို့ြို	

ြာြွျ်ယစာင့်ယရှာြ်ရန်၊	ေိုးပမှင့်လုပ်ယဆာင်နိုင်ရန်၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ယမွးရာပါဂုဏ်သိြ္ခာအား	

ပိမုိယုလးစားမှုရှယိစရန	်ြမ္ဘာြ့လုသမဂ္ဂ		အယေယွေညွလီာခကံြီးြ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား	

ဆိုင်ရာ	ြုလသမဂ္ဂြွန်ဗင်းရှင်းြို	၂၀၀၆	ခုနှစ်ေွင်	ခေမှေ်ခဲ့ပါယကြာင်း။	

	 -	 	ေိုပ့ပင	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ပညာ	ယရး၊	ြေန်းမာယရး၊	အလပုအ်ြိငု၊်	ဥပယေ	ယရးရာ၊	မသနစ်မွ်းမှုအသပိညာ၊	

ရပ်ရောအေွင်း	 ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ခွင့်	 စသည်ေို့နှင့်	 ပေ်သြ်သည့်	လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မေားြိုလည်း	

နိငုင်ယံောအ်စိုးရ၏	သြဆ်ိငုရ်ာ	ဘဏ္ဍာယရးနစှအ်လိြု	်ေည့သ်ငွ်းအယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ေြ	်	

ယပးသွားမည	်ပဖစပ်ါယကြာင်း၊	မမိေိိုန့ိငုင်အံေြွ	်ြိျုခ်ေင်းစာနာမှုနငှ့	်ြညူရီိငု်းပင်းမှုေို့ြ	ယမွးရာပါ	

အယလ့အြေင့်ယြာင်းမေား	ပဖစ်သည်ဟု	ဆိုနိုင်ပါယကြာင်း။

	 -	 ျယန့	ြမ္ဘာန့ိငုင်အံမေားစသုည	်	စနိယ်ခါ်မှုအမေားအပပားနငှ့	်ရငဆ်ိငုက်ြုယံေွ့ယနရဖပီး	ျင်းစနိယ်ခါ်မှုမေားြိ	ု

ယပဖရှင်းယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	 ပူးေွဲယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	 ပူးယပါင်းြူညီပခင်းနှင့်	 ယပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်းေို့ြို	

ယဆာင်ရေြ်ရမည်ပဖစ်ပါယကြာင်း၊	ေိုသို့ယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	 မိမိေို့နှင့်ေန်းေူ	

လသူားမေ ိုးနျွဝ်ငပ်ဖစသ်ညြ်ိ	ုအသ	ိအမေှပ်ပ ဖုပီး	၂၀၁၇	ခနုစှ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့၏	

ယဆာငပ်ေု	်ပဖစသ်ည့	်“စဉဆ်ေမ်မြတေ်ွံ့ငေိုးေို	့ခနံိငုစ်မွ်းကသာ	လူ့ကောငသ်ို	့အားလုံးြါေင	်ကမြာင်းလစဲို”့ဟ	ု

ဆိုသည့်အေိုင်း	လြ်ေွဲယဆာင်ရေြ်သွားကြရန်	အလွန်အယရးကြီးယကြာင်း။

	 -	 မသန်စွမ်းမှုအြေုံးဝင်	 စဉ်ဆြ်မပပေ်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးဆိုင်ရာ	 ရည်မှန်းခေြ်မေား	 ယအာင်ပမင်ရန်၊	

အားလုံးဝိငု်းဝန်း	ကြိုးပမ်းယဆာငရ်ေြယ်ပးကြရန၊်	သဘာ၀ယဘးယလောပ့ါးယရးနငှ့	်အယရးယပါ်ေုံပ့ပနမ်ှုမေား	

ယဆာငရ်ေြရ်ာေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားြိ	ုခေနလ်ပှမ်ေားဘ	ဲပူးယပါင်းပါဝငယ်စပခင်း၊	၎င်းေို၏့	လိအုပခ်ေြ	်

မေားြို	ေည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းမေား	ယဆာင်ရေြ်ယပးကြရန်၊	အေားအဆီးြင်းယသာလုပ်ငန်း၊	အလုပ်	

ယနရာ၊	ပေဝ်န်းြေငယ်ြာင်းမေား	ဖနေ်ီးယပးဖပီး	ယခေမ်နီည်းပညာမေား	လြလ်မှ်းမ	ီအသုံးပပုနိငုယ်အာင	်

ြူညီယဆာင်ရေြ်ယပးကြရန်၊	 ယန့စဉ်နှင့်အမျှ	အံ့မခန်းေိုးေြ်ယနသည့်	အေေ်ပညာနှင့်	 ယခေ်မီ	

နည်းပညာမေားြိ	ုမသနစ်မွ်းသမူေား	လြယ်ေွ့အသုံးခေနိငုယ်အာင	်ယဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်းပဖင့	်မသနစ်မွ်းသ	ူ

မေားအေြွ	်သင့ယ်လောသ်ည့	်ပေဝ်န်းြေငန်ငှ့	်အယဆာြအ်ဦမေားပဖစလ်ာယအာင	်ယဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်း	

အားပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ဘ၀စဉ်ဆြ်မပပေ်	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှု	 ရရှိယအာင်ယဆာင်ရေြ်ကြရန်	

ေိုြ်ေွန်းလိုပါယကြာင်း။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(၁/၂၀၁၉)	အစည်းအကေး

 ၁၁-၆-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	
အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၉)	အစည်းအယဝးေွင်	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	ဥြ္ကဋ္ဌ	

ေုေိျသမ္မေ	ဦးဟင်နရီဗန်ေီးျူ	အမှာစြား	ယပပာကြားစဉ်။

	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ို းသားကော်မတီ	(၁/၂၀၁၉)	
အစည်းအကေးသို့	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီမှ	တာေန်ရှိသူများ၊		

တိုင်းကဒသကေီးနှင့်မြည်နျ်	လူမှုကရးေန်ကေီးဌာန	ေန်ကေီးများ၊	မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား
လူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှ	တာေန်ရှိသူများ၊	မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုြ်မှ		တာေန်ရှိသူများ၊	
မသန်စွမ်းသူများ	အသင်းအေွဲ့များမှ	ေိုျ်စားလှျ်များနှင့်	ဆေ်စြ်အေွဲ့အစည်းများမှ	တာေန်ရှိသူများ

တေ်ကရာေ်ြေစဉ်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၁/၂၀၁၉)	

အစည်းအကေးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	ကမြာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

	 -	 မသန်စွမ်းသူမေားအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းမဟုေ်သူ	အပခားနိုင်ငံသားမေားနည်းေူ	ေန်းေူညီမျှ	အခွင့်	

အယရးရရှယိစယရး	ရညရ်ေျဖ်ပီး	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အယရးြစိ္စေိုြ့ိ	ုြမ္ဘာေစဝ်န်း	ပမငှ့ေ်ငယ်ဆာငရ်ေြ	်

လေြ်ရှိကြပါယကြာင်း၊	သို့ယသာ်လည်း	 နိုင်ငံေြာနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံေွင်	 ပပုလုပ်ခဲ့သည့်	သုယေသန	

ဆန်းစစခ်ေြမ်ေားအရ	မသနစ်မွ်းသမူေားသည	်မညမီျှမှုအယပခအယနေိုြ့ိ	ုဆြလ်ြက်ြုယံေွ့ယနဆပဲဖစ	်

သည်ဟု	သိရှိရပါယကြာင်း၊	အေူးသပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားသည်	ပညာသင်ကြားမှုနှင့်	အလုပ်အြိုင်	

အခငွ့အ်လမ်းမေား	ရရှနိိငုမ်ှု	အားနည်းပခင်းေိုယ့ကြာင့	်ဆင်းရနဲမွ်းပါးမှုေဏြ်ိ	ုခစံားရနိငုယ်ပခပိမုေားသညြ်ိ	ု

ယေွ့ရှိရပါယကြာင်း။	

	 -	 မသန်စွမ်းမှု	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်ပခင်း	လုပ်ငန်းစဉ်ေစ်ရပ်	ယပါ်ေွြ်	

လာယရးသည	်အယရးကြီးသည့	်အခန်းြဏ္ဍမ	ှပါဝငလ်ေြရ်ှပိါယကြာင်း၊	မသနစ်မွ်းမှုအဆင့	်သေမ်ေှဖ်ပီး	

မသနစ်မွ်းမေှပ်ုေံင	်ေေုယ်ပးပခင်းအားပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအယနပဖင့လ်မူှုယရး	ယပပာင်းလမဲှု၊	လမူှုယရး	

ယပါင်းစည်းမှုနှင့်	 စီးပွားယရးဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှုဆိုင်ရာ	အပပုသယဘာယဆာင်သည့်	အပမင်မေား	 ဖမို့ပပနှင့်	

ယြေးလြ်ယေသမေားေွင်ပါ	သိရှိနားလည်ယစယရးအေွြ်	အယောြ်အြူပပုယစမည်	ပဖစ်ပါယကြာင်း။	

	 -	 မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်မေှပ်ုေံငေ်ေုယ်ပးရာေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုအဆင့ြ်ိ	ု(၃)ဆင့	်ခွပဲခားသေမ်ေှသ်ွား	

မည်ပဖစ်ဖပီး	ပေမအဆင့်	ခွဲပခားသေ်မှေ်နိုင်ရန်အေွြ်	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်	

ယနရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန	နငှ့	်Unicef	(ပမနမ်ာ)ေို	့ပူးယပါင်း	ယရးဆွေဲားသည့	်မကူြမ်းြိ	ုအေညပ်ပု	

ဖိုလ့ိပုါယကြာင်း၊	ေေုျိအဆင့န်ငှ့	်ေေျိအဆင့ေ်ိုအ့ေြွ	်ခွပဲခားသေမ်ေှမ်ှုပုစံြံိ	ုြေန်းမာယရးနငှ့	်

အားြစားဝန်ကြီးဌာနြ	အပမန်ဆုံး	သေ်မှေ်သွားရန်	လိုအပ်ပါယကြာင်း၊	အဆင့်(၃)	ဆင့်လုံးြို	

သေ်မှေ်ဖပီးပါြ	ြနဦးစီမံြိန်းအယနပဖင့်	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး၊	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးနှင့်	ြရင်	

ပပည်နျ်ေို့ေွင်	စမ်းသပ်ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါယကြာင်း။	

	 -	 အခေ ို ့ယသာ	သေင်းအခေြအ်လြမ်ေားအရ	၂၀၁၇	ခနုစှမ်	ှ၂၀၁၈	ခနုစှအ်ေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားအယပါ်	

လငိပ်ိငု်းဆိငုရ်ာ	အကြမ်းဖြမ်ှု	၂၅	မှု	ပဖစပ်ွားခဲသ့ညဟ်	ုသရိှရိပါယကြာင်း၊	ေိုယ့ကြာင့	်ဥပယေပါ	ရညရ်ေျ	်

ခေြ်နှင့်အညီ	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပည်ေဲယရး	

ဝနက်ြီးဌာနနငှ့	်ဥပယေဆိငုရ်ာ	အဖွဲ့အစည်းမေား	ပူးယပါင်းယဆာငရ်ေြရ်န	်လိမုညပ်ဖစပ်ါယကြာင်း၊	မသနစ်မွ်း	

သူမေားအေွြ်	အေားအဆီးြင်းယသာ	လူ့အဖွဲ့အစည်းေစ်ရပ်	 ဖန်ေီးယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်းသည်	

မသန်စွမ်းသူမေား၏ဘ၀	စဉ်ဆြ်မပပေ်	ဖံွ့ဖဖိုးေုိးေြ်မှုြုိ		ပပည့်မီယစပခင်းပင်	ပဖစ်ပါယကြာင်း	ယပပာကြား	

သည်။	
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(	၂/၂၀၁၉)	အစည်းအကေး

  
၄-၁၂-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ေျင်းြကသာ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	

(၂/၂၀၁၉)	အစည်းအကေးတွင်	အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဥေ္ကဋ္ဌ
ဒုတိျသမ္မတ	ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	အမှာစေား	ကမြာြေားစဉ်။

	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၂/၂၀၁၉)	
အစည်းအကေးသို့	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီမှ	တာေန်ရှိသူများ၊		

တိုင်းကဒသကေီးနှင့်မြည်နျ်	လူမှုကရးေန်ကေီးဌာန	ေန်ကေီးများ၊	မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား
လူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှ	တာေန်ရှိသူများ၊	မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုြ်မှ		တာေန်ရှိသူများ၊	
မသန်စွမ်းသူများ	အသင်းအေွဲ့များမှ	ေိုျ်စားလှျ်များနှင့်	ဆေ်စြ်အေွဲ့အစည်းများမှ	တာေန်ရှိသူများ

မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	(၂/၂၀၁၉)	

အစည်းအကေးတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ

ဒုတိျသမ္မတ		ဦးဟင်နရီဗန်ထီးျူ	ကမြာြေားသည့်	အမှာစေား	ကောေ်နုတ်ချေ်

	 -	 နိငုင်ယံောအ်စိုးရအယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းမှုအလိြု	်ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးနငှ့	်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြယ်ရးလပုင်န်း	

မေားြို	 ပိုမိုပမှင့်ေင်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါယကြာင်း၊	 နိုင်ငံယော်၏	 ရြ်	 ၁၀၀	လုပ်ငန်းစီမံခေြ်အရ	

ြယလးသငူျ၊်	အမေ ိုးသမီး၊	မသနစ်မွ်းသ	ူမေားဆိငုရ်ာ	ြနွဗ်င်းရငှ်းမေားြိ	ုအပမငအ်ာရုခံေ ို ့ျငွ်းမသနစ်မွ်း	

သမူေား	လြလ်မှ်းမသီရိှနိိငုယ်ရးအေြွ	်မေြမ်ပမငစ်ာပဖင့	်ပုနံှပိေ်ေုယ်ဝပခင်း၊	အပမငအ်ာရုခံေ ို ့ျငွ်းမသန	်

စွမ်းသူမေား၏	အားသာခေြ်ပဖစ်သည့်	 မေြ်မပမင်အနှိပ်စနစ်	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးစီမံြိန်း	အယြာင်	

အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်ပခင်းမေားြိုလည်း	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါယကြာင်း။

	 -		 အကြားအာရုံ	 ခေ ို ့ျွင်းသူမေားအေွြ်လည်း	သေင်းအခေြ်အလြ်မေား	လြ်လှမ်းမီ	 ရရှိနိုင်ခွင့်	

ယသခောယစယရးစမီြံနိ်းြိ	ုအယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြန်ိငုခ်ဲဖ့ပီး	အြေ ိုးရလေအ်ပဖစ	်အမေ ိုးသမီးနငှ့	်

မသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ	ြနွဗ်င်းရငှ်းနငှ့	်ဥပယေေိုြ့ိ	ုလြသ်ယြသေပပ	ဘာသာစြားေေြ်ျွမ်းသည့	်

စြားပပန်မေား	ယမွးေုေ်ယပးယရးအပပင်	လြ်သယြသေပပဘာသာစြား	ြူညီပံ့ပိုးမှုသင်ေန်းမေားြို

လည်း	 စဉ်ဆြ်မပပေ်	 ဖွင့်လှစ်ပို့ခေပခင်းမေား	 ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိယနသည်ြို	 ယေွ့ပမင်ကြရမည်	

ပဖစ်ပါယကြာင်း။

	 -	 ြိျုလ်ြအ်ဂသါခေ ို ့ျငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အလပုအ်ြိငုဖ်နေ်ီးယပးယရးြိ	ုရညရ်ေျ၍်	အသြ	်

ယမွးဝမ်းယြောင်းပညာရပ်မေားြို	သင်ျူေေ်ယပမာြ်နိုင်ယရးြိုလည်း	 စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိ	

ပါယကြာင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အလပုအ်ြိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းရရှနိိငုယ်ရး	ပိမုိပုမငှ့ေ်င	်ယဆာငရ်ေြရ်န	်

နှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်ရှင်မေားအေွြ်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	အလုပ်ခန့်ေားပခင်းဆိုင်ရာ	လြ်စွဲ	

စာအပု	်ြိပုပုစဖုပီးပဖစ၍်	မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	ယဝါဟာရအသုံးအနှုန်းမေား	လြစ်ွစဲာအပုမ်ေိဆ်ြပ်ွမဲေားြိ	ု

ယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်ခဲ့ပါယကြာင်း။

	 -	 သာေူညီမျှ	ခဲွယဝခံစားနုိင်ရန်လုိအပ်ယကြာင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	ဘ၀ဖံွ့ဖဖိုးေုိးေြ်မှုနှင့်	အရည်အယသွး	

ပမင့်မားယရးေ့ုိြုိ	ယဆာင်ရေြ်ရာ၌		ပပည်သူလူေုြုိ	အယပခပပုသည့်		ဖံွ ဖ့ဖိုးေုိးေြ်မှုြုိ			ဦးေည်ယဆာင်ရေြ်	

ကြရာေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအပါအဝင	်ပပညသ်လူေူေုစရ်ပလ်ုံး	ပါဝငယ်ဆာငရ်ေြဖ်ပီး	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြမ်ှု၏	

အြေ ိုးစီးပွားြုိ	သာေူညီမျှ	 ခဲွယဝခံစားနုိင်ရန်	လုိအပ်မည်ပဖစ်ပါယကြာင်း၊	 ေုိသ့ုိယဆာင်ရေြ်နုိင်မှသာလျှင်	

လူသားေိုင်း	 ယပါင်းစည်းပါဝင်နိုင်ယသာ	ဘြ်စုံဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှုရှိသည့်	လူ့အဖွဲ့အစည်းေစ်ရပ်ြို	

ပမင်ယေွ့နိုင်မည်	ပဖစ်ပါယကြာင်း။

	 -	 မသန်စွမ်းသူမေားအယနပဖင့်လည်း	သဘာ၀ယဘးစီမံခန့်ခွဲမှု	လုပ်ငန်းမေားအပါအဝင်	ယြေးလြ်ယေသဖွံ့	

ဖဖိုးယရးနငှ့	်ဆင်းရနဲမွ်းပါးမှုယလျှာခ့ေယရး	လပုင်န်းစဉမ်ေားေငွ	်ရရှေိားသည့	်အသပိညာ၊	အေေပ်ညာနငှ့	်

နည်းပညာမေားြို	အသုံးခေ၍	ြိုျ်စွမ်း၊	ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ	ပူးယပါင်းပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ကြရန်	ေိုြ်ေွန်း	

လိုပါယကြာင်း။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာလုြ်ငန်းကော်မတီ	

	(၁/၂၀၁၈)		အစည်းအကေး

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	 (၁/၂၀၁၈)	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြို	
လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ဝန်ကြီးရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌						
၅-၆-၂၀၁၈	နံနြ်	၉	နာရီေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌ၊	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ော	
ဝင်းပမေ်ယအး	ေြ်ယရာြ်၍	အဖွင့်အမှာစြား	ယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	
	 အစည်းအယဝးသို့ 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီအဖွဲ့ဝင်မေား၊	
ယြာမ်ေဝီင	်ေေုျိဝနက်ြီးမေား၊	ယနပပညယ်ောယ်ြာငစ်ဝီင၊်	ေိငု်းယေသကြီးနငှ့ပ်ပညန်ျမ်ေားရှ	ိလမူှုယရးဝနက်ြီး	
ဌာန	ဝန်ကြီးမေား၊	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ၊	အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်မေား၊	
ညွှနက်ြားယရးမှူးခေုပမ်ေား၊	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှအယေယွေအွေငွ်းယရးမှူးနငှ့	်ောဝနရ်ှသိ	ူ
မေား၊	မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲ့မေားမှ	ြိုျ်စားလှျ်မေား၊	မသန်စွမ်းဆြ်စပ်	အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ြိုျ်စားလှျ်	
မေားနှင့်	ောဝန်ရှိသူမေား	ေြ်ယရာြ်ကြသည်။
	 ေို့ယနာြ်	ေြ်ယရာြ်လာကြသူမေားြ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီနှင့်	ေိုင်းယေသကြီး၊	 ပပည်နျ်အဆင့်	
ယြာ်မေီမေား	 ဖွဲ့စည်းအေည်ပပုနိုင်ယရး၊	 မသန်စွမ်းရန်ပုံယငွေစ်ရပ်	ေူယောင်ယရး၊	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	
အခေ ိုးြေ	အလပုခ်န့ေ်ားရရှယိရး၊	နိငုင်ယံောအ်ယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ြဏ္ဍအသီးသီးေငွ	်လိအုပခ်ေြ	်
မေား	ပဖည့ဆ်ည်းရန	်သြဆ်ိငုရ်ာဝနက်ြီးဌာနအသီးသီးြ	လြရ်ှဥိပယေ၊	နည်းဥပယေမေားအေိငု်း	ယဆာငရ်ေြယ်ပး	
နိုင်ယရး	စသည်ေို့ြို	ယဆွးယနွးခဲ့ကြပါသည်။	
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာလုြ်ငန်းကော်မတီ	

(	၂/၂၀၁၈)	အစည်းအကေး

	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	 (၂/၂၀၁၈)	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြို	
လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ဝန်ကြီးရုံးအစည်းအယဝးခန်းမ၌							
၂-၁၁-၂၀၁၈		ရြ်ယန့	နံနြ်	၉	နာရီေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌ၊	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	
ယေါြ်ော	ဝင်းပမေ်ယအး	ေြ်ယရာြ်၍	အဖွင့်အမှာစြား	ယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	
	 အစည်းအယဝးသို့ 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီအဖွဲ့ဝင်မေား၊	
ယြာမ်ေဝီင	်ေေုျိဝနက်ြီးမေား၊	ယနပပညယ်ောယ်ြာငစ်ဝီင၊်	ေိငု်းယေသကြီးနငှ့ပ်ပညန်ျမ်ေားရှ	ိလမူှုယရးဝနက်ြီး	
ဌာနဝန်ကြီးမေား၊	 ပမန်မာနိုင်ငံ	အမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ၊	အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်မေား၊	
ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်မေား၊	ပမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	အယေွယေွအေွင်းယရးမှူးနှင့်	ောဝန်ရိှသူမေား၊	
မသနစ်မွ်းအသင်းအဖွဲ့မေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေား၊	မသနစ်မွ်းဆြစ်ပအ်ဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေားနငှ့	်
ောဝန်ရှိသူမေား	ေြ်ယရာြ်ကြသည်။
		 အစည်းအယဝးေွင်	ေုေိျဝန်ကြီး	ဦးစိုးယအာင်နှင့်	ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	ဦးစီးဌာနနှင့်လူမှုဝန်ေမ်း	
ဦးစီးဌာနေ့ုိမှ	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေု ပ်ေ့ုိြ	လြ်ရိှယဆာင်ရေြ်ယနယသာ	လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားအားလည်းယြာင်း၊	
ြေန်းမာယရးနငှ့	်အားြစားဝနက်ြီးဌာန	ေေုျိဝနက်ြီး	ယေါြေ်ာပမယလးစနိြ်	မသနစ်မွ်းမှု	အဆင့သ်ေမ်ေှ	်
ပခင်းနှင့်မှေ်ပုံေင်ပခင်း	လုပ်ငန်းဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မေားနှင့်	 စပ်လေဉ်း၍လည်းယြာင်း	 ယဆွးယနွးယပပာကြားဖပီး	
သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ	ောဝန်ရှိသူမေားနှင့်	လုပ်ငန်းယြာ်မေီဝင်၊	အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ	
ေြ်ယရာြ်လာကြသူမေားြ	ယဆွးယနွးယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	
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	(၁/၂၀၁၉)	အစည်းအကေး

 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ၏	(၁/၂၀၁၉)	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြို							
လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ဝန်ကြီးရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌								
၂၉-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့	နံနြ်	၉	နာရီေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌ၊	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	
ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	ေြ်ယရာြ်၍	အဖွင့်အမှာစြား	ယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	
	 အစည်းအယဝးသ့ုိ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီအဖဲွ့ဝင်မေား	ယြာ်မေီဝင်	
ေုေိျဝန်ကြီးမေား၊	ယနပပည်ယော်ယြာင်စီဝင်၊	ေိုင်းယေသကြီးနှင့်ပပည်နျ်မေားရှိ	လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး
မေား၊	 	 	 ပမန်မာနုိင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ၊	အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်မေား၊	ညွှန်ကြားယရးမှူး	
ခေုပ်မေား၊		ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှအယေယွေအွေငွ်းယရးမှူးနငှ့	်ောဝနရ်ှသိမူေား၊	မသနစ်မွ်း	
အသင်းအဖွဲ့မေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေား၊	မသနစ်မွ်းဆြစ်ပ	်အဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေားနငှ့	်ောဝနရ်ှသိ	ူ
မေား	ေြ်ယရာြ်ကြသည်။
	 ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးဦးစီးဌာန၊		ညွှနက်ြားယရးမှူးခေုပြ်	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	
လုပ်ငန်းယြာ်မေီ	 (၂/၂၀၁၈)	အစည်းအယဝး	ဆုံးပဖေ်ခေြ်မေားအယပါ်	 ယဆာင်ရေြ်ေားရှိမှုမေားနှင့်	လြ်ရှိ	
ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားအား	ရှင်းလင်းေင်ပပခဲ့ပါသည်။
	 ေို့ယနာြ်	အစည်းအယဝးသို့	ေြ်ယရာြ်လာကြသည့်	လုပ်ငန်းယြာ်မေီဝင်၊	 ဝန်ကြီးဌာနမေားနှင့်	
အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	၎င်းေို့၏ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားနှင့်ပေ်သြ်၍	အသီးသီးယဆွးယနွးယပပာကြားခဲ့ကြပါသည်။
	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 လုပ်ငန်းယြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌ	 	 ပပည်ယောင်စုဝန် ကြီး	
ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အးြ	နဂိုံးခေုပအ်မှာစြားယပပာကြားရာေငွ	်လပုင်န်းယြာမ်ေမီေား၏	အယြာငအ်ေည	်
ယဖာရ်ာေငွ	်ေယိရာြမ်ှုရှရိန	်လိအုပယ်ကြာင်း၊	လြယ်ေွ့ေငွ	်မသနစ်မွ်းမေားအေြွ	်	မညမ်ျှ၊	မညြ်ဲသ့ိုယ့ပပာင်း	
လဲယအာင်	ယဆာင်ရေြ်နိုင်သည်ြို	ေင်ရှားစွာပပသနိုင်ရန်လိုအပ်သပဖင့်	အားလုံးပူးယပါင်းကြိုးပမ်းယဆာင်ရေြ်
ယပးကြရန်	ေိုြ်ေွန်းယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	
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	(	၂/၂၀၁၉)		အစည်းအကေး

 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	 (	 ၂/၂၀၁၉)	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြို							
လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ဝန်ကြီးရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌								
၂၅-၁၀-၂၀၁၉	ရြ်ယန့	နံနြ်	၉	နာရီေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌ၊	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	
ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	ေြ်ယရာြ်၍	အဖွင့်အမှာစြား	ယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	
	 အစည်းအယဝးသ့ုိ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီအဖဲွ့ဝင်မေား	ယြာ်မေီဝင	်
ေုေိျဝန်ကြီးမေား၊	 ယနပပည်ယော်ယြာင်စီဝင်၊	ေိုင်းယေသကြီးနှင့် ပပည်နျ်မေားရှိ	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန	
ဝနက်ြီးမေား၊	ပမနမ်ာနိငုင်အံမေ ိုးသားလူ့အခငွ့အ်ယရးယြာမ်ရငှေ်ေုျိဥြ္ကဋ္ဌ၊	အဖမေဲမ်းအေငွ်းဝနမ်ေား၊	ညွှနက်ြား	
ယရးမှူးခေုပ်မေား၊	 	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	အယေွယေွအေွင်းယရးမှူးနှင့်	ောဝန်ရှိသူမေား၊	
မသနစ်မွ်းအသင်းအဖွဲ့မေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေား၊	မသနစ်မွ်းဆြစ်ပ	်အဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေားနငှ့	်
ောဝန်ရှိသူမေား	ေြ်ယရာြ်ကြသည်။
	 ေို့ယနာြ်	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်	ဦးဝင်းနိုင်ေွန်းြ	မသန်စွမ်းသူမေား
၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီ(၁/၂ဝ၁၉)	အစည်းအယဝးဆုံးပဖေ်ခေြ်ယဆာင်ရေြ်ဖပီးစီးမှုမေား	
နှင့်	ယရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မေားအား	Power	Point	ပဖင့်	ရှင်းလင်းယဆွးယနွးဖပီးယနာြ်	အစည်းအယဝးေြ်ယရာြ်လာ	
သူမေားမှ	 ဝိုင်းဝန်းယဆွးယနွးခဲ့ကြဖပီး	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	အယေွယေွအေွင်းယရးမှူးြ	
ယြေးဇူးေင်စြား	ယပပာကြားြာ	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးြ	နိဂုံးခေုပ်အမှာစြား	ယပပာကြားခဲ့ပါသည်။
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၁။	 ေုေိျသမ္မေ	 ဥြ္ကဋ္ဌ
၂။	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ(၁)
	 လူမှုဝန်ေမ်းြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန	
၃။	 ဥြ္ကဋ္ဌ	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ(၂)
	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်
၄။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 နိုင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာန
၅။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ပပည်ယောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန
၆။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ပပည်ေဲယရးဝန်ကြီးဌာန
၇။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ြာြွျ်ယရးဝန်ကြီးဌာန
၈။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ပို့ယဆာင်ယရးနှင့်ဆြ်သွျ်ယရးဝန်ကြီးဌာန
၉။	 ေုေိျဝန်ကြီး		 အဖွဲ့ဝင်
	 ပညာယရးဝန်ကြီးဌာန
၁၀။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 စီမံြိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာယရးဝန်ကြီးဌာန
၁၁။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ယဆာြ်လုပ်ယရးဝန်ကြီးဌာန
၁၂။	 ယြာင်စီဝင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 ယနပပည်ယော်ယြာင်စီ
၁၃။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ြခေင်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၁၄။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 စည်ပင်သာျာယရးနှင့်လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ြျားပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၁၅။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ြရင်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၁၆။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ခေင်းပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၁၇။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၁၈။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၁၉။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 စည်ပင်သာျာယရးနှင့်	လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊
	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
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၂၀။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	မယြွးေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၂၁။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 သျံဇာေနှင့်	သဘာ၀ပေ်ဝန်းြေင်ေိန်းသိမ်းယရးဝန်ကြီးဌာန၊	
	 မန္တယလးေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၂၂။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	မွန်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၂၃။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ရခိုင်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၂၄။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၂၅။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 ဗမာေိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးယရးရာဝန်ကြီးဌာန၊	ရှမ်းပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့
၂၆။	 ဝန်ကြီး	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ဧရာ၀ေီေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
၂၇။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 နျ်စပ်ယရးရာဝန်ကြီးဌာန
၂၈။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 ပပန်ကြားယရးဝန်ကြီးဌာန
၂၉။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 စိုြ်ပေ ိုးယရး၊	ယမွးပမူယရးနှင့်	ဆည်ယပမာင်းဝန်ကြီးဌာန
၃၀။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 အလုပ်သမား၊	လူဝင်မှုကြီးကြပ်ယရးနှင့်	ပပည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
၃၁။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 စြ်မှုဝန်ကြီးဌာန
၃၂။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 စီးပွားယရးနှင့်ြူးသန်းယရာင်းဝျ်ယရးဝန်ကြီးဌာန
၃၃။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 ြေန်းမာယရးနှင့်	အားြစားဝန်ကြီးဌာန
၃၄။	 အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 ဟိုေျ်နှင့်ခရီးသွားလာယရးဝန်ကြီးဌာန
၃၅။	 ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန
	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန
၃၆။	 ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ဝင်
	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန
	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန	
၃၇။	 ေုေိျညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်	 အဖွဲ့ဝင်	
	 ေိုင်းရင်းသားအခွင့်အယရးမေား	ြာြွျ်ယစာင့်ယရှာြ်ယရးဦးစီးဌာန
	 ေိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေားယရးရာဝန်ကြီးဌာန
၃၈။	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ	 အဖွဲ့ဝင်
	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်
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၃၉။	 ယေါ်ျုျသူ	 အဖွဲ့ဝင်
	 ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၀။	 ဦး၀ဏ္ဏယြော်စွာ	 အဖွဲ့ဝင်
	 ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၁။	 ဦးယစာယသာင်းကြည်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၂။	 ဦးသိန်းလွင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၃။	 ယေါ်အိပမေ်သူယအာင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၄။	 ယေါ်ရေနာယအာင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၅။	 ယေါ်ဥမ္မာစိုး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၆။	 ဦးယနမေ ိုးနိုင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၇။	 ဦးယြာင်းေြ်နိုင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 မသန်စွမ်းမှု	ေစ်မေ ိုးေြ်ပိုသူမေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၈။	 ယေါြ်ောယဇာ်မိုးယအာင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အစိုးရမဟုေ်ယသာ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားမှ	
	 ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၄၉။	 ဦးညွန့်ယအာင်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အစိုးရမဟုေ်ယသာ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားမှ
	 ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၀။	 ဦးယြော်ယြော်	 အဖွဲ့ဝင်
	 အစိုးရမဟုေ်ယသာ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားမှ
	 ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၁။	 ဦးပမေ်ဦး	 အဖွဲ့ဝင်
	 အစိုးရမဟုေ်ယသာ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားမှ	
	 ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၂။	 ဦးဆလိုင်းဘန်နီယဘွး	 အဖွဲ့ဝင်
	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၃။	 ေုေိျဗိုလ်မှူးကြီးသန့်ဇင်(ဖငိမ်း)	 အဖွဲ့ဝင်
	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၄။	 ဦးောအုပ်	 အဖွဲ့ဝင်
	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၅။	 ဦးသန်းဟန်သူ	 အဖွဲ့ဝင်
	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားမှ	ယရေးခေျ်ယစလွှေ်ယသာ	ြိုျ်စားလှျ်
၅၆။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 အေွင်းယရးမှူး
	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန
၅၇။	 အေွင်းယရးမှူး	 ေွဲဖြ်အေွင်းယရးမှူး
	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	လုြ်ငန်းကော်မတီ

၁။	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ဥြ္ကဋ္ဌ

	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန

၂။	 ေုေိျဝန်ကြီး	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ	(၁)

	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန

၃။	 ဥြ္ကဋ္ဌ၊	ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ	(၂)

၄။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်၊	ြာြွျ်ယရးဝန်ကြီးဌာန	 အဖွဲ့ဝင်

၅။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်၊	ပပန်ကြားယရးဝန်ကြီးဌာန	 အဖွဲ့ဝင်

၆။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်

	 ပို့ယဆာင်ယရးနှင့်	ဆြ်သွျ်ယရးဝန်ကြီးဌာန	

၇။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်

	 အလုပ်သမား၊	လူဝင်မှုကြီးကြပ်ယရးနှင့်	ပပည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

၈။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်၊	စြ်မှုဝန်ကြီးဌာန	 အဖွဲ့ဝင်

၉။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်၊	ပညာယရးဝန်ကြီးဌာန	 အဖွဲ့ဝင်

၁၀။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 အဖွဲ့ဝင်

	 ြေန်းမာယရးနှင့်	အားြစားဝန်ကြီးဌာန

၁၁။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်၊	စီမံြိန်းနှင့်	ဘဏ္ဍာယရးဝန်ကြီးဌာန	 အဖွဲ့ဝင်								

၁၂။	 ေုေိျဝန်ကြီး/အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်၊	ယဆာြ်လုပ်ယရးဝန်ကြီးဌာန	 အဖွဲ့ဝင်

၁၃။	 ညွှန်ကြားယရးမှူး၊	ပပည်ယောင်စုယရှ့ယနခေုပ်ရုံး	 အဖွဲ့ဝင်

၁၄။	 ပမန်မာနိုင်ငံစစ်မှုေမ်းယဟာင်းအဖွဲ့(ဗဟိုဌာနခေုပ်)	 အဖွဲ့ဝင်

၁၅။	 အဖွဲ့ဝင်၊	ပမန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်		 အဖွဲ့ဝင်

၁၆။	 ဥြ္ကဋ္ဌ	 အဖွဲ့ဝင်

	 ပမန်မာနိုင်ငံြုန်သည်မေားနှင့်	စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မေားအသင်းခေုပ်

၁၇။	 ဥြ္ကဋ္ဌ၊	ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂေင်နီျာအသင်း	 အဖွဲ့ဝင်

၁၈။	 အမေ ိုးသားယြာ်မေီဝင်	 အဖွဲ့ဝင်

	 အစိုးရမဟုေ်ယသာ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ယရေးခေျ်ပခင်းခံရယသာ

	 ြိုျ်စားလှျ်ေစ်ဦး

၁၉။	 အမေ ိုးသားယြာ်မေီဝင်	 အဖွဲ့ဝင်

	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိုလ်မေားမှ	ယရေးခေျ်ပခင်းခံရယသာ

	 ြိုျ်စားလှျ်ေစ်ဦး

၂၀။	 ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်၊	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန	 အေွင်းယရးမှူး(၁)

၂၁။	 ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်၊	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန	 အေွင်းယရးမှူး(၂)

၂၂။	 ဦးပမေ်သူဝင်း၊	အေွင်းယရးမှူး၊	ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်	 ေွဖဲြအ်ေငွ်းယရးမှူး(၁)

၂၃။	 ဦးစွမ်းရည်ရ၊	ညွှန်ကြားယရးမှူး၊	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန	 ေွဖဲြအ်ေငွ်းယရးမှူး(၂)
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မြည်ကထာင်စုကရေးကောေ်ြွဲကော်မရှင်

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပပည်ယောင်စုယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်အယနပဖင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်

ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေားနှင့်ပေ်သြ်၍	 ယရေးယြာြ်ပွဲနည်းဥပယေပပင်ဆင်ခဲ့ရာေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	

ဆန္ဒမဲယပးပခင်း	အခန်း	ြဏ္ဍေွင်	နည်းဥပယေ	၂	(ဈ)	၊	၅၊	၆	၊	၁၈	၊	၃၉	(ြ)	၊	၄၂	(ခ)	နှင့်	နည်းဥပယေ	၅၁	(ခ)	(၂)	

ေို့အား	ေပ်မံပပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။	၎င်းအပပင်	ယရေးယြာြ်ပွဲဆိုင်ရာ	မဟာဗေူဟာလုပ်ငန်းစဉ်	(၂၀၁၄-၂၀၁၈)နှင့်	

(၂၀၁၉-၂၀၂၀)	ေွင	်“	မဟာဗေူဟာ	အခန်း	(၉	၊	၈	)		အားလုံးပါဝင	်ယဆာငရ်ေြမ်ှုပမငှ့ေ်ငပ်ခင်း”	ေငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ

အခငွ့အ်ယရးမေားအေြွ	်အသပိညာယပးပခင်းနငှ့	်မယဲပးခငွ့အ်ပပည့အ်ဝ		ရရှယိရးေိုအ့ား	ေည့သ်ငွ်းယရးဆွခဲဲပ့ါသည။်	

ေိုအ့ေ	ူ၂၀၁၇	ခနုစှန်ငှ့	်၂၀၁၈	ခနုစှ	်ကြားပဖေယ်ရေးယြာြပ်ွမဲေားအေြွ	်မရဲုမံှူး၊	ေေုျိမရဲုမံှူးနငှ့	်မရဲုအံဖွဲ့ဝင	်

လြ်စွဲစာအုပ်	ေုေ်ယဝရာေွင်လည်း	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	အြူအညီလိုအပ်သူ	 မဲဆန္ဒရှင်မေားမဲယပးပခင်း၊	

၎င်းေို၏့	မယဲပးပခင်းဆိငုရ်ာ	စစယ်ဆးရမည့အ်ခေြမ်ေားဟ၍ူ	သီးပခားအခန်းြဏ္ဍေစခ်အုယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	

၏	အခန်းြဏ္ဍြိ	ုပမငှ့ေ်ငဖ်ပီး	နားမကြားသမူေားအေြ်ွလည်း	Sign	Language	ပဖင့	်ပညာယပးပခင်း၊	မရဲုမံေားေငွ	်

ရုပ်ပပပညာယပးရုပ်ပုံမေား	ြပ်ေားယပးပခင်း	စသည်ေို့ြို	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

၂။	 ၂၀၁၇	ခုနှစ်	 ကြားပဖေ်ယရေးယြာြ်ပွဲြေင်းပရန်ရှိယသာ	မဲဆန္ဒနျ်မေားေွင်	 မသန်စွမ်းသူ	 မဲဆန္ဒရှင်	

အမေားဆုံးရှိသည့်	 ခေင်းပပည်နျ်၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးနှင့်	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	 ဖမို့နျ်	 ၅	

ဖမို့နျ်ေွင်	မသန်စွမ်းစံပပမဲရုံ	(၉)	ရုံယဆာြ်လုပ်၍	အဆင်ယပပလွျ်ြူစွာ	ဆန္ဒမဲယပးနိုင်ယရး	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်	

ယပးခဲ့ဖပီး	အပမင်အာရုံခေ ို ့ျွင်းသူမေားအေွြ်လည်း	 Braille	 Voter	 Slip	 Template	 ပဖင့်	 ြိုျ်ေိုင်ြိုျ်ြေ	

ဆန္ဒပပုမယဲပးနိငုယ်ရး	စစီဉယ်ဆာငရ်ေြယ်ပးခဲပ့ါသည။်	၎င်းအပပင	်၂၀၁၈	ခနုစှ	်ကြားပဖေယ်ရေးယြာြပ်ွေဲငွလ်ည်း	

စစြ်ိငု်းေိငု်းယေသကြီး၊	ေမူးဖမို့နျေ်ငွ	်မသနစ်မွ်း	စပံပမရဲု	ံ(၁)	ရုေံညယ်ဆာြယ်ပးခဲဖ့ပီး	မဆဲန္ဒရငှမ်ေားအယနပဖင့	်

နိငုင်သံားေစယ်ျာြ၏်	အခငွ့အ်ယရး	မဆုံးရှုံးယစဘ	ဲအဆငယ်ပပလျွြ်စူွာ	ြိျုေ်ိငုြ်ိျုြ်ေ	မယဲပးနိငုယ်စရန	်

အယလးေားယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်။

၃။	 Coordination	Meeting	on	Disability	 Inclusive	Election	 ပပုလုပ်ပခင်း၊	 4th	Disability	Regional	

Dialogue	ြို	International	Foundation	for	Electrol	Systems	(IFES)၊	General	Election	Network	for	

Disability	Access	(AGENDA)	အဖွဲ့မေားနှင့်ပူးယပါင်းဖပီး	အာဆီျံယေသေွင်း	မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	

ဖေိက်ြားပခင်း၊	Myanmar	Independent	Living	Initiative	(MILI)	အဖွဲ့နငှ့	်(၅)	ကြမိ၊်	ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်းနငှ့	်

(၁)	ကြမိ	်ယေွ့ဆုယံဆွးယနွးမှုမေား	ပပုလပုပ်ခင်း၊	Disability	Inclusion	သငေ်န်းမေားြိ	ုMyanmar	Independent	

Living	Initiative	(MILI)	အဖွဲ့နှင့်	ပူးယပါင်းပပုလုပ်ပခင်းေို့ြို	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

၄။	 	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ဘာလအေွင်း	ယနပပည်ယော်	 	Grand	Amara	Hotel	ေွင်	ယရေးယြာြ်ပွဲဆိုင်ရာ	

စွမ်းရည်ပမှင့်	သင်ေန်းမေားြို	၁၃-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့မှ	၁၅-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေိ	(၁)ကြိမ်၊	၁၈-၁၁-၂၀၁၉	

ရြ်ယန့မ	ှ		၂၀-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေ	ိ(၁)ကြိမ်နှင့	်၂၆-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့မ	ှ၂၈-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေ	ိ(၁)	

ကြမိ	်စစုယုပါင်း	(၃)	ကြမိ	်ဖငွ့လ်စှပ်ိုခ့ေခဲရ့ာေငွလ်ည်း	မသနစ်မွ်းသမူေား	မယဲပးပခင်းဆိငုရ်ာ	သရပုပ်ပသငခ်န်းစာမေား	

ေည့်သွင်း	 ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ယကြာင်းနှင့်	အဆိုပါ	သင်ေန်းေြ်ယရာြ်ဖပီးသူမေားမှ	သြ်ဆိုင်ရာဖမို့နျ်မေား၌	

ဆင့်ပွားသင်ေန်းမေား	ဆြ်လြ်ပို့ခေရာေွင်လည်း		ေည့်သွင်းပို့ခေရန်	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။
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နိုင်ငံမခားကရးေန်ကေီးဌာန	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

နိုင်ငံတောမျေ်နှာစာတွင်	ြူးကြါင်းကဆာင်ရေေ်မှုများ
၁။	 နိငုင်ပံခားယရးဝနက်ြီးဌာနအယနပဖင့	်လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီး
ဌာနနငှ့	်ပူးေွလဲေြ	်	မသနစ်မွ်းသမူေားအယရးနငှ့ပ်ေသ်ြ၍်	ယဆာငရ်ေြေ်ားရှမိှုမေားအား	နိငုင်ေံြာမသှရိှယိစရန၊်	
ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ	ပုရံပိယ်ြာင်းယပါ်လငွယ်စရန၊်	နိငုင်ေံြာနငှ့ပ်ူးယပါင်းယဆာငရ်ေြရ်နန်ငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်
ခရီးသွားလာမှု	အဆင်ယပပနုိင်ယစယရးအေွြ်	သြ်ဆုိင်ရာဝန်ကြီးဌာနမေားနှင့်	 ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်ရန်အေွြ်	
ခေမှေ်ေားသည့်	လမ်းညွှန်ခေြ်အေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။
၂။	 နျူးယျာြ်ဖမို့၊	ြုလသမဂ္ဂဌာနခေုပ်၌	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ဇွန်လ	၁၂	ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပခဲ့သည့်	 CRPD	
ယြာမ်ေ	ီအဖွဲ့ဝငသ်စ	်(၉)	ဦး	ယရေးခေျပ်ွေဲငွ	်ဝငယ်ရာြျ်ဉှဖ်ပိုငသ်ည့န်ိငုင်မံေားအနြ	်ပမနမ်ာနိငုင်၏ံယောြခ်	ံ
မှုယောင်းခံေားယသာ	နုိင်ငံမေားပဖစ်သည့်		ဩစယကေးလေ၊	ဘရာဇီးလ်၊	အင်ေုိနီးရှား၊	လစ်သူယရးနီးျား၊	ဆွစ်ဇာလန်၊	
ယောင်ြိုရီးျား	နိုင်ငံမေားြို	ယောြ်ခံမှုယပးခဲ့ပါသည်။
၃။	 ၂၀၁၈	ခနုစှ၊်	ဇနွလ်	၁၂	ရြ်ယန့မ	ှ၁၄	ရြ်ယန့အေ	ိနျူးယျာြဖ်မို့၌	ြေင်းပခဲသ့ည့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	
အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံမေား၏	(၁၁)	ကြိမ်ယပမာြ်	အစည်းအယဝးြို		“Leaving	no	one	
behind	through	the	 full	 implementation	of	 the	CRPD”	ယခါင်းစဉ်ပဖင့်	 ပပုလုပ်ခဲ့ရာ	နျူးယျာြ်ဖမို့ရှိ	
ပမနမ်ာအဖမ	ဲေမ်းြိျုစ်ားလျှ	်အဖွဲ့ရုံးမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေား	ပါဝငေ်ြယ်ရာြခ်ဲပ့ါသည။်	ျင်းအဖွဲ့အစည်း၌	
Roundtable	ယဆွးယနွးမှု	(၃)	ခပုဖင့	်CRPD	ြိ	ုအယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြ်ရာေငွ	်PPP	(Public	–	Private	
Partnership)	အစအီမနံငှ့	်နိငုင်ေံြာမ	ှပူးယပါင်းယဆာငရ်ေြသ်ွားယရး၊	မသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးမေားနငှ့	်မနိ်းြယလး	
ငျ်မေား	 (women	 and	 girls)	အယရး၊	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	 နိုင်ငံယရးလုပ်ငန်းခွင်ေွင်	 ပါဝင်ခွင့်	 (Political	
Participation)	နှင့်	ေူညီစွာ	အသိအမှေ်ပပုယရး	(	equal	recognition)	ေို့ြို	ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။
၄။	 ဖဗိေိန်နိုင်ငံ၊	Department	of	International	Development	(DFID)	ဌာန၊	Disability	Alliance	(IDA)	
နှင့်	ြင်ညာအစိုးရေို့	ပူးယပါင်း၍	လန်ေန်ဖမို့၌	၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	(၂၃-၂၄)	ရြ်မေားေွင်	ြေင်းပခဲ့သည့်	
Civil	Society	Forum	နှင့်	Global	Disability	Summit	သို့	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေ	
ေားယရးဝန်ကြီးဌာန	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	အပါအဝင်	ပမန်မာြိုျ်စားလှျ်အဖွဲ့ဝင်	
(၂)	ဦးေို့နှင့်အေူ	ဖဗိေိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ	ပမန်မာသံအမေ်ကြီး	ဦးယြော်စွာမင်းေို့	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ကြပါသည်။
၅။	 စငြ်ာပနူိငုင်၌ံ	၁၃-၁၁-၂၀၁၈	ရြေ်ငွ	်ြေင်းပခဲသ့ည့	်(၃၃)	ကြမိယ်ပမာြ	်အာဆျီေံပိသ်ီးအစည်းအယဝး၌	
အာဆီျံယခါင်းယဆာင်မေားြ	ASEAN	Enabling	Masterplan	2025:	Mainstreaming	the	Right	of	Persons	
with	Disabilities	ြို	အေည်ပပုခေမှေ်	(adopt)	ခဲ့ကြပါသည်။	ေို့အပပင်	လူ့အခွင့်အယရးယြာင်စီ၏	အကြိမ်	
(၄၀)	ယပမာြ	်ပုမံနှအ်စည်းအယဝးြာလအေငွ်း	၄-၃-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေငွ	်ြေင်းပခဲသ့ည့	်ြယလးသငူျအ်ခငွ့	်
အယရးဆိုင်ရာ	နှစ်စဉ်ယဆွးယနွးပွဲေွင်	အာဆီျံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမေားနှင့်အေူ	Convention	on	the	Rights	of	the	
Child	(CRC)	နငှ့	်Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	(CRPD)	ေို၏့	အဖွဲ့ဝငန်ိငုင်ပံဖစပ်ခင်း၊	
စဉဆ်ြ်မပပေ	်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြမ်ှု	၂၀၁၃	ရညမ်နှ်းခေြန်ငှ့	်၂၀၁၅	အာဆျီရံညမ်နှ်း	ခေြမ်ေားြိလုည်း	အယြာင	်
အေည်ယဖာ်လေြ်ရှိယကြာင်း	ပူးေွဲမိန့်ခွန်းေွင်	ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
၆။	 ဂေပနန်ိငုင်၊ံ	ေိြုေ ို ဖမို့ေငွ	်၂၂-၅-၂၀၁၉	ရြယ်န့မ	ှ၂၉-၅-၂၀၁၉	ရြယ်န့အေ	ိြေင်းပခဲသ့ည့	်မသနစ်မွ်း	
သမူေားအေြွ	်လမူှုဖလူုယံရးလပုင်န်းယဆာငရ်ေြမ်ှုမေားဆိငုရ်ာ	အပမငခ်ေင်းနှီးယနှာဖလျှပ်ွနဲငှ့	်ယလလ့ာယရး	အစ	ီ
အစဉသ်ို	့ပမနမ်ာနိငုင်၊ံ	လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာနမ	ှြိျုစ်ားလျှ	်
(၃)ဦး	ေြ်ယရာြ်နိုင်ယရးအေွြ်	နိုင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာနမှ	လိုအပ်သည်မေား	ပံ့ပိုးြူညီယပးခဲ့ပါသည်။
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(	၂၂)	ကေိမ်ကမမာေ်	မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	ကော်မတီအစည်းအကေးတွင်
မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ	ေနဦးအစီရင်ခံစာအကြါ်	သုံးသြ်ကဆွးကနွးစဉ်။

၇။	 အာဂေင်ေီးနားနိုင်ငံ၊	ဗေူနိုယအးရိစ်ဖမို့ေွင်	၆-၆-၂၀၁၉	ရြ်မှ	၈-၆-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေိ	ြေင်းပခဲ့သည့်	
ေေုျိ	အကြမိယ်ပမာြ	်ြမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားညလီာခသံို	့လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ည	်
ယနရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန	ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အးယခါင်းယဆာငယ်သာ	ြိျုစ်ားလျှ	်
(၃)	ဦးေို့	ေြ်ယရာြ်နိုင်ယရးအေွြ်	နိုင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာနမှ	လိုအပ်သည်မေား	ပံ့ပိုးြူညီယပးခဲ့ပါသည်။	
နျူးယျာြ်ဖမို့၊	ြုလသမဂ္ဂဌာနခေုပ်၌	 ၁၁-၆-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့မှ	 ၁၃-၆-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့အေိ	ြေင်းပပပု	
လုပ်ခဲ့သည့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမေား၏	(၁၂)	 ကြိမ်ယပမာြ်	
အစည်းအယဝး	(12th		Session	of	the	Conference	of	State	parties	to	the		Convention	on	the	Rights	of	
Persons	with	Disabilities)	သို့	နျူးယျာြ်ဖမို့ရှိ	ပမန်မာအဖမဲေမ်းြိုျ်စားလှျ်	ဦးယဆာင်သည့်	ြိုျ်စား
လှျ်အဖွဲ့ေြ်ယရာြ်ခဲ့ ဖပီး၊	 ပမန်မာအဖမဲ	ေမ်းြိုျ်စားလှျ်ြ	 မိန့်ခွန်းယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	ျခုနှစ်	
အစည်းအယဝးယခါင်းစဉမ်ှာ	“Ensuring	inclusion	of	persons	with	disabilities	in	a	changing	world	through	
the	implementation	of	the	CRPD”	ပဖစဖ်ပီး၊	ယအာြယ်ဖာပ်ပပါ	အယကြာင်းအရာမေားပဖင့	်စားပွဝဲိငု်း	ယဆွးယနွးပွ	ဲ
(၃)	ခုြို	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်-
	 (ြ)	 Technology,	digitalization	and	ICTs	for	the	empowerment	and	inclusion	of	persons	

with	disabilities.
	 (ခ)	 Social	inclusion	and	the		right	to	the	highest	attainable	standard	of	health.
	 (ဂ)	 Inclusion	of	persons	with	disabilities	in	society	through	participation	in	cultural	life,	

recreation,	leisure	and	sports.
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(	၂၂)	ကေိမ်ကမမာေ်	မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	ကော်မတီအစည်းအကေးတွင်
မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ	ေနဦးအစီရင်ခံစာအကြါ်	သုံးသြ်ကဆွးကနွးစဉ်။

၈။	 ပဉ္စမအကြိမ်	 ပမန်မာ-အီးျူလူ့အခွင့်အယရးယဆွးယနွးပွဲြို	 နိုင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ယနပပည်ယော်၌	
၁၄-၆-၂၀၁၉	ရြေ်ငွြ်ေင်းပခဲရ့ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားအခငွ့အ်ယရးနငှ့	်စပလ်ေဉ်း၍	ပမနမ်ာနိငုင်မံ	ှအယြာငအ်ေည	်
ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်မှုမေားမှာ	ေိုးေြ်မှုရှိယကြာင်း	အပပုသယဘာယဆာင်ယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	 နျူးယျာြ်ဖမို့၊	
ြုလသမဂ္ဂဌာနခေုပ်မှာ	ြေင်းပလေြ်ရှိသည့်	 (၇၄)	 ကြိမ်ယပမာြ်	ြုလသမဂ္ဂ	အယေွယေွညီလာခံ၊	ေေိျ	
ယြာ်မေီအစည်းအယဝးေွင်	လူမှုဘဝဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရး	အစီအစဉ်ယအာြ်ရှိ	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရး	
ပမှင့်ေင်ယရးြိစ္စရပ်နဲ့	ပေ်သြ်သည့်	“Social	development,	including	questions	relating	to	the	world	
social	situation	and	to	youth,	ageing,	disabled	persons	and	the	family”	ယခါင်းစဉ်ယအာြ်ေွင်	ပမန်မာ	
နိုင်ငံ၏	ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားြို	ပမန်မာြိုျ်စားလှျ်အဖဲွ့ြ	ေည့်သွင်းမိန့်ခွန်းယပပာကြားခဲ့ပါသည်။	ပမန်မာ	
နိငုင်သံည	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	သယဘာေစူာခေုပြ်ိ	ု	၁၁-၁၂-၂၀၁၁	ရြယ်န့ေငွ	်ပါဝင	်
လြ်မှေ်ယရးေိုးခဲ့ဖပီး	ြနဦးအစီရင်ခံစာြို	၂၀၁၅	ခုနှစ်၊		ယမလေွင်	ေင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
၉။	 ေိုယ့နာြ	်(၂၂)	ကြမိယ်ပမာြ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏အခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာ	အစည်းအယဝးေငွ	်ပမနမ်ာနိငုင်ြံ	
ေင်သွင်းခဲ့သည့်	ြနဦး	အစီရင်ခံစာအယပါ်	သုံးသပ်ယဆွးယနွးမှုြို	 ၂၈-၉-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့မှ	 ၂၉-၉-၂၀၁၉	
ရြ်ယန့အေိ	ဂေနီီဗာဖမို့ေွင်	ြေင်းပခဲ့ပါသည်။	အဆိုပါ	သုံးသပ်ယဆွးယနွးပွဲသို့	ဂေနီီဗာဖမို့ရှိ	ြုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ	
ပမန်မာအဖမဲေမ်းြိုျ်စားလှျ်	 ဦးယြော်မိုးေွန်းြ	ြိုျ်စားလှျ်အဖွဲ့ယခါင်းယဆာင်အပဖစ်ယဆာင်ရေြ်၍		
လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန		ညွှနက်ြားယရးမှူးခေုပ	်ဦးဝင်းနိငုေ်နွ်းြ	
ြိျုခ်ွ	ဲယခါင်းယဆာငအ်ပဖစ	်ယဆာငရ်ေြြ်ာ		ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းခေုပမ်	ှဦးပမေသ်ဝူင်းနငှ့အ်ဖွဲ့ြ	
ယြာ်မေီ၏	ယမးပမန်းခေြ်မေားြုိ	ယပဖကြားခ့ဲကြပါသည်။	သံုးသပ်မှုအဖပီး	ယြာ်မေီမှေုေ်ပပန်ခ့ဲသည့်	Concluding	
Observation	(CRPD/	C/	MMR/CO/1)	အား	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာနသို့	ယပးပို့ခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။
၁၀။	 မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးနှင့်စပ်လေဉ်း၍	 နိုင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာနအယနပဖင့်	ေိုြ်ရိုြ်ောဝန်	
ျယူဆာငရ်ေြရ်သည့	်ဝနက်ြီးဌာနမဟေုယ်သာလ်ည်း	Focal	Ministry	မ	ှဦးယဆာငြ်ေင်းပသည့အ်စည်းအယဝးမေား၊	
လှုပရ်ှား	ယဆာငရ်ေြမ်ှုမေားေငွ	်မပေြမ်ြြွ	်ေြယ်ရာြယ်ဆွးယနွးအကြပံပုလေြရ်ှသိည့အ်ေိငု်း		ဆြလ်ြ၍်	
လိုအပ်ပါြ	ပံ့ပိုးယဆာင်ရေြ်သွားမည်	ပဖစ်ပါသည်။
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မြည်ထဲကရးေန်ကေီးဌာန	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပပညေ်ယဲရးဝနက်ြီးဌာနအယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲရ့ာေငွ	်
မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေြိ	ု၅-၆-၂၀၁၅	ရြယ်န့ေငွ	်ပပဋ္ဌာန်းခဲဖ့ပီး	ျင်းဥပယေပါ	ပပစမ်ှုမေား	သည	်
ရအဲယရးပိငုယ်သာပပစမ်ှုမေားပဖစ၍်	ဥပယေမေားြေူးလနွယ်ကြာင်း	ေိငုက်ြားလာပါြ	ပမနမ်ာနိငုင်ရံေဲပဖ်ွဲ့အယနပဖင့	်
ဥပယေနှင့်အညီ	အယရးျူယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိပါသည်။	ေို့အပပင်	 ပမန်မာနိုင်ငံရဲေပ်ဖွဲ့အယနပဖင့်	 ဖွဲ့စည်းပုံ	
အယပခခံဥပယေ	အခန်း(၁)ပါ	 နိုင်ငံယော်အယပခခံမူမေားနှင့်	အခန်း(၈)ပါ	 နိုင်ငံသားမေား၏	အခွင့်အယရးမေားြို	
ေခိိြုယ်စပခင်းမရှယိစရန	်ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှဖိပီး	ေရားဥပယေစိုးမိုးယရး	ယဆာငရ်ေြရ်ာေငွ	်ရာဇဝေြ်ေင့ေ်ုံးဥပယေ၊	
ရာဇသေက်ြီး၊	သြယ်သခဥံပယေနငှ့	်အပခားေညဆ်ဥဲပယေပါ	ပပဋ္ဌာန်းခေြမ်ေား၊	နည်းဥပယေမေားအပပင	်ရလဲြစ်ွပဲါ	
ပပဋ္ဌာန်းခေြ်မေားနှင့်အညီ	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။
၂။	 မသနစ်မွ်းသမူေား		ပပစမ်ှုြေူးလနွပ်ခင်းယကြာင့	်ဖမ်းဆီးခရံပါြလည်း	ဥပယေအရယပးေားသည့	်ျင်းေို	့
၏	အခွင့်အယရးမေားြို	မေိခိုြ်ယစရန်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	ရဲလြ်စွဲ(ေုေိျေွဲ)	အပိုေ်	၁၃၈၂၊	အပုိေ်ခဲွ	
(ြ)၊	အပုိေ်ခဲွငျ်(၃)၌	အသြ်အရေျ်ြုိယသာ်လည်းယြာင်း၊	မိန်းမသားပဖစ်ပခင်းြုိယသာ်လည်းယြာင်း၊	မသနစ်မွ်း	
ပဖစ်ပခင်းြိုယသာ်လည်းယြာင်း	 ယောြ်ေား၍	လြ်ေိပ်မခေ်ဘဲ	လုံမခုံစွာေားနိုင်ရန်	အယကြာင်းရှိလျှင်	
ေိုသို့ယသာသူမေားြို	လြ်ေိပ်မခေ်ရဟု	 ပပဋ္ဌာန်းေားပါသည်။	ေို့အေူ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရး	
ဥပယေပဖင့်	၂၀၁၇	ခုနှစ်ေွင်	အယရးျူမှု(၁)မှု၊	၂၀၁၉	ခုနှစ်ေွင်အယရးျူမှု(၃)မှု၊	စုစုယပါင်း(၄)မှုရှိပါသည်။
၃။	 ပပညေ်ယဲရးဝနက်ြီးဌာန၊	ပမနမ်ာနိငုင်ရံေဲပဖ်ွဲ့အယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့ပ်ေသ်ြ၍်	ြေင်းပပပုလပု	်
သည့	်အခမ်းအနားမေားေငွ	်လုမံခုယံရးယဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်း၊	ခရီးသွားမသနစ်မွ်းသမူေားအား	ြညူယီဆာငရ်ေြယ်ပး	
ပခင်း၊	အြေဉ်းဦးစီးဌာနမလှည်း	မသနစ်မွ်းသ၊ူ	သြက်ြီး၊	ြေန်းမာယရး	မယြာင်းအြေဉ်းသား/	အြေဉ်းသမူေားြိ	ု
ယရခေ ိုးခေနိ်၌	လူအမေားပဖင့်	ယရာယနှာယရခေ ိုးပခင်းမပပုယစဘဲ	သီးပခားစီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိပါသည်။	ေို့ပပင်	
၂၀၁၈	ခနုစှ	်မနီဘီေဂ်ေြမ်စှေင၍်	ယဆာြလ်ပုခ်ငွ့ပ်ပုယသာ	အြေဉ်းသား	အပိယ်ဆာငမ်ေား၌	ရိုးရိုးအမိသ်ာမေား	
အပပင်	ဘိုေိုင်အိမ်သာြို	ေည့်သွင်းယဆာြ်လုပ်ယပးခဲ့ရာ	လူ	 ၂၀၀	 ဦးဆံ့	 နှစ်ေပ်အိပ်ယဆာင်သစ်ေစ်လုံး	
ယဆာြလ်ပုပ်ါြ	အယပါ်ေပေ်ငွ	်ဘိေုိငုအ်မိသ်ာ	နစှလ်ုံး၊	ယအာြေ်ပေ်ငွ	်ဘိေုိငုအ်မိသ်ာ	နစှလ်ုံး၊	ေည့သ်ငွ်း	
ယဆာြ်လုပ်ယစပါသည်။	အသစ်ယဆာြ်လုပ်ခွင့်ပပုယသာ	အိမ်သာမေား၌လည်း	ဘိုေိုင်အိမ်သာြို	ေည့်သွင်း	
ယဆာြ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။	ဘိုေိုင်အိမ်သာ	ေပ်မံယဆာြ်လုပ်ရန်	ယနရာမရှိသည့်	အြေဉ်းယောင်မေားေွင်	မိလ္လာ	
ေိုင်ခုံ	ဝျ်ျူေားရှိယပးပါသည်။	
၄။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၊	သြက်ြီး၊	ြေန်းမာယရးမယြာင်း	အြေဉ်းသား/	အြေဉ်းသမူေားြိ	ုအလပုခ်ိငု်းယစပခင်း	
မပပုဘဲ	 ၎င်းေို့	 ဝါသနာပါသည့်	အားြစားနှင့်	ြိုျ်လြ်လှုပ်ရှားမှု	 ယဆာင်ရေြ်ယစပခင်း၊	 စာကြည့်ေိုြ်မှ	
စာအုပ်မေား	ျူယဆာင်ယစ၍	ယအးယဆးစွာ	ဖေ်ရှုနိုင်ယစရန်	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်	အြေဉ်းယောင်	
စည်းြမ်းယဖာြ်ဖေြ်ပခင်းမရှိပါြ	 	 ယလျှာ့ရြ်ခံစားခွင့်ြို	 အပခားသူမေားနည်းေူ	 ခံစားခွင့်ပပုခဲ့ပါသည်။	
ေမင်းနငှ့အ်စားအယသာြ	်ယဝငရှာေငွလ်ည်း	အမေားနည်းေ	ူေန်းစရီနမ်လိအုပဘ်	ဲသီးပခားယဝငယှပးပါသည။်	
ေို့အေူယောင်ဝင်စာယေွ့ဆုံခေနိ်မေားေွင်လည်း	 	 အပပန်အလှန်စြားယပပာရန်	 အခြ်အခဲရှိနိုင်သပဖင့် 	
သေမ်ေှအ်ခေနိ	်ေြပ်ိ၍ု	ယေွ့ဆုယံပးပခင်း၊	လိအုပပ်ါြ	သီးပခားယေွ့ဆုယံပးပခင်းေိုြ့ိ	ုယဆာငရ်ေြယ်ပးပါသည။်
၅။		 ICRC	 နှင့်ပူးယပါင်း၍	 ယပခေုေပ်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ရာ	အြေဉ်းသား	 ၉	 ဦးြို	
ယပခေုေပ်ဆင်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ ပပင်	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်၏	 မသန်စွမ်း	
အြေဉ်းသား၊	အြေဉ်းသူအမေားစုြို	 ယရခေ ိုးခေနိ်	သီးပခားယပးပခင်း၊	ဘိုေိုင်အိမ်သာမေားေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း	
သို့မဟုေ်	အယလးစွန့်ရန်အေွြ်	အိမ်သာမေားေွင်	အေိုင်အေအဆင်ယပပယစရန်	အစားေိုးေိုင်ခုံမေားပပုလုပ်	
ယပးပခင်း၊	လြြ်ိငုေ်န်းေညယ်ဆာြယ်ပးပခင်းမေား	ယဆာငရ်ေြယ်ပးသင့သ်ညဟ်	ုအကြပံပုခဲရ့ာ	အဆိပုါအကြပံပု	
ခေြ်အေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်။
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မသန်စွမ်းသူများနှင့်ြတ်သေ်၍	ေျင်းြသည့်	အခမ်းအနားများတွင်
မမန်မာနိုင်ငံရဲတြ်ေွဲ့မှ	လုံခခုံကရးကဆာင်ရေေ်ကြးမှုမှတ်တမ်း
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ောေွျ်ကရးေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလအေိ	ဘီးေပ်ြုလားေိုင်	၂၁၆	လုံးနှင့်	လျှပ်စစ်သုံးဘီး	E-Bike	၂၈	စီးအား	
ယောြပ်ံယ့ပးနိငုခ်ဲပ့ါသည။်	ေိုပ့ပင	်၁၂/၂၀၁၉	လအေ	ိနစှမ်ေ ိုးစနွ ့်စစသ်ည	်၁၅၁	ဦးရှဖိပီး	၂၀၁၀	ခနုစှမ်စှ၍	လစဉ	်
၁၀၀၀၀	ြေပန်ှုန်း	ယောြပ်ံယ့ပးခဲရ့ာ	၂၀၁၉	ခနုစှ၊်	ေဇီငဘ်ာလအေ	ိ၇၂,၉၁၀,၀၀၀	ြေပအ်ား	ယအာြ်ပါမေှေ်မ်း	
ဓာေ်ပုံမေားအေူ	ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်	-

E-Bike		များ	ကထာေ်ြံ့ကြးအြ်စဉ်။

လျှြ်စစ်သုံးေီး	E-Bike	ကထာေ်ြံ့ကြးအြ်စဉ်။ ေီးတြ်ေုလားထိုင်	ကထာေ်ြံ့ကြးအြ်စဉ်။
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ေီးတြ်ေုလားထိုင်	ကထာေ်ြံ့ကြးအြ်စဉ်။

ကဆးနိမ့်စစ်သည်များအား

ကမခတုမြုလုြ်မြင်ဆင်ကြးကနစဉ်။

(၃)ကေိမ်ကမမာေ်	အာရှမသန်စွမ်းအားေစားငြိုင်ြွဲတွင်

မျေ်မမမင်စစ်တုရင်အားေစားအသင်း	ြါေင်ျှဉ်ငြိုင်ကနစဉ်။

နှစ်မျ ိုးစွန့်ရိေ္ခာစရိတ်	လစဉ်	၁၀၀၀၀	ေျြ်နှုန်း	

ကထာေ်ြံ့ကြးအြ်စဉ်။

(၉)ကေိမ်ကမမာေ်	အာဆီျံမသန်စွမ်းအားေစားငြိုင်ြွဲတွင်	

ထိုင်လျေ်ကော်လီကောအားေစားအသင်း	

ြါေင်ျှဉ်ငြိုင်ကနစဉ်။

(၉)ကေိမ်ကမမာေ်	အာဆီျံမသန်စွမ်းအားေစားငြိုင်ြွဲတွင်	

စားြွဲတင်တင်းနစ်အားေစားအသင်း	ြါေင်ျှဉ်ငြိုင်ကနစဉ်။
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မြန်ြေားကရးေန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပပန်ကြားယရး၀န်ကြီးဌာနမှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခ့ဲမှုမေားအယနပဖင့်	
ပမန်မာ့အသံနှင့်	 ရုပ်ပမင်သံကြား	 ယေးသီခေင်း	 (၃၄)ပုေ်၊	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ပေ်သြ်ယသာ	အစီအစဉ်	 (၁၃)ခု၊	
ဇာေ်လမ်းေုိ	 (၆)ခုေ့ုိြုိ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခ့ဲပါသည်။	ယေးသီခေင်းမေားြုိ	ေစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်၊	အစီအစဉ်မေားြုိ	
ေစ်လလျှင်ေစ်ကြိမ်	ေုေ်လွှင့်ယပးလေြ်ရိှဖပီး	နှစ်စဉ်	ေီဇင်ဘာလ	၃	ရြ်ယန့သည်	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်း	
သူမေားယန့ပဖစ်သည့်အေွြ်	၎င်းရြ်မေားမေုိင်မီ	ေစ်ပေ်အကြို	ေုေ်လွှင့်ယပးလေြ်ရိှပါသည်။	ေ့ုိပပင်	ည	(၈)နာရီ	
ပပည်ေွင်းသေင်းမေားြုိလည်း	လြ်သယြသေပဖင့်	၁-၉-၂၀၁၅	ရြ်ယန့မှစေင်၍	ေုေ်လွှင့်ယပးခ့ဲပါသည်။		၂၀၁၅	
ခုနှစ်	အယေွယေွယရေးယြာြ်ပဲွေွင်	အသံုးပပုယသာ	အစီအစဉ်အခေ ို့ြုိလည်း	လြ်သယြသေပဖင့်	ေုေ်လွှင့်ယပးခ့ဲ	
ပါသည်။	

မမန်မာ့အသံနှင့်ရုြ်မမင်သံြေား(ရုြ်မမင်ဌာနခဲွ)မှ	ထုတ်လွှင့်ကြးခ့ဲမှုအကမခအကန

၂။	 ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကြား	(ရုပ်ပမင်ဌာနခဲွ)မှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆုိင်ရာမေားနှင့်ပေ်သြ်

၍	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	စြ်ေင်ဘာလမှ	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလြုန်အေိ	ယအာြ်ပါေုိင်း	ေုေ်လွှင့်ယပးခ့ဲပါသည်-

စဉ် အယကြာင်းအရာ သီဆိုသူ ကြာခေနိ် မှေ်ခေြ်
ကတးသီချင်း ၄:၃၀

၁။ ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေား
အသင်းကြီး

ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီေီျိုသရုပ်ယဆာင်မေား ၅:၅၃

၂။ အလှဆုံးစိေ်နှလုံးသား ။ ၄:ဝ၈

၃။ နိငုင်ံဂ့ဏုယ်ဆာငအ်ားြစားယမာင် မေ ိုးသီဟ၊	ေြ်ေြ်ေွန်း ၄:၅၃

၄။ ေူညီပခင်း ဇင်မင်းဦးနှင့်အဖွဲ့ ၄:ဝ၈

၅။ သစံဉပ်န်းရဲ့အနပုညာအာဆျီရံဲ့
အားမာန်

ဇင်မင်းဦး၊	စံပျ်ပဖူသိန်း ၄:၂၂

၆။ ပမန်မာ့စိေ်ဓာေ်နဲ့	MPHA ယဇာ်မင်းေွန်း၊	စံပျ်ပဖူသိန်း ၃:၃၂

၇။ မသန်စွမ်းသူေို့	အလှ ဇင်မင်းဦး ၃:၄၁

၈။ သံစဉ်ပန်းရဲ့ဖငိမ်းခေမ်းပခင်းအလှ ယေွးငျ်၊ေိုးေိုးလင်း ၅:၂၄

၉။ စွမ်းယဆာင်မှုသာအဓိြ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီေီျိုသရုပ်ယဆာင်မေား ၃း၃၉
၁၀။ အားမာန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ငံယော်သစ် ။ ၄း၁၁
၁၁။ ြမ္ဘာယြော်ယအာင်ကြိုးစားြာ

ြစား
။ ၃း၃၈

၁၂။ ရှိသည့်အေိုင်းစွမ်းယဆာင်ပါ စယြော်နိုင် ၄း၃၇
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စဉ် အယကြာင်းအရာ သီဆိုသူ ကြာခေနိ် မှေ်ခေြ်
၁၃။ အားမာန်အပပည့်နဲ့ယရှ့ဆြ်မျ် ယမာင်ယဝါ်ေား ၄း၃၁
၁၄။ ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေား

အသင်းကြီး
သံစဉ်ပန်းမသန်စွမ်းအနုပညာ
လှုပ်ရှားမှု	အဖွဲ့

၆း၃၆

၁၅။ အလှဆုံးနှလုံးသားမေား ။ ၇း၃၆

၁၆။ ဘဝေိုြ်ပွဲ ဖဖိုးယဝလွင်၊	ခိုင်ဇာလွင် ၅း၄၇

၁၇။ မသန်လဲလူ၊	သန်လဲလူ ယြာင်းယြာင်း၊	အိုင်ရင်းဇင်မာပမင့် ၅း၁၉

၁၈။ စွမ်းယဆာင်မှုသာအဓိြ သံစဉ်ပန်းအဖွဲ့ ၄း၁၈

၁၉။ လူဟာလူပဲ(၂၀၁၉) ကြည်သာဟိန်း ၃း၁၉

၂၀။ ပန်းခယရရဲ့ေဿနအလှ Angel	ခိုင်ဇာလွင် ၄း၂၃

၂၁။ မဂသလာရှိယသာယန့သစ်မေား Angel	ခိုင်ဇာလွင် ၅:၂၈

၂၂။ ရဲရင့်မျ် ေြ်ေြ်ေွန်းနှင့်အဖွဲ့ ၄:၃၃

၂၃။ အင်အားသစ်နှလုံးသား ယအာင်ဆန်းဦးနှင့်အဖွဲ့ ၃:၄၇

၂၄။ ယလာြယေးသံ	ေို့အားမာန် ကြည်ပမင့်ေိုင်မေြ်မပမင်	
ယြောင်းသား	ယြောင်းသူမေား

၄:၄၄

၂၅။ လင်းလြ်ယနယသာမနြ်ပဖန် ယနာ်ေီးျွားမူး ၄:၄၆

၂၆။ စိေ်ဓာေ်ေြ်ပမြ်
ဘဝေိုးေြ်

မူလေန်းြယလးမေား ၂:၅၈

၂၇။ လူေဲြလူ မေ ိုးသီဟနှင့်အဖွဲ့ ၅:၁၂

၂၈။ အလှဆုံးစိေ်နှလုံးသား သံစဉ်ပန်းအဖွဲ့ ၆:၄၃

၂၉။ အားမာန်ဖွင့်လှစ်
နိုင်ငံယော်အသစ်

သံစဉ်ပန်းအဖွဲ့ ၅:၀၂

၃၀။ ြမ္ဘာယြော်ယအာင်ကြိုးစားြာ	
ြစား

သံစဉ်ပန်းအဖွဲ့ ၄:၂၉

၃၁။ အာဆီျံမသန်စွမ်းအားြစား ယဇာ်ပိုင် ၄:၁၈

၃၂။ မသန်ယသာ်လည်းစွမ်းသူမေား Angel	ခိုင်ဇာလွင် ၃:၀၇

အစီအစဉ်

၃၃။ မေူညီပခင်းမေားယပါင်းစည်းေားေဲ့အလှေရား
(PD		-		ယေါ်ပပဆန်းယြော်)

၈:	၄၀

၃၄။ ပုခြ်လွှဲရင်းယေးသီယနသည့်အလင်းေိုင်(ပေမပိုင်း)
(PD		-		ယေါ်ေြ်ေြ်)

၂၈:	၅၂:	၀၀

၃၅။ ပုခြ်လွှဲရင်းယေးသီယနသည့်အလင်းေိုင်(ေုေိျပိုင်း)
(PD		-		ယေါ်ေြ်ေြ်)

၃၁:	၅၁:	၀၀
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စဉ် အယကြာင်းအရာ ကြာခေနိ် မှေ်ခေြ်

၃၆။ မသန်ယပမျ့်စွမ်းနိုင်သူေစ်ဦးနှင့်သူ၏	ဘဝရည်မှန်းခေြ်
ယဇာ်ဖဖိုးေူး	(ခ)	ယေးယရး-လင်းယရာင်စဉ်
(PD		-		သိဂဂီယအး)	(M	Logo	ပါ)

၁၅:	၀၈

၃၇။ မသန်ယပမျ့်စွမ်းေဲ့သူ(ေွဋ်ယခါင်မှူး)	(အယနာြ်ပိုးြရင်	)	(၂၀၁၉)	
(PD		-		ယေါ်နှင်းနှင်းပဖူ)

၁၁:	၂၉

၃၈။ အယမှာင်ြမ္ဘာေဲမှလင်းလြ်သူမေား
(PD		-		ယေါ်ယမလိခစိုး၊	ယေါ်မေ ိုးပပလှိုင်)

၁၄:	၀၂

၃၉။ မသန်ယပမျ့်စွမ်းသူမေားအားေားရာ	-ယမေ္တာယဂဟာ
(PD		-		ယေါ်ယမလိခစိုး)

၁၃:	၅၉

၄၀။ မသနစ်မွ်းသမူေား	မေှပ်ုေံငပ်ခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းမှုအဆင့သ်ေမ်ေှပ်ခင်း	
ဆိုင်ရာယဆွးယနွးပွဲ

၈:	၂၂

၄၁။ မသန်ယပမဲ့စွမ်းသူမေားအေွြ်	ေင်ဟပ်ခဲ့သည့်	MRTV
(PD		-		ယေါ်သန်းသန်းစိုး)

၁၃:	၃၈

၄၂။ အမေ ိုးသမီးငျ်မေားနှင့်မသန်စွမ်းသူမေားအား	လူမှုယစာင့်ယရှာြ်ေား
(PD-		မန္တယလးပို့)

၈:	၄၈

၄၃။ မသန်ယသာ်လည်းစွမ်းနိုင်ယစ	(PD-မန္တယလးပို့) ၁၀:	၃၇

၄၄။ မသန်စွမ်းသူေို့အနာဂေ်အေွြ်	ပန်းေိုင်(၁၇)ရပ်	ပပည့်မီယအာင်	
ယဆာင်ရေြ်	(PD	-ယေါ်ဖဖိုးအိအိပိုင်)

၁၅:	၁၆

၄၅။ ယမရီခေြ်(ပ်)မင်းနားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း
(PD-ယေါ်နီလာဝင်း)

၁၀:	၂၅

ဇာေ်လမ်း

၄၆။ “ယရာင်စဉ်မဲ့အလင်းေန်းမေား”
(မင်းဦး၊	ေြ်ေြ်မိုးဦး)	(ေါရိုြ်ော-ယအာင်ပမင့်ပမေ်)

၁:ဝ၁:၂၃:ဝ၀

၄၇။ “ယရဆန်စီးေဲ့ပမစ်”
(မျ်လိုေီ၊ယမဇင်ယအာင်)	(ေါရိုြ်ော-ယမာင်ယဗေါ)

၃၀:	၅၆:	၀၀

၄၈။ “မဂသလာရှိယသာမဂသလာ”
(ရန်ပိုင်စိုး၊	မင်းသုနိုင်၊	မိုးယြော်၊	မငျ်၊	သြ်ပိုင်၊	ပန်းခေစ်သူ၊
ကြည့်ပမင်ေိုင်မေြ်မပမင်ယြောင်းသားယဟာင်းမေားအဖွဲ့)
(ေါရိုြ်ော-ဦးမေ ိုးယအး)

၂၀:	၃၁

၄၉။ “ေို့လည်းလိုြ်မျ်ခေန်မေားနဲ့” ၇:၁၀

၅၀။ ပပည်သူ့နီေိ	“စွမ်း”	(Indoor) ၂၄:	၂၀:	၀၀

၅၁။ ယလာြနီေိ	“အယမ့သား”
(မင်းယမာ်ြွန်း၊	ယပပေီဦး၊	စိုးပမေ်နန္ဒာ၊	စန်းစန်းဝင်း)	
(ေါရိုြ်ော-ဦးခင်ယဇာ်)

၅၃:	၂၅:	၁၇
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အသံလွှင့်ဌာနခွဲ

၃။	 ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကြား	 (အသံလွှင့်ဌာနခွဲ)မှ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆုိင်ရာမေားနှင့်	

ပေ်သြ်	၍	(	၉/၂၀၁၇)	မှ	(၁၂/၂၀၁၉)	အေိ	ယအာြ်ပါအေုိင်း	ေုေ်လွှင့်ခ့ဲပါသည်	-

စဉ် အယကြာင်းအရာ ယဆာင်ရေြ်ေားရှိမှု မှေ်ခေြ်

၁။ -	မညှိုးပန်းေို့ရဲ့ေိုင်ျာရီ
-	ဘဝေစ်ယြွ့အယေွ့အကြုံ
-	ေြ်ပမြ်ေူးချွန်
-	ယမေို့ယရးရာသိမှေ်စရာ
-	ဘဝကြားြ	ဘဝမေား
-	ယရေီျိုဇာေ်လမ်းေွဲ
-	ယြေးလြ်ဇာေ်လမ်း
-	ပမန်မာ့အားြစားကြျ်ပွင့်မေား

၃၆၃ကြိမ်
၁ပုေ်
၂ပုေ်
၄ပုေ်
၃ပုေ်
အပိုင်း(၃)ပိုင်း
၁ပုေ်
၁၃ပုေ်

ပမန်မာပိုင်း

၂၊ အင်ောဗေူး ၇၀	ပုေ် ပမန်မာပိုင်း

၃။ သေင်းပုေ်ယရ ၂၅၁	ပုေ် ပမန်မာပိုင်း
ေိုင်းရင်းသား(၁၇)	
သာသာ

၄။ သြ်ဝင်လှုပ်ရှားသေင်းစြားအစီအစဉ်	(Lively	News) ၁၄	ပုေ် ပမန်မာပိုင်း

၄။	 ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကြား	 (အသံလွှင့်ဌာနခွဲ)မှ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရး	ဆိုင်ရာမေားနှင့်	

ပေ်သြ်၍	(	၁/၂၀၁၉)	မှ	(၁၂/၂၀၁၉)	အေိ		ေုေ်လွှင့်ခ့ဲမှုမှေ်ေမ်းမေားမှာ	ယအာြ်ပါအေုိင်း	ပဖစ်ပါသည်	-

	 ၁။	 မညှိုးပန်းေို့ရဲ့	ေိုင်ျာရီ	 	 ပမန်မာပိုင်း
	 	 (အပေ်စဉ်	ေနဂသယနွ၊	ေနလသာ၊	ကြာသပယေး)	ယန့မေားေွင်ေုေ်လွှင့်ပါသည်။

 ၂။	 ဘဝေစ်ယြွ့အယေွ့အကြုံ	 	 ။

	 	 -	အပမင်အာရုခံေ ို ့ေဲ့သူ		မစိန်စိန်ယဌးရဲ့	ဘဝအယေွ့အကြုံ

 ၃။	 ေြ်ပမြ်ေူးချွန်လူရည်ချွန်	 ။
	 	 -	အပမင်အာရုံခေ ို ့ေဲ့သူ	ရဲေြ်နိုင်
	 	 -	မသန်ယပမဲ့	စွမ်းေဲ့	ြိုယနလင်းစိုး	

 ၄။	 ယမေိုယရးရာသိမှေ်စရာ	 	 ။
	 	 -	မသန်စွမ်းသူ	မယမဇင်ယအာင်	ယမွးရာပါ	လြ်နှစ်ဖြ်မရှိသူ
	 	 -	ဆရာမ	ယေါ်သန်းနွျ်ယအာင်(ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ)
	 	 -	မစုပုံခေစ်(ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ)
	 	 -	အပမင်အာရုံမသန်းစွမ်းသူ	မယအးခေမ်းယအာင်

 ၅။	 ယရေီျိုဇာေ်လမ်းေွဲ
	 	 -	ဘဝမီးအိမ်(အပိုင်း(၃)ပိုင်း)	 ။
	 	 		ဘဝမီးအိမ်

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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	 ၆။	 ေေြေားေေေများ
	 	 -	စလင်းဖမို့မှ	မသန်စွမ်းသူ	ြိုယဇာ်ကြီး(အပ်ခေုပ်ဆိုင်)
	 	 -	မစုပုံခေစ်	 	 ။
	 	 -	အယကြာပပင်ဆရာမ	ယေါ်ယအးမိစံ(အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ)

	 ၇။	 ကေျးလေ်ဇာတ်လမ်း	 	 ။
	 	 -	မသန်ယပမျ့်	စွမ်းပါသည်	 	

	 ၈။	 မမန်မာ့အားေစားြေျ်ြွင့်များ
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ယရးြူးြစားသမား	ယအာင်ညိမ်းဦး
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	စစ်ေုရင်ြစားသမား	ဥမ္မာယေွး
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ယဘာ်လီယဘာြစားသမား		ယဇာ်မိုးယအာင်
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ယပပးခုန်ပစ်နည်းပပ	ဦးမင်းယအာင်
	 	 -	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ	စစ်ေုရင်ြစားသမား	ယြာင်းစံ
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ယရြူးနည်းပပ	ဦးပမခိုင်	 ။
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ယရြူးြစားသမား	ယြော်ေူး
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ဘေ်စြြ်ယဘာနည်းပပ	ြိုေိန်လင်း
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ဝှီးခေဲဘေ်စြြ်ယဘာ	ြစားသမား	မင်းြိုြို
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ဝှီးခေဲဘေ်စြြ်ယဘာ	ြစားသမား	စိန်လွင်
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ြစားသမား	ဝင်းစိန်ယအာင်	
	 	 -	မသန်စွမ်း	လြ်ယရေးစင်	ယဘာလုံးသမား	သြ်နိုင်
	 	 -	အပမင်အာရုံခေ ို ့ေဲ့	သူစစ်ေုရင်ြစားသမား	သန်းယဌး	

 ၉။				သေ်ေင်လှုြ်ရှားသတင်းစေားအစီအစဉ်(Lively	News	Program)	 မမန်မာြိုင်း

-	 မသန်စွမ်းသူမေား	အဓမ္မပပုြေင့်ခံရမှုမေားနှင့်	ပေ်သြ်ဖပီး	မသန်စွမ်းသူမေား၏
	 အယရးြိစ္စမေားအေွြ်	လိုြ်ပါယဆာင်ရေြ်ယနေဲ့	 i.school	 Myanmar	 နှင့်	

ဆြ်သွျ်ယမးပမန်းခေြ်။
-	 ပမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	 မသန်စွမ်းသူမေား	အမေားနည်းေူ	

ပညာယရးမှာ	အခွင့်အယရး	မေားရရှိရန်	အေွြ်ယဆာင်ရေြ်သွားမည်။
-	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ယငွယကြးရန်ပုံယငွ	ေူယောင်	

ယရး	ယဆာင်ရေြ်သည့်အယကြာင်း။
-	 ၂၀၁၉	ခနုစှမ်စှေငဖ်ပီး	ဆရာအေေသ်င	်ပညာယရးယြာလပိမ်ေားေငွမ်သနစ်မွ်း	

သူမေားြို	ဆရာပဖစ်ခွင့်ယပးမည်။
-	 ရန်ြုန်ဖမို့မှာ	 မသန်စွမ်းသူယေွအေွြ်	သြ်ကြီးအသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း					

သင်ေန်းဖွင့်လှစ်။
-	 မယြွးေိငု်းယေသကြီးမှာ	စာသငယ်ြောင်းမေားနဲ့	ယဆးရုအံခန်းမေား	ယဆာြလ်ပု	်

သည့အ်ခါ	မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ယလျှာြလ်မ်းမေား	ေည့သ်ငွ်းေညယ်ဆာြ	်
သွားမည်။

-	 မန္တယလးေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	ဖမို့နျ်(၂)	ဖမို့နျ်အေွင်း	မသန်စွမ်းသူမေား	
အေွြ်	အလုပ်အြိုင်ရရှိယရး	ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိ။

-	 ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားယရှ့ယဆာငအ်ဖွဲ့မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အခေြ	်
(၄)ခေြ်	ယောင်းဆို။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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၁၀။					သတင်းထုတ်လွှင့်ကြးမှု	 																																																																			ပမန်မာပိုင်း

-	 လူမှုဝန်ေမ်းြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနမှယပး	
အပ်မည့်	မသန်စွမ်း	ေူးချွန်အမေ ိုးသမီးဆု	ယရေးခေျ်သည့်အယကြာင်း။

-	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်းမှ	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ဝင်ယငွေိုးယစမည့်	 မှို	
စိုြ်ပေ ိုးနည်း	သင်ေန်းယပး။				

-	 ြရင်ပပည်နျ်၊	ဖာပွန်ဖမို့နျ်အေွင်း	မသန်စွမ်းသူမေားြုိ	ယောြ်ပ့ံမှုယပးအပ်
-	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	အသင်းခေုပ်မှလာမည့်	 (၂၀၂၀)	 ယရေးယြာြ်ပွဲေွင်	

မသန်စွမ်းသူမေား	အားလုံး	မဲယပးခွင့်ရရှိယရး	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်။
-	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှမသနစ်မွ်းသမူေားြိ	ုမေှပ်ုေံငယ်ြာြခ်မံည့	်အစအီစဉ	်

စေင်။
-	 ယနပပည်ယော်	 ယရပန်းဥျောဉ်နှင့်	 ဖမို့မယဈးမှာ	မသန်စွမ်းသူမေား	အမေားနည်းေူ	

သွားလာနိုင်ယရး	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်။

-	 မသန်စွမ်းသူမေား	လြ်ရှိရင်ဆိုင်ယနရယသာ	အဓမ္မမှုမေားနှင့်မသန်စွမ်းသူမေားအား	
ြညူယီပနိငုမ်ည့	်အနွလ်ိငု်းပလြယ်ဖာင်းအယကြာင်း	မေိဆ်ြပ်ခင်း	အခမ်းအနား	
ြေင်းပ။	(အသံပါ)

-	 ရခိုင်ပပည်နျ်အေွင်းရှိမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ယပခေုယပးအပ်ပွဲ	ြေင်းပ။
-	 မသနစ်မွ်းသမူေားဘဝပမှင့ေ်ငယ်ရးအဖွဲ့သို	့ဂေပနန်ိငုင်	ံSompo		Japan	Nipponka	

Welfare	Foundation	မှ	အယမရိြန်ယေါ်လာ	၆၀၀၀	ယောြ်ပံ့။
-	 အာရှောယဝးစြ်ဘီးဖပိုင်ပွဲနှင့်	မသန်စွမ်းစြ်ဘီးဖပိုင်ပဲွေေိျယန့	ဆြ်လြ်	

ြေင်းပ။
-	 အာရေှာယဝးစြဘ်ီးဖပိုငပ်ွနဲငှ့	်မသနစ်မွ်းစြဘ်ီးဖပိုငပ်ွဝဲင	်အားြစား	သမားမေား	

လမ်းယကြာင်း	အန္တရာျ်ြင်းယစရန်	အသိယပးယကြညာ။
-	 မန္တယလးဖမို့၌	မသန်စွမ်းသူမေား	အားြစားဆိုင်ရာ	နည်းပပသင်ေန်း	အမှေ်စဉ်	

(၁/၂၀၁၈)	ဖွင့်လှစ်မည်။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး၊	 မိုင်းအန္တရာျ်ယကြာင့်	ေိခိုြ်	

ေဏ်ရာရရှိသူမေားနဲ့	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်။
-	 ဘားအံဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်မှုဆုိင်ရာ	သင်ေန်းနှင့်	ရပ်ရော	

အေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေ	UNCRPD	ဆိငုရ်ာသငေ်န်းဖငွ့လ်စှ။်
-	 နားမကြားသူမေားအေွြ်	သေင်းအခေြ်အလြ်မေားလြ်လှမ်းမီရရှိပိုင်ခွင့်	

ယသခောယစယရး	စမီြံနိ်းပပနက်ြားယရးဝနက်ြီးဌာနနငှ့	်အသယိပးယဆွးယနွးပွ	ဲြေင်းပ။	
(အသံပါ)

-	 ပမနမ်ာအ့သနံငှ့	်ရပုပ်မငသ်ကံြား၌	နားမကြားသမူေားအေြွ	်သေင်းအခေြအ်လြ	်
မေား	ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိယစယရး	စီမံြိန်းအပမင်ဖွင့်	ယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။(အသံပါ)

-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	Wheel	Chair	ရေားခရီးစဉ်အဖွဲ့ယြာ့ယသာင်းဖမို့ေွင်	
ဖငိမ်းခေမ်းယရး	လှုံ့ယဆာ်မှုလုပ်ငန်းမေားယဆာင်ရေြ်။

-	 ပုယလာဖမို့၌	ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	Wheel	Chair	ရေားခရီးစဉ်အား	ကြိုဆို	
နိုင်ယရး	ညှိနှိုင်းယဆွးယနွး။

-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	Wheel	 Chair	 ရေား(၁၀)စီးနှင့်အေူ	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး	
ယေးဂေီ	ယဖောယ်ပဖယရးအဖွဲ့	ဖမေိဖ်မို့သိုယ့ရာြရ်ှ၊ိ	ဖငမိ်းခေမ်းယရး	ယေးဂေီယဖောယ်ပဖပွ	ဲ
ြေင်းပ။
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-	 မသနစ်မွ်းသမူေား၊	မိငု်းေဏယ်ကြာင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့	်အမေ ိုးသမီးဦးယဆာငယ်သာ	
မသိားစ	ုမေားအေြွ	်ယောြပ်ံယ့ငမွေားယပးအပပ်ွြဲေင်းပ။	(ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	
ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး)

-	 သေံုဖမို့၌	နျ်လှည့်ယပခေုလြ်ေု		အယသးစားပပင်ဆင်ယရး	အဖဲွ့အခမ့ဲ	လာယရာြ်	
ပပုပပင်ယပး။

-	 နားမကြားသူမေားအေွြ်	သေင်းအခေြ်အလြ်မေား	လြ်လှမ်းမီ	 ရရှိပိုင်ခွင့်	
ယသခောယစယရး	 စီမံြိန်းအေွြ်	ြဏ္ဍစုံမှပါဝင်ပေ်သြ်သူမေားနှင့်	အကြံပပု	
အလုပ်	ရုံယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။

-	 အနိ္ဒျိနိငုင်ရံှယိပခေေုပဆ်ငယ်ရးအဖွဲ့နငှ့ပ်ူးယပါင်း၍	ပပညေ်ငွ်း၌	ယပခေမုေား	အခမဲ	့
ေပ်ဆင်	ယပးရန်စီစဉ်။

-	 နားမကြားသူအမေားအပပား	 Sign	 Language	 	အေေ်ပညာ	ေေ်ယပမာြ်သူ	
နည်းပါး။

-	 မသနစ်မွ်းသမူေားအေြ်ွ		နည်းပညာပဖင့	်သေင်းအခေြ်အလြ်	ပဖန ့်ယဝပခင်းနငှ့	်
အြူအညီယောင်းခံ၊		ေိုင်ကြားသည်မေားအား	လြ်ခံနိုင်မည့်	အွန်လိုင်းပလြ်	
ယဖာင်း	မိေ်ဆြ်မည်။

-	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အွန်လိုင်း	ပလြ်ယဖာင်းမိေ်ဆြ်မည်။
-	 ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အး	၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ဖငမိ်းခေမ်းယရး	

ေွဲလြ်မေား	Wheel	Chair	ရေား	ယြာ့ယသာင်း-ရန်ြုန်	ဖငိမ်းခေမ်းယရး	ခရီးစဉ်	
ဂုဏ်ပပုပွဲေြ်ယရာြ်။

-	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	သေင်းအခေြ်အလြ်	ရပိုင်ခွင့်	အခွင့်အယရး	နည်းပါး	
ယနဆဲ။

-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး၊	ြျားပပည်နျ်အေွင်း	ဖွံ့ဖဖိုး	
ေိုးေြ်ယရး၊	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးအပါအဝင်	မသန်စွမ်းသူမေား	ယောြ်ပံ့ယငွ	
ယပးအပ်။

-	 မန္တယလးဖမို့၌	မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီး	ယခါင်းယဆာင်မှု	ပမှင့်ေင်ယရးသင်ေန်း	ဖွင့်ပဲွြေင်းပ။	
(အသံပါ)	

-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီ	အစည်းအယဝး	
ြေင်းပ။	(ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ော	ဝင်းပမေ်ယအးေြ်)

-	 ရန်ြုန်ဖမို့ေွင်	 	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 Information,	Communication	&	
Technology	 Trainning	 Centre	 ဖွင့်လှစ်	 (ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ော	
ဝင်းပမေ်ယအးေြ်ယရာြ်)

-	 မသနစ်မွ်းသမူေား	လမူှုအသိြုအ်ဝန်းအေငွ်း	အြေုံးဝငန်ိငုမ်ှုပမငှ့ေ်ငယ်ရး	အလပုရ်ု	ံ
ယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။

-	 မန္တယလးအရိုးအေူးြယုဆးရုကံြီးေငွ	်ယမွးရာပါ	ယပခခငွြ်ယလးမေား	ြသုဌာနေငွ	်
ယပခယောြ်ခွင်ယရာဂါြို	မခွဲစိေ်ဘဲ	အခမဲ့ြုသယပးလေြ်ရှိ။

-	 ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	သင်ေန်းမေား	
ယလျှာြ်ေားနိုင်။

-	 ယဝါဟာရအသုံးအနှုန်း	လြ်စွဲလမ်းညွှန်စာအုပ်	ပပုစုေုေ်ယဝမည်။
-	 ြိုျ်အဂသါ	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	သင်ေန်းမေား	

ယလျှာြ်ေားနိုင်။

ပမန်မာပိုင်း

။

။

။

။

။

။

။

။

။

။

။

။

။
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ပမန်မာပိုင်း-	 ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အး၊	ြခေငပ်ပညန်ျအ်ေငွ်းရှ	ိဖမို့နျ	်
မေားမှ	 မိုင်းယကြာင့် 	 ေိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိသူမေားနှင့် 	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	
ယောြ်ပံ့	ယငွယပးအပ်။

-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး၊	ြေ ိုင်းေုံဖမို့ယရယပးယဝယရး	စခန်း	
အား	ကြည့ရ်ှုပခင်းနငှ့	်ောခေလီေိခ်ရိငုအ်ေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းမေား	ယောြပ်ံပ့ွေဲြ။်

-	 ပင်းေျဖမို့အားမသနစ်မွ်းသမူေား	အဆငယ်ပပစွာသွားလာနိငုသ်ည့	်ဖမို့အပဖစေ်ည	်
ယောင်မည်။

-	 ရန်ြုန်၊	 မန္တယလး၊	 စစ်ြိုင်းေို့ရှိအပမင်အာရုံခေ ို ့ေဲ့သူ၊	အကြားအာရုံခေ ို ့ေဲ့သည့်	
ယြောင်းသား/	ယြောင်းသမူေားအား	KUBOTA	Co.,Ltd		မ	ှယြောပိုးအေိန်ငှ့	်စာယရး	
ြိရိျာမေားလှူေါန်း။	(ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောမေ ိုးသိမ်းကြီး)

-	 အာရှမသန်စွမ်းဖပိုင်ပွဲ၌	ပမန်မာအားြစားအဖွဲ့	ယငွနှင့်	ယကြးေံဆိပ်မေား	ဆွေ်ခူး	
ရရှိ။

-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အလုပ်	
အြိုင်အခွင့်အလမ်း	ပူးယပါင်းယဖာ်ယဆာင်ရန်	ဂေပန်နိုင်ငံေွင်ယဆွးယနွး။

-	 ပပညယ်ောငစ်ဝုန်ကြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အး၊	မသန်စမွ်းလငူျမ်ေားနငှ့	်၂၀၁၇-
၂၀၁၈	 ပညာသင်နှစ်	ေြ္ကသိုလ်ဝင်ေန်းေွင်	ေူးချွန်စွာယအာင်ပမင်ခဲ့သည့်	
ယြောင်းသား/	သူမေား	အားဂုဏ်ပပုပွဲေြ်ယရာြ်။

-	 (၁၅)ကြိမ်ယပမာြ်	ြိုျ်အဂသါပပန်လည်သန်စွမ်းယရး	 ယဆးပညာညီလာခံ	 ဖွင့်ပွဲ	
ြေင်းပ။	(ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောပမင့်ယေွး)

-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေဲွလြ်မေား	ပမစ်ဧရာေွင်	ေပ်ဆင့်ပွားဖငိမ်းခေမ်းယရး	ခရီးစဉ်	ြေင်းပမည်။
-	 ပမနမ်ာနိငုင်	ံဖငမိ်းခေမ်းယရးလပုင်န်းစဉမ်ေားေငွ	်အပမငအ်ာရုခံေ ို ့ျငွ်းသမူေား	ပူးယပါင်း	

ပါဝင်နုိင်ယရး	ယောြ်ပ့ံယငွယပးအပ်။	(ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး)
-	 ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေားအဖွဲ့	မယနာရ်မ္မြံငွ်း၌	ဖငမိ်းခေမ်းယရး	ယေးသသံာမေားပဖင့	်

ယဖော်ယပဖ။
-	 ဆွံ့အနားမကြားသူမေားအားအပ်စိုြ်ြုသနည်းပဖင့်	ြုသယပးနိုင်ရန်	စီစဉ်။	
-	 ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေား	ပမစဧ်ရာမှာ	ေပဆ်င့ပ်ွားဖငမိ်းခေမ်းယရး	ခရီးစဉ်။	(အသံပါ)
-	 မယြွးဖမို့ေွင်	 	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အကြိုသီခေင်းဆုိဖပိုင်ပဲွနှင့်	

ပန်းခေဖီပိုင်ပဲွြေင်းပ။
-	 မယြွးဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့အကြို	သီခေင်းဆုိဖပိုင်ပဲွ	 နှင့်	

ပန်းခေဖီပိုင်ပဲွြေင်းပ။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ဦးသိန်းယဆွ၊	ပမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	ယရှ့ယဆာင်အဖဲွ့အား	

လြ်ခံယေွ့ဆံု။
-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား၏	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးခရီးစဉ်	 ပမစ်ဧရာမှာ	ေပ်ဆင့်ပွားအစီ	

အစဉ်အဖွဲ့	မယြွးဖမို့	ယညာင်ြိုးပင်	ြမ်းပါးဆိပ်ယရာြ်ရှိ။
-	 ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေား	ပမစဧ်ရာမှာေပဆ်င့ပ်ွား	ဖငမိ်းခေမ်းယရးခရီးစဉ	်အဖွဲ့မေား	

နေ်ယမာြ်ဖမို့သို့	ယရာြ်ရှိ။(အသံပါ)
-	 ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေား	ပမစဧ်ရာမှာေပဆ်င့ပ်ွား	ဖငမိ်းခေမ်းယရး	ခရီးစဉ	်အဖွဲ့မေား	

နေ်ယမာြ်ဖမို့သို့ယရာြ်ရှိ။(အသံပါ)
-	 ၂၀၁၈	ခနုစှ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှ	်ဗဟိအုဆင့	်

သီခေင်းဆိုဖပိုင်ပွဲ	ြေင်းပ။(အသံပါ)
-	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနား	ြေင်းပမည်။	(အသံပါ)

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ပမန်မာပိုင်း-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား၊	 ပမစ်ဧရာမှာေပ်ဆင့်ပွား	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး	 ခရီးစဉ်အဖွဲ့	
မယြွးေိုင်းယေသကြီး၊	သရြ်ဖမို့သို့ယရာြ်ရှိ။

-	 ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေား	ပမစဧ်ရာေငွ	်ေပဆ်င့ပ်ွားအစအီစဉအ်ပဖစ	်ဖငမိ်းခေမ်းယရး	
သယဘသာကြီး	ပပည်ဖမို့သို့	ဆိုြ်ြပ်ယရာြ်ရှိ။

-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 နိုင်သြ်လွင်	 ပပည်ဖမို့ေွင်ြေင်းပသည့်	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး	
ေွလဲြမ်ေား		ပမစဧ်ရာမှာေပဆ်င့ပ်ွား	ဖငမိ်းခေမ်းယရး	ဆိငု်းဘေုေ်င	်အခမ်းအနား	
ေြ်။(အသံပါ)

-	 ေားဝျ်ဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်အမှေ်	အခမ်း	
အနား	ြေင်းပ။

-	 ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေား	ပမစဧ်ရာမှာေပဆ်င့ပ်ွား	ဖငမိ်းခေမ်းယရး	ခရီးစဉ။်(အသပံါ
-	 မန္တယလးဖမို့ယပါ်	သုံးဖမို့နျမ်ှာ	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ဖနိပခ်ေုပန်ည်း	အသြယ်မွး	

ပညာရပ်အား	အခမဲ့သင်ကြားယပးမည်။
-	 မန္တယလးဖမို့၌	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။	

(အသံပါ)
-	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။	(အသံပါ)
-	 ေုေိျသမ္မေ	ဦးဟင်နရီဗန်ေီးျူ၊	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့	

အေိမ်းအမှေ်	အခမ်းအနားသို့	ေြ်ယရာြ်အမှာစြားယပပာကြား။
-	 အမေားပပညသ်သူျျ်ပူိုယ့ဆာငယ်ရးစနစေ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	လျွြ်စူွာသွားလာ	

နိုင်ယရး	အခြ်အခဲရှိ။
-	 ပညာယရးယြာလိပ်မေားေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား	သင်ကြားယပးမည်။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 (၂/၂၀၁၈)	

လုပ်ငန်း	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြေင်းပ။	(ေုေိျသမ္မေ	ဦးဟင်နရီဗန်ေီးျူ)
-	 အကြမိ	်(၃၀)ယပမာြ	်ပမနမ်ာနိငုင်လံုံးဆိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေား	အားြစားဖပိုငပ်ွနဲငှ့	်

(၁၅)	ကြိမ်ယပမာြ်	ဉာဏ်ရည်မမီသူမေား	အားြစားဖပိုင်ပွဲြေင်းပ။
-	 ရန်ြုန်ဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားယဆွးယနွးပွဲြေင်းပမည်။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး၊	ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	

မသန်စွမ်း	သြ်ကြီးသင်ေန်းယြောင်းနှင့်	ြေ ိုြ်ဝိုင်းလူငျ်	သင်ေန်းယြောင်း	
မေားသို့	သွားယရာြ်အားယပး။

-	 မသန်စွမ်းသူမေား	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အယရးမေားနှင့်ပေ်သြ်၍	အလုပ်ရှင်နှင့်	
မသန်စွမ်းသူမေားကြား	ျုံကြည်မှုေည်ယဆာြ်ရန်လိုအပ်။	(အသံပါ)

-	 ဟိေုျန်ငှ့ခ်ရီးသွားလာမှုမေားေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	လျွြ်စူွာအသုံးပပုနိငုယ်ရး	
စစ်ေမ်းယြာြ်ျူမည်။

-	 ရနြ်နုဖ်မို့သစ	်ယဖာေ်ေုရ်ာေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားသွားလာ	အသုံးပပုနိငုရ်န	်ပါဝင	်
ရမည့်	အကြံပပုခေြ်အစီရင်ခံစာ	ရန်ြုန်ေိုင်းဝန်ကြီးခေုပ်ေံယပးပို့မည်။

-	 စေုေ္ထအကြိမ်ယပမာြ်	 မေြ်မပမင်အယကြာပပင်	အနှိပ်စနစ်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရး	
ယြာ်မေီ	အစည်းအယဝးပွဲြေင်းပ။

-	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ‘မေူြွဲပပားမှုမေားြို	လြ်ခံ၍	သဟဇာေပဖစ်ယသာ	
လူ့အဖွဲ့အစည်းြို	ေည်ယဆာြ်ပခင်း’ယခါင်းစဉ်ပဖင့်	သင်ေန်းဖွင့်လှစ်မည်။

-	 သယံောငဖ်မို့မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေားရဲ့	ဥပယေ၊	နည်းဥပယေဆိငုရ်ာ	မေိဆ်ြယ်ဆွးယနွးပွ	ဲ
ြေင်းပ။	(အသံပါ)

-	 နိုင်ငံသားမေားရသင့်ရေိုြ်သည့်	အခွင့်အယရးမေားြို	မသန်စွမ်းသူမေားလည်း	

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ပမန်မာပိုင်း	 ေန်းေူရရှိရန်	ဥပယေနှင့်	နည်းဥပယေမေား	ြိုယလ့လာရန်လို။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရိှ	

မသန်စွမ်းသူမေား	မိခင်ဝိင်ုးမေားနှင့်	ယစေနာ့ဝန်ေမ်း	အဖဲွ့အစည်းမေားအားယောြ်ပ့ံ။	
-	 မေြ်မပမင်ယဆးပညာအနှိပ်ခံသင်ရိုးညွှန်းေမ်း(အယပခခံအဆင့်နှင့်	အဆင့်ပမင့်)		

ယဆွးယနွးပွဲ	(အသံပါ)။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယရး	ဆပ်ယြာ်မေီ	

(၈)ခု၏	ယရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မေား	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြေင်းပ။	(အသံပါ)
-	 မသန်စွမ်းမှု	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားမှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

အလုပ်ရုံ	ယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။	(ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး)
-	 မသန်စွမ်းမှုစစ်ေမ်းယြာြ်ျူယရးဆုိင်ရာ		ညိှနိှုင်းအစည်းအယဝးြေင်းပ။	(အသံပါ)
-	 ြိျုအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသမူေား	အသြယ်မွးဝမ်းယြောင်းသငေ်န်းမေား	ယလျှာြေ်ား	

နိုင်။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး၊	 မွန်ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	 ယစေနာ့	

ဝန်ေမ်း	အဖွဲ့အစည်းမေား၊	မသန်စွမ်းသူမေား၊	ြိုျ့်အားြိုျ်ြိုး	မူလေန်းကြို	
ယြောင်းမေားနှင့်	မိခင်ဝိုင်းမေားအား	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပွဲ	အခမ်းအနားေြ်။

-	 ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီးယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အး၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား	
ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းယြာ်မေီ	ေေိျအကြိမ်	အစည်းအယဝး	(၁/၂၀၁၉)သ့ုိ	ေေ်ယရာြ်။

-	 ပခဲူးေိငု်းယေသကြီးေငွ	်ပေမဦးဆုံးအကြမိ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်	ြိျုေ်ိငု	်
ယဈးဝျ်ခွင့်၊	 ယဈးယရာင်းခွင့်	 စီစဉ်ယပးေားသည့်	 ဗိုလ်ခေုပ်ယအာင်ဆန်း	 ယဈးသစ်	
ေည်ယဆာြ်။	(အသံပါ)

-	 ပမနမ်ာေ့မီိြုယရစအီြူးအယပပာင်းေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးနငှ့	်အြေုံး	
ဝင်မှု။

-	 မနွပ်ပညန်ျေ်ငွ	်သဘာဝယဘးအန္တရာျ	်ေားဆီးြာြျွယ်ရးအေြွ	်Shelter	
Home	မေား	ေည်ယဆာြ်ရာေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အဆင်ယပပယစရန်	
ေည်ယဆာြ်ယပးမည်။

-	 လားရှိုးဖမို့ရှစိာသငယ်ြောင်း	(၅)	ယြောင်းေငွ	်မသနစ်မွ်းယြောင်းသား၊	ယြောင်းသ	ူ
မေား	အသုံးပပုနိုင်ရန်	အိမ်သာမေား	ေည်ယဆာြ်ယပးလေြ်ရှိ။

-	 ပခဲူးေိငု်းယေသကြီးေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ယခေးယငမွေားေေုယ်ခေး	ယပးသွား	
ရန်	အစီအစဉ်မေားယရးဆွဲလေြ်ရှိ။

-	 မန္တယလးေိငု်းယေသကြီးအေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားြိ	ုစာရင်းယြာြျ်ဖူပီး	အလပု	်
အြိုင်ရရှိရန်	ယဆာင်ရေြ်ယပးမည်။

-	 ေုေိျအကြိမ်	ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေား	ေိပ်သီးညီလာခံြေင်းပ	
(ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	ေြ်ယရာြ်)

-	 ပမန်မာနိုင်ငံြိုျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအသင်း(မန္တယလး)၏	 (၉)	 နှစ်ပပည့်	
နှစ်ပေ်လည်	အခမ်းအနားြေင်းပ။	(အသံပါ)

-	 လားရှိုးဖမို့ေွင်	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းအဖွဲ့မေား	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။
-	 ပမန်မာနိုင်ငံ	မေြ်မပမင်မေားအသင်းမှ	ကြီးမှူးဖပီး	မေြ်မပမင်မေား	ညီလာခံြေင်းပ။	

(အသံပါ)
-	 မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား	 မှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

ရငှ်းလင်းေငပ်ပပခင်း	အစည်းအယဝးြေင်းပ။(ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီးယေါြေ်ာဝင်း
ပမေ်ယအးေြ်ယရာြ်)

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ပမန်မာပိုင်း-	 မသနစ်မွ်းဥပယေပါ	အခငွ့အ်ယရးမေား	ရရှယိစရန	်ယရှ့ယပပးြယန	ဦးစမီခံေြ	်ဩဂေုလ်	
ေွင်	စေင်ယဆာင်ရေြ်မည်။	(အသံပါ)

-	 မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	စြားဝိုင်းယဆွးယနွးပွဲ	MRTV	ေွင်	ြေင်းပ။	
(အသံပါ)

-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	 ၊	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	
မသန်စွမ်းသူမေား	အားလုံးအေွြ်	ြနဦးယောြ်ပံ့ယငွမေားယပးအပ်။

-	 မသန်စွမ်းမှု	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	 မှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	အသိပညာယပး	
ယဟာယပပာပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပံ့ယကြးယပးအပ်။

-	 (၁၆)ကြိမ်ယပမာြ်	ြိုျ်လြ်အဂသါပပန်လည်	သန်စွမ်းယရးယဆးပညာညီလာခံ	
ြေင်းပမည်။

-	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)မှ	 ပုသိမ်ဖမို့ေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 မှို	
စိုြ်ပေ ိုး	နည်းပညာမေား	သင်ကြားယပးလေြ်ရှိ။(အသံပါ)

-	 ြရင်ပပည်နျ်၊ဖာပွန်ဖမို့နျ်ေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်	
ပွဲနှင့်	 နိုင်ငံသားစိစစ်ယရးြေ်ပပားယပးအပ်ပခင်းအခမ်းအနားြေင်းပ။	 (ပပည်နျ်	
ဝန်ကြီးခေုပ်	ယေါ်နန်းခင်ယေွးပမင့်	ေြ်ယရာြ်)

-	 လှိုင်းဘွဲ့ဖမို့နျ်အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအားယောြ်ပံ့ယငွ	ယပးအပ်ပွဲြေင်းပ။	
(ြရင်ပပည်နျ်ဝန်ကြီးခေုပ်	ေြ်ယရာြ်)

-	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား	အပပည့အ်ဝရရှယိစယရး	ယဆာငရ်ေြယ်ပးယနသည့	်
အဖွဲ့အစည်းမေားြို	ဂုဏ်ပပုခေးီပမှင့်မည်။	

-	 မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ြညူရီန	်ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း၏	ယောငေ်ဂုရံုံးခွဖဲငွ့လ်စှ။်
-	 မင်းလှဖမို့နျ်ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအားယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်။
-	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့ြို	ဂုဏ်ပပုကြိုဆိုယသာအားပဖင့်	ဝှီးခေဲလ်	

စွမ်းရည်ပပသပခင်း	အေိမ်းအမှေ်ယန့		အကြိုယဟာယပပာပွဲြေင်းပ	။
-	 အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှ	်အသပိညာယပးလှုပရ်ှားမှု	

အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့ြို	 ဂုဏ်ပပုကြိုဆိုယသာ	

အားပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားသေီင်းပေ	်(၇)ရြေ်ာ	လှုပရ်ှားမှု	လေူလုမ်းယလျှာြ	်
ပွဲြေင်းပ။	(ေုေိျဝန်ကြီး	ဦးစိုးယအာင်	ေြ်ယရာြ်)

-	 လမူဝူနေ်မ်း၊	ြျ်ဆျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရး	ဝနက်ြီးဌာနအယနပဖင့	်
မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	လြ်ရှိယဆာင်ရေြ်ယပးယနမှု။	(အသံပါ)

-	 အာဆျီမံသနစ်မွ်းသမူေား	အားြစားဖပိုငပ်ွေဲငွ	်ပမနမ်ာယရှေယပခာြခ်	ုဆေွခ်ူးရရှ။ိ
-	 ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်ပယပောြ်ယရးယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 လွိုင်ယြာ်ဖမို့ေွင်	၂၀၁ရခုနှစ်	ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်	ပယပောြ်ယရးယန့ြေင်းပ။
-	 ပခဲူးဖမို့ေငွ	်ြမ္ဘာမ့ေြမ်ပမငပ်ယပောြယ်ရးယန့	အေမိ်းအမေှ	်အကြိုလှုပရ်ှားမှုမေား	

ယဆာင်ရေြ်။
-	 ပမန်မာနိုင်ငံေွင်		အေူးဂရုပပု	ယစာင့်ယရှာြ်ရန်လိုအပ်ယသာ	ြယလးမေား	(ဉာဏ်	

ရည်	မသန်စွမ်း)အား		ပပုစုပေ ိုးယောင်သင်ကြားယပးမည့်	ဆရာမေားအား	ယမွးေုေ်	
ယပးမည့်	သင်ေန်းဆင်းပွဲ	အခမ်းအနား။

-	 ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့ေွင်	 နိုင်ငံသားမသန်စွမ်းသူမေား	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်း	 ရရှိ	
ယစယရးနငှ့	်လပုင်န်းခွငဝ်ငယ်ရာြန်ိုငမ်ှု	ေိုးပမငှ့ရ်ရှိယစယရး	အသပိညာယပး	ယေွ့ဆုံ	
ယဆွးယနွးပွဲ။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်



- 48 -

ပမန်မာပိုင်း-	 ပမနမ်ာနိငုင်ေံငွ	်အေူးဂရပုပု	ယစာင့ယ်ရှာြရ်နလ်ိအုပယ်သာြယလးမေား	(ဉာဏရ်ည်	
မသနစ်မွ်း)အား	ပပုစပုေ ိုးယောငသ်ငက်ြားသည့	်ဆရာမေားအား	ယမွးေေုယ်ပးမည့	်
သင်ေန်းဖွင့်ပွဲ	အခမ်းအနားြေင်းပ။

-	 လားရှိုးဖမို့ေငွ	်၂၀၁၇	ခနုစှ	်ြမ္ဘာမ့ေြမ်ပမငပ်ယပောြယ်ရးယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 မသန်စွမ်းြယလးငျ်မေားအား	Wheel	Chairs		မေား	ယပးအပ်။
-	 အာဆီျံမသန်စွမ်း	ဆီးဂိမ်းဖပိုင်ပွဲမှ	ဆုေံဆိပ်ရ	 နိုင်ငံ့ဂုဏ်ယဆာင်	အားြစား	

သမားမေားနှင့်	နည်းပပမေားအား	ဂုဏ်ပပုဆုခေးီပမှင့်။
-	 မသနစ်မွ်းြယလးမေား	ေန်းေအူခငွ့အ်ယရးရရှရိန	်ဝိငု်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရနလ်ိအုပ။်
-	 ယမွးရာပါ	နားမကြားြယလးမေားအား	အခမဲ့ခွဲစိေ်ြုသယပးလေြ်ရှိ။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အပဖစ်	

စာစီစာြုံး	ဖပိုင်ပွဲြေင်းပ။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 လားရှိုးဖမို့ေငွ	်ပမနမ်ာနိငုင်	ံမေြမ်ပမငမ်ေားအသင်း၏	လေူအုသပိညာယပး	စငေ်င	်

ယေးဂီေ	ယဖော်ယပဖပွဲြေင်းပ။
-	 ေရုေ်နိုင်ငံေွင်	အာရှ-ပစိဖိေ်ယေသေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ဆျ်စုနှစ်	

ယဆာင်ရေြ်မှု	ကြားြာလ	သုံးသပ်ယရးဆိုင်ရာ	အစည်းအယဝးြေင်းပ။
-	 လားရှိုးဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ယောင်ကြီးဖမို့ေွင်	 ရပ်ရောအေွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 ပေ်သြ်သည့်အပမင်	

သင်ေန်းဖွင့်လှစ်။
-	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနား	 ပုသိမ်	

ဖမို့ေွင်	ြေင်းပ။
-	 ပဲခူးဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနားြိ	ုလွိုငယ်ြာဖ်မို့ေငွြ်ေင်းပ။
-	 ြိုျ်လြ်အဂသါ	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းသင်ေန်း	

ယလျှာြ်ေားနိုင်။
-	 ပမန်မာနိုင်ငံ	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအသင်း	(လွိုင်ယြာ်ရုံးခွဲ)	ဖွင့်လှစ်။
-	 ဗန်းယမာဖ်မို့၌	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	အယောြအ်ြပူပုြရိျိာယပးအပပ်ွ	ဲအခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 မသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရးခေ ိုးယဖာြခ်ရံပါြ	အနွလ်ိငု်းမ	ှေိငုက်ြားနိငုရ်နစ်စီဉ။်
-	 ပင်းေျဖမို့၌	ပမန်မာနုိင်ငံ၏	မသန်စွမ်းသူမေား	ပေမဆံုးယသာ	Disabled	Friendly	

City		ယဆွးယနွးပွဲ	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား	ယပခယောြ်အသုံးမပပုဘဲလြ်ပဖင့်	အလွျ်ေြူ	ြားယမာင်း	

နှင်နိုင်သည့်	ြိရိျာ	SWORD	Driving	Device	ြို	ဂေပန်နိုင်ငံမှ	ေင်သွင်းနိုင်ရန်	
စီစဉ်။

-	 မသနစ်မွ်းသမူေား	ဂဏုသ်ြိ္ခာရှစိွာ	ရပေ်ညန်ိငုယ်ရး	အလပုအ်ြိငုဖ်နေ်ီးယပးမှုသည	်
အယရးကြီး	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြမ်ှု	လပုင်န်းစဉမ်ေားေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	ပါဝငခ်ငွ့ယ်ပးဖပီး	
အေူလြ်ေွဲ	ယဆာင်ရေြ်။

-	 မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်သီးသန့ရ်နပ်ုယံင	ွေယူောငယ်နဖပပီဖစယ်သာယကြာင့	်အခငွ့	်
အယရးမေား	ပိုမိုယပးနိုင်ယော့မည်။

-	 ရခိုင်ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ဂုဏ်သိြ္ခာရှိယသာ	အလုပ်	
အြိငုအ်ခငွ့အ်ယရး	ပိမုိေုိုးပမငှ့ယ်စရန	်အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွ	ဲစစယ်ေဖွမို့ေငွ	်ပပုလပု။်

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ေိုင်းရင်းသား-	 မသန်စွမ်းသူ၊	သြ်ကြီးရေျ်အိုမေား	ယန့စဉ်အခမဲ့	စီးနိုင်မည့်	YBS	၇၈	ဘေ်စြား	
အသစ်မေားပဖင့်		စေင်ယပပးဆွဲ။

-	 မသနစ်မွ်းသမူေား	ပပုစယုစာင့ယ်ရှာြမ်ှုဆိငုရ်ာသငေ်န်းနငှ့	်ရပရ်ောအေငွ်း	မသနစ်မွ်း	
သူမေား၏	အခွင့်အယရးဥယပယေ	UNCRPD	ဆိုင်ရာသင်ေန်း။

-	 ေြ္ကသိလုဝ်ငစ်ာယမးပွေဲငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူယြောင်းသား၊	ယြောင်းသမူေား	ြိျုေ်ိငု	်
ယပဖဆိုနိုင်ပခင်းမရှိပါြ	ြိုျ်စားလိုြ်ယရးယပးဖပီး	ယပဖဆိုခွင့်ပပု။

-	 ပဲခူးဖမို့ေွင်	ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	Wheel	Chair		ရေားအဖွဲ့မှ	ဖငိမ်းခေမ်းယရး	
ယဖော်ယပဖပွဲ	ြေင်းပပပုလုပ်။

-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး	Wheel	Chair	အဖွဲ့ယမာ်လဖမိုင်	သို့ယရာြ်ရှိ။
-	 ပဲခူးဖမို့သို့လာယရာြ်ယသာ	ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်	Wheel	Chair	ရေားအဖွဲ့အား	

ပဲခူးဖမို့သူ/	ဖမို့သားမေား	ကြိုဆိုဂုဏ်ပပုပွဲြေင်းပ။
-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	Wheel	Chair		ရေားခရီးစဉ်	ရန်ြုန်ဖမို့သို့	ပပန်လည်	

ပန်းဝင်။
-	 ြိုျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းသင်ေန်းမေား	

ယလျှာြ်ေားနိုင်။
-	 အပမင်အာရုံခေ ို ့ေဲ့သည့်	အသြ်(၅)	နှစ်မှ	၃၀	နှစ်အရေျ်	လူငျ်မေားအား	အခမဲ့	

သြ်ယမွး	ပညာရပ်သင်ကြားရန်	ယမာ်လဖမိုင်၌	ယြောင်းယဆာြ်လုပ်။
-	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယြာမ်ေြီိ	ုဖွဲ့စည်းယပးဖပီး	

ပဖစ်ယကြာင်း	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	ယပပာကြား။
-	 ဖရဆူိဖုမို့နျအ်ေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာန	ပပညန်ျလ်မူှု	

ဝန်ေမ်းရုံးမှ	ယောြ်ပံ့ယကြးယပးအပ်။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်းနှင်	အမေ ိုးသမီးအိမ်ယောင်ဦးစီးမေား	

နှင့်ယေွ့ဆုံပခင်း	အခမ်းအနား	ေီယမာ့ဆိုဖမို့၌	ြေင်းပ။
-	 လွိုငယ်ြာဖ်မို့၌	မခိငဝ်ိငု်းမေားဖငွ့လ်စှမ်ည့ြ်စိ္စ	ယေွ့ဆုယံဆွးယနွးပခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်း	

သူမေား	အမေ ိုးသမီးအိမ်ယောင်ဦးစီးမေားအား		ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်။
-	 မန္တယလးအရိုးအေူးြယုဆးရုကံြီးေငွ	်ယမွးရာပါယပခခငွြ်ယလးမေားအား	ဖနိပဝ်ေ	်

ြုနည်းပဖင့်	အခမဲ့ြုသ။
-	 နိုင်ငံသား	မသန်စွမ်းသူမေား	လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ယရာြ်နိုင်မှု	ေိုးပမှင့်ရရှိယရးနှင့်	ဘဝ	

ပမှင့်ေင်ယရးအေွြ်	ယေွ့ဆုံယဆွးယနွးပွဲ	စစ်ယေွဖမို့ေွင်	ပပုလုပ်။
-	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ပေမဆုံးယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား	အဆင်ယပပစွာ	သွားလာနိုင်သည့်	

ဖမို့အပဖစ်	ေူယောင်ရန်	အသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲနှင့်	သင်ေန်းမေားလာယရာြ်	
ပို့ခေယပး။

-	 ရခိုင်ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်း	အခမ်း	
အနား	စစ်ယေွဖမို့ေွင်ပပုလုပ်။

-	 ရခိငုပ်ပညန်ျ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	အသင်းဖွဲ့စည်းနိငုယ်ရး	အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွ	ဲစစယ်ေ	ွ
ဖမို့ေွင်ပပုလုပ်။

-	 ရခိငုပ်ပညန်ျရ်ှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေားအား		နိငုင်ယံရးနငှ့ယ်ရေးယြာြပ်ွ	ဲဆိငုရ်ာဆင့ပ်ွား	
ပညာယပးသင်ေန်းစစ်ယေွ	ဖမို့ေွင်ပို့ခေ။

-	 ေယီမာဆ့ိဖုမို့နျေ်ငွ	်ြိျုဝ်နယ်ဆာငမ်ခိငမ်ေားနငှ့	်အသြ(်၂)နစှ	်ယအာြြ်ယလး	
သူငျ်		မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်။

-	 မင်းေပ်ဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့အခမ်းအနားြေင်းပ။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ေိုင်းရင်းသား-	 ပခဲူးေငွမ်ိငု်းေဏယ်ကြာင့ေ်ဏရ်ာရသနူငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားယောြပ်ံယ့ရးလပုင်န်း	
ယဆာင်ရေြ်သူအဖွဲ့	လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းယဝးြေင်းပ။

-	 မသန်စွမ်း	အမေ ိုးသမီးမေားအေွြ်	အလုပ်ယခါ်။
-	 ယောငက်ြီးဖမို့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနား	ြေင်းပ။
-	 ပမစ် ကြီးနား ဖမို့ေွင် 	 ြခေင် ပပည်နျ်	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းဖွဲ့စည်းရန် 	

ေုေိျအကြိမ်	အလုပ်ရုံ	ယဆွးယနွးပွဲပပုလုပ်။
-	 ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်ပယပောြ်ယရးယန့	(၂၀၁၈)	ပဲခူးဖမို့ေွင်ြေင်းပ။
-	 ပမစ်ကြီးနားဖမို့ေွင်	နိုင်ငံေြာမေြ်မပမင်	လမ်းယလျှာြ်ေုေ်ယန့ြေင်းပ။
-	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးလုပ်ငန်းစဉ်မေားေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ပါဝင်နိုင်ယရး	 ယဆွးယနွးပွဲ	

ြေင်းပပပုလုပ်။
-	 မသနစ်မွ်းသမူေားအယောြအ်ြပူပုပစ္စည်း	ယပးအပလ်ှူေါန်းပွြဲိ	ုလွိုငယ်ြာဖ်မို့ေငွ	်

ြေင်းပ။
-	 လွိုင်ယြာ်ဖမို့ေွင်	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	 အေိမ်းအမှေ်				

စာစီစာြုံး	ဖပိုင်ပွဲြေင်းပ။
-	 လွိုငယ်ြာဖ်မို့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့ြိ	ုကြိုဆိဂုဏုပ်ပုယသာ	

အားပဖင့်	ြျားပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းမှ	အဆိုဖပိုင်ပွဲြေင်းပ။
-	 လွိုင်ယြာ်ဖမို့ေွင်	ြျားပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းမှ	လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း	

အစည်းအယဝးပပုလုပ်။
-	 လွိုင်ယြာ်ဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေား	ယန့ြေင်းပ။
-	 သံယောင်ဖမို့နျ်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 ဥပယေ၊	 နည်းဥပယေဆိုင်ရာ	 မိေ်ဆြ်	

ယဆွးယနွးပွဲ။
-	 အမေ ိုးသမီးမေား	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရး၊	ြယလးသူငျ်အခွင့်အယရး၊	 	 မသန်စွမ်းသူ	

အခွင့်အယရးေို့အေွြ်	ယဆာင်ရေြ်မည့်	လုပ်ငန်းစဉ်မေား	သုံးသပ်ယဆွးယနွးပွဲ။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ပညာယရးဆိငုရ်ာအခငွ့အ်ယရး	အသပိညာ	

ယပးယဟာယပပာပွဲ	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့ေွင်	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်ပယပောြ်ယရးယန့	အေိမ်းအမှေ်	

ဗဟိုအဆင့်	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ယမာလ်ဖမိုငဖ်မို့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့အခမ်းအနား	ြေင်းပ။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ဧေင်မသန်စွမ်းသြ်ငျ်မေားရိပ်မမုံမှ	မသန်စွမ်းဆိုင်ရာ	အသိပညာယပး	သင်ေန်း	

ြို	မင်းေပ်ဖမို့ေွင်ြေင်းပ။
-	 ပမစ်ကြီးနားယဆးရုံေွင်	ြိုျ်လြ်မသန်စွမ်းလူနာမေားနှင့်	 အရိုးယရာဂါလူနာ	

မေားအား	အခမဲ့	ခွဲစိေ်ကြည့်ရှုြုသယပးမည်။
-	 မင်းေပဖ်မို့ေငွ	်	မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အသြယ်မွးဝမ်းယြောင်းဆိငုရ်ာ	အလပု	်

ရုံယဆွးယနွးပွဲပပုလုပ်။
-	 ပမန်မာနုိင်ငံ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေနှင့်	နည်းဥပယေဆုိင်ရာ		မိေ်ဆြ်	

ယဆွးယနွးပွဲြို		ဘားအံဖမို့ေွင်	ပပုလုပ်။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီ၏	 မသန်စွမ်းမှု	

စစ်ေမ်းယြာြ်ျူယရးဆိုင်ရာ	ညှိနှိုင်း။
-	 ြခေင်ပပည်နျ်အဆင့်		မသန်စွမ်းဥြ္ကဌယရေးခေျ်ရန်	ယရေးယြာြ်ပွဲ	ဝင်ဖပိုင်မည့်	

သူမေား	ယလျှာြ်ေားနိုင်။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ေိုင်းရင်းသား-	 ြိျုလ်ြအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသမူေား	အသြယ်မွးဝမ်းယြောင်း	သငေ်န်းမေားယလျှာြ	်
ေားနိုင်။

-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	 ယနာ်ယဝနိုင်ငံသံအမေ်ကြီးနှင့်							
ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်	သီးပခားစီယေွ့ဆုံ။

-	 မသန်စွမ်းမှု	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်ပခင်း	အစည်း	
အယဝး	ြေင်းပ။

-	 ဖေိုဖမို့ဗိုလ်ခေုပ်ယအာင်ဆန်းယဈးကြီးအား	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ေည့်သွင်း	
ေည်ယဆာြ်။

-	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း	 ဖွဲ့စည်းယရးဆိုင်ရာ	အခမ်းအနား	
ြေင်းပ။

-	 ဖလမ်းဖမို့ေငွ	်ခေင်းပပညန်ျအ်ေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့	်ြိျုဝ်နယ်ဆာငမ်ခိင	်
မေား	 ၎င်းေို့ယမွးဖွားလာယသာ	အသြ်(၂)	 နှစ်ယအာြ်	ြယလးမေားအေွြ်	
ယစေနာ့ဝန်ေမ်း	အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်။

-	 ဖလမ်းဖမို့ေွင်	မသန်းစွမ်းပဖစ်ရပခင်း	နားလည်သယဘာယပါြ်မှုသင်ေန်းြေင်းပ။
-	 သဘာဝယဘးအန္တရာျ်မေား	 ကြိုေင်ြာြွျ်ယရးေားဆီးရန်နှင့်	 မသန်စွမ်းသူ	

မေားအေွြ်လည်း	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်သွားမည်။
-	 ပမနမ်ာနိငုင်	ံြိျုလ်ြအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း	(ြခေငပ်ပညန်ျ)်၏	နစှပ်ေ	်

လည်ယန့	အခမ်းအနားနှင့်	မသန်စွမ်းသုံး	အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေားယပးအပ်။
-	 ြျားပပညန်ျအ်ေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ယပခေယုပးအပပ်ွ	ဲအခမ်းအနား	

ြေင်းပ။
-	 လားရှိုးဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခြ်အခဲမေားြို	ေင်ပပယဆွးယနွးပွဲ	အခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 ြျားပပည်နျ်၊	ေီယမာ့ဆုိဖမို့နျ်အေွင်းရိှ	မသန်စွမ်းသူမေား၊	ြုိျ်ဝန်ယဆာင်မိခင်	

မေားနှင့်	အသြ်(၂)နှစ်ယအာြ်	ြယလးသူငျ်မေားအားယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်။
-	 ယြောင်းပပင်ပယရာြ်	ြယလးသူငျ်မေားနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်	

ယမွးဝမ်းယြောင်းနှင့်	NFE	Center	ြို	ယအးသာျာဖမို့ေွင်	ဖွင့်လှစ်။
-	 ရမှ်းပပညန်ျ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း	အလပုအ်မှုယဆာငမ်ေားြိ	ုယရေးခေျဖ်ွဲ့စည်း	

ပခင်းပပုလုပ်။
-	 ရှမ်းပပည်နျ်(အယရှ့ပုိင်း)	ြေ ိုင်းေံုခရုိင်အေွင်းရိှ	ြေန်းမာသန်စွမ်းယစရန်	ြာြွျ်	

ယဆးမေားေိုြ်ယြျွး။
-	 ပင်းေျဖမို့ရှ	ိဗေုေ်လေုယ်ရြန	်ြနပ်ေလ်မ်းေစယ်လျှာြ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	

အဆင်ယပပစွာ	သွားလာနိုင်ယစယရး	ပလြ်ယဖာင်းလူသွားလမ်းအား	လမ်းသစ်ခင်း	
ြေင်းပ။

-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ဆပ်ယြာ်မေီ	 အစည်းအယဝး	
ယနပပည်ယော်	ေွင်ြေင်းပ။

-	 မင်းေပ်ဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	မိေ်ဆြ်ပခင်းပပုလုပ်။
-	 ယညာင်ယလးပင်ဖမို့နျ်အေွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 မှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

လုပ်ငန်းမေားအား	စေင်ယဆာင်ရေြ်မည်။
-	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိမသန်စွမ်းသူမေားအား	 ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်း	

အခမ်းအနား	ြေင်းပပပုလုပ်။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်
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ေိုင်းရင်းသား-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	
မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ြနဦးယောြ်ပံ့ယငွမေား	ယပးအပ်။

-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ဆပ်ယြာ်မေီအစည်းအယဝး	
ယနပပည်ယော်	ေွင်ြေင်းပ။

-	 ပခဲူးဖမို့ေငွ	်ြမ္ဘာမ့ေြမ်ပမငပ်ယပောြယ်ရးယန့	အေမိ်းအမေှအ်ခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ၂၀၁၉	ခနုစှ	်ြမ္ဘာမ့ေြ်မပမငပ်ယပောြယ်ရးယန့	အေမိ်းအမေ်ှ	အခမ်းအနား	ပသုမိ	်

ဖမို့ေွင်	ြေင်းပ။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောပမင့်ယေွး	ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်ပယပောြ်ယရးယန့	

အေိမ်းအမှေ်	အခမ်းအနားသို့	ေြ်ယရာြ်။
-	 ပုသိမ်ဖမို့၌	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်ပယပောြ်ယရးယန့	အေိမ်းအမှေ်	အခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 ြခေင်ပပည်နျ်ေွင်	နိုင်ငံေြာမေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြ်ေုေ်ယန့	အခမ်းအနား	

ြေင်းပ။
-	 လားရှိုးဖမို့နျ်ေွင်	ေုေိျအကြိမ်ယပမာြ်	မေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြ်ပွဲြေင်းပ။
-	 နိငုင်ေံြာ	မေြမ်ပမငလ်မ်းယလျှာြေ်ေုယ်န့	အေမိ်းအမေှ	်ရနြ်နုဖ်မို့ယောဝ်န	်

ဖလား	မေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြ်ပွဲြေင်းပ။
-	 ပမစက်ြီးနားဖမို့	ပပညသ်ူ့ယဆးရုကံြီး၌	နှုေခ်မ်းြွ၊ဲ	အာယခါငြ်ွ	ဲလနူာမေားြိ	ုအခမဲ	့

ခွဲစိေ်ြုသယပးမည်။
-	 လွိုင်ယြာ်ဖမို့ေွင်	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ြမ္ဘာ့မေြ်မပမင်ပယပောြ်ယရးယန့	အေိမ်းအမှေ်	

အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအားဖွံ့ဖဖိုးယရးြဏ္ဍေိငု်းေငွ	်ေည့သ်ငွ်းစဉ်းစား	

လာယရးဆိုင်ရာ	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။
-	 ေုေိျသမ္မေဦးဟင်နရီဗန်ေီးျူ	ေုေိျအကြိမ်	 ပမန်မာနိုင်ငံဉာဏ်ရည်	မသန်	

စွမ်းသူမေားဆိုင်ရာ	ပညာယရးညီလာခံေြ်ယရာြ်။
-	 ယောင်ကြီးဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းဆုိင်ရာ	ယဆွးယနွးပဲွနှင့်	အသိပညာယပးသင်ေန်းဖွင့်လှစ်။
-	 ဖရူဆိုဖမို့နျ်အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေား	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်းအခမ်းအနား	

ြေင်းပ။
-	 လိွုင်ယြာ်ဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူ	၁၀၂၈	ဦးနှင့်	မိခင်ဝုိင်း	၃၀	ဝုိင်းအေွြ်	ယောြ်ပ့ံယငွ	

ယပးအပ်။
-	 ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အး	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်း	အားြစား	

အဖွဲ့ခေုပ်၌	မသန်စွမ်းအားြစားသမားမေားနှင့်	ယေွ့ဆုံ။
-	 မင်းေပ်ဖမို့ေွင်	 မသန်စွမ်းမှုအား	 ဖွံ့ဖဖိုးယရးြဏ္ဍေိုင်းေွင်	ေည့်သွင်းစဉ်းစား	

လာယရးဆိုင်ရာ	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲြေင်းပ။
-	 ြိုျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်ယမွးမှုသင်ေန်းမေား	 ယလျှာြ်	

ေားနိုင်။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေွင်	အယပခခံပညာအဆင့်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့	

အေိမ်းအမှေ်အပဖစ်	စာစီစာြုံးဖပိုင်ပွဲ	ြေင်းပ။
-	 လိွုင်ယြာ်ဖမို့၌	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့အေိမ်းအမှေ်	စာစီစာြံုး	

ဖပိုင်ပွဲြေင်းပ။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီနှစ်ပေ်လည်	

အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖွဲ့	ေေိျအကြိမ်	ညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြေင်းပ။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်



- 53 -

ေိုင်းရင်းသား-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	ြျားပပည်နျ်အေွင်းရှိ	မသန်	
စွမ်းသူ	၁၀၂၈	ဦးနှင့်	မိခင်ဝိုင်း	၃၀	ဝိုင်းအေွြ်	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပွဲ။

-	 ပဲခူးဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့ြေင်ပ။
-	 အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှအ်ခမ်းအနား	ပသုမိဖ်မို့ေငွ	်

ြေင်းပ။
-	 ဘားအံဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	 	အေိမ်းအမှေ်	အခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 ဖလမ်းဖမို့ေငွ	်၂၀၁၉	ခနုစှ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနား	

ြေင်းပ။
-	 မင်းေပ်ဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 စစ်ယေွဖမို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 ယောငက်ြီးဖမို့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှအ်ခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 ဟားခါးေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှအ်ခမ်းအနား	

ြေင်းပ။
-	 လားရှိုးဖမို့ေငွ	်၂၀၁၉	ခနုစှ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှ	်

အခမ်းအနား	ြေင်းပ။
-	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	

စွမ်းယဆာင်ရည်ပပပွဲ	ရန်ြုန်ဖမို့၌ြေင်းပ။
-	 ပမစ်ကြီးနားဖမို့ေွင်	၂၀၁၉	ခုနှစ်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်း	

အမှေ်	အခမ်းအနားြေင်းပ။
-	 လွိုငယ်ြာဖ်မို့	ပပညသ်ူ့ယဆးရုကံြီးရှ	ိအယကြာအဆစပ်ပနလ်ည	်သနစ်မွ်းယရးအေူးြ	ု

ဌာနေွင်	လူနာမေားြို	ြုသယပးလေြ်ရှိ။
-	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	မသန်စွမ်းသူမေား	လူ့အခွင့်အယရး	

ပမှင့်ေင်ယရး	နျူးဇီလန်နိုင်ငံေွင်	ယဆွးယနွး။
-	 မန်ေုံဖမို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအယရးယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပ။
-	 လားရှိုးခရိငု	်သနိ္နဖီမို့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှ	်

ြေင်းပ။
-	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား	 ဖုန်းြိုအသုံးပပုနိုင်မည့်	 ပမန်မာ့ပေမဆုံးယသာ	

မေြ်မပမင်	သေင်းစာေီေွင်။
-	 လွိုငယ်ြာဖ်မို့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှ	်အခမ်း	

အနား	ြေင်းပ။
-	 မသန်စွမ်းသူမေား	လူမှုစီးပွားယရးအဆင်ယပပယစရန်	ဝဥမှ	စားယသာြ်ြုန်	ပပုလုပ်နည်း	

သင်ေန်းပို့ခေ။

စဉ်	 အကြောင်းအရာ	 မှတ်ချေ်



- 54 -

မြန်ြေားကရးနှင့်မြည်သူ့ဆေ်ဆံကရးဦးစီးဌာန

၅။ ပပနက်ြား	ယရးနငှ့ပ်ပညသ်ူ့ဆြဆ်ယံရးဦးစီးဌာနအယနပဖင့	်ေိငု်းယေသကြီး/ပပညန်ျမ်ေားအေငွ်းရှ	ိခရိငု၊်	

ဖမို့နျ၊်	ဖမို့ရုံးမေားေငွ	်လေူအုယပခပပုဗဟိဌုာန(Community	Centre)မေားေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	

မေားဆိုင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးမှုမေားမှာ	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ပဖစ်ပါသည်-

စဉ် ေျင်းြသည့်
ကနရာ

ေျင်းြသည့်
ကန့ရေ်

ကဆာင်ရေေ်သည့်
အကြောင်းအရာ

ြူးကြါင်း
ကဆာင်ရေေ်သည့်	
အေွဲ့အစည်း

တတ်
ကရာေ်
သူဦးကရ

မှတ်
ချေ်

၁ မန္တယလး
ခရိုင်ရုံး

၂၁-၁-၂၀၁၉	မှ
၂၄-၁-၂၀၁၉	ေိ

မသန်စွမ်းသူမေားအသိပညာယပး	
သင်ေန်း

ISchool	
Myanmar

၃၀

၂ မန္တယလး
ခရိုင်ရုံး

၁၀-၃-၂၀၁၉ “မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရး	
လြ်လှမ်းမီမှုရရှိယရး	မသန်စွမ်းသူ
မေားြိုျ်ေိုင်ပါဝင်ယပး”		စီမံခေြ်	
ဖမို့နျ်အဆင့်	ယဆွးယနွးပွဲ

ယရှေမင်းသား
ယဖာင်ယေးရှင်း

၄၀

၃ ခေမ်းပမသာစည်	
ဖမို့နျ်ရုံး

၂၂-၅-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူမေား၏	 ဘဝဖွံ့ဖဖိုးေုိး	
ေြ်ယရးအေွြ်မသန်စွမ်းသူမေား	
အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	အစည်းအယဝး

ယရှေမင်းသား
ယဖာင်ယေးရှင်း

၅၀

၄ မဟာနျ်ယပမ	
ဖမို့နျ်ရုံး

၅-၆-၂၀၁၉ “မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရး	
လြ်လှမ်းမီမှုရရှိယရး	 မသန်စွမ်း	
သူမေားြိုျ်ေိုင်ပါဝင်ယပး”	 ယဆွး	
ယနွးပွဲ

ယရှေမင်းသား
ယဖာင်ယေးရှင်း

၂၀

၅ မယြွး
ခရိုင်ရုံး

၅-၁၁-၂၀၁၉ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူ	
မေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	အလွေ်	
ေန်းယဆာင်းပါးဖပိုင်ပွဲ၊	 စစ်ေုရင်	
ဖပိုင်ပွဲ၊	အဆိုဖပိုင်ပွဲ	ြေင်းပနိုင်ယရး	
ကြိုေင်ညှိနှိုင်း	အစည်းအယဝး

လူမူဝန်ေမ်း
ဦးစီးဌာန

၁၀

၆ မယြွး
ခရိုင်ရုံး

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းအဖွဲ့	အဆိုဖပိုင်ပွဲ လူမူဝန်ေမ်း
ဦးစီးဌာန

၃၀

၇ မယြွး
ခရိုင်ရုံး

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းအဖွဲ့	ပန်းခေဖီပိုင်ပွဲ လူမူဝန်ေမ်း
ဦးစီးဌာန

၂၅

၈ မယြွး
ခရိုင်ရုံး

၁၇-၁၁-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းအဖွဲ့	စစ်ေုရင်ဖပိုင်ပွဲ လူမူဝန်ေမ်း
ဦးစီးဌာန

၂၅

၉ ယောင်ငူ
ခရိုင်ရုံး

၂-၁၂-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူမေားအား	 အဓိြ	
ဦးစားယပး၍	အိမ်ေွင်းမှုသြ်ယမွး	
လုပ်ငန်းပညာသင်ေန်းယြောင်းမှ	
ရပ်ရော	 အယပခပပုပိုြ်ဆံအိေ်	
သင်ေန်း

လူမူဝန်ေမ်း
ဦးစီးဌာန

၂၀

၁၀ ပမစ်ကြီးနား
ခရိုင်ရုံး

၁၂-၁၂-၂၀၁၉	မှ
၁၄-၁၂-၂၀၁၉	ေိ

မသန်စွမ်းသူမေားအယကြာင်း
အသိပညာယပးသင်ေန်း

ယရှေမင်းသား
ယဖာင်ယေးရှင်း

၁၇၅
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မြနြ်ေားကရးနငှ့	်မြညသ်ူ့ဆေဆ်ကံရးဦးစီးဌာနခရိငုန်ငှ့	်ငမို့နျရ်ုံး	လထူအုကမခမြုဗဟိဌုာန	(Community	Centre)	များတငွ	်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများနှင့်	စြ်လျဉ်း၍	ကဆာင်ရေေ်မှုမှတ်တမ်းများ

မန္တကလးခရိုင်ရုံး(Community	Centre)	တွင်	
မသန်စွမ်းသူများ	အသိြညာကြးသင်တန်း	

ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

မဟာကအာင်မမင်ငမို့နျ်ရုံး	(Community	Centre)	တွင်	
“မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရး	လေ်လှမ်းမီမှုရရှိကရး	

မသန်စွမ်းသူေုိျ်တုိင်	ြါေင်ကြး”	ကဆွးကနွးြဲွ	ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

မကေွးခရိုင်ရုံး(Community	Centre)	တွင်

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူများကန့အထိမ်းအမှတ်	

အလွတ်တန်းကဆာင်းြါးငြိုင်ြွဲ၊	စစ်တုရင်ငြိုင်ြွဲ၊	အဆိုငြိုင်ြွဲ	

ေျင်းြနိုင်ကရး	ကေိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအကေးကဆာင်ရေေ်စဉ်။

ကတာင်ငူခရိုင်ရုံး(Community	Centre)			တွင်	
မသန်စွမ်းသူများအား	အဓိေဦးစားကြး၍	

အိမ်တွင်းမှုသေ်ကမွးလုြ်ငန်းြညာသင်တန်းကေျာင်းမှ	
ရြ်ရောအကမခမြု	ြိုေ်ဆံအိတ်	သင်တန်းကဆာင်ရေေ်စဉ်။

မမစ်ကေီးနားခရိုင်ရုံး	(Community	Centre)		တွင်	
မသန်စွမ်းသူများအကြောင်း	အသိြညာကြးသင်တန်း	

ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

မကေွးခရိုင်ရုံး(Community	Centre)		တွင်	
အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူများကန့	
အထိမ်းအမှတ်အဆိုငြိုင်ြွဲ	ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

သတင်းနှင့်စာနျ်ဇင်းလုြ်ငန်း

၆။ ပပနက်ြားယရးဝနက်ြီးဌာန	သေင်းနငှ့စ်ာနျဇ်င်းလပုင်န်းမ	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	

ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲမ့ှုနငှ့ပ်ေသ်ြ၍်	ပမနမ်ာအ့လင်းနငှ့	်ယကြးမုသံေင်းစာေငွ	်ြဗော၊	သေင်း၊	ဓာေပ်ု၊ံ	ယဆာင်းပါး၊	

အင်ောဗေူးမေား	ေည့်သွင်းယဖာ်ပပယပးခဲ့ပါသည်။	
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အမျ ိုးသားျဉ်ကေျးမှုနှင့်အနုြညာတေ္ကသိုလ်(ရန်ေုန်)တွင်	
မသဇင်သီရိကခတ်	တေ်ကရာေ်ြညာသင်ြေားစဉ်။

အနုြညာအထေ်တန်းကေျာင်း(ရန်ေုန်)၊	ြထမနှစ်(ြန်းချ)ီသင်တန်းတွင်
ကမာင်ကစာြီဦးြညာသင်ြေားစဉ်။

သာသနာကရးနှင့်	ျဉ်ကေျးမှုေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 သာသနာယရးနငှ့ျ်ဉယ်ြေးမှုဝနက်ြီးဌာနမ	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲ	့

ရာေွင်	ရန်ြုန်ဖမို့နှင့်မန္တယလးဖမို့မေားေွင်	ဖွင့်လှစ်ေားယသာ	အမေ ိုးသားျဉ်ယြေးမှုနှင့်	အနုပညာေြ္ကသိုလ်	

မေားနှင့်	အနုပညာအေြ်ေန်းယြောင်းမေားေို့ေွင်	မသန်စွမ်း	ယြောင်းသား/သူမေားြို	လြ်ခံ၍	အနုပညာ	

ဘာသာရပ်မေားြို	သင်ကြားယပးလေြ်ရှိပါသည်။

၂။	 ဝှီးလခ်ေလဲ	်အသုံးပပုသ	ူမသဇငသ်ရီယိခေသ်ည	်အမေ ိုးသားျဉယ်ြေးမှုနငှ့အ်နပုညာေြ္ကသိလု	်(ရနြ်နု)်	

၏	၂၀၁၉	-၂၀၂၀	ပညာသငန်စှေွ်င	်ေေုျိနစှ	်(ဂေီ)ဘာသာရပြုိ်	ေြယ်ရာြ်သငက်ြားလေြ်ရှဖိပီး	ြိျုအ်ဂသါ	

မသနစ်မွ်းသ	ူယမာငယ်စာပဦီးသည	်အနပုညာအေြ်ေန်းယြောင်း(ရနြု်န)်၏	၂၀၁၉-၂၀၂ဝ	ပညာ	သငန်စှေ်ငွ	်	

ပေမနှစ်(ပန်းခေ)ီဘာသာရပ်ြို	ေြ်ယရာြ်သင်ကြားလေြ်ရှိပါသည်။
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စိုေ်ြျ ိုးကရး၊	ကမွးမမူကရးနှင့်	ဆည်ကမမာင်းေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 စိုြ်ပေ ိုးယရး၊	 ယမွးပမူယရးနှင့်	ဆည်ယပမာင်းဝန်ကြီးဌာနအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေား		
ဆိငုရ်ာနငှ့ပ်ေသ်ြ၍်	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲရ့ာေငွ	်ပခဲူးေိငု်းယေသကြီး၊	ယြောြက်ြီးဖမို့နျ	်မသနစ်မွ်း	သမဝါျမ	
အသင်းသားမေားအယပါ်	ယခေးယငွပံ့ပိုးယပးေားမှုအယပခအယနမေားမှာ	ယအာြ်ပါအေိုင်းပဖစ်ပါသည်-	

စဉ် ငမို့နျ်
အသင်း
အမည်

အသင်း
အမျ ိုးအစား

အသင်း
မှတ်ြုံတင်
အမှတ်

ရေ်စွဲ
အသင်း
သား
ဦးကရ

ြံ့ြိုး
ကချးကငွ

၁ ယြောြ်ကြီး လမ်းပပကြျ်
(၁)

မသန်စွမ်းယမွးပမူယရး	
နှင့်အယေွယေွလုပ်ငန်း	
သမဝါျမအသင်း

ဃ-၃၇/မေ/
ယြောြ်ကြီး

၃၁.၁.၂၀၁၉ ၁၈၆.၂၃၀

လမ်းပပကြျ်
(၂)

မသန်စွမ်းယမွးပမူယရး	
နှင့်အယေွယေွလုပ်ငန်း	
သမဝါျမအသင်း

ဃ-၃၈/မေ/
ယြောြ်ကြီး

၃၁.၁.၂၀၁၉ ၁၂၁ ၂၇၉.၃၃၀

ဘဝသစ်
အားမာန်

မသန်စွမ်းယမွးပမူယရး	
နှင့်အယေွယေွလုပ်ငန်း	
သမဝါျမအသင်း

ဃ-၃၆/မေ/
ယြောြ်ကြီး

၁၅.၆.၂၀၁၉ ၁၀၂ ၂၀၂.၄၈၀

ေွဲလြ်
ညီညာ

မသန်စွမ်းယမွးပမူယရး	
နှင့်အယေွယေွလုပ်ငန်း	
သမဝါျမအသင်း

ဃ-၃၃၅/မေ/
ယြောြ်ကြီး

၁၅.၆.၂၀၁၉ ၁၁၅ ၁၁၇.၀၀၀

မီးအိမ်ရှင် မသန်စွမ်းယမွးပမူယရး	
နှင့်အယေွယေွလုပ်ငန်း	
သမဝါျမအသင်း

ဃ-၄၀/မေ/
ယြောြ်ကြီး

၃၁.၁.၂၀၁၉ ၁၁၆ ၂၁၈.၄၅၀

ယရှေယရာင်
အနာဂေ်

မသန်စွမ်းယမွးပမူယရး	
နှင့်အယေွယေွလုပ်ငန်း	
သမဝါျမအသင်း

ဃ-၃၉/မေ/
ယြောြ်ကြီး

၃၁.၁.၂၀၁၉ ၁၂၇ ၁၉၆.၃၈၀

စုစုယပါင်း ၆	သင်း ၆၈၂ ၁၁၉၉.၈၇၀
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စဉ်
အသင်း
အမည်

အသင်းသားဦးကရ
မိုင်းထိသည့်

အသင်းသားဦးကရ

သင်တန်းတေ်
ကရာေ်သည့်

အသင်းသားဦးကရ

သင်တန်း

ေျား မ ကြါင်း ေျား မ ကြါင်း ေျား မ ကြါင်း
အမျ ိုး
အစား

ောလ

၁
လမ်းပပကြျ်

(၁)
၈၃ ၁၈ ၁၀၁ ၄၉ ၁၃ ၆၂ ၂ ၆ ၈ ဝါးခယမာြ်

၁၈.၉.၂၀၁၉

မှ

၂၅.၉.၂၀၁၉

ေိ

လမ်းပပကြျ်
(၂)

၉၈ ၂၃ ၁၂၁ ၅၂ ၁၈ ၅၂ ၅ ၄ ၉ ဖန်ေီး

ဘဝသစ်
အားမာန်

၇၈ ၂၄ ၁၀၂ ၃၄ ၁၈ ၅၂ ၅ ၄ ၉

ေွဲလြ်
ညီညာ

၉၄ ၂၁ ၁၁၅ ၆၈ ၁၄ ၈၂ ၅ ၃ ၈ ေုေ်လုပ်မှု

မီးအိမ်ရှင် ၉၂ ၂၄ ၁၁၆ ၂၉ ၂၀ ၄၉ ၄ ၄ ၈

ယရှေယရာင်
အနာဂေ်

၁၁၁ ၁၆ ၁၂၇ ၆၂ ၉ ၇၁ ၃ ၅ ၈

စုစုကြါင်း ၅၅၆ ၁၂၆ ၆၈၂ ၂၉၄ ၉၂ ၃၈၆ ၂၃ ၂၇ ၅၀

မှတ်ချေ်။	 ။	 မသန်စွမ်းအသင်းသားမေားအား	 EXIM	 Bank	 ယခေးယငွ(၃)ကြိမ်ေုေ်ယခေးေားဖပီး၊	 ေိုးပမှင့်	
ယခေးယငွ	(၁)ကြိမ်အပါအဝင်	စုစုယပါင်းယခေးယငွ	(၁၁၉၉.၈၇)ြေပ်သိန်း	ေုေ်ယခေးယပးေားဖပီး	
အေိုးနှုန်းမှာ	 ေစ်လ(၁.၅%)	 ပဖစ်ပါသည်။	 အသင်းသားမေား၏	 လူမှုစီးပွားဘဝအေွြ်	
ဝါးခယမာြ်သင်ေန်းြို	ေေ်ယပမာြ်သည်အေိပို့ခေခဲ့ဖပီး	ဝါးခယမာြ်ေုေ်လုပ်မှု	လုပ်ငန်း	
ြုိ	 ြုန်ကြမ်းယပး၊	 ြုန်ယခောျူ(လြ်ခစား)	 စနစ်ပဖင့်	 ဖမို့နျ်စုယရှေအင်းသူဝါးခယမာြ်လုပ်	
ငန်းခွဲြ	 အသင်းသားမေားသို့	 ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိပါသည်။	 အရင်းမယပောြ်မေည်ယငွ	
(RF)	ြေပ်(၁၀)သိန်း	မေည်ယပးေားပါသည်။
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ြို့ကဆာင်ကရးနှင့်ဆေ်သွျ်ကရးေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပမန်မာအမေ ိုးသားယလယကြာင်းမှ	 မသန်စွမ်းမေား၊	သြ်ကြီးရေျ်အိုမေားနှင့်	 မမာမြေန်းလူနာမေားအား	
Wheel	Chair	Services	ဝနယ်ဆာငမ်ှုြိ	ုအခမဲယ့ဆာငရ်ေြယ်ပးဖပီး	Wheel	Chair	Services	အေြွ	်အယဖာလ်ိြုပ်ါ	
သူ	 	 (၁)	ဦးအား	လြ်မှေ်ခ(၅၀%)	ယလော့ယပါ့ယပးယကြာင်းနှင့်	ယလျာဉ်ယပမပပင်	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းဌာနရှိ	
Passenger	Handling	ဌာနစိေ်မှ	ဝန်ေမ်းမေားအား	ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	“မသန်စွမ်းမှု	
ဆိငုရ်ာ	အသပိညာမျှယဝပခင်း”	သငေ်န်းအား(၂၇-၈-၂၀၁၈)	ရြယ်န့	ရနြ်နုအ်ပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာယလဆပိ	်	ပမနမ်ာ	
အမေ ိုးသားယလယကြာင်း၊	ယလျာဉယ်ပမပပငဝ်နယ်ဆာငမ်ှုလပုင်န်းဌာန	သငေ်န်းခန်းမေငွ	်ဖငွ့လ်စှပ်ိုခ့ေယပးခဲပ့ါသည။်
၂။	 ပပည်ေွင်းယရယကြာင်းပို့ယဆာင်ယရးမှ	 ၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	 စြ်ေင်ဘာလမှ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလအေိ										
ပပည်ေွင်းယရယကြာင်းပို့ယဆာင်ယရးဌာနခွဲမေားရှိ	ြူးေို့လမ်းမေား၊	 ခရီးလမ်းမေားပဖင့်	လိုြ်ပါစီးနင်းကြသည့်	
ြိုျ်လြ်အဂသါ	မသန်စွမ်းသူမေား		အဆင်ယပပယခောယမွ့စွာ	သွားလာနိုင်ယရးအေွြ်	မသန်စွမ်းမှု	အမေ ိုးအစား	
အလိြု	်အလျွေ်ြသူွား	လာရနလ်ိအုပသ်ည့	်အယောြအ်ြြူရိျိာမေား	အသုံးပပု၍	ြညူယီဆာငရ်ေြယ်ပးခဲ	့
ပါသည်။
၃။	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	လပုင်န်းယြာမ်ေ	ီအစည်းအဝး	(၁/၂၀၁၉)	ေငွ	်ယဆွးယနွး	
ဆုံးပဖေ်ခေြ်မေားအနြ်မှ	ဆုံးပဖေ်ခေြ်အပိုေ်(ခ)ပါ	 “အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းြိရိျာအသုံးပပုရသည့်	
မသန်စွမ်းသူမေားအယနပဖင့်	၎င်းေို့အသုံးပပုသည့်	အားပပုြိရိျာမေားအေွြ်	အပိုဝန်ယဆာင်ခယပးရန်မလိုဘဲ	
အသုံးပပုခွင့်ရရှိယရး	လိုအပ်သလို	ယပဖယလော့စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ရန်”	ြိစ္စြို	 ပမန်မာ့မီးရေားနှင့်	ြုန်းလမ်းပို့	
ယဆာင်ယရး	ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနေို့အယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအသုံးပပုသည့်	အားပပုြိရိျာမေားအေွြ်	
အပိုဝန်ယဆာင်ခ	 ယြာြ်ခံပခင်းမပပုရန်	 ယမာ်ယော်ျာဉ်အသင်းမေားနှင့်	 ပမန်မာ့မီးရေားလြ်ယအာြ်ရှိ	
ေိုင်းအားလုံးသို့	ညွှန်ကြားေားဖပီးပဖစ်ပါသည်။	 ပမန်မာ့စာေိုြ်လုပ်ငန်းအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားဆိုင်ရာ	
အသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေားြို	ေိယရာြ်စွာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်ရန်အေွြ်	မေြ်မပမင်စာယပမေားယပးပို့ပခင်းြို	
ပပည်ေွင်း(၂)	ြီလိုဂရမ်နှင့်	ပပည်ပ	(၇)	ြီလိုဂရမ်အေိ	စာပို့ခအခမဲ့အပဖစ်	ဝန်ယဆာင်မှုယပးေားပါသည်။

ြို့ကဆာင်ကရးနှင့်ဆေ်သွျ်ကရးေန်ကေီးဌာနမှ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်မှု	
မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ
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အလုြ်သမား၊	လူေင်မှုကေီးြေြ်ကရးနှင့်	မြည်သူ့အင်အားေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

အလုြ်သမားညွှန်ြေားကရးဦးစီးဌာန

 ၁။	 အလုပ်သမား၊	လူဝင်မှုကြီးကြပ်ယရးနှင့်	 ပပည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန	အလုပ်သမားယရးရာ	အဖမဲေမ်း	
အေွင်းဝန်သည်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယြာ်မေီေို့ေွင်	အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်	ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။
	၂။	 အလုပ်သမားညွှန်ကြားယရးဦးစီးဌာန	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်သည်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေား	
ဆိုင်ရာ	အလုပ်အြိုင်ယရးရာဆပ်ယြာ်မေီေွင်	 ဥြ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယြာင်း၊	အလုပ်သမားညွှန်ကြားယရး	
ဦးစီးဌာနမှ	ညွှန်ကြားယရးမှူးသည်	အေွင်းယရးမှူးအပဖစ်လည်းယြာင်း		ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။
	၃။	 ၂၈-၂-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေငွြ်ေင်းပပပုလပုခ်ဲသ့ည့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	အဆင့သ်ေမ်ေှပ်ခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေား	မေှပ်ုေံငပ်ခင်းအေြွ	်မေှပ်ုေံငရ်နစ်စယ်ဆးပခင်းေငွ	်အသုံးပပုမည့ပ်ုစံမံေားနငှ့	်စနံှုန်းမေားပပငဆ်ငပ်ခင်းေငွ	်
ပါဝင်၍	ယဆွးယနွးအကြံပပု	ပပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
	၄။	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်း	ပိုမိုပွင့်လန်းယရးအေွြ်	အလုပ်သမား၊	လူဝင်မှု	
ကြီးကြပ်ယရးနှင့်	 ပပည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	 ယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့	 (Mili)	ေို့										
ပူးယပါင်း၍	၂၁-၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
	၅။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းအေွြ်	အလုပ်လုပ်လိုသည့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	
အလပုရ်ငှမ်ေား	လိအုပယ်သာ	အရညအ်ခေင်းသေမ်ေှခ်ေြန်ငှ့အ်ည	ီအလပုခ်န့ေ်ားနိငုယ်ရး	ခေေိဆ်ြယ်ဆာငရ်ေြ	်
ယပးရန်	အလုပ်သမားညွှန်ကြားယရးဦးစီးဌာန၊	 ဖမို့နျ်အလုပ်အြိုင်နှင့်	အလုပ်သမားရှာယဖွယရးရုံးမေားအား	
၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	မေ်လအေွင်း	ညွှန်ကြားယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။
	၆။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အလုပ်အြိုင်ယရးရာဆပ်ယြာ်မေီ၏	 ပေမအကြိမ်	
အစည်းအယဝးြိ	ု	ဆပယ်ြာမ်ေဦြ္ကဋ္ဌ၊	အလပုသ်မားညွှနက်ြားယရးဦးစီးဌာန		ညွှနက်ြားယရးမှူးခေုပဦ်းယဆာင၍်	
၆-၈-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေငွ	်လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျ်ဆျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန	ရုံးအမေှ	်၂၃	
ေွင်	ြေင်းပခဲ့ဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ပုဂ္ဂလိြ	အသြ်ယမွးမှုအေူးသင်ေန်းယြောင်းမေား၊	သြ်ယမွး	
သင်ေန်းယြောင်းမေား	ဖွင့်လှစ်နိုင်ယရး	စီမံယဆာင်ရေြ်ရန်၊	မသန်စွမ်းသူမေားအား	သင့်ယလော်သည့်	အလုပ်ခန့်	
ေားနိုင်ယရး	ေိုင်းယေသကြီး၊	 ပပည်နျ်အလိုြ်ပဖစ်ယစ၊	 စြ်မှုဇုန်မေားေွင်ပဖစ်ယစ၊	သြ်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနြ	
မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေနငှ့	်နည်းဥပယေပါအခေြမ်ေားြိ	ုမေိဖ်ြအ်ဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ညှနိှိုင်း၍	
အလပုရ်ငှမ်ေားအား	အသပိညာယပး	ယဆွးယနွးပွမဲေားြေင်းပရနအ်ပါအဝင	်ဆုံးပဖေခ်ေြ	်၁၁	ခေြြ်ိ	ုယဆွးယနွးဆုံး	
ပဖေ်ခဲ့ပါသည်။
	၇။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အလုပ်အြိုင်နှင့်ပေ်သြ်၍	မသန်စွမ်းအလုပ်ရှာယဖွသူမေားအား	အလုပ်သမား	
မှေ်ပုံေင်ယပးမှု၊	အလုပ်ရှင်မေားေံမှယပးပို့ယသာ	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 ခန့်ေားနိုင်သည့်	အမှာစာလြ်ခံ	
ယဆာင်ရေြ်မှု၊	အမှာစာအရ	အလုပ်ရှင်မေားနှင့်	ခေေိ်ဆြ်ယဆာင်ရေြ်ယပးမှု၊	မသန်စွမ်းသူမေား	အလုပ်အြိုင်ရ
ရှိမှုအယပခအယနမေားအား	လစဉ်အစီရင်ခံေင်ပပရန်	အလုပ်သမားညွှန်ကြားယရးဦးစီးဌာန၊	ေိုင်းယေသကြီးနှင့်	
ပပည်နျ်ရုံးမေားသို့	၂၀၁၉		ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလအေွင်း	ညွှန်ကြားေားဖပီးပဖစ်ပါသည်။
	၈။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	သဘာဝယဘးနှင့်အပခားအယရးယပါ်အယပခအယနဆိုင်ရာ	
ဆပယ်ြာမ်ေဖီွဲ့စည်းရာေငွ	်အလပုသ်မားညွှနက်ြားယရးဦးစီးဌာန	ြိျုစ်ားလျှသ်ည	်၂၀၁၉	ခနုစှ၊်	ေဇီငဘ်ာလ	
မှစ၍	အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်	ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ပါသည်။
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အလုြ်သမား၊	လူေင်မှုကေီးြေြ်ကရးနှင့်	မြည်သူ့အင်အားေန်ကေီးဌာန	မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

မသန်စွ မ်းသူများ၏	 အခွင့်အကရးများဆို င် ရာ 	
အလုြ်အေိုင်ကရးရာဆြ်ကော်မတီ၏	
ြထမအကေိမ်အစည်းအကေးေျင်းြစဉ်။

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ
အလုြ်အေိုင်ကရးရာဆြ်ကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ၊	

အလုြ်သမားညွှန်ြေားကရးဦးစီးဌာန၊	
ညွှန်ြေားကရးမှူးချုြ်မှ	အေွင့်အမှာစေား	

ကမြာြေားစဉ်။

လူမှုေန်ထမ်းေျ်ဆျ်ကရးနှင့်	
မြန်လည်ကနရာချထားကရး	ေန်ကေီးဌာန၊	

မြန်လည်ထူကထာင်ကရး	ညွှန်ြေားကရးမှူးချုြ်မှ
ကဆာင်ရေေ်ရမည့်	လုြ်ငန်းစဉ်များ	

ရှင်းလင်းကဆွးကနွးစဉ်။

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	
အလုြ်အေိုင်ကရးရာဆြ်ကော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ၊	
အလုြ်သမားညွှန်ြေားကရးဦးစီးဌာန	
ညွှန်ြေားကရးမှူးချုြ်မှ	ကဆာင်ရေေ်ရမည့်	
လုြ်ငန်းစဉ်များ	ရှင်းလင်းကဆွးကနွးစဉ်။



- 62 -

လူေင်မှုကေီးြေြ်ကရးနှင့်	မြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

၈။	 ပမနမ်ာနိငုင်ေံငွ	်၁၉၈၃	ခနုစှ၌်	ယြာြျ်ခူဲသ့ည့	်သန်းယခါငစ်ာရင်းဖပီးသည့ယ်နာြပ်ိငု်း	နစှယ်ပါင်း	(၃၀)	

ယြော်ကြာ	သန်းယခါင်စာရင်း	ယြာြ်ျူနိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိခဲ့ဘဲ	၂၀၁၄	ခုနှစ်ေွင်	လူဦးယရနှင့်	အိမ်အယကြာင်းအရာ	

သန်းယခါင်းစာရင်းြို	UNFPA	၏	ယငွယကြးအြူအညီ၊	နည်းပညာအြူအညီေို့ပဖင့်	ယအာင်ပမင်စွာ	ယြာြ်ျူ	

နိုင်ခဲ့ဖပီး	သန်းယခါင်းစာရင်းရလေ်မေားြို	အခေနိ်နှင့်ေစ်ယပပးညီ	အဆင့်ဆင့်ေုေ်ပပန်ခဲ့ပါသည်။	 ၂၀၁၄	ခုနှစ်	

လူဦးယရနှင့်	အိမ်အယကြာင်းအရာ	သန်းယခါင်းစာရင်းယမးခွန်းလွှာေွင်	 မသန်စွမ်းမှုနှင့်	 ပေ်သြ်၍	အပမင်၊	

အကြား၊	လမ်းယလျှာြ်/	အပမင့်ေြ်/	ပစ္စည်းြိုင်ေွျ်နိုင်မှု၊	သင်ျူယလ့လာပခင်းနှင့်	မှေ်ဉာဏ်ဟူ၍	(၄)မေ ိုး	

ခွဲပခားယမးပမန်းခဲ့ဖပီး	ရလေ်မေားြို	ေုေ်ပပန်ယပးခဲ့ပါသည်။

၉။	 ၂၀၁၄	ခနုစှ၊်	သန်းယခါငစ်ာရင်းအခေြအ်လြမ်ေားြိ	ုအယပခခဖံပီး	ပပညယ်ောငစ်အုဆင့	်အစရီငခ်စံာမေား၊	

ေိုင်းယေသကြီး/	 ပပည်နျ်အစီရင်ခံစာမေားအပါအဝင်ဖမို့နျ်အဆင့်ေိ	အစီရင်ခံစာယပါင်း	 (၄၀၀)	 ယြော်ြို	

ပမန်မာ၊	အဂသလိပ်နှစ်ဘာသာပဖင့်	ေုေ်ယဝယပးနုိင်ခ့ဲဖပီး	မသန်စွမ်းအမေ ိုးအစားအလုိြ်	ရာခုိင်နှုန်းမေားြုိ	မသန်စွမ်းမှု	

အမေ ိုးအစားအလိြု၊်	အသြအ်ပုစ်အုလိြု၊်	ဖမို ပ့ပ/	ယြေးလြအ်လိြု၊်	ဖမို့နျအ်လိြု	်ေေုပ်ပနယ်ပးနိငုခ်ဲပ့ါသည။်	

ဘာသာရပအ်လိြု	်သယုေသနစာေမ်း	(၁၃)	ယစာငြ်ိ	ုေေုပ်ပနန်ိငုခ်ဲရ့ာေငွ	်မသနစ်မွ်းမှု	သယုေသန	စာေမ်း	

သည်လည်း	ေစ်ခုအပါအဝင်	ပဖစ်ပါသည်။

၁၀။	 လြရ်ှေိငွ	်ကြားပဖေလ်ဦူးယရသန်းယခါငစ်ာရင်းြိ	ု၂၀၁၉	ခနုစှ၊်	နိဝုငဘ်ာလမစှ၍	အဆင့	်(၄)	ဆင့ခ်ွ၍ဲ	

ယြာြ်ျူလေြ်	ရှိပါသည်။	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ကြားပဖေ်လူဦးယရ	သန်းယခါင်စာရင်း	ယမးခွန်းေွင်	ယအာြ်ယဖာ်ပပပါ	

အေိုင်း	အပိုင်း(၁၂)	ပိုင်း	ပါဝင်ပါသည်-

	 -	 လူဦးယရဆိုင်ရာအခေြ်အလြ်မေား၊

	 -	 ပပည်ေွင်းယရေ့ယပပာင်းသွားလာပခင်း၊

	 -	 ပညာယရးအယကြာင်းအရာ၊

	 -	 လုပ်သားအင်အား၊

	 -	 ြယလးယမွးဖွားမှု၊

	 -		 မသန်စွမ်းမှု၊

	 -	 သြ်ကြီးရေျ်အို၊

	 -	 ပါဝင်လှုပ်ရှားမှု၊	အယောြ်အပံ့ရရှိမှုနှင့်	ဘဝယပော်ရှေင်မှု၊

	 -	 ပပည်ပယရှေ့ယပပာင်းသွားလာပခင်း၊

	 -	 အိမ်အယကြာင်းအရာ၊

	 -	 ယရ၊	ပေ်ဝန်းြေင်	သန့်ရှင်းယရးနှင့်	ေစ်ြိုျ်ယရသန့်ရှင်းယရး

	 -	 ယသဆုံးမှုနှင့်	ြိုျ်ဝန်ယဆာင်မိခင်ယသဆုံးမှု

၁၁။	 ကြားပဖေသ်န်းယခါငစ်ာရင်း	ယမးခနွ်းပါ	မသနစ်မွ်းမှုအယကြာင်းအရာေငွ	်အပမင၊်	အကြား၊	လမ်းယလျှာြ/်	

ယလြှားေြ၊်	မေှဉ်ာဏ/်	သငျ်ယူလလ့ာပခင်း၊	မမိြိိျုြ်ိျုယ်စာင့ယ်ရှာြန်ိငုမ်ှု၊	အပခားသမူေားနငှ့	်ဆြသ်ျွ	်

နိုင်မှုဟူ၍	 (၆)	 မေ ိုးခွဲ၍	 ယမးပမန်းေားပါသည်။	အဆိုပါယမးခွန်းသည်	သန်းယခါင်စာရင်းယြာြ်ျူရာေွင်	

လမ်းညွှန်အပဖစ်	အသုံးပပုရန်	ြုလသမဂ္ဂမှ	 ေုေ်ယဝေားသည့်	 Principles	 and	Recommendations	 for	
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Population	and	Housing	Censuses,	Revision	3	ြိ	ုြိုးြားေားပခင်းပဖစပ်ါသည။်	ကြားပဖေသ်န်းယခါငစ်ာရင်း	

ယြာြျ်ရူာမှာ	ေစန်ိငုင်လံုံးအေိငု်းအောပဖင့	်နမနူာစာရင်းယြာြြ်ြွယ်ပါင်း	(၄,၀၀၀)	ယြော	်ယြာြျ်	ူ

မည်ပဖစ်ဖပီး	ခရိုင်အဆင့်	ြိုျ်စားပပုသည့်	အညွှန်းြိန်းမေားရရှိရန်	ယမျှာ်မှန်းပါသည်။

၁၂။	 ျခလုြရ်ှအိခေနိေ်ငွ	်ြခေငပ်ပညန်ျ၊်	ခေင်းပပညန်ျ	်၊	ယနပပညယ်ောယ်ြာငစ်နီျယ်ပမေို၌့	ကြားပဖေ	်

လူဦးယရ	သန်းယခါင်စာရင်းြို	 ယအာင်ပမင်စွာ	 ယြာြ်ျူနိုင်ခဲ့ဖပီး	 ပဖစ်ပါသည်။	ြရင်ပပည်နျ်၊	 မွန်ပပည်နျ်၊	

ြျားပပညန်ျ၊်	ေနသသာရေီိငု်းယေသကြီးနငှ့	်ဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီးေိုေ့ငွ	်ြငွ်းဆင်းယြာြျ်လူေြရ်ှဖိပီး	

ြေနေ်ိငု်းယေသကြီး/	ပပညန်ျမ်ေားေငွ	်ခရိငုအ်ဆင့	်စာရင်းစစ/်	စာရင်းယြာြသ်ငေ်န်းမေားြိ	ုသြဆ်ိငုရ်ာ	

ခရိငုအ်လိြု	်ပပုလပုလ်ေြရ်ှပိါသည။်		ကြားပဖေလ်ဦူးယရ	သန်းယခါငစ်ာရင်းယြာြျ်ရူန	်နည်းပပသငေ်န်းမေားြိ	ု

ေိုင်းယေသကြီး/	 ပပည်နျ်အလိုြ်	 (၄)	 ကြိမ်ခွဲ၍ပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်	

ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန၊	 VSO	Myanmar	 ေို့မှ	ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ	

ြျွမ်းြေင်သူမေားြ	မသန်စွမ်းမှု	ယမးခွန်းလွှာ	ယမးပမန်းမှုအပိုင်းြို	ရှင်းလင်းယဆွးယနွးမှုမေား	ပပုလုပ်ယပးခဲ့ကြပါ	

သည်။

၁၃။	 စာရင်းယြာြ်ျူရာေွင်	 Mobile	 Tablets	 မေားအသုံးပပုဖပီး	ြွန်ပေူောအယပခပပု	လူေစ်ဦးခေင်း	

အင်ောဗေူးသည့်စနစ်	 (Computer	 Assisted	 Personal	 Interviewing-CAPI)	 နည်းပညာြို	အသုံးပပု	

ယြာြ်ျူပခင်းပဖစ်သည်။	သို့ပဖစ်ပါ၍	ကြားပဖေ်လူဦးယရ	သန်းယခါင်စာရင်း	ယြာြ်ျူဖပီးစီးသည့်အခေနိ်ေွင်	

မသန်စွမ်းဆိုင်ရာ	အခေြ်အလြ်/	အညွှန်းြိန်းမေားြို	 ခရိုင်အဆင့်ေိ	 ရရှိနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။	အလားေူ	

အပခားလမူှုစီးပွားယရးဆိငုရ်ာ	အခေြအ်လြမ်ေားနငှ့	်ခေေိဆ်ြယ်လလ့ာနိငုပ်ါသည။်	ယြာြျ်ရူရှယိသာ	အခေြ	်

အလြ်မေားြို	အယပခခံ၍	သုယေသနစာေမ်း	ယရးသားသွားမည်	ပဖစ်ပါသည်။

၁၄။	 ကြားပဖေလ်ဦူးယရသန်းယခါငစ်ာရင်းယြာြျ်ပူခင်းပဖင့	်ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ	လြရ်ှနိငှ့	်အနာဂေလ်ဦူးယရနငှ့	်

လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ	 စာရင်းအင်းအခေြ်အလြ်မေားြို	အခေနိ်နှင့်ေစ်ယပပးညီ	အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းနိုင်ပခင်း၊				

ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ယရရှည်ေည်ေံ့ခိုင်ဖမဲဖပီး	ဟန်ခေြ်ညီယသာ	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှုစီမံြိန်း(Myanmar	Sustainable	

Development	Plan-MSDP)	ြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်ရာေွင	်လိုအပ်သည့်အညွှန်းြိန်းမေား	ေွြ်ခေြ်ရာ၌	

အယောြ်အပံ့ပဖစ်ယစပခင်း၊	 ၂၀၂၄	 ခုနှစ်ေွင်	 ယြာြ်ျူမည့်	သန်းယခါင်စာရင်းအေွြ်	 ကြိုေင်ယလ့လာ	

ပပငဆ်ငေ်ားနိငုပ်ခင်းနငှ့	်နိငုင်ယံောေ်ငွ	်ြဏ္ဍအလိြု	်လိအုပသ်ည့	်စမီြံနိ်းမေား	ခေမေှအ်ယြာငအ်ေညယ်ဖာပ်ခင်း	

စသည်ေို့	လုပ်ယဆာင်နိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။
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ြညာကရးေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပညာယရးဝန်ကြီးဌာနအယနပဖင့်	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်မှစေင်၍	အယပခခံပညာသင်ရုိးညွှန်းေမ်းအသစ်မေားယရးဆဲွ	
အယြာငအ်ေညယ်ဖာရ်ာေငွ	်သငရ်ိုးညွှန်းေမ်းမေား၊	ယြောင်းသုံးစာအပုမ်ေား၊	ဆရာလမ်းညွှနမ်ေားနငှ့	်သငက်ြား	
သင်ျူမှု	အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေားပပုစုရာ၌	 မသန်စွမ်းြယလးမေားအေွြ်	ေည့်သွင်းယရးသားပခင်း၊	
ြယလးမေားအားလုံး	ပါဝငခ်ငွ့ရ်နိငုယ်သာ	လပုင်န်းမေားယပးပခင်း၊	အပုစ်လုပုင်န်းမေားလပုယ်ဆာငရ်ာေငွ	်မသနစ်မွ်း	
ြယလးမေား	ပါဝငန်ိငုယ်စရန	်စစီဉယ်ပးပခင်း၊	မသနစ်မွ်းြယလးမေားအား	ခွပဲခားဆြဆ်မံှုမရှဘိ	ဲပါဝငခ်ငွ့ယ်ပးပခင်း၊	
လြယ်ေွ့လုပ်ငန်းမေားေွင်	အားလံုးပါဝင်လုပ်ယဆာင်နုိင်ရန်	ေည့်သွင်းယရးဆဲွပခင်း၊	လှုမှုယရးဆုိင်ရာအယကြာင်းအရာ	
မေား	ပါဝင်မှုလမ်းညွှန်ြို	ယရးဆွဲေားဖပီး	၎င်းလမ်းညွှန်ြိုအသုံးပပု၍	သင်ခန်းစာပါဝင်မှုအယပခအယနြို	သိရှိနိုင်	
ရန်စိစစ်၍	သင်ရိုးညွှန်းေမ်းအသစ်ယရးဆွဲရန်	ြေန်ရှိယသာအေန်းမေားေွင်	လိုအပ်ယနယသာ	ြဏ္ဍမေားြို	
ေပ်မံယရးဆွဲ	ပဖည့်စွြ်ယရးသားနိုင်ရန်	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။
၂။	 မသန်စွမ်းယြောင်းသား၊	 ယြောင်းသူမေားနှင့်ပေ်သြ်၍	 ၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပညာသင်နှစ်ေွင်	 ပေမနှစ်	
ယန့သင်ေန်းေြ်ယရာြ်ယနယသာ	မသန်စွမ်းယြောင်းသား၊	 ယြောင်းသူ(၂၇)	 ဦးရှိဖပီး	အဆိုပါယြောင်းသား၊	
ယြောင်းသူမေားအေွြ်	ပညာသင်ယောြ်ပံ့ယကြးြို	လြ်ရှိပညာသင်နှစ်မှစေင်၍	ဘွဲ့ကြိုေန်း	ဖပီးယပမာြ်	
သည်အေိ	ေစ်ဆြ်ေည်းခေးီပမှင့်ခွင့်ပပုပါရန်	ေင်ပပေားဖပီးပဖစ်ပါယကြာင်းနှင့်	 (ဆရာအေေ်ပညာ)	ြဏ္ဍ	
ေွင်လည်း	သင်ေန်းသားမေားယရေးခေျ်ရာေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	ေြ်ယရာြ်ခွင့်ပပုပခင်း၊	 Inclusion	
Education	ဘာသာရပ်ြို	 (၄)နှစ်သင်ပညာယရးအေူးပပုဘွဲ့	အစီအစဉ်ေွင်	ဘာသာရပ်မေားနှင့်	 ခေေိ်ဆြ်	
သင်ကြားပခင်း၊	Teacher	Educator	မေားပဖင့်	သင်ကြားယပးပခင်းမေား	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိပါသည်။
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စဉ် အမည် ခုံအမှေ်
အေူးပပု
ဘာသာရပ်

ေြ်ယရာြ်
ယနသည့်
ေြ္ကသိုလ်

ယနရပ်လိပ်စာ

မှေ်ခေြ်	
(ြိုျ်လြ်အဂသါ၊
အပမင်၊အကြား
အားနည်းသူ)

၁	 ယမာင်ေင်လင်းယအာင် ၁သ-၂ သမိုင်း	 ရန်ြုန်
ေြ္ကသိုလ်

ကြည့်ပမင်ေိုင်
မေြ်မပမင်ယြောင်း

အပမင်အာရုံ
(မေြ်လုံးနှစ်ဖြ်	
စလုံးမပမင်)

၂			 ယမာင်ရဲေြ်နိုင် ၁သ-၃ သမိုင်း ရန်ြုန်			
ေြ္ကသိုလ်

ကြည့်ပမင်ေိုင်
မေြ်မပမင်ယြောင်း

အပမင်အာရုံ
(မေြ်လုံးနှစ်ဖြ်	
စလုံးမပမင်)

၃ မေ၀ဇာခိငု် ၁မ-၁၇ ပမန်မာစာ ရန်ြုန်			
ေြ္ကသိုလ်

ကြည့်ပမင်ေိုင်
မေြ်မပမင်ယြောင်း

အပမင်အာရုံ
(မေြ်လုံး
နှစ်ဖြ်စလုံးမပမင်)

၄ ယမာင်ဗောယျရမိ ၁နဆ-၃၆၆ နိုင်ငံေြာ
ဆြ်ဆံယရး	
ပညာ

ေဂုံေြ္ကသိုလ် အမှေ်(၁၆၅)၊
ဗဟိုလမ်း၊
(၂)ရပ်ြွြ်၊
ခဝဲမခံ၊မေြ်မပမင်
ယြောင်း၊
မရမ်းြုန်းဖမို့နျ်

အပမင်အာရုံ
(မေြ်လုံး
နှစ်ဖြ်စလုံးမပမင်)

၅ မဂေးီမိုင်	 ၁စ-၁၅၁ စိတ္ပညာ ေဂုံေြ္ကသိုလ် အမှေ်(၁၆၅)၊
ဗဟိုလမ်း၊
(၂)ရပ်ြွြ်၊
ခဝဲမခံ၊မေြ်မပမင်
ယြောင်း၊
မရမ်းြုန်းဖမို့နျ်

အပမင်အာရုံ
(မေြ်လုံး
နှစ်ဖြ်စလုံးမပမင်)

၆ ယမာင်ယဝျံဦး ၁သ-၈၁ သမိုင်း စစ်ယေွ
ေြ္ကသိုလ်

မဏိပူရလမ်း၊
ြသဲရပ်ြွြ်၊
စစ်ယေွဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်လြ်
ေစ်ဖြ်မရှိ)

၇ ယမာင်ယအာင်ယြော်ေူး ၁ရပ-၁၀၁ ရူပယဗေ	 မုံရော
ေြ္ကသိုလ်	

ယောင်ပပင်ရပ်၊
အလုံ၊မုံရောဖမို့	

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်လြ်
ယခောင်း
မှစ၍	
လြ်ယြာြ်
ဝေ်ေိမပါ)

၈ မျွန်းမီမီေွန်း	 ၁အ-၁၁၂ အဂသလိပ်စာ ယောင်ငူ
ေြ္ကသိုလ်

အမှေ်(၁)ရပ်ြွြ်၊
ယရောရှည်ဖမို့	

အကြားအာရုံ
(နားနှစ်ဖြ်စလုံး
မကြား)

၂၀၁၈-၂၀၁၉	ြညာသငန်စှ၊်	ြထမနစှတ်ေ်ကရာေ်ကနကသာ	ေိျ်ုလေအ်ဂေါသနစ်မွ်းမှုအားနည်းသ၊ူ	အမမငအ်ာရု	ံ
အားနည်းသူ	ကေျာင်းသား၊	ကေျာင်းသူများစာရင်း
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စဉ် အမည် ခုံအမှေ်
အေူးပပု
ဘာသာရပ်

ေြ်ယရာြ်
ယနသည့်
ေြ္ကသိုလ်

ယနရပ်လိပ်စာ

မှေ်ခေြ်	
(ြိုျ်လြ်အဂသါ၊
အပမင်၊အကြား
အားနည်းသူ)

၉ ယမာင်ေြ်မေ ိုးယအာင်	 ၁မ-၃၆	 ပမန်မာစာ ပပည်
ေြ္ကသိုလ်	

ကြူဝေ်ရော၊	
ယပါြ်ယခါင်းဖမို့

အကြားအာရုံ
(နားနှစ်ဖြ်
စလုံးမကြား)

၁၀ မယေွးသိမ့်ဇင် ၁မ-၉၂ ပမန်မာစာ ပပည်
ေြ္ကသိုလ်

လြ်ပံြန်ရော၊	
ယအာင်လံဖမို့	

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ညာဘြ်ပိုလီျို)

၁၁ မဂေူးဂေူးခင် ၁ရပ-၃၀၈ ရူပယဗေ	 ပပည်
ေြ္ကသိုလ်

၃/၁၂လမ်း၊
ဖမို့သစ်၊ပပည်ဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ညာယပခယောြ်
မသန်စွမ်း)

၁၂ မပမသဇင်ကြူ ၁အရ-၃၀ အယရှ့ေိုင်း	
ပညာ	


မိေ္ထီလာ
ေြ္ကသိုလ်

စည်ပင်ယြေးရော၊
ရမည်းသင်ဖမို့	

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ယမွးရာပါညာလြ်
ေစ်ဖြ်မသန်စွမ်း)

၁၃ ယမာင်ဖိုးခေစ် ၁ရပ-၄၀၅ ရူပယဗေ	 မိေ္ထီလာ
ေြ္ကသိုလ်

ပမင်းဦးလှည့်
ယောင်ရော၊
မလှိုင်ဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်ယပခ
ယောြ်ေစ်ဖြ်
ေူးဆစ်ယအာြ်မရှိ)

၁၄	 ယမာင်အားြိုြ် ပေ-၂	 ေဿနိြ	
ယဗေ

ရန်ြုန်
အယနာြ်ပိုင်း
ေြ္ကသိုလ်

အမှေ်(၁၆၅)၊
ဗဟိုလမ်း၊(၂)
ရပ်ြွြ်၊ခဝဲမခံ၊
မေြ်မပမင်ယြောင်း၊
မရမ်းြုန်းဖမို့နျ်

အပမင်အာရုံ(ယမွးရာပါ	
မေြ်လုံး
နှစ်လုံးစလုံးြွျ်)

၁၅ မအွမ်ေွျ်ရာ ပေ-၃၀	 ေဿနိြ
ယဗေ

ရန်ြုန်
အယနာြ်ပိုင်း
ေြ္ကသိုလ်	

အမှေ်(၁၆၅)၊
ဗဟိုလမ်း၊
(၂)	ရပ်ြွြ်၊	ခဝဲမခံ၊
မေြ်မပမင်ယြောင်း၊
မရမ်းြုန်းဖမို့နျ်

အပမင်အာရုံ
(ယမွးရာပါ	
မေြ်လုံး
နှစ်လုံးစလုံးြွျ်)

၁၆ မလယနာင်ရေျ်ဆန်	 ၁သ-၃ သမိုင်း	 ရန်ြုန်
အယနာြ်ပိုင်း
ေြ္ကသိုလ်

အမှေ်(၁၆၅)၊
ဗဟိုလမ်း၊
(၂)ရပ်ြွြ်၊	ခဝဲမခံ၊
မေြ်မပမင်ယြောင်း၊	
မရမ်းြုန်းဖမို့နျ်

အပမင်အာရုံ
(ယမွးရာပါမေြ်လုံး
နှစ်လုံးစလုံးြွျ်)

၁၇ ယမာင်ညီမင်းမွန် ၁ရပ-၄၈ ရူပယဗေ	 ယြောြ်ဆည်	
ေြ္ကသိုလ်

သရြ်ယခောင်းရပ်၊
ပလိပ်ဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်ယပခယောြ်
ယပါင်ရင်းေိ
ပဖေ်ေား)

၁၈ မနန်းနိုးနို ၁သ-၈၂ သမိုင်း	 ဟသသာေ
ေြ္ကသိုလ်	

ယောင်ကြီး
ယြေးရော၊
ယောကြီးအုပ်စု၊
ြေုံယပော်ဖမို့	

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ယပခယောြ်
နှစ်ဖြ်စလုံးခွင်)
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စဉ် အမည် ခုံအမှေ်
အေူးပပု
ဘာသာရပ်

ေြ်ယရာြ်
ယနသည့်
ေြ္ကသိုလ်

ယနရပ်လိပ်စာ

မှေ်ခေြ်	
(ြိုျ်လြ်အဂသါ၊
အပမင်၊အကြား
အားနည်းသူ)

၁၉ ယမာင်ယြော်ညီညီဇံ ၁သေ-၄၅ သေ္တယဗေ ဟသသာေ
ေြ္ကသိုလ်

ဓမ္ဘီရော၊	
ဟသသာေဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ယမွးရာပါ	ညာဘြ်
ေစ်ဖြ်မသန်)

၂၀ ယမာင်ယြာင်းေူးစံ ၁သခ-၁၆၃ သခသော လားရှိုး
ေြ္ကသိုလ်

ရြ(၁)၊	
ယြောြ်မဲဖမို့	

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်၊	ညာ၊	
လြ်ယခောင်း	
နှစ်ယခောင်းစီ
နှစ်ဖြ်စလုံးေို)

၂၁ ယမာင်ပပည့်ဖဖိုးယအာင်	 ၁သခ-၁၆၃ သခသော ဗန်းယမာ်
ေြ္ကသိုလ်

ဖိုးယေဝယြေးရော၊
ဗန်းယမာ်ဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်ယပခယောြ်
မသန်စွမ်း)

၂၂ ယမာင်မင်းခန့်ယြော် ၁ရခ-၁၂၀ ရုြ္ခယဗေ ယရှေဘို
ေြ္ကသိုလ်	

ဦးသန်းေိုြ်ယအာင်+
ယေါ်ခိုင်သီောဝင်း၊
အမှေ်(၁၀)၊
သရြ်မခံ၊	ယရှေဘိုဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ဘျ်ယပခယောြ်
ပိုလီျို)

၂၃ ယမာင်ဝယနာ့ယခါင်ယေါင် ၁သေ-၁၀၀ သေ္တယဗေ စစ်ြိုင်း
ေြ္ကသိုလ်

ယရှေမင်းဝံရပ်၊
စစ်ြိုင်းဖမို့

အပမင်အာရုံ(ယမွးရာပါ	
မေြ်လုံးနှစ်လုံးစလုံး
မပမင်)

၂၄ ယမာင်လင်းေြ်နိုင် ၁ဓ-၃၅ ဓာေုယဗေ ယရနံယခောင်း	
ေီဂရီ
ယြာလိပ်

လျ်ြိုင်း
ဖမို့ယဟာင်း၊
ပွင့်ပဖူဖမို့	

အကြားအာရုံ
(နားနှစ်ဖြ်စလုံး
အကြား	
အားနည်း)

၂၅	 ယမာင်ရန်ရှင်းရှိန်	 ၁မ-၃၀ ပမန်မာစာ ပမင်းမခံေီဂရီ
ယြာလိပ်

နေ်ယစာင့်ရော၊
ယောင်သာဖမို့

ြိုျ်လြ်အဂသါ
(ယမွးရာပါြိုျ်ခန္ဓာ
	ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနှးယြွး၍	
သန်စွမ်းမှု	
အားနည်းဖပီး	
ယြောရိုးေွင်	
အသားပိုေွြ်ယနပါ
ယသာယကြာင့်)

၂၆ ယမာင်ရိုစန်း ၁ေ-၃၄ ေဿနိြယဗေ မန္တလာေီဂရီ	
ယြာလိပ်

ပရဟိေမေြ်မပမင်
သင်ေန်းယြောင်း၊
ပပင်ဦးလွင်

အပမင်အာရုံ
(မေြ်လုံးနှစ်ဖြ်
စလုံး
မပမင်)

၂၇ ယမာင်ယမာင်ပမင့် ၁ေ-၄၂	 ေဿနိြယဗေ မန္တလာေီဂရီ	
ယြာလိပ်

ပရဟိေမေြ်မပမင်
သင်ေန်းယြောင်း၊		
ပပင်ဦးလွင်	

အပမင်အာရုံ(မေြ်လုံး
နှစ်ဖြ်စလုံးမပမင်)
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အကမခခံြညာဦးစီးဌာန	မသန်စွမ်းေကလးများ	ြညာသင်ြေားမှုနှင့်	 စြ်လျဉ်း၍	ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု	အချေ်	
အလေ်များ

စဉ် လုပ်ငန်း ယဆာင်ရေြ်မှုအယပခအယန ြာလ မှေ်ခေြ်

၁ ပညာသင်ယောြ်ပံ့
ယကြးမေားပံ့ပိုးယပးပခင်း

မသန်စွမ်း	ယြောင်းသား၊	ယြောင်းသူ	(၂၂၆၉၄)
ဦးအေွြ်	ပညာသင်ယောြ်ပံ့ယကြးမေား
ပံ့ပိုးယပးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉	
ပညာသင်နှစ်

မသန်စွမ်းယြောင်းသား၊	 ယြောင်းသူ(၁၄၃၁)
ဦးအေွြ်	ပညာသင်ယောြ်ပံ့ယကြးမေား	ပံ့ပိုး	
ယပးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀	
ပညာသင်နှစ်

၂ အသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေား
ယဆာင်ရေြ်ပခင်း	

မသန်စွမ်းြယလးမေားအေွြ်	ပညာယရးအသိ	
ပညာယပးယဆွးယနွးပွဲမေားြို	ျူနီဆြ်၏ပံ့ပိုး	
မှုပဖင့်	ြခေင်၊	ြျား၊	ြရင်၊	ခေင်း၊	မွန်၊	ရခိုင်၊	
ရှမ်း(ယောင်)ပပည်နျ်မေားေွင်	 ယဆာင်ရေြ်ခဲ့	
ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉	
ပညာသင်နှစ်

၃ ယဆွးယနွးပွဲမေား
ယဆာင်ရေြ်	ပခင်း

မသန်းစွမ်းြယလးမေား	 ပညာသင်ျူမှု	အခွင့်	
အလမ်းမေားအေွြ်	လူေိုင်း	အြေုံးဝင်ပညာ	
ယရးဆိငုရ်ာ	နှီးယနှာဖလျှပ်ွ	ဲ(မသနစ်မွ်းြယလး	
မေားအေွြ်	အြေုံးဝင်မှု)ြို	ဖွံ့ဖဖိုးမှု	မိေ်ဖြ်	
မေား၏	ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	

၂၀၁၉-၂၀၂၀	
ပညာသင်နှစ်

၄ သင်ျူမှုအခွင့်အလမ်းမေား
ပံ့ပိုးယပးပခင်း

ေြ္ကသိလုဝ်ငစ်ာယမးပွမဲေားယပဖဆိရုာေငွ	်မသန	်
စွမ်းြယလးမေား	အေွြ်ယပဖဆိုခေနိ်(၂၅	မိနစ်)	
ပုိမုိခွင့်ပပုေားပါသည်။	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်	
စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	အကြိုလှုပ်ရှားမှု	
အပဖစ်	အယပခခံပညာအေြ်ေန်း၊	အလျ်ေန်း၊	
မူလေန်း	အဆင့်	စာစီစာြံုးဖပိုငပ်ွမဲေား	ြေင်းပခဲ	့
ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉	
ပညာသင်နှစ်
၂၀၁၉-၂၀၂၀	
ပညာသင်နှစ်
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မသန်စွမ်းေကလးများ	ြညာသင်ြေားမှုနှင့်	စြ်လျဉ်း၍	ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု	မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ
လူတိုင်းအေျုံးေင်ြညာကရးဆိုင်ရာနှီးကနှာေလှျ်ြွဲ	(မသန်စွမ်းေကလးများအတွေ်	အေျုံးေင်မှု)	ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

ေျားမြည်နျ်၌	အထူးလိုအြ်ချေ်ရှိကသာ	ေကလးများ(မသန်စွမ်းေကလးများ)အတွေ်	
ြညာကရးအသိြညာကြး	ကဆွးကနွးြွဲများ	ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

အုတ်ေိုငမို့နျ်မှ	မသန်စွမ်းကေျာင်းသား/သူများအား	
ကဟာကမြာြွဲမြုလုြ်ခဲ့မခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းေကလးငျ်အား	ြံ့ြိုးြစ္စည်းကြးအြ်စဉ်။
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အကမခခံြညာဦးစီးဌာနမသန်စွမ်းေကလးများ	ြညာသင်ြေားမှုနှင့်	စြ်လျဉ်း၍	ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု	မှတ်တမ်း	
ဓာတ်ြုံများ

ကမမာေ်ဦး၌	၂ေ၁၈-၂ေ၁၉	ြညာသင်နှစ်		မသန်စွမ်းသူများ၏	ြညာသင်ျူခွင့်	အသိြညာကြး
ကဟာကမြာြွဲအခမ်းအနား	ေျင်းြစဉ်။

ရခိုင်မြည်နျ်၊	ကြါေ်ကတာငမို့နျ်၌	
သင်ြေားသင်ျူမှုလုြ်ငန်းများတွင်	

ြါေင်ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

အမှတ်(၂)	အကမခခံြညာအထေ်တန်းကေျာင်း၊	စစ်ေိုင်းငမို့
မျေ်မမမင်ကေျာင်းသား၊ကေျာင်းသူများ	အားေစားငြိုင်ြွဲ	ေျင်းြစဉ်။

သံတွဲငမို့နျ်၌	သင်ြေားသင်ျူမှုလုြ်ငန်းများတွင်	
ြါေင်ကဆာင်ရေေ်စဉ်။
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ြဲခူးတိုင်းကဒသကေီး(အကနာေ်ြိုင်း)	အကမခခံြညာကေျာင်းများတွင်	
တေ်ကရာေ်ြညာသင်ြေားလျေ်ရှိကသာ	မသန်စွမ်းေကလးများအား	ကထာေ်ြံ့ကြးစဉ်။

ကတာင်ကေီးငမို့နျ်၊	ရောသစ်ေုန်း(ေ)	
အကမခခံြညာမူလတန်းကေျာင်း၏	

မသန်စွမ်းကေျာင်းသားအား	ြုံနှိြ်စာအုြ်များ	
ြံ့ြိုးကြးအြ်စဉ်။

ြဲခူးတိုင်းကဒသကေီး(အကနာေ်ြိုင်း)အကမခခံြညာကေျာင်းများတွင်	တေ်ကရာေ်ြညာသင်ြေားလျေ်ရှိကသာ	
မသန်စွမ်းေကလးများအား	ကတွ့ရစဉ်။	

စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးရှိ	အကမခခံြညာကေျာင်းမှ	
မသန်စွမ်းေကလးများ	

အားေစားငြိုင်ြွဲများတွင်	ြါေင်ကဆာင်ရေေ်စဉ်။
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နည်းြညာ၊	သေ်ကမွးြညာနှင့်	ကလ့ေျင့်ကရးဦးစီးဌာန	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	စေ်တင်ောလမှ	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဒီဇင်ောလအထိ	
မသန်စွမ်းသူများတေ်ကရာေ်ခဲ့သည့်	သေ်ကမွးြညာသင်တန်းဆိုင်ရာ	သတင်းအချေ်အလေ်များ

စဉ် ကေျာင်းအမည်	 သင်တန်းအမည်	 သင်တန်းောလ
သင်တန်း

သားဦးကရ

မှတ်ချေ်

၁ အစိုးရစြ်မှုလြ်မှု

သိပ္ပံ	(ယရှေပပည်သာ)

အိမ်ေွင်းလျှပ်စစ်ကြိုး

သွျ်ေန်းပခင်းလုပ်ငန်း	

၆-၅-၂၀၁၉	မှ	

၁၇-၅-၂၀၁၉	ေိ

၁ လြ်မသန်စွမ်း

၂ အစိုးရနည်းပညာ

သင်ေန်းယြောင်း

(ဘားအံ)

အယပခခံစြ်ခေုပ်

သင်ေန်း	

၆-၁-၂၀၁၇	မှ	

၇-၄-၂၀၁၇	ေိ

၁ လြ်အဂသါမပပည့်စုံ

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	

၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ေိ

၂ 	ယပခ၊	လြ်မသန်စွမ်း

အကြားအာရုံခေ ို ့ေဲ့သူ

အဆင်ပမင့်စြ်ခေုပ်

သင်ေန်း

၁၂-၆-၂၀၁၇	မှ	

၁၁-၉-၂၀၁၇	ေိ

၂ ယပခ၊	လြ်မသန်စွမ်း

အကြားအာရုံခေ ို ့ေဲ့သူ

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	

၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ေိ	

၁ ယပခ၊	လြ်မသန်စွမ်း

၂၀-၅-၂၀၁၉	မှ	

၉-၉-၂၀၁၉	ေိ

၂ ယပခနှစ်ဖြ်မရှိ၊

ယအာြ်ပိုင်းယသ

၃၀-၈-၂၀၁၉	မှ	

၂၄-၁၂-၂၀၁၉	ေိ

၂ ယပခ၊	လြ်မသန်စွမ်း

ယပခမသန်စွမ်း

အယပခခံြွန်ပေူော

သင်ေန်း

၁၈-၄-၂၀၁၈	မှ	

၁၈-၇-၂၀၁၈	ေိ

၁ လြ်မသန်စွမ်း

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	

၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ေိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

အမေ ိုးသမီးဆံပင်ညှပ်

အလှပပင်သင်ေန်း

၁၂-၆-၂၀၁၇	မှ	

၁၁-၉-၂၀၁၇	ေိ

၁	 အယကြာအာရုံ

ခေ ို ့ေဲ့သူ
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စဉ် ကေျာင်းအမည်	 သင်တန်းအမည်	 သင်တန်းောလ
သင်တန်း

သားဦးကရ

မှတ်ချေ်

အမေ ိုးသားဆံပင်ညှပ်

သင်ေန်း

၂၃-၇-၂၀၁၈မှ	

၂၂-၁၀-၂၀၁၈	ေိ

၂ ယပခမသန်စွမ်း

၃၀-၈-၂၀၁၉မှ	

၂၄-၁၂-၂၀၁၉ေိ

၄ ယပခမသန်စွမ်း

ဟိုေျ်ဝန်ယဆာင်မှု

သင်ေန်း

၁၈-၄-၂၀၁၈	မှ	

၁၈-၇-၂၀၁၈ေိ

၁ လြ်မသန်စွမ်း

၂၀-၅-၂၀၁၉	မှ	

၉-၉-၂၀၁၉	ေိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

အိမ်ေွင်းလျှပ်စစ်ဝါျာ

သွျ်ေန်းပခင်းသင်ေန်း

၂၃-၇-၂၀၁၈	မှ	

၂၂-၁၀-၂၀၁၈ေိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

၃ အစိုးရနည်းပညာ	

အေြ်ေန်းယြောင်း

(လွိုင်ယြာ်)

ဆိုင်ြျ်ပပင်သင်ေန်း ၁-၃-၂၀၁၇	မှ	

၇-၄-၂၀၁၇	ေိ

၁ ယပခမသန်စွမ်း

၄-၃-၂၀၁၉	မှ	

၄-၆-၂၀၁၉	ေိ

၁ အကြားအာရုံခေ ို ့ေဲ့

သူ

၁-၈-၂၀၁၉	မှ	

၃၁-၁၀-၂၀၁၉ေိ

၁ အပမင်အာရုံခေ ို ့ေဲ့သူ

အယပခခံပန်းရံသင်ေန်း ၁-၈-၂၀၁၉မှ	

၃၁-၁၀-၂၀၁၉ေိ

၁ အပမင်အာရုံခေ ို ့ေဲ့သူ

အယပခခံြွန်ပေူော

သင်ေန်း

၄-၃-၂၀၁၉	မှ	

၄-၆-၂၀၁၉ေိ

၂ အာရုံယကြာအားနည်း၊	

အရိုးယပော့/အယကြာဆွဲ

၁-၈-၂၀၁၉	မှ	

၃၁-၁၀-၂၀၁၉ေိ

၂ ယပခမသန်စွမ်း

၄ အစိုးရနည်းပညာ	

အေြ်ေန်းယြောင်း

ပုံမှန်(၂)နှစ်သင်ေန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉	

ပညာသင်နှစ်

၂ အာရုံယကြာအားနည်း

အကြားအာရုံ

အနည်းငျ်ခေ ို ့ျွင်း

၅ အစိုးရနည်းပညာ	

အေြ်ေန်းယြောင်း

House	Wiring	(DP	

Camp)

၂၀၁၈-၂၀၁၉	

ပညာသင်နှစ်

၁ ယပခမသန်စွမ်း

၆ အစိုးရနည်းပညာ

အေြ်	ေန်းယြောင်း

(ယြာ့ယသာင်း)	 ဆံပင်၊	

မိေ်ြပ်၊	

အလှပပင်သင်ေန်း

၂-၉-၂၀၁၉	မှ	

၂၂-၁၁-၂၀၁၉ေိ

၁ လြ်မသန်စွမ်း



- 74 -

အစိုးရစေ်မှုလေ်မှုသိြ္ပံ	(ကရှေမြည်သာ)	၌	ေွင့်လှစ်ခဲ့ကသာ	
အိမ်တွင်းလျှြ်စစ်သွျ်တန်းမခင်းသင်တန်းတွင်	

ကမာင်ရဲလင်းထွန်း	(လေ်မသန်စွမ်းသူ)
	သင်ြေားကနစဉ်။

အစိုးရနည်းြညာအထေ်တန်းကေျာင်း	(ေားအံ)	၏	
အကမခခံနှင့်အဆင့်မမင့်စေ်ချုြ်သင်တန်း

သင်ြေားကနစဉ်။

အစိုးရနည်းြညာအထေ်တန်းကေျာင်း	(ေားအံ)	၏	
အမျ ိုးသမီး၊	အမျ ိုးသားဆံြင်ညှြ်သင်တန်း	

သင်ြေားကနစဉ်။

အစိုးရနည်းြညာအထေ်တန်းကေျာင်း	(ေားအံ)	၏	
ဟိုတျ်ေန်ကဆာင်မှုသင်တန်း	သင်ြေားကနစဉ်။

အစိုးရနည်းြညာအထေ်တန်းကေျာင်း	(ကမာ်လငမိုင်)၏	
ဒုတိျနှစ်သင်တန်းမှ

ကမာင်ဉာဏ်ေင့်ကအာင်(အြေားအာရံုအနည်းငျ်ချ ို့ျွင်း)		
(2BT-9)	စာသင်ြေားကနစဉ်။

အစိုးရနည်းြညာအထေ်တန်းကေျာင်း	(ဗန်းကမာ်)၏	
အိမ်တွင်းလျှြ်စစ်သွျ်တန်းမခင်းသင်တန်း

သင်ြေားကနစဉ်။
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ေျန်းမာကရးနှင့်အားေစားေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

ေုသကရးဦးစီးဌာန၏	ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု	တင်မြမခင်း

၁။	 (၂၀၁၅)	ခနုစှေ်ငွ	်ပပဌာန်းခဲယ့သာ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေ၊	အခန်း	(၆)၊	ပေုမ်	(၂၇)၊	အပိေုခ်ွ	ဲ
(ဂ)	ေွင်	ြေန်းမာယရးဝန်ကြီးဌာနသည်	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ၏	လမ်းညွှန်ခေြ်နှင့်အညီယဆာင်ရေြ်ရမည့်	
လုပ်ငန်းမေားေွင်	“မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားနှင့်	မသန်စွမ်းမှုအဆင့်ြို	စစ်ယဆးဖပီး	အြဲပဖေ်သေ်မှေ်နိုင်ယရး	
အေွြ်	သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမေား၊	အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ောဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မေားပဖင့်လည်းယြာင်း၊	 မသန်စွမ်း	
အသင်းမှ	ြျွမ်းြေင်သူမေားပဖင့်လည်းယြာင်း	 မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	 စိစစ်သေ်မှေ်သည့်အဖွဲ့ြိုဖွဲ့စည်း၍	
လုပ်ငန်းောဝန်မေား	သေ်မှေ်ယပးပခင်း”	ဟူ၍	ပါရှိပါသည်။
၂။	 မသနစ်မွ်းမှုအဆင့	်သေမ်ေှရ်ာေငွ	်ပမငသ်ာယသာ		မသနစ်မွ်းမှုမေားအေြွ	်မေှပ်ုေံငက်ြီးကြပယ်ရးမှူးမ	ှ
ပေမအဆင့	်မသနစ်မွ်းအဆင့စ်စိစသ်အူပဖစ	်ယဆာငရ်ေြဖ်ပီးအသြအ်လိြု	်ပပုစေုားယသာ	အြပဲဖေယ်မးခနွ်း	
လွှာမေား	အသုံးပပုြာအဆင့	်သေမ်ေှ၍်	မေှပ်ုေံငပ်ခင်းြိ	ုယဆာငရ်ေြမ်ညပ်ဖစဖ်ပီး	အြပဲဖေယ်မးခနွ်းလွှာမေားအရ	
မပမငသ်ာယသာ	မသနစ်မွ်းမှုမေားအေြွ	်ေေုျိအဆင့ပ်ဖစယ်သာ	အေူးြုမဟေုသ်ည့	်ဆရာဝနမ်စှစိစပ်ခင်းနငှ့	်
ေေိျအဆင့်ပဖစ်ယသာ	အေူးြုဆရာဝန်မေားမှစိစစ်ပခင်းေို့	 ယဆာင်ရေြ်နိုင်ရန်အေွြ်	ေိုြ်နျ်ယဆးရုံ၊	
ဖမို့နျ်ယဆးရုံနှင့်	ေိုင်းယေသကြီး/	 ပပည်နျ်	 ပပည်သူ့ယဆးရုံကြီးမေားေွင်	အဆင့်အလိုြ်	 မသန်စွမ်းမှုစိစစ်	
သေ်မှေ်ယရးအဖွဲ့မေား	ယဆာင်ရေြ်ရပါမည်။
၃။	 သိုပ့ဖစပ်ါ၍	မသနစ်မွ်းမှုအမေ ိုးအစားနငှ့	်မသနစ်မွ်းမှုအဆင့	်စစိစသ်ေမ်ေှယ်ရးဗဟိအုဖွဲ့ြိ	ုြေန်းမာယရး	
နှင့်အားြစားဝန်ကြီးဌာန၊	အမိန့်ယကြာ်ပငာစာအမှေ်	(၆၅/၂၀၁၉)	ပဖင့်	၆-၇-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး	
အဆိုပါအဖွဲ့ေွင်	 ေုေိျညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်	 (ြုသယရး)ြ	ဥြ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယြာင်း	 ေုေိျညွှန်ကြား	
ယရးမှူးခေုပ်(ပပည်သူ့ြေန်းမာ)၊	ပပည်သူ့ြေန်းမာယရးဦးစီးဌာနြ	ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယြာင်း	ယဆာင်ရေြ်ရန်	
ောဝန်ယပးအပ်ခဲ့ ဖပီး	 အဆိုပါအဖွဲ့၏	 ပေမအကြိမ်	လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြို	ြေန်းမာယရး	 နှင့်	
အားြစားဝန်ကြီးဌာန	အဖမဲေမ်းအေွင်းဝန်	 ပါယမာြ္ခယေါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်းြ	 ၂၆-၇-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ြ	
ြုသယရးဦးစီးဌာန	အစည်းအယဝးခန်းမေွင်	ြေင်းပဖပီး	ယရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မေားြို	ခေမှေ်ခဲ့ပါသည်။
၄။		 အဆိုပါအစည်းအယဝးဆုံးပဖေ်ခေြ်အရ	ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ	အေူးြုဆရာဝန်ကြီးမေား	 ပါဝင်ယသာ		
မသန်စွမ်းမှု	အမေ ိုးအစားနှင့်	 မသန်စွမ်းမှုအဆင့်စိစစ်သေ်မှေ်ယရး၊	လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ယရးဆွဲပခင်းဆိုင်ရာ										
လပုင်န်းညှနိှိုင်းအစည်းအယဝးမေားြိ	ု၁၆-၈-၂၀၁၉	ရြယ်န့နငှ့	်၁-၁၁-၂၀၁၉	ရြမ်ေားေငွ	်ရနြ်နုဖ်မို့၌	ြေင်းပ	
ခဲ့ဖပီး	မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလိုြ်	လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်	ယရးဆွဲယရးဆိုင်ရာမေား	အယသးစိေ်ညှိနှိုင်းယဆွးယနွး	
ခဲ့ကြပါသည်။
၅။	 ပပည်သူ့ယဆးရုံမေားသို့	လာယရာြ်ြုသမှုခံျူကြသည့်	လူနာမေားမှ	မသန်စွမ်းလူနာမေားနှင့်	ပင်စင်စား	
နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမေားအား	 ဦးစားယပး၍	လိုအပ်သည်မေား	 စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ယပးရန်၊	 မသန်စွမ်းလူနာမေားအေွြ်	
ပပငပ်လနူာ/အေွင်းလနူာအပဖစ	်ြုသမှုချူံရာေငွ	်လျွြ်ယူစယရး	(Disability	Friendly)	အေြွ	်လိအုပသ်လိ	ု
စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ရန်	ြေန်းမာယရးနှင့်အားြစားဝန်ကြီးဌာနမှ	 ၃-၁၂-၂၀၁၆	 ရြ်စွဲပါစာအမှေ်၊	 ၁မဂ(စ)	
၂၀၁၆/၁၃၅၂၈	ပဖင့လ်ည်းယြာင်း၊	သြက်ြီးရေျအ်ိမုေား၊	ြိျုလ်ြအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသမူေား၊	အဖငမိ်းစားနိငုင်ံဝ့နေ်မ်း	
မေားအေြွ	်ြေန်းမာယရးယစာင့ယ်ရှာြမ်ှုလပုင်န်းမေား	ပိမုိအုားပဖည့ယ်ဆာငရ်ေြသ်ွားကြရနန်ငှ့	်ယဆးရု၊ံ	ယဆးခန်း	
မေားသို့	လာယရာြ်ပပသရာေွင်	 ဦးစားယပးအစီအစဉ်ပဖင့်	ြုသမှုမေားယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်ယရး	လိုအပ်သလို													
ဆြ်လြ်ညွှန်ကြားယဆာင်ရေြ်သွားနိုင်ပါရန်	ြေန်းမာယရးနှင့်အားြစားဝန်ကြီးဌာန၏	 ၃၁-၁-၂၀၁၉	
ရြ်စွဲပါစာအမှေ်၊	၃	မဆ(ဆ)၂၀၁၉/၁၈၉၁	ပဖင့်	လည်းယြာင်း၊	ြုသယရးဦးစီးဌာန၏	၂၅-၂-၂၀၁၉	ရြ်စွဲပါ	
စာအမှေ်၊	ြုသယရး/ယေွ-၂/၂၀၁၉/၄၃၈	 ပဖင့်	ညွှန်ကြားယဆာင်ရေြ်ေားရှိဖပီး	ျင်းသို့	 ယဆာင်ရေြ်ေားမှုြို	
ပပညသ်လူေူ	ုြေျြ်ေျပ်ပန့ပ်ပန့သ်ရိှနိိငုယ်ရးအေြွ	်မေီျီာမေားမ	ှသေင်းပဖန့ယ်ဝရန	်စစီဉယ်ဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှ	ိ
ပါသည်။
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၂၆-၇-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ေျင်းြသည့်	မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစားနှင့်	မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	
စိစစ်သတ်မှတ်ကရး	ဗဟိုအေွဲ့	လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအကေး	ေျင်းြစဉ်။

	၁၆-၈-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစားနှင့်	
မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	စိစစ်သတ်မှတ်ကရး	ဗဟိုအေွဲ့	

လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်ကရးဆွဲမခင်းဆိုင်ရာ	
လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအကေး	ေျင်းြစဉ်။

၁၆-၈-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	မသန်စွမ်းမှုအမျ ိုးအစားနှင့်	
မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	စိစစ်သတ်မှတ်ကရး	ဗဟိုအေွဲ့	

လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်ကရးဆွဲမခင်းဆိုင်ရာ	
လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအကေး	ေျင်းြစဉ်။

၆။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေ	(၂၀၁၅)	အခန်း	(၇)၊	အပုိေ်	(၂၈)	(ြ)	(ခ)	(င)	အရ	မသန်စွမ်း	သူမေား	
အယနပဖင့	်ယဆးရုမံေားေငွ	်လျွြ်စူွာသွားလာယနေိငု	်အသုံးပပုနိငုယ်ရးအေြွ	်ပိမုိသုြယ်သာင့သ်ြသ်ာပဖစယ်သာ	
ပေ်ဝန်းြေင်ပဖစ်နိုင်ရန်	ေိုင်းယေသကြီးနှင့်	 ပပည်နျ်အသီးသီးရှိ	 ယဆးရုံအယဆာြ်အဦမေား၏	လူနာ	အဝင်/	
အေွြ်ယနရာ	 (Ramp/	 Trolley	Way)၊	ြားပါြင်မေား၊	အိမ်သာမေား	အစရှိသည်ေို့၌	လိုအပ်ခေြ်မေားြို		
စိစစ်ေင်ပပရန်နှင့်	 စိစစ်ရာေွင်	 မှီပငမ်းအသုံးပပုနိုင်ယရးအေွြ်	နမူနာပုံစံမေားြို	 (၂၂-၅-၂၀၁၉)	ရြ်ယန့ေွင်	
ေုေ်ပပန်ယဆာင်ရေြ်ယနဖပီ	ပဖစ်ပါသည်။	

၇။		 မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ယဆာငရ်ေြယ်ပးမှုအယနပဖင့	်ြေန်းမာယရးပညာယပးလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ေြယ်ပး	

ပခင်း၊	မိမိြိုျ်မိမိယစာင့်ယရှာြ်ပခင်း(Self	Care)	ပပုလုပ်ေေ်ယအာင်	သင်ကြားယပးပခင်း၊လိုအပ်ယသာ	ယဆးဝါး	

ြသုမှုမေားယပးပခင်း၊	လိအုပယ်သာ	အယောြအ်ြပူစ္စည်းမေား	ပဖန့ပ်ဖူးယပးပခင်း	(ဖနိပ၊်	မေြမ်နှ၊်	ခေ ိုင်းယောြ)်၊	

Peer	 Educator	အပဖစ်	အနာကြီးယရာဂါေိုြ်ဖေြ်ယရးလုပ်ငန်းမေားေွင်	 ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ယစပခင်း၊	 နှစ်သိမ့်	

ယဆွးယနွးပညာယပးပခင်း၊	ြိုျ်ခန္ဓာခေ ို ့ျွင်းမှု	ပပန်လည်ပပုပပင်ပခင်းလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း(Physical	

Rehabilitation)၊	 စိေ်ဓာေ်ယရးရာ၊	 လူမှုယရးရာပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်းမေား	 ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း	

(Psychosocial	Rehabilitation)၊	စီးပွားယရးဆိုင်ရာ	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း	

(Economic	Rehabilitation)	ေို့ပဖစ်ပါသည်။
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ကဆာေ်လုြ်ကရးေန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆုိင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	ဒုတိျအကေိမ်	အစည်းအကေးဆံုးမေတ်ချေ်များ	
ကဆာင်ရေေ်ငြီးစီးမှု	အကမခအကန
၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ပညာယရး၊	ြေန်းမာယရး၊	အလုပ်အြုိင်၊	 မသန်စွမ်းမှုအသိပညာယပးပခင်း၊	 ရပ်ရော	
အေွင်းပါဝင်	ယဆာင်ရေြ်ခွင့်စသည်မေားနှင့်ပေ်သြ်ယသာ	လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ေ့ုိြုိလည်း	သြ်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာယရး	
နှစ်အလုိြ်	ေည့်သွင်းအယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်ယပးရန်	ြိစ္စနှင့်စပ်လေဉ်း၍	ယဆာြ်လုပ်ယရးဝန်ကြီးဌာနသ့ုိ	
သြ်ဆုိင်	ရာဝန်ကြီးဌာနမေားမှ	အမေားသံုးအယဆာြ်အဦမေား	အပ်နံှလာပါြ		မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	လွျ်ြူစွာ	
ဝင်/	ေွြ်	သွားလာနုိင်ယရးနှင့်	အိမ်သာေ့ုိြုိလည်း	ေည့်သွင်းယဆာင်ရေြ်ယပးသွားပါမည်။

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆုိင်ရာ	လုြ်ငန်းကော်မတီစတုတ္ထအကေိမ်	အစည်းအကေးတွင်	ကဆာေ်လုြ်ကရး	
ေန်ကေီးဌာနမှ	မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	ကဆာင်ရေေ်ထားရိှမှုများ
၂။	 အမေားပပည်သူမေား	အပန်းယပဖသွားလာသည့်ယနရာမေားပဖစ်ယသာ	ယနပပည်ယော်ဖမို့မယဈးနှင့်	ယနပပည်ယော်	
ယရပန်းဥျောဉ်မေားေွင်လည်း	မသန်စွမ်းမေားအေွြ်	အေားအဆီးြင်းမ့ဲယသာ	ပေ်ဝန်းြေင်ပဖစ်ယပါ်ယရးအေွြ်	
လြ်ရိှေွင်ယရးဆဲွပံုစံေုေ်၍	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာအမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 (၁/၂၀၁၉)	
အစည်းအယဝးေွင်လည်း	ရှင်းလင်းေင်ပပေားဖပီး	ပဖစ်ပါသည်။

ကနာင်ကဆာေ်လုြ်မည့်	ြညာကရးေန်ကေီးဌာနမှ	မသန်စွမ်းသူများ	လေ်လှမ်းမီသွားလာနုိင်ကရးအတွေ်	ြညာကရးေန်	
ကေီးဌာနနှင့်	ကဆာေ်လုြ်ကရးေန်ကေီးဌာနမှ	ြူးကြါင်းကဆာင်ရေေ်လျေ်ရိှကသာ	ကဆာင်ရေေ်ချေ်
၃။	 လံုမခုံယဘးြင်းဖပီး	ြယလးယပော်စံပပစာသင်ယြောင်း	ယဆာြ်လုပ်ယရးလမ်းညွှန်စာအုပ်	(Safe	and	Child	
Friendly	 School	 Construction	Guidelines-SCSCG)ယရးဆဲွရာေွင်	နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာအခန်းြဏ္ဍေွင်		
ပါဝင်ြူညီယရးဆဲွပခင်း၊	ယရးဆဲွေားသည့်	ျင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ဆုိင်ရာ	နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖဲွ့(SCSCG	Taskforce)	
ေွင်	 ဗဟုိအဆင့်၌	ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	ျင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်အား	 စာသင်ယြောင်းယဆာြ်လုပ်ယရးဆုိင်ရာ	
နျ်ပျ်ရိှ	ောဝန်ရိှသူမေား	 ယြာင်းစွာသိရိှ	နားလည်ဖပီး	ြေျ်ြေျ်ပပန့်ပပန့်	အသံုးပပုလာနုိင်ယစရန်	 (SCSCG	
Taskforce)မှ	ဦးယဆာင်ဖပီး	စာအုပ်လုပ်ငန်းစဉ်	မိေ်ဆြ်ပခင်းနှင့်	နည်းပပသင်ေန်းမေားြုိ	ေုိင်းနှင့်ပပည်နျ်	(၁၄)
ခုရိှ	 ဖမို့နျ်(၁၈)ခု၌	ြေင်းပပပုလုပ်ရာ	နည်းပညာ	 ပုိင်းဆုိင်ရာအခန်းြဏ္ဍ၊	အခန်း(၃)အား	ပါဝင်ြူညီရှင်းလင်း	
ေင်ပပရပခင်း။

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးနှင့်ြတ်သေ်၍	ကဆာေ်လုြ်ကရးေန်ကေီးဌာနမှ	ကဆာင်ရေေ်ထားရိှမှုများ
၄။	 ညွှန်ကြားခေြ်မေား	 ေုေ်ပပန်ေားရိှမှုနှင့်ပေ်သြ်၍	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်၊	အယဆာြ်အဦ	ဦးစီးဌာနမှ	
ယဆာြ်လုပ်	ယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ဝန်ကြီးရံုး၏	 (၈-၁-၂၀၁၈)ရြ်စဲွပါ	 	စာအမှေ်၊	၁၁/	ဌာနခဲွ-၂/	 ၂၀၁၈(စီ	၅၆)ြုိ	
ရည်ညွှန်း၍	အမေားပပည်သူဆုိင်ရာ	အယဆာြ်အဦမေားနှင့်ဆြ်စပ်	 ပေ်ဝန်းြေင်ယနရာမေားပဖစ်ယသာ	 အိမ်ရာ၊	
စာသင်ယြောင်း၊	 ရံုး၊	 ယဆးရံု၊	 ယစေး၊	 ပန်းမခံ၊	 ရုပ်ရှင်ရံု၊	ြဇာေ်ရံု၊	 ပပေုိြ်၊	အားြစားရံု၊	 ယစေးဝျ်စင်ော၊	
အမေားသံုးသန့်စင်ခန်း၊	လမ်းေံေား၊	ယလျှာြ်လမ်း၊	ပလြ်ယဖာင်း၊	 လူြူးမေဉ်းကြား၊	လမ်းဆံုမီးပိွုင့်၊	ြားဂိေ်၊	
ဘူောရံု၊	ယလဆိပ်၊	သယဘသာဆိပ်	စသည်ေ့ုိြုိ	မသန်စွမ်းသူမေား	လွျ်ြူစွာအသံုးပပုနုိင်ယရးအေွြ်	အပပည်ပပည်	
ဆုိင်ရာ	 ဗိသုြာစံခေန်ိစံညွှန်းမေားနှင့်အညီ	 ပံုစံေုေ်လုပ်ပခင်း၊	ေည်ယဆာြ်ပခင်းနှင့်ပပုပပင်ပခင်း၊	အမေားပပည်သူ	
သွားလာသည့်လမ်းမေား၏	လူသွားလမ်း၊	ပလြ်ယဖာင်းမေားေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားလွျ်ြူစွာ	သွားလာနုိင်ယရးအေွြ်	
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မေြ်မပမင်ယလျှာြ်လမ်း	မေားနှင့်	လမ်းပဖေ်အေြ်အဆင်းမေားေွင်	ဆင်ယပခယလော	လမ်းမေား	ပပုလုပ်ရန်ယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	
လူယနေူေပ်ယသာယနရာမေား၊	ယြောင်းမေား၊	ယလဆိပ်၊	ြားဂိေ်၊	သယဘသာဆိပ်နှင့်	ဘူောရံုမေားေွင်	မသန်စွမ်းသူ	
မေားအေွြ်	ျာဉ်ရပ်နားရန်ယနရာမေား	သေ်မှေ်ေားရိှပခင်း	စသည့်အခေြ်မေားြုိ	 သိရိှလုိြ်နာယဆာင်ရေြ်ရန်	
ပမန်မာနုိင်ငံ	 ဗိသုြာယြာင်စီ၊	 ပမန်မာနုိင်ငံအင်ဂေင်နီျာယြာင်စီ၊	 ပမန်မာနုိင်ငံအင်ဂေင်နီျာအသင်း၊	အေပ်ပမင့်									
အယဆာြ်အဦေည်ယဆာြ်ယရးစီမံြိန်းမေားကြီးကြပ်စစ်ယဆးယရးပညာရှင်အဖဲွ့၊	ပမန်မာနုိင်ငံဗိသုြာအသင်းမေား
သ့ုိ	ညွှန်ကြားခေြ်မေား	ေုေ်ပပန်ေားပါသည်။
၅။	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အေားအဆီးြင်းမ့ဲယသာ	ပေ်ဝန်းြေင်ပဖစ်ယပါ်ယရးအေွြ်	အမေားပပည်သူမေား	
အပန်းယပဖသွားလာသည့်	 ယနရာပဖစ်ယသာ	 ယနပပည်ယော်ဖမို့မယစေးနှင့်	 ယနပပည်ယော်	 ယရပန်းဥျောဉ်မေားေွင်	
လုိအပ်ယသာ	 Accessibility	 ြုိ	ေည့်သွင်းယရးဆဲွယပးေားဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	
အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	(၁/၂၀၁၉)	အစည်းအယဝးေွင်လည်း	ရှင်းလင်းေင်ပပမှုမေား	ပပုလုပ်ေားပါသည်။
၆။	 ေ့ုိအပပင်	ယဆာြ်လုပ်ယရးဝန်ကြီးဌာနသ့ုိ	သြ်ဆုိင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ	အပ်နံှလာယသာ	အိမ်ရာ၊	စာသင်ယြောင်း၊	
ရံုး၊	 ယဆးရံု၊	ြဇာေ်ရံုစသည့်	အမေားပပည်သူမေားနှင့်သြ်ဆုိင်ယသာ	အယဆာြ်အဦမေားေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	
လွျ်ြူစွာအသံုးပပုနုိင်ယရးအေွြ်	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	 ဗိသုြာစံခေန်ိစံညွှန်းမေားနှင့်အညီ	 ပံုစံေုေ်လုပ်ပခင်း၊	
ေည်ယဆာြ်ပခင်းနှင့်	 ပပုပပင်ပခင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ျာဉ်ရပ်နားရန်ယနရာမေား	ေားရိှပခင်းစသည်ေ့ုိြုိ	
လုိြ်နာယဆာင်ရေြ်ေားရိှပါသည်။	ယဆာြ်လုပ်ယရးဝန်ကြီးဌာနမှ	Focal	အယနပဖင့်	ောဝန်ျူယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှယသာ	
Myanmar	National	Building	Code	(2020)	ေွင်	အခန်း(၂)	အပုိေ်(၂.၇)	Accessibility	ြုိ	ေည့်သွင်းေားယသာယကြာင့်	
အယဆာြ်အအံုမေားေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသံုးပပုရလွျ်ြူယစမည်ပဖစ်ပါသည်။
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လူမှုေန်ထမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်မြန်လည်ကနရာချထားကရးေန်ကေီးဌာန

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၁။	 ၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	လူဦးယရနှင့်အိမ်အယကြာင်းအရာ	သန်းယခါင်စာရင်းအရ	ပမန်မာနုိင်ငံလူဦးယရ၏	၄.၆	ရာခုိင်နှုန်း	
သည်	 မသန်စွမ်းသူမေားပဖစ်ကြဖပီး၊	 မေြ်မပမင်	 ၂.၅	 ရာခုိင်နှုန်း၊	 ြုိျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ	 ၁.၉	 ရာခုိင်နှုန်း၊	
နားမကြားသူ	၁.၃	ရာခုိင်နှုန်း၊	ဉာဏ်ရည်ခေ ို့ျွင်း	အားနည်းသူ	၁.၇	ရာခုိင်နှုန်းေ့ုိ	 ပဖစ်ကြပါသည်။	လူမှုဝန်ေမ်း	
ဦးစီးဌာနသည်	မသန်စွမ်းသူမေားအား	သင်ေန်းယြောင်းအယပခပပုယစာင့်ယရှာြ်ယရးအပဖစ်	သင်ေန်းယြောင်း	 (၈)	
ယြောင်း	ဖွင့်လှစ်	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	၎င်းေ့ုိမှာ-
	 (ြ)	 မေြ်မပမင်ယြောင်း	(၂)	ယြောင်း	(ရန်ြုန်၊	စစ်ြုိင်း)
	 (ခ)	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း	(၂)ယြောင်း	(ရန်ြုန်၊	မန္တယလး)
	 (ဂ)	 မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း	(၂)	ယြောင်း	(ရန်ြုန်၊	မန္တယလး)
	 (ဃ)	 မသန်စွမ်းြယလးမေား	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးယဂဟာ	(၁)	(ရန်ြုန်)
	 (င)	 မသန်စွမ်းသြ်ကြီးသင်ေန်းယြောင်း	(၁)	ယြောင်း	(ရန်ြုန်)
၂။	 မေြ်မပမင်ယြောင်း	(၂)	ယြောင်းြုိ	ရန်ြုန်ဖမို့နှင့်	စစ်ြုိင်းဖမို့ေ့ုိေွင်	ဖွင့်လှစ်၍	အသြ်	(၆)	နှစ်မှ	(၁၈)	နှစ်	
အေွင်းရိှ	 မေြ်မပမင်ြယလးငျ်မေားအား	 မေြ်မပမင်လြ်စမ်းစာ	 (Brailla	 Letter)	 ပဖင့်	 မူလေန်းပညာြုိ	
ယြောင်းေွင်းပညာယရးအပဖစ်	သင်ကြားယပးဖပီး၊	 Inclusive	 Education	အရ	အလျ်ေန်း၊	အေြ်ေန်း၊	
ေြ္ကသုိလ်ပညာရပ်မေားြုိ	ဆြ်လြ်သင်ကြားယပးလေြ်ရိှပါသည်။	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းပညာရပ်မေားအပဖစ်	
အယကြာပပင်အနိှပ်သင်ေန်း၊	ယဗေင်သင်ေန်း၊	ကြိမ်ေုိးသင်ေန်း၊	ြွန်ပေူောသင်ေန်းမေားေွင်	သင်ကြားယလ့ြေင့်ယပး	
လေြ်ရိှပါသည်။
၃။	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း	(၂)	ယြောင်းြုိ	ရန်ြုန်ဖမို့နှင့်	မန္တယလးဖမို့ေ့ုိေွင်	ဖွင့်လှစ်လေြ်ရိှဖပီး၊	
ယြောင်းသ့ုိ	ယရာြ်ရိှလာယသာ	အသြ်	(၆)နှစ်မှ	(၁၈)	နှစ်အေွင်းရိှ	နားမကြား	ြယလးငျ်မေားအား	Audio၊	Speech	
မေားယလ့ြေင့်သင်ကြားယပးဖပီး	 စာယပသင်ကြားရာေွင်	လြ်သယြသေပပဘာသာစြားပဖင့်	သင်ကြားယပးဖပီး၊	
စာယပပညာသင်ကြားနုိင်စွမ်းမရိှယသာ	နားမကြားသူမေားအေွြ်	ဇာေုိးပန်းေုိး၊	ဆွျ်ောေုိး၊	ြွန်ပေူောပန်းေုိး၊	
စြ်ခေုပ်၊	အခေြ်အပပုေ်စသည့်	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းပညာရပ်မေားြုိ	သင်ကြားယပးလေြ်ရိှပါသည်။	ေ့ုိအပပင်	
နားမကြားသူမေား	လူ့အသုိင်းအဝုိင်းအေွင်း	ဝင်ဆ့ံနုိင်မှု	ပမင့်မားယစရန်	ရည်ရေျ်၍	လြ်သယြသေပပဘာသာစြား	
ြူညီပ့ံပုိးသူမေား	(၁	နှစ်ခဲွ)	သင်ေန်းြုိ	ပံုမှန်ဖွင့်လှစ်ယပးလေြ်ရိှဖပီး	ြေန်းမာယရး၊	လူမှုယရး၊	ပညာယရးြဏ္ဍ	အသီးသီး	
ေွင်	အဆင်ယပပယခောယမွ့ယစရန်အေွြ်	ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရိှပါသည်။
၄။	 မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း	(၂)ယြောင်းြုိ	ရန်ြုန်ဖမို့နှင့်	မန္တယလးဖမို့ေ့ုိေွင်	ဖွင့်လှစ်၍	အသြ်	
(၆)	နှစ်မှ	(၁၈)	နှစ်အေွင်းရိှ	ဉာဏ်ရည်မမီြယလးမေားနှင့်	ြုိျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူြယလးမေားအား	လြ်ခံယစာင့်	
ယရှာြ်ဖပီး	၎င်းေ့ုိ၏	ယန့စဉ်လုပ်ငန်းယဆာင်ောမေား		(Activities	of	Daily	Living	ADL)	ြုိ	ြုိျ်ေုိင်လုပ်ယဆာင်ေေ်	
ယစရန်အေွြ်လည်းယြာင်း၊	လူမှုပေ်ဝန်းြေင်အေွင်း	လုိြ်ယလောညီယေွ	ယနေုိင်ေေ်ယစရန်အေွြ်	လည်းယြာင်း၊	
အကြိုသြ်ယမွးပညာရပ်မေား	ေေ်ယပမာြ်ယစရန်အေွြ်လည်းယြာင်း၊			စာယပသင်ကြားနုိင်ယသာ	ဉာဏ်ရည်ရိှသည့်	
ြယလးငျ်မေားြုိ	မူလေန်းပညာသင်ကြားယပးသည့်အပပင်	စာယပသင်ကြားနုိင်စွမ်းမရိှသည့်	ြယလးငျ်မေားြုိ	
အေူးပညာယရးစနစ်အပဖစ်	အယရး၊	အဖေ်၊	အေွြ်	ပညာမေားသင်ကြားယပးလေြ်ရိှပါသည်။
၅။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	 ဖွင့်လှစ်ေားယသာ	ဌာနငျ်သင်ေန်းယြောင်းမေားမှ	မသန်စွမ်းြယလးမေားနှင့်	
လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၏	ညွှန်ကြားခေြ်ပဖင့်ယပးပ့ုိယသာ	ရပ်ရောအေွင်းရိှ	ယစာင့်ယရှာြ်သူမ့ဲ	မသန်စွမ်းသူမေားပပုစုယစာင့်	
ယရှာြ်ယရးယဂဟာြုိ	ရန်ြုန်ဖမို့ေွင်	ဖွင့်လှစ်လေြ်	ယန့စဉ်လုပ်ငန်းယဆာင်ောမေား	ယဆာင်ရေြ်ေေ်ယစရန်အေွြ်	
လည်းယြာင်း၊	စာယပသင်ကြားနုိင်စွမ်းရိှယသာ	ြယလးငျ်မေားြုိ	မူလေန်းပညာြုိလည်းယြာင်း	သင်ကြားယပး	
လေြ်ရိှပါသည်။
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၆။	 အသြ်	(၁၈)	နှစ်မှ	(၄၅)	နှစ်အေွင်းရိှ	ြုိျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	မသန်စွမ်းသြ်ကြီးသင်ေန်း	
ယြောင်း	(၁)	ယြောင်းြုိ	ရန်ြုန်ဖမို့ေွင်	ဖွင့်လှစ်၍	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	ပညာရပ်မေားပဖစ်ယသာ	ဓာေ်ပံု၊	ဆံသ၊	
ြွန်ပေူော၊	ေံဆိပ်ရုိြ်၊	စြ်ခေုပ်၊	 အီလြ်ေယရာနစ်သင်ေန်းမေားြုိ	အခမ့ဲဖွင့်လှစ်သင်ကြားယပးဖပီး	သင်ေန်း	
ေြ်ယရာြ်ယအာင်ပမင်ဖပီးပါြ	ြုိျ်ပုိင်ဝင်ယငွလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရေြ်နုိင်ရန်	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရိှပါ	သည်။
၇။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းအဖဲွ့အစည်းမေားမှ	ေည်ယောင်ဖွင့်လှစ်ေားယသာ	
အသိအမှေ်ပပု	မသန်စွမ်းယြောင်း	(၁၂)	ယြောင်းြုိလည်း	နည်းပညာနှင့်	ယငွယကြးယောြ်ပ့ံမှုမေား	ယဆာင်ရေြ်ယပး	
လေြ်ရိှပါသည်။
၈။	 ေုိင်းယေသကြီးနှင့်	 ပပည်နျ်မေားရိှ	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 နုိင်ငံယော်၏ဘေ်ဂေြ်ရန်ပံုယငွရရိှမှုအယပါ်မူ	
ေည်၍	ယောြ်ပ့ံယကြးယပးပခင်းလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှဖပီး၊	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်မှစ၍	ျခုအစီရင်ခံ	
သည့်ြာလအေိ	ေစ်ဦးလျှင်(၃ဝဝဝဝိ/-)	ြေပ်	နှုန်းပဖင့်	မသန်စွမ်းသူ	(၁၆၀၇၁၃)	ဦးအား	(၅၇၂၆.၂၄)	သန်း	ယောြ်ပ့ံ	
ယပးနုိင်ခ့ဲပါသည်။
၉။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်	အစုိးရမဟုေ်ယသာ	 နုိင်ငံေြာအဖဲွ့အစည်းမေားနှင့်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	
ယရးေုိး၍	မသန်စွမ်းသူမေားပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးလုပ်ငန်းမေား	 ပုိမုိေုိးေြ်ယအာင်ပမင်ယစရန်အေွြ်	 ပူးယပါင်း	
ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	JICA	နှင့်	ပူးယပါင်း၍	နားမကြားသူမေား	လူ့အသုိင်းအဝုိင်းအေွင်း	ဝင်ဆ့ံမှုပမှင့်ေင်နုိင်
ယရးစီမံခေြ်	 (Phase-1)	 (Phase	 –	 2)	 ြုိ	 ယဆာင်ရေြ်ခ့ဲဖပီး	 (Phase	 –	 3)	 ြုိ	ဆြ်လြ်ဖွင့်လှစ်နုိင်ယရး	
ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	 ြုိျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းသင်ေန်းမေားြုိ	
AAR	 နှင့်ပူးယပါင်း၍	သင်ေန်းမေား	 ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရိှပါသည်။	 ပမန်မာနုိင်ငံအေွင်းရိှ	မေြ်မပမင်မေား	
အလုပ်အြုိင်	အခွင့်အလမ်းမေားရရိှယစရန်ရည်ရေျ်ဖပီး	အယကြာပပင်ပညာသင်ေန်းမေားြုိ	 Japan	Heart	 နှင့်	
ပူးယပါင်း၍	 ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	 မသန်စွမ်းသူမေားသည်	သေင်းအခေြ်အလြ်နှင့်နည်းပညာ	
ပုိမုိလြ်လှမ်းမီယစရန်အေွြ်	 နီပွန်ယဖာင်ယေးရှင်းနှင့်ပူးယပါင်း၍	 (ICT	 Training	 Center	 )	 ြုိ	 ဖွင့်လှစ်ဖပီး	
မသန်စွမ်းသူမေားအား	(IT)	နည်းပညာမေား	သင်ကြားယပးလေြ်ရိှပါသည်။
၁၀။	 မသန်စွမ်းမှုအမေ ိုးအစားအလုိြ်	အသိပညာယပးပခင်းနှင့်	အေူးလုိအပ်ခေြ်ရိှယသာ	ြယလးမေားပပုစုယလ့ြေင့်မှု	
အသိပညာယပးသင်ေန်းြုိ	ေုိင်းယေသကြီး/	ပပည်နျ်	(၁၅)	ခုေွင်	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်ေွင်	(၁၅)	ကြိမ်၊	
သင်ေန်းသား	(၄၅၀)	ဦးပဖင့်	လည်းယြာင်း၊	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်ေွင်	(၁၅)	ကြိမ်၊	သင်ေန်းသား	(၄၅၀)	
ဦးပဖင့်လည်းယြာင်း	အသိပညာယပး	သင်ေန်းမေား	ဖွင့်လှစ်နုိင်ခ့ဲပါသည်။
၁၁။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်	ပမန်မာနုိင်ငံ	အေူးပညာယရးအသင်းနှင့်	ပူးယပါင်း၍	အေူးပပုစု	ယစာင့်ယရှာြ်ရန်	
လုိအပ်ယသာ	 မသန်စွမ်းြယလးမေားအား	 ပပုစုပေ ိုးယောင်ယပးသည့်	 ဆရာ/ဆရာမမေား	 ယမွးေုေ်ယပးသည့်	
သင်ေန်းမေားြုိ	ဖွင့်လှစ်ခ့ဲဖပီး	အစီရင်ခံသည့်ြာလအေွင်းသင်ေန်း	(၂၉)	ကြိမ်ေွင်	သင်ေန်းသား/	သူ		(၁၄၀၈)	
ဦးအား	ယမွးေုေ်ယပးနုိင်ခ့ဲပါသည်။
၁၂။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	ဖွင့်လှစ်ေားယသာ	မသန်စွမ်းသင်ေန်းယြောင်း	(၈)	ယြောင်းေွင်	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်	
ေားယသာ	မသန်စွမ်းသူမေား၏စာရင်း၊	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ေားယသာ		မသန်စွမ်း	သူမေားအား	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းပညာ	
သင်ကြားယပးနုိင်မှုအယပခအယန၊	 	 ICT	Training	Center	 ဖွင့်လှစ်၍	 (IT)	နည်းပညာမေားသင်ကြားယပးနုိင်ခ့ဲယသာ	
မသန်စွမ်းသူမေား၏စာရင်း၊	လြ်သယြသေပပဘာသာစြား	 ပ့ံပုိးသူမေားသင်ေန်း	 ဖွင့်လှစ်နုိင်မှုအယပခအယန၊	
ေုိင်းယေသကြီး/	ပပည်နျ်မေားအေွင်းရိှ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပ့ံယကြးယပးနုိင်မှုအယပခအယနေ့ုိမှာ	ယအာြ်ပါ	
အေုိင်း	ပဖစ်ပါသည်	-	
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စဉ်	 ကေျာင်းအမည် ခွင့်မြုအင်အား လေ်ရှိဦးကရ

၁။	 မသန်စွမ်းသြ်ငျ်
သင်ေန်းယြောင်း	(ရန်ြုန်)

၂၅၀	 ၂၂၁

၂။ မသန်စွမ်းသြ်ငျ်
သင်ေန်းယြောင်း
(မန္တယလး)

၁၀၀ ၁၀၀

၃။ ကြည့်ပမင်ေိုင်
မေြ်မပမင်ယြောင်း
(ရန်ြုန်)

၂၀၀ ၁၉၈

၄။ စစ်ြိုင်းမေြ်မပမင်ယြောင်း
(	စစ်ြိုင်း)

၁၀၀ ၅၉

၅။ နားမကြားယသာြယလးမေား
ယြောင်း	(မန္တယလး)

၂၀၀ ၂၃၀

၆။ နားမကြားယသာြယလးမေား
ယြောင်း(ရန်ြုန်)

၁၀၀	 ၁၂၂

၇။ မသန်စွမ်းသြ်ကြီးသင်ေန်း
ယြောင်း	(ရန်ြုန်)

၁၀၀ ၈၀

၈။ မသန်စွမ်းြယလးမေားပပုစု
ယစာင့်ယရှာြ်ယရးယဂဟာ(ရန်ြုန်)

၁၀၀ ၁၀၈

စုစုကြါင်း ၁၁၅၀ ၁၁၁၈

   

စဉ် သင်တန်းအြတ်စဉ် သင်တန်းရေ ် သင်တန်းသားဦးကရ မှတ်ချေ်

၁။ အယပခခံြွန်ပေူောသင်ေန်း
အပေ်စဉ်	(၁)

(၁၆-၁၀-၂၀၁၈)	မှ
(၁-၁၀-၂၀၁၉)	ေိ

၁၅		ဦး

	၂။ အယပခခံြွန်ပေူောသင်ေန်း
အပေ်စဉ်	(၂)

(၂-၂-၂၀၁၉)	မှ
(၂၆-၄-၂၀၁၉)	ေိ

၁၆	ဦး

	၃။ အယပခခံြွန်ပေူောသင်ေန်း
အပေ်စဉ်	(၃)

(၂၁-၅-၂၀၁၉)	မှ
(၁-၈-၂၀၁၉)	ေိ	

၁၉	ဦး

	၄။ WebDesignWeb	Design (၂-၅-၂၀၁၉)	မှ
(၁-၇-၂၀၁၉)	ေိ	

၁၇	ဦး

	၅။ Sign	Language	Training	
(1)

(၆-၁၀-၂၀၁၈)	မှ
(၈-၁၀-၂၀၁၈)	ေိ

၁၉	ဦး

လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	ေွင့်လှစ်ထားကသာ	မသန်စွမ်းသင်တန်းကေျာင်း	 (၈)	ကေျာင်းတွင်	 မြုစုကစာင့်ကရှာေ်	
ထားကသာ	မသန်စွမ်းသူများစာရင်း

နီြွန်ကောင်ကဒးရှင်းနှင့်	ြူးကြါင်းေွင့်လှစ်သည့်	 Information	Communication	Technology	(ICT)	Training	
Center	(ရန်ေုန်ငမို့)	တွင်	တေ်ကရာေ်ခဲ့ကသာ	သင်တန်းသားဦးကရစာရင်း
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စဉ် သင်တန်းအြတ်စဉ် သင်တန်းရေ ် သင်တန်းသားဦးကရ မှတ်ချေ်

၆။ Sign	Language	Training	
(2)	

(၁၇-၅-၂၀၁၉)	မှ
(၁၉-၅-၂၀၁၉)	ေိ

၂၂	ဦး

၇။ Vinyl	on	Job	Training (၁၈-၁-၂၀၁၉) ၁၅		ဦး

၈။ Graphic (၁၃-၈-၂၀၁၉)	မှ
(၁၂-၁၂-၂၀၁၉)	ေိ

၁၄	ဦး 

စုစုကြါင်း ၁၃၇	ဦး

 
လေ်သကေေတမြ	ောသာစေား	ြံ့ြိုးသူများသင်တန်း	ေွင့်လှစ်နိုင်မှုအကမခအကန

စဉ် ရြ်စွဲ သင်ေန်းသားဦးယရ မှေ်ခေြ်

အမှေ်စဉ်	(၁) (၃-၁၂-၂၀၁၃)	မှ
(၃၁-၇-၂၀၁၄)	ေိ

၂၄	ဦး	

အမှေ်စဉ်	(၂) (၂၈-၆-၂၀၁၄)	မှ
(၂၃-၁၂-၂၀၁၅)	ေိ

၁၉	ဦး	

အမှေ်စဉ်	(၃)	 (၁၁-၂-၂၀၁၆)	မှ
(၂၆-၇-၂၀၁၇)	ေိ

၁၈	ဦး	

အမှေ်စဉ်	(၄) (၅-၃-၂၀၁၈)	မှ
(၂၈-၈-၂၀၁၉)	ေိ

၁၈ဦး

စုစုကြါင်း ၇၉	ဦး	

(၂၀၁၇	 ခုနှစ်	 မှ၂၀၁၉	 ခုနှစ်)	 ဒီဇင်ောလအထိတိုင်းကဒသကေီးနှင့်	 မြည်နျ်များရှိ	 မသန်စွမ်းသူများအား	
ကထာေ်ြံ့မခင်း

စဉ် တိုင်းကဒသကေီး	/	
မြည်နျ်

စာရင်းရှိ
မသန်စွမ်းဦးကရ	

ကထာေ်ြံ့ငြီး	
မသန်စွမ်း	ဦးကရ

ရာခိုင်နှုန်း	 မှတ်ချေ်

၁။ ြခေင်ပပည်နျ် ၄၄၀၆	 ၄၃၉၁ ၁၇၈.၆၃	

၂။ ြျားပပည်နျ်	 ၁၆၇၅ ၁၆၇၅ ၈၅.၈၈

၃။ ြရင်ပပည်နျ် ၁၀၄၀၈ ၁၀၄၀၈
၆၃၅.၄	

၄။ ခေင်းပပည်နျ်	 ၂၆၉၁ ၂၆၉၁ ၈၀.၇၃

၅။ စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး ၂၀၄၄၅ ၁၉၈၂၆ ၅၉၄.၇၆
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စဉ် တိုင်းကဒသကေီး	/	
မြည်နျ်

စာရင်းရှိ
မသန်စွမ်းဦးကရ	

ကထာေ်ြံ့ငြီး	
မသန်စွမ်း	ဦးကရ

ရာခိုင်နှုန်း	 မှတ်ချေ်

၆။ ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး ၂၇၀၅၉ ၂၇၀၅၉ ၈၁၁.၇၇	

၇။ ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး ၃၀၈၂ ၃၀၈၂ ၉၂.၄၆	

၈။ မယြွးေိုင်းယေသကြီး ၁၅၇၆၁ ၂၅၆၃၆ ၇၆၉.၀၈

၉။ မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး ၁၂၂၈၂ ၁၂၂၈၂
၃၆၈.၄၆	

၁၀။ မွန်ပပည်နျ် ၂၈၉၂ ၂၈၉၂ ၈၆.၇၆	

၁၁။ ရခိုင်ပပည်နျ် ၉၇၅၆ ၉၇၅၆
၂၉၂.၆၈

၁၂။ ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး ၁၉၂၃၉ ၉၅၇၈ ၂၈၇.၃၄

၁၃။ ရှမ်းပပည်နျ် ၆၄၈၁ ၅၂၂၀ ၆၅၅.၇၅

၁၄။ ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး ၂၄၂၄၃ ၂၄၂၄၃
၇၂၇.၂၉	

၁၅။ ယနပပည်ယော် ၁၉၇၄ ၁၉၇၄
၅၉.၅၉	

စုစုကြါင်း ၁၆၂၃၉၄ ၁၆၀၇၁၃ ၅၇၂၆.၂၄

စဉ် ခုနှစ် အနှိြ်သင်တန်း ေန်စီသင်တန်း ကေိမ်ထိုးသင်တန်း
ကဗဒင်

သင်တန်း
လုြ်ငန်းခွင်	
ေင်ကရာေ်

မှတ်ချေ်

ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ

၁။ ၂၀၁၇	ခုနှစ် ၈ ၈ ၄ - - - - - ၃ ၃

၂။ ၂၀၁၇	ခုနှစ် ၁၁ ၆ - - - - -			 - ၃ ၁

၃။ ၂၀၁၉	ခုနှစ် ၁၁ ၁၀ ၃ ၂ - - - - ၁ -

စုစုကြါင်း ၃၀ ၂၀ ၃ ၂ ၇

စစ်ြိုင်းမေြ်မပမင်ယြောင်း
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ြေည့်မမင်တိုင်မျေ်မမမင်ကေျာင်း

	မသန်စွမ်းသေ်ကေီး	သင်တန်းကေျာင်းတွင်	မသန်စွမ်းသူများအား	အသေ်ကမွးေမ်းကေျာင်း	ြညာသင်ြေား		
ကြးနိုင်မှုအကမခအကန

စဉ်	
ြညာသင်နှစ်	

အနှိြ်
(၂)	နှစ်
သင်တန်း

အလုြ်
အေိုင်
ရရှိမှု

အနှိြ်
(၁)	နှစ်
သင်တန်း

အလုြ်	
အေိုင်
ရရှိမှု

အနှိြ်
(၃)လ

သင်တန်း

အလုြ်
အေိုင်
ရရှိမှု

ကေိမ်ထိုး
သင်တန်း

အလုြ်	
အေိုင်
ရရှိမှု

ကဗဒင်
သင်တန်း

အလုြ်	
အေိုင်
ရရှိမှု

 
မှတ်ချေ်

ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ

၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၇ ၅ ၇ ၅ ၁၁ ၃ ၁၁ ၃ ၁၀ ၂ ၁၀ ၂ ၇ - ၂ - ၄ ၆ - -

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၆ ၇ ၆ ၉ - ၂ - ၃ ၃ - -

စုစုကြါင်း ၁၄ ၁၂ ၁၄ ၁၂ ၁၈ ၁၀ ၁၈ ၁၀ ၁၇ ၈ ၁၇ ၈ ၁၆ - ၄ - ၇ ၉ - -

စဉ်
ြညာ

သင်နှစ်

သင်တန်း

ောလ

အီလေ်

ထကရာနစ်	

(၁)	နှစ်

စေ်ချုြ် ဓာတ်ြုံ တံဆိြ်ရိုေ် ဆံသ ေွန်ြျူတာ စုစုကြါင်း

မှတ်	

ချေ်

မှ ေိ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ ြေား မ

၁။	 ၂ ၀ ၁ ၇ -
၂၀၁၈

၁၅.၅.၂၀၁၇
၁၁.၉.၂၀၁၇
၂.၁.၂၀၁၈

၁၁.၈.၂၀၁၇
၈.၁၂.၂၀၁၇
၃၀.၃.၂၀၁၈	

၁
-
-

-
-
-

၅
၄
၃

၆
၅
၄

၈
၂
၄

-
-
-

၁၄
၇
၆

၁
-
၁

၈
၁၀
၁၁

၁
-
၁

၈
၇
၉

၂
၁
၁

၅၄
၃၀
၃၄

၁၀
၆
၆

၂။	 ၂ ၀ ၁ ၈ -
၂၀၁၉

၁၄.၅.၂၀၁၈
၁၀.၉.၂၀၁၈
၇.၁၂.၂၀၁၉	

၁၀.၈.၂၀၁၈
၇.၁၂.၂၀၁၈
၅.၄.၂၀၁၉

၈
-
-

-
-
-

၃
၅
၆

၅
၇
၁၂

၆
၇
၅

-
၁
-

၁၀
၁၀
၁၆

-
-
၁

၁၀
၁၀
၉

-
-
၁

၁၀
၁၀
၁၇

၁
၁
၂

၄၇
၄၂
၅၃

၆
၉
၁၆

၃။	 ၂ ၀ ၁ ၈ -
၂၀၁၉

၁၃.၅.၂၀၁၉
၉.၉.၂၀၁၉

၉.၈.၂၀၁၉
၆.၁၂.၂၀၁၉

၁၄
-

-
-

၄
၈

၁၁
၃

၆
၆

-
-

၁၄
၁၄

၁
၄

၁၀
၈

၄
၄

၁၀
၁၃

၆
၆

၅၈
၄၄

၂၂
၂၂
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ကရှးဦးအရေျေ်ကလးသငူျ	်ေွံ့ငေိုးကရးအကမခအကနတိငု်းတာစစက်ဆးမှုနငှ့	်မြနလ်ညထ်ကူထာငက်ရးလြုင်န်း(ECI)
၁။	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်	
၂၀၁၄	ခုနှစ်ေွင်	ယရှးဦးအရေျ်ြယလးသူငျ်ပပုစုပေ ိုးယောင်ယရးနှင့်	ဖံွ ဖ့ဖိုးယရးဆုိင်ရာမူဝါေြုိခေမှေ်ခ့ဲဖပီး	ျင်းမဝူါေပါ	
မဟာဗေူဟာ	(၁၀)	ရပအ်နြ	်မဟာဗေူဟာ	(၃)အရ	ယရှးဦးအရေျြ်ယလးသငူျဖ်ွဖံဖိုးယရးအယပခအယနေိငု်းော
စစယ်ဆးမှုနှင့်	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်း	(Early	Childhood	Intervention	–	ECI)	ြုိ	ပညာယရး၊	ြေန်းမာယရး၊		
အာဟာရနှင့်	အြာအြွျ်ယပးယရးနျ်ပျ်မေားေွင်	ြဏ္ဍယပါင်းစုံ	ပါဝင်သည့်ဝန်ယဆာင်မှုမေားြို	ဆြ်စပ်	
ဝန်ကြီး	 ဌာနမေား/အဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်အေူ	 ၂၀၁၈	 ခုနှစ်၊	 နိုဝင်ဘာလမှ	 စေင်၍	အယြာင်အေည်ယဖာ်	
ယဆာင်ရေြ်	လေြ်ရှိပါသည်။

ရည်ရေျ်ချေ်
၂။		 ယအာြ်ပါရည်ရေျ်ခေြ်မေားပဖင့်	ခေမှေ်ယဆာင်ရေြ်ပါသည်-
	 	 (ြ)	 ယမွးစမ	ှ၅	နစှအ်ရေျရ်ှ	ိြယလးမေား၏	ြေန်းမာယရး၊	အာဟာရနငှ့	်သာျာယပောရ်ှေငမ်ှု	ေိုးေြယ်စ	

ယရးအေွြ်	ပမှင့်ေင်ရန်၊
	 	 (ခ)	 လြရ်ှဖိွံ့ဖဖိုးမှုဆိငုရ်ာ	လပုြ်ိငုန်ိငုစ်မွ်းမေားြိ	ုအားယြာင်းလာယစရန၊်	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြမ်ှု	ယနှးယြွး	

ပခင်းမေားြို	 ယလော့ခေဖပီးယြော်လွှားသွားရန်၊	 ရှိယနဖပီးပဖစ်ယသာ	သို့မဟုေ်	 ပဖစ်ယပါ်လာယနယသာ	
မသန်စွမ်းမှုမေားြို	 အေေ်နိုင်ဆုံး	သြ်သာယစရန်၊	 ယနာြ်ေပ်ဖွံဖဖိုးမှုယနာြ်ြေပခင်းနှင့်	
မသန်စွမ်းပဖစ်မှုေို့ြို	ြာြွျ်နိုင်ရန်၊

	 	 (ဂ)	 မိဘ၏ယြာင်းမွန်ယသာပပုစုယစာင့်ယရှာြ်မှုေိုးေြ်လာယစရန်နှင့်	 မိသားစုဘဝပမှင့်ေင်ရန်	
ေို့အေွြ်	အယောြ်အြူ	ပဖစ်ယစရန်၊	

ဆေ်စြ်ေန်ကေီးဌာနနှင့်	မိတ်ေေ်အေွဲ့အစည်းများ
၃။		 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနမှ	ဦးယဆာင်၍	ြေန်းမာယရးနှင့်	
အားြစားဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပည်ေဲယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 စီမံြိန်းနှင့် 	 ဘဏ္ဍာယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 အလုပ်သမား၊	
လဝူငမ်ှုကြီးကြပ	်ယရးနငှ့	်ပပညသ်ူ့အငအ်ားဝနက်ြီးဌာန၊	နျစ်ပယ်ရးရာဝနက်ြီးဌာန၊	ပပနက်ြားယရးဝနက်ြီးဌာနေိုန့ငှ့	်
UNICEF	(ပမနမ်ာ)၊	TLMM	ေိုပ့ူးယပါင်း၍	ယရှးဦးအရေျ်	ြယလးသငူျဖ်ွံ့ဖဖိုးယရးအယပခအယန	ေိငု်းောစစယ်ဆးမှုနငှ့	်
ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားအဆင့်မဟာဗေူဟာ	(၂၀၁၇-၂၀၂၁)	ြို	 (၇-၄-၂၀၁၇)	ရြ်ယန့ေွင်	
မိေ်ဆြ်ပဖန့်ခေနိိုင်ခဲ့ပါသည်။

မဟာဗျူဟာြါ	ဦးစားကြး	အစီအစဉ်များ
၄။		 မဟာဗေူဟာပါ	ဦးစားယပးအစီအစဉ်မေားမှာ	ယအာြ်ပါအေိုင်းပဖစ်ပါသည်-
	 	 (ြ)	 အသိယပးလှုံ့ယဆာ်ပခင်း၊	 ပပန်လည်ဆြ်သွျ်ယရးမေားနှင့် 	 ECI	 ဝန်ယဆာင်မှုမေားအယကြာင်း	

အသိပညာယပးပခင်း၊
	 	 (ခ)	 ရပ်ရောအယရာြ်	သွားယရာြ်ဝန်ယဆာင်မှုယပးပခင်း၊	ဖံ့ွဖဖိုးေုိးေြ်မှုေုိင်းောစစ်ယဆးပခင်း၊	ညွှန်းပ့ုိပခင်း၊
	 	 (ဂ)	 ECI	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေား	ယဖာ်ယဆာင်ပခင်း၊
	 	 (ဃ)	 ECI	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားအေွြ်	လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်ေန်းမေားြို	 စီမံခေြ်ဧရိျာမေား	

အေွင်း	ြွင်းဆင်းအယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ပခင်း၊
	 	 (င)	 ECI	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေား	လုပ်ယဆာင်ပခင်း၊	အဆင့်လိုြ်ေိုးခေဲ့ပခင်း၊
	 	 (စ)	 ECI	လုပ်ငန်းောဝန်ျူမှု၊
	 	 (ဆ)	 ြဏ္ဍယပါင်းစုံ	ညှိနှိုင်းယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	ပူးယပါင်းအယြာင်အေည်ယဖာ်ပခင်း၊
	 	 (ဇ)	 ECI	စနစ်ဖွဲ့စည်းပခင်း၊	နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မေား	ခေမှေ်ပခင်း၊
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အနာဂတ်ကမျှာ်မှန်းချေ်
၅။		 ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနှာင့ယ်နှးပခင်း၊	အာဟာရခေ ို ့ေဲပ့ခင်း၊	မသနစ်မွ်းနငှ့အ်ပခားလိအုပခ်ေြမ်ေားရှပိခင်းနငှ့အ်ည	ီဖွဖံဖိုးမှု	
ယနှာင့်ယနှးဖွျ်ရှိသည့်	 ယမွးစမှ	 ၅	နှစ်အရေျ်	ြယလးမေားအားလုံးသည်	 ၎င်းေို့	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်နိုင်ယပခရှိသည့်	
အလားအလာမေားြိ	ုအပပည့အ်ဝရရှရိနန်ငှ့	်၎င်းေို၏့	အခငွ့အ်ယရးမေားြိရုရှနိိငုရ်န	်အရညအ်ယသွးပမင့မ်ားသည့	်
ECI	ဝန်ယဆာင်မှုမေားြို	ရရှိနိုင်ရမည်ဆိုသည့်	အနာဂေ်ရည်မှန်းခေြ်ြို	ခေမှေ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။

အကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရေေ်ကနသည့်	ကရှ့ကမြးဧရိျာများ
၆။		 Early	 Childhood	 Intervention	 (ECI)	 ယရှ့ ယပပးဧရိျာမေားအပဖစ်	 ယအာြ်ယဖာ်ပပပါယေသမေားြို	
ယရေးခေျ်၍	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်-
	 	 (ြ)	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး၊	အယရှ့ေဂုံဖမို့နျ်၊	ရှမ်းေဲကြီးယြေးရောအုပ်စု
	 	 (ခ)	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး၊	ပုသိမ်ဖမို့၊	အမှေ်	(၁)	ရပ်ြွြ်
	 	 (ဂ)	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး၊	ြန်ကြီးယောင့်ဖမို့နျ်၊	ေါးြယြေးရောအုပ်စု
	 	 (ဃ)	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး၊	မုံရောဖမို့၊	နန္ဒဝန်ရပ်ြွြ်
	 	 (င)	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး၊	ယခောင်းဦးဖမို့နျ်၊	ငါးလုံးေင်ယြေးရောအုပ်စု
	 	 (စ)	 မွန်ပပည်နျ်၊	သေုံဖမို့နျ်၊	လိပ်အင်းရပ်ြွြ်
	 	 (ဆ)	 မွန်ပပည်နျ်၊	ယပါင်ဖမို့နျ်၊	အလှပ်ယြေးရောအုပ်စု

သင်တန်းသားကရေးချျ်မခင်း
၇။		 Early	 Childhood	 Intervention	 (ECI)	 ယရှ့ယပပးဧရိျာယေသမေားေွင်	 ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားြို									
အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ယရးအေွြ်	 ယအာြ်ယဖာ်ပပပါ	သင်ေန်းသားမေားြို	 ယရေးခေျ်၍	 ECI	
ဆိုင်ရာ	သင်ေန်းမေားြို	ေြ်ယရာြ်ယစခဲ့ပါသည်-
	 	 (ြ)	 လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန၊	လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှ

ECCD	နည်းပပမေား/	PTမေား/	မူကြိုဆရာမမေား
	 	 (ခ)	 ပညာယရးဝန်ကြီးဌာန၊	အဆင့်ပမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊	သြ်ဆိုင်ရာေိုင်းယေသကြီး/	 ပပည်နျ်မေား	

အလုိြ်	ေြ္ကသုိလ်မေားရိှ	စိေ်ပညာဌာနမှပါယမာြ္ခမေား/ြေိြမေား/	လြ်ယောြ်ြေိြမေား
	 	 (ဂ)	 ြေန်းမာယရးနှင့် 	 အားြစားဝန် ကြီးဌာနမှ 	 PT	 မေား ၊ 	 ယဆးလူမှုဆြ်ဆံယရးအရာရှိမေား ၊	

သူနာပပုေြ္ကသိုလ်မှ	နည်းပပမေား
	 	 (ဃ)	 မိေ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ECCD	နည်းပပမေား/	PTမေား/	မူကြိုဆရာမမေား
	 	 (င)	 ယရေးခေျ်ေားယသာေိုင်းယေသကြီး/	ပပည်နျ်မေား၏	ရပ်ရောရှိယစေနာ့	ဝန်ေမ်းမေား
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ေွင့်လှစ်ခဲ့သည့်	ECI	ဆိုင်ရာသင်တန်းများ
၈။		 ေိုင်းယေသကြီး/	ပပည်နျ်အလိုြ်	ယရေးခေျ်ေားယသာယနရာမေားေွင်	ECI	ဝန်ယဆာင်မှုမေား	ယပးနိုင်ရန်	
အေွြ်	ယအာြ်ပါသင်ေန်းမေားြို	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်-

စဉ် သင်တန်းအမည်

သင်တန်း
ောလ

သင်တန်းသား
တေ်ကရာေ်မှု သင်တန်း	

ကနရာ
မှ ထိ ဌာန ဦးကရ

၁။ ASQ-3	(Ages	&
States	
Questionnaires)
အသြ်အရေျ်အလိုြ်
ဖွံ့ဖဖိုးမှုအယပခအယန
ဆန်းစစ်ပခင်းသင်ေန်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊
ေီဇင်ဘာလ

လူမှုဝန်ေမ်း
ပပင်ပ	ပညာရှင်	
ြေန်းမာယရးနှင့်	
လူ့စွမ်းအား
အရင်းအပမစ်ဦးစီဌာန
TLMM	(ပမန်မာ)

(၄)ဦး
(၄)ဦး
(၈)ဦး
(၄)ဦး

ရန်ြုန်ေိုင်း
ယေသကြီး၊	
မသန်စွမ်း
သြ်ငျ်
သင်ေန်း
ယြောင်း

စုစုယပါင်း
သင်ေန်းသား

၂၀	ဦး

၂။ ASQ	–	SE2	(Ages	
And	States	Quest-	
ionnaires-Social	
Emotional)
လူမှုဆြ်ဆံယရးနှင့်	
စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ	
ခံစားမှုမေား	ဖွံ့ဖဖိုးမှု	
အယပခအယန	
ဆန်းစစ်ပခင်း	သင်ေန်း

(၁၂-၃-၂၀၁၈) (၁၆-၃-၂၀၁၈) လူမှုဝန်ေမ်း	ပပင်ပ	
ပညာရှင်	ြေန်းမာယရး	
နှင့်	လူ့စွမ်းအား			
အရင်းအပမစ်	
ဦးစီးဌာန

(၁၉)	ဦး
(၆)	ဦး
(၁၅)ဦး

ရန်ြုန်ေိုင်း
ယေသကြီး	
ECCD	
Resource	
Center

စုစုယပါင်း
သင်ေန်းသား

(၄၀)	ဦး	

၃။	 AEPS	(Assessment,	
Evaluation	&	
Programming	
System)	
ယလ့လာဆန်းစစ်၊	
သုံးသပ်အြဲပဖေ်၊	
အစီအစဉ်ယရးဆွဲပခင်း
သင်ေန်း

(၂၅-၄-၂၀၁၈) (၂၇-၄-၂၀၁၈) လူမှုဝန်ေမ်း	
အဆင့်ပမင့်ပညာ	
ဦးစီးဌာန	
ြေန်းမာယရး	
နှင့်	လူ့စွမ်းအား
အရင်းအပမစ်ဦးစီး	
ဌာန
TLMM	(ပမန်မာ)
NGO

(၁၅)	ဦး
(၇)	ဦး
(၁၄)	ဦး
(၂)	ဦး
(၈)	ဦး

ယနပပည်ယော်၊	
မဂသလာသီရိ	
ဟိုေျ်

စုစုယပါင်း
သင်ေန်းသား

(၄၆)	ဦး
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၉။		 ေို့အပပင်	 ယရှးဦးအရေျ်ြယလးသူငျ်	 ဖွံ့ဖဖိုးယရးအယပခအယန	ေိုင်းောစစ်ယဆးနိုင်ယရးနှင့်	 ယရှးယပပး	
ဝနယ်ဆာငမ်ှုလပုင်န်းမေား	အယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငန်ိငုယ်ရး	အဆငယ်ပပယခောယမွ့ယစရနအ်ေြွ	်ယအာြယ်ဖာပ်ပ	
ပါသင်ေန်းမေားြို	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်-

စဉ် သင်တန်းအမည်
သင်တန်းောလ

သင်တန်းသား
တေ်ကရာေ်မှု သင်တန်းကနရာ

မှ ထိ ဌာန ဦးကရ

၁။	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး
နှင့်ဧရာဝေီ
ေိုင်းယေသကြီး
ေို့အေွြ်	
ပေမအကြိမ်
ECLလုပ်ငန်းခွင်
အကြိုသင်ေန်း

(၁-၈-၂၀၁၈) (၃၁-၈-၂၀၁၈) လူမှုဝန်ေမ်း
-ECCD	
နည်းပပမေား
-PT	မေား
-မူကြိုဆရာမမေား
ပပင်ပပညာရှင်၊
မေား၊
ယစေနာ့ဝန်ေမ်း

(၄၀)ဦး
(၁၂)ဦး

(၅၄)ဦး

ရန်ြုန်ေိုင်း
ယေသကြီး၊	
စမ်းယခောင်းဖမို့နျ်	
ေီးေိန်နှစ်ပခင်း
ခရစ်ျာန်
ဘုရားယြောင်း

စုစုယပါင်း
သင်ေန်းသား

(၁၀၆)
ဦး

၂။ စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး
အေွြ်	ECI	
လုပ်ငန်းခွင်
အကြိုသင်ေန်း	
(ေုေိျအကြိမ်)

(၃-၁၂-၂၀၁၈) (၃-၁-၂၀၁၉) လူမှုဝန်ေမ်း
-ECCD	
နည်းပပမေား-PT	
မေား
-မူကြိုဆရာမမေား	
ပပင်ပပညာရှင်
ယစေနာ့
ဝန်ေမ်း

(၁၅)	ဦး
(၈)	ဦး
(၁၂)ဦး

ရန်ြုန်ေိုင်း
ယေသကြီး၊	
မရမ်းြုန်း
ဖမို့နျ်၊	
အမှေ်(၆၅)		
ြေ ိုြ်ဝိုင်း	
ဘုရားလမ်းရှိ
ECCD	Resource	
Centerစုစုယပါင်း

သင်ေန်းသား
(၃၅)	ဦး

၃။ မွန်ပပည်နျ်အေွြ်
ECI	လုပ်ငန်းခွင်အကြို
သင်ေန်း	
(ေေိျအကြိမ်)

(၁၈-၂-၂၀၁၉) (၂၁-၃-၂၀၁၉) လူမှုဝန်ေမ်း
-ECCD	
နည်းပပမေား-PT	
မေား
-မူကြိုဆရာမ	
မေား	
ပပင်ပပညာရှင်
ယစေနာ့ဝန်ေမ်း

(၂)	ဦး
(၆)	ဦး
(၄၂)ဦး

မွန်ပပည်နျ်၊	
ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့၊	
စမ်းကြီးဝ
ရပ်ြွြ်ရှိ	
အေူးပပုစု
ယစာင့်ယရှာြ်ရန်
လိုအပ်ယသာ
ြယလးမေား
သင်ေန်းယြောင်းစုစုယပါင်း

သင်ေန်းသား
(၃၅)ဦး
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စဉ် သင်တန်းအမည်
သင်တန်းောလ

သင်တန်းသား
တေ်ကရာေ်မှု

သင်တန်းကနရာ

မှ ထိ ဌာန ဦးကရ

၄။ Speech	Therapy/	
Pediatric	
Psychomotricity	
သင်ေန်း

(၁၈-၃-၂၀၁၉) (၂၉-၃-၂၀၁၉) လူမှုဝန်ေမ်း
ပပင်ပပညာရှင်
ြေန်းမာယရးနှင့်
လူ့စွမ်းအား
အရင်းအပမစ်ဦးစီး	
ဌာနြုသယရး	
ဦးစီးဌာန

(၁)ဦး
(၉)ဦး
(၇)	ဦး

ရန်ြုန်ေိုင်း	
ယေသကြီး
New	World
Therapeutic	
Training	Center

စုစုကြါင်း
သင်တန်းသား

(၂၀)	ဦး

 
ECI	မိတ်ဆေ်အခမ်းအနားများကဆာင်ရေေ်မခင်း

၁၀။	 ယအာြ်ပါေိုင်းယေသကြီးမေားေွင်	ECI	မိေ်ဆြ်အခမ်းအနားမေားြို	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။
	 	 (ြ)	ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီး၊	အယရှ့ေဂုဖံမို့နျ၊်	ရမှ်းေကဲြီးယြေးရောအပုစ်ေုငွ	်ECI	ယရှးယပပးဝနယ်ဆာငမ်ှု			

လုပ်ငန်းမေားြို	 အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ရန်အေွြ်	 ရပ်ရောအေွင်းရှိယစေနာ့	
ဝန်ေမ်းမေား	 အားစည်းရုံး၍	 ECI	 ယရှ့ယပပးဝန်ယဆာင်မှုဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးသင်ေန်းြို	
(၁၀.၅.၂၀၁၈)	 ရြ်ယန့	ေွင်ပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး	 ဖမို့နျ်အဆင့်	 ယရှးဦးအရေျ်ြယလးသူငျ်	 ဖွံ့ဖဖိုးမှု	
အယပခအယနေိုင်းောစစ်ယဆးမှုနှင့်	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်း	 မိေ်ဆြ်အခမ်းအနားြို	
အယရှ့ေဂုဖံမို့နျ်၊	ရှမ်းေဲကြီးယြေးရောအုပ်စု၊	အယေွယေအွုပ်ခေုပ်ယရးမှူးရုံးခန်းမ၌	(၅.၁၁.၂၀၁၈)	
ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

	 	 (ခ)	 ဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီး၊	ပသုမိဖ်မို့၊	အမေှ(်၁)	ရပြ်ြွန်ငှ့	်ြနက်ြီးယောင့	်ဖမို့နျ၊်	ေါးြယြေးရော	
ေိုေ့ငွ	်ECI	ယရှးယပပးဝနယ်ဆာငမ်ှုလပုင်န်းမေားြိစုေင	်အယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြန်ိငုရ်န	်
အေွြ်	ရပ်ရောအေွင်းရိှ	ယစေနာ့ဝန်ေမ်းမေားအား	စည်းရံုး၍	ယရှးဦးအရေျ်	ြယလးသူငျ်ဖံွ့ဖဖိုးမှု	
အယပခအယန	ေိုင်းောစစ်ယဆးမှုနှင့်	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးအသိပညာယပး	 ယဆွးယနွးပွဲမေားြို		
ပုသိမ်ဖမို့ေွင်	(၂၁-၉-၂၀၁၈)	ရြ်ယန့၌လည်းယြာင်း	ပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး	ြန်ကြီးယောင့်	ဖမို့နျ်ေွင်	
(၂၇-၉-၂၀၁၈)	ရြ်ယန့၌လည်းယြာင်း	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

	 	 	 စစြ်ိငု်းေိငု်းယေသကြီး၊	မုရံောဖမို့နျေ်ငွ	်ဖမို့နျအ်ဆင့	်ယရှးဦးအရေျြ်ယလးသငူျ	်မေိဆ်ြ	်
အခမ်းအနားြိ	ုမုရံောဖမို့နျ၊်	အယေယွေအွပုခ်ေုပယ်ရးမှူး	ရုံးခန်းမနငှ့	်မုရံောဖမို့နျ	်နန္ဒဝနရ်ပြ်ြွ၊်	
မန်ြေည်းအုပ်ယောရယြောင်း၌	(၂၉-၁-၂၀၁၉)	ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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ကဆာင်ရေေ်လျေ်ရှိကသာ	လုြ်ငန်းစဉ်များ
၁၁။	 ယအာြ်ပါေိုင်းယေသကြီးမေားေွင်	 ECI	 ယရှ့ယပပးဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားြို	 ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါ	
သည်-

စဉ်

ECI	
ေန်ကဆာင်မှု
ကြးကနသည့်	

ကရှ့ကမြးဧရိျာ
ကဒသများ

ECI	ဆန်းစစ်
ငြီးကသာ
ေကလး
ဦးကရ

အမေူ
ကရာင်
ဧရိျာ
အတွင်းရှိ
ေကလး
ဦးကရ

မီးခိုး
ကရာင်
ဧရိျာ
အတွင်းရှိ
ေကလး
ဦးကရ

အမည်း	
ကရာင်
ဧရိျာ
အတွင်းရှိ
ေကလး
ဦးကရ

T-TEAM
မှ	ထြ်မံ
ဆန်းစစ်
ကြးသည့်
ေကလး
ဦးကရ

ECI
ညွှန်ြို့ငြီး
ေကလး
ဦးကရ

၁။ ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး
အယရှ့ေဂုံဖမို့နျ်၊
ရှမ်းေဲကြီးယြေးရော
အုပ်စု	
(၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	
နိုင်ဝင်ဘာလမှ
၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	
မေ်လအေိ)

၁၇၇	ဦး ၉၀	ဦး ၂၇	ဦး ၁	ဦး ၁	ဦး ၁	ဦး

၂။ ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး
ပုသိမ်ဖမို့၊	အမှေ်	(၁)
ရပ်ြွြ်	(၂၀၁၈	ခုနှစ်၊
နိုဝင်ဘာလမှ
၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	မေ်လ	
အေိ)

၁၁၆၇	ဦး ၁၀၇၃	ဦး ၉၄	ဦး ၁၇	ဦး ၁၇	ဦး ၇	ဦး

၃။	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး
ြန်ကြီးယောင့်ဖမို့နျ်၊
ေါးြယြေးရော
(၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	
နိုဝင်ဘာလ	မှ၂၀၁၉	
ခုနှစ်၊	မေ်လ	အေိ)

၅၅၉	ဦး ၅၁၈	ဦး ၄၁	ဦး ၁၃	ဦး ၁၃	ဦး 	 ၇	ဦး

၄။	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး
မုံရောဖမို့၊	နန္ဒဝန်ရပ်ြွြ်
(၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	
ယဖယဖာ်ဝါရီလမှ
၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	မေ်လ	
အေိ)

၁၈၃	ဦး - - - - -
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၅။	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး
ယခောင်းဦးဖမို့နျ်၊
ငါးလုံးေင်ရပ်ြွြ်
(၂၀၁၉	
ခုနှစ်၊ယဖယဖာ်ဝါရီလ	
မှ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	
မေ်လအေိ

၂၇၁	ဦး - - - - -


မှတ်ချေ်(ြ)	 သြ်ဆိုင်ရာ	ဧရိျာမေားသို့	 ECI	လုပ်ငန်းခွင်	သင်ေန်းရရှိေားသည့်	ယစေနာ့ဝန်ေမ်းမေား၊	

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန	ဝန်ေမ်းမေားမှ	အသြ်	 (၅)	နှစ်	 ယအာြ်ြယလးမေားအား	 	 ASQ	 -3	
(Ages	 And	Stages	Questionnaires-Social	 Emotional),	 ASQ-SE2(Ages	 And	Stages	
Questionnaires-Social	Emotional)	ယမးခွန်းလွှာမေားပဖင့်	ြနဦးဆန်းစစ်ပါသည်။

	 	 (ခ)	 ြနဦးဆန်းစစ်ဖပီးသည့်	ြယလးမေားအနြ်မှ	ေပ်မံစစ်ယဆးရန်	လိုအပ်သည့်	ြယလးမေားြို	
T-Team	(Trans-disciplinary	Team)မ	ှAEPS	(Assessment,	Evaluation	&	Programming	
System)	ယမးခွန်းလွှာမေားပဖင့်	ေပ်မံဆန်းစစ်ပါသည်။	

	 	 (ဂ)	 အပဖူယရာင်ဧရိျာဆိုသည်မှာ	ECI	ြနဦးဆန်းစစ်မှုအရ	အသြ်အရေျ်အလိုြ်	ပုံမှန်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	
ရှိယနယသာ	ြယလးအမေ ိုးအစားပဖစ်ပါသည်။

	 	 (ဃ)	 မီးခိုးယရာင်ဧရိျာဆိုသည်မှာ	 ECI	ြနဦးဆန်းစစ်မှုအရ	အသြ်အရေျ်အလိုြ်	 ဖွံ့ဖဖိုးမှု	
အနည်းငျ်	ယနှာင့်ယနှးဖွျ်ရှိယသာ	ြယလးအမေ ိုးအစား	ပဖစ်ပါသည်။

	 	 (င)	 အမည်းယရာင်ဧရိျာဆိုသည်မှာ	 ECI	ြနဦးဆန်းစစ်မှုအရ	အသြ်အရေျ်အလိုြ်	 ဖွံ့ဖဖိုးမှု	
ယနှာင့ယ်နှးဖပီး	မသနစ်မွ်းမှုအယပခအယနယပါ်မေူည၍်	ြသုမှုယပးရန	်လိအုပယ်သာ	ြယလးအမေ ိုး	
အစားပဖစ်ပါသည်။

	 	 (စ)	 T-Team	(Trans	–	disciplinary	Team)	ဆိသုညမ်ှာ	ပညာရပန်ျပ်ျစ်ုမံ	ှြျွမ်းြေငပ်ညာရငှ	်
မေားပါဝင်ယသာ	အဖွဲ့ပဖစ်ပါသည်။

	 	 (ဆ)	 ယရှေဂုံေိုင်ြယလးပပုစုယရးဌာန၊	 ပုသိမ်ြယလးပပုစုယရးဌာန၊	 မန္တယလး	ြယလးပပုစုယရးဌာန၊	
ယမာလ်ဖမိုင	်ြယလးပပုစယုရးဌာန၊	မယြွးြယလးပပုစယုရးဌာနနငှ့	်စစယ်ေြွယလးပပုစယုရးဌာန	
ေို့ေွင်လည်း	 ECI	 ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားြို	 စေင်အယြာင်အေည်	 ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်	
လေြ်ရှိပါသည်။	

ကဆာင်ရေေ်မည့်ကရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များ

၁၂။	 ယရှ့ဆြ်လြ်ယဆာင်ရေြ်သွားမည့်	လုပ်ငန်းစဉ်မေားမှာယအာြ်ပါအေိုင်းပဖစ်ပါသည်-
	 	 (ြ)	 မနွပ်ပညန်ျေ်ငွ	်ECI	ယရှ့ယပပးဝနယ်ဆာငမ်ှုမေားယဆာငရ်ေြရ်န	်ယရေးခေျေ်ားယသာ	ယေသမေားေငွ	်

ECI	အစီအစဉ်	 မိေ်ဆြ်ပခင်းမေားြို	 ပပုလုပ်ရန်နှင့်	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းမေားအေွြ်	အကြို											
ယလ့ြေင့်မှုပပုလုပ်ပခင်းမေားြို	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	ဧဖပီလေွင်	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

	 	 (ခ)	 ယရှ့ယပပးဝန်ယဆာင်မှုမေား	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှယသာ	ဧရာဝေီေုိင်းယေသကြီး၊	ရန်ြုန်ေုိင်းယေသကြီး	
နှင့်	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးနှင့်	မွန်ပပည်နျ်ေို့ရှိ	သေ်မှေ်ဧရိျာမေားေွင်	ECI	အိမ်ေိုင်ရာ	
ယရာြ်	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားြို	ဆြ်လြ်ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

	 	 (ဂ)	 ECI	 ဝန်ယဆာင်မှုအေွြ်	လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအယဝးြို	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်၊	 ယမလအေွင်း	
လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်နိုင်ရန်	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။

	 	 (ဃ)	 ECI	လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့်	 စီမံခန ့်ခွဲမှုယြာ်မေီအစည်းအယဝးြို	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်၊	 ယမလအေွင်း	
ဆြစ်ပဝ်နက်ြီးဌာနမေား၊	အဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ြေင်းပပပုလပုသ်ွားရန	်စစီဉယ်ဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါ	
သည်။
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	 	 (င)	 ECI	ပပညေ်ငွ်းအကြယံပးပဂု္ဂိုလဦ်းယဆာငယ်သာအဖွဲ့သည	်ECI	ယရှ့ယပပးလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ေြ	်
လေြ်ရှိယသာ	ဧရိျာမေားသို့	 ယမလအေွင်းေွင်	ြွင်းဆင်းယလ့လာနိုင်ယရး	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်	
လေြ်ရှိပါသည်။

	 	 (စ)	 AEPS	Refresher	Training	နှင့်	AEPS	မွမ်းမံသင်ေန်းမေားနှင့်	အပခား	ECI	ြျွမ်းြေင်မှုဆိုင်ရာ	
သင်ေန်းမေားြို	၂၀၁၉	ခုနှစ်	အေွင်းေွင်	ဖွင့်လှစ်သွားရန်	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။

နိဂုံး
၁၃။	 ယရှးဦးအရေျ	်ြယလးသငူျဖ်ွံ့ဖဖိုးမှု	အယပခအယနေိငု်းောစစယ်ဆးမှုနငှ့	်ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးလပုင်န်း	
(ECI)	ဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းမေားြို	ယရှ့ယပပးယေသမေားေွင်	ယအာင်ပမင်စွာအယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်နိုင်
ယရးအေြွ	်ဆြစ်ပဝ်နက်ြီးဌာနမေား၊	အဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ပူးယပါင်းညှနိှိုင်းယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှဖိပီး	မဟာဗေူဟာပါ	
ယရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မေား	 ယဆာင်ရေြ်နိုင်ယရးအေွြ်	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	 ခု၊	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အေွင်း	ေိုးခေဲ့ဧရိျာမေား	
ယရေးခေျ၍်	အမိေ်ိငုရ်ာယရာြဝ်နယ်ဆာငမ်ှုမေား	ယဆာငရ်ေြပ်ခင်းအပပင	်(ECI)	လပုင်န်းစဉမ်ေား	ဖွံ ဖ့ဖိုးေိုးေြယ်စရန	်
အသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေား၊	 (ECI)	ဆိုင်ရာသင်ေန်းမေား၊	ဆြ်စပ်ဝန်ကြီးဌာနမေားနှင့်	လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း	
အစည်းအယဝးမေားြေင်းပ၍	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။
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ဟိုတျ်နှင့်ခရီးသွားလာကရးေန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

တိငု်းကဒသကေီးနငှ့မ်ြညန်ျမ်ျားမကှြးြိုလ့ာကသာ	မသနစ်မွ်းသမူျားအတေွ	်အလြုအ်ေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းရရှကိရး
ကဆာင်ရေေ်ကြးနိုင်မှု

စဉ် တိုင်းကဒသကေီး/မြည်နျ်
ဟိုတျ်/တည်းခိုရိြ်သာ

အယရအေွြ်(လုံး) ဦးယရ

၁။ ရန်ြုန်ေိုင်းယေကြီး ၆	လုံး ၃၁	ဦး

၂။ ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး ၄	လုံး ၄	ဦး

၃။ ြရင်ပပည်နျ် ၁	လုံး ၁	ဦး

စုစုကြါင်း ၁၁	လုံး ၃၆	ဦး

    

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိကရးကဆာင်ရေေ်ကြးနိုင်မှု(ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး)

စဉ် ဟိုတျ်အမည်	
မသန်စွမ်းေန်ထမ်း

စုစုကြါင်း တာေန်ထမ်ကဆာင်သည့်ဌာန
ြေား မ

၁။	 Sule	Shangrila ၂
၁
၂
၁
၁	

-
၁
-
-

၂
၁
၃
၁
၁

နားမကြား(Kitchen)
နားမကြား(Laundry)
နားမကြား၊လမ်းမယလျှာြ်နိုင်
(Security)
လြ်ေစ်ဖြ်လြ်ယခောင်းမရှိ
(Pastry)
ပိုလီျို(HR)

၇ ၁ ၈

၂။ Summit	Park	
View	Hotel

၂
၂	

-
-	

၂
၂	

နားမကြား	(House	Keeping)
နားမကြား	(Kitchen)

၄ - ၄

၃။ Rose	Garden	
Hotel

- ၁ ၁ နားမကြား	(Kitchen)

၄။ Inya	Lake	
Hotel

၁ - ၁ နားမကြား	(Kitchen)

၅။ Novotel	Hotel ၃
၆
၂

၂
-
-

၅
၆
၂

နားမကြား၊	ယပခေစ်ဖြ်နိမ့်(F&B)
နားမကြား၊	ဉာဏ်ရည်မမ(ီKitchen)
နားမကြား၊ယပခေစ်ဖြ်ပပေ်
(House	Keeping)

၁၁ ၂ ၁၃
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စဉ် ဟိုတျ်အမည်	
မသန်စွမ်းေန်ထမ်း

စုစုကြါင်း တာေန်ထမ်ကဆာင်သည့်ဌာန
ြေား မ

၆။ Chatrium	Hotel ၁
၁
၁
၁

-
-
-
-

၁
၁
၁
၁

နားမကြား	(Kitchen)
နားမကြား	(House	Keeping)
ယြောရိုးပုံသဏ္ဌာန်မမှန်ပခင်း(IT)
မေြ်မပမင်	(Front	Office)

၄	 -	 ၄

Grand	Total ၂၇ ၄ ၃၁

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်း	ရရှိကရးကဆာင်ရေေ်ကြးနိုင်မှု(ဧရာေတီတိုင်းကဒသကေီး)

စဉ် ဟိုတျ်အမည်
မသန်စွမ်းေန်ထမ်း

စုစုကြါင်း တာေန်ထမ်ကဆာင်သည့်ဌာန
ြေား မ

၁။ Thiri	Hotel -	 ၁ ၁ ဘျ်လြ်ဖဝါးမပါ(LENIN	STORE)
၂။	 Grand	Hotel -

-
၁
၁

၁
၁

ဘျ်လြ်ယခောင်းမပါ(HK)
ယပခယောြ်ခေ ို ့ျွင်း	(KITCHEN)

၃။ Azura	Hotal ၁ -	 ၁ ယပခယောြ်ခေ ို ့ျွင်း	(GARDENER)
Grand	Total ၁ ၃ ၄

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်း	ရရှိကရးကဆာင်ရေေ်ကြးနိုင်မှု(ေရင်မြည်နျ်)

စဉ် ဟိုတျ်အမည်	
မသန်စွမ်းေန်ထမ်း စုစုကြါင်း တာေန်ထမ်းကဆာင်သည့်ဌာန

ြေား မ
၁။ Keinnara	

Hpa-an	Hotel
- ၁ ၁ Finance	Assistant	Manager

    

စဉ် ငမို့နျ်	 ကထာေ်ြံ့ငြီးဦးကရ မသန်စွမ်းကထာေ်ြံ့ငြီးကငွ	 မှတ်ချေ်

၁။ လှိုင်းဘွဲ့ ၁၂၄၉ ၁၂၄၉၀၀၀၀၀	

၂။ ဘားအံ ၇၆၂ ၇၆၂၀၀၀၀၀

၃။ ဖာပွန်	 ၂၃၃ ၂၃၃၀၀၀၀၀

၄။ ယြာ့ြရိေ် ၉၆၂ ၉၆၂၀၀၀၀၀

၅။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ၇၁၂ ၇၁၂၀၀၀၀၀

၆။ ပမဝေီ ၄၄၂	 ၄၄၂၀၀၀၀၀

၇။	 သံယောင်ကြီး ၂၅၆	 ၂၅၆၀၀၀၀၀

စုစုကြါင်း ၄၆၁၆	 ၄၆၁၆၀၀၀၀၀
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မသန်စွမ်းဧည့်သည်များအတွေ်	
အဆင်ကမြကချာကမွ့ကစရန်	
ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု
အကမခအကနများ။
(Pan	Pacific	Hotel	,	Yangon)

မသန်စွမ်းဧည့်သည်များအတွေ်	
အဆင်ကမြကချာကမွ့ကစရန်	

ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု
အကမခအကနများ။

(Lotte	Hotel	,Yangon)

ဟိုတျ်များတွင်	
မသန်စွမ်းဧည့်သည်များအတွေ်	
Whell	Chair	မေင့်	သွားလာမှု	
အဆင်ကမြကစရန်	ကဆာင်ရေေ်ထားရှိမှု	
အကမခအကနများ။
(Golden	Beach	Hotel	,
Chaung	Tha)
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တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများကရးရာေန်ကေီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ေိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေားယရးရာဝန်ကြီးဌာနသည်	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အေွင်း	“ေိုင်းရင်းသား
အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ပညာယပးယဟာယပပာပခင်းနငှ့	်ေိငု်းရင်းသားယရးရာအယပခခအံခေြမ်ေား	ယြာြျ်ပူခင်း	
အစအီစဉ”်	ြိ	ုေိငု်းယေသကြီး/ပပညန်ျ	်(၁၄)ခေုငွ	်(၆၄)ကြမိ	်ယဆာငရ်ေြခ်ဲဖ့ပီး	ြခေငပ်ပညန်ျ၊်	ြရငပ်ပညန်ျ၊်	
ခေင်းပပည်နျ်၊	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး၊	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး၊	ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး၊	မွန်ပပည်နျ်၊	မန္တယလး	
ေိုင်းယေသကြီး၊	 ရခိုင်ပပည်နျ်၊	 ရှမ်းပပည်နျ်၊	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး၊	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးေို့ေွင်	
လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနနငှ့	်ပူးယပါင်း၍	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေပါ	အခငွ့အ်ယရးမေားနငှ့	်မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေား	မေှပ်ုေံငပ်ခင်းဆိငုရ်ာ	ြစိ္စရပမ်ေားအား	ေိငု်းရင်းသားပပညသ်မူေား	ြေျပ်ပန့စ်ွာ	ပိမုိသုရိှနိားလညန်ိငုယ်စရန	်
အသိပညာယပးပခင်းမေားြို	(၂၁)ကြိမ်	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ရာ	စုစုယပါင်းလူဦးယရ(၂၄၉၈)ဦး	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ပါသည်။

၂၁-၅-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	မွန်မြည်နျ်၊	သထုံငမို့နျ်၊	ကနာင်ေုလားကေျးရော၌	မွန်မြည်နျ်အစိုးရအေွဲ့ေင်
ြအိုေ်းတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးကရးရာေန်ကေီးေ	တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏	အခွင့်အကရးောေွျ်ကစာင့်ကရှာေ်သည့်

ဥြကဒနှင့်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများေို	တေ်ကရာေ်လာသည့်	တိုင်းရင်းသားမြည်သူများအား	
ရှင်းလင်းကမြာြေားစဉ်။

၁၇-၅-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ေချင်မြည်နျ်၊	လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊	ဒုတိျညွှန်ြေားကရးမှူး	ဦးကဇာ်ကအာင်ေင်းေ	
Gender	နှင့်	ေကလးသူငျ်ောေွျ်ကရး	အသိြညာကြးမခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများ	

ရှင်းလင်းကမြာြေားကနစဉ်။
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မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပမနမ်ာနိငုင်	ံအမေ ိုးသားလူ့အခငွ့အ်ယရး	ယြာမ်ရငှအ်ယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	
ယဆာငရ်ေြ်ယပးခဲရ့ာေငွ	်၇-၂-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်စစြ်ိငု်း(မေြ်မပမငသ်ငေ်န်းယြောင်း)ကြည့ရ်ှုစစယ်ဆးပခင်း၊	
၉-၂-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်ပပငဦ်းလငွ(်မေြမ်ပမငသ်ငေ်န်းယြောင်း)ကြည့ရ်ှုစစယ်ဆးပခင်း၊	၂၆-၃-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်	
ပမန်မာနိုင်ငံ	အမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်ရုံး၌	၂၀၂ဝပပည့်နှစ်	အယေွယေွယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်ေွင်	
မသန်စွမ်းသူမေား	လွေ်လပ်စွာ	အပပည့်အဝမဲယပးခွင့်	 ရရှိယရးအေွြ်	မသန်စွမ်းယခါင်းယဆာင်မေားနှင့်ယေွ့ဆုံ	
ယဆွးယနွးပခင်း၊	 ၂၈-၃-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားအယနပဖင့်	 ပပည်ယောင်စုယရေးယြာြ်ပွဲေွင်	ဆန္ဒမဲ	
ယပးရာ၌	၂၀၁၅	ခုနှစ်ေွင်	ကြုံယေွ့ခဲ့ရသည့်	အခြ်အခဲမေားအားသိရှိနိုင်ရန်နှင့်	၂၀၂၀	ခုနှစ်	ယရေးယြာြ်ပွဲေွင်	
မသန်စွမ်းသူမေား	လွေ်လပ်စွာ	အပပည့်အဝ	မဲယပးခွင့်ရရှိနိုင်ယရးြိစ္စနှင့်	စပ်လေဉ်းဖပီး	ကြည့်ပမင်ေိုင်မေြ်မပမင်
ယြောင်းနငှ့	်ခဝမဲခမံေြမ်ပမငယ်ြောင်းမေားသို	့သွားယရာြက်ြည့ရ်ှုယလလ့ာခဲပ့ါသည။်	ေိုအ့ပပင	်ယြာမ်ရငှ	်ေေုျိ	
ဥြ္ကဋ္ဌြ	၂၀၁၅	ခနုစှ	်ပပညယ်ောငစ်ယုရေးယြာြပ်ွ၌ဲ	မသနစ်မွ်းသမူေား	မယဲပးရာေငွ	်အားသာခေြ၊်	အားနည်းခေြ၊်	
အယေွ့အကြုမံေားအားယမးပမန်းပခင်းနငှ့	်၂၀၂၀	ခနုစှ	်ယရေးယြာြပ်ွအဲေြွ	်လိအုပခ်ေြမ်ေားအား	ကြည့ပ်မငေ်ိငု	်
မေြ်မပမင်ယြောင်း	ေုေိျယြောင်းအုပ်	ဦးယအာင်စိုးဝင်းနှင့်	ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။
၂။	 ၂-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင	်ယမရီခေြ်မင်း	နားမကြားယသာ	ြယလးမေားယြောင်းသို့	သွားယရာြ်၍	ပမန်မာ	့
ရုပ်ပမင်သံကြား	အစီအစဉ်၌	သေင်းေုေ်လွှင့်ရာေွင်	 Standardized	 Sign	 Language	ေိုးေြ်မှုအယပခ	
အယနနငှ့	်ပပညယ်ောငစ်ယုရေးယြာြပ်ွနဲငှ့	်ပေသ်ြ၍်	နားမကြားသမူေား၏	ယေွ့ကြုရံသည့	်အခြအ်ခမဲေားအား	
ယဆွးယနွးပခင်း၊	၃-၅-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	စိေ်ြေန်းမာယရးယဆးရုံသို့	သွားယရာြ်၍	၂၀၂ဝပပည့်နှစ်	အယေွယေွ	
ယရေးယြာြပ်ွေဲငွ	်စေိယ်ပါသ့ပွသ်မူေား	မယဲပးခငွ့ရ်ရှယိရးနငှ့	်စပလ်ေဉ်း၍	စေိယ်ပါသ့ပွသ်မူေား၏	သယဘာသဘာဝ	
အယကြာင်းြို	ယလ့လာသိရှိနိုင်ရန်	ယဆးရုံမှ	ောဝန်ရှိသူမေားနှင့်	ယေွ့ဆုံယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။	
၃။	 ၂၅-၆-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်၂၀၂၀	ခနုစှ	်	အယေယွေယွရေးယြာြပ်ွကဲြီးေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	လေွလ်ပစ်ွာ	
အပပည့်အဝ	မဲယပးခွင့်	ရရှိယရးအေွြ်	အကြံပပုခေြ်မေားအား	ပပည်ယောင်စုယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်သို့	ယပးပို့	
ပခင်း၊	 ၂၈-၆-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	 CRPD	 Initial	 Report	အယပါ်	ယြာ်မရှင်အယနပဖင့်	 Independent	Report	
(Parallel	Report)	ေင်သွင်းနိုင်ယရးနှင့်	စပ်လေဉ်း၍	ပမန်မာနိုင်ငံ	အမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရး	ယြာ်မရှင်ရုံးေွင်	
မသန်စွမ်းယခါင်းယဆာင်မေားနှင့်	ယေွ့ဆုံယဆွးယနွးပခင်း၊	၁၂-၇-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ယြာ်မရှင်၏	CRPD	ဆိုင်ရာ	
Independent	Report	အား	UNCRPD	သိုေ့ငသ်ငွ်းပခင်း၊	၂၈-၈-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ပမနမ်ာနိငုင်နံားမကြားသမူေား	
ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြယ်ရး	အဖွဲ့မ	ှ၂၀၂၀	အယေယွေ	ွယရေးယြာြပ်ွယဲြာမ်ရငှန်ငှ့ပ်ေသ်ြ	်၍	ယြာမ်ရငှမ်	ှပပညယ်ောငစ်	ု
ယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်သို့	 ယပးပို့ေားယသာ	အကြံပပုခေြ်မေားနှင့်	 စပ်လေဉ်းဖပီးလာယရာြ်ယေွ့	ဆုံယဆွးယနွး	
ခဲ့ပါသည်။	
၄။	 ေို့ယနာြ်	၂၀-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား	လွေ်လပ်စွာမဲယပးခွင့်ရရှိယရးအေွြ်	ပမန်မာ	
နိုင်ငံ	 အမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်မှ	 အကြံပပုခေြ်ယပးပို့ေားမှုအယပါ်	 ပပည်ယောင်စုယရေးယြာြ်	
ပွဲယြာ်မရှင်မှ	 ပပန်ကြားခေြ်နှင့်	စပ်လေဉ်း၍	ပမန်မာနိုင်ငံ	အမေ ိုးသားလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်ရုံး၌	မသန်စွမ်း	
ယခါင်းယဆာင်မေားနှင့်	 ယေွ့ဆုံယဆွးယနွးပခင်း၊	 ၃-၁၂-၂၀၁၉	ရြ်ယန့မှ	 ၆-၁၂-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေိ	 2019	 AICHR	
Regional	Dialogue	on	the	Mainstreaming	of	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	in	the	ASEAN	
(Gender	Perspective	on	Disability	Rights)	&	a	National	Human	Rights	Institutions	(NHRI)	side	event	
အစည်းအယဝးသို့	ယြာ်မရှင်	ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌ	ေြ်ယရာြ်ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။ 
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၁။ ၇-၂-၂၀၁၈ စစ်ြိုင်း(မေြ်မပမင်သင်ေန်းယြောင်း)
ကြည့်ရှုစစ်ယဆးပခင်း

၂။ ၉-၂-၂၀၁၈ ပပင်ဦးလွင်(မေြ်မပမင်သင်ေန်းယြောင်း)
ကြည့်ရှုစစ်ယဆးပခင်း	

၃။ ၂၆-၃-၂၀၁၉ ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသား	လူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်ရုံး၌	
၂၀၂ဝ	 ပပည့်နှစ်	အယေွယေွယရေးယြာြ်ပဲွယြာ်မရှင်ေွင်	
မသန်စွမ်းသူမေားလွေ်လပ်စွာ	 အပပည့်အဝမဲယပးခွင့် 	
ရရှိယရးအေွြ်	 မသန်စွမ်းယခါင်းယဆာင်မေားနှင့်ယေွ့ဆုံ	
ယဆွးယနွးပခင်း။	

၄။	 ၂၈-၃-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူမေားအယနပဖင့်	ပပည်ယောင်စုယရေး	ယြာြ်ပွဲ	
ေွင်	ဆန္ဒမဲယပးရာ၌	၂၀၁၅	ခုနှစ်ေွင်	 ကြုံယေွ့ခဲ့ရသည့်	
အခြ်အခဲမေားအားသိရှိနိုင်ရန်နှင့်	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်	 ယရေး	
ယြာြ်ပွဲေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	လွေ်လပ်စွာအပပည့်				
အဝမဲယပးခွင့်ရရှိနိုင်ယရးြိစ္စနှင့်စပ်လေဉ်းဖပီး	 ကြည့်ပမင်	
ေိငု	်မေြမ်ပမငယ်ြောင်းနငှ့ခ်ဝမဲခ	ံမေြမ်ပမငယ်ြောင်းမေား	
သို့	သွားယရာြ်	ကြည့်ရှု့ယလ့လာပခင်း။
(ေ)	ြေည့်မမင်တိုင်မျေ်မမမင်ကေျာင်း	(၂၈-၃-၂၀၁၉)	
ယြာမ်ရငှေ်ေုျိဥြ္ကဌမ	ှ၂၀၁၅	ခနုစှ	်ပပညယ်ောငစ်ယုရေး	
ယြာြ်ပွဲ၌	 မသန်စွမ်းသူမေား	 မဲယပးရာေွင်	အားသာ	
ခေြ်၊	အားနည်းခေြ်၊	အယေွ့အကြုံမေားအားယမးပမန်း	
ပခင်းနှင့်	၂၀၂၀	ခုနှစ်	ယရေးယြာြ်ပွဲအေွြ်လိုအပ်ခေြ်	
မေားအားေုေိျယြောင်းအုပ်ဦးယအာင်စုိးဝင်းနှင့်	ယဆွးယနွး	
ခဲ့ပါသည်။
(ခ)	ခေဲခခံမျေ်မမင်ကေျာင်း	(၂၈-၃-၂၀၁၉)
မသန်စွမ်းသူမေား	ဆန္ဒမဲယပးခွင့်နှင့်	 ပေ်သြ်၍	 ၂၀၁၅	
ခုနှစ်	အယေွ့အကြုံ	အခြ်အခဲမေားအားယလ့လာပခင်း၊

၅။ ၂-၄-၂၀၁၉ ယမရီခေြ်မင်း	နားမကြားယသာ	ြယလးမေားယြောင်းသို့	
သွားယရာြ်၍	 ပမန်မာ့ရုပ် ပမင်သံ ကြား	 အစီအစဉ်၌	
သေင်း	 ေုေ်လွှင့်ရာေွင် 	 Standardized	 Sign	
Language	ေိုးေြ်မှု	အယပခအယနနှင့်	 ပပည်ယောင်စု	
ယရေးယြာြ်ပွဲ 	 နှင့်ပေ်သြ်၍	 နားမကြားသူမေား၏	
ယေွ့ကြုံရသည့်	အခြ်အခဲမေားအား	ယဆွးယနွးပခင်း၊	
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၆။ ၃-၅-၂၀၁၉ စေိြ်ေန်းမာယရးယဆးရုသံို	့သွားယရာြ၍်	၂၀၂ဝပပည့န်စှ	်
အယေွယေွယရေးယြာြ်ပွဲေွင် 	 စိေ်ယပါ့သွပ်သူမေား 	
မဲယပးခွင့်ရရှိယရးနှင့်	 စပ်လေဉ်း၍	 စိေ်ယပါ့သွပ်သူမေား၏	
သယဘာသဘာဝအယကြာင်းြို 	 ယလ့လာသိရှိနိုင်ရန် 	
ယဆးရုံမှ	ောဝန်ရှိသူမေားနှင့်	ယေွ့ဆုံယဆွးယနွးပခင်း။

၇။ ၂၅-၆-၂၀၁၉ ၂၀၂၀	ခုနှစ်	 	အယေွယေွယရေးယြာြ်ပွဲကြီးေွင်	 မသန်	
စွမ်းသူမေား	လွေ်လပ်စွာအပပည့်အဝ	 မဲယပးခွင့်ရရှိယရး	
အေွြ် 	 အကြံ ပပုခေြ်မေားအား	 ပပည်ယောင်စုယရေး 	
ယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်သို့	ယပးပို့ပခင်း။

၈။	 ၂၈-၆-၂၀၁၉ CRPD Initial	 Report	အယပါ်	 ယြာ်မရှင်အယနပဖင့်	
Independent	Report	(Parallel	Report)	ေင်သွင်းနိုင်	
ယရးနငှ့	်စပလ်ေဉ်း၍	ပမနမ်ာနိငုင်အံမေ ိုးသားလူ့အခငွ့အ်ယရး
ယြာမ်ရငှရ်ုံးေငွမ်သနစ်မွ်း	ယခါင်းယဆာငမ်ေားနငှ့	်ယေွ့ဆု	ံ
ယဆွးယနွးပခင်း။

၉။ ၁၂-၇-၂၀၁၉ ယြာ်မရှင်၏	CRPD	ဆိုင်ရာ	Independent	Report 
အား	UNCRPD	သို့ေင်သွင်းပခင်း။	

၁၀။ ၂၈-၈-၂၀၁၉ ပမနမ်ာနိငုင်နံားမကြားသမူေား	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြယ်ရး	အဖွဲ့မ	ှ
၂၀၂၀	အယေယွေ	ွယရေးယြာြပ်ွယဲြာမ်ရငှန်ငှ့	်ပေသ်ြ	်	
၍	ယြာမ်ရငှမ်	ှပပညယ်ောငစ်	ုယရေးယြာြပ်ွယဲြာမ်ရငှသ်ို	့
ယပးပို့ေားယသာ	အကြံပပုခေြ်မေားနှင့်	 စပ်လေဉ်းဖပီးလာ	
ယရာြ်ယေွ့ဆုံ	ယဆွးယနွးပခင်း။

၁၁။ ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူမေား	လွေ်လပ်စွာမဲယပးခွင့်ရရှိယရးအေွြ်	
ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်မှ 	
အကြံ ပပုခေြ်ယပးပို့ေားမှုအယပါ်	 ပပည်ယောင်စုယရေး 	
ယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်မှ	 ပပန်ကြားခေြ်နှင့်	 စပ်လေဉ်း၍	
ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသား	လူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်ရုံး၌	
မသန်စွမ်း	ယခါင်းယဆာင်မေားနှင့်	ယေွ့ဆုံယဆွးယနွးပခင်း၊

၁၂။ ၃-၁၂-၂၀၁၉	မှ	
၆-၁၂-၂၀၁၉	ေိ

2019	 AICHR	 Regional	 Dialogue	 on	 the	 Main-
streaming	of	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	
in	 the	ASEAN	(Gender	Perspective	on	Disability	
Rights)	&	 a	National	Human	Rights	 Institutions	
(NHRI)	side	event	အစည်းအယဝးသို	့ယြာမ်ရငှ	်ေေုျိ	
ဥြ္ကဋ္ဌမှ	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ပခင်း။
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ေချင်မြည်နျ်	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ြခေင်ပပည်နျ်အေွင်းေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုမေားမှာ	

မသနစ်မွ်းအခေင်းခေင်း	ယေွ့ဆုခံနွအ်ားျပူခင်းနငှ့	်စေိဓ်ာေပ်မငှ့ေ်ငယ်ပးသငေ်န်းြိ	ုမေနိဘ်ရုားယြောင်း၌လည်း	

ယြာင်း၊	 ၆-၃-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	 ြုိျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအသင်း(၇)ကြိမ်ယပမာြ်	 နှစ်ပေ်လည်	

အခမ်းအနားနှင့် 	 မသန်စွမ်းအယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေား	 ပညာသင်စရိေ်ယောြ်ပံ့အခမ်းအနားြို 																		

၁၀-၅-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်လည်းယြာင်း၊	 စစ်ယရှာင်စခန်းမေားသို့	အဖွဲ့အစည်းမှ	သွားယရာြ်အားယပးစြား	

ယပပာကြားပခင်း၊	အဝေ်အစား၊	 	အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေား	 ပံ့ပိုးပခင်း၊	 (ေန်ဖရဲစခန်း၊	ဆျ်မိုင်စခန်း၊	

ေပ်ြုန်းစခန်း၊	အင်ဂေန်ေုံစခန်း၊	 ပလနစခန်း၊	 မန်ခိန်စခန်း၊	 မိုင်းနား	 KBC	 စခန်း၊	 RC	 စခန်း၊	လဝမ်စခန်း၊	

ဝိုင်းယမာ်စခန်း၊	 ဂေျ်ရမ်စခန်း)ြိုလည်းယြာင်း၊	 ယြောင်းယနမသန်စွမ်းြယလးမေားြို	 ယြောင်းစရိေ်မေား	

နှစ်စဉ်အလှူရှင်ရှာဖပီး	 	 ပုံမှန်ယောြ်ပံ့ ပခင်းြိုလည်းယြာင်း၊	 ယပခေု၊	လြ်ေု	 ရရှိယရးအေွြ်	 	 ICRC	

ယပခေယုဆးရုသံို	့ပိုယ့ဆာငယ်ပးပခင်း၊	မိငု်းယကြာင့	်ယပခပပေ	်လြပ်ပေသ်မူေားြိ၊ု	INGO,	NGO	အဖွဲ့အစည်းမေားသို	့

ခေေိဆ်ြြ်ညူယီဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေား	အသြယ်မွးဝမ်းယြောင်း	ပညာရပသ်ငျ်နူိငုယ်ရးအေြွ	်

ရန်ြုန်ဖမို့ေွင်း	အစိုးရ	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	ဖွင့်လှစ်ေားယသာ	သင်ေန်းယြောင်းသို့	မကြာခဏ	ပို့ယဆာင်		

ယပးပခင်း၊	 မနာမြေန်းယသာ	မသန်စွမ်းသူမေားြို	ြေန်းမာယရးဌာနသို့	အသနားခံစာပဖင့်	အခမဲ့ြုသနိုင်ယရး	

အေွြ်	ခေေိ်ဆြ်မှုယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်းမေား	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။	 ေို့ယနာြ်	 ၁-၁-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့မှ 	 ၃၁-၁၂-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေိ	 နီးစပ်မသန်စွမ်းမေားယခါ်ျူ၍	

ြေန်းမာယရးဌာနြိ	ုအြအူညယီောင်းခဖံပီး	ယဆးဝါးြသုယစပခင်း၊	မသနစ်မွ်း	ြာြျွယ်စာင့ယ်ရှာြယ်ရးဥပယေ၊	

နည်းဥပယေမေားြို	 ပို့ခေယပးပခင်း၊	 မိမိလိုအပ်ခေြ်ြို	ေုေ်ယဖာ်ယပပာကြားယစပခင်းမေား	 ယဆာင်ရေြ်ပါသည်။	

အလားေ	ူ၁၀-၅-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ပမစက်ြီးနားဖမို့ယောခ်န်းမ၌	ြခေငပ်ပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့မေား၊	ဌာနဆိငုရ်ာ	

INGO,	 NGO	ဘာသာအဖွဲ့အစည်း၊	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းအြူအညီပဖင့်	 (၈)ကြိမ်ယပမာြ်	 နှစ်ပေ်လည်	

အခမ်းအနားေွင်	မသန်စွမ်းအယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေား၊	ပညာသင်စရိေ်မေား၊	အဝေ်အစားမေား	ယောြ်ပံ့	

ယပးသည့်	အခမ်းအနား	ြေင်းပပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	၎င်းအပပင်	၂၀၁၈	ခုနှစ်မှ	၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်	ဇန်နဝါရီလေိ	

ပမစက်ြီးနားဖမို့ယပါ်	ပလနယြေးရော၊	ေပြ်နု်းယြေးရော၊	မနခ်နိယ်ြေးရောမေားေငွ	်ေစအ်မိ	်ေြ/်ဆင်း	HI	project 

ပဖင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	လိုအပ်ခေြ်မေားြို	စာရင်းယြာြ်ျူဖပီး	ပဖည့်စွြ်ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့သည်။
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၆-၃-၂၀၁၈	ရေ်ကန့	မသန်စွမ်းအချင်းချင်း
ကတွ့ဆုံခွန်အားျူမခင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်မမှင့်တင်ကြး
သင်တန်းတွင်	မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။

ေချင်မြည်နျ်ေိုျ်အဂေါမသန်စွမ်းသူများအသင်း
(၇)နှစ်ကေိမ်ကမမာေ်နှစ်ြတ်လည်အခမ်းအနားြုံ

၂၀၁၉-၂၀၂၀	ခုနှစ်ထိ	HI	Project	မေင့်	
ကေျးရောများသို့သွားကရာေ်စာရင်းကောေ်ျူ

အေွဲ့အစည်းြုံ

အေတ်အစားများ	တစ်နှစ်တစ်ခါ
သွားကရာေ်ကထာေ်ြံ့စဉ်။

Clay	Center	၂၀၁၈	ခုနှစ်အတွင်း	မျ ိုးကစ့မသန်စွမ်းကေျာင်းမှ	လုြ်ကဆာင်ငြီးစီးခ့ဲကသာ	လုြ်ကဆာင်ချေ်များ	

စဉ် ကန့ရေ် အကြောင်းအရာ ကနရာ

၁။ စာသင်ြေားကရးအစီအစဉ်များ

၁:၁ ၂	လပိုင်းမှ	၁၁	လပိုင်းေိ၊
၂၀၁၈	(၁-၄-၇	လမှအပ)

ဉာဏ်ရည်	နိမ့်ြယလးမေားအေွြ်	
စာသင်ကြားပခင်း	

CLAY	Center	(ရှင်သန်ပခင်းမေ ိုးယစ့	
မသန်စွမ်း	ယြောင်း)
ပ.လ.န	(၁)၊	ပိယောြ်ဖမိုင်၊	
ပမစ်ကြီးနားဖမို့။

၁:၂ ၂	လပိုင်းမှ	၁၁	လပိုင်းေိ၊
၂၀၁၈	(၁-၄-၇	လမှအပ)

နားမကြားယသာြယလးမေားအေွြ်	
စာသင်ကြားပခင်း	

၁:၃ ၃၁-၂-၂၀၁၈ ယြောင်းသားမိဘမေား၏	အစည်းအယဝး

၁:၄ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ယြောင်းသားမေား၏ယလ့လာယရးခရီး(၁) စိမ်းပမဧရာပန်းမခံ

၁:၅ ၂၁-၁၁-၂၀၁၈ ယြောင်းသားမေား၏ယလ့လာယရးခရီး(၂) ဧေင်ဘုရားယြောင်းဝန်း
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၇-၆-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်		
မမစ်ကေီးနားမျေ်မမမင်ကေျာင်း၌	

ေချင်မြည်နျ်မသန်စွမ်းသူများအသင်း
ေွဲ့စည်းစဉ်။

၁၈-၆-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ကနမြည်ကတာ်၊	ဇမ္ဗူသီရိကဟာ်တျ်၌	
မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းနှင့်

တိုင်းကဒသကေီး/	မြည်နျ်မသန်စွမ်းအသင်းများ	
ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးြွဲအခမ်းအနားတွင်	

မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။

စဉ် ကန့ရေ် အကြောင်းအရာ ကနရာ

၂။ ရြ်ရော	အကမခမြုလုြ်ငန်းများ

-	၂	လပိုင်းမှ	၉	လပိုင်း၊	
-၂၀၁၈	(၁-၄-၇	လမှ	
အပ)

အိမ်ေိုင်ရာယရာြ်လည်ပေ်ပခင်း ပမစ်ကြီးနားဖမို့ဝန်းြေင်

-	၄	လပိုင်းနှင့်၈လပိုင်း၊	
၂၀၁၈	ခုနှစ်

အစာအာဟာရ	ယပးယဝပခင်း ပမစ်ကြီးနားဖမို့ဝန်းြေင်

-	၃	လပိုင်းမှ	၁၁လပိုင်းေိ၊	
၂၀၁၈	ခုနှစ်

ပမန်မာလြ်သယြသေပပဘာသာ	စြား	
သင်ေန်း

CLAY	Center	(ရှင်သန်ပခင်းမေ ိုးယစ့	
မသန်စွမ်းယြောင်း)ပ.လ.န	(၁)၊	
ပိယောြ်ဖမိုင်၊	ပမစ်ကြီးနားဖမို့။

၃	လပိုင်းမှ	၁၁	လပိုင်းေိ၊	
၂၀၁၈	ခုနှစ်

အပမင်ဖွင့်သင်ေန်းယပးပခင်း လူမှုဝန်ေမ်း	မူကြို	ECCD	သင်ေန်း၊	
ပ.လ.န	 ဆရာပဖစ်သင်ေန်း၊	 CLAY	
Center	 ဝိုင်းယမာ်လယော်နှစ်ပခင်း	
ဘုရားယြောင်း။

၃။ ၁-၅-၂၀၁၈ မသန်စွမ်းြယလးမေားအေွြ်	ယနွရာသီ	
သင်ေန်း

CLAY	CENTER	(ရှင်သန်ပခင်းမေ ိုးယစ့	
မသန်စွမ်းယြောင်း)
ပ.လ.န	(၁)၊	ပိယောြ်ဖမိုင်၊	
ပမစ်ကြီးနားဖမို့။

၄။ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ခရစ္စမေ်ပွဲနှင့်	ြမ	္ဘာ့မသန်စွမ်းသူမေားယန့	
အေိမ်းအမှေ်

CLAY	Center	(ရှင်သန်ပခင်းမေ ိုးယစ့	
မသန်စွမ်းယြောင်း)
ပ.လ.န	(၁)၊	ပိယောြ်ဖမိုင်၊	
ပမစ်ကြီးနားဖမို့။

၅။ အမခားမြင်ြအေွဲ့များနှင့်	ချတိ်ဆေ်ကဆာင်ရေေ်မခင်း

-	၈	လပိုင်း၊	၂၀၁၈ Commuinity	and	Inclusion	(HI)	
အဖွဲ့နှင့်	ပူးယပါင်းြာ	သုံးဘီး	ဘြ်ေရီ	
ဆိုင်ြျ်ယပးပခင်း

ပမစ်ကြီးနားရှိမသန်စွမ်းမေားယပး	
ပခင်း။
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၁၈-၇-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ေချင်မြည်နျ်ေန်ကေီးချုြ်ရုံး
ခန်း၌	ေချင်မြည်နျ်ေန်ကေီးချုြ်အား	

သွားကရာေ်ကတွ့ဆုံဂါေရမြုမခင်း၊	တိုင်းကဒသကေီး/	
မြည်နျ်မသန်စွမ်းသူများ	

အသင်းများကတွ့ဆုံကဆွးကနွးြွဲအခမ်းအနား။

၁၅-၁၀-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ငမို့ကတာ်ခန်းမ၌	နိုင်ငံတော
မျေ်မမမင်များလမ်းကလျှာေ်တုတ်ကန့

အခမ်းအနားေျင်းြစဉ်။

၃-၁၂-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ငမို့ကတာ်ခန်းမ၌	
အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ

မသန်စွမ်းသူများကန့အခမ်းအနားေျင်းြစဉ်။

၂-၃-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	Marvel	Hotel,	မန္တကလးငမို့၌
တိုင်းနှင့်မြည်နျ်	မသန်စွမ်းသူများ၏

အနာဂတ်လုြ်ငန်းစဉ်များအား	ြုံကော်ကဆာင်ရေေ်	
နိုင်မှုမမှင့်တင်ကရး	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲ။

၁၃-၂-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	
မမစ်ကေီးနားမျေ်မမမင်ကေျာင်း၌	

မမန်မာေကလးများကန့အထိမ်းအမှတ်
ေဗျာရေတ်ဆိုငြိုင်ြွဲများေျင်းြစဉ်။

၄-၈-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	မမစ်ကေီးနားမျေ်မမမင်ကေျာင်း၌	
(၄၃)နှစ်ကမမာေ်အသင်းအေွဲ့တည်ကထာင်ကသာကန့
အထိမ်းအမှတ်သံစုံငြိုင်ြွဲများ	ေျင်းြကြးစဉ်။
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ေျားမြည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ြျားပပည်နျ်အယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုနှင့်	

ပေသ်ြ၍်	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနားြိ	ုနစှစ်ဉြ်ေင်းပပခင်း၊	လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျ်	

ဆျ်ယရးနှင့်ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	ြျားပပည်နျ်အေွင်းရှိ	

မသန်စွမ်းသူ	(၅၀၉)ဦးြို	ေစ်ဦးလျှင်	(၁၀၀,၀၀၀)	ြေပ်	နှုန်းပဖင့်	(၅၀၉)သိန်းြို	ယောြ်ပံ့ယပးအပ်နိုင်ပ	ခင်း၊	

ပမန်မာနုိင်ငံြုိျ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအသင်း(လိွုင်ယြာ်)ရံုးခဲွ	 ဖွင့်လှစ်နုိင်ရန်အေွြ်	ြျားပပည်နျ်	

အစိုးရအဖွဲ့ မှ 	 	 လွို င် ယြာ် ဖမို့ နျ် ၊ 	 မယောခူယြေးရောအုပ်စု 	 ယပမြွြ်အမှေ် ( ၂၅၉) ။ 	 သေ္တပလူ 	

အယနာြယ်ပမာြြ်ငွ်းေငွ	်ယပမယနရာခေေားယပးခဲဖ့ပီး	ရုံးလပုင်န်းမေားယဆာငရ်ေြရ်နအ်ေြွ	်ျာျရီုံးခန်း	(၁)

ခန်းအား	လွိုင်ယြာ်ဖမို့၊	 ယေါဥခူရပ်ြွြ်ရှိ	 ခရိုင်စုယပါင်းရုံးေွင်	 ယဆာင်ရေြ်ယပး	ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏		

အခွင့်အယရးဥပယေ	UNCRPD	ဆိုင်ရာသင်ေန်းြို	 ၁၃-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့မှ	 စ၍	၁၄-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့အေိ	

ဖငွ့လ်စှပ်ခင်း၊	ရပရ်ောအေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေား	ပပုစယုစာင့ယ်ရှာြယ်ရးဆိငုရ်ာ	သငေ်န်းြိ	ု၁၅-၃-၂၀၁၈	ရြယ်န့မ	ှ

၁၆-၃-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့အေိ	 ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊	 ပပန်လည်ေူယောင်းယရး	 ဦးစီးဌာနအသစ်	 ဖွင့်လှစ်ဖပီးယနာြ်	

ြျားပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့၏	လမ်းညွှန်မှု	ပဖင့်	ရှားယောဖမို့နျ်ေွင်	၆-၆-၂၀၁၈	ရြ်ယန့မှစ၍	၇-၆-၂၀၁၈	

ရြ်ယန့အေိလည်းယြာင်း ၊ 	 မျ်စဲ့ ဖမို့နျ်ေွင် 	 ၁၀-၇-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့မှ 	 ၁၁-၇-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ 	

အေိလည်းယြာင်း၊	မိုင်းအန္တရာျ်	အသိပညာယပးသင်ေန်းမေားဖွင့်လှစ်ယပးပခင်း၊	၁၂-၅-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	

လူမှုဝန်ေမ်း ၊ 	 ြျ်ဆျ်ယရးနှင့် 	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန် ကြီးဌာန	 ပပည်ယောင်စုဝန် ကြီးမှ 	

မိခင်ဝိုင်းမေားဖွင့်လှစ်မည့်	 ြိစ္စယေွ့ဆုံ ပခင်းနှင့် 	 မသန်စွမ်းသူမေား၊	 အမေ ိုးသမီးအိမ်ယောင်ဦးစီးမေားအား	

ယောြ်ပံ့ပခင်းအခမ်းအနားြို	ြျားပပည်နျ်ခန်းမ၌	ြေင်းပယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	

၂။	 ေို့ပပင်	ြျားပပည်နျ်	အစိုးရအဖွဲ့မှ	 မသန်စွမ်းသုံး	အောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေားပဖစ်သည့်	Wheel	

Chairs	 (	 ၆၄	 )စီး၊	 ခေ ိုင်းယောြ်	 (	 ၅၆	 )စုံ၊	လြ်ယောြ်ေစ်စုံ၊	 စုစုယပါင်းေန်ဖိုး	ြေပ်	 (၆,၄၀၀,၀၀၀)ြို	

အခမ်းအနားပဖင့်ယပးအပ်ခဲ့ဖပီး	မသန်စွမ်းသူမေားသွားလာမှု	ြုန်ြေစရိေ်အပဖစ်	 (ခရီးစရိေ်	ြေပ်	၇၀၀,၀၀၀	

ြိလုည်း	ယောြပ်ံယ့ပးအပခ်ဲပ့ါသည။်	ေိုအ့ေ	ူလမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှဖရဆူိဖုမို့နျအ်ေငွ်းရှ	ိခိြုိုးရာမဲ	့(၆)	

ဦးအေြွ	်ေစဦ်းလျှင	်၅၀၀,၀၀၀ြေပန်ှုန်းပဖင့	်၃,၀၀၀,၀၀၀	ြေပအ်ားလည်းယြာင်း၊	နာောရညှ	်ေစဦ်းအေြွ	်

၁၀၀,၀၀၀	ြေပြ်ိလုည်းယြာင်း၊	မိငု်းယကြာင့	်မသနစ်မွ်းသ	ူ(၃၁)ဦးအေြွ	်ေစဦ်းလျှင	်၂၀၀,၀၀၀	ြေပန်ှုန်းပဖင့	်

၆,၂၀၀,၀၀၀	ြေပ်အားလည်းယြာင်း	ယောြ်ပံ့ယပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။	 ေို့ ပပင်	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန၏	 ယောြ်ပံ့မှု ပဖင့် 	 မိုင်းယကြာင့်ေိခိုြ်ေဏ်ရာရယသာ	

မသန်စွမ်းမေားြို 	 လွိုင်ယြာ်ဖမို့နျ်မှ	 (၁၁)ဦး၊	 ေီယမာ့ဆို ဖမို့နျ်မှ	 (၈)ဦး၊	 ဖရူဆို ဖမို့နျ်မှ	 (၃)ဦးနှင့် 	

ရှားယောဖမို့နျ်မှ	(၄)ဦး၊	ယဘာ်လခဲဖမို့နျ်မှ	ေစ်ဦး၊	ဖားယဆာင်းဖမို့နျ်မှ	(၁၂)ဦး	စုစုယပါင်း(၃၉)ဦးအေွြ်	

ေစ်ဦးလျှင်	၂၀၀,၀၀၀	ြေပ်နှုန်းပဖင့်	၇,၈၀၀,၀၀၀	ြေပ်ြို	ယောြ်ပံ့ယပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	၎င်းအပပင်	TLMI	

အဖွဲ့မှ	ြျားပပည်နျ်အေွင်း	အယကြာင်းအမေ ိုးမေ ိုးယကြာင့်	ေိခိုြ်ေဏ်ရာရသူမေားြို	 ေူးယအာြ်ပိုင်း	

ယပခေုေပ်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်းမေား	ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း၊	World	Education	အဖွဲ့မှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အသြ်	

ယမွးဝမ်းယြောင်းလုပ်ငန်းအေွြ်	အယောြ်အပံ့မေား၊	အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေားနှင့်	စွမ်းယဆာင်ရည်ပမှင့်

သင်ေန်းမေားယပးပခင်းေို့ြိုလည်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်။
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၄။	 ေို့ယနာြ်	 မသန်စွမ်းမှုယလျှာ့ခေယရးနှင့်	 ကြိုေင်ြာြွျ်ယရး	 စီမံခေြ်အယနပဖင့်	ြျားပပည်နျ်	

အေွင်းရှိ	 ဖမို့နျ်အားလုံးေွင်	 မိုင်းအန္တရာျ်အသိပညာယပးသင်ေန်းမေားြို	MAG၊	DRC/	DDG	အဖွဲ့ေို့နှင့်				

ပူးယပါင်းဖပီးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။	 ၁၅-၇-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)နငှ့	်LDSC	(Latter	Day	Saint	Charities)	

အဖွဲ့ေို့ပူးယပါင်း၍	 ပပုလုပ်ယသာ	ြျားပပည်နျ်အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယပခေုေပ်ဆင်	ယပးအပ်ပဲွ	

အခမ်းအနားြုိလည်း	ြေင်းပပပုလုပ်နုိင်ခ့ဲပါသည်။	ေ့ုိအေူ	၁၈-၈-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရး					

နငှ့ပ်ပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန၊	ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးဦးစီး	ဌာနနငှ့	်ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)

ေို	့ပူးယပါင်း၍	ြေင်းပယသာ	မသနစ်မွ်းဆိငုရ်ာယဆွးယနွးပွနဲငှ့	်အသပိညာယပးသငေ်န်းမေား	ဖငွ့ပ်ွအဲခမ်းအနားြိ	ု

လွိုင်ယြာ် ဖမို့နျ်ရှိ 	 ခရိုင်စုယပါင်းရုံးခန်းမ၌	 လည်းယြာင်း	 ၂-၁၁-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	

ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး	ဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးမှ	 မသန်စွမ်းသူ	 (၁၀၂၈)	 ဦး	

အေွြ်	ေစ်ဦးလျှင်	၃၀,၀၀၀	ြေပ်နှုန်းပဖင့်		ြေပ်	၂၀	ေသမ	၈၄	သန်း	ယောြ်ပံ့ပခင်းအခမ်းအနားြိုလည်း

ယြာင်း	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
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ေရင်မြည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ		ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

နိဒါန်း	
၁။	 ြရင်ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	 ခရိုင်(၄)ခရိုင်၊	 ဖမို့နျ်	 (၇)ဖမို့နျ်၊	 ဖမို့(၁၁)ဖမို့အေွြ်	 မသန်စွမ်းသူမေား	
အခငွ့အ်	ယရးမေားနငှ့	်ပေသ်ြ၍်	ပပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့သည	်မေိဖ်ြအ်ဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ပူး	ယပါင်း၍		၂၀၁ရခနုစှ	်
စြေ်ငဘ်ာလမ	ှ၂၀၁၉	ခနုစှ	်ေဇီငဘ်ာလအေ	ိအယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ေြခ်ေြ်မေားြိ	ုအစရီငခ်ေံငပ်ပ	
အပ်ပါသည်။

ရည်ရေျ်ချေ်
၂။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာအမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာယရးသားယရး	
အဖွဲ့၏	သေ်မှေ်အခေနိ်ြာလအရ	အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)	 ပပုစုနိုင်ယရးအေွြ်	ြရင်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့မှ	
(၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	 စြ်ေင်ဘာလမှ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလအြုန်ေိ)	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ယဆာင်ရေြ်	
ယပးခဲ့သည့်	သေင်းအခေြ်အလြ်မေားြို	ယပးပို့နိုင်ရန်	ရည်ရေျ်ပါသည်။	

ြူးကြါင်းကဆာင်ရေေ်သည့်အေွဲ့အစည်းများ
၃။	 ြရငပ်ပညန်ျအ်ေငွ်း	မသနစ်မွ်းလပုင်န်းမေားြိ	ုပူးယပါင်းယဆာငရ်ေြယ်နယသာ	အဖွဲ့အစည်း	မေားပဖစက်ြ	
သည့်	Hpa-an	Orthopadic	Rehabilitation	Center(HORC),	Association	for	Aid	and	Relief	(AAR	Hpa-
an),	 Humanity	 &	 Inclusion(HI),	 Health	 for	 All,	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်ေို့နှင့်		
ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်ပါသည်။

မြည်နျ်ကော်မတီေွဲ့စည်းမခင်း
၄။	 ြရငပ်ပညန်ျအ်ေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ြရငပ်ပညန်ျ	်ယြာမ်ေြိီ	ု၂၄-
၉-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	အမိန့်ယကြညာစာအမှေ်၊	၁၀၁/၂၀၁၈	ပဖင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	
အမေ ိုးသားယြာ်မေီမှ	 ဖွဲ့စည်းေားဖပီး ပဖစ်ပါသည်။	 ပပည်နျ်ယြာ်မေီအယနပဖင့် 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခငွ့အ်ယရးမေားြိ	ုပပညသ်မူေားပိမုိသုရိှလိာယစရန	်အသပိညာယပးပခင်း၊	ယဟာယပပာပွမဲေား	ြေင်းပယဆာငရ်ေြပ်ခင်း	
မေားြို	 ပပည်နျ်အေွင်း	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ြူညီယပးယနသည့်	အဖွဲ့အစည်းမေားပဖစ်သည့်	 	HORC,	AAR	
(Japan),	The	Halo	Trust,	MAG	(Mines	Advisory	Group)အဖွဲ့ေိုန့ငှ့ပ်ူးယပါင်းဖပီး	မိငု်းေေိဏရ်ာရသမူေားအား	
ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးဦးစီးဌာနနငှ့ခ်ေေိဆ်ြ၍်	ယငယွကြးယောြပ်ံယ့ပးပခင်းမေားြိ	ုယဆာငရ်ေြယ်ပးလေြရ်ှပိါ	
သည်။

အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲများမြုလုြ်မခင်းနှင့်	သင်တန်းများေွင့်လှစ်မခင်း
၅။	 မသနစ်မွ်းသမူေားမေှပ်ုေံငပ်ခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းမှုအဆင့	်သေမ်ေှပ်ခင်းဆိငုရ်ာ	လပုင်န်းအစအီစဉအ်လပုရ်ု	ံ
ယဆွးယနွးပွဲြို	၂၃-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်လည်းယြာင်း၊	အေူးဂရုပပုယစာင့်ယရှာြ်	ရန်လိုအပ်ယသာ	မသန်စွမ်း	
ြယလးငျ်မေားယစာင့်ယရှာြ်မှု	 နည်းပညာသင်ေန်းအား	 ၁၇-၇-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့မှ	 ၂၀-၇-၂၀၁၈ရြ်ယန့	
အေိလည်းယြာင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေားပပုစုယစာင့်ယရှာြ်မှုဆိုင်ရာသင်ေန်းမေားအား	 ၁၂-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့မှ	
၁၃-၈-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေိလည်းယြာင်း ၊	 KG	 ဆရာ/	 ဆရာမမေားအေွြ်	 မသန်စွမ်းြယလးငျ်မေား	
အေူးပညာယရးသငေ်န်းအား	၁၇-၅-၂၀၁၈	ရြ	်ယန့မ	ှ၂၀-၅-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေ	ိလည်း	ယြာင်း၊	ရပရ်ောအေငွ်း	
မသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရး	ဥပယေ	UNCRPD	ဆိငုရ်ာသငေ်န်းအား	၁၄-၃-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွလ်ည်းယြာင်း၊	
၁၂-၃-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေားပပုစုယစာင့်ယရှာြ်မှုဆိုင်ရာသင်ေန်းနှင့်	ြရင်ပပည်နျ်အေွင်း	
မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရး	ဥပယေသင်ေန်းအား	၁၃-၃-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်လည်းယြာင်း၊	မသန်စွမ်းမှု
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အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား	 မှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးပခင်းအား	 ၂၉-၉-၂၀၁၉	
ရြယ်န့ေငွလ်ည်းယြာင်း၊	မသနစ်မွ်းမှုအဆင့သ်ေမ်ေှပ်ခင်းနငှ့	်မေှပ်ုေံငပ်ခင်းလပုင်န်း		ဆရာပဖစသ်ငေ်န်းအား	
၁၃-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့မှ	၁၆-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေိလည်းယြာင်း	ဖွင့်လှစ်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

ကထာေ်ြံ့ကငွများကြးအြ်မခင်း

၆။	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	ဘဏ္ဍာနစှမ်	ှ၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာနစှအ်ေိ	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ယောြပ်ံယ့ငယွပးပခင်းအား	
ယအာြ်ပါဇျားပဖင့်ေင်ပပအပ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ဦးကရ ေဏ္ဍာနှစ် ကထာေ်ြံ့ကငွ

၁ မသန်စွမ်း(၁)ဦးလျှင်	
(၁)သိန်းနှုန်း

၄၆၁၆	ဦး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၄၆၁၆၀၀၀၀၀

၂ ဖမိုင်ကြီးငူ	IDP	Camp	ရှိ	
မသန်စွမ်း	(၁)ဦးလျှင်		
(၁)သိန်းနှုန်း

၇	ဦး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၇၀၀၀၀၀

၃ မိုင်းေဏ်သင့်ပပည်သူ
(၁)ဦးလျှင်	(၂)သိန်းနှုန်း

၁၈	ဦး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၃၆၀၀၀၀၀

၄ မသန်စွမ်း(၁)ဦးလျှင်
(၃)	ယသာင်းနှုန်း

၅၇၉၂	ဦး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၇၃၇၆၀၀၀၀

၅ မိုင်းေဏ်သင့်ပပည်သူ(၁)
ဦးလျှင်	(၂)သိန်းနှုန်း

၆	ဦး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၂၀၀၀၀၀

အခမ်းအနားေျင်းြမခင်း
၇။	 ြရင်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာယြာ်မေီအဖဲွ့၏	ဦးယဆာင်မှုပဖင့်	ြရင်ပပည်နျ်	
အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	မှေ်ပုံေင်ပခင်းနှင့်	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်း	လုပ်ငန်းစဉ်ေစ်ရပ်	ယပါ်ေွြ်လာ	
ယစယရးအေြ်ွ	ြနဦးစမီြိံန်းလပုင်န်း	မေိဆ်ြ်အခမ်းအနားြိ	ု၂၀-၁၀-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ဘားအဖံမို့ယော်
ဝင်ရေနာဟိုေျ်ေွင်လည်းယြာင်း၊	 ေီဇင်ဘာ	 (၃)ရြ်ယန့ေွင်ြေယရာြ်သည့်	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	
မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနားအား	နစှစ်ဉြ်ေင်းပ၍	အယပခခပံညာအဆင့	်စာစစီာြုံးဖပိုငပ်ွေဲငွ	်ဆရုရှယိသာ	
ယြောင်းသား/သမူေားအား	ဆမုေားခေးီပမငှ့ပ်ခင်း၊	နိငုင်ယံောအ်ဆင့န်ငှ့ပ်ပညန်ျအ်ဆင့	်မသနစ်မွ်းအားြစားဖပိုငပ်ွ	ဲ
ေငွ	်ဆရုရှယိသာ	ေူးချွနမ်သနစ်မွ်း	အားြစားသမားမေားအား	ဂဏုပ်ပုယငမွေားခေးီပမငှ့ပ်ခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	
အေမိ်းအမေှအ်ကြို	အားြစားဖပိုငပ်ွမဲေား		ပပုလပု၍်	ဆရုမသနစ်မွ်းြယလးငျမ်ေားအား	ဂဏုပ်ပုယငခွေးီပမငှ့ပ်ခင်း	
မေား	ယဆာင်ရေြ်ပါသည်။

ြူးကြါင်းကဆာင်ရေေ်မခင်း
၈။	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်နှင့်ပူးယပါင်း၍	ြရင်ပပည်နျ်အေွင်း	 မသန်စွမ်းသူဦးယရ	
အမေားဆုံးပဖစယ်သာ	ဘားအဖံမို့နျန်ငှ့	်လှိုင်းဘွဲ့ဖမို့နျရ်ှ	ိ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အလပုအ်ြိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းနငှ့	်
ပေ်သြ်ယသာ	သုယေသန	စစ်ေမ်းယြာြ်ျူနိုင်	ယရးယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	HAI	အဖွဲ့မှ	ဖာပွန်ဖမို့နျ်ရှိ	စီမံခေြ်	
ရော(၃၀)မှ	မသန်စွမ်းလူယရ(၃၆၇)ဦးေို့အား	Electronic	Cash	Transfer	(ECI)	စနစ်ပဖင့်	ေစ်လလျှင်		(၁၅၀၀၀)
နှုန်းပဖင့်	ယောြ်ပံ့ယကြးမေားယပးအပ်ပခင်း၊	ြရင်ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	ြယလးသူငျ်မေား၊	မိသားစုဝင်မေားအား	
မိုင်းအန္တရာျ်အသိပညာယပးယဟာယပပာပွဲမေားနှင့်	 ြွင်းဆင်းယဆာင်ရေြ်မှုမေားပပုလုပ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူ	
မေားအေွြ်	 ယပခေုလြ်ေုေပ်ဆင်နိုင်ယရး၊	အားပပုြိရိျာမေား	 ရရှိနိုင်ယရး	HORC	 ,	 Victim	Assistance	
Center	 (VAC)	 ယြာ့ြရိေ်ဖမို့နှင့်သံယောင်ဖမို့ေို့ေွင်	 ဖွင့်လှစ်၍	 ဝန်ယဆာင်မှုမေားရရှိယစရန်	 ဖွင့်လှစ်ေား	
ရှိပါသည်။
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ကရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များ
၉။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားအား	 ပပည်သူမေားပိုမိုသိရှိလာနိုင်ယစရန်အေွြ်	အသိပညာ	ယပး			
ယဟာယပပာပွဲမေား	ဆြ်လြ်ပပုလုပ်သွားမည်ပဖစ်ဖပီး	ယစေနာ့ဝန်ေမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	မသန်စွမ်းအဆင့်	
သေမ်ေှပ်ခင်းနငှ့	်မေှပ်ုေံငပ်ခင်းဆိငုရ်ာ	သငေ်န်းမေား၊		မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာ	သငေ်န်းမေား၊	
ယဟာယပပာပွမဲေားပပု	လပုပ်ခင်းနငှ့	်ြရငပ်ပညန်ျမ်သနစ်မွ်းသမူေားအသင်း		ဖွဲ့စည်းနိငုယ်ရး	ယဆာငရ်ေြသ်ွားမညပ်ဖစ	်	
ပါသည်။

ေရင်မြည်နျ်အတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	

ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှု	မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ
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၁၀။	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	ရြ်ယန့မှ	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေိ	ဘဏ္ဍာနှစ်အေိ	မသန်စွမ်း(၁၀၄၀၈)	ဦးအား	(၁)
ဦးလျှင်ြေပ်	၃၀၀၀၀	နှုန်းပဖင့်	(၃၁၂.၂၄၀)	သန်းနှင့်	မိုင်းကြီး			IDP-	Camp	ရှိ	မသန်စွမ်း	(၁)ဦးလျှင်(၁)	သိန်း	
နှုန်းပဖင့်	(၇)ဦး	အေွြ်	(သုည	ေသမ	၇ဝဝ)	သိန်း	ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။
-			 မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်ပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအဆင့်သေ်မှေ်ပခင်း	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲမေား၊	

အေူးဂရပုပု	ယစာင့ယ်ရှာြရ်န	်လိအုပယ်သာ	မသနစ်မွ်းြယလးငျမ်ေား	ယစာင့ယ်ရှာြမ်ှုနည်းပညာသငေ်န်း၊	
မသန်စွမ်းသူမေား	 ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်မှုဆိုင်ရာသင်ေန်းမေား၊	KG	ဆရာ/ဆရာမမေားအေွြ်	မသန်စွမ်း	
ြယလးငျ်မေား	အေူးပညာယရးသင်ေန်းမေား၊	 ရပ်ရောအေွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဥပယေ	
UNCRPD	ဆိငုရ်ာသငေ်န်းမေား၊	မသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရး	ဥပယေသငေ်န်းမေား၊		မသနစ်မွ်းသမူေား	
မှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးပခင်း	သင်ေန်း၊	 မသန်စွမ်းမှု	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းဆိုင်ရာ	
ဆရာပဖစ်သင်ေန်းေို့ြို	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

-	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အလပုအ်ြိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းနငှ့ပ်ေသ်ြယ်သာ	သယုေသနစစေ်မ်းယြာြျ်နူိငု	်
ယရးယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊

-	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ယပခေု၊	လြ်ေု	ေပ်ဆင်နိုင်ယရး၊	အားပပုြိရိျာမေား	ရရှိနိုင်ယရး	HOR		(	)	
Victim	Assistance	lender	(VAC)	ယြာြ့ရေိဖ်မို့နငှ့	်သယံောငဖ်မို့ေိုေ့ငွ	်ဝနယ်ဆာငမ်ှုမေားရရှယိစရန	်
ဖွင့်လှစ်ေားရှိပခင်း၊

-	 ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့၏	အနီးြပ်ကြီးကြပ်ယဆာင်ရေြ်မှု၊	 ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရးနှင့်	ပေ်သြ်၍	ဆြ်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမေား၊	ပပည်ေွင်းပပည်ပ	လူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	
ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်မှုပဖင့်	လုပ်ငန်းမေားြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

နိဂုံး
၁၁။	 ြရင်ပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	 ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းမေားြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်	
ယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့၏	အနီးြပ်ကြီးကြပ်ယဆာင်ရေြ်မှု၊	ပပည်နျ်အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူ	
မေား၏	အခွင့်အယရးမေားနှင့်	ပေ်သြ်၍	ဆြ်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမေား၊	ပပည်ေွင်း/ပပည်ပလူမှုယရးအဖွဲ့အစည်းမေား
နှင့်	 ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်မှုပဖင့်	လုပ်ငန်းမေားြို		အယြာင်အေည်ယဖာ်	 ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါယကြာင်း	
အစီရင်ခံေင်ပပအပ်ပါသည်။
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ချင်းမြည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏		အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနသည	်လသူားအြေ ိုးပပုလပုင်န်းမေားြိ	ုလပုင်န်းကြီး(၇)ရပခ်ေမေှလ်ေြ	်အယြာင	်
အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။	ခေင်းပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနအယနပဖင့်	အဆိုပါလုပ်ငန်းကြီး	
(၇)	ရပအ်ား			အယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ေြရ်ာေငွ	်အမေားပပညသ်အူြေ ိုးပဖစေ်နွ်းမှုြိ	ုယရှးရှု၍	လူမှုဝန်ေမ်း	
ဦးစီးဌာန		ယနပပည်ယော်၏	ညွှန်ကြားခေြ်နှင့်အေူ	ခေင်းပပည်နျ်	အစုိးရအဖဲွ့၏	ြညူပီံပ့ိုးမှုမေား	မေိဖ်ြဌ်ာနဆိငုရ်ာ	
အဖွဲ့အစည်းမေားအပပင်	UN,	INGO,	NGO	အဖွဲ့မေား၏ပူးယပါင်းမှုပဖင့်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့သည့်	လုပ်ငန်းစဉ်မေားအနြ်	
၂၀၁၇	ခုနှစ်	စြ်ေင်ဘာလမှ	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ေီဇင်ဘာလအေိ	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ပေ်သြ်၍	၎င်းေို့၏	အခွင့်	
အယရးမေားနှင့်	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးလုပ်ငန်းမေားယဆာင်ရေြ်မှု	အစီအရင်ခံစာအား	ေင်ပပအပ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများမြုစုကစာင့်ကရှာေ်ကရးလုြ်ငန်း
၂။		 ခေင်းပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်	 ပပည်သူ့အြေ ိုးပပုလုပ်ငန်းမေား	အယြာင်အေည်ယဖာ်	
ယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးနှင့်ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးလုပ်ငန်းမေားြုိ	နိုင်ငံယော်အစိုးရ၏	
လမ်းညွှနခ်ေြမ်ေားနငှ့အ်ည	ီယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	အပမင်အာရံုခေ ို့ျွင်း	မသန်စွမ်းသူ	မေားအေြွ	်ယြောင်းနစှ	်
ယြောင်း၊	အကြားအာရုခံေ ို ့ျငွ်းမသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ယြောင်းနစှယ်ြောင်း	ဉာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်
ယြောင်းသုံးယြောင်း	သြ်ကြီးမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းေစ်ယြောင်းပဖင့်	ောဝန်ျူ	
ဖွင့်လှစ်ေားသြဲ့သို့	ပုဂ္ဂလိြအဖွဲ့စည်းမေားမှလည်း	မသန်စွမ်းမှုမေားအလိုြ	်ဖွင့်လှစ်ေားသည့	်ယြောင်းမေား	
ြိုလည်း	အသိအမှေ်ပပုယောြ်ပံ့ယပးပါသည်။
၃။	 မသနစ်မွ်းြယလးမေားအေြ်ွ	ပပနလ်ညေူ်ယောငယ်ရးလပုင်န်းြိ	ုလြ်ရှေိငွ	်ဧေငမ်သနစ်မွ်း	သြင်ျ	်
မေားပပုစုရာရိပ်မမုံ	 (Chin	 CBR)	အဖွဲ့အစည်းမှ	ဟားခါးဖမို့၊	 ယြောဘုေ်ရပ်ြွြ်ေွင်	 Center	 ဖွင့်လှစ်၍	
ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။	ယရှးဦးအရေျ်	ြယလးသူငျ်	ဖွံ့ဖဖိုးမှုအယပခအယန	ေိုင်းောပခင်းနှင့်	ဝန်ယဆာင်မှု	
ယပးပခင်း	(ECI)	အား	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်မှစေင်၍	ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်	(၃)ခုေွင်	Pilot	Project	
အယနပဖင့်	 ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိဖပီး	 ၂၀၂၅	 ခုနှစ်ေွင်	ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်မေားရှိ	 ဖမို့နျ်မေားအားလုံး၌	
လွှမ်းမခုံမှုရှိယစယရး	 ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။	ေို့အေူ	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	 ဖွင့်လှစ်သည့်	 ECCD		
သင်ေန်းမေားေွင်	 လူေိုင်းအြေုံးဝင်ပညာယရးပဖစ်ယစယရးြို	 ရည်ရေျ်၍	 ECI	 ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားြို	
ေည့်သွင်းပို့ခေယပးလေြ်ရှိပါသည်။
၄။	 အစီရင်ခံသည့်ြာလ၌	အေူးလိုအပ်လေြ်ရှိယသာ	 မသန်စွမ်းြယလးသူငျ်မေားအေွြ်	 ပပုစု	
ယစာင့်ယရှာြ်ပခင်း	သင်ေန်းြို	ခေင်းပပည်နျ်၊	ဟားခါးဖမို့ေွင်	၄-၁၀-၂၀၁၇	ရြ်ယန့မှ	၇-၁၀-၂၀၁၇	ရြ်ယန့	
အေ	ိဟားခါးဖမို့	ဖမို့ယောခ်န်းမယဆာင၌်	ပမနမ်ာနိငုင်အံေူးပညာယရးအသင်း	(MSEA)	မ	ှလာယရာြဖ်ငွ့လ်စှခ်ဲရ့ာ	
သင်ေန်းသား(၃၂)	ဦး	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့အေူ	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်	(Mini	Budget)	အေွင်း	
အေူးလိအုပလ်ေြ်ရှယိသာ	ြယလးမေားပပုစယုလြ့ေင့မ်ှု	အသပိညာယပးသငေ်န်းြိ	ု၁-၈-၂၀၁၈	ရြယ်န့မ	ှ၃-၈-
၂၀၁၈	ရြ်ယန့အေိ	အိမ်ေွင်းမှု	သင်ေန်းယြောင်း၊	ဟားခါးဖမို့ေွင်	 ခေင်းပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ	ဟားခါးဖမို့ယပါ်ရိှ	အယပခခံပညာအေြ်ေန်းယြောင်းမေားမှ	ဆရာ၊	ဆရာမမေား၊	မိခင်ဝိုင်းမေားနှင့်	
ဧေငမ်သနစ်မွ်းပပုစယုရးရပိမ်မုေံိုမ့	ှစစုယုပါင်း	သငေ်န်းသား	(၃၀)	ဦး	ေြယ်ရာြခ်ဲက့ြပါသည။်	မသနစ်မွ်းြယလး	
သငူျမ်ေားအေြွ	်မလူေန်းကြိုယြောင်းမေားေငွ	်ေြယ်ရာြန်ိငုယ်စရနအ်ေြွ	်မလူေန်းကြိုယြောင်းဆရာမ	
မေားအား	 ဧေင်မသန်စွမ်း	သြ်ငျ်မေားပပုစုရာရိပ်မမုံနှင့်ပူးယပါင်းဖပီး	သင်ေန်းမေား	ြေင်းပပခင်းမေားလည်း	
ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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၅။	 ၎င်းအပပင်	၂၀၁၉	ခုနှစ်	စြ်ေင်ဘာလ	၁၀	ရြ်ယန့ေွင်	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ		အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲြို	
ခေင်းပပညန်ျ	်လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနနငှ့	်ဧေငမ်သနစ်မွ်း	သြင်ျ်ပပုစရုာ	ရပိမ်မု(ံLIFT	Project)	ေို	့ပူးယပါင်း၍	
ခေင်းပပည်နျ်၊	 ပပန်ကြားယရးနှင့်	 ပပည်သူ့ဆြ်ဆံယရးဦးစီးဌာန	 (Community	 center)၌	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	
ခေင်းပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	ဌာနဆိုင်ရာမေား	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ကြပါ	
သည်။	ခေင်းပပည်နျ်	လူမှုဝန်ေမ်းရုံးနှင့်	မာရီစေုပ်(စ်)	(ပမန်မာ)ေို့	ပူးယပါင်း၍	ACCESS	စီမံခေြ်	ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	
မသန်စွမ်းမှုဆုိင်ရာအယကြာင်းအရာ	 မိေ်ဆြ်ပဲွြုိ	ဟားခါးဖမို့	 The	Hakha	 Post	 	 ခန်းမ၌	 ၁၀-၁၀-၂၀၁၉	
ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၆။	 အလားေပူင	်မသနစ်မွ်းမှုအား	ဖွံ့ဖဖိုးယရးြဏ္ဍေိငု်းေငွ	်ေည့သ်ငွ်းစဉ်းစားလာယရး	အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွ	ဲ
အား	 ခေင်းပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	 ဧေင်မသန်စွမ်း	သြ်ငျ်ပပုစုရာရိပ်မမုံ(	 LIFT	 Project)	ေို့	
ပူးယပါင်း၍	၂၉-၁၀-၂၀၁၉	ရြ်ယန့မှ	၃၀-၁၀-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေိ	CACC	ခန်းမ၊	ဟားခါးဖမို့ေွင်လည်းယြာင်း၊	
ေို့အေူ	 ဖမို့နျ်	 (၆)	 ဖမို့နျ်ေွင်လည်း	ျင်းအလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲြို	 	 ဖမို့နျ်လူမှုဝန်ေမ်းရုံးမေားနှင့် 	
ဧေငမ်သနစ်မွ်းသြင်ျမ်ေား	ပပုစရုာရပိမ်မု	ံ(LIFT	Project)	ေို	့ပူးယပါင်း၍လည်းယြာင်း	ယဆာငရ်ေြခ်ဲပ့ါသည။်

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အကရး
၇။	 မသန်စွမ်းသူမေားအားခွဲပခားဆြ်ဆံပခင်း၊	လေစ်လေူရှုပခင်း၊	အကြမ်းဖြ်ပခင်းမေားမရှိယစရန်အေွြ်	
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးသင်ေန်းမေား၊	 ယဟာယပပာပွဲမေားပပုလုပ်ပခင်း၊	 ရုပ်ပမင်သံကြား၊	 ယရေီျို၊	
ဂောနျ်နှင့်	မဂ္ဂဇင်းမေားေွင်လည်း	ေည့်သွင်းယဖာ်ပပပခင်းမေား	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။	အလားေူ	နှစ်စဉ်	
ေဇီငဘ်ာလ		၃		ရြ်ယန့ေငွ	်ြေယရာြ်ယသာ	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှအ်ခမ်းအနားြိ	ု
ပပညန်ျ/်ခရိငု/်	ဖမို့နျအ်သီးသီးေငွ	်ယအာငပ်မငစ်ွာြေင်းပ၍	ပပညန်ျအ်ဆင့အ်ခမ်းအနားေငွ	်မသနစ်မွ်းနငှ့	်
ပေ်သြ်သည့်	စာစီစာြံုးဖပိုင်ပဲွြုိ	ခေင်းပပည်နျ်	ဟားခါးဖမို့နျ်	အေွင်းရိှအယပခခံပညာ	ယြောင်းမေားမှ	မူလေန်း၊	
အလျ်ေန်း၊	အေြ်ေန်းအဆင့်မေား	ြေင်းပ၍	ဆုရရှိသူယြောင်းသား	 /ယြောင်းသူမေားအား	လူမှုဝန်ေမ်း	
ဦးစီးဌာနမှ	ဆုမေားခေးီပမှင့်ယပးပခင်း၊	 မသန်စွမ်းအားြစားဖပိုင်ပွဲ	 (စစ်ေုရင်ဖပိုင်ပွဲ၊	အဆိုဖပိုင်ပွဲ)	 မေားပပုလုပ်၍	
ဆမုေားခေးီပမငှ့ယ်ပးအပပ်ခင်း၊	အလားေ	ူမသနစ်မွ်းြယလးငျမ်ေား၏	အားြစားဖပိုငပ်ွမဲေားေငွလ်ည်း	ဆရုရှသိ	ူ
ြယလးမေားအား	ဧေငမ်သနစ်မွ်း	သြင်ျမ်ေားပပုစရုာရပိမ်မု(ံChin	CBR)	မ	ှဆမုေားခေးီပမငှ့ပ်ခင်းမေား	ယဆာငရ်ေြ	်
ယပးခဲ့ပါသည်။
၈။	 ၎င်းအပပင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိယရးနှင့်	 ပေ်သြ်၍	အမေ ိုးသားအဆင့်	
မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာယြာ်မေီ၏	လမ်းညွှန်ခေြ်နှင့်အညီ	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား				
အသင်းခေုပ်မှ	သြ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်မေားနှင့်	 ညိှနိှုင်းယဆာင်ရေြ်လေြ်ရိှပါသည်။	 ေ့ုိအေူ	 ခေင်းပပည်နျ်	
လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	 MoU	လြ်မှေ်ယရးေိုးေားယသာ	 INGOs	အဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်လည်း	 ပူးယပါင်း	
ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါသည။်	ခေင်းပပညန်ျအ်ေငွ်းရှ	ိဟားခါးမသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း	(HDO)	အဖွဲ့အစည်းသည	်
မသန်စွမ်းသူမေားအား	 နျ်ပျ်အားလုံးေွင်	 နည်းမေ ိုးစုံပဖင့်	 ခွဲပခားဆြ်ဆံမှုမေားယလော့နည်းပယပောြ်ယစရန်၊	
မသန်စွမ်းသူမေား၏	 စွမ်းရည်နှင့် 	 ဂုဏ်သိြ္ခာ	 စွမ်းယဆာင်နိုင်မှုမေားြို	 နိုင်ငံယော်နှင့် 	 နိုင်ငံသားမေားြ	
အသိအမှေ်ပပုရန်နှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	လူယနမှုဘဝ	လုံမခုံစိေ်ခေမှုရရှိဖပီး	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ပမင့်မားလာယစရန်
စသည့်	လူမှုယရးလုပ်ငန်းမေားြို	အမှန်ေြျ်ယဆာြ်ရေြ်ယပးယသာ	အဖွဲ့အစည်းပဖစ်သည့်အေွြ်	အသင်း	
ဖွဲ့စည်းခွင့်ပပုပါရန်	ေင်ပပပခင်းအားအသင်းအဖွဲ့မေား	ဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ	ဥပယေနှင့်အညီ	ဖွဲ့စည်းေည်ယောင်	
ခွင့်ပပုပါရန်	ပပည်နျ်မှေ်ပုံေင်ယရးအဖွဲ့၊	ဟားခါးဖမို့သို့	ယောြ်ခံေင်ပပခဲ့ပါသည်။
၉။	 ခေင်းပပညန်ျအ်ေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း	ဖွဲ့စည်းနိငုရ်နအ်ေြွ	်အလပုအ်မှုယဆာငမ်ေား	ယရေးခေျ	်
ေင်ယပမှာြ်ပခင်း	အခမ်းအနားြို	ဟားခါးဖမို့	 CACC	ခန်းမေွင်	 ၁၀-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့၌	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး	
ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား	အသင်းခေုပ်၏	၁၀-၅-၂၀၁၉	ရြ်စွဲပါစာအရ	ယြာ်မေီဝင်	စုစုယပါင်း	(၇)	ဦးပဖင့်
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အေည်ပပုယပးခဲ့ပါသည်။	အလားေူ	ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်းနှင့်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနေို့	ပူးယပါင်း၍လည်း
လပုင်န်းမေားယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါသည။်	ေိုန့ည်းေ	ူလမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရး	
ဝန်ကြီးဌာန၊	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန	(ရုံးခေုပ်)၏	လမ်းညွှန်ခေြ်အရ	ခေင်းပပည်နျ်အေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေား	
ယောြ်ပံ့မှုအေွြ်	မသန်စွမ်းမှု	အမေ ိုးအစားအလိုြ်	 စာရင်းမေားြို	သြ်ဆိုင်ရာ	ခရိုင်/ဖမို့နျ်	စီမံခန့်ခွဲမှု	
ယြာ်မေီမေားမှေစ်ဆင့်	စာရင်းယြာြ်ျူခဲ့ဖပီး	ခေင်းပပည်နျ်အေွင်း	 ဖမို့နျ်(၉)ဖမို့နျ်မှ	မသန်စွမ်းဦးယရ	
စစုယုပါင်း	(၂၆၉၁)	ဦးအား	ေစဦ်းလျှငယ်ငြွေပ	်၃၀၀၀၀	နှုန်းပဖင့	်စစုယုပါင်း	ယငြွေပ	်၈၀	ေသမ	၇၃	အား	ယောြပ်ံ	့
ယပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၀။		 ခေင်းပပည်နျ်အေွင်းရှိ	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ(၁၀၄)ဦးအား	 Dingdi	 Dream	Organization	 မှ	
လှူေါန်းယသာ	Wheel	 Chair	 မေားြို	 ၁-၁၂-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့၌	 ပပည်နျ်အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာန	
ခန်းမယဆာင်ေွင်	Dingdi	Dream	Organization	၏	နာျြ	Dr.Anna	Sui	Hluan	မှ	မသန်စွမ်းသူ	မေားအား	
ယောြ်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့အေူ	လာမည့်	 ၂၀၂၀	 ပပည့်နှစ်	 ယရေးယြာြ်ပွဲေွင်	 ခေင်းပပည်နျ်အေွင်းရှိ	
မသန်စွမ်းသူမေား	 ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ယစယရးနှင့် 	 မသန်စွမ်းသူမေားမဲယပးပိုင်ခွင့် 	 မဆုံးရှုံးယစရန်အေွြ်	
ယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်မှ	ောဝန်ရှိသူမေားနှင့်	 ခေင်းပပည်နျ်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊	 	 ဧေင်မသန်စွမ်းသူမေား	
ပပုစယုစာင့ယ်ရှာြယ်ရး	(LIFT	Project)	ေိုမ့	ှောဝနခ်မံေားပူးယပါင်း၍	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	မယဲပးပခင်းလပုင်န်းစဉ	်
ရငှ်းလင်း	ယဆွးယနွးပွြဲိ	ု	၁၉-၁၂-၂၀၁၉		ရြ်ယန့ေငွ	်ခေင်းပပညန်ျ	်လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာန၊	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	
ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	ဆြ်လြ်၍	ခေင်းပပည်နျ်ယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်မှ	 မဲယပးပုံနည်းစနစ်မေား	လြ်ယေွ့	
သရုပ်ပပပခင်းြို	၂၀၂ဝ	ပပည့်နှစ်	ဇန်နဝါရီလြ	မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။
၁၁။	 ခေင်းပပညန်ျအ်ေငွ်း	လမူှုြာြျွယ်စာင့ယ်ရှာြယ်ရးလပုင်န်းမေားြိ	ုအယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြ	်
လေြ်ရိှရာ	 လုပ်ငန်းမေား	 ေိယရာြ်ယအာင်ပမင်ယစရန်အေွြ်	 ယေသခံလူမှုယရးအဖဲွ့အစည်းမေား၊	 နုိင်ငံေြာ	
အဖွဲ့အစည်းမေားအပပင်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	MoU	လြ်မှေ်ယရးေိုးဖပီး	လုပ်ငန်းမေားယဆာင်ရေြ်ရမည့်	
အဖွဲ့အစည်းမေား၏	အငအ်ားြိရုျလူေြ	်ခေင်းပပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့၏	လမ်းညွှနမ်ှု၊	ပံပ့ိုးမှုမေားပဖင့	်ပပညသ်လူေူ	ု
၏	အြေ ိုးစီးပွားြို	ယအာင်ပမင်စွာယဆာင်ရေြ်နိုင်ပါယကြာင်း	ေင်ပပအပ်ပါသည်။

ချင်းမြည်နျ်အတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ခဲ့မှု	မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ
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စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

နိဒါန်း
၁၊၊	 	 ပမန်မာနိုင်ငံသည်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြုလသမဂ္ဂသယဘာေူစာခေုပ်	
အဖွဲ့ဝငန်ိငုင်	ံပဖစသ်ည့အ်ပပင	်အာဆျီအံသိြုအ်ဝန်းအေငွ်း	မသနစ်မွ်းသမူေားပါဝငမ်ှုနငှ့	်	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	
အခန်းြဏ္ဍပ	မင့်မားယရးဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားြို	 ခေမှေ်၍	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်၊၊	 ပပည်
ယောင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံယော်	ဖွဲ့စည်းပုံအယပခခံဥပယေ	(၂၀၀၈)	အခန်း(၁)၊	အပိုေ်၃၂(ြ)ေွင်		မသန်စွမ်းသူ	
မေားအား	 နိုင်ငံယော်မှ	 ကြည့်ရှုယစာင့်ယရှာြ်ရမည်ဟု	 ယဖာ်ပပေားဖပီး	 	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်	 	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရး	ဥပယေနှင့်	၂၀၁၇	ခုနှစ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးနည်းဥပယေ၏	ရည်ရေျ်ခေြ်မေားနှင့်အညီ	
စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်၊၊
ရည်ရေျ်ချေ်
၂၊၊			 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်မေားအား	
ယအာြ်ပါရည်ရေျ်ခေြ်မေားနှင့်	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်-
	 (ြ)				 မသန်စွမ်းသူမေားဘဝ	 ဖွံ့ ဖဖိုးေိုးေြ်လာယစရန်အယရးကြီးယသာ	 မူဝါေ၊	 အယလ့အြေင့် ၊											

နည်းစနစ်နှင့်	အယပခခံလိုအပ်ခေြ်မေား	ေိုးေြ်ပဖစ်ေွန်းလာယစရန်၊
	 (ခ)	 	 မသန်စွမ်းမှုယကြာင့်	ခွဲပခားဆြ်ဆံခံရမှုပယပောြ်ယရး
	 (ဂ)					 လူမှုြာြွျ်ယစာင့်ယရှာြ်ယရး	အစီအစဉ်မေားေွင်	အြေုံးဝင်	ပါဝင်နုိင်ယရးနှင့်	ယောြ်ပ့ံမှု	အစီ	
	 	 	 အစဉ်မေား	ခေမှေ်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ယရး

မူေါဒများေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ကစရန်ကဆာင်ရေေ်မခင်း
၃၊၊	 နိုင်ငံယော်၏	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးဆိုင်ရာမူဝါေမေားေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏အယရးြိစ္စအား	ေည့်သွင်း	
ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှရိာေငွ	်၂၀၁၅	ခနုစှမ်သနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေနငှ့	်၂၀၁၇		ခနုစှ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	
အခငွ့အ်ယရး	နည်းဥပယေမေားနငှ့အ်ည	ီပပညသ်မူေားအကြား	မဝူါေမေား		သရိှနိားလညမ်ှုပမင့မ်ားလာဖပီး		မသနစ်မွ်း	
သူမေားအား	အြူအညီလိုအပ်ယနသူမေားဟု		ရှုပမင်ပခင်းမှ		နိုင်ငံေြာေွင်	ယပပာင်းလဲယနယသာအခွင့်အယရးြို	
အယပခခယံသာအပမငပ်ဖင့	်ယပပာင်းလေိဲုးေြ်ယစရန	်အသပိညာယပးအစအီစဉမ်ေားြိ	ုအစရီငခ်စံဉြ်ာလအေငွ်း	
ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်၊၊	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်အေွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးသင်ေန်း(၁)ကြိမ်	
မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	UNCRPD	သင်ေန်း	(၁)	ကြိမ်၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	
အသိပညာယပး	 (၁)	 ကြိမ်၊	ြယလးသူငျ်ဘြ်စုံဖွံ့ဖဖိုးယရး	 မိဘအသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲ	 (၁၈၁)ကြိမ်နှင့်	
မသန်စွမ်းသူမေား	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲ	(၁)	ကြိမ်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၄၊၊	 ၂၀၁၈ခုနှစ်အေွင်း	 ၁၀-၇-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့မှ	 ၁၂-၇-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့အေိ	အေူးလိုအပ်ခေြ်ရှိယသာ	
ြယလးမေားအား	ပပုစုယလ့ြေင့်မှု	အသိပညာယပးသင်ေန်းြို	ြယလးဖမို့နျ်ေွင်	သင်ေန်းသား	(၃၀)ဦးပဖင့်	
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်၊၊	 ယရှးဦးအရေျ်	ြယလးသူငျ်မေားအား	 ဖွံ့ဖဖိုးမှုေိုင်းောစစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ	
ဆင့်ပွားသင်ေန်းြို	 ၉-၅-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့မှ	 ၁၁-၅-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့အေိ	သင်ေန်းသား	 (၉၀)	 ဦးပဖင့်	
မုရံောဖမို့နျေ်ငွ	်ဖငွ့လ်စှခ်ဲပ့ါသည၊်၊	၂၀-၅-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေငွ	်မုရံောခရိငုအ်ေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသ	ူ(၁၀၀၂)	ဦးအား	
ေစ်ဦးလျှင်	ယငွြေပ်	၃၀၀၀ဝ	နှုန်းပဖင့်	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဦးစီးဌာန	
ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးြ	ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။
၅၊၊	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	ရပ်ရောအေွင်း	မသန်စွမ်းမှုဆုိင်ရာ	အသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေားအား		ယအာြ်ပါအေုိင်း	
ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်-
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စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီး	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာကော်မတီေွဲ့စည်းမခင်း

၆။	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးမသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယြာ်မေီြို	 ၂၀-၈-၂၀၁၇	

ရြ်ယန့ေွင်	 အဖွဲ့ဝင်	 (၁၈)	 ဦးပဖင့်ဖွဲ့စည်း၍	လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်၊ ၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	

မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း	ဖွဲ့စည်း	ပခင်းယရေးယြာြပ်ွအဲခမ်းအနားြိ	ုမုရံောဖမို့၊	ဖမို့ယောခ်န်းမေငွ	်၁၇-၅-၂၀၁၉	

ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	အဆိုပါအခမ်းအနားေွင်	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	အစိုးရအဖွဲ့၊	လူမှုယရး	

ဝန်ကြီးမှ	အဖွင့်အမှာစြားယပပာကြားခဲ့ဖပီး	အခမ်းအနားေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	အသင်းဥြ္ကဋ္ဌ၊	 ေု-ဥြ္ကဋ္ဌ၊	

အေွင်းယရးမှူး ၊	 ေွဲဖြ်အေွင်းယရးမှူး ၊	 ဘဏ္ဍာယရးမှူးနှင့် 	 အလုပ်အမှုယဆာင်ယြာ်မေီဝင်	 (၁၂)	 ဦး၊		

စုစုယပါင်း(၁၇)	ဦးပဖင့်		ယရေးခေျ်ဖွဲ့စည်းယပးခဲ့ပါသည်၊၊	

အစည်းအကေးများေျင်းြကဆာင်ရေေ်မခင်း

၇၊၊	 ၁၅-၈-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ	 (၂)	ေွင်ပပုလုပ်ယသာ	

ေိုင်းယေသကြီးအဆင့်	 ယရှးဦးအရေျ်ြယလးသူငျ်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	အယပခအယနေိုင်းော	စစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ပပန်လည်	

ေူယောင်ယရး	လုပ်ငန်းအသိပညာယပးအစီအစဉ်	 (Early	 Childhood	 Intervention-ECI	 	 Program)ြို	

ြေင်းပပပုလပုခ်ဲပ့ါသည။်	စစြ်ိငု်းေိငု်းယေသကြီး	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယြာမ်ေအီဖွဲ့ဝင	်

ေိုင်းယေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာမေား၊	အိမ်ေိုင်ရာယရာြ်	 ယစေနာ့ဝန်ေမ်းယဆာင်ရေြ်ယပးယနသူမေား၊	 (ECI		

Program)၏	နိုင်ငံယော်အကြံယပးနှင့်	ောဝန်ရှိသူမေား	စုစုယပါင်း(၆၀)ဦး	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ကြပါသည်၊၊	

ကေိုတင်ောေွျ်မခင်း

၈၊၊	 မသနစ်မွ်းပဖစမ်ှုယလျှာခ့ေနိငုယ်ရးအေြွ	်ကြိုေငြ်ာြျွယ်ရးလပုင်န်းစဉအ်ပဖစ	်ယရှးဦးအရေျြ်ယလး	

သူငျ်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	 အယပခအယနေိုင်းောစစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်	 (Early	

Childhood	 	 Intervention-ECI	 	 Program)ြို	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး၊	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	

ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်၊၊	အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်	အပပုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ၊	စိေ်ပိုင်းဆိုင်ရာ	ပပဿနာရှိယသာ	

မသန်စွမ်းပခင်း၊ေိုးေြ်မှုယနှးယြွးပခင်းေို့ြို	 ခံစားရနိုင်ယပခရှိယသာ	ယမွးစမှ	 ၅	နှစ်အေိ	ြယလးငျ်မေား၏	

မသိားစမုေားအေြွ	်ဝနယ်ဆာငမ်ှုယပးသည့	်ပညာရပ	်နျပ်ျမ်ေ ိုးစုနံငှ့သ်ြဆ်ိငုယ်သာ၊	ြဏ္ဍယပါင်းစုပံါဝငယ်သာ၊	

ဘြ်စုံယပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းယပးယသာ	စနစ်ပဖစ်ပါသည်၊၊

၉၊၊	 ပမန်မာေစ်နိုင်ငံလုံးအေိုင်းအောနှင့်	ြယလးသူငျ်ဖွံ့ဖဖိုးမှုအယပခအယနြို	 စစ်ယဆးေိုင်းောပံ့ပိုး											

သည့်	 စနစ်သစ်	 (Early	 Childhood	 Intervention-ECI	 Program)	အား	 ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်းပဖင့်	ြယလး	

သငူျအ်ာဟာရမပပည့ဝ်ပခင်း၊	ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနာြြ်ေပခင်း၊	မသနစ်မွ်းပဖစပ်ခင်းမေားြိ	ုယစာစီးစွာ	သရိှ၍ိ	အေူးလိအုပ	်

ခေြ်ရှိယသာ	ြယလးမေားအား	လိုအပ်ယသာြုေုံးမေားနှင့်ဝန်ယဆာင်မှုမေား	 	 ယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင် ပခင်းပဖင့် 	

မသနစ်မွ်းပဖစပ်ွားမှု	ရာခိငုန်ှုန်းြိ	ုယလျှာခ့ေယပးနိငုမ်ညပ်ဖစပ်ါသည၊်၊	ေိုပ့ပင	်ယရှးဦးအရေျြ်ယလးသငူျ	်ဖွံ့ဖဖိုးမှု	

အယပခအယနေိုင်းော	 စစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်း	အစီအစဉ်	 (	 Early	 Childhood		

Intervention-ECI		Program)ြို	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်-	

	 (ြ)				မုံရောဖမို့နျ်	(နန္ဒဝန်ရပ်ြွြ်)	 	 	 	 	 									စီမံခေြ်ဧရိျာ

	 	 စေင်မိေ်ဆြ်ရြ်	-															 			 	 	 	 ၂၉-၁-၂၀၁၉

	 	 ၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလအေိကြည့်ရှုဖပီးြယလးဦးယရ	-			 	 				၁၄၁၉		ဦး											
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	 (ခ)					ယခောင်းဦးဖမို့နျ်	(ငါးလုံးေင်ယြေးရော)

	 										စေင်မိေ်ဆြ်ရြ်	-																											 	 	 										 ၂၈-၁-၂၀၁၉

	 									၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလအေိကြည့်ရှုဖပီးြယလးဦးယရ	 															 				၁၁၈၃	ဦး

အောအေွျ်ကြးမခင်း

၁၀၊၊	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 	 အြာအြွျ်ယပးပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပဖစ်	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	

သငေ်န်းယြောင်း	အယပခပပုနငှ့	်ရပရ်ောအယပခပပုမသနစ်မွ်းယြောင်းမေား	ဖငွ့လ်စှ၍်	မသနစ်မွ်းမှုအားယလြ့ေင့မ်ှုနငှ့	်

နည်းပညာမေားအရ	စမွ်းရညေ်ိုးေြယ်စယရးအေြွ	်အေူးမသနစ်မွ်းယြောင်းမေား	ဖငွ့လ်စှသ်ငက်ြားယပးပခင်းနငှ့	်

မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ရပ်ရောအယပခပပု	သင်ေန်းယြောင်းမေားအား	 	အသိအမှေ်ပပု	 ယောြ်ပံ့ယကြးမေား	

ယပးပခင်းနှင့်	နည်းပညာမေားယောြ်ပံ့ပခင်းမေားြို	ယဆာင်ရေြ်ပါသည်၊၊	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	မသန်	

စွမ်းသူ	 (၄)	 မေ ိုးအေွြ်	 ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိယသာ	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	သင်ေန်းယြောင်း	အယပခပပုနှင့်	

ရပ်ရောအယပခပပု	မသန်စွမ်းယြောင်းမေားမှာ	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ပဖစ်ပါသည်-

	 (ြ)	 ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးေွင်	လူမှုဝန်ေမ်းမှ	ဖွင့်လှစ်ေား	

ယသာ	အေူးယြောင်းမေားမရှိပါ၊၊	 ရပ်ရောအယပခပပုမသန်စွမ်းသင်ေန်းယြောင်းအယနပဖင့်	 မုံရော	

ဖမို့နျေ်ငွ	်ခေမ်းပမဝေမီသနစ်မွ်းဘြစ်ုဖံွံ ဖ့ဖိုးယရးသငေ်န်းယြောင်းေငွ	်ြိျုအ်ဂသါမသနစ်မွ်းသ	ူ

မေားအေွြ်	အသြ်	ယမွးဝမ်းယြောင်းပညာမေား	သင်ကြားယပးလေြ်ရှိပါသည်၊၊

	 (ခ)		 မေြမ်ပမငမ်ေားအေြွ	်စစြ်ိငု်းဖမို့ေငွ	်လမူှုဝနေ်မ်းမဖှငွ့လ်စှေ်ားယသာ	ပညာယရးနငှ့	်သြယ်မွး	

ပညာမေားသင်ကြားနိုင်သည့်	အေူးယြောင်းရှိပါသည်၊၊

	 	 ရပရ်ောအယပခပပုမသနစ်မွ်းသငေ်န်းယြောင်းအယနနငှ့	်မုရံောဖမို့ေငွ	်ယရာငပ်ခညသ်စ၊်	ယရဦး	(ဉာဏ	

ယရာင်ပခည်	 မေြ်မပမင်ယြောင်း)နှင့်	 ယပမာင်ဖမို့ရှိမေြ်မပမင်ယြောင်းမေားေွင်	 ပညာယရးနှင့်	

သြ်ယမွးပညာသင်	မေြ်မပမင်ယြောင်းရှိပါသည်၊၊

	 (ဂ)	 နားမကြားသူမေားအေွြ်	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	လူမှုဝန်ေမ်းမှဖွင့်လှစ်ေားယသာ	

နားမကြားယသာြယလးမေား	ယြောင်းမရှိပါ၊၊	လိုအပ်ခေြ်ရှိယသာ	ြယလးမေားအား	မန္တယလးဖမို့

နားမကြားယြောင်းသို့	 	ညွှန်းပို့ပခင်းြို	 	 ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိဖပီး	 	ေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 နား	

မကြားသ	ူမေားအေြွ	်ဝနယ်ဆာငမ်ှု	မေားယပးနိငုရ်န	်စလံြသ်ယြသေပပ	ြညူပီံပ့ိုးသမူေားသငေ်န်း	

(Sign	Language	Supporter)			သငေ်န်းြိ	ုရနြ်နုဖ်မို့	နားမကြားယသာသငေ်န်းယြောင်းေငွ	်

ဖွံ့ဖဖိုးယရးဆိုင်ရာ	အခယပးသင်ေန်းမေားနှင့်အခမဲ့သင်ေန်းမေားအား	ဖွင့်လှစ်ယပးလေြ်ရှိသည့်	

အေွြ်	 ရပ်ရောအေွင်း	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းမေားရရှိယစပခင်းနှင့်	ြယလးမေားဖွံ့ဖဖိုးေိုး

ေြ်ယစပခင်းမေားြို	 ပဖစ်ေွန်းယစလေြ်ရှိပါသည်၊၊	 ၅-၂-၂၀၁၈	ရြ်ယန့မှ	 ၆-၉-၂၀၁၉	အေိ	

သငေ်န်း(၁၅)ကြမိဖ်ငွ့လ်စှခ်ဲရ့ာမ	ှသငေ်န်းသား၊	သငေ်န်းသ(ူ၇၉၉)ဦးအား	သငေ်န်းယပးနိငုခ်ဲ	့

ပါသည၊်၊	အဆိပုါ	သငေ်န်းမေားေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	အသပိညာယပးပခင်းနငှ့	်အေူးြာြွျ	်

ယစာင့်ယရှာြ်ရန်လိုအပ်ယသာ	ြယလးမေားအား	 ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်နည်းမေားြို	ေည့်သွင်း	

သင်ကြားယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်၊၊

၁၄၊၊			 မသနစ်မွ်းသမူေားစမွ်းယဆာငရ်ညပ်မငှ့ေ်ငယ်ရး၊		သယုေသနစစေ်မ်းယြာြျ်ပူခင်း၊	ယလလ့ာဆန်းစစပ်ခင်း၊	

သေင်းအခေြအ်လြမ်ျှယဝပခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေားြိျုေ်ိငု	်ပါဝငခ်ငွ့ပ်မငှ့ေ်ငပ်ခင်းလပုင်န်းမေား	ယဆာငရ်ေြရ်န	်

The	Leprosy	Mission	Myanmar	၏	ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	ယအာြ်ပါလုပ်ငန်းမေားအား	ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်ပါသည်-
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	 (ြ)	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	အယကြာအဆစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ	ယလ့ြေင့်ြုသမှုယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း၊

	 (ခ)	 အနာကြီးယရာဂါခံစားယနရသူမေားအား	အသင်းေူယောင်ယပးပခင်း၊

	 (ဂ)	 စီမံခေြ်ယြေးရောမေားရှိ	ြေန်းမာယရးဝန်ေမ်းမေားနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	ြေန်းမာယရး		 	

	 	 ယစာင့်ယရှာြ်မှုအေွြ်	လွှဲယပပာင်းယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊

	 (ဃ)		 ယြောင်းအယပခပပု	အေားအဆီးြင်းမဲ့ယသာ	ယလျှာြ်လမ်းမေားပပုလုပ်ပခင်း၊

	 (င)	 လူေုပူးယပါင်းပါဝင်ယသာ		ယဘးအန္တရာျ်စီမံခန့်ခွဲမှုယြာ်မေီ	စွမ်းယဆာင်ရည်ပမှင့်ေင်မှု		

	 	 သင်ေန်းယပးပခင်း၊

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများကန့အခမ်းအနားေျင်းြမခင်း

၁၅၊၊	 အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှအ်ခမ်းအနားမေားေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ဖွံ့ဖဖိုး	

ေိုးေြခ်ငွ့ဆ်ိငုရ်ာ	လှုပရ်ှားယဆာငရ်ေြမ်ှုမေားနငှ့	်သြဆ်ိငုသ်ည့	်ေူးချွနဆ်မုေားြိယုပးအပ	်ခေးီပမငှ့လ်ေြရ်ှရိာေငွ	်

စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 မူလေန်း၊	အလျ်ေန်းနှင့်	အေြ်ေန်းအဆင့်	 စာစီစာြုံးဖပိုင်ပွဲမေား၊	

မသနစ်မွ်း	သမူေား၏အဆိ၊ု	စစေ်ရုင၊်ပန်းခေစီသည့ဖ်ပိုငပ်ွမဲေား	ြေင်းပနိငုယ်စရန	်ယြာမ်ေမီေားနငှ့ဆ်ပယ်ြာမ်ေမီေား	

ဖွဲ့စည်း၍	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	ေူးချွန်သူမေား	 ယပါ်ေွြ်လာယစယရးအေွြ်	 	 ဖပိုင်ပွဲမေားြေင်းပ၍	

ပေမဆု၊	ေုေိျဆု၊	ေေိျဆုနှင့်	နှစ်သိမ့်ဆုရရှိသူမေားြို	ယရေးခေျ်ခဲ့ဖပီး	၂၀၁၈	ခုနှစ်နှင့်၂၀၁၉ခုနှစ်မေားေွင်	

ေီဇင်ဘာလ	၃	ရြ်ယန့ေွင်	ြေယရာြ်ယသာ	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားေွင်	ဆုခေးီပမှင့်	

ခဲ့ပါသည်။

ကဆာင်ရေေ်ငြီးစီးမှုများ

၁၆၊၊	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ြာျနငှ့	်စေိဓ်ာေက်ြံခ့ိငုယ်စယရးအေြွ	်ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်း	အားြစားဖပိုငပ်ွ	ဲ

မေားနှင့်	PARALANPIC	ဖပိုင်ပွဲမေားြို	နှစ်စဉ်ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်လေြ်ရှိရာ	ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ(မနီလာ)ေွင်	ြေင်းပမည့်	

(၁၀)ကြိမ်ယပမာြ်	အာဆီျံအားြစားဖပိုင်ပဲွ၏	Goal	Ball	 	 ဖပိုင်ပဲွြုိ	ဝင်ယရာြ်ျှဉ်ဖပိုင်ရန်စစ်ြုိင်းမေြ်မပမင်	

ယြောင်းမှ	နည်းပပေစ်ဦးနှင့်	 ဖပိုင်ပွဲဝင်ေစ်ဦး	Camp	သွင်းယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်၊၊	ေို့ပပင်	စစ်ြိုင်းေိုင်း	

ယေသကြီးအေွင်း	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းဖွဲ့စည်းယရးအေွြ်	၁၇-၅-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	မသန်	

စမွ်းသမူေားအသင်း	ဖွဲ့စည်းယရးဆိငုရ်ာ	အလပုအ်မှုယဆာငအ်ဖွဲ့ဝငမ်ေား	ယရေးယြာြေ်ငယ်ပမှာြပ်ွ	ဲအခမ်းအနား	

ြေင်းပခဲ့ပါသည်၊၊

၁၇၊၊	 	 	 ရန်ြုန်ဖမို့ေွင်	 ဖွင့်လှစ်လေြ်ရှိယသာ	 Sign	 Language	သင်ေန်းအား	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးမှ	

သင်ေန်းသူေစ်ဦး	ေြ်ယရာြ်လေြ်ရှိရာေွင်	သင်ေန်းအားအဆင်ယပပစွာ	ေြ်ယရာြ်နိုင်ယရးအေွြ်									

စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ	 	 စားစရိေ်ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်၊၊	ေို့ပပင်	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်			

အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းသင်ေန်းမေားြို	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိရာေွင်	အပမင်	

အာရုံမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	Japan	heart	ေို့ပူးယပါင်း၍	၂၈-၃-၂၀၁၉	ရြ်ယန့မှ	

၂၉-၃-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေိ	 စစ်ြိုင်းမေြ်မပမင်ယြောင်းေွင်	 	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေားအား	 ယဆးပညာ	

အယကြာပပင	်အနှပိပ်ညာရပ	်နှီးယနှာဖလျှပ်ွြဲိ	ုသငေ်န်းသား(၃၀)ဦးပဖင့	်ဖငွ့လ်စှခ်ဲပ့ါသည၊်၊	ေိုအ့ေ	ူစစြ်ိငု်း	

မေြ်မပမင်ယြောင်းမှ		၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပညာသင်နှစ်	ေြ္ကသိုလ်ဝင်ေန်းစာယမးပွဲြို	ငါးဦး	ဝင်ယရာြ်ယပဖဆိုခဲ့ဖပီး	

ပေဝဝီငဂ်ဏုေူ်းပဖင့	်ေစဦ်းယအာငပ်မငခ်ဲပ့ါသည၊်၊	၎င်းအပပင	်၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနစှအ်ေငွ်း	စစြ်ိငု်းေိငု်း	
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ယေသကြီးအေွင်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသစူစုယုပါင်း	(၁၄၁၆၄)ဦးအား	ေစဦ်းလျှင(်၃၀၀၀၀)ြေပန်ှုန်းပဖင့	်(၂)ကြမိယ်ပါင်း၍	

ယောြ်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်၊၊

၁၈၊၊		 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်း	(သြ်ကြီး/

သြ်ငျ်)မေားအေွြ်		ေိယရာြ်ယသာ	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	ပညာသင်ကြားယပးယသာ	သင်ေန်းမေားလို	

အပ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးမှုမေားလိုအပ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား	

အလုပ်အြိုင်ရရှိနိုင်ရန်အေွြ်	အစိုးရဌာနမေားနှင့်	ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍမေားမှ	အားပဖည့်ရန်လိုအပ်ပခင်း၊	ယနာင်ေွင်	

ယဆာြလ်ပုမ်ည့	်ပညာယရးယြောင်းမေားေငွ	်မသနစ်မွ်းယြောင်းသား၊	ယြောင်းသမူေား	လြလ်မှ်းမ	ီသွားယရာြ	်

နိုင်သည့်	 ဗိသုြာေီဇိုင်းမေားပဖင့်	 ယဆာြ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပခင်း၊	 	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 ဉာဏ်ရည်	

မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	ဖွင့်လှစ်ေားယသာ	သင်ေန်းယြောင်းမရှိပခင်း	စသည်ေို့ြို	

ပဖည့်ဆည်းယပးနိုင်ပါြ	ပိုမိုယြာင်းမွန်စွာ	ယဆာင်ရေြ်နိုင်မည်ပဖစ်ပါယကြာင်း	အကြံပပုေင်ပပအပ်ပါသည်၊၊

၁၉။	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ 	 မသန်စွမ်းသူမေားပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးလုပ်ငန်းမေားအယနပဖင့် 													

၁၇-၁၁-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်စစြ်ိငု်းေိငု်းယေသကြီး	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အကြိုလှုပရ်ှားမှု	

အပဖစ်	အဆို၊	စစ်ေုရင်နှင့်	ပန်းခေဖီပိုင်ပွဲမေား၏	ဆုယပးပွဲအခမ်းအနားြို	မုံရောဖမို့	မိုးလုံယလလုံ	အားြစားြွင်း	

အေွင်း	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ	လူမှုယရးဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောယဇာ်ဝင်းေြ်ယရာြ်အားယပးပခင်း၊	 	 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈	

ရြယ်န့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	ဂဏုပ်ပုအကြို		မလူေန်း၊	အလျေ်န်းနငှ့	်အေြေ်န်း	

စာစီစာြုံး	ဖပိုင်ပွဲမေားြို	(အေြ-၃)မုံရော၌	ြေင်းပပခင်း၊	၃-၁၂-၂၀၁၈ရြ်ယန့ေွင်	မုံရောဖမို့၊	ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပပပုလုပ်ရာ	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	အစိုးရအဖွဲ့	

ဝနက်ြီးခေုပ	်	ယေါြေ်ာပမင့န်ိငုေ်ြယ်ရာြ၍်	အဖငွ့အ်မှာစြား	ယပပာကြားဖပီး	ယေးဂေီပဖင့	်ယဖောယ်ပဖခဲက့ြသည့	်

မသန်စွမ်းယြောင်းမေားအား	ဆုယငွ(၃၀၀၀၀၀/-)ြေပ်ေိေိ		ခေးီပမှင့်ခဲ့ပါသည်၊၊																																															

၂၀။	 	ေို့ယနာြ်	 ၁၂-၁-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 ပမင်းမူဖမို့နျ်အေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူစုစုယပါင်း	 (၂၇၆)ဦး၊	

ပုလဲဖမို့နျ်ေွင်(၈၆၄)ဦးနှင့်	ျင်းမာပင်ဖမို့နျ်ေွင်	 (၁၀၁)ဦးေို့အား	ေစ်ဦးလျှင်	 (၃၀၀၀၀)ြေပ်နှုန်းပဖင့်	

လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးြ	ယောြ်ပံ့	

ယပးအပ်ခဲ့ရာ	မသန်စွမ်းသူမေား၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	လွှေ်ယော်ြိုျ်စားလှျ်မေား၊	 ဌာနဆိုင်ရာမေားနှင့်	

ရပ်မိရပ်ဖမေား	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ကြပါသည်၊၊	ေို့ပပင်	၁၇-၂-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	

မသန်စွမ်းသူ	စုစုယပါင်း(၁၁၆၉၀)ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်(၃၀၀၀၀)ြေပ်နှုန်းပဖင့်	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	

ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးြ	ယောြ်ပံ့ယပးအပ်ပွဲ	အခမ်းအနားြေင်းပခဲ့ရာ	 	စစ်ြိုင်း	

ေိုင်းယေသကြီးဝန်ကြီးခေုပ်နှင့်	 ဝန်ကြီးမေား၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	လွှေ်ယော်ြိုျ်စား	

လှျ်မေား၊	ဌာနဆိုင်ရာမေားနှင့်	ရပ်မိရပ်ဖမေား	ေြ်ယရာြ်ခဲ့ကြပါသည်၊၊

၂၁။	 အလားေ	ူမသနစ်မွ်းြယလးသငူျမ်ေားအပါအဝင	်ြယလးသငူျမ်ေားအားလုံး၏	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြမ်ှုြိ	ု

ေိငု်းော	စစယ်ဆးဖပီး	လိအုပယ်သာဝနယ်ဆာငမ်ှုမေား	ပံပ့ိုးယဆာငရ်ေြယ်ပးမည့	်ယရှးဦးအရေျြ်ယလးသငူျ	်ဖွံ့ဖဖိုး									

ေိုးေြမ်ှုအယပခအယန	ေိငု်းောစစယ်ဆးပံပ့ိုးပခင်း	ဝနယ်ဆာငမ်ှု	(Early	Childhood			Intervention			Services-	

ECI	)	ဆိငုရ်ာလပုင်န်းစဉြ်ိ	ုလမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနနငှ့	်UNICEF	(Myanmar)၊	The	Leprosy	Mission	(Myanmar)		

ေို့ပူးယပါင်း၍	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 ယခောင်းဦးဖမို့နျ်	 (ငါးလုံးေင်)	 ယြေးရောနှင့်	 မုံရောဖမို့နျ်	

(နန္ဒဝန်ရပ်ြွြ်)ေို့ေွင်	 စေင်ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။	ေို့ပပင်	 ၈-၂-၂၀၁၉ရြ်ယန့ေွင်	 ခေမ်းပမဝေီ	

မသနစ်မွ်းသငေ်န်းယြောင်းသို	့သွားယရာြ၍်	မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့ယ်ေွ့ဆုခံဲဖ့ပီး	ျခငေ်ိငု်းယေသကြီးအစိုးအဖွဲ့မ	ှ
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စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးအတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှု	

မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ။

စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးအတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှု	

မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ။

ယပးလှူေားယသာ	အြကျီမေားနှင့်	အဝေ်အေည်မေားြို	 ယပးအပ်လှူေါန်း	 ခဲ့ပါသည်၊၊	ေို့ယနာြ် ၁၄-၂-၂၀၁၉

ရက္ေန႔တြင္ေရာင္ျခည္သစ္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္၊၊၁၉-၂-၂၀၁၉ရက္ေန႔တြင္

မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ရွိမသန္စြမ္းသူ(၃၀)ဦးအတြက္တစ္ဦးလၽွင္(၃၀၀၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္မုံရြာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မွဴး႐ံုးမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ ၂၈-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းမ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္  လူမႈဝန္ထမ္း

ဦးစီးဌာနႏွင့္  JapanHeart တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္  ျမန္မာနုိင္ငံမ်က္ျမင္ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ

အေၾကာျပင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးစစ္ကိုင္းမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္စစ္ကိုင္းခရိုင္

လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးေျမေနရာအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္၊၊

နိဂုံး

၂၂၊၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	မသန်စွမ်းသူမေားဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးအေွြ်	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	

မသန်စွမ်း	သူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယြာ်မေီအယနနှင့်	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး	အစိုးရအဖွဲ့၏	

အနီးြပက်ြီးကြပမ်ှု၊	လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာန၏	လမ်းညွှနမ်ှုေိုန့ငှ့	်ယအာငပ်မငယ်အာင	်ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါယကြာင်း	

ေင်ပပအပ်ပါသည်၊၊
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တနသောရီတိုင်းကဒသကေီး	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီးအေွင်း 	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား 	 ခရီးစဉ်ြို 	 ယြာ့ယသာင်း ဖမို့မှ 	

ြလိန်ယအာင်ဖမို့ေိ	၁၆-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့မှ	၂၈-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့အေိ	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	အသိအမှေ်	

ပပုယောြ်ပံ့ယကြးယပးေားယသာ	ပမန်မာနိုင်ငံခရစ်ျာန်	မေြ်မပမင်မေား	မိေ်သဟာျလြ်ယအာြ်ရှိ	ရန်ြုန်	

ဖမို့	 ခဝဲမခံမေြ်မပမင်ယြောင်းမှ	 ဦးယဆာင်ဖပီး	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား၊	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားသည်	

ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေား	Wheel	Chair	ရေားခရီးစဉသ်ည	်ေနသသာရေီိငု်းယေသကြီးအေငွ်း	ယြာယ့သာင်းဖမို့မ	ှ

စေင်ေွြ်ခွာနိုင်ရန်အေွြ်	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး	အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးခေုပ်၏	လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှု၊	

ပံ့ပိုးမှုမေားပဖင့်	ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးမေား၊	သြ်ဆိုင်ရာ	ခရိုင်ဖမို့နျ်အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦး

စီးဌာန	အုပ်ခေုပ်ယရးမှူးမေား၏	အနီးြပ်ြူညီပံ့ပိုးမှုမေားပဖင့်	 ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ရာ	 ယရပဖူဖမို့နျ်၊	ြလိန်ယအာင်	

ဖမို့နျ်ခွဲအေိ	(၁၅)ညအိပ်(၁၆)ရြ်ခရီးစဉ်အား	ယအာင်ပမင်စွာ	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့သည့်အေွြ်		မသန်စွမ်းသူ	

မေားနှင့် 	 သြ်ဆိုင်သည့်	 သေင်းအခေြ်အလြ်မေား၊	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးနှင့်သြ်ဆိုင်သည့်	 သေင်းအခေြ်	

အလြ်မေားြို	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	 ပပည်သူမေားသို့	အသိပညာယပး	လုပ်ငန်းေစ်ရပ်အယနပဖင့်	

ယအာင်ပမင်စွာ	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းများ၊	အခမ်းအနားများနှင့်	ကဆွးကနွးြွဲများကဆာင်ရေေ်မခင်း  

၂။ ေနသသာရေီိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံးမကှြီးမှူးဖပီး	ေားဝျဖ်မို့	အမိေ်ငွ်းမှု	သြယ်မွးလပုင်န်းပညာ	

သငယ်ြောင်းေငွ	်၂၁-၃-၂၀၁၈	ရြယ်န့မ	ှ၂၂-၃-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေ	ိမသနစ်မွ်းသမူေားပပုစ	ုယစာင့ယ်ရှာြမ်ှုဆိငုရ်ာ	

သင်ေန်း	 ဖွင့်လှစ်ပို့ခေယပးနိုင်ခဲ့သည်။	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး	လူမှုဝန်ေမ်းရုံးမှ	 ကြီးမှူးဖပီး	ေားဝျ်ဖမို့	

အိမ်ေွင်းမှုသြ်ယမွးလုပ်ငန်း	ပညာသင်ယြောင်းေွင်	၃၀-၃-၂၀၁၈	ရြေယန့မှ	၃၁-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေိ	ရပ်ရော	

အေွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေဆိုင်ရာ	သင်ေန်းမေားဖွင့်လှစ်ပို့ခေယပးနိုင်ခဲ့သည်။	ေို့အေူ	

ေနသသာရေီိငု်းယေသကြီး	အစိုးရအဖွဲ့မ	ှေားဝျပ်မစြ်မ်းယဘး	အပန်းယပဖစခန်းေစခ်	ုေညယ်ဆာြ	်လေြရ်ှရိာ	

မသနစ်မွ်းသမူေား၊	အလျွေ်ြသူွားလာနိငုယ်ရးအေြွ	်Wheel	Chair	လမ်းမေား	ေည့သ်ငွ်း	ေညယ်ဆာြရ်န	်

ယရးဆွဲယဆာင်ရေြ်ေားပါသည်။

၃။	 ေ့ုိယနာြ်	ေနသသာရီေုိင်းယေသကြီး	လူမှုဝန်ေမ်းရံုးနှင့်	ဧေင်မသန်စွမ်းသူမေား	ပပုစုရာရိပ်မမုံေ့ုိပူးယပါင်းဖပီး	

ေားဝျ်ဖမို့	ယရှေဝျ်သီရိ	အားြစားခန်းမေွင်	မသန်စွမ်း	ြယလးမေားအေွြ်	Right	to	Play	အခမ်းအနား	

ြေင်းပယပးပခင်း၊	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး	လူမှုဝန်ေမ်းရုံးနှင့်	ပမန်မာနိုင်ငံ	မသန်စွမ်းအဖွဲ့ခေုပ်ေို့		ပူးယပါင်းဖပီး	

၁၂-၁၁-၂၀၁၈ရြ်ယန့ေွင်	ယြာ့ယသာင်းဖမို့၌	မသန်စွမ်းသူမေား	လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအေွင်း	ဝင်ဆံ့ပမှင့်ေင်ယရး	

အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပယပးပခင်း၊	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်	 ဧဖပီလေွင်	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 မသန်စွမ်း	

စာရင်းမေား	ယြာြျ်ခူဲပ့ခင်း၊	၂၀၁၉	ခနုစှေ်ငွ	်ေားဝျခ်ရိငုအ်ေငွ်းရှ	ိဖမို့နျ	်(၄)	ဖမို့နျမ်	ှမသနစ်မွ်းသ(ူ၁၆၄၄)	

ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်	၃၀၀၀ဝ	ြေပ်နှုန်း		ယောြ်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၄။	 ေနသသာေိငု်းယေသကြီးအေငွ်း	ေားဝျခ်ရိငု၊်	ဖမေိခ်ရိငု၊်	ယြာယ့သာင်းခရိငုေ်ိုေ့ငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	

အေြွ	်အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲမ့ှုအယပခအယနမေားမှာ	ေစဖ်ြပ်ါဇျားအေိငု်း	ပဖစပ်ါသည-်
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၂၇-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်သည့်

အကြိမ်(၃၀)	ယပမာြ်	ြယလးသူငျ်အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	

ြုလသမဂ္ဂသယဘာေူစာခေုပ်	နှစ်ပေ်လည်ယန့	

အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားေွင်	ေုိင်းယေသကြီး	အစုိးရအဖဲွ့၊	

လူမှုယရးနှင့်	စည်ပင်သာျာယရးဝန်ကြီး	

အမှာစြားယပပာကြားစဉ်။

၁-၁၂-၂၀၁၇	ရြ်ယန့၊	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	

မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	

အခမ်းအနားေွင်	ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့	

လူမှုယရးနှင့်စည်ပင်သာျာယရးဝန်ကြီး	ဦးဟိုပင်ြ	

ဂုဏ်ပပုမှေ်ေမ်း	ယပးအပ်စဉ်။

တနသောရီတိုင်းကဒသကေီးအတွင်း	ထားေျ်ခရိုင်၊	 ငမိတ်ခရိုင်၊	 ကော့ကသာင်းခရိုင်အတွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူများ	
စာရင်းအချုြ်

စဥ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစား စုစုေပါင္း

ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ လံုးဝမ်က္စိမျမင္သူ လံုးဝနားမၾကားသူ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ

က်ား မ ေပါင္း က်ား မ ေပါင္း က်ား မ ေပါင္း က်ား မ ေပါင္း

၁။ ထားဝယ္ ထားဝယ္ ၄၇ ၄၄ ၉၁ ၇ ၅ ၁၂ ၁၂ ၁၇ ၂၉ ၅၂ ၃၅ ၈၇ ၂၁၉

။ သရက္ေခ်ာင္း ၂၃၅ ၁၁၁ ၃၄၆ ၂၄ ၂၃ ၄၇ ၄၇ ၅၄ ၁၀၁ ၇၁ ၅၅ ၁၂၆ ၆၂၀

။ ေလာင္းလုံ ၁၃၄ ၉၆ ၂၃၀ ၃၈ ၄၉ ၈၇ ၃၆ ၂၄ ၆၀ ၆၉ ၇၁ ၁၄၀ ၅၁၇

ေရျဖဴ ၁၀၄ ၅၉ ၁၆၃ ၁၉ ၁၁ ၃၀ ၁၉ ၂၇ ၄၆ ၂၇ ၂၉ ၅၆ ၂၉၅

၂။ ေကာ့ေသာင္း ေကာ့ေသာင္း ၃၄ ၁၈ ၅၂ ၃ ၁ ၄ ၈ ၁၁ ၁၉ ၈ ၈ ၁၆ ၉၁

။ ဘုတ္ျပင္း ၁၀ ၁၁ ၂၁ - - - ၆ ၆ ၁၂ ၈ ၁၁ ၁၉ ၅၂

၃။ ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၁၆၂ ၉၈ ၂၆၀ ၈ ၁၄ ၂၂ ၂၆ ၃၆ ၆၂ ၃၃ ၁၄ ၄၇ ၃၉၁

။ ပုေလာ ၁၈၂ ၈၄ ၁၀၆ ၁၀ ၄ ၁၄ ၂၄ ၃၇ ၆၁ ၂၆ ၂၄ ၅၀ ၃၁၁

။ တနသၤာရီ ၁၇ ၁၅ ၃၂ - - - ၁၁ ၉ ၂၀ ၁ ၁ ၁ ၅၃

။ ကၽြန္းစု ၃၉ ၃၆ ၇၅ ၁ ၂ ၃ ၁၈ ၉ ၂၇ ၂၁ ၁၂ ၃၃ ၁၃၈

၄။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းခရိုင္(၃)ခု၏မသန္စြမ္းသူမ်ားစာရင္းစုစုေပါင္း ၂၆၈၇

စုစုေပါင္းအခ်ဳပ္

ခရိုင္ က်ား မ စုစုေပါင္း

ထားဝယ္ ၉၄၁ ၇၁၀ ၁၆၅၁

ေကာ့ေသာင္း ၇၇ ၆၆ ၁၄၃

ၿမိတ္ ၄၉၈ ၃၉၈ ၈၉၃

စုစုေပါင္း ၁၅၁၆ ၁၁၇၁ ၂၆၈၇
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၂-၁၂-၂၀၁၈	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အကြို	အခမ်းအနားေွင်	ေိုင်းယေသကြီး	
အစိုးရအဖွဲ့	လူမှုယရးနှင့်စည်ပင်သာျာယရးဝန်ကြီး	ဦးဟိုပင်	ေြ်ယရာြ်ခေးီပမှင့်စဉ်။	

ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	ေားဝျ်ခရီးစဉ်ေွင်	ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊	
လူမှုယရးနှင့်စည်ပင်သာျာယရးဝန်ကြီး	ဦးဟိုပင်နှင့်အေူ	အမှေ်ေရ	ဓာေ်ပုံရိုြ်ြူးစဉ်။

၁၂-၁၁-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ြ	ယြာ့ယသာင်းဖမို့၌												
မသန်စွမ်းသူမေား	လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအေွင်း	

ဝင်ဆံ့ပမှင့်ေင်ယရး	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲေွင်	စုယပါင်း	
မှေ်ေမ်းဓာေ်ပုံရိုြ်ြူးစဉ်။

ဖငိမ်းခေမ်းယရးေွဲလြ်မေား	ယြာ့ယသာင်းဖမို့၊
မလိဝမ်းယြေးရော	ခရီးစဉ်မှေ်ေမ်းဓာေ်ပုံ
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ြဲခူးတိုင်းကဒသကေီး

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပခဲူးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံးအယနပဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့ပ်ေသ်ြ၍်	ယအာြပ်ါ	လပုင်န်းမေား	

ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှရိာေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ယောြပ်ံယ့ပးပခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	

ယြာမ်ေနီငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	အလပုအ်မှုယဆာင	်ယြာမ်ေ	ီဖွဲ့စည်းပခင်း၊	မသနစ်မွ်းသ	ူအခငွ့အ်ယရး	ဥပယေအား	

အသိပညာယပးပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အယောြ်အြူပစ္စည်းမေား	 ယောြ်ပံ့ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား	

အေြွ	်လိအုပသ်ည့အ်ြအူညမီေားအား	INGOs,	NGOs	မေားနငှ့	်ပူးယပါင်းယဆာငရ်ေြပ်ခင်း၊	မသနစ်မွ်းမေှပ်ုေံင	်

ပခင်းလုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြေင်းပပခင်းနှင့်	 ပဖစ်ရပ်	

စမီခံန့ခ်ွမဲှုလပုင်န်းစဉအ်ရ	အကြမ်းဖြခ်ရံယသာ	မသနစ်မွ်းအမေ ိုးသမီးငျမ်ေားအား	ြညူယီဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်းမေား	

ြို	ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများအား	ကထာေ်ြံ့ကငွကြးအြ်မခင်း

၂။	 ၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာယရးနစှ၊်	ပခဲူးေိငု်းယေသကြီး(အယရှ့ )အေငွ်းရှ	ိဖမို့နျ	်(၁၃)ဖမို့နျမ်	ှမသနစ်မွ်းသ	ူ

မေားအား	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စဉ် ငမို့နျ် မသန်စွမ်းဦးကရ ကထာေ်ြံ့ကငွ မှတ်ချေ်

၁။ ယရှေြေင်ဖမို့နျ် ၁၆၃ ၁၀၀၀ဝဝိ/-နှုန်း ၉-၃-၂၀၁၈	ဝန်ကြီးခရီးစဉ်

၂။ ယြောြ်ေံခါးဖမို့နျ် ၁၇၄ ။ ။

၃။ ပဖူးဖမို့နျ် ၁၃၂ ။ ။

၄။ ယောင်ငူဖမို့နျ် ၃၀၈ ။ ။

၅။ ယရောရှည် ၁၃၉ ။ ။

၆။ အုေ်ေွင်းဖမို့နျ် ၁၇၇၇ ၅၀၀ဝဝိ/-နှုန်း ၂၅-၃-၂၀၁၈	ဝန်ကြီးခရီးစဉ်

၇။ ယြောြ်ကြီးဖမို့နျ် ၆၄၅ ။ ။

၈။ ယြောြ်ေံခါးဖမို့နျ် ၆၉၀ ။ ။

၉။ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄၈ ။ ။

																စုစုကြါင်း ၄၁၇၆

   
 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	(အယရှ့)	 =	၄၁၇၆	ဦး
	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	(အယနာြ်)	 =	၃၂၄၅	ဦး
	 စုစုယပါင်း		 =	၇၄၂၁	ဦး
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၃။	 ၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနစှ၊်	ပခဲူးေိငု်းယေသကြီးအေငွ်းရှဖိမို့နျ	်(၂၅)ဖမို့နျမ်	ှမသနစ်မွ်းသမူေားအား	

ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စဉ် ငမို့နျ် မသန်စွမ်းဦးကရ ကထာေ်ြံ့ကငွ မှတ်ချေ်

၁။ ေရႊက်င္ ၃၇ ၂၀၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၁၉-၈-၂၀၁၈ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

။ ၇၈၄ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၂-၉-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၂။ ေက်ာက္တံခါး ၂၂၁၁ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၃-၂-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

။ ၈၃၆ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၂-၉-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၃။ ပဲခူး ၈၆၇ ။ ။

၄။ သနပ္ပင္ ၅၇၈ ။ ။

၅။ ေဝါ ၅၀၈ ။ ။

၆။ ကဝ ၅၈၄ ။ ။

၇။ ဒိုက္ဦး ၆၅၆ ။ ။

၈။ ေညာင္ေလးပင္ ၁၀၆၆ ။ ။

၉။ အုတ္တြင္း ၁၃၂၅ ၁၅၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၁၉-၈-၂၀၁၈ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

။ ၈၂၉ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၂-၉-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၁၀။ ေရတာရွည္ ၂၁ ။ ၃-၃-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

။ ၈၉၀ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၂-၉-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၁၁။ ေက်ာက္ႀကီး ၂၅ ၂၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၁၉-၈-၂၀၁၈ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

။ ၁၁၂၃ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၂-၉-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၁၂။ ေတာင္ငူ ၁၀၇၄ ။ ။

၁၃။ ျဖဴး ၁၁၂၄ ။ ။

၁၄။ ထန္းတပင္ ၅၈၃ ။ ။

စုစုေပါင္း ၁၅၁၂၁
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စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ မသန္စြမ္းဦးေရ ေထာက္ပံ့ေငြ မွတ္ခ်က္

၁။ ဇီးကုန္း ၂၉၇ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၀-၁-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၂။ အုတ္ဖို ၅၆၄ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၇-၄-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၃။ နတ္တလင္း ၆၅၂ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ၂၂-၉-၂၀၁၉ဝန္ႀကီးခရီးစဥ္

၄။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၄၉၈ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၅။ လက္ပံတန္း ၆ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၆။ ျပည္ ၆၀၇ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၇။ ေပါက္ေခါင္း ၄၂၄ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၈။ သဲကုန္း ၄၇၄ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၉။ ေပါင္းတည္ ၄၇၃ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၁၀။ ေရႊေတာင္ ၃၇၄ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

၁၁။ ပန္းေတာင္း ၄၈၁ ၃၀၀၀ဝိ/-ႏႈန္း ။

စုစုေပါင္း ၄၈၅၀

 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	(အယရှ့)	 =				၁၅၁၂၁	ဦး

	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	(အယနာြ်)	 =				၄၈၅၀	ဦး

	 စုစုကြါင်း	 =				၁၉၉၇၁	ဦး

၄။	 ယပမပမုပမ်ိငု်းေဏယ်ကြာင့	်ေခိိြုေ်ဏရ်ာရသည့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအား	ယောြပ်ံယ့ငယွပးအပပ်ခင်းအယနပဖင့	်	

၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာယရးနစှေ်ငွ	်	၉၁၆	ဦး	(လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနဘေဂ်ေြမ်)ှ၊	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနစှေ်ငွ	်			

၄	ဦး	(ပပန/်ေဦူးစီးဌာန	ဘေဂ်ေြယ်ငမွ)ှ	ယောြပ်ံယ့ပးနိငုခ်ဲပ့ါသည။်	ေိုပ့ပင	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား	

ဆိုင်ရာ	 ယြာ်မေီနှင့် 	 မသန်စွမ်းသူမေား	 အလုပ်အမှုယဆာင်	 ယြာ်မေီြို 	 ၂၄-၉-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	

ဥြ္ကဋ္ဌအပါအဝင်	အဖွဲ့ဝင်	(၂၀)ဦးပဖင့်		ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	၎င်းအပပင်	ခရိုင်/	ဖမို့နျ်အဆင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာ	ယြာမ်ေအီဖွဲ့မေားလည်း	ဖွဲ့စည်းေားဖပီးပဖစပ်ါသည။်	ေိုယ့နာြ	်၃၁-၅-၂၀၁၉		ရြယ်န့ေငွ	်

ပခဲူးေိငု်းယေသကြီး	မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်းဖွဲ့စည်းပခင်းနငှ့	်ယရေးယြာြပ်ွ	ဲအခမ်းအနားြေင်းပခဲဖ့ပီး	ပခဲူးေိငု်း	

ယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း	အလုပ်အမှုယဆာင်ယြာ်မေီြို	အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးပဖင့်	ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၅။	 အလားေူ	ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးအယနပဖင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာနှင့်	ပေ်သြ်၍	

ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ရာေွင်	 မသန်စွမ်းသူ	 အခွင့်အယရးဥပယေအား	အသိပညာယပးပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	

ြူညီယဆာင်ရေြ်ယပးယနသည့်	 INGO,	NGO	အဖွဲ့မေားနှင့်	ပူးယပါင်း၍	အစည်းအယဝးမေား	ြေင်းပပခင်း၊	 	ရပ်ရော	

အေွင်း	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဥပယေ	(UNCRPD)	သင်ေန်းအား	ယောင်ငူခရိုင်ေွင်	၁၈-၃-၂၀၁၈	

ရြ်ယန့မှ	 ၁၉-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့အေိ	သင်ေန်းသူ	 (၄၀)	 ဦးပဖင့်	 ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ပပုစုယစာင့်							

ယရှာြ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသင်ေန်းြို	 ၂၂-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့မှ	 ၂၃-၃-၂၀၁၈	ရြ်ယန့အေိ	သင်ေန်းသူ	 (၄၀)

ဦးပဖင့	်ဖငွ့လ်စှပ်ခင်း၊	၂၄-၁-၂၀၁၉		ရြယ်န့ေငွ	်ပခဲူးဖမို့၌	ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးဥပယေနငှ့	်



- 125 -

နည်းဥပယေဆိုင်ရာ	 မိေ်ဆြ်ယဆွးယနွးပွဲြေင်းပပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အယောြ်အြူပစ္စည်းမေား	

ယောြပ်ံပ့ခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေား	လိအုပပ်ါြ	လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနနငှ့	်MOU	ယရးေိုးေားယသာ	INGOs,	NGOs	

အဖွဲ့မေားနှင့်	ပူးယပါင်း၍	Wheel	Chair	၊	ခေ ိုင်းယောြ်မေားအား	ယောြ်ပံ့ယပးပခင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေား	အသြ်	

ယမွးဝမ်းယြောင်းအေွြ်	World	Education,	TLMM	အဖွဲ့မေားနှင့်	ပူးယပါင်း၍	အလုပ်အြိုင်	အခွင့်အလမ်းမေား	

ရရှိယစရန်	ြူညီယဆာင်ရေြ်ယပးလေြ်ရှိပါသည်။

မသန်စွမ်းမှတ်ြုံတင်မခင်းလုြ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မခင်း

၆။	 လမူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်ပပနလ်ညယ်နရာခေေားယရးဝနက်ြီးဌာန၊	ပပန်လည	်ေူယောငယ်ရးဦးစီး	

ဌာနနှင့်		UNICEF	(ပမန်မာ)	ေို့	ပူးယပါင်း၍	မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်	

ပခင်းဆိငုရ်ာ	ြနဦးစမီြံနိ်းေိုြ့ိ	ုပခဲူးေိငု်းယေသကြီး၊	ယညာငယ်လးပငဖ်မို့နျ၊်	ြရငပ်ပညန်ျ၊်	ဘားအဖံမို့နျ၊်	

ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး၊	လှိုင်သာျာဖမို့နျ်ေို့ေွင်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်၊	 စြ်ေင်ဘာလမှ	 စေင်၍	 (၈)လော	

ယဆာငရ်ေြသ်ွားမညပ်ဖစပ်ါသည။်	သိုပ့ဖစပ်ါ၍	၂၀-၉-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ပခဲူးေိငု်းယေသကြီး၊	ယညာငယ်လးပငဖ်မို့၌	

မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	ြနဦးစီမံြိန်းမိေ်ဆြ်ပခင်း၊	

အသပိညာယပး	ယဆွးယနွးပွြဲိ	ုပပုလပုခ်ဲပ့ါသည။်	၁၇-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေငွ	်ပခဲူးေိငု်းယေသကြီး၊	ယညာငယ်လးပင	်

ဖမို့နျ၊်	မသနစ်မွ်းမှုအဆင့	်သေမ်ေှပ်ခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားမေှပ်ုေံငပ်ခင်းလပုင်န်း	ဆရာပဖစသ်ငေ်န်းြိ	ု

၃	ရြ်ော	ြေင်းပခ့ဲရာ	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်	ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	

ယေါြေ်ာဝင်းပမေ်ယအးမ	ှေြ်ယရာြ၍်	သငေ်န်းဖငွ့ပ်ွသဲို	့ေြ်ယရာြခ်ဲပ့ါသည။်	ေဇီငဘ်ာလ	၃	ရြ်ယန့ေငွ	်

ြေယရာြ်သည့်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြိုလည်း	နှစ်စဉ်ြေင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။	 ပဖစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ	အကြမ်းဖြ်ခံရယသာ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ြူညီယဆာင်ရေြ်ယပး	

ပခင်းနှင့်	ပေ်သြ်၍	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်	-

စဥ္ အမည္ အသက္
(ႏွစ္)

ေနရပ္လိပ္စာ
(ၿမိဳ႕နယ္)

မသန္စြမ္းမႈ ေထာက္ပံ့
ေငြ

မွတ္ခ်က္

၁။ မျဖဴျဖဴသင္း ၂၁ သာယာဝတီ ဉာဏရ္ညန္မိ့န္ားမၾကား ၅၀၀၀ဝိ/- ၂-၁-၂၀၁၉

၂။ ေမာင္ထက္မင္းေအာင္ ၁၃ လက္ပံတန္း ေမြးရာပါမသန္စြမ္း ၅၀၀၀၀ဝိ/- ၁၁-၂-၂၀၁၉

၃။ မဇာနည္ဝင္း ၁၈ ေရႊက်င္ ေျခႏွစ္ဖက္မသန္
ဉာဏ္ရည္နိမ့္

၃၀၀၀၀ဝိ/- ၂၆-၃-၂၀၁၉

၄။ မသဲစုလြင္ ၁၇ ေရႊက်င္ ေမြးရာပါနားမၾကား ၁၀၀၀၀ဝိ/-
၅၀၀၀၀ဝိ/-

၂-၅-၂၀၁၉
၂.၁၂-၂၀၁၉

၅။ မသက္ခိုင္ဝင္း ၁၄ ေရႊေတာင္ ဆြံ႔အနားမၾကား ၁၀၀၀၀ဝိ/- ၁၈-၆-၂၀၁၉

၆။ မႏွင္းရည္ေထြး ၁၄ ဒိုက္ဦး ဉာဏ္ရည္နိမ့္ - ၂၄-၇-၂၀၁၉
(OSWSC)
သို႔ပို႔

၇။ မသဲသဲမိုး ၁၄ ေရႊက်င္ ဉာဏ္ရည္နိမ့္ ၁၀၀၀၀ဝိ/- ၉-၁၀-၂၀၁၉
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၃-၂-၂၀၁၉	ရေ်ကန့၌	ကေျာေ်တံခါးငမို့နျ်အတွင်းမှ	
မသန်စွမ်းသူများအား	ကထာေ်ြံ့ကငွ	ကြးအြ်စဉ်။

လူမှုေန်ထမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်	
မြန်လည်ကနရာချထားကရး

ေန်ကေီးဌာန		မြည်ကထာင်စုေန်ကေီးေ
ကထာေ်ြံ့ကငွကြးအြ်စဉ်။

၂၃-၁-၂၀၁၉	ရေ်ကန့၌	မမန်မာ့ဒီမိုေကရစီ	
အေူးအကမြာင်းတွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	

အခွင့်အကရးများနှင့်	အေျုံးေင်မှုတုိးမမှင့်ကစကရအတွေ်	
အကရးဆိုတင်မြမခင်းဆိုင်ရာ	ေဏ္ဍစုံမှ	

ြါေင်ြတ်သေ်သူများ၏	ကဆွးကနွးြွဲေို	ြဲခူးငမို့၌ေျင်းြစဉ်။

၂၂-၉-၂၀၁၉	ရေ်ကန့၌	ြဲခူးတိုင်းကဒသကေီးအတွင်းမှ	
မသန်စွမ်းသူများအား	ကထာေ်ြံ့ကငွကြးအြ်စဉ်။

၇-၄-၂၀၁၈	ရေ်ကန့၌	ငငိမ်းချမ်းကရးတွဲလေ်များ
 Wheel	Chair	ရထားအေွဲ့အား	က	ေိုဆိုဂုဏ်မြုစဉ်။

၂၄-၁-၂၀၁၉	ရေ်ကန့၌	မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ၏	
အခွင့်အကရးဥြကဒနှင့်	နည်းဥြကဒဆိုင်ရာ	

မိတ်ဆေ်ကဆွးကနွးြွဲေျင်းြစဉ်။
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မကေွးတိုင်းကဒသကေီး	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 မယြွးေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	 ယဆာင်ရေြ်ယပးမှုမေားနှင့်	

ပေ်သြ်၍		၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	မေ်လ	၃၀	ရြ်ယန့ေွင်	မသန်စွမ်းစာရင်းမေား	ယြာြ်ျူေင်ပပနုိင်ယရးအေွြ်	လူမှု	

ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန	 (ရုံးခေုပ်)၏	ညွှန်ကြားခေြ်အရ	မသန်စွမ်းအမေ ိုးအစား	 (၄)	မေ ိုးခွဲ၍	မယြွးေိုင်းယေသကြီး	

အေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းစာရင်းမေားြိ	ုယြာြျ်နူိငုခ်ဲပ့ါသည။်		ေိငု်းယေသကြီးအဆင့	်မသနစ်မွ်းဥပယေရငှ်းလင်းပွြဲိ	ု

မယြွးမူလေန်းကြိုယြောင်းေွင်	 ဖမို့နျ်	(၂၅)ဖမို့နျ်မှ	 ဖမို့နျ်အုပ်ခေုပ်ယရးမှူးမေားြို	ဖိေ်ကြား၍	၁၆-၅-

၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်ြေင်းပပပုလပုန်ိငုခ်ဲပ့ါသည။်	၂၈-၇-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	လူ့အသိြုအ်ဝန်း	

အေွင်း	 အြေုံးဝင်နိုင်မှု	 ပမှင့်ေင်ယရး	 အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲ 	 အခမ်းအနားြို	 ေိန်ေိန်သာဟိုေျ်ေွင်	

ြေင်းပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	 ၂၄-၈-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းအသင်းြို	 စေင်ေည်	

ယောင်	 ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	 ၁၅-၉-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	ဘဝပမှင့်ေင်ယရးအဖွဲ့ြို	 ဖွဲ့စည်း	

ေည်ယောင်ဖပီး	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်ြို	 မယြွးေိုင်းယေသကြီးေွင်	 ၂၄-၄-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	

ဖွဲ့စည်းေည်ယောင်ခဲ့ပါသည်။	မသန်စွမ်းသူမေားြိုျ်ေိုင်ဦးယဆာင်၍	ေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူ	

မေား၏	အခွင့်အယရးြို	ယဆာင်ရေြ်ရန်	မသန်စွမ်းအဖွဲ့စုစုယပါင်း	 (၅)ဖွဲ့ရှိဖပီး၊	 ဖမို့နျ်အဆင့်မေားေိ	မသန်စွမ်း	

အဖွဲ့အစည်းမေားြို	ဖွဲ့စည်းယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။

၂။	 ၂၀၁၈	ခနုစှ	်၊	ယအာြေ်ိဘုာလ	၁၅	ရြ်ယန့ေငွ	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမေြမ်ပမင	်လမ်းယလျှာြေ်ေုယ်န့	

အခမ်းအနားြို	 ယအာင်ပမင်စွာြေင်းပပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 ပမန်မာနိုင်ငံအမေ ိုးသားမဟာဗေူဟာစီမံခေြ်အရ	

မယြွးေိုင်းယေသကြီး	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယြာ်မေီြို	၂၀၁၈	ခုနှစ်	၊	ယအာြ်ေိုဘာလ	

၃၀	ရြ်ယန့ေွင်	အဖွဲ့ဝင်	(၁၉)	ဦးပဖင့်	ဖွဲ့စည်း	ေည်ယောင်ခဲ့ဖပီး၊	ေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	

အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်း	ရရှိယရးအေွြ်	ကြိုးပမ်းယဆာင်ရေြ်	လေြ်ရှိပါသည်။	၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလ	၃	

ရြ်ယန့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြို	 မယြွး	 မူလေန်းကြိုယြောင်းေွင်	

စညြ်ားသိြုဖ်မိုြစ်ွာ	ြေင်းပပပုလပုန်ိငုခ်ဲပ့ါသည။်	၁၀-၂-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်မယြွးေိငု်းယေသကြီးအေငွ်းရှ	ိ

မသန်စွမ်းသူမေား	ဦးယရ	(၁၃၄၂၉)	ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်		၃၀၀၀၀	ြေပ်နှုန်းပဖင့်	စုစုယပါင်းယငွြေပ်		၄၀၂၈၇ဝဝဝဝ	

ြေပ်ြိုလည်းယြာင်း၊	 ၂ဝ၁၉ခုနှစ်၊	 နိုဝင်ဘာလ	၁၆	ရြ်ယန့ေွင်	ေပ်ေိုးမသန်စွမ်းဦးယရ	 (၁၂၂ဝ၇)	ဦးအား	

ေစ်ဦးလျှင်	၃ဝဝဝဝြေပ်နှုန်းပဖင့်	စုစုယပါင်းယငွြေပ်	၃၆၆၂၁ဝဝဝဝ	ြေပ်ြို	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	

ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအးြ	ယောြ်ပံ့ယပးအပ်ခဲ့	

သည်။

၃။	 ေိုင်းယေသကြီး	 မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာယြာ်မေီ	လုပ်ငန်းညှိုနှိုင်းအစည်းအယဝးပွဲြို														

၆-၉-၂ဝ၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	 မယြွးဖမို့နျ်	အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာန၊	 စုယပါင်းရုံးခန်းမေွင်	ြေင်းပပပု	

လုပ်ခဲ့ဖပီး	 ယရှ့ဆြ်ယဆာင်ရေြ်မည့်	ြိစ္စရပ်မေားြို	ညှိနှိုင်းယဆွးယနွးေိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်၂ဝ၁၉	 ခုနှစ်၊	

ယအာြ်ေိုဘာလ	၁၅	ရြ်ယန့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	 မေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြ်ေုေ်ယန့	အခမ်းအနားြို	

ေိငု်းယေသကြီးအေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေားြိျုေ်ိငုပ်ါဝငဆ်ငန်ွှ၍ဲ	မယြွးဖမို့	အေြ(၄)	မ	ှဗိလုခ်ေုပပ်န်းမခအံေ	ိ

စည်းြားသိုြ်ဖမိုြ်စွာ	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	 ၎င်းအပပင်	 ၂ဝ၁၉	 ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလ	 ၃	 ရြ်ယန့ေွင်	

ြေယရာြသ်ည့	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနားအား	ဂဏုပ်ပုယသာအားပဖင့	်	နိဝုငဘ်ာလ	
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မကေွးတိုင်းကဒသကေီးအတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှု

မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ။	

၁၆	ရြ်ယန့နှင့်	၁၇	ရြ်ယန့ေို့ေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားြိုျ်ေိုင်	ပါဝင်၍	အဆိုဖပိုင်ပွဲ၊	ပန်းခေဖီပိုင်ပွဲနှင့်	စစ်ေုရင်	

ဖပိုင်ပွဲမေား၊	စာစီစာြုံးဖပိုင်ပွဲနှင့်	ယဆာင်းပါးဖပိုင်ပွဲမေားြို	ြေင်းပပပုလုပ်ဖပီး	၂-၁၂-၂ဝ၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	မယြွး	

ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အခမ်းအနားြို	ယအာင်ပမင်စွာ	ြေင်းပပပုလုပ်နိုင်ခဲ့	

ပါသည်။
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မန္တကလးတိုင်းကဒသကေီး	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

	 မန္တယလးေိငု်းယေသကြီးအေငွ်းေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲမ့ှုနငှ့	်
ပေ်သြ်၍	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်-

စဉ် ရေ်စွဲ 	ကဆာင်ရေေ်ချေ် မှတ်ချေ်

၁။ ၂-၉-၂၀၁၇	မှ
၁၄-၉-၂၀၁၇	ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	အယပခခံ	
ပညာယြောင်းမေားမှ	ဆရာ၊	ဆရာမ	 (၂၀)	 ဦးနှင့်	 နားမကြား	
ယြောင်းသားမေား	ေြယ်ရာြယ်နယသာ	အယပခခပံညာယြောင်း	
မ	ှအေန်းယဖာ	်(၈)ဦးေိုအ့ား	အကြားအာရု	ံမသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	
သင်ေန်းယပးပခင်း။

ေုေိျအကြိမ်သင်ေန်း	
ယပးပခင်း

၂။ ၁၉-၉-၂၀၁၇ မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	(၃၆)	နှစ်	
ပပည့်	 ယြောင်းနှစ်ပေ်လည်ယန့နှင့် 	 ဆုယပးပွဲအခမ်းအနား	
ြေင်းပပခင်း	(နားမကြားြယလးမေားမှ	အြပယေသာမေားပဖင့်	
ယဖော်ယပဖပခင်း၊	ပညာသင်နှစ်အလိုြ်	ဆုရရှိယသာ	ြယလးမေား	
အား	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း။

အခမ်းအနား

၃။ မန္တယလးဖမို့၊	ဖမို့ယောခ်န်းမ၌	ြမ္ဘာန့ားမကြားသမူေား	အေမိ်း	
အမှေ်	အခမ်းအနား၌	နားမကြား	ယြောင်းသူမေားမှ	ပုဂံအြ	
ပဖင့်ယဖော်ယပဖပခင်း။

အခမ်းအနား

၄။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇	 မန္တယလးဖမို့၊	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	အယပခခံ	
ပညာယြောင်းမှ	ဆရာ၊	ဆရာမ(၂၀)ဦးနှင့်	နားမကြားယြောင်း	
သားမေား 	 ေြ်ယရာြ်ယနယသာ	 အယပခခံပညာယြောင်းမှ 	
အေန်းယဖာ်	(၈)ဦးေို့အား	အကြားအာရုံ	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	
သင်ေန်းယပးပခင်း။

ေေိျအကြိမ်သင်ေန်း	
ယပးပခင်း

၅။ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံးအစည်းအယဝး	ခန်းမ၌	
အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနား	ြေင်းပ		
နုိင်						ယရး အကြိုညိှနိှုင်းအစည်းအယဝး	ြေင်းပပခင်း။

အစည်းအယဝး

၆။ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မန္တယလးဖမို့၊	မယနာ်ရမ္မံြွင်း၌	ြယလးသူငျ်အခွင့်အယရးမေား	
ဆုိင်ရာ		ြုလသမဂ္ဂြွန်ဗင်းရှင်းနှစ်ပေ်လည်ယန့	အခမ်းအနား၌	
နားမ ကြားြယလးမေား 	 အခမ်းအနားေြ်ယရာြ် ပခင်း ၊	
နားမကြားယြောင်းသူမေားမှ	ပုဂံအြပဖင့်ယဖော်ယပဖပခင်း။

အခမ်းအနား

၇။ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇	 အဂသလနန်ိငုင်	ံအကြားအာရုပံညာရငှမ်ေားမ	ှနားမကြားြယလး	
မေားအား	 နားမကြားနိုင်မှု	အယပခအယန	စမ်းသပ်ယပးပခင်းနှင့်	
နားကြပ်မေားေပ်ဆင်ယပးပခင်းမေားယဆာင်ရေြ်ပခင်း။

ပညာရှင်မေားနှင့်		
ယဆာင်ရေြ်မှု

၈။ ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး၊	လမူှုဝနေ်မ်းရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	
အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနား	ြေင်းပ	
နိုင်	ယရးအကြိုညှိ	နှိုင်းအစည်းအယဝးြေင်းပပခင်း။

အစည်းအယဝး
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စဉ် ရေ်စွဲ 	ကဆာင်ရေေ်ချေ် မှတ်ချေ်

၉။ ၃-၁၂-၂၀၁၇ မန္တယလးဖမို့၊	Hotel	Wilson	၌	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်း	
သူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနား	ြေင်းပပခင်း၊	 (ေိုင်း	
ယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊	ဝန်ကြီးမှ	အဖွင့်အမှာစြား	ယပပာကြား	
ပခင်း၊	စာစီစာြုံး၊	ြာေွန်း၊	ယဆာင်းပါး၊	ပန်းခေဆီုရ	ြယလး	
မေားအား	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း၊		ပပခန်းမေား	လှည့်လည်ကြည့်ရှုပခင်း။

အခမ်းအနား

၁၀။ ၇-၁-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	ပညာယရးယြာလပိခ်န်းမ၌	ေိငု်းယေသကြီး	ပညာ	
ယရးစုံညီပွဲယော်ေွင်	 နားမကြားယသာ	ြယလးမေားယြောင်းမှ	
ယြောင်းသူမေားမှ	ပုဂံအြပဖင့်ယဖော်ယပဖပခင်း။

ပူးယပါင်းပါဝင်မှု

၁၁။ ၁၉-၁-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျ	်သငေ်န်းယြောင်းမ	ှယြောင်း	
သား၊	 ယြောင်းသူမေားနှင့်	 ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ	 မသန်စွမ်း	သြ်ငျ်	
သင်ေန်းယြောင်းမှ	ယြောင်းသား၊		ယြောင်းသူမေား		ယေွ့ဆုံပွဲ	
ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။

 ယေွ့ဆုံပွဲ

၁၂။ ၂၈-၁-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	(၂၀)	ကြမိ	်
ယပမာြ်	 Kyoshin	 Co.,Ltd	၏	အလှူယငွယပးအပ်	လှူေါန်းပွဲ	
အခမ်းအနား	ြေင်းပပခင်း၊	အခမ်းအနားသို	့နားမကြားယြောင်းမ	ှ
ြယလးမေားြ	ေြ်ယရာြ်ပခင်းနှင့်	အြပယေသာမေားပဖင့်	
ယဖော်ယပဖေင်ဆြ်ပခင်းမေား	ယဆာင်ရေြ်ပခင်း။

အလှူယငွယပးအပ်ပခင်း

၁၃။ ၉-၂-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်းနှင့်	မသန်စွမ်း	
သြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်းမှ	သားငျ်၊	သမီးငျ်မေားအား	
ပမနမ်ာနိငုင်ြံယလးမေားယန့အကြို	အေမိ်းအမေှ	်ယပောပ်ွ၊ဲ	ရှေငပ်ွ	ဲ
နငှ့	်ပန်းခေဖီပိုငပ်ွ၊ဲ	Sign	Language	ပဖင့	်ြဗောရေေဆ်ိ	ုဖပိုငပ်ွမဲေား	
ြေင်းပပခင်း။

ဖပိုင်ပွဲ

၁၄။ ၂၃-၂-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်းမ	ှယြောင်း	
သား၊	 ယြောင်းသူမေားအား	 ပပင်ပဗဟုသုေရရှိရန်အေွြ်	
ပပင်ဦးလွင်ဖမို့သို့	ယလ့လာယရးခရီးပို့ယဆာင်ပခင်း။

	ယလ့လာ	ယရးခရီး

၁၅။ ၈-၃-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသမီး	
မေားယန့	 အေိမ်းအမှေ်	 အခမ်းအနား၌	 နားမကြားယသာ	
ြယလးမေားယြောင်းမ	ှယြောင်းသမူေားြ	ပဂုအံြပဖင့ယ်ဖောယ်ပဖ	
ေင်ဆြ်ပခင်း။

အခမ်းအနား

၁၆။ ၁၆-၃-၂၀၁၈ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံး	အစည်းအယဝး	ခန်းမ၌	
မသန်စွမ်းယြောင်းမေားမှ	မိဘမေားအား	မသန်စွမ်းသူမေား	ပပုစု	
ယစာင့်ယရှာြ်ယရးသင်ေန်းမေား	ပပုလုပ်ပခင်း။

သင်ေန်း

၁၇ ၂၃-၃-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်း၌	ယြောင်း	
ဆင်းပယေသာြပွဲယပော်ရှေင်ပွဲမေားပပုလုပ်ပခင်း။

ပယေသာြပွဲ
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၁၈။ ၂၅-၃-၂၀၁၈ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံး	အစည်းအယဝး	ခန်းမ၌	
ဌာနငျသ်ငေ်န်းယြောင်းမေားမ	ှဆရာ/ဆရာမမေား၊	မသနစ်မွ်း	
အဖွဲ့အစည်းမေား၊	 မသန်စွမ်းသြ်ငျ်	သင်ေန်းယြောင်းနှင့်	
နားမကြားယသာ	 ြယလးမေားယြောင်းမှ 	 ယြောင်းသား/သူ	
မေား၏	 မိဘမေားအား	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးနှင့်	
UNCRPD	ဆိုင်ရာ	ပညာယပးသင်ေန်းဖွင့်လှစ်ပခင်း။

သင်ေန်း

၁၉။ ၂-၅-၂၀၁၈	မှ
၃-၅-၂၀၁၈	ေိ

မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	
မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	မသနစ်မွ်းယြောင်းမဆှရာ၊	ဆရာမ	
မေားအား	 "ဝန်ယဆာင်မှုယပးသူမေားြ	မသန်စွမ်း	အသိပညာ	
ယပးသင်ေန်း"	ပပုလုပ်ပခင်း။

သင်ေန်း

၂၀။ ၂၃-၅-၂၀၁၈	မှ	
၂၇-၅-၂၀၁၈	ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း၌	မသန်စွမ်း	
အဖဲွ့အစည်းမေား၊	 မသန်စွမ်းသြ်ငျ်	သင်ေန်းယြောင်းနှင့်	
နားမကြားယသာ	ြယလးမေားယြောင်းမှ	ဝန်ေမ်းမေားအား	"မသန်	
စွမ်းအမေ ိုးသမီး	ယခါင်းယဆာင်မှုသင်ေန်း"	ပပုလုပ်ပခင်း။

သင်ေန်း

၂၁။ ၁၇-၆-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး	အစိုးရ	
အဖွဲ့၊	ေိုင်းယေသကြီးလူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံ		
ြုိျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းမှ	 ကြီးမှူးြေင်းပယသာ	 (၈)		
နှစ်ယပမာြ်	နှစ်ပေ်လည်ယန့နှင့်	အလှူယငွယပးအပ်ပဲွ	အခမ်းအနား	
ြေင်းပပခင်း။

အခမ်းအနား

၂၂။ ၁၂-၈-၂၀၁၈	မှ	
၁၃-၈-၂၀၁၈	ေိ

မန္တယလးေြ္ကသိုလ်ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ယသာ	လူငျ်ဘြ်စုံ	
ဖွံ့ ဖဖိုးယရးပွဲယော်ေွင်	 ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ	 အမေ ိုးသမီး	
ယြာမ်ေ	ီလှုပရ်ှားမှုြဏ္ဍေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	စြားဝိငု်း	
မေား	ြေင်းပပခင်း၊	 မသန်စွမ်းယြောင်းသား၊	 ယြောင်းသူမေားမှ					
ယဆွးယနွးယဟာယပပာပွဲမေားပပုလုပ်ပခင်း။

ပူးယပါင်းပါဝင်မှု

၂၃။ ၂၈-၈-၂၀၁၉ ေုိင်းယေသကြီးလူမှုဝန်ေမ်းရံုး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	မသန်စွမ်း	
အဖွဲ့အစည်းမေား၊	 ဌာနငျ်သင်ေန်းယြောင်းမေားမှ	 ဝန်ေမ်း	
မေားအား	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးနည်းဥပယေ	မိေ်	
ဆြ်ပခင်း	အခမ်းအနားြေင်းပပခင်း။

ဥပယေမိေ်ဆြ်ပခင်း

၂၄။ ၁၃-၉-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်းမ	ှယြောင်း	
သား၊	ယြောင်းသမူေားအား	ပမနမ်ာဗေည်းအြ္ခရာမေားသရိှနိိငုယ်စ
ရန်အေွြ်ျှဉ်ဖပိုင်အမှန်ယရေး	 ပမန်မာဗေည်း	အြ္ခရာဖပိုင်ပွဲ	
ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။

	ယြောင်းေွင်းဖပိုင်ပွဲ

၂၅ ၁၇-၉-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့ ၊	 မယနာ်ရမ္မံြွင်း၌	ြယလးမေားအယပါ်	 ရုပ်ပိုင်း	
ဆိုင်ရာ	အကြမ်းဖြ်မှုပယပောြ်ယရး	အသိပညာပမှင့်ေင်ယရး	
အခမ်းအနားသို့ 	 နားမကြားယြောင်းသား၊	 ယြောင်းသူမေား	
ေြ်ယရာြ်ပခင်း။

အခမ်းအနား
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၂၆။ ၁၈-၉-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	အမရပူဖမို့နျ်၊	 နန်းယော်ရာဓမ္မာရုံ၌	 ပပုလုပ်ခဲ့	
ယသာ	မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာအသပိညာယပးပခင်း	လှုံ့ယဆာစ်ည်းရုံး	
ပခင်းနငှ့	်လြယ်ေွ့စမီယံဆာငရ်ေြပ်ခင်း	သငေ်န်းြေင်းပပပုလပု	်
ပခင်း။

အသိပညာယပးပခင်း

၂၇။ ၁၉-၉-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	(၃၇)	နှစ်	
ပပည့်	 ယြောင်းနှစ်ပေ်လည်ယန့နှင့် 	 ဆုယပးပွဲအခမ်းအနား	
ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း၊	 နားမကြားြယလးမေားမှ	အြပယေသာ	
မေားပဖင့်	ယဖော်ယပဖေင်ဆြ်ပခင်း၊	ပညာသင်နှစ်အလိုြ်	ဆုရရှိ	
ယသာြယလးမေားအား	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း။

	ယြောင်းနှစ်ပေ်လည်ပွဲ

၂၈။ ၂၇-၉-၂၀၁၉ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံးအစည်းအယဝး	ခန်းမ၌	
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြေ်ုေ်ယန့	အခမ်း	
အနားြေင်းပနိငုယ်ရး	အကြိုညှနိှိုင်းအစည်းအယဝးပပုလပုပ်ခင်း။

အစည်းအယဝး

၂၉။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်းမ	ှယြောင်း	
သား၊	 ယြောင်းသူမေား	 ယြောင်းေွင်းယဆးယရာင်ပချ်	 ပန်းခေ	ီ
ဖပိုင်ပွဲ	ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။

ဉာဏဖပိုင်ပွဲ

၃၀။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	မယနာရ်မ္မ	ံပပညသ်ူ့ရငပ်ပင၌်	နိငုင်ေံြာ	မေြမ်ပမင	်
လမ်းယလျှာြ်ေုေ်ယန့	အေိမ်းအမှေ်	အခမ်းအနားြေင်းပ	
ပခင်း။

အခမ်းအနား

၃၁။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ေိုင်း	
ယေသ	ကြီးလွှေ်ယော်	ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌနှင့်ယေွ့ဆုံဖပီး	မသန်စွမ်း	
အခငွ့အ်ယရးအေြွ	်သယဘာေားယကြညာခေြမ်ေား	ေေုပ်ပန	်
ယဆွးယနွးပခင်း။

ယဆွးယနွးပွဲ

၃၂။ ၁၂-၁၁-၂၀၁၈	မှ
၁၄-၁၁-၂၀၁၈	
ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်းသို	့အဂသလန	်
နိုင်ငံမှ	အကြားအာရုံပညာရှင်အဖွဲ့လာယရာြ်၍	နားမကြား	
ြယလးမေားအား	နားကြားနိုင်မှုအယပခအယန	စမ်းသပ်ယပးပခင်း	
နှင့်	နားကြပ်မေားေပ်ဆင်ယပးပခင်း။

ပညာရှင်မေားနှင့်		
ယဆာင်ရေြ်မှု

၃၃။ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး၊	လမူှုဝနေ်မ်းရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	
အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အကြိုညှနိှိုင်းအစည်း	
အယဝး	ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။

အစည်းအယဝး

၃၄။ ၂၀-၁၁-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	 မယနာ်ရမ္မံြွင်း၌	ြယလးသူငျ်	အခွင့်အယရး	
မေားဆိငုရ်ာ	ြလုသမဂ္ဂြနွဗ်င်းရငှ်းနစှပ်ေလ်ညယ်န့	အေမိ်း	
အမေှ	်အခမ်းအနားသို	့နားမကြားယသာ	ြယလးမေားယြောင်း	
နငှ့	်မသနစ်မွ်း	သြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်းမေားမ	ှယြောင်းသား၊	
ယြောင်းသူမေား	ယေးသရုပ်ယဖာ်အြပဖင့်	ယဖော်ယပဖပခင်း။

အခမ်းအနား

၃၅။ ၂၇-၁၁-၂၀၁၈	မှ	
၃၀-၁၁-၂၀၁၈	
ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	Hotel	Sakura	၌	ြေင်းပပပုလပုသ်ည့	်မသနစ်မွ်းမှု	
နငှ့	်အားလုံးအြေုံးဝငပ်ခင်း	အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွ	ဲြေင်းပပပုလပု	်
ပခင်း။

  ယဆွးယနွးပွဲ
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၃၆။ ၂၈-၁၁-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်းမှ	ယြောင်း	

သား၊	 ယြောင်းသူမေားအား	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူ	

မေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	အခမ်းအနားအကြို	လှုပ်ရှားမှုအပဖစ်	

စွမ်းရည်ဖပိုင်ပွဲ(၆)မေ ိုး	ျှဉ်ဖပိုင်၍		ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း။

ဖပိုင်ပွဲ

၃၇။ ၁-၁၂-၂၀၁၈ Mandalay	Convention	Center	၌	DIY	For	Kids	Festival	

အခမ်းအနားသ့ုိ	နားမကြားြယလးမေားယြောင်းမှ	ယြောင်းသား၊	

ယြောင်းသူမေား	ေြ်ယရာြ်ပခင်း။

အခမ်းအနား

၃၈။ ၃-၁၂-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	ဖမို့ယောခ်န်းမ၌	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသ	ူ

မေားယန့	အေမိ်းအမေှ	်အခမ်းအနားြေင်းပရာ	ေိငု်းယေသကြီး	

အစိုးရအဖွဲ့၊	ဝနက်ြီးခေုပြ်	အဖငွ့မ်ှာစြားယပပာကြားပခင်း၊	ြု

လသမဂ္ဂအယေွယေွအေွင်းယရးမှူးခေုပ်မှ	ယပးပ့ုိယသာသဝဏ်လွှာ	

အား	သျံဇာေနှင့်	သဘာဝပေ်ဝန်းြေင်ေိန်းသိမ်းယရးဝန်ကြီးြ	

ဖေက်ြားပခင်း၊	မသနစ်မွ်းအားြစားဖပိုငပ်ွေဲငွ	်ယရှေေဆံပိဆ်ရု	

အမေ ိုးသမီး	မေားအား	ဆခုေးီပမငှ့ပ်ခင်း၊	အယပခခပံညာအဆင့	်စာစ	ီ

စာြုံးဖပိုင်ပွဲ	 ဆုရရှိသူမေားအား	ဆုခေးီပမှင့် ပခင်း၊	 မသန်စွမ်း	

ြယလးမေားမှ	ြပပယဖော်ယပဖပခင်း။

အခမ်းအနား

၃၉။ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	Hotel	89	၌	မသနစ်မွ်းသမူေား	လမူှုအသိြုအ်ဝန်း	

ေွင်	အြေုံးဝင်ယစယရး	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲမေား	ပပုလုပ်ပခင်း။

 ယဆွးယနွးပွဲ

၄၀။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ မန္တယလးဖမို့၊	မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်းမှ	 ၂၀၁၇-

၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	 မိဘဆရာအသင်း	 နှစ်ပေ်လည်	 ပယေသာြပွဲ	

အခမ်းအနားြေင်းပပခင်း။

ပယေသာြပွဲ

၄၁။ ၁၁-၁-၂၀၁၉ မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး	လူနာသျ်ျူပို့ယဆာင်ယရး	ပရဟိေ	

အဖွဲ့မေားနငှ့	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	H.I	နငှ့	်ပူးယပါင်း၍	

မသန်စွမ်းမှုနှင့်	အြေုံးဝင်ပခင်း	သင်ေန်းြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။

သင်ေန်း

၄၂။ ၁၃-၁-၂၀၁၉ ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အးနငှ့	်အဖွဲ့ဝငမ်ေား၊	

ေုိင်းယေသကြီးအစုိးရအဖဲွ့ဝန်ကြီးေ့ုိမှ	 ေံေားဦးဖမို့နျ်ရိှ	

မသန်စွမ်း	 (၃၂၀)ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်	 ၃၀၀၀၀	ြေပ်နှုန်းပဖင့်	

ယောြ်ပံ့ယကြးမေားယပးအပ်ပခင်း။

အလှူယငွယပးအပ်ပွဲ

၄၃။ ၈-၂-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	ဂေပန်နုိင်ငံ	

Kyoshin	 Co.,Ltd	 မှ	 (၂၁)	 ကြိမ်ယပမာြ်	အလှူယငွယပးအပ်ပဲွ	

အခမ်းအနားြေင်းပပခင်း။

အလှူယငွယပးအပ်ပွဲ
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၄၄။ ၂၁-၂-၂၀၁၉ မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံး	အစည်းအယဝး	ခန်းမ၌	
မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	ဌာနငျသ်ငေ်န်း	ယြောင်းမေားမ	ှ
ဝန်ေမ်းမေားအား	မသန်စွမ်းသူမေားအားလုံး	အြေုံးဝင်သည့်	
ဖွံ့ဖဖိုးမှုအယကြာင်း	အသိပညာယပး	 ယဟာယပပာပွဲ	ြေင်းပပပု	
လုပ်ပခင်း။	

ယဟာယပပာပွဲ

၄၅။ ၈-၃-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျ	်သငေ်န်းယြောင်းမ	ှယြောင်း	
သား၊	ယြောင်းသူမေားအား	ပမန်မာနိုင်ငံြယလးမေားယန့	အကြို	
အေိမ်းအမှေ်အပဖစ်	 ပပင်ဦးလွင်ဖမို့သို့	 ယလ့လာယရးခရီးပို့ 	
ယဆာင်ယပးပခင်း။

ယလ့လာ		ယ	ရး

၄၆။ ၁၇-၃-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	ပမန်မာအမေ ိုးသမီးမေားယန့	အေိမ်း	
အမေှအ်ခမ်းအနား၌	နားမကြားယသာ	ြယလးမေားယြောင်းမ	ှ
ယြောင်းသမူေားြ	ယေးသရပုယ်ဖာမ်ေားပဖင့	်ယဖောယ်ပဖေငဆ်ြ	်
ပခင်း။

 ယေွ့ဆုံပွဲ

၄၇။ ၂၉-၃-၂၀၁၉ မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး ၊ 	 လူမှုဝန်ေမ်းရုံး 	 အစည်းအယဝး	
ခန်းမ၌	ေိုင်းယေသကြီးဦးစီးမှူးနှင့်		မသန်စွမ်းလူငျ်မေားနှင့်	
ယေွ့ဆုံပခင်း။

ယေွ့ဆုံပွဲ

၄၈။ ၅-၅-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း၌	ြယလး	
မေားအား	ယပော်ပွဲရှေင်ပွဲ၊	ယြောင်းဆင်းပယေသာြပွဲမေား	ြေင်းပ	
ပခင်း။

ပယေသာြပွဲ

၄၉။ ၁၈-၅-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို ၊့	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်းမှ	ယြောင်းသား၊	
ယြောင်းသူမေားအား	 မန္တယလးဖမို့ရှိ 	 ေန်ခိုး ကြီးဘုရားမေား၊	
ေိရစ္ဆာန်ဥျောဉ်သို့	ပို့ယဆာင်ပခင်း။

	ယလ့လာ		ယ	ရး

၅၀။ ၅-၆-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မယနာရ်မ္မပံပညသ်ူ့ရငပ်ပငြ်စားြငွ်း၌	ပမနမ်ာနိငုင်	ံ
မေြ်မပမင်မေားအသင်း၏	ရန်ပုံယငွ	ဂီေယဖော်ယပဖပွဲမေား	ြေင်းပ	
ပပုလုပ်ပခင်း။

ဂီေယဖော်ယပဖပွဲ

၅၁။ ၁၄-၆-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မဟာယအာငယ်ပမဖမို့နျ၊်	ပပနက်ြားယရးနငှ့	်ပပညသ်ူ့	
ဆြ်ဆံယရးရုံး၌	 ပမန်မာနိုင်ငံအေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
ဘဝဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးအေွြ်	ေိုင်းယေသကြီး	လွှေ်ယော်	
ြိျုစ်ားလျှမ်ေား၊	မသနစ်မွ်းလဦူးယရ(၃၀)ဦးပဖင့	်"မသနစ်မွ်း	
သူမေား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာဖမို့နျ်အဆင့်	ယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပ	
ပခင်း။

ယဆွးယနွးပွဲ

၅၂။ ၁၇-၆-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	Hotel	Mandalay	၌	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်	
အယရးမေားဆိုင်ရာ	ဥပယေအလုပ်ရုံ	ယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပပခင်း။

ယဆွးယနွးပွဲ

၅၃။ ၁၉-၆-၂၀၁၉ မန္တယလးေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ 	 ခရိုင်(၇)ခုရှိ 	 မသန်စွမ်း	
သမူေားအား	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ဘဏ္ဍာယရးနစှ	်အေြွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ
(၁၂၁၆၇)	 ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်	 ယငွြေပ်	 ၃၀၀၀၀	 နှုန်းပဖင့်	
၃၆၅၀၁၀၀၀၀	ြေပ်	ယောြ်ပံ့ပခင်း။

ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်း
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၅၄။ ၂၇-၆-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အေွြ်	မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး	

အစိုးရအဖွဲ့မှ 	 လူမှုယရးအသင်း 	 (၆)ခုသို့ 	 စုစုယပါင်းြေပ် 	

၂၁၇,၃၇၅,၀၀၀	အနြ်မှ	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်	

ယရးအေွြ်	ယောြ်ပံ့ယငွြေပ်	၃,၅၀၀,၀၀၀	အား	ယောြ်ပံ့	

ယပးပခင်း။

ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်း

၅၅။ ၂-၇-၂၀၁၉ ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏	 (၂၇-၆-၁၉)	ရြ်စွဲပါ	အမိန ့်	

ယကြာ်ပငာစာပဖင့်	ေိုင်းယေသကြီးမသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်	

အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယြာ်မေီဖွဲ့စည်းပခင်း။

ယြာ်မေီဖွဲ့စည်းပခင်း

၅၆။ ၁-၇-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	 Hotel	 Mandalay	ေွင်	ြေင်းပပပုလုပ်ယသာ	

မသန်စွမ်းသူမေား	အြေုံးဝင်မှု	 ပမှင့်ေင်ယရးဆိုင်ရာ	 မန္တယလး	

ေိုင်းယေသကြီးအဆင့်	ဆြ်စပ်ပေ်သြ်သူမေား	အလုပ်ရုံ	

ယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပပခင်း။

ယဆွးယနွးပွဲ

၅၇။ ၃-၇-၂၀၁၉ ေံေားဦးဖမို့နျ်၊	 ပပန်ကြားယရးနှင့်	 ပပည်သူ့ဆြ်ဆံယရးရုံး၌	

ေိငု်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏	ခငွ့ပ်ပုခေြပ်ဖင့	်မေြူွပဲပားသည့	်

ဗဟျုဉယ်ြေးမှု	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေား၊	ြေား/မ	

ေန်းေူယရးဆိုင်ရာ	အခွင့်အယရးမေားနှင့်	အပခားျဉ်ယြေးမှု	

သင်ေန်း၊	School	Myanmar	မှ	ြေင်းပပခင်း။

သင်ေန်း

၅၈။ ၁၈-၇-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသမီး	

မေားယန့	 	အေိမ်းအမှေ်	အခမ်းအနားသို့	 နားမကြားယသာ	

ြယလးမေားယြောင်းမှ	အြပယေသာမေားပဖင့်	ယဖော်ယပဖပခင်း။

အခမ်းအနား

၅၉။ ၂၂-၇-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	 ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	အာဇာနည်ယန့အကြို	လှုပ်ရှား	

မှုအပဖစ်	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	ယဟာယပပာပွဲ	

မေား၊	ပန်းခေဖီပိုငပ်ွမဲေား	ြေင်းပပပုလပုပ်ခင်း၊	ြဗောရေေဖ်ပိုငပ်ွမဲေား	

ြေင်းပပခင်း။

အခမ်းအနား

၆၀။ ၂၄-၇-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို ၊့ဖမို့ယောခ်န်းမ၌	မန္တယလးေိငု်းယေသကြီး	မသနစ်မွ်း	

သူမေားအသင်းဖွဲ့စည်းပခင်း၊	 ယရေးယြာြ်ပွဲ	အခမ်းနားြေင်းပ	

ပခင်း။

အခမ်းအနား

၆၁ ၃၀-၇-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌			အဂသလန	်
နိုင်ငံအကြားအာရုံပညာရှင်နားမကြား	 ြယလးမေားအား	
နားကြားနိငုမ်ှု	အယပခအယန	စမ်းသပယ်ပးပခင်းနငှ့	်ျခငေ်ပဆ်င	်
ေားယသာ	နားကြပ်မေားအား	ပပန်လည်စစ်ယဆးယပးပခင်း။

စမ်းသပ်စစ်ယဆးပခင်း

၆၂ ၁၀-၈-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်း၌	ယြောင်း	
သား၊	 ယြောင်းသူမေားအား	 ဆျ်ယြော်သြ်နှင့် 	 ြေား/မ	
သယဘာသဘာဝ	အသိပညာယပးယဟာယပပာပွဲ	ြေင်းပပခင်း။

ယဟာယပပာပွဲ
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စဉ် ရေ်စွဲ 	ကဆာင်ရေေ်ချေ် မှတ်ချေ်

၆၃။ ၁၅-၈-၂၀၁၉	မှ

၁၈-၈-၂၀၁၉	ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	 ပမန်မာ	

နိငုင်	ံအေူးပညာယရးအသင်းေို	့ပူးယပါင်း၍	ဉာဏရ်ညမ်သနစ်မွ်း	

ြယလးမေားအား	 ပပုစုပေ ိုးယောင်ယပးမည့်	အယပခခံဆရာပဖစ်	

သင်ေန်း	ြေင်းပပခင်း။

သင်ေန်း

၆၄။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	 ဖမို့နျ်	

ြေန်းမာယရးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးယပါင်း၍	နားမကြား	ြယလးမေား	

အား	ြေား/မသဘာဝ	ဆျ်ယြော်သြ်	အသိပညာယပးအစီအစဉ်	

ယဟာယပပာပွဲြေင်းပ	ပပုလုပ်ပါသည်။

ယဟာယပပာပွဲ

၆၅။ ၁၆-၉-၂၀၁၉	မှ

၁၇-၉-၂၀၁၉	ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	 Hotel	Mandalay	၌	 ပပုလုပ်ခဲ့ယသာ	အနာဂေ်	

အရပဘ်ြအ်ဖွဲ့အစည်းမေား	အခန်းြဏ္ဍသုံးသပပ်ခင်း	အလပု	်

ရုံယဆွးယနွးပွဲ	ြေင်းပပခင်း။

ယဆွးယနွးပွဲ

၆၆။ ၁၉-၉-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့ ၊	 နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	 (၃၈)	

နှစ်ယပမာြ်	 ယြောင်းနှစ်ပေ်လည်ယန့နှင့်	 ပညာရည်	ေူးချွန်	

ဆုယပးပွဲ	အခမ်းအနားြေင်းပပခင်း၊	နားမကြား	ြယလးမေားမှ	

အြပယေသာပဖင့်	ယဖော်ယပဖေင်ဆြ်ပခင်း၊	ပညာသင်နှစ်အလုိြ်	

ဆုရရှိယသာ	ြယလးမေားအား	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း။

အခမ်းအနား

၆၇။ ၂၆-၉-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	မသနစ်မွ်းသြင်ျသ်ငေ်န်းယြောင်း၌	ယြောင်း	

သား/ယြောင်းသူမေားအား	 ယြောင်းေွင်း	 ယဆးယရာင် ပချ်	

ဖပိုင်ပွဲမေား	ြေင်းပပခင်း။

ဉာဏဖပိုင်ပွဲ

၆၈။ ၂-၁၀-၂၀၁၉ မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး	အစိုးရအဖွဲ့ရုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	

ေိုင်းယေသကြီးမသန်စွမ်းသူမေား	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ			

ယြာ်မေီ	အစည်းအယဝးြေင်းပပခင်း။

အစည်းအယဝး

၆၉။ ၁၆-၁၁-၂၀၁၉	မှ	

၃-၈-၂၀၂၀	ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း၌	လူမှုဝန်	

ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 အေူးပညာယရးအသင်းေို့	

ပူးယပါင်း၍	အေူးပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ရန်	လိုအပ်ယသာြယလး	

မေားအေွြ်	 ပပုစုပေ ိုးယောင်သင်ကြားယပမည့်	ဆရာ/ဆရာမ	

မေား	ယမွးေုေ်ယပးမည့်	ဆရာပဖစ်သင်ေန်းြေင်းပပခင်း။

သင်ေန်း

၇၀။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို ၊့	နားမကြားယသာြယလးမေားယြောင်း၌	အပပည်ပပည်	

ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	အကြိုလှုပ်ရှားမှု	

အပဖစ	်နားမကြားယြောင်းသား၊	ယြောင်းသမူေားအား	စမွ်းရည	်

ဖပိုင်ပွဲ	(၇)မေ ိုးပဖင့်	ြေင်းပခဲ့ဖပီး	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း။

ဖပိုင်ပွဲ
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စဉ် ရေ်စွဲ 	ကဆာင်ရေေ်ချေ် မှတ်ချေ်

၇၁။ ၂-၁၂-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို ၊့	မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း၌	အပပည်ပပည်	

ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	အကြိုလှုပ်ရှားမှု	

အပဖစ်	 ယြောင်းသား၊	 ယြောင်းသူမေားအား	 ယပော်ပွဲရှေင်ပွဲမေား	

ပပုလုပ်ပခင်း။

	ယပော်ပွဲ၊	ရှေင်ပွဲ

၇၂။ ၃-၁၂-၂၀၁၉ မန္တယလးဖမို့၊	 ဖမို့ယော်ခန်းမ၌	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်း	

သူမေားယန့	 အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားြေင်းပပပုလုပ်ရာ	

ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၊	 ဝန်ကြီးြ	အဖွင့်အမှာစြား	

ယပပာကြားပခင်း၊	 	မသန်စွမ်းြယလးငျ်မေားမှ	 	ြပပယဖော်ယပဖ	

ပခင်း၊	 ၂၀၁၈	 ခုနှစ်	 ပမန်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေား	

အားြစားဖပိုင်ပွဲ၊	ဆုရရှိသူမေား	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း၊	အယပခခံပညာ	

အဆင့	်စာစစီာြုံးဆရုရှသိမူေားအား	ဆခုေးီပမငှ့ပ်ခင်း၊	ေိငု်းယေသ	

ကြီးအဆင့်	 စစ်ေုရင်ဖပိုင်ပွဲ 	 ဆုရရှိသူမေားအား	ေူးချွန်ဆု	

ရရှိသူမေားအား	ဆုခေးီပမှင့်ပခင်း။

အခမ်းအနား

၇၃။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၉	မှ	

၁၉-၁၂-၂၀၁၉	ေိ

မန္တယလးဖမို့၊	မသန်စွမ်းသြ်ငျ်သင်ေန်းယြောင်း၌	နားမကြား	

ယသာ	ြယလးမေားယြောင်းနှင့်	မသန်စွမ်း	သြ်ငျ်သင်ေန်း	

ယြောင်းမေားမ	ှဆရာ၊	ဆရာမမေား၊	မလူေန်းကြိုယြောင်းမေားမ	ှ

ဆရာမမေားအား	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးနှင့်	

ယလြ့ေင့သ်ငက်ြားယရး	အယပခခသံငေ်န်း	ြေင်းပပပုလပုပ်ခင်း။

သင်ေန်း
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၂-၉-၂၀၁၇	ရေ်ကန့မှ	၄-၉-၂၀၁၇	ရေ်ကန့ထိ	မန္တကလ	းငမို့	
နားမြေားကသာေကလးများကေျာင်း

အြေားအာရုံမသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	သင်တန်းေွင့်လှစ်စဉ်။

၃၀-၇-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	မန္တကလ	းငမို့	နားမြေားကသာေကလးများကေျာင်းရှိ
ကရှးဦးအရေျ်ေကလးသူငျ်များအတွေ်

Early	Childhood	Sex	Education		သင်တန်းြို့ချကြးစဉ်။

မန္တကလ	းခရိုင်အတွင်းရှိ
မသန်စွမ်းသူများအား	ကထာေ်ြံ့မခင်းအခမ်းအနား

ေျင်းြစဉ်။

မသန်စွမ်းသူများအား	အိမ်တိုင်ရာကရာေ်
ကထာေ်ြံ့ကငွများကြးအြ်စဉ်။

၂၈-၁-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	မန္တကလ	းငမို့	
နားမြေားကသာေကလးများကေျာင်းအတွေ်
Kyoshin	Co.,Ltd	မှ	အလှူကငွကြးအြ်စဉ်။
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မွန်မြည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 မွန်ပပည်နျ်	ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့	စမ်းကြီးရပ်ေွင်	၁၇-၂-၂၀၁၇	ရြ်ယန့ြ			Special	Need	ယြောင်းအား	
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ဖပီး	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်ေိ	 မသန်စွမ်းသူ(၄၂)ဦးအား	လြ်ခံယစာင့်ယရှာြ်လေြ်ရှိပါယကြာင်း၊	 အဆုိပါ	
အယဆာြ်အံုြုိ	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်ေွင်	 စေင်ယဆာြ်လုပ်ရန်အေွြ်	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်	
ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနနှင့်	မွန်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့ေို့	ပူးယပါင်းညှိနှိုင်း၍	ယမာ်လဖမိုင်	လူငျ်သင်ေန်း	
ယြောင်းဝင်းအေငွ်း၌	ယပမယနရာယရေးခေျခ်ဲဖ့ပီး	အလှူရငှမ်ေား၏	အြအူညပီဖင့	်ယဆာြလ်ပုခ်ဲပ့ခင်း	ပဖစပ်ါသည။်	
၂၀၁၈	ခနုစှေ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ဥပယေအသပိညာယပးသငေ်န်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	
၏		နည်းဥပယေအသိပညာယပး	UNCRPD	သင်ေန်းအား	ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့ေွင်	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်	နှစ်စဉ်	
ေီဇင်ဘာလ	၃	ရြ်ယန့ေွင်	ြေယရာြ်ယသာ	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်အခမ်း	
အနားအား	ြေင်းပယဆာင်ရေြ်ခဲ့ဖပီး	ျခုနှစ်ေွင်လည်း	ျင်းအေိမ်းအမှေ်အပဖစ်	အဆိုဖပိုင်ပွဲမေား၊	စစ်ေုရင်	
ဖပိုငပ်ွမဲေား၊	ပန်းခေဖီပိုငပ်ွမဲေား	ြေင်းပပခင်း၊	အယပခခပံညာယြောင်းမေားေငွ	်စာစစီာြုံးဖပိုငပ်ွမဲေား	ြေင်းပပခင်းမေား	
ယဆာင်ရေြ်၍	ဆုရရှိသူမေားြို	အခမ်းအနားေွင်	ဆုမေားခေးီပမှင့်	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။	 ၆-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှ	မွန်ပပည်နျ်(၁၀)ဖမို့နျ်ရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအနြ်	
မသန်စွမ်း	အမေ ိုးအစား(၄)မေ ိုးပဖစ်သည့်	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူမေား၊	 	အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား၊	 	အကြား	
အာရုံမသန်စွမ်း၊	ဉာဏ်ရည်	မသန်စွမ်းသူမေား	စုစုယပါင်း(၂၈၉၂)ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်	ယငွြေပ်	၃၀,၀၀၀	နှုန်းပဖင့်	
စုစုယပါင်းယငွြေပ်	၈၆,၇၆၀,၀၀၀	အား	ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။	မွန်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရး
မေားဆိငုရ်ာယြာမ်ေြီိ	ုမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	မေားဆိငုရ်ာ	အမေ ိုးသားယြာမ်ေ၏ီ	အမနိ့ယ်ကြညာစာ	
အမှေ်၊	 ၁၀၇/၂၀၁၈	 ပဖင့်	 	 ၂၄-၉-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦးပဖင့်	 ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	 မွန်ပပည်နျ်ေွင်							
မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားြုိ	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်နုိင်ရန်အေွြ်	ပမနမ်ာနိငုင်	ံမသနစ်မွ်းသူ
မေားအသင်းခေုပ်မှကြီးမှူးဖပီး	မွန်ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့၏	 ကြီးကြပ်မှုပဖင့်	မွန်ပပည်နျ်	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း	
အလုပ်အမှုယဆာင်အဖဲ့ွြုိ	ယမာ်လဖမိုင်ဖမို့၌	၁၃-၅-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	အဖဲ့ွဝင်(၁၀)ဦးပဖင့်	ဖဲွ့စည်းခ့ဲဖပီး	မသန်စွမ်းသူမေား	
၏	အခွင့်အယရးမေားြို	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါယကြာင်း		ေင်ပပအပ်ပါသည်။

၂၀၁၉	ခုနှစ်	အမြည်မြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများကန့အထိမ်းအမှတ်	ငြိုင်ြွဲများေျင်းြစဉ်။
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	ရခိုင်မြည်နျ်
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

 ရခိင်ုပပည်အေွင်းရိှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခ့ဲမှုမေားမှာ	ယအာြ်ပါအေုိင်း	

ပဖစ်ပါသည်-

ရေ်စွဲ ေျင်းြသည့်ကနရာ မြုလုြ်သည့်အကြောင်းအရာ

၂၁-၃-၂၀၁၈ ပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းရုံး၊	စစ်ယေွဖမို့ မသန်စွမ်းသူမေား၏	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ဥပယေ	
ရှင်းလင်းယဆွးယနွးပွဲ။

၂၁-၉-၂၀၁၈ ဦးဥေ္တမခန်းမ၊	စစ်ယေွဖမို့ ရခုိင်ပပည်နျ်အေွင်းရိှ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပ့ံ	
ယကြး	ယပးအပ်ပွဲအခမ်းအနား။

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ စစ်ယေွမူလေန်းကြိုယြောင်း ပမန်မာနုိင်ငံယရးအယပပာင်းအလဲေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရးနှင့်	အြေုံးဝင်ပါဝင်မှုပမှင့်ေင်ယရးဆိုင်ရာ	
ြဏ္ဍယပါင်းစုံမှ	ပါဝင်ပေ်သြ်သူမေား၏	ယဆွးယနွးပွဲ။

၂၈-၁၁-၂၀၁၈ စစ်ယေွမူလေန်းကြိုယြောင်း မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ယရေးယြာြ်ပွဲနှင့်	နိုင်ငံယရး	
ဆိုင်ရာ	(ဆင့်ပွား)အသိပညာယပးသင်ေန်း

၃-၁၂-၂၀၁၉ ဦးဥေ္တမခန်းမ၊	စစ်ယေွဖမို့။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့။

၁၈-၂-၂၀၁၉	
အေိမ်းအမှေ်
အခမ်းအနား

စစ်ယေွမူလေန်းကြိုယြောင်း ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေားအစည်းအရံုး၏	 ယဆာင်ရေြ်	
လေြ်ရှိယသာ	 လုပ်ငန်းရပ်မေားအား	 ရှင်းလင်းေင်ပပ	
ပခင်း	အခမ်းအနား။

၁၈-၂-၂၀၁၉ စစ်ယေွမူလေန်းကြိုယြောင်း ပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေားအစည်းအရံုး၏	 ယဆာင်ရေြ်	
လေြ်ရိှယသာ	လုပ်ငန်းရပ်မေားအား	ရှင်းလင်းေင်ပပပခင်း	
အခမ်းအနား။

၃၁-၃-၂၀၁၉ ပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းရုံး၊	စစ်ယေွဖမို့ မသန်စွမ်းသူမေားအား	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးသင်ေန်း။

၁၈-၉-၂၀၁၉ ပပည်နျ်လူမှုဝန်ေမ်းရုံး၊	စစ်ယေွဖမို့ အေူးလိုအပ်ခေြ်ရှိယသာ	ြယလးမေား	ပပုစုယလ့ြေင့်မှု	
အသိပညာယပးသင်ေန်း

၃-၁၂-၂၀၁၉ ဦးဥေ္တမခန်းမ၊	စစ်ယေွဖမို့ အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အေိမ်းအမှေ်	
အခမ်းအနား။	

၃-၁၂-၂၀၁၉	ရခိုင်မြည်နျ်	စစ်ကတွငမို့	ဦးဥတ္တမခန်းမ၌	အမြည်မြည်ဆိုင်ရာ	မသန်းစွမ်းသူများကန့	
အထိမ်းအမှတ်	အခမ်းအနားေျင်းြစဉ်။
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ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီး	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲမ့ှုနငှ့ပ်ေသ်ြ၍်	

၂၀၁၈	ခနုစှ	်စြေ်ငဘ်ာလ	၁၃	ရြ်ယန့ေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာယြာမ်ေအီား	အဖွဲ့ဝင	်(၁၇)

ဦးပဖင့်	 ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့	 ဝန်ကြီးခေုပ်ြ	ဥြ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယြာင်း၊	လူမှုယရး	

ဝန်ကြီးြ	 ေုေိျဥြ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယြာင်း၊	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးလူမှုဝန်ေမ်းရုံး	ညွှန်ကြားယရးမှူး			

ယေါြ်ောယြသီယြော်ြ	အေွင်ယရးမှူးအပဖစ်လည်းယြာင်း	ောဝန်ျူယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

၂။	 နှစ်စဉ်ယအာြ်ေိုဘာလ(၁၅)ရြ်ယန့ေွင်	 ဖမို့ယော်ဝန်ဖလားမေြ်မပမင်	လမ်းယလျှာြ်ေုေ်ယန့အား	

ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား	လြ်လှမ်းမီအသုံးပပုနိုင်ယရးနှင့်	သွားလာယရးလွျ်ြူယစရန်အေွြ်											

၅-၁၁-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်ရနြ်နုဖ်မို့ယောစ်ညပ်ငသ်ာျာယရးယြာမ်ေနီငှ့	်ပူးယပါင်း၍	“ြမ္ဘာ	သုံးပုစံဖံမို့ယော	်

မေား	ယဖာ်ယဆာင်ယရးဆိုင်ရာယဆွးယနွးပွဲ”	ေစ်ရပ်ြို	Summit	Park	View	Hotel	ေွင်	ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။	 ေဂုံဖမို့သစ်(ယပမာြ်ပိုင်း)၊	မသန်စွမ်းယလ့ြေင့်ယရးစခန်းေွင်	မသန်စွမ်းအားြစားသမားမေား	အေွြ်	

ယလျှာြ်လမ်းပါဝင်ယသာ	အယောြ်အြူပပုပုံစံမေားပါရှိသည့်	သန့်စင်ခန်းမေား	ေည်ယဆာြ်ယပးရန်	 စီစဉ်	

လေြရ်ှပိါသည။်	ေိုပ့ပင	်မသနစ်မွ်းသမူေား	လျွြ်စူွာသွားလာယနေိငုန်ိငုယ်ရးအေြွ	်ဆငယ်ပခယလျှာမေား၊	Toilet	

မေား၊	 လိုအပ်သည့်ယလှြားအေွျ်နှင့် 	 အပမင့်ေို့ြို 	 အမေားပပည်သူအသုံးပပု	 သွားလာရာယနရာမေားနှင့် 	

အယဆာြ်အအုံမေား၌	ေည့်သွင်းလုပ်ယဆာင်ရန်	စီစဉ်လေြ်ရှိပါသည်။

၄။	 နှစ်စဉ်	 ေီဇင်ဘာလ(၃)ရြ်ယန့ေွင်	 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့	 အခမ်းအနားအား	

စည်းြားသိုြ်ဖမိုြ်စွာ	ြေင်းပပပုလုပ်လေြ်ရှိရာ	ေိုယန့ေွင်	ဆုခေးီပမှင့်နိုင်ရန်အေွြ်	စာစီစာြုံးဖပိုင်ပွဲမေား၊	

ပန်းခေဖီပိုင်ပွဲမေား၊	 စစ်ေုရင်ဖပိုင်ပွဲမေား၊	အဆိုအြဖပိုင်ပွဲမေားအားအကြိုလှုပ်ရှားမှုမေားအပဖစ်	သြ်ဆိုင်ရာ	

မသန်စွမ်းယြောင်းမေား၊	မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်ပူးယပါင်း၍	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။	 ၂၂-၁၂-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီးအေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသ	ူ(၉၀၇၄)	ဦးအား	ေစဦ်းလျှင	်

ယငြွေပ	်၃၀၀၀၀	နှုန်းပဖင့	်ယောြပ်ံယ့ပးနိငုခ်ဲပ့ါသည။်	ေိုပ့ပင	်၁၃-၂-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီး	

မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းအား	လျှ ို ့ဝှြ်မဲပဖင့်	 ယရေးခေျ်၍ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။	 ၂၈-၂-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	

မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်အေားအဆီးြင်းယစရန	်ရနြ်နုေ်စခ်ငွ	်အသပိညာယပးလှုပရ်ှားမှုြိလုည်း	ပပုလပုခ်ဲ	့

ပါသည်။
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၆။	 မသန်စွမ်းသူမေားသွားလာယရး	လွျ်ြူအဆင်ယပပယစရန်အေွြ်	 YBS	ျာဉ်ယမာင်းမေားြိုလည်း	

မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	ပေ်သြ်သည့်	အသိပညာယပးသင်ေန်းမေားယပးဖပီး	နားမကြားသူမေားအေွြ်	မှေ်ေိုင်	

ပပစနစ်ေစ်ခုြိုလည်း	ေည့်သွင်းပပုလုပ်ေားပါသည်။	ေို့ပပင်	အယဆာြ်အအုံမေားယဆာြ်လုပ်သည့်အခါ	

မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်ပေ်သြ်သည့်	လမ်း၊	 Toilet	 စသည်ေို့	 ပါဝင်ယရးဆွဲယဆာြ်လုပ်ရန်အေွြ်လည်း	

ယဆာြ်လုပ်ယရးဝန်ကြီးဌာနနှင့်	ယဆွးယနွးေားပါသည်။

၇။	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်ကြုံယေွ့သည့်အခါ	ြူညီမှုမေားပပုလုပ်ရန်အေွြ်	

သဘာဝယဘးအန္တရာျ်နှင့်ပေ်သြ်သည့်	လမ်းညွှန်စာအုပ်အား	Stakeholder	မေားအား	 ပဖန့်ယဝေားဖပီးပဖစ်	

ပါသည်။	၂၀-၉-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ဝန်ကြီးခေုပ်နှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားမှေ်ပုံေင်ပခင်းနှင့်	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်း

လုပ်ငန်းစဉ်ေစ်ရပ်	ယပါ်ေွြ်နိုင်ယရးအေွြ်	ြနဦးယဆွးယနွးညှိနှိုင်းပခင်းမေားလည်း	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

၈။	 ၂၇-၉-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	လိှုင်သာျာဖမို့နျ်၌	မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပံုေင်ပခင်းစီမံြိန်းနှင့်	ပေ်သြ်ဖပီး	

မိေ်ဆြ်ပခင်း၊		၁၆-၁၂-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်		ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး	လွှေ်ယော်ရုံး	ပေ္တပမားခန်းမေွင်	မသန်	

စွမ်းယြောင်းဖွင့်လှစ်ေားသည့်	 ယြောင်းမေားမှောဝန်ရှိသူမေား၊	ဆရာမမေား၊	 မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	

လူမှုယရးဝန်ကြီး၊	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးလွှေ်ယော်	လူမှုယရးနှင့်စီမံခန့်ခွဲယရးယြာ်မေီဝင်မေားနှင့်	 ယေွ့ဆုံ၍	

မသန်စွမ်းြယလးမေား	အေူးပညာသင်ကြားယရးနှင့်	ပေ်သြ်သည့်	ညှိနှိုင်းယဆွးယနွးမှုမေားအား	ယဆာင်ရေြ်	

နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၂-၁၂-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး	အတွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူ	
(၉၀၇၄)	ဦးအား	တစ်ဦးလျှင်

ကငွေျြ်	၃၀၀၀၀	နှုန်း	ကထာေ်ြံ့ကြေးကြးအြ်စဉ်။
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လှိုင်သာျာငမို့နျ်တွင်	
ေနဦးအကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရေေ်မည့်	
မသန်စွမ်းသူများ	အဆင့်သတ်မှတ်မခင်းနှင့်	

မှတ်ြုံတင်မခင်းဆိုင်ရာ	အသိြညာကြးရှင်းလင်းြွဲ
အခမ်းအနားေျင်းြစဉ်။

	၃-၁၂-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	IBC	၌	
ေျင်းြမြုလုြ်သည့်	

အမြည်မြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများကန့	
အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင်	

ကေျာင်းသားတစ်ဦးအားဆုချးီမမှင့်စဉ်။

ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး	အစိုးရအေွဲ့	ေန်ကေီးချုြ်	ဦးငေိုးမင်းသိန်း	လူမှုေန်ထမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်
မြန်လည်ကနရာချထားကရးေန်ကေီးဌာန၊	မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	လုြ်ငန်းကော်မတီမှ	တာေန်ရှိသူများနှင့်ကတွ့ဆုံစဉ်။
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စဉ် ကဆာင်ရေေ်မှု ကန့ရေ် ကနရာ

၁။
အပပည် ပပည်ဆိုင်ရာ	 မသန်စွမ်းသူမေားယန့ 	 အေိမ်းအမှေ် 	
အခမ်းအနား။

၃-၁၂-၂၀၁၈/
၃-၁၂-၂၀၁၉	

ယောင်ကြီးဖမို့

၂။
အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့အေိမ်းအမှေ်	စာစီစာြံုး	
ဖပိုင်ပွဲ။

၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ယောင်ကြီးဖမို့

၃။ မသနစ်မွ်းသမူေား၏	စစေ်ရုငဖ်ပိုငပ်ွ၊ဲ	အဆိဖုပိုငပ်ွနဲငှ့	်ပန်းခေဖီပိုငပ်ွ။ဲ ၁၀-၁၁-၂၀၁၉
ရှမ်းပပည်နျ်	
မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း

၄။
ရှမ်းပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း	ဖွဲ့စည်းပခင်း၊	အသင်းဝင်	
၁၈	ယျာြ်ပဖင့်	ဖွဲ့စည်းဖပီးပဖစ်ပါသည်။

၉-၈-၂၀၁၉
ရှမ်းပပည်နျ်၊	 ယောင်ကြီး	
ဖမို့ယော်ခန်းမ

၅။
မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	Day	Care	Center	ဖွင့်လှစ်နုိင်ယရး	ယနရာ	
ညှိနှိုင်းပခင်း။

၂၀၂ဝ	ေွင်ရရှိပါ	
မည်

လူေုအယပခပပုဗဟိုဌာန

၆။
မသနစ်မွ်းယဂဟာမေားအား	အသအိမေှပ်ပု	မေှပ်ုေံင	်ယရး	ယဆာင	်
ရေြ်ပခင်း။

၂၀၂ဝ
ယောင်ကြီးဖမို့ရှိ	 ပုဂ္ဂလိြ	
မသန်စွမ်းယြောင်းမေား

၇။
ရှမ်းပပည်နျ်မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာယြာ်မေီ	
လုပ်ငန်းညိှနိှုင်းအစည်းအယဝး။

၂၈-၈-၂၀၁၉
ရမှ်းပပညန်ျအ်စိုးရအဖွဲ့ရုံး	
အစည်းအယဝးခန်းမ

၈။
မသန်စွမ်းသူ	 (၄၃၀၄)ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်	၃၀၀၀၀	ြေပ်နှုန်းပဖင့်	
စုစုယပါင်းယငွြေပ်	(၁၂၉,၁၂၁,၀၀၀)	ယောြ်ပ့ံပခင်း။

၂၀၁၈	ဧဖပီမှ
စြ်ေင်ဘာလ	
အေွင်း	

ရှမ်းပပည်နျ်

၉။
မသန်စွမ်းသူ	 (၁၆၃)ဦးအား	 (၁)ဦးလျှင်	၁၀၀,၀၀၀	ြေပ်နှုန်းပဖင့်		
ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး၏	 ရှမ်းပပည်နျ်	(ယပမာြ်ပုိင်း)	 ခရီးစဉ်ေွင်	
ယောြ်ပ့ံပခင်း(၁၆,၃၀၀,၀၀၀)အား	ယောြ်ပ့ံပခင်း။

၉-၄-၂၀၁၈ ရမှ်းပပညန်ျ(်ယပမာြပ်ိငု်း)

၁၀။
သူငျ်ယော်ယျဇူးနှင့်	စိန့်ယမရီမသန်စွမ်းယြောင်း၊	စိန့်အလိွုြ်(စ်)
ယြောင်းေ့ုိေွင်	ယငွ(၃၂,၅၉၅,၀၀၀)ြေပ်	ယောြ်ပ့ံပခင်း။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရှမ်းပပည်နျ်

၁၁။
ယြောြ်မဲခရုိင်	နမ္မေူဖမို့နျ်အေွင်းရိှ	စစ်ယဘးယရှာင်ပပည်သူမေား	
ေဲမှ	မသန်စွမ်းသူယလးဦးအား	(၃၀၀၀၀)ြေပ်နှုန်းပဖင့်	ယောြ်ပ့ံပခင်း

၂၃-၆-၂၀၁၉ နမ္မေူစစ်ယဘးယရှာင်စခန်း

၁၂။
မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဥပယေ၊	 နည်းဥပယေနှင့်	 UNCRPD		
အသိပညာယပးသင်ေန်း	ပပုလုပ်ပခင်း။

၂၂-၁ဝ-၂၀၁၉ ယောင်ကြီးဖမို့

၁၃။
အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	 မေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြ်ေုေ်ယန့ေွင်	
လမ်းယလျှာြ်ပဲွြေင်းပပခင်း။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရှမ်းပပည်နျ်

ရှမ်းမြည်နျ်

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

	 ရှမ်းပပည်နျ်အေွင်းရိှ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	ယဆာင်ရေြ်ယပးခ့ဲမှုမေားမှာ	ယအာြ်ပါ	

အေုိင်းပဖစ်ပါသည်-
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စဉ် ကဆာင်ရေေ်မှု ကန့ရေ် ကနရာ

၁၄။
အေူးလုိအပ်ခေြ်ရိှယသာ	ြယလးမေားအား	 ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်	

ယလ့ြေင့်မှုဆုိင်ရာ	အသိပညာယပးသင်ေန်းပပုလုပ်ပခင်း။

၂၃-၁၀-၂၀၁၉မှ	

၂၄-၁၀-၂၀၁၉
	ယောင်ကြီးဖမို့

၁၅။

ေုိင်းယေသကြီးပပည်နျ်မေားေွင်	မသန်စွမ်းသူမေားဆုိင်ရာ	သေင်း	

အခေြ်အလြ်	မှေ်ေမ်းေင်ပခင်း၊	အစီရင်ခံစာပပုစုပခင်း	လုပ်ငန်း	

ဆုိင်ရာ	ယဆွးယနွးပဲွြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။

၂၁-၁၀-၂၀၁၉ 	ယောင်ကြီးဖမို့

၁၆။
အလှူယငွ	ြေပ်သိန်း	(၁၃၀)	ယပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားပပုလုပ်

ြေင်းပပခင်း၊
၂-၃-၂၀၁၉ 	ယောင်ကြီးဖမို့

၁၇။

The	Leprosy	Mission	Myanmar(TLMM)နှင့်	DCA-NCa	(Danish	

Church	Aid)	အဖဲွ့မှ	မသန်စွမ်းသူစုစုယပါင်း(၁၃၇)ဦးအား	နျ်လှည့်	

ယပခေုေပ်ဆင်ယပးပခင်း။

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ရှမ်းပပည်နျ်၊	

လားရှိုးခရိုင်၊	

ြွမ်းလုံဖမို့။

၁၈။
မသန်စွမ်းယြောင်းမေားရှိ 	 ြယလးမေားအား	 အသည်းယရာင် 	
အသားဝါ	ဘီပိုးြာြွျ်ယဆး	ေိုးနှံယပးပခင်း။

၂၃-၆-၂၀၁၉ ရှမ်းပပည်နျ်
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ဧရာေတီတိုင်းကဒသကေီး
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ဧရာ၀ေီေိုင်းယေသကြီးအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့	
မှုနှင့်ပေ်သြ်၍	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့် ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဦးစီးဌာန၊	 ပပန်လည်ယနရာ	
ခေေားယရးဦးစီးဌာနသည်	 ၂၀၁၇-၂၀၁၈	ဘဏ္ဍာနှစ်မှစေင်၍	 မိုင်းယကြာင့်ေိခိုြ်ခံစားရသူမေားအား	 (၁)ဦး	
လျှင်ယငွြေပ်	၂၀၀၀၀၀	နှုန်းပဖင့်	လူဦးယရ(၄၉၉)ဦးအား	ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။
၂။	 ဧရာဝေီေုိင်းယေသကြီးအေွင်း	 ယောြ်ပ့ံရန်ြေန်ရိှယနယသးသည့်	 မုိင်းယကြာင့်ေိခုိြ်ခံစားရသူ(အရပ်			
သား)မေား	မရှိဘဲ	ေပ်မယော်သားမေား၏	အမည်စာရင်းမေားြို	သြ်ဆိုင်ရာ	 ဖမို့နျ်အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရး	
ဦးစီးဌာနမေားြ	ယြာြခ်ခံဲရ့ာ(	၂၁၀	)	ဦးရှပိါသည။်	၎င်းအပပင	်အပမငအ်ာရုခံေ ို ့ျငွ်းသ	ူမသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်
မေြ်မပမင်ယြောင်းမေားေွင်လည်းယြာင်း၊		နားမကြားြယလးမေားအေွြ်	နားမကြားြယလးမေား	သင်ေန်း
ယြောင်းမေားေငွလ်ည်းယြာင်း	အေူးပညာယရးပဖင့	်မလူေန်း	ပညာသငက်ြားပခင်း၊	အယပခခပံညာယြောင်းမေားနငှ့	်
ေြ္ကသိလုပ်ညာယရးေိုြ့ိ	ုလေူိငု်းအြေုံးဝင	်ပညာယရးအစအီစဉပ်ဖင့	်ပညာသငက်ြားနိငုယ်ရးြိ	ုစစီဉယ်ဆာငရ်ေြ	်
ယပးလေြ်ရှိပါသည်။
၃။	 မသနစ်မွ်းမှုြိ	ုအယကြာင်းပပု၍		သလိေြန်ငှ့ေ်မငခ်ွပဲခားဆြဆ်ပံခင်း၊	လေစလ်ေူရှုပခင်း၊		အကြမ်းဖြပ်ခင်း	
မရှိယစယရးနှင့်	 မသန်စွမ်းမှုအသိပညာပမင့်မားယရးအေွြ်	 	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	အသိပညာယပး	
သင်ေန်းမေားယပးပခင်း၊	 ယဆွးယနွးပွဲမေားပပုလုပ်ပခင်း၊	 ရပ်ရောအယပခပပုပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်းမေား	
ယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းစစ်ေမ်းမေားယြာြ်ျူပခင်း၊	ြိုျ်ေိုင်လှုပ်ရှား	သွားလာနိုင်မှုအေွြ်	 	အားပပု			
ြရိျိာနငှ့အ်ယောြအ်ြပူပုပစ္စည်းမေားရရှယိအာငယ်ဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်း၊	အေားအဆီးြင်းယသာ	ပေဝ်န်းြေင	်
မေား	ေည်ယဆာြ်နိုင်ယရးအေွြ်	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲမေား	 ပပုလုပ်ယဆာင်ရေြ်ပခင်း၊	 ယပမပမှုပ်မိုင်းမေားယကြာင့်	
မသန်စွမ်းပဖစ်ရသူမေားအေွြ်	 INGOS,	NGOS	မေားနှင့်ပူးယပါင်း၍	အသိပညာယပးပခင်းမေား	 ယဆာင်ရေြ်ယပး	
လေြ်ရှိပါသည်။
၄။	 ဖွံ့ဖဖိုးမှုယနာြ်ြေယသာ၊	 မသန်စွမ်းယသာ၊	 	အပပုအမူပုံမှန်မဟုေ်ယသာ	အေူးလိုအပ်ခေြ်ရှိယသာ	
ြယလးမေား၏	(၇၀%)	ြိ	ုပုမံနှန်ီးပါး	ပပနလ်ညယ်ရာြရ်ှယိအာငယ်ဆာငရ်ေြယ်ပးနိငုသ်ည့	်ယရှးဦးအရေျ	်ြယလး
သူငျ်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်မှုအယပခအယန	ေိုင်းောစစ်ယဆးပခင်းနှင့်	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	 (ECI)	 ြုိ	 ၂၀၁၈ခုနှစ်၊	
နုိဝင်ဘာလမှစေင်၍	ဧရာဝေီေုိင်းယေသကြီးအေွင်းရိှ	ပုသိမ်ဖမို ၊့	အမှေ်(၁)ရပ်ြွြ်နှင့်		ြနက်ြီးယောင့ဖ်မို့နျ၊်		
ေါးြဖမို့ေိုေ့ငွ	်ယရှ့ယပပးဝနယ်ဆာငမ်ှုမေား	ယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါသည။်				ပသုမိဖ်မို့ေငွ(်၁၂၂၇)ဦး	၊	ေါးြဖမို့ေငွ	်
(၅၈၆)	ဦးေို့အား	ဆန်းစစ်ဖပီးပဖစ်ပါသည်။
၅။	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ယမလေွင်	 	 	 ဧေင်မသန်စွမ်းသြ်ငျ်မေား	 ပပုစုရာရိပ်မမုံအဖွဲ့သည်	 	 (၆	 )နှစ်ယအာြ်	
မသနစ်မွ်းြယလးမေား		ယလြ့ေင့သ်ငက်ြားယပးနည်းဆိငုရ်ာသငေ်န်းြိ	ုဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီး၊	ပသုမိဖ်မို့ေငွ	်
လူမှုဝန်ေမ်းမူလေန်းကြိုယြောင်း၊	 ပုသိမ်ြယလးပပုစုယရးဌာနနှင့် 	 ြိုျ့်အားြိုျ်ြိုး	 မူလေန်းကြို	
ယြောင်းမေား၊			ပုဂ္ဂလိြမူလေန်း	ကြိုယြောင်းမေားမှ	ဆရာ/မမေားသင်ကြားပို့ခေယပးခဲ့ပါသည်။
၆။	 ၂၀၁၉ခုနှစ်ေွင်	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းြိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ဖပီး	 ဧရာဝေီေိုင်း	
ယေသကြီး		မသနစ်မွ်းသမူေားအသင်း၏		အလပုအ်မှုယဆာငယ်ရေးယြာြေ်ငယ်ပမှာြပ်ခင်း	အခမ်းအနားြိ	ု၂၀၁၉	
ခုနှစ်၊	 ဧဖပီလ	 (၂၅)ရြ်ယန့ေွင်	ေစ်ဖမို့နျ်လျှင်	 မသန်စွမ်း(၃)ဦးစီပဖင့်	 (၂၆)ဖမို့နျ်အေွြ်	စုစုယပါင်း(၇၈)
ဦးအား	ေြ်ယရာြ်နိုင်ရန်	ဖိေ်ကြားခဲ့ပါသည်။
၇။	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်သည်	ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး	လူမှုဝန်ေမ်းရုံးနှင့်	ပူးယပါင်း၍	
မသန်စွမ်းသူမေား၏	 	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ	 	 	သုယေသနစစ်ေမ်း	 ယြာြ်ျူပခင်းလုပ်ငန်းြို	
သာယပါင်းဖမို့ေွင်	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့သည့်အပပင်	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ယမလ	၁၁	ရြ်ယန့ေွင်	ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီး၊	
ဖောပုံခရိုင် ၊ 	 ဖောပုံ ဖမို့နျ် ၊ 	 ဗေ ို င်းြဇီးယြေးရောအုပ်စု ၊ 	 ဗေ ို င်းြဇီးယြေးရောေွင် 	 မီးယလာင်မှု ပဖစ်ပွားခဲ့ရာ	
မီးယဘးသင့်ပပည်သူမေားေဲမှ	မသန်စွမ်းသူ	(၅)	ဦးအား	လိုအပ်ယသာ				အားပပုြိရိျာမေားအား			ယောြ်ပံ့ယပး	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။
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၈။	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့်	အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနေို့ပူးယပါင်း၍	 ၂၀၁၈	
ခုနှစ်ေွင်	 	 	 	 	ယမွးရာပါ	မသန်စွမ်းသူမေားစာရင်းြို	ယြာြ်ျူဖပီးပဖစ်ယသာ်လည်း	မသန်စွမ်းသူမေား	အားလုံး	
မသန်စွမ်း	 မှေ်ပုံေင်	 ရရှိယရးလုပ်ငန်းမေားေွင်	 ပါဝင်နိုင်ယရးအေွြ်	ေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	ဆြ်လြ်	
ယြာြ်ျူယနဆဲ	 ပဖစ်ပါသည်။	 ၎င်းအပပင်	 ၂၀၁၉ခုနှစ်အေွင်းပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးခရီးစဉ်၌	 ဧရာဝေီေိုင်း	
ယေသကြီးအေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းဦးယရ	စုစုယပါင်း	(၁၈၅၄၈)ဦးြို	ြနဦးယောြ်ပံ့ယငွအပဖစ်	ေစ်ဦးလျှင်	၃၀၀၀၀	
ြေပ်နှုန်းပဖင့်	စုစုယပါင်းယငွြေပ်	၅၅၆,၄၄၀,၀၀၀	ြို	ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၉။	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးအေွင်း	 မအူပင်ဖမို့၌	 နားမကြားသူမေားအယပါ်	ြေူးလွန်ခံရသည့်	 ပပစ်မှု	
မေားယပဖရှင်းရာ၌	ေရားယရးနျ်ပျ်ေွင်	 အယောြ်အြူရရှိယစယရးအေွြ်	လြ်သယြသေ	 (SIGN	
LANGUAGE)မေားပဖင့	်ြူညယီဆာငရ်ေြ်ယပးခဲပ့ါသည။်	ေိုပ့ပင	်၂၀၁၈ခနုစှ၊်	ဇလူိငုလ်ေငွ	်ဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီး	
မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ယြာ်မေီ(လောေား)စာရင်းြို	ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၀။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနနှင့် 	 	 ဖွံ့ ဖဖိုးယရးမ႑ိဳင္အဖွဲ့ေို့ပူးယပါင်း၍	 ၂၀၁၉ခုနှစ် ၊	 	 	ဩဂုေ်လေွင်	
မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပပုသည့်					ေစ်ဂေစ်ေျ်နည်းပညာနှင့်ပေ်သြ်ယသာ	သင်ေန်းြို		မသန်စွမ်းသူအမေ ိုး	သမီး	
(၂၀)ဦးအားဖွင့် 	 လှစ်သင်ကြားယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ ပပင်	 အပပည်အပပည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူမေားယန့ြို		
ဂုဏ်ပပုယသာအားပဖင့်	 	အေြ်ေန်းအဆင့်၊	 	အလျ်ေန်းအဆင့်၊	 	မူလေန်းအဆင့်	 စာစီစာြုံးဖပိုင်ပွဲမေား၊	
မသနစ်မွ်းသမူေား	အလေွေ်န်းအဆိဖုပိုငပ်ွနဲငှ့	်ပန်းခေဖီပိုငပ်ွမဲေားြိ	ုနစှစ်ဉြ်ေင်းပပပုလပုခ်ဲဖ့ပီး	၎င်းဖပိုငပ်ွမဲေားေငွ	်
ဆုရရှိသူမေားြို	နှစ်စဉ်ေီဇင်ဘာလ	၃	ရြ်ယန့ေွင်		ြေယရာြ်သည့်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	
အခမ်းအနားေွင်	ဂုဏ်ပပုဆုမေားခေးီပမှင့်ယပးခဲ့ပါသည်။
၁၁။	 ၂၀၁၈	 ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလေွင်	 ပမန်မာနိုင်ငံခရစ်ျာန်မေြ်မပမင်မေား	 မိေ်သဟာျလြ်ယအာြ်ရှိ	
ရနြ်နုမ်ေြမ်ပမင	်ယြောင်းမဦှးယဆာင၍်			ဖငမိ်းခေမ်းယရးေွလဲြမ်ေားပမစဧ်ရာမှာ	ေပဆ်င့ယ်ပါြပ်ွားယရးအေြွ	်
မန္တယလးေုိင်းယေသကြီးမှစေင်၍	ဧရာဝေီပမစ်ယကြာင်းေစ်ယလျှာြ်	သယဘသာပဖင့်စုန်ဆင်းလာရာ		လမ်းေစ်ယလျှာြ်	
ရိှ	 ပမန်ယအာင်ဖမို့၊	ဇလွန်ဖမို့၊	 ယညာင်ေုန်းဖမို့၊	မအူပင်ဖမို့မေားသ့ုိ	ညအိပ်ရပ်နားဖပီး	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး	 ယေးသီခေင်းမေား	
ယဖော်ယပဖေင်ဆြ်ပခင်း ၊ 	 ြဗောရေေ်ဆို ပခင်း ၊ 	 ယဟာယပပာပခင်း ၊ 	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးပိုစောစိုြ်ေူ ပခင်းမေားြို 	
ဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီး	လမူှုဝနေ်မ်းရုံးနငှ့	်သြဆ်ိငုရ်ာဖမို့နျ	်အယေယွေအွပုခ်ေုပယ်ရးဦးစီးဌာနေိုန့ငှ့အ်ေ	ူ
ပူးယပါင်းြူညီယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။		 	
၁၂။	 ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	 မသန်စွမ်းသူြယလးငျ်မေားအား	 TLMM	အဖွဲ့နှင့်	 ပူးယပါင်းဖပီး	
လိုအပ်ခေြ်ရှိယသာ	ြယလးမေားအေွြ်	Wheel	Chair	မေားအား	ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	ဧရာဝေီေိုင်း	
ယေသကြီးအေွင်းရှိ	 	 ခရိုင်/ဖမို့နျ်မေားေွင်လည်း	 ခရိုင်/ဖမို့နျ်အလိုြ်	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းမေားြို	
ဆြ်လြ်ဖွဲ့စည်းသွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

၁၆-၆-၂၀၁၉	ရြ်ယန့	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးခရီးစဉ်ေွင်
ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပံ့ယကြးယပးအပ်စဉ်။
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မြည်ကထာင်စုနျ်ကမမ၊	ကနမြည်ကတာ်	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ပပညယ်ောငစ်နုျယ်ပမ	ယနပပညယ်ောအ်ေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ		ယဆာငရ်ေြ	်
ယပးခဲ့မှုမေားနှင့်	ပေ်သြ်၍	ဥေ္တရသီရိဖမို့နျ်၊	မိုးယဆွအုပ်စုမှ	မသန်စွမ်း	ယမာင်သိန်းယဇာ်	အသြ်(၂၉)နှစ်ြ	
အြူအညီယောင်းခံလာသပဖင့်		ယပခေုေပ်ဆင်နိုင်ယရးအေွြ်	ယနပပည်ယော်	လူမှုဝန်ေမ်းရုံးမှ	၂၀၁၇	ခုနှစ်	
ဇန်နဝါရီလ	၉	ရြ်ယန့ေွင်	ယောြ်ပံ့ယငွ		ေစ်သိန်းယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါယကြာင်း၊	ေို့ပပင်		၂၀၁၇	ခုနှစ်	ဩဂုေ်	
၁၀	ရြ်ယန့ေွင်	 မင်းြုန်းအုပ်စု၊	သဲြျွန်းယြေးရောမှ	 ယမာင်ဇင်ယအာင်	အသြ်(၂၁)နှစ်အား	 	Wheel	 Chair	
ေစစ်ီး	ယောြပ်ံယ့ပးနိငုခ်ဲပ့ါသည။်	၂၀၁၇ခနုစှ	်ေဇီငဘ်ာလ	၃	ရြယ်န့ေငွ	်ြေယရာြမ်ည့	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	
မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အေမိ်းအမေှအ်ပဖစ	်ပပညယ်ောငစ်နုျယ်ပမ	ယနပပညယ်ောအ်ေငွ်းရှ	ိအယပခခပံညာယြောင်း	
မေားမှ	 မူလေန်း၊	အလျ်ေန်း၊	 	အေြ်ေန်းအဆင့်ရှိ	 စာစီစာြုံးဖပိုင်ပွဲေွင်	ဆုရရှိသူမေားအား	 ပေမဆု	
ယငွြေပ်	၅၀၀၀၀၊	ေုေိျဆု	ယငွြေပ်	၄၀၀၀၀၊	ေေိျဆု	ယငွြေပ်	၃၀၀၀၀	အသီးသီး	ဆုခေးီပမှင့်	ယပးအပ်နိုင်ခဲ့	
ပါသည်။	
၂။	 ဥေ္တရသီရိဖမို့နျ်	 မင်းြုန်းအုပ်စု	 ယအာင်သုခယြေးရောမှ	အြူအညီ	 ယောင်းခံလာသည့်	 မသန်စွမ်း	
ြယလး	မဝေမီိုး	အသြ(်၁၂)နစှအ်ား	ယနပပညယ်ော	်လမူှုဝနေ်မ်းရုံးမယှဆးအခမဲ	့ရရှနိိငုယ်ရးအေြွ	်ယဆးလမူှု	
ဆြ်ဆံယရးဌာနနှင့် 	 ခေေိ်ဆြ်ယပးပခင်း ၊	 ယဆးခန်းသို့ ပပသရန်အေွြ်	 ခရီးစရိေ်ခြ်ခဲသည့်အေွြ်	
လူမှုြူညီယရး	အသင်းအဖွဲ့နှင့်	ခေေိ်ဆြ်ယပးပခင်း၊	အာဟာရပပည့်ဝ	ယစရန်အေွြ်	ယောင်ငူဖမို့ရှိ		TLMM	နှင့်	
ခေေိ်ဆြ်ယပးဖပီး၎င်းအဖွဲ့မှ	ဆန်၊	ဆီ၊	အိုဘာေင်း၊	 ယြွြာအုပ်၊	 ပဲနီယလး၊	ြုလားပဲနှင့်	အာဟာရရှိသည့်	
အစားအစာမေား	လှူေါန်းယောြပ်ံယ့ပးခဲပ့ါသည။်	ေိုပ့ပင	်ပေဉ်းမနားဖမို့နျ	်ယောငသ်ာအပုစ်မု	ှသြင်ျမ်ေုမိ်း	
ြေူးလွန်ခံရသူ	အသြ်(၉)	 နှစ်အရေျ်ရှိ	 မသန်စွမ်း	 မယအးစန္ဒာယြော်အား	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနေွင်	
ဖွင့်လှစ်ေားသည့်	မသန်စွမ်းသူမေား	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယရးယဂဟာသို့	ပို့အပ်၍	ပပုစုယစာင့်ယရှာြ်ယပးလေြ်ရှိပါ
သည်။
၃။	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	မေ်လ	၂၃ရြ်ယန့ေွင်	ပေဉ်းမနားဖမို့နျ်	အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနေွင်	အလုပ်	
အမှုယဆာင်ယရေးခေျ်ပွဲြို	ြေင်းပခဲ့ပါသည်။	ေိုယရေးခေျ်ပွဲေွင်	 ဥြ္ကဋ္ဌ၊	 ေုဥြ္ကဋ္ဌ၊	အေွင်းယရးမှူး၊	ေွဲဖြ်	
အေွင်းယရးမှူး၊	ဘဏ္ဍာယရးမှူး	 (၁)	 ဦးစီနှင့်	အလုပ်အမှုယဆာင်ယြာ်မေီဝင်	 (၃)ဦး	 စုစုယပါင်း	 (၈)	 ဦးပဖင့်	
ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	 ၃၁-၃-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 ပေဉ်းမနားဖမို့နျ်	 အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနေွင်	
အလုပ်အမှုယဆာင်	ယရေးခေျ်ပွဲြို	ေုေိျအကြိမ်ြေင်းပခဲ့ပါသည်။	၂၈-၅-၂၀၁၉	ပေဉ်းမနားဖမို့နျ်	အယေွယေွ	
အုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာနေွင်	အလုပ်အမှုယဆာင်ယရေးခေျ်ပွဲြို	ေေိျအကြိမ်	ြေင်းပခဲ့ပါသည်။
၄။	 ြုလသမဂ္ဂ	 မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်ယရးမေားဆိုင်ရာ	သယဘာေူစာခေုပ်	အသိပညာယပးသင်ေန်းြို	
၂၀၁၈	ခုနှစ်	 မေ်လ	၁၄	ရြ်ယန့မှ	 ၁၅	ရြ်ယန့အေိ	 	 ေြ္ခိဏသီရိခရိုင်	 	အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးဦးစီးဌာန	
ရုံးခန်းမေွင်လည်းယြာင်း၊	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်	မေ်လ	၂၁	ရြ်ယန့မှ	 ၂၂	ရြ်ယန့အေိ	ဥေ္တရသီရိခရိုင်	အယေွယေွ	
အပုခ်ေုပယ်ရးဦးစီးဌာန	ရုံးခန်းမေငွလ်ည်းယြာင်း	ဖငွ့လ်စှခ်ဲပ့ါသည။်	အေူးလိအုပခ်ေြရ်ှယိသာ	ြယလးမေားပပုစ	ု
ယလြ့ေင့မ်ှု	အသပိညာယပးသငေ်န်းြိ	ု၂၀၁၈	ခနုစှ	်ဇလူိငုလ်	၁၆	ရြယ်န့မ၁ှ၈	ရြယ်န့အေ	ိ	ယနပပညယ်ောယ်ြာငစ်	ီ
အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးရုံးခန်းေွင်	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၅။	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနမှ	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	
ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအးမှ	 ၂၀၁၉ခုနှစ်	 ဇွန်လ	၁၈	ရြ်ယန့နှင့်	 	 ၁၉	ရြ်ယန့မေားေွင်	 ယနပပည်ယော်ယြာင်စီ	
မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း၌	 မသန်စွမ်းသူအသင်းသားမေားအား	 ယေွ့ဆုံခဲ့ပါသည်။	 ပပည်ယောင်စုနျ်ယပမ၊	
ယနပပညယ်ောယ်ြာငစ်	ီလြယ်အာြရ်ှဖိမို့နျ	်(၈)ဖမို့နျေ်ငွ	်၂၁-၁၀-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေငွ	်ယနပပညယ်ောယ်ြာငစ်	ီ
အစည်းအယဝးခန်းမ၌	 မသန်စွမ်းသူ	 (၃၀)	 ဦးအား	ေစ်ဦးလျှင်	 ယငွြေပ်	 ၃၀၀၀၀	 နှုန်းပဖင့်	လူမှုဝန်ေမ်း	
ဦးစီးဌာနမှကြီးမှူး၍	ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။
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၆။	 ၂၉-၄-၂၀၁၉		ရြယ်န့ေငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ(၁၈၂၃)	ဦးအား	လွှေယ်ောြ်ိျုစ်ားလျှ	်အမေ ိုးသမီးယရးရာ၊	
ရငခ်ငွမ်ဲြ့ယလးမေားယလျှာခ့ေယရးနငှ့	်ြာြျွယ်စာင့ယ်ရှာြယ်ရး၊	အယေယွေအွပုခ်ေုပယ်ရးဦးစီးဌာန၊	ယနပပညယ်ော	်
လူမှုဝန်ေမ်းရုံးေို့နှင့်အေူ	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမှကြီးမှူး၍	ေစ်ဦးလျှင်	 ယငွြေပ်	 ၃၀၀၀၀	 နှုန်းပဖင့်	
အိမ်ေိုင်ရာယရာြ်	 ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။	 ၂၅-၉-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 ပေဉ်းမနားဖမို့နျ်	 မဂသလာဗေူဟာ	
သာသနာ့ဗိမာန်၌	 ယနပပည်ယော်အေွင်းရှိ	 	 မသန်စွမ်းသူ	 (၁၈၈)	 ဦးအား	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးမှ	 ယောြ်ပံ့	
ယပးခဲ့ပါသည်။	 ၂၀၁၈-၂၀၁၉	ခုနှစ်၌	 ယနပပည်ယော်အေွင်းရှိ	 ဖမို့နျ်	 (၈)	 ဖမို့နျ်မှ	 မသန်စွမ်းသူ	 စုစုယပါင်း	
(၁၉၇၁)	ဦးအား	ယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။
၇။	 ၁၅-၅-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 ယဇျောသီရိဖမို့နျ်	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 ယနပပည်ယော်	လူမှု	
ဝန်ေမ်းရုံးနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့	 (MiLi)၊	ေိုင်းနိုင်ငံအယပခစိုြ်	 (BCMF)	အဖွဲ့မှ	 ပူးယပါင်း၍	
သုံးဘီးဝှီးခေ	ဲယပးအပခ်ဲပ့ါသည။်	၂၈-၅-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ပဗု္ဗသရီဖိမို့နျ	်မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ယနပပညယ်ော	်
လူမှုဝန်ေမ်းရုံးနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား	ယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့	(MiLi)၊	ေိုင်းနိုင်ငံ	အယပခစိုြ်	(BCMF)	အဖွဲ့မှ	ပူးယပါင်း၍	
သုံးဘီးဝှီးခေဲ	 ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	 ၁၇-၁၁-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	 ပေဉ်းမနားဖမို့နျ်	 ဗိုလ်ခေုပ်လမ်း၊	 ယမခန်းမေွင်	
ယနပပညယ်ောလ်မူှုဝနေ်မ်းရုံးနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေား	ယရှ့ယဆာငအ်ဖွဲ့ေို	့ပူးယပါင်း၍	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာမသနစ်မွ်း	
သူမေားယန့	အကြိုအခမ်းအနားြို	ြေင်းပခဲ့ပါသည်။
၈။	 ၁၃-၁၂-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	 “ရပ်ဝန်းေစ်ခု	လမ်းေစ်ခု	လှပယသာေျ်ဟုန်”	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	ေရုေ်	
(ေျ်ဟုန် )နှင့် 	 ပမန်မာ(မူဆျ်)မသန်စွမ်းသူမေား	 အားြစားဖလှျ်ပွဲေွင် 	 ယနပပည်ယော်အေွင်းရှိ 	
မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ဝှီးခေဲအစီး(၈၀)	လှူေါန်းခဲ့သည့်အေွြ်	ယနပပည်ယော်	လူမှုဝန်ေမ်းရုံးမှ	သွားယရာြ်	
လြ်ခံခဲ့ပါသည်။

၁၈-	၆	-	၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ပမန်မာနိုင်ငံ	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်နှင့်	ေိုင်းယေသကြီး/	ပပည်နျ်	
မသန်စွမ်းသူအသင်းမေား	ယေွ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားေွင်	လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	
ပပန်လည်ယနရာခေယရးဝန်ကြီးဌာန	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	

ေြ်ယရာြ်အမှာစြားယပပာကြားစဉ်။

ယနပပည်ယော်မသန်စွမ်းသူမေား	ယောြ်ပံ့ယငွယပးအပ်ပခင်းအခမ်းအနားနှင့်	
မသန်စွမ်းသူမေားအဖွဲ့ရုံးသစ်ဖွင့်လှစ်ပခင်းအခမ်းအနားေွင်	လူမှုဝန်ေမ်း၊	

ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီးြ	ယောြ်ပံ့ယငွမေားယပးအပ်စဉ်။
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မသန်စွမ်းသူမေားအား	ယောြ်ပံ့ယငွမေား	ယပးအပ်စဉ်။

ယနပပည်ယော်လူမှုဝန်ေမ်းရုံးနှင့်	မသန်စွမ်းသူမေားအဖွဲ့	
ပူးယပါင်း၍	သုံးဘီးဝှီးခေဲမေား	ယောြ်ပံ့ယပးအပ်စဉ်။

၂၀၁၉	ခုနှစ်	ေီဇင်ဘာ	၃	ရြ်ယန့ေွင်	ြေယရာြ်မည့်
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့

အကြိုအခမ်းအနား	ြေင်းပစဉ်။

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	အကြိုအခမ်းအနားြေင်းပပခင်း။
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မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုြ်	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။		 ပမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ		ဦးယဆာင်၍		သြ်ဆုိင်ရာ	ေုိင်းယေသကြီးနှင့်	ပပည်နျ်အစိုးရ	

အဖွဲ့မေား၊	ယေသခံမသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေား၊	ယေသခံအေွင်းရှိမသန်စွမ်းသူမေား၊	မသန်စွမ်းအယရးယဆာင်ရေြ်		

ယနသူမေားနှင့်	ပူးယပါင်း၍	ေိုင်းယေသကြီးနှင့်	ပပည်နျ်အဆင့်	မသန်စွမ်းသူမေားအသင်း(၁၂)သင်းြို		ယအာြ်ပါ	

အေိုင်း	ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းြို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ယဖယဖာ်ဝါရီ	၁၃	ရြ်ယန့ေွင်	
ရန်ြုန်ဖမို့၌	အလုပ်အမှုယဆာင်	(၁၄)ဦးေို့ပဖင့်	ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

	ယနပပည်ယော်ပပည်ယောင်စုနျ်ယပမမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းြို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	မေ်လ	၂၃	ရြ်ယန့ေွင်	

ယနပပည်ယော်ပပည်ယောင်စုနျ်ယပမ၌		အလုပ်အမှုယဆာင်	(၈)ဦးေို့ပဖင့်		ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
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မကေွးတိုင်းကဒသကေီး	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဧငြီလ	၄	ရေ်ကန့တွင်	

မကေွးငမို့၌	အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၀)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ချင်းမြည်နျ်	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဧငြီလ	၁၀	ရေ်ကန့တွင်

ဟားခါးငမို့၌	အလုြ်အမှု	ကဆာင်	(၇)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။	

ဧရာေတီတိုင်းကဒသကေီး	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဧငြီလ	၂၅	ရေ်ကန့တွင်

ြုသိမ်ငမို့၌	အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၁)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။
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မွန်မြည်နျ်	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ကမလ	၁၃	ရေ်ကန့တွင်	ကမာ်လငမိုင်ငမို့၌	

အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၀)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။

စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီး	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ကမလ	၁၇	ရေ်ကန့တွင်	မုံရောငမို့၌	

အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၇)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ြဲခူးတိုင်းကဒသကေီး	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ကမလ	၃၁	ရေ်ကန့တွင်	ြဲခူးငမို့၌	

အလုြ်အမှုကဆာင်	(၁၁)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။
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ေချင်မြည်နျ်	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဇွန်	၇	ရေ်ကန့တွင်	

မမစ်ကေီးနားငမို့၌	အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၂)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ရခိုင်မြည်နျ်	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	၈	ရေ်ကန့တွင်

စစ်ကတွငမို့၌	အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၂)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။

မန္တကလးတိုင်းကဒသကေီး	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	၂၂	ရေ်ကန့တွင်

မန္တကလးငမို့၌	အလုြ်အမှုကဆာင်(၁၃)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။
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ရှမ်းမြည်နျ်	မသန်စွမ်းသူများအသင်းေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	ဩဂုတ်လ	၉	ရေ်ကန့တွင်	ကတာင်ကေီး	ငမို့၌	

အလုြ်အမှုကဆာင်	(၁၈)ဦးတို့မေင့်	ေွဲ့စည်းခဲ့သည်။	

UNCRPD	ကော်မတီသို့	သွားကရာေ်တင်မြမည့်	မသန်စွမ်းအခွင့်အကရးဆိုင်ရာ	အကြောင်းအရာ	ကောေ်နုတ်	

ချေ်များအကြါ်	မသန်စွမ်းအေွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ	သုံးသြ်ကဆွးကနွးသည့်	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	

ဇန်နေါရီလ	၃၀	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်ငမို့၌	မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

သောေကေးအန္တရာျ်ဆိုင်ရာ	စီမံခန့်ခွဲမှု	ဥြကဒအားကလ့လာမခင်း	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲေို	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	

ကေကော်ေါရီလ	၈		ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်ငမို့၌	မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
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သောေကေးအန္တရာျ်စီမံခန့်ခွဲမှု	ဥြကဒအား	မသန်စွမ်းအေွဲ့အစည်းများမှ	ကလ့လာမခင်းမှ	ရရှိလာကသာ	အကေံမြု	

ချေ်များအားတင်မြသည့်	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊	မတ်လ	၁၁	ရေ်ကန့တွင်

ြုသိမ်ငမို့၌	မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

သောေကေးအန္တရာျ်စီမံခန့်ခွဲမှု	ဥြကဒအား	မသန်စွမ်းအေွဲ့အစည်းများမှ	ကလ့လာမခင်းမှ	ရရှိလာကသာ	

အချေ်အလေ်များအား	တင်မြသည့်	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲေို	၂၀၁၉ခုနှစ်၊

မတ်လ	၂၅	ရေ်ကန့တွင်	ကမာ်လငမိုင်ငမို့၌	မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

၂။	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	ဦးယဆာင်၍	 ပပည်သူ့လွှေ်ယော်၊	 ပပည်သူ့ယရးရာစီမံခန့်ခွဲမှု	

ယြာ်မေီနှင့်	 ယေွ့ဆံုယဆွးယနွးပဲွြုိ	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်၊	 ဧဖပီလ	၃၀	ရြ်ယန့ေွင်	ယနပပည်ယော်	 ပပည်ယောင်စုနျ်ယပမ၌	

လည်းယြာင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ေရားမျှေမှုနှင့်	အလုပ်အြုိင်အခွင့်အလမ်းရရိှမှုဆုိင်ရာ	အလုပ်ရံုယဆွးယနွးပွဲြို	

၂၀၁၉	 ခုနှစ်	ဩဂုေ်လ	 	၁	ရြ်ယန့ေွင်လည်းယြာင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးပမှင့်ေင်ပခင်းဆိုင်ရာ	

နှီးယနှာဖလှျ်ပွဲြိ	ုဩဂုေ်လ	၂၃	ရြ်ယန့ေွင်လည်းယြာင်း၊	ရန်ြုန်ဖမို့၌	ြေင်းပခ့ဲသည်။	 ေ့ုိပပင်	ြုလသမဂ္ဂ	

မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	ြွန်ဗင်းရှင်းအား	 အယြာင်အေည်ယဖာ်မှုမေား	 သုံးသပ်	

ယဆွးယနွးသည့်	 အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲြို 	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ် ၊ 	 စြ်ေင်ဘာလ	 ၃၀	 ရြ်ယန့ေွင်	 ယနပပည်ယော်	

ပပည်ယောင်စုနျ်ယပမ၌လည်းယြာင်း	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

အကထာေ်အေူြစ္စည်းများ	ြံ့ြိုးကြးမခင်း
၁။	 ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲမ့ှုမေား	
နငှ့	်ပေသ်ြ၍်	ရခိငုပ်ပညန်ျေ်ငွ	်ယပခေ	ု(၄၁)ယခောင်း၊	ဝှီးလခ်ေလဲ(်၁၀)ခ၊ု	ခေ ိုင်းယောြ	်(၈)ခ၊ု	လမ်းယလျှာြေ်ေု	်
(၁၀)ခု၊	အိမ်သာြမုေ်ေိုင်ခုံ	 (၃၀)ခု၊	 မေြ်မပမင်လမ်းယလျှာြ်ေုေ်	 (၁၅)ခု၊	ြျားပပည်နျ်ေွင်	 ယပခေု											
(၇၅)	 ယခောင်း၊	 မွန်ပပည်နျ်ေွင်	 ဝှီးလ်ခေဲလ်	 (၂၀)စီး၊	 ခေ ိုင်းယောြ်	 (၂၀)စုံ၊	 နားကြားြိရိျာ	 (၁)ခု၊	အိမ်သာ	
ြမုေ်ေိုင်ခုံ	(၁၀)ခုံေို့ြို	ြူညီယောြ်ပံ့ယပးခဲ့ပါသည်။

ေျန်းမာကရးေဏ္ဍ
၂။		 ြေန်းမာယရးြဏ္ဍပပုလုပ်ပခင်းအယနပဖင့်	 မွန်ပပည်နျ်၊	ြေ ိုြ်ေိုဖမို့နျ်ရှိ	 ယြာ့စံနိုင်၊	 ဖြ္ကလိပ်၊	
ယြာ့ဘိန်း ၊	 ြေ ိုြ္ကသာ၊	 အဘိုင်း ၊	 ြေူယခောင် ၊	 ယဆာင်နိုင် ကြီး၊	 ယောင်ြယလးယြေးရော၌လည်းယြာင်း၊	
ရခိုင်ပပည်နျ်၊	 စစ်ယေွဖမို့နျ်ရှိ	အုန်းယရယဖာ်ရော၊	 ပပင်ရှည်ရော၊	 ဝါဘိုရော၊	သြ္ကပပင်	 Camp၊	 ေါးပိုင်	 Camp၊	
ယပမပုံဖမို့နျ်ရှိ	ရောသစ်ယြယြေးရောနှင့်	ယပမာြ်ဦးဖမို့နျ်ရှိ	ယမာင်ညိုြျွန်းယြေးရောနှင့်	ယခောင်းသစ်ယြေးရော၌	
လည်းယြာင်း၊	ြေန်းမာယရးယဟာယပပာပွဲမေား	 ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်	 မွန်ပပည်နျ်၊	ြေ ိုြ်ေိုဖမို့နျ်ရှိ	
မသန်စွမ်းသူ	 စုစုယပါင်း	 (၄၅၀)ဦး	 နှင့်	 ရခိုင်ပပည်နျ်၊	 စစ်ယေွဖမို့နျ်ရှိ	 မသန်စွမ်းသူ	 စုစုယပါင်း	 	 (၁၈၀)
ဦးေိုအ့ေြွ	်ေစြ်ိျုယ်ရသန့ယ်ရးသုံးပစ္စည်းမေား	ယပးအပပ်ခင်း၊	မနွပ်ပညန်ျ၊်	ြေ ိုြေ်ိဖုမို့နျရ်ှ	ိမသနစ်မွ်းသ	ူ
စစုယုပါင်း	(၁၀)ဦးနငှ့	်ရခိငုပ်ပညန်ျ၊်	စစယ်ေဖွမို့နျရ်ှ	ိမသနစ်မွ်းသ	ူစစုယုပါင်း		(၂)ဦးေိုအ့ား	ယဆးရုေံြယ်ရာြ	်
ြုသနိုင်ရန်	 ယဆးြုသစားရိေ်ပံ့ပိုးယပးပခင်း၊	 မွန်ပပည်နျ်၊	ြေ ိုြ်ေိုဖမို့နျ်ရှိ	 	ြေန်းမာယရးဝန်ေမ်း	 (၃၀)
ဦးေိုအ့ား	မသနစ်မွ်းမှု	အသအိပမငဖ်ငွ့	်	သငေ်န်းယပးပခင်း၊	မနွပ်ပညန်ျ၊်	ြေ ိုြေ်ိဖုမို့နျရ်ှ	ိ	မသနစ်မွ်းသ	ူ(၆၅)
ဦးေို့အား	အိမ်ေိုင်ရာယရာြ်	ြိုျ်ခန္ဓာ	ပပန်လည်သန်စွမ်းယရး	ဝန်ယဆာင်မှုယပးခဲ့ပါသည်။	

အသေ်ကမွးေမ်းကေျာင်းနှင့်	အလုြ်အေိုင်ေဏ္ဍ
၃။		 အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းသင်ေန်းမေားအပဖစ်	Professional	Barista	and	Bakery	သင်ေန်း၊	Barista	
သငေ်န်းေငွ	်မသနစ်မွ်းသငေ်န်းသား	(၉)	ဦးနငှ့	်Bakery	သငေ်န်းေငွ	်မသနစ်မွ်းသငေ်န်းသား	(၄၁)	ဦးပဖင့	်
စုစုယပါင်း	မသန်စွမ်းသင်ေန်းသား	(၅၀)	ဦးအား	Bakery	Barista	ပညာရပ်မေား	သင်ကြားယပးခဲ့ပါသည်။

မှိုစိုေ်ြျ ိုးနည်းသင်တန်း
၄။	 ဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီးအေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ဝငယ်ငေွိုးယစမည့	်ေစန်ိငုေ်စပ်ိငု	်အမိေ်ငွ်း	
မှိုစိုြ်ပေ ိုးယရးလုပ်ငန်း”	စီမံခေြ်အရ	ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း	(ပမန်မာ)မှ	ဧရာဝေီေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	
ဟသသာေ၊	ဓနပုဖူ၊	ယရကြညန်ငှ့	်ပသုမိ	်(၄)ဖမို့နျေ်ိုေ့ငွ	်	ယဆာငရ်ေြပ်ခင်းပဖစြ်ာ	သငေ်န်းြိ	ုေစဖ်မို့နျလ်ျှင	်
(၁)ကြိမ်	ဖွင့်လှစ်သင်ကြားယပးခဲ့ဖပီး	သင်ေန်း(၁)ကြိမ်လျှင်	မသန်စွမ်းသူနှင့်	 ၎င်းေို့၏	မိသားစုဝင်မေား	 (၃၀)
ဦးခန့်	ပါဝင်လေြ်	သင်ေန်း	(၄)	ကြိမ်မှ		သင်ေန်းသား	(၁၂၈)ဦးအား	စာယေွ့သာမြ	လြ်ယေွ့	လုပ်ယဆာင်	
နည်းမေားပဖင့	်	စနစေ်ြေသငက်ြားယပးခဲပ့ါသည။်	၎င်းအပပင	်သငေ်န်းဖပီးယပမာြသ်ွားယသာ	သငေ်န်းသားမေားေမဲ	ှ
သင်ေန်းသား	 (၁၀)ဦးအား	 ယရေးခေျ်၍	အယပခခံယဈးြွြ်ရှာယဖွပခင်းနှင့်	 ယငွယကြးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်ေန်းမေား	
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သင်ကြားယပးြာ	ေစ်နိုင်ေစ်ပိုင်လုပ်ငန်း	 စေင်နိုင်ရန်အေွြ်	အေိုးမဲ့ယခေးယငွမေားလည်း	 ပံ့ပိုးယောြ်ပံ့	
ယပးခဲ့ပါသည်။	

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	သုံးေီး	ေေ်ထရီ	ထီလှည်းများ	ြံ့ြိုးကြးမခင်း
၅။	 မသန်စွမ်းသူမေား	ေစ်နိုင်ေစ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဖင့်	ြိုျ်ပိုင်ဝင်ယငွရရှိယစရန်	 ရည်ရေျ်၍	 ယရှေမင်းသား	
ယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)မ	ှ	“လျှပစ်စဘ်ီးေပေ်လီညှ်းမေားယပးအပ	်ပွ”ဲ	အခမ်းအနားြိ	ု၂၄.၂.၂၀၁၉	ယန့ေငွ	်Hotel	
99၊	ရန်ြုန်၌	ြေင်းပပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး	မသန်စွမ်းသူ	(၁၀)	ဦးြို	လျှပ်စစ်ဘီးေပ်ေီလှည်းမေားပံ့ပိုးယပးခဲ့ပါသည်။

အလုြ်ရှင်များနှင့်	ချတိ်ဆေ်ညှိနှိုင်းမခင်းနှင့်	အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်း	ေန်တီးကြးမခင်း
၆။	 ၂၀၁၈	 ခုနစ်	 နှင့်	 ၂၀၁၉	 ခုနစ်	 (၂)နှစ်ော	ြာလအေွင်း	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း	 (ပမန်မာ)မှ	
ယငွဇင်မင်းြုမ္ပဏီသို့	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ	 (၁)ဦး၊	WTC	Coffee	 Shop	သို့	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်းသူ	 (၁)ဦး၊	
ပမနမ်ာယ့ရှ့ယဆာငဘ်ဏသ်ို	့ြိျုအ်ဂသါ	မသနစ်မွ်းသ	ူ(၂)ဦး၊	ယရှေမင်းသား	ြမု္ပဏေီငွ	်(၃)ဦး၊	စစုယုပါင်း	မသနစ်မွ်းသ	ူ
(၇)ဦးအား	အလုပ်ရရိှယစရန်	ခေေ်ိဆြ်ြူညီလုပ်ယဆာင်နုိင်ခ့ဲပါသည်။	၎င်းအပပင်	ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း	(ပမန်မာ)	
ေွင်	၂၀၁၈	နှင့်	၂၀၁၉	(၂)	နှစ်အေွင်း	မသန်စွမ်းအလုပ်သမား	(၁၁)ဦးအား	အလုပ်	ခန့်အပ်ြာ	အလုပ်အြိုင်	
အခွင့်အလမ်းမေား	ဖန်ေီးယပးခဲ့ပါသည်။

Global	IT	Challenge	for	Youths	with	Disabilities	2019	(GITC	2019)
၇။	 မသနစ်မွ်းသမူေားအယနပဖင့	်“Information	Communication	Technology	(ICT)”နည်းပညာ	ပိငု်းဆိငုရ်ာ	
လြ်လှမ်းမီမှု	ရရှိပခင်းအားပဖင့်	သေင်းအခေြ်အလြ်မေား	ရရှိမည်ပဖစ်ြာ	မသန်စွမ်းသူမေားရင်ဆိုင်ရယသာ	
အေားအဆီး	အခြ်အခဲမေားအား	 ယြော်လွှားနိုင်ယစရန်နှင့်	လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအေွင်း	 မသန်စွမ်းသူမေား	
ပူးယပါင်း	ပါဝင်လာမှု	ပမင့်မားလာယစရန်	ရည်ရေျ်၍	“Rehabilitation	International	Korea”	မှ	ဦးယဆာင်ြာ	
“Global	 IT	 Challenge	 for	 Youths	with	 Disabilities	 2019”	 ဖပိုင်ပွဲြို	 နိုဝင်ဘာလ	 ၂၅	 ရြ်ယန့မှ	 ၂၉	
ရြ်ယန့အေိ	 ယောင်ြိုးရီးျားနိုင်ငံ	 ဘူဆန်ဖမို့ေွင်	 ပပုလုပ်ရာ	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)မှ	
လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး	 ဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန၊	
လူမှု	ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနေို့နှင့်	ပူးယပါင်းြာ	နိုင်ငံ့ြိုျ်စားပပု	သွားယရာြ်ျှဉ်ဖပိုင်မည့်	မသန်စွမ်းလူငျ်မေား	
ယရေးခေျပ်ခင်း၊	ယရေးခေျခ်ရံယသာ	မသနစ်မွ်းလငူျမ်ေားအား	ြိရုီးျားနိငုင်မံ	ှIT	ပညာရငှအ်ား	ဖေိယ်ခါ်သငက်ြား	
ယစပခင်းနှင့်	အပခားလိုအပ်ယသာ	 ယောြ်ပံ့မှုမေား	 ပံ့ပိုးယပးခဲ့ပါသည်။	 ၎င်းဖပိုင်ပွဲသည်	 ပမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်	
စုစုယပါင်း	 (၂၄)	 နိုင်ငံမှ	 မသန်စွမ်းသူ	 စုစုယပါင်း	 (၉၆)	 ဦးပါဝင်	ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ဖပီး	 “E	 Tools”	ြဏ္ဍေွင်	
အပမင်အာရုံမသန်စွမ်း	ျှဉ်ဖပိုင်သူမေားေဲမှ	 ယမာင်ပမေ်ြိုြို၊	အကြားအာရုံမသန်စွမ်း	ျှဉ်ဖပိုင်သူမေားေဲမှ	
မဆုယဝလင်းနှင့်	 	ြိုျ်အဂသါမသန်စွမ်း	 	 ယမာင်ပပည့်စုံယအာင်ေို့မှ	 “The	 Good	 Award”	ေို့ြို	အသီးသီး																			
ေိုြ်ေိုြ်ေန်ေန်ဆွေ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အသိအမမင်ေွင့်	သင်တန်းများကြးမခင်း
၈။	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်	ယဖယဖာ်ဝါရီလ	၂၆	ရြ်မှ	၂၈	ရြ်ယန့ေိ	ယရှေမင်းသား	ယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)	မန္တယလးရုံး၌	
ပပုလုပ်ယသာ	 	ယစေနာ့	 ဝန်ေမ်းမေားအေွြ်	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အပမင်ဖွင့်သင်ေန်း၊	 ၂၀၁၈	ခုနစ်	 ယမလ	၂	
ရြ်မှ	 ၃	 ရြ်ယန့ေွင် 	 မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး	 လူမှုဝန်ေမ်းရုံး 	 အစည်းအယဝးခန်းမ၌	 ပပုလုပ်ယသာ	
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ဝန်ယဆာင်မှုယပးသူမေားအား	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အပမင်ဖွင့်သင်ေန်း၊	၂၀၁၈	ခုနှစ်	စြ်ေင်ဘာလ	၁၀	ရြ်	နှင့်	
၁၁	ရြ်ယန့ေွင်	ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)	မန္တယလးရုံး၌	ပပုလုပ်ယသာ		ယစေနာ့ဝန်ေမ်းမေားအေွြ်	
မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	အပမငဖ်ငွ့သ်ငေ်န်း၊	၂၀၁၉	ခနုစှ	်ဩဂေုလ်	၂၀	ရြ်ယန့ေငွ	်ြျားပပညန်ျ၊်	လွိုငယ်ြာဖ်မို့ရှ	ိ
ခရိငုစ်ယုပါင်းရုံးအစည်းအယဝး	ခန်းမေငွ	်ယစေနာ	့ဝနေ်မ်းမေားအေြွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	အပမငဖ်ငွ့သ်ငေ်န်း၊	
၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ယအာြ်ေိုဘာလ	 ၂၁	 ရြ်ယန့ေွင်	 ရှမ်းပပည်နျ်	 ယောင်ကြီးဖမို့ရှိ	 စိန့်ဂေ ိုးဇြ်ခရစ်ျာန်	
ဘုရားယြောင်းအစည်းအယဝးခန်းမေွင်	 ပပုလုပ်ယသာ	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အပမင်ဖွင့်သင်ေန်း၊	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	
ယအာြ်ေိုဘာလ	 ၃၀	 ရြ်ယန့ေွင် 	 ရခိုင် ပပည်နျ်	 စစ်ယေွ ဖမို့ရှိ 	 ဦးဥေ္တမခန်းမေွင် 	 ပပုလုပ်ယသာ	
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	 အပမင်ဖွင့်သင်ေန်း ၊ 	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ် 	 နိုဝင်ဘာလ	 ၁၄	 ရြ်ယန့ေွင် 	 ခေင်း ပပည်နျ်	
ေန်ေလန်ဖမို့ေွင်	 ပပုလုပ်ယသာ	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အပမင်ဖွင့်သင်ေန်း၊	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ေီဇင်ဘာလ	 ၁၂	
ရြ်ယန့ေွင်	ြခေင်ပပည်နျ်	 ပမစ်ကြီးနားဖမို့ရှိ	 Community	 Centre	ေွင်	 ပပုလုပ်ယသာ	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	
အပမင်ဖွင့်သင်ေန်းေို့ြို		ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အထူးလိုအြ်ချေ်ရှိကသာ	ေကလးများအား	မြုစုကလ့ေျင့်မှု	အသိြညာကြးသင်တန်း
၉။	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဩဂုေ်လ	၂၁	ရြ်ယန့မှ		၂၂	ရြ်ယန့ေိ	ြျားပပည်နျ်၊	လွိုင်ယြာ်ဖမို့ရှိ	ခရိုင်စုယပါင်းရုံး	
အစည်းအယဝး	 ခန်းမေွင်လည်းယြာင်း၊	 	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ယအာြ်ေိုဘာလ	 ၂၃	 ရြ်ယန့မှ	 ၂၄	 ရြ်ယန့ေိ	
ရှမ်းပပည်နျ်	ယောင်ကြီးဖမို့ရှိ	စိန့်ဂေ ိုးဇြ်	ခရစ်ျာန်ဘုရားယြောင်းအစည်းအယဝးခန်းမေွင်	လည်းယြာင်း၊	
၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ေီဇင်ဘာလ	၁၃	ရြ်ယန့မှ	၁၄	ရြ်ယန့ေိ	ြခေင်ပပည်နျ်	 ပမစ်ကြီးနားဖမို့ရိှ	 Community	Centre	
ေွင်လည်းယြာင်း	 အသီးသီးပပုလုပ်ခဲ့ရာ	 သင်ေန်းေစ်ခုလျှင်	 သင်ေန်းသား	 (၃၀)ဦးပဖင့် 	 စုစုယပါင်း	
သင်ေန်းသား	(၉၀)	ဦးအား	သင်ကြားယပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အလုြ်ရုံကဆွး	ကနွးြွဲများ	မြုလုြ်ကဆာင်ရေေ်မခင်း
၁၀။	 ေိုင်းယေသကြီးနှင့်	ပပည်နျ်ေို့ေွင်	ယြာြ်ျူေားရှိယသာ	မသန်စွမ်းသူမေားဆိုင်ရာ	သေင်းအခေြ်	
အလြ်ြို	ြွင်းဆင်းယလ့လာ၍	 ပပန်လည်မှေ်ေမ်းေင်ပခင်း၊	အစီရင်ခံစာမေား	 ပပုစုေင်ပပပခင်းလုပ်ငန်းမေား	
ယဆာင်ရေြ်နိုင်ရန်အေွြ်	 ယဆွး	ယနွးပွဲမေားြို	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	ဩဂုေ်လ	၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	ြျားပပည်နျ်၊	
လွိုင်ယြာ်ဖမို့ရှိ	 ခရိုင်စုယပါင်းရုံးအစည်းအယဝးခန်းမေွင်လည်းယြာင်း၊	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ယအာြ်ေိုဘာလ	 ၂၁	
ရြ်ယန့ေွင်	 ရှမ်းပပည်နျ်	 ယောင်ကြီးဖမို့ရှိ	 စိန့်ဂေ ိုးဇြ်ခရစ်ျာန်	ဘုရားယြောင်းအစည်းအယဝးခန်းမေွင်	
လည်းယြာင်း၊		၂၀၁၉	ခုနှစ်ယအာြ်ေိုဘာလ	၃၀	ရြ်ယန့ေွင	်ရခိုင်ပပည်နျ်	စစ်ယေွဖမို့ရှိ	ဦးဥေ္တမခန်းမေွင်	
လည်းယြာင်း၊	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	 နိုဝင်ဘာလ	၁၄	ရြ်ယန့ေွင်	 ခေင်းပပည်နျ်	ေန်ေလန်ဖမို့ေွင်လည်းယြာင်း၊		
၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ေီဇင်ဘာလ	 ၁၂	 ရြ်ယန့ေွင်	 ြခေင် ပပည်နျ်	 ပမစ် ကြီးနားဖမို့ရှိ 	 Community	 Centre	
ေွင်လည်းယြာင်း	 ပပုလုပ်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ ပပင်	 နိုင်ငံယရးနှင့်	 ပပည်သူ့ယရးရာ	 နျ်ပျ်မေားေွင်	
မသန်စွမ်းသူမေား၏	ပါဝင်ခွင့်ြို	 ပမှင့်ေင်ယစမည့်	အလုပ်ရုံယဆွး	ယနွးပွဲြို	၂၀၁၉	ခုနှစ်	ဇွန်လ	၁၄	ရြ်ယန့ေွင်	
ဟိုေျ်မန္တယလး၌	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လွတ်လြ်ကရးကန့အထိမ်းအမှတ်	မသန်စွမ်းသူများအားေစားြဲွနှင့်	စာကြကဟာကမြာြဲွ	အခမ်းအနားေျင်းြမခင်း
၁၁။	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)မှ	 လွေ်လပ်ယရးယန့ြုိ	 ဂုဏ်ပပုကြိုဆုိယသာအားပဖင့်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	
ဇန်နဝါရီလ		၄	ရြ်ယန့ေွင်	ြေယရာြ်ယသာ	(၇၁)နှစ်ယပမာြ်	လွေ်လပ်ယရးယန့	အေိမ်းအမှေ်	မသန်စွမ်းသူမေား	
အားြစားပဲွနှင့်	စာယပယဟာယပပာပဲွြုိ	ရန်ြုန်ေုိင်းယေသကြီး၊	ယပမာြ်ေဂံုဖမို့နျ်၊	ပမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား
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အားြစား	အဖဲွ့ခေုပ်ေွင်	ြေင်းပခ့ဲရာ	 ရန်ြုန်ေုိင်းယေသကြီးလွှေ်ယော်	 လူမှုယရးနှင့်	 စီမံခန့်ခဲွမှုယြာ်မေီ	
အေွင်းယရးမှူး	ေဂံုဖမို့သစ်ယောင်ပုိင်းဖမို့နျ်	ေုိင်းယေသကြီးလွှေ်ယော်	ြုိျ်စားလှျ်	ဦးညီညီ	ေြ်ယရာြ်	
အမှာစြား	ယပပာကြားခ့ဲပါသည်။	အဆုိပါ	အခမ်းအနားသ့ုိ	မသန်စွမ်းသူ	 (၂၀၀)ယြော်	ေြ်ယရာြ်ခ့ဲပါသည်။	
ျင်းယန့	နံနြ်ပုိင်းေွင်	လွေ်လပ်ယရးယန့	အေိမ်းအမှေ်အားြစားပဲွမေားြုိ	ယပော်ရှေင်စွာဆင်နွှြဲေင်းပခ့ဲကြဖပီး	
ယန့လျ်ပုိင်းေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား	အသိပညာဗဟုသုေရရိှယစရန်	ရည်ရေျ်ြေင်းပယသာ	စာယပယဟာယပပာပဲွေွင်	
စာယရးဆရာ	ဆရာမာန်(ယောင်လံုးပပန်)နှင့်	ဆရာမနှင်းယဝဖငိမ်းေ့ုိြ	ယဟာယပပာခ့ဲကြပါသည်။

အာဇာနည်ကန့အခမ်းအနားများအား	ချတီေ်အကလးမြုမခင်း	
၁၂။	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)	ရန်ြုန်ရုံးခေုပ်နှင့်	 ရုံးခွဲအသီးသီးေို့မှ	 ဦးယဆာင်ြာ	မသန်စွမ်းသူ	
စုစုယပါင်း	အယျာြ်	(၂၀၀)	ယြော်ပါဝင်လေြ်	၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ြေယရာြ်ယသာ	(၇၁)	
နစှယ်ပမာြ	်အာဇာနညယ်န့	အေမိ်းအမေ်ှအခမ်းအနားနငှ့	်၂၀၁၉	ခနုစှ	်ဇလူိငုလ်	၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်ြေယရာြယ်သာ	
(၇၂)	 နှစ်ယပမာြ်	အာဇာနည်ယန့	 အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားသို့	 သွားယရာြ်ြာ	ြေဆုံးယလ	 ဖပီးယသာ	
အာဇာနည်ယခါင်းယဆာင်ကြီးမေားအား	ခေေီြ်အယလးပပုခဲ့ကြပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများ၏	မိုးရာသီသစ်ြင်စိုေ်ြျ ိုးြွဲကတာ်
၁၃။	 သဘာဝပေ်ဝန်းြေင်စိမ်းလန်းစိုပပည်ယရးအေွြ်	မသန်စွမ်းသူမေားမှ	ေစ်ေပ်ေစ်အားပါဝင်နိုင်ရန်	
ရညရ်ေျ၍်	ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)	မ	ှ၂၀၁၉	ခနုစှ	်ဇလူိငုလ်	၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်မိုးရာသသီစပ်ငစ်ိြုပ်ေ ိုးပွြဲိ	ု

ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး၊	သန်လေင်ဖမို့နျ်၊	သဘာဝေရားရိပ်သာ၌	ြေင်းပရာ	အဆိုပါသစ်ပင်စိုြ်ပေ ိုးပွဲသို့	
မသန်စွမ်းသူအယျာြ်(၂၀၀)ယြော်	ပါဝင်လေြ်	သစ်ပင်ပေ ိုးပင်ယပါင်း	(၄၀၀)ယြော်	စိုြ်ပေ ိုးခဲ့ကြပါသည်။

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)	ရုံးခွဲများ	ေွင့်လှစ်မခင်း
၁၄။	 ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြယ်ရးလပုင်န်းမေား	ေေိယိရာြ	်
ယရာြန်ငှ့	်ပိမုိေုိုးေြလ်ပုယ်ဆာငန်ိငုရ်န	်ရညရ်ေျ၍်	၂၀၁၉	ခနုစှအ်ေငွ်း	မနွပ်ပညန်ျ၊်	ြေ ိုြေ်ိဖုမို့နျရ်ုံးခွနဲငှ့	်
ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး	ယောင်ေဂုံဖမို့နျ်ရုံးခွဲေို့ေွင်	ရုံးခွဲမေား	ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

မြည်ကထာင်စု	ကရေးကောေ်ြွဲကော်မရှင်နှင့်	ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမခင်း
၁၅။ ၂၀၁၉	ခုနှစ်	ယမလ	၂၀	ရြ်ယန့ေွင်	ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)နှင့်	အဖွဲ့သည်		ယနပပည်ယော်ရှိ	
ပပညယ်ောငစ်ယုရေးယြာြပ်ွယဲြာမ်ရငှရ်ုံး	အစည်းအယဝးခန်းမ၌	ပပညယ်ောငစ်ယုရေးယြာြပ်ွယဲြာမ်ရငှ	်ဥြ္ကဋ္ဌနငှ့	်
အဖွဲ့အား	သွားယရာြ်ယေွ့ဆုံ၍	 မသန်စွမ်းသူမေား	အြေုံးဝင်ယသာ	 ယရေးယြာြ်ပွဲမေားပဖစ်ယစရန်	ေင်ပပ	
ယဆွး	ယနွးခဲ့ပါသည်။

မြည်ကထာင်စုအဆင့်အရြ်ေေ်အေွဲ့အစည်းများ	ငငိမ်းချမ်းကရးေိုရမ်တွင်
မသန်စွမ်းအေွဲ့အစည်းများ	ေိုျ်စားမြုြါေင်မခင်း
၁၆။	 ပပည်ယောင်စုအဆင့်	 အရပ်ဘြ်အဖွဲ့အစည်းမေား	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးဖိုရမ်ြေင်းပယရးယြာ်မေီေွင်		
ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)မှ	မသန်စွမ်းသူမေား	ြိုျ်စားပပုအဖွဲ့အစည်းအယနပဖင့်	ပါဝင်၍	၂၀၁၈	ခုနှစ်	
ယောင်ကြီးဖမို့ေွင်ပပုလုပ်ယသာ	ပေမအကြိမ်	ပပည်ယောင်စုအဆင့်	အရပ်ဘြ်အဖဲွ့အစည်းမေား	ဖငိမ်းခေမ်းယရးဖုိရမ်၊	
၂၀၁၈	ခနုစှ	်ေဇီငဘ်ာလေငွ	်မန္တယလးဖမို့	မာဘျဟ်ိေုျ်ေငွ	်ပပုလပုယ်သာ	ေေုျိအကြမိ	်ပပညယ်ောငစ်အုဆင့	်
အရပ်ဘြ်အဖွဲ့အစည်းမေား	ဖငိမ်းခေမ်းယရးဖိုရမ်၊	၂၀၁၉	ခုနှစ်	မေ်လ	၁၈	ရြ်မှ	၂ဝ	ရြ်ယန့ေိ	ြခေင်ပပည်နျ်၊	
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ပမစ်ကြီးနားဖမို့ေွင်	ပပုလုပ်ယသာ	ေေိျအကြိမ်	ပပည်ယောင်စုအဆင့်	အရပ်ဘြ်အဖွဲ့အစည်း		ဖငိမ်းခေမ်းယရး	
ဖိရုမန်ငှ့	်၂၀၁၉	ခနုစှ	်ဇလူိငုလ်	၂၇	ရြယ်န့မ	ှ၂၉	ရြေ်	ိမုရံောဖမို့	ဖမို့ယောခ်န်းမေငွ	်ပပုလပုယ်သာ	စေေု္ထအကြမိ	်
ပပည်ယောင်စုအဆင့် 	 အရပ်ဘြ်အဖွဲ့အစည်းမေား	 ဖငိမ်းခေမ်းယရးဖိုရမ် 	 ြေင်းပပပုလုပ်နိုင်ယရးအေွြ်	
ေေဲဝဲငဝ်ငပ်ါဝငခ်ဲပ့ါသည။်	၎င်းအပပင	်ပပညယ်ောငစ်အုဆင့	်အရပဘ်ြအ်ဖွဲ့	အစည်းမေား	ဖငမိ်းခေမ်းယရးဖိရုမသ်ို	့
ေိုင်းယေသကြီးနှင့်	ပပည်နျ်အရပ်ဘြ်အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ြိုျ်စားပပုေြ်ယရာြ်သူမေားေဲေွင်	မသန်စွမ်း	
သူမေား	ပါဝင်လာနိုင်ယရးနှင့်	ယဆွးယနွးပွဲမေားေွင်	ေဲေဲဝင်ဝင်	ဝင်ယရာြ်ယဆွးယနွးနိုင်ယရးအေွြ်	လုပ်ယဆာင်	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Report	of	the	3rd	Meeting	for	the	Network	of	Expert	on	Inclusive		Entrepreneurship	for	ASEAN	သို့	
တေ်ကရာေ်မခင်း

၁၇။	 ေိုင်းနိုင်ငံ၊	ဘန်ယြာြ်ဖမို့ေွင်	ြေင်းပယသာ	3rd	Meeting	for	the	Network	of	Expert	on	inclusive	
Entrepreneurship	 for	ASEAN	အစည်းအယဝးသို့	 ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)ဥြ္ကဌ	ဦးပမေ်သူဝင်းမှ	
ေြ်ယရာြ်၍	ပမန်မာနိုင်ငံ၏	မသန်စွမ်းသူမေားအယပခအယနအား	ေင်ပပ	ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။

A	Public-Private-People	Conference	on	the	ASEAN	Enabling	Master-Plan	2025	တေ်ကရာေ်မခင်း
၁၈။	 ၂၀၁၉	ခုနစ်	 စြ်ေင်ဘာလ	၁၁	ရြ်ယန့ေွင်	 စင်ြာပူနိုင်ငံ	Orchid	Hotel	၌	ြေင်းပပပုလုပ်ယသာ									
A	Public-Private-People	Conference	on	the	ASEAN	Enabling	Master-Plan	2025	Conference	သ့ုိ	ယရှေမင်း	
သားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)	 ဥြ္ကဌ	 ဦးပမေ်သူဝင်းနှင့်	 Regional	 Officer(Mandalay)	 မယအးနန္ဒာယဌးေို့မှ	
ေြ်ယရာြ်၍	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်း	အယပခအယနအား	ေင်ပပယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။

Global	 IT	 Challenge	 for	 Youths	with	 Disabilities	 2019	 နှင့်	 Innovation	 and	 Inclusion	 Forum	
တေ်ကရာေ်မခင်း
၁၉။	 ၂၅-၁၁-၂၀၁၉မှ	၂၈-၁၁-၂၀၁၉အေိ	ြိုရီးျားသမ္မေနိုင်ငံ၊	ဘူဆန်ဖမို့ေွင်	ြေင်းပခဲ့ယသာ	Global		IT	
Challenge	 for	 Youths	 with	 Disabilities	 2019	 နှင့် 	 Innovation	 and	 Inclusion	 Forum	သို့ 	
ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း	(ပမန်မာ)၏	Rigional	Officer	(Yangon)	ြိုယြော်ေြ်ယအာင်မှ	ေြ်ယရာြ်ပါဝင်	
ယဆွးယနွးခဲ့ပါသည်။

၂၀။		 ပပည်ပအစည်းအယဝးပွဲမေား၊	သင်ေန်းမေားနှင့်	 ဖိုရမ်မေားေြ်ယရာြ်ပခင်းအယနပဖင့်	 UNCRPD	 11th 
Session	Pre-Sessional	WG	အစည်းအယဝးသို	့	ေြယ်ရာြပ်ခင်း၊	ဂေနီဗီာဖမို့၊	ဆစွဇ်ာလနန်ိငုင်ေံငွ	်၈-၄-၂၀၁၉	
ရြ်ယန့မှ	၁၁-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့အေိ	ြေင်းပခ့ဲယသာ	UNCRPD	Pre-Sessional	WG,	11th	Session	meeting	သ့ုိ																		
ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)	 ဥြ္ကဋ္ဌ	 ဦးပမေ်သူဝင်း	ေြ်ယရာြ်၍	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား၏	
အယပခအယနနငှ့	်ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ	UNCRPD	အယြာငအ်ေညယ်ဖာမ်ှုဆိငုရ်ာ	အယပခအယနမေားအား	ေငပ်ပယဆွးယနွးခဲ	့
ပါသည်။	ေို့ပပင်	ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ	ဂေနီီဗာဖမို့ေွင်	ပပုလုပ်ယသာ	UNCRPD	22nd	Session	Meeting		၂၀၁၉	ခုနှစ်	
ကသဂေုလ်	၂၆	ရြ်ယန့မ	ှ၃၀	ရြ်ယန့အေ	ိဆစွဇ်ာလနန်ိငုင်	ံဂေနီဗီာဖမို့	United	Nations	Office	ေွင	်ပပုလပုယ်သာ	
UNCRPD	22nd	Session	Meeting	သို့		ပမန်မာနိုင်ငံ	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားယြာ်မေီမှ	ေွဲဖြ်	
အေငွ်းယရးမှူး	ဦးပမေသ်ဝူင်း	ေြယ်ရာြယ်ဆွးယနွးနိငုရ်နအ်ေြွ	်ယရှေမင်းသားယဖာငယ်ေးရငှ်း(ပမနမ်ာ)မ	ှရနပ်ုံ
ယငွမေားပံ့ပိုးယပးခဲ့ပါသည်။
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ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)မှ	ေျားမြည်နျ်၊	
လွိုင်ကော်ငမို့၊	ငမို့နျ်ခန်းမတွင်	မြုလုြ်ကသာ	

ကမခတုကြးအြ်ြွဲ	အခမ်းအနားတွင်ေျားမြည်နျ်
ေန်ကေီးချုြ်	ဦးအျ်လ်ကောင်းရှိုမှ	

ေျားမသန်စွမ်းသူတစ်ဦးအား	ကမခတုတြ်ဆင်ကြးစဉ်။

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)မှ	ကမခတုကြးအြ်ြွဲ	
အခမ်းအနားတွင်	ရခိုင်မြည်နျ်	လူမှုကရးေန်ကေီး	
ကဒါေ်တာချမ်းသာေ	မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးအား	

ကမခတုတြ်ဆင်ကြးစဉ်။

Global	IT	Challenge	for	Youths	with	Disabilities	
2019	သို့	သွားကရာေ်ျှဉ်ငြိုင်မည့်	

မသန်စွမ်းလူငျ်များအား	ကရေးချျ်သည့်	
ြဏာမလူကရေးချျ်ြွဲအခမ်းအနားတွင်	

မြန်လည်ထူကထာင်ကရးဦးစီးဌာန	ညွှန်ြေားကရးမှူးချုြ်မှ		
အေွင့်အမှာစေားကမြာြေားကနစဉ်။

မြည်ကထာင်စုကရေးကောေ်ြွဲကော်မရှင်နှင့်	
ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးြွဲအခမ်းအနား	

အမှတ်တရဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးကနစဉ်။

၂၀၁၉		ဒီဇင်ောလ	(၂၀)	ရေ်ကန့တွင်	ကနမြည်ကတာ်	
မဂေလာသီရိဟိုတျ်တွင်	မြုလုြ်ကသာ	ကရှေမင်းသားနှင့်	
KODDI	တို့	စီမံေိန်းသကောတူြူးကြါင်းကဆာင်ရေေ်မခင်း

စာချွန်လွှာ	လေ်မှတ်ကရးထိုးကနစဉ်။

(၃၀.၁.၂၀၁၉)	ရေ်ကန့တွင်	ကနမြည်ကတာ်	M	Gallery	Hotel	
၌	မြုလုြ်ကသာ	''	ဧရာ၀တီတိုင်းကဒသကေီး	အတွင်းရှိ	

မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	အိမ်တွင်းအကမခမြု	မှိုစိုေ်ြျ ိုးကရး''	
စီမံေိန်း	ေွင့်ြွဲအခမ်းအနား	အမှတ်တရ	

စုကြါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ြုံ



- 163 -

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)	နှင့်	Korea	Disabled	
People’s	Development	Institute	တို့အြေား	

နားလည်မှုစာချွန်လွှာလေ်မှတ်ကရးထိုးြွဲ	အခမ်းအနား

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)မှ	
မွန်မြည်နျ်၊	ေျ ိုေ်ထိုငမို့တွင်	

ေျန်းမာကရးေန်ကဆာင်မှုကြးကနကသာ	
ေျန်းမာကရးေန်ထမ်းများအား	သင်တန်းကြးကနစဉ်။

Global	IT	Challenge	for	Youths	with	Disabilities	
2019	တွင်	ဆုရရှိကသာ	မမန်မာနိုင်ငံေိုျ်စားမြု	

မသန်စွမ်းလူငျ်များ။	

	အထူးလိုအြ်ချေ်ရှိကသာ	ေကလးငျ်များအား	
မြုဲစုကလ့ေျင့်မှုအသိြညာကြးသင်တန်း။

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)၊	
အရိုးအကြောေျွမ်းေျင်ဆရာမများမှ	

ေျ ိုေ်ထိုငမို့နျ်ကေျးရောရှိ	
မသန်စွမ်းေကလးငျ်တစ်ဦးအား	အိမ်တိုင်ရာကရာေ်	

ေိုျ်ခန္ဓာမြန်လည်သန်စွမ်းကရးဆိုင်ရာ	ကလ့ေျင့်ခန်းများ	
မြုလုြ်ကြးကနစဉ်။

ေျ ိုေ်ထိုငမို့နျ်ရှိ	မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးအား	
ေှီးလ်ချဲလ်များ	ကထာေ်ြံ့လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်း။
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Innovation	&	Inclusion	forum	တွင်	
လူမှုေန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ	လေ်ကထာေ်ညွှန်ြေားကရးမှူး	

ကဒါ်ကအးကအးေင်းနှင့်	ေိုကေျာ်ထေ်ကအာင်တို့	
အမှတ်တရဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးကနစဉ်။

စင်ောြူနိုင်ငံ	Orchid	Hotel	တွင်	ေျင်းြမြုလုြ်ကသာ					
A	Public-Private-People	Conference	on	the	ASEAN	

Enabling	Master-Plan	၂၀၂၅	Conference	တွင်	
အမှတ်တရစုကြါင်းဓာတ်ြုံမှတ်တမ်းတင်မခင်း။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ	ဂျနီီဗာငမို့တွင်	မြုလုြ်ကသာ	UNCRPD	
11th	Pre-Sessional	WG	အစည်းအကေးသို့	
တေ်ကရာေ်မခင်း	အမှတ်တရဓာတ်ြုံ။

The	3rd	Meeting	for	the	Network	of	Experts	on	
Inclusive	Entrepreneurship	for	ASEAN	

အစည်းအကေးတွင်	ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)
ဥေ္ကဋ္ဌ	ဦးမမတ်သူေင်းေ	ကဆွးကနွးကနစဉ်။

Barista	and	Bakery	သင်တန်းသူ/သားများမှ	
လေ်ကတွ့လုြ်ေိုင်ကနသည့်	မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများ။

ကရှေမင်းသားကောင်ကဒးရှင်း(မမန်မာ)မှ	မသန်စွမ်းသူများအတွေ်	

ြံ့ြိုးကြးကသာ	လျှြ်စစ်သုံးေီးထီလှည်းများ		ကြးအြ်ြွဲ	

အခမ်းအနားတွင်	မြန်လည်ထူကထာင်ကရး	ဦးစီးဌာန	

ညွှန်ြေားကရးမှူးမှ	အေွင့်အမှာစေား	ကမြာြေားစဉ်။
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မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများကရှ့ကဆာင်အေွဲ့
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

	 ပမနမ်ာနိငုင်မံသနစ်မွ်းသမူေားယရှ့ယဆာငအ်ဖွဲ့မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြ	်
ယပးခဲ့မှုနှင့်	ပေ်သြ်၍	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်-

မီလီေွံ့ငေိုးကရးမဏ္ဍိုင်

စဉ် အ	ကြောင်းအရာ ကနရာ ရေ်စွဲ

၁ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ	စွမ်းယဆာင်ရည်	ယလ့လာဆန်း	
စစ်ပခင်း	အလုပ်ရုံ	ယဆွးယနွးပွဲ	(မီလီ	ရုံးခွဲမေား)

ဓမ္မရြ္ခိေ	
ယြောင်းေိုြ်၊
အုေ်ေွင်းဖမို့

၂၄/၂၅/၂၆-၄-၂၀၁၈

၂ ယခါင်းယဆာင်မှု ပမှင့်ေင်ယရးသင်ေန်းဖွင့်လှစ်ပို့ 	
ခေပခင်း

အယေွယေွအုပ်ခေုပ်	
ယရးမှူးရုံး	(လမိုင်း)

၂၀/၂၂-၉-၂၀၁၈

၃ မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဥပယေ၊	 	 နည်းဥပယေ	
မေား	အသိပညာယပးဆိုင်ရာ	 	ဆရာပဖစ်သင်ေန်း	
ဖွင့်လှစ်ပို့ခေပခင်း

စင်ေရျ်ဟိုေျ်၊	
ရန်ြုန်ဖမို့

၁၆/၁၇/၁၈-၁၁-၂၀၁၈

၄ ဟိုေျ်နှင့်	ခရီးသွားလာမှုမေားေွင်		မသန်စွမ်းသူ	
မေားလွျ်ြူစွာ	အသုံးပပုနိုင်ယရးဆိုင်ရာယဆွးယနွးပွဲ

Summit	Park	
View	Hotel

၂၆-၁၂-၂၀၁၈

၅ မသန်စွမ်းသူမေား	 အြေုံးဝင်	 	 Disaster	 Risk	
Reduction	Project

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်	
စွမ်းသူမေားရုံးခေုပ်
(ရန်ြုန်)

၁၃-၂-၂၀၁၉

၆ မသန်စွမ်းသူမေားအပါအဝင်	 လူေိုင်းအြေုံးဝင်	
ပညာယရး	ယဆွးယနွးပွဲ

အယနာြ်ပိုင်း
ေြ္ကသိုလ်၊	
ရန်ြုန်ဖမို့

၂၅-၆-၂၀၁၉	

၇ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ	စွမ်းယဆာင်ရည်	ယလ့လာဆန်း	
စစ်ပခင်း(မီလီရုံးခွဲမေား)

ယောင်ယပါ်လူေု
ရပ်ဝန်းစင်ော၊	
ယောင်ကြီးဖမို့	

၄/၅/၆-၆-၂၀၁၉	

၈ ပညာသင်ဆု	NIPPON	အလှူရှင်ခရီးစဉ် မီလီရုံးခေုပ်(ရန်ြုန်) ၂၈-၆-၂၀၁၉

၉ မဟာဗေူဟာယရးဆွပဲခင်းဆိငုရ်ာ	အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွ	ဲ
ပပုလုပ်ပခင်း

ေိုင်းရင်းသားစည်း
လုံးညညီေွယ်ရးပါေရီုံး
ခန်းမ၊	ရမည်းသင်းဖမို့

၄/၅/၆-၆-၂၀၁၉	
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မီလီ	နိုင်ငံကရးမဏ္ဍိုင်

စဉ် အ	ကြောင်းအရာ ကနရာ ရေ်စွဲ

၁။ မီလီအဖွဲ့နှင့်	 YANGON	 REGION	 TRANSPORT	
AUTHORITY	ေို့ယေွ့ဆုံပခင်း

ရန်ြုန်ေိုင်း
အစိုးရရုံး

၁၅-၂-၂၀၁၈

၂။ မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 အဖျ်ကြည်ခံပပည်သူမေား	
အေွြ်	အားလုံးအြေုံးဝင်	 နိုင်ငံသားအသိပညာ	
ယပးသင်ေန်း

ဝိုင်းဟိုေျ်၊
ရန်ြုန်ဖမို့

၂၇/၂၈/၂၉.	၈.၂၀၁၈

၃။ မသန်စွမ်းသူမေားနှင့် 	 အဖျ်ကြဉ်ခံ ပပည်သူမေား	
အေွြ်	နိုင်ငံယရးသိပ္ပံ	သင်ေန်း	

ဝိုင်းဟိုေျ်၊
ရန်ြုန်ဖမို့

၁၃/၁၈-၈-၂၀၁၈

၄။ မသန်စွမ်းသူမေားနှင့် 	 အဖျ်ကြဉ်ခံ ပပည်သူမေား	
အေွြ် 	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး ပဖစ်စဉ်မေားေွင် 	 ပါဝင် 	
ယဆာင်ရေြ်ပခင်းဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးသင်ေန်း

ဝိုင်းဟိုေျ်၊
ရန်ြုန်ဖမို့

၉/၁၀-၉-၂၀၁၈

၅။ ကြားပဖေ်ယရေးယြာြ်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မေား မဲရုံအမှေ်(၃)	
ောယမွ၊	ရန်ြုန်ဖမို့

၂-၁၁-၂၀၁၈

၆။ အေားအဆီးြင်းစင်	ရန်ြုန်ေစ်ခွင်	ြမ်ပိန်း သခင်ပမပန်းမခံ၊	
ရန်ြုန်ဖမို့

၂၈-၂-၂၀၁၉

၇။ လွှေ်ယော်ြိုျ်စားလှျ်မေား ၊ 	 ယရေးယြာြ်ပွဲ 	
ယြာမ်ရငှအ်ဖွဲ့ခွမဲေား၊	အရပဘ်ြလ်မူှုအဖွဲ့	အစည်း	
မေားနှင့်	မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအေွြ်	မသန်	
စွမ်းသူ	မေားအြေုံးဝင်ယရးသင်ေန်း

ြျားပပည်နျ်၊	
လွှေ်ယော်

၇/၈-၂-၂၀၁၉	

၈။ ပပည်ယောင်စုယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်၊	ေိုင်းယေသ	
ကြီးနှင့်ပပည်နျ်	 ယရေးယြာြ်ပွဲယြာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ	
မေားအေြွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	အြေုံး	ဝငမ်ှုသငေ်န်း	
ဖွင့်လှစ်ပို့ခေပခင်း

ပပည်ယောင်စု
ယရေးယြာြ်ပွဲ	
ယြာ်မရှင်ရုံး၊	
သင်ေန်းခန်းမ

၂၁/၂၂-၃-၂၀၁၉

၉။ မီလီအဖွဲ့နျ်ရုံးခွဲအဖွဲ့ဝင်မေားအေွြ်	 အားလုံး	
အြေုံးဝင် 	 နိုင်ငံသားအသိပညာယပးသင်ေန်း 	
ဖွင့်လှစ်ပို့ခေပခင်း

စင်ေရျ်ဟိုေျ်၊	
ရန်ြုန်ဖမို့

၂၇/၂၈-၃-၂၀၁၉

၁၀။ ပမနမ်ာေ့မီိြုယရစအီြူးအယပပာင်းေငွ	်မသနစ်မွ်းသ	ူ
မေား၏အခွင့်အယရး	နှင့်အြေုံးဝင်မှုပမှင့်ေင်ပခင်းဆုိင်
ရာြဏ္ဍစံုမှ	ပါဝင်ပေ်သြ်သူမေား၏	ယဆးွယနွးပွဲ

ရမ်းအမရာဟိုေျ်၊	
ယနပပည်ယော်

၂/၃-၅-၂၀၁၉

၁၁။ ပမန်မာ့ဖငိမ်းခေမ်းယရးပဖစ်စဉ်နှင့်	လြ်ရှိဖငိမ်းခေမ်ယရး
လုပ်ငန်းစဉ်မေားအားယလ့လာပခင်းသင်ေန်း

စင်ေရျ်ဟိုေျ်၊	
ရန်ြုန်ဖမို့

၂၆/၃၀-၈-၂၀၁၉

၁၂။ “ြျွန်ပုေ်ိုပ့မငခ်ေငယ်သာ	အနာဂေရ်နြ်နုဖ်မို့ယော’်’	
ယဆွးယနွးပွဲ

ရန်ြုန်ဖမို့ယော်ခန်းမ၊	
ရန်ြုန်ဖမို့

၁၀/၁၁-၉-၂၀၁၉
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စဉ် အ	ကြောင်းအရာ ကနရာ ရေ်စွဲ

၁၃။ ပမန်မာ့ဖငိမ်းခေမ်းယရးပဖစ်စဉ်နှင့်	လြ်ရှိဖငိမ်းခေမ်ယရး
လုပ်ငန်းစဉ်မေားအားယလ့လာပခင်းသင်ေန်း။				

ဂလိုဘျ်ဂယရ့
ဟိုေျ်၊	ယောင်ငူဖမို့

၁၄/၁၈-၉-၂၀၁၉

၁၄။ MASTER	PLAN		POLICY	PLATFORM	TRAINING ယရှ့ယဆာင်ခန်းမ၊	
မီလီရုံး

၁၇-၁၀-၂၀၁၉

၁၅။ ပမန်မာ့ဖငိမ်းခေမ်းယရးပဖစ်စဉ်နှင့်	လြ်ရှိဖငိမ်းခေမ်ယရး
လုပ်ငန်းစဉ်မောအားယလ့လာပခင်းသင်ေန်း

ဝစ်ဆမ်ဟိုေျ်၊	
မန္တယလးဖမို့	

၂၄/၂၈-၁၁-၂၀၁၉	

၁၆။ ရန်ြုန် ဖမို့ယော်နှင့် 	 ြမ္ဘာသုံးပုံစံ ဖမို့ယော်မေား	
ယဖာ်ယဆာင်ယရးဆိုင်ရာယဆွးယနွးပွဲ

SUMMIT	PARK	VIEW	
HOTEL

၉-၁၁-၂၀၁၉

မီလီ	လူမှုစီးြွားကရးမဏ္ဍိုင်

စဉ် အ	ကြောင်းအရာ ကနရာ ရေ်စွဲ

၁။ မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားအေွြ်	လူမှုစီးပွားယရး	
သင်ေန်းမေား

ရန်ြုန် ၂၄-၄-၂၀၁၉	မှ	
၃၁-၁၂-၂၀၁၉	ေိ

မီလီ	လူမှုစီးြွားကရးမဏ္ဍိုင်

စဉ် အ	ကြောင်းအရာ ကနရာ ရေ်စွဲ

၁။ ြေန်းမာယရးဝနေ်မ်းမေားအေြွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား
အြေုံးဝင်ဖွံ့ဖဖိုးယရးသင်ေန်း

ပူောအို၊	ြခေင်ပပည်နျ် ၃၀-၉-၂၀၁၉

၂။ မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးမေားအေွြ်	လူမှုစီးပွားယရး	
သင်ေန်းမေား

ဖားြန့်၊	ြခေင်ပပည်နျ် ၁-၁၀-၂၀၁၉

၃။ ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအနုပညာပွဲယော် ပမနမ်ာြနွဗ်င်းရငှ်းစငေ်ာ၊	
ရန်ြုန်	

၂၈-၁၂-၂၀၁၉
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AAR	Japan	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

စဉ် အကြောင်းအရာ ကဆာင်ရေေ်ချေ်

၁။ စီမံြိန်းအမည်	(ပမန်မာ/အဂသလိပ်) -			ပမန်မာနိုင်ငံရှိမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်		အလုပ်အြိုင်	ရရှိရန်

ပံ့ပိုးမှုမေားပိုမိုအားယြာင်းလာယစရန်။

-					ြရငပ်ပညန်ျအ်ေငွ်းရှ	ိမသနစ်မွ်းသမူေား၏	လယူနမှု	ပေဝ်န်း	

ြေင်	ေိုးေြ်ပမင့်မားလာယစရန်။

1)	Strengthening	Employment	Support		for	Persons	with	

Disabilities	in	Myanmar.

2)	 Improvement	 of	 living	 Environment	 of	 Persons	with	

Disabilities	and	their	community	in	Kayin	State.
၂။ အြူအညီအမေ ိုးအစား(Grant/Loan/TA) Grant

၃။ နိုင်ငံ/အဖွဲ့အစည်း ဂေပန်နိုင်ငံ

၄။ အယြာင်အေည်ယဖာ်သည့်	အဖွဲ့အစည်း AAR	Japan

-MoU

၂၈	ရြ်၊	ဇန်နဝါရီလ၊	၂၀၁၄။	(ပေမအကြိမ်)

၉	ရြ်၊	ဧဖပီလ၊	၂၀၁၈။	(ေုေိျအကြိမ်)

၅။ လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်သည့်ြာလနှင့်သုံးစွဲ	

ယငွပမာဏ

၂၀၁၇	စြ်ေင်ဘာလ	မှ	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ဘာလ

အယမရိြန်ယေါ်လာ-၈၈၈၆၅(၀.၀၈၈၉သန်း)

၆။ စီမံြိန်း ယဆာင်ရေြ်သည့် ယနရာယေသ၊	

ဖမို့နျ်

(ြ)	ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးအေွင်းရှိ	ဖမို့နျ်	၁၀	ခု	(မရမ်းြုန်း	

ဖမို့နျ၊်	ယပမာြေ်ဂုဖံမို့နျ၊်	လှိုငဖ်မို့နျ၊်	လှိုငသ်ာျာဖမို့နျ၊်	

ေန်းေပင်ဖမို့နျ်၊	အင်းစိန်	ဖမို့နျ်၊	ကြည့်ပမင်ေိုင်ဖမို့နျ်၊	

ယပမာြ်ဥြ္ကလာဖမို့နျ်၊	ယရှေပပည်သာဖမို့နျ်၊	ြမာရေေ်ဖမို့နျ်)။

( ခ )ြရင်ပပည်နျ်အေွင်းရိှ	ဖမို့နျ်	၁	ခု	(လိှုင်းဘဲွ့ဖမို့နျ်)။	ကြာ	

အင်းဆိပ်ကြီးဖမို့နျ်ေွင်	လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ရန်	အကြို	

ပပင်ဆင်ပခင်းမေား	ရှိပါသည်။	

၇။ ယဆာင်ရေြ်မည့်	လုပ်ငန်းစီမံြိန်း (ြ)		ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီးအေငွ်း	အသြယ်မွးဝမ်းယြောင်းပညာ	

သင်ယြောင်းနှင့်	ရပ်ရောအပခပပ	ုပပန်လည်ေူယောင်ယရးလုပ်ငန်းမေား

										-		အသြ်	၁၈	မ	ှ၄၀	အေငွ်းရှ	ိြိျုအ်ဂသါ	မသနစ်မွ်းသမူေားနငှ့	်

အကြားအာရံုနည်းပါးသူမေားအား	စြ်ခေုပ်၊	ဆံသ၊	ြွန်ပေူော	

သင်ေန်းမေားယပးပခင်း။	လူမှုယရးပညာမေား	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်	

လာယစရန	်ယြောင်းအစအီစဉမ်ေားအားပဖင့	်သငျ်ယူစပခင်း။

	 AAR	 Japan မှ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုနှင့်	 ပေ်သြ်၍	

ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်-
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စဉ် အကြောင်းအရာ ကဆာင်ရေေ်ချေ်

	 	 	 -	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 အလုပ်ခန့်ေားမှု	 ေိုးေြ်လာယစရန်	

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မေားနှင့်	ဆြ်သွျ်ယပးပခင်း။	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	

မေားအား	ပပည်သူလူေုနှင့်	ပုဂ္ဂလိြြုမ္ပဏီမေားမှ	နားလည်မှု	ပိုမို	

အားယြာင်းလာယစရန်	ယဆာင်ရေြ်ပခင်း။	လူမှုဝန်ေမ်း	ဦးစီးဌာန	

လြ်ယအာြ်ရှိ	မသန်စွမ်းသြ်ကြီး	သင်ေန်းယြောင်းနှင့်	နည်း	

ပညာဖလှျ်ပခင်း။

     -		မသန်စွမ်းြယလးမေားအား	ယဆးပညာဆုိင်ရာ	ပ့ံပုိးြူညီမှုယပးပခင်း။	

မသနစ်မွ်းြယလးမေား၏	ယပါင်းစည်း	ပညာယရးအေြွ	်စစီဉပ်ံပ့ိုးမှု	

ယပးပခင်း။	အသပိညာပမငှ့	်ေငယ်ရးယဆာငရ်ေြပ်ခင်းမေား	လပုယ်ဆာင	်

ပခင်း။

(ခ)				ြရင်ပပည်နျ်ေွင်း	ရပ်ရောအယပခပပ	ုပပန်လည်ေူယောင်	ယရးလုပ်ငန်းမေား

	 	 	 	 -	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 ပပည်သူလူေုအေွင်း	 မသန်စွမ်းမှုအယပါ်	

နားလည်မှုမေား	ပိုမိုယလးနြ်ယအာင်	လုပ်ယဆာင်ပခင်း။	မသန်စွမ်း	

သူမေားြို	အဓိြဦးေည်၍	အယပခခံအယဆာြ်အဦမေားြို	ပပုပပင်	

ေည်ယဆာြ်မှုမေား	ယဆာင်ရေြ်ပခင်း။	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	သြ်ဆုိင်	

ယသာ	သေင်းအခေြအ်လြမ်ေားြိ	ုရောေိငု်းေငွ	်စုစည်းေားရိှယစ	

ပခင်းနှင့်	အယပခခံသေင်း	အခေြ်အလြ	်မေားဖလျှရ်ာ	ြနွရ်ြန်ငှ့	်

အခေင်းခေင်း	ပံပ့ိုးြညူမီှုစနစမ်ေား	ေည်ယဆာြ်လာနုိင်ပခင်း။	မသန်	

စွမ်းသူမေားအေွြ်	ဝန်ယဆာင်မှုဆိငုရ်ာ	လိအုပယ်သာ	သေင်းအခေြ	်

အလြ်မေားနှင့်	 	သင့်ယလော်ယသာ	အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေား	

ယောြ်ပံ့ပခင်း။

၈။ ယဆာင်ရေြ်မှုအယပခအယန

အြေဉ်းခေုပ်

(ေ)		ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီးအတွင်း	ကဆာင်ရေေ်ခဲ့သည့်	လုြ်ငန်းများ

     -			အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းပညာသင်ယြောင်းေွင်	အယပခခံသင်ေန်း	

ဆင်း-၁၇၄	ဦး၊	မွမ်းမံသင်ေန်း	ဆင်း-၁၀၁	ဦး	ရှိဖပီးပဖစ်ပါသည်။	

လြ်ရှိသင်ေန်းအပေ်စဉ်ေွင်	သင်ေန်းသားအသစ်	 ၃၄	 ဦး	

ေြ်ယရာြ်လေြ်ရှိဖပီး	မွမ်းမံသင်ေန်း	ေြ်ယရာြ်ယနသူ	၉	ဦး	

ရှပိါသည။်	သငေ်န်းဆင်းမေားအား	အလပုအ်ြိငု	်ခေေိဆ်ြ	်ယပးမှု	

၁၇၈	ကြမိရ်ှပိါသည။်	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	အလပုခ်န ့်ေားနိငုရ်န	်

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ	အလုပ်ရှင်မေားအေွြ်	လြ်စွဲစာအုပ်	 ၈၀၀	အုပ်	

ေေုယ်ဝခဲပ့ါသည။်	မသနစ်မွ်းသမူေား	အလပုအ်ြိငု	်ရရှယိရးအေြွ	်

ေြယ်ရာြသ်	ူ၁၅၀	ဦးရှယိသာ	အလပုရ်ု	ံယဆွးယနွးပွ	ဲ၁	ကြမိပ်ပုလပု	်

ပခင်း၊	ြုမ္ပဏီမေားသို့	သွားယရာြ်ယေွ့ဆုံရှင်းပပပခင်းမေား	 ပပုလုပ်	

ခဲ့ပါသည်။



- 170 -

စဉ် အကြောင်းအရာ ကဆာင်ရေေ်ချေ်

	 	 	 	 	 	 (မသန်စွမ်းြယလး	 ၂၆	 ဦးအား	 ပပန်လည်	သန်စွမ်းယရးဆိုင်ရာ	

ယလ့ြေင့်ခန်းယပးပခင်း။	 မသန်စွမ်းြယလး	 ၂၀	 ဦးအား	 အြူ	

ြိရိျာ	ယောြ်ပံ့ပခင်း။	မသန်စွမ်းြယလး	၂၆	ဦးြို	ပညာယရး	

အေွြ်	ပံ့ပိုးယပးပခင်း။	မသန်စွမ်း	ြယလးမေား၊	ြယလးမိဘ	မေား၊	

ပပငပ်ဆရာမမေားအေြွ	်သငေ်န်း/အလပုရ်ုယံဆွးယနွး	ပွ/ဲယလလ့ာ	

ယရးခရီးမေား	၈	ကြိမ်	စီစဉ်ယပးခဲ့ပါသည်။

(ခ)				ေရင်မြည်နျ်အတွင်း	ကဆာင်ရေေ်ခဲ့သည့်	လုြ်ငန်းများ

	 	 	 	 -	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	အယောြ်အြူပပု	ြိရိျာ	၁၃၀	ခု	 ယပး	

ပခင်းနငှ့	်အသုံးပပုနည်း၊	ေနိ်းသမိ်းနည်းသငပ်ပယပးပခင်း။	ြိျု့အ်ား	

ြိျုြ်ိုးအဖွဲ့	၉	ဖွဲ့	ဖွဲ့စည်းနိငုခ်ဲဖ့ပီး	၎င်းေို၏့	လပုင်န်းယဆာငရ်ေြမ်ှု	

မေားြိ	ုပံပ့ိုးြညူပီခင်း။		စမီြံနိ်းရော	၁၉	ရောေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	

အသိပညာယပးပခင်းမေား	ြူညီယဆာင်ရေြ်ပခင်း။	စီမံြိန်းယြေးရော	

အုပ်စုမေားေွင်	 ရပ်ရောလူေု	အယပခပပုပပန်လည်	ေူယောင်ယရး	

အဖွဲ့မေား	ရှလိာယစပခင်း။	မသနစ်မွ်းြယလး	၆၁	ဦး	အေြွ	်Special		

education/social	activities	မေား	ယပးပခင်း။	Barrier	free	ပါယသာ	

ယဆာြ်လုပ်ယရး	လုပ်ငန်း	၈	ခုြိုအယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာြ်	

လုပ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူ	 စာရင်းပပုစုပခင်းနှင့်	 physiotherapist	 မှ	

ြိုျ်ြာျဆန်းစစ်မှုမေား	 ပပုလုပ်ပခင်းနှင့်	 ယလ့ြေင့်ခန်းမေား	

သင်ပပယပးပခင်း။

၉။ စီမံြိန်းယဆာင်ရေြ်ပခင်းအားပဖင့်
ရရှိသည့်	အြေ ိုးရလေ်မေား၊	
အြေ ိုးယြေးဇူးမေား

(ေ)	ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီးအတွင်း	 ကဆာင်ရေေ်ခဲ့သည့်	လုြ်ငန်းများမှ		
အေျ ိုးရလဒ်များ

            -				၂၀၁၈	ခနုစှ၏်	AAR	Japan	သြ်ယမွးလပုင်န်းပညာသငယ်ြောင်း	
၏	သငေ်န်းဆင်းမေားအနြ	်၉၁	ရာခိငုန်ှုန်းသည	်အလပုအ်ြိငု	်
ရရှိ	သွားပါသည်။	ပုဂ္ဂလိြ	ြုမ္ပဏီ/ဆိုင်	 	 စုစုယပါင်း	 ၁၀၀	ခု	
သွားယရာြ်၍	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 အလုပ်ခန့်ေားယရး	
ယဆာငရ်ေြခ်ဲဖ့ပီး	ြမု္ပဏ/ီဆိငုယ်ပါင်း	၄၇	ခမု	ှမသနစ်မွ်းသမူေားြိ	ု
အလုပ်	 ယပးခဲ့ပါသည်။	 ၉၇%	 ယသာ	ြုမ္ပဏီ/ဆိုင်မေားသည်	
မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	အသပိညာမေား	ေိုးေြလ်ာပါသည။်	လမူှု	
ဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနလြ်ယအာြ်ရှ	ိမသနစ်မွ်း	သြ်ကြီးသငေ်န်း	
ယြောင်းမှ	ရုံးဝန်ေမ်း	၃	ဦးနှင့်	ဆရာ/ဆရာမ	၁၀	ဦးအား	နည်း	
ပညာသင်ကြားပခင်းနည်းစနစ်	ဖလှျ်ပခင်းမေား	 ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ	
သည်။
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	 	 	 	 	 -	 	 မသန်စွမ်းြယလးမေားအား	 ပပန်လည်ေူယောင်ပခင်းဆိုင်ရာ	
ယလ့ြေင့်ခန်းမေားယပးပခင်းပဖင့်	ြယလးမေား၏	ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ	
ဖွံ့ဖဖိုးမှု	ပိမုိေုိုးေြယ်စပခင်းနငှ့	်ယနာြဆ်ြ	်ေွဆဲိုးြေ ိုးမေားြိ	ု
ယလောန့ည်းယစပခင်း။	အယောြအ်ြပူပု	ြရိျိာမေားယောြပ်ံ	့
ယပးပခင်းပဖင့	်ြယလးမေားသွားလာ	လှုပရ်ှားမှုြိ	ုပိမုိလုျွြ်ယူစ	
ပခင်း။	 ပညာယရးေွင်	 ပံ့ပိုးယပးပခင်းပဖင့်	ြယလးမေား	 စိေ်အား	
ေြ်သန်စွာ	ပညာသင်ျူနိုင်ပခင်း၊	အခြ်အခဲမေားအား	ြူညီ	
ယပဖရှင်းယပးနိုင်ပခင်း။	အလုပ်ရုံယဆွးယနွးပွဲမေား၊	ယလ့လာယရးခရီး	
မေားအားပဖင့်	မသန်စွမ်းမှုအယပါ်	လူေုမှ	ပိုမိုနားလည်လာပခင်း၊	
မသန	်စမွ်းမသိားစအုခေင်းခေင်း	အယေွ့အကြုဖံလျှန်ိငုပ်ခင်းနငှ့	်
မသန်စွမ်း	ြယလးမေား	 ဗဟုသုေရရှိယစပခင်း	 စသည့်အြေ ိုး	
ရလေ်မေားရရှိပါသည်။

(ခ)			ေရင်မြည်နျ်အတွင်း	ကဆာင်ရေေ်ခဲ့သည့်	လုြ်ငန်းများမှ	အေျ ိုး	
ရလဒ်များ

											မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်ရပရ်ောလေူအုယပခပပု	ပပနလ်ည	်ေယူောင	်
ယရးလုပ်ငန်းမေားအားပဖင့်	 ယြေးရောလူေု၏	 မသန်စွမ်းမှု/သူမေား	
အယပါ်	နားလည်လြ်ခံနိုင်မှုမေား/	အပမင်မေား၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏	
ဝနယ်ဆာငမ်ှု	ရရှမိှုမေား၊	ပါဝငယ်ဆာင	်ရေြမ်ှုမေား၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	
သွားလာလှုပ်ရှားမှုမေား	ေိုးေြ်လာပါသည်။

၁၀။ Monitoring	&	Evaluation	
ယဆာင်ရေြ်မှု	အယပခအယန

အြေ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူ	မသန်စွမ်းသူမေား/မသန်စွမ်းြယလးမေား၏	ယနာြ်	
ဆြ်ေွဲအယပခအယနမေားအား	လစဉ်၊	၃	လ	၁	ကြိမ်၊	၁	နှစ်	၁	ကြိမ်စသည်	
ပဖင့်အြဲပဖေ်	 ယလ့လာယစာင့်ကြည့်ပခင်းမေားပပုလုပ်ဖပီး	လိုအပ်မှုမေားြို	
ေပ်ဆင့်စီစဉ်	ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်းနှင့်	အကြံဉာဏ်မေားယပးပခင်းမေား	ရှိပါ	
သည်။

၁၁။ သုံးသပ်ေင်ပပခေြ် အေြ်ယဖာ်ပပပါ	ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားအား	သေ်မှေ်ေားယသာ	အစီစဉ်	
အေိငု်း	အခေနိမ်ဖီပီးစီးယအာငေ်	ိယရာြမ်ှုရှယိအာင	်ယဆာငရ်ေြန်ိငုခ်ဲပ့ါသည။်

၁၂။ ဆြ်သွျ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် Mr.Yoshio	Nakagawa	 (ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၆၆၇)၊	 ဌာယနြိုျ်စားလှျ်၊	
ရန်ြုန်ရုံး။	 ဦးယစာဝင်းေိန်	 (ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၄၇၈၅၇၄)၊	 စီမံြိန်းအရာရှိ၊	
ဘားအံရုံး။
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ဧဒင်မသန်စွမ်းသေ်ငျ်များမြုစုရာရိြ်ခမုံ
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းသေ်ငျ်များ၏	ေွံ့ငေိုးမှုရင်ခွင်ြိုေ်ေကလးများမြုစုမခင်း

၁။	 အစီရင်ခံသည့်	ြာလအေွင်း	 ပပုစုပေ ိုးယောင်ယပးသည့်	 ယရှးဦးြယလးအရေျ်စာရင်းမှာ	 	 ၂၀၁၇-၁၈	

ပညာသင်နှစ်ေွင်	ြေား(၃၀)၊	မ(၁၅)=	စုစုယပါင်း	(၄၅)ဦး၊	၂၀၁၈-၁၉	ပညာသင်နှစ်အေွင်းေွင်	ြေား(၅၁)+မ					

(၂၅)=	ယပါင်း	(၇၆)ဦး၊	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာသင်နှစ်အေွင်းေွင်	ြေား(၄၈)+မ	(၂၈)=	ယပါင်း(၇၆)ဦး	ပဖစ်ပါသည်။	

အစရီငခ်သံည့	်ြာလအေငွ်း	ဧေငရ်ပိမ်မုမံ	ှအစိုးရယြောင်းသို	့ေြ်ယရာြ်ပညာသငျူ်နိငုသ်	ူမသနစ်မွ်းြယလး	

(၁၃)ဦးရှိပါသည်။

အထူးြညာကရး

၂။	 အစီရင်ခံသည့်	ြာလအေွင်း	ပပုစုပေ ိုးယောင်ယပးယသာ	အေူးပညာယရးဝန်ယဆာင်မှု	ရရှိသည့်	ြယလး	

ဦးယရမှာ	၂၀၁၇-၁၈	ပညာသငန်စှေ်ငွ	်ြေား	(၈၁)၊	မ(၄၈)=	စစုယုပါင်း	(၁၂၉)ဦး၊	၂၀၁၈-၁၉	ပညာသငန်စှအ်ေငွ်းေငွ	်

ြေား	 (၈၄)+မ	(၆၅)=	ယပါင်း	 (၁၄၉)ဦး၊	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာသင်နှစ်အေွင်းေွင်	ြေား	 (၁၁၄)+မ(၇၉)=ယပါင်း								

(၁၉၃)	ဦး	ပဖစ်ပါသည်။

လုြ်ငန်းခွင်အကေိုသင်တန်း

၃။	 အသြ	်(၁၄)	နစှမ်	ှ(၁၈)နစှက်ြား	ြယလးမေားနငှ့	်အသြ(်၁၉)နစှမ်	ှ(၂၅)နစှက်ြား	မသနစ်မွ်းသမူေားြိ	ု

လုပ်ငန်းခွင့်	 အကြိုသင်ေန်းယပးခဲ့ပါသည်။	 ၎င်းသင်ေန်းေွင်	 မိမိြိုျ်ေိုင်	ေစ်ြိုျ်ယရသန့်ရှင်းယရး၊	

ခေြ်ပပုေ်ယရး၊	ယဈးဝျ်ယရးနှင့်	အယပခခံစိုြ်ပေ ိုးယရး	စသည်ေို့ြိုလည်းယြာင်း၊	လြ်မှုပညာအယနပဖင့်	လြ်	

ဆွပဲခင်းျြလ်ပုသ်ည့ပ်ညာြိလုည်း	သငက်ြားယလြ့ေင့ယ်ပးသည။်	မနု့ဖ်ေုသ်ငေ်န်းြိလုည်း	ြယလးသုံးဦး၊	

ဆရာမေစ်ဦးနှင့်	မိဘနှစ်ဦးေို့ြို	ေြ်ယရာြ်ယစခဲ့ပါသည်။	ေိုသို့ယလ့ြေင့်ယပးပခင်းအားပဖင့်	ေခေ ို ့ြယလး	

မေားသည်	မိမိစားခေင်ယသာ	အစားအစာမေားြို	ြိုျ်ေိုင်ပပင်ဆင်ပခင်း၊	 မိခင်မေားအား	ခေြ်ပပုေ်ယရးပိုင်းနှင့်	

သန့်ရှင်းယရးပိုင်းေွင်လည်း	ြူညီေေ်လာသည်။

မြန်လည်ထူကထာင်ကရး

၄။	 အစီရင်ခံသည့်	ြာလအေွင်း	ခန္ဓာြိုျ်	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယရးအေွြ်	ဝန်ယဆာင်မှုယပးယသာ	ြယလး	

ဦးယရမှာ	 ၂၀၁၇-၁၈	 ပညာသင်နှစ်ေွင်	ြေား	 (၁၁၁)	 +	 မ(၆၃)	 =	 စုစုယပါင်း	 (၁၇၄)ဦး၊	 ၂၀၁၈-၁၉	 ပညာ	

သင်နှစ်အေွင်းေွင်	ြေား	 (၁၃၅)+	မ(၉၀)	=	ယပါင်း(၂၂၅)	ဦး၊	 ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာသင်နှစ်အေွင်းေွင်	ြေား									

(၁၆၂)+မ(၁၀၇)=	ယပါင်း	(၂၆၉)	ဦး	ပဖစ်ပါသည်။

ဦးကဆာင်လမ်းမြြညာကရးအစီအစဉ်

၅။	 ေရုေ်နိုင်ငံ		ြွမ်ရှီးပပည်နျ်	နန်နင်းဖမို့မှ	Silver	Lining	Foundation	အဖွဲ့၏	ြူညီမှုပဖင့်	၂၀၁၈-၁၉	

ပညာသငန်စှအ်ေငွ်း	သငူျန်ာအယကြာေင်း	ြယလး	(၁၈)ယျာြေ်ိုြ့ိ	ုမဘိမေားနငှ့	်ဝနေ်မ်းမေား	ပူးယပါင်းဖပီး	

ေစဦ်းခေင်းစ၏ီ	လိအုပခ်ေြြ်ိ	ုပဖည့ဆ်ည်းယပးသည့	်ဝနယ်ဆာငမ်ှုအစအီစဉြ်ိ	ုစေငခ်ဲသ့ည။်	၎င်းဝနယ်ဆာငမ်ှု၏	

ရည်ရေျ်ခေြ်မှာ	မသန်စွမ်းြယလးမေား	အခေနိ်နှင့်ေယပပးညီ	ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်လာနိုင်ရန်အေွြ်	မိဘမေားအား	

မသန်စွမ်းြယလးမေားြို	အနီးြပ်ပပုစုပေ ိုးယောင်နည်းမေားြို	ဆရာမမေားမှ	 ဦးယဆာင်လမ်းပပမှုပပုရန်နှင့်	

မိဘမေား၏	စိေ်ဖိစီးမှုမေား	ယလော့ပါးလာယစရန်ေို့ပဖစ်ပါသည်။
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လူမှုကရးေန်ကဆာင်မှု

၆။	 အစီရင်ခံသည့်ြာလအေွင်း	 ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ယသာ	လူမှုယရးဝန်ယဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်	 ပေ်သြ်၍	မိဘ	

မေားနငှ့	်ယဆွးယနွးပခင်း၊		နစှသ်မိ့ယ်ပးပခင်း၊		ယဆးရုေံြယ်ရာြယ်သာ	ြယလးမေားြိ	ုသွားယရာြက်ြည့ရ်ှုအားယပး	

ပခင်း၊	မကြာခဏ	ယြောင်းပေြယ်သာ	ြယလးမေား	အမိသ်ို	့သွားယရာြဖ်ပီး	ယမးပမန်းယဆွးယနွးယပးပခင်း၊	ဧေငြ်ယလး	

ေစ်ဦးခေင်းစီ၏	social	assessment		ျူပခင်းစသည်မေားြို	ပပုလုပ်ယဆာင်ရေြ်ပါသည်။

အာဟာရမေည့်စာ	ကေျွးကမွးမခင်းနှင့်	ေျန်းမာကရးကစာင့်ကရှာေ်မခင်း

၇။	 ဧေငရ်ပိမ်မုသံည	်အစရီငခ်သံည့ြ်ာလအေငွ်း	မသနစ်မွ်းြယလးမေား၏	ခန္ဓာြိျု	်ေိုးေြဖ်ွံ့ဖဖိုးယရးနငှ့	်

ဉာဏရ်ညေ်ိုးေြဖ်ွံ့ဖဖိုးယရးအေြွ	်အယောြအ်ြပူဖစမ်ည့	်အာဟာရြိ	ုယန့စဉပ်ုမံနှယ်ြျွးယမွးယပးပါသည။်	

ေို့အပပင်ြယလးမေား၏	အယေွယေွြေန်းမာယရးယစာင့်ယရှာြ်မှုြိုလည်း	ပမန်မာနိုင်ငံခရစ်ျာန်	ြေန်းမာယရး	

လုပ်သားမေားအဖွဲ့မှ	ဆရာဝန်၊	သူနာပပုဆရာမေို့မှ	လာယရာြ်ဝန်ယဆာင်မှုယပးဖပီး	လိုအပ်သည့်ယဆးဝါးမေား	

ြိုလည်း	ယောြ်ပံ့ယပးေားပါသည်။

မသန်စွမ်းအားေစားလုြ်ငန်း

၈။	 အစီရင်ခံသည့်ြာလအေွင်း	မသန်စွမ်းအားြစားလုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်မှုအယပခအယနမှာ	ဧေင်ြယလး	

မေားအား	 ပုံမှန်အားြစားယလ့ြေင့်ယပးသည့်အပပင်	 Special	 Olympic	အားြစားဖပိုင်ပွဲ ၊	 Paralympic	

အားြစားဖပိုင်ပွဲ၊	Family	network	အားြစားဖပိုင်ပွဲစသည့်	အပခားအဖွဲ့မှ	မသန်စွမ်းြယလးမေား	အားြစား	

ဖပိုင်ပွဲမေားေွင်	ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်နိုင်မည့်	ြယလး	(၄၀)ဦး	ြိုယရေးခေျ်ဖပီး	အေူးယလ့ြေင့်ယပးပါသည်။	၂၀၁၇-၁၈	

ခုနှစ်အေွင်း	 Special	Olympic	အားြစားဖပိုင်ပွဲေွင်	ြယလး(၂၀)ဦး၊	Paralympic	အားြစား	 ဖပိုင်ပွဲေွင်	

ြယလး	(၁၅)ဦး၊	Family	network	 	အားြစားဖပိုင်ပွဲေွင်	ြယလး	၃၀	ဦး	ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်ကြရာ၊	မီော	၅၀၊	

မေီာ	၁၀၀	အယပပးဖပိုငပ်ွ၌ဲ	ပေမဆ	ု(၅)ဆ၊ု	ေုေျိဆ(ု၆)ဆ၊ု	ေေိျဆ	ု(၁၀)ဆနုငှ့	်နစှသ်မိ့ဆ်မုေား	ရရှလိာခဲက့ြ	

ပါသည။်	၂၀၁၈-၁၉	ခနုစှန်ငှ့	်၂၀၁၉-၂၀	ခနုစှ	်ပညာသငန်စှမ်ေားေငွလ်ည်း	Special	Olympic	အားြစားဖပိုငပ်ွ၊ဲ	

Paralympic	အားြစားဖပိုင်ပွဲမေားေွင်	ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်နိုင်ခဲ့ဖပီး၊	ဆုအမေ ိုးမေ ိုး	ရရှိလာခဲ့ကြပါသည်။

၉။	 ၂၀၁၇-၁၈	 ခုပညာသင်နှစ်အေွင်းေွင်	 ဧေင်ြယလး	 မခင်ခင်ယအာင်သည်	 Special	 Olympic	ြို	

ဦးယဆာင်ဖပီး၊	 (Singapore)	 နိုင်ငံေွင်ြေင်းပယသာ	Boccia	အားြစားဖပိုင်ပွဲေွင်	 ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ပါသည်။	

ေိုအ့ပပင	်ဧေငြ်ယလး	ယမာငေ်နွ်းဝင်းသညလ်ည်း	Bolling	အားြစား	ဖပိုငပ်ွြဲိ	ုျဉှဖ်ပိုငခ်ဲဖ့ပီး	မခငခ်ငယ်အာင	်

သည်	Special	Olympic	ြို	ဦးယဆာင်ဖပီး	ဩစယေးလေနိုင်ငံေွင်	ြေင်းပသည့်ပွဲေွင်	ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ပါသည်။	

၂၀၁၉-၂၀၂ဝပညာသင်နှစ်	အေွင်းေွင်	 ယမာင်ယအာင်လင်းေွဋ်နှင့်	 ယမာင်သြ်ေူးယဇာ်ေို့သည်	 Special	

Olympic	ြို	ဦးယဆာင်ဖပီး	လာအိုနိုင်ငံေွင်	ပပုလုပ်ြေင်းပသည့်	မသန်စွမ်းယဘာလုံးဖပိုင်ပွဲေွင်	ပါဝင်နိုင်ခဲ့ကြ	

ပါသည်။	၎င်းပွဲသို့	မဲယခါင်	(၅)နိုင်ငံမှ	လာယရာြ်ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ေကလးများအတွေ်	လှုံ့ကဆာ်မှုစခန်းသွင်းသင်ြေားမခင်း

၁၀။	 Silver	Lining	Foundation	(ေရုေ်နိုင်ငံ)၏	ယောြ်ပံ့မှုပဖင့်	 ၂၀၁၈-၁၉	ပညာသင်နှစ်	အေွင်းေွင်	

ယမှာ်ဘီဖမို့နျ်	ယပမာင်းေြာယြေးရောရှိ	ဧေင်ပိုင်	မသန်စွမ်းမှုဖွံ့ဖဖိုးယရးစင်ောေွင်	ြယလး	၂၁	ဦးေို့အား	၄	

ရြ်ကြာ	စခန်းသွင်းသင်ကြားယပးပါသည်။	ရည်ရေျ်ခေြ်မှာ	မိဘမေားနှင့်	 ခွဲဖပီးယနေေ်လာရန်၊	ေစ်ယန့ော	

ယနေိငုမ်ှုအေြွ	်လိအုပသ်ည့အ်ရာမေား	ယဆာငရ်ေြေ်ေလ်ာရန၊်	မဘိမေား၊	ဆရာမမေားနငှ့	်ပူးယပါင်းလပုယ်ဆာင	်

ေေ်လာရန်ပဖစ်သည်။	ြယလးမေားအား	ေစ်ရြ်ောယဆာင်ရေြ်ရမည့်	အစီအစဉ်မေားြို	အဆင့်ဆင့်ယပပာပပ	
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ယပးဖပီး၊	ဆရာမမေား၏	ကြီးကြပ်မှုယအာြေ်ွင	်လှုပ်ရှားယဆာငရ်ေြက်ြသည်။	ြယလးမေားသည	်၎င်းေို့	ေစ်ဦး	

ခေင်းစီ၏	ေစ်ယန့ော	လိုအပ်ခေြ်မေားြို	အနည်းငျ်ြူညီမှုပဖင့်	အစီအစဉ်မေားြို	 စနစ်ေြေ	ယပော်ရှေင်စွာ	

လပုယ်ဆာငလ်ာကြပါသည။်	ေခေ ို ့ြယလးမေားမှာ	မဘိမေားနငှ့	်ခွမဲယနဘူးယသာယကြာင့	်ပေမယန့ေငွ	်အခြအ်ခ	ဲ

ရှိခဲ့ယသာ်လည်း	ြေန်ရှိယသာ	 ရြ်ေွင်မူ	 ယပော်ရှေင်စွာ	လှုပ်ရှားလုပ်ြိုင်နိုင်ကြပါသည်။	 ယနာြ်ဆုံးရြ်ေွင်	

မဘိမေားမ	ှလာကြိုကြသည့အ်ခါ	စခန်းသငွ်း	ယလြ့ေင့သ်ည့	်(၃)	ရြအ်ေငွ်း	အယေွ့အကြုမံေားြိ	ုမဘိမေားေသံို	့

ပပန်လည်ယပပာကြားယစနိုင်ပါသည်။

ေကလးများအား	မြင်ြကလ့လာမှုမြုလုြ်ကြးမခင်း

၁၁။	 အစီရင်ခံသည့်နှစ်မေားေွင်	 ဧေင်မသန်စွမ်းြယလးမေားအား၊	ေိရစ္ဆာန်ရုံ၊	ေိုင်းရင်းသားယြေးရော၊	 ပဲခူး	

စသည့	်ယနရာမေားသို	့ယလလ့ာယရးခရီး	ယခါ်ယဆာငသ်ွားခဲပ့ါသည။်	ရညရ်ေျခ်ေြမ်ှာ	ခေမေှေ်ားသည့	်သငခ်န်းစာ	

အရ	သငက်ြားယပးသည့	်ေရိစ္ဆာနအ်မညမ်ေား၊	သယဘာသဘာဝ၊	လယူေြွိ	ုအြေ ိုးပပုပု	ံစသညေ်ိုြ့ိ	ုလြယ်ေွ့	

ပပသယပးပခင်းပဖင့	်မေှမ်မိေှသ်ားလာနိငုယ်စရန၊်	သငခ်န်းစာေငွ	်သငပ်ပယပးသည့အ်ရာမေားသည	်အမနှေ်ြျ	်

ရှိယနယကြာင်း	သိရှိလာရန်နှင့်	ပပင်ပဗဟုသုေမေား	စူးစမ်းယလ့လာနိုင်ရန်ပဖစ်ပါသည်။	

နုိင်ငံကတာ်အစုိးရကေျာင်း(ြင်မကေျာင်း)များတွင်	ြညာသင်ျူကနကသာ	မသန်စွမ်းေကလးများအား	ကထာေ်ြ့ံမခင်း

၁၂။	 အစီရင်ခံသည့်ြာလအေွင်း	ပင်မယြောင်းေွင်	ေြ်ယရာြ်ပညာသင်ျူယနယသာ	မသန်စွမ်းြယလး	

မေားအား	ယောြ်ပံ့မှုနှင့်ပေ်သြ်၍	ခေင်းပပည်နျ်ေွင်	မသန်စွမ်းြယလး	၃၀	ဦး၊		ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးမှ	

(၁၀)ဖမို့နျ်အေွင်းရိှ	ယြောင်းယပါင်း(၅၂)ယြောင်းေွင်	ပညာသင်ျူယနယသာ	မသန်စွမ်းြယလး	၂၅၀	ဦးေ့ုိအား	

ယြောင်းစရိေ်ယောြ်ပံ့ပခင်း၊	ယြောင်းေြ်ယရာြ်နိုင်ယရးနှင့်	ပညာသင်ျူနိုင်ယရးအေွြ်	အယောြ်အြူ	

ပစ္စည်းမေား	 ယောြ်ပံ့ပခင်း၊	ေခေ ို ့ယြောင်းမေားေွင်	အေားအဆီးြင်းမဲ့သည့်	 ဝန်းြေင်မေားပဖစ်လာယအာင်	

ပပုပပင်မှု၊	 ခင်းြေင်းမှုမေားပပုလုပ်ပခင်း၊	သြ်ဆိုင်ရာယြောင်းအုပ်၊	အေန်းပိုင်ဆရာမေို့နှင့်	 ယဆွးယနွးယပးပခင်း၊	

မိဘမေားနှင့်	ေိုင်ပင်ယဆွးယနွးယပးပခင်း	စသည်ေို့ြို	ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိပါသည်။

၁၃။	 ၎င်းမသန်စွမ်းြယလးမေားမှ	 ယြောင်းစရိေ်ယောြ်ပံ့ယကြးြို	 ယောြ်ပံ့ယပးနိုင်ယရးအေွြ်	ေင်ပပ	

ယလျှာြ်ေားခဲ့ရာ	၂၀၁၈-၁၉	ပညာသင်နှစ်ေွင်	ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး	(၁၀)ဖမို့နျ်အေွင်းရှိ	ယြောင်းယပါင်း	

(၅၂)ယြောင်းေွင်	ပညာသင်ျူယနယသာ	မသန်စွမ်းြယလး	၂၁၃	ဦးေို့သည်	ပညာသင်စရိေ်အပဖစ်	နိုင်ငံယော်	

အစိုးရ	ယောြပ်ံယ့ကြး	လစဉရ်ရှခိဲက့ြပါသည။်	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာသငန်စှအ်ေွြ်	ဆြ်လြယ်လျှာြ်ေားခဲရ့ာ	

ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးမှ	၂၃၂	ဦးနှင့်	ခေင်းပပည်နျ်မှ	၈၃	ဦး၊	စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး၊	ြယလးဖမို့နျ်မှ	၂၄	ဦး		

စုစုယပါင်း	မသန်စွမ်းြယလး	၃၃၉	ဦး	အစိုးရမှ	ပညာသင်စရိေ်	ယောြ်ပံ့ယကြး	ရရှိခဲ့ကြပါသည်။

အေျုံးေင်	ရြ်ရောေွံ့ငေိုးမှု

၁၄။	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	အစီရင်ခံသည့်	ြာလအေွင်းေွင်	 ရပ်ရောအြေုံးဝင်ဖွံ့ဖဖိုးယရးြို	 အယပခခံယသာ	

စမီြံနိ်းမေားြိ	ုပမနမ်ာနိငုင်ေံစဝ်န်းေငွ	်	အယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ေြခ်ဲပ့ါသည။်	ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီး၊	

ခေင်းပပညန်ျ၊်	ြရငပ်ပညန်ျ၊်	ေနသသာရေီိငု်းယေသကြီး၊	စစြ်ိငု်းေိငု်းယေသကြီးနငှ့	်ဧရာဝေေီိငု်းယေသကြီး	

ေိုေ့ငွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	စမီြံနိ်းမေားြိ	ုဖွံ့ဖဖိုးယရးြဏ္ဍမေားေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုြိ	ုေည့သ်ငွ်းလပုယ်ဆာငလ်ာ	

ယရးနငှ့	်	မသနစ်မွ်းသမူေား	ရပရ်ောေငွ်း	အြေုံးဝငလ်ာယရးအေြွ	်အယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြခ်ဲပ့ါသည။်	

စီမံြိန်းပဖင့်	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားြို	ယအာြ်ပါအေိုင်းယဖာ်ပပပါသည်-
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ရြ်ရောအကမခမြုမြန်လည်ထူကထာင်ကရးစီမံေိန်း

၁၅။	 အစီရင်ခံသည့်	ြာလအေွင်းေွင်	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	 Kinder	missions	 work	 Foundation	၏	

ယငွယကြးပံ့ပိုးမှုပဖင့်	 ရပ်ရောအယပခပပုပပန်လည်ေူယောင်ယရး	 (၂)နှစ်စီမံြိန်းြို	 ခေင်းပပည်နျ်၊	ဟားခါးဖမို့နှင့်	

၎င်းဖမို့နျ်ရှိယြေးရော	 (၁၅)ရော၊	ေန်ေလန်ဖမို့နှင့်	 ၎င်းဖမို့နျ်အေွင်းရှိ	 ယြေးရော	 (၁၅)	ရောေို့ေွင်	လုပ်ြိုင်	

ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	 ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားမှာ	 ရပ်ရောသူရပ်ရောသားမေားအား	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အသိပညာ

ယဟာယပပာပွဲပပုလုပ်ယပးပခင်း၊	မသန်စွမ်းသူမေား	အယပခခံပပုစုနည်း	သင်ေန်းယပးပခင်း၊	ယြောင်းဆရာ/မမေားအား	

လေူိငု်းအြေုံးဝင	်ပညာယရးနငှ့	်အေူးပညာယရး	သငေ်န်းမေားယပးပခင်း၊	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	

ြေင်းပပပုလုပ်ယပးပခင်း	စသည်မေား	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

၁၆။	 ရပ်ရောပပည်သူမေား၊	အရပ်ဘြ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမေား၊	အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမေားသည်	 မသန်စွမ်းမှုြို	

ဖွံ့ဖဖိုးယရးြဏ္ဍေွင်	မပဖစ်မယနေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်	ြဏ္ဍအပဖစ်	လြ်ခံလာကြပါသည်။	၂၀၁၈	ခုနှစ်ေွင်	

ခေင်းပပညန်ျရ်ှ	ိအရပဘ်ြလ်မူှုအဖွဲ့အစည်းမေား	ပူးယပါင်းြာ	Chin	State	Development	Actors'	Conference	

ြို	ဟားခါးဖမို့နျ်ေွင်ပပုလုပ်ခဲ့သည်။	ေိုြွန်ဖရန့်ေွင်	 မသန်စွမ်းြို	 မပဖစ်မယန	ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်	

ြဏ္ဍအပဖစ	်ယဆွးယနွးခဲပ့ါသည။်	စမီြံနိ်း၏	ဦးေညယ်ြေးရောမေားနငှ့	်ဖမို့ယပါ်ရပြ်ြွမ်ေားေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	

အသိပညာမေား	 ရရှိလာကြဖပီ	 ပဖစ်ပါသည်။	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	 ခွဲပခားဆြ်ဆံပခင်း	 မပပုသင့်ယကြာင်းနှင့်	

မသန်စွမ်းသူမေားသည်လည်း	လူသားမေားပဖစ်ယကြာင်း	လြ်ခံလာကြပါသည်။

Building	Inclusive	Early	Child	Development	Centre	Project

၁၇။	 Open	Society	Myanmar	၏	ယငယွကြးပံပ့ိုးမှုပဖင့	်မကူြိုယြောင်းမေားအား	ယြာင်းမနွယ်သာ	အပုခ်ေုပမ်ှုနငှ့	်

မသနစ်မွ်းြယလးမေားအား	ယလြ့ေင့သ်ငက်ြားယပးနည်းဆိငုရ်ာ	ြျွမ်းြေငမ်ှုမေားနငှ့	်ပေသ်ြ၍်	စမွ်းယဆာငရ်ည	်

ပမှင့်ေင်သည့်	စီမံြိန်းြို	၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ဩဂုေ်လမှ	စေင်ြာ	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပညာသင်	

နှစ်အေွင်း	 ဦးေည်ဖမို့နျ်မေားရှိ	 မူကြိုယြောင်း	 (၅၀)အား	 ေိုစီမံြိန်းမှ	 Good	 Governance	ဆိုင်ရာ	

သင်ေန်းမေားယပးခဲ့ပါသည်။	ေို	Good	Governance	သင်ေန်းမေား၏	ရလေ်အယနပဖင့်	မူကြိုယြောင်းမေားေွင်	

ယြာင်းမနွယ်သာ	အပုခ်ေုပမ်ှုဆိငုရ်ာ	အယလအ့ြေင့မ်ေားြိ	ုစေငယ်ဆာငရ်ေြလ်ာကြပါသည။်	စမီြံနိ်းနငှ့	်လြေ်ွ	ဲ

ယဆာင်ရေြ်ယနယသာ	မူကြိုယြောင်းမေားေွင်	မိဘမေား၏	ပူးယပါင်းပါဝင်မှု	အားယြာင်းလာပခင်း၊	မူကြိုယြောင်း	

မေားမှ	ပွင့်လင်းပမင်သာမှု၊	ောဝန်ျူမှု၊	ောဝန်ခံမှုရှိလာပခင်း၊	မိဘဆရာအသင်းမေား	ဖွဲ့စည်းလာပခင်းေို့	ရှိလာ	

ကြပါသည်။

Let's	promote	human	rights	and	inclusion	of	PWDs	in	Dawei	community	through	reducing	barriers	

in	communities	Project-

၁၈။	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	ြယနေါသံရုံး၏	ယငွယကြးပံ့ပိုးမှုပဖင့်	ေနသသာရီေိုင်းယေသကြီး၊	ေားဝျ်ဖမို့နျ်ေွင်	

(၆)	လ	စီမံြိန်းေိုေစ်ခုြို	 ၂၀၁၇-၂၀၁၈	ပညာသင်နှစ်ေွင်	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။		

စီမံြိန်းေွင်	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးပမှင့်ေင်မှုြို	သင်ေန်းမေား	 ပပုလုပ်ပခင်း၊	 IEC	materials	

ေုေ်ယဝပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအား	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	ြယလးသူငျ်မေားယန့ြဲ့သို့ယသာ	လူ့အခွင့်	

အယရးဆိငုရ်ာ	အခမ်းအနားမေားေငွ	်အမေားေန်းေ	ူပါဝငန်ိငုယ်အာင	်စစီဉယ်ပးပခင်းေိုြ့ိ	ုလပုယ်ဆာငခ်ဲပ့ါသည။်	
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၁၉။	 စမီြံနိ်းသည	်မသနစ်မွ်းသမူေား	ြညူပီံပ့ိုးသည့သ်ငေ်န်း၊	လမူှုဆြဆ်ယံရးပမငှ့ေ်ငသ်ည့	်အစအီစဉန်ငှ့	်

Right-to-play	 program	မေားပပုလုပ်ပခင်းအားပဖင့်	 ပါဝင်သူ	 မသန်စွမ်းမဟုေ်သူမေားအယနပဖင့်	 မသန်စွမ်း	

သမူေားခေ ို ့ျငွ်းမှု	သယဘာသဘာဝမေားြိ	ုသရိှြိာ	မသနစ်မွ်းသမူေားအား	မညသ်ိုြ့ညူရီမညြ်ိ	ုသရိှလိာကြသည။်	

ေိုမှေစ်ဆင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၊	မသန်စွမ်းြယလးမေားသည်	လူမှုယရးဆိုင်ရာ	အခမ်းအနားမေားသို့	ပါဝင်ေြ်	

ယရာြလ်ာနိငုက်ြသည။်	အေူးသပဖင့	်ေိငု်းလမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနြ	ပပုလပုြ်ေင်းပယသာ	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	

ြယလးသူငျ်မေားယန့ေွင်	 မသန်စွမ်းြယလးမေားသည်	အပခားြယလးမေားနှင့်ေန်းေူ	 ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	

ေို့အပပင်	 ယမာင်းမြန်ြမ်းယပခသို့	သွားယရာြ်လည်ပေ်ပခင်းပဖင့်	အယေွ့အကြုံသစ်မေား၊	 ခွန်အားသစ်မေား၊	

ယပော်ရှေင်မှုမေား	ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀။	 ေားဝျ်ဖမို့နျ်ေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	သွားလာယရးအဆင်ယပပယစယရးအေွြ်	ောဝန်ရှိသူမေားြ	

ေည့်သွင်းစဉ်းစားလာမှုမေား	 ရှိလာဖပီပဖစ်ပါသည်။	 ပင်မယြောင်းမေားနှင့်	 အမေားပပည်သူသုံးယနရာမေားေွင်	

မသန်စွမ်းသူမေား	သွားလာယရးအဆင်ယပပယအာင်	လိုအပ်သည့်	ယဆာင်ရေြ်ခေြ်မေားပပုလုပ်ရန်	ေိုင်းယေသကြီး	

အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရး	ဦးစီးဌာနြ	ေရားဝင်	ေုေ်ပပန်ယကြညာခဲ့ပါသည်။

Nothing	About	Us:	Without	All	of	Us	စီမံေိန်း

၂၁။	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	ခေင်းစီဘီအာရ်	အယေွ့အကြုံြို	အယပခခံြာ	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ယနှာင်းပိုင်းေွင်		စီမံြိန်း	

နှစ်ခုြို	 စေင်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	 Livelihood	 and	 Food	Security	 Trust	 Fund	၏	ယငွယကြးပံ့ပိုးမှုပဖင့်	

ခေင်းပပည်နျ်ရှိ	ဟားခါး၊	ေန်ေလန်၊	 ဖလမ်း၊	ေီးေိန်၊	 မင်းေပ်နှင့်	 မေူပီစသည့်ဖမို့နျ်	 (၆)ဖမို့နျ်ေွင်	

မသနစ်မွ်းသမူေား	ဖွံ့ဖဖိုးယရးလပုင်န်းမေားေငွ	်ပါဝငလ်ပုယ်ဆာငန်ိငုယ်ရးြိ	ုယရှးရှုြာ	စေငအ်ယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်

ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	 ၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပညာသင်နှစ်အေွင်း	ေိုစီမံြိန်းမှ	 ဦးေည်ရောမေားနှင့်	 ဖမို့နျ်မေားေွင်	

မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	အသပိညာယပးသငေ်န်းမေား၊	အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်းအနားမေားြိ	ု

ပပုလပုြ်ေင်းပခဲပ့ါသည။်	ခေင်းပပညန်ျရ်ှ	ိဟားခါးနငှ့	်ေနလ်နဖ်မို့နျေ်ိုမ့အှပ	ြေနဖ်မို့နျမ်ေားေငွ	်အပပညပ်ပည	်

ဆိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့အခမ်းအနားြိ	ု၂၀၁၇ခနုစှအ်ေိ	မညသ်ည့	်အဖွဲ့အစည်းမ	ှမလပုခ်ဲဘ့ူးယသာလ်ည်း	

၂၀၁၈	ခုနှစ်ေွင်	ဖလမ်း၊	ေီးေိန်၊	မင်းေပ်နှင့်	မေူပီဖမို့နျ်ေို့ေွင်	အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	

အခမ်းအနားမေားြို	ြေင်းပခဲ့ကြပါသည်။

သုကတသနဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ

၂၂။	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	 ADRA	Myanmar	 နှင့်ပူးယပါင်းဖပီး	ဆရာ/မမေားနှင့်	 မိဘမေား၏	လူေိုင်းအြေုံးဝင်	

ပညာယရးအယပါ်	အယေွ့အကြုံမေားနှင့်	အပမင်မေားအယပါ်	သုံးသပ်မှု	သုယေသန	စစ်ေမ်းအမည်ရှိ	သုယေသန	

ေစ်ခုြို	ြရင်ပပည်နျ်ရှိ	ဖမို့နျ်ယပါင်း	(၃)ဖမို့နျ်မှ	ရောယပါင်း	၂ဝေွင်	ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	လှိုင်းဘွဲဖမို့နျ်မှ	
(၁၄)ရော၊	ယြာ့ြရိေ်မှ	(၁)ရောနှင့်	 ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဖမို့နျ်မှ	(၅)ရော	ပါဝင်ပါသည်။	ေို့ပပင်	ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	
မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	သယုေသန	ြေျြ်ေျပ်ပန ့်ပပန ့်	ပဖစလ်ာယစယရးြိ	ုရညရ်ေျြ်ာ	အယပခခ	ံသယုေသနဆိငုရ်ာ	
သင်ေန်းြုိ	၂၀၁၈	ခုနှစ်	ဩဂုေ်လမှ	၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	ဧဖပီလအေိ	Module	(၃)	ခုပဖင့်	ပပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။	၎င်းသင်ေန်း	
ေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုနငှ့	်ပေသ်ြ်သည့	်လပုင်န်းယဆာငရ်ေြ်ယနကြယသာ	မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှမသနစ်မွ်းသ	ူ
(၁၄)ဦး	ပါဝင်ေြ်ယရာြ်ခဲ့ပါသည်။
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မသန်စွမ်းမှုေဏ္ဍေို	မမှင့်တင်မခင်း၊	အကရးဆိုမခင်းနှင့်	မသန်စွမ်းမှုေဏ္ဍ	ေွံ့ငေိုးကရးအစီအစဉ်
၂၃။	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	မသန်စွမ်းသူမေား	ခွဲပခားဆြ်ဆံမှုြင်းဖပီး	ေန်းေူအခွင့်အယရးရရှိယသာ	လူမှုအသိုင်း	
အဝိငု်းေစခ်	ုပဖစလ်ာယစယရးအေြွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားအေြွ	်အယရးဆိပုခင်း၊	သယုေသနမေား	
ပပုလပုပ်ခင်းနငှ့	်အပခားမသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ပူးယပါင်းြာ	မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	လှုပရ်ှားမှုမေား	ယဆာငရ်ေြ	်
ပခင်းမေားြို	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပညာသင်နှစ်ေွင်		ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်	ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	ေားဝျ်ဖမို့နျ်ေွင်	
အယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြခ်ဲယ့သာ		စမီြံနိ်းမေှစဆ်င့	်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာ	မသနစ်မွ်းသမူေားယန့	အခမ်း	
အနားြေင်းပပခင်းပဖင့်	အယရးဆိုပခင်း၊	ဧေင်ရိပ်မမုံ၏	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ယြောင်းဆင်းပွဲေွင်	၂၀၃၀	ယရရှည်ဖွံ့ဖဖိုးယရး	
ပန်းေိုင်နှင့်ပေ်သြ်ဖပီး	အယရးဆိုပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 စာအုပ်မေား၊	 စာရေြ်	
စာေမ်းမေား	ေုေ်ယဝပခင်းေို့ြို	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။

ဧဒင်ရိြ်ခမုံေွံ့ငေိုးမှု	အစီအစဉ်တွင်	အေွဲ့အစည်း၏	စွမ်းကဆာင်ရည်မမှင့်တင်မခင်းမြည်တွင်းသင်တန်းများ
၂၄။	 အစီရင်ခံသည့်ြာလအေွင်း	 ဧေင်ရိပ်မမုံသည်	 "အရည်အယသွး"ြို	ေန်ဖိုးေားသည့်	အားယလော်စွာ	
မသန်စွမ်းြယလးမေားြို	အရည်အခေင်းရှိသည့်	 	ဝန်ယဆာင်မှုယပးနိုင်ရန်အေွြ်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	အေူးပညာယရး	
အဆင့်	(၁)	သင်ေန်းြို		ယြောင်းဆရာမ	နှစ်ဦးမှလည်းယြာင်း၊	Grade	2	သင်ရိုးသင်ေန်းြို		ယြောင်းဆရာမ	
ေစ်ဦး၊	ယရြူးသင်ေန်းြို	ဝန်ေမ်း	နှစ်ဦး၊	ြွန်ပေူောဆရာပဖစ်သင်ေန်းြို		ဝန်ေမ်း	ေစ်ဦး၊	Social	work	
ေီပလိုမာေစ်နှစ်သင်ေန်းြို	ဝန်ေမ်းေစ်ဦး၊	Sex	Education	သင်ေန်းြို	ဝန်ေမ်း	ယလးဦး၊	Early	Inter-
vention	training	ြို	ဝန်ေမ်း	သုံးဦးစသည်ပဖင့်	ဧေင်လုပ်ငန်း	ေိုးေြ်ရန်	အေွြ်လိုအပ်သည့်	သင်ေန်း	
မေားြို	ေြ်ယရာြ်ယစခဲ့ပါသည်။

မြည်ြသို့	သင်တန်းတေ်ကရာေ်မခင်း
၂၅။	 သီရိလြသာနိုင်ငံေွင်	 Assessment	 Tool	 Training	 ြို	 ဝန်ေမ်း	သုံးဦးေို့မှလည်းယြာင်း၊	ေိုင်ဝမ်	
နိုင်ငံေွင်	Speech,	OT,	Splint	Training	ြို	ယလ့ြေင့်ခန်းဌာနမှ	ဝန်ေမ်း	နှစ်ဦးြိုလည်းယြာင်း	သင်ေန်း	
ေြ်ယရာြ်နိုင်ရန်	ယစလွှေ်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ြုံကငွရှာကေွမခင်း
၂၆။	 အစရီငခ်သံည့ြ်ာလအေငွ်းေငွ	်ဧေငရ်ပိမ်မုရံနပ်ုယံငအွေြွ	်ဧေငဝ်နေ်မ်းမေားနငှ့	်မဘိမေားပူးယပါင်းဖပီး										
အစားအယသာြ်ယဈးယရာင်းပွဲပပုလုပ်ပခင်း၊	ြံစမ်းမဲယဖာြ်ပခင်း၊	 ဧေင်ပပြ္ခေိန်	ေုေ်လုပ်ယရာင်းခေပခင်းမေား	
ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။	မိဘမေား၏	ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်မှုပဖင့်	အဆင်ယပပယခောယမွ့စွာ	လုပ်ြိုင်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့
ပါသည်။	ရရှိယသာ	ရန်ပုံယငွမေားြို	ဧေင်မသန်စွမ်းြယလးမေား၏	အြေ ိုးအေွြ်		အသုံးပပုခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်	
ဧေင်ရိပ်မမုံ၏	ဌာနသစ်ေစ်ခုပဖစ်ယသာ	သင်ေန်းဌာနမှလည်း	ဖိေ်ယခါ်သူမေား၊	ယောင်းဆုိသူမေားအေွြ်	သင်ေန်း	
မေား	ပပုလုပ်ယပးပခင်းပဖင့်	ဧေင်ရိပ်မမုံ	ပရဟိေလုပ်ငန်းအေွြ်	ဝင်ယငွရှာယဖွယပးယနဖပီ	ပဖစ်ပါသည်။
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မမန်မာနိုင်ငံနားမြေားသူများေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ကရးအေွဲ့

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

စဉ် ယန့ရြ် ယနရာ အယကြာင်းအရာ
ပံ့ပိုးြူညီသည့်	
အဖွဲ့အစည်းမေား

၁။ ယအာြေ်ိဘုာ	
၂၀၁၇	မ	ှဇလူိငု	်
၂၀၁၈	အေိ

ရန်ြုန်၊	ေပ်ြုန်း၊	
ယနပပည်ယော်

နားမကြားသမူေားအေြွ	်သေင်း	
အခေြ်အလြ်	လြ်လှမ်းမီ	ရရှိမှု	
ယသခောယစယရး	စီမံြိန်း။

လူမူဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	
ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီး	
ဌာန၏	လမ်းညွှန်မှု၊	 FHI	 360	၏	
ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	ယဆာင်ရေြ်သည်။

၂။ ယမလ	မ	ှဇနွလ်	
အေိ	၂၀၁၈

ရန်ြုန် နားမကြားသမူေားအေြွ	်သေင်း	
အခေြ်အလြ်	 ရရှိမှု	 ယသခောယစ	
ယရး	ေီဗီွဘီေီဘိေ်ြုိ	လြ်သယြသေ	
ပဖင့်	ဘာသာပပန်ဆိုပခင်း	စီမံြိန်း။

ြယမ္ဘာဇဘဏ်	အနာဂေ်အလင်း	
ေန်း	ပမန်မာယဖာင်ယေးရှင်း

၃။ ဇူလိုင်မှ	
ေီဇင်ဘာလ	
အေိ	၂၀၁၈

ရန်ြုန်၊	မန္တယလး၊	
ြယလး

အမေ ိုးသမီးမေားအယပါ်	အကြမ်းဖြ	်
မှုဆိုင်ရာ	အသိပညာပမှင့်ေင်ယရး	
စီမံြိန်း။

ြေား၊	မ	ေန်းေူညီမျှယရးြွန်ရြ်

၄။ ယဖယဖာ်ဝါရီ	
၂၀၁၈	မှ	
ဇန်နဝါရီ
၂၀၁၉

ယမှာ်ဘီ၊	ဥြ္ကံ၊	
ေိုြ်ကြီး

မသန်စွမ်း	အိမ်ယောင်စုမေားအေွြ်	
အစိမ်းယရာင် 	 စီးပွားယရးဖွံ့ ဖဖိုးမှု	
စီမံြိန်း။

ဩစယကေးလေသံရုံး

၅။ ဩဂုေ်	
၂၀၁၈	မှ	
စြ်ေင်ဘာ
၂၀၁၉

ရန်ြုန် မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	ယဝါဟာရအသုံး	
အနှုန်းမေား	လြစ်ွလဲမ်းညွှနစ်ာအပု	်
ယဖာ်ေုေ်ပပုစုယရး	စီမံြိန်း။	

FHI	360

၆။ စြ်ေင်ဘာမှ	
နိုဝင်ဘာ	
၂၀၁၈	အေိ

ရန်ြုန် စည်းရုံးလှုံ့ယဆာ်မှုဆိုင်ရာ	လြ်စွဲ	
လမ်းညွှန်စာအုပ်ပပုစုပခင်း	Advocacy	
Toolkit

TLMM	နှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	မသန်စွမ်း	
သူမေားအသင်းခေုပ်	

၇။ နိုဝင်ဘာ	
၂၀၁၈	မှ	
စြ်ေင်ဘာ	
၂၀၁၉	အေိ

ရန်ြုန်အပါအဝင်
ေိုင်းယေသကြီးနှင့်
ပပည်နျ်	၁၀	ခု

ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေား၏	
အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းမေား	
အယပါ် 	 သြ်ယရာြ်မှု မေားအား 	
ဆန်းစစ်ယလ့လာပခင်း	စာေမ်း။

TLMM	နှင့်	ပမန်မာနိုင်ငံ	
မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်	

	 ပမန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူမေားဖွံ့ဖဖိုးေြ်ယရးအဖွဲ့မှ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	

ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့မှုနှင့်	ပေ်သြ်၍	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်-
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၂၈-၃-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ကနမြည်ကတာ်	

သဂေဟဟိုတျ်၌	ေျင်းြကသာ	

နားမြေားသူများအတွေ်	သတင်းအချေ်အလေ်	

လေ်လှမ်းမီ	ရရှိမှုကသချာကစကရး	စီမံေိန်း	

အခမ်းအနား	မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။

နားမြေားသူများအတွေ်	သတင်းအချေ်အလေ်	

ရရှိမှု	ကသချာကစကရး	ဒီဗွီေီ	ဒီေိတ်ေို	

လေ်သကေေတမေင့်	ောသာမြန်ဆိုမခင်း	

စီမံေိန်းကဆာင်ရေေ်ကနစဉ်။

စဉ် ယန့ရြ် ယနရာ အယကြာင်းအရာ
ပံ့ပိုးြူညီသည့်	
အဖွဲ့အစည်းမေား

၈။ ဩဂုေ်	 ၂၀၁၈	
မ	ှစြေ်ငဘ်ာ

ရန်ြုန်၊
ယနပပည်ယော်

ပမန်မာနိုင်ငံ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	
အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	နည်းဥပယေ	
မေားြုိ	 ပမန်မာလြ်သယြသေပပ	
ဘာသာစြားပဖင့်	ဘာသာပပန်ဆို	
ပခင်း။

လူြျ်ပပန်ဝန်ကြီးဌာန၏	လမ်း	
ညွှန်မှု၊	ျူနီဆြ်ဖ်ပမန်မာ၏	ပံ့ပိုး	
မှုေို့ပဖင့်	ယဆာင်ရေြ်သည်။

၉။ ၂၀၁၉ ရန်ြုန် ၊ 	 မန္တယလး၊	
ြယလး

အမေ ိုးသမီးမေားအား	အကြမ်းဖြ်	
မှုမ	ှြာြျွ	်ေားဆီးယရး	ဆိငုရ်ာ	
ဥပယေမကူြမ်းအား	နားမကြား	လမူှု	
အသိငု်းအဝိငု်းအေြွ	်အသအိပမင	်
ဖွင့်ယပးပခင်း။

ြေား၊	 မ	ယရးရာ	ေန်းေူညီမျှယရး	
ြွန်ရြ်၏	ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	ယဆာင်ရေြ်	
သည်။

၁၀။ စြ်ေင်ဘာမှ	 ရန်ြုန် မသနစ်မွ်းအခငွ့အ်ယရး	အပပည့အ်ဝ	
ရရိှယရး	မသန်စွမ်းအဖဲွ့မေား	ပူးယပါင်း	
ပါဝင်ယဆာင်ရေြ်ယပး	စီမံြိန်း။

Local	 Resource	 Center	 မှ	 ပံ့ပိုး	
ြူညီသည်။

၁၁။ နိုဝင်ဘာ	
၂၀၁၈	အေိ

ယမှာ်ဘီ၊	ဥြ္ကံ၊	
ေိုြ်ကြီး

သဘာဝပေ်ဝန်းြေင်	ေိန်းသိမ်း	
ယရးအေွြ်	သစ်ပင်စိုြ်ပေ ိုးယရး	
ပွဲယော်မေား	ပပုလုပ်ပခင်း။

ြယမ္ဘာဇဘဏ်	အနာဂေ်အလင်း	
ေန်းပမန်မာ	ယဖာင်ယေးရှင်း

၁၂။ နိုဝင်ဘာ	
၂၀၁၈	မှ
စြ်ေင်ဘာ	
၂၀၁၉	အေိ

လှိုင်သာျာ၊	
လားရှိုး၊	
ယောင်ကြီး၊	ဘားအံ

ေိုင်းယေသကြီးနှင့်	ပပည်နျ်	(၃)ခု	
ေို့ေွင်	လြ်သယြသေပပ	ဘာသာ	
စြားသင်ေန်းမေား	 ဖွင့်လှစ်ပို့ခေ	
ပခင်း။

AbilisFoundation(Finland)



- 180 -

	၁၂-၁၀-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	စေားေါခန်းမ၊	
ဒိုင်းမွန်းေွန်ဒို၊	မြည်လမ်းရန်ေုန်၌		ေျင်းြကသာ	
အမျ ိုးသမီးများအကြါ်	အြေမ်းေေ်မှုဆိုင်ရာ	

အသိြညာမမှင့်တင်ကရးစီမံေိန်း	ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

၈-၅-၂၀၁၈	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီး၊	
အကေျာေ်ငမို့	အစိမ်းကရာင်စီးြွားကရးေွံ့ငေိုးမှုစီမံေိန်း	

မသန်စွမ်းအိမ်ကထာင်စုများအတွေ်	ြျ ိုးြင်နှင့်	
စိုေ်ြျ ိုးကရးလုြ်ငန်း	သွင်းအားစုများ	ြံ့ြိုးကြးစဉ်။

 ၁၈-၈-၂၀၁၈	ရေ်ကန့ေ		Best	western	Green	Hill	
Hotel	တာကမွငမို့နျ်၌	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	

ကေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ	လေ်စွဲလမ်းညွှန်စာအုြ်
ကော်ထုတ်မြုစုကရး	စီမံေိန်းနှင့်	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲတွင်	
သေ်ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းမှု	အမျ ိုးအစားအလိုေ်	အုြ်စုခွဲ	

ကဆွးကနွးကနြေစဉ်။

 ၂၂-၉-၂၀၁၈	ရေ်ကန့ေ	ရန်ေုန်ငမို့၊	အလုံလမ်းရှိ	Hotel	
99	၌	စည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်မှုဆိုင်ရာ	လေ်စွဲလမ်းညွှန်စာအုြ်	

မြုစုမခင်းနှင့်	Advocacy	Toolkit		
စည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်မှုဆိုင်ရာ	လေ်စွဲလမ်းညွှန်	

စာအုြ်ကရးသားမြုစုကရး	အလုြ်ရုံကဆွးကနွးြွဲ	ေျင်းြစဉ်။

မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ၏	အလုြ်အေိုင်	
အခွင့်အလမ်းများအကြါ်	သေ်ကရာေ်မှုများအား	
ဆန်းစစ်ကလ့လာမခင်းစာတမ်း	ရခိုင်မြည်နျ်တွင်	

လေ်တွဲေေ်	မသန်စွမ်းအေွဲ့အစည်းများမေင့်	သုကတသန	
ေွင်းဆင်းလုြ်ငန်းများ	ကဆာင်ရေေ်စဉ်။

၈-၃-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်ငမို့ရှိ	
ျူနီဆေ်ေ်မမန်မာရုံး၌	မမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ၏	

အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	နည်းဥြကဒများေို	
မမန်မာလေ်သကေေတမြ	ောသာစေားမေင့်

ောသာမြန်ဆိုမခင်း	အခမ်းအနားတွင်	အမှတ်တရ	
ဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။
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၇-၆-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်ငမို့၊	မြည်လမ်းရှိ၊	
ဒိုင်းမွန်းေွန်ဒို	စေားေါ	ခန်းမ၌	အမျ ိုးသမီးများအား	

အြေမ်းေေ်မှုမှ	ောေွျ်တားဆီးကရးဆိုင်ရာ	
ဥြကဒမူြေမ်းအား	နားမြေားလူမှုအသိုင်းအေိုင်း	အတွေ်	

အသိအမမင်ေွင့်ကြးမခင်းနှင့်	PoVAW	bill	
သိမမင်နားလည်မှုမမှင့်တင်ကရး	ဆရာမေစ်သင်တန်းေွင့်လှစ်

ြို့ချစဉ်။

	၁၅-၁၁-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ရန်ေုန်တိုင်းကဒသကေီးအစိုး
ရအေွဲ့၊	လူမှုကရးေန်ကေီးအား	မသန်စွမ်းအခွင့်အကရး	

အမြည့်အေရရှိကရး၊	မသန်စွမ်းအေွဲ့များ	
ြူးကြါင်းြါေင်ကဆာင်ရေေ်ကြးမှု	စီမံေိန်းနှင့်	ြတ်သေ်၍		

ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးကမြာြေားခဲ့စဉ်။

၂၇-၇-၂၀၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ေုလားေုန်းကေျးရော၊	
ကမှာ်ေီငမို့နျ်၌

သောေြတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးအတွေ်	
သစ်ြင်စိုေ်ြျ ိုးကရးြွဲကတာ်များ	မြုလုြ်စဉ်။

၁၆-၁၂-၂၀၁၉	ရေ်ကန့မှ	၂၀-၁၂-၂၀၁၉	ရေ်ကန့ထိ	
တိုင်းကဒသကေီးနှင့်	မြည်နျ်	(၃)ခုတို့၌	လေ်သကေေတမြ	

ောသာစေားသင်တန်းများ	ေွင့်လှစ်ြို့ချကြးခဲ့စဉ်။



- 182 -

မမန်မာနိုင်ငံကအာ်တစ်ဇင်အသင်း

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ဧငြီလတွင်	ေျကရာေ်ကသာ		World	Autism	Awareness	Day	ြုိ		ပပည်သူ့ရင်ပပင်	စမ်းယခောင်းသာ		

Stage	၌	ြေင်းပရာ	လူဦးယရ	 (၁၀၀၀)	ခန့်	ေြ်ယရာြ်ခဲ့သည်။	အစိုးရအဖွဲ့	လူမှုယရးဝန်ကြီး၊	လူမှုဝန်ေမ်း၊	

ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာနမှ	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်၊	

ညွှန်ကြားယရးမှူး၊		ပမန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်မှ	ဥြ္ကဋ္ဌနှင့်	အယေွယေွအေွင်းယရးမှူး၊	မသန်စွမ်း	

အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ယခါင်းယဆာင်မေား၊	ရန်ြုန်ေိုင်းအေွင်းရှိ	အေူးသင်ကြားယရးယြောင်းမေားမှ	ယြောင်းအုပ်၊	

ဆရာ	ဆရာမမေားနှင့်	ယအာ်ေစ်ဇင်ြယလးမေား၊	ပပင်ပမှ	ယအာ်ေစ်ဇင်ြယလးနှင့်	မိသားစုဝင်မေား၊	မီေီျာမေား၊	

စိေ်ပါဝင်စားသူမေား၊	 အလှူရှင်မေား	 ေြ်ယရာြ်ကြပါသည်။	 ၈-၄-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	 ယမာ်လဖမိုင်စာယပ	

ယဟာယပပာပဲွြွင်း၌	ေုေိျ	အကြိမ်ယပမာြ်	World	Autism	Awareness	Day		အခမ်းအနား	ြေင်းပရာ		EC		(9)	ဦး	

ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါသည်။

၂။	 ၁၇-၅-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေငွ	်ပမနမ်ာယအာေ်စဇ်ငအ်သင်းနငှ့	်ြယမ္ဘာဇ	အနာဂေအ်လင်းေန်းေို	့ပူးယပါင်း၍	

ေားဝျ်ဖမို့ရှိ 	 ပမစိမ်းခန်းမေွင်	 ယအာ်ေစ်ဇင်အယကြာင်းသိယြာင်းစရာ	 ယဟာယပပာပွဲြေင်းပ။	 (210)	

ဦးေြယ်ရာြက်ြပါသည။်	ေနသသာရေီိငု်း	ပပညသ်ူ့လွှေယ်ောြ်ိျုစ်ားလျှ၊်	အမေ ိုးသားလွှေယ်ော	်ြိျုစ်ား	

လှျ်၊	ေိုင်းလွှေ်ယော်	ြိုျ်စားလှျ်၊	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊	အယေွယေွအုပ်ခေုပ်ယရးမှူးနှင့်	 မီေီျာမေား	

ေြ်ယရာြ်ကြပါသည်။

၃။	 ၂၇-၅-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	ယေါ်ခေစ်ကြည်ယအးနှင့်	ယေါ်နန်းစန်းစန်းပမင့်ေို့	ရန်ြုန်ြယလးယဆးရုံကြီး၌	

ယအာ်ေစ်ဇင်ဆိုင်ရာ	အသိပညာယပးယဟာယပပာပွဲေွင်	 ရန်ြုန်ြယလးယဆးရုံအုပ်ကြီး၊	အေူးသင်ကြားယရး	

ယြောင်းမေားမှ	ယြောင်းအုပ်၊	ဆရာ/ဆရာမမေား၊	ပပင်ပမှ	ယအာ်ေစ်ဇင်မိဘမေား၊	မီေီျာမေား		စုစုယပါင်း	(၃၀၀)	

ခန့်	ေြ်ယရာြ်ကြပါသည်။	ေ့ုိပပင်	၉-၆-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	ယနပပည်ယော်ရိှ	MICC-2	ေွင်	 ပမန်မာယအာ်ေစ်ဇင်	

အသင်းနှင့်	FELC		ြုိျ်ပုိင်အေြ်ေန်းယြောင်း	ေ့ုိပူးယပါင်း၍	ဦးသိန်းအုပ်စိန်နှင့်	ယေါ်နန်းစန်းစန်းပမင့်	ေိုမ့	ှယအာေ်စဇ်င	်

အသိပညာယပး	ယဟာယပပာပွဲပပုလုပ်ရာ	စုစုယပါင်း	(၃၀၀)	ခန့်	ေြ်ယရာြ်ကြပါသည်။

၄။	 ၄-၇-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	Flinders	University	(South	Australia)	မှ	Associate	Professor	Caroline	

Ellison	 နှင့်အေူ	 Lighthouse	 Learning	 Center	 ၏	 ယြောင်းအုပ် ကြီး	 ယေါ်ရီယဝလင်း(မလု)ေို့မှ 	

ပမနမ်ာယအာေ်စဇ်ငအ်သင်း	နငှ့	်Daycare	Centerသို	့လာယရာြလ်ညပ်ေ၍်လပုယ်ဆာငယ်နမှုမေားအားယလလ့ာ

ပါသည်။	ေို့ပပင်	 ၁-၈-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	 ပမန်မာယအာ်ေစ်ဇင်အသင်းမှ	အသြ်	 (၁၈)	 နှစ်နှင့်အေြ်	

ယအာ်ေစ်ဇင်လူငျ်မေားအေွြ်	 ယလ့ြေင့်သင်ကြားယပးရန်	အသင်းရုံးခန်း၌	 Autism	 Youth	 Club	ြို	

စေငဖ်ငွ့လ်စှခ်ဲဖ့ပီး	(၁၈)	နစှအ်ေြ	်ယအာေ်စဇ်ငလ်ငူျ	်(၁၀)	ဦးအား	အခေနိပ်ိငု်းနငှ့	်စေငသ်ငက်ြားယပးပါသည။်		

ျခုအခေနိ်ေိ	အသင်းရုံးခန်းေွင်	လစဉ်	အသြ်(၁၂)	 ယအာြ်	ြယလးငျ်မေား	 (၃၅)	 ဦးခန ့်ြို	 Day	Care	

Center		ဖွင့်လှစ်၍	သင်ကြားယပးလေြ်ရှိပါသည်။

၅။	 ၃၀-၉-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	Chief	Physiotherapist	&	Occupational	Therapist	ယေါ်ျမင်းယအး၏	

Handwriting	&	Occupational	 Therapy	Workshop	 ပပုလုပ်ပါသည်။	 	 စိေ်ပါဝင်စားသူ	 မိဘမေား၊	ဆရာ၊	

ဆရာမမေား	ေြ်ယရာြ်ကြပါသည်။	 ၎င်းအပပင်	 ၆-၁၀-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	 	 Daw	 Amy	 Aye	 Aye	 Than	

Childcare	Consultant	 (Australia)မှ	MAA	Daycare	ဆရာ	ဆရာမမေားအား	ြယလးသင်ကြားမှုနည်းစနစ်	

ေစ်ခုပဖစ်ယသာ	Montessori	Method	ြို	သင်ကြားပို့ခေယပးခဲ့ပါသည်။
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၆။	 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်	 Indonesia	နိုင်ငံ	Jakarta	 ဖမို့ေွင်ြေင်းပယသာ	ASEAN	Autism	Game	

19-21	October	 2018	အားြစားဖပိုင်ပွဲေွင်	 ယအာင်ပမင်စွာ	သွားယရာြ်ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ကြပါသည်။	ေို့ယနာြ်															

၂၇-၁၁-၂၀၁၈	 (IDPD	 2018)	 	 ယဆးယရာင်ပချ်ဖပိုင်ပွဲဝင်ကြယသာ	MAA	 Daycare	 မှ	ြယလးငျ်(၅)ဦး	

ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။	 ၈-၁၂-၂၀၁၈	ရြယ်န့မ	ှ၉-၁၂-၂၀၁၈	ရြယ်န့ေ	ိ			Special	Olympic	ေငွ	်	ပမနမ်ာယအာေ်စဇ်ငအ်သင်းမ	ှ

ြယလးငျ်(၁၄)ဦး	 ပါဝင်ျှဉ်ဖပိုင်ကြဖပီး	ဆုမေားအသီးသီးရရှိခဲ့ကြပါသည်။	 ၁၇-၁၂-၂၀၁၈	 ရြ်ယန့ေွင်	

ပမန်မာယအာ်ေစ်ဇင်အသင်းရုံးနှင့်	ယအာ်ေစ်ဇင်	Day	Care	Centre	သို့	ေုသမ္မေြယော်မှ	ECမေားနှင့်	ယေွ့ဆုံ	

စြားယပပာကြားပါသည်။	၁၉-၁၂-၂၀၁၈	ရြ်ယန့ေွင်		MAA	သို့	Japan	နိုင်ငံ	Okayama	Gakugeikan	High	

School	မှ	အုပ်ခေူပ်သူနှစ်	ဦး၊		ယြောင်းသားယြောင်းသူ	၁၁	ဦး	လာယရာြ်လည်ပေ်၍	ယလ့လာခဲ့ကြပါသည်။	

ေို့ပပင်	 ၁၃-၁-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	ြယလးယဆးရုံကြီး၌	 ပပုလုပ်ယသာ	 ပမန်မာယအာ်ေစ်ဇင်ယဟာယပပာပွဲေွင်	

ရန်ြုန်ေိုင်း	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန	ေိုင်းဦးစီးမှူး	 ယေါြ်ောယြသီယြော်နှင့်	 မသန်စွမ်းသြ်ငျ်ယြောင်း	

ယြောင်းအုပ်ကြီး	လြ်ယောြ်ညွှန်ကြားယရးမှူး	 ယေါ်ရီမာေင်ေို့ြ	အဖွင့်အမှာစြားနှင့်	 မုေိောစြား	

ခေးီပမှင့်ယပးခဲ့ပါသည်။	

၈။	 ၂-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	World	Autism	Awareness	Day	 (2019)	ယန့	အခမ်းအနားြို	 ရန်ြုန်ဖမို့၊	

ေဂုံဖမို့နျ်	 ပပည်သူ့ရင်ပပင်	 စမ်းယခောင်းသာ	Stage	ေွင်	ြေင်းပရာ	အခမ်းအနားသို့	 ယေါြ်ောယြသီယြော်	

(ညွှနက်ြားယရးမှူး)၊	ရနြ်နုေ်ိငု်း	လမူှုဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနမ	ှဗိလုမ်ှူးကြီး	ယအာငေ်နွ်းခိငု	်(အဖငမိ်းစား)၊	ဦးသနိ်းလငွ	်

(ျာျီ	ဥြ္ကဋ္ဌ	MFPD)၊		ယအာ်ေစ်ဇင်ရိှြယလးငျ်မေား၊	မိဘမေား	၊	Special	School	အသီးသီးမှ	ြယလးငျ်မေား၊	

ဆရာ	ဆရာမမေား၊	သေင်းမေီျီာသမားမေားနငှ့	်အပခားစေိပ်ါဝငစ်ားသ	ူ(၁၀၀၀)	ဦးခန ့်	ေြယ်ရာြက်ြပါသည။်			

၉။	 ၉-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	Mrs	Annie	Amara	Tin	Sein[Occupational	Therapist(OT)]	at	Novato	

Unified	School	District,	California	မှ	လာယရာြ်၍	လိုအပ်ယသာ	အကြံဉာဏ်မေားယပး၍	သင်ယောြ်ြူ	

ပစ္စည်းမေား	လှူေါန်းသွားပါသည်။	 ေို့ပပင်	 ၁၉-၄-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	 London,United	Kingdomရှိ	Marcus	

AND	Marcus	ltd	မှ	မလင်းပပေို့	ဇနီးယမာင်နှံမှ	UK	ရှိ	အသြ်	၁၈	နှစ်ပပည့်ဖပီး	ယအာ်ေစ်ဇင်ရှိသူမေားအေွြ်	

လုပ်ယဆာင်ယပးယနယသာအရာမေားြို	 EC	 မေား၊	 ဆရာ/ဆရာမမေားြို	 	 ပမန်မာယအာ်ေစ်ဇင်အသင်းေွင်	

ပပန်လည်မျှယဝပါသည်။	

၁၀။	 ၂၃-၆-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 1st	 Seed	သင်ေန်းေြ်ေားယသာ	 MAA	 မှ	သင်ေန်းသားမေားအား	

ေနိ်းမေအ်ဖွဲ့မ	ှ	ယမးခနွ်းမေား	ယမးပမန်းပခင်းနငှ့	်ပပနလ်ညသ်ုံးသပပ်ခင်းယဆာငရ်ေြခ်ဲဖ့ပီး	၂၄-၆-၂၀၁၉	ရြယ်န့ေငွ	်

ရှမ်းပပည်နျ်၊	 ယညာင်ယရှေဖမို့၌	 ေိန်းမေ်အဖွဲ့နှင့်	 MAA	 မှ	သင်ေန်းသားမေား၊	အပခားသင်ေန်းသားေို့ြ	

Monitoring	and	Evaluations	Workshop	 ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	ေို့ပပင်	၇-၈-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်	ယနပပည်ယော်	

ဇမ္ူဗ သီရိဟုိေျ်၌	 ပပုလုပ်ခ့ဲယသာ	 	Development	 of	 Policy	 Recommendations	 For	 Autism	 	 (Autism	

Mapping	 Workshop)ေွင်	 လူမှုဝန်ေမ်းြျ်ဆျ်ယရးနှင့် 	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနမှ	

ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး	ယေါြေ်ာဝင်းပမေယ်အးြ	အဖငွ့အ်မှာစြား	ယပပာကြားဖပီး	ြေန်းမာယရး၊	ပညာယရးေိုမ့	ှ

ောဝန်ရှိသူမေား၊	 Special	 Needs	 ယြောင်းမေားမှ	 အုပ်ခေုပ်သူမေား၊	 ပညာရှင်မေား၊	 ဆရာ/ဆရာမမေား၊	

ပမန်မာယအာ်ေစ်ဇင်အသင်းမှ	အမှုယဆာင်အဖွဲ့ဝင်မေား	ေြ်ယရာြ်စုယပါင်းယဆွးယနွးကြပါသည်။

၁၁။	 ၁၄-၉-၂၀၁၉	ရြ်ယန့ေွင်		AUTISM	MAPPING	WORKSHOP		ASD	ဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားအဆင့်	မူဝါေ	

မူကြမ်းအယပါ်		ေပ်မံအကြံပပုယဆွးယနွးပွဲြို	ရန်ြုန်ဖမို့၊	ြေ ိုြ်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊	မသန်စွမ်းသင်ေန်းယြောင်း	

အယဆာင်(၂)	ခန်းမေွင်	ပပုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
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Voluntary	Service	Overseas	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 (၂၀၁၉)ခနုစှအ်ေငွ်း	Voluntary	Service	Overseas	(VSO)	မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာအခငွ့ယ်ရး	ေိုးပမငှ့	်

လပုယ်ဆာငယ်ပးပခင်းလပုင်န်းမေားြိ	ုလပုယ်ဆာငန်ိငုခ်ဲသ့ည။်	အေူးသပဖင့	်VSO	သည	်(၂၀၁၉)ခနုစှ	်အေငွ်းေငွ	်

လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	 ဦးစီးဌာန၊	

ေိခိုြ်လွျ်	ဌာနစိေ်နှင့်အေူ	နိုင်ငံေြာယစေနာ့ဝန်ေမ်း	(၁)	ဦး၊	ယေသခံယစေနာ့ဝန်ေမ်း	(၁)	ဦးေို့အား	

မသန်စွမ်းမေား၏	 	အခွင့်အယရးမေားေိုးပမှင့်၊	ြာြွျ်၊	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ယရးလုပ်ငန်း	 မေားေွင်	

ပံ့ပိုးြူညီမှုပပု	နိုင်ရန်ပံ့ပိုးယပးနိုင်ခဲ့သည်။	၎င်းေစ်နှစ်ောြာလအေွင်း	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာနနှင့်	

အေပူူးယပါင်းြာ	မသနစ်မွ်းမှုနငှ့မ်ေီျီာ	အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွပဲပုလပု	်ြေင်းပနိငုပ်ခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	ေရား

မျှေမှုရရှပိိငုခ်ငွ့ဆ်ိငုရ်ာ	အလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွြဲေင်းပပပု	လပုပ်ခင်း၊	ကြားပဖေသ်န်းယခါငစ်ာရင်း	(၂၀၁၉)	ယြာြခ်	ံ

ပခင်းေွင်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခေြ်အလြ်ယြာြ်ျူရန်အေွြ်	ဝါရှင်ေန်ယမးခွန်းယပါင်း	(၆)ခုအသုံးပပု၍	

ယြာြ်ျူနုိင်ရန်	နည်းပညာပ့ံပုိးယပးပခင်း၊	ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအးနှင့်အေူ	ြုိျ်စားလှျ်	

ယော်မေားအား	 နျူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရ၏	 မသန်စွမ်းလုပ်ငန်းမေားအား	 (၃)	 ရြ်ောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ	

ယလ့လာယရးခရီးအားစီစဉ်	 ယဆာင်ရေြ်ပံ့ပိုးယပးနိုင်ခဲ့သည်။	လူမှုအားလုံးပါဝင်ပခင်းနှင့်	 ဂေဲန်ေါဆရာပဖစ်မွမ်းမံ	

သင်ေန်းမေား	 (Social	 Inclusion	 and	 Gender	 TOT	 Trainings)	ြိုလည်း	 (၂၀၂၀)ခုနှစ်အေွင်း	အစိုးရ	

ဌာနဆိုင်ရာမေား၊	မသန်စွမ်းသူအဖွဲ့အစည်းမေားအား	ပံ့ပိုးယပးနိုင်ရန်စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	

၂။	 (၂၀၁၉)ခုနှစ်၊	မေ်လ	(၂၈)	ရြ်	မှ	(၂၉)ရြ်ယန့ေွင်	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာနမှ	ယနပပည်ယော်	

ေငွဦ်းယဆာငြ်ေင်းပယသာ	မသနစ်မွ်းမှုနငှ့မ်ေီျီာ	(၂)	ရြေ်ာအလပုရ်ုယံဆွးယနွးပွေဲငွ	်နည်းပညာပိငု်းဆိငုရ်ာနငှ့	်

ယငွယကြးပံ့ပိုးယောြ်ပံ့မှုြို	VSO	မှပံ့ပိုးယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့သည်။	အလုပ်ရုံ	ယဆွးယနွးပွဲေွင်	မေူညီယသာသေင်း		

မီေီျာအဖွဲ့စုစုယပါင်း	 (၂၃)	ဖွဲ့ေို့မှ	ေြ်ယရာြ်ခဲ့သည်။	မသန်စွမ်းသူမေား၏အယကြာင်းအရာသေင်းအခေြ်	

အလြ်မေားအား	သေင်းမီေီျာမေားေွင်	 ယဖာ်ပပယရးသားနိုင်ပခင်း၊	 နိုင်ငံယော်အစိုးရမှလြ်ရှိလုပ်ယဆာင်ယန

ယသာ	လုပ်ငန်းမေားြို	ေင်ပပပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသေင်းအခေြ်မေားယဖာ်ပပယရးသာနိုင်ရန်	မီေီျာမေား၏	အခန်း	

ြဏ္ဍနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား	သေင်းမီေီျာမေားြို	လွျ်ြူစွာလြ်လှမ်းမီအသုံးပပုနိုင်ရန်စသည့်	အခန်း	

ြဏ္ဍမေားြို	အေူေြွ	ယဆွးယနွးခဲ့ကြသည်။	

၃။	 (၂၀၁၉)ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	(၃၀)	ရြ်ယန့မှ	(၃၁)ရြ်ေွင်	ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီဌာန၊	DFID	နှင့်	VSO	

ေို့ပူးယပါင်းြာ	(၂)ရြ်ောကြာပမင့်ယသာမသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	ေရားမျှေမှုရရှိပိုင်ခွင့်	အလုပ်ရုံယဆွးယနွး	

ပွဲအား		ယနပပည်ယော်ေွင်ပပုလုပ်ြေင်းပခဲ့သည်။	မသန်စွမ်းသူမေားေရားမျှေမှု	ရရှိပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ	အခြ်အခဲ	

အေားအဆီးမေားအား	အသပိညာအပမငဖ်ငွ့ပ်ခင်း၊	အေားအဆီးမေားြိ	ုနားလညသ်ယဘာယပါြယ်စရနန်ငှ့	်မညသ်ို	့

ရငဆ်ိငုယ်ြောလ်ွှားရနလ်ိအုပခ်ေြမ်ေားြိ	ုအစိုးရဌာနဆိငုရ်ာမေား၊	မသနစ်မွ်းသအူဖွဲ့အစည်းမေားနငှ့	်ေရားဥပယေ	

ယရးရာောဝန်ရှိသူမေား၊	 နိုင်ငံေြာအဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်	 ပပည်ေွင်းအဖွဲ့အစည်းေို့မှ	လွေ်လပ်ေြ်ကြစွာ	

ပါဝင်ယဆွးယနွးနိုင်ခဲ့သည်။	 မသန်စွမ်းသူအမေ ိုးသမီးမေား၏	ေရားမျှေမှုရရှိပိုင်ခွင့်ြိုလည်းအေူးအယလးယပး	

ယဆွးယနွးေငပ်ပခဲက့ြသည။်	မေညူယီသာအဖွဲ့အစည်း၊	ဌာနဆိငုရ်ာအသီးသီးမ	ှေြယ်ရာြသ်	ူစစုယုပါင်း	(၁၅၀)

ခန့ေ်ြယ်ရာြခ်ဲသ့ည။်	မသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာေရားမျှေမှုရရှပိိငုခ်ငွ့	်အသပိညာယပးအပမငဖ်ငွ့လ်ပုင်န်းမေား

လုပ်ယဆာင်ပခင်းနှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား	ေရားမျှေမှုရရှိပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ	ဆပ်ယြာ်မေီဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်	 ပေမဆုံး	
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ယပခလှမ်းေစ်ခု	အယြာင်အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်နိုင်ခဲ့သည်။	

၄။	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	ယအာြ်ေိုဘာလမှ	ေီဇင်ဘာလအေွင်း၊	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပပုလမ်း	

ညွှန်ခေြ်ယအာြ်ေွင်	 The	 Leprosy	 Mission	 Myanmar	 (TLMM)၊	လူဝင်မှုကြီးကြပ်ယရး	 ဦးစီးဌာနနှင့်	

ပူးယပါင်းြာ	VSO	ပမနမ်ာမ	ှကြားပဖေသ်န်းယခါငစ်ာရင်း	(၂၀၁၉)	ယြာြခ်ပံခင်းေငွ	်မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာ	အခေြ	်

အလြယ်ြာြျ်ရူန	်ဝါရငှေ်န	်ယမးခနွ်းမေားအသုံးပပုြာ	ပပညန်ျန်ငှ့ေ်ိငု်းယေသမေား	(၁၄)ခ	ုနငှ့	်ပပညယ်ောငစ်	ု

နျ်ယပမ	 (ယနပပည်ယော်)	အပါအဝင်၊	အခေြ်အလြ်ယြာြ်ျူရန်	 နည်းပပမေားအား	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	

အဓိပ္ပာျ်ဖွင့်ဆိုခေြ်	နားလည်ယစရန်နှင့်	ဝါရှင်ေန်ယမးခွန်းမေား	မှန်ြန်စွာ	ယမးပမန်းနားလည်အသုံးပပုနိုင်ရန်	

ရည်ရေျ်ခေြ်ပဖင့်	 နည်းပညာ	ပံ့ပိုးယပးခဲ့သည်။	နည်းပပသင်ေန်းသားယပါင်း	 (၃၇၇)ဦးအား	သင်ေန်းအသုေ်	

(၄)ကြမိ	်ခွြဲာ	ဝါရငှေ်နယ်မးခနွ်းစစုယုပါင်း	(၆)ခအုပါအဝင	်ြေန်းမာယရးအယောြအ်ပံရ့ရှမိှု၊	ဘဝယပောရ်ှေငမ်ှုနငှ့	်

လူမှု	အဖွဲ့အစည်းမေားေွင်	ပါဝင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုေို့ြို	ေိုင်းောခန့်မှန်းနိုင်ယသာယမးခွန်းမေားြို	ယြာင်းမွန်စွာ	

ယမးပမန်းနိုင်ရန်	 နည်းပညာပံ့ပိုးယပးခဲ့သည်။	 ဝါရှင်ေန်ယမးခွန်း	 (၆)ခုအား	ေည့်သွင်းယမးပမန်းနိုင်ပခင်းသည်	

ြလုသမဂ္ဂ	မသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာ	သယဘာေစူာခေုပအ်ား	အယြာငအ်ေညယ်ဖာ	်ယဆာငရ်ေြပ်ခင်း	

ပဖစ်ဖပီး၊	၂၀၁၉	ခုနှစ်	UNCRPD		ယြာ်မေီမှ	ပမန်မာနိုင်ငံ၏	မသန်စွမ်းလုပ်ငန်းမေားအယပါ်	အကြုံပပုေားယသာ	

အခေြ်ေစ်ခုလည်း	 ပဖစ်သည်။	 Sustainable	 Development	 Goals	 (target	 17.18)	ေွင်လည်း	 မသန်	

စမွ်းသမူေား၏	သေင်းအခေြအ်လြယ်ြာြျ်ပူခင်းနငှ့	်အခငွ့အ်ယရးမေားယဖာယ်ဆာငရ်န	်အေားအဆီးမေားအား	

ြိုင်ေွျ်ယပဖရှင်းယဆာင်ရေြ်ရာေွင်	 ဝါရှင်ေန်ယမးခွန်း	 (၆)ခုအသုံးပပုရန်	ေည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ယကြာင်း	

ယဖာ်ပပေားသည်ြို	လြ်ယေွ့ြေင့်သုံး	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယဆာင်ရေြ်ပခင်း	ပဖစ်သည်။	

၅။	 VSO	ပမနမ်ာသည	်၂၀၁၉	ခနုစှ၊်	ေဇီငဘ်ာ	၃	ရြ်ယန့	ယနပပညယ်ောေ်ငွပ်ပုလပုြ်ေင်းပယသာ	အပပညပ်ပည	်

ဆိုင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့ေွင်	လူမှုအားလုံးပါဝင်ပခင်းနှင့်	ဂေဲန်ေါနည်းပပသင်ေန်း	(Social	 Inclusion	and	

Gender	TOT	Training)	အား	မသန်စွမ်းသူမေားအဖွဲ့အစည်း၊	သြ်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာမေားသို့	မိေ်ဆြ်ယပး	

ခဲသ့ည။်	၎င်းသငေ်န်းသည	်မသနစ်မွ်းသမူေားအယပါ်ေားရှယိသာ	စေိယ်နစေိေ်ားနငှ့	်ေငပ်မငျ်ဆူခေြမ်ေားအား	

ယဖာ်ေုေ်ပခင်း၊	သယဘာေားအပမင်သစ်မေား	 ယမွးေုေ်ပခင်း၊	 မသန်စွမ်းသူမေား	လြ်လှမ်းမီအသုံးပပုနိုင်ရန်	

အေားအဆီးမေား	ဖျရ်ှားနိငုပ်ခင်းနငှ့	်မသနစ်မွ်းမေားအယပါ်ခွပဲခားဆြဆ်ပံခင်း၊	ယဘးဖျေ်ားခရံပခင်း၊	ဖနိှပိပ်ခင်း	

ေို့အား	ြာြွျ်၊	ေားဆီး၊	ဖျ်ရှားနိုင်ရန်	ရည်ရေျ်ပါသည်။

၆။	 အလားေူ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်၊	 ေီဇင်ဘာလ	၉	ရြ်ယန့မှ	 ၁၁	ရြ်ယန့၊	 (၃)	 ရြ်ောနည်းပညာယလ့လာယရး	

ခရီးအား	 VSO	 ပမန်မာသည်	 ပပည်ယောင်စုဝန်ကြီး	 ယေါြ်ောဝင်းပမေ်ယအး	ဦးယဆာင်ယသာ	အပခားောဝန်ရှိ	

ြိုျ်စားလှျ်ယော်နှစ်ဦးနှင့်	 VSO	နိုင်ငံေြာယစေနာ့ဝန်ေမ်းေစ်ဦးနှင့်အေူ	 နျူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရ၏	

မသနစ်မွ်းသမူေားဆိငုရ်ာ	အခငွ့အ်ယရး	အယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငယ်ရးလပုင်န်းမေားြိ	ုယလလ့ာနိငုရ်န	်ပံပ့ိုးယပး	

နိုင်ခဲ့သည်။	VSO	ပမန်မာသည်	Office	for	Disability	Issues	(ODI)၊	လူမှုဖွံ့ဖဖိုးယရးဝန်ကြီးဌာန၊	ြေန်းမာယရး	

ဝန်ကြီးဌာန၊	Ombudman၊	လူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်၊	Accessibility	–	State	Services	Commission၊	New	

Zealand	Disability	Support	Network၊	DOP	Coalition	နှင့်	Ministry	of	Foreign	Affairs	and	Trade	ေို့နှင့်	

ပမန်မာနိုင်ငံြိုျ်စားလှျ်မေား	အပပန်အလှန်ယေွ့ဆုံနိုင်ရန်	စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်ခဲ့သည်။
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Disability	and	Media	Workshop Access	to	Justice	Workshop	Panel	on	Barriers	on	

Disability	and	How	to	Overcome	them

Mid-Term	Census	Disability	Training	for	Census	Enumerators

New	Zealand	Study	Tour	by	Myanmar	Delegation	meeting	with		

Disability	Support	Network
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ABILIS	FOUNDATION	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 ABILIS	 Foundation	ြို	 ၁၉၉၈	ခုနှစ်	 ယဖယဖာ်ဝါရီလ	၁၁ရြ်ယန့ေွင်	 စေင်ေည်ယောင်ခဲ့ပါသည်။	

ဖင်လန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ	 ဖွံ့ဖဖိုးယရးအြူအညီနှင့်	 ယောြ်ပံ့ယရးပုံစံအသစ်အား	 	 နိုင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာန၏	

ယောြ်ပံ့မှုနှင့်အေူ	အမှန်ေြျ်	လိုအပ်သလိုအြူအညီမေားယပးနိုင်ရန်	ေိြေယသခောစွာသေ်မှေ်၍	

ယောြပ်ံယ့ပးပခင်းလပုင်န်းမေားြိ	ုယဆာငရ်ေြလ်ေြရ်ှပိါသည။်	ယောြပ်ံမ့ှုမေားယပးရာေငွ	်ဖငလ်နန်ိငုင်ဆံိငုရ်ာ	

ဖွံ့ဖဖိုးယရးမူဝါေအစီအစဉ်မေားအေိုင်း	 မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	 ၎င်းေို့၏အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	 	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	

ြဏ္ဍမေားြို	အယလးေား	အစပပုယဆာင်ရေြ်ခဲ့ကြပါသည်။	၁၉၉၈	ခုနှစ်ေွင်	ဖင်လန်နိုင်ငံ	အမေ ိုးသားအဆင့်	

မဝူါေနငှ့	်မေှပ်ုေံငပ်ခင်းဆိငုရ်ာ	ဘေုအ်ဖွဲ့မ	ှေရားဝငမ်ေှပ်ုေံင	်အမေှ	်(1466157-1)	ရရှခိဲပ့ါသည။်	နစှယ်ပါင်း	

(၂၀)ြာလအေွင်း		ABILIS	Foundation	၏	အဓိြအလှူရှင်မှာ	ဖင်လန်နုိင်ငံပခားယရးဝန်ကြီးဌာန	ပဖစ်ပါသည်။

၂။	 ABILIS	Foundation	အယနပဖင့	်ပမနမ်ာနိငုင်မံ	ှမသနစ်မွ်းအဖွဲ့မေားအား	၂၀၁၄ခနုစှမ်	ှစေငပ်ံပ့ိုးခဲပ့ါသည။်	

ေိြုဲသ့ိုပ့ံပ့ိုးရာေငွ	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့မေားယရရညှရ်ပေ်ညန်ိငုရ်န	်အဖွဲ့ဝငယ်ငေွိုးလပုင်န်းမေား၊	အဖွဲ့ဝငမ်သနစ်မွ်း	

သမူေားအေြွ	်ဝငယ်ငေွိုးလပုင်န်းမေား၊	မသနစ်မွ်းမှုဆိငုရ်ာအသပိညာယပးသငေ်န်းမေား၊	မသနစ်မွ်းသမူေားအေြွ	်

စွမ်းရည်ပမှင့်	အစီအစဉ်မေားအေွြ်စီမံြိန်းမေားအား	 ပံ့ပိုးလေြ်ရှိသည့်အပပင်	 စီမံြိန်းယလျှာြ်ေားသည့်	

အဖွဲ့မေားအေွြ်	အဆိုပပုလွှာ	ယရးသားနည်းသင်ေန်းမေား၊	ယငွယကြးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်ေန်းမေား၊	အစီရင်ခံစာယရး

သားနည်းသင်ေန်းမေားအား	ယောြ်ပံ့ယပးလေြ်ရှိပါသည်။	

၃။	 ၂၀၁၇ခုနှစ်မှ	 ၂၀၁၉ခုနှစ်အေိ	 မယြွးေိုင်းယေသကြီး၊	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး၊	 မန္တယလးေိုင်းယေသကြီး၊	

ရနြ်နုေ်ိငု်းယေသကြီး၊	ရမှ်းပပညန်ျ၊်	ြခေငပ်ပညန်ျ၊်	ြရငပ်ပညန်ျ၊်	ခေင်းပပညန်ျန်ငှ့	်ြျားပပညန်ျေ်ိုမ့	ှ

မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	စမီြံနိ်း(၂၉)	အေြွ	်ပမနမ်ာြေပယ်င	ွ၂၄၄,၃၀၇,၉၀၅		အားပံပ့ိုးခဲဖ့ပီးပဖစပ်ါသည။်		

ယောြ်ပံ့ယငွရရှိသည့်	 စီမံြိန်းအမေ ိုးအစားမေားမှာ	အဖွဲ့ယရရှည်ရပ်ေည်နိုင်ယရးအေွြ်	 စာစီစာရိုြ်မိေ္တူ	

ဆိုင်လုပ်ငန်း၊	ဆပ်ပပာဆီေုေ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊	ြုန်စုံဆိုင်လုပ်ငန်း၊	ရာသီယပါ်သီးနှံယရာင်းဝျ်ယရးလုပ်ငန်း၊		

စပီကီြြယ်မွးပမူယရးလပုင်န်း၊	လျှပစ်စပ်စ္စည်းမေ ိုးစုယံရာင်းခေပခင်းလပုင်န်း၊	ဆနယ်ရာင်းဝျပ်ခင်းလပုင်န်း၊	သုံးဘီး	

ေုေ်ေုေ်အငှားလိုြ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊	သဘာ၀ယပမဩဇာယရာင်းခေပခင်းလုပ်ငန်း၊	 ငုံးယမွးပမူယရးလုပ်ငန်းေို့ပဖစ်	

ကြဖပီး	အဖွဲ့ဝင်မသန်စွမ်းသူမေားအလုပ်အြိုင်ရရှိယရးအေွြ်	လြ်မှုပစ္စည်းမေားေုေ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း၊	

မေြ်မပမင်	အနှိပ်ခန်းလုပ်ငန်း၊	 ဝြ်ယမွးပမူယရးလုပ်ငန်း၊	ဆိေ်ယမွးပမူယရးလုပ်ငန်း၊	 နို့စားနွားယမွးပမူယရး	

လုပ်ငန်းေို့ပဖစ်ကြဖပီး	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	အသိပညာဗဟုသုေမေား	ရပ်ရောလူေုမှ	ပိုမိုသိရှိလာနိုင်ရန်အေွြ်	

အကြားအာရုမံသနစ်မွ်း	သမူေားအေြ်ွ	အယပခခလံြသ်ယြသေဘာသာစြားသငေ်န်း၊	ပမနမ်ာနိငုင်	ံမသနစ်မွ်း	

သူမေားအနုပညာပွဲယော်နှင့်	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	 စွမ်းရည်ပမှင့်သင်ေန်းစသည့်	 စီမံြိန်းမေားအေွြ်	

ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။

၄။	 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်အေွြ်	စီမံြိန်းပံ့ပိုးရန်လောေားနျ်ယပမမေားမှာ	ြရင်ပပည်နျ်၊	ြျားပပည်နျ်၊	

ခေင်းပပည်နျ်၊	 စစ်ြိုင်းေိုင်းယေသကြီး၊	 ရခိုင်ပပည်နျ်နှင့်	 ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီးေို့ပဖစ်ပါသည်။	ျခုြဲ့သို့	

မသနစ်မွ်းအဖွဲ့မေားအား	ပံပ့ိုးယပးပခင်းပဖင့	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့မေား	ယရရညှရ်ပေ်ညန်ိငုရ်န	်ရနပ်ုယံငမွေား	ေိုးလာပခင်း၊	

အဖွဲ့ဝငမ်သနစ်မွ်းသမူေားအလပုအ်ြိငုရ်ရှပိခင်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေားြိျုေ်ိငု	်မမိြိိျုြ်ိျုျ်ုကံြညမ်ှုရှလိာဖပီး	

စမွ်းယဆာငရ်ညမ်ေား	ပမင့မ်ားလာပခင်း၊	ရပရ်ောလေူမု	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	စမွ်းယဆာငရ်ညမ်ေားအား	အသအိမေှပ်ပု	

လာပခင်း	စသည့်	အြေ ိုးယြေးဇူးမေားြိုရရှိပါသည်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

စဉ် ခုနှစ် အကြောင်းအရာ

၁။ ၂၀၁၈	ခုနှစ် လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်သည့်	ြာလနှင့်	သုံးစွဲသည့်	ပမာဏ	(US	$)
၂,၀၁၈,၈၁၉.၅၂	(အယမရိြန်ယေါ်လာ)

၂။ ၂၀၁၈	ခုနှစ် လူတိုင်းအေျုံးေင်	သောေကေးအန္တရာျ်ောေွျ်	ကလျာ့ချကရးစီမံေိန်း။

•	 ယြေးရောလူေု၊	သဘာ၀ယဘးအန္တရာျ်ယလော့ခေယရးယြာ်မေီဝင်မေားနှင့်	 ရပ်ရောအဖွဲ့	
အစည်းမေား၊	ယြောင်းဆရာ၊	ဆရာမမေားအား	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်နငှ့	်ပေသ်ြယ်သာ	
သင်ေန်းယပးပခင်း။

•	 ယြေးရော	 ၁၅	 ရောေွင်	လမ်း၊	ေံေား၊	 မိုးယရယလှာင်ြန်၊	ောယဘာင်၊	 ယရနှုပ်ယပမာင်း	
စသည်ေို့	ေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။

•	 ျင်လုံအိမ်သာနှင့်	အမေားသုံးအိမ်သာမေား	ေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။
•	 အယရးယပါ်သုံးပစ္စည်းမေားပံ့ပိုးပခင်း။
•	 သဘာဝယဘးအန္တရာျ်	ြာြွျ်ေားဆီးယရးဆိုင်ရာ	သရုပ်ပပယလ့ြေင့်ပခင်းမေားြို	

ပပုလုပ်ပခင်း။

ရြ်ရောအကမခမြု	မြန်လည်	ထူကထာင်ကရးနှင့်	အားလုံးအေျုံးေင်ကရးစီမံေိန်း	အြိုင်း၂။

•	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 မိသားစုဝင်မေား၊	အုပ်ေိန်းသူမေားအား	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ခန္ဓာ	
ပပန်လည်	သန်စွမ်းလာယစရန်နည်းပညာမေားြို	သင်ကြားယပးပခင်း။	

•	 မသနစ်မွ်းသမူေား	ြိျုြ်ာျပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးယလြ့ေင့ခ်န်းမေား	ပပုလပုယ်ပးပခင်း။
•	 ြိျု့အ်ားြိျုြ်ိုး	အဖွဲ့ငျမ်ေားဆြလ်ြရ်ငှသ်နယ်စယရးအေြွ	်CBR	ရော	အေငွ်းရှ	ိ		

SHG	အဖွဲ့မေား	အားလမ်း	ယြောင်းယပးပခင်း။
•	 မသနစ်မွ်းမှုနငှ့	်ဆြစ်ပယ်သာ	ြေန်းမာယရးအသ	ိပညာယပးအစအီစဉမ်ေား	ပပုလပုပ်ခင်း။	
•	 စီမံြိန်းယေသရှိ	ဆရာမမေားနှင့်ဆရာမေားအား	 မသန်စွမ်းမှုနှင့်	အြေုံးဝင်ပညာယရး	

သင်ေန်းြို	ယဆွယနွးပွဲြို	ဖမို့နျ်	ပညာယရးမှူးရုံးနှင့်	ခေေိ်ဆြ်ယပးပခင်း။

စီးြွားကရးဆိုင်ရာထိခိုေ်လွျ်မှုများေိုကလျာ့ချကြးမခင်းစီမံေိန်း။

•	 ေိခိုြ်လွျ်ယသာ	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	မိသားစုဝင်မေားအား	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	
သင်ေန်းနှင့်	နည်းပညာမေားယပးပခင်း။

•	 လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးအေွြ်	ယခေးယငွရယစရန်	ပံ့ပိုးြူညီယပးပခင်း။
•	 ယဈးြွြ်ရှာယဖွယဖာ်ေုေ်ပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	အလုပ်ယနရာခေေားပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းသူမေားအသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းလုပ်ငန်းမေားလုပ်ယဆာင်နိုင်ရန်အေွြ်	လို

အပ်ယသာြေန်းမာယရးယစာင့်ယရှာြ်မှုယပးပခင်း။

ေုိျ်ခန္ဓာမြန်လည်သန်စွမ်းကရးနှင့်လွျ်ေူစွာအတားအဆီးေင်းမ့ဲသွားလာနုိင်ကရး	စီမံေိန်း။
•	 ရပ်ရောလူေုအား	အနာကြီးယရာဂါအယကြာင်း၊	 မသန်စွမ်းမှုနှင့်	အြေုံးဝင်ဖွံ့ဖဖိုးယရး	

အယကြာင်း	အသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲမေား	ပပုလုပ်ယဟာယပပာပခင်း။

	 The	Leprosy	Mission	Myanmar	မ	ှမသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ယဆာငရ်ေြယ်ပးခဲမ့ှုနငှ့	်

ပေ်သြ်၍	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ယပးခဲ့ပါသည်-

၂၀၁၈	ခုနှစ်	နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာ
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•	 ရပရ်ောလေူအုားမသနစ်မွ်းသမူေား	အခငွ့ယ်ရးဆိငုရ်ာသယဘာေစူာခေုပအ်ယကြာင်း	အသ	ိ
ပညာယပးယဆွးယနွးပွဲမေား	ပပုလုပ်ယဟာယပပာပခင်း။	

•	 ရပ်ရောလူေုအားမသန်စွမ်းမှုနှင့်	ဆြ်စပ်ယသာ	ြေန်းမာယရးအသိပညာယပးအစီအစဉ်	
မေားပပုလုပ်ပခင်း။

•	 မသန်စွမ်းြယလးမေား	ပညာသင်ကြားနိုင်ယရး	ပံ့ပိုးယပးပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းြယလးမေားအားအယပခခံအေူးပညာယရးနည်းစနစ်ပဖင့်ယလ့ြေင့်ယပးပခင်း။
•	 ခန္ဓာပပန်လည်ေူယောင်ယရးအေွြ်	အာဟာရပံ့ပိုးယပးပခင်း။
•	 ယဆးရုံ၊	ယဆးခန်းမေားသို့လွှဲယပပာင်းြုသယပးပခင်း။	
•	 ရပ်ရောအေွင်းရှိလမ်း၊	ေံေားမေားအားအမေားသုံးပုံစံပဖစ်ယအာင်	ပပန်လည်ပပုပပင်ေည်	

ယဆာြ်ယပးပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ယနအိမ်မေားအား	အယသးစား	ပပင်ဆင်ေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းသူမေား	ခန္ဓာပပန်လည်သန်စွမ်းလာယစရန်	နည်းပညာယလ့ြေင့်ခန်းမေားယပးပခင်း။
•	 အယောြ်အြူ	ပစ္စည်းမေား	ပံ့ပိုးယပးပခင်း။	

မသန်စွမ်းမှုအခွင့်အကရးနှင့်	လွျ်ေူစွာသွားလာနိုင်ကရး	ေဏ္ဍများတွင်	ကထာေ်ခံမှုရရှိရန်	
ကဆာင်ရေေ်မခင်းစီမံေိန်း။

•	 ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာမေားအား	မသန်စွမ်းမှုအသိပညာယပးသင်ေန်းမေားယပးပခင်း။
•	 ခရစျ်ာနအ်သင်းယောမ်ေားအား	မသနစ်မွ်းသမူေားအခငွ့အ်ယရးဆိငုရ်ာ	သယဘာေစူာခေုပ	်

ပါအားလုံး	အြေုံးဝင်ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	သင်ေန်းယပးပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	သယဘာေူစာခေုပ်ပါအားလုံး						

အြေုံးဝင်ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	သင်ေန်းယပးပခင်း။

၃။ ၂၀၁၈	ခုနှစ်	
ယဆာင်ရေြ်
ဖပီးစီးမှု	
လုပ်ငန်းမေား

ေျန်းမာကရး

•	 အယကြာအဆစမ်ေားဆိငုရ်ာ	ြသုယပးပခင်း(၇၂၇)ဦး၊	လှုပရ်ှားသွားလာမှု	လျွြ်ယူစရန	်
အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေား	 ယောြ်ပံ့ယပးပခင်း(၆၁၂)ဦး၊	 ယဆးရုံယဆးခန်းမေားသို့	
လွှဲယပပာင်းြုသယပးပခင်း	(၂၈၆)ဦး၊မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	အနာကြီးယရာဂါသည်မေားအား	
မမိြိိျုမ်မိ	ိပပုစနုိငုယ်ရး	ယဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်း	(၁၀၀)ဦး၊	မသနစ်မွ်းအရင်းအပမစဌ်ာနခွမဲေား	
ဖွင့်လှစ်ပခင်းနှင့်	အနာကြီးယရာဂါခံစားယနရသူမေားအား	 ယမာ်လဖမိုင်အေူးအယရပပား	
ယဆးရုံေွင်	ြေန်းမာယရး	ယစာင့်ယရှာြ်မှုယပးပခင်း(၁၄၇၂)ဦး။

အသေ်ကမွးေမ်းကေျာင်း

•	 ယောြပ်ံယ့ငယွပးပခင်း၊	အသြယ်မွးဝမ်းယြောင်းဆိငုရ်ာ	သငေ်နမ်ေားယပးပခင်း(၁၆၆)ဦး၊	
ေစ်ဦးခေင်း	(သို့)အဖွဲ့လိုြ်အယသးစားယငွယခေးမှုမေား	ယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း(၂၀၃)ဦး။

ြညာကရး

•	 ပညာယရးဆိငုရ်ာအယောြအ်ပံမ့ေား	ယဆာငရ်ေြယ်ပးပခင်း	(၁၆၂)ဦး၊	မသနစ်မွ်းြယလး	
မေားအား	အယပခခံအေူးပညာယရးနည်းစနစ်ပဖင့်ယလ့ြေင့်ယပးပခင်း	 (၂၆၄)ဦး၊	 ခန္ဓာ	
ပပန်လည်	ေူယောင်ယရးအေွြ်	အာဟာရပံ့ပိုးယပးပခင်း	(၄၅၅)	ဦး။
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မသန်စွမ်းသူမှုအခွင့်အကရးနှင့်	ကထာေ်ခံမှုရရှိရန်	ကဆာင်ရေေ်မှုေဏ္ဍ။

•	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားနငှ့	်ယောြခ်မံှုရရှရိန	်အသပိညာယပးပခင်းလပုင်န်း	
မေားြုိ	 ရပ်ရောအဆင့်၊	 အာဏာပုိင်အဖဲွ့အစည်း၊	 ပညာယရး၊	 အစုိးရမဟုေ်ယသာ	
အဖဲွ့အစည်းမေား	စသပဖင့	်အဆင့ဆ်င့လ်ပုယ်ဆာငပ်ခင်း	၃၁၄	ကြမိ	်(၄၁၆၇)	ဦး၊	မသနစ်မွ်း	
မှုနငှ့	်ဆြစ်ပယ်သာ	ြေန်းမာယရးအသပိညာယပး	အစအီစဉမ်ေား	ပပုလပုပ်ခင်း	၁၇၁	ကြမိ	်
(၄၆၈၁)	ဦး။

•	 ယြေးရောလူေု၊	သဘာ၀ယဘးအန္တရာျ်ယလော့ခေယရးယြာ်မေီဝင်မေားနှင့်	 ရပ်ရောအဖွဲ့	
အစည်းမေား၊	 ယြောင်းဆရာ၊	ဆရာမမေားအား	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်နှင့်	 ပေ်သြ်	
ယသာ	သင်ေန်းယပးပခင်း။

•	 သဘာဝယဘးအန္တရာျ်	ြာြွျ်ေားဆီးယရးဆိုင်ရာ	သရုပ်ပပယလ့ြေင့်ပခင်းမေားြို	
ပပုလုပ်ပခင်း(၂၆၉)ဦး။

ရြ်ရောအကမခမြု	မြန်လည်ထူကထာင်ကရးလုြ်ငန်း
•	 ရပရ်ောအယပခပပု	ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးလပုယ်ဆာငရ်ာေငွ	်ယြေးရောယပါင်း(၁၅၇)ရောေငွ	်

လုပ်ယဆာင်ခဲ့ပါသည်။
•	 ယြေးရော	၁၅ရောေငွ	်လမ်း(၁၄)ခ	ုနငှ့	်ေေံား(၄)	စင်း	စသညေ်ို	့ေညယ်ဆာြယ်ပးပခင်း။	

ျင်လုံ	အိမ်သာ	သုံးလုံးေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။

အကမခခံအကဆာေ်အဦများ	တည်ကဆာေ်ကရးြိုင်း။
•	 လှုပ်ရှားသွားလာမှုဆိုင်ရာ	အေားအဆီးမေားြင်းစင်ယစယရးယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း။	

ရပ်ရောမေားအေွင်း	(၂၄)။

စီမံခေြ်ယဆာင်ရေြ်	ဖပီးစီးမှု	၁၀၀	%
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စဉ် ခုနှစ် အကြောင်းအရာ

၁။ ၂၀၁၉	ခုနှစ် လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်သည့်		ြာလနှင့်	သုံးစွဲသည့်	ပမာဏ	(US	$)
၂,၀၁၈,၈၁၉.၅၂	(အယမရိြန်ယေါ်လာ)

၂။ ၂၀၁၉	ခုနှစ် လူတိုင်းအေျုံးေင်	သောေကေးအန္တရာျ်ောေွျ်	ကလျာ့ချကရးစီမံေိန်း။
•	 ယြေးရောလူေု၊	သဘာ၀ယဘးအန္တရာျ်ယလျှာ့ခေယရးယြာ်မေီဝင်မေားနှင့်	 ရပ်ရောအဖွဲ့	

အစည်းမေား၊	ယြောင်းဆရာ၊	ဆရာမမေားအား	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်နငှ့	်ပေသ်ြယ်သာ	
သင်ေန်းယပးပခင်း။

•	 ယြေးရော	 ၁၅	ရောေွင်	လမ်း၊	ေံေား၊	 မိုးယရယလှာင်ြန်၊	ောေပါင်၊	 ယရနုေ်ယပမာင်း	
စသည်ေို့	ေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။

•	 ျင်လုံ	အိမ်သာနှင့်	အမေားသုံးအိမ်သာမေား	ေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။
•	 အယရးယပါ်သုံးပစ္စည်းမေားပံ့ပိုးပခင်း။
•	 သဘာဝယဘးအန္တရာျ်	ြာြွျ်ေားဆီးယရးဆိုင်ရာ	သရုပ်ပပယလ့ြေင့်ပခင်းမေားြို	

ပပုလုပ်ပခင်း။

ရြ်ရောအကမခမြု	မြန်လည်ထူကထာင်ကရးနှင့်	အားလုံးအေျုံးေင်ကရး	စီမံေိန်း	အြိုင်း-၂
•	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 မိသားစုဝင်မေား၊	အုပ်ေိန်းသူမေားအား	 မသန်စွမ်းသူမေား	 ခန္ဓာ	

ပပန်လည်	သန်စွမ်းလာယစရန်	နည်းပညာမေားြို	သင်ကြားယပးပခင်း။	
•	 မသနစ်မွ်းသမူေား	ြိျုြ်ာျ	ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးယလြ့ေင့ခ်န်းမေား	ပပုလပုယ်ပးပခင်း။
•	 ြိျု့အ်ားြိျုြ်ိုး	အဖွဲ့ငျမ်ေားဆြလ်ြရ်ငှသ်နယ်စယရးအေြွ	်CBR	ရော	အေငွ်းရှ	ိ		

SHG	အဖွဲ့မေားအားလမ်း	ယြောင်းယပးပခင်း။
•	 မသနစ်မွ်းမှုနငှ့	်ဆြစ်ပယ်သာ	ြေန်းမာယရးအသ	ိပညာယပးအစအီစဉမ်ေား	ပပုလပုပ်ခင်း။	
•	 စီမံြိန်းယေသရှိ	ဆရာမမေားနှင့်ဆရာမေားအား	 မသန်စွမ်းမှုနှင့်	အြေုံးဝင်ပညာယရး	

သင်ေန်းြို	ယဆွယနွးပွဲြို	ဖမို့နျ်ပညာယရးမှူးရုံးနှင့်	ခေေိ်ဆြ်ယပးပခင်း။

စီးြွားကရးဆိုင်ရာ	ထိခိုေ်လွျ်မှုများေို	ကလျာ့ချကြးမခင်းစီမံေိန်း

•	 ေိခိုြ်လွျ်ယသာ	မသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	မိသားစုဝင်မေားအား	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	
သင်ေန်းနှင့်	နည်းပညာမေားယပးပခင်း။

•	 ယဈးြွြ်ရှာယဖွယဖာ်ေုေ်ပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းသူမေားြို	အလုပ်ယနရာခေေားပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းသူမေား	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းလုပ်ငန်းမေား	လုပ်ယဆာင်နိုင်ရန်အေွြ်	

လိုအပ်ယသာ	ြေန်းမာယရးယစာင့်ယရှာြ်မှုယပးပခင်း။

ေိုျ်ခန္ဓာ	 မြန်လည်သန်စွမ်းကရးနှင့်	လွျ်ေူစွာအတားအဆီးေင်းမဲ့သွားလာနိုင်ကရး	
စီမံေိန်း
•	 ရပ်ရောလူေုအား	အနာကြီးယရာဂါအယကြာင်း၊	မသန်စွမ်းမှုနှင့်	အြေုံးဝင်ဖွံ့ဖဖိုးယရး	

အယကြာင်း	အသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲမေား	ပပုလုပ်ယဟာယပပာပခင်း။
•	 ရပ်ရောလူေုအား	မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်ယရးဆိုင်ရာ	သယဘာေူစာခေုပ်အယကြာင်း	

အသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲမေား	ပပုလုပ်ယဟာယပပာပခင်း။
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•	 ရပ်ရောလူေုအားမသန်စွမ်းမှုနှင့်	ဆြ်စပ်ယသာ	ြေန်းမာယရးအသိပညာယပး	အစီအစဉ်မေား	
ပပုလုပ်ပခင်း။

•	 မသန်စွမ်းသူမေား	ခန္ဓာပပန်လည်သန်စွမ်းလာယစရန်	နည်းပညာယလ့ြေင့်ခန်းမေားယပးပခင်း။
•	 အယောြ်အြူပစ္စည်းမေား	ပံ့ပိုးယပးပခင်း။

မသန်စွမ်းမှုအခွင့်အကရးနှင့်လွျ်ေူစွာသွားလာနိုင်ကရး	ေဏ္ဍများတွင်ကထာေ်ခံမှုရရှိရန်	
ကဆာင်ရေေ်မခင်းစီမံေိန်း။

•	 ခရိုင်အဆင့်	ဌာနဆိုင်ရာမေားအား	မသန်စွမ်းမှုအသိပညာယပးသင်ေန်းမေားယပးပခင်း။
•	 ခရစ်ျာန်အသင်းယော်မေားအား	မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	သယဘာေူ	

စာခေုပ်ပါ	အားလုံးအြေုံးဝင်ပပန်လည်ေူယောင်ယရးသင်ေန်းယပးပခင်း။
•	 မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားအား	အခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	သယဘာေူစာခေုပ်ပါအားလုံး							

အြေုံးဝင်ပပန်လည်ေူယောင်ယရးသင်ေန်းယပးပခင်း။

၃။ ၂၀၁၉	ခုနှစ် ေျန်းမာကရး။

•	 အယကြာအဆစမ်ေားဆိငုရ်ာ	ြသုယပးပခင်း	(၁၀၁၁)	ဦး၊	လှုပရ်ှားသွားလာမှုလျွြ်ယူစရန	်
အယောြ်အြူပပုပစ္စည်းမေား	ယောြ်ပ့ံယပးပခင်း	(၂၁၅)	ဦး၊	အနာကြီးယရာဂါ	ခံစားယနရသူ	
မေားအား	ယမာလ်ဖမိုငအ်ေူးအယရပပားယဆးရုေံငွ	်ြေန်းမာယရးယစာင့ယ်ရှာြမ်ှုယပးပခင်း	
(၁၅၄၂)	ဦး၊	ယရှးဦးအရေျ	်ြယလးသငူျဖ်ွံ့ဖဖိုးယရးအယပခအယန	ေိငု်းောစစယ်ဆးမှုနငှ့	်
ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	 ဝန်ယဆာင်မှုယပးပခင်းေွင်	 ဝန်ယဆာင်မှုယပးခဲ့ယသာ	ြယလး	
သူငျ်ယပါင်း	(၄၉၆၀)	ဦး။

အသေ်ကမွးေမ်းကေျာင်း။

•	 အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်းဆိုင်ရာ	ြျွမ်းြေင်မှုသင်ေန်မေားနှင့်	 ခေေိ်ဆြ်ယပးပခင်းနှင့်	
လုပ်ငန်းခွင်အေွင်း	သြ်ယသာင့်သြ်သာပဖစ်ယစရန်	စီစဉ်ယပးပခင်း	(၃၇၈)ဦး။

မသန်စွမ်းသူအခွင့်အကရးနှင့်	ကထာေ်ခံမှုရရှိရန်	ကဆာင်ရေေ်မှုေဏ္ဍ။

•	 မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားနငှ့	်ယောြခ်မံှုရရှရိန	်အသပိညာယပးပခင်း	လပုင်န်း	
မေားြို	 ရပ်ရောအဆင့် ၊	 အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊	 ပညာယရး၊	 အစိုးရမဟုေ်ယသာ	
အဖွဲ့အစည်းမေားစသပဖင့	်အဆင့ဆ်င့	်လပုယ်ဆာငပ်ခင်း	(၄၀)ကြမိ	်(၃၅၅)	ဦး၊	မသနစ်မွ်းမှု	
နငှ့	်ဆြစ်ပယ်သာ	ြေန်းမာယရးအသ	ိပညာယပးအစအီစဉမ်ေား	ပပုလပုပ်ခင်း	(၁၀၃)	ကြမိ	်
(၂၂၁၅)	ဦး၊

•	 ယြေးရောလူေု၊	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်ယလော့ခေယရးယြာ်မေီဝင်မေားနှင့်	 ရပ်ရောအဖွဲ့	
အစည်းမေား၊	ယြောင်းဆရာ၊	ဆရာမမေားအား	သဘာဝယဘးအန္တရာျန်ငှ့	်ပေသ်ြ်ယသာ	
သင်ေန်းယပးပခင်း၊

•	 သဘာဝယဘးအန္တရာျ်	ြာြွျ်ေားဆီးယရးဆိုင်ရာ	သရုပ်ပပယလ့ြေင့်ပခင်းမေားြို	
ပပုလုပ်ပခင်း	(၁၄၇)ဦး။
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စဉ် ခုနှစ် အကြောင်းအရာ

ရြ်ရောအကမခမြု	မြန်လည်ထူကထာင်ကရးလုြ်ငန်း
•	 ရပရ်ောအယပခပပု	ပပနလ်ညေ်ယူောငယ်ရးလပုယ်ဆာငရ်ာေငွ	်ယြေးရောယပါင်း	(၁၃၆)ရောေငွ	်

လုပ်ယဆာင်ခဲ့ပါသည်။
•	 ယြေးရော(၂)ရော၌	 ယဆာြ်လုပ်ယရးေွင်	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်	 ခံနိုင်ဝန်စွမ်းအေွြ်	

နည်းပညာမေား	ပညာရှင်	(၃၄)	ယျာြ်ြို	သင်ေန်းယပးပခင်း။
•	 ယြေးရော	၁၅ရောေွင်	လမ်းယရေားနှင့်	ယရဆင်းယြာင်းယစရန်	ပပင်ဆင်မှု	(၁)	ခု၊	လမ်း	

(၁၅)	ခု၊	ယလျှာြ်လမ်း	(၂၂)	ခု	နှင့်	ေံေား	(၄)	စင်း	စသည်ေို့	ေည်ယဆာြ်ယပးပခင်း။
•	 ျငလ်ုအံမိသ်ာ	(၂)လုံး	ပပုပပငယ်ပးပခင်း၊	မီးဖိ	ု(၁၀)	ခ၊ု	ယသာြယ်ရြန	်(၃)ခ၊ု	မိုးယရယလှာင	်

ြန်	 (၂၃)ခု	ေို့နှင့်	သဘာဝယဘးအန္တရာျ်ြေယရာြ်လျှင်	အမေားပပည်သူ	 ခိုးြိုးရာ	
အပဖစ်ရှိယသာ	ဓမ္မာရုံ	(၂)ခုြို	ယဆာြ်လုပ်ပပုပပင်ယပးပခင်း။

အကမခခံအကဆာေ်အဦများ	တည်ကဆာေ်ကရးြိုင်း
•	 လှုပ်ရှားသွားလာမှုဆိုင်ရာ	အေားအဆီးမေား	ြင်းစင်ယစယရးယဆာင်ရေြ်ယပးပခင်း၊	

ရပ်ရောမေားအေွင်း	(၆)။

စီမံခေြ်ယဆာင်ရေြ်	ဖပီးစီးမှု		၁၀၀	%
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ကြါင်းစည်းလူမှုေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ကရးကောင်ကဒးရှင်း

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

မသန်စွမ်းသူများ၏	လူ့အခွင့်အကရးနှင့်	အကမခခံလွတ်လြ်ခွင့်များ	တန်တူညီမျှမှုရရှိကရး

၁။	 အယရှ့ယောင်အာရှနိုင်ငံမေားအသင်း၏	မသန်စွမ်းသူမေားဆိုင်ရာ	စီမံခေြ်	 (၂၀၂၅)	 ASEAN	 Enabling	

Master	 plan	 2025:	 Mainstreaming	 the	 Rights	 of	 PWDs	အယပါ်	 ASEAN	 Disability	 Forum	၏	
ရပေ်ညခ်ေြမ်ေားနငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးယဖာယ်ဆာငန်ိငုယ်ရးြစိ္စရပမ်ေားြိ	ုယပါင်းစည်းယဖာငယ်ေးရငှ်း	
၏ရန်ပုံယငွပဖင့်	ဌာနဆိုင်ရာောဝန်ရှိသူမေားသို့	ယအာြ်ပါအေိုင်း	ေင်ပပမှုမေားယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်။
	 (ြ)	 လူမှုဝန်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာန၊	 ပပည်ယောင်စု	

ဝန်ကြီးအား	ယေွ့ဆုံေင်ပပပခင်း၊	(ယနပပည်ယော်၊	၂၇.၆.၂၀၁၈)
	 (ခ)	 နိငုင်ပံခားယရးဝနက်ြီးဌာန၊	ပပညယ်ောငစ်ဝုနက်ြီး(ြိျုစ်ား)	အာဆျီယံရးရာဦးစီးဌာန၊	ညွှနက်ြား	

ယရးမှူးခေုပ်အား	ယေွ့ဆုံဖပီးေင်ပပပခင်း၊	(ယနပပည်ယော်၊၂၇.၆.၂၀၁၈)
	 (ဂ)	 ပမန်မာနုိင်ငံလူ့အခွင့်အယရးယြာ်မရှင်	ဥြ္ကဌနှင့်အဖဲွ့အားယေွ့ဆံုဖပီး	ေင်ပပပခင်း။	(ရန်ြုန်	၃.၇.၂၀၁၈)
	 (ဃ)	 33rd	 ASEAN	 Summit	 ေွင်	အေည်ပပုဖပီးပဖစ်၍	အယြာင်အေည်ယဖာ်ယရးလုပ်ငန်းမေားေွင်	

အားပဖည့်ယဆာင်ရေြ်ယပးလုိယကြာင်း	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန၊	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်ေံ																	
ယရှေမင်းသားယဖာင်ယေးရှင်း(ပမန်မာ)နှင့်အေူ	သွားယရာြ်ယေွ့ဆုံေင်ပပပခင်း။	 (ယနပပည်ယော်၊	
နိုဝင်ဘာလ၊	၂၀၁၈)

 

 

၂။	 ြလုသမဂ္ဂ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	ြနွဗ်င်းရငှ်း၊	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရး	

ဥပယေ	(၂၀၁၅)၊	နည်းဥပယေ	(၂၀၁၇)နှင့်	အယရှ့ယောင်အာရှနုိင်ငံမေား၏	မသန်စွမ်းသူမေားဆုိင်ရာ	စီမံခေြ်	(၂၀၂၅)	

ေိုအ့ား	အသပိညာယပးယဆွးယနွးပွမဲေားြိ	ုယပါင်းစည်းယဖာငယ်ေးရငှ်း၏ရနပ်ုယံငပွဖင့	်ယအာြပ်ါအေိငု်း	ယဆာငရ်ေြ	်

ခဲ့ပါသည်-

 

၆-၄-၂ေ၁၉	ရေ်ကန့တွင်	တိုေ်ကေီးငမို့၌	စစ်မှုထမ်းကဟာင်း	မသန်စွမ်းသူ(၂၅)	ဦးအား	အသိြညာကြးစဉ်။
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၇.၄.၂ေ၁၉	ရေ်ကန့တွင်	ကမှာ်ေီငမို့၌	စစ်မှုထမ်းကဟာင်း	မသန်စွမ်းသူ	(၃၅)ဦးအား	အသိြညာကြးစဉ်။ 

၁၅.၅.၂ေ၁၅	ရေ်ကန့တွင်	ထန်းတြင်ငမို့၌	မသန်စွမ်းသူ(၃၅)ဦးအားအသိြညာကြးစဉ်။

၂၈-၄-၂ေ၁၉	ရေ်ကန့တွင်	မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးေို	ေိုျ်တိုင်ကော်ကဆာင်နိုင်ကရးအတွေ်	

စစ်မှုထမ်းကဟာင်း	မသန်စွမ်းသူ	အများစုြါေင်သည့်	ကမှာ်ေီငမို့နျ်	မသန်စွမ်းသူများ

ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ကရးအသင်းေို	ေွဲ့စည်းထူကထာင်ကြးစဉ်။

၂၈-၄-၂ေ၁၉	ရေ်ကန့တွင်		ရန်ေုန်ငမို့၌		AGENDA	နှင့်	၊	IFES	(Myanmar)	တို့ြူးကြါင်းကဆာင်ရေေ်သည့်	

4th	Refional	Disability	Rights	Dialogue	တွင်	Panelist	အမေစ်	ြူးကြါင်းြါေင်စဉ်။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	ြညာကရး

၃။	 အကြားအာရုနံငှ့	်အပမငအ်ာရုမံသနစ်မွ်းသမူေား၏	ပညာယရးအေြွ	်ယအာြယ်ဖာပ်ပပါအေိငု်း	အလှူယင	ွ
မေား	ယပးအပ်လှူေါန်းခဲ့ပါသည်-
	 (ြ)	 ယမရခီေြဖ်မ်င်း	နားမကြားြယလးမေားယြောင်းသို	့အကြားအာရုမံသနစ်မွ်းသမူေား၏	ပညာယရး	

အေွြ်	အလှူယငွ	မေား	ယပးအပ်လှူေါန်းပခင်း။	(၂၁.၉.၂ဝ၁၇)

	 (ခ)	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊	စစ်ြုိင်းမေြ်မပမင်ယြောင်း	ေည်ယောင်ပခင်း	(၁၇)ကြိမ်	ယပမာြ်	နှစ်ပေ်လည်	
ယန့	အေိမ်အမှေ်အခမ်းအနားေွင်	 ယပါင်းစည်းယဖာင်ယေးရှင်း	 (အေြ်ပမန်မာပပည်ရုံးခွဲ)ြ	
ေြ်ယရာြ်ယန့သည့်	 အပမင်အာရုံမသန်စွမ်းသူမေား၏	 ပညာယရးအေွြ်	အလှူယငွြေပ်	
(၁ဝ၀,ဝဝဝ)ြို	လှူေါန်းပခင်း။	(၁၆.၁၂.၂ဝ၁၇)

မသန်စွမ်းသူများ၏	ေျန်းမာကရး

၄။	 မသနစ်မွ်းသမူေားအပါအဝင	်အားလုံးအြေုံးဝင	်ြေန်းမာယရးအယောြအ်ြ	ူလပုင်န်းမေားြိ	ုယအာြပ်ါ	
အေိုင်း	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်-
	 (ြ)	 ဂေပန်နိုင်ငံ	 Non-Caries	 Association	 နှင့်	 ပူးယပါင်း၍	 မသန်စွမ်းသူမေား	 မိဘမဲ့မေားနှင့်	

ြယလးငျမ်ေား၏	သွားနငှ့	်ခေံငွ်းြေန်းမာယရး	အခမဲ	့စစယ်ဆးယပးပခင်း။	၂ဝ၁၇	ခနုစှ၊်	နိဝုငဘ်ာ	
၃ရြ်၊	ယနရာ-ယရှေပပညသ်ာ	ြသုလရာမ	ဓမ္မစြူး	ြယလးငျ်မေား၊	ြိရုငမ်ေား	သလီရငှမ်ေားနငှ့	်
မသန်စွမ်းသူ	အင်အား	(၈၀)ဦး။
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	 (ခ)	 ယရှေ ပပည်သာယဆးရုံသုံးပစ္စည်း	 (၈)မေ ိုးနှင့် 	 ယလယအးယပးစြ်	 (၁)လုံးဝျ်ျူရန်	 ယငွသား	
၃၅ဝဝဝဝြေပ်၊	 မသန်စွမ်းသူမေား	အယောြ်အြူပပုပစ္စည်း	 (၄)မေ ိုး၊	အမှေ်	 ၁၂	 ရပ်ြွြ်	
သာယရးနာယရးအသင်းသ့ုိ	ယအာြ်စီဂေင်အုိး	(၁)လုံးနှင့်	ဆြ်စပ်ပစ္စည်းမေား	(စုစုယပါင်း	ယငွြေပ်	
၁၅သိန်း)အား	လှူေါန်းပခင်း။	(ယရှေပပည်သာ၊၂၃.၉.၂ဝ၁၈)

မသန်စွမ်းသူများ	လွျ်ေူစွာ	သွားလာကနထိုင်	အသုံးမြုနိုင်ကရး

၅။	 မသနစ်မွ်းသမူေား	လျွြ်စူွာ	သွားလာယနေိငု	်အသုံးပပုနိငုယ်ရးအေြွ	်ယအာြယ်ဖာပ်ပပါ	လှုပရ်ှားမှုမေား	

ြို	ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ပါသည်-

	 (ြ)	 ယရှေပပည်သာဖမို့နျ်၊	အမှေ်	၁၂	ရပ်ြွြ်	စံပျ်လမ်းေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	အေားအဆီးမဲ့	

လွျ်ြူစွာ	သွားလာယနေိုင်	အသုံးပပုနိုင်သည့်	ြေပ်သိန်း(၅၀)ယြော်	ြုန်ြေသည့်	 ယရှေနဂါး	

ဇရပ်အား	စံနမူနာပပယဆာြ်လုပ်	လှူေါန်းပခင်း။	(၂ဝ၁၈	ခုနှစ်	ဧဖပီလ	၁၁ရြ်)

	 (ခ)	 ၂ဝ၁၉	 ခုနှစ်	အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ	မသန်စွမ်းသူမေားယန့	ယဆာင်ပုေ်	 ''The	Future	 is	Accessible''	

နငှ့အ်ည	ီအသပိညာယပးအစအီစဉအ်ပဖစ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	စမွ်းယဆာငရ်ညပ်ပပွြဲိ	ုယပါင်းစည်း	

ယဖာင်ယေးရှင်းြ	ဦးယဆာင်စည်းရုံးြေင်းပပခင်း။	(ရန်ြုန်၊	၃.၁၂.၂ဝ၁၉)

 

 

 

 

မသန်စွမ်းသူများ	နိုင်ငံကရးနှင့်မြည်သူ့ကရးရာနျ်ြျ်များတွင်	ြါေင်ကဆာင်ရေေ်ခွင့်ရရှိကရး

၆။	 ယအာြ်ယဖာ်ပပပါ	လုပ်ငန်းမေားြို	 ယပါင်းစည်းယဖာင်ယေးရှင်းအယနပဖင့်	အားပဖည့်ပါဝင်	 ယဖာ်ယဆာင်	

ခဲ့ပါသည်-

 (ြ)	 USAID	နှင့်	World	Education	ြ	ြျားပပည်နျ်၊	လွိုင်ယြာ်ေွင်	ြေင်းပသည့်	''ဖငိမ်းခေမ်း	

ယရးပဖစစ်ဉေ်ငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား	အြေုံးဝငပ်ါဝငယ်ရးဆိငုရ်ာ	ဖိရုမ'်'သို	့ယပါင်းစည်းယဖာငယ်ေးရငှ်း	

အယနပဖင့်	Panelist	အပဖစ်	ပူးယပါင်းပါဝင်ပခင်း။	(လွိုင်ယြာ်၊	၁၃-၁၄-စြ်ေင်ဘာ	၂ဝ၁၈)
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	 (ခ)	 USAID	နှင့်	World	Education	ြ	ပဲခူးေိုင်းယေသကြီး	ပဲခူးဖမို့ေွင်	ြေင်းပသည့်	 ''ဖငိမ်းခေမ်း	

ယရးပဖစ်စဉ်ေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား	အြေုံးဝင်ပါဝင်နိုင်ယရးဆိုင်ရာ	 ဖိုရမ်''	သို့	 ယပါင်းစည်း	

ယဖာင်ယေးရှင်းအယနပဖင့်	Panelist	အပဖစ်	ပူးယပါင်းပါဝင်ပခင်း။	(ပဲခူး၊	၁၉.၁ဝ.၂ဝ၁၈)

	၇။	 မသနစ်မွ်းသမူေား	နိငုင်ယံရးနငှ့	်ပပညသ်ူ့ယရးရာနျပ်ျမ်ေားေငွ	်အပပည့အ်ဝ	ပါဝငယ်ဆာငရ်ေြခ်ငွ့	်ရရှယိရး	

အသိပညာယပးအစီအစဉ်အပဖစ်	၂ဝ၁၈ခုနှစ်	ပပည်ယောင်စုယန့	အေိမ်းအမှေ်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	စာယပ၊	အားြစား	

ဖပိုင်ပွဲနှင့်	 ယပော်ပွဲရှေင်ပွဲမေားြို	 	 ယပါင်းစည်းယဖာင်ယေးရှင်း၏	ဦးယဆာင်စည်းရုံးစီစဉ်မှုပဖင့်	ြေင်းပပပုလုပ်ပခင်း။															

(ရန်ြုန်	၁၂.၂.၂ဝ၁၉)

 

မသန်စွမ်းသူများ	မြုစုြျ ိုးကထာင်ကရးနှင့်	မြန်လည်ထူကထာင်ကရး

၈။	 ပမန်မာနိုင်ငံ 	 လူသားခေင်းစာနာသည့်	 မိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမေား၊	 ယရှ့ယဆာင်အဖွဲ့ 	 ဖငိမ်းခေမ်းယရး	

ပမန်မာယဖာင်ယေးရှင်း	 Norwegian	 People's	 Aid	 World	 Education	ေို့ 	 ပူးယပါင်းယဆာင်ရေြ်သည့်	

ယပမပမုပ်မိုင်းအန္တရာျ်	အသိပညာယပးယဆွးယနွးပွဲနှင့်	 နိုင်ငံေြာ	ယပမပမုပ်မိုင်း	 ရှင်းလင်းပခင်း	သရုပ်ပပပွဲေွင်	

Moderator	အပဖစ်	အားပဖည့်ပါဝင်ပခင်း။	(၂၇.၁ဝ.၂ဝ၁၈၊	ယြောြ်ကြီး)
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မသန်စွမ်းသူများ	အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိကရး

၉။	 ဂေပနရ်ိုးရာ	စာအေိန်ငှ့	်ပန်းဖွားမေားပပုလပုဖ်ပီး	ဂေပနန်ိငုင်သံို	့CMP	စနစပ်ဖင့	်ေငပ်ိုယ့နသည့	်	ယရှေပလုသဲျွ	်

ြမု္ပဏလီမီေိြန်ငှ့	်ပူးယပါင်းဖပီး	ယပါင်းစည်းယဖာငယ်ေးရငှ်း၏	အစအီစဉပ်ဖင့	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အစအီစဉပ်ဖင့	်

မသန်စွမ်းသူမေား၏	အသြ်ယမွးဝမ်းယြောင်း	အယောြ်အြူပပုသင်ေန်းမေားြို	ယဆာင်ရေြ်ပခင်းပဖစ်သည်။

	 (ြ)	 ဂေပန်ရိုးရာ	ပန်းဖွားဖန်မှုသင်ေန်း	အမှေ်စဉ်	 	(၁/၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	ေီဇင်ဘာလ	၅မှ	၆ရြ်	အေိ	

ယနရာ	ယမှာ်ဘီမသန်စွမ်းသူမေားနှင့်	မိသားစုဝင်	(၁၅)ဦး။

	 (	ခ	)	 ဂေပနရ်ိုးရာ	ပန်းဖွားနငှ့	်စာအေိဖ်နေ်ီးမှုသငေ်န်း	အမေှစ်ဉ	်(၂/၂ဝ၁၈)	၂ဝ၁၈	ခနုစှ	်ယမလ	၂၄မ	ှ

၂၆	ရြအ်ေ	ိယနရာ	ယပါင်းစည်းယဖာငယ်ေးရငှ်းရုံးခေုပ	်ယရှေပပညသ်ာ	မသနစ်မွ်း	မနိ်းြယလးမေားနငှ့	်

မိသားစုဝင်	(၂ဝ)ဦး။

	 (	ဂ	)	 ဂေပန်နိုင်ငံမှ	ရိုးရာစာအိေ်ယခါြ်လုပ်ငန်းအား	အပ်နှံလိုသည့်	လုပ်ငန်းရှင်မေားနှင့်	ယပါင်းစည်း	

ယဖာင်ယေးရှင်းအဖဲွ့ေ့ုိ	ယေွ့ဆံုဖပီး	ညိှနိှုင်းယဆွးယနွးပခင်း။	(၁၉.၅.၂ဝ၁၈)	ဟုိေျ်ြ့ံယြာ်၊	ရန်ြုန်။
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UNICEF	Myanmar	

မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	ကဆာင်ရေေ်ကြးခဲ့မှုများ

၁။	 မသန်စွမ်းသူ/ြယလးမေား၏အခွင့်အယရးမေားအား	ေန်းေူညီမျှရရှိယစရန်နှင့်	လူမှုယရးေွင်ယပါင်းစည်း

ပါဝင်နိုင်ရန်	 	 ပမှင့်ေင်ယပးပခင်းမေားသည်ပမန်မာနိုင်ငံ၏	 ယရရှည်ဖွံ့ဖဖိုးေိုးေြ်ယစယရးအေွြ်	 ဦးစားယပး	

အစီအစဉ်ေစ်ရပ်	ပဖစ်ပါသည်။	မသန်စွမ်းသူမေား	မှေ်ပုံေင်ပခင်းအစီအစဉ်အား	အဓိြေားယဆာင်ရေြ်ရမည်	

ပဖစ်ဖပီး၊	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးဥပယေ	(၂၀၁၅	ခုနှစ်)နှင့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးနည်းဥပယေ	

(၂၀၁၇	ခနုစှ)်	အရ	မသနစ်မွ်းသမူေား	လမူှုယရးရာမေားေငွ	်ပိမုိပုါဝငယ်ဆာငရ်ေြ်နိငုရ်နန်ငှ့	်မသနစ်မွ်းသမူေားအလပု	်

အြိုင်အခွင့်အလမ်းမေား	ရရှိမှုယသခောယစရန်	ဆြ်လြ်ယဆာင်ရေြ်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။

၂။	 ဥပယေနှင့်နည်းဥပယေအရ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်ယရးမေားဆိုင်ရာအမေ ိုးသားယြာ်မေီ၊	လုပ်ငန်း	

ယြာမ်ေမီေားအား	ဖွဲ့စည်းဖပီး	အမေ ိုးသားယြာမ်ေ၏ီ	ဦးယဆာငလ်မ်းညွှနမ်ှုပဖင့လ်မူှုဝနေ်မ်း၊	ြျဆ်ျယ်ရးနငှ့	်

ပပန်လည်ယနရာခေေားယရးဝန်ကြီးဌာနသည်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားအား	 ပမှင့်ေင်ယပးယနယသာ	

ဦးယဆာင်ဝန်ကြီးဌာန	 ပဖစ်ပါသည်။	မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်ယရးမေား	ဆိုင်ရာဆပ်ယြာ်မေီ	 (၉)	ခုပဖစ်ယသာ	

ပညာယရးဆပ်ယြာ်မေီ၊	ြေန်းမာယရးဆပ်ယြာ်မေီ၊	 အလုပ်အြိုင်ယရးရာဆပ်ယြာ်မေီ၊	 သုယေသန	

ဆပ်ယြာ်မေီ၊	 ယစာင့်ကြည့်အြဲပဖေ်ဆပ်ယြာ်မေီ၊	 မသန်စွမ်းအမေ ိုးသမီးနှင့်	ြယလးသူငျ်မေားယရးရာ	

ဆပ်ယြာ်မေီ၊	သေင်းအခေြ်အလြ်နည်းပညာဆိုင်ရာ	ဆပ်ယြာ်မေီ၊	သဘာဝယဘးနှင့်	အပခားအယရးယပါ်

အယပခအယနဆိုင်ရာဆပ်ယြာ်မေီနှင့်ေရားမျှေမှု	 ရရှိပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဆပ်ယြာ်မေီဝင်မေားအား	 ဖွဲ့စည်း၍									

မသနစ်မွ်းသမူေား၏အခငွ့အ်ယရးေိုြ့ိ	ုယပါင်းစည်းေည့သ်ငွ်း	အယြာငအ်ေညယ်ဖာယ်ဆာငရ်ေြမ်ည့အ်မေ ိုးသား	

အဆင့်မဟာဗေူဟာ	စီမံြိန်းအား	ယရးဆွဲလေြ်ရှိပါသည်။		

၃။	 ေို့အပပင်	မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	အခွင့်အယရးယဖာ်ယဆာင်ရာေွင်	ဘြ်စုံ၊	ြဏ္ဍယပါင်းစုံမှ	ပူးယပါင်း	

ယဆာင်ရေြ်ရန်	 လုိအပ်ဖပီး၊	မသန်စွမ်းသူမေားအဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်	 မှေ်ပံုေင်ပခင်းြိစ္စရပ်လုပ်ငန်းစဉ်မေားအား	

ရန်ြုန်ေိုင်းယေသကြီး၊	 ပဲခူးေိုင်းယေသကြီးနှင့်	ြရင်ပပည်နျ်ေို့ေွင်	 စေင်ယဆာင်ရေြ်မည်ပဖစ်ပါသည်။	

ေိုယ့နာြ	်အပခားေိငု်းယေသကြီးနငှ့	်ပပညန်ျမ်ေားေငွ	်ဆြလ်ြယ်ဆာငရ်ေြသ်ွားမညပ်ဖစပ်ါသည။်	ေိငု်းယေသ	

ကြီးနှင့်	 ပပည်နျ်မေားေွင်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယြာ်မေီမေားဖွဲ့စည်းဖပီးပဖစ်သပဖင့်								

မသန်စွမ်းမှုမှေ်ပုံေင်ပခင်းလုပ်ငန်းမေားအား	ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်ယြာ်မေီ၏	ဦးယဆာင်မှုပဖင့်	အယြာင်	

အေည်ယဖာ်	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများအား	မှတ်ြုံတင်မခင်း

၄။	 ၂၀၁၇	 နှင့်	 ၂၀၁၈	 ခုနှစ်မေားအေွင်းေွင်	လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန/ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာန၊	

ျူနီဆြ်	 (ပမန်မာ)၊	ြေန်းမာယရးနှင့်အားြစားဝန်ကြီးဌာနေို့ပူးယပါင်း၍	လူမှုယရးယမာ်ေျ်အရ	မသန်စွမ်းမှု	

စစိစသ်ည့	်ယမးခနွ်းလွှာမေားအား		ပပုစရုနအ်ေြွ	်အစည်းအယဝးမေား	ြေင်းပခဲပ့ါသည။်		ပမငသ်ာယသာမသနစ်မွ်းမှုမေား	

(ပပုစေုားယသာ	အြပဲဖေယ်မးခနွ်းလွှာအရ)	အား	မေှပ်ုေံငက်ြီးကြပယ်ရးမှူးမေားမ	ှအြပဲဖေမ်ှုမေား	ပပုလပုဖ်ပီး	

မှေ်ပုံေင်အရာရှိေံသို့	ယပးပို့ပခင်းပဖင့်	မသန်စွမ်းမှုမှေ်ပုံေင်ရရှိရန်		ယဆာင်ရေြ်မည်ပဖစ်ပါသည်။	

၅။	 ပပုစုေားယသာ	အြဲပဖေ်ယမးခွန်းလွှာအရ	ေိြေစွာဆုံးပဖေ်နိုင်ပခင်းမရှိယသာ်လည်း	 မပမင်သာယသာ	

မသနစ်မွ်းမှု	(ဥပမာ-	အကြားအာရုပံိငု်းဆိငုရ်ာ၊	အပမငအ်ာရု	ံပိငု်းဆိငုရ်ာမေား)	ရှယိနသညဟ်ျုဆူပါြ	မေှပ်ုေံင	်

ကြီးကြပ်ယရးမှူးမှ	ယလျှာြ်ေားသူအား	 	ေုေိျအဆင့်စိစစ်သူ	ေိုြ်နျ်/ဖမို့နျ်/ခရိုင်အဆင့်ယဆးရုံမေားရှိ	
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ဆရာဝန်မေားေံသို့		လိုအပ်ယသာ	အြဲပဖေ်ပခင်းမေားပပုလုပ်နိုင်ပါရန်	လွှဲယပပာင်းယပးမည်ပဖစ်ပါသည်။

၆။	 ေိြုန်ျ/်ဖမို့နျ/်ခရိငုအ်ဆင့	်ယဆးရုမံေားရှဆိရာဝနမ်ေားမ	ှမသနစ်မွ်းမှုအဆင့အ်ား	မသေမ်ေှန်ိငုပ်ါြ	

ေပမ်စံစယ်ဆးမှုမေားလိအုပမ်သှာ	ယလျှာြ်ေားသအူား	ေေျိအဆင့စ်စိစသ်	ူသြ်ဆိငုရ်ာအေူးြဆုရာဝန	်

ေံသို့	လွှဲယပပာင်းယပးပို့ရမည်	ပဖစ်ပါသည်။	မသန်စွမ်းသူအပဖစ်မှေ်ပုံေင်ဖပီးပါြ	မသန်စွမ်းသူ/ြယလးသူငျ်	

မေားသည	်လမူှုြာြျွယ်စာင့ယ်ရှာြယ်ရးလပုင်န်းစဉအ်ရ	အားလုံးအြေုံးဝငပ်ညာယရး၊	ြေန်းမာယရး၊		အသြ	်

ယမွးမှုအေူးသင်ေန်းယြောင်း	စသည့်ဘဝအေွြ်	လိုအပ်ယသာဝန်ယဆာင်မှုမေားအား	ရရှိမည်ပဖစ်ပါသည်။

၇။	 ြေန်းမာယရးနှင့်အားြစားဝန်ကြီးဌာန၏ဦးယဆာင်မှုပဖင့်	မသန်စွမ်းမှုအား	ေုေိျနှင့်	ေေိျအဆင့်	

စိစစ်သေ်မှေ်ရန်အေွြ်	 မသန်စွမ်းစိစစ်သေ်မှေ်သည့်အဖွဲ့အား	 	ေားရှိဖပီးပဖစ်သည်။	 ပေမအဆင့်	

စစိစသ်ေမ်ေှပ်ခင်းနငှ့	်ြေန်းမာယရးနငှ့အ်ားြစားဝနက်ြီးဌာန၏	မသနစ်မွ်းစစိစသ်ေမ်ေှသ်ည့အ်ဖွဲ့	(ေေုျိ	

နှင့်ေေိျအဆင့်)ေို့သည်	ယရှ့ဆြ်ယဆာင်ရေြ်ရမည့်လုပ်ငန်းမေားေွင်	အနီးြပ်ပူးယပါင်း	ယဆာင်ရေြ်	သွား	

မည်ပဖစ်သည်။

 •	 မသန်စွမ်းသူမေားြိုျ်ေိုင်	မိမိသယဘာဆန္ဒရှိမှသာ	မှေ်ပုံေင်ယလျှာြ်ေားမည်ပဖစ်ပါသည်။	

 •		 ရပ်ြွြ်/ယြေးရောမေားေွင်	အသိယပးယဆွးယနွးပွဲမေား၊	အသိပညာယပးပွဲမေားပပုလုပ်၍	မသန်စွမ်း	

သူမေားအေွြ်	မှေ်ပုံေင်ပခင်း၏အြေ ိုး	ရှိမည့်အခေြ်မေားအား	နားလည်သယဘာယပါြ်ယစရန်	

ယဆာင်ရေြ်ရပါမည်။	

 •		 မသနစ်မွ်းသမူေား	မေှပ်ုေံငပ်ခင်းအားပဖင့	်ပမနမ်ာနိငုင်ေံငွရ်ှယိသာ	မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အယရအေြွ	်

အား	ပိုမိုေိြေစွာ	သိရှိနိုင်မည်ပဖစ်ဖပီး၊	အဆင့်သေ်မှေ်ပခင်းပဖင့်	မသန်စွမ်းသူမေားအား	အဆင့်	

အလိုြ်	လိုအပ်သလို	ပံ့ပိုးမှုမေား	ယဆာင်ရေြ်နိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။	

 •	 မသန်စွမ်းသူမေားအေွြ်	လိုအပ်ယသာပံ့ပိုးမှုမေားရရှိလျှင်	 မိမိြိုျ်ေိုင်	 ပိုမိုရပ်ေည်နိုင်မည်	

ပဖစ်ဖပီး၊	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	ပညာယရး၊	ြေန်းမာယရး၊	အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းမေား	 ရရှိယရး၊		

အေားအဆီးြင်းမဲ့ဖပီး	အြာအြွျ်ရှိယသာ	 ပေ်ဝန်းြေင်ရရှိယစယရးနှင့်	အယရးယပါ်အယပခ	

အယနေွင်	ြူညီပံ့ပိုးပဖည့်ဆည်းယပးနိုင်ယရးေို့အား	 မသန်စွမ်းအဆင့်	သေ်မှေ်၍	မှေ်ပုံေင်	

ပခင်းပဖင့်	ေိယရာြ်စွာယဆာင်ရေြ်ယပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများမှတ်ြုံတင်မခင်းလုြ်ငန်းများအကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရေေ်မခင်း

၈။	 လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန/ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာနနှင့်	 ျူနီဆြ်	 (ပမန်မာ)ေို့သည်	 ပပည်နျ်/

ေိုင်းယေသကြီး	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာယြာ်မေီမေား၏လမ်းညွှန်မှု၊	 ပမန်မာနိုင်ငံမသန်	

စမွ်းသမူေားသင်းခေုပန်ငှ့	်မသနစ်မွ်းအဖွဲ့အစည်းမေားမ	ှြိျုစ်ားလျှမ်ေား၏ပါဝငမ်ှုပဖင့	်	မသနစ်မွ်းသမူေားမေှပ်ုေံင	်

ပခင်းအစီအစဉ်မေားအား	ယအာြ်ယဖာ်ပပပါ	ဖမို့နျ်(၃)ခုေွင်အဆင့်အလိုြ်	ယဆာင်ရေြ်ယနဖပီ		ပဖစ်ပါသည်	-

	 (ြ)		 ယညာင်ယလးပင်ဖမို့နျ်၊	ပဲခူးေိုင်း	

	 (ခ)		 ဘားအံဖမို့နျ်၊	ြရင်ပပည်နျ်

	 (ဂ)		 လှိုင်သာျာဖမို့နျ်၊	ရန်ြုန်ေိုင်း

၉။	 မေှပ်ုေံငပ်ခင်း	လပုင်န်းမေားစေငဖ်ပီး	ရရှလိာယသာသငခ်န်းစာမေားအား	ယလလ့ာမေှသ်ားဖပီး	၊	ယေသနငှ့	်

ြိုြ်ညီယအာင်ပပင်ဆင်၍	၎င်းအယေွ့အကြုံမေား၊	သင်ခန်းစာမေားအရ	အပခားေုိင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်မေားေွင်	

ဆြ်လြ်	ယဆာင်ရေြ်သွားမည်	ပဖစ်ပါသည်။
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မသန်စွမ်းမှုအဆင့်	စစ်ကဆးရန်မြင်ဆင်မခင်းအဆင့်ဆင့်	(တိုင်း/မြည်နျ်၊	ခရိုင်၊ငမို့နျ်)

 •	 ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်/ခရိုင်/ဖမို့နျ်အဆင့်အသိယပးယဆွးယနွးပခင်း

 •	 ဆရာပဖစ်သင်ေန်းဆရာမေားအားယရေးခေျ်ပခင်းနှင့်	သင်ေန်းယပးပခင်း	 (ေိုင်း/ပပည်နျ်၊	 ခရိုင်၊	

ဖမို့နျ်)

 •	 မှေ်ပုံေင်ကြီးကြပ်ယရးမှူးမေားအား	ယရေးခေျ်ပခင်းနှင့်	သင်ေန်းယပးပခင်း	(ရပ်ြွြ်၊	ယြေးရော)

 •	 ရပ်ြွြ်/ယြေးရောေွင်	အသိယပးယဆွးယနွးပွဲမေား	ပပုလုပ်ြေင်းပပခင်း

 •	 ပပည်သူလူေု	အသိပညာယပးလုပ်ငန်းမေားယဆာင်ရေြ်ပခင်း		 	 	

 •	 မေှပ်ုေံငက်ြီးကြပယ်ရးမှူးမေားမ	ှမေှပ်ုေံငယ်လျှာြေ်ားယသာ	မသနစ်မွ်းသမူေားအား		အြပဲဖေ	်

ယမးခွန်းလွှာမေား	ပဖင့်	စစ်ယဆးပခင်းနှင့်	မှေ်ပုံေင်ပခင်း၊	လိုအပ်ပါြ	ေုေိျအဆင့်သို့လွှဲပို့ပခင်း

 •	 မသနစ်မွ်းမှုမေ်ှပုေံငပ်ခင်းလပုင်န်းစဉ	်အဆင့ဆ်င့အ်ေွြ်ပပငဆ်ငပ်ခင်း	လပုင်န်းမေားယဆာငရ်ေြ	်

နိုင်ရန်			အခေြ်အလြ်မေား	ယောင်းခံပခင်း။
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မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	
နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာ	ကရးသားကရးအေွဲ့၏	အစီရင်ခံစာ

၁။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 အမေ ို းသားယြာ်မေီ	 နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာ	

ယရးသားယရးအဖွဲ့ြိ	ု၂၀၁၉	ခနုစှ	်စြ်ေငဘ်ာလ	၂၇	ရြ်ယန့ေငွ	်မသနစ်မွ်းသမူေား၏	အခငွ့အ်ယရးမေားဆိငုရ်ာ	

အမေ ိုးသားယြာ်မေီြ	အမိန့်ယကြာ်ပငာစာအမှေ်(၈၃/၂၀၁၉)ပဖင့်	 ဖွဲ့စည်းော၀န်ယပးအပ်ခဲ့ဖပီး	 ယအာြ်ပါ	

လုပ်ငန်းော၀န်မေားအား	ယပးအပ်ခဲ့ပါသည်	-

	 (ြ)	 နှစပ်ေလ်ညအ်စရီငခ်ံစာယရးသားရန်အေြွ	်ယြာမ်ေအီစည်းအယဝးြိ	ုပုမံနှ်ြေင်းပပပုလပု်	

ပခင်းနှင့်	လိုအပ်သလို	အေူးအစည်းအယဝးြေင်းပပခင်း၊

	 ( ခ ) 	 လိုအပ်ယသာစာရေြ်စာေမ်းမေား၊	 ဓာေ်ပုံမှေ်ေမ်းမေား၊	 သေင်းအခေြ်အလြ်မေားြို	

ဆပ်ယြာ်မေီမေား၊	သြ်ဆိုင်ရာဌာနမေား၊	ဆြ်စပ်အဖွဲ့အစည်းမေားေံမှ	ယောင်းခံပခင်း၊

	 ( ဂ ) 	 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ယနသည့်	အစိုးရမဟုေ်ယသာ	လူမှုအဖွဲ့အစည်းမေား၊	

စီးပွားယရးလုပ်ငန်းယဆာင်ရေြ်ယနယသာ	အဖွဲ့အစည်းနှင့်	ပုဂ္ဂိုလ်မေား၊	မသန်စွမ်းသူမေား	အသင်း	

အဖွဲ့မေား၊	မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြို	စိေ်ပါ၀င်စားသည့်	ယစေနာ့၀န်ေမ်း	အဖွဲ့အစည်း၊	

သေင်းအခေြ်အလြ်၊	ဆြ်သွျ်ယရးနှင့်	 နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းမေား၊	 ပုဂ္ဂိုလ်မေား	အခေြ်	

အလြ်ရျူစုယဆာင်းပခင်း၊

	 (ဃ)	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 မသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်နှင့်	ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်အသီးသီး၏	လစဉ်	

အစီရင်ခံစာမေားအယပါ်	ယလ့လာအြဲပဖေ်	မှေ်ေမ်းေင်ပခင်း၊

	 ( င ) 	 အစီရင်ခံစာ	ယရးသားပပုစုရန်အေွြ်	အယောြ်အြူပဖစ်ယစရန်			ယြာ်မေီအဖွဲ့၀င်မေားနှင့်	

အေူ	ဌာနဆုိင်ရာမေား၊	ပမန်မာနုိင်ငံမသန်စွမ်းသူမေားအသင်းခေုပ်နှင့်	ေုိင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်	မေား၏	

မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ော၀န်ရှိသူမေားြို	အခါအားယလော်စွာော၀န်ယပးအပ်ပခင်း၊

	 (စ)	 မသန်စွမ်းသူမေား	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ၊	 ပပည်ယောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့်	

လူမှု၀န်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး၀န်ကြီးဌာနြ	အခါအားယလော်စွာ	

ယပးအပ်သည့်	မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆုိင်ရာ	လုပ်ငန်းော၀န်မေားြုိယဆာင်ရေြ်ပခင်း။

၂။	 အဆုိပါအစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖဲွ့ေွင်	ပပန်ကြားယရး၀န်ကြီးဌာန	ေုေိျ၀န်ကြီး	ဦးယအာင်လှေွန်းြ	

ဥြ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းယြာင်း၊	 လူမှု၀န်ေမ်း၊	 ြျ်ဆျ်ယရးနှင့် 	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး၀န် ကြီးဌာန၊	

ပပန်လည်ေူယောင်ယရးဦးစီးဌာနမှ	ညွှန်ကြားယရးမှူးခေုပ်ြ	အဖွဲ့၀င်အပဖစ်လည်းယြာင်း၊	 ပပန်ကြားယရး	

၀န်ကြီးဌာန၊	လူမှု၀န်ေမ်း၊	ြျ်ဆျ်ယရးနှင့်	 ပပန်လည်ယနရာခေေားယရး၀န်ကြီးဌာနေို့မှ	 ေုေိျညွှန်ကြား	

ယရးမှူးခေုပ်မေားနှင့်	ညွှန်ကြားယရးမှူးမေားြ	အဖွဲ့၀င်မေားအပဖစ်လည်းယြာင်း၊	 ပပန်လည်ေူယောင်ယရး	

ဦးစီးဌာနမ	ှေေုျိညွှနက်ြားယရးမှူးခေုပြ်	အေငွ်းယရးမှူးအပဖစလ်ည်းယြာင်း၊	ပမနမ်ာနိငုင်	ံမသနစ်မွ်းသမူေား	
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အသင်းခေုပ်နှင့်	 Voluntary	 Service	Overseas	 (VSO)	 မှ	ော၀န်ရှိသူမေားြ	အဖွဲ့၀င်အပဖစ်လည်းယြာင်း	

ပါ၀င်ယဆာင်ရေြ်ခဲ့ကြပါသည်။

၃။	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	 အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	 အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာ

ယရးသားယရးအဖွဲ့သည်	 ၉-၁၀-၂၀၁၉	 ရြ်ယန့ေွင်	 လူမှု၀န်ေမ်း၊	 ြျ်ဆျ်ယရးနှင့် 	 ပပန်လည်ယနရာ	

ခေေားယရး၀န် ကြီးဌာန	 အစည်းအယဝးခန်းမေွင်	 ပေမအကြိမ်အစည်းအယဝးြေင်းပ၍	 မသန်စွမ်းသူ	

မေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီနှင့်	လုပ်ငန်းယြာ်မေီေို့၏	လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ခေြ်	

မေားအားလည်းယြာင်း၊	ဆပ်ယြာ်မေီအသီးသီး	 ဖွဲ့စည်းော၀န်ယပးအပ်ေားမှု	အယပခအယနနှင့်	လြ်ယေွ့	

ယဆာင်ရေြ်ယနသည့်	လုပ်ငန်းမေားအားလည်းယြာင်း၊	ြုလသမဂ္ဂ	 မသန်စွမ်းသူမေားအခွင့်အယရးဆိုင်ရာ	

သယဘာေူစာခေုပ်နှင့်ပေ်သြ်၍	 ပမန်မာနိုင်ငံြ	 ယဆာင်ရေြ်ယနမှု	 အယပခအယနမေားအားလည်းယြာင်း၊	

၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးနှင့်	ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်အသီးသီးေွင်	အယြာင်အေည်ယဖာ်	 ယဆာင်ရေြ်ယပး	

ယနသည့်	လုပ်ငန်းမေားအားလည်းယြာင်း၊	အစီရင်ခံစာစာအုပ်	 ယရးသားမည့်ပုံစံနှင့်	လုပ်ငန်းော၀န်	 ခွဲယဝ	

ယဆာင်ရေြ်မှု	အစီအစဉ်မေားအားလည်းယြာင်း၊	အခေြ်အလြ်နှင့်	ဓာေ်ပုံမေား	စုစည်း ယဆာင်ရေြ်မည့်	အစီ	

အစဉ်မေားအားလည်းယြာင်း	ယဆွးယနွးယဆာင်ရေြ်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။	 ေို့ယနာြ်	 အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖွဲ့သည်	 သြ်ဆိုင်ရာ၀န် ကြီးဌာနမေားနှင့် 	 ပပည်ယောင်စု	

အဆင့်	အဖွဲ့အစည်းမေားမှ	ော၀န်ရှိသူမေားအားဖိေ်ယခါ်၍	မိမိေို့ယဆာင်ရေြ်လေြ်ရှိသည့်	 ယဆာင်ရေြ်ခေြ်	

မေားြို	 ယရးသားယပးပို့ရန်ြိစ္စနှင့်	လိုအပ်သည့်အကြံဉာဏ်မေား	 ယပးအပ်ရန်ြိစ္စမေားြို	 ယဆွးယနွးယဆာင်ရေြ်	

ခဲ့ကြပါသည်။

၅။	 အစီရင်ခံစာယရးသားယရးအဖဲွ့သည်	သြ်ဆုိင်ရာ၀န်ကြီးဌာနမေားနှင့်	 ပပည်ယောင်စုအဆင့်	အဖဲွ့အစည်း	

မေားမှ 	 ော၀န်ရှိသူမေားြိုဖိေ်ယခါ်၍	 ယအာြ်ပါအေိုင်း 	 အစည်းအယဝးမေားြေင်းပ ဖပီး 	 အစီရင်ခံစာ	

စာအုပ်၏	 မေြ်နှာဖုံးေီဇိုင်း၊	 စာအုပ်အရေျ်အစားနှင့်	 စာလုံးအရေျ်အစားအားလည်းယြာင်း၊	 ဓာေ်ပုံမေား	

စနစ်ေြေယဖာ်ပပမှုနှင့်	အစီရင်ခံစာစာအုပ်၏	အပပင်အဆင်	 (Layout)	 ပုံစံမေားအားလည်းယြာင်း၊	သေ်ပုံ	

ယရးေုံး၊	အမည်နှင့်အခေြ်အလြ်မေား	မှန်/မမှန်	စိစစ်ပခင်းမေားအားလည်းယြာင်း	စိစစ်ခဲ့ကြပါသည်	-

	 (ြ)	 ပေမအကြိမ်အစည်းအယဝး	 =	 ၉-၁၀-၂၀၁၉	(ဗုေ္ဓဟူးယန့)

	 ( ခ ) 	 ေုေိျအကြိမ်အစည်းအယဝး	 =	 ၈-၁၁-၂၀၁၉	(ယသာကြာယန့)

	 ( ဂ ) 	 ေေိျအကြိမ်အစည်းအယဝး	 =	 ၂၈-၁၁-၂၀၁၉	(ကြာသပယေးယန့)

	 (ဃ)	 စေုေ္ထအကြိမ်အစည်းအယဝး	 =	 ၇-၁-၂၀၂၀	(အဂသါယန့)

	 ( င ) 	 ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအယဝး	 =	 ၄-၂-၂၀၂၀	(အဂသါယန့)

	 ( စ ) 	 ဆဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအယဝး	 =	 ၅-၃-၂၀၂၀	(ကြာသပယေးယန့)

၆။	 ဤအစီရင်ခံစာစာအုပ်သည်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီြ	

ပေမအကြိမ်	 စီစဉ်ေုေ်ယဝသည့်	 နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာစာအုပ်	 ပဖစ်သည်။	 နှစ်ပေ်လည်အစီရင်ခံစာ	

စာအုပ်ဟုဆိုယသာ်လည်း	 နှစ်စဉ်ေုေ်ယဝနိုင် ပခင်းမရှိခဲ့ဘဲ	 မသန်စွမ်းသူမေား၏	အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	

အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 စေင်ဖွဲ့စည်းသည့်	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်	 စြ်ေင်ဘာလမှ	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 ေီဇင်ဘာလအေိ	

ယဆာင်ရေြ်ခဲ့သည့်	လုပ်ငန်းမေားြို	 စုစည်း၍	စီစဉ်ေုေ်ယဝေားပခင်း	 ပဖစ်ပါသည်။	 ယနာင်ေွင်	 မသန်စွမ်းသူ

မေား၏အခွင့်အယရးမေားနှင့်	 ပေ်သြ်၍	ယဖာ်ယဆာင်ယပးခဲ့သည့်လုပ်ငန်းမေားြို	 နှစ်စဉ်	 ပုံမှန်ေုေ်ယဝနိုင်ရန်	

စီစဉ်ယဆာင်ရေြ်မည်	ပဖစ်ပါသည်။
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၇။	 နိဂုံးခေုပ်အားပဖင့်	 မသန်စွမ်းသူမေား၏အခွင့်အယရးမေားဆိုင်ရာ	အမေ ိုးသားယြာ်မေီ	 နှစ်ပေ်လည်	

အစီရင်ခံစာ	 ယရးသားယရးအဖွဲ့သည်	 မိမိေို့အား	 ယပးအပ်ေားသည့်	လုပ်ငန်းော၀န်မေားြို	သြ်ဆိုင်ရာ	

၀န်ကြီးဌာနမေားနှင့်လည်းယြာင်း၊	ေိုင်းယေသကြီး/ပပည်နျ်အစိုးရအဖွဲ့မေားနှင့်လည်းယြာင်း၊	 မသန်စွမ်း	

သူမေားဆိုင်ရာ	အဖွဲ့အစည်းမေားနှင့်လည်းယြာင်း	ယပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းယဆာင်ရေြ်၍	ဤအစီရင်ခံစာ	စာအုပ်အား	

ယအာင်ပမင်စွာပပုစုေုေ်ယဝလိုြ်ရပါသည်။

ဦးကအာင်လှထွန်း

ဒုတိျ၀န်ကေီး

ဥေ္ကဋ္ဌ

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အကရးဆိုင်ရာအမျ ိုးသားကော်မတီ

နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာ	ကရးသားကရးအေွဲ့

လူမှု၀န်ထမ်း၊	ေျ်ဆျ်ကရးနှင့်	မြန်လည်ကနရာချထားကရး၀န်ကေီးဌာန	အစည်းအကေးခန်းမတွင်	
မသန်စွမ်းသူများ၏	အခွင့်အကရးများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားကော်မတီ	နှစ်ြတ်လည်	

အစီရင်ခံစာ	ကရးသားကရးအေွဲ့	အစည်းအကေ:ေျင်းြစဉ်နှင့်	အမှတ်တရဓာတ်ြုံရိုေ်ေူးစဉ်။	
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