ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ ောိုး၏အခွငအ
့်် ထရိုးမ္ ောိုးဆင
ု ရ
် ော အမ္ ိုးသောိုးထ
အမ္န်ထ့်

ော်ပငောစောအမ္ှတ၊် ၉၇ /၂၀၁၉

၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ၊် နတ်ထတော်လဆန်ိုး ၇ ရ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘောလ
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ ောိုး၏အခွငအ
့်် ထရိုးမ္ ောိုးဆင
ု ရ
် ော
၁။

ော်မ္တီ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

၃

ရ

်
)်

န်ိုးမ္ောထရိုးဆြ် ထ

အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ

ော်မ္တီဖွွဲ့စည်ိုးပခင်ိုး

အမ ်းသာ်းရ

ာ်မတီသည်

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းဥပရေ ပိုေမ
် ၇ ၊ ပိုေမ
် ခွွဲ (ဂ)နှင့်် ပိုေမ
် ၉၂ ၊ ပိုေမ
် ခွွဲ (ခ)တိုအရ
့်
မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏
ရအာ

အခွင့််

အရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ

်ပါပိုဂ္ လ်မ ာ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလို
(

)

ညွှနက်

န််းမာရရ်းဆပ်ရ

ာ်မတီ

်သည်-

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

ဥ က ဋ္ဌ

ဖပည်သူ ့် န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း
(ခ)

ေိုတယညွှနက်
အာ်း

စာ်းနှင့််

ေိုတယညွှနက်

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

ေိုတယဥ က ဋ္ဌ (၁)

ာယပညာဦ်းစီ်းဌာန

န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း
(ဂ)

စာ်းဝန်က

စာ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

ေိုတယဥ က ဋ္ဌ (၂)

ိုသရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း
(ဃ)

စာ်းဝန်က

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ရဆ်းဝန်ထမ််းတပ်ြွဲွွဲ့ ညွှနက်
ာ

(င)

ီ်းဌာန

ညွှနက်

ွယ်ရရ်းဝန်က
ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်
ာ်းရရ်းမ်းရို ်း

ီ်းဌာန
အြွွဲွဲ့ဝင်

ို

လိုပ်ငန််းခွင်

န််းမာရရ်း

ဖပည်သူ ့် န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း
(စ)

ညွှနက်

စာ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

တိုင်း် ရင််းရဆ်းပညာဦ်းစီ်းဌာန
န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း

စာ်းဝန်က

ီ်းဌာန
-၂-

(ဆ)

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ဝန်က
(ဇ)

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်း

ီ်းဌာန

ေိုတယညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

ိုသရရ်း/ရဆ်းအ

အြွွဲွဲ့ဝင်

ာအ

ွယ်/ရဆ်းခိုဌာနခွွဲ

ိုသရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း
(ဈ)

စည််းရို ်းရရ်းဌာနက

စာ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ီ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် စစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့၊ ဗဟိုဌာနခ ပ်
(ည)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် ဆရာဝန်အသင််း
(ဋ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် သူနာဖပ နှငသ
့်် ာ်းြွာ်းရ

(ဌ)

ာင်စီ

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
မ္ာ့်

(ဍ)

အြွွဲွဲ့ဝင်

အြွွဲွဲ့ဝင်

ရလ်းမ ာ်းရန်ပိုရငွအြွွဲွဲ့ (ဖမန်မာ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် မသန်စွမ််းသူမ ာ်းရ ှ ွဲ့ရဆာင်အြွွဲွဲ့
(ဎ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် ရေါင််းဆင်ေရိုန်း် အသင််း
(ဏ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
မ္ာ့်

(တ)

ိုလသမဂ္စမ
ီ

အြွွဲွဲ့ဝင်
န််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းဆိုငရ
် ာရို ်း

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ာသ

အြွွဲွဲ့ဝင်
်က

ီ်းရွ ယ်အိုရစာင်ရ
့် ှာ

်ရရ်းအြွွဲွဲ့

Help Age International
(ထ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
အမ ်းသာ်း
ရစာငက့််

အြွွဲွဲ့ဝင်

န််းမာရရ်းစီမ

န််းအရ

ာင်အထည်ရြာ်ဖခင််းနှင့််

ည့်ရ
် လ့်လာရရ်းအြွွဲွဲ့
-၃-

(ေ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

Hellen Keller Foundation
(ဓ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ရမရီခ

(န)

်ပ်မင််းနာ်းမက

အြွွဲွဲ့ဝင်
ာ်းရသာ

ရလ်းမ ာ်းရ

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

ာင််း
အြွွဲွဲ့ဝင်

ရရွှပိုလွဲ
(ပ)

ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် မသန်စွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ ပ်
(ြ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် မသန်စွမ််းအာ်း

(ဗ)

အြွွဲွဲ့ဝင်
စာ်းအြွွဲွဲ့ခ ပ်

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
Myanmar Special Olympic

အြွွဲွဲ့ဝင်

(ဘ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ရရွှမင််းသာ်းရြာင်ရေ်း ှင်း်
(မ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

Access to Health Fund
(ယ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် က

(ရ)

ညွှနက်

အြွွဲွဲ့ဝင်

်ရဖခနီအသင််း

ာ်းရရ်းမ်း (ရ

ာင််း

န််းမာ)

အတွင်း် ရရ်းမ်း

ဖပည်သူ ့် န််းမာရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
န််းမာရရ်းနှငအ
့်် ာ်း
(လ)

ညွှနက်

စာ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

တွွဲြ

်အတွင်း် ရရ်းမ်း

ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
၂။

န််းမာရရ်းဆပ်ရ
(

)

ာ်မတီ၏လိုပ်ငန််းတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းမှာ ရအာ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏
ရ

အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ

ာ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ
်

်ပါအတိုင်း် ဖြစ်ပါသည် -

အမ ်းသာ်းရ

ာ်မတီနင
ှ ့််

လိုပ်ငန််း

်မ ာ်းနှငအ
့်် ညီ လိုပ်ငန််းတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ

ာင်

-၄အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွ
(ခ)

နင
ို င
် ရတာ်
အခွငအ
့်် ရရ်း

်ဖခင််း၊

ရဆာင်ရွ
မ ာ်း

ဆန််းစစ်တိုင်း် တာ

ို

်လ

် ှရသာ

န််းမာရရ်းရစာင်ရ
့် ှာ

်မှုဆိုငရ
် ာ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်းသ ှနင
ို မ
် ှုနင
ှ ့်် ရ ှခစာ်းနင
ို မ
် ှုအရဖခအရနအာ်း

ဖခင််းနှင့််

သ်းို သပ်အက

ဖပ ဖခင််းတို ့် ို

လိုပ်ငန််းရ

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
(ဂ)

မသန်စွမ််းမှုဖြစ်ပွာ်းနှုန်း် အနည််းဆို်းဖြစ်ရစရန် က
မ ာ်းခ မှတ်နင
ို ရ
် ရ်း တို
ဖြတ်ဖခင််းနှင့်် သ

တင်

်တွန်း် နှု်းရဆာ်ဖခင််း၊ ရဆာင်ရွ

်ဆိုငရ
် ာဌာနမ ာ်းသို အက
့်

ဖပ ဖခင််း၊

ာ

ွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းစီမခ

်ရပ်းနင
ို မ
် ှုအာ်း ရလ့်လာအ

ွဲ

်

(ဃ) ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ရဆာင် ရွ

(င)

န််းမာရရ်းနှင့်် အာ်း

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်းဝန်က

်နင
ို မ
် ှု အရဖခအရနအာ်း အ

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
့်

နင
ို င
် ပိုငရ
် ဆ်းရို ၊

ရဆ်းခန််းမ ာ်းသို ့်

သ

်

ပါ

်ဆိုင်ရာမှ

စီစဉ်ရဆာင်ရွ

ထိုတ်

မသန်စွမ််းသူမ ာ်းအက
နင
ို င
် ပိုငရ
် ဆ်းရို ၊
အ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း

ဦ်းစာ်းရပ်း၍

ယ်

်ရပ်းရန်

ယ်ဖပန်ဖပန်
့် ့်

ရဆ်းခန််းမ ာ်း

ွဲဖြတ်တိုင်း် တာဖခင််းနှင့််

ီ်းဌာနတို ့် ပူ်းရပါင််း

လို

သို်းသပ်အက

ဖပ ဖခင််း

န််းမာရရ်းရဆ်း

ဖပန်ရပ်းနင
ို ်ရန်

ာ်း

ီ်းဌာနနှင့််

ွဲဖြတ်တိုင်း် တာဖခင််းနှင့်် သို်းသပ်အက

တို ့် ို လိုပ်ငန််းရ

လာရရာ

စာ်းဝန်က

ညွှနက်

တို

ာ်းစာအာ်း

်တွန်း် နှု်းရဆာ်ဖခင််း၊

သ ှနင
ို ရ
် ရ်းရဆာင်ရွ

်နာရဆာင်ရွ

ဖပ ဖခင််းတို ့် ို

ိုသမှု

်မှု

်ဖခင််း၊

အရဖခအရန

လိုပ်ငန််း

ရ

ို

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
(စ)

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း ဖပ စိုရစာင်ရ
့် ှာ
နှင့်် စင်တာမ ာ်းသို ့်
ရစာင့််

က

်ရရ်းရဂဟာမ ာ်း၊ သင်တန််းရ

န််းမာရရ်းဆိုငရ
် ာ

ည်ရ
့် လ့်လာဖခင််းနှင့််

ာင််းမ ာ်း၊ ဌာနမ ာ်း

ူညီပပ
ို မ
် ှု အရဖခအရနမ ာ်း အာ်း
့် ို်းရပ်းနင

သ်းို သပ်အက

ဖပ ဖခင််းတို ့် ို

လိုပ်ငန််းရ

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခ တင်ဖပဖခင််း၊
(ဆ)

မသန်စွမ််းမှု စစစ်သတ်မှတ်ရရ်းအြွွဲွဲ့၏ လိုပ်ငန််းရဆာင်ရွ
ရလ့်လာဖခင််းနှင့််

သ်းို သပ်အက

ဖပ ဖခင််းတို ့် ို

်ခ

်မ ာ်းအာ်း ရစာင်က့်
လိုပ်ငန််းရ

ည့််

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
(ဇ)

စ

်ရို ၊ အလိုပ်ရို မ ာ်းတွင် ထခို

ရဘ်းအနတရာယ်

်ေဏ်ရာရမှုနင
ှ ့်် မသန်စွမ််းမှုမဖြစ်ရစရရ်း လိုပ်ငန််းခွ င်

င််း ှ င်း် ရရ်း(Occupational Safety)၊

nal Health) ဆိုငရ
် ာ အစီအမမ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင်က့်
ဖခင််းတို ့် ို လိုပ်ငန််းရ

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
့်
-၅-

န််း မာရရ်း (Occupatioည်ဖ့် ခင််းနှင့်် သ်းို သပ်အက

ဖပ

(ဈ)

မသန်စွမ််းမှုဖြစ်ရနရသာ
စစစ်ရြာ်ထိုတ်
ာ်း/မနှင့််
ရဆာင်ရွ

ရလ်းမ ာ်း၊ ဖြစ်ရန်အလာ်းအလာ ှရသာ

ရဆ်း

မသန်စွမ််းမှု

အမ ်းအစာ်းအလို

်ရပ်းနင
ို ်

သ်းို သပ်အက

ိုသရပ်းနင
ို မ
် ှုအရဖခအရန၊

တင်

ာ

ရစာင်ရ
့် ှာ

ရလ့်လာရစာင်က့်

ည်ဖ့် ခင််းနှင့််

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
့်

ွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းနှင့်် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

ဖမြှင်တ
ို ရ
် ရ်းအတွ
့် င်နင

တအာ်း
ို ့်

်အပိုင်း် အဖခာ်း၊

ဖပ စိုပ ်းရထာင်ရရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း

မှုအရဖခအရနမ ာ်းအာ်း

ဖပ ဖခင််းတို ့် ို လိုပ်ငန််းရ

(ည) မသန်စွမ််းမှု က

်

အသ

ရလ်းမ ာ်းအာ်း

်

န််းမာရရ်း

အမ ်းသာ်းအဆင့််

ဏ္ဍ

န််းမာရရ်း

်မှုဆိုငရ
် ာ
-၅-

မဟာဗ ျူဟာ
ရဆာင်ရွ

စီမ

န််းတစ်ရပ်

ရရ်းဆွဖွဲ ပဌာန််းနင
ို ရ
် ရ်းအတွ

်

်ဖခင််း။

(ပို) ဟင်နရီဗန်ထ်းီ ယူ
ဥ က ဋ္ဌ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာအမ ်းသာ်းရ
စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသန်စွမ််း)/၁၅၁၁၇
ရ

်စ၊ွွဲ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊် ေီဇင်ဘာလ ၃ ရ

ပဖန်ထေပခင်
ိုး
့်
နင
ို င
် ရတာ်သမမတရို ်း
သမမတဦ်းစီ်းရို ်း

်

ာ်မတီ

အရထာ

်အ

ူဖပ

ေိုတယသမမတ(၁)ဦ်းစီ်းရို ်း
ေိုတယသမမတ(၂)ဦ်းစီ်းရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုလွှတ်ရတာ်ရို ်း
ဖပည်သလွှ
ူ ့် တ်ရတာ်ရို ်း
အမ ်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ ပ်
နင
ို င
် ရတာ်ြွဲွွဲ့စည််းပိုအရဖခခဥပရေဆိုငရ
် ာခိုရို ်း
-၆ဖပည်ရထာင်စိုရရွ ်းရ
ဖပည်ရထာင်စိုဝန်က

ာ

်ပွဲရ
ွ

ာ်မ ှငရ
် ို ်း

ီ်းဌာနအာ်းလို်း

ဖပည်ရထာင်စိုရ ှ ွဲ့ရနခ ပ်ရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုစာရင််းစစ်ခ ပ်ရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုရာထူ်းဝန်အြွွဲွဲ့ ရို ်း
ရနဖပည်ရတာ်ရ
တိုင်း် ရေသက

ာင်စရ
ီ ို ်း

ီ်း/ဖပည်နယ်အစို်းရအြွွဲွဲ့ ရို ်းမ ာ်းအာ်းလို်း

ဖမန်မာနင
ို င
် ရတာ်ဗဟိုဘဏ်
အဂတလို

်စာ်းမှုတို

်ြ

်ရရ်းရ

ာ်မ ှငရ
် ို ်း

ဖမန်မာနင
ို င
် အမ ်းသာ်းလူအခွ
့်် ရရ်းရ
့် ငအ

ာ်မ ှငရ
် ို ်း
-၆-

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ အမ ်းသာ်းရ
သ
ညွှနက်

ာ်မတီဝင်မ ာ်းအာ်းလို်း

်ဆိုငရ
် ာပိုဂ္ လ်မ ာ်း
ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

ဖမန်မာနင
ို င
် ဖပန်တမ််းအပိုင်း် (၁)တွင်

ပိုနပ်
ှ ရရ်းနှငထ
့်် တ
ို ်ရဝရရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ထည်သ
့် င
ွ ်း် ရက

ဖငာရပ်းပါရန်။

အမနအ
် ့် ရ

ရေါ

်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း

ေိုတယဥ က ဋ္ဌ(၁)
မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာအမ ်းသာ်းရ

ာ်မတီ

