
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်  ၉၆ /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ ၃ ရ )် 

 မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော ြညောထရိုးဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

၁။ မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီသည် 

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

မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ အခွင့်် အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  ပည ရရ်းဆပ်ရ  ်မတီ  ို ရအ  ်ပါပိုဂ္  လ်မ  ်းဖြင့်် 

ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ်သည-် 

 ( ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်       ဥ က ဋ္ဌ  

  အရဖခခံပည ဦ်းစ်ီးဌ န 

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

  အဆင့််ဖမင့််ပည ဦ်းစ်ီးဌ န 

 (ဂ ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရ   င််းဖပငပ်နငှ့်် တစ်သ ်တ ပည ရရ်းဦ်းစီ်းဌ န 

   ပည ရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဃ) ေိုတ ယညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   နည််းပည ၊ သ ်ရမွ်းပည နငှ့်် ရလ့်  င့််ရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

   ပည ရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (င )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်
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   အ ်း စ ်းနငှ့် ်  ယပည ဦ်းစ်ီးဌ န 

    န််းမ ရရ်းနငှ့် ်အ ်း စ ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (စ ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌ န 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဆ) ညွှနက်  ်းရရ်းမ ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖပနလ်ည်ထရူထ ငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌ န 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရ ခ ထ ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ဇ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ် န ိုငင်ပံည ရရ်းရ  ငစ်ီ 

 (ဈ ) ရ   င််းအိုပ်က ီ်း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ် န ိုငင်စံစ်မှုထမ််းရ  င််းအြွွဲွဲ့၊ ဗ  ိုဌ နခ  ပ် 

 (ည)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   World Education 

 (ဋ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင်အံထ်ူးပည ရရ်းအသင််း 

 (ဌ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင်ရံေါင််းဆငေ်ရိုန််းအသင််း 

 (ဍ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း     အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင်နံ ်းမက  ်းလူမှုအြွွဲွဲ့အစည််း    

 (ဎ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                      အြွွဲွဲ့ဝင ်
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   iSchool (ဖမနမ် ) 

 (ဏ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                                                             အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖပငဦ််းလွငမ်  ်မဖမငရ်   င််း    

 (တ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

    မ္ ့် ိုလသမဂ္ပည ရရ်း၊ သ ပပံနငှ့် ်ယဉ်ရ  ်းမှုအြွွဲွဲ့အစည််း(ဖမနမ် ) 

 (ထ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Save the Children 

 (ေ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   Voluntary Service Overseas (VSO)  

 (ဓ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း               အြွွဲွဲ့ဝင ်

    ရမရီခ  ်ပ်မင််းန ်းမက  ်းရသ  ရလ်းမ  ်းရ   င််း 

 (န )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                                   အြွွဲွဲ့ဝင ် 

   Project Coordinator 

   ဖမနမ် န ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ  ်းရ ှ ွဲ့ရဆ ငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (ပ )   ိုယ်စ ်းလှယ် (၅) ဦ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ် န ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအသင််းခ  ပ်    

 (ြ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်                              

    မ္ ့် ရလ်းမ  ်းရနပံ်ိုရငအွြွွဲွဲ့ (ဖမနမ် )  

 (ဗ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရရွှမင််းသ ်းရြ ငရ်ေ်း ှင််း 

 (ဘ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်                              

   ဖမနမ် န ိုငင်မံ  ်မဖမငအ်သင််း  
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 (မ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ေိုတ ယညွှနက်  ်းရရ်းမ ်းခ  ပ် (ငင မ််း) 

 (ယ)   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း            အတွင််းရရ်းမ ်း 

   အရဖခခံပည ဦ်းစ်ီးဌ န 

   ပည ရရ်းဝနက် ီ်းဌ န 

 (ရ )   ိုယ်စ ်းလှယ်တစဦ််း                                                          တွွဲြ အ်တွင််းရရ်းမ ်း 

   ဧေငမ်သနစ်ွမ််းသ ်ငယ်မ  ်းဖပ စိုရ ရ ပ်ဖမံ   

၂။ ပည ရရ်းဆပ်ရ  ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းမှ  ရအ  ်ပါအတ ိုင််း ဖြစပ်ါသည-် 

( ) မသနစ်ွမ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  လိုပ်ငန််းရ  ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ်  ်မ  ်း 

နငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်းအ ်း အရ  ငအ်ထညရ်ြ ်ရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(ခ)  လူတ ိုင််းအ  ံ ်းဝငပ်ည ရရ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် မူဝါေမ  ်း၊ အစအီစဉ်မ  ်း  ို အရ  င ်

အထညရ်ြ ်မှုနငှ့်် ထ ရရ  ်မှုအ ်း ရစ င့််က ည့််ရလ့်လ ဖခင််း၊ လ ိုအပ်ခ  ်မ  ်း  ို 

ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မ ိုတ် အသစဖ်ပဌ န််းဖခင််း ဖပ လိုပ်န ိုငရ်နန်ငှ့်် သင့််ရတ ် 

သည့်် အခ  န ် လအတွင််း ဖပဌ န််းရပ်းန ိုငရ်ရ်း တွန််းအ ်းရပ်းရဆ ငရွ် ်ဖခင််း၊ 

အက ံဖပ  ဖခင််း၊ 

(ဂ)  န ိုငင်ရံတ ်မှ မသနစ်ွမ််းမှုအလ ို ် သငတ်န််းရ   င််းမ  ်း တ ို်းခ ွဲွဲ့ ြွင့််လှစရ်ပ်းန ိုငရ်န ်

ရလ့်လ ဖခင််း၊ ပိုဂ္လ  ပည သငအ်ထ်ူးရ   င််းမ  ်း ြွံွဲ့ ငြ  ်းတ ို်းတ ်ရစရရ်း အတွ ် 

ပံ့်ပ ို်း ူညရီပ်းန ိုငမ်ည့်် နည််းလမ််းမ  ်း  ို ရြ ်ထိုတ်ဖခင််း၊ အထ်ူးရ   င််း လ ိုအပ်ခ  ်  ို 

စဉ်ဆ ်မဖပတ် ရလ့်လ ရစ င့်က် ည့်ဖ်ခင််းတ ို ့်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ လိုပ်ငန််းရ  ်မတီထ ံပံိုမှန ်

အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (ဃ) မသနစ်ွမ််းမှုအမ   ်းအစ ်းအလ ို ် သငက်  ်းရပ်းန ိုငမ်ည့််  ျွမ််း  ငဆ်ရ ၊ ဆရ မမ  ်း 

ရမွ်းထိုတ်န ိုငရ်ရ်းအတွ  ်ရလ့်  င့််သငက်  ်းရန၊် အရညအ်ရသွ်းဖမြှင့််သငတ်န််းမ  ်း ြွင့် ်
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လှစပ် ို ့်ခ ရနန်ငှ့် ် သ ်ဆ ိုငရ် ရ   င််းမ  ်းတွင ် ခန ့်ထ် ်းရနတ် ို ့်  ို စီစဉ်ရဆ ငရွ် ်ရပ်း 

ရန ်သ ်ဆ ိုငရ် ဌ နမ  ်းသ ို ့် တ ို ်တွန််းဖခင််းနငှ့် ်ညြှ နှု င််းအက ံဖပ ဖခင််း၊ 

(င)  ဆရ ၊ ဆရ မမ  ်း၏ သငက်  ်းမှုစွမ််းရဆ ငရ်ည ် ို ရလ့်လ ဆန််းစစဖ်ခင််းနငှ့် ်အ    ်း 

သ ်ရရ  ်မှုမ  ်းအ ်း သ ်ဆ ိုငရ် ဌ နမ  ်းသ ို ့် သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််း၊ 

(စ)  အဖမငအ် ရံိုမသနစ်ွမ််းသူမ  ်းအပါအဝင ် မသနစ်ွမ််းမှု (၁) မ   ်းထ  ် ပ ိုသမူ  ်းအတွ ် 

သင့််ရတ ်သည့်် သငက်  ်းရရ်းနည််းစနစမ်  ်း ြွံွဲ့ ငြ  ်းတ ို်းတ ်ရစရရ်း၊ ICT အရဖခခံ 

Software မ  ်း ြွံွဲ့ ငြ  ်းတ ို်းတ ်ရစရရ်း၊ ဖပည်တွင််းတွင ်ထိုတ်လိုပ်န ိုင်ရန် နည််းပည  

နငှ့်် ဆ ်စပ်ပစစည််းမ  ်း တငသ်ွင််းရ ၌ ပ ိုမ ိုလွယ် ူလျှငဖ်မနလ် ရစရရ်းတ ို ့်အတွ ် 

လ ် ှ စနစ်မ  ်းအ ်း ရလ့်လ ငပီ်း အ ်းနည််းခ  ်မ  ်းအ ်း ရြ ်ထိုတ်ဖခင််း၊ 

(ဆ) အက  ်းအ ရံိုမသနစ်ွမ််းသမူ  ်းအတွ ် န ်းမက  ်းပည ရရ်း (Deaf Education)   ို 

အရ  ငအ်ထညရ်ြ ်ရပ်းန ိုငရ်န ် စဉ်ဆ ်မဖပတ်နှု ်းရဆ ်ဖခင််း၊ 

ရပါင််းစပ်ညြှ နှု င််းရပ်းဖခင််း နငှ့်် အရ  ငအ်ထည ် ရပေါ်လ ရစရရ်း 

တငဖ်ပရဆ ငရွ် ်ဖခင််း။ 

  

                  

        (ပံို)  ငန်ရီဗနထ်ီ်းယူ                            

                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီ 

 

စ အမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၁၆ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ် လ  ၃  ရ ်  

ပဖန် ့်ထေပခငိ်ုး 
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န ိုငင်ရံတ ်သမမတရံို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်ရံို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ရံို ်း 

အမ   ်းသ ်းလွှတ်ရတ ်ရံို်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုတရ ်းလွှတ်ရတ ်ခ  ပ် 

န ိုငင်ရံတ ်ြွွဲွဲ့စည််းပံိုအရဖခခံဥပရေဆ ိုငရ် ခံိုရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုရရွ်းရ   ်ပွွဲရ  ်မ ှငရ်ံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုဝနက် ီ်းဌ နအ ်းလံို်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုရ ှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုစ ရင််းစစ်ခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထ ငစ်ိုရ ထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရံို ်း 

ရနဖပညရ်တ ်ရ  ငစ်ရီံို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရံို ်းမ  ်းအ ်းလံို်း 

ဖမနမ် န ိုငင်ရံတ ်ဗ  ိုဘဏ် 

အဂတ လ ို ်စ ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ  ်မ ှငရ်ံို ်း 

ဖမနမ် န ိုငင်အံမ   ်းသ ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ  ်မ ှငရ်ံို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ်  အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီဝငမ်  ်းအ ်းလံို်း 

သ ်ဆ ိုငရ် ပိုဂ္  လ်မ  ်း 

ညွှနက်  ်းရရ်းမ ှူးခ  ပ်    ဖမနမ် န ိုငင်ဖံပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပံိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌ န  ထည့််သငွ််းရက ဖင ရပ်းပါရန။် 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

 ရေါ ်တ ဝင််းဖမတ်ရအ်း                
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 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ(၁)                           

   မသနစွ်မ််းသူမ  ်း၏အခွင့််အရရ်းမ  ်းဆ ိုငရ် အမ   ်းသ ်းရ  ်မတီ 

 


