
 

ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်  ၉၈   /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး  ၇   ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ   ၃  ရ )်  

 မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အလြ်ုအ  ငုထ်ရိုးရောဆြ်ထ ော်မ္တဖွီ ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

၁။ မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီသည် 

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

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့်် အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အလိုပ်အ  ိုငရ်ရ်းရာဆပ်ရ ာ်မတီ  ို 

ရအာ ်ပါပိုဂ္  လ်မ ာ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ်သည-် 

 ( ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ် ဥ က ဋ္ဌ 

  အလိုပ်သမာ်းညွှနက် ာ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

  အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝငမ်ှုက ီ်းက ပ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပည်သူ ့်အငအ်ာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

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

  အလိုပ်သမာ်းညွှနက် ာ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

  အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝငမ်ှုက ီ်းက ပ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပည်သူ ့်အငအ်ာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

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

  နည််းပညာ၊ သ ်ရမွ်းပညာနငှ့်် ရလ့်  င့််ရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

  ပညာရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဃ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ပညာရရ်းနငှ့် ်ရလ့်  င့်ရ်ရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

  နယ်စပ်ရရ်းရာဝနက် ီ်းဌာန 

 ( င) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖပနက် ာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 



 

 ( စ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                အြွွဲွဲ့ဝင ်

  စ ို ်ပ   ်းရရ်း၊ ရမွ်းဖမြူရရ်းနငှ့် ်ဆညရ်ဖမာင််းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဆ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                 အြွွဲွဲ့ဝင ်

  လူမှုြူလ ိုရရ်းအြွွဲွဲ့ 

  အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝငမ်ှုက ီ်းက ပ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပည်သူ ့်အငအ်ာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 -၂- 

 (ဇ ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  အလိုပ်ရ ိုနငှ့်အ်လိုပ်သမာ်းဥပရေစစရ်ဆ်းရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

  အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝငမ်ှုက ီ်းက ပ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပည်သူ ့်အငအ်ာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဈ ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

  စ ်မှုဝနက် ီ်းဌာန 

 (ည) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

    န််းမာရရ်းနငှ့််အာ်း စာ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဋ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  စမီ   န််းနငှ့် ်ဘဏ္ဍာရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဌ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  လမ််းဦ်းစီ်းဌာန 

  ရဆာ ်လိုပ်ရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဍ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

  လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဎ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဟ ိုတယ်နငှ့််ခရီ်းသာွ်းလာရရ်းဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဏ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဝနထ်မ််းရရွ်းခ ယ်ရလ့်  င့််ရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

  ဖပညရ်ထာငစ်ိုရာထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ 



 

 (တ) အိုပ်ခ  ပ်မှုဌာနက ီ်းမ ှူး        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် စစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့ (ဗဟ ိုဌာနခ  ပ်) 

 (ထ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာ့်စ်ီးပွာ်းရရ်း ဏ္ဍတာဝနယူ်မှုရှ ရရ်း အရထာ ်အ ူဖပ ရသာအြွွဲွဲ့ 

  Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) 

 (ေ) ရေေါ်ရဆွရဆွလှု င ်  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  Deputy programme Manager                 

  အ ူအညရီပ်းရရ်းနငှ့်် ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းအသင််း 

  Association for Aid and Relief, Japan (AAR -Japan) 

 

 -၃- 

 (ဓ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ABILIS Foundation 

 (န)   ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း                    အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ  ပ် 

 (ပ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း   အြွွဲွဲ့ဝင ်                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ဖပညရ်ထာငစ်ိုသမမတဖမနမ်ာန ိုငင်  ိုနသ်ညမ် ာ်းနငှ့်် 

  စ ်မှုလ ်မှုလိုပ်ငန််းရှငမ် ာ်းအသင််းခ  ပ် 

 (ြ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းရရှ ွဲ့ရဆာငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (ဗ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                             အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင်   ိုယ်အဂဂ ါမသနစ်ွမ််းသမူ ာ်းအသင််း 

 (ဘ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                              အြွွဲွဲ့ဝင ်

  အနာဂတ်က ယ်ပွင့်ရ်လ်းမ ာ်းအြွွဲွဲ့ (Future Stras) 



 

 (မ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                       အြွွဲွဲ့ဝင ်

  The Lerprosy Mission (ဖမနမ်ာ) 

 (ယ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                              အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် နာ်းမက ာ်းသူမ ာ်းြွ ွဲ့ ဖြ  ်းတ ို်းတ ်ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

 (ရ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

  အဖပညဖ်ပညဆ် ိုငအ်လိုပ်သမာ်းအြွွဲွဲ့ခ ြူပ်    

  Internationl Labour Organization (ILO) 

 (လ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                             အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် မ  ်မဖမငမ် ာ်းအသင််း 

 (ဝ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                        အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် အထ်ူးပညာရရ်းအသင််း 

 (သ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                              အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ရရွှမင််းသာ်းရြာငရ်ေ်းရှင််း (ဖမနမ်ာ) 

 -၄- 

 (ဟ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                                                              အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ရပါင််းစည််းလူမှုြွ ွဲ့ ဖြ  ်းတ ို်းတ ်ရရ်းရြာငရ်ေ်းရှင််း 

 (ဠ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း     အြွွဲွဲ့ဝင ်

  မသနစွ်မ််းသူမ ာ်းဘဝဖမြှင့်တ်ငရ်ရ်းအြွွဲွဲ့ 

 (အ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း     အြွွဲွဲ့ဝင ်

  ဖမနမ်ာန ိုငင် အမ   ်းသမီ်းစွမ််းရဆာငရ်ှငမ် ာ်းအသင််း 

 (  )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း     အြွွဲွဲ့ဝင ်

  Japan Heart 



 

 (ခခ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း    အတွင််းရရ်းမ ်း   

  အလိုပ်သမာ်းညွှနက် ာ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

 (ဂဂ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                                                              တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း   

   ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်းဝနက် ီ်းဌာန                                                                

၂။ အလိုပ်အ  ိုငရ်ရ်းရာ ဆပ်ရ ာ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းမှာ ရအာ ်ပါအတ ိုင််းဖြစ ်

ပါသည-် 

 ( ) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ်  ်မ ာ်း 

နငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ ာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

 (ခ) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဥပရေ ဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်းအရ မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ 

အလိုပ်အ  ိုင ် အခွင့်အ်လမ််း  ို အရထာ ်အပ ့်ဖြစရ်စရသာ မူဝါေနငှ့်် စမီ ခ  ်မ ာ်း 

ခ မှတ်န ိုငရ်န ်သ ်ဆ ိုငရ်ာမ ာ်းနငှ့်် ညြှ နှု င််းဖခင််း၊ အရ ာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငရွ် ်ရစ 

ဖခင််း၊ ရဆာငရွ် ်ခ  ်မ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင့််က ည့််ဖခင််း၊ သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််း၊ 

 (ဂ) မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းပ ိုမ ို တ ်ရရာ ်န ိုငရ်သာ အသ ်ရမွ်းမှု အထ်ူးသငတ်န််းရ  ာင််းမ ာ်း 

ြွင့််လှစ်သငက် ာ်းရပ်းန ိုငရ်ရ်းအတွ ် သ ်ဆ ိုငရ်ာမ ာ်းနငှ့်် ညြှ နှု င််းဖခင််း၊ အရ ာင ်

အထညရ်ြာ် ရဆာငရွ် ်ရစဖခင််း၊ ရဆာငရွ် ်ခ  ်မ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင့််က ည့်် 

ဖခင််းနငှ့် ်သ ို်းသပ်အက  ဖပ ဖခင််းတ ို ့်  ို လိုပ်ငန််း ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ 

-၅- 

(ဃ) မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်း အလိုပ်အ  ိုငအ်ခွင့််အလမ််းရရှ ရရ်းအတွ ် အရထာ ်အ ူဖြစရ်စ 

မည့်် အခွနအ်ခ င််းလွတ်ခွင့််၊ သ ်သာခွင့််နငှ့်် ပစစည််းမ ာ်းတငသ်ငွ််းခွင့််ရရှ ရရ်းအတွ ်  

သ ်ဆ ိုငရ်ာနငှ့်် ညြှ နှု င််းရဆာငရွ် ်ရပ်းဖခင််း၊  



 

(င)  အစ ို်းရဌာနမ ာ်းအပါအဝင ် အလိုပ်ရှငမ် ာ်းအရနဖြင့်် မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း အလိုပ်အ  ိုင ်

အခွင့််အလမ််းရရှ ရရ်းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ  ခ မ တ်ထာ်းရသာ 

မူဝါေနငှ့်် စမီ ခ  ်မ ာ်း  ို သ ရှ ရစဖခင််းနငှ့်် လ ို ်နာရဆာငရွ် ်ရစရန ်

စည််းရ ို ်းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

  (စ) ဦ်းစ်ီးဌာနနငှ့်် အလိုပ်အ  ိုငန်ငှ့်် အလိုပ်သမာ်းရှာရြွရရ်းရ ို ်းမ ာ်းအတွ ် 

မှတ်ပ ိုတငထ်ာ်း သည့်် မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်း၏   ိုယ်ရရ်းအခ  ်အလ ်မ ာ်းအာ်း 

ေစဂ် စ်တယ်နည််းပညာ အပါအဝင ် သင့််ရတာ်ရသာ နည််းလမ််းမ ာ်းဖြင့်် 

မှတ်တမ််းတငဖ်ခင််း၊  ွနပ် ြူတာ ရဆာ့်ဝွဲလ်ဖြင့်် စာရင််းရရ်းသွင််းထာ်းန ိုငရ်န ်

ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ ဖပငပ်အလိုပ်အ  ိုငရ်ှာရြွ ရရ်း ရအဂ ငစ်မီ ာ်း၊ အလိုပ်ရှငမ် ာ်းနငှ့်် 

လိုပ်ငန််းရှငမ် ာ်း စိုရပါင််းြွွဲွဲ့စည််းထာ်းသည့်် အသင််းအြွွဲွဲ့မ ာ်း၏ လ ိုအပ်ခ  ်အရ 

ရပ်းပ ို ့်န ိုငရ်ရ်း က ပ်မတ်စီစဉရပ်းဖခင််း၊ 

(ဆ) လ ်ရှ ြွင့််လှစရ်နသည့်် အစ ို်းရနငှ့်် အစ ို်းရမဟိုတ်ရသာ အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ သငတ်န််း 

ရ  ာင််းမ ာ်းတွင ်မသနစွ်မ််းသမူ ာ်းရဝပ ို   တ ်ရရာ ်သငယူ်ခွင့််ရရှ ရန ်စစီဉရဆာင ်

ရွ ်ဖခင််း၊ မသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအတွ ် လိုပ်ငန််းခွငန်ငှ့်် စွမ််းရဆာငရ်ညဖ်မြှင့််တငမ်ှု အစ ီ

အစဉမ ာ်း အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငမ်ှုမ ာ်း  ို လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီ  ိုယ်စာ်း 

ရလ့်လာ ရစာင့််က ည့််ဖခင််း၊ အစရီငခ် တငဖ်ပဖခင််း၊ လ ိုအပ်ခ  ်မ ာ်းအာ်း 

အက  ဖပ ဖခင််းနငှ့်် ပ ိုမ ို ထ ရရာ ်ရစရန ် ရပါင််းစပ်ညြှ နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ 

ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

(ဇ)  လိုပ်ငန််းခွငဝ်ငရ်န ်သင့််ရတာ်သည့်် မသနစွ်မ််းသူမ ာ်းသ ို ့် လူရတွွဲ့စစရ်ဆ်းရာတွင ်ရဖြဆ ို 

န ိုငရ်ရ်း အရထာ ်အ ူဖပ သငတ်န််းမ ာ်း တ ်ရရာ ်န ိုငရ်ရ်း၊ လိုပ်ငန််းခွငအ်တွင််း 

ဆ ်ဆ ရရ်းနငှ့်် လိုပ်ငန််းခွင ် ရဘ်း င််းလ ိုဖခ  ရရ်းဆ ိုငရ်ာ သငတ်န််းမ ာ်းပ ို ့်ခ န ိုငရ်ရ်း၊ 

လိုပ်ငန််းခွငန်ငှ့်် အလိုပ်သမာ်းဆ ိုငရ်ာဥပရေမ ာ်းအာ်း အသ ပညာရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််းခွင ်



 

ဆ ိုငရ်ာ ညြှ နှု င််းရရ်းမ ှူးမ ာ်းအာ်း ရလ့်  င့််ရပ်းဖခင််း စသညတ် ို ့်အာ်း သငက် ာ်းခွင့််ရရှ ရန ်

စစီဉရပ်းဖခင််း၊ ရပါင််းစပ်ညြှ နှု င််းရပ်းဖခင််း၊ ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ် ်ဖခင််းနငှ့်် က ပ်မတ်ဖခင််း၊ 

(ဈ) အခါအာ်းရလ ာ်စွာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ ထိုတ်ဖပနသ်ည့််အလိုပ်အ  ိုင ်အခွင့််အလမ််း 

ဆ ိုငရ်ာ   ဆ ်စပ်လိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း  ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊   မသနစ်ွမ််းသမူ ာ်း   

အလိုပ်အ  ိုင ် 

-၆- 

  အခွင့််အလမ််းရရှ ရရ်းဆ ိုငရ်ာ (၁ဝ) နစှအ်တွ ် မဟာဗ ြူဟာစီမ ခ  ်အာ်း သ ်ဆ ိုငရ်ာ 

မ ာ်းနငှ့််ရရ်းဆွွဲန ိုငရ်န ်ရပါင််းစပ်ညြှ နှု င််း စီစဉရဆာငရွ် ်ဖခင််း။  

 

   

       (ပ ို) ဟငန်ရီဗနထ််ီးယူ                            

                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၁၈ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ်ာလ  ၃  ရ ်  

ပဖန် ့်ထေပခငိ်ုး 

န ိုငင် ရတာ်သမမတရ ို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ရ ို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတာ်ရ ို ်း 

အမ   ်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရ ို်း 



 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ  ပ် 

န ိုငင် ရတာ်ြွွဲွဲ့စည််းပ ိုအရဖခခ ဥပရေဆ ိုငရ်ာခ ိုရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရွ်းရ ာ ်ပွွဲရ ာ်မရှငရ် ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုဝနက် ီ်းဌာနအာ်းလ ို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုစာရင််းစစ်ခ  ပ်ရ ို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရာထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရ ို ်း 

ရနဖပညရ်တာ်ရ ာငစ်ရီ ို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရ ို ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင် ရတာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

-၇- 

အဂတ လ ို ်စာ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ ာ်မရှငရ် ို ်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင် အမ   ်းသာ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မရှငရ် ို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီဝငမ် ာ်းအာ်းလ ို်း 

သ ်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္  လ်မ ာ်း 

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

ပ ိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန  ထည့််သငွ််းရက ဖငာရပ်းပါရန။် 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

 ရေါ ်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း                

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ(၁)                           

   မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 


