ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ ောိုး၏အခွငအ
့်် ထရိုးမ္ ောိုးဆင
ု ရ
် ော အမ္ ိုးသောိုးထ
အမ္န်ထ့်

ော်ပငောစောအမ္ှတ၊် ၉၈ /၂၀၁၉

၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ၊် နတ်ထတော်လဆန်ိုး ၇ ရ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘောလ ၃ ရ
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ ောိုး၏အခွငအ
့်် ထရိုးမ္ ောိုးဆင
ု ရ
် ော အလုြ်အ
၁။

ော်မ္တီ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

်

)်
င
ု ထ
် ရိုးရောဆြ်ထ

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
် ာ

)

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

အလိုပ်သမာ်းညွှနက်

ေိုတယညွှနက်

ာ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ေိုတယညွှနက်

ပညာရရ်းဝန်က

( င)

ညွှနက်

ီ်းဌာန
ေိုတယဥ က ဋ္ဌ (၁)

ီ်းက

ပ်ရရ်းနှင့်် ဖပည်သအင်
ူ ့် အာ်းဝန်က

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

နည််းပညာ၊ သ

(ဃ)

ပ်ရရ်းနှင့်် ဖပည်သအင်
ူ ့် အာ်းဝန်က

ာ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန

အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝင်မှုက
( ဂ)

ီ်းက

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

အလိုပ်သမာ်းညွှနက်

်ရမွ်းပညာနှင့်် ရလ့်

ီ်းဌာန
ေိုတယဥ က ဋ္ဌ (၂)

င်ရ
့် ရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ပညာရရ်းနှင့်် ရလ့်

ငရ
့်် ရ်းဦ်းစီ်းဌာန

နယ်စပ်ရရ်းရာဝန်က

ီ်းဌာန

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

ဖပန်က

ာ်းရရ်းဝန်က

ာ်မတီ

ဥ က ဋ္ဌ

အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝင်မှုက
( ခ)

ိုငရ
် ရ်းရာဆပ်ရ

်သည်-

်ပါပိုဂ္ လ်မ ာ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလို
(

အလိုပ်အ

အြွွဲွဲ့ဝင်
ီ်းဌာန

ို

( စ)

ညွှနက်
စို

(ဆ)

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

်ပ ်းရရ်း၊ ရမွ်းဖမြူရရ်းနှင့်် ဆည်ရဖမာင််းဝန်က

ညွှနက်

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

လူမှုြူလိုရရ်းအြွွဲွဲ့
အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝင်မှုက

ီ်းက

ပ်ရရ်းနှင့်် ဖပည်သအင်
ူ ့် အာ်းဝန်က

ီ်းဌာန

-၂(ဇ )

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

အလိုပ်ရို နင
ှ အ
့်် လိုပ်သမာ်းဥပရေစစ်ရဆ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
အလိုပ်သမာ်း၊ လူဝင်မှုက
(ဈ )

ညွှနက်
စ

(ည)

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်
စာ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
စီမ

(ဌ)

ီ်းဌာန
အြွွဲွဲ့ဝင်

န််းမာရရ်းနှငအ
့်် ာ်း
(ဋ)

ပ်ရရ်းနှင့်် ဖပည်သအင်
ူ ့် အာ်းဝန်က

ာ်းရရ်းမ်း

်မှုဝန်က

ညွှနက်

ီ်းက

ညွှနက်

အြွွဲွဲ့ဝင်

န််းနှင့်် ဘဏ္ဍာရရ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

လမ််းဦ်းစီ်းဌာန
ရဆာ
(ဍ)

်လိုပ်ရရ်းဝန်က

ီ်းဌာန

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
(ဎ)

ညွှနက်

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်းဝန်က

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဟိုတယ်နင
ှ ခ
့်် ရီ်းသွာ်းလာရရ်းဝန်က
(ဏ)

ီ်းဌာန

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဝန်ထမ််းရရွ ်းခ ယ်ရလ့်

ီ်းဌာန

အြွွဲွဲ့ဝင်
င်ရ
့် ရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ဖပည်ရထာင်စိုရာထူ်းဝန်အြွွဲွဲ့

(တ)

အိုပ်ခ ပ်မှုဌာနက

ီ်းမှူး

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် စစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့ (ဗဟိုဌာနခ ပ်)
(ထ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာစ
့် ်းီ ပွာ်းရရ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှရရ်း အရထာ

်အ

ူဖပ ရသာအြွွဲွဲ့

Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
(ေ)

ရေေါ်ရဆွရဆွလှုင်

အြွွဲွဲ့ဝင်

Deputy programme Manager
အ

ူအညီရပ်းရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းအသင််း

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

-၃(ဓ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ABILIS Foundation
(န)

ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် မသန်စွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ ပ်
(ပ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖပည်ရထာင်စိုသမမတဖမန်မာနင
ို င
်
စ

(ြ)

်မှုလ

အြွွဲွဲ့ဝင်
ိုနသ
် ည်မ ာ်းနှင့််

်မှုလိုပ်ငန််းရှငမ
် ာ်းအသင််းခ ပ်

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် မသန်စွမ််းသူမ ာ်းရရှ ွဲ့ရဆာင်အြွွဲွဲ့
(ဗ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
်

(ဘ)

ိုယ်အဂဂ ါမသန်စွမ််းသူမ ာ်းအသင််း

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
အနာဂတ်က

အြွွဲွဲ့ဝင်

ယ်ပွငရ
့်် လ်းမ ာ်းအြွွဲွဲ့ (Future Stras)

အြွွဲွဲ့ဝင်

(မ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

The Lerprosy Mission (ဖမန်မာ)
(ယ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် နာ်းမက

(ရ)

အြွွဲွဲ့ဝင်

ာ်းသူမ ာ်းြွွဲ့ ဖြ ်းတို်းတ

်ရရ်းအြွွဲွဲ့

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

အဖပည်ဖပည်ဆိုငအ
် လိုပ်သမာ်းအြွွဲွဲ့ခ ြူပ်
Internationl Labour Organization (ILO)
(လ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် မ

(ဝ)

အြွွဲွဲ့ဝင်

်မဖမင်မ ာ်းအသင််း

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် အထူ်းပညာရရ်းအသင််း
(သ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ရရွှမင််းသာ်းရြာင်ရေ်းရှင်း် (ဖမန်မာ)
-၄(ဟ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ရပါင််းစည််းလူမှုြွွဲ့ ဖြ ်းတို်းတ

(ဠ)

အြွွဲွဲ့ဝင်
်ရရ်းရြာင်ရေ်းရှင်း်

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

မသန်စွမ််းသူမ ာ်းဘဝဖမြှငတ
့်် င်ရရ်းအြွွဲွဲ့
(အ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် အမ ်းသမီ်းစွမ််းရဆာင်ရှငမ
် ာ်းအသင််း
(

)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
Japan Heart

အြွွဲွဲ့ဝင်

(ခခ) ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

အတွင်း် ရရ်းမ်း

အလိုပ်သမာ်းညွှနက်
(ဂဂ) ညွှနက်

ာ်းရရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ာ်းရရ်းမ်း

တွွဲြ

်အတွင်း် ရရ်းမ်း

ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
၂။

အလိုပ်အ

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်းဝန်က

ိုငရ
် ရ်းရာ ဆပ်ရ

ီ်းဌာန

ာ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းမှာ ရအာ

်ပါအတိုင်း် ဖြစ်

ပါသည်(

) မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ လိုပ်ငန််းရ
နှငအ
့်် ညီ လိုပ်ငန််းတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ

(ခ)

ိုင် အခွငအ
့်် လမ််း

ဖခင််း၊ ရဆာင်ရွ

ို အရထာ

်ခ

်မ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင်က့်

မသန်စွမ််းသူမ ာ်းပိုမို တ

်ရရာ

ာ်းရပ်းနင
ို ရ
် ရ်းအတွ

အထည်ရြာ်

ရဆာင်ရွ

ဖခင််းနှင့်် သို်းသပ်အက

်

်ရစဖခင််း၊

သ

်ဖခင််း၊

်မ ာ်းအရ မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

်ရမွ်းမှု အထူ်းသင်တန််းရ

ဖပ ဖခင််းတို ့် ို လိုပ်ငန််း ရ

်ခ

်ရစ

ဖပ ဖခင််း၊

်ဆိုငရ
် ာမ ာ်းနှင့်် ညြှနှုင််းဖခင််း၊

ရဆာင်ရွ

်မ ာ်း

ာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွ

ည်ဖ့် ခင််း၊ သို်းသပ်အက

်နင
ို ရ
် သာ အသ

ြွငလ
့်် ှစ်သင်က

်မ ာ်း

်အပဖ့် ြစ်ရစရသာ မူဝါေနှင့်် စီမခ

်ဆိုငရ
် ာမ ာ်းနှင့်် ညြှနှုင််းဖခင််း၊ အရ

ခ မှတ်နင
ို ရ
် န် သ

(ဂ)

ာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းဥပရေ ဖပဌာန််းခ
အလိုပ်အ

ာ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ
်

ာင််းမ ာ်း
အရ

ာင်

်မ ာ်းအာ်း ရလ့်လာရစာင်က့်

ည့််

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
့်

-၅(ဃ)

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း အလိုပ်အ
မည့်် အခွနအ
် ခ
သ

ိုငအ
် ခွငအ
့်် လမ််းရရှရရ်းအတွ

င််းလွတ်ခွင၊့်် သ

်ဆိုငရ
် ာနှင့်် ညြှနှုင််းရဆာင်ရွ

် အရထာ

်အ

ူဖြစ်ရစ

်သာခွငန
့်် င
ှ ့်် ပစစည်း် မ ာ်းတင်သင
ွ ်း် ခွငရ
့်် ရှရရ်းအတွ
်ရပ်းဖခင််း၊

်

(င)

အစို်းရဌာနမ ာ်းအပါအဝင် အလိုပ်ရှငမ
် ာ်းအရနဖြင့်် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း အလိုပ်အ
အခွငအ
့်် လမ််းရရှရရ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ်း၍
မူဝါေနှင့််

စီမခ

စည််းရို ်းရဆာင်ရွ
(စ)

်မ ာ်း

အလိုပ်အ

မှတ်ပိုတင်ထာ်း

သည့််

ိုငန
် င
ှ ့််

ွနပ
် ြူတာ

်နာရဆာင်ရွ

လိုပ်ငန််းရှငမ
် ာ်း

ိုယ်ရရ်းအခ

သင်ရ
့် တာ်ရသာ

ရဆာဝ
့် ွဲလ်ဖြင့််

်ဖခင််း၊ ဖပင်ပအလိုပ်အ

ရပ်းပန
ို ့် င
ို ရ
် ရ်း က

လို

ခ မ တ်ထာ်းရသာ
်ရစရန်

အလိုပ်သမာ်းရှာရြွရရ်းရို ်းမ ာ်းအတွ

အပါအဝင်

မှတ်တမ််းတင်ဖခင််း၊

်အလ

်

်မ ာ်းအာ်း

နည််းလမ််းမ ာ်းဖြင့််

စာရင််းရရ်းသွင်း် ထာ်းနင
ို ရ
် န်

ိုငရ
် ှာရြွ ရရ်း ရအဂ င်စမ
ီ ာ်း၊ အလိုပ်ရှငမ
် ာ်းနှင့််

စိုရပါင််းြွွဲွဲ့စည််းထာ်းသည့််

အသင််းအြွွဲွဲ့မ ာ်း၏

လိုအပ်ခ

်အရ

ပ်မတ်စီစဉရပ်းဖခင််း၊

လ

်ရှြွငလ
့်် ှစရ
် နသည့်် အစို်းရနှင့်် အစို်းရမဟိုတ်ရသာ အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ သင်တန််း

ရ

ာင််းမ ာ်းတွင် မသန်စွမ််းသူမ ာ်းရဝပို

ရွ

်ဖခင််း၊ မသန်စွမ််းသူမ ာ်းအတွ

အစဉမ ာ်း

အရ

ရလ့်လာ

ရစာင်က့်

အက

တ

်ရရာ

ည်ဖ့် ခင််း၊
ပိုမို

်သင်ယူခွငရ
့်် ရှရန် စီစဉရဆာင်

် လိုပ်ငန််းခွငန
် င
ှ ့်် စွမ််းရဆာင်ရည်ဖမြှင်တ
့် င်မှု အစီ

ာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်မှုမ ာ်း

ဖပ ဖခင််းနှင့််

ပူ်းရပါင််းရဆာင်ရွ
(ဇ)

သရှရစဖခင််းနှင့််

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

ေစ်ဂ စ်တယ်နည််းပညာ

(ဆ)

ို

ာ်မတီ

်ဖခင််း၊

ဦ်းစီ်းဌာနနှင့််

ရဆာင်ရွ

အမ ်းသာ်းရ

ိုင်

ို

လိုပ်ငန််းရ

အစီရင်ခတင်ဖပဖခင််း၊
ထရရာ

်ရစရန်

ာ်မတီ

လိုအပ်ခ

ိုယ်စာ်း
်မ ာ်းအာ်း

ရပါင််းစပ်ညြှနှုင််းရပ်းဖခင််း၊

်ဖခင််း၊

လိုပ်ငန််းခွငဝ
် င်ရန် သင်ရ
့် တာ်သည့်် မသန်စွမ််းသူမ ာ်းသို ့် လူရတွွဲ့စစ်ရဆ်းရာတွင် ရဖြဆို
နင
ို ရ
် ရ်း အရထာ
ဆ

်အ

ူဖပ သင်တန််းမ ာ်း တ

်ဆရရ်းနှင့်် လိုပ်ငန််းခွင် ရဘ်း

်ရရာ

်နင
ို ရ
် ရ်း၊ လိုပ်ငန််းခွငအ
် တွင်း်

င််းလိုဖခ ရရ်းဆိုငရ
် ာ သင်တန််းမ ာ်းပခ
ို ့် နင
ို ရ
် ရ်း၊

လိုပ်ငန််းခွငန
် င
ှ ့်် အလိုပ်သမာ်းဆိုငရ
် ာဥပရေမ ာ်းအာ်း အသပညာရပ်းဖခင််း၊ လိုပ်ငန််းခွင်

ဆိုငရ
် ာ ညြှနှုင််းရရ်းမှူးမ ာ်းအာ်း ရလ့်

င်ရ
သင်က
့် ပ်းဖခင််း စသည်တိုအာ်း
့်

စီစဉရပ်းဖခင််း၊ ရပါင််းစပ်ညြှနှုင််းရပ်းဖခင််း၊ ပူ်းရပါင််းရဆာင်ရွ
(ဈ)

အခါအာ်းရလ ာ်စွာ အမ ်းသာ်းရ
ဆိုငရ
် ာ
အလိုပ်အ

ဆ

ာ်မတီ

်ဖခင််းနှင့်် က

ထိုတ်ဖပန်သည်အ
့် လိုပ်အ

်စပ်လိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း

ရဆာင်ရွ

်ဖခင််း၊

ာ်းခွငရ
့်် ရှရန်
ပ်မတ်ဖခင််း၊

ိုင် အခွငအ
့်် လမ််း
မသန်စွမ််းသူမ ာ်း

ိုင်
-၆-

အခွငအ
့်် လမ််းရရှရရ်းဆိုငရ
် ာ (၁ဝ) နှစအ
် တွ

် မဟာဗ ြူဟာစီမခ

မ ာ်းနှငရ
့်် ရ်းဆွန
ွဲ င
ို ရ
် န် ရပါင််းစပ်ညြှနှုင််း စီစဉရဆာင်ရွ

်ဖခင််း။

(ပို) ဟင်နရီဗန်ထ်းီ ယူ
ဥ က ဋ္ဌ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာအမ ်းသာ်းရ

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသန်စွမ််း)/၁၅၁၁၈
ရ

်စ၊ွွဲ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊် ေီဇင်ဘာလ ၃ ရ

ပဖန်ထေပခင်
ိုး
့်
နင
ို င
် ရတာ်သမမတရို ်း
သမမတဦ်းစီ်းရို ်း
ေိုတယသမမတ(၁)ဦ်းစီ်းရို ်း
ေိုတယသမမတ(၂)ဦ်းစီ်းရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုလွှတ်ရတာ်ရို ်း
ဖပည်သလွှ
ူ ့် တ်ရတာ်ရို ်း
အမ ်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရို ်း

်

ာ်မတီ

်အာ်း သ

်ဆိုငရ
် ာ

ဖပည်ရထာင်စိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ ပ်
နင
ို င
် ရတာ်ြွဲွွဲ့စည််းပိုအရဖခခဥပရေဆိုငရ
် ာခိုရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုရရွ ်းရ
ဖပည်ရထာင်စိုဝန်က

ာ

်ပွဲရ
ွ

ာ်မရှငရ
် ို ်း

ီ်းဌာနအာ်းလို်း

ဖပည်ရထာင်စိုရရှ ွဲ့ရနခ ပ်ရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုစာရင််းစစ်ခ ပ်ရို ်း
ဖပည်ရထာင်စိုရာထူ်းဝန်အြွွဲွဲ့ ရို ်း
ရနဖပည်ရတာ်ရ
တိုင်း် ရေသက

ာင်စရ
ီ ို ်း

ီ်း/ဖပည်နယ်အစို်းရအြွွဲွဲ့ ရို ်းမ ာ်းအာ်းလို်း

ဖမန်မာနင
ို င
် ရတာ်ဗဟိုဘဏ်
-၇အဂတလို

်စာ်းမှုတို

်ြ

်ရရ်းရ

ာ်မရှငရ
် ို ်း

ဖမန်မာနင
ို င
် အမ ်းသာ်းလူအခွ
့်် ရရ်းရ
့် ငအ

ာ်မရှငရ
် ို ်း

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ အမ ်းသာ်းရ
သ
ညွှနက်

ာ်မတီဝင်မ ာ်းအာ်းလို်း

်ဆိုငရ
် ာပိုဂ္ လ်မ ာ်း
ာ်းရရ်းမှူးခ 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

