
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော အမ္   ိုးသောိုးထ ော်မ္တ ီ

အမ္ န် ့်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊်   ၁၀၀   /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုနစှ၊် နတထ်တော်လဆန်ိုး  ၇ ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ောလ    ၃   ရ )် 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ ောိုး၏အခွင့််အထရိုးမ္ ောိုးဆ ငုရ်ော ထစောင့််  ည့််အ ပဲြတဆ်ြ်ထ ော်မ္တြဲွီွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

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 ရစာင့််က ည့််အ ွဲဖြတ်ဆပ်ရ ာ်မတီ  ို 

ရအာ ်ပါပိုဂ္  လ်မ ာ်းဖြင့်် ြွွဲွဲ့စည််းလ ို ် သည-် 

 ( )    ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ်      ဥ က ဋ္ဌ 

   ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌာန 

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

   ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌာန 

 (ဂ ) ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်းခ  ပ် (လိုပ်ငန််း)                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌာန 



 (ဃ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသာ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မရှင ်

 (င ) ဥ က ဋ္ဌတစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   တ ိုင််းရေသက ီ်း သ ို ့်မဟိုတ် ဖပညန်ယ်စစမ်ှုထမ််းရဟာင််းက ီ်းက ပ်ရရ်းအြွွဲွဲ့၊ 

   ဖမနမ်ာန ိုငင်စံစ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့ (ဗဟ ိုဌာနခ  ပ်) 

-၂-  

 (စ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင် ံ ိုယ်အဂဂ ါမသနစ်ွမ််းသမူ ာ်းအသင််း 

   (ဆ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း   

   ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသမီ်းရရ်းရာအြွွဲွဲ့ခ  ပ် 

 (ဇ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း      အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဥပရေရရ်းရာ ိုစာ်းရရ်းအြွွဲွဲ့ (ဖမနမ်ာ) 

   Legal Clinic Myanmar (LCM) 

 (ဈ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင်မံ ခငန်ငှ့် ်ရလ်းရစာင့်ရ်ရှာ ်ရရ်းအသင််း 

 (ည)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                   အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာ့်ပညာရရ်းဖမြှင့်တ်ငမ်ှုလ ်တွွဲရဆာငရွ် ်ရရ်းအြွွဲွဲ့ 

   Myanmar Education Consortium (MEC) 

 (ဋ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                  အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ရရွှမင််းသာ်းရြာငရ်ေ်းရှင််း (ဖမနမ်ာ) 

 (ဌ )   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း                           အြွွဲွဲ့ဝင ် 

   ဖမနမ်ာရအာ်တစဇ်ငအ်သင််း 

 (ဍ ) ရေါ ်တာရအာငန် ိုင ်                    အြွွဲွဲ့ဝင ်

   လူမှုရရ်းမူဝါေနငှ့် ်ဆင််းရွဲနမ်ွ်းပါ်းမှုဆ ိုငရ်ာ သိုရတသနဖပ မှုအြွွဲွဲ့ 



   Social Policy and Poverty Research Group (SPPRG) 

  (ဎ )   ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း        အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ  ပ် 

 (ဏ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   ဖမနမ်ာန ိုငင်မံသနစ်ွမ််းသူမ ာ်းရရှ ွဲ့ရဆာငအ်ြွွဲွဲ့ 

 (တ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

    မ္ာ့် ရလ်းမ ာ်းရနပံ်ိုရငအွြွွဲွဲ့ (ဖမနမ်ာ) 

 (ထ)   ိုယ်စာ်းလှယ်တစဦ််း အြွွဲွဲ့ဝင ်

   အဖပညဖ်ပညဆ် ိုငရ်ာသ ်က ီ်းရွယ်အ ိုမ ာ်းအြွွဲွဲ့ 

   Help Age International (HAI) 

-၃- 

 (ေ ) ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း အတွင််းရရ်းမ ်း 

   ဖပနလ်ည်ထရူထာငရ်ရ်းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌာန             

 (ဓ ) ေိုတ ယညွှနက် ာ်းရရ်းမ ်း                                          တွွဲြ ်အတွင််းရရ်းမ ်း 

   လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌာန 

   လူမှုဝနထ်မ််း၊  ယ်ဆယ်ရရ်းနငှ့် ်ဖပနလ်ညရ်နရာခ ထာ်းရရ်း 

   ဝနက် ီ်းဌာန 

၂။ ရစာင့််က ည့််အ ွဲဖြတ်ဆပ်ရ ာ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းမှာ ရအာ ်ပါအတ ိုင််း 

ဖြစပ်ါသည-် 

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

နငှ့််အည ီလိုပ်ငန််းတာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 



(ခ ) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း မှတ်ပံိုတငဖ်ခင််းနငှ့်် ပယ်ြ  ်ဖခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတွင ် မသနစွ်မ််းသ ူ

မ ာ်းရပ ိုငခ်ွင့််ရှ သည့်် အခွင့််အရရ်းမ ာ်းရရှ ဖခင််းရှ ၊မရှ  ရလ့်လာဆန််းစစဖ်ခင််း၊ 

ညြှ နှု င််းရဆာင ် ရွ ်ဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့်် လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

(ဂ )  အရဖခခံနငှ့်် အဆင့်ဖ်မင့််ပညာရရ်း၊ နည််းပညာ၊ သ ်ရမွ်းဆ ိုငရ်ာပညာရရ်းနငှ့်် ရလ့်  င့်် 

ရရ်းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းတွင ်ဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်းအရ မသနစ်ွမ််းသမူ ာ်းသငယ်ူ 

က ရာတွင ် ရတွွဲ့ က ံ ရသည့်် အခ ်အခွဲမ ာ်း  ို အရဖခခံပပီ်း လ ိုအပ်ခ  ်မ ာ်းအာ်း 

ရလ့်လာ ဆန််းစစဖ်ခင််း၊  ညြှ နှု င််းရဖြရှင််းန ိုငရ်န ် ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့််  လ ိုအပ် ပါ  ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ 

ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

(ဃ) အလိုပ်သမာ်းဥပရေမ ာ်း၊ အလိုပ်ခွငဆ် ိုငရ်ာဥပရေမ ာ်းနငှ့်် ဆ ်စပ်ဥပရေမ ာ်း၊ နည််း 

ဥပရေမ ာ်း၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း၊ ညွှနက် ာ်းခ  ်မ ာ်းသည ် မသနစ်ွမ််းသမူ ာ်း၏ 

အခွင့််အရရ်း  

  ဆ ိုငရ်ာဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနငှ့််   ို ်ညီမှု ရှ ၊ မရှ  ရလ့်လာဆန််းစစဖ်ခင််း၊ ညြှ နှု င််း 

ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့်် လ ိုအပ်ပါ  ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို 

ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အသစဖ်ပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

-၄-  

(င )   န််းမာရရ်းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေမ ာ်း၊   န််းမာရရ်းနငှ့် ် ဆ ်စပ်သည့်ဥ်ပရေမ ာ်း၊ လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းမ ာ်းနငှ့်် ညွှနက် ာ်းခ  ်မ ာ်းသည ် မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေ၊ နည််းဥပရေ မ ာ်းနငှ့််   ို ်ညမီှု ရှ ၊ မရှ  ရလ့်လာဆန််းစစဖ်ခင််း၊ ညြှ နှု င််းရဆာင ် 



  ရွ ်ဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့်် လ ိုအပ်ပါ  ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို 

ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်

လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (စ ) ရဆာ ်လိုပ်ရရ်းနငှ့်် ပမ  ွဲ့ ဖပအငဂ် ငန်ယီာလိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေမ ာ်း၊ MYANMAR 

NATIONAL BUILDING CODE 2016  ွဲ့်သ ို ့် စသံတ်မှတ်ခ  ်မ ာ်း၊ စညပ်ငသ်ာယာ 

ရရ်းရ ာ်မတီနငှ့်် စည်ပငသ်ာယာရရ်းအြွွဲွဲ့မ ာ်း  လ ်ခံ  င့််သံို်းရနသည့်် ရဆာ ် 

လိုပ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာနငှ့်် အမ ာ်းဖပည်သဆူ ိုငရ်ာ အရဆာ ်အအံိုမ ာ်းနငှ့်် ဆ ်စပ်ပတ်ဝန််း 

  ငရ်နရာမ ာ်း တညရ်ဆာ ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေနငှ့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

မ ာ်းသည် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဆ ိုင်ရာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနငှ့်် 

  ို ်ညမီှု ရှ ၊ မရှ  ရလ့်လာဆန််းစစဖ်ခင််း၊ ညြှ နှု င််းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ  

ဖခင််းနငှ့်် လ ိုအပ်ပါ  ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် 

အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (ဆ)  အမ ာ်းဖပညသ်ူသံို်း သယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ်ရ်းယာဉ်အမ   ်းမ   ်း  ို မသနစွ်မ််းသူမ ာ်းအရနဖြင့်် 

အလွယ်တ ူ စ်ီးနင််းအသံို်းဖပ န ိုငရ်ရ်းအတွ ် တငသ်ွင််းဖခင််း၊ တပ်ဆငဖ်ခင််း၊ ထိုတ်လိုပ် 

ဖခင််းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေ၊ နည််းဉပရေနငှ့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းသည ် မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ 

အခွင့််အရရ်းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနငှ့််   ို ်ညမီှု ရှ ၊ မရှ  

ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှ နှု င််းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့်် လ ိုအပ်ပါ  

ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို  

  ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အသစဖ်ပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််း 

ရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (ဇ ) ဖပနက် ာ်းရရ်း၊ ဆ ်သွယ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ ဉပရေ၊ နည််းဥပရေနငှ့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း 

သည ် မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဆ ိုငရ်ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနငှ့််   ို ်ညမီှု 

ရှ ၊ မရှ   ရလ့်လာဆန််းစစဖ်ခင််း၊ ညြှ နှု င််းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့်် 



လ ိုအပ်ပါ   ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် 

အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

-၅- 

(ဈ ) ဖမနမ်ာန ိုငင်တွံင ်လ ်ရှ   င့််သံို်းရနသည့်် ဥပရေမ ာ်း၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနငှ့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ် 

နည််းမ ာ်း၊ တ ိုင််းရေသက ီ်း၊ ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့မ ာ်း    င့််သံို်းရနသည့်် ရေသနတရ 

အမ န် ့်မ ာ်း၊   ညွှနက် ာ်းခ  ်မ ာ်းသည ်   မသနစွ်မ််းသမူ ာ်း၏  အခွင့််အရရ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေ၊  

  နည််းဥပရေမ ာ်းနငှ့််   ို ်ညမီှု ရှ ၊ မရှ   ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှ နှု င််းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့်် လ ိုအပ်ပါ  ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ 

ဖြည့််စွ ် ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အသစဖ်ပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် 

အစရီငခ်ံ တငဖ်ပဖခင််း၊ 

 (ည) မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ လူ ့်အခွင့််အရရ်းနငှ့်် အရဖခခံလွတ်လပ်ခွင့််မ ာ်း တန််းတူညမီျှမှုရှ ရရ်း 

အတွ ် လ ိုအပ်ရသာဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ရပ်းအပ်န ိုငရ်ရ်း ညြှ နှု င််းစီစဉ်ရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ 

ဖမနမ်ာန ိုငင်လူံ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မရှငန်ငှ့်် ရပါင််းစပ်ညြှ နှု င််းရဆာငရွ် ်ဖခင််း၊ ဖပဌာန််းပပီ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းဆ ိုငရ်ာဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းအာ်း အခ  န ်ာလနငှ့်် 

  ို ်ညမီှုရှ ၊ မရှ  စဉ်ဆ ်မဖပတ် ရစာင့််က ည့််ရလ့်လာဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက ံဖပ ဖခင််းနငှ့််            

လ ိုအပ်ပါ  ယင််းဖပဌာန််းခ  ်မ ာ်း  ို ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဖြည့််စွ ်ဖခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အသစ် 

ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းန ိုငရ်န ်လိုပ်ငန််းရ ာ်မတီသ ို ့် အစရီငခ်ံတငဖ်ပဖခင််း၊ 

                    

       (ပံို) ဟငန်ရီဗနထ််ီးယူ                            

                                                                                            ဥ က ဋ္ဌ                               

                                                    

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 



 

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသနစ်ွမ််း)/၁၅၁၂၀ 

ရ ်စွွဲ၊ ၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ်ာလ  ၃  ရ ်  

ပြန် ့်ထေပခငိ်ုး 

န ိုငင်ရံတာ်သမမတရံို ်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

ေိုတ ယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရံို ်း 

-၆- 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်ရံို ်း 

ဖပည်သူ ့်လွှတ်ရတာ်ရံို ်း 

အမ   ်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရံို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ  ပ် 

န ိုငင်ရံတာ်ြွွဲွဲ့စည််းပံိုအရဖခခံဥပရေဆ ိုငရ်ာခံိုရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရွ်းရ ာ ်ပွွဲရ ာ်မရှငရ်ံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုဝနက် ီ်းဌာနအာ်းလံို်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရရှ ွဲ့ရနခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုစာရင််းစစ်ခ  ပ်ရံို ်း 

ဖပညရ်ထာငစ်ိုရာထူ်းဝနအ်ြွွဲွဲ့ ရံို ်း 

ရနဖပညရ်တာ်ရ ာငစ်ရီံို ်း 

တ ိုင််းရေသက ီ်း/ဖပညန်ယ်အစ ို်းရအြွွဲွဲ့ ရံို ်းမ ာ်းအာ်းလံို်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင်ရံတာ်ဗဟ ိုဘဏ် 

အဂတ လ ို ်စာ်းမှုတ ို ်ြ  ်ရရ်းရ ာ်မရှငရ်ံို ်း 

ဖမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ်းသာ်းလူ ့်အခွင့််အရရ်းရ ာ်မရှငရ်ံို ်း 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီဝငမ် ာ်းအာ်းလံို်း 

သ ်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္  လ်မ ာ်း 



ညွှနက် ာ်းရရ်းမ ှူးခ  ပ်    ဖမနမ်ာန ိုငင်ဖံပနတ်မ််းအပ ိုင််း (၁)တွင် 

ပံိုနှ ပ်ရရ်းနငှ့််ထိုတ်ရဝရရ်းဦ်းစ်ီးဌာန  ထည့််သငွ််းရက ဖငာရပ်းပါရန။် 

 

အမ န ့်အ်ရ 

 

 

  ရေါ ်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း 

 ေိုတ ယဥ က ဋ္ဌ (၁)                              

 မသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏အခွင့််အရရ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာအမ   ်းသာ်းရ ာ်မတီ 

 

 

 

 

 


