ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ ောိုး၏အခွငအ
့်် ထရိုးမ္ ောိုးဆင
ု ရ
် ော အမ္ ိုးသောိုးထ
အမ္န်ထ့်

ော်ပငောစောအမ္ှတ၊် ၁၀၀ /၂၀၁၉

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

ော်မ္တီ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

၃ ရ
ည့််အ

်
)်

ပဲ ြတ်ဆြ် ထ

အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ

ော်မ္တီြဲွွဲ့စည်ိုးပခင်ိုး

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

ရစာင်က့်

ည်အ
့်

ွဲဖြတ်ဆပ်ရ

ာ်မတီ

် သည်-

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

ဥ က ဋ္ဌ

ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ဝန်က
(ခ )

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်း

ီ်းဌာန

ေိုတယညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ်

ေိုတယဥ က ဋ္ဌ

ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ဝန်က
(ဂ )

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်း

ီ်းဌာန

ေိုတယညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်းခ ပ် (လိုပ်ငန််း)

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ဝန်က

ီ်းဌာန

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ို

(ဃ)

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် အ
ံ မ ်းသာ်းလူအခွ
့်် ရရ်းရ
့် ငအ
(င )

ာ်မရှင်

ဥ က ဋ္ဌတစ်ဦ်း
တိုင်း် ရေသက

အြွွဲွဲ့ဝင်
ီ်း သမဟို
ို ့် တ် ဖပည်နယ်စစ်မှုထမ််းရဟာင််းက

ီ်းက

ပ်ရရ်းအြွွဲွဲ့၊

ဖမန်မာနင
ို င
် စ
ံ စ်မှုထမ််းရဟာင််းအြွွဲွဲ့ (ဗဟိုဌာနခ ပ်)
-၂(စ )

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် ံ

(ဆ)

အြွွဲွဲ့ဝင်

ိုယ်အဂဂ ါမသန်စွမ််းသူမ ာ်းအသင််း

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် အ
ံ မ ်းသမီ်းရရ်းရာအြွွဲွဲ့ခ ပ်

(ဇ )

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဥပရေရရ်းရာ

အြွွဲွဲ့ဝင်

ိုစာ်းရရ်းအြွွဲွဲ့ (ဖမန်မာ)

Legal Clinic Myanmar (LCM)
(ဈ )

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာနင
ို င
် မ
ံ ခင်နင
ှ ့််

(ည)

အြွွဲွဲ့ဝင်
ရလ်းရစာငရ
့်် ရှာ

်ရရ်းအသင််း

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
ဖမန်မာပ
့်် င်မှုလ
့် ညာရရ်းဖမြှငတ

အြွွဲွဲ့ဝင်
်တွွဲရဆာင်ရွ

်ရရ်းအြွွဲွဲ့

Myanmar Education Consortium (MEC)
(ဋ )

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ရရွှမင််းသာ်းရြာင်ရေ်းရှင်း် (ဖမန်မာ)
(ဌ )

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာရအာ်တစ်ဇင်အသင််း
(ဍ )

ရေါ

်တာရအာင်နင
ို ်

လူမှုရရ်းမူဝါေနှင့်် ဆင််းရွဲနမ
ွ ််းပါ်းမှုဆိုငရ
် ာ သိုရတသနဖပ မှုအြွွဲွဲ့

အြွွဲွဲ့ဝင်

Social Policy and Poverty Research Group (SPPRG)
(ဎ )

ိုယ်စာ်းလှယ် (၅) ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် မ
ံ သန်စွမ််းသူမ ာ်းအသင််းခ ပ်
(ဏ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း

အြွွဲွဲ့ဝင်

ဖမန်မာနင
ို င
် မ
ံ သန်စွမ််းသူမ ာ်းရရှ ွဲ့ရဆာင်အြွွဲွဲ့
(တ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
မ္ာ့်

(ထ)

အြွွဲွဲ့ဝင်

ရလ်းမ ာ်းရန်ပံိုရငွအြွွဲွဲ့ (ဖမန်မာ)

ိုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်း
အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ာသ

အြွွဲွဲ့ဝင်
်က

ီ်းရွ ယ်အိုမ ာ်းအြွွဲွဲ့

Help Age International (HAI)
-၃(ေ )

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

အတွင်း် ရရ်းမ်း

ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ဝန်က
(ဓ )

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်း

ီ်းဌာန

ေိုတယညွှနက်

ာ်းရရ်းမ်း

တွွဲြ

်အတွင်း် ရရ်းမ်း

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန
လူမှုဝန်ထမ််း၊
ဝန်က
၂။

ရစာင်က့်

ည်အ
့်

ယ်ဆယ်ရရ်းနှင့်် ဖပန်လည်ရနရာခ ထာ်းရရ်း

ီ်းဌာန
ွဲဖြတ်ဆပ်ရ

ာ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းမှာ ရအာ

်ပါအတိုင်း်

ဖြစ်ပါသည်(

)

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ လိုပ်ငန််းရ
နှငအ
့်် ညီ လိုပ်ငန််းတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းအာ်း အရ

ာ်မတီ၏ လမ််းညွှနခ
်

ာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွ

်ဖခင််း၊

်မ ာ်း

(ခ )

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း မှတ်ပံိုတင်ဖခင််းနှင့်် ပယ်ြ
မ ာ်းရပိုငခ
် ွငရ
့်် ှသည့််
ညြှနှုင််းရဆာင်

်ဖခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတွင် မသန်စွမ််းသူ

အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းရရှဖခင််းရှ၊မရှ
ရွ

်ဖခင််း၊

သံ်းို သပ်အက

ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

လိုပ်ငန််းရ

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
(ဂ ) အရဖခခံနင
ှ ့်် အဆငဖ့်် မင်ပ
့် ညာရရ်း၊ နည််းပညာ၊ သ

်ရမွ်းဆိုငရ
် ာပညာရရ်းနှင့်် ရလ့်

ရရ်းဆိုငရ
် ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းတွင် ဖပဌာန််းခ
က

ရာတွင် ရတွွဲ့ က

ရလ့်လာ

်အခွဲမ ာ်း

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

်မ ာ်းအရ မသန်စွမ််းသူမ ာ်းသင်ယူ

ို အရဖခခံပပီ်း လိုအပ်ခ

ညြှနှုင််းရဖြရှင်း် နင
ို ရ
် န်

ဆန််းစစ်ဖခင််း၊

သံ်းို သပ်အက
ဖြည်စ
့် ွ

ံ ရသည့်် အခ

လိုအပ် ပါ

င့််

ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်းအာ်း

ရဆာင်ရွ
်မ ာ်း

်ဖခင််း၊

ို ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊

်ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ် အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််းရ

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
(ဃ)

အလိုပ်သမာ်းဥပရေမ ာ်း၊ အလိုပ်ခွငဆ
် ိုငရ
် ာဥပရေမ ာ်းနှင့်် ဆ
ဥပရေမ ာ်း၊

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း၊

ညွှနက်

ာ်းခ

်မ ာ်းသည်

်စပ်ဥပရေမ ာ်း၊ နည််း
မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

အခွငအ
့်် ရရ်း
ဆိုငရ
် ာဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနှင့််
ရဆာင်ရွ

်ဖခင််း၊

သံို်းသပ်အက

ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊ ဖြည်စ
့် ွ
ရ

ို

်ညီမှု ရှ၊ မရှ ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှနှုင််း

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

လိုအပ်ပါ

ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်း

်ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ် အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််း

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
့်
-၄-

(င )

န််းမာရရ်းဆိုငရ
် ာ ဥပရေမ ာ်း၊
လိုပ်နည််းမ ာ်းနှင့်် ညွှနက်

ာ်းခ

ဥပရေ၊ နည််းဥပရေ မ ာ်းနှင့််

န််းမာရရ်းနှင့်် ဆ

်စပ်သည့်ဥ
် ပရေမ ာ်း၊ လိုပ်ထံို်း

ို

်မ ာ်းသည် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းဆိုငရ
် ာ
်ညမ
ီ ှု ရှ၊ မရှ ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှနှုင််းရဆာင်

ို

ရွ

်ဖခင််း၊

သံ်းို သပ်အက

ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊

ဖြည်စ
့် ွ

လိုပ်ငန််းရ
(စ ) ရဆာ

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

်ဖခင််း

လိုအပ်ပါ

သမဟို
ို ့် တ်

ယင််းဖပဌာန််းခ

အသစ်ဖပဌာန််း

်မ ာ်း

ို

ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န်

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
့်

်လိုပ်ရရ်းနှင့်် ပမ ွဲ့ ဖပအင်ဂ င်နယ
ီ ာလိုပ်ငန််းဆိုငရ
် ာ ဥပရေမ ာ်း၊ MYANMAR

NATIONAL BUILDING CODE 2016
ရရ်းရ

ွဲသ
့် ို ့် စံသတ်မှတ်ခ

ာ်မတီနင
ှ ့်် စည်ပင်သာယာရရ်းအြွွဲွဲ့မ ာ်း

လ

လိုပ်ရရ်းဆိုငရ
် ာနှင့်် အမ ာ်းဖပည်သဆ
ူ ိုငရ
် ာ အရဆာ
င်ရနရာမ ာ်း တည်ရဆာ

်ခံ

်မ ာ်း၊ စည်ပင်သာယာ
င်သ
့် ံို်းရနသည့်် ရဆာ

်အအံိုမ ာ်းနှင့်် ဆ

်

်စပ်ပတ်ဝန််း

်ရရ်းဆိုငရ
် ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေနှင့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း

မ ာ်းသည် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းဆိုင်ရာ ဥပရေ၊ နည််း ဥပရေမ ာ်းနှင့််
ို

် ညမ
ီ ှု ရှ၊ မရှ ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှနှုင််းရဆာင်ရွ

ဖခင််းနှင့်် လိုအပ်ပါ

ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်း

ို ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊ ဖြည်စ
့် ွ

အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််းရ

ူ စီ်းနင််းအသံ်းို ဖပ နင
ို ရ
် ရ်းအတွ

ံဖပ

်ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ်

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
့်

(ဆ) အမ ာ်းဖပည်သူသံို်း သယ်ယူပရဆာင်
ို ့်
ရရ်းယာဉ်အမ ်းမ ်း
အလွယ်တ

်ဖခင််း၊ သံ်းို သပ်အက

ို မသန်စွမ််းသူမ ာ်းအရနဖြင့််

် တင်သွင်း် ဖခင််း၊ တပ်ဆင်ဖခင််း၊ ထိုတ်လိုပ်

ဖခင််းဆိုငရ
် ာ ဥပရေ၊ နည််းဉပရေနှင့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းသည် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏
အခွငအ
့်် ရရ်းဆိုငရ
် ာ

ဥပရေ၊

နည််းဥပရေမ ာ်းနှင့််

ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှနှုင််းရဆာင်ရွ
ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်း

ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊ ဖြည်စ
့် ွ
ရ
(ဇ ) ဖပန်က

်ဖခင််း၊ သံ်းို သပ်အက

ို

် ညမ
ီ ှု

ရှ၊

မရှ

ံဖပ ဖခင််းနှင့်် လိုအပ်ပါ

ို
်ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ် အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််း

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
့်
ာ်းရရ်း၊ ဆ

်သွယ်ရရ်းဆိုငရ
် ာ ဉပရေ၊ နည််းဥပရေနှင့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း

သည် မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းဆိုငရ
် ာ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနှင့််
ရှ၊ မရှ

ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှနှုင််းရဆာင်ရွ

်ဖခင််း၊ သံ်းို သပ်အက

ို

် ညမ
ီ ှု

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

လိုအပ်ပါ

ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်း

ို ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊ ဖြည်စ
့် ွ

အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််းရ

်ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ်

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
့်

-၅(ဈ )

ဖမန်မာနင
ို င
် တ
ံ ွင ် လ

်ရှ

နည််းမ ာ်း၊ တိုင်း် ရေသက
အမန်မ့် ာ်း၊

ညွှနက်

င်သ
့် ံို်းရနသည့်် ဥပရေမ ာ်း၊ နည််းဥပရေမ ာ်းနှင့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်
ီ်း၊ ဖပည်နယ်အစို်းရအြွွဲွဲ့မ ာ်း

ာ်းခ

်မ ာ်းသည်

င်သ
့် ်းံို ရနသည့်် ရေသနတရ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏

အခွငအ
့်် ရရ်းဆိုငရ
် ာ

ဥပရေ၊
နည််းဥပရေမ ာ်းနှင့််
သံ်းို သပ်အက
ဖြည်စ
့် ွ

ို

်ညမ
ီ ှု ရှ၊ မရှ ရလ့်လာဆန််းစစ်ဖခင််း၊ ညြှနှုင််းရဆာင်ရွ

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

လိုအပ်ပါ

ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်း

ို

်ဖခင််း၊

ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊

် ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ် အသစ်ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််းရ

ာ်မတီသို ့်

အစီရင်ခံ တင်ဖပဖခင််း၊
(ည) မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ လူအခွ
့်် ရရ်းနှင့်် အရဖခခံလွတ်လပ်ခွငမ
့်် ာ်း တန််းတူညမ
ီ ျှမှုရှရရ်း
့် ငအ
အတွ

် လိုအပ်ရသာဝန်ရဆာင်မှုမ ာ်း ရပ်းအပ်နင
ို ရ
် ရ်း ညြှနှုင််းစီစဉ်ရဆာင်ရွ

ဖမန်မာနင
ို င
် လ
ံ ူအခွ
့်် ရရ်းရ
့် ငအ

ာ်မရှငန
် င
ှ ့်် ရပါင််းစပ်ညြှနှုင််းရဆာင်ရွ

်ဖခင််း၊ ဖပဌာန််းပပီ်း

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းဆိုငရ
် ာဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ာ်းအာ်း အခ န်
ို

် ညမ
ီ ှုရှ၊ မရှ စဉ်ဆ

လိုအပ်ပါ

်မဖပတ် ရစာင်က့်

ယင််းဖပဌာန််းခ

်မ ာ်း

ည်ရ
့် လ့်လာဖခင််း၊ သံို်းသပ်အက

ို ဖပင်ဆင်ဖခင််း၊ ဖြည်စ
့် ွ

ဖပဌာန််း ဖခင််းဖပ လိုပ်ရပ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်ငန််းရ

(ပံို) ဟင်နရီဗန်ထ်းီ ယူ

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာအမ ်းသာ်းရ

ာ်မတီ

ာလနှင့််

ံဖပ ဖခင််းနှင့််

်ဖခင််း သမဟို
ို ့် တ် အသစ်

ာ်မတီသို အစီ
ရင်ခံတင်ဖပဖခင််း၊
့်

ဥ က ဋ္ဌ

်ဖခင််း၊

စာအမှတ်၊ ၂-၄/၁၀၅(မသန်စွမ််း)/၁၅၁၂၀
ရ

်စ၊ွွဲ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊် ေီဇင်ဘာလ ၃ ရ

်

ပြန်ထေပခင်
ိုး
့်
နင
ို င
် ရ
ံ တာ်သမမတရံို်း
သမမတဦ်းစီ်းရံို်း
ေိုတယသမမတ(၁)ဦ်းစီ်းရံို်း
ေိုတယသမမတ(၂)ဦ်းစီ်းရံို်း
-၆ဖပည်ရထာင်စိုလွှတ်ရတာ်ရို ်းံ
ဖပည်သလွှ
ူ ့် တ်ရတာ်ရို ံ်း
အမ ်းသာ်းလွှတ်ရတာ်ရို ံ်း
ဖပည်ရထာင်စိုတရာ်းလွှတ်ရတာ်ခ ပ်
နင
ို င
် ရ
ံ တာ်ြွဲွွဲ့စည််းပံိုအရဖခခံဥပရေဆိုငရ
် ာခံိုရို ်းံ
ဖပည်ရထာင်စိုရရွ ်းရ
ဖပည်ရထာင်စိုဝန်က

ာ

်ပွဲရ
ွ

ာ်မရှငရ
် ို ံ်း

ီ်းဌာနအာ်းလံို်း

ဖပည်ရထာင်စိုရရှ ွဲ့ရနခ ပ်ရို ံ်း
ဖပည်ရထာင်စိုစာရင််းစစ်ခ ပ်ရို ံ်း
ဖပည်ရထာင်စိုရာထူ်းဝန်အြွွဲွဲ့ ရံို်း
ရနဖပည်ရတာ်ရ
တိုင်း် ရေသက

ာင်စရ
ီ ို ံ်း

ီ်း/ဖပည်နယ်အစို်းရအြွွဲွဲ့ ရံို်းမ ာ်းအာ်းလံို်း

ဖမန်မာနင
ို င
် ရ
ံ တာ်ဗဟိုဘဏ်
အဂတလို

်စာ်းမှုတို

်ြ

်ရရ်းရ

ာ်မရှငရ
် ို ံ်း

ဖမန်မာနင
ို င
် အ
ံ မ ်းသာ်းလူအခွ
့်် ရရ်းရ
့် ငအ

ာ်မရှငရ
် ို ံ်း

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာ အမ ်းသာ်းရ
သ

်ဆိုငရ
် ာပိုဂ္ လ်မ ာ်း

ာ်မတီဝင်မ ာ်းအာ်းလံို်း

ညွှနက်

ာ်းရရ်းမှူးခ ပ်

ဖမန်မာနင
ို င
် ဖံ ပန်တမ််းအပိုင်း် (၁)တွင်

ပံိုနပ်
ှ ရရ်းနှငထ
့်် တ
ို ်ရဝရရ်းဦ်းစီ်းဌာန

ထည်သ
့် င
ွ ်း် ရက

ဖငာရပ်းပါရန်။

အမနအ
် ့် ရ

ရေါ

်တာဝင််းဖမတ်ရအ်း
ေိုတယဥ က ဋ္ဌ (၁)

မသန်စွမ််းသူမ ာ်း၏အခွငအ
့်် ရရ်းမ ာ်းဆိုငရ
် ာအမ ်းသာ်းရ

ာ်မတီ

