
                     လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အလုပ်အကုိင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ေရးေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(က) 

  

  

ေဒါက်တာ  

စန်ဵစန်ဵေေဵ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

( ခ ) 

  

  

ေဒါ်ခင်ေမနု ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

  

  

( ဂ ) 
  

  

ေဒါ်ခင်သူဇာ  ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကေလဵ/လူငယ်ဌာနခွဲ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
 
 

(ဃ) 
  

ဦဵေကျာ်လင်ဵထင် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

လူမှုကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဌာနခွဲ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
 

( င ) 
  

ဦဵေကျာ်မျ ိုဵသန့် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

NCMSU/မသန်ဖွဳ့ဖဖိုဵဌာနခွဲ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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( စ ) 
  

ေဒါ်ေဆွေဆွလင်ဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မ-ဖွဳ့ဖဖိုဵဌာနခွဲ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
  

(ဆ) 
  

ေဒါက်တာ  
ေကသီေကျာ် 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
 

( ဇ ) 
  
  

ေဒါ်ခင်သူဇာေေဵ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကေလဵဌာနစု၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

  

  

( ဈ ) 
  
  

ေဒါ်ခင်မိုဵေဝ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ စာရင်ဵေင်ဵ ဌာနစု 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

  

  

(ည) 
  
  

ေဒါ်ေဝေဝဖဖိုဵလှိုင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

Day Care Center for the Aged 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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( ဋ ) 
  

  

ေဒါ်ဥမ္မာခိုင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

ြမဝတီခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵ 

(လူမှုဝန်ထမ်ဵေတတ်သင်သိပ္ပဳေကျာင်ဵ၊  

တဲွဖက်) 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

 

 

( ဌ ) 
  

  

ေဒါ်ရီရီေရွှေ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ဘိုဵဘွာဵဌာနစု၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

 

 

( ဍ ) ေဒါ်ခင်            ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကျွမ်ဵကျင်မှုဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနခွဲ 

ေလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

( ဎ ) 
  

ေဒါ်ဒပီါထနွ်ဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

ကေလဵဌာနစု၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
 

(ဏ) 
  
  

ေဒါ်နွယ်နီလှိုင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဌာနခွဲ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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(တ) 
  

  

ေဒါ်ရီမာတင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်စွမ်ဵသက်ငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
 

 

(ထ) 
  

ေဒါ်သန်ဵသန်ဵဝင်ဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

ြပည်/စီဌာနခွဲ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

( ဒ ) 
  
  

ေဒါ်ဇင်မာခိုင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ   

ြပည်တွင်ဵသငတ်န်ဵဌာနစု 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

တွဲဖက် 
ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 

(က) ေရှဵဦဵေရွယ်ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျ ိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ  

  ေလုပ်ေကိုင် ကျွမ်ဵကျင်မှု “စ”ဳ သတ်မှတ်ေရဵဆပ်ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ေဒါ်ခင်ေမနု ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ေဒါ်ြမမာလာစုိဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

ကရငြ်ပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 



  5 
 

၃။ ေဒါ်ဥမ္မာခိုင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၄။ ေဒါ်ခင ်              ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကျွမ်ဵကျင်မှုဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနခွဲ 

ေလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၅။ ေဒါ်ဒပီါထနွ်ဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၆။ ေဒါ်ရီမာတင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်စွမ်ဵသက်ငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၇။ ေဒါ်ြမတ်ြမတ် 
သိန်ဵ 

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၈။ ေဒါ်ေလဵေလဵ 
နိုင် 

ဦဵစီဵေရာရိှ 

ECCD Resource Center 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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၉။ ေဒါ်ခိုင်သွယ်ဦဵ ဦဵစီဵေရာရိှ 

ေရွှေဂုဳတိုငက်ေလဵြပုစုေရဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၀။ ေဒါ်ရငရ်င် 
ေောင် 

ဦဵစီဵေရာရိှ 

ကရင်ြပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၁။ ေဒါ်ေေဵေေဵ  
သင်ဵ  

ဦဵစီဵေရာရိှ 

ECCD Resource Center 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၂။ ေဒါ်သိမဴ်သိမဴ် 

ေထွဵ 
ဦဵစီဵေရာရိှ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၃။ ဦဵြမေကျာ် ေကျာင်ဵေုပ် (ဖငိမ်ဵ) 

ရန်ကင်ဵပညာေရဵေကာလိပ် 

ပညာတန်ေဆာင်ေဖဲွ့ 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၄။ ေဒါ်နွယ်နွယ် 

ေောင် 
ေပု်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ 

ရငေ်သွဵေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ  

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၅။ ေဒါ်ခင်သူဇာ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 
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၁၆။ ေဒါ်ခင်သူဇာ 
ေေဵ 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

တွဲဖက် 
ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 (ခ) မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေလုပ်ေကိုင် ကျွမ်ဵကျင်မှု        

 “စ”ဳ သတ်မှတ်ေရဵဆပ်ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ဦဵဉာဏ်ြမင်ဴ 

ေောင် 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ေဒါ်ြမသီတာ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ 

ဌာနခွဲ၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၃။ ေဒါက်တာ 
မျ ိုဵြမတ်ေမာင် 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ 

ဌာနခွဲ၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၄။ ဦဵရဲမျ ိုဵဝင်ဵ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ထိခိုက်လွယ်ေပု်စုမျာဵဌာနခွဲ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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၅။ ေဒါ်ရီရီချ ို လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ထိခိုက်လွယ်ေပု်စုမျာဵဌာနခွဲ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၆။ ေဒါ်ရီမာတင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်စွမ်ဵသက်ငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

(ရန်ကုန်)၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၇။ ေဒါ်ခင်မာလွင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကျွမ်ဵကျင်မှုဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနခွဲ 

ေလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၈။ ေဒါ်ခင်ေမေမ 

ထွဏ်ဵ 

ဦဵစီဵေရာရိှ 

မသန်စွမ်ဵသက်ငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

(ရန်ကုန်)၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၉။ ေဒါ်စီစီေဌဵ ဦဵစီဵေရာရိှ 

ထိခိုက်လွယ်ေပု်စုမျာဵဌာနခွဲ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 



  9 
 

၁၀။ ေဒါက်တာ 

တငမ်ြဖူ 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

Myanmar Special Education 

Association 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၁။ ဦဵတငဴ်လငွဦ်ဵ Myanmar Special Education 

Association 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၂။ ဦဵစညသူ်ဝင်ဵ  ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 (ဂ) မူကကိုဆရာမေလုပ်ေကိုင် ကျွမ်ဵကျင်မှု “စ”ဳ သတ်မှတ်ေရဵဆပ်ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ေဒါ်ခင်ေမနု ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ေဒါ်ြမမာလာစုိဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကရင်ြပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

၃။ ေဒါ်ဥမ္မာခိုင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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၄။ ေဒါ်ခင်ခင်ထက် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ကျွမ်ဵကျင်မှုဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဌာနခွဲ 

ေလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၅။ ေဒါ်ဒပီါထနွ်ဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၆။ ေဒါ်ရီမာတင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

မသန်စွမ်ဵသက်ငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ 

(ရန်ကုန်)၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

         

၇။ ေဒါ်ြမတ်ြမတ် 

သိန်ဵ 

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၈။ ေဒါ်ေလဵေလဵ 

နိုင် 

ဦဵစီဵေရာရိှ 

ECCD Resource Center 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၉။ ေဒါ်ခိုင်သွယ်ဦဵ ဦဵစီဵေရာရိှ 

ေရွှေဂုဳတိုငက်ေလဵြပုစုေရဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ်  

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 
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၁၀။ ေဒါ်ရင်ရင်ေောင် ဦဵစီဵေရာရိှ 

ကရင်ြပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၁။ ေဒါ်ေေဵေေဵ 

သင်ဵ  

ဦဵစီဵေရာရိှ 

ECD Resource Center 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၂။ ေဒါ်သိမဴ်သိမဴ် 

ေထွဵ 

ဦဵစီဵေရာရိှ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၃။ ဦဵြမေကျာ် ေကျာင်ဵေုပ် (ဖငိမ်ဵ) 

ရန်ကင်ဵပညာေရဵေကာလိပ် 

ပညာတန်ေဆာင်ေဖဲွ့ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၄။ ေဒါ်နွယ်နွယ် 

ေောင် 

ေပု်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ 

ရငေ်သွဵေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ  

ေဖဲွ့ဝင် 

၁၅။ ေဒါ်ခင်သူဇာ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 
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၁၆။ ေဒါ်ခင်သူဇာ 
ေေဵ 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

တွဲဖက် 
ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 

  

 

 

 


