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(ဂ) ယံုကည်စိတ်ချရြခင်း ၁၀ မှတ် 
 (၁) လံု ခံမအဆင့်ရိှသည့် စာရွက်စာတမ်းှင့်သတင်းအချက် 
  အလက်များေပါက်ကားမမရိှေစရန် သတိြပေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၂) ကုိယ်ကျင့်တရားှင့် ကုိယ်ကျင့်သိကာေကာင်းမွန်ြခင်း၊ 
 (၃) လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိအမှားအယွင်းမရိှ တိကျေသချာစွာ 
  အေလးအနက်ထား ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၄) အထက်အကီးအမှးများက ယံုကည်စိတ်ချစွာအြပည့်အဝ 
  တာဝန်ေပးလဲအပ်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၅) ိုင်ငံေတာ်၊ ဌာန/ အဖဲွအစည်း၊ အကီးအကဲှင့်လုပ်ေဖာ ်
  ကိုင်ဖက်များအေပ သစာရှိြခင်း၊ 
 

(ဃ) ေလ့လာဆည်းပူးြခင်း ၁၀ မှတ် 
(၁) ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွမှ  ဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများ 

  တက်ေရာက်ပီးြခင်း၊ 
 (၂) ဌာန/အဖဲွအစည်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများ တက်ေရာက်ပီးြခင်း၊ 
  လုပ်ငန်းတာဝန်ှင့်ဌာနအတွက ်အေထာက်အကူြပပညာရပ်များ 
  စဉ်ဆက်မြပတ်ေလ့လာဆည်းပူးြခင်းှင့် ြပန်လည်မေဝုိင်ြခင်း၊ 
 (၃) မိမိဌာန/အဖဲွအစည်း၏ မူလလုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် အြခားေသာ 
  ဌာန/ အဖဲွအစည်းများှင့်ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၄) ဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအစည်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကုိ သိရိှပီး ေပးအပ်ေသာ  
  လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကမ်းကျင်ေစရန် စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာဆည်းပူး 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း။ 
 

(င) ကိးစားမရိှြခင်း ၁၀ မှတ် 
 (၁) ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကိ ုဇဲွ၊ လုံလ၊ ဝီရိယ၊ ာဏ်ပညာတုိြဖင့် 
  ပီးေြမာက်ေအာင ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၂) သင်တန်းများတွင် ထူးခန်ဆုရရိှြခင်း၊ 
 (၃) အရည်အချင်းြပည့်ဝေနေစရန် စဉ်ဆက်မြပတ်ေလ့လာမှတ်သား 
  ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 (၄) မိမိတာဝန်ှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် ဘာသာရပ်၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ 
  လုပ်ငန်းများကုိ ကုိယ်တုိင်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၅) ဌာန/အဖဲွအစည်းမှ ချးီြမင့်သည့် ဆုတံဆိပ်၊ ဆုလက်မှတ်၊  
  ချးီကျးဂုဏ်ြပမ၊ အသိအမှတ်ြပမများရရိှြခင်း၊ 
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 (၆) ုိင်ငံေတာ်က ချးီြမင့်သည့် ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင် 
  တံဆိပ်များရရိှြခင်း။ 

 

(စ) တီထွင် ကံဆတတ်ြခင်း ၁၀ မှတ် 
 (၁) လုပ်ငန်းခွင်အခက်အခဲများကုိ နည်းလမ်းေကာင်းများြဖင့် ထိေရာက်  
  ေအာင်ြမင်စွာ ကံဆေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၂) သမားုိးကျမဟုတ်ဘဲ ထိေရာက်လျင်ြမန်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့် 
  ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၃) နက်င်းကျယ်ြပန့်စွာ ထုိးထွင်းသိြမင်၍ စဉ်းစားေတွးေခေဆာင်ရွက် 
  ုိင်ြခင်း၊ 
 (၄) ြဖတ်ထုိးာဏ်ေကာင်းြခင်းှင့် ေဝဖန်ပုိင်းြခားတတ်ြခင်း။ 

 

(ဆ) ံုး၊ အလုပ်ံုစည်းကမ်းများကုိလုိက်နာြခင်း ၁၀ မှတ် 
 (၁) ံုး/လုပ်ငန်းလက်စဲွ၊ အလုပ်ံုစည်းကမ်းှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 

သိရိှလုိက်နာြခင်း၊ 
 (၂) ဌာန/အဖဲွအစည်း ဆုိင်ရာစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အခါအားေလျာ်စွာ 
  ထုတ်ြပန်သည့် အမိန့်၊ န်ကားချက်များကုိလုိက်နာြခင်း၊ 
 (၃) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများှင့်ဝန်ထမ်း 
  ကျင့်ဝတ်များကုိ သိရိှလုိက်နာြခင်း၊ 
 (၄) ုိင်ငံေတာ်၏မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့်တည်ဆဲဥပေဒ၊  
  နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ှင့်န်ကားချက်များကုိ သိရိှလုိက်နာြခင်း၊ 
 (၅) စည်းကမ်းှင့်ပတ်သက်၍ စံနမူနာြပြဖစ်ြခင်း။  

 

(ဇ) အများအကျိးအတွက် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း ၁၀ မှတ် 
 (၁) လူမအကျိးြပလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင် 
  ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း၊ 
 (၂) ဌာန/အဖဲွအစည်းအကျိးအတွက် လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ေစရန်  
  လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များအေပ စာနာစိတ်ြဖင့် အနစ်နာခံေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း၊  
 (၃) လူမေရးအဖဲွအစည်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း၊ 
 (၄) အများှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကုိ ေစတနာထား 
  ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 (၅) အခါအားေလျာ်စွာ ဌာန/အဖွဲအစည်းတွင်း ဝန်ထမး်များအား  
  တတ်စွမ်းသမကူညီပံ့ပိုးြခင်း။ 
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(ဈ) ဆက်ဆံေရးေြပြပစ်ြခင်း ၁၀ မှတ် 
  (၁) ဌာန/အဖွဲအစည်းတွင်းရိှဝန်ထမ်းများှင့် လုိက်ေလျာညီေထွ 
   ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်တတ်ြခင်း၊ 
  (၂) အြခားဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖဲွအစည်း 
   များှင့် အဆငေ်ြပေချာေမွစွာေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၃) အဖွဲအစည်း၏ဂုဏ်သိကာြမင့်မားေစရန် စွမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်း၊ 
  (၄) ြပည်သူကိုိုေသေလးစားစွာဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း။ 
 

(ည) ေခါင်းေဆာင်မေပးုိင်ြခင်း ၁၀ မှတ် 
 (၁) ေပးအပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအေပ တာဝန်သိမ၊  
  တာဝန်ရိှမ၊ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမ၊ တာဝန်ေကျမရိှြခင်း၊ 
 (၂) ဦးစားေပးအဆင့်အလုိက် လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိခဲွေဝေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၃) လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိကိတင်စဉ်းစားေတွးေခေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 

(၄) အထက်အရာရိှအား အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ သတင်းပုိတင်ြပြခင်း၊  
လမ်းန်မခံယူြခင်း၊ လက်ေအာက်သုိ န်ကားြပသေပးြခင်းှင့် 
လုိအပ်ပါကကုိယ်တုိင်ပါဝင်  ဦးစီးလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၅) ုိင်ငံေတာ်ဘာေငွှင့် ုိင်ငံပုိင်ပစည်းများကုိ ေလလွင့်ဆံုးံးမ 
  မရိှေစရန်စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 

  (၆) ဌာန/အဖွဲအစည်း၏ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 
   လက်ေအာက်မှသိရိှေစေရးရှင်းလင်းြပသြခင်း၊ေအာင်ြမင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်လုိစိတ်ြဖစ်ေပလာေစရန် ေစ့ေဆာ်အားေပးုိင်မရိှြခင်း၊ 
(၇) ဝန်ထမ်းများကုိစည်းလံုးညီွတ်စွာြဖင့် ရည်မှန်းချက်ေရာက်ရိှေအာင် 

စည်းံုးေဆာင်ရွက်ုိင်စွမ်းရိှြခင်း၊ 
(၈) လက်ေအာက်ဝန်ထမ်းများ၏ ယံုကည်ေလးစားအားကုိးထုိက်သူ  

ြဖစ်ြခင်း၊ 
(၉) မိမိဦးေဆာင်ရေသာ အဖဲွအစည်း/ဌာနကုိ မည်သည့်အေြခအေနတွင်  

မဆုိ စွမ်းေဆာင်ရည်အေကာင်းဆံုးှင့်အြမင့်မားဆံုးရရိှေစရန်  
ေဆာင်ရွက်ုိင်စွမ်းရိှြခင်း။ 

 

၂။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၄၇ အရ စိစစ်အကဲြဖတ်အမှတ်ေပးရာတွင် ေအာက်ပါ 
အချက်များကုိအေြခခံရမည် - 
 

(က) ေခါင်းေဆာင်မေပးုိင်ြခင်း ၂၀ မှတ် 
  (၁) တာဝန်သိမ၊ တာဝန်ရိှမ၊ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမ၊ တာဝန်ေကျမ 
   တုိတွင် စံနမူနာြပြဖစ်ြခင်း၊ 



5 
 

  (၂) လုပ်ငန်းပုိင်းဆုိင်ရာများကုိ တတ်သိကမ်းကျင်၍ဦးစားေပးအဆင့်  
   အလုိက် လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိ ခဲွေဝေဆာင်ရွက်ေစုိင်ြခင်း၊ 
  (၃) ကိတင်ေမာ်ေတွးစဉ်းစားုိင်ြခင်း၊ 
  (၄) အထက်အရာရှိအား သတငး်ပိုတငြ်ပြခင်း၊ လမ်းန်မခံယူြခင်း၊  
   လက်ေအာက်သုိသင်ကားြပသေပးြခင်းှင့် လုိအပ်ပါကကုိယ်တုိင်ပါဝင် 
   ဦးစီးလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
  (၅) မှန်ကန်မတသည့်ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ အချန်ိကုိက်ချမှတ်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၆) ုိင်ငံေတာ်ဘာေငွှင့်ုိင်ငံပုိင်ပစည်းများကုိ ေလလွင့်ဆံုးံးမ 
   မရိှေစရန် စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၇) စည်းကမ်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံနမူနာြပြဖစ်ြခင်း၊ 
  (၈) ဝန်ထမ်းများကုိ စည်းလံုးညီွတ်စွာြဖင့် ရည်မှန်းချက်ေရာက်ရိှေအာင်  
   စနစ်တကျစီမံခန့်ခဲွုိင်ြခင်း၊ 
  (၉) မှန်ကန်စွာေခါင်းေဆာင်မေပးုိင်ြခင်း၊ 
  (၁၀) ကီးကပ်ကွပ်ကဲမေကာင်းမွန်ြခင်း။ 
 

(ခ) ယံုကည်စိတ်ချရြခင်း ၂၀ မှတ် 
  (၁)  လံု ခံမအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက် 
   များကုိေပါက်ကားမမရိှေစရန် သတိြပေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၂)  ကုိယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်ြခင်းှင့်ကျင့်ဝတ်သိကာေစာင့်ထိန်းြခင်း၊ 
  (၃) အဂတိတရားကင်းရှင်းစွာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  
  (၄) လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အမာှးအယွင်းမရှိ တိကျေသချာစွာ 
   အေလးအနက်ထား ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်း၊ 
  (၅) ုိင်ငံေတာ်၊ ဌာန/ အဖဲွအစည်း၊ အကီးအကဲှင့် လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက် 
   များအေပ သစာရိှြခင်း၊ 
  (၆) ဌာန/အဖဲွအစည်းက ယံုကည်စိတ်ချစွာ တာဝန်ေပးအပ်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၇) လက်ေအာက်ဝန်ထမ်းများ၏ ယံုကည်ေလးစားအားကုိးထုိက်သူ 
   ြဖစ်ြခင်း။ 
 

(ဂ) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရိှြခင်း  ၂၀ မှတ် 
 (၁) ဌာန/အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ရာထူးဝန်အဖွဲမှသတ်မှတ ်
  ထားေသာ သင်တန်းများတက်ေရာက်ပီးြခင်း၊ 

  (၂) လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် စီမံ 
   ေဆာင်ရွက်ေပးုိင်ြခင်း၊ 
  (၃) ဌာန/ အဖဲွအစည်း၏ဂုဏ်သိကာြမင့်မားေစရန် စွမ်းေဆာင်ုိင်ြခင်း၊ 
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  (၄) စီမံအုပ်ချပ်မလုပ်ငန်းများတွင် ညိင်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၅) ဌာန/အဖဲွအစည်း၏ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ အမိန့်ှင့်န်ကားချက် 
   များကုိ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၆) ကီးကပ်ကွပ်ကဲမအနည်းဆံုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
  (၇) လုပ်ငန်းပုိင်းဆုိင်ရာများကုိ တတ်သိကမ်းကျင်ပီး ဝန်ထမ်းတစ်ဦး 
   ချင်းစီ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ေပ မူတည်၍ ထုိက်သင့်သည့်တာဝန်များကုိ 
   ခဲွေဝေဆာင်ရွက်ုိင်စွမ်းရိှြခင်း။ 

(ဃ) တာဝန်ကုိလုိလားစွာထမ်းေဆာင်ြခင်း ၂၀ မှတ် 
(၁) ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကုိလုိလားစွာအေလးအနက်ခံယူ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
(၂) လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်မရိှရန် နည်းလမ်းေကာင်းများကုိ ကံဆ၍  

ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
(၃) မိမိအားေပးအပ်လာမည့် တာဝန်ကုိလက်ခံေဆာင်ရွက်ရန်  

အဆင်သင့်ရိှြခင်း၊  
(၄) ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအနည်းဆံုးြဖင့် ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

အေပ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်လုိြခင်း၊ 
(၅) လက်ေအာက်မှတင်ြပချက်များကုိ အေရးတယူနားေထာင်၍  

အေကာင်းမွန်ဆံုးေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးလုိြခင်း၊ 
(၆) ေပးအပ်သည့်တာဝန်ကုိ အချန်ိအခါေနရာေဒသမေရွးုိးကား 

တက်ကစွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း။ 
(င) ဆက်ဆံေရးေြပြပစ်ြခင်း ၂၀ မှတ် 
 (၁) လုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပပုဂလိက 
  အဖွဲအစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့်ပူးေပါင်း 
  ညိင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်း၊ 
 (၂)    အြခားဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းများှင့် အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 
  ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၃) ြပည်သူဗဟုိြပဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများေချာေမွေစရန် ညိင်း 
  ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်း၊ 
 (၄) ဌာန/အဖဲွအစည်းတွင်းရိှ ဝန်ထမ်းများှင့်လုိက်ေလျာညီေထွဆက်ဆံ 
  ေဆာင်ရွက်တတ်ြခင်း၊ 
 (၅) ြပည်သူလူထုှင့် ဆက်ဆံေရးေြပြပစ်မရိှြခင်း။ 
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တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများအားလုံး 
ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 
အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ုံး 
 
န်ကားေရးမှးချပ ်
ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 
ုံးလက်ခ ံ
ေမာစာတွဲ 

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်းေဖာ်ြပေပးပါ

ရန်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့် 


