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အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာအမှတ်  ၈၀ /၂၀၂၀ 
၁၃၈၂  ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း   ၆    ရက် 
(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ဩဂုတ်လ   ၂၄   ရက)် 

 

 ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည ်ုိင်င့ံဝန်ထမး်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်ှင်း 
ထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတညီူချက်ြဖင့် ေအာက်ပါ 
နည်းဥပေဒများကုိ ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။ 
 

၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများကို တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် 
နည်းဥပေဒများ ဟုေခတွင်ေစရမည်။ 
 

၂။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂ ပါ “ိုင်ငံေတာ်ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းမ”ှ 
ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ိုင်ငံေတာ်ဘာရန်ပုံေငွမ”ှ ဆုိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 
 

၃။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (င)ကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း 
အစားထုိးရမည် - 
 

 “၄။ (င) ြပင်ပပုဂိလ်ြဖစ်ပါက ကျန်းမာေကာင်းေဆးလက်မှတ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
မိနယ်ရစဲခနး်၏ ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်းတိုကို တငြ်ပ 
ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ မီးဖွားပီး ရက်သတပတ် ဆယ့်ှစ်ပတ်ြပည့်သည့်အခါမှသာ 
ခန့ထ်ားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး၍ ကုိယ်ဝန်ရှိသူများကို ေရးွချယ်ထား 
ုိင်သည်။” 

    

၄။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၁၅၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) ှင့် နည်းဥပေဒခွဲ (င) 
တိုကို ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထိုးရမည် - 
 

 “၁၅။ ( ဂ )  ကမ်းကျင်ဝန်ထမး်အဆင့်(၁)၊ အဆင့်(၂) ှင့် အဆင့် (၄)၊ 
  ( င )  စီမံခန ့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (စီးပွားေရး) အဆင့် (၁) ှင့် အဆင့် (၂)။” 
 

၅။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၁၆ ကုိေအာက်ပါအတိုင်း အစားထုိးရမည် - 
 

 “၁၆။ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းများသည် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း 
အဆင့်(၃) ရာထူးအဆင့်တွင ် လုပ်ငန်းသဘာဝအရြဖစ်ေစ၊ ရာထူးအဆင့်အတွက ်
သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပပုဂိလ်အား ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရန် 
လုိအပသ်ည့်ကိစတွင် ခန့အ်ပ်လုိသည့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) ရာထူးကုိ 
ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ၍ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ရာထူးတွင ်အလုပ်သင် 
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ဦးစွာခန ့်ထား၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို ေကျနပ်မရှိပါက ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ 
ြပထားသည့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) ရာထူးတွင ်ခန့ထ်ားရမည်။” 

 

၆။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၀ တွင-် 
 (က) နည်းဥပေဒခဲွ (က) ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည်-  
 

  “(က) ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၁) ှင့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ရာထူး 
များလစ်လပ်မရိှသြဖင့် ြပင်ပမှပုဂိလ်များကုိ ေခယူေရွးချယ်ခန့်အပ်ရန် ရိှလင် 
နည်းဥပေဒ ၁၉၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ရာထူးများကုိ 
ေရွးချယ်ခန့်အပ်သည့် နည်းလမ်းများအတုိင်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။” 

 (ခ) နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) တွင ် ပါရှိေသာ “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့်ရာထးူများ” ဆုိသည့် 
စကားရပ်ကုိ “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့်(၃)ရာထူး” ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထုိး 
ရမည်။ 

 (ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင် ပါရှိေသာ “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)” ဆိုသည့် 
စကားရပ်ေရှတွင် “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ှင့်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို 
ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

 (ဃ) နည်းဥပေဒခဲွ (င)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၀) တွင်ပါရိှေသာ “ှင့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း 
အဆင့် (၄)” ဆုိသည့် စကားရပ်ေရှတွင ်“၊ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့ ်(၂)” ဆုိသည့် 
စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

 

၇။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၁၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) တွင် ပါရှိေသာ 
“ပညာရှင်အဆင့် (၁)” ဆိုသည့် စကားရပ်ေနာက်တွင် “ှင့်အဆင့် (၂)” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို 
ြဖည့်စွက်ရမည်။ 
 

၈။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၂၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) တွင်ပါရှိေသာ “စီမ ံ
ခန ့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (စီးပွားေရး) အဆင့် (၁)” ဆုိသည့် စကားရပ်ေနာက်တွင် “၊ အဆင့ ် (၂)” ဆုိသည့် 
စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။ 
 

၉။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၃၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (င) တွင ် ပါရိှေသာ 
“ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိ ု ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးမ ြပလုပ်ေနစဉ်ကာလအတွင်း” ဆုိသည့် စကားရပ် 
ေနာက်တွင ် “သိုမဟုတ ်လက်ရှိရာထူးတွင ်ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆုိင်ရာြပစ်ဒဏ်တစ်ခုခ ုကျခံေနရစဉ် 
ကာလအတွင်း” ဆုိသည့်စကားရပ်ကိ ုြဖည့်စွက်ရမည်။ 
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၁၀။ (က) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၃၇ အထက်ရှိ ေခါင်းစဉ်ကို ေအာက်ပါ 
အတိုင်း အစားထုိးရမည်- 

 ဝန်ထမး်များအား ရာထးူသက်၊ လုပ်သက် သိုမဟုတ် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ ်
ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန ့်ထားခွင့်ြပြခင်း 

 (ခ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၃၇ ကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုး 
ရမည်- 

 “၃၇။     ထူးခန်သည့်ဝန်ထမ်းများကို သင့်တင့်ေသာကာလအတွင်း တစ်ဆင့်ြမင့် 

ရာထူးများတွင ်တိုးြမင့်ခန ့်ထားြခင်းြဖင့် ထုိက်ထုိက်တန်တန် ချးီြမင့်သည့်အေနြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ ရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သုိမဟုတ် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် 

ှင့် ြပည့်မီြခင်း မရိှေသာ်လည်း ကိးစားမ၊ ေလ့လာမ ထူးကဲသာလွန်သည့်ဝန်ထမ်း 

များကို ချးီေြမာက်ိုင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့် 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းများသည် - 

   (က) ဖဲွစည်းပံုပါလစ်လပ်သည့် ရာထူးေနရာများသုိ တုိးြမင့်ေပးေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် သာမနအ်ားြဖင့် လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်း 

များှင့် ြပည့်စံုသည့်ဝန်ထမ်းများကုိ လစလ်ပရ်ာထူးဦးေရ၏ သုံးပုံ 

ှစ်ပုံထိ အနည်းဆံုး ရှိရမည့် ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မတ်ှချက ်

ြပည့်မီမှသာ ရာထူးတုိးြမင့်ေပးေရးအတွက ် စဉ်းစားရမည်။ ကျန ်

လစ်လပ်ရာထူးသံုးပံုတစ်ပံုကုိမူ သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းက 

သင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆလင ်လက်ရိှအဆင့်တွင် အနည်းဆုံးရှိရမည့် 

ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်ကုိ ေလာ့ေပါ့၍ အထူးကိစရပ်အေနြဖင့ ်

ရာထူးတုိးြမင့် ခန့်ထားိုင်သည်။ 

   (ခ) ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကုိ ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတုိးြမင့် 

ခန ့်ထားေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်အဓိကအားြဖင့် ေအာက်ပါ 

အချကမ်ျားကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ြဖစ်သည-် 

      (၁) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိပီးအထူးကိးစားထမ်းေဆာင်ြခင်း၊ 

      (၂) အထက်အရာရှိှင့် လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များအေပသစာရိှြခင်း၊ 

     (၃) စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ုိင်ငံေတာ်ှင့် ဌာနအကျ ိးစးီပာွး 

အတက်ွ မွန်ြမတ်ေသာေစတနာထားရှိြခင်း၊ 

      (၄) တီထွင်ကံဆလုပ်ကိုင်တတ်ြခင်း၊ 

      (၅) ပညာအရည်အချင်း၊ကမ်းကျင်မအရည်အချင်းထူးကဲသာလွန်ြခင်း၊ 
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    (၆) ေခါင်းေဆာင်မေကာင်းြခင်း၊ 

    (၇) အကျင့်စာရိတေကာင်းမန်ွြခင်း။ 

   (ဂ) ဝန်ထမ်းများအားရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သုိမဟုတ် ပညာအရည်အချင်း 

သတ်မှတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားေရးအတွက ်

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအလုိက် “အရည်အချင်းစစ်ေဆး 

ေရးအဖဲွ” များ ဖဲွစည်းပီး နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ှင့် နည်းဥပေဒခဲွ (စ) 

တိုပါ သတ်မတ်ှချက်များှင့်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   (ဃ) အရည်အချင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးေရွးချယ်သည့် ဝန်ထမ်းများ 

အား ရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သိုမဟုတ် ပညာအရည်အချင်း 

သတ်မှတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားခွင့်ရရှိေရး 

အတွက ် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းအကီးအမှးထ ံ

တင်ြပပီး သေဘာတူညီချက ်ရယူေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

   (င) ြပန်တမ်းဝင်အရာရိှအဆင့်သုိ ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကုိ 

ေလာ့ေပါ့၍ တိုးြမင့်ခန့်ထားရာတွင် လက်ရှိရာထူးလုပ်သက် 

အနည်းဆံုး တစ်ှစ်ရိှသူ သုိမဟတ်ု သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ရှိ 

ရာထူးသက်ြပည့်မီရန် ေြခာက်လအလုိကာလအတွင်းရိှသူကုိသာ စဉ်းစား 

ရမည်ြဖစ်ပီး ရာထူးဝန်အဖဲွသုိ အဆုိြပညိင်း၍ သေဘာတူညီချက်ကုိ 

ရယူရမည်။ 

   (စ) ပညာအရည်အချင်းကုိ ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတုိးြမင့်ေပးလုိပါက 

ေအာက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပီး ြပည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖဲွသုိ တင်ြပခွင့်ြပချက ် ရယူေဆာငရွ်ကရ်မည်။ သိုရာတွင ်

သတ်မှတ်ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်ြပည့်မီရမည်။ ြပနတ်မ်းဝင် 

အရာရှိအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန့်ထားလုိြခင်းြဖစ်ပါက ြပည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖဲွ၏ ခွင့်ြပချက်ပူးတဲွ၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသို 

ဆက်လက် အဆုိြပညိင်းရမည်- 

    (၁) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိပီးအထူးကိးစားထမ်းေဆာင်ြခင်း၊ 

    (၂) အထက်အရာရှိှင့် လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များအေပသစာရိှြခင်း၊ 

   (၃) စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ုိင်ငံေတာ်ှင့် ဌာနအကျ ိးစးီပာွး 

အတက်ွ မွန်ြမတ်ေသာေစတနာထားရိှြခင်း၊ 

   (၄) တီထွင်ကံဆလုပ်ကိုင်တတ်ြခင်း၊ 
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   (၅) ကမ်းကျင်မအရည်အချင်းထူးကဲသာလွန်ြခင်း၊ 

   (၆) ေခါင်းေဆာင်မေကာင်းြခင်း၊ 

   (၇) အကျင့်စာရိတေကာင်းမန်ွြခင်း။” 
 

၁၁။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၇၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိေသာ “ဇယား 

(၂) ပါအတုိင်း ခရီးစရိတ်ခွင့်ြပြခင်း၊” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီး 

ဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်ခရီးစရိတ်ကုိ သတ်မှတ်န်းထားအတုိင်း ခံစားခွင့်ြပြခင်း၊ ” 

ဆုိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 
 

၁၂။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၉၂၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ) တွင် ပါရှိေသာ 
“စုစုေပါင်းကာလသည်  ေလးလထက် မပိေုစရ။” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “စုစုေပါင်းကာလသည်  
ှစ်လထက် မပိုေစရ။” ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 
 

၁၃။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၁၀၁၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) တွင်ပါရိှေသာ “မီးဖွားေသာ 
အမျ ိးသမီး၏ ခင်ပွန်းသည် ဝန်ထမ်းြဖစ်လင် ေမွးကင်းစကေလး ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် ရရိှေရးအတွက် 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူကုိ ရက်သတပတ် ှစ်ပတ် ခွင့်ြပရမည်။” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ဝန်ထမ်း၏ ဇနီးသည် 
မီးဖွားလင် ခင်ပွန်းြဖစ်သူကုိ ေမွးကင်းစကေလး ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်အြဖစ် ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန့မှ 
၂၈ ရက်အတွင်း ရက်သတပတ် ှစ်ပတ်ခွင့်ြပရမည်။” ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။ 
  

၁၄။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၁၆ ပါ “ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုးသုိ အစီရင်ခံ 
တင်ြပရမည်။” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ိုင်ငံေတာ်သမတထံသို အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။” ဆုိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့် အစားထုိးရမည်။ 
 

၁၅။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ၂၂၂၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က) တွင်ပါရိှေသာ “အယူခံ 
အဖဲွဝင်များအြဖစ် ထည့်သွင်းဖွဲစည်းပီး” ဆုိသည့် စကားရပ်၏ေနာကတွ်င် “ပုံစ ံ (၂၀) ပါအတိုင်း” 
ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။  
 

၁၆။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၄) 
တွင်ပါရိှေသာ “ဝန်ထမ်းကွယ်လွန်သည့်ေန့ရက်မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ဝန်ထမ်း 
ကွယ်လွန်သည့်ေန့ရက်၏ ေနာက်ေန့ရက်မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ” ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့်  လည်းေကာင်း၊ 
နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ(်၃) ှင့် နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၄)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်စိတ်(ခခ) 
တိုတွင်ပါရှိေသာ “အငိမး်စားဝန်ထမ်း အငိမ်းစားယူခဲ့သည့်ေန့၏ေနာက်ေန့ရက်မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ” 
ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အငိမး်စားဝန်ထမ်း အငိမ်းစားယူခဲ့သည့်ေန့မှစ၍ ၁၅  ှစအ်ထိ” ဆုိသည့် 
စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း အစားထုိးရမည်။ 
 

၁၇။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၈၉ ကိုပယ်ဖျက်ရမည်။ 
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၁၈။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ ဇယား (၁)၊ အပုိဒ် ၁၊ အမှတ်စဉ် ၄ ပါ စာေရးဝန်ထမ်းအဆင့် 
(၄) ၏ အနည်းဆုံးရှိရမည့် ရာထူးသက်ကို “၃ ှစ်” အစား “၂ ှစ်” ဟု လည်းေကာင်း၊ အပုိဒ် ၂၊ 
အမှတ်စဉ် ၅ ပါ ကမ်းကျင်သူအဆင့် (၅) ၏ အနည်းဆံုးရိှရမည့် ရာထူးသက်ကုိ “၃ ှစ်” အစား “၂ ှစ်” 
ဟုလည်းေကာင်း အစားထိုးရမည်။ 
 

၁၉။ ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများပါ ဇယား (၂) ကုိပယ်ဖျက်ရမည်။ 
 
 
 

(ပံု)     ဝင်းသိမ်း 
 ဥက 
 ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 
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ပုံစံ (၂၀) 

အယူခံဆုံးြဖတ်ချက်ပုံစ ံ

နည်းဥပေဒ ၂၂၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) 

------------------------ 

(ဝန်ထမး်အဖွဲအစည်း) 
 

၁။ အယူခံမအမှတ်ှင့် ခုှစ်။ ------------------------------------------------ 
 

၂။ အယူခံဝင်သည့်ကိစှင့် ပတ်သက်သည့်အေကာင်းအရာ။ 

 (က) အယူခံဝင်သည့် ဝန်ထမ်း၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း 

  -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

 ( ခ ) အယူခံဝင်သည့်အမကိစ 

  -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
 

၃။ စိစစ်ေတွရှိချက်။ --------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 
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၄။ အယူခံဆုံးြဖတ်ချက်။ --------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 (---------------) (---------------)   (--------------) 

 အဖဲွဝင်   ဥက   အဖွဲဝင် 
 

 

ရကစ်ွဲ၊ ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


