ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၈၀ /၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၆

ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတလ
်
၂၄ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည် ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်င
ှ း်
ထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေအာက်ပါ
နည်းဥပေဒများကို ထုတြ် ပန်လက
ုိ သ
် ည်။
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများကို တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့်

နည်းဥပေဒများ ဟုေခတွင်ေစရမည်။
၂။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂ ပါ “ိုင်ငံေတာ်ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းမှ”

ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ကုိ “ိုင်ငံေတာ်ဘာရန်ပုံေငွမ”ှ ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၃။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (င)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း

အစားထိးု ရမည် “၄။

(င)

ြပင်ပပုဂိလ်ြဖစ်ပါက ကျန်းမာေကာင်းေဆးလက်မှတ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ
မိနယ်ရဲစခန်း၏ ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်းတိုကို တင်ြပ
ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ မီးဖွားပီး ရက်သတပတ် ဆယ့်ှစ်ပတ်ြပည့်သည့်အခါမှသာ
ခန့်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး၍ ကိုယ်ဝန်ရှိသူများကို ေရွးချယ်ထား
ိင
ု သ
် ည်။”

၄။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၁၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) ှင့် နည်းဥပေဒခွဲ (င)

တိုကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၁၅။ ( ဂ ) ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့(် ၁)၊ အဆင့်(၂) ှင့် အဆင့် (၄)၊
( င ) စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (စီးပွားေရး) အဆင့် (၁) ှင့် အဆင့် (၂)။”
၅။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၁၆ ကိုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးု ရမည် “၁၆။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းများသည်

ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း

အဆင့(် ၃) ရာထူးအဆင့်တွင် လုပင
် န်းသဘာဝအရြဖစ်ေစ၊ ရာထူးအဆင့်အတွက်
သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပပုဂိလ်အား ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရန်
လိအ
ု ပ်သည့က
် စ
ိ တ
 င
ွ ် ခန့်အပ်လသ
ုိ ည့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) ရာထူးကို
ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ၍ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ရာထူးတွင် အလုပ်သင်
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ဦးစွာခန့်ထား၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို ေကျနပ်မရှိပါက ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ
ြပထားသည့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) ရာထူးတွင် ခန့်ထားရမည်။”
၆။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၀ တွင-်
(က)

နည်းဥပေဒခွဲ (က) ကို ေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည်“(က) ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၁) ှင့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ရာထူး
များလစ်လပ်မရှိသြဖင့် ြပင်ပမှပုဂိလ်များကို ေခယူေရွးချယ်ခန့်အပ်ရန် ရှိလင်
နည်းဥပေဒ ၁၉၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ရာထူးများကို
ေရွးချယ်ခန့်အပ်သည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။”

(ခ)

နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိေသာ “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့ရ
် ာထူးများ” ဆိသ
ု ည့်
စကားရပ်ကို “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့(် ၃)ရာထူး” ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုး
ရမည်။

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင် ပါရှိေသာ “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)” ဆိုသည့်
စကားရပ်ေရှတွင် “ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ှင့်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို
ြဖည့စ
် က
ွ ရ
် မည်။

(ဃ)

နည်းဥပေဒခွဲ (င)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၁၀) တွင်ပါရှိေသာ “ှင့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း
အဆင့် (၄)” ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ေရှတွင် “၊ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂)” ဆိသ
ု ည့်
စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။

၇။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) တွင် ပါရှိေသာ

“ပညာရှင်အဆင့် (၁)” ဆိုသည့် စကားရပ်ေနာက်တွင် “ှင့်အဆင့် (၂)” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို
ြဖည့စ
် က
ွ ရ
် မည်။
၈။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) တွင်ပါရှိေသာ “စီမံ

ခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (စီးပွားေရး) အဆင့် (၁)” ဆိုသည့် စကားရပ်ေနာက်တင
ွ ် “၊ အဆင့် (၂)” ဆိသ
ု ည့်
စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။
၉။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊

နည်းဥပေဒ

၃၄၊

နည်းဥပေဒခွဲ

(င)

တွင်

ပါရှေ
ိ သာ

“ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးမ ြပလုပ်ေနစဉ်ကာလအတွင်း” ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်
ေနာက်တွင် “သိုမဟုတ် လက်ရှိရာထူးတွင် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်တစ်ခုခု ကျခံေနရစဉ်
ကာလအတွငး် ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။
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၁၀။

(က)

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၃၇ အထက်ရှိ ေခါင်းစဉ်ကို ေအာက်ပါ
အတိုင်း အစားထိးု ရမည်ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးသက်၊ လုပသ
် က် သိုမဟုတ် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်
ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားခွင့်ြပြခင်း

(ခ)

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၃၇ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုး
ရမည်“၃၇။

ထူးခန်သည့်ဝန်ထမ်းများကို သင့တ
် င့ေ
် သာကာလအတွငး် တစ်ဆင့်ြမင့်

ရာထူးများတွင် တိုးြမင့်ခန့်ထားြခင်းြဖင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချးြမ
ီ င့်သည့်အေနြဖင့်
လည်းေကာင်း၊ ရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သိုမဟုတ် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်
ှင့် ြပည့်မီြခင်း မရှေ
ိ သာ်လည်း ကိးစားမ၊ ေလ့လာမ ထူးကဲသာလွန်သည့်ဝန်ထမ်း
များကို ချ ီးေြမာက်ိုင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး ဌာနှင့်
ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းများသည် (က) ဖွဲစည်းပုံပါလစ်လပ်သည့် ရာထူးေနရာများသို တိုးြမင့်ေပးေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သာမန်အားြဖင့် လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်း
များှင့် ြပည့်စုံသည့်ဝန်ထမ်းများကို လစ်လပ်ရာထူးဦးေရ၏ သုံးပုံ
ှစ်ပုံထိ အနည်းဆုးံ ရှိရမည့် ရာထူးသက်၊ လုပသ
် က်သတ်မှတခ
် ျက်
ြပည့်မီမှသာ ရာထူးတိုးြမင့်ေပးေရးအတွက် စဉ်းစားရမည်။ ကျန်
လစ်လပ်ရာထူးသုံးပုံတစ်ပုံကိုမူ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းက
သင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆလင် လက်ရှိအဆင့်တွင် အနည်းဆုံးရှိရမည့်
ရာထူးသက်၊

လုပ်သက်ကို

ေလာ့ေပါ့၍

အထူးကိစရပ်အေနြဖင့်

ရာထူးတိုးြမင့် ခန့်ထားိုင်သည်။
(ခ)

ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်
ခန့်ထားေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဓိကအားြဖင့် ေအာက်ပါ
အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ြဖစ်သည်(၁) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိပီးအထူးကိးစားထမ်းေဆာင်ြခင်း၊
(၂) အထက်အရာရှိှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအေပသစာရှိြခင်း၊
(၃) စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်င
ှ ့် ဌာနအကျးစီ
ိ းပွား
အတွက် မွန်ြမတ်ေသာေစတနာထားရှိြခင်း၊
(၄) တီထွင် ကံဆလုပ်ကိုင်တတ်ြခင်း၊
(၅) ပညာအရည်အချင်း၊ကမ်းကျင်မအရည်အချင်းထူးကဲသာလွန်ြခင်း၊
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(၆) ေခါင်းေဆာင်မေကာင်းြခင်း၊
(၇) အကျင့စ
် ာရိတေ
 ကာင်းမွနြ် ခင်း။
(ဂ)

ဝန်ထမ်းများအားရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သိုမဟုတ် ပညာအရည်အချင်း
သတ်မှတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားေရးအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအလိက
ု ် “အရည်အချင်းစစ်ေဆး
ေရးအဖွဲ ” များ ဖွဲ စည်းပီး နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ှင့် နည်းဥပေဒခွဲ (စ)
တိုပါ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များှငအ
့် ညီ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) အရည်အချင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးေရွးချယ်သည့် ဝန်ထမ်းများ
အား ရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သိုမဟုတ် ပညာအရည်အချင်း
သတ်မှတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားခွင့်ရရှိေရး
အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းအကီးအမှးထံ
တင်ြပပီး သေဘာတူညီချက် ရယူေဆာင်ရွကရ
် မည်။
(င)

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်သို ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကို
ေလာ့ေပါ့၍

တိုးြမင့်ခန့်ထားရာတွင်

လက်ရှိရာထူးလုပ်သက်

အနည်းဆုးံ တစ်ှစ်ရှိသူ သိမ
ု ဟုတ် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် လက်ရှိ
ရာထူးသက်ြပည့်မီရန် ေြခာက်လအလိုကာလအတွင်းရှိသူကိုသာ စဉ်းစား
ရမည်ြဖစ်ပီး ရာထူးဝန်အဖွဲသို အဆိုြပညိင်း၍ သေဘာတူညီချက်ကို
ရယူရမည်။
(စ)

ပညာအရည်အချင်းကို
ေအာက်ပါအချက်များကို

ေလာ့ေပါ့၍

ရာထူးတိုးြမင့်ေပးလိုပါက

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပီး

ြပည်ေထာင်စု

အစိးု ရအဖွဲ သို တင်ြပခွင့်ြပချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ သိုရာတွင်
သတ်မှ တ ်ရာထူးသက်၊
အရာရှိအဆင့်သို
အစိုးရအဖွဲ၏

လုပသ
် က်ြပည့မ
် ရ
ီ မည်။

ြပန်တမ်းဝင်

တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုြခင်းြဖစ်ပါက

ြပည်ေထာင်စု

ခွငြ့် ပချက်ပးူ တွ၍
ဲ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသို

ဆက်လက် အဆိုြပညိင်းရမည်(၁) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိပီးအထူးကိးစားထမ်းေဆာင်ြခင်း၊
(၂) အထက်အရာရှိှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအေပသစာရှိြခင်း၊
(၃) စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်င
ှ ့် ဌာနအကျးစီ
ိ းပွား
အတွက် မွနြ် မတ်ေသာေစတနာထားရှြိ ခင်း၊
(၄) တီထွင် ကံဆလုပ်ကိုင်တတ်ြခင်း၊
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(၅) ကမ်းကျင်မအရည်အချင်းထူးကဲသာလွန်ြခင်း၊
(၆) ေခါင်းေဆာင်မေကာင်းြခင်း၊
(၇) အကျင့စ
် ာရိတေ
 ကာင်းမွနြ် ခင်း။”
၁၁။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၇၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိေသာ “ဇယား

(၂) ပါအတိင
ု း် ခရီးစရိတ်ခွင့်ြပြခင်း၊” ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ကို “စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီး
ဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်ခရီးစရိတ်ကို သတ်မှတ်န်းထားအတိုင်း ခံစားခွင့်ြပြခင်း၊ ”
ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၁၂။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၉၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ) တွင် ပါရှိေသာ

“စုစုေပါင်းကာလသည်

ေလးလထက် မပိေ
ု စရ။” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “စုစုေပါင်းကာလသည်

ှစ်လထက် မပိုေစရ။” ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၁၃။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၁၀၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင်ပါရှိေသာ “မီးဖွားေသာ

အမျးသမီ
ိ
း၏ ခင်ပွန်းသည် ဝန်ထမ်းြဖစ်လင် ေမွးကင်းစကေလး ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် ရရှိေရးအတွက်
ခင်ပွန်းြဖစ်သူကို ရက်သတပတ် ှစ်ပတ် ခွင့်ြပရမည်။” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ဝန်ထမ်း၏ ဇနီးသည်
မီးဖွားလင် ခင်ပွန်းြဖစ်သူကို ေမွးကင်းစကေလး ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်အြဖစ် ကေလးေမွးဖွားသည့်ေန့မှ
၂၈ ရက်အတွင်း ရက်သတပတ် ှစ်ပတ်ခွင့်ြပရမည်။” ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၁၄။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၁၆ ပါ “ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးသို အစီရင်ခံ

တင်ြပရမည်။” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ “ိုင်ငံေတာ်သမတထံသို အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။” ဆိုသည့်
စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးု ရမည်။
၁၅။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ၂၂၂၊ နည်းဥပေဒခွ(ဲ က) တွငပ
် ါရှေ
ိ သာ “အယူခံ

အဖွဲ ဝင်များအြဖစ် ထည့်သွင်းဖွဲစည်းပီး” ဆိုသည့် စကားရပ်၏ေနာက်တင
ွ ် “ပုံစံ (၂၀) ပါအတိုင်း”
ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ြဖည့စ
် က
ွ ရ
် မည်။
၁၆။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၄)

တွင်ပါရှိေသာ “ဝန်ထမ်းကွယ်လွန်သည့်ေန့ရက်မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ဝန်ထမ်း
ကွယလ
် န
ွ သ
် ည့ေ
် န့ရက်၏ ေနာက်ေန့ရက်မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ” ဆိုသည့်စကားရပ်ြဖင့် လည်းေကာင်း၊
နည်းဥပေဒခွ(ဲ ခ)၊

နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၃)

ှင့်

နည်းဥပေဒခွင
ဲ ယ်(၄)၊

နည်းဥပေဒခွင
ဲ ယ်စတ
ိ ်(ခခ)

တိုတွင်ပါရှိေသာ “အငိမ်းစားဝန်ထမ်း အငိမ်းစားယူခဲ့သည့်ေန့၏ေနာက်ေန့ရက်မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ”
ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အငိမ်းစားဝန်ထမ်း အငိမ်းစားယူခဲ့သည့်ေန့မှစ၍ ၁၅
စကားရပ်ြဖင့လ
် ည်းေကာင်း အစားထိးု ရမည်။
၁၇။

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၂၈၉ ကိုပယ်ဖျက်ရမည်။

ှစ်အထိ” ဆိသ
ု ည့်
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၁၈။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ ဇယား (၁)၊ အပိုဒ် ၁၊ အမှတ်စဉ် ၄ ပါ စာေရးဝန်ထမ်းအဆင့်

(၄) ၏ အနည်းဆုံးရှိရမည့် ရာထူးသက်ကို “၃ ှစ်” အစား “၂ ှစ်” ဟု လည်းေကာင်း၊ အပိုဒ် ၂၊
အမှတ်စဉ် ၅ ပါ ကမ်းကျင်သူအဆင့် (၅) ၏ အနည်းဆုံးရှိရမည့် ရာထူးသက်ကို “၃ ှစ်” အစား “၂ ှစ်”
ဟုလည်းေကာင်း အစားထိုးရမည်။
၁၉။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများပါ ဇယား (၂) ကိပ
ု ယ်ဖျက်ရမည်။

(ပု)ံ

ဝင်းသိမ်း
ဥက

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
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ပုစ
ံ ံ (၂၀)
အယူခံဆုံးြဖတ်ချက်ပုံစံ
နည်းဥပေဒ ၂၂၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)
-----------------------(ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်း)
၁။

အယူခံမအမှတ်ှင့် ခုှစ်။

၂။

အယူခံဝင်သည့်ကိစှင့် ပတ်သက်သည့်အေကာင်းအရာ။
(က)

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

အယူခံဝင်သည့် ဝန်ထမ်း၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ခ)

အယူခံဝင်သည့်အမကိစ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၃။

စိစစ်ေတွရှိချက်။

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၄။

အယူခံဆုံးြဖတ်ချက်။ --------------------------------------------------------

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

ရက်စွဲ၊

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

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

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

အဖွဲ ဝင်

ဥက

အဖွဲဝင်

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

