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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်

၈၁ / ၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လြပည့်ေကျာ်

၉

ရက်

(၂၀၂၀ ြပည့
် စ
ှ ၊် စက်တင်ဘာလ ၁၁

ရက်)

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)
အရ အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲနည်းဥပေဒများ ဟု ေခတွင်ေစရမည်။

၂။

ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်(က) အရာထမ်း

ဆိုသည်မှာ

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ှင့်အထက်

ရာထူးအဆင်ရ
့ ိှ

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ေအာက်

ရာထူးအဆင့်ရှိ

ဝန်ထမ်းများကိုဆိုသည်။
(ခ)

အမထမ်း

ဆိုသည်မှာ

ဝန်ထမ်းများကိုဆိုသည်။
(ဂ)

စတင်ခန့်ရာထူး ဆိသ
ု ည်မာှ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအသီးသီးရှိ ဝန်ထမ်းအမျိးအစား
အလိုက် စတင်ဝင်ေရာက်ရမည့် ရာထူးအဆင့်ကိုဆိုသည်။

(ဃ) အလုပ်သင်ခန့်ထားြခင်း ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုပ
ံ ါ ခန့်ထား
လိုေသာရာထူးကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ၍ လုပ်ငန်းတာဝန်င
ှ ့် သက်ဆင
ုိ သ
် ည့်
ကမ်းကျင်မအရည်အချင်းများကို ြပည့်ဝေစရန်ရည်ရွယ်၍ ခန့်ထားြခင်းကိဆ
ု သ
ုိ ည်။
(င)

ရာထူးသက် ဆိုသည်မှာ လက်ရှိရာထူးအဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်
ကာလကို ဆိသ
ု ည်။

(စ)

လုပ်သက် ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာကာလကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အလုပ်သင်ကာလ၊
အစမ်းခန့်ကာလ၊ လစာမဲ့ခွင့်မှအပ ခွငခ
့် စ
ံ ားေနေသာကာလ၊ တာဝန်ချိန်အြဖစ်
သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားေသာ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းသည့်ကာလှင့်တာဝန်ချိန်အြဖစ်
သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားေသာ အြခားတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ကာလများလည်း
အကျံးဝင်သည်။
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(ဆ)

ကူးေြပာင်းချိန် ဆိုသည်မှာ ေဒသတစ်ခုမှတစ်ခုသို ေြပာင်းေရရသည့် ဝန်ထမ်းကို
မူလရာထူးရှိရာေဒသမှ

ေြပာင်းေရရမည်ေ
့ ဒသသို

သွားေရာက်ရန်

ခွငြ့် ပသည့်

ကာလကိုဆိုသည်။
(ဇ)

ြပင်ပဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ြပည်တွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပ၌ြဖစ်ေစ ြပင်ပအဖွဲ အစည်း
တစ်ခုခု၌ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အချိန်ြပည့် လဲေြပာင်းတာဝန်
ထမ်းေဆာင်ေနပီး

လစာကို

ိုင်ငံေတာ်ဘာရန်ပုံေငွမှအပြဖစ်ေသာ

အြခား

ဘာရန်ပုံေငွ တစ်ရပ်ရပ်မှရယူခံစားေနေသာ ဝန်ထမ်းကိဆ
ု သ
ုိ ည်။
(ဈ)

ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက် ဆိုသည်မာှ ြပင်ပဝန်ထမ်းလိုက်နာရန် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းက ထုတြ် ပန်သည့် စည်းကမ်းများကိဆ
ု သ
ုိ ည်။
အခန်း(၂)
ဝန်ထမ်းများ ေရွးချယ်ခန့်ထားြခင်း

၃။

ဝန်ထမ်းအမျိးအစားများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) စီ မ ံ ခ န် ့ ခွ ဲ ေ ရးဝန် ထ မ် း (အုပ်ချပ်ေရး၊ လူမေရး)၊
(ခ)

စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း(စီးပွားေရး)၊

(ဂ)

ပညာရှင်ဝန်ထမ်း ၊

(ဃ) ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း၊

၄။

(င)

စာေရးဝန်ထမ်း၊

(စ)

အကူဝန်ထမ်း။

ဝန်ထမ်းများ ေရွးချယ်ခန့်ထားရာတွင် ခန့်ထားမည့် စတင်ခန့်ရာထူးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းက သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စုံသူများအား ယှဉ် ပိင်
ေရွးချယ်သည့်စနစ်ြဖင့် ေရွးချယ်ခန့်ထားရမည်။
၅။

အဖွဲ က ေရွးချယ်ေပးရမည့် ရာထူးအဆင့်မှအပ အမထမ်းများအတွက် စတင်ခန့်ရာထူး

အဆင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) အကူဝန်ထမ်းအဆင်(့ ၁)၊
(ခ)

စာေရးဝန်ထမ်းအဆင်(့ ၁)၊

(ဂ)

ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၁)၊ အဆင့် (၂) ှင့်အဆင့် (၄)၊

(ဃ) ပညာရှငအ
် ဆင်(့ ၁)၊ အဆင့် (၂) ှင့်အဆင့် (၃)၊
(င)

စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း(စီးပွားေရး) အဆင့်(၁)ှင့်အဆင့် (၂)၊

(စ)

စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (အုပ်ချပ်ေရး၊ လူမေရး) အဆင့် (၁)။
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၆။

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာဝန်ကီးဌာနှငအ
့် ဖွဲ အစည်းများသည် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) ရာထူး

အဆင့်တွင် လုပ်ငန်းသဘာဝအရြဖစ်ေစ၊ ရာထူးအဆင့်အတွက် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အရည်အချင်း
အရြဖစ်ေစ၊ ြပင်ပပုဂိလ်အား ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစတွင် ခန့်အပ်လသ
ုိ ည့် ကမ်းကျင်
ဝန်ထမ်းအဆင့(် ၃)ရာထူးကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပ၍ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) ရာထူးတွင်
ဦးစွာအလုပ်သင်ခန့်ထားြခင်းကို ြပလုပ်၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို ေကျနပ်မရှိပါက ေကျာေထာက်
ေနာက်ခံြပထားသည့် ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) ရာထူးတွင် ခန့်ထားရမည်။
၇။

(က) ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းအသီးသီးတွင် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်
ရာထူးေနရာ လစ်လပ်မရှိသြဖင့် ြပင်ပပုဂိလ်အား ခန့်အပ်လိုပါက အဖွဲကသာ
ေရွးချယ်ေပးရမည်။
(ခ)

ထူးြခားသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် ြပင်ပပုဂိလ်အား တိုက်ိုက်ခန့်အပ်ရန်
လိုအပ်လင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းက အဖွဲသို အဆိုြပရမည်ြဖစ်ပီး
အဖွဲ၏ေထာက်ခံချက်ှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲထံ တင်ြပခွင့်ြပချက်
ရယူရမည်။

၈။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည် လစ်လပ်ေသာ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှအ
ိ ဆင့် စတင်ခန့်

ရာထူးေနရာများတွင် ြပင်ပပုဂိလ်အား ခန့်အပ်လိုပါက ေရွးချယ်ေပးရမည့် အေရအတွက်ှင့်
သတ်မှတ်ချက်များေဖာ်ြပ၍ ေရွးချယ်ေပးရန် အဖွဲသိုအဆိုြပရမည်။
၉။

အဖွဲသည် ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများမှ

အဆိုြပလာသည့် အဆိုြပချက်များကို

စိစစ်၍ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူများအား ယှဉ်ပိင်စနစ်ြဖင့် ေရွးချယ်
ိုင်ရန် ေလာက်လာေခယူသည့် ေကာ်ြငာကို သတင်းစာများတွင် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်စီ ထည့်သွင်း
ေကာ်ြငာရမည်။ ထိုြပင် အဖွဲုံးရှိ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင်လည်း ေကာ်ြငာစာကို ကပ်ထားရမည်။
၁၀။

နည်းဥပေဒ ၉ အရ ေကာ်ြငာရာတွင် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ငန်းသဘာဝ

အရ အနည်းဆုံးလိုအပ်ေသာ ပညာအရည်အချင်းကို သတ်မှတ်ရမည်။ အသက်ကန့်သတ်ချက်အား
ေလာက်လာပိတ်သည့်ေန့ကို မူတည်၍ အတိအကျ သတ်မတ
ှ ထ
် ားရမည်။ ထိုြပင် ထူးြခားေသာ
အေြခအေနှင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ သီးြခားအရည်အချင်းသတ်မှတ်ြခင်းှင့်အသက်ကန့်သတ်ချက်
ေဖာ်ြပြခင်းတိုကို ြပလုပ်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည် အဖွဲှင့်ညိင်း၍
သတ်မတ
ှ ရ
် မည်။
၁၁။

အဖွဲ သည် တင်သင
ွ း် လာသည့် ေလာက်လာများကိုစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်ှင့်ညီွတ်ေသာ

ေလာက်ထားသူများကို ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်း၊ စိတအ
် ေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းှင့် လူေတွ
စစ်ေဆးြခင်းများြပလုပ်ပီး လစ်လပ်ရာထူးအတွက် သင့်ေလျာ်သူများကို ေရွးချယ်ေပးရမည်။
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၁၂။

အဖွဲ သည် ေရးေြဖစာေမးပွတ
ဲ င
ွ ် ေြဖဆိုရမည့် ပုစ
ံ ၊ံ ဘာသာရပ်ှင့်ေြဖဆိုရမည့်အချိန်တိုကို

သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ထိသ
ု သ
ုိ တ်မှတြ် ခင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအတွက် ေလာက်လာ ေခယူသည့်
အဖွဲ၏ေကာ်ြငာတွင် သီးြခားေဖာ်ြပရမည်။
၁၃။

အဖွဲသည် ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် ေအာင်ြမင်သူများအနက်မှ ရမှတ်အများအနည်းေပ

မူတည်၍ အရည်အချင်း ြပည့်မီသူများကိုသာ စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်း
များအတွက် ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ကာ အေကာင်းကားေခယူ၍ စစ်ေဆးေရွးချယ်ရမည်။
၁၄။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း၏ လုပင
် န်းသဘာဝအရ သီးြခားအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်

ှ င ် ့ က ိ ု က ် ညီရ န် လိ ု အ ပ် သ ည် ့အ ေြခအေနမျ ိ းတွ င ် အဖွဲက စစ် ေဆးေသာ ေရးေြဖစာေမးပွ ဲ ၌
အရည်အချင်း ြပည့်မီသူများကို လိုအပ်သည့် သီးြခားအရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံြခင်းရှိ မရှိ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းက ဦးစွာစစ်ေဆးရမည်။ ယင်းသိုစစ်ေဆး၍ သီးြခားအရည်အချင်းှင့်
ြပည့်စုံသူများကိုသာ အဖွဲ က စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်၍
ေရွးချယ်ရမည်။
၁၅။

သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူဦးေရသည် လစ်လပ်ရာထူးအေရအတွက်ထက်

ေလျာ့နည်းေနလင်ြဖစ်ေစ၊ တူညေ
ီ နလင်ြဖစ်ေစ၊ ပိမ
ု သ
ုိ ည်တ
့ င
ုိ ေ
် အာင် ကွာြခားချက် များြပားြခင်း
မရှိလင်ြဖစ်ေစ အဖွဲသည် ထိရ
ု ာထူးအတွက် ေရးေြဖစာေမးပွဲ စစ်ေဆးြခင်းမြပဘဲ ေလာက်ထားသူ
များကို အေကာင်းကားေခယူကာ စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းများကို
ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။
၁၆။

အဖွဲက ဖွဲစည်းသည့် လူေတွစစ်ေဆးေရးအဖွဲသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများကို

စစ်ေဆး၍ အကဲြဖတ်အမှတ်ေပးရမည်(က) ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဓိုပ် ေကာင်းမွန်မ၊
(ခ)

ြပည်တင
ွ ်း၊ ြပည်ပဗဟုသုတရှိမ၊

(ဂ)

တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့ရ
် ာထူးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းဗဟုသုတရှိမ၊

(ဃ) သွက်လက်ြပတ်သားမ၊
(င)
၁၇။

ထိုးထွင်းာဏ်ေကာင်းမ။

အဖွဲသည် လူေတွစစ်ေဆးေရးအဖွဲက အကဲြဖတ်အမှတ်ေပးထားေသာ ရမှတ်များကို

စုေပါင်း၍ အမှတ်အများအနည်းအလိုက် လစ်လပ်ရာထူးဦးေရှငအ
့် ညီ ေရွးချယ်ေပးရမည်။ အရန်
ေရွးချယ်မည့်ဦးေရကို အဖွဲ၏ရာထူးေရွးချယ်ေရးအစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့်အညီ သတ်မှတ်
လျာထားိုင်သည်။

5
၁၈။

အဖွဲ သည် ဝန်ထမ်းစစ်ေဆးေရွးချယ်ရာတွင် ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာအကူအညီ လိုအပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများထံမှလည်းေကာင်း၊

ကမ်းကျင်သူပုဂိလ်များထံမှ

လည်းေကာင်း အကူအညီေတာင်းခံင
ုိ သ
် ည်။
၁၉။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက

ေရွးချယ်ခန့်ထားခွင့်ရှိေသာ

စတင်ခန့်ရာထူးများသို

ဝန်ထမ်းများ ေရွးချယ်ခန့်ထားိုင်ေရးအတွက် စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးေပးရန် ေမတာရပ်ခံလာလင်
အဖွဲက ကူညရ
ီ မည်။
အခန်း(၃)
ရာထူးတိုးြမင့်ြခင်း
၂၀။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းအလိုက် ရာထူးအဆင့်တိုးြမင့်ခန့်ထားရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်ေသာ

ပညာအရည် အ ချင် း ၊ ကမ် း ကျင် မ  အ ရည် အ ချင် း ၊ ရာထူ း သက်  ှ င ့ ် လ ု ပ ် သ က် တ ိ ု  က ိ ု ရာထူ း
အမျိးအစားကို မူတည်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲက အတည်ြပသတ်မှတ်ေပးရမည်။
၂၁။

ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည် ရာထူးတိုးြမင့်ေရးအတွက် အရည်အချင်းစိစစ်

အကဲြဖတ်ရာတွင် ဌာန၏ဖွဲစည်းပုံအင်အားတွင် ပါဝင်သည့် ဌာနြပင်ပသိုေရာက်ရှိေနေသာ ဝန်ထမ်း
များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
၂၂။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည်

လစ်လပ်သြဖင့်

ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားရန်

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်
လိအ
ု ပ်သည်အ
့ ခါ

စတင်ခန့်ရာထူးေနရာ

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲ

အစည်းက အတည်ြပေရးဆွဲထားေသာ တန်းစီဇယားအတွင်းမှ ဝန်ထမ်းများကို အဖွဲ သို အဆိုြပ
ည
ိ င
 း် ၍ သေဘာတူညီချက်ရယူရမည်။
၂၃။

အဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၂၂ အရ အဆိုြပညိင်းလာသည့်ကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အချက်များကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းက
သေဘာတူညီထားြခင်းရှိ မရှ၊ိ
(ခ)

တိုးြမင့်ခန့်ထားမည့် ရာထူးသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း၏
ဖွဲစည်းပုံတွင် ပါဝင်ြခင်း ရှိ မရှ၊ိ

(ဂ)

တိုးြမင့်ခန့်ထားရန် အဆိုြပသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လစ်လပ်ရာထူးေနရာ
လုံေလာက်မ ရှိ မရှ၊ိ

(ဃ) သတ်မှတ်ချက်ှင့် ညီွတ်သည့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ေရးေြဖှင့် လက်ေတွ
စစ်ေဆးြခင်း ရှိ မရှ၊ိ
(င)

ရာထူးသက်၊ လုပ်သက် တွကခ
် ျက်ထားသည့် ေန့ရက်ပါရှိြခင်း ရှိ မရှ၊ိ
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(စ)

တန်းစီဇယား အတည်ြပသည့်ေန့ရက်ပါရှိြခင်း ရှိ မရှိှင့် တန်းစီဇယား၏
သက်တမ်းကုနဆ
် းံု ြခင်း ရှိ မရှ၊ိ

(ဆ)

တန်းစီဇယားတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း၏ အရည်အချင်း
စစ်ေဆးေရးအဖွဲ ဥကှင့်အဖွဲဝင်များ၏ အမည်၊ ရာထူးှင့် လက်မတ
ှ မ
် ျားပါရှြိ ခင်း
ရှိ မရှ၊ိ

(ဇ)

တန်းစီဇယားတွင် စုစုေပါင်းရမှတ် တူညီေနပါက အမှတ်တူရှင်းလင်းချက် ေဖာ်ြပ
ထားြခင်း ရှိ မရှိ၊

(စျ)

အဆိုြပဝန်ထမ်းများအတွက် ကိုယ်ေရးမှတ်တမ်းများပါရှိြခင်းရှိ မရှိ၊

(ည)

အဆိုြပဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူး သက်၊ လု ပ ်သ က် သ ည် နည် း ဥပေဒ ၂၀ အရ
သတ်မှတ်ချက်ှင့် ညီတ
ွ ြ် ခင်း ရှိ မရှ၊ိ

(ဋ)

အဆိုြပဝန်ထမ်း

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်

ရာထူးအမျ ိ းအစားှင့်တိုး ြမင့်

ခန့်ထားမည့် ရာထူးအမျိးအစားတို ညီတ
ွ ်ြခင်း ရှိ မရှ၊ိ
(ဌ)

အဆိုြပဝန်ထမ်းများသည် အငိမ်းစားယူရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ခံစားရမည့်ကာလ
ြဖစ်ေနပါက ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ခံစားေနြခင်း ရှိ မရှိှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနက
ယင်းခွင့်ကို ြငင်းပယ်ထားြခင်း ရှိ မရှ။ိ

၂၄။

အဖွဲ သည် နည်းဥပေဒ ၂၃ ပါ စိစစ်ချက်များကို အဖွဲ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးတွ င် ေဆွး ေွ း

ဆု ံ း ြဖတ် ပီ း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းသို သေဘာထားြပန်ကားရမည်။
၂၅။

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည် တာဝန်ကိုေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ပီး

အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ထူးခန်သည့် ဝန်ထမ်းများကို သင့်တင့်ေသာကာလအတွင်း တစ်ဆင်ြ့ မင့်
ရာထူးများတွင် တိုးြမင့်ခန့်ထားြခင်းြဖင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးြမင့်သည့်သေဘာသက်ေရာက်ေစရန်
လည်းေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများအတွင်း အေတွအ ကံရ၍
ိှ ထူးြခားေြပာင်ေြမာက်စွာ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများအား အကျိးခံစားခွင့်ရှိေစရန်လည်းေကာင်း၊ ရာထူး
အဆင့်ဆင့်တွင် ခါးဆက်မြပတ်ေရးအတွက် စီမံချက်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်လည်းေကာင်း သတ်မတ
ှ ်
ရာထူးသက်မြပည့်မီေစကာမူ အထူးကိစရပ်အေနြဖင့် ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားရန် ေဆာင်ရွက်ိုင်
သည်။
၂၆။

ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများသည် နည်းဥပေဒ ၂၅ အရ ရာထူးသက် သတ်မှတ်ချက်ကို

ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကို
ဦးစားေပး စဉ်းစားရမည်(က) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိပီး အထူးကိးစားထမ်းေဆာင်ြခင်း၊
(ခ)

အထက်အရာရှိှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအေပ သစာရှိြခင်း၊
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(ဂ)

စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့်ဌာနအကျိးစီးပွားအတွက် မွန်ြမတ်ေသာ
ေစတနာထားရှိြခင်း၊

(ဃ) တီထွင် ကံဆလုပ်ကိုင်တတ်ြခင်း၊

၂၇။

(င)

ပညာအရည်အချင်း၊ ကမ်းကျင်မအ
 ရည်အချင်း ထူးကဲသာလွန်ြခင်း၊

(စ)

ေခါင်းေဆာင်မေကာင်းြခင်း၊

(ဆ)

အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ြခင်း။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည် နည်းဥပေဒ ၂၅ အရ ရာထူးသက် သတ်မှတ်ချက်ကို

ေလာ့ေပါ့၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားရာတွင် လစ်လပ်ရာထူး၏ သုံးပုံတစ်ပုံအတွက်သာ တိုးြမင့်ခန့်ထား
ရမည်။
၂၈။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့၍

ရာထူးတိုးြမင့်ေပးလိုပါက ေအာက်ပါအချက်များကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပီး

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ

အဖွဲသို တင်ြပခွင့်ြပချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ သိုရာတွင် သတ်မှတ်ရာထူးသက် ြပည့်မီရမည်။
ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုြခင်းြဖစ်ပါက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်
ပူးတွဲ၍ အဖွဲသို ဆက်လက်အဆိုြပညိင်းရမည်(က) လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မရှိပီး အထူးကိးစားထမ်းေဆာင်ြခင်း၊
(ခ)

အထက်အရာရှိှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအေပ သစာရှိြခင်း၊

(ဂ)

စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်ြခင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့်ဌာနအကျိးစီးပွားအတွက် မွန်ြမတ်ေသာ
ေစတနာထားရှိြခင်း၊

(ဃ) တီထွင် ကံဆလုပ်ကိုင်တတ်ြခင်း၊
(င)

ကမ်းကျင်မအရည်အချင်း ထူးကဲသာလွန်ြခင်း၊

(စ)

ေခါင်းေဆာင်မေကာင်းြခင်း၊

(ဆ)

အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ြခင်း။
အခန်း(၄)
ဝန်ထမ်းများေလ့ကျင့်ြခင်း

၂၉။

အဖွဲသည် ဝန်ထမ်းများေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများ

ြမင့်မားလာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ဝန်ထမ်းများသိရှိရမည့်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များကို သိရှိနားလည်မ၊
(ခ)

ုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမခ
ံ န့်ခအ
ဲွ ပ
ု ခ
် ျပ်မပ
 ညာကို ကမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ၊

(ဂ)

အဖွဲ အစည်းဆိင
ု ရ
် ာ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချပ်မပညာကို ကမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ၊
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(ဃ) ြပည်သူ့ေရးရာ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချပ်မပညာကို ကမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ၊
(င)

ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်ေ ရးှင့် ေခါင်းေဆာင်မသေဘာတရားများ နားလည်
တတ်ေြမာက်မ၊

(စ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးှင့်လူမေရးအေြခအေနများကို ေလ့လာ
ဆည်းပူးသိရှိနားလည်မ၊

(ဆ)

ိုင်ငံေတာ်က ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊
ဥပေဒ၊ အမိန့်ှင့်န်ကားချက်များကို သိရှိနားလည်မ၊

(ဇ)

ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းတစ်ဦး

တတ်ေြမာက်သင့ေ
် သာ

အေြခခံသတင်းအချက်အလက်ှင့်

နည်းပညာေလ့ကျင့တ
် တ်ကမ်းမ။
၃၀။

အဖွဲ သည် ေအာက်ပါသင်တန်းများကို ဖွငလ
့် စ
ှ ရ
် မည်(က) အထူးမွမး် မံသင်တန်းများ
(၁) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးက အခါအားေလျာ်စွာ န်ကားေသာ သင်တန်းများ၊
(၂) ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက အခါအားေလျာ်စွာ အဆိုြပလာေသာ
သင်တန်းများ။
(ခ)

ပုံမှန်သင်တန်းများ
(၁) ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းဒုတိယအကီးအမှး စီမံခန့်ခွဲမသင်တန်း၊
(၂) အဆင့ြ် မင့အ
် ရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမသင်တန်း၊
(၃) အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမသင်တန်း၊ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံ
ခန့်ခွဲမအဆင့်ြမင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း၊
(၄) အရာထမ်းအေြခခံသင်တန်း၊
(၅) အရာထမ် း ေလာင် း အေြခခံ သ င် တန် း၊ ြပည် သ ူ ့ ဝန် ထ မ် း စီမ ံခ န့် ခ ွ ဲမ  ဘွ ဲ  လွ န်
ဒီပလိုမာသင်တန်း၊
(၆) အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်း၊
(၇) စာေရးဝန်ထမ်းကီးကပ်မတန်းြမင့သ
် င်တန်း၊
(၈) စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်း။

၃၁။

အဖွဲ သည် နည်းဥပေဒ ၃၀ ပါ သင်တန်းများတွင် ေအာက်ပါဘာသာရပ်များကို လိုအပ်သလို

ပိုချေပးရမည်(က) စီမံခန့်ခွဲမပညာဘာသာရပ်၊
(ခ)

စီးပွားေရးပညာဘာသာရပ်၊

(ဂ)

ဥပေဒပညာဘာသာရပ်၊

(ဃ) လူမေရးသိပံပညာဘာသာရပ်၊
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(င)

ိုင်ငံေရးသိပံပညာဘာသာရပ်၊

(စ)

အဂလိပ်စာဘာသာရပ်၊

(ဆ) သတင်းအချက်အလက်င
ှ ့် ဆက်သယ
ွ ေ
် ရးနည်းပညာဘာသာရပ်။
၃၂။

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း ဒုတိယအကီးအမှး စီမံခန့်ခွဲမသင်တန်းသို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး

ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက ေရွးချယ်ေစလတ်ေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနသ
် ည့် ဒုတယ
ိ န် ကား
ေရးမှးချပ်ှင့် အဆင့တ
် အ
ူ ရာထမ်းများ တက်ေရာက်ရမည်။
၃၃။

အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမသင်တန်းသို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက

ေရွးချယ်ေစလတ်ေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနသ
် ည့် န်ကားေရးမှးှင့်အဆင့်တူ အရာထမ်းများ
တက်ေရာက်ရမည်။
၃၄။

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်း

စီမံခန့်ခွဲမသင်တန်း၊

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမ

အဆင့်ြမင့် ဒီပလိမ
ု ာသင်တန်းသို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများက ေရွးချယ်ေစလတ်
ေသာကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သည့် လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးှင့်
အဆင့်တူ အရာထမ်းများ တက်ေရာက်ရမည်။
၃၅။

အရာထမ်းအေြခခံသင်တန်းသို သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဝန်ကီးဌာနှငအ
့် ဖွဲ အစည်းများက ေရွးချယ်

ေစလတ်ေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနသ
် ည့် ဦးစီးအရာရှိှင့်အဆင့်တူ အရာထမ်းများ တက်ေရာက်
ရမည်။
၃၆။

အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမ

ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ

သင်တန်းသို ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများအတွက် အဖွဲက ေရွးချယ်ြခင်းခံရသည့် ကျန်းမာေရး
ေကာင်းမွန်သည့် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိေလာင်းများ တက်ေရာက်ရမည်။
၃၇။

အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်းသို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက

ေရွးချယ်ေစလတ်ေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွနသ
် ည့် ေအာက်ပါဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ရမည်(က) စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (စီးပွားေရး) အဆင့် (၂)၊
(ခ)

ပညာရှငအ
် ဆင့် (၃)၊

(ဂ)

ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၅)၊

(ဃ) စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (အုပ်ချပ်ေရး၊လူမေရး) အဆင့် (၁)။
၃၈။

စာေရးဝန်ထမ်းကီးကပ်မတန်းြမင့်သင်တန်းသို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း

များက ေရွးချယ်ေစလတ်ေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သည့် ဌာနခွဲစာေရးှင့် ုံးအုပ်များ
တက်ေရာက်ရမည်။
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၃၉။

စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်းသို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက

ေရွးချယ်ေစလတ်ေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သည့် အငယ်တန်းစာေရးှင့် အကီးတန်းစာေရးများ
တက်ေရာက်ရမည်။
၄၀။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းသည်

အထူးကိစတစ်ရပ်အေနြဖင့်

အဖွဲက

တိုက်ိုက်ေရွးချယ်ေသာ ဝန်ထမ်းေလာင်းများအား အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်းသို တက်ေရာက်
ိင
ု ေ
် စရန် အဖွဲှင့်ညိင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၁။

အဖွဲ သည် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများရှိ အရာထမ်းများအား ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ရန်

သင်တန်းများ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများကို ကျင်းပေပးရမည်။
၄၂။

ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများသည်

မိမိတို၏

လုပ်ငန်းသဘာဝအရ

လုပ်ငန်းခွင်

ကမ်းကျင်မသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်းမှအပ စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာသင်တန်းများကို
ဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်လိုပါက အဖွဲှင့်ညိင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၅)
အဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက်ရယူြခင်း
၄၃။

အဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက်ရယူရန် လိအ
ု ပ်သည့် ကိစရပ်များမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင
ု း်

ြဖစ်သည်-

၄၄။

(က)

ရာထူးကူးေြပာင်းချိန်ကာလ ရက် ၃၀ ထက် ေကျာ်လွန်သည့်ကိစ၊

(ခ)

ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ြပန်ေရးကိစ၊

(ဂ)

ကိတင်ှစ်တိုးခွင့်ြပေရးကိစ။

အဖွဲသည် ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက အဆိုြပညိင်းလာသည့် ြပင်ပဝန်ထမ်း

စည်းကမ်းချက်များအား သေဘာတူခွင့်ြပရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကို စိစစ်ရမည်(က)

လေ
ဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် ိုင်ငံ သိမ
ု ဟုတ် အဖွဲအစည်းှင့် တာဝန်တိုကို
ေဖာ်ြပထားြခင်းရှိ မရှိ၊

(ခ)

လေ
ဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် ကာလကို တိကျစွာေဖာ်ြပထားြခင်းရှိ မရှ၊ိ

(ဂ)

ဝန်ထမ်းသည် ြပင်ပအဖွဲအစည်းသို လဲေြပာင်းေပးသည့်ေန့မှစ၍ မိခင်ဌာနမှ ရာထူး
လစာကို ခံစားခွင့်မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပထားြခင်း ရှိ မရှ၊ိ

(ဃ)

ပင်စင်ထည့်ဝင်ေကးကို ေခယူခန့်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန သိမ
ု ဟုတ်
အဖွဲအစည်းက ိုင်ငံေတာ်ဘာရန်ပုံေငွသို သတ်မှတ်ထားေသာန်းအတိုင်း
ေပးသွင်းြခင်းမြပပါက ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်က ေပးသွင်းရမည်ကိုေဖာ်ြပထားြခင်းရှိ မရှိ၊

(င)

ြပင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ကာလအတွက် ခွင့်စုေဆာင်းခွင့်မြပပါက
ခွင့်လစာထည့်ဝင်ေကး ေပးသွငး် ရန်မလိေ
ု ကာင်း ေဖာ်ြပထားြခင်း ရှိ မရှ၊ိ
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(စ)

ဝန်ထမ်း၏ မူလရာထူးေနရာတွင် ယာယီအစီအစဉ်ြဖင့် လူစားခန့်ထားခွင့်ရှိေကာင်း
ေဖာ်ြပထားြခင်း ရှိ မရှိ၊

(ဆ)

ြပင်ပဝန်ထမ်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပသည့်ကာလသည် ဝန်ထမ်း၏သက်ြပည့်
အငိမ်းစားယူရမည့်ေန့ထက်ေကျာ်လွန်ြခင်း ရှိ မရှိ။

၄၅။

အဖွဲသည် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက ညိင်းလာသည့် ကိတင်ှစ်တိုးခွင့်ြပေရး

ကိစများအား သေဘာတူခွင့်ြပရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် ညီွတ်ြခင်း ရှိ မရှိ
စိစစ်ရမည်-

(က) ရာထူးအတွက် သာမန်အားြဖင့် လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်းထက် ထူးကဲသာလွန်

ေသာအရည်အချင်းှင့် အေတွအ ကံများ ဆည်းပူးရရှိထားသည့်ပုဂိလ်ကို ဝန်ထမ်း
အြဖစ် စတင်ခန့်အပ်သည်အ
့ ခါ ကနဦးလစာ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးသင့်သည့်ကိစ

(ခ)
(ဂ)

ြဖစ်ြခင်း၊

လက်ရှိရာထူး၌ ထူးြခားေြပာင်ေြမာက်စွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မအတွက် ဝန်ထမ်းကို
ချီးြမင့်ထိုက်သည့် ကိစြဖစ်ြခင်း၊

အြခားလုေ
ံ လာက်ေသာ အေကာင်းထူးတစ်ခုခုေကာင့် ဝန်ထမ်းကို ကိတင်ှစ်တိုး
ေပးသင့်သည့်ကိစြဖစ်ြခင်း။

၄၆။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်များြဖင့် လဲေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်

ေနသည့်အခါမှတစ်ပါး ခွင့်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ခွင့်မဲ့ြဖစ်ေစ အလုပ်ခွင်မှ တစ်ဆက်တည်း ငါးှစ်ကင်းကွာ

ေနခဲေ
့ သာ် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ အလိုအေလျာက်ရပ်စဲပီးြဖစ်သည်။ သိုရာတွင် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာဝန်ကီးဌာန
ှင့်အဖွဲအစည်းက ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှရပ်စဲြခင်းကို ပယ်ဖျက်ေပးရန် အဆိုြပညိင်းလာသည့်အခါ

အဖွဲသည် ခိုင်လုံေသာအေကာင်းများရှိသည်ဟုယူဆလင် ပယ်ဖျက်ိုင်သည်။ ရာထူးမှေခတချထားြခင်း
ခံေနရသြဖင့် အလုပ်ခွင်မှကင်းကွာေနေသာ ဝန်ထမ်းသည် ဤြပာန်းချက်တွင် အကျံးဝင်ြခင်း

မရှိေစရ။

အခန်း (၆)
အဖွဲ၏သေဘာထားမှတ်ချက် ေပးြခင်း၊ တင်ြပြခင်းှင့် ြပန်ကားြခင်း

၄၇။

အဖွဲ သည် ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ လုပထ
် းံု လုပန
် ည်း

များှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ခန့်ထားေရး၊ ေလ့ကျင့်ေရး၊ ရာထူးတိုးြမင့်ေရး၊
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက

သေဘာထားေတာင်းခံလာလင် သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးရမည်။
၄၈။

ဝန်ကီးဌာနှငဝ
့် န်ထမ်းအဖွဲ အစည်း တစ်ခုခုမှ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိတစ်ဦးဦးကို အြခား

ဝန်ကီးဌာနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းတစ်ခုသို ေြပာင်းေရခန့်ထားလို၍ ညိင်းလာသည့်အေပ လိအ
ု ပ်
သည့်စိစစ်မများ ြပလုပ်ြခင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးသို တင်ြပြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်
အဖွဲအစည်းသို ြပန်ကားြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက
ွ ေ
် ပးရမည်။

12
၄၉။

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ေသာ သင်တန်းများ၌ ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းဥပေဒ၊

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်၊ ဝန်ထမ်း
သမိုင်း၊ ဝန်ထမ်းေရးရာ စီမံခန့်ခွဲမဘာသာရပ်များကို ေဆွးေွးပိခ
ု ျေပးရန် ညိင်းလာလင် အဖွဲက
လိုအပ်သလို စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၅၀။

အဖွဲ သည်(က) ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက

ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထုတ်ပစ်ြခင်း၊

ရာထူးမှ

ထုတ်ပယ်ြခင်းြပခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ စာရင်းကို မှတတ
် မ်းတင် အစီရင်ခံစာ
ြပစု၍ ိုင်ငံေတာ်သမတထံသို ှစ်စဉ်တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုေတသနြပရာတွင် လိုအပ်ေသာ

အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများထံမှ ေတာင်းခံ
ရယူိုင်သည်။

၅၁။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲနည်းဥပေဒများ

(ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၁) ကို ဤနည်းဥပေဒများြဖင့်
ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

(ပု)ံ ဝင်းသိမ်း
ဥက
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

