ရာထူးတူးို မ င
ြှ ့်ရရူးဆင
ို ရ
့် ာအဆိုမြြုတင့်မြလာ ှု ျာူးအရြေါ် စစစ့်သရ
၁။

ာတညီချက့်မြန့်ကကာူးရဆာင့်ရွက့်မခင့်ူး

ပြည်ထထောင်စုရောထူးဝန်အဖွဲ့သည် ပြည်ထထောင်စုရောထူးဝန်အဖွဲ့နည်ူးဥြထေမျောူး၊ နည်ူးဥြထေ (၂၂) မှ (၂၈) ထိ ပြဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးနှင်ံ့ နိုငင
် ံ့ဝန် ထမ်ူး

နည်ူးဥြထေမျောူး၊ နည်ူးဥြထေ၁၄(ဂ) ၊ ၃၄(ဂ)၊ ၃၇ နှငံ့် ၄၃ တိြ
ုို့ ါ ပြဋ္ဌောန်ူးချက်မျောူးနှငံ့်အညီ ဝန်ကကီူးဌောနနှငံ့် အဖွဲ့အစည်ူးမျောူးရှိ ဌောနတင်ူးအမှုထမ်ူး (လစောနှုန်ူး၊
၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) အဆငံ့် နှငံ့် ( လစောနှုန်ူး၊ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ )အဆငံ့မ
် ျောူးအောူး ပြန်တမ်ူးဝင်အရောရှိ( လစောနှုန်ူး၊ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀၂၉၅၀၀၀ )အဆငံ့် လစ်လြ်ရောထူးထနရောမျောူး၌ ရောထူးတိုူးပမြှငံ့်ခနို့်ထောူးနိုင်ထရူးအတက် ထြူးြိုို့လောသညံ့် အဆိုပြြုချက်မျောူးကို စနစ်တကျစိစစ်ပြီူး ပြည်ထထောင်စု
ရောထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်ူးအထဝူးမျောူးတင်တင်ပြ၍ သက်ဆိုငရ
် ောဝန်ကကီူးဌောနနှငံ့် အဖွဲ့အစည်ူးမျောူးထသိုို့ ရောထူးတိုူးပမြှင်ခ
ံ့ နို့်ထောူးရန် သထ

ောတညီ ချက်

ပြန်ကကောူးထြူးခံ့ြါသည်။
၂။

၁၉ - ၁၁ - ၂၀၂၁ ရက်ထနို့တင် ကျင်ူးြခံ့သညံ့် ပြည်ထထောင်စုရောထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်ူးအထဝူးအမှတ်စဉ် ( ၃၄ / ၂၀၂၁ )၌ ထအောက်ထဖော်ပြြါ ဝန်ကကီူး

ဌောနနှငံ့်အဖွဲ့အစည်ူး(၅)ခုမှ ထြူးြိုို့လောထသော ရောထူးတိုူးပမြှင်ံ့ထရူး အဆိုပြြုချက် (၁၂)ခုပါ သတ်မှတ်လပ
ု ်သက်ပပည်မီသည်ဝန်ထမ်ူး (၆၇)ဦူးတိုို့အောူး တုိုးပမြှင်
ခန့််ထ ိုးရန် သဘ

တူညီခြါသည် အဆိုမြြုသည့်ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်

စဉ့်

ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်

အဆိုမြြု

အဖွဲ့အစည့်ူး

ဝန့်ထ ူး့် ဦူးရရ

အဖွဲ့အစည့်ူး ျာူး၏ စီ ခ
ံ နခ
့် ှု
ရကာ့် တီအစည့်ူးအရဝူး ှ
ရာထူးတူးို မ ြှင့်ခန့်ထာူးရန့်
သရ

၁။

ာတညီခသည့်ရနရက့်

မြည့်ရထာင့်စို

လိုအြ့်သည့်

မြည့်ရထာင့်စိုရာထူးဝန့်

ရာထူးဝန့်အဖွဲ့ ှ အချက့်အလက့် ျာူး အဖွဲ့ အစည့်ူးအရဝူးက
အဆိုမြြုချက့်လက့်ခံ

ပြီူးမြည့်စံိုသည့်

သရ

ာတညီခသည့်

ရရှသည့်ရနရက့်

ရနရက့်

ရနရက့်နှင့်အ ှတစ
့် ဉ့်

၈-၁၁-၂၀၂၁

၁၂-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁

ကောကယ်ထရူးဝန်ကကီူးဌောန
(က) ဝန်ကကီူးရုူး

(၈)ဦူး

၂၉-၁၀-၂၀၂၁

(၃၄/၂၀၂၁)
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(ခ) နိုင်ငတကောထရူးရောဦူးစီူးဌောန

(၂)ဦူး

၂၉-၁၀-၂၀၂၁

၈-၁၁-၂၀၂၁

၁၀-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁
(၃၄/၂၀၂၁)

အဆိုမြြုသည့်ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်
စဉ့်

ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်

အဆိုမြြု ဝန့်ထ ့်ူး

အဖွဲ့အစည့်ူး

ဦူးရရ

အဖွဲ့အစည့်ူး ျာူး၏ စီ ခ
ံ နခ
့် ှု
ရကာ့် တီအစည့်ူးအရဝူး ှ
ရာထူးတူးို မ ြှင့်ခန့်ထာူးရန့်
သရ

၂။

ာတညီခသည့်ရနရက့်

မြည့်ရထာင့်စို

လိုအြ့်သည့်

မြည့်ရထာင့်စိုရာထူးဝန့်

ရာထူးဝန့်အဖွဲ့ ှ အချက့်အလက့် ျာူး အဖွဲ့ အစည့်ူးအရဝူးက
အဆိုမြြုချက့်လက့်ခံ

ပြီူးမြည့်စံိုသည့်

သရ

ာတညီခသည့်

ရရှသည့်ရနရက့်

ရနရက့်

ရနရက့်နှင့်အ ှတစ
့် ဉ့်

၂-၁၁-၂၀၂၁

၉-၁၁-၂၀၂၁/

၁၉-၁၁-၂၀၂၁

၁၂-၁၁-၂၀၂၁

(၃၄/၂၀၂၁)

၁၂-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁

စိုက်ြျိြုူးထရူး၊ ထမူးပမြူထရူးနှငံ့်ဆည်ထပမောင်ူး
ဝန်ကကီူးဌောန
- ဆည်ထပမောင်ူးနှငံ့်ထရအသုူးချမှုစီမခနို့ခ
် ထရူး

(၄)ဦူး

၂၆-၁၀-၂၀၂၁

ဦူးစီူးဌောန(ဆည်ထပမောင်ူး)
၃။

ြိထ
ုို့ ဆောင်ထရူးနှငံ့်ဆက်သယ်ထရူးဝန်ကကီူးဌောန
- မိူးု ထလဝသနှငံ့်ဇလထေေညွှန်ကကောူးမှုဦူးစီူးဌောန

(၁၂)ဦူး

၈-၁၀-၂၀၂၁

၂-၁၁-၂၀၂၁

(၃၄/၂၀၂၁)
၄။

သယဇောတနှငံ့်သ ောဝြတ်ဝန်ူးကျင်ထိန်ူးသိမ်ူးထရူး
ဝန်ကကီူးဌောန
(က) ြတ်ဝန်ူးကျင်ထိန်ူးသိမ်ူးထရူးဦူးစီူးဌောန

(၂၅)ဦူး

၁၄-၁၀-၂၀၂၁

၂၇-၁၀-၂၀၂၁

၈-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁
(၃၄/၂၀၂၁)

(ခ) အြြိုင်ူးထေသစိမ်ူးလန်ူးစိုပြည်ထရူးဦူးစီူးဌောန

(၄)ဦူး

၁၄-၁၀-၂၀၂၁

၃-၁၁-၂၀၂၁

၁၀-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁
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(၃၄/၂၀၂၁)
(ဂ) အမှတ်(၁)သတတြုတင်ူးလုြ်ငန်ူး

(၅)ဦူး

၂၆-၁၀-၂၀၂၁

၈-၁၁-၂၀၂၁

၁၂-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁
(၃၄/၂၀၂၁)

အဆိုမြြုသည့်ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်
စဉ့်

ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်

အဆိုမြြု ဝန့်ထ ့်ူး

အဖွဲ့အစည့်ူး

ဦူးရရ

အဖွဲ့အစည့်ူး ျာူး၏ စီ ခ
ံ နခ
့် ှု
ရကာ့် တီအစည့်ူးအရဝူး ှ
ရာထူးတူးို မ ြှင့်ခန့်ထာူးရန့်
သရ

၅။

ာတညီခသည့်ရနရက့်

မြည့်ရထာင့်စို

လိုအြ့်သည့်

မြည့်ရထာင့်စိုရာထူးဝန့်

ရာထူးဝန့်အဖွဲ့ ှ အချက့်အလက့် ျာူး အဖွဲ့ အစည့်ူးအရဝူးက
အဆိုမြြုချက့်လက့်ခံ

ပြီူးမြည့်စံိုသည့်

သရ

ာတညီခသည့်

ရရှသည့်ရနရက့်

ရနရက့်

ရနရက့်နှင့်အ ှတစ
့် ဉ့်

၂-၁၁-၂၀၂၁

၁၁-၁၁-၂၀၂၁

၁၉-၁၁-၂၀၂၁

ကရင်ပြည်နယ်အစိုူးရအဖွဲ့
- ပြည်နယ်သယဇောတထရူးရောဝန်ကကီူးဌောန

(၇)ဦူး

၁၃-၁၀-၂၀၂၁

(၃၄/၂၀၂၁)

