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၊
၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၄၄၀၀ဝိ) အဆငံ့် နှငံ့် ( လစောနှုန်ူး၊ ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ )အဆငံ့်မျောူးအောူး ပြန်တမ်ူးဝင်အရောရှိ( လစောနှုန်ူး၊ ၂၇၅၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ၂၉၅၀၀ဝိ )အဆငံ့် လစ်လြ်ရောထူးထနရောမျောူး၌ ရောထူးတိုူးပမြှငံ့်ခနို့်ထောူးနိုင်ထရူးအတက် ထြူးြိုို့လောသညံ့် အဆိုပြြုချက်မျောူးကို စနစ်တကျစိစစ်ပြီူး ပြည်ထထောင်စု
ရောထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်ူးအထဝူးမျောူးတင်တင်ပြ၍ သက်ဆိုငရ
် ောဝန်ကကီူးဌောနနှငံ့် အဖွဲ့အစည်ူးမျောူးထသိုို့ ရောထူးတိုူးပမြှင်ခ
ံ့ နို့်ထောူးရန် သထ

ောတညီ ချက်

ပြန်ကကောူးထြူးခံ့ြါသည်။
၂။

၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်ထနို့တင် ကျင်ူးြခံ့သညံ့် ပြည်ထထောင်စုရောထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်ူးအထဝူးအမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၂၂)၌ ထအောက်ထဖော်ပြြါ ဝန်ကကီူးဌောန

(၆)ခုမှ ထြူးြိုို့လောထသော ရောထူးတိုူးပမြှင်ံ့ထရူး အဆိုပြြုချက်(၈)ခုပါ သတ်မှတ်လပ
ု ်သက်ပပည်မီသည် ဝန်ထမ်ူး(၇၀)ဦူးတိုို့အောူး တုိုးပမြှင်ခန့််ထ ိုးရန် သဘ
တူညီခြါသည် -

အဆိုမြြုသည့်ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်
စဉ့်

ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်
အဖွဲ့အစည့်ူး

အဆိုမြြု

အဖွဲ့အစည့်ူး ျာူး၏ စီ ခ
ံ နခ
့် ှု

ဝန့်ထ ူး့်

ရကာ့် တီအစည့်ူးအရဝူး ှ

ဦူးရရ

ရာထူးတူးို မ ြှင့်ခန့်ထာူးရန့်
သရ

၁။

ာတညီခသည့်ရနရက့်

မြည့်ရထာင့်စို

လိုအြ့်သည့်

မြည့်ရထာင့်စိုရာထူးဝန့်

ရာထူးဝန့်အဖွဲ့ ှ အချက့်အလက့် ျာူး အဖွဲ့ အစည့်ူးအရဝူးက
အဆိုမြြုချက့်လက့်ခံ

ပြီူးမြည့်စံိုသည့်

သရ

ာတညီခသည့်

ရရှသည့်ရနရက့်

ရနရက့်

ရနရက့်နှင့်အ ှတစ
့် ဉ့်

၂၆-၇-၂၀၂၂

၄-၈-၂၀၂၂

၁၀-၈-၂၀၂၂

သောသနာထရူးနှငံ့်ယဉ်ထကျူးမှုဝန်ကကီူးဌောန
- ဝန်ကကီူးရုူး(ယဉ်ထကျူးမှု)

(၄)ဦူး

၂၈-၆-၂၀၂၂
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(၃၁/၂၀၂၂)

အဆိုမြြုသည့်ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်
ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်

စဉ့်

အဖွဲ့အစည့်ူး

အဆိုမြြု

အဖွဲ့အစည့်ူး ျာူး၏ စီ ခ
ံ နခ
့် ှု

ဝန့်ထ ူး့်

ရကာ့် တီအစည့်ူးအရဝူး ှ

ဦူးရရ

ရာထူးတူးို မ ြှင့်ခန့်ထာူးရန့်
သရ

၂။

ာတညီခသည့်ရနရက့်

မြည့်ရထာင့်စို

လိုအြ့်သည့်

မြည့်ရထာင့်စိုရာထူးဝန့်

ရာထူးဝန့်အဖွဲ့ ှ အချက့်အလက့် ျာူး အဖွဲ့ အစည့်ူးအရဝူးက
အဆိုမြြုချက့်လက့်ခံ

ပြီူးမြည့်စံိုသည့်

သရ

ာတညီခသည့်

ရရှသည့်ရနရက့်

ရနရက့်

ရနရက့်နှင့်အ ှတစ
့် ဉ့်

၂၁-၇-၂၀၂၂

၁-၈-၂၀၂၂

၁၀-၈-၂၀၂၂

ြိို့ထ
ု ဆောင်ထရူးနှငံ့်ဆက်သယ်ထရူးဝန်ကကီူးဌောန
- ပြည်တင်ူးထရထကကောင်ူးြိို့ထ
ု ဆောင်ထရူး

(၂၀)ဦူး

၂၄-၆-၂၀၂၂

(၃၁/၂၀၂၂)
၃။

သယဇောတနှငံ့်သ

ောဝြတ်ဝန်ူးကျင်ထိန်ူးသိမ်ူးထရူး

ဝန်ကကီူးဌောန
- ပမန်မောံ့ထကျောက်မျက်ရတနာထရောင်ူးဝယ်ထရူး

(၂)ဦူး

၁၈-၇-၂၀၂၂

၂၉-၇-၂၀၂၂

၁-၈-၂၀၂၂

(၃၁/၂၀၂၂)

လုြ်ငန်ူး
၄။

လျှြ်စစ်စမ်ူးအောူးဝန်ကကီူးဌောန
- လျှြ်စစ်ဓောတ်အောူးပဖနို့်ပဖ ူးထရူးလုြ်ငန်ူး

၅။

၁၀-၈-၂၀၂၂

(၈)ဦူး

၂၄-၆-၂၀၂၂

၂၂-၇-၂၀၂၂

၂၆-၇-၂၀၂၂ /

၁၀-၈-၂၀၂၂

၂၈-၇-၂၀၂၂

(၃၁/၂၀၂၂)

ကျန်ူးမောထရူးဝန်ကကီူးဌောန
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- ကျန်ူးမောထရူးလူ့စမ်ူးအောူးအရင်ူးအပမစ်ဦူးစီူးဌောန

(၁၅)ဦူး

၈-၆-၂၀၂၂

၂၀-၇-၂၀၂၂

၁၀-၈-၂၀၂၂

၂၅-၇-၂၀၂၂

(၃၁/၂၀၂၂)

အဆိုမြြုသည့်ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်
ဝန့်ကကီူးဌာနနှင့်

စဉ့်

အဖွဲ့အစည့်ူး

အဆိုမြြု

အဖွဲ့အစည့်ူး ျာူး၏ စီ ခ
ံ နခ
့် ှု

ဝန့်ထ ူး့်

ရကာ့် တီအစည့်ူးအရဝူး ှ

ဦူးရရ

ရာထူးတူးို မ ြှင့်ခန့်ထာူးရန့်
သရ

၆။

ာတညီခသည့်ရနရက့်

မြည့်ရထာင့်စို

လိုအြ့်သည့်

မြည့်ရထာင့်စိုရာထူးဝန့်

ရာထူးဝန့်အဖွဲ့ ှ အချက့်အလက့် ျာူး အဖွဲ့ အစည့်ူးအရဝူးက
အဆိုမြြုချက့်လက့်ခံ

ပြီူးမြည့်စံိုသည့်

သရ

ာတညီခသည့်

ရရှသည့်ရနရက့်

ရနရက့်

ရနရက့်နှင့်အ ှတစ
့် ဉ့်

၂၁-၇-၂၀၂၂

၂၅-၇-၂၀၂၂

၁၀-၈-၂၀၂၂

ထဆောက်လုြထ
် ရူးဝန်ကကီူးဌောန
- တတောူးဦူးစီူးဌောန

(၂၁)ဦူး

၇-၇-၂၀၂၂

(၃၁/၂၀၂၂)
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