ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၄၅)ရက်ေြမာက်ေန�မှတ်တမ်း
၁၃၇၈ ခု�ှစ်၊ သီတင်းက�တ်လဆန်း ၆ ရက်
( ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက် )
[ေသာက
� ာေန�]
အချိန်၊ ၁၀း၀၀။
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝး (၄၅)ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစဥ်ကို ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၌ စတင်
ကျင်းပပါသည်။
[အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � အဖ
ြ စ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း က ေဆာင်ရွက်�ပီး၊ အခမ်းအနားမှ�း
အဖ
ြ စ် ဦးက
� ည်မင်း၊ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်�ုံးက ေဆာင်ရွကပ် ါသည်။]
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � ေနရာယူြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၀။
အခမ်းအနားမှ�း။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
� ီး
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝးရဲ�
(၄၅)ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�် စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � �ကေရာက်လာပါပ
� ီခင်ဗျား။
အချိန်၊ ၁၀း၀၀။
ဥက� �။

။ အားလုံး မဂလာပါ။
�

[အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � သည် ဥက� � အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပ�သို�
�ကေရာက်ေနရာယူပါသည်။]
အခမ်းအနားမှ�း။

။ အားလုံးထိုင်�ိုင် �ကပါပ
� ီခင်ဗျား။
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အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ �ကာင်း�ှင့် စတင်ကျင်းပေ �ကာင်း
ေ �ကညာခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၄။
ဥက� �။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ဒီကေန� ကျင်းပတဲ့
ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝး (၄၅)ရက်ေြမာက်ေန�မှာ လ�တ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ� တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို� တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ
စုစုေပါင်း (၂၂၁)ဦးရှိ �ပီး ဒီကေန� အစည်းအေဝးကို (၁၉၄)ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။
အစည်းအေဝးသို� တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ
စုစုေပါင်းရဲ� (၈၇.၇၈)ရာခိုင်��န်းရှိ�ပီး တက်ေရာက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရဟာ အစည်းအေဝး
အထေမ
ြ ာက်ရန် လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ သုံးပုံတစ်ပုံထက် ေကျာ်လွန်တဲ့အတွက် ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂ နဲ� ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
နည်းဥပေဒ ၂၄ နဲ� ၂၈ တို�အရ အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ �ကာင်းနဲ� အစည်းအေဝး စတင်ကျင်းပ
ေက
� ာင်း ေက
� ညာပါတယ်။ ( �သဘာသံများ)
အစည်းအေဝး အစီအစ�် ြဖန်�ေဝထားေ �ကာင်း တင် ြပ ြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၅။
ဥက� �။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၄ အရ ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအေဝးရဲ�
(၄၅)ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်ကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များထံ �ကိ�တင်ြဖန်�ေဝထားပ
� ီး
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အစီအစ�်အတိုင်း ကျင်းပပါမယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် �ကားခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၆။
ဥက� �။
။ အစီအစဥ်(၄)ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၄၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ခွင့်ပန်က
� ားလိုတဲ့
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဟာ မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိအတွက် အ ြခ ားလ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့်ပန်က
� ားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီကေန� အစည်းအေဝး မတက်ေရာက်�ိုင်တဲ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
ရှိလ�င် ခွင့်ပန်က
� ားဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၀၇။
ေဒ�မ
ြ တ်သီတာထွန်း၊ မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ(် ၅)။
။ ေလးစားရပါေသာ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်ဥက� � �ကီးရှင့်။ ယေန�ကျင်းပပ
ြ �လုပ်တဲ့ ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်
အစည်းအေဝး (၄၅)ရက်ေ ြမာက်ေန� ၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်ေန�မှာ အစည်းအေဝးသို� တက်ေရာက်�ိုင် ြခင်း
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မရှိေသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များရဲ�ကိုယ်စား မွန်ြပည်နယ်၊ မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅)မှ
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် လ�တ်ေတာ် အခွင့်အေရးေကာ်မတီဝင်
ြဖစ်တဲ့ က�န်မ ေဒ�မ
ြ တ်သီတာထွန်း က ခွင့်ပန်က
� ားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ယေန�အစည်းအေဝးသို� တက်ေရာက်�ိုင်ြခင်းမရှိေသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်
များမှာ ေဒါက်တာမ
ြ ေသာင်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇) ကျား၊ မ ေရးရာဆိုင်ရာ
အလုပ်�ုံေဆွးေ�ွးပွဲတက်ေရာက်ရန်။ ေနာ်လှလှစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၀)
၎င်းအတိုင်း။ ဦးေကျာ်�ိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂) ၎င်းအတိုင်း။ ေဒါက်တာ
ဝင်းြမင့်ချစ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈) ၎င်းအတိုင်း။ ဦးေဝှ�တင်း၊ ချင်းြပည်နယ်
မဲဆ��နယ် အမှတ်(၁၁) ၎င်းအတိုင်း။ ဦးမိုင်းအုဏ်းခိုင်၊ ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ််အမှတ်(၁၀)
၎င်းအတိုင်း။ ဦးစိုးသိန်း၊ ကယားပ
ြ ည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉) ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့်
ဦးစိုင်းသန်း�ိုင်၊ ကရင် ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅) ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်တို� ြဖစ်ပါတယ်။
ယခင်က ခွင့်ပန်က
� ားသဖ
ြ င့် လ�တ်ေတာ်က ခွင့်ြပ�ထားသူ (၁၉)ဦးရှိ �ပီး၊ ယေန� ခွင့်ပန်က
� ား
သူ (၈)ဦး ြဖစ်တဲ့အတွက် စုစုေပါင်း ခွင့်ပန် �ကားသူ(၂၇)ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူ မရှိပါ
ေက
� ာင်း�ှင့် ယေန� ခွင့်ပန်က
� ားသူ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များကို လ�တ်ေတာ်က
ခွင့်အြဖစ် သတ်မှတ်ခွင့်ြပ�ေပး�ိုင်ပါရန် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� � �ကီးအား ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်
ပါတယ်ရှင်။
အချိန်၊ ၁၀း၀၉။
ဥက� �။

။ ယခု ခွင့်ပန် �ကားချက်များကို ခွင့်ြပ�ဖို� လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလား

ခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာတူတဲ့အတွက် ခွင့်ပန် �ကားချက်များကို လ�တ်ေတာ်က ခွင့်ြပ�ေက
� ာင်း ေက
� ညာပါတယ်။
( �သ ဘာသံများ)
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မ� အေြခအေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၀၉။
ဥက� �။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန� ဒုတိယအက
� ိမ်
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝး (၄၅)ရက်ေြမာက်ေန�ကို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရမှာ (၂၂၁)ဦး၊ ယခင်က ခွင့်ပန်က
� ားသဖ
ြ င့် ခွင့်ြပ�ထားသူ
(၁၉)ဦး၊ ယေန� ခွင့်ပန်က
� ားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပ�ထားသူ (၈)ဦးဖ
ြ စ်၍ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က စုစုေပါင်း
ခွင့် ြပ�ထားသူ (၂၇)ဦးဖ
ြ စ် �ပီး၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူ မရှိပါ။
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၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၄၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ယခု
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မ� အေခ
ြ အေန တင် ြပချက်ကို လ�တ်ေတာ်ရဲ�
အတည်ြပ�ချက် ရယူပါမယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မ� အေြခအေန
တင်ြပချက်ကို လ�တ်ေတာ်က အတည် ြပ�ပါသလား ခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�ပါသည်။]
ဥက� �။
။ လ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�တဲ့အတွက် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များ
အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မ� အေခ
ြ အေနကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ� မှတ်တမ်းတင်
ေက
� ာင်း ေက
� ညာပါတယ်။ ( �သဘာသံများ)
�ကယ်ပွငြ့် ပထားသည့် ေမးခွန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်း�ှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ�အစည်း၀င်များက ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၁။
ဥက� �။ ။ အစီအစဥ် (၅)ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
လ�တ်ေတာ်သို� လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေမးမ
ြ န်းထားတဲ့ �ကယ်ပွင့် ြပထားတဲ့ ေမးခွန်းေတွကို
ေမးမ
ြ န််းြခင်းနဲ� ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း အစီအစ�် ေဆာင်ရွက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ယခု လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်�ှစ်ဦး ေမးမ
ြ န်းသည့် ေမးခွန်းများသည် ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့်
ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်က
� ီး တစ်ဦးတည်းက ေဖ
ြ �ကားမည့် ေမးခွန်းများ ြဖစ်ပါတယ်။
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ဆိုင်ရာေမးခွန်းေတွကို တစ်ဆက်တည်း ေမးမ
ြ န်း�ပီးမှ
ဒုတိယဝန် �ကီးက တစ်ခုချင်း ေဖ
ြ �ကားေပးဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ လဲချားမ
� ိ��တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ MPT ဖုန်းများအား တပ်မေတာ်ပိုင် ဖိုက်ဘာ
ဆက်ေ �ကာင်းမှတစ်ဆင့် မိုက်ခ�ိုေဝ့ ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲ ချိတ်ဆက်ေပးရန်�ှင့် GSM
ဖုန်းများအား 3G အဆင့်သို� တိုးြမ�င့်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၁။
ဥက� �။
။ ပထမဦးစွာ ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းထွန်းေအာင် က
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ လဲချားမ
� ိ��တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ MPT ဖုန်းများအား တပ်မေတာ်ပိုင်
ဖိုက်ဘာ ဆက်ေ �ကာင်းမှတစ်ဆင့် မိုက်ခ�ိုေဝ့ ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲ ချိတ်ဆက်ေပးရန်�ှင့်
GSM ဖုန်းများအား 3G အဆင့်သို� တိုးြမ�င့်ေပးရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ�ှင့် စပ်လျ�်းတဲ့ ေမးခွန်း
ေမးမ
ြ န်းဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
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အချိန်၊ ၁၀း၁၂။
ဦးစိုင်းထွန်းေအာင်၊ ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ(် ၂)။
။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� ��ကီး�ှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးများ၊ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊
တာဝန်ရှိသူများ�ှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာပါလိ
�
ု� ��တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ က�န်ေတာ်
ကေတာ့ ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)မှ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းေအာင်
ြဖစ်ပါတယ်။က�န်ေတာ်တင် ြပေမးမ
ြ န်းလိုတာကေတာ့ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ လဲချားမ
� ိ��တွင် တပ်ဆင်
ထားေသာ MPT ဖုန်းလိုင်းများအား တပ်မေတာ်ပိုင် ဖိုက်ဘာ Cable ဆက်ေ�ကာင်းမှတစ်ဆင့် မိုက်ခ�ိုေဝ့
ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲချိတ်ဆက်ေပးရန်�ှင့် GSM ဖုန်းများအား 3G အဆင့်သို� တိုးြမ�င့်ေပးရန်
အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ ေမးမ
ြ န်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားရပါေသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊
လဲချားမ
� ိ��တွင် ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ MPT �ကိ�းဖုန်းများ၊ CDMA 450 ဖုန်း�ှင့် GSM
ဖုန်းများအား တပ်ဆင်ေပးထားပ
� ီးြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ တပ်ဆင်ထားေသာ
MPT ဖုန်းလိုင်းများကို တပ်မေတာ်ပိုင် ဖိုက်ဘာ Cable ဆက်ေ �ကာင်းမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ရယူ
ထားေက
� ာင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ဖိုက်ဘာ Cable �ကိ�းများသည် ရာသီဥတုဒဏ်ေ �ကာင့်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ဖိုက်ဘာ Cable �ကိ�းများအား ကားလမ်းေဘးတွင် နီးနီးကပ်ကပ် ြမ��ပ်�ှံထားသဖ
ြ င့်
လမ်းြပ�ပ
ြ င်ြခင်း၊ လမ်းတိုးချဲ�ြခင်းများ ြပ�သည့်အခါတွင်လည်းေကာင်း၊ ဖိုက်ဘာ Cable �ကိ�းများ
မက
� ာခဏ ြပတ်ေတာက်သွားတတ်ပါသည်။ ြပတ်ေတာက်သည့်အခါများတွင်လည်း ပညာရှင်များအား
ေခ�ယူတပ်ဆင်ရသဖ
ြ င့် အချိန်က
� ာမ
ြ င့်မ�များ ြဖစ်ေပ�ရပါသည်။ ထို�ေ �ကာင့် MPT �ကိ�းဖုန်းလိုင်းများ
ြပတ်ေတာက်သွားသည့်အချိန်တွင် လဲချားမ
� ိ��တွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ�ုံးများအေနဖ
ြ င့် အခ
ြ ားမ
� ိ��နယ်
များရှိ ဌာနဆိုင်ရာများ�ှင့် အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခွဲ
အေနဖ
ြ င့်လည်း အခ
ြ ားမ
� ိ��နယ်များဖ
ြ င့် Fax စနစ် ြဖင့် ေငွလ�ဲ၊ ေငွပို�ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
လည်းေကာင်း၊ အချိန်က
� န်� �ကာမ�များ �က�ံေတွ�ရပါသည်။
သို�ြဖစ်ပါ၍ ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) လဲချားမ
� ိ��တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ MPT ဖုန်းလိုင်း
များအား တပ်မေတာ်ပိုင် ဖိုက်ဘာ Cable ဆက်ေ �ကာင်းမှတစ်ဆင့် မိုက်ခ�ိုေဝ့ ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ်
ေပ
ြ ာင်းလဲချိတ်ဆက်ေပးရန်�ှင့် GSM ဖုန်း များအား 3G အဆင့်သို� တိုးြမ�င့်ေပးရန် အစီအစဥ် ရှ/ိ မရှိ
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� ��ကီးမှ တစ်ဆင့် တင်ြပေမးမ
ြ န်းအပ်ပါသည်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
( �သဘာသံများ)
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွ�မိ��နယ်�ှင့် ရေသ့ေတာင်�မိ��နယ်အ�ကားရှိ ပါဒလိပ်ကူးတို�ကို စက်တပ်(ဇက်)
ေရယာ�်ြဖင့် ကူးြဖတ်သည့် ကူးတို�အြဖစ် အစိုးရအေနဖ
ြ င့် အဆင့်ြမ�င့်တင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန် အစီအစ�်
ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၁၄။
ဥက� �။
။ ဆက်လက် �ပီး ရခိုင် ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးေဝစိန်ေအာင်
ကရခိုင် ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွ �မိ��နယ်�ှင့် ရေသ့ေတာင်�မိ��နယ်အ �ကားရှိ ပါဒလိပ်ကူးတို�ကို စက်တပ်(ဇက်)
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ေရယာ�် ြဖင့် ကူးြဖတ်သည့် ကူးတို�အြဖစ် အစိုးရအေနဖ
ြ င့် အဆင့်ြမ�င့်တင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန်
အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ�ှင့် စပ်လျ�်းတဲ့ ေမးခွန်း ေမးမ
ြ န်းဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၁၄။
ဦးေဝစိန်ေအာင်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ(် ၁)။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်
ဥက� � �ကီး�ှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး မဂလာပါ။
�
က�န်ေတာ်ကေတာ့ ရခိုင် ြပည်နယ်(၁) က
ဦးေဝစိန်ေအာင် ြဖစ်ပါတယ်။ က�န်ေတာ်ေမးလိုတဲ့ ေမးခွန်းကေတာ့ စစ်ေတွ �မိ��နယ်ရှိ ကူးတို�တစ်ခုကို
(ဇက်) ေရယာ�် ြဖင့် ကူးြဖတ်သည့် ကူးတို�အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင် ြခင်း ရှ/ိ မရှိ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက� � �ကီး
ခင်ဗျား။ ပါဒလိပ်ကူးတို�ဟာ ရခိုင် ြပည်နယ် �မိ��ေတာ် စစ်ေတွ �မိ��တွင်ရှိတဲ့ �ကီတဲက�န်းနဲ� ရေသ့ေတာင်
�မိ��နယ်မှ မစဲက�န်းတို�ကို ြခားထားေသာ ြမစ်ကိုြဖတ်ကူးတဲ့ ကူးတို�တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ထိုြမစ်ဟာ (၁)မိုင်
နီးပါး ကျယ်ပါတယ်။ မစဲက�န်းေပ�၌ ေကျးရွာေပါင်း (၂၄) ရွာရှိ �ပီး၊ ငုဝါေကျးရွာ�ှင့် ကူေတာင်ေကျးရွာ
တို�မှာ အထက်တန်းတစ်ေကျာင်းစီ ရှိပါတယ်။ ဇီးကိုင်းေကျးရွာတွင်လည်း အ.ထ.က ေကျာင်း(ခွဲ)တစ်ခု
ရှိတဲ့အြပင် မစဲက�န်းတစ်က�န်းလုံးမှာ လူဦးေရ (၂၀၀၀၀)ေကျာ်ခန်� ေနထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ မစဲက�န်း
ေကျးရွာများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများ၊ ြပည်သူ�ဝန်ထမ်းများမှ ဒီ ပါဒလိပ်
ကူးတို�မှ ေန�စဥ် ြဖတ်ကူး၍ သွားလာေနက
� ရပါတယ်။ ေကျးလက် ြပည်သူများမှာလည်း စစ်ေတွ�မိ��သို�
ေန�စဥ်�ှင့်အမ� ေစျးေရာင်း၊ ေစျးဝယ်သွားလာရာတွင် ဤကူးတို�ကိုပဲ အသုံးြပ�ေနက
� ရပါတယ်။
ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ လွန်ခဲ့တဲ့ �ှစ်ေပါင်း(၃၀)ေကျာ် လမ်းစဥ်ပါတီေခတ်က ဤကူးတို�ကို
ြဖတ်၍ ရေသ့ေတာင်၊ စစ်ေတွကားလမ်းေဖာက်လုပ်ရန် အစီအစဥ်ရှိခဲ့ေသာ်လည်း အထမေမ
ြ ာက်ခဲ့ပါ။
၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ �သဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန�ကဆိုရင် ရေသ့ေတာင်�မိ��နယ်တွင် ကူးတို�စက်ေလှနစ်ြမ�ပ်၍
ေကျာင်းသူ (၄)ဦး ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ပုဏ�ားက�န်း�မိ��နယ်တွင်လည်း ကူးတို�စက်ေလှတိမ်းေမှာက်မ�
ေက
� ာင့် ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသား (၇)ဦး အသက်ဆုံး��ံးခဲ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီ ပါဒလိပ်ကူးတို�ကို
(ဇက်)ေရယာဥ် ြဖင့် ကူးြဖတ်�ိုင်ပါက မစဲက�န်းအတွင်း ပတ်ချာလည်ေမာင်း�ှင်ေနေသာ ဆိုင်ကယ်များ၊
ေမာ်ေတာ်ကားများမှာ စစ်ေတွ�မိ��အထိ ေမာင်း�ှင်သွား�ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ စစ်ေတွ�မိ���ှင့် ရေသ့ေတာင်
�မိ��ဟာလည်း (၄၅)မိုင်သာ ကွာေဝးသဖ
ြ င့် မစဲက�န်းကို ြဖတ်၍ စစ်ေတွ- ရေသ့ေတာင် သွားလာရာ
တွင်လည်း အလွန်လွယ်ကူ ေချာေမွ�သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေက
� ာင့် စစ်ေတွ �မိ��နယ်�ှင့် ရေသ့ေတာင် �မိ��နယ်က
� ားရှိ ပါဒလိပ်ကူးတို�ကို ဇက် ြဖင့်
ကူးသည့် ကူးတို�အြဖစ် အဆင့် ြမ�င့်တင်ေပးရန် အစီအစဥ် ရှိ/ မရှိ ကို သိရှိလို၍ ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ( �သဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၀း၁၆။
ဥက� �။
။ ေမးခွန်းများနဲ�ပတ်သက် �ပီး ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊
ဒုတိယဝန် �ကီးက တစ်ခုချင်း ေဖ
ြ �ကားေပးဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
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ေဖ
ြ �ကားချက်
အချိန်၊ ၁၀း၁၇။
ဦးေကျာ်မျိ�း(ဒုတိယဝန်က
� ီး၊ ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန)။
။
ေလးစားအပ်ပါေသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � �ကီး�ှင့်တကွ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်
�ကီးများ၊ အထူးဖိတ် �ကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များ ကိုယ်စိတ်�ှစ် ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာက
� ပါ
ေစေက
� ာင်း ဆုေတာင်းေမတ� ာ ပို�သအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ က�န်ေတာ်က ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်
အမှတ်(၂) လဲချားမ
� ိ��နယ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းေအာင်၏ ရှမ်းြပည်နယ်
ေတာင်ပိုင်း၊ လဲချားမ
� ိ�တွင် တပ်ဆင်ထားတဲ့ MPT ဖုန်းများကို တပ်မေတာ်ပိုင် ဖိုက်ဘာ ဆက်ေ �ကာင်း
မှတစ်ဆင့် မိုက်ခ�ိုေဝ့ ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲချိတ်ဆက်ေပးရန်�ှင့် GSM ဖုန်းများအား 3G
အဆင့်သို� တိုးြမ�င့်ေပးရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ သိရှိလိုြခင်း�ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် �ကယ်ပွင့်ြပ ေမးခွန်းအား
ကာကွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန�ှင့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်း၍ ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်က
� ီးဌာန၊ ဒုတိယ
ဝန်က
� ီး က�န်ေတာ် ဦးေကျာ်မျိ�းမှ ေြဖက
� ားတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းအေနနဲ�ကေတာ့
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က
� ီး တင်ြပသွားတဲ့အတိုင်း ကာကွယ်ေရးဝန် �ကီးဌာန၊ တပ်မေတာ်ဆက်သွယ်
ေရး ကွန်ရက်စနစ် လွိ�င်လင်-လဲချား-မိုင်းေနာင် ဖိုက်ဘာဆက်ေ �ကာင်းေပ�ရှိ လဲချားတပ်မေတာ်
ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်စခန်းကေန ဖိုက်ဘာေကဘယ်လ(် ၇)ကီလိုမီတာခန်� သွယ်တန်း၍ အေဝး
ဆက်သွယ်မ�အတွက် Channel (၅)လိုင်းကို ငှားရမ်း�ပီး လဲချားေအာ်တိုအိတ်ချိန်းကို ၂၀၀၉ ခု�ှစ်၊
ဧပ
� ီလ တွင်လည်းေကာင်း၊ CDMA-450 စခန်းကို ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ ဇွန်လတွင်လည်းေကာင်း၊ GSM
စခန်းကို ၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီးဖွင့်လှစ်�ပီးေတာ့ ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းေတွကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ တပ်မေတာ်မှ ငှားရမ်းထားတဲ့ ဖိုက်ဘာေကဘယ်လ် ြပတ်ေတာက် ြခင်း၊ စက်ပစ�ည်း
များ ချိ��ယွင်းြခင်းတို� ြဖစ်ေပ�ပါက က�န်ေတာ်တို� နယ်ေြမခံ ဆက်သွယ်ေရးတပ်ရင်းသို� ြမန်မာ့
ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ အကူအညီေတာင်းခံ၍ ည�ိ�ိ�င်းေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီ
ဖိုက်ဘာေကဘယ်လ်ကေနပ
� ီး မိုက��ိုေဝ့ဗ်ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲချိတ်ဆက်ေပးရန်ကိစ��ှင့်
ပတ်သက် �ပီးေတာ့ မိုက��ိုေဝ့ဗ်ဆက်ေ �ကာင်းေနရာဆိုရင် က�န်ေတာ်တို� ဖိုက်ဘာဆက်ေ �ကာင်းများ
ေလာက် Bandwidth တိုးချဲ��ိုင်မ�၊ လိုင်းတိုးချဲ��ိုင်မ� မရှိသြဖင့် ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း
အေနဖ
ြ င့် ဖိုက်ဘာဆက်ေ �ကာင်းများကိုသာ တိုးချဲ�တည်ေဆာက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဥပမာ က�န်ေတာ်တို� ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်�ိုင်ငံလုံး အခုထက်ထိ ချခင်း�ပီးတဲ့ ဖိုက်ဘာ
ေကဘယ်လ်ဆက်ေ �ကာင်းဟာဆိုရင် က�န်ေတာ်တို� ကီလိုမီတာ(၄၀၀၀၀)ေကျာ်ရှိပါတယ်။ မိုက��ိုေဝ့ဗ်
စခန်းအားဖ
ြ င့်ဆိုရင် က�န်ေတာ်တို�က (၃၅၀)ေလာက်ပဲရှိပါေသးတယ်။ မိုက��ိုေဝ့ဗ်စခန်းက အဓိက
က�န်ေတာ်တို�က ဒီ ဖိုက်ဘာချခင်းရန် ခက်ခဲတဲ့ ေြမ အေနအထားေပ�မူတည် �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို�က
အများအားဖ
ြ င့် အသုံးြပ�တာဖ
ြ စ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းအေနနဲ� လဲချားမ
� ိ��ကို
ဆက်သွယ်ေရးပိုမိုေကာင်းမွန်ေစဖို�အတွက်ကို လွိ�င်လင်မှတစ်ဆင့် လဲချားမ
� ိ��ကို ြဖတ်၍ လား�ိ�း�မိ��သို�
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သီးြခားဖိုက်ဘာေကဘယ်လ်ဆက်ေ �ကာင်းအဖ
ြ စ် လမ်းေက
� ာင်းကေတာ့ က�န်ေတာ် Power Point �ှင့်
တင်ြပပါရေစခင်ဗျား။ ခွင့်ြပ�ပါ။
လွိ�င်လင်-လဲချား-မိုင်းကိုင-် ေကျးသီး-မိုင်းရယ်-နမ့်ေပါင်-လား�ိ�း ကို အဲဒီ့ဆက်ေ �ကာင်းကို
က�န်ေတာ်တို� တည်ေဆာက်ခဲ့ရာ ဖိုက်ဘာေကဘယ်လ် ချခင်းြခင်းလုပ်ငန်းများမှာ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊
ဇူလိုင်လကုန်မှာ က�န်ေတာ်တို� ေဆာင်ရွက်�ပီးစီး�ပီ ြဖစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ�ည်းေတွ တပ်ဆင်
ြခင်းလုပ်ငန်းကိုေတာ့ က�န်ေတာ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ�ပီးေတာ့ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလ
ေနာက်ဆုံးထား၍ တပ်ဆင်ေပးသွားမှာြဖစ် �ပီး လဲချားမ
� ိ��တွင် ဆက်သွယ်ေရးစနစ် ပိုမိတ
ု ိုးတက်
ေကာင်းမွန်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
အဲဒီ့အြပင် ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းအေနနဲ� ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ လဲချား
�မိ��နယ် ေအာ်တိုအိတ်ချိန်းဝင်းအတွင်း 2G ကေနပ
� ီး 3G စနစ်ကို အဆင့်ြမ�င့်တင်တဲ့ GSM စခန်း(၁)ခု၊
ေနာင်လိန်ရွာမှာဆိုရင် က�န်ေတာ်တို� ဒီ Irrawaddy Green Tower ကေန တည်ေဆာက်ထားတဲ့
Tower ကို Sharing ြပ�လုပ်၍ GSM စခန်း(၁)ခု၊ မက်မုန်ဆန်ရွာမှာ GSM စခန်း(၁)ခု၊ အမှတ်(၁)
ရပ်ကွက်တွင် GSM စခန်း(၁)ခု�ှင့် ကတ်ေမာက်ေကျးရွာအုပ်စုအနီးမှာ GSM စခန်း(၁)ခုတို�ကို
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ �ကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
က�န်ေတာ် Power Point �ှင့်ဇယားကို တင် ြပထားပါတယ် ခင်ဗျား။ ဒီမှာဆိုရင် က�န်ေတာ်
တို�က ပထမ လဲချားေအာ်တိုအိတ်ချိန်းဝင်းမှာဆိုရင် က�န်ေတာ်တို�က ၂၀၁၆ ခု�ှစ် (၉)လပိုင်း (၂၀)
ရက်ေန�မှာ အဆင့်ြမ�င့်တင်�ပီးြဖစ်ပါတယ်။ 3G ေပ
ြ ာင်းလဲ�ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ေနာင်လိန်ေကျးရွာမှာဆိုရင်
က�န်ေတာ်တို�က ခုနေပ
ြ ာသလို ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်ခန်�တွင် �ပီးစီးမည်လို� ခန်�မှန်းပါတယ်။
မက်မုန်ဆန်ေကျးရွာမှာ ဆိုိရင်ေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ထိုနည်းလည်းေကာင်းပဲ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ
လကုန်ခန်�တွင် �ပီးစီးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ လဲချားမ
� ိ��နယ်မှာဆိုရင်
က�န်ေတာ်တို�က ဒီဟာကို ချိတ်ဆက်�ိုင်ရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီဟာေတာ့ က�န်ေတာ်တို�
က တယ်လီေနာနဲ� တာဝါတစ်တိုင်တည်းမှာ မ�ေဝပ
� ီးေတာ့ သုံးစွဲမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကတ်ေမာက်ေကျးရွာ
အုပ်စုမှာဆိုရင် က�န်ေတာ်တို�က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွင်း �ပီးစီး�ိုင်ရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါတယ်။
ထို�အတူ က�န်ေတာ်တို� တယ်လီေနာြမန်မာလီမိတက်အေနနဲ�ကလည်း လဲချားမ
� ိ��နယ်၊
အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်မှာ GSM စခန်း(၁)ခု၊ ေနာင်မိုင်းေကျးရွာမှာ GSM စခန်း(၁)ခု၊ ဟိုေနာင်လုံ
ေကျးရွာမှာ GSM စခန်း(၁)ခု�ှင့် ဝမ်စိန်ေကျးရွာမှာ GSM စခန်း(၁)ခုတို�ကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ
ဇယားပါ ေဖာ် ြပတဲ့အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ထားမ�အေြခအေနရှိပါတယ်။ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်မှာဆိုရင်
က�န်ေတာ်တို�က စခန်းဖွင့်လှစ်�ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ေနာင်မိုင်းရွာ၊ ဟိုေနာင်လုံရွာ အဲဒီမှာ အားလုံး စခန်း
ဖွင့်လှစ်�ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက် ဝမ်စိန်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၁)၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်မှာဆိုရင် က�န်ေတာ်
တို�က ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာ �ပီးစီးမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေအာ်ရီဒူးြမန်မာလီမိတက်အေနနဲ�လည်း ထိုနည်းလည်းေကာင်းပဲ က�န်ေတာ်တို� က နားပွယ်
ေကျးရွာမှာ GSM စခန်း(၁)ခု၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်မှာ GSM စခန်း(၁)ခုနဲ� ေနာင်မိန်းေကျးရွာမှာ GSM
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စခန်း(၁)ခုတို�ကို ေအာက်ပါအတိုင်း က�န်ေတာ်တို� ေဆာင်ရွက်ထားပါတယ်။ က�န်ေတာ် ဒီ နားပွယ်
ေကျးရွာမှာ စခန်းဖွင့်လှစ်�ပီးပါပ
� ီ။ ေနာက်တစ်ခါ အမှတ(် ၄)ရပ်ကွက်မှာဆိုရင် တာဝါတည်ေဆာက်�ပီးစီး
၍ စက်ပစ�ည်းေတွ တပ်ဆင်ေနပါတယ်။ က�န်ေတာ်တို� ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာ �ပီးစီးမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်မှာကေတာ့ ခုနေပ
ြ ာသလို ထိုနည်းလည်းေကာင်းပဲ
၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာ �ပီးစီးမှာြဖစ်ပါတယ်။
ဒီဟာကေတာ့ က�န်ေတာ်တို� အခု က�န်ေတာ်တင်ြပသွားတဲ့ ဒီ တာဝါတိုင်စခန်းေတွေပါ့ေနာ်။
စခန်းေတွကို အေြခအေနပ
ြ ထားတဲ့ပုံြဖစ်ပါတယ်။ ဖွင့်လှစ်�ပီးြဖစ်တဲ့ဟာ အပ
ြ ာေရာင်နဲ� ြပထားပါတယ်
ခင်ဗျား။ က�န်ေတာ်တို� စက်တပ်ဆင်ရန်ကျန်တဲ့ (၅)ခုကေတာ့ အစိမ်းေရာင်နဲ� ြပထားပါတယ်။ ေနာက်
အနီနဲ�ြပထားတာ ေမ
ြ ေနရာရရှိ�ပီး တည်ေဆာက်ဖို�အတွက်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။ အဝါနဲ�ြပထားတာက အဲဒီ့အနီးအနားမှာ ေြမေနရာရှာေဖွဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ က�န်ေတာ်
တင်ြပသွားတဲ့အတိုင်း ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း)လဲချားမ
� ိ��နယ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးက� ပိုမို
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းအေနဖ
ြ င့် ဖိုက်ဘာေကဘယ်လ်
ဆက်ေ �က ာင်းအသစ်များ သွယ်တန်း ြခ င်း၊ GSM မိုဘိုင်းစခန်းအသစ်များ တည်ေဆာက် ြခ င်း�ှင့်
တယ်လီေနာြမန်မာလီမိတက်�ှင့် ေအာ်ရီဒူး ြမ န်မာလီမိတက်တို�အေနနဲ�လည်း တာဝါတိုင်များ
တည်ေဆာက်ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနတဲ့ အေြခအေနတင်ြပလျက် ေြဖ�ကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ေလးစားအပ်ပါတဲ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� � �ကီး�ှင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
�ကီးများခင်ဗျား။ ဒုတိယေမးခွန်းြဖစ်တဲ့ က�န်ေတာ်တို� ရခိုင်ြပည်နယ် အမှတ်(၁) မဲဆ��နယ် အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဝစိန်ေအာင်၏ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွ �မိ��နယ်�ှင့် ရေသ့ေတာင် �မိ��နယ်
အက
� ားရှိ ပါဒလိပ်ကူးတို�ကို စက်တပ်ဇက်ေရယာဥ် ြဖင့် ကူးြဖတ်သည့် ကူးတို�ြဖင့် အစိုးရအေနဖ
ြ င့်
အဆင့်ြမ�င့်တင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန် အစီအစဥ်ရှိ/မရှိ �ကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းအေပ� ရခိုင် ြပည်နယ်၊ အစိုးရ
အဖွဲ�နဲ� ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်း၍ က�န်ေတာ် ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန ဒုတိယဝန်က
� ီး
က�န်ေတာ်မှ ြပန်လည်ေြဖ �ကားမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ က�န်ေတာ် Power point ေလးနဲ� တင် ြပပါရ
ေစခင်ဗျား။ စစ်ေတွ �မိ���ှင့် ရေသ့ေတာင်�မိ��နယ် �ကားမှာရှိတဲ့ ပါဒလိပ်ကူးတို�ေြပးဆွဲမ�မှာ လက်ရှိမှာ
က�န်ေတာ်တို� ရေသ့ေတာင် သာေရး၊ နာေရးအသင်းကေနပ
� ီးေတာ့ စက်ေရယာဥ်တစ်စင်းနဲ� ခရီးသည်
သီးသန်� ေပ
ြ းဆဲွလျက်ရှိပါတယ်။ သူေြပးဆဲွတဲ့ေနရာမှာ တစ်ေန�မှ ေခါက်ေရ(၂၀)၊ တစ်ေခါက်လ�င်
ခရီးသည် (၂၅)ဦးခန်�လိုက်ပါပ
� ီး ခရီးသည်တစ်ဦးလ�င် ကျပ်(၃၀၀)��န်း ေကာက်ခံလျက်ရှိတယ်လို�
က�န်ေတာ်တို� သိရှိရပါတယ်။ က�န်ေတာ်ဒီဟာ တင်ြပ ြခင်းက က�န်ေတာ်တို�က စက်တပ်ေရယာဥ်ဆိုရင်
က�န်ေတာ်တို� က ကုန်ေရာ လူေရာဆို တန်(၁၀၀) ဆံ့ပါတယ်။ လူခရီးသည်ချည်းပဲ သက်သက်ဆိုရင်
က�န်ေတာ်တို� အေယာက်(၂၀၀)ေလာက်အထိ တင်�ိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒီေတာ့ အခုတင်ြပသွားတဲ့
လက်ရှိေြပးဆဲွေနတဲ့အေခ
ြ အေနအရ စက်တပ်ဇက်ေရယာဥ်နဲ�ဆဲွမယ်ဆိုရင် ခုနေပ
ြ ာသလို စီးပွားေရး
တွက်ေြခကိုက်ဖို�ကို အခက်အခဲရှိမယ့်သေဘာ က�န်ေတာ် တင်ြပြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
တဖန် က�န်ေတာ်တို� စစ်ေတွ-ပါဒလိပ်ဆိပ်ကမ်းမှာ ေလှကားပါတဲ့ ကွန်ကရစ်ေရဆင်း
တံတားရှိ �ပီးေတာ့ မုစဲက�န်းဘက်ကမ်းေခ
ြ စစ်ကိုင်းရွာ ဆိပ်ကမ်းမှာ သမ�န်ေရယာဥ်ဆိုက်ကပ် တံတား
သာ ရှိပါတယ်။ ဒါကေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ပါဒလိပ်ကမ်းေလှကားပါတဲ့ ကွန်ကရစ်ေရဆင်းတံတားပုံပါ။
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ဒါကေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ရေသ့ေတာင်ဘက်ကမ်း စစ်ကိုင်းရွာ ဆိပ်ကမ်းပုံပါ။ ဒါကေတာ့ သာမန်
ဆိပ်ကမ်းေလး ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအေခ
ြ အေနအရဆိုရင် စက်တပ်(ဇက်) ေရယာ�်သုံးမယ်ဆိုရင်
ပါဒလိပ်ဆိပ်ကမ်းဘက်မှာ အခက်အခဲမရှိ�ိုင်ေပမယ့် က�န်ေတာ်တို� မစဲက�န်းဘက်ကမ်းေခ
ြ စစ်ကိုင်း
ရွာရှိ တံတားမှာေတာ့ စက်တပ်(ဇက်) ေရယာ�်ဆိုက်ကပ်ဖို� အခက်အခဲရှိမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
သို�ြဖစ်ပါ၍ က�န်ေတာ်တို� ပို�ေဆာင်ေရးနဲ� ဆက်သွယ်ေရးဝန် �ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းေရေက
� ာင်း
ပို�ေဆာင်ေရး ရခိုင်ဌာနတွင်လည်း စက်တပ်(ဇက်)ေရယာ�် အမျိ�းအစားမရှိပါဘူးခင်ဗျား။
က�န်ေတာ်တို�ရှိတာေတာ့ တစ်စီးရှိပါတယ်။ အဲဒါအရင်က က�န်ေတာ်တို� ေဆာက်လုပေ် ရးတံတား
စီမံကိန်းကို ယာဥ်ငှားတာ။ အဲဒီတစ်စီးက အခုက�န်ေတာ်တို� ကျဥ်းတင်ထားပ
� ီးေတာ့ လိုအပ်တဲ့ သံ ြပား
သံကိုင်းေတွကို ဝယ်ဖို�အတွက် ရန်ပုံေငွ အေခ
ြ အေနခက်ခဲတဲ့အတွက်ကို အသုံးမပ
ြ ��ိုင်ဘဲ က�န်ေတာ်
တို�က ကျဥ်းတင်ထားတဲ့ အေခ
ြ အေန ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒါ့ေ �ကာင့်မို� က�န်ေတာ်တို�က ေရယာဥ်မရှိတဲ့
အတွက် ြပည်တွင်းေရေက
� ာင်းပို�ေဆာင်ေရးအေနနဲ�က ေပ
ြ းဆဲွရန် အစီအစဥ်မရှိပါေက
� ာင်း�ှင့် ရခိုင်
ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ�အေနနဲ�ကေတာ့ ေပ
ြ းဆဲွလိုတဲ့ ပုဂ�လိက ဇက်ေရယာဥ်များရှိပါက ရခိုင်ြပည်နယ်
အစိုးရအဖဲွ�က ေပ
ြ းဆဲွခွင့်ြပ��ိုင်မယ်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖ
ြ �ကားထားတဲ့အေက
� ာင်း က�န်ေတာ် ရှင်းလင်းတင်ြပ
အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ( �သဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၀း၂၆။
ဥက� �။ ။ ဆက်လက် �ပီး လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်�ှစ်ဦး ေမးမ
ြ န်းမည့် ေမးခွန်းများဟာ
သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီး တစ်ဦးတည်းက
ေဖ
ြ �ကားမည့် ေမးခွန်းများ ြဖစ်ပါတယ်။
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ဆိုင်ရာေမးခွန်းေတွကို တစ်ဆက်တည်း ေမးမ
ြ န်း�ပီးမှ
ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက တစ်ခုချင်း ေဖ
ြ �ကားေပးဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခ�ိုင်အတွင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်�ှင့် ဝယ်ယူ
ခွင့်ြပ�မိန်� ထုတ်ေပးထားေသာ ကုမ�ဏီ ရှိ/မရှိ �ှင့် တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မ�များကို အေရးယူရန်
အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်း သည့် ေမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၂၆။
ဥက� �။
။ ပထမဦးစွာ ရခိုင် ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)မှ ဦးေမာင်ေကျာ်ဇံ က
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခ�ိုင်အတွင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်�ှင့်
ဝယ်ယူခွင့် ြပ�မိန်� ထုတ်ေပးထားေသာ ကုမ�ဏီ ရှိ/မရှိ�ှင့် တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မ�များကို အေရး
ယူရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ�ှင့် စပ်လျ�်းတဲ့ ေမးခွန်း ေမးမ
ြ န်းဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၂၇။
ဦးေမာင်ေကျာ်ဇံ၊ ရခိုင် ြပ ည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)။
။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
လ�တ်ေတာ်ဥက� � �ကီး�ှင့်တကွ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီး ဧည့်သည်ေတာ်
များ ကျက်သေရမဂလာအဖ
�
ြ ာဖ
ြ ာ�ှင့် ြပည့်စုံ �ကပါေစေက
� ာင်း ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းအပ်ပါတယ်
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ခင်ဗျား။ က�န်ေတာ် ေမးမယ့်ေမးခွန်းကေတာ့ ေမာင်ေတာခ�ိုင်အတွင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ�ာေရး�ှစ်
တွင် သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်�ှင့် ဝယ်ယူခွင့်ြပ�မိန်� ထုတ်ေပးထားတဲ့ ကုမ�ဏီ ရှ/ိ မရှိ�ှင့် တရားမဝင် သစ်ခိုး
ထုတ်မ�များကို ြပင်းထန်ေသာ အေရးယူရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိနဲ� စပ်လျ�်းတဲ့ ေမးခွန်း ြဖစ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ ေမာင်ေတာခ�ိုင်၊ ဘူးသီးေတာင် �မိ��နယ်မှာ ေမယုသစ်ေတာက
� ိ�းဝိုင်း�ှင့်
စိုင်းတင်က
� ိ�းပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာ ေမာင်ေတာမ
� ိ��နယ်မှာ ေမယုသစ်ေတာက
� ိ�းဝိုင်း၊ ေမယုက
� ိ�းပ
ြ င်
ကာကွယ်ေတာ�ှင့် ေမယုတိုးချဲ� �ကိ�းပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာများကို သယံဇာတနဲ� သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးဝန် �ကီးဌာနရဲ� ြမန်မာ့သစ်ေတာမူဝါဒ ၁၉၉၅ �ှင့်အညီ တည်ေထာင်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီသစ်ေတာေတွမှာက�န်း�ှင့် အုပ်စ(ု ၁) အမျိ�းအစားမှာပါဝင်တဲ့ သစ်ေတွ ေမ
ြ ာက် ြမားစွာေပါက်ေရာက်
လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီက
� ိ�းဝိုင်းများအတွင်းက သစ်ထုတ်ေရာင်းချခွင့် ရရှိေရးအတွက် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်မှာ
Myint Brothers Asia Co.Ltd ၊ နယ်စပ်�ခစံ ည်း�ိုး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနဲ� မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ေကျးရွာများ၊
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများမှာ အသုံးြပ�ရန်အတွက် ခွင့်ြပ�ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ခု�ှစ်မှာ ေဌး ကုမ�ဏီက
သစ်တန်ချိန် (၅၀၀၀) စီးပွားဖ
ြ စ် ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန်အတွက် ေလ�ာက်ထားခဲ့ရာ ဘူးသီးေတာင်
�မိ��ခံလူထုေတွက ကန်�ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ခွင့် ြပ�ခဲ့ ြခင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ အတွင်း တစ်�ိုင်ငံလုံးမှာ သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့် (၁)�ှစ် ရပ်ဆိုင်းမည်လို�
သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်က
� ီးဌာနမှ ဇွန်လအတွင်းက ထုတ်ြပန်ေ �ကညာ
ခဲ့တာကို သိရပါတယ်။ သို�ေသာ်လည်း ေမာင်ေတာခ�ိုင်အတွင်း သစ်ထုတ်ေရာင်းချခွင့်ကို Myint
Brothers Asia Co.Ltd အား ခွင့်ြပ�ထားေက
� ာင်း သတင်းေတွက ထွက်ေပ�ေနပါတယ် ခင်ဗျား။
ကုမ�ဏီများ ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိ ြခင်းကို အေက
� ာင်းြပ �ပီးေတာ့ လက်ကိုင်လ�စက်များ�ှင့် အုပ်စုဖဲွ� သစ်ခိုး
ထုတ်မ�ေတွ၊ ခိုးထုတ်တဲ့အဖဲွ�ေတွ ေမ
ြ ာက် ြမားစွာေပ�ေပါက်လာတာကို ေတွ�ရပါတယ်။ ဒီလိုခိုးထုတ်မ�
ေတွေ �ကာင့် တစ်�ှစ်မှာ သစ်တန်ချိန်(၅၀၀၀)၊ ကာလတန်ဖိုး သန်း(၄၀၀၀)ဖိုးခန်�၊ ဘဂလားေဒ့
�
ရှ်�ိုင်ငံ
ကို တရားမဝင် ေရာက်ရှိသွားပါတယ်။ သစ်ခိုးထုတ်ရာမှာ လမ်းေက
� ာင်း�ှစ်ခုကို အသုံးြပ�ပါတယ်။
ေမယု ြမစ်ကေန ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ််ကို ြဖတ်တဲ့လမ်းနဲ� ဘူးသီးေတာင်-ေမာင်ေတာကားလမ်းကေန
ဘဂလားေဒ့
�
ရှ်�ိုင်ငံကို သွားတဲ့လမ်းတို� ြဖစ်က
� ပါတယ်။
ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ သစ်ခိုးထုတ်မ� များပ
ြ ားလာခ
ြ င်းနဲ�အတူ နယ်ေြမလုံ�ခ�ံေရး�ှင့် တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တာဝန်ယူေနက
� တဲ့ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖဲွ�များ အုပ်ချ�ပ်မ�အာဏာရှိသူများနဲ� သစ်ေတာ
ဝန်ထမ်းေတွဟာ ၁၉၉၂ ခု�ှစ်၊ သစ်ေတာဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခဲ(ွ က)ကို မလိုကန် ာဘဲ ကိုယ်တိုင်
ကျ�းလွန်ေန �က တာ ြမ င်ရပါတယ်။ တချိ�� လက်ကိုင်လ�စက်အုပ်စုများဖဲွ� �ပ ီး ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်
ေရာင်းချခ
ြ င်းများ ြပ�လုပ်ေနတာ ေတွ�ြမင်လာရပါတယ်။ ဒီလိုြပ�မ� ေဆာင်ရွက်မ�ေတွဟာ �ိုင်ငံေတာ်�ှင့်
�ိုင်ငံသားများ-----( �သဘာသံများ)
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မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုံ�မိ��နယ်၊ ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာအနီး၊ ေမာ်လ�မိ�င် - သံြဖ�ဇရပ် ကားလမ်းမက
� ီးေဘးရှိ
အမှတ(် ၃)သတ� �တွင်းဝန်က
� ီးဌာနက ဖျက်သိမ်း�ပီးြဖစ်သည့် ေမ
ြ ြဖ�သန်�စင် စက်�ုံေနရာတွင်
ေနာက်ထပ်လုပ်ငန်းအသစ် ထူေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ�ှင့် မရှိပါက မူလသိမ်းဆည်း
ခံခဲ့ရသည့် �ခံပိုင်ရှင်မိသားစုသို� ေမ
ြ သို�မဟုတ် နစ်နာေက
� းေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိတို��ှင့် စပ်လျ�်း
သည့် ေမးခွန်း
အချိန်၊ ၁၀း၃၀။
ဥက� �။
။ ဆက်လက်�ပီး မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)မှ ဦးေဖတင် က မွန်ြပည်နယ်၊
မုဒုံ�မိ��နယ်၊ ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာအနီး၊ ေမာ်လ�မိ�င်-သံြဖ�ဇရပ် ကားလမ်းမက
� ီးေဘးရှိ အမှတ(် ၃)သတ� �တွင်း
ဝန်က
� ီးဌာနက ဖျက်သိမ်း�ပီးြဖစ်သည့် ေမ
ြ ြဖ�သန်�စင် စက်�ုံေနရာတွင် ေနာက်ထပ်လုပ်ငန်းအသစ်
ထူေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ �ှင့် မရှိပါက မူလသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည့် �ခံပိုင်ရှင် မိသားစုသို�
ေမ
ြ သို�မဟုတ် နစ်နာေက
� းေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိတို��ှင့် စပ်လျ�်းတဲ့ ေမးခွန်း ေမးမ
ြ န်းဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၃၁။
ဦးေဖတင်၊ မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ(် ၆)။
။ ဥက� � �ကီး�ှင့်တကွ �ကေရာက်လာသူ
အားလုံးမဂလာပါ
�
ခင်ဗျား။ က�န်ေတာ်က မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဖတင် ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက� � �ကီးကတစ်ဆင့် က�န်ေတာ် ေမးမ
ြ န်းမယ့်ေမးခွန်းကေတာ့
မွန် ြပည်နယ်၊ မုဒုံ �မိ��နယ်၊ ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာအနီး၊ ေမာ်လ�မိ�င်-သံ ြဖ�ဇရပ် ကားလမ်းမက
� ီးေဘးရှိ အမှတ်
(၃) သတ� �တွင်းဝန်က
� ီးဌာနက ဖျက်သိမ်း�ပီးြဖစ်သည့် ေမ
ြ ြဖ�သန်�စင် စက်�ုံေနရာတွင် ေနာက်ထပ်
လုပ်ငန်းအသစ် ထူေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ �ှင့် မရှိပါက မူလသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည့်
�ခံပိုင်ရှင် မိသားစုသို� ေမ
ြ သို�မဟုတ် နစ်နာေက
� းြပန်လည်ေပးအပ်ရန် အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ ြဖစ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ေလးစားအပ်ပါတဲ့ ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ ေမ
ြ ြဖ�သန်�စင်စက်�ုံဟာ မုဒုံ �မိ��၊
ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ(် ၈၄၈) ေတာ်ဖွတ်အေရှ�ကွင်းဦးပိုင်အမှတ်(၈၉) ဧရိယာ (၄.၉၀)
ဧကရှိတဲ့ ေမ
ြ ြဖစ်�ပီးေတာ့ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ မူလပိုင်ရှင်ဦးပန်းေရ� အမည်ေပါက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီ �ခံေြမကို ၂၁-၈-၁၉၈၅ မှာ သတ� �တွင်း ဝန်က
� ီးဌာနက ေမ
ြ ြဖ�သန်�စင် စက်�ုံလုပ်ကိုင်ဖို� အေက
� ာင်း
ြပ �ပီးသိမ်းယူခဲ့တအ
ဲ့ ခါမှာ �ခံပိုင်ရှင်ကို ေမ
ြ အစားထိုး�ှင့် ေလျာ်ေ �ကး၊ နစ်နာေက
� း ေပးေဆာင်ခဲ့ ြခင်း
မရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျား။ စက်�ုံတည််ေဆာက် �ပီး �ှစ်အနည်းငယ်သာ လည်ပတ်�ိုင်ခဲ့�ပီးေတာ့ လုပ်ငန်း
မေအာင် ြမင်တဲ့အတွက်ေ �ကာင့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅) �ှစ်ေကျာ်ခန်�ကတည်းက အဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်း
အားလုံးကို ဖျက်သိမ်းသွားပ
� ီး လက်ရှိစက်�ုံဟာ ဂုိေဒါင်အေဟာင်း (၃)လုံး၊ ဝန်ထမ်းအေဆာင်ငယ်
(၁)လုံးရယ်၊ မန်ေနဂျာမရှိ၊ ဝန်ထမ်းမရှိ �ခံေစာင့်မိသားစုသာရှိတဲ့ အချည်း�ှီးေသာ ေမ
ြ ကွက်က
� ီး ြဖစ်
ေနပါတယ် ခင်ဗျား။
အဲဒီေတာ့ ဒီပိုင်ရှင်ေတွဟာ ဒီေြမကွက်�ှင့် ပတ်သက် �ပီးေတာ့ ြပန်ရဖို�အတွက် ေလ�ာက်လ�ာ
တင်တဲ့အခါကျမှ သတ� �တွင်းဝန်က
� ီးဌာနက ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုလာေရာက် ချိတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့
�ခံေစာင့်က �ခံဝန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ေမ
ြ လွတ်ေနရာမှာ ြပင်ပက စိုက်ပျိ�းေရး လုပ်ငန်းရှင်ေတွကို ေခ�ပ
� ီးေတာ့
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ရာဘာပျိ�းပင်ေတွကို စိုက်ပျိ�းခွင့်ေပးသလို၊ ဂိုေဒါင်ထဲမှာလည်း အခေက
� းေငွယူ�ပီးေတာ့ ြပင်ပက
လုပ်ငန်းရှင်ေတွ ပစ�ည်းကို သိမ်းဆည်းသိုမှီ ြခင်းအားဖ
ြ င့် ဝင်ေငွရရှိခံစားေနပါတယ်။ ဒါ့ေ �ကာင့်
�ိုင်ငေံ တာ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း�ှင့် အခွန်ဘ�ာရှာေဖွ ေပး�ိုင်ြခင်းမရှိတဲ့ ဒီေနရာမှာ က�န်ေတာ်
တို� မုဒုံ�မိ��နယ်ေဒသနဲ� �ိုင်ငအ
ံ ကျိ�းပ
ြ �လုပ်ငန်း စီမံအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်မယ့် စီမံကိန်း
အသစ်ချမှတ်ဖို� ရှိ/မရှိ မရှိေတာ့ဘူးဆိုလို�ရှိရင် မူလသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ ေမ
ြ ပိုင်ရှင်ကို နစ်နာေက
� း
သို�မဟုတ် ေမ
ြ အစိတ်အပိုင်း ြပန်လည်ေပးဖို� အစီအစဥ် ရှ/ိ မရှိ ဥက� � �ကီးကတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။( �သဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၀း၃၄။
ဥက� �။
။ ေမးခွန်းများနဲ� ပတ်သက် �ပီး သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက တစ်ခုချင်း ေဖ
ြ �ကားေပးဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ �ကားချက်
အချိန်၊ ၁၀း၃၄။
ဦးအုန်းဝင်း( ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီး၊ သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
ဝန် �ကီးဌာန)။
။ ေလးစားအပ်ပါတဲ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � �ကီး�ှင့်တကွ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် �ကီးများ မဂလာပါလိ
�
ု� ��တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ က�န်ေတာ်ကေတာ့ သယံဇာတ�ှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီး ဦးအုန်းဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ြပည်နယ် အမှတ်(၉)မဲဆ��နယ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ဦေမာင်ေကျာ်ဇံကေနပ
� ီး
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခ�ိုင်အတွင်းမှာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်�ှင့်
ဝယ်ယူခွင့် ြပ�မိန်� ထုတ်ေပးထားေသာ ကုမ�ဏီ ရှ/ိ မရှိနဲ� တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မ�များကို အေရးယူရန်
အစီအစ�် ရှ/ိ မရှိ ေမးမ
ြ န်းထားတဲ့ �ကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းနဲ�စပ်လျဥ်း�ပီးေတာ့ ြပည်ထဲေရးဝန်က
� ီးဌာန၊
ကာကွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ရခိုင် ြပည်နယ် အစိုးရအဖဲွ�တို��ှင့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်း�ပီး ေဖ
ြ �ကားသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။
က�န်ေတာ့်ကို Power point တင် ြပခွင့် ြပ�ပါခင်ဗျား။ Power point ထဲမှာ က�န်ေတာ်
တင်ြပတဲ့အတိုင်း ြမန်မာ�ိုင်ငံသစ်ေတာရဲ� စီမံအုပ်ချ�ပ်မ�များကို စနစ်တကျ က�န်ေတာ်တို� ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါတယ်။ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခ�ိုင်ဟာ ဘူးသီးေတာင် �မိ��နယ်�ှင့် ေမာင်ေတာမ
� ိ��နယ်
�ှစ် �မိ��ကို ဖဲွ�စည်းထားပ
� ီးေတာ့ က�န်ေတာ် Power point အတိုင်းအားလုံးသစ်ေတာနယ်ေြမဟာ
(၆၇၈၉၅)ဧက ရှိပါတယ်။ ရခိုင်ြပည်နယ်ဟာ ၂၀၀၁ ခု�ှစ်မှာ ဇွန်လအတွင်းြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆူပူအ �ကမ်းဖက်
မ�များနဲ� မီးေလာင်ပျက်စီးသွားတဲ့ေနအိမ်များကို ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်အတွက် လိုတဲ့ လိုအပ်တဲ့
မိမိသုံး သစ်လုံးတန် (၁၅၀၀) အတွက် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ�ာေရး�ှစ်မှာ ေမာင်ေတာခ�ိုင်၊ ေမာ
င်ေတာမ
� ိ��နယ် ေမယု �ကိ�းပ
ြ င်ေတာမှာ က�န်ေတာ်တို� ပင်ေထာင်(၃၉၅)ပင်နဲ� ဘူးသီးေတာင်�မိ��နယ်၊
စိုင်းတင်က
� ိ�းဝိုင်း ကာကွယ်ေတာမှာ (၂၁၅)ပင်၊ စုစုေပါင်း(၆၁၀)ပင်ကို ပင်ေထာင်�ိုက်မှတ်ခဲ့ �ပီး
ထားေပမယ့်လည်း သစ်ထုတ်လုပ်�ိုင် ြခင်းမရှိပါဘူး။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု�ှစ်မှာလည်းပဲ ဘဂလားေဒ့
�
ရှ်
�ိုင်ငံကေနပ
� ီးေတာ့ ြပန်လည်ေြပာင်းေရ��ဝင်ေရာက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားများအတွက် ေနအိမ်နဲ� ရဲစခန်း
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ေဆာက်လုပဖ် ို�အတွက် ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ေလလံကေနပ
� ီးေတာ့ သစ်ခဲွသား(၆၁၄)တန်ြဖင့် ေဆာက်လုပ်
ခဲ့တဲ့အေက
� ာင်းကို က�န်ေတာ်အထက်တင် ြပခဲ့တဲ့ ပင်ေထာင်များ (၆၁၀)ပင်ကလည်း ခုတ်ယူခဲ့ ြခင်း မရှိ
ေက
� ာင်း ေတွ�ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုနည်းတူပဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု�ှစ်မှာ ဘဂလားေဒ့
�
ရှ်�ိုင်ငံကေနပ
� ီးေတာ့ ေပ
ြ ာင်းေရ��ဝင်
ေရာက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားအိမ်ေထာင်စု (၁၅၀)နဲ� နယ်စပ်ကေန ဝင်ေရာက်လာတဲ့ �မိ�၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနတ်
တိုင်းရင်းသား အိမ်ေထာင်စု(၂၀၀) ခန်�အတွက် ေနအိမ်ေဆာက်လုပ်ရန်�ှင့် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊
ဖွံ��ဖိ�းေရး တည်ေဆာက်မ�လုပ်ငန်းများ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ေ�ကာင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း
များအတွက် သစ်လိုအပ်ချက်အရ မူလ�ိုက်မှတ်ထားတဲ့ မိမိသုံးသစ် တန်(၁၅၀၀) အတွက်ကို ပင်ေထာင်
(၆၁၀)ပင်အား ြပန်လည်ခွင့်ြပ�ေပးပါရန် ရခိုင် ြပည်နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနရဲ� တင် ြပချက်အရ
က�န်ေတာ်တို� ြပန်လည်ခွင့်ြပ�ခဲ့ပါတယ်။ အခုနက အဆိုပါ မိမိသုံးသစ်များကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်
ေဒသအုပ်ချ�ပ်ေရးအဖဲွ�အစည်းက စိစစ်ေထာက်ခံထားတဲ့ ြမင့်ဘရားသား (အာရှ)ကုမ�ဏီကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်း�ှင့်အညီ ထုတ်ခွင့် ြပ�သင့်ပါေက
� ာင်း ရခိုင် ြပည်နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနရဲ� တင် ြပချက်အရ
မိမိသုံးသစ် တန်(၁၅၀၀) ထုတ်လုပ် ြခင်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ�အညီ စနစ်တကျခွင့်ြပ�ခဲ့ပါတယ်။
ခွင့် ြပ�ချက်အရ ြမင့်ဘရားသား ကုမ�ဏီကေနပ
� ီးေတာ့ ေမာင်ေတာမ
� ိ��နယ်၊ ေမယုက
� ိ�းြပင်
ကာကွယ်ေတာမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ သစ်များကိုလည်းစာရင်းများကို က�န်ေတာ် Power point မှာ
တင်ြပထားပါတယ်။ အဲဒီ သစ်များအတွက်ကိုအုပ်စု(၁) သစ်တစ်တန်ကို ကျပ်(၄၀၀၀)၊ သစ်မာအုပ်စု
(၃၊၄၊၅) တစ်တန်ကို ကျပ်(၃၀၀၀)��န်းနဲ� ကျသင့်တဲ့ အခွန်ေတာ်ေငွများကိုေတာ့ ေမာင်ေတာမ
� ိ��နဲ�
ဘူးသီးေတာင် �မိ�� ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်များကိုလည်း အသီးသီးေပးသွင်း�ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ
ေဖာ် ြပ ထားတဲ့အတိုင်း မိမိသုံး သစ်လုံး (၁၁၅၀) လုံးနဲ� တန်အားဖ
ြ င့် (၁၀၆၀.၅၈)တန်ကို ထုတ်လုပ်တဲ့
ေနရာမှာ ပင်ေထာင်�ိုက် ြခင်း၊ ခုတ်လှဲပိုင်းြဖတ် ြခင်း၊ စစ်တံဆိပ်၊ အေကာက်တံဆိပ်များ ချမှတ် ြခင်း၊
လုပ်ငန်းစဥ်များကို နယ်ေြမခံ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ စစ်ေဆး �ကပ်မတ် �ပီးေတာ့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခဲ့
ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ�ာေရး�ှစ်မှာ ပင်ေထာင်�ိုက်ခဲ့တဲ့ သစ်မာပင်ေထာင်များကိုသာ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်နဲ� ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါေက
� ာင်း�ှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ�ာေရး�ှစ်မှာေတာ့ ေမာင်ေတာ
ခ�ိုင် သစ်ထုတ်လုပ်ရန် ပင်ေထာင်�ိုက်မှတ်ြခင်း၊ ဝယ်ယူ�ိုင်ရန်ခွင့်ြပ�ချက်များ မရှိပါေက
� ာင်း ရှင်းလင်း
တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ခုနက ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်က
� ီးလည်း �ကိ�တင် က�န်ေတာ်တင် ြပတဲ့အတိုင်းပဲ ဆက်လက်
တင်ြပရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှာြဖင့် က�န်ေတာ်တို� ြမန်မာ�ိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာ သစ်ထုတ်လုပ် ြခင်း
ကိုရပ်ထားပါတယ်။ ထိုနည်းတူပဲ ပဲခူး�ိုးမတစ်ခုလုံးကိုေတာ့(၁၀) �ှစ်တာ ကာလအတွင်း ၂၀၁၇ က
ေနပ
� ီးေတာ့ ၂၀၂၇ အထိ က�န်ေတာ်တို� သစ်ထုတ်လုပ် ြခင်းကိုလည်း ရပ်နားထားပါတယ်။ အဲဒီ နည်းတူ
အကယ်၍ က�န်ေတာ်တို�ြပန်လည်�ပီး သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့် ြပ�တာေတာင်မှ တစ်�ှစ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့
သစ်ထုတ်ခွင့် AAC- Annual Allowable Cut ရဲ� က�န်ေတာ်တို� အဲဒီထဲကေနပ
� ီးေတာ့ ေအာက်မှာ
�ှိမ့် �ပီးေတာ့ တတ်�ိုင်သမ� က�န်ေတာ် ဒီ အနည်းဆုံးအဆင့်နဲ� က�န်ေတာ်တို� ထုတ်ဖို�အတွက် စီစဥ်ထား
တာေက
� ာင်းကို ဆက်လက်တင် ြပအပ်ပါတယ်။ အဲဒီ အဆိုပါ အခုနက က�န်ေတာ်တင်ြပခဲ့တဲ့ မိမိသုံးသစ်
(၁၅၀၀) ထုတ်လုပ်ရာမှာ သစ်ခုတ်လှဲ ြခင်း ပိုင်းြဖတ်ရန်အတွက် Myint Brothers Asia Co.Ltd ကို
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စက်လ��ှစ်ခုကို က�န်ေတာ်တို� ေမာင်ေတာခ�ိုင်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနရဲ� လိုင်စင်အမှတ် (၁/၂၀၁၆)နဲ�
(၂/၂၀၁၆)တို�နဲ� ၅-၄-၂၀၁၆ ကေနပ
� ီးေတာ့ ၃၀-၃-၂၀၁၇ အထိ အသုံးြပ�ရန်အတွက် က�န်ေတာ်တို�
တရားဝင်မှတ်ပုံတင် �ပီးေတာ့ ေပးခဲ့ပါတယ်။
သစ်ေတာပ
ြ �န်းတီးမ�ကိုြဖစ်ေပ�ေစတဲ့ အေက
� ာင်းအရင်းတစ်ခုမှာြဖစ်တဲ့ လက်ကိငု ်စက်လ�
များ အသုးံ ြပ�မ�ကို ထိန်းချ�ပ်ဖို�ေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ဒီဝန်က
� ီးဌာနရဲ� အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအမှတ်
၂၉/၂၀၁၃ နဲ� ထုတ်ြပန်ေ �ကညာခဲ့ေပမယ့်လည်း သစ်ေတာဦးစီးဌာန တစ်ခုတည်းကေနပ
� ီးေတာ့
အပ
ြ ည့်အဝထိန်းချ�ပ်�ိုင်ြခင်းမရှိပါဘူး။ ဒါေက
� ာင့်မို� လက်ကိုင်စက်လ�များကို ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊
ြပည်တွင်းမှ ြဖန်�ြဖ�းေရာင်းချခ
ြ င်းများကို အပ
ြ ည့်အဝထိန်းချ�ပ်�ိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ ဇွန်လမှာ
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ�ကို က�န်ေတာ်တို� တင် ြပ �ပီးေတာ့ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ�ကေနပ
� ီးေတာ့
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး ြပည်နယ်အစိုးရ စီးပွားေရး�ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဝန်က
� ီးဌာန၊ စီမံကိန်း�ှငဘ
့် �ာေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ��ှင့် ပူးေပါင်း�ပီး ေဆာင်ရွက်
ရန် ��န်က
� ားချက်အရ က�န်ေတာ်တို� စနစ်တကျဖွဲ�စည်း�ပီးေတာ့ စက်ကိုင်လ�၊ လက်ကိုင်စက်လ�များ
အသုံးြပ�မ�များကို ထိန်းချ�ပ် �ပီးေတာ့ အသုံးြပ�ေဆာင်ရွက်ရှိပါတယ်။
တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်မ�၊ သယ်ေဆာင်မန� ဲ�စပ်လျဥ်း�ပီးတင်ြပရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ေမာင်ေတာ
ခ�ိုင်အတွင်းမှာ နယ် ြခားေစာင့်ရဲတပ်ဖဲွ�များ၊ လုံ�ခ�ံေရးတပ်ဖဲွ�များ၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွာ အုပ်ချ�ပ်ေရး
မှ�းများ�ှင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများပူးေပါင်း�ပီးေတာ့ တရားမဝင်သစ်များ ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကို
ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ�ာ�ှစ်မှာ ဖမ်းဆီးြခင်း(၁၉၅) �ကိမ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ က�န်းတိုင်
လုံး(၀.၂၀၇၂)တန်၊ က�န်းခဲွသား(၀.၆၉၄၅)တန်၊ သစ်မာခဲွသား(၀.၁၁၇)တန်�ှင့် အခ
ြ ားတိုင်လုံး
(၁.၃၄၂၆)တန်�ှင့် အခ
ြ ားသစ်မျိ�းစုံခဲွသား(၁၂၅.၀၄၈၄)တန် စုစုေပါင်းအားဖ
ြ င့် (၁၂၇.၄၁၀၅)တန်ကို
၂၀၁၆-၂၀၁၇ �သဂုတ်လအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးြခင်းနဲ�အတူ (၄၆) �ကိမ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့�ပီးေတာ့ သစ်မာ
ခဲွသား က�န်ေတာ်တို� အားလုံးစုစုေပါင်းဆိုလို�ရှိရင် (၁.၃၀၉၅)တန်�ှင့် အခ
ြ ားသစ်ခဲွသားမျိ�းစုံကေတာ့
(၃၇.၃၇၅၆)တန်၊ စုစုေပါင်း(၃၈.၆၈၅၁)တန်ကိုေတာ့ ဖမ်းဆီးအေရးယူ ြခင်းေတာ့ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ခဲ့
ပါတယ်။
ေမာင်ေတာခ�ိုင်ဟာ ေမ
ြ ာက်ဘက် ဘဂလားေဒ့
�
ရှ်�ိုင်င၊ံ အေရှ�ဘက်မှာ ချင်းြပည်နယ်၊
ေတာင်ဘက်မှာ စစ်ေတွခ�ိုင်ပုဏ�ားက�န်း�မိ��နယ်၊ ရေသ့ေတာင် �မိ��နယ်၊ အေနာက်ဘက််မှာ ဘဂလား
�
ပင်လယ်ေအာ်၊ နတ် ြမစ်�ှင့် ဘဂလာေဒ့
�
ရှ်�ိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အ �ကားမှာရှိပါတယ်။ အဓိက ဆက်သွယ်ေရး
လမ်းြဖစ်တဲ့ ဘူးသီးေတာင်-ေမာင်ေတာကားလမ်း�ှင့် ေမယုအပါအဝင် ေမာင်ေတာခ�ိုင်အတွင်းမှာ
ေဒသအတွင်းမှာ နယ်စပ်လုံ�ခ�ံမ�ရရှိေစရန် ေဒသတည် �ငိမ်ေရးနဲ� တရားမဝင် လူ၊ ပစ�ည်းများ
တစ်ဖက်�ိုင်ငံကို ခိုးဝင်ထုတ်ြခင်း မရှိေစရန်အတွက် နယ်ေြမခံရဲတပ်ဖဲွ�၊ နယ် ြခားေစာင့်ရဲတပ်ရင်းများ၊
အမှတ်(၁၅) စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲမ�ဌာနချ�ပ်နဲ� အမှတ်(၁)စစ်ဗျ�ဟာအဖဲွ�၊ တပ်ရင်းတပ်ဖဲွများ၊ လုံ �ခ�ံေရး
ကို တင်းကျပ်စွာ စိစစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ �ပီးေတာ့ ညမထွက်ရအမိန်� ထုတ် ြပန်ထားတဲ့အတွက်ေ �ကာင့်
မို�လို� လုံ �ခ�ံေရးအေခ
ြ အေနအရ သစ်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမ� အသုံးြပ�ပ
� ီးေတာ့ တစ်ဖက်�ိုင်ငံကို
တရားမဝင် သစ်သယ်ေဆာင်ရာမှာ လွန်စွာခက်ခဲတဲ့ အေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သစ်များ
ဟာလည်း ေဒသသုံးအတွက်သာဖ
ြ စ် �ပီးေတာ့ ဒါေက
� ာင့်မို�က�န်ေတာ်တို� တရားမဝင်သစ် ေဖာ်ထုတ်
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ဖမ်းဆီးြခင်းများကို ဆက်စပ်ဝန်က
� ီးဌာနများနဲ� ပူးေပါင်း�ပီးေတာ့
ပါေက
� ာင်း က�န်ေတာ် ေဖ
ြ �ကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

သို�ပါ၍ က�န်ေတာ့်အား ေမးြမန်းထားတဲ့ ရခိုင် ြပည်နယ် အမှတ(် ၉) မဲဆ��နယ်၊ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်က
� ီး ေမးမ
ြ န်းထားတဲ့ ေမးခွန်းနဲ� စပ်လျဥ်း�ပီးေတာ့ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာခ�ိုင်
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွင်း သစ်ထုတ်လုပ်ရန်နဲ� ဝယ်ယူခွင့် ြပ�ရန် ခွင့် ြပ�ထားချက်များ မရှိ
ပါေက
� ာင်းနဲ� အဖိုးတန်သစ်ေတာ သယံဇာတများ တရားမဝင်ခိုးယူ ထုတ်ြခင်းများမရှိေစရန်အတွက်
နယ် ြခားေစာင့်ရဲတပ်ဖဲွ�များ၊ လုံ �ခ�ံေရးရဲတပ်ဖဲွ�များ၊ ရပ်ကွက်ေကျးရွာ အုပ်ချ�ပ်ေရး�ှင့်ြပည်သူများရဲ�
အကူအညီယူ �ပီးေတာ့ စနစ်တကျဖဲွ�စည်းထားတဲ့ အဖဲွ�အစည်းများဖ
ြ င့် စုံစမ်းသိရှိရတဲ့ နယ်ေြမများ
မှာေတာ့ တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးြခင်းများကို စဥ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
� ာင်း ရှင်းလင်း
ေဖ
ြ �ကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆက်လက် �ပီးေတာ့ ေလးစားအပ်ပါတဲ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � �ကီးရဲ� �ကိ�တင်ခွင့်
ြပ�ချက်အရ မွန် ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆) အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဖတင် ရဲ�
မွန် ြပည်နယ်၊ မုဒုံ �မိ��နယ်၊ ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာအနီး ေမာ်လ�မိ�င်-သံ ြဖ�ဇရပ်ကားလမ်းမက
� ီးမှ ကားလမ်းမ
�ကီးနဲ� ေဘးမှာရှိတဲ့ အမှတ်(၃)သတ� �တွင်းဝန်က
� ီးဌာနက ဖျက်သိမ်း�ပီးြဖစ်တဲ့ ေမ
ြ ြဖ�သန်�စင်စက်�ုံ
အတွက် ေနာက်ထပ်လုပ်ငန်း အသစ်တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစဥ် ရှ/ိ မရှိနဲ� မရှိပါက မူလ
သိမ်းဆည်းခံ ြဖစ်တဲ့ �ခံပိုင်ရှင်များကို မိသားစုများကို ေမ
ြ သို�မဟုတ် နစ်နာေက
� းေပးရန် အစီအစဥ်
ရှ/ိ မရှိနဲ� ပတ်သက်တဲ့ �ကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းကို က�န်ေတာ်ေြဖ �ကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
(၁) မုဒုံရ�ံေစးဖ
ြ �ဟာ စက်မ�တွင်းထွက်ကုန်က
� မ်း ပစ�ည်းြဖစ်တဲ့ အတွက်ေ �ကာင့်မို�လို�
ထုတ်လုပ်ြဖန်�ြဖ�းရန် စက်မ�လက်မ� တွင်းထွက်ကုန်က
� မ်းများ ေကာ်မတီကိုေတာ့ ၁၉၆၈-၁၉၆၉ စပ
� ီး
ေတာ့ ဖွဲ�စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဘူမိေဗဒအဖွဲ�ရဲ� ရှာေဖွတိုင်းတာချက်အရ စီးပွားဖ
ြ စ် ထုတ်လုပ်�ိုင်တ့ဲ သတ� �
သိုက်အေနအထား ရှိတဲ့အတွက်ေ �ကာင့်မို�လို� ၁၉၇၀-၁၉၇၁ ခု�ှစ်ကစပ
� ီးေတာ့ ေမာ်လ�မိ�င်�မိ��မှာ �ုံးခွဲ
ဖွင့်လှစ်�ပီးေတာ့ ရ�ံေစးဖ
ြ �က
� မ်းများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ �ပီး အမှတ်(၁)စက်မ�ဝန်က
� ီးဌာန၊ ရာဘာပစ�ည်း
စက်�ုံနဲ� ဖိနပ်စက်�ုံများကို အဓိကေပးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ (၂) မုဒုံရ�ံေစးဖ
ြ �မ�န်�ေတွကို စက်�ုံ အလုပ် �ုံနဲ�
လိုအပ်ချက်အတိုင်း တိုက်�ိုက်ေပးသွင်း�ိုင်ေအာင် ၁၉၇၉-၁၉၈၀ ကစတင်�ပီးေတာ့ ေမာ်လ�မိ�င် �မိ��
မှာရှိတဲ့ �ုံးအေဆာက်အအုံ (၁)လုံး၊ အမ�န်� �ကိတ်စက်�ုံ (၁)လုံးနဲ� သိုေလှာင်စက်�(ုံ ၁)လုံး၊ အေစာင့်
ေနအိမ(် ၁)လုံးနဲ� ဂိတ်တ(ဲ ၁)လုံးကိုေတာ့ ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၂ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလကစပ
� ီးေတာ့
မုဒုံ �မိ��နယ်၊ ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာ၊ �မိ��နယ်ထုတ်လုပ်ေရးစခန်းအဖ
ြ စ် စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
မုဒုံ �မိ��နယ် ထုတ်လုပ်ေရးစခန်းရဲ� တည်ေနရာကေတာ့ က�န်ေတာ် Power Point မှာ တင် ြပ
ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျ�ံဖိုက်ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း ကွင်းအမှတ် ၈၄၈၊ ေတာ်ဖွတအ
် ေရှ�ကွင်း ဦးပိုင်
အမှတ် (၈၉) ြဖစ် �ပီးေတာ့ ဧရိယာအားဖ
ြ င့် (၄.၉)ဧက ရှိပါတယ်။ အမ�န်� �ကိတ်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ဖို�
ပစ�ည်းများတပ်ဆင် ြခင်းနဲ� လ�ပ်စစ်မီးသွယ်တန်းြခင်းများ ြပ�လုပ်ခဲ့ �ပီးေတာ့ ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ခု�ှစ်က
စပ
� ီးေတာ့ ပုံမှန်အမ�န်� �ကတ
ိ ်လုပ်ငန်းများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ (၃) မုဒုံ�မိ��နယ်
ထုတ်လုပ်ေရးစခန်းက အသုံးြပ��ိုင်တဲ့ ေမ
ြ ေနရာဟာ ဦးပန်းေရ�၊ ေဒ�ေငွ ြဖ� တို�က ေက
� းတိုင်�ှင့်
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ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနကို ၁၉၆၂ ခု�ှစ်မှာ ရာဘာပင်များ ခုတ်လှဲခွင့် ေလ�ာက်ထားပ
� ီးေတာ့ ၁၉၆၈
ခု�ှစ်မှာ ရာဘာပင်များ ခုတ်လှဲခွင့်ရရှိခဲ့တာ (၃)�ှစ်အတွင်း ရာဘာပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိ�းရန်
ပျက်ကွက်တဲ့ အတွက်ေ �ကာင့်မို�လို� ၁၉၇၆ ခု�ှစ်မှာ ေက
� းတိုင်�ှင့် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနက စည်းကမ်း
ပျက်ေြမအဖ
ြ စ် သတ်မှတ် �ပီးေတာ့ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ြပန်လည်သိမ်းယူထားတဲ့ေြမ ြဖစ်ပါတယ်။
ယင်းစည်းကမ်းပျက်ေြမ ေတာ်ဖွတအ
် ေရှ�ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ် (၈၄၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၈၉)၊ ဧရိယာ (၃.၅)
ဧကနဲ� ရွာသီးသန်�ေြမ ဦးပိုင်အမှတ် N/၃၁၊ ေမ
ြ ဧရိယာ (၁.၄၀)ဧက၊ စုစုေပါင်းေမ
ြ ဧရိယာ (၄.၉) ဧက
ကိုေတာ့ မွန်ြပည်နယ်၊ ြပည်သူ�ေကာင်စီရဲ� ၂၁-၈-၁၉၈၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၁၂၃၃၆၊ စီးပွား/ေမ
ြ ယာ၉/၈၅ ြဖင့် ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ လယ်ယာေမ
ြ �ိုင်ငံပိုင်ြပ�လုပ်ေရး အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၉ နဲ� နည်းဥပေဒ ၈၄
အရ သတ� �တွင်းဝန်က
� ီးဌာနမှေနပ
� ီး အမှတ်(၃)သတ� �တွင်းဝန်် �ကီးဌာန အမည်ေပါက် မုဒုံ �မိ��နယ်
ထုတ်လုပ်ေရးစခန်း ရ�ံေစးဖ
ြ �သန်�စင်စက်�ုံအြဖစ် လွဲေြပာင်း�ပီးေတာ့ လ/န-၃၉ လည်းပဲ ရရှိ �ပီး
ြဖစ်ပါတယ်။
(၄) ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ခု�ှစ်ကစပ
� ီးေတာ့ လ�ပ်စစ်မီး အချိန်မှန်ရရှိြခင်း၊ စက်ပစ�ည်းများ
ေကာင်းမွန်ြခင်းတို�ေ �ကာင့် အမ�န်� �ကိတ်လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခု�ှစ်က
စပ
� ီးေတာ့ လ�ပ်စစ်ပုံမှန်မရရှိတာနဲ� စက်ပစ�ည်းများချိ��ယွင်းမ�ေ �ကာင့် အမ�န်� �ကိတ်လုပ်ငန်းများကို
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက် က�န်ေတာ်တို� ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ကွက်ကေန
�ပီးေတာ့ ရ�ံေစးဖ
ြ �က
� မ်းများကိုသာ ပွင့်လင်းရာသီမှာ ထုတ်လုပ် �ပီးေတာ့ ကားများနဲ� စက်�ုံရှိ သိုေလှာင်
�ုံများကိုတင်ပို�ကာ ဝယ်ယူတဲ့ဌာနများကို က�န်ေတာ်တို� တစ်ဆင့်ပို�ချ ေရာင်းချခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခု�ှစ်၊
မတ်လ ၁ ရက်ေန�ကစပ
� ီးေတာ့ ေအာင်ေအဝမ်း �ကယ်ကုမ�ဏီနဲ� သေဘာတူစာချ�ပ် ချ�ပ် �ပီးေတာ့
အကျိ�းတူဖက်စပ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ကွက်များကေနပ
� ီးေတာ့ ရ�ံေစးဖ
ြ �က
� မ်းများကို တူးေဖာ် �ပီး
စခန်းမှာရှိတဲ့ သိုေလှာင်�ုံများမှာ ကုန်က
� မ်းအဖ
ြ စ် သိုေလှာင်ထားပ
� ီးေတာ့ ေရာင်းချေပးေနတာ
ယခုအထိတိုင် ြဖစ်ပါတယ်။
(၅) လ/န-၃၉ ရရှိ �ပီးြဖစ်တဲ့ မုဒုံ �မိ��နယ်၊ ရ�ံေစး ြဖ�ထုတ်လုပ်ေရး စခန်းေမ
ြ ေနရာသည် ဌာန
အမည်ေပါက် �ှစ်(၃၀)ေမ
ြ ငှားဂရန် ရရှိေရးကို ၈-၃-၂၀၁၃ ရက်ေန�မှာ ခ�ိုင်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရး
ဦးစီးဌာန၊ ေမာ်လ�မိ�င်�မိ��ကို ေလ�ာက်ထားခဲ့ရာမှာ ေမာ်လ�မိ�င် ခ�ိုင်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာနရဲ�
၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၄/၁-၂၃/ ဦး - ၁ (အထဥ)နဲ� �ှစ်(၃၀)စက်မ�ေ ြမ ငှားဂရန်ကိုေတာ့
၂၈-၅-၂၀၁၅ ကေနပ
� ီးေတာ့ ၂၇-၅-၂၀၄၅ ခု�ှစ်အထိ အမှတ(် ၃) သတ� �တွင်းဌာနအမည် ြဖင့် အမည်
ေပါက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီေြမေနရာမှာ �ုံးထားရှိ �ပီးေတာ့ ြပည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာကိစ�များ၊ ဌာနနဲ�အကျိ�း
တူေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ကုမ�ဏီများနဲ� �ုံးချ�ပ်ကို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်တဲ့ လုပ်ငန်းေတွကို လုပ်ကိုင်ေစ
�ပီးေတာ့ ထုတ်လုပ်ရရှိတဲ့ ေမ
ြ ြဖ�ေစးက
� မ်းများကိုေတာ့ ၎င်းစခန်းမှာရှိတဲ့ ဂိုေဒါင်များမှာ က�န်ေတာ်တို�
ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ ၁၅-၁-၂၀၁၅ ရက်ေန�မှာ ကျင်းပတဲ့ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�အစည်း
အေဝးအမှတ်စဥ် (၂/၂၀၁၅) ကေန �ပ ီးေတာ့ သေဘာတူဆုံး ြဖ တ်ချက်နဲ� သတ� �တွင်းဝန် �က ီးဌာနရဲ�
၃၁-၃-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမိန်�ေ �ကာ် ြငာစာအရ အမှတ်(၃)သတ� �တွင်းလုပ်ငန်းကို ဖျက်သိမ်း�ပီးေတာ့
အမှတ(် ၁)သတ� �တွင်းလုပ်ငန်းအဖ
ြ စ်ကို သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ေ�ကာင့်မို�လို� ယခုအချိန်မာှ သယံဇာတနဲ�
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သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် �ကီးဌာန၊ အမှတ(် ၁) သတ� �တွင်းလုပ်ငန်းကေနပ
� ီးေတာ့ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ေနလျက်ရှိပါတယ်။
(၆) အမှတ်(၁)သတ� �တွင်းလုပ်ငန်းအေနနဲ� မွန် ြပည်နယ်မှာ စက်မ�တွင်းထွက်ကုန် �ကမ်း
ပစ�ည်းများဖ
ြ စ်တဲ့ ထုံးေကျာက်နဲ� ရ�ံေစးဖ
ြ �ထုတ်လုပ် ြခင်း လုပ်ငန်းများကို ကုမ�ဏီ (၅)ခုနဲ� အကျိ�းတူ
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အကျိ�းတူေဆာင်ရွက်လျက် ပူးေပါင်းေနတဲ့ ကုမ�ဏီေတွကို အနီးကပ်
�ကီး �ကပ်ရန်�ှင့် ကုမ�ဏမီ ျားနဲ� ြပည်နယ်အစိုးရအက
� ား လိုအပ်သည်များကို ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်ရန်
အတွကလ
် ည်းေကာင်း၊ ရ�ံေစးဖ
ြ �ကုန် �ကမ်းများသာထားရှိ�ပီးေတာ့ သိုေလှာင်ရန်အတွက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ မုဒုံ�မိ��နယ် ထုတ်လုပ်ေရးစခန်းေနရာကို အမှတ(် ၁)သတ� �တွင်းလုပ်ငန်းက မွန် ြပည်နယ်မှာ
�ုံးခွဲဖွင့်လှစ်�ပီးေတာ့ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်တဲ့အတွက် စွန်�လ�တ်ရန် မရှိပါေက
� ာင်းနဲ�
ေက
� းတိုင်�ှင့် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနက ၁၉၇၆ ခု�ှစ်ကပင် စည်းကမ်းပျက်ေြမအဖ
ြ စ် သိမ်းယူခဲ့တဲ့ ေမ
ြ
ြဖစ် ြခင်း၊ ၁၉၈၅ ခု�ှစ်မှာ အမည်ေပါက် လုံးဝလ�ဲေြပာင်းရရှိ �ပီးြဖစ် ြခင်း၊ �ှစ်(၃၀) ေမ
ြ ငှားဂရန်ရရှိ �ပီး
ြဖစ် ြခင်းတို�ေ �ကာင့် နစ်နာေက
� းေပးရန်လည်း အစီအစဥ်မရှိပါေက
� ာင်းကို က�န်ေတာ် ေဖ
ြ �ကားအပ်ပါ
တယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ( �သဘာသံများ)
ဦးေဖတင်၊ မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ(် ၆)။
။ ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ ေစာေစာက
ဝန်က
� ီးေဖ
ြ သွားတဲ့ အပိုင်းမှာ �ှစ်(၃၀)ေမ
ြ ငှားဂရန် ရသွားပ
� ီလို� ေပ
ြ ာပါတယ်။ ေမ
ြ ငှားဂရန်သက်တမ်း
ကုန်သွားလို� သက်တမ်းတိုး ြပန်ေလ�ာက်တဲ့အခါမှာ မူလပိုင်ရှင်ေတွ ကန်�ကွက်တာေက
� ာင့် သက်တမ်း
တိုးြခင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ �ပီးေတာ့ ဒီေြမဟ ာ လက်ရှိ ဦးပန်းေရ�၊ ေဒ�ေငွြဖ� နာမည်
ေပါက် �ပီးေတာ့ G 3 အမျိ�းအစားဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ရာဘာခ
� ံစိုက်တဲ့ အမျိ�းအစား မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။
အဲဒါေလးပဲ က�န်ေတာ်ေမးတာပါ။
ဥက� �။

။ ေဖ
ြ ဆို�ိုင်လား၊ ေဖ
ြ ဆို�ိုင်ရင်လည်း ေဖ
ြ ပါ။

ဦးအုန်းဝင်း(ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီး၊ သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး
ဝန်က
� ီးဌာန)။
။ ခုန ကိုယ်စားလှယ်က
� ီး တင်ြပတဲ့ဟာအတွက်ကို က�န်ေတာ်စုံစမ်း �ကည့်ပါမယ်။
စုံစမ်း �ကည့်လို� စာ�ှင့် က�န်ေတာ်ေြဖ �ပီး တင် ြပေပးပါမယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီဥက� �၊ အတွင်းေရးမှ�း သို�မဟုတ် ေကာ်မတီက တာဝန်
ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မတီဝင်က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာေသာ
�ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
� မ်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍
ဥပေဒက
� မ်း ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ြပန်လည်ဖတ်က
� ား ရှင်းလင်းြခင်း
အချိန်၊ ၁၀း၅၂။
ဥက� �။
။ အစီအစဥ်(၆)ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာတဲ့ �ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ
� မ်း�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏
လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
အစီရင်ခံစာကို ေကာ်မတီက ြပန်လည်ဖတ်က
� ား ရှင်းလင်းဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
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အချိန်၊ ၁၀း၅၃။
ဦးေအာင်သိန်း(အဖွဲ�ဝင်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ)။
။ ေလးစားအပ်ပါေသာ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်ဥက� � �ကီး�ှင်တ
့ ကွ တက်ေရာက်လျက်ရှိေသာ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အေပါင်းတို�ကို
မဂလာပါလိ
�
ု� က�န်ေတာ်��တ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ က�န်ေတာ်ကေတာ့ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်
အမှတ်(၁၂) အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ� ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးဖ
ြ စ်တဲ့
ဦးေအာင်သနိ ်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုက�န်ေတာ်ဖတ် �ကားတင်သွင်းမယ့် အစီရင်ခံစာကေတာ့ �ိုင်ငံသား
များရဲ� ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ �ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရးဥပေဒက
� မ်းအေပ�မှာ က�န်ေတာ်တို�
စိစစ်တင်ြပ ြခင်း အစီရင်ခံစာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏
�ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရးဥပေဒက
� မ်းအေပ�
စိစစ်တင်ြပြခင်း အစီရင်ခံစာ
စာအမှတ် ၁/ အမ(ေကာ်မတီ-၁) ၁/၂၀၁၆ - ၃၄၅
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု�ှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာ ၆

ရက်

၁။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီဟာ �ိုင်ငံသားများရဲ� ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မ�
�ှင့် လုံ �ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
� မ်းအေပ� စိစစ်တင် ြပ ြခင်း အစီရင်ခံစာကို ၂၈-၉-၂၀၁၆
ရက်ေန�မှာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဥပေဒက
� မ်း�ှင့် စပ်လျ�်း�ပီးေတာ့
မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅)မှ ဦးတင်ေအာင်ထွန်း၊ ကရင် ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်
(၆)မှ ေဒ�နန်းနီနီေအး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုးမိုး၊ ကယားပ
ြ ည်နယ်
မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)မှ ဦးစိုးသိန်း၊ မွန် ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅)မှ ေဒ�ြမတ်သီတာထွန်း၊ စစ်ကိုင်း
တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၄)မှ ဦးလှဦး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၃)မှ ေဒ�ေရ�ေရ�
စိန်လတ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးေဌးဦး၊ တနသာရီ
� တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��
နယ်အမှတ(် ၄)မှ ဦးဟန်ဝင်းသိန်း၊ တနသာရီ
� တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၀)မှ ဦးစိုးသိန်း(ခ)
ဦးေမာင်စိုး၊ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှ�းက
� ီးေကျာ်စံဦး၊ တပ်မေတာ်သားကိုယစ် ားလှယ်
ဗိုလ်မှ�းေအာင်ကိုမင်း တို�ဟာ ၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက်ေန�မှာ အက
� ံ ြပ� ေဆွးေ�ွးခဲ့ �ကပါတယ်။ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီဟာ အဆိုပါေန�တွင် အက
� ံြပ�ေဆွးေ�ွးခဲ့တဲ့ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များ၊ ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒေရးရာ�ှင့် အထူးကိစ�ရပ်များ ေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရး
ေကာ်မရှင်မှ ပညာရှင်များနဲ�လည်း က�န်ေတာ်တို� ေဆွးေ�ွးည�ိ�ိ�င်းခဲ့ �ကပါတယ်။
ေလ့လာေတွ�ရှိချက်များ
၂။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒ �က မ်းေကာ်မတီဟ ာ �ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
� မ်းအေပ� ေလ့လာစိစစ်တဲ့အခါမှာ(က) ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�တဲ့ အပိုဒ် ၂၊ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဃ)တွင် ေဖာ် ြပထားတဲ့
�ိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ေနအိမ်လုံ �ခ�ံမ�၊ ပစ�ည်းလုံ�ခ�ံမ�ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို အပိုဒ် ၅၊
အပုိဒ်ခွ(ဲ ခ)�ှင့် အပုိဒ် ၈၊ အပုိဒ်ခွ(ဲ က)တို��ှင့် ညီ�ွတ်မ�ရှိေစရန်အတွက် �ိုင်ငံသား
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တစ်ဦး၏ေနအိမ် အေဆာက်အအုံ သို�မဟုတ် ပရဝဏ်�ှင့် ပရဝဏ်အတွင်းရှိ
အေဆာက်အအုံလုံ�ခ�ံမ�၊ ပစ�ည်းလုံ�ခ�ံမ�ဆိုတဲ့ စကားရပ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အေရး
အသား ဆီေလျာ်ညီ�ွတ်မ�ရှိေစရန်အတွက် အပိုဒ် ၅၊ အပုိဒ်ခွဲ(က)တွင် ေဖာ်ြပထားတဲ့
စကားရပ်များအစား မည်သူ�ကိုမဆို တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့် အညီမှတစ်ပါး ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်မ�ကို ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လုံ �ခ�ံမ�ကို ြဖစ်ေစ နစ်နာဆုံး��ံးမ� မရှိေစရန်
ကာကွယ်ေပးရမည်ဆိုတဲ့ စကားရပ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပိုမိုြပည့်စုံမ�ရှိေစရန်အတွက်
အပုိဒ် ၅၊ အပိုဒ်ခ(ွဲ ခ)တွင်ပါရှိတဲ့သူ တစ်ဦးဦးအား ဖမ်းဆီးြခင်း ြပ�လုပ်လိုလ�င် ဆိုတဲ့
စကားရပ်ကို သူတစ်ဦးဦးအား ရှာေဖွ ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း ြပ�လုပ်လိုလ�င်ဆိုတဲ့
စကားရပ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အပိုဒ် ၇ တွင် ပါရှိတဲ့ စကားရပ်များဟာ ြပစ်မ�ကျ�းလွန်
ရာေဒသ၌ရှိေသာ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ တရား�ုံးဟုေဖာ် ြပပါက ပိုမို ြပည့်စုံမ�ရှိတဲ့
အတွက် အဆိုြပ� ြပ�ာန်းချက်အတိုင်းသာ ြပန်လည်ထားရှိရန်လည်းေကာင်း၊
အဓိပ�ာယ်ပိုမို ြပည့်စုံမ� ရှိေစရန်အတွက် အပိုဒ် ၈ ေခ
ြ ဆင်းတွင် ေဖာ် ြပထားေသာ
စကားရပ်များအစား မည်သူမ� တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ ခွင့် ြပ�မိန်�၊ ခွင့်ြပ�ချက်
သို�မဟုတ် ဝရမ်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲဆိုတဲ့ စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အပိုဒ် ၈၊
အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)တွင်ပါရှိေသာ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး�ှင့် တစ်ဦးအက
� ား ဆက်သွယ်ေရးပစ�ည်း
ကိရိယာတစ်မျိ�းမျိ�းဖ
ြ င့် ဆက်သွယ်ေြပာက
� ားခ
ြ င်းကို �ကားဖ
ြ တ်ဖမ်းယူ နားေထာင်
ြခင်း ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦးအက
� ား တိုက်�ိုက်ေြပာက
� ားခ
ြ င်း
သို�မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ�ည်း ကိရိယာတစ်မျိ�းမျိ�းဖ
ြ င့် ဆက်သွယ်ေြပာက
� ား
ြခင်းကို �ကားဖ
ြ တ် ဖမ်းယူနားေထာင်ြခင်းဆိုတဲ့ စကားရပ်ြဖင့်လည်းေကာင်း အသီးသီး
ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်သင့်ေ �ကာင်း ည�ိ�ိ�င်း သေဘာတူညီမ�ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(ခ)

ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�တဲ့ အပိုဒ် ၉ ကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒက
� မ်း
ေကာ်မတီမှ ြပင်ဆင်ထားတဲ့ မည်သူမ� သက်ဆိုင်ရာဝန် �ကီးဌာန၏ �ကိ�တင်ခွင့်ြပ�
မိန်�ြဖင့် �ိုင်ငံေတာ်အကျိ�းငှာ ရာထူးတာဝန်တစ်ခုခုခန်�အပ်ရန် ကိစ�ရပ်မှတစ်ပါး
ြပစ်မ� တစ်စုံတစ်ရာ ကျ�းလွန်ေ �ကာင်း ခိုင်လုံသည့် အေထာက်အထားမရှိဘဲ
�ိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးအား လူ�ဂုဏ်သိက�ာကို ထိခိုက်ေစ�ိုင်ေသာ ေနာက််ေယာင်ခံ
ေစာင့် �ကည့် ြခင်း၊ စုံေထာက် ြခင်း၊ စုံစမ်းြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွသိမ်းဆည်းြခင်း
သို�မဟုတ် ဖမ်းဆီးြခင်းမပ
ြ �ရ ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို
တပ်မေတာ်သားလ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှ�းက
� ီးေကျာ်စံဦး မှ ယင်းြပင်ဆင်ချက်�ှင့် ပတ်သက်၍
ရာထူးတာဝန် တစ်ခုခုခန်�အပ်ရန် ကိစ�တစ်ခုခုအတွက်သာ ခွင့် ြပ�ထားေက
� ာင်း
ေတွ�ရသည်။ �ိုင်ငံေတာ်လုံ �ခ�ံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အများပ
ြ ည်သူ ေအးချမ်း
သာယာေရး�ှင့်ဆိုင်သည့်ကိစ�ရပ်များ ပါဝင်ြခင်းမရှိေ �ကာင်း၊ လူပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခံ�မ�ကို ဦးစားေပးလွနး် ပါက �ိုင်ငံေတာ်လုံ�ခံ�ေရး တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ေနရသူများအဖို� လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကန်�သတ်ချက်၊
တားမ
ြ စ်ချက်များေက
� ာင့် �ိုင်ငံေတာ်လုံ�ခ�ံေရး�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်
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များကို စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း မပ
ြ ��ိုင်ေတာ့သြဖင့် အခက်အခဲများစွာ �ကံ�ေတွ�
လာ�ိုင်�ပီး �ိုင်ငံေတာ်လုံ�ခံ�ေရး ကျိ�းေပါက်�ိုင်ြခင်းများ ြဖစ်�ိုင်သည့်အတွက် တည်ဆဲ
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်၌ အတိအလင်း ခွင့် ြပ�ထားခ
ြ င်းမရှိလ�င် မည်သူမ� သက််ဆိုင်ရာ
ဝန်က
� ီးဌာန၏ �ကိ�တင်ခွင့် ြပ�မိန်� မရရှိဘဲ �ိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးအား လူ�ဂုဏ်သိက�ာ
ထိခိုက်ေစ�ိုင်ေသာ ေနာက်ေယာင်ခံ ေစာင့် �ကည့် ြခင်း၊ စုံေထာက် ြခင်း၊ စုံစမ်းြခင်း၊
ဝင်ေရာက်ရှာေဖွ သိမ်းဆည်းြခင်း သို�မဟုတ် ဖမ်းဆီးြခင်းမပ
ြ �ရ ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို
ထပ်မံ ြပင်ဆင်လိုေ �ကာင်း အဆို ြပ�တင် ြပခဲ့ပါတယ်။
ေကာ်မတီ၏သေဘာထားမှတ်ချက်
၃။
ေကာ်မတီ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်အရဆိုလ�င် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒက
� မ်း
ေကာ်မတီဟာ �ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့်လုံ �ခ�ံမ�ကိုကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
� မ်း
အေပ� အက
� ံြပ�ေဆွးေ�ွးခဲ့ �ကသည့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၁၂)ဦး ေဆွးေ�ွးခဲ့ရာမှာ တပ်မေတာ်သား
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှ�းက
� ီးေကျာ်စံဦး မှ အပိုဒ် ၉ တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ စကားရပ်
များကို ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်လိုေ �ကာင်း အက
� ံြပ�ေဆွးေ�ွးခဲ့�ပီး ကျန(် ၁၁)ဦးမှာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏ ြပင်ဆင်အတည်ြပ�ချက်အတိုင်း ဆက်လက်အတည်ြပ�သင့်ပါေက
� ာင်း�ှင့်
တပ်မေတာ်သား လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၏ တင်ြပချက်ကို လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ခံယူ
ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေက
� ာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ
( �သဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၁း၀၁။
ဥက� �။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို
မိနစ်(၂၀)ခန်� ေခတ� ရပ်နားပါမယ်။
အခမ်းအနားမှ�း။

။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
� ီ ခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှ�း။

။ အားလုံး ထွက်ခွာ�ိုင် �ကပါပ
� ီ ခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို ၁၁း၀၁ နာရီအချိန်တွင် ေခတ� ရပ်နားပ
� ီး ၁၁း၂၀ နာရီအချိန်တွင် ြပန်လည်
ကျငး် ပပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၁း၂၁။
အခမ်းအနားမှ�း။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝး
ြပန်လည်စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အခမ်းအနားမှ�း။

။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � �ကေရာက်လာပါပ
� ီခင်ဗျား။

[အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � သည် ဥက� � အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပ�သို�
�ကေရာက်ေနရာယူပါသည်။]
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အခမ်းအနားမှ�း။

။ အားလုံးထိုင်�ိုင် �ကပါပ
� ီခင်ဗျား။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည်ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာေသာ
�ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
� မ်းအား အတည်
ြပ�ရန် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း
အချိန်၊ ၁၁း၂၆။
ဥက� �။
။ အစီအစဥ်(၇)ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာေသာ �ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ
� မ်းအား လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ကို ရယူ၍
လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
အတည်ြပ�ေဆာင်ရွက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက ြပင်ဆင်ချက်ရှိေသာ အပိုဒ်များကို တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် တင်ြပဖို�
ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေအာင်က
� ည်�ွန်�(အဖွဲ�ဝင်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ)။
။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
ဥက� � �ကီး�ှင့်တကွ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် တစ်ရပ်လုံးကို မဂလာပါလိ
�
ု� ဂါရဝပ
ြ � ��တ်ခွန်းဆက်သပါ
တယ်။ က�န်ေတာ်ကေတာ့ ဥပေဒက
� မ်းပူးေပါင်းေကာ်မတီဝင်ြဖစ်တဲ့ မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်
အမှတ်(၄) ေတာင်တွင်း �ကီးက အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်က
� ည်�ွန်� ြဖစ်ပါတယ်။
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� တာဝန်ေပးချက်အရ �ိုင်ငံသားများရဲ� ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့် ပုဂ�ိ�လ်
� မ်း�ှင့်ပတ်သက် �ပီးေတာ့ အဆိုြပ� တင် ြပသွားမှာ
ဆိုင်ရာ လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒက
ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်အပိုဒ် ၂(ဃ) ြပင်ဆင်ချက် ြဖစ်ပါတယ်။
ကန်�လန်�ြဖတ်ဇယားရဲ� စာမျက်�ှာနံပါတ်(၂)မှာ ရှိပါတယ်။
၂။

(ဃ) ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာလုံ �ခ�ံမ� ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံသား တစ်ဦး၏ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်
များလုံ�ခံ�မ�ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် �ိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ေနအိမ်အေဆာက်
အအုံ သို�မဟုတ် ပရဝဏ်�ှင့် ပရဝဏ်အတွင်းရှိ အေဆာက်အအုံ လုံ �ခ�ံမ�၊ ပစ�ည်း
လုံ �ခ�ံမ�၊ စာေပးစာယူ�ှင့် အခ
ြ ားဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုံ�ခ�ံမ�တို� ပါဝင်သည် လို�
ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီ ြပင်ဆင်ထားချက် အတိုင်းအတည် ြပ�ေပး�ိုင်ပါရန် လ�တ်ေတာ်ကို တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက� �။

။ ဒီ ြပင်ဆင်ချက်ကို သေဘာတူလ�င် တူတယ်လို�ေြပာပါ။

သေဘာမတူလ�င် မတူဘူးလို� ေပ
ြ ာပါ။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် အပိုဒ် ၂(ဃ) ြပင်ဆင်ချက် အတည် ြဖစ်သည်။
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ြပင်ဆင်ချက် အတည် ြဖစ်တဲ့အတွက် အပိုဒ် ၂(ဃ) သည် ဤဥပေဒက
� မ်း၏ အစိတ်အပိုင်း
ြဖစ်သည်။ ( �သဘာသံများ)
ဦးေအာင် �ကည်�ွန်�(အဖွဲ�ဝင်၊ ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ)။
။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက် အပိုဒ် ၅(က)နဲ� (ခ) ြပင်ဆင်ချက် ြဖစ်ပါတယ်။
၅။

(က) မည်သူ�ကိုမဆို တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီမှတစ်ပါး ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ�ကို ြဖစ်ေစ၊
ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လုံ�ခ�ံမ�ကိုြဖစ်ေစ နစ်နာဆုံး��ံးမ� မရှိေစရန် ကာကွယ်ေပးရမည်။
(ခ)

ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးဦး၏ ေနအိမ်�ှင့် ေနအိမ်အြဖစ် အသုံးြပ�ေသာ အခန်း၊ အေဆာက်အအုံ
သို�မဟုတ် ပရဝဏ်�ှင့် ပရဝဏ်အတွင်းရှိ အေဆာက်အအုံများ အတွင်းသို� တည်ဆဲ
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွ ြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း သို�မဟုတ် သူတစ်ဦးဦး
အားရှာေဖွြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း ြပ�လုပ်လလ
ို �င် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို�မဟုတ် ေကျးရွာ
အုပ်စုရှိ အုပ်ချ�ပ်ေရးမှ�းဖ
ြ စ်ေစ၊ ေကျးရွာတာဝန်ခံ သို�မဟုတ် ရာအိမ်မှ�းဖ
ြ စ်ေစ၊
ဆယ်အိမ်မှ�းဖ
ြ စ်ေစ တစ်ဦးဦး အပါအဝင် အနည်းဆုံး သက်ေသ�ှစ်ဦး �ှင့်အတူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်လို� ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီ ြပင်ဆင်ထားချက်ကို အတည်ြပ�ေပး�ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

ဥက� �။

။ ဒီ ြပင်ဆင်ချက်ကို သေဘာတူလ�င် တူတယ်လို�ေြပာပါ။

သေဘာမတူလ�င် မတူဘူးလို� ေပ
ြ ာပါ။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် အပိုဒ် ၅(က)(ခ) ြပင်ဆင်ချက် အတည် ြဖစ်သည်။
ြပင်ဆင်ချက်အတည်ြဖစ်တဲ့အတွက် အပိုဒ် ၅(က)(ခ)သည် ဤဥပေဒက
� မ်း၏ အစိတ်အပိုင်း
ြဖစ်သည်။ ( �သဘာသံများ)
ဦးေအာင် �ကည်�ွန်�(အဖွဲ�ဝင်၊ ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ)။
။ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ�
ြပင်ဆင်ချက် အပိုဒ် ၈ ေခ
ြ ဆင်း၊ အပိုဒ် ၈(ဂ) ြပင်ဆင်ချက် ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်�လန်�ြဖတ်ဇယား စာမျက်�ှာ
နံပါတ် ၃ နဲ� ၄ မှာ ရှိပါတယ်။
၈။
မည်သူမ�တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ ခွင့်ြပ�မိန်�၊ ခွင့်ြပ�ချက် သို�မဟုတ် ဝရမ်းတစ်စုံတစ်ရာ
မရှိဘဲလို� ေခ
ြ ဆင်းကို ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။
(ဂ)

ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦးက
� ား တိုက်�ိုက်ေြပာက
� ားခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး
ကိရိယာ ပစ�ည်းကိရိယာတစ်မျိ�းမျိ�းဖ
ြ စ် ဆက်သွယ်ေြပာက
� ားခ
ြ င်းကို �ကားဖ
ြ တ်
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ဖမ်းယူနားေထာင် ြခ င်း သို�မဟုတ် တစ်နည်းနည်း ြဖ င့် အေ�ှာင့်အယှက်ေပး ြခ င်း
မပ
ြ �ရလို� ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။
ြပင်ဆင်ထားချက်များကို အတည်ြပ�ေပး�ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက� �။

။ ဒီ ြပင်ဆင်ချက်ကို သေဘာတူလ�င် တူတယ်လို�ေြပာပါ။

သေဘာမတူလ�င် မတူဘူးလို� ေပ
ြ ာပါ။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် အပိုဒ် ၈ ေခ
ြ ဆင်း၊ အပိုဒ် ၈(ဂ) ြပင်ဆင်ချက် အတည်
ြဖစ်သည်။
ြပင်ဆင်ချက် အတည် ြဖစ်တဲ့အတွက် အပိုဒ် ၈ ေခ
ြ ဆင်း၊ အပိုဒ် ၈(ဂ)သည် ဤဥပေဒက
� မ်း
၏ အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်သည်။ ( �သဘာသံများ)
ဦးေအာင် �ကည်�ွန်�(အဖွဲ�ဝင်၊ ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ)။
။ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ�
ြပင်ဆင်ချက် အပိုဒ် ၉ ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်�လန်�ြဖတ်ဇယား စာမျက်�ှာနံပါတ် ၅ မှာ ရှိပါတယ်။
၉။
မည်သူမ� သက်ဆိုင်ရာ ဝန်က
� ီးဌာန၏ �ကိ�တင်ခွင့် ြပ�မိန်�ြဖင့် �ိုင်ငေံ တာ်အကျိ�းငှာ ရာထူး
တာဝန်တစ်ခုခု ခန်�အပ်ရန် ကိစ�ရပ်မှတစ်ပါး ြပစ်မ�တစ်စုံတစ်ရာ ကျ�းလွန်ေ �ကာင်းခိုင်လုံသည့်
အေထာက်အထားမရှိဘဲ �ိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးအား လူ�ဂုဏ်သိက�ာကို ထိခိုက်ေစ�ိုင်ေသာ ေနာက်ေယာင်ခံ
ေစာင့် �ကည့်ြခင်း၊ စုံေထာက် ြခင်း၊ စုံစမ်းြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွသိမ်းဆည်းြခင်း သို�မဟုတ် ဖမ်းဆီးြခင်း
မပ
ြ �ရလို� ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။
တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ြဖစ်တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်မှ�းက
� းီ ေကျာ်စံဦး ကေတာ့ အပိုဒ် ၉
တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်၌ အတိအလင်း ခွင့်ြပ�ထားခ
ြ င်း မရှိလ�င် မည်သူမ� သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်က
� ီးဌာန၏ �ကိ�တင်ခွင့်ြပ�မိန်� မရရှိဘဲ �ိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးအား လူ�ဂုဏ်သိက�ာကို ထိခိုက်ေစ
�ိုင်ေသာ ေနာက်ေယာင်ခံ ေစာင့် �ကည့် ြခင်း၊ စုံေထာက် ြခင်း၊ စုံစမ်းြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွ သိမ်းဆည်း
ြခင်း သို�မဟုတ် ဖမ်းဆီးြခင်း မပ
ြ �ရလို� ြပင်ဆင်သင့်ေ �ကာင်း တင် ြပထားပါတယ်။
ဒီကွဲလွဲတဲ့ ြပင်ဆင်ချက် (၂)ခုကိုေတာ့ လ�တ်ေတာ်ရဲ� အဆုံးအဖ
ြ တ် ခံယူသင့်ပါေက
� ာင်း
ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက� �။
။ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� တင်ြပချက်ကို မူတည် �ပီး စက်ခလုတ် အသုံးြပ�၍
မဲခွဲဆုံးြဖတ်မှာ ြဖစ်တဲ့အတွက် ေထာက်ခံမဲများလ�င် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� တင် ြပချက်အတိုင်း
အတည်ြပ�ေက
� ာင်း ဆုံးြဖတ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ယခု လ�တ်ေတာ်ရဲ� ဆ��ရယူပါမယ်။
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ဆ��မဲေပးက
� ဖို� အသင့်ရှိေစလိုပါတယ်။
ဆ��မဲေပး�ိုင် �ကပါပ
� ီ။
ေထာက်ခံမဲ (၁၂၂ ) မဲ၊ ကန်�ကွက်မဲ (၆၁) မဲ�ှင့် �ကားေနမဲ (၁) မဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ေထာက်ခံမဲများတဲ့အတွက် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ၏ တင် ြပ ချက်အတိုင်း အတည် ြဖ စ်
သည်။( �သဘာသံများ)
ဥက� �။

။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� တင် ြပချက်-

ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်အတည် ြပ�ထားသည့် အပိုဒ် ၇ ကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အဆို ြပ� ြပ�ာန်းချက်အတိုင်း ထားရှိရန် တင် ြပထားပါတယ်။
ဒီ တင် ြပချက်ကို သေဘာတူလ�င် တူတယ်လို�ေြပာပါ။
သေဘာမတူလ�င် မတူဘူးလို� ေပ
ြ ာပါ။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏ တင် ြပချက်အတိုင်း အတည်
ြဖစ်သည်။ ( �သဘာသံများ)
ဥက� �။

။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏ ပယ်ဖျက်ချက်-

ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�ထားသည့် အပိုဒ် ၈(ဇ)ကို ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက
ပယ်ဖျက်ထားပါတယ်။
ဒီ ပယ်ဖျက်ချက်ကို သေဘာတူလ�င် တူတယ်လို�ေြပာပါ။
သေဘာမတူလ�င် မတူဘူးလို� ေပ
ြ ာပါ။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် ပယ်ဖျက်ချက် အတည် ြဖစ်သည်။
ဥက� �။

။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏ အတည် ြပ�ချက်-

ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�ထားသည့် ဥပေဒက
� မ်း၏ ဥပေဒက
� မ်းေခါင်းစ�်၊
အခန်း(၁)၊ အခန်းေခါင်းစ�်၊ အပိုဒ် ၁၊ အပိုဒ် ၂ ေခ
ြ ဆင်း၊ အပိုဒ် ၂(က)(ခ)(ဂ)(င)(စ)
အခန်း(၂)၊ အခန်းေခါင်းစ�်၊ အပိုဒ် ၃၊ အပိုဒ် ၄၊
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အခန်း(၃)၊ အခန်းေခါင်းစ�်၊ အပိုဒ် ၅ ေခ
ြ ဆင်း၊ အပိုဒ် ၆၊
အခန်း(၄)၊ အခန်းေခါင်းစ�်၊ အပိုဒ် ၈(က)(ခ)(ဃ)(င)(စ)(ဆ)၊ အပိုဒ် ၁၀၊
အခန်း(၅)၊ အခန်းေခါင်းစ�်၊ အပိုဒ် ၁၁၊ အပိုဒ် ၁၂၊ အပိုဒ် ၁၃၊
အခန်း(၆)၊ အခန်းေခါင်းစ�်၊ အပိုဒ် ၁၄ �ှင့် အဆိုြပ�ပ
ြ �ာန်းထားသည့် အပိုဒ် ၁၅
ပယ်ဖျက်ချက်တို�ကို ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်၏ အတည် ြပ�ချက် အတိုင်းထားရှိရန် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက
တင်ြပထားပါတယ်။
ဒီ တင် ြပချက်ကို သေဘာတူလ�င် တူတယ်လို�ေြပာပါ။
သေဘာမတူလ�င် မတူဘူးလို� ေပ
ြ ာပါ။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ၏ တင်ြပချက်အတိုင်း အတည် ြဖစ်
သည်။ ( �သဘာသံများ)
ဥပေဒဘာသာ ြပ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပ င်ဆင်သည် ့ဥပေဒ �က မ်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် က ေဆွးေ�ွး ြခ င်း
အချိန်၊ ၁၁း၃၇။
ဥက� �။
။ အစီအစဥ်(၈)ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်း�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေ�ွးရန် အမည်
စာရင်း တင်သွင်းထားတဲ့ တနသာရီ
� တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)မှ ဦးဥက� ာမင်း ေဆွးေ�ွး�ိုင်
ပါပ
� ီ။
အချိန်၊ ၁၁း၃၇။
ဦးဥက� ာမင်း၊ တနသာရီ
� တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ(် ၈)။
။ ေလးစားအပ်ပါ
ေသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� ��ှင့်တကွ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး
မဂလာပါလိ
�
ု� ��တ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ က�န်ေတာ်ကေတာ့ တနသာရီ
� တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်
အမှတ(် ၈)မှ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဥက� ာမင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန� ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်
ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်တဲ့ဥပေဒက
� မ်း�ှင့် စပ်လျဥ်း�ပီးေတာ့ ေထာက်ခံအ �ကံ ြပ� ေဆွးေ�ွးသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက� � �ကီးခင်ဗျား။ ဥပေဒပုဒ်မ ၄ အဆိုြပ�ပ
ြ �ာန်းချက်မှာပါတဲ့
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ ကို က�န်ေတာ်တို� ေလ့လာက
� ည့်တဲ့အခါမှာ သေဘာတရားကေတာ့ က�န်ေတာ်တို�
ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ�စည်းတဲ့ေနရာမှာ မူလဥပေဒမှာ (၁၈)ဦး�ှင့် ဖွဲ�စည်းထားတာကို ေတွ�ရပါတယ်။
ြပင်ဆင်အဆို ြပ� ြပ�ာန်းချက်ကို က�န်ေတာ်တို� ြပန်က
� ည့်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ (၁၂)ဦးနဲ� ေလ�ာ့ချပ
� ီး ဖွဲ�စည်း
ထားတာကို က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရပါတယ်။ အဓိကဆိုလိုရင်းကေတာ့ အဖွဲ�ဝင်ဦးေရကို ေလ�ာ့ချ �ပီး
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ဖွဲ�စည်းမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ�ာယ် သက်ေရာက်ပါတယ်။ ေလ�ာ့ချဖွဲ�စည်းတဲ့အေရအတွက်ကို က�န်ေတာ်တို�
�ကိ�ဆိုပါတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း ဒီ ဥပေဒအပိုဒ် ၄ ရဲ� အပိုဒ်ခ(ွဲ ဂ)မှာပါတဲ့ ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ဆိုေရး
လုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်(၈)ဦး ဆို�ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို� အပိုဒ်ခ(ွဲ ဂ)မှာ ေဖာ် ြပ
ထားတာ ြဖစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလိုေဖာ်ြပချက်ဟာ က�န်ေတာ်တို� ဥပေဒဘာသာကို က�န်ေတာ်တို� ဒီတာဝန်
တိတိကျကျ ြပ�ာန်းထားခ
ြ င်းမရှိပါဘူး။ �ပီးေတာ့ ဘယ်လိုအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ေတွ ေဖာ်ြပထား
ြခင်းလည်း မရှိပါဘူး။ မူလမှာေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ဒီအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ေတွ က�န်ေတာ်တို�
ဘယ်လိုတိတိကျကျ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ေဖာ် ြပထားတာကို က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရပါ တယ်။ ဥပေဒရဲ�
အ�ှစ်သာရအားဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို�ေတွ ပွင့်လင်းြမင်သာမ�ေတွ၊ တိကျရှင်းလင်း
မ�ေတွ မပါရှိတဲ့အတွက် ဒါကို က�န်ေတာ်အေနနဲ� ေဆွးေ�ွးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်ကို က�န်ေတာ်တို� ြပန်က
� ည့်
မယ်ဆိုရင်လည်း က�န်ေတာ်တို� အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်က မူလ
ဥပေဒအတိုင်း က�န်ေတာ်တို� တိကျစွာ�ှင့် အချိ�းအစား အေရအတွက် ေလ�ာ့ချပ
� ီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို�
(၁၂)ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ�စည်းထားတာကို က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့လည်း က�န်ေတာ်တို�
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ရဲ� ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ�ြပင်ဆင်ချက် အပိုဒ်ခဲွ (ဃ)နဲ� (င)ရယ် က�န်ေတာ်တို�
�ပီးေတာ့ (ဇ)ရယ်ကို က�န်ေတာ့်အေနနဲ� ေထာက် ြပအက
� ံြပ�ေဆွးေ�ွးလိုပါတယ်။ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)မှာ ပါတာ
ကေတာ့ တရားလ�တ်ေတာ်ေရှ�ေန လုပ်သက်(၁၀)�ှစ်နဲ�အထက်ရှိသူ (၂)ဦးဆို �ပီးေတာ့ ေဖာ် ြပထားတာ
ေတွ�ပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ အထက်ပါ (က)နဲ� (ခ) (ဂ)ကို ြပန်က
� ည့်မယ်ဆိုရင် ြပည်ေထာင်စုေရှ�ေနချ�ပ်က
ဥက� �အဖ
ြ စ် ပါဝင်�ပီးေတာ့ (ခ)မှာကျေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ြပည်ေထာင်စုတရားသူ �ကီးချ�ပ်က အမည်
စာရင်းေပးသူတစ်ဦးက အဖွဲ�ဝင်အြဖစ် ပါတာကိုေတွ�ရပါတယ်။ (ဂ)မှာကျေတာ့ က�န်ေတာ်တို�
ြပည်ေထာင်စုေရှ�ေနချ�ပ်က အမည်စာရင်းေပးသူတစ်ဦးဆို�ပီးေတာ့ ထည့်ထားတာ က�န်ေတာ်တို� အဖွဲ�ဝင်
အဖ
ြ စ် ထည့်ထားတာ ေတွ�ရပါတယ်။ (ဃ)မှာကျေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ခုနေပ
ြ ာသလို တရားလ�တ်ေတာ်
လုပ်သက်(၁၀)�ှစ်နဲ�အထက်ရှိသူ(၂)ဦး ြဖစ်ေနတဲ့အတွက် အဲဒီေနရာမှာ တစ်ဦးသာလ�င် ဖွဲ�စည်းသင့်
ေက
� ာင်း က�န်ေတာ့်အေနနဲ� ေထာက် ြပအက
� ံ ြပ� ေဆွးေ�ွးလိုပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက က�န်ေတာ်တို�
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်အပိုဒ်ခ(ွဲ င)မှာ တက� သိုလ် ေကာလိပ်၊
အဂလိ
� ပ်စာဌာနများမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ သို�မဟုတ် အင
� ိမ်းစားပါေမာက� ကထိက(၁)ဦး ဆို �ပီး
ေတာ့ က�န်ေတာ်တို� အဖွဲ�ဝင်အြဖစ် ထည့်ဝင်ထားတာကို က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရပါတယ်။
ဆက်လက် �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို� အပိုဒ်ခ(ွဲ စ)မှာ က�န်ေတာ်တို� ေလ့လာ �ကည့်မယ်ဆိုရင်
တက� သိုလ်ေကာလိပ် ဥပေဒဌာနများမှ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ သို�မဟုတ် အင
� ိမ်းစားပါေမာက� ကထိက
(၂)ဦး ဆို �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရပါတယ်။ အပိုဒ်ခွ(ဲ ဆ)မှာ ဆိုရင်လည်းပဲ ြမန်မာစာဌာနမှ အင
� ိမ်း
စားပါေမာက� အဖွဲ�ဝင်(၂)ဦး ဆို �ပီးေတာ့ ပါရှိတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် က�မ်းကျင်ပုဂ�ိ�လ်
ေတွကို က�န်ေတာ်တို� (၂)ဦးစီထည့်ထားတာကို က�န်ေတာ်တို�ေတွ�ရပါတယ်။ ဒီအတွက်ေ �ကာင့်လည်း
အပိုဒ်ခွ(ဲ င)မှာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်မှာ တက� သိုလ်ေကာလိပ်၊
အဂလိ
� ပ်စာဌာနများမှ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ သို�မဟုတ် အင
� ိမ်းစားပါေမာက� ကထိက တစ်ဦးဆိုတဲ့
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ေနရာမှာ က�န်ေတာ်တို� (၂)ဦး ဆို �ပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ ဖွဲ�စည်းသင့်ပါေက
� ာင်း က�န်ေတာ့် အေနနဲ�
အက
� ံ ြပ�ေဆွးေ�ွးလိုပါတယ်။
ေနာက်တစ်ခုက က�န်ေတာ်တို� အပိုဒ်ခွဲ(ဇ) ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်း
ေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်မှာ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ် အတွင်းေရးမှ�းအဖ
ြ စ် က�န်ေတာ်တို�က ��န် �ကား
ေရးမှ�းချ�ပ်၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ�ေနချ�ပ်�ုံး ဆို �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို� မူလဥပေဒပါ ြပ�ာန်းချက်�ှင့် တူညီ
စွာြပန် �ပီးေတာ့ ထည့်သွင်းဖွဲ�စည်းထားတာကို ေတွ�ရပါတယ်။ မူလဥပေဒမှာ က�န်ေတာ်တို� ြပန်က
� ည့်
မယ်ဆိုရင် မူလဥပေဒ ဖွဲ�စည်းခဲ့စဥ်အချိန်တုန်းက က�န်ေတာ်တို� ြပည်ေထာင်စုေရှ�ေနချ�ပ်�ုံးမှာ
က�န်ေတာ်တို� ��န်က
� ားေရးမှ�းချ�ပ် တစ်ဦးသာရှိလို� က�န်ေတာ်တို� ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်မှာေတာ့
က�န်ေတာ်တို� ေရှ�ေနချ�ပ်�ုံးမှာ ဌာနအလိုက် ��န်က
� ားေရးမှ�းချ�ပ်ေတွ ရှိေနတာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် တိတိ
ကျကျ ြပ�ာန်းဖို�လိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအထဲမှာ က�န်ေတာ်တို� အဆို ြပ�ပ
ြ �ာန်းချက်မှာပါဝင်တဲ့
အတွင်းေရးမှ�းအဖ
ြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သင့်တဲ့လူကေတာ့ ��န်က
� ားေရးမှ�းချ�ပ် ဥပေဒများ
စိစစ်ေရးဦးစီးဌာနဆို �ပီးေတာ့ ဌာနတစ်ခုကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဆီေလျာ်စွာ၊ ကိုက်ညီစွာ က�န်ေတာ်တို�
ထည့်သွင်းေဖာ် ြပသင့်ပါေက
� ာင်း က�န်ေတာ့်အေနနဲ� အက
� ံ ြပ�ေဆွးေ�ွးလိုပါတယ်။
ဆက်လက် �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ပုဒ်မ ၃ မှာ ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀
ပုဒ်မခွ(ဲ က)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်ဆို�ပီးေတာ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်း
ေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်မှာ က�န်ေတာ့်အေနနဲ� ေထာက်ခံ �ကိ�ဆိုပါေက
� ာင်း က�န်ေတာ် တင်ြပလိုပါတယ်။
ဘာေက
� ာင့်လဲဆိုေတာ့ မူလဥပေဒမှာတုန်းက က�န်ေတာ်တို� ဖွဲ�ထားတာရှိပါတယ်။ အဆိုြပ�ပ
ြ �ာန်း
ချက်မှာကျေတာ့ ဘာမှထည့်ထားခ
ြ င်း မရှိပါဘူး။ ဦးေရ (၁၂)ဦးနဲ� ေလ�ာ့ချတာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီကေနပ
� ီးေတာ့ ြဖည့်စွက်ချက်သည် အင်မတန်မှသင့်ေလျာ်ပါေက
� ာင်း
က�န်ေတာ့်အေနနဲ� ေထာက်ခံအ �ကံ ြပ�ေဆွးေ�ွးလိုပါတယ်။
ဆက်လက် �ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို� ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ မှာ အဆို ြပ�ပ
ြ �ာန်းချက်မှာ ပါဝင်တဲ့
ြဖည့်စွက်ထားတာကို က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရပါတယ်။ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ မှာ ၁၂(က)နဲ� (ခ)ဆို �ပီးေတာ့
ထပ်မံ ြဖည့်စွက်ထားတာကို က�န်ေတာ်တို� ေတွ�ရပါတယ်။ ၁၂(က)က ေကာ်မရှင်သည်တဲ့ မိမိအတည်
ြပ�ေသာ ြမန်မာဘာသာပ
ြ န်ဆိုထားသည့်ဥပေဒကို အမိန်�ေ �ကာ် ြငာစာဖ
ြ င့် ထုတ်ြပန်ေ �ကညာရမည်
ဆို �ပီးေတာ့ ပါ ပါတယ်။ (ခ)မှာကျေတာ့ က�န်ေတာ်တို� မူရင်းအဂလိ
� ပ်ဘာသာဥပေဒပ
ြ �ာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ဥပေဒခွဲ(က)အရ ထုတ် ြပန်ေ �ကညာေသာ ြမန်မာဘာသာ ဥပေဒပ
ြ �ာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်တို� ကွဲလွဲပါကတဲ့ ြမန်မာဘာသာဥပေဒပ
ြ �ာန်းချက်က အတည် ြဖစ်သည်ဆို�ပီးေတာ့ ဒါ
က�န်ေတာ်တို� အဆို ြပ�ပ
ြ �ာန်းချက်မှာ ြဖည့်စွက်ထားတာကို ေတွ�ရပါတယ်။ ဒါကို က�န်ေတာ်တို�
မူလဥပေဒနဲ� ြပန်လည်�ိ�င်းယှဥ်က
� ည့်မယ်ဆိုရင် မူလဥပေဒမှာ ပုဒ်မ ၁၂ သည် ေကာ်မရှင်သည်
မိမိအတည်ြပ�ေသာ ြမန်မာဘာသာပ
ြ န်ဆိုထားသည့် ဥပေဒသည် မူလစာမူ�ှင့် အလားတူ အာဏာ
တည်ရမည်ဟု အမိန်�ြဖင့် ထုတ်ြပန်ေ �ကညာရမည်လို� က�န်ေတာ်တို� ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဲဒီေတာ့ အဆိုြပ�
ြပ�ာန်းချက်ကို ြပန်က
� ည့်မယ်ဆိုရင် ေကာ်မရှင်ရဲ� ဘာသာပ
ြ န်ချက်သည် အတည် ြဖစ်သည်ဆိုတဲ့
သေဘာမျိ�း သက်ေရာက်ပါတယ်။ အဲဲဒီေတာ့ ေကာ်မရှင်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ့ က�န်ေတာ်တို� မူလ
ဥပေဒ ြပန် �ပီးေလ့လာက
� ည့်တဲ့အခါမှာ အခန်း(၁)မှာပါတဲ့ အမည်နဲ� အဓိပ�ာယ်ေဖာ် ြပချက်မှာလည်း
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ပါဝင်ပါတယ်။ အခန်း(၁)က က�န်ေတာ်တို� ပုဒ်မ ၂ ရဲ� (ခ)မှာ ေကာ်မရှင်ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ
အရဖွဲ�စည်းေသာ ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်ဆိုေတာ့ ေကာ်မရှင်ရဲ� တာဝန်သည် ဥပေဒ
ကို ဘာသာပ
ြ န်ရမယ့် ေကာ်မရှင်အလုပ်တာဝန်သာ ြဖစ်ပါတယ်။ �ပီးေတာ့ ဘာသာပ
ြ န်လုပ်ငန်း
ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်း ဘာသာပ
ြ န်လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ အဂလိ
� ပ်ဘာသာြဖင့် ြပ�ာန်းထားေသာ တည်ဆဲ
ဥပေဒကို ြမန်မာဘာသာသို� ဘာသာပ
ြ န်ဆိုြခင်းကို ဆိုသည်ဆိုေတာ့ ဒါ ေကာ်မရှင်ရဲ� လုပ်ရမည့်
တာဝန်ဝတ� ရားေတွသည် အဂလိ
� ပ်ဘာသာနဲ� တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်နဲ� ြပ�ာန်းထားပ
� ီးသား အဂလိ
� ပ်
ဘာသာနဲ� က�န်ေတာ်တို� ဘာသာပ
ြ န်�ုံ သက်သက်သာ ြဖစ်ပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ ေနာက်တစ်ခုက က�န်ေတာ်တို� အခန်း(၂) ရည််ရွယ်ချက်မှာပါတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
မှာလည်း မူလဥပေဒရဲ� အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း အဂလိ
� ပ်ဘာသာြဖင့် ြပ�ာန်းထားေသာ
တည်ဆဲဥပေဒအားလုံးကို ြမန်မာဘာသာသို� ြပန်ဆိုရန်၊ အချိ��ေသာ ဥပေဒေဝါဟာရများအတွက်
အဓိပ�ာယ်တူညီေသာ ြမန်မာေဝါဟာရများ ြပန်ဆိုထားရှိရန်ဆို �ပီးေတာ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပါေနတာ
ြဖစ်တဲ့အတွက်၊ ြပ�ာန်းထားပ
� ီးသားဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ေကာ်မရှင် ဘာသာပ
ြ န်ဆိုချက်ရှိ �ပီးပါက မူရင်း
အဂလိ
� ပ်ဘာသာြပ�ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ထုတ် ြပန်ေ �ကညာထားတဲ့
ြမန်မာဘာသာဥပေဒပ
ြ �ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်တို� ကွဲလွဲစရာအေက
� ာင်း မရှိေတာ့ပါဘူး။ ဘာသာပ
ြ န်
ေသာ ဥပေဒဆိုတာဟာလည်း ဘာသာပ
ြ န် ြခင်း သက်သက်သာလ�င် ြဖစ်ပါတယ်။ မူရင်းအဂလိ
� ပ်
ဘာသာလ�င် ဥပေဒပ
ြ �အာဏာအရ အတည်ြပ�ပ
ြ �ာန်းထားေသာ ဥပေဒလည်းြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုြပ�
ြပင်ဆင်ချက်မှာမပါဘဲ မူလအတိုင်း ဆက်လက်အတည်ြပ�ထားတဲ့ က�န်ေတာ်တို� မူလဥပေဒမှာ ပုဒ်မ
၁၃ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ပုဒ်မ ၁၃ ကို က�န်ေတာ်တို� ြပန် �ကည့်မယ်ဆိုရင် ေကာ်မရှင်သည် သင့်ေလျာ်
သည်ဟုယူဆလ�င် ထူးြခားေသာ ဥပေဒဆိုင်ရာ အဂလိ
� ပ်ေဝါဟာရ�ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့် ြမန်မာ
ဘာသာေဝါဟာရသည် အဓိပ�ာယ်တူညီသည်ဟု ထုတ်ြပန်ေ �ကညာ�ိုင်သည်ဆို�ပီးေတာ့ က�န်ေတာ်တို�
ေဖာ် ြပထားတာကို ေတွ�ရပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ အဲလိုေဖာ် ြပထားတဲ့အတွက် မူရင်းဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ �ှင့် ပုဒ်မ ၁၃ တို�က
အချိတ်အဆက်ရှိ�ပီးသား ြဖစ်ေနသဖ
ြ င့် မူလအတိုင်းသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ရဲ� ဥပေဒ �ကမ်း
ေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း မူလအတိုင်းသာထားရှိရန် ေထာက်ခံရြခင်းလည်းြဖစ်ပါတယ်။
အဆိုြပ�ပ
ြ င်ဆင်ချက်သည် ဆက်လက်အတည် ြပ�ထားတဲ့ မူရင်းဥပေဒပုဒ်မ ၁၄ နဲ�လည်း ကွဲလွဲ
ဆန်�ကျင်ေနပါသဖ
ြ င့် အဆိုြပ�တင်ြပထားတဲ့ အပိုဒ်(၃)၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ ြပင်ဆင်ထားချက်အား
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက ပယ်ဖျက်ခဲ့�ပီး မူလအတိုင်းထားရှိမ�အေပ� ေထာက်ခံ
ပါေက
� ာင်း အက
� ံ ြပ� ေဆွးေ�ွးအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ( �သဘာသံများ)
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အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာေသာ
ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
� မ်းအား အတည်ြပ�ရန် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း
အချိန်၊ ၁၁း၄၅။
ဥက� �။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က
ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည် ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာေသာ ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
� မ်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဥက� ာမင်း ရဲ� ေဆွးေ�ွးချက်အေပ� ဥပေဒက
� မ်း
ေကာ်မတီက တင် ြပရန်ရှိက တင် ြပဖို� ြဖစ်ပါတယ်။
အချိန်၊ ၁၁း၄၅။
ဦးေအာင်�ကည်�ွန်�(အဖွဲ�ဝင်၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ)။
။ ေလးစားအပ်ပါေသာ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်ဥက� � �ကီးနဲ� လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးကို မဂလာပါလိ
�
ု� ��တ်ခွန်းဆက်သ
ပါတယ်။ က�န်ေတာ်ကေတာ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� အဖွဲ�ဝင်ြဖစ် �ပီးေတာ့
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� တာဝန်ေပးချက်အရ ဒီကိစ�မှာ ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင် ြပရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
အခု က�န်ေတာ်တို� ဥပေဒက
� မ်းဘာသာပ
ြ န် ေကာ်မရှင်နဲ� ပတ်သက် �ပီးေတာ့ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်
ကေနပ
� ီးေတာ့ တင်ြပလိုက်တာကို က�န်ေတာ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကေနပ
� ီးေတာ့ ြပင်ဆင်ချက်ေတွ
ရှိပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်ေတွထဲကေနပ
� ီးေတာ့ ဦးဥက� ာမင်း က ေဆွးေ�ွးသွားတဲ့ေနရာမှာ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်အပိုဒ် ၂ ပုဒ်မ ၄ ရဲ� ြပင်ဆင်ချက်ေတွထဲက ပုဒ်မခွဲ
(ဃ)မှာ တရားလ�တ်ေတာ်ေရှ�ေန လုပ်သက်(၁၀)�ှစ်�ှင့် အထက်ရှိသူ (၂)ဦးဆိုတဲ့ေနရာမှာ (၁)ဦးဖ
ြ စ်
သင့်ေ �ကာင်း�ှင့် ပုဒ်မခွဲ(င)အရ တက� သိုလ်၊ ေကာလိပ် အဂလိ
� ပ်စာဌာနမှာ တာဝန် ထမ်းေဆာင်ဆဲ
အင
� ိမ်းစားပါေမာက� သို�မဟုတ် ကထိက(၁)ဦး ဆိုတဲ့ေနရာမှာေတာ့ (၂)ဦးလို� သူက ြပင်ဆင်အ �ကံ ြပ�
ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေနာက်တတိယတစ်ချက်ကေတာ့ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်
ထားချက် (ဇ)မှာ က�န်ေတာ်တို�က နဂိုဥပေဒမှာ ပါဝင်တဲ့အတိုင်း ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ြပည်ေထာင်စု
ေရှ�ေနချ�ပ်�ုံးလို�ပဲ ြပင်ထားတဲ့ေနရာမှာ အဆို ြပ�တင် ြပတဲ့အတိုင်း အခုအခါမှာ ��န်က
� ားေရးမှ�းချ�ပ်
ေတွ များလာတာ (၁)ဦးမကဖ
ြ စ်လာတာ ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ �ကာင့်မို�လို� ဥပေဒများ စိစစ်ေရးဦးစီးဌာနရဲ�
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်ကိုသာ ရည်��န်းေက
� ာင်း တင်ြပတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေက
� ာင့် ကိုယ်စားလှယ်
ေတာ်က
� ီးရဲ� အက
� ံြပ�တင် ြပချက်များဟာ ဒီဥပေဒအတွက် ပိုမိုဆီေလျာ်�ပီးေတာ့ လက်ခံ�ိုင်တဲ့ အေန
အထားမျိ�း ရှိတဲ့အတွက်ေ �ကာင့် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အက
� ံ ြပ� တင် ြပချက်များကို လက်ခံသေဘာ
တူပါေက
� ာင်း တင် ြပလိုပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်က
� ီးက ကျန်တဲ့အပိုဒ်များကိုေတာ့
က�န်ေတာ်တို� ဥပေဒက
� မ်းရဲ� ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း သူက ေထာက်ခံေဆွးေ�ွးသွားတာ ေတွ�ရပါတယ်။
ဒါေက
� ာင့် အက
� ံ ြပ�ေဆွးေ�ွးသွားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် �ကီးရဲ� ြပင်ဆင်ချက် ြဖစ်တဲ့ ပုဒ်မ ၄
ရဲ� ပုဒ်မခွဲ(ဃ)မှာ တရားလ�တ်ေတာ်ေရှ�ေန လုပ်သက်(၁၀)�ှစ်�ှင့်အထက် ရှိသ(ူ ၁)ဦး ေနာက် ပုဒ်မ
ခွဲ(င)မှာ တက� သိုလ်၊ ေကာလိပ် အဂလိ
� ပ်စာဌာနမှ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ သို�မဟုတ် အင
� ိမ်းစား
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ပါေမာက� ကထိက (၂)ဦးလို� ြပင်ဆင် �ပီးတဲ့အခါမှာ ပုဒ်မခွဲ (ဇ)မှာ ��န်က
� ားေရးမှ�းချ�ပ် ဥပေဒများ
စိစစ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ�ေနချ�ပ်�ုံးလို� ြပင်ဆင်�ပီးေတာ့ ကျန်တဲ့အပိုဒ်များြဖစ်တဲ့ ဥပေဒက
� မ်း
ေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက် အပိုဒ် ၃ ြဖစ်တဲ့ ေကာ်မရှင်ဥက� � တာဝန်ေပးအပ်တဲ့ ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်
(၁)ဦး ဦးေဆာင် �ပီးေတာ့ ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင် (၃)ဦးပါတဲ့ ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှ�း တို�ပါဝင်ေသာ
ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်လုပ်ငန်းေကာ်မတီဆို�ပီး အေရအတွက် ေလ�ာ့ချထားတာကိုလည်းပဲ အမျိ�းသား
လ�တေတာ်
်
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� ြပင်ဆင်ချက်အတိုင်း အတည်ြပ�သင့်ပါေက
� ာင်း�ှင့် အဆိုြပ�တင်ြပ
ချက်ရဲ� အပိုဒ် ၃ ြဖစ်တဲ့ ပုဒ်မ ၁၂ (က)နဲ� (ခ)ဟာ မူရင်း ဥပေဒမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပုဒ်မ ၁၂ ဟာ ပုဒ်မ ၁၃ နဲ�
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ချိတ်ဆက်ေနတာဖ
ြ စ် �ပီးေတာ့ အက
� ံြပ�တင်ြပချက်မှာ ပုဒ်မ ၁၃ ကို လက်ခံ
ထားပ
� ီးသား ြဖစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၁၂ ကို ြပင်ဆင်လိုက်တာ ပုဒ်မ ၁၃ နဲ� ကွဲလွဲသွားတာ ြဖစ်တဲ့
အတွက်ေ �ကာင့် က�န်ေတာ်တို� ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီရဲ� အက
� ံြပ�ချက်အတိုင်းပဲ အက
� ံြပ�ချက်ရဲ�၊
အဆိုြပ� တင် ြပချက်ရဲ� အပိုဒ် ၃၊ ၁၂(က)၊ (ခ) ြပင်ဆင်ချက်ကို ပယ်ဖျက်�ပီးေတာ့ မူလဥပေဒမှာ ြပ�ာန်း
ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၂ အတိုင်းသာ ထားရှိသင့်ေ �ကာင်း အဆို ြပ�တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။ ( �သဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၁း၄၉။
ဥက� �။
။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ
ကလည်း ဦးဥက� ာမင်း ရဲ� ြပင်ဆင်ေဆွးေ�ွးချက်အေပ� သေဘာတူေ �ကာင်း တင် ြပသည့်အတွက် ယခု
ဥပေဒက
� မ်းကို အတည်ြပ��ိုင်ရန် လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ကို ရယူသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မရှိ
အတည်ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာတဲ့ ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်းအား
ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း အတည် ြပ�ရန် သေဘာ တူ မတူ လ�တ်ေတာ်ရဲ� သေဘာ ထား ရယူပါမယ်။
လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး �ကိမ်တိုင်တိုင် ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လ�တ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက်
သေဘာမတူတဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် ဥပေဒဘာသာပ
ြ န် ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
� မ်းသည် ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း အတည် ြဖစ်သည်။( �သဘာသံများ)
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အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ဒုတိယအ �ကိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝး
ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ရှင်းလင်းေပ
ြ ာက
� ားခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၁း၅၀။
ဥက� �။
။ အစီအစဥ်(၁၀) ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
ခင်ဗျား။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်ေန�မှ စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝးဟာဆိုရင် ဒီကေန�မှာ �ပီးဆုံးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊
ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်ေန�မှ ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန�အထိ အစည်းအေဝး ကျင်းပရက် (၄၅)ရက်
အတွင်း အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ရဲ� ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဥက� �အေနနဲ� ရှင်းလင်းေပ
ြ ာက
� ားသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်းြခင်းက�တွင်
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အများပ
ြ ည်သူ၏ကိစ�များ၊ ေဒသခံြပည်သူတို�၏ လိုအပ်ချက်အရ
ေတာင်းဆိုေသာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�မှ ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုသည့် ကိစ�ရပ်များဖ
ြ စ်တဲ့ ကျန်းမာေရး၊
ပညာေရး၊ ပို�ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး၊ �မိ��ပ
ြ �ှင့်ေကျးလက် ဖွံ� �ဖိ�းတိုးတက်ေရး အစရှိတဲ့ က�များကို
အများပ
ြ ည်သူတို�၏ အကျိ�းအလို�ငှာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သုိ� �ကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်း(၁၄၇)ခု�ှင့်
�ကယ်ပွင့် မပ
ြ ေမးခွန်း (၉၂)ခုတို�ကို ေမးမ
ြ န်းခဲ့ပါတယ်။
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေမးမ
ြ န်းသည့် ေမးခွန်းများအေပ� ြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲ�အစည်းဝင် ပုဂ�ိ�လ်များက သက်ဆိုင်ရာဝန်က
� ီးဌာန တစ်ခုချင်းအေနဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ ဝန်က
� ီး
ဌာန အချင်းချင်း ေပါင်းစပ်၍လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသက
� ီး/ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ�များ�ှင့် ေပါင်းစပ်
ည�ိ�ိ�င်း၍လည်းေကာင်း လ�တ်ေတာ်တွင် ��တ်ြဖင့် ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း၊ စာဖ
ြ င့်ေပးပို� ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်းတို�ကို
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အဆိုတင်သွင်းြခင်း က�တွင်
ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၃)မှ ဦးစိုင်းဝမ်းလိ�င်းခမ်း က ြမန်မာ�ိုင်ငံအ�ှံ�အြပားတွင် မူးယစ်
ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားေနမ�များ၊ အုပ်စုလိုက် မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲသည့်ေနရာများအား
အမ
ြ စ် ြပတ် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားေရး�ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးအ��ရာယ် ပညာေပးမ�များကို ရပ်ကွက် / ေကျးရွာ
မကျန် အရှိန်အဟုန် ြမ�င့်တင်ေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲသူများအား ြပ�စုကုသေရး�ှင့်
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစခန်းများ လိုအပ်သည့် ေနရာများတွင် တိုးြမ�င့်ဖွင့်လှစ်ေပးပါရန် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအား တိုက်တွန်းေက
� ာင်း လ�တ်ေတာ်သို� အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ လ�တ်ေတာ်က အဆိုကို
လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သေဘာတူညီခဲ့တဲ့အတွက် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ(် ၁၇)ဦးက အဆိုအေပ�
အက
� ံ ြပ� ေထာက်ခံေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် ြပည်ထဲေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် �ကီးက ြပန်လည်ရှင်းလင်း
ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခင်းတို�ကိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က အဆိုကို
အတည်ြပ�ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)မှ ဦးေကျာ်ေထွး က ြပည်ေထာင်စုသမ�တ
ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် ြမစ်ဝက�န်းေပ�ေဒသများ၊ ကမ်းေခ
ြ ေဒသများတွင် �ှစ်စ�်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့်
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ေရက
� ီးေရလ�ံမ�များ�ှင့် ေခ
ြ ာက်ေသွ�ရာသီတွင် �ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး ေသာက်သုံးေရရှားပါး ြပတ်လပ်မ�
များအတွက် �ခ�ံငုံေလ့လာသုံးသပ်၍ စီမံကိန်းတစ်ရပ် ချမှတ် �ပီး စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ေပးပါရန်�ှင့် ြပည်သူလူထုကို အကျိ�းပ
ြ �ခဲ့ေသာ တိမ်ေကာမ
ြ စ်ေချာင်းများအား ြပန်လည်
တူးေဖာ်ေပး�ိုင်ပါရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းေက
� ာင်း အဆိုကို လ�တ်ေတာ်သို� တင်သွင်း
ခဲ့ပါတယ်။ လ�တ်ေတာ်က အဆိုကို လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သေဘာတူညီခဲ့တဲ့အတွက် လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်(၁၈)ဦးက အဆိုအေပ� အက
� ံြပ�ေဆွးေ�ွးခဲ့�ပီး စိုက်ပျိ�းေရး၊ ေမွးြမ�ေရး�ှင့် ဆည်ေြမာင်း
ဝန်က
� ီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် �ကီးက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်ရဲ� အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်း
တို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က အဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။
မ��ေလးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)မှ ဦးခင်ေအာင်ြမင့် က တိုင်းရင်းသားမျိ�း�ွယ်စု
များအတွက် စာမတတ်သူ ပေပျာက်ေရး၊ အဆင့်ြမင့်ပညာများ သင် �ကား�ိုင်ေရး�ှင့် တိုင်းရင်းသား
စာေပထွန်းကားေရးတို�ကို အထူးစီမံကိန်းချမှတ်၍ စ�်ဆက်မြပတ် အားေပးမ
ြ �င့တ
် င်ရန် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအား တိုက်တွန်းေက
� ာင်း အဆိုကို လ�တ်ေတာ်သို� တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ လ�တ်ေတာ်ကအဆိုကို
လက်ခံ ေဆွးေ�ွးရန် သေဘာတူညီခဲ့တဲ့အတွက် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၂၄)ဦးက အဆိုအေပ�
အက
� ံ ြပ�ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် ပညာေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ �ကား
ြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်ရဲ� အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က အဆိုကို အတည်မြပ�
ေက
� ာင်း ေက
� ညာခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ဥပေဒက
� မ်း တင်သွင်းြခင်းက��ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ရဲ� ေဆာင်ရွက်ချက်များကို တင်ြပပါမယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင်
စတင်ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်က ေပးပို�တဲ့ ဥပေဒက
� မ်းများအနက် ြပည်ေထာင်စု
သမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ သက်က
� ီးရွယ်အိုများ၏ ဘဝလိုအပ်ချက်များ
အား ြဖည့်ဆည်းေစာင့်ေရှာက်�ိုင်ေစရန်အတွက် လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချ
ထားေရးဝန် �ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက သက်က
� ီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ ဥပေဒက
� မ်းကို အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်သို� အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သင့် မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ
ြခင်း၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီကအစီရင်ခံစာဖတ် �ကားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၄)ဦးကေဆွးေ�ွး
ြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည် ြပ�၍
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်သို� ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ရဲ� အကျိ�းစီးပွားအတွက် ပိုင်နက်ပင်လယ်၊ ဆက်စပ်ဇုန်၊ သီးသန်�စီးပွားေရးဇုန်�ှင့် ကမ်းလွန် ေရတိမ်
ပိုင်းတို�အား ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ �ိုင်ငံတကာဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းတို��ှင့်အညီ ကာကွယ်�ိုင်ရန်
အတွက် �ိုင်ငံြခားေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် �ကီးက ြမန်မာ့ပိုင်နက်ပင်လယ်�ှင့် ပင်လယ်ဇုန်များ
ဥပေဒက
� မ်းကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� အဆို တင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံ ေဆွးေ�ွးရန် သင့်
မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခင်း၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ်က
� ားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦးက ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က
ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ�၍ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်သို� ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
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အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒကို ေခတ်ကာလ�ှင့်
ေလျာ်ညီေစရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ�ဥက� �က �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
� မ်း ကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သင့်
မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခင်း၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ်က
� ားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦးက ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က
ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ�၍ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်သို� ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ၁၉၉၄ ခု�ှစ်၊ �ိုင်ငံေတာ်�ငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမ�
တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ�က ြပ�ာန်းခဲ့တဲ့ သိပ�ံ�ှင့် နည်းပညာဖွံ� �ဖိ�းေရး ဥပေဒ ၅/၉၄ ကို �ုပ်သိမ်း�ပီး
ေပ
ြ ာင်းလဲ တိုးတက်လာေသာ ေခတ်�ှင့်လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေစရန်အတွက် ပညာေရးဝန်က
� ီးဌာန၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက သိပ�ံ၊ နည်းပညာ�ှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မ� ဥပေဒက
� မ်းကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်
သို� အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သင့် မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ ြခင်း၊
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ်က
� ားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ(် ၄)ဦးက ေဆွးေ�ွးြခင်း
�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည်ြပ�၍
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်သို� ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
� ီး
ဌာနလက်ေအာက်ရှိ ြပည်တွင်းေရေက
� ာင်း ပို�ေဆာင်ေရးသည် အများပ
ြ ည်သူ သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းြဖစ်�ပီး ြပည်သူအများ ေဘးအ��ရာယ်ကင်းရှင်း�ပီး လုံ �ခ�ံစိတ်ချစွာ ခရီးသွားလာေရး၊ ကုန်စည်
ပို�ေဆာင်ေရးတို�အတွက် ြပည်ေထာင်စုဘ�ာရန်ပုံေငွအတွင်းမှ ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ပါ
သည်။ သို�ြဖစ်ပါ၍ တည်ဆဲပို�ေဆာင်ေရးအဖွဲ�ဥပေဒကို �ုပသ
် ိမ်း�ပီး မူလအေခ
ြ အေနအတိုင်း လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ြပည်တွင်းေရေက
� ာင်း ပို�ေဆာင်ေရးအဖွဲ� ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းသည့်
ဥပေဒက
� မ်းအား အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန်
သင့် မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ်က
� ားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးက ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က
ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ြပ�၍ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်ကို ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်မှ အတည် ြပ�ပ
� ီး
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ�ွးရန် ေပးပို�ထားသည့် ဥပေဒက
� မ်းများအနက် ရန်ကုန် �မိ��ေတာ်
စည်ပင်သာယာေရး ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
� မ်း �ှင့် မ��ေလးမ
� ိ��ေတာ် စည်ပင်သာယာေရး
ဥပေဒကို�ုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
� မ်းတို�ကို ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မြပ�ဘဲ သေဘာတူ
ေက
� ာင်း ဆုံးြဖတ်ချက် ေပးပို�လာခ
ြ င်းကို ၂၇ - ၇ -၂၀၁၆ ရက်ေန�တွင် လ�တ်ေတာ်သို� အသိေပး တင်ြပ
ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် �မိ��ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
� မ်းကို ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃၄ ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ မ��ေလးမ
� ိ��ေတာ် စည်ပင်သာယာေရး
ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
� မ်းကို ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃၅
ြဖင့်လည်းေကာင်း �ိုင်ငံေတာ်သမ�တက လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။
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�ငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခ
ြ င်း�ှင့် �ငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒက
� မ်းကို
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို�လာခ
ြ င်းအား လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၄)ဦး
က ေဆွးေ�ွးခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်�ှစ်ရပ် သေဘာကွဲလွဲသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်၌ ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန်
ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
� မ်းကို ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃၈ ြဖင့်
�ိုင်ငံေတာ်သမ�တက လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။
ရပ်ကွက် သို�မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချ�ပ်ေရး ဥပေဒကို တတိယအက
� ိမ် ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
� မ်းအား ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို�လာပါတယ်။ ြပည်သူ�
လ�တ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်ကို လ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်က
� ီး(၉)ဦးက ေဆွးေ�ွးခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်�ှစ်ရပ်
သေဘာကွဲလွဲသြဖင့် ြပည်ေထာင်စု လ�တ်ေတာ်၌ ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ််တွင် စတင်တင်သွင်း�ပီး အတည် ြပ�ချက် ြဖင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင်
ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ေပးပို�ခဲ့သည့် ဥပေဒက
� မ်းများအနက် အေရးေပ�စီမံမ� အက်ဥပေဒကို �ုပ်သိမ်းသည့်
ဥပေဒက
� မ်းကို ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်တွင် စတင်တင်သွင်း�ပီး ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည် ြပ�၍ အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ေပးပို�လာပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
� မ်းကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင်
ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦး
က ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်
၏ အတည်ြပ�ချက်အတိုင်း အတည်ြပ�ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
� မ်းကို ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု
လ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃၉ ြဖင့် �ိုင်ငံေတာ်သမ�တက လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။
�ိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မ��ှင့် လုံ�ခ�ံမ�ကို ကာကွယ်ေပးေရးဥပေဒက
� မ်းကို
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်တွင် စတင်တင်သွင်း�ပီး ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ�၍ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင်
ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ေပးပို�လာပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
� မ်းကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန်
ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၁၂)ဦးက ေဆွးေ�ွး
ြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပ�၍
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်ကို ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
ြမန်မာ�ိုင်ငံရင်း�ှီးြမ��ပ်�ှံမ� ဥပေဒက
� မ်းကို ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်တွင် စတင်တင်သွင်း�ပီး
ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပ�၍ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ေပးပို�လာပါတယ်။ ယင်း
ဥပေဒက
� မ်းကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာ
တင်သွင်းြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်ရဲ�
အတည်ြပ�ချက်အတိုင်း အတည်ြပ�ခဲ့ပါတယ်။
ဥပေဒဘာသာပ
ြ န်ေကာ်မရှင် ဥပေဒကို ြပင််ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်းအား ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်
တွင် စတင်တင်သွင်း�ပီး ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည် ြပ�၍ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်တွင် ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန်
ေပးပို�လာပါတယ်။ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ်က
� ားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
(၁)ဦးက ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်
ြဖင့် အတည်ြပ�၍ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်ကို ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
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အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်မျာခင်ဗျား။ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက တင်သွင်း
သည့် ဥပေဒက
� မ်းများအနက် ပညာေရးဝန်က
� ီးဌာနက ချမှတ်ေသာမူဝါဒများ�ှင့် ကိုက်ညီမ�ရှိေစရန်
ေခတ်ကာလ�ှင့်ေလျာ်ညီေသာ အေခ�အေဝ� အသုံးအ��န်းများ မှန်ကန်မ�ရှိေစရန်အတွက် ၁၉၇၃
ခု�ှစ၊် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ�ိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ�ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်းအား လ�တ်ေတာ်
အခွင့်အေရး ေကာ်မတီ၊ အတွင်းေရးမှ�း ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)မှ ဦးမင်းဦး က
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သင့် မသင့် အဆုံး
အဖ
ြ တ်ရယူြခင်း၊ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ် �ကားခ
ြ င်း၊ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၄)
ဦးက ေဆွးေ�ွးြခင်း�ှင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့်
အတည်ြပ�၍ ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်သို� ေပးပို�ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ �ိုင်ငံေတာ်သည် �ိုင်ငံေတာ်ရှိ ေမ
ြ အားလုံး၊
ေမ
ြ ေပ�ေမ
ြ ေအာက်၊ ေရေပ�ေရေအာက်�ှင့် ေလထုအတွင်းရှိ သယံဇာတပစ�ည်းများအားလုံး၏
ပင်ရင်းပိုင်ရှင် ြဖစ်သည်ကိုလည်းေကာင်း၊ �ိုင်ငံပိုင် သယံဇာတပစ�ည်းများအား စီးပွားေရး အင်အားစု
များက ထုတ်ယူသုံးစွဲြခင်းကို �ကီး �ကပ်ကွပ်ကဲ�ိုင်ရန် လိုအပ်သည့်ဥပေဒ ြပ�ာန်းရမည်ကို လည်းေကာင်း၊
�ိုင်ငံသားများအား ပစ�ည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အေမွဆက်ခံခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ တီထွင်ခွင့်�ှင့် မူပိုင်ခွင့်
တို�ကို ဥပေဒပ
ြ �ာန်းချက်�ှင့်အညီ ခွင့် ြပ�ရမည်ဆိုသည်ကို ပီ ြပင်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ြမန်မာ့
ေကျာက်မျက်ရတနာ ဥပေဒကို တတိယအက
� ိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်းအား သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဥက� �၊ မ��ေလးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးေကျာ်သီဟ
က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� အဆိုတင်သွင်းြခင်း၊ လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် သင့် မသင့်
အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းြခင်းက�တွင် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊
ကတိများ�ှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၏ ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ပထမ
ပုံမှန်အစည်းအေဝးတွင် တင်သွင်းခဲသ
့ ည့် အဆို၊ ေမးခွန်းများ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံ
စာကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� ဖတ်က
� ားတင်သွင်းြခင်း�ှင့် လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ �ပီး
အတည်ြပ�ခ
ြ င်းကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ေကာ်မတီများက
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယအက
� ိမ် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအေဝးကာလအတွင်း ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး
များကို ြပ�လုပ်ခဲ့ရာမှာ ဥပေဒက
� မ်းေကာ်မတီ (၂၉)�ကိမ်၊ ြပည်သူ�ေငွစာရင်းေကာ်မတီ(၃)�ကိမ်၊ လ�တ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီ(၂) �ကိမ်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ�ှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ေရး
ေကာ်မတီ(၁၂) �ကိမ်၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲ�အစည်းများဆိုင်ရာေကာ်မတီ(၂) �ကိမ်၊
ကျန်းမာေရး၊ အားကစား�ှင့် ယဥ်ေကျးမ�ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ( ၆ ) �ကိမ်၊ တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီ
(၄) �ကိမ်၊ ေတာင်သူလယ်သမားေရးရာေကာ်မတီ (၆) �ကိမ်၊ အမျိ�းသမီး�ှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ(၄) �ကိမ်၊ ပညာေရးမ
ြ �င့်တင်မ�ေကာ်မတီ(၅) �ကိမ်၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ အလုပ်သမားများ
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ (၉) �ကိမ်၊ �ိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး�ှင့် လူ�အခွင့်အေရး
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ (၈) �ကိမ်၊ သတ� �၊ သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ(၈)
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�ကိမ်၊ ြပည်သူတို�၏ တိုင်က
� ားစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ (၁) �ကိမ်၊ စိုက်ပျိ�းေရး၊ ေမွးြမ�ေရး�ှင့် ေရလုပ်ငန်း
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ (၁) �ကိမ်၊ စုစုေပါင်းေကာ်မတီ အစည်းအေဝးအက
� ိမ်(၁၀၀) ြပ�လုပ်ခဲ့ပါ
တယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ
စွမ်းရည် ြမင့်မားေစရန် ရည်ရွယ်၍ အပ
ြ န်အလှန် ေဆွးေ�ွးပွဲ (Debate)ကို (၁၁) �ကိမ် ြပ�လုပ်ခဲ့�ပီး
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေ�ွးခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ
အတွက် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် လုပ်ငန်းအကူအဖွဲ�မှ ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယ
ပုံမှန်အစည်းအေဝး ကာလအတွင်း ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ ပညာေရး�ှင့် အလုပ်အကိုင် ကိန်းဂဏန်းများ
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စာတမ်းတို (၇၀)�ှင် ့ ြမ န်မာ့စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
စာတမ်းတို (၅၀)တို�ကို ထုတ်ေဝဖ
ြ န်�ချိခဲ့ပါတယ်။
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၈၉)ဦးက သိရှိလိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက် (၂၈၆)ခုကိုလည်း
ရှာေဖွေပးခဲ့ပါတယ်။
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ လ�တ်ေတာ်အစည်းအေဝး ရပ်နားထား
စ�်မှာ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဥက� � အေနနဲ� မှာ �ကားလိုတာကေတာ့ ြပည်သူ�ဆ��၊
ြပည်သူ�ဘဝ၊ ြပည်သူ�စကားများကို သိရှိေအာင်ေလ့လာက
� ပါ၊ ြပည်သူ�အကျိ�းစီးပွားကို ြမင့် ြမင့်မားမား
ေဖာ်ေဆာင်�ိုင်ေရးအတွက် �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက် �ကပါ၊ ေဒသခံ မဲဆ��ရှင် ြပည်သူများက ေဆာင်ရွက်
ေပးေစလိုတဲ့ အကျိ�းပ
ြ �လုပ်ငန်းေတွကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်က
� ပါလို�
ေပ
ြ ာက
� ားရင်း လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး မိမိတို�သက်ဆိုင်ရာေဒသအသီးသီးသို� ကိုယ်စိတ်
�ှစ် ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ြပန်လည်ေရာက်ရှိ �ကပါေစေက
� ာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း နိဂုံးချ�ပ်
အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။( �သဘာသံများ)
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အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအေဝး (၄၅)
ရက်ေြမာက်ေန� ရပ်နားေက
� ာင်း�ှင့် ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအေဝး
ကျင်းပပ
� ီးစီးေက
� ာင်း ေက
� ညာခ
ြ င်း
အချိန်၊ ၁၂း၀၈။
ဥက� �။
။ အစီအစဥ်(၁၁) ြဖစ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
ခင်ဗျား။ ယခု ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအေဝး (၄၅) ရက်ေြမာက်ေန�
ကို ရပ်နားပါမယ်။ ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအေဝး ေအာင်ြမင်စွာ
ကျင်းပပ
� ီးစီးေက
� ာင်း ေက
� ညာပါတယ်။ ( �သဘာသံများ)
အခမ်းအနားမှ�း။

။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
� ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှ�း။

။ အားလုံး ထွက်ခွာ�ိုင် �ကပါပ
� ီ ခင်ဗျား။

[ဒုတိယအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအေဝး (၄၅)ရက်ေြမာက်ေန�ကို
၁၂း၀၈ နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]

