ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ်
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် (၁၃)ကြိမ်ထပမာြ် ြုံမှန်အစည်းအထေး
(၂၃)ရြ်ထပမာြ်ထန့ အစည်းအထေး အြျဉ်းချုြ်
၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ်၊ ထတာ်သလင်းလပြည့်ထြျာ် ၆ ရြ်
( ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ စြ်တင်ဘာလ ၁၉ ရြ် )
[ ကြာသြထတးထန့ ]
၁။

ဒု တ ိ ယ အကြိ မ ် အမျ ုိ းသားလွှ တ ် တ တာ် (၁၃)ကြိ မ ် တ မာြ် ပု ံ မ ှ န ် အ စည် း အတေး

(၂၃)ရြ်တ မာြ်တန့ြို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ ၁၉ ရြ်တန့ နံနြ် ၁ေးေေ နာရီအချ ိန်တွင်
စတင် ြျင်းပပါသည်။
ထြာ်မတီေင် အစားေိုး ထပြာင်းလဲပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် အတည်ပြုချြ် ရယူပခင်း
၂။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ဥြ္ကဋ္ဌ ြ တိုင်းရင်းသားတရးရာ တြာ်မတီတွင် အဖွဲ့ေင်တနရာ

အစားထိုး တ ပာင်းလဲ ပင်ဆင် ဖွဲ့စည်း ခင်းြို လွှတ်တတာ်သို့ တင် ပပပီး လွှတ်တတာ်၏ အတည် ပုချြ်
ရယူရာ လွှတ်တတာ် ြ အတည် ပုသည်။
ထမးခွန်းထမးပမန်းပခင်းနှင့် ထပဖကြားပခင်း
၃။

တမးခွန်းတမး မန်း ခင်းနှင့် တ ဖကြား ခင်း အစီအစဉ်ြို တအာြ်ပါအတိုငး် တဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါ

သည် (ြ) ဦး မင့်နိုင်၊ ရခိုင် ပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၏ ရခိုငပ် ြည်နယ်၊ ထြျာြ်ထတာ်
မမို့နယ်အတွငး် ရှိ အထပခခံြညာမူလတန်းထြျာင်း (၂)ထြျာင်းနှင့် အထပခခံြညာ
မူလတန်းထြျာင်း(ခွ)ဲ (၅)ထြျာင်းတို့တွင် လိုအြ်လျြ်ရှိထသာ ဆရာ/ဆရာမများ
ခန့်ေားထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊
ဒုတိယေန်ကြီး ဦးေင်းတမာ်ထွန်း ြ ရခိုင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပပီး
အတ ခခံပညာမူလတန်းတြျာင်းနှင့် အတ ခခံပညာမူလတန်းတြျာင်း(ခွဲ)များတွင်
လစ်လပ်လျြ်ရှိတသာ ဆရာ၊ဆရာမ ဖည့်ဆည်းခန့်ထားတရး ြိစ္စများြို စီစဉ်
တဆာင်ရွြ်သွားမည် ဖစ်တကြာင်း ရှငး် လင်းတ ဖကြားသည်။
(ခ)

ဦးဘွဲခိန်း၊ ချင်း ပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၏ ချင်းပြည်နယ်၊ ေန်တလန်
မမို့နယ်၊

ဘဲလ်ဟာရ်ထြျးရွာ

အထပခခံြညာအလယ်တန်းထြျာင်းတွင်

RCC

နှစ်ေြ်ထဆာင် ထြျာင်းထဆာင်သစ် ထဆာြ်လုြ်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ
တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး ဦးေင်းတမာ်ထွန်း
D/meeting processing
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ြ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်၊ တငွလးုံ တငွရင်း ရန်ပုံတငွတခါင်းစဉ်တအာြ်မှ
ထပ်မံစိစစ်သွားမည် ဖစ်ပပီး ခွင့် ပုချြ်ရရှိမှသာ တဆာင်ရွြ်တပးသွားနိုင်မည် ဖစ်
တကြာင်း ရှင်းလင်းတ ဖကြားသည်။
(ဂ)

ဦးမာန်တလာတမာင်း၊ ချင်း ပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၏ ြညာထရးေန်ကြီး
ဌာန အထပခခံြညာဦးစီးဌာနထအာြ်ရှိ အထပခခံြညာထြျာင်းများတွင် လစ်လြ်
လျြ်ရှိထသာ ရုံးေန်ေမ်းများ ပဖည့်ဆည်း ခန့်ေားထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ
တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး ဦးေင်းတမာ်ထွန်း
ြ တအာြ်တ ခေန်ထမ်းသစ်များ ခန့်ထား ခင်းြို ပည်တထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊
နိုငင
် တ
ံ တာ်သမ္မတရုံးနှင့် စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတရးေန်ကြီးဌာနသို့ ပည်တထာင်စု
အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပည်တထာင်စုေန်ကြီးဌာနများြ နိုငင
် ့ံေန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
တိုးချဲ့ ပင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခင်း၊ ေန်ထမ်းခန့်ထား ခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၄၃)ချြ်နှင့်
ြိုြ်ညီမှုရှိ/မရှိ

စိစစ် ခင်း၊

သတဘာထားမှတ ်ခ ျြ်များ

တတာင်းခံ ခင်း ၊

အချြ်အလြ်များ ပည့်စုံစွာပါရှိတရးတို့ြုိ တဆာင်ရွြ်ပပီး တင် ပခွင့် ပုချြ်
ရယူခန့်ထားရ ခင်း ဖစ်သည့်အတွြ် တြျာင်း/ရုံးများ အားလုံး၏ လိုအပ်ချြ်
များြို စုတပါင်းတွြ်ချြ်ပပီးမှသာ တစ်တ ပးညီခန့်ထားခွင့် စီစဉ်တဆာင်ရွြ်
သွားမည် ဖစ်တကြာင်း ရှငး် လင်းတ ဖကြားသည်။
(ဃ) ဦးတအးဗိုလ၊် ရန်ြုန်တိုငး် တဒသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ရန်ြုန်တိုင်း
ထဒသကြီး၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်အတွင်း ဂျိုးပဖူနှင့် သဲပဖူပမစ်ထရတင် ထရထြးထေထရး
တို့မှ ရြ်ြွြ်၊ ထြျးရွာများသို့ ေြ်မံတိုးချဲ့ ထရထြးထေနိုင်မည့် အထပခအထနနှင့်
JICA ထချးထငွပဖင့် ထဖာ်ထဆာင်ထနထသာ ြုြ္ကိုေပမစ်ထရတင် စီမံြိန်း မည်သည့်
အချ ိန်တွင် မြီးစီးမည်ြို သိရလ
ှိ ိုပခင်း တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တန ပည်တတာ်
တြာင်စီေင် ဦးညီထန
ွ ်း ြ တစ်တန့လျှင် တရဂါလန် (၁၉)သန်း တပးတေနိုင်ရန်
အချင်း (၃၀၀)မီလီမီတာမှ (၂၀၀၀) မီလီမီတာအထိ စုစုတပါင်း (၄၈၆၀၀)ြီလိုမီတာ
အရှည်ရှိ တရပို့ပုြ
ိ ်လိုငး် များြို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွငး် ပပီးစီး
တအာင်တဆာင်ရွြ်သွားမည် ဖစ်ပပီး ြုြ္ကိုေ မစ်တရသန့်စင်စြ်ရုံ တည်တဆာြ် ခင်း၊
ဘုရင့်တနာင်ပန်းခခံသို့ တရပို့ပိုြ်မကြီးဆြ်သွယ် ခင်း၊ တ မတအာြ်တရတလှာင်ြန်
နှင့် တရတွန်းစြ်ရုံတည်တဆာြ် ခင်း လုပ်ငန်းများြို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍
၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် အပပီးတည်တဆာြ်မည် ဖစ်သ ဖင့် လှိုင်သာယာတစ်ပမို့နယ်လုံး
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တရတြာင်းတရသန့်များ စတင်သုံးစွဲနိုင်မည် ဖစ်တကြာင်း ရန်ြုန်တိုင်း
တဒသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ြိုယ်စား ရှင်းလင်းတ ဖကြားသည်။
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(င)

တဒါြ်တာလင်းတေပဖိုးလတ်၊ တနသသာရီတိုငး် တဒသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၏
မမိတ်မမို့၊ ပမစ်ငယ်ရြ်ြွြ်ရှိ မဂဂလာထရြန်ကြီးအား အများပြည်သူ အြန်းထပဖ
ရန်ထနရာ ပဖစ်ထြါ်လာထရး ထဆာင်ရွြ်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တန ပည်တတာ်တြာင်စီေင် ဦးညီထွန်း ြ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်
တငွလုံးတငွရင်းလုပ်ငန်းများ ဖစ်တသာ လမ်း၊ တံတား၊ တရတပးတရး၊ အတဆာြ်အဉီနှင့်
အ ခားလုပ်ငန်းများြို

လွှတ်တတာ်ြိုယ်စားလှယ်များ၊

ပမိတ်ပမို့နယ်စည်ပင်

သာယာတရးတြာ်မတီေင်များ၊ ရပ်ြွြ်/တြျးရွာအုပ်ချုပ်တရးမှူးများနှင့် တပါင်းစပ်
ညှိနှိုငး် ၍

တနသသာရီတိုငး် တဒသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်

တနသသာရီတိုင်းတဒသကြီး

လွှတ်တတာ်သို့ တင် ပအတည် ပုချြ်ရယူထားပပီး ဖစ်သည့်အ ပင် ပမို့တန ပည်သူ
များ၏

လိအ
ု ပ်ချြ်နှင့်

အဓိြမ ဖစ်မတနတဆာင်ရွြ်ရမည့်

လုပ်ငန်းများြို

ဦးစားတပးတရးဆွဲရသ ဖင့် မဂသလာြန်တတာ်တည်တဆာြ် ခင်းလုပ်ငန်းများအား
ထည့်သွင်းလျာထားတရးဆွဲနိုင်ခဲ့ ခင်းမရှိတကြာင်း တနသသာရီတိုင်းတဒသကြီးအစိုးရ
အဖွဲ့ြိုယ်စား ရှင်းလင်းတ ဖကြားသည်။
အသိထြး တင်ပြပခင်းနှင့် အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ထကြာင်း ထကြညာပခင်း
၄။

ဥြ္ကဋ္ဌ ြ အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ြ အတည် ပုပပီးတပးပိထ
ု့ ားတသာ စြားရပ် တ ပာင်းလဲ

သတ်မှတ်သည့် ဥပတဒကြမ်းြို ပည်သူ့လွှတ်တတာ်ြ ပင်ဆင်ချြ် ဖင့် ပန်လည်တပးပို့လာ ခင်းြို
အသိတပး တင် ပပပီး ယင်း ဥပတဒကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တဆွးတနွးလိသ
ု ည့် လွှတ်တတာ်ြိုယ်စားလှယ်
များရှိလျှင် အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုငတ
် ကြာင်း တကြညာသည်။
အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြား ရှငး် လင်းပခင်းနှင့် အဆုးံ အပဖတ် ရယူပခင်း
၅။

မန္တတလးတိုင်းတဒသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)မှ တဒါ်လှတဌး(ခ)တဒါ်အုန်းကြည် (ဥပတဒကြမ်း

တြာ်မတီေင်)ြ
အမျ ိုးသား

ပည်သူ့လွှတ်တတာ်ြ

မှတ်တမ်းနှင့်

တမာ်ြွန်း

ပင်ဆင်ချြ် ဖင့်

ဥပတဒကြမ်းနှင့်

အတည် ပုပပီး

စပ်လျဉ်း၍

တပးပိလ
ု့ ာတသာ

ဥပတဒကြမ်းတြာ်မတီ၏

အစီရင်ခံစာြို ပန်လည်ဖတ်ကြား ရှင်းလင်းပပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ ယင်း ဥပတဒကြမ်းြို အတည် ပုရန်
လွှတ်တတာ်၏ အဆုးံ အ ဖတ် ရယူရာ လွှတ်တတာ် ြ အတည် ပုသည်။
အစီရင်ခံစာ ထဆွးထနွးပခင်း ၊ အဆိုတင်သွင်းပခင်းနှင့် အတည်ပြုချြ် ရယူပခင်း
၆။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်

တိုင်းရင်းသားတရးရာတြာ်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်

အမျ ိုးသား

လွှတ်တတာ် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအတေးမှ (၁၃)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှန်အစည်းအတေး ြာလအတွငး်
လုပ်ငန်းတဆာင်ရွြ်မှု အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တတာ်ြိုယ်စားလှယ်(၂)ဦးြ တဆွးတနွးသည်။

4
၇။

ယင်း အစီရင်ခံစာြို သတဘာတူလြ်ခံရန် တဒါ်နွယ်နွယ်တအာင် (ဥြ္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းရင်းသား

တရးရာတြာ်မတီ) ြ အဆို တင်သွငး် ပပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ လွှတ်တတာ်၏ အတည် ပုချြ် ရယူရာ
လွှတ်တတာ် ြ အတည် ပုသည်။
၈။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၃)ကြိမ်တ မာြ်

ပုံမှန်အစည်းအတေး တဆာင်ရွြ်ချြ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ရှင်းလင်းတ ပာကြားပပီး ဒုတိယအကြိမ်

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၃)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှန်အစည်းအတေး (၂၃) ရြ်တ မာြ်တန့ ရပ်နားတကြာင်းနှင့်
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၃)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှန်အစည်းအတေး ြျင်းပပပီးစီးတကြာင်း
တကြညာသည်။

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

