ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ်
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် (၁၅)ကြိမ်ထပမာြ် ြုံမှန်အစည်းအထေး
(၁၃)ရြ်ထပမာြ်ထန့ အစည်းအထေး အြျဉ်းချုြ်
၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၂ ရြ်
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရြ်)
[ ဗုဒဟ
္ဓ ူးထန့ ]
၁။

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၅)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှန်အစည်းအတေး (၁၃)ရြ်

တ မာြ်တန့ြို ၂၀၂၀ ပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရြ်တန့ နံနြ် ၁ေးေေ နာရီအချိန်တွင် စတင်ြျင်းပပါသည်။
ထမးခွန်းထမးပမန်းပခင်းနှင့် ထပြေကြားပခင်း
၂။

တမးခွန်းတမး မန်း ခင်းနှင့် တ ြေကြား ခင်း အစီအစဉ်ြို တအာြ်ပါအတိုငး် တောင်ရွြ်ခဲ့ပါ

သည်။
(ြ) ဦးတြျာ်တ

ွး၊

ရန်ြုန်တိုင်းတဒသကြီး

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၏

ပြည်တွင်း

ထရထကြာင်းြို့ထဆာင်ထရးြိုင် သထဘောြျင်းများအနြ် ထရှးအြျဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး
ပြေစ်ထသာ ဒလသထဘောြျင်းရှိ အထဆာြ်အအုံများအား သတ်မှတ်စံချန
ိ ်စံညန
ွှ ်း
များနှင့်အညီ ထရှးထဟာင်းသမိုင်းေင် ြမ္ဘာ့အထမွအနှစ် သတ်မှတ ်နိုင်ထရး
ထဆာင်ရွြ်ထြးရန်နှင့် သမိုငး် တန်ြေိုးကြီးလှထသာ သထဘောြျင်း တစ်ခုလုံးြို
ပြုပြင်မွမ်းမံေိန်းသိမ်းြာ ထရထကြာင်းသမိုင်းပြတိုြ် သို့မဟုတ် ထဒသြေွံ့ဖြေိုးထရး
အတွြ် အြျိုးရှိမည့် စီမံြိန်းများ ချမှတ်ထဆာင်ရွြ်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ
တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပို့တောင်တရးနှင့် ေြ်သွယ်တရးေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး
ဦးသာဦး ြ တရှးတောင်းသမိုင်းေင် ြမ္ဘာ့အတမွအနှစ် သတ်မှတ်ရန် အစီအစဉ်
မရှိတကြာင်း၊ လြ်ရှိ ဂိုတဒါင်အ ြေစ် အသုံး ပုတနတသာ တရှးတောင်းအတောြ်အအုံ
တွင် Blue Plaque ြပ်
သမိုငး် ပတိုြ်အ ြေစ်

ားနိုငတ
် ရးနှင့် သတဘောြျင်းအတွင်း တရတကြာင်း

ားရှိတရး အစီအမံများနှင့် ပတ်သြ်၍ F/S တောင်ရွြ်

မည့် ြုမ္ပဏီအြေွဲ့ြို ရန်ြုန်တိုငး် တဒသကြီးအစိုးရအြေွဲ့ Yangon Heritage
Trust နှင့် မဲေန္ဒနယ်ြိုယ်စား ပု ပည်တ

ာင်စုလွှတ်တတာ်ြိုယ်စားလှယ်များနှင့်

ညှိနှိုငး် တိုင်ပင်သွားတစမည် ြေစ်တကြာင်း ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။
(ခ)

ဦး မမင်းတေွ၊ မတြွးတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၏ ြခုြ္ကူဖမို့တွင်
ပြေတ်သန်းစီးဆင်းလျြ်ရထ
ှိ သာ ထရွှေထချာင်းထချာင်းြို ထရလမ်းထကြာင်း တည်ဖငိမ်
D/meeting processing
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ထစဖြီး ထရတိုြ်စား၊ ြမ်းဖြိုပခင်းမှ ြာြွယ်ရန် အမှတ်(၃) ရြ်ြွြ်တွင်
ြမ်းေိန်းနံရံ တည်ထဆာြ်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပိတ
ု့ ောင်တရးနှင့်

ေြ်သွယ်တရးေန်ကြီးဌာန၊

ဒုတိယေန်ကြီး

ဦးသာဦး

ြ

အစီအစဉ် မရှိတသးတကြာင်း မတြွးတိုင်းတဒသကြီးအစိုးရအြေွဲ့နှင့် တပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း
ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။
(ဂ)

ဦးတင်တေ၊ တနသောရီတိုငး် တဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၏ တနသောရီတိုင်း
ထဒသကြီး၊ ဖမိတ်ဖမို့၊ ြလွင်နယ်ထပမရှိ တြ္ကသိုလ်ရြ်ြွြ်နှင့် ြုလဲဒီြါရြ်ြွြ်
တို့တွင် ထနေိုင်ထသာ ပြည်သူများသည် တရားေင် အခွန်အခများ ထြးထဆာင်
ထနကြထသာ်လည်း

ရြ်ရွာစည်ြင်ြေွံ့ဖြေိုးထရးအတွြ်

နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏

စီမံြိန်း

ထရးဆွဲအထြာင်အေည်ထြော်မှုမရှိပခင်း၊ ဘဏ္ဍာထငွလျာေားမှု မရှိပခင်းတို့ထကြာင့်
အခြ်အခဲဒုြ္ခမျိုးစုံ ခံစားထနရြါသပြေင့် မည်သည့်အချ ိန်တွင် နိုင်ငံထတာ်ဘဏ္ဍာ
ပြေင့် စီမံြိန်းထရးဆွဲအထြာင်အေည်ထြော် ေည့်သွင်း ထဆာင်ရွြ်ထြးနိုင်မည်ြို
သိရိှလပို ခင်း တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တန ပည်တတာ်တြာင်စီေင် ဦးညီ
ယင်းရပ်ြွြ်တို့တွင်တန

ွန်း ြ

ိုင်တသာ ပည်သူများ၏အြျိုးငှာ ြေွံ့ဖြေိုးတရးလုပ်ငန်းများ

အား ရန်ပုံတငွရရှိမှုအတပါ်မူတည်၍ ဦးစားတပးအေင့အ
် လိြ
ု ် အတြာင်အ

ည်

တြော်တောင်ရွြ်တပးလျြ်ရှိတကြာင်း တနသောရီတိုင်းတဒသကြီးအစိုးရအြေွဲ့ ြိုယ်စား
ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။
(ဃ) ဦးတေှ့တင်း၊ ချင်း ပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ချင်းပြည်နယ်၊ ြလြ်ေဖမို့၊
အမှတ်(၁) အထပခခံြညာအေြ်တန်းထြျာင်း အထဆာြ်အဦထဟာင်းြို ပြန်လည်
ပြုပြင် မွမ်းမံထြးရန်နှင့် RCC နှစ်ေြ်ထြျာင်းထဆာင်အသစ်တစ်ခုြို လာမည့်
ဘဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထဆာြ်လုြ်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊

ပည်တ

အမှတ်(၁) အတ ခခံပညာအ
နှစ်

ပ်တောင်

ာင်စုေန်ကြီး

တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး

ြ

ြ်တန်းတြျာင်းရှိ (၃၉၀x၃၀)တပ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ြာ

(၁)တောင်အား

(၆၀x၂၄)တပ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ြာတစ်

ပင်ေင်နိုင်ရန်နှင့်

ဥပဓိရုပ်မတြာင်းတသာ

ပ်တောင် (၁)တောင်အစား (၁၃၀x၃၀)တပ

RCC နှစ် ပ်တောင် (၁)တောင်ြို အသစ်တောြ်လုပ်နိုင်ရန်အတွြ် လိုအပ်တသာ
ရန်ပုံတငွြို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်၊ ပင်ေင်

ိန်းသိမ်းစရိတ် အတောြ်အဉီ

တခါင်းစဉ်နှင့် တငွလုံးတငွရင်း (တည်တောြ်တရး)စာရင်းတွင် ဖမို့နယ်ဦးစားတပး
အစီအစဉ်အရ စိစစ်၍
ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။

ည့်သွင်းလျာ

ား တောင်ရွြ်တပးသွားမည် ြေစ်တကြာင်း
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(င)

ဦးလှဦး၊ စစ်ြိုင်းတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၏ စစ်ြိုင်းတိုင်းထဒသကြီး၊
မုံရွာခရိုင၊် မုံရွာဖမို့နယ်၊ ထြါြ်ြင်ထြျးရွာအုြ်စု၊ နဂါးတွင်းထြျးရွာ အထပခခံ
ြညာအေြ်တန်းထြျာင်း(ခွဲ)အား
အဆင့်တိုးပမှင့်

ြေွင့်လှစ်ထြးရန်

ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊

ပည်တ

အထပခခံြညာအေြ်တန်းထြျာင်းအပြေစ်

အစီအစဉ်
ာင်စုေန်ကြီး

ရှ/ိ မရှိ

တမးခွန်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး

ြ

သတ်မှတ်မူနှင့် ြိုြ်ညီမှုမရှိသ ြေင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်တွင် ဦးစားတပး
တြျာင်းအတန ြေင့် အေင့်တိုး မှင့်တပးနိုင် ခင်းမရှိတသးတကြာင်းနှင့် အေိုပါတြျာင်း
သည် အတ ခခံပညာအ
များြိုလည်း

ြ်တြျာင်း(ခွဲ) ြေစ်သည့်အတွြ် အ

သင်ယူခွင့်ရရှိသည့်အတ ခအတနတွင်

ြ်တန်းပညာရပ်

ရှိတနတကြာင်း

ရှင်းလင်း

တ ြေကြားသည်။
(စ)

ဦးဘွဲခိန်း၊ ချင်း ပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၏ ချင်းပြည်နယ်၊ ေန်တလန်
ဖမို့နယ်၊

ဆလဲင်းထြျးရွာ

အထပခခံြညာအေြ်တန်းထြျာင်း(ခွဲ)တွင်

RC

နှစ်ေြ်ထြျာင်းထဆာင်အသစ်ြို ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်တွင် ထဆာြ်လုြ်
ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊
ပည်တ

ာင်စုေန်ကြီး တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး ြ (၉၀x၂၄)တပ အန္တရာယ်ရှိတြျာင်း

တောင်အားြေျြ်သိမ်းဖပီး (၉၀x၃၀)တပ Steel Structure တစ်

ပ်တောင် (၁)တောင်

တောြ်လုပ်ရန်အတွြ် လိအ
ု ပ်တသာရန်ပုံတငွြို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်၊
တငွလုံးတငွရင်း (တည်တောြ်တရး)တခါင်းစဉ်တအာြ်မှ ဖမို့နယ်ဦးစားတပးအစီအစဉ်
အရ စိစစ်၍

ည့်သွင်းလျာ

ား တောင်ရွြ်တပးသွားမည် ြေစ်တကြာင်း ရှငး် လင်း

တ ြေကြားသည်။
(ေ)

ဦးတြျာ်တုတ်၊

မန္တတလးတိုင်းတဒသကြီး

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၏

ထြျာင်းများ၏

လုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်ချြ်များ

စနစ်တြျ၊

ြိုယ်ြိုင်

စည်းြမ်းတြျ

ရှထ
ိ ကြာင်း သြ်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်မှ မည်သို့ ကြီးကြြ်တင်ပြြာ

မည်သို့

သထဘာေားမှတ်ချြ် အထကြာင်းကြားေားထကြာင်း သိရှိလုပိ ခင်း တမးခွန်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊ ပည်တ

ာင်စုေန်ကြီး တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး

ြ ြိုယ်ပိုင်တြျာင်းမှတ်ပတ
ုံ င် ဥပတဒ၊ နည်းဥပတဒ တို့နှင့်အညီ တာေန်ရိှသူ
အေင့်ေင့်မှ ကြီးကြပ်တောင်ရွြ်လျြ်ရှိဖပီး သင်ကြားတရးလုပ်ငန်းများ အပါအေင်
ဥပတဒ၊

နည်းဥပတဒများအား

တိုင်းတဒသကြီး/ ပည်နယ်

လိုြ်နာတောင်ရွြ်မှု

ပညာတရးမှူးများမှ

အတ ခအတနများြို

စစ်တေးတရးအြေွဲ့များြေွဲ့စည်း၍

စိစစ်တောင်ရွြ်လျြ်ရှိတကြာင်း ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။

4
(ဇ)

တဒါြ်တာေင်း မင့်၊ ပဲခူးတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ြဲခူးတိုင်းထဒသကြီး၊
သာယာေတီခရိုင်၊

မင်းလှဖမို့နယ်၊

လြ်ဆြ်ထြျးရွာအုြ်စု၊

စိန်ြန့်လန့်

ထြျးရွာ အထပခခံြညာမူလတန်းထြျာင်း (RTC)ထြျာင်း ထပမထနရာြို ြို့ထဆာင်ထရး
နှင့်ဆြ်သွယ်ထရးေန်ကြီးဌာနမှ ြညာထရးေန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲထပြာင်းထြးဖြီး
(၆၀x၃၀)ထြ RC တစ်ေြ် ထြျာင်းထဆာင်သစ် ထဆာြ်လုြ်ထြးရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊

ပည်တ

ာင်စုေန်ကြီး

တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး ြ တြျာင်းတ မတနရာြို ပိတ
ု့ ောင်တရးနှင့် ေြ်သွယ်တရး
ေန်ကြီးဌာန၊ ြုန်းလမ်းပို့တောင်တရးမှ ပညာတရးေန်ကြီးဌာနပိုင်တ မတနရာအ ြေစ်
လွှဲတ ပာင်းတပးမှသာ ဘဏ္ဍာတရးေိုင်ရာ လုပ်

ုံးလုပ်နည်းအရ ရန်ပုံတငွလျာ

ား

တပးနိုင်မည် ြေစ်ဖပီး နိုင်ငံတတာ်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချြ်အရ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန
ပိုင်တ မတနရာအ ြေစ် လွှဲတ ပာင်းတပးနိုင် ခင်းမရှိပါြ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများအတွြ်
ရန်ပုံတငွလျာ
(ဈ)

ားတောင်ရွြ်တပး၍မရတကြာင်း ရှငး် လင်းတ ြေကြားသည်။

ဦးေင်းကြိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၏ ြဲခူးတိုင်းထဒသကြီး၊
သာယာေတီခရိုင်၊ လြ်ြံတန်းဖမို့နယ်၊ ထြျးနီ အထပခခံြညာ အေြ်တန်း
ထြျာင်း(ခွဲ)အား အထပခခံြညာ အေြ်တန်းထြျာင်းအပြေစ် အဆင့်တိုးပမှင့်
ြေွင့်လှစ်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊
ပည်တ

ာင်စုေန်ကြီး တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး ြ သတ်မှတ်မူနှင့် ြိုြ်ညီမှု

ရှိသ ြေင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွြ် တြျာင်းအေင့်တိုး မှင့် ခင်းများ
တောင်ရွြ်သည့်အချ ိန်တွင် စိစစ် တောင်ရွြ်သွားမည် ြေစ်တကြာင်း ရှငး် လင်း
တ ြေကြားသည်။
(ည)

ဦးတေစိန်တအာင်၊

ရခိုင် ပည်နယ်

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏

ရခိုငပ် ြည်နယ်၊

စစ်ထတွဖမို့၊ စြ်ရုံစုရြ်ြွြ် အထပခခံြညာ အေြ်တန်းထြျာင်း(ခွ)ဲ ၏ ထြျာင်းေင်း
ခခံြတ်လည်အား အုတ်တံတိုင်း ြာရံထြးရန် သို့မဟုတ် လုခံ ခုံ ခိုင်မာထသာ
ခခံစည်းရိုးတစ်မျ ိုးမျိုး ြာရံထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပညာတရးေန်ကြီးဌာန၊ ပည်တ
၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်၏
တအာြ်မှ

ာင်စုေန်ကြီး တဒါြ်တာမျိုးသိမ်းကြီး ြ ၂၀၂၁-

ပင်ေင်

ိန်းသိမ်းစရိတ် အ ခားရန်ပုံတငွတခါင်းစဉ်

ဖမို့နယ်ဦးစားတပးအစီအစဉ်အရ စိစစ်၍ လျာ

ားတောင်ရွြ်သွား

မည် ြေစ်တကြာင်း ရှငး် လင်းတ ြေကြားသည်။
(ဋ)

ဦးရှန်တအာရ်၊

ချင်း ပည်နယ်

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၏

ပမန်မာ့အားြစား

အဆင့်အတန်း တိုးတြ်ပမင့်မားထရးအတွြ် နိုင်ငထ
ံ တာ်အစိုးရအထနပြေင့် မည်သို့
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ထဆာင်ရွြ်ထနသည်ြို သိရိှလပို ခင်း တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြျန်းမာတရးနှင့်
အားြစားေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး တဒါြ်တာ မတလးစိန် ြ မန်မာနိုင်ငံ
အားြစားအြေွဲ့ချုပ်များြို အတည် ပုြေွဲ့စည်းတပးခဲ့ဖပီး အတရှ့ တတာင်အာရှ
အားြစားဖပိုင်ပွဲများနှင့်

နိုငင
် တ
ံ ြာြေိတ်တခါ်ဖပိုင်ပွဲများ

ေင်တရာြ်ယှဉ်ဖပိုင်

နိုင်ရန်အတွြ် ရန်ြုန်ဖမို့နှင့် တန ပည်တတာ်တို့တွင် စခန်းသွင်းတလ့ြျင့်တပး ခင်း၊
နည်း ပများနှင့် အားြစားသမားများ၏ စားတသာြ်စရိတ်နှင့် လစဉ်တ ာြ်ပံမ
့ ှုများ
တပးလျြ်ရှိသည့်အ ပင် တိုင်းတဒသကြီးနှင့်

ပည်နယ်အားြစားဖပိုင်ပွဲများနှင့်

ပတ်သြ်၍ ြုန်ြျစရိတ်များ၊ ေုတကြးတငွများနှင့် အားြစားတ
ပုပစ္စည်းများတ

ာြ်ပံ့တပး ခင်းတို့ြို ပည်တ

တပးဖပီး အားြစားနည်းအလိုြ်ဖပိုင်ပွဲများမှ

ာြ်အြူ

ာင်စုဘတ်ဂျြ်မှ ြျခံတောင်ရွြ်
ူးချွန်

ြ် မြ်တသာ အားြစား

သမားများြို သြ်ေိုငရ
် ာအားြစားအြေွဲ့ချုပ်များမှ တရွးချယ်၍ စခန်းသွင်း
တလ့ြျင့်တပးဖပီး ေန်ကြီးဌာနတပါင်းစုံဖပိုင်ပွဲများ၊ အြေွဲ့ချုပ်ဥြ္ကဋ္ဌြေလားဖပိုင်ပွဲများ၊
Japan Cup ဖပိုင်ပမ
ွဲ ျား၊ အမျိုးသားတံခွန်စိုြ်ဖပိုင်ပွဲများ ြျင်းပ ပုလုပ်ြာ
နိုငင
် ့ြ
ံ ိုယ်စား ပု လြ်တရွးစင်အားြစားသမားများ တရွးချယ်၍ စခန်းသွင်း
တလ့ြျင့်တပး ခင်းနှင့် အ

ိမ်းအမှတ်တန့ရြ်များတွင် အားြစားဖပိုင်ပွဲများြျင်းပ

တပး ခင်းများ တောင်ရွြ်လျြ်ရှိတကြာင်း ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။
(ဌ)

တဒါြ်တာတဇာ်လင်း

ွဋ်၊ မွန် ပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၏ မွန်ပြည်နယ်၊ သေုံ

ခရိုင်၊ သေုဖံ မို့၊ ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့ ခရိုင်ပြည်သူ့ထဆးရုံကြီးအား ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့
ထဆးရုံအဆင့်သို့ တိုးပမှင်ထ
့ ြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ြျန်းမာတရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး တဒါြ်တာ မတလးစိန်
ြ ပည်နယ်အစိုးရအြေွဲ့သို့ အတောြ်အဉီတောြ်လပ
ု ်ရန်အတွြ် တ မတနရာ
လုတ
ံ လာြ်မှု ရှိ/မရှိ၊ အတောြ်အဉီ

ပ်မံတောြ်လပ
ု ်ရန် လိ/ု မလို၊ နယ်တ မ

တဒသအတ ခအတနနှင့် တ မ ပင်အမှန်တြယ်လိုအပ်မှု ရှိ/မရှိတို့ြို စိစစ် ပန်ကြား
တပးနိုငပ
် ါရန်

သတဘာ

ြေွဲ့ စည်းပုံခ ွင့် ပုမိန့်

ားမှတ်ချြ်တတာင်းခံဖပီး၊
ုတ ် ပန်နိုင်တရးအတွြ်

သတဘာတူညီချြ်ရရှိလျှင်
ပည်တ

ာင်စုအစိုးရအြေွဲ့၏

အမိန့်တကြာ် ငာစာအမှတ်ပါ မူေါဒများ၊ စီမံြိန်းနှင့် ြေွဲ့စည်းပုံစိစစ်တရးအြေွဲ့မှ
ုတ် ပန်

ားတသာ သတ်မှတ်ချြ်များနှင်အ
့ ညီ အေို ပုချြ်များအား ဥြ္ကဋ္ဌ၊

စီမံြိန်းနှင့် ြေွဲ့စည်းပုံစိစစ်တရးအြေွဲ့နှင့် စီမံြိန်း၊ ဘဏ္ဍာတရးနှင့် စြ်မှုေန်ကြီးဌာန
တို့သို့ ညှိနှိုင်းတင် ပ၍ သတဘာတူညီချြ်ရရှိလျှင် ပည်တ
တင် ပဖပီး လုပ်

ာင်စုအစိုးရအြေွဲ့ရုံးသို့

းုံ လုပ်နည်းနှင့်အညီ ေြ်လြ်တင် ပ တောင်ရွြ်တပးသွား

မည် ြေစ်တကြာင် ရှငး် လင်းတ ြေကြားသည်။
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(ဍ)

ဦးတဌးဦး၊ ရန်ြုန်တိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၏ ရန်ြုန်တိုင်းထဒသကြီး၊
ဒဂုံဖမို့သစ်အထရှ့ြိုငး် ဖမို့နယ်ရှိ သူနာပြုနှးီ နွှယ် ြွငး် ဆင်း ထလ့ြျင့်သင်တန်း
ထြျာင်းကြီးြို သူနာပြုသင်တန်းထြျာင်းကြီးအပြေစ် အမည်ထပြာင်းလဲသတ်မှတ်
ထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် ရှြ
ိ ါြ မည်သည့် အချ ိန်၌ ထပြာင်းလဲထြးမည်ြို
သိရိှလပို ခင်း တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြျန်းမာတရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန၊
ဒုတိယေန်ကြီး တဒါြ်တာ မတလးစိန် ြ နိုငင
် ံတြာအသိအမှတ် ပု သူနာ ပုသားြေွားသင်တန်းတြျာင်းများ တပါ်
သားြေွားတြာင်စီ၏

ွန်းနိုင်တရးနှင့် မန်မာနိုင်ငံသူနာ ပုနှင့်

Accreditation

ြေစ်တသာတကြာင့် သူနာ ပုများ တမွး

Guidelines

များအရ

လိအ
ု ပ်သည်

ုတ်မည့် သားြေွားသင်တန်းတြျာင်းများနှင့်

နှီးနွှယ်သင်တန်းတြျာင်းများြို သူနာ ပု-သားြေွားတြျာင်းများအ ြေစ် အမည်
ပင်ေင်ရန် တောင်ရွြ်လျြ်ရှိဖပီး ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်၊ တအာြ်တိုဘာလတွင်
တမွး

ုတ်မည့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တြျာင်းေင်းချိန်အမီ တောင်ရွြ်

လျြ်ရှိတကြာင်း ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။
(ဎ)

ဦးမာန်တလာတမာင်း၊

ချင်း ပည်နယ်

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၏

ချင်းပြည်နယ်၊

မင်းတြ်ဖမို့နယ်မှ (၂၃)မိုင်၊ ထအးသာယာထြျးရွာတွင် ထြျးလြ် ြျန်းမာထရး
ဌာန(ခွဲ)အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာထရး နှစ်တွင် ချေားထြးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ
တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြျန်းမာတရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး
တဒါြ်တာ မတလးစိန် ြ တြျးလြ်ြျန်းမာတရးဌာနခွဲြေွင့်လှစ်တပးသင့်တကြာင်း
ချင်း ပည်နယ် ပည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာနမှူးမှ တင် ပ
အစိုးရအြေွဲ့၏ အမိန့်တကြာ် ငာစာ ြေင့် ပည်တ
ေန်ကြီးဌာနများြ နိုင်ငံ့ေန်

ားသ ြေင့် ပည်တ

ာင်စု

ာင်စုအြေွဲ့အစည်းများ၊ ပည်တ

ာင်စု

မ်းြေွဲ့စည်းပုံ တိုးချဲ့ ပင်ေင်ြေွဲ့စည်း ခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

လိြ
ု ်နာတောင်ရွြ်ရမည့် မူေါဒနှင်အ
့ ညီ စိစစ်၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်
တွင် စီစဉ်တောင်ရွြ်သွားမည် ြေစ်တကြာင်း ရှငး် လင်းတ ြေကြားသည်။
(ဏ) တဒါြ်တာစန်းတမာင်တမာင်၊ ပဲခူးတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ ြဲခူးတိုင်း
ထဒသကြီး၊ ြဲခူးဖမို့၊ ဥသာဖမို့သစ် အားြစားြွင်းအား တိုင်းအဆင့်အားြစားြွင်း
အပြေစ် အဆင့်ပမှင့်တင်ထြးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှိ တမးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြျန်းမာတရး
နှငအ
့် ားြစားေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး တဒါြ်တာ မတလးစိန် ြ အေင့်
မှင့်တင် ခင်းလုပ်ငန်းများ ြေစ်သည့်
တ မာင်းနှင့်

Drain

Cover

တရစိမတ
့် မာင်း၊

ပုလုပ် ခင်း၊

အတွင်း/အ ပင်

ြတ်တုံးစီ ခင်း၊

တရနုတ်

တဘာလုံးြွင်း

ပု ပင် ခင်းနှင့် မြ် ပန်စိုြ် ခင်း၊ ဂိုးတိုင်စိုြ် ခင်း၊ 440 Volt Line နှင့် 3”
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Diameter

Power Meter တပ်ေင် ခင်း၊ ရာဘာတ ပးလမ်းခင်း ခင်း၊

Score

Boardနှင့် Ground Tank ပုလုပ် ခင်း၊ ပွဲကြည့်စင် (၄)စင် အမိုးမိုး ခင်း၊ 4” Tube
Well နှင့် ေြ်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် တရပိုြ်သွယ်တန်း ခင်းတို့အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာတရးနှစ်

ပည်တ

တင် ပတတာင်းခံဖပီး

ာင်စုခွင့် ပုရန်ပုံတငွစာရင်းတွင်

ခွင့် ပုချြ်ရရှိပါြ

ည့်သွင်းလျာ

ား

တောင်ရွြ်တပးသွားမည် ြေစ်တကြာင်း

ရှင်းလင်းတ ြေကြားသည်။
အစီရင်ခံစာ ပြန်လည်ြေတ်ကြားရှငး် လင်းပခင်း၊ အဆုးံ အပြေတ် ရယူပခင်း၊ အဆို တင်သွင်းပခင်း၊
ထောြ်ခံပခင်းနှင့် အဆုးံ အပြေတ် ရယူပခင်း
၃။

မန္တတလးတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ ်(၄)မှ တဒါ်လှတဌး (ခ) တဒါ်အုန်းကြည်

(ဥပတဒကြမ်းတြာ်မတီေင်) ြ ြျန်းမာတရးမှူးတြာင်စီ ဥပတဒကြမ်းနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ ဥပတဒကြမ်း
တြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာြို ပန်လည် ြေတ်ကြားရှင်းလင်းဖပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ ယင်း ဥပတဒကြမ်းြို
တစ်ပိုဒ်ခ ျင်းစီအလိုြ် အတည် ပုရန် လွှတ်တတာ်၏ အေုံးအ ြေတ် ရယူရာ လွှတ်တတာ် ြ
အတည် ပုသည်။
၄။

ြျန်းမာတရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး တဒါြ်တာ မတလးစိန် ြ

ြျန်းမာတရးမှူးတြာင်စီ
ြိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးြ တ

ဥပတဒကြမ်းြို

အတည် ပုရန်

အေို

တင်သွငး် ရာ

လွှတ်တတာ်

ာြ်ခံဖပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ ယင်း ဥပတဒကြမ်းြို အတည် ပုရန် လွှတ်တတာ်၏

အေုးံ အ ြေတ် ရယူရာ လွှတ်တတာ် ြ အတည် ပုသည်။
၅။

ြရင် ပည်နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)မှ တဒါြ်တာမျိုးတအာင် (ဥပတဒကြမ်းတြာ်မတီေင်)

ြ ကြြ်တ ခနီအမှတ်အသား အသုံး ပု ခင်းေိုင်ရာ ဥပတဒကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပတဒကြမ်း
တြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာြို ပန်လည် ြေတ်ကြားရှင်းလင်းဖပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ ယင်း ဥပတဒကြမ်းြို
တစ်ပိုဒ်ခ ျင်းစီအလိုြ် အတည် ပုရန် လွှတ်တတာ်၏ အေုံးအ ြေတ် ရယူရာ လွှတ်တတာ် ြ
အတည် ပုသည်။
၆။

ြျန်းမာတရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကြီး တဒါြ်တာ မတလးစိန် ြ

ကြြ်တ ခနီအမှတ်အသား အသုံး ပု ခင်းေိုင်ရာ ဥပတဒကြမ်းြို အတည် ပုရန် အေို တင်သွင်းရာ
လွှတ်တတာ် ြိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးြ တ

ာြ်ခံဖပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ ယင်း ဥပတဒကြမ်းြို အတည် ပုရန်

လွှတ်တတာ်၏ အေုးံ အ ြေတ် ရယူရာ လွှတ်တတာ် ြ အတည် ပုသည်။
အဆို ထဆွးထနွးပခင်းနှင့် အဆုံးအပြေတ် ရယူပခင်း
၇။

ဦးတမာင်တမာင်အုန်း၊ ဧရာေတီတိုင်းတဒသကြီး မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၏ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်

နှစ်စဉ် ဓာတ်ဆီတန်ချ ိန် (၂)သန်းထြျာ်ြို ပြည်ြမှ တင်သွငး် ခဲ့ရာ ယင်းဓာတ်ဆီနှင့် ထရာသုံးသည့်
အီသထနာထလာင်စာဆီြို ပြည်တွင်း၊ အရြ်ချြ်စြ်ရုံများမှ ထပြာင်း၊ ဆန် စသည့် ြုန်ကြမ်းများြို
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အထပခခံြာေုတ်လုြ်နိုင်ဖြီး၊ ထဘးေွြ် ြစ္စည်းများမှလည်း တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့် ဇီေဓာတ်ထငွ့၊
ဇီေထပမဩဇာအပြေစ်

အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်

ြုန်သွယ်မှုလိုထငွ

(Trade

deficit)ြို

ထလျာ့နည်း

ထစရန်အတွြ် သဘာေြတ်ေန်းြျင်အထောြ်အြူပြု၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြေိုးဖမဲ စွမ်းအင်ပြေစ်ထသာ
အီသထနာ(ထခါ်) ထရမဲ့အရြ်ြို သင့်ထတာ်မည့် ရာခိုင်နှုန်းအချ ိုးအဆအား ဓာတ်ဆီပြေင့် ထရာထနှာ
သုံးနိုင်ရန်အတွြ်

လုြ်ငန်းရှင်များအား

လုြ်ြိုင်ခွင့်အမိန့်

ေုတ်ပြန်ထြးပခင်း

(Mandate)ြို

ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ အပမန်ဆုံး စီစဉ်ခ ျမှတ ် ထဆာင်ရွြ် သင့်ြါထကြာင်း ပည်တ

ာင်စုအစိုးရ

အား တိုြ်တွန်းတကြာင်း အေိုြို လွှတ်တတာ်ြိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးြ ေြ်လြ်တေွးတနွးရာ
ပည်တ

ာင်စုအေင့် အြေွဲ့အစည်းေင်ြ ပန်လည် တ ြေရှင်းတေွးတနွးဖပီး ဥြ္ကဋ္ဌ ြ လွှတ်တတာ်၏

အေုးံ အ ြေတ် ရယူရာ ြန့်ြွြ်မမ
ဲ ျားသ ြေင့် လွှတ်တတာ် ြ အတည်မ ပုတကြာင်း တကြညာသည်။
၈။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၅)ကြိမ်တ မာြ်

ပုံမှန်အစည်းအတေး တောင်ရွြ်ချြ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ရှင်းလင်းတ ပာကြားဖပီး ဒုတိယအကြိမ်

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၅)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှန်အစည်းအတေး (၁၃) ရြ်တ မာြ်တန့ ရပ်နားတကြာင်းနှင့်
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၅)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှန်အစည်းအတေး ြျင်းပဖပီးစီးတကြာင်း
တကြညာသည်။

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

