ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး
သတင်းထတ်ြပန်ချက် (၁/၂၀၁၅)
၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်
၁၃၇၆ ခ၊ တပိ ့တွဲလဆန်း ၃ ရက်
နိင်င တာ်သမ္မတဦး ဆာင် သာ ၆ ဦး တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွဲြပုလပ်ရန် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
နာယကထမှ နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့ ပးပိ ့သည့် သဝဏ်လာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သူ
သိရှိနိင်ရန် သတင်းထတ်ြပန်ြခင်း
၁။

နိ င်င တာ်သမ္မတ ဦး ဆာင် သာ ၆ ဦး

တွ ့ဆ ဆွး နွး ရး တိ က်တွန်းချက်သည်

ကာင်းမွန် သာ နိင်င ရးလပ်ငန်းလမ်းစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်၍ ကိုဆိပါ ကာင်းနှင့်

တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွဲ

အား မည်သိ ့ ဆာင်ရွက် ပး စလိသည်ကိ ြပန် ကား ပးရန် နိင်င တာ်သမ္မတထမှ ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ် နာယကထသိ ့ ၁၇-၁-၂၀၁၅ ရက်တင
ွ ် သဝဏ်လာ ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါကိစ္စနှင့်စပ်လ ျဉ်း၍ ပထမအ ကိမ် တွ ့ဆ ပီး ဆွး နွးပွဲမူ ဘာင်အပါအဝင်

၂။

ရှ လပ်
့ ငန်းစဉ်များ ဆွး နွးညိနင်းသတ်မှတ်နိင် ရးအတွက် နိင်င တာ်သမ္မတ ဦး ဆာင်သည့် ၆ ဦး
အဖွဲ ့ တွ ဆပွ
့ ဲကိ

ဆာလျင်စွာ ြပုလပ်ရန်လိအပ်ပါ ကာင်း ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယကထမှ

နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့ ၂၂-၁-၂၀၁၅ ရက်တင
ွ ် သဝဏ်လာ ြပန်လည် ပးပိ ့ထားပါသည်။ ယင်းသဝဏ်လာ
အြပည်အ
့ စမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်“ရည် ညန်း ချက် ။ (၁) ြပည် ထာင်စ လတ် တာ် နာယကထမှ နိ င်င တာ်သမ္မတထသိ ့
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး၏ ၂၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက်စပ
ဲွ ါစာအမှတ၊်
၁/ပထ (စည်း ဝး) ၉/၂၀၁၄- ၁၅၃ ြဖင့် ပးပိ ့ သာ သဝဏ်လာ
(၂) နိ င်င တာ်သမ္မတထမှ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ် နာယကထသိ ့
နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၁၇-၁-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၀၇(၂)/
၈/သမ္မတရး ြဖင့် ပးပိ ့ သာ သဝဏ်လာ
၁။

နိင်င တာ်သမ္မတထမှ ရည်ညန်း (၂) ြဖင့်

ပးပိ ့ သာ သဝဏ်လာကိ ၂၀၁၅ ခနှစ၊်

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်တင
ွ ် ကျင်းပြပုလပ်သည့် ပထမအ ကိမ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
(၁၂) ကိမ် ြမာက် ပမှနအ
် စည်းအ ဝး၌ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ တင်ြပမှတတ
် မ်း
တင် ပီး လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားထသိ ့လည်း မိတ္တူြဖန် ့ ဝအသိ ပး ပီးြဖစ်ပါသည်။

၂
၂။

နိင်င တာ်သမ္မတ ဦး ဆာင် သာ ၆ ဦး တွ ဆ
့ ဆွး နွး ရး တိက်တန
ွ း် ချက်ကိ ကိုဆိ
ပါ ကာင်းနှင့် ကာင်းမွန် သာ နိင်င ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်၍ တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွအ
ဲ ား
မည်သိ ့ ဆာင်ရက
ွ ် ပး စလိသည်ကိ ြပန် ကား ပးရန် ရည်ညန်း (၂) တွင် ပါရှိသည့်
အတွက် ယခကဲသ
့ ိ ့ ြပန် ကားရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၃။

ရည်ညန်း (၁) ပါ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က အတည်ြပုခဲ့သည့် အ ရး ကီးအဆိမှာ
ခတ်စနစ်၊ အချိန်အခါအ ြခအ နနှင့် ညီညွတ် သာ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ြဖစ် ပ
လာ ရး၊ ပစ္စုပ္ပနန
် င
ှ ့် အနာဂတ် ြမန်မာနိင်င တည် ဆာက် ရးအတွက် အ ြခအ န ကာင်း
များ ဖန်တးီ လမ်းခင်း ပးနိင်ရန် နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဥက္က ၊ အမျိုးသား
လတ် တာ်ဥက္က ၊ အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ် ဥက္က ၊ တိင်းရင်းသားအစအဖွဲ ့များ
မှ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယတ
် စ်ဦးနှင့် တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်တိ ့ ဆာလျင်စာွ
တွဆညိ
့
နင်း ဆွး နွး ရး ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က တိက်တန
ွ း် ကာင်း ြဖစ်ပါသည်။

၄။

အဆိတွငပ
် ါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင်း ပစ္စုပ္ပနန
် င
ှ ့် အနာဂတ်ြမန်မာနိင်င တည် ဆာက် ရးအတွက်
အ ြခအ န ကာင်းများ ဖန်တးီ လမ်းခင်း ပးနိင်ရန် နိင်င တာ်သမ္မတဦး ဆာင် သာ
၆ ဦးအဖွဲ ့ ဆာလျင်စာွ တွ ဆ
့ ဆွး နွးြခင်းအားြဖင့် နိင်င တာ်တည် ငိမ် အးချမ်း ရး
နှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊ တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညွတ် ရး၊
အမျိုးသား ြပန်လည်သင်ြ့ မတ် ရးနှင့် ြပည်တင
ွ း် ငိမး် ချမ်း ရးအတွကလ
် ည်း ကာင်း၊
ဒီမက
ိ
ရစီြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းစဉ်များအတွကလ
် ည်း ကာင်း ပိမိ ကာင်းမွန်
သာ အကျိုးရလာဒ်များ ြဖစ်ထွန်းလာနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

၅။

သိ ့ပါ၍ ပထမအ ကိမ် တွ ့ဆ ပီး ဆွး နွးပွဲမူ ဘာင်အပါအဝင် ရှ လပ်
့
ငန်းစဉ်များ
ဆွး နွးညိနင်းသတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက် နိင်င တာ်သမ္မတ ဦး ဆာင်သည့် ၆ ဦးအဖွဲ ့
တွ ဆ
့ ရးကိ ဆာလျင်စာွ ြပုလပ်ရန်လအပ်
ိ
ပါ ကာင်း ြပန် ကားအပ်ပါသည်။”

၃။

ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သူသိရှိနိင်ရန် သတင်းထတ်ြပန်အပ်ပါသည်။
အထက်ပါ ြပန် ကားချက်နင

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး
သတင်းထတ်ြပန်ချက် (၂/၂၀၁၅)
၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်
၁၃၇၆ ခ၊ တပိ ့တွဲလဆန်း ၃ ရက်
အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒ ြပန်လည်သးသပ်ရန် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယကထမှ
နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့ ပးပိ ့သည့် သဝဏ်လာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သူ သိရှိနိင်ရန်
သတင်းထတ်ြပန်ြခင်း
၁။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒ ြပန်လည်သးသပ်ရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်င တာ်သမ္မတ

ထမှ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယကထသိ ့ ၁၉-၁-၂၀၁၅ ရက်တွင် သဝဏ်လာ ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။
၂။

အထက်ပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်လိ သည့်

အ ကာင်းအရာများ ပါဝင်သည့် အမျိုးသား ပညာ ရးဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ ကမ်း ကိ
ရးဆွဲ ပီး ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်သိ ့ ပးပိ ့ ဆာင်ရွက်ရန် လိ အပ်ပါ ကာင်းကိ ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ် နာယကထမှ နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့ ၂၂-၁-၂၀၁၅ ရက်တင
ွ ် သဝဏ်လာ ပးပိ ့ြပန် ကား
ထားပါသည်။ ယင်းသဝဏ်လာ အြပည့်အစမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်“ရည် ညန်း ချက် ။

နိင်င တာ်သမ္မတထမှ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယကထသိ ့ နိင်င တာ်
သမ္မတရး၏ ၁၉-၁-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၀၇ (၃)/၈/ သမ္မတရး
ြဖင့် ပးပိ ့ သာသဝဏ်လာ

၁။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရည်ည န်းပါ နိ င်င တာ်သမ္မတ၏
သဝဏ်လ ာသည် အမျိုးသားပညာ ရးအဆင့် ြမင့်မားတိ းတက် ရး ဦးတည်လျက်
ကာင်းမွန် သာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ပးပိ ့ထား ကာင်း သိသာထင်ရာှ းပါသည်။

၂။

အဆိပါ သဝဏ်လာကိ ၂၀-၁-၂၀၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပြပုလပ်သည့် ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်အစည်းအ ဝး၌ လတ် တာ်သိ ့တင်ြပြခင်းနှင့် မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း ဆာင်ရက
ွ ် ပီး
သဝဏ်လာပါ အ ကာင်းအရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပူး ပါင်း ကာ်မတီအား တာဝန် ပးအပ်ခပ
့ဲ ါသည်။

လ့လာသးသပ်ရန် ဥပ ဒ ကမ်း

၂
၃။

ဥပ ဒ ကမ်းပူး ပါင်း ကာ်မတီသည် နိင်င တာ်သမ္မတ၏ သဝဏ်လာတွင်ပါရှိ သာ
ထင်သာြမင်သာရှိ ပီး ြပည့်စသည့် အချက်အလက် အ ကာင်းအရာများအ ပ စိစစ်
လ့လာမအရ အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒကိ ဆွး နွးညိန င်း သးသပ် ဆာင်ရွက်
သင့် ကာင်း ၂၂-၁-၂၀၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပြပုလပ်သည့် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
အစည်းအ ဝး၌ တင်ြပ ခဲပ
့ ါသည်။

၄။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒသည် ၂၀၁၄ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်တင
ွ ် နိင်င တာ်
သမ္မတ လက်မတ
ှ ် ရးထိးထတ်ြပန်ခသ
့ဲ ည့် ဥပ ဒြဖစ် ပီး ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ
၁၀၇ အရ ထတ်ြပန် ကညာသည့် န ့မှစ၍ အာဏာတည် သာ ဥပ ဒတစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။

၅။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက် တွ ့ကျင့်သ း ဆာင်ရွက်ရာတွင်
လိ အပ်ခ ျက်မ ျားရှ ိ ပါက ပညာ ရးဝန် ကီ း ဌာနသည် ြပင်ဆ င်ြ ဖည် ့စ ွ က ် လ ိ သည် ့
အ ကာင်းအရာ များပါဝင်သည့် အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည်ဥ
့ ပ ဒ ကမ်း
ကိ ရးဆွဲ ပီး ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ ပးပိ ့ ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါသည်။

၆။

ထိသိ ့ ပးပိ ့လာပါက လတ် တာ်အသီးသီးနှင့် သက်ဆိင်ရာ ကာ်မတီ၊ ကာ်မရှင်များ၊
ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျား၊ က မ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျားနှင့် ညိနင်း ဆွး နွး၍
ဆာလျင်စွာ ဆာင်ရွက် ပးနိင်မည် ြဖစ်ပါ ကာင်း သဝဏ်လာ ပးပိ ့ ြပန် ကားအပ်
ပါသည်။”

၃။

အထက်ပါ ြပန် ကားချက်နင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သသ
ူ ရ
ိ န
ိှ င်
ိ ရန် သတင်းထတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး

