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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်)
(တနလာေန့
င်္ )
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့ကို နံနက် ၁၀း၀၅ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို
သူရဦးေရွှမန်းက

ေဆာင်ရွက်ြပီး၊

ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

အခမ််းအနားမှူးအဖ
ြ စ် ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊ ေခတ္တ

ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုံးက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၀း၀၅။

အခမ်းအနားမှူး။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
ြ ီး ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံ တာ် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဥ် စတင်ပါေတာ့မယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌေနရာယူြခင်း
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် ဥက္က ဋ္ဌအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပါ်သို့ ကေရာက်
ေနရာယူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္

ကိုယ်စားလှယ်များ။ ။ မဂလာပါ။
င်္
အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

မူ ြကမ်း
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းပေက
ြ ာင်း
ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၇၅ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၈၈.၈၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့်
စတင်ကျငး် ပေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစဉ်ြဖန့်ေဝထားေက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစည်းအေဝးကို ကိုတင် ြဖန့်ေဝထားတဲ့ အစီအစဉ်များအတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်နိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

ခွင့်ပန် ြကားရန်ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေကျာ်နိုင်ေဌး(အဖွဲ့ဝင်၊ လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့ကိုယ်စား လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီဝင်
ကျွန်ေတာ် ဦးေကျာ်နိုင်ေဌး၊ အင်းေတာ်မဲဆန္ဒနယ်က ခွင့်ပန် ြကားပါ့မယ်။ ယေန့ခွင့်ပန် ြကားတဲ့သူ
၃၇ ဦးရှိ ြပီးေတာ့ ယခင်ခွင့်ပန် ြကားထားတဲ့သူ ၁၀ ဦးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ယေန့ ခွင့်ပန် ြကားတဲ့ပုဂိ္ဂုလ်များ
ကေတာ့ ြဖင်-့
(၁)

ြမဝတီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသန်းဦး ခွင့် ၁ ရက်၊

(၂)

ကို့ပင်ေကာက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသန့်ဇင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၃)

ကမာရွတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာစိုးရင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၄)

ကွမ်း ြခံကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလွန်းသီ ခွင့် ၅ ရက်၊

(၅)

သာေပါင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းသန်း ခွင့် ၂ ရက်၊
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(၆)

ေဒါပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလှ ြမင့် ခွင့် ၂ ရက်၊

(၇)

တပ်ကနု း် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေမာင်ဦး ခွင့် ၂ ရက်၊

(၈)

ငပုေတာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ခင်သန်းြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၉)

အိမ်မဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာဂျိမ်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) ဘူးသီးေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေရွှေမာင် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၁) ေကျာက်မဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးနယ်လ်ဆင်(ခ)ဦးေဆာင်ဆီ ခွင့် ၅ ရက်၊
(၁၂) ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ေမာင်ဦး ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၃) ပင်းတယမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်း ြကည် ခွင့် ၃ ရက်၊
(၁၄) ေရဖ
ြ ူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၅) ေပျာ်ဘွယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြမင့်စိုး ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၆) ေတာင် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစံလင်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၁၇) ဒိုက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမင်းေဆွ ခွင့် ၃ ရက်၊
(၁၈) ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြမင့်လွင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၉) ဝမ်းတွင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသန်း ြမင့် ခွင့် ၅ ရက်၊
(၂၀) ေကျာက်တံတားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုးဝင်း ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၁) ေဆာ့ေလာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဇာင်းေခါင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၂) ပူတာအိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေယာ်ဒီေဒွ့ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၃) ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေအာင်သန်း ခွင့် ၅ ရက်၊
(၂၄) ေအာင်လံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကိုကိုထွန်း အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးသည်အထိ၊
(၂၅) စလင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်လွင် ခွင့် ၂ ရက်၊
(၂၆) ငဖဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးြမင့်ေဌး ခွင့် ၄ ရက်၊
(၂၇) လမ်းမေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၈) တာချီလိတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းသိန်းေအာင် အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးသည်အထိ၊
(၂၉) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးေသာ်ဇင် ခွင့် ၅ ရက်၊
(၃၀) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးဟန်စိုးထွဋ် ခွင့် ၅ ရက်၊
(၃၁) ဝိုင်းေမာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးယိန်းေဘာမ် ခွင့် ၁ ရက်၊
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(၃၂) ကန်ပက်လက်မဲဆန္ဒနယ်မှ သူရဦးေအာင်ကို ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၃) ဥတ္တ ရသီရိမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမင်းသူ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၄) မဟာေအာင်ေြမမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအုန်း ကိုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၅) ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းကို ခွင့် ၅ ရက်၊
(၃၆) နမ္မတူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေအာင်လှ ခွင့် ၁ ရက်နှင့်
(၃၇) တန့်ဆည်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင် ြမင့် ခွင့် ၅ ရက်တို့ ြဖစ် ြကပါတယ်ခင်ဗျား။ ခွင့်ြပုေပးနိုင်
ပါရန် ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ခွင့်ပန် ြကားသူအားလုံးကို ခွင့်ြပုပါတယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွင့်

ရှိတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦး၊ ယခင်ကခွင့်ပန် ြကား၍ ခွင့်ြပုထားသူ ၁၀ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၃၇ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့်ြပုထားသူ စုစုေပါင်း ၄၇ ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့
ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။ ယခု လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အတည် ြပုချက်ရယူပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနတင်ြပချက်ကို လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုပါသလားခင်ဗျား။
[ သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို အတည်ြပုမှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဦးရဲထွန်း၊ သီေပါမဲဆန္ဒနယ်က ြပီးခဲ့တဲ့

အပတ်က ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ြပီး လွှတ်ေတာ်အတွင်း လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အပ
ြ န်အလှန်
ကန့်ကွက်ရြခင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုကိစ္စအတွက် ၎င်းတွင်တာဝန်ရှိ၍ ေတာင်းပန်ပါေက
ြ ာင်း ြပီးခဲ့
တဲ့ ၁၇-၇-၂၀၁၄ ရက် (က
ြ ာသပေတးေန့)က ကျွန်ေတာ့်ထံ လာေရာက်ေတာင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်
ကေတာ့ ယင်းကိစ္စအတွက် ေကျနပ် ြပီးသားဖ
ြ စ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ဦးရဲထွန်းက ယခုလို လာေရာက်
ေတာင်းပန်မှုအတွက် ဝမ်းသာမှုများရှိသလို ဦးရဲထွန်းရဲ့ တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် သတ္တ ိရှိမှုကိုလည်း
မူ ြကမ်း
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အေလးပ
ြ ုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ေနာင်မှာ ဤသို့မြဖစ်ရေအာင်လည်း လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အတွက်လည်း ေကာင်းေသာသင်ခန်းစာများ ေပးလိုက် ြခင်းြဖစ်တယ်လို့လည်းပဲ ယူဆပါတယ်။ ဒါနဲ့
ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဦးရဲထွန်းထိုင်ပါ။ ထိုင်ပါ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ၂၈-၅-၂၀၁၄ ရက်ေန့ ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတင်ြပုလုပ်တဲ့ေန့မှာ

ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ လွှတ်ေတာ်ကို တင် ြပခဲ့တာရှိပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ရဲ့တင်ြပချက် အပိုဒ်(၂)ကေတာ့
လွှတ်ေတာ်ကလည်း အလုပ်များစွာြဖင့် ကိုယ်စားလှယ် ကီးများကို ေစာင့် ကိုလျက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်
ေတွက

ေတာ်ေတာ်များများရှိေနေတာ့

အချိန်မီစနစ်တကျပ
ြ ီးစီးသွားဖို့

ကိုယ်စားလှယ် ကီးများရဲ့

ကျန်းမာေရးနှင့် စိတ်ချမ်းသာေပျာ်ရွှင်မှုရရှိ ြကပါေစ။ အပိုဒ်(၃)မှာေတာ့ ကိုယ်စားလှယ်များအချင်း
ချင်း ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်သူများနှင့် ြဖစ်ေစ၊ မီဒီယာများနှင့်ြဖစ်ေစ
ေတွ့ထိ ဆက်ဆံေြပာဆိုလုပ်ေဆာင်ရာတွင် စိတ်ရှည် ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၊ နားလည်မှုရှိ ြခင်းတို့ကို
စိတ်ေကာင်းေစတနာနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ေဆာင်ရွက်နိုင် ြကပါေစ။ အပိုဒ်(၄) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်
ေရး၊ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့် ြမတ်ေရးနှင့် ြငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးတို့သည် မဖ
ြ စ်မေနေဆာင်ရွက်ရမည့်
အမျိုးသားေရးတာဝန် ြဖစ်၍ ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များက ဤကိစ္စကိုအေလးထားပ
ြ ီး ဆက်လက်
တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်နိုင် ြကပါေစေက
ြ ာင်း ပန် ြကားတိုက်တွန်းရင်း ကိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်
ဆိုတာ ဒီလိုတင်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ကျွနေ် တာ်တို့ ေရှ့သွားမယ့်ခရီး၊ ေရှ့လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းေတွမှာ
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးေပ
ြ ာဆိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ေပ
ြ ာဆိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ စိတ်ရှည်
ြခင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၊ နားလည်မှုရှိ ြခင်းနဲ့ စိတ်ေကာင်းေစတနာနဲ့ ယှဉ်တွဲေဆာင်ရွက် ြခင်းေတွဟာ
ကျွန်ေတာ်တို့အတွက်

မလွဲမေသွေဆာင်ရွက်မယ့်ကိစ္စများဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း

ြပီးခဲ့တဲ့ရက်

သတ္တ ပတ်

အတွင်းက ဦးရဲထွန်းနဲ့ ကျွန်ေတာ် အပ
ြ န်အလှန်ကန့်ကွက်ေ ြပာဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့
လွှတ်ေတာ်ကို ရှင်းလင်းတင်ြပရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။

ြကယ်ပွင့်ြပထားသည့် ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအဝင်များက ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၅ ကိုဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

ခင်ဗျား။ ေမးခွနး် များ ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ် စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။

မူ ြကမ်း
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ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ်၊ သခွတ်ပင်ေကျးရွာရှိ စက်ရုံေြမ(၁၇.၅)ဧကကို မူလလုပ်ပိုင်ခွင့်ရ လယ်သမားများထံ
မည်သည့်အချိန်တွင် ြပန်လည်လွှဲေပးမည်ကိုသိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ ေတာင်ဥက္က လာပမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်သိန်းလင်း ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါ

တယ်။
ဦးေအာင်သိန်းလင်း(ေတာင်ဥက္က လာပမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်ြပည့်စုံပါေစလို့ ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊ ေကာ့မူှ းမ
ြ ို့နယ်က ေမ
ြ အသိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့မှ
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သခွတ်ပင်ကွင်း ကွင်းအမှတ်
ြ ဧက ၁၇.၈၄ ဧကကို ကျွန်ေတာ်တို့ တိုင်းရင်းသား ဦးချစ်နှင့်
(၅၁၆) ဦးပိုင်အမှတ် (၇/၁၇)နှင့်၊ ေမ
ဦးဆိငု ်က လက်ငုတ်လယ်အ ြဖစ် အခွန်ေတွေပးေဆာင် ြပီးေတာ့မှ နှစ်ေပါင်းေမ
ြ ာက်များစွာ လုပ်ေဆာင်
လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ေဆာင်လာရာကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ အမှတ်(၂၆၂) တန် ၁၀၀
ဆန်စက်တည်ေဆာက်ဖို့အတွက် ကုန်သွယ်လယ်ယာကေနပ
ြ ီးေတာ့မှာ ေမ
ြ ၁၇.၈၄ ဧကကိသိ
ု မ်းဆည်း
ြပီးေတာ့မှ တန် ၁၀၀ ဆန်စက်ေဆာက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတန် ၁၀၀ ဆန်စက်ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရး
ေကာ်မရှင်ကေနပ
ြ ီးေတာ့မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်ေန့မှာ ပုဂ္ဂလိကကို ေလလံတင်ေရာင်းချခဲ့
ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုေလလံတင်ေရာင်းချတဲ့အခါမှာ ဧည့်နိုင်ငံသားတစ်ဦးက ကျပ်သန်း ၂၃၀.၀၄ သန်းနဲ့
ဝယ်ယူခွင့်ရသွားပါတယ်။ ဒီဝယ်ယူခွင့်ရြပီးေနာက်ပိုင်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ကို အေက
ြ ာင်းြပု
ြပီးေတာ့မှ ကျပ်သန်း ၂၃၀.၀၄ အစား ၁၄၇.၀၀၁ သန်းနဲ့ ေလျှာ့ေပါ့ ြပီးေတာ့မှ ဝယ်ယူခွင့် ြပုခဲ့ပါတယ်။
ဝယ်ယူခွင့်ရရှိတဲ့လူက ဒီလွှဲေြပာင်းေရာင်းချတဲ့အမိန့်မှာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကို ကျပ် ၂၃၀.၀၄
သန်းနှင့် အပ
ြ ီးအပ
ြ တ်ေရာင်းချလိုက်တယ်လို့ပါပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီထဲမှာ ေမ
ြ ကိုေရာင်းချတယ်
ဆိုတာ တိတိကျကျေဖာ်ြပထားခ
ြ င်းမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ဝယ်ယူရရှိတဲ့လူက ဒီေြမကိုပါရရှိဖို့အတွက်
လယ်ယာေမ
ြ ကို အခ
ြ ားနည်းအသုံး ြပုခွင့် လန/၃၉ ကို သက်ဆိုင်ရာသို့ေလျှာက်ပါတယ်။ ဒီဟာကိုသိတဲ့
အခါမှာ မူလပိုင်ရှင်ြဖစ်တဲ့ ဦးချစ်နဲ့ ဦးဆိုင်ကလည်း ကန့်ကွက်ြပီးေတာ့မှ ေလျှာက်ထားပါတယ်။
ဒီလိုေလျှာက်ထားတဲ့အတွက် ဒီေြမ ြပန်ရရှိေရးကို အင
ြ င်းပွားလျက်ရှိပါတယ်။ ဦးချစ်နဲ့ ဦးဆိုင်မှာေတာ့
ေမ
ြ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အေထာက်အထားဆိုလို့ သီး ြခားမပ
ြ နိုင်ေတာ့ပါဘူး။ နှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ် ြကာ
သွားတာဖ
ြ စ်တအ
့ဲ တွက် သီး ြခားမပ
ြ နိုင်ဘဲနဲ့ ထိုအချိန်က ေကာင်စီဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးတို့ကေနပ
ြ ီး
မူ ြကမ်း
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ေတာ့မှ ေထာက်ခံချက်ပဲရှိပါတယ်။ အခု ေမ
ြ အင
ြ င်းပွားဆဲကာလမှာပဲ ဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့သူက ေမ
ြ ခွန်
ေဆာင်လိုက်တဲ့အတွက် အဆင့်ဆင့်အ ြငင်းပွားမှုေတွ ဆက် ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့မှ
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးကတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းလိုတာကေတာ့ ေမးခွန်း (၁) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊
ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ် သခွတ်ပင်ေကျးရွာရှိ ဆန်စက်အမှတ်(၂၆၂) တန် ၁၀၀ စက်အား ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်မှ ၁၈-၁၀-၂၀၀၈ ရက်ေန့တွင် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ်(၁၄/၂၀၀၈)ြဖင့် အပ
ြ ီး
အပ
ြ တ်ေရာင်းချခဲ့ရာတွင် ဥပေဒအရ စက်ရုံေြမ ၁၇.၈၄ ဧကကို မူလလုပ်ပိုင် ခွင့်ရသူထံ ြပန်ေပးရန်
ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါချန်ထားခဲ့ေသာစက်ရုံေြမအား မူလလုပ်ပိုင်ခွင့်ရ လယ်သမားများဖ
ြ စ်ေသာ
ဦးချစ်နှင့် ဦးဆိုင်တို့ထံ မည်သည့်အချိန်တွင် ြပန်လည်လွှဲေပးမည်ကို သိလိုပါသည်။ ေမးခွန်း(၂)
စက်ရုံအားေရာင်းချစဉ် အထက်ပါေမ
ြ မပါေသာ်လည်း စက်ရုံကိုဝယ်ယူခွင့်ရသူမှ ေမ
ြ ကိုပါရရှိေရး
အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုမရှိဘဲ၊ အေထာက်အထားမရှိဘဲ ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးမှ
ေမ
ြ ခွန်ေြပစာထုတ်ေပးခ
ြ င်းသည် ဥပေဒပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ် ြခင်းရှိ/မရှိ၊ ဥပေဒလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်ြခင်းမရှိပါက တာဝန်ရှိသူအား မည်သို့အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ကို သိရှိလို
ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာစန်းလွင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီး
ဌာန)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ကီးများ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာပါ။
င်္
အားလုံးပဲ ကိုယ်စိတ်နှစ် ြဖာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာက
ြ ပါ
ေစေက
ြ ာင်း ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သရင်း ဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက္က လာပမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်သိန်းလင်းရဲ့
ေမးခွန်းကို ရှင်းလင်းတင်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်သိန်းလင်းေမးမ
ြ န်းသွားတဲ့
ေမးခွန်းကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မူှ းမ
ြ ို့နယ်၊ သခွတ်ပင်ေကျးရွာရှိ ဆန်စက်အမှတ်(၂၆၂)၊
တန် ၁၀၀ ကျအား ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်က အပ
ြ ီးအပိုင်ေရာင်းချခဲ့ရာတွင် ဥပေဒအရ
စက်ရုံေြမ ၁၇.၅ ဧကကို မူလလုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူထံ ြပန်ေပးရန် ချန်ထားခဲ့ရာ အဆိုပါစက်ရုံေြမအား မူလ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ လယ်သမားများဖ
ြ စ် ြကေသာ ဦးချစ်နှင့် ဦးဆိုင်တို့ထံ မည်သည့်အချိန်တွင် ြပန်လည်လွှဲ
မူ ြကမ်း
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ေပးမည်ကိုသိရှိလိုြခင်းနှင့် စက်ရုံအား ေရာင်းချစဉ်က ၎င်းေမ
ြ မပါေသာ်လည်း လယ်စိုက်ပျိုးမှုမရှိ၊
အေထာက်အထားမရှိဘဲ ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးမှ ေမ
ြ ခွန်ေြပစာထုတ်ေပးခ
ြ င်းသည် ဥပေဒပါ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်ြခင်းရှိ/မရှိနငှ ့် ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ညီညွတ်ြခင်းမရှိပါက
တာဝန်ရှိသူအား မည်ကဲ့သို့ အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုြခင်းဆိုတဲ့ ေမးခွန်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ်
သခွတ်ပင်ေကျးရွာမှာရှိတဲ့ တန် ၁၀၀ ကျဆန်စက် အမှတ(် ၂၆၂)ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ြပုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်
စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနက ၁၃-၁-၂၀၀၆ ရက်ေန့ ေန့စွဲနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်သို့ လွှဲေြပာင်းအပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ လွှဲေ ြပာင်းအပ်နှံတဲ့အခါမှာလည်းပဲ ဆန်စက်
အပ
ြ င် ဆန်စက်ေြမ ၁၇.၈၄ ဧကလည်း အပါအဝင် ြဖစ်ပါတယ်။ လွှဲေြပာင်းေပးခဲ့တဲ့စာမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဆန်စက်ေြမဟာ လယ်ေြမ ြဖစ်ြပီးေတာ့ လန/၃၉ ေလျှာက်ထားဆဲ ြဖစ်ေ ြကာင်းကိုလည်းပဲ ေဖာ် ြပခဲ့ပါ
တယ်။
အဆိုပါဆန်စက်အမှတ်(၂၆၂)ကို ၂၈-၂-၂၀၀၈ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့(၁/၂၀၀၈) ကိမ်ေြမာက်
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်ရဲ့ အစည်းအေဝးဆုံး ြဖတ်ချက်အရ ဦးေအာင်တိုး၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်၊
ဦးသိန်းလွင၊် ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်တို့ေလးဦးကို ေရာင်းချေပးခဲ့ပါတယ်။ တန်ဖိုးအား ြဖင့်ကေတာ့
ကျပ်သန်း ၂၃၀.၀၄ ြဖစ်ပါတယ်။ ေရာင်းချေပးပ
ြ ီးတဲ့ေနာက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက် နှင့် ၃ ရက်
ေန့များမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ေ ြကာင့်မို့လို့ ဆန်စက်နှင့် ဖွဲနုဆီစက်တို့မှာ ပျက်စီး
ထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပျက်စီးထိခိုက်မှုများကို စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဝန် ကးီ ဌာနကေနပ
ြ ီးေတာ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့ပါ ရက်စွဲပါစာနဲ့ တင်ြပခဲတ
့ အ
့ဲ တွက် ပုဂ္ဂလိက
ပိုင် ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်ရဲ့ (၂/၂၀၀၈) ကိမ်ေမ
ြ ာက် အစည်းအေဝးကေနပ
ြ ီးေတာ့ ပျက်စီးမှုအတွက်
ြ ီလ ၄ ရက်
တန်ဖိုးကျပ် ၈၃.၀၃၉ သန်း ေလျှာ့ေပးဖို့ဆုံး ြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပ
ေန့မှာေတာ့ ဝယ်ယူသမူ ျားက ဆန်စက်တန်ဖိုးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ေပးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို
ေပးသွင်းခဲ့တဲ့အတွက် ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ်မှာ ြမို့ပ
ြ စီမံခန့်ခွဲေရးအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီး
ဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနကို ဝယ်ယူသူအမည်ေပါက် ဂရန်ထုတ်ေပးေရးအတွက် တာဝန်
ယူေဆာင်ရွက်ေပးဖို့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်က ၁၈-၁၀-၂၀၀၈ ရက်ေန့ ေန့စွဲပါအမိန့်
ေက
ြ ာ် ြငာစာအမှတ်(၁၄/၂၀၀၈)နဲ့ အေက
ြ ာင်း ြကားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဝယ်ယူခွင့် ရရှိသူ
ေလးဦးဖ
ြ စ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များက ေလးဦးရဲ့အမည်အစား တစ်ဦးတည်းေသာအမည်ေ ြပာင်းေပးဖို့ တင်ြပ
မူ ြကမ်း
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ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ေလးဦးက ေပ
ြ ာင်းလဲလိုတဲ့ တစ်ဦးတည်းေသာအမည်ကေတာ့ ဦးေဇာ်ေဇာ် ြဖစ်ပါ
တယ်။ အဲ့ဒီလိုတင်ြပခဲ့တဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်က (၁/၂၀၀၉) ကိမ်ေြမာက်
အစည်းအေဝးမှာ အဆိုပါဆန်စက်ဝယ်ယူသူရဲ့အမည်ကို ဦးေဇာ်ေဇာ်အြဖစ် သတ်မှတ်ေြပာင်းလဲခွင့် ြပု
ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူက တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၄၇.၀၀၁ သန်းကို အေကျေပးသွင်းြပီးတဲ့ေနာက်မှာ ဆန်စက်
ေမ
ြ ၁၇.၈၄ ဧကအပါအဝင် ဆန်စက်အမှတ(် ၂၆၂)ကို ၁၆-၃-၂၀၀၉ ရက်ေန့မှာ ြမန်မာ့လယ်ယာ
ထွက်ကုန်ပစ္စည်းေရာင်းဝယ်ေရးကေနပ
ြ ီးေတာ့ ဦးေဇာ်ေဇာ်ကို လွှဲေြပာင်းေပးခဲ့ပါတယ်။ လွှဲေြပာင်း
ဝယ်ယူခွင့်ရရှိတဲ့ ဦးေဇာ်ေဇာ်က ဆန်စက်ေြမအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုရန် ေလျှာက်ထားတဲ့အခါမှာေတာ့ သခွတ်
ပင်ေကျးရွာေန ဦးချစ်နှင့် ဦးဆိုင်တို့က ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီး အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၂၊
နည်းဥပေဒ ၅၉ အရ လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ လယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
အဆင့်ဆင့်မှ ေဖ
ြ ရှင်းအဆုံးအဖ
ြ တ်ခံယူြပီးေတာ့မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀ ပုဒ်မခွဲ
(က)အရ လယ်ေြမကို ဆန်စက်ေြမအဖ
ြ စ် အသုံးြပုခွင့်ရေရး ေလျှာက်ထားဖို့ရာအတွက် အေက
ြ ာင်း
ြ ဟာဆိုလို့ရှိရင် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကစပ
ြ ီးေတာ့
ြကားထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ ဆန်စက်အမှတ်(၂၆၂)မှာရှိတဲ့ ေမ
နှစ် ၃၀ ေကျာ် ြကာ ဆန်စက်ေြမအဖ
ြ စ် အသုံးြပုခဲ့ေပမယ့်လည်းပဲ လယ်ယာေမ
ြ နိုင်ငံပိုင် ြပုလုပ်ေရး
အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၉ အရ လယ်ယာေမ
ြ ကို အခ
ြ ားနည်းအသုံးြပုမှု ခွင့် ြပုမိန့်ရယူထားခ
ြ င်းမရှိေသး
ေက
ြ ာင်းတင် ြပအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ေမ
ြ စာရင်းလက်စွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၀၄ မှာ ေမ
ြ ခွန်စည်း ြကပ်
ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သာမန်အားဖ
ြ င့် ေအာက်ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေမ
ြ ကို လက်ရှိထားလျှင် ၎င်းေမ
ြ ကို
ြ များ သို့မဟုတ် အချို့ေဒသ
နှုန်းြပည့်ြဖင့် စည်း ြကပ်ရမည်။ အထက် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်မူ စိုက်ပျိုးေမ
များတွင် သီးနှံေအာင် ြမင်သည့်ေြမများကိုသာ နှုန်းြပည့်ြဖင့် စည်း ြကပ်ရမည်။ အခွန်စည်း ြကပ်မှုဆိုင်ရာ
ေယဘုယျဥပေဒအရ ေမ
ြ တစ်ကွကလ
် ျှင် ေက
ြ းတိုင်စိုက်ခဲ့စဉ်က ေမ
ြ မျိုးခွဲြခားထားပ
ြ ီး ေမ
ြ မျိုးနှုန်း
အတိုင်း တစ်နှစ်လျှင် တစ် ကိမ်သာ အခွန်ထမ်းေဆာင်ရမည်လို့ ြပဋ္ဌာန်းပါရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာအပ
ြ င်
ကျွန်ေတာ်တို့ ေအာက် ြမန်မာနိုင်ငံ ေမ
ြ ခွန်နှင့် အခွန်နည်းဥပေဒအပိုဒ် ၇၆ နည်းဥပေဒခွဲ(က)မှာ
ဆိုရင်လည်းပဲ လက်ရှိလုပ်ကိုင်သည့် ေမ
ြ အရပ်ရပ်အား အပိုင်ပတ္တ ာ၊ အငှားပတ္တ ာ သို့မဟုတ် အမိန့်
လိုင်စင် ြဖင့် လွတ် ြငိမ်းချမ်းသာခွင့်ေပးအပ်ချထား၍။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်ေြပာပါ။ မိုက်ေပးပါ။
မူ ြကမ်း
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ေဒါက်တာစန်းလွင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီး
ဌာန)။

။ အထူးလွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့်မရရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ကွဲြပားခ
ြ ားနားေသာနှုန်းြဖင့် စည်း ြကပ်

ြခင်းမရှိလျှင် ၎င်းတို့ကို အနီးအပါးရှိ အလားတူေြမေပါ်တွင် ထမ်းေဆာင်ရသည့် အမ
ြ င့်ဆုံးနှုန်းထက်
မပိုေသာနှုန်း ြဖင့် လက်ရှိလုပ်ကိုင်သည့်နှစ်အသီးသီးအတွက် အခွန်ေတာ်စည်း ြကပ်ြခင်း ခံထိုက်ေစရ
မည်။ ယင်းသို့ေသာေမ
ြ ကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ြခင်းမှတစ်ပါး အခ
ြ ားကိစ္စများအတွက် လက်ရှိလုပ်ကိုင်၍
အပိုင်ပတ္တ ာ၊ အငှားပတ္တ ာ၊ အမိန့်လိုင်စင် ေပးအပ်ချထားခ
ြ င်းမရှိလျှင် ၎င်းကို အထက်ပါနှုန်း
နှစ်ဆထက်မပိုေသာနှုန်း ြဖင့် အခွန်ေတာ်စည်း ြကပ် ြခင်း ခံထိုက်ေစရမည်လို့လည်း ေဖာ် ြပပါရှိပါတယ်။
ဒီဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက် နှစ်ရပ်အေပါ်မှာ အေခ
ြ ခံြပီးေတာ့မှ သက်ဆိုင်ရာေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနကေန
ြပီးေတာ့ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အစိုးရဆန်စက်ေြမအဖ
ြ စ် ေမ
ြ ခွန်စည်း ြကပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ဆန်စက်အမှတ်(၂၆၂) ေမ
ြ ဧရိယာ ၁၇.၈၄ ဧကဟာဆိုလို့ရှိရင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကစပ
ြ ီးေတာ့ အစိုးရ
ဆန်စက်ေြမအဖ
ြ စ် အသုံးြပုခဲ့ေသာ်လည်းပဲ လယ်ယာေမ
ြ နိုင်ငံပိုင်ြပုလုပ်ေရးအက်ဥပေဒ ၃၉ အရ
ခွင့် ြပုေပးအပ်ထားခ
ြ င်းမရှိတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ေမ
ြ ကိုဝယ်ယူ
ခဲ့ ြပီးေတာ့ လက်ဝယ်မှာပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးေဇာ်ေဇာ်ရ့ဲ အမည်နဲ့ ဆက်လက် ေမ
ြ ခွန်စည်း ြကပ်ေစခဲ့ ြခင်း
ပဲပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ရှင်းလင်းတင် ြပချက်ကို အတို
ချုပ်တင် ြပရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာ့မှူးမ
ြ ို့နယ် သခွတ်ပင်ေကျးရွာ
မှာရှိတဲ့ ဆန်စက်အမှတ်(၂၆၂) ဟာဆိုလို့ရှိရင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် စီးပွားေရးနှင့်
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနကေနပ
ြ ီးေတာ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်ကို အပ်နှံခဲ့ပါ
တယ်။ ဒီအတွက်လည်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆန်စက်ေြမ
၁၇.၈၄ ဧကအပါအဝင် အဆိုပါဆန်စက်ကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် ဦးေဇာ်ေဇာ်သို့ လွှဲေြပာင်းေရာင်းချခဲ့
ြခင်း ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်းနှင့် အခွန်စည်း ြကပ်ြခင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း နိုင်ငံေတာ်ဘ ာအခွန်ရရှိေစေရး
အတွက် ဥပေဒနှင့်အညီ စည်း ြကပ်ခဲ့ြခင်းသာဖ
ြ စ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ထပ်ဆင့်ေမးခွန်း။

ဦးေအာင်သိန်းလင်း(ေတာင်ဥက္က လာပမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေမ
ြ

ဥပေဒမှာ စီမံကိန်းအတွက် သုံးထားတဲ့ေ ြမေတွကို အသုံးမပ
ြ ုေတာ့လို့ရှိရင် မူလပိုင်ရှင်ေတွကို ြပန်ေပး
မူ ြကမ်း
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ရမယ်ဆိုတာ ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းထားပ
ြ းီ သားဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အခုန ဒီမူလလက်ငုတ်လယ်သမားနဲ့ ေလလံ
ဝယ်ခွင့်ရတဲ့သူနဲ့ အင
ြ င်းပွားတဲ့ကိစ္စကို အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒနှင့်အညီ အဲ့ဒီခုံရုံး
ဖွဲ့ြပီးေတာ့မှ စိစစ်လို့ရှိရင် အဲ့ဒီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒထဲက ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း စီမံ
ကိန်းမလုပ် ြဖစ်တဲ့ေြမဟာ မူလလက်ငုတ်လယ်သမား ြပန်ရရမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီဟာနဲ့
ပတ်သက် ြပီးေတာ့မှ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြပုလုပ်ေရးေကာ်မရှင်က ဆက် ြပီးေတာ့မှ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပး
မလား။ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနက မူလလယ်သမားေတွ
မနစ်နာေအာင် ဘယ်လိုများေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်မလဲဆိုတာကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ထပ်ဆင့်ေမးချင်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဖ
ြ မလား။

ေဒါက်တာစန်းလွင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီး
ဌာန)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ် တစ်ေယာက်တည်းရှင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေကာင်းပါပ
ြ ီ။ အဲ့ဒီေတာ့ တစ်ေယာက်တည်းရှင်းလို့မရတဲ့ ဒီထဲမှာလည်း

ေမ
ြ ယာေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေတွေရာ၊ အခုနက အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဦးေအာင်သိန်းလင်း
ဒီမှာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ တစ်ေယာက်တည်းရှင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်ေတာ်တို့
လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ေကာ်မရှင်ကယူ ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ညှိနိှုင်းေဖ
ြ ရှင်းေပးမယ်ဆို
ရင်ေတာ့ အေကာင်းဆုံးအေဖ
ြ ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ အတိုချုပ် ကျွန်ေတာ် ရှင်းြပလိုက်ပါတယ်။
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ဝန် ကီးဌာနများ၊ တိငု း် ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းများကို
လုပ်ငန်းတင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက
ွ ေ် နမှုသည် ြပည်သူလူထုထံ အမှန်တကယ် အကျိုးသက်ေရာက်မှု
ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉး် သည်ေ့ မးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေအးေမာင်၊ ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေအးေမာင်(ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ရိုေသေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှ ကီးမှူး၍ ယေန့ပ
ြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်လာက
ြ သူများ
အားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်း ြကပါေစလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ ပုဒ်မခွဲငယ် (ဂ)၊ (ဃ)တို့အရ ေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန် ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီး
မူ ြကမ်း
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သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၊ အထူးသဖ
ြ င့် ေကျးလက်ေဒသဖွ့ံ ြဖိုး
ေရးလုပ်ငန်းများဖ
ြ စ်တဲ့ စာသင်ေကျာင်း၊ လမ်းတံတား၊ ေဆးရုံ၊ ေဆးေပးခန်းေတွ ေဆာင်ရွက်တဲ့
ေနရာမှာ အများသိသာမ
ြ င်သာရှိေသာ လုပ်ငန်းတင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်မှုသည် ြပည်သူလူထုထံ
အမှန်တကယ် အကျိုးသက်ေရာက်မှု အပ
ြ ည့်အဝရှိ/မရှိနှင့် မည်ကဲ့သို့ ထိန်းေကျာင်းတည့်မတ်ေပး
မည်ဆိုသည့် ေမးခွန်းပဲြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ကျိုးေက
ြ ာင်းေဖာ် ြပချက်အေနနဲ့
ယခုအခါ ပွင့်လင်း ြမင်သာ ထင်သာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတင်ဒါေခါ်ယူြခင်းသည် ေခတ်စနစ်နဲ့ လိုက်ေလျာညီ
ေထွမှုရှိပါတယ်။ သို့ေသာ် ေဆာင်ရွက်ချက်များရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ကတိြပုက
ြ ရ
မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်များအေနနဲ့ ပတ်သက်လို့ကေတာ့ မူလစီမံကိန်းတန်ဖိုးထက်ေလျာ့၍
တင်ဒါများေခါ်ယူြခင်း၊

လုပ်ငန်းတင်ဒါေအာင် ြမင် ြပီးေသာ

လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့အစည်းများအေနဖ
ြ င့်

နည်းမျိုးစုံနဲ့ အချိန်ဆွဲြခင်း၊ ဘ ာေရးနှစ်ကုန်ခါနီးမှ လုပ်ငန်းများစတင်ေဆာင်ရွက် ြကြခင်း၊ SubContract များေပးခ
ြ င်း အဆိုပါ Sub-Contract မှ တစ်ဆင့်ခံ Labor Contract များေပးခ
ြ င်း
စတဲ့အားနည်းချက်များကို ေတွ့ရှိရပါတယ်။
အဆိုပါအားနည်းချက်များေက
ြ ာင့်

မူလစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတန်ဖိုးများဟာ

ြပည်သူလူထုထံ

အပ
ြ ည့်အဝမေရာက်ရှိဘဲ ြပည်သူ့ဘ ာေငွများ ေလလွွင့်ေပျာက်ဆုံးေစပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်
စပ်လျဉ်း ြပီး တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ မသိနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ငန်း
ြပဿနာများ ေပါ်ေပါက်ပါက မည်သူမည်ဝါက တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံေြဖရှင်းေပးမည်ဆိုသည့် ရှုပ်ေထွး
ေသာပ
ြ ဿနာများ ေပါ်ေပါက်လာနိုင်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ပွင့်လင်း ြမင်သာေသာ လုပ်ငန်းတင်ဒါေခါ်
ယူြခင်းသည် ပွင့်လင်း ြမင်သာသည် မှန်ပါေသာ်လည်း ြပည်သူလူထုထံအမှန်တကယ် အကျိုးသက်
ေရာက်မှုရှိ/မရှိနှင့် မည်သို့တည့်မတ် ထိန်းေကျာင်းေပးမည်ဆိုသည်ကို သိရှိလို၍ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးထံမှ
တစ်ဆင့် ရိုေသစွာြဖင့် ေမးမ
ြ န်းတင်ြပရပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာစန်းလွင(် ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီး
ဌာန) ။
ခင်ဗျား။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများ
အခုဆက်လက်ြပီးေတာ့

ြ ည်နယ်၊
ကယားပ
မူ ြကမ်း

ေဘာလခဲမဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
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ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးေမာင် ေမးမ
ြ န်းတဲ့ေမးခွန်းကို ဆက်လက်ေြဖ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေအးေမာင် ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့ေမးခွန်းကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန် ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များက လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများသိသာမ
ြ င်သာရှိေသာ
လုပ်ငန်းတင်ဒါစနစ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်မှုသည် ြပည်သူလူထုထံ အမှန်တကယ် အကျိုးသက်ေရာက်မှု
အပ
ြ ည့်အဝရှ/ိ မရှိနှင့် မည်သို့တည့်မတ်ထိန်းေကျာင်းေပးမည်ကို သိရှိလို ြခင်းဆိုတဲ့ ေမးခွန်းပဲ ြဖစ်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများခင်ဗျား။

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ရာမှာလည်း

ေကာင်း၊ ပစ္စည်းများ၊ ဝယ်ယူရာမှာလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ
နှင့် ညီညွတ်ေစေရး၊ အရည်အေသွးနှင့် စံချိန်စံညွှန်း ြပည့်ဝေစေရး၊ အေလအလွင့် မသမာမှုများ
ကင်းရှင်းေစေရးနှင့် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲအသုံးြပုနိုင်ေရးတို့အတွက် ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲေရး အမှုေဆာင်အဖွဲ့
နှင့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊ ြပည်ပသို့
ေစလွှတ်မည့်သူများ နိုင်ငံြခားသုံးေငွခွင့်ြပုမှု စိစစ်ေရးေကာ်မတီေတွကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးက ၂၀၁၁
ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ်(၃၂/၂၀၁၁)နဲ့ ဖွဲ့စည်းေပးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့
ေကာ်မတီေတွဟာဆိုလို့ရှိရင် တင်ြပလာတဲ့ တည်ေဆာက်ေရးကိစ္စရပ်များ၊ ဝယ်ယူေရးကိစ္စရပ်ေတွကို
နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့အညီ ဦးစားေပးက အလိုက် အတည်ြပုခ
ြ င်း၊ ဆိုင်းငံံ့ြခင်း၊ ပယ်ဖျက် ြခင်း
ြ င်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
နှင့် ြပင်ဆင်အတည်ြပုခ
ဒီေနာက်မှာေတာ့ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရရဲ့ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအရ ဝန် ကီးဌာနများ၊
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ရဲ့ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုကိစ္စ၊ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ နှင့်
ပတ်သက် ြပီးေတာ့

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊

ဝန် ကီးချုပ်များအား

လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်

တာဝန်ယူခွင့် ေပးထားခဲပ့ ါတယ်။ ဒီလိုေပးထားခဲ့တဲ့အေလျာက် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံ ြပီးေတာ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊
မှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ်
(၃၂/၂၀၁၁)နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲ့ ေကာ်မတီကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
၂၃ ရက်ေန့ ရက်စွဲပါအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ(် ၈၇/၂၀၁၁)နဲ့ ဖျက်သမိ ်းခဲပ့ ါတယ်။ အဲဒီ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ေနာက်ပိုင်းကစပ
ြ ီးေတာ့ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအေနနဲ့ ဌာနတွင်း
မူ ြကမ်း
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ပစ္စည်းဝယ်ယူေရးေကာ်မတီ၊ ေနာက် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများစိစစ်ေရးေကာ်မတီေတွကို ဖွဲ့စည်း
ြပီးေတာ့ ဒီအဖွဲ့ေတွက စိစစ် ြပီးတဲ့အခါကျေတာ့မှ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနစီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးသို့ တင်ြပအတည် ြပုချက်ရယူ ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ့တို့မှလည်းပဲ ေဒသေဈးနှုန်းစိစစ်ေရးအဖွဲ့၊ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ စိစစ်ေရးေကာ်မတီတို့
ကေန စိစစ်ြပီးေတာ့မှ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအေဝးများသို့ တင်ြပအတည်ြပု
ချက်ရယူြခင်း ြဖင့်လည်းေကာင်းဝယ်ယူေရး၊ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ
တယ်။
ဒါ့အ ြပင် ပွင့်လင်း ြမင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုတို့အတွက် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးကေန
ြပီးေတာ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၅ ရက်ေန့ ေန့စွဲနဲ့ ညွှန် ြကားချက်အမှတ်(၁/၂၀၁၃) ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါ
တယ်။ အဲ့ဒီအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာကေတာ့ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်
ခွင့် ြပုရာတွင်လိုက်နာရမည့် တင်ဒါစည်းကမ်းများပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငန်းေတွ ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာ၊ ဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းေတွ ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာ အထက်ေဖာ်ြပပါ
တင်ဒါစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့သလို ေဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်
အစိုးရဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ ပစ္စည်းဝယ်ယူေရးနဲ့ တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခါ်ယူေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေရွးချယ်ေရးအတွက်
လည်း တင်ဒါေခါ်ယူေရးေကာ်မတီ၊ ြကမ်းခင်းေဈးစိစစ်တွက်ချက်ေရးေကာ်မတီ၊ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်
ေရးေကာ်မတီ၊ အရည်အေသွးစိစစ်ေရးေကာ်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ြ င် အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်
အထက်ေဖာ်ြပပါ လမ်းညွှန်ချက်များအပ
အစိုးရအဖွဲ့များအေနနဲ့ ဦးေဆာင်ေရးဆွဲထားတဲ့ ကန်ထရိုက်စနစ် ြဖင့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနဲ့လည်း

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးစိစစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

ပါတယ်။ ဒါ့အ ြပင် ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်စာရင်း
စစ်ချုပ်ရုံးများကလည်းပဲ ေခ
ြ ာက်လတစ် ကိမ်လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းများကို ပုံမှန်စစ်ေဆးလျက်ရှိပါတယ်။
အဲ့သလို ထိန်းေကျာင်းေနတဲ့အ ြပင် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ြပီးစီးမှုအတွက် အရည်အေသွးစစ်ေဆး
ြခင်း၊ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းအပ်နှံချက်အရ လုပ်ငန်းေကျနပ်ဖွယ်ရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းအာမခံချက်ပါ အချိန်

မူ ြကမ်း
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အတွင်း ြပီးစီး ြခင်းရှ/ိ မရှိတို့ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်ေရးေကာ်မတီအဆင့်
ဆင့်နဲ့လည်းပဲ စိစစ်ေဆာင်ရွက် ြခင်းအားဖ
ြ င့် ထိန်းေကျာင်းလျက်ရှိပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငန်း၊ ဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ ထင်သာမ
ြ င်သာရှိေသာ တင်ဒါစနစ် ြဖင့် ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်းအားဖ
ြ င့်
အရည်အေသွး ြပည့်ဝေကာင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများရရှိြခင်း၊ တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းများ
စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ

ြပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရွကန် ုိင် ြခင်း၊ အများပ
ြ ည်သူပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊

လွတ်လပ်စွာတရားသဖ
ြ င့် ဝင်ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်နိုင်ြခင်း၊ ေဒသခံြပည်သူများအတွက် စီးပွားေရးအခွင့်
အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိေစခ
ြ င်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ေပးနိငု ် ြခင်းဆိုတဲ့
ြ င်သာရှိတဲ့ တင်ဒါစနစ်ဟာ
အကျိုးေကျးဇူးေတွကို ြဖစ်ေပါ်ေစပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ထင်သာမ
ဆိုလို့ရှိရင် အများပ
ြ ည်သူအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ေ ြကာင်း
ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ေဆာြမို့နယ် ေကျာက်ထုအေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအတွက် စာသင်ခန်း ၁၂ ခန်းနှင့် ေကျာင်း
ေဆာင်အသစ်များ ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေဌးေမာင်၊ ေဆာမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေဌးေမာင်(ေဆာမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ေလးစားအပ်တဲ့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဧည့်သည်ေတာ်များ ကျန်းမာချမ်းသာပါေစေက
ြ ာင်း ဆုေတာင်း
ေမတ္တ ာပို့သလျက် မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ မေကွးတိုင်း
ေဒသကီး၊ ေဆာမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဌးေမာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ ေဆာမ
ြ ို့နယ် ေကျာက်ထုအေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းရဲ့ကိစ္စကိုေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ေဆာမ
ြ ို့နယ်၊ ေကျာက်ထုတိုက်နယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ရပ်ကွက်
ြ ခံပညာ
ေကျးရွာအုပ်စု ၃၂ အုပ်စုရှိ ြပီးမှ လူဦးေရ ၃၄၀၀၀ ေကျာ်ေနထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ အေခ
အထက်တန်းေကျာင်း ေကျာက်ထုမှာ ြပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှာ ေကျာင်းသား ၁၇၃၈ ဦး
ရှိြပီးမှ ၁၀ တန်းစာေမးပွဲေြဖတဲ့ ေကျာင်းသား ၁၁၅၀ ဦးရှိပါတယ်။ အဲဒေီ တာ့ ေကျာက်ထု အ.ထ.ကမှာ
ေကျာင်းသားအေရအတွက်နဲ့

စာသင်ခန်းအေရအတွက်

မမျှဘဲနဲ့

ြကပ်တည်းလျက်ရှိပါတယ်။

ေကျာင်းသားေတွက ြကပ်တည်းစွာစာသင် ြကားေနရပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ၁၀ တန်းစာေမးပွဲေြဖစဉ်
မူ ြကမ်း
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ကလည်းပဲ အ.ထ.က အပ
ြ င် ရပ်ကွက်နှစ်ကွက်က ေကျာင်းနှစ်ေကျာင်းမှာ Center သုံးခုခွဲ ြပီးမှ ၁၀
တန်းစာေမးပွဲကို စစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ေနာက်စာေရးခုံများကိုလည်း နီးစပ်တဲ့ ၆ မိုင်ေလာက်ေဝးတဲ့
ကန် ကီးေကျာင်းကေန သယ်ယူ ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ေကျာက်ထု
ြမို့ အ.ထ.ကမှာ စာသင်ခန်းများလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုလိုအပ်တဲ့စာသင်ခန်းများကို
မည်သည့်ကာလတွင် ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်မည်ကို ေမး ြမန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ပုဏ္ဏားကျွန်းြမို့နယ်၊ ပိးု ရွှီြပင်ေကျးရွာ အထက်တန်းေကျာင်းခွဲကို အထက်တန်းေကျာင်းအဆင့်သို့ တိုးြမှင့်
ေပးရန်အစီအစဉ်ရိှ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါ
။ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်က ဆက်လက်ေမးမ

တယ်။
ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်(ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံး ကျန်းကျန်းမာမာရှိ ြကပါေစ။

ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကေရာက်လာသူအားလုံးကို ေလးစားစွာ ဂါရဝ
ြပုပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ရခိုင် ြပည်နယ်၊
ပုဏ္ဏားကျွန်းြမို့နယ်က ပိုးရွှီြပင်ေကျာင်းဟာ ၁၉၁၃ ခုနှစ် အဂလိ
င်္ ပ်လက်ထက်ကတည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့
မူလတန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ေကျာင်းြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ
အဲဒီ ေကျာင်းဟာ ပိတ်သိမ်းသွားပ
ြ ီးေတာ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ေနာက်ပိုင်းမှာလည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း
ြ စ် လုံးဝစာသင် ြကားနိုင်ခွင့်မရှိခဲ့
များရဲ့ နှစ်ေပါင်း ၃၀ ခန့် ထိန်းချုပ်မှုေအာက်မှာ အစိုးရေကျာင်းအဖ
ပါဘူး။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာပဲ အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ ဆရာေတွဖွင့်လှစ်ြပီးေတာ့ စတင်သင် ြကားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို အချိန်အ ြကာကီးမသင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အဖက်ဖက်မှာ လူမှုေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးေတွ အလွန်နိမ့်ကျခဲ့တဲ့ေဒသဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ စတင် ြပီးေတာ့
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ အလယ်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၃ မှာ တွဲဖက်အထက်တန်းေကျာင်း
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ အထက်တန်းေကျာင်းခွဲအြဖစ်လည်းေကာင်း တိးု ြမှင့်ေပးခဲ့ပါ
တယ်။ အထက်တန်းေကျာင်းခွဲအြဖစ် တိုး ြမှင့်ေပးတဲ့အချိန်ကစပ
ြ ီးေတာ့ အဲဒီေကျာင်းဟာ ြမို့နယ်
တက္က သိုလ် ဝင််တန်းေအာင်ချက် ပထမ၊ ဒုတိယအဆင့် ြပည်နယ်တက္က သိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ချက်
ြ င့်
ဒုတိယ၊ တတိယအဆင့်နှင့် နာမည်ေကာင်းရှိတဲ့ ေကျာင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေဒသမှာ အထူးသဖ
ြမို၊ ခမိနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အဓိကေနထိုင်တဲ့ ေဒသဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ြမို၊ ခမိတိုင်းရင်းသားများရဲ့
မူ ြကမ်း
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အားကိုးရာမှီခိုရာ ေကျာင်း ကီးတစ်ေကျာင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေဒသမှာ မူလတန်းလွန်ေကျာင်း
သုံးေကျာင်းရယ်၊ အလယ်တန်းေကျာင်းခွဲတစ်ေကျာင်းရယ်၊ ေနာက်မူလတန်းေကျာင်း ၂၂ ေကျာင်းဟာ
အမှီြပုပ
ြ ီးေတာ့ ရှေိ နတဲအ
့ တွက် ဒီေကျာင်းကို အထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် အခုဆိုရင် အထက်တန်း
ေကျာင်းခွဲအြဖစ်နဲ့ ကိုးနှစ်ေတာင် ြကာေနပါပ
ြ ီ။ အဲဲဒီေကျာင်းကို အထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် တိုးြမှင့်
ေပးဖို့အတွက်လိုအပ်ေနပါတယ်။ ေဒသကလည်း တင် ြပေနပါတယ်။ အဲဒါေက
ြ ာင့် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဒီ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း ြမို့နယ်က ပိုးရွှီြပင်အထက်တန်းေကျာင်းခွဲကို အထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ်
တိုးြမှင့်ေပးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုသိရှိလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရွာနာမည်က ပိုးရွှီ ြပင်လား၊ ပိုးရီြပင်လား။

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်(ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ပိုးရွှီြပင်ပါ။ ရခိုင်လိုကေတာ့ ပိုးရွှီပါ။

ေလးမျက်နာှ ြမို့နယ်အတွင်းရှိ အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်း ၁၅ ေကျာင်းသည် အန္တရာယ်ရှိ အေဆာက်အအုံ
အပါအဝင် ေကျာင်းေဆာင်ေဟာင်းများဖ
ြ စ်ေနသည့်အတွက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွြဖင့်
ေဆာက်လပု ေ် ပးနိငု ်ြခင်းရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက်ြပီး ဦးဘေဌး၊ ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးဘေဌး(ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ေလးစားရေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘေဌးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေမးမယ့်ေမးခွန်းကေတာ့ ပညာေရးဝန် ကီးရဲ့ ၂၀၁၄၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် ေငွလုံးေငွရင်းတည်ေဆာက်ေရးေခါင်းစဉ်ေအာက်မှ ေလးမျက်နှာြမို့နယ်
အတွင်း တည်ေဆာက်ရန်ကျန်ေကျာင်းများအား ထပ်မံ ြဖည့်စွက်ေဆာက်လုပ်ေပးနိုင်မှုရှိ/မရှိေမးခွန်း
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေလးမျက်နှာြမို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် ေငွလုံးေငွရင်းြဖင့်
တည်ေဆာက်ရန်လျာထားတင် ြပထားသည့် ေကျာင်းများအနက် ေလးေကျာင်းသာခွင့်ြပုခဲ့ြပီး ကျန်
၁၅ ေကျာင်း ြဖစ်သည့် အ.မ.က ဇင် ြွပန်းကုန်း၊ အ.မ.က ကို့ကုန်း၊ အ.မ.က စိန်ေဘာင်၊ အ.မ.က
ဝဲေဒါင့်၊ အ.မ.က သုံးဆက်၊ အ.မ.က ေသာင်တန်းေပါက်ကုန်း၊ အ.ထ.က အိုင်သြပု၊ အ.ထ.က(ခွဲ)
မဲဇလီ၊ အ.မ.က(လွန်) ေသာင်ဘတ
ု ၊် အ.မ.က အချုပ်ကေလး၊ အ.မ.က ကျားကိုက်ကွင်း၊ အ.မ.က
ထိန်ပင်လဟာ၊ အ.ထ.က(ခွဲ) ပန်းေတာကီး၊ အ.မ.က လယ်တန်ငယ်၊ အ.မ.က ေရေနာက်ေကျာင်း
များသည် အန္တရာယ်ရှိေသာ အေဆာက်အဦများအပါအဝင် ေကျာင်းများေဟာင်းေနသည့်အတွက်
မူ ြကမ်း
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၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ ာေရးနှစ်

ေငွလုံးေငွရင်းြဖင့်

တည်ေဆာက်နိုင်ရန်

ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွြဖင့်

ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်မှုရှိ/မရှိ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် သိလိုပါသဖ
ြ င့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါသည်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးရဲ့ ေမးမ
ြ န်းမှုများကို တစ်ဆက်တည်း ပညာေရးဝန် ကီး

ဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။ ကတိပါပ
ြ ီး တိုရှင်းလိုရင်းကိုပဲေြဖေပးပါ။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာေဇာ်မင်းေအာင်(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ ရိုေသေလးစားရပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများ၊ ဧည့်သည်ေတာ် ကီးများ
ြ င်း၊ စိတ်၏ချမ်းသာခ
ြ င်းနှင့်ြပည်စုံပါေစလို့ ဦးစွာပဏာမ ဂါရဝပ
ြ ုဆုမွန်
အားလုံး ကိုယ်၏ကျန်းမာခ
ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။ ပညာေရးဝန် ကီးဌာနရဲ့ကိုယ်စား ဒုတိယဝန် ကီး ကျွန်ေတာ် ေဒါက်တာ
ေဇာ်မင်းေအာင်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးသုံးဦးရဲ့ ေမးခွန်းများကို ေဖ
ြ ြကားသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ့

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊

ေဆာမဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဌးေမာင်ရဲ့ ေဆာမ
ြ ို့နယ် ေကျာက်ထုအေခ
ြ ခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းအတွက်
စာသင်ခန်း ၁၂ ခန်းနှင့် ေကျာင်းေဆာင်အသစ်များ ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်
စပ်လျဉ်း ြပီး ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားရပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ပညာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ဒီေကျာင်း
ေဆာင်အသစ်များကို တည်ေဆာက်ရန်အတွက် လျာထားေပးရာမှာ ေကျာင်းသားများရဲ့ ဝင်ဆံ့မှု၊
ေကျာင်းခန်းရဲ့အေနအထား၊ ဘာသာရပ်တွဲမှုေတွနဲ့ လျာထားေပးလျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအြပင် ယခုနှစ်
ကစပ
ြ ီးေတာ့ ဒီစာသင်ေဆာင်ေတွတင်မကဘဲနဲ့ စာသင်ေဆာင်ေတွမှာပါ လိုအပ်တဲ့ ဒါကလည်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးေတွ အကံြပုပ
ြ ီးလည်း ေဆွးေနွးသွားခဲ့ ြကပါတယ်။ စာသင်ခေံု တွ
ေရာ၊ ေရ၊ မီးေတွကိုပါ ပါဝင်နိုင်ေရးအတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်း အလျဉ်းသင့်လို့
ဒီေနရာမှာ ြဖည့်စွက်တင် ြပလိုပါတယ်။ အဲဒီအြပင် ေကျာင်းေဆာင်သစ်များကို လျာထားေပးရာ
မှာလည်း ေဒသန္တရဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးကိုလည်း အေခ
ြ ြပုပ
ြ ီးေတာ့ ေဒသခံပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ တင် ြပချက်
ေတွကိုလည်း အေလးထားေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသလို ပညာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့လည်း ကိုတင်
ြပီးေတာ့ စီမံေဆာင်ရွက်ထားတာေတွရှိေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ ဒီေနရာမှာလည်း ေကျာင်းေဆာင်
မူ ြကမ်း
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သစ်များကို လျာထားေပးတဲ့ေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ရာသီဥတုနှင့်ေဒသန္တရကိုက်ညီတဲ့ ပုံစံဒီဇိုင်း
များဖ
ြ စ်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ Third Party လို့ေခါ်တဲ့ ဥပမာအားဖ
ြ င့်
ဒီအင်ဂျင် နီယာအသင်းနဲ့ညှိနိှုင်းြပီးေတာ့ ဒီလိုမျိုးရရှိေအာင်လည်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်း
ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားလိုပါတယ်။ ယခု ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးေမးမ
ြ န်းလာတဲ့ ဒီေမးခွန်းကို
ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားရမယ်ဆိုရင် ဒါကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ ကိုတင်ေဆာင်ရွက်ချက်နဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ သတ်မှတ်
ထားတဲ့မူေတွနဲ့လည်း ကိုက်ညီတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးရဲ့တင်ြပထားတဲ့ ေကျာင်းေဆာင်
သစ်ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် ေငွလုံးေငွရင်း(တည်ေဆာက်ေရး) ရန်ပုံေငွေခါင်းစဉ်ေအာက်မှ
ကျပ်ေငွ ၃၂.၄ သန်း လျာထားေပးေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ဒုတိယအေနနဲ့ေတာ့ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သ့ူ လွှတ်ေတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်
ေတာ် ကီး ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ရဲ့ ပုဏ္ဏားကျွန်း ြမို့နယ်၊ ပိုးရွှီြပင်ေကျးရွာ အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်း
ေကျာင်းခွဲကို အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် အဆင့်တိုးြမှင့်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်
စပ်လျဉ်း၍

ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးတင်ြပထားတဲ့ ေကျာင်းဟာ လက်ရှိအေနအထားအရဆိုရင် ေကျာင်းသား
အေရအတွက်ဟာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ နဝမတန်း ၆၅ ဦး၊ ဒသမတန်း ၃၅ ဦး၊ လက်ရှိအထက်တန်း
အဆင့်သင် ေကျာင်းသားဦးေရ ၁၀၀ ဦးသာရှိေသးေက
ြ ာင်း စိစစ်ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ဒီလိုေတွ့ရှိရ
တာလည်း ဒီလိုစိစစ်တင်ြပရတာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ေကျာင်းအဆင့်
တိုးြမှင့်ေပးရန်မှာ ေကျာင်းအေရအတွက် များပ
ြ ားလွန်းတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ့်ဟာ သတ်မှတ်ချက်
ေတွများ ချမှတ် ြပီးတဲ့အခါကျေတာ့ ဦးစားေပးအစီအစဉ်များနဲ့ ေဆာင်ရွက်သွားရပါတယ်။ အဲဒီေတာ့
ဒီလိုအားဖ
ြ င့် ေကျာင်းသားအေရအတွက်က နည်းေနတဲ့အတွက် မေပးဘူးလားလို့ေြပာရင်ေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ တချို့အချက်ေတွ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲမှုေတွ၊ ေဒသန္တရဖွံ့ ြဖိုးမှုတိုးတက်မှု
အေခ
ြ အေနစတဲ့ လိုအပ်ချက်များမှာ မူတည် ြပီးေတာ့မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့မူဝါဒေတွကို အထူးကိစ္စအြဖစ်
ေဖ
ြ ေလျာ့ ြပီးေတာ့ ေကျာင်းအဆင့်တိုးြခင်းေပးခ
ြ င်းကိုလည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရာမှာလည်း

Decentralization

System

နှင့်အညီ

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းေဒသသကီး/ပ
ြ ည်နယ်ကသာ ေမ
ြ ြပင်အေခ
ြ အေနကို ပိုမိုသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်အစိုးရကသာလျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲမှု၊ ေဒသန္တရအေခ
ြ အေန၊ ေဒသန္တရဖွံ့ြဖိုးမှု
မူ ြကမ်း
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စတဲ့ လိုအပ်ချက်ေတွမှာ မူတည် ြပီးေတာ့ ေကျာင်းသားဦးေရသတ်မှတ်ချက်အဆင့် မူဝါဒကိုေြဖေလျာ့
ြပီးေတာ့ ေဒသန္တရအေခ
ြ အေနအရ အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် အဆင့်တိုး ြမှင့်ေပး
သင့်ေ ြကာင်း သေဘာထားမှတ်ချက်နှင့် တင်ြပေပးလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ေကျာင်းအဆင့်တိုး တန်းစီ
ဇယားမှာ ထည့်သွင်းလျာထားေပးသွားမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း၊ ေလာေလာဆယ်မှာေတာ့ အဆင့်တိုးြမှင့်
ေပးရန်အစီအစဉ်မရှိေသးပါေက
ြ ာင်း ရှငး် လင်းတင် ြပအပ်ပါတယ်။
တတိယေမးခွန်းြဖစ်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ ကီး၊ ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘေဌးရဲ့ ေလးမျက်နှာြမို့နယ်အတွင်းရှိ အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်း ၁၅ ေကျာင်းဟာ
အန္တရာယ်ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေကျာင်းေဆာင်ေဟာင်းများဖ
ြ စ်ေနသည့်အတွက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွ ြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေပးနိုင် ြခင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း ြပီး ရှင်းလင်းေြဖ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ အဲဒီေတာ့ ေကျာင်းေဆာင်အသစ်ေတွကို တည််ေဆာက်ရာမှာေတာ့ ေငွလုံးေငွရင်းမှာ လျာထား
တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့

ေလးစားရပါေသာ

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများခင်ဗျား။

ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီး ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေလးမျက်နှာြမို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
ေတာ် ကီးတင် ြပထားတဲ့ အန္တရာယ်ရှိေကျာင်းများဖ
ြ စ်တဲ့ အေခ
ြ ခံပညာမူလတန်းေကျာင်း ေခ
ြ ာက်
ေကျာင်း ြဖစ်တဲ့ ဇင် ြွပန်းကုန်း၊ ကို့ကနု ်း၊ စိန်ေဘာင်၊ ဝဲေဒါင့်၊ သုးံ ဆက်၊ ေသာင်တန်းေပါက်ကုန်း၊
လယ်တန်ငယ်၊ ေရေနာက်၊ ထိန်ပင်လဟာေကျာင်းတို့အတွက် ေငွကျပ် ၂၁.၆ သန်းနှင့် အချုပ်ကေလး၊
ြ ခံပညာ
ကျားကိုက်ကွင်းေကျာင်းတို့ကို ေငွကျပ် ၃၂.၄ သန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေသာင်ဘုတ်အေခ
မူလတန်းလွန်ေကျာင်းအတွက် ေငွကျပ် ၄၃.၂ သန်းအားလည်းေကာင်း၊ အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်း
ေကျာင်းခွဲများြဖစ်ေသာ မဲဇလီေကျာင်းကို ေငွကျပ် ၄၃.၂ သန်း၊ ပန်းေတာကီးေကျာင်းကို ေငွကျပ်
၃၂.၄ သန်းကိုလည်းေကာင်း၊ အိုင်သ ြပုအေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းကို ေငွကျပ် ၆၄.၈ သန်း
အားလည်းေကာင်း လာမယ့်ဘ ာေရးနှစ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှာ လျာထားချက်စာရင်းမှာ ထည့်သွင်း
ေရးဆွဲြပီး ေကျာင်းအလိုက် ဦးစားေပးအစီအစဉ်ြဖင့် စိစစ်ခွဲေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်း
ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ေရွှေတာင်ြမို့ေပါ်ရှိ အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်
ပညာေရးမှူးများအတွက်

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေပးရန်

အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ေမးခွနး်
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ်က ေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့် ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့်(ေရွှေတာင်မဆ
ဲ န္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ဤလွှတ်ေတာ်ခန်းမအတွင်း၌ရှိသူအားလုံးကို မဂလာပါလိ
င်္
ု့ ကျွန်မက နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
ကျွန်မကေတာ့ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာ
မေအးမ
ြ င့် ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ကျွန်မေမးလိုတာက ေကျာင်းဆရာများ
အတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိပဲြဖစ်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြမို့ေပါ်ရှိ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းေကျာင်းဆရာများနှင့် ပညာေရး
မှူးများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိလိုပါတယ််။ ေရွှေတာင်
ြမို့နယ် ြပည်သူ့ေဆးရုံ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်ေရာက်လာက
ြ ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း၊ ဆရာဝန်၊
သူနာပ
ြ ု၊ အလုပ်သမားများအတွက် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအေနနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
ေတာင်းဆိုရရှိေဆာက်လုပ် ြပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
ေဆာက်လုပ်ေပးသည့်နည်းတူ

ရပ်ေဝးမှေ ြပာင်းေရွှ့

လာေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနရေသာ

ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမ၊ ပညာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် ေနထိုင်ေရးအဆင်ေြပေနလျှင် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်မှုအရည်အေသွး ပိုမိုတိုးတက်နိုင်သြဖင့် ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီေနရာမှာ ကျွန်မရဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအေတွ့အကုံေလးတစ်ခုကို ေပ
ြ ာခွင့် ြပုပါရှင်။ ကျွနမ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်ကို ြမန်မာစာပါေမာက္ခ(ဌာနမှူး) တာဝန်န့ဲ ေ ြပာင်းေရွှ့ရစဉ်က ကျွန်မရတဲ့လစာက
၁၈၀၀ိ/- သာရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကျွန်မငှားေနရတဲ့အိမ်ခန်း စားပွဲတစ်လုံး၊ ခုတင်တစ်လုံးသာဆံ့တဲ့
အိမ်ခန်းငှားရမ်းခက တစ်လကို ၁၅၀၀ ေပးရပါတယ်။ ကျွန်မမိဘနှစ်ပါးရဲ့ အေထာက်အပံ့
ေကျးဇူးေက
ြ ာင့် ကျွန်မ ဝန်ထမ်းသက်ရှည်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ယခုမျက်ေမှာက်အချိန်မှာ လစာတိုး
သည်နှင့်အမျှ အိမ်၊ အိမ်ခန်းငှားခများကလည်း တိုးြမှင့်လာလျက်ရှိပါသဖ
ြ င့် ပညာေရးဝန်ထမ်း
ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအမှန်တကယ်လိုအပ်ေနပါေသာေက
ြ ာင့် ပညာေရး
ဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိ သိလိုြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
မူ ြကမ်း
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ရှိပါကမည်သည့်အချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ကို သိလိုပါသည်ရှင်။ ေလးစားအပ်ေသာဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်
အားလုံးအားေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
သထုံြမို့နယ်ရှိ ယိုယငွ း် ပျက်စီးေနေသာ သင်းေတာ် အ.မ.က (မူလွန်) နှစ်ထပ်ေကျာင်းအား ၂၀၁၄၂၀၁၅ ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာက်လပု ်ေပးရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင်စ့ ပ်လျဉး် သည်ေ့ မးခွနး်
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေစာဘသိန်း၊ သထုံမဲဆန္ဒနယ်ကေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေစာဘသိန်း(သထုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ

အဖွဲ့ဝင်ဝန် ကီးများ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများ မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ခေညာင်း
ပါေစလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ သထုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေစာဘသိန်းြဖစ်ပါတယ်။

သထုံ ြမို့နယ်၊

ဇရစ်ေချာင်ေကျးရွာအုပ်စု

သင်းေတာ်ေကျးရွာအေခ
ြ ခံမူလတန်းေကျာင်း နှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် ကီးကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြဖည့်စွက်
ရန်ပုံေငွမှာ အသစ် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေပးဖို့ အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိေမးခွန်းကို ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်
တင်ြပေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

သထုံ ြမို့နယ်

ဇရစ်ေချာင်ေကျးရွာအုပ်စု

သင်းေတာ်ေကျးရွာအေခ
ြ ခံပညာမူလတန်းေကျာင်းေလးကို ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ စတင် ြပီးေတာ့ ဖွင့်လှစ်ခွင့်
ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းေဒသမှာဆိုရင် ကျွန်ေတာ်တို့ လူမျိုးများအေနဖ
ြ င့် ကရင်၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား
လူမျိုးစု အများစုသာလျှင်ေနထိုင်တဲ့ေဒသဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ထိုေကျာင်း ကီးကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ မိဘြပည်သူ
များရဲ့ထည့်ဝင်ေငွ ြဖင့် နှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် ကီးကို သူတို့တည်ေဆာက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ေသာ် ၎င်း
ေကျာင်းေဆာင်် ကီးဟာ အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ် ၅၀ ေကျာ် ြပီြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့ ေကျာင်းေဆာင်ရဲ့
အေြခအေနဟာဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိအေခ
ြ အေနကို ေရာက်ရှိေနပါသည်။ ေကျးလက်ေနပ
ြ ည်သူများ
ကလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့

၎င်းေကျာင်းေဆာင် ကီးကို

ြပန်လည်တည်ေဆာက်

ရန်မှာ အခက်အခဲအများ ကီး ကုံေတွ့ေနရပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့

ေမးလိုတဲ့ေမးခွန်းကေတာ့

သထုံြမို့နယ်အတွင်း

ယိုယွင်းပျက်စီးေနေသာ

သင်းေတာ် အ.မ.က(မူလွန်) နှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင် ကီးအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွ ြဖင့်
ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ။ မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ေ ြကာင့် ြဖစ်သည်ကို သိရှိလို
ပါေက
ြ ာင်း လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာသို့ ေလးစားစွာတင်ြပေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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မန်တုံြမို့နယ်၊ လွယ်ကန်ေကျးရွာရှိ ေဟာင်းနွမ်းေနေသာ မူလွန်ေကျာင်းေဆာင်အား ဖျက်သမိ ်းြပီး
သင့်ေလျာ်ေသာ ေကျာင်းေဆာင်သစ်တစ်ေဆာင်ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် တည်ေဆာက်ေပးရန်
အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးအိုက်မုန်း၊ မန်တုံမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးအိုက်မုန်း(မန်တုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး
ကိုယ်၏ကျန်းမာခ
ြ င်း၊ စိတ်၏ချမ်းသာခ
ြ င်း

မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံ ြကပါေစလို့ ဆုမွန်ေကာင်း

ေတာင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ တေအာင်း
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ မန်တုံမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မုန်းြဖစ်ပါ
တယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ တင်ြပလိုတာကေတာ့ တေအာင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ မန်တုံြမို့နယ်
လွယ်ကန်ေကျးရွာသည် မန်တံုြမို့နှင့် ၂ မိုင် ၄ ဖာလုံကွာေဝးပ
ြ ီး နတလခွင့်ြပုရန်ပုံေငွြဖင့်
ေကျာက်ေချာလမ်းြဖင့် ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ အိမ်ေြခ ၂၃၀ အိမ်၊ လူဦးေရ ၁၃၃၀ ဦးေနထိုင်လျက်
ရှိပါတယ်။ ပညာေရးတွင် မူလွန်ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းရှိြပီး ဆရာ/ဆရာမ ခုနှစ်ဦး၊ ပညာသင် ြကား
ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါေကျာင်းေဆာင်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ေဒသသစ်များဖ
ြ င့် ကိုယ့်အား
ကိုယ်ကိုးတည်ေဆာက်ထားေသာ ေကျာင်းေဆာင် ြဖစ်သြဖင့် ရာသီဥတုဒဏ်ေ ြကာင့် ပျက်စီးယိုယွင်း
ေဟာင်းနွမ်းြပီး ေကျာင်းဥပဓိရုပ်မေပါ်ေတာ့ပါခင်ဗျား။ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသား ၂၀၀ ေကျာ် ပညာ
သင် ြကားမည့် ေနရာလုံေလာက်မှုမရှိပါ။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ေကျာင်းေဟာင်းနွမ်းေနပ
ြ ီြဖစ်ေသာ ေကျာင်း
ေဆာင်ကို ဖျက်သိမ်းခွင့်ြပုပ
ြ ီး သင့်ေလျာ်ေသာ ေကျာင်းေဆာင်သစ်ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင်
နိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ တည်ေဆာက်ေပးနိုင်ပါရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိသိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဥက္က ဋ္ဌမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးရဲ့ေမးမ
ြ န်းချက်ကို ပညာေရးဝန် ကီးဌာနက တေပါင်း

တစည်းတည်းေဖ
ြ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာေဇာ်မင်းေအာင်(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ ရိုေသေလးစားရပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးများအားလုးံ ၊ ဖိတ် ြကား
မူ ြကမ်း
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ထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
ု့ ထပ်မံဂါရဝပ
ြ ု နှုတ်ခွန်းဆက်သရပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီးေတာ့

စတုတ္ထေမးခွန်း ြဖစ်တဲ့

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊

ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့်ရဲ့ ေရွှေတာင်ြမို့ေပါ်ရှိ အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်း
များမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ပညာေရးမှူးများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ
ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနဲ့စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားရပါေသာဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ပညာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ပညာေရး
ြမှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာမှာ Tangible လို့ေခါ်တဲ့ ထိေတွ့လို့ရတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းေတွ
တိုးတက်ေဆာင်ရွက်ရန်သာမက

Intangible

လို့ေခါ်တဲ့

ဒီစိတ်ဓာတ်ေတွ၊

ဆရာေတွေရာ၊

ဒီေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေတွပါ စိတ်ဓာတ်ြမင့်မားလာေရးအတွက်လည်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
ပါေက
ြ ာင်း ပဏာမဦးစွာ တင်ြပလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ကီး ဆရာမကီးေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့် တင်ြပသွားတဲ့အတိုင်း ဒါဟာ အဓိကသင် ြကား
ပို့ချသူများဖ
ြ စ်တဲ့ ဆရာ/ဆရာမများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ ြဖိုးမှုကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားလျက်ရှိပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးတင် ြပသွားတာလည်း အင်မတန်မှန်ကန်၊
ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ပါတယ်လို့ တင်ြပလိုပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ပညာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့လည်း
ထည့်သွင်းစဉ်းစားပ
ြ ီး ဘာေတွေဆာင်ရွက်ေနသလဲဆိုတာ ဒီေနရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ တင်ြပလိုပါ
တယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ အသစ်ခန့်ထားတဲ့ေနရာမှာ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာေဒသမှာ အနီးဆုံး
ြဖစ်ေအာင် ကျွန်ေတာ်တို့ ေရွးချယ်ခန့်ထားနိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့များနဲ့ ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ထားခ
ြ င်းရှိသလို ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ချထားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်
တဲ့ေနရာမှာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ အနီးစပ်ဆုံး မိမိေဒသမှာသာ မိမိတာဝန်ြပန်ကျေရာက်ခဲ့မယ်
ဆိုရင် ခုနကေပ
ြ ာတဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စေတွြဖစ်တဲ့ ငှားေနရတဲ့ကိစ္စေတွဟာ တစ်ဖက်
တစ်လမ်းက ဒါေပ
ြ လည်သွားနိုင်တာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ဒါမျိုးနဲ့လည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း
ကျွန်ေတာ်တို့ တင်ြပလိုပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ကေတာ့ ဒါတင်လားဆိုေတာ့ ဒီေနရာ
ထိုင်ခင်းတင်မကပါဘူး။ သွားေရးလာေရး လွယ်ကူေချာေမွ့ေစတဲ့အတွက်လည်း အချို့ေသာ လမ်းပမ်း
ဆက်သွယ်ေရးခက်တဲ့ေနရာေတွမှာ

ဖယ်ရီများဆွဲေပးဖို့အတွက်လည်း

စီမံချက်များ

စနစ်တကျ

ချမှတ် ြပီး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ြဖည့်စွက်တင်ြပလိုပါတယ်။ ယခု လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ကီးေမးတဲ့ေမးခွန်းကို ေဖ
ြ ြကားရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် ေငွလုံး
မူ ြကမ်း
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ေငွရင်းလျာထားချက်စာရင်းမှာေတာ့ မပါေသးပါဘူး။ သို့ေသာ်လည်းပဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေဆာက်လုပ်
ေပးနိုင်ေရးအတွက် တိုင်းေဒသကီးပညာေရးမှူးရုံးက စိစစ် ြပီးတင်ြပရန် အေက
ြ ာင်း ြကားသွားမယ်လို့
ရှင်းလင်းတင်ြပလိုပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ပဉ္စမေမးခွန်းအေနနဲ့ကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ မွန် ြပည်နယ်၊ သထုံမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ကီး ဦးေစာဘသိန်းရဲ့ သထုံ ြမို့နယ်ရှိ ယိုယွင်းပျက်စီးေနေသာ သင်းေတာ်အေခ
ြ ခံပညာ
မူလတန်းလွန်ေကျာင်း နှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်အား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြဖည့်စွက်ရန်ပုံေငွ ြဖင့် ေဆာက်လုပ်
ေပးရန် အစီအစဉ်ရ/ှိ မရှိနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ဆက်လက် ြပီးေတာ့ ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီး ေမးမ
ြ န်းလာတဲ့
မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံြမို့နယ် ဇရစ်ေချာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ သင်းေတာ်အေခ
ြ ခံပညာ မူလတန်းလွန်ေကျာင်း
အတွက် နှစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်ေဆာက်လုပ်ေပးရန် လိုအပ်ေသာရန်ပုံေငွကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ လာမယ့်
ဘ ာေရးနှစ်မှာ လျာထားချက်စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းလျာထားေပးသွားမှာြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်း
ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ဆဋ္ဌမေမ
ြ ာက် ေနာက်ဆုံးြဖစ်တဲ့ ရှမ်း ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊ မန်တုံမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မုန်းရဲ့ မန်တုံ ြမို့နယ်၊ လွယ်ကန်ေကျးရွာရှိ ေဟာင်းနွမ်းေနေသာ အေခ
ြ ခံပညာ
မူလတန်းေကျာင်းေဆာင်အား ဖျက်သိမ်း ြပီး သင့်ေလျာ်ေသာ ေကျာင်းေဆာင်သစ်တစ်ေဆာင်ကို
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်မှာ တည်ေဆာက်ေပးရန် အစီအစဉ်ရ/ှိ မရှိနဲ့ စပ်လျဉ်း ြပီး ရှင်းလင်း
ေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီး
ေမးမ
ြ န်းလာတဲ့

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊

မန်တုံ ြမို့နယ်

လွယ်ကန်အေခ
ြ ခံပညာမူလတန်းလွန်

ေကျာင်းမှာ ၉၀ ေပ x ၃၀ ေပ RCC တစ်ထပ်ေကျာင်းေဆာင်သစ် ေဆာက်လုပ်ေပးနိုင်ရန်အတွက်
လိုအပ်ေသာရန်ပုံေငွကျပ် သန်းေပါင်း ၄၈.၆ သန်းအား ယခုဘ ာေရးနှစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရး
နှစ်မှာ

ေငွလုံးေငွရင်း

တည်ေဆာက်ေရးရန်ပုံေငွေခါင်းစဉ်ေအာက်မှ

ခွဲေဝေပးပ
ြ ီးြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း

ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့် ေခတ္တ

ရပ်နားပါမယ်။
အချိန်၊ ၁၁း၀၅။

မူ ြကမ်း
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အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့်ေခတ္တ ရပ်နားပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၁း၅၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်

ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။

အစည်းအေဝး ြပန်လည်စတင်ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထုိင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ၊ ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်က ေကျးလက်ေန ေတာင်သူလယ်သမားများ၏
စိုက်ပျိိုးစရိိတ်အခက်အခဲကို ေဖ
ြ ရှင်းေပးနိုင်ပါရန် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
များအား တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုတင်သွင်းြခင်းနှင့် လွှတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

အစီအစဉ်

၆

ြဖစ်ပါတယ်။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွက အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းထားပါတယ်။ အဆို
တင်သွင်းဖို့ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ(ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်)။
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး၊

ကေရာက်လာ ြကေသာ

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး၊ ဒုတိယဝန် ကီးများနှင့် အထူးဖိတ် ြကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး
မဂလာပါ။
င်္
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေန့ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေကျးလက်ေနေတာင်သူ
လယ်သမားများအတွက် အေရး ကီးေသာအဆို ြဖစ်တဲ့ ေကျးလက်ေနေတာင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိိုး
စရိတ်အခက်အခဲကို ကူညီေြဖရှင်းေပးရန် တိုင်းေဒသကီး

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်အစိုးရများသို့

တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုကို တင်သွင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယခုဆိုလျှင် လယ်ယာ
ေမ
ြ ဥပေဒအသစ်ြပဋ္ဌာန်းထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။
လက်မှတ်ရရှိေသာ

လယ်ေြမများကိုသာ

ထိုလယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒအရ

လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်

စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွေချးေပးမည်ဟု
မူ ြကမ်း

သိရှိရပါတယ်။

27
လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုလည်း ဥပေဒအရ(N) ေမ
ြ ေခါ်မမ
ြ ဲေသာ ဦးပိုင်ေြမ၊ စားကျက်ေြမ၊
သစ်ေတာကိုးဝိုင်းေမ
ြ နှင့်

ထွန်းေမ
ြ များကို

လုပ်ေပးခ
ြ င်းမရှိပါ။

ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်(N)

ေမ
ြ ေခါ် မမ
ြ ဲေသာဦးပိုင်ေြမ စားကျက်ပယ်ဖျက်ခွင့်မကျေသးေသာ ေမ
ြ ဧကေပါင်းများစွာ ကျန်ရှိ
ေနပါသည်။ ဥပမာအားဖ
ြ င့် ကျွန်ေတာ်တို့ေကျာက်တံခါးမ
ြ ို့နယ်တွင်ပင် ဧကေပါင်း ၁၀၀၀၀ ခန့်
ရှိပါေသးသည်။ ထိုလယ်များမှာ စားကျက်ေြမဟုဆိုေသာ်လည်း ေရှးနှစ်ေပါင်း ၅၀၊ ၆၀ ကတည်းက
စားကျက်မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လယ်ယဉ်များြဖစ်ေနပ
ြ ီး လယ်သမားများ စပါးစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့ ြကပါသည်။
စပါးတာဝန်ေကျေခတ်ကလည်း

စပါးတာဝန်ေကျခဲ့သလို၊

စိုက်ဘဏ်မှေချးေငွေပးေသာေခတ်

တွင်လည်း နှစ်စဉ်မနှစ်ကအထိ ေငွအေက
ြ ေပးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ေသာ် ယခုအခါတွင် ဥပေဒအရ
စားကျက်ပယ်ဖျက်ခွင့်ကျမှသာ လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိြပီး ထိုအခါမှသာ စိုက်ပျိုးစရိတ်
ေချးေငွရရှိမည်ဆိုေသာေက
ြ ာင့်

မသိနားမလည်ေသာ

ေကျးလက်ေနေတာင်သူလယ်သမားများမှ

ကျွန်ေတာ့်ထံလာေရာက်၍ စားကျက်ပယ်ဖျက်ခွင့်ရရန် အကူအညီေတာင်းခံသ ြဖင့် ကျွန်ေတာ်မှ
သတ္တ မပုံမှန်အစည်းအေဝးတွင် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၌ ေမးခွန်းအဖ
ြ စ်ေမးမ
ြ န်းခဲ့ရာ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီး
ဌာနမှ ၇-၆-၂၀၁၃ ရက်ေန့တွင် လုပ်ကိုင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ညွှန် ြပေဖ
ြ ြကားခဲ့ပါတယ်။ ထိုညွှန် ြကားချက်
အေဖ
ြ အတိုင်း

လယ်သမားများအစုအဖွဲ့အဖ
ြ စ်

ဦးေဆာင်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

သက်ဆိုင်ရာ

ရပ်/ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမှူးမှ ဦးေဆာင်၍ေသာ်လည်းေကာင်း စားကျက်ပယ်ဖျက်ခွင့ရ
် ရန် ကိုးစားပ
ြ ီး
အဆင့်ဆင့် တင်ြပခဲ့သည်မှာ လေပါင်းများစွာ ြကာမ
ြ င့်ခဲ့ြပီး ယခုနှစ် စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွထုတ်
ေပးမည့်အချိန်အထိ မဖ
ြ စ်လာေသးေသာေက
ြ ာင့် လယ်သမားများအတွက် အလွန်ပင်ဒုက္ခေရာက်ေနက
ြ
ရပါသည်။ ထို့အြပင် အချို့ေသာေပ
ြ စာေပါက်လယ်များအတွက်လည်း ပုံစ(ံ ၁)သာထုတ်ေပးခဲ့ ြပီး၊
ပုံစံ(၇) မရရှိေသးေသာ လယ်ေြမများအတွက် လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒအရ ေငွထုတ်ေပးမည်မဟုတ်
ေသာေက
ြ ာင့် လယ်သမားများအတွက် အခက်အခဲများစွာ ြဖစ်ေနက
ြ ရပါသည်။ ထို့အတူ သစ်ေတာ
ကိုးဝိုင်းအတွင်း နှစ်ေပါင်း ေလး၊ ငါးဆယ်ခန့် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးေနသူများအတွက်လည်း စိုက်ပျိုး
စရိတ်အခက်အခဲရှိေနပါတယ်။ သစ်ေတာကိုးဝိုင်းအတွင်းရှိေသာ လယ်များမှာလည်း ေရှးနှစ်ေပါင်း
ေလး၊ ငါးဆယ်ေလာက်ကတည်းက လယ်ယဉ်များဖ
ြ စ်ေနပ
ြ ီး အချို့ေနရာများတွင် ရွာများ၊ ဘုရား
ေကျာင်းကန် ေစတီပုထိုးများ စသည်ြဖင့် စာသင်ေကျာင်းများပင် ြဖစ်ေနပါတယ်။ ကိုးဝိုင်းပယ်ဖျက်
ခွင့်ရရန် ဝိုင်းဝန်း ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲ့သြဖင့် ယခုနှစ်တွင်ေကျာက်တံခါးမ
ြ ို့နယ်အတွင်း ကိုးဝိုင်း
ပယ်ဖျက်ခွင့် ဧက ၄၀၀၀ ခန့်ကျခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်ခွင့်ကျခဲ့ေသာ်လည်း လယ်ယာေမ
ြ
မူ ြကမ်း
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လုပ်ပိုင်ခွင့ရ
် ရန်အဆင့်များ ကျန်ေနေသးသဖ
ြ င့် ဒီနှစ်တွင်လည်း စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရရှိရန် မလွယ်
ကူေသးပါ။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယခုအခါ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ ကီးမှ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရး၊ ဆင်းရဲ
နွမ်းပါးမှုေလျှာ့ချေရးအစီအစဉ်ြဖင့်
သလို

ေကျးလက်ေနေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် စဉ်းစားေပး

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်မှလည်း

ေတာင်သူလယ်သမား

အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ေရးနှင့်

ေတာင်သူလယ်သမားဘဝမ
ြ ှင့်တင်ေရးအတွက် ဥပေဒများကိုလည်း ေရးဆွဲ ြပီးသေလာက်ရှိေနပါပ
ြ ီ။
ထို့အြပင် လယ်သမားများ၏အခက်အခဲများကို နားလည်ေပးပ
ြ ီးေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံေတာ်မှ
မိုးစပါးစိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွကို လုံေလာက်စွာေချးေပးနိုင်ရန် နိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ၅၀၀ ဘီလီယံ
ေချးယူမှုအတွက်လည်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ ရက်ေန့ ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ ထိ့ု ေ ြကာင့် ဗဟိုဘဏ်မှ
ပထမေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြပုေပးပ
ဘီလီယံ ၅၀၀ နှင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်မှ ဘီလီယံ ၅၀၀ စုစုေပါင်း ဘီလီယံ ၁၀၀၀ ြဖင့် ေတာင်သူ
လယ်သမားများအတွက် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွကို လုံေလာက်စွာရရှိနိုင်ေရး နိုင်ငံေတာ်မှ စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိတာကိုသိရှိရပါတယ်။

စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွေချးေပးခ
ြ င်းကို

ယခုနှစ်တွင်

တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ ဦးေဆာင်၍ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ဟုလည်း သိရှိရ
ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွများကိုလည်း တစ်လလျှင် ၁၀၀ ကျပ်ကို ၄၂ ြပားအတိုးနှုန်း ြဖင့်
အတိုးနှုန်းသက်သာစွာြဖင့်

တစ်ဧကလျှင်

ကျပ်တစ်သိန်းနှုန်း ြဖင့်ေချးေပးမည်ကိုလည်း

နိုင်ငံပိုင်

သတင်းစာများမှ သိရှိရပါတယ်။ လယ်သမားများအေနဖ
ြ င့် နိုင်ငံေတာ်မှ ေချးေငွမရလျှင် ြပင်ပမှ
ေချးယူပါက ၁၀၀ ကျပ်လျှင် ၁၀ ကျပ်နှုန်းအတိုးေပးရသဖ
ြ င့် လွန်စွာမှ သက်သာေသာ အတိုးနှုန်းြဖင့်
စိုက်ပျိုးစရိတ်ေလာက်ငှစွာ ေချးေပးေသာနိုင်ငံေတာ်ကိုလည်း အထူးပင်ေကျးဇူးတင်လျက်ရှိပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ (N) ေမ
ြ ေခါ်မမ
ြ ဲေသာဦးပိုင်ေြမ၊ စားကျက်ေြမများနှင့် သစ်ေတာ
ကိုးဝိုင်းဦးပိုင်ေြမများအတွင်း နှစ်ေပါင်း ၅၀၊ ၆၀ ခန့် တာဝန်ေကျစွာစိုက်ပျိုးလာခဲ့ေသာ လယ်သမား
များစိုက်ပျိုးစရိတ်အခက်အခဲကို ကူညီေြဖရှင်းေပးသည့်အေနဖ
ြ င့် စားကျက်ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့် ကိုးဝိုင်း
ပယ်ဖျက်ြခင်းတို့ကို ြပုလုပ်ေပး၍ အမ
ြ န်ဆုံးလယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် ရရှိရန်ကူညီေပး
ရန်နှင့် မရရှိခင်ယခုနှစ်အတွက် ထိုလယ်သမားများ စိုက်ပျိုးစရိတ်ရရှိရန် ရပ်ေကျးလယ်ယာေမ
ြ
စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ၊

ြမို့နယ်လယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီတို့၏
မူ ြကမ်း
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လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားေဖ
ြ ေလျာ့ေသာ နည်းလမ်းများ ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကျးလက်ေနေတာင်သူ
လယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးစရိတ်အခက်အခဲကို ေဖ
ြ ရှင်းေပးနိုင်ပါရန် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအား

တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုကို

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်

ေလးစားစွာတင်သွင်းအပ်ပါသည်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုကို ေထာက်ခံမယ့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။

ဦးတင်ဝင်း(ေကာလင်းမဲဆန္ဒနယ်)။
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

စစ်ကိုင်း

တိုင်းေဒသကီး၊ ေကာလင်းမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်က ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ တင်သွင်းတဲ့ ေကျးလက်ေန
ေတာင်သူလယ်သမားများရဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်အခက်အခဲများကို ေဖ
ြ ရှင်းေပးနိုင်ပါရန် တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအား

တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုကို

ေထာက်ခံတင်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ နိုင်ငံေတာ်က လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး
လုပ်ကိုင်ေနက
ြ တဲ့ ေတာင်သူေတွကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန ြမန်မာ့
လယ်ယာဖွံ့ ြဖိုးေရးဘဏ်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွေတွကို အတိုးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ နှစ်စဉ်
ထုတ်ေပးတဲ့အတွက် ေတာင်သူေတွရဲ့စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ အေထာက်အပံ့ေကာင်းများရပ
ြ ီး
အဆင်ေြပေချာေမွ့တဲ့အတွက် ေတာင်သမူ ျားက ဝမ်းသာမဆုံး ြဖစ် ြကရပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်းပဲ အဆို
ရှင် ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ တင် ြပခဲ့တဲ့ စားကျက်
ြ ီး ြဖစ်ေသာ်လည်း ပုံစံ(၇)
ေမ
ြ ၊ သစ်ေတာကိုးဝိုင်း၊ ကိုးပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာအဖ
ြ စ်မှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ရထားပ
မရေသးတဲ့ေတာင်သူေတွဟာ စိုက်ပျိုးစရိတ်ရရှိဖို့ အခက်အခဲြဖစ်ေနေက
ြ ာင်း တင်ြပတဲ့အတွက်
ေတာင်သူေတွဟာ သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်မှာ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွမရရင် အခက်အခဲအများ ကီး ကုံ ြကရပါ
တယ်။ အေက
ြ ာင်းအမျိုးမျိုးေက
ြ ာင့် ပုံစံ(၇) မတင်ြပနိုင်ေသာ်လည်း အစဉ်အဆက်စိုက်ပျိုးလာခဲ့ ြခင်း၊
နှစ်စဉ်ထုတ်ယူခဲ့တဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွေတွကို အတိုးအရင်းများ မပျက်မကွက်ေပးဆပ်ခဲ့ ြခင်း
ြဖစ်တယ်ဆိုရင် အခက်အခဲ ြဖစ်ေနတဲ့ေတာင်သူများအား စိုက်ပျိုးစရိတ်ထုတ်ေချးခွင့်ရရှိေရး ေဖ
ြ ရှင်း
ေပးရန်အဆိုကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေထာက်ခံေ ြကာင်းတင် ြပအပ်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ေကာလင်း
ြမို့နယ်က ေတာင်သူေတွကလည်းပဲ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရရှိေရးနဲ့ပတ်သက် ြပီး တင် ြပထား ြကပါ
တယ်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရရှိဖို့အတွက် လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပုလက်မှတ် အခွန်နှင့်အတူ
အိုးစားခွဲ အိမ်ေထာင်စုဦးစီးြဖစ်ေ ြကာင်း အိမ်ေထာင်စုစာရင်း ပုံစံ(၆/၆၆)ကို တင်ြပ ြကရပါတယ်။
တချို့ေတာင်သူမိသားစုေတွမှာ
မိသားစုဝင်ေတွ

အိမ်ေထာင်စုမခွဲ ြကေသးဘဲနဲ့

ဝင်ေငွခွဲေဝထားတာေတွရှိပါတယ်။

တစ်အိုးတည်းစားဖ
ြ စ်ေသာ်လည်း

စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွကို

ရရှိဖို့အတွက်

ယင်းအမည်ေပါက် ပုံစ(ံ ၇)ကို တင် ြပနိုင်ေသာ်လည်း အိမ်ေထာင်မခွဲ ြကေသးတဲ့အတွက် အိုးစားခွဲ
အိမ်ေထာင်ဦးစီး ြဖစ်ေ ြကာင်း အိမ်ေထာင်စုစာရင်းပုံစံ (၆/၆၆)ကို တင်ြပနိုင် ြခင်းမရှိပါဘူး။ လယ်ယာ
ဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်ကလည်း သတ်မှတ်ချက်မြပည့်စုံတဲ့အတွက် ေချးေငွထုတ်ေပးရန် အခက်အခဲရှိြပီး
ေတာင်သူများကလည်း စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရရှိလိုေ ြကာင်း တင်ြပလာက
ြ ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့
ေကာလင်း ြမို့နယ် ဖလဲအုပ်စုမှာ ေတာင်သူေတွက တင်ြပလာတာ ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ စိုက်ပျိုး
ေနတဲ့လယ်ယာေမ
ြ ေတွ ပုံစံ(၇)မရေက
ြ ာင်း ေပ
ြ ာက
ြ ားလာပါတယ်။ တင်ြပလာက
ြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်
ြမို့နယ်ေြမစာရင်းေကာ်မတီ၊ ြမို့နယ်ေြမစာရင်းရုံးမှာ စုံစမ်းတဲ့အခါ ြကေတာ့ ယခင်က ဦးပိုင်အမည်
ေပါက်ခဲ့ေသာ်လည်း သစ်ေတာေရးရာဝန် ကီးဌာနက ကိုဝိုင်း ကိုးပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာအဖ
ြ စ် ၂၁-၄ြ င် ကာကွယ်ေတာ
၂၀၀၆ ရက် ေန့စွဲပါအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ်(၂၃/၂၀၀၆)အရ ဘူးေတာင်း ကိုးပ
အဖ
ြ စ် အတည်ြပုခဲ့တဲ့အတွက် ကာကွယ်ေတာအတွင်း ကျေရာက်ေနတဲ့လယ်ယာေမ
ြ ေတွကို ပုံစံ(၇)
ထုတ်ေပးနိုင်ြခင်းမရှိေ ြကာင်း သိရပါတယ်။ ဖလဲအုပ်စုမှာတင် ဧက ၇၀၀ ေကျာ်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ
ဘူးေတာင်း ကိုးဝိုင်းအတွင်းမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဆင်ကုန်းအုပ်စု၊ ဝက်သဲကုန်းအုပ်စုက ေတာင်သူေတွ
လုပ်ကိုင်ေနတဲ့ လယ်ေတွလည်းပါရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဖလဲအုပ်စုက ေတာင်သူဦးေရ ၁၀၀ ေကျာ်ဟာ
စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရဖို့အတွက် ပုံစ(ံ ၇) တင်ြပနိုင်တာမဟုတ်တဲ့ အတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရဖို့
အခက်အခဲေတွ့ေနပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ သစ်ေတာကိုးဝိုင်း ကိုးပ
ြ င်ေတာေတွနဲ့ ဆက်စပ်
ြ ာင်း တင်ြပ
ေနတဲ့ ေတာင်ပုံအုပ်စု၊ ပန်း ြပဲအုပစ် ုက ေတာင်သူေတွကလည်း ပုံစံ(၇)မရရှိတဲ့အေက
ထားပ
ြ ီး စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွရရှိဖို့အတွက် အခက်အခဲရှိေ ြကာင်း တင်ြပထားပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ဟာ ေတာင်သူေတွ မိုးစပါးစိုက်ပျိုး
တဲ့ကာလဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အခုလို စိုက်ပျိုးချိန်ကာလမှာ ေတာင်သူေတွအလိုအပ်ဆုံးြဖစ်တဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်
ေချးေငွကို အချိန်မီထုတ်ေချးေပးမှသာ ေကျးလက်ေနပ
ြ ည်သူများရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ေလျှာ့ချနိုင်မှာ
မူ ြကမ်း

31
ြဖစ်သလို လူမှုစီးပွားဘဝကိုလည်း ြမှင့်တင်ေပးနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ ြကာင့် ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ တင်သွင်းတဲ့ ေကျးလက်ေနေတာင်သူ
လယ်သမားများရဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်အခက်အခဲများကို ေဖ
ြ ရှင်းေပးပါရန် တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့များအား တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုကို ေလးေလးနက်နက်ေထာက်ခံ တင်ြပအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာလည်း

ဒီလိုအေခ
ြ အေနေတွ၊ ဒီလိုအခက်အခဲေတွရှိေနတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ သတင်းစကား
အရ ကျန်တဲ့တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အတွင်းမှာလည်း ယခုကဲ့သို့ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်နည်း
အားဖ
ြ င့်ေြပာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအဝှမ်း ဒီလိုြဖစ်ေနတဲ့ကိစ္စြဖစ်တဲ့အတွက် ေဆွးေနွးဖို့ထပ်မံ ဖိတ်ေခါ်
မယ်ဆိုရင် ေဆွးေနွးမယ့်လူေတွ အများ ကီး ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင် အဓိက ဦးတည်ချက်နှင့်
ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ ဒီအတိုင်းပဲ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု
ဝန် ကးီ က အခုတင်သွင်းတဲ့အဆို၊ အဆိုအေပါ်၊ ေထာက်ခံချက်အေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားေပးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးအုန်းသန်း(ဒုတိယဝန် ကီး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန)။
ေလးစားအပ်ပါေသာ
ဧည့်သည်ေတာ်များ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်
မဂလာပါလိ
င်္
ု့

။

ရိုေသ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊

ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွရဲ့အဆိုအေပါ်မှာ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးေပါင်း
ြပီးေဖ
ြ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးရဲ့ ြကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းအား အဆိုအြဖစ်
ေပ
ြ ာင်းလဲတင်သွင်းလာခ
ြ င်းအေပါ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် ပဲခူးတိုင်း
ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့တို့က ေပါင်းစပ်ေြဖရှင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့
ေဖ
ြ ြကားချက်အရ (N)ေမ
ြ ေခါ် မမ
ြ ဲတဲ့ဦးပိုင်ေြမ ြဖစ်တဲ့ စားကျက်ေြမများအား စားကျက်ပယ်ဖျက်၍
အမ
ြ န်ဆုံး လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပုလက်မှတ်ရရှိရန် ကူညီေပးေရးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ြပီး ေကျာက်တံခါး
ြမို့နယ် ၁၄ ရွာအုပ်စုမှ ေတာင်သူ ၅၃၆ ဦးရဲ့ စားကျက်ေြမ ၂၃၀၁ ဧကအား ပယ်ဖျက်ခွင့်ရရှိေရးကို
ေကျာက်တံခါးမ
ြ ို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနရဲ့ ၁၈-၆-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါစာအမှတ်ြဖင့် ပဲခူး
မူ ြကမ်း
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ခရိုင်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနသို့

ပယ်ဖျက်ခွင့်တင်ြပထားပ
ြ ီး

ြဖစ်ပါတယ်။

ပဲခူးခရိုင်

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနသို့ ပယ်ဖျက်
ခွင့်တင်ထားပ
ြ ီးြဖစ်ေ ြကာင်း သိရပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးရဲ့

အဆိုမှာပါရှိတဲ့

ေကျာက်တံခါးမ
ြ ို့နယ်၊

အေရှ့တုန်ကန်

သစ်ေတာ ကိုးဝိုင်းေမ
ြ ဧရိယာ ၉၉၆၁ ဧကကို ၉-၂-၁၈၈၆ ရက်စွဲပါအမိန့် ြပန်တမ်းအမှတ်(၆) အရ
သစ်ေတာ ကိုးဝိုင်းေမ
ြ အဖ
ြ စ်နဲ့ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ေ ြကာင်း၊ အဆိုပါကိုးဝိုင်းေမ
ြ အတွင်း ေရွှဝါ
ေကျးရွာ၊ ေအာင်ေဇယျေကျးရွာ၊ ကိမ်ခါးကုန်းေကျးရွာ၊ ေရွှဝါထွန်းေကျးရွာ၊ ေအာင်ေြမကုန်းေကျးရွာ၊
ကျွန်းခင်းေကျးရွာစတဲ့ ရွာေြခာက်ရွာ၊ ဧရိယာ ၃၃၁ ဧကရှိြပီး သစ်ေတာကိုးဝိုင်းဧရိယာအတွင်း
ေတာင်သူ ၆၂၅ ဦးမှ မိုးစပါးနှင့်ပဲမျိုးစုံ ၃၆၃၇ ဧက နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိတဲ့အြပင် သာသာနာေမ
ြ ၊
သုဿာန်ေြမနှင့် အခ
ြ ားေမ
ြ ၂၉ ဧကအပါအဝင် စုစုေပါင်း ၃၉၉၇ ဧက ကျူးလွန်အသုံးြပုလျက်
ရှိရာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာဝန် ကီးဌာနရဲ့ ၁၃-၁၁-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်
ေက
ြ ာ် ြငာစာအမှတ်(၃၁၇/၂၀၁၃)ြဖင့် ကိုးဝိုင်းေမ
ြ အဖ
ြ စ်ကေန ပယ်ဖျက်ြပီး ြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိရပါ
ြ ၊ စားကျက်ေြမနှင့်
တယ်။ တရားဝင်ပယ်ဖျက် ြပီးြဖစ်တဲ့ ကိုးဝိုင်းေမ
ြ ၊ ကိုးပ
ြ င်ေြမ၊ သစ်ေတာေမ
အင်းအိုင်ေ ြမများကို ေမ
ြ လွတ်၊ ေမ
ြ လပ်နှင့်ေြမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ
လည်းေကာင်း၊ လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရလည်းေကာင်း စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ သစ်ေတာေမ
ြ နှင့် စားကျက်ေြမများ ပယ်ဖျက်ခွင့်ရရှိေရးအတွက် ေတာင်သူလယ်သမား
များက လယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်မှ သစ်ေတာဦးစီးဌာနနှင့် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီး
ဌာနကို တင်ြပသွား ြကရန် လိုအပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။
စားကျက်ေြမများအတွင်း နှစ်ေပါင်း ၅၀၊ ၆၀ က တာဝန်ေကျစွာစိုက်ပျိုးလာခဲ့တဲ့ လယ်သမား
များ စိုက်ပျိုးစရိတ်ရရှိေရးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့အေနနဲ့ စားကျက်
ေမ
ြ ၊ ကိုးဝိငု း် ကိုးပ
ြ င်သစ်ေတာေမ
ြ မှာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်တဲ့ေတာင်သူများအား လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်
ြ င်း သို့မဟုတ် ပယ်
ြပုလက်မှတ် ရရှိနိုင်တဲ့အဆင့်ကို မေရာက်ေသးမီမှာ ပယ်ဖျက်ခွင့်ေလျှာက်ထားခ
ဖျက်ခွင့်ရရှိြခင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခွင့်ရရှိ ြပီးေမ
ြ များအား လယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်ရဲ့
စိစစ်ေထာက်ခံချက်များနှင့် ယခုနှစ်အတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွများကို ထုတ်ေချးေပးသွားေရး
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာလယ်သမားများအနက် ေကျးရွာအုပ်စု
မူ ြကမ်း
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အဆင့် ေချးေငွစိစစ်ေရးအဖွဲ့များကတစ်ဆင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ေလျှာက်ထားသွား
ရန်ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၁၄ ခုမှာလည်း ေတာင်သူလယ်သမား
များအား ေချးေငွထုတ်ေချးရာမှာ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်အေနနဲ့ အဆင်ေြပစွာေဆာင်ရွက်ေပး
လျက်ရှိေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။ ၎င်းအပ
ြ င် ၄-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယသမ္မတ
ဦးဉာဏ်ထွန်းဦးေဆာင်တဲ့
အစည်းအေဝးမှာ

ေမ
ြ အသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲေရးဗဟိုေကာ်မတီ(၃/၂၀၁၄)

ဗဟိုလယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဥက္က ဋ္ဌ၊

လုပ်ငန်းညှိနိှုင်း

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်း

ဝန် ကးီ ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးက သစ်ေတာေမ
ြ ၊ စားကျက်ေြမများအတွင်းရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးေမ
ြ နှင့်
စပ်လျဉ်း ြပီး သီးနှံစိုက်ဧရိယာတိုးတက်ေရး၊ နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ GDP တိုးတက်ေရးနှင့် ေဒသခံ ေတာင်သူ
လယ်သမားမိသားစုများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိေရး၊ ေကျးလက်ေဒသဖွ့ံ ြဖိုး
တိုးတက်ေရးတို့အတွက် စားကျက်ေြမ၊ သစ်ေတာေမ
ြ များကို ပယ်ဖျက် ြပီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ
စိုက်ပျိုးေမ
ြ အဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ေပးရန်တင် ြပမှုအေပါ်မှာ ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်းကလည်းပဲ ဥပေဒ
နှင့်အညီ အမ
ြ န်ဆုံးေဆာင်ရွက်သွားရန် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများကို လမ်းညွှန်မှု ြပုခဲ့ပါတယ်။
ပယ်ဖျက်ြခင်းမရှိေသးတဲ့ သစ်ေတာကိုးဝိုင်းေမ
ြ ၊ ကိုးပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာများနှင့် စားကျက်ေြမများ
အတွင်း စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ ေတာင်သူလယ်သမားများအား လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့် ြပု
လက်မှတ်ပုံစံ(၇) ထုတ်ေပး၍မရနိုင်ေ ြကာင်း စားကျက်ေ ြမ၊ သစ်ေတာေမ
ြ ဧရိယာများတွင် အချိန်
ကာလက
ြ ာမ
ြ င့်စွာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ ေမ
ြ များအား သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စာရင်းဇယား
မှန်ကန်ေရး၊ နိုင်ငံေတာ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းများ မှန်ကန်ေစေရး၊ ေတာင်သူများ တရားဝင်
လယ်ယာေမ
ြ

လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေရးတို့အတွက်

သက်ဆိငု ရ
် ာဝန် ကီးဌာနများနှင့်

ညှိနိှုင်းေပါင်းစပ်

ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ဗဟိုလယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ရက်စွဲပါ
စာအမှတ်၊ ၁၂/လယ-၁၂/(၁၂၆/၂၀၁၄)ြဖင့် ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင် တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များသို့

ညှိနိှုင်းအေက
ြ ာင်း ြကားထားရှိ ြပီးလည်းြဖစ်ပါတယ်။

ေချးေငွများထုတ်ေချးတဲ့ေနရာမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊

စိုက်ပျိုးစရိတ်

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၁)၊

ြ ို့နယ် ေက
ြ းတိုင်နှင့်ေြမစာရင်း
လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒအခန်း (၂)၊ ပုဒ်မ ၄၊ ၅၊ ၆ များအရ သက်ဆိုင်ရာမ
ဦးစီးဌာနရဲ့ လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပုလက်မှတ်ရရှိြပီးသူ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် စိုက်ပျိုး
လုပ်ကိုင်ေ ြကာင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများရဲ့ ေထာက်ခံချက်ရရှိသူ၊ သက်ဆိငု ်ရာဘဏ်များမှာ ေငွစု
စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားပ
ြ ီးသူ

ြဖစ်ရမယ်လို့

ေငွစာရင်းညွှန် ြကားလွှာအမှတ်နဲ့
မူ ြကမ်း

ေချးေပးရန်အတွက်
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လယ်ယာေမ
ြ ဖွံ့ြဖိုးေရးဗဟိုဘဏ်ရုံးချုပ်ကေန သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ် ဗဟိုဘဏ်များ
ကိုလည်းပဲ ညွှန် ြကားလွှာထုတ်ေပးထားပ
ြ ီး ြဖစ်ေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ အဆိုပါ စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ေချးေငွထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိေ ြကာင်းလည်း တင်ြပလိုပါတယ်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်မှ ယခုနှစ်
မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွများကို ထုတ်ေချးေပးလျက်ရှိရာမှာ ၁၈-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့အထိ ကျပ်
၄၁၂.၂၃ ဘီလီယံ ထုတ်ေချးပ
ြ ီးစီးေက
ြ ာင်းတင်ြပလိုပါတယ်။ ထို့ြပင် ယခင်နှစ်စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ
များအားပ
ြ န်လည်ေကာက်ခံလျက်ရှိရာမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ တစ်ြမန်နှစ်က မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွ
အတွက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးမှ ကျပ် ၁၉.၁၄ သန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမှ ၁၀.၉၉ သန်းနှင့်
မိုးရာသီေရကီးနစ်ြမုပ်မှုေချးေငွ ၁၃၀.၃၈ သန်း စုစုေပါင်း တစ် ြမန်နှစ်က ၂၀၁၂ ခုနှစ် မိးု ရာသီ
ေချးေငွအတွက် ကျပ်သန်းေပါင်း ၁၆၀.၅ သန်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ကျန်ရှိေနပါတယ်။ ၎င်းအပ
ြ င်
မနှစ်က၂၀၁၃ ခုနှစ် မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွအား တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ် ခုနစ်ခုတို့ကေန
ြပီးေတာ့ စုစုေပါင်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ကျန်ရှိမှုမှာ ကျပ် ၄၃.၅၃ ဘီလီယံ ြဖစ်ြပီး ပဲခးူ တိုငး် ေဒသကီး
အေနနဲ့ ၁၅.၁၃ ဘီလီယံ ေပးဆပ်ရန် ကျန်ရှိေနပါတယ်။
ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်ဟာ ေတာင်သူလယ်သမားများသို့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေချးေငွများ
ထုတ်ေချးေပးနိုင်ေရးအတွက် ယခင်ဘ ာေရးနှစ်များက ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရး
ဘဏ်ထံမှ အတိုးြဖင့်ရယူ ြပီးေတာ့ ထပ်ဆင့်ထုတ်ေချးရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသဖ
ြ င့် ေတာင်သူလယ်သမားများမှ
ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်ရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်ေ ကးကျန်များကိုလည်း နိုင်ငံေတာ်ဘ ာေငွ မဆုံးရှုံးေစေရး
အတွက်

အမ
ြ န်ဆုံး ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန်လည်း

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများရဲ့

ေကာက်ခံေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။

ေကျးလက်ေနေတာင်သူလယ်သမားများ၏

သို့ြဖစ်ပါ၍
စားကျက်ေြမ၊

သစ်ေတာေမ
ြ များတွင် စိုက်ပျိုးသည့်ဧကများ စိုက်ပျိုးစရိတ်အခက်အခဲကို ကူညီေြဖရှင်းေပးရန်
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရများသို့တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း အဆိုနှင့်စပ်လျဥ်းြပီး ဒုတိယ
သမ္မတ

ဦးဉာဏ်ထွန်းဦးေဆာင်တဲ့

ေမ
ြ အသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲေရးဗဟိုေကာ်မတီရဲ့

ကီး ြကပ်မှုြဖင့်

သက်ဆိုင်ရာ ေမ
ြ အသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီများကိုလည်းေကာင်း၊ ဗဟိုလယ်ယာေမ
ြ စီမံခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့နှင့် ေမ
ြ လွတ်၊ ေမ
ြ လပ်နှင့် ေမ
ြ ရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲေရးဗဟိုေကာ်မတီတို့ရဲ့ ကီး ြကပ်လမ်းညွှန်မှု ြဖင့်

မူ ြကမ်း
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အဆင့်ဆင့်ေသာအဖွဲ့များမှ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါသြဖင့် အဆိုကို မှတ်တမ်းအဖ
ြ စ်ထားရှိ
သင့်ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုတင်သွင်းတဲ့ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ ေဆွးေနွးရန်ရှိက ေဆွးေနွးဖို့ ြဖစ်ပါ

တယ်။
ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ(ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယခုအချိန်မှာ

လယ်သမားများဟာ လယ်ယာေမ
ြ ေတွထွန်ယက် ြပီးတဲ့အခါမှာ ထွန်စက်ခ၊ ေကာက်စိုက်ခ အေကးေတွ
ေပးရမယ့်အခက်အခဲရှိေနပါတယ်။ အခုလို စီမံေဆာင်ရွက်ေပးေနေက
ြ ာင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ
ေထာက်ခံချက်ရရှိသူများကို
အေနနဲ့ေရာ၊

ေငွေချးေပးမည့်ညွှန် ြကားချက်ရှိေ ြကာင်းသိရတဲ့အတွက်

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရများအေနနဲ့ပါ

ဝန် ကီးဌာန

စီမံေဆာင်ရွက်ေနပ
ြ ီဆိုတာသိရတဲ့အတွက်

ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တာကို လက်ခံပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွတင်သွင်း

သွားတဲ့အဆိုကို သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ြပန်လည်ေဆွးေနွးသွားပါတယ်။
ဒီအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ်တစ်ပါတည်းရယူသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေဒါက်တာ
ခင်ေမာင်ေဆွတင်သွင်းသွားတဲ့အဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလား
ခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။

သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက်

ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွတင်သွင်းတဲ့အဆို လွှတ်ေတာ်က မှတ်တမ်းတင်
ထားရှိမှာြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။( ြသဘာသံများ)

ကျန်းမာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီက ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို
တင်သွင်းြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၇ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၈၅ နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ကျန်းမာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီက
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ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်း တင်သွင်းရန်ြဖစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းဖို့ ကျန်းမာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှု
ေကာ်မတီအားဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာေနလင်း(အတွင်းေရးမှူး၊ ကျန်းမာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီ)။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

။ ေလးစားအပ်တဲ့
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊

ဒုတိယဝန် ကီးများနှင့် ေလ့လာသူများခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကျန်းမာေရး
ြမှင့်တင်မှုေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူး ေဒါက်တာေနလင်းြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က ြပဋ္ဌာန်း ြပီး ြဖစ်တဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒဟာ
ယေန့ေခတ်ကာလအေခ
ြ အေနနဲ့ ဆီေလျာ်မှုမရှိြခင်း၊ အားနည်းချက်များရှိေနခ
ြ င်း၊ ေနာင် ြဖစ်ေပါ်
လာမယ့်

ကျန်းမာေရး၊

လူမှုေရးလိုအပ်ချက်များနှင့်

ေဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စများအေပါ်

ရည်မှန်း ြပီး

အာဆီယံေဒသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်

ြပင်ဆင်ေရးဆွဲထားခ
ြ င်း ြဖစ်သလို

ညှိနိှုင်း

ြမန်မာနိုင်ငံေဆး

ေကာင်စီကိုလည်း လွတ်လပ်ေသာေဆးပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ရည်ရွယ်
ေရးဆွဲထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းအား လွှတ်ေတာ်မှလက်ခံ
ေပးနိုင်ပါရန် တင်သွင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းေဆွးေနွး
လိုသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလျှင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ေြကာင်း
ဥက္က ဋ္ဌကေက
ြ ညာြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ

နည်းဥပေဒ ၁၈၆ နှင့် ၁၈၈ တို့နှင့်အညီ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်း
ေဆွးေနွးလိုသူများသည် ြပင်ဆင်လိုသည့်ဥပေဒက
ြ မ်း၏ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အေက
ြ ာင်းအရာကို တိတိ
ကျကျေဖာ် ြပ၍ ၂၅-၇-၂၀၁၄(ေသာက
ြ ာေန့)ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန်ြဖစ်ေ ြကာင်း
အသိေပးေက
ြ ညာပါတယ်။

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက
အစီရင်ခံစာဖတ် ြကားရှင်းလင်းြခင်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာ ဆက်လက်

ဖတ် ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအား အစီရင်ခံစာ ဆက်လက်ဖတ် ြကားဖို့ ဖိတ်ေခါ်ပါ
တယ်။
ဦးသိန်းထွန်းဦး(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတေ် တာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ မန္တေလးတိုင်း
ေဒသကီး၊ အမရပူရမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီဝင် ဦးသိန်းထွန်းဦးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေကာ်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကို ဖတ် ြကား
တင်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ၏ ေလ့လာေတွ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ၁။

ြပ ည် သ ူ ့ လွှ တ ် ေ တာ် ကျန် း မာေရး ြမ ှ င ် ့ တ င် မ ှု ေ ကာ် မ တီ က တင် သ ွ င ် း ေသာ ြမ န် မ ာနိ ု င ် င ံ

ေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းအား ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်
ေမ
ြ ာက်ေန့ဖ
ြ စ်သည့် ၁၃-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင် လွှတ်ေတာ်မှ လက်ခံေဆွးေနွးရန် အတည်ြပုခဲ့ပါ
သည်။
၂။

၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်က ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ေသာ ြမန်မာနိငု င် ံ ေဆးေကာင်စဦ ပေဒ (Myanmar Medical

Council Law) သည် ယေန့ေခတ်ကာလအေခ
ြ အေနနှင့် ဆီေလျာ်မှုမရှိြခင်း၊ အားနည် းချက်များရှိေန
ြခ င်းတို့အ ြပ င် ေနာင် ြဖ စ်ေပါ်လာမည့် ကျန်းမာေရး၊ လူမှုေရးလိုအပ်ချက်များ၊ ေဒသတွင်း အာဆီယံ
နိုင်ငံများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များကိုရည်မှန်း၍ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီအား လွတ်လပ်
ေသာပညာရှင်အဖွဲ့ (Independent Professional Body) အဖ
ြ စ် ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းြပီး တာဝန်
တ္တ ရားများကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ေရးဆွဲတင်ြပြခင်း
ြဖစ်ေြကာင်း ေလ့လာေတွ့ရှိရပါသည်။
၃။

ြမ န်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးနှင့် ေခတ်မီ

ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးစိစစ်ေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူး ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ဝင့် ဦးေဆာင်
ေသာ ၁၄ ဦးဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေရးဆွဲခဲ့ရာ အဆိုပါေရးဆွဲေရးအဖွဲ့သည် ေဆးတက္က သိုလ်များမှ ပါေမာက္ခချုပ်
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များ၊ ပါေမာက္ခဆရာဝန် ကီးများ၊ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန ေဆးဝန်ထမ်းညွှန် ြကားေရးမှူးရုံးမှ ဆရာဝန်
များ၊ အင
ြ ိမ်းစားပညာရှင် ဆရာဝန် ကီးများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီ၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းနှင့်
ြမန်မာနိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲ့တို့မှ ပညာရှင်ဆရာဝန်များ၏ အကံြပုချက်များအား ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍
ေရးဆွဲခဲ့ ြကြခင်းြဖစ်ေ ြကာင်း၊ ယင်းအဖွဲ့တွင် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ေရးဆွဲြခင်းြဖစ်ေ ြကာင်း ေလ့လာ
ေတွ့ရှိရပါသည်၄။

ြမ န်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ ြပန်လည်ေရးဆွဲေရး

အဖွဲ့ ဖွ့ဲ စည်း၍ ေရးဆွဲခဲ့ြပီး ယင်းအဖွဲ့တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ေရးဆွဲြခင်းြဖစ်ေ ြကာင်း
ေလ့လာေတွ့ရှိရပါသည် (က) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ ေမာင်ေမာင်ဝင့်
(အတွင်းေရးမှူး၊ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးနှင့် ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုး
တိုးတက်မှု စိစစ်ေရး ေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်)
( ခ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ အက်စ် ေကျာ်လှ
( ဂ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ ေနဝင်း
(ဃ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ ြမသိန်းဟန်
( င) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ ရဲြမ
( စ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ ေကျာ်ြမင့်နိုင်
(ဆ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ သိန်းေအာင်
( ဇ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ ြကည် ြကည်သင်း
(ဈ) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ မျိုးညွန့်
(ည) ပါေမာက္ခ ေဒါက်တာ မျိုးဦး
( ဋ) ေဒါက်တာ ခင်ြပံုးက
ြ ည်
( ဌ) ေဒါက်တာ တင်ညွန့်
( ဍ) ေဒါက်တာ ခိုင်မာေအာင်
( ဎ) ေဒါက်တာ နိုင်ဝင်း
၅။

ဥက္က ဋ္ဌ

ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ
အတွင်းေရးမှူး
အဖွ့ဲ ဝင်
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသည် ၁၇-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့နှင့် ၂၄-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့

များတွင် ကျန်းမာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီ၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်
ေရးေကာ်မရှင်၊

ဥပေဒပ
ြ ုေရးဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၊

ြမန်မာနိုင်ငံ

ေဆးေကာင်စီဥပေဒ ြပန်လည်ေရးဆွဲေရးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိ
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ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးကျင်းပခဲ့ြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၅၉ ပါ
အေခ
ြ ခံရမည့်မူ ၁၂ ချက်နှင့်အညီ ေလ့လာစိစစ်ခဲ့ ြကရာ ေတွ့ရှိချက်နှင့် ြပင်ဆင်ရန်တင်ြပချက် ၇၆ ချက်
အား လွှတ်ေတာ်သို့ ြဖန့်ေဝထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ ေတွ့ရှခိ ျကန် ငှ ့် ြပင်ဆင်ရန်တင်ြပချက်များမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်းြဖစ်ပါသည် ( ၁)

ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းတွင် အခန်း (၁၆) ခန်းနှင့် အပိုဒ်ေပါင်း (၆၂) ခု ပါရှိပါသည်။

( ၂)

အခန်း(၁)၊ အပိုဒ်၂ အပိုဒ်ခွဲ(က)ရှိ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအပါအဝင် ဆိုသည့်စကားရပ်အား
ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့အပါအဝင်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။

( ၃)

အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) ေနာက်တွင် အပိုဒ်ခွဲငယ်(ဂ)နှင့်(ဃ)အဖ
ြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း အသစ်
ြဖည့်စွက်ပါသည် ( ဂ)

နာယကအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ နာယက အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဃ) အလုပအ
် မှုေဆာင်အဖွ့ဲ ဆိသ
ု ည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ေကာင်စီ၏
အလုပအ
် မှုေဆာင်အဖွ့ဲ ကို ဆိုသည်။
( ၄)

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ြမန်မာနိငု င် ေံ ဆးေကာင်စီ ဆိုသည့်စကားရပ်အား ေကာင်စီဟု
လည်းေကာင်း၊ သို့မဟုတ် ဆိုသည့်စကားရပ်အား သို့မဟုတ် ဟုလည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ား
သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာေက
ြ းများ ဆိုသည့်စကားရပ်အား အခ
ြ ားသတ်မှတထ
် ားေသာ အခ
ေက
ြ းေငွများဟုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ ဆိုသည့်
စကားရပ်အား

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်

ဖွံ့ြဖိုးေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ် ၁/၂၀၀၀) ဟုလည်းေကာင်း အသီးသီးအစားထိုး
ြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၅)

အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခ(ွဲ စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁)အား အပိုဒ်ခ(ွဲ ဈ) အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ အပိုဒ် ၂
အပိုဒ်ခွဲ(စ)

အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁)

အပိုဒ်ခွဲငယ်စိတ်(က)အား

အပိဒု ခ် ငဲွ ယ်(၁)

အဖ
ြ စ်

လည်းေကာင်း အသီးသီးြပင်ဆင်ြပီး၊ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁) အပိုဒ်ခွဲငယ်
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စိတ်(က)ရှိ သတ်မတ
ှ သ
် ည့်

အလုပ်သင်ကာလပ
ြ ီးဆုးံ ေသာ ဆိုသည့်စကားရပ်အား

သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်သင်ကာလြပီးဆုံးသည့်ဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
( ၆)

အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁) အပိုဒ်ခွဲငယ်စိတ်(ခ)အား အပိုဒ်ခွဲငယ်(၂)အဖ
ြ စ်
ြပင်ဆင်ြပီး၊ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁) အပိုဒ်ခွဲငယ်စိတ်(ခ)ရှိ ေဆးပညာဘွ့ဲ
ရရှိြပီး သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အလုပသ
် င်ကာလပ
ြ ီးဆုံးြပီးသူ ဆိုသည့်စကားရပ်အား
အေခ
ြ ခံေဆးပညာဘွဲ့ရရှိြပီး သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ အလုပ်သင်ကာလြပီးဆုံးြပီးသည့်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။

( ၇)

အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခ(ွဲ စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၂)အား အပိုဒ်ခွဲ(ည)အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင်ြပီး၊ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ
(စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၂)ရှိ အသိအမှတ်ြပုေသာ ဆိုသည့်စကားရပ်၏ေရှ့တွင် အဓိပ္ပာယ်ပိုမို
ြပည့်စုံေစရန် ေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပုထားေသာ ြပည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ
ေဆးေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပုေသာဟု ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ပါသည်။

( ၈)

ြ စ် ကန့်သတ် အေထွေထွ
အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခ(ွဲ စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၃)အား အပိုဒ်ခွဲ(ဋ)အဖ
ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ အသိအမှတ်ြပုခ
ြ င်းခံရသည့် ြပည်ပနိုင်ငံ၏
သက်ဆိုင်ရာ ေဆးေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပုေသာ အေခ
ြ ခံေဆးပညာဘွဲ့ ရရှိသည့်
နိုင်ငံြခားသားဆရာဝန်အား ေကာင်စီက သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျားနှငအ
့် ညီစိစစ်ြပီး ေကာင်စီက
ထုတ်ေပးေသာ ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ကိုဆိုသည်ဟု ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ပါသည်။

( ၉)

အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၄)အား အပိုဒ်ခွဲ(ဌ)အဖ
ြ စ် ကန့်သတ် အထူးေဆးကုသ
ခွင့်လိုင်စင်ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ အသိအမှတ်ြပုခ
ြ င်းခံရသည့် ြပည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်
ရာေဆးေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပုေသာ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ သို့မဟုတ် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိြပီး
ြပစ်မှုကင်းရှင်းေက
ြ ာင်း တာဝန်ခံချက်တင်ြပနိုင်သည့်ြပင် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်
အချင်းြပည့်မီသည့် နိုင်ငံြခားသားဆရာဝန်အား ေကာင်စီက သတ်မှတ်ချက်မ ျားနှ င ် ့
အညီ စ ိ စ စ် ြပ ီ း ေကာင် စ ီ က ထု တ ် ေ ပးေသာ ေဆးကု သ ခွ င ် ့ လ ိ ု င ် စ င် က ိ ု ဆ ိ ု သ ည် ဟ ု
ြပ င် ဆ င် ပ ါသည် ။
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(၁၀) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(စ) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၅)အား အပိုဒ်ခ(ွဲ ဍ)အဖ
ြ စ် ကန့်သတ်ကျွမ်းကျင်
ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ဆိုသည်မှာ အေခ
ြ ခံေဆးပညာဘွဲ့ မရရှိေသာ်လည်း ေဆးကုသမှု
ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ သို့မဟုတ် ဒီကရီတစ်ခုခုရရှိြပီး ြပည်ပနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီ
သို့မဟုတ် ေကာင်စီကဲ့သို့ အလားတူကိစ္စရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖွဲ့
အစည်းကဖ
ြ စ်ေစ ေဆးကုသမှုတစ်ခုခုကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဟု အသိအမှတ်ြပုထား
ေသာပုဂ္ဂိုလ်အား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု အေခ
ြ အေနအရ လိုအပ်သြဖင့် ေကာင်စီ
ကသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ြပီး ေကာင်စီက ထုတ်ေပးထားေသာ ေဆးကုသခွင့်
လိုင်စင်ကို ဆိုသည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၁) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အား မလိုအပ်သြဖင့် ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၁၂) အခန်း(၂) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)ရှိ အခွငအ
့် လမ်းများ ရရှိေစရန်အတွက် ဆိုသည့်
စကားရပ်အား အခွငအ
့် လမ်းများ ရရှေိ စေရးအတွကဟ
် ု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၃) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(င)ရှိ ဂုဏသ
် ိက္ခာဆိသ
ု ည်စ့ ကားရပ်အား ဂုဏ်သက
ိ ္ခာကိဟ
ု ု ြဖည့်စွက်
ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၄) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဇ)ရှိ ေလျာက
် န် ဆိုသည့်စကားရပ်အား ပယ်ဖျက်၍ ြဖစ်ထွန်းေစေရး
အတွက် စကားရပ်ေနာက်တွင် မှတပ် တ
ံု င်ဆရာဝန်များအား စကားရပ် ြဖည့်စွက်ပါသည်။
(၁၅) အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခ(ွဲ ဈ)ရှိ နှးီ နွယအ
် ဖွ့ဲ အစည်းများ ဆိုသည့်စကားရပ်အား ဆက်စပ်အဖွဲ့
အစည်းများဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၆) အခန်း (၃) အပိုဒ် ၄ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)ရှိ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးမှတဆင့် နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့
ကိုဆိုသည့်စကားရပ်အား ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးမှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၁၇) အပိုဒ် ၅ အား ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု
ဝန် ကီးနှင့် ဂုဏ်သတင်းရှိေသာ ဝါရင့်အြငိမ်းစား ေဆးပညာရှင်နှစ်ဦး ပါဝင်သည့် နာယက
အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
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(၁၈) အပိုဒ် ၆ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၆။ နာယကအဖွ့ဲ သည်ေကာင်စက
ီ ုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င်ဖ့ ့ဲွ စည်းရမည်(က) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊
( ခ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ေဆးသိပပံ္ပ ညာဦးစီးဌာန၊
( ဂ) ဝါရင့်ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊
(ဃ) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ကျနး် မာေရးစီမံကနိ ်းဦးစီးဌာန၊
( င) ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊
( စ) ဒုတိယေဆးဝန်ထမ်းညွှန် ြကားေရးမှူး၊ ကာကွယေ် ရးဦးစီးချုပ်ရးံု (က
ြ ည်း)၊
(ဆ) ေဆးတက္က သိုလ် ပါေမာက္ခချုပ်များ၊
( ဇ) ြမန်မာနိငု င် ေံ ဆးပညာရှငအ
် ဖွ့ဲ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ၊
( ဈ) ြမန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ဥက္က ဋ္ဌ နှင့် အဖွ့ဲ ဝင် နှစ်ဦး ၊
(ည) တိငု း် ေဒသကီး၊ြပည်နယ်နှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ ကျန်းမာေရးဦးစီး
ဌာနမှူးများ ၊
( ဋ) ေဆးတက္က သိုလ်များမှ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာဌာန ဝါရင့်ပါေမာက္ခဌာန
မှူးတစ်ဦး၊
( ဌ) ေဆးတက္က သိုလ်ပါေမာက္ခချုပ်များက ညှိနိှုင်းေရွးချယ်ေပးေသာ ေဆး
ပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုပညာ၊ သားဖွားမီးယပ်ကုပညာ၊ ကေလးကျန်းမာပညာ
ဌာနများမှ ဝါရင့်ပါေမာက္ခဆရာဝန်တစ်ဦးစီ၊
( ဍ) ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းများတွင်စိတ်ပါဝင်စား၍ အများယုံ ြကည်ေလးစား
မှုကိုရရှိေသာ အင
ြ ိမ်းစားဆရာဝန် ပညာရှင်ခုနစ်ဦး၊
( ဎ) တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်နှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ အသီးသီးရှိ
မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်များက ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ေသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
မဟုတ်သည့် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်တစ်ဦးစီ၊
(ဏ) အများပ
ြ ည်သူက ယုံ ြကည်ေလးစားေသာ ဆရာဝန်မဟုတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
နှစ်ဦး။
(၁၉) အပိုဒ် ၇ ရှိ ေကာင်စအ
ီ ဖွ့ဲ ဝင်များအနက် ဆိသ
ု ည်စ့ ကားရပ်အား ေကာင်စဝီ င်အဖွ့ဲ များ
ထဲမှဟုလည်းေကာင်း၊ (၁)ဦးဆိသ
ု ည်စ့ ကားရပ်များအား တစ်ဦးဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၀) အပိုဒ် ၈ အပိုဒ်(ခ)အား ပုဒ်မခွ(ဲ က) ပုဒ်မခွဲငယ်(၃)ပါ အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ခုနစ်ဦးကို
ေကာင်စီဝင်များ၏ ဆန္ဒမဲြဖင့် ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ြပီး ကျန်သုံးဦးကိုေကာင်စီ ဥက္က ဋ္ဌက
တိုက်ရိုက်ေရွးချယ်ရမည် ဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
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(၂၁) အပိုဒ် ၉ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၉။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွငး် ေရးမှူးတိ့ု သည် ေအာက်ပါ
အရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စုံရမည် (က) ေကာင်စီ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို အချိန် ြပည့်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူြဖစ်
ြခင်း။
( ခ)

ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားမှုရှိြပီး ဦးေဆာင်မ၊ှု စီမံခန့်ခွဲမှု၊
ြကပ်မတ်မှုေပးနိုင်သူြဖစ်ြခင်း။

( ဂ)

ေဆးပညာနယ်ပယ်တွင်

ထင်ေပါ်ေကျာ် ြကားသည့်

ဂုဏ်သတင်းရှိ၍

လူအများ ယုံ ြကည်ေလးစားမှုရှိေသာေဆးပညာရှင်ြဖစ်ြခင်း။
(၂၂) အပိုဒ် ၉ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၂၃) အပိုဒ် ၁၀ အပိုဒ်ခွဲ(က) ရှိ (၄) နှစ် ဆိုသည့်စကားရပ်အား ေလးနှစ်ဟုလည်းေကာင်း၊
အပိုဒ် ၁၀ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)ရှိ (၂) ကိမ်ဆိုသည့်စကားရပ်အား နှစ် ကိမ်ဟုလည်းေကာင်း
အသီးသီး ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၄) အပိုဒ် ၁၀ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)အား ရှိ ပုဒ်မ(၆)ပါအတိငု း် ဆိသ
ု ည်စ့ ကားရပ်အား လစ်လပ်သည့်
ေနရာအလိက
ု ် သက်ဆငုိ ရ
် ာပုဂုိ္ဂ လ်များကိဟ
ု လ
ု ည်းေကာင်း၊ လက်ရှိ ဆိုသည့်စကားရပ်
အားကျန်ရှိသည့်ဟုလည်းေကာင်း ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၅) အပိုဒ် ၁၂ အပိုဒ်ခွဲ (ည) သည် အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခွဲ( ဂ) တွင်ပါရှိ၍ ပယ်ဖျက်ြပီး အပိုဒ်ခွဲ (ဋ)
အား အပိုဒ်ခွဲ(ည)အဖ
ြ စ် ဆရာဝန်၏ ကျငဝ့် တ်သက
ိ ာ္ခ များကို ဆရာဝန်များ လိက
ု န် ာေစရန်
ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း
နှင့် လိုအပ်သလို အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၆) အပိုဒ် ၁၂ အပိုဒ်ခွဲ (ဋ) အဖ
ြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း အသစ်ြဖည့်စွက်ပါသည် (ဋ)

ေဆးဝါးနှင့် ေဆးပစ္စည်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူးေရာင်းြခင်း၊ ေဆးရုံ၊ ေဆးေပး
ြ င်းတို့
ခန်းများတွင် ေဆးနှင့် ေဆးပစ္စည်းကိရိယာများ သုံးစွဲြခင်း၊ သုေတသနြပုခ
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နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအား အကံြပုခ
ြ င်း၊ ညွှန် ြကားခ
ြ င်း၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(၂၇) အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခွဲ(က)အား အဓိပ္ပာယ်ပိုမိုြပည့်စုံေစရန် ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ေကာ်မတီများကို

ေကာင်စီဝင်များနှင့် အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ေစလျက် ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်
ယင်းေကာ်မတီအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ြခင်းဟု ြဖည့်စွက် ြပင်ဆင်
ပါသည်။
(၂၈) အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခွဲ(က) အပိုဒ်ခွဲငယ်(၈)အား ေဆးပညာ စဉ်ဆက်မြပတ်သင် ြကားေရး
ေကာ်မတီဟု ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၂၉) အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)ရှိ ရုပသ
် မိ း် ြခင်းစကားရပ်ေနာက်တွင် စိစစ်၍ ြပန်လည်ထုတ်ေပး
ြခင်းစကားရပ် ြဖည့်စွက်ပါသည်။
(၃၀) အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခ(ွဲ င)ရှိ အကျိုးပ
ြ ုမည့်ဆိုသည့် စကားရပ်အား အကျိုးြဖစ်ထနွ း် ေစမည့်
ဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၁) အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခွဲ(စ)အား မှတ်ပုံတင်ေ ြကး၊ လိုင်စင်ေ ြကး၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြမှင့်
ေက
ြ းနှင့် ရက်လွန်ေ ြကး၊ စာေမးပွဲေ ြကးနှင့် အခ
ြ ားေသာ အေထွေထွဝန်ေဆာင်စရိတ်
များကို သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ေကာက်ခံြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၂) အပိုဒ် ၁၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အား အခန်း(၄) ေကာင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အခန်း
အပိုဒ် ၁၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဌ) အဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၃) အပိုဒ် ၁၃ ၏ ေနာက်တွင် အပိုဒ် ၁၄ အဖ
ြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်းအသစ် ြဖည့်စွက်ပါသည် ၁၄။

ေကာင်စီသည် ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် မိမိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အလုပ်အမှုေဆာင်
အဖွဲ့သို့လွှဲအပ်ေပးနိုင်သည်။
(၃၄) အခန်း(၅) အပိုဒ် ၁၄ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ရှိ ရှိသည် စကားရပ်အား ရှိြခင်း
ဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
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(၃၅) အခန်း (၆) အပိုဒ် ၁၅ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) ရှိ (၃) ကိမတ
် ငုိ တ
် ငုိ ဆ
် က်တက
ုိ ် ဆိုသည့်စကားရပ်အား
သုံး ကိမ်ဆက်တက
ုိ ဟ
် လ
ု ည်းေကာင်း၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) ရှိ (၆) လ စကားရပ်အား ေခ
ြ ာက်လ
ဟုလည်းေကာင်း၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)ရှိ ကိုယ်ကျင့်တရား စကားရပ်အား ဆရာဝန်တစ်ဦး
၏ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဟုလည်းေကာင်း၊ အပိုဒ်ခ(ွဲ ဇ)ရှိ ေကာင်စီမှ စကားရပ်အား ေကာင်စီက
ဟုအသီးသီး ြပင်ဆင်၍ အပိုဒ်ခွဲ(စ)အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၃၆) အပိုဒ် ၁၆ အပိုဒ်ခွဲ(က)ရှိ (၄)လလျှင် စကားရပ်အား ေလးလလျှင်ဟုလည်းေကာင်း၊
အပိုဒ်ခွဲ(ခ) ရှိ (၁) လလျှင် စကားရပ်အား တစ်လလျှငဟ
် ု အသီးသီး ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၃၇) အပိုဒ် ၁၈ အဖ
ြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း အသစ်ြဖည့်စွက်ပါသည် ၁၈။ ေကာင်စီအစည်းအေဝး ကျင်းပရာတွင်ေကာင်စီဝင်ဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်
တက်ေရာက်မှသာအစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်သည်။
(၃၈) အခန်း(၈) အပိုဒ် ၁၈ အပိုဒ်ခ(ွဲ က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ)တို့ရှိ (၁)ဦးစကားရပ်များအား တစ်ဦးဟု
လည်းေကာင်း၊

အပိုဒ်ခွဲ(ခ)နှင(့် ဂ)တို့ရှိ

ခန့်ထားနိုင်သည်

စကားရပ်ခန့်ထားခ
ြ င်းဟု

လည်းေကာင်း၊ အပိဒု ခ် ဲွ(ခ)ရှိ စီမံဌာနစကားရပ်အား စီမံေရးရာဌာနဟုလည်းေကာင်း၊
အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)ရှိတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်စကားရပ်အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၃၉) အခန်း(၉) အပိုဒ် ၁၉ အား ေကာင်စီသည် မှတ်ပုံတင်ေ ြကး၊ လိုင်စင်ေြကး၊ လိုင်စင်
သက်တမ်းတိုးြမှင့်ေ ြကးနှင့် ရက်လွန်ေ ြကး၊ စာေမးပွဲေ ြကးနှင့် အခ
ြ ားေသာ အေထွေထွ
ဝန်ေဆာင်စရိတ်များကို သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ေကာက်ခံြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၀) အပိုဒ် ၂၀ ရှိ လက်ခံြပီးဆိုသည့် စကားရပ်အား လက်ခံနိုင်သည့်အြပင်ဟု ြပင်ဆင်ပါ
သည်။
ီ ည် မိမိရန်ပုံေငွြဖင့် သီးြခားရပ်တည်နငုိ ရ
် န် ေဆာင်ရွက်
(၄၁) အပိုဒ် ၂၃ အား ေကာင်စသ
ရမည်။ လိုအပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုအစိးု ရအဖွ့ဲ ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြပည်ေထာင်စုရန်ပေံု ငွမှ ကျခံ
သုးံ စွနဲ ငုိ ရ
် န် တင်ြပေတာင်းခံနငုိ သ
် ည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
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(၄၂) အခန်း(၁၀) အပိုဒ် ၂၄ ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည့်စကားရပ်အား နိငု င် သ
ံ ားဟုလည်းေကာင်း၊
အပိုဒ်ခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ရှိ ေဆးပညာဘွဲ့ ဆိုသည့် စကားရပ်အား အေခ
ြ ခံေဆး
ပညာဘွ့ဲ ဟုလည်းေကာင်း၊ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) နှင့် (ဂ) တို့ရှိ ြပည်ပေဆးတက္က သိုလ်ဆိုသည့်
စကားရပ်၏ေနာက်တွင် တစ်ခခု ဆ
ု သ
ုိ ည့် စကားရပ်အားလည်းေကာင်း ထပ်မံြဖည့်စွက်
ပါသည်။
(၄၃) အပိုဒ် ၂၅ ရှိ ပုဒ်မခွဲ(က၊ ခ၊ ဂ)ဆိုသည့် စကားရပ်မှာ မလိုအပ်သြဖင့် ပယ်ဖျက်ပါသည်။
ြ င်း ဆိုသည့်စကားရပ်အား သုးံ စွေဲ နေက
ြ ာင်း
(၄၄) အပိုဒ် ၂၆ အပိုဒ်ခွဲ(က) ရှိ သုးံ စွေဲ နခ
ေပါ်ေပါက်ြခင်းဟု ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၅) အပိုဒ် ၂၆ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အား ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် တရားရုံး၏ ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းကို
ခံရြပီး ယင်းြပစ်မှုသည် ဆရာဝန်အြဖစ် ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရန်မသင့်ဟု ေကာင်စီက
သတ်မှတ်ထားေသာ ြပစ်မှုြဖစ်ြခင်းဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၆) အပိုဒ် ၂၆ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) သည် မလိုအပ်ပါသဖ
ြ င့် ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၄၇) အပိုဒ် ၂၇ အား ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ေဆးတက္က သိုလ်တစ်ခုခုက အပ်နငှ း် သည့် ဘွဲ့လွန်
ေဆးပညာဘွဲ့ရရှိသူသည် ဘွ့ဲ လွန်ဒီဂရီ အသိအမှတ်ြပုနိုင်ရန် ေကာင်စီသို့ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ ေလျှာက်ထားနိုင်သည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၈) အပိုဒ် ၂၈ ရှိ ဘွ့ဲ လွနဆ
် သ
ုိ ည်စ့ ကားရပ်၏ ေနာက်တွင် ဒီဂရီဆိုသည့်စကားရပ်ြဖည့်စွက်၍
ဘွ့ဲ လွနဒ် ီဂရီဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၄၉) အခန်း(၁၂) အပိုဒ် ၂၉ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၃၁။(က) နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည်

ေဆးကုသသည့်လုပ်ငန်းကို

လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်လိုပါက အေထွေထွေဆးကုသခွင့်ရရှိရန် သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျားနှင့်
အညီ ေကာင်စသ
ီ ့ုိ ေလျှာက်ထားရမည်။
(ခ) ေကာင်စီသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေလျှာက်ထားချကက
် ုိ ရရှသ
ိ ည်အ
့ ခါ အလုပ်
အမှုေဆာင်အဖွဲ့သို့ ေလျှာက်ထားရန် လွှဲေြပာင်းေပးရမည်။
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(၅၀) အပိုဒ် ၃၀၊ အပိုဒ် ၃၂၊ အပိုဒ်၃၄၊ အပိုဒ် ၃၆ နှင့် အပိုဒ် ၃၈ တို့ရှိ ေက
ြ းစကားရပ်
အားအခေက
ြ းေငွဟုလည်းေကာင်း၊ ြပည့်မီပါက စကားရပ်အား ြပည့်မီလျှင်ဟု ြပင်ဆင်
ပါသည်။
(၅၁) အပိုဒ် ၃၁ ရှိ ဘွ့ဲ ရစကားရပ်အား ေဆးပညာဘွ့ဲ ရဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၅၂) အပိုဒ် ၃၂ ရှိ စိစစ်ြပီးစကားရပ်ေရှ့တွင် သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျားနှငအ
့် ညီဟု ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်
ပါသည်။
(၅၃) အပိုဒ် ၃၃ အား အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည့် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည်
အထူးေဆးကုသခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စုံပါက အထူး
ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထားနိုင်
သည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၅၄) အပိုဒ် ၃၉ အား ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူသည် ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးြပီးေနာက်

မိမိ၏

ေဆးကုသသည့်လုပ်ငန်းကို

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက

ေဆးကုသခွင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြမှင့်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျားနှငအ
့် ညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထားရမည်ဟုြပင်
ဆင်ပါသည်။
(၅၅) အပိုဒ်၄၁အပိုဒ်ခ(ွဲ ဂ)အား ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
မဆင်မြခင်ေပါ့ေလျာ့စွာေဆာင်ရွက်ြခင်းဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
ု န် ာရမည့်
(၅၆) အပိုဒ် ၄၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)ရှိ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဆိုသည့်စကားရပ်၏ ေရှ့တွင် လိက
ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖည့်စွက်၍လည်းေကာင်း၊ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)ရှိ/မရှပိ ဆ
ဲ သ
ုိ ည့် စကားရပ်အား
မရှဘ
ိ ဟ
ဲ ုြပင်ဆင်ပါသည်။
(၅၇) အပိုဒ် ၄၁ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အား မည်သည့် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်မျှ မိမိကိုယ်တိုင် ရရှိြပီး
ေကာင်စီက အသိအမှတ်မြပုေသာ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ အဆင့်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို
မိမိ၏အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ေဖာ်ြပြခင်းဟု ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ပါသည်။

မူ ြကမ်း

48
(၅၈) အပိုဒ် ၄၂ အား မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်နှင့် ေဆးကုသခွင့် လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်များသည်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၅၉) အပိုဒ် ၄၃ အား အပိုဒ် ၄၆ အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၆၀) အပိုဒ် ၄၄ အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၄၅။(က) မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်သည် ေကာင်စီဝင် ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲ
ေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်သည့် မှတ်ပုံတင် ဆရာဝန်သည် ေကာင်စက
ီ သတ်မှတ်
ထားသည့် အရည်အချင်းြပည့်မီလျှင် ေကာင်စီဝင်အြဖစ် ေရွှးချယ်တင်
ြ ှာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ေမ
(၆၁) အခန်း (၁၄) အား ေအာက်ပါအတိုင်း အသစ်ြဖည့်စွက်ပါသည် အခန်း (၁၄)
စီမံခန့်ခွဲေရး နည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၄၇။

ေကာင်စီသည် မိမိကိုယ်တိုင် သိရှိ၍ြဖစ်ေစ၊ သတင်းေပး တိုင် ြကားသူက

တိုင် ြကား၍ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ေဆးကုသခွင့် လိုင်စင်ရသူတစ်ဦး
ဦးအား

စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်

အေက
ြ ာင်းေပါ်ေပါက်လျှင်

ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးဦးနှင့်

သက်ဆိုင်ရာပညာရှင် အနည်းဆုံးနှစ်ဦးပါဝင်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း
တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
၄၈။ ပုဒ်မ ၄၇ အရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲ့သည်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ေဆးပ
ြ ီး သုံးသပ်ချက်၊ အကံြပုချက်တို့နှင့်အတူ
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။
၄၉။

အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏ တင်ြပချက်ကို စိစစ်ြပီး

ေတွ့ရှိချက်များအရ ေအာက်ပါအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည် (က) သတိေပးခ
ြ င်း၊
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( ခ) ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့် ရုပ်သိမ်းြခင်း၊
( ဂ) ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း၊
(ဃ) မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ြခင်း။
(၆၂) အခန်း(၁၄)အပိုဒ် ၄၅ အား အလုပအ
် မှုေဆာင်အဖွ့ဲ က ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မ
၃၄ ၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၄၃ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၄၉ အရ
ချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုခုကို မေကျနပ်သူသည် ယင်းဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ေသာ
ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ေကာင်စီသို့ အယူခံနိုင်သည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၆၃) အပိုဒ် ၄၇ နှင့် အပိုဒ် ၄၈ တို့အား ပယ်ဖျက်ပါသည်။
(၆၄) အခန်း(၁၅) အပိုဒ် ၅၀ ရှိ မည်သည့် ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ရ ဆရာဝန်မျှဆိုသည့်
စကားရပ်အား ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ မည်သူမျှဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၆၅) အပိုဒ် ၅၁ အား အပိုဒ် ၅၄ နှင့် အပိုဒ် ၅၅ တို့အြဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၅၄။

ေဆးကုသခွင့် လိုင်စင်ရသူ မည်သူမဆို ေကာင်စီက ထုတ်ေပးသည့် ေဆးကုသ

ခွင့်လိုင်စင်ပါ အမျိုးအစားမှလွဲ၍ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းမလုပ်ရ။
၅၅။ ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ မည်သူမဆို ေကာင်စီက အသိအမှတ်မြပုေသာ ဘွဲ့၊
ဒီဂရီ၊ အဆင့်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို မိမိ၏ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ေဖာ်ြပ
ြခင်းမပ
ြ ုရ။
(၆၆) အပိုဒ် ၅၂ ရှိ အနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ် (၁)နှစ်မှ အများဆုံး ေထာင်ဒဏ် (၅)နှစအ
် ထိ
ဆိုသည့် စကားရပ်အား အနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၆၇) အပိုဒ် ၅၃ ရှိေထာင်ဒဏ် (၅)နှစ်အထိ ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ
ဆိုသည့် စကားရပ်အား သုံးနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး
ြဖစ်ေစဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၆၈) အပိုဒ် ၅၄ အား ေဆးကုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၄ နှင့် ၅၅ တို့ပါ
တားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို
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သုံးနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်
ဟုြပင်ဆင်ပါသည်။
(၆၉) အခန်း(၁၆) အပိုဒ် ၅၅ ရှိ ေဆးကုသပိုင်ခွင့်ရှိသူဆိုသည့်စကားရပ်အား ေဆးကုသခွင့်
လိုင်စင်ရသူဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၇၀) အပိုဒ် ၅၆ အား ေဆးကုသခွင့် လိုင်စင်ရသူ တစ်ဦးဦးသည် မိမိ၏လူနာအကျိုးအတွက်
လူနာ၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိုက်သင့်ေသာ
သတိြပုြခင်းနှင့် စိတ်အာရုံြပုခ
ြ င်းတို့ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ယင်းလုပ်ေဆာင်ချက်ကို
သေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၇၁) အပိုဒ် ၅၇ အား ဤဥပေဒအရ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူကို တရားစွဲဆိုရာတွင် မှတ်ပုံတင်
ဆရာဝန် ြဖစ်ပါက ေကာင်စီသို့ အသိေပးအေက
ြ ာင်း ြကားရမည်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၇၂) အပိုဒ် ၅၈ ရှိ ညွှန် ြကားချက်များကို ဤဥပေဒနှင့်မဆန့်ကျင်သ၍ ဆိုသည့်စကားရပ်အား
ညွှန် ြကားချက်များသည် ဤဥပေဒနှင့် မဆန့်ကျငသ
် ေရွ့ ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၇၃) အပိုဒ် ၅၉ ရှိ ရပိငု ခ် ငွ ့် ဆိုသည့် စကားရပ်အား ရရန်ပငုိ ခ် ငွ ့် ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၇၄) အပိုဒ် ၆၀ ရှိ ခွင့်ရှိသည် ဆိုသည့်စကားရပ်အား ရမည် ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်။
(၇၅) အပိုဒ် ၆၁ အား ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ပါသည် ၆၅။(က) ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာင်စီသည် လိုအပ်
ေသာနည်းဥပေဒကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်
သည်။
(ခ)

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာင်စီသည် လိုအပ်
ေသာအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များကို ထုတ်ြပန် နိုင်သည်။
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(၇၆) အပိုဒ် ၆၂ အား ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်
ဖွံ့ြဖိုးေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ် ၁/၂၀၀၀)ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ဟု
ြပင်ဆင်ပါသည်။
၆။

သို့ြဖစ်ပါ၍

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းအား လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုေပးနိုင်ပါ

ရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၆၁ အရ စိစစ်ခဲ့ ြက ြပ ီး နည်းဥပေဒ ၆၃
နှင့်အညီ အစီရင်ခံ တင် ြပ အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့
။ စာမျက်နှာ ၃ ကေန စာမျက်နှာ ၁၆ အထိ ဥပေဒက

ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ကန့်လန့် ြဖတ်ဇယားနဲ့
ြဖန့်ေဝထားရှိြပီး ြဖစ်ပါတယ်။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို့ေသာ ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒကို
ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတည်ြပုရန်
လွှတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၁၀ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

များခင်ဗျား။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်ေဆွးေနွးြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည်ြပုခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့
ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်သို့ ေပးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပေဒ
ြကမ်းကို ၈-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် ြပန်လည်ေပးပို့လာတဲ့
အတွက် ၁၄-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၃
နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ လွှတ်ေတာ်သို့အသိေပးပ
ြ ီး ြပင်ဆင်ချက်မိတ္တူများကို ကိယ
ု စ် ားလှယမ် ျားထံ ြဖန့်
ေဝခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၇-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး ြပင်ဆင်လို
သည့်အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများအလိုက် အမည်စာရင်းေပးပို့ ြကရန် ေတာင်းခံခဲ့ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်
အဆိုတင်သွင်းလာသည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမျှ မရှိပါ။ ဒါ့ေ ြကာင့် ြမန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒကို
ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်များအတိုင်း အတည်
ြပုရန် လွှတ်ေတာ်ရဲ့သေဘာထားရယူပါမယ်။ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းကို အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က
သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
မူ ြကမ်း

52
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူတဲ့သူ ရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ြမန်မာ့

ပုလဲလုပ်ငန်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်
များသည် ဤဥပေဒက
ြ မ်း၏အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ေ ြကာင်းနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
နည်းဥပေဒ ၁၉၄ အရ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၃၃)ရက်ေြမာက်ေန့
ကျငး် ပမည့် ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၃)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် (အဂါေန့
င်္ ) ၁၀း၀၀
နာရီအချိန်မှာ ဆက်လက်ကျင်းပမှာြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့ အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာ
ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၂း၂၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၁၂း၂၀
နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]

မူ ြကမ်း

