ပထမပပန်စာမမေးပွဲ၊ အမပြေပပြုမူလတန်ေး ကျင်ေးပရန် တာဝန်မပေးအပ်ပြေင်ေး။

ပထမပပန်စာမမေးပွဲ၊ အမပြေပပြုမူလတန်ေး ကျင်ေးပရန် တာဝန်မပေးအပ်ပြေင်ေး။
ညွှန်ကကာေးလွှာအမှတ် (၆၈)(ပညာမရေး)
(၄၊ ၅၊ ၄၇)
(၂၀၊ ၈၊ ၈၅)

၁။ သာသနာမရေးဦေးစေးဌာန၏မလ ာက်ထာေးြေျက်အရ နင
ို င
် မ
ံ တာ်သဃ
ံ မဟာနာယကအဖွဲွဲ့ ၄၇-ပ ေးစံည
ို
ဒိုတယအစည်ေးအမဝေး၏ဆံိုေးပဖတ်ြေျက် (၂/ ၈၅) နှငအ
့်် ည ပထမပပန်စာမပဖဌာန ရှမသာမမြုွဲ့နယ်တိုငေး် ၌
မမြုွဲ့နယ်သဃ
ံ နာယကအဖွဲွဲ့မျာေးက မမတမမ
ို ့် ြုွဲ့နယ်အလိုက် အမပြေပပြုမူလတန်ေးကို “အမပြေပပြုမူလတန်ေး ကျင်ေးပရန်အစအစဉ်”
အတိုငေး် နှစစ
် ဉ်ကျင်ေးပသာေးရန်အတက် နင
ို င
် မ
ံ တာ်သဃ
ံ မဟာနာယကအဖွဲွဲ့က မမြုွဲ့နယ် သံဃနာယက အဖွဲွဲ့မျာေးအာေး
အြေင်အ
ှ ေး် လိုက်ပ သည်။
့် ာဏာနှင ့်် တာဝန်ဝတတရာေးမျာေးအပ်နင
၂။ မမြုွဲ့နယ်သဃ
ံ နာယက အဖွဲွဲ့မျာေးသည် သံဃာ့်အဖွဲွဲ့အစည်ေးအမပြေြေံစည်ေးမျဉ်ေးနှင ့်် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးပ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသမ

ာအရ

အထက်အဖွဲွဲ့အစည်ေးက မပေးအပ်မသာ လိုပ်ပိုငြေ
် င်န
ှ ့်် တာဝန်ကို ြေံယူ၍ မကျပန်စာ မဆာင်ရက်ကကရပ မည်။
့် င
လိုပ်ရင်ေးကိုငရ
် င်ေး မတွဲ့ ကကံြုရမသာ အြေက်အြေွဲမျာေးရှပ က မမတို ့်
မမြုွဲ့နယ်အမထမထအိုပ်ြေျြုပ်မရေးဦေးစေးဌာနနှငမ့်် မြုွဲ့နယ်ဒ ယကာ ဒ ယကာမမျာေး၏ အကူအညကို ရယူ၍
လိုပ်ငန်ေးပဖစ်မပမာက်မအာင်မဆာင်ရက်ကကရပ မည်။ လိုအပ်လ င် မမတ၏အထက်
ို ့်
သဃ
ံ ာ့်အဖွဲွဲ့အစည်ေး
မျာေးကိုလည်ေးအမပြေအမနကို တင်ပပနင
ို က် ကပ သည်။
၃။ မမြုွဲ့နယ်သဃ
ံ နာယက အဖွဲွဲ့မျာေးအမနပဖင့်် အမပြေပပြုမူလတန်ေးကျင်ေးပရန်မပေးအပ်မသာ တာဝန်ကို မမဆာင်ရက်နင
ို ပ
် က
မမတမမ
ို ့် ြုွဲ့နယ်၏လက်ရှပထမပပန်စာမပဖဌာနကိုကကေးကကပ်ကျင်ေးပရန် အရည်အြေျင်ေး မရှမကကာင်ေး သံေးို သပ်ြေရ
ံ ဖရှ
ို ့် သည့််
အပပင်ပထမပပန် စာမပဖဌာန ဆက်လက်ြေင်ပ့် ပြုသင်/့် မသင့်် ကိုပ ဆံိုေး ပဖတ်သာေးလမ့််မည်ပဖစ်ပ သည်။
၄။ အကယ်၍ အမပြေပပြုမူလတန်ေးြေ၍
ွဲ ကျင်ေးပလိုက်ပြေင်ေးမကကာင်လ
့် က်ရှပထမပပန် စာမပဖဌာန အတက် စာမပဖသူဦေးမရ
နည်ေးပ ေးသာေးပ က ပထမပပန်စာမပဖဌာန ဆက်လက်တည်ရှရန်အတက်အနည်ေးဆံိုေးစာရင်ေး သင်ေး (၇) ပ ေး အထရှလ င်
ပထမပပန်စာမပဖဌာနြေင်ပ့် ပြုမည်ပဖစ်သည်။ စာရင်ေးသင်ေးမပဖဆိုသူ (၇) ပ ေးမ မရှပ က ပထမပပန်စာမပဖဌာနမထာေးမတာ့်
အမပြေပပြုမူလတန်ေးကိုသာကျင်ေးပ၍ ငယ်၊ လတ်၊ ကကေး မပဖဆိုသမ
ူ ျာေးကို နေးစပ်ရာ မမြုွဲ့နယ်ပထမပပန် စာမပဖဌာနသို ့်
မစလွှတ်မပဖဆိုမစရန်ပဖစ်ပ သည်။
၅။ ထပပင်
ို ့် ပထမပပန် စာမပဖဌာနမရှမသေးမသာ မမြုွဲ့နယ်မျာေး၌ အမပြေပပြုမူလတန်ေးကျင်ေးပရန် လံိုမလာက် ပ က
မမြုွဲ့နယ်သဃ
ံ နာယက အဖွဲွဲ့ကတာဝန်ယူ၍ နင
ို င
် မ
ံ တာ်သဃ
ံ မဟာနာယက အဖထ
ွဲွဲ့ ံ မလ ာက်ထာေးရ မည်၊
နင
ို င
် မ
ံ တာ်သဃ
ံ မဟာနာယက အဖွဲွဲ့ကစစစ်ြေင်ပ့် ပြုသာေးမည်ပဖစ်ပ သည်။
၆။ အထူေးသပဖင့်် မမတမမ
ို ့် ြုွဲ့နယ်၌ပထမပပန်စာမပဖဌာန(သမဟို
ို ့် တ်) အမပြေပပြုမူလတန်ေးစာမပဖဌာနကျင်ေးပ နင
ို မ
် လာက်မအာင်
စာမပဖသံဃာဦေးမရရှပ လျက် မမြုွဲ့နယ်သဃ
ံ နာယကအဖွဲွဲ့ကစာမပဖဌာန ပဖစ်မအာင် စစဉ်မဆာင်ရက်ပြေင်ေးမပပြု
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ပထမပပန်စာမမေးပွဲ၊ အမပြေပပြုမူလတန်ေး ကျင်ေးပရန် တာဝန်မပေးအပ်ပြေင်ေး။

တပြောေးမသာမမြုွဲ့နယ်သို မစလွှ
တ်မပဖဆိုမစပ က တပြောေးမသာမမြုွဲ့နယ် ကလက်သင်မ
့်
့် ြေံ

ပွဲ ငင်ေးပယ်နင
ို သ
် ည်။

ထိုအြေ စာမပဖဌာနမရှမသာမမြုွဲ့နယ်အတင်ေးရှ စာသင်သာေးမျာေးနှင ့်် သာသနာမတာ်၏ အကျြုေးစေးပာေးထြေက
ို ်နစ်နာလာပ က
စာမပဖဌာနမပပြုလိုပ်မသာ မမြုွဲ့နယ် သံဃနာယက အဖွဲွဲ့၏တာဝန်လံိုေးဝပဖစ်၍ မပေါ်မပ က်လာမသာ ပပဿနာအလိုက်
သံဃာ့်အဖွဲွဲ့အစည်ေးဆိုငရ
် ာ စည်ေးမျဉ်ေး၊ လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေး၊ ညွှနက် ကာေးြေျက်စသည်တပဖင်
ို ့် ့် အမရေးယူပြေင်ေးြေံရမည်ပဖစ်ပ သည်။
၇။ ယင်ေးသမသာ
ို ့်
အမကကာင်ေးမျာေးမကကာင့်် ဗိုဒသ
ဓ ာသနာမတာ်၏သန်ရှ့် ငေး် တည်တံပ့် ပန်ပ့် ာေးမရေးကို မျက်မမှာက်ပပြု၍
“ဝ ယာမမမထဝ ပိုရမသာ၊ နနဗဗမနေယျပဏ္ဍမတာ” (မယာက်ျာေးဟူက ကကြုေးစာေးသင်ရ
့် ာ ပညာရှမပျင်ေးမရရာ) ဟူမသာ
ပမတ်စာ

ရ
ို ာေး၏ အဆံိုေးအမ သာသနာမတာ်ကို လက်မတွဲ့လိုက်နာမသာ အာေးပဖင့်် မမတအာေး
ို ့်
မပေးအပ်မသာ

တာဝန်ကိုမကျပန်စာ မဆာင်ရက်ကကပ ရန် ညွှနက် ကာေးလိုက်ပ သည်။

ဒေ န တ ဉာဏာ

ဝံသ

ဒိုတယဥကကဋ္ဌဆရာမတာ်
နင
ို င
် မ
ံ တာ်သဃ
ံ မဟာနာယကအဖွဲွဲ့

ဒေ နဝ
တ ဏဏသရ
တွဲဖက်အကျြုေးမတာ်မဆာင်ဆရာမတာ်
နင
ို င
် မ
ံ တာ်သဃ
ံ မဟာနာယကအဖွဲွဲ့
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