ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်
နုငင
် ထ
ံ တော်သမ္မတရံုုံး

အမ္န်ထ

ော်ပငောစောအမ္ှတ်၊၃၈/၂၀၂၀

၁၃၈၁ခုနှစ်၊ တထြေါင်ုံးလဆန်ုံး ၃ရ
(၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊ ထေထေော်ဝေါရီလ ၂၅ရ
ပြည်တွင်ုံးထနရြ်စွန်ခွောသူမ္ ောုံး ပြန်လည်ထနရောခ

ပြည်တွင််းနေရြ်စွေ်ခွွာသူမ ွာ်း

ြတ်သမ််းနရ်းဆိုငရ
် ွာ

်)

ောုံးထရုံးနှင် ယောယီခုလံှုံရောစခန်ုံးမ္ ောုံး

ြတ်သမ္်ုံးထရုံးဆုင်ရော အမ္ ုံးသောုံးအဆင်ထ
၁။

်

ော်မ္တီ ေွွဲ့စည်ုံးပခင်ုံး

ပြေ်လည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်းနှင်

ယွာယီခိုလရ
ှုံ ွာစခေ််းမ ွာ်း

အမ ်းသွာ်းအဆင်မဟွာဗ ျူဟွာြါလိုြ်ငေ််းမ ွာ်းကို

နဆွာင်ရွက်နိုငရ
် ေ်
ယွာယီခိုလရ
ှုံ ွာစခေ််းမ ွာ်း

“ပြည်တွင််းနေရြ်စွေခ
် ွွာသူမ ွာ်း
ြတ်သမ််းနရ်းဆိုငရ
် ွာ

အနကွာင်အထည်န ွာ်

ပြေ်လည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်းနှင်
အမ ်းသွာ်းအဆင်နကွာ်မတီ”

နအွာက်ြါြိုဂ္ လ်မ ွာ်းပ င် ွွဲ့စည််းလိုက်သည်(က) ပြည်နထွာင်စိုဝေ်ကကီ်း

ဉကကဌ

လူမှုံဝေ်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင် ပြေ်လည်နေရွာ
ခ ထွာ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ခ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

ဒိုတယဉကကဌ (၁)

နိုငင
် နတွာ်အတိုင်ြင်ခရို်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဂ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

ဒိုတယဉကကဌ (၂)

လူမှုံဝေ်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင် ပြေ်လည်နေရွာ
ခ ထွာ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဃ) ဒိုတယဝေ်ကကီ်း
ပြည်နထွာင်စိုအစို်းရအ ွွဲ့ရို်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ

အ ွွဲ့ဝင်

ကို

(င)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ပြည်ထနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(စ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ကွာကွယ်နရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဆ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ေယ်စြ်နရ်းရွာဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဇ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ပြေ်ကကွာ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဈ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

စိုက်ြ ်းနရ်း၊ နမွ်းပမျူနရ်းနှငဆ
် ည်နပမွာင်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ည)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ြနဆွာင်
ို
နရ်းနှင်ဆက်သွယ်နရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဋ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

လျှြစ
် စ်နှင်စွမ််းအင်ဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဌ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

အလိုြ်သမွာ်း၊ လူဝင်မှုံကကီ်းကကြ်နရ်းနှင်
ပြည်သူူ့အင်အွာ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဍ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

ြညွာနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဎ)

ဒိုတယဝေ်ကကီ်း
က ေ်မွာနရ်းနှင်အွာ်းကစွာ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ

အ ွွဲ့ဝင်

(ဏ) ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

နဆွာက်လိုြ်နရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(တ) ဒိုတယဝေ်ကကီ်း

အ ွွဲ့ဝင်

တိုင််းရင်းသွာ်းလူမ ်းမ ွာ်းနရ်းရွာဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ထ) အမမတမ််းအတွင်း် ဝေ်

အ ွွဲ့ဝင်

နိုငင
် ပခွာ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဒ)

အမမတမ််းအတွင်း် ဝေ်

အ ွွဲ့ဝင်

စီမကေ််း၊ ဘဏ္ဍွာနရ်းနှင်စက်မှုံဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ဓ)

ညွှေ်ကကွာ်းနရ်းမှျူ်းခ ြ်

အတွင််းနရ်းမှျူ်း

နဘ်းအနတရွာယ်ဆိုင်ရွာစီမခေ်ခွမှုံဦ်းစီ်းဌွာေ
လူမှုံဝေ်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင် ပြေ်လည်နေရွာ
ခ ထွာ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
(ေ)

ညွှေ်ကကွာ်းနရ်းမှျူ်းခ ြ်

တွ က်အတွင််းနရ်းမှျူ်း

ပြေ်လည်ထန
ူ ထွာင်နရ်းဦ်းစီ်းဌွာေ
လူမှုံဝေ်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင် ပြေ်လည်နေရွာ
ခ ထွာ်းနရ်းဝေ်ကကီ်းဌွာေ
၂။

ပြည်တွင််းနေရြ်စွေ်ခွွာ သူမ ွာ်း ပြေ် လ ည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်းနှ င် ယွာယီခို လှုံ ရွာစခေ််း မ ွာ်း

ြတ်သမ််းနရ်းဆိုင်ရွာ

အမ ်းသွာ်းအဆင်နကွာ်မတီ၏

လိုြ်ငေ််းတွာဝေ်မ ွာ်းမှွာ

နအွာက်ြါအတိုင်း် ပ စ်သည်(က)

မူဝါဒ၊ လမ််းညွှေ်ခ က်မ ွာ်းခ မှတ်နြ်းရေ်၊

(ခ)

ပြည်တွင််းနေရြ်စွေ်ခွွာသူမ ွာ်း ပြေ်လည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်းနှင် ယွာယီခိုလှုံရွာစခေ််းမ ွာ်း
ြတ် သမ််းနရ်းဆို င်ရွာ တိုင်း် နဒသကကီ်း သို မဟို တ် ပြည်ေ ယ် အဆင်နကွာ် မတီ ၊

လိုြ်ငေ််း နကွာ်မတီနှင်လိုအြ်နသွာ ဆြ်နကွာ်မတီမ ွာ်း ွွဲ့စည််းရေ်နှင် လိုြ်ငေ််း
တွာဝေ်မ ွာ်း သတ်မှတ်နြ်းရေ်၊
(ဂ)

နကွာ် မတီ အ ဆင် ဆင် အ လိုက် အနကွာင် အ ထည် န ွာ်နဆွာင်ရွ က် မ ည် လို ြ်င ေ််း
စီမခ က် မ ွာ်း နရ်းဆွ နဆွာင်ရွက်နစရေ်နှ င် ယင််း လိုြ်ငေ််း စီမ ခ က်မ ွာ်းကို စစစ်
အတည်ပြ နြ်းရေ်

(ဃ) နကွာ် မတီ အ ဆင် ဆင် ၏ လိုြ်ငေ််း အနကွာင် အ ထည်န ွာ်နဆွာင်ရွက် မှုံမ ွာ်းကို
ကကီ်းကကြ်ကွြ်က ရေ်နှင် လို အြ် နသွာ နြါင််း စြ် ညနှုံ င်း် မှုံမ ွာ်းနဆွာင်ရွက် ရေ်၊
(င)

နကွာ်မတီ၏ လိုြ်ငေ််းနဆွာင်ရွက်မှုံကို ပြည်နထွာင်စိုအစို်းရအ ွွဲ့သို ၆ လ တစ်ကကမ်
အစီရင်ခ တင်ပြရေ်၊

(စ)

ြတ်သမ််းမည်စခေ််းအလိုက် လအ
ို ြ်နသွာ ရေ်ြန
ို ငွနှငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ ပြည်နထွာင်စို
အစို်းရအ ွွဲ့သို အခ ေ်နှင်တစ်နပြ်းညီ တင်ပြရေ်၊

(ဆ)

စခေ််းြတ်သမ််းမည် တိုင််းနဒသကကီ်း သိုမဟိုတ် ပြည်ေယ်မ ွာ်းမှ ဝေ်ကကီ်းခ ြ်မ ွာ်းကို
သက်ဆိုငနသွာ အစည််းအနဝ်းက င််းြသည်အခါ အထူ်း တ်ကကွာ်းသူအပ စ် တ်ကကွာ်း
နဆွာင်ရွက်ရေ်၊

(ဇ)

သက်ဆို င်ရွာလွှတ်နတွာ် ကိုယ်စွာ်းလှ ယ် မ ွာ်း၊ ပြည်တွင်း် နေရြ်စွေ်ခွွာ သူ မ ွာ်း၏
ကို ယ် စွာ်းလှ ယ် မ ွာ်း၊ အရြ် က် လူ မှုံ အ ွဲ့အစည်
ွ
်း မ ွာ်းမှ ကို ယ် စွာ်းလှ ယ် မ ွာ်း၊
ကိုလသမဂ္အ ွွဲ့အစည််းမ ွာ်းနှင် အစို်းရမဟိုတ်နသွာ နိုင်ငတကွာအ ွွဲ့အစည််းမ ွာ်းမှ
ကိုယ်စွာ်းလှယ်မ ွာ်းကို အစည််းအနဝ်းမ ွာ်း က င််းြသည်အခါတွင် သင်နလ ွာ်သလို
တ်ကကွာ်းရေ်၊ (ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ွာ်းတွင် အမ ်းသမီ်းမ ွာ်းြါဝင်ရမည်)

(ဈ)

လိုြ်ငေ််းမ ွာ်းအနကွာင်အထည်န ွာ်နဆွာင်ရွက်ရွာတွင် သက်ဆိုငရ
် ွာ ကဏ္ဍအလိုက်

ြူ်းနြါင််းြါဝင်နဆွာင်ရွက်မည်

အ ွွဲ့အစည််းမ ွာ်း(Stakeholders)

နှင်

ညနှုံင််းနဆွာင်ရွက်ရေ်၊
(ည)

အမ ်းသွာ်းပြေ်လည်သင်ပမတ်နရ်းနှင် မငမ််းခ မ််းနရ်းဆိုင်ရွာကစစမ ွာ်းနှငစ
် ြ်လ ဉ််း၍
အမ ်းသွာ်းပြေ်လည်သင်ပမတ်နရ်းနှင် မငမ််းခ မ််းနရ်းဗဟိုဌွာေသို တင်ပြနဆွာင်ရွက်ရေ်၊

(ဋ)

ပြည်တွင််းနေရြ်စွေခ
် ွွာသူမ ွာ်းပြေ်လည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်း၊ ယွာယီခိုလရ
ှုံ ွာစခေ််းမ ွာ်း
ြတ်သမ််းနရ်းတနှ
ို ငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ သက်ဆိုင်ရွာတိုင််းနဒသကကီ်း၊ သမဟို
ို
တ် ပြည်ေယ်မ ွာ်း
အတွက် ွွဲ့စည််းထွာ်းနသွာ ဆက်စြ်နကွာ်မတီမ ွာ်း၊ လိုြ်ငေ််းအ ွွဲ့မ ွာ်းနှင် ညနှုံင်း် ြူ်းနြါင််း
နဆွာင်ရွက်ပခင််း၊ လမ််းညွှေ်ပခင််း၊ ကကီ်းကကြ်ကွြ်ကပခင််းတက
ို ို နဆွာင်ရွက်ရေ်။

၃။

ပြည်တွင််းနေရြ်စွေ်ခွွာသူမ ွာ်း ပြေ်လည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်းနှင် ယွာယီခိုလှုံရွာစခေ််းမ ွာ်း

ြတ်သမ််းနရ်းဆိုငရ
် ွာ အမ ်းသွာ်းအဆင်နကွာ်မတီကို ပြင်ဆင် ွွဲ့စည််းရေ် လအ
ို ြ်ြါက နိုင်ငနတွာ်
သမမတရို်းသို တင်ပြနဆွာင်ရွက်ရမည်။

(ြ)ို ဝင််းပမင်
နိုငင
် နတွာ်သမမတ
ပြည်နထွာင်စိုသမမတပမေ်မွာနိုငင
် နတွာ်
စွာအမှတ်၊

၁၁၂ ( ၁ ) / ၈ / သမမတရ်းို

ရက်စွ၊ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ န န ွာ်ဝါရီလ

ရက်

ပ ေ်နဝပခင််း
နိုငင
် နတွာ်သမမတရ်းို (ရ်းို /ဌွာေကကီ်းမ ွာ်းအွာ်းလ်းို )
ပြည်နထွာင်စိုအစို်းရအ ွွဲ့ရ်းို
ပြည်နထွာင်စိုလွှတ်နတွာ်ရ်းို

ပြည်သူူ့လွှတ်နတွာ်ရ်းို
အမ ်းသွာ်းလွှတ်နတွာ်ရ်းို
ပြည်နထွာင်စိုတရွာ်းလွှတ်နတွာ်ခ ြ်
နိုငင
် နတွာ် ွွဲ့စည််းြိုအနပခခဉြနဒဆိုင်ရွာခိုရို်း
ပြည်နထွာင်စိုနရွ်းနကွာက်ြနကွာ်
ွ
မရှင်း် ရ်းို
ပြည်နထွာင်စိုဝေ်ကကီ်းဌွာေအွာ်းလ်းို
ပြည်နထွာင်စိုနရှွဲ့နေခ ြ်ရ်းို
ပြည်နထွာင်စိုစွာရင််းစစ်ခ ြ်ရို်း
ပြည်နထွာင်စိုရွာထူ်းဝေ်အ ွွဲ့
နေပြည်နတွာ်နကွာင်စီ
တိုင််းနဒသကကီ်း/ ပြည်ေယ်အစို်းရအ ွွဲ့အွာ်းလ်းို
ပမေ်မွာနိုင်ငနတွာ်ဗဟိုဘဏ်
အဂတလိုက်စွာ်းမှုံတိုက် က်နရ်းနကွာ်မရှင်ရို်း
ပမေ်မွာနိုင်ငအမ ်းသွာ်းလူူ့အခွင်အနရ်းနကွာ်မရှင်ရို်း
ပြည်တွင််းနေရြ်စွေခ
် ွွာသူမ ွာ်း ပြေ်လည်နေရွာခ ထွာ်းနရ်းနှင် ယွာယီခိုလရ
ှုံ ွာစခေ််းမ ွာ်းြတ်သမ််းနရ်း
ဆိုင်ရွာ အမ ်းသွာ်းအဆင်နကွာ်မတီဝင်အွာ်းလ်းို
ညွှေ်ကကွာ်းနရ်းမှျူ်းခ ြ်

ပမေ်မွာနိုင်ငပြေ်တမ််းအြိုင်း် (၁)တွင်

ြိုနှြ်နရ်းနှင် ထိုတ်နဝနရ်းဦ်းစီ်းဌွာေ

ထည်သွင််းနကကညွာနြ်းြါရေ်။

(နင
ို င
် တ
ံ တ ်သမ္မတရံိုုံး၏ (၆-၄-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ အမ္နတ
် က ်ငင စ အမ္ှတ် ၅၈/၂၀၂၀ အရ တိုငုံး် ရင်ုံးသ ုံး
လူမ္ ုံးမ္ ုံးတရုံးရ ဝန်ကကုံးဌ န၊ ဒိုတယဝန်ကကုံးကို အဖွဲွဲ့ဝင်အငဖစ် ငဖညစ
် က်ဖွဲွဲ့စည်ုံးထ ုံးပါသည်။)

