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ကန့်သတ် 

ရှမ်းပြည်နယ် 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ်  
အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) 

မာတိြာ  
 

စဉ် အတကြာငး်အရာ စာမျြ်နှာ 

(ြ) အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) ြထမတန့ မှတ်တမ်း  

 (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌ တနရာယူပြငး်။ ၁ 

 (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေး အထတပြောက်တ ကာငး်နှင့် 

အစည်းအတေးစတငက်ျင်းြတ ကာင်း တ ကညာပြငး်။ 
၂ 

 (၃) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေး ြထြေတန့ အစီအစဉ် 
တ ကညာပြငး်။ 

၂ 

 (၄) အစည်းအတေး ြေတက်တောက်နိုငတ်ော ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြေျားကိုယ်စား လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြေျား 
စိစစ်တေးတကာ်ြေတီြေှ  ြွင့်ြန် ကားပြငး်။ 

၂ 

 (၅) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌက နှုတ်ြွန်းဆက်စကား တပြာ ကား 
ပြငး်။  

၅ 

 (၆) ပြည်နယ်ေန်ကကီးြျု ြ်က ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေ့ုိ ြိေန့်ြွန်းတပြာ ကား 
ပြငး်။  

၇ 

 (၇) ပြည်နယ်ေန်ကကီးြျုြ်၏ ြေိန့်ြွန်းကို ြေှတ်တြေ်းတငပ်ြငး်။  ၁၀ 

 (၈) နိုငင်တံတာ်ေြေ္မတထံြှေ တြးြို့တော ေေဏ်လွှာကို လွှတ်တတာ်ေို့ 
ဖတ် ကားတငပ်ြပြငး်နှင့် လွှတ်တတာ်၏ ေတောတူညီြျက် 
ေယူပြငး်။ 

၁၀ 

 (၉) ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြု၊ ဘဏ္ဍာတရးနှစ် 
ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးြန့်မှန်းတပြတငွစာရင်းများတွင် ပြည်တောင်စုမှ 

ေြမ်ံတောက်ြ့ံတငပွဖင့် တောငရွ်က်မည့် လုြ်ငန်းစာရငး်များအား 
ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တငသွ်င်းပြငး်။ 

၁၃ 

 (၁၀) ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တငသ်ွင်းတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြု၊ 
ဘဏ္ဍာတရးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးြန့်မှန်းတပြတငစွာရင်း 
များတွင် ပြည်တောငစ်ုမှ ေြ်မံတောက်ြံတ့ငွပဖင့် တောငရွ်က် 
မည့်လုြ်ငန်းစာရင်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တေွးတနွးလုိတသာ လွှတ်တတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်များအမည်စာရင်းတင်သွင်းနုိင်တ ကာင်း တ ကညာပြင်း။ 

၁၆ 
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ကန့်သတ် 

ခ 

 (၁၁) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိြ်ေ ေှြ်ေးပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)ြေမတန့ေြ်နားတ ကာင်းနှင့်အစည်းအတေး 

ဒုတိယတန့ ဆက်လက်ကျင်းြြေည့် တန့ေက်နှင့် အြျန်ိကုိ တ ကညာပြင်း။ 

၁၆ 

( ခ) အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉)  ဒုတိယတန့ မှတ်တမ်း  

 (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌ တနရာယူပြငး်။ ၁၇ 

 (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်အစည်းအတေး အထတပြောက်တ ကာင်းနှင့် 

အစည်းအတေး စတငက်ျငး်ြတ ကာင်း တ ကညာပြငး်။ 

၁၈ 

 (၃) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေး ဒုတိယတန့ အစီအစဉ်တ ကညာပြင်း။ ၁၈ 

 (၄) အစည်းအတေး ြေတက်တောက်နိုငတ်ော ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြေျားကိုယ်စား လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြေျားစိစစ် 

တေးတကာ်ြေတီြေှ ြွင့်ြန် ကားပြင်း။ 

၁၈ 

 (၅)  ကယ်ြွင့်ပြထားေည့် တအာက်ြါ တြေးြွန်းြေျားကို ေက်ဆိုင်ော 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြေျားက တြေးပြေန်းပြငး်နှင့် 
ေက်ဆိုငေ်ာ ပြည်နယ်အဆင့်အဖဲွ့အစည်းေငြ်ေျားက တပဖ ကားပြင်း- 

၂၀ 

  (က) ဦးတငေ်ငး်၊ မိုင်းယန်းမြေို့နယြ်ေဲဆန္ဒနယ်အြှေတ်(၂)၏“မိုင်းယန်း 
မမို့နယ်၊ မိုင်းတလွေတြျးရာာအုြ်စုရှိ နမ့်မုတ်၊ တနာင်ဟွေိုင်နှင့် 
ေမ်အွေိုြ်တြျးရာာများ၊ မိုင်းခတ်မမို့နယ်နှင့် ဆြ်စြ်လျြ်ရှိ 
တော တြျးရာာများတွေင် တယ်လီဖုန်းလိငုး် ဆြ်ေွေယ်တရး 
တဆာင်ရာြ်တြးနိုင်မှု”နှင်စ့ြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။ 

၂၀ 

  ( ြ) ဦးစိုငး်လုံ၊ မိုင်းကိုငမ်ြေို့နယ် ြေဲဆန္ဒနယ်အြှေတ်(၂)၏ “အတပခခံ 

ြညာတြျာငး်များတွေင် တိုင်းရင်းေား စာတြဘာောစြား  
ေငက်ြားမည့် ဆရာ/ ဆရာမတလာငး်များအား ယခုစာေင်နှစ် 

(၂၀၁၉- ၂၀၂၀)တွေင် ခန့်ထားတြးရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရှိ”နှင် ့
စြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။ 

၂၂ 

  ( ဂ) ဦးြွန်ေူေတအာင်၊ တတာငက်ကီးမြေို့နယ် ြေဲဆန္ဒနယ်အြေှတ်(၂)၏ 
“တတာင်ကြီးတဆးတြ္ကေုိလ်တရှ့ရိှ ြုန်တင်ြားကြီးစခန်းအား 
တဆာြ်လုြ်မြီးစီးေည့် တခတ်မီအဆင့်ပမင့်ယာဉ်ရြ်နားစခန်းေ့ုိ 

တပြာင်းတရွှေ့ရန်နှင့် တနရာတဟာင်းတွေင် ရှမ်းပြည်နယ်၏ြျန်းမာတရး 
ဇုန်တနရာအပဖစ် ေတ်မှတ်တြးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှိ”နှင် ့
စြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။ 

၂၄ 



ကန့်သတ် 
 

ကန့်သတ် 

ဂ 

  (ဃ) ဦးေန်းထိကု်၊ ကတလာမြေို့နယ် ြေဲဆန္ဒနယ်အြှေတ်(၂)၏  

   (၁) “တတာငက်ြီးမမို့၊ မမို့တရှာငလ်မ်းတဖာြ်လုြ်တြးရန် 

အစီအစဉ် ရိှ/ မရှိ”နှင်စ့ြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။ 

၂၉ 

   (၂) “ရှမ်းပြည်နယ်အစုိးရအဖွေဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာ 

တရးနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်အတွေြ် ရှမ်း 
ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုြ်၏ စစ်တဆးတတွေ့ရိှချြ် အစီရင် 

ခံစာအြုိဒ်(၁၅)၊ (၁၆)”နှင့ ်စြ်လျဉ်းသည့်တမးြွန်း။ 

၃၄ 

  ( င) ဦးစိုငး်လှေငး်၊ မိုင်းြျဉ်းမြေို့နယ်ြဲေဆန္ဒနယ်အြေှတ်(၂)၏   

   (၁) “မုိင်းြျဉ်းမမို့နယ်ရိှ ယမ်းခမ်းတြျးရာာအုြ်စု၊ တြာင်းခမ်း 
တြျးရာာ၊ ဖာတေါတြျးရာာအုြ်စု၊ တတာင်ေံုးလံုးတြျးရာာနှင့် 

ယမ်းမိုင်တြျးရာာအုြ်စု၊ြိန်းမုံတြျးရာာများတွေင် စိမ့်စမ်း 
တရေွေယ်လုြ်ငန်းများ တဆာင်ရာြ်တြးရန် အစီအစဉ်  
ရိှ/ မရှိ ”နှင်စ့ြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။ 

၄၃ 

   (၂) မိုင်းြျဉ်းမမို့၊ ေမ်ပဖစ်တြျးရာာအြု်စုအတွေင်းရှိ ေတ်မှတ် 

အမှိုြ်ြျငး်တပမတနရာ ေွေားလမ်းြို တြျာြ်တရာတပမ 

ေားလမး် တဆာင်ရာြ်တြးရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရှိ”နှင် ့

စြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။  

၄၅ 

  ( စ) ဦးဒါေဒိ်၊ မိုင်းေတ်မြေို့နယ် ြေဲဆန္ဒနယ်အြှေတ်(၂)၏ “မိုင်းဆတ် 
မမို့နယ်အတွေင်းရိှ မုိင်းတွေမ်းတတာင်တြါ်တြျးရာာအုြ်စု၊ မုိင်းလံုး 
တြျးရာာအုြ်စုနှင့် မုိင်းခုတ်မမို့အထိ တပမေားလမ်း(၂၂)မုိင်အား 
တြျာြ်တချာလမး်အပဖစ် အဆင့်ပမှင့်တငတ်ြးရန် အစီအစဉ် 
ရှ/ိ မရှိ”နှင်စ့ြ်လျဉ်းေည့်တြေးြွန်း။ 

၄၇ 

 (၆) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိြ်ေ ေှြ်ေးပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) ဒုတိယတန့ ေြ်နားတ ကာင်းနှင့် 

အစည်းအတေး တတိယတန့ ဆက်လက်ကျင်းြြေည့် တန့ေက်နှင့် 

အြျနိ်ကို တ ကညာပြငး်။ 

၄၉ 
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( ဂ) အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉)  တတိယတန့ မှတ်တမ်း  

 (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌ တနရာယူပြငး်။ ၅၀ 

 (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်အစည်းအတေး အထတပြောက်တ ကာင်းနှင့် 

အစည်းအတေး စတငက်ျငး်ြတ ကာင်း တ ကညာပြငး်။ 

၅၁ 

 (၃) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစညး်အတေး တတိယတန့ အစီအစဉ်တ ကညာ 

ပြငး်။ 

၅၁ 

 (၄) အစည်းအတေး ြေတက်တောက်နိုငတ်ော ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြေျားကိုယ်စား လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြေျားစိစစ် 

တေးတကာ်ြေတီြေှ ြွင့်ြန် ကားပြင်း။ 

၅၁ 

 (၅) ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းြဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြု၊ 

ဘဏ္ဍာတရးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးြန့်မှန်းတပြတငစွာရငး်များတွင် 

ပြည်တောငစ်ုမှ ေြမ်ံတောက်ြ့ံတငပွဖင့် တောင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်း 

စာရင်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်များက တေွးတနွး 

ပြင်း။ 

၅၃ 

 (၆) ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းြဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြု၊ 

ဘဏ္ဍာတရးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးြန့်မှန်းတပြတငစွာရငး်များတွင် 

ပြည်တောငစ်ုမှ ေြမ်ံတောက်ြံတ့ငပွဖင့် တောငရွ်က်မည့်လုြ်ငန်း 

စာရင်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့ဝင် ဝန်ကကီးမှ 

တေွးတနွးရှငး်လငး်ပြင်းနှင့် လွှတ်တတာ်၏ အေုးံအပဖတ်ရယူပြငး်။ 

၆၇ 

 (၇) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိြ်ေ ေှြ်ေးပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) တဆာင်ေွက်ြျက်ြေျား အြါအေင် 

လွှတ်တတာ်လုြ်ငန်းဆိုင်ောြေျားအား ေှငး်လင်း တငပ်ြပြငး်။ 

၇၀ 

 (၈) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိြ်ေ ေှြ်ေးပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)တတိယတန့ အစီအစဉ် မြီးစီးတ ကာင်း 

နငှ့် ဒုတိယအကကိြေ ် ေှြေ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉) မြီးတပြောက်တ ကာငး် တ ကညာပြငး်။ 

၇၂ 

  - ဆုံးပဖတ်ြျက်ြေျား ၇၃ 

 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ရှမ်းပြည်နယ် 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ် 

အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) 

(ြထမတန့)မှတတ်မ်း 

၁၃၈၁ ခနုှစ၊် ေါဆိုလဆန်း ၇   ရြ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ  ၈ ရြ် 

[တနလလာတန့] 

 တတာငက်ကီးမြို့ရိှ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးခန်းြ၌ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့) အစီအစဉ်ကို နံနက် 

(၁၀)နာရီအချနိ်တွင် စတငက်ျငး်ြြါသည်။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးတွင် အခြ်းအနားြှူးအပြစ် ဦးလှြျ ိုး၊ 

ညွှန်ကကားတရးြှူး၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရုံးက တောငရွ်က်ြါသည်။ 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ်  

အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) စတင်ြျင်းြပခင်း။ 

 အခမ်းအနားမှူး။ အားလုးံြ္ဂလာြါခငဗ်ျား။ တလးစားအြ်ြါတသာ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ြကကာြီအချနိ်အတွငး် ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)အား ကျငး်ြပြုလုြ်ြည်ပြစ်ြါသပြင့် 

ကုိယ်စားလှယ်တတာ်ြျား သတ်ြှတ်ထားတသာတနရာြျားတွင် တနရာယူတြးကကြါရန် တလးစားစွာ 

ြန်ကကားအြ်ြါတယ်ခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌ တနရာယူပခင်း။ 

 အခမ်းအနားမှူး။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ကကတရာက်လာြါမြီခင်ဗျား။ 

 (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥြ္ကဋ္ဌသည် သတ်မှတ်ထားတသာ စင်ပမင့်တြါ်သ့ုိ ကြတရာြ် 

တနရာယူြါသည်။) 
  အားလုးံထိငုန်ိုငြ်ါမြီခင်ဗျား။ 

 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ် အစည်းအတေးအထတပမာြ်တ ြာင်းနှင့် အစည်းအတေး 
စတင်ြျင်းြတ ြာင်း  တ ြညာပခင်း။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ဒီကတန့ ကျငး်ြတဲ့ 

ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)ြှာ 

လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား စိစစ်တရးတကာ်ြတီရဲ  ့တင်ပြချက်အရ အစည်းအတေးသ့ုိတက်တရာက် 

ခွင့ ်ရှ ိတသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦးရှ ိသည့်အနက် ဒီကတန့ 

အစည်းအတေးကို (၁၂၂)ဦး တက်တရာက်ြါတယ်။ အစည်းအတေးကို  တက်တရာက်ခွင့်ရိှတသာ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုတြါငး်၏(၈၇.၁၄)ရာခိုငန်ှုန်းရိှမြီး တက်တရာက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးတရဟာ ထက်ေကတ်ကျာ်လွန်တဲ့အတွက် တိုင်းတဒသကကီးနှင့်  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာ 

ဥြတဒြုဒ်ြ ၃၆ နှင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာနည်းဥြတဒ ၃၄(ခ) တို့အရ အစည်းအတေး 

အထတပြာက်တကကာင်းနှင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေုိင်ရာနည်းဥြတဒ ၃၅(္)အရ အစည်းအတေး 

စတငက်ျငး်ြတကကာငး် တကကညာြါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်အစည်းအတေး (ြထမတန့)အစီအစဉ်တ ြညာပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄(ခ)အရ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့) အစီအစဉ်ြျားကို ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားထံ ကကိုတင် 

ပြန့်တေထားမြီး ပြစ်ြါတယ်။ ပြန့်တေထားတသာ အစီအစဉ်ြျားအတိုငး် ေက်လက်ကျငး်ြ 

ပြုလုြ်သွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

အစည်းအတေးမတြ်တရာြ်နိုင်တသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ြုိယ်စားလှယ်များ 
ြုိယ်စား လွှတတ်တာ်ြုိယ်စားလှယ်များ စစိစ်တရးတြာ်မတီမှ ခွင့်ြန ်ြားပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄၄ (က)အရ ယတန့အစည်းအတေး ြတက်တရာက်နိုငတ်ဲ့ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား စိစစ်တရးတကာ်ြတီက 

ခွင့်ြန်ကကားြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးလင်းတအာငတ်ဆွ၊ နမ့်စန်မမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။         တလးစားအြ်ြါတသာ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ေင် ေန်ကကီးချုြ်၊ အစိုးရ 

အြဲွ့ေင် ေန်ကကီးြျား၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တြ်ြတတာ်သားပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် တက်တရာက်လာကကတဲ့ ဧည့်သည်တတာ်ြျားအားလုံး 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ကိုယ်၏ ကျန်းြာပခင်း၊ စိတ်၏ ချြ်းသာပခငး်နှင့် ပြည့်စုံြါတစတကကာငး် ဦးစွာြထြ ္ါရေပြု 

နှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါတယ်။ ယတန့ ကျငး်ြပြုလုြ်တဲ့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) ၈-၇-၂၀၁၉ ရက် (ြထြတန့)ြှာ အစည်းအတေးသ့ုိ 

တက်တရာက်နိုငပ်ခငး် ြရိှတသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကိုယ်စား နြ့်စန် 

မြို့နယ်ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျား စိစစ်တရးတကာ်ြတီ ဥက္ကဋ္ဌပြစ်သူ ကျွန်တတာ် ဦးလင်းတအာငတ်ေွက 

ခွင့်ြန်ကကားသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

ယတန့ အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်နိုင်ပခငး်ြရှတိသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျားြှာ- 

  (၁) တဒါက်တာတအာင်သန်းတြာင်၊ ဗြာတုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးတရးရာေန်ကကီးက ကိုယ်တိုင်  

  တောငရွ်က်ရန်အတွက် ခွင်(့၂)ရက်။ 

 (၂) ဦးတယာသြ်၊ လားဟူ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးတရးရာေန်ကကီးက ကိုယ်တိုင်  

  တောငရွ်က်ရန်အတွက်  ခွင်(့၁)ရက်။ 

 (၃) ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဦးဒီကီ၊ ဟုိြန်မြို့နယ်ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကျန်းြာတရးြတကာငး်ြါသပြင့် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၄) ဦးအိုက်ြနွ်း၊  ကွတ်ခိုငမ်ြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကျန်းြာတရးြတကာငး်ြါသပြင့် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၅) ဦးစိုငး်ြျ ိုးပြင့်၊   ြိုးနဲမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၃)ရက်။ 

(၆) ဦးတအာင်သန်းထွဋ်၊ တလာက်ကုိင်မြို့ နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်  

  လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၃)ရက်။ 

(၇) ဦးတေရငန်ယ်(ခ) ဦးခင်တြာငလ်ွင်၊ တလာက်ကိုင်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊  

  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်  

  (၃) ရက်။ 

(၈) ဦးအယုိငစ်ဉ်၊ ြန်တုံမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၃)ရက်။ 
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(၉) ဦးကျကတော်၊ ြက်ြန်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၁၀) ဦးစိုငး်ြွန်းလိန်၊ ြိုးနဲမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၁၁) ဦးအးီရှာတြွ၊ ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကျန်းြာတရးြတကာငး်ြါသပြင့် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၁၂) ဦးတစာြူးလာ၊ ြိုင်းတုံမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကျန်းြာတရးြတကာငး်ြါသပြင့် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၁၃) ဦးခင်တြာင်ညွန့်၊ တကျးသီးမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၁၄) တဒါ်နန်းတြွးဟွြ်ဦး၊ တြာက်ြယ်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်  

  လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၃)ရက်။ 

(၁၅) ဦးစိုငး်ထွန်းဉာဏ်၊ တကျာက်ြဲမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်  

  လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၁)ရက်။ 

(၁၆) ဦးတငလ်ှိုင်၊ နြ္မတူမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကျန်းြာတရးြတကာငး်ြါသပြင့် ခွင်(့၃)ရက်။ 

(၁၇) ဦးအိုက်ခြ်းလှိုင်၊ ြိုင်းတယာင်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်  

  လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၃)ရက်။ 

(၁၈) ဗိုလ်ြှူးတော်ြိုးလွင်၊ တြ်ြတတာ်သား ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က  

  ကိုယ်တိုငတ်ောငရွ်က်ရန်အတွက် ခွင်(့၃)ရက်။  

 ယတန့ ခွင့်ြန်ကကားသူ(၁၈)ဦး ပြစ်ြါတယ်။ ခွင့်ြ့ဲြျက်ကွက်သူ ြရိှြါတကကာငး်နှင့် ယတန့  

ခွင့်ြန်ကကားသူ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၁၈)ဦးအား ခွင့်အပြစ်သတ်ြှတ် 

ခွင့်ပြုတြးနိုင်ြါရန် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သို့ 

တလးစားစွာပြင့် တငပ်ြအြြ်ါတယ်။ အားလုးံတကျးေူးတငြ်ါတယ်ခင်ဗျား။  

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ခွင့်ြန်ကကားချက်ြျားအားလုံးကို ခွင့်ပြုြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ဒီကတန့ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 
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(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)ကိ ု တက်တရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရြှာ 

(၁၄၀)ဦး၊ ယတန့ ခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ(၁၈)ဦးရိှမြီး ခွင့်ြ့ဲြျက်ကွက်သူ ြရိှြါ။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေုိင်ရာနည်းဥြတဒ ၄(္)၊ (၂)အရ ယခုလွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှု အတပခအတနတငပ်ြချက်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရဲ့ အတည် 

ပြုချက်ရယူြါြယ်။ 

 ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)သ့ုိ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှုအတပခအတန တင်ပြချက်ကုိ  

အတညပ်ြုရန် လွှတ်တတာ်က သတောတူြါသလား ခင်ဗျား။ 

(သံုးကြိမတ်ိုငတ်ိုင်တမးြါသည်။ 

လွှတ်တတာ်ြသတောတူြါသည်။) 

 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကသတောတူတဲ့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှုအတပခအတနကုိ အတည်ပြုြှတ်တြ်းတင်တကကာင်း တကကညာြါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ နှုတ်ခွန်းဆြ်စြားတပြာ ြားပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  အစီအစဉ်(၅) ပြစ်ြါတယ်။    ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနဲ့ 

တလ့လာသူဧည့်တတာ်ြျားခင်ဗျား။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် (၁၅)ကကိြ်တပြာက် 

ြုံြှန်အစည်းအတေး ကျင်းြမြီးစီးမြီး (၂၄)ရက်အကကာြှာ ယခုထြ်ြံတခါ်ယူတဲ့ အထူး 

အစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) စုံညီစွာ တက်တရာက်လာကကတဲ့အတွက် တကျးေူးတငရိှ် ြါတကကာင်းနဲ့ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံကို ပြည်သူ့အကျ ိုးကို သယ်ြိးုရငး် ြိြတိို့ ကိုယ်စီ 

အတွက်လည်း ေန္ဒနဲ့ ေေ တစ်ထြ်တညး် ကျြါတစလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်း ေက်သလိုက်  

ြါတယ်။ ယခုတခါ်ယူတဲ့ အစည်းအတေးဟာ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေွန်လ 

(၂၀)ရက် တန့စဲွြါစာအြှတ်၊ ၈၁၄၄ / ၇ -၂၁၆ / အစရ(ရှြ်း)ပြင့် ရှြ်းပြည်နယ် ေန်ကကီးချုြ်က 

၈- ၇- ၂၀၁၉ ရက်တန့ြှာ လွှတ်တတာ်အထူးအစည်းအတေး (၁/ ၂၀၁၉) ကျငး်ြတြးရန် 

လွှတ်တတာ်ကို သေဏ်လွှာတြးြိုခ့ျက်အရ အစည်းအတေးတခါ်ယူရပခငး်ပြစ်တကကာင်း တပြာကကား 

လုိြါတယ်။ ြဲွ့စည်းြံုအတပခခံဥြတဒြုဒ်ြ ၁၇၈နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တုိင်းတဒသကကီး သ့ုိြဟုတ် ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ေုိင်ရာဥြတဒ ြုဒ်ြ ၃၃ အရ ယခုအထူးအစည်းအတေးကုိ တခါ်ယူမြီး အစည်းအတေး ြှာ 

ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့က ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခု ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်း 

တပခတငစွာရင်းြျားတွင်  ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြ်ြံတထာက်ြံ့တငွပြင့် တောငရွ်က်ြည့်လုြ်ငန်း 

စာရင်းြျားအား လွှတ်တတာ်သ့ုိ တငသွ်ငး်၍ လွှတ်တတာ်၏ အတညပ်ြုချက်ကို သတ်ြှတ် 
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ကာလအတွင်း ရယူြို့ ရည်ရွယ်ြါတယ်။ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ြှ တြးြိုလ့ာတသာ ၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ ခ၊ု ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ တြာ်ပြြါ ရသံုးတငွစာရငး်ြျားတွင် ပြည်တထာင်စုြှ 

ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငပွြင့် တောငရွ်က်ြည့် လုြ်ငန်းြျားကို ကကိုတငစ်ိစစ်နိုင်ရန် တဒသန္တရ 

စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသုံးေိုင်ရာ စိစစ်တရးတကာ်ြတီနဲ့ ဥြတဒပြုတရးေိုင်ရာ တကာ်ြတီ 

တို့က ဒီလ(၃)ရက်တန့ြှာ စတငမ်ြီး စိစစ်တရးလုြ်ငန်းြျားကို ကကားနာြွဲြာှ တခါ်ယူတောငရွ်က် 

ခဲ့ြါတယ်။ လွှတ်တတာ်တရးရာတကာ်ြတီြျားက Public Hearing တခါ်တဲ့ ကကားနာြွဲကုိ 

တောငရွ်က်ရာြှာ ကကားနာြွေဲိုတဲ့ အသံုးအနှုန်းထက် သက်ေိုငရ်ာေန်ကကီး ဌာနြျားနဲ့ 

ညှိနှိုင်းြူးတြါင်းတောင်ရွက်ပခင်းေိုရင် ြိုြိုသင့်တလျာ်ြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ညှိနှိုင်းြူးတြါင်း 

တောငရွ်က်ပခငး်သည် ေငတ်ရာက်စွက်ြက်ပခငး်ြဟုတ်ေဲ Check and Balance တောငရွ်က် 

တာပြစ်ြါတယ်။  ယခု ပြည်တထာင်စုြှ ထြ်ြတံထာက်ြံတ့ငပွြင့် တောင်ရွက်ြည့် လုြ်ငန်းစဉ် 

ြျားနှင့် စြ်လျဉ်းမြီး တရးေွဲပခင်းြပြုြီ သက်ေိုင်ရာတကာ်ြတီြျားနဲ့ ကကိုကကိုတငတ်င်ညိှနှိုင်း 

တောငရွ်က်ြါက ြိုြုိထိတရာက်တစြှာ ပြစ်ြါတယ်။ Hearing ေိုသည်ြှာ  ကျယ်ပြန့်ြါတယ်။   

Court  Hearing နဲ့ Parliamentary Hearing ေိုမြီးရှိရာ ကျွန်တတာ်တို့ တရးရာတကာ်ြတီ 

ြျားက Parliamentary Hearing ြိတ်တခါ်တေွးတနွးပခငး် နညး်လြး်ပြင့် တောငရ်ွက်ပခင်းသာ 

ပြစ်ြါတယ်။ Hearing နှင့စ်ြ်လျဉ်းမြီး တောငရ်န်၊ တရှာင်ရန်ကိစ္စရြ်ြျားကို ဒီလ(၅)ရက် 

တန့ြှာပြုလုြတ်ဲ့ ပြန်ြာနိုငင်ံလွှတ်တတာ်အြွဲ့ MPU အစည်းအတေးြှာ တေွးတနွးြှာကကားြှုြျား 

ရိှတကကာငး် တကာက်နုတ်တြာ်ပြလိုြါတယ်။  

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ဒီအထူးအစည်းအတေးကို ၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ခ၊ုေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်းနှင့်စြ်လျဉ်းမြီး တောင်ရွက် 

ြည့်လုြ်ငန်းြျားကို အတညပ်ြုနိုင်ရန် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ ပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်၏ 

ညိှနှိုငး် အတကကာငး်ကကားချက်အရ တခါ်ယူပခငး်ပြစ်သလို ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်အတနနဲ့လည်း 

နိုငင်တံတာ်သြ္မတက တြးြိုလ့ာတဲ့ သေဏ်လွှာအရ လွှတ်တတာ်ကတောင်ရွက်စရာရိှသည်ြျား 

ကို တစ်တြါင်းတည်းတောင်ရွက်သွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ အစည်းအတေးြှာ ဥြတဒကကြ်း 

တငသွ်ငး်ပခင်းနဲ့ အေိုြျားတငသွ်ငး်ပခင်း အစီအစဉ်ြရိှတသာ်လည်း လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ြျားက ဒီလ ၂၇- ၇- ၂၀၁၉ ရက်တန့ အတရာက်တြးြိုထ့ားတဲ့ ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်း အချ ို့ 

တြးပြန်းပခငး်၊ တပြကကားပခင်းတို့ကို တောငရွ်က်ြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒါ့အပြင် လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျားက တငသွ်ငး်ခဲ့တဲ့ ဥြတဒ(ြူကကြ်း) (၆)ခုအနက် ဥြတဒပြုတရးေိုင်ရာ 

တကာ်ြတီက စိစစ်မြီးတတာ့ ဥြတဒကကြ်း(၂)ခုကို အတပခအတနတြးြှုအတြါ်ြူတည်မြီးတတာ့ြှ 

ဒီအစည်းအတေးြှာ တောငရွ်က်ြို့ ရိှြါတယ်။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

 နိ္ုံးချုြ်အားပြင့် ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉)ကို ြြျကြ်ကွက် တက်တရာက်တြးကကတဲ့ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအား 

တကျးေူးတငရိှ်ြါတကကာငး် ထြတ်လာင်းတပြာကကားလိုြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ အားလုးံဟာ 

သြိုငး်တြးတာေန်အရ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအပြစ် အတူတကွတာေန် 

ထြး်တောင်ခွင့်ရတဲ့ အချနိ်ြှာ အပြုသတောတောင်တဲ့ အပြန်အလှန် နားလည်ြှုကုိ 

တည်တောက်မြီး ြိြိတို့လွှတ်တတာ်ခိုငြ်ာအားတကာင်းတအာင် တောင်ရွက်ကကရြှာ ပြစ်ြါ 

တယ်။ လွှတ်တတာ်လုြ်ငန်းြျားအြါအေင် ဒီအထူးအစည်းအတေးြှာ တောင်ရွက်ရန် လျာထားတ့ဲ 

အစီအစဉ်ြျားကို တအာင်တအာငပ်ြငပ်ြငပ်ြစ်တအာင် ေိုင်းေန်းကကိုးြြ်း တောငရ်ွက်ကကြါစိုလ့ုိ 

တပြာကကားရင်း နိ္ုံးချုြ်ြါတယ်။ အားလုံးကို တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

  ပြည်နယ်ေနက်ြီးချုြ်ြ ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်သ့ုိ မိန့်ခွန်းတပြာ ြားပခင်း။ 

   ဥြ္ကဋ္ဌ။ အစီအစဉ်(၆) ပြစ်ြါတယ်။ အစီအစဉ်အရ ပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်ြှ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ ြိန့်ခွန်းတပြာကကားတြးြါရန် ြိတ်တခါ်ြါတယ်။ 

  တဒါြ်တာလင်းထွဋ်၊  ရှမ်းပြည်နယ်ေန်ကြီးချုြ်။        အားလုံးြ္ဂလာြါ ခင်ဗျား။ 

ဒီကတန့ ကျငး်ြပြုလုြ်တဲ့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉)သ့ုိတက်တရာက်လာကကြါတသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တက်တရာက်တလ့လာသူဧည့်သည်တတာ်ြျားအားလုံး စိတ်၏ ချြ်းသာ 

ပခငး်၊ ကိုယ်၏ ကျန်းြာပခင်းနှင့် ပြည့်စုံကကြါတစတကကာင်း ေုတတာငး်တြတ္တာြို့သ အြ်ြါတယ်။ 

ဒီကတန့ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ကကီးြျားအား ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

တခါ်ယူရတဲ့ အတကကာင်းအရငး်ကတတာ့ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်ြှာ တဒသြွံ့မြိုးတရး 

လုြ်ငန်းြျား ဦးစားတြးတောငရ်ွက်ရန် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံ့တငွြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တငပ်ြမြီး လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီးြျားနှင့် လွှတ်တတာ်ြှ 

အတညပ်ြုတြးရန်အတွက် တခါ်ယူရပခငး် ပြစ်ြါတယ်။  

 လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီးြျား ခင်ဗျား။ 

ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့အတနနဲ့ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်ေဏ္ဍာရန်ြံုတငွြှာ 

ြါေင်တသာ ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျား၏ အရအသံုးခန့်ြှန်းတပခစာရငး်ြျားအား ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် (၁၄)ကကိြ်တပြာက်ြုံြှန်အစည်းအတေးသို့ တငပ်ြအတည်ပြုချက် 

ရယူခ့ဲမြီး ပြစ်ြါတယ်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်အတွက် အရအသံုးခန့်ြှန်းတပခတရးေဲွထားြှု 

အတပခအတနြှာ စုစုတြါင်းရတငွအတနနဲ့ ကျြ် ၄၅.၃၀၅ ေီလီယံနဲ့ စုစုတြါငး် သံုးတငွအတနနဲ့  

ကျြ် ၂၉၅.၉၉၅ ေီလီယံပြစ်တဲ့အတွက် ရတငွနဲ့ အသံုးစရိတ်ပခားနားချက် လိတုငွ ကျြ ်



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

၂၅၀.၆၉၀ ေီလီယံကို ပြည်တထာင်စုက တထာက်ြံတ့ြးြှာ ပြစ်ြါတယ်။ တထာက်ြံတ့ငွနဲ့ 

ြတ်သက်၍ တငပ်ြလိုတာကတတာ့ ပြည်တထာင်စုြှ ရှြ်းပြည်နယ်၏ လိတုငွအတွက် 

တထာက်ြံ့ရာြှာ ကျြ် ၂၂၅.၂၈၁ ေီလီယံအား ြထြအကကိြ် တထာက်ြံတ့ြးခဲ့ြါတယ်။ ဒါ့အပြင် 

စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးဌာန၊ ပြည်တထာငစ်ုေန်ကကီးရုံးြှာ ကျငး်ြပြုလုြ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် အရအသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရငး်လျာထားြျားချက် ပြည်တထာငစ်ု 

စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီး ဦးတောငစ်ိစစ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအတေး လြး်ညွှန်ချက်အရ 

ပြည်တထာငစ်ုြှ ရှြ်းပြည်နယ်အတွက် ဒုတိယအကကိြ် တထာက်ြံတ့ငအွပြစ် ၀၃-၀၈၊ လျှြ်စစ် 

ြီးနှင့် ဓာတ်အားခအတွက် ကျြ် ၁.၆၀၉ေီလီယံနှင့် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား ဦးစားတြး 

တောငရွ်က်ရန်အတွက် ကျြ် ၂၃.၈ေီလီယံတို့အား ထြြ်ံတထာက်ြံ့တြးအြခ်ဲ့တဲ့အတွက် 

စုစုတြါင်း ပြည်တထာငစ်ုြှ ရှြ်းပြည်နယ်၏ လိုတငွအတွက် တထာက်ြံတ့ငွ ကျြ ် ၂၅၀.၆၉ 

ေီလီယံ ရရိှခဲ့ြါတယ်။  ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်ြှာ ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး်ရှိ ဌာန/ 

အြဲွ့အစည်းြျားရဲ့ ြလုိအြ်သည့် တငွလံုးတငွရင်း အသံုးစရိတ်ြျားကုိ တလျှာ့ချမြီး ပြည်သူလူထုကုိ 

တိုက်ရိုက်အကျ ိုးပြုြည့် လုြ်ငန်းြျားကို ဦးစားတြး ခွဲတေချထားရန် စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရး 

ေန်ကကီးဌာန၊ ပြည်တထာငစ်ုေန်ကကီး၏လြး်ညွှန်ချက်အရ ေန်ထြ်းအိြ်ရာ တောက်လုြ်ပခင်းနှင့် 

ရုံးသုးံတြာ်တတာ်ယာဉ်၊ ေိုင်ကယ်ြျား ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် ကျြ ် ၃.၀၇၅ ေီလီယံ စိစစ် 

တလျှာခ့ျခဲ့မြီး အေိုြါစိစစ်တလျှာ့ချတငွရြ်ြျားနှင့် တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား ဦးစားတြး 

တောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာင်စုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံ့တငွ ကျြ် ၂၃.၈ ေီလီယံ၊ စုစုတြါင်း ကျြ် 

၂၆.၈၇၅ ေီလီယံအား တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား တောငရ်ွက်တဲ့ ဌာန/ အြဲွ့အစည်း 

(၁၁)ြွဲ့ကို ခွဲတေချထားတြးခဲ့ြါတကကာငး် တငပ်ြအစီရင်ခံြါတယ်။ 

  လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီးြျား ခင်ဗျား။ 

ြကကာတသးြီကာလက တိုးချဲ့ပြငေ်င်ြဲွ့စည်းလိုက်တသာ ကိုယ်ြိုငအ်ုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသ 

ရုံးြျား၏ ြွဲ့စည်းြုအံား အလျဉ်းသင့်၍ အနည်းငယ် တငပ်ြလိုြါတယ်။ အတထွတထွ 

အြု်ချုြ်တရးဦးစီးဌာန၏ ရုံးြွဲ့စည်းြုအံေင့်ေင့်အတနပြင့် အတထွတထွအြု်ချုြ်တရးဦးစီးဌာန 

(ရံုးချုြ်)ြှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ တအာက်တုိောလ ၁၅ ရက်တန့တွင် ရှြ်းပြည်နယ်အတွင်းြှာ ‘ေ’၊ ြအုိေ်း၊ 

ဓနု၊ ြတလာင်၊ ကုိးကန့် စသည့်ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတုိင်း/ တဒသ၊ အတထွတထွအုြ်ချုြ်တရး 

ဦးစီးြှူးရုံးြျားပြင့် ြွဲ့စည်းခဲ့မြီး တလာက်ကိုင်ခရိုင်ကို ြယ်ြျက်ကာ ရုံးလုြ်ငန်းြျားကုိ 

တောငရွ်က်တစခဲ့ြါတယ်။ ၂၈- ၁၂ - ၂၀၁၈ ရက်တန့ြှာ အတထွတထွအုြ်ချုြ်တရးဦးစီးဌာနကုိ 

ပြည်ထဲတရးေန်ကကီးဌာနတအာကြ်ှ ပြည်တထာငစ်ုအစိုးရအြွဲ့ရုံး ေန်ကကီးဌာနတအာက်သ့ုိ 

တပြာင်းလဲခဲ့မြီး ပြစ်ြါတယ်။ ယငး်အချနိ်ြှာ ရှြ်းပြည်နယ်အတနနဲ့ ခရိုင်တြါင်း (၁၂)ခရိုင်၊ 

ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတိုငး် (၁)တိုင်းနှင့် ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတဒသ(၄)ခုတို့ပြင့် ြွဲ့စည်းထား 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ရိှခဲ့ြါတယ်။ လက်ရှိြှာ ပြည်တထာင်စုအစိုးရအြဲွ့ရုံး၊ ေန်ကကီးဌာန၏ ၁၆- ၅- ၂၀၁၉ ရက်စွဲြါ 

အြိန့်တကကာ်ပငာစာအြှတ် ၁၃၀/ ၂၀၁၉ ပြင့် တတာငက်ကီးခရိုင်အတွင်းရိှ ြူလ(၁၀)မြို့နယ်ရိှ 

သည့်အနက် ဟိုြုးံ၊ ေီေိုင်နှင့် ြင်တလာင်းမြို့နယ်တို့ကို ြအုိေ်းကိုယ်ြိုငအ်ြု်ချုြ်ခွင့်ရတဒသ 

အပြစ် လည်းတကာငး်၊ ြင်းတယ၊ ရွာငမံြို့နယ်တို့ကို ဓနုကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတဒသအပြစ် 

လည်းတကာငး် ပြငေ်ငြ်ွဲ့စညး်မြီးပြစ်ြါတယ်။  

 ဒါ့အပြင် တကျာက်ြဲခရိုင်အတွင်းြှာ ြူလ(၆)မြို့နယ်ရိှသည့်အနက် နြ့်ေန်နှင့် ြန်တုံ 

မြို့နယ်တ့ုိကုိ ြတလာင်ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသအပြစ်လည်းတကာင်း၊  ယခင်ကတလာက်ကုိင် 

ခရိုင်ဟု  သတ်ြှတ်ထားခဲ့တသာ်လည်း တလာက်ကိုင်နဲ့ ကုန်းကကြ်းမြို့နယ်တို့ကို ကိုးကန့် 

ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတဒသအပြစ်လည်းတကာငး်၊ ဟိုြန်၊ ြိုင်းတြာ၊ ြန်ေိုင်၊ ြက်ြန်း၊ ြန်ေန်း၊ 

နားြန်းမြို့နယ်တို့နဲ့ ြန်လု၊ံ နြ့်တစ်၊ ြန်ကန်မြို့တို့ကို ‘ေ’ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတိုငး်အပြစ် 

လည်းတကာငး် ြွဲ့စည်းခဲ့မြီးပြစ်ြါတယ်။  

 ယခင်က ြအိုေ်း၊ ဓနု၊ ြတလာင်၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ြိုငအ်ြု်ချုြ်ခွင့်ရတဒသြျားအား ဒုတိယ 

ညွှန်ကကားတရးြှူးအေင့် တာေန်တြးခန့်အြ်ခဲ့မြီး ‘ေ’ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းအား 

အတထွတထွအုြ်ချုြ်တရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားတရးြှူးအေင့် အရာထြ်းတ့ုိအား တာေန်တြးအြ်ခ့ဲ 

တသာလ်ည်း ယခုအခါ အတထွတထွအြု်ချုြ်တရးဦးစီးဌာန(ရုံးချုြ်)၏ ၅-၆-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါ 

စာအြှတ်၊ ၁၀၀/ ၆-၃၆ (၇၀၀)/ တရး၁ (အထဥ)ပြင့ ် ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတဒသြျားအား 

ညွှန်ကကားတရးြှူးအေင့် အရာထြ်းြျားပြင့် ြဲွ့စည်းြံုတုိးချဲ့တာေန်တြးအြ်ခ့ဲြါတကကာင်း တင်ပြ 

လိြုါတယ်။  

 နိ္ုံးချုြ်အတနနဲ့ တပြာကကားလိုတာကတတာ့ ပြည်တထာငစ်ုြှ တထာက်ြံ့တငွ ကျြ် 

၂၃.၈၀၀ ေီလီယံ ထြ်ြံရရှိြှုနှင့် ၎င်းတထာက်ြံ့တငွ အြါအေင် ေန်ထြ်းအြိ်ရာတောက်လုြ် 

ပခငး်၊ ရုံးသုးံတြာ်တတာ်ယာဉ်/ ေိုင်ကယ်ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် စစိစတ်လျှာ့ချတငွ ကျြ် ၃.၀၇၅ 

ေီလီယံ စုစုတြါင်း ကျြ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံအား တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား တောင်ရွက်သည့် 

ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျားသို့ ထြြ်ံခွဲတေချထားတြးြှုအား ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏ အတညပ်ြု 

ချက်ပြင့်  ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တငသွ်ငး်၍ သတောတူညီချက်ရယူ 

တောင်ရွက်ရပခင်း ပြစ်ြါတကကာင်းနှင့် ဒီကတန ့ ကျင်းြပြုလုြ်တ့ဲ ရှြ်းပြည်နယ်အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉)သ့ုိ ြအားလြ်သည့်ကကားြှ အချန်ိတြး၍ တက်တရာက်တြးကကတသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တကွ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ကုိယ်စားလှယ်တတာ်ြျားအား အထူးြင်တကျးေူးတင်ရိှြါ 

တကကာင်းနှင့် နုိင်င့ံတာေန်ြျားနှင့် ရှြ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထုြျားအကျ ိုးကုိ ကျန်းြာရွှင်လန်းစွာပြင့် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ေတက်ထြ်းြိုး ေက်လက်ထြ်းတောငန်ိုငက်ကြါတစတကကာင်း ေုတတာငး်တြတ္တာြို့သရငး်  

နိ္ုံးချုြ်အြြ်ါတယ် ခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်ေနက်ြီးချုြ်၏ မိန့်ခွန်းြုိ မှတ်တမ်းတင်ပခင်း 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်း 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)ြှာ ပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်ြှ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တပြာကကားသည့် ြိန့်ခွန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းတဒသကကီး သ့ုိြဟုတ် 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာဥြတဒ ြုဒ်ြ ၃၈ (္)အရ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ြှ ြှတ်တြ်း 

တငတ်ကကာငး် တကကညာြါတယ်။ 

နိုင်ငံတတာ်သမ္မတထံမှ  တြးြို့တသာ သေဏ်လွှာြို လွှတတ်တာ်သ့ုိ 

ဖတ် ြားတင်ပြပခင်းနှင့် လွှတတ်တာ်၏ သတောတူညီချြ်ရယူပခင်း 

  ဥြ္ကဋ္ဌ။  အစီအစဉ်(၈) ပြစ်ြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

ခင်ဗျား။ နိုငင်တံတာ်သြ္မတရုံးြှ (၁၉-၆-၂၀၁၉) ရက်စွဲြါစာအြှတ် ၁၈၆ (၁)/၈/ သြ္မတရုံးပြင့် 

သေဏ်လွှာတြးြို့ လာြါတယ်။ သေဏ်လွှာအပြည့်အစုံြှာ-   

 သ့ုိ 

 ဥက္ကဋ္ဌ 

  ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

 အတကကာင်းအရာ။ သေဏ်လွှာတြးြိုပ့ခငး် 

  တိုင်းတဒသကကီးအစိုးရအြွဲ့  သ့ုိြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ အသီးသီးတွင် 

“လူေင်မှု ကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရငး်အပမစ် ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ြွဲ့စည်း 

လိြုါသပြင့် ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒ ြုဒ်ြ ၂၄၈၊ ြုဒြ်ခွဲ (္)၊ ြုဒြ်ခွဲငယ်(၁)ြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ တိုင်းတဒသကကီးလွှတ်တတာ် သ့ုိြဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်၏ 

သတောတူညီချက်ရယူတြးနိုင်ြါရန် သေဏ်လွှာတြးြို့ြါသည်။ 

                ေငး်ပြင့် 

  နိုငင်တံတာ်သြ္မတ 

  ဟ ု တြာ်ပြြါရိှြါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ြွဲ့စည်းြုအံတပခခံဥြတဒြုဒ်ြ ၂၄၈၊ ြုဒြ်ခွဲ(္)အရ 

နိုငင်တံတာ်သြ္မတသည် သက်ေိုင်ရာ တိုင်းတဒသကကီး သ့ုိြဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်၏ 

သတောတူညီပြင့် ြုဒြ်ခွဲ(၁)တွင် “တိုင်းတဒသကြီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ေန်ကြီးဌာနများြို 
လိအုြ်သလို သတ်မှတ်နိုငသ်ည်။ ထို့ပြင် သတ်မှတ်ေန်ကြီးဌာနများြို ပြငဆ်င်ပခင်း၊ ပဖည့်စွြ် 

ပခငး်ပြုနုိငသ်ည်” ဟုလည်းတကာငး်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းတဒသကကီး သ့ုိြဟုတ် ပြည်နယ် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

လွှတ်တတာ်ေိုငရ်ာဥြတဒ ြုဒ်ြ ၄၈ တွင် “နုိင်ငံတတာ်သမ္မတ၏ အဆိပုြုချြ်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

အဆုးံအပဖတ်တြးရမည်”ဟ ု လည်းတကာငး်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာ 

နညး်ဥြတဒြျား အြုိဒ် ၄၆ တွင် “ဥြ္ကဋ္ဌသည် လွှတ်တတာ်အစည်းအတေးတွင် အဆုးံအပဖတ် 

ရယူမြီး ယငး်အဆုံးအပဖတ်ြို နုိငင်တံတာ်သမ္မတထံ တငပ်ြရမည်”ဟု လည်းတကာငး် ပြဋ္ဌာန်း 

ြါရိှြါတယ်။ 

 ဒါတကကာင့် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့တွင် “လူေင်မှုကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်း 
အပမစ်ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ ြွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် နိုငင်တံတာ်သြ္မတထံသုိ့ သေဏ်လွှာ 

ပြန်လည်တြးြို့ရြှာ ပြစ်တဲ့အတွက် ယခုလွှတ်တတာ်ရဲ့ သတောတူညီချက်ကို ရယူြှာ 

ပြစ်ြါတယ်။ 

 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့တွင် 

“လူေင်မှုကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းပခငး်ကုိ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားက သတောတူြါသလားခငဗ်ျား။  

    ××××× ××××× ×××××× 

သတောတူြါ သလားခင်ဗျား။ 

    ××××× ××××× ×××××× 

    သတောတူြါ သလားခင်ဗျား။ 

 သတောြတူသည့် ကိုယ်စားလှယ် ရိှြါသလား ခင်ဗျား။  

  ဦးသန်းေငး်၊ မိုင်းဆတ်မမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။ ရိှြါတယ် ခင်ဗျား။ တလးစား 

အြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခငဗ်ျား။ ကျွန်တတာ်တို့ဟာ (၂၀၀၈)ခုနှစ် ပြည်တထာငစု် 

သြ္မတပြန်ြာနုိင်ငံတတာ် ြဲွ့စည်းြံုအတပခခံဥြတဒကုိ လုိက်နာရတသာ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား 

ပြစ်ြါတယ်။ ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒနှင့် ချနိ်ထိုးမြီး အတပခခံြွဲ့စည်းြုံတပခခံဥြတဒ ြုဒ်ြ 

၂၄၈(္)အရ သြ္မတသည် တုိင်းတဒသကကီးနှင့် ပြည်နယ်တတွြှာ ေန်ကကီးဌာနတတွကုိ လုိအြ်သလုိ 

ပြင်ေင်ပခင်း၊ ပြည့်စွက်ပခငး်၊ ပြုနိုငသ်ည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားတာရိှြါတယ်။ 

 သ့ုိတသာ်လည်းြဲ ယခုြွဲ့စညး်ြည့်ဌာနသည် လူေင်ြှုကကီးကကြ်တရးနှင့် လူ့စွြ်းအား 

အရငး်အပြစ် ေန်ကကီးဌာနပြစ်တနြါတယ်။ လူေငြ်ှုကကီးကကြ်တရးဦးစီးဌာန၏ ရည်ြှန်းချက် 

လုြ်ငန်း(၃)ရြ်ပြစ်တဲ့ လူေင်ြှုကကီးကကြ်တရးလုြ်ငန်း၊ အြျ ိုးသားြှတ်ြုံတငပ်ခငး်နှင့် နိုငင်ံသား 

ြှတ်ြုံတင်ပခင်းလုြ်ငန်း၊ ပြည်သူ့အင်အားစာရငး်တကာက်ယူထိန်းသိြ်းပခင်းလုြ်ငန်းြျားကို 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တောငရွ်က်ရတာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒရီည်ြှန်းချက်တတွအတြါ်ြှာ လုြ်ငန်းစဉ်(၉)ခုလည်း ြူးတဲွ 

တောငရွ်က်ရြါတယ်။ ဒါအ့ပြင် အတထွတထွတရွးတကာက်ြွဲအတွက် ြဲစာရငး်၊ အြိ်တထာငစု် 

စာရင်း၊ ြှတ်ြုံတင်ထုတ်တြးရန်အတွက် လုြ်ငန်းစဉ်ရည်ြှန်းချက်ြျားအတိုင်း နိုငင်ံအတွင်း 

အတပခချေင်တရာက်လာတသာ နိုငင်ပံခားသား စာရင်းတကာက်ယူတရး၊ ပြည်တွငး်သန်းတခါင် 

စာရင်းတကာက်ယူတရးလုြ်ငန်း၊ လူဦးတရ၊ ြူေါဒလုြ်ငန်းြျားစသပြင့် နိုငင်တံတာ်လုခံခုံတရးနှင့် 

အချုြ်အပခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲတရးအတွက် စီြံခန့်ခွဲတရးကိစ္စြျားကို အဓကိကိုငတ်ွယ် 

ရတသာ ဌာနကကီးပြစ်လ့ုိ ကြ္ဘာ့နုိင်ငံအသီးသီးြှာလည်းြဲ လူေင်ြှုကကီးကကြ်တရးေန်ကကီးဌာနြျ ိုး 

လက်တအာက်သ့ုိ ပြန့်တေတြးတဲ့လုြ်ငန်းကို ြလြု်ေဲ ဗဟိုကသာလျှင် ကိုင်တွယ်ကကီးကကြ် 

တောငရွ်က်ကကြါတယ်။ ဒါတကကာင့် ြွဲ့စည်းြုအံတပခခံဥြတဒေယား(၁) စီြံခန့်ခွဲတရးအြိုငး်ြှာ 

ြါေင်တဲ့ သန်းတခါင်စာရငး်၊ နိုင်ငသံားပြစ်ပခငး်၊ နိုငင်ံသားအပြစ်ြှ ရြ်စဲပခင်း၊ ရြုသ်ိြ်းပခငး်၊ 

နိုငင်ံသားစိစစ်တရးြှတ်ြုံတငပ်ခငး်လုြ်ငန်းတတွကို ထည့်သွင်းတြာ်ပြထားတကကာငး် တတွ့ရှရိြါ 

တယ်။ 

 ဒါတကကာင့် လူေငြ်ှုကကီးကကြ်တရးဦးစီးဌာနြျ ိုးကို ဗဟိုက ြကိုင်တွယ်ေဲ တိုင်းတဒသကကီး 

နှင့် ပြည်နယ်တတွြှာ ပြန့်ခွဲတောင်ရွက်ပခငး်သည် လက်ရိှ (၂၀၀၈) ြွဲ့စည်းြုအံတပခခံ ဥြတဒနှင့် 

ကွဲလဲွတနတကကာငး် တတွ့ရှရိြါတယ်။ ယခုအသစ်ပြဋ္ဌာန်းြည့် ကတလးသူငယ်အခွင့်အတရးြျား 

ေိုင်ရာဥြတဒြါ ြိေြဲ့ ကတလးြျားအတွက် တြွးစာရငး်သွငး်ပခင်း၊ အြိ်တထာင်စုစာရငး် 

ထုတ်တြးပခငး်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်တရးအတွက် လိအုြ်တသာ အချက်အလက်ြျား စိစစ်ထုတ်တြး 

ပခငး်စသည့် လုြ်ငန်းြျားသည် တစ်တကကာင်းတစ်္ါထာ တစ်ရာွတစ်ြုဒ်ေန်းေိုသလို 

တရရှည်ြှာ နိုငင်တံတာ်အတွက် ရှင်းြရနိုင်သည့် ပြဿနာတတွ ပြစ်လာနိုင်တယ်လို့  သံုးသြ်ရ 

ြါတယ်။ 

 တနာက်ေုံးအတနပြင့် ရခိုငတ်ွင်ပြစ်ြွားတနတသာ နိုငင်အံတွင်းသ့ုိ တရားြေင် ေငတ်ရာက် 

လာသူြျားနှင့်ြတ်သက်မြီး ကတလးသူငယ်အခွင့်အတရးြျားေိုင်ရာ ဥြတဒြါ တြးအြ်ရြည့် 

အခွင့်အတရးြျားနှင့် လူသားအရငး်အပြစ်ေိုင်ရာ ပြည့်ေည်းစီြံတောငရွ်က်တြးရြည့်ကိစ္စ 

ြျားနှင့် ေက်စြ်စဉ်းစားြယ်ေိုလို့ရိှရင် တရရှည်တွင် နိုငင်တံတာ်အနာ္တ်အတွက် အပငငး်ြွား 

ရှုြ်တထွးြွယ်ရာြျားနှင့်  ေက်စြ်တနပခင်းတ့ုိတကကာင့် ယခုြွင့်လှစ်ြည့် လူေင်ြှုကကီးကကြ်တရးနှင့် 

လူ့စွြ်းအားအရငး်အပြစ် ေန်ကကီးဌာနကို ပြည်နယ်ြှာ ြွင့်လှစ်ရန် ြသင့်တကကာငး် ကန့်ကွက ်

တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ တကျးေူးတငြ်ါတယ် ခင်ဗျား။ 

  ဥြ္ကဋ္ဌ။          ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့တွင် “လူေင်မှုကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ြွဲ့စည်းပခငး်ကို သတောြတူတကကာင်း ြိုင်းေတ်မြို့နယ ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)ြှ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းေငး်က ကန့်ကွက်သွားြါတယ်။ ကန့်ကွက်သည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ရိှသည့်အတွက် လွှတ်တတာ်ရဲ့ အေုံးအပြတ်ကို ေန္ဒြဲပြင့် ရယူြှာ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဒီတနရာြှာ ြွဲ့စည်းြုအံတပခခံဥြတဒြုဒြ် ၁၈၁၊ ြုဒ်ြခွဲ (က)နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ေိုငရ်ာနည်းဥြတဒ ၃၇၊ နညး်ဥြတဒခွဲ(က)အရ အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်၍ 

ေန္ဒြဲတြးသည့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ ြျားရာေန္ဒြဲပြင့် ေုံးပြတ်ရြှာ ပြစ်ြါ 

တယ်။ ေန္ဒြဲတြးရန် စက်ခလုတ်သံုး၍ လျှ ို့ေှက်ြဲတြးတဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သံုးသွားြှာ ပြစ်ြါ 

တယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့တွင် 

“လူေင်မှုကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းပခငး်ကို 

သတောတူသည့် ကိုယ်စားလှယ်ြျားက တထာက်ခံေန္ဒြဲတြး၍ တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းပခငး်ကို 

သတောြတူသည့် ကိုယ်စားလှယ်ြျားက ကန့်ကွက်ေန္ဒြဲတြးရန် ပြစ်ြါတယ်။ တထာက်ခံ 

ေန္ဒြဲြျားြါက ေန်ကကီးဌာနတစ်ခု တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းပခင်းကို လွှတ်တတာ်က သတောတူတကကာငး် 

တကကညာြှာပြစ်မြီး ကန့်ကွက်ြဲြျားြါက ေန်ကကီးဌာနတစ်ခု တုိးချဲ့ ြဲွ့စည်းပခင်းကုိ လွှတ်တတာ်က 

သတောြတူတကကာငး် တကကညာရြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒီတနရာြာှ ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ေန္ဒြဲတြး 

နိုငြ်ါမြီေိုတဲ့ အခါကျြှ စက်ခလုတ်ကို စတင်အသံုးပြုတစလိြုါတယ်။ ယခု ေန္ဒြဲတြးနိုင် 

ကကြါမြီ။ တထာက်ခံေန္ဒြဲ (၃၂)ြဲ၊ ကကားတနြဲ(၁)ြဲ၊ ကန့်ကွက်ြဲ (၈၇)ြဲ၊ ြဲြတြးသူ (၁)ဦး 

ပြစ်ြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ တထာက်ခံေန္ဒြဲြျားသည့် 

အတွက် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့တွင် “လူေင်မှုကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် 
ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းပခငး်ကို ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်က သတောြတူတကကာင်း 

တကကညာြါတယ်။  

ရှမ်းပြည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ 

ရသံုးခန့်မှန်းတပခတငွစာရင်းများတွင် ပြည်တထာင်စုမှ ထြ်မံတထာြ်ြံ့တငွပဖင့် 

တဆာင်ရွြ်မည့် လုြ်ငနး်စာရင်းများအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တင်သွင်းပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ယခုအစီအစဉ် (၉) ပြစ်ြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား 

ခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့ြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ 

ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရငး်ြျားတွင် ပြည်တထာင်စုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံတ့ငွပြင့် တောငရွ်က်ြည့် 

လုြ်ငန်းစာရငး်ြျားအား ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တြးြ့ုိလာြါတယ်။ ဒါတကကာင့် ပြည်နယ် 

အစုိးရအြဲွ့ေင် စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီး ဦးစုိးညွန့်လွင်(ခ) ဦးစုိးကကီးြှ တင်သွင်းြ့ုိ 

ြိတ်တခါ်ြါတယ်။  



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

   ဦးစိုးညွန့်လွင်(ခ) ဦးစိုးကြီး၊  စီမံြိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကြီး။     ယတန့ကျငး်ြပြုလုြ် 

တဲ့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)သ့ုိ ကကတရာက် 

လာကကတဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရှြ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်ဥြတဒချုြ်၊ 

ရှြ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချု ြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့ေင် ေန်ကကီးြျား၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြာ ကျန်းြာချြ်းသာကကြါတစလို့ ေုတတာငး်တြတ္တာ 

ြိုသ့အြ်ြါတယ်။  

 ဒီကတန့ အစည်းအတေးတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်း 
ြျား ဦးစားတြးတောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံတ့ငွြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍  

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ြှ အတညပ်ြုပြဋ္ဌာန်းတြးနိုငတ်ရးအတွက် တငပ်ြလိြုါတယ်။   

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ု ၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ် ေဏ္ဍာရန်ြုံတငွတွင် ြါေင်တသာ ဌာန / 

အြဲွ့အစည်းြျား၏ အရအသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရငး်အတပခအတနြှာ စုစုတြါင်းရတငွ ကျြ် 

ကတတာ့ ၄၅.၃၀၅ ေီလီယံ စုစုတြါင်းသံုးတငွ ကျြ် ၂၉၅.၉၉၅ ေီလီယံ ပြစ်သည့်အတွက်  

စုစုတြါင်းလိုတငွ ကျြ် ၂၅၀.၆၉၀ ေီလီယံကို ပြည်တထာငစ်ုြှ တထာက်ြံ့တြးြှာ ပြစ်ြါတယ်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်အတွက် ပြည်တထာငစ်ုေဏ္ဍာရန်ြုံတငြွှ ရှြ်းပြည်နယ် 

ေဏ္ဍာရန်ြုံတငွသ့ုိ လိတုငပွြည့်ေည်းတထာက်ြံ့တငွ ကျြ် ၂၅၀.၆၉၀ ေီလီယံအနက်ြှ ကျြ် 

၂၂၅.၂၈၁ ေီလီယံအား ြထြအကကိြ် တထာက်ြံတ့ြးခဲ့မြီး ပြည်တထာငစ်ုြှ ရှြ်းပြည်နယ် 

အတွက် ဒုတိယအကကိြ် တထာက်ြံတ့ငွအပြစ် လျှြ်စစ်ြီတာခတိုးပြှင့်ပခငး်အတွက် ကျြ် 

၁.၆၀၉ ေီလီယံနှင့် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား ဦးစားတြးတောငရွ်က်ရန်အတွက် ကျြ် 

၂၃.၈၀၀ ေီလီယံအား ထြြ်ံတထာက်ြံတ့ြးခဲ့တဲ့အတွက် စုစုတြါင်းပြည်တထာငစ်ုြှ ရှြ်း 

ပြည်နယ်ရဲ့ လိတုငွအတွက် တထာက်ြံတ့ငွ ကျြ် ၂၅၀.၆၉၀ ေီလီယံ ရရိှခဲ့ြါတယ်။ 

 လျှြ်စစ်ြီတာခတိုးပြှင့်ပခငး်တကကာင့် ပြည်တထာင်စုြှထြ်ြံတထာက်ြံတ့ငွ ကျြ် ၁.၆၀၉ 

ေီလီယံ အား ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျားသ့ုိ ခွဲတေချထားရာတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ု ၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် 

ြူလခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်းတငပ်ြစဉ်က ြါေင်ခဲ့သည့် ၀၃-၀၈။ လျှြ်စစ်ြီးနှင့် ဓါတ်အားခ 

အတွက် တတာငး်ခံြှုအတြါ်ြူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ခွဲတေတြးခဲ့ပခငး်ပြစ်တကကာငး် တငပ်ြ 

လိြုါတယ်။ 

ဒါ့အပြင် စီြံကိန်းနှင့်ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးဌာန၊ ပြည်တထာငစ်ုေန်ကကီး၏ လြး်ညွှန်ချက် 

အရ ရှြ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဌာန/ အြဲွ့အစညး်ြျား၏ ြလိုအြ်တသာ ေန်ထြ်းအိြ်ရာ 

တောက်လုြ်ပခင်းအတွက် ကျြ ် ၂.၉၇၈ ေီလီယံနှင့်  ရုံးသုးံတြာ်တတာ်ယာဉ်/ ေိုင်ကယ် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် ကျြ် ၀.၀၉၇ ေီလီယံ စုစုတြါင်း ကျြ ် ၃.၀၇၅ ေီလီယံကို စိစစ် 

တလျာခ့ျပြတ်တတာက်ခဲ့ြါတယ်။ အေိြုါ စိစစ်တလျှာ့ချတငွြျားနှင့် တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား 

ဦးစားတြးတောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာင်စုြှ ထြ်ြံတထာက်ြံ့တငွ ကျြ် ၂၃.၈၀၀ ေီလီယံ 

စုစုတြါင်း ကျြ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံအား တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား တောငရွ်က်တဲ့ ရှြ်း 

ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၊ ရှြ်းပြည်နယ်ြွံ့မြိုးြှုကကီးကကြ်တရးရုံး (နတလ)၊ ေည်တပြာငး်နှင့် 

တရအသံုးချြှုစီြံခန့်ခွဲတရးဦးစီးဌာန (ေည်တပြာငး်)၊ တကျးလက်တဒသြွံ့မြိုးတရးဦးစီးဌာန၊ 

ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ အတထွတထွအြု်ချုြ်တရးဦးစီးဌာန၊ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားပြန့်ပြူးတရးလုြ်ငန်း၊ 

အားကစားနှင့်ကာယြညာဦးစီးဌာန၊ လြး်ဦးစီးဌာန၊ တကျးလက်လြ်းဦးစီးဌာန၊ စညြ်င် 

သာယာတရးဌာနြျားအတွက် ဦးစားတြး၍ ခွဲတေချထားတြးခဲ့ြါတယ်။ ရှြ်းပြည်နယေ်ဏ္ဍာ 

ရန်ြုံတငတွွငြ်ါေငတ်သာ ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျားအတနပြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်ြှ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်အထိ ရရိှခဲ့တသာ ခွဲတေချထားတငြွျားကို မြို့နယ်အလိကု် 

တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား တောငရွ်က်ရန် ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး်ရှိ မြို့နယ်(၅၅)မြို့နယ ်

အတွက် သံုးစွဲြှုရာခိုင်နှုန်းအတြါ် အတပခခံ၍ ခွဲတေချထားတြးခဲ့မြီး အသံုးစရိတ်ြါေငြ်ှု 

ရာခုိင်နှုန်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥြတဒပြုတရးေုိင်ရာတကာ်ြတီ၊ တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွ 

အရအသုံးေိုင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီနှင့် သက်ေိုင်ရာေန်ကကီးဌာန၊ ဌာနေိုင်ရာအကကီးအကဲ 

ြျားအား ပြန့်တေမြီးပြစ်ြါတယ်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဌာန/ အြွဲ့အစညး်ြျား၏ 

ြလိုအြ်တသာ ေန်ထြ်းအြိ်ရာတောက်လုြ်ပခငး်နှင့် ရုံးသုးံတြာ်တတာ်ယာဉ်/ ေိုင်ကယ်ေယ်ယူ 

ပခငး်ြျားအတွက် စိစစ်တလျှာ့ချတငွနှင့်  ပြည်တထာင်စုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံတ့ငွြျားအား ဌာန 

ေိုင်ရာြျားသ့ုိ ခွဲတေချထားတြးြှုြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥြတဒပြုတရးေိုငရ်ာ 

တကာ်ြတီ၊ တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသုံးေိုင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီနှင့် ဌာန 

ေိုင်ရာြျားကကားနာြွဲကို ၃-၇-၂၀၁၉၊ ၅-၇-၂၀၁၉ နှင့် ၆-၇-၂၀၁၉ ရက်တန့ြျားတွင် ကျငး်ြ 

ပြုလုြ်ခဲ့မြီး အေိြုါတကာ်ြတီြျား၏ စိစစ်အတည်ပြုချက်ကို ရယူခဲ့မြီးပြစ်ြါတယ်။ 

သ့ုိပြစ်ြါ၍ တဒသြံွ့မြိုးတရးတောင်ရွက်သည့် ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျားသ့ုိ ပြည်တထာငစ်ုြှ 
ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငရွြ် ကျြ် ၂၃.၈၀၀ ေလီီယံနှင့် ေန်ထြ်းအြိ်ရာတောက်လုြ်ပခငး်၊ 
ရုံးသုးံတြာ်တတာ်ယာဉ်/ ေိုင်ကယ် ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် စိစစ်တလျှာ့ချတငွ ကျြ် ၃.၀၇၅ 

ေီလီယံ စုစုတြါင်း ကျြ ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံ  ထြြ်ံခွဲတေချထားတြးြှုအတြါ် ယတန့ကျငး်ြ 

သည့်  ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေးြှ အတညပ်ြုတြးနိုင်ြါရန် တလးစားစွာ 

တငပ်ြအြ်ြါတယ် ခင်ဗျား။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိးုရအဖဲွ့မှ တင်သွင်းတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် 
ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်မှန်းတပခတငွစာရင်းများတွင် ပြည်တထာင်စုမှ ထြ်မံတထာြ်ြ့ံ 

တငွပဖင့် တဆာင်ရွြ်မည့် လုြ်ငန်းစာရင်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တဆွးတနွးလုိတသာ 

လွှတတ်တာ်ြုိယ်စားလှယ်များ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်တ ြာင်း တ ြညာပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။    ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရ 

အြဲွ့ြှ တင်သွင်းတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခ 

တငွစာရငး်ြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံတ့ငွပြင့် တောငရ်ွက်ြည့်လုြ်ငန်းစာရငး် 

ြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ေူလုိင် လ  ၁၀ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးတန့)ြှာ တေွးတနွးြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

တေွးတနွးလုိသည့် လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားအတနနဲ့ အစည်းအတေးရြ်နားတ့ဲအခါ ဒီကတန့ 

ညတနြုိင်း၊ ညတန(၅)နာရီ တနာက်ေံုးထားမြီး ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရံုး၊ ညွှန်ကကားတရးြှူးထံ 

အြည်စာရင်းတြးသွင်းြ့ုိ  ပြစ်ြါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူး 
အစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ြထမတန့) ရြ်နားတ ြာင်းနှင့် အစည်းအတေး (ဒတုိယတန့) 

ဆြ်လြ်ြျင်းြမည့် တန့ရြ်နှင့် အချနိြုိ် တ ြညာပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ယခု ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ြထြတန့)ကိ ုရြ်နားြါြယ်။ ဒုတိယ 

အကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ဒုတိယတန့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  

ေူလိငု် လ ၉ ရက် (အ္ဂါတန့) နံနက်(၁၀)နာရီအချနိ်ြှာ ေက်လက်ကျငး်ြသွားြှာ ပြစ်တကကာင်း 

တကကညာြါတယ်။ 

အခမ်းအနားမှူး။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်လည်ထွက်ခွာြါမြီ ခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

အားလုးံ ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ြါမြီ ခင်ဗျား။ အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ် ခင်ဗျား။ 

 

 

 

 

 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ရှမ်းပြည်နယ် 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ် 

အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) 

(ဒတုိယတန့)မှတ်တမ်း 

၁၃၈၁ ခနုှစ၊် ေါဆိုလဆန်း ၈ ရြ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၉  ရြ် 

[ အ္လါတန့ ] 

 တတာင်ကကီးမြို့ရိှ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးခန်းြ၌ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယတန့)အစီအစဉ်ကုိ နံနက်(၁၀) 

နာရီအချနိ်၌ စတငက်ျငး်ြြါသည်။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးတွင် အခြ်းအနားြှူးအပြစ် ဦးလှြျ ိုး 

ညွှန်ကကားတရးြှူး၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရံုးက တောင်ရွက်ြါသည်။ 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ်  
အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) စတင်ြျင်းြပခင်း။ 

 အခမ်းအနားမှူး။  အားလုးံြ္ဂလာြါခင်ဗျား။ တလးစားအြ်ြါတသာ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ြကကာြီအချနိ်အတွငး် ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယတန့)အား ကျငး်ြပြုလုြ်ြည် ပြစ်ြါသပြင့် 

ကိုယ်စားလှယ်တတာ်ြျား သတ်ြှတ်ထားတသာတနရာြျားတွင် တနရာယူတြးကကြါရန် 

တလးစားစွာ ြန်ကကားအြ်ြါတယ်ခငဗ်ျား။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌ တနရာယူပခင်း။ 

 အခမ်းအနားမှူး။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ကကတရာက်လာြါမြခီင်ဗျား။ 

(ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥြ္ကဋ္ဌသည် သတ်မှတ်ထားတသာ စင်ပမင့်တြါ်သ့ုိ ကြတရာြ် 
တနရာယူြါသည်။) 

အားလုးံထိငုန်ိုငြ်ါမြီခငဗ်ျား။ 

 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ် အစည်းအတေးအထတပမာြ်တ ြာင်းနှင့် အစည်းအတေး 
စတင်ြျင်းြတ ြာင်း  တ ြညာပခင်း။ 

 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ဒီကတန့ကျငး်ြတဲ့ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ဒုတိယတန့)ြှာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်ြျား စိစစ်တရးတကာ်ြတီရဲ့ တငပ်ြချက်အရ အစည်းအတေးသ့ုိ တက်တရာက်ခွင့်ရိှတသာ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုတြါင်း(၁၄၀)ဦးရိှသည့်အနက် ဒီကတန့ အစည်းအတေး 

ကို(၁၂၁)ဦးတက်တရာက်ြါတယ်။ အစည်းအတေးကို တက်တရာက်ခွင့်ရိှတသာ လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ် စုစုတြါငး်၏ (၈၆.၄၃%) ရိှမြီး တက်တရာက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရဟာ 

သံုးြုံတစ်ြုံထက်တကျာ်လွန်တဲ့အတွက် ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒြုဒ်ြ၁၈၀(က)နှင့ရှ်ြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ေိုငရ်ာ နညး်ဥြတဒ ၃၄(ခ)တို့အရ အစည်းအတေး အထတပြာက်တကကာငး်နှင့် 

အစည်းအတေး စတငက်ျငး်ြတကကာင်း တကကညာ ြါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်အစည်းအတေး (ဒတုိယတန့)အစအီစဉ်တ ြညာပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။   ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄(ခ)အရ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(ဒုတိယတန့) အစီအစဉ်ြျားကို ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်ြျားထံ ပြန့်တေထားမြီး 

ပြစ်ြါတယ်။ ပြန့်တေထားတသာ အစီအစဉ်ြျားအတုိင်း ေက်လက်ကျင်းြပြုလုြ်သွားြှာ ပြစ်ြါ 

တယ်။  

အစည်းအတေးမတြ်တရာြ်နိုင်တသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ြုိယ်စားလှယ်များ 
ြုိယ်စား လွှတတ်တာ်ြုိယ်စားလှယ်များ စစိစ်တရးတြာ်မတီမှ ခွင့်ြန ်ြားပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။    ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄၄(က)အရ ယတန့အစည်းအတေး ြတက်တရာက်နိုငတ်ဲ့ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားစိစစ်တရးတကာ်ြတီက 

ခွင့်ြန်ကကားြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးလင်းတအာငတ်ဆွ၊ နမ့်စန်မမို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။         တလးစားအြ်ြါတသာ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့ေင်ေန်ကကီးြျား၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တြ်ြတတာ်သားလွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တလ့လာသူဧည့်သည်တတာ်ြျားအားလုံး ကိုယ်၏ ကျန်းြာပခင်း၊  စိတ်၏ 

ချြ်းသာပခင်းနှင့် ပြည့်စံုြါတစတကကာင်း ဦးစွာြထြ ္ါရေပြုနှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါတယ်။ ယတန့ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ကျငး်ြပြုလုြ်တဲ့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစညး်အတေး(၁/၂၀၁၉)  

၉-၇-၂၀၁၉ရက်(ဒုတိယတန့)ြှာ အစည်းအတေးသ့ုိ တက်တရာက်နိုင်ပခငး်ြရှိတသာ ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်ြျားကိုယ်စား နြ့်စန်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားစိစစ်တရး တကာ်ြတီ 

ဥက္ကဋ္ဌပြစ်သူ ကျွန်တတာ်  ဦးလင်းတအာငတ်ေွက  ခွင့်ြန်ကကားသွားြှာ  ပြစ်ြါတယ်။  

ယတန့ အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်နိုင်ပခငး်ြရှတိသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျားြှာ-  

 (၁) ဦးအာကာလင်း၊ ြင်းတယမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်(၂)ရက်။ 

(၂) ဦးတယာသြ်၊ လားဟူ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးတရးရာေန်ကကီးကကိုယ်တိုင်  

  တောငရွ်က်ရန်အတွက် ခွင်(့၁)ရက်။ 

(၃) ဦးစိုငး်ထွန်းဉာဏ်၊ တကျာက်ြဲမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်  

  လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့် (၂)ရက်။ 

ယခင်ကခွင့်ြန်ကကားသပြင့် လွှတ်တတာ်က ခွင့်ပြုထားသူ(၁၆)ဦးရိှမြီး ယတန့ ခွင့်ြန် 

ကကားသူ (၃)ဦးပြစ်ြါတယ်။ ခွင့်ြ့ဲြျက်ကွက်သူ ြရိှြါတကကာင်းနှင့် ယတန့ ခွင့်ြန်ကကားသူ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၁၉)ဦးအား ခွင့်အပြစ် သတ်ြှတ် ခွင့်ပြုတြးနိုင်ြါရန် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ  တလးစားစွာပြင့် 

တငပ်ြအြ်ြါတယ်။အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ခွင့်ြန်ကကားချက်အားလုးံကို ခွင့်ပြုြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ဒီကတန့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်း 

အတေး (၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယတန့)ကို တက်တရာက်ခွင့်ရိှတဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးတရြာှ (၁၄၀)ဦး၊ ယခင်ကခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ (၁၆)ဦး၊ ယတန့ ခွင့်ြန်ကကား 

သပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ(၃)ဦး ပြစ်ြါတယ်။ စုစုတြါင်းခွင့်ပြုထားသူ (၁၉)ဦးရိှမြီး ခွင့်ြ့ဲြျက်ကွက် 

ြရိှြါ။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာ နညး်ဥြတဒ ၄(္)၊ နညး်ဥြတဒခွဲငယ်(၂)အရ ယခု 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှုအတပခအတန တငပ်ြချက်ကို 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရဲ့ အတညပ်ြုချက်ရယူြါြယ်။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

 ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယတန့) 

သ့ုိ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှု အတပခအတန တငပ်ြ 

ချက်ကို အတည်ပြုရန် လွှတ်တတာ်က သတောတူြါသလားခငဗ်ျား။ 

(သံုးကြိမတ်ိုငတ်ိုင်တမးြါသည်။ 

လွှတ်တတာ်ြ သတောတူြါသည်) 

 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်က သတောတူတဲ့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ် 

ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှုအတပခအတနကို အတညပ်ြုြှတ်တြ်းတငတ်ကကာငး် တကကညာ 

ြါတယ်။ 

 ြယ်ြွင့်ပြထားသည့် တအာြ်ြါတမးခွန်းများြုိ သြ်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်လွှတတ်တာ် 

ြုိယ်စားလှယ်များြ တမးပမန်းပခင်းနှင့် သြ်ဆိငု်ရာပြည်နယ်အဆင့် 

အဖဲွ့အစည်းေင်များြ တပဖ ြားပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  အစီအစဉ်(၅)ပြစ်ြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

ခင်ဗျား။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား တြးပြန်းထားတ့ဲ 

ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းြျား တြးပြန်းပခငး်နှင့် တပြကကားပခင်းအစီအစဉ် ပြစ်ြါတယ်။ ယခုပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၆)ဦးက တြးပြန်းထားသည့် တြးခွန်းြျားကို သက်ေိုင်ရာ 

ပြည်နယ်အေင့် အြဲွ့အစညး်ေင်ြျားက တပြကကားသွားြိုပ့ြစ်ြါတယ်။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။       ြထြဦးစွာ ြိုင်းယန်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ဦးတငေ်ငး်က 

တြးခွန်း တြးပြန်းြို ့ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးတင်ေင်း၊ မုိင်းယန်းမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။     အားလံုးြဲြ ဂ္လာြါ။   တလးစား 

အြ်ြါတသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ရှြ်းပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်၊ 

နှင့် အစိုးရအြဲွ့ေင်ေန်ကကီးြျား၊ ရှြ်းပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်ဥြတဒချုြ်နှင့် 

ရှြ်းပြည်နယစ်ာရငး်စစ်ချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တြ်ြတတာ်သား 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ ြိတ်ကကားထားတသာဧည့်သည်တတာ်ြျား စိတ်၏ချြ်းသာပခငး်၊ 

ကိုယ်၏ကျန်းြာပခင်းနှင့်ပြည့်စုံကကြါတစတကကာင်း ေုြွန်တကာငး်တတာငး်ရငး် နှုတ်ခွန်းေက်သ 

အြ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ်ကတတာ့ ရှြ်းပြည်နယ်(အတရှ့ြိုငး်)၊  ြိုင်းယန်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ် 

အြှတ်(၂)ြှ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ေင်း ပြစ်ြါတယ်။  

ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်(အတရှ့ြိုငး်)၊ ကျ ိုငး်တုံခရိုင်၊ ြိုင်းယန်းမြို့နယ်ရိှ 

ြိုင်းတလွတကျးရွာအြု်စု၊ နြ့်ြုတ်တကျးရွာ၊ တနာငဟ်ွိုင်တကျးရွာနှင့် ေြ်အိွုက်တကျးရွာြျား၊ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ြိုင်းခတ်မြို့နယ်နှင့် ေက်စြ်လျက်ရိှတသာ ြိုင်းကာအတရှ့တကျးရွာြျားတွင် တယ်လီြုန်းလိငုး် 

ြရရှိသပြင့်  ကျန်းြာတရးအခက်အခဲ၊ ြညာတရးအခက်အခဲ၊ လူြှုတရးအခက်အခဲနှင့် စီးြွားတရး 

အခက်အခဲြျား ကကုံတတွ့တနရတဲ့အတွက် တယ်လီြုန်းလိုငး်ေက်သွယ်တရး ရရိှတအာင် 

ြည်သို့တောင်ရွက်တြးနိုင်ြည်ကို သိရှိလိုြါတကကာင်း တဒသခံပြည်သူြျားရဲ့ ကိုယ်စား  

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် ရုိတသတလးစားစွာ တြးပြန်းအြ်ြါတယ် ခင်ဗျား။ 

အားလုးံကိုတကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  လြး်ြန်းေက်သွယ်တရးေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးခွန်ရဲတထွး၊ လမး်ြန်းဆြ်သွယ်တရးေန်ကြီး။    တလးစားအြ်ြါတသာ ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ ကကတရာက်လာတသာ ဧည့်သည် 

တတာ်ြျားအားလံုး ြ ဂ္လာအတြါင်းနှင့် ပြည့်စံုကကြါတစတကကာင်း ဦးစွာြဏာြ နှုတ်ခွန်းေက်သ 

္ါရေပြုအြ်ြါတယ်။ ြိုင်းယန်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စား 

လှယ် ဦးတငေ်ငး် တြးပြန်းထားသည့် ြိုင်းယန်းမြို့နယ်ရိှ ြိုင်းတလွတကျးရွာအုြ်စု၊ နြ့်ြုတ် 

တကျးရွာ၊ တနာငဟ်ွိုင်တကျးရွာနှင့် ေြ်အိွုက်တကျးရွာြျား၊ ြိုင်းခတ်မြို့နယ်နှင့် ေက်စြ်လျက် 

ရိှတသာ တကျးရွာြျားြှာ တယ်လီြုန်းလိငုး်ေက်သွယ်တရးရရိှတအာင် ြည်သ့ုိတောငရွ်က်တြး 

နိုငြ်ည်ကို သိရှိလုိြါသည် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့ေင် 

ကျွန်တတာ် ဦးခွန်ရဲတထွးြှ တပြကကားတင်ပြသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ 

ြိုင်းယန်းမြို့နယ်ရိှ ြိုင်းတလွတကျးရွာအုြ်စု၊နြ့်ြုတ်တကျးရွာ၊ တနာငဟ်ွွိုင်တကျးရွာနှင့် 

ေြ်အိွုက်တကျးရွာတို့တွင် ပြန်ြာ့ေက်သွယ်တရးလုြ်ငန်းြှ MPT တာေါတိုင်တည်တောက်တြး 

နိုငရ်န်အတွက် ကွငး်ေငး်စစ်တေးခဲ့ရာ နြ့်ြုတ်တကျးရွာတွင် လူဦးတရ ၅၂၁ ဦး၊ တနာငဟ်ွိုင် 

တကျးရွာတွင် လူဦးတရ ၂၉၂ ဦး နှင့ ် ေြ်အိွုက်တကျးရွာတွင် လူဦးတရ ၃၀၀ ဦးတို့သာ တနထိငု် 

တကကာငး် တလ့လာသိရှိရြါတယ်။ ြိုင်းတလွတကျးရွာအြု်စုအတွင်း  ြိုင်းတလွတကျးရွာတွင် SHE-

00048 နှင့် ြိုင်းကွယ်တကျးရွာတွင် SHE-00424 တာေါတိုင် ၂ တိုင်အား Microlink ပြင့် 

တြ်ေင်၍ တာေါတိုငန်ှင့် နီးစြ်သည့် လူဦးတရ ၅၀၀၀ ဦးခန့်အကျ ိုးပြုထားရှိတသာ်လည်း 

တြးပြန်းချက်ြါ တကျးရွာ ၃ ရွာ၌ လွှြ်းခခုံြါေင်နိုငပ်ခငး်ြရိှတသးြါ။  ေက်သွယ်တရး 

တအာ်ြတရတာြျားသည် ပြန်ြာနိုငင်တံစ်ေန်းလုံးရှိ မြို့ပြနှင့်တကျးလက် တဒသြျားြါြကျန် 

ေက်သွယ်တရးကွန်ရက်လွှြ်းခခုံနိုင်တရးအတွက် ြိုေိုင်းေက်သွယ်တရးစခန်းြျားနှင့် တာေါ 

တိုင်ြျား တိုးချဲ့တည်တောက်လျက်ရိှတသာ်လည်း ြိုေိုင်းစခန်းြျား တည်တောက်ရာတွင် 

တပြတနရာရရိှနိုငတ်ရးတောငရွ်က်ရပခငး်၊ ေက်စြ်တနသည့်အတေး ေက်သွယ်တရးေက်တကကာငး် 

(ြိုက္ကရိုတေ့ဗ်၊ ြိုင်ော၊ မ္ိုဟ်တု)ြျား တည်တောက်ရပခငး်၊ လျှြ်စစ်ြီးရရိှနိုင်ြှု အတပခအတန၊ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တပြပြင်အတနအထား၊ ရာသီဥတုအတပခအတန၊ လြး်ြန်းေက်သွယ်တရးအတပခအတနတို့အပြင် 

လူဦးတရ သိြ်သည်းေတို့အတြါ်တွင် ြူတည်၍ တောငရ်ွက်ရပခငး် ပြစ်ြါတယ်။ 

ေက်သွယ်တရးလွှြ်းခခုံြှုြရိှတသးသည့် တကျးရွာ ၃ ရွာအား တာေါတိုင်တည်တောက် 

တြးနိုငရ်န်အတွက်  ြိုငေ်ာေက်တကကာငး် တည်တောက်ထားြှုြရိှတသးပခင်း၊ ြိုက္ကရိုတေ့ဗ် 

ေက်တကကာငး်ပြင့် ချတိ်ေက်တောင်ရွက်ရန် ြရရိှနိုင်ပခငး်နှင့် မ္ိုဟ်တုစနစ်ပြင့် အသံုးပြု 

ြည်ေိုြါက မ္ိုဟ်တုငှားရြ်းခ လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်ြျားပြားမြီး လူဦးတရနှင့် ငာှးရြး်ခ 

ြျှတြှုြရိှပခင်းတို့တကကာင့် လက်ရှိအတပခအတနတွင် အတေးေက်သွယ်ြှု လြး်တကကာငး် 

ချတိ်ေက်တောင်ရွက်ရန် ကန့သ်တ်ချက်ရိှ တနတဲ့အတွက်တကကာင့်  ေက်သွယ်တရးကွန်ရက် 

ချတိ်ေက်တောင်ရွက်တြးရန် လျာထားြှုြရိှတသးြါတကကာငး် တပြကကားအြ်ြါတယ်ခင်ဗျား။ 

တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။       ေက်လက်မြီး ြုိင်းကုိင်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ဦးစုိင်းလံုက တြးခွန်း 

တြးပြန်းြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးစိုင်းလု၊ံ မိုင်းြိုင်မမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။   ြ္ဂလာြါခင်ဗျား။ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉)ကိ ု တက်တရာက်လာကကြါတသာ 

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ေင်ေန်ကကီးြျား၊ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံနဲ့ တလ့လာသူြျားအားလုးံ စိတ်၏ချြ်းသာပခငး်၊ 

ကိုယ်၏ ကျန်းြာပခင်းနှင့်ပြည့်စုံကကြါတစတကကာငး် ေုတတာင်းတြတ္တာြ့ုိသ ္ါရေပြုအြ်ြါတယ်။ 

ကျွန်တတာ်ကတတာ့ လိွုင်လင်ခရုိင်၊ ြုိင်းကုိင်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုငး်လုံ ပြစ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တြးပြန်းြည့် တြးခွန်းကတတာ့ 

တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ စာတြ၊ ယဉ်တကျးြှု ၊ ြညာတရးတို့နှင့် ြတ်သက်တဲ့တြးခွန်းြဲပြစ်ြါတယ်။ 

နိုငင်တံတာ်အစိုးရကတနမြီး တဒသခံတိုင်းရငး်သားြျား၏ စာတြ၊ ယဉ်တကျးြှုြွံ့မြိုးတိုးတက် 

တစရန်နှင့် အထူးလိအုြ်တနတဲ့ ေရာ/ ေရာြ အင်အားပြည့်ေည်းတြးနိုင်ြါရန် ရည်ရွယ်မြီးြှ 

ရှြ်းပြည်နယတ်ိုင်းရငး်သားစာတြနှင့် ယဉ်တကျးြှုဦးစီးဌာနကတနမြီး အတပခခံတကျာင်းြျားြှာ 

တိုင်းရင်းသားောသာသငက်ကားတြးြည့် ေရာ/ ေရာြြျား တန့စားလတြး Teaching 

Assistant (TA) ခန့်ထားတရး အေုိပြုတင်ပြလွှာြျားကုိ တခါ်ယူခ့ဲြါတယ်။ တဒသခံတုိင်းရင်းသား 

ြျား၏ အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလြ်းကုိ ဦးစားတြးတ့ဲအတနနဲ့ တဒသနဲ့ကုိက်ညီတ့ဲ နေြတန်းတအာင် 

ေိုတဲ့ ြညာအရည်အချငး်ကိုလည်း သတ်ြှတ်တြးခဲ့ြါတယ်။ တဒသခံတိုင်းရငး်သား 

လူငယ်ြျားကလည်း ၎င်းအခွင့အ်တရးကို ေြ်းသာအားရ ကကိုေိုသလို (TA) ေရာ/ ေရာြြျား 

ပြစ်တပြာက်တရးကုိလည်း တစ်ခဲနက်တလျှာက်ထားကကြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တ့ုိ ြုိင်းကုိင်မြို့နယ်လုိ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ေရာ/ ေရာြြျား ပြည့်စုံလုတံလာက်ြှုြရိှတဲ့ မြို့နယ်ြျားေိုရင် ပြည်သူတတွတရာ 

တလျှာက်ထားသူ လူငယ်ြျားအြါအေင်အထူးြဲ တြျှာ်လင့်ချက်ကကီးစွာ လည်တေန့်ေန့်ပြစ် 

တနကကြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားထံသို့လည်း ကျွန်တတာ်/ 

ကျွန်ြတို့ တလျှာက်ထားတာ ြကျတသးေူးလားေိုမြီး ြကကာခဏ လာလာတြးကကြါတယ်။ 

တကျာင်းြွင့်တနမြီ။ စာသင်ြို့လိတုနမြီ။ အချနိ်ြီခန့်ထားတြးနိုင်ရင် တကျာင်းသားြျားြနစ်နာေူး 

ေိုတဲ့အသံတတွလည်း ကကားတနရြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ ကလည်း သိရတတာ့ြာှြါ။ စိတ်ရှည် 

ရှည်ထားြါေိုတာကလွဲလို့ ောြှြတပြရှငး်တက်ြါေူး။ ကျွန်တတာ်တို့ ြိုင်းကိုငမ်ြို့နယ်ြှာ 

ရှြ်းတိုင်းရငး်သားအပြင် ြတလာင်တိုငး်ရင်းသားနဲ့ ြအုိေ်းတိုငး်ရငး်သားြျားလည်း ရိှကကြါ 

တယ်။ အဲ့ဒီတိုင်းရငး်သားြျားတတွရဲ့ စာတြနဲ့စကားအပြင် တကျာင်းစာသငက်ကားရာြှာလည်း 

ေရာ/ ေရာြလုတံလာက်ြှု ြရိှတသးသည့်အတွက် ယခုတလျှာက်ထားခဲ့မြီးပြစ်သည့် (TA) 

ေရာ/ ေရာြြျားခန့်ထားတရးကိုြဲ အထူးတြျှာ်လင့်ချက်ကကီး တစ်ခုအပြစ်နဲ့ တြျှာ်လင့်တနတာ 

ပြစ်တနကကတဲ့အတွက် ကျွန်တတာ်ကတနမြီး ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းကို တြးပြန်းရပခငး်ပြစ်ြါတယ်။ 

တြးခွန်းကတတာ့ အတပခခံတကျာင်းြျားတွင် တိုင်းရင်းသားစာတြ၊ ောသာစကားသငက်ကား 

တြးြည့် ေရာ/ ေရာြြျား တန့စားလတြး Teaching Assistant (TA) ခန့်ထားတရး 

ရှြ်းပြည်နယတ်ိုင်းရငး်သားစာတြနှင့် ယဉ်တကျးြှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားတရးြှူးရုံးသ့ုိ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်၊ ဒီေငေ်ာလ ၃ ရက်ြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေန်နေါရီလ ၁၈ ရက်အတွငး် တလျှာက်ထားမြီး 

ပြစ်သည့်ကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ အေိြုါ ေရာ/ ေရာြ တလာငး်ြျားအား ယခုစာသငန်ှစ် 

(၂၀၁၉-၂၀၂၀)တွင် ခန့်ထားတြးရန်အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ သိလိြုါသပြင့် ပြည်သူြျား၏ ကိုယ်စား 

တြးပြန်းရပခငး် ပြစ်ြါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  လူြှုတရးေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

  တဒါြ်တာမျ ိုးထွန်း၊ လူမှုတရးေန်ကြီး။      တလးစားအြ်ြါတသာ  ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တလ့လာသူဧည့်သည် 

တတာ်ြျားအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြာ ကျန်းြာချြ်းသာကကြါတစလို့ ေုတတာင်းတြတ္တာ  

ြိုသ့ရငး် နှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါတယ်။  ြိုင်းကိုငမ်ြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုင်းလုရဲံ့ အကခြေြေံပညာက ျောင်းမျေားတွင် တိုင်းရငး်သားစာကပ 

ဘာသာစ ား သငက် ားမည့် ဆရာ/ ဆရာမမျေားအား ယြေုစာသငန်ှစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)တွင် 

ြေန့်ထားကပးနိုင်ပါရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ ကမးြေွန်း ို ရှမ်းခပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ့ဝင်  ျွန်ကတာ် 

ကေါ ်တာမျေ ိုးထွန်း  ကခဖက ားသွားမှာခဖစ်ပါတယ်။ 
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ရှမ်းခပည်နယ်အတွငး် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသငန်ှစ် တိုင်းရငး်သားဘာသာစာကပ 

သငက် ားကနကသာ မမို့နယ်မျေားရိှ အကခြေြေံပညာ က ျောင်းမျေားသ့ုိ ကန့စားလကပး ဆရာ/ ဆရာမ 

(Teaching Assistant)မျေား ို နဝမတန်းကအာငမ်ှ ဘွဲ့ရအထိ ပညာအရည်အြေျေင်းရှိကသာ 

အသ ်(၁၈)နှစ်မှ (၃၅)နှစ်ကအာ ် ကေသြံေတုိင်းရင်းသားစာကပနှင့် ဘာသာစ ား ျွမ်း ျေင်သူ 

၆၃၇ ဦး ို ြေန့်ထားြေဲ့မပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ၈၁၆ ဦး ခန့်ခဲ့ြါတယ်။ ၄ငး်ကန့စား 

လကပး ဆရာ/ ဆရာမမျေား ို အကခြေြေံပညာဦးစီးဌာန၊ ကနခပည်ကတာ်မှ လုပ်အားြေအခဖစ် 

(၀၃၀၁)ကငစွာရင်း ကြေါင်းစဉ်မှ တစ်ရ ်လျှင ် (၄၈၀၀) ျေပန်ှုန်းခဖင့် ကထာ ်ပံြ့ေျေးီခမှင့်ပါတယ်။ 

တစ်ပတ်လျှင ်အနည်းဆုံးစာသင်ြေျေနိ် (၅)နာရီ သငက် ားကပးရပါတယ်။ ၄င်းကန့စားလကပးဘွဲ့ရ  

ဆရာ/ ဆရာမမျေား ို မူလတန်းဆရာအတတ်သင်(စာကပးစာယူ) သငတ်န်းတ ်ကရာ ် 

ကစမပီး အမမြဲေန့်ဝန်ထမ်းအခဖစ် ြေန့်ကပးရန် စီစဉ်လျေ ်ရှိပါတယ်။ 

တိုင်းရင်းသားစာကပနှင့် ယဉ်က ျေးမှုဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းခပည်နယ်၊ ညွှန်က ားကရးမှူးရုံးမှ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွ ် တိုင်းရငး်သားစာကပဘာသာသင ် ကန့စားလကပး ဆရာ/ 

ဆရာမမျေား (Teaching Assistant- TA)နှင် ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစ ားသင ်ဆရာ/ ဆရာမ 

မျေား (Language Teacher)မျေား ြေန့်အပ်နိုင်ကရးအတွ ် ကလျှာ ်လွှာမျေား ို ၃-၁၂-၂၀၁၈ 

ရ ်ကန့မှ ၁၈-၁-၂၀၁၉ ရ ်ကန့အထိ  စိစစ်လ ်ြေံကဆာင်ရွ ်၍ အြေျေ ်အလ ်ခပည့်စုံသည့် 

ရှမ်းခပည်နယ်(ကခမာ ်ပုိင်း)မှ TA ၆၇၃ဦး၊ (LT) ၁၆ဦး၊ ရှမ်းခပည်နယ်(ကတာင်ပုိင်း)မှTA ၁၀၂၄ဦး၊ 

(LT) ၉ ဦး၊ ရှမ်းခပည်နယ်(အကရှ့ပိုင်း)မှ TA ၂၁၇ဦး၊ (LT) ၃၃ ဦးတို့၏ ကလျှာ ်လွှာမျေား ို 

တိုင်းရင်းသားစာကပနှင့် ယဉ်က ျေးမှုဦးစီးဌာန၊ ကနခပည်ကတာ်(ရုံးြေျေုပ်)မှတစ်ဆင့် ပညာကရး 

ဝန်က ီးဌာန၊ ကနခပည်ကတာ် (ရုံးြေျေုပ်)သ့ုိ ၁၇-၅-၂၀၁၉ ရ ်ကန့၌ လွှကဲခပာင်းအပ်နှံကပးပို့ြေဲ့မပီး 

ခဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငန်ှစ်အတွငး် အကခြေြေံပညာက ျောငး်မျေားတွင် တိုင်းရငး်သား 

စာကပ ဘာသာစ ား သငက် ားမည့် ဆရာ/ ဆရာမမျေား၊ ကန့စားလကပး Teaching Assistant 

(TA)မျေား ြေန့်အပ်နိုင်ကရးအတွ ် ပညာကရးဝန်က ီးဌာနနှင့် တိုင်းရငး်သားလူမျေ ိုးမျေားကရးရာ 

ဝန်က ီးဌာနတို့မှ ညိှနှိုင်းကဆာငရွ် ်လျေ ်ရိှပါကက ာငး် ကခဖက ားအပ်ပါတယ်။ က ျေးဇူးတငပ်ါ 

တယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။   ေက်လက်မြီး တတာငက်ကီးမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ဦးခွန်သူရတအာင် 

က တြးခွန်း တြးပြန်းြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးခွန်သူရတအာင၊် တတာငက်ြီးမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။   အားလုးံြ္ဂလာြါ  

ခင်ဗျား။ ဒီကတန့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) 

ဒုတိယတန့ အစီအစဉ်ကို ကကီးြှူးကျင်းြတြးြါတသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့် 



ကန့်သတ် 
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တကွ ပြည်နယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တက်တရာက်ချးီပြှင့်တြးြါတသာ ရှြ်းပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်နှင့် 

ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ေင်ေန်ကကီးြျား၊ရှြ်းပြည်နယ်ဥြတဒချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်စာရငး်စစ်ချုြ် 

နှင့တ်ကွ သက်ေိုငရ်ာ မြို့နယ်အသီးသီးြှ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ 

တြ်ြတတာ်သား လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် တလ့လာသူဧည့်သည်တတာ်ြျားအားလုံး 

ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြာကျန်းြာချြ်းသာကကြါတစတကကာငး် တတာငက်ကီးမြို့နယ်ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကျွန်တတာ် ဦးခွန်သူရတအာင်ြှ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းေက်သ 

္ါရေပြုအြ်ြါတယ်။ ဒီကတန့အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) ဒုတိယတန့ြှာကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ 

တေးတက္ကသုိလ် (တတာငက်ကီး)၏ အတရှ့ရိှ ကုန်တငက်ားကကီးစခန်းအား တောက်လုြ်မြီးစီး 

သည့် တခတ်ြီယာဉ်ရြ်နားစခန်းသ့ုိ တပြာင်းတရွှ့တြးရန် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှနဲ့ အေိုြါတနရာ 

တဟာငး်တွင် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ကျန်းြာတရးေုန်တပြတနရာအပြစ် သတ်ြှတ်တြးရန် အစီအစဉ်  

ရိှ/ ြရိှနှင့် စြ်လျဉ်းတဲ့ ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းကို တငပ်ြတြးပြန်းသွားြှာပြစ်ြါတယ်။  

တလးစားအြ်ြါတသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီး ခင်ဗျား။ ကျွန်တတာ်တ့ုိ 

ရှြ်းပြည်နယ်(တတာငြ်ိုင်း)၏ မြို့တတာ်တတာငက်ကီးမြို့တွင် တေးတက္ကသုိလ် (တတာငက်ကီး)ကို 

ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် စတငအ်တကာင်အထည်တြာ် တောငရွ်က်ခဲ့မြီး ယခင်အစိုးရ 

လက်ထက်ြှာြင် တေးတက္ကသုိလ်(တတာငက်ကီး)ကိ ု ြွင့်လှစ်တြးနိုငခ်ဲ့မြီး ပြစ်ြါတယ်။ တေး 

တက္ကသုိလ် (တတာငက်ကီး)ကိ ု ြွင့်လှစ်တြးနိုင်ခဲ့မြီးပြစ်သည့်အားတလျာ်စွာ တေးတက္ကသုိလ် 

(တတာငက်ကီး)ကိ ု လက်ရှိတက်တရာက်ခွင့်ရရိှကကတသာ တကျာင်းသူ/ တကျာင်းသားြျား တနာင် 

အနာ္တ်တွင် ေက်လက်တက်တရာက်ကကြည့်တကျာင်းသူ/တကျာင်းသားြျား၊ တစ်နည်းအား 

ပြင့် ေရာေန်တလာငး်ြျားအတွက် လက်တတွ့သင်ကကားတြးသည့် တေးရုံကကီးသည်လည်း 

ြရိှြပြစ်လိုအြ်လာြှာပြစ်ြါတယ်။ လက်တတွ့သင်ကကားတရး တေးရုံကကီးစီြံကနိ်းတည် 

တောက်နိုင်ရန်နှင့် တဒသခံတိုင်းရင်းသားလုြ်ငန်းရှင်ြျားြှလည်း ြိေပြည်သူြျား အေင့်ပြင့် 

ကျန်းြာတရးတစာင့်တရာှက်ြှု၊ ကုသြှုခံယနူိုင်ရန်ရည်ရွယ်မြီး တဒသခံတိုင်းရင်းသား လုြ်ငန်းရှင် 

အတောက်အဦအထူးအြွဲ့ြှ နိုင်ငတံကာအေင့်ြီ တေးရုံကကီးတည်တောက်နိုင်ရန် လိအုြ် 

တသာ တပြတနရာအတွက် ယခုတေးတက္ကသိုလ်(တတာငက်ကီး)၏ အတရှ့ြျက်နှာချငး်ေိုငတ်ွင် 

စညြ်င်သာယာ ဌာနြိုင်တပြအား ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကြင် သက်ေိုင်ရာဌာနအြဲွ့အစည်း 

ြျားနှင့် ညိှနှိုငး်တောင်ရွက်ခဲ့မြီး၊ လျာထားသတ်ြှတ်ခဲ့မြီးပြစ်တကကာင်းလည်း တလ့လာသိရှိရြါ 

တယ်။ အေုိြါလျာထားတသာ စည်ြင်သာယာြုိင်တပြတနရာတွင် တြ်ြတတာ်အစုိးရ လက်ထက် 

ကတည်းက ကုန်တငယ်ာဉ်ကကီးြျား ယာဉ်ရြ်နားစခန်းအပြစ် ္ိတ်ခန်းြျား၊ ကုန်ြစ္စည်း 

သုိတလှာင်တသာ အတောက်အဦြျား၊ တေးေိုင်ခန်းြျား  တည်တောက်ထားမြီး အသံုးပြု 

ထားြါသပြင့် ကုန်တင်ကားကကီးစခန်းအား တရွှ့တပြာင်းနိုင်တရးအတွက် တတာငက်ကီး- ဟိုြုးံ 
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လြး်ြတေး တတာငက်ကီးမြို့ြှ (၂)ြိုင်ခန့်အကွာတွင် တခတ်ြီမြးီ ြိုြုိအေင့ပ်ြင့်တသာ ယာဉ် 

ရြ်နားစခန်းစီြံကိန်းကကီးကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတငအ်တကာငအ်ထည်တြာ်တောင်ရွက်ခဲ့မြီး 

စီြံကိန်းမြီးစီးြါက တခတ်ြီမြးီ ြိုြုိအေင့ပ်ြင့်တသာ ယာဉ်ရြ်နားစခန်းသ့ုိ တပြာင်းတရွှ့တြးနိုင် 

ရန်လည်းြဲ ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် သက်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့် ညိှနှိုငး်စီြံတောင်ရွက်မြီး 

အတညပ်ြုတြးခဲ့မြီးပြစ်တကကာင်းလည်း တလ့လာသိရိှရြါတယ်။  

သ့ုိပြစ်ြါ၍ ယခုအခါ တခတ်ြီမြးီ ြိုြုိအေင့ပ်ြင့်တသာ ယာဉ်ရြ်နားစခန်းစီြံကိန်း 

ကကီးသည်လည်း မြီးစီးမြီပြစ်ြါတသာတကကာင့် တေးတက္ကသုိလ် (တတာငက်ကီး)အတရှ့ရှိ ကုန်တင် 

ကားကကီးစခန်းအား တောက်လုြ်မြီးစီးသည့် တခတ်ြီအေင့ပ်ြင့် ယာဉ်ရြ်နားစခန်းသို့ 

တပြာင်းတရွှ့နိုငရ်န်အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှနဲ့ အေိြုါတနရာတဟာငး်တွင် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ကျန်းြာတရး 

ေုန်တနရာအပြစ် သတ်ြှတ်တြးနိုင်ရန်အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှကို သိရိှလိြုါတသာတကကာင့် လွှတ်တတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းပြင့် တငပ်ြတြးပြန်းအြ်ြါတယ်။ အထူးြဲ တကျးေူး 

တငရိှ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။        စိုက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးပြူတရးနှင့် ေည်တပြာင်းေန်ကကီးက တပြကကားတြးြ့ုိ 

ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးစုိင်းလံုတြျာ်၊ စုိြ်ြျ ိုးတရး၊ တမွးပမူတရးနှင့် ဆည်တပမာင်းေန်ကြီး။      အားလံုးြ ဂ္လာြါ။   

တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ ပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ် 

နှင့တ်ကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံနဲ့ လာတရာက်တလ့လာကကတဲ့ တလ့လာသူြျား 

အားလုးံ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြာ ကျန်းြာချြ်းသာကကြါတစတကကာင်း ဦးစွာနှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါ 

တယ်။  ကျွန်တတာ်ကတတာ့ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ေင် ပြည်နယ်စိုက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးပြူတရးနင့် 

ေည်တပြာငး်ေန်ကကီး တာေန်ယူထားတဲ့ ဦးစိုငး်လုံတကျာ် ပြစ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ 

တတာငက်ကီးမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်သူရတအာင်  

တြးပြန်းတ့ဲ တတာင်ကကီးတေးတက္ကသုိလ်အတနပြင့် သင်ကကားတရးတေးရံုနှင့် တဒသခံတုိင်းရင်းသား 

လုြ်ငန်းရှင်ြျားြှ အေင့်ပြင့်နိုငင်တံကာအေင့်ြီ ြု္္ဂလကိတေးရုံ တည်တောက်ရန် ယခင် 

အစိုးရြှ တတာငက်ကီးမြို့ တေးတက္ကသုိလ်တရှ့ရှိ ကုန်တငက်ားကကီးစခန်းအား တရွှ့တပြာင်း 

မြီးတနာက် ညိှနှိုငး်စီြံတြးရန်တောင်ရွက်ခဲ့ြါသပြင့် လက်ရိှတောက်လုြ်မြီးစီးမြီပြစ်တသာ 

တခတ်ြီအေင့ပ်ြင့်ယာဉ်ရြ်နားစခန်းသို့ ကုန်တငယ်ာဉ်ကကီးြျား စနစ်တကျ ရြ်နားနိုငရ်န်နှင့် 

တနရာတဟာငး်တွင် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ကျန်းြာတရးေုန်တနရာအပြစ် သတ်ြှတ်တြးနိုငြ်ါရန် 

အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ ေိုသည့်တြးခွန်းနဲ့ြတ်သက်၍ တတာငက်ကီးခရိုင်၊ တတာငက်ကီးမြို့၊ သစ်တတာ 

ရြ်ကွက်၊ တတာငက်ကီး- ကျ ိုငး်တုံလြ်းြကကီးအနီးရိှ အစိုးရြှ စီြံခန့်ခွဲြိငု်ခွင့်ရိှတသာ (၁၁.၇၄) 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ဧကတြါ်တွင် ရှြ်းပြည်နယ်တအးချြ်းသာယာတရးနှင့် ြွံ့မြိုးတရးတကာငစ်ီ၏ လြး်ညွှန်ြှုပြင့် 

ကားကကီးကွင်း အတကာငအ်ထည်တြာ် ကကီးကကြ်ြှုတကာ်ြတီြှ ကကီးကကြ်လျက် ရတနာထွန်း 

တတာငက်ကီးကုြ္ပဏီလီြိတက်ြှ ေိုင်ခန်းြျား၊ ္ိတ်ခန်းြျားကို တာေန်ယူ တောက်လုြ်၍ 

ကုန်တငက်ားကကီးကွင်းအား ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ေူလိုငလ်ြှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ြတ်လအထိ (၈)လ 

ကကာတည်တောက်မြီး ကုန်တငက်ားကကီး္ိတ် ြွင့်လစှ်ခဲ့ြါတယ်။ ရှြ်းပြည်နယ် (အတရှ့ြိုင်း)သ့ုိ 

ကုန်စည်ြို့တောငတ်နတသာ ယာဉ်ကကီးြျားအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကကီးကကြ်တရးနှင့် အြု်ချုြ်ြှု 

တကာ်ြတီအား ရှြ်းပြည်နယ်တအးချြ်းသာယာတရးနှင့် ြွံ့မြိုးတရးတကာငစ်ီ၏ ညွှန်ကကားချက် 

အရ ရှြ်းပြည်နယ်ြို့တောင်တရးစီြံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရှြ်းပြည်နယ်ြို့တောင်တရး ညိှနှိုင်းြှု 

တကာ်ြတီြှ ြွဲ့စည်းတြးခဲ့မြီး ရှြ်းပြည်နယ်ရဲတြ်ြွဲ့ြှူး၊ ြိုတ့ောငတ်ရးစီြံကနိ်းဦးစီးဌာန၊ 

ပြည်နယ်ဦးစီးြှူးတို့ြှ နာယကအပြစ် တောငရွ်က်၍ အြဲွ့ေင် (၁၀)ဦးပြင့် ြွဲ့စည်းခဲ့ြါတယ်။ 

ကုန်တင်ယာဉ်ရြ်နားစခန်းအတွင်း ္ိတ်ခန်းအတောက်အဦ (၂၄)လုးံ၊ ္ိတ်ခန်းတြါင်း (၄၈) 

ခန်း (ြိုင်ရှင်၂၇ဦး)၊ စားတသာက်ေိုင် ေိုင်ခန်းအတောက်အဦ (၃)လုးံ၊ စားတသာက်ေိုင်(၃၃) 

ခန်း(ြိုင်ရှင် ၁၀ ဦး)၊ ယာဉ်ထနိ်းအတောက်အဦ (၁)လုးံ၊ ယာဉ်ထိန်းရုံးခန်း (၂)ခန်း၊ စုစုတြါင်း 

(၈၃)ခန်း(ြိုင်ရှင်၃၇ဦး)၊ အြျားသံုးအိြ်သာ(၁၀)ခန်းတွဲ(၁)လုးံ၊ (၆)ခန်းတွဲ(၁)လုးံနှင့် တလလံရ 

ရိှသူ ဗိုလ်ြှူးလှသန်း(မငိြ်း)ြ ှ တောက်လြု်ထားတသာ ကား္ိတ်အတောက်အဦ(၁)လုးံ၊ ရုံး 

အတောက်အဦ (၁)လုးံ၊ စက်တရတွင်း (၁)တွင်းတို့ ြါရိှတာပြစ်ြါတယ်။ 

္ိတ်ခန်း၊ ေုိင်ခန်းြျားအား ကားကကီးကွင်းအတကာင်အထည်တြာ်ကကီးကကြ်ြှုတကာ်ြတီြှ 

္ိတ်ခန်းရှင်ြျားသ့ုိ စာချုြ်ပြင့် အမြးီအြိုင်တရာငး်ချခဲ့ရာ ္ိတ်ခန်းတောက်လုြ်စဉ်က (၁)ခန်း 

လျှင် ကျြ်(၂၀)သိန်း ((၂)ခန်း၊ (၃၉)သိန်း)ပြစ်မြီး အရစ်ကျ(၈)ရစ်ပြင့် တြးသွင်းတစခဲ့တာ 

ပြစ်ြါတယ်။ စားတသာက်ေိငုခ်န်းြျားအား ကုြ္ပဏီြှ တစ်ခန်းလျှင် ကျြ် (၄)သိန်းနှုန်းပြင့် 

တရာင်းချတြးခဲ့ြါတကကာင်း စိစစ်တတွ့ရှရိြါတယ်။ ္ိတ်ခန်းြျား တောက်လုြ်မြီးတနာက်     

္ိတ်ခန်း(၁၅)ခန်းတနာက်တွင် ္ိတ်ခန်းအလုိက် ြစ္စည်းြျားထားသုိရန် ္ုိတဒါင်ြျားတောက်လုြ် 

ခဲ့တကကာငး်နှင့် ္ိုတဒါင်ကကီးြျားြှာ အကျယ်အေန်းအားပြင့် (၃၀'×၂၀')၊ (၈၀'×၇၀')၊ (၁၂၀'×၈၀') 

စသည်ပြင့် အသီးသီးရှကိကတာ ပြစ်ြါတယ်။ 

ကားကွင်းတဟာငး်တပြတနရာသည် စညြ်င်သာယာတရးြိုင်တပြ ြဟုတ်တသးသည့်အပြင် 

(ြလြ်တပြ)ကိ ု ကိုယ်ထူကိုယ်ထတြာ်ထုတ်မြီး (၁၅)နှစ်ကကာ တနထိငု်လာခဲ့သပြင့် လက်ရိှ 

ြိသားစုြျား ေက်လက်တနထိငုခ်ွင့်တြးြါရန် ကားကွင်းကကီးကကြ်တရးနှင့် အြု်ချုြ်ြှုတကာ်ြတီ 

ြှ တငပ်ြလာြှုအတြါ် တပြြိငုေ်ိုင်ြှုြရှိသပြင့် ခွင့်ြပြုခဲ့တသာတပြတနရာပြစ်ြါတယ်။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ယာဉ်ရြ်နားစခန်းတပြတနရာကို ဟိုြုးံအထွက် တနာငတ်လတကျးရွာအတွင်းရှိ တတာငက်ကီး 

ငကှ်တေးြဲ့တတာအတွင်း ဧရိယာ(၃၂.၅၉၈)ဧကနှင့် တပြရိုင်းဧရိယာ (၇.၉၃၁)ဧက၊ စုစုတြါင်း 

(၄၀.၅၂၉)ဧကတွင် တောငရွ်က်ခဲ့မြီး အေိြုါ တပြတနရာြျားအြါအေင် ဧရယိာ(၃၉၈.၃၄၄) 

ဧကအား ပြည်ထတဲရးေန်ကကီးဌာန၏ (၂၄-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲြါ အြိန့်တကကာ်ပငာစာအြတှ် (၉၆၃/ 

၂၀၁၆)ပြင့် မြို့တပြတိုးချဲ့ ြွဲ့စည်းသတ်ြှတ်ခဲ့မြီး ြတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိြ်းတရးနှင့် သစ်တတာ 

တရးရာေန်ကကီးဌာန၊ ပြည်တထာငစ်ုေန်ကကီးရုံး၏ (၂၉-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲြါအြိန့်တကကာ်ပငာစာ 

အြှတ် (၀၄၂/ ၂၀၁၆)ပြင့် တတာငက်ကီးငကှ်တေးြဲ့တတာအတွငး် ကျတရာက်တသာ ဧရိယာ 

(၃၂.၅၉၈)ဧကအား တခတ်ြီအေင့်ပြင့် ယာဉ်ရြ်နားစခန်းတပြအပြစ် လွှတဲပြာင်းအသံုးပြုနိုငရ်န် 

အတွက် သောေနယ်တပြအပြစ်ြှ ြယ်ြျက်ခဲ့မြီး ပြစ်ြါတယ်။  

ကုန်တငက်ားကွငး်အတဟာင်းတပြတနရာသည် နှစ်ကာလကကာပြင့်မြီး ္ိတ်အပြစ် 
အသံုးပြုြှုအနည်းငယ်သာ တောငရွ်က်နိုင်တကကာငး်တတွ့ရှရိမြီး လူတနထိုငပ်ခငး်၊ တေးေိုင်ခန်း 
ြျား ြွင့်လှစ်ထားပခင်းတို့ကိုသာ တောငရွ်က်ထားရိှတကကာငး်၊ တေးတက္ကသုိလ်၏ တရှ့တည့် 

တည့်တွင် တည်ရိှသပြင့် ေက်လက်တောငရွ်က်ရန် ြသင့်တလျာ်တကကာငး်၊ တခတ်ြီအေင့ပ်ြင့် 

ယာဉ်ရြ်နားစခန်း(TBC)ကားကွင်းကို တတာငက်ကီးမြို့အထွက်တွင် ြွင့်လှစ်ထားမြီးပြစ်သပြင့် 

ကုန်တငက်ားကကီးကွင်းတဟာင်း တပြတနရာအား ကားကွင်းအပြစ် ေက်လက်အသုံးပြုရန် 

ြသင့်တလျာ်တကကာငး်၊ ကုန်တငက်ားကကီး ကွငး်အတဟာငး်တွင် တနထိငု်သူြျားသည် ရတနာ 

ထွန်းကုြ္ပဏီသ့ုိ ္ိတ်ခန်းတည်တောက်ြှုအတွက် စရိတ်တငွြျားတြးသွငး်ခဲ့မြီး (၃၁-၃-၂၀၀၃) 

ရက်စွဲြါြိုင်ေိုငခ်ွင့်လွှဲတပြာင်းတြးပခငး်ေိုငရ်ာ သတောတူစာချုြ်အရ  ဒုရဲြှူးကကီးတငတ်သာငး် 
ြှ လွှဲတပြာင်းတြးခ့ဲမြီး တနထုိင်သူြျားထံတွင် လက်ခံစာချုြ်ရိှတကကာင်း တတွ့ရိှရသပြင့် ေက်လက် 

အသံုးြပြုေဲ ြယ်ရှားတောင်ရွက်ြည်ေုိြါက ၎င်းတ့ုိ၏ နစ်နာြှုအတွက် ္ိတ်တနရာ အစားထုိး 
ပြန်လည်တြးသင့်ြါတကကာငး်၊ ၎ငး်တပြတနရာသည် တတာငက်ကီးမြို့၊ ကံကကီးရြ်ကွက်အတွငး် 
ြါေင်မြီး ဌာနစာရင်းြှတ်တြ်းြျားအရ အကွကအ်ြှတ် (၁၉၈/ ကားကွင်းရြ်)အတွင်း ြါေင်မြီး 
ြည်သည့်အြည်ြျှ ြှတ်တြ်းတင်ထားရိှပခင်း ြရိှတ့ဲတပြတနရာ ပြစ်ြါတယ်။ လက်ရိှတပြပြင်တွင် 

ကုန်တငက်ားကကီးကွင်းအပြစ် ကား္ိတ်ြျား၊ ေိုင်ခန်းြျား တောက်လြု်အသံုးပြုထားတကကာငး် 
စိစစ်တတွ့ရှရိြါတယ်။ 

လက်ရှိတောက်လုြ်မြီးစီးမြီပြစ်တသာ တခတ်ြီအေင့်ပြင့် ယာဉ်ရြ်နားစခန်းသည် 

ြု္္ဂလကိြိုင်ပြစ်၍ ကုန်တငက်ားကကီးကွငး်ြျား စနစ်တကျရြ်နားနိုငရ်န် ယာဉ်လုြ်ငန်းရှင် 

ြျားနှင့် တဒသအာဏာြိုငြ်ျား တြါငး်စြ်ညိှနှိုငး်တောင်ရွက်သင့်ြါတကကာင်းနှင့် (၃၀-၅-၂၀၁၉) 

ရက်တွင် ကျငး်ြပြုလုြ်သည့် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့လုြ်ငန်း ညိှနှိုငး်အစည်းအတေး 
အြှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၉) ေုံးပြတ်ချက်အြိုဒ် ၅(ေ)အရ အစိုးရစီြံခန့်ခွဲြိငု်ခွင့်ရိှတသာ တပြတနရာ 

အပြစ် ေက်လက်ထားရိှမြီး သငက်ကားတရးတေးရုံတောက်လုြ်ရန် တပြတနရာအပြစ် ရည်ရွယ်  

 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ထားရိှြါတကကာငး်နှင့် ြူလကားကကီးကွငး်္ိတ်အား တပြာင်းတရွှ့ြွင့်လှစ်မြီးြှသာ သငက်ကားတရး 
တေးရုံတောက်လုြ်တရးအတွက် အတကာငအ်ထည်တြာ် တောငရ်ွက်နိုငြ်ည်ပြစ်တကကာငး် 
လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးကတနတစ်ေင့် တလးစားစွာပြန်လည်တပြကကားအြ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။   ေက်လက်မြီး ကတလာမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ဦးသန်းထိုက်က 

ြထြတြးခွန်း တြးပြန်းြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးသန်းထိုြ်၊ ြတလာမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။    တလးစားရြါတသာ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ်ေန်ကကီးချုြ်နှင့် အစိုးရအြဲွ့ေင် 

ေန်ကကီးြျား၊ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဧည့်သည်တတာ်ြျားအားလုံး ြ္ဂလာြါခင်ဗျား။ 

ကျွန်တတာ်ကတတာ့ ကတလာမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ဦးသန်းထုိက် ပြစ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်၏မြို့တတာ်ပြစ်တ့ဲ တတာင်ကကီးမြို့ရဲ့ 

မြို့တရှာင်လြ်းတြာက်လုြ်တြးရန် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှနှင့် စြ်လျဉ်းသည့်တြးခွန်းနဲ့ြတ်သက် 

မြီးြှ ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းတြးပြန်းသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

 တလးစားရြါတသာ လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းတြးပြန်းရတ့ဲ 

ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ပြည်နယ်၏မြို့တတာ်လည်းပြစ်တာနှင့အ်ညီ ပြည်နယ်၏ ြုံရိြ်၊ မြို့တတာ်၏ 

ြုံရိြ်ကို ကျွန်တတာ်တို့ အ္ဂါရြ်နှင့်ြွံ့မြိုးတိုးတက်တစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်းြါသလို ပြည်သူ 

ြျားြှလည်းတစ်တန့တစ်ပခား ြံွ့မြိုးတုိးတက်လာတ့ဲ ယာဉ်အန္တရာယ်ြျားနှင့်အညီ ကျွန်တတာ်တ့ုိ 

ဒါတတွကို တငပ်ြလာြှုြျားတကကာင့်လည်း တြးပြန်းရပခငး်လည်း ပြစ်ြါတယ်။ ယခုအခါြှာ 

ပြည်တထာငစ်ုရန်ြုံတငွ၊ ပြည်နယ်ရန်ြုံတငွြျားပြင့် တောငရွ်က်တြးြှုြျားတကကာင့် မြို့ပြနှင့် 

တကျးလက်တဒသြျားြါြကျန် ြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျားဟာ အချနိ်တိုတွင်းြှာ တဟုန်ထိုးြွံ့မြိုး 

တိုးတက်လာတာနှင့်အညီ ကျွန်တတာ်တို့ တန့စဉ်နှင့်အြျှ တတာငက်ကီးမြို့ရဲ့ ြတ်ေန်းကျင်ရှိ မြို့၊ 

တကျးရွာြျားြှ လာတရာက်တရာငး်ေယ်သူြျားနှင့် ကျန်းြာတရးကိစ္စကအစ အားထားရတဲ့ 

မြို့လည်းပြစ်တာတကကာင့် အမြတဲြ်းလည်း စညး်ကားလျက်ရိှတနတာကိုလည်း အားလုးံလည်း 

အသိြဲပြစ်ြါတယ်။  

 လျင်ပြန်စွာြွံ့ မြိုးတိုးတက်လာတဲ့ တတာငက်ကီးမြို့ဟာ ြွံ့မြိုးတိုးတက်လာတာနှင့်အညီ 

တြါတညး်ြဲ မြို့ြှာတနထိုင်ကကတဲ့ပြည်သူြျား လူဦးတရြျားပြားလာပခငး် ပြည်သူြျားသွားလာ 

တရးအတွက် အသံုးပြုတနကကတဲ့ ကား၊ ေိုင်ကယ် အသံုးပြုြှုြျားဟာလည်း ြိုြိုြျားပြား 

လာတာကိုလည်းတတွ့ရှိရြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒါ့အပြငတ်တာငက်ကီးမြို့ရဲ့လြး်ြွဲ့စည်းြုံအရ မြို့ 

ြတ်လြ်းြျားကိုသာ ကုန်တငယ်ာဉ်ကကီးြျား၊ တွဲယာဉ်ကကီးြျားကိုသာ သွားတရာက်ခွင့ပ်ြုထား 

ပခငး်ြျားတကကာင့်လည်း အေိြုါမြို့ြတ်လြ်းြျားတြါ်တွင် တန့စဉ်နှင့်အြျှ ကား၊ ေိုင်ကယ်ြျား 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

သွားလာြှုြျားပြားလာမြီး ယာဉ်တကကာင့် ြကကာခဏ ထိခိကု်ဒဏ်ရာရပခငး်၊ အန္တရာယ် ေုံးရှုံး 

ပခငး်ြျားဟာလည်း ယခင်ကာလထက် ြိုြုိပြစ်ြွားလာတာကိုလည်း တတွ့ရှရိြှာပြစ်ြါတယ်။  

 ဒါ့အပြင် တတာငက်ကီးမြို့ဟာ ြိတ္တီလာ- တတာငက်ကီး- တာချလီိတ် အာရှလြ်းြကကီး 

တြါ်ြှာ ရိှတာနှင့်အညီ ရှြ်းတတာင၊် ရှြ်းတရှ့တဒသြျားသ့ုိ သွားတရာက်ရာတွင်လည်း ြပြစ် 

ြတနပြတ်သန်းသွားရတဲ့ လြး်တြါ်ြှာလည်း တည်ရိှတာပြစ်ြါတယ်။ သ့ုိြါတသာတကကာင့် 

ရှြ်းပြည်နယ်၏ မြို့တတာ်ပြစ်တဲ့ တတာငက်ကီးမြို့ကို မြို့တရှာင်လြ်းတြာ်တောင်မြးီ ကုန်တင် 

ယာဉ်ကကီးြျား၊ တွဲယာဉ်ြျားကို ကားယာဉ်တန်ချနိ်အလိုက် သတ်ြှတ်မြီးြှ သီးသန့်လြ်း 

တြာ်တောင်မြီး မြို့ြတ်လြ်း၊ မြို့တရှာင်လြး်ကို တြာ်တောငန်ိုင်ြည်ေိုြါက တတာငက်ကီးမြို့ရဲ့ 

ယာဉ်တကကာြိတ်ေို့ြှု တလျာ့နည်းကျေငး်တစမြီး ယာဉ်ကကီးြျားသွားလာတရး အေင်တပြ 

တချာတြွ့တစသည့်အပြင် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လြ်းအန္တရာယ်ြျားလည်း ကင်းရှငး်တစြှာလည်း 

ပြစ်မြီးြှ မြို့ရဲ့အုြခ်ျုြ်တရးေိုင်ရာကိစ္စရြ်ြျားကိုလည်း စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်နိုင်ြှာလည်း 

ပြစ်ြါတယ်။ အေိြုါ မြို့တရှာင်လြ်းစီြံကိန်းကို အတကာင်အထည်တြာ်ြည့် အစီအစဉ်ရိှြါက 

စီြံကိန်းဧရိယာတွင် Survey ေင်းစဉ်ကတည်းက တပြပြင်ရဲ့ န္ိုအတနအထား န္ိုတတာင်သူ 

ြျားရဲ့ အတနအထားကိုလည်း ြှတ်တြ်းအတိတကျယူထားြို့လည်း လိအုြ်ြာှလည်း ပြစ်ြါ 

တယ်။ ဒါဟာစီြံကိန်းတစ်ခုလြု်တတာ့ြယ်ေိုရင် စီးြွားတရးလုြ်ငန်းရှငြ်ျားနှင့် တပြခွန်ရငး်နှီး 

ပြှုြ်နှံြှု လုြ်ကိုင်လိသုူြျား ဒါတတွဟာ ကကုံတတွ့လာရြှာ ပြစ်တြါ်လာနိုငြ်ှာပြစ်တဲ့အတွက် 

ကျွန်တတာ်တို့ ပြည်နယ်အစိုးရအတနနဲ့ ကကိုတငမ်ြီးြှ စီြံတောင်ရွက်ထားြို့ လိတုယ်ေိုတာ 

လည်း တြါတညး် အကကံပြုလိြုါတယ်။ ြိြတိို့ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရဲ့ ရည်ြှန်းချက် 

ပြစ်တဲ့ ပြည်နယ်သူ၊ ပြည်နယ်သားတို့၏ တရားဥြတဒစိုးြိုးတရး၊ တန်းတူညီြျှတရးနှင့် လူြှု 

ေေစဉ်ေက်ြြျက်ြွံ့ မြိုးတို့တက်တရးအတွက် ြွင့်လငး်ပြင်သာစွာပြင့် တြာ်တောင်နိုငြ်ည့် 

လွှတ်တတာ်တစ်ရြ် ပြစ်လာတစရန် တြျှာ်ြှန်းထားရှမိြီး တောငရွ်က်တနတာနှင့အ်ညီ ြိြတိို့ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားြျား၏ တာေန်ြှာြါတဲ့ အစိုးရအြွဲ့အတနနဲ့ တောငရွ်က်ြည့် စီြံကိန်း 

ြျားကိုလည်း တစာင့်ကကည်တလ့လာပခင်း သိရိှရြှသာလျှင် ကျွန်တတာ်တို့ တောငရွ်က်ြည့် 

စီြံကိန်းြျားကို လိအုြ်သလို ပြည်သူနှင့် အစိုးရကကား ညိှနှိုငး်တြါင်းစြ်တြးရြယ့် တာေန်ြျား 

လည်းြါရိှတာတကကာင့် အေိုြါကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းကို တြးပြန်းရပခငး်ပြစ်ြါတယ်။  

 သ့ုိြါတသာတကကာင့် တြးခွန်းအတနနဲ့ တတာငက်ကီးမြို့ မြို့တရှာင်လြး်တြာက်လုြ်တြးရန် 

အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ၊ အစီအစဉ် ရိှြါက ြည်သည့်နှစ်တွင် အတကာင်အထည်တြာ်မြီး ြည်သည့် 

ဌာနြှ တာေန်ယတူောငရွ်က်သွားြည်ကို သိရှိလုိြါတသာတကကာင့် အြျားပြည်သူြျား၏ 

ကိုယ်စား တြးပြန်းရပခငး်ပြစ်ြါတယ်။ တကျးေူးတငြ်ါတယ်။  



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  လြး်ြန်းေက်သွယ်တရးေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးခွန်ရဲတထွး၊ လမး်ြန်းဆြ်သွယ်တရးေန်ကြီး။    တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ကတလာမြို့နယ်ြဲေန္ဒနယ်အြှတ် 

(၂)ြှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက် တြးပြန်းထားတဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်၏ 

မြို့တတာ် တတာငက်ကီးမြို့၊ မြို့တရှာင်လြ်းတြာက်လုြ်တြးနိုငြ်ါရန် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှနှင့် ရိှြါက 

ြည်သည့်ေဏ္ဍာတရးနှစ်တွင်အတကာင်အထည်တြာ်မြးီ ြည်သည့်ဌာနြှ တာေန်ယတူောင်ရွက် 

သွားြည်ကို သိရှိလိုပခငး်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ရှြ်းပြည်နယ် 

အစိုးရအြဲွ့ေန် ကျွန်တတာ် ဦးခွန်ရဲတထွးက ေက်လက်တပြကကားသွားြှာပြစ်ြါတယ်။ တကျးေူး 

ပြု၍ Power Point အသံုးပြုခွင့်တြးရန် တငပ်ြအြ်ြါတယ်ခင်ဗျား။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်၏မြို့တတာ် တတာငက်ကီးမြို့သည် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံးစိုက်ရာမြို့ 

ပြစ်မြီး အတနာက်ေက် ပြည်ြတပြပြန့်သ့ုိ လည်းတကာငး်၊ တတာငေ်က်ကယားပြည်နယ်သ့ုိ 

လည်းတကာငး်၊ ကယားပြည်နယ်ြှတစေ်င့် ကရငပ်ြည်နယန်ှင့် ြဲခူးတိုင်းတဒသကကီးသ့ုိ 

လည်းတကာင်း၊ ရှြ်းပြည်နယ်(အတရှ့ြုိင်း)ြှတစ်ေင့် ထုိင်းနုိင်ငံ၊ လာအုိနုိင်ငံြျားသ့ုိ လည်းတကာင်း၊ 

ရှြ်းပြည်နယ်(တပြာက်ြုိင်း)ြှတစ်ေင့် တရုတ်ပြည်သူ့သြ္မတနုိင်ငံသ့ုိလည်းတကာင်း ေက်သွယ် 

သွားလာနိုင်သည့် လြး်တကကာငး်ြျားစွာရိှြါတယ်။ တတာငက်ကီးမြို့သည် တပြြျကန်ှာသွင်ပြင် 

ြထေီအတနအထားအရ တတာငက်လြ်တြါ်တွင် တည်ရိှတသာ မြို့ပြစ်မြီး လကရိှ်နိုင်ငတံကာ 

ေက်သွယ်တရး လြး်ြကကီး ြိတ္ထီလာ- တတာငက်ကီး- ကျ ိုငး်တုံ- တာချလီိတ် လြး်ြကကီး(AH-2) 

သည် တတာငက်ကီးမြို့ အပြင့်တြ ၅၀၀၀ ခန့်အား ပြတ်သန်းရာတွင် တတာင်တြါ်သို့ တက်တရာက် 

ရပခငး်၊ ပြန်ေင်းရပခငး်၊ တစ်ရက်ြျြ်းြျှ ယာဉ်စီးတရ (AADT)ြှာ ၄၈၀၀ တကျာ်ရိှတနမြီး မြို့တွင်း 

ယာဉ်တကကာကကြ်ပခင်း၊ ြိတ်ေို့ပခငး်ြျားပြစ်တြါ် လျက်ရှိတသာတကကာင့် တတာငက်ကီးမြို့တရှာင် 

လြး်တြာက်လုြ်ရန်အတွက် လြး်ြုံထုတ် ြညာရှင်ြျားပြင့် တိုင်းတာတောင်ရွက်နိုငရ်န်   

ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ြှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တအာက်တိုောလြစှ၍ စတငမ်ြီးတတာ့ စီြံခဲ့ြါတယ်။  

အေိြုါလတွငြ်င် တောက်လြု်တရးေန်ကကီးဌာန  ကွငး်ေငး်တိုင်းတာတရး အင်္ျငန်ီယာအြွဲ့  

(၁)ြဲွ့သည်လြ်းအူတကကာင်း အကကြ်းြျား ရှာတြွတုိင်းတာခ့ဲမြီး တတာင်ကကီးမြို့အားတတာင်ေက်ြှ 

တရှာင်ကွင်းတသာလြ်းနှင့် တပြာက်ေက်ြှတရှာင်ကွင်းတသာ လြ်းတကကာင်းတ့ုိအနက် တတာင်ကကီးမြို့ 

တပြာက်ေက်ြှသွားတသာလြး်သည် လြး်အတက်အေင်း တပြပြစ်ြှုရိှ၍ တနအြိ်/ တပြထခိိုက်ြှု 

အနည်းေုံး၊ ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာေုံးနှင့် ပြစ်နိုင်တပခအရိှေုံး လြး်တကကာငး်ပြစ်တကကာငး် 

တငပ်ြထားခဲ့ြါတယ်။ တပြြုြံှာတြာ်ပြထားတာကတတာ့ (၁:၂၅၀၀၀၀) ယူနီယံတပြြုံ ပြစ်ြါ 

တယ်။ တပြြုြံှာ ေယ်ေက်ကတန ညာေက်ကို ပြတ်သွားတဲ့ အနီတရာငြ်ျဉ်းတကကာင်းဟာေိုရင် 
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ြိတ္ထီလာ- တတာငက်ကီး- ကျ ိုငး်တုံ- တာချလီိတ်လြး်ြကကီး(AH-2)ပြစ်မြီး လြး်ြကကီးရဲ့ တတာင် 

ေက်ြှာေိုရင် တရွှတညာငက်တနမြီး တညာင်တရွှ- ြင်တလာငး်ကိုသွားတဲ့လြး်ကို တတွ့ရှရိြှာ 

ပြစ်ြါတယ်။ ထို့အတူြဲ တအးသာယာကတန တညာင်တရွှကို ေက်သွားတဲ့လြ်းကို တတွ့ရြာှ 

ပြစ်ြါတယ်။ တတာငက်ကီးကတန လွို ငတ်ကာ်ေက်သွားတဲ့ လြး်ကို တတွ့ရြာှပြစ်ြါတယ်။ 

မြီးတတာ့ ဟိုြုးံကတန ေီေိုင်၊ လွို ငတ်ကာ်ကိုသွားတဲ့လြ်းကို တတွ့ရြာှပြစ်မြီး ဒီလြ်းတကကာငး် 

ကကီး၏ တတာငေ်က်ြှာလြ်းတကကာငး်တတွက လြး်ဦးစီးလြ်းတကကာငး်တတွ ပြစ်ြါတယ်။ 

ထို့အတူြဲ တပြာက်ေက်ြှာေိုရင် တရွှတညာင်ကတနတစ်ေင့် တပြာက်ေက်ကိုတက်သွားရင် 

ရြ်တစာက်- တနာငခ်ျ ိုေက်ကတန ရှြ်းတပြာက်ေက်ကို ေက်သွားတဲ့လြ်းကိုတတွ့ရြာှ ပြစ်ြါ 

တယ်။ ထို့အတူြဲ တတာငက်ကီးမြို့အနီး လူတနရြက်ွက်ကပြတ်မြီးတတာ့ တတာငက်ကီးမြို့  

တပြာက်ေက်ြိုငး်တကျးရွာအြု်စုြျား ကတနမြီးတတာ့ ရြ်တစာက်မြို့နယ်၊ ဟိုြုးံမြို့နယ်ြျားကို 

ေက်သွယ်ထားတသာ လြ်းတကကာငး်ြျားလည်းရိှြါတယ်။ 

 တတာငက်ကီးမြို့တပြာက်ေက်ြှ ပြတ်သန်းသွားြည့် လျာထားလြး်အူတကကာင်းအား 

အတသးစိတ်တိုငး်တာြုံထုတ်နိုငတ်ရး ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ြှ စီြံခဲ့ြါတယ်။  တောက်လုြ် 

တရးေန်ကကီးဌာနြှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧမြီလတွင် ကွငး်ေငး်တိုင်းတာတရး အင်္ျငန်ီယာအြွဲ့အား 

ြွဲ့စည်း၍ ေွန်လတွင် ကွငး်ေငး်တိုငး်တာနိုငခ်ဲ့ြါတယ်။ ယခုလျာထားလြး်အူတကကာငး်ြှာ 

ြိတ္ထီလာ- တတာငက်ကီး- ကျ ိုငး်တု-ံ တာချလီိတ် ြိုင်(၁၀၂/၂)(တာတယာရွာအနီး)ြှ စတင၍် 

ြိုင်(၁၃၀/၆) (ဟိုြုးံတရထွကအ်နီး)တွင် ပြန်လည်ချတိ်ေက်ြည် ပြစ်ြါတယ်။ တပြြုြံှာတတာ့ 

အပြာခံတြါ်ြှာ အနက်စက်လုိင်းြျားနဲ့ တြာ်ပြထားတာပြစ်ြါတယ်။ တပြာက်ေက်AH-2 မြို့တရှာင် 

လြး်လို့တြာ်ပြထားတာပြစ်ြါတယ်။ အေိြုါလျာထားလြ်းအူတကကာငး်သည် ပြည်နယ်လြး် 

ြျားပြစ်သည့် တရွှတညာင်- ရြ်တစာက်လြ်း၏ ြိုင် (၄/၀) (ဟဲကယ်ရွာအနီး)၊ တတာငက်ကီး-စလဲ- 

လဲသက်လြ်း၏ ြိုင်(၅/၀)(တနာငခ်ျ ိုရွာအနီး) ၊ ဟိုြုးံ- ြိုင်းလင်း- တုံတလာလြ်း၏ ြိုင်(၁/၆) 

(တနာငတ်တာငရွ်ာအနီး)တွင် ပြတ်သန်းသွားြှာပြစ်ြါတယ်။  တပြြုအံလယ်ြှာ အေါနဲ့ တြာ်ပြ 

ထားတဲ့ တရွှတညာငမ်ြို့၊ တအးသာယာမြို့၊ တတာငက်ကီးမြို့ ၊ ဟိုြုးံမြို့စသည့် မြို့ (၄)မြို့အား 

တပြာက်ေက်ကတန တစ်မြိုင်နက်တရှာငက်ွငး်သွားနိုငြ်ည်ပြစ်မြီး ဟဲကယ်၊ ြက်ြနု်း၊ နတ်ကန်၊ 

တေီးြှူး၊ လင်းတလ၊ ြန်းတင၊်  တနာငတ်တာင်း၊  နြ့်တဗာ်ဟွန်းစသည့် တကျးရွာြျားအား 

ပြတ်သန်းသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ သ့ုိတသာ် အေိြုါလြး်အူတကကာငး်တွင် တြာ်တတာ်ယာဉ်ကကီးြျား   

ပြတ်သန်းသွားလာရန်အတွက် အခက်အခဲပြစ်တစနိုငတ်သာ တတာငတ်က်၊ တတာငေ်င်း 

နှစ်တနရာြါေငတ်နြါသပြင့် ြိုြုိတကာငး်ြွန်၍ လြ်းအတက်အေငး် တပြပြစ်ြှုရိှမြီး အြိ်တပခနှင့် 

တပြယာ ထိခိုက်ြှုအနည်းေုံး၊ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာေုံးနှင့် ပြစ်နိုင်တပခအရှိေုံး လြး်အူ 

တကကာငး်ရရိှတရးအတွက် လြး်ဦးစီးဌာန၊ လြး်/ တလယာဉ်ကွင်း ဒီေိုငး်နှင့် ြုံထုတ်ဌာနခွဲ၊ 
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တနပြည်တတာ်ြှ အင်္ျင်နီယာြျား၊ လြး်တိုင်းတာြုထံုတ်တရးအြွဲ့ြျားပြင့် ထြြ်ံကွငး်ေငး် 

တိုင်းတာတောင်ရွက်လျက်ရိှြါတယ်။ 

ေက်လက်တငပ်ြရြည်ေိုရငပ်ြင့် တောက်လုြ်တရး၀န်ကကီးဌာန၊ တကျးလက်လြ်းြွံ့မြိုး 

တရးဦးစီးဌာနသည် တကျးလက်လြး်၊ တံတားြျား ြွံ့မြိုးတိုးတက်မြီး တရရှည်တည်တံ့တအာင် 

တောငရွ်က်တြးပခငး်ပြင့် တကျးလက်တနပြည်သူြျား၏ လူြှုစီးြွားေ၀ ြွံ့မြိုးတိုးတက်တစရန် 

ဟူတသာ ြူေါဒချြှတ်တောငရွ်က်လျက်ရိှြါတယ်။ တကျးရွာချင်းေက်လြ်းြျားပြစ်တသာ 

တတာငက်ကီးမြို့နယ်၊ တအးသာယာမြို့၊ တြွးပြူတရးေုန်အနီး ထီရီးရွာြှ လင်ကွင်း- ညိုြီး-

တနာငထ်လိ- တလးြိုငတ်ကွ့ လြး်( ၁၁/၄ ြိုင်)အား ၂၀၁၈ ခ ုေဏ္ဍာနှစ် ြထြ(၆)လြစှတင၍် 

တပြသားလြ်းအပြစ် အေင့ပ်ြှင့်တင် တောငရွ်က်တြးလျက်ရိှြါတယ်။ တပြြုရဲံ့ တအာက်ေက် 

ပခြ်းြှာ အေါခံတြါ်ြှာ အနက်စက်နဲ့ တြာ်ပြထားတဲ့လြ်းပြစ်ြါတယ်။ 

တကျးရွာချင်းေက်လြ်းြျား၊ လြး်ဦးစီးဌာနြိုင် လြး်ြကကီးြျားတြါ်သ့ုိ တကျးရွာြျားြှ 

ေက်သွယ်သည့်လြ်းြျားကို အတပခခံခဲ့မြီး ထိလုြ်းြျားကို တစေ်က်တည်းေက်စြ်လိုက်ပခင်း 

ပြင့် လြး်ဦးစီးဌာနြိုင်လြး်ြကကီး ၄ ခုကို ေက်စြ်တသာ တအးသာယာနှင့် တတာငက်ကီးမြို့  

(၂)မြို့အား တတာငေ်က်ြှ တရှာင်ကွင်းသွားနိုငတ်သာ လြး်တကကာင်းတစ်ခုတြါ်တြါက်လာြှာ 

ပြစ်ြါတယ်။ တတာငက်ကီးမြို့၏ မြို့ပြစီြံကိန်း Town Plan တွင် အေိပုြုထားသည့် တိုးချဲ့ 

ကျယ်ပြန့်လာြည့် တတာငက်ကီးမြို့၊ တတာငေ်က်ြိငုး် အနာ္တ်လတူနေုန်၊ လူြှုတရးေုန်၊ စိြ်း 

လန်းတပြ၊ အနာ္တ်စီးြွားတရးေုန်၊ ထိန်းသိြ်းသစ်တတာ၊ အြှိုက်စွန့်ြစ်ကန်၊ အားကစားကွငး် 

ြျား တတာငက်ကီးမြို့ တိုးချဲ့လူတနရြ်ကွက်ြျားကိုလည်း အတထာက်အကူပြုြည့်လြး်တကကာင်း 

ပြစ်ြါတယ်။ ထိလုြ်းတကကာငး်ြှတစေ်င့် တတာငက်ကီးမြို့တွင်းသို့ လည်းတကာငး်၊ ခရီးသာွးြျား 

အတွက် သြိုငး်ေင်ကက္ကူတစတီသ့ုိလည်းတကာငး် သွားတရာက်နိုငြ်ည်ပြစ်ြါတယ်။ တကျးလက် 

လြး်ြွံ့မြိုးတရးဦးစီးဌာန DRRD က ဦးစွာ တြာက်လြု်မြီးတနာက် သင့်တလျာ်သည့်အချနိ်တွင် 

လြး်ဦးစီးဌာနြိုင်လြး်အပြစ် သိြ်းသွငး်ပခင်းပြင့် တပြာက်ေက်ြိုင်း မြို့တရှာင်လြ်းြကကီး 

ြတည်တောက်နိုင်ြီကာလအတွငး် လိအုြ်တနတသာ မြို့တရှာင်လြး်လိုအြ်ချက်ကို လတ်တ 

တလာ အပြန်ေုံး တြာ်တောင်နိုငြ်ည်ပြစ်ြါတယ်။ 

၂၀၁၈ ြထြ(၆)လ ပြည်နယ်အတထွတထွြိုလျှရံန်ြုံတငကွျြ် ၄၉.၄၉ သန်းပြင့် တပြသား 

လြး် ၂/၀ ြိုင် တောငရွ်က်တြးခဲ့မြီး ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခ ုေဏ္ဍာတရးနှစ် ပြည်နယ်တငွလုးံတငရွငး် 

ပြည့်စွက်ရန်ြုံတငပွြင့် တပြသားလြး် ၂/ ၆ ြိုင်အား   ရန်ြုံတငွ ကျြ် ၅၅ သန်းပြင့်လည်းတကာငး်၊ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ေဏ္ဍာတရးနှစ် ပြည်နယ်သာြန်ပြင်ေင်ထိန်းသိြ်းပခငး် ရန်ြုံတငွပြင့် ညိုြီးရွာ 

အ၀င် လြး်ေုံြှ တလးြိုငတ်ကွ့ တပြသားလြ်းတြာက်လြု်ပခငး် ၄/ ၆ ြိုင်အား ရန်ြုံတငကွျြ် ၉၅ 
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သန်းပြင့်လည်းတကာငး်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုေဏ္ဍာတရးနှစ် ပြည်နယ်အတထွတထွြုိလျှ ံရန်ြုံတငပွြင့် 

လင်ကွငး်- လင်ငယ်လြ်းေုံြှ ညိုြီးရွာအ၀င် လြး်ေုံတပြသား လြး်တြာက်လုြ်ပခင်း ၂/ ၀ 

ြိုင်အား လည်းတကာငး်၊ စုစုတြါင်းတပြသား လြ်းအရှည် ၁၁/ ၄ ြိုင်အား ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ 

ေဏ္ဍာတရးနှစ်အတွင်း အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်လျက်ရိှြါတယ်။ 

သ့ုိြါ၍ တတာငက်ကီးမြို့၊ မြို့တွင်း ယာဉ်တကကာကကြ်တည်းြှု တပြတလျာ့နိုငတ်စတရးနှင့် 

ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လြး်အန္တရာယ်ကငး်ရှငး်တစတရးအတွက် လိုအြ်သည့် မြို့တရှာင်လြ်းကို 

အြိ်တပခနှင့် တပြယာထိခိုက်ြှု အနည်းေုံး၊ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာေုံး လြး်တကကာငး်ကုိ  

ရှြ်းပြည်နယ်လြး်ဦးစီးဌာနြှ သက်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့် တြါငး်စြ်ညိှနှိုင်း တောင်ရွက်လျက် 

ရိှြါတယ်။ တတာငက်ကီးမြို့ တရှာင်ကွငး်လြး်အပြစ် တောငရွ်က်နိုင်ြည့်  တတာငက်ကီးမြို့၏ 

တတာငေ်က်ပခြ်း၊ ကန်ကကီးရြက်ွက် အစွန်ေက်ြှ ပြတ်သန်းြည့် တလးြိုငတ်ကွ့- တနာငတ်လိ-

ညိုြီး- တနာငြ်နားဗွာ- လင်ကွငး်- ထီရီး(တြွးပြူတရးေုန်) လြး်စုစုတြါငး် တပြသားလြ်း ၁၁/ ၄ 

ြိုင်အား ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ေဏ္ဍာတရးနှစ်ြှစ၍ တပြသားလြ်းချဲ့ပခငး်လုြ်ငန်းြျားကို ရှြ်းပြည်နယ် 

တကျးလက်လြ်းြွံ့မြိုးတရးဦးစီးဌာနြှ စတငတ်ောငရွ်က်လျက်ရိှမြီး နှစ်လတ်စီြံကိန်းရည်ြှန်း 

၍ ကတ္တရာလြး်အပြစ်တရာက်ရိှတအာင် လြး်အေင့ပ်ြှင့်တင် တောငရွ်က်သွားြှာပြစ်ြါတယ်။ 

လြး်နယ် ROW တြာ်တောင်ရရိှနိုင်ြှုအတပခအတန၊ လြး်တပြပြစ်ြှု အတပခအတနြျားအရ  

တတာင်ကကီးမြို့၊ မြို့တရှာင်လြ်းအပြစ် အသံုးပြုနုိင်ရန် လြ်းဦးစီးဌာနြုိင် လြ်းအပြစ် သိြ်းသွင်း 

အေင့်ပြင့် တည်တောက်နိုင်တရး တောင်ရွက်သွားြည်ပြစ်ြါတကကာင်း တပြကကားတင်ပြ                           

အြ်ြါတယ်ခင်ဗျား။ တကျးေူးတငြ်ါတယ် ခင်ဗျား။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။   ေက်လက်မြီး ကတလာမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ဦးသန်းထိုက်က 

ဒုတိယတြးခွန်း တြးပြန်းြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးသန်းထိုြ်၊ ြတလာမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။    ဒုတိယတြးခွန်အတနပြင့် 

ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေဏ္ဍာတရးနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာတရးနှစ် 

(၂)နှစ်အတွင်း ရှြ်းပြည်နယ်စာရငး်စစ်ချုြ်၏ အြုိဒ်(၁၅)၊ အြုိဒ်(၁၆) နှင့စ်ြ်လျဉ်းသည့် 

တြးခွန်းတြးပြန်းသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ ကျွန်တတာ်တို့ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တငသွ်င်းလာတဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်စာရငး်စစ်ချုြ်၏  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ေဏ္ဍာတရးနှစ် အစီရငခ်ံစာ အြုိဒ်(၁၅)ြှာြါတဲ့ တရအားလျှြ်စစ်ဓါတ်အားတြးစက်ရုံစီြံကိန်း 

(၁၁)ခ ု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာတရးအတွက် ပြည်နယ်စာရငး်စစ်ချုြ်ရဲ့  စစ်တေးတတွ့ရှခိျက်ြှာ 

အစီရငခ်ံစာ အြုိဒ်(၁၆)ြှာ MOU ကတန MOA ထိးုတားတဲ့ လျှြ်စစ်ဓါတ်အားတြးစီြံကနိ်း (၂)ခု 
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တြါငး် ကျွန်တတာ်တို့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ် (၂)နှစ်လုံးြှာ 

လျှြ်စစ်ဓါတ်အားတြးစက်ရုံစီြံကိန်း (၁၃)ခုနှင့် စြ်လျဉ်းတဲ့တြးခွန်းလည်းပြစ်ြါတယ်။  

တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်သို့တင်သွင်းလာသည့် ရှြ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုြ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေဏ္ဍာတရး 

နှစ်ရဲ့ ဌာနအြဲွ့အစည်းြျား၏ လုြ်ငန်းြျား စာရင်းစစ်ြျား၏စစ်တေးတတွ့ရှခိျက် အြိုဒ် 

(၁၅)ြှာ (၃၁.၃.၂၀၁၇) တောငရ်ွက်ေဲ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံစီြံကိန်း (၁၁)ခုြှ လုြ်ငန်း 

တောငရွ်က်ြှု အာြခံတငွ ကျြ်(၄၁၀.၀၀၀)သန်း ရယူတောင်ရွက်ြှုြရိှပခငး်နှင့် တပြငှားရြ်းခ 

ကျြ်(၈.၈၇၀) သန်း၊ တပြအသံုးချြှု ြရီြီယံတကကး ကျြ်(၆၆.၅၀၀)သန်းနှင့် ဒဏတ်ကကးကျြ် 

(၃၅.၄၁၀)သန်းအား ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး တငွထုတ်စာရငး်အြှတ် MD-021932 သ့ုိ 

တြးသွင်းြှုြရှိတသးပခင်းနှင့် လက်ြှတ်တရးထိုးြှုေုတငွ ကျြ် (၁၀.၀၀၀)သန်း အား 

ရှြ်းပြည်နယတ်ဒသြွံ့မြိုးတရးရန်ြုတံငစွာရငး်အြှတ် CF- 001330 သ့ုိ တြးသွင်းြှုြရှိတကကာင်း 

တတွ့ရှရိတာပြစ်ြါတယ်။  

ထို့အပြင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာတရးအတွက် ရှြ်းပြည်နယ်စာရငး်စစ်ချုြ်ြှ လုြ်ငန်း 

ြျား၏ စစ်တေးတတွ့ရှခိျက် အစီရငခ်ံစာအြုိဒ်(၁၆)ြှာ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံ စီြံကိန်း 

(၁၁)ခုနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ဒုတိယ (၆)လတွင် MOU ြှ MOA သတောတူစာချုြ် 

ချုြ်ေိုသည့စ်ီြံကိန်း(၂)ခုတြါင်း လုြ်ငန်းတြါင်း(၁၃)ခုအတွက် (၃၀.၉.၂၀၁၈)ရက်တန့အထိ 

လုြ်ငန်းတောင်ရွက်ြှုအာြခံ တြးသွင်းရန်ကျန်တငွ ကျြ် (၂၄၄.၀၀၀) သန်းနှင့ ်လက်ြှတ်တရး 

ထိးုြှုေုတငွ ကျြ် (၁၀.၀၀၀) သန်းတို့ကို ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ တဒသြံွ့မြိုးတရးရန်ြံု 

တငွစာရငး် CF- 001330 သ့ုိ တြးသွင်းြှုြရိှတသးပခငး်နှင့် လျှြ်စစ် ဓာတ်အားတြးစက်ရုံစီြံကိန်း 

(၁၃)ခုနှင့် စြ်လျဉ်း၍ (၃၀.၉.၂၀၁၈)ရက်တန့ထိ တြးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် တပြငှားရန်းခ ကျြ် 

(၃.၇၈၉) သန်း၊ တပြအသံုးချြှု ြရီြီယံတကကးတငွကျြ် (၂၆.၅၀၀)သန်းနှင့် ဒဏတ်ကကး 

ကျြ်(၅၀.၁၄၀) သန်းအား ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ရုံး တငွထုတ်စာရငး် အြှတ် MD-021932 

သ့ုိ တြးသွင်းြှုြရိှတကကာင်း တတွ့ရှရိတာပြစ်ြါတယ်။  

တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ အထက်အတကကာငး်အရာြါ 

တငပ်ြခဲ့တသာ ကိစ္စနှင့ြ်တ်သက်မြီးတတာ့ြှ ေဏ္ဍာတရးနှစ် (၂)နှစ်လုံးရဲ့ လုြ်ငန်းတောငရွ်က်ြှု 

အစီရငခ်ံစာြါ အြုိဒ် (၁၅)နှင့ ် အြုိဒ် (၁၆)ကို ကကည့်ြည်ေိုလျှင် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ 

တဒသြံွ့မြိုးတရးရန်ြံုတငွစာရင်း တခါင်းစဉ်အလုိက် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရံု စီြံကိန်း (၁၃)ခုြှာ 

(၃၀.၉.၂၀၁၈)ရက်တန့အထိ တြးသွင်းြှုြရိှတသးတာကိုလည်းတတွ့ရှိရြှာပြစ်ြါတယ်။ ြွဲ့စည်းြုံ 

အတပခခံဥြတဒအရ ြိြတိို့တိုင်းတဒသကကီးြျားြှ တကာက်ခံြိငုခ်ွင့်ရိှသည့် အခွန်အခြျားဟာ 



ကန့်သတ် 
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ေယား(၅)အရကို ကကည့်ြယ်ေိုရင် ပြည်နယ်ြျား၏တကာက်ခံရြည့် အခွန်အခ (၃၉)ြျ ိုးတွင် 

ပြည်နယ်ရန်ြံုတငွအတနပြင့် ဌာနအြဲွ့အစည်း(၂၄)ခုအနက်ြှ (၅)ခုြှ အခွန်အတကာက်အြျ ိုးအစား 

(၉)ြျ ိုးကို တကာက်ခံရရိှတာလည်း ပြစ်ြါတယ်။ အေိုြါတင်ပြြည့် ရှြ်းပြည်နယ်တဒသြွံ့မြိုး 

တရးလုြ်ငန်းြှ ရရိှရြယ့်ရန်ြုံတငွြျားဟာ ပြည်နယ်အတွက် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းနဲ့ ရြည့်ရန်ြုံ 

တငွတတွလည်း ပြစ်ြါတယ်။  

သ့ုိြါတသာတကကာင့် အေိုြါလုြ်ငန်းစီြံကနိ်းြျားဟာ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ စာရင်းစစ်ချုြ်ရဲ့  

အစီရငခ်ံစာြှာ တောငရ်ွက်ေဲလို့ တငပ်ြထားတာပြစ်တဲ့အတွက် အခုအချနိ်ြှာေိုရင် ၂၀၁၉ 

နှစ်လယ်ြိုင်းသ့ုိ တရာက်ရိှလာတာလည်း တတွ့ရှရိြါတယ်။  သ့ုိြါတသာတကကာင့် ယတန့အချနိ်ထိ 

အေိြုါစီြံကိန်းလုြ်ငန်းြျားဟာ တြးသွင်းြှု အတပခအတနနှင့်ြတ်သက်၍ လည်းတကာငး် 

လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံပြစ်တဲ့အတွက် ေယ်တဒသတတွကို လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးတန 

တကကာင်းနှင့်အ့ဲဒီရဲ့ အရင်းအပြစ်လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတတွကုိ ေယ်တနရာကတနရယူတနတာပြစ်တကကာင်း 

ကျွန်တတာ်တို့ သိရိှြို့လည်း လိုအြ်ြှာလည်းပြစ်ြါတယ်။ အေိြုါလျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံ 

စီြံကိန်းတကကာင့် ပြည်သူ/ ပြည်သားြျားအတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့် ေယ်တလာက်ရသလဲ၊ 

ပြည်နယ်ြျားထံြှ ပြည်သူြျားြှကျသင့်သံုးစွဲတနရတဲ့လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ကျသင့်တငွြျားစသည့် 

ကိစ္စရြ်ြျားဟာလည်း ြိြိတို့လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကလည်း သိရိှထားြို့လိအုြ်သလိ၊ု 

ပြည်သူြျားြှလည်း သိရိှြိုလ့ိုအြ်ြှာလည်း ပြစ်ြါတယ်။  

ြိြတိို့ အေိြုါလျှြ်စစ်စီြံကနိ်း(၁၃)ခုနှင့် တြးပြန်းပခငး်အားပြင့် သက်ေိုင်ရာ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား သိရိှနိုင်သည့်အပြင် လိအုြ်သလို ညိှနှိုငး်တြါင်းစြ်နိုင်ြှာ 

လည်းပြစ်မြီး၊ ပြည်နယ်ြှ လုြ်ငန်းတောငရွ်က်တဲ့ စီြံကိန်းြှရရှိလာြည့် အခွန်အခြျားရရိှြှု 

တောငရွ်က်တနြှုအတပခအတနြျားကိုလည်း ြိြတိို့လွှတ်တတာ်ေိုတာ ပြည်သူကို တာေန်ခံရတာ 

ပြစ်မြီးတတာ့ြှ အစိုးရကလည်း ပြည်သူကို တာေန်ပြန်ခံရတာပြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တတာ်တို့ 

ပြည်နယ်သူ/ ပြည်နယ်သားြျားအတွက် ြွံ့မြိုးတရးသုံးစွဲြယ့်ရန်ြုံတငွြျားကို တကယ်စာရငး် 

ထဲတရာက်လာသလားေိုတာလည်း သိရိှြာှ ပြစ်သလုိ၊ ောတကကာင့က်ကန့်ကကာတနတာလည်း 

ေိုတာလည်း သိရိှြို့လုိအြ်ြှာလည်း ပြစ်ြါတယ်။ သ့ုိြါတသာတကကာင့် ကျွန်တတာ်တို့ အေိုြါ 

တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်း လိအုြ်ချက်ြျားကို ပြည့်ေည်းတြးနိုငြ်ည့် ပြည်နယ်အတွက် 

ရရိှနိုင်ြည့် ရန်ြုံတငြွျားနှင့် ြတ်သက်မြးီတတာ့ြှ တအာက်ြါကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်း တြးပြန်း 

သွားြှာပြစ်ြါတယ်- 

(၁) လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံ စီြံကိန်း(၁၃)ခုကို တာေန်ယတူောင်ရွက်တနသည့် 

ကုြ္ပဏီ(သ့ုိြဟုတ်) အြဲွ့အစည်း အြည်နှင့် တည်တနရာ၊ 



ကန့်သတ် 
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(၂) အေိြုါစီြံကိန်း (၁၃)ခုနှင့် ြတ်သက်မြးီ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး တငွစာရငး် 

တခါင်းစဉ်အလိုက် တြးသွငး်ြှု အတပခအတန၊ 

(၃) တငွစာရငး်တခါင်းစဉ်အလိုက် တြးသွငး်ရန် ကျန်ရှိတသာစီြံကိန်းနှင့် တာေန်ယူ 

တောငရွ်က်တနတသာ ကုြ္ပဏီအြည်၊ 

(၄) စီြံကိန်း (၁၃)ခုြှ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ထံသ့ုိ တြးသွင်းရြည့် တငွကျြ်သန်း 

ြည်ြျှရိှမြီး၊ ရရိှရန်ကျန်တငွ ကျြ်သန်းြည်ြျှရှိသည် စသည်တို့ကိုသိရိှလိြုါ၍ 

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်း တြးပြန်းအြ်ြါတယ်။ 

အားလုးံကိုတကျးေူးတငြ်ါတယ်။  

  ဥြ္ကဋ္ဌ။  လျှြ်စစ်၊ စွြ်းအငန်ှင့် စက်ြှုေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ လျှြ်စစ်၊ စွမ်းအငနှ်င့် စြ်မှုေန်ကြီး။    အားလုးံြ္ဂလာြါ။  

ကတလာမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက် 

တြးပြန်းတဲ့တြးခွန်းကို ကျွန်တတာ် ရှြ်းပြည်နယ်လျှြ်စစ်၊ စွြ်းအငန်ှင့် စက်ြှုေန်ကကီး 

ဦးစိုငး်ရှဲန်တစ်လုံက ရှငး်လင်းတပြကကားသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ တလးစားအြ်ြါတသာလွှတ်တတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌကကီး ခင်ဗျား။ ဒီကတန့ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉)ရဲ့ 

တက်တရာက်လာကကတသာလွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီးြျား 

အားလုးံ၊ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ ေန်ကကီးချုြ်နှင့် ေန်ကကီးြျား၊ တလ့လာသူြျားအားလုးံ 

ြ္ဂလာြါအတြါငး်နဲ့ ခတညာငး်ြါတစလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါတယ်။  

ကတလာမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးသန်းထိကု်ရဲ့ တြးခွန်းပြစ်တဲ့ ရှြ်းပြည်နယစ်ာရငး်စစ်ချုြ်ြှ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ေဏ္ဍာတရးနှစ် စစ်တေးတတွ့ရှခိျက် အစီရငခ်ံစာအြုိဒ် (၁၅)နှင့ ် ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ 

ေဏ္ဍာတရးနှစ် စစ်တေးတတွ့ရှခိျက် အစီရငခ်ံစာအြုိဒ် (၁၆)အရ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရံု 

စီြံကိန်းြှ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ရုံး တငွထုတ်စာရင်းအြှတ် MD -021932သ့ုိ တြးသွငး်ြှု 

ြရိှတသးသည့်တငွြျားနှင့်  ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့တဒသြွံ့မြိုးတရးရန်ြုံတငွ စာရင်းအြှတ်၊  

CF-001330သ့ုိ တြးသွင်းြှုြရိှတသးသည့် တငွြျားအား တြာ်ပြထားသပြင့် ပြည်နယ်အတွက် 

တြးသွင်းရြည့် ရန်ြုံတငွအတပခအတနြျားကို တအာက်ြါအတိုင်း သိရိှလိြုါသည်- 

(က) လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံစီြံကိန်း(၁၃)ခုကို တာေန်ယတူောင်ရွက်တနသည့် 

ကုြ္ပဏီ သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းအြည်နှင့်တည်တနရာ၊ 
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( ခ) အေိြုါ စီြံကိန်း(၁၃)ခုနှင့် ြတ်သက်မြးီ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံး တငွစာရငး် 

တခါင်းစဉ် အလုိက်တြးသွငး်ြှုအတပခအတန၊ 

( ္) တငွစာရငး်တခါင်းစဉ်အလိုက်    တြးသွငး်ရန် ကျန်ရှိတသာစီြံကိန်းနှင့် တာေန်ယူ 

တောငရွ်က်တနတသာ ကုြ္ပဏီအြည်  

(ဃ)  စီြံကိန်း(၁၃)ခုြှ   ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ထံသ့ုိ တြးသွင်းရြည့် တငွကျြ်သန်း 

ြည်ြှျရိှမြီး၊ ရရိှရန်တငွကျြ် သန်းြည်ြျှ ရိှြါသနည်းဟူ၍ သိရိှလိြုါတကကာငး် 

တြးခွန်းကို ရှင်းလငး်တပြကကားသွားြှာပြစ်ြါတယ်။ 

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံစီြံကိန်း(၁၃)ခုကို တာေန် 

ယူ တောင်ရွက်တနသည့် ကုြ္ပဏီ သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်း အြည်နှင့် တည်တနရာအား 

တနာက်ေက်တွဲေယား (က)ပြင့် တပြကကားသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ အေိုြါ စီြံကိန်း(၁၃)ခုနှင့်   

ြတ်သက်မြီး ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရုံးတငစွာရငး် တခါင်းစဉ်အလိုက် တြးသွငး်မြီးစီးြှု 

အတပခအတနကို တနာက်ေက်တွဲ(ခ)ပြင့် တပြကကားသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်ခင်ဗျား။ 

 လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ တငွစာရငး်တခါင်းစဉ် 

အလုိက် တြးသွင်းရန်ကျန်ရှိတသာစီြံကိန်းနှင့် တာေန်ယတူောင်ရွက်တနတသာ ကုြ္ပဏီအြည် 

ြှာ တအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည်- 

(က) ြ္္ဂါပြန်ြာစွြ်းအင်ကုြ္ပဏီြှတာေန်ယူ တောင်ရွက်တနတသာ နြ့်လနိ်တချာင်း 

တွင် (၁.၅ြ္္ဂါေြ်)တရအားလျှြ်စစ်ထုတ်တြာ်ပခင်းစီြံကနိ်းြှ လုြ်ငန်းအာြခံ 

တငွတြးသွငး်ရန်ပြစ်မြီး၊ 

( ခ) ေိုက်ရိှန်းြို့ကနု်သွင်းကုန်ကုြ္ပဏီြှ တာေန်ယတူောင်ရွက်တနတသာ ြါကျက် 

တဟာ် တရအားလျှြ်စစ်စက်ရုံစီြံကိန်းြှ တပြငှားရြ်းခ၊ တပြအသံုးချြှု ြရီြီယံ 

တကကး၊ လုြ်ငန်းအာြခံတကကး၊ လက်ြှတ်တရးထိးုြှုေုတငွ တြးသွင်းရန်၊ စီြံကိန်း 

(၁၃)ခုြှ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ထံသ့ုိ တြးသွငး်ရြည့် စုစုတြါင်းတငြွှာ ကျြ ် 

(၅၅၈.၉၄၅)သန်းပြစ်မြီး တငွကျြသ်န်း (၄၁၁.၃၄၅)သန်းကို တြးသွင်းမြီး 

ပြစ်ြါတကကာငး်နဲ့ တြးသွင်းရန်ကျန်တငြွှာ စုစုတြါင်းကျြ် (၁၄၇.၆၀၀) သန်း 

ပြစ်မြီး ယငး်တငအွနက် ကျြ်သန်း(၁၀၀.၀၀၀)ြှာ ြ္္ဂါပြန်ြာကုြ္ပဏီြှ တြးသွင်း 

ရြည့်လုြ်ငန်းအာြခံတငွပြစ်ြါသပြင့် တြးသွင်းမြီးြါက ပြန်လည်ထုတ်တြး 

ရြည့်တငပွြစ်တကကာငး်နှင့် တြးသွင်းရန် ကျန်တငွြျားကို ဤရုံး၏ ၅-၂-၂၀၁၈ 

ရက်စွဲြါစာအြှတ်၊ (၁၄၆၁)/ ၆-၂၃၄/ အစရ(ရှြ်း)ပြင့ ် လည်းတကာငး်၊ ၂၇-၆-
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၂၀၁၈ ရက်စွဲြါစာအြှတ်၊ (၈၀၄၉) /၈-၁၁၂/ အစရ (ရှြ်း)ပြင့ ်လည်းတကာငး် 

၂၀- ၁၂- ၂၀၁၈ ရက်စွဲြါစာအြှတ်၊ (၁၉၂)/ ၈ - ၁၁၂/ အစရ (ရှြ်း)ပြင့် 

လည်း တကာင်း၊ ၉-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲြါစာအြှတ်၊ (၂၀၅) /၈-၁၁၂/ အစရ(ရှြ်း) 

အတကကာင်းကကားထားမြီး ပြစ်တသာ်လည်း တြးသွင်းရန် ကျန်ရှိတနြါသပြင့် 

အပြန်ေုံးသွင်းနိုငတ်ရး ဤရုံး၏ ၃-၇-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါစာအြှတ်၊(၈၇၁၇)/ ၈ -

၁၁၂/ အစရ(ရှြ်း)ပြင့်   ြ္္ဂါပြန်ြာကုြ္ပဏီသို့ လည်းတကာငး်၊ ၃-၇-၂၀၁၉ 

ရက်စွဲြါစာအြှတ်၊ (၈၇၁၆)/ ၈-၁၁၂/ အစရ (ရှြ်း)ပြင့ ် ေိုက်ရိှန်း ြိုက့ုန် 

သွင်းကုန်ကုြ္ပဏီသ့ုိလည်းတကာင်း ထြ်ြံအတကကာင်းကကားထားမြီး ပြစ်ြါတကကာင်း 

တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ 

တနာက်ေက်တွဲေယား (က)အတနနဲ့ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားတြးစက်ရုံ စီြံကိန်း(၁၃)ခုကို 

တာေန်ယတူောင်ရွက်တနသည့် ကုြ္ပဏီြျားအြည်စာရငး်နှင့် တည်တနရာြျားြှာ တအာက်ြါ 

အတိုငး် ပြစ်ြါတယ်- 

 (၁) ြင်းတခတ်သစ်သတ္တုတူးတြာ်တရးကုြ္ပဏီ (MOA)ထိးုမြီးပြစ်ြါတကကာငး်၊ တာချ ီ

လိတ်ခရုိင်၊ တာချလိီတ်မြို့နယ်၊ ြုိင်းဟဲတကျးရွာ၊ တကျာက်လှိုင်္ူအနီး တပြဧရိယာ 

(၂၅)ဧကတွင် တကျာက်ြီးတသွးသံုး လျှြ်စစ်(၂၀ြ ္္ဂါေြ်) စီြံကိန်းတောင်ရွက်ရန် 

နားလည်ြှု စာချွန်လွှာ MOU ကိ ု ၂၅-၇-၂၀၁၄ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီး 

လုြ်ငန်းြျား ေက်လက်တောငရွ်က်နိုင်ရန် သောတူစာချုြ် MOA  ကိ ု၁၉-၂-

၂၀၁၅ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့ြါတကကာငး်၊ 

(၂) Myanmar Hydropower  Development Co.,Ltd (MOA) ထိးုမြီး ပြစ်ြါ 

တကကာငး်၊ ရှြ်းပြည်နယ်(တတာငြ်ိုင်း)၊ ရြ်တစာက်မြို့နယ်၊ နြ့်ကန်တချာင်း 

တပြဧရိယာ (၅၂)တွင် (၉ြ္္ဂါေြ်) နြ့်ကန်တချာင်း တရအားလျှြ်စစ် ထုတ်တြာ် 

ပခငး်ေိုင်ရာ စီြံကိန်းလုြ်ငန်း တောင်ရွက်ရန်အတွက် နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ 

(MOU)ကိ ု ၂၉-၂-၂၀၁၅ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီး လုြ်ငန်းြျားတောင်ရွက် 

မြီးပြစ်ြါသပြင့် သတောတူစာချုြ် (MOA)ကို ၁၃-၉-၂၀၁၇ ရက်တန့တွင် 

ချုြ်ေိုခဲ့မြီးပြစ်ြါတကကာင်း။ 

( ၃) Myanmar Hydropower Development Co.,Ltd (MOA) 

ထိးုမြီးပြစ်ြါတကကာငး်၊ ရှြ်းပြည်နယ် (တပြာက်ြိုငး်)၊ တနာငခ်ျ ိုမြို့နယ်၊ သတပြ 

တိုးတကျးရွာအြု်စု၊ ေန့်တကွးကျင်းရာွအနီး တပြဧရိယာ(၂၁၀)ဧကတွင် (၁၀ 

ြ္္ဂါေြ်) ြင်းလှတရအားလျှြ်စစ် ထုတ်တြာ်ပခငး်ေိုင်ရာ စီြံကိန်းလုြ်ငန်း 
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တောငရွ်က်ရန်အတွက် နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ (MOU)ကို ၂၉-၂-၂၀၁၅ 

ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီး လုြ်ငန်းြျား တောင်ရွက်မြီး ပြစ်ြါသပြင့် သတောတူ 

စာချုြ် (MOA)ကို ၁၃-၉-၂၀၁၇ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့ြါတကကာငး်၊ 

( ၄) Myanmar Hydropower Development Co.,Ltd (ငာှးရြ်းစာချုြ်) 

ရှြ်းပြည်နယ် (တတာင်ြိုင်း)၊ ရြ်တစာက်မြို့နယ်၊ တပြဧရိယာ (၄၀)တြါ်တွင်  

တော်္ျ ီပြစ်တြါ်ရိှ (၁.၆ြ္္ဂါေြ်)တြ်ကကီး တရအားလျှြ်စစ်စက်ရုံ ပြန်လည် 

ပြင်ေင် တည်တောက်ပခင်းစီြံကိန်းလုြ်ငန်း တောင်ရွက်ရန်အတွက် နားလည်ြှု 

စာချွန်လွှာ(MOU)ကိ ု ၂၉-၂-၂၀၁၅ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီး ငာှးရြး်စာချုြ် 

အား  ၁၄-၁-၂၀၁၆ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီးပြစ်ြါတကကာငး်၊ 

( ၅) ြ္္ဂါပြန်ြာစွြ်းအင်ကုြ္ပဏီ (MOA) ထိးုမြီး ပြစ်ြါတကကာငး်၊ ရှြ်းပြည်နယ် 

(အတရှ့ြိုငး်)၊  ြိုင်းြျဉ်း၊ ြိုင်းြျဉ်း- ကျ ိုငး်တုံ ကားလြ်းတေး၊ တပြဧက(၁)ဧက 

နြ့်လနိ်တချာငး်တွင် (၁.၅ြ္္ဂါေြ်) တရအားလျှြ်စစ် ထုတ်တြာ်ပခငး်ေိုင်ရာ 

စီြံကိန်းလုြ်ငန်း တောငရွ်က်ရန်အတွက် နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ MOU ကိ ု 

၂၉-၂-၂၀၁၅ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီး လုြ်ငန်းြျားမြီးတပြာက်၍ သတောတူ 

စာချုြ် (MOA)ကို ၁၉-၂-၂၀၁၆ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့ြါတကကာငး်။ 

( ၆) ြ္္ဂါပြန်ြာစွြ်းအင်ကုြ္ပဏီ (MOA) ထိးုမြီးပြစ်ြါတကကာငး်၊ ရှြ်းပြည်နယ် 

(အတရှ့ြိုငး်)၊ ြိုင်းြျဉ်း၊ ြိုငး်ြျဉ်း- ကျ ိုငး်တုံ ကားလြ်းတေး၊ တပြဧက(၃.၅)ဧက 

နြ့်ြိန်းတချာင်းတွင် (၂ြ္္ဂါေြ်) တရအားလျှြ်စစ် ထုတ်တြာ်ပခငး်ေိုင်ရာ စီြံကိန်း 

လုြ်ငန်းတောင်ရွက်ရန်အတွက် နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ MOU ကိ ု ၂၉-၂-၂၀၁၅ 

ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီး လုြ်ငန်းြျား မြီးတပြာက်၍ သတောတူစာချုြ်(MOA) 

ကိ ု၁၉-၂-၂၀၁၆ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့မြီးပြစ်ြါတကကာငး်၊ 

( ၇) ကျ ိုငး်တုံစွြ်းအငက်ုြ္ပဏီ (ငာှးရြး်စာချုြ်) ချုြ်ေိုထားမြီး၊ ကျ ိုငး်တုံမြို့ရိှ 

နြ့်ေုတ်တရအား လျှြ်စစ်စက်ရုံနှင်တ့ပြငှားရြး်သည့် သတောတူစာချုြ်ချုြ်ေို 

ထားြါတကကာငး်၊ 

( ၈) ကျ ိုငး်တုံစွြ်းအငက်ုြ္ပဏီ (ငာှးရြး်စာချုြ်)၊ ကျ ိုငး်တုံမြို့ရိှ နြ့်လြ်တရအား 

လျှြ်စစ်စက်ရုံနှင့်တပြငှားရြ်းသည့်သတောတူစာချုြ်ချုြ်ေိုထားြါတကကာင်း၊ 

( ၉) ကကယ်ေတသာကုြ္ပဏီ(ငာှးရြး်စာချုြ်)၊ တကျာက်ြဲမြို့ရိှ နြ့်တစာငတ်ငါငး် တရအား 

လျှြ်စစ်စက်ရုံနှင့် တပြငှားရြး်သည့် သတောတူစာချုြ်ကို ကကယ်ေတသာရတနာ 
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တရွှတပြသတ္တု တူးတြာ်တရးကုြ္ပဏီအြည်ပြင့် ၁၄-၁-၂၀၁၆ ရက်တန့တွင် ချုြ်ေိုခဲ့ 

မြီး ၈-၃-၂၀၁၈ရက်တန့တွင် ထွန်းနှင့်သန်းကုြ္ပဏီအြည်ပြင့် တပြာင်းလဲချုြ်ေုိ 

ခဲ့ြါတကကာင်း၊ 

(၁၀) ေိုက်ရိှန်းြို့ကနု်သွင်းကုန်ကုြ္ပဏီ(ငာှးရြ်းစာချုြ်)၊ ချင်းတရွှတဟာ်မြို့ရှိ ြါကျက် 

တဟာ် တရအားလျှြ်စစ်စက်ရုံနှင့် တပြငှားရြ်းသည့် သတောတူစာချုြ် ချုြ်ေို 

ထားြါတကကာငး်၊ 

(၁၁) ြန်ခွန်သတ္တုတူးတြာ်တရးကုြ္ပဏီ(ငာှးရြ်းစာချုြ်)၊ ဟိုြန်ခရိုင်၊ ဟိုြန်မြို့နယ်၊ 

တကာင်းေန်းတကျးရွာရိှ နြ့်တောင်တချာငး် တရအားလျှြစ်စ်စက်ရုံနှင့် တပြငှား 

ရြ်းသည့် သတောတူစာချုြ်ချုြ်ေိုထားြါတကကာငး်၊ 

(၁၂) ပြသငး်ကကူကုြ္ပဏီ (ငာှးရြ်းစာချုြ်)၊ လားရှိုးမြို့ရိှ နြ့်တြျှာ်တရအားလျှြ်စစ် 

စက်ရုံနှင့် တပြငှားရြ်းသည့် သတောတူစာချုြ်ချုြ်ေိုထားြါတကကာငး်၊ 

(၁၃) လွယ်ေြ်ေုံကုြ္ပဏီ (ငှားရြး်စာချုြ်)၊ ကျ ိုငး်တုံမြို့ရိှ ြယ်ြန်တရအားလျှြ်စစ် 

စက်ရုံနှင့် တပြငှားရြ်းသည့်သတောတူစာချုြ်ချုြ်ေိုထားပခငး်ပြစ်ြါတကကာငး် 

တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ 

  တနာက်ေက်တွဲေယား(ခ)အတနနဲ့ တရအားလျှြ်စစ်စီြံကိန်း(၁၃)ခုြှ ရှြ်းပြည်နယ် 

အစိုးရအြဲွ့ရုံးသို့ တငွစာရငး်တခါင်းစဉ်အလိကု် တြးသွင်းြှုအတပခအတနကို တအာက်ြါအတိုင်း 

ရှင်းလငး်တငပ်ြအြ်ြါတယ်- 

(၁) ြင်းတခတ်သစ်ကုြ္ပဏီ၊ တပြငှားရြ်းခ ကျြ၁်.၂၅၀သန်း၊ အာြခံတကကး 

ကျြ်သန်း ၅၀.၀၀၀၊ 

(၂) ပြန်ြာဟိုက်ဒရိုြါေါ(တြ်ကကီး) ကုြ္ပဏီ၊ တပြငှားရြ်းခ ကျြ်၂.၀၀၀ သန်း၊ 

အာြခံတကကး ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀၊ ေုတငွ ကျြ်သန်း၁၀.၀၀၀၊ 

( ၃) ပြန်ြာဟိုက်ဒရိုြါေါ(နြ့်ကန်) ကုြ္ပဏီ၊ တပြအသံုးချြှု ြရီြီယံတကကး 

ကျြ် ၁၀.၀၀၀ သန်း၊ အာြခံတကကး ကျြ ်၁၂.၀၀၀ သန်း ၊ 

( ၄) ပြန်ြာဟိုက်ဒရိုြါေါ(ြင်းလှ)ကုြ္ပဏီ၊ တပြအသံုးချြှု ြရီြီယံတကကး ကျြ် 

၁၀.၀၀၀ သန်း၊ အာြခံတကကး ကျြ ်၁၂.၀၀၀ သန်း ၊ 

( ၅) ြ္္ဂါပြန်ြာစွြ်းအင် (နြ့်ြိန)် ကုြ္ပဏီ၊ တပြငှားရြ်းခ ကျြ် ၀.၁၇၅ သန်း၊ 

အာြခံတကကး ကျြ်သန်း ၁၀၀.၀၀၀၊ 

( ၆) ြ္္ဂါပြန်ြာစွြ်းအင် (နြ့်လနိ်း)၊ တပြငှားရြ်းခ ကျြ် ၀.၀၅၀ သန်း၊ 
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( ၇) လွယ်ေြ်ေုံကုြ္ပဏီ တပြငာှးရြ်းခ ကျြ် ၀.၂၅၀ သန်း၊ အာြခံတကကး 

ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀၊ ေုတငွ ကျြ် ၁၀.၀၀၀ သန်း၊ 

( ၈) ကျ ိုငး်တုံစွြ်းအင် (နြ့်လတ်) တပြငှားရြ်းခ ကျြ် ၁.၃၅၀ သန်း၊ 

အာြခံတကကး ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀၊ ေုတငွ ကျြ် ၁၀.၀၀၀ သန်း၊ 

( ၉) ကျ ိုငး်တုံစွြ်းအင် (နြ့်ေုတ်) တပြငှားရြ်းခ ကျြ် ၁.၈၆၇ သန်း၊ 

အာြခံတကကး ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀၊ ေုတငွ ကျြ် ၁၀.၀၀၀ သန်း၊ 

(၁၀) ကကယ်ေတသာကုြ္ပဏီ တပြငာှးရြ်းခ ကျြ်၀.၄၀၃သန်း၊ အာြခံတကကး 

ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀၊ ေုတငွ ကျြ် ၁၀.၀၀၀ သန်း ၊ 

(၁၁) ြန်ခွန်ကုြ္ပဏီ  အာြခံတကကး ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀ ၊ ေုတငွ ကျြ ်၁၀.၀၀၀ 

သန်း ၊ 

(၁၂) ပြသငး်ကကူ အာြခံတကကး ကျြ်သန်း ၂၀.၀၀၀ ၊ ေုတငွ ကျြ် ၁၀.၀၀၀ 

သန်း တြးသွငး်ထားမြီးပြစ်ြါတကကာင်း၊ စုစုတြါငး် တပြငာှးရြ်းခကျြ် 

၇.၃၄၅ သန်း၊ တပြအသံုးချြှုြရီြီယံတကကးကျြ် ၂၀.၅၀၀ သန်း၊ အာြခံ 

တကကးကျြ် ၃၁၄.၀၀၀ သန်း၊ ေုတငွ ကျြ်သန်း ၇၀.၀၀၀ ပြစ်ြါတကကာငး် 

တပြကကားအြ်ြါတယ်။ 

ေက်လက်မြီး တနာက်ေက်တွဲေယား(္) (၃၀-၆-၂၀၁၉)ရက်တန့အထိတရအားလျှြ်စစ် 

စီြံကိန်း (၁၃)ခုြှ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ရုံးသို့ တငွစာရငး်တခါငး်စဉ်အလိကု် တြးသွင်းရန် 

ကျန်ရှိတသာစာရငး်ြှာတအာကြ်ါအတိုငး်ပြစ်ြါသည်- 

(၁) ြ္္ဂါပြန်ြာစွြ်းအင်(နြ့်လနိ်း)ကုြ္ပဏီြှ ကျြ ်သန်း ၁၀၀.၀၀၀ ၊  

(၂) ေိုက်ရိှန်းြို့ကနု်သွင်းကုန်ကုြ္ပဏီြှ တပြငာှးရြ်းခ(၃)နှစ်အတွက် ကျြ ် ၁.၁၀၀ 

သန်း၊ တပြအသံုးချြှု ြရီြံယံတကကး ကျြ်၁၆.၅၀၀သန်း၊ အာြခံတကကး ကျြ်သန်း 

၂၀.၀၀၀ ၊ ေုတငွ ကျြ် ၁၀.၀၀ သန်း အသီးသးီကျန်ရိှြါတကကာငး်၊ စုစုတြါင်း 

တပြငာှးရြ်းခြှာ ကျြ် ၁.၁၀၀ သန်း၊ တပြအသံုးချြှုြှာ ြရီြံယံတကကး  

ကျြ် ၁၆.၅၀၀ သန်း၊ အာြခံတကကးြှာ ကျြ်သန်း ၁၂၀.၀၀၀၊ ေုတငွြှာ ကျြ် 

၁၀.၀၀၀ သန်း ပြစ်ြါတကကာငး် တပြကကားလိုြါတယ်။ 

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ ေက်လက်မြီး ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်ြှာ  

တောငရွ်က်တနတဲ့ စုတြါငး်ဓာတ်အားထုတ်လုြ်ြှုကို လက်ရှိြင်းတခတ်သစ်ကုြ္ပဏီ တာချလီိတ် 

မြို့နယ်ြှာ အတကာငအ်ထည်တြာ်တောငရွ်က်တနြါတကကာင်းနှင့် ကျန်တဲ့မြို့နယ်တတွြှာလည်း 

သက်ေိုငရ်ာမြို့နယ်တတွြှာ ထုတ်ယူပြန့်ပြူးတနြါတကကာင်းတပြကကားရငး် နိ္ုံးချုြ်အြြ်ါတယ်။ 

အားလုးံကို တကျးေူးတင်ြါတယ်။ 
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ဥြ္ကဋ္ဌ။      ေက်လက်မြီး ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှဦးစိုင်းလှေငး်က 

ြထြတြးခွန်း တြးပြန်းြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးစိုင်းလှေင်း၊ မိုင်းြျဉ်းမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။  တလးစားအြ်ြါတသာ 

လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံ ြ္ဂလာအတြါင်းနှင့် 

ခတညာငး်ြါတစလို့ ေုြွန်တကာငး်တတာငး်အြ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ်ကတတာ့ ကျ ိုငး်တုံခရိုင်၊ 

ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုငး်လှေငး် ပြစ်ြါတယ်။ 

အခုကျွန်တတာ်တြးပြန်းြယ့် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းကတတာ့  ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ်၊ ယြ်းခြ်း၊ ြါတေါ၊ 

ယြ်းြိုငတ်ကျးရွာအတွငး်ြှာရိှတဲ့ ရွာြျားအတွက် စိြ်စ့ြ်းတရသွယ်လုြ်ငန်း တောငရွ်က်တြး 

နိုငြ်ည့် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ တြးပြန်း တငပ်ြအြ်သွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ ယခုကျွန်တတာ်တို့ ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ်ြှာရိှတဲ့ ယြ်းခြ်း၊ 

ြါတေါ၊ ယြ်းြိုင်အတွင်းြှာရိှတဲ့ တကျးရွာခြ်ြျားြျားဟာေိုရင် အတကကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးတကကာင့် 

တသာက်သံုးတရအခက်အခဲ တတွ့ကကုံရတဲ့ တကျးရွာြျားလိုအြ်တဲ့ စိြ့်စြ်းတရသွယ်လုြ်ငန်းြှာ 

ေိုရင် ကျွန်တတာ်တို့ ယြ်းခြ်းအုြ်စုြှာေိုရင် တကာင်းခြ်းရွာ အြိ်တပခက(၄၁)အြိ်၊ လူဉီးတရက 

(၁၈၂)၊ ြာတေါတတာင်သံုးလံုးရွာ အိြ်တပခက(၄၀)၊ လူဉီးတရက(၁၈၉)နှင့် ယြ်းြုိင်အုြ်စု၊ ြိန်းြံုရွာ 

အြိ်တပခ(၄၂)၊ လူဉီးတရ(၁၅၀) ရိှတာပြစ်ြါတယ်။  

သ့ုိပြစ်ြါ၍ တရအခက်အခဲကကုံတတွ့တနရတဲ့ သည်တကျးရွာ (၃)ရွာအတွက် လိအုြ်တ့ဲ 

ရန်ြုံတငွ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ေဏ္ဍာတရးနှစ်ြှာ ရန်ြုံတငွ ထည့်သွင်းကျခံမြီးတတာ့ သံုးစွဲခွင့်ပြုရန် 

အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှနှင့် စြ်လျဉ်းမြီးတတာ့ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌြှတစ်ေင့် တြးပြန်းတင်ပြအြ်ြါတယ်။ 

အားလုးံတကျးေူးတငြ်ါတယ်။  

ဥြ္ကဋ္ဌ။  စုိက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးပြူတရးနှင့် ေည်တပြာင်းေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ 

ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးစိုင်းလုတံြျာ်၊ စိုြ်ြျ ိုးတရး၊ တမွးပမူတရးနှင့်ဆည်တပမာင်းေန်ကြီး။   အားလုးံြ္ဂလာြါ။ 

တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ ပြည်နယ် 

ေန်ကကီးချု ြ်နှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ တလ့လာသူြျားအားလံုး ြ ဂ္လာအတြါင်းနှင့် 

ပြည့်စုံကကြါတစလို့ နှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါတယ်။ ေက်လက်မြီး ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ် 

အြှတ်(၂)ြှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုငး်လှေငး်တြးပြန်းတဲ့ တြးခွန်းကုိ 

တပြကကားသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ်ရိှ ယြ်းခြ်းတကျးရွာအုြ်စု၊ တကာင်းခြ်းတကျးရွာ၊ ြာတေါတကျးရွာ 

အုြ်စု၊ တတာင်သံုးလံုးတကျးရွာနှင့် ယြ်းြုိင်တကျးရွာအုြ်စု၊ ြိန်းြံုတကျးရွာြျားြှာ တသာက်သံုးတရ 

အခက်အခဲကကုံတတွ့တနရြါသပြင့် အေိြုါတကျးရွာြျားအား စိြ့်စြ်းတရသွယ် လုြ်ငန်းြျား 

တောငရွ်က်တြးနိုငတ်ရးအတွက် လာြည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရန်ြုံတငတွွင် 

ထည့်သွငး်ကျခံသုံးစွဲခွင့်ပြုတြးနိုင်ြါရန် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ သိရိှလိြုါသည်ေိုသည့်တြးခွန်းနှင့် 

စြ်လျဉ်းမြီး ကျွန်တတာ် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ေင် ပြည်နယစ်ိုက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးပြူတရးနှင့် 

ေည်တပြာငး်ေန်ကကီး တာေန်ယူထားတဲ့ ဦးစိုငး်လုံတကျာ်က တပြကကားတြးသာွးြှာ ပြစ်ြါတယ်။ 

ယြ်းခြ်းတကျးရွာအုြ်စု၊ တကာင်းခြ်းတကျးရွာတွင် အြိ်တပခ(၃၀)၊ လူဦးတရ (၁၂၅)ဦး 

ြီှတင်းတနထုိင်လျက်ရိှမြီး လက်ရိှတရသံုးစဲွြှုအတပခအတနြှာ တကျးရွာြှ ကုိယ်ထူကုိယ်ထ စနစ်ပြင့် 

စိြ့်စြ်းတရသွယ်ယူပခငး် (၃/ ၀)ြိုင် လုြ်ငန်းတောင်ရွက်ထားတသာ်လည်း တရလုံတလာက်ြှု 

ြရိှတကကာငး် စစ်တေးတတွ့ရှရိြါတယ်။ 

ဒါ့အပြင် ြာတေါတကျးရွာအြု်စု၊ တတာငသ်ုံးလုးံတကျးရွာတွင် အြိ်တပခ(၄၀)၊ လူဦးတရ 

(၁၈၉)ဦး ြှီတင်းတနထိုင်လျက်ရှိမြီး တရထွကန်ှင့် တကျးရွာ (၃/ ၀)ြိုင်ကွာတေးမြီး တရထွက်ြှ 

ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ပြင့် တောင်ရွက်ထားတသာ်လည်း တရလံုတလာက်ြှုြရိှတကကာငး် စိစစ် 

တတွ့ရှရိြါတယ်။ 

ဒါ့အပြင် ယြ်းြိုင်တကျးရွာအုြ်စု၊ ြိန်းြုံတကျးရွာတွင် အြိ်တပခ(၄၂)၊ လူဦးတရ(၁၅၀)ဦး 

ြှီတင်း တနထိငု်လျက်ရိှမြီး ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် တကျးလက်တဒသြွံ့မြိုးတိုးတက်တရးဦးစီးဌာနြှ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ေဏ္ဍာတရးနှစ်တွင်လည်း ၂" PVC ြိုက် (၄၅၂)လုးံအား တထာက်ြံတ့ြးခဲ့မြီး  

ပြစ်တသာ်လည်း ယခုအခါ လူဦးတရတိုးတက်လာတသာတကကာင့် ရွာအတွင်း ပြုလုြ်ထားတသာ 

အုတ်တရကန် (၄'x ၆'x ၄') ္ါလန်(၆၀၀)ေ့ံ အုတ်တရကန်ငယ်သာရိှသည့်အတွက် တရလံုတလာက်စွာ 

စုတောင်းနိုငပ်ခငး်ြရိှတကကာငး် စိစစ်တတွ့ရှရိြါတယ်။ 

သ့ုိပြစ်ြါ၍ ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ်၊ တကာင်းခြ်းတကျးရွာ၊ တတာငသံု်းလုးံတကျးရွာနှင့် ြိန်းြံု 

တကျးရွာတို့အနက် တကာင်းခြ်းတကျးရွာ တရရရိှတရး(၃/၀)ြိုင်၊ ခန့်ြှန်းကုန်ကျတငွ ကျြ် ၂၈.၈၁ 

သန်းအား ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ပြည်နယ်ထြ်တိုးရန်ြုတံငွတွင် လျာထားတငပ်ြ 

ထားမြီးပြစ်ြါတကကာငး်နှင့် တတာငသံု်းလုးံတကျးရွာနှင့် ြိန်းြုံတကျးရွာတရရရိှတရးအတွက် 

ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ်စီြံကိန်းတွင် စီြံကိန်းတရးေွဲအတကာငအ်ထည်တြာ်တရး တကာ်ြတီြှ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ သက်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့် ညိှနှိုငး်မြီး ဦးစားတြးအလုိက် တရးေဲွ 

တငပ်ြလာြါက ရန်ြုံတငွခွဲတေရရှိြှုအတြါ် ြူတည်၍ ပြည်နယ်အတွင်း ဦးစားတြး အစီအစဉ် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ြျားအရ လျာထားတောငရွ်က်တြးသာွးြည်ပြစ်ြါတကကာငး် တလးစားစွာ ပြန်လည်တပြကကားအြ် 

ြါတယ်။ အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။      ေက်လက်မြီး ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှ ဦးစိုငး်လှေငး်က 

ဒုတိယတြးခွန်း တြးပြန်းြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးစိုင်းလှေင်း၊ မိုင်းြျဉ်းမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။  ေက်လက်မြီးတတာ့ ဒုတိယ 

ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းကို ေက်လက်တြးပြန်းသာွးြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ်ရဲ့ ြိုင်းြျဉ်း 

မြို့အြှိုက်စွန့်ြစ်တဲ့ အြှိုက်ကျငး်တနရာအသစ်သို့ သွားလြ်းအား တောငရွ်က်တြးနိုင်ရန် 

အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှနှင့် စြ်လျဉ်းတဲ့တြးခွန်း တြးပြန်းတငပ်ြသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီး ခင်ဗျား။ ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် စညြ်င်သာယာတရးဌာနဟာေိုရင် 

ြိုင်းြျဉ်းမြို့ ပြည်သူလူထု၏ အြှိုက်ြျားကို ခြရ (၅၂၈)တြ်တပြအတွငး်ြှာ သွားတရာက်မြီး 

စွန့်ြစ်တနရြါတယ်။ ယခုအခါြှာတတာ့ သက်ေိုင်ရာအြဲွ့အစည်းကတနမြီးတတာ့ အေိုြါ 

စွန့်ြစ်ပခငး် ခွင့်ြပြုတတာ့ြါသပြင့် ြိုင်းြျဉ်းမြို့နှင့် (၆)ြိုင်တေးသည့် ေြ်ပြစ်တကျးရွာအြု်စု 

အတွင်းရှိ (၁၁)ဧကကျယ်ေန်းသည့် တပြတနရာရရိှခဲ့မြီးပြစ်ြါတယ်။ ဒါတြြယ့်လည်း အြှိုက် 

ကျငး်သို့ သွားတဲ့လြ်းြှာေိုရင် ြူလလြ်းတဟာငး်ြှာေိုရင် ကျဉ်းမြီးခက်ခဲစွာ သွားလာ 

ေငထ်ွက်တနရတဲ့ အတနအထားတလးရှိြါတယ်။ အြှိုက်ယာဉ် အေင်တပြစွာ သွားလာနိုင်ရန် 

တကျာက်တရာတပြသားလြ်းအပြစ် တောင်ရွက်တြးနိုင်ရန် အထူးလိုအြ်သည်ကိုလည်းတလ့လာ 

တတွ့ရှရိြါတယ်။ အေိုြါလြး်ဟာေိုရင် (၅၃၀၀' ×၁၂'×၂") အတိုငး်အတာပြင့် သက်ေိုင်ရာ 

အင်္ျငန်ီယာက တွက်ချက်ခဲ့ရာ တငွကျြ် ၁၉.၄ သန်း ကုန်ကျြည်ဟု ခန့်ြှန်းတွက်ချက် 

ထားရိှြါတယ်။ 

သ့ုိပြစ်ြါ၍ အေိုြါလုိအြ်တဲ့လြ်းအား ကုန်ကျစရတိ်ကို လာြည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ေဏ္ဍာတရးနှစ်ြှ ကျခံသုံးစွဲခွင့်ပြုတြးနိုငြ်ည့် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှ 

တစ်ေင့် တြးပြန်းတငပ်ြအြ်ြါတယ်။ အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ် ခင်ဗျား။    

ဥြ္ကဋ္ဌ။         စညြ်င်သာယာတရးေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း၊ စညြ်င်သာယာတရးေန်ကြီး။  တလးစားအြ်ြါတသာ ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင်တ့ကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တတာ်ကကီးြျားအားလုးံ ြ္ဂလာ 

အတြါင်းနှင့် ပြည့်စုံြါတစတကကာင်း ေုြွန်တကာငး်တတာငး်ရငး်တြတ္တာြို့သ ္ါရေပြုအြ်ြါ 

တယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တတာ်ကတတာ့ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ေင် ပြည်နယ်စညြ်င်သာယာတရး 

ေန်ကကီး ဦးစုိင်းစံွေုိင်း ပြစ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ဦးစိုငး်လှေငး်တြးပြန်းတဲ့ ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းနဲ့ြတ်သက်မြီး ရှငး်လင်းတပြကကားသွားြှာ ပြစ်ြါ 

တယ်။ 

မိုင်းပျေဉ်းမမို့နယ်၊  မိုင်းပျေဉ်းမမို့   ခပည်သူလူထုမျေား၏ အမှို ်မျေားစွန့်ပစ်မည့်  သတ်မှတ် 

ထားသည့်  ဝမ်ခဖစ်က ျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ  အမှို ် ျေင်းကခမကနရာသစ်သွားလမ်း (၅၃၀၀' × 

၁၂'×၂" ) ို က ျော ်ကရာကခမသားလမ်း ကဆာငရွ် ်ကပးရန်အတွ ်  ုန် ျေမည့် ကငွ ျေပ်  

၁၉.၄ သန်းအား ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ြေ၊ု ဘဏ္ဍာကရးနှစ် ရန်ပုံကငွမ ှ  ျေြေံသံုးစွဲြေွင့်ခပုကပးနိုင်ပါရန် 

အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ သိရှိလုိခြေငး်နှင့်ပတ်သ ်မပီး မိုင်းပျေဉ်းမမို့သည် မမို့ကပါ်ရပ် ွ ်(၃) 

ရပ် ွ ်ခဖင့် ဖွဲ့စည်းထားမပီး အမိ်ကခြေ (၁၂၀၀)က ျော်ြေန့် ရိှပါတယ်။ မိုင်းပျေဉ်းမမို့နယ်စည်ပင် 

သာယာကရးဌာနအကနခဖင့် မမို့ကပါ် (၃)ရပ် ွ ်မှ ထွ ်ရိှကသာ အမှို ်မျေား ို သိမ်းဆည်းမပီး 

ကတာငက် ီးမမို့ဘ ် အထွ ် ( ၄ )မိုင်ြေန့်အ ွာ ခပည်ကထာငစ်ုလမ်းမကဘး ( ၅၂၈ ) ြေလရ 

တပ်ရငး်ပိုင် ကခမကပါ်တွင် ယာယီအမှို ်စွန့်ပစ်လျေ ် ရိှပါတယ်။ အဆိုပါကနရာသည် အမျေား 

ခပည်သူ အခမင်မတင့်တယ်ခြေငး်၊  ျေန်းမာကရးနှင့် ညီညွတ်မှုမရိှခြေင်းတို့ကက ာင့် ယြေုအြေါ 

မမို့နယ်စီမြံေန့်ြေွဲမှုက ာ်မတီနှင့် စညပ်င်သာယာကရးက ာ်မတီတို့၏ ညှိနှိုငး်ကဆွးကနွးဆုံးခဖတ် 

ြေျေ ်အရ မ ်မန်းမမို့ဘ ်အထွ ် (၅)မုိင်ြေန့်အ ွာ ဝမ်ခဖစ်က ျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း ကခမဧရိယာ 

(၁၁)ဧ ြေန့်အား ရှာကဖွကတွ့ရှထိားမပီး အမှို ်စွန့်ပစ်ကခမအခဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန်နှင့် ဌာန 

အမည်ကပါ ်ရရှိကရး လိုအပ်ကသာ စာရွ ်စာတမ်း၊ ကထာ ်ြေံြေျေ ်မျေားနှင့်အတူ သ ်ဆိုငရ်ာ 

သ့ုိ ကလျှာ ်ထားမပီး ခဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အမှို ် ျေင်း ကခမကနရာသစ်သ့ုိ ဝင်/ ထွ ်သည့် 

လမး်မှာ လူသွားလမး်သာ ခဖစ်ကန၍ အတိုင်းအတာ (၅၃၀၀' × ၁၂' × ၂")ရိှ ကခမသား 

လမး်ကဖာ ်လုပ်ခြေငး်နှင့် က ျော ်ကရာကခမြေငး်ခြေငး်လုပ်ငန်း ကဆာင်ရွ ်နိုငရ်န်  ွငး်ဆငး် 

စစ်ကဆးတိုင်းတာတွ ်ြေျေ ်ြေဲ့ရာ ကငွ ျေပ်  ၁၉.၄  သန်းြေန့်  ုန် ျေမည် ခဖစ်ပါတယ်။ 

သ့ုိခဖစ်ပါ၍ မိုင်းပျေဉ်းမမို့၊ အမှို ် ျေင်း ကခမကနရာသစ်သွားလမ်း ကခမသားလမ်း 

ကဖာ ်လုပ်ခြေင်းနှင့် က ျော ်ကရာကခမြေငး်ခြေင်းလုပ်ငန်း(၅၃၀၀'×၁၂'×၂")  ုန် ျေကင ွ  ျေပ်  

၁၉.၄ သန်းအား ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ြေု ဘဏ္ဍာကရးနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျောထား မပီးခဖစ်ပါသခဖင့် 

ြေွင့်ခပုရန်ပုံကငရွရိှပါ  လုပ်ငန်းမျေား အက ာင်အထည်ကဖာ် ကဆာငရွ် ်ကပးသွားမည်ခဖစ်ပါ 

ကက ာငး်  ခပန်လည်ကခဖက ားအပ်ပါတယ်။ အားလုံး ို က ျေးဇူးတငပ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ေက်လက်မြီး ြိုင်းေတ်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ဦးဒါေိဒ်က 

တြးခွန်း တြးပြန်းြို ့ပြစ်ြါတယ်။ 

ဦးဒါေိဒ်၊ မိုင်းဆတ်မမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။   အားလုးံြဲ ြ္ဂလာြါခငဗ်ျား။ 

တလးစားအြ်ြါတသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ြျားအားလုးံ ကျန်းြာရွှင်လန်းြါတစတကကာငး် ဦးစွာေုတတာငး်တြတ္တာ ြိုသ့အြ်ြါတယ်။ 

ကျွန်တတာ်ကတတာ့ ြုိင်းေတ်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ဦးဒါေိဒ် ပြစ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ြဲေန္ဒရငှ် ပြည်သူြျား၏ေန္ဒအရ လည်းတကာငး်၊ 

နိုငင်တံတာ်၏ ရည်ြှန်းချက်ပြစ်သည့် လြး်ြန်းေက်သွယ်တရးလုြ်ငန်းြျား တိုးတက်ပြင့်ြား 

လာတစတရးအတွက် ရည်ြှန်းချက်ထားရှိ၍ ပြည်သူ့အကျ ိုးပြု ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းတစ်ခုကို 

တြးပြန်းတငပ်ြလိုြါတယ် ခင်ဗျား။ 

တလးစားအြ်ြါတသာ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီး ခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ် (အတရှ့ြိုင်း) 

ြိုင်းေတ်ခရိုင်၊ ြိုင်းေတ်မြို့နယ်သည် ပြည်တထာင်စုတိုငး်ရငး်သားြျား စုတြါင်းတနထိုင် 

ကကတသာ မြို့နယ်တစ်ခုပြစ်ြါတယ်။ ြုိင်းေတ်မြို့နယ်သည် လြ်းြန်းေက်သွယ်တရး ခက်ခဲတသာ 

နယ်စြ်မြို့တစ်မြို့လည်းပြစ်ြါတယ်။ ယခုကျွန်တတာ် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်း တြးပြန်းြည့်လြ်းြှာ 

အတပခပြု၍ ပြတ်သန်းသွားလာတနတသာ တကျးရွာအုြ်စုြျားပြစ်သည့် ြိုင်းတွြ်းတတာငတ်ြါ် 

အြု်စု၊ ြိုင်းလုံးအုြ်စုနှင့် ြိုင်းခုတ်မြို့တို့ကို ချတိ်ေက်ထားတသာ တပြသားလြ်းတစ်လြ်း 

ပြစ်ြါတယ်။ အေိြုါတပြသားလြ်းသည် (၂၂) ြိုင်ရိှမြီး (၅)ြိုင်သာ တကျာက်တချာလြ်းအပြစ် 

အေင့်ပြှင့်တင်ထားရှိမြီး ကျန်ရှိတနသည့် (၁၇)ြိုငက်ို တကျာက်တချာလြး်အပြစ် အေင့်ပြှင့် 

တင်တြးြါက တုိင်းရင်းသားပြည်သူြျား၏ ရင်ေုိင်ကကုံတတွ့တနရတသာ ြညာတရး၊ ကျန်းြာတရး၊ 

လြ်းြန်းေက်သွယ်တရးအခက်အခဲြျားကုိ  အေင်တပြစွာ တောင်ရွက်သွားနုိင်ြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

သ့ုိပြစ်ြါ၍ ၎င်းလြး်ြိုငး်ကို သင့်တလျာ်တသာ ေဏ္ဍာတရးနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထား 

တြးရန် အစီအစဉ် ရိှ/ ြရိှ သိရိှလိ၍ု ြဲေန္ဒရှင်ပြည်သူြျား၏ကိုယ်စား လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌြှ 

တစ်ေင့် ရုိတသတလးစားစွာပြင့် တြးပြန်းအြ်ြါတယ် ခင်ဗျား။ အားလံုးကုိ တကျးေူးတင်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။           လုခံခုံတရးနှင့န်ယ်စြ်တရးရာေန်ကကီးက တပြကကားတြးြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး၊ လုခံခုံတရးနှင့်နယ်စြ်တရးရာေန်ကြီး။ တလးစားအြ်ြါတသာ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုံး ြ္ဂလာ 

အတြါင်းနှင့် ပြည့်စုံကကြါတစတကကာင်း ြထြဦးစွာ ေုတတာငး်တြတ္တာြိုသ့ အြ်ြါတယ်။ 

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ြိုင်းေတ်မြို့နယ် 

ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂) ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဒါေိဒ် တြးပြန်းတဲ့ မိုင်းဆတ် 

မမို့နယ်အတွငး်ရှိ မိုငး်တွမ်းကတာငက်ပါ်က ျေးရွာအုပ်စု၊ မိုင်းလုံးက ျေးရွာအပု်စုနှင့် မိုင်းြေုတ်မမို့ရှိ 

ပူနား ိုက ျေးရွာမ ှ မိုင်းလုးံက ျေးရွာအပု်စု၊ မိုင်းြေုတ်မမို့အထိ ကခမသားလမ်း (၂၂)မိုင်အား 

က ျော ်ကြေျောလမး်အခဖစ် အဆင့်ခမှင့်တငက်ပးရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ က ယ်ပွင့်ခပကမးြေွန်းနှင့် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ပတ်သ ်၍ ရှမ်းခပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်  ျွန်ကတာ် ဗိုလ်မှူးက ီးလှဦး  ကခဖက ားသွားမှာ 

ခဖစ်ပါတယ်။ 

မိုင်းဆတ်မမို့နယ်၊ ပူးနာ ို- အားကဆာ်ကပါ်မူး- ပုံတပ်- မိုင်းြေုတ်လမး်ပိုင်းသည် (၂၆/၆) 

မိုင်ရှိသည့် လမး်ကက ာငး်ခဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်တွင ်ခပည်နယ်ရန်ပုံကငွခဖင့် 

အားကဆာ်ကပါ်မူး လမး်ပိုင်းကပါ်တွင် က ျော ်လမး်(၃)မိုင် ကဆာငရွ် ်ြေဲ့မပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာကရးနှစ်တွင ် က ျော ်လမ်း(၂)မိုင် ကဆာင်ရွ ်လျေ ်ရှိပါတယ်။ က ျေးလ ်လမး်ဖွံ့မဖိုး 

ကရးဦးစီးဌာနမှလည်း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်တွင် ခပည်နယ်ရန်ပုံကငွခဖင့်် (၀/ ၆.၂)မိုင် 

က ျော ်လမ်းြေငး်မပီးခဖစ်၍ စုစုကပါငး် (၅/ ၆.၂)မိုင်က ျော ်လမ်းကဆာင်ရွ ်မပီးခဖစ်မပီး (၂၁)မိုင် 

ဆ ်လ ်ကဆာင်ရွ ်ရန်  ျေန်ရှိပါတယ်။ 

ကေသဖံွ့မဖိုးကရးလုပ်ငန်းမျေားအားနစှ်စဉ်စီမံ ိန်းမျေားကရးဆွဲတငခ်ပ၍ အက ာင်အထည် 

ကဖာ်ကဆာင်ရွ ်ကပးလျေ ်ရိှရာတွင် နိုင်ငကံတာ်မှ ြေွဲကဝရရိှသည့် ရန်ပုံကငွြေွင့ခ်ပုနိုငမ်ှုအကပါ် 

မူတည၍် ကရးဆွဲတင်ခပရခြေငး် ခဖစ်ပါတယ်။ မိုင်းဆတ်မမို့နယ်နှင့် မိုငး်ြေုတ်မမို့သ့ုိ ဆ ်သွယ် 

သည့် က ျေးရွာြေျေင်းဆ ်လမ်း (၂၂/ ၆)မိုင်အန ် က ျော ်ကြေျောလမး်အခဖစ် အဆင့်ခမှင့်တင် 

ကဆာငရွ် ်ရန် ျေန်ရှိသည့် (၂၁/ ၀)မိုင်သည် ကဆာငရ်ွ ်ရမည့် လုပ်ငန်းပမာဏက ီးမားခြေငး်၊ 

ရန်ပုံကငွလိုအပ်ြေျေ ် မျေားခပားခြေင်းတို့ကက ာင့် နှစ်ရှည်စီမံ ိန်းတစ်ရပ်အကနခဖင့် ကဆာင်ရွ ် 

ရမည့်လုပ်ငန်းခဖစ်ပါတယ်။ 

သ့ုိခဖစ်ပါ၍ ပူနား ို- အားကဆာ်ကပါ်မိုး- ပုံတပ်- မိုင်းြေုတ် က ျေးရွာြေျေငး်ဆ ်လမ်းပိုငး် 

(၂၂/ ၆)မိုင်အန ် က ျော ်ကြေျောလမ်းအခဖစ် အဆင့်ခမှင့်တင် ကဆာင်ရွ ်ရန်  ျေန်ရိှသည့် 

လမး်ပိုငး်(၂၁/ ၀)မိုင်အား လုပ်ငန်းလိုအပ်ြေျေ ်အကပါ်မူတည်မပီး မမို့နယ်စီမ ံိန်းကရးဆွဲ 

အက ာင်အထည်ကဖာ်ကရးက ာ်မတီမှ ဦးစားကပးအစီအစဉ်ခဖင့် ကဆာငရွ် ်ကပးရန် တငခ်ပ 

ပါဝင်လာပါ  သင့်ကလျော်သည့် ဘဏ္ဍာကရးနှစ်တွင် လမ်းပုိင်းအလုိ ် ရန်ပံုကငွလျောထားနုိင်ကရး 

တငခ်ပကဆာငရွ် ်ကပးသွားမည်ခဖစ်ပါကက ာင်း ကခဖက ားတငခ်ပအပ်ပါတယ်။ အားလုံး ို 

က ျေးဇူးတငပ်ါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 
အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ဒတုိယတန့) ရြ်နားတ ြာင်းနှင့်  အစည်းအတေး 

(တတိယတန့)ဆြ်လြ်ြျင်းြမည့်တန့ရြ်နှင့်  အချနိြုိ် တ ြညာပခင်း။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။       ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ယခု ဒုတိယ 

အကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယတန့) ကိုရြ်နား 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ြါြည်။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)ကုိ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေူလိုငလ် (၁၀)ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးတန့) နံနက်(၁၀)နာရီအချနိ်ြှာ ေက်လက်ကျငး်ြ 

သွားြှာ ပြစ်တကကာင်း တကကညာြါတယ်။  

 အခမ်းအနားမှူး။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်လည်ထွက်ခွာြါမြီ ခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံ ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုငြ်ါမြီ ခင်ဗျား။ အားလုးံ 

ကိ ုတကျးေူးတငြ်ါတယ်ခင်ဗျား။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရှမ်းပြည်နယ် 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ် 

အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) 

(တတိယတန့)မှတတ်မ်း 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

၁၃၈၁ ခနုှစ၊်  ေါဆိုလဆန်း  ၉  ရြ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ  ၁၀ ရြ် 

[ဗုဒ္ဓဟူးတန့] 

 တတာငက်ကီးမြို့ရိှ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးခန်းြ၌ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့) အစီအစဉ်ကို နံနက် 

(၁၀)နာရီအချနိ်တွင် စတငက်ျငး်ြြါသည်။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးတွင် အခြ်းအနားြှူးအပြစ် ဦးလှြျ ိုး၊ 

ညွှန်ကကားတရးြှူး၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရုံးက တောငရွ်က်ြါသည်။ 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ်  
အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) စတင်ြျင်းြပခင်း။ 

 အခမ်းအနားမှူး။ အားလုးံြ္ဂလာြါခငဗ်ျား။ တလးစားအြ်ြါတသာ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ြကကာြီအချနိ်အတွငး် ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(တတိယတန့)အား ကျငး်ြပြုလုြ်ြည်ပြစ်ြါသပြင့် 

ကုိယ်စားလှယ်တတာ်ြျား သတ်ြှတ်ထားတသာတနရာြျားတွင် တနရာယူတြးကကြါရန် တလးစားစွာ 

ြန်ကကားအြ်ြါတယ် ခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌ တနရာယူပခင်း။ 

 အခမ်းအနားမှူး။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ကကတရာက်လာြါမြခီင်ဗျား။ 

 (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥြ္ကဋ္ဌသည် သတ်မှတ်ထားတသာ စင်ပမင့်တြါ်သ့ုိ ကြတရာြ် 

တနရာယူြါသည်။) 
  အားလုးံထိငုန်ိုငြ်ါမြီခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ် အစည်းအတေးအထတပမာြ်တ ြာင်းနှင့် အစည်းအတေး 
စတင်ြျင်းြတ ြာင်း  တ ြညာပခင်း။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားခငဗ်ျား။ ဒီကတန့ကျငး်ြတဲ့ 

ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)ြှာ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား စိစစ်တရးတကာ်ြတီရဲ့ တငပ်ြချက်အရ အစည်းအတေးသ့ုိ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တက်တရာက်ခွင့်ရိှတသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရ (၁၄၀)ဦးရိှသည့်အနက် 

ဒီကတန့အစည်းအတေးကို (၁၂၀)ဦးတက်တရာက်ြါတယ်။ အစည်းအတေးကို  တက်တရာက်ခွင့် 

ရိှတသာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုတြါင်း၏ (၈၅.၇၁)ရာခိုငန်ှုန်းရိှမြီး တက်တရာက်တ့ဲ 

ကိုယ်စားလှယ်ဦးတရဟာ သံုးြုံတစ်ြုံထက်တကျာ်လွန်တဲ့အတွက် တိုင်းတဒသကကီးနှင့်  ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ေိုငရ်ာ ဥြတဒြုဒ်ြ ၃၆ နှင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၃၄(ခ) 

တို့အရ အစည်းအတေးအထတပြာက်တကကာငး်နှင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာနည်းဥြတဒ 

၃၅(္)အရ အစည်းအတေးစတငက်ျငး်ြတကကာငး် တကကညာြါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်အစည်းအတေး (တတယိတန့)အစီအစဉ်တ ြညာပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄(ခ)အရ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉)(တတိယတန့)အစီအစဉ်ြျားကို ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားထံ ကကိုတင် 

ပြန့်တေထားမြီး ပြစ်ြါတယ်။ ပြန့်တေထားတသာ အစီအစဉ်ြျားအတိုငး် ေက်လက်ကျငး်ြ 

ပြုလုြ်သွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

အစည်းအတေးမတြ်တရာြ်နိုင်တသာ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ြုိယ်စားလှယ်များ 
ြုိယ်စား လွှတတ်တာ်ြုိယ်စားလှယ်များ စစိစ်တရးတြာ်မတီမှ ခွင့်ြန ်ြားပခင်း။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄၄(က)အရ ယတန့အစည်းအတေး ြတက်တရာက်နိုငတ်ဲ့ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားစိစစ်တရးတကာ်ြတီက 

ခွင့်ြန်ကကားြို့ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ဦးလင်းတအာငတ်ဆွ၊ နမ့်စန်မမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)။         တလးစားအြ်ြါတသာ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ် ေန်ကကီးချုြ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့ေင် ေန်ကကီးြျား၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ တြ်ြတတာ်သားပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် တလ့လာသူဧည့်သည်တတာ်ြျားအားလံုး ကုိယ်၏ ကျန်းြာပခင်း၊ 

စိတ်၏ ချြ်းသာပခငး်နှင့် ပြည့်စုံြါတစတကကာငး် ဦးစွာြထြ ္ါရေပြုနှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါ 

တယ်။ ယတန့ ကျငး်ြပြုလုြ်တဲ့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉) ၁၀- ၇- ၂၀၁၉ရက် (တတိယတန့)ြှာ အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်နိုငပ်ခငး် 

ြရိှတသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကိုယ်စား နြ့်စန်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ် 

အြှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

စိစစ်တရးတကာ်ြတီဥက္ကဋ္ဌပြစ်သူ ကျွန်တတာ် ဦးလင်းတအာင်တေွက  ခွင့်ြန်ကကားသွားြှာ  ပြစ်ြါ 

တယ်။  

ယတန့ အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်နိုင်ပခငး်ြရှတိသာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြျားြှာ-  

 (၁) ဦးစိုငး်လုံ၊ နြ့်စန်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင်(့၁)ရက်။ 

 (၂) ဦးစံလွင်၊ ဟိုြုးံမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ်တိုင်တောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင်(့၁)ရက်။ 

(၃) ဦးတေစန်း၊ ကုန်းကကြ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

  ကိုယ်စားလှယ်က ကျန်းြာတရးြတကာငး်ြါသပြင့် ခွင်(့၁)ရက်။ 

ယခင်ကခွင့်ြန်ကကားသပြင့် လွှတ်တတာ်က ခွင့်ပြုထားသူ (၁၇)ဦးရိှမြီး ယတန့ ခွင့်ြန် 

ကကားသူ (၃)ဦးပြစ်ြါတယ်။ ခွင့်ြ့ဲြျက်ကွက်သူ ြရိှြါတကကာငး်နှင့် ယတန့ခွင့်ြန်ကကားသူ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၂၀)ဦးအား ခွင့်အပြစ် သတ်ြှတ်ခွင်ပ့ြုတြးနိုငြ်ါရန် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ  တလးစားစွာပြင့် 

တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။  ခွင့်ြန်ကကားချက်ြျားအားလုံးကို ခွင့်ပြုြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ြျားခင်ဗျား။ ဒီကတန့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူး 

အစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)ကုိ တက်တရာက်ခွင့်ရိှတ့ဲ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

ကုိယ်စားလှယ် ဦးတရြာှ (၁၄၀) ဦး၊ ယခင်ခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ(၁၇)ဦး၊ ယတန့ 

ခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ(၃)ဦးပြစ်ြါတယ်။ စုစုတြါင်း ခွင့်ပြုထားသူ (၂၀)ဦးရိှမြီး၊ ခွင့်ြ့ဲ 

ြျက်ကွက်သူ ြရိှြါ။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ေိုင်ရာနညး်ဥြတဒ ၄(္)၊ (၂)အရ ယခုလွှတ်တတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှု အတပခအတနတငပ်ြချက်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရဲ့ 

အတညပ်ြုချက်ရယူြါြယ်။ 

 ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)သ့ုိ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှုအတပခအတန တင်ပြချက် 

ကုိ  အတညပ်ြုရန် လွှတ်တတာ်က သတောတူြါသလား ခင်ဗျား။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

(သံုးကြိမတ်ိုငတ်ိုင်တမးြါသည်။ 

လွှတ်တတာ်ြသတောတူြါသည်။) 

 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကသတောတူတဲ့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

အစည်းအတေးတက်တရာက်ြှုအတပခအတနကုိ အတည်ပြုြှတ်တြ်းတင်တကကာင်း တကကညာြါတယ်။ 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိးုရအဖဲွ့မှ တင်သွင်းခဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် 

ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်မှန်းတပခတငွစာရင်းများတွင် ပြည်တထာင်စုမှ 
ထြ်မံတထာြ်ြ့ံတငွပဖင့် တဆာင်ရွြ်မည့် လုြ်ငန်းစာရင်းများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

လွှတတ်တာ်ြုိယ်စားလှယ်များြ တဆွးတနွးပခင်း 

 ဥြ္ကဋ္ဌ။          အစီအစဉ်(၅)ပြစ်ြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ 

ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ြထြတန့) 

(၈-၇-၂၀၁၉)ရက်တန့တွင် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ြှ တငသွ်ငး်ခဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငွစာရငး်ြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြံ် 

တထာက်ြံတ့ငပွြင့် တောင်ရွက်ြည့်လုြ်ငန်းစာရငး်ြျားနှင့် စြ်လျဉ်း၍ တေွးတနွးရန် လွှတ်တတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အြည်စာရင်းတြးြို့ထားြါတယ်။ ဒါတကကာင့် ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် 

ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုငး်လှေငး်က တေွးတနွးြို့ ပြစ်ြါ 

တယ်။  

  ဉီးစိုင်းလှေငး်၊ မိုင်းြျဉ်းမမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)။ တလးစားအြ်ြါတသာ 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ ဧည့်သည်တတာ် 

ြျားအားလုးံ ြ္ဂလာအတြါငး်နှင့် ခတညာငး်ြါတစလို့ ေုြွန်တကာငး်တြးြိုအ့ြ်ြါတယ်။ အခု 

ကျွန်တတာ်ဟာေိုရင် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ု ေဏ္ဍာတရးနှစ်၊ တဒသ 

ြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား ဦးစားတြးတောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံတ့ငွနှင့် 

ေန်ထြ်းအိြ်ရာ၊ ေိုင်ကယ်၊ ကားြျား စိစစ်တလျှာခ့ျတငစွာရငး်ြှ ခွဲတေချထားတငွစာရငး်အား 

စိစစ်သုံးသြ်အကကံပြုတေွးတနွးရန် အစီရငခ်ံစာတငပ်ြသွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကကီး ခင်ဗျား။ 

ကျွန်တတာ်တို့နည်းနည်း တငပ်ြြါရတစ။ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကတနမြီး 

ကျွန်တတာ်တို ့ ြဲခူး၊ ကရင်၊ ြွန်၊ တနသဂာရီကို တလ့လာတရးခရီးစဉ်သွားတဲ့အခါြှာ 

ြဲခူးတိုင်းတဒသကကီးနှင့် ကျွန်တတာ်တို့ တကာ်ြတီတို့ တတွ့ေုံ တေွးတနွးြါတယ်။ အင်ြတန်ြှ 

တကာင်းြွန်တဲ့ အချက်အလက် ကကုံတတွ့ရရိှြါတယ်။ ောပြစ်လဲေိတုတာ့ ြဲခူးတိုင်းတဒသကကီး 

စိစစ်တရးတကာ်ြတီဟာေိုရင် သူတို့တေွးတနွးအကကံပြုချက်ြှာ ဥြြာေိုရင် ကျွန်တတာ်တို့ 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ေဏ္ဍာတရးေတ်္ျက် ြေွဲခင်အားလုံး အေင်တပြတချာတြွ့တစြို ့ အစိုးရအြွဲ့ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ကတနမြီးတတာ့ြှ ြိတ်ကကားြါတယ်။ အဲ့ဒီအစည်းအတေးြှာ ေန်ကကီးချုြ်နဲ့ ေဏ္ဍာတရး 

ေန်ကကီး ကိုယ်တိုင်တက်တရာက်မြီး ကျွန်တတာ်တို့ စိစစ်တရးတကာ်ြတီနဲ့အတူ သက်ေိုငရ်ာ 

ဌာန အကကီးအကဲတတွ တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း တကျတကျလည်လည် တေွးတနွးမြီးြှ သူ့ေက် 

ကိုယ့်ေက်လိုအြ်ချက်တတွမြီးပြည့်စုံတအာင် မြို့နယ်အကျ ိုး၊ ပြည်သူရဲ့ အကျ ိုးတတွ အကုန်လံုး 

ညိှနှိုငး်တိုင်ြငမ်ြီး တောငရွ်က်မြီးြှသာလျှင် သူတို့တရးေွဲမြီးတတာ့ လွှတ်တတာ်ကိုတငတ်ဲ့ 

အခါြှာ ချြ်းတပြ့စွာနဲ့ တအးတအးတေးတေးနဲ့ ပြတ်သွားနုိင်တယ်လ့ုိ တလ့လာတတွ့ရိှရတ့ဲအတွက် 

အင်ြတန်ြှတကာငး်ြွန်တဲ့ အစဉ်အလာအပြစ် တလ့လာတတွ့ရိှ ြါတယ်။ ဒါတြြယ့်လည်း 

ကျွန်တတာ်တို့ ပြည်နယ်ြှာကျတတာ့လည်း အတပခအတနအရြ်ရြ် ေယ်လိလုဲတတာ့ြသိေူး 

ခင်ဗျား။ တကယ်တြ်းတတာ့ အဲ့လိုသာရိှခဲ့တယ်ေိုရင် လိတုိုးြိုတလျာ့ ြတ်သက်တဲ့ လုြ်ငန်း 

တတွလည်း အထစ်အတငါ့ရိှြှာ ြဟုတ်ေူးလို့ ကျွန်တတာ်ထငြ်ါတယ်။ ဒါတကကာင့်လည်းြဲ 

တနာငေ်ိုရင် အဲ့လိုအစဉ်အလာြျား တောငရွ်က်သွားတြးြယ်ေိုရင် အတကာင်းေုံးပြစ်လိြ့် 

ြယ်လို့ ယုံကကည်ြါတယ်။ ဒါတြြဲ့ ယခုလက်ရှိအတပခအတနအရ ကျွန်တတာ်တ့ုိရဲ့ ထြ်တုိး 

တြးလိကု်တဲ့ တငွလံုးတငွရငး် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းအတွက် ေိုတြြယ့် လည်းတလ့လာ 

သံုးသြ်တဲ့အခါြှာ အားနညး်ချက်ရှိတဲ့အတွက်တကကာင့် ကျွန်တတာ်ကတနမြီး တေွးတနွးတငပ်ြ 

အကကံပြုပခင်း ပြစ်ရြါတယ်။ အကကံပြုတဲ့တနရာြှာလည်း ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ ေယ်သူ့ကိုြှ 

လည်း ြုန်းတီးပခငး်၊ ရန်လိပုခငး်ြရိှြါေူးေိုတာ တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ အဲ့ဒီတတာ့ သက်ေိုင်ရာ 

ပြည်တထာငစ်ုစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးရဲ့ လြး်ညွှန်ချက်အရ တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်း 

ြျားကို ဦးစားတြးတောငရွ်က်ြါေိုတဲ့ စကားရြ်အတိုင်းကို ကကည့်လိုက်တတာ့ အားနည်း 

တနတာပြစ်တာတကကာင့် ယခုလိတုေွးတနွးအကကံပြု တငပ်ြတာပြစ်တကကာငး် ြဏာြ ဦးစွာ 

တလးစားစွာပြင့် တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးခငဗ်ျား။ ပြည်တထာငစ်ု စီြံကိန်းနှင့် 

ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကကီး၏ လြ်းညွှန်ချက်အရ ရှြ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ  

ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျား၏ ေန်ထြ်းအြိ်ရာ တောက်လုြ်ပခင်းနှင့် ရုံးသံုးတြာ်တတာ် ယာဉ်/  

ေိုင်ကယ် ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် ကျြ် ၃.၀၇၅ ေီလီယံ စိစစ်တလျာ့ချခဲ့မြီး အေိြုါ 

စိစစ်တလျာ့ချတငွြျားနှင့် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျားကုိ ဦးစားတြးတောင်ရွက်ရန် ပြည်တထာင်စုြှ 

ထြ်ြံတထာက်ြ့ံတငွ ကျြ်၂၃.၈ေီလီယံ စုစုတြါင်းကျြ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံတ့ုိအား တဒသြံွ့မြိုးတရး 

လုြ်ငန်းြျား တောငရ်ွက်သည့် ဌာန/ အြဲွ့အစညး်ြျားသ့ုိ ခွဲတေတောငရွ်က်ရန် ခွင့်ပြုလာခဲ့ 

တကကာငး် တလ့လာသိရိှရြါတယ်။ 

 ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးတွင် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားဟာေိုရင် 

ြိြမိြို့နယ်ကိုယ်စား ပြည်သူလူထု၏ လူြှုေေအေင့်အတန်း၊ စားေတ်တနတရး၊ လြး်ြန်း 

ေက်သွယ်တရး၊ တရ၊ ြီးစသည့်လိုအြ်ချက် အြျ ိုးြျ ိုးကို ကိုယ်စားပြုမြီး တြးခွန်းြျားပြင့် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တြးပြန်းတငပ်ြလာခဲ့သည့် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းြျား၊ ကကယ်ြွင့်ြပြတြးခွန်းြျား စုစုတြါင်း 

(၁၀၀၀)တကျာ်ရိှခဲ့တကကာင်း တလ့လာတတွ့ရှိရြါတယ်။ အေိုြါတြးခွန်းြျားအတြါ် ခွင့်ပြုလက်ခံ 

တောငရွ်က်တြးသည့် တြးခွန်းြျားရှိသလို ကတိကေတ်ပြင့် တောင်ရွက်တြးြည့်လုြ်ငန်း 

လည်းရိှမြီး ရန်ြုံတငွရိှြှ ပြန်လည်တောင်ရွက်တြးြည်ဟု ပြန်လည်တပြကကားသည့် လုြ်ငန်းြျား 

ရိှသည်ကိုလည်း တလ့လာတတွ့ရှရိြါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကကီးခင်ဗျား။ အေိုြါလွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ တြးခွန်းြျားနှင့် 

ေက်စြ်မြီးလုြ်ငန်းြျား အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်တြးနိုင်ြှု ြည်ြျှရှိသည်ကို 

ရှင်းလငး်တြာ်ပြပခင်း ြရိှတသာလ်ည်း အစိုးရအြဲွ့အတနပြင့် တောငရွ်က်မြီးစီးသည့်တြးခွန်းြျား 

ရိှသလို တောင်ရွက်ြတြးရတသးသည့် တြးခွန်းြျားလည်း ကျန်ရှိတနအုံးြညဟ်ု ယံုကကည်ြိ 

ြါတယ်။ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်အတွက် ပြည်တထာငစ်ုစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရး 

ေန်ကကီး၏ လြး်ညွှန်ချက်အရ ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး် လိအုြ်လျက်ရိှတသာတကျးလက်တဒသတွင် 

တနထိငု်သည့် ပြည်သူလူထတုို့၏ လြး်၊ တံတား၊ တရ၊ ြီးစသည့် တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်း 

ြျားအတွက် ခွင့်ပြုတြးခဲ့သည့် တထာက်ြံ့တငွ ကျြ ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံအား အတကာင်အထည် 

တြာ်တြးရန်၊ ဒါ့အပြင် ကျန်ရှိတနသည့် ကတိကေတ်ပြုလုြ်ငန်းြျားနှင့် ကတိကေတ်ြတြး 

သည့်လုြ်ငန်းြျားြါ ဦးစားတြးမြီး အပြည့်အေ တြာ်တောင်တြးနိုငြ်ည်ဟု တြျှာ်လင့်ကကီးစွာ 

ပြင့် ယံုကကည်တြျှာလ်င့်ခဲ့ရြါတယ်။  

သ့ုိြါတသာ်လည်း အစိုးရအြဲွ့၏ တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျားအတွက် တငွကျြ် ၂၆.၈၇၅ 

ေီလီယံအား ခွဲတေချထားတြးတငစွာရငး်ြှာ ြူးတွဲြါစာရငး်ြျားအတိုငး် တတွ့ရှရိမြီး တလ့လာ 

သံုးသြ်ကကည့်ြါက တအာက်ြါအတိုင်းတတွ့ရှိရြါတယ်- 

(က) တကျးလက်ပြည်သူြျားကို အပြည့်အေကျခံသုံးစွဲသည့် ဌာန (၃) ခ ု ပြည်နယ်  

  ြွံ့မြိုးြှုကကီးကကြ်တရးရုံး (နတလ)၊ တကျးလက်တဒသြွံ့မြိုးတရးဦးစီးဌာန၊  

  တကျးလက်လြ်းဦးစီးဌာန၊ ြထြ (နတလ)က ကျြသ်န်း ၃၀၀၀၊ တကျးလက်  

   လြ်းဦးစီးဌာနက ကျြ်သန်း၂,၀၀၀၊ တကျးလက်လြ်းဦးစီးဌာနကကျြ်သန်း ၃,၀၀၀၊  

  စုစုတြါင်း ကျြသ်န်း ၈,၀၀၀၊ အကျ ိုးပြုသည့် ရာခိုငန်ှုန်းအားပြင့်ေိုရင်  ၂၉.၇၇  

  ရာခိုငန်ှုန်းရိှြါတယ်။ 

 ( ခ) တကျးလက်/ မြို့ အကျ ိုးပြုသည့်ဌာနြျား လျှြ်စစ်ဌာနက ကျြ်သန်းတြါင်း ၅,၀၀၀၊  

  လြး်ဦးစီးက ကျြ်သန်းတြါင်း ၆,၀၀၀၊ အားကစားနှင့် ကာယြညာဦးစီးဌာနက  

  ကျြ်သန်း ၈၀၀၊ စိုက်ြျ ိုးတရး၊ တြွးပြူတရးနှင့် ေည်တပြာငး်ေန်ကကီးဌာနက ကျြ်  



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

  ၃၆၉ သန်း၊ ြီးသတ်က ကျြ် ၉၂၈.၄သန်း၊ စုစုတြါင်း ကျြ ်၁၃,၀၉၇.၄ သန်း ၊  

  ရာခိုငန်ှုန်းအားပြင့်  ၄၈.၇၃% ရိှြါတယ်။  

( ္) မြို့ပြအကျ ိုးပြုသည့်ဌာန အစုိးရအြဲွ့ ကျြ် ၄,၂၂၀.၇၉၅သန်း၊ စည်ြင်သာယာတရး  

  ကျြသ်န်း ၁,၁၀၀.၀၀၀၊ စုစုတြါင်း ကျြ် ၅,၃၂၀.၇၉၅ သန်း၊ ရာခိုငန်ှုန်းအားပြင့်  

  (၁၉.၈) ရာခိုငန်ှုန်းရိှြါတယ်။ 

(ဃ) ဌာနအကျ ိုးပြုသည့် ဌာန၊ အတထွတထွအုြ်ချု ြ်တရးဦးစီးဌာန ကျြ် ၄၅၆.၅၁၅သန်း  

  ရိှြါတယ်။ အဲ့ဒါကျတတာ့ (၁.၇၀)ရာခိုငန်ှုန်း ရိှြါတယ်။  

အထက်တြာ်ပြြါ အကျ ိုးပြုြှု ရာခိုငန်ှုန်းသည် တကျးလက်တဒသအကျ ိုးပြုြှု ၂၉.၇၇ 

ရာခိုငန်ှုန်း၊ တကျးလက်/ မြို့အကျ ိုးပြုြှု ၄၈.၇၃ ရာခိုငန်ှုန်း၊ မြို့ပြအကျ ိုးပြုြှု ၁၉.၈  

ရာခိုငန်ှုန်းနှင့် ဌာနအကျ ိုးပြုြှု ၁.၇ ရာခိုငန်ှုန်း အသီးသီးရှိတနသည်ကို တလ့လာတတွ့ရှိရ 

ြါတယ်။  

လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီး ခင်ဗျား။ ပြည်တထာငစ်ုအစိုးရအြဲွ့ ရန်ြုံတငွတထာက်ြ့ံြှု၏ 

အဓကိရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်ြှန်းချက်ပြစ်သည့် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား သဟောတ ရိှ/ ြရိှ 

တလ့လာသံုးသြ်ရန် လိအုြ်လှြါတယ်။ ပြည်တထာငစ်ုအစိုးရအြဲွ့သည် ရှြ်းပြည်နယ်ရိှ 

ပြည်သူလူထုတို့၏ လိအုြ်ချက်ြျား ပြည့်စွြ်းတြးနိုငရ်န် ရည်ရွယ်၍ ခွင့်ပြုတြးပခငး်ပြစ်ြါ 

တသာလ်ည်း တငွစာရငး်ခွဲတေတြးြှုတွင် ညီြျှြှု၊ ြျှတြှု၊ ြွင့်လငး်ပြင်သာြှုြရိှေဲ အားနည်း 

တနသည်ကုိ တလ့လာတတွ့ရိှရြါတယ်။ အေုိြါ တထာက်ြ့ံတငွြျားပြင့် လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ြျားြှ တငပ်ြထားတသာ ပြည်သူ့အကျ ိုးပြုလုြ်ငန်းြျားအတြါ် ပြည့်စွြ်းအတကာငအ်ထည် 

တြာ်တောင်ရွက်တြးနိုငြ်ါရန် အထူးလိုလားတတာင့်တကကြည်ပြစ်ြါတယ်။  

အကြံပြုသုံးသြ်ချြ် 

 ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး် ြှီတင်းတနထိုငက်ကသည့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့သည် 

တကျးလက်တဒသတွင် ၇၅ ရာခိုငန်ှုန်းတနထိငုမ်ြီး မြို့ပြတွင် ၂၅ ရာခိုငန်ှုန်း တနထိုငလ်ျက်ရိှရာ  

 

ပြည်တထာငစ်ုအစိုးရအြဲွ့၏ ရည်ရွယ်ချက်အတိုငး် တထာက်ြံ့ထားသည့် ရန်ြုံတငွကျြ် ၂၆.၈၇၅ 

ေီလီယံတို့အား (တကျးလက်တနပြည်သူြျားအား) လုတံလာက်စွာပြင့် လက်တတွ့အတကာင် 

အထည်တြာ်တောင်ရွက်တြးနိုငရ်န် ရည်ြှန်းမြီး ခွင့်ပြုရန်ြုံတငွ၏ ၂၉.၇၇ ရာခိုငန်ှုန်းြှ ၄၅ 

ရာခိုငန်ှုန်း ကျြအ်ားပြင့် ၁၂.၀၉၃ ေီလီယံအထိ တိုးပြှင့်ခွင့်ပြုမြီး တငွစာရငး်အား ပြန်လည် 

တရးေွဲခွဲတေချထားတြးနိုငြ်ါရန် တလးစားစွာတငပ်ြအြ်ြါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ြတ်သက်မြီးတတာ့ 
ဥက္ကဋ္ဌကကီးခငဗ်ျား။ ကျွန်တတာ်နည်းနည်းတငပ်ြခွင့်ပြုြါ။ အဲ့ထြဲှာ ကျွန်တတာ်ခုနက ရှင်းလငး် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တငပ်ြတဲ့ထဲြှာ တကယ့်ထိထိတရာက်တရာက်အကကံပြု၊ တဒသြံွ့မြိုးတရး တကျးလက်တန 

ပြည်သူ(၇၅%)အတွက်ထိတရာက်တာ ကျြ်သန်း ၈၀၀၀ ေဲရိှြါတယ်။ တနာက်အထုိက်အတလျာက် 

မြို့ ြှာ အကျ ိုးပြတာတတာ့ ကျြ် ၁၃,၀၉၇.၄ သန်း ပြစ်ြါတယ်။ တနာက်မြို ပ့ြအကျ ိုးပြုတ့ဲ စုစုတြါင်း 
စညြ်င်သာယာတရးတတာ့ ြေိုလိုြါေူး။ မြို့ရဲ့အင်အား အင်ြတန်အားနညး်တဲ့အတွက် 
တကကာင့်ထည့်တြးတဲ့အတွက် အင်ြတန်ြှ တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ ဒါတြြယ့် အစိုးရအြဲွ့အတနနဲ့ 
ကျြ်သန်းတြါင်း ၄,၂၂၀.၇၉၅ သန်းအနက် ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့ရဲ့ တဒသြံွ မ့ြိုးတရးေုိမြီး ကျြ်သန်း 
တြါင်း ၄,၁၆၃.၇၉၅ သန်းကုိ AC နုိင်လွန်ကတ္တရာခင်းပခင်းလုြ်ငန်းအတွက် တောင်ရွက်တယ်လ့ုိ 

သိရိှရြါတယ်။ တနာက်တတာင်ကကီးမြို့လယ် ခံုးတံတားတည်တောက်ပခင်း ကျြ် ၁၈၈.၇၅၅ သန်း၊ 
တနာက်တညာငတ်ရွှမြို့၊ ပြေတီလြ်း၊ တြာင်တတာ်ပြန်လြး် (၂၄)တြအကျယ် AC ခင်းပခင်း၊ 
(၂၀၉၉)တြ၊ ကျြ်သန်းတြါင်း ၂၄၂.၇၇၀ သန်း၊ ြင်းတယမြို့၊ ြင်းတယမြို့အတွင်း ြင်းတယ 

္ူလြ်းအား(၂၄)တြအကျယ် AC ခင်းပခင်း (၆)ြာလံု ကျြသ်န်းတြါငး် ၅၀၀၊ ရှြ်းပြည်နယ် 

(တပြာက်ြိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့နယ် လြး် AC ခင်းပခင်း၊ မြို့တတာ်ခန်းြအေိငုး်ြှ တေးလြ်းြတ်လြ်း 
အြါအေင် သံုးတပြှာင့်တရြန်းလြ်းေုံအထိ လြး်ြတတာ်အား AC ခင်းပခင်း၊ ြျြး်ြျှ (၄၈)တြ 

အကျယ် သိန္နီလြ်း AC ခင်းပခင်း၊ ြျြ်းြျှ(၄၄)တြအကျယ် AC ခင်းပခင်း ကျြသ်န်းတြါင်း 
၁,၇၇၂.၅ သန်း၊ ရှြ်းပြည်နယ်(အတရှ့ြိုငး်) ၊ တာချလီိတ်မြို့တွင်း AC ခင်းပခင်း၊ ပြန်ြာ- ထုိင်း 
အြှတ်(၂)တံတား ြီးြိွုင့်ြှ သစ္စာလက်ေက်ရည်ေုိင်တရှ့အထိ (၁)ြုိင်ကုိ (၄.၃၃)ြာလံု ခင်းပခင်း 
ကျြသ်န်းတြါင်း ၁,၄၀၀ ေိုတတာ့ အဲ့ဒါတတွဟာ တကယ်တန်း တဒသြွံ့မြိုးတရးကို အကျ ိုးရှိြါ့ 
ြလားေိုတာ သံသယပြစ်စရာ ပြစ်ြါတယ်။ ောပြစ်လို့လည်းေိုတတာ့ ဥြြာ- တညာငတ်ရွှမြို့ 
ေိုလည်း ဟုတ်ြါတယ်တင်ပြချက်က သက်ေိုင်ရာကို ကျွန်တတာ်လည်းတြးြါတယ်။ 
ောတကကာင့် အဲ့တလာက်လည်းေိုတာ။ တိုးရစ်တို့လာလည်တယ်ေိုတာြျ ိုးတတွ ရိှြါတယ်။ 
တကယ်တြ်းကျ တိုးရစ်ေိုတဲ့ဟာအတနနဲ့ ောေဲခင်းခငး် စိတ်ေင်စားြှာ ြဟုတ်ေူး။ အဓကိ 

သူတို့လာလည်တာက အင်းတလးသောေအလှအြတတွ၊ ြတ်ေန်းကျင်တတွေဲ စိတ်ေင်စား 
တာ။ လြး်ကလည်းန္ိုက အတကာငး်ရှိတနမြီးသား၊ ကတ္တရာလည်း ခင်းမြီးသား၊ ြလိုအြ်ေူး 
လို့ထငြ်ါတယ်။ အဲ့ဒီတငွအစား တကယ့်လိအုြ်တနတဲ့ တကျးလက်ပြည်သူြျား တဒသြံွ့မြိုးတရး 
အတွက် တောင်ရွက်တြးရင် ြတကာငး်ေူးလားေိုတဲ့ဟာကို စဉ်းစားတြးြို့ လိအုြ်ြါလိြ့်ြယ်။ 
ထိနုည်းတူစွာ ြင်းတယေိုလည်း လြး်ေိုလည်း တတြါငး်လေုရားြွဲကျြှ စညက်ားတဲ့ 
ေုရားြွဲတတာ်ကကီးြါ။ ယခုလည်း လြး်တကာငး်တနြါတယ်။ အတက်အေငး်လည်း အေငတ်ပြ 

တနြါတယ်။ ပြည်သူလူထုလည်း ောြှရုြ်ေိုးေိုးလည်းြရှိေူး။ နစ်နာြှုလည်းြရိှေူး။ 
သူ့ောသာတအးချြ်းမြီးပြဿနာြရိှေူး။ လူြှုြတ်ေန်းကျင်အတွက်လည်း ထိခိုက်ြှုြရိှေူး။ 
တကာင်းတနတတာ့ သွားလိကု်လာလုိက်နဲ့ ေုံးရှုံးြှုလည်း ြရိှကကေူး။ ြလိုအြ်ေူးလို့ ကျွန်တတာ် 
ထင်ြါတယ်။ လြး်လည်းကတ္တရာလြ်း သူ့ောသာတကာငး်တနတာ။ တစ်နှစ်ြှတစ်ခါ ြွဲတတာ် 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ပြစ်တဲ့အတွက်တကကာင့် လိအုြ်လိြ့်ြယ်လို့လည်း ြထငြ်ါေူး။ အကယ်၍ြျား ဒီတငွamount 

တလးတတွ ဥြြာ- ကျြ ် ၂၄၂.၇ သန်း၊ တဒသြံွ့မြိုးြှုတစ်ခုခု လုြ်လိကု်ြယ်ေိုရင် အြျားကကီး 
သက်ေိုငရ်ာ တကျးလက်တနပြည်သူြျားအတွက် အငြ်တန်ြှ အကျ ိုးရှိလိြ့်ြယ်လို့ ယံုကကည် 

ြါတယ်။ ထိနုညး်တူစွာ ကျွန်တတာ်တို့ လားရှိုးမြို့ေိုရင်လည်း ြတရာက်တာကကာမြီ၊ တကယ် 

တန်းတတာ့ လားရှိုးမြို့ေိုလည်း သူ့ဟာနဲ့သူတတာ့ တကာင်းတနြါတယ်။ လြး်တတွလည်း 
လုြ်ထားတာ ပြူးတနြါတယ်။ ကွန်ကရစ်လြး်တို့ ကတ္တရာတို့ တကယ်တြ်း လိအုြ်လား၊ 
ြလိုအြ်ေူးလားေိုတာ တန်ြိုးကလည်း ကျြ်သန်းတြါငး်(၁,၁၇၂.၅)သန်းေိုလည်း ကျြ်သိန်း 
တစ်တသာင်းဟာေိုရင် တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား တောင်ရွက်ရန်အတြါ် ပြည်သူတတွ 
ေယ်တလာက်ြျား အကျ ိုးရှိြလည်းအတြါ် စဉ်းစားတြးြို့လည်း လိအုြ်လိြ့်ြယ်လို့ ယံုကကည် 

ြါတယ်။   

  ထိနုည်းတူစွာ ရှြ်းပြည်နယ်(အတရှ့ြိုင်း) တာချလီိတ်၊ ပြန်ြာ- ထိုငး်အြှတ် (၂) 
တံတားေိုလည်း ကုန်စည်ကူးသန်းသွားလာမြီး ကုန်စည်ပြန့်ပြူးတဲ့လြ်း ပြစ်ြါတယ်။ 
ေယ်သူြှ လည်ြတ်ကကည့်တာလည်း ြရိှြါေူး။ ပြည်သူလူထု လြး်တလျှာက်တဲ့ တနရာလည်း 
ြဟုတ်ြါေူး။ ယုိးဒယားကတန ကုန်စည်ေင်တယ်၊ ြစ္စည်းပြန်သွင်းတယ်။ ဒီတလာက်ေဲ လုြ်တာြါ 
တကာင်းတနတာလည်း ကျွန်တတာ်အပြငန်ဲ့တြါ့၊ လြး်ကလည်း အပြူးြပဲြစ်တနတယ်ေိုတတာ့ 
ြလိုအြ်ြါေူး။ ဒီamount ကကီး ကျြ်သန်း ၁၄၀၀ ေိုတတာ့ စုစုတြါင်း အဲ့လုြ်ငန်းြှာေိုရင် 
တြါင်းလုိက်ရင် ကျြ်သန်းတြါင်း ၄,၁၆၃.၇၉၅ သန်းဟာေုိရင် တင်ပြတ့ဲအတုိင်း ကျြ်သန်းတြါင်း 
၄,၀၀၀ သန်း ထြ်ပြည့်မြီးတတာ့ တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား၊ ပြည်နယ်တစ်ခုလံုး လုိအြ်ချက်တတွ 

အတုိင်းအတာတစ်ခု သာတူညီြျှတုိးတက်ြံွ့မြိုးလာလိြ့်ြယ်လ့ုိ ယံုကကည်တာနဲ့အညီ ဒါတလးကုိ 

တလျှာ့ချမြီးတတာ့ သက်ေိုင်ရာ တကျးလက်လုြ်ငန်းတတွကို ပြည့်စွက်တြးြါလို့ တငပ်ြလိုြါ 
တယ်။ ခုနကကျွန်တတာ် တငပ်ြသလို (၂၉.၇၇)ရာခိုင်နှုန်းတွင် (၄၅)ရာခိုင်နှုန်း တိုးြယ့်တိုးရင် 

amount က ကျြ်သန်း ၄,၀၀၀ ပြစ်ြါတယ်။ ဒါတကကာင့် အ့ဲဒီလုြ်ငန်းတလးတတွကုိ တလျှာ့ချမြီးတတာ့ 
သက်ေိုငရ်ာ တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းကို ပြန်လည်မြီးတတာ့ စာရင်းတရးသွငး်တောင်ရွက် 
တြးြါက ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ ပြည်နယတ်စ်ခုလုးံရဲ့ လိအုြ်ချက်၊ သက်ေိုငရ်ာေဏ္ဍာတရးေန်ကကီး၊ 
 

ေဏ္ဍာတရးနှင့်စီြံကိန်း ဒုတိယေန်ကကီး ြှာကကားချက်အရလည်း လုိက်တလျာညီတထွပြစ်သွားြှာ 

ပြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တတာ်တို့ ရှြ်းပြည်နယ်ြှာ လိအုြ်ချက်ကိုလည်း ပြည့်စွြ်းတဲ့အတနအထား 
ပြစ်လိြ့်ြယ်လို့ ယုံကကည်ြါတယ်။ တနာက်တစ်ခုကျွန်တတာ်ေိုလိုတာက ကျွန်တတာ်တို ့ 
တလ့လာတတွ့ရှိထားတဲ့ ဌာနတတွလည်း ကကည့်ြယ်ေိုရင် အားနညး်ချက်တစ်ခု ကျွန်တတာ် 
တလ့လာတတွ့ရှိရြါတယ်။ ောပြစ်လည်းေိုတတာ့ ဌာနရဲ့ အချက်အလက်တတွကို ပြန်မြီးတတာ့ 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားလည်း တလ့လာသံုးသြ်မြီးလို့ ယံုကကည်ြါတယ်။ ထွက်လာ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

မြီေိုရင် ဒါလည်းြွဲတိုင်းတကျာ်တဲ့ မြို့နယ်တတွရိှသလို ြွဲတိုင်းြတကျာ်တဲ့ဌာန ရိှြါတယ်။ 
ကျွန်တတာ်ေိုလိုတာက အဲ့ဒီဌာနတိုငး်၊ ဌာနတိုင်းြှာ ြွင့်လငး်ပြင်သာြှုအရ စာရင်းေယား 
ကကည့်လိုက်ရင် ကတလာ၊ တအာင်ြန်း၊ တညာင်တရွှတတာက်တလျှာက် လိဟုာတလးတတွ အမြတဲြ်း 
ြွဲတိုင်းတကျာ်ပြစ်တာတတွ နညး်နည်းစဉ်းစားတြးြို့ လိအုြ်ြါတယ်။ တနာက်တစ်ခါတစ်ချ ို့ေို  
အစွန်အြျား မြို့ငယ်တလးတတွ ေယ်လုိေဲတွက်ချက် လူဦးတရအားပြင့် မြို့နယ်အရတွက်ချက်ရင် 

အင်ြတန်ြှနိြ့ြ်ါးမြီး ရာခိုငန်ှုန်းအရ တွက်ချက်လိကု်ရင် တစ်ချ ို့က ရှြ်းပြည်နယ်တစ်ခု 
ေတ်္ျက်ရဲ့ one point တတာငြ်ရြါေူး။ one တတာငြ်ရေဲ (.94)၊ (.93)၊ (.83)တို့ေိတုာ 

အင်ြတန်ြှ နညး်ြါတယ်။ အဲ့လိုမြို့ငယ်တလးတတွအတြါ် စဉ်းစားမြီးတတာ့ ြျှြျှတတညီြျှြှု 
ရိှနိငု်ြလားေိုတာလည်း စဉ်းစားတြးြို့ လိုအြ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ်ထငတ်ာ လွှတ်တတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုးံလည်း စိစစ်မြီး၊ ကကည့်မြီးမြီလို့ ယံုကကည်ြါတယ်။ တချ ို့လည်း 
ကျွန်တတာ်နဲ့ ရငး်နှီးတဲ့ လွှတ်တတာ်တတွြှာ လုြ်စြ်းြါဦးတလး၊ ကျွန်တတာ်တို့ြရှိြါေူးကကည့် 

ြါဦး ေိုတာတတွ ဟုတ်ြါတယ်ဒါလည်း အဲ့လိုဟာတလးတတွစသပြင့် ပြန်လည်မြီးတတာ့ စိစစ် 

မြီးတတာ့ တနာငေ်တ်္ျက်ေိုရင် ြျှြျှတတတလး ငဲ့ညာမြီးတတာ့ ြျှြျှတတတလးပြစ်တအာင် 
တောငရွ်က်တြးရန်လိုအြ်တကကာင်း တလးစားစွာ တငပ်ြအြ်ြါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကကီးခငဗ်ျား။ 
ကျွန်တတာ့်ရဲ့ အကကံပြုသံုးသြ်ချက်ကတတာ့ ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး် ြှီတငး်တနထိုင်ကကသည့် 

တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့သည် တကျးလက်တဒသတွင် (၇၅)ရာခိုငန်ှုန်း တနထိငုမ်ြီး မြို့ပြတွင် 

(၂၅)ရာခိုင်နှုန်း တနထိုင်လျက်ရှိရာ ပြည်တထာင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း 
တထာက်ြ့ံထားတ့ဲ ရန်ြံုတငွ ကျြ် ၂၆.၈၇၅ သန်း လံုတလာက်စွာပြင့် လက်တတွ့အတကာင်အထည် 

တြာ်တောင်ရွက်တြးရန် ရည်ြှန်းမြီး ခွင့်ပြုရန်ြုံတငွ (၂၉.၇၇)ရာခိုငန်ှုန်းြှ (၄၅)ရာခိုငန်ှုန်း ကျြ်  

၁၂.၀၉၃ ေီလီယံ တိုးပြှင့်ခဲ့မြီး တငွစာရငး်အား ပြန်လည်ခွဲတေချတြးနိုငရ်န် တလးစားစွာ 

တငပ်ြရပခငး် ပြစ်ြါတယ်။   

   ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ပြည်တထာင်စု 

အစိုးရအြဲွ့ြှ ထြြ်ံခွင့်ပြုတြးခဲ့သည့် ရန်ြုံတငွ ကျြ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံအား လြး်ညွှန်ချက် 
နှင့အ်ညီ အစိုးရအြွဲ့၏ တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား ကျခံသုံးစွနဲိုင်ရန် ရန်ြုံတငခွွဲတေချထားြှု 
ြျားကို တလ့လာေန်းစစ်ခဲ့ရာတွင် ညီြျှြှု၊ ြျှတြှု၊ ြွင့်လငး်ပြင်သာြှု လိုအြ်တနတသးသည်ဟု 
ယံုကကည်ြိသည်နှင့်အညီ တကျးလက်တနပြည်သူြျား အကျ ိုးတြျှာ်ကုိး၍ ြုိြုိပြည့်စွက်တောင်ရွက် 

တြးနိုငရ်န် ရည်ရွယ်မြီး သံုးသြ်အကကံပြုပခငး်ပြစ်ြါတယ်။  

 ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်တတာ်ြျားလည်း ကျွန်တတာ် အစီရင်ခံတင်ပြချက်အတုိင်း 

ခံယူချက် ထြတ်ူထြ်ြျှရိှကကြည်ကိုလည်း ယံုကကည်ြိသည်နှင့်အညီ ေိုင်းေန်းြံ့ြိုး စဉ်းစား 

တြးနိုငြ်ါရန် တြတ္တာရြ်ခံအြ်သလို အစိုးရအြဲွ့လည်း ကျွန်တတာ်၏အကကံပြုသံုးသြ်ချက်အား 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တကျးလက်တနတိုငး်ရင်းသားပြည်သူ့အကျ ိုး ေတက်ထြး်ြိုး သယ်ြိုးတြးနိုင်ရန် တြျှာ်ြှန်းမြီး 

စဉ်းစားတောင်ရွက်တြးနိုငြ်ါရန် လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌြှတစ်ေင့် အကကံပြုတိုက်တွန်းအြ်ြါတယ် 

ခင်ဗျား။ အားလုးံကို တကျးေူးတငြ်ါတယ် ခင်ဗျား။  

 ဥြ္ကဋ္ဌ။    ကျွန်တတာ်တို့ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်းနဲ့ စြ်လျဉ်းမြီးတတာ့ြှ အထူး 

အစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) ြတခါ်ယူြီြာှ ကကိုတငမ်ြီးတတာ့ြှ ကျွန်တတာ်တို့ ြွဲ့စည်းထားတဲ့ 

တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသံုးေိုငရ်ာစိစစ်တရးတကာ်ြတီ၊ မြီးတတာ့ြှ ဥြတဒပြုတရး 

ေိုင်ရာတကာ်ြတီတို့ကတနမြီးတတာ့ြှ သက်ေိုငရ်ာဌာနြျားကို ဒီလ (၃)ရက်၊ (၄)ရက်၊ (၅)ရက် 

တန့ြျားတွင် (၃)ရက်တိုငတ်ိုင် အကကံပြုတေွးတနွးတယ်လို့ ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ သိရှိရြါတယ်။ 

ဒါ့အပြင် ြတန့ညတနအထိ အကကိတ်အနယ်နဲ့ တေွးတနွးတယ်လို့လည်း ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ 

သိရှိရြါတယ်။ ဒါကိုအစိုးရအြွဲ့အတနနဲ့လည်းြဲ လိုအြ်သည်ြျားကို ပြန်လည်ပြုပြင်တယ် 

လ့ုိလည်း ကျွန်တတာ် ကကားသိရြါတယ်။ ဒါတကကာင့်ြ့ုိလ့ုိ အစီအစဉ်အရ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 

တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသံုးေိုင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီက ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ခု၊ 

ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငွစာရငး်ြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြံ် 

တထာက်ြံတ့ငပွြင့် တောငရွ်က်ြည့်လုြ်ငန်းစာရင်းြျားနှင့် စြ်လျဉ်းမြီး သံုးသြ်အကကံပြုချက် 

အစီရငခ်ံစာတငပ်ြြို့ ြိတ်တခါ်ြါတယ်။  

ဦးခငတ်မာငတ်င့်၊ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ တဒသန္တရစီမံြိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငအွရအသံုးဆိုင်ရာစိစစ်တရး 
တြာမ်တီ။   ယတန့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) 

သ့ုိတက်တရာက်လာကကတဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့ေင် ေန်ကကီးချုြ်၊ ေန်ကကီးြျား၊ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသးီတို့အား 

ြ္ဂလာအတြါင်းနှင့် ပြည့်စုံကကြါတစလို့ ဦးစွာြဏာြနှုတ်ခွန်းေက်သအြ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ် 

ကတတာ့ တာချလီိတ်မြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးခင်တြာငတ်င့် ပြစ်ြါတယ်။ ဒီတန့ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူး 

အစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉)၌ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ြှ တငသွ်ငး်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊  

 

ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်းြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငပွြင့် 

တောငရွ်က်ြည့် လုြ်ငန်းစာရင်းြျားအတြါ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် 

ေဏ္ဍာတငွအရအသံုးေိုင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီြှ စိစစ်သုံးသြ်တင်ပြတဲ့ အစီရငခ်ံစာကို 

ြတ်ကကားြှာ ပြစ်ြါတယ်။  

နိဒါန်း 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

 ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ြထြတန့) 

(၈.၇.၂၀၁၉)ရက်တန့၌ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ြှ တင်သွင်းခဲ့သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်းြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငပွြင့် 

တောငရွ်က်ြည့် လုြ်ငန်းစာရငး်ြျားအတြါ် နညး်ဥြတဒ ၆၄ နှင်အ့ညီ တကာ်ြတီကကားနာြွဲကို 

(၃.၇.၂၀၁၉) ရက်တန့၊ (၅.၇.၂၀၁၉)ရက်တန့နှင့် (၆.၇.၂၀၁၉)ရက်တန့ြျားတွင် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ် ဥြတဒပြုတရးေိုင်ရာတကာ်ြတီေငြ်ျား၊ တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသံုး 

ေုိင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီေင်ြျားနှင့် ဌာနေုိင်ရာြျားအား တခါ်ယူကကားနာခ့ဲမြီး ဤအကကံပြုချက် 

အစီရငခ်ံစာကို နညး်ဥြတဒ ၆၆ နှင်အ့ညီ ပြုစုတငပ်ြပခငး် ပြစ်ြါတယ်။  

လုြ်ငန်းတဆာငရ်ွြ်ချြ် 

 (၃.၇.၂၀၁၉) ရက်တန့တွင် ပြုလုြ်ခဲ့သည့် တကာ်ြတီကကားနာြွဲ၌ တဒသြံွ့မြိုးတရး 

လုြ်ငန်းြျားအတွက် ကျြ ် ၂၃.၈၀၀ ေီလီယံအား မြို့နယ်ြျားသို့ အညီအြျှခွဲတေချထားတရး 

အတလးထားတောင်ရွက်ရန် ေုံးပြတ်ခဲ့ြါတယ်။ သ့ုိတသာ် အချနိ်ကန့်သတ်ချက်၊ ဌာနြျား၏ 

တောငရွ်က်ေဲလုြ်ငန်းြျားရှတိနပခငး်၊ ပြည်တထာင်စုြှ တဒသြွံ့မြိုးတရးအတွက် ေတ်္ျက်ခွဲတေ 

တြးထားမြီးပြစ်ပခငး်၊ ေတ်္ျက်လိုအြ်ချက်ြျားရှိသည့် ဌာနြျားအတွက် အခက်အခဲြျားစွာ 

ပြစ်တြါ်တနပခငး်ြျားတကကာင့် (၅.၇.၂၀၁၉)ရက်တန့ ကကားနာြွဲတွင် ဌာနြျား၏ လုြ်ငန်းလိအုြ် 

ချက်အရ လုြ်ငန်းအတရအတွက် တိုးပြှင့်ပခငး်၊ တပြပြငအ်တနအထားတြါ်တွင် လိအုြ်ြှုြရိှသည့်  

လုြ်ငန်းအတရအတွက် တလျာ့ချပခငး်၊ စိစစ်ပခငး်၊ လိအုြ်တသာလုြ်ငန်းြျားကို တခါင်းစဉ် 

တပြာင်းလဲလုြ်တောငတ်စပခငး်ြျား တောင်ရွက်ခဲ့ြါတယ်။  

တလ့လာတတွ့ရှိချြ် 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ်တွင် ရှြ်းပြည်နယ်ေဏ္ဍာရန်ြုံတငွသ့ုိ ပြည်တထာငစ်ုြှ 

ြထြအကကိြ် တထာက်ြံ့တငွအပြစ် ကျြ် ၂၂၅.၂၈၁ ေီလီယံကို တထာက်ြံတ့ြးခဲ့ြါတယ်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် အရအသံုးခန့်ြှန်းတပခတငွစာရင်းြျားကုိ ပြည်တထာင်စုစီြံကိန်းနှင့် 

ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးဌာန၊ ပြည်တထာင်စုေန်ကကီး ဦးတောငစ်ိစစ်ခဲ့သည့် အစည်းအတေးတွင် 

ပြည်တထာငစ်ုြှ ရှြ်းပြည်နယ်အတွက် ၀၃-၀၈။ လျှြ်စစ်ြီးနှင့် ဓာတ်အားခတငစွာရငး်တခါင်းစဉ် 

တွင် ကျြ် ၁.၆၀၉ ေီလီယံနှင့် တဒသြွံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်း လုြ်ငန်းစဉ်ြျား ဦးစားတြးတောငရွ်က် 

ရန်ကျြ် ၂၃.၈၀၀ ေီလီယံ၊ စုစုတြါင်း ကျြ် ၂၅.၄၀၉ ေီလီယံကို ထြ်ြံတထာက်ြံတ့ြးခဲ့မြီး၊ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

စုစုတြါင်း ပြည်တထာငစ်ုြှ ရှြ်းပြည်နယ်၏ လိုတငွအတွက် တထာက်ြံတ့ငွ ကျြ် ၂၅၀.၆၉၀ 

ေီလီယံ ရရိှခဲ့ကို တတွ့ရှရိြါတယ်။ 

 ထို့အပြင် ပြည်တထာင်စုစီြံကနိ်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကကီး၏ 

လြး်ညွှန်ချက်အရ ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး်ရှိ ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျား၏ ေန်ထြ်းအိြ်ရာ 

တောက်လုြ်ပခင်းနှင့် ရုံးသုးံ တြာ်တတာ်ယာဉ်/ ေိုင်ကယ်ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် ကျြ် ၃.၀၇၅ 

ေီလီယံ စိစစ်တလျာ့ချခ့ဲမြီး အေုိြါ စိစစ်တလျာ့ချတငွရြ်ြျားနှင့် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျားကုိ 

ဦးစားတြးတောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံ့တငွ ကျြ ် ၂၃.၈၀၀ ေီလီယံ၊ 

စုစုတြါင်း ကျြ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံအား တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား တောငရွ်က်သည့် ဌာန/ 

အြဲွ့အစည်းြျားသို့ ဦးစားတြး၍ ခွဲတေချထားတြးြှုကို တတွ့ရှရိြါတယ်။  

သ့ုိပြစ်ြါ၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား ဦးစားတြး 

တောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငနွှင့် ေန်ထြ်းအိြ်ရာ/ ေိုင်ကယ်/ ကားြျား 

စိစစ်တလျာ့ချတငစွာရငး်ြှ ခွဲတေချထားတြးတငစွာရငး်တွင် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က သာြန် 

အသံုးစရိတ် တငွကျြ် ၅၇.၀၀၀ သန်း၊ တဒသြံွ့မြိုးတရး တငွကျြ် ၄,၁၆၃.၇၉၅ သန်း၊ တြါငး် 

တငွကျြ် ၄,၂၂၀.၇၉၅ သန်း၊ ပြည်နယ်တဒသြံွ့မြိုးြှုကကီးကကြ်တရးရံုးက တငွကျြ်သန်း ၃,၀၀၀. ၀၀၀၊ 

ေည်တပြာငး်နှင့် တရအသံုးချြှုစီြခံန့်ခွဲတရးဦးစီးဌာနက တငွကျြ် ၃၆၉.၀၀၀ သန်း၊ တကျးလက် 

တဒသြံွ့မြိုးတိုးတက်တရးဦးစီးဌာနက တငွကျြ်သန်း ၂,၀၀၀.၀၀၀၊ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနက တငွကျြ် 

၉၂၈.၄၀၀ သန်း၊ အတထွတထွအုြ်ချုြ်တရးဦးစီးဌာနက တငွကျြ် ၄၅၆.၅၁၅ သန်း၊ လျှြ်စစ်ဓာတ် 

အားပြန့်ပြူးတရးလုြ်ငန်းက တငွကျြ်သန်း ၅,၀၀၀.၀၀၀၊ အားကစားနှင့် ကာယြညာဦးစီး 

ဌာနက တငွကျြ်သန်း ၈၀၀.၀၀၀၊ လြး်ဦးစီးဌာနက တငွကျြ်သန်း ၆,၀၀၀.၀၀၀၊ တကျးလက် 

လြး်ြွံ့မြိုးတရးဦးစီးဌာနက တငွကျြ်သန်း ၃,၀၀၀.၀၀၀၊ စညြ်ငသ်ာယာတရးဌာနက တငွကျြ် 

၁,၁၀၀.၀၀၀ သန်း၊ တြါငး်တငကွျြ် ၂၆,၈၇၄.၇၁၀ သန်း ထြြ်ံခွဲတေချထားတြးမြီး ၀၃-၀၈ 

အတွက် ထြြ်ံခွဲတေချထား တငွကျြ် ၁,၆၀၈.၉၇၅ သန်း၊ စုစုတြါင်း တငွကျြ် ၂၈,၄၈၃.၆၈၅ 

သန်း ခွဲတေချထားတြးသည်ကို စိစစ်တတွ့ရှရိြါတယ်။  

လုြ်ငန်းြမာဏ တပြာငး်လဲလျာထားသည့် ဌာနနှင့် လုြ်ငန်းများ 

တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသံုးေိုငရ်ာ စိစစ်တရးတကာ်ြတီအတနပြင့် ြူလ 

လုြ်ငန်းြျားအား စိစစ်တလျှာ့ချပခင်း၊ တပြာင်းလဲပခငး်ြျားကို ဌာနေိုင်ရာြျားနှင့် တြါငး်စြ် 

ညိှနှိုငး်တောင်ရွက်ခဲ့ြါတယ်။ စိစစ်ချက်အရ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ရုံး၏ ၀၃-၂၇။ တန့ကကီး 



ကန့်သတ် 
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ရက်ကကီးြျားကျင်းြပခငး်အတွက် ထြတ်ိုးခွင့်ပြု ရန်ြုံတငွကျြ်သန်း ၅၀ အား ြူလတငပ်ြစဉ်က 

တဒသတစ်ခုတည်းအတွက်  ခွဲတေချထားတကကာငး် စိစစ်တတွ့ရှရိသပြင့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ 

ယဉ်တကျးြှုြွဲတတာ်ြျားတွင် အသံုးပြုနိုငရ်န် တဒသ(၄)ခုအတွက် တပြာင်းလဲပြင်ေင်ရန်၊ AC 

လြး်ခငး်ပခင်းလုြ်ငန်း (၄)ခ ု တောငရွ်က်ရန်တြာ်ပြထားြှု တငွကျြ် ၃,၃၁၅.၂၇ သန်းအား 

တတာငက်ကီးခရိုင်နှင့် တကျာက်ြဲခရိုငခ်ျင်းေက်လြး်ပြစ်သည့် တကျာက်္ူ-တနာငေ်ိုး-နြ့်လန် 

လြး်အတွက် ကျြ်သန်း ၂,၀၀၀၊ တကျးလက်လြး်တံတားြျား ြွံ့မြိုးတိုးတက်တရးအတွက် 

ကျြ် ၁,၃၁၅.၂၇ သန်း တပြာင်းလဲတောင်ရွက်ရန် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားပြန့်ပြူးတရးလုြ်ငန်း၏ 

ြဟာဓာတ်အားလိုငး်ြရရိှတသးသည့် တဒသြျားတွင် ၄၀၀ ဗို့လိငုး်ြျား တည်တောက်ရန် 

အတွက် တငပ်ြသည့်လုြ်ငန်းြျားသည် ၎င်းတဒသြျားအတွက် အကျ ိုးပြစ်ထွန်းြှုနည်းြါး 

သပြင့် အေိြုါလြု်ငန်းြျားအတွက် လျာထားသည့်တငွြျားအား  လက်ရိှအကျ ိုးပြစ်ထွန်းြည့် 

ရှြ်းပြည်နယ်(တတာင်ြုိင်း)တွင် ဟုိြိန်းနှင့် ပြည်တထာင်စုြှြစ္စည်းတထာက်ြ့ံတြးြည့် ရှြ်းပြည်နယ် 

(တပြာက်ြိုင်း)၊ ြေိြ်းတဒသသ့ုိ တခါင်းစဉ်တပြာင်းလဲသုံးစွဲတောင်ရွက်ရန်၊ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 

Mobile Fire Fighting Supporting Machine LUF 60 ေယ်ယူရန်အတွက် တငွကျြ် ၄၂၈.၄၀၀ 

သန်း တငပ်ြချက်အစား အြှန်တကယ်လိအုြ်ြည့် ရှာတြွကယ်ေယ်တရး ယာဉ်၊ သူနာ 

တငယ်ာဉ်နှင့် ြစ္စည်းကိရိယာ(၃)ြျ ိုးအတွက်  တပြာင်းလဲေယ်ယူတရးပြင်ေင်ရန်တအာက်ြါဌာန 

ြျား၏ ြူလလုြ်ငန်းအတရအတွက်ြျားကို တပြာင်းလဲပြင်ေငခ်ဲ့ြါတယ်- 

ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ရဲ့ ြူလလုြ်ငန်းအတရအတွက် (၅)ခုြှ တငွကျြ် ၃,၄၁၅.၂၇ 

သန်း၊ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားပြန့်ပြူးတရးလုြ်ငန်းရဲ့ ြူလလုြ်ငန်းအတရအတွက် (၁၃)ခုြှ တငွကျြ် 

၅၇၇.၄၈၄ သန်း၊ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနရဲ့ ြူလလုြ်ငန်းအတရအတွက်(၂)ခုြှ တငွကျြ် ၄၂၈.၄၀၀ 

သန်းတို့ကို အကကံပြုတပြာငး်လဲခဲ့တာ ပြစ်ြါတယ်။  

 

 

အကြံပြုချြ် 

တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငအွရအသံုးေိုင်ရာ စိစစ်တရးတကာ်ြတီအတနပြင့် 

တအာက်ြါအတိုငး် အကကံပြုတငပ်ြအြ်ြါတယ်- 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

  (က) ဌာနေိုင်ရာြျားအတနပြင့် ေတ်္ျက်တွင် တရးေွဲတငပ်ြြည်ေိုြါကတောငရွ်က်  

  ြည့်လုြ်ငန်းြျားသည် အြှန်တောငရွ်က်ရန် လိအုြ်ပခငး် ရိှ/ ြရိှကို တအာက်  

  တပခတပြပြင်အထိ ကွငး်ေငး်စိစစ်မြီးြှ တငပ်ြရန်၊ 

  ( ခ) တပြတနရာြရိှေဲ အတောက်အဦြျား တတာငး်ခံပခငး်၊ ေန်ထြ်းအိြ်ရာနှင့် ရုံး  

  အတောက်အဦတောက်လုြ်ြှုြမြီးတသးေဲ ြရိတော္ြျားနှင့် ရံုးသံုးြရိတော္ြျား  

  တတာငး်ခံပခငး်ြပြုရန်၊ 

  ( ္) မြို့နယ်ြျားတွင် ခုံးတကျာ်တံတားတည်တောက်ရန် လိုအြ်ြါက တရှ့အလား  

  အလာနှင့်အကျ ိုးပြုြည့်တနရာကို တသချာစွာစိစစ်တရွးချယ်မြီးြှ တောင်ရွက်ရန်၊ 

  (ဃ) ေတ် ျ္က်ခွင့်ပြုခဲွတေြှုြတုိင်ြီ ေန်ကကီးဌာနအလုိက် ကကိုတင်တောင်ရွက်ထားတသာ  

  လုြ်ငန်းြျားသည် နိုငင်ံတတာ်သြ္မတရုံး၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၁၄ ရက်  

  တန့စွဲြါစာအြှတ်၊ ၁၀၀(၁/၁၀၄၂)/၇/သြ္မတရုံးပြင့် ညွှန်ကကားချက်နှင့်ြညီညွတ်  

  သပြင့် ကကိုတငတ်ောင်ရွက်ထားြါက သက်ေိုငရ်ာဌာနြျား ၏တာေန်သာ  

  ပြစ်တကကာင်းနှင့် လုြ်ငန်းြျား ေတ်္ျက်ခွင့်ပြုြှုြရရှိေဲ ကကိုတငတ်ောင်ရွက်  

  ထားပခငး်ြပြုရန်၊  

  ( င) ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတိုငး်/ တဒသြျားတွင် ရိုးရာြွဲတတာ်ြျား ကျငး်ြနိုငရ်န်  

  အတွက် ေတ်္ျက်ကို တစ်တပြးညီလျာထားရန်၊ 

  ( စ) ေတ်္ျက်ြျားတရးေွဲတင်ပြရာတွင် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း/ တဒသြျား၊  

  ခရိုင်၊ မြို့နယ် စသည်တို့ကို တိကျရှငး်လင်းစွာတရးသားတြာ်ပြရန်၊  

  (ေ) ေတ်္ျက်နှင့ြ်တ်သက်သည့် တကာ်ြတီအစည်းအတေးြျားသ့ုိ အေုးံအပြတ်  

  တြးနုိင်ြည့် ပြည်နယ်အေင့်ဌာနေုိင်ရာ အရာရိှြျားကုိယ်တုိင် တက်တရာက်  

  ရန်။ 

  ( ေ) ေတ်္ျက်နှစ်ြတိုင်ြီ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၊ တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့်  

  ေဏ္ဍာတငွအရအသုံးေိုင်ရာ စိစစ်တရးတကာ်ြတီတို့ ကကိုတင်တတွ့ေုံမြီး  

  ေတ်္ျက်ြူတောင၊် စည်းြျဉ်းြျား၊ အချ ိုးအစားြျား ညိှနှိုင်းရန်၊ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

  (ေ) စည်ြင်သာယာတရးဌာနြှ တင်ပြသည့် စီြံကိန်းနှင့် ေတ်္ျက်ြျားကို  

  ပြည်တထာငစ်ုက ပြတ်ချသည်ကို တတွ့ရသပြင့် ထိုသ့ုိပြတ်ချပခင်းြပြုရန်  ရှြ်း  

  ပြည်နယ်အစုိးရက ပြည်တထာင်စု၌ တေွးတနွးသည့်အချန်ိတွင် တင်ပြရန်။ 

သံုးသြ်ချြ် 

သံုးသြ်ချက်အတနပြင့် တအာက်ြါအတိုငး် သံုးသြ်တငပ်ြအြ်ြါတယ်- 

  (က) Computer ၊ Laptop နှင့် တြာ်တတာ်ယာဉ်စသည့် စက်ြစ္စည်းြျား၊ ယာဉ်ြျား  

  အတွက် ေတ်္ျက်ထည့်သွင်း လျာထားရာတွင် စက်ြစ္စည်းအြျ ိုးအစား၊  

  model ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းမြီး တွက်ချက်ြှုနှုန်းထားြျားအား တစ်တပြးညီ  

  ပြစ်တစတရး စိစစ်၍ တငပ်ြရန်၊ 

  ( ခ) ေန်ကကီးချုြ်နှင့်ေန်ကကီးြျားခရီးစဉ်တွင် ပြည်သူလူထြုှတင်ပြတတာငး်ခံသည့်  

  လုြ်ငန်းြျားအတွက် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏ တဒသြံွ့မြိုးတရးရန်ြုံတငွြှ  

  ကျခံသံုးစွဲရန်။ 

  ( ္) ေန်ကကီးချုြ်နှင့် ေန်ကကီးြျား၏ ခရီးစဉ်ြျားတွင် လြး်ညွှန်ြှာကကားချက်  

  လုြ်ငန်းြျားကို တရားေငစ်ာပြင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူတောငရွ်က်ရန်နှင့် မြို့နယ်  

  စီြံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းတရးေွဲမြီးြှသာ ေတ်္ျက်တွင် တရးေွဲရန်၊ 

  (ဃ) ေတ်္ျက်ြျားတရးေွဲတင်ပြရာတွင် မြို့နယ်အလိကု် အချ ိုးြျှတစွာခွဲတေတြး  

  ရန်နှင့် ြွံ့မြိုးတိုးတက်ြှုနည်းြါးတသာ တဒသြျားကို ဦးစားတြးခွဲတေတြးရန်၊ 

  ( င) စီြံကိန်းြျားတရးေွဲရာတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏  

  ကတိကေတ်ြျားကို အတလးထားထည့်သွင်းတရးေွဲတြးရန်၊ 

  ( စ) AC လြး်ခငး်ပခင်းလုြ်ငန်းတွင် သံုးစွဲြည့် တငွကျြသ်န်း ၅၀၀ အား ဥြြာ  

  ရှြ်းပြည်နယ်(တတာငြ်ိုင်း)တွင် တကျးလက်လြ်းဦးစီးဌာနြှ လြး်ခငး်ြည်  

  ေိုြါက ကတ္တရာလြ်း ၃ ြိုင်၊ တကျာက်တချာလြ်း ၄ ြိုင်၊ တပြသားလြ်း ၁၆ ြိုင်  

    ၆ ြာလံုကို လည်းတကာငး်၊ တငွကျြ်သန်း ၁,၄၀၀ အား တကျးလက်လြး်  

  ဦးစီးဌာနြှ လြး်ခငး်ြည်ေိုြါက ကတ္တရာလြ်း ၈ြိုင် ၂ြာလံု၊ တကျာက်တချာ  

  လြး် ၁၀ ြိုင် ၆ ြာလံု၊  တပြသားလြ်း ၄၆ ြုိင် ၆ ြာလံုကုိလည်းတကာင်း  

  တောင်ရွက်နုိင်ြည်ပြစ်ြါတယ်။  



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

  (ေ) တငွကျြ်သန်း ၅၀၀ အား လြး်ဦးစီးဌာနြှ AC လြး်ခငး်ြည်ေိုြါက ၆ြာလံု၊  

  ကတ္တရာလြး် ၁ြိုင် ၂ြာလု၊ံ ကွန်ကရစ်လြ်း ၁ြိုင ် ၁ြာလံုကို လည်းတကာငး်၊  

  တငွကျြ်သန်း ၁,၄၀၀ အား လြး်ဦးစီးဌာနြှ AC လြး်ခငး်ြည်ေိုြါက ၁ ြိုင်၊ ၄  

  ြာလံု၊ ကတ္တရာလြး် ၃ ြိုင် ၄ ြာလံု၊ ကွန်ကရစ်လြ်း ၃ ြိုင် ၁ ြာလံု  

  ကိုလည်းတကာငး်တောင်ရွက်နိုငြ်ည်ပြစ်ြါတယ်။ ဒါတကကာင့် ကျွန်တတာ်တို့ AC   

  လြး်ခငး်တဲ့အချနိ်ြှာ အကျ ိုးပြုြှုဧရိယာအတနနဲ့ တကျးလက်လြ်းနဲ့ လြး်ဦးစီး  

  ဌာနကတန ခင်းြ့ဲလြ်းတတွကေုိရင် တတာ်တတာ်တလး ကွာပခားတာကုိ တတွ့ရိှရြှာ  

  ပြစ်ြါတယ်။  

တငပ်ြချြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်အတွငး်ရှိ ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျားသုိ့ တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျား 

တောငရွ်က်ရန် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြ်ြံတထာက်ြံ့တငကွျြ် ၂၃.၈၀၀ ေီလီယံနှင့် ေန်ထြ်းအိြ်ရာ 

တောက်လုြ်ပခင်း၊ ရုံးသုးံတြာ်တတာ်ယာဉ်/ ေိုင်ကယ်ေယ်ယူပခငး်ြျားအတွက် စိစစ်တလျှာ့ချတငွ 

ကျြ် ၃.၀၇၅ ေီလီယံ၊ စုစုတြါင်းကျြ် ၂၆.၈၇၅ ေီလီယံ ထြြ်ံခွဲတေချထားတြးြှုအတြါ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသံုးေုိင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီြှ 

စိစစ်တတွ့ရှခိျက်ြျားအား အစီရငခ်ံစာတငပ်ြရပခင်းပြစ်ြါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တတာ်တို့ ဒ ီ ၂၃ 

ေီလီယံတြါ်ြှာ ခွဲတေထားတဲ့ တငွြြာဏကေိုရင် တကျးလက်တဒသအတွက် ၃၀ ရာခိုငန်ှုန်း၊ 

တကျးလက်နှင့် မြို့ပြအတွက် ၄၈ ရာခိုငန်ှုန်း၊ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ြွံ့မြိုးတရးရန်ြုတံငအွတွက် 

၂.၇ ရာခိုငန်ှုန်း သံုးစွဲထားတာကို တတွ့ရှရိြှာ ပြစ်ြါတယ်။ တကယ်တြ်း တကျးလက်နဲ့မြို့ပြ 

(၂)ခ ုတြါငး်ဟာေိုရင် ၇၇ ရာခိုငန်ှုန်းရှိြါတယ်။ ၇၇ ရာခိုငန်ှုန်းြှာ ကျွန်တတာ်တို့ တကယ်တြ်း 

အသံုးပြုြဲ့ဟာက တစခ်ျ ို့တသာ ဌာနတတွဟာ ပြုပြငလ်ို့ြရတဲ့ တနရာတတွရိှြါတယ်။ ဥြြာ 

လျှြ်စစ်ြီးေိုရင် ြဟာဓာတ်အားလိုင်းရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တတာ်တို့ အချ ိုးကျကျ ခွဲတေလို့ 

ြရြါေူး။ ကျွန်တတာ်တို့ ဒီြှာ ဌာန(၆)ခုဟာေိုလို့ရှိရင် အချ ိုးညီညီခွဲတေထားတာ တတွ့ရှရိ 

ြါတယ်။ ေယ်ဌာနတတွလဲေိုရင် လြး်ဦးစီးဌာန၊ တကျးလက်လြ်းဦးစီးဌာန၊ နတလ၊ ြီးသတ်၊ 

တနာက်မြီး စညြ်င်သာယာတရးဌာနတို့ ပြစ်ြါတယ်။ ဒီဌာနကကီး (၆)ခုဟာေိုရင် ဒီေတ်္ျက်ကို 

အညီအြျှခွဲတေတာပြစ်ြါတယ်။ တစခ်ျ ို့တသာ ေည်တပြာငး်တို့လုိဌာနတတွကတတာ့ အညီအြျှ 

ခွဲတေလို့ြရတဲ့ဌာနတတွပြစ်တဲ့အတွက် ဒါကိလုည်း ကျွန်တတာ်တို့ နားလည်တြးြို့ လိုအြ်ြါ 

တယ်။ လျှြ်စစ်နဲ့ြတ်သက်လို့ရှိရင် ြဟာဓာတ်အားလိုငး်ြရှိတဲ့တနရာတတွြှာ ကျွန်တတာ်တို့ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

အေင်ြတပြြှုတတွ ခွဲတေြှုတတွဟာ တလျာ့တနတာရိှြါတယ်။ တစခ်ျ ို့ကျွန်တတာ်တို့ ြဟာ 

ဓာတ်အားလိုင်းေငြ်ဲ့တနရာကို ၄၀၀ ဗိုတ့တွနဲ့  ေွဲထားြဲ့ဟာတတွကို ကျွန်တတာ်တို့ ခွင့်ပြု 

တလျှာ့ချထားတာရိှြါတယ်။ အခု ြိုင်းေတ်ေိုလို့ရိှရင် တရအားလျှြစ်စ်ြှ ၄၀၀ ဗိုပ့ြန်တြးြယ်။ 

တကယ်တြ်းတပြပြငြ်ှာ၊ တအာက်တပခြှာကျတတာ့ ြိုင်းေတ်လိုဟာြျ ိုးဟာ ၄၀၀ ဗိုဓ့ာတ်အား 

လိငုး်ေွဲမြီး ထုတ်ြို့ြရတဲ့အတွက်ဒါကိုစိစစ်တလျှာ့ချထားတာပြစ်ြါတယ်။ တစခ်ျ ို့ဌာနတတွဟာ 

အညီအြျှခွဲတေလို့ြရြါေူး။ ဌာနကကီး(၆)ခုကတတာ့ အညီအြျှ ခွဲတေထားတာ တတွ့ရြာှြါ။ 

ဒါတကကာင့် ဒီတန့ ကျွန်တတာ်တို့ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွ 

အရအသုံးေိုင်ရာ စိစစ်တရးတကာ်ြတီကတန စိစစ်တတွ့ရှခိျက်တတွကို အစီရငခ်ံစာတငပ်ြရငး်နဲ့ 

ဒ ီ ၂၃ ေီလီယံတြါ်ြှာ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားြှ အတညပ်ြုတြးြ့ုိ 

ကျွန်တတာ့်အတနနဲ့ တတာငး်ေိုရငး် နိ္ုံးချုြ်ြါတယ်။ အားလုးံကို တကျးေူးတင် ြါတယ်။  

ရှမ်းပြည်နယ်အစိးုရအဖဲွ့မှ တင်သွင်းခဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် 

ရှမ်းပြည်နယ်၏  ရသံုးခန့်မှန်းတပခတငွစာရင်းများတွင် ပြည်တထာင်စုမှ 
ထြ်မံတထာြ်ြ့ံတငွပဖင့် တဆာင်ရွြ်မည့်လုြ်ငနး်စာရင်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိးုရအဖဲွ့ေင် ေနက်ြီးမှ တဆွးတနွးရှင်းလင်းပခင်းနှင့် လွှတတ်တာ်၏ 

အဆုံးအပဖတ်ရယူပခင်း။  

ဥြ္ကဋ္ဌ။    ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့ြှတငသွ်ငး်ခဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငွ 

စာရင်းြျားတွင် ပြည်တထာင်စုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံ့တငွပြင့် တောငရွ်က်ြည့် လုြ်ငန်းစာရငး်ြျား 

နှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးနဲ့ တဒသန္တရစီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတငွအရအသံုး 

ေိုင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီတို့ရဲ့ တေွးတနွးသံုးသြ် အကကံပြုသွားတာကို ကျွန်တတာ် တတွ့ရှရိြါ 

တယ်။ ဒါတကကာင့် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ေင် စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးက ပြန်လည် 

ရှင်းလငး်တေွးတနွးြိုန့ဲ့ ၎င်းစာရငး်အား အတည်ပြုတြးနိုင်ြါရန် လွှတ်တတာ်ကို တငပ်ြြ့ုိ 

ပြစ်ြါတယ်။  

 ဦးစိုးညွန့်လွင် (ခ)ဦးစိုးကြီး၊ စီမံြိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကြီး။ တလးစားအြ်ြါတသာ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥက္ကဋ္ဌကကီးနှင့်တကွ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုံး 

ြ္ဂလာအတြါင်းနှင့် ပြည့်စုံကကြါတစ။ ြိုင်းြျဉ်းမြို့နယ် ြဲေန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြှ ပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုငး်လှေငး်ရဲ့ အကကံပြုတငပ်ြချက်တတွနဲ့ြတ်သက်မြးီတတာ့ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ကျွန်တတာ်တို့ြျားစွာ တကျးေူးတငရိှ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ ပြည်နယ်အတွက် ပြည်တထာင်စုြှ 

ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငွ ၂၃. ၈ ေီလီယံနဲ့ စစိစ်ပြတ်တတာက်တငွ ၃.၀၇၅ ေီလီယံအားလုးံကုိ 

တဒသြံွ့မြိုးတရးလုြ်ငန်းြျားတောင်ရွက်ရန် ဌာန/ အြဲွ့အစည်းြျားကို ခွဲတေချထားတြးခဲ့ြါ 

တယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ ဒီတနရာြာှ တဒသြံွ့မြိုးတရးေိုသည်ြှာ တကျးလက်ကို တငြ်ဟုတ်ြါေူး။ 

တစ်ပြညန်ယ်လုံးြှာရိှတဲ့ မြို့ပြတကာ၊ တကျးလက်တကာ စုစုတြါင်းကို တဒသြံွ့မြိုးတိုးတက် 

တရးလို့ ေိုလိုပခငး်ပြစ်ြါတယ်။ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီး တထာက်ပြတဲ့ တကျးလက် 

ပြည်သူြျားကို အပြည့်အေကျခံသံုးစွဲတြးသည့် နတလ၊ တကျးလက်တဒသြွံ့မြိုးတရးဦးစီးဌာန၊ 

တကျးလက်လြ်းဦးစီးဌာနက ၈ ေီလီယံ၊ အကျ ိုးပြုသည့် ရာခိုငန်ှုန်းက ၂၉.၇၇ ရာခိုငန်ှုန်း 

ေိုမြီးတတာ့ တထာက်ပြတာ ရိှြါတယ်။ တကျးလက်/ မြို့ပြ အကျ ိုးပြုသည့် ဌာနြျားေိုမြီး 

တတာ့ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီးက ထြ်မြီးတထာက်ပြတာရိှြါတယ်။ လျှြ်စစ်ဌာန၊ 

လြး်ဦးစီး၊ အား/ကာ၊ ေည်/ တပြာင်း၊ ြီးသတ်ေိုမြီး ပြစ်ြါတယ်။ စုစုတြါင်း ၁၃ ေီလီယံ၊ 

၄၈.၇၃ ရာခိုငန်ှုန်းပြစ်ြါတယ်။ တကယ်တြ်း ဒီလျှြ်စစ်ဌာန၊ လြး်ဦးစီး၊ အား/ကာ၊ ေည်/ 

တပြာင်း၊ ြီးသတ်တို့သည်လည်း တကျးလက်တကာ၊ မြို့ပြတကာ (၂)ခုလုံးြါတနမြီးတတာ့ 

တကျးလက်က အြျားေုံး ကျွန်တတာ်တို့ ေတ်္ျက်ခွဲတေသံုးစွဲထားပခငး် ပြစ်ြါတယ်။ စုစုတြါင်း 

တကျးလက်သည် ၇၈.၅ ရာခိုငန်ှုန်းရိှတနြါတယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ အစိုးရရဲ့ ရည်ြှန်းချက်တတွ၊ 

ြန်းတိုင်တတွရိှြါတယ်။ အစိုးရအြဲွ့က သံုးတဲ့ ၄.၂ ေီလီယံေိုတာက မြို့ပြရဲ့ အတရးတြါ် 

တရလုိအြ်ချက်၊ မြို့ပြြွံ့မြိုးြှု၊ ခရီးသာွးလုြ်ငန်းပြှင့တ်င်ြှု၊ စိုက်ြျ ိုးတရးလုြ်ငန်းအတွက် 

အတရးတြါ်တထာက်ြံြ့ှု အစရိှသည်တို့ကို ကျွန်တတာ်တို့ ြျှတေသံုးစွဲပခငး်ပြစ်ြါတယ်။ ကျွန်တတာ် 

တို့ရှြ်းပြည်နယ်သည် စီးြွားတရးြွံ့မြိုးတိုးတက်ြို့ေိုရင် ခရီးသွားလုြ်ငန်းပြှင့်တင်ရန်နဲ့ 

စိုက်ြျ ိုးတရးကဏ္ဍကို ြွံ့မြိုးတိုးတက်တရးတောင်ရွက်ရန်ြှာ အစိုးရရဲ့ ရည်ြှန်းချက်ြန်းတိုင်ပြစ် 

ြါတယ်။ စညြ်င်သာယာတရးအတွက် ၁.၁ ေီလီယံသံုးစွဲထားပခငး်သည် စညြ်င်သာယာတရး 

၏ အရအသံုးပြစ်ြါတယ်။ ရတငွ၊ သံုးတငွတြါ်ြှာ ပြစ်တဲ့အတွက် စည်ြင်သာယာတရးသည် 

အမြို ့မြို့၊ အနယ်နယ်ကို ြွံ့မြိုးတိုးတက်တအာင် ြလြု်နိုငြ်ါေူး။ မြို့ပြတစ်ခု တပြာင်းလဲသွား 

တအာင်၊ မြို့ပြလူတန်းစားအားလုံးြွံ့မြိုးသွားတအာင် တောင်ရွက်ြို့ေိုတာ စညြ်င်သာယာတရး 

ရဲ့ရတငွနဲ့သံုးတငွဟာ ြြျှတဲ့အတွက် ြတောင်ရွက်နိုငတ်ဲ့အတွက် ယခင်အစိုးရလက်ထက် 

အေက်ေက်ြှာလည်း နိုင်/ တထာက် ေိုမြီးတတာ့ နိုငင်တံတာ် တထာက်ြံတ့ငွေိုမြီး စညြ်င် 

သာယာကို တထာက်ြံခ့ဲ့ရတာ အစဉ်အလာပြစ်ြါတယ်။ ထိနုညး်တူြါြဲ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့ရဲ့ စညြ်ငသ်ာယာတရးရဲ့  ြစွြ်းတောငန်ိုငတ်ဲ့အတွက် ကျွန်တတာ်တို့အစိုးရအတနပြင့် 

အစိုးရက ပြည်/ တထာက် ေိုမြီးတတာ့ ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ ပြည်နယ်က တထာက်ြံတ့ငွနဲ့ မြို့ပြတတွ 

ြွံ့မြိုးတိုးတက်တအာင်၊ တကျးလက်ြါြကျန် ြွံ့မြိုးတိုးတက်တအာင် တောငရ်ွက်ပခင်းပြစ်ြါ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တယ်။ ကျွန်တတာ်တို့ တကျးလက်အတွက် စုစုတြါင်း သံုးထားတာသည် ၇၈.၅ ရာခိုငန်ှုန်း 

ရိှြါတယ်။ ၂၉.၇၇ ရာခိုငန်ှုန်းြကြါေူး။ တကျးလက်၊ မြို့ပြ (၂)ခ ု တြါငး်ထဲြှာလည်း 

ကျွန်တတာ်တို့ တကျးလက်ကို အြျားစုသုံးစွဲထားပခငး် ပြစ်ြါတယ်။ ဒါတကကာင့်ြုိ့လို့ ကျွန်တတာ် 

တို ့ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တတာ်ကကီး တထာက်ြံတ့ဲ့အထဲြှာ ကျွန်တတာ်တို့ အစိုးရအတနနဲ့ 

ပြုပြငတ်ပြာင်းလဲရြယ့် အချက်တတွလည်းရိှြါတယ်။ ေယ်လိုအချက်တတွလည်းေိုရင် 

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီး တထာက်ပြတဲ့ တနာက်လာြယ့် ေတ်္ျက်တတွြှာ ရှြ်း 

ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ရဲ့ ဒီေတ်္ျက်ခွဲတေြှုကို အစဉ်အလာတကာငး် 

တစ်ခုပြစ်တအာင် လာြည့်ေတ်္ျက်တတွြှာ စီြံကိန်းနှင့် ေဏ္ဍာတရးေန်ကကီးနဲ့ ေန်ကကီးချုြ် 

ကိုယ်တိုင် တဒသန္တရစီြံကိန်းနဲ့ ေဏ္ဍာတငအွရအသံုးေိုင်ရာစိစစ်တရးတကာ်ြတီနဲ့ အတကျ 

အလည် တေွးတနွးမြီးြှ ကျွန်တတာ်တို့လွှတ်တတာ်ကို တနာငအ်စဉ်အလာတကာငး်ပြစ်တအာင် 

တောင်ရွက်သွားြ့ုိလည်း ဒီလွှတ်တတာ်ြှာ ကျွန်တတာ်တ့ုိအစုိးရအတနနဲ့ ကတိကေတ်ပြုြါတယ်။ 

ဒါတကကာင့်ြိုလ့ို့ ယခုခွဲတေချထားတြးြှုနဲ့ စြ်လျဉ်းမြီးတတာ့ ကိုယ်စားလှယ်ကကီးြျားအြါအေင် 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥြတဒပြုတရးေိုငရ်ာတကာ်ြတီအတနနဲ့လည်း တေွးတနွးမြီးပြစ်ြါတယ်။ 

တဒသန္တရစီြံကိန်းနဲ့ ေဏ္ဍာတငွအရအသံုးေိုငရ်ာစိစစ်တရးတကာ်ြတီြှလည်း တပြာင်းလဲသင့် 

တာတတွ၊ ပြုပြငတ်ပြာင်းလဲသင့်တာတတွကို ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့အတနနဲ့ ဌာနေိုင်ရာ 

အားလုးံနဲ့ ညိှနှိုင်းမြီးတတာ့ လိကု်တလျာညီတထွစွာ ကျွန်တတာ်တို့ ပြုပြငတ်ပြာင်းလဲမြးီ ပြစ်ြါ 

တယ်။ ဌာနေိုင်ရာ (၁၁)ရိှသည့်အနက် (၈)ြွဲ့ရဲ့ စီြံကိန်းလုြ်ငန်းြျားကိုလည်း 

ပြငေ်င်တောင်ရွက် မြီးပြစ်ြါတယ်။ သုိ့ပြစ်ြါ၍ တနာက်တနာင် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ 

လိအုြ်ချက်တတွ ပြုပြငတ်ပြာင်းလဲမြီးတတာ့ ယခုတရးေွဲတငပ်ြထားသည့် ဌာန/ အြဲွ့အစည်း 

ြျား၏ ရန်ြုံတငခွွဲတေချ ထားြှုအတပခအတန၊ တကျးလက်၊ မြို့ပြ ညီညတွ်ြျှတတအာင် တရးေွဲထား 

သည့်အတွက် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကကီးြျားြှ အတည်ပြုတြးနိုင်ြါရန် လွှတ်တတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌကကီးြှတစ်ေင့် တလးစားစွာ တငပ်ြအြ်ြါတယ် ခင်ဗျား။  

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)၌ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရ 

အြဲွ့ြှ တငသွ်င်းခဲ့သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခ 

တငွစာရငး်ြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြံ့တငွပြင့် တောင်ရွက်ြည့် လုြ်ငန်းစာရငး် 

ြျားနှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ အတညပ်ြုရန် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားက သတောတူြါသလား 

ခင်ဗျား။ 

   (သံုးကြိမ်တိုငတ်ိုင်တမးြါသည်။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

လွှတ်တတာ်ြ သတောတူြါသည်။) 

 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားက သတောတူတဲ့အတွက် ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့ြှ 

တငသွ်ငး်ခဲ့တသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်း 

ြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငပွြင့် တောငရ်ွက်ြည့် လုြ်ငန်းစာရငး်ြျားကို 

လွှတ်တတာ်က အတညပ်ြုတကကာငး် တကကညာြါတယ်။   

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်           
အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) တဆာင်ရွြ်ချြ်များ အြါအေင် 

လွှတတ်တာ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။   အစီအစဉ် (၇)ပြစ်ြါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် 

တလ့လာသူြျား ခင်ဗျား။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉)ဟာ ဒီကတန့ ကျငး်ြမြီးစီးတတာ့ြှာ ပြစ်ြါတယ်။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ် 

လွှတ်တတာ်သက်တြ်းြှာ အစည်းအတေးြျား ပြုလုြ်ကျငး်ြနိုငြ်ှုကို ပြန်ကကည့်ြယ်ေိုရင် 

ယတန့အထိ ြုံြှန်အစည်းအတေး (၁၅)ကကိြ်၊ အတရးတြါ်အစည်းအတေး (၃)ကကိြ်နှင့် ယခု 

အထူးအစည်းအတေး(၁)ကကိြ်နှင့် စုစုတြါင်း(၁၉)ကကိြ်ကျင်းြနိုင်တာကို တတွ့ရှရိြှာပြစ်ြါတယ်။ 

(၁၅)ကကိြ်တိတိကျင်းြခ့ဲသည့် လွှတ်တတာ်ြံုြှန်အစည်းအတေးြျားြှာ တဒသန္တရစီြံကိန်းေုိင်ရာ 

ဥြတဒကကြ်း၊ ေဏ္ဍာတငွအရအသုံးေိုင်ရာ ဥြတဒကကြ်းနှင့် တငွစာရငး်ြျား တင်သွင်းပခငး်တို့ကို 

အဓိကထားမြီး တောင်ရွက်ခ့ဲသလုိ အြျားပြည်သူနှင့် သက်ေုိင်သည့် ဥြတဒကကြ်းြျားကုိလည်း 

အခါအားတလျာ်စွာ တင်သွင်းနုိင်ခ့ဲြါတယ်။ အေုိြျားတင်သွင်းပခင်းနှင့် ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းြျား 

တြးပြန်းပခငး်ကိုတတာ့ ြုံြှန်အစည်းအတေးတိုင်းြှာ ထည့်သွင်းတောင်ရွက်ခဲ့တာ တတွ့ရြါ 

တယ်။ အတရးတြါ်အစညး်အတေး (၃)ကကိြ ် ကျငး်ြရာြှာ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ေဏ္ဍာတရးနှစ်၊ 

ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရငး်ကို အချနိ်နှင့်တတပြးညီ အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြှာ 

အတရးတြါ်အစည်းအတေး(၁/၂၀၁၆)ကိုလည်းတကာငး်၊ အသစ်ခန့်အြ်တသာ တြ်ြတတာ်သား 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကတိသစ္စာပြုရန်နှင့် ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ေင် 

လုခံခုံတရးနှင့် နယ်စြ်တရးရာေန်ကကီးအပြစ် အတည်ပြုခန့်အြ်နိုငရ်န်အတွက် အတရးတြါ် 

အစည်းအတေး (၁/၂၀၁၇)နှင့် အတရးတြါ်အစည်းအတေး (၁/၂၀၁၈)ကိ ုလည်းတကာငး် အသီးသးီ 

တခါ်ယူကျင်းြခ့ဲြါတယ်။ အတရးတြါ်အစည်းအတေးတတွြှာ အတပခအတနတြးြှုတြါ်ြူတည်မြီးတတာ့ 

ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းြျား တြးပြန်းပခငး်ကဏ္ဍကိုလည်း ထည့်သွင်းတောငရွ်က်ခဲ့ြါတယ်။ အထူး 

အစည်းအတေးကုိတတာ့ ယခုတစ်ကကိြ် တခါ်ယူကျင်းြတာပြစ်မြီး ဒီအထူးအစည်းအတေးြှာ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသုံးခန့်ြှန်းတပခတငွစာရင်းြျားတွင် 
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ပြည်တထာင်စုြှ ထြ်ြံတထာက်ြ့ံတငွပြင့် တောင်ရွက်ြည့် လုြ်ငန်းစာရင်းြျားအား လွှတ်တတာ်သ့ုိ 

တငသွ်ငး်၍ လွှတ်တတာ်ရဲ့ အတည်ပြုချက်ကို ရယူတောငရွ်က်နိုငခ်ဲ့ြါတယ်။ ဒါဟာြွဲ့စည်းြုံ 

အတပခခံဥြတဒြုဒ်ြ ၂၃၀ အရ ေဏ္ဍာတရးတကာ်ြရှငသ်ည် တိုင်းတဒသကကီး သ့ုိြဟုတ် ပြည်နယ် 

ြျားအတွက် ပြည်တထာငစ်ုရန်ြုံတငြွှ ေဏ္ဍာတငွြျားကို သင့်တလျာ်သလို ပြည့်ေည်းတြးပခငး်၊ 

အထူးကိစ္စရြ်အတနပြင့် တထာက်ြံပ့ခငး်၊ တချးတငြွျားခွင့်ပြုပခငး်အြါအေင် တောငရွ်က်တာကို 

တတွ့ရှရိြါတယ်။ ပြည်နယလ်ွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉)ြှာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား (၆)ဦးတို့ရဲ့ ကကယ်ြွင့်ပြတြးခွန်းတြါင်း (၈)ခ ု

တြးပြန်းပခင်း၊ တပြကကားပခင်းတ့ုိကုိ တောင်ရွက်နုိင်ခ့ဲြါတယ်။ ဥြတဒကကြ်းအတနနဲ့ တနာင်ကျင်းြြယ် 

ြုံြှန်အစည်းအတေးတတွြှာ ဥြတဒပြုတရးေိုင်ရာ တကာ်ြတီ၏ အစီရင်ခံစာ တငသွ်င်းပခငး်၊ 

တေွးတနွးပခငး်နှင့် အတညပ်ြုချက်ရယူပခငး်တို့ကို ေက်လက်တောင်ရွက်သွားြှာ ပြစ်ြါတယ်။ 

(၁၅)ကကိြ်တပြာက် ြုံြှန်အစည်းအတေးနှင့် ယခုအထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) အစည်းအတေး 

ကာလအတွင်း လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့် လွှတ်တတာ်ရံုးေန်ထြ်းြျားအတွက် တတာင်ကကီး၊ 

တနပြည်တတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့် ြန္တတလးမြို့ြျားတွင် သင်တန်းြျား၊ တေွးတနွးြဲွြျားကုိ ပြည်တွင်း၊ 

ပြည်ြ NGO၊ INGO ြျားက စုစုတြါင်း (၆)ကကိြ် တောင်ရွက်တြးခ့ဲတကကာင်း တပြာကကားလုိြါတယ်။ 

အစည်းအတေးတက်တရာက်တလ့လာသူ Golden Future Organization ြ ှ(၇)ဦး ပြစ်ြါတယ်။ 

နိ္ံုးချု ြ်အားပြင့် ကျွန်တတာ်တ့ုိ လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားဟာ ဥြတဒပြုတရး တာေန်ကုိ 

ကုိင်တွယ်ကျင့်သံုးရာြှာ အုြ်ချု ြ်တရးကဏ္ဍ၊ တရားစီရင်ြှုကဏ္ဍတ့ုိနှင့် ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညိှ 

နိုငစ်ွြ်းရှိြို့ လိအုြ်ြါတယ်။ ဒီြိုကတရစီ၏ အစဉ်အလာတကာငး်ြျားပြစ်သည့် အြျားစု၏ 

ေန္ဒကုိ အနည်းစုကလုိက်နာပခင်း၊ အနည်းစု၏သတောထားြျားကုိ အြျားစုကအတလးအနက်ထား 

အသိအြှတ်ပြုပခင်းစတ့ဲ ကျင့်စဉ်ြျားအတုိင်း လုိက်နာတောင်ရွက်တတ်ြ့ုိလည်း လုိအြ်ြါတယ်။ 

ယတန့ကာလြှာ တိုင်းရငး်သားပြည်သူ တစ်ရြ်လုံးက ဒီြိုကတရစီ ြန်းတိုင်ကို အတရာက်လှြ်း 

တနကကရာတွင် အြျ ိုးသားရငက်ကားတစ့တရး၊ မငိြ်းချြ်းတရးနှင့် တရားဥြတဒစိုးြိုးတရးတို့ကို 

အစဉ်တစ်စိုက် အတလးထားတောင်ရွက်နုိင်ကကြါတစလ့ုိ ေန္ဒပြုတပြာ ကကားရင်း တနာင်ကျင်းြြည့်  

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အစည်းအတေးြှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြာ ကျန်းြာ၊ ချြ်းသာစွာပြင့် ထြြံ် 

ေုံတတွ့ကကြါစို့လို့  နှုတ်ခွန်းေက်သလိကု်ြါတယ်။ တကျးေူးတငြ်ါတယ်။ 

ပြည်နယ်လွှတတ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် 
အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(တတယိတန့) အစီအစဉ်မြီးစီးတ ြာင်းနှင့် 

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) 

မြီးတပမာြ်တ ြာင်းတ ြညာပခင်း။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

ဥြ္ကဋ္ဌ။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခင်ဗျား။ ယခု ဒုတိယအကကိြ် 

ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)အစီအစဉ် မြီးေုံးြါမြီ။ 

သ့ုိပြစ်ြါ၍ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) 

တအာင်ပြငစ်ွာ ကျငး်ြမြီးစီးတကကာငး် တကကညာအြ်ြါတယ်။ 

အခမ်းအနားမှူး။ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်လည်ထွက်ခွာြါမြီ ခင်ဗျား။ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျားအားလံုး ပြန်လည်ထွက်ခွာနုိင်ြါမြီ ခင်ဗျား။ အားလံုးကုိ 

တကျးေူးတငြ်ါတယ် ခင်ဗျား။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ်  

ပမနမ်ာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊  ေါဆိုလဆန်း ၇  ရြ်မှ   

ေါဆိုလဆန်း  ၉  ရြ်ထိ  

(ခရစ်သြ္ကရာဇ်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင် လ ၈ ရြ်တန့မှ    ဇူလိုင် လ  ၁၀ ရြ်တန့ထိ)  



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

တတာင်ကြီးမမို့ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်အစည်းအတေးခန်းမ၌ ြျင်းြသည့်  

ဒတုိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတတ်တာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) 

ဆုးံပဖတ်ချြ်များ 

ြထမတန့ (၈- ၇- ၂၀၁၉) တနလလာတန့ 
၁။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉)(ြထြတန့) ၌ 

အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်ခွင့်ရိှသည့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦး၊တက်တရာက်သူ 

(၁၂၂)ဦး၊ ခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ (၁၈)ဦး၊ ခွင့်ြဲ့ြျက်ကွက်သူ ြရှိတကကာင်း 

အစည်းအတေး တက်တရာက်ြှုအတပခအတနကို လွှတ်တတာ်က အတညပ်ြုြှတ်တြ်းတငသ်ည်။  

၂။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)၌ 

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌကနှုတ်ခွန်းေက်စကားတပြာကကားပခင်းကို လွှတ်တတာ်က ြှတ်တြ်း 

တငသ်ည်။ 

၃။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး (၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)၌ 

“ပြည်နယ်ေန်ကြီးချုြ်ြ ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်သ့ုိ တပြာ ြားသည့်မိန့်ခွန်း”ကို လွှတ်တတာ်က 

ြှတ်တြ်းတင်သည်။  

၄။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့)၌ 

နိုငင်တံတာ်သြ္မတထံြှတြးြို့တသာ သေဏ်လွှာအရ ရှြ်းပြည်နယ်အစိုးရအြဲွ့တွင် “လူေင်မှု 
ကြီး ြြ်တရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရငး်အပမစ် ေန်ကြီးဌာန” တစ်ခု တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းလိုပခငး်နှင့် 

ြတ်သက်၍ လွှတ်တတာ်က သတောြတူြါတကကာငး် ေုံးပြတ်သည်။ 

ဒုတိယတန့ (၉- ၇- ၂၀၁၉) အ္လါတန့ 
၅။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယတန့) ၌ 

အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်ခွင့်ရိှသည့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦး၊တက်တရာက်သူ 

(၁၂၁)ဦး၊ ခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ(၁၉)ဦး၊ ခွင့်ြဲ့ြျက်ကွက်သူ ြရှိတကကာင်း 

အစည်းအတေး တက်တရာက်ြှုအတပခအတနကို လွှတ်တတာ်က အတညပ်ြုြှတ်တြ်းတငသ်ည်။ 

 

တတိယတန့(၁၀- ၇- ၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးတန့ 

၆။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)၌ 

အစည်းအတေးသို့ တက်တရာက်ခွင့်ရိှသည့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦး၊တက်တရာက်သူ 

(၁၂၀)ဦး၊ ခွင့်ြန်ကကားသပြင့် ခွင့်ပြုထားသူ(၂၀)ဦး၊ ခွင့်ြဲ့ြျက်ကွက်သူ ြရှိတကကာင်း 

အစည်းအတေး တက်တရာက်ြှုအတပခအတနကို လွှတ်တတာ်က အတညပ်ြုြှတ်တြ်းတငသ်ည်။ 



ကန့်သတ် 

 

ကန့်သတ် 

၇။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (ြထြတန့) 

(၈.၇.၂၀၁၉)ရက်တန့၌ ရှြ်းပြည်နယ်အစုိးရအြဲွ့ြှ တင်သွင်းခ့ဲတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ေဏ္ဍာတရးနှစ် 

ရှြ်းပြည်နယ်၏ ရသံုးခန့်ြှန်းတပခတငစွာရင်းြျားတွင် ပြည်တထာငစ်ုြှ ထြြ်ံတထာက်ြ့ံတငပွြင့် 

တောငရွ်က်ြည့်လုြ်ငန်းစာရင်းြျားကို အစည်းအတေး (တတိယတန့)၌ အတညပ်ြုတကကာင်း 

ေုံးပြတ်သည်။ 

၈။ ဒုတိယအကကိြ် ရှြ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး(၁/၂၀၁၉) (တတိယတန့)၌  

“ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တတာ် အထူးအစည်းအတေး 

(၁/၂၀၁၉) တဆာင်ရွြ်ချြ်များအြါအေင် လွှတ်တတာ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာများ” အား ရှင်းလင်း 

တငခ်ပသည်။  


