ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်

ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး
( ၂ / ၂၀၁၆ )

မှတ်တမ်း

၁၃၇၈ ခု ှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း (၁၄)ရက်ေန.
(၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက်ေန.)

ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆)
မာတိကာ
စဉ်
၁။

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း (၁၃-၁၂-၂၀၁၆)
(က) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ေနရာယူြခင်း

၁

( ခ ) အစည်းအေဝး

၂

အထေြမာက်ေ3ကာင်း ှင့်

စတင်ကျင်းပေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
( ဂ ) အစည် းအေဝး

မတက်ေရာက် ို င်ေသာ

၃

ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ခွင့်ပန်3ကားြခင်း
ှင့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏ အဆံုးအြဖတ်
ရယူြခင်း
(ဃ) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိယ
ု ်စားလှယ်များ

၅

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
( င ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ် ကယား
ြပည်နယ်၏ ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်းအား
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို. တင်သွင်းြခင်း

၆

ခ
စဉ်

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

( စ) အစည်းအေဝးေခတEရပ်နားြခင်း

၁၀

(ဆ) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ြပန်လည်ထွက်ခာွ

၁၀

ြခင်း
( ဇ) အစည်းအေဝးြပန်လည်စတင်ြခင်း

၁၁

(စျ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ် ကယား

၁၁

ြပည်နယ်၏

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စား

လှယ်များက အ3ကံြပGေဆွးေ းွ ြခင်း
(ည) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ် ကယား
ြပည်နယ်၏

၁၂

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏ အဆံုး
အြဖတ်ရယူြခင်း
( ဋ) ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

၁၂

အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆)
Iပီးေြမာက်ေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
( ဌ) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ြပန်လည်ထွက်ခာွ
ြခင်း

၁၃

ဂ
စဉ်
၂။

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ
အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆)ဆံုးြဖတ်ချက်များ
(က)
၁၅ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ်၊ ၁ / ၂ - ၂ / ၂၀၁၆
(အေရးေပ )၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မCအေြခအေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
( ခ ) အတည်ြပGြခင်းအမှတ်၊ ၁ / ၂ - ၂ / ၂၀၁၆
(အေရးေပ )၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်
ကယားြပည်နယ်၏ ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း
ကို အတည်ြပGြခင်း

၁၆

ဃ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆)
ဥက9: င
ှ ့် ဒုတယ
ိ ဥက9:အမည်စာရင်း

စဉ် အမည်

တာဝန်

(၁) ဦးလှေထွး

-

ဥက9:

(၂) ဦးတင်ြမင့်

-

ဒုတိယဥက9:

င
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆)သို.
တက်ေရာက်သည့်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျားစာရင်း
စဉ် အမည်
(၁) ဦးအယ်လ်ေဖာင်းNိC

မဲဆ န
M ယ်
- မယ်စဲ့IမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၂)
ဝန် ကီးချGပ်၊
ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲO

(၂) ဦးလှေထွး

- ရှားေတာIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၂)
ဥက9:၊
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

(၃) ဗိုလ်မှQး ကီးေဇာ်မျGိ းတင် - တပ်မေတာ်သားကိယ
ု ်စားလှယ်
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်လံုြခံGေရး ှင့်နယ်စပ်ေရးရာ
ဝန် ကီးဌာန

စ
(၄) ဦးေဘာ့စက
် ို

- ဒီးေမာ့ဆိုIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၂)
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်စိုက်ပျGိ းေရး၊ ေမွးြမQေရး ှင့်
ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန

(၅) ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ေဌး - လွိGင်ေကာ်IမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရး ှင့်
လူမCေရးဝန် ကီးဌာန
(၆) ဦးတီရယ်

- ရှားေတာIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်သယံဇာတ ှင့် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီး
ဌာန

(၇) ဦးလှမျGိ းေဆွ

- ဗမာတိုင်းရင်းသားကိယ
ု ်စားလှယ်
ြပည်နယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားေရးရာ
ဝန် ကီး

ဆ
(၈) ဦးခင်ေမာင်ထွန်း

- ဖNူဆိုIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၂)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၉) ဦးဝင်းြမင့်

- ဖားေဆာင်းIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၀) ဦးရန် ိုင်ေဆွ

- ဖားေဆာင်းIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၂)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၃) ဦးသိန်းေအာင်

- ဒီးေမာ့ဆိုIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၄) ဦးေအာင် ိုင်ဦး

- မယ်စဲ့IမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

ဇ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆)သို.
တက်ေရာက်သည့်
တပ်မေတာ်သားြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျားစာရင်း

စဉ်

အမည်

(၁) 3ကည်း ၂၆၇၂၄

- ဗိုလ်မှQးမင်းသူ

(၂) 3ကည်း ၃၅၈၁၂

- ဗိုလ်မှQးေအာင်ခိုင်စိုး

(၃) 3ကည်း ၃၀၆၄၀

- ဗိုလ် ကီးမျGိ းြမင့်

စျ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆)
ခွငပ
့် န်3ကားသူ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယစ
် ာရင်း
စဉ် အမည်

မဲဆ န
M ယ်

(၁) ဦးတင်ြမင့်

- လွိGင်ေကာ်IမိGOနယ်၊

မှတခ
် ျက်
၁၃-၁၂-၂၀၁၆

မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)
(၂) ဦးေအးေရ

- ေဘာလခဲIမိGOနယ်၊

၁၃-၁၂-၂၀၁၆

မဲဆ Mနယ်အမှတ်(၁)
(၃) ဦးစိုးရယ်

- ေဘာလခဲIမိGOနယ်၊

၁၃-၁၂-၂၀၁၆

မဲဆ Mနယ်အမှတ်(၂)
(၄) ဗိုလ်မှQးေနထွန်း

- တပ်မေတာ်သား
ကိယ
ု ်စားလှယ်

၁၃-၁၂-၂၀၁၆

ည
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် တတိယပံမ
ု န
ှ အ
် စည်းအေဝးသို.
တက်ေရာက်သည့်
အြခားဖိတ်3ကားထားေသာပုဂGSိ လ်များ

စဉ် အမည်
(၁) ဦးေကျာ်လင်းေမာင်

မဲဆ န
M ယ်
- တရားသူ ကီးချGပ်
ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်

(၂) ဦးစိုင်းေကျာ်ဇံ

- ဥပေဒချGပ်
ြပည်နယ်ဥပေဒချGပ်Nံုး

(၃) ဦးေအာင်ေမာင်း

- စာရင်းစစ်ချGပ်
ြပည်နယ်စာရင်းစာရင်းစစ်ချGပ်Nံုး

(၄) ဦးေမာ်ေမာ်

- ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်စီမံကိန်း ှငဘ
့် Dာေရး
ဝန် ကီးဌာန

(၅) ဦးခင်ေမာင်ြဖQ

- ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယေ
် ရး ှင့်
လTပ်စစ်ဝန် ကီးဌာန

ဋ
(၆) ဦးရဲ ိုင်ေအာင်

- Uန်3ကားေရးမှQး၊ ရသံုးမှန်းေြခေငွ
စာရင်းဦးစီးဌာန

(၇) ဦးဘန်ဒီ

- အဖွဲOဝင်၊ ြပည်သူVေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ

ဌ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယလ
် စ်လပ်စာရင်း

စဉ် အမည်

မဲဆ န
M ယ်

(၁) လစ်လပ်

- ဖNူဆိုIမိGOနယ်၊
မဲဆ Mနယ်အမှတ် (၁)

ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆)
မှတတ
် မ်း
၁၃၇၈ ခု စ
ှ ၊် နတ်ေတာ်လဆန်း (၁၄) ရက်
၂၀၁၆ ခု စ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက်ေန.
( အဂWါေန. )
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်Nးံု အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ဒုတိယ
အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆)
ကို နံနက် (၁၀၀၀)နာရီအချန
ိ တ
် ွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:အြဖစ် ဦးလှေထွးက ေဆာင်ရွက်Iပီး
အခမ်းအနားမှQးအြဖစ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Nံုး၊ Uန်3ကားေရးမှQး
ဦးထွန်းမင်းေဇာ် ှင့် တွဲဖက်အခမ်းအနားမှQးအြဖစ် ဦးစည်သူလင်း
တို.က ေဆာင်ရက
ွ ်ပါသည်။ }
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:ေနရာယူြခင်း
အချန
ိ ၊် ၁၀:၀၀။
အခမ်းအနားမှQး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: [ကွေရာက်

လာပါIပီ ခင်ဗျား။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:သည် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်
ေပ တွင် [ကွေရာက်ေနရာယူပါသည်။ }

၂
အားလံုးထိုင် ိုင်ပါIပီ
လှယ်များ

ခင်ဗျား။

ခင်ဗျား။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စား

ဒီေန.အစည်းအေဝးကို

အခမ်းအနားမှQးအြဖစ်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Nံုး၊ Uန်3ကားေရးမှQး က\န်ေတာ် ဦးထွန်းမင်းေဇာ် ှင့်
တွဲဖက်အခမ်းအနားမှQးအြဖစ်
ဦးစည်သူလင်းတို.က

ေဆာင်ရွက်3ကမှာ

အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကို
အစီအစဉ်အတိုင်း

လက်ေထာက်

Uန်3ကားေရးမှQး

ြဖစ်ပါတယ်။

အစည်းအေဝး

ကိGတင်ြဖန.်ေဝထားIပီး

ြဖစ်တဲ့အတွက်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွကသ
် ွားမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ခင်ဗျား။ ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆)ကို ဦးစီးကျင်းပေပး ိုင်
ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေ3ကာင်း င
ှ ့် စတင်ကျင်းပေ3ကာင်း
ေ3ကညာြခင်း
ဥက9:။
ယေန.ကျင်းပတဲ့

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်

အေရးေပ အစည်းအေဝး

(၂/၂၀၁၆)မှာ

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီရဲOတင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို. တက်ေရာက်ခင
ွ ့်ရှိ
တဲ့ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးရှတ
ိ ဲ့အနက် (၁)ဦး လစ်လပ်Iပီး
(၁၅)ဦး တက်ေရာက်3ကပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို. တက်ေရာက်ခွငရ
့် ှိသူ
ဦးေရစုစုေပါင်းရဲO (၇၅)ရာခိုင် Cန်းရှိတဲ့အတွက် ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ဆိုငရ
် ာနည်းဥပေဒ ၃၄ (ခ) အရ အစည်းအေဝး အထေြမာက်
ေ3ကာင်းနဲ. စတင်ကျင်းပေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။

၃
အစည်းအေဝးမတက်ေရာက် င
ို ေ
် သာ ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျားရှပ
ိ ါက
ခွငပ
့် န်3ကားြခင်း င
ှ ့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏
အဆံးု အြဖတ်ရယူြခင်း
ဥက9:။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

။

ကိုယ်စားလှယ်များ

ခင်ဗျား။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ (၄၄)အရ အစည်းအေဝး
မတက်ေရာက် ိုင်တဲ့ ကိယ
ု ်စားလှယ်များရှိပါက ခွင့်ပန်3ကားရန် ြဖစ်ပါ
တယ်။
ဦးတီရယ်၊

အတွငး် ေရးမှQး၊

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ။
IမိGOနယ်၊

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျား

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:ခင်ဗျား။ လွိGင်ေကာ်

မဲဆ Mနယ်အမှတ်

(၂)မှ

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးတင်ြမင့် သည် ခါးေ3ကာည]ပ်ေရာဂါ ခွဲစပ
ိ ်ကုသရန်အတွက် ရန်ကုနI် မိGOသို.
သွားေရာက်ေဆးကုသမည်
ကျင်းပြပGလုပ်မည့်

ြဖစ်ပါသြဖင့်

ဒုတယ
ိ အ ကိမ်

(၁၃-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေန.တွင်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆) အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ြခင်းမှ
ကင်းလွတ်ခွင့်ြပG ိုင်ပါရန် တင်ြပလာတယ် ခင်ဗျား။ ၎င်းအြပင် ေဘာလခဲ
IမိGOနယ်၊

မဲဆ Mနယ်အမှတ(် ၂)မှ

ဦးစိုးရယ် ှင့်

ေဘာလခဲIမိGOနယ်၊

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မဲဆ Mနယ်အမှတ်(၁)မှ

ြပည်နယ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးေရ တို.သည် ြမန်မာ့ ိုငင
် ံေရးသင်တန်း
ေကျာင်း၌ (My Sop)မှ ပဲခူးIမိGOတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းသို.

(၁၀-

၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆)ထိ တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် (၁၃-၁၂၂၀၁၆)ရက်ေန.တွင်

ကျင်းပြပGလုပ်မည့်

ဒုတိယအ ကိမ်

ကယား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆) အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်ြခင်းမှ
ခင်ဗျား။

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပGေပး ိုင်ပါရန်

တင်ြပလာပါတယ်

၄
ဆက်လက်၍

ကယားြပည်နယ်၊

တပ်မေတာ်သားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှQးေနထွန်းသည် ရှားေတာေဒသအတွင်းရှိ ေရှOတန်း
စခန်းများသို. တပ်စစ်ေဆးရန် သွားေရာက်ေနပါသြဖင့် (၁၃-၁၂-၂၀၁၆)
ရက်တွင် ကျင်းပြပGလုပ်မည့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၆) အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ြခင်းမှ
ကင်းလွတ်ခွင့်ြပG ိုင်ပါရန် တင်ြပလာတယ်ခင်ဗျား။ သို.ြဖစ်ပါ၍ လွိGင်ေကာ်
IမိGOနယ်၊

မဲဆ Mနယ်အမှတ(် ၂)မှ

ဦးတင်ြမင့်၊

ေဘာလခဲIမိGOနယ်၊

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
အမှတ်(၁)မှ

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မဲဆ Mနယ်အမှတ်(၂)မှ

ဦးစိုးရယ်၊

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ေဘာလခဲIမိGOနယ်၊
ကိုယ်စားလှယ်

ြပည်နယ်
မဲဆ Mနယ်

ဦးေအးေရ ှင့်

ကယားြပည်နယ်

တပ်မေတာ်သား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဗိုလ်မှQးေနထွန်း

တို.

ဒုတိယအ ကိမ်

(၄)ဦးအား

ကယားြပည်နယ်

လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆) ကျင်းပမည့် (၁၃-၁၂-၂၀၁၆)
ရက်ေန.အား ခွငက
့် ာလအြဖစ် သတ်မှတ်ေပး ိုင်ပါရန် ၎င်းတို.၏ကိုယ်စား
ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား…။
။ လွိGင်ေကာ်IမိGOနယ်၊ မဲဆ Mနယ်အမှတ်(၂) ြပည်နယ်

ဥက9:။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ြမင့်၊ ေဘာလခဲIမိGOနယ်၊ မဲဆ Mနယ်
အမှတ်(၁) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးေရ၊ ေဘာလခဲ
IမိGOနယ်၊

မဲဆ Mနယ်အမှတ်(၂)

ဦးစိုးရယ် ှင့်

တပ်မေတာ်သား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဗိုလ်မှQးေနထွန်း တို.၏ ခွင့်ပန်3ကားချက်ကို လတ်ေတာ်က သေဘာတူ
ပါသလား ခင်ဗျား။
{ သံုး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က သေဘာတူပါ
သည်။ }

၅
လတ်ေတာ်က သေဘာတူတအ
ဲ့ တွက် ခွင့်ြပGပါတယ်။ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျား ခင်ဗျား။ ကိယ
ု ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန်3ကား
ချက် ှင့်ပတ်သက်Iပီး

ဒီကေန.အစည်းအေဝးမှာ

တက်ေရာက်ခွင်ရ
့ ှိတဲ့

ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးအနက် (၁)ဦးလစ်လပ်Iပီး ယေန.ခွင့်ပန်3ကား၍
ခွင့်ြပGထားသူ (၄)ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွကသ
် ူမရှိပါ။ အစည်းအေဝး
ကို အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျား အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC
အေြခအေနကို မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
ဥက9:။
ခင်ဗျား။

။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ဒီကေန.အစည်းအေဝးမှာ

ကိုယ်စားလှယ်များ

တက်ေရာက်ခွင့်ရတ
ှိ ဲ့

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးရှIိ ပီး (၁)ဦးလစ်လပ်၍ (၁၅)ဦးတက်ေရာက်3ကပါ
တယ်။ ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဆိုငရ
် ာနည်းဥပေဒ ၄ (ဂ) (၂) အရ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျား အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေန
တင်ြပချက်ကို လတ်ေတာ်ရဲOအတည်ြပGချက်ရယူပါမယ်။ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန. အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခ
အေနတင်ြပချက်ကို အတည်ြပGပါသလား ခင်ဗျား။
{ သံုး ကိမ်တိုင်တိုငေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က အတည်ြပGပါ
သည်။ }
လတ်ေတာ်က အတည်ြပGတဲအ
့ တွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်း
အေဝး

တက်ေရာက်မCအေြခအေနတင်ြပချက်ကို

တင်ေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။

အတည်ြပGမှတ်တမ်း

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ရသံးု ခန.မ
် န
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်းအား ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သတ
ို. င်သင
ွ း် ြခင်း
။ အစီအစဉ် (၅) ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊

ဥက9:။
ဘDာေရး ှစ်

ကယားြပည်နယ်၏

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်းအား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်တွင် အတည်ြပGချက်ရယူ ိုငေ
် ရးအတွက် ြပည်နယ်
စီမံကိန်း ှင့် ဘDာေရးဝန် ကီးက ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို. တင်သွင်းရန်
ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘDာေရးဝန် ကီး
ဌာန။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:၊ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျား ှင့် အထူးဖိတ်3ကားထားေသာ ဧည့သ
် ည်
ေတာ်များအားလံုး ကိုယ်စတ
ိ ် ှစ်ြဖာ ရင်လန်းကျန်းမာချမ်းသာ3ကပါေစ
ေ3ကာင်း

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း

က\န်ေတာ်ကေတာ့

Cတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲOဝင်

စီမံကိန်း င
ှ ့်

ဘDာေရးဝန် ကီး ဦးေမာ်ေမာ် ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
လတ်ေတာ်ဥက9: ကီး ခင်ဗျား။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်အတွက်
ကယားြပည်နယ်၏ ဘDာရန်ပံုေငွစာရင်းတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘDာ
ေရး ှစ်

ေရးဆွဲစဉ်ပါဝင်ခတ
ဲ့ ဲ့

ဌာန(၂၁)ခုအြပင်

ထပ်မံပါဝင်လာတဲအ
့ တွကေ
် 3ကာင့်

စုစုေပါင်းဌာန

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲO
(၂၂)ခု

ပါဝင်လာ

ေ3ကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်အတွက်
ြပည်နယ်အဆင့်

ဌာန၊

အဖွဲOအစည်းများမှ

တင်ြပေတာင်းခံလာသည့်

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်းမှာ သာမန်ရေငွ ကျပ်(၂၂၆၅.၈၈၆)သန်းြဖစ်Iပီး
ေတာ့ သာမန်အသံုးစရိတက
် ေတာ့ ကျပ်(၃၄၆၀၁.၉၅၀)သန်း၊ ေငွလံုး
ေငွရင်းအသံုးစရိတ်ကေတာ့ ကျပ်သန်းေပါင်း (၉၇၃၃၄.၈၁၉)၊ စုစုေပါင်း
အသံုးစရိတ် ကျပ်(၁၃၁၉၃၆.၇၆၉)သန်း ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ3ကာင့် အသားတင်

၇
လိုေငွကျပ် (၁၂၉၆၇၀.၈၈၃)သန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဌာနအဖွဲOအစည်းများမှ
တင်ြပလာတဲ့ ရေငွကျပ်သန်းေပါင်း (၂၂၆၅.၈၈၆)သန်းတွင် ြပည်ေထာင်စု
လတ်ေတာ်ဆိုငရ
် ာဖွံOIဖိGးေရးရန်ပံုေငွအတွက် ြပည်ေထာင်စမ
ု ှ ေထာက်ပေ
ံ့ ငွ
ကျပ်သန်းေပါင်း

(၇၀၀.၀၀၀)သန်း၊

အခွန်အေကာက်ရေငွ

ကျပ်

(၂၉၉.၁၇၃)သန်း ှင့် အြခားသာမန်ရေငွ ကျပ်(၁၂၆၆.၇၁၃)သန်း ပါဝင်ပါ
တယ်။

ဌာနအဖွဲOအစည်းများမှ

တင်ြပလာတဲ့

အသံးု စရိတ်

ကျပ်

(၁၃၁၉၃၆.၇၆၉)သန်းမှာ ြပည်ေထာင်စုဘDာရန်ပေ
ံု ငွ၌ ပါဝင်ေသာ ဌာန၊
အဖွဲOအစည်းများမှ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲO ဘတ်ဂျက်ြဖင့် သံုးစွဲရန်အတွက်
လျာထားေငွ

ကျပ်သန်းေပါင်း

(၅၁၃၁၈.၉၇၄)သန်း

ပါဝင်ပါတယ်။

ဒါေ3ကာင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်အတွက် တိုင်းေဒသ ကီး/
ြပည်နယ်များ၏
ေကာ်မရှင်ကို

အရအသံးု ခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်းများကို
တင်ြပြခင်းမြပGမီ

ကယားြပည်နယ်၏

လိေ
ု ငွအတွက်

ဒုတိယသမတက

ဘDာေရး
စိစစ်သည့်အခါ

ှစ်လတ်ဘDာေရးမူေဘာင်အရ

ြပည်ေထာင်စဘ
ု Dာရန်ပံုေငွမှ ေထာက်ပေ
ံ့ ပး ိုင်မည့် ေငွပမာဏကေတာ့
ကျပ်(၅၁၄၄၂.၀၇၃)သန်း ြဖစ်ေ3ကာင်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲOက (၂၉၁၁-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၂၆၆/၂၄၃-ေထာက်ပေ
ံ့ ငွ ၃-၁/အဖရ
(၂၀၁၆)ြဖင့် အေ3ကာင်း3ကားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လို အေ3ကာင်း3ကားလာတဲ့
အတွကေ
် 3ကာင့် ဌာန၊ အဖွဲOအစည်းများ၏ ရသံုးခန.်မန
ှ ်းေြခေငွစာရင်း
တင်ြပချက်များအား ြပည်ေထာင်စုဘDာရန်ပံုေငွမှ ေထာက်ပေ
ံ့ ပး ိုင်မည့်
ေငွပမာဏေဘာင်အတွင်း ေအာက်ပါအချက်များအတိုင်း Uန်3ကားချက်
ှင့်အညီ စိစစ်၍ ြပန်လည်ေရးဆွဲေစခဲပ
့ ါတယ်။ (က) တိုင်းေဒသ ကီး
သို.မဟုတ်

ြပည်နယ်အဆင့်ဌာန၊

အဖွဲOအစည်းများအား

ှစ်လတ်

ဘDာေရးမူေဘာင်ြဖင့် တွက်ချက်မCအရ ခွေ
ဲ ဝေပးထားတဲ့ ြပည်ေထာင်စုမှ
တိုင်းေဒသ ကီး သို.မဟုတ် ြပည်နယ်များသို. ေထာက်ပံ့ေငွေဘာင်ထက်
က\န်ေတာ်တို. ေကျာ်လွန်တင်ြပြခင်းမရှိေစရန်၊ (ခ) ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခု၊

၈
ဘDာေရး ှစ် မူလခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း တင်ြပချန
ိ ်မှာ အသံုးစရိတ်ပိုမို
သံုးစွဲလိုတဲ့အတွကေ
် 3ကာင့်

ရေငွများ

ပိုမိုခန.မ
် ှန်းထားIပီး၊

ြပGြပင်Iပီး

ခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း ေရးဆွခ
ဲ ျန
ိ ်၌ ရေငွေလTာ့ချခန.်မှန်းြခင်းအား ခွင့်ြပG
မည်

မဟုတသ
် ြဖင့်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊

အဖွဲOအစည်းများအေနြဖင့်

အမှန်တကယ်ရရှိ ိုင်မယ့် ရေငွ ှင့် အသံုးစရိတက
် ိုသာ ခန.မ
် ှန်းစိစစ်ေရးဆွဲ
ရန်၊ (ဂ) လွန်ခေ
ဲ့ သာ (၃) စ
ှ ်တာကာလအတွင်း ဌာနအဖွဲOအစည်းများ၏
ပိုလTံေငွအပ် ှံမCအား

မူလခန.်မှန်းေြခအေပ

အပ် ှံမရ
C ာခိုင် Cန်းရှာေဖွ

သံုးသပ်Iပီးေတာ့ အပ် ှံမရ
C ာခိုင် Cန်း ၅% ေကျာ်လွန်ပါက ဘတ်ဂျက်ကို
ေသချာစွာ မခန.်မှန်းတဲ့အတွက်ေ3ကာင့် ပိုလTံေငွအပ် ှံခသ
ဲ့ ည့် ေငွစာရင်း
ေခါင်းစဉ်အား စိစစ်ေလTာ့ချေရးဆွဲရန်၊ (ဃ) လစာ၊ စရိတ် ှင့် စပ်လျဉ်း၍
ခန.်ထားIပီး

ဝန်ထမ်းအေရအတွက် ှင့်

တိကျစွာ

တွက်ချက်Iပီးေတာ့

ဝန်ထမ်းသစ်ခန.်ထားရန်အတွက် ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်
အမှန်တကယ်ခန.် ိုင်မည့် အေြခအေနေပ မူတည်၍ အများဆံုး (၆)လ
အထိသာ

ခန.်မှန်းတွက်ချက်Iပီးေတာ့၊

လစာစရိတ၊်

ချးီ ြမ]င့်ေငွမာှ

ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ် လဲေြပာင်းသံုးစွဲ၍မရသြဖင့် သံုးစွဲ ိုင်မယ့် ပမာဏသာ
လျာထားရန်၊ (င) စက်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ေချာဆီ အသံုးစရိတ် ှင်စ
့ ပ်လျဉ်း၍
ယာဉ်စီးေရ၊ (၁)လ သံုးစွဲမည့် ဂါလံ၊

Cန်းထားစသည်ြဖင့် အေသးစိတ်

တွက်ချက်ရန်၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ြပင်ပဆီဝယ်ယူရန်လုအ
ိ ပ်ပါက
အေသးစိတ်တက
ွ ်ချက်မC ှငတ
့် ကွ

တင်ြပရန်၊

လုပ်ငန်းသံုးဆီကိုလည်း

အမှန်တကယ်သံုးစွဲမည့် ပမာဏသာ လျာထားရန်၊ (စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
ြပင်ဆင်စရိတ် ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဘDာေရး ှစ်က
ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အသစ်များ ှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဝယ်ယူရန်
လျာထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေတွအတွက် အ ကီးစားြပင်ဆင် စရိတ်
(ေငွလံုးေငွရင်း

အသံုးစရိတ်)

ခွင့်မြပGရန်၊

သာမန်အသံးု စရိတ်

ယာဉ်ြပင်ဆင်စရိတ် တွက်ချက်ရာမှာ ယခင် ဘDာေရးဝန် ကီးဌာန၏

၉
(၂၈-၈-၂၀၁၃ )ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘခ - ၃ / ၂၀ (၁၃၄၇/၂၀၁၃) ြဖင့်
ထုတ်ြပန်ထားတဲ့စာအရ

ယာဉ်ြပင်ဆင်စရိတ်

တင်ြပရာမှာလည်း

ယာဉ်စီးေရ၏ (၅၀)% သာေတာင်းခံရန် (ယာဉ်စီးေရအားလံုးအတွက်
ေတာင်းခံြခင်းကို

ခွင့်မြပGပါ)၊

သာမန်အသံုးစရိတ် ှင့်

ေငွလံုးေငွရင်း

အသံုးစရိတ်တို.မှာ ယာဉ်ြပင်ဆင်စရိတ် မထပ်ေစရန်၊ ဌာန/အဖွဲOအစည်း
တွင်ရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စာရင်းအား ြဖန.်ခွဲပံုစာရင်း တင်ြပရန်၊ (ဆ)
ဧည့်ခံေက\းေမွးစရိတ်အတွက် လျာထားရာေနရာမှာလည်း သက်ဆင
ို ်ရာ
ဌာန၊ အဖွဲOအစည်းရှိ Nံုးခွအ
ဲ ေရအတွက၊် ဝန်ထမ်းဦးေရတို. ှင့် မTတစွာ
လျာထားတွက်ချက်ရန်ြဖစ်Iပီးေတာ့ ယခင် ှစ်များက ထူးြခားေသာ အခမ်း
အနားများ

ကျင်းပခဲသ
့ ည့အ
် တွက်

လျာထားခဲ့မCများကို

ေလျာ့Iပီးမှ

တွက်ချက်လျာထားရန်၊ (ဇ) ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတစ
် ာရင်းလျာထား
ရာတွင် (၁) ေဒသေပါက်ေစျးနဲ. တွကခ
် ျက်ရန်၊ (၂) ေဆာင်ရက
ွ ်ဆဲလုပ်ငန်း
စီမံကိန်းများကို ဦးစားေပးေရးဆွဲရန်၊ (၃) လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များကို
ိုင်ငံေတာ်၏ ဦးစားေပးမူဝါဒ ှင့် ကိုကည
် ီစွာေရးဆွဲရန်၊ ထိုသို. ြပန်လည်
ေရးဆွဲIပီး ြဖစ်ေပ လာေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်အတွက်
ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်းအေပ မှာ သာမန်ရေငွ ကျပ်(၂၂၆၅.၈၈၆)သန်း
ြဖစ်၍

သာမန်အသံုးစရိတ်

အသံုးစရိတ်

ကျပ်(၁၈၇၀၁.၉၆၃)သန်း၊

ကျပ်(၃၅၀၀၅.၉၉၆)သန်း၊

ေငွလံုးေငွရင်း

စုစုေပါင်းအသံုးစရိတ်

ကျပ်

(၅၃၇၀၇.၉၅၉)သန်းြဖစ်Iပီး လိုေငွကေတာ့ ြပည်ေထာင်စမ
ု ှ ေထာက်ပေ
ံ့ ပး
မည့် ပမာဏအတိုင်း ကျပ်သန်းေပါင်း (၅၁၄၄၂.၀၇၃)သန်း ြဖစ်ပါတယ်။
သို.ြဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ်အတွက် ရသံုးခန.မ
် ှန်းေြခ
ေငွစာရင်းကို အထက်ပါေဖာ်ြပတဲ့အတိုင်း ဘDာေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်း
များ ှင့်အညီ စိစစ်Iပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ဒီလျာထားချက်ကို ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
မှ အတည်ြပGေပး ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။

၁၀
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၆)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်စီမက
ံ ိန်း ှင့်

ဘDာေရးဝန် ကီး
ဘDာေရး ှစ်

ဦးေမာ်ေမာ်

တင်သွင်းခဲ့ေသာ

ကယားြပည်နယ်၏

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခု၊

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့်

စပ်လျဉ်းIပီး ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များမှ အ3ကံြပGေဆွးေ ွး
လိုပါက

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Nံုးအ ကီးအမှQးထံ

ယေန.

ေန.လည်

(၁၂၀၀)နာရီထက် ေနာက်မကျေစဘဲ အမည်စာရင်းတင်သွင်း ိုင်ပါတယ်။
ယေန. ေန.လည်(၁၃၀၀)နာရီအချန
ိ ်တွင် ေဆွးေ ွးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
အစည်းအေဝးေခတEရပ်နားြခင်း
ဥက9:။

။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျား ှင့်

ဖိတ်3ကားထားတဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များ ခင်ဗျား။ ယခု အစည်းအေဝးကို
ေခတEရပ်နားပါ ့မယ်။
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ြပန်လည်ထက
ွ ခ
် ာွ ြခင်း
အခမ်းအနားမှQး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ြပန်လည်

ထွက်ခွာပါIပီခင်ဗျား။ အစည်းအေဝးကို (၁၃၀၀)နာရီအချ ိန်တွင် ြပန်လည်
စတင်ပါ ့မယ်။
(အားလံုးထွက်ခွာ င
ို ်3ကပါIပီ ခင်ဗျား။)
ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်း
အေဝး(၂/၂၀၁၆)ကို နံနက် (၁၀:၁၅)အချန
ိ ်တွင် ေခတEရပ်နားပါသည်။

၁၁
အစည်းအေဝးြပန်လည်စတင်ြခင်း
အခမ်းအနားမှQး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: [ကွေရာက်

လာပါIပီ ခင်ဗျား။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:သည် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပ တွင်
[ကွေရာက်ေနယူပါသည်။ }
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ရသံးု ခန.မ
် န
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျားက
အ3ကံြပGေဆွးေ းွ ြခင်း
ဥက9:။
ကိုယ်စားလှယ်များနဲ.

။ အစီအစဉ်(၇)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ဖိတ်3ကားထားတဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ရသံုးခန.်မှနး် ေြခ
ေငွစာရင်း ှင့် စပ်လျဉ်းIပီး လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယမ
် ျားက အ3ကံြပG
ေဆွးေ ွးရန် အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားြခင်းမရှိတဲ့အတွက် ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်၏ အဆံုးအြဖတ် ရယူေဆာင်ရက
ွ ်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

. ၁၂

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ရသံးု ခန.မ
် န
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏ အဆံးု အြဖတ်ရယူြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၈)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ် ကယား
ြပည်နယ်၏

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့်

စီမံကိန်း ှင့်ဘDာေရး

ဝန် ကီးရဲO

စပ်လျဉ်းIပီး

တင်ြပချက်များကို

ြပည်နယ်

အတည်ြပGရန်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များက သေဘာတူပါသလား ခင်ဗျား။
{ သံုး ကိမ်တိုင်တိုငေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။}
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်အားလံုးက သေဘာတူတဲ့
အတွက်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခု၊

ဘDာေရး ှစ်

ကယားြပည်နယ်၏

ရသံုးခန.်မှန်းေြခေငွစာရင်းကို ြပည်နယ်လတ်ေတာ်က အတည်ြပGေ3ကာင်း
ေ3ကညာပါတယ်။
ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး
(၂/၂၀၁၆) Iပီးေြမာက်ေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
ဥက9:။

။

ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့်
အစီအစဉ်(၉)အရ

ဒုတအ
ိ ကိမ်

ကယား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၆) ေအာင်ြမင်စွာ
Iပီးေြမာက်ေ3ကာင်း ေ3ကညာပါ တယ်။

၁၃
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥက9: ြပန်လည်ထက
ွ ခ
် ာွ ြခင်း
အခမ်းအနားမှQး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ြပန်လည်

ထွက်ခွာမှာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
{အားလံုးထွက်ခွာ ိုင်ပါIပီ ခင်ဗျား။}

ဒုတိယအ ကိမ်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

အေရးေပ အစည်း

အေဝး(၂/၂၀၁၆)ကို (၁၃၁၀)နာရီအချန
ိ ်တွင် ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပIပီးစီးခဲ့
ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
( စည်သူလင်း - လက်ေထာက်Uန်3ကားေရးမှQး )

စာအမှတ် ၊ ၅ / ၉ - ၇ / ဦး ၁ (
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၆ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

)
ရက်

အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်များ

ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ြမန်မာသက9ရာဇ်
(ခရစ်သက9ရာဇ်

၁၃၇၈
၂၀၁၆

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Nးံု
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်

ခု စ
ှ ၊်
ခု စ
ှ ၊်

နတ်ေတာ်လဆန်း
ဒီဇင်ဘာလ

အစည်းအေဝးခန်းမ၌

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

(၁၃)ရက်)

(၁၄)ရက်
ကယား

ကျင်းပြပGလုပသ
် ည့်

အေရးေပ အစည်းအေဝး

(၂/၂၀၁၆)မှ ေအာက်ပါ ဆံးု ြဖတ်ချက်များကို ချမှတလ
် က
ို သ
် ည် မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
မှတတ
် မ်းတင်ြခင်းအမှတ၊်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျား

၁/၂-၁/၂၀၁၆(အေရးေပ )

အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မအ
C ေြခအေန
ကို မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခု ှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း (၁၄)ရက် ၊ ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ

(၁၃)ရက်ေန.တွင်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝးသို.

ကျင်းပြပGလုပသ
် ည့်

ဒုတိယအ ကိမ်

အေရးေပ အစည်းအေဝး

(၂/၂၀၁၆)တွင်

တက်ေရာက်ခွင့်ရသ
ှိ ည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

(၂၀)ဦးရှိသည့်အနက် လစ်လပ် (၁)ဦး ှင့် ခွင့်ပန်3ကား၍ ခွင့်ြပGထားသူ
(၄)ဦးြဖစ်Iပီး စုစုေပါင်း (၁၅)ဦး တက်ေရာက်ခသ
ဲ့ ြဖင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွကသ
် ူ
မရှိေသာေ3ကာင့် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေန တင်ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။

၁၆
အတည်ြပGြခင်း
အမှတ၊်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး စ
ှ ် ကယား

၂/၂-၂/၂၀၁၆(အေရးေပ )

ြပည်နယ်၏ ရသံးု ခန.မ
် န
ှ း် ေြခ ေငွစာရင်း

အတည်ြပGြခင်း

ကို အတည်ြပGြခင်း
၁၃၇၈ ခု ှစ်၊
ဒီဇင်ဘာလ

နတ်ေတာ်လဆန်း (၁၄)ရက်၊

(၁၃)ရက်ေန.တွင်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

၂၀၁၆ ခု ှစ်၊

ကျင်းပြပGလုပသ
် ည့်

ဒုတိယအ ကိမ်

အေရးေပ အစည်းအေဝး

(၂/၂၀၁၆)တွင်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘDာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ရသံုးခန.်မှနး် ေြခ
ေငွစာရင်းကို အတည်ြပGသည်။

