ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်

ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)

မှတ်တမ်း

၁၃၇၉ ခု ှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ် (၂)ရက်ေန,မှ
၁၃၇၉ ခု ှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ် (၃)ရက်ေန,အထိ
(၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်ေန,မှ
၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်ေန,အထိ)

ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)
မာတိကာ
စဉ်
၁။

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

ပထမေန,အစည်းအေဝးမှတတ
် မ်း (၅-၁၂-၂၀၁၇)
(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

၄

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
( င ) ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ကတိသစEာြပFြခင်း

တရားသူ ကီးမှ

ဥက9:ေရှDေမှာက်တွင်

၆

ခ
စဉ်

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

(စ) ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊

၇

အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုး

ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းအား ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
သို, တင်သွင်းြခင်း
(ဆ) ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊

၁၀

အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့် စပ်လျဉ်း၍

ရသံုး
ြပည်သူN

ေငွစာရင်း ေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ
၏အစီရင်ခံစာအား ဖတ်3ကားတင်ြပြခင်း
(ဇ ) ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊

၁၆

အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုး

ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားမှ

အ3ကံြပF

ေဆွးေ ွးရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း
(စျ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊
ြပည်နယ်၏

ဘGာေရး ှစ်

ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲ

ေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)အား
တွင်

ကယား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

အတည်ြပFချက်ရယူ ိုင်ေရး

လတ်ေတာ်သို, တင်သွင်းြခင်း

ြပည်နယ်

၁၇

ဂ
စဉ်

အေ3ကာင်းအရာ
(ည) ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ြပည်နယ်၏

ခု၊

စာမျက် ာှ

ဘGာေရး ှစ်

ကယား

၁၈

ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲ

ေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒြပF
ေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏

အစီရင်ခံစာအား

ဖတ်3ကားတင်ြပြခင်း
(ဋ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ြပည်နယ်၏

ခု၊

ဘGာေရး ှစ်

ကယား

၂၀

ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲ

ေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားမှ

အ3ကံြပF

ေဆွးေ ွးရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း
(ဌ) ဒုတိယအ ကိမ်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

၂၁

အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)(ပထမေန,)
ရပ်နားြခင်း ှင့်

(ဒုတိယေန,)

ဆက်လက်

ကျင်းပမည့် ေန,ရက်ေ3ကညာြခင်း
(ဍ) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:
ြခင်း

ြပန်လည်ထွက်ခွာ

၂၁

ဃ
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)
မာတိကာ
စဉ်
၂။

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

ဒုတိယေန,အစည်းအေဝးမှတတ
် မ်း (၆-၁၂-၂၀၁၇)
(က) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ေနရာယူြခင်း

၂၂

( ခ ) အစည်းအေဝး

၂၃

အထေြမာက်ေ3ကာင်း ှင့်

စတင်ကျင်းပေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
( ဂ ) အစည် းအေဝး

မတက်ေရာက် ို င်ေသာ

၂၄

ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ခွင့်ပန်3ကားြခင်း
ှင့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏ အဆံုးအြဖတ်
ရယူြခင်း
(ဃ) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိယ
ု ်စားလှယ်များ

၂၄

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
( င ) ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊
အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုး
ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားက
ေဆွးေ ွးြခင်း

အ3ကံFြပF

၂၅

င
စဉ်

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

( စ) ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊

၄၆

အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုး

ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်၏ အဆံုးအြဖတ်ရယူြခင်း
(ဆ ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခု၊

ဘGာေရး ှစ်

ကယား

၄၇

ြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ် ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲ
ေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များမှ

အ3ကံြပF

ေဆွးေ ွးြခင်း
(ဇ) ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခု၊

ဘGာေရး ှစ်

ကယား

၄၈

ြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ် ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲ
ေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်၏ အဆံုးအြဖတ်ရယူြခင်း
(ည) ကယားြပည်နယ် ပုဂQလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ

၄၉

စနစ်တကျေြပးဆွဲ ြခင်းဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ
အတည်ြပFေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
(ဋ ) ဒုတိယအ ကိမ်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

၅၀

အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇) Lပီးေြမာက်
ေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
(ဌ) ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:
ြခင်း

ြပန်လည်ထွက်ခွာ

၅၀

စ
စဉ်
၃။

အေ3ကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ
အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)ဆံုးြဖတ်ချက်များ
(က) မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ်၊ ၁ /၂ - ၂ /အေရးေပ
၅၁
(၂၀၁၇)၊ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC

အေြခအေနကို

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
( ခ ) မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ်၊ ၂ /၂ - ၂ /အေရးေပ

၅၂

(၂၀၁၇)၊ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC

အေြခအေနကို

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
(ဂ)

အတည်ြပFြခင်းအမှတ်၊ ၁ /၂ - ၂ /အေရးေပ

၅၂

(၂၀၁၇)၊ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ
ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုးခန,်
မှန်းေြခေငွစာရင်းကို အတည်ြပFြခင်း
(ဃ) အတည်ြပFြခင်းအမှတ်၊ ၂ /၂ - ၂ /အေရးေပ

၅၃

(၂၀၁၇)၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ကယား
ြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲေရး
ဥပေဒ(မူ3ကမ်း)ကို အတည်ြပFြခင်း
(င)

အတည်ြပFြခင်းအမှတ်၊ ၃ /၂ - ၂ /အေရးေပ
(၂၀၁၇)၊ ကယားြပည်နယ် ပုဂQလိကေမာ်ေတာ်
ယာဉ်များ စနစ်တကျေြပးဆွဲြခင်းဆိုင်ရာ
ဥပေဒများ အတည်ြပFြခင်း

နည်း

၅၃

ဆ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)
ဥက9: င
ှ ့် ဒုတယ
ိ ဥက9:အမည်စာရင်း

စဉ် အမည်

တာဝန်

(၁) ဦးလှေထွး

-

ဥက9:

(၂) ဦးတင်ြမင့်

-

ဒုတိယဥက9:

ဇ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)သို,
တက်ေရာက်သည့်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျားစာရင်း
စဉ် အမည်
(၁) ဦးအယ်လ်ေဖာင်းTိC

မဲဆ န
S ယ်
- မယ်စဲ့LမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ဝန် ကီးချFပ်၊
ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD

(၂) ဦးလှေထွး

- ရှားေတာLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ဥက9:၊
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

(၃) ဦးတင်ြမင့်

- လွိFင်ေကာ်LမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ဒုတိယဥက9:၊
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

စျ
(၄) ဗိုလ်မှVး ကီးြမင့်ေဝ

- တပ်မေတာ်သားကိယ
ု ်စားလှယ်
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်လံုြခံFေရး ှင့်နယ်စပ်ေရးရာ
ဝန် ကီးဌာန

(၅) ဦးေဘာ့စက
် ို

- ဒီေမာဆိLု မိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်စိုက်ပျFိ းေမွးြမVေရး ှင့်
ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန

(၆) ဦးတီရယ်

- ရှားေတာLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၁)
ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်သယံဇာတ ှင့် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီး
ဌာန

(၇) ဦးလှမျFိ းေဆွ

- ဗမာတိုင်းရင်းသားကိယ
ု ်စားလှယ်
ြပည်နယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားေရးရာ
ဝန် ကီး

ည
(၈) ဦးသဲရယ်

- ဖTူဆိုLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၉) ဦးခင်ေမာင်ထွန်း

- ဖTူဆိုLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၀) ဦးေအးေရ

- ေဘာလခဲLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၁) ဦးစိုးရယ်

- ေဘာလခဲLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၂) ဦးရန် ိုင်ေဆွ

- ဖားေဆာင်းLမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၂)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၃) ဦးသိန်းေအာင်

- ဒီေမာဆိLု မိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

(၁၄) ဦးေအာင် ိုင်ဦး

- မယ်စဲ့LမိFDနယ်၊
မဲဆ Sနယ်အမှတ် (၁)
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

ဋ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)သို,
တက်ေရာက်သည့်
တပ်မေတာ်သားြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျားစာရင်း

စဉ်

အမည်

(၁) 3ကည်း ၃၅၈၁၂

- ဗိုလ်မှVးေအာင်ခိုင်စိုး

(၂) 3ကည်း ၂၂၀၀၀

- ဗိုလ်မှVးမျFိ းြမင့်

(၃) 3ကည်း၂၈၅၇၀

- ဗိုလ် ကီးေရတိုး

ဌ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)
ခွငပ
့် န်3ကားသူ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယစ
် ာရင်း
စဉ် အမည်

မဲဆ န
S ယ်

(၁) ေဒါက်တာ

-လွိFင်ေကာ်LမိFDနယ်၊

၅-၁၂-၂၀၁၇

မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)

၆-၁၂-၂၀၁၇

- ဖားေဆာင်းLမိFDနယ်၊

၅-၁၂-၂၀၁၇

မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)

၆-၁၂-၂၀၁၇

ေအာင်ေကျာ်ေဌး
(၂) ဦးဝင်းြမင့်

(၃) ဗိုလ်မှVးေနထွန်း

မှတခ
် ျက်

- တပ်မေတာ်သား

၅-၁၂-၂၀၁၇

ကိယ
ု ်စားလှယ်

၆-၁၂-၂၀၁၇

ဍ
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)သို,
တက်ေရာက်သည့်
အြခားဖိတ်3ကားထားေသာပုဂFQိ လ်များ
စဉ် အမည်
(၁) ဦးေကျာ်လင်းေမာင်

မဲဆ န
S ယ်
- တရားသူ ကီးချFပ်
ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်

(၂) ဦးစိုင်းေကျာ်ဇံ

- ဥပေဒချFပ်
ြပည်နယ်ဥပေဒချFပ်Tံုး

(၃) ဦးေအာင်ေမာင်း

- စာရင်းစစ်ချFပ်
ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချFပ်Tံုး

(၄) ဦးေမာ်ေမာ်

- ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်စီမံကိန်း ှငဘ
့် Gာေရး
ဝန် ကီးဌာန

(၅) ဦးခင်ေမာင်ြဖV

- ဝန် ကီး၊
ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယေ
် ရး ှင့်
လWပ်စစ်ဝန် ကီးဌာန

(၆) ေဒ စဝ်ဥမာ3ကည်

- ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်တရားသူ ကီး

(၇) ဦးရဲ ိုင်ေအာင်

- Xန်3ကားေရးမှVး
ြပည်နယ်ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန

ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)
မှတတ
် မ်း
၁၃၇၉ ခု စ
ှ ၊် နတ်ေတာ်လဆုတ် (၂) ရက်
၂၀၁၇ ခု စ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်ေန,
( အဂYါေန,)
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tးံု အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ဒုတိယ
အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)
ကို နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချ ိန်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:အြဖစ် ဦးလှေထွးက ေဆာင်ရွက်Lပီး
အခမ်းအနားမှVးအြဖစ်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tံုး၊

ဒုတိယ

Xန်3ကားေရးမှVးချFပ် ေဒ ခင်ေအးမူ ှင့် တွဲဖက်အခမ်းအနားမှVး
အြဖစ် Xန်3ကားေရးမှVး ေဒ စုလိCင်မိုးတို,က ေဆာင်ရွကပ
် ါသည်။ }
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:ေနရာယူြခင်း
အချန
ိ ၊် ၁၀:၀၀။
အခမ်းအနားမှVး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ]ကွေရာက်

လာပါLပီရှင်။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:သည် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်
ေပ တွင် ]ကွေရာက်ေနရာယူပါသည်။ }

၂
အားလံုးထိုင် ိုင်ပါLပီရှင်။
များရှင်။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

ဒီေန,အစည်းအေဝးကို

အခမ်းအနားမှVးအြဖစ်

လတ်ေတာ်Tံုး၊ ဒုတိယXန်3ကားေရးမှVးချFပ်
တွဲဖက်အခမ်းအနားမှVးအြဖစ်

ြပည်နယ်

က^န်မ ေဒ ခင်ေအးမူ ှင့်

Xန်3ကားေရးမှVး

ေဒ စုလိCငမ
် ိုးတို,က

ေဆာင်ရက
ွ ်3ကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အစည်းအေဝး အခမ်းအနားအစီအစဉ်
များကို

ကိFတင်ြဖန,်ေဝထားLပီးြဖစ်တဲ့အတွက်

အစီအစဉ်အတိုင်း

ဆက်လက်ေဆာင်ရွကသ
် ွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:
ရှင်။

ဒုတိယအ ကိမ်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

အေရးေပ

အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)ကို ဦးစီးကျင်းပေပး ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်
ရှင်။
အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေ3ကာင်း င
ှ ့် စတင်ကျင်းပေ3ကာင်း
ေ3ကညာြခင်း
ဥက9:။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ယေန,ကျင်းပတဲ့ ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ
အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)မှာ
ေကာ်မတီရဲD

တင်ြပချက်အရ

လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များစိစစ်ေရး
အစည်းအေဝးသို,

တက်ေရာက်ခွငရ
့် ှိတဲ့

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးရှိတဲ့အနက် (၁၇)ဦး တက်ေရာက်3ကပါ
တယ်။

အစည်းအေဝးသို,

တက်ေရာက်ခွင့်ရသ
ှိ ူ

ဦးေရစုစုေပါင်းရဲD

(၈၅)ရာခိုင် Cန်းရှိတအ
ဲ့ တွက် ၂၀၁၄ ခု ှစ၊် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၃၄ (ခ) အရ အစည်းအေဝး အထေြမာက်ေ3ကာင်းနဲ,
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။
ဦးစိးု ရယ်၊
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ။

အဖွDဲ ဝင်၊

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျား

။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:ခင်ဗျား။

ကယားြပည်နယ်၊ လွိFင်ေကာ်LမိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)မှ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ေဌးသည်(၅-၁၂-၂၀၁၇)
ရက်ေန,တွင်

သာသနာေရး ှင့်

ရတနာခန်းမ၊

ယဉ်ေကျးမCဝန် ကီးဌာန၊

Tံုးအမှတ်(၃၅)

ေနြပည်ေတာ်၌

ယဉ်ေကျးမC

ကျင်းပြပFလုပ်မည့်

(၂၃) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာတိင
ု ်းရင်းသားတို,၏ Tိုးရာယဉ်ေကျးမC အဆို၊
အက၊

အေရး၊

အတီးLပိFင်ပွဲ

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဦးေဆာင်ေသာ

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပ ိုင်ေရးအတွက်
လုပ်ငန်းည`ိ င
ိC ်း

အစည်းအေဝးသို,

တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) တက်ေရာက်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခင
ွ ့်ြပF
ိုင်ပါရန် တင်ြပလာပါတယ်ခင်ဗျား။ ၎င်းအြပင်
မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)မှ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ဖားေဆာင်းLမိFDနယ်၊

ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းြမင့်

သည် ကိယ
ု ်ေရးကိုယ်တာကိစE ေဆာင်ရက
ွ ်ရန်ရှိပါသြဖင့် ဒုတိယအ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး ( ၂ / ၂၀၁၇ )
တက်ေရာက်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပF ိုင်ပါရန် တင်ြပလာပါတယ်ခင်ဗျား။

၄
ဆက်လက်၍ ကယားြပည်နယ်၊ တပ်မေတာ်သား ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်

ဗိလ
ု ်မှVးေနထွန်းသည်

ေနြပည်ေတာ်တင
ွ ်

အေရးေပ

အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ရန်ရှိပါသြဖင့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ်

အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)

တက်ေရာက်ြခင်းမှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပF ိုင်ပါရန် တင်ြပလာပါတယ်ခင်ဗျား။ သိ,ြု ဖစ်ပါ၍ လွိFင်ေကာ်
LမိFDနယ်၊

မဲဆ Sနယ်အမှတ(် ၁)မှ

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ေဌး၊ ဖားေဆာင်းLမိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)မှ
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်

ဦးဝင်းြမင့် ှင့်

တပ်မေတာ်သား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှVးေနထွန်းတို,အား (၅-၁၂-၂၀၁၇)
ရက်ေန, ှင့် (၆-၁၂-၂၀၁၇)ရက်ေန,များတွင် ကျင်းပြပFလုပမ
် ည့် ဒုတိယ
အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)
ကို ခွငက
့် ာလအြဖစ် သတ်မှတ်ခွင့်ြပFေပး ိုင်ပါရန် ၎င်းတို,၏ကိုယ်စား
ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက9:။

။ လွိFင်ေကာ်LမိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)၊

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ေဌး၊ ဖားေဆာင်းLမိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)၊
ဦးဝင်းြမင့်နဲ,

တပ်မေတာ်သား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဗိုလ်မှVးေနထွန်းတို,၏ ခွင့်ပန်3ကားချက်ကို လတ်ေတာ်က သေဘာတူ
ပါသလားခင်ဗျား။
{ သံးု ကိမတ
် င
ို တ
် င
ို ေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က သေဘာတူပါ
သည်။ }
လတ်ေတာ်က သေဘာတူတအ
ဲ့ တွက် ခွင့်ြပFပါတယ်။ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားခင်ဗျား။ ကိုယ်စားလှယ်များ
ချက် ှင့်ပတ်သက်Lပီး

ခွင့်ပန်3ကား

ဒီကေန, အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့

၅
ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးအနက် ယေန,ခွင့်ပန်3ကား၍ ခွင့်ြပFထားသူ (၃)ဦး
ြဖစ်ပါတယ်။

ခွင့်မဲ့ပျက်ကက
ွ ်သူမရှိပါ။

အစည်းအေဝးကို

အစီအစဉ်

အတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျား အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC
အေြခအေနကို မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
ဥက9:။
ခင်ဗျား။

။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ဒီကေန,အစည်းအေဝးမှာ

ကိုယ်စားလှယ်များ

တက်ေရာက်ခွင့်ရတ
ှိ ဲ့

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် (၂၀)ဦးရှLိ ပီး (၁၇)ဦးတက်ေရာက်3ကပါတယ်။ ကယား
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၄ (ဂ) (၂) အရ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေနတင်ြပချက်
ကို

လတ်ေတာ်ရဲD

အတည်ြပFချက်ရယူပါမယ်။

ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ဒီကေန,

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC

အေြခအေနတင်ြပချက်ကို အတည်ြပFပါသလားခင်ဗျား။
{ သံးု ကိမတ
် င
ို တ
် င
ို ေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က အတည်ြပFပါ
သည်။ }
လတ်ေတာ်က အတည်ြပFတဲအ
့ တွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်း
အေဝး

တက်ေရာက်မCအေြခအေနတင်ြပချက်ကို

တင်ေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။

အတည်ြပFမှတ်တမ်း

၆
ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူ ကီးမှ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:
ေရှDေမှာက်တင
ွ ် ကတိသစEာြပFြခင်း
အခမ်းအနားမှVး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ှင့် ြပည်နယ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်။ ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူ ကီး
အြဖစ်

(၂၉-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေန,တွင်

ိုင်ငံေတာ်သမတTံုး၏

အမိန,်စာ

အမှတ်(၃၁/၂၀၁၇)ြဖင့် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ေဒ စဝ်ဥမာ3ကည်မှ
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥက9:ေရှDေမှာက်တွင် ကတိသစEာြပFရန်ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူ ကီး ေဒ စဝ်ဥမာ3ကည်မှ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်ဥက9:ေရှDေမှာက်တွင်

ကတိသစEာြပFရန်အတွက်

ဥက9:၏

စင်ြမင့်ေရှDမှာ ေနရာယူေပးပါရန် ှင့် ဥက9:ကတိုင်ေပးသည့် ကတိသစEာကို
လိုက်ဆိုရန်ြဖစ်ပါတယ်။

အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်သူအားလံုး

မတ်တပ်ရပ်ေပးပါရန် ပန်3ကားအပ်ပါတယ်ရှင်။
(ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူ ကီးမှ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ဥက9:ေရှDေမှာက်တင
ွ ် ကတိသစEာဆိပ
ု ါမည်)
ု မတြမန်မာ
“ က^ ်ုပ် ေဒ စဝ်ဥမာ3ကည် သည် ြပည်ေထာင်စသ
ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ သစEာေစာင့်သိTိုေသLပီး ြပည်ေထာင်စု
မLပိFကွဲေရး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလံုးညီXွတ်မCမLပိFကွဲေရး၊ အချFပ်အြခာ
အာဏာတည်တံ့ခိုင်Lမဲေရးတို,ကို ထာဝစဉ် ဦးထိပ်ပန်ဆင် ေဆာင်ရွက်ပါ
မည်။ က^ ်ုပ်သည် ဖွဲDစည်းပံအ
ု ေြခခံဥပေဒ ှင့်

င
ို ်ငံေတာ်၏တရားဥပေဒ

များကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပါမည်။ က^ ်ုပ်ထမ်းေဆာင်ရမည့် တာဝန်
ဝတdရားများကို ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်စွာြဖင့် ကိုယ်စွမ်းရှိသေရွD eာဏ်စွမ်း
ရှိသေရွD

အစွမ်းကုန်ထမ်းေဆာင်ပါမည်ဟု

ကတိသစEာြပFပါသည်။”

ေလးနက်တည်3ကည်စွာ

၇
အခမ်းအနားမှVး။

။ ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူ ကီး

မှ သတ်မှတေ
် နရာတွင် ြပန်ထိုင်ေပးရန် ြဖစ်ပါတယ်။ အားလံုးထိုင် ိုင်
ပါLပီရှင်။
ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွDဲ အစည်းများ၏ ၂၀၁၈
ခု စ
ှ ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံးု ခန,်မန
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်းအား ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို, တင်သင
ွ း် ြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၆)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွ

တွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းအား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်တွင် အတည်ြပFချက်ရယူ ိုငေ
် ရးအတွက် ြပည်နယ်
စီမံကိန်း ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးမှ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို, တင်သွင်းရန်
ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥက9:၊ ြပည်နယ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် ဖိတ်3ကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များ
အားလံုး ကိယ
ု ်စိတ် ှစ်ြဖာ ရင်လန်းကျန်းမာချမ်းသာ 3ကပါေစေ3ကာင်း
ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း

Cတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။

က^န်ေတာ်

ကေတာ့ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDဝင် စီမံကိန်း ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဦးေမာ်ေမာ် ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ လတ်ေတာ်ဥက9: ကီးနဲ,
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာ
လအထိ (၆)လအတွက် ကယားြပည်နယ်၏ ဘGာရန်ပံုေငွအစီအစဉ်မှာ
ဗဟိုအဖွဲDအစည်း(၅)ခု၊ ဦးစီးဌာန(၁၆)ခု၊ စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲD(၁)ဖွဲD၊
စုစုေပါင်း ဌာန(၂၂)ခု တို,ပါဝင်ေ3ကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊

၈
ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ြပည်နယ်အဆင့် ဌာန၊ အဖွဲD
အစည်းများမှ
သာမန်ရေငွ

တင်ြပေတာင်းခံလာသည့်
ကျပ်(၁၁၆၄.၂၅၉)သန်းြဖစ်၍

ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းမှာ
သာမန်အသံုးစရိတ်

ကျပ်

(၈၆၉၄.၉၅၃)သန်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ် ကျပ်(၄၃၀၄၁.၇၄၈)သန်း၊
စုစုေပါင်း အသံုးစရိတက
် ျပ် (၅၁၇၃၆.၇၀၁)သန်း ြဖစ်သြဖင့် အသားတင်
လိုေငွကျပ် (၅၀၅၇၂.၄၄၂)သန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများမှ
တင်ြပလာသည့် ရေငွကျပ် (၁၁၆၄.၂၅၉)သန်းတွင် အခွနေ
် ဝစုရေငွ ကျပ်
(၁၇၈.၇၇၈)သန်း၊ အခွန်အေကာက်ရေငွ ကျပ်(၁၅၄.၅၇၄)သန်း ှင့် အြခား
သာမန်ရေငွကျပ် (၈၃၀.၉၀၇)သန်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်း
များမှ

တင်ြပလာသည့်

အသံုးစရိတ်

ြပည်ေထာင်စဘ
ု Gာရန်ပံုေငွ၌

ပါဝင်ေသာ

ကျပ်(၅၁၇၃၆.၇၀၁)သန်းမှာ
ဌာန၊

အဖွဲDအစည်းများမှ

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD ဘတ်ဂျက်နဲ, သံုးစွဲရန်အတွက် လျာထားေငွ ကျပ်
(၃၅၁၄၂.၈၉၇)သန်း ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခု ှစ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလ
အထိ(၆)လအတွက် တိုင်းေဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များ၏ အရအသံုးခန,်မှန်းေြခ
ေငွစာရင်းများကို ဘGာေရးေကာ်မရှင်သို, တင်ြပြခင်းမြပFမီ ဒုတိယသမတ
က စိစစ်သည့်အခါ ကယားြပည်နယ်၏ လိုေငွအတွက် ှစ်လတ်ဘGာေရး
မူေဘာင်အရ ြပည်ေထာင်စုဘGာရန်ပံုေငွမှ ေထာက်ပံ့ေပး ိုင်မည့် ေငွပမဏ
မှာ ကျပ် (၂၅၇၂၁.၀၃၆)သန်း ြဖစ်ေ3ကာင်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDမှ (၂၄၁၁-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂၀၀၉/၂၄၃-အခွန် ၃-၁/အဖရ(၂၀၁၇) ြဖင့်
အေ3ကာင်း3ကားလာခဲ့ပါတယ်။ သို,ြဖစ်ပါ၍ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏
ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း

တင်ြပချက်များအား

ြပည်ေထာင်စဘ
ု Gာ

ရန်ပံုေငွမှ ေထာက်ပံ့ေပး ိုငမ
် ည့် ေငွပမာဏေဘာင်အတွင်း ေအာက်ပါ
အချက်များအတိုင်း Xန်3ကားချက် ှငအ
့် ညီ စိစစ်၍ြပန်လည်ေရးဆွဲေစပါ
တယ်။ (က) လစာစရိတ် ှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ခန,်ထားLပီးဝန်ထမ်းအေရအတွက်
ှင့် တိကျစွာ တွက်ချက်ေရးဆွဲရန်၊ ဝန်ထမ်းသစ်ခန,်ထားေရးအတွက်

၉
၂၀၁၈

ခု ှစ်အတွက်

(၆)လအတွင်း

အမှန်တကယ်ခန,်ထား ိုင်မည့်

အေြခအေနေပ မူတည်၍ ခန,မ
် ှန်းတွက်ချက်ရန်၊ လစာ၊ စရိတ်ချးီ ြမ`င့်ေငွမှာ
ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်လေ
ဲ ြပာင်းသံုးစွဲ၍

မရတဲ့အတွကေ
် 3ကာင့်

သံုးစွဲ ိုင်

သည့်ပမာဏကိုသာ လျာထားရန်၊ (ခ) ခရီးသွားလာစရိတ် ှင့် စပ်လျဉ်း၍
(၆)လအတွင်း အမှန်တကယ်သွားေရာက် ိုင်မည့်

ိုင်ငံြခားသွားကိုယ်စား

လှယ်စရိတ် ှင့် ြပည်တွင်းစရိတ်ကိုသာ တွက်ချက်လျာထားရန်၊ (ဂ) ပစEည်း
များဝယ်ယူြခင်း၊

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတို,အတွက်

လုပ်အားခများအတွက်

(၁)

(၆)လအတွင်း

ကုန်ကျစရိတ် ှင့်

မြဖစ်မေနေပးေချရမည့်

လုပ်အားခ၊ အခွနအ
် ခ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဓါတ်အားခ စသည်များ၊ မြဖစ်မေန
ဝယ်ယူသံုးစွဲရမည့်ပစEည်းများ ှင့် (၆)လအတွင်း ကျင်းပ င
ို ်မည့် အစည်း
အေဝး၊ သင်တန်းစသည်တက
ို, ို ခန,်မှန်းလျာထားရန်၊ (၂) ဓာတ်ဆီ၊ စက်ဆီ၊
ေချာဆီ အသံုးစရိတ် ှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၆)လအတွင်း သံုးစွမ
ဲ ည့် ယာဉ်စီးေရ၊
(၁)လသံုးစွဲမည့်ဂါလံ၊

Cန်းထားစသည်ြဖင့် အေသးစိတတ
် ွက် ချက်မC ှင့်

တကွ တင်ြပရန် ှင့် လုပ်ငန်းသံုးဆီကိုလည်း အမှန်တကယ်သုးံ စွဲမည့်
ပမာဏအား တွက်ချက်မC ှငတ
့် ကွ တင်ြပလျာထားရန်၊ (ဃ) ြပင်ဆင်
ထိန်းသိမ်းစရိတ်များ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း
စရိတ်အတွက် ယာဉ်စီးေရ၏ (၅၀)ရာခိုင် Cန်းအတွက်(၆)လစာ သတ်မှတ်
ယာဉ်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ကိုသာ ေတာင်းခံရန် ှင့် သာမန် ှင့် ေငွလံုး
ေငွရင်းအသံုးစရိတ်တို,ကိုလည်း ယာဉ်ြပင်ဆင်စရိတ် မထပ်ေစရန်၊ (င)
ပညာေရး ှင့် လူမCေရးအသံးု စရိတ်များ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၆)လအတွင်း
အနည်းဆံုး ခန,်မှန်းအေရအတွက်ြဖင့်သာ ေတာင်းခံရန် င
ှ ့် ကုန်ကျစရိတ်
များကို နီးစပ်ေအာင် ခန,်မန
ှ ်းေတာင်းခံရန်၊ (စ) ဧည့်ခေ
ံ က^းေမွးစရိတ်
အတွက် (၆)လအတွင်း သက်ဆိုငရ
် ာဌာန၊ အဖွဲDအစည်းရှိ Tံုးခွဲအေရ
အတွက်၊ ဝန်ထမ်းဦးေရတို, ှင့် မWတစွာလျာထားတွကခ
် ျက်ရန် ြဖစ်Lပီး
ယခင် ှစ်များက ထူးြခားေသာအခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲသ
့ ည့အ
် တွက်

၁၀
လျာထားခဲ့မCများကို ေလWာ့Lပီးမှ တွက်ချက်လျာထားရန်၊ (ဆ) ေငွလံုးေငွရင်း
အသံုးစရိတ်စာရင်း လျာထားရာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ှင့်
ကိုကည
် ီရန်စိစစ်ခဲ့ပါတယ် - (၁) အေဆာက်အဦများအတွက် ခန,်မှန်းေြခ
ြဖင့် ကိုကည
် ီစွာစိစစ်ခဲ့ြခင်း၊ (၂) ေဒသေပါက်ေစျးြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း၊ (၃)
ေဆာက်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ဦးစားေပးေရးဆွဲြခင်း၊ (၄) လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းသစ်များကို ိုင်ငေ
ံ တာ်၏ ဦးစားေပးမူဝါဒ ှင့် ကိုကည
် ီစွာ ေရးဆွဲ
ြခင်း၊ ထိုသို,ြပန်လည်ေရးဆွဲLပီး ြဖစ်ေပ လာေသာ ၂၀၁၈ခု၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းမှာ သာမန်ရေငွ
ကျပ် (၁,၁၆၄.၂၅၉)သန်းြဖစ်၍ သာမန်အသံုးစရိတ် ကျပ် (၉,၀၆၂.၂၆၆)
သန်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ် ကျပ် (၁၇,၈၂၃.၀၂၉)သန်း၊ စုစေ
ု ပါင်း
အသံုးစရိတ် ကျပ် (၂၆,၈၈၅.၂၉၅)သန်းြဖစ်Lပီး လိေ
ု ငွမှာ ြပည်ေထာင်စုမှ
ေထာက်ပံ့ေပးမည့် ပမာဏအတိုင်း ကျပ် (၂၅,၇၂၁.၀၃၆) သန်းြဖစ်ပါတယ်။
သို,ြဖစ်ပါ၍

၂၀၁၈ခု၊

ဧLပီလမှ

စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းအား ဘGာေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ှငအ
့် ညီ
စိစစ်Lပီး

ြဖစ်ပါသြဖင့်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်မှ

အတည်ြပFေပး ိုင်ပါရန်

တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွDဲ အစည်းများ၏ ၂၀၁၈
ခု စ
ှ ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံးု ခန,်မန
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်စစ်ေဆးေရး
ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ဖတ်3ကားတင်ြပြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၇)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွ

တွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း င
ှ ့်

စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ၏ အစီရင်
ခံစာအား ဖတ်3ကားတင်ြပဖို, ြဖစ်ပါတယ်။

၁၁
ဦးသိနး် ေအာင်၊ ဥက9:၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့စ
် စ်ေဆးေရး
ေကာ်မတီ။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ှင့်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ဖိတ်3ကားထားေသာ

ဧည့်သည်

ေတာ်များ မဂYလာအေပါင်းနဲ, ြပည့်စံု3ကပါေစေ3ကာင်း ဆုမန
ွ ်ေကာင်းေတာင်း
အပ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ်ကေတာ့ ဒီေမာဆိုLမိFDနယ်၊ မဲဆ န
S ယ်အမှတ်(၁)မှ
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
လတ်ေတာ်၊

ကိုယစ
် ားလှယ်တစ်ဦးြဖစ်Lပီး

ကယားြပည်နယ်

ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီဥက9:

ဦးသိန်းေအာင် (ေခ ) စဲရယ် ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်း ရှင်းလင်းချက်များကို ြပည်သူN
ေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီမှ ၂၀၁၇ ခု စ
ှ ်၊

ိုဝင်ဘာလ

(၂၈) ရက်ေန,မှ ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်ေန,အထိ (၅)ရက်တိုင်တိုင် အစည်း
အေဝးကျင်းပြပFလုပ်ခဲ့3ကLပီး စစ်ေဆးေတွDရှိချက်များကို လတ်ေတာ်သို,
ရှင်းလင်းတင်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဥက9: ကီးခင်ဗျာ။

ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ရာတွင် လိုက်နာေရးဆွဲရမည့်

ဘGာေရး ှစ်

Xန်3ကားချက်များကို

သက်ဆိုငရ
် ာ၊ ဌာနဆိုင်ရာများသို, အေ3ကာင်း3ကား၍ ေရးဆွခ
ဲ ဲ့ေ3ကာင်း
သိရှိရပါတယ်။

သို,ေသာ်လည်း

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီမှ

ြပည်သူN

ေအာက်ပါအချက်များကို

စိစစ်ေတွDရှိခဲ့ရပါတယ်- (၁) ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD၏ အေဆာင်အ
ေယာင်ယာဉ် (၁၈)စီးတွင် တစ်စီးလWင် ကျပ် (၅)သိန်း န
C ်းြဖင့် စုစုေပါင်း
ကျပ် (၉၀) သိန်း ှင့် စက်သံုးဆီ၊ ပွိFင့က
် ား (၃) စီးတွင် ကျပ် (၅)
သိန်း Cန်းြဖင့် စုစုေပါင်း (၁၅) သိန်း ှင့် စက်သံုးဆီ၊ ဝန် ကီးဧည့် ကိFကား
(၈) စီးတွင် ကျပ် (၅) သိန်း Cန်းြဖင့် စုစုေပါင်း (၄၀) သိန်း ှင့်စက်သံုးဆီ၊
ဧည့် ကိFအရန်ယာဉ် (၉) စီးအတွက် ကျပ် (၅)သိန်း Cန်းြဖင့် စုစုေပါင်း (၄၅)
သိန်း ှင့် စက်သံုးဆီများကိသ
ု ာ ေပးမှာြဖစ်Lပီး ဂိေ
ု ဒါင်နားယာဉ် (၉)စီးတွင်
စက် ိုးဆီ (၁၅) ဂါလံသာခွင့်ြပFLပီး ြပင်ဆင်စရိတ်များမေပးပါ။ အ ကီးစား

၁၂
ြပင်ဆင်စရိတ်များကိုလည်းမေပးပါ။ ထို,အြပင် ေအာက်ေဖ ြပပါ အချက်များ
ကိုလည်း ြဖတ်ေတာက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ် - ကယားြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲD
(၅)ထပ် ဧည့်ရိပ်သာပရိေဘာဂအတွက် ကျပ်(၃၇၅၀)သိန်း၊(၂) ဆည်ေြမာင်း
ဦးစီးဌာန သာမန်စာရင်းမှ ကျပ် (၇၆၂၀.၉)သိန်း၊ ေငွလးံု ေငွရင်းမှ ကျပ်
(၁၈၀၈)သိန်း၊ (၃) တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန် ကီးဌာနမှ ကျပ် (၅၈.၃)သိန်း၊
(၄)ရင်း ှီးြမFပ် ှံမCဦးစီးဌာနမှ ကျပ် (၅.၈)သိန်း၊ (၅)ြပည်နယ်ဥပေဒချFပ်Tံုး
ေငွလံုးေငွရင်းမှ ပစEည်းဝယ်ယူေရး ကျပ် (၈)သိန်း၊ (၆)စာရင်းစစ်ချFပ်Tံုး
သာမန်စာရင်းမှ ကားြပင်ဆင်ခ ကျပ် (၃)သိန်း၊ (၇) အေထွေထွအုပ်ချFပ်ေရး
ဦးစီးဌာန သာမန်စာရင်းမှ ကျပ် (၂၀၀)သိန်း၊ သာမန်ဆီဖိုးမှ ကျပ်(၁၁၄.၄၈)
သိန်း၊ (၈)စိုက်ပျFိ းေရးဦးစီးဌာန၊ သာမန်စာရင်းမှ ကျပ် (၂၆)သိန်း၊ (၉)
ေမွးြမVေရး ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ သာမန်စာရင်းမှ ကျပ် (၁)သိန်း၊
ေငွလံုးေငွရင်းမှ ကျပ် (၄၅) သိန်း၊ (၁၀) သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ သာမန်
ြပင်ဆင်စရိတ် ကျပ် (၄) သိန်း၊ (၁၁) ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန
သာမန်ကားြပင်ဆင်စရိတ်စာရင်းမှ ကျပ် (၁) သိန်း၊ ေငွလးံု ေငွရင်းမှ ကျပ်
(၅၀) သိန်း၊ (၁၂) LမိFDြပအိမ်ရာဖွံDLဖိFးေရးဦးစီးဌာန သာမန်ြပင်ထိန်း၊
အေဆာက်အဦစာရင်းမှ ကျပ် (၂၂၅) သိန်း၊ (၁၃) လမ်းဦးစီးဌာန သာမန်
ြပင်ထိန်းစာရင်းမှ ကျပ် (၁၃၇၇.၁၀)သိန်း၊ (၁၄) စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲD
များ ေငွလံုးေငွရင်းမှ ကျပ် (၂၇၁၇.၉၀)သိန်း ြဖစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ
ြဖတ်ေတာက်သည့က
် ိစEရပ်များ ှင့် ပတ်သက်Lပီး စိစစ်ဆံုးြဖတ်ရာတွင် (၆)
လအတွင်း Lပီးစီး ိုင်မCရှိ/မရှိ၊ ြပည်သူအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ေနြခင်း
ရှိ/မရှိ ှင့်

ကားြပင်ဆင်စရိတ်များလျာထားရာတွင် ဘGာေရးဝန် ကီး

ဌာန၏ (၂၈-၈-၂၀၁၃)ေန,စပ
ွဲ ါစာအမှတ် အခ-၃/၂၀(၁၃၄၇/၂၀၁၃) အရ
လိုက်နာေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း ရှိ/ မရှိတို,ကို

အေလးထားစိစစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ

တယ်။ လျာထားြခင်း ှင့် ပတ်သက်၍ သံုးရန်လျာထားြခင်းြဖစ်သြဖင့်
ေနာင်အ ကီးစားြပင်ဆင်မC လျာထားလျင် Xန်3ကားချက်များအရ ြပည့်စံုစွာ

၁၃
လျာထားမှသာ ခွင့်ြပFေပးမည်ြဖစ်ေ3ကာင်း တစ်ဆင့်အသိေပးအပ်ပါတယ်။
မူလလျာထားစဉ်မှာပင် စနစ်ဇယားမရှိပါက စာရင်းစစ်ေဆးရာတွင် မည်သည့်
အေထာက်အထားအရ စစ်ေဆး ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့သည်ကို

ေတွDရှခ
ိ ဲ့ရသြဖင့်

ိုင်ငံေတာ်၏ ဘGာေငွအေလအလင့် မရှေ
ိ စေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်းပါဝင်
ေဆာင်ရက
ွ ်3ကေစရန် အသိေပးအပ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲDအေနြဖင့် ဧည့် ကိF
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် (၂၉) စီးရှိခရ
ဲ့ ာ ယခု သိမ်းဆည်းထားသည့်ကား (၄)စီး
ထပ်မံေတာင်းခံထားေ3ကာင်း

ေတွDရှိရပါတယ်။

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ခု ှစ်

ဘGာေရး ှစ်မှာ အေဆာင်အေယာင်ယာဉ် (၂၈)စီးကို တစ်စီးလWင် ကျပ်
(၂၅)သိန်း Cန်းနဲ, ကျပ်သန်း (၇၀)ကုန်ကျခံ ြပင်ဆင်ထားတာကို ေတွDရှိရ
ပါတယ်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ှစ်မှာ အေဆာင်အေယာင်ယာဉ် (၂၄)စီးကို
တစ်စီးလWင် ကျပ်(၃၀)သိန်း Cန်းြဖင့် ကျပ် (၇၂)သန်းြဖင့် ြပင်ဆင်ထား
ေ3ကာင်း ေတွDရှိရပါတယ်။ ဧည့် ကိFယာဉ် (၂၆)စီးကို တစ်စီးလWင် ကျပ်
(၂၀)သိန်း Cန်းြဖင့် ကျပ် (၅၂)သန်း ကုနက
် ျခံ ြပင်ဆင်ထားေ3ကာင်းေတွDရှိ
ရပါတယ်။ ဒါေတွက ြပင်ဆင်ခေတွပဲရှိပါေသးတယ်။ ဆီဖိုးကုနက
် ျေငွေတွ
မပါေသးပါဘူး။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ှစ်မှာ ဧည့် ကိFယာဉ် (၂) စီးအတွက်
တစ်စီးလWင် ကျပ်(၂၅)သိန်းနဲ, ြပင်ဆင်ထားေ3ကာင်း ေတွDရှိရတဲ့အြပင်
6I/7565 မီဆူဘရ
ီ ှီ Tိုဆာ မီနီဘတ်စ် ( Mitsubishi Rosa Mini Bus)
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အား
(၂) ှစ်ဆက်တက
ို ်

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ခု ှစ်၊

၂၀၁၇-၂၀၁၈

အ ကီးစားြပင်ဆင်ထားေ3ကာင်း

ခု ှစ်တို,မှာ

ေတွDရှိရတဲ့အတွက်

Xန်3ကားချက်နဲ, မကိုကည
် ီေ3ကာင်း ေတွDရှရ
ိ ပါတယ်။ အထူးတင်ြပချင်တာ
ကေတာ့ ြပည်သူNဘGာေငွကို မိမဘ
ိ Gာေငွကဲ့သို, လျာထားသံုးစွဲရာမှာ
Xန်3ကားချက်၊ ဘGာေရးစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ လျာထားသံုးစွဲ
3ကရန် အသိေပး၊ ေထာက်ြပလိုပါတယ်။ ဗမာတိုင်းရင်းသားေရးရာဝန် ကီး
ဌာန ှင့် ရင်း ှီးြမFပ် ှံမC ှင့် ကုမ{ဏီများXန်3ကားမCဦးစီးဌာနမှ ြဖတ်ေတာက်
သည့် ကျပ် (၅၈.၃)သိန်း ှင့် (၅.၈) သိန်းနဲ, ပတ်သက်Lပီး ြပည်ေထာင်စု

၁၄
ဘတ်ဂျက်တွင် လျာထားေတာင်းခံရမည့က
် ိစEကို ြပည်နယ်ဘGာေငွမှာ
လာ ိCက်သလို ြဖစ်ေနပါသြဖင့် ြပည်ေထာင်စုသီးသန,၊် ြပည်နယ်သီးသန,်
လျာထားသတ်မှတ်ရန် လိုမည်ြဖစ်သြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
LမိFDြပအိမ်ရာဖွံDLဖိFးေရးဦးစီးဌာန၊

သာမန်စာရင်းမှ

ကျပ်

(၂၂၅)သိန်း

ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းမှာ အေဆာင်အေယာင်အိမ်များအား ေလ့လာသံးု သပ်
ရာတွင် အ ကီးစားြပင်ဆင်ရန်မလိုေ3ကာင်း ေတွDရှိရတဲအ
့ တွက် တစ်ဝက်
ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ အေထွေထွအုပ်ချFပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သာမန်
စာရင်းမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀)ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းမှာ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD
ရှိေနသြဖင့်

ေကျးလက်ဖွံDLဖိFးေရးရန်ပေ
ံု ငွကို

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDရဲD

ရန်ပံုေငွမသ
ှ ာ သံုးစွဲရန်အတွက် ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ သာမန်၊
ဆီဖိုးမှ ကျပ် (၁၁၄.၃၈)သိန်း ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းမှာ အသံးု ြပFြခင်းမရှိ
သည့် MAZDA JEEP ကား (၉)စီးအတွက် လျာထားသည့်ဆီများ
ေတာင်းခံမCကို ြဖတ်ေတာက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ကားများလံုးဝသံုးမရြခင်း
ကို ဗဟိုစက် ပစEည်းစာရင်းအင်း ှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနကို ဆက်သွယ်Lပီး
ေဆာင်ရွက်သင့်ေ3ကာင်း အ3ကံြပFလိုပါတယ်။ ေမွးြမVေရး ှင့် ကုသေရး
ဦးစီးဌာန၊

ဝက် င
ှ ့်

ွားေမွးြမVေရးလျာထားေငွ

ကျပ်(၄၅)သန်းကို

ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းမှာလည်း တိကျေသချာတဲ့ စီမခ
ံ ျက်မရှိဘဲ ဆင်ပါးစပ်
ှမ်းပက်သကဲသ
့ ို,

ြဖစ်ေနြခင်းေ3ကာင့်

ြဖတ်ေတာက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

စိုက်ပျFိ းေရးဦးစီးဌာန၊ သာမန်ေငွစာရင်းများ ကျပ်(၂၅)သိန်းြဖတ်ေတာက်
ရြခင်းမှာ၊ မျFိ းေစ့ထုတ်လုပ်ြခင်းသည် မျ ိFးသန,်ြခံ ှင့်သာ သက်ဆိုငသ
် ည့်
လုပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း ှင့် သာမန်ကားြပင်ထိန်းမှ (၁)သိန်း ြဖတ်ေတာက်ရြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။ စုစုေပါင်း ြဖတ်ေတာက်ေငွများကို ကယားြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲDရဲD ေကျးလက်ေဒသဖွံDLဖိFးေရး ရန်ပံုေငွစာရင်းသို, ထည့်သွင်းမှာြဖစ်Lပီး
ရန်ပံုေငွထုတ်ယူသံုးစွဲရာတွင်

ေဒသခံြပည်သူများမှ

တင်ြပလာသည့်

အေရး ကီးလုပ်ငန်းများကို ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD ှင့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏

၁၅
သေဘာတူညီချက်ြဖင့်

ထုတ်ယူသံုးစွဲသွားရန်

တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဘတ်ဂျက်တင်ြပမC
များနဲ,ပတ်သက်၍ အ3ကံြပFချက်များ ေထာက်ြပလိုပါတယ်။ (၁)ဌာနများမှ
ဘတ်ဂျက်စာအုပ်ေရးဆွဲေပးပို, ရာတွင် Format (ပံုစံ-၁၅) တူညီစာွ ြဖင့်
ေရးဆွဲရန် ှင့်

ပံုစံ

(၁၂)တွင်

ယာဉ်စာရင်း ှင့်

ြပင်ဆင်စရိတ်များကို

အေသးစိတ်ြပည့်စံုစွာေဖ ြပေပးရန်။ (၂)ြပည်နယ်/ ခTိုင်/ LမိFDနယ်အလိက
ု ်
ခွဲေဝမCများကို ြပည့်စံုစွာ ေဖာ်ြပေပးရန်၊ (စည်ပင်သာယာေရးဦးစီးဌာနမှ
တင်ြပချက်က ြပည့်စံုတာေတွDရပါတယ်။ (၃) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပင်ဆင်
စရိတ်ေတွကို စက်ပစEည်း ကီး3ကပ်မCေကာ်မတီ၏ ၂၀၁၅၊ ေမလ (၁၁)ရက်၊
ရက်စွဲပါစာအတိုင်း တင်ြပေတာင်းခံ3ကရန်၊ (၄) ြပင်ဆင်စရိတ် ကျပ်သန
ိ ်း
(၁၀၀၀)ေကျာ်ေတွကို

သာမန်မှာ

ထည့်သွင်းြခင်းမြပFဘဲ

ေငွလံုးတွင်

ထည့်သွင်းေရးဆွဲ၍ သာမန် ှင့် ေငွလံုးပမာဏသတ်မှတ်ထားရှိရန်၊ (၅)
ြပည်နယ်အစိုးရတွင် ပါဝင်Lပီး၊ ဘတ်ဂျက်ထပ်ေတာင်းေနသည့် ဌာနများ
သည် ဘတ်ဂျက်ပံုစံ (၁၅)ြဖင့် ြပည့်စံုစွာတင်ြပရန် ှင့် ေနာင် ှစ်များတွင်
၂၀၁၇

ဘGာေရးစည်းမျဉ်းအရ

ြပည်နယ်/

ြပည်ေထာင်စုစသည်ြဖင့်

သတ်မှတ်ချက်ခွဲေဝ၍ ေတာင်းခံသွား3ကရန်၊ (၆) ေကျးလက်လမ်းဦးစီးဌာန
သည် ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင်သာ ရှိသင့ေ
် သာ ဌာနြဖစ်Lပီး ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲDမှ ြပည်ေထာင်စအ
ု စိုးရအဖွဲDသို, တင်ြပရန်လေ
ုိ 3ကာင်း အ3ကံြပF
လိုပါတယ်၊ (၇) အထူးေထာက်ြပလိုတာကေတာ့ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDတွင်
ကားအစီးအေရအတွကေ
် ပါင်း (၅၇)စီး ရှေ
ိ နတာ ေတွDရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်နယ်အေထွအေထွအုပခ
် ျFပ်ေရးဦးစီးဌာနTံုးတွင်လည်း

ကားအေရ

အတွကေ
် ပါင်း (၂၅)စီး ရှိေနတဲ့အတွက် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွDဲ နဲ, အေထွေထွ
အုပ်ချFပ်ေရး ေပါင်းကား (၈၂)စီး ရှိေနတာေတွDရ ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ
ကားအေရအတွက်များတဲ့အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ ကယားြပည်နယ်
အတွင်းက အြခားဌာနဆိုင်ရာများသို, စိစစ်၍ ခွဲေဝေပးသင့်ေ3ကာင်း တင်ြပ

၁၆
လိုပါတယ်။

နိဂံုးချFပ်အေနနဲ,

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်က

လျာထားချက်ဘတ်ဂျက်ေတွကို ကယား

အတည်ြပFေပးLပီး၊

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က

ထပ်မံအတည်ြပFLပီးပါက ဘတ်ဂျက်ကို တင်ဒါ ှင့် လုပ်ငန်းများ (၆)လ
အတွင်းLပီးရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲDဝင်များက တာဝန်ခံရမှာြဖစ်Lပီး
၂၀၁၈ ခု ှစ၊် စက်တင်ဘာလ (၃၁)ရက်တွင် မLပီးသည့်လုပ်ငန်းေတွကို
အသစ်ြပင်ဆင်အတည်ြပF
လတ်ေတာ်နဲ,

ေြပာင်းလဲထားတဲ့

စာရင်းစစ်များပူးေပါင်း၍

စာရင်းစစ်ချFပ်ဥပေဒအရ
စစ်ေဆးေဆာင်ရွကသ
် ွားမှာ

ြဖစ်ေ3ကာင်း ေြပာ3ကားရင်း နိဂံုးချFပ်အပ်ပါတယ်။ အားလံုးကို ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွDဲ အစည်းများ၏ ၂၀၁၈
ခု စ
ှ ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံးု ခန,်မန
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျားမှ
အ3ကံြပFေဆွးေ းွ ရန် အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ြခင်း
ံ ိန်း ှင့်
။ အစီအစဉ်(၈)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်စီမက

ဥက9:။

ဘGာေရးဝန် ကီး ဦးေမာ်ေမာ် တင်သွင်းခဲေ
့ သာ ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွ
တွင် ပါဝင်သည့် ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လအတွက်

ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း င
ှ ့်

စပ်လျဉ်းLပီး ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အ3ကံြပFေဆွးေ ွး
လိုပါက ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tံုးအ ကီးအမှVးထံ အမည်စာရင်းတင်သွင်း
ိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်ေန,မှာ ေဆွးေ ွးသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီကေန,

ညေန(၄)နာရီထက်

အမည်စာရင်းေပးပို,ရန်ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်မကျေစဘဲ

၁၇
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွေ
ဲ ဝသံးု စွေ
ဲ ရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)အား ြပည်နယ်လတ်ေတာ်တင
ွ ် အတည်ြပFချက်
ရယူ င
ို ေ
် ရး ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို, တင်သွင်းြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၉)ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊

ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ ခွဲေဝသံုးစွေ
ဲ ရး
ဥပေဒ(မူ3ကမ်း)အား ြပည်နယ်လတ်ေတာ်တွင် အတည်ြပFချက်ရယူ ိုငေ
် ရး
အတွက် ြပည်နယ်စီမက
ံ ိန်း င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီးမှ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
သို, တင်သွင်းရန် ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:၊ ြပည်နယ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျား ှင့်

အထူးဖိတ်3ကားထားေသာ ဧည့်သည်

ေတာ်များအားလံုး ကိုယ်စတ
ိ ် ှစ်ြဖာရွင်လန်း ကျန်းမာချမ်းသာ3ကပါေစ
ေ3ကာင်း ဆုမွနေ
် ကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ်ကေတာ့ ကယား
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDဝင် စီမက
ံ ိန်း ှင့်ဘGာေရးဝန် ကီး ဦးေမာ်ေမာ် ြဖစ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏
ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)ကို တင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

လတ်ေတာ်ဥက9: ကီး ှင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခု၊

လတ်ေတာ်

ဘGာေရး ှစ်အတွင်း

ြပည်နယ်အဆင့်ဌာန/ အဖွဲDအစည်းများမှ မူလခွင့်ြပFေငွြဖင့် မလံုေလာက်၍
တင်ြပေတာင်းခံလာသည့် ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပFေငွမှာ သာမန်အသံုးစရိတ် ကျပ်
(၀.၇၀၂)သန်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ် ကျပ်( ၇,၁၃၂.၂၃၀)သန်း၊
စုစုေပါင်း ကျပ် (၇,၁၃၂.၉၃၂)သန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်အဆင့် ဌာန
အဖွဲDအစည်းများမှ

ြဖည့်စက
ွ ်ခွင့်ြပFေငွများ ေတာင်းခံLပီးေနာက် ြဖစ်ေပ

လာသည့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ြပFြပင်Lပီးခန,်မန
ှ ်းေြခေငွစာရင်း

၁၈
မှာ သာမန်ရေငွ ကျပ် (၁၄,၄၈၂.၃၁၈)သန်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းရေငွ ကျပ်
(၀.၆၀၀)သန်း၊ စုစေ
ု ပါင်းရေငွကျပ် (၁၄,၄၈၂.၉၁၈)သန်းြဖစ်Lပီး သာမန်
အသံုးစရိတ် ကျပ် (၁၈,၇၀၂.၂၉၇)သန်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ် ကျပ်
(၄၆,၂၀၁.၂၅၃)သန်း၊ စုစုေပါင်းအသံုးစရိတ် ကျပ် (၆၄,၉၀၃.၅၅၀)သန်း
ြဖစ်၍ လိုေငွ ကျပ် (၅၀,၄၂၀.၆၃၂)သန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊
ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွေ
ဲ ရး
ဥပေဒ(မူ3ကမ်း)ကို အခန်း(၂)ခန်းြဖင့် ေရးဆွဲထားပါတယ်။ အခန်း(၁) တွင်
အမည် ှင့် အကျFိ းသက်ေရာက်သည့်ကာလကို ေဖာ်ြပထားLပီး အခန်း
(၂)တွင်

ေနာက်ထပ်အသံုးစရိတ်များကို

ခွင့်ြပFလျာထားေပးြခင်း ှင့်

စီမံခန,်ခွဲြခင်းများကို ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ ဥပေဒ၏ ဇယား (၁)တွင်
ြပည်နယ်အဆင့် ဗဟိုအဖွဲDအစည်းများ၏ ြဖည့်စက
ွ ်ခွင့်ြပFေငွများကို ေဖာ်ြပ
ထားLပီး ဇယား (၂)တွင် ြပည်နယ်ဝန် ကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၏
ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပFေငွများကို

ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

ကယားြပည်နယ်၏

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ြပFြပင်Lပီးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းအရ လိေ
ု ငွ
အတွက် ထပ်မံေထာက်ပံ့ေပးမည့်ေငွ ကျပ် (၅၀,၄၂၀.၆၃၂)သန်း ပါဝင်သည့်
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ြပည်ေထာင်စု၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွဲေဝသံုးစွဲေရးဥပေဒကို (၁၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေန,တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်
မှ ဥပေဒအမှတ် ၂၈ ြဖင့် အတည်ြပFLပီးြဖစ်ပါတယ်။ သို,ြဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၇၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွဲေဝသံုးစွဲေရးဥပေဒ (မူ3ကမ်း)ကို အတည်ြပFေပး ိုင်ပါရန် တင်ြပရင်း
နိဂံုးချFပ်အပ်ပါတယ်။

၁၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွေ
ဲ ဝသံးု စွေ
ဲ ရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒြပFေရးဆိင
ု ရ
် ာ
ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခစ
ံ ာအား ဖတ်3ကားတင်ြပြခင်း
ဦးရန် င
ို ေ
် ဆွ၊ ဥက9:၊ ဥပေဒြပFေရးဆိင
ု ရ
် ာေကာ်မတီ။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ကီး ှင့်တကွ အစည်းအေဝး
သို, တက်ေရာက်လာ3ကေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ3် ကား
ထားေသာ

ဧည့်သည်ေတာ်များအားလံုး

မဂYလာပါလို,

ဦးစွာ Cတခ
် ွန်း

ဆက်သအပ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ်ကေတာ့ ဥပေဒြပFေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ
ဥက9:၊ ဖားေဆာင်းLမိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၂)၊

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန် ိုင်ေဆွ ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘGာေရး ှစ်
ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝ သံုးစွဲေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)
ကို ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥပေဒြပFေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီအေနြဖင့်
(၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်ေန,တွင် ေကာ်မတီအဖွဲDဝင် (၁၁)ဦးြဖင့် စိစစ်မCများ
ေဆာင်ရက
ွ ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပေဒေလ့လာစိစစ်အ3ကံြပFေရးေကာ်မတီအဖွဲD အေန
ြဖင့်လည်း

(၃၀-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေန,တွင်

အဖွဲDဝင်(၈)ဦးြဖင့်

၎င်းဥပေဒ

(မူ3ကမ်း)အား စိစစ်မCများေဆာင်ရွက်ခဲ့Lပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဥပေဒြပFေရးဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီအေနြဖင့် ဥပေဒ3ကမ်းများ စိစစ်ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် အေြခခံ
ရမည့်မူ (၁၃)ချက် ှင့်အညီ

အဓိကထားLပီး စိစစ်မCများေဆာင်ရက
ွ ်ခဲ့ပါ

တယ်။ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDမှ ေပးပို,လာေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု
ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ ခွဲေဝသံုးစွေ
ဲ ရး
ဥပေဒ(မူ3ကမ်း)တွင်

အပိုငး် (၃)ပိုင်း၊ အခန်း(၂)ခန်း င
ှ ့်

ပုဒ်မေပါင်း

(၃)ခုပါရှိLပီး၊ ပုဒ်မခွဲ(၆)ခု ပါရှိပါတယ်။ ဥပေဒြပFေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ
အေနြဖင့် အပိုင်းလိုက၊် အခန်းလိုက်များကို ေလ့လာစိစစ်ရာတွင်
သက်ဆိုငရ
် ာဥပေဒ ှင့် ဆက်စပ်ေသာ မူပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်

(က)

၂၀
များ ြပည့်စံုစွာပါရှိြခင်း၊ (ခ) ဥပေဒပါြပ:ာန်းချက်များ ှငအ
့် ညီ လက်ေတွD
အေကာင်အထည်ေဖာ် ိုင်မည့်

အေြခအေနရှိြခင်း၊

(ဂ)ဥပေဒ3ကမ်းပါ

အပိုင်းလိုက်၊ အခန်းလိုက် ြပ:ာန်းချက်များ ြပည့်စံုစာွ ပါရှိြခင်းတို,အား
စိစစ်ေတွDရှိရပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ လတ်ေတာ်ဥက9: ကီးခင်ဗျား။
သို,ြဖစ်ပါ၍ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး
ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)
အား အတည်ြပFေပး ိုင်ပါရန် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥပေဒြပFေရး
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအား တင်ြပအပ်ပါတယ်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွေ
ဲ ဝသံးု စွေ
ဲ ရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ား
လှယမ
် ျားမှ အ3ကံြပFေဆွးေ းွ ရန် အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ြခင်း
ဥက9:။
ဘGာေရးဝန် ကီး

ံ ိန်း ှင့်
။ အစီအစဉ်(၁၁)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်စီမက
ဦးေမာ်ေမာ်

တင်သွင်းခဲ့ေသာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခု၊

ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲေရး
ဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်းLပီး ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက
အ3ကံြပFေဆွးေ ွးလိုပါက ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tံုးအ ကီးအမှVးထံ အမည်
စာရင်းတင်သွင်း ိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်ေန,မှာ
ေဆွးေ ွးသွားမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီကေန,

ေနာက်မကျေစဘဲ အမည်စာရင်းေပးပို,ရန် ြဖစ်ပါတယ်။

ညေန(၄)နာရီထက်

၂၁
ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး
(၂/၂၀၁၇) (ပထမေန,) ရပ်နားြခင်း င
ှ ့် (ဒုတယ
ိ ေန,)ဆက်လက်
ကျင်းပမည့ေ
် န,ရက်ေ3ကညာြခင်း
ဥက9: ။

။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့်

ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစီအစဉ်အရ ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ပထမေန,) ေအာင်ြမင်စွာ
Lပီးေြမာက်ေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။ အစည်းအေဝး (ဒုတိယေန,)ကို (၆၁၂-၂၀၁၇)

(ဗုဒဟ
… ူးေန,)၊

နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချန
ိ တ
် ွင်

ြပန်လည်

ကျင်းပမည်ြဖစ်ေ3ကာင်း ေ3ကညာအပ်ပါတယ်။
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥက9: ြပန်လည်ထက
ွ ခ
် ာွ ြခင်း
အခမ်းအနားမှVး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ြပန်လည်

ထွက်ခွာမှာ ြဖစ်ပါတယ်ရှင်။
( အားလံးု ထွကခ
် ာွ င
ို ပ
် ါLပီရင
ှ ။် )
ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်း
အေဝး(၂/၂၀၁၇) (ပထမေန,)ကို နံနက် (၁၀:၄၅)နာရီအချ ိန်တွင် ရပ်နားပါ
သည်။

၂၂
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ဒုတယ
ိ အ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)
မှတတ
် မ်း
၁၃၇၉ ခု စ
ှ ၊် နတ်ေတာ်လဆုတ် (၃) ရက်
၂၀၁၇ ခု စ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်ေန,
( ဗုဒဟ
… းူ ေန, )
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tးံု အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ဒုတိယ
အ ကိမ်

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

အေရးေပ စည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)

(ဒုတိယေန,) ကို နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချန
ိ ်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:အြဖစ် ဦးလှေထွးက ေဆာင်ရွက်Lပီး
အခမ်းအနားမှVးအြဖစ်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tံုး၊

ဒုတိယ

Xန်3ကားေရးမှVးချFပ် ေဒ ခင်ေအးမူ ှင့် တွဲဖက်အခမ်းအနားမှVး
အြဖစ် Xန်3ကားေရးမှVး ေဒ စုလိCင်မိုးတို,က ေဆာင်ရွကပ
် ါသည်။ }
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:ေနရာယူြခင်း
အချန
ိ ၊် ၁၀:၀၀။
အခမ်းအနားမှVး။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ]ကွေရာက်

လာပါLပီရှင် . . .။
{ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:သည် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်
ေပ တွင် ]ကွေရာက်ေနရာယူပါသည်။ }

၂၃
အားလံုးထိုင် ိုင်ပါLပီရှင် . . . ။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စား
လှယ်များရှင.် . . ။ ဒီေန,အစည်းအေဝးကို အခမ်းအနားမှVးအြဖစ်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်Tံုး၊

ဒုတိယXန်3ကားေရးမှVးချFပ်

ေဒ ခင်ေအးမူ ှင့်

တွဲဖက်အခမ်းအနားမှVးအြဖစ်

ေဒ စုလိCင်မိုးတို,က

ေဆာင်ရွက်3ကမှာ

အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကို
အစီအစဉ်အတိုင်း

က^န်မ

Xန်3ကားေရးမှVး

ြဖစ်ပါတယ်။

အစည်းအေဝး

ကိFတင်ြဖန,်ေဝထားLပီး

ြဖစ်တဲ့အတွက်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွကသ
် ွားမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:ရှင် . . . ။ ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ဒုတယ
ိ ေန,)ကို ဦးစီး
ကျင်းပေပး ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်ရှင် . . . ။
အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေ3ကာင်း င
ှ ့် စတင်ကျင်းပေ3ကာင်း
ေ3ကညာြခင်း
ဥက9:။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ယေန,ကျင်းပတဲ့ ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ
အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ဒုတိယေန,)မှာ လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
စိစစ်ေရးေကာ်မတီရဲD တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို, တက်ေရာက်ခင
ွ ့်
ရှိတဲ့ လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် (၂၀)ဦးရှိတဲ့အနက် (၁၇)ဦး တက်ေရာက်
3ကပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို, တက်ေရာက်ခွင့်ရသ
ှိ ူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲD(၈၅)
ရာခိုင် Cန်း ရှိတဲ့အတွက် ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ကယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်ဆိုငရ
် ာ
နည်းဥပေဒ ၃၄ (ခ) အရ အစည်းအေဝး အထေြမာက်ေ3ကာင်းနဲ, စတင်
ကျင်းပေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။

၂၄
အစည်းအေဝးမတက်ေရာက် င
ို ေ
် သာ ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျားရှပ
ိ ါက
ခွငပ
့် န်3ကားြခင်း င
ှ ့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏
အဆံးု အြဖတ်ရယူြခင်း
ဥက9:။

ို ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား။
။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ

ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန်3ကားချက် ှင့်ပတ်သက်Lပီး ဒီကေန,အစည်းအေဝး
မှာ

တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်

(၂၀)ဦးအနက်

ယမန်ေန,က

ခွင့်ပန်3ကား၍ ခွင့်ြပFထားသူ (၃)ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မ့ပ
ဲ ျက်ကွက်သူမရှိပါ။
အစည်းအေဝးကို အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို စ
် ားလှယမ
် ျား အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC
အေြခအေနကို မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
ဥက9:။

။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ဒီကေန,အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွငရ
့် ှိတဲ့ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
(၂၀)ဦးရှိLပီး (၁၇)ဦးတက်ေရာက်3ကပါတယ်။ ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၄ (ဂ) (၂)အရ လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မC အေြခအေနတင်ြပချက်ကို လတ်ေတာ်ရဲD
အတည်ြပFချက်ရယူပါမယ်။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ

ခင်ဗျား။ ဒီကေန,အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC အေြခအေနတင်ြပချက်ကို
အတည်ြပFပါသလားခင်ဗျား။
{ သံးု ကိမတ
် င
ို တ
် င
ို ေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က အတည်ြပFပါ
သည်။ }
လတ်ေတာ်က အတည်ြပFတဲအ
့ တွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်း
အေဝး

တက်ေရာက်မCအေြခအေနတင်ြပချက်ကို

တင်ေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။

အတည်ြပFမှတ်တမ်း

၂၅
ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွDဲ အစည်းများ၏ ၂၀၁၈
ခု စ
ှ ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံးု ခန,်မန
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျားက
အ3ကံFြပFေဆွးေ းွ ြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၅)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွ

တွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ
စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း
Lပီး ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များက အ3ကံြပFေဆွးေ ွးလိုပါက
အမည်စာရင်းတင်သွင်း ိုငေ
် 3ကာင်း ေ3ကညာခဲရ
့ ာ ပထမဦးစွာ ြပည်နယ်
စီမံကိန်း ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီး ဦးေမာ်ေမာ်မှ ေဆွးေ ွးရန်
ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:၊ ြပည်နယ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် အထူးဖိတ်3ကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်
များအားလံုး

ကိုယ်စိတ် စ
ှ ်ြဖာ

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း

ရင်လန်းကျန်းမာ3ကပါေစေ3ကာင်း

Cတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ်က

ေတာ့ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDဝင် ြပည်နယ်စီမက
ံ ိန်း ှင့် ဘGာေရး
ဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီး ဦးေမာ်ေမာ် ြဖစ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ်အေနနဲ, ၂၀၁၇
ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၅)ရက်ေန,မှာ ကျင်းပြပFလုပ်တဲ့ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ဒုတိယအ ကိမ် အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇)တွင် တင်သွင်းသွားတဲ့
ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့စ
် စ်ေဆးေရးေကာ်မတီ၏၂၀၁၈ခု ှစ်၊ ဧLပီလ
မှ စက်တင်ဘာလထိ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်း အစီရင်ခံစာ ှင့် ပတ်သက်Lပီး
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDကိုယ်စား ြပန်လည်အ3ကံြပF ေဆွးေ းွ တင်ြပသွားမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရး အစီရင်ခံစာပါ

၂၆
အစိုးရအဖွဲD၏ အေဆာင်အေယာင် ယာဉ်(၁၈)စီး ှင့် ပတ်သက်Lပီး ယာဉ်
ြပင်ဆင်စရိတ်များလျာထားရာတွင်

စက်ပစEည်း ကီး3ကပ်မCေကာ်မတီ၏

၂၀၁၅ ခု ှစ်၊ ေမလ (၁၅)ရက်ေန, ရက်စွဲပါစာအမှတ၊် ၅/၆/စကရ(၀၅၁၂)
ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးTံုး၏ ၂၀၁၃ခု ှစ်၊ 3သဂုတ်လ (၂၈)
ရက်ေန,၊ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘခ၃/ ၂၀(၁၃၄၇/၂၀၁၃)အရ ြပင်ဆင်ရန်
လျာထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

အ ကီးစားြပင်ဆင်စရိတ်

များကိုလည်း စက်ပစEည်း ကီး3ကပ်မCေကာ်မတီ၏ Xန်3ကားချက်အတိုင်း
အင်ဂျင်အ ကီးစားြပင်ဆင်ရန်အတွက် (၂) ှစ်လWင် (၁) ကိမသ
် ာ လျာထား
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ သို,ေသာ်လည်း အစိုးရအေနြဖင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲ
ရာတွင် ရှင်းလင်းချက်၌ ေဆးေဘာ်ဒီြပင်ဆင်ရန် ှင့် အင်ဂျင်အ ကီးစား
ြပင်ဆင်ရန်ဟူ၍ အေသးစိတ်ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းမရှိ၍ ရှင်းလင်းချက်၌ လိုအပ်ချက်
များ ြဖစ်ေပ ခဲ့ပါတယ်။ စက်သံုးဆီသံုးစွဲမCများ ှင့် ပတ်သက်၍လည်း
ဧည့် ကိFယာဉ်များအား ဧည့သ
် ည်များလာေရာက်မည့် အေြခအေနအေပ
မူတည်၍ ခန,်မှန်းလျာထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ သို,ြဖစ်ပါ၍ ြပင်ဆင်စရိတ် ှင့်
စက်သံုးဆီသံုးစွဲမCများအား စိစစ်ေလWာ့ချမည်ဆိုပါက အေရး ကီးပုဂQိFလ် ှင့်
ဧည့်သည်များ လာေရာက်မည့်ခရီးစဉ်များတွင် အဆင့အ
် တန်းမီစွာ သံုးစွဲ
ိုင်ရန် အခက်အခဲြဖစ်ေပ

င
ို ်ပါသြဖင့် ြပန်လည်စဉ်းစားသံုးသပ်ေပး ိုင်

ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD (၅)ထပ် ဧည့်ရိပ်သာ
ပရိေဘာဂအတွက်
ဘGာေရး ှစ်

ကျပ်(၃၇၅)သန်းလျာထားြခင်းမှာ

ြဖည့်စက
ွ ်ခွငြ့် ပFေငွစာရင်းတွင်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ထည့သ
် ွငး် ေရးဆွဲခဲ့ေသာ်

လည်း ြပည်ေထာင်စုစီမက
ံ ိနး် ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးဌာနမှ စိစစ်ေလWာ့ချ
ခဲ့ရာတွင်
ဝယ်ယူမည့်

လုပ်ငန်းစီမံကန
ိ ်းများ

မထိခိုကေ
် စရန်အတွက်

အသံုးစရိတ်အားေလWာ့ချခဲL့ ပီး

၂၀၁၈

ခု ှစ်၊

ပရိေဘာဂ
ဧLပီလမှ

စက်တင်ဘာလအထိ ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းေရးဆွဲရာတွင် ထည့သ
် ွင်း
လျာထားေရးဆွဲရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းသို, ြပန်လည်ထည့်သွင်းေရးဆွဲ

၂၇
ရြခင်းမှာ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD၏ (၅)ထပ်ဧည့်ရိပ်သာမှာ ယခုဘGာေရး ှစ်
အတွင်း အLပီးတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်၍ အေရး ကီးပုဂQိFလ်များ၊ ြပည်ေထာင်စု
အဆင့် အစိုးရအဖွဲDဝင် ဝန် ကီးများ၊ ိုင်ငံြခားသားဧည့်သည်များ လာေရာက်
တည်းခိုရာတွင်

အဆင့အ
် တန်းမီစွာထားရှိ

တည်းခို ိုင်ေရးအတွက်

ပရိေဘာဂများ အချန
ိ ်မီဝယ်ယူြဖည့်တင်းရန် လိအ
ု ပ်ေသာေ3ကာင့် စိစစ်
ေလWာ့ချမCအား ြပန်လည်သံုးသပ်ေပး ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ၎င်း
အြပင် ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန၏ သာမန်အသံုးစရိတ်မှ ေလWာ့ချထားေသာ
ကျပ်(၇၆၂.၀၉)သန်း ှင့် ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ်မှ ကျပ်(၁၈၀.၈)သန်း
တို ,ြဖင့်

ေဆာင်ရ ွက် မည့ ်လုပ ်င န် းများမှ ာ

ေဒသခံ ြပည်သူ လူ ထု ၏

ေတာင်းဆိုချက်အရ ထည့သ
် ွင်းေရးဆွဲထားေသာ လုပင
် န်းများြဖစ်ြခင်း၊
သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊ ဝန် ကီးဌာနများမှာလည်း အချိန်မီLပီးစီး ိုင်ေ3ကာင်း
အာမခံတဲ့အတွကေ
် 3ကာင့်

စီမံကိန်းေရးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ြခင်းေ3ကာင့်

စိစစ်

ေလWာ့ချမCအား ြပန်လည်သံုးသပ်ေပး ိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ဗမာ
တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန် ကီးဌာန၏
သန်းမှာ

သာမန်အသံုးစရိတ်

တိုင်းရင်းသားေရးရာဦးစီးဌာနအတွက်

ကျပ်(၅.၈၃)

တင်ြပေတာင်းခံြခင်း

မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားေရးရာကိစEရပ်များ ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက်
ြပည်ေထာင်စု၏

လမ်းXန်ချက်အရ

ဗမာတိုင်းရင်းသားေရးရာဝန် ကီး

အတွက် သီးြခားေခါင်းစဉ်ြဖင့် အစိုးရအဖွဲD ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းတွင်
ထည့်သွင်းေရးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ရင်း ှီးြမ`Fပ် မ
ှံ C ှင့်

ကုမဏ
{ ီများ

Xန်3ကားမCဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ထည့်သွင်းေရးဆွဲထားသည့် အသံုးစရိတ်
ကျပ် (၀.၅၈)သန်းမှာလည်း ၎င်းဦးစီးဌာနအတွက် အသံုးစရိတမ
် ဟုတဘ
် ဲ
ြပည်နယ်ရင်း ှီးြမ`Fပ် ှံမCေကာ်မတီ၏ လိုအပ်ေသာ အသံးု စရိတ်အတွက်
ြမန်မာ ိုင်ငံရင်း ှီးြမ`Fပ် ှံမC

နည်းဥပေဒ(၁၅၂)အရ

အပ် ှင်းထားေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သံုး၍ ၂၀၁၇ခု ှစ်၊ ေမလ (၁၁)ရက်ေန,တွင် ထုတ်ြပန်
ခဲ့သည့် အမိန,်ေ3ကာ်ြငာစာအမှတ် (၂၅/ ၂၀၁၇)အရ ြပည်နယ်ရင်း ှီးြမ`Fပ် ှံမC

၂၈
ေကာ်မတီ၏ Tံုးလုပ်ငန်းေတွ၊ အစည်းအေဝးစရိတ်များအား ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲD၏ အစီအစဉ်ြဖင့် ကျခံသံုးစွဲရမည်ြဖစ်၍ ထည့သ
် ွင်းေရးဆွဲ
ထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

စိုကပ
် ျFိ းေရးဦးစီးဌာနအား

စိစစ်ေလWာ့ချခဲသ
့ ည့်

အသံုးစရိတ်များအနက် မိုးစပါးမျFိ းပွားထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်အားခ ကျပ်
(၂.၅)သန်းမှာလဲ

ေဒသခံေတာင်သူများအား

မျFိ းစပါးြဖန,်ပာွ း ိုင်ေရး

အတွက် စိုကပ
် ျFိ းေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် စိုကပ
် ျFိ းေရးသုေတသနလုပ်ငန်း
များတွင်

အေထာက်အကူြပF ိုင်ရန်

လျာထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ေမွးြမVေရး ှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ေလWာ့ချခဲ့သည့် ေငွစာရင်း
ေခါင်းစဉ်များအနက် ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ်မှ ကျပ်(၄၅)သန်းမှာ
အေကာင်(၅၀) ှင့်

ဝက်အေကာင်(၁၅၀)အား

ာွ း

ေဒသခံြပည်သူများ၏

ေမွးြမVေရးကG တိုးတက်ေစရန် ှင့် အဓိကကေတာ့ ဘိန်းအစားထိုး
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ထည့သ
် ွင်းလျာထားခဲ့ြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။ လမ်းဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ေလWာ့ချခဲ့သည့် သာမန်အသံုးစရိတ်
ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် ကျပ်(၁၃၇.၇၁)သန်းမှာ လွိFင်ေကာ်- ပွန်ေချာင်းရှားေတာလမ်းတွင်
အတွက်

ေဒသခံြပည်သူများသွားလာေရး

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ

လွိFင်ေကာ်-ေလာပိတလမ်းတွင်

လွယ်ကေ
ူ စရန်
ေဆာင်ရက
ွ ်ရန် င
ှ ့်

အမျFိ းသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးြမင့်သန်းထွန်း(ေခ )ဦးဖေရရယ် ေတာင်းဆိုချက် ှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်
အရ

ထည့သ
် ွင်းလျာထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

စည်ပင်သာယာေရးအဖွDဲ ၏

စိစစ်ေလWာ့ချခဲသ
့ ည့် ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ် ကျပ်(၂၇၁.၇၉)သန်းမှာ
လည်း မယ်စဲ့LမိFDနယ်တွင် ြပည်သူများအပန်းေြဖ ိုင်ရန်အတွက် ကွနက
် ရစ်
ရင်ြပင်ပန်းြခံ ကေလးကစားကွင်းတည်ေဆာက်ရန် ှင့် ဒီေမာဆိLု မိFDနယ်
တွင် ေဆာင်ရက
ွ ်မည့် ဦးေကာ့ေကာ်လမ်း၊ ဓမာTံု (၃)လမ်း၊ ငူးပေလာ့ လမ်း၊
ဖူးဘမ်းလမ်း၊

ကမ်းနားလမ်းများအား

အဆင့်ြမ`င့်တင်ေဆာင်ရွက်

ရန်အတွက် လျာထားခဲ့Lပီး အချိန်မီLပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရွက် ိုင်ေသာလုပ်ငန်း

၂၉
များ ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ3ကာင့် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမCနဲ, လုပက
် ိုင်မည်ြဖစ်တဲ့
အတွက် ြပန်Lပီးေတာ့ စဉ်းစားေပးဖို, တင်ြပအပ်ပါတယ်။ သို,ြဖစ်ပါ၍
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်မှ

ေလWာ့ချခဲေ
့ သာ

ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများမှာ

လုပ်ငန်းများအနက်

အချန
ိ ်မီLပီးစီး ိုငေ
် သာ

အထက်

လုပ်ငန်းများြဖစ်ြခင်း၊

Xန်3ကားချက် ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းများြဖစ်ြခင်း၊ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေတာင်းဆိုချက်များြဖစ်ေသာေ3ကာင့် ြဖတ်ေတာက်
ရန် မသင့ပ
် ါေ3ကာင်း ှင့် ြပန်လည်စဉ်းစားသံုးသပ်ေပး င
ို ပ
် ါရန်၊ ြပည်နယ်
လတ်ေတာ် နည်းဥပေဒ အခန်း(၁၄)၊ ြပည်နယ်၏ ဘGာေငွအရအသံုး
ဆိုင်ရာ ဥပေဒ3ကမ်း၊ နည်းဥပေဒ ၁၄၆ မှာ ဥက9:သည် နည်းဥပေဒ ၁၄၅
အရ ေပးပို,ေသာသက်ဆိုင်ရာ ဘGာေရး ှစ်အတွက် ကယားြပည်နယ်၏
ဘGာေငွအရအသံုးဆိုင်ရာ လျာထားချက် ှင့် စပ်လျဉ်း၍ လတ်ေတာ်
အစည်းအေဝးတွင်

ေဆွးေ ွးLပီး

ြပည်နယ်ဝန် ကီးချFပ်ထံ

လတ်ေတာ်၏အ3ကံFြပFချက်များကို

ြပန်လည်ေပးပို,ရမည်ဟုသာ

ပါရှိပါေ3ကာင်း

တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ

အတွင်းေရးမှVးအေနနဲ, ဘာေြပာချင်လဲ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။

။ ဝန် ကီးရဲD ေဆွးေ ွးချက်ေတွဟာ

ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို ်ငံေတာ်

အစိုးရ၊

စက်ပစEည်း ကီး3ကပ်မC

ေကာ်မတီရဲD (၁၁-၅-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါစာအမှတ၊် ၅/၆/စက-၇(၀၅၁၂) ှင့်
မကိုကည
် ီသလိ၊ု

(၅)ထပ်ဧည့်ရိပ်သာဟာလည်းမLပီးလို,

ဘတ်ဂျက်ေတွ

ြပန်အပ်ထားတာကို ေတွDရပါတယ်။ ၎င်းအြပင် ဝယ်ယူမည့်ပစEည်းေတွရဲD
အေသးစိတ်စာရင်းေတွလည်း

ြပည့်စံုစွာ

မပါရှိတာကိေ
ု တွDရပါတယ်။

ြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချFပ်ေရးဦးစီးဌာနအတွက် အချိFDဓါတ်ဆီဖိုးေတွဟာ

၃၀
ဆိုလည်း မာဇဒါဂျစ်အစုတ်များကိုြပLပီး

ဆီထုတေ
် နတာေတွDရပါတယ်။

ေကျးလက်ေဒသဖွံDLဖိFးေရးလုပ်ငန်းကိုလည်း ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီအေနနဲ,
ဖွံDLဖိFးေရးေခါင်းစဉ်သို,သာ

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD

ေကျးလက်ေဒသ

ေြပာင်းေရွDြခင်းသာြဖစ်ပါတယ်။

ဝန် ကီးရဲD

ေဆွးေ ွးချက်အချိFDဟာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေတွနဲ, မကိုက်ညီ
ပါေသာေ3ကာင့ ်

ြပည် သူ Nေငွ စာရင် းေစာင့ ် 3ကည့ ်စစ်ေဆးေရးေကာ် မတီ

အတွင်းေရးမှVးအေနနဲ, ကန,က
် ွက်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ က^န်ေတာ်တို, တင်ြပချက်အေပ မှာ တစ်ချက်ချင်း

သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ြဖစ်ပါတယ်။

တစ်ချက်ချင်းအေပ မှာ

ဝန် ကီးတို,က

အဆံုးအြဖတ်ရယူရမှာ

ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ဘGာေရးစီမံခန,်ခွဲမCဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစာအုပ် ဖတ်3ကလားမသိဘူး။ ဒီစာအုပ်မာှ ဘGာေငွအစီအစဉ်
တွင် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ှင့် တိုင်းေဒသ ကီး(သို,မဟုတ်) ြပည်နယ်အဆင့်
ဆိုLပီး ခွဲြခားထားပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့ဆ
် ိုတာက ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကေ
် နေသာဌာန၊ အဖွDဲ အစည်း
တစ်ခုကိုဆိုသည်။

တိုင်းေဒသ ကီး(သို,မဟုတ်)

ြပည်နယ်အဆင့်ဌာန

အဖွဲDအစည်းဆိသ
ု ည်မာှ တိုင်းေဒသ ကီး (သို,မဟုတ်) ြပည်နယ်အရအသံုး
ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းြဖင့်
အဖွဲDအစည်းကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ဆိုသည်ဟု

ပါရှိပါတယ်။

ေဆာင်ရွကေ
် နေသာ

အရင်က

ြပည်ေထာင်စု

ဘတ်ဂျက်နဲ, ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်များ ေရာေထွးေနတဲ့အတွက် သီးြခားခွဲ
ချင်တာြဖစ်ပါတယ်။ စာရင်းစစ်ေဆးမCတွင်လည်း Performance Audit
လာေတာ့မာှ ြဖစ်ပါတယ်။ အခုေငွကလည်း ြဖတ်ေတာက်လိုက်တာ မဟုတ်
ပါဘူး။

ြပည်နယ်၏

ေဒသဖွံDLဖိFးေရးမှာ

ြပန်လည်သံုးစွဲမာှ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စုက ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်၊ ြပည်နယ်က ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်
ကန,်သတ်ေပးြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချFပ်၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD
အစီအစဉ်နဲ, ြပန်သံုးလို,ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အေဆာင်အေယာင်ယာဉ်(၁၈)စီး

၃၁
အတွက် ေဆွးေ ွး3ကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဝန် ကီးတို, လက်ရှိအေဆာင်အေယာင်
ယာဉ်ေတွ

မှန်ပါသလား။

ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရး

ေကာ်မတီအေနနဲ, သက်ဆိုင်ရာကိုစာရင်းေတွေတာင်းLပီးမှ စိစစ်တာြဖစ်ပါ
တယ်။

(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

ဘGာေရး ှစ်မှာလည်း

ယာဉ်ြပင်ဆင်စရိတ်

ေတာင်းထားတာပါတယ်။ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘGာေရး ှစ်မှာလည်း အ ကီးစား
ယာဉ်ြပင်ဆင်မCများ ေဆာင်ရက
ွ ်ခဲ့ပါတယ်။ ယာဉ်အ ကီးစားြပင်ဆင်ရာတွင်
စက်ပစEည်း ကီး3ကပ်မCေကာ်မတီ၏

Xန်3ကားချက်အရ

(၂) ှစ်လWင်

တစ် ကိမ်သာ တင်ြပရန်ဟုပါရှိပါတယ်။ ြပင်ဆင်မည့်ယာဉ်၏ ေရှD၊ ေနာက်
ဓာတ်ပံု၊ ကညနလိုင်စင်၊ မိတdVတို,ကို တွဲရန်၊ ဘGာေရးဝန် ကီးဌာနမှ
သတ်မှတ်ေသာြပင်ဆင်သည့် အစိတ်အပိုင်း ှင့် ကုနက
် ျေငွကုိ သီးြခား
ေဖာ်ြပရန်ဟု ပါရှိပါတယ်။

ှစ်မြပည့်မီ ြပင်ဆင်ပါက အေ3ကာင်းအရာ

ခိုင်လံုစွာ ေဖာ်ြပရန်ရှိပါတယ်။ သိေ
ု, သာ် တင်ြပလာတာက ြပင်ဆင်မC
အတွက် ေငွလံုးေပါင်းဘဲ ပါပါတယ်။ အေသးစိတ် အချက်အလက်ေတွ
မပါပါဘူး။ ြဖတ်ေတာက်တယ်ဆိုတာကလည်း က^န်ေတာ်မှာ လုပ်ပုင
ိ ်ခွင့်
ရှိပါတယ်။ ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် လက်စွဲ အပိုဒ် ၅၀ မှာ ပါပါတယ်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယတ
် စ်ဦး၏ ေဆွးေ ွးချက်သည် စည်းကမ်းချက်
များ ှင့်

မကိက
ု ်ညေ
ီ 3ကာင်း

တင်ြပလာလWင်

ဥက9:၏

အြခားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယတ
် စ်ဦးက
အဆံုးအြဖတ်ေပးြခင်းသည်

အLပီးအြပတ်

ြဖစ်သည်ဟု ပါရှိပါတယ်။ အေဆာင်အေယာင်ကားေတွ မှနမ
် မှန် စစ်ေဆးဖို,
လိုပါတယ်။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

။ က^န်ေတာ်မာှ အေဆာင်အေယာင်ကားတစ်စီး ေလာေလာဆယ်

မရှိေသးပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

က^န်ေတာ့က
် ို

ဧည့်ကားတစ်စီးေပးထားတဲ့

အတွကေ
် 3ကာင့် ကုန်ကျစရိတ်ေတွကို ၎င်းကားမှာ အသံုးြပFပါတယ်။
ယခုတင်ြပေတာင်းခံြခင်းဟာ လျာထားတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အစိုးရသစ်

၃၂
တက်တဲ့အချိန်မှာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ခု ှစ် လျာထားြခင်းြဖစ်Lပီး (၂၀၁၅-၂၀၁၆)
ခု ှစ်က က^န်ေတာ်တန
ို, ဲ, မပတ်သက်တအ
ဲ့ တွကေ
် 3ကာင့် မသိြခင်းြဖစ်ပါ
တယ်။

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခု ှစမ
် ှာေတာ့

မထည့်ထားခဲ့ပါဘူး။

ဒါေ3ကာင့်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘGာေရး ှစအ
် တွက် ထည့သ
် ွင်းတင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
တကယ်လည်း သွားေနလာေနတာက ေနြပည်ေတာ်၊ ကယားြပည်နယ်
တစ်ြပည်လံုး ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ေကျေအာင် သွားေနရတာပါ။ အေသးစိတ်
မတင်လိုက်မိတာက ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲDရဲD အားနည်းချက်တစ်ခုြဖစ်ပါ
တယ်။ အေဆာင်အေယာင်ယာဉ်(၁၈)စီးနဲ,ပတ်သက်Lပီး လျာထားတာေလး
ကို စီမံ/ ဘGာ အြမင်အေနနဲ, လျာထားတာပဲရှိပါတယ်။ တကယ်သံုးတဲ့
အခါ System audit နဲ, ြပန်စစ်လို, ရပါတယ်။
် ေနနဲ, ယာဉ်(၁၈)စီးနဲ,ပတ်သက်Lပီး
။ က^န်ေတာ့အ

ဥက9:။
ဧည့် ကိFနဲ,

အေဆာင်အေယာင်ယာဉ်နဲ,

ခွဲြခားေစချင်ပါတယ်။

Lပီးခဲ့တဲ့

ှစ်ကလည်း (၇၂)သန်း ကုန်LပီးသွားပါLပီ။ အနီးစပ်ဆံုးအသံုးစရိတ်ကို
တင်ေစချင်ပါတယ်။ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ
ရဲD သေဘာထားေြပာပါ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။
ထုတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။

။ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘGာေရး ှစ်မှာလည်း
ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်း

ေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရး

ေကာ်မတီကလည်း အများဆ Sအေနနဲ, ဆံုးြဖတ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ဝန် ကီးသေဘာထားေြပာ3ကည့်ပါ။

ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

။ က^န်ေတာ့်အေနနဲ, ေနြပည်ေတာ်သို, တစ်လ ှစ်ေခါက်

ေလာက် အနည်းဆံုးသွားရပါတယ်။ ကယားြပည်နယ်အတွင်းမှာလည်း

၃၃
ဒီကားကိုပဲ မှီခLို ပီး သွားေနရတာြဖစ်ပါတယ်။ ကားမေကာင်းရင် အရမ်း
ဒုကŒေရာက်ပါတယ်။ ဒါအမှနတ
် ရားကို တင်ြပတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက9:။

။

ဒီအေြခအေနကို

က^န်ေတာ်သပ
ိ ါတယ်။

ဝန် ကီးကြပင်တယ်၊ ေနာက်တစ်ေယာက်ေြပာင်းသံုးတယ်။ အဲ့ဒလ
ီ ို မဟုတ်
ဘဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ြဖစ်ေစချင်ပါတယ်။ တကယ်လည်းအသံုးြပFေနတဲ့
အတွက်

အေဆာင်အေယာင်ယာဉ်ေတွအတွက်

ေပးပါမယ်။

ဧည့် ကိF

ယာဉ်များကို စက်သံုးဆီသံုးစွဲမC ှင့် ပတ်သက်၍ ဧည့်သည်လာေရာက်မC
အေပ မူတည်၍ ခန,်မှန်းလျာထားြခင်းြဖစ်သည်ဟု ပါရှိပါတယ်။ ဧည့် ကိF
ယာဉ်များကို ဧည့် ကိFဖို, သီးသန,် ထိန်းသိမ်းထားရှသ
ိ င့်ပါတယ်။ ဧည့် ကိF
ယာဉ်များကို
ပတ်သက်Lပီး

Tံုးသံုးယာဉ်အြဖစ်

အသံုးမြပFသင့်ပါဘူး။

ဧည့် ကိFနဲ,

ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီရဲD

သေဘာထားေြပာပါ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ ။

။ ဧည့် ကိFကားေတွကို Tံုးသံုးေနတာ

ေတွDရပါတယ်။ ဧည့် ကိFကားကို သီးသန,ထ
် ားသင့်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ဧည့် ကိFယာဉ် ြပင်ဆင်စရိတ် ှင့် စက်သံုးဆီ

သံုးစွဲမCနဲ, ပတ်သက်Lပီး ဝန် ကီးသေဘာထားေြပာပါ။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

ှ ့် ပတ်သက်Lပီး ြပည်နယ်
။ ဧည့် ကိFယာဉ် (၂၉)စီး င

အစိုးရအဖွဲD အတွင်းေရးမှVးက စီမံခန,်ခေ
ွဲ ပးတာြဖစ်ပါတယ်။ ဝန် ကီးေတွ
ကို ဧည့က
် ားတစ်စီးစီ ထပ်ေဆာင်းေပးထားပါတယ်။ ၎င်းဧည့်ကားသည်
ဆီေပးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဧည့်သည်လာမှ သံုးပါတယ်။ အေရးေပ ကိစE
ေတွမှာ သံုးပါတယ်။ မ3ကာခင်မှာဘဲ ထိင
ု ်းအဖွဲDေတွလာ3ကမှာြဖစ်ပါတယ်။

၃၄
ဧည့်ကားေဆာင်းေပးထားြခင်းက ရည်ရွည်ချက်
ဆိုတာကလည်း

လိမေ
့် နမှပါ။

ှစ်မျFိ းရှိပါတယ်။ ကား

ရပ်ထားတာ3ကာရင်

ပျက်တာပါပဲ။

သံုးေနတဲ့ကားက ပျက်တာနည်းတာေပါ ့။ ဒါေ3ကာင့်စနစ်တကျ အသံုးြပFဖို,
ဆိုတာ Audit point of view ကလည်း ေစာင့်3ကည့်မာှ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပန်Lပီးေတာ့ စဉ်းစားသံုးသပ်ေပးရန်ြဖစ်ပါတယ်။
် ားတယ်။ သိန်း
။ ဧည့် ကိFယာဉ် (၅)စီးထည့ထ

ဥက9:။

(၂၀)နဲေ
, ပါ ့။ Performance audit နဲ,ဆိုေပးလိုက်ပါမယ်။ ေနာက်ထပ်
(၅)ထပ် ဧည့်ရပ
ိ ်သာအတွက် ေဆွးေ ွး3ကည့်ပါ။
ဥက9:။

။

ဧည့်ရိပ်သာပရိေဘာဂအတွက်

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD
လျာထားချက်ကို

(၅)ထပ်

ဆက်လက်ေဆွးေ ွး

ပါမယ်။
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
ဌာန။

။

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD

(၅)ထပ်ဧည့်ရိပ်သာနဲ,

ပတ်သက်Lပီး က^န်ေတာ်ဘဲသေ
ိ နေတာ့ က^န်ေတာ်ဘဲတင်ြပမှာြဖစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ မတ်လတွင် နန်းေအးရိပက
် ုမဏ
{ ီက (၈၀%) Lပီးရမည်
ဆိုတဲ့အတွကေ
် 3ကာင့် (၂၀%)ကို ြပန်အပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့
(၂၀%)ကလည်း မ3ကာမီ Lပီးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အေဆာက်အဦ ကီး
LပီးသွားLပီြဖစ်တဲ့အတွက် အထဲမှာ ဘာမှမရှိလWင်လည်း မသင့်ေတာ်ပါဘူး။
အေရး ကီး

ပုဂQိFလ်များလာတဲ့အချန
ိ ်မာှ

အဆင်သင့််ြပန်ထည့် ိုငေ
် အာင်

တင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ယခု(၆)လဘတ်ဂျက်မှာ လျာထားရြခင်းြဖစ်
ပါတယ်။ ေနာက်တစ် ှစဘ
် တ်ဂျက်မှဆလ
ို Wင် အရမ်း3ကာသွားမှာစိုးရိမ်တဲ့
အတွကေ
် 3ကာင့်

တင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဧLပီလနဲ,

စက်တင်ဘာလ

အတွင်းမှာ (၅)ထပ်အေဆာက်အဦးက LပီးကိုLပီးပါတယ်။ ြပန်Lပီး စဉ်းစား
သံုးသပ်ေပးပါလို, ေမတdာရပ်ခပ
ံ ါတယ်။

၃၅
ဥက9:။

။ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ

အေနနဲ, ေြပာ3ကည့်ပါ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
။ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD (၅)ထပ်

စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။

ဧည့်ရိပ်သာပရိေဘာဂအတွက် လျာထားရာမှာ အေသးစိတ်အချက်အလက်
များ မပါရှိတာ ေတွDရပါတယ်။ (ဥပမာ-ကုတင်ဘယ် ှစ်လံုး၊

ထိုင်ခံု

ဘယ် ှစ်လံုး၊ စားပွဲဘယ် ှစလ
် ံုး) အချက်အလက် မြပည့စ
် တ
ံု ာ ေတွDရပါ
တယ်။
ဥက9:။

ဲ့ တွက် ခွင့်ြပFေပး
။ အမှန်တကယ်လိုအပ်တအ

လိုက်ပါမယ်။
ဥက9:။

။ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန၏ သာမန်အသံုးစရိတ်

မှ ေလျာ့ချထားေသာ ကျပ် (၇၆၂.၀၉)သန်း နဲ,ပတ်သက်Lပီး စိုက်ပျFိ း
ေမွးြမVေရး ှင့် ဆည်ေြမာင်ဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးက တင်ြပရန်ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေဘာ့စက
် ို၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စက
ို ်ပျိFးေမွးြမVေရး ှင့် ဆည်ေြမာင်း
ဝန် ကီးဌာန။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:နဲ,

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ၊

မဂYလာပါလို,

ဦးစွာ Cတ်ခွန်း

ဆက်သအပ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ့်အေနနဲ, ဆည်ေြမာင်းနဲ, ပတ်သက်တဲ့
ကိစEကို

အနည်းငယ်တင်ြပလိုပါတယ်။

ပထမ(၆)လပတ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

တင်ြပထားေသာလုပ်ငန်းများတွင်

ဘGာေရး ှစ်
အဓိကအားြဖင့်

ထီးစဲခါး ှင့် ဟိုတာေရေပးေြမာင်း လိုင်နင်စီြခင်းလုပင
် န်းများ၊ ဟိုတာ
ေရေလှာင်တမံ

ုန်းဆယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ေရေပးေြမာင်း

တွင် လိုင်နင်မစီထားပါက

စ
ှ ်စဉ်ေြမာင်းေတွကို ပံုစက
ံ ျြပFြပင်ရတဲ့ စရိတ်

ေတွ ကုန်ကျမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ေမှာဆ
် ယ်ြမက်ရှင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း

၃၆
တစ် ှစ်လWင်

ပျမ်းမW(၃) ကိမ်မှ

စရိတ်စကများ

(၄) ကိမ်

များပါတယ်။

ကယားြပည်နယ်သည်

ေဆာင်ရွကရ
် မည့်

ကုနက
် ျ

ေရလည်းအေလအလွင့်များပါသည်။

မိုးနည်းသည့အ
် တွကေ
် 3ကာင့်

ရွာသမWမိုးေရကို

အတတ် ိုင်ဆံုး အေလအလွငန
့် ည်းေအာင် ေဆာင်ရွက်မသ
ှ ာ ေတာင်သူများ
အတွက် အကျ ိFးရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။ လိုင်နင်စီြခင်းဆိုသည်မှာ ဆည်ေြမာင်း
ဌာနမှ

ှစ်စဉ်ေရေသာက်စနစ်အလိုက်

ရန်ပံုေငွရရှမ
ိ Cေပ မူတည်Lပီး

ေဆာင်ရက
ွ ေ
် သာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပါတယ်။ ေရေပးေြမာင်းများကို လိုင်နင်
စီေြမာင်းအြဖစ် အဆင့်ြမ`င့်တင် ြပFလုပ်ေပးြခင်းအားြဖင့် ေရစီးေရလာ
ေကာင်းမွန်ြခင်း၊

ေရအေလအလွင့်နည်းြခင်း၊

လိအ
ု ပ်ေသာေနရာကို

ေရချက်ချင်းေရာက်ြခင်း စသည့်ြဖင့် ေတာင်သူများအတွက် အကျFိ းရှိေသာ
လုပ်ငန်းြဖစ်ပါတယ်။

ှစ်စဉ်ေြမာင်းြပFြပင်ရေသာ

ကုန်ကျစရိတ်များ

သက်သာေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လိုင်နင်စီြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက
ွ ်
ရာတွင်

ေရေသာက်စနစ်များအားလံုးကို

ေဆာင်ရက
ွ ်၍ရေသာ်လည်း

တစ် ှစန
် ည်းနည်းစီမWLပီး

ေရေသာက်စနစ် တစ်ခခ
ု ျင်းLပီးြပတ်သွား

ေစရန် စုစည်းတင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ တင်ြပထားသည့်လုပင
် န်းမှာ (၁)
ထီးစဲခါးေရလဲဆည် အကျFိ းြပFဧက (၁၇၅၅)၊ စုစေ
ု ပါင်းေရေပးေြမာင်း
အရှည်

(၂၇၀၀၀)ေပ၊

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ခု ှစ်မှ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခုထိ

ေဆာင်ရက
ွ L် ပီးစီးမC (၉၀၀၀)ေပ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တင်ြပချက် (၁၈၀၀၀)ေပ၊
(၂) ဟိုတာေရေလှာင်တမံ အကျFိ းြပFဧက (၁၄၂၆)၊ စုစုေပါင်းေရေပး
ေြမာင်းအရှည်

ေြမာင်းမ(၉၅၀)ေပ၊

လက်ယာ(၁၉၅၀၀)ေပ၊

လက်ဝဲ

(၁၅၀၀၀)ေပ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု ှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုထိ ေဆာင်ရက
ွ ်Lပီး
(၉၅၀)ေပ၊ (၁၁၀၀၀)ေပ၊ (၈၀၀၀)ေပ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တင်ြပချက်အရ
(၈၅၀၀)ေပ၊ (၇၀၀၀)ေပ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုတင်ြပထားေသာလုပ်ငန်းများ
မှာ ေရေသာက်စနစ်(၂)ခုအတွက် အLပီးေဆာင်ရွက်ရန် တင်ြပြခင်းြဖစ်ပါ
တယ်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘGာ ှစ် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း Lပီးစီးေအာင်

၃၇
ေဆာင်ရက
ွ ်သာွ းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပင် ဟိုတာေြမာင်း
ြပFြပင်ြခင်း ှင့်အတူ

ဟိုတာေရေလာင်တမံ

သဲ ုန်းဆယ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက
ွ ်သာွ းမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဟိုတာေရေလာင်တမံမာှ ၁၉၇၁-၁၉၇၂
ခု ှစ်အတွင်း စတင်တည်ေဆာက်ခLဲ့ ပီး ေတာင်ေြခတွင် ရှိသည့်အတွက်
မိုးေရများတိုက်Tိုက်စီးဝင်သြဖင့်

ုန်းတင်တာများပါတယ်။ လက်ရှိတွင်

ုန်းတင်မCမှာ ပျမ်းမWအားြဖင့် (၆)ေပခန,် ရှLိ ပီးြဖစ်သည့အ
် တွကေ
် 3ကာင့်
ေရသိေ
ု လှာင်မပ
C မာဏ
အားြဖင့်

ေလျာ့ကျလျက်ရှိပါတယ်။

ေရပမာဏတိုးတက်

ုန်းဆယ်လိုက်ြခင်း

သိေ
ု လှာင် ိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါတယ်။

ဟိုတာ

ေရေလှာင်တမံမှ ေရကို ေ ွစပါးစိုက်ပျ ိFးြခင်းများအြပင် ေဒါလိေ
ု ရှးရွာ
အတွက် ေသာက်သံုးေရေပးေဝလျက်ရေ
ှိ သာ ကန်များြဖစ်ပါတယ်။ ၎င်း
ကန်မှာ ေရစုအားေကာင်းေလ တန်ဖိုးရှိေလြဖစ်သည့်အတွက် ဟိုတာေရ
ေပးေြမာင်း

လိုင်နင်စီြခင်းလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက
ွ ်ေနသည့်အချန
ိ ်တွင်

လုပ်ငန်းြခင်းဆက်စပ်ေနေသာေ3ကာင့် ပူးတွဲေဆာင်ရွကသ
် ွားရန် တင်ြပ
ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ဝန် ကီးတင်ြပတဲ့လုပ်ငန်းများမှာ၊ မိုးတွင်းကာလ

ေဆာင်ရက
ွ ်ရမည်ြဖစ်၍မေပးပါဘူး။ ဝန် ကီးတင်ြပတဲ့ ဆည်ေြမာင်းဌာနရဲD
လိုင်နင်စီးြခင်းလုပ်ငန်းနဲ,

ုန်းဆယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများဟာ

လယ်ယာစိက
ု ်ပျFိ းတဲအ
့ ချန
ိ ်နဲ,

တိုက်ဆိုငေ
် နတာေတွDရပါတယ်။

မိုးရာသီ၊
ေနာက်

လာမည့ဘ
် တ်ဂျက်မှာ ထည့သ
် ွင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်စီမက
ံ ိန်း
ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ,လည်း အချန
ိ က
် ာလေလးနဲ, ချိန်ဆLပီး
တင်ြပသင့်ပါတယ်။

၃၈
ဦးေမာ်ေမာ်၊ ဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စမ
ီ က
ံ န
ိ း် င
ှ ့် ဘGာေရးဝန် ကီး
။ က^န်ေတာ်တင်ြပချင်တာက စိုက်ပျFိ းေမွးြမVေရးဆိုတာ

ဌာန။

ိုင်ငံေတာ်ရဲD အဓိကကျတဲ့ လုပ်ငန်းများြဖစ်တဲ့အတွက် စိုက်ပျိFးေမွးြမVေရး
ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနက တာဝန်ခံမC၊ တာဝန်ယူမC အြပည့်အဝ
ရှိသည့အ
် တွက် တင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ွ ်ဖို,ခက်ခမ
ဲ ှာြဖစ်ပါတယ်။
။ မိုးတွင်းကာလမှာ ေဆာင်ရက

ဥက9:။

ဒါ ့ေ3ကာင့် ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန လျာထားေငွကို ြဖတ်ေတာက်ရြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေဘာ့စက
် ၊ို

ဝန် ကီး၊

ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန။
ိုင်တာြဖစ်တဲ့အတွက်
သဲ၊

ွ ်
။ က^န်ေတာ်တို, ဌာနအေနနဲ, ေဆာင်ရက

တင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ေရစုကန်နဲ,ပတ်သက်Lပီး
ေရစုကန်

ြပည်နယ်စက
ို ပ
် ျFိ းေမွးြမVေရး င
ှ ့်

ဆက်လက်တင်ြပပါမယ်။

ုန်းဆယ်ယူြခင်း ှင့်

နန်းမယ်ခုေ
ံ ရထွက်
နန်းမယ်ခံုေရထွက်

ကန်ေဘာင်ဆင့ြ် ခင်းလုပ်ငန်းမှာ

ဝန် ကီးချFပ်၏(၂၅-၈-၂၀၁၇)ရက်ေန, ခရီးစဉ်တွင် တင်ြပေတာင်းခံေသာ
လုပ်ငန်းများြဖစ်ပါတယ်။

နန်းမယ်ခံုေရထွက်မှာ

စုစုေပါင်းေရေသာက်

ဧရိယာဧက (၃၀၀၀)ဧကရှိLပီး ေရထွက်မာှ သာယာလှပေသာ ေရထွက်
ြဖစ်ပါတယ်။

သို,ရာတွင် န
ု ်းပို,ချြခင်းများေ3ကာင့်

ပတ်လည်ကန်ေဘာင်နိမက
့် ျေနြခင်းများေ3ကာင့်
ြဖစ်ေပ ေလ့ရှိပါတယ်။
များြပားေနပါသြဖင့်
ြခင်းလုပ်ငန်းများ

ကန်ေကာေနြခင်း၊

ရွာတွင်းေရလWံြခင်းများ

ေရစုကန်၏ေရဝပ်ဧရိယာအတွငး်

ုန်းတင်မC

ုန်းများြပန်လည်ဆယ်ယူြခင်း ှင့် ကန်ေဘာင်ဆင့်
ေဆာင်ရွက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

သဘာဝေရထွက်

မတိမ်ေကာေစေရးအတွက် မြဖစ်မေနေဆာင်ရက
ွ ်သင့ေ
် သာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပါ
တယ်။

၃၉
ဥက9:။

။ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ

ရဲD သေဘာထားေြပာပါ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။

။ ယခုတင်ြပတဲ့ကိစEများသည် မိုးတွင်းကာလ

ြဖစ်ေနတဲ့အတွကေ
် 3ကာင့် မေဆာင်ရွကသ
် င့်ပါဘူး။
ဦးေဘာ့စက
် ၊ို

ဝန် ကီး၊

ြပည်နယ်စက
ို ပ
် ျFိ းေမွးြမVေရး င
ှ ့်
။ ဒီကိစEနဲ, ပတ်သက်Lပီး သဘာဝ

ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန။

ေရထွက်ေပါက် မတိမ်ေကာေစေရးအတွက် ခွင့်ြပFေစချင်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ

က ကန,က
် က
ွ ်တဲ့အတွက် မေပးပါဘူး။
ဦးေဘာ့စက
် ၊ို

ဝန် ကီး၊

ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန။
ေကျာင်းတက်ကတည်းက
အေနအထား

ြပည်နယ်စက
ို ပ
် ျFိ းေမွးြမVေရး င
ှ ့်

ို ာ က^န်ေတာ်
။ နန်းမယ်ခံုေရထွက်ဆတ
ေရချFိ းလာတဲေ
့ နရာြဖစ်ပါတယ်။

က^န်ေတာ်အားလံုးသိပါတယ်။

က^န်ေတာ်က

ဒီကန်ရDဲ
ေဒသခံ

ကိုယ်စားလှယ်အေနနဲ, ေတာင်းဆိုတာြဖစ်တဲ့တွက် စဉ်းစားေပးသင့်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ဝန် ကီးအေနနဲ, ဆည်ေြမာင်းဌာနရဲD လုပ်ငန်းပိုင်း

ကိုလည်း ေအာက်ေြခအထိ သိထားသင့်ပါတယ်။ သဲ၊

ုန်းဆယ်တာ

ှစ်ေတာ်ေတာ်များပါLပီ။ ေနာင် ှစ်ဘတ်ဂျက်မှာ ထည့သ
် ွငး် မှာြဖစ်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ စိုက်ပျFိ းေရးဦးစီးဌာန မိုးစပါးမျFိ းပွားထုတ်လုပ်

ြခင်းလုပ်ငန်းဟာ မျိFးသန,်ြခံက ေဆာင်ရက
ွ ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ေမွးြမVေရး
ကိစEနဲ, ပတ်သက်Lပီး ဆက်လက်တင်ြပပါ။

၄၀
ဦးေဘာ့စက
် ၊ို

ဝန် ကီး၊

ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန။

ြပည်နယ်စက
ို ပ
် ျFိ းေမွးြမVေရး င
ှ ့်

။ ၂၀၁၈ ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း

ွားေမွးြမVေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်

ေအာက်ပါအတိုငး်

ေဆာင်ရက
ွ ်

သွားမည်ြဖစ်ပါတယ် - လွိFင်ေကာ်LမိFDနယ်မှ (၁၀)ဦး၊ ဒီေမာဆိLု မိFDနယ်မှ
(၁၀)ဦး၊ ဖTူဆLို မိFDနယ်မှ (၅)ဦး နာမည်နဲ,တကွ ရှိပါတယ်။ အေကာင်ေရ
အားြဖင့် (၅၀)ြဖစ်ပါတယ်။ (၁) ကယားြပည်နယ်အတွင်း

ွားေမွးြမV

ေရးလုပ်ငန်းတွင် သွင်းအားစုအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိပါ။ (၂) လက်ရှိ
ေတာင်သမ
ူ ျား လယ်ယာလုပင
် န်းခွင်တွင် အသံုးြပFေနေသာ ခိင
ု ်း ွားများ
မှာ ေဒသ ွားမျFိ းများြဖစ်သြဖင့် ေသွးေ ှာLပီး

ကီးထွား Cန်းနည်းေသာ

ခိုင်း ွားများသာ ရှိပါသည်။ (၃) ေကျးရွာရှိေတာင်သူများမှလည်း မျိFးေကာင်း
မျFိ းသန,် ွားမျFိ းများ တိုးချဲDေမွးြမVလိုေ3ကာင်း ေတာင်းခံလာ3ကပါသည်။
(၄) ကယားြပည်နယ်အတွင်း မျFိ းေကာင်းမျFိ းသန,် ာွ းေမွးြမVေရးလုပ်ငန်း
ဖွံDLဖိFးတိုးတက်ေစရန်အတွက် အမျFိ းသားေရး တာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့်
ေဒသတွင်း

မျFိ းေကာင်းမျFိ းသန,်

ွားြပာစိမ်းမျFိ းများကို

တိုးချဲDေမွးြမV

သွားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ေမွးြမVေရးကိစEနဲ, ပတ်သက်Lပီး ဆက်လက်
တင်ြပမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခု ှစ် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း
ကယားြပည်နယ်တွင် မူးယစ်စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ြပန်လည်ထူေထာင်
ေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် မျFိ းေကာင်းမျFိ းသန,် ဝက်ေမွးြမV
ြဖန,်ြဖVးြခင်းလုပ်ငန်းအား ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရက
ွ ်သွားရန်ြဖစ်ပါ
တယ်။ လွိFင်ေကာ်LမိFDနယ် (၂၅)ဦး၊ ဒီေမာဆိုLမိFDနယ်(၂၅)ဦး၊ ဖTူဆိုLမိFDနယ်
(၂၅)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၇၅)ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ေကျးရွာများအေနြဖင့် လွိFင်လင်ေလး
ေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုယာေကျးရွာအုပ်စု၊ ဘီယာေကျးရွာအုပ်စု၊ လိဘ
ု ာခို
အုပ်စုတို,ြဖစ်ပါတယ်။

ေမွးြမVေရး ှင့်ကသ
ု ေရးဦးစီးဌာန၊

TံုးချFပ်၏

Xန်3ကားချက်အရ ကယားြပည်နယ်အတွင်း ဘိန်းအစားထိုး မူးယစ်ေဒသ
များတွင် ေမွးြမVေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံDLဖိFးတိုးတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

၄၁
ြဖစ်ပါတယ်။

ဝက်ေမွးြမVေရးလုပ်ငန်းကို

ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်းအားြဖင့်

တစ်ဦးချင်းဝင်ေငွ တိုးတက်လာေစြခင်း၊ အသားကGာဖွံDLဖိFးတိုးတက်Lပီး
လူတစ်ဦးချင်း အသားစားမC Cန်း ပိုမိုတိုးတက်လာေစြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာ ိုငသ
် ြဖင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိင
ု ်ရာ တိုးတက်ဖွံDLဖိFး
လာ ိုင်ြခင်း၊ တစ်ပိုင်တစ် ိုင် ှင့် စီးပွားြဖစ်ေမွးြမVသူများ ဝင်ေငွတိုးတက်
လာေစြခင်းြဖင့် ေဒသဖွံDLဖိFးမCအေထာက်အကူြပFေစြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
။ ဝန် ကီးရဲDေဆွးေ ွးချက်ကို နားေထာင်

စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။

ရတဲ့အထဲမှာ လုပ်ေဆာင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲD အေသးစိတ်စာရင်းအချက်အလက်
ေတွ ြပည့်စံုစာွ မပါဝင်တာကို ေတွDရပါတယ်။ ြပည်သဘ
ူN Gာေငွနဲ, ဝယ်ယူ
မည့် ွား၊ ဝက်ေတွကို စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်ြပည့်စံုစွာ
တင်ြပြခင်းမရှိဘဲ ရဖို,သာ ေတာင်းေနတာကို ေတွDရတဲ့အတွက် ြပည်သူN
ေငွစာရင်းေကာ်မတီအတွင်းေရးမှVးအေနနဲ, ကန,က
် က
ွ ်ပါေ3ကာင်း တင်ြပ
အပ်ပါတယ်။
ဥက9:။

ု ေရးဦးစီးဌာန၏ ေငွလံုး
။ ေမွးြမVေရး ှင့်ကသ

ေငွရင်းစရိတက
် ို

ွားေမွးြမVေရး၊ ဝက်ေမွးြမVေရးလုပ်ငန်း စိစစ်ေလျာ့ချ

ပါတယ်။
ဥက9:။

။

ဗမာတိုင်းရင်းသားေရးရာဝန် ကီးဌာန၏

သာမန်အသံုးစရိတ်အတွက် ေဆွးေ ွးဖို,ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးလှမျFိ းေဆွ၊
။

ဝန် ကီး၊

ဗမာတိင
ု း် ရင်းသားေရးရာဝန် ကီးဌာန

။ အားလံုးမဂYလာပါခင်ဗျား။ က^န်ေတာ်ကေတာ့ ဒုတိယအ ကိမ်

ကယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်အေရးေပ အစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၇) ပထမေန,
မှာ ေဆွးေ ွးခဲ့တဲ့ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ၏

၄၂
အစီရင်ခံစာပါ ြပည်နယ်ရန်ပေ
ံု ငွတွင်ပါဝင်ေသာ ဌာန/ အဖွDဲ အစည်းများ၏
၂၀၁၈ ခု ှစ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုးမှန်းေြခ
ေငွစာရင်း ှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ေဆွးေ ွးသွားမည့်

ဗမာတိုင်းရင်းသား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှမျFိ းေဆွ ြဖစ်ပါတယ်။ မူလတင်ြပရန်
လတ်ေတာ်Tံုးအ ကီးအမှVးထံ တင်ြပထားတဲ့အထဲမှာေတာ့ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
အ ကီးစားြပင်ဆင်ြခင်း ကျပ်(၃၇)သန်း၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD ဧည့်ရိပ်သာ
(၅)ထပ်အတွင်း ပရိေဘာဂ ှင့် ပန်းကန်ခွက်ေယာက်ဝယ်ယူြခင်း (၃၇၅.၀၀)
သန်းတို, တင်ြပထားပါတယ်။
ဥက9:။

ဲ့ ပိင
ု ်းကိုဘဲ တင်ြပပါ။
။ ဝန် ကီးနဲ, သက်ဆိုင်တအ

က^န်ေတာ်လည်း ြပန်ေဆွးေ းွ ချင်ပါတယ်။
ဦးလှမျFိ းေဆွ၊
။

ဝန် ကီး၊

ဗမာတိင
ု း် ရင်းသားေရးရာဝန် ကီးဌာန

။ မူလက တင်ြပထားတဲ့အထဲပါေနလို, တင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဖွဲDစည်းပံုအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၂၆၂(ဆ) (၁)မှာ

ိုင်ငေ
ံ တာ်သမတသည်

တိုင်းေဒသ ကီး (သို,မဟုတ်) ြပည်နယ်ဝန် ကီးများြဖစ်သည့် တိုင်းရင်းသား
လူမျFိ းများေရးရာေဆာင်ရွကရ
် န်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားအား

ေရွးေကာက်တင်ေြမ`ာက်ထားသည့်
သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းရင်းသားလူမျFိ း

ေရးရာ ကိစEရပ်များေဆာင်ရက
ွ ်ရန် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်ဟု ပါရှိပါတယ်။
အကျယ် ရှင်းလင်းတင်ြပခွင့်ြပFပါ။ ၂၀၁၄ ခု ှစ် ကယားြပည်နယ်ဆိုငရ
် ာ
နည်းဥပေဒအပိုဒ် ၁၅၁(ခ)မှာ လျာထားချက် တင်သွငး် ြခင်း၊ ဥပေဒ
မူ3ကမ်းတင်သွင်းြခင်း ှင့် ေဆွးေ ွးဆံုးြဖတ်ြခင်းတိက
ု, ို နည်းဥပေဒ ၁၄၅ မှ
၁၄၈ အထိပါ နည်း ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်လို, ြပ:ာန်းထားပါသည်။
အဲ့ဒီေတာ့ အပိုဒ် ၁၄၅ မှာ လတ်ေတာ်မာှ ေဆာင်ရက
ွ ်ေနတဲ့ လျာထားြခင်း
ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ အပိုဒ် ၁၄၆ ကလည်း လျာထားြခင်း၊
ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ နည်းဥပေဒ ၁၄၇၊ ၁၄၈ ဟာ ဥပေဒ3ကမ်း

၄၃
အဆင့်မှာ ေဆွးေ ွးြခင်း ှင့် ဆံုးြဖတ်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ အပိုဒ်
၁၅၁ အပိုဒ်ခွဲ (ခ)မှာ ြပ:ာန်းချက်ကို က^န်ေတာ်တို,စဉ်းစားမယ်ဆိုလို,ရှိရင်
နည်းဥပေဒ ၁၄၅ ကေန ၁၄၈ ပါ နည်းလမ်း ှင့်အညီ က^န်ေတာ်တု,ိ
ေရှDေနာက်ချန
ိ ည
် `ိLပီးေတာ့မေ
ှ ဆာင်ရွကရ
် မယ်လို, က^န်ေတာ်တို,သံုးသပ်ရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းဘဲ ထင်ြမင်ပါတယ်။ အဲ့ဒအ
ီ တိုငး် ဘဲယူဆတယ်။
ဥက9:။

။ ဝန် ကီးရဲDဝန် ကီးဌာနက ြပည်ေထာင်စု ဘတ်ဂျက်

ေအာက်လား၊ ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက် ေအာက်လား။
ဦးလှမျFိ းေဆွ၊ ဝန် ကီး၊ ဗမာတိင
ု း် ရင်းသားေရးရာဝန် ကီးဌာန

။

။ ဆက်လက်တင်ြပပါမယ် ၂၀၁၅ ခု ှစ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်
ဥပေဒအမှတ်(၈)တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျFိ းများ၏ အခွငအ
့် ေရးကာကွယ်
ေစာင့ေ
် ရှာက်ခွင့်

တိုင်းေဒသ ကီး

(သို,မဟုတ)်

ြပည်နယ်များတွင်

သက်ဆိုငရ
် ာ

တိုင်းရင်းသားေရးရာကိစEများ

တိုင်းေဒသ ကီး

(သို,မဟုတ)်

ေငွစာရင်းတွင်

ှစ်စဉ်ထည့သ
် ွင်းေရးဆွဲရမည်ဟု ြပည်ေထာင်စုဥပေဒမှာ

ေဖာ်ြပထားတာ

ေဆာင်ရွက် င
ို ်ရန်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲD

ေတွDရပါတယ်။

ရသံုးခန,်မှန်းေြခ

ဗမာတိုင်းရင်းသားေရးရာဝန် ကီးရဲD

အသံုးစရိတ်ကို ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲDရဲD အသံုးစရိတ်ထဲမာှ ထည့်သွင်းရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စု အသံုးစရိတ်ထည့်သွင်းရမည်ဟု မပါရှိပါဘူး။
ဥက9:။
ြဖစ်ပါတယ်။

။

ဘGာေရးစည်းမျဉ်းအရ

ဒါေပမဲ့ဝန် ကီးရဲD

ြဖတ်ေတာက်ခဲ့ြခင်း

အသံုးစရိတက
် ိုေပးမှာပါ။

လုပ်ငန်း

လည်ပတ်ဖို,အတွက် စဉ်းစားသံုးသပ်Lပီးေတာ့ေပးပါမယ်။
ဥက9:။

။ ရင်း ှီးြမ`Fပ် ှံမCလည်းေပးပါမယ်။

ဥက9:။

။ လမ်းဦးစီးဌာနနဲ, ပတ်သက်Lပီး ဦးတီရယ်မှ

တင်ြပေဆွးေ ွးရန်ြဖစ်ပါတယ်။

၄၄
ဦးတီရယ်၊

ဝန် ကီး၊

ြပည်နယ်သယံဇာတ င
ှ ့်

ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ေရးဝန် ကီးဌာန။

။

သဘာဝ

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ကီးနဲ, ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
ခင်ဗျား။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ှင့် လWပ်စစ်ဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီး

ဦးခင်ေမာင်ြဖVကိုယ်စား၊ ကယားြပည်နယ်၊ ရှားေတာLမိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်
အမှတ်(၁)၊ ဦးတီရယ်မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများ မူလလျာထား
သည့်အတိင
ု ်း

ခွင့်ြပFသင့်ပါေ3ကာင်း

တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

(၁)

လွိFင်ေကာ်-ပွန်ေချာင်း-ရှားေတာလမ်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘGာေရး ှစ်၊ ပထမ
(၆)လ လုပ်ငန်းလျာထားပါတယ်။ ၃ဖာလံုြဖစ်ပါတယ်။ (၂)လွိFင်ေကာ်ေလာပိတလမ်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘGာေရး ှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်း
လျာထားေသာ(၁)မိင
ု ် ှင့် (၂)ဖာလံုကေတာ့ ရှမ်းရွာအနီးတည်ရှိပါတယ်။
မူလလျာထားသည့အ
် တိုင်း ခွင့်ြပFသင့်ပါေ3ကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက9:။

။ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ

မှ သေဘာထားေြပာပါ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။
ေကာ်မတီအေနနဲ,

ူN ငွစာရင်း ေစာင့3် ကည့်စစ်ေဆးေရး
။ြပည်သေ

မိုးတွင်းကာလြဖစ်ေသာေ3ကာင့်

လုပ်ငန်းမLပီး ိုင်ဟု

ယူဆရပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေန,အတွင်း
လုပ်ငန်းLပီးမည်ဟု တာဝန်ယပ
ူ ါက ေဆာင်ရွက် င
ို ်ပါတယ်။
ဥက9:။
ပါတယ်။

ိ ်မီLပီးစီးမည်ဆိုပါက ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပF
။ အချန

၄၅
ဥက9:။

။

စည်ပင်သာယာေရး ှင့်

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲD

လုပ်ငန်းအေနနဲ,

လူမူေရးဝန် ကီးခွင့်တင်ထားတဲအ
့ တွက်

၎င်း

ကိုယ်စား တင်ြပေဆွးေ ွး ိုငပ
် ါတယ်။
ဦးေဘာ့စက
် ၊ို

ဝန် ကီး၊

ြပည်နယ်စက
ို ပ
် ျFိ းေမွးြမVေရး င
ှ ့်

ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန။ ။ တင်ြပထားတာကလမ်း (၅)လမ်းအနက်
(၁)လမ်း

ချန်ထားပါတယ်။

ကျန်တဲ့(၄)လမ်းကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားေပးဖို,ြဖစ်ပါတယ်။

(၁)

ြပန်လည်

ဒီေမာဆိုLမိFDနယ်

စည်ပင်

သာယာေရးအဖွဲD၊ ဦးေကာ့ေကာ်လမ်း(၁၇၄၀ေပ×၁၂ေပ×၉လက်မ)၊ ဓမာTံု
(၃)လမ်း(၁၇၃၀ေပ×၁၂ေပ×၉လက်မ)၊ ေဒါငံခါး(၂)လမ်း၊ ေဒါငံခါး(၂)
ရပ်ကွက် ှင့် (၃)ရပ်ကက
ွ ်ဆက်သွယေ
် သာ လမ်းတို,သည် စည်ပင်နယ်
နိမိတ် အတွင်းတည်ရLှိ ပီး ကတdရာလမ်း ေဆာင်ရွက် င
ို ်မC နည်းပါးေနပါ
သြဖင့် အမိCက်သိမ်းယာဉ်များ အဝင်အထွက်သွားလာ ိုင်ရန် ှင့် ေကျာင်းသား
ေကျာင်းသူများ ရာသီမေရွးသွားလာ ိုင်ရန် ရည်ရွယ၍
်
LမိFDနယ်စည်ပင်
သာယာေရးေကာ်မတီမှ
ေဆာင်ရက
ွ L် ပီး

တင်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

တင်ဒါေအာင်ေသာကုမဏ
{ ီမှ

တင်ဒါစနစ်ြဖင့်

သတ်မှတက
် ာလအတွငး်

စံချန
ိ ်၊ စံXန်းြပည့်မီစွာ ေဆာင်ရွကသ
် ွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ငူးပေလာ့(၁)
လမ်း( ၂၁၃၄ေပ×၁၂ေပ×၉လက်မ ) ငူးပေလာ့ရပ်ကက
ွ ်၊ ဖူးဘမ်းလမ်း
(၂၈၂၇ေပ×၁၂ေပ×၉လက်မ)ငူးပေလာ့ရပ်ကွက်တသ
ို, ည်

LမိFDတွငး် လမ်း

ြဖစ်Lပီး အမိCက်သိမ်းယာဉ်များ အဝင်အထွက်သွားလာ ိုင်ရန် ှင့် ေကျာင်းသူ၊
ေကျာင်းသားများ ရာသီမေရွး သွားလာ ိုငရ
် န်လည်းေကာင်း LမိFDနယ်
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ

တင်ြပလာသြဖင့်

ေဆာင်ရွကေ
် ပးသင့်

ေသာ လမ်းများြဖစ်ပါတယ်။ တင်ဒါစနစ်ြဖင့်ေဆာင်ရွကL် ပီး တင်ဒါေအာင်
ေသာကုမဏ
{ ီမှ သတ်မှတက
် ာလအတွင်း Lပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရွကေ
် ပး ိုင်
မည်ြဖစ်ေ3ကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပအပ်ပါတယ်။ သတ်မတ
ှ ်ကာလအတွင်း

၄၆
Lပီးစီး ိုင်ြခင်းမှာလည်း သဲေတာင်၊ ေကျာက်ေတာင် ှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိ
ေသာေ3ကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ သို,ြဖင့်ပါ၍ တင်ြပထားသည့် လမ်းများအား
ြပန်လည်ထည့သ
် ွင်း စဉ်းစားေပးဖို, တင်ြပအပ်တယ်ခင်ဗျား။
ဥက9:။

။ ြပည်သူNေငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ ရဲD

သေဘာထားေြပာပါ။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ အတွငး် ေရးမှVး၊ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့3် ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ။
က^န်ေတာ်တို,

ဝန် ကီးအေနနဲ,

ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်း

ေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။
အချန
ိ ်မာှ

။

တကယ်လို,

အာမခံမယ်ဆိုရင်ေတာ့

ေစာင့်3ကည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီက
က^န်ေတာ်တို,

စံချန
ိ ်စX
ံ န်းမြပည့်ဘူးဆိုရင်

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးတဲ့

ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်

စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီအေနနဲ, ထိေရာက်စွာ အေရးယူမည်ဆိုတဲ့အေ3ကာင်း
ဥက9:ေရှDမှာ တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက9:။

ိ ်မီ Lပီးစီးမည်ဆိုပါက ေပးလိုက်ပါမယ်။
။ အချန

ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွDဲ အစည်းများ၏ ၂၀၁၈
ခု စ
ှ ၊် ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံးု ခန,်မန
ှ း် ေြခ
ေငွစာရင်း င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏
အဆံးု အြဖတ်ရယူြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ်(၆)ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်နယ်စီမံကန
ိ ်း ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးမှ
တင်ြပထားတဲ့ ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်း
များ၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ( ၆ )လအတွက်
ရသံုးခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်း ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်
စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ၏ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအေပ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

၄၇
ကိုယ်စားလှယ်များက သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
{ သံးု ကိမတ
် င
ို တ
် င
ို ေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က အတည်ြပFပါ
သည်။ }
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယစ
် ားလှယ်အားလံုးက သေဘာတူတဲ့
အတွက် ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ
၏ ၂၀၁၈ ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုး
ခန,်မှန်းေြခေငွစာရင်းကို

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်က

အတည်ြပFေ3ကာင်း

ေ3ကညာပါတယ်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွေ
ဲ ဝသံးု စွေ
ဲ ရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျားမှ အ3ကံြပFေဆွးေ းွ ြခင်း
ဥက9:။

။ အစီအစဉ် (၇)ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊

ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွေ
ဲ ရး
ု ်စားလှယ်များ
ဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်းLပီး ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
က

အ3ကံြပFေဆွးေ ွးလိုပါက

အမည်စာရင်းတင်သွင်း ိုင်ေ3ကာင်း

ေ3ကညာခဲ့ရာ မယ်စLဲ့ မိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင် ိုငဦ
် းမှ ေဆွးေ ွးရန် ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေအာင် င
ို ဦ
် း၊ မယ်စLဲ့ မိFDနယ်၊ မဲဆ န
S ယ်အမှတ(် ၁)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9: ကီး ှင့်တကွ အစည်းအေဝး
သို, တက်ေရာက်လာ3ကေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ3် ကား
ထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလံုး မဂYလာပါလို, ဦးစွာ Cတခ
် ွန်းဆက်သ
အပ်ပါတယ်။ က^န်ေတာ်ကေတာ့ မယ်စLဲ့ မိFDနယ်၊ မဲဆ Sနယ်အမှတ်(၁)မှ
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် ဦးေအာင် ိုင်ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုလို

၄၈
ထပ်မံခွဲေဝချထားေပးတဲ့ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပFေငွေတွကို သံုးစွဲရာမှာ အသစ်
ြပ:ာန်းထားတဲ့ ဘGာေရးစီမံခန,်ခွဲမCဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း ၂၀၁၇ ပါ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများအတိုင်း လိက
ု ်နာေဆာင်ရက
ွ ်3ကဖို, လိုပါလိမ့်မယ်။ အထူး
သြဖင့်

သတိေပးလိုတာကေတာ့

“ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပFေငွများကို

ရန်ပံုေငွ

လဲေြပာင်းသံုးစွဲြခင်းမြပFရ” ဟူေသာ စာသားကို အထူးအေလးထား လိုက်နာ
ကျင့သ
် ံုး3ကရန် ှင့် အချန
ိ ်ကာလ တိေ
ု တာင်းသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများ
လုပ်ေဆာင်မCတင
ွ ် သတ်မှတ်စခ
ံ ျန
ိ ်၊ စံXန်း ှင့် ြပည့်မီစွာ ေဆာင်ရွက် င
ို ်ရန်
အထူး3ကပ်မတ်၍ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုမည်ြဖစ်Lပီး စာရင်းစစ်ချFပ် အေနြဖင့်
လည်း ရန်ပေ
ံု ငွလဲေြပာင်းသံုးစွဲြခင်းများအေပ

ချမှတ်ထားသည့် ဥပေဒ၊

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ င
ှ ့် ကိက
ု ည
် ီမC ရှိ/ မရှိ အထူးအေလးထား
ေဆာင်ရက
ွ ်ဖို, တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလံုးကို ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
ခွေ
ဲ ဝသံးု စွေ
ဲ ရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏
အဆံးု အြဖတ်ရယူြခင်း
ဥက9:။

။

အစီအစဉ်(၈)ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်နယ်စီမံကန
ိ ်း ှင့် ဘGာေရးဝန် ကီးမှ
တင်ြပထားတဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏
ေနာက်ထပ်ဘGာေငွခေ
ွဲ ဝသံးု စွဲေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒ
ြပFေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအေပ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
{ သံးု ကိမတ
် င
ို တ
် င
ို ေ
် မးြမန်းသည်။ လတ်ေတာ်က အတည်ြပFပါ
သည်။ }

၄၉
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယစ
် ားလှယ်အားလံုးက သေဘာတူတဲ့
အတွက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး ှစ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်
ဘGာေငွခွဲေဝသံုးစွဲေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)ကို ြပည်နယ်လတ်ေတာ်က အတည်
ြပFေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။
ကယားြပည်နယ် ပုဂလ
Q က
ိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ စနစ်တကျေြပးဆွြဲ ခင်း
ဆိင
ု ရ
် ာနည်းဥပေဒများ အတည်ြပFေ3ကာင်းေ3ကညာြခင်း
ဥက9:။

။

အစီအစဉ်(၉)ြဖစ်ပါတယ်။

ကယားြပည်နယ်

ပုဂQလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ စနစ်တကျေြပးဆွဲြခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ
များကို (၂၉-၈-၂၀၁၇)ရက်ေန,တွင် ကျင်းပြပFလုပ်ခေ
ဲ့ သာ ဒုတိယအ ကိမ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်

သတdမပံုမှန်အစည်းအေဝးတွင်

ြပည်နယ်

လတ်ေတာ်တွင် အတည်ြပFေပး ိုင်ရန် တင်ြပခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနည်းဥပေဒ
များ ှင့် စပ်လျဉ်းLပီး ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဆင
ို ်ရာ နည်းဥပေဒများ၊
အခန်း(၁၇)၊ အပိုဒ် ၁၅၈ အရ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒပါ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့်
ညီXွတ်မCမရှိေ3ကာင်း

ေတွDရှိပါက

ယင်းနည်းဥပေဒများ၊

စည်းမျဉ်း

(သို,မဟုတ်) စည်းကမ်းကို ပယ်ဖျက်ရန် (သို,မဟုတ်) ြပင်ဆင်ေစရန်
အတွက် နည်းဥပေဒြဖန,်ေဝတင်ြပသည့် ေန,ရက်မှ ရက်ေပါင်း(၉၀)အတွင်း
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုတင်သွင်း ိုင်ေ3ကာင်း ှင့် သတ်မှတ်
ရက်အတွင်း

အဆိုတင်သွငး် လာြခင်းမရှိပါက

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်က

အတည်ြပFသည်ဟု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ေ3ကာင်း ေ3ကညာခဲ့ပါတယ်။ သို,ြဖစ်ပါ
၍ (၂၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေန,တွင် ရက်ေပါင်း ( ၉၀ ) ြပည့်Lပီးြဖစ်၍ ၎င်း
နည်းဥပေဒအား အတည်ြပFေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။

၅၀
ဒုတယ
ိ အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး
(၂/၂၀၁၇)Lပီးေြမာက်ေ3ကာင်း ေ3ကညာြခင်း
ဥက9:။

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

။

ကိုယ်စားလှယမ
် ျား ှင့်

ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစီအစဉ်အရ ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)ေအာင်ြမင်စွာ Lပီးေြမာက်
ေ3ကာင်း ေ3ကညာပါတယ်။
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥက9: ြပန်လည်ထက
ွ ခ
် ာွ ြခင်း
။ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥက9:

အခမ်းအနားမှVး။

ြပန်လည်

ထွက်ခွာမှာြဖစ်ပါတယ်ရှင်။
{အားလံုးထွက်ခွာ ိုင်ပါLပီရှင် . . . ။}

ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်း
အေဝး(၂/၂၀၁၇)ကို

နံနက်

(၁၁:၀၀)နာရီအချန
ိ ်တွင်

ေအာင်ြမင်စွာ

ကျင်းပLပီးစီးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
( ေကျာ်စိုးသူ- လက်ေထာက်Xန်3ကားေရးမှVး)
စာအမှတ်၊ ၁/ ၁/၇(

) /လတ်ေတာ်-၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၇ ခု ှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ(

)ရက်

အစည်းအေဝးဆံးု ြဖတ်ချက်များ

ြပည်ေထာင်စသ
ု မတြမန်မာ င
ို င
် ေ
ံ တာ်
ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်
ြမန်မာသက9ရာဇ်
နတ်ေတာ်လဆုတ်
ဒီဇင်ဘာလ

၁၃၇၉

ခု စ
ှ ၊်

(၃)ရက်ေန,ထိ

(၅)ရက်ေန,မှ

နတ်ေတာ်လဆုတ်
(ခရစ်သက9ရာဇ်

ဒီဇင်ဘာလ

(၂)ရက်ေန,မ၊ှ
၂၀၁၇

(၆)ရက်ေန,ထ)ိ

ခု ှစ၊်
ကယား

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပFလုပသ
် ည့် ဒုတယ
ိ
အ ကိမ် ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇)မှ
ေအာက်ပါဆံးု ြဖတ်ချက်များကိခ
ု ျမှတလ
် က
ို သ
် ည်မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း
မှတတ
် မ်းတင်ြခင်းအမှတ၊်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျား

၁/၂-၂/အေရးေပ (၂၀၁၇)

အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မအ
C ေြခအေန
ကို မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၉ ခု ှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ် (၂)ရက်၊ ၂၀၁၇ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
(၅)ရက်ေန,တွင် ကျင်းပြပFလုပ်သည့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ပထမေန,)တွင် အစည်း
အေဝးသို,

တက်ေရာက်ခွင့်ရသ
ှိ ည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

(၂၀)ဦး

ရှိသည့အ
် နက် (၁၇)ဦး တက်ေရာက်သြဖင့် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC
အေြခအေနတင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

၅၂
မှတတ
် မ်းတင်ြခင်းအမှတ၊်

ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျား

၂/၂-၂/အေရးေပ (၂၀၁၇)

အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မအ
C ေြခအေန
ကို မှတတ
် မ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၉ ခု ှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆုတ် (၃)ရက်၊ ၂၀၁၇ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
(၆)ရက်ေန,တွင် ကျင်းပြပFလုပ်သည့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယားြပည်နယ်
လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ဒုတိယေန,)တွင် အစည်း
အေဝးသို,

တက်ေရာက်ခွင့်ရသ
ှိ ည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

(၂၀)ဦး

ရှိသည့အ
် နက် (၁၇)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့သြဖင့် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မC
အေြခအေနတင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
အတည်ြပFြခင်း
အတည်ြပFြခင်းအမှတ၊်

ြပည်နယ်ဘGာရန်ပေ
ံု ငွတွင် ပါဝင်ေသာ

၁/၂-၂/အေရးေပ (၂၀၁၇)

ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈ ခု စ
ှ ၊်
ဧLပီလမှ
အတွက်

စက်တင်ဘာလအထိ

(၆)လ

ရသံးု ခန,်မန
ှ း် ေြခေငွစာရင်းကို

အတည်ြပFြခင်း
၁၃၇၉

ခု ှစ်၊

နတ်ေတာ်လဆုတ်(၃)ရက်၊

၂၀၁၇

ခု ှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်တွင် ကျင်းပြပFလုပ်သည့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယား
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ဒုတိယေန,)တွင်
ြပည်နယ်ဘGာရန်ပံုေငွတွင် ပါဝင်ေသာ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်းများ၏ ၂၀၁၈
ခု ှစ်၊ ဧLပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတွက် ရသံုးခန,်မှန်းေြခ
ေငွစာရင်းကို ြပည်သေ
ူN ငွစာရင်းေစာင့်3ကည့်စစ်ေရးေကာ်မတီ၏ စိစစ်ချက်
အစီရင်ခံစာအေပ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်တွင် အတည်ြပFသည်။

၅၃
အတည်ြပFြခင်းအမှတ၊်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယား

၂/၂-၂/အေရးေပ (၂၀၁၇)

ြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ ခွေ
ဲ ဝ
သံုးစွေ
ဲ ရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)ကို

အတည်

ြပFြခင်း
၁၃၇၉

ခု ှစ်၊

နတ်ေတာ်လဆုတ်(၃)ရက်၊

၂၀၁၇

ခု ှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်တွင် ကျင်းပြပFလုပ်သည့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယား
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ဒုတိယေန,)တွင်
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘGာေရး စ
ှ ် ကယားြပည်နယ်၏ ေနာက်ထပ်ဘGာေငွ
် ာေကာ်မတီ၏ စိစစ်
ခွဲေဝသံုးစွဲေရးဥပေဒ(မူ3ကမ်း)ကို ဥပေဒြပFေရးဆိုငရ
ချက် အစီရင်ခံစာအေပ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်တွင် အတည်ြပFသည်။
အတည်ြပFြခင်းအမှတ၊်

ကယားြပည်နယ် ပုဂQလက
ိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

၃/၂-၈/၂၀၁၇

များ

စနစ်တကျေြပးဆွြဲ ခင်းဆိင
ု ရ
် ာ

နည်းဥပေဒများ အတည်ြပFြခင်း
၁၃၇၉

ခု ှစ်၊

နတ်ေတာ်လဆုတ်(၃)ရက်၊

၂၀၁၇

ခု ှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်တွင် ကျင်းပြပFလုပ်သည့် ဒုတိယအ ကိမ် ကယား
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အေရးေပ အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၇) (ဒုတိယေန,)တွင်
ကယားြပည်နယ်
ဆိုင်ရာ

ပုဂQလိကေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ

စနစ်တကျေြပးဆွဲြခင်း

နည်းဥပေဒများသည် (၂၉-၈-၂၀၁၇)မှ (၂၉-၁၁-၂၀၁၇)အတွင်း

ကယားြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ အခန်း(၁၇)၊ အပိုဒ် ၁၅၈
အရ

သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒပါြပ:ာန်းချက်များ ှင့်

ညီXွတ်မCမရှိေ3ကာင်း

ေတွDရှိပါက ယင်းနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း (သို,မဟုတ်) စည်းကမ်းကို
ပယ်ဖျက်ရန် (သို,မဟုတ်) ြပင်ဆင်ရန်အတွက် အဆိုတင်သွင်း ိုင်ေ3ကာင်း
ေ3ကညာခဲ့Lပီး (၁၉-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေန,တွင် ရက်ေပါင်း (၉၀)ြပည့်Lပီြဖစ်၍
၎င်းနည်းဥပေဒများအား အတည်ြပFသည်။

