
ဒုတိယအကြိမ်မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)မှတ်တမ်ဵ 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်ဵ (၁) ရြ် 

(၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂ ရြ)် 

(အ ေ္ါေန့) 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင် ဒတုိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)ြို နဳနြ(်၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချန်ိ၌ စတင်ြျင်ဵြ 

ြါသည်။  

အချန်ိ။  ၁ဝ:ဝဝ။ 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌေနရာယူြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ယခု အချန်ိြစပြီဵ  

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)ြို စတင်ြါ 

ေတာဴမယ်။ အစည်ဵအေဝဵြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵထဳသ့ုိ ြြန့်ေဝထာဵတဲဴ 

အစီအစဉ်အတိုင်ဵ ေဆာင်ရြွသွ်ာဵမှာြြစ်ြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵမှာအခမ်ဵအနာဵမှူဵအြြစ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ရဳုဵမှ ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုြ် ြျွန်မ ေဒါ်ေဆွေဆွထွန်ဵြ 

ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာြြစ်ပြီဵ၊ တဲွြြ်အခမ်ဵအနာဵမှူဵအြြစ် ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ဦဵေြျာ်ေဇယျြ 

ေဆာင်ရွြသွ်ာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 

အစီအစဉ်(၁)အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ေနရာယူြခင်ဵြြစ်ြါတယ်။ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ကြေရာြလ်ာပြီြြစ်ြါတယ်။ (လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌသည် ဥြ္ကဋ္ဌအတွြ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်စင်ြမငဴ်ေြါ်သို့ ကြေရာြ်ေနရာယူြါသည။်) 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အာဵလဳုဵထုိင်နိုငြ်ါပြီရှင်။ 

အစည်ဵအေဝဵအထေြမာြ်ေ ြာင်ဵနှငဴ် စတင်ြျင်ဵြေ ြာင်ဵေ ြညာြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။        အစီအစဉ်(၂)အရ  မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵ အထေြမာြ် 

ေကြာင်ဵနှငဴ်စတင်ြျင်ဵြေကြာင်ဵ ေကြညာြခင်ဵြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ယေန့ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစု လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵနှင်ဴ တြ်မေတာ်သာဵလွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ စုစုေြါင်ဵ(၃၁)ဦဵ တြ်ေရာြ်ခွငဴ်ရိှ 

သညဴ်အနြ ် ြိုယ်စာဵလှယ်(၃၀)ဦဵ တြ်ေရာြ်ြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တြ်ေရာြ် 

ခွငဴ်ရိှသညဴ် ဦဵေရစုစုေြါင်ဵရဲ့  (၉၆.၇၇)ရာခုိင်နှုန်ဵ တြေ်ရာြတ်ဲဴအတွြ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉) အထေြမာြ်ေကြာင်ဵနှင်ဴ စတင် 

ြျင်ဵြေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်ရှင။်  

 အစည်ဵအေဝဵြုိ ြြန့်ေဝထာဵတဲဴအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ြျင်ဵြသွာဵမှာြြစြ်ါတယ်။ 



 

ခွငဴ်ြန် ြာဵြခင်ဵနှငဴ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏အဆဳုဵအြြတ်ရယူြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။   အစီအစဉ်(၃)အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ မတြေ်ရာြ် 

နုိင်ေသာ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵရှိြါြ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥြေဒ ၄၄(ြ)အရ  တင်ြြေြဵရန်ြြစ်ြါတယ်။ 

ဦဵချစ်တင်(ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ)။ အာဵလဳုဵ 

မ ေ္လာြါ၊ ေလဵစာဵအြ်ြါေသာ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌကြီဵခင်ဗျာဵ၊ ြျွန်ေတာ် 

ြေတာဴ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီ ဥြ္ကဋ္ဌ ဦဵချစ်တင် 

ြြစ်ြါတယ်။ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ဘီဵလင်ဵပမို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် ေဒါြ်တာခင်နုိင်ဦဵသည် ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵေသဵြါသြြငဴ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)သ့ုိ တြ်ေရာြ်နုိင်ြခင်ဵမရှိြါ 

ေကြာင်ဵ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ  ခွင်ဴြန်ကြာဵထာဵမှု အေြခအေနအာဵ တင်ြြအြ်ြါသည်။ 

အာဵလဳုဵြိုေြျဵဇူဵတင်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ရှိရင်ဵြိုယ်စာဵလှယ်(၃၁)ဦဵ၊ 

ခွငဴ်ြန်ကြာဵသူ(၁)ဦဵ၊ အစည်ဵအေဝဵတြေ်ရာြသူ်(၃၀)ဦဵြြစ်ေကြာင်ဵ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

စိစစ်ေရဵေြာ်မတီမှ တင်ြြလာြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵတြ်ေရာြ်မှု အေြခအေနြို 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ မှတ်တမ်ဵတငအ်တည်ြြုရန်အတွြ ် သေဘာတူြါသလာဵရငှ်ဟု 

(၃)ကြမ်ိေမဵြမန်ဵရာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်အာဵလဳုဵြ သေဘာတူသညဴ်အတွြ် 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉) အစည်ဵအေဝဵ 

တြ်ေရာြ်မှုအေြခအေနြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ မှတ်တမ်ဵတင်ေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါ 

တယ်ရှင။် 

အချန်ိ။ ၁၀:ဝ၄။ 

နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့ေအာြရိှ် စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ 

လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာန 

အြြစ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵလုိေ ြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိတင်ြြြခင်ဵ 

 အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အစီအစဉ်(၄)အရ နုိင်ငေဳတာသ်မ္မတမှ မွန်ြြည်နယ်အစိုဵရအြွဲ့ေအာြ်ရိှ 

စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြန်ိဵနှငဴ် 

ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာနအြြစ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵအာဵ 

လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြြခင်ဵြြစြ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ေလဵစာဵအြ်ြါေသာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ နုိင်ငေဳတာ် 

သမ္မတရဳုဵမှ (၁၉.၆.၂ဝ၁၉)ရြ်စဲွြါစာအမှတ်၊ ၁၈၆(၃)/၈/သမ္မတရဳုဵြြငဴ် မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရ 



 

အြဲွ့ေအာြရ်ှိ စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵ ဌာနြို 

စီမဳြိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာနအြြစ ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵလုိြါသြြငဴ် ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳ 

ဥြေဒြုဒ်မ ၂၄၈၊ ြုဒ်မခဲွ(္)၊ ြုဒ်မခဲွငယ်(၁)ြါ ြြဋ္ဌာန်ဵချြ်အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ 

သေဘာတူညီချြရ်ယူေြဵနုိင်ြါရန် သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြါတယ်ရှင။် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ြဲွ့စည်ဵြုဳ 

အေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ ၂၄၈၊ ြုဒ်မခဲွ(္)တွင် “နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတသည် သြ်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵေဒသကြီဵ 

သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြြ်ြငဴ် ြုဒ်မခဲွငယ်(၁)တွင ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ  

သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်ဝနက်ြီဵ ဌာနမျာဵြို လုိအြ်သလုိ သတ်မှတ်နုိင်သည်။ ထ့ုိြြင် သတ်မှတ် 

ဝန်ကြီဵဌာနမျာဵြို ြြင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ြြညဴ်စွြ်ြခင်ဵြြုနုိင်သည်။” ဟု ေြာြ်ြြါရှိြါသည်။ 

ဒါေကြာငဴ် နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ေအာြရ်ှိ စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ 

လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵ ဌာန 

အြြစ် ြြင်ဆင်ြွဲ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြို့လာြခင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြ 

အြ်ြါတယ်ရှင်။ 

နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့ေအာြရိှ် စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ 

လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာန 

အြြစ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵလုိေ ြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြ်ရယူြခင်ဵ 

 အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အစီအစဉ်(၅)အရ နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတမှ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့ေအာြ်ရှိ 

စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြန်ိဵနှငဴ် 

ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာနအြြစ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵနှငဴ် 

စြ်လျဉ်ဵ၍ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြရ်ယူြခင်ဵ  ြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  တြ်ေရာြလ်ာကြေသာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ 

နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတြ ဝန်ကြီဵ ဌာနြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵလာြခင်ဵနှင်ဴ 

စြ်လျဉ်ဵ၍ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆုိင်ရာနည်ဵဥြေဒ အြိုဒ ် ၄၆ အရ 

လွှတ်ေတာ်တွင် အဆဳုဵအြြတ်ရယူသွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ သ့ုိြြစ်ြါ၍ နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတမှ 

မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ေအာြ်ရိှ စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ ် ြြည်သူ့ 

အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵ ဌာနအြြစ ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵြခင်ဵြို 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ သေဘာတူြါသလာဵရငှ်…….(၃)ကြမ်ိ 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ။ သေဘာတူြါတယ်……(၃)ကြမ်ိ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  လွှတ်ေတာ်မှ သေဘာတူသညဴ်အတွြ် မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ေအာြ်ရှိ 

စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြန်ိဵနှငဴ် 



 

ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာနအြြစ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵြခင်ဵြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြ သေဘာတူ 

ေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်ရှင။်  

နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ တိုင်ဵေဒသကြီဵ  သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့အသီဵသီဵတွင ်

လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအြမစ် ဝန်ကြီဵ ဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵ 

လုိေ ြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြြခင်ဵ 

 အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အစီအစဉ်(၆)အရ နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ တိုင်ဵေဒသကြီဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့အသီဵသီဵတွင ် လူဝင်မှုကြီဵ ကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအြမစ် 

ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ 

တင်ြြြခင်ဵ ြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ေလဵစာဵအြ်ြါေသာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ နုိင်ငေဳတာ် 

သမ္မတရဳုဵမှ (၁၉.၆.၂ဝ၁၉)ရြ်စဲွြါစာအမှတ်၊ ၁၈၆(၁)/၈/သမ္မတရဳုဵြြငဴ် တုိင်ဵေဒသကြီဵ  

သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့အသီဵသီဵတွင ် လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ 

အရင်ဵအြမစ် ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခု တုိဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵလိုြါသြြငဴ် ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ ၂၄၈၊ 

ြုဒ်မခဲွ(္)၊ ြုဒ်မခဲွငယ်(၁)ြါ ြြဋ္ဌာန်ဵချြ်အရ တိုင်ဵေဒသကြီဵ  သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြ် ရယူေြဵနုိင်ြါရန် သဝဏ်လွှာေြဵြို့လာြါတယ်ရှင။် ၂ဝဝ၈ 

ခုနှစ်၊ ြဲွ့စည်ဵြုဳအေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ ၂၄၈၊ ြုဒ်မခွဲ(္)၊ ြုဒ်မခဲွငယ်(၁)ြါ ြြဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵြုိ 

အထြ်မှာ ြျွန်မ ြတ်ကြာဵတင်ြြပြီဵ ြြစ်ြါတယ်။ ဒါေကြာငဴ် နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ 

မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့တွင်  လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝနက်ြီဵဌာန 

တစ်ခု တိုဵချဲ့ြွဲ့စည်ဵလုိြါသြြင်ဴ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြ်ရယူေြဵနုိင် 

ြါရန် သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြအြ်ြါတယ်ရငှ်။ 

နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ တိုင်ဵေဒသကြီဵ  သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့အသီဵသီဵတွင ်

လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအြမစ် ဝန်ကြီဵ ဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵ 

လုိေ ြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိလာြခင်ဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ 

သေဘာတူညီချြရ်ယူြခင်ဵ 

 အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အစီအစဉ်(၇)အရ နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတမှ တိုင်ဵေဒသကြီဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့အသီဵသီဵတွင ် လူဝင်မှုကြီဵ ကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအြမစ် 

ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵြ့ုိ လာြခင်ဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ 

ြြည်နယ် လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြရ်ယူြခင်ဵ  ြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ နုိင်ငေဳတာသ်မ္မတြ ဝန်ကြီဵ 

ဌာနတစ်ခုတိုဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵလုိေကြာင်ဵ သဝဏ်လွှာေြဵလာြခင်ဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်ဵဥြေဒ အြုိဒ် ၄၆ အရ လွှတ်ေတာ်တွင် အဆဳုဵအြြတ် 



 

ရယူသွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ သ့ုိြြစ်ြါ၍ နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့တွင် 

လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵအြမစ် ဝန်ကြီဵ ဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြွဲ့စည်ဵြခင်ဵြို 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ သေဘာတူြါသလာဵရငှ်…….(၃)ကြမ်ိ 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ။ သေဘာတူြါတယ်……(၃)ကြမ်ိ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  လွှတ်ေတာ်မှ သေဘာတူသညဴ်အတွြ် မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့တွင ်လူဝင်မှု 

ကြီဵ ကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵ ဌာနတစ်ခု တုိဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵြခင်ဵြို ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ြ သေဘာတူေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်ရငှ်။ 

အချနိ်။ ၁ဝ:၁ဝ။ 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)  

ေအာင်ြမင်စွာပြီဵေြမာြေ် ြာင်ဵေ ြညာြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။  အစီအစဉ်(၈)အရ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ် 

အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉) ေအာင်ြမင်စွာပြီဵေြမာြ်ေကြာင်ဵ ေကြညာြခင်ဵြြစြ်ါ တယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ယေန့ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ 

(၁/၂၀၁၉)သ့ုိ ြိတ်ကြာဵ၍တြ်ေရာြသူ် (၈)ဦဵ၊ ေလဴလာသူ(၂)ဦဵ တြ်ေရာြခဴဲ်သညဴ် 

အတွြ ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ ေြျဵဇူဵတင်ြါတယ်ရငှ။် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ဒုတိယအကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ 

(၁/၂၀၁၉) ေအာင်ြမင်စွာပြီဵေြမာြ်ေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်။ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ြြန်လည်ထွြ်ခွာမှာ ြြစ်ြါတယ်။  

   (ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵလဳုဵ မတ်တြ်ရြ်ေြဵကြြါရန် ြန်ကြာဵအြ်  

   ြါတယ်။)အာဵလဳုဵထွြ်ခွာနိုင်ြါပြီ။  

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဆဳုဵြြတ်ချြမ်ျာဵ 

ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁ ရြ ် (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၂ ရြ)် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)တွင် ေအာြြ်ါဆဳုဵြြတ်ချြ် 

မျာဵြိုဆဳုဵြြတ်ြါသည် - 

သေဘာတူြခင်ဵ (၂)ရြ် 

သေဘာတူြခင်ဵအမှတ်(၁-အေရဵေြ်/၂၀၁၉) စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ်  

 ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြိန်ဵနှငဴ်  

 ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵ ဌာနအြြစ ်ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵ  

 ြခင်ဵြို သေဘာတူြခင်ဵ။ 

 ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁ ရြ ် (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၂ ရြ)် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)၌ နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှေြဵြ့ုိလာ 

သညဴ် သဝဏ်လွှာအရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ေဒ်တင်အိ တင်ြြေသာ စီမဳြိန်ဵ၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် ြြည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနြို စီမဳြိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵ 

ဝန်ကြီဵဌာနအြြစ် ြြင်ဆင်ြဲွ့စည်ဵြခင်ဵြုိ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြ သေဘာတူသည်။  

သေဘာတူြခင်ဵအမှတ်(၂-အေရဵေြ်/၂၀၁၉) လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵ အရင်ဵ  

 အြမစ်ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵြခင်ဵြို  

 သေဘာတူြခင်ဵ။ 

 ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁ ရြ ် (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၂ ရြ)် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)၌ နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတမှ ေြဵြ့ုိလာ 

သညဴ် သဝဏ်လွှာအရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ေဒ်တင်အိ တင်ြြေသာ လူဝင်မှု 

ကြီဵ  ြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခု တိုဵချဲ့ြွဲ့စည်ဵြခင်ဵြို  ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ြ သေဘာတူသည်။  

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ(၁)ရြ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵအမှတ်(၁-အေရဵေြ်/၂၀၁၉) ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်  

      အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉) တြ် 

      ေရာြ်မှုအေြခအေနြုိ မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ။ 



 

 ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁ ရြ ် (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၂ ရြ)် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉)သ့ုိ တြ်ေရာြခွ်ငဴရိှ်သညဴ် 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် (၃၁)ဦဵအနြ ် (၃၀)ဦဵ တြ်ေရာြ်ေ ြာင်ဵနှင်ဴ တြ ်

ေရာြ်မှု(၉၆.၇၇%)ြြစ်ေ ြာင်ဵ အစည်ဵအေဝဵတြေ်ရာြမ်ှုအေြခအေနြို ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ြ မှတ်တမ်ဵတင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၁/၂၀၁၉) 

ေဆာင်ရွြ်ချြအ်ြျဉ်ဵချုြ် 

စဉ် 
အစည်ဵအေဝဵ 

ြျင်ဵြသညဴ်ေန့ 

စ 

တင် 

ချနိ် 

ပြီဵစီဵ 

ချနိ် 

တြ် 

ေရာြ် 

ခွင်ဴရှိသူ 

ဦဵေရ 

တြ် 

ေရာြ် 

သူ 

ဦဵေရ 

တြ် 

ေရာြ် 

သညဴ် 

ရာခိုင် 

နှုန်ဵ 

ဆုဳဵြြတ် 

ချြ်မျာဵ 

၁ (၂.၇.၂၀၁၉) 

အ ေ္ါေန့ 

၁၀:၀၀ ၁ဝ:၄၅ ၃၁ ၃၀ ၉၆.၇၇ မှတ်တမ်ဵ 

တင်ြခင်ဵ(၁)ရြ် 

သေဘာတူြခင်ဵ 

(၂)ရြ် 

 

 


