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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်)
( ြကာသပေတးေန့)
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့ကို နံနက် ၁၁း၄၅ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို
သူရဦးေရွှမန်းက

ေဆာင်ရွက်ြပီး၊

ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

အခမ််းအနားမှူးအဖ
ြ စ် ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊ ေခတ္တ

ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုံးက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၁း၄၅။

အခမ်းအနားမှူး။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
ြ ီး ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံ တာ် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဥ် စတင်ပါေတာ့မယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌေနရာယူြခင်း
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် ဥက္က ဋ္ဌအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပါ်သို့ ကေရာက်
ေနရာယူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္

ကိုယ်စားလှယ်များ။ ။ မဂလာပါ။
င်္
အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

မူ ြကမ်း
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းပေက
ြ ာင်း
ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၂၀ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၇၅.၈၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့်
စတင်ကျငး် ပေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစဉ်ြဖန့်ေဝထားေက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစည်းအေဝးအစီအစဉ်များကို ကိုတင်ြဖန့်ေဝထားတဲ့အတိုင်း ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်နိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

ခွင့်ပန် ြကားရန် ြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပန် ြကားတဲ့ေနရာမှာ ကိုယ်စားလှယ်အမည်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ဌာန၊ ခွင့်ရက်များကို သီး ြခားေဖာ်ြပစရာမလိုပဲနဲ့ တိငု ် ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးမ
ြ င့်စိုး(အဖွဲ့ဝင်၊ လွှတ်ေတာ်အခွငအ
့် ေရးေကာ်မတီ)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ၁၀-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ပထမအကိမ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝးရဲ့ (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့တွင် ခွင့်ပန် ြကားသည့် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်စား ကျွန်ေတာ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရး
ေကာ်မတီဝင် ဦးမ
ြ င့်စိုးမှ ခွင့်ပန် ြကားခွင့် ြပုပါရန် ရိုေသေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ယေန့
ခွင့်ပန် ြကားသူ ၅၃ ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ယခင်ခွင့်ပန် ြကားသူ ၄၉ ဦး စုစုေပါင်း ၁၀၂ ဦးရှိပါတယ်
ခင်ဗျား။ ခွင့်ပန် ြကားသူ ၅၃ ဦးမှာ(၁)

ေမ
ြ ာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအုန်းေငွ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၂)

ြမိတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဌး ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၃)

ထီးလင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်ေဌး ခွင့် ၁ ရက်၊
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(၄)

ေရစကိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ေဌးေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၅)

ေရးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မိြမင့်သန်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၆)

တာေမွမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်လဲ့လဲ့ဝင်းေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၇)

လိှုင်သာယာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဉာဏ်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၈)

ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းကို ခွင့် ၁ ရက်၊

(၉)

ေညာင်ေရွှမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) ေနာင်ချိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၁) ရွာငံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်သိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၂) ဝါးခယ်မမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်စန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၃) အမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၄) ဘားအံမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်နန်းေစအွာ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၅) သထုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာဘသိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၆) ဒဂုံ ြမို့သစ်(အေရှ့ပိုင်း)မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမ
ြ င့်သူ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၇) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကီးသိန်းဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၈) ေခါင်လန်ဖူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစီခန်ရမ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၉) မယ်စဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၀) ကနီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကျန်ထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၁) ြမင်းမူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၂) အရာေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၃) ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၄) ဇီးကုနး် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၅) သာယာဝတီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေမာင်ေမာင်(ခ)ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၆) ငဖဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမ
ြ င့်ေဌး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၇) ေကျာက်ဆည်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေသာင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၈) ေဝါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမ
ြ င့်ေရွှ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၉) ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသာစိန် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၀) တွံေတးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိးု သာ ခွင့် ၁ ရက်၊
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(၃၁) ေဒါပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလှ ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၂) ကေလာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေဒါ်သန်းေငွ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၃) ပင်းတယမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်း ြကည် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၄) မိုင်းခတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစဲကီေကာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၅) ရပ်ေစာက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၆) လဲချားမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေမာင်တင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၇) ေကျာက်မဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးနယ်လ်ဆင်(ခ)ဦးေဆာင်ဆီ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၈) ေကျာင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၉) ေညာင်တုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင် ြမသန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၀) မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်စိုးေလး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၁) လိှုင်းဘွဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာသိန်းေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၂) သုံးခွမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်စုစုလွင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၃) ဒဂုံ ြမို့သစ်(ေမ
ြ ာက်ပိုင်း)မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်တင်နွယ်ဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၄) ဖာပွန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းသန်းနိုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၅) သီေပါမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးရဲထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၆) သံေတာင် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာေနေကာ် ကီး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၇) ကျွန်းလှမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်ညွန့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၈) ဗန်းေမာက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်သန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၄၉) မင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအးသူ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၅၀) ကမာရွတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာစိုးရင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၅၁) ြမိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမ
ြ င့်ေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၅၂) ပခုက္ကူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးပိုက်ကို ခွင့် ၁ ရက်၊
(၅၃) ငါန်းဇွန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာမ
ြ ဦး ခွင့် ၁ ရက်တို့ြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပန် ြကားသူများအား
ခွင့် ြပုေပးပါရန် ရိုေသေလးစားစွာ တင် ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ခွင့်ပန် ြကားသူအားလုံးကို ခွင့်ြပုပါတယ်။
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွင့်

ရှိတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦး၊ ယခင်ကခွင့်ပန် ြကား၍ ခွင့်ြပုထားသူ ၄၉ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၅၃ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့် ြပုထားသူ စုစုေပါင်း ၁၀၂ ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့
ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။ ယခု လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အတည် ြပုချက်ရယူပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေန တင်ြပချက်ကို လွှတေ် တာ်က အတည် ြပုပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က အတည်ြပုပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို အတည်ြပုမှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

ြကယ်ပငွ ့်ြပထားသည့် ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၅ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းများေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ်

စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။
ဖလမ်းြမို့နယ်၊ ေဝဘူလလမ်းေဖာက်လုပ်ရန် ြပည်ေထာင်စုမခှ ျမတ
ှ ်ေပးသည့် ဘတ်ဂျက်ကို ြပည်နယ်
ဝန် ကီးချုပ်အေနဖ
ြ င့် အခ
ြ ားမ
ြ ို့နယ်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲချမှတ်ခဲ့ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခွန်လိန်း ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးခွန်လိန်း(ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္
ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဒီေန့ေမးချင်တဲ့ေမးခွန်းကေတာ့ ကျွန်ေတာ့်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူများရဲ့အသံ
ြ ရရှိနိုင်ေအာင်ဆို ြပီး
ကို နားေထာင်ြပီး ြပည်သူေတွရဲ့ရင်ထဲမှာ ခိုးလို့ခုလု ြဖစ်ေနတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အေဖ
ေတာ့ ကျွန်ေတာ်ေမးခွနး် ေမးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်တွင် ချင်း ြပည်နယ်၊
ဖလမ်းြမို့နယ် ေဝဘူလလမ်းတိုးချဲ့ေဆာက်လုပ်ရန် ြပည်ေထာင်စုမှချမှတ်ေပးသည့် ခွင့် ြပုေငွကို
အခ
ြ ားမ
ြ ို့နယ်သို့ ဝန် ကီးချုပ်မှ ေပ
ြ ာင်းလဲချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤကိစ္စကို ဖလမ်းအမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
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ကိုယ်စားလှယ်မှ ေမးမ
ြ န်းခဲ့ရာ ဝန် ကီးချုပ်မှ မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် ဘတ်ဂျက်ကို
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ချေပးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာဝန် ကးီ ချုပ်တွင်ရှိေ ြကာင်း ြပန် ြကားခဲ့ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ် အထူးသဖ
ြ င့် ချင်း ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ် ြပည်နယ်ဖွံ့ြဖိုး
တိုးတက်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုမှချမှတ်ေပးသည့် ဘတ်ဂျက်များကို မိမအ
ိ လိုကျတစ်ေနရာမှ
တစ်ေနရာသို့ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ချမှတ်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား။ ဥပမာ-ချင်း ြပည်နယ်၊ ဖလမ်းြမို့နယ်
ေဝဘူလလမ်း ေဖာက်လုပ်ရန်ချေပးသည့် ရန်ပုံေငွကို အခ
ြ ားမ
ြ ို့နယ်သို့ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ချမှတ် ြခင်းသည်
ဗဟိုမှေပးအပ်ေသာအခွင့်အာဏာ ဟုတ်ပါသလား။ ဝန် ကီးချုပ်သည် ဗဟိုမှချေပးတဲ့ လုပ်ငန်းအလိုက်
ြ ာင်းချမှတ်ခွင့်ရှိပါသလားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့
ခွင့် ြပုေငွကုိ မိမိလိုချင်သည့် ြမို့နယ်နှင့် လုပ်ငန်းများေရွှ့ေပ
ေမးခွန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ သိန်း ၁၀၀၀ ကိစ္စနဲ့ေရာ၊ အေတွ့အကုံရှင်းလင်းဖို့ေရာ
ကျွန်ေတာ်တို့ မိမိ ြမို့နယ်ကို ြပန်လည်ေရာက်ရှိတဲ့အခါမှာ မိမိ ြမို့နယ်မှာရှိေနတဲ့ ြပည်သူေတွကေနပ
ြ ီး
ေတာ့ တိုးတိုးတစ်မျိုး၊ ကျယ်ကျယ်တစ်ဖုံ အမျိုးမျိုးဒီကိစ္စကို ကျွန်ေတာ်တို့ဆီကို ေပ
ြ ာဆို ြကပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တို့ဆီေရာက်ရှိတဲ့ လမ်း ြပုပ
ြ င်ဖို့ရရှိတဲ့ရန်ပုံေငွကို တခ
ြ ားမ
ြ ို့နယ်မှာ ေပ
ြ ာင်းထားလိုက်ပါ
တယ်။ ဒီကိစ္စကို ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်ေတွကေနပ
ြ ီးေတာ့ အဘယ်ေ ြကာင့်လဲ။ ဘာ့ေ ြကာင့်လဲ
ဆိုတာကို ေမးမ
ြ န်းေပးပါဆိုတဲ့ တင်ြပချက်ေတွများလွန်းတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဒီလို
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
ေမးခွန်းမျိုးကို ေမးရခ
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အေနနဲ့ ဒီကိစ္စကို ြပန်လည် ြပီးေတာ့ ဖလမ်းမှာြပန်လည် ြပီး
ေတာ့ ချမှတ်ေပးဖို့ဆိုြပီးေတာ့ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်ကို စာနဲ့ြပန်လည်ြပီးေတာ့ ေတာင်းဆိုတဲ့အခါမှာ
ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃/၅-၂(၀၇)၉၂ နဲ့
ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးဆီကို ထပ်မံြပီးေတာ့ သူ့ရဲ့စာအမှတ်နဲ့ ြပန်လည် ြပီးေတာ့ အဲ့ဒီအမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ေဖ
ြ ြကားတဲ့ေနရာမှာ ဘယ်လိုေြဖ ြကားထားသလဲဆိုလို့ရှိရင် ၂၀၁၃၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ် ချင်းြပည်နယ်၊ ဖလမ်းြမို့နယ် ေဝဘူလေဖာက်လုပ်ရန် ေဝဘူလလမ်းေဖာက်
ြ ာင်းေရွှ့ ြခင်းကို
လုပ်ရန် ချမှတ်ခဲ့ေသာရန်ပုံေငွများမှ သိန်းေပါင်း ၁၆၀၀ အား ထန်တလန်ြမို့နယ်သို့ ေပ
မူလလျာထားတဲ့ေဝဘူလလမ်းအတွက် ြပန်လည်လွှဲေြပာင်းေပးရန် တင် ြပလာသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်မှ

ေအာက်ပါအတိုင်း

မှတ်ချက်ြပုပါသည်။

ြပည်နယ်အစိုးရစီမံေသာလမ်း၊

ြပည်နယ်အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း လုပ် ြခင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်ရဲ့မှတ်ချက်
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အား သိရှိနိုင်ရန်ေပးပို့ပါသည်ဆို ြပးီ ေတာ့

အဲ့ဒီဟာကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့

ြပန် ြကားထားပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ြပည်သူေတွသိလိုတဲ့ အချက်ေတွကေတာ့ (၁)
အေနနဲ့ ခွင့်ြပုပ
ြ ီးရန်ပုံေငွများကို အနီးကပ်တွင် အခ
ြ ားေဒသသို့ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်း ြခင်းသည် မည်သည့်
အတွက်ေ ြကာင့် ြဖစ်ပါသနည်း။ အေက
ြ ာင်းတစ်ခုခုရှိမယ်လို့ သူတို့ယုံ ြကည်ထားပါတယ်။ (၂) မိမိ
လိုရာသို့ရန်ပုံေငွများ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ချထားနိုင်လျှင် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်
ညီညွတ်မှုရှိနိုင်ပါ့မလား။ (၃) ဤကဲ့သို့ ဘတ်ဂျက်ကျပ
ြ ီးေငွများကို အခ
ြ ားမိမိလိုရာေဒသသို့ ြပန်လည်
ချမှတ်ေပးရန်

ဝန် ကီးချုပ်ထံလုပ်ပိုင်ခွင့်

အပ်နှံထားပါသလားဆိုတဲ့ေမးခွန်းများကို

ကျွန်ေတာ့်

မဲဆန္ဒရှင်ြပည်သူများကိုယ်စား ဤလွှတ်ေတာ် ကီးမှတစ်ဆင့်၊ ဥက္က ဋ္ဌဆီမှတစ်ဆင့် ကျွန်ေတာ် ေမး ြမန်း
ရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးေအာင်သမိ း် (ဒုတိယဝန် ကီး၊ သမ္မတရုံးဝန် ကီးဌာန-၄)။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျန်းမာ
ချမ်းသာပါေစေက
ြ ာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံးဝန် ကီးဌာန(၄)မှ ဒုတိယဝန် ကီး ဦးေအာင်သိမ်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့
ဖလမ်းြမို့နယ်ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးခွန်လိန်းေမးမ
ြ န်းတဲ့ေမးခွန်းနှင့်

ပတ်သက်ြပီး

ချင်း ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ဆိုသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ ာေရးနှစ်မှာ ချင်း ြပည်နယ်၊ ဖလမ်း ြမို့နယ် ေဝဘူလလမ်းေဖာက်လုပ်ရန် ြပည်ေထာင်စုမှချမှတ်
ေပးသည့် ရန်ပုံေငွကို အခ
ြ ားမ
ြ ို့နယ်သို့ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ချမှတ်ခဲ့ပါသဖ
ြ င့် ချင်းြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်သည်
ြပည်နယ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ဘတ်ဂျက်များကို မိမိအလိုကျ တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသို့ ေပ
ြ ာင်း
ေရွှ့ချမှတ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလားဟူေသာ စပ်လျဉ်းတဲ့ေမးခွန်းနဲ့ပတ်သက် ြပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ ာေရးနှစ်မှာ ြပည်သူ့ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူေဆာက်လုပ်ေဆာင်ရွက်ရတဲ့ ကေလးနတ်ေချာင်း-ဖလမ်းလမ်းမှာ မူလ ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွကျပ် ၆၈၈.၅၂၀ သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စု
ဘတ်ဂျက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်သာ ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်လမ်းသည် ချင်းြပည်နယ်မှာ ယာဉ်သွားလာမှုအများဆုံး ြဖစ်
တဲ့အြပင် နယ်စပ်ေဒသကုန်သွယ်ေရးလမ်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ခဲ့ြပီး လမ်းအေခ
ြ အေနမှာလည်း ကတ္တ ရာ
လမ်း (၅/၅) မိုင်၊ ေကျာက်ခင်းလမ်း(၁၆/၃)မိုင်၊ ေမ
ြ သားလမ်း(၃၆/၂)မိုင်၊ လမ်းအူေ ြကာင်း ၇ မိုင်သာ
ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်လမ်းသည် စီးပွားေရးအေနဖ
ြ င့် နယ်စပ်
ကုန်သွယ်ေရးလမ်း ြဖစ်ေသာေက
ြ ာင့် ထန်တလန် ြမို့နဲ့ ဟားခါးမ
ြ ို့တို့အတွက် အဓိကလမ်း ြဖစ်သည့်
ြ ီး
အပ
ြ င် ချင်းြပည်နယ်မှာ ယာဉ်သွားလာမှုအများဆုံး ြဖစ်ြခင်းတို့ေ ြကာင့် မူလလမ်း ၁၂ ေပ ကေနပ
ေတာ့ ၂၄ ေပလမ်းသို့ လမ်းသားတိုးချဲ့ရန်နှင့် ယာဉ်သွားလာမှုအများဆုံး ြဖစ်တဲ့ ဟားခါး-ထန်တလန်
အက
ြ ား ကတ္တ ရာလမ်းခင်းရန် အေရး ကီးလိုအပ်ေသာေက
ြ ာင့် ၎င်းကေလး-နတ်ေချာင်း-ဖလမ်း လမ်း
အေနနဲ့ ယာဉ်သွားလာမှုနည်းြခင်း၊ လက်ရှိ ကေလး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း ရှိတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဖလမ်း
မှ ကေလးသို့ ေကာင်းမွန်စွာသွားလာနိုင် ြခင်းတို့ေ ြကာင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးအတွက် အဓိကကျတဲ့
ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်လမ်းသို့ မူလရန်ပုံေငွ ၆၈၈.၅၂၀ သန်းမှ ကျပ်သန်း ၆၆၀.၀၀ သန်း
ေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။

ထိုသို့ေြပာင်းလဲသုံးစွဲရာတွင်

ချင်းြပည်နယ်

ြပည်သူ့ေဆာက်လုပ်ေရး

လုပ်ငန်း၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး ကီးရုံး၌ ၂၂-၅-၂၀၁၃ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့တဲ့ ချင်းြပည်နယ် ြပည်သူ့
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ် လမ်းတံတားလုပ်ငန်း ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးမှာ
လမ်းလိုအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများရဲ့ တင်ြပချက်အေပါ် အစည်းအေဝးတက်
ေရာက်တဲ့ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်၊ လုံြခုံေရးနှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်
ေရးဝန် ကီး၊ ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးဝန် ကီးတို့နဲ့ ြပည်သူ့ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ
များမှ ေဆွးေနွးသေဘာတူညမီ ှုြဖင့် ကေလး-နတ်ေချာင်း-ဖလမ်းလမ်းမှ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးလမ်း
ြဖစ်တဲ့ ဟားခါး-ထန်တလန်-ဆာဆီေချာက်လမ်းသို့ လုပ်ငန်းေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲေရးအတွက် ြပည်နယ်
ြပည်သူ့ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမှ ချင်း ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ြပ ြပီး အတည် ြပုချက်ရယူ ေဆာင်
ရွက်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်အေနနဲ့ မိမိအလိုကျ တစ်ေနရာမှ တစ်ေနရာသို့ လုပ်ငန်း
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ြခင်းမဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများမှ တင် ြပချက်အေပါ် ြပည်သူ့ေဆာက်လုပ်
ေရးလုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ငန်းညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးပွဲ၌ ေဆွးေနွး ြပီး သေဘာတူညီမှု ြဖင့် ချင်း ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ့အစည်းအေဝး၌

အတည်ြပုချက်ရယူ၍

လုပ်ငန်းေပ
ြ ာင်းလဲေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြခင်း

ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်အေနနဲ့ ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်များကို ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဆုံး ြဖတ်ချက်အရ လိုအပ်
တဲ့ေနရာမှာ ခွင့် ြပုရန်ပုံေငွ ေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲခွင့်ရှိပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်ေြဖ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဦးခွန်လိန်း(ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ကျွန်ေတာ်ထပ်ြပီးေတာ့ သိချင်တာရှိပါတယ်။ ဒုတိယဝန် ကီး
ခင်ဗျား။ အခုကျွန်ေတာ်တို့ ဖလမ်းြပည်သူလူထုသိချင်တာက ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲစဉ်အခါမှာ လိုအပ်တဲ့
ေနရာလို့ ကိုယ်ေဖာ်ြပတဲ့ေနရာေတွကို ထည့်ြပီးေတာ့ ေရးဆွဲလို့မရဘူးလား။ အဲ့လိုထည့် ေရးဆွဲထား
လို့ရှိရင် ချမှတ် ြပီးသား ဘ ာကို ဟိုေနရာကေန ဒီေနရာေပ
ြ ာင်း၊ ဒီေနရာကေန ဟိုေနရာေရွှ့ဆိုတာ
မျိုး ြဖစ်ဖို့မလိုေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက်ေတာင်မှ အဲ့ဒီေကာ်မတီအေနနဲ့ စဉ်းစားဖို့ဦးေနှာက်မပါက
ြ ဘူးလား
လို့ ကျွန်ေတာ်ေမးချငပ် ါတယ်။ ေနာက်ြပီးေတာ့ အခုဟာက သူတို့ရဲ့ ဒီလိုေရွှ့ေပ
ြ ာင်းြခင်းဟာ ကျွနေ် တာ်
တို့ ဥပေဒနဲ့ညီ/မညီေပါ့ဗျာ။ ဝန် ကီးအေနနဲ့ကေတာ့ ချင်း ြပည်နယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့်
သိချင်မှသိမယ်။ ချင်း ြပည်နယ်အစိုးရအေနနဲ့ ဒါေတွဒီလိုေတွဒီလိုေတွ ဒီလုပ်ငန်းေတွက အနည်း
အကျဉ်း Friction ပွတ်တိုက်မှုေတွ အများ ကီးရှိေနတယ်ဆိုတာ ဒီကေနသိနိုင်မယ်လို့ ကျွန်ေတာ်ထင်ပါ
တယ်။ အားလုံးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီေမးခွန်းကို ဒီေန့တက်ေရာက်လာတဲ့ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက မေဖ
ြ ြကားပါနဲ့။

ခုနက အဓိကကေတာ့ အခုလိုေဆာင်ရွက်တာဟာ ဥပေဒနဲ့ညီ/မညီဆိုတာ အဓိက ြဖစ်တဲ့ အတွက်
သက်ဆိုင်ရာဘ ာေရးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ဝန် ကီးဌာနေတွက ေဖ
ြ တာပဲေကာင်းပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့
ဒီေမးခွန်းကိုေတာ့ ဆက်လက် ြပီးေတာ့ေြဖနိုင်ဖို့ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပး
သွားပါမယ်။
မဂလာဒု
င်္
ံြမို့နယ်၊ ဘာလားေချာင်းတစ်ေလျှာက် ေသာင်များဖ
ြ စ်ေနေသာ ေနရာများအား ြပန်လည်
ြ င်းအား ဖယ်ရှားေပးရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိနှင့်
တူးေဖာ်ရန်နှင့် ကျူးေကျာ်၍ ငါးကန်များတူးထားခ
စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ မဂလာဒု
င်္
ံမဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း(မဂလာဒု
င်္
မံ ဆ
ဲ န္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ

ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန် ကီးများအားလုံးကို မဂလာပါ
င်္
လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂလာဒု
င်္
ံ
မဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂလာဒု
င်္
ံ ြမို့နယ် ေထာက် ကံ့ြမို့မှ
ရန်ကုန-် မန္တေလးလမ်းမကီး မိငု တ
် ငုိ ် ၂ မိုင် (၂/၀) မိုင်မှာ ဘာလားေချာင်းတစ်ခု တည်ရှိပါတယ်။
ယခင်က ဘာလားေချာင်းဟာ ေပ ၂၀၀ မှ ၃၀၀ အထိ ကျယ် ြပန့်ြပီးေတာ့ ယခုအခါမှာ ဘာလားေချာင်း
မူ ြကမ်း
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မှာ ေကာလာခ
ြ င်း၊ ေချာင်းဝေပါ်မှာ ငါးကန်များ ကျူးေကျာ် ြခင်းေက
ြ ာင့် ဘာလားေချာင်းရဲ့တစ်ေလျှာက်
အချို့မှာ ေပ ၅၀၊ ၆၀ ခန့်သာ ရှိေနပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အချို့ရွာများ ေနာက်တစ်ခါ ရန်ကုန်မန္တေလးလမ်းမကီးတစ်ေလျှာက်မှာ နှစ်စဉ် ေရကီးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ကျွန်ေတာ်တို့ ရန်ကုန် ြမို့
ကို ေရေပးတဲ့အေနနဲ့ ငမိုးရိပ်ဆည်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ နွယ်ေခွေကျးရွာအနားမှာရှိတဲ့ တံခွနတ
် ုိင် ေရစစ်ကန်
ကိုလည်း သဘာဝေရစစ်နည်းနဲ့ (Natural Filter) အဖ
ြ စ် အသုံးြပုေသာ ေချာင်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးခွန်းများကို
ြ စ်ေသာေနရာ
ကျွန်ေတာ် ေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဘာလားေချာင်းတစ်ေလျှာက်မှာ ေသာင်များဖ
များအား တူးေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက မည်သည့်ကာလတွင် တူးေပးမည်နည်းနှင့် ကျူးေကျာ်၍
ငါးကန်များ တူးထားခ
ြ င်းရှိတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့ ဖယ်ရှားေပးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက မည်သည့်
ကာလတွင် ဖယ်ရှားေပးမည်ကို သိရှိလိုပါေသာေက
ြ ာင့် လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းတင်ြပ
အပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးေအာင်သမိ း် (ဒုတိယဝန် ကီး၊သမ္မတရုးံ ဝန် ကီးဌာန-၄)။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်
မဂလာဒု
င်္
ံမဲဆန္ဒနယ်

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း

ကျွန်ေတာ်ကပဲ

ေမးမ
ြ န်းတဲ့ေမးခွန်းနဲ့

ပတ်သက် ြပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ဆိုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂလာဒု
င်္
ံြမို့နယ် ေထာက် ကံ့ြမို့မှ ရန်ကုန-် မန္တေလးလမ်းမကီး မိုင်တိုင(် ၂/၀)
မိုင်ခန့်ရှိတဲ့ ဘာလားေချာင်းတစ်ေလျှာက် ေသာင်များဖ
ြ စ်ေနတဲ့ေနရာများကို ြပန်လည်တူးေဖာ်ေပးရန်
နဲ့ ဘာလားေချာင်းေပါ်မှာ ကျူးေကျာ်ြပီးေတာ့ ငါးကန်များတူးထားခ
ြ င်းအား ဖယ်ရှားေပးရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိ ေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက် ြပီး ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနအေနနဲ့ ဘာလားေချာင်းတစ်ေလျှာက် ၂၀၁၂၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အမှတ်(၁)လမ်းတံတားမှ ြမို့ပတ်လမ်းတံတား၊ ေအာင်တံခွန်တံတားမှ ေရွှနံ့သာ
တံတား၊ ေဗာဓိတစ်ေထာင်တံတားမှ ေဇကမ္ဘာလမ်းတံတား၊ ဆင်ဖုံေရတံခါးမှ ငမိုးရိပ်ေချာင်းအပိုင်းတို့
အား နုန်းတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ထားရှိခဲ့တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မိုးတွင်းကာလမှာ
ေရကီးေရလျှံမှုများ အေတာ်အသင့်သက်သာသွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အြပင် ဆင်ဖုံေရတံခါးရဲ့အထွက်
ေမ
ြ ာင်း သဲနုန်းတူးေဖာ် ြခင်းကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ေဆာင်ရွက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ တူးေဖာ်ရန် ကျန်ရှိ
မူ ြကမ်း
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တဲ့အပိုင်းများကို တိုင်းေဒသ ကီး ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်မှာ ေဆာင်ရက
ွ ်
နိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုလယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနသို့ တင် ြပေတာင်းခံြပီး
ခွင့် ြပုေငွ၊ ရန်ပုံေငွရရှိပါက ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ဘာလားေချာင်းတစ်ေလျှာက် ဆက်လက်
တူးေဖာ်ပါက ကျူးေကျာ်ငါးကန်များမှာ ေချာင်းဧရိယာအတွင်း ပါဝင်သွားပါ၍ အလိုအေလျာက်
ရှင်းလင်းေပးမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်ေြဖ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ေလးမျက်နာှ -ခေမာက်ဆုလမ်းအား ေကျာက်ေချာလမ်းအဖ
ြ စ် အဆင့်ြမှင့်ေပးနိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်း
သည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးဘေဌး၊ ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးဘေဌး(ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်)။

။

အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျာ။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘေဌး ြဖစ်ပါ
တယ်။ ကျွန်ေတာ်ေမးမယ့်ေမးခွန်းကေတာ့ ေလးမျက်နှာြမို့ အေရှ့ဘက် ြခမ်းမှာ အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့
ေလးမျက်နှာ-ခေမာက်ဆု ဆက်သွယ်ေရး ၉.၁ မိုင်အား ေမ
ြ သားလမ်းေဖာက်လုပ် ြပီးြပီြဖစ်တဲ့အတွက်
ေကျာက်ခင်းေပးနိုင်မှု၊ မေပးနိုင်မှု ေမးပါမယ်ခင်ဗျား။ ေလးမျက်နှာြမို့နယ် အေရှ့ဘက်ြခမ်းအတွင်း
ပိုင်းရှိ ေကျးရွာများအား ဆက်သွယ်ေဖာက်လုပ်ထားသည့် လမ်းအရှည် ၉.၁ မိုင်ရှိ ေမ
ြ သားလမ်း
အတွက် ေလးမျက်နှာမှ ေညာင်ဝိုင်းအထိ ၂.၂၇ မိုင်အား ယခင် ြမို့နယ် စည်ပင်သာယာမှ ေကျးလက်
လမ်းအဖ
ြ စ် ခင်းေပးထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိေနေသာလမ်းပိုင်း ၆.၈၆ မိုင်အား လမ်းတံတားများ
တည်ေဆာက် ြပီးစီးေနပ
ြ ီ ြဖစ်၍ ရာသီမေရွး သွားလာမှုလွယ်ကူေစရန် ေကျာက်ေချာလမ်းအဖ
ြ စ် ခင်း
ေပးနိုင်ပါက ြမို့၏အေရှ့ဘက်အတွင်းပိုင်းရှိ ေကျးရွာအုပ်စု ရှစ်အုပ်စုမှ ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရး၊
စီးပွားေရး၊ လူမှုေရး၊ ပညာေရးတိုးတက်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ ေလးမျက်နှာ-ေညာင်ဝိုင်းလဟာ ကီး-ပဲရင်း-ခေမာက်ဆုလမ်းအရှည် ၉.၁ မိုင်အား ေကျာက်ေချာလမ်းအဖ
ြ စ် အဆင့်ြမှင်တ
့ င်
ခင်းေပးနိုင်ြခင်းရှိ/မရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
ေမွးြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့် ေကျးလက်ေဒသဖွ့ံ ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှိ ြပည်နယ်၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊
ြမို့နယ်ရုံးများအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ဝန်ထမ်းခန့်ထားရန်နှင့် ြမို့နယ်အဆင့်ရုံးများတွင် ရှိသင့်သည့်
စက်ယန္တရားများကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် အစီအစဉ်ရိှ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစိုးစိုး၊ ထီးချုိင့်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဦးစိးု စိးု (ထီးချိုင့်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်

ဖိတ် ြကားထားေသာ

ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေမွး ြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်
ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာနနဲ့

ပတ်သက်တဲ့ေမးခွန်းကို

ေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူဦးေရေနထိုင်မှုကို ြကည့်မယ်ဆိုရင်
လူဦးေရရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းေသာ မိဘ ြပည်သူများအေနနဲ့ ေကျးလက်ေဒသမှာ အများအပ
ြ ားေနထိုင်
လျက်ရှိ ြကပါတယ်။ ေကျးလက်ေဒသရှိ မိဘ ြပည်သူများရဲ့ဘဝဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းြဖင့် နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုေတွကို ရရှိလာခ
ြ င်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဝန် ကီး
ဌာနအေနနဲ့လည်း ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးကိုဦးတည်ြပီး ြမို့နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ တိုင်းနှင့်
ြပည်နယ်အဆင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးဦးစီးဌာနများကို ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအြပည့်အဝမဟုတ်ေသး
ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခန့်ထားေပးပ
ြ ီး ေဒသအလိုက်
ဘ ာေငွများ ခွဲေဝချေပးလျက် ေဆာင်ရွက်ေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ တင်ြပရမယ်ဆိုရင်
ဘ ာေငွခွဲေဝချထားေပးလိုက်တာနဲ့လည်း မပ
ြ ီးြပတ်ေသးပါဘူး။ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကေတာ့ အချို့
ေဒသများဟာ ေငွရှိတာနဲ့ ယန္တရားမရပါဘူး။ အနီးဆုံးဝန်းကျင်မှာ ယန္တရားရှိမှ၊ ယန္တရားကို ေဒသ
ေရာက်ေအာင်ငှားနိုင်မှ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းေတွကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့ အဆင်ေြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီေနရာမှာ အလွန်ခရီးေဝးကွာေနရင်လည်း ငှားရမ်းမယ့်စရိတ်ေ ြကာင့် ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ
မှာ အခက်အခဲေတွရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် ဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လိုအပ်တဲ့ယန္တရားေတွကို
စီစဉ်ခွဲေဝချမှတ်ေပးနိုင်မှသာ အဆင်ေြပမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယန္တရားကိစ္စအေနနဲ့ပတ်သက်ရင် အေရးကီးပါတယ်။ ယခင်က ေဒသများ
ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေအာင်ဆိုြပီး ကျွန်ေတာ်တို့ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ေတွဖွဲ့ြပီးေတာ့ ေဒသအလိုက် ေဆာင်
ရွက်ခဲ့ ြကပါတယ်။ ေအာင် ြမင်တာရှိသလို မေအာင် ြမင်တာေတွလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တင် ြပလိုတာက
ေတာ့ ရန်ပုံေငွရှိတဲ့အတွက် ယန္တရားများကို အထက်မှစီစဉ်ေပးပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ြမို့နယ်များအတွက်
ရလာတဲ့ယန္တရားများဟာ အဆင့်မမီပါဘူး။ လုပ်ငန်းမှာ ြကာရှည်မသုံးရဘဲနဲ့ပျက်လို့ စုပုံထားရတဲ့
အေခ
ြ အေနမျိုးေတွရှိခဲ့ေ ြကာင်း

ေလ့လာသိရှိရပါတယ်။

အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးေတွ

မဖ
ြ စ်ေစလိုပါဘူး။

သို့အတွက် ေကျးလက်ေဒသေတွကို အမ
ြ န်ဖွံ့ြဖိုးေစဖို့ အမှန်တိုးတက်ေစချင်တယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့
ဘ ာေငွ၊ လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်း၊ လိုအပ်တဲ့အဆင့်မီယန္တရားေတွကို ခွဲေဝချထားေပးဖို့ လိုမှာြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဒါ့ေ ြကာင့် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေအာက်ပါေမးခွန်းများကို ေမးမ
ြ န်းတင်ြပလိုပါတယ်။ (က) ေမွးြမူေရး၊
ေရလုပ်ငန်းနှင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှိ ြပည်နယ်၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ ြမို့နယ်ရုံးများ
အတွက် သတ်မှတ် ြပီးေသာ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို အပ
ြ ည့်အဝခန့်ထားေပးမယ့် အစီအစဉ်၊ (ခ)
ေကျးလက် ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးဦးစီးဌာန ြမို့နယ်ရုံးများမှာထားရှိသင့်တဲ့ အဆင့်မီေသာ လမ်း ကိတ်စက်
အပါအဝင် အခ
ြ ားစက်ယန္တရားများကို ြဖည့်ဆည်းေပးမယ့်အစီအစဉ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရဲ့ေမးမ
ြ န်းချက်

ကို တေပါင်းတစည်းတည်းေဖ
ြ ဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးတင်ေငွ(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ေမွးြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာန)
။

။ ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စား

လှယ်အေပါင်းနှင့် ကေရာက်လာ ြကတဲ့၊ ဖိတ် ြကားထားတဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာ
င်္
အေပါင်းနှင့် ြပည့်စုံပါေစေက
ြ ာင်း ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ေမွး ြမူေရး၊
ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာန ဒုတိယဝန် ကီး ဦးတင်ေငွ ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေလးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘေဌးရဲ့

ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစွာတင် ြပရှင်းလင်းပါမယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေလးမျက်နှာြမို့နယ်၊ ေလးမျက်နှာ-ေညာင်ဝုိင်းလဟာကီး-ပန်းအင်း-ခေမာက်စုလမ်းဟာ ၉ မိုင်နဲ့ ၁ ဖာလုံရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ေကျးရွာေပါင်း ၁၄ ရွာ၊
လူဦးေရ ၅၄၃၀ ကို အကျိုးပ
ြ ုပါတယ်။ လက်ရှိလမ်းမှာ ေကျာက်ေချာလမ်း ၁ မိုင်နှင့် ၄ ဖာလုံရှိပါ
တယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ေမ
ြ သားလမ်း ၇ မိုင်နှင့် ၅ ဖာလုံရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီေြမသားလမ်း ၇ မိုင်နှင့် ၅ ဖာလုံ
အနက်ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်၊ ြပီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ကွန်ကရစ်လမ်း
အရှည် ၂ မိုင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိတဲ့လမ်းမိုင် ၅ မိုင်နှင့် ၅ ဖာလုံဟာ
ေမ
ြ သားလမ်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေြမသားလမ်းကို ခုနက လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးတင် ြပတဲ့အတိုင်း
ေကျာက်ေချာလမ်းအဖ
ြ စ် အဆင့်ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ၆၆၂.၅၃ သန်းခန့် ကုန်ကျမယ်လို့
ခန့်မှန်းရရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာ ေမွး ြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်
ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ယခုဘ ာေရးနှစ်မှာ ရန်ပုံေငွကျပ်
၂၃.၃၄၉ ဘီလီယံ လမ်းတံတားနှင့်ပတ်သက်လို့ ခွင့် ြပုထားပ
ြ ီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးမျက်နှာြမို့
မူ ြကမ်း
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အေနနဲ့တင်ြပရရင် ကျွန်ေတာ်တို့ ေမွး ြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာန
ဘတ်ဂျက်အေနနဲ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ယခုနှစ်မှာ ၉၉၂.၂၇၅ သန်းခွင့်ြပုထားတာရှိပါတယ်။ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးမှေမးမ
ြ န်းတဲ့ ေလးမျက်နှာြမို့နယ် ေလးမျက်နှာ-ေညာင်ဝုိင်း-လဟာကီးပန်းအင်း-ခေမာက်စု ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းေရးအတွက် ယခုနှစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်မှာ
ေတာ့ ရန်ပုံေငွလျာထားခ
ြ င်းမရှိေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း လာမယ့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅
အတွက် ဦးစားေပးအစီအစဉ်အတိုင်း ထည့်ြပီးေတာ့ တင်ြပေတာင်းခံြပီး ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါ
ေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဒုတိယေမးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆက်လက်ြပီး တင် ြပပါ့မယ်ခင်ဗျား။ ေလးစားအပ်ပါေသာ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများခင်ဗျား။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီး၊
ထီးချိုင့်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးစိုးရဲ့ ေမးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ြပီး ဆက်လက်
တင်ြပသွားပါ့မယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဦးစီးဌာနဟာ ယခင်က နယ်စပ်
ေရးရာဝန် ကီးဌာနရဲ့ေအာက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာရှိြပီးေတာ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့မှာမှ
ေမွး ြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့် ေကျးလက်ေဒသဖွ့ံ ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာနအဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲဖွဲ့စည်းြပီးေတာ့
ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမှင့်ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ
ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနရဲ့

ပါရှိတဲ့

ကျွန်ေတာ်တို့ရုံးေတွကေတာ့

လက်ရှိ

ေကျးလက်ေဒသဖံွ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တစ်ခု၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်ရုံး ၁၄ ခုရှိပါ
တယ်။ ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွက်ရုံး တစ်ရုံးရှိပါတယ်။ ြပည်နယ်ရုံးခွဲနှစ်ရုံးရှိပါတယ်။ ခရိုင်
ရုံး ၆၂ ရုံးနှင့် (က) အဆင့်ြမို့နယ်ရုံး ၅၃ ရုံး၊ (ခ) အဆင့်ြမို့နယ် ၄၄ ရုံး၊ (ဂ) အဆင့် ြမို့နယ်ရုံး ၁၉၄ ရုံး၊
ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရွာတစ်ခုတို့ကို အရာထမ်းခွင့် ြပုအင်အား ၁၀၉၃ ဦး၊ အမှုထမ်း
အင်အား ၁၀၈၀၅ ဦး စုစုေပါင်း ၁၁၈၉၈ ဦးနှင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ြပုထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျးလက်
ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းနုိင်ေရးအတွက် ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသ ကီးမှာ
ရှိတဲ့ ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့ ယခင်က အဲ့ဒါေတွကေနပ
ြ ီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံကေန
ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနကို ေပ
ြ ာင်းချင်လို့ ဆန္ဒြပုတဲ့လူ
၂၄၁ ဦး၊ အရာထမ်း ၂၄၁ ဦး၊ အမှုထမ်း ၁၄၃၈ ဦးနှင့် ေန့စား ၃၂ ဦး စုစုေပါင်း ၁၇၁၁ ဦး ပထမ
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ေနာက် လိုအပ်ချက်အရ အသစ်ခန့်ထားတဲ့ ေကျးလက်
လူငယ်ဝန်ထမ်း ၁၁၀၄ ဦး၊ အခ
ြ ားဝန် ကီးဌာနများမှ ဆန္ဒြပုေပ
ြ ာင်းေရွှ့သူ ၆၆ ဦး စုစုေပါင်း ၂၈၈၁
မူ ြကမ်း
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ဦးဖ
ြ င့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ ဒါကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှာ
ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းဟာ

အားလုံးသိရှိရတဲ့အတိုင်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းြဖစ်တဲ့အတွက်

ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်

လက်ရှိဝန်ထမ်းနှင့်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

လုံေလာက်မှုမရှိပါဘူး။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်အတွင်းမှာ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး
ဦးစီးဌာနရုးံ အဆင့်ဆင့်မှာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဝန်ထမ်းေပါင်း ၃၂၀၂ ဦး ထပ်မံြဖည့်ဆည်း
ခန့်ထားရန်အတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ အသစ်ခန့်ရမယ့်ဝန်ထမ်းများ၏ လစာစရိတ်များကို
လည်း လျာထားေတာင်းခံထားတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ခွင့် ြပုပ
ြ ီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်နိုင်
ေရးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကို တင် ြပနိုင်ဖို့အတွက် အမျိုး
သားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုဝန် ကီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဘ ာေရး
ဝန် ကးီ ဌာနရဲ့ ရသုံးမှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းဦးစီးဌာနတို့ကို သေဘာထားမှတ်ချက် ေတာင်းခံဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများရဲ့ သေဘာထားမှတ်ချက်များရလို့ရှိရင် ဝန်ထမ်းအသစ်များကို ြဖည့်တင်း
ေပးေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံတင် ြပ ြပီးေတာ့၊ အတည် ြပုချက်ရယူ ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိုက် ထပ်မံြဖည့်တင်းခန့်ထားရမည့် ရာထူးအမျိုးအစားနှင့် အေရ
အတွက်ကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှ အများပ
ြ ည်သူသိရှိေအာင် ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့် ေက
ြ ာ်ြငာပ
ြ ီးေတာ့
ေခါ်ယူခန့်ထားေရး ေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရး
နှစ်မှာ ဝန်ထမ်းအသစ်များ ထပ်မံခန့်ြပီးလို့ရှိရင် ဝန်ထမ်းအင်အား စုစုေပါင်း ၆၀၈၃ ဦး ရှိလာမှာ
ြဖစ်ြပီးေတာ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ မူလခွင့် ြပုဝန်ထမ်းရဲ့ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ြဖစ်မှာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့် ြပု
ဝန်ထမ်းအင်အားရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံထက်ေကျာ်လွန်မှုမရှိေစေရး၊ ဝန်ထမ်းအင်အားေဖာင်းပွမှု မရှိေစေရး၊
ေဒသခံလူငယ်၊ လူရွယ်များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိေစေရးနှင့် ြပည်သူ့ဘ ာများ မလိုအပ်ဘဲ
သုံးစွဲမှု၊ ေလလွင့်မှုမရှိေရးတို့အတွက် စီမံချက်ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်လျက်လည်းရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ
ေကျးလက်ေဒသဦးစီးဌာနက

ရုံးအဆင့်ဆင့်မှာလည်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ ာေရးနှစ်အတွင်းမှာ

ဝန်ထမ်းအသစ်များ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ြဖည့်တင်းခန့်ထားေရးကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်သွားမှာ
ြစ်ပါတယ်။ အဲ့သလိုပဲ လာမယ့်နှစ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်အတွက်လည်း ထပ်မံလိုအပ်ေသးတဲ့
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားအတွင်းမှာ ကျွန်ေတာ်တုိ့ လိုအပ်ေသးတဲ့အေရအတွက်ကိုလည်း ထပ်မေံ ခါ်ယူ
ြဖည့်တင်းသွားမှာြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေမွး ြမူေရး၊ ေရလုပ်ငန်းနှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဝန် ကီးဌာနအေနဖ
ြ င့် လမ်း ကိတ်စက်
အပါအဝင် စက်ယန္တရား ဝယ်ယူ ြဖည့်တင်းေရးနဲ့ပတ်သက်၍ တင်ြပပါမယ်။ ယခင် စည်ပင်သာယာေရး
ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုသုံးယာဉ်ေတွ၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ေတွ၊ ယန္တရားများ၊ ေနာက်
ေရေပးေရးလုပ်ငန်းမှာ တွင်းတူးစက်ေတွ ဒါေတွကို ၁၀-၈-၂၀၁၃ ရက်ေန့မှာ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုး
တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနပိုင်အြဖစ် လွှဲေြပာင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး
ဦးစီးဌာနပိငု ် လုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရား ၁၂၃ စီးနှင့် တွင်းတူးစက် ၁၉ စီး၊ ေနာက် ေကျးလက်ဖွံ့ြဖိုးေရး
လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးမှ

လိုအပ်တဲ့ေနရာေတွကို

ြ တူးစက် ၂၈ စီး၊ ေမ
ြ ထိုးစက် ၁၁ စီး၊ ေမ
ြ ညှိစက်
ကျွန်ေတာ်တို့ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးတဲ့အခါမှာ ေမ
ကိုးစီး၊ ေမ
ြ ေကာ်စက် ခုနစ်စီး၊ ေမ
ြ သယ်ယာဉ် ၁၉ စီး၊ လမ်း ကိတ်စက် ေခ
ြ ာက်စီး၊ ေရတွင်းတူးစက်
ကိုးစီး စုစုေပါင်းယန္တရား ၈၉ စီးကို ြဖည့်တင်းြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ထို့အြပင် ဂျပန်အ ြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ

(JICA)နဲ့

ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနတို့က

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အထိ အပူပိုင်းေဒသ ေကျးလက်ေရရရှိေရး(၅)နှစ်စီမံကိန်း
မှာ ြမို့နယ် ၁၉ ြမို့နယ်နဲ့ေကျးရွာ ၈၇ ရွာအတွက် ေကျးလက်ေရရရှိေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်
ေဖာ်လျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းမှာလည်း တွင်းတူးစက် ၁၀ စီး၊ Truck ကား ရှစ်စီး၊ ကရိန်းကား
၁၀ စီးနှင့် ေရသယ်ယာဉ်ခုနှစ်စီး၊ မိုဘိုင်းစက်ြပင်ယာဉ်နှစ်စီး စုစုေပါင်း ယန္တရား ၃၇ စီးကိုလည်း
ြဖည့်တင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

ေရတွင်းတူးစက်များမှာ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှာတစ်စီး၊

မေကွးတိုင်းေဒသကီးမှာေလးစီးနှင့် မန္တေလးတိုင်းမှာ ငါးစီးြဖန့်ခွဲြပီးေတာ့ ေကျးလက်ေရ၊ သန့်ရှင်း
ေသာ ေသာက်သုံးေရရရှိေရးအတွက် တူးေဖာ်လျက်ရှိပါတယ်။ ေကျးလက်ဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများဟာ
လျင်ြမန်လွယ်ကူစွာ အရှိန်အဟုန် ြမှင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်မှာ
အုပ်ချုပ်မှုသုံးယာဉ် ယခုနှစ်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ယာဉ်အသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ၃၀၉ စီး၊
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ၃၁၆ စီး၊ ေရတွင်းတူးစက် ၁၂၀ ကို ဝယ်ယူဖို့ လျာထားပ
တင်ဒါေခါ်ယူဖို့ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များမှာရှိတဲ့ ြမို့နယ်များကို
ဝယ်ယူ ြပီးလို့ရှိရင် ခွဲေဝသွားမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖ
ြ င့် ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရး
လုပ်ငန်းစဉ်များအရ

ပုဂ္ဂလိကက ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးကို

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသဖ
ြ င့်

ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနဟာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကစပ
ြ ီးေတာ့ နှစ်စဉ်ဘ ာေရးနှစ်
အလိုက် ေကျးလက်လမ်းတံတားများ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေကျးလက်ေရေပးေရးလုပ်ငန်း
များ၊ ေကျးလက်မီးလင်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေကျးလက်အိမ်ရာတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကို အိတ်
မူ ြကမ်း
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ဖွင့်တင်ဒါေခါ်ယူ ြပီးေတာ့ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား လုပ်ငန်းအပ်နှံေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ
တယ်။ တင်ဒါေအာင် ြမင်သည့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း ကုမ္ပဏီပိုင်စက်ယန္တရားများဖ
ြ င့်
လုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရသဖ
ြ င့် ဌာနဆိုင်ရာကေနပ
ြ ီးေတာ့ စက်ယန္တရား
လတ်တေလာ ြဖည့်တင်းဝယ်ယူရန် မလိုေသးပါေက
ြ ာင်းနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို ခွင့် ြပုအင်အားမှ
လုံေလာက်ေအာင်ခန့်ထားခ
ြ င်း ေနာက်ရုံးအေဆာက်အဦေတွ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာေတွကို ဘ ာေရးနှစ်
အလိုက် ဆက်လက်ေဆာက်ရန်ရှိပါတယ်။ ဒါေတွလည်း ဦးစားေပးအလိုက်ေဆာင်ရွက် ြပီး ေနာက်ကျ
လို့ရှိရင် ယန္တရားစက်များကို ြဖည့်တင်းဝယ်ယူမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ေမးမ
ြ န်းထားတဲ့ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်၊ ခရိုင်
နှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအရ မူလခွင့် ြပုထားတဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အား၏
သုံးပုံနှစ်ပုံထက် ေကျာ်လွန်မှုမရှိေစေရး၊ ဝန်ထမ်းအင်အား ေဖာင်းပွမှုမရှိေစေရးကို စနစ်တကျ
အင်အားဖ
ြ ည့်တင်းခန့်ထားလျက်ရှိပါေက
ြ ာင်းနှင့် လမ်း ကိတ်စက်အပါအဝင် အခ
ြ ားယန္တရားများကို
လည်း ေဒသခံ ြပည်သူလူထု၏တင်ြပချက်အေပါ် အေခ
ြ ခံ ြပီးေတာ့ အေရးတကီးလိုအပ်တဲ့ေနရာများကို
အသုံး ြပုနိုင်ေရးအတွက် ယန္တရားများ ြဖန့်ခွဲအသုံးြပုလျက်ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းေရး၊ ဦးစီးဌာန
အေဆာက်အဦများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ေဆာက်ေရးများကို ေကျးလက်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရး အေခ
ြ
ခံအေဆာက်အဦများဖ
ြ စ်တဲ့ လမ်းတံတား၊ ေရေပးေရး၊ မီးလင်းေရး၊ ေကျးလက်အိမ်ရာများနှင့် ယင်လုံ
အိမ်သာများကဲ့သို့ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပးေဆာင်ရွက် ြပီးမှသာလျှင် ယန္တရားများ
ြဖည့်တင်းေဆာင်ရွက်မှုကို ဘ ာေရးနှစ်အလိုက် ဝယ်ယူ ြဖည့်တင်းေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း
ေလးစားစွာေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပု၍ေပးပို့ေသာ ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရး
ဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်
အတည်ပ
ြ ုရန် လွှတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၆ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်တင်သွင်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည်ြပုေပးပို့လာေသာ ြပည်ေထာင်စု
တရားစီရင်ေရးဥပေဒကို

ဒုတိယအကိမ်

ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို

ပထမအကိမ်

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၉)ရက်ေြမာက်ေန့ဖ
ြ စ်ေသာ ၂၆-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင်
မူ ြကမ်း
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လက်ခံရရှိေ ြကာင်း အသိေပးခ
ြ င်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာဖတ် ြကားရှင်းလင်းြခင်း
များပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းေဆွးေနွးလိုတဲ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် မိမိ ြပင်ဆင်လိုသည့်အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အေက
ြ ာင်းအရာ၊ အချက်
အလက်များကို တိကျစွာေရးသားေဖာ် ြပ၍ ၂-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး အမည်စာရင်း
တင်သွင်းရန် ေက
ြ ညာခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ယေန့အထိ ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းလိုတဲ့ ကိယ
ု ်စားလှယ်
တစ်ဦးမျှမရှိပါ။ ဒါေက
ြ ာင့် ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာတင် ြပချက်အတိုင်း ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်
အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူသူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ြပည်ေထာင်စု

တရားစီရင်ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် သေဘာတူ
ေက
ြ ာင်းနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၂၀၀ အရ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အမျိုးသားလွှတေ် တာ်က ြပင်ဆင်ချက်မရှိြပန်လည်ေပးပို့ေသာ အဂတိလိုက်စားမှု
တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ခံရရှိ
ေက
ြ ာင်းနှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း
လွှတ်ေတာ်သို့အသိေပးတင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၇ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်မှ စတင်ေဆွးေနွး၍ ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည်ြပုခဲ့ြပီး အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်သို့ ေပးပို့
ထားေသာ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို

အမျိိုးသား

လွှတ်ေတာ်၌ ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ြပုပ
ြ ီးေနာက် ၄-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်သို့
မူ ြကမ်း
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ြပန်လည်ေပးပို့လာပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို
လွှတ်ေတာ်နှစ်ရပ်လုံးက သေဘာတူ ြခင်း ြဖစ်၍

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုသည်ဟု

မှတ်ယူ ြပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၂ နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)နှင့် (ဃ)တို့အရ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်အတည်ပ
ြ ု၍ေပးပို့ေသာ ကာလစည်းကမ်းသတ်
အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်း
ထားသည့် တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက်ေဆွးေနွး၍ အတည်ြပုရန်လွှတ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၈ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်တင်သွင်းြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည် ြပုေပးပို့လာေသာ ကာလစည်းကမ်း
သတ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို ၁၉-၈-၂၀၁၃ ရက်ေန့တွင် လက်ခံရရှိေ ြကာင်း အသိေပး
ြခင်းနှင့် အစီရင်ခံစာကိုဖတ် ြကားရှင်းလင်း ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ေဆွးေနွးလိုသူများ
ကိုလည်း ၂၂-၈-၂၀၁၃ ရက်ေန့ေနာက်ဆုံးထား၍ အမည်စာရင်းေပးသွင်းရန် ေတာင်းခံခဲ့ ြပီးလည်း
ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ေဆွးေနွးအတည် ြပုခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွကပ် ါမယ်။ ဒီလို
ြ မ်းတစ်ခုလုံး
ေဆွးေနွးရာမှာ ဥပေဒ ြကမ်း၏ေခါင်းစဉ် နိဒါန်းမှအစ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများနှင့် ဥပေဒက
ပါဝင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ အစဉ်လိုက် အတည် ြပုနိုင်ေရးေဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပင်ဆင်ချက်
မရှိပါက မူလအဆိုြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း အတည်ြပုနိုင်ေရးတင်ြပေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပင်ဆင်ချက်ရှိေသာ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများအတွက် ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းထားတဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီနဲ့ အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ဒွဲဘူတို့က သက်ဆိုင်ရာအပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအလိုက် ေဆွးေနွး
ြခင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဖွဲ့အစည်းဝင်က လိုအပ်က ရှင်းလင်းေဆွးေနွးြခင်းများပ
ြ ုလုပ် ြပီး လွှတ်ေတာ်ရဲ့
သေဘာဆန္ဒရယူဆုံး ြဖတ်အတည်ြပုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၃
ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၀ အရ ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်
သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီမှ ြပင်ဆင်ထားသည့် ၈ ချက်အား တင်ြပဖို့
ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးခင်ေမာင်ေရွှ(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊
မူ ြကမ်း
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တမူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီဝင် ဦးခင်ေမာင်ေရွှြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနဖ
ြ င့် ကာလ
စည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒ
ြကမ်းေကာ်မတီရဲ့ကိုယ်စား ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၀ အရ လွှတ်ေတာ်မှအတည် ြပု
ေပးနိုင်ဖို့ အဆိုတင််သွင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ရန်တင် ြပချက် ၈ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒလ
ီ ွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များထံ ြဖန့်ေဝထားတဲ့ ကန့်လန့်ြဖတ်ဇယားမှာ ြကည့်မယ်ဆိုရင် စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ်
၁ ဥပေဒေခါင်းစီး၊ စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၂ အပိုဒ် ၂၊ စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၃ အသစ်
ြဖည့်စွက်ချက် အပိုဒ် ၃၊ စာမျက်နှာ ၁ အမှတ်စဉ် ၄ အပိုဒ် ၄၊ စာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၇ အပိုဒ် ၃
အပိုဒ်ခွဲ(ခ)၊ စာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၈ အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)၊ စာမျက်နှာ ၃ အမှတ်စဉ် ၉ အသစ်
ြဖည့်စွက်ချက် အပိုဒ် ၃ အပိုဒ်ခွဲ(င)၊ စာမျက်နှာ ၃ အမှတ်စဉ် ၁၀ အသစ် ြဖည့်စွက်ချက် အပိုဒ် ၃
အပိုဒ်ခွဲ(စ)တို့ြဖစ်ပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ အထက်ေဖာ် ြပပါ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ၏
ြပင်ဆင်ရန်တင် ြပချက် ၈ ချက်အား လွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ

နည်းဥပေဒ ၁၉၀ အရ ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ချက် ၈ ချက်အား အတည် ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလား
ခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။ ။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ကာလ
စည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ြပင်ဆင်ချက် ၈ ချက် ြဖစ်သည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့

ြပင်ဆင်ချက်များအတိုင်း

ဤဥပေဒက
ြ မ်း၏

အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း

အတည်ြပု ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက် ြပီး ြပင်ဆင်အဆိုြပုထားတဲ့ အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ဒွဲဘူ

ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ေဒါ်ဒွဲဘူ(အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်။ ကျွန်မအေနနဲ့ ဒီဥပေဒနဲ့ပတ်သက် ြပီးမှ ကျွန်မေဆွးေနွးချင်
တာဆိုလို့ရှိရင် လွန်ခဲတ
့ ့ဲနှစ်ေပါင်းများစွာကတည်းကဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့က ဆိုလို့ရှိ
ရင် လွှတ်ေတာ်ေပါ်လာတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စကို တင် ြပရခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်
ေအာက်ေြခမှာေနပ
ြ ီး ြပည်သူလူထုနဲ့အတူ ဒုက္ခခံခဲတ
့ ဲ့ လူေတွလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ြပည်သူလူထုရဲ့ ဒုက္ခကိုသိတဲ့အတွက် တင် ြပ ြခင်း ြဖစ်တာနဲ့အတူ ဒီကေန့ တရားစီရင်ေရးမ ိုင် တည့်
မတ်ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်ဖို့အတွက် ဒီဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရ ြခင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒေီ တာ့ ဒီဥပေဒဟာ
ဆိုလို့ရှိရင် ဒီကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒတစ်ခုလုံးကို အကျုံးမဝင်ေပမယ့် တကယ်ေအာက်ေြခမှာ
အေရး ကီးြပီးမှ ြပည်သူလူထုအတွက် နစ်နာမှုရှိေနတဲ့ကိစ္စေတွကုစားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မအေနနဲ့
တင်ြပ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကျွန်မတို့ ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကေတာ့ ဥပေဒပညာရှင်ေတွ
ေတာ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် ကျွန်မတို့ ေတွ့တဲ့ေနရာမှာ ဥပေဒကို ေတွ့တဲ့အချိန်ကေနစပ
ြ ီးေတာ့မှ
ကျွန်မတို့မှာ ေဆာင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ဒီကိစ္စကို လွှတ်ေတာ်သို့တင် ြပ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီကေန့ပဲ ဒီဥပေဒကို ေဆွးေနွးေပမယ့် ကျွန်မဟာဆိုလို့ရှိရင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်က
စပ
ြ ီးမှ ဒီကာလ စည်းကမ်းသတ်နဲ့ပတ်သက် ြပီးမှ လွှတ်ေတာ်ကို ေမးခွနး် ရှစ်ခုေမးမ
ြ န်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ
ေမးခွန်းရှစ်ခု ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်ကေနမှ လာေရာက်
ြပီးမှ ေဖ
ြ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီေြဖဆိုချက်အေပါ်မှာ မူတည် ြပီးမှ ကျွန်မ ဒီဥပေဒကို ြပင်ဆင် ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ေမးခွန်းရှစ်ခု ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့အခါမှာ ကာလစည်းကမ်းသတ််နှင့်ပတ်သက် ြပီးမှ ဒီဟန်ေဆာင်
စာချုပ်ေတွအများအပ
ြ ား လူထုထဲမှာရှိပါတယ်။ ဒီဟန်ေဆာင်စာချုပ်ေ ြကာင့် ကျွန်မတို့မှာ ဒုက္ခအများ
ကီးေရာက်ခဲ့ရပါတယ်။

တစ်နိုင်ငံလုံးအဝန်းြဖစ်တယ်ဆိုတာလည်း

တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်ကေနမှ

လွှတ်ေတာ်ထဲမှာလည်း လာပ
ြ ီးေပ
ြ ာသွားပါတယ်။ တကယ်လည်း ဒီကေန့ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရး
ရာနှင့် တိငု ် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနှင့်
တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရးေကာ်မတီမှာလည်း ဒီလိုဟန်ေဆာင်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ေငွေ ြကးရလိုမှုကိစ္စ
ေတွနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စေတွ၊ အိမ်ကိစ္စေတွ ဒါနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ပဲ တိုင်စာေတွအများကီးရှေိ နတာကို
ေတွ့ရပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတွဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီကေန့ ကျွန်မတို့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ြဖစ်ပျက် ြပီးမှ
လူထုေတွမှာ နစ်နာမှုေတွရှိေနပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကျွန်မေမးတဲ့ ေမးခွန်းရှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် လူထုရဲ့
နစ်နာမှုေတွကုစားေပးနိုင်တဲ့ အချက်အလက်ေတွေမးတဲ့အခါမှာ အားလုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
မူ ြကမ်း
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အချက်တစ်ချက်ကေတာ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်ေကျာ်လွန်သွားတဲ့ကိစ္စေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့
ဥပေဒမှာဆိုလို့ရှိရင် ကာလစည်းကမ်းသတ်ေတွေကျာ်လွန်သွားလို့ရှိရင် အေရးအဆိုေတာင်းဆိုခွင့်မရ
ရှိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေက
ြ ာင့် ဒီကုန်လွန်သွားတဲ့ကာလစည်းကမ်းသတ်အတွက် ဘယ်လိုကုစားမှုေပးနိုင်
မလဲလို့ေမးတဲ့အခါမှာ ဒါနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရမှာြဖစ်ပါ
တယ်လို့ ေဖ
ြ ဆိုသွားပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အဲဒီကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ဖို့အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိလို့ ြပန်ေမးတဲ့အခါမှာေတာ့ ဒါနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိေသးပါဘူးဆိုမှ
ေမးခွန်းေဖ
ြ ဆိုစဉ်က ေဖ
ြ ြကားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါေက
ြ ာင့်မို့ တရားရုံးချုပ်က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးမှ
ြပင်ဆင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိေသးဘူးဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်မအေနနဲ့ ဒီဥပေဒကို ြပင်ဆင်ဖို့အတွက် တင်ခဲ့ပါ
တယ်။ ဒါေပမယ့် ကျွန်မတင်တဲ့အခါမှာပဲ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်မှာ ဒီဥပေဒတင် ြပီးတာကို ေတွ့ရှိရြပီးမှ
ြပည်သ့ူ လတ
ွှ ်ေတာ်ကိပု ့ုိ တာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ကျွန်မ အဲ့ဒီမှာ ြဖည့်စွက်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်မ
ြဖည့်စွက်တာကေတာ့ ကျွန်မ နစ်နာမှုေတွ့ရှိတဲ့ အချက်ကိုမူတည် ြပီး ြဖည့်စွက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ
ေတာ့ ေငွေချးတဲ့က ေတွမှာ ေချးငှားပ
ြ ီး သုံးနှစ်အတွင်းမှာ ဒါမေတာင်းလို့ရှိရင် ဒီကာလစည်းကမ်း
သတ် ြပည့်သွားရင်ေတာင်းခွင့် မရှိဘူးဆိုမှ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒမှာ ေဖာ် ြပထားပါတယ်။
ဒါလည်း ဒီကာလစည်းကမ်းသတ် ဥပေဒဟာဆိုလို့ရှိရင် နှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်ခဲ့ပါပ
ြ ီ။ ယခင်ကာလ
အချိန်တုန်းကေတာ့ ဘယ်သူမဆို ေငွေချးရင် ကတိကဝတ်အတိုင်းေပးက
ြ တဲ့အေခ
ြ အေနရှိမှာပါ။
အခုေတာ့ ေခတ်ကာလေတွေြပာင်းလဲသွားပ
ြ ီး လူေတွလည်း မမှန်မကန်ေတာ့ပါဘူး။ ြပီးလို့ရှိရင်
လုပ်ငန်းေတွလုပ် ြကတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီေခတ်စနစ်အရ ဘဏ်လုပ်ငန်းေတွကလည်း
မေကာင်းဘူး။ ေနာက်ဘဏ်မှာအိမ်ေတွ ဘာေတွေပါင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ ေပါင်ရနှံရခက်ခဲတဲ့
အတွက် အချငး် ချင်း ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဂရန်ကိုေပးပ
ြ ီးမှ ေငွေချးတဲ့ကိစ္စေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစ္စ
ေတွအကုန်တင် ြပမယ်ဆိုရင် တစ်ေထာင့်တစ်ညပုံ ြပင်လိုပါပဲ။ ကျွန်မအေနနဲ့ လိုရင်းပဲေြပာပါမယ်။
အဲဒီေတာ့ ဒီကေန့ ကျွန်မ ဒီမှာ ြပင်ထားတာကေတာ့ ဒီအမှတ်စဉ် ၅၇ မှာေတာ့ ၃ နှစ်အုပ်စုေတွ
အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ ၃ နှစ်ကေန ကျွန်မက ဒီဘက် ၁၂ နှစ်အုပ်စုေတွ ြဖစ်တဲ့ဘက်ကို
ဒီေငွေချး ြခင်းနှင့်ပတ်သက် ြပီးမှ ကာလစည်းကမ်းသတ်ကို ြပန်တိုးေပးခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတိုးေပး
ြခင်းအားြဖင့် နစ်နာသွားတဲ့ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်မှာ ရင်ဆိုင် ြပီးရှုံးသွားတဲ့ ေငွေချးထားတဲ့သူေတွ
ြပန် ြပီးေတာ့ နစ််နာမှုကုစားနိုင်ဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို ကျွန်မတင်ြပတာဆိုလို့ရှိရင် ေငွတိုး
ေချးစားတဲ့သူ အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မိိမိေငွရင်း ြပန်ရဖို့အတွက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို ေငွရင်းေတာင်
မူ ြကမ်း
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ြပန်မရတဲ့ မုဆိုးမေတွ၊ ဒုက္ခေရာက်ေနတဲ့လူေတွ ကိုယ့်အိမ်ေရာင်း ြပီးေငွေချးလို့ အတိုးမရတဲ့အ ြပင်
အရင်းေတာင် ေပျာက်ဆုံးသွားတဲ့လူေတွအတွက် ကျွန်မကုစားေပးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဥပေဒကို ြပင်ဆင်
ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒကို ြပင်ဆင်လိုက်ြခင်းအားဖ
ြ င့် ကျွန်မတို့ တရားစီရင်ေရးဟာ ေဖ
ြ ာင့်မတ်
မှန်ကန်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အေပါ်မှာ ဥပေဒအတိုင်း စီရင်တိုင်း ဒီအေပါ်မှာေရာက်လာတဲ့
ကိစ္စေတွက ဟန်ေဆာင်စာချုပ် ြဖစ်တဲ့အတွက် ဥပေဒနဲ့မညီဘူးဆိုြပီးမှ ဥပေဒနဲ့အညီ စီရင်လိုက်တာ
မှန်ကန်ေပ မယ့် ေအာက်မှာဆိုလို့ရှိရင် တကယ့်နစ်နာမှုေတွရှိေနပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် မူလ ၃ နှစ်ကေန
ကျွန်မ ၁၂ နှစ်ကိုြပင်ဆင်ြခင်း ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်း လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးကေနတစ်ဆင့် လွှတ်ေတာ်
သို့ တင် ြပလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါ်ဒွဲဘူက ြပင်ဆင်ရတဲ့အေက
ြ ာင်းအရင်းကို ေဖာ်ြပရှင်းလင်းသွားပါတယ်။

ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ကန့်လန့်ြဖတ်ဇယားစာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၅ နှင့် အမှတ်စဉ် ၆
တေပါင်းတည်းတင် ြပသွားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့

ဒီဥပေဒကို

ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးတဲ့

ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်ဘက်က ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးစိးု ညွန့်(တရားသူ ကီး၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး မဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်း
ဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ် တရားသူ ကီး ဦးစိုးညွန့်
ြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်အ
့ ေနနဲ့

ကချင်ြပည်နယ်၊

အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်ဒွဲဘူတင်ြပတဲ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒ ပထမဇယားအမှတ်စဉ် ၅၇ ြပဋ္ဌာန်း
ချက်ကို ြပင်ဆင်သင့်ေ ြကာင်း တင် ြပချက်အေပါ်မှာ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်ကိုယ်စား
ရှင်းလင်းတင်ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေဒါ်ဒွဲဘူတင်ြပတာ ြပင်ဆင်လိုတာ အချက် ၂ ချက် ြဖစ်ေပမယ့်
တကယ်ကျေတာ့ ြပင်ဆင်ချင်တဲ့အချက်က တစ်ချက်ပဲြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်
ဥပေဒ ပထမဇယားအမှတ်စဉ် ၅၇ မှာ ေချးေငွရလိုမှုကို ၃ နှစ်လို့ ြပဋ္ဌာန်းထားတာကိုပယ်ဖျက်ြပီးေတာ့
အဲဒီ ၃ နှစ်အစား ဇယားအမှတ်စဉ် ၁၂၀ မှာ ထည့်သွင်း ြပီးေတာ့ ၁၂ နှစ်လို့ ြပင်ဆင်ချင်တာ ြဖစ်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ပုဂ္ဂလိကအချင်းချင်း ြဖစ်ပွားတဲ့ တရားမမှုများနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ တရားမ
မှုခင်းေတွကို ဘယ်အချိန်အတွင်းမှာ တရားစွဲဆိုရမယ်လို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်
ဥပေဒဆိုတာရှိပါတယ်။ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒကေတာ့ ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း ြဖစ်ပွားတဲ့ တရားမမှု
မူ ြကမ်း
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ေတွကို မိမိတို့တရားစွဲဆိုရမယ့်အချိန်အတွင်းမှာသာ တရားစွဲြပီးေတာ့ တရားစွဲချင်တဲ့အချိန်ကျမှ ထပ
ြ ီး
တရားစွဲတာမျိုးကို ခွင့်ြပုထားခ
ြ င်းမရှိပါဘူး။ စွဲသင့်တဲ့အချိန်မှာ စွဲဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဘယ်အမှုကို
ဘယ်အချိန်မှာတရားစွဲဆိုရမယ်လို့ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပေဒဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီကာလစည်းကမ်း
သတ်ဥပေဒ ပထမဇယားအမှတ်စဉ် ၅၇ မှာေတာ့ ေချးေငွရလိုမှုကို ၃ နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရမယ်လို့
သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီေချးေငွရလိုမှုဟာ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်း ရလိုမှုပဲြဖစ်ပါတယ်။
ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းေတွြဖစ်တဲ့ ေရွှတို့၊ ေငွတို့၊ ဒီေချးေငွတို့ အစရှိသည့် ရလိုမှုေတွကို ကာလ
စည်းကမ်းသတ် ၃ နှစ်အတွင်းမှာ တရားစွဲဆိုရမယ်လို့ဆိုြပီးေတာ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒ အပိုင်း
၆ မှာ အမှတ်စဉ် ၃၇ ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ၁၁၅ အထိေအာင် ြပဋ္ဌာန်းထားတာေတွ့ရှိရပါတယ်။ ေချးေငွရလိုမှု
ကို သုံးနှစ်အတွင်းစွဲဆိုရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက်ဟာ သင့်ေတာ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ေချးေငွရလိုမှုကို
သုံးနှစ်အစား ၁၂ နှစ်ထိေအာင် တရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့ကာလကို တိုးချဲ့ေပးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီေချးေငွရလိုမှု
တစ်ခုတည်းသာမကဘဲနဲ့ ဒီကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒအပိုင်း ၆ မှာ ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဒီဆက်စပ်ေနတဲ့
အမှုေတွအားလုံးအလားတူအမှုများ အားလုံးကိုပါ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကာလ
စည်းကမ်းသတ်ကာလကို အလွန်အမင်းတိုးချဲ့ြပီးေတာ့ ြပဋ္ဌာန်းေပးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သက်သာခွင့်ရလိုသူ
ဟာ မိမိအမှုကို ြမန်ြမန်ထက်ထက်တရားစွဲဆို ေတာင်းဆိုနိုင်ေစရန်အတွက် ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ရည်ရွယ်
ချက်ကို ထိခိုက်ေစမှာ ြဖစ်သလို အချိန် ြကာမ
ြ င့်ကာမှ တရားစွဲဆိုြခင်းအားဖ
ြ င့် အမှုြဖစ်တဲ့ပုံကိုသိရှိတဲ့
သက်ေသေတွမရှိေတာ့တာ ေမ့ေလျာ့နငုိ တ
် ာေတွေ ြကာင့် အမှန်တရားကိုရရှိေအာင် ဆုံး ြဖတ်ဖို့ အခက်
အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့လည်း ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်ဒွဲဘူ ယခင်ေမးမ
ြ န်း
တုန်းကလည်းပဲ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်က ေချးေငွရလိုမအ
ှု တွက် စည်းကမ်းသတ်ကာလ
ကို ြပင်ဆင်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်မရှိေသးေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားခဲတ
့ ာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။
ဒါေက
ြ ာင့် ေချးေငွရလိုမှုကို ၃ နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရမယ်လို့ စည်းကမ်းသတ်ကာလသတ်မှတ်
ြပဋ္ဌာန်းထားခ
ြ င်းဟာ

သင့်ေတာ်ပါေက
ြ ာင်းနဲ့

အချိန်ကာလကိုတုိးချဲ့ေပးရန်

မလိုအပ်ပါေက
ြ ာင်း

ရှင်းလင်းတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ေဒါ်ဒွဲဘူ(အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင်။ ကျွန်မအေနနဲ့

အနည်းငယ် ြပန်လည်တင် ြပလိုပါတယ်။ အခုတရားလွှတ်ေတာ်ဘက်ကေတာ့ ၃ နှစ်သင့်ေတာ်တယ်လို့
ေပ
ြ ာပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့မှ ကျွန်မတို့ ဒီသက်ေသအေထာက်အထားေတွဘာေတွကို
၁၂ နှစ်ေြပာင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကာလေရွ့လျားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် တချို့သက်ရှိထင်ရှားမရှိ
မူ ြကမ်း
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တာေတွ ြဖစ်မှာလို့ ေပ
ြ ာပါတယ်။ ကျွနမ် အေနနဲ့လည်း သက်ရှိထင်ရှားတဲ့လူအတွက်ပဲ ေပ
ြ ာခ
ြ င်းြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီကေန့ ကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုး ေငွေချးလိုက် ြပီးမှ ကိုယ့်ေငွ ြပန်မရဘဲနဲ့ ဒုက္ခေရာက်ေနတဲ့လူေတွ
တရားရုံးချုပ်ေတွမှာ အထူးအယူခံထိတက်ြပီးေတာ့ အခုအချိန်မှာ ၅ နှစ် ၆ နှစ်ရှိသွားပ
ြ ီ။ အဲဒါေတွ
ဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒီ၃ နှစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင် သူ့အေနနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကျွန်မကတိရထားတဲ့ ကတိကဝတ်အတိုင်း
ေဆာင်ရွက်ေပးဖို့ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်သူ့မှာ နစ်နာတာေတွ၊ ကုစားနိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အဲဒ့ ါေက
ြ ာင့် ကျွန်မ
၁၂ နှစ် ေပ
ြ ာခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ေငွတိုးေချးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့
ကိုယ့်ေငွရင်း ကိုယ်ရှာေဖွထားတဲ့ မိမိေချွးနဲ့ေသွးနဲ့ရှာေဖွထားတဲ့ ေငွရင်းြပန်ရဖို့ဆို မိမိမေသမချင်း
တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိဖို့အခွင့်အေရးရသင့်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် တစ်ခါတေလကျရင် ကျွန်မတို့ ဒီလက်ရှိ
ဥပေဒေတွဟာဆိုလို့ရှိရင် လက်ရှိြပည်သူလူထုမှာ ထိေရာက်မှုမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ဒီလူထုထဲမှာ
လည်း ြပဿနာအမျိုးမျိုး ေပါက်ဖွားရခ
ြ င်း ြဖစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မအေနနဲ့ကေတာ့ ဒါ ၁၂ နှစ်ဆိုတာ
ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူေတွ သက်ရှိထင်ရှားတဲ့အတိုင်းအတာအထိြဖစ်တဲ့ အတိုင်းအတာလို့
ကျွန်မမှတ်ယူပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခု ကျွန်မအေနနဲ့တင်ြပလိုတာကေတာ့ တကယ်လို့သာ ၁၂ နှစ်
မဟုတ်ဘူး သက်ရှိထင်ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူမေသမချင်းေတာင်မှ ကိုယ့်ေငွကိုေတာ့ ြပန်ေတာင်း
ယူခွင့်ရှိတယ်လို့ ဒါရိုးရိုးသားသားပဲေတွးမှသာ လူထုရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက် ကျွန်မကေတာ့ ဒါ
လွှတ်ေတာ်ရဲ့အဆုံးအဖ
ြ တ် ေနာက်မှကျွန်မတို့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရဲ့ အဆုံးအဖ
ြ တ်လည်း ကျွန်မယူချင်ပါတယ်
လို့။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်က ြပန်လည်ရှင်းလင်းလိုက ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။

ဦးစိးု ညွန့်(တရားသူ ကီး၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်ရှင်းလင်းေအာင် တင် ြပရမယ်ဆိုရင် ေဒါ်ဒွဲဘူတင် ြပတဲ့အချက်ကေတာ့ အမှန်ကေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီလို ြဖစ်ပျက်ခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ေငွေချးတဲ့အမှုေတွမှာ တရားစွဲဆို ြကတဲ့အခါမှာ
တရားစွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေတွရဲ့ မကျွမ်းကျင်မှုေ ြကာင့် သူကေချးေငွရလိုမှုေတွနဲ့မစွဲဘဲနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့
စာချုပ်စာတမ်းမှာချုပ်ဆိုထားတဲ့အတိုင်း အေရာင်းအဝယ် အတည်ြပုေပးေစလိုမှု စသည်ြဖင့် အဲလို
မျိုးစွဲဆိုတာေတွရှိပါတယ်။ စွဲဆိုတာေတွရှိတဲ့အခါကျေတာ့ တရားရုံးကိုေရာက်တဲ့အခါကျေတာ့ ဒါ
တကယ်ကျေတာ့ ေချးထားတာေပါ်ေပါက်သွားတဲ့အခါကျေတာ့ တရားစွဲဆိုတဲ့အမှုပုံစံဟာ မှားယွင်းေန
တဲ့အတွက် ဒီအမှုေတွကို အရှုံးေပးရတာေတွလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှိခဲ့တဲ့အခါကျေတာ့ ြပီးခဲ့တဲ့အပတ်
ေမးခွန်းမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန်လည်ေြဖ ြကားစဉ်တုန်းက အဲ့လိုအမှုမျိုးေတွနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့အေန
မူ ြကမ်း
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နဲ့ကုစားနိုင်တာကေတာ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်အတွင်းမှာဆိုရင်ေတာ့ ဒီေချးေငွရလိုမှုနဲ့ ြပန် ြပီးေတာ့စွဲ
နိုင်တယ်။ ကာလစည်းကမ်းအတွင်းရှိေသးရင်ေပါ့။ ၃ နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ေတာ့ အမှုအမှန်ပုံစံနဲ့
စွဲနိုင်တယ်လို့ ဒီလိုစွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အေရးရှိပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်းစည်းကမ်းသတ် ေကျာ်သွားတဲ့အခါ
မှာဆိုရင်ေတာ့ စွဲဆိုလို့မရေတာ့ပါဘူးလို့အေခ
ြ အေနရှိပါတယ်။ ၃ နှစ်အတွင်း စွဲဆိုရမယ်ဆိုတာက
ေတာ့ ဒီသူ့ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းတဲ့အတိုင်း စွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ၃ နှစ်အတွင်းမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ရင် တရားရုံးမှာ
ြကန့် ြကာလာတဲ့အခါကျေတာ့မဆိုင်ေတာ့ပါဘူး။ သူကတရားရုံးက ဒီအချိန်ေရးဆွဲ ြပီးရင်ေတာ့ သူဆုံး
ြဖတ်ြပီးတဲ့အချိန်မှာ ဥပေဒနဲ့အညီဆုံးြဖတ်ေပးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီမှာစဉ်းစား
ရမယ့်အချက်ကေတာ့ ဒီလိုေချးေငွရလိုအမှုမျိုးကို ၃ နှစ်အတွင်း သတ်မှတ်တာဟာသင့်ေတာ်မှုရှိ/မရှိ ၊
ဒါမှမဟုတ် ခုနက ကိုယ်စားလှယ် ကီးတင်ြပသလို ၁၂ နှစ်ထိေအာင်ေပးဖို့ သင့်/မသင့်ဆိုတဲ့အချက်
ကိုသာ စဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်းနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်အေနနဲ့
ကေတာ့ ၃ နှစ်ဆိုတဲ့ြပဋ္ဌာန်းချက်ဟာဆိုရင်ေတာ့ သင့်ေတာ်လုံေလာက်ပါတယ်လို့ ယူဆပါေက
ြ ာင်း တင်
ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့သေဘာထားေပ
ြ ာပါ။

ဦးဘရှိန်(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားရပါေသာ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးဘရှိန်ြဖစ်ပါတယ်။
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ သေဘာထားကို တင်ြပပါမယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကန့်လန့် ြဖတ်ဇယား
စာမျက်နှာ ၂ မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်က ေဒါ်ဒွဲဘူ။ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒရဲ့
ပထမဇယားအပိုဒ် ၅၇ ကို ပယ်ဖျက် ြပီးေတာ့ စာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၆ မှာ ေဖာ်ြပထားတဲ့အတိုင်း
အသစ်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ဖို့ တင်ြပထားပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
ကေတာ့ မူလ ြပဋ္ဌာန်းချက်ကို ပယ််ဖျက်ဖို့မလိုလို့ သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် မူလ
ြပဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းပဲ ထားရှိဖို့တင် ြပအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုတင် ြပရတဲ့အေက
ြ ာင်းကို ရှင်းလင်းရမယ်ဆိုလို့
ရှိရင် ဒီကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒဟာ ေစာေစာကတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်က တရားသူ ကီးတင်ြပ
ထားသလို အုပ်စုလိုက်၊ အုပ်စုလိုက် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ၃ နှစ်ကာလအတွင်းမှာ စွဲဆိုရမယ့်အမှု အမျိုး
အစား၊ ၆ နှစ်ကာလအတွင်းမှာ စွဲဆိုရမယ့်အမှုအမျိုးအစား၊ ၁၂ နှစ်ကာလအတွင်းမှာ စွဲဆိုရမယ့်
အမှုအမျိုးအစား၊ နှစ်ေပါင်း ၃၀ အေတာအတွင်းမှာ စွဲဆိုရမယ့်အမှုအမျိုးအစားဆိုြပီးေတာ့ အပိုင်း
လိုက်အပိုင်းလိုက်ဥပေဒမှာ ြပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒဟာလည်း ဥပေဒတစ်ခု
မူ ြကမ်း
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ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပေဒကိုမသိလို့၊ ဥပေဒကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ေနတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုေတွရှိတာ
မှန်ပါတယ်။ ဥပေဒကိုမလိုက်နာနိုင်ခဲ့ ြကတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်် မလိုက်နာဖ
ြ စ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဆုံးရှုံး
နစ်နာတဲ့ဟာကို ဥပေဒကမေကာင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူေတွရဲ့မလိုက်နာမှုေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ်တို့က
ေပ
ြ ာင်းလဲေပးရမယ်။ လူေတွရဲ့ ပျက်ကွက်မှုေ ြကာင့် ေပ
ြ ာင်းလဲေပးရမယ်ဆိုတာ သင့်ေတာ်တဲ့ စဉ်းစား
ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအေနနဲ့က
ေတာ့ မူလြပဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းထားဖို့ပဲ ဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ြကပါေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာတင် ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အင်ဂျန်းယန်မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်ဒွဲဘူက တင်ြပသွားတဲ့အတိုင်း ဒီဥပေဒကို အသစ် ြဖည့်စက
ွ ်ဖို့ကိစန္စ ဲ့ပတ်သက် ြပီး
ေတာ့ တင်ြပသွားပါတယ်။ အမှတ်စဉ် ၅ မှာကေတာ့ ပယ်ဖျက်တဲ့ေနရာမှာ ခုနက အမှတ်စဉ်ေ ြကာင်း
ကျတဲ့အခါ ပယ်ဖျက်တဲ့ေနရာမှာ အသစ် ြဖည့်စွက် ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအေက
ြ ာင်းနှင့် ပတ်သက်ြပီး
ေတာ့

ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်ကလည်းရှင်းလင်းတင် ြပခဲ့ပါတယ်။

ရှင်းလင်းတင် ြပတဲ့

ေနရာမှာ မူလအတိငု ်းပဲ ြပဋ္ဌာန်းသင့်တယ်။ ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်သက်ေရာက်တဲ့ ေဆွးေနွးချက် ြဖစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီေနာက်ပိုင်း ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကေနပ
ြ ီးတာဝန်ေပးတဲ့ ဦးဘရှိန်က
လည်း ဒီလိုပဲ မူလအတိုင်းပဲ ြပဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းပဲ အတည် ြပုဖို့တင် ြပခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့အတည် ြပုချက်အတိုင်း ြဖစ်တယ်လို့ တင်ြပသွားပါ
တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ လွှတ်ေတာ်ကကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။ လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်မရှိတဲ့
ြ င့် ေပ
ြ ာမယ်
အတွက် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်အဆိုြပုချက်ြဖစ်တဲ့အတိုင်း တစ်နည်းအားဖ
ဆိုရင် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရဲ့ အတည် ြပုချက်အတိုင်း အတည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။
(သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနနဲ့ ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်း ြခင်း၊
ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ်ြခင်းများ

ြပုလုပ်ခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီလိုေဆာင်ရွက်ရာမှာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်နဲ့

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်တို့က ြပင်ဆင် ြခင်းမပ
ြ ုတဲ့အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများကို မူလအဆိုြပုချက်အတိုင်း
အတည်ြပုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ြပင်ဆင်အတည် ြပုချက်များေက
ြ ာင့် ေပ
ြ ာင်းလဲ
သွားတဲ့ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အမှတ်စဉ်များကိုလည်း တစ်ပါတည်းအတည်ြပုချက်ရယူမှာြဖစ်ပါတယ်။
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ဒါေက
ြ ာင့် ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးကို ြပင်ဆင်
ထားသည့်အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုရန်လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းသည်။ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

သဘာမတူတဲ့သူရှိပါသလားခင်ဗျား။

သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်မှာ စတင်တင်သွင်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့်အတည်ြပု၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်သို့
ေပးပို့လာတဲ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးကို ြပင်ဆင်
ထားသည့်အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအတိုင်း အတည်ြပုေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
[အစီအစဉ် ၉ ကို ေနာင်ြပုလုပ်မယ့် အစည်းအေဝးမှာပဲ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။]

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၂၈)ရက်ေြမာက်ေန့
ကျင်းပမည့် ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၈)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် (တနလာေန့
င်္ )
၁၀း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ဆက််လက်ကျင်းပမှာြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့ အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း
ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၁း၅၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၁၁း၅၀
နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]
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