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တရား�းဝင် ်မဲဲစာ�ရွားက််
နှစှာစ်ာဉ် မြို့မ့ဲ� �တော်တ�် တော်ရွားးတော်က်�က်ပဲွ်ွဲ

ဘာ�လင်တ်န််၊ ဗား�းတော်မဲ�င့််
2022 ခုုနှစှာ၊် မဲတလ် 1 ရားက််

မြို့မ့ဲ� �တော်တ�်တော်က်�င်စ်ာဝီင်အ်တကွ််
နှစ်ှ်နှစ်ှ် သက်တ်မ်း်�

တစ််ဦး�ထက်ပု်ို�၍ မဲ်းမ်းပေးပို�ရ

တော်က်ာ�င်း် တော်က်�်မဲရှှင််
အဖဲွွဲ့�ဝင်အ်တကွ််

နှစ်ှ်နှစ်ှ် သက်တ်မ်း်�
တစ််ဦး�ထက်ပု်ို�၍ မဲ်းမ်းပေးပို�ရ

တော်ရွားးတော်က်�က်ပဲွ်ွဲ စာစာတ်ော်�း
တော်ရားး အရား�ရ့ှှအတကွ််

သး��နှစ်ှ် သက်တ်မ််း�
တစ််ဦး�ထက်ပု်ို�၍ မဲ်းမ်းပေးပို�ရ

မဲဲစာ�ရွားက်၏် နှစှာဖ်ွဲ့က်စ်ာလးးုတငွ် ်မဲဲတော်ပွဲးပွဲါ

မဲဲတော်ပွဲးသူမူဲာ�းအတကွ် ်လမ်ဲးညွှှန််ခုာက်မ်ဲာ�း
1. ဘဲဥဲပိုး�ထတဲငွ် ်ဖြ�ည့့်ရ်န် ်ပေး�ာင်တ်နု် ်အမ်းည့်�် သု�မ့်းဟု�တ ်ခဲတဲးက်ု� သး��ပိုါ။ 
2. မဲ်းစ်ာရွက်ပ်ေးပို်တငွ် ်အမ်းည့် ်ပေး�ာ်ဖြပိုထာ�သည့့်သ်ကူ်ု� မဲ်းပေးပို�ရန် ်ထု�ပို�ဂ္ဂိုုု�လ်၏် အမ်းည့် ်ည့်ာဘဲက်ရုှ်ှိ ဘဲဥဲပိုး�ထတဲငွ် ်ဖြ�ည့့်ပ်ိုါ။
3. မဲ်းစ်ာရွက်ပ်ေးပို်တငွ် ်အမ်းည့်ပ်ေး�ာ်ဖြပိုမ်းထာ�သည့့် ်ပို�ဂ္ဂိုုု�လ်က််ု� မဲ်းပေးပို�ရန် ်ပေးပို�ထာ�ပေးသာ ပေးန်ရာလ်တွထ်တဲငွ် ်၎င်�်တု�၏့ အမ်းည့်က််ု� ပေးရ�ပိုါ သု�မ့်းဟု�တ ်ထည့့်သ်ငွ်�်ပိုါ။ ပြီးပိုး�
လ်ှင် ်အဖြခဲာ� က်ု�ယ်စ််ာ�လ်ယှ်ပ်ေးလ်ာင်�် အမ်းည့် ်ဖြ�ည့့်စ််ကွ်ရ်န် ်စ်ာပေး�က်ာင်�်၏ ည့်ာဘဲက်ရုှ်ှိ ဘဲဥဲပိုး�ထတဲငွ် ်ဖြ�ည့့်ပ်ိုါ။ 
4. ရုံးး� �တစ််ရုံးး� �အတကွ် ်“အမ်း�ာ�ဆုံးး��မဲ်းပေးပို�နှု�င်သ် ူ# ဦး�” ထက် ်ပေးက်�ာ်လ်နွ်ပ်ြီးပိုး� က်ု�ယ်စ််ာ�လ်ယှ်ပ်ေးလ်ာင်�်မ်း�ာ�က်ု� မဲ်းမ်းပေးပို�ပိုါနှငှ့်။်
5. မဲ်းစ်ာရွက်ပ်ေးပို်တငွ် ်အမ်းာှ�လ်�ပ်ိုမု်းပိုါက်၊ စ်ာရွက်က််ု� ပြီး�ဲမု်းပိုါက် သု�မ့်းဟု�တ ်��က်ဆ်ုံးး�မု်းပိုါက် ၎င်�်က်ု� ပေးရွ�ပေးက်ာက်ပ်ိုွဲ အရာရှိှုထး ဖြပိုန်အ်ပ်ိုနှှးပြီးပိုး� ပေးန်ာက်ထ်ပ်ို မဲ်းစ်ာရွက်တ်စ််
ရွက် ်ရယ်ပူိုါ။ ��က်ရ်ာ၊ ဖြခဲစ််ရာ မ်းထင်ပ်ိုါပေးစ်နှငှ့်။်

ရပ််ကွကွွ ်1

(အခြား�း� ကိုု�ယ်စ်ားး�လှယှ်လ်ောလှးင်း�် အမည် ်ခြား�ည့်စ်ားကွိုရ်န်)် (အခြား�း� ကိုု�ယ်စ်ားး�လှယှ်လ်ောလှးင်း�် အမည် ်ခြား�ည့်စ်ားကွိုရ်န်)် (အခြား�း� ကိုု�ယ်စ်ားး�လှယှ်လ်ောလှးင်း�် အမည် ်ခြား�ည့်စ်ားကွိုရ်န်)်

ဒီမုီ�ကိုရကိုတ်စ်ား

တု��တကိုလ်ောခြား�းင်း�်လှလဲောရ�ဝါါဒီီ တစ်ားသီး�ီ��ဂ္ဂဂလှ

SAMPLE
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ဟုတု်

မဲဟုတု်

တော်မဲးခွုန််းမဲာ�း 

1. 2023 ဘာဏ္ဍာ�တော်ရားးနှစှာအ်တကွ် ်တော်က်ာ�င်း်ဘာတဂ်ျာတ ်သူတော်ဘာ�တခွူုင့်ပ်ြုပွဲ�ခုာက််

“ခဲရုုံး�င်ပ်ေးက်�ာင်�်၏ မဲ်းပေးပို�သမူ်း�ာ�အပေးန်ဖြ�င့် ်လ်ာမ်းည့့် ်ဘဲဏ္ဍာာပေးရ�နှစ်ှ်အတကွ် ်လ်ု�အပ်ိုမ်းည့်ဟ်ု� ပေးက်�ာင်�်ဘဲ�တအ်�ဲွ�က် ဆုံးး��ဖြ�တထ်ာ�သည့့် ်ပိုမ်းာဏ $98,232,381 က်ု� သး��စ်ွဲရန် ်
ပေးက်�ာင်�်ဘဲ�တအ်�ဲွ�က်ု� သပေးဘဲာတခူဲငွ့်ဖ်ြပို�သင့်ပ်ိုါသလ်ာ�။

သပေးဘဲာတခူဲငွ့်ဖ်ြပို�လ်ု�က်ပ်ိုါက် ဤအဆုံးု�ဖြပို�တင်သ်ငွ်�်ထာ�သည့့် ်ဘဲတဂ်္ဂို�တက််ု� ပေးက်�ာင်�်သာ�တစ််ဦး�လ်ှင် ်$19,310.56 နှနု်�်ဖြ�င့် ်ပိုည့်ာပေးရ�အတကွ် ်ည့်းတမူ်းှတ ူသး��စ်ွဲမ်းည့်ဟ်ု� ခဲန် ့်
မ်းနှ်�်ထာ�ပိုါသည့်။် ပေးက်�ာင်�်သာ�တစ််ဦး�စ်းအတကွ် ်ည့်းတမူ်းှတ ူသး��စ်ွဲမ်းည့့် ်ဤခဲန် ့မ််းနှ်�်ပိုမ်းာဏသည့် ်လ်က်ရုှ်ှိနှစ်ှ်၏ အသး��စ်ရုတထ်က် ်13.13% ပုို�မ်း�ာ�ပိုါသည့်။် ဤပိုမ်းာဏနှနု်�်ဖြ�
င့် ်သး��စ်ွဲပိုါက် အပေးဆုံးာက်အ်အး� အခဲနွ်န်ှနု်�်ထာ� 6.98% (လ်က်ရ်ှိှု ခဲန် ့မ််းနှ်�်ခဲ�က်)် ထ ုက်�ဆုံးင်�်သာွ�နှု�င်သ်ည့်။်”

ဟုတု်

မဲဟုတု်

2. အ�့ပုြုပွဲ�တင်သ်ူငွ်း်ထား�းတော်သူ� အတော်ထားတွော်ထားရွားန််ပွဲးုတော်င် ွအခွုန််နှန်ု်းထား�း တ့းုပြုမှဲင့်ပ်ြုခုင်း်

“ပြီးမု်း��ပေးတာ် ပိုဋိညု့်ာဉ်စ်ာတမ််း�၏ အပုို�င်�် 99 အရ အဖြမ်းင့်ဆ်ုံးး�� အပေးထပွေးထ ွပြီးမု်း��ပေးတာ်ခဲနွ်န်ှနု်�်ထာ�က်ု� $0.1952 မ်း ှ$0.2352 သု� ့ $0.04 ထ ုတု��ဖြမှ်းင့်ပ်ြီးပိုး� FY23 အတကွ် ်စ်�စ်�ပေးပိုါင်�် 
ပြီးမု်း��ပေးတာ်ခဲနွ်န်ှနု်�်ထာ�က်ု� 5.5% ထ ုတု��ဖြမှ်းင့်သ်င့်ပ်ိုါသလ်ာ�။”

ဟုတု်

မဲဟုတု်

3. မြို့မ့ဲ� �တော်တ�် စာမီဲးက်န့််းမဲာ�းအတကွ် ်အတော်ထားတွော်ထား ွမြို့မ့ဲ� �တော်တ�်စာည်ပ်ွဲင်သ်ူ�ယာ�တော်ရားး တော်င်တွော်ခုားစာ�ခုာ�ပ်ွဲမဲာ�း ထားတုတ်ော်ပွဲးရားန်် သူတော်ဘာ�တခွူုင့်ပ်ြုပွဲ�ခုာက််

“ပြီးမု်း��ပေးတာ်သည့် ်အပေးထပွေးထ ွပြီးမု်း��ပေးတာ်စ်ည့်ပ်ိုင်သ်ာယ်ာပေးရ� ပေးင်ပွေးခဲ��စ်ာခဲ��ပ်ိုပေးန်ရာတငွ် ်အသး��ဖြပို�နှု�င်သ်ည့့် ်လ်က်ရုှ်ှိခဲန် ့မ််းနှ်�်ခဲ�က်မ််း�ာ�ထက် ်ပုို�မု်း�ပေးသာ အဖြခဲာ� အရင်�်အနှှး� ရန်ပ်ိုး�ပေးင်ွ
မ်း�ာ�က်ု� ရယ်နူှု�င်ခ်ဲဲပ့ြီးပိုး� အ�ပ်ိုခဲ��ပ်ိုပေးရ�အ�ဲွ�သည့် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ်ပေးက်ာင်စ််း၏ ဖြပိုန်လ််ည့်ခ်ဲွပဲေးေသး��စ်ွဲပေးရ� အတအုလ်င်�် ခဲငွ့်ဖ်ြပို�ခဲ�က်ရ်ှိှုသည့်မ််းလှ်ွ၍ဲ ပေးင်ပွေးခဲ��စ်ာခဲ��ပ်ိုမ်းရှရှိှုပေးသာ ပေးင်မွ်း�ာ�
က်ု� အဖြခဲာ� ရင်�်နှှး� ဖြမှ်း�ပ်ိုနှှးမ်းမု်း�ာ�အတကွ် ်ဖြပိုန်လ််ည့်ခ်ဲွပဲေးေသး��စ်ွဲဖြခဲင်�်မ်းဖြပို�ဘဲ ဲရည့်မ််းနှ်�်ခဲ�က်တ်စ််ခဲ�အဖြ�စ်် အခဲနွ်ထ်မ််း� စ်�ပေးဆုံးာင်�်ပေးင်မွ်း�ာ�က်ု� ဦး�စ်ာ�ပေးပို�မ်းည့်ဆ်ုံးု�ပိုါက် မ်းး�သတက််ာ�
မ်း�ာ�နှငှ့် ်အပေးရ�ပေးပို် ဆုံးက်သ်ယွ်ပ်ေးရ�စ်န်စ််မ်း�ာ�က်ု� အသစ််လ်ဖဲြခဲင်�်၊ ပြီးမု်း��ပေးတာ်က် ပုို�င်ဆ်ုံးု�င်ပ်ေးသာ အပေးဆုံးာက်အ်အး�ဆုံးယ်ခ်ဲ�နှငှ့် ်က်ု��မ်းု�င်ရ်ှိှည့်လ််�ာ�သည့့် ်ပြီးမု်း��တငွ်�်လ်သူာွ�လ်မ်း်�မ်း�ာ�
က်ု� ဖြပို�ဖြပိုင်ဖ်ြခဲင်�်နှငှ့် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ် အပေးဆုံးာက်အ်အး�မ်း�ာ�နှငှ့် ်ေန်ပ်ေးဆုံးာင်မ််းမု်း�ာ�က်ု� ထနု်�်သမ်ု်း�ပေးစ်ာင့်ပ်ေးရှိာှက်ပ်ြီးပိုး� ထပ်ိုပေးဆုံးာင်�် ဖြပို�ဖြပိုင်ထ်နု်�်သမ်ု်း�ပေးရ�နှငှ့် ်ဖြပိုင်ဆ်ုံးင်မ််း ုက်�န်က််�စ်ရုတမ််း�ာ� 
မ်းရှိှုပေးစ်ရန် ်ရည့်ရွ်ယ်ပ်ြီးပိုး� လ်က်ရုှ်ှိ သု�မ့်းဟု�တ ်လ်ာမ်းည့့် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ် စ်းမ်းးက်နု်�်မ်း�ာ�အတကွ် ်ပေးေသတငွ်�် က်ု�က်ည့််းပေးသာ ရန်ပ်ိုး�ပေးင်မွ်း�ာ� ခဲွပဲေးေသး��စ်ွဲဖြခဲင်�်၊ ပြီးမု်း��ပေးတာ်နှငှ့် ်၎င်�်၏ အပေးဖြခဲခဲး
အပေးဆုံးာက်အ်အး�မ်း�ာ� တု��တက်ပ်ေးက်ာင်�်မ်းနွ်လ််ာပေးစ်ရန် ်စ်းမ်းးက်နု်�်မ်း�ာ�က်ု� ပေးထာက်ပ်ိုးဖ့ြခဲင်�်တု� ့ အပိုါအေင်ထ်ု�မ်းှမ်းက်ပေးသာ ပြီးမု်း��ပေးတာ်အတငွ်�် အပေးဆုံးာက်အ်အး� ဖြပို�ဖြပိုင်မ််းမ်ွ်း�မ်းးမ်းမု်း�ာ�၊ 
အသစ််လ်မဲ်းမု်း�ာ�နှငှ့် ်ဖြပို�ဖြပိုင်မ််း ုစ်းမ်းးက်နု်�်မ်း�ာ�စ်ာွက်ု� ဆုံးက်တ်ု�က်အ်ပေးက်ာင်အ်ထည့်ပ်ေး�ာ် ပေးဆုံးာင်ရွ်က်န်ှု�င်ရ်န် ်ရည့်ရွ်ယ်ခ်ဲ�က်အ်တကွ် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ်ပေးက်ာင်စ််းက် နှစ်ှ်ဆုံးယ့်သ်း��သန်�် ရှိစ်ှ်
သနု်�် ပေးေ်လ်ာ ($23,800,000) ထက် ်မ်းပေးက်�ာ်လ်နွ်ပ်ေးသာ ပိုမ်းာဏရှိှုသည့့် ်တစ််ခဲ� သု�မ့်းဟု�တ ်တစ််ခဲ�ထက်ပု်ို�ပေးသာ အပေးထပွေးထ ွပြီးမု်း��ပေးတာ်စ်ည့်ပ်ိုင်သ်ာယ်ာပေးရ� ပေးင်ပွေးခဲ��စ်ာခဲ��ပ်ိုမ်း�ာ� 
သု�မ့်းဟု�တ ်ပေးင်သွာ�မ်း�ာ� ထ�တပ်ေးပို�မ်းည့်က််ု� ခဲငွ့်ဖ်ြပို�သင့်ပ်ိုါသလ်ာ�။” 

ဟုတု်

မဲဟုတု်

5. လင့်အ်လပ်ုွဲသူမဲ�းမဲာ�းက့် ုစာည်း်က်မ်ဲးထားန့််းသူမ့်ဲးရားန်် မြို့မ့ဲ� �တော်တ�်တော်က်�င်စ်ာ၏ီ အခွုင့်အ်�ဏာ�က့် ုဖွဲ့ယာရှ်ှ�းတော်ရားးအတကွ် ်အ�့ပုြုပွဲ�ထား�းတော်သူ� ပွဲဋိည့်�ဉ်စာ�တမ်ဲး�့ငု်ရ်ား� 
အတော်ပြုပွဲ�င်း်အလဲ

“ဘဲာလ်င်တ်န် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ်၏ ပိုဋိညု့်ာဉ်စ်ာတမ််း�၊ 1949 အက်ဥ်ပိုပေးေမ်း�ာ�၊ အမ်းတှစ််ဉ် 298 တငွ် ်ဖြပိုင်ဆ်ုံးင်ဖ်ြ�ည့့်စ််ကွ်ထ်ာ�သည့့်အ်တု�င်�် §48(7) တစ််ခဲ�လ်း��က်ု� �ယ်ရ်ှိာှ�လ်ု�က်ဖ်ြခဲင်�်ဖြ�
င့် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ်ပေးက်ာင်စ််း၏- 

(7) ဖြပိုည့့်တ်န်ဆ်ုံးာအမ်ု်းမ်း�ာ�နှငှ့် ်ပေးဆုံးာင်�်က်ာပြီးမု်း�င်မ််း�ာ�က်ု� �မ််း�ဆုံးး�ထနု်�်သမ်ု်း�ဖြခဲင်�်၊ ပေးတွ�ရမ်း�ာ�ပေးသာ ဖြပိုည့့်တ်န်ဆ်ုံးာမ်း�ာ�နှငှ့် ်၎င်�်တု�န့ှငှ့် ်အဆုံးက်အ်ဆုံးးဖြပို�ပေးသာ လ်ပူို�ဂ္ဂိုုု�လ်မ််း�ာ�က်ု� 
ဖြပိုစ််ေဏပ်ေးပို�ဖြခဲင်�်” က်ု� ပေးဆုံးာင်ရွ်က်န်ှု�င်သ်ည့့် ်အခဲငွ့်အ်ာဏာမ်း�ာ�မ်း ှ၎င်�်က်ု��ယ်ရ်ှိာှ�ရန်အ်တကွ် ်ပေးန်ာက်ထ်ပ်ိုဖြပိုင်ဆ်ုံးင်သ်င့်ပ်ိုါသလ်ာ�။”

ဟုတု်

မဲဟုတု်

4. မြို့မ့ဲ� �လယာ ်TIF ခုရု့ိုင်အ်တငွ်း် ပြုပွဲည်သ်ူပု့ူွဲင်အ်တော်��က်အ်အးမုဲာ�း မွဲမ်ဲးမဲးပြုမှဲင့်တ်င်မု်ဲမဲာ�းအတကွ် ်တော်�က်းမြို့မီဲ အ�မဲခုးခုာက်ရ့ှ်ှတော်စာတော်ရားး မြို့မ့ဲ� �တော်တ�်၏ ဘာဏ်ာစာ�ရားင်း်ရ့ှှတော်င်ကွ့် ုအ�မဲခုး
အပြုဖွဲ့စာထ်ား�းပြုခုင်း်

“ပြီးမု်း��ပေးတာ်ပေးက်ာင်စ််းသည့် ်ပေး�က်�ပြီးမ်းး အာမ်းခဲးခဲ�က်ရုှ်ှိပေးစ်ရန် ်သု�မ့်းဟု�တ ်တစ််ခဲ� သု�မ့်းဟု�တ ်တစ််ခဲ�ထက်ပု်ို�ပေးသာ ဖြပိုည့်သ်ပုူို�င်အ်ပေးဆုံးာက်အ်အး� မ်းမ်ွ်း�မ်းးဖြမှ်းင့်တ်င်မ််းမု်း�ာ�နှငှ့် ်ပြီးမု်း��လ်ယ််
အတငွ်�် နှစ်ှ်တု��အခဲနွ်ေ်င်ပ်ေးင်ဖွြ�င့် ်�ွး� ပြီး�ု��ပေးရ�ဆုံးု�င်ရ်ာ ပေးင်ပွေး�က်�ပေးထာက်ပ်ိုးပ့ေးပို�သည့့် ်(TIF) ခဲရုုံး�င်တ်ငွ် ်ပေးဆုံးာင်ရွ်က်ပ်ေးပို�ပေးသာ စ်းမ်းးက်နု်�်မ်း�ာ�အတကွ် ်ဆုံးက်စ််ပ်ိုက်�န်က််�စ်ရုတမ််း�ာ�
က်ု� ပေးင်ပွေး�က်�ပေးထာက်ပ်ိုးရ့န် ်ရည့်ရွ်ယ်၍် တု�က်ရု်ုံး�က်ပ်ေးပို�ပေးခဲ�မ်းမု်း�ာ� ဖြပို�လ်�ပ်ိုရန်၊် အထ�ူသဖြ�င့် ်ပေးအာက်ပ်ိုါအခဲ�က်မ််း�ာ�က်ု� ထည့့်သ်ငွ်�်စ်ဉ်�စ်ာ�၍ ပြီးမု်း��ပေးတာ်၏ ပေး�က်�ဖြပိုန်ဆ်ုံးပ်ိုမ်းည့်ဟ်ု� 
အ�က်င်�်မဲ်း ့အာမ်းခဲးဖြခဲင်�်က်ု� ပြီးမု်း��ပေးတာ်ပေးက်ာင်စ််းက် က်တဖုြပို�ရန် ်ခဲငွ့်ဖ်ြပို�သင့်ပ်ိုါသလ်ာ�-  

(က်) မ့ဲန််းလမ်ဲး၏ လမ်ဲးရုိုခုင်း်ဒီဇု့ီိုင်း်မဲာ�းက့် ုအ�င်ပ်ြုမှဲင့်တ်င်ပ်ြုခုင်း်- လ်မ််း�ဆုံးး�အာ�လ်း�� အပိုါအေင် ်South Union လ်မ််း�နှငှ့် ်Battery လ်မ််း��က်ာ�ရှိှု ဘဲပေးလ်ာက် ်ပေးဖြခဲာက််
ခဲ�အတကွ်-် လ်မ််း�ရုုံးခဲင်�်၊ မု်း��ပေးရထနု်�်ခဲ��ပ်ိုစ်န်စ််၊ ဓာာတအ်ာ�စ်န်စ််၊ မ်းး�အလ်င်�်ပေးရာင်၊် သယ်ယ််ပုူို�ပ့ေးဆုံးာင်ပ်ေးရ� အဆုံးင့်ဖ်ြမှ်းင့်တ်င်မ််းမု်း�ာ� ထည့့်သ်ငွ်�်ရန်၊် ၎င်�်၏လ်က်ရုှ်ှိ
တည့်ပ်ေးန်ရာမ်းပှေးန်၍ College Street အလ်ယ်ဘ်ဲပေးလ်ာက်မ််း ှSouth Union နှငှ့် ်South Winooski Avenue �က်ာ� ဘဲပေးလ်ာက်ရုှ်ှိ မု်းန်�်လ်မ််း�သု� ့ ဖြ�တသ်ာွ�သည့့် ်
“လ်ှု�ပေးဖြမ်းာက်တ်စ််ေု�က် ်ပေးရဆုံးု��ထ�တပု်ို�က်လ််ု�င်�်” ဟု� ပေးခဲ်ပေးသာ အပုို�င်�်က်ု� ပေးန်ရာပေးဖြပိုာင်�်ပေးရုံး့� ဖြခဲင်�် သု�မ့်းဟု�တ ်အဖြခဲာ�န်ည့်�်ဖြ�င့် ်အဆုံးင်ဖ်ြမှ်းင့်တ်င်ဖ်ြခဲင်�်တု� ့ အပိုါအေင်၊် 

(ခဲ) �က်စ်ာပ်ွဲက်န်ု်က်ာစာရ့ားတမ်ဲာ�း- ဖြပိုင်ပ်ိုမ်း ှပိုစ်စည့်�်ပေးရာင်�်ခဲ�သမူ်း�ာ�၊ အ�က်းပေးပို�ပို�ဂ္ဂိုုု�လ်မ််း�ာ�သု� ့ ပေးပို�ပေးခဲ�ရပေးသာ က်�န်က််�စ်ရုတမ််း�ာ�နှငှ့် ်TIF ခဲရုုံး�င်န်ှငှ့် ်သက်ဆ်ုံးု�င်သ်
ည့့် ်ဆုံးက်စ််ပ်ိုအခဲပေး�က်�ပေးင်မွ်း�ာ�နှငှ့် ်အဖြခဲာ�က်�န်က််�စ်ရုတအ်မ်း�ု��မ်း�ု�� အပိုါအေင် ်ပြီးမု်း��လ်ယ် ်TIF ခဲရုုံး�င်က််ု� �န်တ်း�ဖြခဲင်�်၊ အပေးက်ာင်အ်ထည့်ပ်ေး�ာ်ဖြခဲင်�်နှငှ့် ်စ်းမ်းးခဲန် ့ခ်ဲွဲ
ဖြခဲင်�်အတကွ် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ်မ်း ှက်�ခဲးပေးသာ TIF အတကွ် ်အက်�း��ေင်သ်ည့့် ်ဆုံးက်စ််ပ်ိုက်�န်က််�စ်ရုတမ််း�ာ�အဖြပိုင် ်ခဲရုုံး�င်အ်ာ� �န်တ်း�ဖြခဲင်�် သု�မ့်းဟု�တ ်စ်းမ်းးခဲန် ့ခ်ဲွဖဲြခဲင်�်နှငှ့် ်
ဆုံးက်စ််ပ်ို၍ ပိုည့်ာပေးရ�ဆုံးု�င်ရ်ာ တု��ဖြမှ်းင့်ခ်ဲနွ်မ််းဟု�တဘ်ဲ ဲဥပိုပေးေနှငှ့်အ်ည့်း အဖြခဲာ�န်ည့်�်ဖြ�င့် ်ပေးင်ဖွြပိုန်ထ်�တပ်ေးပို�ပေးသာ စ်ည့်ပ်ိုင်မ််း ှသတမ််းတှအ်တု�င်�်အတာတစ််ခဲ�အထ ု
ထ�တပ်ေးပို�သည့့် ်ဌာာန်ဆုံးု�င်ရ်ာ သု�မ့်းဟု�တ ်ေန်ထ်မ််း�စ်ရုတစ််က်က်ဲသ့ု�ပ့ေးသာ တု�က်ရု်ုံး�က် ်စ်ည့်ပ်ိုင်က််�န်က််�စ်ရုတမ််း�ာ�က်ု� ပေးပို�ပေးခဲ�ဖြခဲင်�် သု�မ့်းဟု�တ ်ပေးင်ဖွြပိုန်ထ်�တပ်ေးပို�ဖြခဲင်�်၊ 

ပြီးမု်း��လ်ယ် ်TIF ခဲရုုံး�င်အ်တငွ်�် အပေးဆုံးာက်အ်အး�မ်း�ာ�မ်း ှတု��ဖြမှ်းင့်အ်ခဲနွ်ပ်ေးက်ာက်ခ်ဲးရရှိှုမ်းကု်ု� ထု�က်ဲသ့ု� ့ အပေး�က်�တင်မ််း ုသု�မ့်းဟု�တ ်မ်းမ်ွ်း�မ်းးဖြမှ်းင့်တ်င်မ််းမု်း�ာ�အတကွ် ်တု�က်ရု်ုံး�က််
က်�န်က််�စ်ရုတမ််း�ာ�အတကွ် ်ပေးပို�ပေးခဲ�ရန် ်က်တဖုြပို�ပြီးပိုး� ခဲွပဲေးေလ်�ာထာ�ရမ်းည့့်အ်ဖြပိုင် ်ပြီးမု်း��ပေးတာ်အပေးန်ဖြ�င့် ်ပြီးမု်း��လ်ယ် ်TIF ခဲရုုံး�င်၏် ပေးင်ပွေး�က်�ဆုံးု�င်ရ်ာ တာေန်ေ်တတ ရာ�မ်း�ာ�က်ု� ဖြ�ည့့််
ဆုံးည့်�်ပေးဆုံးာင်ရွ်က်ရ်ာတငွ် ်စ်ည့်ပ်ိုင်သ်ာယ်ာ၏ အခဲနွ်တ်ု��ဖြမှ်းင့်ပ်ေးက်ာက်ခ်ဲးရရှိှုမ်းအုာ�လ်း��မ်း ှဖြပိုဋ္ဌာာန်�်ဥပိုပေးေအရအန်ည့်�်ဆုံးး�� 75% နှငှ့် ်အမ်း�ာ�ဆုံးး�� 100% အထ ုအသး��ဖြပို�နှု�င်မ််းည့််
ဆုံးု�ပိုါက် စ်�စ်�ပေးပိုါင်�် ပေးင်ရွင်�်ပိုမ်းာဏ $25,920,000 ထက်မ််းပုို�ပေးစ်ရဘဲ ဲ(ပြီးမု်း��လ်ယ် ်TIF ခဲရုုံး�င်က််ု� �န်တ်း�ခဲ�ုန်မ််းစှ်၍ သပေးဘဲာတခူဲငွ့်ဖ်ြပို�ထာ�ပေးသာ ပြီးမ်းု� �လ်ယ် ်TIF ခဲရုုံး�င်၏် စ်�စ်�ပေးပိုါင်�်
ပေး�က်�ပြီးမ်းး $35,920,000၊ ယ်င်�်ပိုမ်းာဏမ်း ှ$10,000,000 က်ု� ယ်ခဲင် ်မဲ်းပေးပို�သမူ်း�ာ�က် ခဲငွ့်ဖ်ြပို�ထာ�ပြီးပိုး�ဖြ�စ််က်ာ $5,420,000 က်ု� ယ်ခဲင်က်် ပေးခဲ��ထာ�ခဲဲပ့ြီးပိုး� $4,580,000 က်ု� ခဲငွ့််
ဖြပို�ပြီးပိုး�ပေးသာ်လ်ည့်�် မ်းပေးခဲ��ရပေးသ�ပိုါ)၊ အဆုံးု�ပိုါ ရည့်ရွ်ယ်ခ်ဲ�က်အ်တကွ် ်ပေးင်ပွေးခဲ��စ်ာခဲ��ပ်ိုမ်း�ာ�၊ ပေးင်သွာ�မ်း�ာ� ထ�တပ်ေးပို�ဖြခဲင်�် သု�မ့်းဟု�တ ်�က်ာ�ခဲးပေးခဲ��ပေးင်မွ်း�ာ� ယ်ဖူြခဲင်�်နှငှ့် ်မဲ်းပေးပို�သမူ်း�ာ�
က် ခဲငွ့်ဖ်ြပို�ထာ�သည့့် ်စ်�စ်�ပေးပိုါင်�် ဆုံးက်စ််ပ်ိုက်�န်က််�စ်ရုတ ်$1,848,000 အထဖုြ�င့် ်ဆုံးက်စ််ပ်ိုက်�န်က််�စ်ရုတ ်$1,470,000 အထ ုသး��စ်ွဲဖြခဲင်�်။”

မဲဲတော်ပွဲးသူမူဲာ�းအတကွ် ်လမ်ဲးညွှှန််ခုာက်မ်ဲာ�း
1.  ပေးအာက်ပ်ိုါ ပေးမ်း�ခဲနွ်�်မ်း�ာ�ထမဲ်း ှတစ််ခဲ�ခဲ�က်ု� နှစ်ှ်သက်ပ်ေးသာပေး�က်ာင့် ်မဲ်းပေးပို�လ်ု�ပိုါက် ဟု�တ ်ဟု� အမ်းတှအ်သာ�ဖြပိုထာ�ပေးသာ ဘဲဥဲပိုး�ထတဲငွ် ်ဖြ�ည့့်ပ်ိုါ။
2.  ပေးအာက်ပ်ိုါ ပေးမ်း�ခဲနွ်�်မ်း�ာ�ထမဲ်း ှတစ််ခဲ�ခဲ�က်ု� က်န် ့က််ကွ်မဲ််းပေးပို�လ်ု�ပိုါက် မ်းဟု�တ ်ဟု� အမ်းတှအ်သာ�ဖြပိုထာ�ပေးသာ ဘဲဥဲပိုး�ထတဲငွ် ်ဖြ�ည့့်ပ်ိုါ။
3. မဲ်းပေးပို�ရန် ်ဘဲဥဲပိုး�ထတဲငွ် ်ဤအတု�င်�် ဖြ�ည့့်ပ်ိုါ- 
4. မဲ်းစ်ာရွက်ပ်ေးပို်တငွ် ်အမ်းာှ�လ်�ပ်ိုမု်းပိုါက်၊ စ်ာရွက်က််ု� ပြီး�ဲမု်းပိုါက် သု�မ့်းဟု�တ ်��က်ဆ်ုံးး�မု်းပိုါက် ၎င်�်က်ု� ပေးရွ�ပေးက်ာက်ပ်ိုွဲ အရာရှိှုထး ဖြပိုန်အ်ပ်ိုနှှးပြီးပိုး� ပေးန်ာက်ထ်ပ်ို မဲ်းစ်ာရွက်တ်စ််ရွက် ်ရယ်ူ

ပိုါ။  ��က်ရ်ာ၊ ဖြခဲစ််ရာ မ်းထင်ပ်ိုါပေးစ်နှငှ့်။်

မဲဲစာ�ရွားက်၏် နှစှာဖ်ွဲ့က်စ်ာလးးုတငွ် ်မဲဲတော်ပွဲးပွဲါ

SAMPLE




