
 ဦးတင့််လငွ ်( ရေနံရ  ျောင်းမမ  ြို့နယမ်ဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေးက္ ို လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့နယ်မှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် က္ျွန်လတော် ဦေးတင့်် ွငက်္ မင်္ဂ ောပါဟို နှုတ် ွန်ေးဆက္်  အပ်ပါတယ် ငဗ် ောေး။ 

 က္ျွန်လတောလ်မေးမည့််လမေး ွန်ေးက္လတော့် လေန လ  ောငေ်းမမ  ြို့အတွက္်မေှ မဖြစ်  ိုအပ်လနလ ော မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် 

 ည်ပတ်န ိုင်လေေးအတွက္် လမေး ွောေးမှော ဖြစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး င်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတော်တ ိုို့ 

လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့ဟော လေန လဖမဖြစ်မပ ေး     လဖမောင်လ  ောက္က်္မ်ေးပါေးမ ောေးလပါမ ောေးမပ ေး ေှည်  ောေးက္ ယ်ဖပန်ို့လ ော မမ  ြို့ 

တစ်မမ  ြို့ဖြစ်ပါတယ်။ မမ  ြို့၏ ူဦေးလေမှော (၅၀၀၀၀) န်ို့ေှ မပ ေး၊ ေပ်က္ွက္်ကက္ ေး(၁၄) ေပ်က္ွက္်ေှ လနပါ ည်။ မမ  ြို့ 

အက္ ယ်အဝန်ေး၏ တစ်ဝက္်လက္ ေ်ာမှော  ော န က္အလဆောက္်အအ ိုမ ောေး နယ်လဖမမ ောေးအဖြစ် တည်ေှ လနပါတယ်။ 

လဖမလနေောက္ ဉ်ေးဖ ငေ်း၊ လဖမမ က္်နှှာဖပင်မည ညောဖ င်ေး၊ မမ  ြို့၏တစ်ဝက္်လက္ ော်   နှာ့်နယ်လဖမဖြစ်လနဖ င်ေးမ ောေး 

ေှ လန ည့််အဖပင် မမ  ြို့လပေါ်(၁၄)ေပ်က္ွက္်အတွင်ေး  မင်္ဂ ဟ် ို ောန်လဖမ(၂၀) ိုလက္ ော် အထင်အေှောေးေှ လနပါတယ်။ 

တစ်    ြို့ ို ောန်လဖမမ ောေးမှော မမ  ြို့ ယလ် ေးနှင့်် (၂)ြော  ို န်ို့မ  ော က္ွောလဝေးမပ ေး၊  ို ောန်လဖမအိုတ်င်္ူမ ောေးလပေါ်တွင် 

အ မ်မ ောေး လဆောက္် ိုပ်လနထ ိုင်ဖ ငေ်းမ ောေးပင် ေှ လနမပ ေး တစ်    ြို့ ို ောန်လဖမမ ောေးမှော ပဆင  မေ်းဦေးစ ေး မေ်းမကက္ ေး 

၏ လ ေးမ ောေးတွင်ေှ လနပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး င်ဗ ောေး။ ယ ို  ို မမ  ြို့၏ 

လဖမလနေောက္ ဉ်ေးလဖမောငေ်းဖ ငေ်း၊  ော န က္လဖမလနေော မ ောေးလနဖ ငေ်း၊  ို ောန်လဖမမ ောေးလနဖ ငေ်းမ ောေးက္ ို လ ့် ော 

ဆန်ေးစစ်မ လ ော မမ  ြို့ ူထိုနှင့်် မ တ်လဆွလက္ောင်ေးနှာလေေးက္ူည မှုအ ငေ်းဝင်တ ိုို့မှ ဦေးလဆောင၍် မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် 

တစ်  ိုေးတည်လဆောက္ေ်န်  ွန်  ့်လ ော (၃)နှစ် န်ို့ (၂၀၁၆) ိုနှစ်က္တည်ေးက္ ကက္  ေးစောေး အောေးထိုတ်  ့်ပါ ည်။ 

ကက္  ေးစောေးမှု၏ေ ောေ်အဖြစ် ဖမန်မော့်လေန  MOGE မှ လဖမ(၅)ဧက္ န်ို့စွန်ို့ ွှတ်  ှှူေါန်ေးမှုက္ ို ေေှ မပ ေး၊ လေန  Gold 

Petrol Co., ၏ CSR မ ှ ှှူေါန်ေးလငွ (၃၅၀)  န်ေးနှင့်် မမ  ြို့ ူထို ှှူေါန်ေး လငွ   န်ေး(၂၀၀)လက္ ောဖ်ြင့်် ၂၀၁၈  ိုနှစ်၊ 

ဇန်နဝါေ   ၃၁ ေက္်မှ စတငတ်ည်လဆောက္ ် ့်မပ ေး ၂၀၁၈  ိုနှစ် စက္်တင ်ော  ၃၁ ေက္်လနို့တွင် မ ေး မင်္ဂ ဟ် 

စက္် တည်လဆောက္်မပ ေးစ ေး  ့်ပါ ည်။ 

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး င်ဗ ောေး။  ို ောန်လဖမ 

   ဂ ငေ်းမ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်တ ိုို့က္ ို  ိုပ်က္ ိုင်လဆောင်ေွက္်န ိုင ်ည်မှော မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလေေးအြွ ြို့တစ် ိုတည်ေး 

 ော ေှ  ည်က္ ို   ေှ ပါလ ော၊ မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်ဖြစ်လဖမောက္်လေေး တည်လဆောက္်လပေးလ ောအြွ ြို့ ည် ၂၀၁၈  ိုနှစ် 

တည်လဆောက္်မပ ေးက္တည်ေးက္ မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလေေးအြွ ြို့  ိုို့ အပ်နှ ေန်စ စဉ်  ့်ပါ ည်။   ိုို့ပါလ ော ်ည်ေး 

မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလေေးအြွ ြို့မှ  က္်  ေန်   ိုအပ်  က္်မ ောေးေှ လန ည်ဟို အလ က္ောငေ်းဖပန်က္ော ယ ိုတ ိုင် 

တစ်နှစ် န်ို့ေှ  ော  ့်ပါလ ော ်ည်ေး မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်က္ ို  က္်  အ  ိုေးဖပ န ိုငဖ် ငေ်းမေှ လ ေးပါ။ 

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး င်ဗ ောေး။ ယ ို  ို မမ  ြို့ 

လဖမက္ ဉ်ေးလဖမောငေ်းလနဖ င်ေး၊  ို ောန်လဖမလနေောမ ောေးလနဖ င်ေးတ ိုို့လ က္ောင့််   ိုအပ်  က္်ဖြစ်လနလ ော မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် 

က္ ို မဖြစ်မလန စိုလပါင်ေး ှှူေါန်ေးတည်လဆောက္်လပေး  ့်မပ ေးလ ေ်ာ ည်ေး၊ မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလေေးအြွ ြို့မှ  က္်   

အ  ိုေးမဖပ န ိုင်ဖ ငေ်းအလပေါ် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးေမှ   ိုအပ်  က္်မ ောေးက္ ို မည်  ိုို့လဖြေှင်ေး က္ူည လဆောင်ေွက္်လပေး 



န ိုငမ်ည်က္ ို   ေှ   ိုပါ ဖြင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေး ွန်ေးလမေးအပ်ပါတယ် င်ဗ ောေး။ အောေး  ိုေးက္ ို 

လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

ဦးရ ျော်မငး် ( ဝန်က  း၊ စ မံ  န်း၊ ဘဏ္ဍျောရေးန္ှင့်် စည်ပင်သျောယျောရေးဝန်က  းဌျောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မလက္ွေး ရ ိုင၊် လေန လ  ောငေ်းမမ  ြို့ ည် မမ  ြို့လပေါ်(၁၄)ေပ်က္ွက္်၊  ူဦေးလေ(၄၅၀၀၀) န်ို့ လနထ ိုင် 

  က္်ေှ မပ ေး မမ  ြို့လပေါ် (၁၄)ေပ်က္ွက္်တွင်  က္်ေှ  ို ောန်(၁၈) ိုေှ ပါ ည်။ အဆ ိုပါ  ို ောန်မ ောေးမှော (၁)  ေစ် 

ယောန် ို ောန်၊ (၂)လညောင် ှမွတ်စ င ်ို ောန်၊ (၃) တရိုတ် ို ောန်၊ (၄) လညောင် ှ ို ောန်၊ (၅) 

 စ်တလပွ ို ောန်၊ (၆)အ ိုေး  ိုမတွ်စ င ်ို ောန်၊ (၇) ပန်ေး   ို ောန်၊ (၈) ပ ောေးကက္ ေးလတောင် ို ောန်၊ (၉) 

 က္်မှတ်က္ိုန်ေး ို ောန်၊ (၁၀)   နန်ေး ို ောန်၊ (၁၁)  ိုေင့််လနှာင ်  ို ောန်၊ (၁၂) ဓါတ်ကက္  ေး  ိုင်ေး ို ောန်၊ 

(၁၃) လေွှေ  ို ော ို ောန်(၁)၊ (၁၄) လေွှေ  ို ော ို ောန်(၂)၊ (၁၅) တွင်ေးက္ိုန်ေး ို ောန်၊ (၁၆) လ ေးမ ့် ို ောန်၊ 

(၁၇) လက္ ောငေ်းက္ိုန်ေး ို ောန်၊ (၁၈) မက္  ေးလတော  ို ောန်တ ိုို့ေှ ပါ ည်။  က္်ေှ အလဖ အလနတွင်  ို ောန် 

အောေး  ိုေးက္ ို  က္်ဆ ိုငေ်ောေပ်က္ွက္်အိုပ်   ပ်လေေးမှှူေးနှင့်် ေပ်မ ၊ ေပ်ြမ ောေးမှထ န်ေး  မ်ေးလဆောငေ်ွက္်  က္်ေှ ပါ ည်။ 

လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့ ည် လတောင်က္ိုန်ေး    င့််ဝှမေ်းမ ောေးဖြင့်် မမ  ြို့တန်ေးေှည် ြွယ်တည်ေှ မပ ေး မ မ ေပ်က္ွက္် 

အ  ိုက္်  ို ောန်မ ောေးတွင်  မင်္ဂ ဟ်မှုက္ စစလဆောင်ေွက္်  က္်ေှ ပါ ည်။ ထ ိုို့ဖပင်တစ်ေပ်က္ွက္်နှင့်် တစ်ေပ်က္ွက္် 

ရိုပ်အလ ောငေ်းမ ောေးအောေး ည်ေး ဖြတ် န်ေး ယ်လဆောင် ွင့်် မဖပ  ည်မ ောေး ည်ေး ေှ ပါ ည်။ 

လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့ မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်အောေး ၂၀၁၈  ိုနှစ် နှစ်ဆန်ေးပ ိုင်ေးတွင်စတင၍် လေန လ  ောငေ်းမမ  ြို့၊ 

အမှတ်(၃)၊ အလဖ   ပညောအထက္်တန်ေးလက္ ောင်ေး လက္ ောငေ်း ောေး၊ လက္ ောငေ်း ူမ ောေး  ူမှုလေေးအြွ ြို့ အမည်ဖြင့်် 

လဆောငေ်ွက္်  ့်ဖ ငေ်းဖြစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါမ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်အောေး မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလေေးအြွ ြို့  ိုို့  ွှ လဖပောင်ေး/ 

 က္်  န ိုငလ်ေေး (၁၁.၇.၂၀၁၉)ေက္်လနို့တွင် လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့နယ်အလထွလထွအိုပ်   ပ်လေေးဦေးစ ေးဌောန ဧည့်် န်ေးမ၌ 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ ဌောနဆ ိုင်ေောအကက္ ေးအက္ မ ောေး၊ စည်ပင် ောယောလေေးလက္ောမ်တ ဝငမ် ောေး၊ ေပ်က္ွက္် 

အိုပ်   ပ်လေေးမှှူေးမ ောေး၊ မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် ဖြစ်လဖမောက္်လေေးလက္ော်မတ ဝငမ် ောေးနှင့််  ော ောလေေးအြွ ြို့အစညေ်းမ ောေးမှ 

တောဝန်ေှ  ူမ ောေးနှင့်် လတွြို့ဆ ိုလဆွေးလနွေးမပ ေး မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်  ွှ လဖပောငေ်း/ က္်  လေေး လဆွေးလနွေး  ့် က္ ည်ဟို   ေှ  

ေပါ ည်။ 

လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့နယ်အလထွလထွအိုပ်   ပ်လေေးဦေးစ ေးဌောန၏ (၁၂.၇.၂၀၁၉)ေက္်စွ ပါစောဖြင့်် မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် 

 ွှ လဖပောငေ်း/ က္်  လဆောငေ်ွက္်န ိုင်လေေး အလ က္ောင်ေး က္ောေး ောမှုအလပေါ် မမ  ြို့နယ်စည်ပင ်ောယောလေေးအြွ ြို့မှ 

(၁၅.၇.၂၀၁၉)ေက္်စွ ပါစောဖြင့်် မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္်ဖြစ်လဖမောက္်လေေးလက္ော်မတ   ိုို့  ွှ လဖပောငေ်း/  က္်  လဆောင်ေွက္် 

န ိုငလ်ေေး   ိုအပ်  က္်မ ောေးအောေး ည  န ှုငေ်းလဆောငေ်ွက္်  ့်ပါ ည်။  

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်ကက္ ေးက္ ဖမန်မော့်လေန MOGEမ ှ လဖမ(၅)ဧက္ စွနိ်ု့ ွှတ် ှှူေါန်ေးမှုက္ ို ေ ည်ဟို 

ဆ ိုမပ ေး ထည့်် ွင်ေးလမေးဖမန်ေး  ့်လ ေ်ာ ည်ေး အမှန်တက္ယ် က္်လတွြို့တွင် မည် ည့််လဖမအက္ ယ်အဝန်ေးက္ ိုမ  

တေောေးဝင်   ိုေးဝစွနို့် ွှတ်ထောေးဖ င်ေးမေှ လ ေးလ က္ောင်ေး စ စစ်လတွြို့ေေှ ေပါ ည်။ လေန လ  ောင်ေးလေန လဖမအလထွလထွ 

မန်လနင်္ ော(က္ ိုယ်စောေး) အလထွလထွစ မ  နိ်ု့ ွ လေေးမန်လနင်္ ော ဦေးဝငေ်း  န်ေး၏ “ လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့၊ လ ေးမ ့်ေပ်က္ွက္်၊ 

က္ွငေ်းအမှတ်(၁၃)၊ လ ေးမ ့်အလနှာက္်က္ွင်ေး၊ မ ေး မင်္ဂ  ်စက္်လဖမ၊ လဖမလနေော တ်မှတ်ထောေးလ ော လဖမလနေော 

အလပေါ် ဖမန်မော့်လေန နှင့််  ောဝဓောတ်လငြွို့ ိုပ်ငန်ေး (လေန လ  ောင်ေးလေန လဖမ) မ ှ  လ ောတူလ က္ောငေ်း” မမ  ြို့နယ် 



စညပ်င် ောယောလေေးအြွ ြို့ အမှုလဆောင်အေောေှ ထ    ပ်မူ၍ မမ  ြို့နယ်အိုပ်   ပ်လေေးမှှူေးထ  မ တတှူလပေးထောေးလ ော 

စောတစ်လစောင် ောေှ ပါ ည်။ 

ထပမ် စ ိုစမ်ေးလမေးဖမန်ေး က္ည့််ေော လေန ဦေးစ ေးအေောေှ  ဦေးဖမတ်မင်ေးလအောင်က္ လဖမအက္ ယ် တ တ က္ က္  

မ  လ က္ောင်ေး၊ ေွော စ်အိုပ်   ပ်လေေးမှှူေး (မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် လက္ော်မတ အတွငေ်းလေေးမှှူေး) ဦေးလမောင်က္ ိုမှ (၂)ဧက္ ွ  

 နိ်ု့ေှ မည်ဟို လဖပောလ က္ောငေ်း၊ လက္ော်မတ ဝင ်ဦေးတငလ်အောင်ဦေးက္ ည်ေး လေန မှလပေးလ ော လဖမလနေောနှင့်် တက္ယ် 

တည်လဆောက္်ထောေးလ ော လဖမလနေော ွှ လန ည်ဟို   ေလ က္ောင်ေး၊ စ ိုစမ်ေးလမေးဖမန်ေး  က္်မ ောေးအလပေါ် က္ွ ဖပောေးမပ ေး 

မလေေောလ ောအလဖြ အမ   ေးမ   ေးက္ ို ော   ေှ   ့်ေပါ ည်။  က္်လတွြို့တွင် MOGE ရ ိုေး   ပ်မှ တေောေးဝင် မည် ည့်် 

လဖမအက္ ယ်အဝန်ေးက္ ိုမ  စွနိ်ု့ ွှတ်ထောေးဖ င်ေး မေှ လ ေးပါ။ 

၎င်ေးလနေောတွင ်  ို ောန်လဖမတစ် ိုဖြစ်ေန် အနည်ေးဆ ိုေးလဖမအက္ ယ်အဝန်ေးမှော (၆)ဧက္နှင့််အထက္်ေှ  

မှ ော  င့််လ  ောမ်ည်ဖြစ်လ က္ောင်ေး မမ  ြို့နယ်စည်ပင ်ောယောလေေးအြွ ြို့ အမှုလဆောင်အေောေှ မှ တွက္်  က္်တငဖ်ပ 

ထောေးပါ ည်။ 

မ ေး မင်္ဂ ဟ်စက္် တည်လဆောက္်လေေးအြွ ြို့က္ မတည်လဆောက္မ် က္ တည်လဆောက္်န ိုင်လေေး က္ွငေ်းအမှတ် 

(၁၃)၊ (လ ေးမ ့်အလနှာက္်က္ွငေ်း)၊ လဖမက္ွက္်အမတှ်(၁၆၅/၂၈၆)၊ လဖမဧေ ယော(၁၈.၄၆)ဧက္ေှ  လဖမလနေောအောေး 

ဖမန်မော့်လေန နှင့််   ောဝဓောတ်လငွြို့ ိုပ်ငန်ေး(လေန လ  ောငေ်းလေန လဖမ)ဧေ ယောမ ောေးနှင့််  ွတ်က္င်ေးမှု ေှ /မေှ  စ စစ်၍ 

 လ ောထောေးဖပန် က္ောေးလပေးေန် အလ က္ောင်ေး က္ောေးမှုအလပေါ် “ ၎င်ေးဧေ ယောအတွင်ေး၌ ယ င်က္ လေန ထွက္ ် ့်လ ော 

တွင်ေးလဟောင်ေး မ ောေးစွောေှ လန ဖြင့်် ည်ေးလက္ောငေ်း၊ (Hydrocarbon Proven Area)အတွငေ်း က္ လေောက္လ်န၍ 

 ည်ေးလက္ောင်ေး၊ လေန လဖမဧေ ယောနှင့််  ွတ်က္င်ေးမှု မေှ (မေှ )ပါလ က္ောငေ်းနှင့် ် မဖြစ်မလန  ိုအပ်ပါက္ ၎ငေ်းဧေ ယော 

အတွင်ေး (  ိုို့မဟိုတ်) ၎င်ေးဧေ ယောနှင့််ဆက္်စပ်လနလ ော လဖမ ဧေ ယော (၅)ဧက္ နို့်အောေး ထပမ် လေွေး  ယ်၍ 

 က္်ဆ ိုငေ်ောဝန်ကက္ ေးဌောနမှတဆင့််   ပစ်စ်နှင့်စ်ွမ်ေးအင်ဝန်ကက္ ေးဌောန (ဖမန်မော့်လေန နှင့််   ောဝဓောတ်လငွြို့ 

 ိုပ်ငန်ေး)  ိုို့ လတောင်ေး   ွောေးပါက္ ဖြစ်န ိုင် ည့််အလဖ အလနေှ လ က္ောင်ေး ” အလ က္ောင်ေးဖပန် က္ောေး  ့် ူေးလ က္ောင်ေး 

စ စစ်လတွြို့ေှ ေပါ ည်။ 

လေန လဖမနှင့်် က္င်ေး ွတ်ဖ င်ေးမေှ လ ောလနေောတွင် မ ေး မင်္ဂ  ်စက္်အောေး အ  ိုေးဖပ ပါက္ အနတေောယ်ေှ န ိုင် 

 ည့််အလနအထောေးဖြစ်ပါ ည်။ က္င်ေး ွတ် ည့််လနေောဖြစ်မပ ေး ဌောနမှ တေောေးဝင်လဖမလနေော စွန်ို့ ွှတ်ပါက္ 

စညပ်င် ောယောလေေးအြွ ြို့မှ ဆက္် က္် ိုပ်လဆောင်ေမည့််အ ိုပ်မ ောေး  ိုပ်လဆောင် ွောေးန ိုင်မည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်ကက္ ေးလမေးဖမန်ေးလ ော လေန လ  ောင်ေးမမ  ြို့နယ်တွင် ၎င်ေး ို ောန်လဖမ ဖြစ်လဖမောက္်ဖ င်ေး 

အတွက္် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးေအြွ ြို့မှ  က္်ဆ ိုငေ်ောဌောနမ ောေးက္ ို ဆက္်စပ်ည  န ှုင်ေး၍   ိုအပ် ည်မ ောေးက္ ို 

လဆောငေ်ွက္်န ိုငေ်န်  မေ်းညွှန်လပေး ွောေးမည်ဖြစ်လ က္ောင်ေး လဖြ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါ်ည  ည  ဦး ( ရစတုတတေျောမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁)။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါ  ိုို့ နှုတ် ွန်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်ေှင့််။ က္ျွန်မ 

အလနနှင့်် လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွောအိုပ်စို၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွော  ိုန်ေးလတောက်က္ ေးလက္ ောငေ်းနှင့်် န ေးက္ပ် 

စွော စ ေးဆင်ေးလနလ ော ကက္ ေးလ  ောငေ်းလေတ ိုက္်စောေးလနမှုအနတေောယ်မှ က္ောက္ွယ်န ိုင်ေန်   ိုအပ်လ ော တ်င်္ က္် 

  ထောေးလပေးေန် အစ အစဉ်ေှ / မေှ လမေး န်ေးအောေး လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖြစ်ပါတယ်။ 



 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွော  ိုန်ေးလတောက်က္ ေး 

လက္ ောငေ်း ည် လေှေးလဟောင်ေးလက္ ောင်ေးတစ်လက္ ောငေ်းဖြစ်ပါ ည်။ ယ ိုအ ါ နှစ်လပါင်ေး(၁၀၀)န ေးပါေး  က္ောဖမင့််မပ  

ဖြစ်၍ အ စ်ထပမ် တည်လဆောက္်ေန်   ိုအပ် ောမပ ဖြစ်ပါ ည်။ 

 လက္ ောငေ်းလဆောက္် ိုပ်မည့််လနေော ည် ကက္ ေးလ  ောင်ေးလေတ ိုက္်စောေး၍ က္မ်ေးပါေးမပ  က္  ည့််အနတေောယ်နှင့်် 

ေင်ဆ ိုင်လန က္ေလ က္ောင်ေးနှင့်် လေတ ိုက္်စောေးဖ င်ေးမှ က္ောက္ွယ်န ိုင်ေန်   ိုအပ်လ ောနည်ေးပညော လငွလ က္ေးအက္ူ 

အည    ထောေးလပေးလစ  ိုလ က္ောင်ေး လက္ ေးေွောေှ တောဝန်ေှ  ူမ ောေး တငဖ်ပ ောပါ ည်။ ထ ိုို့ဖပင ် လေတ ိုက္်စောေးမှု 

လ က္ောင့်် က္ူလတောလ်က္ ေးေွောေှ  လတောင် ူမ ောေး  ိုပ်က္ ိုင်စောေးလ ောက္လ်နလ ော  ယ်ယောမ ောေး ဧက္(၅၀) န်ို့ ဆ ိုေးရ ှုေး 

နစ်နှာလ က္ောငေ်း တငဖ်ပ  ့် က္ပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ ကက္ ေးလ  ောင်ေးလေတ ိုက္်စောေးမှုလ က္ောင့်် ဆ ိုေးရ ှုေးနစ်နှာလနလ ော 

လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွော လ  ောငေ်းလေတ ိုက္်စောေးဖ င်ေးမှ က္ောက္ွယ်ေန် လေ မေ်းလ က္ောင်ေးလဖပောင်ေး   

ဖ ငေ်း  ိုပ်ငန်ေးဖပ  ိုပ်မည်ဆ ိုပါက္ စ ိုက္်ပ   ေးလဖမမ ောေး လေတ ိုက္်စောေးမှုမှ က္ောက္ွယ်လပေးန ိုငမ်ပ ေး  ိုန်ေးကက္ ေးလက္ ောငေ်း 

လဆောက္် ိုပ်ေန် အက္ောအက္ွယ်လပေးန ိုင်မည် ဖြစ်ပါ ည်။ ထ ိုို့အဖပင် လေ မေ်းလ က္ောငေ်း ွှ   ိုက္် ဖြင့်် စ ိုက္်ပ   ေး 

လဖမမ ောေး လပေါ်ထွန်ေး ောမည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

   ိုို့ဖြစ်ပါ၍ အထက္်လြေ်ာဖပပါ ိုပ်ငန်ေးေပ်မ ောေး ဖပ  ိုပ်န ိုင်ေန်   ိုအပ်လ ော  တ်င်္ က္်  ထောေးလပေးန ိုင် 

ဖ ငေ်းေှ / မေှ  လမေး ွန်ေးအောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်က  း၊ ရဆျော ်လုပ်ရေး၊ ပ ုို့ရဆျောင်ဆ ်သွယ်ရေးဝန်က  းဌျောန )။    ။ လစတိုတတေော 

မမ  ြို့နယ်၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွောအိုပ်စို၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွောေှ   ိုန်ေးလတောက်က္ ေးလက္ ောငေ်းနှင့်် န ေးက္ပ်စွောစ ေးဆငေ်းလနလ ော 

ကက္ ေးလ  ောင်ေးလေတ ိုက္်စောေးမှုအောေး က္ွငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေး  က္်မ ောေးအေ ကက္ ေးလ  ောင်ေး ည် ေ  ိုင်ရ ိုေးမက္ ို လ  ောငေ်းြ ောေး   

က္ော လတောင်မှလဖမောက္်  ိုို့ စ ေးဆင်ေးလနပါ ည်။ က္ူေးလတောလ်က္ ေးေွောေှ   ိုန်ေးလတောက်က္ ေးလက္ ောငေ်း ည် လ  ောင်ေး 

က္မ်ေးပါေးနှင့်် (၁၈၀)လပ နို့် က္ွောလဝေး၍ လ  ောင်ေးက္မ်ေးပါေး အဖမင့််မှော (၇)လပ နို့ ်ေှ မပ ေး က္ူလတောလ်က္ ေးေွောေှ   ယ်ဧက္ 

(၃၀)လ ောက္လ်ေ ွယ်လဖမောငေ်းမှော က္မ်ေးပါေးနှင့််လပ(၃၀) နိ်ု့ ော က္ွောလဝေးပါ ည်။  

 မ ိုေးေော  လေမ ောေး   န်တွင် က္ူလတောလ်က္ ေးေွော အထက္် က္်တွင် ကက္ ေးလ  ောင်ေးအတွင်ေး  ိုို့ လဇောဝ်လ  ောငေ်း 

စ ေးဝင ်ောဖ ငေ်းလ က္ောင့်် လေစ ိုငဖ်ြစ်က္ော လက္ ေးေွော က္်ဖ မ်ေးေှ   လဖမမ ောေးမပ  က္ ေဖ င်ေးဖြစ်   ို တြက္်က္မ်ေးေှ  

လက္ ောက္်စေစ်လ ောင်  ို ကက္ ေးမောေး ောမှုလ က္ောင့်် လေလ က္ောင်ေး ည် လက္ ေးေွော က္်ဖ မ်ေး  ိုို့က္ပ်၍ က္မ်ေးေငေ်းက္ပ် 

လေစ ေးလ က္ောင်ေးအဖြစ် စ ေးဆင်ေး ောဖ ငေ်းလ က္ောင့်် က္မ်ေးပါေးမပ  က္ ေဖ ငေ်းဖြစ်ပါ ည်။ က္မ်ေးမပ  အ  ောေးမှော လပ(၄၀၀) 

 နိ်ု့ေှ မပ ေး ၂၀၁၆  ိုနှစ်တငွ ် WFP အစ အစဉ်ဖြင့် ် လက္ ေးေွောမ ှ လေက္ောတော ရ ိုက္်  ့်လ ော ်ည်ေး အ    ြို့လေက္ောတော 

မ ောေးမှော နညေ်းစနစ်မမှန်မှုလ က္ောင့်် လက္ ေးေွောက္မ်ေးပါေးမ ောေး ပ ိုမ ိုမပ  က္   ့်ေပါ ည်။ 

 လက္ ေးေွောက္မ်ေးပါေးတစ်လ  ောက္် လမ ောလက္ ောက္ဖ်ြည့််အလဖ ထ န်ေးနှင့််လေက္ောတ ိုမ ောေး တွ ြက္တ်ည်လဆောက္် 

လပေး င့််ပါ ည်။ လ  ောင်ေးစ ိုအထက္် က္်ေှ  လ ောင်  ိုလပေါ်မှ လမ ောလက္ ောက္ဖ်ြည့််လေ ွှ  လေက္ော(၁) ိုနှင့်် လက္ ေးေွော 

တြက္်က္မ်ေးလက္ ောက္စ်ေစ်လ ောင ် ိုအောေး လေ ွှ လဖမောင်ေးလြောက္် ိုပ်ဖ ငေ်းဖြင့်် က္မ်ေးမပ  မှုမ ှက္ောက္ွယ်န ိုငမ်ည်ဖြစ် 

မပ ေး  နိ်ု့မှန်ေးက္ိုန်က္ စေ တ်မှော က္ ပ်(၆၅.၀) န်ေး နိ်ု့ဖြစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွော 

အိုပ်စို၊ က္ူလတောလ်က္ ေးေွောေှ   ိုန်ေးလတောက်က္ ေးလက္ ောင်ေး လဆောက္် ိုပ်မည့််လနေော ကက္ ေးလ  ောင်ေးလေတ ိုက္်စောေးမှု 



က္ောက္ွယ်လေေး ိုပ်ငန်ေးအတွက္် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလေေးနှစ်တွင်  ွင့််ဖပ ေန်ပ ိုလငွ   ောထောေးဖ ငေ်းမေှ ပါလ က္ောင်ေး 

လဖြ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦး ငရ်မျောင်လွင် ( ငဖဲမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ အျေားလံးုပဲ မင်္ဂလျောပါ။ 

 ျွန်ရတျော် ရတျော့် ငဖဲမမ  ြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ုငး်ရ သက  း လွှတ်ရတျော်  ုယ်စျေားလှယ် 

ဦး ငရ်မျောင်လွင် ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 ရလးစျေားေပါရသျော လွှတ်ရတျော်ဥ ကဋ္ဌက  း ငဗ် ျေား။ 

 ယ ု ျွန်ရတျော်ရမးဖမန်းမယ့်် ရမး ွန်း ရတျော့် ငဖဲမမ  ြို့နယ်၊ နယ်ရ ျောအုပ်စု၊ နယ်ရ ျောေ ျောန္ှင့်် ဖမင်သျော 

ေ ျော ရေတ ု ်စျေားမှုအန္တေျောယ်မှ  င်းရဝးရစေန်အတွ ် ရေရ  ျောင်းရဖပျောင်းလွှဲဖ ငး်လုပ်ငန်း အဖမန်ရဆျောင် 

ေ  ်ရပးေန် အစ အစဉ် ေှ /မေှ   ု သ ေှ လ ပုါ၍ ရမးဖမန်းသွျေားမှျောဖဖစ်ပါတယ်။  

 ရလးစျေားေပါရသျော လွှတ်ရတျော်ဥ ကဋ္ဌက  း ငဗ် ျေား။ 

 ၂၀၁၉  ုန္ှစ် ယ ုန္ှစ်မ ုးေျောသ မှျော မန်းရ  ျောင်းရေက  းမပ းရေဦးထ ုးတဲ့်အတွ ် နယ်ရ ျောေ ျောနဲို့ ဖမင်သျော 

ေ ျောဟျော မန်းရ  ျောငး်ရေနဲို့ လွန်စွျောန း ပ်လျောတျောရ  ျောင့််  ရ  းေ ျောဖပည်သူမ ျေား ရေရဘးအန္တေျောယ်အတွ ် 

အလွန်ပဲ စ ုးေ မ်ပူပန်ရန  ပါတယ်။ 

 ၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍျောန္ှစ်မှျော ဖမစ်ရ  ျောင်းမဖ  းဌျောန  ေန်ပံုရငွသ န်း(၈၅၀)ရ  ျော်နဲို့ ရေရ  ျောငး်လွှဲလုပ်ငန်း 

ရဆျောငေ်  ် ဲ့်ရသျောလ်ည်း ၎င်း ၂၀၁၈ မ ုးေျောသ မှျောပဲ ၎င်းလုပ်ငန်းေဲြို့ အဖ ျေားပ ုင်း တစ်ဝ ် န်ို့ ရေထဲရမ ျောပါ 

ပ  ်စ း ဲပါတယ်။ ယ ု ၂၀၁၉ မ ုးမှျောရတျော့် လုပ်ငန်းေဲြို့ အေငး်ပ ုင်းပါ ပ  ်စ းသွျေားတဲ့် အတွ ် ရေဦးထ ုးမပ း 

စ ု ်ပ   းလယ်ရဖမရ ျောငး်မ ျေား ဓါတ်ပံတုွင်ပါတဲ့်အတ ုငး် ရေထဲပဲ့်ပါပ  ်စ း ဆံုးရံှုး ဲ့်ပါတယ်။ လယ်ဧ  

(၁၀၀)န းပါး စ ု ်ပ   းရေရပးရဝရနတဲ့် မင်းဆည်ရဖမျောင်းမက  းနဲို့လည်း မန်းရ  ျောင်းရေဟျော လွန်စွျောန း ပ် 

လျောတဲ့်အတွ ် ရေသွယ်ရဖမျောင်းမက  း ထ   ု ်ဆံုးရံှုးမှျော စ ုးေ မ်ထ တ်လန်ို့ရနေသလ ု နယ်ရ ျောေ ျော အထူး 

သဖဖင့်် ဖမငသ်ျောေ ျော  ဖပည်သူမ ျေားဟျော ေ ျောနဲို့ ရပ(၃၀)အ ွျောရလျော ်အထ  မန်းရ  ျောငး်ရေန း ပ်လျောတဲ့် 

အတွ ် ရေရဘးအန္တေျောယ်  ရေျော မ်ှျော  ု ရ ျောငး်စွျော အ ပ်မရပ ျော်န္ ုငရ်လျော ရ်အျောင် စ ုးေ မ်ထ တ်လန်ို့ 

ရန  ပါတယ်။ 

 ရလးစျေားေပါရသျော လွှတ်ရတျော်ဥ ကဋ္ဌက  း ငဗ် ျေား။ 

  ျွန်ရတျော်  ုယ်တ ုင် ဖပည်သူမ ျေားန္ှင့််  ွငး်ဆငး်ရလ့်လျော   ်အေ ရနော ်တစ်မ းု၊ န္ှစ်မ းုဆ ုေင် 

ရတျောင် ဖမင်သျော၊ နယ်ရ ျောေ ျောအတွ ် ရေရဘးအန္တေျောယ်ဟျော မလွယ်လှတဲ့် အရဖ အရနေှ ရနတယ်လ ုို့ ယူဆ 

ပါတယ်။ ဘတ်င်္  ်န္ှစ်အလ ု ်ရစျောင့််မပ း လုပ်ရနေင်ရတျော့်   ထ ်မ  ဆံုးရံှုးနစ်နောမှုရတွ ပ ုမ ုဖဖစ်ရပေါ်လျော 

န္ ုငတ်ယ်လ ိုု့ သုံးသပ်မ ပါတယ်။ သ ်ဆ ုင်ေျောအစ ုးေမှ ဖဖစ်န္ ုငရ်သျော နည်းလမး်မ ျေား က ံဆမပ း ရေရ  ျောင်း 

ရဖပျောင်းလွှဖဲ ငး်လုပ်ငန်း  ု အဖမန်ဆံုးရဆျောငေ်  ်ရပးေန်အစ အစဉ် ေှ /မေှ  သ ေှ လ ုရသျောရ  ျောင့်် လွှတ်ရတျော် 

ဥ ကဋ္ဌက  းမှတစ်ဆင့်် ရမးဖမန်း ေဖ ငး် ဖဖစ်ပါတယ်။ အျေားလံးု  ုရ  း ူးတင်ပါတယ်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်က  း၊ ရဆျော ်လုပ်ရေး၊ ပ ုို့ရဆျောင်ဆ ်သွယ်ရေးဝန်က  းဌျောန )။  ။ နယ်လဇော 

လက္ ေးေွော ည် မလက္ွေးတ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေး ရ ိုင၊် ငြ မမ  ြို့နယ် မန်ေးလ  ောငေ်းအလေှြို့ က္်က္မ်ေးတွင် တည်ေှ ပါ 

 ည်။ ငြ မမ  ြို့အထက္်(၃)မ ိုင်အက္ွောတွင် တည်ေှ မပ ေး အ မ်လဖ (၉၀) န်ို့နှင့်် ူဦေးလေ(၃၅၀)ဦေး န်ို့ေှ လ ော လက္ ေးေွော 

ဖြစ်ပါ ည်။ စ ိုက္်ပ   ေးလေေးက္ ို အဓ က္အ က္်လမွေးဝမ်ေးလ က္ောင်ေးဖပ  က္မပ ေး မန်ေးလ  ောငေ်းမှဆည်  ၍ လေ ွယ် 



လဖမောင်ေးလြောက္်က္ော စပါေးက္ ို အဓ က္ထောေး၍ စ ိုက္်ပ   ေး က္ပါ ည်။ နယ်လဇောလက္ ေးေွော၏ အလေှြို့လဖမောက္် က္်တွင် 

 ယ်ဧက္(၈၀၀)လက္ ော်အတွက္် မန်ေးလ  ောငေ်းမှ ဆည်  ၍ "မင်ေး" လေ ွယ်လဖမောငေ်းမကက္ ေး ည် မန်ေးလ  ောင်ေးလ ေး 

တွင် တည်ေှ က္ော မန်ေးလ  ောင်ေး၏ လေတ ိုက္်စောေးမှု   ေ  က္်ေှ ပါ ည်။ 

 မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလေအေငေ်းအဖမစ်နှင့်် ဖမစ်လ  ောငေ်းမ ောေးြွ ြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်လေေးဦေးစ ေးဌောနမှ ၂၀၁၇ -

၂၀၁၈  ဏ္ဍောလေေးနှစ်တွင် "မင်ေး" လေ ွယ်လဖမောငေ်းမကက္ ေး အထက္် က္် က္မ်ေးပါေးက္ောက္ွယ်ဖ ငေ်း အ  ောေး(၉၅၀) 

လပနှင့်် "မင်ေး" လေ ွယ်လဖမောင်ေး လေဝငလ်က္ောင်ေးမွန်လစေန် လေက္ောအ  ောေး (၁၂၀)လပ လဆောငေ်ွက္်လပေး  ့်ပါ ည်။ 

ထ ိုို့အဖပင် နယ်လဇောလက္ ေးေွောလေှြို့တွင် လေ ွှ လေက္ော အ  ောေး(၁၂၀)လပနှင့်် လေ ွှ လဖမောငေ်းလြောက္် ိုပ်ဖ ငေ်းမ ောေး 

လဆောငေ်ွက္်လပေး  ့်ပါ ည်။ ထ ို  ိုို့ လဆောငေ်ွက္်လပေး  ့်လ ေ်ာ ည်ေး က္မ်ေးမပ   ည့််လနေောမ ောေးဖ ငေ်း၊ က္မ်ေးမပ   ည့်် 

အ  ောေး ေှည်  ောေးဖ ငေ်းတ ိုို့လ က္ောင့်် အဖပည့််အဝ က္ောက္ွယ်မှု လပေးန ိုငဖ် ငေ်း မေှ    နယ်လဇောလေက္ောလအောက္် က္် 

တွင် က္မ်ေးမပ  က္မ်ေးစောေးမှု   ေ  က္်ေှ ပါ ည်။ ထ ိုို့အဖပင် လအောက္် က္်ေှ  ဖမင ်ောလက္ ေးေွော ည် ည်ေး 

မန်ေးလ  ောငေ်းလေတ ိုက္်စောေးမှု   ေ  က္်ေှ ပါ ည်။ 

 နယ်လဇောလက္ ေးေွော စ ိုက္်ပ   ေးလဖမမ ောေး၊ "မင်ေး" လေ ွယ်လဖမောငေ်းမကက္ ေးနှင့်် ဖမင် ောလက္ ေးေွောမ ောေး မန်ေးလ  ောင်ေး 

လေတ ိုက္်စောေးမှု ည် က္ောက္ွယ်ဖ ငေ်း လဆောငေ်ွက္်လပေး င့််လ ော  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးဖြစ်ပါ ည်။   ိုို့လ ော် ၂၀၁၉ -

၂၀၂၀  ဏ္ဍောလေေးနှစ် ဖပည်လထောင်စိုလင ွ ိုေးလငေွင်ေး  ွင့််ဖပ ေန်ပ ိုလငွနှင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လငွ  ိုေးလငေွင်ေး  ွင့််ဖပ  

ေန်ပ ိုလငွတ ိုို့၌   ောထောေးပါဝင်ဖ ငေ်း မေှ ပါလ က္ောင်ေးနှင့်် လေ မေ်းလ က္ောင်ေး ွှ  ိုပ်ငန်ေးက္ ို အလ ေးစ တ်လ ့် ော 

 ွောေးမည်ဖြစ်ပါလ က္ောငေ်း  လဖြ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါ်ည  ည  ဦး ( ရစတုတတေျောမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁)။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါ  ိုို့ နှုတ် ွန်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်ေှင့််။ က္ျွန်မ 

အလနနှင့်် လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ ြအ ိုငေ်းလက္ ေးေွောအိုပ်စို၊ ြအ ိုငေ်းလက္ ေးေွောေှ  က္ွငေ်းအမှတ်(၁၄၄)၊  ယ်တ ဖပင် 

လဖမောင်ေးလေက္ောလ  ောငေ်း ွှ ဆည် ဖပ  ိုပ်ေန်   ိုအပ်လ ော တ်င်္ က္်   ထောေးလပေးေန် အစ အစဉ်ေှ /မေှ  လမေး ွန်ေး 

အောေး လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖြစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ ြအ ိုင်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စို၊ ြအ ိုင်ေး 

လက္ ေးေွောေှ  က္ွငေ်းအမှတ်(၁၄၄)၊  ယ်တ ဖပင ်  ယ်ပွ တွင်  ယ်ဧေ ယော(၁၅၀)ဧက္ န်ို့အောေး ကက္ ေးလ  ောငေ်းလေ 

နှစ်စဉ်တ ိုက္်စောေး  ့်ေော ယ ိုအ   န်တွင်  ယ်ဧေ ယော(၁၀၀)ဧက္ န်ို့ ော က္ န်ေှ လတော့်ပါ ည်။ လေတ ိုက္်စောေး 

 ည့််လနေောနှင့််  ယ်လေ ွင်ေးလဖမောင်ေးမကက္ ေး အက္ွောအလဝေးမှော (၁၂၀)လပ န်ို့ ော က္ွောလဝေး ည့််အတွက္် လေ 

တ ိုက္်စောေးမှုမှက္ောက္ွယ်န ိုငေ်န်မှော လေက္ောဆည်တစ် ိုလဆောက္် ိုပ်  ိုလ က္ောငေ်း လက္ ေးေွောလနဖပည် ူတ ိုို့မှ တငဖ်ပ 

 ောပါ ည်။ လတောငန်ှင့််လဖမောက္် အ  ောေးလပ(၂၀၀)၊ အန လပ(၃၀)နှင့််  ယ်လေက္ောဆည်ထ ိုေးေန် လပ(၁၈၀) န်ို့ 

ဖပ  ိုပ်ေန်  ိုအပ်လ က္ောင်ေး တငဖ်ပ  ့် က္ပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ ြအ ိုငေ်းလက္ ေးေွောေှ  က္ွငေ်းအမှတ် (၁၄၄) 

 ယ်တ ဖပငလ်ဖမောငေ်းအောေး လ  ောင်ေး ွှ ေန်နှင့််  ယ်လေက္ောဆည်ဖပ  ိုပ်ေန်အတွက္်   ိုအပ်လ ော  တ်င်္ က္်လငွ 

  ထောေးလပေးေန် အစ အစဉ်ေှ /မေှ  လမေး ွန်ေးအောေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်က  း၊ ရဆျော ်လုပ်ရေး၊ ပ ုို့ရဆျောင်ဆ ်သွယ်ရေးဝန်က  းဌျောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)၊ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 



လေေါ်ည  ည  ဦေး၏ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေး ရ ိုင၊် လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ ြအ ိုင်ေးလက္ ေးေွောေှ  က္ွငေ်းအမှတ် 

(၁၄၄)၊  ယ်တ ဖပင်လဖမောင်ေး လေက္ောလ  ောငေ်း ွှ ဆည်ဖပ  ိုပ်လပေးေန်   ိုအပ်လ ော  တ်င်္ က္်  ထောေးလပေးေန် 

အစ အစဉ်ေှ /မေှ    ေှ   ိုပါလ က္ောငေ်း လမေး ွန်ေးနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ (၂.၁၀.၂၀၁၉) ေက္်လနို့တွင် က္ွငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေး  ့်ပါ 

 ည်။ ြအ ိုင်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စိုတွင် လက္ ေးေွော(၄)ေွောေှ မပ ေး ြအ ိုင်ေးအလေှြို့ေွောတွင် က္ွငေ်းအမှတ်(၁၄၅)၊ ြအ ိုင်ေး 

အလနှာက္်ေွောတွင် က္ွငေ်းအမှတ်(၁၄၄) နှင့်မ်ကက္ ေးစိုလက္ ေးေွောတွင် က္ွငေ်းအမှတ်(၁၄၈)တ ိုို့ ည် မကက္ ေးလ  ောင်ေးလေ 

အောေး က္ ိုယ်ထကူ္ ိုယ်ထ လေ ွှ ဆည်မ ောေး တည်လဆောက္၍်  ယ်လဖမမ ောေးအောေး လေ ွင်ေးစ ိုက္်ပ   ေးပါ ည်။ 

 လေ ွင်ေးဆည်မ ောေးအောေး တစ်နှစ်  င် (၄)ကက္ မ်မှ (၅)ကက္ မ် နိ်ု့အထ  ဖပ ဖပင်လဆောငေ်ွက္်မပ ေး လေ ွယ် 

ယူ  ့်ပါ ည်။ ြအ ိုငေ်းအလနှာက္်ေွောေှ   ယ်တ ဖပင်လဖမောင်ေးမှော က္မ်ေးပါေးနှင့််(၁၅၀)လပ နို့် ော က္ွောလဝေးပါ ည်။ 

မ ိုေးေော  လေမ ောေး   န်တွင် ြအ ိုင်ေးအလေှြို့ေွောနှင့််ြအ ိုင်ေးအလနှာက္ေ်ွော က္ောေးေှ  လ ောင ် ိုကက္ ေးမောေး ောမှုနှင့်် လေလ က္ောင်ေး 

မှော (၃)လ က္ောငေ်း ွ ၍ စ ေးဆင်ေး ောက္ော ြအ ိုငေ်းအလေှြို့လက္ ေးေွောေှ  က္မ်ေးပါေးမ ောေး မပ  က္ မှုဖြစ်လပေါ်  ့် ည့််အဖပင် 

ြအ ိုင်ေးအလနှာက္်လက္ ေးေွောေှ   ယ်တ ဖပင်လဖမောငေ်း က္မ်ေးပါေးမှော ည်ေး နှစ်စဉ် မပ  က္ မှု ဖြစ်လပေါ်  ့်ပါ ည်။ ြအ ိုင်ေး 

အလနှာက္်ေွောနှင့်် အလေှြို့ေွောမ ောေး ည် က္မ်ေးမပ  မှုအောေး လေ ွှ လေက္ောမ ောေး ရ ိုက္်က္ော က္ောက္ွယ်  ့်ပါ ည်။ 

 ြအ ိုင်ေးအလနှာက္်လက္ ေးေွောလေှြို့တွင် လ ောင ် ိုတစ် ိုလပေါ်ထွက္် ောမပ ေး ၎င်ေးလ ောင ် ိုအောေး ဆက္် က္် 

ထ န်ေးန ိုင်ပါက္  ယ်တ ဖပငလ်ေလဖမောငေ်းက္မ်ေးမပ  မှုမှ က္ောက္ွယ်န ိုငမ်ည်ဖြစ်ပါ ည်။ ြအ ိုငေ်းအလေှြို့ေွော ည် 

က္မ်ေးပါေးအဖမင့််(၁၀)လပ နို့်ေှ မပ ေး လက္ ေးေွောမ ှ လေလ က္ောင်ေးလြောက္ဖ် ငေ်းနှင့််လေ ွှ လေက္ောမ ောေး လဆောင်ေွက္်ထောေးေှ မှု 

အောေးလတွြို့ေှ ေပါ ည်။ က္မ်ေးမပ  က္ောက္ွယ်လေေးအလနဖြင့်် လေ ယ်လ ောင်  ိုအောေး လေ ွှ လဖမောင်ေး လြောက္် ိုပ်လပေး 

ဖ ငေ်းနှင့်် လေလပါက္်ပ တ်လေက္ောမ ောေး လဆောငေ်ွက္်လပေး င့််ပါ ည်။ က္မ်ေးမပ  က္ောက္ွယ်လေေး ိုပ်ငန်ေးအတွက္် 

 နိ်ု့မှန်ေးက္ိုန်က္ လငွမှော က္ ပ် န်ေး(၈၀) နိ်ု့ေှ မပ ေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလေေးနှစ်တွင် ေန်ပ ိုလင ွ   ောထောေးမှု မေှ  

ပါလ က္ောငေ်း လဖြ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦး ငရ်မျောင်လွင် ( ငဖဲမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ အျေားလံးုပဲ မင်္ဂလျောပါ။ 

 ျွန်ရတျော် ရတျော့် ငဖဲမမ  ြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ုငး်ရ သက  း လွှတ်ရတျော်  ုယ်စျေားလှယ် 

ဦး ငရ်မျောင်လွင် ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 ရလးစျေားေပါရသျော လွှတ်ရတျော်ဥ ကဋ္ဌက  း ငဗ် ျေား။ 

 ယ ု ျွန်ရတျော်ရမးဖမန်းမယ့်် ရမး ွန်း ရတျော့် ငဖဲမမ  ြို့နယ၊် အ ုးရဖမတွင်း ဆ ်သွယ်ရသျော မန်းရ  ျောင်း 

 ူးတံတျေားအထ ်ပ ုငး် ရေရ  ျောင်းရဖပျောငး်လွှဲရဆျောင်ေ  ်ရပးေန် အစ အစဉ်ေှ /မေှ    ု သ ေှ လ ု၍ ရမးဖမန်း 

သွျေားမှျော ဖဖစ်ပါတယ်။  

 ရလးစျေားေပါရသျော လွှတ်ရတျော်ဥ ကဋ္ဌက  း ငဗ် ျေား။ 

 ငဖဲ - အ ုးရဖမတွငး် တံတျေားဟျောဆ ုလျှင် ငဖဲ - ရေွှေစ ်ရတျော်သွျေားတဲ့်လမ်းရပေါ်မှျောေှ မပ း ဖပည်သူူ့ 

ရဆျော ်လုပ်ရေးဝန်က  းဌျောနလ ်ရအျော ် ရ  းလ ်လမ်းမ ျေား ဖွံြို့မဖ  းတ ုးတ ်ရေးဦးစ းဌျောန မရပေါ် င ်

စ ု ်ပ   းရေး၊ ရမွးဖမြူရေးန္ှင့်် ဆည်ရဖမျောငး်ဝန်က  းဌျောန လ ်ရအျောင် ံ ရ  းလ ်ရ သဖွံြို့မဖ  းတ ုးတ ်ရေး 

ဦးစ းဌျောနေြဲို့ ရငလွံးုရငွေငး်ေန်ပံုရငွဖဖင့်် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍျောန္ှစ်  ရဆျောငေ်  ် ဲ့်တဲ့် တံတျေားတစ်စင်း 

ဖဖစ်ပါတယ်။ အ ဲ အ   န်  တံတျေားနဲို့ရေလမး်ရ  ျောင်း လ  ု်ရလ ျောည ရထွ ဖဖစ်ရ ျောင်းဖဖစ်န္ ုငမ်ယ်လ ုို့ ယူဆ 

ေရပမယ့််  ျွန်ရတျော်တ ုို့အစ ုးေ တျောဝန်ယူတဲ့် (၂၀၁၅)  ဘ ် (၂၀၁၈) ွန်လမ းုရ  ျောင့်် ရေလမ်းရ  ျောင်း 



ရဖပျောငး်လွှမဲပ း တံတျေားေဲြို့ (ငဖဲဘ ်ဖ မ်း)   ဉ်း ပ်လမ်း  ု ရေဦးတ ု ်စ းလျောတဲ့်အတွ ် တံတျေားေဲြို့   ဉ်း ပ် 

လမး် ရဖမထ န်းနံေံမ ျေား မပ    ပ  ်စ းသွျေား ဲ့်ပါတယ်။ လမး်  ုပါ ထ   ု ်ပ  ်စ းလျောတျောရ  ျောင့်် ၂၀၁၉ မှျောပဲ 

အရေးရပေါ်ေန်ပံုရငဖွဖင့်် တံတျေားေဲြို့ ရဖမထ န်းနံေံမ ျေား  ု ပ ုမ ုထ   ု ် မပ  ်စ း၊ မဆံုးရံှုးရစေန် အရေးရပေါ် 

 ျော ွယ်တျေားဆ းရဆျောငေ်  ်မှုမ ျေား  ု ရ  းလ ်လမ်းမ ျေားဖွံြို့မဖ  းရေးဦးစ းဌျောန  တ ုင်းရ သက  းအစ ုးေ၊ 

ရဆျော ်လုပ်ရေး၊ ပ ုို့ရဆျောင်ဆ ် သွယ်ရေးဝန်က  းေဲြို့လမး်ညွှန်မှုနဲို့ ရဆျောင်ေ  ် ဲ့်ပါတယ်။ 

 ရလးစျေားေပါရသျော လွှတ်ရတျော်ဥ ကဋ္ဌက  း ငဗ် ျေား။ 

 ယ ုအ   န်မှျောရတျော့် ငဖဲမန်းရ  ျောင်းဟျော ငဖဲ - အ ုးရဖမတွငး်တံတျေားနဲို့ ရေလမး်ရ  ျောငး်တည့််မတ် 

မှုမေှ ပ ဲတစ်   န်   န်မှျော တံတျေားတစ်ဖ ျေား မန်းရ  ျောင်း(ရေလမး်ရ  ျောငး်)တစ်ဖ ျေားဖဖစ်သွျေားန္ ုင်ပါတယ်။  

 သ ုို့ပါ၍ ငဖဲမမ  ြို့နယ်၊ ငဖဲ - အ ုးရဖမတွငး် ဆ ်သွယ်ရသျော မန်းရ  ျောငး် ူးတံတျေား အထ ်ပ ုင်း 

ရေရ  ျောင်းရဖပျောငး်လွှဲရဆျောင်ေ  ်ရပးေန် အစ အစဉ်ေှ /မေှ  သ ေှ လ ရုသျောရ  ျောင့်် လွှတ်ရတျောဥ် ကဋ္ဌက  းမှ 

တစ်ဆင့်် ရမးဖမန်းေဖ ငး် ဖဖစ်ပါတယ်။ အျေားလံးု  ုရ  း ူးတင်ပါတယ်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်က  း၊ ရဆျော ်လုပ်ရေး၊ ပ ုို့ရဆျောင်ဆ ်သွယ်ရေးဝန်က  းဌျောန )။  ။ ငြ  -

အ ိုေးလဖမတွင်ေး မန်ေးလ  ောင်ေးက္ူေးတ တောေး ည် ငြ မမ  ြို့လအောက္် က္်မန်ေးလ  ောင်ေးလပေါ်တွင် တည်လဆောက္်ထောေးလ ော 

အ  ောေး(၉၂၀)လပေှ    လ ောင်ယက္်မ     က္ူက္ွန်က္ေစ်တ တောေး ဖြစ်ပါ ည်။  ငြ  - လေွှေစက္်လတော် ွောေး မေ်း 

ဖြစ်မပ ေး အ ိုေးလဖမတွင်ေးလက္ ေးေွောတ ိုို့အောေး ငြ မမ  ြို့နှင့်် တစ်နှစ်ပတ်  ိုေး  ွောေး ောန ိုင်ေန် လက္ ေး က္်လေ ြွ ြို့မြ  ေး 

တ ိုေးတက္်လေေးဦေးစ ေးဌောနမှ တည်လဆောက္်ထောေး  ့်ပါ ည်။ 

 မန်ေးလ  ောငေ်းအဝင် လေ မ်ေး ည်  တ တောေးအဝင်တွင်  တ တောေးနှင့််အမပ  င်  လတောင်မှလဖမောက္်  ိုို့ စ ေးဆင်ေး 

  က္်ေှ ပါ ည်။ ယ င်တ တောေး တည်လဆောက္်စဉ်တ တောေး အ ူမေ်းလ က္ောငေ်း ည် မန်ေးလ  ောငေ်းလက္ွြို့လပေါ်တွင်  

တည်ေှ ဖ င်ေး၊ တ တောေးအဝင် လေ မေ်းလဖပောငေ်း   ောမှုလ က္ောင့်် ငြ  က္်က္မ်ေး   ဉ်ေးက္ပ် မ်ေး လေတ ိုက္်စောေး 

  ေ  က္်ေှ က္ော လ  ောငေ်းလေ မေ်းလ က္ောငေ်း ဖြတ်လြောက္်ထွက္မ်ည့််အလဖ အလနတွင် တည်ေှ ပါ ည်။ ၂၀၁၈ 

 ိုနှစ်၊ ဇွန်  မ ိုေးေွော ွန်ေးမှုလ က္ောင့်် မန်ေးလ  ောင်ေးလေမ ောေးက္ော တ တောေး  ဉ်ေးက္ပ် မေ်း လေတ ိုက္်စောေး    ့်ေပါ ည်။ 

အဆ ိုပါ  ဉ်ေးက္ပ် မ်ေး လေတ ိုက္်စောေးပ က္်စ ေးမှုအောေး လမ ောတ ိုငစ် ိုက္်လက္ ောက္က်က္ ေးမ ောေး ဖြည့််က္ောလဆောင်ေွက္်ထောေး  ့် 

လ ေ်ာ ည်ေး မန်ေးလ  ောငေ်းတ တောေးအဝင် လေ မ်ေးလ က္ောင်ေးမှော လေဦေးထ ိုေး တ ိုက္်စောေး  ေ  က္်ေှ  ည့််အတွက္် 

တ တောေးနှင့််တ တောေး  ဉ်ေးက္ပ် မ်ေးအတွက္် အနတေောယ်ေှ  ည့််အလန အထောေးတွင် က္ လေောက္်  က္်ေှ ပါ ည်။ 

 ငြ  - အ ိုေးလဖမတွင်ေး  မန်ေးလ  ောငေ်း တ တောေးအဝင် လေ မေ်းလက္ောင်ေးမွန်လေေးနှင့်် တ တောေး  ဉ်ေးက္ပ် မ်ေး 

လေဉ ေးထ ိုေး တ ိုက္်စောေးမှု က္ောက္ယ်ွလေေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး ည် လဆောငေ်ွက္်လပေး င့််လ ော  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး ဖြစ်ပါ ည်။ 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလေေးနှစ် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးေ၏လင ွ ိုေးလငေွငေ်း  ွင့််ဖပ ေန်ပ ိုလင ွက္ ပ်(၁၀၀)  န်ေး 

တ တ ဖြင့်် မန်ေးလ  ောငေ်း ဖပ ဖပင်ထ န်ေး  မ်ေးဖ ငေ်း ိုပ်ငန်ေး ေန်ပ ိုလင ွ လ ါင်ေးစဉ်ဖြင့််ပါေှ မပ ေး ဖြစ်ပါ ဖြင့်် အဆ ိုပါ 

ေန်ပ ိုလငွဖြင့်် လဆောင်ေွက္်လပေး ွောေးမည်ဖြစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖြ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါ်ည  ည  ဦး ( ရစတုတတေျောမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁)။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါ  ိုို့ နှုတ် ွန်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်ေှင့််။ က္ျွန်မ 

အလနနှင့်် လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စို၊   ိုဝင်လက္ ေးေွော၏ လေက္ောန ေ နှင့်် ဆည်အ ိုက္်ဆည် လေ ွှ  

လဖမောင်ေး ဖပ  ိုပ်ေန်  ွင့််ဖပ လငွ   ထောေးလပေးန ိုင်ဖ ငေ်းေှ /မေှ  လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖြစ်ပါတယ်။ 



 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ လစတိုတတေောမမ  ြို့၏ အလနှာက္်လတောင် က္်၌ တည်ေှ လ ော 

မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စို၊   ိုဝင်လက္ ေးေွော ည် ဆ မ ေးလ  ောငေ်း၏လတောင ်က္်က္မ်ေးပါေးယ ၌ တည်ေှ လ ော ေွောတစ်ေွော 

ဖြစ်ပါ ည်။ ဆ မ ေးလ  ောငေ်း ည် မ ိုေးေော  တွင ် လတောင်က္ လ  ောငေ်းလေမ ောေး စ ေးဝင ်ော ဖြင့်် လေစ ေး န်လ ော 

လ  ောင်ေးတစ် ိုဖြစ်မပ ေး လနွအ ါ၌ပင် လေ မ်ေးလဖ ောက္ဖ် ငေ်းမေှ လ ော လ  ောငေ်း ည်ေးဖြစ်ပါ ည်။ ဆ မ လ  ောငေ်း 

လတောင်က္မ်ေးပါေးယ တွင် တည်ေှ လ ော   ိုဝငလ်က္ ေးေွောေှ   ူလနအ မ်မ ောေးမှော မ က္ော ဏ လေတ ိုက္်စောေး၍ 

လေွှေြို့လဖပောင်ေးလနထ ိုင်  ့် က္ေပါ ည်။ ၂၀၁၈  ိုနှစ်တွင် ည်ေး မ ိုေးအဆက္်မဖပတ်ေွော ွန်ေး  ့်မှုလ က္ောင့်် ထ စပ်လန 

လ ောလနအ မ်(၈)   ိုေး ည် လေတ ိုက္်စောေးမည့်် အနတေောယ်နှင့်် ကက္  လတွြို့  ့် က္ေပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ လေတ ိုက္်စောေးမှုမှက္ောက္ွယ်န ိုငေ်န် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍော 

နှစ်တွင်  ွှတ်လတောေ်န်ပ ိုလငွ   န်ေး(၅၀)ဖြင့်် အ  ောေး(၂၀၀)လပ၊ အန (၃)လပ၊ အဖမင့််(၉)လပေှ လ ော လေက္ောန ေ  

တည်လဆောက္်  ့်ပါ ည်။ လေက္ောန ေ တည်လဆောက္်  င် စိုစိုလပါငေ်းအေှည် (၅၅၀)လပ တည်လဆောက္်ေမည် 

ဖြစ်လ ေ်ာ ည်ေး လပ(၂၀၀) ော လဆောက္် ိုပ်လပေး  ့်န ိုင ်ဖြင့်် (၃၅၀)လပက္ န်ေှ လနပါလ ေး ည်။ 

   ိုို့ပါ၍ က္ န်ေှ လ ော အ  ောေး(၃၅၀)၊ အန (၃)လပ၊ အဖမင့််(၉)လပေှ လ ော လေက္ောန ေ တည်လဆောက္်န ိုင်ေန် 

  ိုအပ်လ ော လငွလ က္ေးအောေး တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးေန်ပ ိုလငွ၌   ထောေးလပေးေန်ေှ /မေှ  လမေး ွန်ေးအောေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ 

 ည်။ 

 ဆက္် က္်၍ မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စိုအတွငေ်းေှ  ဆည်အ ိုက္်(၉၇)က္ွငေ်းေှ   ယ်လဖမမ ောေး ည် ဆ မ ေး 

လ  ောင်ေးလေတ ိုက္်စောေးဖ ငေ်းလ က္ောင့်် နှစ်စဉ် ယ်လဖမမ ောေးဆ ိုေးရ ှုေးလနေပါ ည်။ ထ ိုို့လ က္ောင့်် လက္ ေးေွော ူ/ ောေးမ ောေးမှ 

ဆ မ လ  ောငေ်း လေတ ိုက္်စောေးဖ င်ေးမှ က္ောက္ွယ်ေန် အ  ောေး(၄၅၀)လပ၊ အန (၂၀)လပ၊ အဖမင့််(၇)လပ လေ ွှ လဖမောငေ်း 

အောေးလြောထ်ိုတ်လပေးပါေန် လတောင်ေးဆ ို ောပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးေှင့််။ မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စိုအတွငေ်းတွင်   ိုအပ်  က္်ေှ လ ော  

  ိုဝင်လက္ ေးေွော လေက္ောန ေ နှင့်် ဆည်အ ိုက္် ယ် လေ ွှ လဖမောငေ်းအောေး အလက္ောင်အထည်လြောလ်ဆောငေ်ွက္်လပေးန ိုင် 

ဖ ငေ်းေှ /မေှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်က  း၊ ရဆျော ်လုပ်ရေး၊ ပ ုို့ရဆျောင်ဆ ်သွယ်ရေးဝန်က  းဌျောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် က္ ိုယ်စောေး ှယ် 

လေေါ်ည  ည  ဦေး လမေးဖမန်ေးထောေး ည့်် လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ်၊ မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စိုအတွင်ေးတွင်   ိုအပ်  က္် 

ေှ လ ော   ိုဝင်လက္ ေးေွော လေက္ောန ေ တည်လဆောက္်ဖ င်ေးနှင့်် ဆည်အ ိုက္် ယ်လေ ွှ လဖမောင်ေး လြော်ထိုတ်လပေးေန် 

အတွက္် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး တ်င်္ က္်မှ   ထောေးလပေးန ိုငဖ် ငေ်း လမေး ွန်ေးနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ (၂.၁၀.၂၀၁၉) ေက္်လနို့တွင် 

က္ွငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေး  ့်ပါ ည်။ မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စို၊   ိုဝင်လက္ ေးေွော ည် လစတိုတတေောမမ  ြို့နယ် အလနှာက္် 

လတောင် က္်၌တည်ေှ မပ ေး လက္ ေးေွော၏အလနှာက္် က္်တွင် လတောင်က္မ်ေးပါေးယ နှင့်် လေှြို့တွင် ဆ မ ေးလ  ောင်ေး 

တည်ေှ ပါ ည်။ 

 မ ိုေးေော   လေမ ောေး   န်တွင် ဆ မ ေးလ  ောင်ေး ည် လတောင်က္ လ  ောင်ေးဖြစ်လ ောလ က္ောင့်် လေစ ေး န်မပ ေး 

လ  ောင်ေးလေမ ောေးဖပောေးစွော စ ေးဆင်ေးပါ ည်။ လ  ောင်ေးလေမ ောေးဖပောေး   န်တွင်   ိုဝငလ်က္ ေးေွောေှ  က္မ်ေးပါေးလဖမမ ောေး မပ  က္ မှု 

လ က္ောင့်် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောလေေးနှစ်တွင်  ွှတ်လတောေ်န်ပ ိုလငွက္ ပ်(၅၀)  န်ေး လက္ ေးေွောမှ ထည့််ဝင်လ ော 

လငွမ ောေးနှင့််  ိုပ်အောေးမ ောေး လပါင်ေးစပ်က္ော လေက္ောန ေ အ  ောေးလပ(၂၀၀) တည်လဆောက္်ထောေးပါ ည်။  



 က္မ်ေးမပ  အ  ောေးမှော လပ(၆၀၀) နိ်ု့ေှ လ ောလ က္ောင့်် က္မ်ေးပါေးနှင့််ထ စပ်လနလ ော လနအ မ်မ ောေး လေတ ိုက္်စောေး 

မှုအနတေောယ်နှင့်် ေင်ဆ ိုင်လနေပါ ည်။ က္မ်ေးမပ  က္ောက္ွယ်လေေးလဆောငေ်ွက္်ေန်   ိုအပ်လ ော အ  ောေး(၄၀၀)လပ 

အတွက္် လက္ ောက္စ် လဖမထ န်ေးန ေ  တည်လဆောက္်ပါက္ လငွက္ ပ် န်ေး(၅၀) နိ်ု့ က္ိုန်က္ မည်ဖြစ်မပ ေး  က္်ေှ  

တည်လဆောက္်ထောေးလ ော န ေ အောေး ဖပန် ည် မွန်ေးမ ဖပင်ဆငန် ိုငမ်ည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

 မထ မ်ေးလက္ ေးေွောအိုပ်စိုပ ိုင် က္ွငေ်းအမှတ်(၉၇)  ယ်လဖမမ ောေး ည် တစ် က္်က္မ်ေးေှ  လက္ ောက္်စေစ် 

လ ောင ် ို ကက္ ေးမောေး ောမှုလ က္ောင့်် ဆ မ ေးလ  ောင်ေးလေ ည်  ယ်လဖမမ ောေး က္်ဖ မ်ေးတွင် လေဦေးထ ိုေးက္ော စ ေးဆင်ေး ော 

က္ော က္မ်ေးပါေးမ ောေး မပ  က္   က္်ေှ ပါ ည်။ တစ် က္်က္မ်ေးေှ  လက္ ောက္်စေစ်လ ောင ် ိုအောေး Pilot Channel 

လြောက္် ိုပ်လပေးဖ င်ေးနှင့်် လေ ွှ လေက္ောတည်လဆောက္်လပေးပါက္ ဆ မ ေးလ  ောငေ်းလေ မေ်း လက္ောငေ်းမွန်မပ ေး  ယ်လဖမ 

မ ောေး လေတ ိုက္်စောေးမှုမှ က္ောက္ွယ်န ိုင်မည်ဖြစ်ပါ ည်။ က္မ်ေးမပ  က္ောက္ွယ်လေေးနှင့်် လေ မေ်းလ က္ောင်ေးလဖပောငေ်းလစ 

လေေးအတွက္်  နိ်ု့မှန်ေးက္ိုန်က္ လငမွှော က္ ပ် န်ေး(၅၀) နိ်ု့ဖြစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ ိုပ်ငန်ေးမ ောေး (၂) ိုအတွက္်  နိ်ု့မှန်ေး 

လငွက္ ပ် န်ေး(၁၀၀)ဖြစ်မပ ေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလေေးနှစ်တွင် ေန်ပ ိုလင ွထည့်် ွငေ်း  ောထောေးမှု မေှ ပါလ က္ောငေ်း 

လဖြ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 


