
 ဦးစ  းဝင း ( ခ  ျောက မမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောအလပါင်ေးနှင့်် 

ပပည့််စ ိုကက္ပါလစလကက္ောငေ်း ဦေးစ ောနှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ် 

အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးစ ိုေးဝင်ေးပဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးပမန်ေးမည့်် 

လမေးခ န်ေးက္လတော့် လခ ောက္်မမ  ွဲ့နယ်၊ လက္ ောက္်ရ အိုပ်စို၊ လက္ ောက္်ရ လက္ ေးရ ောအောေး နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး 

လဆောငရ် က္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ရှ   ိုလကက္ောငေ်း  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောတောဝန်ရှ  ူ 

မ ောေးအောေး လမေးခ န်ေးလမေးပမန်ေး  ောေးမှောပဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်၊ လက္ ောက္်ရ အိုပ်စို၊ လက္ ောက္်ရ  

လက္ ေးရ ော ည် လက္ ေးရ ော(၃)ရ ောပဖင့််စိုစည်ေး၍ ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေးမပ ေး အလရှွဲ့ဘက္်(၁)မ ိုင် (၃)ဖော  ိုအက္ ောတ င် လက္ ေးရ ော 

(၉)ရ ောပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေးလ ော လပမစ န်ေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လပမောက္်ဘက္်(၄)မ ိုင်ခန့််အက္ ောတ င် လက္ ေးရ ော(၂)ရ ောပဖင့်် 

ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေး ည့်် လညောငလ်ခ ောငေ်းလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုနှင့်် (၂)မ ိုင်ခန့််အက္ ောတ င် လက္ ေးရ ော(၄)ရ ောပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေး 

 ည့်် လတောင်ဘ ူလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လတောငဘ်က္်(၂)မ ိုင်ခန့််အက္ ောတ င် လက္ ေးရ ော(၃)ရ ောပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေး ည့်် 

ဆောေး ယ်လက္ ေးရ ောအိုပ်စိုတ ို့် ဝန်ေးရ   က္်တည်ရှ မပ ေး အလပခခ ပညောအထက္်တန်ေးလက္ ောငေ်း၊ နယ်လပမရ စခန်ေး၊ 

က္ န်ေးမောလရေးဌောနတ ို့်ပဖင့်် အ မ်လပခ(၃၆၈၂) အ မ်လထောင်စိုတ ို့်အောေး  ူမှုဘဝ  ိုခခ  လရေးက္ ို က္ောက္ ယ်လစောင့််လရှောက္် 

လပေးလနရ ည့်် လက္ ေးရ ောအိုပ်စိုပဖစ်ပါ ည်။  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ လက္ ောက္်ရ လက္ ေးရ ော ည် လက္ ေးရ ောခ ငေ်း  ောေး ော 

ရလ ော  မေ်းမ ောေးမှော ည်ေး လတောင်ဆင်ေးလတောင်တက္်၊ အန မ့််အပမင့််မ ောေးက္ ို လက္ ေ်ာပဖတ်၍   ောေး ောရလ ော 

 မေ်းမ ောေးပဖစ် ည့််အပပင် အန ေးဆ ိုေး နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးမှော ည်ေး လပမောက္်ဘက္်(၁၉)မ ိုင်ခန့််အက္ ောတ င် 

စလ နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး၊ အလရှွဲ့ဘက္်(၁၅)မ ိုင်ခန့််အက္ ောတ င် လင်္ ေးပင်နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးနှင့်် လတောင် 

ဘက္်(၁၁)မ ိုင်ခန့််အက္ ောတ င် လရန လခ ောငေ်းနယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးတ ို့် တည်ရှ ကက္မပ ေး ပပည် ူမ ောေး၏ မ ေးလဘေး 

အနတရောယ်ကက္  လတ ွဲ့ကက္ရပါမူ က္ောက္ ယ်  ိုခခ  မှုမလပေးန ိုငလ် ော ပထဝ အလနအထောေးမှော ရှ  ည့််အတ က္် 

လက္ ောက္်ရ လက္ ေးရ ောအောေး နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး လဆောငရ် က္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ    ရှ   ိုလကက္ောငေ်း 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောတောဝန်ရှ  ူမ ောေးအောေး လမေးပမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 ဗ  လ မှ းကက း မင းဦး ( ဝန ကက း၊ လ  ခ   ခရးန္ှင ့်နယ စပ ခရးရျောဝန ကက းဌျောန )။  ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေးအတ င်ေး မ ေးလဘေး  ိုခခ  လရေးနှင့်် ရှောလဖ က္ယ်ဆယ်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို ပ ိုမ ိုအရှ န်အဟိုန်ပမြှင့််တင် 

လဆောငရ် က္်န ိုငရ်န် မလက္ ေးခရ ိုင၊် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်မှ စလ နယ်လပမ မ ေး တ်စခန်ေး၊ လင်္ ေးခ   နယ်လပမမ ေး တ် 

စခန်ေးနှင့်် လင်္ ေးပင်နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးအပါအဝင် နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး (၆၉)စခန်ေးအောေး ဖ  ွဲ့စည်ေးပ ိုတ ိုေးခ  ွဲ့ 

ခ င့််ပပ ထောေးမပ ေး ပဖစ်ပါ ည်။ 

 ထ ို့်အပပင ်  ိုပ်ငန်ေး  ိုအပ်ခ က္အ်ရ လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်မှ လက္ ောက္ရ် လက္ ေးရ ော၊ တ င်ေး ပ်လက္ ေးရ ောနှင့်် 

ပခန်ေးငယ်လက္ ေးရ ောတ ို့် အပါအဝင် နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး(၃၄)စခန်ေးအောေး ထပမ် တ ိုေးခ  ွဲ့ဖ င့်် စှ်န ိုင်ရန် မလက္ ေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့၏ လဘောထောေးမှတ်ခ က္်နှင့််အတူ ပမန်မောန ိုငင် မ ေး တ်တပ်ဖ  ွဲ့ဌောနခ  ပ်  ို့် အဆ ိုပပ  

တငပ်ပထောေးဆ ပဖစ်ပါ ည်။ 



 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးတ င် ခရ ိုငမ် ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ ိုေး(၅)ရ ိုေး၊ ခရ ိုငမ် ေး တ်စခန်ေး(၅)စခန်ေး၊ မမ  ွဲ့နယ် 

မ ေး တ်ဦေးစ ေးရ ိုေး(၂၅)ရ ိုေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်စခန်ေး(၂၅)စခန်ေးနှင့်် နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး(၆၉) စခန်ေးပဖင့်် ဖ င့်် ှစ် 

  ောေးရန် ဖ  ွဲ့စည်ေးပ ိုခ င့််ပပ မ န့််ရရှ မပ ေးပဖစ်ရော ခရ ိုင်မ ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ ိုေး(၃)ရ ိုေး၊ ခရ ိုငမ် ေး တ်စခန်ေး(၃) စခန်ေး၊ 

မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ ိုေး(၂၅)ရ ိုေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်စခန်ေး(၂၅)စခန်ေးနှင့်် နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး (၄၈) စခန်ေး 

က္ ို ော မ ေး တ်စခန်ေးနှင့်် ဝန်ထမ်ေးလနအ မ်မ ောေး လဆောက္် ိုပ်လပေးန ိုင်ခ ့်မပ ေး ခရ ိုငမ် ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ ိုေး (၂)ရ ိုေး၊ ခရ ိုင် 

မ ေး တ်စခန်ေး(၂)စခန်ေးနှင့်် နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေး(၂၁)စခန်ေးတ ို့်တ င် မ ေး တ်စခန်ေးအလဆောက္်အဦနှင့်် ဝန်ထမ်ေး 

လနအ မ်မ ောေး လဆောက္် ိုပ်ရန် က္ န်ရှ လနပါ ည်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ ငေ်း ဖ  ွဲ့စည်ေးပ ိုခ င့််ပပ မပ ေးပဖစ် ည့်် နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးတ င် မ ေး တ် 

စခန်ေးအလဆောက္်အဦ လဆောက္် ိုပ်ပခငေ်း၊ ဖ  ွဲ့စည်ေးပ ိုပပည့််မ ရန် မ ေး တ်ယောဉ်မ ောေး ပဖည့််တင်ေးပခငေ်းနှင့်် တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် 

မ ောေး ခန့််ထောေးန ိုငလ်ရေးအတ က္် ဦေးစောေးလပေးလဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ရော လခ ောက္်မမ  ွဲ့နယ်၊ လက္ ောက္်ရ လက္ ေးရ ောအောေး 

နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးအပဖစ် “ဖွဲြို့စည းပ   ွင ့်ပပ မပ းပါက” နယ်လပမမ ေး တ်စခန်ေးအလဆောက္်အဦ လဆောက္် ိုပ် 

ပခငေ်း၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောလဆောက္် ိုပ်ပခငေ်း၊ မ ေး တ်ယောဉ်မ ောေး ပဖည့််တငေ်းပခင်ေးနှင့်် တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေး ခန့််ထောေးန ိုငလ်ရေး 

အတ က္် န ေးစပ်ရောဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် ရန်ပ ိုလင  တငပ်ပလတောင်ေးခ   ောေးမည် ပဖစ်ပါလကက္ောငေ်း လပဖကက္ောေးအပ်ပါ 

 ည်။ 

 ခ ေါ် င     လတ  ( မခကွးမမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေး 

လဆောငရ် က္်  က္်ရှ လ ော NEP အမ   ေး ောေး ျှပစ်စ်စ မ က္ န်ေးနှင့်် ပတ် က္်၍ လမေးပမန်ေး  ောေးမှောပဖစ်ပါတယ်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေး ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် (၂)မ ိုင်အတ င်ေးရှ  လက္ ေးရ ောမ ောေး 

 ျှပစ်စ်မ ေး ငေ်းလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါတယ်။ NEP စ မ က္ န်ေးမ ောေး အလက္ောင်အထည်လဖော် 

လဆောငရ် က္်ရန် တငေ်ါလခေါ်ယူလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို အခ  န်မ လဆောင်ရ က္်န ိုင်ခ ့်လ ေ်ာ ည်ေး တငေ်ါလအောင်က္ိုမပဏ  

တစ်ခိုခ င်ေးအ  ိုက္် လဆောင်ရ က္်ရမည့်် မမ  ွဲ့နယ်အလရအတ က္် မ ောေးပပောေးပခငေ်းလကက္ောင့်် အခ  န်မ မပ ေးစ ေးန ိုငလ်ရေး 

အတ က္်  ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့််  ိုပ်ငန်ေးမစတငမ် လတ ွဲ့ဆ ိုလဆ ေးလန ေးမှုက္ ို မလက္ ေးမမ  ွဲ့၊ ထ န်ထ န် ော 

ဟ ိုတယ်တ င် ပပ  ိုပ်ခ ့်ပါ ည်။ ထ ို  ို့် လဆ ေးလန ေးရောတ င်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အခ  န်မ မပ ေးစ ေးရန် က္ိုမပဏ မ ောေးအလနပဖင့်် 

လဆောငရ် က္်  ောေးပါမည်ဟို လပပောဆ ိုလဆ ေးလန ေးခ ့်ကက္လ ေ်ာ ည်ေး ယခို ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ စက္်တငဘ်ော က္ိုန် Budget 

year က္ိုန်လတော့် မည်အခ  န်ထ   ိုပ်ငန်ေးမ ောေး မပ ေးစ ေးမှုမရှ တောက္ ို လ ့် ောလတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 အခ   ွဲ့လက္ ေးရ ောမ ောေးတ င် (၅၀%)ခန့််ပင် မပ ေးစ ေးမှုမရှ  ပဖင့််  ျှပ်စစ်မ ေး ငေ်းလရေးစ မ က္ န်ေးက္ော အတ င်ေး 

အခ  န်မ မပ ေးစ ေးန ိုင်လရေး တ ိုက္်တ န်ေးလပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ က္ိုမပဏ မ ောေးအလနပဖင့်် တ ိုင်က္ူပခငေ်း ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေးမပ ေးစ ေးလနလ ော် ည်ေး (accessories)မ ောေး ပပည့််စ ိုမှုမရှ  ပဖင့်် ကက္န့််ကက္ောလနပခငေ်းပဖစ်လကက္ောငေ်း လ ့် ော  ရှ  

ရပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့အလနပဖင့်် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတ ငေ်း (NEP) 

မ ေး င်ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အခ  န်မ မပ ေးစ ေးန ိုင်လရေးအတ က္်   ိုအပ်လ ော (accessories) မ ောေးရရှ လအောင် မည်  ို့် 

စ စဉ်လဆောင်ရ က္်  ောေးမည်က္ ို   ရှ   ိုပါ ပဖင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစ ော လမေးပမန်ေးအပ်ပါ 

 ည်။ 

 ဦးပမင ့်ခ ျော  ( ဝန ကက း၊ သယ  ျောတ၊ သဘျောဝပတ ဝန းက င ၊ လျှပ စစ န္ှင ့်စွမ းအင ဝန ကက းဌျောန )။    ။ 



အမ   ေး ောေး ျှပ်စစ်ဓောတ်အောေးရရှ လရေး စ မ က္ န်ေးအလနပဖင့်် တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး မပ ေးစ ေးန ိုင်လရေး 

အတ က္် Pilot Project အလနပဖင့်် ပ ခူေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး(အလရှွဲ့)၊ စစ်က္ ိုင်ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ ဧရောဝတ တ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေးနှင့် ်လနပပည်လတော် ပပည်လထောငစ်ိုနယ်လပမတ ို့်တ င်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ထ ိုက္ ့်  ို့်လဆောငရ် က္်ရောမှ ပ ိုထ က္် ောလ ော Steel Parts and Accessories ပစစည်ေးမ ောေး၏ စိုစိုလပါင်ေး 

ခန့််မှန်ေးတန်ခ  န်(၁၂၇၂.၂၈)တန်က္ ို ပ ခူေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး(အလနောက္်)၊ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ ရှမ်ေးပပည်နယ် 

( အလရှွဲ့ပ ိုင်ေး၊ လပမောက္်ပ ိုငေ်း၊ လတောင်ပ ိုငေ်း)နှင့် ်ရခ ိုင်ပပည်နယ်တ ို့်ရှ  (၄၀၀)ဗ ို့် ဓောတ်အောေး  ိုငေ်း တည်လဆောက္် မပ ေးစ ေး 

  က္်ရှ  ည့်် လက္ ေးရ ောမ ောေးတ င် အ  ိုေးပပ လဆောင်ရ က္်  ောေးမည်ပဖစ်ပါလကက္ောင်ေးနှင့်် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အတ င်ေးရှ  လက္ ေးရ ော(၂၂၀)ခန့််အတ က္်  Steel Parts and Accessories ပစစည်ေးမ ောေး လရောက္ရ်ှ  ောလတော့်မည် 

ပဖစ်ပါလကက္ောငေ်း လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသက န္  င  ( မမ  င မမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ဝင ် ဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့်် ဧည့်် ည်လတောမ် ောေး 

အောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတောက်္လတ့် မမ  င်မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး က္်န ိုင် ပဖစ်ပါတယ်။  

 က္ျွန်လတောလ်မေးပမန်ေး  ိုတ ့် လမေးခ န်ေးက္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ ငေ်းရှ  မမ  ွဲ့နယ်(၂၅)မမ  ွဲ့နယ်မှ  

လက္ ေးရ ောအ  ေး  ေးတ င် လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ကက္လ ော လက္ ေးရ ောမ ေး င်ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို စနစ်တက္  

မှန်က္န်စ ော လဆောငရ် က္်န ိုငရ်န် မည်  ို့်စ မ လဆောငရ် က္်ထောေး ည်က္ ို   ရှ   ိုလကက္ောငေ်းလမေးပမန်ေး  ောေးမှော ပဖစ်ပါ 

တယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ မလက္ ေးတ ိုင်ေးအတ င်ေးရှ  မမ  ွဲ့နယ်တ ိုင်ေးမှ မ ောေးစ ော 

လ ောလက္ ေးရ ောမ ောေးဟော  ျှပ်စစ်မ ေးရရှ လရေး အမပ  ငအ်ဆ ိုငက်က္  ေးစောေးလဆောင်ရ က္်လနကက္ ည်မှော  အောေး  ိုေးအ   

ပဖစ်ပါတယ်။ ဤ  ို့်လဆောင်ရ က္်ကက္ရောမှော လက္ ေးရ ောတ င်ေး  ိုငေ်းလခေါ် (၄၀၀)ဗ ို့် ဓါတ်အောေး  ိုငေ်းက္ ို ရ ောတ ိုင်ေး 

ရ ောတ ိုငေ်းက္ မ မ အစ အစဉ်ပဖင့်် လဆောငရ် က္်ကက္ရတောပဖစ်ပါတယ်။ ၎င်ေး(၄၀၀)  ိုင်ေး ရ ောတ င်ေး  ိုငေ်းက္ ို တည် 

လဆောက္်ကက္လ ော က္ိုမပဏ အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် အခ   ွဲ့ဆ ို ျှင် မည် ည့််တရောေးဝင်အ  အမှတ်ပပ မှတ်ပ ိုတင် 

မရှ ဘ  လတ ွဲ့ရော လူတ န ့် ဖ  ွဲ့စည်ေးမပ ေး လ ေးနှုန်ေးခ    ောစ ောပဖင့််   ိုက္်  လဆောင်ရ က္်လန ည်မ ောေးက္ ို လတ ွဲ့ရှ လန 

ရပါတယ်။   ိုငေ်းမ ောေးတည်လဆောက္ရ်ောမှော စနစ်တက္ မဟိုတ်ဘ  အရည်အလ  ေးပပည့််မ ပခငေ်း ည်ေး မရှ ဘ  

ပဖစ်   ို လ ေးခ   ခ   နှင့်် တည်လဆောက္်ခ ့် ျှင် တစ်ခ  န်ခ  န်မှော  ူတ ို့်၏အ က္်အနတရောယ်က္ ိုပါ ထ ခ ိုက္်န ိုင်  ို့် 

စ ိုေးရ မ်စရောပဖစ်ပါတယ်။  

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ လက္ ေးရ ောတ င်ေး  ိုင်ေး(၄၀၀)ဗ ို့် ဓောတ်အောေး  ိုင်ေးမ ောေးတည်လဆောက္်ရောတ င် စနစ်တက္ ရှ လစဖ ို့် 

အနတရောယ်က္ငေ်းရှငေ်းန ိုင်ဖ ို့်နှင့််  ျှပစ်စ်က္ ို က္ျွမ်ေးက္ ငလ် ောအင်င်္ ငန် ယော အနညေ်းဆ ိုေးတစ်ဦေးပါဝင်လစဖ ို့် စ ည့်် 

စ ည့််က္ စစရပ်မ ောေးက္ ို မမ  ွဲ့နယ် ျှပ်စစ်မှ ေးရ ိုေးမ ောေးက္ အန ေးက္ပ်ကက္ ေးကက္ပ်လစမပ ေးမှ ော ခ င့််ပပ လစပခင်ေး စ ည် 

တ ို့်က္ ို  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေးဌောန   ို့်မဟိုတ် အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့က္ မည်  ို့်စ မ လဆောင်ရ က္်ထောေး ည်က္ ို   ရှ   ိုပါ 

 ပဖင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရော  ို့်လမေးပမန်ေးအပ်ပါ ည်။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတင်ပါ 

တယ်။ 

 ဦးပမင ့်ခ ျော  ( ဝန ကက း၊ သယ  ျောတ၊ သဘျောဝပတ ဝန းက င ၊ လျှပ စစ န္ှင ့်စွမ းအင ဝန ကက းဌျောန )။    ။ 



မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေး လက္ ေးရ ောတ င်ေး (၄၀၀)ဗ ို့်  ိုငေ်းမ ောေး တည်လဆောက္်ရောတ င် စနစ်တက္ ရှ လစရန်နှင့်် 

အနတရောယ်က္ငေ်းရှငေ်းလစရန်အတ က္်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောင်ရ က္်ရောတ င် လက္ ေးရ ောမ ေး င်ေးလရေး လက္ောမ်တ မ ောေးအလန 

ပဖင့််  က္်ဆ ိုငရ်ောခရ ိုင၊် မမ  ွဲ့နယ် ျှပ်စစ်အငင််္ င်န ယောမ ောေး၏ အကက္ ဉောဏ် ရယူလဆောငရ် က္်ရန်နှင့်် က္ျွမ်ေးက္ င် 

အင်င်္ ငန် ယောမ ောေးပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေးလ ော DICA တ င် မှတ်ပ ိုတင်ထောေး ည့်် က္ိုမပဏ မ ောေး  ို့်  ိုပ်ငန်ေးအပ်နှ ပခင်ေး 

(  ို့်မဟိုတ်) EI အထူေးအဆင့််၊ ပ-အဆင့််  က္်မှတ်ရရှ ထောေး ည့််  ျှပ်စစ်က္ျွမ်ေးက္ ငဝ်န်ထမေ်းမ ောေးပဖင့်် ော 

 ိုပ်ငန်ေးအပ်နှ  လဆောငရ် က္်လစလရေး ရပ်က္ က္်/ လက္ ေးရ ော မ ေး င်ေးလရေးလက္ော်မတ မ ောေး  ို့်  အ  လပေးလဆောင်ရ က္် 

  ောေးရန် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  ခရ ိုငအ်ိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေးရ ိုေးမ ောေး  ို့် ညွှန်ကက္ောေးထောေးရှ မပ ေး ပဖစ်ပါလကက္ောင်ေးနှင့်် 

ေိုတ ယအင်င်္ ငန် ယောခ  ပ်၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ျှပစ်စ်အင်င်္ ငန် ယောရ ိုေးမှ ည်ေး မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  

မမ  ွဲ့နယ် ျှပ်စစ်အင်င်္ ငန် ယောရ ိုေးမ ောေး  ို့် အဆ ိုပါက္ စစနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ အလ ေးထောေးလဆောင်ရ က္်  ောေးရန် 

ညွှန်ကက္ောေးထောေးရှ မပ ေး ပဖစ်ပါ ည်။ 

 မမ  ွဲ့နယ် ျှပ်စစ်အင်င်္ ငန် ယောရ ိုေး၊ မမ  ွဲ့နယ် ျှပ်စစ်မှ ေးရ ိုေးမ ောေးအလနပဖင့်် ဝန်ထမေ်းအငအ်ောေး   ိုလ ောက္်မှု 

မရှ ပခင်ေး၊ ဓောတ်အောေးပပတ်လတောက္မ်ှု လ  ော့်နည်ေးလစလရေး၊ ဓောတ်အောေးလပ ောက္်ဆ ိုေးမှု လ  ော့်နည်ေးလစလရေးတ ို့် 

အတ က္် ထ န်ေး  မ်ေးပပ ပပငလ်ရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ရပခင်ေးတ ို့်လကက္ောင့်် အန ေးက္ပ် လဆောငရ် က္်န ိုငပ်ခငေ်း မရှ  

လ ေ်ာ ည်ေး အခါအောေးလ  ောစ် ော အကက္ လပေးကက္ ေးကက္ပ်လဆောငရ် က္်မှုမ ောေး ပပ  ိုပ်  က္်ရှ လနလကက္ောင်ေး လပဖကက္ောေး 

အပ်ပါ ည်။ 

 ဦးစန းကက  (ငဖဲမမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၁ )။ ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ ငဖ မမ  ွဲ့နယ် 

ဆူေးပလေါင်ေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုနယ်လပမအတ ငေ်းရှ  က္ င်ေးစ င်ေးဆည်လဟောငေ်းက္ ို ပပန် ည်လဖေ်ာထိုတ်တည်လဆောက္် 

မပ ေး လရလပေးလပမောင်ေးမကက္ ေး လဖောက္် ိုပ်လပေးန ိုင်ပခငေ်းရှ / မရှ လမေးခ န်ေး။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌ၊ ေို - ဥက္ကဋ္ဌနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ တပ်မလတော် 

 ောေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါ  ို့် နှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ် 

ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် ငဖ မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 

ဦေးစန်ေးကက္  ပဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး - 

 ငဖ မမ  ွဲ့နယ်အတ င်ေးရှ  ဆူေးပလေါငေ်း၊ က္န်လတော၊် ဝါေးလ ေးလတောလ်က္ ေးရ ောမ ောေး ည် လ ောက္်  ိုေးလရ ရှောေးပါေး 

၍ လန ရော  တ င် နှစ်စဉ်လရအခက္်အခ မ ောေးကက္  လနရလ ော လက္ ေးရ ောမ ောေးပဖစ်ကက္ပါ ည်။ လရတ င်ေးတူေးလဖေ်ာပါက္ 

 ည်ေး လနရောတ ိုငေ်းတ င် လရမထ က္် ည့်် အခက္်အခ မ ောေး လတ ွဲ့ကက္  လနရပါ ည်။  ယ်ယောလပမ စ ိုက္်ပ   ေးန ိုင်မှု 

နညေ်းပါေးမပ ေး နှစ်စဉ် ဆန်ဝယ်ယူစောေး  ိုေးလနရလ ော လက္ ေးရ ောမ ောေး ည်ေးပဖစ်ကက္ပါ ည်။ ပမန်မော့်ဆ ိုရှယ ်စ် 

 မေ်းစဉ်ပါတ  အစ ိုေးရ က္်ထက္်တ င် နယ်လပမလေ ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေးအလနပဖင့်် က္ ငေ်းစ င်ေးဆည်က္ ို တည်လဆောက္် 

ခ ့်ပါ ည်။ ဆည်တည်လဆောက္် ည့်် နှစ်တ င်ပင် ဆည်တောလဘောင်က္   ေးလပါက္်ခ ့်၍  ဆည်လရလ ောက္် ယ် 

မ ောေးမှ မ ိုေးက္ ိုလမျှေ်ာ၍ စ ိုက္်ပ   ေးရလ ော မ ိုေးလက္ောငေ်း ယလ်ပမမ ောေးအပဖစ်  ို့် လပပောင်ေး    ောေးက္ော  ယ်ဧက္ 

အနည်ေးငယ် ော စ ိုက္်ပ   ေးန ိုင်ပါလတော့် ည်။ ယခိုအခါ မ ိုေးလရနညေ်းပါေး ည့််နှစ်တ င် စပါေးလအောင်ပမင်ထ က္ရ်ှ မှု 

အ  န်နည်ေးပါေး  ောေးခ ့်ပါ ည်။ ထ ို့်လကက္ောင့်် ဆန်ဝယ်စောေးရလ ော အလပခအလန  ို့် လရောက္်ရှ လနပါ ည်။ ယခင် 

အစ ိုေးရ က္်ထက္ ် က္ င်ေးစ င်ေးဆည်လဟောငေ်း၏ လရဝပ်ဧရ ယောအတ င်ေးက္ လရောက္လ် ော လတောင ူ် ယ် 



 မောေးမ ောေး၏ လပမယောအရှုပ်အရှင်ေးပပဿနောမ ောေး လပေါ်လပါက္်၍ က္န့််က္ က္ ူ်မ ောေးရှ ခ ့် ပဖင့်် ဆည်လဟောင်ေးက္ ို 

ပပန် ည်တည်လဆောက္်ပပ ပပင်မှုမ ောေး မပပ  ိုပ်န ိုင်ခ ့်ပါ။ ယခို NLD အစ ိုေးရ က္်ထက္်တ င် လပမယောပပဿနော 

မ ောေးက္ ို လပပ ည်လအောင် ညြှ န ှုင်ေး လဘောတူမပ ေးပဖစ်၍ ဆည်တည်လဆောက္်လပေးမှု လအောငပ်မငခ် ့်ပါက္  ယ်ဧက္ 

(၁၃၀)လက္ ောခ်န့်် တစ်ဆက္်တစ်စပ်တညေ်း ဆည်လရလ ောက္် ယ်မ ောေးအပဖစ် စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငန် ိုငမ်ည် ပဖစ်ပါ 

 ည်။ လန   ေးနှ ၊ မ ိုေး  ေးနှ ၊ လဆောငေ်း  ေးနှ  စ ိုက္်ပ   ေး ောန ိုင်လတော့်မည်ပဖစ်မပ ေး လပမလအောက္်လရ တ ိုေးတက္်ပမင့််မောေး 

 ော ည့််အတ က္် လ ောက္်  ိုေးလရမ ောေး ည်ေး အ  ယ်တက္ူ တူေးလဖောရ်ရှ  ောန ိုငလ်တော့်မည်ပဖစ်ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ လေ ခ ပပည် ူမ ောေး၏  ယ်ယောစ ိုက္ပ်   ေးလရေး ိုပ်ငန်ေး အဆင်လပပလစရန်အတ က္် 

 ည်ေးလက္ောင်ေး၊ လ ောက္်  ိုေးအခက္်အခ  လတ ွဲ့ကက္  လနရမှုပပဿနောမ ောေးက္ ို လပပ ည်  ောေးလစရန်အတ က္် 

 ည်ေးလက္ောင်ေး ရညရ် ယ်  က္်  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေးဌောနမှ ဆူေးပလေါင်ေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုရှ  က္ ငေ်းစ င်ေးဆည် 

လဟောငေ်းက္ ို ပပန် ည်လဖောထ်ိုတ်တည်လဆောက္်မပ ေး လရလပေးလပမောင်ေးမကက္ ေးလဖောက္် ိုပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ  

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့်် လ ေးစောေးစ ောပဖင့်် လမေးခ န်ေးလမေးပမန်ေးအပ်ပါ ည်။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတင်ပါ 

တယ်ခင်ဗ ောေး။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ က္ ငေ်းစ ငေ်း 

ဆည် ည် ဆူေးပလေါငေ်းလက္ ေးရ ော၏ လတောင်ဘက္်တ င်တည်ရှ က္ော က္ ငေ်းစ င်ေးလခ ောင်ေးက္ ိုပ တ်၍ တည် 

လဆောက္်ထောေးလ ော ဆည်တစ်ခိုပဖစ်ပါ ည်။ ၁၉၈၂ ခိုနှစ်တ င် တည်လဆောက္်ခ ့်မပ ေး တည်လဆောက္် ည့််နှစ် 

တ င်ပင် ဆည်တောလဘောင် က္   ေးလပါက္်ပ က္်စ ေးခ ့်၍ ဆည်လရလ ောက္် ယ်မ ောေးမှော မ ိုေးလက္ောငေ်းလ ောက္် 

 ယ်လပမမ ောေးအပဖစ်  ို့် လပပောငေ်း  က္ော  ယ်ဧက္ အနည်ေးငယ် ော စ ိုက္်ပ   ေးန ိုငလ်ကက္ောငေ်း လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ က္ ငေ်းစ ငေ်းဆည် ည် အ  ောေးလပ(၅၀၀)၊ အပမင့််(၂၂)လပရှ လ ော ဆည်က္န်တစ်ခို ပဖစ်မပ ေး 

က္   ေးလပါက္်  ောေးလ ော ဆည်တောလဘောင်အောေး ပ ိုစ က္ လပမဖ ို့်ပခငေ်း၊ လရထိုတ်ပပ န်တည်လဆောက္ပ်ခငေ်း၊ လရပ ို ွှ  

တည်လဆောက္်လပေးပခင်ေးနှင့်် လရလပေးလပမောင်ေးမကက္ ေးတ ို့်အောေး တည်လဆောက္်လပေးရန်   ိုအပ်ပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ က္ ငေ်းစ ငေ်းဆည်အောေး တောလဘောင်လပမဖ ို့်ပခငေ်း၊ လရထိုတ်ပပ န်၊ လရပ ို ွှ ၊ လရလပေးလပမောငေ်းမကက္ ေး 

တ ို့်အောေး ပ ိုစ က္  တည်လဆောက္်လပေးပခငေ်းပဖင့််  ယ်ဧက္(၁၄၀)အောေး ဆည်လရလ ောက္် ယ်မ ောေးအပဖစ် စ ိုက္်ပ   ေး 

 ိုပ်က္ ိုင ်ောန ိုင်မည်ပဖစ်ပါ ည်။ လန   ေးနှ ၊ မ ိုေး  ေးနှ နှင့်် လဆောင်ေး  ေးနှ မ ောေးပါ စ ိုက္်ပ   ေးန ိုငမ်ည်ပဖစ်မပ ေး 

လပမလအောက္်လရ တ ိုေးတက္်ပမင့််မောေး ောက္ော လ ောက္်  ိုေးလရမ ောေး ည်ေး အ  ယ်တက္ူ တူေးလဖေ်ာ ောန ိုငမ်ည် ပဖစ် 

ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ အဆ ိုပါက္ ငေ်းစ င်ေးဆည်အောေး ပပန် ည်တည်လဆောက္ပ်ခင်ေးနှင့်် လရလပေးလပမောင်ေးမကက္ ေး 

လဖောက္် ိုပ်ပခငေ်း ိုပ်ငန်ေးတ ို့်အောေး လဆောငရ် က္်လပေးရန်အတ က္် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် တ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ထ   ို့် ရန်ပ ိုလင တငပ်ပလတောငေ်းခ ၍ ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်  ောေးမည်ပဖစ်ပါလကက္ောင်ေး 

လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးခအးလ ှိုင ဦး ( မင းတ န းမမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္  အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ဝင်မ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊  ွှတ်လတောရ် ိုေးဝန်ထမ်ေး 

မ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောန နက္်ခင်ေးပါခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မင်ေးတိုန်ေးမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလအေး  ှုငဦ်ေးပဖစ်ပါတယ်။ ယလန့်က္ ငေ်းပတ ့်အစည်ေးအလဝေးမှော 



က္ျွန်လတောလ်မေးပမန်ေး  ောေးမှောက္လတော့် မင်ေးတိုန်ေးမမ  ွဲ့နယ်အတ င်ေး ၁၉၉၉ ခိုနှစ်တ င် လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် 

လပမရ ိုင်ေးမ ောေး စ မ ခန့််ခ  လရေးဗဟ ိုအဖ  ွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကက္  တငခ် င့််ပပ မ န့််ပဖင့်် ပမန်မောင်္ ိုေးေင်ေးစတောေးက္ိုမပဏ မှ ရယူခ ့် ည့်် 

ဧရ ယော(၈၉၆၈)ဧက္အနက္်မှ စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုင်ခ ့်ပခင်ေးမရှ ခ ့် ည့်် လပမဧက္(၈၀၈၆)ဧက္နှင့်် ၂၀၀၄ ခိုနှစ်တ င် 

စက္်မှု(၁)ဝန်ကက္ ေးဌောနမှ လေ အောဏောပ ိုင်၏ ခ င့််ပပ ခ က္်ပဖင့်် မင်ေးတိုန်ေးမမ  ွဲ့နယ်တ င် လပမဧရ ယော (၆၀၀၀)ဧက္ 

ရယူခ ့်လ ော ်ည်ေး စ ိုက္်ပ   ေးခ ့်ပခင်ေးမရှ ပခငေ်းတ ို့်လကက္ောင့်် အဆ ိုပါလပမဧရ ယော(၁၄၀၈၆)ဧက္အောေး န ိုင်င လတော်  ို့် 

ပပန် ည်အပ်နှ မပ ေး န ိုငင် လတောမ်ှ စ မ ခန့််ခ  ပ ိုင်ခ င့််ရှ လ ော လပမအပဖစ် လရောက္ရ်ှ လရေး မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့မှ မည်က္ ့်  ို့် စ မ လဆောငရ် က္်လနပါလကက္ောင်ေးနှင့်် မည်က္ ့်  ို့် လဆောင်ရ က္်လပေးန ိုင်မည် ပဖစ်လကက္ောင်ေး 

ေိုတ ယအကက္ မ ် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော၊် ပဉ္စမပ ိုမှန်အစည်ေးအလဝေး (၂၈.၇.၂၀၁၇) ရက္် လန့်၊ 

တတ ယလန့်တ င် လမေးပမန်ေးခ ့်ရော တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့၊ စ ိုက္်ပ   ေးလမ ေးပမ လရေးနှင့်် ဆည်လပမောငေ်းဝန်ကက္ ေး 

ဌောနဝန်ကက္ ေးမှ “ လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေးစ မ ခန့််ခ  လရေးဗဟ ိုလက္ောမ်တ ၏ (၂၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက္်စ  ပါ 

စောအမှတ်၊ ၁၂/မ ရ - ၁(၀၃၂/၂၀၁၆)ပဖင့်် လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့််လပမရ ိုငေ်းမ ောေး  ိုပ်ပ ိုင်ခ င့်် အ  ိုေးပပ ခ င့််ရယူ 

ထောေးမပ ေး အမှန်တက္ယ် စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငပ်ခငေ်းမရှ လ ော လပမမ ောေးအောေး ဥပလေနှင့််အည  ပပန် ည်  မ်ေးယူန ိုငလ်ရေး 

အလကက္ောငေ်းကက္ောေး ော ပဖင့်် စ ိုက္်ပ   ေးအ  ိုေးပပ ရန် က္ န်ရှ မှုအလပခအလနမ ောေးအောေးစ စစ်၍ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေးစ မ ခန့််ခ  လရေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့မှ (၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ဧမပ   - ၃)ရက္၊် ရက္်စ  ပါ 

စောအမှတ်၊ ၉၅၆/မအ - ၈ပဖင့်် လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေး စ မ ခန့််ခ   လရေးဗဟ ိုလက္ောမ်တ   ို့် ပပန် ည် 

တငပ်ပထောေးရှ မပ ေး ပဖစ်ပါလကက္ောင်ေးနှင့်် ဗဟ ိုလက္ောမ်တ မှ ပပန် ည်  မ်ေးဆည်ေးလကက္ောငေ်း ခ င့််ပပ အလကက္ောင်ေးကက္ောေး 

 ောပါက္ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့အလနပဖင့်် လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေးစ မ ခန့််ခ  လရေး ဥပလေ၊ 

နညေ်းဥပလေမ ောေးနှင့််အည  ကက္ ေးကက္ပ်က္ ပ်က္  စ မ လဆောင်ရ က္်လပေး  ောေးမည်ပဖစ်လကက္ောင်ေး ” ပပန် ည်လပဖကက္ောေး 

ခ ့်ပါ ည်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ 

 မင်ေးတိုန်ေးမမ  ွဲ့နယ်အတ င်ေးမှ ယခိုက္ ့်  ို့် စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငခ် ့်ပခငေ်းမရှ ဘ  ရယူခ ့် ည့်် လပမဧရ ယော(၁၄၀၈၆) 

ဧက္ထ တ င် ဘ ိုေးဘ ောေးအစဉ်အဆက္် လေ ခ လတောင် ူမ ောေး၏ စ ိုက္်ပ   ေးလပမမ ောေးပါရှ လန ပဖင့််  ွှတ်လတော် 

က္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့်် မ ဆနဒရှငပ်ပည် ူမ ောေး လတ ွဲ့ဆ ိုပ  မ ောေးတ င် ယခိုက္ စစနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ လေ ခ ပပည် ူမ ောေး 

မ ှ ပပန် ည်လမေးပမန်ေးကက္ရော ဝန်ကက္ ေးမ ှ ပပန် ည်လပဖကက္ောေးခ ့် ည်မှော (၂)နှစ်နှင့်် (၁) လက္ ော၊် ဗဟ ို  ို့် စ စစ် 

တငပ်ပခ ့် ည်မှော (၂)နှစ်နှင့်် (၅) လက္ ောက်က္ောပမင့််ခ ့်လ ေ်ာ ည်ေး ယလန့်အထ  စ စဉ်လဆောင်ရ က္်မှုအောေး အက္   ေး 

အလကက္ောငေ်းတစ်စ ိုတစ်ရော မ  ရှ ရ ည့််အတ က္် မ ဆနဒရှင်ပပည် ူမ ောေးအောေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးမှ 

ပပန် ည်လပဖကက္ောေးန ိုငပ်ခင်ေး မရှ  ည့််အတ က္် ယခိုလပမဧရ ယော(၁၄၀၈၆)ဧက္အောေး အစ ိုေးရမှ စ စဉ်လဆောင်ရ က္် 

လနမှု ည် ယလန့်အထ  မည် ည့််အလပခအလန  ို့် လရောက္ရ်ှ လနမပ ပဖစ်ပါလကက္ောငေ်း   ရှ   ို ည့််အတ က္် 

မ ဆနဒရှင်ပပည် ူမ ောေး၏က္ ိုယ်စောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့  ို့် လမေးပမန်ေး 

အပ်ပါတယ်။ ယခိုလမေးခ န်ေးနှင့််အတူ (၂၈.၇.၂၀၁၇)ရက္်လန့်  ွှတ်လတောအ်စည်ေးအလဝေးတ င် ဝန်ကက္ ေး လပဖကက္ောေးခ ့် 

လ ော လပဖကက္ောေးခ က္်မ တတ အောေး ပူေးတ  တင်ပပအပ်ပါတယ်။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ ၁၉၉၉ ခိုနှစ်တ င် 

ဝန်ကက္ ေးဌောန ကက္  တငခ် င့််ပပ မ န့််ပဖင့်် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေး  က္ိုမပဏ မ ောေး  ို့်  ိုပ်ပ ိုငခ် င့််ခ ထောေးခ ့်ရော 



မင်ေးတိုန်ေးမမ  ွဲ့နယ်တ င ် ပမန်မောင်္ ိုေးေငေ်းစတောေးက္ိုမပဏ အလနပဖင့်် လပမဧရ ယော (၈၉၆၈)ဧက္အောေး ည်ေးလက္ောင်ေး၊ 

၂၀၀၄ ခိုနှစ်တ င် လေ အောဏောပ ိုငခ် င့််ပပ မ န့််ပဖင့်် စက္်မှု(၁)ဝန်ကက္ ေးဌောနမှ လပမဧရ ယော(၆၀၀၀)ဧက္အောေး 

 ည်ေးလက္ောင်ေး လပမရယူစ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငခ် ့်လကက္ောင်ေး စ စစ်လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 ပမန်မောင်္ ိုေးေငေ်းစတောေးက္ိုမပဏ မှ လပမဧရ ယောအခ   ွဲ့အောေး စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုင်ခ ့်လ ော် ည်ေး စက္်မှု(၁) ဝန်ကက္ ေး 

ဌောနအလနပဖင့်် စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငမ်ှု မရှ လကက္ောင်ေး စ စစ်  ရှ ရပါ ည်။ 

 လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့််လပမရ ိုငေ်းမ ောေး စ မ ခန့််ခ  လရေးဗဟ ိုလက္ောမ်တ မှ (၂၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက္်စ  ပါစောပဖင့်် 

လပမ  တ်၊ လပမရ ိုင်ေး ိုပ်ပ ိုငခ် င့််၊ အ  ိုေးပပ ခ င့််ရယူထောေးမပ ေး အမှန်တက္ယ် စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငပ်ခငေ်း မရှ လ ော လပမ 

မ ောေးအောေး စ စစ်၍ ဥပလေနှင့််အည  ပပန် ည်  မ်ေးယနူ ိုငလ်ရေး စ စစ်တငပ်ပရန် အလကက္ောင်ေးကက္ောေး ော ပဖင့်် 

မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  က္ိုမပဏ ၊ အဖ  ွဲ့အစည်ေး၊ ပိုင်္ဂ  က္မ ောေး၏ လပမပပင ် အမှန်တက္ယ်စ ိုက္်ပ   ေး 

 ိုပ်က္ ိုငမ်ှု၊ က္ န်ရှ မှုအလပခအလနမ ောေးအောေး စ စစ်  က္် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့မှ (၃.၄.၂၀၁၇) 

ရက္်စ  ပါစောပဖင့်် ဗဟ ိုလက္ောမ်တ   ို့် ပပန် ည်တင်ပပခ ့်လကက္ောင်ေး စ စစ်လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 လနပပည်လတောလ်က္ောငစ် ၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး/ပပည်နယ်အ  ေး  ေးရှ  လပမ  တ်၊လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေး 

စ မ ခန့််ခ  လရေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  မ ောေးမှ စ စစ်တငပ်ပ ောမှုအလပေါ် ဗဟ ိုလက္ောမ်တ မှ ( ၆.၆၂၀၁၇ )ရက္်စ  ပါစောပဖင့််  

“ သတ မှတ ကျောလ (၄)န္ှစ ခက ျော လွန သည အထ  စ  က ပ   းလ ပ က  င ပ င း မရှ ခသျော ခပမလွတ ၊ ခပမလပ န္ှင ့် 

ခပမရ  င းမ ျေားအျေား စနစ တက သ မ းဆည းခရး ခဆျောင ရွက သွျေားရန ၊ အမှန တကယ  ခပမပပင ၌ ခဖျော ထ တ  

လ ပ က  င ခနခသျော ခပမမ ျေားအတွက က  မူ စနစ တက  တ  င းတျော၍ လ ပ ပ  င  ွင ့်ပပ ခသျော  ွင ့်ပပ မ န ့်လက မှတ မ ျေား 

ပပင ဆင ထ တ ခပးန္  င ခရး စ စစ တင ပပခပးရန န္ှင ့် ယ င ဝန ကက းဌျောနကက  တင  ွင ့်ပပ မ န ့်၊ ယ င ခ သ အျောဏျော 

ပ  င ၏ ကက  တင  ွင ့်ပပ မ န ့်အရ အမှန တကယ  လ ပ က  င ခဆျောင ရွက မပ း ဧရ ယျောတ  ့်အျေား ၂၀၁၂   န္ှစ ၊ ခပမလွတ ၊ 

ခပမလပ န္ှင ့် ခပမရ  င းမ ျေားစ မ  န ့် ွဲခရး ဥပခ ပါပပဌျောန း  က မ ျေားအတ  င း လ ပ ပ  င  ွင ့်ပပ ခသျော  ွင ့်ပပ မ န ့် 

လက မှတ မ ျေား လ ပ ထ  းလ ပ နည းန္ှင ့်အည   ခလျှျောက ထျေားန္  င ခရးက  လည း လ  အပ သလ   စ စဉ ခဆျောင ရွက ခပး 

ရန  ” အလကက္ောငေ်းကက္ောေးထောေးရှ ပါလကက္ောငေ်း စ စစ်  ရှ ရပါ ည်။ 

 လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့််လပမရ ိုင်မ ောေး စ မ ခန့််ခ  လရေးဗဟ ိုလက္ောမ်တ က္  တ်မှတ်က္ော (၄)နှစ်ပပည့်် 

လပမောက္်မပ ေးခ  န်အထ  လပမပပင၌် စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုင်မှုမရှ လ ော လပမမ ောေးအောေး ပပန် ည်  မ်ေးဆည်ေးပခငေ်း အမ န့်် 

ပပငဆ်င်ထိုတ်လပေးပခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို နညဥ်ပလေ(၅၃)၊  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ောေးနှင့််အည  လဆောငရ် က္်န ိုငလ်ရေး 

အထူေးအဖ  ွဲ့ အမည်စောရငေ်းက္ ို ဗဟ ိုလက္ောမ်တ   ို့် တငပ်ပအတညပ်ပ ခ က္်ရယူရန် အလကက္ောငေ်းကက္ောေးခ က္်အရ 

(၁၅.၁၂.၂၀၁၇)ရက္်လန့်တ င် က္ ငေ်းပပပ  ိုပ် ည့်် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေး 

စ မ ခန့််ခ  လရေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့  ိုပ်ငန်ေးညြှ န ှုင်ေးအစည်ေးအလဝေးမှတ်တမ်ေးအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၇) ဆ ိုေးပဖတ်ခ က္်အပ ိုေ် 

(၁)အရ မလက္ ေးတ ိုငေ်းလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့၊ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးစ ိုက္်ပ   ေးလမ ေးပမ လရေးနှင့််ဆည်လပမောင်ေးဝန်ကက္ ေး 

မ(ှဥက္ကဌ)အပဖစ် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး စ်လတောဦေးစ ေးဌောန၊ တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး စ ိုက္်ပ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောန၊ 

 က္်ဆ ိုငရ်ောခရ ိုငအ်ိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေးတ ို့်မှ (အဖ  ွဲ့ဝင်)အပဖစ် ည်ေးလက္ောငေ်း၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ယ်ယောလပမစ မ  

ခန့််ခ  လရေးနှင့်် စောရင်ေးအငေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ (အတ ငေ်းလရေးမှ ေး)အပဖစ် ည်ေးလက္ောင်ေး ပါဝင်လ ော အထူေးအဖ  ွဲ့အောေး 

ဖ  ွဲ့စည်ေးခ ့်မပ ေး အတညပ်ပ လပေးန ိုငရ်န်အတ က္် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့မှ ( ၂၁.၁၂.၂၀၁၇ ) ရက္စ်  ပါစောပဖင့်် 

ဗဟ ိုလက္ောမ်တ   ို့် တငပ်ပထောေးရှ ခ ့်လကက္ောငေ်း၊ ဗဟ ိုလက္ောမ်တ ၏ အတည်ပပ ခ က္်အရ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လပမ  တ်၊ 



လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေးစ မ ခန့််ခ  လရေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့မှ (၂၀.၂.၂၀၁၈)ရက္်စ  ပါစောပဖင့်် အထူေးအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေး လဆောင ်

ရ က္်ခ ့်ပါလကက္ောငေ်း စ စစ်လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 အထူေးအဖ  ွဲ့မ ောေး၏ စစ်လဆေးတငပ်ပခ က္်မ ောေးအရ ပမန်မောင်္ ိုေးေငေ်းစတောေးက္ိုမပဏ မှ (၁၈၁)ဧက္ စ ိုက္်ပ   ေး 

ခ ့်မပ ေး (၈၇၈၇)ဧက္ စ ိုက္်ပ   ေးရန် က္ န်ရှ ခ ့်လကက္ောငေ်း၊ စက္်မှုဝန်ကက္ ေးဌောနအလနပဖင့်် စ ိုက္်ပ   ေးမှု မရှ ပါ ပဖင့်် (၆၀၀၀) 

ဧက္စ ိုက္်ပ   ေးရန် က္ န်ရှ လကက္ောင်ေး စ စစ်  ရှ ရပါ ည်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေး ဗဟ ိုခ င့််ပပ ခ က္်ပဖင့်် ရယူထောေးလပမ (၂၈၂၈၀.၂၄)ဧက္အနက္် (၁၄၄၄.၄၁) 

ဧက္စ ိုက္်ပ   ေး ပဖင့်် က္ န်ရှ လပမ (၂၆၈၃၅.၈၃)ဧက္အောေး ည်လက္ောငေ်း၊ ဝန်ကက္ ေးဌောန ကက္  တငခ် င့််ပပ ခ က္်ပဖင့်် 

ရယူထောေးလပမ (၄၄၅၄၁)ဧက္အနက္် (၂၀၅၈.၇၂)ဧက္ စ ိုက္်ပ   ေးထောေး ပဖင့်် က္ န်ရှ လပမ (၄၂၄၈၂.၂၈)ဧက္အောေး 

 ည်လက္ောင်ေး၊ လေ အောဏောပ ိုင် ခ င့််ပပ ခ က္်ပဖင့်် ရယူထောေးလပမ(၁၃၁၁၄၀)ဧက္ အနက္် (၁၅၀၆)ဧက္ စ ိုက္်ပ   ေး 

ထောေး ပဖင့်် က္ န်ရှ လပမ (၁၂၉၆၃၄)ဧက္အောေး ည်လက္ောင်ေး၊ စိုစိုလပါင်ေး လပမဧရ ယော(၁၉၈၉၅၂.၁၁)ဧက္အောေး 

ပပန် ည်  မ်ေးဆညေ်းန ိုင်လရေးအတ က္် ခရ ိုငစ်စ်လဆေးလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေးမှ တငပ်ပမှုအလပေါ် (၅.၉.၂၀၁၈)ရက္်လန့်တ င် 

က္ ငေ်းပပပ  ိုပ် ည့်် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေး စ မ ခန့််ခ  လရေး ိုပ်ငန်ေးအဖ  ွဲ့ 

အစည်ေးအလဝေးမှတ်တမ်ေး အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈) ဆ ိုေးပဖတ်ခ က္် အပ ိုေ်(၁)အရ အတညပ်ပ လကက္ောငေ်းနှင့်် လပမ  တ်၊ 

လပမ ပ်နှင့််လပမရ ိုင်ေးမ ောေး စ မ ခန့််ခ  လရေး ဗဟ ိုလက္ောမ်တ   ို့် ဆက္် က္်တငပ်ပရန် ဆ ိုေးပဖတ်ခ ့်ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ ပမန်မောင်္ ိုေးေငေ်းစတောေးက္ိုမပဏ နှင့်် စက္်မှု(၁)ဝန်ကက္ ေးဌောနတ ို့်မှ စ ိုက္်ပ   ေးရန် က္ န်ရှ  ည့်် 

လပမမ ောေး အပါဝင ်မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  က္ိုမပဏ / အဖ  ွဲ့အစည်ေး/ ပိုင်္ဂ  က္မ ောေးမှ စ ိုက္်ပ   ေးရန် က္ န်ရှ  

 ည့်် လပမဧရ ယော(၁၉၈၉၅၂.၁၁)ဧက္အောေး ပပန် ည်  မ်ေးဆည်ေးလဆောင်ရ က္်မပ ေးပဖစ်၍ အဆ ိုပါ ပပန် ည် 

  မ်ေးဆည်ေးလပမမ ောေးတ င် ပါဝင် ည့်် လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့်် လပမရ ိုင်ေးမ ောေးအောေး  ိုပ်က္ ိုငလ်ဆောင်ရ က္်  ို ူ 

မ ောေးက္ လပမ  တ်၊ လပမ ပ်နှင့််လပမရ ိုငေ်းမ ောေးစ မ ခန့််ခ  လရေး ဥပလေ၊နညေ်းဥပလေမ ောေးနှင့််အည   ိုပ်ပ ိုငခ် င့််၊ အ  ိုေးပပ  

ခ င့်် လ ျှောက္်ထောေးလဆောင်ရ က္်  ောေးန ိုငပ်ါလကက္ောင်ေး လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးစ  းဝင း ( ခ  ျောက မမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေး၊  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့်် အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောအလပါင်ေးနှင့်် 

ပပည့််စ ိုကက္ပါလစလကက္ောငေ်း ဦေးစ ောနှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ် 

အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးစ ိုေးဝင်ေးပဖစ်ပါတယ်။  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့်် 

က္ျွန်လတောလ်မေးပမန်ေးမည့််လမေးခ န်ေးက္လတော့် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်၊ လခ ောင်ေးတက္်လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လခ ောင်ေးတက္်လက္ ေးရ ော 

လဘေးတ င် တည်ရှ  ည့်် လရတ င်ေးလခ ောငေ်း မ ိုေးလရစ ေးဆင်ေးလနမှုအောေး ဆည်တမ ပ တ်၍ လတောင် ူမ ောေးစ ိုက္်ပ   ေး 

န ိုင ်ည့််  ယ်ယောလပမမ ောေး လဆောင်ရ က္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့်် လမေးခ န်ေး 

လမေးပမန်ေး  ောေးမှော ပဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ က္ျွန်လတောတ် ို့် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်၏ အ ယ်ဗဟ ိုက္ ို 

ပဖတ်၍ စ ေးဆင်ေးလနလ ော လရတ င်ေးလခ ောငေ်း၏ အလရှွဲ့၊ အလနောက္်၊ လတောင်၊ လပမောက္ ် အရပ်လ ေးမ က္်နှောတ င် 

လတောင် ူမ ောေးစ ိုက္်ပ   ေးလနလ ောယောလပမမ ောေး စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုင်  က္်ရှ ကက္ပါတယ်။ ထ ိုမ ိုေးလခ ောငေ်းလရက္ ို အမှ ပပ  

၍ လရှေးယခင်လတောင် ူမ ောေးနှင့်် ရ ောဦေးလက္ ောင်ေးဆရောလတော်ဦေးလဆောငမ်ှုပဖင့််  က္် ိုပ်ဆည်တမ  တည်လဆောက္် 



၍ စ ိုက္်ပ   ေးခ ့်ကက္ပါ ည်။ နှစ်က္ော ကက္ောပမင့်် ောလ ောအခါ ထ ိုဆည်တမ  ည် မ ိုေးလခ ောင်ေးလရတ ိုက္်စောေးမှု 

လကက္ောင့်် မပ    ခ ့်ရမပ ေး လက္ ေးရ ောလတောင ူ်မ ောေးအင်အောေးပဖင့်် ခ ိုင်ခန့််လအောင်မလဆောင်ရ က္်န ိုငပ်ဖစ်ကက္ရပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ ထ ိုဆည်လရအောေး အမှ ပပ ၍ စ ိုက္်ပ   ေးန ိုင်  င် 

လက္ ေးရ ောအိုပ်စို (၃)အိုပ်စိုမှ လက္ ေးရ ောမ ောေးပဖစ်ကက္ ည့်် လရတ င်ေးလက္ ေးရ ော၊ လခ ောင်ေးတက္်လက္ ေးရ ော၊ မ ို ောလက္ ေးရ ော၊ 

ထ န်က္န်လက္ ေးရ ော၊ က္န်လဆောင်လက္ ေးရ ော၊ က္ ိုင်ေးလထောက္က်္န်လက္ ေးရ ော နှင့်် ရန်လပပလက္ ေးရ ောမ ောေးမှ လတောင ူ်မ ောေး 

အတ က္် လ ောက္်  ိုေးလရ၊ တ ရစဆောန်အစော  ိုလ ောက္်၍ စ ိုက္်ပ   ေး  ေးနှ နှင့််  ဘောဝရော  ဥတိုမ ောေး  လက္ောင်ေးမ န် 

 ောမှောပဖစ်ပါတယ်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ လရတ ငေ်းလခ ောငေ်းစ ေးဆင်ေးလနမှုအောေး ဆည်တမ တည်လဆောက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ      ို 

လကက္ောင်ေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောတောဝန်ရှ  ူမ ောေးအောေး လမေးပမန်ေးအပ်ပါတယ်။ အောေး  ိုေးက္ ို 

လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ မလက္ ေးခရ ိုင၊် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်၊ လခ ောင်ေးတက္်လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လခ ောင်ေးတက္်လက္ ေးရ ောလဘေးတ င် တည်ရှ  

 ည့်် လရတ င်ေးလခ ောငေ်းအောေး (၆.၉.၂၀၁၉)ရက္်လန့်တ င် လက္ ေးရ ောအိုပ်စိုအိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေး ဦေးထ န်ေးစ ိုေးနှင့််အတူ 

လက္ ေးရ ောရပ်/လက္ ေးအဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေးနှင့််   ောေးလရောက္က်္ ငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေးခ ့်ရော လအောက္်လဖေ်ာပပပါအတ ိုငေ်း စ စစ်လတ ွဲ့ရှ  

ခ ့်ရပါ ည် - 

 (က္) လခ ောင်ေးရ ိုေးအက္ ယ်မှောလပ (၁၀၀)ခန့််ရှ ပခငေ်း၊ 

 (ခ) ဖ ို့်ရမည့််တမ အပမင့််မှော လပ(၁၅၀)နှင့်် အ  ောေးမှော (၁.၅)မ ိုင်ခန့်် ရှ ပခငေ်း၊ 

 (င်္) လခ ောင်ေး၏  က္်ဝ / ယောတ င် လတောင်က္ိုန်ေးမ ောေး၊  ျှ  မ ောေး ရှ လနပခငေ်း၊ 

 (ဃ)  လရဝပ်ဧရ ယောအတ င်ေး စ ိုက္်ပ   ေးဧက္(၁၀၀)ခန့််ဟို ခန့််မှန်ေးပခင်ေး၊ 

 (င) စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝရန်အတ က္် (၁.၅)မ ိုင်ခန့််ရှ  လတောင်က္ိုန်ေးမ ောေးက္ ို ပဖတ်ထိုတ်ရမည် ပဖစ်၍ 

တူေးလပမောင်ေး တူေးလဖေ်ာရမည့််   ိုပ်ငန်ေးပမောဏမ ောေးပပောေးပခင်ေး။ 

 ဆည်တည်လဆောက္၍် တမ ဖ ို့်မည်ဆ ိုပါက္ ဖ ို့်မည့််လနရောမှော လရတ င်ေးလခ ောင်ေးနှင့်် မ ို ောလခ ောင်ေးဆ ိုရော 

လနရောလပ(၅၀)ခန့်် ော က္ ောလဝေးပါ ည်။ စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝရမည့်် လရလပေးလပမောင်ေးမှော  လခ ောက္် - စလ  က္ောေး 

 မေ်းမက္ ို ပဖတ်၍ တူေးလဖေ်ာရမည့််အပပင် အန မ့််အပမင့််က္ ောပခောေးမှုမ ောေး ပဖင့်် တူေးလပမောင်ေးလဖောက္် ိုပ်ရန် အခက္် 

အခ မ ောေးစ ော လတ ွဲ့ရှ ရမည်ပဖစ်ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်၍ က္ိုန်က္ စရ တ်နှင့််အက္   ေးအပမတ် က္ ိုက္်ည မှုမရှ  ပဖင့်် လဆောငရ် က္်ရန် မ င့််လတောပ်ါလကက္ောင်ေး 

လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးခက ျော ခငွ ( မင းဘူးမမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့်် ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါ  ို့် နှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ်ပါ 

တယ်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မင်ေးဘူေးမ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 

ဦေးလက္ ေ်ာလင ပဖစ်ပါတယ်။  



 က္ျွန်လတော့် ့်အလနပဖင့်် မင်ေးဘူေး(စက္ို)မမ  ွဲ့နယ်အတ င်ေးရှ  က္ို ောေးကက္ ေးလပမောင်ေးလခေါ် လတောင် ူလပမောင်ေး (ခ) 

လပမောင်ေးအောေး ပပန် ည်တူေးလဖေ်ာလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  အလပခအလနအောေး ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့  ို့် လမေးပမန်ေး  ောေးမှောပဖစ်ပါတယ်။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။  မင်ေးဘူေး(စက္ို)မမ  ွဲ့နယ်အတ င်ေးရှ  အ ိုင်ေးမဆည်မ ှ လရ ွှတ်လပေးလ ော လပမောင်ေးမကက္ ေး 

မှတစ်ဆင့််   ယ်ယူလ ော က္ို ောေးကက္ ေးလပမောင်ေးလခေါ် လတောင် ူလပမောငေ်းဟော ပပန် ည်ပပ ပပင်တူေးလဖောမ်ှု မရှ  ည် 

မှော နှစ်လပါင်ေးမ ောေးစ ော ကက္ောပမင့််မပ ပဖစ်ပါတယ်။  

 အဆ ိုပါလပမောငေ်းဟော လပလပါင်ေး(၁၆၀၀၀)အရှည်ရှ ပါတယ်။ ၎ငေ်းလပမောငေ်းမှ လရလ ောက္်ဧရ ယောဟော 

ခန်က္ိုန်ေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုမှ က္ ငေ်းအမှတ်(၁၁၃၉)တ င် (၁၈၇)ဧက္၊ ပန်ေး ွှောေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုမှ က္ ငေ်းအမှတ် 

(၁၁၄၁)တ င် (၁၁၁)ဧက္၊ က္ ငေ်းအမှတ်(၁၁၄၂)တ င် (၂၅၇)ဧက္ စိုစိုလပါင်ေး(၅၅၅)ဧက္ရှ ပါတယ်။ ၎င်ေးလပမောင်ေးက္ ို 

မှ ခ ိုအောေးထောေးစ ိုက္်ပ   ေးရလ ော ဆည်လရလ ောက္် လတောင် ူ(၁၁၀)ဦေး လရယူရလ ော ဝါတောလပမောငေ်း ည်ေး ပဖစ်ပါ 

တယ်။  

 ၎င်ေးက္ို ောေးကက္ ေးလပမောငေ်းဟော လတောင် ူလပမောင်ေးပဖစ်လ ေ်ာ ည်ေး လပ ရှည်  ောေးပခငေ်း၊ အက္   ေးပပ ဧက္မှော 

 ည်ေးမ ောေးပပောေးမပ ေး  ယ်လရယူရောမှော လရစ ေးလရ ောမလက္ောင်ေးပခငေ်းလကက္ောင့််  ယ် မောေးမ ောေး အ  န်အခက္်အခ  

လတ ွဲ့လနကက္ရပါတယ်။ မ ိုေးရှောေးပါေးတ ့်အခ  န်လတ မှော  ယ်လရအခက္်အခ လကက္ောင့်် စပါေး  ေးနှ ထ က္် င့်် လ ောက္် 

မထ က္်၊ လအောငပ်မင် င့်် လ ောက္် မလအောင်ပမင် ပဖစ်လနရပါတယ်။  ယ် မောေးအခ ငေ်းခ ငေ်း ည်ေး ခ ိုက္်ရန် 

လေါ လတ ပဖစ်မပ ေး လရ ိုယူလနကက္ရတ ့် ေိုက္ခမ ောေးစ ောကက္  လနရပါတယ်။ ေါလကက္ောင့််   ေးနှ ထ က္်နှုန်ေး အပပည့််အဝ 

ရရှ န ိုင်လရေး  ယ်လရယူရောမှော  ယ် မောေးစ တ်ခ မေ်းခ မ်ေး ော ောနှင့်် မျှလဝရယူန ိုင်ဖ ို့်ဆ ိုရင ် အဆ ိုပါ ဝါတော 

လပမောင်ေးအောေး ပပန် ည်တူေးလဖေ်ာလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးပမန်ေးအပ်ပါ ည် 

ခင်ဗ ောေး။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ ိုင်၊ မင်ေးဘူေး (စက္ို)မမ  ွဲ့နယ်အတ ငေ်း အ ိုင်ေးမလရ ွှ ဆည်၏ မန်ေးလပမောင်ေးမကက္ ေး ည် 

အ  ောေးလပ(၅၇၀၀၀)အရှည်ရှ ပါ ည်။ အဆ ိုပါ က္ို ောေးကက္ ေးလပမောင်ေး ည် မန်ေးလပမောင်ေးမကက္ ေး၏ လပမောငေ်းဆ ိုေးမှ 

တ ိုက္်ရ ိုက္်ခ  ထ က္်၍ အ  ောေးလပ(၁၆၀၀၀) အရှည်ရှ က္ော  ယ်လပမ (၅၅၅)ဧက္အောေး စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝပါ 

 ည်။ 

 အဆ ိုပါ က္ို ောေးကက္ ေးလပမောင်ေး ည် လပမောငေ်းအ  ောေးလပရှည၍် အက္   ေးပပ ဧက္မှော ည်ေး မ ောေးပပောေးမပ ေး 

လပမောင်ေးအတ ငေ်း   နိုန်ေးမ ောေး၊ ခခ  န ယ်မ ောေး ထူထပ်မ ောေးပပောေးလနပါ ပဖင့်် လရစ ေးလရ ော မလက္ောငေ်းမ န်ပါ။   ို့်ပဖစ်ပါ 

၍ အဆ ိုပါ က္ို ောေးကက္ ေးလပမောငေ်းအောေး   နိုန်ေးမ ောေးပပန် ည် တူေးလဖေ်ာလပေးရန်   ိုအပ်ပါ ည်။ 

 က္ို ောေးကက္ ေးလပမောင်ေးအောေး   နိုန်ေး ပပန် ည်တူေးလဖော်လပေးပခငေ်းပဖင့််  ယ်လပမ(၅၅၅)ဧက္အောေး စ ိုက္်ပ   ေးလရ 

ဖူ  ိုစ ောလပေးလဝန ိုငက်္ော   ေးနှ အထ က္န်ှုန်ေးမ ောေး အပပည့််အဝ ထ က္်ရှ ၍ ဆည်လရလ ောက္် လတောင် ူမ ောေး၏ 

 ူမှုဘဝ စ ေးပ ောေးမ ောေး တ ိုေးတက္်ခ ိုငမ်ော ောမည်ပဖစ်ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ အဆ ိုပါ က္ို ောေးကက္ ေးလပမောငေ်း   နိုန်ေးပပန် ည်တူေးလဖော်ပခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးအောေး လဆောင်ရ က္် 

လပေးရန်အတ က္် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ထ   ို့် ရန်ပ ိုလင တင်ပပ 

လတောင်ေးခ ၍ ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်လပေး  ောေးမည်ပဖစ်ပါလကက္ောငေ်း လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 



 ဦးခဌးဝင း ( ထ းလင းမမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ   - ၁ )။  ။  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့်် ခန်ေးမ 

အတ င်ေးရှ   ူမ ောေးအောေး  ိုေးက္ ို မင်္ဂ ောပါ  ို့် နှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် ထ ေး င်ေး 

မမ  ွဲ့နယ်အမှတ်(၁) မ ဆနဒနယ်ရ ွဲ့ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် က္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလဌေးဝင်ေးပဖစ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

 က္ျွန်လတောလ်ဆ ေးလန ေးလမေးပမန်ေး  ိုတောက္လတော့် ကက္ညလ်ခ ောင်ေးမှော လရ ွှ ဆည်နှင့်် ဖ ေူးတည်လဆောက္် 

လပေးရန်နှင့််ပတ် က္်မပ ေး ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ တစ်ဆင့်် လမေးပမန်ေးလဆ ေးလန ေး  ောေးမှောပဖစ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

 က္ ောေးခ လက္ ေးရ ောဟော ထ ေး င်ေးမမ  ွဲ့နယ်ထ မှောရှ တ ့် လက္ ေးရ ောတစ်ရ ောပဖစ်ပါတယ်။ အ မ်လပခ(၁၀၀) လက္ ော် 

လက္ ေ်ာရှ မပ ေး လက္ ေးရ ော ောေးမ ောေးရ ွဲ့ အ က္်လမ ေးဝမ်ေးလက္ ောငေ်းက္လတော့်  ယ်ယောစ ိုက္်ပ   ေးလရေး  ိုပ်ငန်ေး ပဖစ်ပါ 

တယ်။  ယ်ဧက္(၁၆၀)လက္ ေ်ာရှ မပ ေး မ ိုေးအောေးက္ ိုေးနှင့်် စ ိုက္်ပ   ေးရတောပဖစ်ပါတယ်။ ယခိုနှစ် မ ိုေးလခါင်၍ အတ တ် 

က္  ို စ ိုက္်ပ   ေး  ေးနှ  မစ ိုက္်ရလ ော ူမ ောေးရှ မပ ေး   ေးနှ အနညေ်းငယ် ော စ ိုက္်ပ   ေးန ိုင်ခ ့်ပါတယ်။ ယခင့်် ယခင်နှစ် 

မ ောေးနှင့်် မတူည လ ော မ ိုေးလခါင်မှုဟော ကက္ည်လခ ောငေ်းအတ င်ေးမှော ဟ ိုတိုန်ေးက္  ို လရ ောမှုအောေးနည်ေး  ောေးတော 

လတ ွဲ့ရပါတယ်။ ယခိုအခ  န်မှောလတော့် လရလတ  တစ်  င်  င်စ ေးလနပါမပ ။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

 အတ တ် မ ိုင်ေးက္ ို ပပန်ကက္ည့််ပါက္ ရ ော ောေးမ ောေးဟော ပရဟ တ ိုပ်ငန်ေးက္ ့်  ို့် က္ ိုယ့််ရ ော၏ အက္   ေးရှ မှု 

မ ောေးက္ ို လထောက္ရ်ှုမပ ေး ရိုန်ေးက္န်ကက္  ေးစောေးမှုမ ောေးရှ လနပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခိုနှစ်မှော ကက္ညလ်ခ ောငေ်း လရ ွှ ဆည် 

ပပ  ိုပ်ရန် လက္ ေးရ ော ောေး(၄)ဦေးက္ မ မ လင မ ောေးစ ိုက္်ထိုတ်မပ ေး ခ ိုင်ခန့််လ ော အက္   ေးရှ လ ော လရ ွှ ဆည်က္ ို စတင် 

 ိုပ်က္ ိုငခ် ့်ကက္ပါတယ်။ ေ ကက္  ေးစောေးမှု  မ ိုင်ေးက္ ိုကက္ည့််မပ ေး က္ ိုယ့််ရပ်က္ ိုယ့််ရ ော   ိုအပ်ခ က္်ပဖည့််ဆည်ေးရန်  ိုပ်  ို့် 

ရန ိုင်မရန ိုင် မလ ခ ောမှုက္ ို အ တိုမပ ေး အက္ိုန်အက္ ခ   ိုပ်လဆောငခ် ့်ကက္ပါတယ်။ ေ  ိုပ်လဆောင် မှုမှော ဆင်ဝ ိုင်ေး 

မ ောေးမှ ဆင်မ ောေးက္ ို ငေှာေးရမ်ေးမပ ေး အင်တ ိုက္်အောေးတ ိုက္်  ိုပ်လဆောင်တောက္ ို ရ ော ောေးမ ောေးက္ လမ့်မပစ်ကက္ပါဘူေး။ 

လမ့်မရ ူမ ောေးအပဖစ် နောမည်ရခ ့်ပါတယ်။   ို့်လပမယ့်် ဆည်လအောငပ်မငလ် ော ်ည်ေး လရမ  င်ေးန ိုင် ၊ လရ  ငေ်းရန် 

လပမောင်ေးမလဖောက္န် ိုင ် ို့် အခ ည်ေးအနှ ေးပဖစ်ခ ့်ရပါတယ်။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

 ၁၉၉၇ လ ောက္်မှော ယခင(်၄)ဦေး ိုပ်ခ ့်လ ော ဆည်အောေး လက္ ေးရ ော ောေး(၅၂)ဦေးက္ လရ ွှ ဆည် ပပ  ိုပ် 

ရန် လပမောင်ေးမ ောေးတူေး၊  စ် ောေးလရ  ယ်လပမောငေ်း ဖ ေူးလပမောင်ေးလပ(၁၅၀)လဆောက္ ်ိုပ်မပ ေး  ယ်မ ောေးက္ ို လရ  င်ေး 

စ ိုက္်ပ   ေးန ိုင်ခ ့်ကက္ပါတယ်။ အ ေ   ိုန ့် (၈)နှစ်တော လက္ ေးရ ော ောေးမ ောေး လခ ောင် ည်ခ ့်ကက္ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှော င်္ ရ  

မိုန်တ ိုင်ေးပဖစ်လတော့် ဆည်ပ က္်စ ေးတောန ့် ကက္  လတ ွဲ့ခ ့်ရပါလတော့်တယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

  စ်လတောထူထပ်မှုက္ ိုအလကက္ောင်ေးပပ မပ ေး  စ်ပင်အောေးက္ ိုေး၍ လရ ွှ ဆည်မ ောေးနှင့်် ရပ်တညခ် ့်ကက္လ ော် 

 ည်ေး ေ လန့်အခါမှော  စ်ရှောေးပါေးမှုူဟော ဆည်မလပပောန ့် အ မ်လဆောက္ရ်န်ပင်  စ်ရှောေးပါေးမှု အခက္်အခ  ကက္  လန 

ရပါတယ်။ ရှငေ်း င်ေးပ  မ ောေးမှော လဆ ေးလန ေးတငပ်ပခ က္်မ ောေးဟော   ိုခ ငတ်ောက္ ို တငပ်ပခ က္်မ ောေး ဆန်ေးစစ်ရ ည် 

မ ောေးရှ လနပါတယ်။  

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 



 ေ လန့်ေ အခ  န်မှော  စ်လတောပပ န်ေးတ ေးမှုမ ောေးက္ ိုလ  ော့်ခ ဖ ို့်  စ်ပငမ် ောေးက္ ိုခ စ်ဖ ို့် စ ိုက္်ဖ ို့် လပပောလနကက္ရ 

ပါမပ ။  စ်လတောပပ န်ေးတ ေးမှုက္ ို ဆန်ေးစစ်ကက္ည့််ပါက္ အစ ိုေးရနှင့်် ပပည် ူ နှစ်ဦေးနှစ်ဖက္် တောဝန်ရှ တောက္ ို လတ ွဲ့ရ 

ပါတယ်။ ဟ ိုအတ တ်က္ ို ပပန်လပပောငေ်းကက္ည့််မပ ေး  ငခ်န်ေးစောေးယူစရောလတ ပါ က္ ောေးခ ရ ော ောေး(၄)ဦေး ကက္ညလ်ခ ောင်ေး 

ဆည်ပပ  ိုပ်ရန်  စ် ောေးအ  ိုေးပပ မှုဟော  က္်ရှ ရော  ဥတို ပ က္်စ ေးမှုပဖစ်လစလ ော အလကက္ောင်ေး  ို့် လပပောရပါ ့် 

မယ်။ ဘော့်လကက္ောင့််  ဆ ိုရင် က္ျွန်ေး၊ ပ ဉ်ေးက္တ ိုေး၊ ပ လတောက္်အပါအဝင်  ူတစ်ဖက္်စော  စ်  ိုေး(၅၀)လပ 

အရှည်မှ (၁၅)လပ၊ လပ(၂၀)အ  ိုေး(၂၀၀)လက္ ောအ်  ိုေးပပ မပ ေး ကက္ညလ်ခ ောင်ေးဆည်က္ ို လဆောက္် ိုပ်လအောငပ်မင် 

လ ေ်ာ ည်ေး လရ  င်ေးရန်အခက္်အခ ပဖစ်မပ ေး လင လကက္ေး ိုပ်အောေး ဆင်ငှောေးခမ ောေး အ ဟဿ အလဟော  က္  

ပဖစ်ခ ့်ပါတယ်။ အ ေ အခ  န်က္ အစ ိုေးရဘက္် မှ ည်ေး လက္ောင်ေးမ န်လ ော လရ ွှ ဆည် လဆောက္ ်ိုပ်မလပေးန ိုငခ် ့်ပါ။ 

လင လကက္ေးနှင့်် နည်ေးပညော အခက္်အခ မ ောေးစ ော ရှ လက္ောင်ေးရှ န ိုင် ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

 ေ လန့်ေ အခ  န်မှောလတော့် ပပည် ူ၏ ပူေးလပါငေ်းမှု၊ အစ ိုေးရ၏ ဘတ်င်္ က္်ခ ထောေးလပေးမှု၊ လခ ောင်ေး၏ က္ိုန်ကက္မ်ေး 

လက္ ောက္်လပါမ ောေးမှု၊ လခ ောငေ်းကက္မ်ေးပပင် လက္ ောက္်ဖ ောအပပည့််ရှ လနမှုဟော ဆည်လဆောက္်ဖ ို့် အတ က္် အလပခအလန 

လက္ောင်ေးမ ောေးရှ လနပါတယ်။  က္်ရှ ဧက္(၁၆၀)အပပင် လနောက္်ထပ ် ဧက္(၆၀) လ ောက္် ထပတ် ိုေးန ိုင်လပခရှ ပခင်ေး၊ 

ယခင်တူေးလဖောမ်ပ ေး ောေး လပမ ောေးလပမောင်ေးက္   အရန် င့်် ရှ မပ ေး ောေးပဖစ်လနပါတယ်။ ယခင ်  စ် ောေးပဖင့်် 

ပပ  ိုပ်ထောေးလ ော ဖ ူေးလရ  ယ်လပမောငေ်းဟော   အစောေးထ ိုေးရန် လနရောရှ မပ ေး ောေး တည်လဆောက္လ်ပေးရန်   ိုအပ် 

လနပါလ ေးတယ်။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

  ဘောဝပတ်ဝန်ေးက္ ငပ် က္်စ ေးလနမှုမ ောေးက္ ို မပဖစ်လစရန်နှင့်် အရငတ်ိုန်ေးက္  ို  စ်လတောမ ောေး ပဖ န်ေးတ ေးမှု 

မပဖစ်လစရန်  ခ ိုင်ခန့််မှုရှ လ ော က္ ောေးခ ရ ော ကက္ည်လခ ောင်ေးလရ ွှ ဆည်အောေး တည်လဆောက္ရ်န်   ိုမှောပါ။ ေ တစ်ခို 

 ိုပ်လပေးယ ိုပဖင့်် က္ န်လ ောအက္   ေး က္်လရောက္်မှုမ ောေးက္ တပါတညေ်းက္ပ်  ိုက္် ောမှော ပဖစ်ပါတယ်။ လရလဝ 

ဧရ ယော အ  န်က္ ယ်လပပောလ ောအခ က္်က္ ည်ေး ဆည်လဆောက္ရ်န်   ိုအပ်ခ က္် ပဖည့််ဆည်ေးရောလရောက္်လနပါ 

တယ်။ ပဖစ်န ိုင်လပခအလကက္ောင်ေးအခ က္်မ ောေးက္ ို လထောက္်ခ င့််မပ ေး ဆည်တည်လဆောက္လ်ရေး က္ျွမ်ေးက္ င် 

အင်င်္ ငန် ယောမ ောေးအောေး ထ ေး င်ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ က္ ောေးခ လက္ ေးရ ော ကက္ညလ်ခ ောငေ်းလရ ွှ ဆည်အောေး က္ ငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေး 

၍ တည်လဆောက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးပမန်ေးလဆ ေးလန ေးအပ်ပါတယ် 

ခင်ဗ ောေး။ အောေး  ိုေးက္ ိုလက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ ကက္ညလ်ခ ောငေ်း 

လရ ွှ ဆည် ည် င်္န့််လင်္ါခရ ိုင၊် ထ ေး ငေ်းမမ  ွဲ့နယ်၊ က္ ောေးခ လက္ ေးရ ောအန ေးတ င် တည်ရှ ပါ ည်။   န်ခ ့်လ ော 

နှစ်လပါင်ေး(၃၀)ခန့််က္ ကက္ညလ်ခ ောင်ေးလပေါ်တ င်  စ်ခတ် က္ရ် ိုက္်ဆည် လဆောင်ရ က္်မပ ေး လရလပမောင်ေးတူေးလဖေ်ာမပ ေး 

လရ  င်ေး၍ စ ိုက္်ပ   ေးလရေးမ ောေး ိုပ်က္ ိုငခ် ့်ကက္ပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ  စ်ခတ်ဆည် ည် ၂၀၁၀ ခိုနှစ်တ င် င်္ ရ မိုန်တ ိုငေ်းလကက္ောင့်် ပ က္်စ ေး၍ လက္ ေးရ ော လရလ ောက္် 

လတောင် ူမ ောေးမှ ပပန် ည်ပပင်ဆင်ရန် မတတ်န ိုငက်က္ဘ  စ ိုက္်ပ   ေးလရရရှ ရန် အခက္်အခ ပဖစ်လနလကက္ောင်ေး 

လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။ ဤလရ ွှ ဆည်လနရော ည် လခ ောငေ်းအက္ ယ်(၁၄၀)လပ၊ အပမင့် ် (၂၃)လပရှ မပ ေး လရ  ယ် 



လပမောင်ေးအရှည်မှော (၂)မ ိုင်ရှ ပါ ည်။ ၎င်ေးလရ  ယ်လပမောင်ေးလပေါ်တ င် လပ(၁၅၀)ခန့််ရှ လ ော  စ် ောေးလရ  ယ် 

လ  ောက္်(၁)ခို တည်လဆောက္်  ယ်ယူထောေး ည်က္ ို လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

  က္်ရှ လရ ွှ ဆည် တည်လနရော ည် Weir Crest အပမင့် ် (လရတောေးအပမင့််)မှော ပမင့််မောေးပခင်ေးလကက္ောင့်် 

ဆည်တည်လဆောက္ရ်န် မ င့််လ  ော်ပါ၍ ၎င်ေးလနရော၏ အထက္်ပ ိုငေ်း၌ လနရောလရ ေးခ ယ်၍ လ ့် ောကက္ည့််ရော 

လခ ောင်ေးအက္ ယ်(၁၁၅)လပနှင့်် အပမင့်် (၅)လပခန့်် လရ ွှ ဆည်နှင့်် လတောငလ်စောင်ေးလဘေးတ င် လရ  ယ်ယူပ ိုက္် လပ 

(၅၀၀၀)ခန့််   ယ်တန်ေး၍ လဆောငရ် က္်လပေးန ိုငလ်ကက္ောင်ေး က္ ငေ်းဆငေ်းလ ့် ော လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ ထ ို့်အပပင် 

လပမောင်ေးလပေါ်ရှ   မယ်လအေး  လခ ောက္အ်ောေးလမ ောတ ိုင် စ ိုက္် စ် ောေး လရ  ယ်လ  ောက္် အ  ောေး(၉၈)လပ၊ အက္ ယ် 

(၃)လပ၊ အပမင့််(၂)လပနှင့် ်တ ိုင်အပမင့််(၁၁)လပပဖင့် ်တည်လဆောက္်၍ လရ  ယ်ယူထောေး ည်က္ ို လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

   ို့်ပါ၍ ကက္ည်လခ ောင်ေး ည် လပမောငေ်းဖ ောေးမှ  ိုပ်ငန်ေးတည်လနရောအထ  လရဆင်ေးလခ ောငေ်းအရှည် (၁၀)မ ိုင် 

လက္ ေ်ာခန့််ရှ  ပဖင့် ် မ ိုေးရော  က္ော ၌ လရစ ေးနှုန်ေး   န်စ ောမ ောေးပပောေးပါ၍ လရ ွှ ဆည် အခ ိုင်အမော လဆောငရ် က္်ရန် 

က္ိုန်က္ စရ တ် မ ောေးပပောေးမည်ပဖစ်ပါ၍ က္ိုန်က္ စရ တ်နှင့်် ရရှ မည့််အက္   ေးလက္ ေးဇူေး က္ ိုက္်ည မှု မရှ  ပဖင့်် 

လဆောငရ် က္်ရန် မ င့််လ  ော်ပါ ပဖင့်် လရ ွှ ဆည်အောေး လရလ ောက္လ်က္ောမ်တ ဝင်မ ောေးနှင့်် ညြှ န ှုငေ်းခ က္်အရ 

လက္ ေးရ ောမ ှယောယ လရ ွှ ဆည်အောေး က္ ိုယ်ထကူ္ ိုယ်ထစနစ်ပဖင့်် လဆောင်ရ က္်  ောေးမည် ပဖစ်ပါ ည်။ 

 လတောင်က္မ်ေးပါေးရ အောေးပတ်၍ လရ  ယ်လပမောင်ေးအောေး(၁)လပအခ ငေ်း PVCပ ိုက္်ပဖင့်် လပ(၅၀၀၀)  ယ်တန်ေး 

လဆောငရ် က္်လပေးရန်   ိုအပ်မပ ေး  က္်ရှ တူေးလပမောင်ေးအရှည် (၂)မ ိုငအ်ောေး   နိုန်ေးပပန် ည်တူေးလဖောလ်ပေးရန်   ိုအပ် 

ပါ ည်။ ၎ငေ်းအပပင ် မယ်လအေး  လခ ောက္်အောေး လမ ောတ ိုင ်စ် ောေး လရ  ယ်လ  ောက္်မှ   ထည် လရ  ယ် 

လ  ောက္်အပဖစ် အဆင့််ပမင့််ပပ ပပင်လပေးရန်   ိုအပ်ပါ ည်။ 

 ဤ ိုပ်ငန်ေးက္ ို လဆောင်ရ က္်လပေးပခင်ေးပဖင့်် က္ ောေးခ လက္ ေးရ ော၏ က္ ငေ်းအမှတ်(၂၂၅)နှင့် ်က္ ငေ်းအမှတ် (၂၂၆) 

တ ို့်၏ လရလ ောက္ဧ်က္(၁၆၀)ခန့််က္ ို စ ိုက္်ပ   ေးလရ ရရှ န ိုငမ်ည်ပဖစ်မပ ေး လေ ခ မ ောေးအတ က္် လ ောက္်  ိုေး လရရရှ  

လစန ိုငမ်ည်ပဖစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ရန် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အစ ိုေးရ ရန်ပ ိုလင  တငပ်ပလတောင်ေးခ ၍ ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောင်ရ က္်  ောေးမည်ပဖစ်ပါလကက္ောင်ေး လပဖကက္ောေးအပ်ပါ 

 ည်။ 

 ဦးလ ှိုင ပမင ့်သန း ( မင းလှမမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ   - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်အလပါငေ်းတ ို့် က္ န်ေးမောခ မ်ေး ောကက္ပါလစလကက္ောင်ေး 

ဆိုလတောင်ေးလမတတောပ ို့် အပ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁) တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး  ှုငပ်မင့်် န်ေးပဖစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတော့် ့်အလနန ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးပမန်ေး  ိုတောက္လတော့် က္ျွန်လတောတ် ို့် မင်ေး ှ 

မမ  ွဲ့နယ်အတ ငေ်းရှ   က္်ပ တ ခါေးအိုပစ်ိုနှင့်် မမ  ွဲ့ စ်အိုပ်စိုအကက္ောေးရှ  အ ိုင်ေးမက္န်က္ င်ေး လရ  င်ေးတူေးလပမောငေ်းအောေး 

အဆင့််မ တညလ်ဆောက္်လပေးန ိုင်ပခငေ်းရှ /မရှ    ရှ   ိုပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးပမန်ေး  ောေးမှော 

ပဖစ်ပါတယ်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ်၊  က္်ပ တ ခါေးအိုပ်စို၊ ဝက္်လခါင်ေးလက္ ေးရ ော၏ လပမောက္်ဘက္်မှ ပန  

လခ ောင်ေးအောေး လရ ွှ ဆည်ပပ  ိုပ်၍  ယ် မောေးမ ောေးစပါေးစ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုင် ောခ ့် ည်မှော  ယ်  ောေးရှည်က္ င်ေး၊ 



အ ိုင်ေးမက္န်က္ င်ေး၊ နှစ်က္ င်ေးလပါင်ေး လတောင် ူဦေးလရ(၁၅၃)ဦေး၊  ယ်ဧက္(၂၈၀)စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုင ် က္် ရှ ပါ 

 ည်။ ထ ိုက္ ငေ်းနှစ်က္ ငေ်းအောေး လရလပေး  င်ေးရောတ င် ရ ိုေးလပခောက္်မ ောေးအောေး ပဖတ် န်ေး၍ လရ  င်ေးလပမောငေ်းမ ောေး 

ပပ  ိုပ်က္ော လဆောင်ရ က္်ရလ ော ရ ိုေးလပခောက္လ်ရက္ူေးလပမောင်ေးအောေး လတောင ူ် ယ် မောေးမ ောေး လေ လခေါ် “ က္ူေး ” 

ဟို လခေါ်ကက္ပါ ည်။ 

 ၎င်ေးလရလပေးလပမောငေ်းက္ူေးနှစ်ခိုမှော အ  ောေး(၃၅)လပ၊ လပမောင်ေးအက္ ယ်(၁၂)လပ၊ အပမင့််(၁၂)လပရှ  အထက္် 

က္ူေးလပမောင်ေးနှင့်် အ  ောေး(၂၀)လပ၊ အန (၁၂)လပ၊ အပမင့််(၁၀)လပ၊ လပမောငေ်းဝ(၁၈)လပအက္ ယ်ရှ လ ော လအောက္်က္ူေး 

လပမောင်ေးမ ောေးပဖစ်ကက္မပ ေး ၎င်ေးက္ူေးလပမောင်ေးမ ောေးမှ လရလပေး  င်ေးပခငေ်း ိုပ်ငန်ေးက္ ို လဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ထ ိုက္ူေးလပမောငေ်းမ ောေးက္ ို ခ ိုင်ခန့််စ ောတည်လဆောက္်လပေးမပ ေး  ယ်စပါေးစ ိုက္်ပ   ေးပခင်ေး ိုပ်ငန်ေးက္ ို လေ ခ  

လတောင် ူမ ောေး စ ိုက္်ပ   ေး ိုပ်က္ ိုငလ်စပခငေ်းအောေးပဖင့်် ထ ိုလေ ရှ  ပပည် ူမ ောေးစောေးဝတ်လနလရေး အလထောက္အ်က္ူ 

ရမှော ပဖစ်ပါတယ်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါလ ောလကက္ောင့်် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ်၊  က္်ပ တ ခါေးအိုပ်စို၊  က္်ပ တ ခါေး 

လက္ ေးရ ောနှင့်် မမ  ွဲ့ စ်လက္ ေးရ ောအိုပ်စိုကက္ောေးရှ  လရ  ယ်က္ူေးလပမောငေ်းအောေး လဆောငရ် က္်လပေးန ိုငပ်ခငေ်းရှ /မရှ    ရှ   ို 

ပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးပမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ က္ူေး(လရ  ယ် 

လ ျှောက္)် တည်လဆောက္်မည့််လနရော ည် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မငေ်း ှမမ  ွဲ့နယ်၊  က္်ပ တ ခါေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ 

 ယ်  ောေးရှည်လက္ ေးရ ော၏ အလရှွဲ့လတောင်ဘက္်(၆)ဖော  ို အက္ ောတ င် က္ူေး(လရ  ယ်လ ျှောက္်) အမှတ်(၁)နှင့်် 

(၁)မ ိုင်အက္ ောတ င် က္ူေး(လရ  ယ်လ ျှောက္်) အမှတ်(၂)တ ို့် တည်ရှ ပါ ည်။ 

 က္ ငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေးခ က္်အရ  က္်ပ တ ခါေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုနှင့်် မမ  ွဲ့ စ်လက္ ေးရ ောအိုပ်စိုအကက္ောေးရှ  လရ  င်ေး 

လပမောင်ေးတ င် က္ူေး(လရ  ယ်လ ျှောက္်)မ ောေး ည် မ ိုေးက္ော၊  စ်၊လမ ော၊ ဝါေးမ ောေးပဖင့်် လဆောငရ် က္်ထောေးမပ ေး လပမက္ော 

န ရ မ ောေးမှော ည်ေး အက္်က္  ပ က္်စ ေးလနပါ ပဖင့်် စ ိုက္်ပ   ေးလရမ ောေး ယ ိုစ မ့််မပ ေး  ယ်လပမဧက္(၂၈၀)အတ က္် စ ိုက္်ပ   ေး 

လရ   ိုလ ောက္်စ ော လပေးလဝန ိုငရ်န်အတ က္် အခက္်အခ  ပဖစ်လပေါ် လနလကက္ောငေ်း လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ လတောင့််တင်ေးခ ိုင်မောလ ော က္ူေး(လရ  ယ်လ ျှောက္်)အောေး ပပန် ည်ပပ ပပင်တည်လဆောက္် 

လပေးပါက္ လရရှည်တည်တ ့်ခ ိုင်မမ မပ ေး စ ိုက္်ပ   ေးလရ  ိုလ ောက္စ် ော လပေးလဝန ိုင်မည်ပဖစ်ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍  က္်ပ တ ခါေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊  ယ်  ောေးရှည်လက္ ေးရ ော၏ အလရှွဲ့လတောင်ဘက္်ရှ  က္ူေး 

(လရ  ယ်လ ျှောက္်)မ ောေး တည်လဆောက္်လပေးရန်အတ က္် တ ိုင်ေးထ ောမှုမ ောေး ပပ  ိုပ်မပ ေး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေး 

နှစ်တ င် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ထ   ို့် ရန်ပ ိုလင တငပ်ပ လတောငေ်းခ ၍ ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်လပေး  ောေး 

မည် ပဖစ်ပါလကက္ောင်ေး လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးခအျောင သန း (ခပါက မမ  ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၁)။ ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါခင်ဗ ော။ 

က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ လပါက္်မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် 

က္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောင ်န်ေး ပဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးပမန်ေးမည့်် လမေးခ န်ေးက္လတော့် လပါက္်မမ  ွဲ့နယ် ဖောေး 

အနတ်လတောင်လပမောငေ်းအတ က္် အမှန်တက္ယ်  ိုအပ်  က္်ရှ လ ော  ိုပ်ငန်ေးရပ်မ ောေးက္ ို လဆောငရ် က္်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးပမန်ေး  ောေးမှော ပဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ ော။ 



 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ လပါက္်မမ  ွဲ့နယ်ရှ  ဖောေးအနတ်လတောင်လပမောင်ေးဦေး 

 ည် လပါက္်မမ  ွဲ့နယ် လတောင်ဘက္်လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ ဇ ေးလတောလက္ ေးရ ောအန ေးတ င် တည်ရှ ပါ ည်။ တပ်က္ိုန်ေး 

လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လခ ောင်ေးနောေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လက္ ောက္ကောလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ က္ ိုင်ေး ယ်လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ တ လတောယ်ော 

လက္ ေးရ ောအိုပ်စိုအတ ငေ်းရှ  လရလ ောက္် ယ်လပမမ ောေးအောေး စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝန ိုငလ် ောလကက္ောင့်် (၅)အိုပ်စို ဖောေး 

အနတ်လတောင်လပမောငေ်းဟို ည်ေး လခေါ်ဆ ိုကက္ပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ဖောေးအနတ်လတောင်လပမောငေ်း ည် လယောလခ ောငေ်း 

လရက္ ို လရောက္ော စ်က္ေစ်တန်ေးရ ိုက္်၍ ပင့််တင်က္ော  ွှ လပမောငေ်းအတ င်ေး လရလပေး  င်ေး ည့်် က္ ိုယ်ထူက္ ိုယ်ထ 

လက္ ေး က္်လပမောင်ေးတစ်ခိုပဖစ်ပါ ည်။ လပမောငေ်း၏အ  ောေးမှော လပ(၁၈၀၀၀)လက္ ေ်ာ ရှည်  ောေးမပ ေး အက္   ေးပပ  

 ယ်ဧက္ (၄၅၀)ခန့်် ရှ ပါ ည်။ ဆည်လပမောငေ်းဌောနမှ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င်   န်ေး(၉၀)ပဖင့်် 

  နိုန်ေးတူေးလဖေ်ာပခငေ်းနှင့်် လရက္ောတန်ေးတည်လဆောက္်လပေးခ ့်လ ော် ည်ေး လယောလခ ောင်ေးလရကက္ ေးပမင့််စ ော စ ေးဆင်ေး 

လ ောလကက္ောင့်် (၃)ကက္ မ်ထက္်မနည်ေး က္   ေးလပါက္် ည့််အတ က္် (၅)အိုပ်စိုအတ င်ေးရှ  လတောင ူ် ယ် မောေးမ ောေး 

၏အငအ်ောေး၊ လင အောေး၊ က္ ပ်  န်ေး(၅၀)မျှ အက္ိုန်အက္ ခ က္ော လရက္ောတန်ေးက္ ို ပပန် ည်တည်လဆောက္်ရပါ 

 ည်။ ထ ိုအခက္်အခ မ ောေး နှစ်စဉ်နှစ်တ ိုင်ေးကက္  လတ ွဲ့လနရပါ ည်။  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ဖောေးအနတ်လတောငလ်ပမောင်ေး ည် နှစ်စဉ်နှစ်တ ိုင်ေး 

  နိုန်ေးမ ောေး တူေးလဖေ်ာလပေးလနရ ပဖင့်် လပမောငေ်းလဘေးတ င် တောလဘောင်မ ောေး တစ်နှစ်ထက္်တစ်နှစ် ပမင့််မောေး ော၍ 

အခ   ွဲ့လနရောမ ောေးတ င် ဘတ်ဟ ိုေးအ မှ်ေးမမ လ ောလကက္ောင့်် Bund ပဖတ် တူေးလဖေ်ာလပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

လရက္ောတန်ေးမကက္ောခဏ က္   ေးလပါက္်ပခင်ေးမပဖစ်လပေါ်လစရန် လရထ န်ေးတ ခါေးတည်လဆောက္်လပေးရန်နှင့်် လရထ န်ေး 

တ ခါေးအထက္်ဘက္် လပမောင်ေးလဘေးလရပ ို ွှ  လေ အလခေါ် လရဆ ိုေးထိုတ်တည်လဆောက္လ်ပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ ပါ 

 ည်။ လရက္ောတန်ေးက္ ို ည်ေး လရရှည်တည်တ ့်ခ ိုငမ်မ လစရန် လခတ်မှ နညေ်းစနစ်မ ောေးပဖင့်် တည်လဆောက္်လပေးရန် 

  ိုအပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ တပ်က္ိုန်ေးလက္ ေးရ ောအန ေးတ င်  က္်တ လပမောင်ေး 

အ စ်တစ်ခို ထပ်မ တူေးလဖောလ်ပေးပါက္ ည်ေး  ယ်ဧက္(၁၀၀)လက္ ော ် တ ိုေးခ  ွဲ့စ ိုက္်ပ   ေး ောန ိုင်မည်ပဖစ်ပါ ည်။ 

ထ ို့်လကက္ောင့်် အထက္်ပါ  ိုအပ်ခ က္်မ ောေးပဖစ်လ ော - 

 (၁) လရက္ောတန်ေးအောေး လရရှည်တည်တ ့်ခ ိုင်မမ လစရန် လခတ်မ နည်ေးစနစ်မ ောေးပဖင့်် တည်လဆောက္လ်ပေး 

  ရန်၊ 

 (၂) လရပ ို ွှ  လေ အလခေါ် လရဆ ိုေးထိုတ် တည်လဆောက္်လပေးရန်၊ 

 (၃) လရထ န်ေးတ ခါေး တည်လဆောက္လ်ပေးရန်၊ 

 (၄) လပမောင်ေး က္်တ အ စ်တစ်ခို တူေးလဖေ်ာလပေးရန် 

 တည်လဆောက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့်် အစ အစဉ်ရှ  ျှင် မည် ည့််ဘဏ္ဍောနှစ်တ င် လဆောင်ရ က္် 

လပေးမည်က္ ို   ရှ   ိုပါလကက္ောင်ေး လတောင် ူ ယ် မောေးမ ောေး၏က္ ိုယ်စောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် 

လ ေးစောေးစ ောလမေးပမန်ေးရပခငေ်းပဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ ောေး။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတင်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

 ဦးဝင းခမျော ခဌး ( ဝန ကက း၊ စ  က ပ   းခမွးပမ ခရးန္ှင ့် ဆည ခပမျောင းဝန ကက းဌျောန )။ ။ ဖောေးအနတ် 

လတောင်လပမောင်ေး ည် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ ပခိုက္က ခရ ိုင်၊ လပါက္်မမ  ွဲ့နယ်၊ လတောင်ဘက္်လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ 



ဇ ေးလတောလက္ ေးရ ောအန ေး လယောလခ ောင်ေးနလဘေးတ င် တည်ရှ ပါ ည်။ အဆ ိုပါလပမောငေ်း ည် တပ်က္ိုန်ေးလက္ ေးရ ော 

အိုပ်စို၊ လခ ောင်ေးနောေးလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လက္ ောက္ကောလက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ က္ ိုင်ေး ယ်လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ တ လတောယ်ော 

လက္ ေးရ ောအိုပ်စို အတ င်ေးရှ   ယ်လပမ(၄၅၀)ဧက္က္ ို စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝပါ ည်။ 

 ဖောေးအနတ်လတောင်လပမောင်ေး ည် လယောလခ ောင်ေးလရက္ ို လရက္ော စ်က္ေစ်တန်ေးရ ိုက္်၍ ပင့််တင်က္ော 

 ွှ လပမောငေ်းအတ င်ေး လရလပေး  ငေ်း ည့်် လက္ ေး က္်လေ ထ န်ေး လပမောင်ေးတစ်ခိုပဖစ်ပါ ည်။ လပမောငေ်းအ  ောေးမှော 

(၁၈၆၀၀)လပရှ ပါ ည်။ လယောလခ ောင်ေးမှ ပ ို့်ခ လ ော   နိုန်ေးမ ောေးလကက္ောင့််  နှစ်စဉ်နှစ်တ ိုင်ေး   နိုန်ေးတူေးလဖေ်ာပခင်ေး 

နှင့် ် လရက္ောတန်ေးရ ိုက္်ပခင်ေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ရပါ ည်။ လယောလခ ောငေ်း လရစ ေးလကက္ောင်ေး ည် နှစ်စဉ်နှစ် 

တ ိုင်ေး အလပပောငေ်းအ  ရှ မပ ေး လခ ောင်ေးမ က္်နှောပပင် ည် က္ ယ်ပပန့်လ် ောလကက္ောင့်် လရ ွှ ဆည် အခ ိုင်အမော တည် 

လဆောက္်၍ မရပါ။ 

 ဖောေးအနတ်လတောင်လပမောင်ေး ည် နှစ်စဉ်   နိုန်ေးတူေးလဖေ်ာလပေးရ ပဖင့်် လဘေးနှစ်ဘက္်တောလပါင် မ ောေးပမင့်် 

 ော၍ အ  ောေးလပ(၂၀၀၀)ခန့်် Bund ပဖတ်တူေးလဖေ်ာလပေးရန်   ိုအပ်ပခင်ေး၊   ေးလပခောက္လ်ပမောင်ေးက္ ့်  ို့် လရထ န်ေး 

တ ခါေးနှင့်် လပမောင်ေးလဘေးလရပ ို ွှ  မပါရှ လ ောလကက္ောင့်် လရက္ောတန်ေး က္   ေးလပါက္်ပခငေ်း၊ လပမောင်ေးလပါင် က္   ေးလပါက္် 

ပခငေ်းမ ောေး မကက္ောခဏပဖစ်လပေါ် ပဖင့်် လပမောငေ်းလဘေးလရပ ို ွှ  တည်လဆောက္်လပေးရန်   ိုအပ်ပခငေ်း၊ အရှည်လပ 

(၅၀၀၀)ခန့််ရှ လ ော  က္်တ လပမောင်ေး အ စ်တူေးလဖောလ်ပေးပခငေ်း၊ လပ(၆၀၀) အရှည်ရှ လ ော   ပခငေ်းလက္ ောက္ပ်ဖည့်် 

လရက္ောတန်ေးတည်လဆောက္်ပခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောင်ရ က္်ရန်   ိုအပ်ပါ ည်။ ၎င်ေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္် 

လပေးပခငေ်းအောေးပဖင့်် တပ်က္ိုန်ေးလက္ ေးရ ော အလနောက္်ဘက္်ရှ   ယ်လပမ ဧက္(၁၀၀)လက္ ေ်ာအောေး တ ိုေးခ  ွဲ့စ ိုက္်ပ   ေးလပေး 

န ိုငမ်ည်ပဖစ်ပါ ည်။ 

   ို့်ပဖစ်ပါ၍ အထက္်ပါ ိုပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောင်ရ က္်လပေးန ိုငရ်န်အတ က္် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ် 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရ ရန်ပ ိုလင တ င် တငပ်ပလတောငေ်းခ ၍ ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်  ောေးမည်ပဖစ်ပါလကက္ောငေ်း 

လပဖကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 


