
 ဦးလ ှိုင်မြင့််သန်း ( ြင်းလမှြ  ြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ်  - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်အလပါငေ်းတ ိုို့ က္ျန်ေးမောချမ်ေး ောကက္ပါလစလကက္ောင်ေး 

ဆိုလတောင်ေးလမတတောပ ိုို့ အပ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၁) တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး  ှိုငမ်မင့်် န်ေးမြစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတော့် ့်အလနနဲို့  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးမမန်ေး  ိုတောက္လတော့် က္ျွန်လတောတ် ိုို့ မင်ေး ှ 

မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  စစစန ိုို့လက္ျေးရ ောအိုပ်စို၊ စစစန ိုို့လက္ျေးရ ော အ ယ်တန်ေးလက္ျောငေ်းတွင် လက္ျောင်ေးလဆောင် စ်တစ် 

လဆောင ်လဆောက္ ်ိုပ်လပေးန ိုငမ်ခငေ်းရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးမမန်ေး ွောေးမှောမြစ်ပါတယ်။ 

 မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်၊ စစစန ိုို့လက္ျေးရ ောအိုပ်စို၊ စစစန ိုို့လက္ျေးရ ော မူ တန်ေး ွန်လက္ျောငေ်းမှ 

အ ယ်တန်ေးလက္ျောင်ေးအမြစ် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇူ  ိုင ်တွင် အဆင့််တ ိုေးမမြှင့််ခဲ့်မပ ေး လက္ျောငေ်းဆရော/ဆရောမ(၁၁)ဦေး၊ 

လက္ျောငေ်း ူ/လက္ျောငေ်း ောေး(၁၅၄)လယောက္တ် ိုို့အောေး ပညော ငက်က္ောေး ျက္်ရှ ရော  က္်ရှ လက္ျောငေ်းလဆောင်မှော 

အ ျောေး(၃၅)လပ၊ အန(ံ၂၀)လပ (၁)လဆောင၊် အ ျောေး(၂၂)လပ၊ အန(ံ၁၈)လပ (၃)လဆောငတ် ိုို့မှော က္ ိုယ်ထူက္ ိုယ်ထ 

လဆောက္် ိုပ်ထောေးလ ော လက္ျောငေ်းလဆောငမ်ျောေးမြစ်မပ ေး ထန်ေးက္ ိုင်ေးလရနံလမမမှ လဆောက္် ိုပ်လပေးထောေးလ ော (၄) 

ခန်ေးတွဲလက္ျောင်ေးလဆောင် တစ်လဆောင်တ ိုို့ရှ ပါ ည်။ ၎င်ေးလက္ျောငေ်းလဆောင်မျောေးမြင့်် ပညော င်ကက္ောေးရန်မှော 

တ ိုေးတက္် ောလ ော လက္ျောင်ေး ောေးဦေးလရနှင့်် လက္ျောငေ်းလဆောင်  ံိုလ ောက္်မှိုမရှ ပါ မြင့်် လက္ျောငေ်းလဆောင် စ် 

တစ်လဆောင် လဆောက္ ်ိုပ်လပေးမည်ဆ ိုပါက္ အဆင်လမပမည် မြစ်ပါ ည်။ 

 ထ ိုို့အတွက္်လကက္ောင့်် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်၊ စစစန ိုို့လက္ျေးရ ောအိုပ်စို၊ စစစန ိုို့လက္ျေးရ ော 

အ ယ်တန်ေးလက္ျောင်ေးတွင် လက္ျောငေ်းလဆောင် စ်တစ်လဆောင် လဆောက္် ိုပ်လပေးန ိုင်မခငေ်းရှ /မရှ    ရှ   ိုပါ၍ 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးမမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗျောေး။ အောေး ံိုေးက္ ို လက္ျေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဒ ေါက်တာ ခင်ဒြာငဒ်အး ( ဝန်ကက း၊ လူြှိုဒ းဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္် 

ခရ ိုင၊် မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်၊ အလမခခံပညော အ ယ်တန်ေးလက္ျောငေ်း − စစစန ိုို့လက္ျောငေ်းတွင် လက္ျောင်ေး ောေး(၁၅၃)ဦေး၊ 

(၅၂×၂၈)လပ၊  ွပ်မ ိုေး၊ အိုတ်ညြှပ်(၁)ထပ်နှင့််(၂၈×၁၆)လပ၊  ွပ်မ ိုေး၊ ထရံက္ောလက္ျောင်ေးလဆောင်တ ိုို့ရှ ပါ ည်။ 

  ိုအပ်လနလ ော လက္ျောင်ေးလဆောင် လဆောက္် ိုပ်န ိုငရ်န် ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင်  ျောထောေးတငမ်ပ 

လ ေ်ာ ည်ေး ဘဏ္ဍောရန်ပံိုလငွ ခွင့််မပ ချက္် မရရှ ပါ မြင့်် ၂၀၂၀ − ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် လငွ ံိုေးလငရွင်ေး 

(တည်လဆောက္်လရေး) လခါင်ေးစဉ်လအောက္်မှ ဆက္် က္် ျောထောေး တငမ်ပ၍ ဘဏ္ဍောလင ွ ခွင့််မပ ချက္်ရရှ ပါက္ 

လဆောငရ် က္်လပေး ွောေးမည်မြစ်ပါလကက္ောငေ်း လမြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

ဦးတင့််လငွ ်( ဒ နံဒခ ာင်းမြ  ြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေးအောေး ံိုေးက္ ို လရနံလချောင်ေးမမ  ြို့နယ်မှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် က္ျွန်လတော် ဦေးတင့်် ွငက်္ မင်္ဂ ောပါဟို နှိုတ်ခွန်ေးဆက္်  အပ်ပါတယ်ခငဗ်ျောေး။ 

က္ျွန်လတောလ်မေးမည့််လမေးခွန်ေးက္လတော့် လရနံလချောင်ေးမမ  ြို့ ယ်တွင် မပည့််  ံလနလ ော  မေ်းလဘေးလ ေး ည် 

မျောေးလ ျော့်ပါေးလရေး မမ  ြို့စွန်မျောေးမှ လ ေးမျောေး ြွံြို့မြ  ေး ောလအောင် မည်  ိုို့ ိုပ်လဆောင်လပေးန ိုင်မည်က္ ို   ရှ   ိုပါ မြင့်် 

လမေးခွန်ေးလမေး ေွာေးမှော မြစ်ပါတယ်။ 



လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေးခင်ဗျောေး။ လရနံလချောင်ေး 

မမ  ြို့တွင် မမ  ြို့မလ ေး၊ ရတနာလ ေး၊  ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေး၊ တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေးနှင့်် လညောင ်ှလ ေးဟူ၍ လ ေး(၅)လ ေး ရှ လန 

ခဲ့်မပ ေး လညောင ်ှပျံက္ျလ ေးမှ ဲွ၍ က္ျန်လ ေး(၄)ခိုမှ BOC  က္်ထက္်က္တည်ေးက္တ ိုင် လ ေးလက္ောက္်အခွန် 

လပေးလဆောငလ်နလ ော လ ေးမျောေးမြစ်ပါတယ်။ မမ  ြို့ ယ်ရှ  မမ  ြို့မလ ေးကက္ ေးနှင့်် ရတနာလ ေးဝန်ေးက္ျငတ်ွင် ပျံက္ျလ ေး 

(၃၀၀)လက္ျောရ်ှ လန ည်ဟို  ရမပ ေး၊ ပျံက္ျလ ေးမပဿနာမျောေးမှော ည်ေး တစ်လနို့ထက္်တစ်လနို့ ကက္ ေးမောေး ောလနရော 

ထ ိုမပဿနာမျောေး လ ျော့်ပါေးလရေးက္ ို တ ိုင်ေးအစ ိုေးရအလနမြင့်် မမ  ြို့နယ်ရတနာလ ေးမပ မပင်မခငေ်းအောေးမြင့်် လမြလ ျော့်န ိုင် 

လရေး ကက္  ေးစောေးခဲ့်လ ေ်ာ ည်ေး ရတနာလ ေး၏ မပငပ်လ ေး ည်မျောေးနှင့်် လ ေးတွင်ေးလ ေး ည်မျောေး ညြှ န ှိုင်ေးမရခဲ့် 

 မြင့်် ကက္  ေးစောေးအောေးထိုတ်မှို မလအောငမ်မငခ်ဲ့်ပါ။ 

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေးခငဗ်ျောေး။ မလက္ွေးမမ  ြို့ 

တွင် တ ိုင်ေးမမ  ြို့မြစ် ည်နှင့််အည  က္ျွန်လတောမ်ှတ် ောေးရ မ  (၁) မမ  ြို့မလ ေး၊ (၂) ရန်ပယ်လ ေး၊ (၃) ရန်က္င်ေး လ ေး 

(၄) မင်္ဂ ောလ ေးနှင့်် အခွန် ွတ်လ ေး (၅)မပည်လတော် ောလ ေး (၆)က္ံ ောလ ေး (၇) ဘိုရောေးလ ေး (၈) 

ဆည်လမမောင်ေးလ ေးဟို လ ေး(၈)လ ေးရှ လကက္ောငေ်း မှတ် ောေးရပါတယ်။ လ ေး(၈)ခို ည် ည်ေး  ူူ့အတ ိုငေ်းအတောနှင့်် 

 ူ စညက်္ောေး ျက္်ရှ လကက္ောင်ေး လတွြို့ရှ ရပါတယ်။ လ ေး(၈)ခိုမ မပ ေး စညက်္ောေးလရောင်ေးဝယ်န ိုင် မြင့်် ပငမ်လ ေးကက္ ေး 

မျောေးတွင်  ူကက္ပ်တည်ေးမှိုမပဿနာလမြလ ျော့်မပ ေး မြစ်လနပါတယ်။ 

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေးခင်ဗျောေး။ လရနံလချောင်ေး 

မမ  ြို့ ည် ရှည် ျောေးလ ော မမ  ြို့တစ်မမ  ြို့မြစ်မပ ေး မမ  ြို့လန ူဦေးလရ (၅)လ ောင်ေးလက္ျောရ်ှ လ ော မမ  ြို့တစ်မမ  ြို့မြစ်ရက္ော 

အင်္ဂ  ပ် က္်ထက္် BOC လရနံက္ိုမပဏ လခတ်က္တည်ေးက္ လ ေးလက္ောက္်အခွန်လပေးလဆောငခ်ဲ့်လ ော လ ေးကက္ ေး 

(၄)ခိုရှ လနလ ော ်ည်ေး မမ  ြို့နယ်လ ေး(၂)ခို မမ  ြို့မလ ေးနှင့််ရတနာလ ေးမျောေးတွင် ော  ူစည်က္ောေးလနမပ ေး  မေ်းလဘေး 

လ ေး ည် (၃၀၀)လက္ျော် မပဿနာမှော ည်ေး တစ်လနို့တစ်မခောေး ကက္ ေးမောေး ောမခင်ေးက္ ို လမြရှင်ေးန ိုင်ရန်အတွက္် 

ရတနာလ ေးက္ ို မမပ မပငန် ိုငမ်ခငေ်းအစောေး BOC  က္်ထက္်က္တည်ေးက္ပင် လ ေးလက္ောက္်အခွန် လပေးလဆောင်လနရ 

လ ော တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေးနှင့််  ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေးတ ိုို့အောေး အဆင့််မမြှင့််တင် မပ မပငလ်ပေးမခင်ေးအောေးမြင့်် ရပ်က္ွက္်ကက္ ေး (၄) 

ရပ်က္ွက္်လန မပည် ူမျောေး လ ေးဝယ်မခငေ်း ည်ေး လမပ ည်န ိုငမ်ည်မြစ်ပါ ည်။ 

  ိုို့ပါ၍ မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအြဲွြို့၏  ိုပ်ငန်ေးကက္ ေး(၃)ရပ် (အမ ှိုက္၊် လရနှင့်် လ ေး)တွင် တစ်ခိုအပါ 

အဝင်မြစ်လ ော လ ေးအခက္်အခဲမျောေး အဆင်လမပလချောလမွြို့လစရန်  မ်ေးလဘေးလ ေး ည်မျောေး အခက္်အခဲ ည်ေး 

လမြရှင်ေးမပ ေးမြစ်၊ ရပ်က္ွက္်(၄)ခို၏ မပည် ူမျောေး ည်ေး လ ေးဝယ်ရမှိုအဆင်လမပ၊ လ ေးလ ေး(၂)ခို ည်ေး  ောယော 

 ှပ ောလရေးတစ်ချက္်ခိုတ်၊  ံိုေးချက္်မပတ်အလနမြင့်် တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေးနှင့််  ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေး(၂)ခိုအောေး  င့််တင့်် 

စွော အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးန ိုင်မခငေ်းရှ /မရှ    ရှ   ိုပါ မြင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အစ ိုေးရအောေး လမေးခွန်ေးလမေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျောေး။ အောေး ံိုေးက္ ိုလက္ျေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

ဦးဒ ာ်ြငး် ( ဝန်ကက း၊ စ ြံက န်း၊ ဘဏ္ဍာဒ းန္ှင့်် စည်ပင်သာယာဒ းဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မလက္ွေးခရ ိုင၊် လရနံလချောငေ်းမမ  ြို့ ည် ဧရ ယောစတိုရန်ေးမ ိုင်(၈.၆၃)မ ိုင် ရှ မပ ေး လမမောက္်မှလတောင်  ိုို့ 

မမ  ြို့တန်ေးရှည် ြွယ်တည်ရှ ပါ ည်။ လရနံလချောင်ေးမမ  ြို့လပေါ်တွင် ရပ်က္ွက္်(၁၄)ရပ်က္ွက္်၊ အ မ်လမခ(၉၉၀၀)လက္ျော် 

ခန်ို့၊  ူဦေးလရ(၄၅၀၀၀)ခန်ို့ လနထ ိုင ်ျက္်ရှ ပါ ည်။ 



လရနံလချောင်ေးမမ  ြို့၊ တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေး ည်  ူလ ေးက္ိုန်ေးရပ်က္ွက္်တွင်  ူလ ေးက္ိုန်ေးလ ေးအမြစ် တည်ရှ မပ ေး 

 ွန်ခဲ့်လ ောနှစ်လပါငေ်း(၃၀)လက္ျေ်ာခန်ို့မှ စတငတ်ည်လဆောက္ခ်ဲ့်လ ော လ ေးမြစ်ပါ ည်။  ူလ ေးက္ိုန်ေးရပ်က္ွက္် 

တွင် အ မ်လမခ(၈၅၁)အ မ်၊  ူဦေးလရ(၄၁၂၈)ဦေး၊ တငွေ်းက္ိုန်ေးရပ်က္ွက္်တွင် အ မ်လမခ (၅၁၉)အ မ်၊  ူဦေးလရ(၂၉၃၉) 

ဦေးတ ိုို့ လနထ ိုင ်ျက္်ရှ ပါ ည်။ တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေး(လခေါ်)  ူလ ေးက္ိုန်ေးလ ေး ည် လမမဧရ ယော(၀.၄၇)ဧက္ရှ ၍ 

မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအြဲွြို့ပ ိုင်အမြစ် နှစ်(၃၀)င်္ရန်ရရှ မပ ေးလမမလပေါ်တွင် တည်ရှ ပါ ည်။  

 ူလ ေးက္ိုန်ေးပျံက္ျလ ေး ည် တွင်ေးက္ိုန်ေးရပ်က္ွက္်နှင့််  ူလ ေးက္ိုန်ေးရပ်က္ွက္်တ ိုို့မှ  ောလရောက္ ်လရောငေ်းဝယ် 

 ျက္်ရှ မပ ေး လနို့စဉ်ပျံက္ျလ ေး ည် (၃၀)လက္ျော်မှ (၄၀)ခန်ို့အထ  လ ေးလရောင်ေးချ ျက္်ရှ ပါ ည်။  ူလ ေးက္ိုန်ေး 

လ ေး ည် မမ  ြို့နယ်စည်ပင ်ောယောလရေးအြွဲြို့ပ ိုငလ်မမလပေါ်တွင် မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအြဲွြို့၏  အိုပ်ချ ပ်မှို 

လအောက္်တွငရ်ှ မပ ေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစအ်တွက္် တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေးလက္ောက္်  ိုငစ်င်အောေး   ိုငစ်င်လကက္ေး 

လငွက္ျပ်(၁၃.၉)  န်ေးမြင့်် လ  လံရောငေ်းချရရှ ခဲ့်ပါ ည်။  

 က္်ရှ  တွင်ေးက္ိုန်ေးလ ေး ည် (၀.၄၇)ဧက္ ောရှ ၍  ွန်စွောက္ျဉ်ေးလမမောငေ်းပါ မြင့်် လ ေးတစ်လ ေးအမြစ် 

 တ်မှတ်အဆင့််မမြှင့််န ိုင်မခင်ေး မရှ ဘဲ ရပ်က္ွက္် ပျံက္ျလ ေးအမြစ် ော ထောေးရှ  င့််ပါ ည်။  ူလ ေးက္ိုန်ေးလ ေးအောေး 

အဆင့််မမြှင့််မည်ဆ ိုပါက္ လ ေးပတ်ဝန်ေးက္ျင်ရှ   ူလနအ မမ်ျောေးအလနမြင့််  မ်ေးပ တ်ဆ ိုို့မှိုမျောေး၊ အမ ှိုက္်နှင့်် အညစ် 

အလကက္ေးစွန်ို့ပစ်မှိုမျောေး၊ လရဆ ိုေးမျောေးလကက္ောင့်် အလနှာက္်အယှက္်မြစ်လပေါ် ောန ိုငပ်ါ ည်။ 

လ ေး ူလ ေး ောေးမျောေးအလနမြင့်် က္ ိုယ့််အောေးက္ ိုယ်က္ ိုေးလဆောင်ရ က္်န ိုငမ်ည် မဟိုတ်ဘဲ လထောက္ပ်ံ့်လငွမျောေး 

မြင့်် အလက္ောင်အထည်လြေ်ာလဆောငရ် က္်မှ ော အဆင်လမပန ိုင်မည်မြစ်ပါ ည်။  ူလ ေးက္ိုန်ေးလ ေးအောေး အဆင့်် 

မမြှင့််တင်လဆောင်ရ က္်န ိုငလ်ရေးအတွက္်  ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေး၊ မမ  ြို့မ မမ  ြို့ြမျောေး၊ လ ေး ူ/လ ေး ောေးမျောေးနှင့်် 

မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးလက္ော်မတ မျောေး လတွြို့ဆံိုညြှ န ှိုင်ေးမပ ေး မပည် ူ ူထို၏  လဘောထောေးမျောေးနှင့််အည  

ဆက္် က္်လဆောင်ရ က္် ွောေးမည်မြစ်ပါ ည်။ 

 ံက္န်က္ိုန်ေးပျံက္ျလ ေး ည် လရနံလချောငေ်းမမ  ြို့၊ လမမန ခငလ်မမောက္်ရပ်က္ွက္်တွင် တည်ရှ မပ ေး  လမမန ခင် 

လတောင်နှင့်် လမမန ခငလ်မမောက္ရ်ပ်က္ွက္်တ ိုို့မှ မပည် ူ ူထိုမျောေးမှ လရောငေ်းဝယ် ျက္်ရှ ပါ ည်။ လမမန ခငလ်တောင် 

ရပ်က္ွက္်တွင် အ မ်လမခ(၇၃၂)အ မ်၊  ူဦေးလရ (၃၁၀၆)ဦေးနှင့်် လမမန ခင်လမမောက္်ရပ်က္ွက္်တွင် အ မ်လမခ(၆၅၃)အ မ်၊ 

 ူဦေးလရ(၃၆၃၃)ဦေးတ ိုို့ လနထ ိုင် ျက္်ရှ ပါ ည်။ လမမန ခင်လမမောက္်ရပ်က္ွက္်ရှ   ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေး ည်  ယခင်က္  

လမမန ခင်ရပ်က္ွက္် အိုပ်ချ ပ်မှိုလအောက္်တွင်  တည်ရှ ခဲ့်လ ောလ ေးမြစ်မပ ေး   ွန်ခဲ့်လ ော(၁၅)နှစ်ခန်ို့မှ မမ  ြို့နယ် 

စညပ်င် ောယောလရေးအြွဲြို့ အိုပ်ချ ပ်မှိုလအောက္တ်ွင် တည်ရှ ခဲ့်မပ ေး ဧရ ယော (၀.၅၈၁)ဧက္ရှ ပါ ည်။  

 ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေးတွင် လနို့စဉ်ပျံက္ျလ ေး ည် (၃၀)လက္ျေ်ာခန်ို့ လရောင်ေးချ ျက္်ရှ မပ ေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွက္် ( ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေး)လမမန ခငလ် ေးလက္ောက္်  ိုငစ်ငအ်ောေး   ိုငစ်င်လကက္ေးလင ွ က္ျပ်(၉.၈၅) 

  န်ေးမြင့်် လ  ံလရောင်ေးချရရှ ခဲ့်ပါ ည်။ လ ေးအက္ျယ်အဝန်ေးမှော (၀.၅၈၁)ဧက္ ောရှ ၍ မျောေးစွောက္ျဉ်ေးလမမောင်ေး 

လန မြင့်် လ ေးတစ်လ ေးအမြစ်  တ်မှတ်အဆင့််မမြှင့််န ိုင်မခငေ်းမရှ ဘဲ ရပ်က္ွက္်ပျံက္ျလ ေးအမြစ် ော ထောေးရှ  င့်် 

ပါ ည်။ 

 ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေးအောေး အဆင့််မမြှင့််တင်မည်ဆ ိုပါက္ လ ေးပတ်ဝန်ေးက္ျင်ရှ   ူလနအ မ်မျောေးအလနမြင့်် 

 မေ်းပ တ်ဆ ိုို့မှိုမျောေး၊ အမ ှိုက္်နှင့်် အညစ်အလကက္ေး စွန်ို့ပစ်မှိုမျောေး၊ လရဆ ိုေးမျောေးလကက္ောင့်် အလနှာက္အ်ယှက္် မြစ်လပေါ် 



 ောန ိုငပ်ါ ည်။ လ ေး ူ/လ ေး ောေးမျောေးမှ ထည့််ဝင်တည်လဆောက္န် ိုငမ်ည် မဟိုတ်ဘဲ လထောက္်ပံ့်လငွမျောေး ရရှ မ ှ

 ော မပ မပငတ်ည်လဆောက္်န ိုငမ်ည်မြစ်ပါ ည်။  

 ံက္န်က္ိုန်ေးလ ေးအောေး အဆင့််မမြှင့််တင်လဆောင်ရ က္်န ိုငလ်ရေးအတွက္်  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေး၊ 

မမ  ြို့မ မမ  ြို့ြမျောေး၊ လ ေးအန ေးပတ်ဝန်ေးက္ျငရ်ှ  အ မ်ရှင်မျောေး၊ လ ေး ူ/လ ေး ောေးမျောေးနှင့်် မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေး 

လက္ော်မတ မျောေး လတွြို့ဆံိုလဆွေးလနွေးမပ ေး မပည် ူ ူထို၏  လဘောထောေးမျောေးနှင့််အည  ဆက္် က္်လဆောင်ရ က္် ွောေး 

မည်မြစ်ပါလကက္ောငေ်း လမြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးခငဒ်ြာင်လွင် ( ငဖဲမြ  ြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ် - ၂ )။  ။ အားလံ းပဲ ြင်္ဂလာပေါ။ 

ကျွန်ဒတာ်ကဒတာ့် ငဖဲမြ  ြို့နယ် ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ်(၂)ြ ှ တ  ငး်ဒ သကက း လွှတ်ဒတာ်က  ယ်စားလှယ် 

ဦးခငဒ်ြာင်လွင် မဖစ်ပေါတယ်။ 

 ဒလးစား ပေါဒသာ လွှတ်ဒတာ်ဥကကဋ္ဌကက းခငဗ် ား။ 

 ယခ  ကျွန်ဒတာဒ်ြးမြန်းြယ့်် ဒြးခွန်းကဒတာ့် ငဖ ဲ - ဒ ွှေစက်ဒတာ်ဘ  ားလြး်အား လြး်အဒူ ကာငး် 

အသစ် ှာဒဖ၍ွ ဒဖာက်လ ပ်ဒဆာင် ွက်ဒပးန္  င်မခင်း  ှ /ြ ှ  သ  ှ လ  တဲ့် ဒြးခွန်းမဖစ်ပေါတယ်။ 

 ဒလးစား ပေါဒသာ လွှတ်ဒတာ်ဥကကဋ္ဌကက းခငဗ် ား။ 

 လက် ှ  ငဖဲ - ဒ ွှေစက်ဒတာလ်ြး်ဟာ ဒမြသားလြး်အဆင့််သာမဖစ်ပေါတယ်။ လြး်ဟာက ဉ်းဒမြာင်း 

ဒနတဲ့်အတွက် ကားန္ှစ်စ း ငဆ်  ငဒ်တွြို့ င် အနည်းငယ်က ယ်တဲ့်ဒန ာြှာ  ပ်ဒ ှာင်မပ းသွားလာဒန  

ပေါတယ်။ ြန်းဒခ ာင်းဒ တ  က်စားြှိုဒ ကာင့််လည်း န္ှစ်စဉ်လြ်းဟာဒ ထဲပဲ့်က  ပ က်စ းြှိုြ ားမဖစ်ဒနပေါတယ်။ 

   လြ်းက   လြး်က ယ်ဒအာငခ် ဲြို့ထွင်မပ း အဆင့််မြြှင့််တင်ြည်ဆ   င်လည်း ဒတာင်ကြ်းပေါးယံြ ား 

မြင့််ြားဒနသည့််အတွက် ဒ  ှည်တည်တံ့်ဖ  ို့အတွက် ဘယ်သူြ ှ အာြခံန္  င်ြှာ ြဟ တ်ပေါဘူး။ လြး်အူ 

ဒ ကာင်းအသစ်  ှာဒဖွဒဖာက်လ ပ်ြှသာ အဆင်ဒမပမပ း ဒ  ှည်တည်တံ့်ခ  င်မြဲြှာမဖစ်ပေါတယ်။ 

 ဒလးစား ပေါဒသာ လွှတ်ဒတာ်ဥကကဋ္ဌကက းခငဗ် ား။ 

 ငဖဲ - ဒ ွှေစက်ဒတာ်ဘ  ားလြး်ဟာ ဒလာငး် ှည် - င်္န်ို့ဒင်္ေါစသည့်် ခရ  ငခ် ငး်ဆက်လြ်းန္ှင့်် 

ဆက်သွယ်ထားသည့်် လြး်တစ်လြ်းမဖစ်သလ   ဒ ွှေစက်ဒတာ်ဘ  ားပဲွက ငး်ပစဉ် အဒ းဒပေါ်အဒမခအဒန 

တစ် ပ် မဖစ်ခဲ့် ငလ်ည်း အဒ းဒပေါ်ထွက်ဒပေါက်အမဖစ် အသံ းမပ  ြှာမဖစ်လ  ို့ ကားန္ှစ်စ းယဉှ်ဒြာငး်န္  ငဒ်အာင် 

က ယ်ဝန်းတဲ့် လြး်မဖစ်ဖ  ို့လဲလ  အပ်ဒနပေါတယ်။ 

 သ  ို့ပေါ၍ ငဖဲ - ဒ ွှေစက်ဒတာ်ဘ  ားလြး်အား လြး်အဒူ ကာင်းအသစ်  ှာဒဖဒွဖာက်လ ပ် ဒဆာင ွ်က် 

ဒပးန္  င်မခငး်စ  ှ /ြ ှ  သ  ှ လ  ဒသာဒ ကာင့်် လွှတ်ဒတာ်ဥကကဋ္ဌကက းြှတစ်ဆင့်် ဒြးမြန်း မခငး် မဖစ်ပေါတယ်။ 

အားလံ းက   ဒက း ူးတင်ပေါတယ်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လ ပ်ဒ း၊ ပ  ို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒ းဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ ိုင၊် ငြဲမမ  ြို့နယ်၊ ငြဲ - လရွှေစက္်လတော ်မေ်း ည် လက္ျေး က္် မ်ေးစောရင်ေးအရ 

(၅/၅.၅)မ ိုငရ်ှည်မပ ေး Class - A ဦေးစောေးလပေးအဆင့်(်၂)ရှ လ ော် ည်ေး လမမမပငတ်ွင ်(၆/၃.၅) မ ိုင်ခနိ်ု့ရှ ပါ ည်။  

 အဆ ိုပါ မေ်းအောေး  မ်ေးအူလကက္ောငေ်း စ်ရှောလြ၍ွ လမမ မ်ေးလြောက္ ်ိုပ်မည်ဆ ိုပါက္ မ ိုငတ် ိုင် (၂/၅ -

၄/၇)ကက္ောေး  မေ်းအူလကက္ောင်ေး စ်(၃/၀)မ ိုင ် ရှောလြွရမည်မြစ်မပ ေး (မူ  မေ်း  မေ်းတောချဲြို့မခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးမျောေး 

အပါအဝင်) ခနိ်ု့မှန်ေးက္ိုန်က္ျလငွက္ျပ်(၁၁၅.၈၇၅) န်ေးခနိ်ု့ က္ိုန်က္ျမည်မြစ်ပါ ည်။  



 အဆ ိုပါ မ်ေးအောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်  ျောထောေးစောရင်ေးတွင် ည်ေး ပါဝင်မခငေ်း မရှ လ ေး 

ပါလကက္ောငေ်းနှင့်် လနာင ်ောမည့်် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မျောေးတွင် ရန်ပံိုလငွ ရရှ န ိုငလ်ရေး  ျောထောေးလပေး ွောေးမည်မြစ်မပ ေး 

ရန်ပံိုလငွရရှ ပါက္ လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးမည်မြစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ  မေ်းလြောက္ ်ိုပ်မခင်ေးအောေးမြင့်် အ မ်လထောငစ်ို 

(၁၁၀၃)စို၊  ူဦေးလရ(၅၀၀၀)ဦေးခနို့်အောေး အက္ျ   ေးမပ မည်မြစ်ပါလကက္ောင်ေး လမြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးစန်း ကြူ (ငဖဲမြ  ြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ် - ၁ )။ ။ ြဒကွးတ  င်းဒ သကက း၊ ငဖဲမြ  ြို့နယ်၊ ြန်းဆံ  

ဒက း ွာန္ှင့်် ဒအာငပ်င်လယ်ဒက း ွာတ  ို့က   ဆက်သွယ်ဒသာ  ွာခ ငး်ဆက်လြး်ဒပေါ် ှ  ြန်းဒခ ာင်းကူး 

တံတားအား သက်ဆ  င် ာဌာနြှ မပန်လည် မပ မပင်ဒပးန္  င်မခငး် ှ /ြ ှ  ဒြးခွန်း။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ ေို-ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကက္ ေးမျောေး၊  ွှတ်လတော ်

က္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေးခင်ဗျောေး - 

 က္ျွန်လတော်က္လတော့် ငြဲမမ  နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ် 

ဦေးစန်ေးကက္ြူမြစ်ပါတယ်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗျောေး - 

 ငြဲမမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  ဆငခ်ျည်တ ိုင်လက္ျေးရ ောအိုပ်စို၊ မန်ေးဆံိုရ ောနှင့်် လအောငပ်င ်ယ်ရ ောတ ိုို့က္ ို ဆက္် ွယ် 

ထောေးလ ော ရ ောချင်ေးဆက္် မ်ေးလပေါ်ရှ  မန်ေးလချောငေ်းက္ူေးတံတောေးမှော ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခိုနှစ် Budget တွင် 

န ိုငင်လံတော်မှ ချထောေးလပေးလ ော လငကွ္ျပ်  န်ေး(၅၀၀)မြင့်် ငြဲမမ  ြို့နယ်လက္ျေး က္်ြွံြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေး ောနမှ 

တောဝန်ယူလဆောက္် ိုပ်လပေးခဲ့်လ ော အ ျောေး(၂၁၀)လပ၊ အက္ျယ်(၁၂)လပ၊ အမမင့်် (၂၀)လပရှ   ံက္ူက္ွန်က္ရစ် 

လက္ျေး က္်တံတောေးအမျ   ေးအစောေးမြစ်ပါ ည်။ ၎င်ေးတံတောေးတွင် လချောင်ေး၏ နှစ်ြက္်၌က္မ်ေးက္ပ်ခံို(၂)ခံိုရှ မပ ေး 

လရ ယ်တွင်  ံက္ူက္ွန်က္ရစ်တ ိုင်(၆)တ ိုင်ရှ က္ော ၎င်ေးတ ိုင်မျောေးလပေါ်တွင် တစ်ခန်ေး  င်အ ျောေး(၃၀)လပ၊ 

အက္ျယ်(၁၂)လပရှ  က္ွန်က္ရစ်ခငေ်းမပောေးကက္ ေး(၇)မပောေးမြင့်် အခန်ေး(၇)ခန်ေးပါ တံတောေးက္ ို ဆက္်စပ်၍ တည်လဆောက္် 

ထောေးမခင်ေးမြစ်ပါ ည်။  

 အဆ ိုပါ(၇)ခန်ေးတွင် (၅)ခန်ေးလမမောက္်ရှ  က္ွန်က္ရစ်ခင်ေးမပောေးကက္ ေးမှော မန်ေးလချောငေ်းလရစ ေးအ  င်၏ 

တွန်ေးတ ိုက္်မှိုလကက္ောင့်် လအောက္်  ိုို့(၁)လပခွဲခန်ို့ န မ့််က္ျ ွောေးမပ ေး က္ွန်က္ရစ်တ ိုင်ကက္ ေး၏နှိုတ်ခမ်ေးလပေါ်တွင် 

အနည်ေးငယ်မ  ော တင ် က္်ရှ လနပါ ည်။ ယခငက်္ောေးငယ်မျောေး၊ လထွ ောင်္ျ  ၊  ံိုေးဘ ေးဆ ိုင်က္ယ်မျောေး  ွောေး ော 

န ိုငခ်ဲ့်လ ော ်ည်ေး ယခိုအခါ  ွောေး၍မရလတော့်ပါ။ လက္ျောငေ်း ောေး/ ူမျောေး၊ ရ ော ူ/ ောေးမျောေး၊ ဆ ိုင်က္ယ်မျောေး 

စ ည်တ ိုို့ မြတ်လ  ောက္်မ ွောေးရန် တောေးမမစ်ထောေးလ ေ်ာ ည်ေး အချ   ြို့ ူမျောေးမှော တောေးမမစ်၍မရဘဲ  ူက္ွယ်ရော 

တွင် တ တ်တဆ တ် မြတ် န်ေး ွောေး ောမှိုမျောေး ရှ လန ည်ဟို ကက္ောေး  ရပါ ည်။  ွောေး ော ူမျောေး ည် လပ 

(၂၀)ခန်ို့နက္်လ ော မန်ေးလချောငေ်းထဲ  ိုို့ က္ွန်က္ရစ်ခငေ်းမပောေးကက္ ေးနှင့််အတူ အချ  န်မလရ ေး မပ တ်က္ျ ွောေးန ိုင ်မြင့်် 

အ ွန်အနတရောယ်ကက္ ေးလ ော တံတောေးတစ်ခိုမြစ်လနပါ ည်။  

 ထ ိုို့လကက္ောင့်် အနတရောယ်ကက္ ေး ွန်လ ော အဆ ိုပါမန်ေးလချောင်ေးက္ူေးတံတောေးအောေး  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေး ောနမှ 

တောဝန်ယူ၍ မပ မပင်လပေးန ိုင်မခငေ်းရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််လ ေးစောေးစွောမြင့်် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးအပ် 

ပါ ည်။ အောေး ံိုေးက္ ို လက္ျေးဇူေးတငပ်ါတယ်ခင်ဗျောေး။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လ ပ်ဒ း၊ ပ  ို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒ းဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ ိုင၊် ငြဲမမ  ြို့နယ်ရှ  ဆင်ချည်တ ိုငလ်က္ျေးရ ောအိုပ်စို၊ မန်ေးဆံိုလက္ျေးရ ောမှ လအောင်ပင် ယ် 



လက္ျေးရ ောဆက္် ွယ်လ ော မန်ေးလချောငေ်းက္ူေးတံတောေး တည်လဆောက္်မည့််လနရော ည် ဆင်ချည်တ ိုင်လက္ျေးရ ော 

အလရှြို့ဘက္် မန်ေးဆံိုလက္ျေးရ ောတွင် တည်ရှ မပ ေး မ ိုေးတွင်ေးက္ော  လရစ ေး န်လ ော လချောင်ေးမြစ်မပ ေး လရအနက္် (၁၂) 

လပ၊ လချောင်ေးလရမပင်အက္ျယ် (၂၈၀)လပခနိ်ု့ရှ ပါ ည်။ 

 မူ တည်လဆောက္်ထောေးလ ော တံတောေးလဟောငေ်း ည် ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် လက္ျေး က္် 

လေ ြွံြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေး ောန ရန်ပံိုလငွမြင့်် တည်လဆောက္်ထောေးလ ော (၃၀)၊ခန်ေးြွင့်် (၇)ခန်ေးပါ  ံက္ူ 

က္ွန်က္ရစ်တံတောေး (၂၁၀၊x၁၂၊)  ံက္ူက္ွန်က္ရစ်တံတောေး အမျ   ေးအစောေးမြစ်ပါ ည်။ 

 ယခိုအခါတွင ် လရ ည်တ ိုင်မျောေး န မ့််က္ျံွမခငေ်း၊ က္ွန်က္ရစ်ကက္မ်ေးခင်ေးမျောေး မပ တ်က္ျမခငေ်းမျောေး မြစ်လပေါ်လန 

 မြင့်် မပန် ည်မပ မပင်၍ အ ံိုေးမပ ရန်မှော မမြစ်န ိုင်ပါ။ လရစ ေး န်၍ လချောင်ေးလရမျောေးလ ော လချောင်ေးမြစ် ည့်် 

အတွက္် မူ တံတောေးအောေး မပန် ည်အ ံိုေးမပ ရန် အနတရောယ်အ ွန်မျောေး ှပါ ည်။ အဆ ိုပါ တံတောေး 

တည်လဆောက္်လပေးမခင်ေးအောေးမြင့်် အ မ်လထောင်စို(၂၅၀)စို၊  ူဦေးလရ(၇၀၀)ဦေးခနို့်အောေး အလထောက္် အက္ူမပ မည် 

မြစ်ပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ မန်ေးလချောငေ်းက္ူေးတံတောေးအောေး က္ွန်က္ရစ်တံတောေး(၃၀၀)လပ တည်လဆောက္်မည်ဆ ိုပါက္ ခနိ်ု့မှန်ေး 

က္ိုန်က္ျလငွက္ျပ်(၈၁၀.၀၀) န်ေးခနို့်၊ Submersible Bridge (၃၀၀)၊ တည်လဆောက္်မည်ဆ ိုပါက္ ခနိ်ု့မှန်ေး 

က္ိုန်က္ျလငွက္ျပ်(၄၅၀.၀၀၀) န်ေး က္ိုန်က္ျမည်မြစ်မပ ေး အဆ ိုပါတံတောေးအောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ် 

 ျောထောေးစောရင်ေးတွင် ပါဝငမ်ခငေ်း မရှ လ ေးပါလကက္ောင်ေးနှင့် ် လနာင ်ောမည့်် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မျောေးတွင် ရန်ပံိုလငွရရှ  

န ိုငလ်ရေး  ျောထောေးလပေးန ိုငလ်ရေး  က္်ဆ ိုငရ်ောမမ  ြို့နယ်က္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေး အချငေ်းချငေ်း ညြှ န ှိုငေ်းလဆောင်ရ က္်ရန် 

  ိုအပ်မည်မြစ်ပါလကက္ောင်ေး လမြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

ဦးတငဒ်ြာင်ဦး ( ဆငဒ်ပေါငဝ်ဲမြ  ြို့နယ်ြဲဆန္ဒနယ်အြှတ် - ၁ )။  ။ မင်္ဂ ောပါဟို ဦေးစွော 

နှိုတ်ခွန်ေးဆက္်အပပ်ါ ည်။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေး 

အောေး ံိုေး၊ တပ်မလတော် ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မျောေး၊ တ ိုင်ေးအစ ိုေးရဝန်ကက္ ေးမျောေးနှင့်် တ ိုငေ်း ွှတ်လတောဝ်န်ထမ်ေး 

မျောေးအလပါငေ်းတ ိုို့ခင်ဗျောေး။ က္ ိုယ်စ တ်နှစ်မြော က္ျန်ေးမောချမ်ေး ောပါလစဟို လမတတောလရ ွန်ေးလ ောငေ်းအပ်ပါ ည်။ 

က္ျွန်လတောက်္လတော့် ဆင်လပါငဝ်ဲမမ  ြို့နယ်၊ မဲဆနဒနယ်လမမအမှတ်(၁)မ ှ  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 

ဦေးတငလ်မောင်ဦေး မြစ်ပါတယ်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗျောေး။ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် ေိုတ ယ 

အကက္ မ ် (၁၄)ကက္ မ်လမမောက္် ပံိုမှန်အစည်ေးအလဝေးတွင် က္ျွန်လတောတ်ငမ်ပရမည်မှော ဆငလ်ပါင်ဝဲမမ  ြို့နယ် စည်တ ိုင်ေး 

အိုပ်စိုနှင့်် လက္ျေးရ ော(၁၈)ရ ော ဆက္် ွယ်ထောေးလ ော  လက္ျေးရ ောချင်ေးဆက္် မေ်းအရှည်(၄)မ ိုင်(၅)ြော ံို လမမန  

လက္ျောက္်စရစ် မေ်းမှ လက္ျောက္လ်ချော မေ်းအမြစ် လဆောငရ် က္်လပေးန ိုင်ပါရန် တငမ်ပလတောင်ေးခံလမေးမမန်ေး ွောေး 

မည်မြစ်ပါ ည်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ်ျောေး။ ဆင်လပါငဝ်ဲမမ  ြို့နယ် ဧရောဝတ မမစ်အလနာက္ဘ်က္် 

မခမ်ေးရှ  မြွြံို့မြ  ေးလ ေးလ ောလေ မြစ် ည့်် စည်တ ိုင်အိုပ်စိုနှင့်် လက္ျေးရ ော(၁၈)ရ ော ဆက္် ွယ်ထောေးလ ော လက္ျေးရ ော 

ချင်ေးဆက္် မေ်းအရှည် (၄)မ ိုင်(၅)ြော ံို လမမန လက္ျောက္စ်ရစ် မေ်းအမြစ် (၂၀၁၄) ခိုနှစ်တွင် န ိုငင်ံလတောမ်ှ ပံ့်ပ ိုေး 

လငွ  န်ေး(၃၀)နှင့်် လက္ျေးရ ောအိုပ်စိုမှ ပံ့်ပ ိုေးလင ွ (၁၅)  န်ေး စိုစိုလပါင်ေး (၄၅)  န်ေးမြင့်် လက္ျေးရ ော ူထို  ိုပ်အောေးေါန 

မြင့််  လြောက္် ိုပ်ခဲ့်ရော (၂၀၁၇)ခိုနှစ်တွင် ည်ေး လက္ျေးရ ောအိုပ်စို အ ှြူခံရလငွ (၁၈)  န်ေးမြင့်် ထပ်မံလမမန ခင်ေး 



မခငေ်းလဆောင်ရ က္်ခဲ့်ပါ ည်။ ယခိုအခါ မ ိုေးရ ော ွန်ေးမှိုမျောေး ောမခငေ်းလကက္ောင့််  မေ်းမျောေးပျက္်စ ေးက္ော ွောေး ောလရေး 

ခက္်ခဲမှိုနှင့်် လတွြို့ကက္ံ လနရပါ ည်။ အဆ ိုပါ မေ်းမှော လရဝပ်မခင်ေး၊  မေ်းလဘေးဝဲ/ယော လရထိုတ်လမမောငေ်း  မရှ မခင်ေး 

တ ိုို့လကက္ောင့််  ဆ ိုေးရ ောစွော ချ   င့််ခွက္်မျောေး မြစ်လပေါ်လနမပ ေး  ွောေး ောလရေးခက္်ခဲလနပါ ည်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗျောေး။ အဆ ိုပါ လမမန လက္ျောက္စ်ရစ် မေ်းက္ ို အဓ က္ 

အောေးထောေးလနရလ ော လက္ျေးရ ော (၅)အိုပ်စိုမှော စည်တ ိုငေ်းအိုပ်စို၊  က္်ပန်အိုပ်စို၊ ငန်ေးမပောေးအိုပ်စို၊ လဇောငခ်ျမ်ေးအိုပ်စို၊ 

လက္ျေးရ ောလပါငေ်း (၁၈)ရ ောတ ိုို့ ည် မင်ေး ှမမ  ြို့၊ မင်ေးဘူေးမမ  ြို့၊ မလက္ွေးမမ  ြို့  ိုို့  ွောေး ောရ ောတွင် ၎င်ေး မေ်းက္ ို အဓ က္ 

အောေးထောေးမပ ေး အ ံိုေးမပ လနရပါလ ောလကက္ောင့်် လက္ျေးရ ော ူထို၏ က္ျန်ေးမောလရေး၊ ပညောလရေး၊  ူမှိုလရေး၊ စ ေးပွောေးလရေး 

အဘက္်ဘက္်မှ အဆင်မလမပန ိုင် ည့််အတွက္်  န ိုငင်လံတော်အစ ိုေးရမှ ပံ့်ပ ိုေးက္ူည လပေးန ိုင်ပါရန်နှင့််  မေ်း၏ ဝဲ/ယော 

တ ိုို့တွင် လရထိုတ်လမမောင်ေးပါ တစ်ပါတည်ေး လဆောင်ရ က္်လပေးန ိုငပ်ါရန်  လ ေးစောေးအပ်လ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကကက္ ေးမှ 

တစ်ဆင့်် ဝန်ကက္ ေး ောနအောေး လက္ျေးရ ော ူထိုက္ ိုယ်စောေး တငမ်ပလတောင်ေးခံအပ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ မေ်း၏ ဓါတ်ပံိုမျောေး 

က္ ို ည်ေး လမေးခွန်ေးနှင့််တစ်ပါတည်ေး ပူေးတွဲတင်မပအပ်ပါ ည်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကကက္ ေးနှင့်် ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်အလပါင်ေးတ ိုို့ အောေး ံိုေးက္ ို 

လက္ျေးဇူေးတင်ရှ ပါ ည်။ 

ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လ ပ်ဒ း၊ ပ  ို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒ းဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ ိုင၊် ဆင်လပါင်ဝဲမမ  ြို့နယ်၊ စညတ် ိုင်ေးလက္ျေးရ ောအိုပ်စိုနှင့်် လက္ျေးရ ော(၁၈)ရ ော ဆက္် ွယ် 

ထောေးလ ော မေ်း ည် လက္ျေး က္် မေ်းြွံြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေး ောနပ ိုင်  မ်ေးစောရင်ေးတွင်  က္်ပန် - ပ လတောက္က်္န် -

မကက္ ေးရငေ်း - စညတ် ိုင်ေး(ရ ော စ်) - စညတ် ိုငေ်း(ရ ော ယ်) - စညတ် ိုငေ်း(ရ ောမ) - မကက္ ေးက္ိုန်ေးလ ေး မ်ေး အမည် 

လပါက္်လ ော မေ်းမြစ်မပ ေး  မေ်းအရှည်(၄/၅)မ ိုင်၊ Class(C)၊ ဦေးစောေးလပေးအဆင့််(၁) င်္ဝံလမမန  မေ်း အမျ   ေးအစောေး 

မြစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ မ်ေးအရှည် (၄/၅)မ ိုင်အောေး လက္ျောက္်လချော မ်ေးအဆင့်ခ်င်ေးလပေးမခင်ေးမြင့်် လက္ျေးရ ော(၉)ရ ော၊ 

အ မ်လမခ(၂၀၉၈)အ မ၊်  ူဦေးလရ(၈၃၉၂)ဦေးတ ိုို့၏ ပညောလရေး၊ က္ျန်ေးမောလရေး၊  ူမှိုစ ေးပွောေးလရေးတ ိုို့အောေး အက္ျ  ေးမြစ် 

ထွန်ေးလစမည်မြစ်ပါ ည်။ 

အဆ ိုပါ မေ်းအောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်  ျောထောေးစောရင်ေးတွင် ည်ေး ပါဝငမ်ခငေ်း မရှ လ ေးပါ 

လကက္ောင်ေးနှင့်် လနာင ်ောမည့်် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မျောေးတွင် ရန်ပံိုလငွရရှ မှိုလပေါ် မူတည၍်  မေ်းအမျ   ေးအစောေး ထပမ်ံ 

 တ်မှတ် ျောထောေးလပေး ွောေးမည်မြစ်မပ ေး ရန်ပံိုလငွရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်လပေး ွောေးမည်မြစ်ပါလကက္ောငေ်း လမြကက္ောေး 

အပ်ပါ ည်။ 


