
 ဦးသနိ းလ ှ( ရေနံရ  ျောင းမမိ ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး စ တ်၏ခ မ်ေး ောခခင်ေး၊ က္ ိုယ်၏က္ န်ေးမောခခငေ်းနှင့်် ခပည့််စ ို 

ကက္ပါလစဟို ဆိုလတောငေ်းလမတတောပ ိုို့ အပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလရန လခ ောငေ်းမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး  န်ေး ှခြစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးခမန်ေးမယ့်် လမေးခ န်ေးက္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေးဧရောဝတ ခမစ်ရ ိုေးတစ်လ  ောက္်တ င် လပေါ်ထ န်ေးလနလ ော လခမနိုက္ျွန်ေးမ ောေးခ ဲလဝမှုက္ ို မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ  

ကက္ ေးအစ ိုေးရအလနခြင့်် အခ  န်ကက္န်ို့ကက္ောမှုမရှ လအောင် လဆောငရ်ွက္်လပေးရန်အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးခမန်ေး  ောေးမှော ခြစ် 

ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးခငဗ် ောေး။ 

  တင်ေးက္ျွတ် ၊ တန်လဆောင်မိုန်ေး မ ောေးတ င် ဧရောဝတ ခမစ်ရ ိုေးတစ်လ  ောက္် လပေါ်ထ န်ေးလနလ ော လခမနိုက္ျွန်ေး 

မ ောေး ိုပ်က္ ိုင၍် စ ိုက္်ပ   ေးလရေး ိုပ်ရလ ော ရော  ခ  န်လရောက္ရ်ှ လနမပ ခြစ်ပါ ည်။ လခမနိုက္ျွန်ေးခ ဲလဝမှုအောေး ခပတ် 

ခပတ် ောေး ောေး လက္ ေးရွောတစ်အိုပ်စိုနှင့်် လနောက္လ်က္ ေးရွောတစ်အိုပ်စို နယ်လခမပ ိုငေ်းခခောေးခ ဲလဝမလပေး  င် 

လတောင် ူမ ောေး  ူဆငေ်းထ န်၊ က္ ိုယ်ဆငေ်းထ န်ခြစ်မပ ေး ခပဿနောမ ောေးထပမ် ခြစ်ပ ောေးမှော စ ိုေးရ မ်ရပါ ည်။ ဥပမော 

က္ျွန်လတောတ် ိုို့ လရန လခ ောငေ်းမမ  ြို့တ င် လက္ ေးရွောတစ်အိုပ်စိုနှင့်် လနောက္လ်က္ ေးရွောတစ်အိုပ်စိုတ ိုို့ ည် ရပ်လက္ ေး ယ် 

ဆည်၊ မမ  ြို့နယ် ယ်ဆည်၊ ခရ ိုင ်ယ်ဆည်၊ တ ိုင်ေး ယ်ဆည်တ ိုို့၏  မ်ေးညွှန်ခ က္်၊ ညွှန်ကက္ောေးခ က္်၊ ဆ ိုေးခြတ် 

ခ က္်မ ောေး ဥပလေလ ောင်အတ င်ေးမှ  ိုပ်လဆောငခ် က္်မ ောေးက္ ို   ိုက္်နောမှုမရှ တောက္ ို လတ ြို့ခမငလ်နရပါ ည်။ 

မလက္ ေးတ ိုင်ေးအတ င်ေး လခမနိုက္ျွန်ေးခ ဲလဝမှုမ ောေး ည် တ ိုင်ေး ယ်ဆည်၏ဆ ိုေးခြတ်ခ က္် ည် အတည်ခြစ်မပ ေး 

ဥပလေအရ အခမင့််ဆ ိုေးခြစ်ပါတယ်။ လခမနိုက္ျွန်ေးဆ ိုေးခြတ်ခ က္်လတ က္ ို ည်ေး ခပည် ူလတ က္  က္်  ိုက္်မှုလတ  

ရှ မပ ေး အဆင့််ဆင့််စ မ ခန်ို့ခ ဲမှုလတ  ကက္န်ို့ကက္ောလနမှုလတ  ရှ လနတယ်ထင်မပ ေး က္ ိုယ့််လက္ ေးရွောအိုပ်စိုက္ ဆင်ေးထ န်ရင် 

က္ ိုယ့််လက္ ေးရွောအိုပ်စိုရတောပဲ၊ က္ ိုယ့််လက္ ေးရွောအိုပ်စို ပ ိုင်တောပဲထင်မပ ေး ကက္  ေးစောေးလနကက္တော လတ ြို့ရပါတယ်။ 

ဥပမောအလနခြင့်် (၂၃.၇.၂၁၀၉)ရက္်လနို့က္ လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့မှော က္ မ်ေးက္ ိုင်က္ျွန်ေးလက္ ေးရွောအိုပ်စို၊ က္  ောရွောနှင့်် 

မောန်လခမလက္ ေးရွောအိုပ်စို၊ ြရဲက္ျွန်ေးလက္ ေးရွောလခမနိုက္ျွန်ေးပ ိုင်ဆ ိုငမ်ှု အခငငေ်းပ ောေးမှုလတ   ိုမ   ေး ဝမ်ေးနည်ေးစရောအခြစ် 

မ   ေး ထပမ် မခြစ်ပ ောေးလစရန် မလက္ ေးတ ိုင်ေး ယ်ယောလခမစ မ ခန်ို့ခ ဲလရေးအြ ဲြို့၏  မေ်းညွှန်ခ က္်၊ ညွှန်ကက္ောေးခ က္်၊ 

ဆ ိုေးခြတ်ခ က္်ဥပလေလ ောငအ်တ င်ေးမှ  ိုပ်လဆောငခ် က္်မ ောေးက္ ို အခ  န်ကက္န်ို့ကက္ောမှုမရှ   ိုပ်လဆောင်လပေးပါရန် နှင့်် 

မ  ိုက္်နောလ ော လက္ ေးရွောအိုပ်စိုမ ောေးက္ ို ထ လရောက္်  ငခ်မန်စ ော အလရေးယူလပေးပါရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  

ခပည် ူမ ောေးက္ ိုယ်စောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးခမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 ရ ေါက တျော  င ရ မျော င ရအး ( ဝန ကက း၊ လူမှုရ ေးဝန က က းဌျောန )။  ။ လခမနိုက္ျွန်ေးမ ောေး ခ ဲလဝမှုနှင့်် 

စပ်  ဉ်ေး၍  ယ်ယောလခမနည်ေးဥပလေ ၁၀၅၊ နည်ေးဥပလေခ ဲ(က္)တ င် “  ရိိုင လယ ယျော ရ မစ မံ န    ဲမှုအဖ ဲြို့ ၏ 

အတည      က  ဖင   အ န းက  ဆံိုးရ က းေ ျောမ ျေား ကိို သတ မှတ ေ မည  ” ဟို ခပဌောန်ေးခ က္်အရ အန ေးက္ပ်ဆ ိုေး 

လက္ ေးရွောမ ောေးက္ ို ခ ထောေးရော၌ ယခင် ိုပ်က္ ိုငခ်ဲ့် ည့််  ိုပ်ပ ိုငခ် င့််ရ ူမ ောေးမှ က္နို့်က္ က္ခ်ခငေ်း၊ ၂၀၁၂ ခိုနှစ်၊ 

 ယ်ယောလခမဥပလေ မလပေါ်လပါက္်ခင်အခ  န်က္ ခမစ်လကက္ောင်ေး လခပောငေ်း ဲမှု၊ လခ ောင်ေးလရတ ိုက္်စောေးမှု၊ က္မ်ေးပါေးမပ  မှု 

မ ောေးလကက္ောင့်် ခြစ်လပေါ် ောလ ော လခမနိုက္ျွန်ေး ဧရ ယောမ ောေးအောေး တစ်ရွောနှင့််တစ်ရွော ဓလ ့်ထ ိုေးစ အရ  လ ောတူ 

ထောေးရှ  ည့်် အစဉ်အ ောမ ောေးက္ ို  ယ်ယောလခမနည်ေးဥပလေ လပေါ်ထ က္မ်ပ ေး လနောက္ပ် ိုင်ေးတ င် ဥပလေ၊ နညေ်းဥပလေ 



မ ောေးအတ ိုငေ်း လခြရှင်ေးလဆောင်ရွက္်  က္်ရှ ရော တစ်ြက္်မှ ဓလ ့်ထ ိုေးစ အတ ိုင်ေး လဆောငရ်ွက္်ရန် အမပ  ငအ်ဆ ိုင ်

အခငငေ်းပ ောေးမှုမ ောေး၊ အဓ က္ရိုဏ်ေးဆန်စ ော  ှုပ်ရှောေးလဆောင်ရွက္်မှုမ ောေး၊ ဆနဒလြေ်ာထိုတ်မှုမ ောေးလကက္ောင့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး 

လဆောငရ်ွက္်ရော၌ ကက္နိ်ု့ကက္ောခက္်ခဲရပါ ည်။ 

 လခမနိုက္ျွန်ေးနှင့်စ်ပ်  ဉ်ေး၍ လခမနို၊ လခမရင့််ခ ဲခခောေး တ်မှတ်ရော၌ လခမရောဇဝင်နှင့်် တ ိုငေ်းတောမှုက္ ို 

လဆောငရ်ွက္် ည့်် ဝန်ထမ်ေးမ ောေး၏  မော မတ်က္ မှု မရှ ခခငေ်း၊ လက္ ေးရွောအိုပ်စို  ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့ 

မ ောေး၏ က္ ိုယ့်် က္် အ ောရရှ လရေး၊ လက္ ေးရွော ူ/လက္ ေးရွော ောေးမ ောေး၏ အတတစ တ်မ ောေးလကက္ောင့်် လခမနို၊ လခမရင့် ်

ခ ဲခခောေးရောတ င် အခက္်အခဲမ ောေး ရှ ခဲ့်မပ ေး လခမနိုက္ ို လခမရင့််ဟို  တ်မှတ်ခခငေ်းမ ောေးလကက္ောင့်် လခမနိုက္ျွန်ေး လခမမ ောေးက္ ို 

ပ ိုစ (၇) မှောေးယ ငေ်းထိုတ်လပေးခဲ့် ည့််အတ က္် န ိုင်င ့်ဝန်ထမ်ေးဥပလေနှင့််အည  အလရေးယူခ ရ ည့်် ဝန်ထမ်ေးမ ောေး 

 ည်ေးရှ ခဲ့်ပါ ည်။ 

 လခမနိုက္ျွန်ေးလခမခ ထောေးခခင်ေးနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ ခြစ်လပေါ်လနလ ောအခက္်အခဲမ ောေးက္ ို အခ  န်ကက္နိ်ု့ကက္ောမှုမရှ  ဲ 

လခြရှင်ေးန ိုင်လရေးအတ က္် Standard Operation Procedure(SOP) စနစ်တက္  လဆောငရ်ွက္်ရမည့်် နညေ်း မ်ေး 

အဆင့််ဆင့်က်္ ို က္နဦေးလရေးဆ ဲခပဌောန်ေးမပ ေး လခမနိုက္ျွန်ေးခပဿနောမ ောေး ခြစ်လပေါ်ပါက္ ရပ်က္ က္်/လက္ ေးရွောအိုပ်စို 

 ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့မ ောေးမှ မမ  ြို့နယ် ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့  ိုို့ လခြရှင်ေးတင်ခပရမည့််ရက္် 

က္နို့် တ်ခ က္်၊ မမ  ြို့နယ် ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့မ ောေးမှ ခရ ိုင ်ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့  ိုို့ တငခ်ပရမည့်် 

ရက္် က္နို့် တ်ခ က္်၊ ခရ ိုင ်ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့မ ောေးမှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့  ိုို့ 

တငခ်ပရမည့််ရက္် က္နို့် တ်ခ က္်နှင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့၏ အတညခ်ပ ခ က္်ခြင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ယ်ယောလခမစ မ ခနိ်ု့ခ ဲမှုအြ ဲြို့မှ အမပ ေး တ်ဆ ိုေးခြတ်ခ က္်လပေးမပ ေး ည့််လနောက္် အမှုရ ှုေး ည့်် လက္ ေးရွောမှ ပဋ ပက္ခ 

အ  ငလ်ဆောင် ောပါက္ အခ  န်နှင့််တလခပေးည  အလရေးယူလဆောငရ်ွက္်လရေးနှင့်် လနောက္ဆ်က္်တ ဲ ခပဿနောမ ောေး 

မခြစ်ပ ောေးလစလရေးအတ က္် ကက္  တငက်္ောက္ ယ်မှုမ ောေးက္ ို   ိုခခ  လရေး တောဝန်ယူလဆောငရ်ွက္်ရ ည့်် ခမန်မောန ိုင်င  

ရဲတပ်ြ ဲြို့မှ အင်အောေးမည်မ ခြင့်် လဆောင်ရွက္်ရမည်က္ ို (Standard Operation Procedure )SOP ၌ တစ်ပါ 

တည်ေးထည့််  င်ေး၍ လဆောင်ရွက္် င့််ပါ ည်။ 

   ိုို့ခြစ်ပါ၍ လခမနိုက္ျွန်ေးခပဿနောမ ောေး၏ အဓ က္ခပဿနောမှော လက္ ေးရွောမ ောေးအခ ငေ်းခ ငေ်း လ ော စ တ်၊ 

မခ ခ ငစ် တ်မ ောေးက္ ို အရင်ေးခ ၍ အ  တရောေးမဲ့်စ ော လဆောင်ရွက္်ကက္ခခငေ်းခြစ် ခြင့်် ထ လရောက္လ် ော ခပစ်ေဏ်နှင့်် 

  ိုခခ  လရေးတောဝန်ယူ လဆောင်ရွက္်ရ ည့်် ခမန်မောန ိုင်င ရဲတပ်ြ ဲြို့၏ လဆောငရ်ွက္်ခ က္်မ ောေးက္ ို လ ေးစောေး  ိုက္်နော 

လစလရေးအတ က္် အလရေးယူလဆောငရ်ွက္်ခ င့််အောဏော က္နို့် တ်ခ က္်မ ောေးက္ ို အလ ေးထောေးစဉ်ေးစောေး လဆောင်ရွက္် 

လပေးခခငေ်းခြင့်် အခ  န်ကက္နိ်ု့ကက္ောမှုမရှ  ဲလဆောင်ရွက္်န ိုငမ်ည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေးနှင့်် တရောေးဥပလေစ ိုေးမ ိုေးမှုက္ ို အလထောက္် 

အက္ူခြစ် ောမည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေး လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသက  ိိုင  ( စလင းမ မိ ြို့န ယ မဲဆန္ဒန ယ အမှတ  - ၂ )။  ။ စ ငေ်းမမ  ြို့နယ်၊ စ င်ေးမမ  ြို့လပေါ်တ င် 

ဝန်ကက္ ေးခ  ပ၊် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌမ ောေး  ောလရောက္်ပါက္ လတ ြို့ဆ ိုပ အဲခမ်ေးအနောေးမ ောေး က္ င်ေးပ 

လဆောငရ်ွက္်န ိုင် ည့်် အစညေ်းအလဝေးခန်ေးမ၊ မမ  ြို့လတောခ်န်ေးမမ ောေးမရှ ပါ။ ထ ိုို့လကက္ောင့်် စ ငေ်းမမ  ြို့နယ် အလထ လထ  

အိုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌောနရှ    န်ခဲ့်လ ော (၁၉၇၈) ခိုနှစ်မှတညလ်ဆောက္ခ်ဲ့် ည့်် အစည်ေးအလဝေးခန်ေးမ (၁၀၀ × ၄၂) 

လပအိုပ်က္ော  ပ်မ ိုေး(၁)ထပ ်  ူအင်အောေး(၂၅၀)ဆ ့်အလဆောက္်အဦတ င် လတ ြို့ဆ ိုပ အဲခမ်ေးအနောေးမ ောေး၊ ဌောနဆ ိုင်ရော 

အစည်ေးအလဝေးမ ောေး၊ အရပ်ြက္်/ နယ်ြက္် ူမှုလရေးအြ ဲြို့အစည်ေးမ ောေးမှ ခပ  ိုပ် ည့်် အခမ်ေးအနောေးမ ောေးက္ ို 



က္ ငေ်းပလဆောင်ရွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ အဆ ိုပါ အစည်ေးအလဝေးခန်ေးမ ည်   န်ခဲ့်လ ော (၄၁)နှစ်လက္ ေ်ာခန်ို့ 

က္တည်ေးက္ တည်လဆောက္ထ်ောေးလ ော အလဆောက္်အဦခြစ်ခခငေ်း၊ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တ င်  ှုပ်ခတ ် ောေးလ ော 

လခမင  ငေ်ဏ်လကက္ောင့်် အဆ ိုပါအလဆောက္အ်ဦ ည် ညော က္်  ိုို့ယ ိုင်  ောေးမပ ေး အိုပ်န ရ မ ောေး က္ ဲအက္်ခခင်ေး၊ 

မ က္်နှောက္ က္်မ ောေး လပါက္်မပဲလနလကက္ောင်ေး လတ ြို့ရှ ရပါ ည်။ 

   ိုို့ပါလ ောလကက္ောင့်် စ င်ေးမမ  ြို့နယ်၊ စ ငေ်းမမ  ြို့တ င် လတ ြို့ဆ ိုပ အဲခမ်ေးအနောေးမ ောေး က္ ငေ်းပခပ  ိုပ်န ိုင် ည့်် 

အစည်ေးအလဝေးခန်ေးမအ စ် တည်လဆောက္်လပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ လကက္ောငေ်း လတ ြို့ရှ ရပါ ခြင့်် စ ငေ်းမမ  ြို့နယ် 

အလထ လထ အိုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌောနပ ိုင် အစည်ေးအလဝေးခန်ေးမ(၁၀၀ × ၄၂)လပခန်ို့ အလဆောက္်အဦက္ ို ြ က္်  မ်ေး 

မပ ေး အဆ ိုပါလခမလနရောတ င ် လတ ြို့ဆ ိုပ အဲခမ်ေးအနောေးမ ောေး က္ ငေ်းပခပ  ိုပ်န ိုင် ည့််  ူအငအ်ောေး(၅၀၀)ဆ ့် အစည်ေး 

အလဝေးခန်ေးမအလဆောက္်အဦ စ်အောေး မလက္ ေးတ ိုငေ်းလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့အလနခြင့်် အန ေးစပ်ဆ ိုေး  ဏ္ဍောလရေး 

နှစ်တ င် ရန်ပ ိုလင ခ ဲလဝခ ထောေးမပ ေး ခပန် ည်တည်လဆောက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ    ရှ   ိုလကက္ောင်ေး လမေးခမန်ေး 

အပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါက တျော  င ရ မျော င ရအး ( ဝန ကက း၊ လူမှုရ ေးဝန က က းဌျောန )။  ။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ် 

အတ က္်  ိုပ်ငန်ေးစ မ က္ န်ေး  ောထောေးခ က္်မ ောေးအောေး တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးစ မ က္ န်ေးလရေးဆ ဲလရေးဦေးစ ေးဌောနရ ိုေး၊ တ ိုငေ်းလေ  

ကက္ ေးရ  ိုေးမှန်ေးလခခလင စောရငေ်းဦေးစ ေးဌောန၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောမ် ောေး  ိုို့ ၂၀၁၉ 

ခိုနှစ်၊ ဧမပ   ( ၂၄ )ရက္်လနို့တ င်  တ်ဂ က္်လရေးဆ ဲ တငခ်ပမပ ေးခြစ်ပါ ည်။  

  ောမည့်် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် စ မ က္ န်ေးရညမ်ှန်ေးခ က္်   ောထောေးတငခ်ပရောတ င် ပထမ 

ဦေးစောေးလပေး၌ ထည့််  ငေ်းတငခ်ပ  ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေး၊  ဏ္ဍောလင  စ စစ်လရေးအြ ဲြို့အဆင့််ဆင့််၏ စ စစ်ခ က္် 

အရ  ဏ္ဍောရန်ပ ိုလင  ခ င့််ခပ ခ က္်ရရှ ပါက္ စ ငေ်းမမ  ြို့နယ်အလထ လထ အိုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌောနတ င်  ူဦေးလရ 

(၅၀၀)ဆ ့် အစည်ေးအလဝေးခန်ေးမအလဆောက္်အဉ  တည်လဆောက္ရ်န်အတ က္်  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးနှင့််အည  

ဆက္် က္်လဆောင်ရွက္်  ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောငေ်း လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသက န္ိို င  ( မမိ င မမိ ြို့န ယ မဲဆန္ဒန ယ အမှတ  - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

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

အောေး  ိုေး မဂဂ ောပါခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတောက်္လတ့် မမ  င်မမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး က္်န ိုင် ခြစ်ပါတယ်။  

 က္ျွန်လတောလ်မေးခမန်ေး  ိုတဲ့် လမေးခ န်ေးက္လတော့် ပိုဂဂ  က္အ ှှူရှငမ် ောေးက္ စော ငလ်က္ ောင်ေးလဆောင်မ ောေး 

လဆောက္် ိုပ် ှှူေါန်ေးရောတ င်   ယ်က္ူရ ိုေးရှငေ်းစ ော လဆောက္် ိုပ် ှှူေါန်ေးန ိုငလ်ရေး  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေးဌောနမှ 

မည်  ိုို့လဆောင်ရွက္်လပေးန ိုင်မည်က္ ို   ရှ   ိုလကက္ောငေ်း လမေးခမန်ေး  ောေးမှောခြစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ က္ျွန်လတောတ် ိုို့န ိုငင် မှော   ိုအပ်ခ က္်လတ  မ ောေးခပောေး 

  န်ေး  ိုို့ အခ   ြို့က္ စစလတ မှော ပိုဂဂ  က္အ ှှူရှင်မ ောေးရဲြို့အက္ူအည က္ ို  က္်ခ ရတောလတ ရှ ပါတယ်။ ဥပမော - 

မူ တန်ေးလက္ ောင်ေး၊ အထက္်တန်ေးလက္ ောင်ေးမ ောေးအတ က္် စော ငလ်ဆောင်မ ောေး လဆောက္် ိုပ် ှှူေါန်ေးကက္ ည့်် 

က္ စစမ   ေးမ ောေးက္ ို ကက္  ြူေးကက္ ူတ ိုင်ေး   ကက္မှောခြစ်ပါတယ်။ အ ှှူရှင်မ ောေး စ တ်ညစ်ရလ ောက္လ်အောင် ပညောလရေး 

ဌောနက္လတောငေ်းခ တဲ့် စောရွက္်စောတမ်ေးမ ောေးနှင့်် တခခောေးမ  ို ောေးအပ်လ ောက္ စစမ ောေး ခြစ်ပါတယ်။ 



 အထက္်အဆင့််ဆင့််က္ ညွှန်ကက္ောေးထောေး ည့််အတ ိုင်ေး စောအိုပ်ကက္ ေးထဲပါတဲ့်အတ ိုင်ေး အ ှှူရှင်က္ ော 

က္ ိုယ်တ ိုင်လဆောငရ်ွက္်ကက္ရမည်ဆ ို  င်  ှှူေါန်ေးမည့်် ူမရှ မှော လ ခ ောပါတယ်။ မခပည့််စ ိုတဲ့် လက္ ောင်ေးက္လ ေး 

အတ က္်  က္်  တ်ရမှောလကက္ောက္်တဲ့် ရွော ူရွော ောေးမ ောေးနှင့််  က္်ဆ ိုင်ရောလက္ ောင်ေးမ ောေးက္ ဆရော/ဆရောမလတ  

က္ လက္ ောငေ်းလဆောင်ရရှ လရေးအတ က္် ေ တောဝန်လတ က္ ို ကက္ောေးက္ တောဝန်ယူလဆောင်ရွက္်လနကက္ရတောက္ ို ခမငလ်တ ြို့ 

  ရှ ရပါတယ်။ 

  က္်ဆ ိုငရ်ောမမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှှူေးမ ောေးက္ အထက္်အဆင့််ဆင့််က္ ို အလကက္ောက္်  န်က္ော လအောက္်လခခ 

ဝန်ထမ်ေးမ ောေးက္ ို ဇ တ်အတငေ်း ြ အောေးလပေးခ ိုင်ေးလစတောလတ လကက္ောင့်် အ ှှူရှင် ောမ မ  ရ ဲ တောဝန်ခ ဆရော/ 

ဆရောမလတ ပဲစ တ်ညစ်ရတောလတ ရှ လနပါတယ်။ လက္ ောငေ်းလဆောင ်စ်လဆောက္် ိုပ်မပ ေး  င် ည်ေး ှှူေါန်ေး ူက္ 

၎င်ေးလက္ ောင်ေးလဆောင်နှင့််တက္  အခ က္်အ က္်မ ောေးက္ ို ပညောလရေးဌောန  ိုို့ တစ်မပ  ငတ်ည်ေး  ွှလဲခပောငေ်းအပ်နှ တော 

မ ိုို့ ဌောနအလနနဲို့ မ  ိုအပ်လ ော အလထောက္်အထောေးအခ က္်အ က္်မ ောေးက္ ို လခြလ  ော့်က္ော   ယ်က္ူရ ိုေးရှင်ေးစ ော 

 ှှူေါန်ေးန ိုငလ်ရေး စ မ လဆောင်ရွက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ    ရှ   ိုပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် 

 က္်ဆ ိုငရ်ော  ိုို့ လမေးခမန်ေးအပ်ပါ ည်။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ရ ေါက တျော  င ရ မျော င ရအး ( ဝန ကက း၊ လူမှုရ ေးဝန က က းဌျောန )။  ။ အလခခခ ပညောလက္ ောငေ်းမ ောေးတ င် 

ပိုဂဂ  က္ အ ှှူရှင်မ ောေးမှ စော ငလ်က္ ောင်ေးလဆောငမ် ောေး လဆောက္် ိုပ် ှှူေါန်ေးရောတ င် အလခခခ ပညောဦေးစ ဌောန 

(လနခပည်လတော်)၏ (၁၇.၆.၂၀၁၅)ရက္်စ ဲပါစောအမှတ်၊ ဌောနခ  ဲ (၉−ခ)/၂၈၃၈/အဆအခြင့် ် လအောက္်လြောခ်ပပါ 

အတ ိုငေ်း ညွှန်ကက္ောေးထောေးရှ ပါ ည် - 

 (က္) အ ှှူရှင်၏ လဆောက္် ိုပ်ခ င့်် က္မ်ေး ှမေ်းစော၊ 

 (ခ) အ ှှူရှင်၏ မပ ေးစ ေးလအောင် လဆောက္် ိုပ်မည့်် ဝန်ခ ခ က္ ်စောခ  ပ်ရယူရန်၊ 

 (ဂ) လက္ ောငေ်းလဆောင ်စ် လဆောက္ ်ိုပ်မည့်် လခမလနရောခပစနစ်ပ ို၊ 

 (ဃ) လခမစောရင်ေးပ ိုစ (၁၀၅)၊ 

 (င) လဆောက္် ိုပ်မည့််လက္ ောင်ေးလဆောင်၏ BP/BQ၊ 

 (စ)  ှှူေါန်ေး ည့်် အလဆောက္်အဦအတ က္် ဌောနမ ှရန်ပ ိုလင  လတောင်ေးခ ခခငေ်း မခပ ရန်၊ 

 (ဆ) လက္ ောငေ်းလဆောငလ်ဆောက္် ိုပ်မှုက္ ို မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှှူေး ပါဝင်လ ော မမ  ြို့နယ်အဆင့် ်အလထောက္် 

  အက္ူခပ လက္ောမ်တ မ ောေးမှ ကက္ ေးကက္ပ်လဆောငရ်ွက္်ရန်။ 

 အထက္်ပါ စညေ်းက္မ်ေးခ က္်မ ောေးနှင့်် က္ ိုက္်ည မှုရှ မှ ော မ မ တ ိုို့ရ ိုေးတ ငေ်း အ ိုပ်အမှုလဆောငအ်ြ ဲြို့ အစည်ေး 

အလဝေးဆ ိုေးခြတ်ခ က္်နှင့်် လဆောက္် ိုပ် ှှူေါန်ေးန ိုင်လကက္ောင်ေးနှင့်် ရောခ ိုငန်ှုန်ေးခပည့််လဆောက္ ်ိုပ် ှှူေါန်ေးမပ ေးစ ေးမှ ော 

မပ ေးစ ေးမှုအလခခအလနက္ ို ပညောလရေးဝန်ကက္ ေးဌောန၊ စ မ ခနိ်ု့ခ ဲလရေးလက္ောမ်တ  အစည်ေးအလဝေးတ င် မှတ်တမ်ေးတငန် ိုငရ်န် 

အတ က္် အမှုတ ဲခပငဆ်င၍် အဆင့််ဆင့််ခပန် ည်တင်ခပရန် အလကက္ောင်ေးကက္ောေးထောေး ည့််အတ ိုင်ေး   ိုက္်နော 

လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

   ိုို့ခြစ်ပါ၍ အလထောက္်အထောေး အခ က္်အ က္်မ ောေးက္ ို လခြလ  ော့်က္ော  ှှူေါန်ေးန ိုငရ်န် ပညောလရေး 

ဝန်ကက္ ေးဌောန(လနခပည်လတော်)မ ှ ညွှန်ကက္ောေး ောမှ ော လဆောငရ်ွက္်  ောေးန ိုငမ်ည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေး လခြကက္ောေးအပ်ပါ 

 ည်။ 



 ဦးဝင း မင  လိှုင  ( ရတျောင တ င းကက းမမိ ြို့နယ မဲဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး အောေး  ိုေး မဂဂ ောပါ။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် 

လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ် (၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးဝငေ်းခမင့််  ှုင် 

(လခေါ်) ဦေး  ှုင်  ှုငခ်ြစ်ပါတယ်။ 

 ယလနို့က္ ငေ်းပတဲ့် ွှတ်လတောမ်ှော က္ျွန်လတောလ်မေးခမန်ေး  ိုတဲ့်လမေးခ န်ေးက္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေးစည်ပင် 

 ောယောလရေးဝန်ကက္ ေးဌောနအလနခြင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  မမ  ြို့မ ောေး  ငခ်မန်စ ော ြ  ြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်ရန်အတ က္် 

မမ  ြို့နယ်မ ောေး  ိုို့ အမှန်တက္ယ်  ိုအပ်လနလ ော စက္်ယနတရောေး ဝယ်ယူအ  ိုေးခပ ခ ဲလဝခ ထောေးလပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှ /မရှ  ခြစ်ပါတယ်။ 

 က္   ေးလကက္ောငေ်းလြေ်ာခပခ က္်။  ။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးအတ င်ေးရှ  မမ  ြို့နယ်မ ောေးတ င် စညပ်င ်ောယောလရေးဌောနပ ိုင် စက္်ယနတရောေးမ ောေး တစ်ခို မဟိုတ် 

တစ်ခို   ိုအပ်လနတောက္ ို လတ ြို့ရှ လနရပါတယ်။ မမ  ြို့နယ်တ ိုင်ေး စက္်  ိုအပ်မှုအလခခအလနက္လတော့် မတူည န ိုငပ်ါ။ 

တ ိုင်ေးအတ င်ေးရှ  မမ  ြို့ကက္ ေးမ ောေးတ င် စညပ်င် ောယောလရေးဌောနအလနခြင့်် ယခို က္်ရှ  အမ ှုက္်ပ ိုခပဿနော ကက္ ေးမောေး 

 ောမှု၊ အမ ှုက္်ပ ိုရှင်ေး င်ေးရန် လခမလနရောခက္်ခဲမှုတ ိုို့လကက္ောင့်် စည်ပင် ောယောလရေးဌောနအလနခြင့်် အခက္်အခဲ 

ကက္  လတ ြို့လနရတောက္ ို ည်ေး လတ ြို့ရှ ရပါတယ်။ မမ  ြို့ကက္ ေးမ ောေးမှောဆ ို  င် အမ ှုက္်ပ ိုရှငေ်း ငေ်းရန် လခမတ န်ေးစက္် 

  ိုအပ်ခခငေ်း၊ အမ ှုက္်က္န်အခြစ် လခမတူေးရန် လခမလက္ောစ်က္်  ိုအပ်ခခငေ်း၊ တစ်ခ   ြို့မမ  ြို့နယ်မ ောေးတ င်  မ်ေးကက္ တ် 

စက္်  ိုအပ်ခခင်ေး၊ အမ ှုက္်တငက်္ောေးမ ောေး   ိုအပ်ခခင်ေး၊ ခပငပ်စက္်မ ောေးကက္ ေးမောေးစ ော ငေှာေးယူအ  ိုေးခပ ခခငေ်းတ ိုို့လကက္ောင့်် 

မမ  ြို့နယ်အတ ငေ်း အမှန်တက္ယ်   ိုအပ် ည့််ြ  ြို့မြ  ေး တ ိုေးတက္်လရေး၊  ောယော ှပလရေးမ ောေးအတ က္် ရန်ပ ိုလင မ ောေး 

အ  ိုေးမခပ ရ ဲ စက္်ငှောေးယူအ  ိုေးခပ ရခခင်ေး၊ မ  ိုအပ် ဲ ရန်ပ ိုလင မ ောေး ဆ ိုေးရ ှုေးခခငေ်းခြစ်လပေါ်လနရတောက္ ို ည်ေး 

လတ ြို့ရှ ရပါတယ်။ 

   ိုို့ခြစ်ပါ၍ မလက္ ေးတ ိုင်ေးစညပ်င် ောယောလရေးဝန်ကက္ ေးဌောနအလနခြင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  မမ  ြို့မ ောေး 

  ငခ်မန်စ ောြ  ြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်ရန်အတ က္် မမ  ြို့နယ်မ ောေး  ိုို့ အမှန်တက္ယ်   ိုအပ်လနလ ော စက္်ယနတရောေးဝယ်ယူ 

အ  ိုေးခပ  ခ ဲလဝခ ထောေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္ ို  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေးဌောန 

  ိုို့ လမေးခမန်ေးရခခင်ေးခြစ်ပါ ည်။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦး မင  ရဆ  ( ဝန ကက း၊ အ လို  သမျေား ရေး ေျော ဝန ကက း ဌျောန )။  ။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈  ဏ္ဍောလရေးနှစ် 

တ င် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့ လထောက္်ပ ့်လင ခြင့်် လရပိုပစ်ိုပ် ယောဉ် (၅)စ ေး ၊ အမ ှုက္်  မ်ေးယောဉ်( Garbage 

Compactor Truck) (၂၄)စ ေး နှင့် ် Dump Truck (၁)စ ေး ဝယ်ယူ၍ မမ  ြို့နယ်မ ောေး  ိုို့   ိုအပ်ခ က္်အရ ခ ဲလဝလပေး 

ခဲ့်မပ ေး ခြစ်ပါ ည်။ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် ည်ေး တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့ လထောက္်ပ ့်လင ခြင့်် 5 Ton က္ောေး 

က္ရ န်ေး (၁)စ ေးနှင့် ် Dump Truck (၆)စ ေး ဝယ်ယူခဲ့်မပ ေးခြစ်ပါ ည်။ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် 

 က္်ဆ ိုငရ်ောမမ  ြို့နယ်မ ောေးမှ စညပ်င် ောယောလရေးအြ ဲြို့ ရန်ပ ိုလင ခြင့် ်  Mini Backhoe 3.5 Ton (၁)စ ေး၊  မေ်း 

ကက္ တ်စက္် (၃)စ ေး၊ Dump Truck (၅)စ ေး၊ Truk Crane (၁)စ ေးနှင့် ်အမ ှုက္က်္န် (၂)  ိုေး၊ Hopper Tipper (၂)စ ေး ၊ 

Dual Vibratory Roller (၁)စ ေးနှင့် ်လရပိုပစ်ိုပ်ယောဉ် (၁)စ ေးတ ိုို့အောေး အ  ေး  ေး ဝယ်ယူခဲ့်မပ ေးခြစ်ပါ ည်။ 



 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောလရေးနှစ် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးစညပ်င် ောယောလရေးအြ ဲြို့  တ်ဂ က္်လင (တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အရ က္တတရောဝယ်ယူမည့််လင )မ ှ Mini Backhoe 3.5 Ton (၄)စ ေးနှင့် ် လရပိုပ်စိုပ်ယောဉ် (၃)စ ေး ဝယ်ယူခခင်ေးအောေး 

စောခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ို လဆောင်ရွက္်မပ ေးခြစ်ပါ ည်။ ယောဉ် ၊ ယနတရောေးမ ောေး လရောက္်ရှ   င်   ိုအပ်လ ောမမ  ြို့နယ်မ ောေး  ိုို့ 

ခ ဲလဝခ ထောေးလပေး  ောေးမည်ခြစ်ပါ ည်။ 

 အမ ှုက္်စ နိ်ု့ပစ်မှု တန်ခ  န် အမ ောေးဆ ိုေးခြစ်လ ော မလက္ ေးမမ  ြို့နှင့်် ပခိုက္ကှူမမ  ြို့မ ောေးတ င် အမ ှုက္်က္ ငေ်းမ ောေးမှ 

အမ ှုက္်မ ောေးအောေး ထ ိုေးခြတ်၍ နင်ေးကက္ တ်ခခငေ်း လဆောင်ရွက္်န ိုငရ်န်အတ က္် လခမထ ိုေးစက္် (D4/D5) (၂)စ ေး   ိုအပ် 

  က္်ရှ မပ ေး အဆ ိုပါလခမထ ိုေးစက္်(၂)စ ေးဝယ်ယူန ိုင်ရန် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အစ ိုေးရအြ ဲြို့  ိုို့ လထောက္်ပ ့်ရန်ပ ိုလင ရရှ လရေး တငခ်ပလတောင်ေးခ   ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေး လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါ် င    ိ လတ  ( မရက းမမိ ြို့နယ မဲ ဆန္ဒနယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တဲ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္  အစ ိုေးရအြ ဲြို့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး မဂဂ ောပါ။ 

က္ျွန်မက္လတော့် မလက္ ေးမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂) တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 

လေေါ်ခင်ခ    တ်ခြစ်ပါတယ်ရှင့််။ က္ျွန်မလမေးခမန်ေး  ောေးမှောက္လတော့် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတ င်ေး လဆောငရ်ွက္် 

လနလ ော လက္ ေး က္် မ်ေးစ မ က္ န်ေးမ ောေးနှင့်် ပတ် က္်၍ လမေးခမန်ေး  ောေးမှောခြစ်ပါတယ်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လက္ ေး က္် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနမှ လက္ ေး က္်လေ ြ  ြို့မြ  ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး 

လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ ထ ို  ိုို့လဆောငရ်ွက္်ရောတ င်  ိုပ်ငန်ေးတငေ်ါလပေး၍လ ေ်ာ ည်ေးလက္ောငေ်း၊ ပစစည်ေး 

တငေ်ါလခေါ်ယူ၍လ ော် ည်ေးလက္ောငေ်း၊ စက္်ယနတရောေးတငေ်ါလခေါ်ယူ၍လ ော် ည်ေးလက္ောင်ေး လဆောင်ရွက္်  က္် 

ရှ တောက္ ို လ ့် ောလတ ြို့ရှ ရပါ ည်။ 

   ိုို့ရောတ င ်  ိုပ်ငန်ေးတစ်ခို  ိုေးတငေ်ါလပေးမပ ေး ဌောနမှ  ိုက္်  ကက္ ေးကက္ပ်ခခငေ်း ည် ြ ဲြို့စည်ေးပ ိုအရ ခန်ို့ထောေး 

ဝန်ထမ်ေး အင်ဂ ငန် ယောအင်အောေးနည်ေးပါေးခခင်ေး၊ စက္်ယနတရောေးမခပည့််စ ိုခခငေ်းတ ိုို့အတ က္ ် အဆင်လခပန ိုငလ် ော 

အလနအထောေးတစ်ခိုခြစ်လကက္ောင်ေးလ ့် ော  ိုေး ပ်မ ပါ ည်။ 

 ပစစည်ေးတငေ်ါလခေါ်ယူခခငေ်း ည်  ိုပ်ငန်ေးအတ က္် အဆင်လခပလ ော် ည်ေး စက္်ယနတရောေးမ ောေး တင်ေါ 

လခေါ်ယူခခငေ်းအတ က္် အခက္်အခဲမ ောေးစ ောကက္  လတ ြို့လနရ ည်က္ ို လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။ 

 စက္်ယနတရောေးမ ောေးတငေ်ါ လခေါ်ယူရောတ င် ဝန်ကက္ ေးဌောနမှ  တ်မှတ်ထောေးလ ော ကက္မ်ေးခငေ်းလ ေး၊ စညေ်းမ ဉ်ေး 

စညေ်းက္မ်ေးမ ောေးအရ အခ   ြို့မမ  ြို့နယ်မ ောေးတ င် တငေ်ါလ  ောက္်ထောေး ူမရှ  ည့််အခါ  ိုပ်ငန်ေးလဆောင်ရွက္်ရန် 

အတ က္် ဌောနအလနခြင့်် စက္်မ ောေးအောေး  ိုက္်  ငှောေးရမ်ေး  ိုေးစ ဲရ ခြင့်် ယခငက်က္မ်ေးခငေ်း လ ေးထက္်လက္ ော်  န် 

 ည့်် နှုန်ေးထောေးမ ောေးအခပင် အခခောေးလပေး  င်ေးရလ ောအခ န်မ ောေး ည်ေးရှ လကက္ောငေ်း လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။ 

 ထ ိုို့အခပင ် စက္်ယနတရောေးပ ိုင်ရှငမ် ောေးအခ ငေ်းခ ငေ်း တစ်ဆင့်် ခပန် ည်ငှောေးရမ်ေး ည့်် မလခပ ည်မှု 

ခပဿနောမ ောေးကက္  လတ ြို့ရ ည့််အခါ  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောငရ်ွက္်ရောတ င် လနှောင့််လနှေးကက္ ့်ကက္ောမှု ခြစ်ရ ိုတငမ်က္ပဲ 

အစ ိုေးရဌောန၏ ဂိုဏ်  က္ခောက္ ိုပါ ထ ခ ိုက္် ောန ိုင်လကက္ောင်ေး လ ့် ော  ိုေး ပ်မ ပါ ည်။ အခ   ြို့မမ  ြို့နယ်မ ောေးတ င် 

တ ိုင်ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့ပ ိုငစ်က္်ယနတရောေးမ ောေး အ  ိုေးခပ ခခငေ်းခြင့်် လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ တောက္ ို ည်ေး လ ့် ောလတ ြို့ရှ ရပါ 

 ည်။ ဆည်လခမောငေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ ငေှာေးရမ်ေး  ိုေးစ ဲရောတ င် စက္်ယနတရောေး လမောငေ်း ူအောေးအခလကက္ေးလင လပေးလဆောင် 

ရခခင်ေး၊ ဆ ထည့််လပေးရခခငေ်း၊ ထမင်ေးလက္ျွေးစရ တ်နှင့်် ခပငဆ်င်စရ တ်မ ောေး လပေးလခ ရ ခြင့်် က္ိုန်က္ စရ တ်မ ောေး 



က္ ခ ရ ည့််အခပင ် ဌောနခ ငေ်းည  န ှုငေ်းလဆောင်ရွက္်ရောတ င်  လ ောထောေး တ ိုက္်ဆ ိုငမ်ှုနည်ေးပါေးခခင်ေး စ ည့်် 

အခက္်အခဲမ ောေးကက္  လတ ြို့ရလကက္ောင်ေး လက္ ေး က္် မ်ေးလက္ော်မတ မ ောေးထ မှ ကက္ောေး  ရပါ ည်။ 

 လက္ ေး က္် မေ်းဦေးစ ေးဌောနမှလဆောငရ်ွက္်လနလ ော  မေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေးတ င် တ ိုင်ေးအစ ိုေးရပ ိုင် စက္်ယနတရောေး 

မ ောေးနှင့်် ဆည်လခမောင်ေးဦေးစ ေးဌောနရှ  ပ ို   လနလ ော စက္်ယနတရောေးမ ောေးအောေး တရောေးဝင်စနစ်တက္  စ မ ခန်ို့ခ ဲ  ိုေးစ ဲ 

ခ င့််ခပ ခခင်ေးခြင့်် ည်ေးလက္ောင်ေး (  ိုို့မဟိုတ်)  ိုပ်ငန်ေးတငေ်ါမ ောေး လခေါ်ယူ ိုပ်က္ ိုငလ်စခခငေ်းခြင့်် ည်ေးလက္ောငေ်း 

လဆောငရ်ွက္်မည်ဆ ိုပါက္ လက္ ေး က္် မေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောင်ရွက္်ရောတ င်  ိုပ်ငန်ေးတ ငက်္ ယ်မပ ေး က္ိုန်က္  

စရ တ် က္် ောလစန ိုငမ်ည်ဟို ယ ိုကက္ည်မ ပါ ည်။ 

   ိုို့ခြစ်ပါ၍ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့အလနခြင့်် လက္ ေး က္် မ်ေးမ ောေးလဆောင်ရွက္်ရောတ င်  ိုပ်ငန်ေး 

တစ်ခိုခ င်ေးအ  ိုက္် တင်ေါလခေါ်ယူလဆောငရ်ွက္်ရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့််  ိုပ်ငန်ေးတငေ်ါ မလခေါ်ယူလ ော  ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေးအတ က္် စက္်ယနတရောေးမ ောေးအောေး မည်  ိုို့စ မ ခန်ို့ခ ဲ   ိုေးစ ဲခ င့််ခပ မည်က္ ို   ရှ   ိုပါ ခြင့််  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစ ောလမေးခမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတင န္ ယ ဦး ( ဝန ကက း၊ ရဆျောက လို  ရေး၊  ိို ရဆ ျောင ဆက သ ယ ရ ေး ဝန ကက း ဌျောန )။       ။  လက္ ေး က္် 

 မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနအောေး ၂၀၁၇ ခိုနှစ် ဇူ  ိုင ်(၂၁)ရက္်လနို့တ င ် စတငြ် ဲြို့စည်ေးခဲ့်မပ ေး လက္ ေး က္် မ်ေး၊ 

တ တောေးမ ောေး စဉ်ဆက္်မခပတ်ြ  ြို့မြ  ေးလရေး၊ လက္ ေး က္်ထိုတ်က္ိုန်မ ောေး က္ိုန်က္ စရ တ် က္် ောစ ောခြင့်် လ ေးက္ က္် 

  ိုို့ အခမန်ဆ ိုေးလရောက္်ရှ လရေး၊ လက္ ေး က္်လနခပည် ူမ ောေး၏ ပညောလရေး၊ က္ န်ေးမောလရေး၊  ူမှုလရေးက္ စစရပ်မ ောေး 

အတ က္် လက္ ေး က္် မ်ေးက္ န်ယက္်မ ောေး အ  ိုေးခပ ၍ အခမန်ဆ ိုေးဆက္်  ယ်  ောေး ောန ိုင်လရေး၊ အမ   ေး ောေး 

ပ ိုို့လဆောငလ်ရေး ပငမ်စ မ က္ န်ေးအောေး အလထောက္်အက္ူ ခြစ်လစလရေး၊ ၂၀၃၀ ခိုနှစ် ခမန်မောန ိုင်င ရှ  လက္ ေးရွောမ ောေး 

အောေး  ိုေး(၈၀%)နှင့်် န ိုငင် တ င်ေးရှ လက္ ေး က္် ူဦေးလရ၏(၉၀%)အလပေါ်ရော  မလရွေး  ောေး ောန ိုင်လ ော လက္ ေး က္် 

 မေ်းမ ောေးအခြစ် အ  ိုေးခပ န ိုင်ရန် နှစ်စဉ်အဆင့််ခမ င့််တင် လဆောင်ရွက္်လရေး စ ည့််ရည်မှန်ေးခ က္်မ ောေးခြင့်် 

လက္ ေး က္် မေ်း၊ တ တောေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး အလက္ောင်အထည်လြောလ်ဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (၁၂)   ဏ္ဍောလရေးနှစ်မှစ၍ ခပည်လထောင်စိုရန်ပ ိုလင ခြင့်် လဆောငရ်ွက္်မည့်် လက္ ေး က္် 

 မေ်း၊ တ တောေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လက္ ေး က္် မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောန၏  မ်ေးညွှန်ခ က္် 

အတ ိုငေ်း(၅၂%)အောေး ဌောနအစ အစဉ်ခြင့်် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ (၄၈%)အောေးတငေ်ါစနစ်ခြင့်် ည်ေးလက္ောငေ်း လဆောင်ရွက္် 

ခဲ့်ပါ ည်။ ၎င်ေးအခပင် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးရန်ပ ိုလင ခြင့်် လဆောငရ်ွက္်မည့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး ဌောန(  ိုို့မဟိုတ်) 

က္ိုမပဏ မှ လဆောငရ်ွက္်ရန်က္ ို ည်ေး  က္်ဆ ိုင်ရောတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့်် ည  န ှုင်ေး၍ 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့  ိုို့ တငခ်ပအတည်ခပ ခ က္် လတောင်ေးခ ခဲ့်မပ ေး လဆောငရ်ွက္်ခဲ့်ပါ ည်။ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (၁၂)   ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောန 

မှ အလက္ောင်အထည်လြော်လဆောငရ်ွက္်မည့််  မေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေးတ င်  ိုပ်ငန်ေးခနို့်မှန်ေးလခခစောရင်ေးမ ောေးအရ   ိုအပ် 

လ ော စက္်/ယောဉ်/ ယနတရောေးမ ောေးအောေး စ တ်ဝင်စောေးမှု အဆ ိုခပ  ွှောမ ောေးက္ ို ည်ေး မလက္ ေးတ ိုငေ်းလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရ 

အြ ဲြို့၏ ခ င့််ခပ ခ က္်ခြင့်် စ တ်ဝင်စောေးမှု အဆ ိုခပ  ွှောလခေါ်ယူခခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး လဆောငရ်ွက္်ခဲ့်ပါ ည်။ 

  ိုပ်ငန်ေးတင်ေါစနစ်ခြင့်် လဆောငရ်ွက္်မည့် ်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအတ က္်  ိုပ်ငန်ေးတငေ်ါ လခေါ်ယူခခငေ်း  ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေးအောေး တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့၏ခ င့််ခပ ခ က္်ခြင့်် (၂၃.၁၂.၂၀၁၈)ရက္်လနို့  တငေ်းစောတ င် ပထမအကက္ မ် 

ခြင့််  ည်ေးလက္ောငေ်း၊ (၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက္်လနို့  တငေ်းစောတ င် ေိုတ ယအကက္ မ်ခြင့်် ည်ေးလက္ောင်ေး ထည့််  ငေ်း 



လကက္ောခ်ငော၍ ည်ေးလက္ောင်ေး၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ဲြို့ Website တ င် လကက္ောခ်ငော၍  ည်ေးလက္ောင်ေး  ိုပ်ငန်ေး 

တငေ်ါလခေါ်ယူခခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး လဆောငရ်ွက္်ခဲ့်ပါ ည်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောတ် င်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အလက္ောငအ်ထည်လြော ် လဆောငရ်ွက္်ရောတ င် 

 က္်ဆ ိုငရ်ော  မ်ေးတစ် မ်ေးခ ငေ်းအ  ိုက္်  မေ်းလက္ော်မတ ၊ မမ  ြို့နယ်လက္ော်မတ မ ောေး ြ ဲြို့စည်ေး၍ လဆောင်ရွက္်ရန် 

အဆ ိုလအောင်ခမင်ထောေး ည့််အတ က္် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ လဆောငရ်ွက္် 

မည့်် လက္ ေး က္် မေ်း၊ တ တောေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို မမ  ြို့နယ်လက္ ေး က္် မေ်း ြ  ြို့မြ  ေးလရေးကက္ ေးကက္ပ်လရေးလက္ောမ်တ ၊ 

လက္ ေး က္် မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးလက္ောမ်တ  ( မ်ေးတစ်ခိုခ င်ေးစ  ြ ဲြို့စညေ်းရန်) မ ောေး ြ ဲြို့စညေ်းလဆောင်ရွက္်ခဲ့်ပါ ည်။ 

 လက္ ေး က္် မေ်းတစ် မ်ေး စတင ် လဆောငရ်ွက္်မည်ဆ ိုပါက္   ိုအပ်လ ော  မေ်းအက္ ယ်၊  မေ်းနယ် 

ရရှ လရေးအတ က္်  ယ်/ယော/လတောင် ူမ ောေးနှင့် ် စတငည်  န ှုငေ်းလဆောငရ်ွက္်ရပါ ည်။ လက္ ေးရွောခပည် ူ ူထို 

အလနခြင့်် ည်ေး ၎င်ေးတ ိုို့ရွောအတ က္်  မေ်းလြောက္် ိုပ်လပေးမည်ဟို   ရ ခြင့်် က္ ိုယ်တ ိုင်တက္်ကက္ စ ော ပါဝင် 

လဆောငရ်ွက္်ကက္ပါ ည်။ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလက္ ေး က္် မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ လဆောငရ်ွက္် ည့််အခါ 

 ယ်/ယောလခမနစ်နောဆ ိုေးရ ှုေးမှုမ ောေးအတ က္် လ  ော်လကက္ေးတစ်စ ိုတစ်ရော မရ ည်က္ ို   လ ော် ည်ေး က္ိုမပဏ  

မ ောေးမှ  ောလရောက္်လဆောငရ်ွက္် ည့််အခါ  မေ်းနယ်၊  မေ်းအက္ ယ်ရရှ လရေးအတ က္် ည  န ှုင်ေး ည့််အခါ အခက္် 

အခဲမ ောေး ကက္  လတ ြို့ရခခင်ေး၊ လခမယောဆ ိုေးရ ှုေးမှုအတ က္် လ  ောလ်ကက္ေး ရယူ  ိုခခငေ်းမ ောေး ခြစ်လပေါ်န ိုငပ်ါ ည်။ 

 ထ ိုို့အခပင ် က္ိုမပဏ မှ ၎င်ေးတ ိုို့ပ ိုင် စက္်/ယနတရောေးမ ောေး၊  ိုပ် ောေးမ ောေးခြင့််  ောလရောက္ ် လဆောငရ်ွက္် ည့်် 

အတ က္် လေ ရှ  စက္်မ ောေးအ  ိုေးမခပ ခခငေ်း၊ လေ ခ  ိုပ် ောေးမ ောေး၏ အ ိုပ်အက္ ိုငရ်ရှ လရေးတ င် အဆင်မလခပမှု 

မ ောေး ခြစ်လပေါ် ောန ိုင်ပါ ည်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလက္ ေး က္် မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ခနိ်ု့ထောေးဝန်ထမ်ေးအငအ်ောေး နညေ်းပါေး ည် 

ဆ ိုလ ော် ည်ေး လေ ခ မမ  ြို့နယ်မ ောေး BE, B-Tech, AGTI လက္ ောငေ်းဆငေ်းမ ောေးအောေး လနို့စောေးခြင့်် ခနိ်ု့ထောေးလ ့်က္ င့်် 

လပေး  က္်ရှ ပါ ည်။ က္ိုမပဏ မ ောေးမှ  ိုပ်ငန်ေးတောဝန်ခ အလနခြင့်် ခနိ်ု့ထောေး ည့်် ိုပ်ငန်ေးတောဝန်ခ အင်ဂ ငန် ယော 

မ ောေးမှော တငေ်ါလခေါ်ယူစဉ်က္ Profile မ ောေးတ င် ပါဝငလ် ော အလတ ြို့အကက္  ရှ  ည့်် အင်ဂ ငန် ယောမ ောေး မဟိုတ် ဲ 

လက္ ောငေ်းဆငေ်းစ အလတ ြို့အကက္  နည်ေး ည့်် အငဂ် ငန် ယောမ ောေး ောခြစ်ပါ ည်။  

  ိုပ်ငန်ေးတင်ေါဝငလ်ရောက္်ယှဉ်မပ  င ်ိုပ်က္ ိုင် ည့််  ိုပ်ငန်ေးရှင်၊ က္ိုမပဏ မ ောေးတ င် အငအ်ောေးလတောင့််တင်ေး 

(နညေ်းပညော၊ စက္်/ယောဉ်/ယနတရောေး၊ လင လကက္ေး)လတောင့််တင်ေးလ ော က္ိုမပဏ မ ောေး   န်စ ောနည်ေးပါေးလကက္ောင်ေး၊ မလက္ ေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ  တ်မှတ်ခပဌောန်ေးထောေးလ ော နည်ေးစနစ်၊ စ ခ  န်စ ညွှန်ေး 

အတ ိုငေ်း လဆောငရ်ွက္်န ိုင်လ ော က္ိုမပဏ မှော   န်စ ော နညေ်းလနလ ေးလကက္ောင်ေး လတ ြို့ရှ ရပါ ည်။ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် တငေ်ါလခေါ်ယူခဲ့်လ ော စက္်ယနတရောေးတင်ေါမ ောေးနှင့်စ်ပ်  ဉ်ေးမပ ေး တငေ်ါ 

လ  ောက္်ထောေး ူ မရှ လ ော Lot မ ောေးအတ က္် ၎င်ေးမမ  ြို့နယ် (  ိုို့မဟိုတ်) ခရ ိုငအ်တ င်ေးရှ  တငေ်ါလအောငခ်မင် 

လ ေးနှုန်ေး(  ိုို့မဟိုတ်) လေ အမှန်ငှောေးရမ်ေးခနှုန်ေးထောေးမ ောေးအတ ိုငေ်း  မ်ေးလက္ောမ်တ ဝငမ် ောေး၏ လထောက္ခ် ခ က္် 

ခြင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ြဲို့ထ  ခ င့််ခပ ခ က္်ရယူလဆောငရ်ွက္်ခဲ့်ပါ ည်။ 

 စက္်ယနတရောေးတငေ်ါနှင့််ပတ် က္်မပ ေး လခမတူေးစက္်၊ လခမထ ိုေးစက္်မ ောေး ည် ခပငပ်တ င် ည်ေး ဂ ှူတ နှုန်ေး 

ခြင့်် ငေှာေးရမ်ေးကက္ ည့််အတ က္် ဂ ှူတ နှုန်ေးခြင့်် တငေ်ါ လအောင်ခမင် ည့််အခါ အခက္်အခဲ မရှ ကက္လ ော် ည်ေး 

လခမည  စက္်၊ လခမ  ပ် ည်ေးစက္်၊  မေ်းကက္ တ်စက္်၊ လရက္ောေး စ ည့်် စက္်မ ောေး ည် ခပငပ်တ င ် ခပတ်မ ောေး ော 



ငေှာေးရမ်ေး  ိုေးစ ဲရပါ ည်။ ၎င်ေးစက္်မ ောေး ည် တ က္်ခ က္်မှုစောရငေ်းအရ   ိုေးစ ဲခ င့််နောရ  နညေ်းပါေး ည့််အတ က္် 

ဂ ှူတ နှုန်ေးခြင့်် တင်ေါလအောင်ခမင ်လဆောငရ်ွက္်ရ ည့််အခါ  ိုပ်ငန်ေးခ ငအ်တ ငေ်း အခက္်အခဲခြစ်ခဲ့်ရပါ ည်။ 

 စက္်/ ယောဉ်/ ယနတရောေးတငေ်ါလအောင်ခမင် ူ  ိုပ်ငန်ေးရှင်မ ောေးအလနခြင့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အလက္ောငအ်ထည် 

လြော ် လဆောင်ရွက္်ရန်အတ က္် လပေးပ ိုို့လ ော စက္်/ ယောဉ်/ ယနတရောေးမ ောေး ည် အငအ်ောေးခပည့်် စက္်/ယောဉ်/ 

ယနတရောေးအလရအတ က္်မှော နညေ်းပါေးခခငေ်း၊  က္်ဆ ိုင်ရော  ိုပ်ငန်ေးတောဝန်ခ အငဂ် ငန် ယောမ ောေးမှ ည  န ှုင်ေး 

လဆောငရ်ွက္် ည့််အခါတ င ်ည်ေး အခ  န်မ  ယနတရောေးမ ောေး  ဲ ှယ်လပေးခခငေ်း မရှ  ည့််အတ က္်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး 

လနှောင့််လနှေးကက္နိ်ု့ကက္ောမှုမ ောေး ကက္  လတ ြို့ခဲ့်ရပါ ည်။ စက္်/ ယောဉ်/ယနတရောေးလမောင်ေးမ ောေး၏  ိုပ်ငန်ေးက္ျွမ်ေးက္ င်မှု 

အောေးနည်ေးခခငေ်း၊ အင်အောေးခပည့်် လဆောငရ်ွက္်န ိုင် ည့်် စက္်/ယောဉ်/ယနတရောေးမ ောေး ထည့််  င်ေးလပေးန ိုင်မှုနညေ်းခခင်ေး၊ 

အခ  န်မ  ဲ ှယ်လပေးန ိုငမ်ှု မရှ ခခင်ေးတ ိုို့လကက္ောင့်် စက္်/ယောဉ်/ယနတရောေးခြင့်် လဆောငရ်ွက္်လ ော ိုပ်ငန်ေးမ ောေးတ င် 

အဆင်မလခပမှုမ ောေး လတ ြို့ကက္  ခဲ့်ရပါ ည်။ စက္်/ယောဉ် ယနတရောေးမ ောေး ငှောေးရမ်ေးလရေးအတ က္် အစ ိုေးရအြ ဲြို့၏ 

ဆ ိုေးခြတ်ခ က္်ရယူ၍  က္်ဆ ိုင်ရောက္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့် ်ည  န ှုင်ေးက္ော ငှောေးရမ်ေး  ောေးမည်ခြစ်ပါ ည်။ 

 ဝန်ကက္ ေးဌောနအတ ငေ်းရှ   မေ်းဦေးစ ေးဌောန၊ တ တောေးဦေးစ ေးဌောနနှင့် ် လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောန 

မ ောေးအောေး Regulatory Body စနစ်အောေး အခမန်ဆ ိုေး လခပောင်ေး ဲလဆောင်ရွက္်ရန် စ မ  လဆောငရ်ွက္်  က္် ရှ ပါ 

 ည်။  မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလက္ ေး က္် မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနအလနခြင့်် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေး 

နှစ်တ င် လဆောငရ်ွက္်မည့်် ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး ဌောနမှ တောဝန်ယူ အလက္ောင်အထည်လြေ်ာမှုက္ ို ရောခ ိုငန်ှုန်ေး တစ်ခို  ိုို့ 

လ  ော့်ခ ၍  ည်ေးလက္ောငေ်း (  ိုို့မဟိုတ်) အခ   ြို့ ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို  ိုပ်ငန်ေးတငေ်ါလပေးခခငေ်းခြင့််  ည်ေးလက္ောင်ေး 

နညေ်းပညောနှင့််  ိုပ်ငန်ေးက္ျွမ်ေးက္ ငလ် ော အခခောေးဌောနမ ောေး  ိုို့  ိုပ်ငန်ေးအပ်နှ ခခငေ်းခြင့််  ည်ေးလက္ောငေ်း  ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေးအောေး အလက္ောင်အထည်လြော ်လဆောငရ်ွက္်  ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောငေ်း လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရအးရက ျော  ( ရ အျောင လံမမ ိြို့ န ယ မဲဆန္ဒန ယ အ မှ တ  - ၂ )။  ။  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္  

အောေး  ိုေးမဂဂ ောပါခင်ဗ ော။  

 လတောင်ထ ေး - လဆေးပို ဲ - က္ ောေးလမ ေးရွော မေ်း(၃)မ ိုင်နှင့်် အငလ်တော ော - အင်ေးရွောကက္ ေး - လက္ ောက္် 

လစောင်ေး မ်ေး(၄)မ ိုငက်္ ို  ောမည့်် ဏ္ဍောနှစ်တ င် လခမန  မ်ေးလဆောင်ရွက္်လပေးန ိုင်ခခငေ်း ရှ /မရှ  လမေးခမန်ေး  ောေးမည့်် 

လအောင ် မမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)က္ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 

ဦေးလအေးလက္ ောခ်ြစ်ပါတယ်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး -  

 ေိုတ ယအကက္ မ ် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် စတငခ်ဲ့်တဲ့် ၂၀၁၆ ခိုနှစ်က္စမပ ေး မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ  

ကက္ ေးအတ င်ေး မမ  ြို့နယ်အ  ေး  ေးမှော မမ  ြို့နှင့််လက္ ေးရွော ဆက္်  ယ်တဲ့် မ်ေးလတ ၊ လက္ ေးရွောခ င်ေးဆက္် မေ်းလတ က္ ို 

ဦေးစောေးလပေး အလက္ောငအ်ထည်လြေ်ာ ောခဲ့်တော ခိုဆ ိုရင် လက္ ေးရွောခပည် ူမ ောေးအတ က္် အတ ိုငေ်းအတော တစ်ခိုအထ  

အောေးရလက္ နပ်ြ ယ် ခြစ် ောပါမပ ။ အထူေး ခြင့််လတော့် လခမန  မ်ေးလတ ပါ။ ေါလပမယ့်် ည်ေး   ိုအပ်ခ က္်လတ က္ 

အင်မတန်မ ောေးခပောေးလနတဲ့်အတ က္ ်က္ျွန်လတောတ် ိုို့ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်လတ အလနနဲို့ ဆနဒော 

က္တ နည်ေးန ိုင် မ နည်ေးလအောင် လက္ ေးရွောခပည် ူလတ အတ က္် ကက္  ေးစောေးတငခ်ပလနရပါတယ်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး -  



 က္ျွန်လတောရ်ဲြို့ မဲဆနဒနယ်လခမခြစ်တဲ့် လတောင်ထ ေး - လဆေးပို ဲ - က္ ောေးလမ ေးရွော(၃)မ ိုင်နှင့်် အင်လတော ော -  

အင်ေးရွောကက္ ေး - လက္ ောက္်လစောင်ေးရွော (၄)မ ိုင်ဟော ဟ ိုေးအရငက်္တည်ေးက္လန ယလနို့အခ  န် အထ  မ ိုေးတ င်ေးလရောက္မ်ပ  

ဆ ိုရင် မရှ မခြစ် ထ န်စက္်ကက္ ေးလတ နဲို့   ောေး ောလနရဆဲပါ။ အခခောေးလက္ ေးရွောလတ မှော လခမန  မ်ေးက္လ ေးလတ နဲို့ 

အဆင်လခပ ောလပမဲ့် အထက္်လြောခ်ပပါရွောလတ အတ က္်လတော့် ခိုအခ  န်ထ  ခက္်ခဲလနဆဲပါ။ 

   ိုို့ခြစ်ပါ၍ လတောငထ် ေး - လဆေးပို ဲ - က္ ောေးလမ ေးရွော မေ်း (၃)မ ိုင်နှင့်် အင်လတော ော -  အင်ေးရွောကက္ ေး - 

လက္ ောက္်လစောင်ေးရွော မ်ေး(၄)မ ိုင်က္ ို  ောမည့်် ဏ္ဍောနှစ်တ င် လခမန  မ်ေး လဆောငရ်ွက္်လပေးန ိုင်ခခငေ်းရှ /မရှ  

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစ ော လမေးခမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 ဦးတင န္ ယ ဦး ( ဝန ကက း၊ ရဆျောက လို  ရေး၊  ိို ရဆ ျောင ဆက သ ယ ရ ေးဝန ကက း ဌျောန )။       ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ ိုင၊် လအောင ် မမ  ြို့နယ်၊ ခပကက္ ေး -  က္်ပန်  ှ - လတောင်ထ ေး - လဆေးပို ဲ - က္ ောေးလမ ေး - 

အင်လတော ော မ်ေး ည် လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနပ ိုင ်မေ်းခြစ်မပ ေး  မေ်းအရှည် စိုစိုလပါင်ေး(၇/၀)မ ိုင် 

ရှ ၍ လက္ ေး က္် မေ်းအဆင့််Class C ခြစ်ပါ ည်။  

 အဆ ိုပါ မေ်းအောေး  ွှတ်လတောရ်န်ပ ိုလင နှင့်် လက္ ေး က္်လေ ြ  ြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ VDP 

စ မ က္ န်ေး ရန်ပ ိုလင ခြင့်် လခမန  မ်ေးလဆောင်ရွက္်ခဲ့်မပ ေး  လတောင်ထ ေး- လဆေးပို ဲ- က္ ောေးလမ ေး မ်ေး အပ ိုငေ်း(၃/၀)မ ိုင် 

လဆောငရ်ွက္်ရန် က္ န်ရှ လနပါ ည်။ အဆ ိုပါ မေ်းပ ိုင်ေးရှ  လက္ ေးရွောမ ောေး ည် မူ က္  ဲခြှူလခ ောငေ်းအတ င်ေး က္် 

တ င် ပ တ်မ လနမပ ေး  JIP မ ှလဆောငရ်ွက္် ည့်် အိုတ်ရှစ်က္ိုန်ေး - စခမတ တောေး လပေါ်လပါက္် ောခဲ့်ခခင်ေးလကက္ောင့်် မ ိုည င်ေး 

ရ ိုေး - စခမမှတဆင့်် လအောင်   - လက္ ောက္ပ်န်ေးလတောင်ေး -  မဘှူ မေ်းလပေါ်မှ လအောင ် မမ  ြို့လပေါ်  ိုို့ တ ိုက္်ရ ိုက္် 

  ောေး ောန ိုင်မည်ခြစ်ပါ၍ အလရေးပါလ ော မေ်းအပ ိုင်ေးခြစ်ပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ မေ်း ည် လဆောင်ရွက္်ရန် အမှန်တက္ယ်   ိုအပ် ည့်် မ်ေးခြစ်၍  မေ်းတောလ ောင်ခ ဲြို့၍ 

လခမန ခင်ေးခခငေ်း ိုပ်ငန်ေး လဆောငရ်ွက္်မည်ဆ ိုပါက္ ခန်ို့မှန်ေးက္ိုန်က္ လင (၇၂.၀၀) န်ေးခြစ်မပ ေး လက္ ေးရွော(၇)ရွော၊ 

အ မ်လခခ(၁၁၂၃)အ မ၊်  ူဦေးလရ(၄၆၉၁)ဦေးတ ိုို့၏ ပညောလရေး၊ က္ န်ေးမောလရေး၊  ူမှုစ ေးပ ောေးလရေးမ ောေး ြ  ြို့မြ  ေး ော 

လစမည်ခြစ်ပါ ည်။ 

 အင်လတော ော - အင်ေးရွောကက္ ေး - လက္ ောက္်လစောင်ေး မ်ေးအပ ိုငေ်း ည် လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေး 

ဌောနပ ိုင် မေ်း ခပ  ိုို့ - ခပ  ိုို့ခမင့်် - ခပကက္ ေး - စ ရွော - ဆင်တိုတ် - အင်လတော ော - အင်ေးရွောကက္ ေး - လက္ ောက္်လစောင်ေး 

 မေ်းမကက္ ေးလပေါ်တ င်ရှ မပ ေး လက္ ေး က္် မေ်းအဆင့်် Class A အဆင့််ခြစ်ပါ ည်။ ခပ  ိုို့ - ခပ  ိုို့ခမင့်် - ခပကက္ ေး - 

စ ရွော - ဆင်တိုတ် - အင်လတော ော မ်ေးအပ ိုင်ေးအောေး လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ လခမန  မ်ေး 

လဆောငရ်ွက္်လပေးမပ ေးခြစ်ပါ၍ အင်လတော ော - အင်ေးရွောကက္ ေး - လက္ ောက္်လစောင်ေး မ်ေးအပ ိုငေ်း (၄/၀)မ ိုင်အောေး 

ဆက္် က္်လဆောင်ရွက္်ရန် က္ န်ရှ လနပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ မေ်း ည် ခပည်မမ  ြို့နယ်၊ လပါက္်လခါင်ေးမမ  ြို့နယ်နှင့််   ိုေးပ င့််ဆ ိုင် နယ်န မ တ် ထ စပ်  က္်ရှ မပ ေး 

မမ  ြို့နယ်ခ င်ေး ဆက္်  ယ်လနလ ော မေ်းခြစ်ပါ ည်။ လဆောငရ်ွက္်ရန် အမှန်တက္ယ်   ိုအပ် ည့််  မေ်းခြစ်၍ 

 မေ်းတောလ ောင်ခ ဲြို့၍ လခမန ခင်ေးခခငေ်း ိုပ်ငန်ေး(၄/၀)မ ိုင်အောေး လဆောငရ်ွက္်မည်ဆ ိုပါက္ ခန်ို့မှန်ေးက္ိုန်က္ လင  

(၉၆.၀၀) န်ေးခြစ်မပ ေး လက္ ေးရွော(၃)ရွော၊ အ မ်လခခ(၄၄၃)အ မ၊်  ူဦေးလရ(၁၈၈၃)ဦေး အက္   ေးခပ မည် ခြစ်ပါ ည်။ 



 အဆ ိုပါ ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်   ောထောေးစောရင်ေးတ င် ပါဝင်ခခငေ်း မရှ လ ေးပါ 

လကက္ောင်ေးနှင့်် လနောင် ောမည့််  ဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးတ င် ရန်ပ ိုလင  ရရှ န ိုင်လရေး   ောထောေးလပေး  ောေးမည် ခြစ်မပ ေး 

ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောင်ရွက္်လပေး  ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေး လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရက ျော  မ င   ( ရဆ ျောမမ ိြို့န ယ မဲဆန္ဒန ယ အမှတ  - ၂ )။  ။ ရလးစျေား အ  တဲ  လွှတ ရတျော ဥကကဋ္ဌကက း 

န္ှင  တက  အစိိုးေအဖ ဲြို့ဝ င  ဝန ကက းမ ျေား၊ လွှတ ရ တျော ကိိုယ စ ျေားလှယ မ ျေား အျေား လံိုး မင်္ဂလျော ေါ။ ကျွန ရတျော က 

ရဆျောမမိ ြို့န ယ မဲ ဆန္ဒနယ အမှတ (၂) တိိုင း ရ သက က း လွှတ ရတျော ကိိုယ စ ျေားလှယ  ဦးရက ျော  မင   ဖ စ  ေါတ ယ ။ 

ကျွန ရတျော ရမး မန း သ ျေား မှျောကရတ ျော  ရဆ ျောမမ ိြို့န ယ ၊  ိန းနဲရက း ေ ျောန္ှ င   အညျော န း လ န းရ က းေ ျောအကက ျေား ေိှ 

ရက းေ ျော  င းဆက  ကိုန ထိုတ လမ းန္ှ င    ိန းနဲရ  ျောင း အျေား က န က ေစ တံ တျေားထိိုးရ းန္ိိုင  ေါေန  အ စ အစဉ  ေိှ/ 

မေိှ သိေိှလိို  ေါရကကျော င း ရ မး မန းသ ျေားမှျော ဖစ  ေါတ ယ ။ 

 လွှတ ရတျော ဥ ကကဋ္ဌကက း င ဗ ျေား။  ိန းနဲရက း ေ ျောသည  အိ မ ရ  (၃၅၀)ေိှမ  း လူဦးရ ေ(၁၇၀၀)ဦး ေိှ ေါသ ည ။ 

 ိန းနဲရက းေ ျောတ င  က န းမျောရေးရဆး ရ း န းန္ှ င   အထက တန း ရက ျော င း  ဲေှိကျော ရက ျောင း သျေား/သူ(၁၈၂)ဦ း 

 ညျောသင ယူရနတျော ကိို ရတ ြို့ မင ေ ေါတယ ။ ရက ျောက ထိုမမိ  ြို့သိို  (၁၃)မိိုင ရ က ျော  က ျောရဝး၍  ိန းနဲ ရ က းေ ျောန္ှ င   

အညျော န း လ န းရ က းေ ျောကကျေား လမ း အေှည မှ ျော ရ ရ ေါင း(၁၄၃ ၅)ရ  ေိှ ေါတယ ။ ထိို လမ းကိို လူ ထိုဗဟိို    

CDD စ မံ ကိန းရ င  ဖင   တစ န္ှစ ကိို က   သိန း(၂ ၂၀)န္ှင   ေ ျောမှ လို  အ ျေား မ ျေားန္ှင  အတူ ရ ေါင းစ   မ   း (၁၂)ရ   

အက ယ ၊ အ   ိြို့(၁၅)ရ အက ယ (၃)န္ှစ ဆက တိို က ရဖျော က လို  ထျေားမ  း ဖ စ  ေါတယ ။ ထိို လမ းမှ ျော က ဉ းရ မျောင း 

မ  း ရ းတစ ဖက စ မှျော ရ ေန္ိုတ ရ မ ျောင း က က နန မေိှ  င းတိို ရက ကျော င   ယ ို လိို မိိုးတ င းက ျောလမ ျေားမှျော လမ းမ ျေား 

  က စ း  င း၊ ကျေားကက း/ကျေားငယ ၊ ဆိို င က ယ မ ျေား ရေှျောင ေ က   င းတိို  ကကံ  ရတ ြို့ရနေ  ေါတယ ။  ိန း နဲရက း ေ ျော 

အန း ရ  ျောက င ယ မ ျေား ကိိုလ ည း ရက ျောက ရိိုးစ ကျော သစ သ ျေားတံတျေား မ ျေား    လို  ထိိုး ထျေားမ   း  ဖစ  ေါတယ ။ 

အညျော န း လ န း ရ က းေ ျောအဝင   ိန းနဲရ  ျောင း အျေား အက ယ (၁၃၀)ရ  ၊  အ မင  (၈)ရ  က န က ေစ တံတျော း 

တစ  ို ရဆျောက လို  ရ း ေန  အထူး လိိုအ   လ က ေိှ ေါတယ ။ ထိိုရ က းေ ျောမှ က န းမျောရေး၊  ညျောရေ း၊ စ း  ျေားရ ေး၊ 

လူမှုရ ေး တစ စံိုတစ  ို ိုကကံ ရတ ြို့လ င  ယ ိုရ  ျော င းကိို  ဖတ ရက ျော ၍မ သ ျေား န္ိိုင သ ဖ င   မ ျေားစ ျော  ိုကခက ကံ ရတ ြို့ရန 

ကကေ ေါတယ ။ ထိို အတူ  ိန းနဲရ  ျောင း ၏ တစ ဖက ထဲတ င ေိှရ သျော ေ ျောသျောရက းေ ျောမှ ျော အမိ ရ   (၁၅၄)အမိ ေိှမ  း 

လူဦးရ ေ(၆ ၅၄)ဦး အ ေါ အဝင  အ သံိုး   န္ိိုင မ ည  ဖစ ရသျောရကက ျောင        င ရ း ေန  အ ထူးလိို အ  ရနရ သျော 

က န ကေစ တံတျော းန္ှင   ရ က းေ ျော  င းဆ က  ကိုန ထိုတ လမ း အျေား   န လ ည    လို  ရ  းန္ိို င /မ ရ းန္ိို င ကိို သိေိှ 

လိို ေါရ သျောရက ကျောင   လွှတ ရတျော ဥကကဋ္ဌကက း မှတစ ဆ င   ရမး မန းအ    ေါတယ  င ဗ ျေား။ အ ျေား လံိုးကိိုရက း ဇူးတင  ေါ 

သည ။ 

 ဦးတင န္ ယ ဦး ( ဝန ကက း၊ ရဆျောက လို  ရေး၊  ိို ရဆ ျောင ဆက သ ယ ရ ေးဝန ကက း ဌျောန )။       ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ ဂနိ်ု့လဂါခရ ိုင၊် လဆောမမ  ြို့နယ်၊ ပ နနဲလက္ ေးရွောနှင့်် အညောပန်ေးပ  န်ေး လက္ ေးရွောကက္ောေးရှ  ပ နနဲလခ ောင်ေး ည် 

ပဆင (ပခိုက္ကှူ- လပါက္-် လက္ ောက္်ထို- မင်ေးတပ် မ်ေး)မ ှအညောပန်ေးပ  န်ေး - ပ နနဲလက္ ေးရွောခ ငေ်းဆက္် မ်ေး (၃/၂) 

မ ိုင် အက္   ေးခပ လက္ ေးရွော(၃)ရွော၊ အ မ်လခခ(၆၂၂)အ မ်၊  ူဦေးလရ(၂၉၁၀) အက္   ေးခပ မည့်် မ်ေးလပေါ်တ င် တည်ရှ ပါ 

 ည်။ 

 အဆ ိုပါလခ ောငေ်းအောေး   က္ူက္ န်က္ရစ်တ တောေး တည်လဆောငမ်ည်ဆ ိုပါက္ အရှည်(၁၄၀)လပ ခနိ်ု့မှန်ေး 

က္ိုန်က္ လင (၃၃၆.၀၀) န်ေး က္ိုန်က္ မည်ခြစ်ပါ ည်။ ၎င်ေးလခ ောင်ေးအောေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၏ 



ည  န ှုင်ေးခ က္်အရ လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ  ဂ ပန်နည်ေးပညော အက္ူအည ခြင့်် လရခမ  ပတ် တောေး 

တည်လဆောက္်ရန်   ောထောေးတငခ်ပခဲ့်ရော ဂ ပန်န ိုငင် မှ လရခမ ပ်တ တောေး က္ျွမ်ေးက္ င်ပညောရှင်နှင့်် တောဝန်ရှ  ူမ ောေး 

က္ ငေ်းဆငက်က္ည့််ရှုစစ်လဆေးရော လရခမ  ပတ် တောေး တည်လဆောက္ရ်န်  င့််လတောမ်ှု မရှ လ ောလကက္ောင့်် လဆောငရ်ွက္် 

န ိုငခ်ခငေ်း မရှ ခဲ့်ပါ။ 

 လက္ ေး က္် မေ်းြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခို  ဏ္ဍောလရေးနှစ် ခပည်လထောငစ်ို (လင   ိုေးလင ရငေ်း) 

ရန်ပ ိုလင က္ ပ်(၅၁.၀၀) န်ေးခြင့်် အဆ ိုပါ မ်ေး၏ အညောပန်ေးပ  န်ေး - ပ နနဲလက္ ေးရွောကက္ောေး (၃/၀) မ ိုင်အောေး  မ်ေး 

တောခ ဲြို့ခခငေ်းနှင့်် ခဗ  ေး ကဲက္မ်ေး/ လခမန လက္ ောက္်စရစ်ခင်ေးကက္ တ်ခခငေ်း၊   ိုအပ် ည့််လနရောမ ောေးတ င်  မေ်းလ ေး 

လရလခမောင်ေး တူေးခခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ်ွက္်ရန်   ောထောေးတငခ်ပထောေးမပ ေးခြစ်ပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါ မေ်းလပေါ်ရှ  ပ နနဲလခ ောငေ်းအောေးခြတ်၍   က္ူက္ န်က္ရစ်တ တောေး တည်လဆောက္ခ်ခငေ်း ိုပ်ငန်ေးအောေး 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်   ောထောေးစောရငေ်းတ င် ည်ေး ပါဝင်ခခငေ်း မရှ လ ေးပါလကက္ောင်ေးနှင့်် လနောင် ောမည့်် 

 ဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးတ င ်ရန်ပ ိုလင  ရရှ န ိုင်လရေး   ောထောေးလပေး  ောေးမည်ခြစ်မပ ေး ရန်ပ ိုလင  ရရှ ပါက္ လဆောငရ်ွက္်လပေး 

  ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောငေ်း လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတင ရမ ျောင ဦး ( ဆ င ရ ေါင ဝဲမမိ ြို့နယ မဲဆန္ဒန ယ အ မှတ  - ၁ )။  ။ မဂဂ ောပါဟို ဦေးစ ော 

နှုတ်ခ န်ေးဆက္်အပပ်ါ ည်။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး 

အောေး  ိုေး၊ တပ်မလတော် ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ တ ိုင်ေးအစ ိုေးရဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့်် တ ိုင်ေး ွှတ်လတော်ဝန်ထမ်ေး 

မ ောေးအလပါငေ်းတ ိုို့ခင်ဗ ောေး။ က္ ိုယ်စ တ်နှစ်ခြော က္ န်ေးမောခ မ်ေး ောပါလစဟို လမတတောလရ  န်ေးလ ောငေ်းအပ်ပါ ည်။ 

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

ဦေးတငလ်မောင်ဦေး ခြစ်ပါတယ်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် ေိုတ ယ 

အကက္ မ ် (၁၄)ကက္ မ်လခမောက္် ပ ိုမှန်အစည်ေးအလဝေးတ င် က္ျွန်လတောတ်ငခ်ပ လမေးခမန်ေး  ို ည်က္လတော့် ဆင်လပါင်ဝဲ 

မမ  ြို့နယ် ဧရောဝတ ခမစ်၏အလနောက္်ခခမ်ေး မြ  ြို့မြ  ေးလ ေးလ ောလေ ခြစ် ည့််  လဇောငခ် မ်ေးလတောငအ်ိုပ်စို၊ ထ န်အင်ေး 

အိုပ်စိုတ ိုို့ဆက္်  ယ်မှု မ်ေး လခ ောလမ ြို့လစရန်လဆောငရ်ွက္်လပေးပါရန်  လမေးခမန်ေးတငခ်ပလတောင်ေးဆ ို   ောေးမည်ခြစ်ပါ 

 ည်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ အဆ ိုပါ မေ်း ည် အရှည်(၁၂)မ ိုငရ်ှ မပ ေး 

လဇောငခ် မ်ေးလတောင်အိုပ်စိုအတ င်ေးရှ  လဇောငခ် မ်ေးလတောင်လက္ ေးရွော၊ လခ ောင်ေး ောလက္ ေးရွော၊ လဆ ေးက္   ေးလက္ ေးရွော၊ 

ထ န်အငေ်းအိုပ်စိုအတ င်ေးရှ  ထ န်အငေ်းလက္ ေးရွော၊ ယငေ်းအ ိုင်လက္ ေးရွော၊ က္ိုတငက်က္ ေးလက္ ေးရွောတ ိုို့နှင့််    ောေး ောလရေး 

ခရ ေး မ်ေးလကက္ောင်ေးခြစ်ပါ ည်။ ၎ငေ်း မ်ေး ည် လတောင်က္ိုန်ေးလတောင်တန်ေး ထူထပ်လ ော မ်ေးခြစ်ပါ ည်။ 

ထ ိုို့ခပင်  မ်ေးဦေးစ ေးဌောနပ ိုင်  ရက္် - မင်ေး  ှ  မေ်း  ိုို့ ခ  တ်ဆက္်လ ော မ်ေးပ ိုင်ေး ည်ေး ခြစ်ပါ ည်။ ထ ို မ်ေး 

အောေး လခမ ောေး မေ်းခ ဲြို့ရန် လခမန လက္ ောက္်စရစ်ခငေ်းခခင်ေး ိုပ်ငန်ေးနှင့််  မေ်းတ က္်တစ်ခ က္်တ င်  လရလခမောင်ေး 

အပါအဝင် လဆောင်ရွက္်လပေးန ိုငပ်ါရန်  တငခ်ပအပ်ပါ ည်။ ဤ မ်ေး  ောေး ောမှု ပ ိုမ ိုလက္ောငေ်းမ န် ောပါက္  

လဇောငခ် မ်ေးလတောင်အိုပ်စိုအတ င်ေးရှ  အ မ်လခခ (၈၇၀)၊ အ မ်လထောငစ်ို (၈၈၇)ဦေး၊ အမ   ေး ောေး (၁၇၄၀)၊ အမ   ေး မ ေး 

(၁၉၄၆)၊ စိုစိုလပါင်ေး (၃၆၈၆)ဦေး၊ ထ န်အငအ်ိုပ်စိုရှ  အ မ်လခခ(၇၂၇)၊ အ မ်လထောင်စို (၇၃၂)နှင့်် အမ   ေး ောေး (၁၄၀၀) 



နှင့်် အမ   ေး မ ေး(၁၅၂၀)၊ စိုစိုလပါင်ေး (၂၉၂၀) ဦေး အောေး  ိုေးစိုစိုလပါငေ်း  ူဦေးလရ (၆၆၀၆)ဦေးတ ိုို့၏  က္ န်ေးမောလရေး၊ 

ပညောလရေး၊ စ ေးပ ောေးလရေး၊  မူှုလရေးတ ိုို့အောေး  အက္   ေးခပ  ောမည် ခြစ်ပါ ည်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေး၊ ေိုဥက္ကဋ္ဌ၊ တ ိုင်ေးအစ ိုေးရ 

ဝန်ကက္ ေးခ  ပန်ှင့်် ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊ ပညောလရေးဆ ိုငရ်ော ပိုဂဂ   ်မ ောေးတ ိုို့ ည် ည်ေး လဇောငခ် မ်ေးလတောင်အထက္်တန်ေး 

လက္ ောငေ်း ြ င့််ပ ဲအခမ်ေးအနောေး  ိုို့ တက္်လရောက္ခ်ဲ့်မပ ေး   ောေး ောလရေး ခက္်ခဲလကက္ောင်ေးနှင့်် ဧရောဝတ ခမစ်လကက္ောင်ေး  

 မေ်းတစ်ခိုတည်ေးက္ ို ော  အောေးထောေးလနရမပ ေး  မ်ေးပန်ေးဆက္်  ယ်လရေးခက္်ခဲလကက္ောင်ေးက္ ို မ က္်ခမငလ်တ ြို့ရှ မပ ေး 

ခြစ်ပါ ည်။   ိုို့ပါလ ောလကက္ောင့်် ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေးဌောန  ိုို့   ိုအပ်   ို လဆောင်ရွက္် 

လပေးန ိုငပ်ါရန် အဆ ိုပါအိုပ်စိုအတ ငေ်းရှ  လက္ ေးရွော ူရွော ောေးမ ောေး၏က္ ိုယ်စောေး လ ေးစောေးစ ောတငခ်ပလမေးခမန်ေး 

လတောင်ေးဆ ိုရခခင်ေးခြစ်ပါ ည်။  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကကက္ ေးနှင့်် ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်အလပါင်ေးတ ိုို့ အောေး  ိုေးက္ ို 

လက္ ေးဇူေးတငရ်ှ ပါ ည်။ 

 ဦးတင န္ ယ ဦး ( ဝန ကက း၊ ရဆျောက လို  ရေး၊  ိို ရဆ ျောင ဆက သ ယ ရ ေးဝန ကက း ဌျောန )။       ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ ိုင၊် ဆင်လပါငဝ်ဲမမ  ြို့နယ်၊ လဇောင်ခ မ်ေးလတောင်လက္ ေးရွောအိုပ်စို၊ လဇောငခ် မ်ေးလတောငလ်က္ ေးရွောမှ 

ထ န်အငေ်းလက္ ေးရွောအိုပ်စို၊ ပ ဉ်ေးအ ိုင်လက္ ေးရွော  ိုို့ ဆက္်  ယ်လ ော မေ်း ည် လက္ ေး က္် မ်ေးြ  ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေး 

ဌောနပ ိုင်  မေ်းစောရင်ေးတ င် လဇောငခ် မ်ေးလတောင် - လခ ောင်ေး ော - စ ယက်္   ေး - ထ န်ေးအင်ေး - ယငေ်းအ ိုင် မေ်း အမည် 

လပါက္်မပ ေး  မေ်းအရှည်(၁၂/၀)မ ိုင်၊ Class(C)၊ ဦေးစောေးလပေးအဆင့််(၁) လခမ ောေး မေ်းအမ   ေးအစောေးခြစ်ပါ ည်။ 

 လဇောငခ် မ်ေးလတောင် - လခ ောင်ေး ော - စ ယက်္   ေး - ထ န်ေးအင်ေး - ယငေ်းအ ိုင် မေ်းအောေး လခမ ောေး မေ်းခ ဲြို့၍ 

လခမန လက္ ောက္်စရစ်ခငေ်းခခင်ေး ိုပ်ငန်ေး လဆောင်ရွက္်လပေးခခင်ေးခြင့်် လက္ ေးရွော(၅)ရွော၊ အ မ်လခခ(၁၅၉၇)အ မ်၊  ူဦေးလရ 

(၆၆၀၆)ဦေးတ ိုို့၏ ပညောလရေး၊ က္ န်ေးမောလရေး၊  ူမှုစ ေးပ ောေးလရေးမ ောေး ြ  ြို့မြ  ေး ောလစမည်ခြစ်ပါ ည်။  

 အဆ ိုပါ မေ်းအောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်   ောထောေးစောရင်ေးတ င် ည်ေး ပါဝငခ်ခငေ်း မရှ လ ေးပါ 

လကက္ောင်ေးနှင့်် လနောင ်ောမည့််  ဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးတ င် ရန်ပ ိုလင ရရှ မှုလပေါ် မူတည၍်   ောထောေးလပေး  ောေးမည် 

ခြစ်မပ ေး ရန်ပ ိုလင ရရှ ပါက္ လဆောငရ်ွက္်လပေး  ောေးမည်ခြစ်ပါလကက္ောငေ်း လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရအ ျောင ဆန းဝ င း ( င်္န  ရင်္ေါမမိ ြို့နယ မဲဆန္ဒန ယ အ မှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တဲ့် 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ ိုေးရအြ ဲြို့ ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတော်ဝန်ထမ်ေး 

မ ောေးအောေး  ိုေး မဂဂ ောပါ။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် ဂန်ို့လဂါမဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂) တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတော် 

က္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောငဆ်န်ေးဝင်ေးခြစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော ် လမေးခမန်ေး  ိုတောက္လတော့် မမ  ြို့တ င်ေး မေ်းခြစ်တဲ့် 

ဗ ို ်ခ  ပ် မ်ေးနှင့်် ခမစ်လရှောင် မ်ေးအောေး အဆင့််ခမ င့််တင်  မ်ေးခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးခမန်ေး  ိုတော 

ခြစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တဲ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့ဟော ခရ ိုငမ်မ  ြို့ခြစ် ည့််အောေးလ  ော်စ ော 

ခ င်ေးခပည်နယ၊် စစ်က္ ိုငေ်းတ ိုင်ေးတ ိုို့နှင့်် စ ေးပ ောေးလရေး၊  ူမှုလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး ဆက္်  ယ် ိုပ်က္ ိုင်  က္်ရှ တဲ့် အတန် 

အ င့်် စညက်္ောေးတဲ့်မမ  ြို့ခြစ်မပ ေး မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၏အလနောက္လ်ခမောက္် က္် အစ န်အက္ ဆ ိုေးခြစ်ပါတယ်။ 

ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့နယ်၊ လဆောမမ  ြို့နယ်၊ ထ ေး င်ေးမမ  ြို့နယ် (၃)မမ  ြို့နယ်နှင့်် လက္ ောက္်ထိုမမ  ြို့၊ လက္ ောမမ  ြို့ မမ  ြို့(၂)မမ  ြို့တ ိုို့ရဲြို့ 

မမ  ြို့လတော၊် လယောမမ  ြို့လတော် ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့ခြစ်လနတောလကက္ောင့်် ခရ ိုငမ်မ  ြို့တစ်မမ  ြို့ရဲြို့ အဂဂါရပ်နှင့််အည   မ်ေးစနစ်မ ောေး 



လက္ောင်ေးမ န်ြ ိုို့ အထူေး  ိုအပ်လနပါတယ်။  က္်ရှ  ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့အတ င်ေးရှ   မေ်းဦေးစ ေးဌောနပ ိုင် ဗ ို ်ခ  ပ် မ်ေးနှင့်် 

ခမစ်လရှောင် မေ်းတ ိုို့ဟော အဓ က္ မေ်းမကက္ ေးခြစ်မပ ေး (၂၄)လပ ောရှ ပါတယ်။ ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့ရဲြို့ အဓ က္ မ်ေးမကက္ ေးခြစ် 

 ည့််အောေးလ  ောစ် ော တစ်လနို့တစ်ခခောေး ယောဉ်ကက္ ေးယောဉ်ငယ်၊ စက္်  ေး၊ ဆ ိုငက်္ယ်မ ောေး လနို့စဉ်မပ က္်   ောေး ော 

အ  ိုေးခပ လနရတဲ့်  မေ်းခြစ်လနပါတယ်။ ၎ငေ်း မ်ေးမကက္ ေးလပေါ်မှော အထက္်တန်ေးလက္ ောငေ်း၊ အ ယ်တန်ေး၊ 

မူ တန်ေးစော ငလ်က္ ောငေ်းမ ောေး၊  ိုန်ေးလတောက်က္ ေးလက္ ောင်ေးမ ောေး၊ မမ  ြို့မလ ေးနှင့်် အစ ိုေးရဌောနရ ိုေးမ ောေး ရှ လနမပ ေး (၂၄)လပ 

 ောရှ တဲ့် မေ်းမှော ယောဉ်မ ောေး၊ ခရ ေး  ောေးမ ောေး၊ ဝန်ထမေ်းမ ောေး၊ လက္ ောငေ်း ောေး/ ူမ ောေးအတ က္် အ  န်အနတရောယ် 

မ ောေးခပောေး  က္်ခြစ်လနပါတယ်။ 

   ိုို့ပါ၍ မမ  ြို့တ င်ေး မေ်းခြစ်တဲ့်  မေ်းဦေးစ ေးဌောနပ ိုင် ဗ ို ်ခ  ပ် မေ်းနှင့်် ခမစ်လရှောင ်မ်ေးအောေး (၂၄)လပ 

က္တတရော မ်ေးမှ (၁၈)လပ(၂) မေ်း  ောေး အက္ ယ်(၃၆)လပ က္တတရော မေ်းအခြစ် အဆင့််ခမ င့််တင် လပေးလစ  ိုတော 

ခြစ်တောလကက္ောင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောအစ ိုေးရအြ ဲြို့အောေး လမေးခမန်ေးရခခင်ေး ခြစ်ပါတယ်။ 

အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတင်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

 ဦးတင န္ ယ ဦး ( ဝန ကက း၊ ရဆျောက လို  ရေး၊  ိို ရဆ ျောင ဆက သ ယ ရ ေးဝန ကက း ဌျောန )။       ။ မလက္ ေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောင်ဆန်ေးဝင်ေး၏ လမေးခမန်ေးခ က္်ပါ ဗ ို ်ခ  ပ် မေ်း ည် လပါက္် 

( ရက္်လတော) - ထ ေး င်ေး - ဂန်ို့လဂါ မ်ေး မ ိုင်(၁၃၈/၄)မ ှ(၁၄၁/၄)အထ  ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့တ င်ေး ခြတ် န်ေး  ောေးလ ော 

 မေ်းအပ ိုငေ်းခြစ်မပ ေး  မ်ေး၏အရှည်မှော ( ၃ မ ိုင ်၀ ြော  ို )ခြစ်ပါ ည်။ ၄ငေ်း မ်ေးအပ ိုငေ်း၏  က္်ရှ   မေ်းအလခခ 

အလနမှော (၄၀)လပ အက္ ယ် က္တတရော မေ်း ( ၀ မ ိုင် ၁ ြော  ို )၊ (၂၄)လပ အက္ ယ် က္တတရော မ်ေး ( ၂ မ ိုင် ၀ 

ြော  ို )၊ (၁၈)လပ အက္ ယ် က္တတရော မေ်း( ၀ မ ိုင် ၇ ြော  ို ) ခြစ်မပ ေး လနို့စဉ်ယောဉ်(၁၃၀)စ ေးခန်ို့ ခြတ် န်ေး 

  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င်  ောမန်ခပင်ဆင်ထ န်ေး  မ်ေးခခငေ်း ိုပ်ငန်ေး ော လဆောငရ်ွက္်န ိုင်ခဲ့်မပ ေး 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် ည်ေး  ောမန်ခပင်ဆငထ် န်ေး  မ်ေးခခင်ေး ိုပ်ငန်ေး ော လဆောင်ရွက္်ရန် 

  ောထောေးန ိုငပ်ါ ည်။  မ်ေးခ ဲြို့မည်ဆ ိုပါက္ မ ိုင(်၁၃၈/၄) – (၁၃၉/၀)အတ င်ေး (၄)ြါ  ို၊ မ ိုင်(၁၃၉/၇)-(၁၄၁/၄) 

အတ င်ေး  ( ၁ မ ိုင် ၅ ြော  ို ) စိုစိုလပါင်ေး ( ၂ မ ိုင် ၁ ြော  ို ) ော  မေ်းခ ဲြို့ခခငေ်း  ိုပ်ငန်ေး လဆောငရ်ွက္်န ိုင်မည်ခြစ်ပါ 

 ည်။ 

 ထ ိုို့ခပင ်ခ ဲြို့ရမည့်် မေ်းပ ိုငေ်းတ င်  မဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး၊ အောေး/က္ောဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး၊ ပ က္်လြောင်ေးမ ောေး၊ ဓါတ်တ ိုင် 

(၈၅)တ ိုင်ခန်ို့၊ ြိုန်ေးတ ိုင်(၈၀)တ ိုင်ခန်ို့၊  Transformer (၂)ခိုခန်ို့နှင့််  စ်ပငက်က္ ေးမ ောေး(၄၀)ပင ်ခန်ို့ ြယ်ရှောေးလပေးရ 

မည်ခြစ်ပါ၍  က္်ဆ ိုင်ရောဌောနဆ ိုငရ်ောမ ောေးနှင့််ည  န ှုငေ်း လဆောငရ်ွက္်ရန်   ိုအပ်ပါ ည်။ 

 (၁၃၉/၀) - (၁၃၉/၇)အပ ိုင်ေးတ င် အ ိုေးအ မ၊် တ ိုက္်တောမ ောေးနှင့််  ိုရောေးလစတ မ ောေး တည်ရှ ခခငေ်းတ ိုို့လကက္ောင့်် 

 မေ်းခ ဲြို့ခခငေ်း ိုပ်ငန်ေးလဆောင်ရွက္်န ိုငမ်ည် မဟိုတ်ပါ။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောငဆ်န်ေးဝငေ်း၏ လမေးခမန်ေးခ က္်ပါ ခမစ်လရှောင် 

 မေ်းမှော ဂန်ို့လဂါမမ  ြို့တ င်ေး ခမစ် ောခမစ်လရှောင ်မ်ေး မ ိုင်(၀/၀)မ ှ (၁/၀)အထ  ( ၁ မ ိုင် ၀ ြော  ို ) ရှ မပ ေး လပါက္် 

( ရက္်လတော) - ထ ေး ငေ်း - ဂန်ို့လဂါ မ်ေး မ ိုင်(၁၃၉/၀)မှစတင၍် မ ိုင(်၁၄၀/၀)တ င် အဆ ိုေး တ်မပ ေး လနို့စဉ် 

ယောဉ်(၁၁၀)စ ေးခန်ို့ ခြတ် န်ေး  က္်ရှ ပါ ည်။ 



 ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် မ ိုင်(၀/၀)-(၀/၇)အတ င်ေး (၁၈)၊အက္ ယ် က္တတရော ထပပ် ိုေး  ောခင်ေး 

ခခငေ်း ိုပ်ငန်ေးနှင့်် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောလရေးနစှ်တ င်  ောမန်ခပင်ဆင်ထ န်ေး  မ်ေးခခငေ်း ိုပ်ငန်ေး လဆောင်ရွက္် 

န ိုငခ်ဲ့်မပ ေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် ည်ေး  ောမန်ခပငဆ်င်ထ န်ေး  မ်ေးခခငေ်း ိုပ်ငန်ေး ော လဆောင်ရွက္်ရန် 

  ောထောေးန ိုငပ်ါ ည်။  

 အဆ ိုပါ မေ်းတ င် မ ိုင်(၀/၇) - (၁/၀)အတ င်ေး  မေ်းခ ဲြို့မည်ဆ ိုပါက္ အလထ လထ အိုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌောန 

ဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး၊ စောရင်ေးစစ်ဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး ြယ်ရှောေးရမည်ခြစ်မပ ေး ြယ်ရှောေးန ိုင်ရန်  က္်ဆ ိုင်ရောဦေးစ ေးဌောနမ ောေးနှင့်် 

ည  န ှုင်ေးလဆောင်ရွက္်ရမည်ခြစ်ပါ ည်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောင်ဆန်ေးဝင်ေး၏လမေးခမန်ေးခ က္်ပါ ဗ ို ်ခ  ပ် မ်ေး 

နှင့် ်ခမစ်လရှောင် မေ်းက္ ို (၃၆)၊အက္ ယ်  မ်ေးခ ဲြို့န ိုငလ်ရေးက္ စစ ည် ယငေ်းလပအက္ ယ် အမှန်တက္ယ်  ိုအပ် ည် 

ဆ ို ည်မှော အ  ိုေးခပ လနလ ော ယောဉ်အစ ေးလရအရ အလရေးတကက္ ေး မ  ိုအပ်လ ေးပါလကက္ောင်ေးနှင့်် (၃၀)၊ အက္ ယ် 

 မေ်းခ ဲြို့န ိုငလ်ရေး နှစ်စဉ် အပ ိုင်ေး  ိုက္် လရွေးခ ယ်၍  ဏ္ဍောလင  ရရှ မှ ော လဆောငရ်ွက္်လပေးန ိုင်မည်ခြစ်ပါလကက္ောင်ေး 

လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရက ျော ရဌး ( မရက းမမိ ြို့ နယ မဲဆန္ဒန ယ အမှတ  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး အစ ိုေးရအြ ဲြို့မှ ဝန်ကက္ ေးမ ောေးအောေး  ိုေး မဂဂ ောပါ 

  ိုို့ နှုတ်ခ န်ေးဆက္် ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောလ်မေးခမန်ေး  ောေးမည့်် လမေးခ န်ေးက္လတော့် ခရ ေး  ောေးခပည် ူမ ောေး၏   ိုခခ  စ တ်ခ ယ ိုကက္ည်စ ော ခရ ေး 

  ောေး ောန ိုငရ်န်အတ က္် အလဝေးလခပေးက္ောေး မေ်းမကက္ ေး၏  မေ်းလ ေးဝဲယောတစ်လ  ောက္်ရှ  လခမကက္ ေးအလပေါ်ရ တ င် 

 ော အခမစ်ြ ော၊ အခမစ်ဆ ဲလ ော စ န်ပန်ေးပင်မ ောေး၊ အလဝရောပင်မ ောေး၊ လ ောစက္ ိုင်ေးပင်မ ောေး၊ လအေ်ာလရေးရှောေးပငမ် ောေး 

နှင့််  က္်တမ်ေး  န် အပင်လဟောငေ်းအပငအ် ိုမ ောေးအောေး ခိုတ်ထ ငြ်ယ်ရှောေး ရှင်ေး င်ေးပစ်ရန်နှင့်် နှစ်ရှည်ပင်မ ောေး 

စ ိုက္်ပ   ေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ အောေး လမေးခမန်ေး  ောေးမှောခြစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး 

 မ ိုေးရော  နှင့်် လန ရော  မ ောေးတ င် က္ောေး မ်ေးလ ေးဝဲယောရှ   စ်ပင်မ ောေး  ဲမပ  မှုမှော အမ ောေးဆ ိုေးခြစ်ပါ ည်။ 

ထ ို  ိုို့  ဲမပ   ည့််အပင်မ ောေးက္ ို ကက္ည့််  ိုက္်  င် ည်ေး စ န်ပန်ေးပင်မ ောေး၊ အလဝရောပငမ် ောေး၊ လ ောစက္ ိုင်ေးပင် 

မ ောေး၊ လအောလ်ရေးရှောေးပင်မ ောေးနှင့််  က္်တမ်ေး  န် အပငလ်ဟောင်ေးအပင်အ ိုမ ောေးတ ိုို့ ခြစ်ကက္ပါ ည်။ အပင် ဲခခင်ေး 

ဟော ခပဿနောမဟိုတ်လပမဲ့် အပင် ဲခခင်ေးလကက္ောင့်် ခရ ေး  ောေးခပည် ူမ ောေး လ ေးေိုက္ခလရောက္ရ်ှ ၍  ူမှုစ ေးပ ောေး ဝ 

ခပဿနောမ ောေး ကက္  လတ ြို့ကက္ရပါ ည်။ တခ   ြို့ခရ ေး  ောေးမ ောေးဆ ို  စ်ပင ်ဲမပ  ခခငေ်းလကက္ောင့််  စ်ပင ်စ်က္ ိုငေ်းမ ောေး 

ခြင့်် ရ ိုက္်ခတ်မ ၍ ထ ခ ိုက္်ေဏရ်ောမ ောေး ရရှ ခခင်ေး၊ လဆေးရ ိုလဆေးခန်ေးမ ောေးတ င် က္ို လနရခခင်ေးနှင့်် အ က္်ပါ ဆ ိုေးရ ှုေး 

ရ ည်အထ  ခြစ်လပေါ်လ ောက္ စစမ ောေးက္ ို ကက္ောေး    ရှ ရပါ ည်။   ိုို့ခြစ်ပါလ ောလကက္ောင့်် အမ ောေးခပည် ူခရ ေး 

  ောေး ော ူမ ောေး အဆင်လခပလစရန်နှင့််  ူမှုြို့စ ေးပ ောေး ဝမ ောေး ထ ခ ိုက္်ပ က္်စ ေးမှုမရှ လစရန် က္ောေး မ်ေးမကက္ ေး၏ 

 မေ်းလ ေးဝဲယောတစ်လ  ောက္ရ်ှ  လခမကက္ ေးအလပေါ်ရ တ င် ော အခမစ်ြ ော၊ အခမစ်ဆ ဲလ ော စ န်ပန်ေးပင်မ ောေး၊ 

အလဝရောပငမ် ောေး၊ လ ောစက္ ိုင်ေးပင်မ ောေး၊ လအေ်ာလရေးရှောေးပငမ် ောေးနှင့််  က္်တမ်ေး  န် အပငလ်ဟောင်ေးအပင်အ ို 

မ ောေးအောေး ခိုတ်ထ င်ြယ်ရှောေး ရှင်ေး င်ေးပစ်ရန်နှင့်် နှစ်ရှညပ်င်မ ောေး စ ိုက္်ပ   ေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ အောေး  ွှတ်လတော် 

မှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောအစ ိုေးရအြ ဲြို့ ဝန်ကက္ ေးအောေး လမေးခမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ော။ 



 ဦးတင န္ ယ ဦး ( ဝန ကက း၊ ရဆျောက လို  ရေး၊  ိို ရဆျောင ဆက သ ယ ရေးဝန ကက းဌျောန )။       ။ ယောဉ် 

အနတရောယ်မခြစ်လစရန်အတ က္်   မေ်းလ ေးဝဲ/ယောရှ   စ်ပငမ် ောေးအောေး မခြစ်မလန ခိုတ်ထ ငရ်ှင်ေး ငေ်းရန်   ိုအပ် 

 ည့််အခါ တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ြဲို့ထ  ခ င့််ခပ ခ က္်လတောင်ေးခ မပ ေး ခ င့််ခပ ခ က္်ရရှ မ ှော  င် ခိုတ်ထ ငရ်ှင်ေး ငေ်း 

ခခငေ်းမ ောေး လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

  မေ်းနှင့််မ  တ်က္ငေ်း၍  စ်ပငက်က္ ေးမ ောေးခိုတ် ခဲခငေ်းလကက္ောင့်် ပတ်ဝန်ေးက္ ငထ် ခ ိုက္်မှု ခြစ်လပေါ်လ ော 

လကက္ောင့်် အပင်ငယ်မ ောေး ခပန် ည်အစောေးထ ိုေး စ ိုက္်ပ   ေးန ိုင်လရေးအတ က္်  စ်လတောဦေးစ ေးဌောနမှ  စ်ပင်ခိုတ် ှဲရမှု 

လပေါ်လပါက္်တ ိုင်ေး ခပန် ည်အစောေးထ ိုေး စ ိုက္်ပ   ေးလပေးန ိုင်လရေးအတ က္် ခိုတ် ှဲမည့်် အြ ဲြို့အစည်ေးမှ  စ်ပင် အလရ 

အတ က္်၊  တ်မှတ်ထောေး ည့်် လ  ောလ်ကက္ေးလင မ ောေး က္ ခ လပေး  ငေ်းလစမပ ေး ရရှ  ည့်် ရန်ပ ိုလင ခြင့် ် နှစ်စဉ်  ူထို 

ခြနို့်ပ   ေးပငမ် ောေး အခမဲ့်ခြနိ်ု့လဝစ ိုက္်ပ   ေးလန  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 အပူပ ိုငေ်းလေ စ မ်ေး န်ေးစ ိုခပည်လရေးဦေးစ ေးဌောနက္ ို ြ ဲြို့စည်ေးတည်လထောငခ်ခငေ်းမခပ မ   စ်လတောဦေးစ ေးဌောနမှ 

(၉)ခရ ိုင ် စ မ်ေး န်ေးစ ိုခပည်လရေး စ မ က္ န်ေးအလနခြင့်် ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆ ခိုနှစ်အထ  (၄)နှစ်တောက္ော အတ င်ေး 

လက္ ေးရွောထငေ်းစ ိုက္်ခင်ေးမ ောေးက္ ို တည်လထောငခ်ဲ့်မပ ေး ယူက္ စ် စ်မ   ေးမ ောေးခြင့်် စ ိုက္်ပ   ေးခဲ့်ပါ ည်။ ထ ိုို့အခပင်  မ်ေး 

လ ေးဝဲယော စ မ်ေး န်ေးစ ိုခပည်လရေးနှင့်် အရ ပ်ရလစရန်အတ က္် စ န်ပန်ေးပင်မ ောေး၊ အလဝရောပင(်လ ောစက္ ိုငေ်း)မ ောေးနှင့်် 

လအေ်ာလရေးရှောေးပငမ် ောေးက္ ို အပူပ ိုငေ်းလေ စ မ်ေး န်ေးစ ိုခပည်လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ပ   ေးပင်မ ောေး ခြနို့်လဝလပေးမပ ေး လေ  

ဆ ိုင်ရော အောဏောပ ိုင်တ ိုို့၏ ဦေးလဆောငမ်ှုခြင့်် ဌောနဆ ိုငရ်ောဝန်ထမေ်းမ ောေး၊ လက္ ေးရွော/ရပ်က္ က္်လန ခပည် ူ ူထိုမ ောေး 

မ ှပူေးလပါငေ်း ပါဝင၍်  ူထို ှုပ်ရှောေးမှုအ  င်ခြင့်် စ ိုက္်ပ   ေးခဲ့်ကက္ပါ ည်။ 

  ူထို ှုပ်ရှောေးမှုအ  င်ခြင့်် ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉  ဏ္ဍောလရေးနှစ်မှ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇  ဏ္ဍောလရေးနှစ်အထ  

ဆက္်  ယ်လရေး  မေ်းလ ေးဝဲယောတစ်လ  ောက္် က္ျွန်ေးပင်မ ောေးက္ ို ော စ ိုက္်ပ   ေးခဲ့်မပ ေး ၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ မ ိုေးရော  မ ှယခို 

အခ  န်အထ   ူထိုခြနိ်ု့ ပ   ေးပင်မ ောေးက္ ို ော ပ   ေးလထောငမ်ပ ေး ခြနို့်လဝ  က္်ရှ ပါ ည်။ 

  က္်ရှ   မေ်းမကက္ ေးမ ောေး၏  မေ်းလ ေးဝဲယောတ င် စ ိုက္်ပ   ေးထောေးရှ  ည့်် စ န်ပန်ေးပင်မ ောေးအလနခြင့်် ရော   

အ  ိုက္် ပန်ေးပ င့်် ည့်် အပငက်က္ ေးမ   ေးမ ောေးခြစ်မပ ေး ခရ ေး  ောေးခပည် ူတ ိုို့အတ က္် အပန်ေးလခြနောေးလနလရေးက္ ို 

အလထောက္အ်က္ူခြစ်လစ က္ဲ့်  ိုို့ အလဝရော(လ ောစက္ ိုင်ေး)ပင်မ ောေးမှော လခမဩဇောတ ိုေးတက္်လက္ောငေ်းမ န်လစမပ ေး 

လခမဆ  ွှောမ ောေး တ ိုက္်စောေးမှုအောေး ထ န်ေး  မ်ေး က္ောက္ ယ်လပေး ည့််  စ်မ   ေးမ ောေးခြစ်ပါ ည်။ 

 ထ ိုို့လကက္ောင့််  စ်လတော စ်ပင်မ ောေးအလနခြင့်် လရလခမ၊ ရော  ဥတို၊ ဇ ဝမ   ေးစ ိုမ   ေးက္ ဲ ထ န်ေး  မ်ေးက္ောက္ ယ် 

လပေး  က္်ရှ  ည့််အတ က္် မခြစ်မလန   ိုအပ်မှ ော ခိုတ် ှဲြယ်ရှောေး ရှင်ေး င်ေး င့်် ည့််အတ က္် ခရ ေး  ောေး 

ခပည် ူမ ောေး၏   ိုခခ  စ တ်ခ ယ ိုကက္ည်စ ော ခရ ေး  ောေး ောန ိုငလ်ရေးအတ က္် အလဝေးလခပေးက္ောေး မေ်းမကက္ ေး  မေ်းလ ေး 

ဝဲယောတစ်လ  ောက္်ရှ  အခမစ်ြ ော၊ အခမစ်စ ဲလ ော စ န်ပန်ေးပင်မ ောေး၊ အလဝရောပင် (လ ောစက္ ိုငေ်း)မ ောေး၊  လအေ်ာလရေး 

ရှောေးပငမ် ောေးနှင့််  က္်တမ်ေး  န် အပငလ်ဟောင်ေး၊ အပင်အ ိုမ ောေးအောေး ခိုတ်ထ င်ြယ်ရှောေးရှငေ်း င်ေးရန်နှင့်် နှစ်ရှည် 

ပင်မ ောေး စ ိုက္်ပ   ေးန ိုငလ်ရေးအောေး အပူပ ိုင်ေးလေ စ မ်ေး န်ေးစ ိုခပည်လရေးဦေးစ ေးဌောနနှင့််  စ်လတောဦေးစ ေးဌောနတ ိုို့ ပူေးလပါင်ေး 

လဆောငရ်ွက္်လစ  က္် မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအြ ြဲို့၏  မေ်းညွှန်မှုက္ ို ခ ယူက္ော ရန်ပ ိုလင  ရရှ မှုအလပေါ် 

မူတည၍် လဆောငရ်ွက္်  ောေးမည်ခြစ်ပါ ည်။ 

 မလက္ ေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ည် မ ိုေးနည်ေးလရရှောေးရပ်ဝန်ေးတစ်ခိုခြစ်မပ ေး   ောဝပတ်ဝန်ေးက္ ငန်ှင့်် ရော  ဥတို 

ထ န်ေး  မ်ေးန ိုငရ်န်အတ က္် ခိုတ်ထ ငရ်ှင်ေး င်ေးထောေးလ ော  စ်ပငမ် ောေးက္ ို အစောေးထ ိုေး စ ိုက္်ပ   ေးခခင်ေးနှင့််  စ်ပင်  



မရှ လ ော အပ ိုင်ေးမ ောေးတ င် ည်ေး  စ်ပငစ် ိုက္်ပ   ေးခခင်ေးတ ိုို့အောေး  စ်လတောဦေးစ ေးဌောန၊ အပူပ ိုငေ်းစ မ်ေး န်ေးစ ိုခပည် 

လရေးဦေးစ ေးဌောနတ ိုို့နှင့်် ည  န ှုငေ်းမပ ေး စ မ ခ က္်ခ ၍ စနစ်တက္  စ ိုက္်ပ   ေး  က္်ရှ ပါလကက္ောင်ေး  စ်ပင်မ ောေးစ ိုက္်ပ   ေးမပ ေးစ ေး 

မှုစောရင်ေးနှင့််အတူ ပူေးတ ဲ  က္် လခြကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 


