
 ဦးမ ောငက် ို (  င်းလမှ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်  - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်ကက္ ေးမ ောေးအောေး  ိုေး က္ ိုယ်စ တ်နှစ်ဖ ော က္ န်ေးမော 

ခ မ်ေး ောကက္ပါလစ  ိုို့ ဆိုလတောင်ေးလမတတောပ ိုို့ အပ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလမောင်က္ ိုဖ စ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတော့် ့်အလနနဲို့  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေး  ိုတဲ့်လမေးခွန်ေးက္လတော့် မင်ေး ှမမ  ြို့နယ် 

အလနောက္်ဘက္်ဖခမ်ေး ပန ရ ိုလက္ ေးရ ောအ ယ်တန်ေးလက္ ောငေ်းခွဲတွင် လက္ ောင်ေးလဆောင် စ်တစ်လဆောင် တ ိုေးခ ဲြို့ 

လဆောက္် ိုပ်လပေးလစ  ိုတဲ့် လမေးခွန်ေးလမေးဖမန်ေး ွောေးမှောဖ စ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ က္ျွန်လတောတ် ိုို့ မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်အလနောက္်ဘက္်တွင် ပန လခ ောင်ေးကက္ ေးဟော လဖမောက္်မှ 

လတောင်  ိုို့ စ ေးဆင်ေး ျှက္်ရှ ပါတယ။် ၎င်ေးပန လခ ောငေ်းကက္ ေးရဲြို့ စတငရ်ောဟော ရခ ိုင်ရ ိုေးမအလရှြို့ဘက္်ဖခမ်ေး၊ မင်ေး ှ 

မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  ဆင်လတောင်ကက္ ေးမှ စတငခ်ဲ့်တောဖ စ်ပါတယ်။ ၎င်ေးဆငလ်တောင်အန ေးတွင် ပန ရ ိုဆ ို ည့်် ခ င်ေး 

တ ိုင်ေးရငေ်း ောေးလက္ ေးရ ောတစ်ရ ော ရှ ပါတယ်။ ပန ရ ိုလက္ ေးရ ောအိုပ်စိုတွင်  

 (၁) ပန ရ ိုလက္ ေးရ ော 

 (၂) လက္ောက္်က္  န်လက္ ေးရ ော 

 (၃) ပရဆ ိုငလ်က္ ေးရ ော 

 (၄) လရယောဉ်လက္ ေးရ ော 

 (၅) ဆင်ရငလ်က္ ေးရ ော 

 (၆) ဆငလ်တောငလ်က္ ေးရ ောဖ စ်ကက္မပ ေး ခ င်ေးတ ိုင်ေးရငေ်း ောေး ူမ   ေးမ ောေး လနထ ိုငက်က္မပ ေး အိုပ်စိုတစ်ခို  ိုေး 

အ မ်လဖခလပါငေ်း(၄၀၀)ရှ မပ ေး  ူဦေးလရအောေးဖ င့်် (၂၀၆၀)တည်ရှ ပါ ည်။ 

 ပန ရ ိုလက္ ေးရ ောတွင ် ဖမန်မော့်ဆ ိုရှယ် စ် မ်ေးစဉ်ပါတ လခတ် ၁၉၈၂ ခိုနှစ်တငွ် အ.မ.က္လက္ ောင်ေး ွင့််ခွင့််ရ 

မပ ေး ၁၉၈၄ ခိုနှစ်တွင် အိုပ်စိုအတွငေ်း ခ င်ေးတ ိုင်ေးရင်ေး ောေးမ ောေးမှ က္ ိုယ်ထူက္ ိုယ်ထ စော ငလ်က္ ောငေ်းလဆောင်  

(၁၂၀' × ၃၀')လဆောက္် ိုပ်မပ ေး စော ငက်က္ောေး  က္်ရှ  ည်မှော ယလနို့အခ  န်ထ ဖ စ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ယလနို့အခ  န်တွင် ပန ရ ို အ.မ.က္လက္ ောငေ်းမှော အ. .က္(ခွဲ)အထ  အဆင့််တ ိုေး ရရှ မပ ေး 

လက္ ောငေ်း ောေးဦေးလရ (၂၀၀)လက္ ေ်ာ လက္ ောငေ်းဆရော/ ဆရောမ (၈)ဦေးဖ င့်် ပညော ငက်က္ောေး  က္်ရှ ရော လက္ ောငေ်း 

လဆောင်အ စ်တစ်လဆောင် အဖမန်ဆ ိုေးလဆောက္် ိုပ်လပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ ယခို က္်ရှ  က္ ိုယ်ထူ 

က္ ိုယ်ထလက္ ောင်ေးလဆောင်မှော  က္်တမ်ေး(၃၅)နှစ်ရှ မပ ဖ စ် ည့််အတွက္် လဟောငေ်းနွမ်ေးလဆွေးလဖမ့်ဖခငေ်း၊ လက္ ောင်ေး 

ဥပတ ရိုပ်မလက္ောင်ေးလတော့်ဖခငေ်း စ ည်တ ိုို့ ဖ စ် ည်  က္်ရှ ပါတယ်။ 

   ိုို့ဖ စ်ပါ၍ ခ ငေ်းတ ိုင်ေးရငေ်း ောေး (၆)ရ ောမှ မှ ခ ိုအောေးထောေး  က္်ရှ လနလ ော ပန ရ ို အ. .က္(ခွဲ)တည်လနရော 

တွင် လက္ ောင်ေးလဆောင် စ်တစ်လဆောင် အဖမန်ဆ ိုေးလဆောက္် ိုပ်လပေးန ိုင်ရန်   ိုအပ်လနပါ၍ လဆောက္် ိုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှ / မရှ အောေး ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတဆင့်် တ ိုင်ေးအစ ိုေးရအ ွဲြို့  ိုို့ လမေးဖမန်ေးရဖခင်ေးဖ စ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ အောေး  ိုေး 

က္ န်ေးမောခ မ်ေး ောကက္ပါလစ။ 

 မ ေါက်တော ခင်မ ောငမ်အး ( ဝန်ကက း၊ လူ ှုမ းဝန်ကက းဌောန )။  ။  ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ်ကက္ ေး 

လမေးဖမန်ေး ောလ ော အ က္(ခွဲ)ပန ရ ို၏ လက္ ောငေ်းအမည်မှန်မှော အ က္(ခွဲ)ပန ဇ ို ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်းနှင့်် မလက္ွေး 



တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ ိုင၊် မင်ေး ှမမ  ြို့နယ်၊ အလဖခခ ပညော အ ယ်တန်ေးလက္ ောင်ေး(ခွဲ) ပန ဇ ိုလက္ ောငေ်းတွင် 

လက္ ောငေ်း ောေး (၂၀၄)ဦေး၊ (၈၁×၃၆)လပ၊  ွပ်မ ိုေး၊ ပ ဉ်က္ောနှင့် ်(၃၆×၁၈)လပ၊  ွပ်မ ိုေး၊ ထရ က္ော လက္ ောင်ေးလဆောင်တ ိုို့ 

ရှ ပါ ည်။ 

   ိုအပ်လနလ ော လက္ ောငေ်းလဆောင်လဆောက္် ိုပ်န ိုငရ်န် ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးတွင်   ောထောေး 

တငဖ်ပလ ော ်ည်ေး ဘဏ္ဍောရန်ပ ိုလငွ ခွင့််ဖပ ခ က္် မရရှ ပါ ဖ င့်် ၂၀၂၀ − ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစတ်ွင် လငွ  ိုေး 

လငွရငေ်း (တည်လဆောက္်လရေး) လခါင်ေးစဉ်လအောက္်မှ ဆက္် က္ ်   ောထောေးတငဖ်ပ၍ ဘဏ္ဍောလငွ ခွင့််ဖပ ခ က္် 

ရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်လပေး ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်း  လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသန်းမဆွေ ( မ   ြို့သစ်မ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၁ )။  ။  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့်် 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ ဧည့်် ည်လတော်မ ောေးမင်္ဂ ောအလပါငေ်း ခလညောငေ်းကက္ပါလစခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတော် 

က္လတော့် မမ  ြို့ စ်မမ  ြို့နယ်အမှတ်(၁) မဲဆနဒနယ်မှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး န်ေးလဆွ 

ဖ စ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောတ် ိုို့ မမ  ြို့ စ်မမ  ြို့နယ်မှ လက္ ေးရ ောအိုပ်စို (၅၂)အိုပ်စိုရှ ပါတယ်။ မမ  ြို့ စ်မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှ ေးရ ိုေး 

 ည် (၁၉၉၇/၉၈)ခိုနှစ်တွင် (၆၀×၃၀)လပ တစ်ထပအ်လဆောက္်အဦဖ စ်ပါတယ်။ မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှ ေးရ ိုေးတွင် 

 ွဲြို့စည်ေးပ ိုအရ ဝန်ထမ်ေးအင်အောေး(၆၂)လယောက္ဖ် စ်လ ေ်ာ ည်ေး  က္်ရှ တွင(်၂၄)ဦေးခန်ို့ တရောေးဝင်ခန်ို့အပ်ခဲ့်ရပါ 

 ည်။ မမ  ြို့ စ်မမ  ြို့နယ်တွင် အထက္်တန်ေး၊ အ ယ်တန်ေး၊ မူ တန်ေးလက္ ောငေ်း (၁၈၉)လက္ ောင်ေးရှ ပါတယ်။ 

မမ  ြို့နယ်အတွငေ်း ဆရော/ဆရောမ ဦေးလရမှော(၁၇၅၀)ဦေး ရှ ပါတယ။် မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှ ေးအပါအဝင် ရ ိုေးဝန်ထမ်ေး 

(၂၄)ဦေးမှော ရ ိုေးတက္်ရက္်တ ိုင်ေး လနရောအခက္်အခဲဖ စ်လနရပါတယ်။  စောထိုတ်ရက္်မ ောေးတွင် လက္ ောင်ေးလပါင်ေး 

(၁၈၉)လက္ ောင်ေးမှ လက္ ောငေ်းအိုပ်ဆရောကက္ ေး၊ ဆရောမကက္ ေးမ ောေး  စောထိုတ်စဉ် လနရောအခက္်အခဲမ ောေး ကက္  လတွြို့ 

လနရပါတယ်။ ဆရော/ဆရောမဦေးလရ (၁၇၅၀)ဦေးအောေး  စောလငွထိုတ်လပေးရန် အ ဲွြို့(၃) ွဲြို့ခွဲ၍ ထိုတ်လပေးလနရပါ 

တယ်။ လနရောအခက္်အခဲလကက္ောင့်် ဆရောကက္ ေး/ ဆရောမကက္ ေးမ ောေးမှော တ ိုေးလဝှို့ စောထိုတ်လနရပါတယ်။  

   ိုို့ဖ စ်ပါ၍ မမ  ြို့ စ်မမ  ြို့၊ မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှ ေးရ ိုေးအောေး (၂)ထပလ်ဆောငအ်လဆောက္အ်ဦ လဆောက္် ိုပ်လပေး 

န ိုငပ်ါရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ ိုင်ရောဝန်ကက္ ေးဌောန  ိုို့ လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ 

တယ်။ 

 မ ေါက်တော ခင်မ ောငမ်အး ( ဝန်ကက း၊ လူ ှုမ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မလက္ွေး 

ခရ ိုင၊် မမ  ြို့ စ်မမ  ြို့နယ်၊ မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှ ေးရ ိုေးတွင် (၆၀×၃၀)လပ၊ အိုပ်ညှပ်တစ်ထပလ်ဆောင်ရှ လ ော် ည်ေး 

မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  ပညောလရေးဝန်ထမ်ေးမ ောေး  စော ထိုတ်စဉ် လနရောအခက္်အခဲလကက္ောင့််   ိုအပ်လနလ ော ( ၁၀၀ × 

၃၀ ) လပ RC ( ၂ )ထပ ်လဆောက္် ိုပ်ရန် ၂၀၂၀ − ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်၊ လငွ  ိုေးလငွရငေ်း(တည်လဆောက္်လရေး) 

ရန်ပ ိုလငွ ရရှ မှုအလပေါ် မူတည၍်   ောထောေးန ိုငလ်ရေးစ စစ်လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်း လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ 

 ည်။ 

 ဦးသ န်းလ ှ( မ နံမခ ောင်းမ   ြို့နယ ်ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး စ တ်၏ခ မ်ေး ောဖခင်ေး၊ က္ ိုယ်၏က္ န်ေးမောဖခငေ်းနှင့်် ဖပည့််စ ို 

ကက္ပါလစဟို ဆိုလတောငေ်းလမတတောပ ိုို့ အပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 



 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး  န်ေး ှဖ စ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေးမယ့်် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မလက္ွေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ လရန လခ ောငေ်းမမ  ြို့နယ်၊ လညောငပ်ငအ် ိုင့််လက္ ေးရ ောအိုပ်စို၊ လညောငပ်င်အ ိုင့််လက္ ေးရ ော အလဖခခ ပညော 

အထက္်တန်ေးလက္ ောငေ်းခွဲတွင် လက္ ောငေ်းလဆောင်အ စ် လဆောက္် ိုပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော 

ဖ စ်ပါတယ်။  

 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးခင်ဗ ောေး။ လရန လခ ောငေ်း 

မမ ့ ိုို့နယ်၊ လညောင်ပင်အ ိုင့််အိုပ်စို၊ လညောင်ပငအ် ိုင့််လက္ ေးရ ော ည် လရန လခ ောငေ်းမမ  ြို့မှ မ ိုင်(၂၀)ခန်ို့ လဝေးက္ွောမပ ေး မမ  ြို့၏ 

လတောင်ဘက္် အစွန်အ  ောေးတွင် တည်ရှ ပါ ည်။ အိုပ်စိုရ ောကက္ ေးဖ စ်လ ောလကက္ောင့်် အဖခောေးလက္ ေးရ ောမ ောေး ဖ စ် 

လ ော ဆင်လ လက္ ေးရ ော၊ တည်ပငက်္ိုန်ေးလက္ ေးရ ော၊ ထန်ေးပင်စိုလက္ ေးရ ော၊ အိုတ် လှက္ ေးရ ော၊ က္ျွန်ေးလခ ောင်ေးကက္ ေး၊ 

က္ျွန်ေးလခ ောငေ်းလ ေးရ ောမ ောေးမှ လက္ ောငေ်း ောေး/ ူမ ောေး  ောလရောက္်မှ ခ ိုလနရလ ော လက္ ောငေ်းဖ စ်ပါ ည်။ နှစ်စဉ် 

လက္ ောငေ်း ောေးဦေးလရ တ ိုေးတက္်မ ောေးဖပောေး ောမှော ဖ စ်ပါတယ်။ လက္ ောငေ်း ောေးဦေးလရ (၁၈၀)လက္ ေ်ာရှ မပ ေး ဆရော/မ 

မ ောေးမှော မူ တန်ေးဖပ(၅)လယောက္၊် အ ယ်တန်ေးဖပ(၆)လယောက္်၊ လက္ ောင်ေးအိုပ်(၁)လယောက္်ရှ မပ ေး လက္ ောင်ေးစော င် 

လဆောင်(၂)လဆောငရ်ှ မပ ေး ဆရော/မရ ိုေးခန်ေး၊ နောေးလနခန်ေး၊ အလဆောင်ငယ်(၁)လဆောင် ောရှ ပါ ည်။ စော ငလ်ဆောင် မှော 

ထရ က္ောမ ောေးဖ စ်မပ ေး မ ောေးစွောပ က္်စ ေးလနပါ ည်။ လက္ ောငေ်းဝ ိုင်ေးမှော ည ညောမပ ေး မ ောေးစွောက္ ယ်ဖပန်ို့ပါ ည်။  

   ိုို့ပါလ ောလကက္ောင့်် လက္ ောင်ေး ောေး/ ူမ ောေး စော ငက်က္ောေးရောတွင် အခက္်အခဲမ ောေးမရှ လစရန် လနောက္ထ်ပ် 

စော ငလ်ဆောင်(၁)ခို လဆောက္် ိုပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတော်ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် ဖပည် ူမ ောေး 

က္ ိုယ်စောေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 မ ေါက်တော ခင်မ ောငမ်အး ( ဝန်ကက း၊ လူ ှုမ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မလက္ွေး 

ခရ ိုင၊် လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့နယ်၊ အလဖခခ ပညော အထက္်တန်ေးလက္ ောငေ်း(ခွဲ) လညောငပ်င်အ ိုင့််လက္ ောင်ေးတွင် (၇၄×၁၈) 

လပ၊  ွပ်၊ ထရ ၊ အိုတ်(ဥပဓ ရိုပ်မလက္ောငေ်း)၊ (၃၆×၁၈)လပ၊ အိုတ်ညှပ ် (၁)ထပ(်ဥပဓ ရိုပ် င့််)၊ (၆၀×၂၄)လပ၊ 

အိုတ်ညှပ်(၁)ထပ(်ဥပဓ ရိုပ်မလက္ောငေ်း) လက္ ောင်ေးလဆောင်(၃)လဆောငန်ှင့်် လက္ ောင်ေး ောေး(၁၆၆)ဦေးရှ ပါ ည်။   ိုအပ် 

လနလ ော (၁၂၀×၃၀)လပ၊ RC(၁)ထပ ် လဆောက္် ိုပ်ရန် ၂၀၂၀ − ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်၊ လငွ  ိုေးလငရွင်ေး 

(တည်လဆောက္်လရေး) ရန်ပ ိုလငွရရှ မှုလပေါ်မူတည်၍   ောထောေးန ိုငလ်ရေးစ စစ်လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောင်ေး 

လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးမက ောစ်ွေ ်း ည် (  င်းဘူးမ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တဲ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး အောေး  ိုေးမင်္ဂ ောပါ။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မင်ေးဘူေးမမ  ြို့နယ် 

မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဖ စ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော့်အလနဖ င့််  

“ ေိုတ ယအကက္ မ် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် ေိုတ ယပ ိုမနှ်အစည်ေးအလဝေးတွင် တငခ်ဲ့်လ ောအဆ ိုဖ စ်တဲ့် 

 မမတ၏ အထူေး  ေး န်ို့ရန်ပ ိုလငွဖ င့်် မပ ေးခဲ့် ည့်် အစ ိုေးရ က္်တမ်ေးတွင် လဆောငရ် က္်ခဲ့်လ ော ဖမစ်လရတင် 

စ မ က္ န်ေး၏ စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးလရေးအ ွဲြို့နှင့်် စ စစ် က္်ခ လရေးအ ွဲြို့မှ စစ်လဆေးခ က္်မ ောေးက္ ို တရောေးဝင်ထိုတ်ဖပန်လပေး 

ရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့်် ယခို က္်ရှ  လဖမဖပင်အလနအထောေးတွင် လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးဖခငေ်းမရှ  ည့််  ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေးနှင့််   ိုအပ်လ ော ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို လဆောင်ရ က္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  က္ ို” လမေးဖမန်ေး ွောေးမှောဖ စ်ပါတယ်။ 



ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ မင်ေးဘူေးမမ  ြို့လပေါ်တွင် မပ ေးခဲ့် ည့််အစ ိုေးရ က္်တမ်ေးတွင်  မမတ၏ အထူေး  ေး န်ို့ 

ရန်ပ ိုလငွဖ င့်် လဆောင်ရ က္်ခဲ့်လ ော ဖမစ်လရတငစ် မ က္ န်ေးအောေး ဖပန် ည်စ စစ်လပေးရန် အဆ ိုက္ ို ေိုတ ယပ ိုမှန် 

အစည်ေးအလဝေးတွင် အဆ ိုလအောငခ်ဲ့်မပ ေးဖ စ်ပါတယ်။ ထ ို  ိုို့အဆ ိုလအောငခ်ဲ့်မပ ေး မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွြဲို့ မှ 

စောအမှတ်၊ စဘစ/၃/ (၀၂၇/ ၂၀၁၆)၊ ရက္်စွ ဲ၂၀၁၆ ခို ဇွန ်၁၇ ရက္်ပါ စောဖ င့်် ဦေးစ ိုေးဖမင့််  ယ်/ဆည် ဝန်ကက္ ေး 

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦေးတငန်ွယဦ်ေး လဆောက္်/ပ ိုို့/ဆက္်ဝန်ကက္ ေးမှ အတွင်ေးလရေးမှ ေးအဖ စ် အပါဝင် အ ဲွြို့ဝင(်၉)ဦေး၊ လပါင်ေး(၁၁) 

ဦေးဖ င့်် စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးလရေးလက္ောမ်တ က္ ို  ွဲြို့စည်ေးလပေးခဲ့်မပ ေး စ ိုစမ်ေးစ စစ်ခ က္်မ ောေးက္ ို အစ ရင်ခ စောအဖ စ် အစ ိုေးရ 

အ ဲွြို့  ိုို့ တငဖ်ပထောေးမပ ေးဖ စ်ပါတယ်။ ထ ိုို့အတူ စောအမှတ်၊ ၄/ ၇ - ၃၂ (စဘစ/၄၈၁)/ ဦေး ၆ ၊ ရက္်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ 

စက္်တငဘ်ော (၁)ရက္်ပါ ရက္်စွဲဖ င့်် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွဲြို့မှ ဦေးဝငေ်းမ ိုေးထ ိုက္်၊ ေိုတ ယ 

အင်င်္ ငန် ယောမှ ေးကက္ ေး၊ တ ိုင်ေးစည်ပင် ောယောလရေးအ ဲွြို့မှ အ ွဲြို့လခါင်ေးလဆောင၊် အ ဲွြို့ဝင်(၈)ဦေး၊ လပါင်ေး(၉)ဦေးဖ င့်် 

မင်ေးဘူေးမမ  ြို့ တ ိုေးခ ဲြို့လရလပေးလရေး စ မ က္ န်ေး ိုပ်ငန်ေး စ စစ် က္်ခ လရေးအ ွဲြို့က္ ို  ွဲြို့စညေ်းတောဝန်လပေးအပ်ထောေးပါ  ည်။ 

ပထမ စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးလရေးအ ွဲြို့တွင် မမ  ြို့မ မမ  ြို့ မ ောေးပါ ထည့်် ွင်ေး ွဲြို့စည်ေးထောေးဖခငေ်းဖ စ် ည့််အတွက္် 

မမ  ြို့လနဖပည် ူ ူထိုမှ က္ိုမပဏ မှ လဆောငရ် က္် ွောေး ည့်် တောဝန်ယူမှု တောဝန်ခ မှုမ ောေးမရှ ဖခင်ေး၊ လရလက္ောင်ေးမွန် 

ဖပည့််ဝစွော ရရှ န ိုင်မှုမရှ ဖခငေ်းမ ောေး၊ ဖပန် ည်ဖပ ဖပင်လပေးရန်  ိုအပ် ည့််  ိုပ်ငန်ေး  ိုအပ်ခ က္်မ ောေး၏ စ န်လခေါ်မှု 

မ ောေးက္ ို မ မ တ ိုို့ ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့်် လက္ော်မတ မှအ ဲွြို့ဝင ် မမ  ြို့မ မမ  ြို့ မ ောေးမှ ထ ပ်တ ိုက္်ရင်ဆ ိုင် 

လနရပါ ည်။ 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ယခို က္်ရှ တွင ် မ မ တ ိုို့ အစ ိုေးရ က္်တမ်ေး  ွှတ်လတော ်က္်တမ်ေး(၃)နှစ်လက္ ော် 

 ောမပ ေး ယခိုဖမစ်လရတင် က္ စစ ည် ည်ေး အစ ိုေးရ က္်တမ်ေးနှင့်် အမျှပဲဖ စ်ပါတယ်။   ိုို့လ ော ်ည်ေး စ စစ် 

 က္်ခ လရေးအ ဲွြို့မှ စစ်လဆေးမပ ေးလ ေ်ာ ည်ေး ယခိုအခ  န်ထ  စည်ပင်လက္ော်မတ နှင့်် စ ိုစမ်ေး စစ်လဆေးလရေးအ ွဲြို့၊ မမ  ြို့မ  

မမ  ြို့ မ ောေးမှ တရောေးဝင်မည် ည့််အလကက္ောင်ေးအရောမှ မ  ရှ ရလ ေး ဖ စ်လနပါ ည်။ အဆ ိုပါ ဖမစ်လရတငစ် မ က္ န်ေး 

က္ ို ပွင့််ဦေးက္ိုမပဏ ၊ W.W.W က္ိုမပဏ ၊ ဟန်စ န် န်ို့က္ိုမပဏ နှင့်် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး  ျှပစ်စ်ဓါတ်အောေးဖ န်ို့ဖ  ေးလရေး 

တ ိုို့မှ  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောငရ် က္် ွောေးမပ ေး လဖမဖပင်အလနထောေးတွင် ိုပ်ရန် က္ န်ရှ လ ော  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး၊ ဖပန် ည် 

ဖပ ဖပငလ်ပေးရန်ရှ လ ော  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး၊ စောရင်ေးစစ် စစ်လဆေးခ က္်အရက္ွောဟလနလ ော  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး၊ ရက္် ွန် 

ေဏလ်ကက္ေးမ ောေး၊ ရရန် လပေးရန်မ ောေးတွ်က္ခ က္် မပ ေးပါက္ လဖမဖပင်တွင ် ိုပ်လပေးရန်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး   ိုအပ်ပါ ည်။  

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ယခို က္်ရှ  အခ  န်တွင် ည်ေး ဖမစ်လရတငမ်ှ မမ  ြို့အောေး လက္ောင်ေးမွန်စွော လရလပေး 

န ိုငဖ်ခငေ်းမရှ ပါ။ အမှတ်(၂)တစ်ရပ်က္ွက္်ပင် ျှင် လပေးန ိုငပ်ါ ည်။ ၎င်ေး(၁)ရပ်က္ွက္်တည်ေးက္ ိုပင ် ဖမစ်လရက္ ို 

တ ိုက္်ရ ိုက္်စိုပ်ယူလပေးလနရ ည့််အလဖခအလနဖ စ်ပါ ည်။ လရလက္ောငေ်းလရ န်ို့က္ ို လ ောက္လ်ရအထ  မရရှ ဘဲ 

  ိုေးလရ၊ ခ   ေးလရက္ ိုပင ် က္ န်ေးမောလရေးနှင့်် ည ညွတ်မှုမရှ    ိုေးလနရပါ ည်။ လရစစ်က္န်(၅)က္န်မှ လရစစ်န ိုင်မှု 

တစ်လနို့က္ ို င်္ါ  (၂)  န်ေးခွဲဟို ဆ ိုလ ော ်ည်ေး ယခိုအခ  န်ထ  (င်္ါ  )(၁)လ ောင်ေးပင် အန ိုငန် ိုင ်စစ်လနရပါ ည်။ 

ဖမစ်လရတငမ်ှ ရယူထောေးလ ော ဖပည် ူမ ောေးမှ လရမ ောေးလနောက္က်္  ၍   ိုေးမရ  ည့််အဆင့််ဖ စ်၍ ဝန်ကက္ ေးခ  ပထ်   ိုို့ 

တ ိုင်ကက္ောေးမပ ေး၊ (၈.၈.၂၀၁၉)ရက္်လနို့တွင် မမ  ြို့နယ်/ခရ ိုငအ်ိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေး၊ စညပ်င်တောဝန်ရှ  ူမ ောေး၊ က္ျွန်လတော် 

က္ ိုယ်တ ိုင်လတွြို့ဆ ို၍ ဖပဿနောမ ောေးလဖ ရှင်ေးလပေးခဲ့်ပါ ည်။ မင်ေးဘူေးမမ  ြို့လပေါ်ရှ  မမ  ြို့လရလပေးလဝလရေးနှင့်် လရစ ေးလရ ော 

လက္ောင်ေးမွန်လရေး လဖမောင်ေးစနစ်မ ောေး ည် မမ  ြို့လနဖပည် ူ ူထိုနှင့်် မမ  ြို့နယ်စညပ်င် ောယောလရေးအ ွဲြို့ကက္ောေးတွင် 

စ န်လခေါ်မှုတစ်ခိုဖ စ်လနပါ ည်။ 



ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။   ိုို့ဖ စ်ပါ၍ မင်ေးဘူေးဖမစ်လရတငစ် မ က္ န်ေးမှ တောဝန်ယူလဆောင်ရ က္်ထောေးလ ော 

က္ိုမပဏ အ ဲွြို့မ ောေးနှင့်် စ စစ် က္်ခ လရေးအ ွဲြို့မှ စ စစ်မပ ေး လဖမဖပင်အလနအထောေးတွင် ိုပ်ရန် က္ န်ရှ လ ော  ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေး၊ စောရင်ေးစစ်၊ စစ်လဆေးခ က္်အရ က္ွောဟလနလ ော ိုပ်ငန်ေးမ ောေး ရက္် ွန်ေဏ်လကက္ေးမ ောေး၊ ရရန်လပေးရန်မ ောေး က္ ို 

တရောေးဝင်ထိုတ်ဖပန်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့်် ၎င်ေးစ စစ်ခ က္်မ ောေးမှ ထွက္်ရှ  ောလ ော ဖခောေးနောေးခ က္်မ ောေး နှင့်် 

ထွက္ရ်ှ  ောလ ော လငွလကက္ေးမ ောေးအရ လဖမဖပင်အလနအထောေးတွင် စောခ  ပ်ပါ ိုပ်ရန် က္ န်ရှ လနလ ော  ိုပ်ငန်ေး မ ောေး 

ယခို က္်ရှ လရလပေးလဝလရေးတွင် စောခ  ပ်ပါ  တ်မှတ်ထောေးလ ော လရင်္ါ   (၂)  န်ေး(၅)လ ောင်ေး မဟိုတ် 

 ည့််တ ိုင် မမ  ြို့အောေး လရပ ိုမှန်စစ်၍ လပေးန ိုငရ်န်   ိုအပ်လန ည့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး က္ ို လဆောငရ် က္်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှ /မရှ နှင့်် လဆောငရ် က္်လပေးရန်   ောထောေးမပ ေးပါက္ အဖမန်ဆ ိုေး မည် ည့််အခ  န်က္ော တွင် လဆောငရ် က္်လပေး 

မည်က္ ို   ရှ   ို၍ မဲဆနဒရှငဖ်ပည် ူမ ောေးက္ ိုယ်စောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည် 

ခင်ဗ ောေး။ 

ဦးမ ော် ငး် ( ဝန်ကက း၊ စ  ံက န်း၊ ဘဏ္ဍောမ းန္ှင့်် စည်ပင်သောယောမ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ ိုင၊် မင်ေးဘူေးမမ  ြို့ တ ိုေးခ ဲြို့လရလပေးလရေး ိုပ်ငန်ေးတွင် ပွင့််ဦေးက္ိုမပဏ ၊ WWW က္ိုမပဏ ၊ 

ဟန်စ န် နို့် က္ိုမပဏ နှင့် ်မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ျှပ်စစ်တ ိုို့ ပါဝင်လဆောင်ရ က္်ခဲ့်ကက္ပါ ည်။ 

အဆ ိုပါ ိုပ်ငန်ေးနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ဲွြို့၏ တောဝန်လပေးခ က္်အရ ပါဝငလ်ဆောင်ရ က္် 

ခဲ့် ည့်် က္ိုမပဏ အ ွဲြို့အစညေ်းမ ောေး၏ လဖမဖပင်လဆောင်ရ က္်ထောေးရှ မှုအလဖခအလနအောေး က္ွငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေးခဲ့်မပ ေး 

ဖပန် ည်ဖပ ဖပင်လဆောငရ် က္်ရန်   ိုအပ် ည့်် ိုပ်ငန်ေးမ ောေး၏ ခနိ်ု့မှန်ေးတန်  ိုေးလငမွ ောေး၊  ိုပ်ငန်ေး အခ  န်မ  မပ ေးစ ေး 

န ိုငဖ်ခငေ်းမရှ  ည့််အတွက္် လပေးလဆောငရ်မည့်် ေဏ်လကက္ေးလငမွ ောေးအောေး က္ိုမပဏ အ  ိုက္် ခွဲဖခောေး၍ တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး 

အစ ိုေးရအ ွဲြို့  ိုို့ တငဖ်ပခဲ့်ပါ ည်။ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွဲြို့မှ စစ်လဆေးလရေးအ ွဲြို့၏ စစ်လဆေးလတွြို့ရှ ခ က္်အရ 

က္ိုမပဏ မ ောေးမှ လပေး ွင်ေးရမည့််လငလွကက္ေးမ ောေးအောေး လပေး ငွေ်းလစရန် ညွှန်ကက္ောေးခဲ့်မပ ေး က္ိုမပဏ မ ောေးမှ ည်ေး အဆ ိုပါ 

လငွလကက္ေးမ ောေးအောေး ဖပန် ည်လပေး ွင်ေးခဲ့်မပ ေးဖ စ်ပါ ည်။ က္ိုမပဏ မ ောေးအ  ိုက္် လပေး ွင်ေးထောေးရှ မှု အလဖခအလနမှော 

လအောက္်ပါအတ ိုငေ်းဖ စ်ပါ ည် − 

(က္) ပွင့််ဦေးက္ိုမပဏ   - ဖပငဆ်င်ရမည့်် ိုပ်ငန်ေးတန်  ိုေးနှင့်် ၅၅၈၀၃၅၆၅/- 

     ရက္် ွန်ေဏ်လကက္ေး 

( ခ ) WWWက္ိုမပဏ   - လဖမဖပင် ိုပ်ငန်ေးတန်  ိုေးက္ွောဖခောေးလငွ ၇၄၀၃၅၆၆၈/- 

     နှင့် ်ရက္် ွန်ေဏ်လကက္ေး 

( င်္ ) ဟန်စ န် နို့်က္ိုမပဏ  - လေ လပါက္်လ ေး လက္ ော် ွန်မှုနှင့််  ၁၆၇၂၉၆၀/- 

    တပ်ဆင်မှု ိုပ်အောေးခ ပ ိုထိုတ်လငွ 

  စိုစိုမပေါငး်              ၁၃၁၅၁၂၁၉၃/- 

 အထက္်ပါ ရန်ပ ိုလငွမ ောေးအောေး မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးစည်ပင ်ောယောလရေးအ ဲွြို့၏ လငွစောရင်ေးအမှတ် - CF 

001985 တွင်  က္်ရှ ထ န်ေး  မ်ေးထောေးရှ ပါ ည်။ အဆ ိုပါရန်ပ ိုလငမွ ောေးနှင့််စပ်  ဉ်ေး၍ မည်  ိုို့ ဆက္် က္် 

လဆောငရ် က္်ရမည်က္ ို မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးရ  ိုေးမှန်ေးလဖခလငွစောရင်ေးဦေးစ ေးဌောန  ိုို့ ညှ န ှုငေ်းအလကက္ောင်ေးကက္ောေးခဲ့်ရော 

မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ရ  ိုေးမှန်ေးလဖခလငွစောရငေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ စ မ က္ န်ေးနှင့် ် ဘဏ္ဍောလရေးဝန်ကက္ ေးဌောန၊ ရ  ိုေးမှန်ေးလဖခ 

လငွစောရင်ေးဦေးစ ေးဌောန(ရ ိုေးခ  ပ်)လနဖပည်လတော်  ိုို့ ဆက္် က္်တင်ဖပခဲ့်ပါ ည်။ ရ  ိုေးမှန်ေးလဖခလငွစောရင်ေးဦေးစ ေးဌောန 



(ရ ိုေးခ  ပ်)လနဖပည်လတော၏် (၃.၆.၂၀၁၉)ရက္်စွဲပါစောအမှတ်၊ ဘ - ၅/ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး/ ဖပည်နယ ် (၁၁၂/၂၀၁၉) 

ဖ င့်် အလကက္ောငေ်းဖပန်ကက္ောေးခဲ့်ရောတွင် လငတွ ိုက္်ဦေးစ ေးဌောန၏ လငွထိုတ်စောရင်ေးအမှတ် MD-012672   ိုို့ ဖပန် ည် 

 ွှလဲဖပောငေ်းလပေး ွငေ်းရန် ညွှန်ကက္ောေးခဲ့်ပါ ည်။ 

   ိုို့ဖ စ်ပါ၍ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ ိုင်၊ မင်ေးဘူေးမမ  ြို့၊ တ ိုေးခ ဲြို့လရလပေးလရေး ိုပ်ငန်ေးအတွက္် 

ပ ို ျှ ရန်ပ ိုလငကွ္ ပ် ၁၃၁၅၁၂၁၉၃/- အောေး တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးစည်ပင် ောယောလရေးအ ွဲြို့အလနဖ င့် ် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

အစ ိုေးရအ ွဲြို့  ိုို့ ဖပန် ည်လပေး ွင်ေးရမည်ဖ စ်မပ ေး မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွြဲို့မှ အဆ ိုပါ ရန်ပ ိုလငမွ ောေးအောေး 

လငွတ ိုက္်ဦေးစ ေးဌောန၏ လငထွိုတ်စောရငေ်းအမှတ် MD-012672   ိုို့ ဖပန် ည်လပေး ွငေ်းန ိုင်လရေး ဆက္် က္် 

လဆောငရ် က္် ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်း လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသ န်းလ ှ( မ နံမခ ောင်းမ   ြို့နယ ်ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး စ တ်၏ခ မ်ေး ောဖခင်ေး၊ က္ ိုယ်၏က္ န်ေးမောဖခငေ်းနှင့်် ဖပည့််စ ို 

ကက္ပါလစဟို ဆိုလတောငေ်းလမတတောပ ိုို့ အပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလရန လခ ောငေ်းမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး  န်ေး ှဖ စ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေးမယ့်် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မလက္ွေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့နယ်အတွငေ်း လညောင် ှရပ်က္ကွ္်ထ ပ်၊ လညောင် ှရ ောထ ပ် ရန်က္ိုန် - မနတလ ေး က္ောေး 

 မေ်းမကက္ ေး  မေ်းနယ်အတွင်ေး လဆောက္် ိုပ်လရောင်ေးခ လနလ ော လ ေးဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးအောေး  မေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ 

 ယ်ရှောေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး ွောေးမှောဖ စ်ပါတယ်။  

 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး ခင်ဗ ောေး။ မလက္ွေးတ ိုင်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့နယ်အတွငေ်း လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်လတောငဘ်က္် MOGE နှင့်် Gold Petrol 

ဌောနလရှြို့ရှ  လညောင် ှရပ်က္ွက္်ထ ပ်၊ လညောင် ှရ ောထ ပ်တွင် ရန်က္ိုန် - မနတလ ေး မ်ေးမကက္ ေး  မ်ေးလဘေးဝဲဘက္် 

ယောဘက္်မှ  မ်ေးနယ်အတွင်ေး လ ေးဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး လဆောက္် ိုပ်လရောငေ်းခ လနမှုမ ောေး ရှ လနပါ ည်။ မ န်ေး မေ်းမ 

ကက္ ေး ည် အ ွန်က္ ဉ်ေးလဖမောငေ်းလနမပ ေး က္ောေးမ ောေး တစ်စ ေးနှင့််တစ်စ ေးလရှောင်တ မ်ေးရောတွင် အနတရောယ်မ ောေး ကက္  လတွြို့ 

န ိုငပ်ါ ည်။ လ ေးဆ ိုင်မ ောေး အက္ောအရ မ ောေးက္ ို တ ိုက္်မ လ ော ်ည်ေး မတ ိုင်တန်ေးရဲ ည်က္ ို   ရှ လနရပါ ည်။ 

ထ ိုနညေ်းတူ  စ်တလပွရပ်က္ွက္်၊ လရွှေဘ ို ောဖပည် ူူ့အောေးက္စောေးက္ွငေ်း လဖမောက္်ဘက္်  ခင ် ိုေး ှကက္ ေး  မေ်းမ 

လတော ်မေ်းတွင် ည်ေး  မေ်းလဘေးဝဲဘက္်၊ ယောဘက္်နှစ် က္်စ  ိုေးမှ  မေ်းနယ်အတွင်ေး လ ေးဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး 

လဆောက္် ိုပ် ွင့်် စှ် လရောင်ေးခ လန ည်က္ ို လတွြို့ရှ လနရပါ ည်။ မမ  ြို့နယ်အလထလွထွအိုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌောန၊ 

မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးဌောနမ ောေး  ိုို့  ယ်ရှောေးလပေးရန် ဖပည် ူမ ောေးမှ တ ိုင်ကက္ောေးခဲ့်လ ော ်ည်ေး  မေ်းဦေးစ ေး 

ဌောနတွင် ော တောဝန်ရှ  ည်ဟို လဖပောကက္ောေးခဲ့်ပါ ည်။ 

   ိုို့ပါလ ောလကက္ောင့်် လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့တွင် ရန်က္ိုန် - မနတလ ေးမ န်ေးက္ောေး မ်ေးမကက္ ေး  မေ်းနယ်အတွငေ်း 

 မေ်းလဘေးဝဲယောရှ  လ ေးဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး လဆောက္် ိုပ်လနလ ော လညောင် ှရ ောထ ပ်မှ လ ေးဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးနှင့််  စ်တ 

လပွရပ်က္ွက္်၊  ခင်  ိုေး ှကက္ ေး မ်ေးနယ်အတွငေ်း  မေ်းလဘေးဝဲယောရှ  လ ေးဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးအောေး  မေ်းဦေးစ ေးမှ 

 ယ်ရှောေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် ဖပည် ူမ ောေးက္ ိုယ်စောေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ 

 ည်ခင်ဗ ောေး။ 



 ဦးတငန်္ွေယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ မဆောက်လိုပ်မ း၊ ပ ိုို့မဆောင်ဆက်သွေယ်မ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ ရန်က္ိုန် -

ဖပည် - မနတလ ေး မ်ေး မ ိုင်(၃၃၁/၂-၃၉၁/၂)အထ  (၆၀)မ ိုင် ည် ဖပည်လထောငစ်ို မ်ေးမကက္ ေးဖ စ်မပ ေး  လက္ောင်ေးမွန် 

က္ိုမပဏ မှ B.O.T စနစ်ဖ င့်် လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါ ည်၊။ အဆ ိုပါ  မေ်းပ ိုင်ေး၏မ ိုင်တ ိုင် (၃၅၄/၀-၃၆၆/၄)အထ  

(၁၂မ ိုင် ၄ ော  ို) မေ်းပ ိုငေ်းအောေး လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့တွင်ေး မ်ေးအဖ စ် လဖပောင်ေး ဲ တ်မှတ်  ိုက္်မပ ေး  မ်ေးနယ်န မ တ် 

မှော စညပ်င် ောယောနယ်န မ တ်အတွင်ေး လပ(၁၀၀)ဖ စ်ပါ ည်။ 

 ယခိုလမေးဖမန်ေး ည့််အပ ိုငေ်း ည် လရန လခ ောငေ်းမမ  ြို့တွင်ေး မ်ေး မ ိုင်တ ိုင်(၃၆၀/၄-၃၆၃/၀)အထ  စည်ပင် 

 ောယောနယ်န မ တ်အတွငေ်းရှ မပ ေး လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်အန ေးပတ်ဝန်ေးက္ ငတ်ွင်  ွင့်် ှစ်ထောေးလ ော ယောယ  

လစ ေး/စောေးလ ောက္်ဆ ိုငခ်န်ေးမ ောေးဖ စ်ပါ ည်။ 

 အဆ ိုပါဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး ည် အလဝေး င်က္ော တွင် ယောယ  ွင့်် ှစ်လရောငေ်းခ ရောမှ အခ   ြို့ဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေး 

 ည် အမမတဲမ်ေးန ေးပါေး  ွင့်် စှ်  က္်ရှ ပါ ည်။ ၎ငေ်းဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးအောေး  မ်ေးနယ်အတွငေ်း  ွင့်် ှစ်ဖခင်ေး မဖပ ရန် 

မမ  ြို့နယ် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနမှ အ  လပေးအလကက္ောင်ေးကက္ောေးလ ောအခါ မမ  ြို့နယ်စညပ်င် ောယောလရေးအ ွဲြို့အောေး လစ ေး 

လက္ောက္်ခွန်လပေး၍  ွင့်် ှစ်လကက္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။ 

 လရန လခ ောင်ေးမမ  ြို့တွင်ေး မ်ေးပ ိုငေ်း ည်  မေ်းဦေးစ ေးဌောနပ ိုင် မ်ေးဖ စ်ပါ ဖ င့်် အဆ ိုပါက္  ေးလက္ ော် ဆ ိုင်ခန်ေး 

မ ောေးအောေး  မ်ေးမကက္ ေးမ ောေး ဥပလေအရ အလရေးယူလဆောငရ် က္်ရမည်ဖ စ်မပ ေး တတ ယအကက္ မ်ထ   ယ်ရှောေးရန် 

 တ လပေးစော ထိုတ်ဖပန်ထောေး ည့်် ဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးအောေး တရောေးစွဲဆ ို ွောေးဖခငေ်းနှင့်် ပထမအကက္ မ်  တ လပေးစော 

ထိုတ်ဖပန်ထောေးလ ော ဆ ိုင်ခန်ေးမ ောေးအောေး  တ်မှတ်ရက္်ဖပည့်် ည်နှင့်် ဆက္် က္်၍  တ လပေးစောမ ောေး ထိုတ်ဖပန် 

 ွောေးမည်ဖ စ်မပ ေး  ယ်ရှောေးဖခငေ်းမဖပ ပါက္ တရောေးစွဲဖခငေ်းတ ိုို့ လဆောငရ် က္် ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်းနှင့်် မမ  ြို့နယ် 

စညပ်င် ောယောလရေးလက္ော်မတ တ ိုို့ဖ င့်် ပူေးလပါငေ်းလဆောင်ရ က္် ွောေးလစလရေး ကက္ ေးကက္ပ်လဆောငရ် က္် ွောေးမည်ဖ စ်ပါ 

လကက္ောင်ေး လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးမက ောမ် င့်် ( မဆောမ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၂ )။  ။ မလးစေားအပ်တဲ့် လွှတ်မတော်ဥကကဋ္ဌကက း 

န္ှင့််တကွေ အစ ိုး အဖွေဲြို့ဝင ် ဝန်ကက း  ေား၊ လွှတ်မတောက် ိုယ်စေားလှယ်  ေားအေားလံိုး  င်္ဂလောပေါ။ ကျွန်မတော်က 

မဆောမ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂) တ ိုင်းမ သကက း လွှတ်မတော်က ိုယ်စေားလှယ် ဦးမက ောမ် င့််မဖစ်ပေါတယ်။ 

ကျွန်မတော်မ းမ န်းသွေေား ှောကမတော့် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောမ းန္ှစ်၊ မက းလက်လ ်းဦးစ းဌော ှ မပ လိုပ်မသော 

(၁) ပန်းဆန်-မတး-စံလ ်း၊ (၂) လက်ပန်း-ကွေ ်းခငး်လ း်၊ (၃) အန  ့််  ောအဝငလ် း်တ ိုို့ မပ းစ း ှု  ှ ဘဲ အ ည် 

အမသွေးညံ့်ဖ င်းမန ှုတ ိုို့က ို  ည်ကဲ့်သ ိုို့ ကကပ် တ်မမဖ ှင်းသွေေား ည်က ို သ  ှ လ ိုပေါမကကောင်း မ းမ န်းသွေေား ှောမဖစ်ပေါ 

တယ်။ 

 လွှတ်မတော်ဥကကဋ္ဌကက းခင်ဗ ေား။ ကျွန်မတောတ် ိုို့ မက ောက်ထိုမ သ ှော မက းလက်လ ်းဦးစ းဌောန ှ 

မပ လိုပ်မသော (၁) မတး - စံ - ပန်းဆန်လ ်း (၄  ိုင၊် ၁ဖောလံို)၊ (၉၀.၇၅)သန်း၊ (၂) လက်ပန်း - ကွေ ်းခင်းလ ်း 

(၈၁.၀၀)သန်း၊ အန  ့််  ောအဝင်လ း်(၄၃.၉၇၅)သန်းတ ိုို့တွေင် လိုပ်ငန်းမပ းစ း ှု  ှ ဘဲ အ ည်အမသွေးညံ့်ဖ င်းကော 

လ း်သွေေားလ း်လောခက်ခဲမန ှုတ ိုို့ ကကံ မတွေြို့မနကက ပေါတယ်။ မတး - စ ံ - ပန်းဆန်လ ်းတွေင် မ ပပွေန်ပ ိုက် (၅) 

ခိုမပ လိုပ်မပး န် က န်မနမခငး်၊ မမ ဖ ိုို့ န်က န်မနမသော (Box Culvert) (၁)ခို ှော မပ းစ းမခငး်  ှ ဘဲ   ိုး  ောလျှင် 

မမ   ေားပ တ်ဆ ိုို့ကော မမ   ေားမပ  က မနမပ း လ ်း ှောလည်း မခ ောငး်သဲကက ်းသော ခင်းထေားမပ း အမပေါ် ှ သဲန္ိုခင်း 

မပး ည်ဟိုမမပောကော  ခငး်ဘဲထေား ှ မန ှုတ ိုို့ မတွေြို့ကကံ ခဲ့် ပေါသည်။ အန  ့််  ောအဝငလ် ်း ှောလည်း မခ ောင်းသဲန္ို 



  ေားခင်းထေားမပ း မပ းဆံိုး ှု  ှ ဘဲ (၆)ဖောလံိုမပ လိုပ် န် က န် ှ မနမပ း   ိုးမတွေ  ောမန၍ ဗွေက်ထမနတောက ို မတွေြို့ ှ  

 ပေါသည်။ လက်ပန်း - ကွေ ်းခင်းလ း် ှောလည်း (Box Culvert) (၁)ခို  လိုပ်ဘဲထေား ှ သမဖင့်် ယခို   ိုးမတွေ 

  ောမန၍ မခ ောင်းမ   ေားစ းဆင်းကော မမ မပ  ၍သွေေားလော   မဖစ်မနတောက ို   က်မ င်မတွေြို့ ှ မန ပေါသည်။ 

ကျွန်မတော်အမနနဲို့ လ ်းတောဝန်ခံက ို ဖိုန်းန္ှင့််မခေါ်မသောလ်ည်း  က ိုင်သည်က  ေားမခင်း၊ ဖိုန်းမခေါ်လ ိုို့ က ိုင်လျှင် 

လည်း စမန၊ တနင်္ဂမန္ွေမနို့ ှလော ည်ဟို မမပောကော ဘယ်မတော့် ှ  လောသည်က ို မတွေြို့ ှ မန ပေါသည်။ မက း  ော 

အသ းသ း ှလည်း လူက ိုယ်တ ိုင်မသော်လည်းမကောင်း၊ ဖိုန်းန္ှင့််မသော်လည်းမကောင်း အကက  ်ကက  ်တ ိုငး်တန်း 

မနကကသည်က ို  ကကောခဏမတွေြို့မန မပ း မက ောက်တ ိုက်ခ၊ သဲတ ိုက်ခ   ကကသူ  ေားက ို မပး ည်ဟို  က်ခ  န်း 

မသောလ်ည်း ဘယ်မတော့် ှ  လောသည်က ို ကကံ မတွေြို့မန ပေါသည်။ သဲ၊ မမ တ ိုို့ သယ်ယူကကမသော စက်ယန္တ ေား 

  ေား ှောလည်း လိုပ်အေားခ  ကက၍ အ  ်သ ိုို့အကက  ်ကက  လ်ောတ ိုင်သမဖင့်် မမပလည် န် မခေါ်ယူည  န္ ှုငး်မပးခဲ့်  

ပေါသည်။  ည်သူတစ်ဦးတစ်မယောက ်ျှ မက နပ် ှု  ှ သည်က ို မတွေြို့မန ပေါသည်။ လ း်၏အ ည်အမသွေး ှော 

လည်း စ တ်မက နပ် ှု၊ စံခ  န်    ှု  ေား ကကံ မတွေြို့မန ပေါသမဖင့်် ထ ိုလ ်း  ေားက ို မပန်လည်မပ း မပ းဆံိုး၍ 

မကောငး် ွေန်လောမစ န်  ည်ကဲ့်သ ိုို့ကကပ် တ်မမဖ ှင်းသွေေား ည်က ို သ  ှ လ ိုပေါမသောမကကောင့်် လွှတ်မတော်ဥကကဋ္ဌကက း 

 ှတစ်ဆင့်် မ းမ န်းအပ်ပေါတယ် ခင်ဗ ေား။ အေားလံိုးက ို မက း ူးတင်ပေါသည်။ 

 ဦးတငန်္ွေယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ မဆောက်လိုပ်မ း၊ ပ ိုို့မဆောင်ဆက်သွေယ်မ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုင၊် လဆောမမ  ြို့နယ်၊ လက္ ောက္်ထိုလေ အပ ိုင်ေးရှ  အဆ ိုပါ မေ်း(၃) မေ်း လ ောက္် ိုပ် 

ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးနှင့််  တ တောေးတည်လဆောက္ဖ်ခငေ်း ိုပ်ငန်ေး(၃)ခိုတ ိုို့အောေး င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုင် လက္ ေး က္် မ်ေး ွ ြို့မ   ေးလရေး 

ဦေးစ ေးဌောနမှ(၃.၁.၂၀၁၉)ရက္်စွဲပါစောအမှတ်၊၁၃၈/ င(လထ)ွ/င်္င်္ခ/၂၀၁၈-၂၀၁၉ဖ င့်် လဆောမမ  ြို့နယ်၊ လက္ ေး က္် 

 မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ဦေးစ ေးအရောရှ (မမ  ြို့ဖပ)အောေး  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ရန် ခွဲလဝခ ထောေးလပေးခဲ့်ပါ ည်။  

 (၁၄.၈.၂၀၁၉) ရက္်လနို့တွင်  က္်လထောက္်ညွှန်ကက္ောေးလရေးမှ ေး(မမ  ြို့ဖပ)မ ှ လဆောမမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  

တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်မပ ေးစ ေးမှုအလဖခအလနအောေး   ိုက္်  ကက္ည့််ရှုစစ်လဆေးရော  ိုပ်ငန်ေး 

မ ောေး အမပ ေးဖပတ်လဆောင်ရ က္်ဖခငေ်းမရှ ၍  တ်မှတ်ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွငေ်း အရည်အလ ွေးဖပည့််မ စွော အဖမန်ဆ ိုေး 

မပ ေးစ ေးန ိုင်ရန်အတွက္်  ိုပ်ငန်ေးခွင်အောေး အန ေးက္ပ် ကက္ ေးကက္ပ်က္ွပ်က္ဲလဆောင်ရ က္်ရန် (၁၅.၈.၂၀၁၉) ရက္်စွဲပါ 

စောအမှတ်၊၅၇၆/ င(လထ)ွ/င်္င်္ခ/၂၀၁၈-၂၀၁၉ဖ င့််  တ လပေး အလကက္ောငေ်းကက္ောေးခဲ့်ပါ ည်။ 

 ထ ိုက္ဲ့်  ိုို့  တ လပေး အလကက္ောင်ေးကက္ောေးစောလပေးပ ိုို့ခဲ့်လ ေ်ာ ည်ေး  ိုပ်ငန်ေးခွင ် ိုို့ အန ေးက္ပ် ကက္ ေးကက္ပ် 

က္ွပ်က္ဲလဆောင်ရ က္်ရန်  ောလရောက္်ဖခငေ်း မရှ လ ောလကက္ောင့်် င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုငလ်က္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ 

(၃.၁.၂၀၁၉)ရက္်စွဲပါစောအမှတ်၊ ၅၈၈/  င(လထွ)/ င်္င်္ခ/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဖ င့်် မပ ေးဖပတ်လအောင ်လဆောငရ် က္်ဖခငေ်း 

မရှ  ည့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး  တ်မှတ် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွင်ေး အရည်အလ ွေးဖပည့််မ စွော အဖမန်ဆ ိုေးမပ ေးစ ေးန ိုငရ်န် 

အ  ိုို့ငေှာ လဆောမမ  ြို့နယ် လက္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ အငယ်တန်ေးအင်င်္ ငန် ယော-၂ (မမ  ြို့ဖပ)အောေး 

အန ေးက္ပ်ကက္ ေးကက္ပ်က္ွပ်က္ဲလဆောင်ရ က္်ရန် ညွှန်ကက္ောေးထောေးမပ ေးဖ စ်ရော မ ိုေးအဆက္်မဖပတ် ရ ော ွန်ေးလနလ ော 

လကက္ောင့််  ိုပ်ငန်ေးလဆောင်ရ က္် မရလ ေးပါ၍ ရော  ဥတို ောယော ည်နှင့်် တမပ  င်နက္်  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အဖမန်ဆ ိုေး 

မပ ေးဖပတ်လအောင ်လဆောငရ် က္် ွောေးမည်ဖ စ်ပါ ည်။ 



 ပန်ေးဆန် - လတေး - စ  မ်ေးလပေါ်မှ လဖမ  ိုို့ရန် က္ န်ရှ  ည့်် R.C Box Culvert (၁)စင်ေးအောေး 

(၁၅.၉.၂၀၁၉)ရက္်လနို့တွင် လဖမ  ိုို့ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးအောေး လဆောငရ် က္်မပ ေးဖ စ်မပ ေး လရပပွန်လရပ ိုက္(်၅)ခို ထည့်် ွင်ေး 

လဆောငရ် က္်လပေး ွောေးမည်ဖ စ်ပါ ည်။ 

  က္်ပန်ေး - က္ွမ်ေးခငေ်း မ်ေး(၃/၀)မ ိုင် လဖမ ောေး မေ်းလ ောက္် ိုပ်ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးအောေး အမပ ေးဖပတ် 

လဆောငရ် က္်မပ ေးဖ စ်လ ော် ည်ေး ရော  ဥတို မ ိုေးေဏလ်ကက္ောင့််  မေ်းပ က္်စ ေး ွောေးဖခင်ေးတ ိုို့အောေး ဖပ ဖပင်လပေး ွောေးမည် 

ဖ စ်မပ ေး အဆ ိုပါ မေ်းလပေါ်တွင် ရန်ပ ိုလငွ မပါရှ ဘဲ Box Culvert (၁)စင်ေးတည်လဆောက္်လပေးရန် ဦေးစ ေးအရောရှ  

(မမ  ြို့ဖပ)မှ နှုတ်အောေးဖ င့်် က္တ ဖပ ထောေးဖခငေ်းဖ စ်ရော ရန်ပ ိုလငွ  ိုလ ောက္်မှု မရှ  ဖ င့်် ဌောနစက္်ယနတရောေး အက္ူ 

အည လပေး၍ လေ ခ ဖပည် ူမ ောေးမှ  ိုပ်အောေးစ ိုက္်ထိုတ်မပ ေး ယောယ  စ် ောေးလမ ော လရပပွန်(၄)စင်ေးအောေး 

တည်လဆောက္်လပေးထောေးမပ ေးဖ စ်ပါ ည်။ 

 တဖပငေ်း - ပင်လထောင် - ကက္ လတော မေ်းမှ အန မ့််လက္ ေးရ ောအဝင် မေ်း (၂/၅)မ ိုင်အောေး လခ ောငေ်း ဲကက္မ်ေး/ 

ဗဗ  ေး ကဲက္မ်ေးခငေ်းဖခင်ေး ိုပ်ငန်ေးမှ က္ န်ရှ လန ည့််(၆) ော  ိုအောေး (၁၆.၉.၂၀၁၉)ရက္်လနို့မှစ၍ လဆောင်ရ က္်  က္် 

ရှ ပါ ည်။ 

 လဆောမမ  ြို့နယ်၊ လက္ ေး က္် မ်ေး + တ တောေးတည်လဆောက္လ်ရေး ိုပ်ငန်ေး  ိုေး ပစစည်ေးမ ောေး ဖ စ် ည့်် 

လက္ ောက္်/  ဲတ ိုက္်ခ၊ စက္်ယနတရောေး ငေှာေးရမ်ေးခ၊ ပန်ေးရ  ိုပ်အောေးခမ ောေးအောေး လပေးလခ န ိုငရ်န်အတွက္် (၈.၉.၂၀၁၉) 

ရက္်လနို့တွင် လက္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောန(ရ ိုေးခ  ပ်)မ ှ အင်င်္ ငန် ယောခ  ပ ် ဦေးလဆောင၍် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး 

ညွှန်ကက္ောေးလရေးမှ ေး၊  က္်လထောက္်ညွှန်ကက္ောေးလရေးမှ ေး(မမ  ြို့ဖပ)၊ ပခိုက္က ခရ ိုင်နှင့််  က္်လထောက္်ညွှန်ကက္ောေးလရေးမှ ေး 

(မမ  ြို့ဖပ) င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုငတ် ိုို့မှ လဆောမမ  ြို့နယ် လက္ ေး က္် မ်ေး ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနရ ိုေးတွင် ပစစည်ေးငှောေးရမ်ေးခနှင့်် 

 ိုပ်အောေးခ မရရှ လ ေး ည့်် ဖပည် ူမ ောေးနှင့််  က္်ခ လတွြို့စ ို ညှ န ှုင်ေးလပေးမပ ေး ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ် 

အတွင်ေး အမပ ေးဖပတ်လပေးရန် ညွှန်ကက္ောေးခဲ့်မပ ေးဖ စ်ရော ဦေးစ ေးအရောရှ  (မမ  ြို့ဖပ)မ ှ  ိုပ်ငန်ေးအ  ိုေးစရ တ်မ ောေး ၁၀၀% 

ထိုတ်ယူထောေးဖခင်ေး မရှ လ ေးလကက္ောငေ်းနှင့်် ၁၀၀% ထိုတ်ယူမပ ေးစ ေးခ  န်တွင် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးညွှန်ကက္ောေးလရေးမှ ေးနှင့်် 

 က္်လထောက္်ညွှန်ကက္ောေးလရေးမှ ေး(မမ  ြို့ဖပ) င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုငတ် ိုို့၏ အန ေးက္ပ်ကက္ ေးကက္ပ်မှုဖ င့်် လပေးရန်က္ န်ရှ  ည့်် 

 ိုပ်ငန်ေး  ိုေးလငွလကက္ေးမ ောေးအောေး အလကက္လပေးလခ မည်ဖ စ်၍ လဆောမမ  ြို့နယ်၊ လက္ ေး က္် မ်ေး + တ တောေး 

တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေး  ိုေး ပစစည်ေးငှောေးရမ်ေးခနှင့် ် ိုပ်အောေးခမ ောေး အမပ ေးဖပတ်လပေးလခ မည် ဖ စ်ပါ ည်။ 

   ိုို့ဖ စ်ပါ၍ လဆောမမ  ြို့နယ် လက္ ေး က္် မ်ေး ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ဦေးစ ေးအရောရှ (မမ  ြို့ဖပ)မှ တောဝန်ယူ 

လဆောငရ် က္်ခဲ့် ည့််  မေ်းလ ောက္် ိုပ်ဖခငေ်း  ိုပ်ငန်ေး(၃)ခို၏ က္ န်ရှ လန ည့်် ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွငေ်း အရည်အလ ွေး ဖပည်မ စွော အဖမန်ဆ ိုေး မပ ေးစ ေးရန်အတွက္် တွန်ေးအောေးလပေး ကက္ ေးကက္ပ်က္ွပ်က္ဲ 

လဆောငရ် က္်  က္်ရှ မပ ေးလပေးရန် က္ န်ရှ  ည့်် လငလွကက္ေးမ ောေးက္ ို ည်ေး အလဖပအ ည် အလကက္လပေးလခ  ွောေးမည် 

ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်း လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသကခ် ိုင ်( စလငး်မ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၂ )။  ။ မလးစေား ပေါမသော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် စ ငေ်းမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ် 

(၂)မှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေး က္်ခ ိုင် ဖ စ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော ် လမေးဖမန်ေးတငဖ်ပခ င်တဲ့် 

အလကက္ောငေ်းအရောက္လတော့် နွယတ်မယ် -  ရက္်လတော မ်ေးရှ  ဆိုတ်လ ဦေးမှ လက္ ောက္်ရဲတိုန်ေးရ ောအထ  



 မေ်းပ ိုငေ်း(၆)မ ိုင်က္ ို လက္ ေး က္် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနက္ ဖပ ဖပငထ် န်ေး  မ်ေးရန်အတွက္် ရန်ပ ိုလငွခ ထောေးလပေးန ိုင်ဖခငေ်း 

ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး ွောေးမှောဖ စ်ပါတယ်။ 

 စ ငေ်းမမ  ြို့နယ်၊ နွယ်တမယ် -  ရက္်လတော မေ်း (၂၉)မ ိုင်က္ ို ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောနှစ်နှင့်် ၂၀၁၈ -

၂၀၁၉ Mini Budget တွင် ငါေး န်လခါင်ေးအိုပ်စို၊ လင်္ွေးက္ိုန်ေးရ ောမှ  ရက္်လတောအိုပ်စို၊  ရက္်လတောရ ောအထ  

 ည်ေးလက္ောင်ေး၊  ရက္်လတော - လဖပောင်ေးခငေ်း မ်ေး (၆)မ ိုင်က္ ို ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ 

 ောေးအ ိုငေ်း - လတောန င် မေ်း (၇)မ ိုင်က္ ို ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် ည်ေးလက္ောငေ်း လ ောက္် ိုပ်ခဲ့်မပ ေး 

အဆ ိုပါ မေ်းမ ောေး ည် တစ်ဆက္်တစ်စပ်တညေ်း ဆက္် ွယ်  က္်ရှ ပါ ည်။ လက္ ေးရ ောလပါင်ေး (၇၀)လက္ ော် 

အတွက္် အဓ က္အ  ိုေးဖပ   က္်ရှ လ ော လဖမန လက္ ောက္လ်ခ ော မေ်းမ ောေးဖ စ် ည့််အဖပင် စ င်ေးမမ  ြို့နယ်အတွင်ေး 

ဖပည်လထောင်စို မေ်းမကက္ ေးမ ောေးဖ စ်လ ော တလညောင် - ဆင်ဖ  က္ျွန်ေး - စ ငေ်း - မင်ေးဘူေး မ်ေးနှင့်် ပို  မ် -မ ိုရ ော 

 မေ်းက္ ို လက္ ေးရ ောစဉ်အတ ိုင်ေး ဆက္် ွယ်လပေးထောေးလ ော မေ်းမ ောေး ည်ေး ဖ စ်ပါ ည်။  မေ်းအက္ ယ်မ ောေးမှော 

လက္ ေးရ ောအတွင်ေး လပ(၄၀)၊ လက္ ေးရ ောအဖပငဘ်က္် လပ(၈၀)အထ  ဌောနက္ တ်မှတ် ည့််အတ ိုင်ေး ရရှ လ ော 

 မေ်းမ ောေးဖ စ်ကက္ ည်။ 

 အဆ ိုပါ  မေ်းမ ောေးအနက္် နွယတ်မယ် -  ရက္်လတော မ်ေး၏အစ ဆိုတ်လ ဦေး မေ်းဆ ိုမှ လတောင်ပ ို 

လက္ ေးရ ောအထ (၁)မ ိုင်က္ ို လက္ ေး က္်လေ  ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနက္ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် လက္ ောက္်ကက္ ေး 

ခ လဖမန  မ်ေးအဖ စ် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ လတောင်ပ ိုရ ောမှ လက္ ောက္်ရဲတိုန်ေးလက္ ေးရ ောအထ  (၅)မ ိုင်က္ ို နယ်စပ်လရေးရော 

ဝန်ကက္ ေးဌောန ရန်ပ ိုလငွဖ င့်် ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် လဖမန လက္ ောက္လ်ခ ော မ်ေးအဖ စ် ည်ေးလက္ောင်ေး 

လ ောက္် ိုပ်ခဲ့်မပ ေး  မေ်းအက္ ယ်မှော ယခို လက္ ေး က္် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနက္  တ်မှတ်ထောေးလ ော  တ်မှတ်ခ က္် 

နှင့်် မက္ ိုက္်ည ဘဲ က္ ဉ်ေးလဖမောင်ေး  က္်ရှ ပါ ည်။ ထ ိုို့အဖပင်  မေ်းပ ိုငေ်းလနရောအခ   ြို့မှော ယ ိုယွင်ေးပ က္်စ ေး  က္် 

ရှ လနပါ ည်။ 

 ထ ိုို့လကက္ောင့်် ဆိုတ်လ ဦေး မေ်းဆ ိုမှ လက္ ောက္ရ်ဲတိုန်ေးရ ောအထ   မေ်းပ ိုင်(၆)မ ိုငက်္ ို လက္ ေး က္် မ်ေးဦေးစ ေး 

ဌောနက္ တ်မှတ်ထောေးလ ော  မေ်းအက္ ယ်ရရှ လအောင် ခ ဲြို့ထွငမ်ပ ေး ဖပ ဖပငထ် န်ေး  မ်ေးရန်အတွက္် ရန်ပ ိုလငွ 

ခ ထောေးလပေးန ိုငဖ်ခငေ်းရှ /မရှ    ရှ   ိုလကက္ောင်ေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတငန်္ွေယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ မဆောက်လိုပ်မ း၊ ပ ိုို့မဆောင်ဆက်သွေယ်မ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ ိုင၊် စ ငေ်းမမ  ြို့နယ်၊ လက္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ တောဝန်ယူလဆောင်ရ က္် 

လ ော နွယ်တမယ် -  ရက္်လတော မ်ေး (၂၉/၀)မ ိုငရ်ှ  ည့််အနက္်  မေ်းအစ ဆိုတ်လ ဦေး မ်ေးဆ ိုမှ လတောင်ပ ို 

လက္ ေးရ ောအထ  (၁/၀)မ ိုင်က္ ို ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် လက္ ေး က္်လေ  ွ ြို့မ   ေးတ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေး 

ဌောနမှ လက္ ောက္က်က္ ေးခ  လဖမန  မေ်းအဖ စ် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ လတောင်ပ ိုရ ောမှ လက္ ောက္ရ်ဲတိုန်ေးလက္ ေးရ ောအထ  (၅/၀) 

မ ိုင်က္ ို  ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် နယ်စပ်လရေးရောဝန်ကက္ ေး ဌောနမှ လဖမန လက္ ောက္လ်ခ ော မေ်းအဖ စ် 

 ည်ေးလက္ောင်ေး လ ောက္် ိုပ်ခဲ့်မပ ေး ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် လက္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ 

(၆/၄)မ ိုင်က္ ို လဖမန အမောခ  မ်ေးအဖ စ် ည်ေးလက္ောငေ်း၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (Mini Budget)တွင် လက္ ေး က္် မ်ေး 

 ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ (၁၃/၀.၃၅)မ ိုင်က္ ို လဖမန အမောခ  မ်ေးအဖ စ် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (Main 

Budget) တွင် လက္ ေး က္် မ်ေး ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနမှ (၁/၆.၅)မ ိုင်က္ ို လဖမန အမောခ  မေ်းအဖ စ် ည်ေးလက္ောငေ်း 

လဆောငရ် က္်လပေးခဲ့်ပါ ည်။ 



   ိုို့ဖ စ်ပါ၍  မေ်းတောခ ဲြို့ရန် က္ န်ရှ လနလ ော ဆိုတ်လ ဦေး မ်ေးဆ ိုမှ လက္ ောက္်ရဲတိုန်ေးလက္ ေးရ ောအထ  

 မေ်းပ ိုငေ်း(၆/၀)မ ိုင်က္ ို လက္ ေး က္် မေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ  တ်မှတ်ထောေးလ ော  မေ်းအက္ ယ်ရရှ လအောင် ခ ဲြို့ထွငမ်ပ ေး 

ဖပ ဖပငထ် န်ေး  မ်ေးရန်အတွက္် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်   ောထောေးစောရင်ေးတွင် ပါဝငဖ်ခငေ်း မရှ လ ေးပါ 

လကက္ောင်ေး၊ လနောင် ောမည့်် ဘဏ္ဍောနှစ်မ ောေးတွင် ရန်ပ ိုလငွ ရရှ န ိုင်လရေး   ောထောေးလပေး ွောေးမည် ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်းနှင့်် 

ရန်ပ ိုလငွ ရရှ ပါက္ လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောင်ေး လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးမက ောမ် င့်် ( မဆောမ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ အစ ိုေးရအ ွဲြို့မှဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေး မင်္ဂ ောပါ။ က္ျွန်လတော် 

က္လတော့် လဆောမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ် ဦေးလက္ ောဖ်မင့်် ဖ စ်ပါ 

တယ်။ က္ျွန်လတော ် လမေးဖမန်ေး ွောေးမှောက္လတော့် ၂၀၁၄ ခိုနှစ်က္ လက္ ေး က္် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနမှ လ ောက္် ိုပ်ထောေး 

လ ော တဖပငေ်း - ပင်လတောင် - အန မ့်် - ကက္ လတော - ငကှ္်ကက္ ေးဦေး - လက္ ောက္်  ပ် -  က္်ပန်ေး - မန်ေး -   ပိုရော 

လက္ ောက္်လခ ော မေ်း ပ က္်စ ေးလန၍  ွောေး ောလရေး  ွယ်က္ူလစရန် မည်က္ဲ့်  ိုို့ ဖပ ဖပငလ်ပေးမည်က္ ို   ရှ   ိုလကက္ောင်ေး 

လမေးဖမန်ေး  ွောေးမှောဖ စ်ပါတယ်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ တဖပငေ်း - ပင်လတောင် - ငကှ္်ကက္ ေးဦေး - လက္ ောက္်  ပ် မေ်း ည် (၁၈) 

မ ိုင်ရှည်  ောေးမပ ေး က္ ပ် န်ေး(၁၀၀၀)လက္ ောဖ် င့်် ဖပ  ိုပ်ခဲ့်လ ော မ်ေးဖ စ်ပါတယ်။ လက္ ောက္လ်ခ ော မ်ေးမပ ေး ျှင် 

က္တတရော မ်ေးဖပ  ိုပ်ရမည်ဖ စ်ပါတယ်။ က္တတရောခင်ေး ျှင် (၁)မ ိုင်က္ ို   န်ေး(၁၇၅၀) က္ ပ်က္ိုန်က္ မည် ဖ စ်ပါ 

တယ်။ တစ်နှစ် ျှင် (၅)မ ိုင်နှုန်ေးခင်ေးလပေးရန် ရည်ရ ယထ်ောေးလ ော ်ည်ေး (၅)မ ိုင်အတွက္ ်တစ်နှစ် က္ိုန်က္ မည့်် 

လငွမေှာ   န်ေး(၈၇၅၀) က္ိုန်က္ မည်ဖ စ်ပါတယ်။ ထ ိုို့လကက္ောင့်် ဘဏ္ဍောလင ွ ခွဲလဝရယူမှုမှော ဖပ  ိုပ်ရန်   ိုအပ်လန 

လ ော အဖခောေး မ်ေးမ ောေး ရပ်ဆ ိုင်ေးရမည် ဖ စ်ပါလ ောလကက္ောင့်် က္တတရော မ်ေးမခင်ေးန ိုင်မ  လငွလကက္ေးမ  ိုလ ောက္် 

လ ေးမ  က္တတရောခင်ေးဖခငေ်းက္ ို ရပ်ဆ ိုင်ေးမပ ေး  ွောေး ော၍  ွယ်က္ူလခ ောလမွြို့လစရန် အထူေး  ိုအပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

၂၀၁၄ ခိုနှစ်မ ှ၂၀၁၉ ခိုနှစ်အထ  ယခို မ်ေးမှော  ွောေး ောလနရလ ော် ည်ေး စ ခ  န်စ ညွှန်ေးမမ ခဲ့်၍ အဖ စ် လဘော 

 ိုပ်ခဲ့်လ ောလကက္ောင့်် လရှြို့က္ဖပင် လနောက္က်္ပ က္်လနလ ော  မေ်းဖ စ်လန ပါ ည်။ ယခို  ို မ ိုေးတွင်ေးအခ  န်က္ော  

တွင်  မေ်းမှော မူ  မေ်း ောေးမ ောေးပ က္်စ ေးလနဖခငေ်း၊ ရွှေ ြို့မ ောေး၊ ဗွက္်ထလနဖခငေ်းတ ိုို့လကက္ောင့််  ွောေး ော၍ မ ွယ်က္ူဘဲ 

က္ောေး၊ ဆ ိုင်က္ယ်မ ောေး  ွောေး ောရ ခက္်ခဲလနပါ ည်။ အခ   ြို့လနရော လတောလ်တောမ် ောေးမ ောေးမှော လရမ ောေးဝပ်လနဖခငေ်း၊ 

လက္ ောက္်ကက္ ေးမ ောေး မည မညောလပေါ်လနဖခငေ်း၊ က္ောေးဘ ေးနငေ်းလ ော လနရောမ ောေးမှော န မ့််က္ လနမပ ေး အ ယ်မ ိုို့လမောက္် 

လနဖခငေ်းတ ိုို့လကက္ောင့််  ွောေး ောရမ ွယ်က္ူဖခင်ေးတ ိုို့ ကက္  လတွြို့လနရပါ ည်။ ထ ိုို့လကက္ောင့်် ၎င်ေး မေ်း(၁၈)မ ိုင်က္ ို 

က္တတရောမခငေ်းမ  လဖမန လက္ ောက္စ်ရစ် ဲမ ောေး ဖပန် ည်ဖပ  ိုပ်လပေး ျှင် အထူေးလက္ောင်ေးမွန်လ ော  မ်ေးဖ စ်မည် 

ဟို ည်ေး ဖပည် ူမ ောေးက္  အကက္ လပေးတငဖ်ပကက္ပါ ည်။   ိုို့ဖ စ်ပါ၍ ယခို  ွောေး ောလရေး ခက္်ခဲလနလ ော မ်ေး 

အောေး တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးဘတ်င်္ က္်မှ လဖမန လက္ ောက္်စရစ် မဲ ောေး ဖပန် ည်ခငေ်းလပေးန ိုင်/ မလပေးန ိုင်က္ ို   ရှ   ိုပါ 

လ ောလကက္ောင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ အောေး  ိုေးက္ ိုလက္ ေးဇူေးတငပ်ါ 

တယ်။ 

 ဦးတငန်္ွေယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ မဆောက်လိုပ်မ း၊ ပ ိုို့မဆောင်ဆက်သွေယ်မ းဝန်ကက းဌောန )။  ။ တဖပငေ်း - 

ပင်လထောင် - အန မ့် ် - ကက္ လတော - ငကှ္်ကက္ ေးဦေး - လက္ ောက္်  ပ် -  က္်ပန်ေး - မန်ေး -   ပရော မ်ေး (၁၉/၀)မ ိုင် 

လဖမ ောေး မေ်းလ ောက္ ်ိုပ်ဖခင်ေး ိုပ်ငန်ေးအောေး ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄  ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် လက္ ေး က္်လေ  ွ ြို့မ   ေး 



တ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောန ခွင့််ဖပ ရန်ပ ိုလငွဖ င့်် စ မ်ေးလရွှေဝါက္ိုမပဏ မှ (၁၈/၀)မ ိုင်နှင့်် မန်ေးဖပည်တ ခွန် က္ိုမပဏ မ ှ(၁/၀) 

မ ိုင်တ ိုို့အောေး လ ောက္် ိုပ်ခဲ့်ကက္မပ ေး ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် အဆ ိုပါ မေ်း လက္ ောက္်လခ ော မေ်း ခင်ေးဖခင်ေး 

 ိုပ်ငန်ေး(၁၉/၀)မ ိုင်အောေး လက္ ေး က္်လေ  ွ ြို့မ   ေးတ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောန ခငွ့််ဖပ ရန်ပ ိုလငဖွ င့်် ဆို ျှ ထွန်ေးက္ိုမပဏ  

မ ှတောဝန်ယူလဆောင်ရ က္်ခဲ့်လကက္ောငေ်း   ရှ ရပါ ည်။ 

 ယလနို့အခ  န်တွင် အဆ ိုပါ တဖပငေ်း - ပင်လထောင ် - အန မ့် ် - ကက္ လတော - ငှက္်ကက္ ေးဦေး - လက္ ောက္်  ပ် - 

 က္်ပန်ေး - မန်ေး -   ပရော လက္ ောက္်လခ ော မေ်း(၁၉/၀)မ ိုင်မှော လက္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနပ ိုင ်  မ်ေး 

ဖ စ်မပ ေး  မေ်းအဆင့်် Class(A)၊ ဦေးစောေးလပေး(၁)၊ အက္   ေးဖပ လက္ ေးရ ော(၁၀)ရ ော၊ အ မ်လဖခ(၁၄၇၀)အ မ၊်  ူဦေးလရ 

(၁၂၀၆၀)ဦေး အက္   ေးဖပ   က္်ရှ မပ ေး လဆောမမ  ြို့နယ်လက္ ေး က္် မေ်းမ ောေးအနက္် အက္   ေးဖပ  အမ ောေးဆ ိုေးနှင့််  မ်ေး 

မ ိုင် အရှည်ဆ ိုေး မ်ေးဖ စ်ပါ ည်။ ယခို  ိုမ ိုေးရော  အခ  န်တွင် အဆ ိုပါ မေ်းမှော  မေ်း ောေးမ ောေး ပ က္်စ ေးလနမပ ေး 

ရ  ြို့မ ောေး၊ ဗွက္်မ ောေးဖ င့် ် လနရောအလတော်မ ောေးမ ောေး ပ က္်စ ေးလနလ ောလကက္ောင့်် လေ ခ လက္ ေး က္်လန ဖပည် ူမ ောေး 

 ွောေး ောရခက္်ခဲလနလကက္ောင်ေး လတွြို့ရှ ရပါ ည်။ 

 အက္   ေးဖပ မ ောေး ည့်် အဆ ိုပါ မ်ေးအောေး က္တတရော မေ်းအဖ စ် အဆင့််ဖမှင့််တငဖ်ခငေ်းဖပ  ိုပ်လပေး န ိုငဖ်ခင်ေး 

မရှ လ ေး ည့််အတွက္် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးရန်ပ ိုလငဖွ င့်် တဖပငေ်း - ပင်လထောင ် - အန မ့် ် - 

ကက္ လတော - ငှက္်ကက္ ေးဦေး - လက္ ောက္်  ပ် -  က္်ပန်ေး - မန်ေး -   ပရော မ်ေး (၁၉/၀)မ ိုင် လက္ ောက္်လခ ော မ်ေး 

လပေါ်ရှ  ပင်လထောင်လခ ောငေ်း တ တောေးအမှတ်(၅) စ် ောေးတ တောေး လရ ည်တ ိုင် တ မ်ေးလစောင်ေး ွောေးဖခငေ်းလကက္ောင့်် 

လဘ  တ တောေး (၆၀)လပဖ င့််  အစောေးထ ိုေး တည်လဆောက္်ဖခင်ေး ိုပ်ငန်ေးအောေး (၁၂၀) န်ေးဖ င့်် လဆောငရ် က္်ရန် 

  ောထောေးတငဖ်ပခဲ့်လ ော် ည်ေး ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဖပည်လထောငစ်ို  ဘောဝလဘေးရန်ပ ိုလငွဖ င့်် လဆောငရ် က္်မပ ေး 

ဖ စ်လ ောလကက္ောင့်် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရ ခွင့််ဖပ ရန်ပ ိုလင ွ က္ ပ်(၁၂၀)  န်ေးအောေး တဖပငေ်း - 

ပင်လထောင် - အန မ့် ် - ကက္ လတော - ငကှ္်ကက္ ေးဦေး - လက္ ောက္်  ပ် -  က္်ပန်ေး - မန်ေး -   ပရော မ်ေး(၁၉/၀)မ ိုင် 

လက္ ောက္်လခ ော မေ်း၏(၁၅/၀)မ ိုင်  မ်ေးပ ိုင်ေးအောေး (၁၂)၊ အက္ ယ် x (၃)။ ထို လခ ောငေ်း ဲကက္မ်ေး/ ဗဗ  ေး ဲကက္မ်ေး/ 

င်္ဝ င်္ ငေ်းခငေ်းကက္ တ်ဖခငေ်းနှင့််   ိုအပ်လ ော လနရောမ ောေးတွင်( ၂။ x ၄။ခွဲ ) လက္ ောက္်မ ောေးဖ ည့််ကက္ တ်ဖခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး 

လဆောငရ် က္်ရန်  ိုပ်ငန်ေးလဖပောင်ေး ဲ လဆောင်ရ က္်ခွင့််အောေး တငဖ်ပလတောင်ေးခ  လဆောငရ် က္် ွောေးမည်ဖ စ်ပါ ည်။ 

က္ န်ရှ  ည့်် မေ်းပ ိုငေ်း (၄/၀)မ ိုင်အောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဖပည်လထောင်စို (အထူေးဖပင်ဆင်ထ န်ေး  မ်ေးဖခငေ်း) ရန်ပ ိုလငွ 

တငဖ်ပလတောင်ေးခ  ွောေးမည်ဖ စ်မပ ေး ရန်ပ ိုလငွရရှ မှုလပေါ်မူတည်၍ လဆောငရ် က္်လပေး ွောေးမည် ဖ စ်ပါလကက္ောင်ေး 

လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 မ ေါ်ယဉ်ယဉ်မအောင် ( ထ းလင်းမ   ြို့နယ် ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် - ၂ )။  ။ အောေး  ိုေးဘဲ မင်္ဂ ောပါ 

ရှင်။ က္ျွန်မက္လတော့် ထ ေး င်ေးမမ  ြို့နယ်မဲဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ် 

လေေါ်ယဉ်ယဉ်လအောင် ဖ စ်ပါတယ်ရှင။်  

 လ ေးစောေးအပ်လ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ ေိုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့်် ွှတ်လတော်က္ ိုယ်စောေး ှယ် 

မ ောေးအောေး  ိုေး က္ ိုယ်စ တ်နှစ်ပါေး ရွှေင် န်ေးခ မ်ေးလဖမ့်ကက္ပါလစ  ိုို့ ဦေးစွောပထမ နှုတ်ခွန်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်ရှင။် 

 က္ျွန်မလမေးမည့်် လမေးခွန်ေးက္လတော့် ထ ေး င်ေးမမ  ြို့ရှ  ဦေးစ ေးဌောနမ ောေး၏ အလဖခခ အလဆောက္်အဦမ ောေးဖ စ်တဲ့် 

ရ ိုေးမ ောေး၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောမ ောေး၊ ဗခ စည်ေးရ ိုေးမ ောေးတည်လဆောက္်ရောမှောအရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့်် တည်လဆောက္် 

လရေး ိုပ်ငန်ေးကက္ ေးကက္ပ်မှုလက္ောမ်တ  ွဲြို့စည်ေးလပေးန ိုင်ဖခငေ်းရှ /မရှ အောေး   ရှ   ို၍ လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖ စ်ပါတယ်ရှင။် 



 ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွင်ေး ဖပည်လထောငစ်ို၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလငွ  ိုေးလငရွင်ေး ခွင့််ဖပ ရန်ပ ိုလငွမ ောေးဖ င့်် လဆောင ်

ရ က္်လနတဲ့် က္ဏ္ဍကက္ ေး(၆)ရပ်ဖ စ်တဲ့် (ပညောလရေး၊ က္ န်ေးမောလရေး၊  ျှပစ်စ် ွယ်တန်ေးဖခငေ်း၊  မေ်းဦေးစ ေး၊ 

လက္ ေး က္် မေ်းနှင့်် လက္ ေး က္် ွ ြို့မ   ေးလရေး)ဌောနမ ောေးရဲြို့ ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး  တ်မှတ်ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွင်ေး 

တငေ်ါပါစောခ  ပ်အတ ိုငေ်း စ ခ  န်စ ညွှန်ေးနှင့််အည  အခ  န်မ မပ ေးစ ေးန ိုင်လရေး၊ ဘဏ္ဍောလငွအလ အ ွင့််မရှ လစလရေး၊ 

 ိုပ်ငန်ေးလဆောင်ရ က္်မှုမ ောေး   ိုအပ်မှုမရှ လစလရေး၊  မေ်း၊ တ တောေး၊ လရပပွန်၊ လရလက္ ေ်ာမ ောေး လရရှည်တည်တ ့်ခ ိုင်မမဲ 

လစရန် မပ က္်စ ေးလအောင ်ထ န်ေး  မ်ေးလစောင့််လရှောက္်ဖခင်ေး၊  ဘောဝလဘေးမ ောေးက္ ို အခ  န်နှင့််တလဖပေးည  အထက္်ဌောန 

အဆင့််ဆင့််  ိုို့  တငေ်းပ ိုို့န ိုငလ်ရေး၊ လက္ ေး က္်လက္ောမ်တ မ ောေးနှင့်် ညှ န ှုင်ေးလဖ ရှင်ေးန ိုငဖ်ခငေ်းတ ိုို့က္ ို လဆောငရ် က္်န ိုင် 

ရန်တ ိုို့အတွက္် ဖ စ်ပါတယ်ရှင။် 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့်် 

 ဖပည်လထောင်စို၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလငွ  ိုေးလငရွငေ်း ခွင့််ဖပ ရန်ပ ိုလငွဖ င့်် လဆောငရ် က္်တဲ့်က္ဏ္ဍကက္ ေး(၆)ရပ် 

 ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို ော အ ဲွြို့ဝင်(၉)ဦေး (၁၀)ဦေးပါဝင်တဲ့် အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့်် ကက္ ေးကက္ပ်လရေးလက္ောမ်တ  

တ ိုို့ ွဲြို့စည်ေးထောေးပါတယ်ရှင။် ထ ိုအ ွဲြို့မှော မမ  ြို့နယ်ရှ   ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး  ိုေးဟော နောယက္၊ 

မမ  ြို့နယ်အိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေးက္ ဥက္ကဋ္ဌဖ စ်မပ ေး မမ  ြို့နယ် က္်ဆ ိုင်ရောဌောန ဦေးစ ေးမှ ေးမ ောေးမှ အတွင်ေးလရေးမှ ေးမ ောေး ဖ စ်ပါ 

တယ်။ ကက္ ေးကက္ပ်လရေးအ ဲွြို့ဝငမ် ောေးက္လတော့် စည်ပငဌ်ောန၊ မမ  ြို့နယ် ျှပစ်စ်မှ ေး၊  စ်လတောဦေးစ ေး၊  ယ်ယောလဖမ 

စ မ ခန်ို့ခွဲလရေး၊  မေ်းဦေးစ ေး၊ လက္ ေး က္် ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးတ ိုို့ဖ င့််  ွဲြို့စည်ေးထောေးပါတယ်။ ထ ိုကက္ ေးကက္ပ်လရေးအ ဲွြို့မှ 

အရည်အလ ွေးစစ်လဆေး၍ ရောခ ိုငန်ှုန်ေးအ  ိုက္် မပ ေးစ ေးမှုမ ောေးမှော  က္်မှတ်ထ ိုေး၍ က္ိုမပဏ မှ လငွထိုတ်ရမှုမ ောေးအောေး 

လဆောငရ် က္်ရရှ တောဖ စ်ပါတယ်ရှင။် ထ ိုက္ဏ္ဍကက္ ေး(၆)ရပ်က္ ို ော အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့်် တည်လဆောက္် 

လရေး ိုပ်ငန်ေးကက္ ေးကက္ပ်မှုလက္ောမ်တ က္ ို  ွဲြို့စည်ေးလဆောငရ် က္်ဖခငေ်း ော ဖ စ်ပါတယ်ရှင။် 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့်် 

 ဦေးစ ေးဌောနမ ောေးရဲြို့ အလဖခခ အလဆောက္်အဦမ ောေးဖ စ်တဲ့် ရ ိုေးမ ောေး၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောမ ောေး၊ ဗခ စည်ေးရ ိုေးမ ောေး 

လဆောက္် ိုပ်ရောတွင် အရညအ်လ ွေးစစ်လဆေးလရေးကက္ ေးကက္ပ်မှုလက္ောမ်တ မ ောေး  ွဲြို့စည်ေးတောဝန်လပေးအပ်ဖခငေ်းမ ောေး 

မရှ ပါ။ (QC) စစ်လဆေးလရေးအ ွဲြို့ ည်ေးမရှ ၊  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်အပါအဝင် ကက္ ေးကက္ပ်လရေးအ ွဲြို့မှ မပ ေးစ ေးမှု 

ရောခ ိုငန်ှုန်ေးအ  ိုက္် လငွထိုတ်ရောတွင် ည်ေး  က္်မှတ်ထ ိုေးလပေးရဖခင်ေးမ ောေး မရှ  ည့််အတွက္် က္ ိုယ်စောေး ှယ် 

မှန်ေးမ  ၊ အိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေးမှန်ေးမ  ၊ အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးရောတွင် မ  ို ောေးအပ်လ ော အဖငငေ်းပွောေးမှုဖပဿနော 

မ ောေး ဖ စ်လပေါ်မပ ေး အရည်အလ ွေးမ ောေးဟော တစ်ခါလဖပော ည်ေး မဖပည့််မ ၊ နှစ်ခါလဖပော ည်ေး မဖပည်မ မှုမ ောေး ဖ စ်လန 

ပါတယ်ရှင။် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် လဆောက္် ိုပ်လ ော အလထွလထွအိုပ်ခ  ပ်လရေးရ ိုေး၊ လရ ေးလက္ောက္် 

ပွဲလက္ေ်ာမရှငရ် ိုေး၊ အောေးက္ောဦေးစ ေးရ ိုေး၊  ျှပစ်စ်ဝန်ထမေ်းအ မ်ရောမ ောေးဟော အရည်အလ ွေးဖပည့််မ မှုမ ောေး မရှ ဖ စ်လနပါ 

တယ်။ 

   ိုို့ပါလ ောလကက္ောင့်် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ်နှင့်် လနောင်ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးမှော လဆောက္် ိုပ်မည့််ဦေးစ ေး 

ဌောနမ ောေး၏ အလဖခခ အလဆောက္်အဦမ ောေးဖ စ်တဲ့် ရ ိုေး၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောမ ောေး၊ ဗခ စည်ေးရ ိုေးမ ောေးက္ ို က္ဏ္ဍကက္ ေး(၆)ရပ် 

ဖ စ်တဲ့် ပညောလရေး၊ က္ န်ေးမောလရေးဌောနမ ောေးက္ဲ့်  ိုို့  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးပါဝငတ်ဲ့် အရည်အလ ွေး 

စစ်လဆေးလရေးနှင့်် တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေးကက္ ေးကက္ပ်မှုလက္ောမ်တ မ ောေး  ွဲြို့စည်ေး၍ မပ ေးစ ေးမှုရောခ ိုငန်ှုန်ေး လငွထိုတ် 

ရောမှော လက္ောမ်တ အ ွဲြို့၏ အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးမှု  က္်မှတ်မ ောေးပါဝင်မှ လငွထိုတ်လပေးန ိုငဖ်ခငေ်းမ ောေးရှ /မရှ  အောေး 



 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် အစ ိုေးရအ ွဲြို့အောေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ရှင်။ အောေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇူေးတင် 

ပါတယ်ရှင။် 

 ဦးတငန်္ွေယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ မဆောက်လိုပ်မ း၊ ပ ိုို့မဆောင်ဆက်သွေယ်မ းဝန်ကက းဌောန ) ။  ။ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတွင်ေးရှ  ဌောနဆ ိုင်ရောမ ောေးအလနဖ င့်် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အ  ိုက္် တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး 

အတွက္် ရန်ပ ိုလငွထိုတ်ယူ  ိုေးစွဲရောတွင်  ိုပ်ငန်ေးအဆင့််အ  ိုက္်  ိုပ်ငန်ေးမပ ေးစ ေးမှုနှင့််  တ်မှတ်အရည်အလ ွေး 

ဖပည့််မ မှု(Work done & QC)အောေး  က္်ဆ ိုင်ရောဌောနအကက္ ေးအက္ဲ (  ိုို့မဟိုတ်)  က္်ဆ ိုင်ရောလက္ောမ်တ မ ောေးမှ 

က္ွငေ်းဆငေ်းစစ်လဆေး အတည်ဖပ မပ ေးမှ ော မပ ေးစ ေးမှုရောခ ိုငန်ှုန်ေးနှင့်် က္ ိုက္်ည  ည့်် ရန်ပ ိုလငွထိုတ်ယူ  ိုေးစွဲခွင့််ဖပ  

ဖခငေ်းက္ ို    ိုက္်နောလဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 တငေ်ါစနစ်ဖ င့် ် လဆောင်ရ က္် ည့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးနှင့်စ်ပ်  ဉ်ေး၍ န ိုငင် လတော ်မမတရ ိုေးမှ ထိုတ်ဖပန် 

ထောေး ည့်် ညွှန်ကက္ောေးခ က္်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)အရ  ွဲြို့စည်ေးထောေး ည့််လက္ောမ်တ (၄)ရပ်တွင ်ပါဝင် ည့်် အရည် 

အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့််  က္်ခ လရေးလက္ော်မတ ၏ စစ်လဆေးလထောက္်ခ ခ က္် ရရှ မပ ေးမှ ော  ိုပ်ငန်ေးမပ ေးစ ေးမှု 

ရောခ ိုငန်ှုန်ေးနှင့်် က္ ိုက္်ည  ည့််ရန်ပ ိုလငွထိုတ်ယူ  ိုေးစွဲခွင့််ဖပ ဖခင်ေးက္ ို   ိုက္်နောလဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 လက္ ေး က္်လရရရှ လရေး ိုပ်ငန်ေး၊ က္ိုန်ထိုတ် မ်ေး ိုပင်န်ေး၊  မမ  ြို့နယ်ရ ိုေး အလဆောက္်အဦနှင့်် ဝန်ထမ်ေး 

အ မ်ရောလဆောက္် ိုပ်ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး တငေ်ါစနစ်ဖ င့်် ည်ေးလက္ောငေ်း၊ လက္ ေး က္်လေ   ွ ြို့မ   ေးတ ိုေးတက္် 

လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ အင်င်္ ငန် ယောစို ွဲြို့မှုဖ င့်် ည်ေးလက္ောငေ်း အလက္ောငအ်ထည်လ ော် လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ရော  ိုပ်ငန်ေး 

အရည်အလ ွေးနှင့််  ိုပ်ငန်ေးမပ ေးစ ေးမှု( Quality Control & Work Done) အ ွဲြို့မ ောေးအောေး  က္်ဆ ိုင်ရော မမ  ြို့နယ်၊ 

ခရ ိုငန်ှင့် ်တ ိုငေ်းလေ ကက္ ေးအ  ိုက္်  ွဲြို့စည်ေးတောဝန်လပေးအပ်မပ ေး  စဉ်ဆက္်မဖပတ် ကက္ ေးကက္ပ်အလက္ောင်အထည်လ ော် 

လဆောငရ် က္်  က္်ရှ  ည့််အဖပင် လက္ ေး က္်လေ   ွ ြို့မ   ေးတ ိုေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောန(ရ ိုေးခ  ပ်)မှ ည်ေး  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး 

အလက္ောငအ်ထည်လ ေ်ာ လဆောငရ် က္်လနစဉ်နှင့်် လဆောငရ် က္်မပ ေးစ ေးမှုမ ောေးအောေး  အခါအောေးလ  ောစ်ွော က္ွငေ်းဆင်ေး 

စစ်လဆေး  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ပညောလရေးဌောနရှ  တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး (ရ ိုေးမ ောေး၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောမ ောေး) လဆောက္် ိုပ်ရောတွင် 

အခ  န်နှင့််တစ်လဖပေးည  မပ ေးစ ေးန ိုငလ်ရေးအတွက္် (QC)က္ိုမပဏ မ ောေးဖ င့်် ကက္ပ်မတ်လဆောင်ရ က္်ဖခငေ်း ဖ င့််လ ော် 

 ည်လက္ောင်ေး၊  က္်ဆ ိုင်ရောမမ  ြို့နယ်အ  ိုက္်  ွှတ်လတော်(၃)ရပ်အောေး နောယက္ထောေး၍ မမ  ြို့နယ်အိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေး၊ 

မမ  ြို့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအ ဲွြို့၊ မမ  ြို့နယ် ျှပ်စစ်အင်င်္ ငန် ယော၊ မမ  ြို့နယ်ဦေးစ ေးမှ ေး( မေ်းဦေးစ ေးဌောန)၊ မမ  ြို့နယ် 

ပညောလရေးမှ ေးတ ိုို့ ပါဝင် ွဲြို့စည်ေးထောေး ည့်် အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့်် တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေး ကက္ ေးကက္ပ် 

မှုလက္ောမ်တ တ ိုို့ ည် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွဲြို့၏ ကက္ ေးကက္ပ်မှု၊  မေ်းညွှန်မှုမ ောေးဖ င့်် စ မ ကက္ပ်မတ် လဆောင်ရ က္် 

  က္်ရှ ပါလကက္ောငေ်းနှင့်် အလဖခခ ပညောလက္ ောင်ေးမ ောေးရှ  ဗခ စည်ေးရ ိုေးမ ောေး လဆောက္် ိုပ်ရောတွင် ရပ်က္ွက္်/လက္ ေးရ ော 

အိုပ်စို အိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေး၊ မမ  ြို့နယ်ပညောလရေးမှ ေး၊ လက္ ောငေ်းအက္   ေးလတောလ်ဆောငမ် ောေး၊လက္ ောငေ်းအိုပ်ကက္ ေးနှင့်် အ ဲွြို့ဝင် 

ဆရော/မမ ောေးတ ိုို့ ပါဝင် ွဲြို့စည်ေးထောေးလ ော လက္ ောင်ေးအဆင့်် လဆောက္် ိုပ်လရေးလက္ော်မတ တ ိုို့၏ ကက္ ေးကက္ပ်မှုဖ င့်် 

လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ဖပည် ူူ့က္ န်ေးမောလရေး/က္ို လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အ  ိုက္် 

တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို ဖပည်လထောင်စို ခွင့််ဖပ ရန်ပ ိုလငွ ခွဲလဝခ ထောေးလပေးမှုအရ ဖပည်လထောင်စိုအစ ိုေးရ 

အ ဲွြို့၏ ညွှန်ကက္ောေးခ က္်၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွဲြို့၏ စ မ ဦေးလဆောင်မှုနှင့်် ဖပည် ူူ့က္ န်ေးမောလရေး/က္ို လရေးဦေးစ ေး 



ဌောန၏ညွှန်ကက္ောေးခ က္်မ ောေး   ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးနှင့််အည   က္်ဆ ိုင်ရောက္ိုမပဏ မှ လဖမဖပင် ိုပ်ငန်ေး လဆောငရ် က္်မှု 

မ ောေးက္ ို မမ  ြို့နယ်/ ခရ ိုင/် တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး လဆောက္် ိုပ်လရေးကက္ ေးကက္ပ်လက္ောမ်တ အဆင့်ဆ်င့််  ွဲြို့စည်ေးလဆောင်ရ က္် 

ဖခငေ်း တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေး လဆောငရ် က္်မှုအဆင့််ဆင့််အောေး စ ခ  န်စ ညွှန်ေးအမ  လဆောက္ ်ိုပ်ဖခင်ေး ရှ /မရှ  

အရည်အလ ွေး စစ်လဆေးလပေးန ိုငလ်ရေးအတွက္် ဖပင်ပအရည်အလ ွေး စစ်လဆေးလရေးက္ိုမပဏ မ ောေး Third Party(QC)  

ငေှာေးရမ်ေး လဆောငရ် က္်ပါလကက္ောင်ေးနှင့််  ိုပ်ငန်ေးလဆောင်ရ က္်မပ ေးစ ေးမှုရောခ ိုင်နှုန်ေး လငွထိုတ်ရောမှော  ွှတ်လတော် 

က္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး ပါဝင ်ည့််လက္ောမ်တ အ ဲွြို့၏ အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးမှု စစ်လဆေးတငဖ်ပခ က္်အရ မလက္ွေး 

တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအစ ိုေးရအ ွဲြို့  ိုို့ တငဖ်ပအတည်ဖပ ခ က္်ရယမူပ ေး လငွထိုတ်လပေးဖခင်ေး ိုပ်ငန်ေးအောေး လဆောငရ် က္်လပေး 

  က္် ရှ ပါ ည်။ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွင်ေး မလက္ွေးတ ိုငေ်းလေ ကက္ ေး  မေ်းဦေးစ ေးဌောန  က္်လအောက္်ရှ  ခရ ိုင/် 

အထူေးအ ွဲြို့မ ောေးတွင် ရ ိုေး၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောနှင့်် ဗခ စည်ေးရ ိုေး အ စ်တည်လဆောက္်ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေး မရှ ပါလကက္ောငေ်း၊ 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်နှင့်် လနောင်ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးတွင် ရ ိုေးဝန်ထမေ်းအ မ်ရောမ ောေးနှင့်် ဗခ စည်ေးရ ိုေးမ ောေး 

လဆောက္် ိုပ်ရန် ရန်ပ ိုလငွရရှ ပါက္ အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့်် တည်လဆောက္လ်ရေး ိုပ်ငန်ေးကက္ ေးကက္ပ်မှု 

လက္ော်မတ မ ောေး  ွဲြို့စည်ေး၍  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ောေးနှင့််အည  လဆောင်ရ က္် ွောေးလစမည် ဖ စ်ပါ ည်။ 

 ဦေးစ ေးဌောနမ ောေး၏ အလဖခခ အလဆောက္်အဦမ ောေးဖ စ် ည့်် ရ ိုေးမ ောေး၊ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောမ ောေး၊ ဗခ စည်ေးရ ိုေးမ ောေး 

တည်လဆောက္်ရောတွင် အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးနှင့််   တည်လဆောက္်လရေး ိုပ်ငန်ေး ကက္ ေးကက္ပ်မှု လက္ော်မတ  

“Third Party(QC)စနစ်”ဖ င့်် လဆောငရ် က္်ပါက္  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး ပ ိုမ ိုထ လရောက္်လအောင်ဖမင၍် အရည်အလ ွေး 

ဖပည့််မ မှု ရှ  ောန ိုငဖ်ခငေ်းနှင့်် မ  ို ောေးအပ် ည့်် အ ဲွ  ိုေးစောေးမှုမ ောေး လ  ော့်နညေ်းပလပ ောက္လ်စန ိုင်မည် ဖ စ်ပါ 

 ည်။  

 မလက္ွေးတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးလက္ ေး က္် မေ်း ွ ြို့မ   ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနအလနဖ င့်် က္ိုမပဏ မ ောေးမှ တငေ်ါလအောင်ဖမင၍် 

လဆောငရ် က္်လ ော လက္ ေး က္် မ်ေး၊ တ တောေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး၏ လငွလတောင်ေးခ  ွှောမ ောေးတွင် (၅၀%)အထ  လငွ 

လတောင်ေးခ  ွှောမ ောေးတွင် ဌောန + လက္ော်မတ မ ောေး၏ လထောက္ခ် ခ က္်မ ောေးနှင့်အ်တူ တငဖ်ပလတောင်ေးခ   က္်ရှ ပါ 

 ည်။ (၁၀၀%) လဆောင်ရ က္်မပ ေး၍ လငွလတောင်ေး ခ  ွှောမ ောေးတွင်  က္်ဆ ိုငရ်ော  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၏ 

လထောက္်ခ ခ က္်မ ောေးနှင့််အတူ တငဖ်ပ လတောင်ေးခ ရမပ ေး  ိုပ်ငန်ေးလဆောငရ် က္် မပ ေးစ ေး၍ Completion Certificate 

မ ောေး လပေးအပ်ရောတွင် ည်ေး  က္်ဆ ိုငရ်ော ွှတ်လတော် က္ ိုယ်စောေး ှယ်မ ောေး၏ လထောက္ခ် ခ က္်မ ောေးနှင့််အတူ 

ဖပန် ည်လပေးအပ် ွောေးမည် ဖ စ်ပါ ည်။ 

 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်နှင့်် လနောင် ောမည့်် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးတွင် ည်ေး လက္ ေး က္် မေ်း၊ 

တ တောေး ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အလက္ောင်အထည်လ ောလ်ဆောင်ရ က္်ရောတွင် မမ  ြို့နယ်အဆင့်် လက္ ေး က္် မ်ေး လက္ော်မတ ၊ 

 မေ်းတစ် မ်ေးခ ငေ်းအ  ိုက္် လက္ ေး က္် မ်ေးလက္ောမ်တ မ ောေး  ွဲြို့စည်ေး၍  ိုပ်ငန်ေး ပမောဏ (ခနိ်ု့မှန်ေး)မ ောေးက္ ို 

ဦေးစွောရှင်ေး ငေ်းတငဖ်ပ ွောေးမညဖ် စ်ပါ ည်။ 

  ျှပစ်စ်ဓောတ်အောေးဖ န်ို့ဖ  ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးအလနဖ င့်် မမ  ြို့ဖပတည်လဆောက္လ်ရေး  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးဖ စ် ည့်် ရ ိုေး၊ 

ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရော၊ ဗခ စည်ေးရ ိုေးတည်လဆောက္ဖ်ခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ ောေး၊ ဓောတ်အောေး  ိုင်ေး၊ ဓောတ်အောေးခွဲရ ို တည်လဆောက္် 

ဖခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး  တ်မှတ်ထောေး ည့်် စ ခ  န်စ ညွှန်ေး၊ ေ ဇ ိုင်ေးမ ောေးအတ ိုငေ်း အရည်အလ ွေး ဖပည့််ဝစွော 

တည်လဆောက္်န ိုငလ်ရေးအတွက္်   ိုအပ် ည့်် စညေ်းက္မ်ေးခ က္်မ ောေး  တ်မှတ်၍ စောခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ိုမှုမ ောေး 



လဆောငရ် က္်ခဲ့် ည့််အဖပင ်  က္်ဆ ိုင်ရော မမ  ြို့နယ် ျှပ်စစ်အငင််္ င်န ယောမ ောေးအောေး အန ေးက္ပ် ကက္ ေးကက္ပ် 

လစောင့််ကက္ည့််က္ွပ်က္ဲလစမပ ေး   ိုအပ်ခ က္်မ ောေး ဖ စ်လပေါ်လနပါက္ အခ  န်နှင့််တလဖပေးည  တငဖ်ပလဆောငရ် က္်လစ 

ဖခငေ်းမ ောေးက္ ို လဆောင်ရ က္်ခဲ့်ပါ ည်။ 

 ထ ိုို့ဖပင ် ခရ ိုင ်ျှပစ်စ်အင်င်္ င်န ယောမ ောေး ဦေးလဆောင်လ ော အ ဲွြို့မ ောေး  ွဲြို့စည်ေး၍ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေးအတွင်ေးရှ  

ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်မ ောေးအတွငေ်း အလက္ောင်အထည်လ ေ်ာလဆောငရ် က္်လန ည့််  ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး တစ်ခရ ိုငန်ှင့်် 

အဖခောေးခရ ိုင်မ ောေး  ိုို့  ှည့်် ည် စစ်လဆေးလဆောငရ် က္်လစဖခငေ်း၊ တ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ျှပ်စစ် အင်င်္ ငန် ယောနှင့်် 

ေိုတ ယတ ိုင်ေးလေ ကက္ ေး ျှပ်စစ်အငင််္ ငန် ယောတ ိုို့ ဦေးလဆောင် ည့်် အ ဲွြို့မ ောေး  ွဲြို့စည်ေး၍ အဆ ိုပါအ ဲွြို့မ ောေးမှ ဌောန 

၏ ဘတ်င်္ က္်ပါ ိုပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး  ှည့်် ည်၍ အရည်အလ ွေးဖပည့််စ ို လက္ောင်ေးမွန်မှု ရှ /မရှ  စစ်လဆေးဖခငေ်းမ ောေး 

က္ ို ည်ေး လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ဦေးစ ေးဌောနမ ောေး၏  ိုပ်ငန်ေးမ ောေး အောေး  ိုေး(၁၀၀)ရောခ ိုငန်ှုန်ေးမပ ေးစ ေး၍ လငွထိုတ်ယူမည်ဆ ိုပါက္ ည်ေး 

အရည်အလ ွေးစစ်လဆေးလရေးလက္ော်မတ ဝင်မ ောေး အပါအဝင ်  ွှတ်လတောက်္ ိုယ်စောေး ှယ်၏  က္်မှတ်လရေးထ ိုေး 

လထောက္်ခ တငဖ်ပခ က္်မ ောေး ဖပည့််စ ိုစွောပါရှ မှ ော ရောနှုန်ေးဖပည့်် လငထွိုတ်လပေးလရေးမ ောေးက္ ို အထူေးအလ ေးထောေး 

လဆောငရ် က္် ွောေးမည်ဖ စ်ပါလကက္ောငေ်း လဖ ကက္ောေးအပ်ပါ ည်။ 


