
ဒ ေါ်ည ိုည ိုဦး ( ဒေတုတတရာမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင်ဲ့  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  ိုေး မင်္ဂ  ပါ  ိုို့ နှုတ်ခွန်ေးဆက္်သအပ်ပါတယ်ရှင်ဲ့။ က္ျွန်မ 

က္လတ ဲ့ လစတိုတတရ မမ  ြို့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ  ွှတ်လတ ်က္ ိုယ်စ ေး ှယ် လ ေါ်ည  ည  ဦေး ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဲ့။ 

က္ျွန်မအလနန ို့ လစတိုတတရ မမ  ြို့နယ် အလဖခခ ပည အထက္်တန်ေးလက္  င်ေးတွင် တွ  ျှက္် (၄၈)နှစ်ကက္  ြွင်ဲ့ ှစ်ခ ဲ့ 

ရလသ  မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေးအ ေး သ ေးဖခ ေးအလဆ က္်အဦ (၁၀၀'×၃၀') RC နှစ်ထပ်လဆ င် (၁)လဆ င် 

လဆ က္် ိုပ်ရန် ဘတ်င်္ က္်ခ ထ ေးလပေးန ိုငဖ်ခငေ်း ရှ /မရှ  လမေးခွန်ေးက္ ို လမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ  ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဲ့။ 

လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင်ဲ့။ လစတိုတတရ မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေးသည် လစတိုတတရ မမ  ြို့ 

အလဖခခ ပည အထက္်တန်ေးလက္  ငေ်းတွင် ၁၉၇၁ ခိုနှစ်မှစ၍ အခန်ေး ွတ်တစ်လဆ င် တွငြ်ွင်ဲ့ ှစ်ခ ဲ့ရ  (၄၈)နှစ် 

ကက္ ဖမင်ဲ့ခ ဲ့မပ ဖြစ်ပါသည်။ ၎ငေ်းမမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေးတွင် မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေး(၂၄)ဦေးလဖမ က္် တ ဝန်ထမ်ေး 

လဆ ငခ် ဲ့မပ ေး ဖြစ်ပါသည်။ အ.ထ.က္ လစတိုတတရှ  စ သငလ်ဆ င်(၆၀'×၂၀')တစ်ထပ်လဆ ငတ်ွင်သ  ရ ိုေးအဖြစ် 

တွ  ျှက္်လဆ ငရ်ွက္်ခ ဲ့ရဖခငေ်းဖြစ်ပါသည်။ ယခိုြွ ြို့စည်ေးပ ိုအသစ်အရ မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေးတွင် မမ  ြို့နယ်ပည  

လရေးမှ ေးနှင်ဲ့ ရ ိုေးဝန်ထမ်ေး(၃၁)ဦေး တ ဝန်ထမ်ေးလဆ င ်ျှက္်ရှ ရ  က္ွန်ပ  တ ခန်ေးနှင်ဲ့တက္ွ လနရ ထ ိုင်ခငေ်းမ  ေး 

အခက္်အခ ရှ လနပါသည်။ 

လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင်ဲ့။  က္ိုန်ရက္်မ  ေးတွင် နယ်လက္  ငေ်းမှ ဆရ /မမ  ေး 

  လရ က္် စ ထိုတ်လပေးဖခငေ်း၊ အစည်ေးအလဝေးမ  ေးဖပ  ိုပ်ဖခငေ်းတ ိုို့တွင် မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေး သ ေးဖခ ေးမရှ  

လသ လကက္ င်ဲ့ လနရ ထ ိုင်ခငေ်းအခက္်အခ မ  ေး လတွြို့ကက္  ရပါသည်။ တ ိုင်ေးအဆင်ဲ့၊ ခရ ိုင်အဆင်ဲ့ ဌ နဆ ိုင်ရ  အကက္ ေး 

အက္ မ  ေး၊ စ ရငေ်းစစ်မ  ေး   လရ က္်စစ်လဆေးမှုမ  ေး လဆ ငရ်ွက္်ရ တွင် ည်ေး သ ေးဖခ ေးအခန်ေး မလပေးန ိုင်၍ 

 ိုပ်ငန်ေးလဆ ငရ်ွက္်ရ တွင် ခက္်ခ မှုကက္  လတွြို့ရပါသည်။  

 လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင်ဲ့။ လစတိုတတရ မမ  ြို့နယ်၊ မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေးအ ေး သ ေးဖခ ေး 

အလဆ က္်အဦ လဆ က္် ိုပ်ရန်လဖမလနရ  ည်ေး ရရှ မပ ေး ဖြစ်ပါသည်။ သ ိုို့ဖြစ်ပါ၍ (၁၀၀'×၃၀') RC နှစ်ထပ် 

လဆ င(်၁)လဆ င ် လဆ က္် ိုပ်လပေးပါက္ ရ ိုေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေးနှင်ဲ့ အဖခ ေးက္ စစမ  ေးအ ေး  ိုေး အခက္်အခ မရှ  

လက္ ငေ်းမွန်လခ  လမွြို့စွ  လဆ ငရ်ွက္်န ိုင်မည်ဖြစ်သဖြင်ဲ့   ိုအပ်လသ  လငွလကက္ေးခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ  

လမေးခွန်ေးအ ေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဒ ေါက်တာ ခင်ဒမာင်ဒအး ( ဝန်ကက း၊ လူမှုဒရးဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ မင်ေးဘ ေး 

ခရ ိုင၊် လစတိုတတရ မမ  ြို့နယ်တွင ် မမ  ြို့နယ်ပည လရေးမှ ေးရ ိုေး (၁၀၀×၃၀)လပ RC(၂)ထပတ်စ်လဆ င် လဆ က္် ိုပ် 

လပေးန ိုငရ်န် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်၊ လင ွ ိုေးလငရွငေ်း(တည်လဆ က္်လရေး)လခါင်ေးစဉ်မှ ရန်ပ ိုလငွတင်ဖပ 

လတ င်ေးခ လပေးမည် ဖြစ်ပါလကက္ ငေ်းနှငဲ့် ရန်ပ ိုလငွရရှ မှုအလပေါ်မ တည်၍ မမ  ြို့နယ်ဦေးစ ေးလပေးအစ အစဉ်အရ 

   ထ ေးန ိုငလ်ရေး စ စစ်လဆ င်ရွက္်လပေးသွ ေးမည် ဖြစ်ပါလကက္ ငေ်း လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးတင့််လငွ ်( ဒရနံဒခ ာင်းမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ  

 ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  ိုေးက္ ို လရန လခ  င်ေးမမ  ြို့နယ်မှ တ ိုင်ေးလ သကက္ ေး 

 ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် ဦေးတငဲ့် ွငက်္ မင်္ဂ  ပါဟို နှုတ်ခွန်ေးဆက္်သအပ်ပါတယ် ခင်ဗ  ေး။ 

 က္ျွန်လတ လ်မေးမညဲ့်လမေးခွန်ေးက္လတ ဲ့  ျှပစ်စ်ဌ န၏ တည်လဆ က္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေးနှငဲ့် ပတ်သက္်၍ 

သ ရှ   ိုသည်မ  ေးက္ ို လမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ  ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗ  ေး။ 



 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့ ် ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးခင်ဗ  ေး။ ဖပည်လထ ငစ်ို 

အစ ိုေးရ၏ မ ဝါ မ  ေး၊ တ ိုင်ေးလ သကက္ ေးအစ ိုေးရ၏မ ဝါ မ  ေးနှငဲ့်အည  မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး ွှတ်လတ ်၏ 

တ ိုက္်တွန်ေးအ ေးလပေးမှုအရ လက္ ေး က္် မေ်းမ  ေးက္ ို ဘတ်င်္ က္်အမ  ေးအဖပ ေး    ထ ေးခ ထ ေးလပေးသညဲ့် 

နညေ်းတ   ျှပစ်စ်က္ဏ္ဍအတွက္် သ ိုေးစွ ရန် ယခငက်္ထက္် (၁၀)ဆမက္    ထ ေးသ ိုေးစွ    က္်ရှ သည်က္ ို 

 ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  ိုေး အသ ပငဖ်ြစ်ပါတယ်ခငဗ်  ေး။ 

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးခငဗ်  ေး။ ထ ိုသ ိုို့ 

အဆလပါငေ်းမ  ေးစွ  ဘဏ္ဍ လငွ    ထ ေးသတ်မှတ်လပေးဖခငေ်း အက္   ေးဆက္်အဖြစ ် ရင်ေးနှ ေးဖမ  ပ်နှ မှုမ  ေး ပ ိုမ ို 

 ိုပ်လဆ င်န ိုင်  သက္ ဲ့သ ိုို့ နှစ်လပါငေ်းမ  ေးစွ  မတည်လဆ က္န် ိုငခ် ဲ့လသ  ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရ မ  ေးက္ ို တည် 

လဆ က္်လပေးန ိုငခ် ဲ့မပ  ဖြစ်ပါတယ်။ ယခငန်ှစ် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်က္  ျှပစ်စ်စွမ်ေးအင်ဌ နအလန ဖြငဲ့် 

လဆ က္် ိုပ်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေးအတွက္် က္ ပ်လင(ွ၉၆၀၃.၈၅)သ န်ေး သ ိုေးစွ ခ ဲ့မပ ေး က္ျွန်လတ တ် ိုို့ လရန လခ  င်ေးမမ  ြို့ 

 က္်မှတ်က္ိုန်ေးဓ တ်အ ေးခွ ရ ိုတွင် အန  (၃၉)လပ၊ (၆) က္်မနှငဲ့် အ   ေး (၅၁)လပရှ  (၂)ထပ ်ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရ  

(၁)  ိုေးက္ ို က္ ပ်လငွ(၁၁၂၈)သ န်ေးဖြငဲ့် တည်လဆ က္်ခ ဲ့မပ ေး Control Building တ ိုေးခ  ြို့က္ ို က္ ပ်လငွသ န်ေး (၁၀၀)နှငဲ့် 

Switch Yard ဝငေ်းက္ွန်က္ရစ်ခင်ေးဖခငေ်းက္ ို က္ ပ်လငွ (၂၀၀)သ န်ေးဖြငဲ့် စိုစိုလပါင်ေးက္ ပ်လငွ (၁၄၂၈)သ န်ေးဖြငဲ့် 

ဝန်ထမ်ေး(၄)ဦေးလနထ ိုငရ်န် လဆ က္် ိုပ်ခ ဲ့ပါတယ်ခင်ဗ  ေး။ 

  လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးခင်ဗ  ေး။ တည်လဆ က္် 

လနလသ  အလဆ က္်အဦဟ  ရန်က္ိုန် - မနတလ ေး(ပဆင) မ်ေးလဘေးတွင် တည်ရှ ပါလသ လကက္ ငဲ့်  ွှတ်လတ ် 

က္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးနှငဲ့် မမ  ြို့နယ်တည်လဆ က္်လရေးလက္ ်မတ ဝင် မမ  ြို့နယ်အိုပ်ခ  ပ်လရေးမှ ေးတ ိုို့ ဖမငလ်တွြို့ကက္သည် 

ဖြစ်၍ မမ  ြို့နယ်တည်လဆ က္လ်ရေးလက္ ်မတ က္ ို လခေါ်ယ ဖပသရန် အကက္ မက်က္ မ် လဖပ ကက္ ေးလသ ် ည်ေး တစ်ကက္ မ် 

တစ်ခါမျှ လခေါ်ယ ဖပသခ ဲ့ဖခငေ်းမရှ ခ ဲ့ပါခင်ဗ  ။ 

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးခင်ဗ  ေး။ လဆ က္် ိုပ် 

လရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး  ိုပ်လဆ င်ရ တွင်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး  က္်မှတ်ပါရှ မှ လငွထိုတ်လပေးမည် ဖြစ် 

လကက္ င်ေး (၁၄)ကက္ မ်လဖမ က္်ပ ိုမှန်အစည်ေးအလဝေးတွင် လဆ က္် ိုပ်လရေးဝန်ကက္ ေးမှ လဖြကက္ ေးလပေးခ ဲ့မပ ေး   မှုလရေး 

ဝန်ကက္ ေးဌ န၊ လဆ က္် ိုပ်လရေးဝန်ကက္ ေးဌ န၊ စ ိုက္်လမွေးဆည်ဝန်ကက္ ေးဌ န၊ စညပ်င်သ ယ လရေးဝန်ကက္ ေးဌ န 

စသညဲ့်ဝန်ကက္ ေးဌ နမ  ေး၏ တည်လဆ က္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး  ိုပ်လဆ ငရ် တွင်  ွှတ်လတ ်က္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး 

နှငဲ့ ် မမ  ြို့နယ်တည်လဆ က္်လရေးလက္ ်မတ တ ိုို့သ ိုို့ လခေါ်ယ ဖပသမှု အနည်ေးဆ ိုေး(၄)ကက္ မ ် ဖပ ို ိုပ်ခ ဲ့လသ  ်ည်ေး သယ  

ဇ တ၊ သဘ ဝပတ်ဝန်ေးက္ င၊်  ျှပစ်စ်နှငဲ့်စွမ်ေးအငဝ်န်ကက္ ေးဌ န  က္်လအ က္ရ်ှ  တည်လဆ က္လ်ရေး ိုပ်ငန်ေး 

မ  ေးဟ  တစ်ကက္ မ်တစ်ခါမျှ လခေါ်ယ ဖပသဖခငေ်း မရှ ခ ဲ့ပါ။ 

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး ခင်ဗ  ေး။   မ ိုက္လရစ  

န ိုငင် လတ ်သစ်ကက္ ေး တည်လဆ က္်လနလသ  က္ျွန်လတ တ် ိုို့ ဖမန်မ န ိုင်င တွင် ြွ ြို့မြ  ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး 

တည်လဆ က္်လရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး  ိုပ်လဆ င်ရ တွင်  ျှပစ်စ်နှငဲ့်စွမ်ေးအင်ဝန်ကက္ ေးဌ နအလနဖြငဲ့် တင ်ါမ  ေးက္ ို 

ပွငဲ့် ငေ်းဖမင်သ စွ  တင ်ါလပေးရန်နှငဲ့် တည်လဆ က္်လရေးက္  တွင ်ည်ေး အဖခ ေးဌ နမ  ေးက္ ဲ့သ ိုို့  ွှတ်လတ ် 

က္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ မမ  ြို့နယ်တည်လဆ က္လ်ရေးလက္ မ်တ မ  ေးက္ ို လခေါ်ယ ဖပသစ စစ်လစမပ ေး  ိုပ်ငန်ေးမပ ေးစ ေး 



လကက္ င်ေး  က္်မှတ်ထ ိုေးမပ ေးမှ လငွထိုတ်ယ ဖခင်ေးဖပ  ိုပ်လပေးန ိုင်ဖခငေ်း အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ   ိုပါလသ လကက္ ငဲ့် 

 ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆငဲ့် လမေးခွန်ေးလမေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗ  ေး။ အ ေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇ ေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦးမမင့််ဒ ာ ် ( ဝန်ကက း၊ သယံ ာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းက င်၊ လျှပေ်ေ်န္ှင့်ေ်ွမ်းအငဝ်န်ကက းဌာန )  

။ ။ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေးအတွင်ေး  ျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေးဖြန်ို့ဖြ ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးအလနဖြင်ဲ့  တည်လဆ က္် 

လရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး  ိုပ်လဆ င်ရ တွင် တင ်ါမ  ေးက္ ို ပွင်ဲ့ ငေ်းဖမင်သ စွ  အစဉ်လဆ ငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါသည်။ 

 တည်လဆ က္်လရေးက္  အတွင်ေး  အရည်အလသွေး  စစ်လဆေးလရေးလက္ မ်တ မှ မပ ေးစ ေးမှု ရ ခ ိုငန်ှုန်ေး 

အ  ိုက္် စစ်လဆေးဖခငေ်း၊ မလက္ွေးနည်ေးပည တက္ကသ ို ်မှ ဌ နမှ ေး၊ ဆရ /ဆရ မမ  ေးအဖပင် လက္  င်ေးသ ေး/ 

လက္  ငေ်းသ မ  ေးအ ေး Intership ဆင်ေး၍ Report မ  ေး တငဖ်ပလစဖခငေ်းတ ိုို့အဖပင် ရ နှုန်ေးဖပည်ဲ့ ိုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွက္်မပ ေးစ ေးခ  န်တွင် သက္်ဆ ိုင်ရ   ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  လခေါ်ယ ဖပသ၍ စ စစ်မှုခ ယ လစမပ ေး 

မှသ  လငွထိုတ်လပေးဖခင်ေးက္ စစမ  ေး လဆ င်ရွက္်  က္်ရှ ပါလကက္ ငေ်း လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးတငဒ်မာင်ဦး ( ဆငဒ်ပေါငဝ်ဲမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။ ။ မင်္ဂ  ပါဟို ဦေးစွ  နှုတ်ခွန်ေး 

ဆက္်သအပ်ပါသည်။ လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင်ဲ့  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ 

တပ်မလတ ်သ ေးက္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ တ ိုင်ေးအစ ိုေးရဝန်ကက္ ေးမ  ေးနှင်ဲ့ တ ိုင်ေး ွှတ်လတ ဝ်န်ထမ်ေးမ  ေးအလပါင်ေးတ ိုို့ 

ခင်ဗ  ။ က္ ိုယ်စ တ်နှစ်ဖြ  က္ န်ေးမ ခ မ်ေးသ ကက္ပါလစဟို လမတတ လရသွန်ေးလ  ငေ်းအပ်ပါသည်။ က္ျွန်လတ ် 

က္လတ ဲ့ ဆင်လပါငဝ် မမ  ြို့နယ်မ ဆနဒနယ်လဖမအမှတ်(၁)မ ှ  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် ဦေးတငလ်မ ငဦ်ေး ဖြစ်ပါ 

တယ်။ 

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ  ေး။  ိုတ ယအကက္ မ် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး 

 ွှတ်လတ ်(၁၅)ကက္ မ်လဖမ က္ပ် ိုမှန်အစည်ေးအလဝေးတွင် က္ျွန်လတ တ်ငဖ်ပလမေးဖမန်ေး  ိုသည်က္လတ ဲ့ ဆင်လပါင်ဝ  

မမ  ြို့နယ်၊ ဧရ ဝတ ဖမစ်၏အလနောက္ဘ်က္်ဖခမ်ေးရှ  မြွ ြို့မြ  ေးလသေးလသ လ သဖြစ်သည်ဲ့ က္ရက္တ်လက္ ေးရွ နှင်ဲ့ 

စွယက်္   ေးလက္ ေးရွ ခ ငေ်းဆက္် မ်ေးအ ေး လဖမန လက္  က္စ်ရစ် မ်ေးအဖြစ် လြ က္ ်ိုပ်လပေးန ိုင်ပါရန် တငဖ်ပဖခင်ေး 

ဖြစ်ပါသည်။ ဆငလ်ပါင်ဝ မမ  ြို့နယ်၊ အင်ေးမလက္ ေးရွ အိုပ်စို၊ က္ရက္တ်လက္ ေးရွ နှင်ဲ့ လဇ ငခ် မ်ေးလတ င်လက္ ေးရွ  

အိုပ်စို၊ စွယက်္   ေးလက္ ေးရွ သ ိုို့ ဆက္်သွယ်လသ   မ်ေးသည် (၃)မ ိုင် (၂)ြ   ိုက္ွ လဝေးမပ ေး ခရ ေးသွ ေးဖပည်သ မ  ေး 

သွ ေး  လရေးခက္်ခ လနပါသည်။ က္ န်ေးမ လရေး၊   မှုလရေးက္ စစမ  ေး လတွြို့ကက္  ပါက္ အခ  န်မ သွ ေး  န ိုငရ်န် အခက္် 

အခ မ  ေး ကက္  လတွြို့လနကက္ရပါသည်။  

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ  ေး။ အဆ ိုပါ မ်ေးအ ေး လဖမန လက္  က္်စရစ်  မ်ေး 

အဖြစ် လြ က္် ိုပ်လပေးပါက္ ပတ်ဝန်ေးက္ ငလ်က္ ေးရွ မ  ေးဖြစ်သည်ဲ့ ထ န်အင်ေးလက္ ေးရွ ၊ ယငေ်းအ ိုငလ်က္ ေးရွ ၊ 

က္ိုတငက်က္ ေးလက္ ေးရွ ၊ က္ န်စင်လက္ ေးရွ ၊ ရှ ေးတ ိုင်ေးကက္ ေးလက္ ေးရွ ၊ ဆ ေးလ က္ိုန်ေးလက္ ေးရွ ၊ လရွှေလမ ငေ်းစွန်ေး 

လက္ ေးရွ ၊ တ   လက္ ေးရွ ၊ သ ဝတထ လက္ ေးရွ ၊ အ ယ်ရွ လက္ ေးရွ ၊ အငေ်းမလက္ ေးရွ မ  ေးသ ိုို့ ရ သ မလရွေး သွ ေး   

န ိုငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။ သ ိုို့ပါ၍ အဆ ိုပါ မေ်းအ ေး လဖမန လက္  က္စ်ရစ် မေ်း လြ က္ ်ိုပ်လပေးန ိုင်ပါရန်  ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင်ဲ့ သက္်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကက္ ေးဌ နအ ေး လက္ ေးရွ သ / လက္ ေးရွ သ ေးမ  ေးက္ ိုယ်စ ေး တငဖ်ပလမေးဖမန်ေးရ 

ဖခငေ်းဖြစ်ပါသည်။  မေ်းအလနအထ ေးဓါတ်ပ ိုက္ ို ည်ေး ပ ေးတွ တင်ဖပအပ်ပါသည်။ အ ေး  ိုေး က္ န်ေးမ ခ မ်ေးသ ကက္ 

ပါလစဟို ဆိုမွန်လတ ငေ်းအပ်ပါသည်။ အ ေး  ိုေး က္ ိုလက္ ေးဇ ေးတငရ်ှ ပါသည်။ 



 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လပု်ဒရး၊ ပ ုို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒရးဝန်ကက းဌာန )။  ။ လမေးဖမန်ေး 

ခ က္်ပါ မေ်းသည် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ သရက္်ခရ ိုင၊်  ဆင်လပါင်ဝ မမ  ြို့နယ်၊ အင်ေးမလက္ ေးရွ အိုပ်စို၊ က္ရက္တ် 

လက္ ေးရွ နှင်ဲ့ လဇ င်ခ မ်ေးလတ င်လက္ ေးရွ အိုပ်စို၊ စွယက်္   ေးလက္ ေးရွ တ ိုို့အ ေး ဆက္်သွယ်ထ ေးလသ  က္ရက္တ် - 

စွယက်္   ေး မ်ေးဖြစ်ပါသည်။ 

 ၎င်ေး မ်ေးသည်  မေ်းအရှည်၃/၂မ ိုင၊် အက္ ယ် (၈)လပခန်ို့သ ရှ လသ  လဖမသ ေး မေ်းကက္မ်ေး အမ   ေးအစ ေး 

ဖြစ်မပ ေး ဆင်လပါင်ဝ မမ  ြို့နယ် လက္ ေး က္် မ်ေးြွ ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌ နပ ိုင်  မ်ေးစ ရင်ေးတွင် ပါဝငဖ်ခငေ်း မရှ လသေးပါ။ 

 အဆ ိုပါ မေ်းအ ေး  မေ်းအဆငဲ့်ဖမ ငဲ့်တင်ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွက္်ရန်အတွက္် လက္ ေး က္် မ်ေး 

ြွ ြို့မြ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌ နပ ိုင် မ်ေးအဖြစ်  မေ်းစ ရငေ်းသ မ်ေးသွင်ေးန ိုင်လရေး ဦေးစွ လဆ ငရ်ွက္်သွ ေးမည်ဖြစ်မပ ေး  မေ်း 

စ ရင်ေးသ မ်ေးသွငေ်းမပ ေးပါက္ လဖမသ ေး မေ်းအဆင်ဲ့ဖမ င်ဲ့တင်ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးအ ေး လနောင်  မညဲ့် ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်မ  ေး 

တွင် ဘဏ္ဍ လငရွရှ မှုလပေါ်မ တည၍် လဆ ငရ်ွက္်လပေးသွ ေးမည် ဖြစ်ပါလကက္ င်ေး လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

ဦးဒက ာမ်မင့်် ( ဒဆာမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေး 

နှငဲ့တ်က္ွ အစ ိုေးရအြွ ြို့ဝင ်ဝန်ကက္ ေးမ  ေး၊  ွှတ်လတ ်က္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  ိုေး မင်္ဂ  ပါ။ က္ျွန်လတ က်္လတ ဲ့ 

လဆ မမ  ြို့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် ဦေးလက္  ဖ်မငဲ့် ဖြစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတ ် 

လမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ က္လတ ဲ့ လဆ မမ  ြို့နယ်လက္ ေးရွ မ  ေးနှငဲ့် လပါက္်မမ  ြို့နယ်လက္ ေးရွ မ  ေးတွင် ဆက္်သွယ်ရ 

 ွယ်က္ မှုဖြစ်လစရန် တယ်  ြိုန်ေးတ ဝါတ ိုင် စ ိုက္်ထ လပေးန ိုင်/ မလပေးန ိုင်က္ ို  သ ရှ   ိုလကက္ င်ေး လမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ  

ဖြစ်ပါတယ်။ 

လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ်  ေး။ က္ျွန်လတ တ် ိုို့ န ိုငင် သည် ြက္် ရယ်   မ ိုက္လရစ  

စနစ်က္ ို ဦေးတည်လ ျှ က္် မှ်ေးလနလသ  န ိုငင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခ  န်နှငဲ့်တစ်လဖပေးည  ဆက္်သွယ်ရ ွယ်က္ ရန် 

တယ်  ြိုန်ေးဖြငဲ့် ဆက္်သွယ်ကက္ရပါတယ်။ သွ ေး  ရ ွယ်က္ ရန်အတွက္်  ိုတ ယဦေးစ ေးလပေးအလနဖြငဲ့် 

လက္ ေး က္်လ သြွ ြို့မြ  ေး  ရန် လက္ ေးရွ ခ ငေ်းဆက္် လဖမသ ေး မ်ေးမ  ေး၊ င်္ဝ က္ င်ေး မေ်းမ  ေးက္ ို လြ က္ ်ိုပ် 

  က္်ရှ လသ လကက္ ငဲ့် ဖမငလ်တွြို့လနရသဖြငဲ့် မ  ေးစွ ဝမ်ေးသ မဆ ိုေး ဖြစ်မ ပါတယ်။ တစ်ြန် ပ ို၍   ငဖ်မန်လသ  

ဆက္်သွယ်လရေးြိုန်ေးမ  ေးက္ ို လတ နှငဲ့်မမ  ြို့တစ်လဖပေးည  ဆက္်သွယ်ရ ွယ်က္ ရန် တယ်  ြိုန်ေးတ ဝါတ ိုင်   ိုအပ် 

သညဲ့် ဆက္်သွယ်လရေးက္ွန်ယက္မ်မ သညဲ့်လက္ ေးရွ မ  ေးက္ ို ြိုန်ေးတ ဝါတ ိုင် အထ ေးစ ိုက္်လပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ ပါ 

သည်။ လဆ မမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ လသ  လက္  က္်  ပ်လက္ ေးရွ မှ  အ မ်လဖခ(၁၂၀)နှငဲ့ ်  ဦေးလရ (၆၁၇)ဦေး၊ ငကှ္်ကက္ ေး 

ဦေးလက္ ေးရွ  အ မ်လဖခ (၁၄၀)၊   ဦေးလရ (၇၃၂)ဦေး၊ လပါက္်မမ  ြို့နယ်၊ က္ ိုငေ်းမလက္ ေးရွ တွင် အ မ်လဖခ (၉၆)၊   ဦေးလရ 

(၅၄၃)ဦေး၊ စိုစိုလပါင်ေး အ မ်လဖခ (၇၇၆)အ မ်၊   ဦေးလရ (၄၂၁၂)ဦေးတ ိုို့မှ  လဆ မမ  နှငဲ့် က္တတရ  မ်ေးမှ (၃၇)မ ိုင်၊ 

လက္  က္်ခငေ်း မ်ေးမှ (၁၅)မ ိုင် စိုစိုလပါင်ေး (၅၇)မ ိုင်၊ လပါက္်မမ  ြို့နှငဲ့် လက္  က္ခ်ငေ်း မ်ေးမှ (၁၅) မ ိုင်၊ က္တတရ  မ်ေး 

မ ှ (၁၇)မ ိုင် စိုစိုလပါင်ေး (၃၇)မ ိုင် က္ွ လဝေးမပ ေး  မ်ေးပန်ေးဆက္်သွယ်လရေးမှ  ခက္်ခ ကက္မ်ေးတမ်ေးမပ ေး မ ိုဘ ိုင်ေးြိုန်ေးမှ  

 ည်ေး မမ ၊ အင်တ နက္်ဆ ို တစ်ခါမျှ မကက္ ေးမ ၊ မဖမင်မ  ဖြစ်လနကက္ရပါသည်။   တ ိုင်ေးန ေးပါေး ြိုန်ေးက္ ိုင် 

လဆ ငပ်ါ  က္် ရွ နှငဲ့်လဝေးလသ  လတ င်က္ိုန်ေး၊ ြိုန်ေး  ိုငေ်းမ ရ  လနရ သ ိုို့ သွ ေးလရ က္ဆ်က္်သွယ် ကက္ရပါသည်။ 

ထ ိုို့လကက္ ငဲ့် န ိုငင် တက္ သတငေ်းမ  ေး၊ ဖပည်တွင်ေးသတငေ်းမ  ေး၊ မ မ အရပ်လ သသတငေ်းမ  ေးအ ေး ဆက္်သွယ်လရေး 

မလက္ င်ေးလသ လကက္ ငဲ့် မ က္်စ ပ တ်၊ နောေးပ တ်လနရသ  ို   မှုလရေး၊ စ ေးပွ ေးလရေးမှအစ လနောက္က်္ န်လနသည်က္ ို 

လတွြို့ရှ လနရပါသဖြငဲ့် ထ ိုလက္ ေးရွ မ  ေးသ ိုို့ အ ွယ်တက္ ဆက္်သွယ်ရ  ွယ်က္ ရန် ြိုန်ေးတ ဝါတ ိုင်က္ ို စ ိုက္်ထ  



လပေးသငဲ့် ပှါတယ်။ ထ ိုက္ ဲ့သ ိုို့ က္ိုမပဏ တစ်ခိုခိုမှ   လရ က္် စ ိုက္်ထ လပေးပါက္ လက္ ေး က္်လနဖပည်သ မ  ေး 

  လနမှုဘဝ ဖမငဲ့်တက္်  က္  စ ေးပွ ေးလရေးမှအစ ြွ ြို့မြ  ေး တ ိုေးတက္်  မှ  ဖြစ်ပါလသ လကက္ ငဲ့် ြိုန်ေးဆက္်သွယ်မှု 

 ွယ်က္   ရန် ြိုန်ေးတ ဝါတ ိုင် စ ိုက္်ထ လပေးန ိုင/် မလပေးန ိုင်က္ ို သ ရှ   ိုပါလသ လကက္ ငဲ့်  ွှတ်လတ ်ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ 

တစ်ဆငဲ့် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါသည်။ အ ေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇ ေးတငပ်ါသည်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လုပ်ဒရး၊ ပ ုို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒရးဝန်ကက းဌာန )။  ။ ဖမန်မ  

ဆက္်သွယ်လရေး ိုပ်ငန်ေးမှ မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုင၊် လဆ မမ  ြို့နယ်တွင် GSM/ UMTS စခန်ေး (၁၄) 

စခန်ေးနှငဲ့ ် 4G(LTE)စခန်ေး(၂)စခန်ေးနှငဲ့ ် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ ပခိုက္က ခရ ိုင၊် လပါက္်မမ  ြို့နယ်တွင ် CDMA(450) 

စခန်ေး(၁)စခန်ေး၊ GSM/UMTS စခန်ေး(၂၉)စခန်ေးနှငဲ့ ် 4G(LTE)စခန်ေး (၂)စခန်ေးတ ိုို့က္ ို ြွငဲ့ ်ှစ်လပေးန ိုငခ် ဲ့ပါသည်၊၊ 

 ဖမန်မ ဲ့ဆက္်သွယ်လရေး ိုပ်ငန်ေးသည် ဖပည်နယန်ှငဲ့် တ ိုင်ေးလ သကက္ ေးမမ  ြို့လတ မ်  ေး၊ ခရ ိုငမ်မ  ြို့ကက္ ေးမ  ေး၊ 

စ ေးပွ ေးလရေးလက္ င်ေးမွန်မပ ေး   လနထ ထပ်သညဲ့် မမ  ြို့ကက္ ေးမ  ေးအဖပင် လက္ ေး က္်လန ဖပည်သ မ  ေးအတွက္် ည်ေး 

ပည လရေး၊ က္ န်ေးမ လရေး၊   လနမှု အဆငဲ့်အတန်ေး ဖမငဲ့်မ ေးလရေး၊ စ ေးပွ ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး ြွ ြို့မြ  ေးတ ိုေးတက္်လစလရေး 

နှငဲ့ ်စ မ ခနိ်ု့ခွ လရေးဆ ိုင်ရ က္ စစရပ်မ  ေး အဆင်လဖပလခ  လမွြို့လစလရေးတ ိုို့အတွက္် အလဝေးဆက္်သွယ်မှု စနစ်ရရှ မှုနှငဲ့် 

နယ်လဖမပထဝ အလနအထ ေးမ  ေးအလပေါ်မ တည်၍ မ ိုဘ ိုင်ေးစနစ်တပ်ဆင်ဝန်လဆ ငမ်ှုလပေးဖခင်ေးက္ ို အဆငဲ့အ်  ိုက္် 

လဆ ငရ်ွက္်လပေး  က္်ရှ ပါသည်၊၊ 

 မ ိုဘ ိုင်ေးစခန်ေးတည်လဆ က္်ရ တွင် တ ဝါတ ိုငတ်ည်လဆ က္ဖ်ခငေ်း၊ အလဝေးဆက္်သွယ်လရေးဆက္် 

လကက္ င်ေးမ  ေး (မ ိုက္ကရ ိုလဝဲ့ဗ်/ြ ိုင်ဘ /မင်္   ်တို) ခ  တ်ဆက္်ဖခငေ်း၊ ရ သ ဥတိုအလဖခအလန၊ လဖမဖပငအ်လနအထ ေး၊ 

 ျှပစ်စ်ဓါတ်အ ေးရရှ န ိုင်မှုအလဖခအလန စသည်တ ိုို့အလပေါ် မ တည်၍ ည်ေး လဆ င်ရွက္်ရပါသည်၊၊ 

  က္်ရှ အ ေးဖြငဲ့်  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်ကက္ ေး လမေးဖမန်ေးထ ေးသညဲ့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါ 

ခရ ိုင၊် လဆ မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  လက္  က္်  ပ်လက္ ေးရွ ၊ ငကှ္်ကက္ ေးဦေးလက္ ေးရွ နှငဲ့ ် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ ပခိုက္က  

ခရ ိုင၊် လပါက္်မမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  က္ ိုင်ေးမလက္ ေးရွ တ ိုို့တွင်အလဝေးဆက္်သွယ်လရေးဆက္်လကက္ င်ေးမ  ေး တည်လဆ က္် 

ရန် ခက္်ခ မှုရှ ဖခင်ေး၊ မ ိုဘ ိုင်ေးစခန်ေးတည်လဆ က္်ရန် ရင်ေးနှ ေးဖမ  ပ်နှ မှု ကက္ ေးမ ေးဖခငေ်း၊ သ ိုေးစွ သ ဦေးလရ နညေ်းပါေးဖခင်ေးနှငဲ့် 

ဖပန် ည်ရရှ န ိုင်မညဲ့် ဝင်လငွနည်ေးပါေးဖခငေ်း (Return on Investment) တ ိုို့လကက္ ငဲ့် လ  လ  ဆယ်ယ ယ  

အ ေးဖြငဲ့် GSM/UMTS စခန်ေးမ  ေး တပ်ဆင်ရန် အစ အစဉ် မရှ လသေးပါ။ 

 Telenor Myanmar Limited အလနဖြငဲ့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုင၊် လဆ မမ  ြို့နယ် အတွင်ေး 

ဆက္်သွယ်လရေး လရ  ယ ိုစခန်ေး(၁၁)စခန်ေးနှငဲ့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ ပခိုက္က ခရ ိုင၊် လပါက္်မမ  ြို့နယ်အတွငေ်း 

ဆက္်သွယ်လရေး လရ  ယ ိုစခန်ေး(၁၈)စခန်ေး တည်လဆ က္မ်ပ ေးစ ေး၍ လဆ မမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  လက္  က္်  ပ် 

လက္ ေးရွ ၊ ငကှ္်ကက္ ေးဦေးလက္ ေးရွ နှငဲ့ ် လပါက္်မမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  က္ ိုင်ေးမလက္ ေးရွ တ ိုို့တွင် ဆက္်သွယ်လရေးတ ဝါတ ိုင် 

မ  ေး တည်လဆ က္်လပေးရန် အစ အစဉ် မရှ လသေးပါ။ 

 Ooredoo Myanmar Limited အလနဖြငဲ့် မလက္ွေးတ ိုငေ်းလ သကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုင၊် လဆ မမ  ြို့နယ်အတွင်ေး 

ဆက္်သွယ်လရေး လရ  ယ ိုစခန်ေး(၂)စခန်ေးနှငဲ့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ ပခိုက္က ခရ ိုင၊် လပါက္်မမ  ြို့နယ်အတွငေ်း 

ဆက္်သွယ်လရေး လရ  ယ ိုစခန်ေး(၇)စခန်ေး တည်လဆ က္်မပ ေးစ ေး၍ ဆက္်သွယ်လရေး ဝန်လဆ င်မှု ိုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွက္်လပေး  က္်ရှ မပ ေး လဆ မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  လက္  က္်  ပ်လက္ ေးရွ ၊ ငကှ္်ကက္ ေးဦေးလက္ ေးရွ နှငဲ့် လပါက္် 



မမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  က္ ိုင်ေးမလက္ ေးရွ တ ိုို့တွင် ဆက္်သွယ်လရေး တ ဝါတ ိုင်မ  ေး တည်လဆ က္်လပေးရန် အစ အစဉ် 

မရှ လသေးပါ။ 

 Telecom International Myanmar(MyTel)အလနဖြငဲ့် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ ိုင၊် လဆ  

မမ  ြို့နယ်အတွငေ်း ဆက္်သွယ်လရေးလရ  ယ ိုစခန်ေး(၇)စခန်ေးနှငဲ့ ်မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ ပခိုက္က ခရ ိုင၊် လပါက္်မမ  ြို့နယ် 

အတွင်ေး ဆက္်သွယ်လရေး လရ  ယ ိုစခန်ေး(၁၃)စခန်ေး တည်လဆ က္်မပ ေးစ ေး၍ ဆက္်သွယ်လရေး ဝန်လဆ င်မှု ိုပ်ငန်ေး 

မ  ေး လဆ ငရ်ွက္်လပေး  က္်ရှ မပ ေး လဆ မမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  လက္  က္်  ပ်လက္ ေးရွ ၊ ငကှ္်ကက္ ေးဦေးလက္ ေးရွ နှငဲ့ ်လပါက္် 

မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  က္ ိုင်ေးမလက္ ေးရွ တ ိုို့တွင် ဆက္်သွယ်လရေးတ ဝါတ ိုငမ်  ေး တည်လဆ က္လ်ပေးရန် အစ အစဉ် မရှ  

လသေးပါလကက္ င်ေး လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးဒဌးဝင်း ( ထ းလငး်မမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစ ေးရပါလသ   ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင်ဲ့  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ အစ ိုေးရအြွ ြို့ဝင်ဝန်ကက္ ေးမ  ေး၊ ဧည်ဲ့သည်လတ မ်  ေး မင်္ဂ  ပါ။ 

က္ျွန်လတ က်္လတ ဲ့ ထ ေး င်ေးမမ  ြို့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုင်ေးလ သကက္ ေး  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် 

ဦေးလဌေးဝင်ေး ဖြစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတ လ်မေးဖမန်ေးလဆွေးလနွေးခ ငတ် က္လတ ဲ့  မ်ေးဦေးစ ေးဌ နပ ိုင် မမ  င် - လတ မ - င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေး ပ ိုင်ေး 

သည် အခ   ြို့လနရ မ  ေးတွင် မ ိုေးတွင်ေးက္   သွ ေး  လရေး ွန်စွ  ခက္်ခ မှုမ  ေးရှ လနပါသဖြင်ဲ့ ၎င်ေး မ်ေးပ ိုင်ေးအ ေး 

ရ သ မလရွေးသွ ေး  န ိုငလ်သ   မ်ေးအဖြစ် အဆင်ဲ့ဖမ င်ဲ့တင်န ိုငရ်န်အတွက္် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်တွင် 

ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန ိုင်ဖခငေ်း ရှ /မရှ  သ ရှ   ိုလသ လကက္ င်ဲ့ လမေးခွန်ေးလမေးဖမန်ေးရဖခင်ေး ဖြစ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ်  ေး။ မမ  င် - လတ မ - င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေးသည် ပခိုက္က ခရ ိုင်နှင်ဲ့ င်္န်ို့လင်္ါခရ ိုင်တ ိုို့ ဆက္်သွယ် 

ထ ေးလသ   မေ်းဖြစ်မပ ေး င်္န်ို့လင်္ါခရ ိုင်အပ ိုင်ေးမှ  မ ိုင်(၄၇/၂ - ၉၃/၅)ထ   (၄၆)မ ိုင် (၃)ြ   ို ရှည်   ေးပါသည်။ 

၎င်ေး မ်ေးတွင် (၀)မ ိုင် (၂)ြ   ို၊ လက္  က္်လခ   မေ်း (၂၇)မ ိုင် (၁.၅)ြ   ိုနှင်ဲ့ အမ ခ  မ်ေး(၁၈)မ ိုင် (၇.၅) 

ြ   ိုဖြစ်မပ ေး လပ(၅၀)အထက္် RC တ တ ေး(၇)စင်ေး လပ(၅၀)လအ က္ ်RC (၂၂)စင်ေးနှင်ဲ့ လရပပွန်စိုစိုလပါငေ်း (၁၀၄) 

စင်ေးရှ မပ ေး က္ ပ်လငွသန်ေးလပါင်ေးမ  ေးစွ  ရင်ေးနှ ေးဖမ  ပ်နှ ထ ေးလသ   မ်ေးမကက္ ေးဖြစ်ပါသည်။ အဆ ိုပါ  မ်ေးမကက္ ေး 

လပေါ်မှ လက္ ေးရွ လပါင်ေး(၁၆)ရွ အ ေး ဆက္်သွယ်သွ ေး     က္်ရှ ပါသည်။ ယခိုအခါ အဆ ိုပါ မေ်းနှင်ဲ့ ဆက္်စပ် 

  က္်ရှ လသ  လက္ ေး က္် မ်ေးသွယ်မ  ေးမှ  မ  ေးဖပ ေးသည်ဲ့အဖပင် လဖမန င်္ဝ င်္ ငေ်း မ်ေးအဖြစ် လက္ င်ေးမွန်လန 

လသ ် ည်ေး  မေ်းဦေးစ ေးဌ နပ ိုင် မမ  င ် - လတ မ - င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေးပ ိုင်ေးသည် အခ   ြို့လနရ မ  ေးတွင် မ ိုေးတွငေ်းက္   

သွ ေး  လရေး ွန်စွ  ခက္်ခ မှု မ  ေးရှ လနပါသဖြင်ဲ့ ၎င်ေး မ်ေးပ ိုငေ်းအ ေး ရ သ မလရွေးသွ ေး  န ိုငလ်သ   မေ်းအဖြစ် 

အဆင်ဲ့ဖမ င်ဲ့တင်န ိုငရ်န်အတွက္် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်တွင် ရန်ပ ိုလငွခ ထ ေးလပေးန ိုငဖ်ခငေ်းရှ /မရှ   ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ တစ်ဆင်ဲ့ လမေးဖမန်ေးလဆွေးလနွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လုပ်ဒရး၊ ပ ုို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒရးဝန်ကက းဌာန )။  ။ လမေးဖမန်ေး 

ခ က္်ပါ မေ်းအမည်မှ  မမ  င ် - လတ မ - င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေး ဖြစ်မပ ေး မ ိုင် ၀/၀ မ ှ၉၃/၅ အထ  ၉၃ မ ိုင် ၅ ြ   ိုရှ မပ ေး 

က္တတရ  မ်ေး (၃ မ ိုင၂် ြ   ို)၊ လက္  က္် မေ်း (၅၈မ ိုင် ၀.၅ြ   ို)၊ အမ ခ  မ်ေး (၃၂ မ ိုင် ၂.၅ ြ   ို) ဖြစ်ပါ 

သည်။ မ ိုင် ၀/၀ မ ှ ၄၇/၂ အထ  ၄၇ မ ိုင်၂ ြ   ိုအ ေး ပခိုက္က ခရ ိုင၊်  မေ်းဦေးစ ေးဌ နမှ တ ဝန်ယ လဆ င်ရွက္် 

  က္်ရှ မပ ေး မ ိုင၄်၇/၂ မှ ၉၃/၅ အထ  ၄၆ မ ိုင်၃ ြ   ိုအ ေး င်္န်ို့လင်္ါခရ ိုင၊်  မေ်းဦေးစ ေးဌ နမှ တ ဝန်ယ  

လဆ ငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါသည်။ 



 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်တွင် ပခိုက္က ခရ ိုင် မ်ေးဦေးစ ေးဌ နမှ ရန်ပ ိုလငွက္ ပ်(၂၇.၃၁၂) သန်ေးဖြင်ဲ့ မ ိုင် 

၀/၀ မ ှ ၄၇/၂ အထ  ၄၇ မ ိုင် ၂ ြ   ိုအ ေး  မေ်းသ မန် ဖပငဆ်င်ထ န်ေးသ မ်ေးဖခငေ်း  ိုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ င်ရွက္် 

  က္်ရှ မပ ေး င်္န်ို့လင်္ါခရ ိုင် မေ်းဦေးစ ေးဌ နမှ ရန်ပ ိုလငကွ္ ပ်(၁၆၇.၆၁၅)သန်ေးဖြင်ဲ့ ထ ေး ငေ်းမမ  ြို့နယ်အပ ိုင်ေးတွင် 

ပ က္်စ ေးလနလသ    မေ်းမ က္်နှောဖပင် (၅/၀)မ ိုငအ် ေး   ိုလပါက္်မ  ေး တ ေးထိုတ်၍ (၂"-၄") လက္  က္်ဖြည်ဲ့ခင်ေးဖခင်ေး 

နှင်ဲ့ လဖမန လက္  က္်စရစ် (၃")ထို ဖြည်ဲ့ခင်ေးကက္ တ်ဖခငေ်း၊   ိုအပ်လသ  လနရ မ  ေး၌ Box Culvert (၃)စင်ေး 

တည်လဆ က္်ဖခငေ်း၊ မ ိုင်(၄၇/၂) မ ှ (၉၃/၅) အထ  (၄၆ မ ိုင် ၃ ြ   ို)အ ေး  မေ်းသ မန် ဖပင်ဆင်ထ န်ေးသ မ်ေး 

ဖခငေ်း ိုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ င်ရွက္်  က္်ရှ ပါသည်။ င်္န်ို့လင်္ါမမ  ြို့နယ် အပ ိုငေ်းတွင် ည်ေး လက္  က္်ရ ိုေးစ လဖမက္ န ရ နှင်ဲ့ 

တွ ၍ လရလဖမ င်ေးတည်လဆ က္်ဖခင်ေး ိုပ်ငန်ေးလဆ င်ရွက္် န ိုငရ်န်အတွက္် ရန်ပ ိုလငွက္ ပ်(၆၄.၀၀၀) သန်ေးအ ေး 

မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေးလငွ  ိုေးလငရွင်ေး(ဖြည်ဲ့စွက္်) ရန်ပ ိုလငွတင်ဖပလတ င်ေးခ ထ ေးဆ ဖြစ်ပါသည်။          

 အဆ ိုပါ မေ်းအ ေး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်တွင် ပခိုက္က ခရ ိုင် မေ်းဦေးစ ေးဌ နအလနဖြင်ဲ့ မ ိုင် ၃/၀ မှ 

၅/၀ အထ  (၂/၀ မ ိုင်)အ ေး က္တတရ  မ်ေးသစ်ခငေ်းဖခငေ်း၊ မ ိုင် ၁၀/၁ မ ှ၁၅/၁ အထ  (၅/၀ မ ိုင်) အ ေး က္တတရ  

 မေ်းခငေ်းဖခင်ေး၊ မ ိုင် ၄၄/၂ မှ ၄၇/၂ အထ  (၃/၀ မ ိုင်)အ ေး လက္  က္ ်မ်ေးခငေ်းဖခင်ေးနှင်ဲ့ အပွန်ေးခ  ွှ ခငေ်းကက္ တ် 

ဖခငေ်းက္ ို ည်ေးလက္ ငေ်း င်္န်ို့လင်္ါခရ ိုင် မ်ေးဦေးစ ေးဌ နအလနဖြင်ဲ့ ထ ေး ငေ်းမမ  ြို့နယ်အပ ိုငေ်းတွင် က္ န်ရှ လနလသ  

အမ ခ  မေ်း (၁၈/၇.၅ မ ိုင)်အ ေး ရ သ မလရွေးသွ ေး  န ိုငရ်န်အတွက္် လက္  က္လ်ခ   မ်ေးခငေ်းဖခင်ေး ိုပ်ငန်ေးမ  ေး 

က္ ို ည်ေးလက္ ငေ်း ရန်ပ ိုလငွတင်ဖပ   ထ ေးသွ ေးမည်ဖြစ်မပ ေး ရန်ပ ိုလငွရရှ မှုအလပေါ် မ တည၍်  ိုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်ွက္်သွ ေးမည်ဖြစ်လကက္ င်ေး လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးတငဒ်မာင်ဦး ( ဆငဒ်ပေါငဝ်ဲမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။ ။ မင်္ဂ  ပါဟို ဦေးစွ နှုတ်ခွန်ေး 

ဆက္်သအပ်ပါသည်။ လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင်ဲ့  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ 

တပ်မလတ ်သ ေးက္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ တ ိုင်ေးအစ ိုေးရဝန်ကက္ ေးမ  ေးနှင်ဲ့ တ ိုင်ေး ွှတ်လတ ဝ်န်ထမ်ေးမ  ေးအလပါင်ေးတ ိုို့ 

ခင်ဗ  ။ က္ ိုယ်စ တ်နှစ်ဖြ  က္ န်ေးမ ခ မ်ေးသ ကက္ပါလစဟို လမတတ လရသွန်ေးလ  ငေ်းအပ်ပါသည်။ က္ျွန်လတ ် 

က္လတ ဲ့ ဆင်လပါင်ဝ မမ  ြို့နယ်မ ဆနဒနယ်လဖမ အမှတ်(၁)မ ှ  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် ဦေးတငလ်မ ငဦ်ေး ဖြစ်ပါ 

တယ်။ 

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ  ေး။  ိုတ ယအကက္ မ် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး 

 ွှတ်လတ ်(၁၅)ကက္ မ်လဖမ က္် ပ ိုမှန်အစည်ေးအလဝေးတွင် က္ျွန်လတ တ်ငဖ်ပလမေးဖမန်ေး  ိုသည်က္လတ ဲ့ တ တ ေး 

ပ က္်စ ေးလနမှုအ ေး ဖပန် ည်တည်လဆ က္လ်ပေးပါရန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အဆ ိုပါတ တ ေးသည် ဆင်လပါင်ဝ  

မမ  ြို့နယ်၊ ဧရ ဝတ ဖမစ်အလနောက္ဘ်က္်ဖခမ်ေးရှ  မြွ ြို့မြ  ေးလသေးလသ  လ သဖြစ်သည်ဲ့ စညတ် ိုင်ေး လက္ ေးရွ အိုပ်စို၊ 

ပ လတ က္က်္န်လက္ ေးရွ အန ေး လက္ ေးရွ အိုပ်စို(၅)အိုပ်စို၊ လက္ ေးရွ လပါငေ်း (၁၈)ရွ  အသ ိုေး ဖပ သွ ေး  လသ  

တ တ ေးဖြစ်ပါသည်။ ယခိုအခါ ရ သ ဥတိုဆ ိုေးရွ ေးမှုမ  ေးလကက္ င်ဲ့ က္.ပ.စ(၁၃)မ ှ က္ လရ က္်  လသ  ရ ိုေးလရ 

လက္  ် ျှ သွ ေးမပ ေး လဘေး(၂)ဘက္်မှ လရလက္  ်အ ေး လရတ ိုက္်စ ေးသွ ေးပါသည်။ ၎င်ေးတ တ ေးအ ေး လဘေးလတ င်ပ  

တပ်မသှ  ခ ိုင်ခန်ို့န ိုငမ်ည်ဖြစ်မပ ေး ဖပန် ည်ဖပင်ဆင်ပါက္ ခန်ို့မှန်ေးလဖခ (၂၅)သ န်ေးခန်ို့ က္ိုန်က္ မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

လက္ ေးရွ မ  ေးမှ အ ှ ခ ရရှ လငွမှ  (၅)သ န်ေးသ  ရရှ ပါသည်။ သ ိုို့ပါ၍ အဆ ိုပါတ တ ေးက္ ို ဖပန် ည်ဖပ ဖပင် 

န ိုငပ်ါရန် လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင်ဲ့ သက္်ဆ ိုငရ် ဝန်ကက္ ေးဌ နအ ေး လက္ ေးရွ သ / 

လက္ ေးရွ သ ေးမ  ေးက္ ိုယ်စ ေး တငဖ်ပအပပ်ါသည်။ အထ ေးတငဖ်ပ  ိုသည်မှ  ၎င်ေးတ တ ေး အခ  န်မ ဖပငဆ်င်ဖခင်ေး 



မဖပ  ိုပ်န ိုင်ပါက္  ိုတ ယအကက္ မ် မ ိုေးမ  ေး၍ လရလက္  ်သွ ေး ျှင် လက္ ေးရွ (၁၈)ရွ   ိုေးအ ေး ခရ ေးသ ွေး  ၍ မရ 

လအ င ် အခက္်အခ ဖြစ်န ိုငပ်ါလကက္ င်ေး လ ေးစ ေးစွ  တငဖ်ပအပပ်ါသည်။ တ တ ေး၏အလဖခအလနအ ေး သ ရှ န ိုင် 

ပါရန် ဓါတ်ပ ိုနှင်ဲ့တက္ွ ပ ေးတွ တင်ဖပအပ်ပါသည်။ အ ေး  ိုေးက္ န်ေးမ ခ မ်ေးသ ကက္ပါလစဟို ဆိုမွန်လတ ငေ်းအပ်ပါ 

သည်။ အ ေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇ ေးတငရ်ှ ပါသည်။ 

 ဦးတငန်္ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ဒဆာက်လုပ်ဒရး၊ ပ ုို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒရးဝန်ကက းဌာန )။  ။ လမေးဖမန်ေး 

ခ က္်ပါတ တ ေးသည် ဆငလ်ပါင်ဝ မမ  ြို့နယ် ဧရ ဝတ ဖမစ် အလနောက္်ဘက္်ဖခမ်ေးရှ   က္်ပန် - ပ လတ က္က်္န် - 

မကက္ ေးရငေ်း - စညတ် ိုင်ေး(ရွ သစ်) - စညတ် ိုင်ေး(ရွ  ယ်) - စညတ် ိုင်ေး(ရွ မ) - မကက္ ေးက္ိုန်ေးလ ေး မ်ေးလပေါ်တွင် 

တည်ရှ လသ (၂၀'x၁၄'x၁၀') လက္  က္်ရ ိုေးစ က္ွန်က္ရစ်ကက္မ်ေးခငေ်း တ တ ေးဖြစ်ပါသည်။ 

 ၎င်ေးတ တ ေးသည် ခ ဉ်ေးက္ပ် မေ်းက္ ဉ်ေးလဖမ ငေ်းမပ ေး လရတ ိုက္်စ ေးမှု ဏ်လကက္ င်ဲ့  Wingwall (၄) ြက္် 

ပ က္်စ ေး  က္်ရှ ပါသည်။ ခ င်ေးတ ိုင်ေးရငေ်းသ ေးလရေးရ ဝန်ကက္ ေး ခရ ေးစဉ်တွင် ပ လတ က္က်္န်လက္ ေးရွ ရှ  ခ င်ေး 

တ ိုင်ေးရငေ်းသ ေးမ  ေး၏ တ တ ေးဖပ ဖပင်လပေးန ိုငရ်န် တငဖ်ပလပေးမှုလကက္ င်ဲ့ ရန်ပ ိုလငွက္ ပ်(၁၀)သန်ေးရရှ မပ ေး 

ဆင်လပါငဝ် မမ  ြို့နယ် အလထွလထွအိုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌ နမှ အထက္်ဌ နမ  ေး၏ ကက္ ေးကက္ပ် မေ်းညွှန်မှုဖြင်ဲ့ ၂၀၁၉ - 

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်အတွင်ေး ဖပ ဖပင ်လဆ ငရ်ွက္်လပေးသွ ေးမည်ဖြစ်လကက္ င်ေး လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးေ ုးဝင်း ( ဒခ ာကမ်မ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင်ဲ့  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး၊ အစ ိုေးရအြွ ြို့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ  ေးအ ေး  ိုေး မင်္ဂ  အလပါငေ်းနှင်ဲ့ ဖပည်ဲ့စ ို 

ပါလစလကက္ ငေ်း ဦေးစွ နှုတ်ခွန်ေးဆက္်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတ က်္လတ ဲ့ လခ  က္်မမ  ြို့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် ဦေးစ ိုေးဝင်ေးဖြစ်ပါ 

တယ်။ က္ျွန်လတ လ်မေးဖမန်ေးမယ်ဲ့ လမေးခွန်ေးက္လတ ဲ့ လခ  က္မ်မ  ြို့နယ်၊ လ ေးပင်က္ိုန်ေး လက္ ေးရွ အိုပ်စို၊ က္ ဖြ  

လက္ ေးရွ ရှ  လသ က္်သ ိုေးလရက္န်အ ေး  ဖပ ဖပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ   ိုပါ၍  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ 

တစ်ဆင်ဲ့ လမေးခွန်ေးလမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ်  ေး။ က္ျွန်လတ တ် ိုို့ လခ  က္်မမ  ြို့နယ်၊ လ ေးပင်က္ိုန်ေး 

အိုပ်စို၊ က္ ဖြ လက္ ေးရွ တွင် လက္ ေးရွ ဖပည်သ မ  ေး လသ က္်သ ိုေးလရနှင်ဲ့ က္ျွ ၊ နွောေး၊ တ ရစဆ န်မ  ေး လသ က္်သ ိုေးန ိုင်ရန် 

အ   ေး(၄၀၀)လပနှင်ဲ့ အန (၃၇၅)လပရှ သည်ဲ့ ရွ ဦေးလရက္န်ကက္ ေးက္ ို လရှေးဘ ိုေးဘွ ေး က္်ထက္်က္တည်ေးက္ 

တ ေးလြ ်ထ ေးရှ ခ ဲ့ပါတယ်။ က္ ဖြ လက္ ေးရွ တွင ်အ မ်လဖခ(၃၁၀)အ မ်၊ အ မ်လထ င်စို(၃၀၀)စိုနှင်ဲ့   ဦေးလရ(၁၅၀၀) 

ဦေးတ ိုို့  တည်ရှ မပ ေး လသ က္်သ ိုေးလရအတွက္် အသ ိုေးဖပ ခ ဲ့ကက္ပါ သည်။  

 လ ေးစ ေးအပ်ပါလသ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ်  ေး။ ယခိုအခါတွင် က္ ဖြ လက္ ေးရွ သည် အ မ်လထ င်စို 

နှင်ဲ့   ဦေးလရတ ိုို့မှ  အခ  န်နှင်ဲ့အမျှ တ ိုေးတက္်မ  ေးဖပ ေး  မပ ေး လသ က္်သ ိုေးလရနှင်ဲ့ တ ရစဆ န်မ  ေး လသ က္်သ ိုေးလရ 

အတွက္် နှစ်စဉ် လရ  ိုအပ်မှုမ  ေး ဖြစ်လပေါ်ကက္ရပါသည်။ သ ိုို့ပါလသ လကက္ င်ဲ့ လခ  က္မ်မ  ြို့နယ်၊ လ ေးပငက်္ိုန်ေး 

အိုပ်စို၊ က္ ဖြ လက္ ေးရွ လန ဖပည်သ မ  ေး၊ လက္ ေးရွ လတ င်သ မ  ေး၏ တ ရစဆ န်မ  ေးအတွက္် လသ က္်သ ိုေးလရက္န် 

ကက္ ေးအ ေး ဖပ ဖပငလ်ပေးန ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ   ိုပါ၍ လက္ ေးရွ ဖပည်သ မ  ေးက္ ိုယ်စ ေး  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေး 

မှတစ်ဆင်ဲ့ သက္်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကက္ ေးအ ေး လမေးခွန်ေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါသည်ခင်ဗ  ေး။ အ ေး  ိုေးက္ ို လက္ ေးဇ ေးတင်ပါသည်။ 

 ဦးဝင်းဒမာဒ်ဌး ( ဝန်ကက း၊ ေ ုက်ပ  ိုးဒမွးမမြူဒရးန္ှင့်် ဆည်ဒမမာင်းဝန်ကက းဌာန )။ ။ မလက္ွေးတ ိုင်ေး 

လ သကက္ ေး၊ လခ  က္မ်မ  ြို့နယ်မ ဆနဒနယ်(၂) တ ိုင်ေးလ သကက္ ေး ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ် ဦေးစ ိုေးဝင်ေး၏ ကက္ယ်ပွင်ဲ့ဖပ 



လမေးခွန်ေးလမေးဖမန်ေးခ က္်ပါ အဆ ိုပါက္န်အ ေး  ဦေးစ ေးအရ ရှ ၊ လခ  က္မ်မ  ြို့နယ် ဆည်လဖမ င်ေးနှင်ဲ့ လရအသ ိုေးခ မှုစ မ  

ခန်ို့ခွ လရေးဦေးစ ေးဌ နမှ (၂၅.၁၂.၂၀၁၉) ရက္်လနို့တွင် က္ွငေ်းဆငေ်းကက္ည်ဲ့ရှု စစ်လဆေးခ ဲ့ပါ သည်။  

 လ ေးပင်က္ိုန်ေးလက္ ေးရွ အိုပ်စိုတွင် အ မ်လထ ငစ်ို(၃၀၀)စို၊ အ မ်လဖခ(၃၁၀)အ မ်၊   ဦေးလရ (၁၅၀၀) ဦေး ရှ ပါ 

သည်။ လက္ ေးရွ တွင ်  က္်ရှ လရသ ိုေးစွ လနမှုမှ  ၄"စက္်လရတွင်ေး (၂)တွင်ေးနှင်ဲ့ အ မ်တ ိုငရ် လရ က္ ် လရလပေးစနစ် 

အသ ိုေးဖပ ထ ေးပါသည်။ ရွ ၏အလရှြို့ဘက္်တွင် အ   ေး(၄၀၀)လပ၊ အန (၃၇၅)လပ အတ ိုငေ်းအတ ရှ  လဖမသ ေး 

က္န် ဖြစ်ပါသည်။ 

 လဖမသ ေးက္န်မှ  နှစ်က္   ကက္ ဖမင်ဲ့မပ ဖြစ်၍ နိုန်ေးမ  ေး ပ ိုို့ခ   က္်ရှ ပါသည်။ လသ က္်သ ိုေးလရက္န် 

ကက္ ေးမှ  သ နှုန်ေးမ  ေးပ ိုို့ခ လနသည်မှ  မှန်က္န်လသ  ်ည်ေး လက္ ေးရွ ရှ စက္်လရတွင်ေးမှ  လရမ  ေး အ မ်တ ိုင်ရ  

လရ က္စ်နစ် လပေးပ ိုို့လနသည်ဲ့အတွက္် လသ က္်သ ိုေးလရအတွက္်   ိုလ  က္်မှုရှ သညဲ့်အတွက္် လဆ ငရ်ွက္်လပေး 

ရန် အစ အစဉ်မရှ ပါလကက္ င်ေး ဖပန် ည်လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးဒက ာဒ်ငွ ( မင်းဘူးမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှငဲ့် ဝန်ကက္ ေးမ  ေး၊  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  ိုေး မင်္ဂ  ပါ  ိုို့ နှုတ်ခွန်ေး ဆက္်သအပ်ပါ 

တယ်။ က္ျွန်လတ က်္လတ ဲ့ မင်ေးဘ ေးမ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂)မ ှ တ ိုင်ေးလ သကက္ ေး ွှတ်လတ ် က္ ိုယ်စ ေး ှယ် 

ဦေးလက္  ်လငွ ဖြစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတ ဲ့်အလနဖြငဲ့် မငေ်းဘ ေး(စက္ို)မမ  ြို့နယ်အတွငေ်းရှ  လတ င်မန်ေးလဖမ င်ေးမကက္ ေးမှ ခွ လဝလပေးလသ  

 က္်တ  ၄(က္)နှငဲ့ ် (ခ)လဖမ င်ေးမ  ေး ဖပ ဖပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  အလဖခအလနအ ေး ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆငဲ့် 

မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေးအစ ိုေးရအြွ ြို့သ ိုို့ လမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ်  ေး။ မငေ်းဘ ေးမမ  ြို့နယ်အတွင်ေးရှ  လတ င်မန်ေးလဖမ င်ေးမကက္ ေးတွင်  က္်တ  ၄(က္) နှငဲ့် ၄ (ခ) 

လဖမ င်ေးဟ ၍ ရှ ပါတယ်။ အဆ ိုပါ က္်တ  ၄ (က္)တွင် လြါလခေါ်လရက္  (၈)ခို ရှ ပါတယ။် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် 

(၁၀) ပ ိုငေ်းမှစ၍  ယ်သမ ေးမ  ေးလရရရှ မှု မ  ိုမလ  က္်နှငဲ့် အခက္်အခ မ  ေးစွ  ကက္  လတွြို့ခ ဲ့ရပါတယ်။ မ ိုေးရွ  

သွန်ေးမှု နညေ်းပါေးသည်က္တစ်လကက္ င်ေး၊ လဖမ င်ေးမ  ေးတွင် သ နိုန်ေးမ  ေး အခိုအခ ဖြစ်လနသည်က္ တစ်လကက္ င်ေး 

လကက္ ငဲ့်  ယ်လရရရှ မှု အခက္်အခ လတွြို့လနရပါတယ်။ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် (၁၀) ပ ိုင်ေးမှစ၍ လတ င်မန်ေး 

လဖမ င်ေးနှငဲ့် လဖမ က္မ်န်ေးလဖမ င်ေးလရအ ှညဲ့်က္ ရက္် သတ်မှတ်၍ ယ လနရပါတယ်။ လတ င်မန်ေးလဖမ ငေ်းမကက္ ေး 

လရယ ရက္်တွင် ည်ေး လရလဝမှ   က္်တ  (၃) အထ  (၃)ရက္်၊  က္်တ  ၄(က္)/ (ခ)မ ှ လအ က္်ပ ိုင်ေး (၄)ရက္် 

သတ်မှတ်ခွ လဝပါသည်။ ၎င်ေးသတ်မှတ်ရက္်အတွငေ်း ထ ိုလဖမ ငေ်းလသ က္ ်ယ်လဖမမ  ေး လရရရှ မှုမဖပညဲ့်စ ိုပါ။ 

  က္်တ  ၄(က္) လဖမ င်ေးအရှည် (၁.၆)မ ိုင်ရှ မပ ေး ၎င်ေးလဖမ င်ေးမှ လရလသ က္ဧ်က္ (၇၀၇)ဧက္ လသ က္်သ ိုေး 

လနပါတယ်။ ထ ိုို့အတ   က္်တ  ၄(ခ)လဖမ ငေ်းအရှည် (၂.၁)မ ိုင်ရှ မပ ေး လရလသ က္ဧ်က္ (၄၆၅) ဧက္ရှ ပါတယ်။ ၄ 

(ခ) လဖမ င်ေးတွင် လြါလခေါ်လရက္ (၉)ခို ရှ ပါတယ်။ ၎ငေ်းလဖမ င်ေး (၂)ခို  ိုေးတွင ်လဖမ င်ေး လဘ င်န မဲ့်သညဲ့်လနရ မ  ေး 

လဘ င်ဆငဲ့်လပေးဖခင်ေး၊ လဖမ င်ေးပ ိုစ က္  ဖပ ဖပင်လပေးဖခငေ်း၊ လရက္ ခ ိုတ်အဝင်/ အထွက္်လနရ မ  ေးတွင် 

လရ  ှုက္်စ ေးမှုမ  ေး ထပမ် မဖြစ်လပေါ်လစရန်အတွက္် စ စဉ်လပေးရန်   ိုအပ်ဖခငေ်း၊ လဖမ င်ေးတွင်ေး သ နိုန်ေးမ  ေးတ ေးလြ ် 

ဆယ်ယ ဖခငေ်းဖြငဲ့် ၎ငေ်းလဖမ င်ေးတစ်လ ျှ က္ရ်ှ   ယ်သမ ေးမ  ေး လရြ   ိုစွ  ရရှ မှ  ဖြစ်ပါတယ်။ 

 ထ ိုို့လကက္ ငဲ့် လတ င်မန်ေးလဖမ င်ေးခွ   က္်တ  ၄(က္) / (ခ)လဖမ င်ေးတ ိုို့အ ေး အထက္်ပါအတ ိုငေ်း ဖပ ဖပင် 

လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆငဲ့် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗ  ေး။ 



 ဦးဝင်းဒမာ်ဒဌး ( ဝန်ကက း၊ ေ ုက်ပ  ိုးဒမွးမမြူဒရးန္ှင့် ်ဆည်ဒမမာငး်ဝန်ကက းဌာန )။ ။ အ ိုင်ေးမ လရ ွှ  

ဆည်သည် မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေး၊ မင်ေးဘ ေးခရ ိုင်၊ မင်ေးဘ ေး(စက္ို)မမ  ြို့နယ်အတွင်ေး တည်ရှ ၍ လဖမ က္်မန်ေး 

လဖမ င်ေးမကက္ ေးနှင်ဲ့ လတ င်မန်ေးလဖမ င်ေးမကက္ ေးတ ိုို့မှ  ယ်လဖမဧက္(၃၆၁၈၉)အ ေး စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝလသ  လ သ 

အက္   ေးဖပ  လရ ွှ ဆည်တစ်ခိုဖြစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် မ ိုေးရွ သွန်ေးမှုနည်ေးပါေးသဖြင်ဲ့ လဖမ က္်မန်ေးလဖမ င်ေးမကက္ ေးနှင်ဲ့ လတ င်မန်ေး 

လဖမ င်ေးမကက္ ေးတ ိုို့မှ လရ ှည်ဲ့စနစ်ဖြင်ဲ့ ဆည်လရလပေးလဝခ ဲ့ရပါသည်။  က္်တ  (၄-က္)လဖမ င်ေးသည် လတ င်မန်ေး 

လဖမ င်ေးမကက္ ေးလပတ ိုင် (၆၀၀၀၀)တွင် တည်ရှ ၍ လဖမ င်ေးအ   ေး (၁.၆)မ ိုင် ရှည်   ေးမပ ေး  ယ်လဖမ (၇၀၇)ဧက္ 

အ ေး စ ိုက္်ပ   ေးလရ လပေးလဝ  က္်ရှ ပါသည်။  က္်တ  (၄-ခ)လဖမ င်ေးသည် အ   ေး (၂.၁)မ ိုင် ရှည်   ေးမပ ေး  ယ် 

လဖမ (၄၆၅)ဧက္အ ေး စ ိုက္်ပ   ေးလရလပေးလဝ  က္်ရှ ပါသည်။ ၎င်ေး က္်တ  (၄-က္)နှင်ဲ့ (၄-ခ)လဖမ ငေ်းတ ိုို့မှ  သ နိုန်ေး 

မတ ေးလြ ်သည်မှ  ကက္ ဖမင်ဲ့မပ ဖြစ်သဖြင်ဲ့ သ နိုန်ေးတ ေးလပေးရန်နှင်ဲ့ လဖမ င်ေးလပါင်ဆင်ဲ့လပေးရန်   ိုအပ်  က္်ရှ ပါ 

သည်။ 

  က္်တ (၄-က္) လဖမ င်ေးလပေါ်တွင် လရက္ (၈)ခိုရှ ၍  က္်တ (၄-ခ)လဖမ င်ေးလပေါ်တွင် လရက္  (၉)ခို ရှ ပါ 

သည်။ အဆ ိုပါလရက္ ခ ိုပ်မ  ေး၏ အဝင်အထွက္်ပ ိုငေ်းမ  ေးတွင်   ိုငန်င်မ  ေးမှ  သက္်တမ်ေးကက္ ဖမင်ဲ့ မပ ဖြစ်၍ 

ယ ိုယွငေ်းပ က္်စ ေး  က္်ရှ သဖြင်ဲ့ ဖပန် ည်ဖပ ဖပင်လပေးရန်   ိုအပ်ပါသည်။ သ နိုန်ေးတ ေးလြ ်ဖခငေ်း၊ လဖမ င်ေးလပါင် 

ဆင်ဲ့ဖခငေ်းနှင်ဲ့ လရက္ ခ ိုပ်အဝင်အထွက္မ်  ေး   ိုင်နင်ဖပ ဖပင်လပေးဖခင်ေးဖြင်ဲ့  ယ်လဖမ (၁၁၇၂)ဧက္အ ေး စ ိုက္်ပ   ေး 

လရြ   ိုစွ  လပေးလဝန ိုငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 လတ င်မန်ေး (၄-က္)လဖမ ငေ်းနှင်ဲ့ (၄-ခ)လဖမ င်ေးတ ိုို့အ ေး သ နိုန်ေးတ ေးလြ ်ဖခင်ေး၊ လဖမ င်ေးလပါင်ဆင်ဲ့ဖခငေ်းနှင်ဲ့ 

အဆ ိုပါလဖမ ငေ်းမ  ေးလပေါ်ရှ  လရက္ ခ ိုပ်အဝငအ်ထွက္်မ  ေး   ိုင်နင်ဖပ ဖပငဖ်ခငေ်း ိုပ်ငန်ေးတ ိုို့အ ေး လဆ ငရ်ွက္်လပေး 

ရန်အတွက္်  ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ လရေးနှစ်တွင် တ ိုင်ေးလ သကက္ ေးအစ ိုေးရအြွ ြို့ထ သ ိုို့ ရန်ပ ိုလငတွငဖ်ပလတ င်ေးခ ၍ 

ရန်ပ ိုလငွရရှ ပါက္ လဆ င်ရွက္်လပေးသွ ေးမည်ဖြစ်ပါလကက္ င်ေး လဖြကက္ ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဒ ေါ်ည ိုည ိုဦး ( ဒေတုတတရာမမ ိုြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင်ဲ့  ွှတ်လတ က်္ ိုယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအ ေး  ိုေး မင်္ဂ  ပါ  ိုို့နှုတ်ခွန်ေးဆက္်သအပ်ပါတယ်ရှင်ဲ့။ က္ျွန်မ 

က္လတ ဲ့ လစတိုတတရ မမ  ြို့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ  ွှတ်လတ ်က္ ိုယ်စ ေး ှယ် လ ေါ်ည  ည  ဦေး ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဲ့။ 

က္ျွန်မအလနနှင်ဲ့ လတ င်သ မ  ေးအလနနှင်ဲ့  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင်ဲ့က္ ို လရ ငေ်းခ ဖခငေ်း၊ လပါငန်ှ ဖခငေ်း၊ ငှ ေးရမ်ေးဖခငေ်း၊ 

   ှယ်ဖခငေ်းနှင်ဲ့ လပေးက္မ်ေးဖခငေ်းတ ိုို့က္ ို လဆ ငရ်ွက္်သည်ဲ့အခါ အခွန်လငွဝန်ထိုတ် ဝန်ပ ိုေးအဖြစ်လစရန်  ယ်ယ  

လဖမဥပလ ပို ်မ ၁၂ (င်္)နှင်ဲ့အည  အထက္်အပ ို ်(၁)ပါ  ယ်ယ လဖမစ မ ခန်ို့ခွ လရေးနှင်ဲ့  စ ရငေ်းအငေ်းဦေးစ ေးဌ နက္ 

သတ်မှတ်လသ  တ ဆ ပ်လခါငေ်းခွန် (၂)%က္ ိုသ  ထမ်ေးလဆ င၍် လရ ငေ်းခ လပေးန ိုင်သည်ဲ့ မ တစ်ရပ်အ ေး သတ်မှတ် 

လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးခွန်ေးအ ေး လမေးဖမန်ေးသွ ေးမှ  ဖြစ်ပါ တယ်ရှင်ဲ့။ 

လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့ ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင်ဲ့။  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုင်ခွင်ဲ့  ွှ လဖပ ငေ်းဖခငဆ် ိုင်ရ  စ ခ  ပ် 

စ တမ်ေးမ  ေးအပေါ်  ယ်ယ လဖမဥပလ ၊ နည်ေးဥပလ မ  ေးအရ စ ိုက္်ပ   ေးလရေး၊ လမွေးဖမ လရေးနှင်ဲ့ ဆည်လဖမ ငေ်းဝန်ကက္ ေး 

ဌ န၏ သလဘ တ ည ခ က္်အရ  ယ်ယ လဖမစ မ ခန်ို့ခွ လရေးနှင်ဲ့ စ ရငေ်းအငေ်းဦေးစ ေးဌ နက္ သတ်မှတ်လသ  တ ဆ ပ် 

လခါငေ်းအခွန်(၂)%ဖြစ်လကက္ ငေ်းသ ရှ ရပါသည်။ လတ ငသ် မ  ေးအလနဖြင်ဲ့ အမှန်တက္ယ်  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင်ဲ့ 



အလရ ငေ်းအဝယ်စ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ိုရန် ဖပည်တွင်ေးအခွန်ဦေးစ ေးဌ န သ ိုို့ တ ဆ ပ်လခါငေ်းအခွန် ဝယ်ယ သည်ဲ့အခ  န်တွင် 

တ ဆ ပ်လခါငေ်းအခွန် (၄)% နှင်ဲ့ ဝငလ်ငခွွန် (၃)% က္ ိုသ  စိုစိုလပါငေ်း (၇)% က္ သင်ဲ့လကက္ ငေ်း သ ရပါသည်။ 

လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင်ဲ့။  “ ယ်ယ လဖမဥပလ ပို မ် ၁၂(င်္)တွင ်  ယ်ယ လဖမ 

 ိုပ်ပ ိုငခ်ွင်ဲ့က္ ို လရ ငေ်းခ ဖခငေ်း၊ လပါငန်ှ ဖခငေ်း၊ င ှေးရမ်ေးဖခငေ်း၊    ှယ်ဖခင်ေးနှင်ဲ့ လပေးက္မ်ေးဖခငေ်းတ ိုို့က္ ို လဆ င်ရွက္်သည်ဲ့ 

အခါ ဦေးစ ေးဌ နက္သတ်မှတ်သည်ဲ့ တ ဆ ပ်လခါင်ေးခွန်နှင်ဲ့ စ ခ  ပ်စ တမ်ေးမှတ်ပ ိုတငခ်တ ိုို့က္ ို လပေးလဆ င၍် 

သတ်ဆ ိုငရ် မမ  ြို့နယ်ဦေးစ ေးဌ နရ ိုေးတွင် မှတ်ပ ိုတငရ်မည်” ဟို ဖပဋ္ဌ န်ေးထ ေးရှ ပါသည်။ ဖပဋ္ဌ န်ေးခ က္်အရဆ ိုပါ ျှင် 

 ယ်ယ လဖမစ မ ခန်ို့ခွ လရေးနှင်ဲ့စ ရငေ်းအင်ေးဦေးစ ေးဌ နက္ သတ်မှတ်လသ  တ ဆ ပ်လခါင်ေးခွန် (၂)% နှင်ဲ့ အခွန်ဦေးစ ေး 

ဌ နမှ သတ်မှတ်လသ  (၇)% က္ ို လပါငေ်း ျှင ်  စိုစိုလပါငေ်း (၉)% ထမ်ေးလဆ င်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထ ိုသ ိုို့ဆ ို ျှင် 

သ န်ေး(၁၀၀)အလရ ငေ်းအဝယ်အတွက္် (၉)သ န်ေးအခွန် ထမ်ေးလဆ ငရ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

လ ေးစ ေးအပ်တ ဲ့  ွှတ်လတ ဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင်ဲ့။ စ ေးပွ ေးလရေး ိုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေးအတွက္် မလထ ငေ်းသ  ှလသ ် 

 ည်ေး လတ င်သ ကက္ ေးမ  ေးအတွက္် အခွန်လငဝွန်ထိုတ်ဝန်ပ ိုေးဖြစ်လစန ိုငပ်ါသည်။ သ ိုို့ဖြစ်ပါ၍  ယ်ယ လဖမဥပလ  

ပို ်မ ၁၂(င်္)နှင်ဲ့အည  အထက္်အပ ို ်(၁)ပါ  ယ်ယ လဖမစ မ ခန်ို့ခွ လရေးနှင်ဲ့ စ ရငေ်းအငေ်းဦေးစ ေးဌ နက္ သတ်မှတ် 

လသ  အခွန် (၂)% က္ ိုသ  သတ်မှတ်၍ ထမ်ေးလဆ ငလ်စမပ ေး အခွန်ရ ိုေးတွင် ထမ်ေးလဆ ငရ်သည်ဲ့အခွန် (၇)% က္ ို 

လ   ဲ့လပါ ဲ့လပေးန ိုငဖ်ခငေ်းရှ / မရှ  လမေးခွန်ေးအ ေး မလက္ွေးတ ိုင်ေးလ သကက္ ေးအစ ိုေးရမှတစ်ဆင်ဲ့ ဖပည်လထ င်စိုအစ ိုေးရသ ိုို့ 

တငဖ်ပလပေးန ိုငဖ်ခငေ်း ရှ / မရှ လမေးခွန်ေးအ ေး လမေးဖမန်ေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးဝင်းဒမာဒ်ဌး ( ဝန်ကက း၊ ေ ုက်ပ  ိုးဒမွးမမြူဒရးန္ှင့်် ဆည်ဒမမာငး်ဝန်ကက းဌာန )။  ။ ၂၀၁၂ 

ခိုနှစ်၊  ယ်ယ လဖမဥပလ ပို ်မ ၉(ခ)တွင် လယ်ယာဒမမက ုအားလံးုမြေ်ဒေ၊ တေ်ေ တ်တေ်ပ ုင်းမြေ်ဒေ လုပ်ပ ုင် 

ခွင့််အား သတ်မှတ်ထားဒသာ ေည်းကမ်းခ က်မ ားန္ှင့််အည  ဒရာင်းခ ခွင့််၊ ဒပေါင်န္ှံခွင့််၊ ငှားရမ်းခွင့််၊ လဲလှယ် 

ခွင့််န္ှင့်် ဒပးကမ်းခွင့် ် အခွငဲ့်အလရေးမ  ေးအ ေး  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်ရရှ သ မှ အခွငဲ့်အလရေးမ  ေး ရရှ လစခ ဲ့မပ ေး 

ဖြစ်ပါသည်။ 

  ယ်ယ လဖမဥပလ  အခန်ေး(၄)  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုင်ခွငဲ့ရ်ရှ သ    ိုက္်နောရမညဲ့် စညေ်းက္မ်ေးခ က္်မ  ေး 

ဥပလ ပို ်မ ၁၂(င်္)တွင် လယ်ယာဒမမလုပ်ပ ုငခ်ွင့််က ု ဒရာင်းခ မခငး်၊ ဒပေါင်န္ှံမခငး်၊ ငာှးရမ်းမခင်း၊ လဲလှယ်မခင်း 

န္ှင့် ် ဒပးကမ်းမခငး်တ ုို့က ု ဒဆာင်ရွက်သည့််အခေါ ဦးေ းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် တံဆ ပ်ဒခေါငး်ခွန်န္ှင့်် ောခ ိုပ် 

ောတမ်းမတှ်ပံတုငခ်တ ုို့က ု ဒပးဒဆာင်၍ သက်ဆ ုင်ရာမမ ိုြို့နယ်ဦးေ းဌာနရုံးတွင် မှတ်ပံုတငရ်မည် ဟို ဖပဋ္ဌ န်ေး 

ထ ေးရှ ပါသည်။ 

  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုင်ခွငဲ့်ရရှ သ မ  ေးအလနဖြငဲ့် တည်ဆ  ၂၀၁၂ ခိုနှစ်၊  ယ်ယ လဖမဥပလ ပို ်မ ၉ ပါ 

အခွငဲ့်အလရေးမ  ေး အဖပညဲ့်အဝ ခ စ ေးရရှ န ိုင်လရေးအတွက္်  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်ဖပ   က္်မှတ်ရရှ သ က္ 

 ိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်က္ ို လရ င်ေးခ ဖခင်ေး၊ လပါင်နှ ဖခငေ်း၊ င ှေးရမ်ဖခငေ်း၊    ှယ်ဖခငေ်းနှငဲ့် လပေးက္မ်ေးဖခငေ်းတ ိုို့က္ ို မမ  ြို့နယ် 

 ယ်ယ လဖမစ မ ခနိ်ု့ခွ မှုအြွ ြို့မှ စ စစ်အတည်ဖပ ထ ေးလသ   ယ်ယ လဖမမ  ေး၏ တစ်ဧက္ လ သလပါက္် 

လ ေးနှုန်ေးမ  ေးအရ ထ ိုက္်သငဲ့်လသ  တ ဆ ပ်လခါင်ေးခွန် ထမေ်းလဆ င်လစမပ ေး  ယ်ယ လဖမနည်ေးဥပလ  ၂၄ (က္)၊ 

၄၇(ခ)၊ ၄၈(င်္)တ ိုို့နှငဲ့အ်ည  ရပ်က္ွက္်/လက္ ေးရွ အိုပ်စို ယ်ယ လဖမစ မ ခနိ်ု့ခွ မှု အြွ ြို့လရှြို့လမှ က္်တွင် စ ခ  ပ်ခ  ပ် 

ဆ ိုဖခငေ်းက္ ို (၁.၆.၂၀၁၉)ရက္်လနို့မှစ၍ လဆ ငရ်ွက္်လပေးရန်နှငဲ့် ခ  ပဆ် ိုထ ေးလသ စ ခ  ပ်က္ ို စ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ိုသညဲ့် 

လနို့မှ ရက္်လပါင်ေး(၁၂၀)အတွင်ေးတငဖ်ပ  ပါက္ သက္်ဆ ိုငရ်   ယ်ယ ဖမစ မ ခနိ်ု့ခွ လရေးနှငဲ့် စ ရင်ေးအင်ေးဦေးစ ေး 



ဌ နအလနဖြငဲ့်  ယ်ယ လဖမနည်ေးဥပလ  ၂၄(ခ)၊ ၄၇(ဃ)၊ ၄၈(င)တ ိုို့နှငဲ့အ်ည  လဆ ငရ်ွက္်လပေးရန် ဗဟ ို 

 ယ်ယ လဖမစ မ ခနိ်ု့ခွ မှုအြွ ြို့မှ (၁၆.၅.၂၀၁၉)ရက္်စွ ပါ ညွှန်ကက္ ေးခ က္်အမှတ်(၃/၂၀၁၉)ဖြငဲ့ ် ညွှန်ကက္ ေးထ ေး 

ရှ မပ ေး ဖြစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၂ ခိုနှစ်၊  ယ်ယ လဖမဥပလ ပို ်မ ၁၂၊ ပို မ်ခွ (ဃ)နှငဲ့(်င)ပါ ဖပဋ္ဌ န်ေးခ က္်မ  ေးအရ  ယ်ယ လဖမ 

 ိုပ်ပ ိုင ် လဖပ င်ေး  ဖခငေ်းမ  ေးအတွက္် ခ  ပဆ် ိုကက္လသ  စ ခ  ပ်စ တမ်ေးမ  ေးအ  ိုက္် လပေးလဆ င်ရမညဲ့် တ ဆ ပ် 

လခါင်ေးခွန်တန်ဘ ိုေးနှငဲ့် စ ခ  ပစ် တမ်ေးမှတ်ပ ိုတင်လပေးရ တွင် လက္ က္်ခ ရလသ  မှတ်ပ ိုတင်ခက္ ို စ ိုက္်ပ   ေးလရေး၊ 

လမွေးဖမ လရေးနှငဲ့် ဆည်လဖမ င်ေးဝန်ကက္ ေးဌ န၏ သလဘ တ ည ခ က္်ဖြငဲ့်  ယ်ယ လဖမစ မ ခနိ်ု့ခွ လရေးနှငဲ့်စ ရင်ေးအင်ေး 

ဦေးစ ေးဌ န(ရ ိုေးခ  ပ)်မ ှ(၁၇.၅.၂၀၁၉) ရက္်စွ ပါစ ဖြငဲ့် လအ က္်ပါ အတ ိုငေ်း သတ်မှတ်ထ ေးရှ မပ ေးဖြစ်ပါသည် -  

ေဉ် 
ောခ ိုပ်အမ  ိုးအေား/ 

အဒ ကာင်းအရာ 
တံဆ ပ်ဒခေါင်းခွန် မှတ်ပံုတင်ခ 

၁ လရ င်ေးဝယ်ဖခင်ေး တန်ဘ ိုေးအလပေါ် ၂% တန်ဘ ိုေးအလပေါ် ၀.၅% 

၂ လပါင်နှ ဖခင်ေး တန်ဘ ိုေးအလပေါ် .၅% တန်ဘ ိုေးအလပေါ် ၀.၅% 

( ၅၀၀၀၀ က္ ပ်ထက်္  

မပ ိုလစရ။ ) 

၃    ှယ်ဖခင်ေး    ှယ်သညဲ့် ယ် 

ယ လဖမအနက္အ်ဖမငဲ့် 

ဆ ိုေးတန်ြ ိုေးအလပေါ် ၂% 

   ှယ်သညဲ့် ယ်ယ 

လဖမ အနက်္ အဖမငဲ့်ဆ ိုေး 

တန်ြ ိုေး အလပေါ် ၀.၅% 

၄ လပေးက္မ်ေးဖခင်ေး တန်ဘ ိုေးအလပေါ် ၂% တန်ဘ ိုေးအလပေါ် ၀.၅% 

 

 သ ိုို့ဖြစ်ပါ၍  ယ်ယ လဖမစ မ ခန်ို့ခွ လရေးနှင်ဲ့ စ ရင်ေးအငေ်းဦေးစ ေးဌ နမှ  ယ်ယ လဖမ ိုပ်ပ ိုင်ခွငဲ့်က္ ို 

 ွှ လဖပ ငေ်းဖခင်ေးမ  ေးအတွက္် ခ  ပဆ် ိုကက္လသ  စ ခ  ပ်စ တမ်ေး အမ   ေးအစ ေးအ  ိုက္်  လပေးလဆ င်ရမညဲ့် တ ဆ ပ် 

လခါင်ေးခွန်နှငဲ့် စ ခ  ပ်မှတ်ပ ိုတငလ်ပေးရ တွင် လက္ က္်ခ ရလသ စ ခ  ပ်စ တမ်ေး မှတ်ပ ိုတင်ခက္ ို  ယ်ယ လဖမ 

ဥပလ ပါ ဖပဋ္ဌ န်ေးခ က္်မ  ေးနှငဲ့်အည  သတ်မှတ်ခ ဲ့မပ ေးဖြစ်ပါလကက္ ငေ်းနှငဲ့် အပ ိုတ ဆ ပ်လခါငေ်းခွန်၊ ဝငလ်ငွခွန် 

မ  ေးနှငဲ့်ပတ်သက္်၍ သက္်ဆ ိုင်ရ ဖပည်တွငေ်းအခွန်မ  ေးဦေးစ ေးဌ နမှ စ မ လဆ င်ရွက္်  က္်ရှ ပါလကက္ င်ေး လဖြကက္ ေး 

အပ်ပါသည်။ 


