
 ဦးသကန် ိုင(်မမ ြိုင်မမ ြိုြို့နယမ်ဲဆနဒနယ် အမှတ်-၁)။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ အစ  ေးရအဖွ ွဲ့ဝန်ကက္ ေးမ ောေး ဧည့်် ည်လတောမ် ောေးအောေး   ေးက္   မင်္ဂ ောပါ   ို့ နှုတ်ခွန်ေးဆက္်  

အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် မလက္ွေးတ  ငေ်းလေ ကက္ ေး၊ မမ ြိုင်မမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှတ  ငေ်းလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေး က္်န  င် ဖဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ ော။  

က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေး   လ ော လမေးခွန်ေးက္လတော့် ဖပည် ူတ  ို့၏ အ က္်အ  ေးအ မ်စည်ေးစ မ်က္   က္ောက္ွယ် 

လ ောအောေးဖဖင့်် ယောဉ်စည်ေးက္မ်ေး၊  မေ်းစည်ေးက္မ်ေးမ ောေး    က္်နာန  ငလ်ရေးနှင့်် ဆ  င်က္ယ်စ ေး ဦေးထ ပ်လဆောင်ဖခင်ေး 

အပါအဝင် ဥပလေ စ်ဖဖစ်လ ော လမောလ်တော်ယောဉ်ဥပလေ ၇၆(ခ)အောေး ဖပည် ူတ  ို့    က္်နာလဆောင်ရွက္်န  င်ရန် 

မည်   ို့စ မ လဆောင်ရွက္်ထောေး ည်က္     ရှ    ပါ ဖဖင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ  င်ရော   ို့ 

လမေးဖမန်ေး ွောေးမှောဖဖစ်ပါတယ်။  

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးခင်ဗ ော 

က္ျွန်လတောတ်  ို့န  ငင် ဟော ယောဉ်မလတောတ်ဆဖဖစ်ဖခငေ်းလ က္ောင့်် အ က္်ဆ  ေးရ ှုေးရဖခင်ေး၊ ထ ခ  က္်ေဏ်ရောရရှ ဖခငေ်းလတွ 

ဟော အင်မတန်မ ောေးဖပောေးလနတောက္   လတွွဲ့ရှ ရမှောဖဖစ်ပါတယ်။ ေ    ယောဉ်မလတောတ်ဆဖဖစ်မှုထ မှော လမောလ်တော် 

ဆ  င်က္ယ်ဟော   အဓ က္တစ်ခ ဖဖစ်ပါတယ်။  က္်ဆ  ငရ်ောရ တပ်ဖွ ွဲ့မ ောေးက္ ရ ဖန်ရ ခါ စစ်လဆေးဖခငေ်းမ ောေး ရှ လန 

တောက္     လတွွဲ့ဖမငရ်ပါတယ်။    ို့လ ော် ည်ေး ၎င်ေးရ တပ်ဖွ ွဲ့မ ောေးဟော  က္်မှတ်ထောေးတ ့် အစ ေးအလရအတွက္် 

 ော ဖမ်ေးဆ ေးတောမ  ြိုေးက္  လတွရမပ ေး ေါဟော တောဝန်လက္ /ဝတတရောေးလက္   လ ော ော ဖဖစ်လနပါတယ်။ ဖပည် ူတ  ို့ရ ွဲ့ 

အ က္်အ  ေးအ မ်စည်ေးစ မ်က္   က္ောက္ွယ်တောဖဖစ်   ို့ တစ  က္်မတ်မတ်   ပ်ရမည့််အ  ပ်ဖဖစ်မပ ေး ဖပည် ူလတွ 

အက္ င့််ပါအ ောေးက္  ွောေးမှ ော မပ ေးဖပည့််စ  မှော ဖဖစ်ပါတယ်။  

က္ျွန်လတောတ်  ို့ မမ ြိုငမ်မ ြိုွဲ့နယ်တစ်ခ တည်ေးလတောင် ၂၀၁၉ ခ နှစ် တစ်နှစ်   ေးမှော ဆ  ငက်္ယ်မလတောတ်ဆ 

ဖဖစ်၍ လ ဆ  ေး  ူက္ ောေး/မ(၂၃)ဦေးနှင့်် ေဏ်ရောရ ူ က္ ောေး/မ (၈၀)ဦေးရှ ပါတယ်။ တ  င်ေးတစ်ခ    ေးဆ  ရင် မလတွေးရ  

လအောင်ပါပ ။ ယခ ဖပဌောန်ေး   က္်တ ့် လမောလ်တော်ယောဉ်ဉပလေပ ေ် ၇၆ (ခ)ဟော က္ျွန်လတောတ်  ို့န  ငင် အတွက္် အ စ် 

အဆန်ေးတစ်ခ ဖဖစ်ပါတယ်။ အ မ်န ေးခ ငေ်းန  င်င လတွမှောလတောင်  ွန်ခ ့်တ ့်နှစ်လပါင်ေး (၂၀)လက္ ောလ် ောက္က်္တည်ေး 

က္ ရှ လနခ ့်တောဖဖစ်ပါတယ်။ အ ေ ဥပလေအရ ဆ  င်က္ယ်စ ေးနင်ေး ူဟော လနို့လနို့ညည ဆ  င်က္ယ်လရှွဲ့ လအောက္်မ ေးက္   

ဖွင့်် ှစ်လမောငေ်းနှငရ်မှောဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်ကက္ ေးမ ောေးခငဗ် ော ယခ  

ဖပဌောန်ေး   က္်တ ့် ဥပလေဟော   ဖပည် ူတ  ို့အတွက္် အမှန်တက္ယ်အက္  ြိုေးရှ တောမ  ို့ တက္ယ်   က္်နာ ော 

လအောင ် တောဝန်ရှ  ူမ ောေးက္ ဥပလေက္   ဖမန်ဖမန်အလက္ောငအ်ထည်လဖေ်ာဖ  ို့   ပါတယ်။ ေါလ က္ောင့််မ  ို့ ယောဉ် 

စညေ်းက္မ်ေးမ ောေးက္   ဖပည် ူတ  ို့   က္်နာလအောင် မည်   ို့လဆောငရ်ွက္်ထောေး ည်က္     ရှ    ပါ ဖဖင့််  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ  င်ရော   ို့ လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဗ ိုလ်မှ းကက း မင်းဦး ( ဝန်ကက း၊ လ ိုခ  ြိုရရးနှ င ် နယ်စ ပ်ရရး ရာဝန်က က းဌာန )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေးတွင် ခရ  င(်၅)ခရ  ငရ်ှ မပ ေး ၂၀၁၉ ခ နှစ်နှင့်် ၂၀၂၀ ခ နှစ် လမ အထ  ယောဉ်မလတောတ်ဆထ ခ  က္်မှုမ ောေးမှော 

လအောက္်ပါအတ  ငေ်းဖဖစ်ပွောေးခ ့်ပါ ည်- 

 



စဉ် ခရ  င် 

၂၀၁၉ခ နှစ် ယောဉ်မလတော်တဆ 

ဖဖစ်ပွောေးမှု 
၂၀၂၀ခ နှစ် ယောဉ်မလတော်တဆ ဖဖစ်ပွောေးမှု 

အမှုအလရ 

အတွက္် 

ေဏရ်ော 

ရရှ မှု 
လ ဆ  ေးမှု 

အမှုအလရ 

အတွက္် 

ေဏရ်ော 

ရရှ မှု 
လ ဆ  ေးမှု 

၁ မလက္ွေး ၄၄၇ ၇၂၈ ၁၂၇ ၁၃၅ ၂၃၆ ၄၄ 

၂ မင်ေး ူေး ၂၈၄ ၅၅၅ ၅၉ ၁၀၉ ၂၀၀ ၂၃ 

၃ ပခ က္ကူ ၄၆၂ ၇၇၁ ၁၁၁ ၂၁၂ ၂၁၁ ၂၈ 

၄ င်္နိ်ု့လင်္ါ ၈၇ ၂၁၉ ၄၈ ၃၆ ၄၆ ၁၆ 

၅  ရက္် ၁၈၇ ၃၅၃ ၆၈ ၆၀ ၁၀၈ ၁၉ 

စိုစိုရပေါငး် ၁၄၆၇ ၂၆၂၆ ၄၁၃ ၄၆၁ ၈၀၁ ၁၃၀ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးနယ်လဖမအတွငေ်း ၂၀၁၉ ခ နှစ်နှင့် ်၂၀၂၀ ခ နှစ်၊ လမ အထ  စည်ေးက္မ်ေးပ က္်ယောဉ် 

ဖမ်ေးဆ ေးမှုမှော လအောက္်ပါအတ  ငေ်းဖဖစ်ပါ ည် - 

စဉ ်   ရ ိုင ်  မမ ြိုြို့နယ် 

၂၀၁၉  ိုနှစ်  

စညး်ကမ်း ပျက်ယာဉ် 

ဖမ်းဆ းမှု 

၂၀၂၀  ိုနှစ်၊ ရမလအ ထ  

စညး်ကမ်း ပျက်ယာဉ် 

ဖမ်းဆ းမှု 
မှတ် ျက် 

အမှုအ ရရအတွက် အမှုအ ရရအတွက် 

၁ မလက္ွေး 

မလက္ွေး ၂၄၆၈ ၁၁၁၄   
လရန လခ ောင်ေး ၄၃၈ ၁၉၃   
လခ ောက္် ၇၅၉ ၁၁၁   
လတောင်တွင်ေးကက္ ေး ၉၈၆ ၃၅၀   
နတ်လမောက္် ၂၀၇ ၁၂၉   
မမ ြိုွဲ့ စ် ၂၀၃ ၂၂၆   

စိုစိုရပေါငး် ၅၀၆၁ ၂၁၂၃   

၂ မင်ေး ူေး 

မင်ေး ူေး ၂၂၂၈ ၄၈၆   
စ ငေ်း ၂၀၅၄ ၅၉၀   
ပွင့််ဖဖူ ၇၉၇ ၃၂၈   
လစတ တတရော ၂၀၄ ၆၇   
ငဖ  ၂၉၈ ၄၃   

စိုစိုရပေါငး် ၅၅၈၁ ၁၅၁၄   
 ပခ က္ကူ ပခ က္ကူ ၃၈၆၈ ၆၄၂   



၃ ဆ ပ်ဖဖူ ၆၃၀ ၄၅၄   
လပါက္် ၄၁၆ ၃၈၂   
မမ ြိုင် ၈၆၇ ၄၇၉   
လရစကက္ ြို ၇၅၁ ၅၇၄  

စိုစိုရပေါငး် ၆၅၃၂ ၂၅၃၁   

၄  ရက္် 

 ရက္် ၄၄၆ ၂၇၂   
က္ မ ၂၆၁ ၇၀   
ဆင်လပါငဝ်  ၁၂၉ ၁၈   
လအောင်   ၂၃၂၇ ၄၂၇   
မင်ေး ှ ၃၁၉ ၂၅၄   
မင်ေးတ န်ေး ၁၅၅ ၄၀   

စိုစိုရပေါငး် ၃၆၃၇ ၁၀၈၁   

၅ င်္န်ို့လင်္ါ 

င်္နိ်ု့လင်္ါ ၁၄၆၇ ၄၉၂   
ထ ေး င်ေး ၂၂၈ ၂၀၂   
လဆော ၁၅၅ ၁၃၆   

စိုစိုရပေါငး် ၁၈၅၀ ၈၃၀   
တ ိုင်း ျြိုပ် ၂၂၆၆၁ ၈၀၇၉   

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးတွင ် ၂၀၂၀ ခ နှစ်၊ လမ အထ  ယောဉ်မလတောတ်ဆမှု အမ ောေးဆ  ေးဖဖစ်ပွောေးလ ော 

မလက္ွေးခရ  ငန်ှင့် ် ပခ က္ကူခရ  ငတ်  ို့အောေး ယောဉ်မလတော်တဆမှု လ  ော့်နညေ်းလစလရေးအတွက္် စ မ ခ က္်မ ောေး လရေးဆွ မပ ေး 

ဌောနဆ  င်ရောမ ောေးနှင့် ်ပူေးလပါင်ေး၍ အရှ န်အဟ န်ဖမြှင့်် လဆောင်ရွက္် ွောေးရန် စ စဉ်ထောေးရှ ပါ ည်။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအတွင်ေးရှ  မမ ြိုင်မမ ြိုွဲ့နယ်တွင ် ယောဉ်ထ န်ေးရ တပ်ဖွ ွဲ့ဝင ် မရှ  ဖဖင့်် နယ်လဖမခ  

မမ ြိုွဲ့နယ်ရ  ေး/ရ စခန်ေးမှ ယောဉ်စည်ေးက္မ်ေးတပ်ဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးဖဖင့်် ယောဉ်/ မ်ေးစည်ေးက္မ်ေးနှင့်် စညေ်းက္မ်ေးပ က္်ယောဉ်မ ောေး 

အောေး စစ်လဆေးအလရေးယူလဆောင်ရွက္်ဖခငေ်းမ ောေး ဖပြို  ပ်မပ ေး အခ  န်ဖပည့်် စစ်လဆေးလဆောင်ရွက္်ဖခငေ်း၊ တောဝန် မထမ်ေး 

လဆောငန်  ငဖ်ခငေ်းမှော အဖခောေးပင်မ ရ   ပ်ငန်ေးမ ောေးရှ လန ဖဖင့််  တ်မှတ်ထောေး ည့်် အခ  န်တ  အတွင်ေး ော စစ်လဆေး 

လဆောငရ်ွက္်န  ငပ်ါ ည်။ ၂၀၁၉ ခ နှစ်နှင့် ်၂၀၂၀ ခ နှစ်၊ မတ် အထ  ယောဉ်/ မ်ေးစည်ေးက္မ်ေးနှင့်် စည်ေးက္မ်ေးပ က္် 

ယောဉ်မ ောေးအောေး စစ်လဆေးဖမ်ေးဆ ေးအလရေးယူလဆောင်ရွက္်မှုမေှာ တစ်ပတ် ျှင် တန ဂောလနို့မှ လ ော က္ောလနို့အထ  

ဖမ်ေးဆ ေးအလရေးယူလဆောင်ရွက္်  က္်ရှ မပ ေး စလနလနို့နှင့်် တနင်္ဂလနွလနို့မ ောေးတွင် ပညောလပေးလဆောင်ရွက္်မှုမ ောေး 

ဖပြို  ပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ၂၀၂၀ ဖပည့််နှစ်၊ ဖပည်လထောငစ်  ွှတ်လတော်ဥပလေအမှတ် (၆)ဖဖင့် ် ၂၀၂၀ ဖပည့််နှစ်၊ လမ  ၂၆ ရက္်လနို့ 

တွင် ထ တ်ဖပန်လ ော ယောဉ်စည်ေးက္မ်ေးဖဖင့်် အလရေးယူမှုမ ောေးမှော မလက္ွေးခရ  ငတ်ွင် (၁၃၅)မှု၊ မင်ေး ူေးခရ  ငတ်ွင် 

(၆၇)မှု၊  ရက္်ခရ  ငတ်ွင် (၂၅၃)မှု၊ ပခ က္ကူခရ  င်တွင ် (၉၈)မှု၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ  ငတ်ွင် (၁၁၁)မှုနှင့် ်စ စ လပါင်ေး (၈၈၅)မှု 

ဖဖစ်ပွောေးခ ့်ပါ ည်။ 



 ယောဉ်အနတရောယ်က္ငေ်းရှင်ေးလရေးနှင့်် လမောလ်တောယ်ောဉ်စ မ ခနိ်ု့ခွ မှု ဥပလေပ ေ်မ ၆၇ တွင် လမောလ်တော ်

ဆ  င်က္ယ်လမောငေ်းနှင် ူ မည် ူမျှ - 

 (က္) လမောလ်တောဆ်  ငက်္ယ်က္   လနာက္ ်က္ည့််မနှ်နှင့်် အ ပ်လဇောရှ  အ  ထ န်ေးက္ ရ ယောမပါ   လမောငေ်းနှင် 

  ဖခငေ်း မဖပြိုရ။ 

 ( ခ ) လမောလ်တောဆ်  ငက်္ယ်က္   လမောင်ေးနှင်စ ေးနငေ်းရောတွင် လရှွဲ့မ ေးအန မ့်က်္   လနို့၊ ည အခ  န်တ  ငေ်းတွင် 

  ဖွင့််၍ လမောငေ်းနှင်ရန် ပ က္်က္ွက္်ဖခငေ်းမရှ လစရ။ 

 ( င်္ ) က္  ယ်တ  င်ဖဖစ်လစ၊    က္်ပါစ ေးနငေ်း ူက္  ဖဖစ်လစ  တ်မှတ်ထောေးလ ော စ ခ  န်စ ညွှန်ေးနှင့်် က္  က္်ည  

   ည့်် ဆ  င်က္ယ်စ ေးဦေးထ ပ်က္   လမေး   ငေ်းကက္ ြိုေး လ ခ ောစွောတပ်ဆင်၍ လဆောင်ေးဖခငေ်း မဖပြို   

  လမောလ်တောဆ်  ငက်္ယ်က္   လမောငေ်းနှင်ဖခငေ်းမဖပြိုရ။ 

 အဆ  ပါပ ေမ် ၇၆ ပါ တောေးဖမစ်ခ က္်တစ်ရပ်ရပ်က္   လဖောက္်ဖ က္်က္ ူေး ွန်လ က္ောင်ေး၊ ဖပစ်မှုထင်ရှောေး 

စ ရင်ဖခငေ်းခ ရ ျှင ် ထ   ူက္   က္ ပ်(၃၀၀၀၀)ထက္်မပ  လ ော ေဏလ်ငခွ မှတ်ရမည်ဟ  ဥပလေပ ေ်မ ၈၇ တွင် 

ဖပဌောန်ေး တ်မှတ်ထောေးပါ ည်။ ယောဉ်အနတရောယ်က္င်ေးရှင်ေးလရေးနှင့်် လမောလ်တောယ်ောဉ် စ မ ခနိ်ု့ခွ မှုဥပလေပ ေ်မ ၇၆ 

(ခ)တွင် လမောလ်တောဆ်  င်က္ယ်က္   လမောငေ်းနှငရ်ောတွင် လရှွဲ့မ ေးအန မ့်က်္   လနို့/ည အခ  န်တ  င်ေးတွင် ဖွင့််၍ လမောင်ေးနှင် 

ရန် ပ က္်က္ွက္်ဖခင်ေးမရှ လစရဟ  ဖပဌောန်ေး တ်မှတ်ခ ့် ည့််အခ က္် ည် ထူေးဖခောေးတ ့်အခ က္် (၁)ခ က္်ဖဖစ်မပ ေး န  င်င  

တက္ောစ နှုန်ေးမ ောေးအရ ထည့်် ွငေ်း တ်မှတ်ထောေးရှ လ က္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။ လမောလ်တောဆ်  င်က္ယ်တွင် 

လရှွဲ့မ ေးထွန်ေးလမောငေ်းဖခင်ေးအောေးဖဖင့်် တစ်ဖက္်နှင့််တစ်ဖက္် ထင်ရှောေးစွောဖမင်လတွွဲ့န  ငမ်ပ ေး လမောငေ်းနှင် ူမ ောေးမှ ပ  မ   တ  

ထောေးမ ၍ ယောဉ်မလတော်တဆမှုမ ောေး လ  ော့်နည်ေး က္ ဆင်ေးခ ့်လ က္ောငေ်း   လတ နဖပြိုခ က္်မ ောေးအရ  ရှ ရမပ ေး 

ဖမန်မောန  င်င နှင့််အ မ်န ေးခ င်ေးန  င်င မ ောေးတွင် ည်ေး  က္်ရှ က္ င့််   ေးလနလ က္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။၊ 

 ဖမန်မောန  င်င တွင်  က္်ရှ က္ င့််   ေးလနလ ော ယောဉ်/ မေ်းစည်ေးက္မ်ေး  တ်မှတ်ခ က္်မ ောေးအရ အလရေးလပေါ် 

အလဖခအလနမ ောေးတွင် ော ယောဉ်မ ောေးအောေး လနို့ဖက္်တွင် မ ေးထွန်ေးလမောငေ်းနှင့််လ ့်ရှ လန က္ ဖဖင့်် ပ ေ်မ ၇၆ (ခ)ပါ 

 တ်မှတ်ဖပဌောန်ေးခ က္်မ ောေးက္   ခ က္်ခ ငေ်း   က္်နာက္ င့််   ေးရန် အလ ့်အထမရှ ၍ အခက္်အခ မ ောေးရှ န  ငမ်ပ ေး 

ဖပည် ူမ ောေးမှ အဆ  ပါ တ်မှတ်ဖပဌောန်ေးခ က္်၏ အောေး ောခ က္်မ ောေးက္     ရှ    က္်နာ က္ င့််   ေး ောလရေးအတွက္် 

အခ  န်ယူ၍ အ  ပညောလပေး လဆောငရ်ွက္်မှုမ ောေး ဖပြို  ပ်လဆောင်ရွက္် ွောေးမည် ဖဖစ်ပါ ည်။ အ  ပညောလပေး 

လဆောငရ်ွက္်ရောတွင ်  က္်ဆ  င်ရောဥပလေအရောရှ ၊ အ ပ်ခ ြိုပ်လရေးအဖွ ွဲ့မ ောေး၊ ယောဉ်/ မေ်းစည်ေးက္မ်ေးအနတရောယ် 

က္င်ေးရှင်ေးလရေး  ပ်ငန်ေးလက္ောမ်တ ဝငမ် ောေးနှင့်် ပူေးလပါင်ေး၍ ဖပည် ူမ ောေးအောေး အ  ပညောလပေးလဟောလဖပော လဆွေးလနွေး 

ဖခငေ်း၊ အ  ပညောလပေး က္်က္မ်ေးစောလစောငမ် ောေး ဖဖနို့်လဝဖခင်ေး၊  မေ်းလပေါ်တွင်  က္်လတွွဲ့ပညောလပေးလဆောင်ရွက္် 

ဖခငေ်းနှင့််  တငေ်းမ ေ ယောမ ောေးမှပညောလပေးဖခင်ေး စ ည်မ ောေး က္ ယ်က္ ယ်ဖပနို့ဖ်ပနို့်လဆောင်ရွက္် ွောေးရန် စ မ  

လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ  ည့််အဖပင် COVID 19 က္ူေးစက္်လရောင်္ါလ  ော့်ပါေးမပ ေး လဖဖလ  ော့်မှုရှ  ော ည့်် အခ  န်က္ော  

တွင် ခရ  ငအ်   က္် စော ငလ်က္ ောငေ်းမ ောေး၊ လ ေးမ ောေး၊ က္ောေးင်္ တ်မ ောေး၊  မေ်းဆ   မ်ေးင်္ွမ ောေး၊ အဖခောေး ူစညက်္ောေး 

 ည့်် လနရောမ ောေးနှင့်် လက္ ေးရွောမ ောေးအထ  ၂၀၂၀ ဖပည့််နှစ်၊ ယောဉ်အနတရောယ်က္ငေ်းရှငေ်းလရေးနှင့် ် လမော်လတောယ်ောဉ် 

စ မ ခနိ်ု့ခွ မှုဥပလေပ ေ် ၇၆ (ခ)နှင့် ် ပတ် က္်၍ အမ  ြိုေး ောေး ယောဉ်/  မ်ေးအနတရောယ်က္ငေ်းရှင်ေးလရေး    ပ်ငန်ေးစ မ  



ခ က္်ပါ  ပ်ငန်ေးစဉ်မ ောေးက္   အစ  ေးရဌောန၊ အစ  ေးရအဖွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေးနှင့််ပေူးလပါင်ေး၍ အလ ေးစ တ်ခ ဖပရှင်ေး င်ေး 

အလက္ောငထ်ည်လဖော် လဆောင်ရွက္် ွောေးရန် စ စဉ်ထောေးရှ မပ ေးဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတင ်ဆန်း ( ပွင ်ဖ ဖ မမ ြိုြို့ နယ်မဲဆနဒန ယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး ခင်ဗ ောေး။  

 မင်္ဂ ောပါ   ို့ နှုတ်ခွန်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် ပွင့််ဖဖူမမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ် 

အမှတ်(၂)မှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးတင့််ဆန်ေးပ  ဖဖစ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတောလ်မေးမယ့််လမေးခွန်ေးက္လတော့် ပွင့််ဖဖူမမ ြိုွဲ့နယ်၊  ယ်က္  ငေ်း 

နယ်လဖမရ စခန်ေးတွင် ဝန်ထမေ်းအ မ်ယောလဆောက္်  ပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္   လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖဖစ်ပါ ည်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေးဟောဆ  ရင ် တပ်ဖွ ွဲ့ဝင်တပ် ောေး(၃၂)ဦေး ရှ မပ ေး 

 က္်ရှ အလဆောက္်အဦေးမ ောေးမှော စခန်ေးရ  ေး(၁)   ေး၊    ေးခ ငေ်း(၂)   ေး၊ (၂)ခန်ေးတွ  (၂)   ေး၊ (၄)ခန်ေးတွ  (၃)    ေးရှ ပါ 

တယ်။ ၎ငေ်းအလဆောက္်အဦေးထ မှ (၂)ခန်ေးတွ  (၁)   ေးမှော လဟောငေ်းနွမ်ေးပ က္်စ ေးလနဖခငေ်း၊ (၄)ခန်ေးတွ  (၃)   ေးမှော (၁) 

   ေး ည်  က္်က္ယ်မ  ေး၊ ထရ က္ော၊  က္မ်ေးခငေ်း (၄၀ × ၂၀)လပ က္  ယ်ထကူ္  ယ်ထဖဖင့်် တည်လဆောက္်ထောေး ည် 

က္   လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။  

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။  ယ်က္  ငေ်းနယ်လဖမရ စခန်ေး ရ ဝန်ထမ်ေးအ မ်ရောမ ောေးရ ွဲ့ အလဖခအလနက္   

ဓါတ်ပ  မ ောေးနှင့် ် တငဖ်ပထောေးပါတယ်။  က္်ရှ ရ ဝန်ထမေ်းမ  ောေးစ မ ောေးမှော မ  ေးရွော   ို့ရှ ရင် မ  ေးယ  ၊ မ  ေးမ   ဖခငေ်းမ ောေး၊ 

လ ဖပငေ်းမ ောေး ရ  က္်ခတ်   ို့ရှ ရင် အနတရောယ်မ ောေး က္ လရောက္်န  င်ဖခငေ်းမ ောေး ကက္ ြိုလတွွဲ့န  ငပ်ါ ည်။ 

 ရ ဝန်ထမ်ေးမ ောေးဟောဆ  ရင် နယ်လဖမရ စခန်ေးအတွငေ်းတွင် အလဆောက္်အဦမ ောေး မ   လ ောက္် ဖဖင့်် အဖပင် 

မှော အ မ်ငေှာေးလနဖခငေ်းမ ောေး နယ်လဖမခ ရ ဝန်ထမေ်းမ ောေး ည် က္  ယ့််အ မ်က္  ယ့််ယောမှ လနထ  ငမ်ပ ေး တောဝန်ထမေ်းလဆောင် 

 က္ရပါ ည်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါ၍  ယ်က္  င်ေး နယ်လဖမရ စခန်ေးတွင် အမှန်တက္ယ်    အပ်လနလ ော ဝန်ထမ်ေးအ မ်ယော အ စ် 

လဆောက္်  ပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္    ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ 

   ို့ လမေးဖမန်ေးရပါတယ် ခင်ဗ ော။ အောေး   ေး က္ န်ေးမောခ မ်ေး ော က္ပါလစ။ 

 ဗ ိုလ်မှ  းကက း မင်းဦး ( ဝန်ကက း၊ လ ိုခ  ြိုရရးနှ င ် နယ်စ ပ်ရရး ရာဝန်က က းဌာန )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေးခရ  င၊် ပွင့််ဖဖူမမ ြိုွဲ့နယ်ရ တပ်ဖွ ွဲ့၊  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေး ည်  ယ်က္  င်ေးလက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊ 

 ယ်က္  င်ေးလက္ ေးရွောတွင ် တည်ရှ မပ ေး ခနိ်ု့မှန်ေးလဖမပ  ညွှန်ေး FT-464830၊  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေး ည် ၁၉၀၁ 

ခ နှစ်တွင် စတငဖ်ွင့်် ှစ်ခ ့်မပ ေး လဖမဧရ ယော(၃.၃၀၈)ဧက္က္ ယ်ဝန်ေး၍  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေး၏ အလရှွဲ့ က္် 

တွင် လရန လခ ောင်ေးမမ ြိုွဲ့နယ်၊ အလနာက္် က္်တွင် ပွင့််ဖဖူမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လတောင် က္်တွင် မင်ေး ူေး(စက္ )မမ ြိုွဲ့နယ်နှင့်် 

လဖမောက္် က္်တွင ်လရန လခ ောင်ေးမမ ြိုွဲ့နယ်တ  ို့ တည်ရှ ပါ ည်။ 

  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေး၏ ဖွ ွဲ့စည်ေးပ  မှော အရောရှ  (၈)ဦေး၊ အဖခောေးအဆင့် ် (၃၇)ဦေး၊ စ စ လပါင်ေး (၄၅)ဦေး 

ဖဖစ်မပ ေး  က္်ရှ တွင် အရောရှ  (၄)ဦေး၊ အဖခောေးအဆင့်် (၂၆)ဦေး၊ စ စ လပါင်ေး (၃၀)ဦေးရှ မပ ေး {အ မ်လထောင ်ည် (၁၇)ဦေး၊ 

 ူပ  ြို(၁၂)ဦေး၊ အပ  ြို(၁)ဦေး}တ  ို့ဖဖင့်် နယ်လဖမ   ခခ ြိုလရေးနှင့်် တရောေးဥပလေစ  ေးမ  ေးလရေး  ပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေး လဆောင်ရွက္် 

  က္်ရှ ပါ ည်။ 



  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေးဝန်ေးအတွင်ေး န  ငင် လတော ်ဏ္ဍောလငဖွဖင့်် လဆောက္်  ပ်ခ ့်လ ော အလဆောက္အ်ဦ 

မ ောေးမှော ၁၉၀၁ ခ နှစ်တွင် ရ စခန်ေးရ  ေး(အခ ြိုပ်ခန်ေးပါ) (၂)ထပ ် (၁)   ေး ( ွပ်မ  ေး၊ပ ဉ်က္ော၊ ပ ဉ်ခင်ေး)၊  ူလန 

အလဆောက္်အဦမ ောေးမှော ၁၉၀၁ ခ နှစ်တွင် န  ငင် လတော ်ဏ္ဍောလငွဖဖင့််    ေးခ ငေ်း (၁)ထပ ်(၂)   ေး ( ွပ်မ  ေး၊ထရ က္ော၊ 

ပ ဉ်ခင်ေး)၊ (၂)ခန်ေးတွ  (၁)ထပ ် (၁)   ေး ( က္ကယ်မ  ေး၊ပ ဉ်က္ော၊ပ ဉ်ခငေ်း)၊ (၄)ခန်ေးတွ  (၁)ထပ ် (၂)   ေး ( ွပ်မ  ေး၊ 

ပ ဉ်က္ော၊ပ ဉ်ခင်ေး)၊ ၂၀၁၉ ခ နှစ်တွင် က္  ယ့််အောေးက္  ယ်က္  ေးဖဖင့်် (၄)ခန်ေးတွ  (၁)ထပ ် (၁)   ေး( က္ကယ်မ  ေး၊ထရ က္ော၊ 

ဝါေး က္မ်ေးခငေ်း)၊ စ စ လပါင်ေး အလဆောက္်အဦ (၇)   ေး၊ လနအ မ်အခန်ေး (၁၆)ခန်ေး ရှ မပ ေး အ မ်လထောင် ည်(၁၂)ဦေးမှော 

 ူလနအခန်ေး (၁၂)ခန်ေး၊  ူပ  ြို(၈)ဦေးမှော (၄)ခန်ေးတွ  (၁)ထပ ် (၁)   ေးတွင် (၈)ဦေးလနထ  င ်က္မပ ေး ကျန် အ မ်ရထာင်  

သည်(၅)ဦး၊ လူပျ  ြို (၄)ဦးနှင ် အ ပျ  ြို(၁)ဦးတ  ို့မှော လေ ခ မ ောေးဖဖစ်၍ ဖပငပ်ရှ  မ  လဆွမ  ြိုေးမ ောေးလနအ မတ်ွင် 

လနထ  င ်က္ပါ ည်။ 

  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမရ စခန်ေးရှ   ူလနအလဆောက္်အဦ (၅)   ေးအောေး ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် 

မလက္ွေးတ  င်ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ ခွင့််ဖပြိုရန်ပ  လငွဖဖင့်် ဖပင်/ထ န်ေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ်ွက္်ခ ့်ပါ ည်။    ို့ရောတွင် ဖွ ွဲ့စည်ေးပ   

အင်အောေးအရ အင်အောေးဖပည့််တပ်ဖွ ွဲ့ဝငမ် ောေး တောဝန်ထမေ်းလဆောငပ်ါက္ အလဆောက္အ်ဦမ ောေး    အပ်  က္်ရှ ဖခငေ်း၊ 

 က္်ရှ  အလဆောက္အ်ဦမ ောေးမှော နှစ်က္ော  က္ောဖမင့််က္ော အဖမင်တင့််တယ်မှု မရှ ဖခင်ေးတ  ို့လ က္ောင့်် (၆)ခန်ေးတွ  

(၂)ထပ ် (၁)   ေး လဆောက္်  ပ်ရန်    အပ်  က္်ရှ မပ ေး ၎င်ေးအလဆောက္်အဦ အောေး လဆောက္်  ပ်ရန် လဖမလနရော 

   လ ောက္မ်ှုရှ ပါ ည်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါ၍  ယ်က္  ငေ်းနယ်လဖမရ စခန်ေးဝန်ေးအတွင်ေး (၆)ခန်ေးတွ  (၂)ထပ ် (၁)   ေး လဆောက္်  ပ်ရန် 

   အပ်  က္်ရှ ပါလ က္ောင်ေးနှင့် ် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ဏ္ဍောလရေးနှစ်အတွငေ်း ဖမန်မောန  င်င ရ တပ်ဖွ ွဲ့ဌောနခ ြိုပ်မှ လငွ   ေး 

လငွရငေ်း(မူ ) ခွင့််ဖပြိုရန်ပ  လငွဖဖင့်် လဆောငရ်ွက္်ရန် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးရ တပ်ဖွ ွဲ့အတွက္်   ောထောေး ည့်် 

အလဆောက္်အဦ(၁၀)   ေးတွင် မပါရှ ပါလ က္ောငေ်းနှင့်် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင်  ယ်က္  င်ေးနယ်လဖမ 

ရ စခန်ေးအတွင်ေး (၆)ခန်ေးတွ  (၂)ထပ ် (၁)   ေးလဆောက္်  ပ်ခွင့်ဖ်ပြိုန  ငလ်ရေး တငဖ်ပလဆောငရ်ွက္် ွောေးမည်ဖဖစ်ပါ 

လ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရမာငက် ို (မ ငး်လှမ မ ြိုြို့န ယ် မဲဆနဒန ယ်အ မှတ် - ၂)။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်ကက္ ေးမ ောေးအောေး   ေး က္  ယ်စ တ်နှစ်ဖဖော က္ န်ေးမောခ မ်ေး ော က္ပါလစ 

   ို့ ဆ လတောင်ေးလမတတောပ  ို့ အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ် 

အမှတ်(၂)မ ှတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလမောင်က္   ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတော့််အလနန ို့  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေး   တ ့် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ် 

အလနာက္် က္်ဖခမ်ေး လရရင်လက္ ေးရွောတွင်(၆၀'×၃၀')လက္ ောငေ်းလဆောင်အ စ်တစ်ခ     အပ်လနပါ ဖဖင့်် လမေးခွန်ေး 

လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ် အလနာက္် က္်ဖခမ်ေး  က္်ပ တ ခါေး 

တ  က္်နယ်အတွင်ေးမှော အရ ှုခ င်ေးတ  င်ေးရငေ်း ောေးဖပည် ူမ ောေးလနထ  င် ည့် ် လရရင်လက္ ေးရွောလ ေး တည်ရှ ပါတယ်။ 

၎င်ေးလက္ ေးရွောရှ  မူ တန်ေးလက္ ောငေ်းမှော  က္ကယ်မ  ေး၊ ဝါေးထရ က္ော က္  ယ်ထူက္  ယ်ထ လဆောက္ ် ပ်မပ ေး စော င ်က္ောေး 

  က္်ရှ  ည်မှော (၁၀)လက္ ောမ်ပ ဖဖစ်လ က္ောငေ်း   ရှ ရပါ ည်။ 

 လက္ ောငေ်း ောေးဦေးလရ  - ၆၅ လယောက္် 



 တ  င်ေးရငေ်း ောေးဆရော TA - ၂ ဦေး 

 ပါမစ်ရဆရော   - ၄ ဦေး ရှ မပ ေး၊ မူ ွန်အဆင့််တ  ေးရခ ့် ည်မှော (၂)နှစ်ခနိ်ု့ရှ မပ ေး 

ဖဖစ်လ က္ောင်ေး ည်ေး   ရှ ခ ့်ရပါတယ်။  

 က္ျွန်လတောတ်  ို့ က္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့်် လရရင်လက္ ေးရွောဖပည် ူမ ောေး လတွွဲ့ဆ  ပွ ဖပြို  ပ်ရောတွင်   လက္ ောင်ေး 

ပ တ်ရက္်နှင့်် ကက္ ြိုကက္ ြိုက္်၍ ၎င်ေးလက္ ောင်ေးလဆောင်လဟောငေ်းလ ေးထ တွင ်  ဖပြို  ပ်ခ ့်ရပါတယ်။ ဖပည် ူမ ောေး 

အ   အပ်ဆ  ေးလတောငေ်းဆ   ည်မှော ည်ေး လက္ ောင်ေးလဆောင်အ စ်(၁)လဆောငဖ်ဖစ်မပ ေး အဖမန်ဆ  ေးတည်လဆောက္် 

လပေး င့််လ က္ောင်ေး ည်ေး လ ့် ော  ရှ ခ ့်ရပါတယ်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါ၍ တ  ငေ်းအစ  ေးရအလနဖဖင့်် လရရင်လက္ ေးရွောတွင် (၆၀'×၃၀') လက္ ောင်ေးလဆောငအ် စ်တစ်ခ အောေး 

မည် ည့်် ဏ္ဍောနှစ်တွင် တည်လဆောက္်လပေးန  ငမ်ည်က္     ရှ    ပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လရရင် 

လက္ ေးရွော အရ ှုခ ငေ်းတ  င်ေးရင်ေး ောေးဖပည် ူမ ောေးက္  ယ်စောေး လ ေးစောေးစွော လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗ ောေး။ အောေး   ေး 

က္ န်ေးမောခ မ်ေး ော က္ပါလစ။ 

 ရ ေါက်တာ  ငရ် မာ ငရ်အး ( ဝန်ကက း၊ လူမှုရ ရးဝန်က က းဌာန )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္် 

ခရ  င၊် မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လရရင်လက္ ေးရွော အလဖခခ ပညောမူ တန်ေး ွန်လက္ ောင်ေးတွင် လက္ ောငေ်း ောေး စ စ လပါင်ေး 

(၆၅)ဦေးနှင့် ် လက္ ောင်ေးလဆောင် (၄၀×၃၀)လပ၊  ွပ်မ  ေး၊ ပ ဉ်က္ော၊ ပ ဉ်ခင်ေး စော ငလ်ဆောင်(၁)လဆောင ် ရှ ပါ ည်။ 

၎င်ေးလက္ ောင်ေးတွင် (၉၀×၃၀)လပ လက္ ောငေ်းလဆောင် စ်(၁)လဆောင် လဆောက္်  ပ်န  င်ရန်အတွက္် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ 

 ဏ္ဍောနှစ် လငွ   ေးလငရွင်ေး (တည်လဆောက္်လရေး) လခါင်ေးစဉ်လအောက္်မှ   ောထောေးတငဖ်ပထောေးမပ ေးဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေး 

လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရအ ာင်ဆန်းဝ ငး် ( ဂန ် ရဂေါမမ ြိုြို့နယ်မဲဆနဒန ယ်အ မှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ  ေးရအဖွ ွဲ့ ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောဝ်န်ထမေ်းမ ောေးအောေး   ေး 

မင်္ဂ ောပါ။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် င်္နိ်ု့လင်္ါမမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောင်ဆန်ေးဝင်ေး ဖဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော ်လမေးဖမန်ေး   တောက္လတော့် င်္နိ်ု့လင်္ါမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လမောက္် 

လက္ ေးရွော၊ ဖမင ်ောေးလက္ ေးရွော၊ နှမ်ေးခါေးလက္ ေးရွော ရွော(၃)ရွောမှရှ လ ော လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနခွ မ ှ လက္ ေး က္် 

က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် အဆင့််တ  ေးဖမြှင့််ဖွင့်် ှစ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး   တော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ လမောက္်လက္ ေးရွောဟော င်္နိ်ု့လင်္ါမမ ြိုွဲ့မှ (၁၉)မ  င ်က္ွောလဝေးမပ ေး 

က္န်တ  က္်နယ်လဆေးရ  နှင့်် (၁၂)မ  င်ခနိ်ု့က္ွောလဝေးပါတယ်။ အ မ်လဖခ(၅၀၀)ရှ မပ ေး  ူဦေးလရ (၂၄၇၃)ဦေးလနထ  င်တ ့် 

ရွောကက္ ေးတစ်ရွောဖဖစ်ပါတယ်။ လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနခွ အောေး ဖပည် ူ ူထ  ထည့််ဝငလ်ငွဖဖင့်် လဆောက္်  ပ် 

ခ ့်မပ ေး ၁၉၉၂ ခ နှစ်မှ စတငဖ်ွင့်် ှစ်ခ ့်ပါတယ်။ လမောက္်လက္ ေးရွောအောေး လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် 

ဖွင့်် ှစ်လပေးန  င်ပါက္ ပတ်ဝန်ေးက္ ငရ်ွောမ ောေးဖဖစ် က္လ ော လမောက္် ငေ်းရွော၊ ထယ်လ ှောရ်ွော၊ လက္ ေ်ာရွော၊ က္ျွန်ေးေတ် 

ရွောစတ ့် ရွောကက္ ေးမ ောေးရှ  ဖပည် ူ ူထ မ ောေးအောေး ည်ေး က္ န်ေးမောလရေးလစောင့််လရှောက္်န  ငမ်ှော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ ဖမင် ောေးလက္ ေးရွောဟော င်္နို့်လင်္ါမမ ြိုွဲ့မှ မ  င်(၃၀)လက္ ော် 

က္ွောလဝေးမပ ေး ဖမစ် ောဖမစ်၏အလရှွဲ့ က္်မှော တည်ရှ မပ ေး အ ွန် ွောေးလရေး ောလရေး ခက္်ခ တ ့် လက္ ေးရွော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဖမင ်ောေးလက္ ေးရွောဟော ရွောခ င်ေး(၄)ရွောဆက္်  က္်တည်ရှ လ ော လက္ ေးရွောမ ောေး ဖဖစ်ပါတယ်။ ေါလ က္ောင့်် ဖမင် ောေး 

(၄)ရွောဟ  လခေါ်လဝေါ် က္ပါတယ်။ ဖမင် ောေးအ ပ်စ မှော အ မ်လဖခ(၈၈၈)   ေးရှ မပ ေး  ူဦေးလရ (၃၉၃၉)ဦေး လနထ  င ်က္ 



လ ော ရွောကက္ ေးဖဖစ်ပါတယ။် ဖမင ်ောေးလက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနခွ အောေး နှစ်(၃၀) လ ောက္်က္ စတငဖ်ွင့်် ှစ် 

ခ ့်တော ဖဖစ်ပါတယ်။ လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် ဖွင့်် ှစ်လပေးပါက္ ဖမစ် ောဖမစ်အလရှွဲ့ က္်က္မ်ေး၌ 

တည်ရှ  က္လ ော မ  ေးစ  ၊ မ  ေးစ  ရွော စ်၊ လခ ောငေ်းလက္ောက္်၊ အ ယ်ရွော၊ ရွောမ၊ က္ န်ေးရွော၊ ဖမင ်ောေး၊ စန်ေးမမ ြိုွဲ့၊  ယ်ကက္ ေး 

အလရှွဲ့၊  ယ်ကက္ ေးအလနာက္်၊ ဝငဝ်လက္ ေးရွောမ ောေးရှ  ရွော(၁၁)ရွောနှင့် ်  ူဦေးလရ(၉၅၀၀)လက္ ောအ်တွက္် က္ န်ေးမောလရေး 

လစောင့််လရှောက္်န  ငမ်ှော ဖဖစ်ပါတယ်။  

 လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ နှမ်ေးခါေးလက္ ေးရွောဟော င်္နိ်ု့လင်္ါမမ ြိုွဲ့မှ မ  င်(၃၀)လ ောက္် 

က္ွောလဝေးမပ ေး မ  ရွော - င်္နိ်ု့လင်္ါ - က္လ ေးက္ောေး မ်ေးမကက္ ေးလပေါ်၌ တည်ရှ လ ောရွောဖဖစ်မပ ေး လက္ောက္်ပ   ေးနှ မ ောေး 

ဖဖစ်ထွန်ေးတ ့် ဆည်လရလ ောက္်ရွောမ ောေး ဖဖစ်ပါတယ်။ နှမ်ေးခါေးအ ပ်စ မှော အ မ်လဖခ(၁၀၀၅)အ မ်၊  ူဦေးလရ(၅၁၃၂)ဦေး 

လနထ  ငတ် ့် ရွောကက္ ေးဖဖစ်ပါတယ်။ လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် ဖွင့်် ှစ်လပေးပါက္ ပတ်ဝန်ေးက္ ငရ်ွောမ ောေး 

ဖဖစ် က္လ ော လတောဝ်ငရ်ွော၊ လရှရင်၊ လခ ောင်ေးခွ၊  ော ငေ်း၊ ရ  ှရွော စလ ော လက္ ေးရွောကက္ ေးမ ောေးရှ  ဖပည် ူ ူထ  

(၈၈၀၀)ဦေးလက္ ော်အတွက္် က္ န်ေးမောလရေးလစောင့််လရှောက္်မှု လပေးန  ငမ်ှောဖဖစ်ပါတယ်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါ၍ ၎င်ေးလမောက္လ်က္ ေးရွော၊ ဖမင် ောေးလက္ ေးရွော၊ နှမ်ေးခါေးလက္ ေးရွော(၃)ရွောရှ  လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေး 

ဌောနခွ အဆင့််မှ လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် အဆင့််တ  ေးဖမြှင့််ဖွင့်် ှစ်လပေးလစ   ၍  က္်ဆ  ငရ်ောအစ  ေးရ 

အဖွ ွဲ့အောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးရဖခငေ်းဖဖစ်ပါတယ်။ 

 ရ ေါက်တာ  ငရ် မာ ငရ်အး ( ဝန်ကက း၊ လူမှုရ ရးဝန်က က း ဌာန )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ဖပည် ူူ့ 

က္ န်ေးမောလရေးဦေးစ ေးဌောနအလနဖဖင့်် လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနခွ မှ လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် အဆင့်် 

တ  ေးဖမြှင့််ဖွင့်် ှစ်ဖခင်ေးနှင့်် အမှန်တက္ယ်    အပ်မှုရှ လ ော လက္ ေးရွောမ ောေးတွင် လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနခွ  

တ  ေးခ  ွဲ့ဖွင့်် ှစ်   ပါက္   ပ်ထ  ေး  ပ်နည်ေးနှင့််အည  စ စစ်  က္် ဖပည် ူူ့က္ န်ေးမောလရေးဦေးစ ေးဌောန(ရ  ေးခ ြိုပ်) 

လနဖပည်လတော်   ို့ ဆက္် က္်လထောက္ခ် တငဖ်ပလပေး  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ယခ တငဖ်ပလ ော မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ  င၊် င်္နိ်ု့လင်္ါမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လမောက္်လက္ ေးရွော၊ ဖမင် ောေး 

လက္ ေးရွော၊ နှမ်ေးခါေးလက္ ေးရွော(၃)ရွောရှ  ဌောနခွ (၃)ခ အောေး လက္ ေး က္်က္ န်ေးမောလရေးဌောနအဖဖစ် အဆင့်တ်  ေးဖမြှင့်် ဖွင့်် ှစ် 

န  ငလ်ရေးအတွက္်  က္်ဆ  ငရ်ော ခရ  င်က္ န်ေးမောလရေးဦေးစ ေးဌောနမှူေးထ    ို့    အပ်လ ော အလထောက္်အထောေးမ ောေးက္   

တငဖ်ပန  ငလ်ရေးအတွက္် ဖပည် ူူ့က္ န်ေးမောလရေးဦေးစ ေးဌောနရ  ေး၏ (၉.၆.၂၀၂၀)ရက္်စွ ပါစောအမှတ်၊ ၁ဝဝ၁/ မက္တ/ 

၁က္/ ၂ဝ၂ဝ ဖဖင့်် လတောင်ေးခ လဆောငရ်ွက္်ထောေးပါလ က္ောငေ်းနှင့််   ပ်ထ  ေး  ပ်နည်ေးနှင့််အည  ဖပည့််စ  မှုရှ ပါက္ 

ဆက္် က္်လထောက္်ခ  တငဖ်ပလဆောငရ်ွက္်လပေး ွောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါ် င် ျ  ြို လတ် ( မရကွ းမမ ြိုြို့နယ်မဲ ဆနဒနယ် အမှတ် - ၂ )။  ။ မရကးွတ ိုင်းရ  သက က းအတွင်း  

အရသးစား ရ ျးရငွလိုပ်င န်းများအား တ ိုင်းရ  သက က းအစ ိုးရအဖဲွြို့ မှ ကွငး် ဆင်းကက းကကပ် ရန် အစ အစဉ်ရှ /မ ရှ  

နှင  ် Covid -19 ရရာဂေါဖဖစ်ပွားရနစဉ ် ကာ လ အတွင်း မ ည်သ ို စ မ ရဆ ာင်ရွက်ထ ား သည် များက ို  သ ရှ လ ို  

ရကကာင်း ရမး ွန်း ။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအတွင်ေး အလ ေးစောေးလခ ေးလငွ  ပ်ငန်ေး   ပ်က္  င်ခွင့််   င်စငရ်ရှ မပ ေး   ပ်ငန်ေး 

လဆောငရ်ွက္်လနလ ော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး (၂၁)ဖွ ွဲ့နှင့်် လထောက္်ခ ခ က္်ရရှ မပ ေး   ပ်ငန်ေးလဆောင်ရွက္်မှုမရှ လ ော အဖွ ွဲ့ 

(၄)ဖွ ွဲ့ရှ လ က္ောငေ်း Standard Operating Procedures တွင် လဖောဖ်ပထောေးတောက္   လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။ 

န  ငင် လတော်၏ လက္ ေး က္်လေ ဖွ ွဲ့မဖ ြိုေးလရေးနှင့်် ဆငေ်းရ နွမ်ေးပါေးမှုလ  ော့်ခ လရေးအတွက္် ခ မှတ်ထောေးလ ော   ပ်ငန်ေး 



စဉ်မ ောေးနှင့်အ်ည  လဆောငရ်ွက္်လနလ က္ောင်ေး လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။ လငွလရေးလ က္ေးလရေး ကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးလရေးဦေးစ ေး 

ဌောန၏   ပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးတွင်    ငစ်ငထ် တ်လပေးဖခင်ေး ောမက္ Microfinance Institutions မ ောေးအောေး 

ကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးဖခငေ်း  ပ်ငန်ေးစဉ်ပါ ပါဝငလ် က္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။ 

 အလ ေးစောေးလခ ေးလင ွ ပ်ငန်ေးမ ောေး မ ောေးဖပောေး ော ည်နှင့််အမျှ လက္ ေး က္်လနဖပည် ူမ ောေးအလနဖဖင့်် 

လ က္ွေးမမ မ ောေးဖပောေး ောလနပါ ည်။ ထ     ို့လခ ေးလငယူွမပ ေး ရင်ေးနှ ေးမတည်လငွအဖဖစ် အ   ေးမဖပြိုရ   စောေးဝတ်လနလရေး 

အခက္်အခ မ ောေးက္   ော အ ွယ်လဖဖရှင်ေးလနရ ဖဖင့်် လ က္ွေးမမ နစ် ထက္်နစ်က္ော ရ န်ေးထွက္်န  င်စွမ်ေးမရှ  ည့်် 

အလဖခအလနမ ောေး ည်ေး  က္ောေး  လနရပါ ည်။ မည်   ို့ပင်ဖဖစ်လစ လခ ေးလငွ  ပ်ငန်ေး  ပ်က္  င ူ်နှင့်် လခ ေးလငွ 

လခ ေးယူ ူတ  ို့ ည်  တ်မှတ်ထောေးလ ော စညေ်းမ ဉ်ေးစည်ေးက္မ်ေးမ ောေးက္   စနစ်တက္    က္်နာရန်    အပ်  က္် 

ရှ ပါ ည်။ 

 အခ  ြိုွဲ့လခ ေးလငွ လခ ေးယူ ူမ ောေး ည် န  ငင်  ောေးစ စစ်လရေးက္တ်ဖပောေးမ ောေးက္  ပင် ငှောေးရမ်ေးအ   ေးဖပြိုမပ ေး လခ ေးလငွ 

အောေး တစ်ဦေးတည်ေး ရယူ   ေးစွ လ က္ောင်ေး   ရပါ ည်။ ထ     ို့ ဖပြို  ပ်ဖခင်ေး ည် ငေှာေးရမ်ေးထ တ်ယူ    ေးစွ  ူမှ 

လခ ေးလငဖွပန်မဆပ်န  င်ပါက္ န  ငင်  ောေးစ စစ်လရေးက္တ်ငှောေးရမ်ေး ူ    ို့မဟ တ် အမှန်တက္ယ် လငွ   ေးစွ ဖခငေ်း မရှ  

 ူက္ ဖပစ်ေဏ်က္ ခ ရမည်၊ မ    ောေးအပ်လ ော ဖပဿနာမ ောေး ဖဖစ်လပေါ် ောန  င်ပါ ည်။    ို့ဖဖစ်ပါ၍   ပ်ငန်ေး 

  ပ်က္  င ူ်မ ောေး ည် လက္ ေး က္်လနလတောင် ူမ ောေး   ို့ လခ ေးလငွ  ပ်ငန်ေးနှင့််ပတ် က္်၍ ပွင့်် င်ေးဖမင် ောမှု 

ရှ ရန် ခ ဖပရှငေ်း င်ေး င့််ပါ ည်။ အ င်ေးအဖွ ွဲ့မ ောေးအလနဖဖင့်် လငွထ တ်လခ ေး   လ ောဆနဒဖဖင့်် လက္ ေး က္်လန 

လတောင် ူမ ောေး   ို့ နာေး ည်လအောင ် ရှင်ေးဖပမပ ေးမှ လခ ေးလငထွ တ်လပေးရမည် ဖဖစ်လ ော် ည်ေး လဆောင်ရွက္်မှု 

အောေးနည်ေးတောက္   လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။ 

 ထ  ို့အဖပင ်  က္်ဆ  င်ရောလက္ ေးရွောအ ပ်ခ ြိုပ်လရေး တောဝန်ရှ  ူမ ောေးနှင့် ် ခ  တ်ဆက္်မှု အောေးနည်ေးဖခငေ်းမ ောေးက္   

 ည်ေး လ ့် ောလတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ ယခ အခ  န်အခါ ည် Covid -19 က္ူေးစက္်လရောင်္ါ ဖဖစ်ပွောေးလနစဉ် ဖဖစ် ဖဖင့်် 

စ မ က္ န်ေး၊  ဏ္ဍောလရေးနှင့် ်စက္်မှုဝန်ကက္ ေးဌောန၊ လငွလရေးလ က္ေးလရေးကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးလရေးဦေးစ ေးဌောန (လနဖပည်လတော်) 

မှ အလ ေးစောေးလငွလရေးလ က္ေးလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးနှင့််ပတ် က္်၍ ညွှန် က္ောေးခ က္်မ ောေး မ က္ောခဏထ တ်ဖပန်ထောေးပါ 

 ည်။ ၂၀၂၀ ခ နှစ်၊ ဧမပ   ၄ ရက္်လနို့တွင ်ထ တ်ဖပန်ခ က္်တွင် ပါဝင ်ည့်် အ င်ေးဝင်မ ောေးအောေး ဖ အောေးလပေးဖခင်ေး 

မ ောေးလဆောင်ရွက္်လန ဖဖင့််   အလ ေးစောေးလငွလရေးလ က္ေးလရေး အဖွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေးအလနဖဖင့်် အလ ေးစောေးလငွလရေးလ က္ေး 

လရေး  ပ်ငန်ေးကက္ ေး က္ပ်မှုလက္ောမ်တ ၏ ညွှန် က္ောေးခ က္်နှင့် ် လေ နတရအမ နို့က်္      က္်နာလဆောငရ်ွက္်ဖခင်ေးမရှ ပါက္ 

အလ ေးစောေးလငွလရေးလ က္ေးလရေး  ပ်ငန်ေး ဥပလေပါ စ မ ခနိ်ု့ခွ လရေးနည်ေး မ်ေးမ ောေးနှင့်အ်ည     ငစ်ငရ် တ်  မ်ေး ည် 

အထ  အလရေးယူလဆောင်ရွက္် ွောေးမည်ဖဖစ်လ က္ောငေ်း ပါရှ ပါ ည်။ 

 ထ     ို့ ညွှန် က္ောေးထောေးပါ  က္်နှင့်် အခ  ြိုွဲ့လ ော လခ ေးလင ွ ပ်ငန်ေးရှင်မ ောေး ည် လက္ ေး က္်လန ဖပည် ူ 

မ ောေး   ို့ ဖ အောေးလပေးဖခငေ်းမ ောေး ဆက္် က္်လဆောင်ရွက္်လနလ က္ောင်ေး  က္ောေး  လနရပါ ည်။ ယခ အခ  န်အခါ ည် 

  ပ်ငန်ေးမ ောေး ဖပန် ည် ည်ပတ်စ ဖပြိုမပ ဖဖစ်လ ော် ည်ေး ဖပန် ည် ည်ပတ်ဖခငေ်း မဖပြိုရလ ေးလ ော   ပ်ငန်ေး 

မ ောေးတွင်   ပ်က္  င် ူမ ောေးအလနဖဖင့်် စောေးဝတ်လနလရေးအခက္်အခ မ ောေး ရင်ဆ  င်ကက္ ြိုလတွွဲ့လနရဆ  ဖဖစ်ပါတယ်။ 

   ို့ဖဖစ်ပါ၍ အလ ေးစောေးလငလွခ ေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးအလနဖဖင့်် ရ င့််ရထ  က္လ် ော ပမောဏအောေး  တ်မှတ်ရက္်မ ောေး 

ထက္် လဖဖလ  ော့်လပေးရန် စ စဉ်လဆောင်ရွက္်မည်ဆ  ပါက္ လက္ ေး က္်လနဖပည် ူမ ောေး၏ အခက္်အခ က္   လဖဖရှင်ေး 

န  ငမ်ည်ဖဖစ်မပ ေး နှစ်ဦေးနှစ်ဖက္်အဆငလ်ဖပ လခ ောလမွွဲ့ ောလစန  င်ပါ ည်။ 



    ို့ဖဖစ်ပါ၍ တ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့အလနဖဖင့်် မလက္ွေးတ  င်ေးအတွင်ေး အလ ေးစောေးလခ ေးလင ွ  ပ်ငန်ေးမ ောေး 

အောေး က္ွငေ်းဆငေ်းကက္ ေး က္ပ်ရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ နှင့်် Covid -19 လရောင်္ါဖဖစ်ပွောေးလနစဉ်က္ော အတွငေ်း မည်   ို့ 

စ မ လဆောင်ရွက္်ထောေးရှ  ည်က္   ည်ေးလက္ောင်ေး   ရှ    ပါ ဖဖင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွော 

လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ရှင့််။ 

 ဦးရ ာ်မငး် ( ဝန်ကက း၊ စ မ က န်း၊ ဘဏ္ဍာရ ရးနှင  ်စ ည်ပင်သာယာရ ရးဝန်ကက းဌာန )။  ။ မလက္ွေး 

တ  င်ေးလေ ကက္ ေး လငလွရေးလ က္ေးလရေး ကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးလရေးဦေးစ ေးဌောနအလနဖဖင့်် တ  င်ေးအတွငေ်း လငွလရေးလ က္ေးလရေး 

  ပ်ငန်ေး  ပ်က္  ငခ်ွင့််   င်စင်ရမပ ေး   ပ်က္  င်လန ူမ ောေးက္   လအောက္ပ်ါအတ  ငေ်း    က္်နာ  ပ်က္  ငလ်ဆောင်ရွက္် 

ပါရန်  မေ်းညွှန်ကက္ ေး က္ပ်  က္်ရှ ပါ ည် - 

 (က္)   ပ်ငန်ေး  ပ်က္  င ူ်မ ောေး ည် လက္ ေး က္်လနလတောင် ူမ ောေးအောေး မ မ က္ မပဏ အလ က္ောင်ေး 

  လဖပောဖပဖခငေ်း၊ မူဝါေမ ောေး၊   ပ်ထ  ေး  ပ်နည်ေးမ ောေး၊ လဆောငရ်ွက္်ရမည့််  ပ်ငန်ေးစဉ်မ ောေးအောေး ခ ဖပ 

  ရှင်ေး င်ေးလဖပော က္ောေးအ  လပေးမပ ေးမှ ော လခ ေးလငထွ တ်လခ ေးဖခင်ေးက္   လဆောငရ်ွက္်လစရန်၊ 

 (ခ) အလ ေးစောေးလငွလရေးလ က္ေးလရေး  ပ်ငန်ေးကက္ ေး က္ပ်မှုလက္ောမ်တ ၏ (၂၉.၄.၂၀၂၀)ရက္်စွ ပါစောအမှတ်၊ 

  က္က္-၁/၆(၃၁၈/၂၀၂၀) အပ  ေ(်၄)အရ အ ငေ်း ောေးမ ောေး   ို့ လခ ေးလငွထ တ်လခ ေးဖခင်ေး၊ လခ ေးလငွ 

  ဖပန် ည်လက္ောက္်ခ ဖခငေ်း၊ စ လဆောငေ်းလင ွ ဖပန် ည်ထ တ်လပေးဖခငေ်းမ ောေးက္    က္်ဆ  င်ရောလေ နတရ 

  အ ပ်ခ ြိုပ်လရေးအဖွ ွဲ့မ ောေးနှင့်် ညြှ န ှုင်ေးလဆောင်ရွက္်ရန်၊ 

 (င်္) အလ ေးစောေး လငွလရေးလ က္ေးလရေး  ပ်ငန်ေးကက္ ေး က္ပ်မှုလက္ောမ်တ ၏ (၆.၄.၂၀၂၀)ရက္်စွ ပါ ညွှန် က္ောေး 

  ခ က္်အမှတ်(၂/၂၀၂၀) အပ  ေ်(၆)၊ အပ  ေခ်ွ (စ)အရ COVID-19လရောင်္ါ ဖဖစ်ပွောေးမှု အက္  ူ ေးဆက္် 

  လ က္ောင့် ် အ ငေ်းဝငမ် ောေး၏ အ က္်လမွေးဝမ်ေးလက္ ောငေ်း  ပ်ငန်ေးမ ောေးနှင့်် စ ေးပွောေးလရေး  ပ်ငန်ေး 

   ည်ပတ်မှုမ ောေး  က္ ဆငေ်းန  င် ည့်် က္ော အတွငေ်း အ ငေ်းဝငမ် ောေးထ မှ လခ ေးလငနွှင့််အတ  ေးမ ောေး 

  အတင်ေးအ က္ပ် ဖ အောေးလပေး ဖပန် ည်လက္ောက္်ခ ဖခငေ်းမဖပြို   လပေးဆပ်ရမည့််အခ  န်က္   အ ငေ်း 

   ောေးမ ောေးနှင့် ်ညြှ န ှုင်ေး၍ လက္ောက္်ခ ရန်တ  ို့ဖဖစ်ပါ ည်။  

 လငွလရေးလ က္ေးလရေးကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးလရေးဦေးစ ေးဌောန၊ လနဖပည်လတော်(ရ  ေးခ ြိုပ်)၏ ညွှန် က္ောေးခ က္်မ ောေးက္   

 ည်ေး   ပ်ငန်ေး  ပ်က္  င ူ်က္ မပဏ မ ောေး အခ  န်နှင့်တ်စ်လဖပေးည    ရှ    က္်နာလဆောငရ်ွက္်န  ငရ်န်   ပ်ငန်ေး 

  ပ်က္  င ူ်မ ောေးနှင့်် ဆက္် ွယ်ထ စပ်လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ မလက္ွတ  င်ေးလေ ကက္ ေး လငွလရေးလ က္ေးလရေး 

ကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးလရေးဦေးစ ေးဌောနရ  ေးအလနဖဖင့်် အလ ေးစောေးလခ ေးလငွအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအောေး (၆)  (၁)ကက္ မ် 

က္ွငေ်းဆငေ်းကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးဖခငေ်းမ ောေး လဆောငရ်ွက္်ရပါ ည်။    ို့လ ော ်ည်ေး COVID-19 လရောင်္ါ ဖဖစ်ပွောေးစဉ် 

က္ော အတွင်ေး က္ွငေ်းဆငေ်းကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးဖခငေ်း   ပ်ငန်ေးမ ောေးက္   လနာက္်ထပ ် ညွှန် က္ောေးခ က္် တစ်စ  တစ်ရော 

ထ တ်ဖပန်ဖခငေ်းမဖပြိုမ  အခ  န်အထ  လခတတဆ  င်ေးင ့်ထောေးပါလ ောလ က္ောင့်် စစ်လဆေးမှုမ ောေး ရပ်နာေးထောေးပါ ည်။ 

   ပ်ငန်ေး  ပ်က္  င ူ်မ ောေးနှင့်လ်ငွလခ ေးယူ ူမ ောေးအ က္ောေး ဖဖစ်လပေါ်လနလ ော ပဋ ပက္ခမ ောေး တ  င်တန်ေးမှုမ ောေး 

က္    က္်ဆ  ငရ်ောဌောနမ ောေးမှ စ  စမ်ေးလမေးဖမန်ေးစစ်လဆေးမှုမ ောေးဖပြို  ပ်ဖခငေ်း တစ်ဖက္်နှင့်တ်စ်ဖက္် ညြှ န ှုငေ်းလပေးဖခင်ေး၊ 

ထ န်ေးလက္ ောင်ေးလပေးဖခင်ေးမ ောေး ဖပြို  ပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 



 COVID-19 လရောင်္ါဖဖစ်ပွောေးစဉ်က္ော တွင် အဖွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေးမှ ဧမပ   တစ်    ေး ရ  ေးမ ောေး ပ တ်  မ်ေးမပ ေး 

  ပ်ငန်ေးလဆောငရ်ွက္်ဖခငေ်း မဖပြိုခ ့်ပါ။ က္ န်ေးမောလရေးနှင့်အ်ောေးက္စောေးဝန်ကက္ ေးဌောန၏ ညွှန် က္ောေးခ က္်နှင့််အည  ရ  ေးခွ  

မ ောေးတွင် ဝန်လဆောင်မှုလပေးဖခင်ေးအောေး လမ (၁၅)ရက္်လနို့အထ  တ  ေးဖမြှင့််လဆောငရ်ွက္်ရန် ခွင့််ဖပြိုခ ့်ပါ ည်။ အ  ပ် 

 မောေး  ူဝင်မှုကက္ ေး က္ပ်လရေးနှင့််ဖပည် ူူ့အင်အောေးဝန်ကက္ ေးဌောန၏ ဖဖည့််စွက္်အ  လပေး ထ တ်ဖပန်လ က္ဖငောခ က္် 

အပ  ေ်(၂)(ခ)(၅)တွင ်  ဏ်နှင့်် လငွလ က္ေးဝန်လဆောင်မှုဆ  ငရ်ော  ပ်ငန်ေးမ ောေးက္   COVID-19 လရောင်္ါက္ောက္ွယ် 

ထ န်ေးခ ြိုပ်လန ည့််က္ော အတွင်ေး မရှ မဖဖစ်   အပ် ည့်် အမ ောေးဖပည် ူဆ  င်ရော ဝန်လဆောငမ်ှု  ပ်ငန်ေးမ ောေး 

အဖဖစ် ထည့်် ွင်ေးလဖောဖ်ပခ ့် ဖဖင့်် အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် က္ န်ေးမောလရေးနှင့် ် အောေးက္စောေးဝန်ကက္ ေးဌောန၏ အခ က္် 

(၁၀)ခ က္်နှင့််အည  ဖပင်ဆင်၍ ၎ငေ်းအဖွ ွဲ့မ ောေး၏ စစ်လဆေးမှုမ ောေးခ ယူက္ော  က္်ဆ  ငရ်ော လေ နတရအ ပ်ခ ြိုပ်လရေး 

အဖွ ွဲ့မ ောေး၊ အ ငေ်း ောေးမ ောေးနှင့်် ယခ အခ  န်ထ  ညြှ န ှုင်ေးလဆောင်ရွက္်  က္်ရှ ပါလ က္ောငေ်း၊ မလက္ွတ  င်ေးလေ ကက္ ေး 

လငွလရေးလ က္ေးလရေး ကက္ ေး က္ပ်စစ်လဆေးလရေးဦေးစ ေးဌောနအလနဖဖင့်် ည်ေး အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင့် ် လငလွခ ေး ူတ  ို့၏ 

 ောလရောက္်လမေးဖမန်ေးဖခင်ေး၊ ဖ န်ေးဖဖင့်် ဆက္် ွယ်လမေးဖမန်ေးဖခင်ေးမ ောေးက္   လဖပ ည်လအောင် ညြှ န ှုငေ်းလဆောင်ရွက္်လပေး 

လစ  က္်ရှ ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ရ ေါ်ယဉ်ယဉ်ရ အ ာင် ( ထ းလင်းမမ ြိုြို့န ယ်မဲ ဆနဒနယ် အမှတ်  - ၂ )။  ။ ထ ေး င်ေးမမ ြိုွဲ့နယ်၊ မမ ြိုင် - 

လတောမ - င်္နိ်ု့လင်္ါ မ်ေး(အောရှပတ် မေ်း) (၅၄)မ  င ် (၇)ဖော   နှင့်် (၅၅)မ  င ်က္ောေးရှ  Box Culvert မှော မူ  

လဖမောင်ေး ောေးထက္် ဖမင့််လနပါ ဖဖင့်် ဖပန် ည်ဖပြိုဖပင်တည်လဆောက္်လပေးန  င်ဖခင်ေးရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေးဖခင်ေး။ 

 အောေး   ေးပ  မင်္ဂ ောပါရှင်။ က္ျွန်မက္လတော့် ထ ေး င်ေးမမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂)မှ  ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ် လေေါ်ယဉ်ယဉ်လအောင်ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ ေ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့််  ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး က္  ယ်စ တ်နှစ်ပါေး ရွှင် န်ေးခ မ်ေးလဖမ့် က္ပါလစ   ို့ ဦေးစွောပထမ နှုတ်ခွန်ေးဆက္်  

အပ်ပါတယ်ရှင်။ 

 က္ျွန်မလမေးမယ့် ် လမေးခွန်ေးက္လတော့် ထ ေး င်ေးမမ ြိုွဲ့နယ်၊ မမ ြိုင် - လတောမ - င်္နို့်လင်္ါ မေ်း (အောရှပတ် မေ်း) 

(၅၄)မ  င ် (၇)ဖော   နှင့်် (၅၅)မ  င် က္ောေးရှ  Box Culvert မှော မူ လဖမောငေ်း ောေးထက္် ဖမင့််လနပါ ဖဖင့်် ဖပန် ည် 

ဖပြိုဖပငတ်ည်လဆောက္်လပေးန  ငဖ်ခငေ်းရှ /မရှ အောေး   ရှ    ၍ လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ မမ ြိုင် - လတောမ - င်္နိ်ု့လင်္ါ မ်ေး(အောရှပတ် မ်ေး) လပေါ်တွင် စ  ို့ဖပောေးလက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊ 

စ  ို့ဖပောေးလက္ ေးရွောတည်ရှ ပါတယ်ရှင။် ထ  လက္ ေးရွောက္   န  ငင် လတော်မှ ၁၃၃၂ ခ နှစ်၊ တလပါင်ေး ဆန်ေး(၁၂)ရက္်လနို့တွင် 

စ  ို့ဖပောေးလက္ ေးရွောဖွ ွဲ့မဖ ြိုေးတ  ေးတက္်လရေးအတွက္် လပါက္်တ  င်ေးဆည်က္   စ  က္်ပ  ြိုေးခ  န်အမ  လရ ွင်ေးန  င်ရန်အတွက္် 

ဆည်က္   တည်လဆောက္်လပေးခ ့်ပါတယ်ရှင။် ၎ငေ်းလပါက္်တ  ငေ်း ဆည်လရ ွငေ်း၍    ေး  ေးစောေး (စပါေး၊ လဖမပ ၊ 

စောေးလတောပ် ) မ ောေး စ  က္်ပ  ြိုေးန  ငခ် ့်ပါတယ်ရှင။် 

 ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ခ နှစ်တငွ ် မမ ြိုင် - လတောမ - င်္နိ်ု့လင်္ါ မ်ေး (အောရှပတ် မ်ေး) ကက္ ေးက္   လဖောက္်  ပ်ခ ့် 

မပ ေးလတော့် ၂၀၁၄ ခ နှစ်တွင် လရပပွန်မ ောေး၊ Box Culvert မ ောေး ဖပြို  ပ်ခ ့်ပါတယ်။ (၅၄)မ  င် (၇)ဖော   နှင့်် (၅၅)မ  င် 

 က္ောေးရှ  Box Culvert မှော လပါက္်တ  င်ေးဆည်လဖမောင်ေးလပေါ်တွင် ဖပြို  ပ်ခ ့်ရောမှော မူ လဖမောင်ေး ောေးထက္် (၁' × ၇") 

ဖမင့််လနပါတယ်ရှင်။ ေါလ က္ောင့်် ထ   Box Culvert   ပ်မပ ေးခ  န်မှစ၍ ယလနို့ထ တ  င် စ  က္်ပ  ြိုေးလရ မရရှ    ဖဖစ်လနပါ 

တယ်ရှင။် ၎င်ေး Box Culvert ဖပြို  ပ်လနခ  န်တွင် လေ ခ လတောင် ူမ ောေးမှ မူ လဖမောင်ေးထက္် ဖမင့််လန၍ 



 က္်ဆ  င်ရောဌောန ဌောနဆ  င်ရောအကက္ ေးအက္ မ ောေးနှင့် ် အကက္ မက်က္ မ် ညြှ န ှုင်ေးခ ့်လ ော် ည်ေး မရရှ ခ ့်ဖခင်ေး ဖဖစ်ပါ 

တယ်။ ၎င်ေးလပါက္်တ  ငေ်းဆည် လရလ ောက္ဧ်က္မှော (၁၃၂)ဧက္ ရှ ပါတယရ်ှင်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ောဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ လပါက္်တ  ငေ်းဆည်လရလ ောက္် (၁၃၂)ဧက္မှော လပါက္်တ  ငေ်းလဖမောင်ေး 

မှ လရမရရှ    ို့   လတောဆည်ထ  ေး လပ(၂၀၀၀)ဝန်ေးက္ ငမ်ှ လရ ွယ်၍ စ  က္်ပ  ြိုေးလ ော ်ည်ေး ၎င်ေး  လတောဆည် 

ထ  ေး လရလ ောက္်ဧက္(၁၀၀)လက္ ော ်လရ   လ ောက္မ်ပ ေးမှ ပ   ျှ လရရရှ မှ ော လရရရှ ပါတယ်ရှင်။ ထ    လတောဆည် 

ထ  ေးမှော ည်ေး မ  ေးလရရရှ မှ ော လရရရှ ဖခင်ေးဖဖစ်ပါတယ်။ မ  ေးလရမရ ျှင ်လအောငလ်ရ မရရှ လတော့်ပါရှင်။ လပါက္်တ  ငေ်း 

ဆည်မှော စ မ့်စ်မ်ေးလရ၊ မ  ေး၊ လဆောငေ်းလရ   လ ောက္်စွော ရရှ ပါ တယ်ရှင။် 

 လပါက္်တ  င်ေးဆည် လရ ွယ်လဖမောငေ်းက္   အ စ်ဖပြို  ပ် ျှင ်ည်ေး လပ(၂၀၀၀)လက္ ော ်ဖပြို  ပ်ရမှော ဖဖစ်ပါ 

တယ်။ ထပ်မ ၍ ည်ေး  ယ်ယောလဖမမ ောေး လက္ောက္်ခ ရမှောဖဖစ်မပ ေးလတော့်  ယ်(၁၃၂)ဧက္အတွက္်    လ ောက္် 

လ ောလရ မရရှ န  င ် ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။်    ို့ဖဖစ်ပါလ ောလ က္ောင့််  မမ ြိုင ် - လတောမ - င်္နိ်ု့လင်္ါ မ်ေး(အောရှပတ် မ်ေး) 

(၅၄)မ  င ် (၇)ဖော   နှင့်် (၅၅)မ  င် က္ောေးရှ  လပါက္်တ  ငေ်းဆည် လဖမောငေ်းလပေါ် တွငဖ်ပြို  ပ်ထောေးလ ော (၁' × ၇") 

ဖမင့််လနတ ့် Box Culvert အောေး ဖပန် ည်ဖပြိုဖပင်လပေးမှ ော  ယ်(၁၃၂) ဧက္ရှ  အ မ်လထောင်စ (၅၂)အ မ်စ နှင့်် 

 ူဦေးလရ(၂၀၀)လက္ ော်၏ စ  က္်ပ  ြိုေးလရေး၊ စောေးဝတ်လနလရေးအဆင်လဖပမှော ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် ေါလ က္ောင့််အောရှပတ် မ်ေး 

လပေါ်ရှ  (၁' × ၇") ဖမင့််လ ော Box Culvert အောေး အခ  န်မ  ဖပန် ည်ဖပြိုဖပင်တည်လဆောက္်လပေးန  င်ဖခင်ေးရှ /မရှ အောေး 

စ  ို့ဖပောေးလက္ ေးရွော ဖပည် ူမ ောေးက္  ယ်စောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့် ်  က္်ဆ  င်ရောအစ  ေးရအဖွ ွဲ့အောေး 

လ ေးစောေးစွောဖဖင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ရှင်။ အောေး   ေး လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်ရှင။် 

 ဦးတငန်ွယဦ်း ( ဝန်ကက း၊ ရဆာက် လိုပ်ရရး၊ ပ ို ရဆ ာင်ဆက် သွယ်ရ ရးဝန်ကက း ဌာန )။  ။ မမ ြိုင် -

လတောမ - င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေး ည် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့မှ စ မ ခန်ို့ခွ လ ော မေ်းဖဖစ်မပ ေး စ စ လပါင်ေး 

 မေ်းမ  င်အရှည်မှော (၉၃)မ  င်(၅)ဖော   ဖဖစ်ပါ ည်။ ပခ က္ကူခရ  င ်မ်ေးဦေးစ ေးဌောနမှ မ  င်(၀/၀)မ ှ (၄၇/၂)အထ  

တောဝန်ယူထ န်ေး  မ်ေးမပ ေး မ  င်(၄၇/၂)မ(ှ၉၃/၅)အထ  င်္န်ို့လင်္ါခရ  င် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနမှ တောဝန်ယူ ထ န်ေး  မ်ေး  က္် 

ရှ ပါ ည်။  

 လမေးခွန်ေးပါ Box Culvert မှော တ တောေးအမှတ်၊ (၅/၅၅)ဖဖစ်မပ ေး ထ ေး င်ေးမမ ြိုွဲ့နယ်အပ  င်ေး မ  င်တ  င ်(၅၄/၇) 

နှင့်် (၅၅/၀) က္ောေးတွင် တည်ရှ ပါ ည်။ အဆ  ပါတ တောေးအမှတ်(၅/၅၅)မှော (၅)လပအရှည် (၂၈)လပ အက္ ယ် 

လက္ ောက္်ကက္ ေးစ က္မ်ေးက္ပ်ခ  နှင့််   က္ူက္ွန်က္ရစ်  က္မ်ေးခငေ်းတ တောေးဖဖစ်မပ ေး  မေ်းအထူေးအဖွ ွဲ့(၁၂)မ ှ တောဝန်ယူ 

တည်လဆောက္်ခ ့်ဖခငေ်းဖဖစ်ပါ ည်။ အဆ  ပါ မ်ေးပ  င်ေးတွင် ထပ်မ    အပ်  က္်ရှ လ ောလနရောမ ောေးနှင့်် ယခ  

လမေးခွန်ေးပါ Box Culvert အောေး ဖပြိုဖပငတ်ည်လဆောက္်န  ငရ်န် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ် တ  င်ေးလေ ကက္ ေး 

ဖပငဆ်င်ထ န်ေး  မ်ေးဖခငေ်း(မ  ေးေဏ)်ရန်ပ  လငွမှ  တည်လဆောက္်လပေး ွောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးလ ှုင်ဖမ င် သန် း ( မင်း လှမ မ ြိုြို့နယမ်ဲ ဆနဒနယ် အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်အလပါငေ်းတ  ို့ က္ န်ေးမောခ မ်ေး ော က္ပါလစလ က္ောင်ေး 

ဆ လတောင်ေးလမတတောပ  ို့ အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် မလက္ွေးတ  ငေ်းလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ် 

အမှတ်(၁) တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေး  ှုငဖ်မင့်် န်ေး ဖဖစ်ပါတယ်။  

 က္ျွန်လတော့်အလနန ို့  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေး   တောက္လတော့် က္ျွန်လတောတ်  ို့ မငေ်း ှ 

မမ ြိုွဲ့နယ်၊ လညောငဝ်  ငေ်းတ  က္်နယ်အတွင်ေးရှ  စမ်ေးအ  ငလ်က္ ေးရွောအ ပ်စ ၊  ဖန်ေးက္  င်ေးလက္ ေးရွော၏ အလရှွဲ့လဖမောက္် က္် 



(၅)ဖော   အက္ွောရှ  က္န်လပါက္်လခ ောင်ေးအောေး တောတမ ပ တ်၍ ဆည်တည်လဆောက္လ်ပေးန  ငဖ်ခငေ်းရှ /မရှ    ရှ    ပါ၍ 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောတ်  ို့ မငေ်း ှမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လညောင်ဝ  ငေ်းတ  က္်နယ်၊ စမ်ေးအ  င်အ ပ်စ ၊  ဖန်ေးက္  င်ေးလက္ ေးရွော၏ အလရှွဲ့ 

လဖမောက္် က္် (၅)ဖော   အက္ွော လရတွငေ်းလဖမောင်နှင့်် စမ်ေးအ  င်လက္ ေးရွောတ  ို့ က္ောေး ဖဖတ် န်ေးစ ေးဆငေ်း  က္ရ်ှ လ ော 

က္န်လပါက္်လခ ောင်ေးအောေး တောတမ ပ တ်၍ ဆည်တည်လဆောက္လ်ပေးမည်ဆ  ပါက္ လရဝပ်ဧရ ယောအဖဖစ် (၂၀)ဧက္ 

ခနိ်ု့ရှ မပ ေး  ယ်ဧက္(၃၅၈)ဧက္အောေး စ  က္်ပ  ြိုေးစောေးလ ောက္်လနလ ော လတောင် ူအ မ်လထောင်စ (၅၄)စ  မှ ခ  အောေးထောေး 

ရမည်ဖဖစ်မပ ေး စောေးဝတ်လနလရေးအတွက္် အလထောက္်အက္ဖူပြိုမှော ဖဖစ်ပါတယ်။ ယခ အခါတွင ် စ  က္်ပ  ြိုေးလရေး 

  ပ်က္  ငလ်နလ ော လတောင ူ် ယ် မောေးမ ောေးအလနန ို့ မ  ေးလရက္   ော အောေးထောေးလနရဖခငေ်းလ က္ောင့််    အပ်လ ော 

မ  ေးလရ   လ ောက္စ်ွောမရရှ ဖခငေ်း၊ ရော  ဥတ လဖောက္ဖ်ပန်ဖခငေ်းမ ောေးလ က္ောင့်် စ  က္်ပ  ြိုေးလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လအောင်ဖမင်မှု 

မရှ  ည်က္   လတွွဲ့ရှ လနရမှော ဖဖစ်ပါ ည်။ ထ  က္ ့်   ို့ ဆည်တည်လဆောက္်လပေး   က္်ဖခငေ်းအောေးဖဖင့်် လတောင် ူ 

 ယ် မောေးမ ောေး စ  က္်ပ  ြိုေးလရေးအတွက္် လရအ ွယ်တက္ူရရှ မပ ေး စ  က္်ပ  ြိုေးလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လအောင်ဖမင ်ောန  င် 

လရေး ဆည်တောတမ မ ောေး တည်လဆောက္်လပေးရန်မှော  အမှန်တက္ယ်   အပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါလ ောလ က္ောင့်် မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ်၊  လညောင်ဝ  ငေ်းတ  က္်နယ်အတွင်ေးရှ  စမ်ေးအ  င်လက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊ 

 ဖန်ေးက္  ငေ်းလက္ ေးရွော၏ အလရှွဲ့လဖမောက္် က္် (၅)ဖော   ခနိ်ု့အက္ွောတွင် စ ေးဆင်ေးလနလ ော က္န်လပါက္်လခ ောင်ေး 

အောေး တောတမ ပ တ်၍ ဆည်တည်လဆောက္လ်ပေးန  င် ဖခငေ်းရှ /မရှ    ရှ    ပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် 

လ ေးစောေးစွော လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ အောေး   ေးက္  လက္ ေးဇူေးတငပ်ါ ည်ခငဗ် ောေး။ 

 ဦးဝင်းရမ ာရ်ဌး ( ဝန်က က း၊ စ ိုက်ပျ  ြိုးရမွးဖမ ရရးနှ င ် ဆည်ရဖ မာင် းဝန်ကက းဌာန  )။ ။ မင်ေး ှမမ ြိုွဲ့နယ်၊ 

လညောငဝ်  င်ေးတ  က္်နယ်အတွင်ေးရှ  စမ်ေးအ  င်လက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊  ဖန်ေးက္  င်ေးလက္ ေးရွောအန ေး စ ေးဆင်ေးလနလ ော 

က္န်လပါက္်လခ ောင်ေး ည်  ရက္် - မင်ေး ှက္ောေး မ်ေး၏အလရှွဲ့ က္် (၈)မ  ငခ်နိ်ု့အက္ွောတွငတ်ည်ရှ ပါ ည်။ 

လေ ခ လတောင် ူမ ောေးအလနဖဖင့်် မ  ေးလရက္   ော အောေးထောေး၍ စ  က္်ပ  ြိုေး  ပ်က္  င်  က္်ရှ လ က္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။ 

 က္န်လပါက္်လခ ောင်ေး ည် လညောငဝ်  င်ေးလက္ ေးရွောအန ေးမှ စတငစ် ေးဆင်ေး ောလ ော လခ ောင်ေးငယ်တစ်ခ ဖဖစ်မပ ေး 

မ  ေးရော  က္ော တွင် ော လရစ ေးဆင်ေးလ က္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။  ဖန်ေးက္  င်ေးလက္ ေးရွောအန ေးတွင် လဖမဖပင် 

အလ ေးစ တ်တ  င်ေးတောမှုမ ောေး    အပ်လ ောစူေးစမ်ေးလ ့် ောမှုမ ောေး ဖပြို  ပ်၍ က္န်လပါက္်လခ ောင်ေးလပေါ်တွင ် လရ ွှ  

ဆည် (   ို့မဟ တ်) တမ ငယ်တစ်ခ တည်လဆောက္်လပေးန  င်ပါက္  ယ်လဖမဧက္ (၁၈၀)ခနို့်အောေး တစ်ဆက္်တည်ေး 

အက္  ြိုေးဖပြိုန  ငလ် က္ောင်ေးလတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါ၍ စမ်ေးအ  င်လက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊  ဖန်ေးက္  ငေ်းလက္ ေးရွောအန ေးရှ  က္န်လပါက္်လခ ောငေ်းတွင်    အပ်လ ော 

စူေးစမ်ေးလ ့် ောမှုမ ောေး လဆောငရ်ွက္်မပ ေး ဖဖစ်လဖမောက္်န  ငစ်ွမ်ေးရှ ပါက္ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့   ို့ 

 င့််လတောလ် ော  ဏ္ဍောနှစ်တွင် ရန်ပ  လငွတင်ဖပလတောင်ေးခ  ွောေးမည်ဖဖစ်မပ ေး ဦေးစောေးလပေးအဆင့််အ   က္် ရန်ပ  လငွ 

ရရှ ပါက္ လဆောငရ်ွက္်လပေး ွောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရ ာ်မ ိုး ရအာင် ( သရ က်မမ ြိုြို့နယ် မဲဆနဒန ယ်အမှ တ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော မလက္ွေး 

တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး၊ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး 

အစ  ေးရအဖွ ွဲ့ ဝန်ကက္ ေးခ ြိုပ်နှင့် ် အစ  ေးရအဖွ ွဲ့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေး က္  ယ်၏က္ န်ေးမောဖခင်ေး၊ စ တ်၏ခ မ်ေး ောဖခငေ်း ဖပည့််စ   

လစမပ ေး Covid 19 က္မ္ော့်က္ပ်လရောင်္ါမှ က္ငေ်းလဝေးလစန  ငလ် က္ောင်ေး လမတတောပ  ို့ အပ်ပါ ည်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် 



မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော ်  ရက္်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂)မှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် 

ဦေးလဇော်မ  ေးလအောင် ဖဖစ်ပါ ည်။ က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေး ွောေးမ ့် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္် 

မမ ြိုွဲ့နယ်၊ မမ ြိုွဲ့ ယရ်ှ  အက္ ဉ်ေးဦေးစ ေးဌောနပ  င ် လက္ ေး က္်ထ န်ေးဆည် လရလ ောက္လ်ဖမောငေ်းနှင့်် ဆည်ဖပြိုဖပင်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္   လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖဖစ်ပါ ည်။  

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္်မမ ြိုွဲ့နယ်တွင် လနွစပါေး၊ မ  ေးစပါေးအလနဖဖင့်် ဧက္(၃၀)လက္ ော ် စ  က္်ပ  ြိုေးလန 

လ ော တစ်ခ တည်ေး လက္ ေး က္်ထ န်ေးဆည် ဖဖစ်ပါ ည်။ အဆ  ပါလက္ ေး က္်ထ န်ေးဆည် ည် ယခ အခါ ဆည် 

လဖမောင်ေးစနစ်အောေး   ေး ပ က္်စ ေးလနပါ ည်။ အဆ  ပါလက္ ေး က္်ထ န်ေးဆည် ည်  ရက္်မမ ြိုွဲ့နယ်၊ အက္ ဉ်ေးဦေးစ ေး 

ဌောန၊  ရက္်အက္ ဉ်ေးလထောငလ်ရှွဲ့တွင် တည်ရှ ပါ ည်။ အလနာက္ ်က္်တွင် မမ ြိုွဲ့နယ်ပညောလရေးမှူေးရ  ေး၊ 

အလနာက္်လဖမောက္်တွင ်  ျှပစ်စ်ဓောတ်အောေးလပေး  ပ်ငန်ေး၊ မမ ြိုွဲ့ ယလ်ခါင်ဖဖစ် ည့််အတွက္် မမ ြိုွဲ့၏က္ က္် လရ 

နှင့် ်ည်ေး  က္်ဆ  င်ပါ ည်။ အဆ  ပါလက္ ေး က္်ထ န်ေးဆည် ည် မဖပြိုဖပင၊် မထ န်ေး  မ်ေး၊ မလစောင့််လရှောက္် 

ခ ့် ည်မှော နှစ်လပါင်ေး(၁၀)စ  (၂)စ လက္ ော ် ရှ ပါ ည်။ လရလ ောက္်လဖမောငေ်းနှင့်် လရပ  လရ ျှ ရလအောင် ဖပြိုဖပင် 

ထ န်ေး  မ်ေးလစောင့််လရှောက္်   က္် ျှင ် ရက္်မမ ြိုွဲ့နယ်ရှ   ယ်က္ွငေ်းမ ောေးမှော စ  က္်ဧက္ ပ  မ  မ ောေးဖပောေး ောမပ ေး လနွစပါေး 

အလနဖဖင့်် ည်ေး စ  က္်ပ  ြိုေးန  ငမ်ပ ေး စ  က္်ပ  ြိုေးလရေး  လတ န ဦေးစ ေးဌောနအလနနှင့်် လေ အ   က္်  င့််လတော ်ည့်် 

အထွက္်လက္ောငေ်းမ  ြိုေးလတွ စ ဖပစ  က္်က္ွင်ေးအလနဖဖင့််  ရက္်မမ ြိုွဲ့နယ်တစ်မမ ြိုွဲ့နယ်   ေးအတွက္် စ  က္်ပ  ြိုေးန  င်မှော 

ဖဖစ်ပါ ည်။  

    ို့ပါ၍ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊  ရက္်မမ ြိုွဲ့နယ်၊ မမ ြိုွဲ့ ယရ်ှ  အက္ ဉ်ေးဦေးစ ေးဌောနပ  င် လက္ ေး က္်ထ န်ေး 

ဆည်လရလ ောက္်လဖမောငေ်းနှင့်် ဆည်ဖပြိုဖပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္   မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွော လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးဝင်းရမ ာရ်ဌး ( ဝန်က က း၊ စ ိုက်ပျ  ြိုး ရမးွဖမ ရရးနှ င ် ဆည်ရဖ မာင် းဝန်ကက းဌာန  )။ ။  ရက္်မမ ြိုွဲ့ 

အက္ ဉ်ေးဦေးစ ေးဌောနပ  င ် လဖမလနရောတွင် တူေးလဖေ်ာထောေး ည့်် က္န်ငယ်တစ်ခ  ဖဖစ်ပါ ည်။ အဆ  ပါက္န်ငယ် ည် 

 ရက္်မမ ြိုွဲ့ ယ်တွင ် တည်ရှ မပ ေး အက္ ဉ်ေးဦေးစ ေးဌောနပ  င ်  ယ်လဖမမ ောေးတွင်   ေးနှ လအောင်ဖမင်လရေးအတွက္် 

အလထောက္အ်က္ူဖပြိုလနလ ော က္န်ငယ်တစ်ခ ဖဖစ်ပါ ည်။ 

 က္ွငေ်းဆငေ်းလ ့် ောမှုမ ောေးအလရ မ  ေးရော  က္ော အတွင်ေး  ရက္်မမ ြိုွဲ့လပေါ်တွင ် ရွော ွန်ေးခ  န်စ ေးဆငေ်းလ ော 

မ  ေးလရအောေး အဆ  ပါက္န်ငယ်အတွငေ်း စ လဆောငေ်း   လ ှောင်ထောေးရှ မပ ေး အက္ ဉ်ေးဦေးစ ေးဌောနပ  င ်  ယ်လဖမမ ောေးတွင် 

စ  က္်ပ  ြိုေးထောေးလ ော မ  ေးစပါေးဧက္(၃၀)ခနို့်နှင့်် လနွစပါေးဧက္ (၂၀)ခနိ်ု့အောေး လရ   အပ်ခ  န်တွင် ဖဖည်စွက္်လရအဖဖစ် 

အ   ေးဖပြို  က္်ရှ ပါ ည်။ ယခ အခါ က္န်တ မ်လက္ောလနဖခငေ်း တောလပါငမ် ောေး မူ ပ  စ  ပ က္်ယွင်ေးလနဖခငေ်း၊ 

လရထ တ်လပါက္်နှင့်် လရလပေးလဖမောင်ေးမ ောေး ဖပြိုဖပငရ်န်    အပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ က္န်၏ လရဖပငအ်က္ ယ်ဧရ ယော 

 ည် (၁.၂၀)ဧက္ခနို့် က္ ယ်ဝန်ေးလ က္ောငေ်း လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

    ို့ဖဖစ်ပါ၍ လနွစပါေး၊ မ  ေးစပါေးစ  က္်ပ  ြိုေးလ ော  ယ်လဖမမ ောေး   ို့ ဖဖည့််စွက္်လရလပေးလဝန  ငဖ်ခငေ်း စ ဖပစ  က္်က္ွင်ေး 

အဖဖစ် လဖောလ်ဆောင်၍ မ  ြိုေးလက္ောင်ေးမ  ြိုေး နိ်ု့စပါေးမ ောေး ထ တ်  ပ်န  င်ဖခငေ်း၊  ရက္်မမ ြိုွဲ့နယ်တွင ် တည်ရှ လန ဖဖင့်် 

ဖပြိုဖပငဖ်ခငေ်း   ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ်ွက္်မပ ေးပါက္ မမ ြိုွဲ့က္ က္် လရ ပ  မ  တ  ေးတက္် ောန  ငဖ်ခငေ်းတ  ို့လ က္ောင့်် ဖပြိုဖပင်ဖခင်ေး 

  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ်ွက္်ရန်အတွက္် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့   ို့  င့််လတောလ် ော  ဏ္ဍောလရေးနှစ် 



တွင် ရန်ပ  လငွတင်ဖပလတောင်ေးခ  ွောေးမညဖ်ဖစ်မပ ေး ရန်ပ  လငွရရှ မှုအလပေါ်မူတည၍် ဦေးစောေးလပေးအ   က္် လဆောငရ်ွက္် 

လပေး ွောေးမည် ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးရ ာ်ဝ ငး် ( က မမမ ြိုြို့န ယ်မဲဆနဒန ယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေး၊ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင့်် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ဝင် 

ဝန်ကက္ ေးမ ောေးအောေး   ေး က္  ယ်စ တ်နှစ်ဖဖော က္ န်ေးမော က္ပါလစလ က္ောငေ်း လမတတောပ  ို့ အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော် 

က္လတော့် က္ မမမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တ  ငေ်းလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတော်က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလဇော်ဝငေ်း ဖဖစ်ပါ 

တယ်။ ယလနို့ ပ  မှန်အစည်ေးအလဝေးမှော လမေးဖမန်ေး ွောေးမယ့်် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မူ က္  ယ့််အောေးက္  ယ်က္  ေး  စ်ခက္် 

ဆည်က္   ဌောနအစ အစဉ်ဖဖင့်် ဖပန် ည်တူေးလဖောလ်ဆောင်ရွက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး ွောေးမှော ဖဖစ်ပါ 

တယ်။ 

 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ 

 က္ မမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လတောမလက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊ လတောမက္ န်ေးလက္ ေးရွော က္ွငေ်းအမှတ် (၁၃၃/ခ) က္ွငေ်း လတောမက္ န်ေး 

ရွောအလနာက္ ်က္်မှော  ွန်ခ ့်လ ော ၁၉၇၄ ခ နှစ်က္ က္ော မတ  င်မ က္ လက္ ေးရွောအစ အစဉ်ဖဖင့်် လဆောင်ရွက္် 

ထောေး ည့််  စ်ခက္်ဆည်ငယ်တစ်ခ ရှ မပ ေး ယငေ်းဆည်ငယ်မှ လရမ ောေးဖဖင့််  ယ်ယော  ပ်ငန်ေးမ ောေးက္     ပ်က္  င် 

လဆောငရ်ွက္်ခ ့်ပါတယ်။ ယခ အခါ အဆ  ပါ ဆည်ငယ်မှော ဖပြိုဖပငထ် န်ေး  မ်ေးဖခင်ေး မဖပြိုလတော့် ဖဖင့်် လရလဖမောင်ေး 

မ ောေးမှော ပ တ်ဆ  ို့၍    ေးစွ ၍မရလတော့် ည့်် အလဖခအလနဖဖစ်လပေါ်လနပါတယ်။ ဆည်ငယ်၏ဧရ ယောမှော (၀.၃၀)ဧက္ 

ရှ မပ ေး ယငေ်းဆည်ငယ်က္   ဖပြိုဖပငမ်ပ ေး လရလဖမောငေ်းမ ောေးက္   ဖပန် ည်တူေးလဖောလ်ပေး၍ လရစ ေးလရ ောလက္ောငေ်းလအောင် 

လဆောငရ်ွက္်လပေးပါက္  ယ်(၂၅၀)ဧက္က္   အက္  ြိုေးဖပြိုဖဖစ်ထွန်ေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်။ ထ  ို့အဖပင် လတောမက္ ငေ်း၊ မင်ေး၊ 

လတောမက္ န်ေး၊ လက္ ောက္လ်စောင်ေးစ ည့်် လက္ ေးရွောမ ောေးရှ  စ  က္်ဧက္မ ောေးက္   တစ်ဖက္်တစ် မ်ေးမှ အလထောက္်အက္ူ 

ဖဖစ်လစမှော ဖဖစ်ပါတယ်။  

 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ 

 လတောမက္ န်ေးလက္ ေးရွောရှ  မူ  စ်ခက္်ဆည်လဟောင်ေးက္   ဖပန် ည်ဖပြိုဖပင်ဖခငေ်း၊ လရလဖမောင်ေးမ ောေးက္   

ဖပန် ည်တူေးလဖော၍် စ  က္်ဧက္မ ောေး လရရရှ လရေးအတွက္် လဆောင်ရွက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္    ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦးဝင်းရမ ာရ်ဌး ( ဝန်က က း၊ စ ိုက်ပျ  ြိုးရမွးဖမ ရရးနှ င ် ဆည်ရဖ မာင် းဝန်ကက းဌာန  )။ ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ  င၊် က္ မမမ ြိုွဲ့နယ်၊ လတောမလက္ ေးရွောအ ပ်စ ၊ လတောမက္ န်ေးရွောအလနာက္် က္်တွင် လက္ ေးရွော 

အစ အစဉ်ဖဖင့်် တည်လဆောက္ထ်ောေးလ ော  စ်ခက္်ဆည်ဖဖစ်မပ ေး အဆ  ပါ စ်ခက္်ဆည်မှ လရရယူ၍  ယ်ယော 

  ပ်ငန်ေးမ ောေး  ပ်က္  င် လဆောငရ်ွက္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ယခ အခါတွင ် လရလပေးလဖမောင်ေးမ ောေးမှောခခ ြိုနွယ် ပ တ်လပါင်ေးမ ောေး ပ တ်ဆ  ို့လနဖခင်ေး၊  စ်ခက္်ဆည်၏ 

 က္်ယော က္်ဖခမ်ေး တောလ ောင်န မ့််ဖခင်ေးလ က္ောင့်် လတောမက္ န်ေးလက္ ေးရွောအတွင်ေး   ို့ လရကက္ ေးလရ ျှ မှု ဖဖစ်လပေါ် 

  က္်ရှ လ က္ောင်ေး   ရှ ရပါ ည်။ လရလပေးလဖမောငေ်း ဖပန် ည်တူေးလဖောဖ်ခငေ်း၊  စ်ခက္်ဆည်၏  က္်ယော က္် 

ဖခမ်ေးအောေး လဖမ ောေးတောလပါင်ဖမြှင့််တင်ဖခငေ်း  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ်ွက္်လပေးဖခငေ်းဖဖင့်် လက္ ေးရွောအတွငေ်း လရ 

ဝငလ်ရောက္်မှုမှ က္ောက္ွယ်န  င ်ည့််အဖပင်  ယ်လဖမဧက္(၂၅၀)ခနိ်ု့အောေး စ  က္်ပ  ြိုေးလရလပေးလဝန  ငမ်ည် ဖဖစ်ပါ ည်။ 



    ို့ဖဖစ်ပါ၍ လေ ခ ဖပည် ူမ ောေးအတွက္် အလထောက္်အက္ဖူပြိုလနလ ော ဆည်ငယ်တစ်ခ ဖဖစ်ပါ ဖဖင့်် 

   အပ် ည့်် စူေးစမ်ေးတ  င်ေးတောမှုမ ောေး လဆောငရ်ွက္်မပ ေးပါက္  င့််လတောလ် ော  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့   ို့ ရန်ပ  လငွ တငဖ်ပလတောင်ေးခ  ေွာေးမည်ဖဖစ်မပ ေး ရန်ပ  လငရွရှ မှုအလပေါ် မူတည်၍  ဖပြိုဖပင် 

လဆောငရ်ွက္် ွောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦး ငရ်မ ာင်လွင် ( င ဖဲမမ ြိုြို့ နယ်မဲဆနဒန ယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ အောေး   ေးပ မင်္ဂ ောပါ။ က္ျွန်လတော် 

က္လတော့် ငဖ မမ ြိုွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှတ  င်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးခငလ်မောင် ွင် ဖဖစ်ပါ 

တယ်ခငဗ် ော။  

 လ ေးစောေးရပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ော။ ယခ အခါ က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေးမယ့်် လမေးခွန်ေးက္လတော့် 

ငဖ မမ ြိုွဲ့နယ် လခ ောငေ်းဖဖူအ ပ်စ ၊ လခ ောင်ေးဖဖူလက္ ေးရွောနှင့်် ထန်ေးက္  ငေ်းလက္ ေးရွောအ က္ောေး ငဖ ၊ လစတ တတရောက္ောေး မ်ေးမှ 

မန်ေးလခ ောငေ်းတမ  က္်ဝ လဖမောငေ်းမအထ  ဆက္် ွယ်လ ော  ယ်ယောက္ န်ထ တ် မ်ေး လဆောငရ်ွက္်လပေးန  ငဖ်ခငေ်းရှ / 

မရှ    ရှ    ၍ လမေးဖမန်ေး ွောေးမှောဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ လခ ောငေ်းဖဖူလက္ ေးရွော ည် ငဖ မမ ြိုွဲ့အန ေးက္ပ်  က္် 

စ ေးဆငေ်းလ ော မန်ေးလခ ောင်ေး၏လဖမောက္် က္်ဖခမ်ေးတွင် တည်ရှ မပ ေး၊ ငဖ ၊ လစတ တတရောက္ောေး မ်ေးက္ ည်ေး ၎ငေ်းရွော၏ 

အ ယ်မှ ဖဖတ် န်ေး ွောေးတ ့်အတွက္် ဖွ ွဲ့မဖ ြိုေးတ  ေးတက္် ောတ ့် လက္ ေးရွောကက္ ေးတစ်ရွော ဖဖစ်ပါတယ်။ လခ ောငေ်းဖဖူရွော၊ 

 ရက္်ပငရ်ွော၊ ထန်ေးက္  င်ရွော စ ည့်် လက္ ေးရွော(၃)ရွောနှင့််ဖွ ွဲ့စည်ေးထောေးတ ့် လက္ ေးရွောအ ပ်စ ကက္ ေးတစ်ခ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

လက္ ေးရွောအ ပ်စ တစ်ခ    ေးဟော မ ရ  ေးဖ ောလတောင် ူ ယ် မောေး၊ ယော မောေး၊ က္  င်ေး မောေးမ ောေးဖဖစ် က္ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ ယခ လဆောငရ်ွက္်   တ ့်  ယ်ယောက္ န်ထ တ် 

 မ်ေးလ ေးဝ ယောမှော  ယ်ယောလဖမဧက္(၃၀၀)ခန်ို့ရှ မပ ေး၊ မန်ေးလခ ောငေ်းတမ  က္်ဝ လဖမောငေ်းမကက္ ေးမှ စ  က္်ပ  ြိုေးလရေးက္   

   လ ောက္်စွောရရှ တ ့်အတွက္် စပါေးမပ ေး စပါေးနှင့်် နှမ်ေး၊ လဖပောငေ်း၊ လဖမပ တ  ို့က္   တစ်နှစ်ပတ်   ေး ဆူ ည်စ  က္်ပ  ြိုေး 

  ပ်က္  ငလ်န က္တ ့်  ယ်ယောလဖမမ ောေးဖဖစ်ပါတယ်။ ငဖ ၊ လစတ တတရောက္ောေး မ်ေးမှ  က္်ဝ လဖမောငေ်းမကက္ ေးအထ  

 ယ်ယောက္ န်ထ တ် မ်ေး လဆောငရ်ွက္်လပေးမယ်ဆ  ရင်  ယ်ယော  ပ်ငန်ေးခွင်   ို့  ွောေး ောရအဆငလ်ဖပမပ ေး 

 ယ်ယောထွက္်  ေးနှ မ ောေး  ယ်ယူရောမှော ည်ေး  ွယ်က္ူလခ ောလမွွဲ့ ွောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်။  ယ်ယောက္ န်ထ တ် 

 မ်ေးလဖောက္်  ပ်ရောမှော    အပ်တ ့်  မ်ေးအတ  ငေ်းအတောရရှ ဖ  ို့အတွက္် ည်ေး  ှူေါန်ေး ွောေး က္ရန်  က္်ဆ  င်ရော 

လတောင် ူမ ောေးနှင့်် ည်ေး ညြှ န ှုင်ေး လ ောတူထောေးမပ ေး ဖဖစ်ပါ တယ်။ 

    ို့ပါ၍ ငဖ မမ ြိုွဲ့နယ် လခ ောငေ်းဖဖူအ ပ်စ ၊ လခ ောငေ်းဖဖူလက္ ေးရွောနှင့်် ထန်ေးက္  ငေ်းလက္ ေးရွောအ က္ောေး ငဖ ၊ 

လစတ တတရောက္ောေး မ်ေးမှ မန်ေးလခ ောငေ်းတမ   က္်ဝ လဖမောင်ေးမအထ  ဆက္် ွယ်လ ော  ယ်ယောက္ န်ထ တ် မ်ေး 

လဆောငရ်ွက္်လပေးန  ငဖ်ခငေ်းရှ / မရှ က္    ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွော လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတင်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

 ဦးဝင်းရမ ာရ်ဌး ( ဝန်က က း၊ စ ိုက်ပျ  ြိုးရမွးဖမ ရရးနှ င ် ဆည်ရဖ မာင် းဝန်ကက းဌာန  )။ ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေးခရ  င၊် ငဖ မမ ြိုွဲ့နယ်၊ လခ ောင်ေးဖဖူလက္ ေးရွောနှင့်် ထန်ေးက္  ငေ်းလက္ ေးရွောအ က္ောေး ငဖ  - လစတ တတရော 

က္ောေး မေ်းမှ မန်ေးလခ ောငေ်းတမ   က္်ဝ လဖမောငေ်းမအထ  ဆက္် ွယ်လ ော က္ န်ထ တ် မ်ေးမှော လခ ောင်ေးဖဖူလက္ ေးရွော 

နှင့်် ထန်ေးက္  င်ေးလက္ ေးရွောမ ောေးမှ လေ ခ လတောင် ူမ ောေး၏  ယ်ယောထွက္်က္ န်   ေးနှ မ ောေးတစ်နှစ်ပတ်   ေး 



 ယ်ယူလ ော ယောဉ်မ ောေးနှင့််  ှည်ေးမ ောေး ဖဖတ် န်ေးအ   ေးဖပြိုမပ ေး  မေ်းအရှည ် (၀/၄.၆)မ  င်၊  က္်ရှ  မ်ေး 

အက္ ယ်(၁၀')ခန်ို့ ရှ ပါ ည်။  

 အဆ  ပါ မေ်းအောေး က္ န်ထ တ် မေ်းအဖဖစ် အဆင့််ဖမြှင့််တင်လဆောင်ရွက္်ပါက္    အပ်လ ော  မေ်းအက္ ယ် 

အောေး လေ ခ   မေ်းလ ေးဝ ယောလတောင် ူမ ောေးမှ  ှူေါန်ေးမည်ဖဖစ်မပ ေး လဆောင်ရွက္်မပ ေးစ ေးပါက္ အ မ်လဖခ (၄၁၀)၊ 

 ူဉ ေးလရ(၁၈၇၉)ဉ ေး၊  ယ်(၇၀)ဧက္နှင့်် ယော(၈၃)ဧက္တ  ို့အောေး အက္  ြိုေးလက္ ေးဇူေးဖဖစ်ထနွ်ေးမည်ဖဖစ် ပါ ည်။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေးခရ  င၊် ငဖ မမ ြိုွဲ့နယ်၊ ငဖ  - လစတ တတရောက္ောေး မေ်းမှ မန်ေးလခ ောငေ်းတမ  

 က္်ဝ လဖမောင်ေးမအထ  ဆက္် ွယ်လ ော  က္ န်ထ တ် မေ်းအောေး အဆင့််ဖမြှင့််တင်ဖခင်ေး လဆောင်ရွက္်မည်ဆ  ပါက္ 

လဖမန လက္ ောက္်စရစ်ခငေ်းဖခင်ေး (၀/၄.၆မ  င်x၁၂'x၀'-၉'')၊ (၁၈'x၆'x၆') Box Culvert (၁)စင်ေး လဆောက္်  ပ်ဖခင်ေး 

နှင့်် ၁'Ø ၂၀'အရှည်လရပပွန်(၆)စင်ေး လဆောက္်  ပ်ဖခင်ေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးအတွက္် ခန်ို့မှန်ေးက္ န်က္ လငွက္ ပ်(၁၉.၈) 

 န်ေး က္ န်က္ မည်ဖဖစ်မပ ေး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဖဖည့််စွက္် (   ို့မဟ တ်) ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  တ်င်္ က္်တွင ်  ထည့်် ွင်ေး 

  ောထောေး ွောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေးနှင့်် ခွင့််ဖပြိုလငရွရှ ပါက္ လဆောငရ်ွက္် ွောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ 

 ည်။ 


