
 ဦးဝင့်းမြင ့်လ ှိုင့် ( တတောင့်တွင့်းက  းမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ အစ  ေးရအဖွ ွဲ့ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါ 

ခင်ဗ ော။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ 

တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးဝငေ်းမမင့််  ှိုင် (ခ) က္    ှိုင ် ှိုင် မဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော်လမေးမမန်ေး 

 ွောေးမှောက္လတော့် နယ်လမမမ ေး တ်ဝန်ထမေ်းမ ောေး တ  ေးခ  ွဲ့ခွင့််မပ ခ ထောေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ  လမေးမမန်ေး ွောေးမှော 

မဖစ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ ဝါေး   ေးမပ ေးလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လထောက္်ကက္ ့်က္ွငေ်းလက္ ေးရ ော 

 ည် လတောင်တွင်ကက္ ေးမမ  ွဲ့နှင့်် (၂၂)မ  င်၊ ဆတ် ွောေးလက္ ေးရ ောမှ (၁၂)မ  င်နှင့်် ဆင်လပါင်ဝ မမ  ွဲ့နယ်မှ (၁၀)မ  င် 

က္ွောလဝေးမပ ေး လက္ ေးရ ောအ ပ်စ (၅)အ ပ်စ ရှ ၍ လက္ ေးရ ောလပါင်ေး(၁၈)ရ ော၊ အ မ်လမခ(၂၈၃၆)၊ အ မ်လထောင ် စ  (၂၉၆၇)စ ၊ 

 ူဦေးလရ(၁၄၀၃၆)ဦေး ရှ ပါ ည်။ ၎င်ေးလက္ ေးရ ောနှင့်် ထ စပ်  က္်ရှ လ ော လက္ ေးရ ောမ ောေးမှော   ပ်တ  က္်၊ တက္်ပ  

လအောငေ်း၊ မှိုတ်ရှည်၊ ဝါေး   ေးမပ ေး၊ ပတ် ည်ကက္ ေး၊ ကက္  ွဲ့လခ ောင်ေး၊ ပ ဉ်ေးလခ ောငေ်း စ ည့််လက္ ေးရ ောမ ောေးနှင့်် ထ စပ် 

  က္်ရှ ပါ ည်။ အဆ  ပါ လထောက္်ကက္ ့်က္ွင်ေးလက္ ေးရ ော ည် လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နှင့်် အ ှမ်ေးလဝေးလ ောလ က္ောင့်် 

မ ေး တ်စခန်ေးဖွင့်် ှစ်န  င်ရန်    အပ်လ ောလ က္ောင့်် လမမလနရောရှောလဖ ွ လနဆ မဖစ်ပါ ည်။ အဆ  ပါလက္ ေးရ ောတွင် 

မ ေး တ်စခန်ေးဖွင့်် ှစ်န  င်မည်ဆ  ပါက္ ဆင်လပါင်ဝ မမ  ွဲ့နယ်အစွန်ရှ  လက္ ေးရ ောမ ောေး   ို့    ွောေးလရောက္်က္ူည ၍ 

မ ေးမင မေ်း တ်လရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်လပေးန  ငမ်ည် မဖစ်ပါ ည်။ 

 ထ  ို့အမပင ်က္ က္က  က္ န်ေးလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ က္ က္က  က္ န်ေးလက္ ေးရ ော ည် ည်ေး လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နှင့်် (၂၂)မ  င် 

ဆတ် ွောေးလက္ ေးရ ောမှ (၁၀)မ  င်ခန်ို့က္ွောလဝေးမပ ေး လက္ ေးရ ောအ ပ်စ (၅)အ ပ်စ ရှ ၍ လက္ ေးရ ောလပါငေ်း(၁၅)ရ ောရှ က္ော 

အ မ်လမခ(၃၀၀၀)ခန်ို့ အ မ်လထောငစ်  (၃၂၀၀)စ ခန်ို့နှင့််  ူဦေးလရ(၂၀၀၀၀)ဦေးခန်ို့ ရှ ပါ ည်။ ၎ငေ်းလက္ ေးရ ောတွင် 

တ  က္်နယ်လဆေးရ  (၁)ရ  ၊ ရ စခန်ေး(၁)ခ ၊ စောစစ်ဌောနရှ လ ော အထက္လက္ ောင်ေး(၁)လက္ ောင်ေး၊ ဘူတောရ  (၁)ရ  နှင့်် 

စညပ်င် ောယောပ  ငလ် ေး(၁)ခ ရှ ပါ ည်။ ၎င်ေးလက္ ေးရ ော ည် လတောမ ေးမ ောေး မ က္ောခဏ လ ောငက်္ျွမ်ေးလ ့်ရှ မပ ေး 

၂၀၁၆ ခ နှစ်တွင် လတောမ ေးမှတစ်ဆင့်် အ  ေးလပါက္်လက္ ေးရ ော   ို့ မ ေးက္ူေးစပ်လ ောင်က္ျွမ်ေးခ ့်မှိုလ က္ောင့်် အ မ်လမခ(၂၀) 

ခန်ို့နှင့်် စော က္ည့််တ  က္်(၁)   ေး၊ မ ေးလ ောင်ဆ  ေးရ ှိုေးခ ့်ရပါ ည်။ အဆ  ပါက္ က္က  က္ န်ေးလက္ ေးရ ော ည် ည်ေး 

လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နှင့်် အ ှမ်ေးလဝေးလ ောလ က္ောင့်် မ ေး တ်စခန်ေးဖွင့်် ှစ်န  ငရ်န်    အပ်လ ောလ က္ောင့်် လမမ 

လနရောရှောလဖလွနဆ မဖစ်ပါ ည်။  

    ို့မဖစ်ပါ၍ လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နှင့်် အ ှမ်ေးက္ွောလဝေးမပ ေး နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးနှင့်် လဝေးက္ွောလနက္ော 

ပူမပင်ေးလမခောက္လ် ွွဲ့လ ော ရော  မ ောေးတွင် လတောမ ေးအနတရောယ် အမမ စ  ေးရ မ်လနရလ ော လက္ ေးရ ော အ ပ်စ (၁၀)အ ပ်စ ၊ 

လက္ ေးရ ောလပါငေ်း(၃၃)ရ ော၊ အ မ်လမခ(၅၈၃၆)၊ အ မ်လထောငစ် (၆၁၆၇)၊  ူဦေးလရ(၃၄၀၃၆)တ  ို့၏ အ က္်အ  ေးအ မ် 

စညေ်းစ မ်တ  ို့က္   လထောက္်ရှိုွဲ့၍ မ ေးလဘေး   ခခ  လရေး  ဘောဝလဘေးအနတရောယ်က္ောက္ွယ်လရေး၊ ရှောလဖွက္ယ်ဆယ်လရေး 

နှင့်် မပည် ူူ့အက္   ေးမပ   ပ်ငန်ေးမ ောေးက္   အစဉ်တစ  က္် လဆောငရ် က္်လစန  ငရ်န်အတွက္်    အပ်  က္်ရှ လ ော 

နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေး မ ေးမင မေ်း တ်လရေးနှင့်် လရ ယ်ယောဉ်မ ောေး ဝန်ထမ်ေးအင်အောေးနှင့််    အပ်လ ော ဘဏ္ဍော 

လငွမ ောေး တ  ေးခ  ွဲ့ခွင့််မပ ခ ထောေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ    ရှ    ပါလ က္ောင်ေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် 

လမေးမမန်ေးရမခင်ေးမဖစ်ပါတယ်။ 



 ဗ ိုလ့်ြှ းက  း ြင့်းဦး ( ဝန့်က  း၊ လ ိုခ   တရးန္ှင ့် နယ့်စပ့်တရးရောဝန့်က  းဌောန )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေးအတွင်ေး မလက္ွေးခရ  င၊် လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ်မှ လရွှေအ  ေးနယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေး၊ ဆက္် ွောေးနယ်လမမ 

မ ေး တ်စခန်ေး၊ လညောင်ပင ်ောနယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေးနှင့်် က္ က္က  ခွနယလ်မမ မ ေး တ်စခန်ေးအပါအဝင် နယ်လမမ 

မ ေး တ်စခန်ေး(၆၉)စခန်ေးက္   ဖွ ွဲ့စည်ေးပ  တ  ေးခ  ွဲ့ခွင့််မပ ခ ့်မပ ေးမဖစ်ပါ ည်။ ထ  ို့အမပင်   ပ်ငန်ေး   အပ်ခ က္်အရ 

လတောင်တွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ်မှ ပရပ် က္ယ်လက္ ေးရ ောအပါအဝင် နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေး (၃၄)စခန်ေးက္   ဖွ ွဲ့စည်ေးပ   

အဆ  မပ တငမ်ပထောေးမပ ေးမဖစ်လ ေ်ာ ည်ေး ဖွ ွဲ့စည်ေးပ   ခွင့််မပ မ န်ို့ မရရှ လ ေးပါ။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအတွင်ေး တ  င်ေးလေ ကက္ ေးမ ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ  ေး(၁)ရ  ေး၊ ခရ  ငမ် ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ  ေး (၅)ရ  ေး၊ 

ခရ  ငမ် ေး တ်စခန်ေး(၅)စခန်ေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ  ေး(၂၅)ရ  ေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်စခန်ေး (၂၅)စခန်ေးနှင့်် နယ်လမမ 

မ ေး တ်စခန်ေး(၆၉)စခန်ေးမဖင့်် ဖွင့်် ှစ် ွောေးရန် ဖွ ွဲ့စည်ေးပ  ခွင့််မပ မ န်ို့ ရရှ မပ ေးမဖစ်ရော ခရ  ငမ် ေး တ် ဦေးစ ေးမှ ေးရ  ေး(၃)ရ  ေး၊ 

ခရ  ငမ် ေး တ်စခန်ေး(၃)စခန်ေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ  ေး(၂၅)ရ  ေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်စခန်ေး (၂၅)စခန်ေးနှင့်် နယ်လမမ 

မ ေး တ်စခန်ေး(၅၁)စခန်ေးက္   ော မ ေး တ်စခန်ေးနှင့်် ဝန်ထမ်ေးလနအ မ်မ ောေး လဆောက္်  ပ်လပေးန  ငခ် ့်မပ ေး ခရ  င် 

မ ေး တ်ဦေးစ ေးမှ ေးရ  ေး(၂)ရ  ေး၊ ခရ  ငမ် ေး တ်စခန်ေး(၂)စခန်ေးနှင့်် နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေး(၁၈) စခန်ေးတ  ို့တွင် မ ေး တ် 

စခန်ေးအလဆောက္်အဦ၊ ဝန်ထမ်ေးလနအ မ်မ ောေးလဆောက္်  ပ်ရန်နှင့်် နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေး(၃၆)စခန်ေးတွင် မ ေး တ် 

ယောဉ်မ ောေး မဖည့််တင်ေးရန် က္ န်ရှ လနပါ ည်။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအတွင်ေး ဖွ ွဲ့စည်ေးပ  ခွင့််မပ မပ ေးမဖစ် ည့်် နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးတွင် မ ေး တ် 

စခန်ေး အလဆောက္်အဦလဆောက္်  ပ်မခငေ်း၊ မ ေး တ်ယောဉ်မ ောေး မဖည့််တင်ေးမခငေ်းနှင့်် တပ်ဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး ခန်ို့ထောေးန  ငလ်ရေး 

အတွက္် ဦေးစောေးလပေး လဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ရော လတောငတ်ွင်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ လထောက္က်က္ ့်က္ွငေ်းလက္ ေးရ ော၊ က္ က္က  က္ န်ေး 

လက္ ေးရ ောတ  ို့တွင် လ ောလ ောဆယ် နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေး ဖွင့်် ှစ်လပေးန  ငမ်ခင်ေး မရှ လ ေးပါလ က္ောင်ေးနှင့််  က္်ရှ  

နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးနှင့်် အ ှမ်ေးက္ွောလဝေးမပ ေး အခ က္်အမခောက္ လ ော လထောက္်ကက္ ့်က္ွငေ်းလက္ ေးရ ောအောေး 

နယ်လမမမ ေး တ်စခန်ေး အဆ  မပ  ထည့်် ွငေ်း တငမ်ပလပေး ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးသ န့်းလ ှ( တရန တ  ောင့်းမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် −၂ )။ ။ လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး စ တ်၏ခ မ်ေး ောမခင်ေး၊ က္  ယ်၏က္ န်ေးမောမခငေ်းနှင့်် မပည့််စ   

 က္ပါလစဟ  ဆ လတောငေ်းလမတတောပ  ို့ အပ်ပါ ည်ခင်ဗ ော။  

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှတ  ငေ်းလေ ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေး  န်ေး ှမဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးမမန်ေးမယ့်် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်မှ စ ခ  န်မ အောေးက္စောေးက္ွငေ်း(လ ့်က္ င့််လရေးက္ွငေ်း) နငှ့််ပတ် က္်၍ 

လမေးမမန်ေး ွောေးမှော မဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး ခင်ဗ ောေး။ 

 လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်၏ စ ခ  န်မ အောေးက္စောေးက္ွငေ်း (လ ့်က္ င့််လရေးက္ွငေ်း) တည်လဆောက္်မည့်် 

လနရော ည် လရန လခ ောငေ်းေ င်္ရ လက္ော  ပ်နှင့်် မ က္်နှှာခ င်ေးဆ  င် ရန်က္ န် − မနတလ ေးက္ောေး မေ်းမကက္ ေး၏ အလရှွဲ့ 

ဘက္်က္ပ်  က္်တွင် တည်ရှ ပါ ည်။ လမမဧရ ယော (၅.၆၂)ဧက္ က္ ယ်ဝန်ေးပါ ည်။ မမန်မော့်လရန နှင့််  ဘောဝ 

ဓောတ်လငွွဲ့  ပ်ငန်ေး စွမ်ေးအငဝ်န်ကက္ ေးဌောန (MOGE)မ ှ ေ င်္ရ လက္ော  ပ်အောေးက္စောေးက္ွင်ေး (လ ့်က္ င့််လရေးက္ွင်ေး) 

လဆောက္်  ပ်ရန် စွနိ်ု့ ွှတ်လပေးထောေးမပ ေး မဖစ်ပါ ည်။ ယခ အခါတွင် ထ  အောေးက္စောေးက္ွင်ေး (လ ့်က္ င့််လရေးက္ွင်ေး) 



လမမလနရောလပေါ်၌ လေေါ်စန်ေးစန်ေးဝငေ်းပါ(၄)ဦေးမှ က္  ေးလက္ ေ်ာ၍ ထန်ေးရ က္်တ မ ောေး လဆောက္်  ပ်မပ ေး က္  ေးလက္ ေ်ာ 

လနထ  င်  က္်ရှ လန ည်က္   လတွွဲ့ရှ လနရပါ ည်။ မမ  ွဲ့နယ်၊ ခရ  င၊် တ  င်ေးအောဏောပ  ငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ေးအဆင့််ဆင့််မှ 

ဖယ်ရှောေးလပေးရန် ညွှန် က္ောေးထောေးလ ော ်ည်ေး ယခ အခ  န်အထ  ဖယ်ရှောေးလပေးမခငေ်း မရှ လ ေးပါ။  

    ို့ပါလ ောလ က္ောင့်် လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်၏ တ  ေးတက္်လရေးက္       ောေးလ ော မပည် ူမ ောေးနှင့်် 

လက္ ောငေ်း ောေးလက္ ောင်ေး ူမ ောေးမှ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရ  က္်ဆ  ငရ်ောဝန်ကက္ ေးဌောနအလနမဖင့်် က္  ေးလက္ ော် 

မ ောေးက္   ဖယ်ရှောေးလပေးန  ငမ်ခင်ေးရှ /မရှ  မပည် ူမ ောေးက္  ယ်စောေး   ရှ    ပါ မဖင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် 

လမေးမမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 တ ေါ ့်တော  င့်တြောင့်တအး ( ဝန့်က  း၊ လူြှိုတရးဝန့်က  းဌောန )။  ။ လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်   ို့ 

မမန်မော့်လရန နှင့််  ဘောဝဓောတ်လငွွဲ့  ပ်ငန်ေး၊ လရန လခ ောင်ေးလရန လမမမှ (၅.၆၂)ဧက္ရှ လ ော လမမက္   ၂၀၁၅ 

ခ နှစ်တွင်  ွှ လမပောင်ေးလပေးအပ်ခ ့်ပါ ည်။ အဆ  ပါလမမက္   လမပေး မေ်းပါလ ော လခတ်မ အောေးက္စောေးက္ွငေ်းအမဖစ် 

တည်လဆောက္်အ   ေးမပ မည် မဖစ်ပါ ည်။ ၂၀၁၇ ခ နှစ်၊ ေ ဇငဘ်ောတွင ် လေေါ်စန်ေးစန်ေးဝငေ်းနှင့်် ဦေးဝင်ေးစ  ေးတ  ို့က္ 

က္  ေးလက္ ောလ်နထ  ငခ် ့်လ ောလ က္ောင့်် ၂၀၁၈ ခ နှစ်၊ လဖလဖော်ဝါရ  တွင် ရောဇ တ်ကက္ ေးပ ေ်မ ၄၄၇ မဖင့်် လရန  

လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်မ ှတရောေးစွ ဆ  ခ ့်ရော ၂၀၁၈ ခ နှစ်၊ စက္်တငဘ်ော တွင် လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ် တရောေးရ  ေးက္ 

တရောေးခ မ ောေးက္   မပစ်ေဏ်စ ရင်ခ ့်ပါ ည်။ က္  ေးလက္ ော် ူမ ောေးက္   လရန လခ ောငေ်းေ င်္ရ လက္ော  ပ်က္ က္  ေးလက္ ေ်ာခ ရ 

 ည့်် လမမလပေါ်မှ ဖယ်ရှောေးလပေးရန်   ပ်ထ  ေး  ပ်နည်ေးနှင့််အည  လဆောင်ရ က္်လ ေ်ာ ည်ေး ဖယ်ရှောေးလပေးမခင်ေး 

မရှ လ ောလ က္ောင့်် ၂၀၁၈ ခ နှစ်၊ လအောက္်တ  ဘော တွင် လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်ဥပလေရ  ေးမှတစ်ဆင့်် ထ လရောက္်မပစ် 

ေဏ ် ခ မှတ်န  ငလ်ရေးအတွက္် မပငဆ်င်ခ က္်တင် ွငေ်းခ ့်ပါ ည်။ ထ  ို့အမပင ် အလမခအလနအရပ်ရပ်က္   လဖောမ်ပ၍ 

မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ထ  ဆက္် က္်တငမ်ပခ ့်ရော မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးဥပလေခ  ပ်၏ အကက္ မပ  

တငမ်ပခ က္်က္   ရယူမပ ေး ရောဇ တ်ကက္ ေးပ ေမ် ၄၄၇ မဖင့်် ထပ်မ  တရောေးစွ ဆ  ရန်နှင့် ်လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်ပ  င် 

လမမလပေါ်မ ှ က္  ေးလက္ ော ူ်မ ောေး အမပ ေးအပ  င်ထွက္ခ်ွောလစလရေးအတွက္် တရောေးမလ က္ောင်ေးအရ တရောေးစွ ဆ  ရန် လရန  

လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ်   ို့ ညွှန် က္ောေးခ ့်ပါ ည်။ 

 အဆ  ပါညွှန် က္ောေးခ က္်အရ ရောဇ တ်ကက္ ေးပ ေ်မ ၄၄၇ မဖင့်် ထပမ် တရောေးစွ ဆ  ရန် လရန လခ ောငေ်းေ င်္ရ  

လက္ော  ပ်က္ လညောင် ှရ စခန်ေးတွင် (၂၄.၃.၂၀၂၀)ရက္်လနို့၌ တ  င်ခ က္်ဖွင့််ခ ့်လ ောလ က္ောင့်် လညောင် ှရ စခန်ေးမှ 

အမှိုတွ တည်လဆောက္်၍ လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်ဥပလေရ  ေး   ို့ အကက္ မပ ခ က္် လတောင်ေးခ ထောေးပါ ည်။ ထ  ို့အမပင် 

တရောေးမမှိုမဖင့်် ည်ေး တရောေးစွ ဆ  န  င်လရေးအတွက္် အလထောက္အ်ထောေးမပည့််စ  စွောမဖင့်် လရန လခ ောင်ေးေ င်္ရ လက္ော  ပ် 

မှ လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ် ဥပလေရ  ေး   ို့ (၂၈.၅.၂၀၂၀) ရက္်လနို့တွင် အကက္ မပ ခ က္်လတောင်ေးခ ထောေးခ ့်ရော တရောေးမမှိုက္   

မမ  ွဲ့နယ်ဥပလေရ  ေးက္ အကက္ မပ ခ က္် လပေးခွင့််မရှ လ ောလ က္ောင့်် မလက္ွေးခရ  င်ဥပလေရ  ေး   ို့ ဆက္် က္်တငမ်ပမည် 

မဖစ်ပါ ည်။ ဥပလေအကက္ မပ ခ က္်မ ောေး ရရှ ပါက္ ရောဇ တ်ကက္ ေးပ ေမ် ၄၄၇ မဖင့်် ည်ေးလက္ောငေ်း၊ တရောေးမမှိုမဖင့်် 

 ည်ေးလက္ောင်ေး တရောေးစွ ဆ   ွောေးမည် မဖစ်ပါလ က္ောငေ်းနှင့်် လရန လခ ောငေ်းေ င်္ရ လက္ော  ပ်ပ  င် လမမလပေါ်မှ က္  ေးလက္ ော် 

 ူမ ောေးက္   အမပ ေးအပ  င် ဖယ်ရှောေးန  ငလ်ရေးအတွက္် တရောေးဥပလေနှင့််အည  လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါလ က္ောငေ်း 

လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတ  ော့်စွြ့်းရည့် ( ြင့်းဘူးမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

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



မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလက္ ေ်ာစွမ်ေးရည် မဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော့်် 

အလနမဖင့်် မငေ်းဘူေးမမ  ွဲ့နယ်၊ မင်ေး ှက္ ငေ်းအ ပ်စ ၊ လရခ   လက္ ေးရ ောမှ  ဘောဝလဘေးေဏ်လ က္ောင့်် ပ က္်စ ေး ွောေးလ ော 

အလမခခ ပညောအ ယ်တန်ေးလက္ ောငေ်းခွ မှ လက္ ောင်ေးလဆောင်အောေး လပ(၁၂၀ × ၃၀) လက္ ောငေ်းလဆောင ်စ်(၁)လဆောင် 

က္   တ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့အစ အစဉ်မဖင့်် တည်လဆောက္်လပေးန  ငပ်ါရန် တငမ်ပ၍ တည်လဆောက္လ်ပေးရန် အစ  

အစဉ်ရှ /မရှ က္    ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေး မှတစ်ဆင့်် လမေးမမန်ေး ွောေးမှောမဖစ်ပါတယ်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ မင်ေးဘူေးမမ  ွဲ့နယ်၊ မင်ေး ှက္ င်ေးလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လရခ   လက္ ေးရ ော ည် မင်ေးဘူေးမမ   မှ 

မ  င်(၃၀)ခနို့်လဝေးမပ ေး  မေ်းပ  င်ေးဆက္် ွယ်လရေး ခက္်ခ လ ော လက္ ေးရ ောတစ်ရ ောမဖစ်ပါ ည်။ အ မ်လမခ(၁၂၃)စ ၊  ူဦေး 

လရ(၄၆၀)ရှ ပါတယ်။ ပညောလရေးမှော အလမခခ ပညောအ ယ်တန်ေးလက္ ောငေ်းခွ မဖစ်မပ ေး (၉၀ × ၃၀ × ၁၂)လပ 

အ တ်ညှပ်လက္ ောင်ေးလဆောင(်၁)လဆောငန်ှင့်် (၄၀ × ၃၀ × ၁၀) ွပ်မ  ေး၊ ထရ က္ော၊ ယောယ လက္ ောင်ေးလဆောင်(၁) 

လဆောင ် ရှ ပါ ည်။ (၁၀.၆.၁၉၉၆)မှ (၃၁.၅.၂၀၁၇)ထ  လက္ ောငေ်းအဆင့််မှ အ.မ.က္အဆင့််၊ (၂၅.၈.၂၀၁၇)မှ 

(၃၁.၅.၂၀၂၀)ထ  လက္ ောင်ေးအဆင့််မှော မူ ွန်အဆင့််ထ မဖစ်မပ ေး ယခ  (၁.၆.၂၀၂၀) တွင် အ ယ်တန်ေးလက္ ောငေ်းခွ  

အမဖစ် အဆင့််တ  ေးမမှင့််မခငေ်းတွင ်ပါဝင်ခ ့်ပါ ည်။ လက္ ောငေ်း ောေးဦေးလရ စ စ လပါင်ေး (၉၇)ဦေးရှ ပါ ည်။ အလဆောက္် 

အဦလက္ ောင်ေးလဆောင်မ ောေးအလနမဖင့်် န  ငင် လတောဘ်တ်င်္ က္်မှ ခ ထောေးလပေးလ ော လက္ ောငေ်းလဆောင်မ ောေး မရရှ လ ေးပါ။ 

ယခ တည်ရှ လနလ ော လက္ ောငေ်းလဆောင(်၉၀ × ၃၀ × ၁၂)လပ ည် ၁၉၉၃ တွင် စက္်ပစ်က္ွင်ေးနှင့််မ တွ်၍ 

လရွှေွဲ့လမပောင်ေးမပ ေး က္ပစမှ (လရွှေွဲ့လမပောင်ေး) တည်လဆောက္်ခ ့် ည်ဟ    ရှ ရပါ ည်။ ယခ  ၎ငေ်းလက္ ောငေ်းလဆောင် ည် 

(၁၈.၅.၂၀၂၀)ရက္်လနို့ ညလန (၅)နှာရ ခနိ်ု့တွင် မ  ေး ည်ေးထန်စွောရ ော ွန်ေးမပ ေး လ မပငေ်းမ ောေး တ  က္်ခတ်ခ ့်ပါ ည်။ 

မ  ေး ည်ေးထန်စွော ရ ော ွန်ေးမှိုလ က္ောင့်် လမမက္ျွ မှိုမ ောေးမဖစ်ခ ့်မပ ေး အမ  ေး၊ မ က္်နှှာက္ က္်မ ောေး ပ က္်စ ေး ွောေးမခငေ်း၊ အ တ်န ရ  

မ ောေး အက္်က္ွ မခင်ေး၊ အခန်ေးက္နို့် န ရ မ ောေး ပ က္်စ ေးမခငေ်း၊ အခင်ေးတမ   င်ေးမ ောေး က္ျွ က္ အက္်က္ွ  ပ က္်စ ေး ွောေးပါ 

 ည်။ (ဓါတ်ပ  မှတ်တမ်ေးနှင့််တက္ွ တငမ်ပထောေးပါ ည်။) မမ  ွဲ့နယ်ပညောလရေးမှ ေး၊ တောဝန်ရှ ပ င်္္   ်မ ောေးမှ 

က္ွငေ်းဆငေ်း က္ည့််ရှိုခ ့်မပ ေး အနတရောယ်ရှ လက္ ောင်ေးလဆောင်အမဖစ်  တ်မှတ်မပ ေး စော ငခ်ွင့််မမပ ဘ  ပ တ်  မ်ေးခ ့်ပါ 

 ည်။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ပညောလရေးဘတ်င်္ က္် မပည်လထောင်စ    ို့တငမ်ပလတောင်ေးခ ပါက္  ောမည့်် ၂၀၂၁/  ၂၀၂၂ 

- ၂၀၂၂/ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍောနှစ် က္မှ ော ျှင် က္ ခ    ေးစွ ခွင့််မပ မည်က္      ေး ပထ်ောေးပါ ည်။ ယခ   က္်ရှ  

အလနအထောေး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ပညော ငန်ှစ် လက္ ောင်ေးမပန် ည်ဖွင့်် စှ်ပါက္ လက္ ောငေ်း ူ/လက္ ောငေ်း ောေးမ ောေးမှော 

စော ငခ်န်ေး   လ ောက္မ်ှိုမရှ ဘ  လက္ ေးရ ောရှ  ဘ န်ေးလတောက်က္ ေးနှင့််ညှ န ှိုင်ေး၍ ဘ န်ေးကက္ ေးလက္ ောငေ်းတွင ် င ်က္ောေးရမည် 

မဖစ်ပါ ည်။ ယခ အခ  န်က္ော  Covid 19 လရောင်္ါမဖစ်ပွောေးခ  န် ပ  ၍ အခက္်အခ မဖစ်မည် မဖစ်ပါ ည်။  

    ို့မဖစ်ပါ၍ မင်ေးဘူေးမမ  ွဲ့နယ်၊ မင်ေး ှက္ ငေ်းအ ပ်စ ၊ လရခ   လက္ ေးရ ောအလမခခ ပညောအ ယ်တန်ေးလက္ ောင်ေးခွ  

ရှ    ဘောဝလဘေးေဏ်လ က္ောင့်် ပ က္်စ ေး ွောေးလ ောလက္ ောငေ်းလဆောငက်္   လက္ ောင်ေး /ူ လက္ ောငေ်း ောေးမ ောေး စော င် 

ခန်ေး   လ ောက္်စွောမဖင့်် မ  ေး   လ    ၊ အနတရောယ်က္င်ေးစွော ပညော င ်က္ောေးန  င်လရေးအတွက္် အမခောေးအစောေးထ  ေး 

 င ်က္ောေး န င်မည့်် လက္ ောင်ေးလဆောငအ်စောေးမရှ  ည့််အတွက္် အလရေးလပေါ်    အပ်လန ည့််အတွက္် လပ (၁၂၀ × 

၃၀) လက္ ောငေ်းလဆောင် စ်(၁)လဆောင်က္   တ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့၏အစ အစဉ်မဖင့်် တ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရ 

အဖွ ွဲ့ဘတ်င်္ က္်မှ က္ ခ    ေးစွ ၍ တည်လဆောက္်လပေးန  ငပ်ါရန်၊ တည်လဆောက္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္   

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးမမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါ ည်။ 



 တ ေါ ့်တော  င့်တြောင့်တအး ( ဝန့်က  း၊ လူြှိုတရးဝန့်က  းဌောန )။  ။ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေး 

ခရ  င၊် မင်ေးဘူေးမမ  ွဲ့နယ်၊ မင်ေး ှက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လရခ   လက္ ေးရ ောရှ  အလမခခ ပညောအ ယ်တန်ေးလက္ ောငေ်း 

(ခွ )တွင် လက္ ောငေ်း ောေးစ စ လပါင်ေး(၉၇)ဦေးနှင့် ် လက္ ောင်ေးလဆောင ် (၉၀×၃၀)လပ၊ အ ပ်ညှပ်တစ်ထပ ် စော ငလ်ဆောင် 

(၁)လဆောင ် ရှ ပါ ည်။ (၁၈.၅.၂၀၂၀)ရက္်လနို့တွင် လ မပငေ်းတ  က္်ခတ်ခ ့် မဖင့်် လ လဘေးေဏ် င့််လက္ ောင်ေး 

လဆောငမ်ဖစ်ပါ ည်။ ၎င်ေးလက္ ောငေ်းလဆောငအ်ောေး မပငဆ်င်န  ငရ်န် (၀၄၀၂) မပငဆ်င်ထ န်ေး  မ်ေးစရ တ် ရန်ပ  လငွ 

လခါင်ေးစဉ်လအောက္်မှ ရန်ပ  လငွခွ လဝရရှ န  င်လရေးအတွက္်   ောထောေးတငမ်ပ ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လမဖ က္ောေးအပ်ပါ 

 ည်။ 

 တ ေါ်ဇင့်န န ဝင့်း ( ပ ို က မြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့်် အစ  ေးရအဖွ ွဲ့ဝင် ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတော်က္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါရှင်။ 

က္ျွန်မက္လတော့် ပခ က္က မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် လေေါ်ဇင်န န ဝင်ေး မဖစ်ပါ 

တယ်။ က္ျွန်မလမေးမမန်ေးမည့်် အလ က္ောင်ေးအရောက္လတော့် လရွှေလခ ောငေ်း လခ ောငေ်းလရတ  က္်စောေးမှိုလ က္ောင့်် အမှတ်(၁) 

ရပ်က္ွက္် လရတ  က္်စောေးမှိုအောေး က္ောက္ွယ်လပေးန  င်မခငေ်းရှ /မရှ  လမေးမမန်ေး ွောေးမှော မဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ ပခ က္က မမ  ွဲ့ ည် ရပ်က္ွက္်ကက္ ေး(၁၅) ရပ်က္ွက္်မဖင့်် 

ဖွ ွဲ့စည်ေးထောေးမပ ေး မမ  ွဲ့အလရှွဲ့ထ ပ်တွင် လရွှေလခ ောငေ်း ည် မဖတ် န်ေးစ ေးဆငေ်း  က္်ရှ ပါ ည်။ လခ ောငေ်းနှင့််က္ပ်  က္် 

တည်ရှ လနလ ော ရပ်က္ွက္်မ ောေးမှော အမှတ်(၁)၊ (၂)၊ (၃) တ  ို့မဖစ်ပါ ည်။ လခ ောင်ေးနှင့််က္ပ်  က္်လန ည့်် 

ရပ်က္ွက္်မ ောေးမဖစ် ည်နှင့်် လခ ောငေ်းလရတ  က္်စောေးမှိုက္   ခ စောေးရ  က္်ရှ ပါ ည်။ အထူေး မဖင့်် လခ ောငေ်းလရတ  က္်စောေး 

မှိုမ ောေးမှော (၁)နှင့်် (၃)တ  ို့မဖစ်ပါ ည်။ အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္် လခ ောငေ်းလရတ  က္်စောေးမှို က္ောက္ွယ်ရန်အတွက္် 

 ောမည့််ဘဏ္ဍောနှစ်တွင်   ောထောေးမခငေ်းလတွွဲ့ရှ ရ မဖင့်် အ ွန်ဝမေ်း ော     လက္ ေးဇူေး  တင်ရှ ပါတယ်ရှင်။ 

က္ န်ရှ လနလ ော အမှတ်(၁)ရပ်က္ွက္်အတွက္် လခ ောင်ေးတ  က္်စောေးမှို လ  ော့်ပါေးလစရန်   ပ်လဆောငလ်ပေးလစ   ပါ 

တယ်။ က္ျွန်မတ  ို့မှော မပည်လထောငစ်  ွှတ်လတော် ရန်ပ  လငွ  န်ေး(၁၀၀၀)မ ောေးမဖင့်် လဆောငရ် က္်ခ ့်လ ော် ည်ေး 

လခ ောင်ေးဧရ ယောက္ ယ်မပန်ို့မခင်ေးတ  ို့လ က္ောင့်် ထ လရောက္်မှို အ ွန်နည်ေးခ ့်ပါတယ်။ ဆက္် က္်၍ ည်ေး တက္်န  င် 

 မျှ အစ  ေးရက္   အပူမက္ပ်ပ  က္  ယ့််ရပ်က္  ယ့််ရ ောနှင့်် ော လဆောင်ရ က္်၍ လနပါလ ေ်ာ ည်ေး လခ ောင်ေးလရတ  က္်စောေးမှို 

ဆက္် က္်မဖစ်လပေါ်လနပါတယ်ရှင။် လရွှေလခ ောင်ေးလခ ောငေ်းမှော ဆက္် က္်တ  က္်စောေးပါက္ အမှတ်(၁)ရပ်က္ွက္် 

အတွက္်  ွန်စွောအနတရောယ်မ ောေး ှပါတယ်။ ထ  ို့လ က္ောင့်် အမှတ်(၁)ရပ်က္ွက္် လခ ောင်ေးလရတ  က္်စောေးမှိုအောေး 

က္ောက္ွယ်လပေးန  င်မခငေ်းရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွောေးလမေးမမန်ေးအပ်ပါတယ်ရှင့််။ အောေး   ေး 

က္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်ရှင့််။ 

 ဦးတင့်န္ွယ့်ဦး ( ဝန့်က  း၊ တဆော ့်လိုပ့်တရး၊ ပ ိုို့တဆောင့်ဆ ့်သွယ့်တရးဝန့်က  းဌောန )။  ။ မလက္ွေး 

တ  င်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ပခ က္က မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂) လေေါ်ဇငန် န ဝင်ေး လမေးမမန်ေးထောေး 

 ည့််  က္ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးနှင့််ပတ် က္်၍ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ ပခ က္က ခရ  င၊် ပခ က္က မမ  ွဲ့နယ်တွင် ရပ်က္ွက္် 

ကက္ ေး(၁၅)ရပ်က္ွက္်ရှ မပ ေး လရွှေလခ ောင်ေး ည် မမ  ွဲ့အလရှွဲ့ထ ပ်မှ စ ေးဆင်ေးက္ော ဧရောဝတ မမစ်အတွင်ေး   ို့ စ ေးဝငပ်ါ ည်။ 

 လရွှေလခ ောင်ေး ည် မ  ေးမ ောေးခ  န် ော အ   ေးအရငေ်းမဖင့်် စ ေးဆင်ေးမပ ေး က္ န်အခ  န်တွင် လခ ောင်ေးလမခောက္်အမဖစ် 

တည်ရှ ပါ ည်။ လရွှေလခ ောငေ်းနှင့်် က္ပ်  က္်တည်ရှ လ ော ရပ်က္ွက္်မ ောေးမှော အမှတ်(၁)၊(၂)(၃) ရပ်က္ွက္်တ  ို့မဖစ်မပ ေး 



၂၀၁၀ O2B မ န်တ  င်ေးလ က္ောင့်် အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္် လရကက္ ေးနစ်မမ ပခ် ့်ရမပ ေး လရွှေလခ ောင်ေးတ တောေးမှော က္   ေးက္ ခ ့်ရပါ 

 ည်။ 

 ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် ရန်ပ  လငွက္ ပ်(၈၉.၂၀) န်ေးအ   ေးမပ ၍ အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္် က္မ်ေးမပ   

က္ောက္ွယ်လရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ခ ့်     ၂၀၁၈ ခ နှစ်တွင် မမ  ွဲ့မ မမ  ွဲ့ဖမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် 

မ ောေးနှင့််ပူေးလပါငေ်း၍ လခ ောင်ေးလရ မ်ေးလ က္ောင်ေး လဖောက္်  ပ်မခင်ေး၊ လရ ွှ လရက္ောမ ောေး တည်လဆောက္်လပေးခ ့်ပါ ည်။ 

လရွှေလခ ောင်ေးလရ မေ်းလ က္ောငေ်း ည် အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္်အထက္်ရှ  မ ေးရထောေးတ တောေးနှင့်် လရွှေလခ ောင်ေးတ တောေး 

အမှတ်(၂)တ  ို့လ က္ောင့်် လရလ က္ောင်ေး ည် အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္် က္မ်ေးရငေ်းက္ပ် စ ေးဆင်ေးပါ ည်။ အမှတ်(၃) 

ရပ်က္ွက္်နှင့်် အမှတ်(၁)ရပ်က္ွက္် ည် မ က္်နှှာခ င်ေးဆ  င် တည်ရှ မပ ေး လရွှေလခ ောငေ်း၏ ပငမ်လရ မ်ေးလ က္ောငေ်းအောေး 

တည်မင မ်လအောင် ထ န်ေး  မ်ေးန  င်ပါက္ အမှတ်(၁)ရပ်က္ွက္်နှင့်် အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္်မှော က္မ်ေးမပ  မှိုမ ှက္ောက္ွယ်န  င် 

မည် မဖစ်ပါ ည်။ 

 ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် အမှတ်(၃)ရပ်က္ွက္် လရွှေလခ ောင်ေးလရတ  က္်စောေးမှိုက္ောက္ွယ်လရေး 

  ပ်ငန်ေးအမဖစ် ရန်ပ  လငွက္ ပ်(၁၅၀.၀၀) န်ေး   ောထောေးမပ ေးမဖစ်ပါ မဖင့်် ရရှ  ည့်် ရန်ပ  လငွအရ လဆောင်ရ က္် 

န  ငမ်ည့််  ပ်ငန်ေး ပမောဏက္   အလက္ောငအ်ထည်လဖောလ်ပေး ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောင်ေး လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 တ ေါ်ယဉ့်ယဉ့်တအောင့် ( ထ းလင့်းမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၂ )။ ။ ထ ေး ငေ်း - င်္နိ်ု့လင်္ါ မ်ေး (၁၀၄) 

မ  င် (၂)ဖော   နှင့် ် (၁၀၄)မ  င် (၇)ဖော   အတွင်ေးရှ  အနတရောယ်လက္ွွဲ့မ ောေးလရှောင်ရန်  မေ်း စ် လဖောက္်  ပ်လပေးန  င် 

မခငေ်းရှ /မရှ  လမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

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

က္  ယ်စောေး ှယ် လေေါ်ယဉ်ယဉ်လအောင်မဖစ်ပါတယ်ရှင။် 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ ေ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့််  ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး က္  ယ်စ တ်နှစ်ပါေး ရွှေင် န်ေးခ မ်ေးလမမ့် က္ပါလစ   ို့ ဦေးစွောပထမ နှိုတ်ခွန်ေးဆက္် အပ် 

ပါတယ်ရှင။် 

 က္ျွန်မလမေးမယ့််လမေးခွန်ေးက္လတော့် ထ ေး င်ေးမမ  ွဲ့နယ်ရှ  ထ ေး င်ေး - င်္နိ်ု့လင်္ါ မေ်း(၁၀၄)မ  င ် (၂) ဖော   နှင့်် 

(၁၀၄)မ  င် (၇)ဖော   အတွငေ်းရှ  အနတရောယ်လက္ွွဲ့မ ောေးလရှောင်ရန်အတွက္်  မေ်း စ် လဖောက္်  ပ်လပေးန  င်မခင်ေး ရှ /မရှ  

  ရှ    ၍ လမေးမမန်ေး ွောေးမှောမဖစ်ပါတယ်ရှင။် 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ မလက္ွေးတ  ငေ်းလေ ကက္ ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါခရ  ငအ်တွငေ်းရှ  

ထ ေး င်ေး၊ င်္နိ်ု့လင်္ါ၊ လဆောမမ  ွဲ့နယ်တ  ို့ဟော လတောင်လပေါ်လေ မ ောေးမဖစ်ပါတယ်။ လတောင်တန်ေးလေ မဖစ်   ို့ 

ဆက္် ွယ်လရေး မ်ေးမ ောေးဟော ည်ေး လတောင်မ ောေး၊ လခ ောက္မ် ောေးက္   လက္ွွဲ့ပတ်   ို့ လဖောက္်ရပါတယ်ရှင။် ေါလ က္ောင့်် 

မ  ေးရော  ခ  န်မ ောေးတွင် လတောင်မ ောေးမပ  က္ မခငေ်းမ ောေး၊ လခ ောက္က်္မ်ေးပါေးမ ောေး မပ  က္ မခငေ်းမ ောေး မဖစ်လ ့်ရှ ပါတယ်ရှင။်  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ ထ ေး င်ေးမမ  ွဲ့နယ်အတွငေ်းရှ  ထ ေး င်ေး - င်္နိ်ု့လင်္ါ မ်ေး 

(၁၀၄)မ  င် (၂)ဖော   နှင့် ် (၁၀၄)မ  င် (၇)ဖော   အ က္ောေးရှ  (၅)ဖော   အတွငေ်းမှော တ လတောင်ဆစ်ခ   ေး (၄)လက္ွွဲ့ ရှ ပါ 

တယ်။ လတောင်မပ   မေ်း ောေးပ ့်က္    ို့ လရက္ောလမမထ န်ေးန ရ (၃)ခ  (၅)လပ  Box Culvert  (၂)ခ နှင့်် (၁၀)လပ Box 

Culvert  (၁)ခ  ရှ ပါတယ်ရှင်။ (၁၀၄)မ  င် (၂)ဖော   နှင့် ်(၃)ဖော    က္ောေးရှ  လမမထ န်ေးန ရ မှော ယခင်က္  စ် ောေးနှင့်် 



တစ်ကက္ မ်၊   ထည့််လ ော ပ န အ တ်နှင့်် တစ်ခါ ယခ အခါမှော က္တတရောပ  ေးခွ မ ောေးမဖင့်် အ  ောေးလပ(၉၀)၊ အမမင့််လပ 

(၃၀)တ  ို့နှင့် ်လမမထ န်ေးန ရ မပ   ပ်ထောေးပါတယ်။  

 (၃)ဖော   နှင့် ် (၄)ဖော   အတွင်ေးမှောဆ   လခ ောက္်က္မ်ေးပါေးမပ  က္    ို့ လက္ ောက္်ကက္ ေးစ  လမမထ န်ေးန ရ  (၂)ခ  

မပ   ပ်ထောေးပါတယ်။ လမမထ န်ေးန ရ တ  ို့မှော အ  ောေးလပ(၄၂၀)၊ အမမင့််(၁၅)လပနှင့် ်အ  ောေးလပ(၁၀၀)၊ အမမင့််(၂၀) 

လပတ  ို့နှင့် ် မပ   ပ်ထောေးပါတယ်။ အ  ောေးလပ(၁၀၀)၊ အမမင့််(၂၀)လပရှ တ ့် လမမထ န်ေးန ရ မှော (၂) ကက္ မ်မပ  က္ ခ ့်မခင်ေး 

(၂)ကက္ မ် မဖစ်ခ ့်ပါတယ်။ (၄)ဖော   နှင့် ် (၅)ဖော   အ က္ောေးမှော နှစ်စဉ် လတောင်က္မ်ေးပါေးရ  မပ  က္    ို့ လမမမ ောေးမဖင့်် 

 မေ်းပ တ်မှိုမ ောေး ည်ေး မဖစ်ခ ့်ပါတယ်။ (၅)ဖော   တွင် မ က္်က္ွယ်အနတရောယ်လက္ွွဲ့ ည်ေး ရှ ပါတယ်ရှင။်  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့်။် (၁၀၄)မ  င် (၅)ဖော   အလက္ွွဲ့မှော ဘ  ပ်လမမအ တ် တင် 

 ောလ ော (၁၀)ဘ ေးက္ောေး လခ ောက္ထ် ထ  ေးက္    ို့  ူလ မှိုမ ောေး ည်ေး မဖစ်ခ ့်ပါတယ်။ (၁၀၄)မ  င် (၅)ဖော   ရှ  

လက္ ောက္်ကက္ ေးစ လမမထ န်ေးန ရ မှလမမမ ောေးဟော အခ လမမမ ောေး န မ့််က္ မှိုမ ောေး ရှ လနပါတယ်ရှင်။ လမမမ ောေးမလက္ောင်ေးမခငေ်း၊ 

ရွှေ ွဲ့လစေးလမမမ ောေးမဖစ်မခငေ်း၊  မေ်း ောေးလမမမ ောေး ခ  ွဲ့   ို့ မရမခငေ်းမ ောေး ည်ေး မဖစ်လနပါတယ်ရှင်။  ဘောဝလဘေး 

အနတရောယ်မ ောေးလ က္ောင့်် ယခ မပ   ပ်ထောေးလ ော လမမထ န်ေးန ရ မ ောေး၊  မေ်းမ ောေးဟော ထပမ် ၍ ပ က္်စ ေးန  ငပ်ါတယ် 

ရှင်။ ေါလ က္ောင့်် ယခ လဖောက္်  ပ်မည့်် (၁၀၄)မ  င ်(၂)ဖော   နှင့်် (၁၀၄)မ  င် (၇)ဖော    က္ောေး  မ်ေး စ်လဖောက္်မည့်် 

 မေ်းအရှည်မှော (၄)ဖော    ော ရှ ပါတယ်။ ယခင်  မေ်းလဟောငေ်းထက္် (၁)ဖော   လ  ော့်နည်ေးပါတယ်။ လရလက္ ော် 

တစ်ခ ပ    ပ်ရမှောမဖစ်ပါတယ်။  မေ်းအလနအထောေးမှော ခင်ရ  ေးတန်ေးမဖစ်မပ ေးလတော့် င်္ဝ လမမ၊ င်္ င်ေးလမမ၊ လမမန  

လက္ ောက္်စရစ်လမမမ ောေး မဖစ်ပါတယ်။  မေ်းမှော က္ န်ေးအတက္် အဆငေ်းလမပမပစ်မပ ေးလတော့် မ က္်က္ွယ်မရှ  လခ ောက္် 

က္မ်ေးပါေး ည်ေး မရှ ပါ။  ူ ွောေး မေ်းအူလ က္ောင်ေး ရှ မပ ေးမဖစ်ပါတယရ်ှင။် 

 (၂၃.၁၂.၂၀၁၉) ရက္်လနို့မှော မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော ် လဆောက္်  ပ်လရေးနှင့် ် ပ  ို့လဆောင် 

ဆက္် ွယ်လရေးလက္ောမ်တ အဖွ ွဲ့ဟော ၎ငေ်းအနတရောယ်ရှ   မေ်းပ  ငေ်းလနရောက္   က္ွငေ်းဆငေ်းမှိုမ ောေး မပ   ပ်မပ ေး ေ တ ယ 

အကက္ မ ် မလက္ွေးတ  ငေ်းလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော ် (၁၅)ကက္ မ်လမမောက္် ပ  မှန်အစည်ေးအလဝေးတွင် လက္ော်မတ ၏ အစ ရင် 

ခ စောမှော ၎င်ေး မ်ေးပ  င်ေးဟော အနတရောယ်ရှ ၍  မေ်း စ်လဖောက္်  ပ် င့််လ က္ောင်ေး အကက္ မပ တင်မပခ ့်မပ ေး ည်ေး မဖစ်ပါ 

တယ်ရှင။်  

 ယခ  မ်ေး စ်လဖောက္မ်ခင်ေးမဖင့်် အနတရောယ်က္ငေ်းမပ ေး  ွောေး ော၍  ွယ်က္ူလခ ောလမွွဲ့ ောမှောမဖစ်မပ ေးလတော့် 

ဘတ်င်္ က္်က္ န်က္ မှိုနည်ေးမပ ေး လရရှည်တည်တ ့်မယ့််  မေ်းမဖစ် ည့််အတွက္်လ က္ောင့်် (၁၀၄)မ  င ် (၂)ဖော   နှင့်် 

(၁၀၄)မ  င် (၇)ဖော   အတွင်ေးရှ  အနတရောယ်လက္ွွဲ့မ ောေးလရှောငရ်န်  မေ်းအ စ် လဖောက္်  ပ်လပေးန  င်မခငေ်း ရှ /မရှ အောေး 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် မပည် ူမ ောေးက္  ယ်စောေး  က္်ဆ  င်ရောအစ  ေးရအဖွ ွဲ့အောေး  လမေးမမန်ေးအပ်ပါတယ် 

ရှင်။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်ရှင။် 

 ဦးတင့်န္ွယ့်ဦး ( ဝန့်က  း၊ တဆော ့်လိုပ့်တရး၊ ပ ိုို့တဆောင့်ဆ ့်သွယ့်တရးဝန့်က  းဌောန )။  ။ ထ ေး င်ေး 

- င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေးပ  င်ေး ည် လပါက္်( ရက္်လတော) - ထ ေး င်ေး - င်္န်ို့လင်္ါ မ်ေးမဖစ်မပ ေး မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရ 

အဖွ ွဲ့မှ စ မ ခန်ို့ခွ လ ော မ်ေးမဖစ်ပါ ည်။ စ စ လပါင်ေး မ်ေးမ  င်အရှည်မှော (၁၁၃)မ  င် (၄)ဖော   ရှ မပ ေး ပခ က္က ခရ  င် 

 မေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ မ  င်(၀/၀)မှ (၁၈/၅)ထ  တောဝန်ယူထ န်ေး  မ်ေးမပ ေး င်္န်ို့လင်္ါခရ  င်  မေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ မ  င်(၁၈/၅)မှ 

(၁၁၃/၄)ထ  တောဝန်ယူထ န်ေး  မ်ေး  က္်ရှ ပါ ည်။  



 လမေးခွန်ေးပါ မေ်းပ  ငေ်း ည် င်္န်ို့လင်္ါခရ  င်၊ ထ ေး င်ေးမမ  ွဲ့နယ် မ်ေးဦေးစ ေးဌောနမှ တောဝန်ယူ ထ န်ေး  မ်ေး  က္် 

ရှ လ ောအပ  ငေ်းတွင် ပါဝင်ပါ ည်။ အဆ  ပါ မေ်းပ  ငေ်းတွင် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတော၊် လဆောက္်  ပ်လရေး 

နှင့်် ပ  ို့လဆောငဆ်က္် ွယ်လရေးဆ  င်ရောလက္ောမ်တ ၏ နယ်လမမက္ွငေ်းဆငေ်းလ ့် ော စ စစ်လတွွဲ့ရှ ခ က္်နှင့်် အကက္ မပ  

ခ က္် အစ ရငခ် စောတွင ် ပါဝင်လ ော မ  င်တ  င်အမှတ်(၁၀၃/၅)နှင့်် (၁၀၃/၇)အတွင်ေး အနတရောယ်လက္ွွဲ့တက္်မဖစ် 

လ ောလနရောအောေး (၂)ဖော     မေ်းလ က္ောငေ်းလမဖောင့််မခင်ေး  ပ်ငန်ေးနှင့်် ယခ လမေးခွန်ေးပါ မ  င်တ  င ် (၁၀၄/၂ မှ ၁၀၄/၇) 

အတွင်ေးရှ  အနတရောယ်လက္ွွဲ့မ ောေး လရှောငရ်န်  မေ်းအူလ က္ောင်ေး စ် လဖောက္်  ပ်မည့််လနရောမ ောေးအောေး  မေ်းဦေးစ ေးဌောန 

(ရ  ေးခ  ပ်)မှ  မေ်းပ  ထ တ်အဖွ ွဲ့မဖင့်် တ  ငေ်းတော ပ  ထ တ်ထောေးရှ မပ ေးမဖစ်ပါ ည်။ ၎ငေ်း  ပ်ငန်ေးလဆောင်ရ က္်န  င်ရန် 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် ရန်ပ  လငွ   ောထောေးတငမ်ပထောေးမပ ေး ရန်ပ  လငရွရှ မှိုလပေါ် မူတည်၍ လဆောင်ရ က္် 

လပေးမည်မဖစ်လ က္ောင်ေး လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတသောင့်းတရွှေ ( နတ့်တြော ့်မြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ တ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊ 

 ွှတ်လတောဝ်န်ထမေ်းအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါဟ  ဦေးစွော နှိုတ်ခွန်ေးဆက္် အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် 

နတ်လမောက္်မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတော်က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလ ောငေ်းလရွှေ မဖစ်ပါ 

တယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ က္ျွန်လတော့််အလနန ို့ နတ်လမောက္်မမ  ွဲ့နယ်အတွင်ေးရှ  

လက္ ေး က္်ဆည် (၂)ခ န ို့ ပတ် က္်   ို့ မပန် ည်မပ မပငန်  ငလ်ရေးအတွက္် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေး ွောေးမှော မဖစ်ပါတယ်။  

 ပထမဦေးစွော နတ်လမောက္မ်မ  ွဲ့နယ်၊ တွင်ေးကက္ ေးလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ တွင်ေးကက္ ေးလက္ ေးရ ောအတွင်ေးရှ  မလဝဆည်နှင့်် 

ပတ် က္်   ို့ လမေးမမန်ေး ွောေးမှောမဖစ်ပါတယ်။ အဆ  ပါ မလဝဆည် ည် ယခင ်မ.ဆ. လခတ် က္ော က္တည်ေး 

က္ က္  ယ့််အောေးက္  ယ်က္  ေး တည်လဆောက္်ခ ့်တောမဖစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် စ  က္်ပ   ေးလရနှင့်် လ ောက္်   ေးလရက္   တွင်ေးကက္ ေး 

လက္ ေးရ ောတွင် ောမက္ အန ေးအနှာေးရှ  ရ ောမ ောေးက္ ည်ေး ရယူ   ေးစွ န  င်ခ ့် က္ပါတယ်။  ယ်စ  က္်ဧက္(၆၀)ခနို့် 

က္   ည်ေး စ  က္်ပ   ေးလရမ ောေး လပေးလဝန  င်ခ ့်တောက္   ည်ေး လတွွဲ့ရှ ခ ့်ရပါတယ်။  ယခ အခါ အဆ  ပါဆည်၏ လရထ န်ေး 

တ ခါေးမ ောေး ပ က္်စ ေးလနမခင်ေး၊ လရထ တ်ပပွန် အလဆောက္အ်ဦပ က္်စ ေးလနမခငေ်း၊ လရထ တ်ပပွန်အဝငန်ှာေးတွင် န  ေးလမမ 

မ ောေးတငရ်ှ လနမခငေ်းတ  ို့လ က္ောင့်် လ ောက္်   ေးလရနှင့်် စ  က္်ပ   ေးလရမ ောေး ရရှ လရေးအတွက္် မ ောေးစွောခက္်ခ လန ည်က္   

လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ေ တ ယအလနန ို့ နတ်လမောက္်မမ  ွဲ့နယ်၊ ပ/လင်္ွေးခ    

အ ပ်စ ၊  ဖန်ေးက္န်လက္ ေးရ ောရှ   က္ကယ်က္ ငေ်းဆည်မှော ည်ေး မ.ဆ. လခတ် က္ော က္တည်ေးက္ တည်လဆောက္် 

ထောေးလ ောဆည်ဘ  မဖစ်ပါတယ်။ လ ောက္်   ေးလရ ောမက္ စ  က္်ပ   ေးဧက္ (၂၀၀)လက္ ေ်ာက္   ည်ေး လရရယူန  င် 

 ည်အထ  အက္   ေးရှ ရှ  အ   ေးမပ န  ငလ် ောဆည်မဖစ်ပါတယ်။ ယခ အခါ လရထ တ်ပပွန် (၂)ခ ရှ ခ ့်ရော (၂)ခ    ေး 

ပ က္်စ ေးလနမပ မဖစ်ပါ၍ စ  က္်ပ   ေးလရရယူလရေးအတွက္် အခက္်အခ မ ောေးစွော ရှ လနပါတယ်။ 

    ို့ပါ၍လဖေ်ာမပပါ မလဝဆည်နှင့််  က္ကယ်က္ ငေ်းဆည် (၂)ခ ၏ ပ က္်စ ေးယ  ယွငေ်းလနမှိုမ ောေးအောေး 

လဆော  ငစ်ွော မပ မပငလ်ပေးန  ငမ်ခငေ်းရှ /မရှ  တ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့မှ  က္်ဆ  င်ရောဝန်ကက္ ေးအောေး  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွောလမေးမမန်ေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗ ောေး။ 



 ဦးဝင့်းတြော့်တဌး (ဝန့်က  း၊ စ ို ့်ပ   းတြွးမြ တရးန္ှင ့် ဆည့်တမြောင့်းဝန့်က  းဌောန )။ ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ မလက္ွေးခရ  င၊် နတ်လမောက္်မမ  ွဲ့နယ်၊ တွင်ေးကက္ ေးလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ တွင်ေးကက္ ေးလက္ ေးရ ောရှ  မလဝဆည်၏ 

လရထ တ်ပပွန် အလဆောက္်အဦနှင့်် လရတ ခါေးပ က္်စ ေးလနမပ ေး လရမ    မဖင့်် က္န်အတွင်ေး လရမ   လ ှောင်န  င် 

လ က္ောင်ေး စ စစ်လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

 မလဝဆည်၏ အက္   ေးမပ ဧက္မှော (၆၀)ဧက္မဖစ်မပ ေး  ူဦေးလရ(၆၀၀၀)ဦေး၊ အ မ်လထောင်စ (၇၀၀)စ ခန်ို့ 

လ ောက္်   ေးလရ အ   ေးမပ   က္်ရှ လ ော က္န်မဖစ်ပါ ည်။ ပ/လင်္ွေးခ   လက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊  ဖန်ေးက္န်ရ ောအန ေး အက္   ေး 

မပ ဧက္(၂၀၀)ရှ   က္ကယ်က္ ငေ်းက္န်၏ လရထ တ်ပပွန်အမှတ်(၁၊၂)တ  ို့မှော က္   ေးပ ့်ပ က္်စ ေးလနလ က္ောငေ်းက္   ည်ေး 

စ စစ်လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။  

 မလဝဆည်၏ လရထ တ်ပပွန်နှင့််  က္ကယ်က္ ငေ်းက္န်၏ လရထ တ်ပပွန်(၂)ခ  မပ မပငလ်ဆောငရ် က္်လပေးရန် 

   အပ်ပါ ည်။    ို့မဖစ်ပါ၍ အဆ  ပါ  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်န  င်ရန် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် 

ရန်ပ  လငွ ထည့်် ွင်ေးတငမ်ပလတောင်ေးခ ၍ ရန်ပ  လငရွရှ ပါက္ လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လမဖ က္ောေး 

အပ်ပါ ည်။ 

 ဦး င့်တြောင့်လွင့် ( ငဖဲမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၂ )။  ။ အောေး   ေးပ  မင်္ဂ ောပါ။ 

က္ျွန်လတောက်္လတော့် ငဖ မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် 

ဦေးခင်လမောင် ွင် မဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ ော။  

လ ေးစောေးရပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ော ယခ က္ျွန်လတောလ်မေးမမန်ေးမ ့်လမေးခွန်ေးက္လတော့် ငဖ  

မမ  ွဲ့နယ် လရှောက္်လတောင်အ ပ်စ ၊ လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ော၏ အလနှာက္်လတောင်ဘက္်အရပ်ရှ   လပေါ်လခ ောင်ေးအောေး 

ပ တ်၍ လရတောေးတမ  (လရ ွှ ဆည်)မပ   ပ်မပ ေး လရလ ောက္်စနစ်မ ောေး ထည့်် ွငေ်း၍ စ  က္်ပ   ေးလရရရှ လအောင် 

လဆောငရ် က္်လပေးန  င်မခငေ်းရှ /မရှ    ရှ    ၍ လမေးမမန်ေး ွောေးမှောမဖစ်ပါတယ်။  

လ ေးစောေးရပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ော ယခ လမေးခွန်ေးဟော (၁၅)ကက္ မ်လမမောက္်ပ  မှန် အစည်ေး 

အလဝေးမှော အခ က္်အ က္်မမပည့််စ     ို့ လမေးမမန်ေးခွင့််မရခ ့်တ ့် လမေးခွန်ေးမဖစ်ပါတယ။် ယခ ထပ်မ  က္ွငေ်းဆငေ်းမပ ေး 

 က္်ဆ  ငရ်ော လမမစောရင်ေး၊ စ  က္်ပ   ေးလရေးဌောနဝန်ထမ်ေးမ ောေး ပါဝင်  က္် လက္ ေးရ ောလတောင် ူ ယ် မောေး မပည် ူ 

မ ောေးနှင့်် လတွွဲ့ဆ  က္ော    အပ်လ ောအခ က္်အ က္်မ ောေး စ လဆောင်ေး၍ ထပ်မ တင်မပလ ောလမေးခွန်ေး မဖစ်ပါတယ်။  

လ ေးစောေးရပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ော ငဖ မမ  ွဲ့နယ်၊ လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ောအ ပ်စ ဟော 

လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ော၊ လ  ောက္ န်ေးလက္ ေးရ ော၊ လညောငက်္  င်ေးလက္ ေးရ ောတ  ို့နှင့်် ဖွ ွဲ့စည်ေးထောေးတ ့် လက္ ေးရ ော 

အ ပ်စ ကက္ ေးမဖစ်     အမှတ်(၁၄)က္ပစ တပ်ရငေ်းတစ်ရင်ေး   လက္ ေးရ ောမ ောေးနှင့်် က္ပ်  က္်တည်ရှ ပါတယ်။ 

လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ောမှော အ မ်လထောငစ် လပါငေ်း(၁၇၅)နှင့််  ူဦေးလရ(၅၉၉)ဦေး၊ လ  ောက္ န်ေးလက္ ေးရ ောမှော 

အ မ်လထောင်စ လပါင်ေး(၇၀)နှင့််  ူဦေးလရလပါင်ေး(၂၁၈)ဦေး၊ လညောငက်္  င်ေးလက္ ေးရ ောမှော အ မ်လထောငစ် လပါငေ်း (၉၀)နှင့်် 

 ူဦေးလရ(၂၈၆)ဦေးရှ မပ ေး လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ောအ ပ်စ လပါငေ်း အ မ်လထောငစ် လပါင်ေး(၃၃၅)နှင့််  ူဦေးလရလပါင်ေး 

(၁၁၀၃)ရှ ပါတယ်။ လက္ ေးရ ောမပည် ူအမ ောေးစ ဟော  ယ်ယောလမမက္   အရငေ်းမပ မပ ေး စ  က္်ပ   ေး  ပ်က္  င် စောေးလ ောက္် 

 က္ရတ ့် လတောင် ူ ယ် မောေးမ ောေးမဖစ်ပါတယ်။ 

လ ေးစောေးရပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ော ယခ က္ျွန်လတောတ်ငမ်ပတ ့်  လပေါ်လခ ောငေ်းဟော 

လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ောရ ွဲ့ အလနှာက္်လတောင်လထောင့််အရပ် (၃)မ  ငခ်န်ို့အက္ွောမှောရှ တ ့် အမမ တမ်ေးလရရှင် စ ေးဆင်ေး 



လနတ ့် လခ ောင်ေးတစ်လခ ောင်ေးမဖစ်ပါတယ။် ၎င်ေးလခ ောငေ်းလရက္   အရပ်နည်ေးအရပ်ဟန်နှင့််  ွယ်ယူမပ ေး တစ်ပ  င် 

တစ်န  င် စ  က္်ပ   ေး  ပ်က္  ငလ်နတ ့် လတောင် ူမ ောေး ည်ေးရှ ပါတယ်။ ၎င်ေး လပေါ်လခ ောင်ေးအန ေး ပတ်ဝန်ေးက္ ငမ်ှော 

မ  ေးက္  လမျှေ်ာမပ ေး စ  က္်ပ   ေး  ပ်က္  ငလ်နတ ့်  ယ်လမမ/ယောလမမလပါင်ေး ဧက္(၁၅၀)ခန်ို့ရှ ပါတယ်။  လပေါ်လခ ောင်ေးက္   

လရ ွှ ဆည်မပ   ပ်၍ စနစ်က္  ှလ ော လရလ ောက္်စနစ်မ ောေး လဆောင်ရ က္်လပေး န  ငပ်ါက္ ယခ  က္်ရှ ဧက္အမပင် 

လနှာက္ထ်ပ်ဧက္(၂၀၀)လက္ ော ် (၃၀၀)ခန်ို့ တ  ေးခ  ွဲ့လဆောင်ရ က္် ောန  ငဖ်ွယ်ရောရှ ပါတယ။် လမမဆ ဩဇောလက္ောင်ေးမွန် 

တ ့် အရပ်လေ မ ောေးမဖစ်တ ့်အတွက္် စ  က္်ပ   ေးလရ ော အ ွယ်တက္ူ ရရှ မည်ဆ  ရင် တစ်နှစ်ပတ်   ေး တစ်  ေးမှ 

နှစ်  ေး၊    ေး  ေးအထ  စ  က္်ပ   ေး  ပ်က္  င်မှော မဖစ်ပါတယ်။ ( က္်ရှ စ  က္်ပ   ေးလမမနှင့်် တ  ေးခ  ွဲ့စ  က္်ပ   ေးန  ငလ် ောလမမ 

မ ောေးက္   လက္ောင်ေးက္ငဓ်ါတ်ပ  မဖင့်် ပူေးတွ  တငမ်ပပါ ည်)။ 

    ို့ပါ၍ လရှောက္လ်တောင်လက္ ေးရ ောအ ပ်စ  လတောင် ူ ယ် မောေးမပည် ူမ ောေးရ ွဲ့ဆနဒက္   မဖည့််ဆည်ေး ည့်် 

အလနမဖင့်် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ ၎င်ေးလတောင် ူ ယ် မောေးမ  ောေးစ မ ောေး၏  ူလနမှိုဘဝမ ောေး မမင့််မောေးတ  ေးတက္်လအောင် 

မမှင့််တင်လပေး ည့််အလနမဖင့်် ည်ေးလက္ောင်ေး၊ လရှောက္်လတောင်လက္ ေးရ ော၏ အလနှာက္လ်တောငဘ်က္်အရပ်ရှ   လပေါ် 

လခ ောင်ေးအောေးပ တ်၍ လရတောေးတမ  (လရ ွှ ဆည်) မပ   ပ်မပ ေး လရလ ောက္ ်စနစ်မ ောေးထည့်် ွင်ေး၍ စ  က္်ပ   ေးလရရရှ  

လအောင် လဆောငရ် က္်လပေးပါရန်  က္်ဆ  င်ရောဌောနတောဝန်ရှ  ူတ  ို့အောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် 

လ ေးစောေးစွော တငမ်ပအပ်ပါတငခ်င်ဗ ောေး။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦးဝင့်းတြော့်တဌး (ဝန့်က  း၊ စ ို ့်ပ   းတြွးမြ တရးန္ှင ့် ဆည့်တမြောင့်းဝန့်က  းဌောန )။ ။  လပေါ်လရ ွှ  

ဆည် တည်လဆောက္်မည့််လနရော ည် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ  င၊် ငဖ မမ  ွဲ့နယ်၊ လရှောက္်လတောင် 

လက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လရှောက္်လတောင်လက္ ေးရ ော၏ အလနှာက္်လတောင်ဘက္် (၃)မ  င်ခန်ို့အက္ွောတွင ်တည်ရှ ပါ ည်။ 

 လေ ခ  လတောင ူ်မ ောေး ည်  လပေါ်လခ ောငေ်းမှလရအောေး (၂) က္်မ အခ ငေ်း ပ ပ်စတစ်ပ  က္် မ ောေးမဖင့်် 

 ွယ်ယူက္ော စပါေး(၄၀)ဧက္ခန်ို့ စ  က္်ပ   ေး  က္်ရှ လ က္ောငေ်း စ စစ်လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ အဆ  ပါ လရ ွှ ဆည် 

တည်လဆောက္်မပ ေး လရလ ောက္်စနစ် ထည့်် ွင်ေးလဆောင်ရ က္်မည်ဆ  ပါက္  က္်ရှ အက္   ေးမပ  ဧက္အမပင် 

 ယ်လမမမ ောေး ထပမ် လဖေ်ာထ တ်မပ ေး အမခောေး  ေးနှ မ ောေးက္   ည်ေး လရရယူစ  က္ပ်   ေးန  ငမ်ည် မဖစ်ပါ ည်။ 

    ို့မဖစ်ပါ၍ မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ  င၊် ငဖ မမ  ွဲ့နယ်၊ လရှောက္လ်တောငလ်က္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ 

လရှောက္်လတောငလ်က္ ေးရ ော၏ အလနှာက္်လတောငဘ်က္်(၃)မ  ငခ်န်ို့ အက္ွောရှ   လပေါ်လရ ွှ ဆည်အောေး အလ ေးစ တ် 

က္ွငေ်းဆငေ်း တ  င်ေးတောတွက္်ခ က္်မပ ေး န ေးစပ်ရော ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ ရန်ပ  လငွ 

စောရင်ေးတွင် ထည့်် ွငေ်း လတောင်ေးခ  ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောငေ်းနှင့်် ရန်ပ  လငွရရှ ပါက္ လဆောင်ရ က္်လပေး ွောေးမည် 

မဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးစန့်းက   ( ငဖဲမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောေ် ဥက္ကဋ္ဌ၊  ဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့််  ွှတ်လတော်က္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး ခငဗ် ော။ က္ျွန်လတော် 

က္လတော့် ငဖ မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁) မ ှ ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးစန်ေး က္  မဖစ်ပါတယ်။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး -  

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ ငဖ မမ  ွဲ့နယ်အတွင်ေးရှ  မန်ေးတမ လရလ ှောင်ဆည်ကက္ ေးတွင်  က္်ဝ /  က္်ယော 

လရ ွင်ေးလမမောင်ေးကက္ ေး (၂)လမမောင်ေး ရှ ပါ ည်။  က္်ဝ လရ ွငေ်းလမမောင်ေးကက္ ေး ည် မန်ေးတမ မ ှ လခ ောင်ေးမဖ ရ ော 

လမမောက္်ဘက္်ထ  လဖောက္်  ပ်ထောေးမပ ေး မဖစ်ပါ ည်။ ၎င်ေး က္်ဝ လရ ွငေ်းလမမောင်ေးကက္ ေးအောေး လရှောက္်ဝရ ောအထ  



တ  ေးခ  ွဲ့လဖောက္်  ပ် ွောေးမညဆ်  ပါက္  ရက္်ပင်၊ အ  ေးလမမတွင်ေး၊ ဇ ေးလတောကက္ ေး၊ ဇ ေးလတောလ ေး၊ လရှောက္်ဝ စလ ော 

လက္ ေးရ ော(၅)ရ ောရှ  လတောင် ူ ယ် မောေး (၄၀၀)လက္ ောခ်န်ို့ ယခင် ပ  စ (၇) ထွက္ရ်ှ မပ ေး မ  ေးလက္ောငေ်း ယ်လမမမ ောေး 

နှင့်် ယောလမမမ ောေး လမမ ွတ်မ ောေးက္    ယ်လမမအမဖစ် ခ  ွဲ့ထွငမ်ည်ဆ  ပါက္  ယ်ဧက္ (၅၀၀)ခန်ို့ ဝန်ေးက္ င်ထ  

တ  ေးခ  ွဲ့စ  က္်ပ   ေး ောန  င်မည် မဖစ်ပါ ည်။ မ  ေး  ေးနှ ၊ လဆောငေ်း  ေးနှ မ ောေး စ  က္်ပ   ေးန  င်မပ ေး လေ ခ လတောင် ူ 

 ယ် မောေးမ ောေး၏ စောေးဝတ်လနလရေး၊  ူလနမှိုဘဝ တ  ေးတက္်မမင့််မောေး ောမည် မဖစ်ပါ ည်။ ထ  ို့လ က္ောင့်် 

က္ျွန်လတောတ်  ို့ မမန်မောန  င်င ၏ အလမခခ  ူတန်ေးစောေးမ ောေး မဖစ်လ ော လတောင် ူ ယ် မောေးမ ောေး၏  ူလနမှိုဘဝ 

အဆင်လမပလစရန်အတွက္် မန်ေးတမ လရလ ှောင်ဆည်ကက္ ေး၏  က္်ဝ လရ ွင်ေးလမမောင်ေးကက္ ေးအောေး တ  ေးခ  ွဲ့ 

လဖောက္်  ပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့််  က္်ဆ  င်ရောဝန်ကက္ ေးဌောန   ို့ လ ေးစောေး 

စွောမဖင့်် လမေးမမန်ေးအပ်ပါ ည်။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါ ည်ခငဗ် ောေး။ 

 ဦးဝင့်းတြော့်တဌး (ဝန့်က  း၊ စ ို ့်ပ   းတြွးမြ တရးန္ှင ့် ဆည့်တမြောင့်းဝန့်က  းဌောန )။ ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊ မငေ်းဘူေးခရ  င၊် ငဖ မမ  ွဲ့နယ်ရှ  မန်ေးတမ လရလ ှောင်ဆည်  က္်ဝ လရလပေးလမမောင်ေးကက္ ေးနှင့််ပတ် က္်၍ 

မန်ေးတမ  က္်ဝ လမမောင်ေး အဖ ောေးလပတ  င်(၂၂၅၀၀)မှ လရှောက္်ဝရ ောအထ   က္်ဝ လမမောငေ်း လရလပေးန  ငရ်န် 

လမမောင်ေး စ်အ  ောေး (၁၈၅၀၀)လပ တ  ေးခ  ွဲ့တည်လဆောက္်ရမည်မဖစ်ပါ ည်။ 

 အ  ေးလမမတွင်ေးလက္ ေးရ ော အလရှွဲ့ပ  င်ေးရပ်က္ွက္် အဖ ောေးပ  င်ေး ည် လမမောငေ်းအူလ က္ောင်ေးတွင် က္ လရောက္လ်နပါ 

 ည်။ အ  ေးလမမတွင်ေးရ ောအောေး လရှောငက်္ွငေ်း   ပါက္ ငဖ  - လရွှေစက္်လတော ် က္ောေး မေ်းမလဘေးရှ  အ  ေးလမမတွငေ်း ဇရပ် 

လတောင်တန်ေးအောေး မဖတ် န်ေး၍ တူေးလမမောင်ေး အ  ောေး(၂၂၀၀)လပ၊ အနက္်(၄၂)လပ တူေးလဖေ်ာရမည် မဖစ်ပါ ည်။ 

   ို့မဖစ်၍ မူ တူေးလဖောစ်ဉ်က္  ရက္်ပငရ် ောထ  ော တူေးလဖေ်ာခ ့်မခငေ်းမဖစ်ပါ ည်။ 

 တူေးလမမောင်ေးအူလ က္ောင်ေး မ်ေး ည် - 

 (က္)  ရက္်ပင ်- အ  ေးလမမတွင်ေး မ်ေး 

 (ခ) ငဖ  - လရွှေစက္်လတော ်မေ်းမကက္ ေး 

 (င်္) အ  ေးလမမတွင်ေး - ဇ ေးလတော မ်ေး 

 (ဃ) ဇ ေးလတောလ ေး - လရှောက္်ဝ မေ်းမ ောေးအမပင် 

 (င)  နွှာေးမလတောင်လခ ောငေ်းနှင့်် 

 (စ) ရ  ေးငယ်(၄)ခ တ  ို့အောေး မဖတ် န်ေး လဖောက္်  ပ်ရမည်မဖစ်ပါ ည်။ 

 မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ  င၊် ငဖ မမ  ွဲ့နယ်၊  ရက္်ပငရ် ောမှ လရှောက္်ဝရ ောအထ  မန်ေးလခ ောငေ်းလဘေး 

တစ်လ ျှောက္်တွင်  က္်ပ လတောဆည်၊ ဘ န်ေးကက္ ေးပ  က္ွငေ်းဆည်နှင့််  စ်ခက္်ဆည်အလ ေး (၂)ခ မဖင့်် လတောင် ူ 

မ ောေး လနွ  ေးနှ ၊ မ  ေး  ေးနှ စ  က္်ပ   ေး  က္်ရှ ပါ ည်။  က္်ဝ လမမောင်ေး တ  ေးခ  ွဲ့တည်လဆောက္ပ်ါက္ မ  ေးလက္ောင်ေး ယ် 

(၈၂)ဧက္၊ ယောလမမ(၁၂၀)ဧက္ခန်ို့ ော တ  ေးခ  ွဲ့စ  က္်ပ   ေးန  င်ပါမည်။ 

 တူေးလမမောင်ေးတ  ေးခ  ွဲ့မည်ဆ  ပါက္ မ  ေးလက္ောင်ေး ယ် (၁၈)ဧက္၊ ယောလမမ(၂၄)ဧက္ ည် တူေးလမမောငေ်းဧရ ယော 

အတွင်ေး ပါဝင ်မဖင့််  ယ်ယောလမမပ  င်ဆ  င် ည့်် လတောင် ူမ ောေး  လဘောတူည မှို ရရှ မ ှော ျှင် ရန်ပ  လငွ 

လတောင်ေးခ ၍ ရန်ပ  လငွရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္် ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတ  ော့်တငွ ( ြင့်းဘူးမြ  ြို့နယ့်ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့်် ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါ   ို့ နှိုတ်ခွန်ေးဆက္် အပ်ပါ 



တယ်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မင်ေးဘူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး  ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလက္ ော်လငွ မဖစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတော့််အလနမဖင့်် မငေ်းဘူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ်အတွငေ်း က္  စ် က္်တ လမမောင်ေးလပေါ်ရှ   ငေ်းလနက္န် 

လမမောင်ေးက္ူေးတ တောေး ည် နှစ်လပါင်ေးမ ောေးစွော က္ောမမင့််မပ မဖစ်၍ ယ  ယွငေ်းပ က္်စ ေးလနလ ောလ က္ောင့်် မပန် ည် 

မပငဆ်င်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ အလမခအလနအောေး ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့   ို့ 

လမေးမမန်ေး ွောေးမှောမဖစ်ပါတယ်။ 

 က္  စ် က္်တ လမမောငေ်း ည် အ  င်ေးမဆည်လရလ ောက္်စနစ်အတွင်ေး တည်ရှ ၍ အ  ောေးလပ (၃၀၀၀၀) 

ရှ က္ော  ယ်လမမ(၁၂၀၀)ဧက္အောေး စ  က္်ပ   ေးလရလပေးလဝ  က္်ရှ လ ော လရလပေးလမမောငေ်းမဖစ်ပါ ည်။ အဆ  ပါလမမောင်ေး 

လပေါ်ရှ   င်ေးလနက္န်လမမောငေ်းက္ူေးတ တောေး ည်  က္်တမ်ေး က္ောမမင့််မပ မဖစ်၍ မ ောေးစွောယ  ယွင်ေးပ က္်စ ေး  က္် ရှ ပါ 

 ည်။ ၎င်ေးတ တောေး ည် မန်ေးလက္ောက္်လက္ ေးရ ော၏ လမမောက္်ဘက္်၊ လက္ ောက္်စ လက္ ေးရ ော၏ အလနှာက္်ဘက္်တွင် 

တည်ရှ ပါ ည်။ အဆ  ပါ လမမောင်ေးက္ူေးတ တောေးအောေး အ   ေးမပ ၍ က္  ောေးပါေးလက္ ေးရ ော၊ မန်ေးလက္ောက္်လက္ ေးရ ော၊ 

လက္ ောက္်စ ရ ော၊ က္  စ်ရ ော၊ က္ က္  ောေးရ ောမ ောေးတွင် လနထ  ငလ် ော ဆည်လရလ ောက္်လတောင် ူမ ောေးမှ  ယ်ယော 

  ပ်ငန်ေးခွင်   ို့ လနို့စဉ် ွောေး ောရောတွင ်အ   ေးမပ   က္်ရှ  မဖင့်် လတောင ူ်မ ောေး စ  ေးရ မ်ထ တ် နိ်ု့စွော မဖတ် န်ေး 

လနရပါ ည်။ 

 ၎င်ေးတ တောေးအောေး လက္ ေးရ ောမ ောေးမှော စ လပါင်ေးအောေးမဖင့်် ဝ  င်ေးဝန်ေးမပင်ဆငလ် ော် ည်ေး တောရှည်မခ ဘ  ခဏ 

ခဏ က္   ေးပ က္်လနပါ ည်။  ယ်ယော  ပ်ငန်ေးခွင ်  ွောေးရောတွင ် ၎င်ေးတ တောေးက္   မမဖစ်မလန မဖတ် န်ေးလနရ 

လ ောလ က္ောင့်် လနို့စဉ်စ တ်ဆငေ်းရ မှိုေ က္ခ ခ စောေးလန က္ရပါ ည်။ မန်ေးလက္ောက္်လက္ ေးရ ော က္ န်ထ တ် မေ်း မပ မပင် 

ခင်ေးမခင်ေးမပ ေးလမမောက္်၍  ွောေးလရောက္် က္ည့််ရှိုရော လေ ခ လတောင် ူမ ောေး၏ ဖ တ်လခေါ်ခ က္်အရ ၎င်ေးတ တောေးက္   

   က္်   က္ည့််ရှိုခ ့်ပါ ည်။ ၎င်ေးတ တောေးမှော အမှန်ပင ် ယ  ယွငေ်းပ က္်စ ေးလန ည်က္   လတွွဲ့ရှ ရမပ ေး ၎င်ေးတ တောေးက္   

အ   ေးမပ လနလ ော လတောင ူ်မ ောေး၏ လတောငေ်းဆ  ခ က္်အရ ယခ  က္ ့်   ို့တငမ်ပရမခင်ေးမဖစ်ပါ ည်။  

 အဆ  ပါလမမောငေ်းက္ူေးတ တောေးအောေး မပ မပငလ်ပေးမခင်ေးအောေးမဖင့််  ယ်ယော  ပ်ငန်ေးခွင်   ို့  ွောေး ောရောတွင် 

အဆင်လမပလခ ောလမွွဲ့ ောမည် မဖစ် မဖင့်် ၎ငေ်းတ တောေးအောေး မပန် ည်မပင်ဆင်လဆောငရ် က္်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှ /မရှ   ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွောလမေးမမန်ေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗ ော။ 

 ဦးဝင့်းတြော့်တဌး (ဝန့်က  း၊ စ ို ့်ပ   းတြွးမြ တရးန္ှင ့် ဆည့်တမြောင့်းဝန့်က  းဌောန )။ ။ အ  င်ေးမလရ ွှ  

ဆည် ည် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေးဘူေးခရ  င၊် မင်ေးဘူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ်အတွင်ေး တည်ရှ ၍  ယ်လမမ(၃၆၁၈၉) 

ဧက္အောေး စ  က္်ပ   ေးလရလပေးလဝ  က္်ရှ လ ော ဆည်လမမောင်ေးနှင့်် လရအ   ေးခ မှိုစ မ ခနိ်ု့ခွ လရေးဦေးစ ေးဌောနထ န်ေး ဆည် 

တစ်ခ မဖစ်ပါ ည်။ အ  ငေ်းမဆည် လရလ ောက္စ်နစ်အတွင်ေးရှ  လမမောင်ေးအ  ောေးလပ(၃၀၀၀၀) ရှ လ ော က္  စ် 

 က္်တ လမမောငေ်း ည်  ယ်လမမ(၁၂၀၀)ဧက္အောေး စ  က္်ပ   ေးလရ လပေးလဝ  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 က္  စ် က္်တ လမမောငေ်းလပတ  င်(၁၀၅၂၃)ရှ   ငေ်းလနက္န် လမမောငေ်းက္ူေးတ တောေး ည်  က္်တမ်ေး က္ောမမင့်် 

မပ  မဖစ်၍ Abutment အက္်က္ွ လ က္ောင်ေးမ ောေး မဖစ်လပေါ်လန  က္်ရှ ရော မပန် ည်မပ မပငရ်န်    အပ်  က္်ရှ ပါ 

 ည်။ 

 အဆ  ပါ  င်ေးလနက္န် လမမောငေ်းက္ူေးတ တောေး ည်  ဆည်လရလ ောက္်လတောင် ူမ ောေး  ယ်ယော  ပ်ငန်ေး 

ခွင်   ို့ လနို့စဉ် ွောေး ောရောတွင် အ   ေးမပ   က္်ရှ လ ော တ တောေးမဖစ်ပါ ည်။    ို့မဖစ်ပါ၍  င်ေးလနက္န် 



လမမောင်ေးက္ူေးတ တောေးအောေး မပန် ည်မပ မပင်လဆောင်ရ က္်န  ငရ်န် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ် မပည်လထောငစ်  

ရန်ပ  လငွ တငမ်ပလတောငေ်းခ ၍ ရန်ပ  လငွရရှ ပါက္ လဆောင်ရ က္် ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောင်ေး လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦးတြောင့်  ို (ြင့်းလှမြ  ြို့နယ့် ြဲဆန္ဒနယ့်အြှတ့် - ၂)။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္ွ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်ကက္ ေးမ ောေးအောေး   ေး က္  ယ်စ တ်နှစ်မဖော က္ န်ေးမော ခ မ်ေး ော က္ပါလစ 

   ို့ ဆ လတောငေ်းလမတတောပ  ို့ အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှတ  င်ေးလေ ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလမောင်က္   မဖစ်ပါ တယ်။ 

 က္ျွန်လတော့််အလနန ို့  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးမမန်ေး   တ ့် လမေးခွန်ေးက္လတော့် မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ်၊ 

လက္ ောက္်စောေးပွ အန ေးရှ  က္ စ်  ေးဆည်ငယ်အောေး အဆင့်မ် တည်လဆောက္်လပေးလစ   တ ့် လမေးခွန်ေးမဖစ်ပါတယ်။  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ မငေ်း ှမမ  ွဲ့နယ် အလနှာက္်မခမ်ေး  က္်ပ တ ခါေး 

တ  က္်နယ်အတွင်ေးမှော အရ ှိုခ ငေ်းတ  င်ေးရငေ်း ောေးမ ောေးလနထ  ငတ် ့် လက္ ောက္စ်ောေးပွ လက္ ေးရ ောလ ေး တည်ရှ ပါတယ်။ 

၎င်ေးလက္ ေးရ ောရ ွဲ့လတောငဘ်က္် (၄)မ  င်ခနိ်ု့ အက္ွောတွင် က္ စ်  ေးဆည်ငယ်တစ်ခ  ရှ ပါတယ။်  

 ၎င်ေးဆည်ငယ်မှော လေ ခ အရ ှိုခ ငေ်းတ  င်ေးရငေ်း ောေးမ ောေးစ လပါငေ်းမပ ေး  စ်ခက္်၊ ဝါေးခက္်မ ောေးမဖင့်် က္  ယ်ထူ 

က္  ယ်ထတညလ်ဆောက္်မပ ေး တစ်န  င်တစ်ပ  င် စ  က္်ပ   ေး  ပ်က္  င်  က္်ရှ  က္ပါ ည်။    ို့လ ော ်  စ်ခက္်ဝါေးခက္် 

ဆည်မှော လရတ  က္်စောေးမှိုမ ောေးပါက္ ပ က္်စ ေးမှိုမ ောေးရှ မပ ေး နှစ်စဉ်       မပန် ည်  ပ် လဆောငရ် ည့််အတွက္် 

ထ လရောက္်မှိုအောေးနညေ်းလန ည်က္   လတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ လေ ခ မပည် ူမ ောေးမှ ည်ေး ၎င်ေးက္ စ်  ေးဆည်ငယ်အောေး 

တ  င်ေးအစ  ေးရအလနမဖင့်် အဆင့်မ် ဆည်ငယ်တစ်ခ  မပ မပင်တည် လဆောက္်လပေးလစ   လ က္ောင်ေး လတောငေ်းဆ    က္် 

ရှ လနပါတယ်။ 

    ို့မဖစ်ပါ၍ တ  ငေ်းအစ  ေးရအလနနှင့်် ၎င်ေးက္ စ်  ေးဆည် (တစ်ဖက္်ပ တ်)အောေး 

 အ  ောေး  -   ၂၅ လပ 

 အန    - ၁၅ လပ 

 အမမင့််   - ၉ လပ 

 လရ ွယ်လမမောငေ်းရှည် - ၂၁၀၀ လပ 

 လရ ွယ်လမမောငေ်းလပေါ်တွင် (၄)လပအက္ ယ်၊ (၂၀)လပအရှည် လရတစ်လ ျှောက္တ်စ်ခ  တည်လဆောက္် 

လပေးမည်ဆ  ပါက္ အက္   ေးမပ လတောင် ူ(၅၀)ဦေးလက္ ောန်ှင့််  ယ်ဧက္(၁၀၀)လက္ ော ်စ  က္်ပ   ေးန  င်မှော မဖစ်ပါတယ်။ 

    ို့မဖစ်ပါ၍ တစ်ဖက္်ပ တ် က္ စ်  ေးဆည်ငယ်အောေး အမှန်တက္ယ် မပ မပငတ်ည်လဆောက္လ်ပေးရန်    အပ် 

လနပါ၍ တ  င်ေးအစ  ေးရအလနနှင့်် လဆောငရ် က္်လပေးန  င်မခငေ်းရှ / မရှ အောေး အရ ှိုခ ငေ်းတ  င်ေးရငေ်း ောေး မပည် ူမ ောေး 

က္  ယ်စောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစွောလမေးမမန်ေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗ ောေး။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေး 

တငပ်ါတယ်။ 

 ဦးဝင့်းတြော့်တဌး (ဝန့်က  း၊ စ ို ့်ပ   းတြွးမြ တရးန္ှင ့် ဆည့်တမြောင့်းဝန့်က  းဌောန )။ ။ မလက္ွေးတ  င်ေး 

လေ ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ  င၊် မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ်၊ လက္ ောက္်စောေးပွ လက္ ေးရ ောအန ေး  စ်ခက္် ဝါေးခက္်မ ောေးမဖင့်် က္  ယ်ထူ 

က္  ယ်ထ တည်လဆောက္်ထောေးလ ော က္ စ်  ေးလရ ွှ ဆည်ငယ် ည် ခါေးပ  က္်လခ ောငေ်းလပေါ်တွင် တည်ရှ မပ ေး ၂၀၁၉ -

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်၊ တ  င်ေးလေ ကက္ ေး ခွင့််မပ ရန်ပ  လငမွဖင့်် တည်လဆောက္်ထောေးလ ော ခါေးပ  က္်လခ ောငေ်းတမ ၏ 

လအောက္်ဖက္်(၁)မ  ငခ်န်ို့ အက္ွောတွင် တည်ရှ ပါ ည်။  



 ယခ လတောင်ေးဆ  လ ော က္ စ်  ေးလရ ွှ ဆည်ငယ် တည်လဆောက္်လပေးန  င်ရန်အတွက္် အလ ေးစ တ် စူေးစမ်ေး 

လ ့် ောမှိုမ ောေး လဆောငရ် က္်ရန်    အပ်ပါ ည်။ အလ ေးစ တ် စူေးစမ်ေးလ ့် ောမှိုမ ောေး လဆောင်ရ က္်မပ ေး မဖစ်လမမောက္် 

န  ငစ်ွမ်ေးရှ ပါက္  င့််လတော် ည့်် ဘဏ္ဍောလရေးနှစ်တွင် မလက္ွေးတ  င်ေးလေ ကက္ ေးအစ  ေးရအဖွ ွဲ့ထ    ို့ ရန်ပ  လင ွ တင်မပ 

လတောင်ေးခ က္ော ရန်ပ  လငရွရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်လပေး ွောေးမည်မဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လမဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 


