
 ဒ ေါ်ဇင်နီနီဝင််း ( ပခုက္ကူမမ  ြို့နယ်မဆဲန္ဒနယအ်မှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

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

က္ျွန်မက္လတော့် ပခ က္ကူမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် လ ေါ်ဇင်န န ဝင်ေး ဖဖစ်ပါ 

တယ်။ က္ျွန်မလမေးဖမန်ေးမည့်် အလ က္ောင်ေးအရောက္လတော့် လယောလခ ောငေ်းတစ်လ  ောက္် လက္ ေးရ ောမ ောေး မ ေးလ ေး 

အနတရောယ်က္ငေ်းရှငေ်းလစလရေး၊ နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေး ခ ထောေးလပေးန  င်ဖခငေ်း ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး  ောေးမှောဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ ပခ က္ကူမမ  ွဲ့နယ်ဟော လက္ ေးရ ောလပါင်ေး(၂၄၅)ရ ော၊ အ ပ်စ  

(၅၄)အ ပ်စ နှင့်် ပခ က္ကူ၊ ဖမစ်လဖခ၊ က္မမ၊ ရပ်က္ က္်လပါင်ေး(၃၅)ရပ်က္ က္်ဖဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးထောေးပါတယ်။ နယ်လဖမ 

မ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးမှော အမှတ်(၁)စက္်မှုဇ န်၊ ဖမစ်လဖခ၊ က္မမ၊ အရောလတော၊်  မ်ေးရ ောဟ  စခန်ေး(၆)ခ  ရှ ပါတယ်။ ယခ  

က္ျွန်မတင်ဖပ   လ ော လယောလခ ောင်ေးတစ်လ  ောက္် လက္ ေးရ ောမ ောေးမှော အလရှွဲ့က္မ်ေးဖဖူ၊ ဥယ ောဉ်စ ၊ လတောင်ပ ူ၊ 

ရှောေး ူေး၊ စ  ငဖ်ဖူ၊ ခန့််လတောရ ော၊   ့်ဖပောေး၊ ဖမစ်ဖ ောေး ၊ စလညောငေ်း၊ လ ေးတ  င်၊ မ ေးလခ ောငေ်းတ င်ေးတ  ့် ဖဖစ်ပါ ည်။ ၎င်ေး 

လက္ ေးရ ောအမ ောေးစ မှော ည်ေး လက္ ေးရ ောကက္ ေးမ ောေးဖဖစ် က္ပါ ည်။ ဖမစ်လဖခမမ  ွဲ့အလနောက္် က္် အရောလတောစ်ခန်ေးနှင့်် 

 မေ်းရ ောစခန်ေးမ ောေးမှော လယောလခ ောင်ေးတစ်လ  ောက္် လက္ ေးရ ောမ ောေးနှင့်် အန ေးဆ  ေးဟ ဆ  န  ငပ်ါ ည်။ ၎င်ေးစခန်ေး(၂)ခ  

ပင် ျှင် လက္ ေးရ ောမ ောေးနှင့််   ောေး ောရန် တန့်် က္ည့််လတောငတ်န်ေးမ ောေးက္  ဖဖတ်၍   ောေး ောရ ဖဖင့်် အခ  န် 

 က္န့်် က္ောမှုမ ောေး ရှ န  ငပ်ါတယ်။ ထ  ့်လ က္ောင့်် မ ေးလ ေးအနတရောယ် ရင်ဆ  င်ကက္  လတ ွဲ့ ော ျှင် ၎င်ေးလက္ ေးရ ောမ ောေး 

လ ေးက္ငေ်း   ခခ  မှု   န်စ ောနည်ေးပါေး ည်က္   လတ ွဲ့ရှ ရပါ ဖဖင့်် နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးတစ်ခ  စ စဉ်လပေးရန် 

   အပ်  က္် ရှ ပါ ည်။ လက္ ေးရ ောမ ောေးအလနဖဖင့်် စခန်ေးလဖမလနရောရရှ လရေးအတ က္် ပူေးလပါငေ်းပါဝငလ်ဆောင်ရ က္် 

   လ က္ောငေ်း  ောလရောက္် တငဖ်ပ ူမ ောေး ည်ေး ရှ ပါ ဖဖင့်် လယောလခ ောငေ်းတစ်လ  ောက္် လက္ ေးရ ောမ ောေး မ ေးလ ေး 

အနတရောယ်က္ငေ်းန  ငလ်ရေး နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးတစ်ခ  ခ ထောေးလပေးရန်အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ွှတ်လတော်ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ 

တစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစ ောလမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ရှင်။ အောေး   ေးက္  လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်ရှင။် 

 ဗ ုလ်မှူကက္ီ်း မင််းဦ်း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ လ ခုခ  ဒရ်းန္ှင ် နယ်စပ်ဒရ်းရာဝန်ကက္ီ်းဌာန )။  ။ မလက္ ေးတ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး၊ ပခ က္ကူခရ  င်တ င် ခရ  ငမ် ေး တ်ဦေးစ ေးမှူေးရ  ေး (၁)ရ  ေး၊ ခရ  ငမ် ေး တ်စခန်ေး (၁)စခန်ေး၊ ပခ က္ကူမမ  ွဲ့နယ်တ င် 

မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်ဦေးစ ေးမှူေးရ  ေး (၁)ရ  ေး၊ မမ  ွဲ့နယ်မ ေး တ်စခန်ေး (၁)စခန်ေးနှင့်် နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးအဖဖစ် 

ပခ က္ကူ(ခ  )နယ်လဖမ မ ေး တ်စခန်ေး၊ စက္်မှုဇ န်နယ်လဖမ မ ေး တ်စခန်ေး၊ ဖမစ်လဖခနယ်လဖမ မ ေး တ်စခန်ေး၊ က္မမ နယ် 

လဖမ မ ေး တ်စခန်ေး၊  မေ်းရ ောနယ်လဖမ မ ေး တ်စခန်ေးနှင့်် အရောလတောန်ယ်လဖမ မ ေး တ်စခန်ေး အပါအဝင်  က္်ရှ  

တ င် နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေး (၆)စခန်ေးအောေး ဖ  ွဲ့စည်ေးပ   တ  ေးခ  ွဲ့ခ င့််ဖပ ခ ့်မပ ေး ဖဖစ်ပါ ည်။ ဖ  ွဲ့စည်ေးပ   အဆ  ဖပ တင်ဖပ 

ထောေးဆ  နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေး (၃၄)စခန်ေးရှ ရော ဖ  ွဲ့စညေ်းပ  ခ င့််ဖပ မ န့်် မရရှ လ ေးပါ။ 

 ပခ က္ကူမမ  ွဲ့နယ်၌  က္်ရှ ဖ  ွဲ့စညေ်းပ  ခ င့််ဖပ မပ ေးလ ော နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးအဖပင် လယောလခ ောငေ်း 

တစ်လ ျှောက္်ရှ  အလရှွဲ့က္မ်ေးဖဖူ၊ ဥယ ောဉ်စ ၊ လတောင်ပ ူ၊ ရှောေး ူေး၊ စ  ငဖ်ဖူ၊ ခန့််လတောရ ော၊   ့်ဖပောေး၊ ဖမစ်ဖ ောေး၊ 

စလညောငေ်း၊ လ ေးတ  င်နှင့်် မ ေးလခ ောင်ေးတ ငေ်း စ ည့်် လက္ ေးရ ောတစ်ရ ော၌ နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးတစ်ခ  ဖ င့်် ှစ်န  င်ပါ 

က္  င့််လ  ော်ပါလ က္ောငေ်းနှင့်် မ ေးလ ေး   ခခ  လရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးနှင့််   ောဝလ ေးအနတရောယ်ဖဖစ်ပ ောေး ောပါက္ 

ရှောလဖ က္ယ်ဆယ်လရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးက္   အခ က္်အဖခောက္ က္  ပ  မ   ွှမ်ေးခခ  လဆောင်ရ က္်န  ငမ်ည် ဖဖစ်လ ော် ည်ေး 

မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအတ င်ေး ဖ  ွဲ့စည်ေးပ  ခ င့်ဖ်ပ မပ ေးဖဖစ် ည့်် နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးတ င် မ ေး တ်စခန်ေး 

အလဆောက္်အဦ လဆောက္်  ပ်ဖခင်ေး၊ မ ေး တ်ယောဉ်မ ောေး ဖဖည့််တင်ေးဖခငေ်းနှင့်် တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေး ခန့််ထောေးန  င်လရေး 



အတ က္် ဦေးစောေးလပေးလဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ရော နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေး ဖ င့်် ှစ်လပေးန  ငဖ်ခငေ်း မရှ လ ေးပါလ က္ောင်ေးနှင့်် 

ဖ  ွဲ့စည်ေးပ   ခ င့််ဖပ မပ ေးဖဖစ် ည့်် မ ေး တ်စခန်ေးမ ောေးအောေး  ူ၊ ယောဉ်/စက္်၊ အလဆောက္အ်ဦမ ောေး ဖ  ွဲ့စည်ေးပ   ဖပည့််မ လရေး 

ဖဖည့််တင်ေးလဆောင်ရ က္်မပ ေးမှ ော လယောလခ ောငေ်းတစ်လ ျှောက္် အခ က္်အခ ောက္ လ ော ဖမစ်ဖ ောေးလက္ ေးရ ောက္   

နယ်လဖမမ ေး တ်စခန်ေးဖ င့်် ှစ်န  င်လရေးအတ က္် ဖ  ွဲ့စည်ေးပ   အဆ  ဖပ တငဖ်ပလပေး  ောေးမည် ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေး 

အပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းဒက္ ာ်စွမ််းရည် ( မင််းဘ ်းမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါခငဗ် ော။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် မင်ေး ူေးမမ  ွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလက္ ောစ် မ်ေးရည် ဖဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော့်် 

အလနဖဖင့်် မငေ်း ူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ်၊ မငေ်း ှက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လ ေးပငလ်က္ ေးရ ောမှ လတောင ူ်(၂၆)ဦေးအောေး က္ င်ေး 

အမှတ်(၁၂၇၉)က္ ငေ်း အမည်လပါက္်လဖပစော   ေးနှ စ  က္်ပ   ေးမှုအလထောက္်အထောေးမ ောေး ရှ လ ော် ည်ေး ပ င်္ င်္ ကက္  ေးဝ  င်ေး 

အတ င်ေး က္ ူေးလက္ ောလ်နထ  င် ည်ဟ ဆ  က္ော တရောေးစ  ဆ  ထောေးမှုအလပေါ် (၂၀၁၈ ခ နှစ်၊ စက္်တင ်ော ၂၀ ရက္်တ င်) 

ဖပဋ္ဌောန်ေး   က္် ည့််  စ်လတောဥပလ အခန်ေး(၃)၊ ပ  ်မ ၇၊ ပ  ်မခ   (က္)အရ၊ ပ  မ်ခ  (ခ)အရ လဖမဖပင်အမှန်က္   

က္ ငေ်းဆငေ်းစ စစ်၍ တ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏  လ ောထောေးမှတ်ခ က္်၊ ဖပည်လထောငစ် အစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏  လ ော 

တူည ခ က္်ဖဖင့်် ကက္  ေးဝ  ငေ်းလတောအဖဖစ် ပယ်ဖ က္်လပေးပါရန် တငဖ်ပ၍ ပယ်ဖ က္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ က္   

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ မငေ်း ူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ်၊ မငေ်း ှက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လ ေးပငလ်က္ ေးရ ော ည် ၁၉၅၄ 

ခ နှစ်တ င် စတင၍် ရ ောတည်ခ ့်ပါ ည်။ ထ  အခ  န်မှစ၍ လတောင ူ်မ ောေးမှော ဓောေးမဦေးခ   ပ်က္  င် စောေးလ ောက္်ခ ့် 

 ည်မှော (၆၅)နှစ် ရောစ နှစ်တစ်ဝက္် လက္ ောခ် ့်မပ ဖဖစ်ပါ ည်။ ၁၉၈၂ ခ နှစ်တ င် အင်္ဂ  ပ်မငေ်း  က္်ထက္်တ င် 

(၁၂၇၉)က္ ငေ်းဟ   တ်မှတ်အတည်ဖပ ခ ့်၍ ယခ အခ  န်တ င ် ဦေးပ  င်အမည်မ ောေးနှင့်် ၂၀၁၈ ခ နှစ်ထ  မမ  ွဲ့နယ်လဖမ 

စောရငေ်းဦေးစ ေးဌောနမှ အခ န်မ ောေး စည်ေး က္ပ်လနလ က္ောငေ်း   ရှ ရပါ ည်။ ပ  စ (၇)ထ တ်လပေးန  င်ရန် တငဖ်ပထောေး 

 ည်က္   ည်ေး   ရှ ရပါ ည်။ 

 (၁၂၇၉)က္ ငေ်း ဦေးပ  င်လပါက္် လတောင ူ်မ ောေး ည် ဓောေးမဦေးခ   ပ်က္  ငရ်ငေ်း  ူဦေးလရတ  ေးပ ောေး ော ည်နှင့် ်

အမျှ မ ေးလ ေးအနတရောယ်နှင့်် လက္ ေးရ ောအတ င်ေး  ူလနထ  င်၍ မ   လ ောက္် ည်က္တစ်လ က္ောငေ်း၊ မ မ တ  ့်ဓောေးမဦေး 

ခ   ပ်က္  င် ည့်် ယောလဖမအတ င်ေးမှောပင ် တ ထ  ေးလန ောခ ့် က္ ည်မှော  က္ောဖမင့််မပ ဖဖစ်ပါ ည်။  မငေ်း ူေးခရ  င်၊ 

ခရ  င် စ်လတောမှ (၁၈.၁၀.၂၀၁၈)ရက္်စ  ပါစောအမှတ်၊ ၁၀၁၇၉ - ၈၃/ စ(င်္)ဖဖင့်် တရောေးမဝင်က္ ူေးလက္ ော် 

လဆောက္်  ပ်ထောေး ည့်် အလဆောက္်အဦမ ောေး စောရငေ်းလက္ောက္်ယူ၍ ဖယ်ရှောေးရှငေ်း ငေ်းန  င်လရေးအတ က္် 

လဆောငရ် က္်မည့််အစ အမ  လတောငေ်းခ  ောရော (၃၀.၁၀.၂၀၁၈)ရက္်လန့်တ င် မမ  ွဲ့နယ် စ်လတောဦေးစ ေးဌောနမှူေးပါ 

 စ်လတောဝန်ထမ်ေး(၆)ဦေး၊  စ်လတောရ    -ရ မှူေးပါ ဝန်ထမ်ေး(၂)ဦေး၊ လ ေးပငလ်က္ ေးရ ောအ ပ်ခ  ပ်လရေးမှူေး၏ 

က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေး က္ည်န  ငတ်  ့်ဖဖင့််ပူေးလပါငေ်း၍ ပ င်္ င်္ ကက္  ေးဝ  င်ေးအမှတ်(၁၂၊၁၃) အတ င်ေးရှ  က္ ူေးလက္ ောလ်ဆောက္်  ပ် 

ထောေး ည့်် အလဆောက္်အဦမ ောေးအောေး ၂၀၁၃ ခ နှစ်တ င် လက္ောက္်ယူခ ့် ည့်် ကက္  ေးဝ  င်ေးက္ ူေးလက္ ောစ်ောရငေ်းနှင့်် 

တ  က္်ဆ  ငစ်စ်လဆေး၍ စောရငေ်းလက္ောက္်ယူခ ့်ရော ၂၀၁၃ ခ နှစ် ကက္  ေးက္ ူေးစောရငေ်းပါ အလဆောက္်အဦ(၆)   ေးရှ မပ ေး 

ကက္  ေးက္ ူေးစောရငေ်းမပါအလဆောက္်အဦ(၂၆)   ေးအောေး စောရငေ်းလက္ောက္်ယူခ ့် ည်ဟ    ရပါ ည်။    ့်လ ော ်၎ငေ်း(၂၆) 

ဦေးတ  ့်မှော ည်ေး ၂၀၁၃ ခ နှစ်က္တည်ေးက္ တည်ရှ လနလ က္ောင်ေး လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။  



 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ လတောင ူ်မ ောေးမှော ည်ေး (၁၂၇၉)က္ ငေ်း ည် စ  က္်ပ   ေးလဖမဖဖစ်မပ ေး မ မ တ  ့် ဦေးပ  င်လပါက္် 

လဖမစောရငေ်းလဖမ ောဖဖစ်လ က္ောငေ်း ယ   က္ည်လန က္ပါ ည်။  စ်လတောဦေးစ ေးဌောနမှ ဝန်ထမ်ေးမ ောေးမှ ည်ေး ပ င်္ င်္  

ကက္  ေးဝ  င်ေးနယ်န မ တ်အောေး တ  က္်ဆ  ငစ်စ်လဆေးခ ့်မပ ေးဖဖစ်၍ လတောင် ူ(၂၆)ဦေး စ  က္်ပ   ေးလနထ  င် ည့်် လနရော ည် 

ကက္  ေးဝ  င်ေးနယ်န မ တ်က္ လရောက္်လ က္ောင်ေး လ ့် ော  ရှ ရပါ ည်။  စ်လတောလဖမနှင့်် လဖမစောရငေ်းလဖမ  တ် တ် 

မှတ်မှတ်ဖဖစ်လရေးက္   ည်ေး တောဝန်ရှ  ူမ ောေးမှ မှန်က္န်စ ော လဆောငရ် က္်ရန် ည်ေး    အပ်ပါ ည်။  

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။ ယခ တရောေးစ  ဆ  ထောေးလ ော လတောင် ူ(၂၆)ဦေးမှ ည်ေး အမှန်တက္ယ် စ  က္်ပ   ေး 

  ပ်က္  င ူ်မ ောေး ည်ေး ဖဖစ်ပါ ည်။ လတောင် ူမ ောေး၏ လဆောက္်  ပ်လနထ  င် ည့်် လနရောမ ောေး ည် ည်ေး 

ကက္  ေးဝ  င်ေးအ ယ်တည့််တည့််တ င် လနထ  ငဖ်ခငေ်းမဟ တ်   မငေ်း ူေး - အမ်ေးက္ောေး မ်ေးလ ေးတ င် ော ဖဖစ်ပါ ည်။ 

နယ်န မ တ်တ င ် က္ လရောက္် ည်ဆ  ပါက္ ပယ်ဖ က္်ဖခငေ်းမ ောေး ဖပ   ပ်လပေး င့််ပါ ည်။ ဖပည် ူူ့ ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးဝငေ်းဝငေ်းမှ ည်ေး ဖပည် ူူ့ ွှတ်လတောတ် င် လမေးခ န်ေးလမေးဖမန်ေးရောတ င် ည်ေး တ  င်ေးလ  ကက္ ေး 

အစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏ပူေးလပါငေ်းလဆောငရ် က္်၍ အမှန်တက္ယ် က္ ငေ်းဆငေ်းစ စစ်မပ ေး ဖပည်လထောငစ် အစ  ေးရအဖ  ွဲ့   ့် တငဖ်ပရ 

မည်ဖဖစ်လ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးထောေးပါ ည်။ 

 ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးခငဗ် ောေး။    ့်ဖဖစ်ပါ၍ ယခ  တရောေးရင်ဆ  င်လနရလ ော လတောင် ူမ ောေးအလနဖဖင့်် တရောေးဥပလ  

အရ ရ ှုေးန မ့််ပါက္ နစ်နောဆ  ေးရ ှုေး၍  ဝနှင့်ရ်ငေ်း က္ရမှောဖဖစ်ပါတယ်။ ထ  ့်လ က္ောင့်် ဥပလ အရ လဖဖလ  ော့်လပေးန  င် ည့်် 

 စ်လတောဥပလ အခန်ေး(၃)၊ ပ  ်မ ၇၊ ပ  ်မခ  (က္)အရ ပ  ်မခ  (ခ)အရ လဖမဖပငအ်မှန်က္   က္ ငေ်းဆငေ်းစ စစ်၍ 

တ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့အလနဖဖင့်် ပယ်ဖ က္်လပေး င့််လ က္ောငေ်းက္   စ စစ်လဆောငရ် က္်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  

က္    ွှတ်လတော်ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါ ည်။ 

 ဦ်းမမင ်ဒဇာ် ( ဝန်ကက္ီ်း၊ သယ ဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန််းက္ င၊် လျှပ်စစ်န္ှင ် စွမ််းအင်ဝန်ကက္ီ်းဌာန ) ။     ။ 

မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေးခရ  ငအ်တ ငေ်းရှ  ပ င်္ င်္  စ်လတောကက္  ေးဝ  ငေ်း ည် (၁၉.၂.၁၉၀၈) ရက္်စ  ပါ အမ န့်် 

လ က္ောဖ်ငောစောအမှတ်(၂၃)ဖဖင့််  ဧရ ယော(၅၀.၂၇) စတ ရန်ေးမ  င် (၃၂၁၇၂.၈၀)ဧက္ဖဖင့်် စတင်ဖ  ွဲ့စည်ေးခ ့်လ ော 

ကက္  ေးဝ  င်ေး ဖဖစ်ပါ ည်။ 

 (၁၅.၄.၁၉၃၅) ရက္်စ  ပါအမ န့်လ် က္ောဖ်ငောစောအမှတ် (၆၄)ဖဖင့် ် (၂၇၈၃) ဧက္အောေး ပယ်ဖ က္်လပေးခ ့် ဖဖင့်် 

ဧရ ယော (၂၉၃၈၉)ဧက္ က္ န်ရှ ပါ ည်။ ၎ငေ်းလနောက္် အမှတ်(၂) က္ောက္ ယ်လရေးပစစည်ေးစက္်ရ  ၊ တပ်မလတော် 

တောလဝေးစက္်ပစ်က္ ငေ်း လဖမလနရောအဖဖစ် (၇.၆.၂၀၁၀) ရက္်စ  ပါအမ န့်လ် က္ောဖ်ငောစောအမှတ် (၇၅/၂၀၁၀)ဖဖင့်် 

ဧရ ယော(၁၂၈၈၁)ဧက္ ပယ်ဖ က္်ခ ့်ရ၍ ဧရ ယော(၁၆၅၀၈)ဧက္ က္ န်ရှ ပါ ည်။ ၎င်ေးလနောက္် န  င်င လတော် မမတ၏ 

 မေ်းညွှန်ခ က္်ဖဖင့်် ၂၀၁၃ ခ နှစ် ကက္  ေးဝ  င်ေးက္  ေးလက္ ောစ်ောရင်ေးမ ောေး လက္ောက္်ယူမပ ေး ဖပည်ထ လရေးအမည်လပါက္် 

အ မ်လဖခ(၅၀)အထက္ ်လ ေးပငလ်က္ ေးရ ောနှင့်် ခရ က္န်လက္ ေးရ ော(၂)ရ ောအောေး  စ်လတောလဖမအဖဖစ်မှ (၁၅.၁၀.၂၀၁၃) 

ရက္်စ  ပါအမ န့််လ က္ော်ဖငောစောအမှတ်(၂၁၆/၂၀၁၃)ဖဖင့်် ဧရ ယော(၁၁၃.၃၄) ဧက္အောေး ပယ်ဖ က္်လပေးခ ့် ဖဖင့်် ပ င်္ င်္  

ကက္  ေးဝ  င်ေး၏  က္်ရှ ဧရ ယောမှော(၁၆၃၉၄.၆၆)ဧက္ က္ န်ရှ ပါ ည်။  ပ င်္ င်္ ကက္  ေးဝ  င်ေး ည် မငေ်း ူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ် 

နှင့် ် ငဖ မမ  ွဲ့နယ် လပါင်ေးစပ်ထောေး ဖဖင့်် ငဖ မမ  ွဲ့နယ် က္်ဖခမ်ေးရှ  ဧရ ယောမှော(၃၉၅၂)ဧက္ရှ မပ ေး မင်ေး ူေး(စက္ ) 

မမ  ွဲ့နယ် က္်ဖခမ်ေးရှ  ယခ  က္်ရှ  က္ န်ရှ ဧက္မှော (၁၂၄၄၂.၆၆) ဧက္ ော က္ န်ရှ ပါ ည်။ ကက္  ေးဝ  ငေ်း စတင ်

ဖ  ွဲ့စည်ေးခ ့် ည်မှော ယလန့်အခ  န်ထ  နှစ်လပါင်ေး(၁၁၂)နှစ်ခန့်် ရှ မပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။ 



 ပ င်္ င်္  စ်လတောကက္  ေးဝ  င်ေးအတ င်ေး ၂၀၁၃ ခ နှစ် ကက္  ေးဝ  င်ေးက္  ေးလက္ ေ်ာ စောရင်ေးလက္ောက္်ယူရောတ င် ကက္  ေးဝ  င်ေး 

အတ င်ေး က္ော အတန် က္ော က္  ေးလက္ ောလ်နထ  င် ည့်် ဖပည်ထ လရေးအမည်လပါက္် အ မ်လဖခ(၅၀)အထက္် 

လ ေးပင်လက္ ေးရ ောနှင့် ်ခရ က္န်လက္ ေးရ ောတ  ့်၏ လဖမဧရ ယော(၁၁၃.၃၄)ဧက္၊ ဥယ ောဉ်ခခ လဖမ(၁၀)ဧက္နှင့်် က္  ေးလက္ ော် 

ယောလဖမ(၂၄၇၆)ဧက္ရှ ပါ ည်။ လ ေးပင်လက္ ေးရ ော၏ရ ောလဖမ(၃၉.၁၃)ဧက္နှင့်် ခရ က္န်လက္ ေးရ ော၏ရ ောလဖမ 

(၇၄.၂၁)ဧက္ စ စ လပါင်ေး(၁၁၃.၃၄)ဧက္က္   (၁၅.၁၀.၂၀၁၃)ရက္်စ  ပါအမ န့််လ က္ောဖ်ငောစောအမှတ်(၂၁၆/၂၀၁၃)ဖဖင့်် 

ပယ်ဖ က္်လပေးခ ့်မပ ေး ခရ က္န်လက္ ေးရ ောမှဥယ ောဉ်ခခ လဖမ(၁၀)ဧက္က္   နှစ်ရှည်  ေးနှ လဖမငှောေးရမ်ေးခ စောခ  ပ်ဖဖင့်် ခ  ပ်ဆ   

ငေှာေးရမ်ေးထောေးမပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။ ပ င်္ င်္ ကက္  ေးဝ  ငေ်းအတ ငေ်း က္  ေးလက္ ော်ယောလဖမ(၂၄၇၆)ဧက္အောေး ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ 

 ဏ္ဍောလရေးနှစ်မှစ၍ လ  ခ ဖပည် ူူ့အစ အဖ  ွဲ့အပ  င်  စ်လတောတည်လထောငဖ်ခငေ်း  ပ်ငန်ေးက္     ေးနှ  စ်လတော 

လရောလနှော စ  က္်ပ   ေးဖခင်ေးနည်ေးစနစ်ဖဖင့်် နှစ်(၃၀) ခ င့််ဖပ စ  က္ပ်   ေး  ပ်က္  င်လစခ ့်ပါ ည်။ ၎ငေ်းက္  ေးလက္ ောယ်ောလဖမ 

(၂၄၇၆)ဧက္အနက္် လ ေးပင်လက္ ေးရ ောမှ လတောင် ူ(၁၀၇)ဦေး လဖမဧရ ယော(၁၃၀၉)ဧက္က္   ည်ေး ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ 

 ဏ္ဍောလရေးနှစ်မှ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇  ဏ္ဍောလရေးနှစ်အထ  လ  ခ ဖပည် ူအစ အဖ  ွဲ့ပ  င်  စ်လတောတည်လထောငဖ်ခငေ်း 

  ပ်ငန်ေးဖဖင့်် ခ င့််ဖပ   ပ်က္  င်လစခ ့်ပါ ည်။ 

 မင်ေး ူေး(စက္ )မမ  ွဲ့နယ်၊ မင်ေး ှက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ လ ေးပငလ်က္ ေးရ ောမ ှ လတောင ူ်(၂၆)ဦေးတ င် 

ဦေးင်္ တ်တ  (ခ)ဦေးထ န်ေးထ န်ေးန  င် ည် ပ င်္ င်္ ကက္  ေးဝ  င်ေးအက္ က္်အမှတ်(၁၃)အတ င်ေး (၈.၂.၂၀၁၉)ရက္်လန့်မှစတင်၍ 

က္ ူေးလက္ ောဝ်ငလ်ရောက္် ူဖဖစ်လ က္ောင်ေး၊ က္ န်(၂၅)ဦေးအောေး ၂၀၁၃ ခ နှစ် အဖ  ွဲ့စ  ဖဖင့်် စောရင်ေးလက္ောက္်ယူခ ့် ည့်် 

ကက္  ေးဝ  င်ေးက္ ူေးလက္ ောစ်ောရငေ်းမ ောေးနှင့်် တ  က္်ဆ  ငစ် စစ်ရောတ င် ပါဝငမ်ှုမရှ ပါလ က္ောင်ေး၊ က္ ူေးလက္ ော ် အလဆောက္်အဦ 

မ ောေးက္   စ စစ်ရောတ င ် အလဆောက္်အဦ(၂၂)   ေး ည်လက္ ေးရ ောနှင့်် တစ်ဆက္်တစ်စပ်တညေ်းရှ ၍ က္ န်(၄)   ေး 

 ည် ပ  ွဲ့က္  လန ည့်် အလဆောက္်အဦမ ောေးဖဖစ်ပါ ည်။ 

 ပ င်္ င်္ ကက္  ေးဝ  င်ေးအက္ က္်အမှတ်(၁၂)နှင့် ် (၁၃)အတ ငေ်း ဝငလ်ရောက္က်္ ူေးလက္ ောလ်နထ  င် ည့်် လတောင် ူ 

(၂၆)ဦေး၏ က္ ူေးလက္ ောအ်လဆောက္်အဦမ ောေး ဖယ်ရှောေးလပေးရန် ဥပလ အရလဆောငရ် က္်ခ ့်မပ ေး မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး 

အစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏ (၂၀.၅.၂၀၂၀)ရက္်စ  ပါစောအမှတ်၊ ၉/၁-၂/(၄၅၇)/(   )/အဖရ ဖဖင့်် အလ က္ောင်ေး က္ောေးခ က္် 

အရ လတောင် ူ(၂၆)ဦေးအောေး လခေါ်ယူ၍ မင်ေး ူေးမမ  ွဲ့နယ်အလထ လထ အ ပ်ခ  ပလ်ရေးဦေးစ ေးဌောန၊ မမ  ွဲ့နယ်အ ပ်ခ  ပ် 

လရေးမှူေး ရ  ေးခန်ေးတ င် (၂.၆.၂၀၂၀)ရက္်လန့်၊ (၁၅:၀၀)နောရ အခ  န်တ င် မမ  ွဲ့နယ်အ ပ်ခ  ပ်လရေးမှူေး၊ မလက္ ေးတ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလက္ ောစ် မ်ေးရညတ်  ့်နှင့််အတူ ခ ဖပရှငေ်း င်ေးမပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။ 

 ဖမန်မောန  င်င အလနဖဖင့်် န  င်င ဧရ ယော၏ (၃၀)ရောခ  ငန်ှုန်ေးက္    စ်လတောလဖမအဖဖစ် လဆောငရ် က္်ရန်နှင့်် န  င်င  

ဧရ ယော၏ (၁၀)ရောခ  ငန်ှုန်ေးက္     ောဝထ န်ေး  မ်ေးလရေး နယ်လဖမမ ောေးအဖဖစ် လဆောငရ် က္်ရန် န  င်င တက္ောတ င် 

က္တ က္ဝတ်မ ောေး ဖပ ထောေး ဖဖင့်် လအောငဖ်မငလ်အောင် အလက္ောင်အထည်လဖေ်ာ လဆောငရ် က္်လနရ ည့််အတ က္် 

 စ်လတောနယ်လဖမအတ င်ေး က္ ူေးလက္ ောဝ်ငလ်ရောက္လ်နထ  င် ူ(၂၆)ဦေး၏ လဖမမ ောေးအောေး ပယ်ဖ က္်လပေးန  ငဖ်ခငေ်းနှင့်် 

အမှုပ တ်  မ်ေးလပေးန  ငဖ်ခင်ေး အစ အစဉ် မရှ လ ေးပါလ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းဝင််းမမင ်လ ှိုင ်( ဒတာင်တွင််းကက္ီ်းမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္  အစ  ေးရအဖ  ွဲ့ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါ 

ခင်ဗ ော။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးဝငေ်းဖမင့််  ှုင် (ခ) က္    ှုင ် ှုင ် ဖဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေး  ောေး 



မှောက္လတော့် ဗ ဿန  ေးကက္  ေးဖပင်က္ောက္ ယ်လတော စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး အ   ေးဖပ ရန် လရ ယ်ယောဉ်မ ောေး ခ ထောေးလပေး 

ရန် အစ အစဉ်ရှ / မရှ  လမေးဖမန်ေး  ောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ ောေး။ 

 မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ် ည် ဖမန်မောန  င်င အ ယ်ပ  င်ေးလ   ပူဖပင်ေး 

လဖခောက္လ်  ွဲ့ ည့်် မ  ေးနည်ေးရပ်ဝန်ေးအတ ငေ်းတ င် တည်ရှ မပ ေး က္မ္ော့်လရှေးလဟောင်ေးယဉ်လက္ ေးမှု အလမ အနှစ် 

ထ န်ေး  မ်ေးလရေးအဖ  ွဲ့ (UNICO) အ  အမှတ်ဖပ  ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောင်ေး ယဉ်လက္ ေးမှုနယ်လဖမတည်ရှ ရော မမ  ွဲ့နယ် 

တစ်ခ  ဖဖစ်ပါ ည်။ အဆ  ပါ ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောငေ်း ယဉ်လက္ ေးမှုနယ်လဖမ အန ေးရှ  ဗ ဿန  ေး ကက္  ေးဖပင်က္ောက္ ယ် 

လတောအတ င်ေးတ င် တစ်အ ပ်တစ်မ စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး စ  က္်ခင်ေးမ ောေး တည်လထောင်စ  က္်ပ   ေး  က္်ရှ ရော ၂၀၁၈ - 

၂၀၁၉ (၂၀၁၉ - မ  ေး) က္ော တ င် တစ်အ ပ်တစ်မ စ  က္်ခင်ေးအဖဖစ် အပငလ်ရ (၃၀၀၀)က္   ည်ေးလက္ောင်ေး၊ ၂၀၁၈ - 

၂၀၁၉ (၂၀၁၉ - မ  ေး) က္ော တ င် စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး စ  က္်ခင်ေးအဖဖစ် အပငလ်ရ (၁၅၀၀)က္   ည်ေးလက္ောငေ်း၊ 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ (၂၀၂၀ - မ  ေး)က္ော တ င ် တစ်အ ပ်တစ်မ စ  က္်ခင်ေးအဖဖစ် အပငလ်ရ(၈၀၀၀)က္   ည်ေးလက္ောငေ်း၊ 

စ စ လပါင်ေးအပင်လရ (၁၂၅၀၀)က္   ပ   ေးလထောင် စ  က္်ပ   ေးက္ော လရလ ောင်ေးဖခငေ်း၊ ဖပ စ ထ န်ေး  မ်ေးဖခငေ်း၊ အပင်အစောေး 

ထ  ေးဖခင်ေး၊ လဖပောင်ေးလရ ွဲ့စ  က္်ပ   ေးဖခင်ေးမ ောေးက္   ဌောနတ င်  က္်ရှ ဖ  ွဲ့စည်ေးပ   အငအ်ောေးရှ ဝန်ထမ်ေး၊   ပ် ောေး၊ လရင်္ါ   

(၄၀၀)ဆ ့် လရတ  င်က္  တငလ်ဆောငန်  ငလ် ော လထေ်ာ ောင်္  အလ ေးတ  ့်ဖဖင့်် ော ကက္  ေးပမ်ေးဖဖည့််ဆည်ေးလဆောင်ရ က္် 

လနရ ဖဖင့််   ပ်ငန်ေးမ ောေးလအောငဖ်မင် င့်် လ ောက္် မလအောငဖ်မင ်    ပ်ငန်ေးလနှောင့််လနှေးမှုမ ောေးဖဖင့်် ရင်ဆ  င်လန 

ရပါ ည်။ 

 အဆ  ပါ စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးက္   ၂၀၁၄ ခ နှစ်မှ စတငမ်ပ ေး နှစ်စဉ်အပင်လရ (၃၀၀၀) လက္ ော် 

ခန့်် ဖပ စ ပ   ေးလထောင်စ  က္်ပ   ေးခ ့် က္လ ော ်ည်ေး ဝန်ထမ်ေးအငအ်ောေး၊ စက္်ယနတရောေးအင်အောေး မျှတမှု မရှ လ ော 

လ က္ောင့်် န  ငင်  ဏ္ဍောလ   င့််ဆ  ေးရ ှုေးမှုမ ောေးက္   ော အက္   ေးရ   ်ဖဖစ်လပေါ်ခ ့်ရပါ ည်။ ၂၀၁၈ ခ နှစ်၊ မတ် (၁၀) 

ရက္်လန့် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးဝန်ကက္ ေးခ  ပ် လ ါက္်တောလအောင်မ  ေးည    ောလရောက္် က္ ငေ်းဆငေ်း က္ည့််ရှု စစ်လဆေးခ ့် 

 ည့်် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး စ  က္်ခင်ေးမ ောေး လအောင်ဖမငဖ်ဖစ်ထ န်ေးမှု နညေ်းပါေးလနရ ည့်် အက္   ေး 

အဖပစ်မ ောေးက္   ည်ေး လဖမဖပင်အလနအထောေးမ ောေးအရ  က္်လတ ွဲ့တငဖ်ပန  င်ခ ့် ဖဖင့်် တောဝန်ရှ  ပ င်္္   ်မ ောေးက္ 

 က္်ခ ခ ့်ပါ ည်။  

 ထ  ့်အဖပင ်၂၀၁၉ ခ နှစ်၊ လမ  (၁၀)ရက္်လန့် န  ငင် လတော၏်အတ  ငပ်ငခ် ပ င်္္   ် လ ေါ်လအောငဆ်န်ေးစ  က္ည် 

၏ ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောငေ်းယဉ်လက္ ေးမှုနယ်လဖမ လ ့် ောလရေးခရ ေးစဉ်တ င် မှော က္ောေးခ ့် ည့််  မေ်းညွှန်ခ က္်မ ောေးအရ 

ဗ ဿန  ေးကက္  ေးဖပင်က္ောက္ ယ်လတော စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးက္   အထူေးအလ ေးထောေးလဆောငရ် က္် က္ရန်၊ 

ညွှန် က္ောေးခ က္်မ ောေးက္   အလက္ောင်အထည်လဖော် လဆောင်ရ က္်န  ငရ်န်အတ က္် လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ် အပူပ  င်ေး 

လ  စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေးဦေးစ ေးဌောနတ င် အင်အောေးဖဖည့််တင်ေးန  ငရ်န် လရလ ောငေ်း  ပ် ောေး စ စ လပါငေ်း (၆)ဦေး၊ 

လရင်္ါ  (၈၀၀)ဆ ့် လရ ယ်ယောဉ် (၂) စ ေး၊ တစ်  ပ မ်ေးမျှ    အပ်မည့်် စက္်   ေး  ဇယ်ဆ (၃၇၀)င်္ါ  ၊ စက္်   ေး 

ဓောတ်ဆ  (၁၅၀)င်္ါ  ၊ လရစ ပ်စက္် (   င်ေးရှငေ်း) (၃)   ေး၊ ယောဉ်လမောင်ေးဝန်ထမေ်း(၂)ဦေး    အပ်  က္်ရှ ပါ ည်။  

    ့်ဖဖစ်ပါ၍ ဗ ဿန  ေးကက္  ေးဖပင်က္ောက္ ယ်လတော တစ်အ ပ်တစ်မ စ မ်ေး န်ေးစ  လဖပလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး 

လအောငဖ်မင်စ ောအလက္ောင်အထည်လဖောလ်ဆောငရ် က္်န  ငလ်ရေး    အပ်  က္်ရှ  ည့်် ဝန်ထမ်ေးအင်အောေး စက္်ယနတရောေး 

အင်အောေးနှင့်် က္ န်က္ န  င်မည့်် စက္်   ေးဆ ခ  တမ်ေးမ ောေး၊ အ   ေးစရ တ်မ ောေး ခ င့််ဖပ ခ ထောေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  

  ရှ    လ က္ောင်ေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးရဖခင်ေးဖဖစ်ပါ ည်။ 



 ဦ်းမမင ်ဒဇာ် ( ဝန်ကက္ီ်း၊ သယ ဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန််းက္ င၊် လျှပ်စစ်န္ှင ် စွမ််းအငဝ်န်ကက္ီ်းဌာန ) ။     ။ 

မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ မလက္ ေးခရ  င၊် လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ အပူပ  ငေ်းလ  စ မ်ေး န်ေး စ  ဖပည်လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ 

ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောငေ်းယဉ်လက္ ေးမှု နယ်လဖမအန ေးရှ  ဗ ဿန  ေးကက္  ေးဖပင် က္ောက္ ယ်လတောအတ ငေ်းတ င် အထူေး 

စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေး စ  က္်ခင်ေးမ ောေး တည်လထောင်စ  က္်ပ   ေး  က္်ရှ ရော ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍောနှစ်(၂၀၁၉ မ  ေးရော  ) 

တ င် က္ က္် ပဖ်ဖည့််(၃၀၀၀)ပင်နှင့် ် တစ်အ ပ်တစ်မ(၁၅၀၀)ပင၊် စ စ လပါငေ်း (၄၅၀၀)ပင် စ  က္်ပ   ေးခ ့်ပါ ည်။ 

ထ  ့်ဖပင် န  င်င လတော်၏ အတ  င်ပင်ခ ပ င်္္   ် လ ေါ်လအောင်ဆန်ေးစ  က္ည်၏ ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောငေ်းယဉ်လက္ ေးမှုနယ်လဖမ 

ခရ ေးစဉ်တ င်  မေ်းညွှန်မှော က္ောေးခ က္်အရ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောနှစ် (၂၀၂၀ မ  ေးရော  )တ င် ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောင်ေး 

နယ်လဖမစ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေး အပငက်က္ ေး(၈၀၀၀)ပင ်စ  က္်ပ   ေး လနမပ ဖဖစ်ပါ ည်။ 

 လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ် ဗ ဿန  ေးလရှေးလဟောငေ်းနယ်လဖမ၌ အပငက်က္ီ်း(၈၀၀၀)ပင် စ ုက္်ပ   ်းန္ ုင်ရန် 

အတွက္် (၁)ပင်လျှင် ဌာနခွင ်မပ စ န္ှိုန််း (၄,၉၆၉/-)က္ ပ်မြင ် ခွင ်မပ ထောေးပါလ က္ောင်ေးနှင့်် ဖမန်မောန  ငင်   စ်လတော 

မ ောေး ဖပန် ည်တည်လထောင်လရေးစ မ က္ န်ေး(MRRP)အရ  ၂၀၂၀ ဖပည့််နှစ် မ  ေးရော  တ င် တ  င်ေးလ  ကက္ ေးမ ောေး၌  

အပငက်က္ ေး(၁၅၀၀)ပင ်စ  က္်ပ   ေးရောတ င် ဌာနခွင ်မပ စ န္ှိုန််းမှာ (၁)ပင်လျှင် (၃,၆၃၆/-)က္ ပ် ခွင ်မပ ထောေးပါ၍ အပင် 

ကက္ ေး စ  က္်ခ င်ေးတူပါလ ော် ည်ေး ဗ ဿန္ ု်းဒရှ်းဒ ာင််းနယ်ဒမမတွင် စ ုက္်ပ   ်းသည ် (၁)ပင်၏ ခွင ်မပ စ န္ှိုန််းမှာ 

MRRP အရ စ ုက္်ပ   ်းသည ် (၁)ပင် ခွင ်မပ စ န္ှိုန််းထက္် (၁,၃၃၃/-)က္ ပ် ပ ုမ ုခွင ်မပ ထောေး ည့််အဖပင် လရလ ောင်ေး 

ဖပ စ ထ န်ေး  မ်ေးဖခငေ်း  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောင်ရ က္်ရန်အတ က္် ထပမ် ပ ့်ပ  ေးပစစည်ေးမ ောေး ည်ေး ထပမ် ပ ့်ပ  ေးလပေးထောေးမပ ေး 

ဖဖစ်ပါ ည်။ 

  ထ  ့်ဖပင ် အပူပ  င်ေးလ  စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေးဦေးစ ေးဌောန၊ ညွှန် က္ောေးလရေးမှူေးခ  ပရ်  ေး (လနဖပည်လတော်)မှ 

လရလ ောငေ်းဖပ စ ထ န်ေး  မ်ေးဖခင်ေး   ပ်ငန်ေးလဆောငရ် က္်ရန်အတ က္် လရလ ောငေ်း  ပ် ောေး(၆)ဦေးအောေး (၆/၂၀၂၀  

မ ှ ၈/၂၀၂၀ )အထ  တစ်  ျှင်(၁၂၉,၆၀၀/-)ဖဖင့်် (၃)  ခန့််ထောေးရန် က္ ပ်(၂.၃၃၃) န်ေးအဖပင် အပူပ  င်ေး 

လ  စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေးဦေးစ ေးဌောန၏ ပ ့်ပ  ေးအဖဖစ်   ဇယ်ဆ (၂၁၀၀)င်္ါ  ၊ ဓောတ်ဆ  (၂၁၀)င်္ါ  ၊ (၂။) Tiger 

လရစ ပ်စက္်(၂)   ေး၊ (၁။)လရပ  က္်လပ ော့် (၁၀)လခ ၊ င်္ါ န်(၄၀၀)ဆ ့် ဖ  က္ ်ောက္န် (၄)   ေးတ  ့်က္   ည်ေး ခ  လဝခ င့််ဖပ  

ထောေးမပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။ 

  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်လတောက်က္ ေး လမေးဖမန်ေးခ က္်တ င် ပါရှ  ည့်် ဗ ဿန  ေးကက္  ေးဖပင်က္ောက္ ယ်လတော 

စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေးအတ က္် အ   ေးဖပ ရန် လရ ယ်ယောဉ်မ ောေးနှင့််ပတ် က္်၍ ယခ  လ ောလ ောဆယ်တ င် 

ခ ထောေးမှု အစ အစဉ်မပါရှ လ ေ်ာ ည်ေး အပူပ  ငေ်းလ  စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေးဦေးစ ေးဌောန အစ အစဉ်ဖဖင့်် လရ ယ်/ 

ပ   ေး ယ်/ က္်စ     ေး က္န့်် န့််င်္  (၁)စ ေးဖဖင့််   ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်  က္်ရှ မပ ေး လထေ်ာ ောင်္   (၁)စ ေးအောေး ယခ  

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် ထပမ် ခ င့််ဖပ လပေးန  ငပ်ါရန် အပူပ  င်ေးလ   စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေးဦေးစ ေးဌောန 

(ရ  ေးခ  ပ်)   ့်  တငဖ်ပထောေးလစမပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။ 

 ထ  ့်ဖပင ် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ဏ္ဍောလရေးနှစ် တ  င်ေးလ  ကက္ ေး(လင    ေးလင ရင်ေး) အ   ေးစရ တ်ဖဖင့်် 

လတောင်တ င်ေးကက္ ေးမမ  ွဲ့နယ်လရှေးလဟောင်ေးဗ ဿန  ေးနယ်လဖမအတ င်ေး အထူေးစ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေး အလထောက္်အက္ူ 

ဖဖစ်လစမည့််ပ   ေးပငက်က္ ေးမ ောေးအောေး အလရအတ က္် မ ောေးမ ောေး ထည့််  ငေ်းစ  က္်ပ   ေးန  ငလ်ရေးနှင့်် ယခင်  ဏ္ဍောလရေးနှစ် 

မ ောေးအတ င်ေး တည်လထောငစ်  က္်ပ   ေးခ ့် ည့်် အထူေးစ မ်ေးစ  က္်ခင်ေးမ ောေးနှင့်် တစ်ဆက္်တစ်စပ်တညေ်း စ  က္်ပ   ေးန  င် 



လရေးတ  ့်အလပေါ်    အပ်မည့် ် လရရရှ လရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ရန် က္ ပ် န်ေး(၅၀)    ေးစ    ောေးရန် တငဖ်ပ 

လတောင်ေးခ မှုအလပေါ် တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတောမ်ှ အတည်ဖပ ခ က္် ည်ေး  ရရှ ထောေးမပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။ 

    ့်ဖဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်အတ က္်  က္်င်္ က္်က္ော (၄)  ော က္ န်ရှ ဖခငေ်း၊ မ  ေးဦေး 

က္  ောမပ ဖဖစ်ဖခငေ်းတ  ့်လ က္ောင့်် လရလ ောင်ေးဖပ စ ထ န်ေး  မ်ေးဖခငေ်း  ပ်ငန်ေးမ ောေး ပ  မ  လဆောငရ် က္်န  င်ရန်    အပ်လ ော 

စက္်ပစစညေ်းမ ောေးအောေး အပူပ  င်ေးလ  စ မ်ေး န်ေးစ  ဖပည်လရေးဦေးစ ေးဌောန(ရ  ေးခ  ပ)်၏ ခ င့််ဖပ ခ က္် ခ မှတ်ထောေး ည့်် 

လ ောင်အတ င်ေးမှပင်   ပ် ောေးအင်အောေး၊ စက္်ပစစည်ေးအငအ်ောေးနှင့်် စက္်   ေးဆ တ  ့်အောေး    ေးစ  ၍ လအောငဖ်မင် 

လအောင် စ  က္်ပ   ေးလဆောင်ရ က္်  ောေးမည်ဖဖစ်မပ ေး  ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ဏ္ဍော 

ရန်ပ  လင မ ှက္ ပ် န်ေး(၅၀)ခ င့််ဖပ ရရှ ထောေးမှုအလပေါ် အပငက်က္ ေးမ ောေး ထပမ်  စ  က္်ပ   ေးန  င်ရန်နှင့်် လရရရှ လရေး  ပ်ငန်ေး 

မ ောေး လဆောင်ရ က္်န  ငရ်န်အတ က္် လဆောင်ရ က္်မည့်် အစ အမ အောေး ဆက္် က္် လဆောင်ရ က္်  ောေးမည် ဖဖစ်ပါ 

လ က္ောင်ေးနှင့်် န္ ုင်င ဒတာ်၏အတ ုငပ်င်ခ ပုဂ္  လ်၏ ဒ ေါ်ဒအာငဆ်န််းစုကက္ည်၏ လမ််းညွှန်မှာကက္ာ်းခ က္်အဒပေါ်  

ဒတာင်တွင််းကက္ီ်းမမ  ြို့နယ်၊  ဗ ဿန္ ု်းဒရှ်းဒ ာင််း ယဉ်ဒက္ ်းမှိုနယ်ဒမမ အထ ်းစ မ််းလန််းစ ုမပည်ဒရ်းအတွက္် 

အဒရ်းဒပေါ်ဒရက္ာ်း(၁)စီ်းအာ်း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရ်းန္ှစ် (သ ုို့မ ုတ်) ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာန္ှစ်အတွင််း 

ခွင ်မပ ခ ထာ်းဒပ်းန္ ုင်ဒရ်း မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့   ့် တငဖ်ပလဆောငရ် က္်  ောေးမည် ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေးနှင့်် 

ခ င့််ဖပ ရန်ပ  လင  ရရှ ပါက္ လဆောငရ် က္်လပေး  ောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဒ ေါ်စန််းစန််းဝင််း ( ဒခ ာက္်မမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ  ေးရအဖ  ွဲ့ဝန်ကက္ ေးမ ောေးနှင့််  ွှတ်လတောရ်  ေးအဖ  ွဲ့မ ောေး 

အောေး   ေး မင်္ဂ ောပါရှင။် 

 က္ျွန်မက္လတော့် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတော ် လခ ောက္မ်မ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး  ွှတ်လတော်က္  ယ်စောေး ှယ် လ ေါ်စန်ေးစန်ေးဝငေ်း ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် က္ျွန်မအလနန ့် မလက္ ေးတ  င်ေး 

လ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့အလနဖဖင့်် မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေးတ င် တောဝန်ထမ်ေးလဆောင်လန က္လ ော 

လအောက္်လဖခဝန်ထမေ်းမ ောေးဖဖစ် ည့််  န့််ရှငေ်းလရေးဝန်ထမ်ေးမ ောေး၏ က္ူေးစက္်လရောင်္ါမခ ရလစလရေးအတ က္် စည်ပင် 

 ောယောလရေးအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေးပ  တ င ်    အပ်လ ောက္ န်ေးမောလရေးမှူေးမ ောေး ခန့််ထောေးဖခငေ်းက္   မည်က္ ့်   ့် စ မ လဆောင်ရ က္် 

ထောေးရှ မည့်် အစ အစဉ်က္     ရှ    ပါ၍  ွှတ်လတော်ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့   ့် 

လမေးခ န်ေးလမေးဖမန်ေး  ောေးမှော ဖဖစ်ပါတယရ်ှင။် 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ က္ျွန်မတ  ့် မလက္ ေးတ  ငေ်းလ  ကက္ ေးအတ င်ေးရှ  စည်ပင် 

 ောယောလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေးတ င် တောဝန်ထမ်ေးလဆောင်လန က္လ ော လအောက္်လဖခဝန်ထမေ်းမ ောေးဖဖစ် ည့််  န့််ရှင်ေးလရေး 

ဝန်ထမ်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်လနရ ည့််   ပ်ငန်ေးမ ောေးမှော အန ့်အ က္်ဆ  ေးမ ောေး၊ ပ  ေးမွှောေးမ ောေးရှ  ည့်် အညစ် 

အလ က္ေးမ ောေး၊ ဝတထ ပစစည်ေးမ ောေးနှင့် ် ဖ န်  လဖမကက္ ေးမ ောေးက္   လန့်စဉ် ထ လတ ွဲ့လနရ ဖဖင့်် က္ူေးစက္်လစန  င် ည့်် 

လရောင်္ါဆ  ေးမ ောေး ရရှ န  င် ည့်် အလဖခအလနတ င် ရှ လနပါ ည်။ ထ  ့်လ က္ောင့်် က္ူေးစက္်လရောင်္ါက္ူေးစက္်မှု မခ ရလစလရေး 

အတ က္် အန ေးက္ပ် က္ န်ေးမောလရေး တ ပညောလပေးမှုမ ောေး၊ က္ောက္ ယ်လစောင့််လရှောက္်မှုမ ောေး၊ က္  မှုမ ောေး 

ဖပ   ပ်လပေးန  ငလ်ရေးအတ က္် က္ န်ေးမောလရေးမှူေးမ ောေး ခန့််ထောေးလဆောငရ် က္်လပေးရန် အထူေး   အပ်  က္်ရှ ပါတယ် 

ရှင်။ 



 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးရှင့််။ လဖောဖ်ပပါ အလ က္ောင်ေးအရောမ ောေးလ က္ောင့်် မလက္ ေးတ  င်ေး 

လ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့အလနဖဖင့်် မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေးတ င် တောဝန်ထမ်ေးလဆောင်လန က္လ ော 

လအောက္်လဖခဝန်ထမေ်းမ ောေးဖဖစ် ည့််  န့််ရှငေ်းလရေးဝန်ထမ်ေးမ ောေး၏ က္ူေးစက္်လရောင်္ါ က္ူေးစက္်မှု မခ ရလစလရေး 

အတ က္် စညပ်င် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေးပ  တ င်    အပ်လ ော က္ န်ေးမောလရေးမှူေးမ ောေး ခန့််ထောေးဖခင်ေးက္   

မည်က္ ့်   ့် စ မ လဆောငရ် က္်ထောေးရှ မည့်် အစ အစဉ်က္     ရှ    ပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် မလက္ ေးတ  င်ေး 

လ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့   ့် လမေးခ န်ေးလမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်ရှင။် အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်ရှင်။ 

 ဦ်းဒဇာ်မင််း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ စီမ က္ န််း၊ ဘဏ္ဍာဒရ်းန္ှင  ်စည်ပင်သာယာဒရ်းဝန်ကက္ီ်းဌာန )။  ။ မလက္ ေး 

တ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏ (၃၀.၃.၂၀၁၈) ရက္်စ  ပါစောအမှတ်၊ ၄/ ၇-၂၉/ စ စ (၃၁၃)/ ဦေး ၆ ဖဖင့်် ခ င့််ဖပ  

 ည့်် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးစည်ပင ်ောယောလရေးအဖ  ွဲ့နှင့်် က္ ပ်က္ မှုလအောက္်ရှ  မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့ 

မ ောေး၏ ဝန်ထမ်ေးဖ  ွဲ့စည်ေးပ  တ င် က္ န်ေးမောလရေးမှူေးရောထူေး ခ င့််ဖပ ခန့််ထောေးဖခငေ်း မရှ ပါ။ 

 မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအတ င်ေး မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့၊ မမ  ွဲ့စည်ပင ်ောယောလရေးအဖ  ွဲ့ဝန်ထမ်ေး 

မ ောေး ည် အ  ပ် မောေး၊  ူဝင်မှုကက္ ေး က္ပ်လရေးနှင့်် ဖပည် ူူ့အငအ်ောေးဝန်ကက္ ေးဌောန၏ ၂၀၁၂ ခ နှစ်၊  ူမှုဖ ူ  လရေး 

ဥပလ  အခန်ေး(၅)၊ ပ  မ် ၁၁ အရ  ူမှုဖူ   လရေးစနစ်နှင့်် အက္   ေးခ စောေးခ င့််မ ောေးအတ က္် မှတ်ပ  မတင ် မလနရ 

ဖပဌောန်ေးခ က္်မ ောေးနှင့်် က္်ဆ  င် ည့််အတ က္်  ူမှုဖူ   လရေးအဖ  ွဲ့က္    စဉ် အ  ပ် မောေး   ပ်ခ စော၏ (၂%) 

နှင့် ် အ  ပ်ရှင်မှ  စဉ် အ  ပ် မောေး  ပ်ခ စော၏(၃%) ထည့််ဝင်ထောေးပါ ည်။ စ စ လပါင်ေး  ပ်ခ စော၏ 

(၅%)(မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးစည်ပင ်ောယောလရေးအဖ  ွဲ့နှင့်် မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေးမှ တစ်နှစ် ျှင် 

စ စ လပါင်ေး(၃၄၁)  န်ေးခန့်် ထည့််ဝင်ထောေးရှ မပ ေး ဝန်ထမ်ေးမ ောေး၏ က္ န်ေးမောလရေးနှင့််   ပ်ငန်ေးခ င်ထ ခ  က္်မှုမ ောေး 

အတ က္်  ူမှုဖ ူ  လရေးအဖ  ွဲ့မှ မက္ န်ေးမောမှုအတ က္် လဆေးက္  မှု ခ ယူခ င့််နှင့်် လင လ က္ေးအက္   ေးခ စောေးခ င့််၊ 

က္  ယ်ဝန်လဆောင်မှုနှင့်် မ ေးဖ ောေးမှုအတ က္် လဆေးက္  မှု ခ ယူခ င့််နှင့်် လင လ က္ေးအက္   ေးခ စောေးခ င့််၊ အောမခ ထောေး ူမ ောေး 

အမင မ်ေးစောေးယူမပ ေးလနောက္် လဆေးဝါေးက္  မှု ဆက္် က္်ခ ယူခ င့််၊ မည် ည့််အလ က္ောင်ေးလ က္ောင့််မဆ   လ ဆ  ေးမှု 

အတ က္် နောလရေးစရ တ် ခ စောေးခ င့််၊ အ  ပ်  ပ်က္  င်န  ငစ် မ်ေးမရှ မှု အက္   ေးခ စောေးခ င့််၊  က္်ဖပည့််အမင မ်ေးစောေး အက္   ေး 

ခ စောေးခ င့််၊   ပ်ငန်ေးခ ငမ်ှ အ  ပ် က္်မ ့်ဖဖစ်မှုအတ က္် အက္   ေးခ စောေးခ င့်် စ ည့်် အက္   ေးခ စောေးခ င့််မ ောေးက္    ူမှု 

ဖူ   လရေးဥပလ အရ လပေးအပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

  ူမှုဖူ   လရေးအဖ  ွဲ့မှ မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေး   ့် က္ ငေ်းဆငေ်း၍ က္ူေးစက္်လရောင်္ါက္ောက္ ယ် 

လရေးနှင့်် က္  လရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောငရ် က္်ဖခငေ်း၊ ရ  ေးဖ င့်ရ်က္်မ ောေးတ င် ဝန်ထမ်ေးမ ောေးနှင့်် မ  ောေးစ မ ောေး၊ က္  ယ်ဝန် 

လဆောငလ်စောင့််လရှောက္်ဖခငေ်း    အပ်လ ော လဆေးဝါေးမ ောေး လထောက္်ပ ့်လပေးဖခငေ်း၊ က္ န်ေးမောလရေး အ  ပညောလပေး 

လဟောလဖပောပ  မ ောေး လဟောလဖပောလဆောငရ် က္်ဖခငေ်း အပါအဝင် က္ န်ေးမောလရေး လစောင့််လရှောက္မ်ှုမ ောေးက္   အန ေးက္ပ် 

လဆောငရ် က္်လပေး  က္်ရှ ဖခငေ်းနှင့်် မမ  ွဲ့နယ်စည်ပင် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့ရှ  တောဝန်ရှ  ူအဆင့််ဆင့််မှ လအောက္်လဖခ 

ဝန်ထမ်ေးမ ောေးဖဖစ် ည့်် မမ  ွဲ့လပေါ်  န့််ရှင်ေးလရေးဝန်ထမ်ေးမ ောေး၊ လရလပေးလရေး ဝန်ထမ်ေးမ ောေး၊ လ ေး န့််ရှငေ်းလရေး ဝန်ထမ်ေး 

မ ောေးအောေး လရောင်္ါက္ူေးစက္်မှု မခ ရလစလရေးနှင့််   ပ်ငန်ေးခ င် ထ ခ  က္်မှု မရှ လစလရေးအတ က္် အန ေးက္ပ် က္ န်ေးမောလရေး 

လစောင့််လရှောက္်မှုမ ောေးက္   လဆောငရ် က္်လပေး  က္်ရှ ပါလ ောလ က္ောင့်် စညပ်င် ောယောလရေးအဖ  ွဲ့မ ောေး၏ ဝန်ထမ်ေး 

ဖ  ွဲ့စည်ေးပ  တ င် က္ န်ေးမောလရေးမှူေးရောထူေး ခန့််ထောေးရန်    အပ်မှု မရှ လ ေးပါလ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 



ဦ်းဒက္ ာလ်ွင် ( ဆင်ဒပေါငဝ်ဲမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတော်က္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး၊ အစ  ေးရအဖ  ွဲ့ဝန်ကက္ ေးမ ောေး၊  ွှတ်လတောရ်  ေး 

ဝန်ထမ်ေးမ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါ   ့် နှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ်ပါတယ် ခငဗ် ောေး။ 

က္ျွန်လတော်က္လတော့် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ ဆင်လပါငဝ် မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ  င်ေးလ  ကက္ ေး 

 ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလက္ ော်  င် ဖဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ ော။ က္ျွန်လတောအ်လနနှင့်် လမေးဖမန်ေးတင်ဖပခ ငတ်ော 

က္လတော့် ရန်က္ န် - မနတလ ေး မ်ေးမကက္ ေးနှင့်် ဆက္်  ယ်  က္်ရှ လ ော ခ ငေ်းလင်္ ေးခ    - န ယ်  မ် မ်ေး၊ ရန်က္ န် - 

မနတလ ေး မ်ေးမကက္ ေးနှင့်် ဆက္်  ယ်  က္်ရှ လ ော မွှန်ေးလညောင်ပင ်ော မ်ေးတ  ့်အောေး  မ်ေးအဆင့််ဖမြှင့်် လဆောငရ် က္် 

လပေးန  ငပ်ါရန်နှင့်် လဆောင်ရ က္်လပေးန  ငဖ်ခငေ်းမရှ ပါက္ လဖမန လက္ ောက္် စရစ်ထပ်ပ  ေး ွှောခင်ေးလပေးန  င်ပါရန် အစ အစဉ် 

ရှ /မရှ  လမေးခ န်ေးအောေး လမေးဖမန်ေး  ောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ော အဆ  ပါ မ်ေးနှစ် မ်ေးက္   ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆  ဏ္ဍောနှစ် 

တ င် လက္ ောက္်လခ ော မ်ေးအဆင့််   ့် ခငေ်းလပေးခ ့်ရော ယခ အခါတ င် လက္ ောက္်ကက္ ေးမ ောေးလပေါ်လန ဖဖင့်် ၎င်ေး မ်ေးမ ောေး 

အောေး အ   ေးဖပ   ောေး ောလနရလ ော ဖပည် ူမ ောေး  ောေး ောလရေးတ င် လပေါ်လနလ ော လက္ ောက္်မ ောေး၏ အချွန်အတက္် 

မ ောေးလ က္ောင့်် က္ောေး၊ ဆ  င်က္ယ် စ ည့််ယောဉ်မ ောေး၏ တောယောလ    ေးတ  ့် လပါက္်၍ မလတောတ်ဆမှုမ ောေး ဖဖစ်ပ ောေး 

န  ငပ်ါ ည်။ 

   ါ ့်လ က္ောင့်် ဖပည် ူမ ောေး၏   ောေး ောလရေးအခက္်အခ မ ောေး မဖဖစ်လစရန် ၎င်ေး မ်ေးပ က္်စ ေးလနလ ော 

လရလခ ောက္်မ ောေးနှင့်် လပေါ်လနလ ော လက္ ောက္်ချွန်၊ လက္ ောက္်စ န်ေးမ ောေးအောေး လဖမန လက္ ောက္်စရစ်ခင်ေးလပေးပါရန် 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် ဖပည် ူမ ောေး၏က္  ယ်စောေး ၎ငေ်း မ်ေးနှစ် မ်ေးအောေး လဖမန လက္ ောက္်စရစ် ထပ်ပ  ေး 

 ွှော ခငေ်းလပေးပါရန် လ ေးစောေးစ ောတငဖ်ပအပ်ပါ ည်။ အောေး   ေးက္  လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦ်းတငန်္ွယ်ဦ်း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ ဒဆာက္်လုပ်ဒရ်း၊ ပ ုို့ဒဆာငဆ်က္်သွယ်ဒရ်းဝန်ကက္ီ်းဌာန )။  ။ မလက္ ေး 

တ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊  ရက္်ခရ  င၊် ဆင်လပါင်ဝ မမ  ွဲ့နယ်အတ ငေ်းရှ လ ော ရန်က္ န် - မနတလ ေး မ်ေးနှင့်် ခ င်ေးလင်္ ေးခ    -

န ယ ် မ် မ်ေး ည် ဆငလ်ပါင်ဝ မမ  ွဲ့နယ် လက္ ေး က္် မ်ေးဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေးဦေးစ ေးဌောနပ  င ်  မ်ေးစောရင်ေးတ င် Class A 

အဆင့််၊ ဦေးစောေးလပေး အဆင့််(၂)ရှ လ ော ဧက္ရောဇ် - လက္ ောငေ်းက္ န်ေး - လ ေး ူေးက္   - မက္  ေးလတော - ခ င်ေးလင်္ ေးခ    မ်ေး 

လပေါ်တ င် တည်ရှ မပ ေး လက္ ောက္်လခ ော မေ်း(၅/၀)မ  ငန်ှင့်် လဖမ ောေး + လဖမန  (၈/၄)မ  င် စ စ လပါငေ်း(၁၃/၄)မ  င်ရှ ပါ 

 ည်။ 

 ဧက္ရောဇ်မှ လက္ ောင်ေးက္ န်ေးထ   မေ်းပ  ငေ်း(၅/၀)မ  င ်ည် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် လက္ ေး က္် 

လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးတ  ေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောန ရန်ပ  လင ဖဖင့်် လဆောငရ် က္်ခ ့်လ ော မ်ေးဖဖစ်ပါ ည်။ ၎င်ေး မေ်းမှော ယခ အခါ 

လဖမန မ ောေးမရှ ပ  (၁"-၂") လက္ ောက္်မ ောေး လပါက္်ထ က္လ်န ည့််အတ က္် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ် 

ဖပည်လထောင်စ (ဖပင်ထ န်ေး)ရန်ပ  လင ဖဖင့်် (၅/၀)မ  င်၏  မေ်းမ က္်နှောဖပင်ပ က္်စ ေးလနမှုအောေး လဖမန လက္ ောက္်စရစ်ဖဖင့်် 

(၁၈')အက္ ယ် (၂)"ထ  ဖဖန့််ခငေ်းကက္ တ်ဖခငေ်းအောေး လဆောင်ရ က္်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

 ရန်က္ န် - မနတလ ေး မ်ေးမကက္ ေးနှင့်် လင်္ ေးခ    - မွှန်ေးလညောင်ပင် ော ဆက္်  ယ်လ ော မေ်း ည် 

ဆင်လပါငဝ် မမ  ွဲ့နယ်လက္ ေး က္် မ်ေးဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေးဦစ ေးဌောနပ  င်  မေ်းစောရင်ေးတ င် Class Cအဆင့််၊ ဦေးစောေးလပေး 

အဆင့််(၃)  မေ်းအရှည် (၉/၂)မ  င်ရှ လ ော  မ်ေးဖဖစ်မပ ေး ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇  ဏ္ဍောလရေးနှစ်တ င် လက္ ေး က္်လ   

ဖ  ွဲ့မဖ  ေးတ  ေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောန ရန်ပ  လင ဖဖင့်် လက္ ောက္်လခ ော မ်ေး (၄/၄)မ  ငအ်ောေး လဆောငရ် က္်ခ ့်ပါ ည်။  



 ၎င်ေး မ်ေးမှော ယခ အခါလဖမန မ ောေး မရှ    (၁"-၂")လက္ ောက္်မ ောေး လပါက္်ထ က္်လန ည့််အတ က္်   ောေး ော 

လရေး အခက္်အခ ဖဖစ်လပေါ်လနမှုအောေး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဏ္ဍောလရေးနှစ် ဖပည်လထောင်စ (ဖပင်ထ န်ေး)ရန်ပ  လင ဖဖင့်် (၄/၄) 

မ  င်၏  မေ်းမ က္်နှောဖပင်ပ က္်စ ေးလနမှုအောေး လဖမန လက္ ောက္စ်ရစ်ဖဖင့်် (၁၈')အက္ ယ် (၂)"ထ  ဖဖန့််ခင်ေးကက္ တ်ဖခင်ေး 

အောေး လဆောငရ် က္်  က္်ရှ ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းသ န််းလ ှ( ဒရန ဒခ ာင််းမမ  ြို့နယမ်ဲဆန္ဒနယ်အမှတ် −၂ )။ ။ လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတော် 

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

 က္ပါလစဟ  ဆ လတောငေ်းလမတတောပ  ့် အပ်ပါ ည်ခင်ဗ ော။  

 က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂)မ ှ တ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေး  န်ေး ှ ဖဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောလ်မေးဖမန်ေးမယ့်် လမေးခ န်ေးက္လတော့် 

မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ ဆောေးတ  င်လက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ ရ  ေးဆ ပ်လဖမောက္်လက္ ေးရ ော ဧရောဝတ ဖမစ် 

က္မ်ေးပါေး မပ  က္ လနမှုအောေး က္ောက္ ယ်ထ န်ေး  မ်ေးလစောင့််လရှောက္်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး  ောေးမှော ဖဖစ်ပါ 

တယ်။ 

 လ ေးစောေးရပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး ခင်ဗ ောေး။ 

 မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ ဆောေးတ  င်လက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ ရ  ေးဆ ပ်လဖမောက္်လက္ ေးရ ော ည် 

ဧရောဝတ ဖမစ် အလရှွဲ့ က္်က္မ်ေး လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့မှ (၂)မ  င် (၂)ဖော    က္ ောလဝေးပါ ည်။ အ မ်လဖခ (၂၅၀)ခန့််၊ 

 ူဦေးလရ(၁၀၀၀)ခန့််လနထ  ငလ် ော လက္ ေးရ ောဖဖစ်ပါ ည်။ ယခ အခါ ဧရောဝတ ဖမစ်လရ တ  က္်စောေးမှုလ က္ောင့်် 

လက္ ေးရ ောရှ  လနအ မ်မ ောေး၊ လရှေးလဟောင်ေးလစတ ပ ထ  ေးမ ောေး၊   မ်၊   န်ေးလတောက်က္ ေးလက္ ောငေ်းမ ောေး က္မ်ေးပါေးမပ  မှုထ  

ပါ  ောေးလတော့်မည် ဖဖစ်ပါ ည်။ မနှစ်က္ ဧရောဝတ ဖမစ်လရ က္မ်ေးပါေးတ  က္်စောေးမှုလ က္ောင့်် ရ ောအလနောက္်ဖ ောေး  ူလန 

အ မ်(၆)   ေးဖ က္်၍ လရ ွဲ့လဖပောင်ေးလပေးထောေးရပါ ည်။    ့်ပါလ ောလ က္ောင့် ်  က္်ဆ  ငရ်ောဝန်ကက္ ေးဌောနဖဖစ်လ ော 

လရအရငေ်းအဖမစ်နှင့်် ဖမစ်လခ ောင်ေးမ ောေး ဖ  ွဲ့မဖ  ေးတ  ေးတက္်လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ထ န်ေး  မ်ေးက္ောက္ ယ်လစောင့််လရှောက္်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှ /မရှ    ရှ    ပါ ဖဖင့််  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ တစ်ဆင့် ်လမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည်ခင်ဗ ောေး။ 

 ဦ်းတငန်္ွယ်ဦ်း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ ဒဆာက္်လုပ်ဒရ်း၊ ပ ုို့ဒဆာငဆ်က္်သွယ်ဒရ်းဝန်ကက္ီ်းဌာန )။  ။ မလက္ ေး 

တ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ မလက္ ေးခရ  င၊် လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ ဆောေးတ  င်လက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ ရ  ေးဆ ပ်လဖမောက္လ်က္ ေးရ ော ည် 

ဆောေးတ  င်လက္ ေးရ ောလအောက္် က္် (၂.၅)က္    မ တောအက္ ော ဧရောဝတ ဖမစ်က္မ်ေးပါေးအန ေးတ င် တည်ရှ ပါ ည်။ 

ရ  ေးဆ ပ်လဖမောက္်လက္ ေးရ ောတ င် အ မ်လဖခ(၁၃၅)အ မ်နှင့် ် ူဦေးလရ(၇၃၃)ဦေးခန့်် ရှ ပါ ည်။  

 ဧရောဝတ ဖမစ်လရ မ်ေးလ က္ောင်ေး ည် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ မင်ေး ူေးခရ  င၊် ပ င့််ဖဖူမမ  ွဲ့နယ်၊   က္  င်ေး 

လက္ ေးရ ောမစှ၍ အလနောက္် က္်က္မ်ေး က္ပ်  က္်စ ေးဆင်ေး ောမပ ေး ထူေးလက္ ေးရ ောအလရောက္်တ င ် အလရှွဲ့ က္်   ့် 

ဦေးတည်စ ေးဆငေ်း ောမပ ေး ရ  ေးဆ ပ်လဖမောက္်လက္ ေးရ ော ဖမစ်က္မ်ေးပါေးက္   လရဦေးထ  ေးစ ေးဆင်ေးမှုလ က္ောင့်် က္မ်ေးပါေးမပ  ရဖခင်ေး 

ဖဖစ်ပါ ည်။ ထ  ့်အဖပင ် အဆ  ပါလရ မေ်းလ က္ောင်ေး ည် လရအနက္် (၁၇)မ တောခန့််ရှ မပ ေး  လ ဂော  ောေး ော ည့်် 

လရ မေ်းလ က္ောငေ်းဖဖစ်ဖခငေ်းလ က္ောင့််  လ ဂော  ောေး ောခ  န် ဖဖစ်လပေါ် ောလ ော လရ  ှုငေ်းရ  က္်ခတ်မှုလ က္ောင့်် 

က္မ်ေးမပ  မှုက္   ပ  မ  ဖဖစ်ပ ောေးလစလ က္ောင်ေး လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။   

 မ  ေးရော  ဖမစ်လရတက္်ခ  န် ဖဖစ်လနပါလ ောလ က္ောင့်် အလရေးလပေါ် က္မ်ေးမပ  မှု လ  ော့်ခ လရေး ော လဆောငရ် က္် 

 င့််မပ ေး လရဝ မ ောေး ဖဖစ်လပေါ်လနလ ော (ပ)ပ   ဏ္ဍောန် ဖမစ်က္မ်ေးပါေးလနရောတ င် အလ ေးဝန်ဆ    စ်က္  င်ေးမ ောေးခ ၍ 



က္မ်ေးမပ  မှု လ  ော့်ပါေးလစလရေး လဆောငရ် က္် င့််မပ ေး ဖမစ်လရဖပန်က္ ခ  န်တ င် အလ ေးစ တ် လရ မေ်းတ  င်ေးတောမပ ေး 

   အပ် ည့်် က္မ်ေးမပ  က္ောက္ ယ်လရေး အစ အမ မ ောေး လဆောင်ရ က္်န  ငလ်ရေး ဖပည်လထောင်စ  ပ  ့်လဆောင်လရေးနှင့်် 

ဆက္်  ယ်လရေးဝန်ကက္ ေးဌောန   ့် တငဖ်ပလပေး  ောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းဒအာင်ဆန််းဝင််း ( ဂနို့်ဒဂေါမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်တ ့်  ွှတ်လတော် 

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

မင်္ဂ ောပါ။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် င်္န့််လင်္ါမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ  င်ေးလ  ကက္ ေး  ွှတ်လတော် 

က္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလအောင်ဆန်ေးဝငေ်း ဖဖစ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတော ် လမေးဖမန်ေး   တောက္လတော့် င်္န့််လင်္ါမမ  ွဲ့၊ 

လဖမောက္်က္ န်ေးရပ်က္ က္်၊ ဖမစ် ောက္မ်ေးန လ ေးရှ   ူလနအ မ်မ ောေးအောေး ဖမစ်လရတ  က္်စောေးမှုလ က္ောင့်် လဖမမပ  ၍ ပ က္်စ ေး 

မှုမ ောေးအောေး အခ  န်မ ထ န်ေး  မ်ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လမေးဖမန်ေး   တော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး။ င်္န့််လင်္ါမမ  ွဲ့ အမှတ်(၁)နယ်လဖမ လဖမောက္်က္ န်ေး 

ရပ်က္ က္်ဟော ဖမစ် ောဖမစ်က္မ်ေးန လ ေး၌ လနထ  င ်က္လ ောရပ်က္ က္်ဖဖစ်ပါတယ်။ ဖမစ်က္မ်ေးန လ ေးရှ   ူလနအ မ် 

မ ောေးဟော (၃၀.၁၀.၂၀၁၈)ရက္်လန့်မှစတင၍် ယလန့်အခ  န်ထ  ဖမစ်က္မ်ေးပါေး၌ လဖမမပ  မှုမ ောေး ဆက္် က္် ဖဖစ်ပ ောေး 

  က္် ရှ လနတောလ က္ောင့်် လ က္ောက္ ်န့််မပ ေး လန က္ရပါတယ်။ ယလန့်ထ  လဖမမပ  က္ မှု အ  ောေးလပ (၄၀၀)၊ အဖမင့်် 

လပ(၃၀)ခန့်် ပ က္်စ ေးလနပါတယ်။ ဦေးည န့််လဝ၊ ဦေးခင်လမောင်လရ တ  ့်ရ ွဲ့  ူလနအ မ်မ ောေးဟော ဖမစ်က္မ်ေးပါေးနှင့်် (၂၅)လပ 

ခန့်် ော က္ န်လတော့်တောက္   လတ ွဲ့ရပါတယ်။ ဖမစ်လ ေးရှ   ူလနအ မ်မ ောေးဟော လ ေးအနတရောယ်က္ လရောက္မ်ပ ေး 

လ ောလ ောဆယ်  ူလနအ မ် (၂)   ေးအောေး လဖပောငေ်းလရ ွဲ့ ထောေးမပ ေးဖဖစ်ပါတယ်။ လနောက္်ထပ ် က္မ်ေးမမပ  န  င်ရန် 

အခ  န်မ  လဖမထ န်ေးန ရ တည်လဆောက္ရ်န်    အပ်လန တောဖဖစ်ပါတယ်။ 

    ့်ဖဖစ်ပါ၍ ဖမစ် ောဖမစ်က္မ်ေးန လ ေးရှ  လဖမောက္်က္ န်ေးရပ်က္ က္် လဖမမပ  မှုအောေး အခ  န်မ ထ န်ေး  မ်ေး လပေးရန် 

 က္်ဆ  ငရ်ောအစ  ေးရအဖ  ွဲ့အောေး  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေးရဖခင်ေးဖဖစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပ  မှတ်တမ်ေး 

နှင့်တ်က္  ပူေးတ  တင်ဖပအပ်ပါ ည်။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးအထေူးတငရ်ှ ပါတယ်ခင်ဗ ော။ 

 ဦ်းတငန်္ွယ်ဦ်း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ ဒဆာက္်လုပ်ဒရ်း၊ ပ ုို့ဒဆာငဆ်က္်သွယ်ဒရ်းဝန်ကက္ီ်းဌာန )။  ။ မလက္ ေး 

တ  င်ေးလ  ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် င်္န့််လင်္ါမမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂) ဦေးလအောငဆ်န်ေးဝငေ်း လမေးဖမန်ေး 

ထောေး ည့််  က္ယ်ပ င့််ဖပလမေးခ န်ေးနှင့််ပတ် က္်၍ င်္န့််လင်္ါမမ  ွဲ့နယ်၊ အမှတ်(၁) နယ်လဖမ၊ လဖမောက္်က္ န်ေးရပ်က္ က္် 

 ည် ဖမစ် ောဖမစ်က္မ်ေးလ ေး၌ တည်ရှ မပ ေး (၃၀.၁၀.၂၀၁၈)ရက္်လန့် မ  ေးရော   မ  ေးမ ောေးခ  န် က္မ်ေးမပ  မှု ဖဖစ်ပ ောေးခ ့်ရော 

 ူလနအ မ်(၂)   ေး လရ ွဲ့လဖပောင်ေးခ ့်မပ ေး က္ န်လနအ မ်(၅)   ေးမှော က္မ်ေးပါေးနှင့််လပ(၃၀)ခန့််က္ ောလဝေးက္ော က္တတရော မ်ေး 

နှင့် ် လပ(၇၀)ခန့်် ော က္ ောလဝေးပါ ည်။ ဖမစ်က္မ်ေးပါေး တည်လနရော ည် ဖမစ် ောဖမစ်နှင့်် ဇလဟောလခ ောင်ေးဆ  ရော 

လအောက္် က္်တ င် တည်ရှ မပ ေး မ  ေးရော   လရမ ောေးခ  န်၌ ဇလဟောလခ ောင်ေး၏ လရစ ေးအရှ န်လ က္ောင့်် လဖမောက္်က္ န်ေး 

ရပ်က္ က္်လရှွဲ့ လရဝ ဖဖစ်လပေါ်က္ော လရနက္်လ က္ောင်ေးအဖဖစ် စ ေးဆင်ေးဖခငေ်းနှင့်် Seapage မ ောေးလ က္ောင့်် က္မ်ေးပါေး ခ န  င် 

ရညအ်ောေး က္ ဆင်ေးက္ော က္မ်ေးပါေးမ ောေး မပ  က္ ရဖခင်ေးဖဖစ်ပါ ည်။ က္မ်ေးပါေးအဖမင့််မှော (၂၅)လပခန့််ရှ မပ ေး က္မ်ေးမပ  မှု 

အ  ောေးမှော(၃၀၀)လပခန့် ်ရှ ပါ ည်။ 

 မ  ေးတ င်ေးက္ော  ယောယ က္ောက္ ယ်လရေး အစ အမ အလနဖဖင့်် က္မ်ေးမပ   ည့််လနရောတဝ  က္် လရဝ  ှည့််ဖခငေ်း 

က္   က္ောက္ ယ်ရန်အတ က္် လမ ောက္ရစ် အလဖခထ န်ေးတည်လဆောက္်မပ ေး  စ်က္  ငေ်း စ်ခက္်ဖဖည့််၍ က္ောက္ ယ် င့်် 

ပါ ည်။ အဆ  ပါယောယ က္မ်ေးမပ  က္ောက္ ယ်လရေး  ပ်ငန်ေး လဆောငရ် က္်ရန်အတ က္် တ  င်ေးလ  ကက္ ေး   ောဝလ ေး 



ရန်ပ  လင  ( ောမန်)မ ှ လင က္ ပ် (၁၅.၈၀)  န်ေးဖဖင့်် လဆောငရ် က္်လပေး  ောေးမည ်  ဖဖစ်ပါ ည်။ လရရှည်အစ အမ  

အလနဖဖင့် ်    ေးပ  ငအ်လဖခဖပ  လက္ ောက္စ် လဖမထ န်ေးတမ  တည်လဆောက္၍် အလပေါ်ပ  င်ေး ဆငလ်ဖခလ  ော လဖမဖပင်မပ ေး 

က္မ်ေးမပ  မှုမ ှ က္ောက္ ယ်န  ငမ်ည်ဖဖစ်ပါ ည်။ လရရှည်အစ အမ ဖဖစ်လ ော    ေးပ  င်အလဖခဖပ  လက္ ောက္စ် လဖမထ န်ေး 

တမ    ဇ  င်ေးပ  ထ တ်ရန်အတ က္် လဖမ ောေးစမ်ေး ပ်ဖခင်ေး (Soil Test)က္    ောမည့််ပ င့်် ငေ်းရော  တ င် လဆောင်ရ က္် 

မပ ေး   ဇ  င်ေးပ  ထ တ်က္ော  င့််လ  ော် ည့်် ရန်ပ  လင  ရရှ လရေး တငဖ်ပ  ောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းလ ှိုင်မမင် သန််း ( မင််းလှမမ  ြို့နယမ်ဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််တက္   ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်အလပါငေ်းတ  ့် က္ န်ေးမောခ မ်ေး ော က္ပါလစလ က္ောင်ေး 

ဆ လတောင်ေးလမတတောပ  ့် အပ်ပါတယ်။ က္ျွန်လတောက်္လတော့် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေး၊ မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ် 

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

 က္ျွန်လတော့်အလနန ့်  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေး   တောက္လတော့် က္ျွန်လတောတ်  ့် မငေ်း ှ 

မမ  ွဲ့နယ်  က္်ပ တ ခါေးတ  က္်နယ၊် က္လ ါငေ်းက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ င်္   ေးစမ်ေးလက္ ေးရ ော၏ လဖမောက္် က္် (၁)ဖော    

ခန့််အက္ ောတ ငရ်ှ လ ော ဟတ်လခ ောင်ေးဆည်အောေး တောလ ောင်ဆင့်၍် အဆင့််ဖမြှင့််တင်လပေးန  င်ဖခငေ်းရှ / မရှ    ရှ     

ပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လမေးဖမန်ေး  ောေးမှောဖဖစ်ပါတယ်။ 

 က္ျွန်လတောတ်  ့် မငေ်း ှမမ  ွဲ့နယ်  က္်ပ တ ခါေးတ  က္်နယ်အတ ငေ်းရှ  က္လ ါငေ်းက္ ငေ်းအ ပ်စ ၊ င်္   ေးစမ်ေးလက္ ေးရ ော 

၏ လဖမောက္် က္်တ င်ရှ လ ော ဟတ်လခ ောငေ်းအောေးပ တ်၍ ဖပ   ပ်ထောေးလ ော ဟတ်လခ ောင်ေးဆည် အမည်ရှ လ ော 

ဆည်တစ်ခ ရှ ပါ ည်။ ၎ငေ်းဆည်မှော ဖမန်မော့်ဆ  ရှယ် စ်  မေ်းစဉ်ပါတ လခတ်က္ တည်လဆောက္်ခ ့်မပ ေး ၂၀၁၆ - 

၂၀၁၇ ခ နှစ်တ င် မင်ေး ူေးဆည်လဖမောင်ေးမှ တောဝန်ရှ  ူမ ောေး  ောလရောက္ဖ်ပ  ဖပငမ် မေ်းမ ခ ့်ရော လရလနအက္ ယ် (၁၀) 

ဧက္၊ ဆည်လ ောငအ်ဖမင့်် (၃၅)လပ၊ ဆည်လ ောင်အက္ ယ် (၂၀) လပ၊ လ ောင်အရှည် (၂၅၀)လပရှ လ ော ဆည် 

တစ်ခ ဖဖစ်ပါ ည်။ ယခ အခါတ င် ထ  ဆည်မှောလရက္    ယ်  မောေးမ ောေး မှ ခ  အ   ေးဖပ  က္ရောတ င်  ယ်ဧက္ 

(၁၀၀)လက္ ော ်လ ောက္်   ေးန  င်လရေးအတ က္် လရ   လ ောက္်မှုမရှ ပါ ဖဖင့်် ဆည်လ ောငအ်ောေး အဆင့်ဖ်မြှင့််တင်လပေး 

ရန်    အပ်  က္်ရှ ပါ ည်။ 

    ့်ဖဖစ်ပါလ ောလ က္ောင့်် လ  ခ ဖပည် ူမ ောေးဖဖစ်လ ော အ မ်လထောငစ် (၁၅၀)ခန့်် မှ ခ  အောေးထောေးလနရမပ ေး 

စောေးဝတ်လနလရေးအလထောက္်အက္ဖူပ လနလ ော ဆည်ကက္ ေးဖဖစ်လ ောလ က္ောင့်် မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ ်  က္်ပ တ ခါေး 

တ  က္်နယ်၊ က္လ ါငေ်းက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ င်္   ေးစမ်ေးလက္ ေးရ ော၏ လဖမောက္် က္်(၁)ဖော   အက္ ောတ င် ရှ လ ော 

ဟတ်လခ ောင်ေးဆည်အောေး ဖပ ဖပင်တည်လဆောက္်လပေးန  ငဖ်ခငေ်းရှ / မရှ    ရှ    ပါ၍  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှ တစ်ဆင့်် 

လ ေးစောေးစ ောလမေးဖမန်ေးအပ်ပါ ည် ခင်ဗ ောေး။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါ ည်။ 

 ဦ်းဝင််းဒမာဒ်ဌ်း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ စ ုက္်ပ   ်းဒမွ်းမမူဒရ်းန္ှင ် ဆည်ဒမမာင််းဝန်ကက္ီ်းဌာန )။ ။  ရက္်ခရ  င၊် 

မင်ေး ှမမ  ွဲ့နယ်၊ က္လ ါငေ်းက္ ငေ်းလက္ ေးရ ောအ ပ်စ ၊ င်္   ေးစမ်ေးလက္ ေးရ ောအန ေးရှ  ဟတ်လခ ောင်ေးလပေါ်တ င် တည်လဆောက္် 

ထောေးလ ော င်္   ေးစမ်ေးဆည်(ဟတ်လခ ောင်ေးဆည်) ည် တမ အ  ောေး (၂၅၀)လပ၊ တမ အဖမင့််(၃၅)လပရှ မပ ေး (၂၀၁၄ -

၂၀၁၅)ခ နှစ်တ င် ဆည်လဖမောင်ေးနှင့််လရအ   ေးခ မှု စ မ ခန့််ခ  လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ ဖပန် ည်ဖပ ဖပငလ်ပေးထောေး ည့်် 

လက္ ေး က္်ထ န်ေးဆည်က္န်စောရင်ေးဝင် ဆည်ငယ်တစ်ခ ဖဖစ်ပါ ည်။ 

 အဆ  ပါဆည်ငယ်မှ လရက္  အ   ေးဖပ ၍  ယ်လဖမဧက္(၁၀၀)ခန့််တ င် မ  ေးစပါေးစ  က္်ပ   ေး   က္်ရှ ပါ ည်။ 

ယခ အခါ က္န်တ င်ေး  န န်ေးပ  ့်ခ မှုလ က္ောင့်် တ မ်လက္ောလန ည့််အဖပင ် လရပ   ွှ န ရ နှင့် ် လရလပေးအလဆောက္်အအ   



မ ောေး ဖပ ဖပငရ်န်    အပ်လနလ က္ောင်ေးလတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ထ  ့်အဖပင် က္န်တ င်ေး ဝငလ်ရောက္လ်ရပမောဏအနက္်မှ အ   ေး 

ဖပ န  င် ည့်် လရပမောဏနညေ်းပါေး ဖဖင့်် မ  ေးစပါေးစ  က္်ပ   ေး ည့််  ယ်လဖမမ ောေးတ င် လရအခက္်အခ  ဖဖစ်လပေါ်လန 

လ က္ောင်ေး လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

    ့်ဖဖစ်ပါ၍ လ  ခ ဖပည် ူမ ောေးအတ က္် အလထောက္်အက္ဖူပ လနလ ော ဆည်ငယ်တစ်ခ  ဖဖစ်ပါ ဖဖင့်် 

   အပ် ည့််လဖမဖပငအ်လ ေးစ တ် တ  င်ေးတောစူေးစမ်ေးမှုမ ောေး လဆောင်ရ က္်မပ ေးပါက္  င့််လတောလ် ော ဏ္ဍောနှစ်တ င် 

မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့   ့် ရန်ပ  လင  တငဖ်ပလတောင်ေးခ   ောေးမည်ဖဖစ်မပ ေး ရန်ပ  လင ရရှ မှုအလပေါ်မူတည်၍ 

ဦေးစောေးလပေးအ   က္် ဖပ ဖပင်တည်လဆောက္်  ောေးမည် ဖဖစ်ပါလ က္ောငေ်း လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းတင် လငွ ်( ဒရန ဒခ ာင််းမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၁ )။  ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော 

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးအောေး   ေး မင်္ဂ ောပါဟ  နှုတ်ခ န်ေးဆက္် ပါတယ်။ 

က္ျွန်လတောက်္လတော့် လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်မှ တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးတင့််  င်က္ 

မင်္ဂ ောပါဟ  နှုတ်ခ န်ေးဆက္် အပ်ပါတယ် ခင်ဗ ောေး။ 

 က္ျွန်လတောလ်မေးမယ့်် လမေးခ န်ေးက္လတော့် လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ ဖ  ေးက္  ေးလက္ ေးရ ောရှ  ပင်ေးလခ ောင်ေးလရတင ်

 ယ်က္ က္်မ ောေး ဖပန် ည်လဖောထ် တ်စ  က္်ပ   ေးန  င်လရေး လမေးခ န်ေးလမေး  ောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေး ခင်ဗ ောေး။ က္ျွန်လတော်တ  ့် 

လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့ဟော အမည်နှင့််   က္်ဖက္်စ ော လရန အဓ က္ထ က္ရ်ှ  ည်နှင့််အည  စ  က္်ပ   ေးလဖမ   န်စ ောရှောေးပါေး 

လ ော လခ ောက္်လတောက္ န်ေးမ ောေး ော လပါမ ောေး ည့်် မမ  ွဲ့နယ်တစ်ခ  ဖဖစ်ပါ ည်။    ့်ပါလ ော ်ည်ေး   ောဝ၏ 

လပေးအပ်မှုဖဖစ်လ ော (၁၂) ရော   လရစ ေးဆင်ေးလန ည့်် ပင်ေးလခ ောငေ်းဟ  အမည်တ င်လ ော လခ ောင်ေးတစ်ခ ရှ လနပါ 

တယ်။  

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးခင်ဗ ောေး။ ပငေ်းလခ ောငေ်းက္   

အလ က္ောငေ်းဖပ ၍ လခ ောင်ေးလ ေးတ င် လခ ောင်ေးလရတငစ်  က္်ပ   ေးန  င်မှု (၅၀၀)ဧက္ခန့််ရှ မပ ေး လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ် 

အတ က္် ဆန်   အပ်မှု၏ (၃.၇)% အလထောက္်အက္ူဖပ လနခ ့်ပါတယ်။ ထ     ့် ရှောေးရှောေးပါေးပါေး လခ ောင်ေးလရတင် 

စ  က္်ပ   ေးန  င်လ ော  ယ်ဧက္(၅၀၀)ထ မှ လရန လခ ောငေ်းမမ  ွဲ့နယ်၊ ဖ  ေးက္  ေးလက္ ေးရ ောရှ  ပ  စ (၇)လပါက္်  ယ်လဖမဧက္ 

(၁၀၀)ခန့််ဟော   န်ခ ့်လ ော (၆)နှစ်က္တည်ေးက္  ယ်စ  က္်ပ   ေး၍ မရလတော့်    ယ်လဖမမ ောေးလက္ော  ောေးဖခင်ေး 

ဖဖစ်ခ ့်ရပါတယခ်ငဗ် ော။ 

 လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်မ ောေးခင်ဗ ောေး။ တစ်မမ  ွဲ့နယ် 

   ေးအတ က္် ရှောေးရှောေးပါေးပါေးရရှ ထောေးလ ော  ယ်ဧက္(၅၀၀)ထ မှ  ယ်လက္ောလဖမမ ောေးအဖဖစ် လရောက္ရ်ှ   ောေးလ ော 

ဖ  ေးက္  ေးလက္ ေးရ ော ယ်လဖမဧက္ (၁၀၀)အောေး ဖပန် ည်စ  က္်ပ   ေးန  ငလ်စရန် အ  င်အဖမန် အက္ူအည လပေး 

လဆောငရ် က္်လပေးန  င်ဖ  ့် တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတောမ်ှတစ်ဆင့်် တ  ငေ်းလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့   ့် လမေးခ န်ေးလမေး 

လတောင်ေးဆ  အပ်ပါတယ်ခငဗ် ောေး။ အောေး   ေးက္   လက္ ေးဇူေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဦ်းဝင််းဒမာဒ်ဌ်း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ စ ုက္်ပ   ်းဒမွ်းမမူဒရ်းန္ှင ် ဆည်ဒမမာင််းဝန်ကက္ီ်းဌာန )။ ။ မလက္ ေးတ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး၊ မလက္ ေးခရ  င၊် လရန လခ ောင်ေးမမ  ွဲ့နယ်၊ ဖ  ေးက္  ေးလက္ ေးရ ော   ့် က္ ငေ်းဆငေ်းခ ့်ရော လမေးခ န်ေးပါ ပ  စ (၇)လပါက္် 

 ယ်လဖမဧက္ (၁၀၀)ခန့််မှော က္နတောရပငမ် ောေး လပါက္်လရောက္်လနလ က္ောင်ေး စ စစ်လတ ွဲ့ရှ ရပါ ည်။ အဆ  ပါလက္ ေးရ ော 

ရှ   ယ်လဖမဧက္မ ောေး   ့် ပင်ေးလခ ောငေ်းမှ လရ  ယ်ယူ ည့်် လရလပေးလဖမောင်ေးမ ောေးက္   ဆည်လဖမောငေ်းနှင့်် လရအ   ေးခ မှု 



စ မ ခန့််ခ  လရေးဦေးစ ေးဌောနမှ တူေးလဖေ်ာလပေးခ ့်မပ ေးဖဖစ်ပါ ည်။  က္ရ်ှ တ င် လ  ခ လတောင် ူမ ောေးအလနဖဖင့်် 

ပင်ေးလခ ောငေ်းမှ လရက္   ပင့််တင၍် လဖမောင်ေးအတ ငေ်း   ့် ဝငလ်ရောက္်လစဖခငေ်းဖဖင့်် လရရယူ အ   ေးဖပ   က္်ရှ ပါ ည်။ 

လဖောဖ်ပပါ က္နတောရလတောမ ောေးက္   ရှင်ေး င်ေးလပေးဖခင်ေးဖဖင့်် လတောင် ူမ ောေးပ  င် ပ  စ (၇)လပါက္်  ယ်လဖမမ ောေး အက္   ေး 

ရှ စ ော စ  က္်ပ   ေးလဖမအဖဖစ် အ   ေးဖပ န  ငမ်ည်ဖဖစ်ပါ ည်။ 

    ့်ဖဖစ်၍ အဆ  ပါ ပ  စ (၇)လပါက္်  ယ်ယောလဖမမ ောေးရှ  က္နတောရပငမ် ောေး ရှင်ေး ငေ်းဖခင်ေး  ပ်ငန်ေးက္   ရန်ပ  လင  

ရရှ မည်ဆ  ပါက္ ယခ နှစ်အတ င်ေး အခ  န်မ မပ ေးစ ေးလအောင် လဆောင်ရ က္်  ောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေးနှင့်် ယခ နှစ် 

ရန်ပ  လင  မရရှ ပါက္ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  ဏ္ဍောလရေးနှစ် တ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့ ရန်ပ  လင စောရင်ေးတ င ်ထည့််  ငေ်း 

လတောင်ေးခ   ောေးမည်ဖဖစ်ပါလ က္ောင်ေး လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 ဦ်းဒအ်းလ ှိုငဦ််း(မင််းတုန််းမမ  ြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂)။ ။ လ ေးစောေးအပ်ပါလ ော  ွှတ်လတော် 

ဥက္ကဋ္ဌကက္ ေးနှင့််  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ်လတောက်က္ ေးမ ောေး၊ အစ  ေးရအဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေးနှင့််  ွှတ်လတောရ်  ေးဝန်ထမေ်းမ ောေး 

အောေး   ေး မင်္ဂ ောန နက္်ခငေ်းပါခငဗ် ောေး။ က္ျွန်လတော်က္လတော့် မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မ ှ တ  င်ေး 

လ  ကက္ ေး  ွှတ်လတောက်္  ယ်စောေး ှယ် ဦေးလအေး  ှုင်ဦေး ဖဖစ်ပါတယ်။   လန့်က္ ငေ်းပတ ့်  ွှတ်လတော်အစည်ေးအလဝေး 

မှော က္ျွန်လတော့််အလနဖဖင့်် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့ ခ င်ေးတ  င်ေးရငေ်း ောေး  ူမ   ေးမ ောေးလရေးရောဝန်ကက္ ေးဌောနမှ 

မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ်အတ က္်   ောထောေးခ ့် ည့်် က္ ပ်  န်ေး (၁၀၀)နှင့် ်စပ်  ဉ်ေးမပ ေး လမေးဖမန်ေး  ောေးမှော ဖဖစ်ပါတယ်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး  - 

 မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့ ခ င်ေးတ  င်ေးရငေ်း ောေး ူမ   ေးမ ောေးလရေးရောဝန်ကက္ ေးဌောနမှ မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ် 

အတ င်ေးရှ  ခ ငေ်းတ  င်ေးရင်ေး ောေးမ ောေးလနထ  ငရ်ောလ  မ ောေးတ င် လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေး လဆောင်ရ က္်ရန် 

အတ က္် က္ ပ်  န်ေး(၁၀၀)ထက္်မပ   ည့််   ပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး   ောထောေးတငဖ်ပရန် အလ က္ောငေ်း က္ောေး ော ည့်် 

အတ က္် မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ် စ  င ်  ေးရ ောတ င ် င်္ါ  (၃၀၀၀)ဆ ့် အ တ်လရလ ှောင်က္န် တည်လဆောက္်ရန်အတ က္် 

(၂၅)  န်ေး၊  မ္ူ လက္ ေးရ ောတ င် လဖမ ောေးမ  ေးလရလ ှောင်က္န် ဖပ ဖပငရ်န်အတ က္်(၂၅)  န်ေးနှင့် ်ထန်ေးလ ေးပင်ရ ော 

တ င် ရ ောတ င်ေး ျှပ်စစ်ဓါတ်အောေးတည်လဆောက္်ရန်(၅၀)  န်ေးစ ဖဖင့် ် စ စ လပါငေ်း က္ ပ်  န်ေး(၁၀၀)ဖ  ေး   ောထောေး 

တငဖ်ပလတောင်ေးခ ခ ့်ပါ ည်။  

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး - 

 မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ်မှတငဖ်ပခ ့် ည့််   ပ်ငန်ေး(၃)မ   ေးအတ က္် စ  င ်  ေးရ ောနှင့််  မ္ူ ရ ောတ င် လဆောင်ရ က္် 

မည့််  ပ်ငန်ေး(၂)မ   ေးအောေး မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏ (၅.၂.၂၀၂၀)ရက္်စ  ပါ စောအမှတ်၊ ၉/၆- ၃ (၅၉) 

(တရ ) အဖရ  ဖဖင့်် ခ င့််ဖပ ခ ့် ည့််အတ က္်  ဏ္ဍောလရေး  ပ်ထ  ေး  ပ်နည်ေးမ ောေးနှင့်အ်ည  လက္ောမ်တ မ ောေးဖ  ွဲ့စည်ေး 

၍   ပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောငရ် က္်ခ ့်ရော ၂၀၂၀ ဖပည့််နှစ် ဧမပ  အတ င်ေးမှောပ  အဆ  ပါ  ပ်ငန်ေးမ ောေးမှော မပ ေးစ ေးခ ့်မပ ဖဖစ် 

လ ေ်ာ ည်ေး  ရက္်ခရ  င်အ ပ်ခ  ပ်လရေးမှူေးရ  ေး၏ (၂၂.၅.၂၀၂၀) ရက္်စ  ပါစောအမှတ်၊ ၈ / ၃ - ၁ (၁၇၇၂) / ဦေး - ၆ 

ဖဖင့်် COVID – 19 နှင့်စ်ပ်  ဉ်ေး၍ ဖဖစ်လပေါ် ော ည့်် အလဖခအလနမ ောေးလ က္ောင့်် အဆ  ပါလ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေး  ပ်ငန်ေး 

မ ောေးအောေး ဆ  ငေ်းင ့်ထောေးရန်(၁၇.၄.၂၀၂၀)ရက္်လန့်တ င် က္ ငေ်းပ ည့််မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့၏ အစည်ေး 

အလဝေးအမှတ်စဉ် (၁၇ /၂၀၂၀) ဆ  ေးဖဖတ်ခ က္်အပ   ် (၁၃၇)အောေး ရည်ညွှန်ေး  က္် အလ က္ောငေ်း က္ောေး ောပါ ည်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး - 



 ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးလဆောငရ် က္်ရန် ခ င့််ဖပ ခ ့် ည်မှော(၅.၂.၂၀၂၀)ရက္်လန့်ဖဖစ်မပ ေး   ပ်ငန်ေးမ ောေး ဆ  င်ေးင ့် 

ထောေးရန် အလ က္ောငေ်း က္ောေးခ ့် ည်မှော (၂၂.၅.၂၀၂၀)ရက္်လန့်မှော ဖဖစ် ည့််အတ က္် (၃)  ော က္ော အတ င်ေး 

မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ်မှ လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေး  ပ်ငန်ေးမ ောေးမှော အောေး   ေးမပ ေးစ ေးလအောင် လဆောငရ် က္်ခ ့် ည်ဖဖစ်လ ေ်ာ ည်ေး 

လင ထ တ်ယူခ င့်တ်ငဖ်ပလရေးအတ က္် လဆောငရ် က္်၍မရ ည့််အဖပင် လက္ ေးရ ော ူ/ လက္ ေးရ ော ောေးမ ောေးမှော ည်ေး 

က္ န်က္ လင မ ောေးအောေး အလ က္ ေးစနစ်ဖဖင့်် လဆောငရ် က္်ထောေးရှ ရ ည့််အတ က္် အခက္်အခ ဖဖစ်လပေါ်  က္်ရှ ပါတယ်။ 

  ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးခင်ဗ ောေး - 

    ့်ဖဖစ်ပါ၍ မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့ ခ ငေ်းတ  င်ေးရငေ်း ောေး ူမ   ေးလရေးရောဝန်ကက္ ေးဌောနမှ ယခင် 

ခ င့််ဖပ ခ ့် ည့််အတ က္် လဆောငရ် က္်မပ ေးစ ေးခ ့် ည့််   ပ်ငန်ေး(၂)မ   ေးအတ က္် က္ န်က္ လင    န်ေး(၅၀)အောေး ယခ  

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောနှစ်အတ င်ေး ထ တ်လပေးန  ငဖ်ခင်ေးရှ / မရှ နှင့် ် အက္ယ်၍ ယခ  ဏ္ဍောနှစ်အတ င်ေး ထ တ်လပေး 

န  ငဖ်ခငေ်းမရှ လတော့်ပါက္ အစ  ေးရအဖ  ွဲ့အလနဖဖင့်် မည်က္ ့်   ့် ဆက္် က္်စ မ  လဆောငရ် က္်လပေးမည်ဖဖစ်လ က္ောင်ေးက္   

 ွှတ်လတောဥ်က္ကဋ္ဌကက္ ေးမှတစ်ဆင့်် လ ေးစောေးစ ော လမေးဖမန်ေးအပ်ပါတယ်။ 

 ဦ်းလှထွန််း ( ဝန်ကက္ီ်း၊ ခ င််းတ ုင််းရင််းသာ်းလ မ   ်းဒရ်းရာဝန်ကက္ီ်းဌာန )။ ။ ဤလမေးခ န်ေးနှင့်် 

ပတ် က္်၍ မင်ေးတ န်ေးမမ  ွဲ့နယ်အတ င်ေးရှ  ခ င်ေးတ  ငေ်းရငေ်း ောေးမ ောေး လနထ  င်ရောလ  မ ောေးတ င် လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေး 

  ပ်ငန်ေး လဆောငရ် က္်ရန်အတ က္် စ  င ်  ေးလက္ ေးရ ောတ င် င်္ါ   (၃၀၀၀)ဆ ့် အ တ်လရက္န် တည်လဆောက္်ရန် 

အတ က္် (၂၅)  န်ေး၊  မ္ူ လက္ ေးရ ောတ င် လဖမ ောေးမ  ေးလရလ ှောငက်္န် ဖပ ဖပငရ်န်အတ က္် (၂၅)  န်ေးနှင့်် 

ထန်ေးလ ေးပငရ် ောတ င ် ရ ောတ င်ေး ျှပ်စစ် ဓါတ်အောေး   ငေ်း တည်လဆောက္်ရန် (၅၀)  န်ေးစ ဖဖင့်် က္ ပ်  န်ေးတစ်ရော 

ထက္်မပ   ည့််   ပ်ငန်ေးမ ောေးအောေး   ောထောေးတငဖ်ပ ောဖခငေ်းအလပေါ် မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့ဝင် ခ င်ေး 

တ  င်ေးရငေ်း ောေး ူမ   ေးလရေးရောဝန်ကက္ ေးမှ လဆ ေးလန ေးတငဖ်ပခ ့်ရော လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေးစ မ ခန့််ခ  မှုလက္ော်မတ  အစည်ေးအလဝေး 

အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၂၀)၊ ဆ  ေးဖဖတ်ခ က္်အပ   ်(၃၉)အရ လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေးလက္ော်မတ ၏ဆ  ေးဖဖတ်ခ က္်ဖဖင့်် လဆောင်ရ က္် 

ခ ့်ဖခငေ်းဖဖစ်ပါ ည်။  

 မလက္ ေးတ  င်ေးလ  ကက္ ေးအစ  ေးရအဖ  ွဲ့ လ  ဖ  ွဲ့မဖ  ေးလရေးလက္ောမ်တ ၏ ဆ  ေးဖဖတ်ခ က္်ဖဖင့်် လဆောငရ် က္်လပေးခ ့် 

 ည့််  စ  င ်  ေးလက္ ေးရ ောနှင့််  မ္ူ လက္ ေးရ ောတ င် လဆောငရ် က္်မည့််   ပ်ငန်ေး(၂)မ   ေးအတ က္် က္ န်က္ လင   န်ေး 

(၅၀)အောေး ယခ  ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍောလရေးနှစ်၊ ဇ န် က္ န်တ င် ဖပန် ည်ထ တ်လပေးန  င်မည်ဖဖစ်လ က္ောင်ေး 

လဖဖ က္ောေးအပ်ပါ ည်။ 

 တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတော ် ဥက္ကဌကက္ ေးနှင့််တက္    တ ယအကက္ မ ် တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတော ် (၁၆) 

ကက္ မ်လဖမောက္် ပ  မှန်အစည်ေးအလဝေး   ့် တက္်လရောက္် ော က္လ ော တ  င်ေးလ  ကက္ ေး ွှတ်လတော ် က္  ယ်စောေး ှယ် 

မ ောေးအောေး   ေး လဖဖ က္ောေးခ က္်က္   လက္ နပ် က္မပ ေး စ တ်ခ မေ်း ော၊ က္  ယ်က္ န်ေးမောရှ  က္ပါ လစဟူ၍ ဆ လတောင်ေးဆနဒ 

ဖပ ရင်ေး န င်္  ေးခ  ပ်   က္်ရပါလစ ောေးခင်ဗ ောေး။ 


