
 ဦးဇ  ော်ဝငော်း ( ကံမမမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၁ )။  ။ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေး၊ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးနှင ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ဝင် 

ဝန်က  ွေးမ  ွေးအ ွေးလ ိုွေး   ိုယ်စ တ်နှစ်ဖဖ    န်ွေးမ က ပါကစကက  ငွ်ေး ကမတတ ပ ိုို့သအပ်ပါတယ်။  ျွန်ကတ ် 

 ကတ     မမမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေး လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ် ဦွေးက  ်ဝင်ွေး 

ဖဖစ်ပါတယ်။ ယကနို့ ပ ိုမှန်အစည်ွေးအကဝွေးမှ  ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမယ ် ကမွေးခ န်ွေး ကတ   တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး 

မ  ွေး က  ွေးက ပ်ကရွေးနှင ်သ ်ဆ ိုင်သည ် ကမွေးခ န်ွေးပ  ဖဖစ်ပါတယ်။  

 ကလွေးစ ွေးရပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးခငဗ်  ွေး။ 

 န ိုငင် ကတ ်မှ ကေသဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးဖဖစ်သည ် တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး  ို ကဆ င်ရွ ် 

ရ ၌ စညွ်ေးမ ဉ်ွေးစည်ွေး မ်ွေးနှင ်အည  ဖဖစ်ကစရန် တငေ်ါညွှန်က  ွေးခ  ် (၁/၂၀၁၇)  ို ထိုတ်ဖပန်၍ ယင်ွေး 

ညွှန်က  ွေးခ  ်နှင ်အည  ကဆ ငရ်ွ ်ကစခ  ရ  တငေ်ါကခေါ်ယူရ မ  ွေး၌ စညွ်ေးမ ဉ်ွေးစညွ်ေး မ်ွေးမ  ွေးနှင ်အည  

ကဆ ငရ်ွ ်ကနသည်မ  ွေး  ို ကတ ွဲ့ရှ ရပါတယ်။ သ ိုို့ကသ ်လည်ွေး တငေ်ါကအ ငဖ်မင်သည ် ိုမပဏ မ  ွေးအကနဖဖင ် 

ကအ  ်ကဖခလိုပ်ငန်ွေးတည်ကနရ ၌ လိုပ်ငန်ွေးကဆ င်ရွ ်ရ တ င ် ကဖ ်ဖပပါ အ ွေးနည်ွေးခ  ်မ  ွေး ဖဖစ်ကပေါ်ကန 

သည်  ို ကတ ွဲ့ရှ ကနရပါတယ် - 

 (၁) ကေသရှ  အိုပ်ခ  ပ်ကရွေးအဖ  ွဲ့အစည်ွေးနှင ် သ ်ဆ ိုင်ရ လွှတ်ကတ ်  ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးထ  

  BP, BQ မ  ွေး  ို တငဖ်ပရန် ပ  ်   ဖ်ခငွ်ေး၊  

 (၂) လိုပ်ငန်ွေးခ င် အငဂ် င်န ယ မ  ွေးဖဖင ် လိုပ်ငန်ွေး  ို မက  ွေးက ပ်ဘ  အလိုပ်သမ ွေးကခါင်ွေး  ိုမပဏ မှ 

  Supervisior အဆင ်ဖဖင ်သ  လ ်လွှ ထ ွေးဖခင်ွေး၊  

 (၃) ဆပ် န်ထရ ို ်ကပွေးဖခင်ွေး၊  

 (၄) လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး  ို သတ်မှတ်ကနို့ရ ်အမ  မပ ွေးစ ွေးကအ င် ကဆ ငရ်ွ ်ဖခငွ်ေး၊ 

 (၅) တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး တည်ရှ ရ ကေသရှ  ကေသခ မ  ွေး  ို ရှင်ွေးလငွ်ေးကဖပ က  ွေးမှု မရှ ဖခင်ွေး၊ 

 (၆) Estimate ပါ သတ်မှတ်ခ  ်မ  ွေးနှင  ်   လ  ကဆ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး၊ 

 (၇) Estimate, BP, BQ စ အိုပ်မ  ွေး  ို သ ်ဆ ိုင်ရ   ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးထ  ကပွေးပ ိုို့ကသ လ်ည်ွေး 

  မက  ွေးတ ိုင်ွေးတည်က  မ်ှ အတညဖ်ပ ထ ွေးသည ်စ  မပါရှ ဖခင်ွေး၊ 

 (၈) လိုပ်ငန်ွေးကဆ င်ရွ ်မပ ွေးကသ ်လည်ွေး လိုပ်ငန်ွေးအလွှ အကဖပ ငွ်ေး အပ်နှ မှု  ို စနစ်တ   

  မကဆ င်ရွ ်ဖခငွ်ေး၊ 

 (၉) ကဆ ငရ်ွ ်ထ ွေးသည ် လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး၏ ချွတ်ကခ  ်အ ွေးနညွ်ေးခ  ်မ  ွေး  ို ဖပန်လည်ဖပ ဖပင် 

  ကပွေးရန် ဆ ်သ ယ်အကက  င်ွေးက  ွေးကသ လ်ည်ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးမှုမရှ ဖခင်ွေး၊ 

 တငေ်ါကအ င်ဖမင်ကသ   ိုမပဏ မ  ွေးအကနဖဖင ် တငေ်ါကအ င်ဖမင်သည ်လိုပ်ငန်ွေး  ို ကဆ င်ရွ ်ရန် 

နယ်ကဖမကေသသ ိုို့ စတငက်ရ  ရ်ှ ခ  န် ကေသရှ  အိုပ်ခ  ပ်ကရွေးအဖ  ွဲ့အစည်ွေးနှင ် သ ်ဆ ိုင်ရ လွှတ်ကတ ် 

  ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးထ  လ ကရ  ်ရှငွ်ေးလငွ်ေးသည ်  ိုမပဏ မ  ွေးရှ သ   သ ိုို့ လ ကရ  ရ်ှငွ်ေးလင်ွေးဖခင်ွေးမရှ ဘ  

၎င်ွေးတ ိုို့သကဘ ဆနဒအတ ိုငွ်ေး ကဆ ငရ်ွ ်မပ ွေး ကေသခ မ  ွေးနှင  ် ထ ပ်တ ို ်ကတ ွဲ့သည ်အခါမှသ  ဌ န၏ တငဖ်ပ 

ခ  ်အရ သ ရှ ကဖဖရှငွ်ေးကပွေးရမည ် ဖဖစ်စဉ်ဖဖစ်ရပ်မ  ွေး ရှ ခ  ပါသည်။ လ ကရ  ရ်ှင်ွေးလငွ်ေးသည ်  ိုမပဏ / 

လ ကရ  ် ရှင်ွေးလင်ွေးမဖပသည ်  ိုမပဏ မ  ွေးအကနဖဖင ် တငဖ်ပရန်လ ိုအပ်သည ်အခ  ်မှ  ခ င ်ဖပ ကင မည်မျှ 



ဖဖစ်သည်၊ မည်သည ်ကနို့တ င ် အမပ ွေးကဆ င်ရွ ်ရပါမည်၊ စ ခ  ပ်တ င် မည်သည ်အခ  ်မ  ွေး ပါဝင်သည်၊ 

Estimate အရ မည်   သ ိုို့ ကဆ  ်လိုပ်ရပါမည်ဟို ရှင်ွေးလင်ွေးဖပ သည ် ိုမပဏ မှ  အလ န်ရှ ွေးပါွေးတယ်။ အခ  ် 

အလ ်ကမွေးလ ို ်ပါ  တည်က  ် တငထ် ွေးဆ ၊ Revise ဆ  ထ ွေးဆ ၊ GM   ို ဖပန်တငဖ်ပပါအ ိုွေးမယ်ဆ ိုတ   

အခ  ်အလ ်ကတ န ို့သ  က   ကတ ွဲ့ကနရပါ တယ်။  

 တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအန ် ပည ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးအသစ် တည်ကဆ  /် ဖပင်ထ န်ွေးနှင ် 

  န်ွေးမ ကရွေးအကဆ  ်အဦ၊ ဖပငထ် န်ွေးလိုပ်ငန်ွေးကတ  ကဆ ငရ်ွ ်တ    ိုမပဏ မ  ွေးဟ  အလ န်တရ မှ စညွ်ေးမ ဉ်ွေး 

စညွ်ေး မ်ွေးမ  ွေး  ို ခ   ွေးကဖ  ်တ   ို ကတ ွဲ့ရပါတယ်။ တ ိုင်ွေးအဆင ်ဌ နမ  ွေး လည်ွေး မမ  ွဲ့နယ် တည်က  ် 

အဖ  ွဲ့  ို မ မ တ ိုို့ ယခိုဘဏ္ဍ နှစ်မှ  ဘယ်လိုပ်ငန်ွေး  ို ဘယ် ိုမပဏ   ို လိုပ်ငန်ွေးအပ်နှ ထ ွေးတယ်၊ ဘယ်ကနို့ 

အမပ ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးရမှ  ဖဖစ်တယ်ဆ ိုတ  ည  န ှုငွ်ေးမှု မရှ တ   ို ကတ ွဲ့ရပါတယ်။ မမ  ွဲ့နယ်မှ ရှ တ   ဌ န  ို 

ကမွေးတ  အခါမ  ွေးမှ လည်ွေး တ တ     ရှင်ွေးလငွ်ေးတငဖ်ပန ိုငမ်ှု မရှ သည ်အတ  ်  ိုမပဏ မ  ွေးဟ  က  ွေးကခ  င် 

လ ို ်ကနပါတယ်။ တင်ေါကအ င်တယ်၊ ကဆ  ်တယ်၊ ကင ထိုတ်တယ်၊ QC စစ်ဖ ိုို့ တငေ်ါကအ င်ထ ွေးတ   

 ိုမပဏ  လည်ွေး ဖ စစ်ကဖ  ကရွေးမပ ွေး မပ ွေးသ  ွေးတယ်။ ကနော ဆ် ိုွေး မမ  ွဲ့  သ  အနောခ မပ ွေး   န်ခ  ရတယ်။ 

 အဆ ိုပါ အဖဖစ်သနစ်မ  ွေး  ို က ည ်ရှုသ ိုွေးသပ်ဖခင်ွေးအ ွေးဖဖင ် တင်ေါကအ င်ဖမငမ်ပ ွေး လိုပ်  ိုင်ခ င ်ရ  ိုမပဏ  

မ  ွေး အရည်အကသ ွေးမခ ို/ မကလ   ကစရန် မမ  ွဲ့နယ်တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး က  ွေးက ပ်မှုက  မ်တ ၏ 

လိုပ်ငန်ွေးတ ဝန်ပ ိုင်ွေး  ို အ ွေးဖဖည ်ကပွေးဖ ိုို့ လ ိုပါတယ်။ အ ွေးဖဖည ်တယ်ဆ ိုတ   ကနရ မှ  အ ွေးလ ိုွေး  ို က  ်မတ မှ 

တ ဝန်ခ စစ်ကဆွေးဆ ိုသည ် ပ ိုစ မ   ွေးမဟိုတ်ဘ  တည်ကဆ  ်တ   ိုမပဏ န ို့ QC စစ်တ    ိုမပဏ ရ ွဲ့ အ ွေးနည်ွေး 

ခ  ်  ို မမ  ွဲ့နယ်မှ ခရ ိုင၊် ခရ ိုငမ်ှ အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့  ို တငဖ်ပ၊ အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ ဖပဿနောအက  ွေး/ အကသွေး  ို မူတည်၍ 

တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအဆင ် စစ်ကဆွေးကရွေးက  မ်တ ဖဖင ် စစ်ကဆွေးမပ ွေး လိုပ်ငန်ွေးအ ွေးနည်ွေးခ  ် ကပေါ်ကပါ ်ပါ  

 ိုမပဏ   ို အကရွေးယူသည ် ပ ိုစ ဖဖင ် ကဆ ငရ်ွ ်မည်ဆ ိုပါ  တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး အရည်အကသ ွေးမ  ွေး 

တ ိုွေးတ ်လ န ိုင်မည် ဖဖစ်ပါသည်။  

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးခငဗ်  ွေး။  

 တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး က  ွေးက ပ်ကရွေးနှင ်သ ်ဆ ိုငက်သ  လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး  ို မည်   သ ိုို့ စ မ  

က  ွေးက ပ်ရမည်  ို သ ရှ လ ိုပါသဖဖင ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် ကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါ 

သည်။ အ ွေးလ ိုွေး  ို က  ွေး ူွေးတငပ်ါတယ်။ 

 ဇ ေါကော်တ  ခငော်ဇမ ငော်ဇအး ( ဝနော်ကက း၊ လူမှုဇ းဝနော်ကက းဌ န )။  ။ န ိုငင် ကတ ်မှ ကေသဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေး 

လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးဖဖစ်သည ် တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး  ို ကဆ ငရ်ွ ်ရ ၌ သတ်မှတ်ထ ွေးကသ  စညွ်ေးမ ဉ်ွေး၊ 

စညွ်ေး မ်ွေး၊ ညွှန်က  ွေးခ  ်မ  ွေးနှင ်   ို ်ည ကစရန် န ိုငင် ကတ သ်မမတရ ိုွေး  ၂၀၁၇ ခိုနှစ၊် ဧမပ လ(၁၀)ရ ်ကနို့၊ 

ညွှန်က  ွေးခ  ်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)ဖဖင ် ထိုတ်ဖပန်ခ  သည ် ညွှန်က  ွေးခ  ်နှင ်အည  လိုပ်ငန်ွေးတငေ်ါမ  ွေး အက  မ် 

က  မ်ကခေါ်ယူ၍ ကဆ ငရ်ွ ်ခ  ပါကသ လ်ည်ွေး တငေ်ါတင်သ င်ွေးသူမရှ သည ် လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးတ င် မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့၏ ဦွေးကဆ င်လမွ်ေးညွှန်မှုဖဖင ်  သ ်ဆ ိုင်ရ မမ  ွဲ့နယ်မှ လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးနှင ် 

ခ  တ်ဆ ်၍ သင ်ကတ ်သည ် ိုမပဏ အ ွေး လိုပ်ငန်ွေးအပ်နှ ကဆ ငရ်ွ ်ဖခငွ်ေးမ  ွေး ဖပ လိုပ်ကစခ  ပါသည်။ လိုပ်ငန်ွေး 

တငေ်ါမ  ွေး လ ကရ  က်လျှ  ်ထ ွေးသည ်  ိုမပဏ မ  ွေးသည် ရင်ွေးနှ ွေးဖမ  ပ်နှ န ိုငမ်ှု အ ွေးနည်ွေးသည ်  ိုမပဏ ငယ် 

မ  ွေးဖဖစ်ကနဖခငွ်ေး၊  ိုမပဏ  တည်ကထ င ် စ  ိုမပဏ အသစ်မ  ွေးဖဖစ်ကနဖခငွ်ေးတ ိုို့ကက  င ် လွှတ်ကတ ် 



  ိုယ်စ ွေးလှယ်က  ွေး ကဆ ွေးကန ွေးတငဖ်ပသည ်အခ  ်မ  ွေးတ င် အ ွေးနည်ွေးကနကက  င်ွေး  ို စ စစ်ကတ ွဲ့ရှ ရကသ လ်ည်ွေး 

ခရ ိုင/်မမ  ွဲ့နယ်အကဖခခ  ပည က   ငွ်ေးမ  ွေးသ ိုို့ အဆင ဆ်င က်  ွေးက ပ်ကရွေးက  မ်တ မ  ွေးဖ  ွဲ့စည်ွေး၍ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေး 

အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့၏ လမွ်ေးညွှန်ခ  ်နှင ်အည  ကဆ င်ရွ ်လ  ်ရှ ပါသည်။  

 မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး ဖပည်သူူ့  န်ွေးမ ကရွေး/ ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နအကနဖဖင ် တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး 

မ  ွေး  ို   န်ွေးမ ကရွေးနှင ်အ ွေး စ ွေးဝန်က  ွေးဌ န ဖပည်ကထ ငစ်ိုခ င ်ဖပ ရန်ပ ိုကင  ကင လ ိုွေးကင ရင်ွေးအသ ိုွေးစရ တ်ဖဖင ် 

ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်အလ ို ် အက  ငအ်ထည်ကဖ ် ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးလ  ်ရှ ပါသည်။ အဆ ိုပါ တည်ကဆ  ်ကရွေး 

လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးနှင ်ပတ်သ ်၍ န ိုငင် ကတ သ်မမတရ ိုွေး၏ ၁/၂၀၁၇ ညွှန်က  ွေးခ  ်၏ လိုပ်ထ ိုွေးလိုပ်နည်ွေးနှင ်အည  

ကဆ ငရ်ွ ်လ  ်ရှ ပါသည်။ 

 မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့၏ မမ  ွဲ့နယ်အရည်အကသ ွေးစစ်ကဆွေးကရွေးနှင  ် တည်ကဆ  ်ကရွေး 

လိုပ်ငန်ွေးက  ွေးက ပ်မှုက  ်မတ   ို ( ၃၁.၁.၂၀၂၀ )ရ ်စ  ပါစ အမှတ်၊ ၉/ ၃-၁ / ၁ (၁၀)ဦွေး (အဖရ) ဖဖင ် ဖ  ွဲ့စည်ွေး 

တ ဝန်ကပွေးအပ်မပ ွေးဖဖစ်၍ တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး စ ခ  န်စ ညွှန်ွေးနှင အ်ည  ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးန ိုင်ကရွေး 

အတ  ် အရည်အကသ ွေးစစ်ကဆွေးကရွေး ိုမပဏ မ  ွေး၊ လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်က  ွေးမ  ွေး၊ ခရ ိုင/် မမ  ွဲ့နယ် 

ကဆ  ်လိုပ်ကရွေးက  ွေးက ပ်မှုက  ်မတ မ  ွေးမှ အခါအ ွေးကလ  စ်   က  ွေးက ပ်စစ်ကဆွေးမှု ဖပ လိုပ်သ  ွေးန ိုငရ်န်နှင ် 

လိုပ်ငန်ွေးကဆ င်ရွ ်မပ ွေးစ ွေးမှုမ  ွေး  ို (၂)ပတ်လျှင ် (၁)က  မ် တငဖ်ပန ိုငက်ရွေးအတ  ် ခရ ိုင်/ မမ  ွဲ့နယ်ရှ ကဆွေးရ ိုက  ွေး 

မ  ွေးနှင  ် ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမ  ွေးသ ိုို့ (၁၇.၁.၂၀၂၀) ရ ်စ  ပါစ အမှတ်၊၀၄၄၆/ မ တ/ ၁ခ/ အဆဥ -  ိုသ/ 

၂၀၂၀ ဖဖင ် အကက  င်ွေးက  ွေးကဆ ငရ်ွ ်ထ ွေးရှ ပါသည်။ သ ်ဆ ိုင်ရ  ခရ ိုင်/ မမ  ွဲ့နယ် ဖပည်သူူ့  န်ွေးမ ကရွေး 

ဦွေးစ ွေးဌ နမှ ွေးမ  ွေး/  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ ွေးမ  ွေးအကနဖဖင ် တည်ကဆ  ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအကပေါ် က  ွေးက ပ် 

ကဆ ငရ်ွ ်န ိုငက်ရွေးအတ  ် သ ်ဆ ိုင်ရ လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေး၊ ရပ်မ ရပ်ဖမ  ွေး၊ အကထ ကထ အိုပ်ခ  ပ် 

ကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နနှင  ် နှ ွေးန ယ်ဌ နဆ ိုငရ် မ  ွေးဖဖင ် ယခင်ထ ် ပ ိုမ ို ပူွေးကပါင်ွေးကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးန ိုင်ကရွေးအတ  ် 

ညွှန်က  ွေးကဆ င်ရွ ်သ  ွေးမညဖ်ဖစ်ပါသည်။ 

 လိုပ်ငန်ွေးအပ်နှ သူနှင ်လိုပ်ငန်ွေးလ ်ခ ကဆ င်ရွ ်သည ်  ိုမပဏ တ ိုို့က  ွေး ခ  ပဆ် ိုသည ်စ ခ  ပ်ပါ 

စညွ်ေးမ ဉ်ွေးစည်ွေး မ်ွေးမ  ွေးနှင အ်ည  ခ   ွေးကဖ  မ်ှု မဖဖစ်ကပေါ်ကစကရွေးအတ  ် က  ွေးက ပ်ကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးမည် 

ဖဖစ်ပါကက  ငွ်ေးနှင ် လိုပ်ငန်ွေးလ ်ခ သူဘ ်မှ စ ခ  ပ်ပါစည်ွေးမ ဉ်ွေးစည်ွေး မ်ွေးမ  ွေး  ို ပ  ်   ်မှုရှ ပါ  

သ ်ဆ ိုငရ် ဌ နအဆင ်ဆင မ်ှ အကရွေးယူကဆ င်ရွ ်ဖခငွ်ေးမ  ွေး ဖပ လိုပ်သ  ွေးမည်ဖဖစ်ပါကက  င်ွေး ကဖဖက  ွေးအပ် 

ပါသည်။ 

 ဇ ေါ်ခငော်ခ   လတော် ( မဇက းမမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၂ )။  ။ မဇက းတ ိုငော်းဇ သကက းအစ ိုး  

အဖ ဲြို့အဇနဖဖင ော်  ိုတ ယအကက မော် မဇက းတ ိုငော်းဇ သကက းလွှတော်ဇတ ော်တ ငော် တငော်သ ငော်းခဲ ဇသ အဆ ိုမ  းအ း 

အဇက ငော်အထညော်ဇဖ ော်မှုအဇဖခအဇနက ို သ  ှ လ ိုဇ က ငော်းဇမးခ နော်း။ 

 မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး၏ ေိုတ ယအက  မ် လွှတ်ကတ သ် ်တမ်ွေးတ င် လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ် 

မ  ွေးမှ အဆ ိုမ  ွေး တင်သ ငွ်ေးခ  ရ  လွှတ်ကတ တ် င ် ကဆ ငရ်ွ ်ရန် အကရွေးက  ွေးအဆ ိုမပါ အတည်ဖပ ထ ွေးကသ  

အဆ ို(၃၀)ခိုရှ ကက  ငွ်ေး သ ရှ ရပါသည်။ လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးသည် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ င်ွေး 

ကနထ ိုငက်သ  ဖပည်သူလူထို  ို  ိုယ်စ ွေးဖပ သည ်   ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးပင် ဖဖစ်ပါသည်။ ဖြညော်သူူ့အသံ 

လွှတော်ဇတ ော်အသံ၊ ဖြညော်သူူ့ဆန္ဒ လွှတော်ဇတ ော်ဆန္ဒ၊ ဖြညော်သူတ ိုို့ ဇမ  ော်လင ော်ခ ကော် လွှတော်ဇတ ော်က ဇဖ ော်ဇဆ ငော် ွကော် 



ဟူကသ  ကဆ ငပ်ိုေန်ှင အ်ည  ဖပည်သူမ  ွေး၏ တငဖ်ပခ  ်မ  ွေးအ ွေး က  ွေးနော၍ ဖပည်သူမ  ွေး၏ဆနဒနှင ်အည  

လွှတ်ကတ ်သ ိုို့ ကမွေးခ န်ွေးမ  ွေး၊ အဆ ိုမ  ွေး ကမွေးဖမန်ွေးတငသ် ငွ်ေးက  ရဖခင်ွေးဖဖစ်ပါသည်။  

 လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးမှ တငသ် ငွ်ေးထ ွေးကသ  အဆ ိုမ  ွေး၊ လွှတ်ကတ တ် င် အတညဖ်ပ မပ ွေး 

ကနော  ် လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ကဆ ငရ်ွ ်ရန် ကပွေးပ ိုို့ခ  မပ ွေးကနော ် 

အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ အက  င်အထည်ကဖ က်ဆ ငရ်ွ ်ရမည် ဖဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့မှသ  အစ ိုွေးရနှင ် လွှတ်ကတ အ်ဖပန် 

အလှန် ကလွေးစ ွေးရ ကရ  ်မည်ဖဖစ်ပါသည်။ အဆ ိုတင်သ ငွ်ေးသူမ  ွေးအကနဖဖင ် လည်ွေးက  ငွ်ေး၊ ဖပည်သူမ  ွေး 

အကနဖဖင ်လည်ွေးက  င်ွေး က  နပ်မည်ဖဖစ်ပါသည်။ အစ ိုွေးရအကနဖဖင ် အက  ငအ်ထည်ကဖ ်ရန် အခ ်အခ  

ရှ ပါ လည်ွေး မည်သည ်အတ  ်ကက  င ် ကဆ င်ရွ ်ရန် ခ ်ခ ကနသည်  ို လွှတ်ကတ သ် ိုို့ ဖပန်လည်ခ ဖပ 

ရှင်ွေးလင်ွေးရန် လ ိုအပ်မည်ဟို ယူဆမ ပါသည်။ 

 သ ိုို့မှသ  အဆ ိုတငသ် င်ွေးကသ  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးမှတစ်ဆင ် ဖပည်သူလူထိုထ  ခ ဖပ 

ရှင်ွေးလင်ွေးန ိုင်မည် ဖဖစ်သည ်အဖပင် အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင ် လွှတ်ကတ ်  ို အကလွေးအန ်ထ ွေးရ  ကရ  ်မည် 

ဖဖစ်ပါသည်။ 

 သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ မက  ွေးတ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင ် ေိုတ ယအက  မ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး 

လွှတ်ကတ ်သ ိုို့ တင်သ ငွ်ေးကသ  အဆ ိုမ  ွေး၏ အက  င်အထည်ကဖ မ်ှုအကဖခအကန  ို သ ရှ လ ိုပါသဖဖင ် 

လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် ကလွေးစ ွေးစ   ကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဇ ေါကော်တ  ခငော်ဇမ ငော်ဇအး ( ဝနော်ကက း၊ လူမှုဇ းဝနော်ကက းဌ န )။  ။ ေိုတ ယအက  မ ် မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် သ ်တမ်ွေးတ င် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးမှ လွှတ်ကတ ် 

သ ိုို့တင်သ င်ွေးခ  ကသ  အဆ ို(၃၈)ခို ရှ သည ်အန ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင ် အက  င် 

အထည်ကဖ က်ဆ ငရ်ွ ်ကပွေးရမည ် အဆ ို(၃၀)ခိုဖဖစ်မပ ွေး အဆ ို(၈)ခိုသည် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ ် 

တ င် မှတ်တမ်ွေးအဖဖစ် ထ ွေးရှ ခ  ပါသည်။  

 မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ အက  င်အထည်ကဖ က်ဆ င်ရွ ်ကပွေးရမည ် အဆ ိုမ  ွေးနှင ် 

ပတ်သ ်၍ လ ိုခခ  ကရွေးနှင န်ယ်စပ်ကရွေးရ ဝန်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို(၃)ခို၊ လူမှုကရွေးဝန်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို(၄)ခို၊ 

သယ   တ၊ သဘ ဝပတ်ဝန်ွေး  င၊် လျှပစ်စ်နှင ်စ မ်ွေးအငဝ်န်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို(၃)ခို၊ စ မ   န်ွေး၊ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှင်  

စညပ်င်သ ယ ကရွေးဝန်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို(၆)ခို၊ ကဆ  ်လိုပ်ကရွေး၊ ပ ိုို့ကဆ ငဆ် ်သ ယ်ကရွေးဝန်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို 

(၇)ခို၊ စ ို ်ပ   ွေးကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ဆည်ကဖမ ငွ်ေးဝန်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို(၅)ခို၊ အလိုပ်သမ ွေးကရွေးရ ဝန်က  ွေးဌ နမှ အဆ ို 

(၁)ခိုနှင  ် {လ ိုခခ  ကရွေးနှင န်ယ်စပ်ကရွေးရ ဝန်က  ွေးဌ န၊ သယ   တ၊ သဘ ဝပတ်ဝန်ွေး  င၊် လျှပစ်စ်နှင ်စ မ်ွေးအင် 

ဝန်က  ွေးဌ န၊ စ မ   န်ွေး၊ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှင်  စည်ပငသ် ယ ကရွေးဝန်က  ွေးဌ နနှင ် ကဆ  ်လိုပ်ကရွေး၊ ပ ိုို့ကဆ င် 

ဆ ်သ ယ်ကရွေးဝန်က  ွေးဌ န (၄)ဌ န} တ ိုို့မှ ကပါငွ်ေးစပ်ကဖဖက  ွေးခ  သည ် အဆ ို(၁)ခို စိုစိုကပါင်ွေးအဆ ို(၃၀)ခိုရှ  

ပါကက  ငွ်ေး၊ ၎င်ွေးအဆ ိုမ  ွေးနှင ်ပတ်သ ်၍ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ င်ွေးရှ  တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ ် 

  ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးဖဖင ် ပူွေးကပါင်ွေး၍ လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး အက  ငအ်ထည်ကဖ ် ကဆ င်ရွ ်ဖခငွ်ေး၊ နယ်ကဖမ  ငွ်ေးဆင်ွေး 

ကဆ ငရ်ွ ်ဖခငွ်ေး၊ ကေသခ  ဖပည်သူမ  ွေးနှင  ် ကတ ွဲ့ဆ ို၍ ကဆ ွေးကန ွေးည  န ှုင်ွေးဖခငွ်ေး၊ ဌ နဆ ိုင်ရ မ  ွေးနှင  ် ပူွေးကပါငွ်ေး၍ 

လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး ကအ ငဖ်မငက်အ င ် က   ွေးပမ်ွေးကဆ ငရ်ွ ် အက  ငအ်ထည်ကဖ ် ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးလ  ်ရှ ပါ 



ကက  င်ွေးနှင ် အဆ ို(၃၀)ခိုနှင ်ပတ်သ ်၍ ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးန ိုငခ်  မှုမ  ွေးအ ွေး ပူွေးတ  ပါ ယ ွေးဖဖင ် ကဖဖက  ွေးအပ်ပါ 

သည်။ 

 ဦးဇ  ော်မ ိုးဇအ ငော် ( သ ကော်မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၂ )။  ။  ျွန်ကတ က်မွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမည ် 

  စစ ကတ   မက  ွေးတ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအတ င်ွေးရှ  မမ  ွဲ့နယ်မ  ွေးတ င် အမင မ်ွေးစ ွေးန ိုင်င  ဝန်ထမ်ွေးအ မ်ရ  ကဖ က်ဆ င် 

ကပွေးရန်အတ  ် မူဝါေထ ွေးရှ သ  ွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ို ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ ဖဖစ်ပါသည်။    

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ်ဥ ကဋ္ဌက  ွေးနှင  ်လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေး 

ခင်ဗ  ွေး။ ကခတ်ဆ ်ဆ ်ကသ  အစ ိုွေးရတ ိုို့အကနဖဖင ် ဝန်ထမ်ွေးမ  ွေး၏ ကနအ မ်အခ ်အခ အတ  ် 

မမ  ွဲ့   ်သစ်မ  ွေး ကဖ ်ထိုတ်ကရ င်ွေးခ ကပွေးခ  က ကသ လ်ည်ွေး ကနအ မ်တညက်ဆ  ်ရန် အခ ်အခ  အကဖခခ မ  ွေး 

ဖဖစ်သည ် ကရ၊ မ ွေး၊ လမွ်ေး၊ ကနအ မ်ဖပ ဖပင်ထ န်ွေးသ မ်ွေးရန် ခ ်ခ လှကက  ငွ်ေး သ ရှ ရပါသည်။ န ိုင်င  ဝန်ထမွ်ေးမ  ွေး 

အမင မ်ွေးစ ွေးယူလျှင ် သူတ ိုို့ကနထ ိုငဖ် ိုို့အတ  ် အမမ တမ်ွေးပူပငက်နရပါသည်။ အမင မ်ွေးစ ွေးယူမပ ွေးကနော ်ပ ိုင်ွေး 

ဘ ဖဖစ်မလ ဆ ိုတ  သူတ ိုို့မသ က ပါဘူွေး။ န ိုငင်  ဝန်ထမ်ွေးကတ အတ  ် ကနောငတ်စ်ခ  န် ကနကရွေးအတ  ် ပူပန်မှု 

မရှ ကအ င ် အမင မ်ွေးစ ွေးန ိုငင်  ဝန်ထမွ်ေးအ မ်ရ  ထည ်သ င်ွေးမပ ွေး ကရွေးဆ  ထ ွေးသင ်ပါသည်။ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး 

အစ ိုွေးရအကနဖဖင ် ကနော ်ပ ိုင်ွေးမမ  ွဲ့ဖပစ မ   န်ွေးကရွေးဆ  တ ိုင်ွေးတ င် အမင မ်ွေးစ ွေးဝန်ထမွ်ေးကတ အတ  ် အ မ်ရ ကတ   ို 

လည်ွေး  ဏ္ဍတစ်ခိုအကနဖဖင ် ပါရမည်ဆ ိုတ မ   ွေး မမ  ွဲ့နယ်တ ိုင်ွေးတ င် အကတ ွေးဝင်သ  ွေးရန် ဖဖစ်ပါသည်။ မမ  ွဲ့ဖပ 

စ မ   န်ွေးတ င် ထည ်သ င်ွေးကရွေးဆ  ဖခင်ွေးဖဖင ် ကဖမကနရ ဖ ိုွေး မကပွေးရကတ  ပါ။ ကဖမကနရ ဖ ိုွေး မကပွေးရသဖဖင ် တ ို ်ခန်ွေး 

က ွေးခလည်ွေး နညွ်ေးသ  ွေးပါမည်။ ကဖမ င်ွေးကဖ  လ်ိုပ်ဖခင်ွေး၊ ကဖမက  ွေးည  ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးကဖ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေး၊ လျှပစ်စ်မ ွေး 

သ ယ်တန်ွေးဖခငွ်ေး စတ  အကခခ အကဆ  ်အဦလိုပ်ငန်ွေးအ ွေးလ ိုွေး  ို မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရ    ခ ကပွေးမပ ွေး 

အ မ်ရ တည်ကဆ  က်ရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး  ို မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး ကဆ  ်လိုပ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးရှင်မ  ွေး  ိုမပဏ  

မ  ွေးနှင  ်လ ိုငစ်င်ရ  န်ထရ ို ်တ မ  ွေး  တ ဝန်ယတူည်ကဆ  ်လိုပ်မပ ွေး အမင မ်ွေးစ ွေးဝန်ထမ်ွေးမ  ွေး  ို အရစ် 

   သ ိုို့မဟိုတ် တစ်ခါတည်ွေး ကပွေးကခ ဖခငွ်ေးမ  ွေးဖဖင ် ကရ င်ွေးခ ကပွေးမပ ွေး ဝယ်ယူသူအမင မ်ွေးစ ွေး န ိုင်င  ဝန်ထမွ်ေးအပ ိုင် 

ဖဖစ်သ  ွေးသည ်အတ  ် ဝယ်ယူသူ န ွေး/ ခင်ပ န်ွေးကဆ မ   ွေးသ ွေးခ ငွ်ေးကတ လည်ွေး ပ ိုင်ဆ ိုငခ် င ်ရရှ မှ  ဖဖစ်ပါသည်။ 

သ ိုို့ပါ၍ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ ငွ်ေးရှ  မမ  ွဲ့နယ်မ  ွေးတ င် အမင မ်ွေးစ ွေးန ိုင်င  ဝန်ထမ်ွေးအ မ်ရ  ကဖ က်ဆ င်ကပွေးရန် 

အတ  ် မူဝါေထ ွေးရှ သ  ွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ို မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် ဥ ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် 

ကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါသည်။ အ ွေးလ ိုွေး  ို က  ွေး ူွေးတင်ပါသည်။ 

 ဦးတငော်န္ ယော်ဦး ( ဝနော်ကက း၊ ဇဆ ကော်လိုြော်ဇ း၊ ြ ိုို့ဇဆ ငော်ဆကော်သ ယော်ဇ းဝနော်ကက းဌ န )။  ။ မက  ွေး 

တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ် သရ ်မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂) ဦွေးက  ်မ ိုွေးကအ င ် ကမွေးဖမန်ွေး 

ထ ွေးသည်  က ယ်ပ င ်ဖပကမွေးခ န်ွေးနှင ်ပတ်သ ်၍ ကဆ  ်လိုပ်ကရွေးဝန်က  ွေးဌ နမှ ခ မှတ်ထ ွေးကသ   

“ ဖမနော်မ န္ ိုငော်ငံ၏ မမ  ြို့ဖြန္ှငော် အ မော်  ကဏ္ဍက ို ဟနော်ခ ကော်ည ည  စဉော်ဆကော်မဖြတော် ဇ  ှညော် ဖ ံြို့မဖ  းတ ိုးတကော်ဇစ နော်၊ 

ဖြညော်သူတ ိုို့၏ဇနထ ိုငော်မှုအဆငော် အတနော်းဖမြှငော် တငော်ဇစ နော်န္ှငော်  ဖြညော်သူလူထိုအတ ကော် န္ ိုငော်ငဇံတ ော်၏ အဇထ ကော်အြံ  

န္ှငော်  ဖြညော်တ ငော်း/ဖြညော်ြမှ ဇင ဇ ကးကဏ္ဍ ြူးဇြေါငော်းကူည မှုမ  းဖဖငော်  သငော် ဇလ  ော်ဇက ငော်းမ နော်သညော်  အ မော်  မ  း 

စဉော်ဆကော်မဖြတော် ဖဖညော် ဆညော်းန္ ိုငော် နော်” ဟူသည်  မူဝါေနှင် အည  ဝန်ထမွ်ေးအ မ်ရ ၊ န ိုငင်  ဝန်ထမ်ွေးအငှ ွေးအ မ်ရ ၊ 

တန်ဖ ိုွေးနည်ွေးနှင်  တန်ဖ ိုွေးသင် အကရ င်ွေးအ မ်ရ တ ိုို့အ ွေး ဖပည်ကထ ငစ်ိုအစ ိုွေးရ၊ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရနှင်  

ဖပည်နယ်အစ ိုွေးရ ခ င် ဖပ ရန်ပ ိုကင ဖဖင်  အက  ငအ်ထည်ကဖ ်ကဆ င်ရွ ်လ  ်ရှ ပါသည်။ 



 န ိုငင်  ဝန်ထမွ်ေးအမင မွ်ေးစ ွေးအ မ်ရ အ ွေး ဖပည်ကထ ငစ်ိုအစ ိုွေးရအစ အစဉ်ဖဖင်  ကနဖပည်ကတ ၊် ရန် ိုန်မမ  ွဲ့ 

နှင်  မနတကလွေးမမ  ွဲ့တ ိုို့တ င် အက  ငအ်ထည်ကဖ ်ကဆ ငရ်ွ ်လ  ်ရှ မပ ွေး မက  ွေးမမ  ွဲ့တ င်လည်ွေး န  ပ် ျွန်ွေး 

က  ွေးရွ အိုပ်စို၊ ခ မ်ွေးကဖမ သ ယ က  ွေးရွ ၌ န ိုငင် ဝန်ထမွ်ေး(အမင မ်ွေးစ ွေး)၊ န ိုငင်  ဝန်ထမွ်ေးမ  ွေးနှင်  ပိုဂဂလ   

ဖပည်သူမ  ွေးအတ  ် တန်ဖ ိုွေးနည်ွေးနှင်  တန်ဖ ိုွေးသင် အ မ်ရ အခန်ွေးကပါငွ်ေး (၁၇၆)ခန်ွေး တည်ကဆ  ်မပ ွေး လ ်ငငွ်ေး 

စနစ်နှင်  (၁၅)နှစ်အထ  အရစ်  ကပွေးသ ငွ်ေးသည်  ဘဏ်ကခ ွေးကင စနစ်ဖဖင်  ကရ င်ွေးခ ခ  ကသ ်လည်ွေး ဝယ်ယူ 

ကနထ ိုင်သူ အလ န်နည်ွေးပါွေးသည်  ို စ စစ်ကတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

 အကရ င်ွေးအ မ်ရ မ  ွေး တည်ကဆ  ်ရ တ င် တည်ကဆ  ်မည် ကဖမကနရ သည် အခ  ်ဖခ   ရန် 

လ ိုအပ်ပါသည်။ တ ဝန်ထမွ်ေးကဆ ငဆ်  န ိုငင်  ဝန်ထမွ်ေးမ  ွေးအတ  ် န ိုငင်  ဝန်ထမ်ွေးအင ှွေးအ မ်ရ  တည်ကဆ  ် 

ရန်အတ  ်ပငလ်ျှင် ကဖမကနရ အခ ်အခ ရှ ၍ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ င်ွေးရှ  မမ  ွဲ့တ ိုင်ွေးတ င် တည်ကဆ  ် 

ကပွေးန ိုငဖ်ခငွ်ေး မရှ ပါ။ အကရ င်ွေးအ မ်ရ ကဆ  လ်ိုပ်ရန်အတ  ် အခ  ်ဖခ   ၍ က  ငွ်ေးမ န်ကသ  ကဖမကနရ  

ရရှ ရန် အခ ်အခ ရှ ပါသည်။ ထ ိုို့အဖပင် မက  ွေးတ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအတ င်ွေး ကနထ ိုင်သူမ  ွေးအကနဖဖင်  တ ို ်ခန်ွေးနှင်  

ကနထ ိုင ်သည်ထ ်   ိုယ်ပ ိုငက်ဖမကပေါ်တ င် ခခ ဝန်ွေးနှင်  ကနထ ိုငဖ်ခငွ်ေး  ို ပ ိုမ ိုနှစ်သ ်က ပါသည်။ န ိုင်င  ဝန်ထမ်ွေး 

အမင မ်ွေးစ ွေး မ  ွေးအတ  ် အ မ်ရ မ  ွေး ကဆ  ်လိုပ်၍ လ ်ငငွ်ေးနှင်  အရစ်  ကပွေးကခ ဖခငွ်ေး စနစ်ဖဖင်  ကရ င်ွေးခ  

ရန် အခ  ်ဖခ   ၍ က  င်ွေးမ န်သည် ကဖမကနရ  ရရှ ရန် အခ ်အခ  ရှ ဖခငွ်ေး၊ ဝယ်ယူသူနည်ွေးပါွေးဖခငွ်ေးတ ိုို့ကက  င်  

ယခိုအခ  န်တ င် န ိုင်င  ဝန်ထမ်ွေး အမင မ်ွေးစ ွေးအ မ်ရ မ  ွေး တည်ကဆ  က်ပွေးရန် အစ အစဉ် မရှ ပါကက  င်ွေး 

ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးသကော်န္ ိုငော်(မမ  ငော်မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော်-၁)။  ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေးနှင် တ   အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ဝန်က  ွေးမ  ွေး ဧည် သည်ကတ မ်  ွေးအ ွေးလ ိုွေး  ို မဂဂလ ပါလ ိုို့ နှုတ်ခ န်ွေးဆ ်သ 

အပ်ပါတယ်။  ျွန်ကတ ် ကတ   မက  ွေးတ ိုငွ်ေးကေသက  ွေး၊ မမ  င်မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှတ ိုငွ်ေးကေသက  ွေး 

လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ် ဦွေးသ ်န ိုင် ဖဖစ်ပါတယ်ခင်ဗ  ။  

 ျွန်ကတ က်မွေးဖမန်ွေးလ ိုတ    စစ ကတ   ကဆ  ်လိုပ်ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအပါအဝင် အစ ိုွေးရဌ နအသ ွေးသ ွေး 

  ကခေါ်ယူကသ  တင်ေါလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး ယခိုထ ်ပ ိုမ ိုဖမန်ဆန်စ   ကဆ င်ရွ ်ကပွေးန ိုင်ဖခငွ်ေးရှ /မရှ  သ ရှ လ ို 

သဖဖင်  ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးခငဗ်  ွေး။  ျွန်ကတ တ် ိုို့န ိုငင် ရ ွဲ့ ရ သ ဥတိုအကဖခအကနအရ 

တစ်နှစ်ပတ်လ ိုွေးမှ  အခ  န်(၈)လခန်ို့သ  မ ိုွေးကလ င်ွေးလ တ်မပ ွေး လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးကဆ ငရ်ွ ်န ိုငတ်   ို ကတ ွဲ့ရပါ 

တယ်။ လိုပ်ငန်ွေးကဆ ငရ်ွ ်ခ  န် (၈)လအတ င်ွေးမှ ပင် သ ်ဆ ိုငရ် ဌ နမ  ွေးအ ွေး BE/ BQ   စစကတ   ို စ ွေးပ   

ကပေါ်မှ တင် ၃/၄ လခန်ို့ အခ  န်ယူထ ွေးတ  အတ  ် အမှန်တ ယ် အလိုပ်လိုပ်က ရမည်   ိုမပဏ မ  ွေးအတ  ် 

အခ  န်လ ိုကလ  ်မှု မရှ ကတ  ပ  မလ ိုလ ွေးအပ်တ   အဖခ ွေးကသ  ဖပဿနောကပါင်ွေးစ ိုတ ိုို့ က   ကတ ွဲ့ကနရတ   ို 

ကတ ွဲ့ဖမငက်နရပါတယ်။  

တငေ်ါကခေါ်ယူမပ ွေး အလိုပ်အပ်တ ၊ စ ခ  ပ်ခ  ပ်တ  စသည်   စစအဝဝ ကနော  ် ဖခငွ်ေးရ ွဲ့ အ    ွေးဆ ် 

ကတ ဟ  လ န်စ  မ  ွေးဖပ ွေးမပ ွေး ၊ ဖပဿနော လ  ကပါင်ွေးစ ိုလှပါသည်။ လျှပစ်စ်တငေ်ါ  စစမ  ွေး ကနော ်  လျှင် 

လယ်ယ စ ို ်ခင်ွေးမ  ွေးအတ င်ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ရကသ    န် ရစ်တ ိုင်သယ်ယူဖခငွ်ေး/ စ ို ်ထဖူခငွ်ေးတ ိုို့မှ  အခ ် 



အခ မ  ွေးရှ ပါတယ။် ကမ/  န်လမ  ွေးမှ  မ ိုွေး  လ ကတ   ကဆ  ်လိုပ်ကရွေး လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး ခရ ွေးမတ င် ဖဖစ်ရပါ 

တယ်။ 

 သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ ကစ လ ငစ်   က   တငက်ဆ ငရ်ွ ်၍ ရန ိုင်ကသ  စ ွေးပ  ကပေါ်တ င် ကနို့ခ င်ွေးမပ ွေးန ိုငက်သ    စစ 

မ  ွေး  ို အမှန်တ ယ်မပ ွေးကဖမ  ်ကစရန် သ ်ဆ ိုငရ် အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မ  ွေး  သ ်ဆ ိုငရ် ဌ နအက  ွေးအ  မ  ွေး 

  ို တ တ     ညွှန်က  ွေးမပ ွေး ယခိုထ ်ပ ိုမ ိုဖမန်ဆန်စ   ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးန ိုငဖ်ခင်ွေးရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုပါ၍ လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင်  သ ်ဆ ိုင်ရ ဝန်က  ွေးဌ နသ ိုို့ ကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါသည်။ အ ွေးလ ိုွေး  ို က  ွေး ူွေးတင်ပါတယ်။ 

 ဦးတငော်န္ ယော်ဦး ( ဝနော်ကက း၊ ဇဆ ကော်လိုြော်ဇ း၊ ြ ိုို့ဇဆ ငော်ဆကော်သ ယော်ဇ းဝနော်ကက းဌ န )။  ။ အစ ိုွေးရ 

ဌ န၊ အဖ  ွဲ့အစညွ်ေးမ  ွေး၏ တည်ကဆ  ်ဖခငွ်ေး၊ ပစစည်ွေးဝယ်ယူဖခငွ်ေး၊ ဝန်ကဆ င်မှု ရယူဖခငွ်ေး၊ င ှွေးရမ်ွေးဖခင်ွေးနှင ် 

ကရ င်ွေးခ ဖခငွ်ေးမ  ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ရ တ င်လ ို ်နောရမည ် တင်ေါလိုပ်ထ ိုွေးလိုပ်နည်ွေးမ  ွေး  ို န ိုင်င ကတ ်သမမတရ ိုွေး  

၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ဧမပ လ (၁၀)ရ ်ကနို့တ င် ညွှန်က  ွေးခ  ်အမှတ် (၁/၂၀၁၇) ဖဖင ် ထိုတ်ဖပန်ခ  မပ ွေးဖဖစ်ပါသည်။ 

အဆ ိုပါညွှန်က  ွေးခ  ်အမှတ် (၁/၂၀၁၇) အပ ိုေ်(၈)တ င် ဖပည်ကထ င်စို၊ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးနှင ် ဖပည်နယ်အစ ိုွေးရ 

ဌ န၊ အဖ  ွဲ့အစညွ်ေးမ  ွေး၏ တည်ကဆ  ်ဖခငွ်ေး၊ ပစစည်ွေးဝယ်ယူဖခငွ်ေး၊ ဝန်ကဆ င်မှု ရယူဖခငွ်ေး၊ င ှွေးရမ်ွေးဖခင်ွေးနှင ် 

ကရ င်ွေးခ ဖခငွ်ေးမ  ွေး ကဆ င်ရွ ်ရ တ င် “တငော် ေါဇက ော်မတ ”၊“  ကမော်းခငော်းဇ းတ ကော်ခ ကော်ဇ းဇက ော်မတ ”၊ “တငော် ေါ 

လကော်ခံဇ းန္ှင ော်စ စစော်ဇ းဇက ော်မတ  ”၊ “ အ ညော်အဇသ း စစော်ဇဆးဇ းန္ှင ော်လကော်ခံဇ းဇက ော်မတ ” တ ိုို့  ို ဖ  ွဲ့စည်ွေး 

ကဆ ငရ်ွ ်ရမည်ဟို ပါရှ ပါသည်။ အပ ိုေ် (၁၀)တ င် “တငေ်ါက  မ်တ ”မှ တည်ကဆ  ်ဖခငွ်ေး၊ ပစစည်ွေးဝယ်ယူ 

ဖခငွ်ေး၊ ဝန်ကဆ င်မှုရယူဖခငွ်ေး လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးနှင  ်စပ်လ ဉ်ွေး၍ ကအ  ်ပါအတ ိုငွ်ေး ကဆ ငရ်ွ ်ရမည်ဟို ပါရှ ပါသည်- 

 ( )   ပ်(၁၀)သန်ွေးကအ  ် တည်ကဆ  ်ဖခင်ွေး၊ ပစစည်ွေးဝယ်ယူဖခငွ်ေး၊ ဝန်ကဆ င်မှုရယူဖခငွ်ေး 

  လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအတ  ် တငေ်ါကခေါ်ယူရန် မလ ိုဘ  “ တငော် ေါဇက ော်မတ  ” အကနဖဖင ် ပစစည်ွေး 

  ကပွေးသ င်ွေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် ဝန်ကဆ င်မှု ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးသူမ  ွေးအန ်မှ ယ ိုက ည်စ တ်ခ ရကသ  

  အနည်ွေးဆ ိုွေး  ိုမပဏ (၃)ခိုအ ွေး က ွေးနှုန်ွေးအဆ ိုဖပ လွှ  ကတ ငွ်ေးခ မပ ွေး က ွေးနှုန်ွေး အနည်ွေးဆ ိုွေး 

  တငသ် ငွ်ေးသူထ မှ ဝယ်ယူဖခင်ွေး သ ိုို့မဟိုတ် ဝန်ကဆ ငမ်ှုရယူဖခငွ်ေး ကဆ ငရ်ွ ်န ိုငသ်ည်။ 

 ( ခ )   ပ်(၁၀)သန်ွေးမှ   ပ်သန်ွေး(၁၀၀)အထ  တည်ကဆ  ်ဖခင်ွေး၊ ပစစည်ွေးဝယ်ယူဖခငွ်ေး၊ ဝန်ကဆ င်မှု 

  ရယူဖခင်ွေး လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအတ  ် အ တ်ဖ င ်တင်ေါကခေါ်ယူရ တ င် သ ်ဆ ိုင်ရ ဝန်က  ွေးဌ န၊ 

  ကက  ဖ်င သငပ်ိုန်ွေး၊ အကထ ကထ အိုပ်ခ  ပ်ကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နရှ  ခရ ိုင/်မမ  ွဲ့နယ်အိုပ်ခ  ပက်ရွေးမှ ွေးရ ိုွေးမ  ွေး၏ 

  ကက  ဖ်င သငပ်ိုန်ွေးမ  ွေးတ င ်တငေ်ါဖ င ်လှစ်ရန် ရ ်သတတ(၂)ပတ် က   တင်၍ သ သ ထင်ရှ ွေးစ   

  ကက ည ရမည်။ 

 ( ဂ )   ပ်သန်ွေး(၁၀၀) အထ ်တည်ကဆ  ဖ်ခငွ်ေး၊ ပစစည်ွေးဝယ်ယူဖခငွ်ေး၊ ဝန်ကဆ င်မှု ရယူဖခငွ်ေး 

  လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအတ  ် ကဆ ငရ်ွ ်မည ်လိုပ်ငန်ွေး အမ   ွေးအစ ွေး  ို ရှင်ွေးလင်ွေးစ   ကဖ ဖ်ပမပ ွေး 

  အ တ်ဖ င ်တငေ်ါကခေါ်ဖ င ်လှစ်ရန် သတ်မှတ်ရ ်ထ ် (၁)လက   တငမ်ပ ွေး န ိုငင် ပ ိုင ် သတငွ်ေးစ  

  မ  ွေးတ င် အနည်ွေးဆ ိုွေး နှစ်က  မ် သ သ ထင်ရှ ွေးစ   ကက  ဖ်င ၍ တငေ်ါကခေါ်ယူရမည်။ အလ ွေးတူ 

  ဝန်က  ွေးဌ န Website တ င ်အနည်ွေးဆ ိုွေး (၁)လ က   တင ်ကက ည ရမည်။ 

 ထ ိုို့အဖပင ် န ိုင်င ကတ ်သမမတရ ိုွေး၏ ညွှန်က  ွေးခ  ်အမှတ် (၁/၂၀၁၇)၏ စ ပ ိုေ် (၁၆) ဖဖင ် ကဖ ်ဖပထ ွေး 

ကသ  “တငေ်ါလိုပ်ငန်ွေးစဉ်”တ င် “ရန်ပ ိုကင ရှ /မရှ စ စစ်ဖခငွ်ေး”ဟူကသ  အခ  ်ပါဝင်သဖဖင ် တငေ်ါကခေါ်ယူမည ် 



လိုပ်ငန်ွေးသည် သ ်ဆ ိုင်ရ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်၏ ဘဏ္ဍ ကင အရ/အသ ိုွေးဆ ိုငရ် ဥပကေတ င် ပါဝင်ဖခငွ်ေးရှ /မရှ  စ စစ် 

ရန် လ ိုအပ်ပါသည်။ 

 လ ်ရှ တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးဘဏ္ဍ ကင အရ/အသ ိုွေးဆ ိုငရ်  ဥပကေသတ်မှတ်ဖပဌ န်ွေးဖခငွ်ေး လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ  ွေးမှ  

ကအ  ်ပါအတ ိုငွ်ေး ဖဖစ်ပါသည်- 

 ( ) သ ်ဆ ိုငရ် ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ် မစတငမ်  “နှစ်ပတ်ခနို့်”အခ  န်တ င် ဖပည်ကထ ငစ်ိုလွှတ်ကတ ်မှ 

  အတညဖ်ပ ဖခငွ်ေး၊ 

 (ခ) သ ်ဆ ိုငရ် ဖပည်နယ်/ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးမ  ွေး၏ ဘဏ္ဍ ကင အရ/ အသ ိုွေးမ  ွေးအ ွေး န ိုငင် ကတ ် 

  သမမတမှ လ ်မှတ်ကရွေးထ ိုွေး၍ ဖပည်ကထ ငစ်ိုအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှတစ်ဆင ် ဖပည်နယ်/ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေး 

  အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ “ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ် စလျှင်စဖခငွ်ေး” ကပွေးပ ိုို့ဖခငွ်ေး၊  

 (ဂ) တ ိုင်ွေးကေသက  ွေး ရသ ိုွေးမှန်ွေးကဖခကင စ ရင်ွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ တငဖ်ပ၍ 

  တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ အစည်ွေးအကဝွေးတ င် တငဖ်ပကဆ ွေးကန ွေးမပ ွေး အတည်ဖပ ခ  ်ရယဖူခငွ်ေး၊ 

 (ဃ) တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ သ် ိုို့ သ ်ဆ ိုငရ်  ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်၏ 

  ဘဏ္ဍ ကင အရ/အသ ိုွေးဆ ိုငရ်  ဥပကေအဖဖစ် အတည်ဖပ ဖပဌ န်ွေးကပွေးန ိုငက်ရွေး တငဖ်ပဖခငွ်ေး၊ 

 (င) တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ တ် င် တငဖ်ပကဆ ွေးကန ွေး၍ အတညဖ်ပ ဖပဌ န်ွေးမပ ွေးကနော ် တ ိုင်ွေး 

  ကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ဖပန်လည်ကပွေးပ ိုို့ဖခငွ်ေး၊ 

 (စ) တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှသ ်ဆ ိုငရ် ဌ နအဖ  ွဲ့အစည်ွေးမ  ွေးသ ိုို့ တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးရသ ိုွေးမှန်ွေးကဖခ 

  ကင စ ရင်ွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှတစ်ဆင  ်အကက  င်ွေးက  ွေးဖခင်ွေး၊ 

 သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ တငေ်ါကခေါ်ယူမည ် ဌ နအဖ  ွဲ့အစည်ွေးမ  ွေးအကနဖဖင ် န ိုင်င ပ ိုင်သတငွ်ေးစ မ  ွေးနှင ် ဌ န 

Website မ  ွေးတ င် တငေ်ါကက  ်ဖင မ  ွေး ထည ်သ င်ွေးကက ဖင ဖခင်ွေး  ို ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ် မတ ိုငမ် နှင ် ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ် 

စလျှင်စဖခငွ်ေး ကဆ ငရ်ွ ်န ိုငမ်ှုမရှ ဘ  ရသ ိုွေးမှန်ွေးကဖခကင စ ရင်ွေးဦွေးစ ွေးဌ န၏ အကက  င်ွေးက  ွေးစ  ရရှ မပ ွေးခ  န်မှသ  

စတငက်ဆ ငရ်ွ ်န ိုင်က ပါသည်။ ခနိ်ု့မှန်ွေးအခ  န်  လမှ  ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်၊ ပထမလ၏ တတ ယပတ်ခနို့် 

ဖဖစ်ပါသည်။ 

 တည်ကဆ  ်ကရွေး၊ တငေ်ါကခေါ်ယူကရွေးလိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ  ွေးတ င် ပါဝင်သည ် အဖခ ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးဖဖစ်သည ် 

တငေ်ါက  မ်တ မ  ွေးဖ  ွဲ့စည်ွေးဖခငွ်ေး၊ တငေ်ါစ ရွ ်စ တမ်ွေးမ  ွေး တငေ်ါကလျှ  ်လွှ  ပ ိုစ မ  ွေး၊ တငေ်ါစည်ွေး မ်ွေး 

ခ  ်မ  ွေး၊ တငေ်ါကအ င်ဖမငသူ်နှင ် ခ  ပ်ဆ ိုမည ် စ ခ  ပ်မ  ွေးအ ွေး သ ်ဆ ိုင်ရ  ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ် မတ ိုင်မ  

 တည်ွေး  က   တငဖ်ပင်ဆင် ဖပ စို၍ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့၏ အတည်ဖပ ခ  ် ရယူကဆ င်ရွ ်ရန် ဌ န 

အဖ  ွဲ့အစည်ွေးမ  ွေးသ ိုို့ က  ွေးက ပ်ညွှန်က  ွေးထ ွေးမပ ွေး ဖဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ ဌ နအဖ  ွဲ့အစည်ွေးမ  ွေးအကနဖဖင ် 

တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးရသ ိုွေးမှန်ွေးကဖခ ကင စ ရင်ွေးဦွေးစ ွေးဌ န၏ အကက  ငွ်ေးက  ွေးစ  ရရှ သည်နှင ် တမပ  င်န ် တငေ်ါ 

ကက  ဖ်င မ  ွေး ကခေါ်ယူန ိုငမ်ည်ဖဖစ်ပါသည်။ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ ငွ်ေးရှ  ဌ နဆ ိုင်ရ အဖ  ွဲ့အစည်ွေးမ  ွေး တငေ်ါ 

ကက  ဖ်င မ  ွေးအ ွေး သတ်မှတ်ရ ်အတ င်ွေး န ိုငင် ပ ိုငသ်တငွ်ေးစ မ  ွေးတ င် ပါဝငန် ိုငက်ရွေးအတ  ် လ မည ် ၂၀၂၀ 

- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်မှစတင၍် တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ စိုစည်ွေး၍ သ ်ဆ ိုငရ် သတငွ်ေးစ တ ို ်မ  ွေးသ ိုို့ 

ည  န ှုင်ွေးကပွေးပ ိုို့သ  ွေးမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 



 န ိုငင် ပ ိုင်သတငွ်ေးစ မ  ွေးတ င် တစ်လက   တငက်က  ဖ်င မပ ွေးကနော ် သတ်မှတ်ရ ်တ င် ဖပန်လည် 

တငသ် ငွ်ေးလ ကသ    နည်ွေးပည  အဆ ိုဖပ လွှ  စ အ တ်(A)မ  ွေး  ို စစ်ကဆွေးဖခငွ်ေး၊ နညွ်ေးပည  ကအ င်ဖမငက်သ  

 ိုမပဏ မ  ွေး၏ ကင ကက ွေး အဆ ိုဖပ လွှ  စ အ တ်(B)မ  ွေး  ို ဆ ်လ ် စစ်ကဆွေးဖခငွ်ေး၊ တငေ်ါကအ ငဖ်မငက်သ  

 ိုမပဏ မ  ွေး  ို ထိုတ်ဖပန်ကက ည ဖခငွ်ေးတ ိုို့  ို ကဆ ငရ်ွ ်ရပါသည်။ အဆ ိုပါလိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ  ွေးအ ွေး ပထမ 

သ ိုွေးလပတ် (ကအ  တ် ိုဘ လ မှ ေ  ငဘ် လ)အတ င်ွေး မပ ွေးစ ွေးကအ င ် ကဆ င်ရွ ်ခ  ပါသည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍ နှစ်တ င် ကဆ င်ရွ ်ကသ လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး၏ တငေ်ါကအ ငဖ်မင်သည ် စ ရင်ွေးမ  ွေးအ ွေး ၂၀၁၉ ခိုနှစ် 

ေ  ငဘ် လနှင ် ၂၀၂၀ ဖပည ်နှစ်၊  န်နဝါရ လမ  ွေးတ င်သ  ထိုတ်ဖပန်ကက ည န ိုငခ်  ပါသည်။ 

 ထ ိုို့ကနော  ်တင်ေါကအ ငဖ်မင်သည ် ိုမပဏ မ  ွေး နှင  ် န်နဝါရ လအတ င်ွေး စ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ိုမပ ွေး လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး 

စတငန် ိုငက်အ င် ကဆ င်ရွ ်ခ  သဖဖင ် လိုပ်ငန်ွေးကဆ င်ရွ ်ခ  န် (၉)လ  န်ရှ ပါသည်။  ိုမပဏ မ  ွေးအကနဖဖင ် 

စ မ ခနိ်ု့ခ  မှုက  ငွ်ေးစ   ကဆ ငရ်ွ ်ပါ  မ ိုွေးမ  မ  (၄)လတ တ  လိုပ်ငန်ွေးကဆ င်ရွ ်ခ  န် ရရှ န ိုင်ပါကက  င်ွေးနှင ် 

န ိုငင် ကတ ်သမမတရ ိုွေးမှ ထိုတ်ဖပန်ထ ွေးသည ် ညွှန်က  ွေးခ  ်အမှတ်(၁/၂၀၁၇)အည  လ ို ်နောကဆ င်ရွ ်ရဖခင်ွေး 

ဖဖစ်သည ်အတ  ် တငေ်ါလိုပ်ငန်ွေးစဉ်အရ အနည်ွေးဆ ိုွေးအခ  န်(၂)လခ  ခနိ်ု့ ရရှ မသှ  ကသခ  စ   စ စစ်န ိုင်မည် 

ဖဖစ်ပါကက  ငွ်ေး ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဇ ေါ်ဖမင ော်စနော်း ( ဇြေါကော်မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၂ )။  ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေးနှင  ် လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးအ ွေးလ ိုွေး မဂဂလ ပါဟို နှုတ်ခ န်ွေးဆ ်သအပ်ပါတယ်။  ျွန်မ 

 ကတ   ကပါ ်မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ်   ိုယ်စ ွေးလှယ် ကေေါ်ဖမင ်စန်ွေး 

ဖဖစ်ပါတယ်။  

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ စ မ   န်ွေးအသ ွေးသ ွေးရ ွဲ့ လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး တည်ကဆ  ်မည ် 

တငေ်ါကအ င် ိုမပဏ မ  ွေးမှ အကဆ  ်အဦကဆ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး၊ လမွ်ေးကဖ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး၊ တ တ ွေးကဆ  ်လိုပ် 

ဖခငွ်ေးမ  ွေးတ င် နည်ွေးပည ပ ိုင်ွေးမ  ွေး  ို အင်ဂ ငန် ယ ပည ဖဖင ် ဦွေးကဆ ငတ်ည်ကဆ  က်  ွေးက ပ်မည ် ပည ရှင် 

ပါဝင်မှုနှင ် တ ဝန်တ ိုို့  ို သ ရှ လ ိုပါသဖဖင ် ဥ ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် သ ်ဆ ိုင်ရ အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ကမွေးခ န်ွေးကမွေးသ  ွေး 

မှ  ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် 

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ တ ိုင်ွေးဖပညတ်စ်ခိုရ ွဲ့ ရိုပ်ပ ိုငွ်ေးဆ ိုငရ် မ  ွေးဖဖစ်တ   

အကဆ  ်အဦ ကဆ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး၊ တ တ ွေးကဆ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးကဖ  ်ဖခင်ွေးမ  ွေး  ို မဖဖစ်မကန 

ကဆ ငရ်ွ ်ရမယ ် စ မ   န်ွေးမ  ွေး ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် မဖဖစ်မကနလိုပ်မယ်ဆ ိုတ န ို့ ရန်ပ ိုကင ကဖမ  ်မ  ွေးစ    ို 

မသ ိုွေးမဖဖစ် သ ိုွေးရမှ ဖဖစ်တ  အတ  ် သ ိုွေးစ  တ   ရန်ပ ိုကင န ို့ ထ ို ်တန်တ   ရလေ်ရဖ ိုို့ အလ န်အကရွေးက  ွေးတယ် 

ဆ ိုတ   ျွန်မတ ိုို့   ိုယ်စ ွေးလှယ် ကတ က်တ မ်  ွေးမ  ွေးရ ွဲ့ ယ ိုက ည်မှုဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် ေ လ ိုထ ို ်တန်တ   ရလေ် 

အတ  ် နညွ်ေးပည အ ွေးက  င်ွေးမှု၊ ပစစည်ွေးအရည်အကသ ွေး စ ခ  န်မ  က  င်ွေးမ န်မှုကတ န ို့ ပ  ပ ိုွေးရမှ  ဖဖစ်ပါ 

တယ်ရှင။် ပန်ွေးရ အလိုပ်သမ ွေးမ  ွေး  ို အ ွေးလ ိုွေးပ ိုအပ်မပ ွေး ပည ရှင်နှင ်မထ န်ွေး က   ငွ်ေးတ  အတ  ် အလ  အမှ ွေး 

မ  ွေး  ို အစဉ်တစ်စ ို ် ကတ ွဲ့ခ  ရမပ ွေး ကတ ွဲ့ကနဆ ၊ ကတ ွဲ့ရှ တယ်ဆ ိုတ   ိုလည်ွေး တငဖ်ပလ ို ်ပါတယ်ရှင်။ 

လိုပ်ငန်ွေးခ င်မှ  ပည ရှင်မှ ဦွေးကဆ င်မှု အ ွေးနညွ်ေးလျှင် စ ခ  န်မ  အကဆ  ်အဦ၊ လမွ်ေး၊ တ တ ွေးမရန ိုင်ပါလ ိုို့ 

ယဉ်ယဉ်က  ွေးက  ွေး ကဖပ လ ိုပါတယ်ရှင။် အင်ဂ င်န ယ ဆ ိုတ  တငေ်ါယှဉ်မပ  ငရ်န် အသ ိုွေးဖပ တ  သကဘ  

သ ်သ ်မျှ၊ တငေ်ါကအ င်မှတ်အတ  ် ဖပယိုေ်သ ်သ ် မဖဖစ်ဖ ိုို့ ကဖပ လ ိုပါတယ်။ 



 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ ရပ်ရွ အသ ွေးသ ွေးမှ  တည်ကဆ  ်ကနတ   အကဆ   ်

အဦအခ   ွဲ့မှ  အိုတ်လ ိုင်ွေးပင် တန်ွေးကအ ငမ်စ ဖခငွ်ေး၊ အိုတ်စ သည ်စနစ်မ  ွေး ဆ ိုွေးဝါွေးစ   မှ ွေးယ င်ွေးကနဖခငွ်ေးမ  ွေး  ို 

ကတ ွဲ့ကနရပါတယ်။ တ ခါွေးဖပတင်ွေးကပါ ်မ  ွေး ပ တ်မရဖခငွ်ေး၊ လိုပ်ငန်ွေးမပ ွေး မက  မ မှ ပင ် မ  ်နှော   ်မ  ွေး 

ဖပ တ်  ဖခငွ်ေးဆ ိုတ   ဖရ ိုဖရ  ပ ိုစ ကတ  ကတ  ဖဖင ် မဖဖစ်သင ်ကတ  ပါ။ လတ်တကလ  သတငွ်ေးမ ေ ယ ကတ  ကန 

တစ်ဆင ် သ ရှ ကနရတ   ၂၀၁၁ ခိုနှစ်မှစတင ် ကဆ  ်လိုပ်ခ  မပ ွေး ၂၀၁၃ ခိုနှစ်မှ  မပ ွေးစ ွေးခ  တ   ရန ်ိုန်တ ိုင်ွေး၊ 

လမွ်ေးမကတ မ်မ  ွဲ့နယ်၊ သူနောဖပ အကဆ င်(၄)ထပ်ဟ  သ ်တမ်ွေး(၇)နှစ် အတ င်ွေးမှ  မပ    ခ  တယ်ဆ ိုတ  

အ ွေးလ ိုွေးအသ ပင် ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် ေါဟ  နည်ွေးပည အ ွေးနည်ွေးလ ိုို့ ဖဖစ်ရတယ်ဆ ိုတ  အရှင်ွေးက  ွေးဖဖစ်ပါတယ် 

ရှင်။ ေ လ ိုဖဖစ်စဉ်အတ  ် နစ်နောမယ ် ဝန်ွေး  ငက်တ ဟ  ပမ ဏက  ွေးမ ွေးလှပါတယ်ရှင။် အစ ိုွေးရအတ  ် 

ကင ကက ွေးနစ်နောမပ ွေး လူကနအကဆ  ်အဦဖဖစ်တ  အတ  ် အသ ်ကဘွေးပါ က   ကတ ွဲ့န ိုငပ်ါတယ်ရှင။် နညွ်ေးပည  

အ ွေးက  င်ွေးဖ ိုို့ဆ ိုတ  အင ်ဂ င်န ယ ရ ွဲ့ အဓ  အခန်ွေး ဏ္ဍဆ ိုတ   ို မ ွေးကမ ငွ်ေးထ ိုွေးဖပကနဖခင်ွေးဆ ိုတ  ဖငင်ွေးမရ 

ပါဘူွေးရှင်။  ျွန်မရ ွဲ့ အဓ  ရည်ရွယ်ခ  ်မှ  သ ိုွေးစ  တ  ရန်ပ ိုကင န ို့   ို ်ည တ   ရလေ်ရဖ ိုို့ အကဖဖရှ ကဆ င်ရွ ် 

ကပွေးဖခငွ်ေးဖဖင ် တ ိုင်ွေးဖပည်ရ ွဲ့စ ွေးပ  ွေးကရွေးအခ ်အခ   ို  ူည ကဖဖရှငွ်ေးရ  ကရ  ်ကစလ ိုဖခငွ်ေး ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် 

 ဥ ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ အကဆ  ်အဦ  ို တငဖ်ပခ  သလ ို လမွ်ေးပ ိုငွ်ေးမ  ွေးမှ ကရ  တငေ်ါစည်ွေးမ ဉ်ွေး စည်ွေး မ်ွေး 

အတ ိုငွ်ေး အငဂ် င်န ယ ရ ွဲ့အခန်ွေး ဏ္ဍ  ို ဘယ်ကလ  ်ထ  လ ်ကတ ွဲ့     စ မ သလ  ဆ ိုတ   ိုလည်ွေး 

ဖပည ်စ ိုစ  ကဖဖက  ွေးကပွေးကစလ ိုပါတယ်ဟို တငဖ်ပရင်ွေး တည်ကဆ  က်ရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးတ င် နည်ွေးပည ပ ိုင်ွေး  ို 

ဦွေးကဆ ငတ်ည်ကဆ  ်က  ွေးက ပ်မည ် အင်ဂ ငန် ယ ပါဝင်မှုအခ   ွေးအစ ွေး၊ အင်ဂ ငန် ယ ၏တ ဝန်တ ိုို့  ို သ ရှ  

လ ိုပါသဖဖင ် လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် သ ်ဆ ိုင်ရ အစ ိုွေးရသ ိုို့ ကမွေးဖမန်ွေးလ ို ်ရပါတယ်ရှင။် 

 ဦးတငော်န္ ယော်ဦး ( ဝနော်ကက း၊ ဇဆ ကော်လိုြော်ဇ း၊ ြ ိုို့ဇဆ ငော်ဆကော်သ ယော်ဇ းဝနော်ကက းဌ န )။  ။ မက  ွေး 

တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ င်ွေး အကဆ  ်အဦကဆ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးကဖ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေး၊ တ တ ွေးကဆ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး 

လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးနှင ်ပတ်သ ်၍ ဖပည်ကထ င်စိုနှင်  တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးရန်ပ ိုကင မ  ွေး  ို တငေ်ါစနစ်ဖဖင်  လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး 

ကဆ ငရ်ွ ်ရ ၌ တငေ်ါစညွ်ေး မ်ွေးခ  ်မ  ွေးတ င် တငေ်ါကအ ငဖ်မင်သူ  ိုမပဏ မ  ွေးအကနဖဖင်  လိုပ်ငန်ွေးခ င် 

အင်ဂ ငန် ယ  မဖဖစ်မကန ငါှွေးရမ်ွေးအသ ိုွေးဖပ ရမည်ဖဖစ်ကက  င်ွေးပါရှ ပါသည်။ 

 တငေ်ါယှဉ်မပ  ငစ်ဉ် ပင် ၎င်ွေးအငဂ် ငန် ယ မ  ွေး  ို တငေ်ါက  ်မတ မှ ကခေါ်ယူ၍ လိုပ်ငန်ွေး အကတ ွဲ့ 

အက   ရှ /မရှ ၊ ကဆ ငရ်ွ ်ရမည် လိုပ်ငန်ွေးတ င် ကဆ ငရ်ွ ်ပ ိုအဆင် ဆင် အ ွေး သ ရှ ဖခင်ွေး ရှ /မရှ တ ိုို့  ို ကမွေးဖမန်ွေး 

စ စစ်၍ အ  ဖဖတ်အမတှ်မ  ွေး ကပွေးခ  ပါသည်။ 

 ၎င်ွေးတငေ်ါလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး အရည်အကသ ွေးထ န်ွေးသ မ်ွေးစစ်ကဆွေးကရွေးအဖ  ွဲ့မ  ွေး ကခေါ်ယူ၍ အန ွေး ပ် 

က  ွေးက ပ်ကစပါသည်။ အငဂ် င်န ယ အဆင် ဆင် မှလည်ွေး စစ်ကဆွေးက ပ်မတ်လ  ်ရှ ပါသည်။ 

 အကဆ  ်အဦ၊ လမွ်ေး၊ တ တ ွေးမ  ွေး တည်ကဆ  ်ဖခငွ်ေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအတ  ် နညွ်ေးပည ပ ိုင်ွေးဆ ိုငရ်  

မ  ွေး  ို စ မ   န်ွေးစစ်ကဆွေးကရွေးနှင ် အရည်အကသ ွေးထ န်ွေးသ မ်ွေးကရွေး (Q.C)မှ က  ွေးက ပ်၍ သ ်ဆ ိုင်ရ   ိုမပဏ  

အင်ဂ ငန် ယ မ  ွေးမှ တ ဝန်ယကူဆ င်ရွ ်ရပါသည်။ လိုပ်ငန်ွေးတစ်ခိုလ ိုွေး၏ အစမှအဆ ိုွေးတ ိုင် (Q.C)မှ တ ဝန် 

ယူက  ွေးက ပ်ရပါသည်။ လိုပ်ငန်ွေးတစ်ခိုလ ိုွေးတ င ် အသ ိုွေးဖပ သည ်ပစစည်ွေးမ  ွေး၏ အရည်အကသ ွေး  ို Lab ခန်ွေးသ ိုို့ 

ပ ိုို့ကပွေးမပ ွေး စစ်ကဆွေးရပါသည်။ သတ်မှတ်ေ   ိုင်ွေးအတ ိုင်ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ရန်လည်ွေး အဆင ်တ ိုငွ်ေး၏ လိုပ်ကဆ င် ခ  ် 

  ို (Q.C)မှ က  ွေးက ပ်ကဆ င်ရွ ်ရပါသည်။ လိုပ်ငန်ွေးတန်ဖ ိုွေး၏ (၁%) မှ (၁.၅%)  ို အရည်အကသ ွေးစစ်ကဆွေးခ 



အဖဖစ် ရယူထ ွေးသည ်အတ  ် တ ဝန်ယူမှု၊ တ ဝန်ခ မှုအဖပည ်ဖဖင ် ကဆ ငရ်ွ ်ရပါကက  င်ွေး ကဖဖက  ွေးအပ် 

ပါသည်။ 

 ဇ ေါ်စနော်းစနော်းဝငော်း ( ဇခ  ကော်မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၁ )။  ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  

လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးနှင ် လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေး၊ အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ဝန်က  ွေးမ  ွေးနှင ် လွှတ်ကတ ရ် ိုွေးအဖ  ွဲ့မ  ွေး 

အ ွေးလ ိုွေး မဂဂလ ပါရှင။် 

  ျွန်မ ကတ   မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ်ကခ   မ်မ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တ ိုင်ွေးကေသ 

က  ွေးလွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ် ကေေါ်စန်ွေးစန်ွေးဝငွ်ေး ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။်  ျွန်မအကနန ို့ က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေး 

ကဖ  ်လိုပ်ရ တ င ်တည်ဆ က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေး ကဖ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေးနှင ်သ ်ဆ ိုင်ကသ  ဥပကေတစ်ရပ်မရှ ဖခင်ွေး 

ကက  င ် လမွ်ေးအ  ယ်သတ်မှတ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးအူကက  ငွ်ေး သတ်မှတ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးကဖ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေးတ ိုို့ ကဆ င်ရွ ် 

ရ တ င် လ ်ကတ ွဲ့ကဖမဖပငအ်ကဖခကန၌ အခ ်အခ နှင  ် ပဋ ပ ခမ  ွေး က   ကတ ွဲ့ကနရပါသဖဖင ် က  ွေးလ ်လမ်ွေး 

မ  ွေးနှင ်သ ်ဆ ိုင်ကသ  ဥပကေတစ်ရပ်အ ွေး ကရွေးဆ  သ  ွေးရန် တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင ် အစ အစဉ် 

ရှ /မရှ ကမွေးခ န်ွေး  ို လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ  

ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။်  

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။  ျွန်မတ ိုို့ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအတ ငွ်ေးရှ  

က  ွေးလ ်ဖပည်သူလူထို၏ ပည ကရွေး၊   န်ွေးမ ကရွေး၊ စ ွေးပ  ွေးကရွေး၊  ူွေးသန်ွေးသ  ွေးလ ကရွေးနှင ် မ ွေးကဘွေးအနတရ ယ် 

မ  ွေး အပါအဝင ် လူကနမှုဘဝတ ိုွေးတ ်ကရွေးအတ  ် န ိုငင် ကတ ်မှ က  ွေးလ ်လမ်ွေးမ  ွေး အကဖမ  ်အမ  ွေး 

ကဖ  ်လိုပ်ကပွေးလ  ်ရှ ပါတယ်ရှင်။ ဤ   သ ိုို့ ကဖ  ်လိုပ်ရ တ င ်မ မ ရပ်ရွ ကေသဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေးအတ  ် လ ယ် ူ 

စ   လမွ်ေးအ  ယ်ကပွေးက သူမ  ွေး ရှ ကသ လ်ည်ွေး ည  န ှုငွ်ေး၍ မရဘ  တငွ်ေးမ စ  ဖဖင ် တိုနို့ဖ်ပန်သူမ  ွေးလည်ွေး ရှ က  

ရ  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးနှင ် တ ဝန်ရှ သူဌ နဆ ိုငရ် မ  ွေးမှ  ပဋ ပ ခမ   ွေးစ ို က   ကတ ွဲ့ကနရပါတယ် 

ရှင်။ ထ ိုို့ဖပင ် က  မ်ဖန်မ  ွေးစ   ည  န ှုင်ွေးရသဖဖင ် လိုပ်ငန်ွေးမတ င်  ယ် ဖခငွ်ေး၊ အခ  န်မ မမပ ွေးစ ွေးဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးအ  ယ် 

မရသဖဖင ် လမွ်ေး၏အနတရ ယ် ငွ်ေးမှုနှင ် လမွ်ေးအဂဂါရပ် လှပတင ်တယ်မှုမ  ွေး ဆ ိုွေးရ ှုွေးရမပ ွေး အခ   ွဲ့ကဖ  ်မပ ွေး လမ်ွေး 

မ  ွေးတ င် ယ ခငွ်ေးရှင်မ  ွေးမှ လမွ်ေးကဘွေးကဖမ င်ွေးမ  ွေး  ို ကဖမဖ ိုို့ပစ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးဝ ယ မ  ွေး  ို ခ  ွဲ့  ၍ စ ို ်ပ   ွေးဖခင်ွေး 

မ  ွေး ထပ်မ ဖပ လိုပ်လ က သဖဖင ် ကဖ  ်မပ ွေးကသ လမ်ွေးမ  ွေးလည်ွေး ဖပန်၍   ဉ်ွေးကဖမ င်ွေးသ  ွေးက ရပါတယ်ရှင။်  

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ ကဖ ဖ်ပပါ အခ ်အခ မ  ွေးကက  င ် က  ွေးလ ်လမ်ွေး 

မ  ွေး ကဖ  လ်ိုပ်ရ တ င် တည်ဆ က  ွေးလ ်လမ်ွေးမ  ွေး ကဖ  လ်ိုပ်ဖခင်ွေးနှင  ် သ ်ဆ ိုင်ကသ  ဥပကေတစ်ရပ် 

မရှ ဖခင်ွေးကက  င ် လမွ်ေးအ  ယ်သတ်မှတ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးအူကက  င်ွေး သတ်မှတ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးကဖ  ်လိုပ်ဖခင်ွေးတ ိုို့ 

ကဆ ငရ်ွ ်ရ တ င ် လ ်ရှ ကဖမဖပင်အကဖခအကန၌ အခ ်အခ နှင ် ပဋ ပ ခမ  ွေး က   ကတ ွဲ့ကနရပါသဖဖင ် 

က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေးနှင  ် သ ်ဆ ိုငက်သ ဥပကေတစ်ရပ်အ ွေး ကရွေးဆ  ရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင  ် က  ွေးလ ်လမ်ွေး 

မ  ွေး ကဖ  ်လိုပ်ရ တ င ်လ ယ် ူကခ  ကမ ွဲ့ကစရန် တ ဝန်ရှ သူ အထ ်အဆင ဆ်င ်သ ိုို့ တငဖ်ပကဆ ငရ်ွ ်ကပွေး 

ပါရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ို လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါ 

တယ်ရှင။် အ ွေးလ ိုွေး  ို က  ွေး ူွေးတငပ်ါတယ် ရှင်။ 

 ဦးတငော်န္ ယော်ဦး ( ဝနော်ကက း၊ ဇဆ ကော်လိုြော်ဇ း၊ ြ ိုို့ဇဆ ငော်ဆကော်သ ယော်ဇ းဝနော်ကက းဌ န )။    ။ က  ွေးလ ် 

လမွ်ေးဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န၏ မဟ ဗ  ဟ  ရည်မှန်ွေးခ  ်ဖဖစ်ကသ  ၂၀၃၀ ခိုနှစ်၌ ဖမန်မ န ိုင်င ရှ  က  ွေးရွ  



အ ွေးလ ိုွေး၏ (၈၀%)နှင်  န ိုငင် အတ င်ွေးရှ  က  ွေးလ ်လူဦွေးကရ၏ (၉၀%)အကပေါ် ရ သ မကရွွေး သ  ွေးလ န ိုင်ကသ  

က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေးအဖဖစ် အသ ိုွေးဖပ န ိုင်ရန် သ ်ဆ ိုင်ရ  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးနှင်  ကဆ ွေးကန ွေးည  န ှုငွ်ေး 

၍ ကေသလ ိုအပ်ခ  ်နှင ်အည  ကဆ င်ရွ ်လ  ်ရှ ပါသည်။ 

 က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေး လမ်ွေးအဆင ်အတန်ွေး သတ်မှတ်ရ တ င် လမ်ွေးနယ်အ  ယ် (၆၀)ကပ အထ ်နှင ် 

လမွ်ေးဦွေးစ ွေးဌ နနှင  ်ခ  တ်ဆ ်ကသ  က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေးအ ွေး Class A ဟူ၍ လည်ွေးက  ငွ်ေး၊ လမ်ွေးနယ် (၆၀) 

ကပကအ  ်လမ်ွေးနှင ် Class A သ ိုို့ ဆ ်သ ယ်ကသ လမွ်ေးအ ွေး Class B ဟူ၍ လည်ွေးက  င်ွေး၊ Class B နှင ် 

ဆ ်သ ယ်ကသ  လမွ်ေးအ ွေး Class C ဟူ၍ လည်ွေးက  ငွ်ေး သတ်မှတ်ထ ွေးရှ ပါသည်။ က  ွေးလ ်လမ်ွေးမ  ွေး 

အ ွေး အဓ  ခ  တ်ဆ ်သည ် လမွ်ေး  န်ယ ်စနစ် (CRRN) ဆ ိုသည်မှ  မမ  ွဲ့နယ်တစ်ခိုအတ င်ွေးရှ  က  ွေးရွ  

အခ ငွ်ေးခ ငွ်ေးနှင ် ပ ိုမ ိုအဆင ်ဖမင ်ကသ  လမွ်ေး  န်ယ ်သ ိုို့ ခ  တ်ဆ ်ကပွေးန ိုင်ကသ  အနည်ွေးဆ ိုွေး က  ွေးလ ်လမ်ွေး 

  န်ယ ်ပင် ဖဖစ်သည်။ က  ွေးရွ တစ်ရွ သည် ပ ိုမ ိုအဆင ်ဖမင ်ကသ လမ်ွေးဖဖင  ် ခ  တ်ဆ ်ထ ွေးပါ  (CRRN) 

လမွ်ေးလ ိုအပ်မည်မဟိုတ်ပါ။ က  ွေးရွ တစ်ရွ သည် က  ွေးလ ်လမွ်ေးတစ်ခိုတည်ွေးဖဖင ်သ  ခ  တ်ဆ ်ထ ွေးပါ  

ထ ိုလမွ်ေးအ ွေး (CRRN) လမွ်ေးအဖဖစ် သတ်မှတ်သည်။ က  ွေးရွ တစ်ရွ သည် လမွ်ေးတစ်လမ်ွေးထ ်မ  ပ ို၍ 

ခ  တ်ဆ ်ထ ွေးပါ  အက  င်ွေးဆ ိုွေးလမွ်ေးအ ွေး ကရွွေးခ ယ်၍ (CRRN) လမွ်ေးအဖဖစ် သတ်မှတ်သည်။ က  ွေးရွ  

တစ်ရွ သည် မည်သည ်လမွ်ေးနှင ်မ ှ ခ  တ်ဆ ်မထ ွေးပါ  မှန် န်ကသ  လမွ်ေးအူကက  ငွ်ေး  ို ကရွွေးခ ယ်၍ 

လမွ်ေးသစ်ကဖ  ်လိုပ်ကရွေးအတ  ် (CRRN)၏ အစ တ်အပ ိုင်ွေးတစ်ခိုအဖဖစ် သတ်မှတ်ထ ွေးပါသည်။  

 က  ွေးလ ်လမွ်ေး၊ တ တ ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး အက  င်အထည်ကဖ  ်ကဆ ငရ်ွ ်ရန်အတ  ် သ ်ဆ ိုင် 

ရ  ဖပည်ကထ ငစ်ို၊ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးနှင ် တ ိုင်ပင်ကဆ ွေးကန ွေး   ကဖမဖပင်လ ိုအပ် 

ခ  ်၊ ကေသလ ိုအပ်ခ  ်မ  ွေးနှင  ်   ို ်ည ကသ  လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး ရန်ပ ိုကင  လ  ထ ွေးကဆ င်ရွ ်လ  ်ရှ ပါ 

သည်။ အဆ ိုပါ သ ်ဆ ိုငရ် လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေး၊ ဌ နဆ ိုငရ် မ  ွေး ဖ  ွဲ့စည်ွေးထ ွေးကသ  က  ွေးလ ် 

လမွ်ေး ိုမပဏ မ  ွေးမှ လမွ်ေးမကဖ  ်လိုပ်မ  ပင် က   တင၍် က  ွေးရွ မ  ွေးသ ိုို့ လမ်ွေးကဖ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး၏ အ    ွေး 

က  ွေး ူွေးမ  ွေးအ ွေး ကဟ ကဖပ ရှင်ွေးလငွ်ေးဖခင်ွေးမ  ွေး ကဆ င်ရွ ်လ  ်ရှ ကသ ်လည်ွေး အခ   ွဲ့ကနရ မ  ွေးတ င် ည  န ှုငွ်ေး 

၍ ခ ်ခ ဖခငွ်ေးကက  င ် လိုပ်ငန်ွေးကနှောင ်ကနှွေးဖခငွ်ေး၊ သတ်မှတ်လမ်ွေးနယ်အ  ယ် မရရှ ဖခငွ်ေး စသည ် အခ ်အခ  

မ  ွေး က   ကတ ွဲ့ကနရပါသည်။ အဆ ိုပါအခ ်အခ မ  ွေး ကဖဖရှငွ်ေးကဆ ငရ်ွ ်ရန်အတ  ် က  ွေးလ ်လမ်ွေး၊  

တ တ ွေးမ  ွေး ဥပကေကရွေးဆ  ရန် လ ိုအပ်လ  ်ရှ ပါသည်။  

 မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလမ်ွေးမ  ွေး၊ တ တ ွေးမ  ွေး ဥပကေအ ွေး 

ကရွေးဆ  လ  ်ရှ ပါသည်။ ဥပကေက မ်ွေးတ င် ဌ န၏ တ ဝန်နှင ် လိုပ်ပ ိုငခ် င ်မ  ွေးတ င် လမွ်ေးမ  ွေး၊ တ တ ွေးမ  ွေး 

အသစ်တည်ကဆ  က်ရွေးအတ  ် လမွ်ေးအူကက  ငွ်ေးရှ ကဖ ဖခငွ်ေး၊ တ ိုင်ွေးတ ပ ိုထိုတ်ကပွေးဖခင်ွေးနှင ် လမွ်ေးေ   ိုင်ွေး 

ကရွေးဆ  ဖခင်ွေး  စစရပ်မ  ွေး  ို အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ တငဖ်ပ၍ ခ င ်ဖပ ခ  ်ရယကူဆ င်ရွ ်ဖခငွ်ေး ဟူသည ်   စစရပ်မ  ွေး 

ပါဝင်ပါသည်။ တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအတ ငွ်ေးရှ  လမွ်ေးမ  ွေး၏ နယ်န မ တ်အတ င်ွေး ဦွေးစ ွေးဌ န၏ ခ င ်ဖပ ခ  ်မရှ ဘ  

သစ်ပငစ် ို ်ပ   ွေးဖခင်ွေး၊ သစ်ပငခ်ိုတ်ဖခငွ်ေး၊ ဖ  ်စ ွေးဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေး  ို ဖဖတ်သန်ွေး၍ တစ်စ ိုတစ်ရ  ကဖ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး၊ 

ကဆ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးမ  ွေး၏ နယ်န မ တ်မ  ွေးအတ င်ွေး  န်တူွေးကဖ ်ဖခငွ်ေး၊ ကဖမတူွေးဖခငွ်ေးနှင ် မည်သူမဆ ို ခ င ်ဖပ  

ခ  ်မရှ ဘ  လမွ်ေးမက  ွေး၏ နယ်န မ တ်အတ င်ွေး အကဆ  ်အဦ ကဆ  ်လိုပ်ဖခငွ်ေး မဖပ ရဟူ၍ ပါရှ ပါသည်။ 

အဆ ိုပါ ဖပဋ္ဌ န်ွေးထ ွေးသည ် လမွ်ေးမ  ွေး၊ တ တ ွေးမ  ွေး ဥပကေအတ ိုငွ်ေး က  ွေးလ ်လမ်ွေး၊ တ တ ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး 



အက  ငအ်ထည်ကဖ ် ကဆ ငရ်ွ ်ရန် တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင ် ထိုတ်ဖပန်ကရွေးဆ  မပ ွေး ကရွေးဆ  ထ ွေး 

ကသ  ဥပကေအ ွေး တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ တ် င် အတညဖ်ပ မပ ွေးပါ  က  ွေးလ ်လမ်ွေး၊ တ တ ွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး 

အက  ငအ်ထည်ကဖ ် ကဆ ငရ်ွ ်ရ တ င ် အခ ်အခ မ  ွေး ကဖဖရှင်ွေးကဆ င်ရွ ်န ိုငမ်ည် ဖဖစ်ပါကက  င်ွေး 

ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးထငော်လငော်း ( ဇဆ မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၁ )။  ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေး လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးနှင်  လွှတ်ကတ ်  ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးအ ွေးလ ိုွေး မဂဂလ ပါခင်ဗ  ။  ျွန်ကတ ် 

 ကတ   ကဆ မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ် ဦွေးထင်လင်ွေး 

ဖဖစ်ပါတယ်ခငဗ်  ။ 

  ျွန်ကတ  ် ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ  ကတ   ကဆ မမ  ွဲ့နယ်အတ ငွ်ေး ကဖ  ်လိုပ်မပ ွေးစ ွေးခ  ကသ ၊ ကဖ  ်လိုပ် 

လ  ်ရှ ကသ ၊ ကနောင်ကဖ  လ်ိုပ်မည်  က  ွေးလ ်လမ်ွေးမ  ွေးနှင် ပတ်သ ်၍ လမွ်ေးအမည်၊ လမွ်ေးအရှည် (မ ိုင်/ 

  လ ိုမ တ ) မှန် န်တ   ကရွေး၊ လမွ်ေးအနတရ ယ် င်ွေးရှင်ွေးကစကရွေးတ ိုို့အတ  ် စ စဉ်ကဆ င်ရွ ်သ  ွေးရန် အစ  

အစဉ် ရှ /မရှ  ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ ဖဖစ်ပါတယ်ခငဗ်  ။ 

 လ ်ရှ အစ ိုွေးရသစ်လ ်ထ ်တ င် က  ွေးလ ်ကနမ ဆနဒရှငဖ်ပည်သူမ  ွေး၏ လမွ်ေးပန်ွေးဆ ်သ ယ်ကရွေး၊ 

 ူွေးသန်ွေးကရ င်ွေးဝယ်ကရွေး၊ လူမှုစ ပ  ွေးဖ  ွဲ့မဖ  ွေးတ ိုွေးတ ်ကရွေး ပည ကရွေး၊   န်ွေးမ ကရွေး စသည်  အခ ်အခ မ  ွေး 

အဆင်ကဖပကခ  ကမွှွဲ့ကစရန်အတ  ် က  ွေးလ ်လမွ်ေးဦွေးစ ွေးဌ နအမည်ဖဖင်  ဦွေးစ ွေးဌ နတစ်ခိုအသစ် ဖ င် လှစ်၍ 

က  ွေးရွ ခ ငွ်ေးဆ ်လမွ်ေးမ  ွေးအ ွေး အဆင် ခ  ဖခ ွေးသတ်မှတ်၍ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်အလ ို ် ကဖ  ်လိုပ်ကပွေးလ  ် 

ရှ ပါသည်။ 

 ကဆ မမ  ွဲ့နယ်အတ င်ွေး တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ ဘဏ္ဍ ရန်ပ ိုကင ၊ ဖပည်ကထ ငစ်ိုဘဏ္ဍ ရန်ပ ိုကင မ  ွေး 

ဖဖင်  က  ွေးရွ ခ ငွ်ေးဆ ်လမွ်ေးမ  ွေး နှစ်စဉ်ကဖ  ်လိုပ်လ  ်ရှ ပါသည်။ ထ ိုသ ိုို့ကဖ  လ်ိုပ်ရ တ င် ကဖမဖပင်အကဖခ 

အကနအရ ယခင်ဘဏ္ဍ နှစ်မ  ွေးအတ င်ွေး ကဖ  ်လိုပ်ခ  ကသ  က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေး၊ လ ်ရှ ကဖ  ်လိုပ်လ  ် 

ရှ ကသ  က  ွေးလ ်လမ်ွေးမ  ွေး၊ ကနောင်လ မည် ဘဏ္ဍ နှစ်အတ င်ွေး ကဖ  ်လိုပ်ရန်လ  ထ ွေးသည်  က  ွေးလ ် 

လမွ်ေးမ  ွေးအခ ငွ်ေးခ ငွ်ေး ခ  တ်ဆ ်မ ကစရန်အတ  ်ကသ ်လည်ွေးက  ငွ်ေး၊ စ စဉ်ကဆ င်ရွ ်ရန် လ ိုအပ်လ  ်ရှ ပါ 

သည်။ ဥပမ  - အမှတ်(၁)မ ဆနဒနယ်ကဖမအတ င်ွေး ကဖ  ်လိုပ်ထ ွေးကသ  က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေးနှင်  အမှတ်(၂) 

မ ဆနဒနယ်ကဖမအတ င်ွေး ကဖ  ်လိုပ်ထ ွေးကသ  က  ွေးလ ်လမွ်ေးမ  ွေး ခ  တ်ဆ ်ကဖ  ်လိုပ်ရ တ င် လမွ်ေး 

  န်ယ ်မ  ွေး ပ ိုမ ိုမ  ွေးဖပ ွေးလ ဖခင်ွေး၊ ကနောင်ဘဏ္ဍ နှစ်မ  ွေးတ င် ကဖ  ်လိုပ်ရန်လ  ထ ွေးသည်  က  ွေးလ ် 

လမွ်ေးမ  ွေးနှင်  ခ  တ်ဆ ်ရန် လ  ထ ွေးဖခငွ်ေး စသည် အကဖခအကနမ  ွေးကက  င်  လမွ်ေးအမည်၊ လမွ်ေးအရှည် စသည် 

တ ိုို့ တ   မှန် န်ရန် လ ိုအပ် လ  ်ရှ သည်ဟို ယူဆရပါသည်။ အလ ွေးတူက  ွေးလ ်လမ်ွေးမ  ွေး ကဖမဖပင် 

အကနအထ ွေးအရ မတ်ကစ  ်ဖခင်ွေး၊ ကခ  င်ွေး မ်ွေးပါွေး မ  ွေးဖပ ွေးဖခငွ်ေး စသည်တ ိုို့ကက  င်  အခ  ်ဖပ လမွ်ေးညွှန် 

ဆ ိုင်ွေးဘိုတ်မ  ွေး တပ်ဆင်ရန်လ ိုအပ်မည် ဖဖစ်ပါသည်။   

 သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ ကဆ မမ  ွဲ့နယ်အတ င်ွေး  ကဖ  ်လိုပ်မပ ွေးစ ွေးခ  ကသ ၊ ကဖ  ်လိုပ်လ  ်ရှ ကသ  လမွ်ေးအမည် 

မ  ွေး၊ လမွ်ေးအရှည်မ  ွေး (မ ိုင်/  လ ိုမ တ ) တ   မှန် န်ကစရန် လမွ်ေးအမည်သတ်မှတ်ဖခငွ်ေး၊ လမွ်ေးမ  ွေး 

တစ်ကလ   ် မ ိုင်တ ိုင်(Milestones)မ  ွေး လမွ်ေးခရ ွေးလ ိုခခ  ကခ  ကမ ွဲ့ကစကရွေး လမွ်ေးညွှန်ဆ ိုင်ွေးဘိုတ်မ  ွေး စနစ်တ   

စ စဉ်ကဆ င်ရွ ်ကပွေးကရွေး ညွှန်က  ွေးသ  ွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ ကမွေးခ န်ွေးကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါတယ်။ 



 ဦးတငော်န္ ယော်ဦး ( ဝနော်ကက း၊ ဇဆ ကော်လိုြော်ဇ း၊ ြ ိုို့ဇဆ ငော်ဆကော်သ ယော်ဇ းဝနော်ကက းဌ န )။       ။ က  ွေးလ ် 

လမွ်ေးဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နအ ွေး ၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊  လူ ိုငလ်(၂၁)ရ ်ကနို့တ င် စတငဖ်  ွဲ့စည်ွေးခ  မပ ွေး ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်တ င်   န် ရစ်လမ်ွေး (၀/၀.၆၁)မ ိုင်၊  တတရ လမ်ွေး (၆/၅)မ ိုင်၊ က    ်ကခ  လမ်ွေး(၁၄/၆.၄)မ ိုင်၊ 

ဂဝ /ဂ င်ွေး/ကဖမန /ကခ  ငွ်ေးက    စ်ရစ်(၈၆/၁)မ ိုင၊် ကဖမသ ွေးလမွ်ေး(၁၉၉/၀.၉၆) မ ိုင်၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ခို(Mini) 

ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်တ င်   န် ရစ်လမ်ွေး(၁/၀.၁၉)မ ိုင၊်  တတရ လမ်ွေး(၂/၁.၅၅)မ ိုင်၊ က    ်ကခ  လမ်ွေး (၂/၃)မ ိုင်၊ 

ဂဝ /ဂ င်ွေး/ကဖမန /ကခ  ငွ်ေးက    စ်ရစ်(၃၇၉/၀.၂၇၂)မ ိုင်၊ ကဖမသ ွေးလမ်ွေး (၅၈/၁) မ ိုင်၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ခို(Main) 

ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်တ င်   န် ရစ်လမ်ွေး (၁/၆.၅)မ ိုင၊်  တတရ လမ်ွေး (၆၀/၆.၁၄၂)မ ိုင်၊ က    က်ခ  လမ်ွေး 

(၂၉/၆.၄၇၂) မ ိုင်၊ ဂဝ /ဂ င်ွေး/ကဖမန /ကခ  င်ွေးက    ်စရစ် (၆၇၇/၅.၂၁၃)မ ိုင်၊ ကဖမသ ွေးလမ်ွေး (၁၃၁/၅.၉၇)မ ိုင် 

တ ိုို့အ ွေး အက  င်အထည်ကဖ က်ဆ ငရ်ွ ်န ိုင်ခ  ပါသည်။ 

 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်တ င်   န် ရစ်လမွ်ေး (၅/၄.၆)မ ိုင်၊  တတရ လမ်ွေး (၁၁၈/၅.၁၂၂)မ ိုင်၊ 

က    ်ကခ  လမွ်ေး (၆၄/၄.၇၉၂)မ ိုင်၊ ဂဝ /ဂ င်ွေး/ကဖမန /ကခ  င်ွေးက    ်စရစ်(၂၀၇၀/၆.၇၂၅)မ ိုင်၊ ကဖမသ ွေးလမွ်ေး 

(၄၉၂/၀.၄၃)မ ိုင်တ ိုို့အ ွေး အက  င်အထည်ကဖ က်ဆ ငရ်ွ ်လ  ်ရှ ပါသည်။ ကဖ  ်လိုပ်မပ ွေးလမ်ွေးမ  ွေးတ င် 

မ ိုင်/ဖ လ ို/  လ ိုမ တ တ ိုငမ်  ွေး စ ို ်ထကူရွေးနှင်  လမွ်ေးဆ ိုင်ရ  အခ  ်အလ ်မ  ွေးအ ွေး လိုပ်ငန်ွေးဆ ိုင်ွေးဘိုတ် 

မ  ွေး စ ို ်ထကူရွေးကဆ င်ရွ ်သ  ွေးရန် ညွှန်က  ွေးထ ွေးမပ ွေးဖဖစ်ပါကက  င်ွေး ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဇ ေါ်ဖမင ော်စနော်း ( ဇြေါကော်မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၂ )။  ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေးနှင  ် လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးအ ွေးလ ိုွေး မဂဂလ ပါဟို နှုတ်ခ န်ွေးဆ ်သအပ်ပါတယ်။  ျွန်မ 

 ကတ   ကပါ ်မမ  ွဲ့နယ်မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တ ိုငွ်ေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ်  ိုယ်စ ွေးလှယ် ကေေါ်ဖမင ်စန်ွေး ဖဖစ်ပါ 

တယ်။  

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။   ျွန်မအကနန ို့ ကပါ ်မမ  ွဲ့နယ်၊ ပ ဉ်ွေးကခ  ငွ်ေးအိုပ်စို၊ 

ကအ  ်  ငွ်ေးက  ွေးရွ ၏ ကခ  င်ွေးကရတ ို ်စ ွေးမှုအ ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ   ို လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် သ ်ဆ ိုင်ရ အစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ  ဖဖစ်ပါတယ်ရှင။် 

 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ ကအ  ်  ငွ်ေးရွ သည် အ မ်ကထ င်စို (၂၀၄)စို ရှ မပ ွေး 

လူဦွေးကရ(၁၀၀၄)ဦွေးတ ိုို့ မှ တင်ွေးကနထ ိုင်သည ် က  ွေးရွ ဖဖစ်ပါတယ်ရှင်။ က  ွေးရွ ၏ကတ င်ဘ ်တ င် 

ကယ ကခ  ငွ်ေးရှ မပ ွေး အကရှွဲ့ဘ ်ကပ(၃၀)ခနို့်အ   တ င် ပ ဉ်ွေးကခ  ငွ်ေးတည်ရှ ပါတယ်ရှင်။ ပ ဉ်ွေးကခ  ငွ်ေးမှ က  ွေးရွ  

 မ်ွေးပါွေး  ို တ ို ်စ ွေးခ ကနရသဖဖင ် လူထိုဗဟ ိုဖပ စ မ   န်ွေးမှ ေိုတ ယစ ်ဝန်ွေး၊ တတ ယစ ်ဝန်ွေး၊ စတိုတထ 

စ ်ဝန်ွေးတ ိုို့မှ ရရှ ကသ  ရန်ပ ိုကင (၃၁၁)သ န်ွေးနှင  ်ကရ  တ  (၉၃၀)ကပ  ို က  ွေးရွ လူထို၏ လိုပ်အ ွေးမ  ွေးဖဖင ် 

တည်ကဆ  ်ခ  ပါတယ်ရှင။် စ မ   န်ွေးတ င် နည်ွေးပည အက  ကပွေးမ  ွေး ခနိ်ု့အပ်ထ ွေးကသ ်လည်ွေး က   င်ွေးဆင်ွေး 

မပ ွေးစ အကတ ွဲ့အက   မရှ ဖခငွ်ေး၊ စနစ်တ   သငတ်န်ွေးမ  ွေး ထပ်မ ဖဖည ်စ  ် တ ်ကရ  ်ထ ွေးဖခင်ွေး မရှ တ  အတ  ် 

နညွ်ေးပည အ ွေးနည်ွေးမှု ကတ ရှ မယ်ဆ ိုတ  နောွေးလည် လ ိုို့ရပါတယ်ရှင။် ကရစ ွေးကရလ ကပေါ်မှ  ကဆ င်ရွ ်ရမည ် 

သ ိုွေးသပ်ခ  ် အလွှ အမှ ွေးမ  ွေး ရှ မယ်ဆ ိုတ  လည်ွေး တ  ်လ ိုို့ရပါတယ်ရှင။်  

 ဥ ကဋ္ဌက  ွေးရှင ်။ ရန်ပ ိုကင  (၃၁၁)သ န်ွေးဖဖင ် အရှည်ကပ (၉၃၀)ရှ ကသ  က    ်စ ကရ  တ ဟ  ၂၀၁၉ 

ခိုနှစ်၊ ကမလမ ှ ရွ သ န်ွေးတ  မ ိုွေးန ို့ ကခ  င်ွေးကရတ ို ်စ ွေးမှုကက  င ် ပ  ်စ ွေးဆ ိုွေးရ ှုွေးသ  ွေးမပ  ဖဖစ်ပါတယ်ရှင်။ 

လူထိုဗဟ ိုဖပ စ မ   န်ွေးသည်လည်ွေး စ ်ဝန်ွေး(၄)ခိုနှင ် မပ ွေးဆ ိုွေးသ  ွေးမပ ဖဖစ်လ ိုို့ က  ွေးရွ မှ ကဆ ငရ်ွ ်ရန် မဖဖစ်န ိုင် 



ကတ  ပါ။ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊   န်လ ၁ ရ ်ကနို့၊   န်လ ၂ ရ ်ကနို့မ  ွေး  ဖမစ်ကခ  င်ွေးမဖ  ွေးပည ရှင်မ  ွေးနှင  ် တ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေးလွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေး   ငွ်ေးဆင်ွေးခ  ပါတယ်ရှင။် က  ွေးရွ ဖပည်သူမ  ွေးရ ွဲ့ စ ိုွေးရ မ်မှုကတ   ို 

ကတ ွဲ့ဖမငခ်  ရမပ ွေး သစ်ခ ်မ  ွေးဖဖင ် က   ွေးစ ွေး    ယ်ကနက တ   ိုလည်ွေး စ တ်မက  င်ွေးစရ  ကတ ွဲ့ခ  ရပါတယ် 

ရှင်။ သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ ကအ  ်  ငွ်ေးက  ွေးရွ မှ က   ကတ ွဲ့ကနရတ  အခ ်အခ   ို မည်သည ်ဘဏ္ဍ နှစ်မှ  ကဆ င်ရွ ် 

ကပွေးမည်  ို ကဖဖက  ွေးကပွေးမပ ွေး ရန်ပ ိုကင  ခ  ်ခ င်ွေး မရန ိုင်လျှင ် လတ်တကလ ဖပဿနော  ို အခ  န်မ     ယ် 

ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုပါသဖဖင ် လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှတစ်ဆင ် သ ်ဆ ိုငရ် အစ ိုွေးရ 

အဖ  ွဲ့သ ိုို့ ကမွေးဖမန်ွေးလ ို ်ရပါတယ်ရှင။် 

  ဦးတငော်န္ ယော်ဦး ( ဝနော်ကက း၊ ဇဆ ကော်လိုြော်ဇ း၊ ြ ိုို့ဇဆ ငော်ဆကော်သ ယော်ဇ းဝနော်ကက းဌ န )။       ။ မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေး လွှတ်ကတ ်  ိုယ်စ ွေးလှယ် ကပါ ်မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၂) ကေေါ်ဖမင ်စန်ွေး ကမွေးဖမန်ွေးထ ွေးသည်  

က ယ်ပ င ်ဖပကမွေးခ န်ွေးနှင ်ပတ်သ ်၍  မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး၊ ပခို က ခရ ိုင၊် ကပါ ်မမ  ွဲ့နယ်၊ ပ ဉ်ွေးကခ  ငွ်ေးက  ွေးရွ  

အိုပ်စို၊ ကအ  ်  ငွ်ေးက  ွေးရွ ရှ  ကနှောကပါ ်ကခ  င်ွေးသည် ကရထ  က်  ွေးရွ အန ွေးမှ စတငဖ်မစ်ဖ  ွေးခ  စ ွေးဆင်ွေး 

လ မပ ွေး ကနှောကပါ ်၊ နတ်ဉယ  ဉ်၊ ပ ဉ်ွေးကခ  ငွ်ေး၊ ကအ  ်  ငွ်ေးနှင ် ဆယ်ဝက  ွေးရွ မ  ွေး  ို ဖဖတ်သန်ွေး၍ 

ကယ ကခ  င်ွေးအတ င်ွေးသ ိုို့ စ ွေးဝငပ်ါသည်။ 

 ကတ င်  ကခ  ငွ်ေး၏ သဘ ဝအကလျှ  ် ကရကသ  ်ဧရ ယ  (Catchment Area) အတ င်ွေး မ ိုွေးရွ  

သ န်ွေးခ  န်တ င် ကရတစ်ဟိုန်ထ ိုွေး စ ွေးဆင်ွေးကလ ရှ ပါသည်။ ကရဦွေးထ ိုွေးတ ို ်စ ွေးမှုမှ     ယ်ရန်အတ  ်  လူထို 

ဗဟ ိုဖပ စ မ   န်ွေးမ  ွေးမှ က    စ် ကဖမထ န်ွေးန ရ  အလ  ွေးကပ(၆၇၀)တည်ကဆ  ်ထ ွေးမပ ွေး ထ ိုက    ်စ န ရ ၏ 

အထ ်နှင ် ကအ  ်ဘ ်တ င် က    ်က  ွေးဖဖည ် သ ဖခငွ်ေးတမ  အလ  ွေးကပ(၁၀၀)စ  တည်ကဆ  ်ထ ွေးပါ 

သည်။ လ ်ရှ အခ  န်တ င် က    ်စ ကဖမထ န်ွေးန ရ  ကပ(၃၁၀)ခနိ်ု့ မပ  လ ပ  ်စ ွေးကနမပ ွေး ဖမစ်ည ဘ ်ရှ  

က    ်က  ွေးဖဖည ် သ ဖခင်ွေးတမ သည်လည်ွေး ပ  ်စ ွေးကနကက  င်ွေး ကတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

 ကရတ ို ်စ ွေးမှုခ ကနရကသ  ကအ  ်  ငွ်ေးက  ွေးရွ သည် ကနှောကပါ ်ကခ  ငွ်ေး၏ ကခ  င်ွေးက မ်ွေးဖပင်၏ 

အန မ ်ပ ိုငွ်ေးတ င် တည်ရှ ကနမပ ွေး ကရတ ို ်စ ွေးမှုေဏ်ခ န ိုင်ကစရန် တ ို ်ရ ို ်    ယ်နည်ွေးဖဖစ်ကသ  ကဖမထ န်ွေးန ရ  

တည်ကဆ  ်    ယ်သည ် နညွ်ေးလမွ်ေးသည် တည်ကဆ  ်    ယ်ရမည ် အလ  ွေး ရှည်လ  ွေးဖခငွ်ေး၊ 

 ိုန်  စရ တ် မ  ွေးဖပ ွေးဖခင်ွေးတ ိုို့ကက  င ် သ ယ်ဝ ို ်    ယ်သည ် နည်ွေးလမ်ွေးဖဖစ်ကသ  ကရလမ်ွေးကက  င်ွေး 

ကဖပ င်ွေးလ သည ် နညွ်ေးလမွ်ေးဖဖင ်သ  ကဆ င်ရွ ်သင ်ပါသည်။ ကခ  ငွ်ေးက မ်ွေးဖပင်အန မ ်၊ အဖမင ်၊ ကခ  င်ွေး၏ 

ကရလမွ်ေးကက  ငွ်ေးပ ိုစ နှင ် က  ွေးရွ ၏ကဖမမ  ်နှောဖပင ် အန မ ်အဖမင ်  ို အကသွေးစ တ်တ ိုင်ွေးတ မပ ွေး ကဆ င်ရွ ် 

ရမည ် အစ အမ မ  ွေး  ို ကဆ င်ရွ ်ကပွေးသ  ွေးမည်ဖဖစ်ပါကက  ငွ်ေး ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဦးမငော်းဟနော် ( ဇ စကက  မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၂ )။ ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ် 

ဥ ကဋ္ဌက  ွေးနှင်  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးခင်ဗ  ွေး  ျွန်ကတ ်အကနဖဖင်  ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်၊ က  ွေး န်က  ွေးရွ  

အိုပ်စို၊ ကတ င်အ ိုက  ွေးရွ ကန ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး၏ ပခန်ွေးက  ွေးက  ွေးရွ အိုပ်စို၊ သ ်ရွ   င်ွေး၊   ငွ်ေးအမှတ် (၁၈၈/ )၊ 

ဦွေးပ ိုင်အမှတ်(၄)၊ ဧရ ယ (၁.၂၄)ဧ ရှ ကဖမအ ွေး တ ရ စဆ န်ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ    ွေးက   ် 

သ မ်ွေးဆည်ွေးထ ွေးရှ မှုအ ွေး တ ိုင်ွေး၊ ခရ ိုင၊် မမ  ွဲ့နယ်သ မ်ွေးဆည်ွေးခ လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည် 

စ စစ်ကရွေးက  မ်တ တ ိုို့၏ ဆ ိုွေးဖဖတ်ခ  ်မ  ွေး  ို တ ရ စဆ န်ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ လ ို ်နောမှုမရှ  

သည် အကပေါ် မည်   သ ိုို့အကရွေးယူ ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးမည်  ို သ ရှ လ ို၍ ကမွေးဖမန်ွေးဖခင်ွေးဖဖစ်ပါတယ်။ 



ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးနှင်  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးခင်ဗ  ွေး။ ကတ င်အ ို 

က  ွေးရွ ကန ကတ င်သူဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး၏တ ိုင်က  ွေးမှုနှင် ပတ်သ ်မပ ွေး ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်သ မ်ွေးဆညွ်ေးခ  လယ်ယ ကဖမ 

နှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးအဖ  ွဲ့မှ စ စစ်ကရွေးအဖ  ွဲ့ငယ်ဖ  ွဲ့စည်ွေးမပ ွေး စ စစ်ကမွေးဖမန်ွေးဖခငွ်ေး၊   ငွ်ေးဆင်ွေး 

စစ်ကဆွေးဖခငွ်ေးမ  ွေး ဖပ လိုပ်ခ  ပါတယ်။ စ စစ်ကတ ွဲ့ရှ ခ  ်မ  ွေး ကတ   တ ရ စဆ န်ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န 

အကနဖဖင်  ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး၏ ဖပန်လည်စ န်ို့လွှတ်ရန် ကတ င်ွေးခ ကသ ကဖမအ ွေး ဥပကေနှင် အည  တရ ွေးဝင် သ မ်ွေးဆည်ွေး 

ခ  ဖခငွ်ေး မရှ ကက  င်ွေး သ မ်ွေးဆည်မှုမကဖမ  ်ကက  င်ွေး စ စစ်ကတ ွဲ့ရှ ရပါတယ်။ ေါအဖပင ် တရ ွေးမဝင ်    ွေးက   ် 

သ မ်ွေးဆည်ွေးထ ွေးကသ  တ ရ စဆ န်ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န၏ အဝန်ွေးအဝ ိုင်ွေးအတ င်ွေး ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး  

ဖပန်လည်စ န်ို့လွှတ်ရန် ကလျှ  ်ထ ွေးကသ ကဖမကပေါ်၌ ယခင်ဦွေးစ ွေးမှ ွေးအဖဖစ် တ ဝန်ထမ်ွေးကဆ င်ခ  သူ 

ကေါ ်တ က   ်လ င်၏ ဘ ယ ဆ ိုင် တည်ကဆ  ်ထ ွေးကက  င်ွေးလည်ွေး စ စစ်ကတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ေါကက  င်  မမ  ွဲ့နယ်သ မ်ွေးဆည်ွေးခ လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးအဖ  ွဲ့အကနဖဖင်  

တ ရ စဆ န်ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န  ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ အတ  ် ကဖမလ ိုအပ်ပါ  ဥပကေနှင် အည  

သ မ်ွေးယူရန်၊ ဘ ယ ဆ ိုင်အဖဖစ် အသ ိုွေးဖပ ထ ွေးကသ ကဖမအ ွေး ကတ င်သူအ ွေး ဖပန်လည်အပ်နှ ရန်နှင်  ဘ ယ ဆ ိုင် 

အ ွေး နှင်ထိုတ်ကပွေးရန် စစ်ကဆွေးကတ ွဲ့ရှ ခ  ်နှင်  အက  ဖပ သ ိုွေးသပ်ခ  ်အ ွေး ခရ ိုင၊် တ ိုင်ွေးသ ိုို့ အဆင် ဆင် တင်ဖပ 

အစ ရင်ခ ခ  ပါသည်။ 

ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးနှင်  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးခင်ဗ  ွေး မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေး သ မ်ွေးဆည်ွေးခ လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးက  မ်တ ၏ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ 

ကဖကဖ ်ဝါရ လ(၂၁)ရ ် ရ ်စ  ပါစ အမှတ်၊ ၁၀၃/ ကဖမ- စစ်က  ်မတ (၁) စ ဖဖင်  "စ စစ် တငဖ်ပလ ဖခင်ွေး 

  စစ"အ ွေး သ ရှ လ ို ်နောကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးရန် အကက  ငွ်ေးက  ွေးလ ပါတယ်။ မ တတ မှန်  ို ပူွေးတ  (၁)အဖဖစ် 

တငဖ်ပအပ်ပါတယ်။ အခ  န်ကက  င်  မဖတ်ကတ  ပါ။  

အထ ်ပါ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးသ မ်ွေးဆည်ွေးခ  လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေး 

က  ်မတ ၏ ၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ ကဖကဖ ်ဝါရ လ(၂၁)ရ ်စ  ပါစ အမှတ်၊ ၁၀၃/ကဖမ - စစ်က  ်မတ (၁)  ို ရညည်ွှန်ွေး 

မပ ွေး ခရ ိုငက်ဖမစစ်မှ မမ  ွဲ့နယ်ကဖမစစ်သ ိုို့ အက  ဖပ ခ  ်ပါအတ ိုငွ်ေး ကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးရန်  စစဆ ိုမပ ွေး ထပ်မ ညွှန်က  ွေး 

ခ  ပါတယ်။ 

အက  ဖပ ခ  ် 

၁။ ( ) ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ ဝင/်ထ  ်သ  ွေးလ ရ တ င် အသ ိုွေးဖပ လျှ ်ရှ ကသ  (၀.၂၄) 

 ဧ အတ  ် ကတ င်သူဦွေးဖ ိုွေးကဌွေးနှင် ည  န ှုင်ွေး၍ သင် တင် ကသ ကလ  ်ကက ွေး၊ နစ်နောကက ွေး 

 ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးမပ ွေး ဌ နဆ ိုင်ရ အမည်ကပါ ်ရရှ ကရွေး ဥပကေ၊ လိုပ်ထ ိုွေးလိုပ်နည်ွေးမ  ွေးနှင် အည  

 ဆ ်လ ်ကဆ င်ရွ ်သင် ပါကက  ငွ်ေး၊ 

 (ခ) ဦွေးက   ်လ င်မှ ယ ကဖမကပေါ်တ င် ခ င် ဖပ ခ  ်မရှ ပ  အကဆ  ်အဦ ကဆ  လ်ိုပ်ကနထ ိုငဖ်ခင်ွေး 

 အတ  ် ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ ဖယ်ရှ ွေးသင် ပါကက  ငွ်ေး၊  

 (ဂ) ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ ဆ တ်စမ်ွေးသပ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ အဖဖစ် မူလလ  ထ ွေးခ  သည်  

 ဧရ ယ (၄၀)ဧ အ ွေး ဆ တ်စမ်ွေးသပက်မ ွေးဖမ ကရွေးခခ အဖဖစ် ဆ ်လ ်ကဆ ငရ်ွ ်လ ိုပါ  



  ကအ  ်ပါအတ ိုင်ွေး ကဆ ငရ်ွ ်သင် ပါကက  င်ွေးဆ ိုမပ ွေး အပ ိုေခ်  ငယ် (၁)၊ (၂) ဖဖင်  အက  ဖပ ခ  ပါ 

 တယ်။ အခ  န်  ို င     ်၍ မဖတ်ကတ  ပါ။ 

 အထ ်အပ ိုေ်(၁)ပါ အက  ဖပ ခ  ်အ ွေး သ ရှ လ ို ်နောကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးရန်နှင်  ကဆ ငရ်ွ ်မပ ွေးစ ွေးမှုအ ွေး 

ဓ တ်ပ ိုမှတ်တမ်ွေး(၃)စ ိုနှင် အတူ ဖပန်လည်တင်ဖပရန် အကက  င်ွေးက  ွေးပါသည်လ ိုို့ ခရ ိုငမ် ှညွှန်က  ွေးခ  ပါသည်။ 

မ တတ မနှ်  ို ပူွေးတ  (၂)အဖဖစ် တငဖ်ပပါတယ်။  

 မမ  ွဲ့နယ်သ မ်ွေးဆည်ွေးခ လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးအဖ  ွဲ့အကနဖဖင် လည်ွေး ကမ ွေးဖမ  

ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န  ို  အက  ဖပ ခ  ်ပါအတ ိုင်ွေး ဆ ်လ ်ကဆ င်ရွ ်ရန် အကက  ငွ်ေးက  ွေးမပ ွေး 

ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေးအ ွေး ခ ဖပရှငွ်ေးလငွ်ေးခ  ပါတယ်။ သ ိုို့ကသ ်လည်ွေး ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နအကနဖဖင်  လ ို ်နော 

ကဆ ငရ်ွ ်မှုမရှ ခ  ၍ ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေးမှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ တငဖ်ပခ  သဖဖင်  တ ိုင်ွေး၊ ခရ ိုငမ် ှထပမ် အကက  င်ွေး 

က  ွေးလ ပါတယ်။ မမ  ွဲ့နယ်လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေး က  ်မတ မ ှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ၊ 

ဩဂိုတ်လ(၂၀)ရ ် ရ ်စ  ပါစ အမှတ် ၊ ၄/ ၃၃ - ၂ / ဦွေး ၁ ဖဖင်  အက  ဖပ ခ  မ်  ွေးအတ ိုငွ်ေး ဆ ်လ ် 

ကဆ ငရ်ွ ်ရန်ဟူရ အပ ိုေ်(၄)ပ ိုေ်ဖဖင်  ထပ်မ အကက  င်ွေးက  ွေးခ  ပါသည်။  

မ တတ   ို ပူွေးတ  (၃)ဖဖင်  တငဖ်ပပါသည်။ 

 အကက  ငွ်ေးက  ွေးစ   ို အ  ဉ်ွေးခ  ပ်တငဖ်ပရလျှင် စ စစ်ကတ ွဲ့ရှ ခ  ်မ  ွေးအရ လ ို ်နောအက  င် 

အထည်ကဖ  ် ကဆ ငရ်ွ ်ရမည်  အက  ဖပ ခ  ်(ခ)တ င် ဦွေးက   ်လ င်မှ ယ ကဖမကပေါ်တ င ် ခ င် ဖပ ခ  ်မရှ ပ  

အကဆ  ်အဦ ကဆ  ်လိုပ်ကနထ ိုငဖ်ခငွ်ေးအတ  ် ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ ဖယ်ရှ ွေးကဆ င်ရွ ် 

ကပွေးသင် ပါကက  ငွ်ေးနှင်  သ မ်ွေးဆည်ွေးခ လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးဗဟ ိုက  မ်တ မှ 

ဖပငဆ်င်ခ မှတ်သည်  မူဝါေ၊ လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ  ွေးတ င် စ န်ို့လွှတ်ကဖမမ  ွေး သ ်ဆ ိုင်သူ လ ်ဝယ်အဖမန်ကရ  ်ရှ  

ကရွေး လိုပ်ငန်ွေးစဉ်(၉)ရပ်မှ အမှတ်စဉ်(၉)၌ စ န်ို့လွှတ်ကဖမကပေါ်တ င ် ယငွ်ေးကဖမနှင်  သ ်ဆ ိုင်ဖခငွ်ေးမရှ သူမ  ွေး    

ဝငက်ရ  ်   ွေးက   က်နထ ိုငမ်ှုနှင် ပတ်သ ်၍         ွေးက   ်သူမ  ွေး  ို ယငွ်ေးကဖမစ န်ို့လွှတ်မည်  သ ်ဆ ိုင်ရ  

ဌ န/အဖ  ွဲ့အစည်ွေး  ဥပကေနှင် အည  အကရွေးယူကဆ င်ရွ ်သ  ွေးရန် ဟူ၍ ဖဖစ်ပါတယ်။  

 ေါကက  င်  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးမှ တစ်ဆင်  တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့  ို ကမွေးဖမန်ွေးလ ိုတ   - 

 (၁) အစ ိုွေးရ၏မူဝါေမ  ွေး တ ိုင်ွေး၊ ခရ ိုင၊် မမ  ွဲ့နယ် သ မ်ွေးဆည်ွေးခ လယ်ယ ကဖမနှင်  အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး 

  ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးက  ်မတ အဆင် ဆင် ၏ အမ န်ို့ညွှန်က  ွေးခ  ်၊ အက  ဖပ ခ  ်မ  ွေး  ို ယခို 

  အခ  န်ထ  လ ို ်နောကဆ ငရ်ွ ်ဖခငွ်ေးမရှ ကသ     ွေးက   ်သ မ်ွေးဆည်ွေးခ ကဖမယ   ို ကတ င်သူ 

  လ ်ဝယ် အဖမန်ကရ  ်ရှ ကရွေး က   က  ကအ ငဖ်ပ လိုပ်ကနကသ  ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေး 

  ဌ နမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ွေး  ို မည ်  သ ိုို့ အကရွေးယူကဆ င်ရွ ်ကပွေးမည်  ို သ ရှ လ ိုပါတယ်။ 

 (၂) တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့အကနဖဖင်  ကတ ငသူ် ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေးထ  ကဖမယ အဖမန်အပ်နှ ကရွေးနှင်  

  ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ   ို အကက  ငွ်ေးဖပ ၍ ဘ ယ ဆ ိုင ် ို ခ င် ဖပ ခ  ်မရှ ပ     ွေးက   ် 

  တည်ကဆ  ်ထ ွေးကသ  အစ ိုွေးရ၏မူဝါေ အမ န်ို့ညွှန်က  ွေးခ  ်မ  ွေး  ို မလ ို ်နောကသ  

  ဌ နအက  ွေးအ  တစ်ဦွေးဖဖစ်တ   ဦွေးက   ်လ င်အ ွေး မည်   သ ိုို့ အကရွေးယူကဆ ငရ်ွ ်မည်  ို 

  သ ရှ လ ို၍ ကမွေးဖမန်ွေးလ ို ်ပါတယ်။ 



 ဦးဝငော်းဇမ ော်ဇဌး ( ဝနော်ကက း၊ စ ိုကော်ြ   းဇမ းဖမြူဇ းန္ှင ော် ဆညော်ဇဖမ ငော်းဝနော်ကက းဌ န )။ ။ မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေး၊ ပခို က ခရ ိုင၊် ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်ရှ  ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ သည် ၂၀၀၄ ခိုနှစ် န ိုငင် ကတ ်အက  ွေးအ   

လ ကရ  ်သည်  ခရ ွေးစဉ်လမ်ွေးညွှန်ခ  ်အရ စ ဖပဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ   ို တည်ကထ င်ခ  ဖခင်ွေးဖဖစ်မပ ွေး 

တည်ကထ င်စဉ် ကတ င်သူ(၁၂)ဦွေးပ ိုင်ဟို အဆ ိုရှ သည်  အမည်ကပါ ်ကဖမဧရ ယ (၁၆.၀၁)ဧ နှင်  န ိုငင် ကတ ် 

ပ ိုင်(OA) ကဖမဧရ ယ (၂၃.၉၉)ဧ  စိုစိုကပါင်ွေး (၄၀)ဧ ဖဖင်  စတင်တည်ကထ င်၍ ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ  

အကဆ  ်အဦ (၂)ခိုနှင်  ရှင်ွေးလင်ွေးကဆ ငရ် ိုွေး၊ ကရတ င်ွေး၊ ကရစင်၊ ထရန်စကဖ မ် ၊ ဝန်ထမ်ွေးအ မ်ရ တ ိုို့  ို 

န ိုငင် ကတ ဘ်ဏ္ဍ ကင ဖဖင်   ၂၀၀၆ ခိုနှစ်တ င် ကဆ  လ်ိုပ်၍ လိုပ်ငန်ွေးကဆ င်ရွ ်ခ  သည်  ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ  

တစ်ခိုဖဖစ်ပါသည်။ 

 ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်၊ ပခန်ွေးက  ွေးက  ွေးရွ အိုပ်စို၊   ငွ်ေးကပါင်ွေး(၂)  ငွ်ေး၊ ဦွေးပ ိုင်ကပါင်ွေး(၆)ခို၊ ယ ကဖမဧရ ယ  

(၁၁.၂၉)ဧ နှင  ် အဖခ ွေးကဖမ(၈.၇၁)ဧ ၊ က  ွေး န်က  ွေးရွ အိုပ်စို၊   ငွ်ေးကပါင်ွေး(၂)  ငွ်ေး၊ ဦွေးပ ိုင်ကပါငွ်ေး (၆)ခို၊ 

ယ ကဖမဧရ ယ (၄.၇၂)ဧ ၊ အဖခ ွေးကဖမ(၁၅.၂၈)ဧ ၊ စိုစိုကပါင်ွေး က  ွေးရွ အိုပ်စို(၂)အိုပ်စို၊   ငွ်ေးကပါငွ်ေး (၄)  ငွ်ေး၊ 

ဦွေးပ ိုင်ကပါင်ွေး(၁၂)ခို၊ ယ ကဖမဧရ ယ (၁၆.၀၁)ဧ ၊ အဖခ ွေးကဖမ(၂၃.၉၉)ဧ ၊ စိုစိုကပါင်ွေးကဖမဧရ ယ  (၄၀.၀၀)ဧ  

အ ွေး ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင ် ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န၏ စ ဖပကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ အဖဖစ် အသ ိုွေးဖပ ရန် ကရစက   မမ  ွဲ့နယ် ကအွေးခ မ်ွေး 

သ ယ ကရွေးနှင ်ဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေးက  င်စ ၏ (၇.၉.၂၀၁၆)ရ ်စ  ပါစ ဖဖင ် ခ င ်ဖပ ကပွေးခ  ကက  င်ွေး စ စစ်သ ရှ ရပါသည်။ 

 အဆ ိုပါကဖမအတ င်ွေး ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး၏ကဖမမှ  ပခန်ွေးက  ွေးက  ွေးရွ အိုပ်စို၊   င်ွေးအမှတ်(၁၈၈/ )၊ ဦွေးပ ိုင် 

အမှတ်(၄)၊ ယ ကဖမဧရ ယ (၁.၂၄)ဧ ဖဖစ်ကသ ်လည်ွေး ကဖမဖပငစ် စစ်ခ  ်အရ(၀.၂၄)ဧ မှ  လမွ်ေးနယ် 

အတ င်ွေး ပါဝင်သ  ွေး၍ (၁.၀၀)ဧ သ    န်ရှ ကက  င်ွေး၊ ကတ င်သူ ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေးထ  ကဖမယ  အဖမန်ဖပန်လည် 

အပ်နှ ကရွေးနှင  ် ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ   ို အကက  ငွ်ေးဖပ ၍ ဘ ယ ဆ ိုင ် ို ခ င ်ဖပ ခ  ်မရှ ဘ     ွေးက   ် 

တည်ကဆ  ်ထ ွေးကသ  ဦွေးက   ်လ ငအ် ွေး အကရွေးယူရန်  စစနှင ်ပတ်သ ်၍ ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်၊ က  ွေး န် 

က  ွေးရွ အိုပ်စို၊ မ ိုင်တ ိုင်အမှတ်(၁၉)ကနရ ရှ  တ ိုင်က  ွေးသ ူ ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး အပါအဝင် ကတ ငသူ်(၁၂)ဦွေး၏ ယ ကဖမ 

(၁၆.၀၁)ဧ နှင  ် အဖခ ွေးကဖမ(၂၃.၉၉) ဧ ၊ စိုစိုကပါင်ွေး(၄၀.၀၀)ဧ တ င ် စ ဖပကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ အဖဖစ် အကဆ  ် 

အဦ ကဆ  ်လိုပ်အသ ိုွေးဖပ ရန် ကရစက   မမ  ွဲ့နယ် ကအွေးခ မ်ွေးသ ယ ကရွေးနှင ်ဖ  ွဲ့မဖ  ွေးကရွေးက  င်စ ၏ (၇.၉.၂၀၁၆) 

ရ ်စ  ပါစ ဖဖင ် ခ င ်ဖပ ထ ွေးရှ ခ  မပ ွေး ဖဖစ်ကသ ်လည်ွေး မူလကဖမပ ိုင်ရှင် ကတ င်သူမ  ွေးသ ိုို့ သင ်ကလ  က်သ  

ကလ  က်က ွေး၊ နစ်နောကက ွေးကပွေး၍ ဌ နပ ိုင ် အမည်ကပါ ်ရရှ ကရွေး ဥပကေ၊ လိုပ်ထ ိုွေးလိုပ်နည်ွေးမ  ွေးနှင အ်ည  

ကလျှ  ်ထ ွေးကဆ င်ရွ ်ကစသင ်ကက  ငွ်ေး (၂၇.၁၂.၂၀၁၉) ရ ်စ  ပါစ ဖဖင ် ပခို က ခရ ိုငလ်ယ်ယ ကဖမနှင ် 

အဖခ ွေးကဖမမ  ွေးသ မ်ွေးဆည်ွေးဖခင်ွေးခ ရမှုမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးက  မ်တ မှ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး လယ်ယ ကဖမ 

နှင  ်အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး သ မ်ွေးဆည်ွေးဖခငွ်ေးခ ရမှုမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးက  မ်တ သ ိုို့ တငဖ်ပထ ွေးရှ ပါသည်။ 

 အဆ ိုပါတငဖ်ပမှုအကပေါ် (၃၀.၄.၂၀၂၀) ရ ်ကနို့တ င်   ငွ်ေးပဖပ လိုပ်သည ် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး 

လယ်ယ ကဖမနှင ်အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး သ မ်ွေးဆည်ွေးဖခငွ်ေးခ ရမှုမ  ွေး ဖပန်လည်စ စစ်ကရွေးက  မ်တ  အစည်ွေးအကဝွေး 

မှတ်တမ်ွေးအမတှ်စဉ်(၂/၂၀၂၀)၊ ဆ ိုွေးဖဖတ်ခ  ်အပ ိုေ်(၁၁၀)အရ “ တငော်ဖြြေါက စစန္ှင ော်ြတော်သကော်၍ ဇလ  ော်ဇ ကး 

ဇြးဇခ န္ ိုငော်ဖခငော်း  ှ /မ ှ  သဇ  ထ းဖြနော် က းဇြးန္ ိုငော်ဇ း စ ိုကော်ြ   းဇ း၊ ဇမ းဖမြူဇ းန္ှင ော် ဆညော်ဇဖမ ငော်းဝနော်ကက း 

ဌ န(ဇနဖြညော်ဇတ ော်)သ ိုို့ ညြှ န္ ှုငော်းအဇ က ငော်း က း နော် ” ဆ ိုွေးဖဖတ်ခ  သည ်အတ  ် ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်၊ က  ွေး န် 

က  ွေးရွ အိုပ်စို၊ ကတ င်အ ိုက  ွေးရွ ကန ဦွေးဖ ိုွေးကဌွေး၏ တငဖ်ပစ နှင ်ပတ်သ ်၍ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး လယ်ယ  



ကဖမနှင ်အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး သ မ်ွေးဆည်ွေးဖခငွ်ေးခ ရမှုမ  ွေး ဖပန်လည် စ စစ်ကရွေးက  မ်တ မှ (၁၉.၅.၂၀၂၀) ရ ်စ  ပါစ  

အမှတ်၊ ၂၈၉/ ၃ - ကဖမစစ် က  ်မတ / ၂၀၂၀ ဖဖင ် ကမ ွေးဖမ ကရွေးဆ တ်ခခ အဖဖစ် အသ ိုွေးဖပ ထ ွေးကသ  ကဖမကနရ  

အ ွေး ဝန်က  ွေးဌ နအကနဖဖင ် ကလ  က်က ွေးကပွေးကခ န ိုင်ဖခငွ်ေး ရှ /မရှ  သကဘ ထ ွေးဖပန်က  ွေးကပွေးပါရန် စ ို ်ပ   ွေးကရွေး၊ 

ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင ် ဆည်ကဖမ ငွ်ေးဝန်က  ွေးဌ န(ကနဖပည်ကတ )်သ ိုို့ ည  န ှုငွ်ေးထ ွေးရှ မပ ွေးဖဖစ်ပါသည်။ 

 ကရစက   မမ  ွဲ့နယ်တ င် ကေသနှင်   ို ်ည သည်  ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ  အက  ငအ်ထည်ကဖ ် ကဆ င်ရွ ် 

ရန် န ိုငင် ကတ ်အက  ွေးအ  မှ လမ်ွေးညွှန်ခ  သည်   ၂၀၀၄ ခိုနှစ်မှစ၍ ယကနို့အခ  န်ထ  (လန - ၃၉) ကလျှ  ထ် ွေး 

ဖခငွ်ေး၊ ကရစက   မမ  ွဲ့နယ် ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ သည် မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ (၂၀.၇.၂၀၁၇) ရ ်စ  ပါ 

စ အမှတ်၊၃/၆-၈၅(စမဆ)(၄)/ ဦွေး ၆ ဖဖင်  ဖပည်ကထ ငစ်ိုစ မ ခန်ို့ခ  ပ ိုင်ခ င်   ို သကဘ တူ ခ င် ဖပ ခ  ် ရရှ ထ ွေး 

ကသ  ခခ ဖဖစ်ဖခငွ်ေး၊ ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န၊ ညွှန်က  ွေးကရွေးမှ ွေးခ  ပ်ရ ိုွေး (ကနဖပည်ကတ )် မှ (၃၀.၁၁. 

၂၀၁၅) ရ ်စ  ပါစ ဖဖင်  ဌ နပ ိုင်ကဖမ အမည်ကပါ ်ရရှ ကရွေး ကဆ ငရ်ွ ်ရန်နှင်  ကဆ ငရ်ွ ်မှုအတ  ် ကမ ွေးဖမ  

ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န၏ ဘဏ္ဍ ရန်ပ ိုကင မှ   ခ သ ိုွေးစ  မည်ဟို ညွှန်က  ွေးထ ွေးဖခငွ်ေးတ ိုို့ကက  င်  ကရစက    

မမ  ွဲ့နယ် စ ဖပဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ ၏ ကဖမဧ (၄၀)အ ွေး ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နအကနဖဖင်  ဖပန်လည် 

စ န်ို့လွှတ်ရန်အစ အစဉ်မရှ ပါကက  ငွ်ေး၊ ယခင်ဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ တ င် တ ဝန်ထမ်ွေးကဆ ငခ်  ကသ  ဦွေးက   ်လ င် 

၏ဘ ယ ဆ ိုင ် စစသည် ပခို က ခရ ိုင်လယ်ယ ကဖမနှင ် အဖခ ွေးကဖမမ  ွေး သ မ်ွေးဆည်ွေးဖခငွ်ေးခ ရမှုမ  ွေး ဖပန်လည် 

စ စစ်ကရွေးက  မ်တ ၏ အက  ဖပ ခ  ်အရ ယ ကဖမကပေါ်တ င် ခ င် ဖပ ခ  ်မရှ ပ  အကဆ  ်အဦ ကဆ  ်လိုပ်ဖခင်ွေး 

နှင် ပတ်သ ်၍ ၎င်ွေး   ွေးက   ်ကဆ  ်လိုပ်ထ ွေးသည်  ကဖမကနရ အ ွေး ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်   ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ 

တရ ွေးဝင်ကဖမပ ိုငဆ် ိုင်မှု (သ ိုို့မဟိုတ်) ဌ နပ ိုင ် ကဖမလွှ မ န်ို့ လ ်ဝယ်ရရှ သည် အခ  န်တ င် ရှင်ွေးလငွ်ေးဖယ်ရှ ွေး 

ကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

 ကရစက   မမ  ွဲ့နယ် စ ဖပဆ တ်ကမ ွေးဖမ ကရွေးခခ ၏ ကဖမဧ (၄၀)သည် လ ်ရှ တ င်လည်ွေး ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  

 ိုသကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ လိုပ်ငန်ွေးအက  င်အထည်ကဖ ်ကဆ ငရ်ွ ်လ  ်ရှ ကနဖခင်ွေးနှင်  ကနောင်လ မည် နှစ်မ  ွေး 

တ င် ဆ တ်မ   ွေးက  ငွ်ေး မ   ွေးသန်ို့ မ   ွေးထ န်ွေးမ   ွေးပ  ွေး သိုကတသနခခ အဖဖစ် အက  င်အထည်ကဖ  ်ကဆ ငရ်ွ ်ရန် 

အစ အစဉ်ရှ သည ်အတ  ်ကက  င ် ကဖမ  ို ဖပန်လည်စ န်ို့လွှတ်ရန် အစ အစဉ်မရှ ပါကက  ငွ်ေးနှင ် အမည်ကပါ ် 

ဆ ိုသူ ကတ င်သူ(၁၂)ဦွေးအ ွေး ည  န ှုင်ွေး၍ ကတ င်သူမ  ွေးမှ ကပွေးလှ ဖခငွ်ေး (သ ိုို့မဟိုတ်) ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင်  ိုသကရွေး 

ဦွေးစ ွေးဌ နမှ သင် ကတ ်ကသ  ကဖမယ ကလ  က်က ွေးကပွေးန ိုငက်ရွေးအ ွေး အထ ်ဌ နအဆင် ဆင် သ ိုို့ တငဖ်ပ 

ကဆ ငရ်ွ ်သ  ွေးမည်ဖဖစ်ပါကက  ငွ်ေး၊ အဖခ ွေးနည်ွေးအသ ိုွေးဖပ ခ င် နှင်  ဌ နပ ိုင်ကဖမလွှ မ န်ို့ ရရှ ကရွေးမ  ွေး  ို လိုပ်ထ ိုွေး 

လိုပ်နည်ွေးနှင် အည  ဆ ်လ ်ကဆ င်ရွ ်သ  ွေးမည် ဖဖစ်ပါကက  င်ွေးနှင ် စ ို ်ပ   ွေးကရွေး၊ကမ ွေးဖမ ကရွေးနှင ် 

ဆည်ကဖမ င်ွေးဝန်က  ွေးဌ န(ကနဖပည်ကတ )်မှ ကလ  က်က ွေးကပွေးကခ န ိုင်ကရွေး ညွှန်က  ွေးခ  ်ရရှ ပါ  ညွှန်က  ွေး 

ခ  ်နှင ်အည  ဆ ်လ ်ကဆ င်ရွ ်ကပွေးသ  ွေးမည် ဖဖစ်ပါကက  င်ွေး ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 

 ဇ ေါ်ဇအးယိုဇမ ော် ( သ ကော်မမ  ြို့နယော်မဲဆန္ဒနယော်အမှတော် - ၁ )။  ။ ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ  

မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေး လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးနှင်  လွှတ်ကတ ေ်ိုဥ ကဋ္ဌ၊  တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ ် 

  ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေး၊ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ ဝန်က  ွေးခ  ပန်ှင်  ဝန်က  ွေးမ  ွေး မဂဂလ ပါလ ိုို့ နှုတ်ခ န်ွေး 

ဆ ်သအပ်ပါတယ်ရှင် ။  ျွန်မ ကတ   သရ ်မမ  ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မ ှ တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးလွှတ်ကတ ် 

  ိုယ်စ ွေးလှယ် ကေေါ်ကအွေးယိုကမ ဖ်ဖစ်ပါတယ်ရှင် ။ 



 ကလွေးစ ွေးအပ်ပါကသ လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌက  ွေးနှင်  လွှတ်ကတ  ် ိုယ်စ ွေးလှယ်မ  ွေးရှင် ။  ျွန်မအကနန ို့ 

ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ  ကတ   က  ွေးလ ်ကေသဖ  ွဲ့မဖ  ွေးတ ိုွေးတ ်ကရွေးဦွေးစ ွေးဌ န ကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအတ  ် 

တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးရန်ပ ိုကင မှ ကဆ ငရ်ွ ်ခ င် ရရှ န ိုင်ကရွေး ရန်ပ ိုကင ခ ထ ွေးကပွေးရန် အစ အစဉ် ရှ /မရှ  ကမွေးဖမန်ွေးသ  ွေးမှ  

ဖဖစ်ပါတယ်ရှင် ။ 

 သရ ်မမ  ွဲ့နယ်တ င် က  ွေးရွ အိုပ်စို(၅၃)အိုပ်စို၊ က  ွေးရွ (၁၅၈)ရွ ၊ လူဦွေးကရ(၈၄၆၆၂)ဦွေး ကနထ ိုငလ်  ် 

ရှ မပ ွေး အဆ ိုပါက  ွေးရွ မ  ွေးတ င် က  ွေးလ ်ကေသဖ  ွဲ့မဖ  ွေးတ ိုွေးတ ်ကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ က  ွေးလ ်ကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး 

မ  ွေးအ ွေး ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်မှစ၍ ယခိုဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်အထ  ဖပည်ကထ င်စို ကင လ ိုွေးကင ရငွ်ေးရန်ပ ိုကင  

ဖဖင်  စ ်ကရတ င်ွေးတူွေးကဖ ဖ်ခငွ်ေးလိုပ်ငန်ွေး(၁၀)ခို လ ်တူွေးတ င်ွေး တူွေးကဖ ်ဖခငွ်ေးလိုပ်ငန်ွေး(၄)ခို၊ ကဖမသ ွေးကရ န် 

တ ိုွေးခ  ွဲ့ဖပ ဖပငဖ်ခငွ်ေးလိုပ်ငန်ွေး (၅၀)ခိုနှင်  အဖခ ွေးကရရရှ ကရွေး လိုပ်ငန်ွေး(၁)ခိုအ ွေး ကဆ ငရ်ွ ်ခ  မပ ွေးဖဖစ်ရ  အဆ ိုပါ 

ကဆ ငရ်ွ ်မပ ွေး ကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး အဆင်  ဖမ င် တင်ဖခငွ်ေး၊ စင်ဖမင် ကရစငမ်  ွေး တည်ကဆ  ဖ်ခငွ်ေးနှင်  

အ မ်တ ိုင်ယ ကရ  ် ပ ို ်လ ိုင်ွေးကရသ ယ်မပ ွေး ကရမ တ စနစ်ဖဖင်  အသ ိုွေးဖပ ကဆ ငရ်ွ ်န ိုငက်ရွေးနှင်    န်ရှ သည်  

က  ွေးရွ မ  ွေးတ င် ကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး မ  ွေး ဆ ်လ ်ကဆ င်ရွ ်ကပွေးသ  ွေးန ိုင်ရန်၊ ကန ရ သ   လမ  ွေးတ င် 

ကရဖူလ ိုစ  အသ ိုွေးဖပ န ိုင်ရန်နှင်  ကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး ပ ိုမ ိုဖမန်ဆန်စ   ကဆ င်ရွ ်န ိုငရ်န်အတ  ် ဖပည်သူမ  ွေး 

အတ  ် အမှန်တ ယ် လ ိုအပ်လ  ်ရှ ပါတယ်ရှင။် 

 သ ိုို့ဖဖစ်ပါ၍ က  ွေးလ ်ကေသ ဖ  ွဲ့မဖ  ွေးတ ိုွေးတ ်ကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ က  ွေးလ ်ကရ ရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး 

အတ  ် ဖပည်ကထ ငစ်ိုကင လ ိုွေးကင ရငွ်ေး ရန်ပ ိုကင အဖပင် တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးရန်ပ ိုကင ဖဖင်  ကဆ ငရ်ွ ်ခ င်  ရရှ န ိုင်ကရွေး 

ရန်ပ ိုကင ခ ထ ွေးကပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  လွှတ်ကတ ဥ် ကဋ္ဌမှတစ်ဆင်  ကမွေးဖမန်ွေးအပ်ပါတယ်ရှင် ။ 

 ဦးဝငော်းဇမ ော်ဇဌး ( ဝနော်ကက း၊ စ ိုကော်ြ   းဇမ းဖမြူဇ းန္ှင ော် ဆညော်ဇဖမ ငော်းဝနော်ကက းဌ န )။ ။ မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေးအတ င်ွေးရှ  က  ွေးရွ မ  ွေးတ င် က  ွေးလ ်ကရ ရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး ဖပည်ကထ ငစ်ို ကင လ ိုွေးကင ရင်ွေး 

ရန်ပ ိုကင ဖဖင ်လည်ွေးက  ငွ်ေး၊ မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ ရန်ပ ိုကင ဖဖင ် လည်ွေးက  င်ွေး နှစ်စဉ် ရန်ပ ိုကင  

ရရှ မှုအကပေါ် မူတည်၍ အက  ငအ်ထည်ကဖ ်ကဆ င်ရွ ်ကပွေးလ  ်ရှ ရ  ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်မှ 

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ်ထ  တ ိုင်ွေးကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ရန်ပ ိုကင ဖဖင ် တ င်ွေးတ မ်(၂)တ င်ွေး၊ တ င်ွေးန ်(၂၅) 

တ င်ွေး၊ လ ်တူွေးတ င်ွေး(၄)တ င်ွေး၊ ကဖမသ ွေးကရ န်(၁၀) န်၊ အဖခ ွေး ကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး(၁၅)ခို၊ စိုစိုကပါင်ွေး 

လိုပ်ငန်ွေး(၅၆)ခိုအ ွေး ခ င ်ဖပ ရန်ပ ိုကင   ပ် (၇၆၀.၉၁၀)သန်ွေးဖဖင ် ကဆ ငရ်ွ ်ကပွေးခ  ရ  က  ွေးရွ ကပါငွ်ေး(၅၆)ရွ ၊ 

လူဦွေးကရ(၄၁၈၆၃)ဦွေးအ ွေး အ    ွေးဖပ ကစခ  မပ ွေးဖဖစ်ပါသည်။ 

 ယခိုအခါ မက  ွေးတ ိုငွ်ေးကေသက  ွေး၊ သရ ်ခရ ိုင၊် သရ ်မမ  ွဲ့နယ်မှ က  ွေးရွ (၃)ရွ အပါအဝင် မမ  ွဲ့နယ် 

ကပါင်ွေး(၁၉)မမ  ွဲ့နယ်၊ က  ွေးရွ ကပါင်ွေး (၅၁)ရွ အတ  ် တ င်ွေးန ်(၁၀)တ ငွ်ေး၊ လ ်တူွေးတ င်ွေး(၁)တ င်ွေး၊ ကဖမသ ွေး 

ကရ န်(၅) န်၊ စ မ ်စမ်ွေး(၁)ခို၊ အဖခ ွေးကရရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေး (၃၄)ခို၊ စိုစိုကပါင်ွေးလိုပ်ငန်ွေး(၅၁)ခိုအ ွေး မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ ကရွေးနှစ် ရန်ပ ိုကင   ပ ် (၇၀၇.၂၄၀)သန်ွေးဖဖင ် လိုပ်ငန်ွေးမ  ွေး ခ င ်ဖပ  

ရန်ပ ိုကင ရရှ ကရွေး မက  ွေးတ ိုင်ွေးကေသက  ွေးက  ွေးလ ်ကေသဖ  ွဲ့မဖ  ွေးတ ိုွေးတ ်ကရွေးဦွေးစ ွေးဌ နမှ (၁၉.၃.၂၀၂၀) ရ ်စ  ပါ 

စ အမှတ်၊ ၁၃၃၂/ ရသ ိုွေး-၁/ က  ွေးလ (်မ ) ဖဖင ် လ  ထ ွေးတငဖ်ပထ ွေးမပ ွေးဖဖစ်ပါကက  ငွ်ေးနှင ် မက  ွေးတ ိုင်ွေး 

ကေသက  ွေးအစ ိုွေးရအဖ  ွဲ့မှ ခ င ်ဖပ ရန်ပ ိုကင ရရှ ပါ  က  ွေးလ ်ကရ ရရှ ကရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ  ွေးအ ွေး အက  ငအ်ထည် 

ကဖ က်ဆ ငရ်ွ ်ကပွေးသ  ွေးမည်ဖဖစ်ပါကက  ငွ်ေး ကဖဖက  ွေးအပ်ပါသည်။ 


