ြပည်ထောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံထတာ်
ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုံမှန်အစည်းအထဝး
(၁၁)ရက်ထ ြမာက်ထန့မှတ်တမ်း
၁၃၈၀ ပြပည်နန ှစ် ဝါထေါင်လဆန်း ၁၀ ရက်
( ၂၀၁၈ ေုနှစ် ပဂသုုတ်လ ၂၁ ရက် )
[ အုါထန့
င်္ ]
အေျိန် ၁၀း၀၀။
ထနပ
ြ ည်ထတာ်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် အစည်းအထဝးေန်းမတွင် ဒုတိယအ ြကိမ် အမျိုးသား
လွှတထ် တာ် နဝမပုံမနှ ်အစည်းအထဝး (၁၁)ရက်ထ ြမာက်ထန့ အစီအစဥ်ကို ၁၀း၀၀ နာရီအေျိန်၌ စတင်
ကျင်းပပါသည်။
[အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် မန်းဝင်းေိုင်သန်း က ထဆာင်ရွက်ြပီး အေမ်းအနားမှူး
အဖ
ြ စ် ဦးလွင်ဦး ညွှန် ဂကားထရးမှူးေျုပ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ရုံးက ထဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ထနရာယူြေင်း
အေျိန် ၁၀း၀၀။
အေမ်းအနားမှူး။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေင်ဗျား။ ယေုအေျိန်
ကစပ
ြ ီး ပြပည်ထောင်စုသမ္မတ ပြမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုံမနှ ်
အစည်းအထဝးရဲ့ (၁၁)ရက်ထ ြမာက်ထန့ အစီအစဉ် စတင်ပါထတာနမယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ပရကထရာက်လာပါပ
ြ ီေင်ဗျား။
အေျိန် ၁၀း၀၁။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုးံ မုလာပါ။
င်္

[အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ သည် ဥက္က ဋ္ဌ အတွက် သတ်မှတ်ေားသည်ပန စင်ြမင်ထန ပါ်သိ့ု
ပရကထရာက်ထနရာယူပါသည်။]
အေမ်းအနားမှူး။

။ အားလုးံ ေိငု ်နိုင် ဂကပါပ
ြ ီေင်ဗျား။

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
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[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် အစည်းအထဝး အေထမ
ြ ာက်ထ ဂကာင်းနှင်န စတင်ကျင်းပထက
ဂ ာင်း
ထ ဂကညာ ြေင်း
အေျိန် ၁၀း၀၁။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။ ဒီကထန့ ကျင်းပတဲန ဒုတိယ
အက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုမံ ှန်အစည်းအထဝး (၁၁)ရက်ထြမာက်ထန့မှာ လွှတ်ထတာ်အေွင်နအထရး
ထကာ်မတီရဲ့ တင် ြပေျက်အရ အစည်းအထဝးသို့ တက်ထရာက်ေွင်နရှိတဲန ကိုယ်စားလှယ်ဦးထရ စုစုထပါင်း
(၂၂၃)ဦးရှိြပီး ဒီကထန့ အစည်းအထဝးကို (၁၉၈)ဦး တက်ထရာက်ပါတယ်။
အစည်းအထဝးသိ့ု တက်ထရာက်ေွင်နရှိတဲန အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်ဦးထရ စုစုထပါင်းရဲ့
(၈၈.၇၉)ရာေိငု ်နှုန်းရှိြပီး တက်ထရာက်တဲန ကိယ
ု ်စားလှယ်ဦးထရဟာ အစည်းအထဝးအေထမ
ြ ာက်ရန်
လိအ
ု ပ်တဲန ကိယ
ု ်စားလှယ်ဦးထရ သုးံ ပုတ
ံ စ်ပေ
ုံ က် ထကျာ်လွန်တအ
ဲန တွက် ၂၀၁၂ ေုနှစ် အမျိုးသား
လွှတ်ထတာ်ဆိုင်ရာ ဥပထဒပုဒ်မ ၄၂ နဲ့ ၂၀၁၅ ေုနှစ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပထဒ ၂၄
နှင်ပန ၂၈ တိ့ု အရ အစည်းအထဝး အေထမ
ြ ာက်ထ ဂကာင်းနဲ့ အစည်းအထဝး စတင်ကျင်းပထက
ဂ ာင်း ထက
ဂ ညာ
ပါတယ်။ (ပဂသာာသံများ)
အစည်းအထဝး အစီအစဉ် ပြဖန့်ထဝေားထက
ဂ ာင်း တင် ြပ ြေင်း
အေျိန် ၁၀း၀၂။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။ ၂၀၁၅ ေုနှစ် အမျိုးသား
လွှတ်ထတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပထဒ ၄ အရ ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုံမှန်အစည်းအထဝးရဲ့
(၁၁)ရက်ထ ြမာက်ထန့ အစီအစဉ်ကို အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေံ ပြကိုတင်ြဖန့်ထဝေား ြပီး
ပြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်အတိငု ်း ကျင်းပပါမယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ေွင်နပန် ဂကားေ
ြ င်း
အေျိန် ၁၀း၀၂။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၄)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
၂၀၁၅ ေုနှစ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပထဒ ၄၁ နည်းဥပထဒေွဲ(က)အရ ေွင်နပန် ဂက ားလိုတဲန
လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်ဟာ မိမိကိယ
ု ်တငို ်ထသာ်လည်းထကာင်း မိမိအတွက် အေ
ြ ားလွှတထ် တာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကထသာ်လည်းထကာင်း ေွင်နပန် ဂကားရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒီကထန့ အစည်းအထဝး မတက်ထရာက်နငို ်တဲန အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ရှလ
ိ ျှင် ေွင်နပန် ဂကားဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၀၃။
ဦးမ
ြ မင်းထဆွ မထကွးတိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ယထန့ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲန ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
နဝမပုမံ ှန်အစည်းအထဝး (၁၁)ရက်ထ ြမာက်ထန့ ၂၁ - ၈ - ၂၀၁၈ ရက်ထန့တွင် အစည်းအထဝးသို့

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ေွင်နပန် ဂကားေ
ြ င်း
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တက်ထရာက်နိငု ်ြေင်းမရှထိ သာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စား မထကွးတိငု ်းထဒသက
ြ ီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် လွှတ်ထတာ်အေွငအ
်န ထရး
ထကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်ပြဖစ်သူ ကျွန်ထတာ် ဦးမ
ြ မင်းထဆွ က ေွင်နပန် ဂကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယထန့ အစည်းအထဝးသို့ တက်ထရာက်နငို ်ြေင်းမရှထိ သာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များမှာ ဦးစိငု ်းစံထအာင် ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂) ကိယ
ု ်တိုင်ထဆာင်ရွက်ရန်။ ထဒါ်နန်းနီနီထအး
ကရင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) ထရထားကယ်ဆယ်ထရး။ ဦးစိုးထအာင် မန္တထလးတိငု ်းထဒသက
ြ ီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁) ကျန်းမာထရး။ ဦး ဂကည်ဝင်း ဧရာဝတီတငို ်းထဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
ကိယ
ု ်တငို ်ထဆာင်ရွက်ရန်။ ဦးမာန်ထလာထမာင်း ေျင်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈) ကျန်းမာထရး။
ဦးလားလ်မင်းေန် ေျင်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀) ထဒသဖွ့ံ ပြဖိုးထရး။ ဦးတင်ထမာင်ဝင်း စစ်ကိုင်း
တိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀) ကျန်းမာထရး။ ထဒါ်ထမသန်းနွ့ဲ ဧရာဝတီတငို ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁၁) ကိယ
ု ်တိငု ်ထဆာင်ရွက်ရန်။ ဦးထစာေျစ်ဦး ကရင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) ထရထား
ကယ်ဆယ်ထရး။ ဦးထကျာ်ထကျာ် ရေိုင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄) ကိုယ်တငို ်ထဆာင်ရွက်ရန်။
ဦးစိငု ်းအုန်းထကျာ် ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄) ကျန်းမာထရး။ ထဒါက်တာထော်လင်းေွဋ် မွန်
ပြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉) ာတ်စကတ်ထာာပ
ြ ိုင်ပွဲ ဖွငပ်န အ
ွဲ ေမ်းအနားတက်ထရာက်ရန်။ ဦးဝင်းထော်
ကေျင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇) ၎င်းအတိုင်း။ ဦးထဝှ့တင်း ေျင်းပြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၎င်းအတိငု ်း။ ထဒါက်တာလင်းထဝဖ
ြ ိုးလတ် တနသာရီ
င်္ တငို ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) ၎င်းအတိငု ်း။
ဦးမ
ြ င်နနငို ် ရေိငု ်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) ၎င်းအတိငု ်း။ ဦးမန်းေွန်း ြကိုင် ဧရာဝတီတငို ်းထဒသက
ြ ီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) ၎င်းအတိငု ်း။ ဒုတိယဗိုလ်မှူး ြကီးေင်ထမာင်အုန်း တပ်မထတာ်သားအမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် တာဝန်ေမ်းထဆာင်ရန်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးက
ြ ီးထမာင်ထမာင်စးို တပ်မထတာ်သား
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်ေမ်းထဆာင်ရန်။ ဗိုလ်မူှ းမျိုးမင်းထအာင် တပ်မထတာ်သား
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကျန်းမာထရး။ ဦးစေင်ထော်လင်း ဧရာဝတီတငို ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၂) ကိယ
ု ်တိငု ်ထဆာင်ရွက်ရန်နှင်န ထဒါ်ကျိန်ငိုက်မန် ေျင်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇) စီမံကိန်း
နှင်နာဏ္ဍာထရးဝန် ြကီးဌာနနှင်န ဥပထဒက
ဂ မ်းပူးထပါင်းအစည်းအထဝး တက်ထရာက်ရန်တို့ပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယေင်က ေွင်နပန် ဂကားသဖ
ြ င်န လွှတ်ထတာ်က ေွင်နြပုေားသူ(၃)ဦးနှင်ပန ယထန့ ေွင်ပနပန် ဂကားသူ
(၂၂)ဦးဖ
ြ စ်ြပီး စုစုထပါင်း ေွင်ပနပန် ဂကားသူ(၂၅)ဦး ပြဖစ်ပါတယ်။ ေွင်နမနဲပျက်ကွက်သူ မရှိပါထက
ဂ ာင်းနှင်န
ယထန့ ေွင်နပန် ဂကားသူ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များကို လွှတထ် တာ်က ေွင်နအြဖစ် သတ်မှတ်
ေွင်နြပုထပးနိုင်ပါရန် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ဆင်န လွှတထ် တာ်သို့ ထလးစားစွာပြဖင်န တင် ြပ
အပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
အေျိန် ၁၀း၀၆။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယေု ေွငပ်န န် ဂကားေျက်များကို ေွင်နြပုဖိ့ု လွှတ်ထတာ်က သထာာတူပါသလား

ေင်ဗျား။
[သုးံ ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ထတာ်က သပထာာတူပါသည်။]
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

သထာာတူတဲနအတွက် ေွင်နပန်က
ဂ ားေျက်များကို လွှတထ် တာ်က ေွင်နြပုထ ဂကာင်း ထက
ဂ ညာ
ပါတယ်။ (ပဂသ ာာသံများ)
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအထဝးတက်ထရာက်မှု အပထြေအထနကို
မှတ်တမ်းတင်ြေင်း
အေျိန် ၁၀း၀၆။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များေင်ဗျား။ ဒီကထန့ ဒုတိယအ ြကိမ်
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုမံ ှန်အစည်းအထဝး (၁၁)ရက်ထ ြမာက်ထန့ကို တက်ထရာက်ေွင်နရှိတဲန အမျိုးသား
လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်ဦးထရမှာ (၂၂၃)ဦး ယေင်က ေွငပ်န န် ဂကားသဖ
ြ င်န ေွင်နြပုေားသူ(၃)ဦး ယထန့
ေွငပ်န န် ဂကားသဖ
ြ င်န ေွင်နြပုေားသူ(၂၂)ဦးဖ
ြ စ်၍ အမျုိ းသားလွှတ်ထတာ်က စုစုထပါင်း ေွင်နြပုေားသူ(၂၅)ဦး
ပြဖစ်ြပီး ေွငမ်န ဲန ပျက်ကွက်သူ မရှိပါ။
၂၀၁၅ ေုနှစ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ဆုငိ ်ရာ နည်းဥပထဒ ၄၁ နည်းဥပထဒေွဲ(ု)အရ ယေု
လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များ အစည်းအထဝး တက်ထရာက်မှု အထေ
ြ အထန တင် ြပေျက်ကို လွှတထ် တာ်ရဲ့
အတည် ြပုေျက် ရယူပါမယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအထဝး တက်ထရာက်မှု အပထြေအထန
တင်ြပေျက်ကို လွှတထ် တာ်က အတည်ြပုပါသလားေင်ဗျား။
[သုံး ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က အတည်ြပုပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ လွှတ်ထတာ်က အတည်ြပုတဲနအတွက် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
အစည်းအထဝးတက်ထရာက်မှု အထ ြေ အထနတင် ြပ ေျက်ကို အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်က အတည် ြပ ု
မှတ်တမ်းတင်ထ ဂကာင်း ထက
ဂ ညာပါတယ်။(ပဂသာာသံများ)
ပဂကယ်ပွငြ်န ပေားသည်ထန မးေွန်းများကို သက်ဆငို ်ရာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များက ထမးမ
ြ န်းြေင်းနှင်န
သက်ဆိငု ်ရာ ြပပည်ထောင်စုအဆင်န အဖွ့ဲ အစည်း၀င်က ထဖ
ြ ဂကားေ
ြ င်း
အေျိန် ၁၀း၀၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၅) ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
လွှတထ် တာ်သိ့ု လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များ ထမးမ
ြ န်းေားတဲန ပဂကယ်ပွင်နြပေားတဲန ထမးေွန်းထတွကို
ထမးမ
ြ န်း် ြေင်းနှင်ပနထဖ
ြ ဂကားေ
ြ င်း အစီအစဉ် ထဆာင်ရွက်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယေု လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်သုံးဦး ထမးမ
ြ န်းသည်န ထမးေွန်းများဟာ ထဆာက်လုပ်ထရး
ဝန် ြကီးဌာန ဒုတိယဝန် ြကီး တစ်ဦးတည်းက ထဖ
ြ ဂကားမယ်နထမးေွန်းများ ပြဖစ်ပါတယ်။ လွှတထ် တာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ဆိငု ်ရာ ထမးေွန်းထတွကို တစ်ဆက်တည်း ထမးမ
ြ န်းြပီးမှ ဒုတိယဝန် ြကီးက
တစ်ေုေျင်း ထဖ
ြ ဂကားထပးဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထမးမ
ြ န်းပြေင်း
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တနသာရီ
င်္ တိုင်းထဒသက
ြ ီး ထကာနထသာင်း ြမို့နယ်တွင် ပါေျန်ြမစ်ကူး ေိုင်းပ-ပြမန်မာ ကုန်သွယ်ထရးတံတား
တစ်စင်း တည်ထဆာက်ထပးနိုင်ြေင်း ရှ/ိ မရှိ သိရလ
ှိ ိုြေင်းနှင်န စပ်လျဉ်းသည်ပနထမးေွန်း
အေျိန် ၁၀း၀၈။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ပေမဦးစွာ တနသာရီ
င်္ တိုင်းထဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ထဒါက်တာ
ေင်ထမာင်ဝင်း က တနသာရီ
င်္ တိုင်းထဒသက
ြ ီး ထကာနထသာင်းြမို့နယ်တွင် ပါေျန်ြမစ်ကူး ေိုင်းပ -ပ ြမန်မာ
ကုန်သွယ်ထရးတံတားတစ်စင်း တည်ထဆာက်ထပးနိုင်ြေင်း ရှိ/မရှိ သိရလ
ှိ ို ြေင်းနှင်န စပ်လျဉ်းတဲနထမးေွန်း
ထမးမ
ြ န်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၀၈။
ထဒါက်တာေင်ထမာင်ဝင်း တနသာရီ
င်္ တငို ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)။
။ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်နတကွ ပြပည်ထောင်စုဝန် ြကီးများ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
အားလုံး မုလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ေွန်းဆက်ုါရဝပ
ြ ုပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာန တနသာရီ
င်္ တိုင်းထဒသက
ြ ီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁) ထကာနထသာင်းြမို့က အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ထဒါက်တာေင်ထမာင်ဝင်း
ပြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ် ထမးမ
ြ န်းလိုတဲန ထမးေွန်းကထတာန ကျွန်ထတာ်တ့ို တနသာရီ
င်္ တငို ်းထဒသ ြကီး
ထကာနထသာင်း ြမို့နယ်တွင် ပါေျန်ြမစ်ကူး ေိုင်းပ -ပ ြမန်မာ ကုန်သယ
ွ ်ထရးတံတားတစ်စင်း တည်ထဆာက်
ထပးနိုင်ြေင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုြေင်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တို့ ထကာနထသာင်း ြမို့က ပြမန်မာပ
ြ ည်ရဲ့ ထတာင်ာက်အစွန်ဆးုံ
ပြမို့တစ်ြမို့ဖ
ြ စ်ြပီး ေိငု ်းနှင်န နယ်စပ်ေျင်းကပ်လျက် နယ်စပ်ြမို့တစ်ြမို့ ပြဖစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးေျင်း ေိငု ်းနိငု ်ငံနဲ့
ဆိုရင် ပါေျန်ြမစ် ြဖင်န ပိုင်း ြေားေားပါတယ်။ တစ်ဖက် ေိုင်းနိုင်ငံ ရထနာင်း ြမို့နှင်နဆိုရင် ဒီ ပါေျန်ြမစ်ဝကို
ပြဖတ်ြပီးထတာန ကူးတိ့ု ထလှများဖ
ြ င်န ကူးသန်းသွားလာက
ဂ ပါတယ်။ နယ်စပ်ေျင်းကုန်သွယ်ထရးလမ်းထက
ဂ ာင်း
ပြဖစ်သလို ပြပည်တငွ ်း ြပည်ပ ေရီးသွားများ ထရွှ့ထပ
ြ ာင်းလုပ်သားများလည်း ကူးတိ့ု နှင်နကူးသွား ဂကပါတယ်။
ရာသီဥတုသာယာတဲအ
န ေျိန်မှာ ပြပနနာမရှထိ ပမယ်နလို့ မိုးကာလ လိှုင်း ြကီး ထလေန်တဲန အေျိန်ထတွမှာ
ဆိုရင် ထလှထမှာက်သူထမှာက်နှင်န ေရီးသည်တေျို့ထသတာလည်း ရှေိ ဲနဖူးပါတယ်။
ဒါထက
ဂ ာင်န ကျွန်ထတာ်တိ့ု ဒီ ပါေျန်ြမစ်ဝကလည်း ပင်လယ်ေွက်ထပါက်ြဖစ်ြပီး အရမ်း
ကျယ်ထ ြပာလှတယ်။ ဒါထ ဂကာင်န စက်တပ်ထလှ ြဖင်နဆုိရင်လည်း မိနစ်(၂၀)ထလာက်ကို ထမာင်းရတယ်။ ဒီ
ပါေျန်ြမစ်ရဲ့ အေက်ပိငု ်းကို တဖ
ြ ည်းြဖည်းတက်သွားတဲနအေါမှာ ပြမစ်ထ ဂကာင်းက တဖ
ြ ည်းြဖည်း ကျဉ်းသွား
ပါတယ်။ ဒီကထန မိုင်(၂၀)ဝန်းကျင်ေန့်ထလာက်မှာဆိရ
ု င် ကျွန်ထတာ်တို့ ဆိပ်ဖူးတို့ ထဖာနသုတ်တ့ို
ထအးေျမ်းသာရွာဆိုတဲန ရှမ်း(၉)ရွာ ရှပိ ါတယ်။ အဲဒီရွာာက်မှာဆိုရင် ဒီြမစ်ရဲ့အကျယ်ဟာ ထပ(၅၀၀)
တဖ
ြ ည်း ြဖည်း ကျဉ်းသွားရင် ထပ(၃၀၀) ဒီလို ကျဉ်းသွားပါတယ်။ ဒီထနရာများမှာ ပြမစ်ကူးတံတား
(၁)စင်း တည်ထဆာက်မယ်ဆုိရင်လည်း ထပ(၁၀၀၀)ထအာက် ထပ(၈၀၀)ထလာက်ပဲ ရှည်နငို ်ပါတယ်။
ဒါထက
ဂ ာင်န ပါေျန်ြမစ်နဲ့ ယှဉ်လျက်ဆိရ
ု င်လည်း ကျွန်ထတာ်တို့က နယ်စပ်ေျင်း ဒီ ထကျးရွာေျင်းဆက်လမ်း
ထတွဟာ ပါေျန်ြမစ်နဲ့အ ြပိုင်ကို ကျွန်ထတာ်တ့ို ထဖာက်လုပ်ထနပါတယ်။ ကတ္တ ရာလမ်းအဖ
ြ စ်ကို
ကျွန်ထတာ်တို့ ၂၀၂၀ ပြပည်နနှစ် မတိုင်မီ ပြပီးထအာင်ဆုိြပီးထတာန ရည်ရွယ်ေားပါတယ်။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ဒါနထ ဂကာင်န ကျွန်ထတာ်တို့ ဒီ တံတားကိုသာ တကယ်လ့ို ပြမစ်ကူးတံတားကို တည်ထဆာက်
ထပးမယ်ဆရ
ို င် ကျွန်ထတာ်တိ့ု နယ်စပ်ြမို့ထလးအထနနဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ထရးဟာ တိုးတက်ထကာင်းမွန်
လာမယ်။ ထဒသေွက်ကုန်ထတွကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ တစ်ဖက်ကိုပ့ို နိုင်သလို တစ်ဖက်ကထန ကျွန်ထတာ်တ့ို
အိမ်ထဆာက်ပစ္စည်း ြဖစ်တဲန သံထေျာင်းတိ့ု ာိလပ်ထြမတို့ သယ်ယူရာမှာလည်း အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့
သယ်နငို ်မယ်။ နံပါတ်(၂)အေျက်ဆိုရင် ကျွနထ် တာ်တ့ို ပြမို့ရဲ့အားေားရမယ်န ေရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကို
များစွာအထောက်အကူ ြပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကထနတစ်ဆင်န နိုင်ငံြေားေရီးသွားထတွ ဒီတံတားကထနပ
ြ ီးထတာန
အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ သွားလာနိုင်သလို နိုင်ငံထတာ်အတွက်လည်း ဝင်ထငွများစွာရမယ်လ့ို ထမျှာ်လင်န
ပါတယ်။
ထနာက်တစ်ေျက်ကထတာန ဆိပ်ဖူးတိ့ု ထဖာနသုတ်တို့ ထအးေျမ်းသာ လုံးထဖာ အဲဒီရွာထတွမှာ
ဆိုရင် ကျွန်ထတာ်တိ့ု က စက်မှုေုန်ထတွ တည်ထဆာက်နငို ်ြပီးထတာန ပြပည်တွင်း ပြပည်ပ ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမှံ ှုထတွလည်း
ထရာက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါနထ ဂကာင်န ကျွန်ထတာ်တို့ ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးထရးအတွက် အရမ်းကို အကျိုးထကျးေူး
ရှမိ ှာပါ။ ထနာက်တစ်ေျက်ကထတာန ကျွန်ထတာ်တ့ို ထကာနထသာင်းြမို့တွင် ငါးထစျးကွက်ကလ
ို ည်း ထဖာ်ထဆာင်
နိုင်ပါလိမ်ပနမယ်။ ဒီတံတားကတစ်ဆင်န ကျွန်ထတာ်တ့ို က ာန်ထကာက် စင်ကာပူ မထလးရှား တို့ကို
ပြဖတ်သန်းြပီးထတာန ပစ္စည်းထတွ ပိ့ု ထဆာင်နိုင်ပါမယ်။ ထနာက်တစ်ေျက်ကထတာန တရားမဝင် နယ်စပ်
ပြဖတ်ထကျာ်မှုထတွ အထကာက်ေွန်မဲန ကူးသန်းထရာင်းဝယ်မှုထတွကလ
ို ည်း တားဆီးနိုင် ြပီး နိုင်ငံထတာ်
အတွက် အေွန်ာဏ္ဍာ များစွာရရှနိ ိုင်ပါတယ်။ တရားဥပထဒစိးု မိုးထရးလည်း အားထကာင်းလာမယ်လို့
ယုံ ဂကည်ပါတယ်။
ဒါနထ ဂကာင်န ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ဆင်န ကျွန်ထတာ် ထမးမ
ြ န်းလိုတာကထတာန ကျွန်ထတာ်တို့ ထဒသ
အရှိန်အဟုန်ြဖင်န ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်လာနိငု ်ြပီး နိုင်ငံထတာ်သို့လည်း အေွန်ာဏ္ဍာများစွာ ရှာထဖွထပး
နိုင်သည်န ဤတံတား(၁)စင်းကို တည်ထဆာက်ထပးနိငု ်ြေင်း ရှိ/မရှိ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ဆင်န သက်ဆငို ်ရာ
ပြပည်ထောင်စုဝန် ြကီးသိ့ု ထဒသေံြပည်သူများကိုယ်စား ရိထု သထလးစားစွာ ထမးပြမန်းအပ်ပါသည်ေင်ဗျား။
အိမ်နီးေျင်းနိငု ်ငံမှ ငှက်ထပျာ သယ်ထဆာင်သည်ပန ၂၂ ာီးကားက
ြ ီးများ အထေါက်ထရ ရာထောင်မက
အဆမတန် တန်ပိုြဖတ်သန်းသွားလာမှုထ ဂကာင်န ကေျင်ြပည်နယ် ဗန်းထမာ် - ပြမစ် ြကီးနား - ကန်ပက
ို ်တီ
လမ်းမထပါ်ရှိ တံတား ြက ီးများ၏ အရည်အထသွး ကျဆင်းထနမှုအထပါ် စစ်ထဆး ဂက ပ်မတ် ပြပ ု ြပ င်ရန်
လိုအပ်ထနသည်များကို အေျိန်မီ ြပ ု ြပ င်ရန်နှင်န စည်းကမ်းထဖာက်ဖျက်မှုတို့ကို ေိထရာက်စွာ တားဆီး
အထရးယူထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှနိ ှင်န စပ်လျဉ်းသည်န ထမးေွန်း
အေျိန် ၁၀း၁၂။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ဆက်လက်ြပီး ကေျင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ထဒါက်တာေွန်ဝင်းထသာင်း
က အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံမှ ငှက်ထပျာသယ်ထဆာင်သည်ပန ၂၂ ာီးကားက
ြ ီးများ အထေါက်ထရ ရာထောင်မက
အဆမတန် တန်ပို ြဖတ်သန်းသွားလာမှုထ ဂကာင်န ကေျင်ြပည်နယ် ဗန်းထမာ် - ပြမစ် ြကီးနား - ကန်ပက
ို ်တီ
လမ်းမထပါ်ရှိ တံတား ြကီးများ၏ အရည်အထသွး ကျဆင်းထနမှုအထပါ် စစ်ထဆး ဂကပ်မတ် ပြပုပ
ြ င်ရန်
လိုအပ်ထနသည်များကို အေျိန်မီြပုပ
ြ င်ရန်နှင်န စည်းကမ်းထဖာက်ဖျက်မှုတို့ကို ေိထရာက်စွာ တားဆီး
အထရးယူထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင်န စပ်လျဉ်းတဲထန မးေွန်း ထမးမ
ြ န်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထမးမ
ြ န်းပြေင်း
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အေျိန် ၁၀း၁၂။
ထဒါက်တာေွန်ဝင်းထသာင်း ကေျင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)။
။ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်နတကွ အားလုံး မုလာပါ။
င်္
ထမးေွန်းအတွက် Power Point အသုံးြပုေွင်န
ထတာင်းေံအပ်ပါတယ်။ ထလးစားအပ်ပါထသာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်ရဲ့
ထမးေွန်းက တစ်သျူးငှက်ပထပျာစိုက်ေင်းများကထန ငှက်ထပျာသယ်ရာ လမ်းထ ဂကာင်းတစ်ေုြဖစ်တဲန
မိုးထမာက်ြမို့နယ် ထဒါနဖုန်းယန် - ဝိုင်းထမာ် - ကန်ပိုက်တီလမ်းထ ဂကာင်းထပါ်ရှိ တံတားများရဲ့ ေံနငို ်ရည်
ထလျာနကျထနမှုအထပါ် အေျိန်မီ ပြပုပ
ြ င်ကာကွယ် စီမံနငို ်ဖို့ ရည်ရွယ် ြပီးထမးရေ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
တစ်သျူးငှက်ထပျာစိုက်ေင်းများစွာကို တရုတ် ပြမန်မာ လုပ်ငန်းရှင်များ ပူးထပါင်း ြပီး ထမ
ြ လွတ်
ထမ
ြ ရိငု ်းထရာ ထမ
ြ မလွတ် ထမ
ြ မရိငု ်းထရာ အေျိန်တိုအတွင်း ယန္တရား ြကီးများ အသုံးြပုလို့ စိုက်ပျိုး
ထဖာ်ေုတ်ထနက
ဂ တာဟာ ကေျင်ြပည်နယ် ဝိုင်းထမာ် ပြမစ် ြကီးနား တာထလာ ြကီး မိုးထမာက် ဗန်းထမာ်
ထရွှကူ မံစီြမို့နယ်ထတွမှာသာမကာဲ စစ်ကိုင်းတိငု ်းထဒသ ြကီးေဲအေိ ထပါ်ထပါ်ေင်ေင် စိုက်ပျိုးထနမှု
များဟာ လူ့ေန္ဓာကိယ
ု ်မှာ ကင်ဆာထရာုါ ပြဖစ်ပွားသလိပု ါပဲ။ တစ်မုဟုတ်ေျင်း ဧကထောင်ထပါင်းများစွာကို
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လုပ်ကိငု ်ထနရေ
ြ င်းများအနက် ယေုတင်ြပမယ်န ပြပနနာရဲ့အစကထတာန ထဒါနဖုန်းယန်ြမို့
ဧရိယာအတွင်းရှတ
ိ ဲန ငှက်ထပျာစိုက်ေင်းများထက
ဂ ာင်နပဲြဖစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ငှက်ထပျာေုတ်ရာသီ ထရာက်ြပီ
ဆိုတာနဲ့ ထဒါနဖုန်းယန်ြမို့ (ေ) ယာုိတ်ရဲ့အနီးစပ်ဆံးု အတွင်းပိုင်းရှိတဲန တစ်သျူးငှက်ထပျာေင်းများကထန
ေွက်ရှိတဲန ငှက်ထပျာများစွာကို အိမ်နီးေျင်း တရုတ် ြပည်မှ (၂၂)ာီး ကားပြကီးများစွာတို့က ယေုထဖာ်ြပတဲန
ထဒါနဖုန်းယန် - ဝိုင်းထမာ် - ကန်ပိုက်တီ လမ်းထ ဂကာင်းအတိငု ်း သယ်ထဆာင် ြဖတ်သန်း ဂကရာမှ မိုးထမာက် ဝိုင်းထမာ် ပြမို့နယ် (၂)ေု ဂကားမှာရှိတဲန နမ်နဆန်ယန် တံတားရယ် ဝိုင်းထမာ် ြမို့နယ်ေဲက မလီယန်တံတားနဲ့
ဒာတ်ယန်ထေျာင်းထပါ်ရှိ ကေူးတံတားတို့ ကို မ ြဖ စ်မထန ြဖ တ်သန်း ဂက ရပါတယ်။ ဒီတံတားထတွရဲ့
ေံနငို ်ဝန်ဟာ (၂၄)တန်(၂၅)တန်ဝန်းကျင်သာရှိြပီး (၂၂)ာီးကားက
ြ ီးထတွရဲ့ကုန်ေျိန်နဲ့ ယာဉ်အထလးေျိန်ဟာ
တန်(၆၀)ထလာက်ရှိတာမို့ မှတ်တမ်းသွားယူတက
ဲန ာလ ၁ - ၅ - ၂၀၁၈ မှာဆိုရင် တံတားက
ြ ီးများ နိမပန်ဆင်း
ထနေ
ြ င်း ကွဲအက်ထနေ
ြ င်းများ ပြဖစ်ထပါ်တာ ထတွ့ရှိေဲနရပါတယ်။
တစ်ရက်လည်းမဟုတ် တစ် ြကိမ်လည်းမဟုတ် တစ်နှစ်လည်းမဟုတ် နှစ်စဉ် ရာသီေျိန်
ထရာက်တိုင်း တန်ပိက
ု ားက
ြ ီးများဟာ အက
ြ ိမ် ြကိမ်ြဖတ်သန်း ဂကလိ့ု တစ် ြကိမ်မဟုတ်တစ် ြကိမ် အန္တရာယ်ကို
လက်ယပ်ထေါ်ထနသလို ြဖစ်တဲနအြပင် အေွန်အေလည်း အတိအကျမရပါာဲ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု
ထမ
ြ ယာများ ကျူးထကျာ်ေံရမှုထတွအြပင် တံတားထတွ ပျက်စီးယိယ
ု ွင်းေဲနရင် ပြပင်ဆင်ရမယ်န ကုန်ကျစရိတ်
များဟာလည်း နိုင်ငံထတာ်အတွက် ဝန်ေုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်မှာ ထသေျာပ
ြ ီးသားပါ။ အဲဒီလို တရားဝင်ထရာ
တရားမဝင်ပါ ကျူးထကျာ်စက
ို ်ပျိုးထနက
ဂ တဲန တစ်သျူးငှက်ထပျာေင်းများမှ ကုန်များကို အဆမတန်
သယ်ထဆာင် ြပီး ရာသီေျိန်ထရာက်တိုင်း အထလးေျိန်တန်ပိုတယ
ဲန ာဉ် ြကီးများရဲ့ ပြဖတ်သန်းမှုထ ဂကာင်န တံတား
အရည်အထသွးများကျဆင်းကာ မက
ဂ ာမီအေျိန်အတွင်းမှာ ယေုလို ဆက်လက်လျစ်လျူရှုေားမယ်ဆိုရင်
ဧရာဝတီတငို ်းထဒသ ြကီးမှာ ပြဖစ်ပွားေဲနတဲန ထမ
ြ ာင်း ြမ ြကိုးတံတား ြကီးလို အထက
ဂ ာင်းမလှ ဆိုးဝါးလှတဲန
ရင်နင်နဖွယ်အြဖစ်ထတွနဲ့ ပြကုံလာနိငု ်တဲနအတွက် မေင်မှတ်ာဲ ထစာင်းကျကျိုးသွားမယ်န အထေ
ြ အထနများမှ
ကာကွယ်နိုင်ဖ့ို ဆုိရင် ထဖာ်ြပပါတံတား(၃)စင်းြဖစ်တဲန နမ်နဆန်ယန်တံတား မလီယန်တံတားနဲ့ ကေူး
တံတားတိ့ု ကို (၁) အရည်အထသွး ကျဆင်းထနမှုအထပါ် ပဂကပ်မတ်စစ်ထဆးရန် (၂) လိုအပ်ထနမှုများကို
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အေျိန်မီြပုလုပ်ရန်နှင်န (၃)ပြမန်မာပ
ြ ည်တဝန်း ထနာက်ထနာင် ေိုသ့ို စည်းကမ်းထဖာက်ဖျက်မှုတို့ကို
ေိထရာက်စွာ တားဆီးအထရးယူရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တိ့ု ကို ထဒသေံေရီးသွားပ
ြ ည်သူများကိုယ်စား
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ဆင်န သက်ဆငို ်ရာသို့ ရိထု သထလးစားစွာ ထမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။
အားလုံးကို ထကျးေူးတင်ပါတယ်။
ထဒါနဖုန်းယန်ပြမို့ ေ ယာ စစ်ထဆးထရးုိတ်မှ ပြဖတ်သန်းသွားက
ဂ သည်န တရုတ်ငှက်ထပျာ ကားက
ြ ီးများ ပြမင်ကွင်း
ပုံ (ေ)

မှတ်တမ်းယူစဥ်ကာလ ဝိငု ်းထမာ်ြမို့နယ်ရှိ မလိယန်တံတားနှင်န ဒာတ်ယန်ထေျာင်းထပါ်ရှိ(ကေူး)တံတား၏
ယိုယွင်းထနသည်န အထေ
ြ အထန ပြမင်ကွင်းပုံ (ေ-၁)

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထမးမ
ြ န်း ြေင်း
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နှစ်စဥ် ရာသီေျိန်ထရာက်တိုင်း တံတား(၃)စင်းထပါ် အက
ြ ိမ်ြကိမြ် ဖတ်သန်း ထနက
ဂ သည်န တန်ပို တစ်သျှူးငှက်ထပျာ
ကားက
ြ ီးများ ပြမင်ကွင်းပုံ (ေ-၂)

ေျင်း ြပည်နယ် ပလက်ဝြမို့နယ် ဆမီး ြမို့ ရပ်ကွက်(၃) ပီဝ- အလုံထာွ - ထဖာင်ပိုက်ကုန်း - ေလုံကုန်း တပ်ထေျာင်းရွာဂကား ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှနိ ှင်န စပ်လျဉ်းသည်ပနထမးေွန်း
အေျိန် ၁၀း၁၅။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ဆက်လက်ြပီး ေျင်း ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးမျိုးေပ်(ေ)
ဆလိငု ်းမျိုးေိုက် က ေျင်း ြပည်နယ် ပလက်ဝ ြမို့နယ် ဆမီးြမို့ ရပ်ကွက်(၃) ပီဝ - အလုံထာွ ထဖာင်ပိက
ု ်ကုန်း - ေလုက
ံ ုန်း - တပ်ထေျာင်းရွာ ဂကား ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင်န
စပ်လျဉ်းတဲနထမးေွန်း ထမးမ
ြ န်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၁၅။
ဦးမျိုးေပ်(ေ)ဆလိငု ်းမျိုးေိက
ု ် ေျင်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၂)။
။ ထလးစားအပ်တဲန
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥ် က္က ဋ္ဌြကီးနှင်န ပြပည်ထောင်စုဒုတိယဝန် ြကီး အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
အားလုံး မုလာပါလိ
င်္
ု့ ဦးစွာ နှုတ်ေွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာန ေျင်း ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁၂)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် ဦးမျိုးေပ်(ေ)ဆလိငု ်းမျိုးေိုက် ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ် ဒီထန့ ထမးမ
ြ န်းလိတ
ု ဲနထမးေွန်းကထတာန ေျင်း ြပည်နယ် ပလက်ဝ
ပြမို့နယ် ဆမီး ြမို့ ရပ်ကွက်(၃) ပီဝ - အလုံထာွ - ထဖာင်ပိက
ု ်ကုန်း - ေလုံကုန်း - တပ်ထေျာင်းရွာ ဂကား
ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဥ် ရှိ/မရှိ သိရလ
ှိ ိုြေင်း ထမးေွန်းြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ဆမီးြမို့ ရပ်ကွက်(၃) ပီဝမှ တပ်ထေျာင်းထကျးရွာအေိ မိငု (် ၂၀)ရှထိ ဂကာင်း
သိရှိရြပီး ထဒသေံြပည်သူများဟာ အဓိကအားေားထသာလမ်းလည်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ထေတ်အဆက်ဆက်က
ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ြေင်းမရှထိ သာ်လည်း လူေုဗဟိုြပုစီမံကိန်း (CDD) အကူအညီြဖင်န ဆမီးြမို့ ပီဝမှ
အလုံထာွ - ထဖာင်ပိုက်ကုန်း - ေလုက
ံ ုန်း - တပ်ထေျာင်းရွာေိ (၄)ထပအကျယ် လူေုသွားလမ်းများ
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ထဖာက်လုပ်ထနတာ ကျွန်ထတာ် ကိုယ်တငို ်ထလနလာပ
ြ ီး လူေုထတွ့ဆုံပမွဲ ျား ပြပုလုပ်ရန် သွားထရာက်စဉ်က
ထတွ့ရှေိ ဲနပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တို့ ပလက်ဝြမို့နယ်ဟာ ဧရိယာစတုရန်းမိငု ်ထပါင်း (၃၁၇၀)မိငု ်
ကျယ်ဝန်းြပီး ပြမို့နယ်လူဦးထရ၏ (၉၀)ရာေိငု ်နှုန်းေန့်ထသာ ပြပည်သူများဟာ ထကျးလက်ထဒသမှာ ထနေိုင်
ပဂကရပါတယ်။ တပ်ထေျာင်းအုပ်စု ထာာင်ကုန်းအုပ်စုနှင်န လန်ဒန်အုပ်စုအတွင်းရှိ ထကျးလက်ထနပ
ြ ည်သူ
များသည်လည်း ယထန့အေိ ေရီးသွားရာတွင် ထေ
ြ လျင်ေရီးြဖင်န သွားလာထနက
ဂ ရေ
ြ င်း ပြဖစ်ပါတယ်။
မိးု ရာသီတွင် ထရထက
ဂ ာင်းေရီးြဖင်န သွားလာထနက
ဂ ရထသာ်လည်း ထရစီးအားသန်ထသာထက
ဂ ာင်န အန္တရာယ်
များစွာ ဂကားတွင် ေက်ေဲစွာ သွားလာထနက
ဂ ရပါတယ်။ ဆမီးြမို့ ရပ်ကွက်(၃) ပီဝမှ တပ်ထေျာင်းထကျးရွာ
အေိ ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးပါက လမ်းအတွင်းရှိ ထကျးလက်ထနပ
ြ ည်သူများသာမက ေရီးသွားလာ
ထနက
ဂ ထသာ ပြပည်သူများအတွက်လည်း များစွာအကျိုးရှမိ ည်ြဖစ်ပါတယ်။ ထကျးလက်ထနပ
ြ ည်သူ များ၏
ပညာထရး ကျန်းမာထရး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ထရးနှင်န လူမှုာဝဖွ့ံ ြဖိုးထရးအတွက် အထရးပါထသာလမ်း
ပြဖစ်သည်နအတွက် ထဒသေံြပည်သူများကိယ
ု ်စား လွှတ်ထတာ်မှတစ်ဆင်န တင်ြပထတာင်းေံရြေင်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ် ထမးမ
ြ န်းလိသ
ု ည်မှာ ေျင်း ြပည်နယ် ပလက်ဝ ြမို့နယ် ဆမီး ြမို့
ရပ်ကွက်(၃) ပီဝ - အလုံထာွ - ထဖာင်ပိက
ု ်ကုန်း - ေလုက
ံ ုန်း - တပ်ထေျာင်းရွာ ဂကား ကားလမ်း
ထဖာက်လုပ်ထပးပါရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှိ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးမှတစ်ဆင်န ထဒသေံြပည်သူများကိယ
ု ်စား သက်ဆိုင်ရာ
ဝန် ြကီးဌာနသိ့ု ထလးစားစွာ ထမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၁၈။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ ထမးေွန်းများနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန ဒုတိယဝန် ြကီးက
တစ်ေုေျင်း ထဖ
ြ ဂကားထပးဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထဖ
ြ ဂကားေျက်
အေျိန် ၁၀း၁၈။
ဦးထကျာ်လင်း (ဒုတိယဝန် ြကီး ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်ပနတကွ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ ဖိတ် ဂကားေားထသာ
ဧည်သ
န ည်ထတာ်များအားလုးံ မုလာအထပါင်
င်္
းနှင်န ပြပည်နစုံ ဂကပါထစလိ့ု ဆုမွန်ထကာင်းထတာင်းရင်း နှုတ်ေွန်း
ဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာန ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန ဒုတိယဝန် ြကီး ဦးထကျာ်လင်း
ပြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်နအထနဖ
ြ င်န တနသာရီ
င်္ တိုင်းထဒသ ြကီး အမှတ်(၁၁)မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ထဒါက်တာေင်ထမာင်ဝင်း မှ ထမးမ
ြ န်းေားတဲန တနသာရီ
င်္ တိုင်းထဒသက
ြ ီး
ထကာနထသာင်း ြမို့နယ်တွင် ပါေျန်ြမစ်ကူး ေိုင်းပ -ပ ြမန်မာ ကုန်သွယ်ထရးတံတားတစ်စင်း တည်ထဆာက်
ထပးနိုင်ြေင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုြေင်းနှင်န စပ်လျဉ်းတဲနထမးေွန်းအား နိုင်ငံြေားထရးဝန် ြကီးဌာနမှ ထပးပို့ေားတဲန
ထဖ
ြ ဂကားေျက်များနှင်န ထပါင်းစပ်၍ ရှင်းလင်းထဖ
ြ ဂကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ပြမန်မာနိုင်ငံနှင်န ေိုင်းနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အရှည်သည်
(၁၃၁၈)မိုင်ရှိြပီးထတာန နှစ်နိငု ်ငံ နယ်နိမိတ်ကို ယေင် ကိုလိုနီ လက်ေက်ကတည်းက သတ်မတ
ှ ်ေဲနတာ

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဖ
ြ ပဂကားေ
ြ င်း

11

ပြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ နယ်နိမိတ်မှာ မဲထဟာက်ထေျာင်းနှင်န မဲထေါင်ြမစ်ဆုံရာ ထဒသဖ
ြ စ်သည်န ပြမန်မာ လာအို - ေိုင်း (၃)နိုငင် ံ ဆုံရာထဒသမှ ပြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထတာင်ာက်စွန်းထဒသ ထကာနထသာင်း(Vitoria
Point)အေိ ပြဖစ်ြပီးထတာန မဲဆုိင် - မဲထဟာက်ထေျာင်း၏ အစိတ်အပိုင်းအေျို့ (၃၆)မိုင်ေန့် သံလွင် ြမစ်၏
အစိတ်အပိုင်းအေျို့ မိုင်(၇၀)ေန့် ထသာင်ရင်း ြမစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအေျို့ (၁၄၅)မိုင်ေန့်နှင်န ပါေျန်ပြမစ်၏
အစိတ်အပိုင်းအေျို့ မိုင(် ၅၀)ေန့်ပါဝင်ထ ဂကာင်း ထတွ့ရှရ
ိ ပါတယ်။ ထသာင်ရင်း ြမစ်နှင်န သံလွင် ြမစ်ဆရ
ုံ ာမှ
ပါေျန်ြမစ်ဝအလွန်ေိ အပိငု ်းကို ပြဗိတိသျှပငို ် တနသာရီ
င်္ နှင်န ေိုင်းနိုင်ငံတ့ို အ ဂကား ၈-၂-၁၈၆၈ ေုနှစ်တွင်
လက်မှတ်ထရးေိုးေဲနသည်န နယ်နိမိတ်စာေျုပ်အရ သတ်မှတ်ေဲနထသာ်လည်း (၂)နိုင်ငံအထနနှင်န လက်ရှိ
အေျိန်ေိ ယင်းအပိုင်းကို စနစ်တကျတိုင်းတာ သတ်မှတ်ရြေင်း မရှထိ သးပါထက
ဂ ာင်း ထတွ့ရှိရြပီး ပြမန်မာ ေိငု ်းနယ်နိမိတ်တစ်ထလျှာက်အား ထဆာလျင်စွာ တိငု ်းတာသတ်မှတ်ထရးအတွက် နှစ်နငို ်ငံညှိနိှုင်း
ထဆာင်ရွက်လျက်ရှပိ ါတယ်။
ပါေျန်ြမစ်နှင်န ပါေျန်ြမစ်၏ ထမ
ြ ာက်ာက်ကုန်းပိုင်းတစ်ထလျှာက် မိုင်(၂၀၀)ေန့်ကို ဦးစွာ
တိငု ်းတာသတ်မှတ်နိငု ်ထရးအတွက် ထကာင်းကင်ဓာတ်ပုံထြမပုံ (Orthophoto Maps) ရိက
ု ်ကူး
ေုတ်လုပ်ြေင်းလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၇ ေုနှစ် ေန်နဝါရီလမှ ဧပ
ြ ီလအေိ ထဆာင်ရွက်ြပီးစီးေဲနြပီးထတာန အဆိုပါ
ထကာင်းကင်ဓာတ်ပုထံ ြမပုံများကို နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ရာတွင် အထောက်အကူအြဖစ် ရည်ညွှန်း
ကိုးကား အသုံးြပုဖို့အတွက် နှစ်နိငု ်ငံ သထာာတူေားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ (၂)နိုင်ငံနယ်နိမိတ် စနစ်တကျ တိငု ်းတာသတ်မှတ်
ရေ
ြ င်းမရှထိ သးသည်န ပါေျန် ြမစ်ကူးတံတား တည်ထဆာက်မည်ဆိုပါက ထနာင်တွင် နယ်နိမိတ်တငို ်းတာ
သတ်မှတ်ရာ၌ ရည်ညွှန်းကိုးကားအသုံးြပုရန်အတွက် တံတားတည်ထဆာက်မည်နထနရာအနီးရှိ ထရနက်
စီးထ ဂကာင်းနှင်န နှစ်ဖက် ြမစ်ကမ်းပါးများ၏ အထေ
ြ အထနကို ပူးတွဲတိုင်းတာ မှတ်တမ်းသတ်မှတ် ြေင်း
လုပ်ငန်းထတွကို ဦးစွာ ထဆာင်ရွက်ဖိ့ု လိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ နှစ်နငို ်ငံနယ်စပ် ပြဖတ်ထကျာ်တံတားများ
တည်ထဆာက်ရာတွင် အာရှ အာဆီယံ Connectivity အရ အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံများနှင်န ပြဖတ်သန်း
ထဖာက်လုပ်မည်လ
န မ်းများကို ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတာကာနှင်န ဆက်သွယ်လျက်ရှိတဲန
လမ်းမက
ြ ီးများဖ
ြ စ်တဲန အာရှလမ်းမက
ြ ီးများ (ASIAN Highways) အာဆီယံလမ်းမက
ြ ီးများ (ASEAN
Highways) မဲထေါင်စီးပွားထရးစက
ြ င်္န်လမ်းမက
ြ ီးများ (Mekong Subregion Economic Corridors)
အိန္ဒိယ - ပြမန်မာ - ေိုင်း (၃)နိုင်ငံေျင်းဆက် လမ်းမက
ြ ီးများ (India- Myanmar- Thai Trilateral
Highway)များကိုလည်း ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနအထနဖ
ြ င်န အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်လျက်
ရှိြပီး အဆိုပါ ထဖာက်လုပ်ဆဲ လမ်းမက
ြ ီးများမှာထတာန ပါေျန် ြမစ်ကူးတံတား တည်ထဆာက်ဖ့ို သထာာတူ
ေားေ
ြ င်း ထလာထလာဆယ်မရှိထသးပါထက
ဂ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တင် ြပေဲနတဲန အေက်ပါ အထေ
ြ အထနများ
အပ
ြ င် ထကာနထသာင်းြမို့နယ်အတွင်း ပါေျန်ြမစ်ကူး ေိငု ်း - ပြမန်မာ ကုန်သွယ်ထရးတံတားကို တည်ထဆာက်ရန်
အတွက်ကလ
ို ည်း ေိုင်းနှင်နြမန်မာ ထလာထလာဆယ် သထာာတူညီေားတာထတွ မရှိထသးတဲအ
န တွက်
ထလာထလာဆယ်အထေ
ြ အထနမှာထတာန ပါေျန် ြမစ်ကူး ေိုင်း - ပြမန်မာတံတားကို ထလာထလာဆယ်မှာ
တည်ထဆာက်ရန် အစီအစဉ် မရှိထသးပါထက
ဂ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ဆက်လက်ြပီးထတာန ကေျင်ြပည်နယ် အမှတ်(၁၁)
မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ထဒါက်တာေွန်ဝင်းထသာင်း မှ ထမးမ
ြ န်းေားတဲန
အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံမှ ငှက်ထပျာသယ်ထဆာင်သည်ပန (၂၂)ာီးကားက
ြ ီးများ အထေါက်ထရ ရာထောင်မက
အဆမတန် တန်ပို ြဖတ်သန်းသွားလာမှုထ ဂကာင်န ကေျင်ြပည်နယ် ဗန်းထမာ် - ပြမစ် ြကီးနား - ကန်ပက
ို ်တီ
လမ်းမထပါ်ရှိ တံတားက
ြ ီးများ၏ အရည်အထသွး ကျဆင်းထနမှုအထပါ် စစ်ထဆး ဂကပ်မတ် ပြပုပ
ြ င်ရန်
လိုအပ်ထနသည်များကို အေျိန်မီြပုပ
ြ င်ရန်နှင်န စည်းကမ်းထဖာက်ဖျက်မှုတို့ကို ေိထရာက်စွာ တားဆီး
အထရးယူထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင်န စပ်လျဉ်းတဲန ထမးေွန်းအား ကေျင်ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွ့ဲ မှ
ထပးပို့ေားတဲန ထဖ
ြ ဂကားေျက်များနှင်ပနထပါင်းစပ်ထ ြဖ ဂကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကေျင်ြပည်နယ်အတွင်း ငှက်ထပျာစိုက်ေင်းများမှ
သယ်ယူပ့ို ထဆာင်တဲန ငှက်ထပျာကားများ အဓိက ပြဖတ်သန်းသွားလာထသာ လမ်းများမှာ ပြမစ် ြကီးနား ဗန်းထမာ်လမ်း ဝိုင်းထမာ် - ေျီထဖွလမ်း ဝိုင်းထမာ် - ဆဒုံး - ကန်ပိုက်တီလမ်းနှင်န ထရွှထညာင်ပင် တာထလာက
ြ ီးလမ်းတိ့ု ပြဖစ်ပါတယ်။ ပြမစ် ြကီးနား - ဗန်းထမာ်လမ်းထပါ်မှာ အဓိက တံတား ြကီးများဖ
ြ စ်တဲန
တံတားေံနငို ်ဝန် (၁၆)တန် အရှည် ထပ(၄၅၀)ရှိတဲန ဒာတ်ယန် ထာလီတံတား တံတားေံနငို ်ဝန် (၁၆)တန်
အရှည်(၃၂၀)ထပရှိတဲန တံတားအမှတ်(၂) မလီယန် ထာလီတတ
ံ ား တံတားေံနိုင်ဝန် (၁၄)တန်
အရှည်ထပ(၄၀၀)ရှိတဲန နမ်နဆန်ယန် ထာလီသံထပါင်တံတား တံတားေံနိုင်ဝန် (၆၀)တန် အရှည် (၃၃၀)ထပ
ရှိတဲန သုံးလွှာတစ်ေပ် မိုးလဲတံတားနှင်န တံတားေံနိုင်ဝန် (၆၀)တန် အရှည် (၃၂၀)ထပရှိတဲန တာပိန်
တံတား စသည်နထာလီတံတားများအထပါ်မှာ တစ်သျူးငှက်ထပျာကား ြကီးများ ပြဖတ်သန်းသွားလာလျက်
ရှိြပီး ဒာတ်ယန်တံတား မလီယန်တံတားနှင်န နမ်နဆန်ယန်တံတားတိ့ု မှာ တံတား ြကံ့ေိငု ်မှု အားနည်း
လျက်ရှိသြဖင်န ၁၆-၆-၂၀၁၈ ရက်ထန့မှာ ကျွန်ထတာ်တ့ို ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနမှ အင်ုျင်နီယာများ
သွားထရာက်စစ်ထဆးေဲနြပီးထတာန ၁၇-၆-၂၀၁၈ ရက်ထန့ကစပ
ြ ီးထတာန လိုအပ်တဲန တံတားပ
ြ င်ဆင်မှုများ
ထဆာင်ရွက်ထပးေဲန ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။
ဝိုင်းထမာ် - ေျီထဖွလမ်းထပါ်မှာရှိတဲန တံတားေံနငို ်ဝန်(၁၃)တန် အရှည်(၇၅)ထပရှိတဲန တစ်လွှာ
တစ်ေပ် နထမာ်ယန်တံတားနှင်န တံတားေံနငို ်ဝန်(၁၃)တန် အရှည်(၁၂၅)ထပရှိတဲန မန်ဝိန်းတံတားတို့မှာ
လမ်းလွှမဲ ျားတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ေင်းေားပ
ြ ီးြဖစ်သြဖင်န တစ်သျူးငှက်ထပျာကားက
ြ ီးထတွက လမ်းလွှဲမှသာ
သွားဖို့ စီစဥ်ေားပါတယ်။ ဝိုင်းထမာ် - ဝါထရှာင် - ဆဒုံး - ကန်ပိုက်တီလမ်းထပါ်မှာ တံတားေံနငို ်ဝန်
(၂၀)တန် အရှည်(၁၇၀)ထပရှိတဲန သုးံ လွှာတစ်ေပ် ေုနှစ်ထရာင်စုံ ထာလီတံတားရှိြပီးထတာန ထရွှထညာင်ပင် တာထလာက
ြ ီးလမ်းထပါ်မှာထတာန တံတားေံနငို ်ဝန်တန်(၂၀) အရှည်(၇၀၀)ထပရှိတဲန ဒာက်ယန်ထာလီ
တံတားနှင်န တံတားေံနိငု ်ဝန်(၂၀) အရှည်ထပ(၃၀၀)ရှိတဲန မလိထာလီတံတားတိ့ု တည်ရှိ ြပီး အဆိုပါ
တံတားများရဲ့ ပြကံ့ေိုင်မက
ှု ထတာန ထကာင်းမွန်မှုရပှိ ါထက
ဂ ာင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှိရပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ အေက်မှာတင်ြပေဲနတဲန လမ်းများထပါ်ရှိ တံတား
များတွင် တံတားေံနိုင်ဝန်နှင်န သတိထပးဆိုင်းာုတ်များကို တရုတ် - ပြမန်မာ နှစ်ာာသာဖ
ြ င်န ထရးသား
စိုက်ေေ
ူ ားပ
ြ ီးထတာန တန်ပယ
ို ာဉ်များ ပြဖတ်သန်းသွားလာမှု မရှိထစထရးအတွက်ကလ
ို ည်း ပြပည်နယ်
အစိးု ရနှင်န ညှိနငိှု ်းေားပါတယ်။ ငှက်ထပျာသယ်ထဆာင်သည်န ကုမ္ပဏီများအား (၂၂)ာီး ကားများအစား
ကားငယ်များဖ
ြ င်န သတ်မှတ်တန်ေျိန်အတိငု ်း သယ်ထဆာင်ြဖတ်သန်းဂကဖိ့ု နှင်န တံတားများ ပျက်စီးဆုးံ ရှုးံ ပါက

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဖ
ြ ဂကားေ
ြ င်း
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ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး၏ သုံးဆထပးထလျာ်ရမည် ြဖ စ်ထ ဂက ာင်းကိုလည်း ညွှန် ဂက ားေား ြပ ီး ပြဖ စ်ပါတယ်။
လမ်းတံတားများ ပျက်စီးဆုးံ ရှုးံ ထနမှုများ မဖ
ြ စ်ထပါ်ထစထရးအတွက် နှစ်စဉ်မးို တွင်းကာလမှာ (၁၀)ာီးနှင်န
အေက် ယာဉ် ြကီးများ ပြဖတ်သန်းသွားလာေွင်န ပိတ်ပင်တားဆီးထရး ထဆာင်ရွက်ေားဖိ့ု ကို ကေျင်ြပည်နယ်
အစိးု ရအဖွ့ဲ သိ့ု ညှနိ ိငှု ်းေားပါတယ်။ ယေုနှစ်မးို တွင်းကာလကိလ
ု ည်း (၁၀)ာီးနှငအ
်န ေက် ယာဉ် ြကီးများ
ပြဖတ်သန်းသွားလာမှုမရှိထအာင် စစ်ထဆးတားမ
ြ စ်နငို ်ထရးအတွက် သတိထပးဆိုင်းာုတ်များ စိက
ု ်ေူတားဆီး
သွားမှာြဖစ်ြပီးထတာန တန်ပိတ
ု ားဆီးထရးအဖွဲ့များ စနစ်တကျဖ့ွဲ စည်းြပီးထတာန စည်းကမ်းထဖာက်ဖျက်မှုများ
မရှထိ စထရးအတွက် ပဂကပ်မတ်ထဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါထက
ဂ ာင်းကို ကေျင်ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွ့ဲ ရဲ့ ရှင်းလင်း
ထဖ
ြ ဂကားေျက်နှင်နအတူ ထပါင်းစပ်ထြဖပဂကားအပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ဆက်လက်ြပီးထတာန ေျင်း ြပည်နယ် အမှတ်(၁၂)
မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် ဦးမျိုးေပ်(ေ)ဆလိုင်းမျိုးေိုက် ထမးမ
ြ န်းေားတဲန
ေျင်း ြပည်နယ် ပလက်ဝ ြမို့နယ် ဆမီးြမို့ ရပ်ကွက်(၃) ပီဝ - အလုံထာွ - ထဖာင်ပိက
ု ်ကုန်း - ေလုက
ံ ုန်း တပ်ထေျာင်းရွာ ဂကား ကားလမ်းထဖာက်လုပ်ထပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင်န စပ်လျဉ်းတဲထန မးေွန်းအား
ရှင်းလင်းထဖ
ြ ဂကားသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ပလက်ဝ ြမို့နယ် ဆမီး - ပီဝ - အလုံထာွ ထဖာင်ပိုက်ကုန်း - ေလုက
ံ ုန်း - တပ်ထေျာင်းလမ်းအရှည် မိုင်(၂၀)ရှိ ြပီး အဆိုပါလမ်းပိုင်းများနှင်န
ပတ်သက်၍လည်း လက်ရှထိ ြမ ြပင်အထနအေားအား စစ်ထဆးေဲနရာမှာ ဆမီး - ပီဝလမ်းပိုင်း(၆)မိုင်နှင်န
ပါေန်း - တပ်ထေျာင်းလမ်း (၈)မိငု ် (၃)ဖာလုံတ့ို မှာ ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန ထကျးလက်လမ်း ဖွ့ံ ြဖိုးထရး
ဦးစီးဌာနမှ စီမံေန့်ေဲွထသာ လမ်း ြဖစ်ြပီးထတာန ပီဝ - အလုံထာွ - ပါေန်းလမ်းပိငု ်း (၅)မိုင် (၅)ဖာလုံမှာ
ထတာန ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနရဲ့ လမ်းစာရင်းမှာ ပါဝင်ြေင်းမရှိထသးထ ဂကာင်း ထတွ့ရှိရပါတယ်။
ဆမီး - ပီဝလမ်းပိုင်း(၆)မိုင်နငှ ်န ပါေန်း - တပ်ထေျာင်းလမ်းပိုင်း (၈)မိုင်(၃)ဖာလုံတ့ို ကို
ထမ
ြ သားလမ်းထဖာက်လုပ်ရာတွင် လမ်းတာေျဲ့ဖို့အတွက် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ာဏ္ဍာထရးနှစ် ေျင်း ြပည်နယ်
အစိးု ရအဖွ့ဲ ရန်ပုထံ ငွမှာ လျာေားတင်ြပထပးသွားမှာြဖစ် ြပီးထတာန ရန်ပုံထငွရရှိမှုအထပါ်မူတည် ြပီးထတာန
ထဆာင်ရွက်ထပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပီဝ - အလုံထာွ - ပါေန်းရွာလမ်းပိုင်း (၅)မိုင် (၅)ဖာလုက
ံ ိုထတာန
ေျင်း ြပည်နယ်အစိုးရအဖွ့ဲ ကထနပ
ြ ီးထတာန ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအဖွ့ဲ ရုးံ သို့ ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန
ပိငု ်လမ်းအဖ
ြ စ် သိမ်းသွင်းနိငု ်ထရးအတွက် စတင်တင်ြပသွားရမှာြဖစ်ြပီးထတာန ေွင်နြပုေျက်ရရှလ
ိ ို့ရှိရင်ထတာန
ထကျးလက်လမ်းဖွ့ံ ြဖိုးထရးဦးစီးဌာန လမ်းစာရင်းမှာသွင်း ြပီးထတာန လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင်နအညီ
ရန်ပထုံ ငွများ တင်ြပထတာင်းေံထဆာင်ရွက်ထပးသွားမည်ြဖစ်ပါထက
ဂ ာင်း ရှင်းလင်းထဖ
ြ ဂကားအပ်ပါတယ်။
အားလုံး ထကျးေူးတင်ပါတယ်ေင်ဗျား။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌက အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်က အတည်ြပုပ
ြ ီး ထပးပိ့ု ေားထသာ ပြမန်မာနိငု ်ငံ
ေရီးသွားလာထရးလုပ်ငန်း ဥပထဒ ဂကမ်းကို ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက် ြဖင်န ပြပန််လည်ထပးပို့လာ
ပြေင်းနှင်န စပ်လျဉ်း၍ ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်၏ ပြပင်ဆင်ေျက်ကို အတည်ြပုရန် လွှတ်ထတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ရယူြေင်း
အေျိန် ၁၀း၂၆။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၆)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်က အတည်ြပုပ
ြ ီး ထပးပို့ေားထသာ ပြမန်မာနိုင်ငံ ေရီးသွားလာထရးလုပ်ငန်း
ဥပထဒက
ဂ မ်းကို ပြပည်သူ့လွှတထ် တာ်က ပြပင်ဆင်ေျက်ြဖင်န အတည် ြပုပ
ြ ီး အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်သို့
ပြပန်လည်ထပးပို့လာပါတယ်။
ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက်ြဖင်န အတည်ြပုပ
ြ ီး ပြပန်လည်ထပးပိ့ု လာေ
ြ င်းကို အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်သိ့ု အသိထပး တင်ြပေဲနြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်၏ ပြပင်ဆင်ေျက်ကို ထဆွးထနွးလိုတဲန
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များရှပိ ါက အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ထ ဂကာင်း ထက
ဂ ညာေဲထန သာ်လည်း
ထဆွးထနွးရန် အမည်စာရင်း တင်သွင်းေားတဲန လွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ် မရှိတဲနအတွက် ပြပည်သူ့
လွှတထ် တာ်၏ ပြပင်ဆင်ေျက်ကို အတည်ြပုရန် လွှတထ် တာ်ရဲ့ သထာာေား ရယူပါမယ်။
ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်၏ ပြပင်ဆင်ေျက်ကို သထာာတူလျှင် တူတယ်လ့ို ထြပာပါ။
သထာာမတူလျှင် မတူာူးလို့ ထပ
ြ ာပါ။
လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသလားေင်ဗျား။
[သုံး ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးြမန်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသည်။]
သထာာမတူတဲနသူ ရှပိ ါသလားေင်ဗျား။
[သထာာမတူ တဲ နသ ူ မရှ ိ ပ ါ။]
သထာာမတူတဲနသူ မရှိတဲနအတွက် ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်၏ပြပင်ဆင်ေျက် အတည်ြဖစ်သည်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ အတွင်းထရးမှူး သိ့ု မဟုတ် ထကာ်မတီက တာဝန်ထပး
အပ်ထသာ ထကာ်မတီဝင်က ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက်ြဖင်ပနအတည်ြပုပ
ြ ီး ထပးပို့လာထသာပြမန်မာန
ပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို ဒုတိယအပြကိမ် ပြပင်ဆင်သည်ဥန ပထဒက
ဂ မ်းနှင်န စပ်လျဉ်း၍ ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ၏
အစီရင်ေံစာကို ပြပန်လည်ဖတ် ဂကား ရှင်းလင်းြေင်း
အေျိန် ၁၀း၂၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၇)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက် ြဖင်န အတည် ြပုပ
ြ ီး ထပးပိ့ု လာထသာ ြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို
ဒုတိယအက
ြ ိမ် ပြပင်ဆင်သည်န ဥပထဒက
ဂ မ်းနှငစ်န ပ်လျဥ်း၍ ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ၏ အစီရင်ေံစာကို
ထကာ်မတီက ပြပန်လည်ဖတ် ဂကား ရှင်းလင်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

အစီရင်ေံစာ ပြပန်လည်ဖတ် ဂကားရှင်းလင်း ြေင်း
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အေျိန် ၁၀း၂၈။
ဦးစိငု ်းေွန်းထအာင် (အဖွ့ဲ ဝင် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ)။
။ ထလးစားရပါထသာ အမျိုးသား
လွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်ပန ပြပည်ထောင်စုဒုတိယဝန် ြကီး အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုးံ
မုလာပါလိ
င်္
့ု နှုတ်ေွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာန ရှမ်းြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းေွန်းထအာင် ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီရဲ့ တာဝန်ထပးေျက်အရ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကို တင်သွင်းတဲနပ ြမန်မာနပုလဲ
လုပ်ငန်းဥပထဒ အစီရင်ေံစာကို ဖတ် ဂကားတင် ြပမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ၏
ပြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို ဒုတိယအက
ြ ိမ် ပြပင်ဆင်သည်န ဥပထဒက
ဂ မ်းအထပါ်
စိစစ်တင်ြပြေင်း အစီရင်ေံစာ
စာအမှတ် ၁/အမ (ထကာ်မတီ - ၁)၁/၂၀၁၈ -၄၇၈
ရက်စွဲ ၂၀၁၈ ေုနှစ် ပဂသုုတ်လ ၁၄ ရက်
၁။
ပြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို ဒုတိယအက
ြ ိမ် ပြပင်ဆင်သည်န ဥပထဒက
ဂ မ်းနှင်န စပ်လျဉ်းသည့်
အစီရင်ခံစာကို ၂၄-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်နတာ်သို့ တင်သွင်းခဲပ့ ါသည်။ ယင်းဥပနေက
ြ မ်း
နှငစ့် ပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်နတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် ဦးစိးု သိေ်း(ခ)ဦးနမာင်စးို ၊ တေသာရီ
င်္ တိုင်းနေသက
ြ ီး
မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁၀)နှင့် ဦးဟေ်ဝင်းသိေ်း၊ တေသာရီ
င်္ တိုင်းနေသက
ြ ီး မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၄) တို့က ၈-၈၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အက
ြ ံြပုနဆွးနနွးခဲ့ ြကပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်နတာ်၊ ဥပနေက
ြ မ်းနကာ်မတီသည်
အက
ြ ံြပုနဆွးနနွးခဲ့ ြကသည့် အမျိုးသားလွှတ်နတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ
ပတ်ဝေ်းကျင် ထိေ်းသိမ်းနရးဝေ် ြကီးဌာေ၊ ြပည်သူ့လွှတ်နတာ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်
ထိေ်းသိမ်းနရးဆိုင်ရာနကာ်မတီ၊ အမျိုးသားလွှတန် တာ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်
ထိေ်းသိမ်းနရးဆိုင်ရာနကာ်မတီ၊ ြပည်နထာင်စုနရှ့နေချုပ်ရးုံ တို့မှ တာဝေ်ရပှိ ုဂ္ဂိုလ်များ၊ ြပည်နထာင်စု
လွှတန် တာ် ဥပနေနရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ နလ့လာဆေ်းစစ် သုံးသပ်နရးနကာ်မရှင်မှ ပညာရှင်
များနှင့် ၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် နဆွးနနွးညှနိ ိုင်းခဲ့ပါသည်။
ထလနလာထတွ့ရှေိ ျက်
၂။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီသည် ပြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို ဒုတိယ
အက
ြ ိမ် ပြပင်ဆင်သည်န ဥပထဒက
ဂ မ်းကို ထလနလာစိစစ်ရာ ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က အပိဒု ် ၆ ပုဒမ် ၈
ပုဒမ် ေွဲ(စျ) ပယ်ဖျက်ေားသည်အ
န ထပါ် ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးထရးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆငို ်ရာတိုင်းထဒသ ြကီး
သို့မဟုတ် ပြပည်နယ်အလိုက် ထဆာင်ရွက်ထပးထစရန်အတွက် ပုဒမ် ၈ ပုဒမ် ေွဲ(စျ)ကို အဆို ြပု
ပြပဋ္ဌာန်းေျက်အတိုင်း ပြပန်လည်ေားရှိသင်နထ ဂကာင်းနှင်န ထရးေုးံ မှန်ကန်မှုရှိထစရန်အတွက် မူလဥပထဒ
ပုဒမ် ၂၆ ပုဒမ် ေွဲ(ု)တွင် ထဖာ်ြပေားထသာ စကားရပ်များအစား နိုင်ငဝံန န်ေမ်းမဟုတ်ထသာ တန်ဖိုး ြဖတ်
အဖွ့ဲ ဝင်များသည် သယံောတနှင်န သာာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထရးဝန် ြကီးဌာနက သတ်မှတ်သည်န
ေျီး ြမှငထ်န ငွကို ေံစားေွင်နရှိ ြေင်း ဆိုသည်န စကားရပ်ြဖင်နလည်းထကာင်း အသီးသီးြပင်ဆင်သင်ထန ဂကာင်း
ထလနလာထတွ့ရှိရပါသည်။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ထကာ်မတီ၏ သထာာေားမှတ်ေျက်
၃။
သိ့ု ြဖစ်ပါ၍ ပြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို ဒုတိယအက
ြ ိမ် ပြပင်ဆင်သည်န ဥပထဒက
ဂ မ်းအနပါ်
အက
ြ ံြပုနဆွးနနွးခဲ့သည့် အမျိုးသားလွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သက်ဆငို ်ရာဝေ် ြကီးဌာေ၊ ြပည်သူ့
လွှတ်နတာ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်ထိေ်းသိမ်းနရးဆိငု ်ရာနကာ်မတီ၊ အမျိုးသားလွှတ်နတာ်
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်ထိေ်းသိမ်းနရးဆိုင်ရာနကာ်မတီ၊ ြပည်နထာင်စုနရှ့နေချုပ်ရးုံ တိ့ု မှ
တာဝေ်ရပှိ ုဂ္ဂုိ လ်များ၊ ြပည်နထာင်စုလွှတ်နတာ် ဥပနေနရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ နလ့လာဆေ်းစစ်
သုံးသပ်နရးနကာ်မရှင်မှ ပညာရှင်များနှင့် အနသးစိတ်ညှိနငို ်းနဆွးနနွးခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါသဖ
ြ င့် အမျိုးသား
လွှတန် တာ်က အတည်ြပုနဆာင်ရွက်နိငု ်ပါရေ် အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ
အားလုံးကို ထကျးေူးတင်ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက်ြဖင်န အတည်ြပုပ
ြ ီး ထပးပိ့ု လာထသာ
ပြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို ဒုတိယအက
ြ ိမ် ပြပင်ဆင်သည်နဥပထဒက
ဂ မ်းအား အတည်ြပုရန် အမျိုးသား
လွှတ်ထတာ်၏ အဆုးံ အဖ
ြ တ်ရယူြေင်း
အေျိန် ၁၀း၃၁။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၈)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက် ြဖင်န အတည် ြပုပ
ြ ီး ထပးပို့လာထသာ ပြမန်မာနပုလဲလုပ်ငန်းဥပထဒကို
ဒုတိယအ ြက ိမ် ပြပ င်ဆင်သည်န ဥပထဒ ဂက မ်းအား လွှတ်ထတာ်၏အဆုံးအ ြဖ တ် ရယူ၍ အတည် ြပ ု
ထဆာင်ရွက်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီက ပြပင်ဆင်ေျက်ရထှိ သာ အပိုဒ် အပိဒု ်ေွဲများကို တစ်ပဒို ်ေျင်းစီအလိုက်
တင်ြပဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၃၂။
ထဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိးု (အတွင်းထရးမှူး ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ)။
။ ထလးစားအပ်ပါ
ထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီရဲ့ ပြပင်ဆင်ေျက်ြဖစ်တဲန ဥပထဒက
ဂ မ်းရဲ့ အပိဒု ် ၈ မှာ ထဖာ်ြပေားတဲန ပုဒမ် ၂၆ ပုဒမ် ေွဲ(ု) ပြပင်ဆင်ေျက်ကို လွှတထ် တာ်က အတည် ြပု
ထပးနိုင်ပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီြပင်ဆင်ေျက်ကို သထာာတူလျှင် တူတယ်လို့ထြပာပါ။

သထာာမတူလျှင် မတူာူးလို့ထြပာပါ။
လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသလားေင်ဗျား။
[သုံးပြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးြမန်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသည်။]
သထာာမတူတဲနသူ ရှပိ ါသလားေင်ဗျား။

၂၀၁၈ ေုနှစ]်
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အဆုးံ အဖ
ြ တ်ရယူြေင်း

[သထာာမတူ တဲ နသ ူ မရှ ိ ပ ါ။]
သထာာမတူတဲနသူ မရှိတဲနအတွက် ပြပင်ဆင်ေျက် အတည် ပြဖစ်သည်။
ပြပင်ဆင်ေျက် အတည်ြဖစ်တဲနအတွက် အပိဒု ် ၈ တွင် ထဖာ်ြပေားသည်န ပုဒမ် ၂၆ ပုဒမ် ေွဲ(ု)
သည် ဤဥပထဒက
ဂ မ်း၏ အစိတ်အပိုင်း ပြဖစ်သည်။
ထဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိးု (အတွင်းထရးမှူး ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။

ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်က ပြပင်ဆင်ေျက်နဲ့ အတည်ြပုေားတဲန အပိုဒ် ၆ မှာ ထဖာ်ြပေားတဲန ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မေွဲ(စျ)ကိုထတာန အဆိုြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းေျက်အတိငု ်း
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်က ဆက်လက်အတည် ြပုထပးနိုင်ပါရန် ထလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီတင်ြပေျက်ကို သထာာတူလျှင် တူတယ်လ့ို ထ ြပာပါ။

သထာာမတူလျှင် မတူာူးလို့ထြပာပါ။
လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသလားေင်ဗျား။
[သုံး ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးြမန်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသည်။]
သထာာမတူတဲနသူ ရှပိ ါသလားေင်ဗျား။
[သထာာမတူ တဲ နသ ူ မရှ ိ ပ ါ။]
သထာာမတူတဲနသူ မရှိတဲနအတွက် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ၏ တင်ြပေျက်အတိုင်း အတည်
ပြဖစ်သည်။
ထဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိးု (အတွင်းထရးမှူး ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ)။
။ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ြကီးကထနပ
ြ ီးထတာန ပြပင်ဆင်ေျက်များနှင်န အတည်ြပုလိုက်တဲန ဥပထဒက
ဂ မ်းရဲ့ အပိုဒ်
အပိဒု ်ေမွဲ ျားမှအပပြဖစ်တဲန ကျန်ရှိတဲန အပိဒု ် အပိဒု ်ေွဲများကိုထတာန ပြပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ရဲ့ အတည်ြပုေျက်
အတိုင်း ဆက်လက်အတည်ြပုထပးနိုင်ပါရန် ထလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီတင် ြပေျက်ကို သထာာတူလျှင် တူတယ်လ့ို ထ ြပာပါ။

သထာာမတူလျှင် မတူာူးလို့ ထပ
ြ ာပါ။
လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသလားေင်ဗျား။
[သုံး ြကိမ်တိငု ်တိုင် ထမးြမန်းပါသည်။ လွှတထ် တာ်က သထာာတူပါသည်။]
သထာာမတူတဲနသူ ရှပိ ါသလားေင်ဗျား။
[သထာာမတူ တဲ နသ ူ မရှ ိ ပ ါ။]
သထာာမတူတဲနသူ မရှိတဲနအတွက် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ၏ တင်ြပေျက်အတိုင်း အတည်
ပြဖစ်သည်။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန ပြပ ည်ထောင်စုဝန် ြကီးက တံတား ြကီးများ ဥပထဒ ဂကမ်းကို လွှတ်ထတာ်သို့
တင်သွင်းြေင်း
အေျိန် ၁၀း၃၄။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၉)ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
ယေု ၂၀၁၅ ေုနှစ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပထဒ ၁၈၇ နည်းဥပထဒေွဲ(က)အရ
ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန ဒုတိယဝန် ြကီးက တံတားက
ြ ီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်သ့ို
တင်သွင်းဖိ့ု ပြဖစ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၃၄။
ဦးထကျာ်လင်း (ဒုတိယဝန် ြကီး ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန)။
။ ထလးစားအပ်ပါ
ထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနမှ ထရးဆွေဲ ဲနတဲန တံတား ြကီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းကို
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်မှ ထဆွးထနွးထပးပါရန် အဆိုတင်သွင်းသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ နိငု ်ငံထတာ်ရဲ့ အထေ
ြ ေံအထဆာက်အအုမံ ျားဖ
ြ စ်တဲန
လမ်းနှင်နတံတားများ တည်ထဆာက်ေိန်းသိမ်းြေင်း အထဆာက်အအုမံ ျား ထဆာက်လုပ်ြေင်း ပြမို့ပ
ြ နှင်န
အိမ်ရာဖွ့ံ ြဖိုးထရးလုပ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ြေင်းတိ့ု ကို ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနအထနနဲ့ ထဆာင်ရွက်
လျက်ရှိြပီး လိအ
ု ပ်တဲန ဥပထဒများကိုလည်း ပြပဋ္ဌာန်းထရးဆွ၍
ဲ လိက
ု ်နာထဆာင်ရွက်လျက်ရပှိ ါတယ်။ လမ်းနှင်န
တံတားများ အသုးံ ြပုေ
ြ င်းဆိငု ်ရာ ဥပထဒကို ၁၉၈၅ ေုနှစ်တွင် ဥပထဒအမှတ် (၁၃/၈၅) ပြဖင်လ
န ည်းထကာင်း
လမ်းမက
ြ ီးများ ဥပထဒကို ၂၀၀၀ ပြပည်နန ှစ်တွင် ဥပထဒအမှတ် (၈/၂၀၀၀) ပြဖင်လ
န ည်းထကာင်း
အမ
ြ န်လမ်းမက
ြ ီး ဥပထဒကို ၂၀၁၅ ေုနှစ်တွင် ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥပထဒအမှတ် (၂၄/၂၀၁၅) ပြဖင်န
လည်းထကာင်း စုထပါင်းပိုင် အထဆာက်အအုံဆငို ်ရာ ဥပထဒကို ၂၀၁၆ ေုနှစ်တွင် ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်
ဥပထဒအမှတ် (၂၄/၂၀၁၆) ပြဖင်လ
န ည်းထကာင်း ပြပဋ္ဌာန်းေဲနြပီးြဖစ်ပါတယ်။
ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနမှ ၂၀၁၈ ေုနှစ် မတ်လအေိ ထပ(၁၈၀)နှငအ
်န ေက် တံတားက
ြ ီး
(၅၄၉)စင်းကို တည်ထဆာက် ေိန်းသိမ်းေားလျက်ရှိြပီး အဆိပု ါ တံတားက
ြ ီးများ ထရရှည်တည်တံန ေိငု ်ြမဲထရး
နှင်န ဥပထဒအရ အကာအကွယ်ြပုရမည်န လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အလွန်အထရးပါတဲန တံတားက
ြ ီးများ
ဥပထဒကို ထရးဆွဲြပဋ္ဌာန်းနိုင်ထရး ထဆာင်ရွက်ရြေင်းြဖစ်ပါတယ်။ တံတားက
ြ ီးများဥပထဒက
ဂ မ်း ပြပဋ္ဌာန်းနိငု ်ထရး
အတွက် ၂၀၁၆ ေုနှစ် ေူလိငု ်လမှ ၂၀၁၈ ေုနှစ် ေန်နဝါရီလအတွင်း ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာန
အတိငု ်ပင်ေံပညာရှင်အဖွ့ဲ Think -tank တံတားဦးစီးဌာနနဲ့ လမ်းဦးစီးဌာနတိ့ု ညှနိ ငိှု ်းအစည်းအထဝးပွဲ
များ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေဲနြပီး ပြပည်ထောင်စုထရှ့ထနေျုပ်ရးုံ ရဲ့ သထာာေားမှတ်ေျက်နဲ့ အက
ြ ံြပုေျက် ထလးက
ြ ိမ်
ထတာင်းေံ၍ အက
ြ ိမ် ြကိမ် ပြပင်ဆင်ထရးဆွေဲ ဲနြေင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထန့တင်သွင်းတဲန တံတားက
ြ ီးများ
ဥပထဒက
ဂ မ်းမှာ အေန်း(၉)ေန်းနှင်န ပုဒ်မ ၂၂ ေု ပါဝင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာနနငို ်ငံအများအပ
ြ ားနှင်န အိမ်နီးေျင်း
အာဆီယံနငို ်ငံအေျို့မှာလည်း အလားတူ ဥပထဒကို ပြပဋ္ဌာန်းေားပ
ြ ီးြဖစ်ထ ဂကာင်း ထတွ့ရှိရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ တံတား ြကီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းကို ထရးဆွဲရတဲန
ရည်ရွယ်ေျက် (၄)ေျက်ရှိြပီးထတာန ဒီရည်ရွယ်ေျက်ထတွကထတာန (၁) တံတားပြကီးအသစ် တည်ထဆာက်ြေင်း
တံတားအဆင်န ပြမှင်နတင်တည်ထဆာက် ြေင်း တိးု ေျဲ့တည်ထဆာက်ြေင်း ေိန်းသိမ်းြေင်း ပြပုပ
ြ င်ြေင်း

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

အစီရင်ေံစာ ဖတ် ဂကားရှင်းလင်း ြေင်း
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ဖျက်သိမ်းြေင်းနှင်န လူနှင်ထန မာ်ထတာ်ယာဉ် ရေား စသည်တ့ို တံတားက
ြ ီးထပါ်မှာ အသုးံ ြပုမှု စီမံေန့်ေွဲြေင်း
ပြက ီး ဂက ပ်ကွပ်ကဲ ြေ င်း တံတားအသုံး ြပ ုေ ထကာက်ေံ ြေ င်းကို စနစ်တကျထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် (၂)
တံတား ြကီးကို အသုံးြပုသူများ လုံြေုံစိတ်ေျပ
ြ ီး ထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းထစရန်နှင်န တံတား ြကီး
ေိန်းသိမ်းထရးအပ
ြ င် ေိုင်ေံနမနှု ှင်နသက်ဆငို ်ထသာ ကိစ္စရပ်များကို စဉ်ဆက်မ ြပတ် ထဆာင်ရွက်နငို ်ရန် (၃)
တံတား ြကီးကို အသုံးြပုရာတွင် လုံြေုံစိတ်ေျပ
ြ ီး ထားအန္တရာယ်ကင်းစွာ ေရီးသည်နှင်န ကုန်စည်
စီးဆင်းမှု ပြမန်ဆန်ထေျာထမွ့ထစေ
ြ င်း ြဖင်န သယ်ယူပ့ို ထဆာင်စရိတ်သက်သာ၍ နိုင်ငံသားများ၏ လူမှုစီးပွား
ာဝတိးု တက်ြပီး လူထနမှုအဆင်အ
န တန်း ပြမင်မန ားလာရန် (၄) တံတားက
ြ ီးကို အသစ်တည်ထဆာက်ြေင်း
အဆင်နြမှင်နတင်ြေင်း တိုးေျဲ့ ြေင်း တည်ထဆာက်ြေင်း ပြပုပ
ြ င်ြေင်း ထရရှည်အသုံး ြပုနိုင်ရန် ေိန်းသိမ်း ြေင်း
တိ့ု ြဖင်န နိုင်ငံထတာ်၏ ဖွံ့ြဖိုးထရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ြမှင်န ထဆာင်ရွက်နိုင်ထစရန်တို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနအထနဖ
ြ င်န အေွန်ာဏ္ဍာထငွြဖင်န တံတားက
ြ ီးများ တည်ထဆာက်ြေင်း
ထဆာင်ရွက်ထနသလို နိငု ်ငံတကာမှ ထေျးထငွအကူအညီများဖ
ြ င်လ
န ည်း တံတားက
ြ ီးများကို တည်ထဆာက်လျက်
ရှပိ ါတယ်။ မက
ဂ ာမီကာလမှာလည်း တံတားစာရင်းမှာပါဝင်လာမယ်န မိုးပျံတံတားများကို PPP စနစ် ြဖင်န
ထဆာင်ရွက်ထတာနမှာြဖစ်လို့ တံတားက
ြ ီးများဥပထဒတစ်ရပ် မဖ
ြ စ်မထန လိအ
ု ပ်မှာြဖစ်ပါသဖ
ြ င်န နိငု ်ငံထတာ်ရဲ့
အထေ
ြ ေံအထဆာက်အအုံကဏ္ဍမှာ အထရးပါတဲန တံတား ြကီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်မှ
ထဆွးထနွးစဉ်းစားထဆာင်ရွက်ထပးနိုင်ပါရန် ထလးစားစွာြဖင်န အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်။ အားလုံး
ထကျးေူးတင်ပါတယ်ေင်ဗျား။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ အတွင်းထရးမှူး သိ့ု မဟုတ် ထကာ်မတီက တာဝန်
ထပးအပ်ထသာ ထကာ်မတီဝင်က တံတား ြက ီးများဥပထဒ ဂကမ်းနှင်နစပ်လျဉ်း၍ ဥပထဒ ဂက မ်းထကာ်မတီ၏
အစီရင်ေံစာကို ဖတ် ဂကားရှင်းလင်းြေင်း
အေျိန် ၁၀း၃၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၁၀) ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
ေင်ဗျား။ ၂၀၁၅ ေုနှစ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဆုငိ ်ရာ နည်းဥပထဒ ၁၈၇ နည်းဥပထဒေွဲ(ေ)အရ
တံတား ြကီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းနှင်စန ပ်လျဉ်း၍ ဥပထဒ ဂကမ်းထကာ်မတီ၏ စိစစ်တင်ြပ ြေင်း အစီရင်ေံစာကို
ထကာ်မတီက ဖတ် ဂကားရှင်းလင်းဖို့ ပြဖစ်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၃၈။
ဗိလ
ု ်မှူးေျုပ်တင်လ
န ွင် (အဖွ့ဲ ဝင် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်န အားလုးံ ပဲ မုလာပါ။
င်္
ကျွန်ထတာ်ကထတာန တပ်မထတာ်သား အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီဝင် ဗိုလ်မူှ းေျုပ်တင်နလွင်
ပြဖစ်ပါတယ်။ ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီရဲ့ တာဝန်ထပးေျက်အရ တံတား ြကီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းအထပါ် စိစစ်
တင်ြပ ြေင်း အစီရင်ေံစာကို ဖတ် ဂကားရှင်းလင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ၏
တံတားက
ြ ီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းအထပါ် စိစစ်တင်ြပြေင်းအစီရင်ေံစာ
စာအမှတ် ၁/အမ(ထကာ်မတီ-၁)၁/၂၀၁၈-၄၃၁
ရက်စွဲ ၂၀၁၈ ေုနှစ် ပဂသုုတ်လ ၁ ရက်
၁။
ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်က တံတား ြကီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းကို အမျိုးသားလွှတထ် တာ်တွင်
စတင်ထဆွးထနွးနိုင်ရန်အတွက် ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်ထန့တွင် ထပးပို့လာပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ဥပထဒ ဂက မ်းထကာ်မတီသည် ယင်းဥပထဒ ဂက မ်းနှင်န စပ်လျဉ်း၍ ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြက ီးဌာန
ကာကွယ်ထရးဝန် ြကီးဌာန ပြပည်ထောင်စုထရှ့ထနေျုပ်ရးုံ တိ့ု မှ တာဝန်ရှိပုု္ဂိုလ်များ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ထဆာက်လုပ်ထရး စက်မှု လျှပ်စစ်နှင်န စွမ်းအင်ဆုငိ ်ရာထကာ်မတီ ပြပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် ဥပထဒ
ထရးရာနှင်န အေူးကိစ္စရပ်များ ထလနလာဆန်းစစ် သုံးသပ်ထရးထကာ်မရှင်မှ ပညာရှင်တို့နှင်န ၂၅-၅-၂၀၁၈
၁၇-၇-၂၀၁၈ နှင်န ၃၀-၇-၂၀၁၈ ရက်ထန့တို့တွင် ထဆွးထနွးညှနိ ိှုင်းေဲနပါသည်။
ထလနလာထတွ့ရှေိ ျက်
၂။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီသည် တံတားက
ြ ီးများဥပထဒ ဂကမ်းကို ထလနလာ
စိစစ်ရာ ယင်းဥပထဒက
ဂ မ်းနှင်န စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ထဆာက်လုပ်ထရး စက်မှု လျှပ်စစ်နှင်န
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာထကာ်မတီမှ တာဝန်ယူ၍ ပြပင်ဆင်ေျက်များကို ပြပည်နစမုံ ှုရထှိ စရန် ထဆာင်ရွက်ေဲန ြပီး
ပြဖစ်ထ ဂကာင်း ထတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။
၃။
အေူးအားဖ
ြ င်န တံတားက
ြ ီးများကို တည်ထဆာက်ေိန်းသိမ်းေားသည်န ဌာနအထနဖ
ြ င်န
ထဆာက်လုပ်ထရးဝန် ြကီးဌာနသာမက အေ
ြ ားဝန် ြကီးဌာနများ သက်ဆငို ်ရာဦးစီးဌာနများ စည်ပင်
သာယာထရးထကာ်မတီများ ပြပည်နစစုံ ွာ ပါဝင်ထစရန်လည်းထကာင်း သာာဝထားအန္တရာယ်၏ အဓိပ္ပာယ်
ဖွင်နဆိုေျက်ကို တိကျပ
ြ ည်နစစုံ ွာ ထဖာ်ြပနိုင်ရန်လည်းထကာင်း တံတားက
ြ ီးများကို တည်ထဆာက် ြေင်း
ပြပုပ
ြ င်ြေင်းလုပ်ငန်းရပ်များသာမက ဒီေုငိ ်းထရးဆွဲြေင်း တည်ထဆာက်ထရးပစ္စည်း အရည်အထသွး
စံနှုန်းသတ်မှတ် ြေင်း တံတား ြကီး ြကံ့ေိုင်မှုကို အေျိန်ေယားတိကျစွာ ကာလသတ်မှတ်၍ စစ်ထဆးေ
ြ င်း
တံတားအသုးံ ြပုနိုင်သည်န သက်တမ်းအပိငု ်းအေ
ြ ားကို သတ်မှတ်ြေင်းတို့အတွက် ပြပဋ္ဌာန်းေျက်များ
ပါဝင်မှုရှထိ စရန်အတွက်လည်းထကာင်း တံတား ြကီးများ အရည်အထသွးမပ
ြ ည်နမီမထှု ဂကာင်န ပျက်စီးမှုများ
ပြဖစ်ထပါ်လာေ
ြ င်းမရှထိ စရန် အရည်အထသွး စံေျိန်စံညွှန်း ထလျာနနည်း၍ တည်ထဆာက်ြေင်း ပြပုပ
ြ င်ြေင်း
အရည်ထသွးစစ်ထဆးရာတွင် သိလျက်နှင်န တမင်ေိမ်ေျန်ထဆာင်ရွက်ြေင်းအတွက် အထရးယူထဆာင်ရွက်မှု
ပြပစ်မှု ပြပစ်ဒဏ်များ ပြဖည်နစွက်ြပဋ္ဌာန်းရန်လည်းထကာင်း တံတားက
ြ ီးများ၏ လုံြေုံထရး ပြကံ့ေိုင်ထရးနှင်န
သက်တမ်း ြပည်ဝန စွာ အသုံးြပုနိုင်ထရးတိ့ု အတွက် ေိထရာက် ဟန့်တားသည်န ထောင်ဒဏ်နှင်န ထငွဒဏ်
ပြပဋ္ဌာန်းေျက်များ ထဖာ်ြပပါရှိနငို ်ထစရန်လည်းထကာင်း ပြပည်သူတ့ို ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို အကာ
အကွယ်ြပုနိုင်ရန်အတွက် လုံြေုံထရး လိုအပ်ေျက်အရ ထဆာင်ရွက်ရမည်န မိုင်းရှင်း ြေင်း မိုင်းေင်း ြေင်း
မိုင်းရှာြေင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ထဆာင်ရွက်ြေင်းနှင်န လုံြေုံထရးစေန်းများ ေျေားေ
ြ င်းလုပ်ငန်းများကို စီမံ
ထဆာင်ရွက်နိငု ်ရန်အတွက်လည်းထကာင်း ပြပည်နစုံစွာ ပြပင်ဆင်ြဖည်စန ွက်ေားထက
ဂ ာင်း ထလနလာထတွ့ရှိရ
ပါသည်။

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

အမည်စာရင်း တင်သငွ ်းနိငု ်ထ ဂကာင်း ထက
ဂ ညာေ
ြ င်း
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၄။
ယင်း ြပင်ဆင်ေျက်များအထပါ် အထေ
ြ ေံ၍ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီမှ ပိုမို
ပြပည်နစမုံ ှုရှိထစရန် ဥပထဒထရးေုံး မှန်ကန်မှုရထှိ စရန်နှင်န ပြမန်မာစာအထရးအသားမှန်ကန်မှုရထှိ စရန်
အတွက် ပြဖည်နစွက်သင်နသည်များကို ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ေပဲန ါသည်။ အဆိုပါ ပြပင်ဆင်ေျက်အ ြပည်နအစုံ
ကို ထနာက်ဆက်တွဲ ကန့်လန့်ြဖတ်ေယားနှင်န ပူးတွဲတင်ြပေားပါတယ်။
ထကာ်မတီ၏ သထာာေားမှတ်ေျက်
၅။
သိ့ု ြဖစ်ပါ၍ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီသည် တံတားက
ြ ီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းနှင်န
စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိငု ်ရာဝန် ြကီးဌာနများ ပြပည်ထောင်စုထရှ့ထနေျုပ်ရးုံ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ထဆာက်လုပ်ထရး စက်မှု လျှပ်စစ်နှင်န စွမ်းအင်ဆငို ်ရာထကာ်မတီတ့ို မှ တာဝန်ရပှိ ုုု္ဂိ လ်များ ပြပည်ထောင်စု
လွှတထ် တာ် ဥပထဒထရးရာနှင်နအေူးကိစ္စရပ်များ ထလနလာဆန်းစစ်သးုံ သပ်ထရးထကာ်မရှင်မှ ပညာရှင်
တိ့ု နှင်န ထဆွးထနွးညှနိ ိငှု ်းေဲနပြပီး ပြဖစ်ပါသဖ
ြ င်န အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်က အတည်ပြပုထဆာင်ရွက်နငို ်ပါရန်
အစီရင်ေံတင်ြပအပ်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥပထဒက
ဂ မ်းထကာ်မတီ
အားလုံး ထကျးေူးတင်ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌက တံတားက
ြ ီးများဥပထဒက
ဂ မ်းကိထု ဆွးထနွးလိသ
ု ည်န လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်
များရှလ
ိ ျှင် အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိငု ်ထ ဂကာင်း ထက
ဂ ညာေ
ြ င်း
အေျိန် ၁၀း၄၂။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၁၁) ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
ေင်ဗျား။ တံတားက
ြ ီးများ ဥပထဒက
ဂ မ်းနှင်န စပ်လျဉ်း၍ ပြပင်ဆင်ေျက်အဆို တင်သွင်းလိုတဲန လွှတထ် တာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ပြပင်ဆင်လိသ
ု ည်န အပိုဒ် အပိဒု ်ေမွဲ ျားကို အထသးစိတ်ထဖာ် ြပ လက်မှတ်ထရး
ေိုး ြပ ီး ၂၇-၈-၂၀၁၈ (တနလာထန့
င်္ )ေက် ထနာက်မကျာဲ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ရုံး ညွှန် ဂကားထရးမှူး
ေျုပ်ေံ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ပြပည်ထောင်စုဒုတိယဝန် ြကီး မိမိ အစီအစဥ်ြပီးလျှင် ပြပန်လည်ေွက်ေွာနိုင်ပါတယ်။
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[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ဦးမျိုးဝင်း မွန် ြပ ည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၏ ပြမ န်မာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာဥယျာဉ် ြေ ံထ ြမ များကို
စည်းကမ်းမဲနစွာ အကွက်ထဖာ် ထရာင်းစားထနက
ဂ ြေင်းတိ့ု ထ ဂကာင်န စိက
ု ်ပျိုးထမ
ြ များ အလျင်အြမန် ထလျာနနည်း
လာ ြေင်း ပြမ ို့ထပါ်နှင်နထကျးရွာများတွင် ထနာင်တစ်ေျိန် လိုအပ်ပါက အသုံး ြပုနိုင်ရန် ေျန်လှပ်ေားထသာ
ထမ
ြ လွတ်များ ထပျာက်ဆုံးကုန် ြေ င်း စသည်တို့နှင်နအဓိကသက်ဆိုင်ထသာ စီမံေန့်ေွဲမှုထကာ်မတီ စည်ပင်
သာယာထရးထကာ်မတီနှင်န လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေွဲမှုထကာ်မတီ အဆင်နဆင်န(ထကာ်သုံးထကာ်)တို့၏ ထလျာနရဲ
ပြပီး အုတိတရား မကင်းသည်ပန လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို ေိထရာက်စွာ ေိန်းညှထိ ပးနိငု ်မည်ပန အစီအမံတစ်ေု
ကို အလျင်အြမန်ထရးဆွဲြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးပါရန် ပြပည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်း
ထက
ဂ ာင်း အဆိက
ု ို လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များက ဆက်လက်ထဆွးထနွးြေင်း
အေျိန် ၁၀း၄၃။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၁၂) ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
ေင်ဗျား။ မွန် ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ ဦးမျိုးဝင်း တင်သွင်းေားသည်န ပြမန်မာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာ
ဥယျာဉ်ြေံထြမများကို စည်းကမ်းမဲစန ွာ အကွက်ထဖာ်ထရာင်းစားထနက
ဂ ြေင်းတိ့ု ထ ဂကာင်န စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ
အလျင်အ ြမန်ထလျာနနည်းလာေ
ြ င်း ပြမို့ထပါ်နှင်န ထကျးရွာများတွင် ထနာင်တစ်ေျိန် လိုအပ်ပါက အသုံး ြပု
နိုင်ရန် ေျန်လှပ်ေားထသာ ထမ
ြ လွတမ် ျား ထပျာက်ဆံးု ကုန်ြေင်း စသည်တု့ိ နှင်န အဓိကသက်ဆုငိ ်ထသာ
စီမံေန့်ေမွဲ ှုထကာ်မတီ စည်ပင်သာယာထရး ထကာ်မတီနှင်န လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေွမဲ ှုထကာ်မတီ အဆင်နဆင်န
(ထကာ်သးုံ ထကာ်)တိ့ု ၏ ထလျာနရဲြပီး အုတိတရားမကင်းသည်ပန လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို ေိထရာက်စွာ
ေိန်းညှထိ ပးနိုင်မည်ပန အစီအမံတစ်ေု အလျင်အ ြမန် ထရးဆွဲ ြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးပါရန်
ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်းထက
ဂ ာင်းပအဆိက
ု ို ထဆွးထနွးရန် ကျန်ရတ
ှိ ဲန လွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များ
ဆက်လက်ထဆွးထနွးဖိ့ု ပြဖစ်ပါတယ်။ ထဆွးထနွးမယ်နကိုယ်စားလှယ်များ (၁)ဦးလျှင် (၈)မိနစ် ေက်မပိုာဲ
ထဆွးထနွးေွင်နြပုမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
မထဆွးထနွးေင် ထဆွးထနွးမယ်န လွှတထ် တာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို အသိထပးထပ
ြ ာက
ဂ ားလိုတာ
ရှိပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တို့ အဆိထု တွ တင်သွင်း ထဆွးထနွးတာ ထမးေွန်းထတွ ထမးမ
ြ န်းတဲအ
န ေါမှာ ကျွန်ထတာ်တ့ို
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဆုိင်ရာ ဥပထဒ နည်းဥပထဒများနှင်န ပြပဋ္ဌာန်းေားတာရှပိ ါတယ်။ အဲဒီထတာန
ကိုယ်စားလှယ်များအထနနဲ့ အဆိုထတွ ထဆွးထနွးမယ် တင်သွင်းမယ် ပထမးေွန်းထတွ ထမးမ
ြ န်းမယ်ဆိုရင်
ဒီဥပထဒညွှန် ဂကားေျက်များ ထာာင်အတွင်းက ထပ
ြ ာဆိုရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တို့ နည်းဥပထဒ ၁၅၉
နည်းဥပထဒေွဲ(ု)မှာ အဆိုတစ်ရပ်ကို ထဆွးထနွးရာတွင် ထပ
ြ ာဆိေု ျက်များသည် လွှတ်ထတာ်တွင်ပ ပထဆွးထနွးဆဲ
အဆိုနှငသ
်န ာ အတိအကျ သက်ဆိငု ်ထစရမည်လ့ို ပြပဋ္ဌာန်းေားပါတယ်။ ဒါထ ဂကာင်န ကျွန်ထတာ်တို့ အဆို
ထဆွးထနွးမယ်ဆိုရင် အဆိုနှင်နမဆိုင်တဲန အေျက်အလက်ထတွကို ထဆွးထနွးလို့ မရပါာူး။ ထနာက်တစ်ေါ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဆုိင်ရာ ဥပထဒပုဒမ် ၄၇ မှာ အေ
ြ ားပါတီ အဖွ့ဲ အစည်းတစ်ေုေုကို ပုတ်ေတ်ထြပာ
ဆိုတာ ပုု္ဂုိ လ်တစ်ဦးဦး အကျင်နစာရိတ္တ အပ
ြ ုအမူများနှင်န စပ်လျဥ်း ြပီး ထပ
ြ ာဆိုထဆွးထနွး ြေင်းများကို
ကန့်သတ်ေားပါတယ်။ ဒါထတွကိလ
ု ည်း သတိေားရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒါထက
ဂ ာင်န အဆိုထဆွးထနွးမယ်န ကိုယ်စားလှယ်များ ထမးေွန်းထမးမ
ြ န်းတဲန ကိုယ်စားလှယ်များ
အထနနဲ့ မိမိထဆွးထနွးေျက်ထတွဟာ ဒီဥပထဒနှင်နလွတ်ကင်းရဲ့လား အရင်ဆံးု စိစစ်ပါ။ စိစစ်ြပီးမှ ထဆွးထနွး
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ပဂကပါ။ ာာလိ့ု လဲဆုိထတာန ကျွန်ထတာ်အ
န ထနနဲ့ ဒါ ပေမအပိငု ်းတည်းက ဒီလို ဥပထဒနှင်မန ညီတာ ထဆွးထနွး
တာထတွ ရှပိ ါတယ်။ ဒါ ကိုယ်ေျင်းစာပါတယ်။ ပေမဆုံးက ကျွန်ထတာ်တို့က ဒါ အေု လွှတထ် တာ်က
လည်း လွှတထ် တာ်သက်တမ်းတစ်ဝက်ထကျာ်လာေဲန ြပီးပါပ
ြ ီ။ အရင်တုန်းက ဒါ ကိုယ်စားလှယ်ထတွက
အထတွ့အက
ြ ံုနည်းတဲနအေါကျထတာန အမှားအယွငွ ်းရှိမယ်ဆိုြပီးထတာန ကျွန်ထတာ် သည်းေံေွင်နလွှတ်ေဲနပါတယ်။
ာာလိ့ု လဲဆုိရင် သိြပီးတဲနအတိုင်း အေု ကျွန်ထတာ်တ့ို လွှတထ် တာ်ကို ပြပည်သူများ စိတ်ဝင်စားထနတယ်။
Live Show ထတွလွှင်နထနတယ်။ မထတာ်လ့ို ဥပထဒနှင်မန ညီတာကို ကျွန်ထတာ်က ကန့်ကွက်လက
ို ်ရင် ဒီ
လွှတထ် တာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်ရဲ့ သိက္ခာေိေိက
ု ်မှာ ကျွန်ထတာ် အရမ်းစိုးပါတယ်။
ာာလိ့ု လဲဆုိထတာန အေုကျွန်ထတာ်ထြပာလိုက်လ့ို မထပ
ြ ာာဲေားရင် ပြပည်သူထတွက သိေျင်မှ
သိမယ်။ ဒါထပမဲန ကိုယ်ကထန ဒီလွှတ်ထတာ်ထရှ့မှာထပ
ြ ာ Live Show လွှင်နတဲနအေါ ဒီကယ
ို ်စားလှယ်က
ဥပထဒနှင်မန ညီ လုပ်ကိုင်ပါလားဆိုတဲန သူ့သိက္ခာေိေိက
ု ်သွားမှာ ကျွန်ထတာ်အများ ြကီး စိုးပါတယ်။
ဒါထက
ဂ ာင်နမို့လို့ ကျွန်ထတာ် ပေမပိုင်းကထတာန မညီာဲထြပာဆိုတဲန ကိုယ်စားလှယ်ထတွကို ကျွန်ထတာ်နရးုံ
ကျွန်ထတာ်ထေါ်ပ
ြ ီးသာ သတိထပးေ
ြ င်း ပြပုလုပ်ေဲနပါတယ်။ ဒါ ကိုယ်န ကိုယ်စားလှယ်ထတွကို မေိေိုက်
ထစေျင်လ့ို ။ ာာလိ့ု လဲဆုိထတာန ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာက ဥပထဒပ
ြ ုထရးတာဝန်ကို တာဝန်ယူထနက
ဂ တဲန
ပုုု္ဂိ လ်ထတွပါ။ အဲဒီထတာန ဥပထဒပ
ြ ုထရးကို တာဝန်ယူတနဲ ပုုု္ဂိ လ်ထတွက ဥပထဒနှင်မန ညီ လုပ်ထဆာင်ထန
ပါလားဆိုတဲန ပြပည်သူထတွ အမ
ြ င်မေံထစေျင်လ့ို ကျွန်ထတာ် လွှတ်ထတာ်မှာ မတားမ
ြ စ်ာဲနဲ့ ကျွန်ထတာ်န
ရုးံ ေန်းထေါ်ပ
ြ ီးထတာန ကျွန်ထတာ် သတိထပးေ
ြ င်း ပြဖစ်ပါတယ်။
အေုကထတာန ဒါ လွှတ်ထတာ်သက်တမ်းတစ်ဝက် ကျိုးလာပ
ြ ီြဖစ်တအ
ဲန တွက်ထဂကာင်ပန လွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ထတွအထနနဲ့ အထတွ့အက
ြ ုံထတွ အများ ြကီးရပ
ြ ီလို့ ကျွန်ထတာ် ယူဆပါတယ်။ အဲဒါထက
ဂ ာင်န
ထဆွးထနွးတဲအ
န ေါမှာ အေုန ကျွန်ထတာ်ထြပာတဲန ဥပထဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းေျက်ထတွနဲ့အညီ ထဆွးထနွး ဂကပါ။ပ ပထနာက်ပိုင်း
ဒီလမို ှ မထဆွးထနွးာူးဆိုရင် ကျွန်ထတာ်အ
န ထနနဲ့ လွှတထ် တာ်ထပါ်ကပဲ ကန့်ကွက်ပါလိမ်နမယ်။ အဲဒီလို
ကန့်ကွက်တဲနအေါမှာ တားမ
ြ စ်တဲအ
န ေါမှာ လွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ်ထတွရဲ့ သိက္ခာေိေက
ို ်နငို ်ပါတယ်။
အဲဒါထက
ဂ ာင်န ကိုယ်သ
န ိက္ခာ ကိုယ်နြပန်မေိေက
ို ်နိုင်ဖို့ ထဆွးထနွးတဲနအေါမှာ ကျွန်ထတာ် အေုန ဥပထဒ
နည်းဥပထဒထတွနှင်အ
န ညီ ထဆွးထနွးဂကပါ။ ထဆွးထနွးမယ်ဆလ
ို ည်း အစတည်းက ပြပင်ဆင်လာတဲအ
န ေါမှာလည်း
ဥပထဒ နည်းဥပထဒထတွနှင်န ညီ မညီ ပဂကည်န ြပီးမှ ပြပင်ဆင်လာက
ဂ ဖို့ ထပ
ြ ာက
ဂ ားလိုပါတယ်။ ထဆွးထနွးတဲန
အေါမှာလည်း ဥပထဒ နည်းဥပထဒထတွနဲ့ ထာာင်အတွင်းကပဲ ထပ
ြ ာဆိုထဆွးထနွး ဂကဖို့ အသိထပး
ထပ
ြ ာက
ဂ ားလိုပါတယ်။
ပေမဦးစွာ ရေိုင်ပြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ထဒါ်ေုပထမ ထဆွးထနွးနိုင်ပါပ
ြ ီ။
အေျိန် ၁၀း၄၈။
ထဒါ်ေုပထမ ရေိငု ်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)။
။ ထလးစားအပ်ပါတဲန အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်နတကွ အားလုံး မုလာပါ။
င်္
ထလးစားရတဲန အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။
မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)က အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း တင်သွင်းတဲန
ပြမန်မာနိုင်ငံမှာ လယ်ယာဥယျာဉ်ြေံထြမကို ဥပထဒမဲန အသုံးြပုထနက
ဂ လို့ စိုက်ပျိုးထမ
ြ ထတွ အလျင်အ ြမန်
ထလျာနနည်းလာတာ လူထနမ
ြ ို့ပ
ြ နှင်န ထကျးလက်ထတွမှာ ထနာင်တစ်ေျိန်လရ
ို င် ေျန်ေားတဲန လူထနအိမ်ရာ
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ေျေားဖို့မသင်နလိ့ု လှပ်ေဲနတဲထန ြမထနရာထတွ ထပျာက်ဆံးု ကုန်တာနှင်ပန ပတ်သက်ြပီး အဓိကတာဝန်ရှိတဲန
စီမံေန့်ေထွဲ ရးထကာ်မတီ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီနှင်န လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုထကာ်မတီ အဆင်နဆင်န
တိ့ု ရဲ့ ထလျာနရဲြပီး အုတိတရားမကင်းတဲန လုပ်ထဆာင်ေျက်ထတွကို ေိေိထရာက်ထရာက် ေိန်းညှထိ ပးဖို့
အတွက် အစီအမံတစ်ေု အလျင်အြမန် ထရးဆွဲ ြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ပါရန် ပြပည်ထောင်စု
အစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်းတဲနဲ အဆိုအား ဝင်ထရာက်ထဆွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ လယ်ယာထမ
ြ နှင်န အေ
ြ ားထမ
ြ များ သိမ်းဆည်းေံရတဲန ပြပနနာက လက်ရမှိ ှာ
ပြကိုးပမ်းထဖ
ြ ရှင်းထနရဆဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထြမထနရာသိမ်းဆည်းမှုနှင်န ပြပနနာအပ
ြ င် ထနာက်ဆက်တဲွ
ထပါ်ထပါက်လာတာကထတာန စိုက်ပျိုးထရးဆိုင်ရာ ထမ
ြ ထတွနဲ့ အေ
ြ ားထမ
ြ အမျိုးမျိုးကို ဥပထဒနှင်မန ညီာဲ
ထပ
ြ ာင်းလဲ အသုံးေျလာတာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ေျိန်မှာ ဒီြပနနာက လယ်ယာထမ
ြ နှင်န အေ
ြ ားထမ
ြ များ
သိမ်းဆည်းေံရတဲန ပြပနနာလိုပဲ ပြကီးေွားလာနိုင်ပါတယ်။ အေူးသဖ
ြ င်န စိုက်ပျိုးထရးထပါ် မီှေုထိ နရတဲန
နိုင်ငံအထနနဲ့ ဒီြပနနာရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရင်ဆုိင်လာရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးထမ
ြ ထတွအြပင် ပြမို့ပ
ြ
မှာဆိလ
ု ို့ရှိရင် အများပ
ြ ည်သူအသုံး ြပုဖို့ ရည်ရွယ်ေားတဲန အားကစားကွင်းထတွ ထမ
ြ ကွက်လပ်ထတွကို
လက်ဦးမှုရယူြပီးထတာန ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးေျေဲနတဲနအတွက် အများပ
ြ ည်သူများ ထလနကျင်နထရး
ထလနကျင်ေန န်းထဆာင်ရွက်မယ်ထန နရာ ထပျာက်ဆံးု ေဲနရတာ ပြဖစ်သလို ကထလးသူငယ်များ ကာယ ဉာဏ
ဖွံ့ြဖိုးထရးအတွက် လွတ်လပ်စွာထဆာနကစားရမယ်န ထနရာထတွလည်း အလွန်နည်းပါးသွားပါတယ်။
ဒါဟာ စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ ဆုံးရှုးံ ရတဲန ြပနနာနဲ့ အလားတူ နိုင်ငံသားများရဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု
အနာုတ်လူငယ်များဖွံ့ြဖိုးမှုအထပါ်မှာ များစွာ ေိေိက
ု ်လျက်ရပှိ ါတယ်။ အဆိရ
ု ှင် တင်သွင်းသွား
သလိပု ါပဲ။ သက်ဆိငု ်ရာ ရပ်ကွက် ထကျးရွာ ပြမို့နယ် ေရိငု ် အစရှိတဲန သက်ဆငို ်ရာ တာဝန်ရသ
ှိ ူထတွ
ထကာ်မတီထတွဟာ မိမိတိ့ု တာဝန်ယူေားတဲန ပြမို့နယ် ေရိငု ်အတွင်းက လယ်ယာထမ
ြ ထတွ အေ
ြ ားထမ
ြ
အမျိုးမျိုးကို ပုံစအ
ံ မျိုးမျိုးနဲ့ ထပ
ြ ာင်းလဲအသုံးေျလာတယ်လ့ို ယူဆပါတယ်။ ဒါထပမဲန ေိထရာက်စွာ
အထရးယူမှု ကိုင်တွယ်မှုမရှိတဲနအတွက် လယ်ယာထမ
ြ ကို အကွက်ရိုက်ြပီး ထမ
ြ ကွက်များ ထဖာ်ေုတ်
ထရာင်းေျမှုထတွဟာပ ပထနရာထတာ်ထတာ်များများမှာ ထတွ့ရပါတယ်။ အကျိုးဆက်အထနနဲ့ စည်း စနစ်
ကျနမှုမရှိတဲန လူထန ရပ်ကွက်ထတွ ထကျးရွာများ ထပါ်ထပါက်လာပ
ြ ီးထတာန ကျန်းမာထရးနှင်နဆိုင်ရာ
ထမ
ြ ယာစီမက
ံ ိန်း ပြပနနာ ထပါ်ထပါက်လာနိငု ်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ ဆုံးရှုးံ ြပီးထတာန စားနပ်ရိက္ခာေုတ်လုပ်ထရးမှာ ေိေိုက်လာနိငု ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ရှပိ ုံ စနစ်မကျတဲန ပြမို့နယ် ရပ်ကွက်များ ပြဖစ်လာနိုင်တဲနအတွက်ထ ဂကာင်နမို့လို့ နိုင်ငံရဲ့
ထရရှည်ဖ့ွံ ြဖိုးတိးု တက်မှုကို ဟန့်တားနိငု ်တဲန အလားအလာထကာင်းထတွ ဆုးံ ရှုးံ နိငု ်ပါတယ်။ ဒီထနရာမှာ
တစ်ေျက်ထောက် ြပလိုတာကထတာန ထမ
ြ ထတွထစျးနှုန်း ြကီးမားလာတာထက
ဂ ာင်န ထမ
ြ ယာဝယ်ယူြပီးထတာန
စုထဆာင်းလို ဂကတဲနအေါမှာြဖစ်ထစ လူဦးထရးတိုးပွားလာတဲအ
န ေါမှာြဖစ်ထစ ထမ
ြ ယာကို အဓိကပိုင်ဆုငိ ်
ပဂကတဲန ထကျးလက်ထနပ
ြ ည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားထရးာဝအထေ
ြ အထနနဲ့ ဆက်စပ်ြပီးထတာန ပြပနနာထတွ
ပြဖစ်ထနပါတယ်။ ဥပမာအားဖ
ြ င်န ထတာင်သူလယ်သမားထတွဟာဆိိလ
ု ို့ရှိရင် ဒီထေတ်မှာ အထက
ရ းအမျိုးမျိုး
နဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ် ေံစားထနရပါတယ်။ သူတု့ိ ရဲ့ ထငွထဖာ်လိုတဲနအေါမှာ ကျွန်မတို့နငို ်ငံက ပြပဋ္ဌာန်းေားတဲန
၂၀၁၂ ေုနှစ် လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒ အေန်း(၃) လယ်ယာထမ
ြ နှင်န လုပ်ပိငု ်ေွင်နရှိသူများရဲ့ အေွငအ
်န ထရး
များမှာဆိုရင် ယင်းပုဒ်မရဲ့ ပုဒမ် ၉ ပုဒမ် ေွဲ(ေ)မှာ လယ်ယာထမ
ြ အားလုံးကို ပြဖစ်ထစ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
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ပြဖစ်ထစ လုပ်ပိငု ်ေွင်အ
န ား သတ်မှတ်ေားထသာ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများနှင်နအညီ ထရာင်းေျေွင်န
ထပါင်နှံေွင်န ငှားရမ်းေွင်န လဲလှယ်ေွင်နနှင်နထပးကမ်းေွင်န ဒါကိုရရှထိ အာင် ထဆာင်ရွက်ထပးရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယင်းဥပထဒရဲ့ ပုဒမ် ၁၂ ပုဒမ် ေွဲ(င)မှာဆိုလ့ို ရှိရင် အစိးု ရာဏ်များ သို့မဟုတ် အစိးု ရ
အသိအမှတ် ြပုာဏ်များမှာ ထပါင်နှံေွင်နရထအာင် ထဆာင်ရွက်ထပးသင်ပန ါတယ်။ ဒီဥပထဒပါ အေွင်နအထရး
များကို ရရှထိ အာင် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါထက
ဂ ာင်န လယ်ယာထမ
ြ နှင်န အေ
ြ ား
ထမ
ြ သိမ်းဆည်းမှု ဥပထဒ ပြပင်ပမှ သိမ်းဆည်းမှုကို ဒီဥပထဒဖ
ြ င်န ကာကွယ်ထပးနိုင်လ့ို ရှိရင် ကာကွယ်မှုကို
လက်ထတွ့မှာ ထဆာင်ရွက်ထပးနိုင်လိ့ု ရှိရင် ပြပည်သူများဟာ ဥပထဒအကာအကွယ်ရရှိ ဂကမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ယင်းပုဒ်မရဲ့ ပုဒ်မ ၁၂ (ု)မှာဆိလ
ု ို့ရှိရင် လယ်ယာထမ
ြ လုပ်ပိုင်ေွင်န ထရာင်းေျေ
ြ င်း ထပါင်နှံြေင်း ငှားရမ်းြေင်း
လဲလှယ်ြေင်း ထပးကမ်းြေင်းတို့ကို ထဆာင်ရွက်တဲနအေါမှာ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေားတဲန တံဆိပ်ထေါင်းေွန်
စာေျုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ေတိ့ု ကိုလည်း ထပးထဆာင် ြပီးထတာန သက်ဆိုင်ရာ ပြမို့နယ်ဦးစီးဌာနရုးံ မှာ
မှတ်ပုံတင်ရမယ်လိ့ု သတ်မှတ်ေားပါတယ်။ ဒါထပမဲန လက်ထတွ့မှာ ဝန် ြကီးဌာနက မှတ်ပုံတင်ဖို့ လက်ေံ
ထဆာင်ရွက်နိငု ်ြေင်း မရှိထသးတာတစ်ေု ထနာက် အေွန်အေများကိုလည်း လက်ေံထဆာင်ရွက် ြေင်း
မပ
ြ ုနိုင်ထသးတာထက
ဂ ာင်န ပြပည်သူလူေုမှာ အေွန်အေ ထပးနိုင်ြေင်းမရှိာဲ ဌာနဆိုင်ရာအစိးု ရကလည်း ဒီ
အေွန်အေကို ရရှနိ ိုင်ြေင်း မရှိထသးပါာူး။
ဒါထက
ဂ ာင်မန ိ့ု လိ့ု လက်ရှိဥပထဒကို ပြပည်သူထတွ အသုးံ ြပုနိုင်ထအာင် သက်ဆငို ်ရာက အကူအညီ
ထပးရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုနှင်ပန တ်သက် ြပီးထတာန ကျွန်မ ြမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်နှင်န ပတ်သက် ြပီးထတာန
ေည်သ
န ွင်းထဆွးထနွးလိပု ါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ြဖစ်တဲန အမ်း ြမို့နယ်ဟာဆိုလ့ို ရှိရင် ဧရိယာ စတုရန်း
မိုင်ထပါင်း(၂၃၁၆.၈၇) ရှိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ြမို့နယ်မှာ ပြမို့သိမ်းလို့ြဖစ်ထစ ပြမို့သိမ်းထမ
ြ ထက
ဂ ာင်နြဖစ်ထစ
တပ်သိမ်းထမ
ြ ထက
ဂ ာင်နြဖစ်ထစ စားကျက်ပထြမပ
ြ နနာထက
ဂ ာင်နြဖစ်ထစ အမှုအထရအတွက်ထပါင်း (၈၀)မက
ရှပိ ါတယ်။ လက်ထတွ့မှာ ဒါ ကိုင်တွယ်ထြဖရှင်းနိုင်မှု မရှိထသးပါာူး။ အဲဒီထတာန ဒီြမို့နယ်မှာ သိမ်းဆည်း
ေံရတဲန ထမ
ြ ထတွနဲ့ ပြမို့နယ်လူဦးထရကို ကျွန်မတိ့ု ထလနလာက
ဂ ည်နပါတယ်။ ထမ
ြ အသုံးေျမှု စီမံေန့်ေွဲမှု
အများ ြကီးလိအ
ု ပ်ထနတဲန ပြမို့နယ်တစ်ေု ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒီြမို့နယ်ထြမအသုးံ ေျမှုနှင်န ပတ်သက်ြပီးထတာန ကျွန်မ ပြပည်သူထတွနဲ့ ထတွ့ဆုံတဲနအေါမှာ အမ်း
ပြမို့နယ်ရဲ့ ပြမို့နယ်တစ်ေု ြဖစ်တဲန တပ်ထတာင် ြမို့နယ် စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီက တာဝန်ယူ
ထဆာင်ရွက်ထနတဲန ထစျးကို ထစျးသူ ထစျးသားများနဲ့ ထတွ့ရှိတဲနအေါမှာ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီမှာ
ပေမထတာန စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီက ဒီကိစထ္စ တွကို ထဆာင်ရွက်ပါတယ်။ ပြမို့သူ ပြမို့သားများက
အေူးသဖ
ြ င်န ထစျးသူ ထစျးသားများလည်း တင်ြပတဲနအေါမှာ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီက
ထဆာင်ရွက်ပိငု ်ေွင်နရှိတဲထန စျးမှာ သန့်စင်ေန်းထတွကို စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီကပဲ နည်းတစ်မျိုးမျုိ းနဲ့
ပြပည်သူတစ်ဦးဆီကို ဒါထရာင်းေျေားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ြပီးထတာန ပြပည်သူလူေုက ပြမို့မှာ
သန့်စင်ေန်း မရှိတဲနအတွက်ထ ဂကာင်န တင်ြပ ဂကပါတယ်။ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီ ကိုယ်၌ကိုက
သန့်စင်ေန်း အများပ
ြ ည်သူသုံးတဲန သန့်စင်ေန်းထနရာကို ယမကာထရာင်းတဲန ဆိုင်တစ်ဆိုင်အ ြဖစ်
ထရာင်းေျပ
ြ ီး ဖွင်နလှစ်ေားတာ ထတွ့ရတဲနအတွက်ထဂကာင်နမို့လို့ ဒီတစ်နှစ်ထကျာ်ကာလအတွင်းမှာ ဒီြပနနာကို
ယေုေက်ေိ ထဖ
ြ ရှင်း ြေင်း မရှိထသးပါာူး။
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ထနာက်တစ်ေု ကျွန်မရဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ြဖစ်တဲန အမ်း ြမို့နယ်ရဲ့ ရူးထကျးရွာမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ပြပည်သူ
အများပိုင်ထစျးထနရာကို ပြပည်သူ(၂)ဦးကထနပ
ြ ီးထတာန အိမ်အေိငု ်အမာတည်ထဆာက်ေားပါတယ်။ ဒါနဲ့
ပတ်သက် ြပီးထတာန စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီက ထဖ
ြ ရှင်းထပးဖို့ ကျွန်မ အက
ြ ိမ် ြကိမ်ထြပာဆိုထပမယ်န
ပြမို့နယ်အဆင်နမှာထသာ်လည်းထကာင်း ပြပည်နယ်အဆင်မန ှာထသာ်လည်းထကာင်း ဒါ (၂)နှစ်ထကျာ် ဂကာတဲန
အေိ ပြပည်သူအများပိုင်တဲန ထစျးထနရာကို ထဖ
ြ ရှင်းထပးေ
ြ င်း မရှိထသးပါာူး။
ဒါထက
ဂ ာင်မန ိ့ု လိ့ု နိုုးံ ေျုပ်အထနနဲ့ ဒီအဆိက
ု ို ထဆွးထနွးရမယ်ဆိုလ့ို ရှိရင် လယ်ယာထမ
ြ ပြေံထြမထတွ
အေ
ြ ားထမ
ြ များကို ဥပထဒနှင်မန ညီာဲ အနာုတ်ထ ြမအသုံးေျမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ေျက်ထတွကို ေည်သ
န ွင်း
စဥ်းစားေ
ြ င်းမပ
ြ ုာဲ သက်ဆိငု ်ရာ ထဒသဖွ့ံ ြဖိုးမှုကို ေည်သ
န ွင်းစဥ်းစားေ
ြ င်းမပ
ြ ုာဲ အများပ
ြ ည်သူများရဲ့
ဆန္ဒကို ေည်သ
န ွင်းစဥ်းစားေွင်န မပ
ြ ုာဲ ဒါထတွ ထဆာင်ရွက်ဖ့ို မသင်နပါာူး။ ဒါထက
ဂ ာင်န ၂၀၁၂ ေုနှစ်
လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒကို အထကာင်အေည်ထဖာ်တဲနထနရာမှာ အားနည်းေျက်များ မသိကျိုးကျွံြပုမှုများ
မထလျာ်ကန်မှုများ ထဆာင်ရွက်ထနမှုထတွ ရှပိ ါတယ်။ ဒါထက
ဂ ာင်နမ့ို လို့ ဒီထ ြမယာစီမေံ န့်ေမွဲ ှုဆုငိ ်ရာ ပိုမို
အားထကာင်းလာထစရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ထမ
ြ ယာနှင်နပတ်သက်ြပီးထတာန ေိန်းသိမ်းထဆာင်ရွက်မှု
ရှိတဲန ပုုု္ဂိ လ်များက ဒီအစီအမံများကို ထဆာင်ရွက်တဲနအေါမှာ ဥပထဒနှင်နအညီ ပြပင်ဆင်သင်နထ ဂကာင်း
ပြပဋ္ဌာန်းေျက်များနှင်နအညီ လိုက်နာထဆာင်ရွက်သင်နထ ဂကာင်း အဆိုရှင်တင်ြပတဲနအတိငု ်း လယ်ယာထမ
ြ နှင်န
ပတ်သက်လိ့ု အစီအမံများ ထနာင်အနာုတ်အတွက် ထသေျာစနစ်ကျနတဲန မူဝါဒများ ထရးဆွဲ
အထကာင်အေည်ထဖာ်သင်နပါထက
ဂ ာင်းပ ပထဆွးထနွးရင်း နိုးုံ ေျုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ထကျးေူးတင်
ပါတယ်။
အေျိန် ၁၀း၅၅။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆက်လက် ြပီး ပဲေူးတိုင်းထဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)မှ ဦးမင်းဦး ထဆွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အေျိန် ၁၀း၅၅။
ဦးမင်းဦး ပဲေူးတိုင်းထဒသ ြက ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)။
။ အားလုံးပဲ မ ုလာပါ။
င်္
ထလးစားအပ်တဲန အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်န အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
ေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်နအထနနဲ့ မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့ အဆိုနဲ့ စပ်လျဥ်း ြပီး အက
ြ ံ ြပုထဆွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါတဲန ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ဆန်စပါး ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆီေွက်သီးနှံများဟာ
ပြမန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ထန့စဥ်စားသုံးထနတဲန အထေ
ြ ေံကျတဲန စားနပ်ရိက္ခာများ ပြဖစ်ပါတယ်။ ပြပည်သူတ့ို
ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာဟာ လူဦးထရတိးု တက်မှုနှငအ
်န ညီ ထန့စဥ်တိုးတက်ထနထသာ်လည်း ရိက္ခာေုတ်ထပးတဲန
လယ်ယာထမ
ြ များဟာ အထက
ဂ ာင်းမျိုးစုံနဲ့ ဆုတ်ယုတ်ထနလျက်ရပှိ ါတယ်။ စားသုံးသူာက်က တိုးတက်
ထနထသာ်လည်း ေုတ်လုပ်မှုာက်က ထလျာနနည်းသွားမည်ဆပို ါက ပြပည်သူ့ရိက္ခာဖူလုံမှုအထပါ် ေိေိက
ု ်
လာမှာြဖစ်သလို ပြပည်ပနိုင်ငံများကပင် ပြပန်လည်တင်သွင်းရမယ်န အထေ
ြ အထနမျိုးကို ထရာက်ရှိလာ
နိုင်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ လယ်ယာထမ
ြ ကဏ္ဍဟာ ပြမန်မာနိုင်ငံအတွက် အဓိက အထေ
ြ ေံကျတဲန ကဏ္ဍတစ်ရပ်
ပြဖစ်ပါတယ်။ လယ်ယာထမ
ြ အထပါ်မှာ မူတည်ြပီး အထရးပါတဲနအေျက်များ အေျို့ကထတာန ပြမန်မာနိုင်ငံရဲ့

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဆွးထနွး ြေင်း
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ထကျးလက်ထဒသမှာ ထနေိငု ်တဲန လူဦးထရဟာ(၇၃)ရာေိုင်နှုန်းေန့်ရှိြပီး အများစုဟာ တိက
ု ်ရက
ို ်ြဖစ်ထစ
သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ထစ လယ်ယာထမ
ြ ထပါ်မှာ မှီေုအ
ိ ားေားလုပ်ကိုင်ထနက
ဂ တဲန လယ်သမား ယာသမား
လယ်လုပ်သား ယာလုပ်သားများဖ
ြ စ် ြပီး နိုင်ငံထတာ်စီးပွားထရးရဲ့ (၄၂)ရာေိုင်နှုန်းဟာ လယ်ယာထမ
ြ ကို
အထေ
ြ ြပု ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ တိုင်း ြပည်ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်ထရးအတွက် အဓိကရပ်တည်လျက်ရှိ ြေင်း
ပြပည်သူများ၏ အဓိကစားကုန်အြဖစ် ဆန်စပါး ဆီေွက်သီးနှံ ပဲမျိုးစုံနှင်န အေ
ြ ားသီးနှံမျိုးစုံတ့ို ကို
ေုတ်ထပးရာ သာာဝအရင်းအမ
ြ စ် ြကီးြဖစ် ြေင်း ကျွဲ နွား သိုး ဆိတ် ငါး ပဂကက် ဝက် စသည်န
တိရစ္ဆာန်များအတွက် ထမွး ြမူထရး အစားအစာများသည်လည်း လယ်ယာေွက်ကုန်များဖ
ြ စ်သည်န ဖွဲ
ဆန်ကွဲ ဖွဲနု ပဲဖတ် နှမ်းဖတ်များထပါ်တွင် မှီေုထိ နရေ
ြ င်းထက
ဂ ာင်န သား ငါးေုတ်လုပ်မှု အတွက်လည်း
လယ်ယာကဏ္ဍဟာ အဓိကကျေ
ြ င်း လယ်ယာထမ
ြ များဟာ ထရေျိုငါးအမျိုးမျိုးကို ထပါက်ဖွားေုတ်လုပ်
ထပးရာပပထနရာဖ
ြ စ်ြေင်းတိ့ု ပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ေုနှစ် လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒမှာ လယ်ယာထမ
ြ ကို လုပ်ပိငု ်ေွင်န ြပုေ
ြ င်းနှင်နပတ်သက်ြပီး
လယ်ယာထမ
ြ ကို အသုးံ ြပု၍ စိက
ု ်ပျိုးထရးတွင် ပါဝင်ထဆာင်ရွက်ထနသူ အထက
ဂ ာင်းေူးမရှလ
ိ ျှင် သက်ဆိုင်ရာ
ရပ်ကွက် ထကျးရွာအုပ်စုတွင် အထေ
ြ ေျထနေိုင်သူ အသက်(၁၈)နှစ်ြပည်နြပီးထသာ နိငု ်ငံသား ဧည်နန ိုင်ငံသား
နိုင်ငံသားပ
ြ ုေွင်ရ
န သူများကို လယ်ယာထမ
ြ လုပ်ပုငိ ်ေွင်နေုတ်ထပးပါတယ်။ လယ်ယာထမ
ြ လုပ်ပငို ်ေွင်နရရှိသူ
သည် လယ်ယာထမ
ြ ကို ေွင်နြပုေျက်မရရှာ
ိ ဲ အေ
ြ ားနည်းလမ်းြဖင်န ပြပန်လည်သးုံ စွေဲ ွငမ်န ြပုရ။ လယ်ယာထမ
ြ ကို
မူလစိုက်ပျိုးေားထသာ သီးနှံအမျိုးအစားများမှအပ အေ
ြ ားသီးနှံအမျိုးအစားသို့ ေွင်နြပုေျက်မရရှာ
ိ ဲ
ထပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးေ
ြ င်း မပ
ြ ုရဟု ပါရှိပါတယ်။ လယ်ယာထမ
ြ လုပ်ပငို ်ေွင်နရသ
ှိ ူအထနဖ
ြ င်န လယ်ယာထမ
ြ
အားလုံးကို ြဖစ်ထစ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ထစ လုပ်ပိငု ်ေွငအ
်န ား သတ်မှတ်ထပးေားထသာ စည်းကမ်း
ေျက်များနှင်နအညီ ထရာင်းေျေွင်န ထပါင်နှံေွင်န ငှားရမ်းေွင်န လဲလှယ်ေွင်နန ှင်န ထပးကမ်းေွင်နများကို ေွင်န ြပု
ေားပ
ြ ီး ယင်းသို့ထဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပြမို့နယ်ဦးစီးရုးံ များတွင် မှတ်ပုံတင်ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ လယ်ယာထမ
ြ များ နည်းလမ်းမျိုးစုံြဖင်န ဆုံးရှုးံ လျက်ရှိရာ နည်းလမ်းအေျို့
ကထတာန နိုင်ငံထတာ်စီမက
ံ ိန်းများ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စက်မှုေုနမ် ျား ပုု္ဂလိကစက်ရုံ အလုပ်ရုံများ
တည်ထဆာက်ြေင်း အိမ်ရာစီမံကိန်းများတည်ထဆာက်ြေင်း လမ်းထဖာက်လုပ်ြေင်း သင်တန်းထကျာင်းများ
တိးု ေျဲ့တည်ထဆာက်ြေင်း ပဂကက် ာဲစသည်နထမွး ြမူထရးေ
ြ ံများ တည်ထဆာက်ြေင်း ငါးထမွး ြမူထရးကန်များ
တူးထဖာ် ြေင်း ဥယျာဉ် ြေံထ ြမအဖ
ြ စ်ထဆာင်ရွက်ြေင်း စက်သးုံ ဆီအထရာင်းဆိုင်များ တည်ထဆာက် ြေင်း
အေူးသဖ
ြ င်န လယ်ယာထမ
ြ များကို အကွက်ရိုက်ကာ ပုု္ဂလိကစီးပွားထရးဆန်သည်န အိမ် ပြေံကွက်များ
အဖ
ြ စ် စီးပွားဖ
ြ စ်ထဆာင်ရွက်ထနေ
ြ င်းတိ့ု ပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ မူလလယ်သမားေံမှ သက်သာထသာထစျးနှုန်းြဖင်နဝယ်ယူြပီး ပြေံစည်းရိးု
သဖွယ် ဧရိယာေတ် ြပီး ထက
ဂ ာ်ြငာဆိငု ်းာုတ်တင်၍တစ်မျိုး သတင်းစာ ုျာနယ်များတွင် ထက
ဂ ာ်ြငာ၍
တစ်ဖုံ ထရာင်းဝယ်ထဖာက်ကားလာမှုကို ထတွ့ ြမင်ထနရပါတယ်။ လယ်ယာေ
ြ ံထ ြမကို အိမ်ြေံထ ြမများအဖ
ြ စ်
စီးပွားထရးထစျးကွက်သဖွယ် အဆင်ဆ
န င်ထန ရာင်းဝယ်လျက်ရှိထနေ
ြ င်းဟာ လယ်ယာကဏ္ဍဖွ့ံ ြဖိုးတိးု တက်မှုကို
ကျဆင်းထစပ
ြ ီး လယ်ယာထမ
ြ များ ဆုတ်ယုတ်မှုကိုြဖစ်ထစပါတယ်။ ထသေျာတာကထတာန အထရာင်းအဝယ်
ပြဖစ်တဲန လယ်ယာထမ
ြ များဟာ အိမ်ြေံထြမများအဖ
ြ စ် ထပ
ြ ာင်းလဲသွားေ
ြ င်းပင် ပြဖစ်ပါတယ်။ လယ်ယာထမ
ြ
လုပ်ပငို ်ေွင်န ရရှိေားထသာသူများအထနဖ
ြ င်န မထမျှာ်လင်ထန သာထစျးနှုန်းများ ရရှိြေင်းထက
ဂ ာင်န သားစဉ်ထြမးဆက်
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လုပ်ကိုင်စားထသာက်ေွင်နရထသာ လယ်ယာထမ
ြ များ နိုင်ငံထတာ်က စိုက်ပျိုးထရးထဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ပိငု ်
ေွင်နထပးထသာ လယ်ယာထမ
ြ များကို လတ်တထလာထငွရရှမိ ှုကို ဂကည်နကာ လယ်ယာထမ
ြ များကို ထရာင်းေျ
ထနေ
ြ င်းထက
ဂ ာင်နလည်း လယ်မဲန ထငွကုန်ြဖစ်ြပီး လယ်ပငို ် ယာပိုင်ာဝမှ လယ်မဲန ယာမဲနာဝများသို့
ထရာက်ရှိ ဂက ြပီး လယ်လုပ်သားာဝသို့ ထရာက်ရှိသွား ဂကတဲန လယ်သမားထတွလည်း အများအပ
ြ ား ရှထိ န
ပါတယ်။ အေူးသဖ
ြ င်န လမ်းပန်းဆက်သွယ်ထရးထကာင်းမွန်တဲန ပြမို့ ထကျးရွာများနှင်န ဆက်စပ်တဲန
လယ်ထြမများ ရန်ကုန် - မန္တထလး လမ်းမထဟာင်းနှင်န အဓိကလမ်းမက
ြ ီးများ၏ ထားာက် ဝဲ/ယာရှိ
လယ်ယာထမ
ြ များဟာ အိမ်ယာကွက်များ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ စက်သးုံ ဆီအထရာင်းဆိုင် ထမ
ြ ကွက်များ
အဖ
ြ စ် အရှိန်အဟုန်နှင်န ထပ
ြ ာင်းလဲလျက်ရှိထနတာကို ပြမင်ထတွ့ထနရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
လယ်ယာထမ
ြ ဝယ်ယူသူများဟာ မူလစိုက်ပျိုးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထရးထဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း
နည်းပါးပ
ြ ီး အကျိုးအမ
ြ တ် ထကာင်းတဲနထရာင်းဝယ်မှု ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအတွက် ထဆာင်ရွက်ထနက
ဂ ပါတယ်။
ထဆာင်ရွက်မှုအေျို့ကထတာန ထငွထ ဂကးေက်ေဲမထှု တွ့ထနထသာ လယ်ယာလုပ်ပိငု ်ေွငရ
်န သ
ှိ ူများေံမှ ထစျး
ထပါထပါဖ
ြ င်န ဝယ်ယူစုထဆာင်းေားေ
ြ င်း လယ်ယာထမ
ြ များကို ဥယျာဉ် ြေံထြမအဖ
ြ စ် ထပ
ြ ာင်းလဲရန်အတွက်
ဝယ်ယူ ဂက ြေင်း ပြမို့ဝင်/ပြမို့ေွက် ရွာဝင်/ရွာေွက်နှင်န ရွာေျင်းဆက် ပြမို့ေျင်းဆက် လမ်းမထားရှိ
လယ်ယာထမ
ြ များကို စက်ရုံ အလုပ်ရုံအြဖစ်လည်းထကာင်း အမ
ြ တ်အစွန်းများထသာ အိမ်ြေံထြမကွက်များ
အဖ
ြ စ်လည်းထကာင်း ထပ
ြ ာင်းလဲရန်ဝယ်ယူြေင်း ထမ
ြ ယာပိငု ်ဆိုင်မှု ရည်ရွယ်ေျက်ြဖင်န အဖွ့ဲ အစည်းများ
ပုုု္ဂိ လ်များက ဝယ်ယူစုထဆာင်း ြေင်း ဒီလစို ုထဆာင်းတဲနထနရာမှာ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများကလည်း
နိုင်ငံသားအမည်ေံယူ ြပီး ဝယ်ယူထနက
ဂ တယ်လ့ို ပဂကားသိထနရပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တို့နုိင်ငံဟာ နိုင်ငံအတွင်းရှိြပည်သူများ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံထရး
အတွက် သာာဝသယံောတဖ
ြ စ်တဲန လယ်ယာထမ
ြ များကိုရရှေ
ိ ားတဲန နိုင်ငံတစ်နငို ်ငံြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ေျို့
နိုင်ငံများဟာ ထတာ ထတာင်ေူေပ် ြေင်း သဲကန္တာရဖ
ြ စ် ြေင်းများထက
ဂ ာင်န စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ပူပန်က
ဂ
ရပါတယ်။ ပြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ တွင်းေွက်သယံောတ သစ်ထတာသယံောတများကို ေုတ်ယူသုံးစွဲမှု
များထသာထက
ဂ ာင်န ကုန်လုနီးပါးအထေ
ြ အထနသိ့ု ထရာက်ရထှိ နပါတယ်။ အထရးက
ြ ီးဆုးံ ြဖစ်တဲန လယ်ယာထမ
ြ
သယံောတဆုးံ ရှုးံ သွားပါက ရိက္ခာဖူလုမံ ှုေိေက
ို ်လာပ
ြ ီး နိငု ်ငံထတာ်စီးပွားထရးပါ ေိေက
ို ်လာမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်ထတာ်တို့ရဲ့ သားစဉ်ထ ြမးဆက်များအေိ ပြပည်တွင်းရိက္ခာဖူလမုံ ှုရှရ
ိ န်မှာ လယ်ယာထမ
ြ များ တည်တဖံန ့ို
အေူးလိအ
ု ပ်လှပါတယ်။ ၂၀၁၂ ေုနှစ် လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒမှာ လယ်ယာထမ
ြ ဆိသ
ု ည်မှာ လယ်ထြမ
ယာထမ
ြ ကိုင်းကျွန်းထမ
ြ ထတာင်ယာထမ
ြ နှင်န နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးထသာထမ
ြ ဓနိထ ြမ ဥယျာဉ်ထ ြမ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိုးသည်နြေံထြမ ထမ
ြ နုကျွန်းအားလုးံ ပါဝင်သည်ဟု ထဖာ်ြပေားထသာ်လည်း
လယ်ယာထမ
ြ များကို ပြေံေတ်ေားပ
ြ ီး အိမ်ြေံထြမအဖ
ြ စ်ထြပာင်းလဲရန် အဆင်သင်နြဖစ်ထနသည်န လယ်ယာ
ပြေံထြမအမျိုးအစားတစ်မျိုး ရှိထနလားလို့ ထမးေွန်းေုတ်ရမလို ပြဖစ်ထနပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါတဲန ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ပြမို့အနှ့ံ နယ်အနှ့ံ မှာ လယ်ယာထမ
ြ များကို ပြေံထြမများ
အိမ်ကွက်များအဖ
ြ စ် အထတာမသတ်ထြပာင်းလဲထနေ
ြ င်းကို အေျိန်မီေိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ထနပါတယ်။
ပြေံေတ်ေားထသာ ပြေံစည်းရိးု တိငု ်ကာရံေားထသာ လယ်ယာထမ
ြ များ အိမ်ရာ ပြေံထြမထပ
ြ ာင်းလဲ ြပီးထသာ
လယ်ယာထမ
ြ စာရင်းများကို ထကာက်ယူသင်နပါတယ်။ လယ်ယာထမ
ြ အထရာင်းအဝယ်များ စိုက်ပျိုးထမ
ြ
ဆုးံ ရှုးံ မှုများကို သက်ဆိငု ်ရာအဖွ့ဲ အစည်းအဆင်နဆင်က
န စိစစ် ဂကပ်မတ်ြေင်း ထဖာ်ေုတ်အထရးယူြေင်းများ

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဆွးထနွး ြေင်း
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ထဆာင်ရွက် ြေင်းနှင်န လယ်ယာထမ
ြ ေိန်းသိမ်းနိုင်ထသာ ထမ
ြ ယာနှငပ်န တ်သက်သည်န မူဝါဒတစ်ရပ်ကို
ေျမှတ် ြပီး အမျိုးသားထရးတာဝန်တစ်ရပ်အ ြဖစ် ထဆာင်ရွက်သွားသင်ပန ါထ ဂကာင်း မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၈)မှ ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့ အဆိုကို အက
ြ ံ ြပုထောက်ေံရင်း နိုးုံ ေျုပ်အပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။
အေျိန် ၁၁း၀၃။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မွန် ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ဦးလှြမင်န(ေ)ဦးလှြမင်နသန်း ထဆွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အေျိန် ၁၁း၀၃။
ဦးလှြမင်(န ေ)ဦးလှြမင်သ
န န်း မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)။
။ ထလးစားအပ်ပါ
ထသာ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်နတကွ လွှတထ် တာ်တစ်ရပ်လးုံ ကို မုလာပါလိ
င်္
့ု နှုတ်ေွန်းဆက်
သရင်းုါရဝပ
ြ ုပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာန မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)က အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှြမင်န(ေ)ဦးလှြမင်နသန်း ပြဖစ်ပါတယ်။ မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)က
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့ ပြမန်မာနိငု ်ငံတွင် လယ်ယာဥယျာဉ်ြေံထြမများကို
စည်းကမ်းမဲစန ွာ အကွက်ထဖာ်ထရာင်းစားထနက
ဂ ြေင်းတိ့ု ထ ဂကာင်န လယ်ယာထမ
ြ များ စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ
အလျင်အ ြမန် ထလျာနနည်းလာေ
ြ င်း ပြမို့ထပါ်နှင်န ထကျးရွာများတွင် ထနာင်တစ်ေျိန် လိုအပ်ပါက အသုံးြပု
နိုင်ရန် ေျန်လှပ်ေားထသာ ထမ
ြ လွတ်များ ထပျာက်ဆံးု ကုန်ြေင်း စသည်တ့ို နှင်န အဓိကသက်ဆငို ်ထသာ စီမံ
ေန့်ေမွဲ ှုထကာ်မတီ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီနှင်န လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုထကာ်မတီ (ထကာ်သးုံ ထကာ်)၏
အုတိတရားမကင်းသည်ပန လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို ေိထရာက်စွာ ေိန်းညှိထပးမည်ပန အစီအမံတစ်ရပ်ကို
အလျင်အ ြမန် ထရးဆွဲ ြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးပါရန် ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်း
ထက
ဂ ာင်းပ အဆိုကို ကျွန်ထတာ်အ
န ထနနဲ့ တရားဥပထဒစိးု မိုးထရး ရှုထောင်က
န ထနပ
ြ ီးထတာန ေျဉ်းကပ်ြပီးထတာန
ပြဖည်နစွက်အ ြကံ ြပု ထဆွးထနွးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားအပ်ပါထသာဥက္က ဋ္ဌြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တ့ို ေရီးသွားတဲအ
န ေါမှာ ထမာ်ထတာ်ကားလမ်းရဲ့
ထားတစ်ဖက်တစ်ေျက်မှာ ထကျာက်တိုင်များ အကွက်စိုက် ြပီးထတာန ကာရံေားတဲန လယ်ထြမထတွကို
ပြပည်နယ် တိငု ်းထဒသ ြကီး အနှ့ံ အြပားမှာ ထတွ့ ြမင် ဂကရပါတယ်။ အကွက်စက
ို ် ြပီးထတာန ဥပထဒမဲန
အများဆုးံ ထရာင်းစားထနတဲန ထမ
ြ အမျိုးအစားမှာ လယ်ယာထမ
ြ ထတွပါ ပါတယ်။ ကားလမ်းမ ြကီးထားမှာ
ကပ်လျက်ရှိတဲန လယ်ထြမထတွ ပြမို့န့ဲ ရွာနဲ့ကပ်ထနတဲန လယ်ယာထမ
ြ များက အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။
လယ်ယာထမ
ြ များကို အေ
ြ ားနည်းသုံးစွဲေွင်နနှင်န ပတ်သက် ြပီးထတာန ၂၀၁၂ ေုနှစ် လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒ
အေန်း(၁၀) ပုဒမ် ၃၀(က) နှင်န (ေ)မှာ ဗဟိုလယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွမှုအဖွ့ဲ ကသာ လယ်ယာထမ
ြ ကို
အေ
ြ ားနည်းသုံးစွဲေွင်န ေွင်နြပုနိုင်ြပီးထတာန တိငု ်းထဒသ ြကီးနှင်န ပြပည်နယ်လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွမှုအဖွ့ဲ က
ထောက်ေံေျက်သာထပးနိုင်တနဲအထက
ဂ ာင်း ပါရှိပါတယ်။ ပြပည်နယ် တိငု ်းထဒသ ြကီးအစိုးရများအထနနှင်န
လည်း တိငု ်းထဒသ ြကီးနှင်န ပြပည်နယ်လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွမှုအဖွဲ့ရဲ့ ထောက်ေံေျက်နှင်ပနသာ ဒီဟာကို
အေ
ြ ားနည်းသုံးစွဲေွင်န ပြပုနိုင်တာြဖစ်ထ ဂကာင်း အတိအလင်း ြပဋ္ဌာန်းေားပါတယ်။
၂၀၁၂ ေုနှစ် လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒ ပြပဋ္ဌာန်းေျက်အရ ယေင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးထရးနှင်န
ဆည်ထြမာင်းဝန် ြကီးဌာနရဲ့ အမိန့်ထ ဂကာ်ြငာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၂)ပြဖင်န ပြပဋ္ဌာန်းေားတဲန နည်းဥပထဒ ပုဒမ်
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

၅၂ ၅၃ ၅၄ တို့မှာ လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုအဖွ့ဲ များနဲ့ ပတ်သက် ြပီးထတာန ာယ်လိုလုပ်ကငို ်ထဆာင်ရွက်
ရမယ်ဆိုတာကို အတိအကျ အထသးစိတ်ြပဋ္ဌာန်းေားတာ ထတွ့ရှိနငို ်ပါတယ်။ ဗဟိလ
ု ယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှု
အဖွ့ဲ က ၂၀၁၂ ေုနှစ် လယ်ယာထမ
ြ ဥပထဒ နည်းဥပထဒနှင်အ
န ညီ ၁၆-၁၀-၂၀၁၂ ရက်ထန့မှာ အမိန့်
ထက
ဂ ာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၂) နဲ့ ထနပ
ြ ည်ထတာ်ထကာင်စီ တိုင်းထဒသက
ြ ီး ပြပည်နယ်နှင်န ေရိငု ် ပြမို့နယ်
ရပ်ကွက် ထကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုအဖွ့ဲ များကို ဖွဲ့စည်းထပးေဲနြပီးထတာန အဲဒီထန့ ရက်စွဲနဲ့ပဲ
အမိန့်ထ ဂကာ်ြငာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၂)နဲ့ လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွမှုအဖွ့ဲ အဆင်နဆင်နရဲ့ တာဝန်နှင်န
လုပ်ပိငု ်ေွငမ်န ျားကို ေုတ် ြပန်သတ်မှတ်ထပးေဲနပါတယ်။ အဲဒီအမိန့်ထ ဂကာ် ြငာစာမှာ အပိဒု ်(၂)ပိုဒ်ပါပ
ြ ီးထတာန
အပိဒု ်(၂)မှာ (က)က(ု)ေိ အပိဒု ်ေွဲ(၄)ေု ပါ ပါတယ်။ အပိဒု ်ေွဲ(က)မှာ ထနပ
ြ ည်ထတာ်ထကာင်စီ
တိငု ်းထဒသ ြကီးနှင်န ပြပည်နယ် ပြပီးထတာန ေရိငု ် ပြပည်နယ်တ့ို ရဲ့ တာဝန်နှင်န လုပ်ပိငု ်ေွင်န (၂၁)ေျက်ကို
လည်းထကာင်း အပိဒု ်(ေ)မှာ ေရိငု ်လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေွမဲ ှုအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်နှင်န လုပ်ပိငု ်ေွင်န (၁၉)ေျက်ကို
လည်းထကာင်း အပိဒု ်ေွဲ(ု)မှာ ပြမို့နယ်လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွမှုအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်နှင်န လုပ်ပိငု ်ေွင်န အေျက်
(၂၀)ကိုလည်းထကာင်း အပိဒု ်ေွဲ(ဃ)မှာ ရပ်ကွက် ထကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုအဖွ့ဲ များရဲ့
လုပ်ပိငု ်ေွင်န (၁၃)ေျက်ကိုလည်းထကာင်း စာအမှတ် ၁၂/လယ-၃/၁/(၀၀၂/၂၁၁၂)နဲ့ ဗဟိလ
ု ယ်ယာထမ
ြ
စီမံေန့်ေမွဲ ှု ဥက္က ဋ္ဌကိယ
ု ်တိငု ် လက်မှတ်ထရးေိုး ြပီးထတာန ေုတ် ြပန်ေဲနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အေု ဒါထတွကို
တင်ြပထနတာကထတာန တရားဥပထဒစိုးမိုးထရးရှုထောင်နက တင်ြပထနေ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။
အေု လယ်ယာထမ
ြ လုပ်ပိုင်ေွင်နရသူထတွထရာ လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုအဖွ့ဲ များပါ ဒီလဆ
ို ိုင်ရာ
ဥပထဒများရဲ့ ေွင်နြပုေျက်မရှိာဲနဲ့ ထရာင်းစားထန ဂကတဲန ကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးထတာန စည်းကမ်းမဲထန နတဲန
အဆင်ေ
န က်ထကျာ်ြပီးထတာန ဥပထဒကိုထဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ထနတယ်လ့ို ကျွန်ထတာ်ထတာန ပြမင်ပါတယ်။
ဥပထဒရဲ့သထာာကထတာန လုပ်ရမယ်လ့ို ထ ြပာတာကို မလုပ်ရင် မလုပ်ရာူးလို့ထြပာတာကို လုပ်ရင်
ဥပထဒကို ထဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်တာ ပြဖစ်တယ်လ့ို ဆုလ
ိ ိုပါတယ်။ အဲဒီထတာန ဒီမာှ လည်း နိုင်ငံနဝန်ေမ်း
ဥပထဒများ နည်းဥပထဒများလည်း ပြပဋ္ဌာန်းြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ရာေသတ် ြကီးပုဒ်မ ၂၁ မှာလည်းပဲ ပြပည်သူ့
ဝန်ေမ်းဆိုတဲန စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင်နဆုိေားတာ ရှပိ ါတယ်။ ထနာက်တစ်ေုက
လယ်ယာထမ
ြ ကို ဥပထဒနှင်ပနမညီာဲနဲ့ သုံးထနက
ဂ တာနဲ့ပတ်သက်ြပီးထတာန ဥပထဒမသိလို့ပါလိ့ု ဆိုြပီးထတာန
ထပ
ြ ာရင် ဥပထဒကေွင်နြပုလို့ မရပါာူး။ Ignorance of Law Is No Excuse ဆိုတဲန ဥပထဒဆိုရိုးစကား
ရှပိ ါတယ်။ ကျွန်ထတာ် ဒါကထတာန လယ်ယာထမ
ြ ကို သုံးထနတဲနအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ြပီးထတာန ကျွန်ထတာ်
တင်ြပ ြေင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ထတွ့ ြကုံေဲနတဲန အေ
ြ ားထမ
ြ များနဲ့ ပတ်သက်ြပီးထတာန ကိစ္စတစ်ေုကို တင်ြပလိုပါတယ်။
အဲဒါကထတာန ပဲေူးတိုင်းထဒသက
ြ ီးမှာ ပြဖစ်ေဲနတက
ဲန ိစ္စပါ။ ဒီ တိးု ေျဲ့ရပ်ကွက်တစ်ေုမှာ အများဆိငု ်ရာကိစ္စ
အတွက် သုံးဖို့ေားတဲထန ြမကို ပြပည်သူ(၆၀၀)ထလာက်က ကန့်ကွက်ထနတဲန ဂကားကထနပ
ြ ီးထတာန ပုုု္ဂိ လ်
တစ်ဦးကို ပဲေူးတိငု ်းထဒသက
ြ ီး ယေင်အစိးု ရအဖွ့ဲ ကထနပ
ြ ီးထတာန ထမ
ြ ထပးမိန့်ေျထပးေဲနတက
ဲန ိစ္စ ပြဖစ်ပါတယ်။
မူလကတည်းကထနပ
ြ ီးထတာန အများပ
ြ ည်သူသုံးဖို့အတွက် ေျန်ေားတဲပထန ြမကို ပေမ ကျူးထကျာ်သူက
ဝင်ြေံေတ်တယ်။ ပြပီးထတာန အဲဒီမှာ အများပ
ြ ည်သူသုံးဖို့ ထငွထ ဂကးကုန်ကျေံ ြပီး တူးေားတဲန ထရတွင်းကို
ထရကန်ကို ထမ
ြ ဖို့ပစ်တယ်။ ပြပီးထတာနမှ တဲအိမ်ထဆာက်ြပီးထတာန ဝင်ထနတယ်။ ဒါကို အဲဒီအေျိန်မှာ ေရိုင်
ထကာလိထတ္တ ာ်အရာရှက
ိ ထနပ
ြ ီးထတာန ကျူးထကျာ်သူများကိုတားမ
ြ စ်ဖ့ို ဖယ်ရှားေိုငး် ဖို့လ့ို အမိန့်တစ်ရပ်
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တစ်ေရိငု ်လုးံ ကို ေုတ်ေားပါတယ်။ သို့ထသာ် ပြမို့နယ်အုပေ် ျုပ်ထရးအရာရှက
ိ ထတာန အဲဒီလူကို ထပးဖို့လို့
သက်ဆငို ်ရာ ကန့်ကွက်တဲန ပြပည်သူထတွကို ထေါ်ညှေိ ဲနထ ဂကာင်းသိရပါတယ်။ ထနာက်ဆးုံ ထတာန အဲဒီလူဟာ
အဲဒီထြမကို ကွယ်လွန်သူတစ်ထယာက်ဆီကထန ဝယ်ေဲနတယ်ဆိုြပီးထတာန သူစာေျုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပြဖစ်ေျင်ထတာန
အဲဒီစာေျုပ်ဟာ ကွယ်လွန်သူထသပ
ြ ီးတဲနထနာက်(၅)နှစ်ရက်စွဲနဲ့ ပြဖစ်ထနပါတယ်။ အဲဒီထတာန ကျွန်ထတာ်တ့ို
အထနနဲ့ကလည်း ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးေဲနတဲနအေါမှာ သူ့ရဲ့ဖေင်နဲ့အတူထနေဲနတဲန ထနာက်ဆံးု ထသတဲနအေိ
ထနေဲနတသ
ဲန ားကိုစစ်ထတာန ဒီထနရာဟာ သူတို့ထြမလည်းမဟုတ်ော
ဲန ူး။ သူတ့ို ထရာင်းေဲနတာလည်း မသိော
ဲန ူးလိ့ု
ထပ
ြ ာပါတယ်။ ဒါထပမဲန စိတ်ဝင်စားစရာထကာင်းတာကထတာန အဲဒီတုန်းက တိငု ်းထဒသက
ြ ီးအစိးု ရအဖွဲ့ရဲ့
အတွင်းထရးမှူးက ထမ
ြ ထပးမိန့်မှာ အဲဒီအထရာင်းအဝယ်စာေျုပ်အရ ထမ
ြ ထပးမိန့် ေျထပးေဲနထ ဂကာင်း ထဖာ် ြပ
ေားပါတယ်။ စာေျုပ်ကမှတ်တမ်းဖိငု ်မှာ မရှပိ ါာူး။ ထမ
ြ ထပးမိန့်ထလျှာက်ေားသူကလည်းပဲ သူ့စာေျုပ်ကို
လူ ြကီးထတွက တရားမဝင်ာူးဆိုြပီးသိမ်းေားလို့ ထမ
ြ ထပးမိန့်ထလျှာက်ရာမှာ ပူးတွဲတင်ြပနိငု ်ြေင်း မရှိေဲန
ပါာူးလိ့ု ေွက်ဆုိေားတာရှိပါတယ်။
အဲဒီထတာန ဒီကိစက
္စ ို တိငု ်းထဒသ ြကီးလွှတ်ထတာ်မှာ ထမးထပမယ်န ဆိုင်ရာက တရားဝင်
သထယာင် လုံး ြပီးလာထဖ
ြ သွားပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တ့ို ထကာ်မတီကို တင်ြပတဲနအေါမှ ဆင်းစစ်တဲနအေါမှာ
ထတာန ကျွန်ထတာ်တို့ထတွ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ အပြပည်နအစုံရပှိ ါတယ်။ ဒါထတွကို ဂကည်န ြေင်း
အားဖ
ြ င်န လုပ်ပိငု ်ေွင်နအာဏာကို တလွဲသးုံ ထနထက
ဂ ာင်းနဲ့ တာဝန်ရှိသူထတွဟာ ဥပထဒကိုေျိုးထဖာက်ထန ဂက
ထက
ဂ ာင်းထတွ့ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါထက
ဂ ာင်နမ့ို လ့ို ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့အဆိုမှာ ထဖာ် ြပေားသလို (ထကာ်သးုံ ထကာ်)
သာမကာဲနဲ့ တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် ဥပထဒကို ေျိုးထဖာက်ထဆာင်ရွက်ထနက
ဂ သူများကို ေိန်းညှိ
ထပးနိုင်မယ်န အစီအမံတစ်ရပ်ကို အလျင်အ ြမန် ထရးဆွဲ ြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်သင်နပါထက
ဂ ာင်း
ပြဖည်နစွက်အ ြကံ ြပုရင်း ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့အဆိုကို အထလးအနက် ထောက်ေံအပ်ပါတယ်ေင်ဗျား။ အားလုံးကို
ထကျးေူးတင်ပါတယ်။
အေျိန် ၁၁း၁၁။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)မှ ထဒါ်မ
ြ တ်သီတာေွန်း ထဆွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အေျိန် ၁၁း၀၁။
ထဒါ်မ
ြ တ်သီတာေွန်း မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)။
။ ထလးစားရပါထသာ အမျိုးသား
လွှတထ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်န အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်ထတာ်ဝန်ေမ်းများအားလုံး
မုလာပါရှ
င်္
င်။ ကျွန်မကထတာန မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)က ထဒါ်မ
ြ တ်သီတာေွန်း ပြဖစ်ပါတယ်။
မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈) အမျိုးသားလွှတထ် တာ်ကယ
ို ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း တင်သွင်းေဲနတဲန
ပြမန်မာနိငု ်ငံမှာ လယ်ယာဥယျာဉ်ြေံထြမများကို စည်းကမ်းမဲစန ွာ အကွက်ထဖာ်ထရာင်းစားထနက
ဂ ြေင်းတို့ထဂကာင်န
စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ အလျင်အြမန်ထလျာနနည်းလာေ
ြ င်း ပြမို့ထပါ်နှင်န ထကျးရွာများတွင် ထနာင်တစ်ေျိန်
လိုအပ်ပါက အသုံးြပုနိုင်ရန် ေျန်လှပ်ေားထသာ ထမ
ြ လွတ်များ ထပျာက်ဆံးု ကုန်ြေင်း စသည်တို့နှင်န
အဓိကသက်ဆိငု ်ထသာ စီမံေန့်ေွဲမှုထကာ်မတီ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီနှင်န လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေွဲမှု
ထကာ်မတီအဆင်နဆင်န (ထကာ်သုးံ ထကာ်)တို့၏ ထလျာနရဲြပီး အုတိတရားမကင်းသည်ပန လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ေိထရာက်စွာ ေိန်းညှထိ ပးနိုင်မည်ပန အစီအစဉ်တစ်ေုကို အလျင်အြမန် ထရးဆွဲြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထပးပါရန် ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်းထ ဂကာင်းအဆိုနှင်နစပ်လျဉ်း ြပီး အက
ြ ံြပုထောက်ေံ
ထဆွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ အဆိမု ှာပါတဲနအတိငု ်း အဆိုကို ကျွန်မထရှ့က ထဆွးထနွးသွားတဲန ကိုယ်စားလှယ်
များရဲ့ ထဆွးထနွးေျက်များနည်းတူ ကျွန်မတိ့ု မွန် ြပည်နယ်မှာလည်း လယ်ယာဥယျာဉ် ပြေံထြမထတွကို
ဥပထဒနှင်ပနမညီာဲ အေ
ြ ားနည်းအသုံး ြပုမှုထတွ များလာပါတယ်။ အေ
ြ ားနည်းအသုံးြပုလိုတဲန လယ်ယာ
ဥယျာဉ်ြေံရှင်ထတွဟာ လုပ်ပိငု ်ေွင်ရ
န ှသ
ိ ူထတွထနာက်ကို အရင်ထေတ်ထတွကလိပု ဲ အေုပ်ပက
ို ်ြပီး လိက
ု ်ထနက
ဂ ဆဲ
ပြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းအထဟာင်းထတွအတိုင်းပဲ အထပးအယူတည်နြပီး အဆင်ထြပထနက
ဂ ဆဲ ပြဖစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ ထရာ်ာာေ
ြ ံတစ်ဧကကို ထရာ်ာာမစိုက်ထတာနာဲနဲ့ အေ
ြ ားသီးနှံလည်း မစိုက်ာဲ အိမ် ြေံထ ြမ
အကွက်ရိုက်ြပီး ထရာင်းစားမယ်ဆိုရင် လတ်တထလာမှာ အကျိုးအမ
ြ တ်များတာထက
ဂ ာင်န ပြေံရှင်ထတွဟာ
ပြေံကွက်ထဖာ်ေျင်တယ်။ အဲဒီထတာန ေွင်နြပုေျက်ထပးနိုင်တဲနသူထတွကို ေျဉ်းကပ်ြပီးထတာန အထရးယူပငို ်ေွင်န
ရှိတဲန သူထတွကိုလည်း နားလည်မှုယူေားတယ်။ အကွက်ထဖာ်ေွင်နရရင် ာယ်နှစက
် ွက်ထပးပါမယ်။
ာယ်ထလာက်ထပးပါမယ်ဆိုတဲန အထပးအယူထတွနဲ့ အလျင်အြမန်လုပ်လာက
ဂ တာကို ပဂကားသိထနရပါတယ်။
လတ်တထလာမှာ လူနည်းစုအတွက် အဆင်ထ ြပနိုင်ထပမယ်န ဒီလပို စုံ ံမျိုး တစ်နိုင်ငံလုံး
အတိုင်းအတာနဲ့ စိုက်ပျိုးထမ
ြ ထတွ ထလျာနနည်းလာမယ်ဆိုရင် အဆိရ
ု ှင်ထဆွးထနွးသလို ထနာင်တစ်ေျိန်မှာ
နိုင်ငရ
ံ ဲ့ စိုက်ပျိုးထရးေွက်ကုန်ထတွ ထလျာနနည်းကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတိ့ု နိုင်ငံဟာ စက်မှုနုငိ ်ငံ
အဖ
ြ စ်ကို ေူထောင်နိငု ်တဲနအထေ
ြ အထနမှာ မရှိထသးပါာူး။ စိုက်ပျိုးထရးေုတ်ကုန်ထတွကိုသာ အားေားရ
အုံးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Productivity လိုပါတယ်။ ေုတ်ကုန်တင်ပို့နုငိ ်မှုအားနည်းရင် Trade
Deficit ဆိုတဲန ကုန်သွယ်မှုလိုထငွလည်း အမ
ြ ဲတမ်း ပြပထနမှာြဖစ်ြပီးထတာန အေုလတ်တထလာ ပြကုံထတွ့
ထနရသလို အရင်ကလည်း ပြကံုထတွ့ေံစားေဲနရသလို စီးပွားထရးအေက်အေဲထတွ ထငွထဂကးအက
ဂ ပ်အတည်း
ထတွကို ရင်ဆုိင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါထက
ဂ ာင်နမ့ို လို့ အေ
ြ ားနည်းသုံးေွင်န ထပးသင်န/ မထပးသင်က
န ို ထသေျာ
စိစစ်ြပီးထတာနမှ ဥပထဒနှင်နအညီ ထဆာင်ရွက်ထစလိုပါတယ်။
ပြမို့နယ်အဆင်န ထကာ်မတီတာဝန်ရသ
ှိ ူထတွဟာ အေက်မှာ ကျွန်မ ထဆွးထနွးေဲနတဲန ကိစ္စထတွမှာ
ကိုယ်တိုင်အုတိလိက
ု ်စားပ
ြ ီးထတာန ပါဝင်ပတ်သက်တာထတွရှိသလို သူတို့အေက်ကပုု္ဂုိ လ်ထတွ
လုပ်တာကို မထပ
ြ ာရဲလို့ အမုန်းမေံေျင်လို့ စတဲနအုတိတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ်နရဲ့တာဝန်ထတွ တည်ဆဲ
ဥပထဒထတွကို လျစ်လျူရှုေဲန ဂကပါတယ်။ ပိုဆးို တာကထတာန ထေျာင်းထမ
ြ ကျွန်းထမ
ြ ကျွန်မတိ့ု ြမို့နယ်မှာ
ဆိုရင် ပင်လယ်သဲထသာင်ထ ြမ ဓနိထတာထမ
ြ ဒီထရထတာထတွကအစ စီးပွားထရးသမားထတွ ရယူသိမ်းပိုက်
ေားေဲနတအ
ဲန ဆင်နအေိ တာဝန်ရှိသူထတွ တာဝန်မဲနေဲန ဂကပါတယ်။ အေုအေျိန်မှာ ဒီြပည်သူပိုင်ထြမထတွကို
ကျွန်မတိ့ု က ပြပန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ကို ပြကိုးစားထနတဲနအေျိန်မှာ အေက်အေဲ ြဖစ်ထအာင် အဟန့်အတား
ပြဖစ်ထအာင် အလုပ်ဆုံးကလည်း အဲဒီတာဝန်ရသ
ှိ ူထတွြဖစ်ထနတာကို ကျွန်မတိ့ု စိတ်မထကာင်းစွာ ပြကုံထတွ့
ထနရပါတယ်။ ဥပထဒကို လိုက်နာထဖာ်ထဆာင်ရမယ်သ
န ူထတွကပဲ ဥပထဒကို ေျိုးထဖာက်ထနက
ဂ တာ
ပြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီထတာန ဒီလလ
ို ုပ်ပငို ်ေွင်နရသ
ှိ ူထတွကို ဒီလုပပ် ိုင်ေွငထ်န တွကို ဒီလပို ုုု္ဂိ လ်ထတွလက်ေဲကို
ဝကွက်အပ် ြပီးထတာန စီမံေန့်ေွထဲ စတာမျိုးကို ဆက် ြပီးထတာန ေွင်နြပုသင်ပန ါသလား။ ဒီလိုဆိုရင် ထမျှာ်လင်န
ေားတဲန အထပ
ြ ာင်းအလဲကို ကျွန်မတိ့ု ြပည်သူထတွ ပြမင်ထတွ့ရဖို့မလွယ်ပါာူး။ ဒါထက
ဂ ာင်န ဒီအဖွဲ့အစည်း
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ထတွကို ပြပင်ဆင်ထ ြပာင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကို အထရးတက
ြ ီး လိုအပ်ထနပါပ
ြ ီဆိုတာကို ထဆွးထနွးလို
ပါတယ်။
ပြမို့နယ်မှာ ကျွန်မတိ့ု ာာထကာ်မတီထတွ ာာအဖွဲ့အစည်းထတွပဲ ဖွဲ့လိုက် ဖွဲ့လိုက် ပြမို့နယ်
အုပ်ေျုပ်ထရးမှူးဟာ ဥက္က ဋ္ဌ ြဖစ်ထနတယ်။ အဖွ့ဲ ထေါင်းထဆာင် ြဖစ်ထနတာကိုက အဲဒီထကာ်မတီထတွ
အဲဒီအဖွ့ဲ အစည်းထတွ ဖွဲ့စည်းရေ
ြ င်းရဲ့ မူလရည်ရွယ်ေျက် ရည်မှန်းေျက်ထတွနဲ့ လွဲထေျာ်ထနတာ
ပြဖစ်ပါတယ်။ ပြမို့နယ်အုပ်ေျုပ်ထရးမှူးထေါင်းထဆာင်တဲန အဖွ့ဲ ထတွ ကျွန်မတိ့ု ပြမို့နယ်ထတွမှာ အများ ြကီး
ရှပိ ါတယ်။ ာာတစ်ေုမှ ေိေိထရာက်ထရာက် မစွမ်းထဆာင်နိုင်ပါာူး။ ရှင်းရှင်းထပ
ြ ာရလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့
အစိးု ရရဲ့မူဝါဒထတွအရ ရပ်ကွက် ထကျးရွာအုပ်စုထတွမှာဖွဲ့ရတဲန ထေါင်းထဆာင်ထတွြဖစ်တဲန ရပ်ကွက်
ထကျးရွာအုပ်စုအုပ်ေျုပ်ထရးမှူးထတွရဲ့ Capacity ကိုထတာင် တက်လာထအာင် မလုပ်နုငိ ်ပါာူး။
ဒီမာှ ဆိုရင် ကျွန်မတိ့ု ရပ်ကွက် ထကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွထရးအဖွ့ဲ ထတွရှိတယ်။ ထမ
ြ စစ်
အဖွ့ဲ ထတွရှိတယ်။ ဒီ အေွင်အ
န ထရးထတွ တာဝန်ထတွကလ
ို ည်း ဒီအဖွဲ့ထတွက မသိ ဂကပါာူး။ အဲဒီထတာန
ကျွန်မတို့ ပြပည်သူ့ထရးရာစီမံေန့်ေွဲမှုလုပ်ငန်းထတွမှာ တကယ်ပဲေိထရာက်ထြပာင်းလဲထစေျင်တယ်ဆရ
ို င်ထတာန
အဆိုရှင်ရဲ့အဆိုမှာပါတဲန အဆင်နဆင်နထသာ ထကာ်မတီထတွမှာ ဖွဲ့စည်းပုံထတွ တာဝန်အပ်နှင်းမှု
ပုံစထံ တွကို ထပ
ြ ာင်းလဲပစ်မှရပါမယ်။ ကိုယ်န ြမို့နယ် ကိုယထ်န ဒသအကျိုးကို အမှန်တကယ် လိုလား
ပြပီးထတာန ထဆာင်ရွက်မယ်န ထဒသေံြပည်သူထတွ အထရအတွက်ထတွ ပိုမုပိ ါဝင်တဲန ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး
ထေါင်းထဆာင်မှုတာဝန်ထပးအပ်မှုမျိုးကို ထပ
ြ ာင်းလဲသင်ပန ါထက
ဂ ာင်း အက
ြ ံ ြပုလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ အဆိုရှင်ရဲ့အဆိုမှာလည်း ပါ ပါတယ်။ ထဆွးထနွးသွား ဂကတဲန ကိုယ်စားလှယ်
များကလည်း တူညီစွာထဆွးထနွးသွားတဲန အေျက်ကထတာန ကျွန်မတိ့ု တာဝန်ရှိသူထတွရဲ့ ဥပထဒနှင်ပနမညီတနဲ
လုပ်ရပ်ထတွအထပါ်မှာ အထရးယူဖ့ို လိုအပ်ထနေ
ြ င်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အကျင်နပျက် ြေစားမှုအ ြမင်နဆံးု ေိပ်ပငို ်း
နိုင်ငံထတွေဲမှာ ပါဝင်ထနတဲန ကျွန်မတိ့ု နငို ်ငံဟာ အထရးယူမှု ပဂကပ်မတ်မှုထတွကကျထတာန အနိမ်နဆုံး
အဆင်မန ှာ ရှထိ နပါတယ်။ တရားဥပထဒစိးု မိုးမှု ယိုယွင်းလာေ
ြ င်းဟာ ပြပည်သူထတွဆက
ီ စတာ မဟုတ်
ပါာူး။ တာဝန်ရှသ
ိ ူထတွ လုပ်ပိငု ်ေွင်ရ
န ှသ
ိ ူထတွဆက
ီ အစပ
ြ ုတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ဒါထက
ဂ ာင်န ထလးစားရပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ နိုုံးေျုပ်အားဖ
ြ င်န ထဆွးထနွးလိုပါတယ်။ အေု
အေျိန်မှာ ကျွန်မတိ့ု နိငု ်ငံရဲ့ သက်ဆိငု ်ရာဝန် ြကီးဌာနအသီးသီးကို တာဝန်ယူ တာဝန်ေံဂကရတဲန ပုုု္ဂိ လ်ထတွဟာ
ာတ်ုျက်ထတွကို စီမံေန့်ေဲွ ြေင်းအားဖ
ြ င်န ပြပည်သူထတွရဲ့ အထေ
ြ ေံလိုအပ်ေျက် ဖွံ့ြဖိုးတိးု တက်ထရးကို
ထဆာင်ရွက်ဖိ့ု တာဝန်ရှိသလို ကိုယ်တာဝန်ယူေား ဂကတဲန ဝန် ြကီးဌာနထတွထအာက်မှာ ဌာနအသီးသီးမှာ
နှစ်ထပါင်းများစွာ ထေါက်ရိးု ကျိုးထနမှုထတွ ဥပထဒလက်တစ်လးုံ ဂကားလုပ်မှုထတွ အကျင်နပျက် ြေစားမှုထတွ
ကိုပါ ေိေိထရာက်ထရာက် ပဂကပ်မတ်ကငို ်တွယ် စီမံြေင်းအားဖ
ြ င်န ပြပုပ
ြ င်ထ ြပာင်းလဲမှုထတွကပို ါ
တစ်ြပိုင်တည်း တာဝန်ယူလုပ်ထဆာင်ရမယ်ြဖစ်တယ်ဆိုတာကို အပြကံြပုလိုပါတယ်။ အေု ကျွန်မတို့
လွှတထ် တာ်မှာ ထဆွးထနွးထနတဲန အဆိုကလ
ို ည်း အစိးု ရအဖွ့ဲ ဝန် ြကီးထတွအထနနဲ့ ထေါင်းစဉ်ထလာက်ကိုပဲ
မက
ဂ ည်နာဲနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ထတွတစ်ဦးေျင်း ထဆွးထနွးထနတဲအ
န ထက
ဂ ာင်းအရာထတွကို ထသေျာထလနလာ
ပြပီးထတာန ာာထက
ဂ ာင်ဒန ီလိုထတွ ထဆွးထနွးထနတယ် ာာဖ
ြ စ်ထနတယ်ဆိုတာကို ထလးထလးနက်နက် သုးံ သပ်
ထဆာင်ရွက်ထစလိပု ါတယ်။ ဒါထက
ဂ ာင်မန ို့လ့ို အေု ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့အဆိုကို ထောက်ေံထဆွးထနွးရင်း နိုုံး
ေျုပ်အပ်ပါတယ်။ ထကျးေူးတင်ပါတယ်ရှင်။
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[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

အေျိန် ၁၁း၁၇။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဧရာဝတီတိုင်းထဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ ထဒါ်အိအိြပုံးပ ထဆွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အေျိန် ၁၁း၁၇။
ထဒါ်အိအိြပုံး ဧရာဝတီတိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၈)။
။ ထလးစားအပ်ပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်နတကွ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး
မုလာပါရှ
င်္
င်။ ကျွန်မကထတာန ဧရာဝတီတိုင်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ထဒါ်အိအိြပုံး ပြဖစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မအထနဖ
ြ င်န မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ
ဦးမျိုးဝင်း တင်သွင်းသည်န ပြမန်မာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာဥယျာဉ်ြေံထြမများကို စည်းကမ်းမဲစန ွာ အကွက်ထဖာ်
ထရာင်းစားထနပြေင်းတိ့ု ထ ဂကာင်န စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ အလျင်အ ြမန် ထလျာနနည်းလာေ
ြ င်း ပြမို့ထပါ်နှင်န
ထကျးရွာများတွင် ထနာင်တစ်ေျိန် လိအ
ု ပ်ပါက အသုးံ ြပုနိုင်ရန် ေျန်လှပ်ေားထသာ ထမ
ြ လွတ်များ ထပျာက်ဆးုံ
ကုန်ြေင်း စသည်တိ့ု နှင်န အဓိကသက်ဆငို ်ထသာ စီမံေန့်ေွဲမှုထကာ်မတီ စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီနှင်န
လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေဲွမှုထကာ်မတီ အဆင်ဆ
န င်န(ထကာ်သးုံ ထကာ်)တို့၏ ထလျာနရဲြပီး အုတိမကင်းသည်ပန
လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို ေိထရာက်စွာ ေိန်းညှထိ ပးနိုင်မည်ပန အစီအမံတစ်ေုကို အလျင်အြမန် ထရးဆွဲ
ပြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးပါရန် ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်းထ ဂကာင်း အဆိုကို
အက
ြ ံြပု ထောက်ေံထဆွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်ရှင်။
အဆိုရှင်၏ ထဆွးထနွးတင်ြပေျက်များတွင် လယ်ယာထမ
ြ စီမံေန့်ေမွဲ ှုထကာ်မတီနှင်န ပြမို့နယ်စမီ ံ
ေန့်ေွထဲ ရးထကာ်မတီ၏ ဥက္က ဋ္ဌထနရာများတွင် အဓိကဦးထဆာင်ထနထသာ ပြမို့နယ် ေရိငု ်အထေွထေွ
အုပ်ေျုပ်ထရးမှူးများ ပြဖစ်ထနထက
ဂ ာင်းနှင်န အေ
ြ ားနည်းသုံးစွဲေွင်န ထလျှာက်ေားြေင်းအား ေွင်နြပုေ
ြ င်း
မပ
ြ ုေ
ြ င်းနှင်န ဥပထဒမဲလ
န ုပ်ရပ်များအား ထတွ့ရှပိ ါက အဓိကတားဆီးရန် တာဝန်ရှိထနသူများလည်း
ပြဖစ်ပါတယ်ရှင်။ အဆိရ
ု ှင်၏ ထဆွးထနွးမှုတွင် တာဝန်ရသ
ှိ ူများ၏ တာဝန်မဲနလုပ်ရပ်များ ဆက်လက်
မဖ
ြ စ်ထပါ်ထစထသာ ထစတနာအားမ
ြ င်ထတွ့ရပ
ြ ီး အနာုတ်တွင် တရားဥပထဒ စိုးမိုးနိုင်ရန်အတွက်
ပြကိုးစားေ
ြ င်းလည်း ပြဖစ်ပါတယ်။ အဆိရ
ု ှင်သည် ဥပထဒ၏စည်းထနှာင်မှုအားနှင်န တာဝန်ရှိသူများ၏
မိမိတို့တာဝန်အထပါ် အထလးမေားမှုနှင်န ထလျာနရဲထသာအထေ
ြ အထနအား ထောက်ြပထဆွးထနွးေားပ
ြ ီး
ဥပထဒနှင်အ
န ညီ ေိန်းညှိထပးနိုင်မည်န အစီအမံတစ်ေုကို အလျင်အ ြမန် ထရးဆွဲြပဋ္ဌာန်းထပးဖို့ တိုက်တွန်း
ေားေ
ြ င်းလည်း ပြဖစ်ပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ လွှတထ် တာ်ပိတ်ရက်များတွင် ပြမို့နယ်အထေွထေွအုပ်ေျုပ်ထရးမှူးရုးံ ၌ ကျင်းပ
ထသာ ဒါာာ အစည်းအထဝးပွဲတွင် ထကျးရွာအုပ်ေျုပ်ထရးမှူးများ၏ အများစု တင်ြပေျက်များသည်
လယ်ယာထမ
ြ များ၌ အေ
ြ ားနည်း သုံးစွဲေွငပန်မရာဲ ငါးကန်များတူးထနထက
ဂ ာင်း တင် ြပေျက်များရှိြေင်းက
ကျွန်မတို့အား ေိထရာက်စွာ တားဆီးထပးပါရန် ပြမို့နယ် ေရိငု ်သာမက လွှတ်ထတာ်တွင်လည်း ထမးေွန်းများ
ထမးြမန်းေဲနထသာ်လည်း ယထန့အေျိန်အေိ ေိထရာက်ထသာတားဆီးမှုနှင်ပန အထရးယူမှုများလည်း မထတွ့ရှိ
မက
ဂ ားသိရပါာူးရှင်။ ဒီလအ
ို ထေ
ြ အထနများထက
ဂ ာင်ပန ပြပည်သူများကလည်း ဥပထဒအား မသိ၍ထသာ်
လည်းထကာင်း သိ၍ထသာ်လည်းထကာင်း ေျိုးထဖာက်ြေင်း ြဖင်ပန ဒဏ်ရိက
ု ်ထတာနလည်း ထဆာင်လိုက်ရင်

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဆွးထနွး ြေင်း
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ပြပီးတာပဲဟုယူဆကာ သူ့ေက်ငါအပ
ြ ိုင် ငါးကန်ထတွ တူးထနက
ဂ ြေင်းပဲ ပြဖစ်ပါတယ်ရှင်။ မအူပင်ြမို့ထပါ်
မှာလည်း တာဝန်ရှသ
ိ ူများ အများပ
ြ ည်သူပိုင်ထနရာများကို ုရန်များ ေျေားထပးပ
ြ ီး အထဆာက်အအုံများ
ထဆာက်လုပ်ေားမှုအထပါ်မှာကို တာဝန်ရှိသူများမှ အသိအမှတ်ြပုထပးနိုင်ရန် ပြကိုးပမ်း ြေင်းကဲနသ့ို ထသာ
ကိစ္စများလည်း ရှထိ နပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက် ြပီး လယ်ယာထမ
ြ များတွင် ထမ
ြ ကွက်များရိက
ု ်၍ တာဝန်ရှိသူများမှ ဝန်ေမ်း
များအား ထရာင်းေျထပးမည်ဟုဆိုကာ မအူပင် ြမို့နယ် မင်းထပါထကျးရွာတွင် မိမိတို့၏သထာာဖ
ြ င်န
ရပ်ကွက်ထကျးရွာအုပ်ေျုပ်ထရးမှူး ဦးထဆာင်ကာ ထဆာင်ရွက်ထနထက
ဂ ာင်းနှင်ပန ေိုအထေ
ြ အထနသည်
တရားဝင်မှု ရှိ မရှိနှငပ်န ပြပည်သူများ၏ ထမးြမန်းေျက်နှင်ပနတင်ြပေျက်များလည်း ရှထိ နပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ ထကျးေူးြပု၍ Power Point သုးံ စွေဲ ွငပန်ြပုပါရှင်။ ဒီဟာကထတာန ဝန်ေမ်းထတွကို
တစ်ေါသွင်းရင် (၅)သိန်းထပါနထနာ်။ ဆိုြပီးထတာန သွင်းဖို့အတွက်ကို ထလျှာက်လွှာထေါ်ယူတပဲန ုံစံပဲ
ပြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထမ
ြ ကွက်ကို ဒီ လန(၃၀) ထလျှာက်ေားဖို့ကိုလည်း ထမ
ြ ထရာင်းေျထပးတဲသ
န ူကထန
ပြပီးထတာန တာဝန်ယူ ထဆာင်ရွက်ထပးမယ်ဆုိတာကို ကတိကဝတ် ေံယူေားေ
ြ င်းလည်း ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒါကထတာန ဒီ ဌာနဆိုင်ရာ အက
ြ ီးအကဲရဲ့ ထောက်ေံေျက်ကယ
ို ူြပီးထတာန ထပးမယ်ဆိုတဲနပစုံ ံမျိုးကို
ထဆာင်ရွက်ထနေ
ြ င်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ Next Slide။ ဒါကထတာန ဒီလယ်ယာထမ
ြ ကွက်ထပါ်မှာ ထမ
ြ ကွက်ကို
ထငွသွင်း ြပီးတဲနအေျိန်မှာ မဲစနစ်နှင်ပန ပြပန်ြပီးထတာနလုပ်ထပးမယ်ဆို ြပီးထတာန လက်ရှိ ကျွန်မတို့ ပြဖစ်ထနတဲန
အထေ
ြ အထနပါ။ ဒါ လက်ရှိ ၈ လပိငု ်း ဒီလကုန်မှ (၅)သိန်းကို စပ
ြ ီးထတာန သွင်းထပးရမယ်န အထေ
ြ အထနပါ။
ေိုကဲသ
န ို့ အထေ
ြ အထနများမှာ ဥပထဒအား အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ရသည်န တာဝန်
ရှသ
ိ ူများ၏ တာဝန်မဲနလုပ်ရပ်များနှင်ပန အေျိန်တန်လ့ို ရှိရင် ဥပထဒထာာင်က အသိအမှတ် ြပုထပး
လိမ်နမယ်ဆုိတဲန အထေ
ြ အထနများထက
ဂ ာင်ပန ဒါ တရားဥပထဒစိးု မိုးထရးမှာ စိန်ထေါ်မှု အများ ြကီး ြကုံထနရမှာ
လည်း ြဖစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မတိ့ု က လွန်ေဲနတဲနကာလထတွတုန်းက ဥပထဒမဲလ
န ုပ်ရပ်များကို လုပ်ထဆာင်
ေဲနတဲနအပထြေအထနများကို ဥပထဒထာာင်ေဲကထနပ
ြ ီးထတာန စနစ်တကျ စီမံေန့်ေွဲထပးပ
ြ ီးထတာန လိုအပ်သလို
လက်ရှိ ဥပထဒမဲလ
န ုပ်ရပ်များကိုလည်း ဒါ ကျွန်မတို့ အလျင်အ ြမန် တားဆီးထပးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ အဆိုရှင် ထဆွးထနွးေဲနသလိုပဲ။ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ေမ်းများ၏ လုပ်ရပ်များကို
လည်း အေျိန်မီ ေိန်းညှိထပးရန် လိုအပ်ထနပါတယ်။ တိငု ်းြပည်အား ပြပန်လည်ေူထောင်ထရးလုပ်ငန်း
များ ထဆာင်ရွက်ထနစဥ်မှာ ဝန်ေမ်းထကာင်းများ၏ ပူးထပါင်းပါဝင်မှုသည်လည်း အထရးက
ြ ီးပါတယ်ရှင်။
ဌာနများမှာ ဝန်ေမ်းအင်အားမလုထံ လာက်ြေင်း ရှိထနထသာဝန်ေမ်းများမှာလည်း တာဝန်များ များစွာ
ပိထနမှု ရှသ
ိ လို ရုးံ ေျိန်တွင်းမှာ လက်ာက်ရည်ဆုငိ ်ေငို ်ပြေင်း ရုးံ ေျိန်မှာ ဖုန်းပွတ်ထနေ
ြ င်းနှင်ပနတကွ
စုထပါင်း စကားထပ
ြ ာဆိထု နေ
ြ င်း အပါအဝင် ဌာန၏ တာဝန်နှင်ပန မသက်ဆုငိ ်ထသာကိစ္စများဖ
ြ င်ပန အေျိန်
ကုန်ဆံးု သွားထသာ ဝန်ေမ်းများစွာလည်း ပြမင်ထတွ့ထနရပါတယ်ရှင်။ ဒီလိုြဖစ်ရြေင်းဟာ ပြကိုးစားမှုထပါ်
မူတည်၍ ုုဏ်ြပုမှုနှင်ပနအတူ အသိအမှတ်ြပုေ
ြ င်း ရာေူးတိုးရန်အေွင်နအထရး စသည်တု့ိ အား ဆုထပး
ဒဏ်ထပးစနစ် အားနည်းထနေ
ြ င်းတိ့ု ထ ဂကာင်နလည်း ပြဖစ်ပါတယ်ရှင်။
ထလးစားအပ်ပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးရှင်။ အဆိုရှင် ထဆွးထနွးေဲနသလို အုတိမကင်းသည်န
လုပ်ထဆာင်ေျက်များအား ေိထရာက်ထသာအစီအမံတစ်ေု ထရးဆွဲရာတွင် ဝန်ေမ်းများ၏ စွမ်းထဆာင်
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ရည်ထပါ်တွင် မူတည်၍ ရာေူးတိးု ြေင်း အထဆာင်အထယာင်ေျီးြမှင်ပနြေင်း ုုဏ်ြပုအသိအမှတ်ြပု ြေင်း
အား အေက်အရာရှိမှသာမက ပြပည်သူများ၏ မှတ်ေျက် ထောက်ေံေျက်ကဲနသ့ို ထသာ အစီအမံများဖ
ြ င်ပန
ေည်သ
န ွင်း စီမံထပးပါရန် တိက
ု ်တွန်းရင်း မွန်ြပည်နယ်မှ ဦးမျိုးဝင်း ၏ အဆိုအား ထောက်ေံ ထဆွးထနွး
လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အားလုံးကို ထကျးေူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဝန်ေမ်းများ ထမ
ြ ကွက်ဝယ်ယူရန်ပပထလျာက်လွှာ ပြပပုံ (ဒ)

ဌာနအက
ြ ီးအကဲ၏ ထောက်ေံစာ ပြပပုံ (ဒ-၁)

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဆွးထနွး ြေင်း
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ထမ
ြ ကွက်အား အကွက်ရိုက် ပုစံ ံ ပြပပုံ (ဒ-၂)

အေျိန် ၁၁း၂၃။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရန်ကုန်တငို ်းထဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ ဦးထအးဗိုလ် ထဆွးထနွး

နိုင်ပါပ
ြ ီ။
အေျိန် ၁၁း၂၃။
ဦးထအးဗိလ
ု ် ရန်ကုန်တိငု ်းထဒသက
ြ ီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)။
။ ထလးစားရပါထသာ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးနှင်ပနတကွ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များအားလုးံ မုလာပါလိ
င်္
့ု
နှုတ်ေွန်းဆက်သလိက
ု ်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်ကထတာန ရန်ကုန်တငို ်းထဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)မှ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထအးဗိုလ် ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားရပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်နအထနနဲ့ မွန်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ
အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့ အဆိုြဖစ်တဲန ပြမန်မာနိုင်ငံတငွ ် လယ်ယာ ဥယျာဥ် ြေံ
ထမ
ြ များကို စည်းကမ်းမဲစန ွာ အကွက်ထဖာ် ထရာင်းစားထနေ
ြ င်းထက
ဂ ာင်န စိုက်ပျိုးထမ
ြ များ အလျင်အြမန်
ထလျာနနည်းလာေ
ြ င်း ပြမို့ထပါ်နှင်ပနထကျးရွာများတွင် ထနာင်တစ်ေျိန် လိုအပ်လာပါက အသုံးြပုနိုင်ရန်
ေျန်လှပ်ေားထသာ ထမ
ြ လွတမ် ျား ထပျာက်ဆုံးကုန် ြေင်း စသည်တု့ိ နှင်ပန အဓိကသက်ဆငို ်ထသာ စီမံေန့်ေွဲမှု
ထကာ်မတီ
စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီနှင် ပန လယ်ယာထ ြမ စီမံေန့်ေွဲမှုထကာ်မတီအဆင်န ဆင်န
(ထကာ်သးုံ ထကာ်)တိ့ု ၏ ထလျာနရဲြပီး အုတိတရား မကင်းသည်န လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို ေိထရာက်စွာ
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ေိန်းညှထိ ပးနိုင်မည်န အစီအမံတစ်ေုကို အလျင်အြမန် ထရးဆွဲြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးပါရန်
ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်းထ ဂကာင်း အဆိုကို ထောက်ေံထဆွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထလးစားရပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ Power Point သုံးစွဲေွငပန် ြပုပါရန် ပန် ဂကားအပ်ပါ
တယ်ေင်ဗျား။ ကျွန်ထတာ်တိ့ု လိှုင်သာယာမ
ြ ို့နယ်ဟာဆိုရင် ထေျာင်း ြကီး(၁၆)ထေျာင်းရှိြပီးထတာန ဒီထေျာင်း
ေဲမှာ ထလှသမ္ဗာန် အားလုးံ ဟာ ဝင် ေွက် သွားလာေွင်နရေှိ ဲနတထဲန ေျာင်း ြကီးထတွ ပြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီထလာက်
ကျယ်ဝန်းတဲထန ေျာင်းထတွဟာ အေု ပုံမာှ ပါတဲနအတိုင်းပဲ။ ထေျာင်းထတွထပါ်မှာ အိမ်ရာထတွ တည်ထဆာက်ေဲန
တဲပန ုံြဖစ်ပါတယ်။ Next Slide။ ဒီပံုဟာလည်း သာယာကုန်းထေျာင်းကပုံပြဖစ်ပါတယ်။ လိှုင်သာယာမ
ြ ုိ ့ကို
တည်ထဆာက်တဲစန ီမံကိန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ေဲနတယ်။ အိမ်ရာစီမံကိန်းထတွ ပြပုလုပ်ေဲတ
န ယ်။ စီမံကိန်း
အလွဲအမှားထတွ ပြဖစ်ပါတယ်။ ပုံမာှ ပါတဲနအတိငု ်းပဲ။ ကျွန်ထတာ်တို့ ထေျာင်း ြကီးထပါ်မှာ အိမ်ထတွထဆာက်
ထနပ
ြ ီ။ ကျွန်ထတာ်တို့ အိမ်ရာနှစ်ေု ဂကားမှာရှိတဲန ထေျာင်း ြကီးဟာ ထမ
ြ ာင်းသာသာ အဆင်ပနရထှိ နပ
ြ ီ။
ထနာက်တစ်ေုက ဝဲာက်မှာရှိတဲန ပြေံစည်းရိးု ထားနားမှာရှိတဲန (၃)ထပထလာက်ရှိတဲန ထမ
ြ ာင်းဟာ ထေျာင်း ြကီး
ကထနပ
ြ ီးထတာန ဆင်းသက်လာတဲထန ြမာင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီပံဟ
ု ာဆိုရင် စူလ်တန်ထေျာင်း ပြဖစ်ပါတယ်။
နှစ်ထပါင်းများစွာ အဆင်နဆင်န တာဝန်ယူလုပ်ထဆာင်ေဲနတဲန ဌာနက
ြ ီးများရဲ့ ာယ်ထလာက်ေိ ထဖ
ြ ရှင်း
ထဆာင်ရွက်ေဲရ
န သလဲဆိုတာကို ပုံကို ဂကည်နရင် ပြမင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တို့ ညာာက်မှာရှိတဲန
ပြမင်ထနရတဲန ေုန်ေဲမှာရှိတဲန စက်မှုေုန်မှာရှိတဲနစက်ရုံသည် ထေျာင်းထပါ်မှာ တည်ထဆာက်ေားတာ ပြဖစ်ပါတယ်။
ထေျာင်းကို ထပျာက်သွားပါပ
ြ ီ။ ထမ
ြ ာင်းလည်း ထပျာက်ထနပါပ
ြ ီ။ ဒီာက်မှာရှိတဲန ထေျာင်းဟာ အေု
ထမ
ြ ာင်းသာသာ အဆင်ပနထလာက် ရှပိ ါတယ်။ Next Slide။ ဒါလည်း စူလ်တန်ထေျာင်းပြဖစ်ပါတယ်။
ထရက
ဂ ည်ပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တိ့ု စူလ်တန်ထေျာင်းထပါ်မှာရှိတဲန အေု ညာာက်အစွန်းဆုးံ မှာ ပြမင်ထနရတဲန
စက်ရုံကထတာန ထေျာင်းထပါ်မှာ တည်ထဆာက်ေားေ
ြ င်း ပြဖစ်ပါတယ်။ အလယ်မှာရှိတဲနအိမ်ကထတာန
ထေျာင်းရဲ့ အလယ်တည်နတည်နမှာ တည်ထဆာက်ေားပါတယ်။ ကျွန်ထတာ်တို့ ဝဲာက်မှာရှိတဲန အိမ်ထတွက
ထတာန ကျွန်ထတာ်တိ့ု ထေျာင်းဧရိယာထပါ်မှာရှိတဲနအိမ်ထတွ ပြဖစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ထေျာင်းဧရိယာမှာရှိတဲန ထမ
ြ ဟာ ကျွန်ထတာ်တို့ စက်သွားလမ်းထတွ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထေျာင်း
ေဲကို ကျွန်ထတာ်တို့ နုန်းထမ
ြ ထတွကို ရှင်းဖို့အတွက် ကျွန်ထတာ်တ့ို စက် ြကီးများ ဝင်ြပီးထတာန ရှင်းရတဲန
အထနအေားဖ
ြ စ်ပါတယ်။ Next Slide။ ဒီပဟ
ုံ ာ ထရွှလင်ဗန်းထေျာင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ထရွှလင်ဗန်းထေျာင်းဟာ
ဝန်ေမ်း ြကီးများ အိမ်ရာစီမံကိန်းတစ်ေု ပြဖစ်ပါတယ်။ အေုြမင်ထနရတဲထန ေျာင်းဟာ တာဝန်မဲန ေွင်နြပုေဲနတဲန
အတွက်ထ ဂကာင်ပန ာယ်သူထသထသ ငထတမာရင် ြပီးထရာဆို ြပီးထတာန စိတ်ဓာတ်ထတွထ ဂကာင်န ယေုဆိုရင်
လိှုင်သာယာဟာ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း ထရက
ြ ီးထရလျှံမှုများကို ပြကုံထနရပါပ
ြ ီ။ ကျွန်ထတာ်တို့ ာယ်ာက်မှာရှိ
တာက ကျွန်ထတာ်တို့ ထရွှလင်ဗန်းထေျာင်းပါ။ ညာာက်မှာ ပြမင်ထနရတာ ထေျာင်းကထနပ
ြ ီးထတာန
ထမ
ြ ာင်းသာသာအဆင်ပနပြဖစ်သွားပါပ
ြ ီ။
ဟုတက
် ဲနပါ။ ထလးစားရပါထသာ ဥက္က ဋ္ဌ ြကီးေင်ဗျား။ အေက်မှာ ထဖာ်ြပေဲတ
န ဲန အထက
ဂ ာင်းအရာ
အပ
ြ င် ပဂကက်ဆူပင်စိက
ု ်ေင်းကို သတ်မှတ်ေားေဲနတဲန လယ်ထြမထတွကို မိမိအပိုင် အထမွရေားတဲထန ြမလို
သထာာေားပ
ြ ီး ထရာင်းေျေဲနတယ်။ အမှန် အများပ
ြ ည်သူ ထသာက်သုံးထရ လိုအပ်တဲနအတွက် အကွက်
ထဖာ်ေားတဲန ထရတုက
ံ င်ထနရာများဟာ ထအာက်ထ ြေ အုပ်ေျုပ်ထရးအဖွဲ့နဲ့ ထပါင်း ြပီးထတာန ပြမို့ပ
ြ နှင်ပနအမိ ်ရာ
ဖွံ့ြဖိုးထရးဦးစီးဌာန ပြမို့ပ
ြ စီမံကိန်းနှင်ပန ထမ
ြ စီမံေန့်ေွဲမှုဌာန စည်ပင်သာယာထရးထကာ်မတီများမှ အမည်

၂၀၁၈ ေုနှစ]်

ထဆွးထနွး ြေင်း
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ထပါက် ုရန်များ အေု ေျေားထပးတာထတွ ရှထိ နပါတယ်။ အဲဒီဟာထတွဟာ လုပ်ပိငု ်ေွင်န အေွင်ပနအထရး
တစ်နည်းအားဖ
ြ င်ပန စီမံေန့်ေဲွမှုညံဖန ျင်းမှု စီမံေန့်ေွဲမှုကို အလွဲသးုံ စားပ
ြ ုထနမှုများဟာ အုတိတရား
မကင်းသည်န လုပ်ထဆာင်ေျက်များကို ေိထရာက်စွာ ေိန်းညှထိ ပးနိငု ်မည်န အစီအမံတစ်ေုကို အလျင်အြမန်
ထရးဆွဲြပဋ္ဌာန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်ထပးပါရန် ပြပည်ထောင်စုအစိးု ရအား တိက
ု ်တွန်းေားတဲန မွန်ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)မှ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း ရဲ့ အဆိအ
ု ား ထောက်ေံထ ဂကာင်း
ထဆွးထနွးရင်း နိုုးံ ေျုပ်အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ထကျးေူးအများ ြကီးတင်ပါတယ်။
သာယာကုန်းထေျာင်း ပြမင်ကွင်းပုံ (ဓ)

စူလ်တန်ထေျာင်း ပြမင်ကွင်းပုံ (ဓ-၁)
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အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်

[ပဂသုုတလ
် ၂၁ ရက်

ထရွှလင်ဗန်းထေျာင်း ပြမင်ကွင်းပုံ (ဓ-၂)

အေျိန် ၁၁း၂၉။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေင်ဗျား။ အဆိုနှင်န စပ်လျဉ်း၍
ထဆွးထနွးရန်ကျန်ရှတ
ိ ဲန လွှတ်ထတာ်ကိယ
ု ်စားလှယ်များ (၁၂)ရက်ထြမာက်ထန့ ၂၃-၈-၂၀၁၈ (ပဂကာသပထတးထန့)
အစည်းအထဝးတွင် ဆက်လက်ထဆွးထနွးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
အမျို းသားလွှတ ်ထ တာ်ဥ က္က ဋ္ဌ က ဒု တ ိယအ ြက ိမ ် အမျို းသားလွှတ ်ထ တာ် နဝမပု ံမ ှန ်အစည် း အထဝး
(၁၁)ရက်ထ ြမ ာက်ထန့ ရပ်နားထ ဂကာင်းနှင်န (၁၂)ရက်ထ ြမာက်ထန့အစည်းအထဝး ဆက်လက်ကျင်းပမည်န
ထန့ရက်နှငအ
်န ေျိန်ကို ထက
ဂ ညာေ
ြ င်း
အေျိန် ၁၁း၃၀။
ဥက္က ဋ္ဌ။
။ အစီအစဥ်(၁၃) ပြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များေင်ဗျား။
ယေု ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုမံ ှန်အစည်းအထဝး (၁၁)ရက်ထြမာက်ထန့ကို ရပ်နား
ပါမယ်။ ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုမံ ှန်အစည်းအထဝး (၁၂)ရက်ထ ြမာက်ထန့ကို ၂၀၁၈
ေုနှစ် ပဂသုုတ်လ ၂၃ ရက်(ပဂကာသပထတးထန့) နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီ အေျိန်မှာ ဆက်လက်ကျင်းပမည်
ပြဖစ်ထ ဂကာင်း ထက
ဂ ညာပါတယ်။
အေမ်းအနားမှူး။

။ အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ပြပန်လည်ေွက်ေွာပါပ
ြ ီ ေင်ဗျား။

အေမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံး ေွက်ေွာနိုင် ဂကပါပ
ြ ီ ေင်ဗျား။

[ဒုတိယအ ြကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် နဝမပုံမှန်အစည်းအထဝး (၁၁)ရက်ထြမာက်ထန့ကို
၁၁း၃၀ နာရီအေျိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]

