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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်)
(အဂါေန့
င်္ )
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ကို နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို
သူရဦးေရွှမန်းက

ေဆာင်ရွက်ြပီး၊

ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်
အခမ််းအနားမှူးအဖ
ြ စ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ
ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊

ေခတ္တ

ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုံးက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၀း၀၀။

အခမ်းအနားမှူး။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
ြ ီး ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံ တာ် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဥ် စတင်ပါေတာ့မယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌေနရာယူြခင်း
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌသည် ဥက္က ဋ္ဌအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပါ်သို့ ကေရာက်
ေနရာယူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အားလုံးမဂလာပါ။
င်္

ကိုယ်စားလှယ်များ။ ။ မဂလာပါ။
င်္
အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

မူ ြကမ်း
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းပေက
ြ ာင်း
ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၆၁ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၈၅.၅၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့်
စတင်ကျငး် ပေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစဉ်ြဖန့်ေဝထားေက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ပထမအ ကိမ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဉ်များကို ကိုတင်ြဖန့်ေဝထားတဲ့အတိုင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်နိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

ခွင့်ပန် ြကားရန် ြဖစ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာစိုးရင်(အတွငး် ေရးမှူး၊ လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ၁၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ပထမအကိမ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ ခွင့်ပန် ြကားသူများရဲ့စာရင်းကို
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးအေနဖ
ြ င့် တင် ြပခွင့်ြပုပါရန်
ပန် ြကားအပ်ပါတယ်။ ယေန့ ခွင့်ပန် ြကားသူများမှာ(၁)

သံေတာင် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာေနေကာ် ကီး ခွင့် ၁ ရက်၊

(၂)

မိုင်းေယာင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေစာတင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၃)

မက်မန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအိုက်ယွန်းမွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၄)

တပ်ကနု း် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေမာင်ဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
မူ ြကမ်း
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(၅)

ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသာစိန် ခွင့် ၄ ရက်၊

(၆)

ေကျာင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၇)

ေရးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်မိြမင့်သန်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၈)

နွားထိုး ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေပါခင် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၉)

ြပင်ဦးလွင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်သီဟ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခွန်လိန်း ခွင့် ၃ ရက်၊
(၁၁) ြမင်းမူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၂) ဘုတလင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသန်းနွယ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၃) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ေတာက်ထွန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၄) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး ကီးဝင်းနိုင် ခွင့် ၁ ရက်တို့ြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပန်
ြကားသူများအား ခွင့် ြပုေပးပါရန် ေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ခွင့်ပန် ြကားသူအားလုံးကို ခွင့်ြပုပါတယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန့ အစည်းအေဝးမှာ တက်ေရာက်ခွင့်

ရှိတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦး၊ ယခင်ကခွင့်ပန် ြကား၍ ခွင့်ြပုထားသူ ၄၇ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၁၄ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့်ြပုထားသူ ၆၁ ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။
ယခု လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို
အတည်ြပုချက်ရယူပါမယ်။

လွှတ်ေတာ်ရဲ့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှု

အေခ
ြ အေနတင်ြပချက်ကို လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုပါသလားခင်ဗျား။
[ သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်က အတည် ြပုတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို အတည်ြပုမှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

မူ ြကမ်း
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ြကယ်ပွင့်ြပထားေသာ ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၅ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ်

စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ ေရွှြမန်မာဂျာနယ်တွင် ခရီးသွားလမ်းညွှန်ေ ြကာ်ြငာ
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပနိုင်ရန်အတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ေငွေကာက်ခံခဲ့ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍
ေက
ြ ာ်ြငာထုတ်ေဝခ
ြ င်းများကို မပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ပါသဖ
ြ င့် ေကာက်ခံထားေသာ ေငွေ ြကးများကို ြပန်လည်ေပး
အပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းဝင်းခိုင် ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစိုင်းဝင်းခိုင(် သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်)။

။ မဂလာပါ။
င်္
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊ ဒုတိယဝန် ကီးများ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာပါေစလို့ ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
ြ ာက်ပိုင်း)၊ သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းဝင်းခိုင် ြဖစ်ပါ
ရှမ်းြပည်နယ်(ေမ
တယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းဝန် ကီးဌာန ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား
ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏ ကီး ြကပ်မှုြဖင့် ထုတ်ေဝမည်ဟုဆိုခဲ့ေသာ ေရွှြမန်မာဂျာနယ်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပေသာ (၂၇) ကိမ်ေြမာက် SEA Game ပွဲေတာ် ကီးအမီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၊
အစုအဖွဲ့အသင်းများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် ဟိုတယ်များအတွက် ေအာင် ြမင်မှုအေထာက်အကူ ြပုရရှိေစရန်
လမ်းညွှန်ေ ြကာ် ြငာများကိုပါ

ထည့်သွင်း၍

အပတ်စဉ်ထုတ်ေဝသွားမည်ဟု

စီစဉ်ခဲ့ ြကပါတယ်။

ထို့ေ ြကာင့် ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်၌ ခရီးသွားလာ လမ်းညွှန်ေ ြကာ်ြငာထည့်သွင်းေဖာ် ြပနိုင်ရန်အတွက်
မန္တေလးမ
ြ ို့မှ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းအထိ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးတစ်ေလျှာက်လုံးမှ စက်သုံးဆီဆိုင်များ၊
ပန့်ဆိုင်များ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များက ေငွေ ြကးများ လာေရာက်ေကာက်ခံသွားပါေက
ြ ာင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ မူဆယ် ြမို့မှ
စက်သုံးဆီဆိုင်၊ ကွတ်ခိုင်ြမို့မှ ေအာင်ချမ်းသာစက်သုံးဆီဆိုင်၊ ေအာင်ချမ်းသာထမင်းဆိုင်၊ ဝမ်လီစက်
သုံးဆီဆိုင်၊ သိန္နီြမို့မှ စိန်နဂါးစက်သုံးဆီဆိုင်၊ ပန်းကမ္ဘာစက်သုံးဆီဆိုင်တို့ြဖစ် ြကပါတယ်။ အခ
ြ ား
အခ
ြ ားေသာ စက်သုံးဆီဆိုင်များလည်း ေငွေ ြကးေကာက်ခံဖို့ လာေရာက်ကမ်းလှမ်းေပမယ့် အချုိ့ေသာ
မူ ြကမ်း
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ဆိုင်များသည် မထည့်ခဲ့ပါေက
ြ ာင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ သို့ေသာ် အဆိုပါ ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်သည် ထွက်ရှိ
လာပါေသာ်လည်း ေငွေ ြကးေကာက်ခံြခင်း ခံခဲ့ရေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းေက
ြ ာ်ြငာ
များကိုမူ ေက
ြ ာ်ြငာထုတ်ေဝခ
ြ င်းများ မပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ပါေက
ြ ာင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ေအာက်ေဖာ် ြပပါေမးခွန်းကို ြပည်သူများ၏ကိုယ်စား လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်
ရိုေသစွာေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။ (က) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ေကာက်ခံထားေသာ ေငွေ ြကးများ
ကိုြပန်လည်ေပးအပ်ပါရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မည်ကဲ့သို့ေဆာင်ရွက်ေပးမည်နည်း။ အစီအစဉ်မရှိပါက
မည်သည့်အတွက်ေ ြကာင့်နည်း။ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ြပန်လည်ေပးအပ်မည်နည်း။
အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ေဒါက်တာစိုင်းေကျာ်အုန်း(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းဝန် ကီးဌာန)
။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများနှင့် ဒုတိယ

ဝန် ကးီ များ၊ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများအားလုံးနဲ့ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ် ြဖာ
ကျန်းမာချမ်းသာက
ြ ြပီး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်ြပည့်စုံ ြကပါေစလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းဝန် ကီးဌာနမှ ဒုတိယဝန် ကီး ေဒါက်တာ
စိုင်းေကျာ်အုန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမမပုံမှန် အစည်း
ြ ာက်ပိုင်း)၊ သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
အေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ရှမ်း ြပည်နယ်(ေမ
ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းဝင်ခိုင် ေမးမ
ြ န်းထားတဲ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ ေရွှ ြမန်မာ
ဂျာနယ်တွင် ခရီးသွားလမ်းညွှန်ေ ြကာ်ြငာထည့်သွင်းေဖာ် ြပနိုင်ရန်အတွက် မန္တေလးမ
ြ ို့မှ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း
ြမို့အထိ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးတစ်ေလျှာက်လုံးမှ စက်သုံးဆီပန့်ဆိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထံသို့
ေငွေ ြကးများ လာေရာက်ေကာက်ခံသွားခဲ့ရာ ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်၌ ေက
ြ ာ်ြငာများသည် ထုတ်ေဝထား
ြခင်းများ မပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ပါသဖ
ြ င့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ေကာက်ခံထားေသာေငွေ ြကးများကို
ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိနှင့် မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ေ ြကာင့်နှင့် ရှိပါကမည်သည့်
အချိန်ကာလတွင်

ြပန်လည်ေပးဆပ်မည်ကို

သိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးကိုယ်စား ေဖ
ြ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း

ြကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းအား
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ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးရဲ့

ေမးခွန်းမှာပါဝင်တဲ့

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား

ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေဝခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်ထုတ်ေဝခ
ြ င်းကို ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ြမှင့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်ရာမှာ အေထာက်အကူြပုေစရန်နှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားဆိုင်ရာ သတင်း
အချက်အလက်များ လွယ်ကူစွာေဖာ် ြပနိုင်တဲ့ဂျာနယ်အြဖစ် ေပါ်ထွက်လာေစရန်အတွက် ရည်ရွယ်
ြပီးေတာ့ ဆင်တဲဝစာေပတိုက်သို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ေမလမှစ ြပီးေတာ့ ဂျာနယ်ထုတ်ေဝခွင့် ငှားရမ်း
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ Power Point ြဖင့် တင်ြပခွင့် ြပုပါ။ ယခု ြဖစ်စဉ်မှာ အေထာက်အထား
ေငွလက်ခံေြပစာဖ
ြ င့်ေဖာ်ြပခဲ့တဲ့ ပန်းကမ္ဘာစက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်ထံမှ ေရွှြမန်မာဂျာနယ်ရုံးအဖွဲ့က
ေက
ြ ာ် ြငာခေကာက်ယူရရှိခဲ့ ြခင်းမရှိပါေက
ြ ာင်း၊
ေဆာင်ရွက်သွားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း၊

ေပ
ြ စာအတု၊

လက်မှတ်အတုတို့ြဖင့်

ပန်းကမ္ဘာစက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်မှ

လိမ်လည်

ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်ရုံးသို့

ဖုန်းြဖင့် အေက
ြ ာင်း ြကားတဲ့အချိန်ကျမှသာ ဒီ ြဖစ်စဉ်ကို သိရှိရပါေက
ြ ာင်း၊ ဂျာနယ်တိုက်မှလည်း မည်သူ
မည်ဝါမှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ကို စုံစမ်းထုတ်ေဖာ်ရန် ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါ
တယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဌာနမှ ြဖစ်စဉ်အား စိစစ်ခဲ့ရာ
မှာလည်း ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်မှာ ေက
ြ ာ်ြငာထည့်သွင်းနိုင်ေရးအတွက် ကူညီေပးပါရန် အသုံးြပုထားတဲ့
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ Letter Head မှာေဖာ်ြပထားတဲ့ ဌာနရဲ့လိပ်စာဟာလည်း
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမတိုင်မီက လိပ်စာအေဟာင်း ြဖစ်တဲ့ အမှတ်(၇၇/၉၁) ဆူးေလဘုရားလမ်း၊
ရန်ကုန် ြမို့ဟုေဖာ်ြပထားခ
ြ င်း၊ လက်မှတ်ေရးထိုးေပးထားခဲ့တဲ့ ညွှန် ြကားေရးမှူး ဦးစိန်ဖိုးမှာလည်း
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လမှစြပီးေတာ့ အလုပ်မှ အင
ြ ိမး် စားယူသာွ းပ
ြ ီ ြဖစ် ြခင်းနှင့် ယခုတင်ြပပါ ေက
ြ ာ်ြငာ
ေကာက်ခံခဲ့ေသာေပ
ြ စာမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်ေန့ဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် ဂျာနယ်တိုက်မှ တင်ြပ
သကဲ့သို့ လိမ်လည်ေဆာင်ရွက်သွားခ
ြ င်းြဖစ်နိုင်ေ ြကာင်း ယူဆပါတယ်။ သို့ပါေသာ်လည်း သက်ဆိုင်
ရာလုပ်ငန်းရှင်များ မနစ်နာေစရန်အတွက် ဂျာနယ်တိုက်မှ ၎င်းတို့အားဆက်သွယ် ြပီးေတာ့ အပတ်စဉ်
ထုတ် ေရွှြမန်မာဂျာနယ်မှာ ပန်းကမ္ဘာစက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်ေ ြကာ် ြငာအား အေစာဆုံးအပတ်စဉ်မှာ
ေက
ြ ာ် ြငာထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
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ဒီ့အတွက်ေ ြကာင့် ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးရဲ့ ေမးခွန်းမှာပါတဲ့ မန္တေလးမ
ြ ို့မှ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းြမို့
များအထိ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမ ကီးေပါ်ရှိ ပန်းကမ္ဘာစက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်မှ ဆက်သွယ်တင်ြပ
လာတဲ့ ေက
ြ ာ်ြငာထည့်သွင်းရန်ကိစ္စအား ေရွှြမန်မာဂျာနယ်မှ လုပ်ငန်းရှင်များနစ်နာမှုမရှိေစေရး
အတွက် ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်းနှင့် ေနာင်တွင်လည်း အလားတူအြဖစ်မျိုး မဖ
ြ စ်
ေပါ်ေစေရးအတွက် ေရွှြမန်မာဂျာနယ်မှာ ေက
ြ ာ်ြငာထည့်သွင်းရမယ့် ဆင်တဲဝစာေပတိုက်ရဲ့ လိပ်စာနှင့်
ဖုန်းနံပါတ်များအား ဂျာနယ်တွင် ေဖာ်ြပထားရှိပါေက
ြ ာင်း၊ ေက
ြ ာ်ြငာထည့်သွင်း ြခင်းနှင့် ေက
ြ ာ် ြငာခေပး
ေချခ
ြ င်းတို့အား ေရွှ ြမန်မာဂျာနယ်ရုံးချုပ်သို့ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါေက
ြ ာင်းနှင့် ေန့စဉ်ထုတ်
ြ ည်သူသိရှိနိုင်ေရး ထပ်မံအသိေပးေဖာ် ြပသွားရန်ရှိပါေက
ြ ာင်း
ေက
ြ းမုံ သတင်းစာမှာလည်း အများပ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းဝင်းခိုင်ရဲ့ ြကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းကို ြပန်လည်ေြဖ ြကားအပ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစိုင်းဝင်းခိုင် ကိုေပးပါ။

ဦးစိုင်းဝင်းခိုင(် သိန္နီမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ဒုတိယဝန် ကီး

ေဒါက်တာ

စိုင်းေကျာ်အုန်းမှ အခုလို လာေရာက်ေ ြဖ ြကားေပးတဲ့အတွက် အများ ကီးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ရိုးသား
ေသာ ြပည်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အလားတူ ဝန် ကီးဌာနနာမည် ြဖင့် အလွဲသုံးစားမှုများ၊
လိမ်လည်မှုများ မကုံရေလေအာင် လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ေပးပါရန် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်ေတာ်
ကိုတင် ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
လွိုင်ေကာ်ြမို့တွင် အားကစားသိပ္ပံ သင်တန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွိုင်ေကာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်ညို ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးခင်ေမာင်ညို(လွိုင်ေကာ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ

ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး
ကိုယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာက
ြ ပါေစေက
ြ ာင်း ဦးစွာပထမဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်
ဦးခင်ေမာင်ညို ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေမးလိုတေ့ဲ မးခွန်းကေတာ့ ကယားပ
ြ ည်နယ်ရဲ့ ြမို့ေတာ် ြဖစ်တဲ့
ြ စ် ြဖစ်ေသာ အားကစားသိပ္ပံေကျာင်း တစ်ေကျာင်း
လွိုင်ေကာ်ြမို့အားကစား၏ လူသားအရင်းအမ
မူ ြကမ်း
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ဖွင့်လှစ်တည်ေဆာက်ေပးနိုင်ပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိဆိုတဲ့ေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ ကယားပ
ြ ည်နယ်မှာရှိတဲ့ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသား လူငယ်ေမာင်မယ်များဟာ ပင်ကိုယ်အရည်
အေသွးများရှိ ြကြပီး အားကစားလိုက်စားမှု၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိ ြက ြပီး ထူးချွန်ထက် ြမက်ေသာ ရွက်ပုန်း
သီးအားကစားသမားများ များစွာေပါ်ထွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ် တိုက်ကွမ်ဒို
ြပိုင်ပွဲများကို ြကည့်မည်ဆိုပါကလည်း အပိုင်းဒိုင်းဆု ဆု ကီးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သလို ြမန်မာ နိုင်ငံတွင်
ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ေသာ ဆီးဂိမ်း ြပိုင်ပွဲများမှာလည်း ြပည်နယ်အဆင့်တွင် ပထမေနရာကို ယူထားပ
ြ ီး
တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်များပွဲတွင် ပဉ္စမေနရာတွင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၇) ကိမ်ေြမာက်
ဆီးဂိမ်းြပိုင်ပွဲ ကီးမှာ ကယားပ
ြ ည်နယ်ဂုဏ်ေဆာင်အားကစားသမားများမှ နိုင်ငံေတာ်အတွက် ေရွှ ခုနစ်
ခု၊ ေငွ နှစခ် ၊ု ေက
ြ း ၁၂ ခု ရယူေပးနိုင်ခဲ့ ြပီး နိုင်ငံေတာ်ဂုဏ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ တစ်တပ်တစ်အား
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်ဖလား အားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲများ ကျင်းပရာ
မှာလည်း ၁၅-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှ ၁၇-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့ထိ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ် ြမို့မှာ ကျင်းပ
တဲ့ တိုက်ကွမ်ဒို ြပိုင်ပွဲမှာ ေရွှ ၂၀ ခုချီး ြမှင့်ရာမှာ ကယားပ
ြ ည်နယ်မှ ေရွှ ၁၀ ခုရယူခဲ့ ြပီး ပထမဒိုင်းဆု ကီး
ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း ြပိုင်ပွဲများနှင့်အတူ ြပည်နယ်ကွင်းြပိုင်ပွဲများအဖ
ြ စ် ကရာေတးဒို၊ ေဘာ်လီ
ေဘာ၊ ေဘာလုံးနှင့် မီနီမာရသွန်ြပိုင်ပွဲများ ကျင်းပေပးခဲ့ရာမှာ အားကစားသမား ၂၅၀ ဦး၊ မီနီ
မာရသွန်ြပိုင်ပွဲတွင် အားကစားသမား ၂၆၅ ဦး ပါဝင်ယှဉ် ြပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ြဖစ်၍ အားကစားလူငယ်ေမာင်မယ်များ များစွာေပါ်ထွက်လျက်ရှိရာ ထူးချွန်ထက် ြမက်ေသာ
နည်း ြပများလည်း ေပါ်ထွကလ
် ာပ
ြ ီးေတာ့ အားကစားဝန် ကီးဌာနေအာက်ရှိ

ြမို့နယ်အသီးသီးမှာ

တာဝန်များထမ်းေဆာင်လျက် ရှိေနပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ လူငယ်များ၏ ဗလငါးတန်ဖွံ့ြဖိုးေစရန်နှင့်
အားကစားစွမ်းရည်ြမင့်မားေရး၊ ရွက်ပုန်းသီးအားကစားသမားများ ေပါ်ထွက်လာေရး၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်
ြ ည်နယ်တွင်
ေဆာင်ထက် ြမက်ေသာ အားကစားသမားများ ေပါ်ထွက်လာေစေရးတို့အတွက် ကယားပ
အားကစားအရင်းအမ
ြ စ်ြဖစ်ေသာ

အားကစားသိပ္ပံေကျာင်းတစ်ေကျာင်း

ဖွင့်လှစ်ေပးနိုင်ပါရန်

နိုင်ငံေတာ်မှ အစီအစဉ်ရှိ/မရှိသိရှိလိုပါေက
ြ ာင်းနှင့် အစီအစဉ်ရှိပါက အားကစားကွင်းေမ
ြ ေနရာ
သင်တန်းသားများအတွက် အေဆာက်အဦေမ
ြ ေနရာများ အလုံအေလာက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာ
တင်ြပေမးမ
ြ န်းအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ကန် ကီးေထာင့်ြမို့နယ် ေဘာလုံးအားကစားကွင်းကို ြပန်လည်ြပုပ
ြ င်ေပးရန်

အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေကျာ်ဝင်း၊ ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေကျာ်ဝင်း(ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်)။
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၊

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန် ကီးများ၊

ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

။ မဂလာပါ။
င်္
ရိုေသေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့
ဧည့်သည်ေတာ်များ၊

ကျန်းမာချမ်းသာက
ြ ပါေစလို့

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။

ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်မှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးေကျာ်ဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကန် ကီးေထာင့်ြမို့နယ်၏ ြမို့နယ်
အားကစားကွင်းကို ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့ကဦးေဆာင်ြပီး ြမို့နယ်ေဒသခံ
များ၏အင်အားဖ
ြ င့် ကွင်းနံရံေလးဖက် အုတ်စည်းရိုးကာရံ ြခင်း၊ ပွဲ ြကည့်စင်တစ်ခုြပုလုပ် ြခင်း၊ ကွင်း
ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ေဆးသုတ်ြခင်းစသည်တို့ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ြမို့နယ်အဆင့် ေဘာလုံးြပိုင်ပွဲများ၊
ဖိတ်ေခါ်ေဘာလုံးြပိုင်ပွဲများ၊ အထိမ်းအမှတ်ေန့ အားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲများ၊ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ထူးချွန်အားကစားသမားများလည်း ေပါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ကာလက
ြ ာမ
ြ င့်လာမှုေ ြကာင့်
ကွင်းနံရံ အုတ်စည်းရိုးများ ြပိုကျပျက်စီး ြခင်း၊ ပွဲ ြကည့်စင်ပျက်စီး ြခင်းနှင့် ကွင်းေမ
ြ ြပင်များ ပျက်စီး
လျက်ရှိပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ကန် ကီးေထာင့်ြမို့နယ်၏ ြမို့နယ်ေဘာလုံးကွင်းကို ြပန်လည်ြပုပ
ြ င်ေပး
နိုင်ပါရန်

အစီအစဉ်ရ/ှိ မရှိသိရှိလို၍

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်

ရိုေသေလးစားစွာ

ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၏ ေမးမ
ြ န်းချက်ကို သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး

ဌာနက တေပါင်းတစည်းတည်း ေဖ
ြ ဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးေဇာ်ဝင်း(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ အားကစားဝန် ကီးဌာန)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျန်းမာ
ရွှင်လန်းပါေစေက
ြ ာင်း ဦးစွာဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ အားကစား
ြ ည်နယ်၊
ဝန် ကးီ ဌာနမှ ဒုတိယဝန် ကီး ဦးေဇာ်ဝင်းြဖစ်ြပီး အားကစားဝန် ကီးဌာနကိုယ်စား ကယားပ
မူ ြကမ်း
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လွိုင်ေကာ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး

ဦးခင်ေမာင်ညိုရဲ့ ကယားပ
ြ ည်နယ်၏

ြမို့ေတာ် လွိုင်ေကာ်တွင် အားကစား၏အရင်းအမ
ြ စ်ြဖစ်ေသာ အားကစားသိပ္ပံသင်တန်းေကျာင်း
တစ်ေကျာင်းဖွင့်လှစ်ေပးရန်

အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍

ဦးစွာ

ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့အားကစားေလာက ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေအာင် ြမင်မှုရရှိေရး
အတွက် အေခ
ြ ခံအရင်းအမ
ြ စ်ြဖစ်တဲ့ လူငယ်လူရွယ်အားကစားသမားများ ြပုစုပျိုးေထာင်ေရးလုပ်ငန်း
ြဖစ်တဲ့ အားကစားနှင့် ပညာေရး ေပါင်းစပ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာ(သိပ္ပံ) ေကျာင်းများကို ရန်ကုန်
ြမို့နှင့် မန္တေလးမ
ြ ို့တို့အြပင် တိုင်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်များမှာ ဖွင့်လှစ်ေပးနိုင်ေရး အားကစားဝန် ကီး
ဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်မှာ မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လ ြမိုင် ြမို့နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင် ကီး ြမို့
တို့မှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှစ၍ မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လြမိုင်ြမို့မှာ
၉-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံေကျာင်းအား ဖွင့်လှစ်ေပးနိုင်ခဲ့ ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။
ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင် ကီးြမို့မှာလည်း အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံေကျာင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှာ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရရဲ့ ခွင့် ြပုချက်ရရှိ ြပီးေနာက် တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ စုစုေပါင်း ြပီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ၉၁.၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ြဖစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလအတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ေရးအတွက် အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်
ေရးလုပ်ငန်းများ ြပီးစီးေရးကို ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
ြ ာင်းနဲ့
ေတာင် ကီးမှာရှိတဲ့ အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံေကျာင်းဖွင့်လှစ်ြပီးပါက ရှမ်း ြပည်နယ်သာမက
ကယားပ
ြ ည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်လူရွယ်အားကစားသမားစုစုေပါင်း ၁၅၀ ကို စိစစ်ေရွးချယ်ြပီး
သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်သင် ြကားေပးမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း တင်ြပ အပ်ပါတယ်။
ကယားပ
ြ ည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ် ြမို့မှာ ကျင်းပပ
ြ ီးစီးခဲ့တဲ့ ၁၅-၆-၂၀၁၄ ကေန ၁၇-၆-၂၀၁၄ ရက်
ေန့အထိ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန် ကီးချုပ်ဖလား အားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲအ ြဖစ် တိုက်ကွမ်
ြ ည်နယ်အသင်းက တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုကို ဆွတ်ခူး
ဒိုအားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲကို ကျင်းပရာမှာလည်းပဲ ကယားပ
နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကယားပ
ြ ည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများ၊ ထူးချွန်ေသာ
အားကစားသမားများ

ေပါ်ထွက်ေရးအတွက်

ေဒသဆိုင်ရာ

ေအာင်ေအာင် ြမင် ြမင်နဲ့ ကျင်းပေပးနိုင်ခဲ့တာကို ေတွ့ရပါတယ်။
မူ ြကမ်း

အားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲများကိုလည်းပဲ
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တင်ြပလိုတာကေတာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်မှာ လူဦးေရနှင့် ြမို့နယ်များတဲ့ အထက်
ြမန်မာပ
ြ ည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မုံရွာနှင့် ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်
ြမို့များမှာ အားကစားသိပ္ပံေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ေပးနိုင်ေရး လျာထားခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ကယား
ြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်မှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်တွင် အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံေကျာင်း
ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားခ
ြ င်းမရှိေသးေသာ်လည်း တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များမှာ ဦးစားေပး အစီ
အစဉ်အလိုက် ထည့်သွင်းလျာထားေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊

ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ကီး ဦးေကျာ်ဝင်း၏ ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းအား ြပန်လည်ေြဖ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ
ခင်ဗျား။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများ

ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးေကျာ်ဝင်း၏ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကန် ကီးေထာင့်ြမို့နယ် ေဘာလုံးအားကစားကွင်း ြပန်လည်
ြပုပ
ြ င်နိုင်မှုအစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ေတာ်မှ ဆက်လက်ေြဖ ြကားသွားပါမယ်။
တိုင်းေဒသကီးနဲ့ ြပည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ ြမို့နယ်များမှာ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများ
တည်ေဆာက်ေပးေရး၊ ြပုပ
ြ င်မွမ်းမံေပးေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပးမ
ြ ို့နယ်များအလိုက် သတ်မှတ်
ြ ခံမူများချမှတ်ြပီးေတာ့ ဦးစားေပးစနစ်နဲ့
ေရးနဲ့ပတ်သက် ြပီး အားကစားဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ အေခ
ေဆာင်ရွက်ေပးလိုေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ ဒီအချက်ေတွကေတာ့ (၁) ြမို့နယ်အားကစားကွင်း/
အားကစားရုံတည်ေဆာက်ရန် လုံေလာက်တဲ့ ေမ
ြ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းရှိ/မရှိနဲ့ တရားဝင်ေြမ ပိုင်ဆိုင်
မှုရှိ/မရှိ၊ ေမ
ြ ယာပ
ြ ဿနာများ ကင်းရှင်းမှုရှိ/မရှိ၊ (၂) လက်ရှိအားကစားကွင်း/အားကစားရုံမှာ
အားကစားသမားများ ေန့စဉ်လာေရာက်ေလ့ကျင့်ယှဉ် ြပိုင်မှုရှိ/မရှိ၊ လအလိုက်အသုံးြပုတဲ့ အကိမ်
အေရအတွက်နှင့် အားကစားသမားများရဲ့ အင်အားအေခ
ြ အေန၊ (၃) ြမို့နယ်အတွင်း အားကစားပ
ြ ိုင်
ပွဲကျင်းပေပးနိုင်မှုရ/ှိ မရှိနှင့် ပါဝင်ယှဉ် ြပိုင်သည့် အေရအတွက်၊ (၄) ြမို့နယ်ြပင်ပ အားကစားပ
ြ ိုင်ပွဲ
များ တိုင်းအဆင်/့ ြပည်နယ်အဆင့်/ခရိုင်အဆင့်များသို့ ြမို့နယ်မှ ေစလွှတ်နိုင်ခွင့်ရှိ/မရှိ၊ (၅) ေဒသခံ
မိဘ ြပည်သူများ အားကစားကို စိတ်ပါဝင်စားအားေပးမှုနဲ့ ေလ့ကျင့်ေရး၊ ယှဉ်ြပိုင်ေရးကိစ္စများ
အတွက် ြမို့မိ ြမို့ဖများ၊ ေဒသခံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့များမှ ေငွေ ြကး
ဘ ာေရးဆိုင်ရာများ ေထာက်ပံ့ေပးနိုင်မှုအေခ
ြ အေန (၆) အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံေကျာင်း
များသို့လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များသို့လည်းေကာင်း၊ ြမို့နယ်မှ ေသွးသစ်အား
မူ ြကမ်း
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ကစားသမားများ ြဖည့်တင်းေပးနိုင်မှုအေခ
ြ အေနနဲ့ ြမန်မာ့ေြပးခုန်ပစ်အားကစားဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးနဲ့
ေပ
ြ းခုန်ပစ်အားကစားသမားေကာင်းများ ေပါ်ထွက်ေရးကို ြမို့နယ်များမှ အေထာက်အကူ ြပုနိုင်မှု
ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုအေခ
ြ အေနများပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ တင်ြပပါအချက်များနှင့်အညီ အများဆုံးကိုက်ညီတဲ့ ြမို့နယ်များကို ဦးစားေပး
အဆင့်အလိုက် အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများကို ြပုပ
ြ င်တည်ေဆာက်ေပးသွားမှာ ြဖစ်ြပီး ဧရာဝတီ
တိုင်းေဒသကီး၊ ကန် ကီးေထာင့်ြမို့နယ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ အား
ကစားနှင့် ကာယပညာေကာ်မတီရဲ့ ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့် ြပုရန်ပုံေငွတွင် ကန် ကီးေထာင့်
ြမို့နယ် အားကစားခန်းမအသစ် တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် ေငွကျပ်သိန်းေပါင်း ၂၁၇၅ သိန်း
ေကျာ် ခွင့်ြပုပ
ြ ီးြဖစ်ေ ြကာင်း တင် ြပအပ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကန် ကီးေထာင့််ြမို့နယ်
ေဘာလုံးအားကစားကွင်း ြပန်လည် ြပုပ
ြ င်ြခင်းလုပ်ငန်းကိုေတာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်တွင်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့် ြပုရန်ပုံေငွတွင် အဆိုြပုထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ရှင်းလင်း
ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဆီဆိုင်ြမို့နယ်၊ ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနရုးံ အေဆာက်အအုအ
ံ ား ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီစွာ တည်ေဆာက်ေပးနိုင်
ြခင်းရှ/ိ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးဝင်းကို၊ ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စား ဦးခွန်သိန်းေဖ၊ ဟိုပုန်းမဲဆန္ဒနယ်က

ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးခွန်သိန်းေဖ(ဟိုပုန်းမဲဆန္ဒနယ်)။

င်္
။ ေလးစားအပ်တဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်အားလုံးပဲ မဂလာ

အေပါင်းနှင့် ြပည့်စုံပါေစေက
ြ ာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။ ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းကိုရဲ့ကိုယ်စား ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဆီဆိုင်ြမို့နယ်
ေမ
ြ စာရင်းရုံးအေဆာက်အအုံသည် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ေပါင်း ၄၀ ေကျာ်က ရန်ပုံေငွအနည်းငယ် ြဖင့် တည်
ေဆာက်ထားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ယခုအခါ အေဆာက်အအုံသည်ခိုင်ခံ့မှုမရှိဘဲ ရုံးအေဆာက်အအုံအဂါရပ်
င်္
အရ အလွန်ေဟာင်းနွမ်းေနပ
ြ ီး ဝန်ထမ်းများရုံးတက်ရသည့်ေနရာ ကျဉ်းေမ
ြ ာင်း၍ ရုံးပိုင်းလုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ရာတွင်အဆင်မေပ
ြ မှုများ ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှိပါသည်။ ရုံးအေဆာက်အအုံေဆာက်လုပ်ထားပ
ြ ီး
ေမ
ြ ေနရာမှာလည်း ေမ
ြ နိမ့်ြပီး မိုးများရွာသွန်းလျှင် ရုံးအေဆာက်အအုံ၏ေအာက်ထပ်အထိ ေရေမ
ြ ာင်းမှ
ေရဆိုးများ ဝင်ေရာက်လျက်ရှိေနပါသည်။ စာရင်းေမ
ြ ပုံမှတ်တမ်းများ လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့် အမှုတွဲ
မူ ြကမ်း
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များထိန်းသိမ်းရန် လွန်စွာခက်ခဲ ြပီး ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းရသည့်အြပင် အေဆာက်အအုံလုံြခုံမှုမရှိ၍ ေခတ်နဲ့
ေလျာ်ညီေသာ ဆီဆိုင် ြမို့နယ် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနရုံး အေဆာက်အအုံတည်ေဆာက်ေပးရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိနဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ကို သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်ေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါသည်။
[ဦးဝင်းကို၊ ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စား ဦးခွန်သိန်းေဖ၊ ဟိုပုန်းမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းပါသည်။]
ေတာင်သူပညာေပးစံြပစိုက်ကွက်မှထွက်ရှိေသာအဆင့်ြမင့်

အထွကတ
် ုိးစပါးများ

ြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်းနှင့်

စိုက်ပျိုး၍ဖ
ြ စ်ထွန်းလာေသာ စပါးများကို အဝယ်ဒိုင်များဖွင့်၍ စိုက်ပျိုးသူများတွကေြခကိ
်
ုက်ေသာ
နှုန်းထားဖ
ြ င်ဝ့ ယ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေအာင်ဇင်(ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်

တိုင်းေဒသကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ဇင် ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းလိတ
ု ာကေတာ့ နိုင်ငံေတာ်အေနဖ
ြ င့် လယ်ယာက ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး
နှင့် ေတာင်သူလယ်သမားတို့၏ လူမှုဘဝတိုးတက်ြမင့်မားမှုကို နိုင်ငံေတာ်၏ အနာဂတ်ဖန််တီးရန်
အတွက် အဓိကေသာ့ချိတ် ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံ ြကည်ပါတယ်။ မိသားစုလယ်ယာစနစ်မှသည် မိသားစု
စက်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ ေရာက်ရှိေစပ
ြ ီး ထိုမှတစ်ဆင့် လူမှုစီးပွားေရးအေခ
ြ ခံမှုကို မူတည်၍ တစ်နိုင်ငံ
လုံးစက်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ တစ်ဆင့်ချင်း ကူးေပ
ြ ာင်းြခင်းသည် သဘာဝကျေသာ ကူးေပ
ြ ာင်းြခင်းစနစ်
ြ ယာအသုံးချခွင့်အခွင့်အေရး ခိုင်မာတည် ြငိမ်ရန်
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကူးေပ
ြ ာင်းနိုင်ရန်အတွက် ေမ
လိုအပ်ပါမည်။ ထို့အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေမ
ြ ဥပေဒအရ ပုံစ(ံ ၇)ကို အမ
ြ န်ဆုံးေဆာင်ရွက်
ေပးနိုင်ရန်လည်း အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ြမို့ရွာအနှံ့ေတာင်သူပညာေပးစိုက်ခင်းများ အဆင့်ြမင့်မျိုး
စပါးစိုက်ကွက်များကိုေတွ့ရှိေနရသည်မှာ အားရစရာေကာင်း ြပီး ေနပ
ြ ည်ေတာ်တစ်ဝိုက်နှင့် ရန်ကုန-်
ေနပ
ြ ည်ေတာ် အမ
ြ န်လမ်း၏ဝဲယာတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် စိမ်းလန်းေနသည့် စိုက်ခင်း ကီးများ လုပ်ငန်း
ခွင်ဝင်ေနသည့် စက်ယန္တရားကီးများကိုေတွ့ေနရသည်မှာလည်း လယ်သမားများအတွက် အားကျဖွယ်၊
အားတက်ဖွယ်ေကာင်းလှပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ေတာင်သူပညာေပး စံြပစိုက်ကွက်ဧကများသည်
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအားဖ
ြ င့် မည်မျှရှိ၍ ၎င်းစိုက်ခင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များသည်
မည်မျှရှိသည်ကို မည်သည့်ဘတ်ဂျက်စာရင်းမှသုံးစွဲြပီး ထိုမှထွက်ရှိလာေသာ အဆင့် ြမင့်အထွက်
မူ ြကမ်း
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တိုးစပါးများကို မည်ကဲ့သို့ ြဖန့်ြဖူးသည်နှင့် ထိုစပါးများကို စိုက်ပျိုး၍ဖ
ြ စ်ထွန်းလာေသာ စပါးများကို
စိုက်ပျိုးသူများအား တွက်ေြခကိုက်ေသာနှုန်းထားြဖင့် အဝယ်ဒိုင်များဖွင့်လှစ်ဝယ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ
ကိုသိလိုပါေက
ြ ာင်း ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာနဲ့ ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
ြမန််မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းနှင့် မွန်ြပည်နယ်တို့တွင် နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးေသာေရာ်ဘာစိုက်ဧကနှင့် ေရာ်ဘာကုန်
ြကမ်းထွက်ရှိမှုအား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်ထိ ၄ နှစတ
် ာ စာရင်းကို သိရှိလိုြခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးလှေမာင်၊ ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးလှေမာင်(ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

ကေရာက်လာတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်ြပည့်စုံ ြကပါေစေက
ြ ာင်း
ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှေမာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိတဲ့ ေရာ်ဘာကုန်များနဲ့
စပ်လျဉ်းတဲ့ကိစ္စကိုသိရှိလိုပါ၍ ေမးမ
ြ န်းြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားရပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီိးခင်ဗျား။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်သည့် စီမံကိန်းဝင်သီးနှံပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး
ခဲ့ရာတွင် ေရာ်ဘာစိုက်ပျိုးေရးစီမံကိန်းသည် ေရွှ ြဖူစိုက်ပျိုးေရးစီမံကိန်းဟုပင် တင်စားေခါ်ေဝါ်
ရေလာက်ေအာင် နိုင်ငံေတာ်၏စီးပွားေရးအတွက် ေအာင် ြမင်မှုရရှိခဲ့ေသာ စီမံကိန်းဝင်စိုက်ပျိုးပင်
တစ်ရပ်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း

သိရှိရပါတယ်။

သို့ ြဖစ်ပါ၍

၎င်းေရာ်ဘာစိုက်ပျိုးေရးအေက
ြ ာင်းများနှင့်

ဆက်နွယ်ေသာ ကိစ္စရပ်များကိုသိရှိလိုပါသဖ
ြ င့် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာများသို့ ေအာက်ေဖာ်
ြပပါေမးခွန်းများကို ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ (၁) ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်ေရာ်ဘာ စိုက်ပျိုးေသာ
ေမ
ြ ဧကနှင့် နှစ်စဉ်ထွက်ရှိေသာ ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းများတို့ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ခုနှစ်အထိ ၄ နှစ်စာအတွက်စာရင်းကိုနှစ်အလိုက်၊ တိုင်းနဲ့ြပည်နယ်အလိုက် သိရှိလိုပါသည်။ (၂)
အဆိုပါေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းများအား ြပည်တွင်းတွင်မည်မျှသုံးစွဲ ြပီး ြပည်ပနိုင်ငံများသို့မည်မျှ တင်ပို့
ေရာင်းချခဲ့သည့်စာရင်းကို သိရှိလိုပါသည်။ (၃) ြပည်တွင်း၌ သုံးစွဲသည့်ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းများအား
မည်သည့်ဌာနမှ မည်သည့်ကိစ္စအတွက် သုံးစွဲလျက်ရှိေ ြကာင်းနှင့်

မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို

ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ေနပါေက
ြ ာင်းဆိုတာကိုလည်း သိရှိလိုပါသည်။ (၄) မွန် ြပည်နယ်တစ်နယ်တည်း၏
မူ ြကမ်း
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ေရာ်ဘာစိုက်ဧကနှင့် ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းထွက်ရှိမှု အတိုင်းအတာအား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ၄ နှစ်တာစာရင်းကို နှစ်အလိုက် ြမို့နယ်အလိုက် သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာ
တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးရဲ့ ေမးမ
ြ န်းချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး

ဌာနက တေပါင်းတစည်းတည်း ေဖ
ြ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးအုန်းသန်း(ဒုတိယဝန် ကီး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန)။
ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။

ရိုေသ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ြ ုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့
ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ မဂလာပါလိ
င်္
ု့နှုတ်ခွန်းဆက်သ ဂါရဝပ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန ဒုတိယဝန် ကီး ဦးအုန်းသန်း ြဖစ်ပါတယ်။ ရှမ်းြပည်
နယ်၊ ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းကိုရဲ့ ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းအေပါ်မှာ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးကိုယ်စား ေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရှမ်း ြပည်နယ်၊
ဆီဆိုင်ြမို့နယ် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနရုံးဟာ ဆီဆိုင်ြမို့၊

ြမကန်သာရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)

ြမကန်သာေမ
ြ ာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ(် ၁၄)၊ ဧရိယာ ၀.၁၃၀ ဧကရှိ ဌာနပိုင်အမည်ေပါက် နှစ် ၃၀ ဂရန်
ရရှိြပီးေမ
ြ ေပါ်မှာ ၃၆ ေပ၊ ၂၆ ေပ၊ ၁၈ ေပအကျယ်၊ သွပ်မိုး၊ ေအာက်ထပ်အုတ်ညှပ်၊ အေပါ်ထပ်
ပျဉ်ကာ နှစ်ထပ်အေဆာက်အဦဖ
ြ စ်ြပီး လက်ရှိမှာ လုပ်ငန်းများေကာင်းစွာေဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အေခ
ြ
အေနရှိေသာ အေဆာက်အဦဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဆီဆိုင်ြမို့နယ်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှာ လက်ရှိဝန်ထမ်း
အင်အား ၂၂ ဦးဖ
ြ င့် ရုံးလုပ်ငန်း၊ ကွင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြပီး၊ ေက
ြ းတိုင်နှင့် ေမ
ြ စာရင်း
ဦးစီးဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝအရ ကွင်းဆင်း၍ သီးနှံစာရင်းဇယားများ ေကာက်ယူ၍ စာရင်း
ြပုစုတင် ြပရသဖ
ြ င့် ဝန်ထမ်းအားလုံးအချိန် ြပည့်ရုံးတက်ေရာက်ေဆာင်ရွက်မှုမရှိသြဖင့် လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်
ထားေသာ

နှစ်ထပ်ရုံးအေဆာက်အအုံမှာ

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာ၌

အဆင်ေြပေချာေမွ့စွာ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။
ြ စာရင်းရုံးအေနနဲ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ယခုနှစ်ဘ ာေရးနှစ်မှာ ရုံးြပင်ဆင်ရန်
ဆီဆိုင်ြမို့နယ် ေမ
အတွက် ေငွကျပ် ၁.၆ သန်း ေတာင်းခံလာမှုအေပါ်မှာလည်း ခွင့်ြပုစိစစ် ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဆီဆိုင်ြမို့နယ်
ေမ
ြ စာရင်းရုံး တည်ေနရာဟာ ေမ
ြ နိမ့်ပိုင်းမှာတည်ရှိ ြပီး ေရနုတ်ေြမာင်းေကာင်းမွန်မှုမရှိ၍ ရုံး ြခံဝန်း
မူ ြကမ်း
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အတွင်းမှာ ေရဝင်ေရာက်ေလ့ရှိ ြပီး၊ ေရနုတ်ေြမာင်းစနစ်ေကာင်းမွန်ပါက အခက်အခဲများ မရှိနိုင်ပါ
ေက
ြ ာင်းတင် ြပအပ်ပါတယ််။ ေက
ြ းတိုင်နှင့် ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနအေနနဲ့ ဌာနပိုင်ရုံးအေဆာက်အဦ
တည်ေဆာက်ရြခင်းမရှိေသးတဲ့ ြမို့နယ်ရုံး ၃၁ ရုံးနဲ့ ြမို့နယ်ခွဲရုံး ၃၁ ရုံးအား ဦးစားေပးအစီအစဉ် ြဖင့်
ရုံးအေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်အသုံးြပုနိုင်ေရးအတွက် ကာလတို ၅ နှစ် စီမံကိန်းများေရးဆွဲ ြပီး
ဘ ာေငွခွဲေဝရရှိမှုအေပါ်မှာ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသဖ
ြ င့် ဌာနပိုင်ရုံးအေဆာက်အအုံရှိြပီးြဖစ်တဲ့
ရုံးများအား ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင်တည်ေဆာက်ေပးရန် အစီအစဉ်မရှိေသးပါေက
ြ ာင်းနှင့်
ဌာနပိုင်ရုံး အေဆာက်အအုံမရှိေသးတဲ့ရုံးများ လိုအပ်ချက် ြပည့်စုံမှသာလျှင် ဘ ာေငွခွဲေဝရရှိမှု
အေပါ်မှာမူတည် ြပီး နှစ်ကာလက
ြ ာမ
ြ င့်ေသာ ရုံအေဆာက်အအုံများအား ဦးစားေပး၍ ြပင်ဆင်မွမ်းမံ
ေဆာက်လုပ်ြခင်းများ ဆက်လက်စီမံေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီး ဦးေအာင်ဇင်၊ ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ေမးခွန်းအေပါ်မှာ ဆက်လက် ြပီး
ေဖ
ြ ြကားသွားမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊

ေက
ြ းတိုင်နှင့်

ေမ
ြ စာရင်းဦးစီးဌာနအေနနဲ့ လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပိုင်ခွင့် ြပုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) ထုတ်ေပးခ
ြ င်းလုပ်ငန်းကို
၁-၁-၂၀၁၃ ရက်ေန့မှစ ြပီး ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ 30-6-2014 ရက်ေန့
အထိ ပထမဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မှုအတွက် 99.7 ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒုတိယဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မှုအတွက်
21.19 ရာခိုင်နှုန်း စုစုေပါင်း 96.04 ရာခိုင်နှုန်း ေဆာင်ရွက်ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပိျုးေရးနှင့်
ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနအေနနဲ့ သမားရိုးကျလယ်ယာေမ
ြ များအား စက်မှု
ြ များေဖာ်ထုတ်ေပးခဲ့ရာမှာ 2014-2015၊ ဘ ာေရးနှစ် ေမလကုန်
လယ်ယာစနစ်ကျ လယ်ယာေမ
အထိဌာနအစီအစဉ်ြဖင့်

32856.43

ဧက၊

အဖွဲ့အစည်း/ကုမ္ပဏီ/ေတာင်သူများအစီအစဉ်နဲ့

18427.93 ဧက စုစုေပါင်း 51284.36 ဧကေဖာ်ထုတ်ေပးခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျလက်မှု
လယ်ယာစနစ်မှ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများသုံးစွဲ၍ စက်မှုလယ်ယာစနစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ
2010-2011၊ ဘ ာေရးနှစ်ကုန်မှာထွန်စက် ကီး 8972 စီး၊ လက်တွန်းထွန်စက် 173132 စီး
ရှိရာကေနြပီးေတာ့ 2014-2015 ဘ ာေရးနှစ်၊ ေမလကုန်မှာ ထွန်စက် ကီး 12091စီး၊ လက်တွန်း
ထွန်စက် 259424 စီး၊ ရိိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက် 683 စီးအထိ တိုးတက်သုံးစွဲလာပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။
လယ်ယာစုိက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊

စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ့

တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြမို့နယ်ေတွမှာ 2013-2014 ခုနှစ် မိုးရာသီမှာ ဧက 50-100 ေတာင်သပူ ညာ
ေပးစုိက်ခင်းများကို ြမို့နယ်ေပါင်း 270 မှာ ဧကေပါင်း 28643 ဧကနှင့် မိုးစပါး 10 ဧက စံြပ
မူ ြကမ်း
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စိုက်ခင်းများကို ြမို့နယ်ေပါင်း 300 မှာ 6815168ဧက စိုက်ပျိုးပ
ြ သေလ့ကျင့်ပညာေပးပ
ြ ီး
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ ေနွစပါးရာသီမှာလည်းပဲ ဧက 50-100 ေတာင်သူပညာေပး
စိုက်ခင်းများကို ြမို့နယ်ေပါင်း 168 ြမို့နယ်မှာ 12512 ဧကနဲ့ ေနွစပါး 10 ဧက စံြပကွက်များအား
ြမို့နယ်ေပါင်း 179 ြမို့နယ်မှာ 4693 ဧက ြပသေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။ 2013-2014 ခုနှစ်မှာ
ေတာင်သူပညာေပးစုိက်ခင်းများ 10 ဧကစံြပကွက်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စုစုေပါင်း
52672 ဧက ေတာင်သူများကို စိုက်ပျိုးပ
ြ သပညာေပးခဲ့ပါတယ်။
မျိုးေကာင်းမျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူးနိုင်ဖို့အတွက် အထူးအထွက်တိုးစပ်မျိုးစပါးများ၊ အထွက်
ေကာင်းမျိုးသန့်များကို ဌာနပိုင်ြခံများမှလည်းေကာင်း၊ အကျိုးေဆာင်ေတာင်သူများရဲ့ စုိက်ခင်းများမှာ
လည်းေကာင်း၊ Great Wall, Top Partner, Big-M, deVGen, ြမတ်အိေြန ္ဒနှင့် New Ayar စတဲ့
ပုဂ္ဂလိက စိုက်ပျိုးေရးကုမ္ပဏီများမှ မျိုးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းများမှာေသာ်လည်းေကာင်း ကုမ္ပဏီများ၏
ကုန်ကျ စရိတ် ြဖင့် မျိုးေစ့ထုတ်လုပ် ြပီး ြဖန့်ြဖူးေပးလျက်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ပုလဲသွယ်စပါးစပ်မျိုးစပါး မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ြခင်းကို ၁၃၃၂ ဧက
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး ဌာနက ၇၈၁ ဧက၊ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ပျိုးေရးကုမ္ပဏီများက ၅၅၁ ဧက၊ ထုတ်လုပ်ေပး
နိုင်ခဲ့ ြပီး ဧကေပါင်း၊ တင်းေပါင်း ၁၄၀၀၀၀ ေကျာ်အား မျိုးများြဖန့်ြဖူးေပးနိုင်ခဲ့ပါတယ််။ ေနာင်လာ
မည့်နှစ်များမှာလည်းပဲ မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကအခန်းက မှ အဓိကေဆာင်ရွက်သွား
နိုင်ေအာင်စည်းရုံး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ြကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ငန်းများကို ကုမ္ပဏီ
များမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ်လည်းပဲ ပညာရှင်မလုံေလာက်သြဖင့် စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်
များကူညီေပးရလျက်ရှိပါတယ်။ မိဘမျိုးေစ့လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ကူညီေပးလျက်ရှိပါသည်။
ေဒသေရေြမနှင့်ကိုက်ညီတဲ့ အထွက်ေကာင်းမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များ (မေနာသုခ၊ ဆင်းသွယ်
လတ်၊ ဧရာမင်း၊ ေပါ်ဆန်း) စတဲ့ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ နှစ်စဥ်ဌာန ပိုင်ြခံ
များ၊ မျိုးသန့်စံ ြပရွာများ၊ အကျိုးေဆာင်ေတာင်သူများဖ
ြ စ် ြကတဲ့ ဥပမာ-ဦး ြကည်စိန်၊ ြမစ်သားြမို့နယ်မှ
ေရွှနန်းေတာ်အစရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ပျိုးေရးကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးေပါင်း ြပီး စုစုေပါင်း ၈၇၁၆၈ ဧက၊
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ြပီး မျိုးသန့်စပါးမျိုးများအဖ
ြ စ် တင်းေပါင်း ၇၁၇၄၁၁၈ တင်း စုစုေပါင်း ဧကေပါင်း
၄၇၀၀၀၀၀ ေကျာ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးေတာင်သူများကို ြဖန့်ြဖူးပ
ြ ီးေတာ့ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုး
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နိုင်ေအာင်ြဖန့်ြဖူးေပးခဲ့ပါတယ်။ မျိုးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းများမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ေတွကို
ေတာင်သူများရဲ့လိုအပ်ချက် (Market Demand)အရ ြဖန့် ြဖူးေပးလျက်ရှိပါတယ်။
စိုက်ပျိုး၍ထွက်ရှိလာတဲ့ စပါးများကို နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်မူဝါဒ အေကာင်
အထည်ေဖာ်လျက်ရှိြပီး

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့

အဝယ်ဒိုင်များ

ဖွင့်လှစ်ဝယ်ယူရန် အစီအစဥ်မရှိပါေက
ြ ာင်းနှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ ေစျးနှုန်းမှန်ကန်စွာရရှိေရး
အတွက် ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားေသာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဥပမာ- ေကျာက်ဆည် ြမို့နယ်ရှိ
ဇာမဏီကုမ္ပဏီ၊ သံလျက်ဆန်စက်၊ ဝက်လက် ြမို့နယ်မှာရှိတဲ့ ကုန်သည် ဦးေဇာ်+ေဒါ်ဝါဝါ၊ ဧရာဟသာင်္
ဆန်စပါးအထူး ြပုကုမ္ပဏီများနှင့် Top Partner စတဲ့ ကုမ္ပဏီတို့ကို ရိတ်ြပီးြပီးချင်း စပါး(အစို) တင်း
ြ ာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကား
၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၄၂၀၀၀၀ိ/-နှင့်အထက် ေဈးေပး၍ ဝယ်ယူလျက်ရှိပါေက
အပ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီး ဦးလှေမာင် မွန်ြပည်နယ်၊ ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ရဲ့ ြကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းအေပါ်မှာ ဆက်လက်ေြဖ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်
ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့

ေရာ်ဘာစိုက်ပျိုးမှုဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက်

အထူးအေလးထား

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ ေရာ်ဘာစိုက်ဧကများမှာလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် နှစ်စဉ်တိုးတက်လာခဲ့
ပါတယ်။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ေရာ်ဘာစိက
ု ်ဧက ၁.၂ သန်းခန့်ရှိ ြပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ
ေရာ်ဘာစိုက်ဧက ၁.၃ သန်းခန့် စိုက်ပျိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ေရာ်ဘာစိုက်ဧက ၁.၄
သန်းခန့်ရှိ ြပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ေရာ်ဘာစိုက်ဧက ၁.၅ သန်းအထိ တိုးတက်စိုက်ပျိုးလာခဲ့
ပါတယ်။ Power Point နဲ့လည်း စာရင်းဇယားများကို ဆက်လက်တင် ြပထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ေလးနှစ်အတွင်းမှာ စိုက်ဧက ၂၆၀၀၀၀ ဧက တိုးတက်
စိုက်ပျိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်ေရာ်ဘာစိုက်ပျိုးေသာ ေမ
ြ ဧကနှင့် နှစ်စဉ်ထွက်ရှိေသာ
ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းများရဲ့ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ေလးနှစ်စာစာရင်းကို
လည်းပဲ ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးအလိုက် Power Point နဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ရှင်းလင်းေဖာ် ြပထား
ပါတယ်။
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးေတာင်းဆိုထားတဲ့

ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်းလည်း

လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ကီးအား ေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းအရ
နိုင်ငံအတွင်း ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၁၇၆၉၁၅ တန် ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှာ ေကာက်ယူရရှိတဲ့ စာရင်းများအရ
မူ ြကမ်း
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ြပည်ပနိုင်ငံများဖ
ြ စ်တဲ့ တရုတ်၊ မေလးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အိနိ္ဒယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ယူေအအီး၊
ေဟာင်ေကာင်၊ ပါကစ္စတန်၊ အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့ နိုင်ငံများကို ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၈၁၉၆၂ တန်ကို တင်ပုိ့
ေရာင်းချေပးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံမှထွက်ရှိတဲ့ ေရာ်ဘာများကို ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်းနှင့် နယ်စပ်
ကုန်သွယ်ေရးလမ်းေက
ြ ာင်းများမှ ြပည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့မှုစာရင်းအားလည်း ပူးတွဲေဖာ်ြပထားတာ
လည်း ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်တွင်းမှာ သုံးစွဲလျက်ရှိတဲ့ ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းများအား အစိုးရဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိကများ
အေနနဲ့ ေရာ်ဘာအေစးမှ အားကစားသုံးေဘာလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ လက်အိတ်အမျိုးမျိုး၊ ေရာ်ဘာေရမ
ြ ှုပ်
ေမွ့ယာနှင့် သားေရကွင်းများထုတ်လုပ် ြပီး မိှုင်းခံေရာ်ဘာကို တာယာနှင့်ကျွတ်အမျိုးမျိုး၊ ပန်ကာကိုး
များနှင့် ဖိနပ်အမျိုးမျိုးကို ြပည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ မွန်ြပည်နယ်မှာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁
ခုနှစ်မှာ အေစးလှီးဆဲဧက၂၇၈၅၄၀ ဧက၊ အေစးမလှီးရေသးတဲ့ဧက ၁၇၃၁၈၅ ဧက စုစုေပါင်း
၄၅၁၇၂၅ ဧကရှိြပီးေတာ့ ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၈၂၃၇၄ တန်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ
အေစးလှီးဆဲဧက၂၈၆၅၀၂ ဧက၊ အေစးမလှီးဧက ၁၇၇၉၇၅ ဧက စုစုေပါင်း ၄၆၄၄၇၇ ဧကရှိ ြပီးေတာ့
ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၉၇၄၈၉ တန်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Power Point နဲ့လည်း အေသးစိတ် ြပထား ြပီး
ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အေစးလှီးဆဲ ၂၉၃၄၂၃ ဧက၊ အေစးမလှီးဧက ၁၇၆၆၄၃ ဧက
စုစုေပါင်း ၄၇၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိ ြပီးေတာ့ ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၁၀၀၀၀၀ ေကျာ်တန် ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အေစးလှီးဆဲဧက ၃၀၅၃၉၁ ဧက၊ အေစးမလှီးရေသးတဲ့ဧက ၁၇၄၈၃၃ ဧက
စုစုေပါင်း ၄၈၀၀၀၀ ဧကရှိ ြပီးေတာ့ ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၁၀၁၀၀၀ ေကျာ်တန်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ေလးနှစ်အတွင်းမှာ စိုက်ဧက မွန်ြပည်နယ် တစ်ခုတည်းမှာပဲ
၂၈၄၉၉ ဧက တိုးတက်စိုက်ပျိုးလာခဲ့ ြပီး ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်း ၁၉၄၆၆ တန် ပိုမို ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး ေတာင်းဆိုထားတဲ့
မွန်ြပည်နယ်ရဲ့ ေရာ်ဘာစိုက်ဧကနှင့် ေရာ်ဘာကုန် ြကမ်းထွက်ရှိမှု ေလးနှစ်တာ စာရင်းကိုလည်း
ပူးတွဲ ြပီး Power Point နဲ့ ရှင်းလင်းေဖာ် ြပအပ်ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
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သဲကုန်းြမို့နယ်ရှိ

စိုက်ပျိုးေမွးြမူေရးအထက်တန်းေကျာင်းကို

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးရန်အစီအစဉ်

ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစိုးေအာင်၊ သဲကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစိးု ေအာင်(သဲကုန်းမဲဆန္ဒနယ်)။
ခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊

သဲကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးေအာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်း
ဝန် ကးီ ဌာနသို့ ေမးမ
ြ န်းလိုေသာေမးခွန်းကေတာ့ စိုက်ပျိုးေမွး ြမူေရးအတန်းေကျာင်း သဲကုန်း ြမို့မှာ
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရန် ေမးမ
ြ န်း ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ
ြ ာက်နဝင်းဆည် ြပုပ
ြ င်ေရးစီမံကိန်းေတွကို
ကျွန်ေတာ်တို့ ပဲခူးအေနာက်မှာရှိတဲ့ ေတာင်နဝင်းဆည်၊ ေမ
နိုင်ငံေတာ်အစိုးရကေနပ
ြ ီးေတာ့ ြပုပ
ြ င်ဖို့ စီမံေဆာင်ရွက်ထားေပးမှု၊ ေနာက် ဝဲ ကီး၊ ေတာင်ညိုများ
အပါအဝင်

ဒီဆည်ေတွကို

ြပန်လည် ြပုပ
ြ င်ေပးမှုေ ြကာင့်

ေတာင်သူလယ်သမားများကလည်း

ဝမ်းေမ
ြ ာက်ဝမ်းသာလျက်ရှိပါတယ်။ ထို့နည်းတူ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမို့နယ်မှာရှိတဲ့ ေရကီးေရနစ်မှု၊
ေချာင်းေမ
ြ ာင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများမှာ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရကေန ေငွကုန်ေ ြကးကျခံ ြပီး ေတာင်သူ
လယ်သမားများအကျိုးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးတဲ့အတွက် ယခုအခါမှာ စိုက်ဧက အေတာ်များများဟာ
ေရေတာ်မိုးေတာ် စိုက်နိုင်တဲ့အေခ
ြ အေနရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ေတာင်သူလယ်သမားများဟာ ဝမ်းသာ
သည့်အေလျာက် ကျွန်ေတာ်တို့နဲ့ေတွ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ယခင်က သဲကုန်းြမို့နယ်မှာရှိခဲ့တဲ့
စိုက်ပျိုးေမွး ြမူေရးအထက်တန်းေကျာင်းကို ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးမယ်ဆိုရင် ကျွန်ေတာ်တို့ လယ်ယာ
စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းကို

ေဆာင်ရွက်ေနက
ြ မယ့်

မျိုးဆက်သစ်

ေတာင်သူလယ်သမားလူငယ်ေတွ

အတွက် စည်းစနစ်တကျ ေခတ်မီစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကိုရရှိ ြပီးေတာ့ ေလ့ကျင့်သင် ြကားေပးခ
ြ င်းြဖင့်
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းဟာ

ပိုမိုြပီးေတာ့

ဖွံ့ ြဖိုးလာမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်

ေတာင်သူ

လယ်သမားများရဲ့ကိုယ်စား ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သဲကုန်း ြမို့နယ်မှာ ယခင်က ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့တဲ့
စိုက်ပျိုးေမွး ြမူေရးအထက်တန်းေကျာင်းကို ယခုအခါ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးနိုင်ြခင်းရှိ/မရှိ။ ေလးစား
စွာ ြဖင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ရိုေသစွာေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
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ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မှုေ ြကာင့် စိုက်ပျိုးေရးဧရိယာများ ပျက်စီးထိခိုက်မှုမရှိေအာင်
မည်သို့ ကိုတင်စီမံေဆာင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုေ ြကာင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစိန်ဝင်း၊ မအူပင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစိန်ဝင်း(မအူပင်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

အားလုံး မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုေဖာက် ြပန်မှုေ ြကာင့် ထိခိုက်
ပျက်စီးမှုများနိုင်ေသာ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလွယ်ေသာ ဧရိယာေဒသများအား ပျက်စီးထိခိုက်မှုမရှိေအာင်
မည်သို့ ကိုတင်ကာကွယ်စီမံေဆာင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှလ
ိ ိုပါေက
ြ ာင်း ေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံဟာ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မှုဒဏ်ကို အကီးအကျယ်ခံရမည့်စာရင်းထဲမှာ အဆင်(့ ၄)မှာ
ြ င့် ပျက်စီးမှုအ ကိမ်အားဖ
ြ င့် ၁၀ နှစ်လျှင် ေလးနှစ်ပျက်စီးမှုခံရေက
ြ ာင်း
ရှိေနပါတယ်။ အထူးသဖ
ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် သမင်ေမွးလိုက် ကျားစားလိုက်သေဘာမျိုး သက်ေရာက်
ေနပါတယ်။ အထူးသဖ
ြ င့် ေအာက် ြမန်မာပ
ြ ည် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတွင် ေရကီးနစ် ြမုပ်၍ သီးနှံများပျက်စီးမှုရှိ ြပီး မိုးေခါင်ေရရှား အလယ်ပိုင်းေဒသ
များဖ
ြ စ်ေသာ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီးများရှိ အချို့
ေနရာများတွင် မိုးေခါင်ေရငတ်ဒဏ်ေ ြကာင့် သီးနှံများ ပျက်စီး ြခင်းများေတွ့ရှိရပါသည်။ ယခုနှစ်မှာ
ဆိုရင်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ ကွက် ြကားမိုးများခ
ြ င်း၊ မိုးနည်း ြခင်းေတွ့ ကုံေနရပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မှုေ ြကာင့် သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိေစရန် ကိုတင်
ကာကွယ်စီမံေဆာင်ရွက်ထားေပးခ
ြ င်းသည် ေကျးလက်ေဒသဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုေလျှာ့ချေရးကို အထူး
အေထာက်အကူြပုေစပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ ရာသီဥတုေဖာက် ြပန်မှုကို အံတုနိုင်ေသာ၊ ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်
ရွက်နိုင်ေသာ နည်းလမ်းများစွာထဲမှ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအေနဖ
ြ င့် လူ၊ တိရစ္ဆာန်
အစား လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အစားထိုးေပ
ြ ာင်းလဲအသုံးြပုေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ လယ်ယာသုံး
စက်ကိရိယာများ အသုံးြပုနိုင်ေရးအတွက် အစိုးရက ပင်မကုန်ထုတ်လမ်းများေဖာက်လုပ်ေပးေရး၊
ေအာက် ြမန်မာပ
ြ ည် ေရကီးနစ်ြမုပ်မှုမရှိေစရန် တိမ်ေကာေနေသာ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ေရေမ
ြ ာင်းများ
တူးေဖာ်ေပးေစဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိုးေခါင်ေရရှား အလယ်ပိုင်းေဒသများအား ေရငတ်မှုမရှိေစရန်
လျှိုေမ
ြ ာင်များ၊ တစ်ဖက်ရပ်ဆည်များ၊ ဆည်ေြမာင်းေရေပးေဝမှုေ ြမာင်းများ ြပုပ
ြ င်ေပးခ
ြ င်းနှင့် အချို့
ေနရာေဒသများတွင် ေမ
ြ ေအာက်ေရကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ေစရန် အဝီစိတွင်းတူးေရဖ
ြ င့် စိုက်ပျိုး
မူ ြကမ်း
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ေရးလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ်များ ေထာက်ပံ့စီမံေဆာင်ရွက်ေပးဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရအေနနဲ့
လုပ်ေနတာကိုလည်း ေတွ့ြမင်ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် တကယ့်ကို နက်နက်နဲနဲ စိုက်ပျိုးေရးက

ကီးကို

ဦးစားေပးေပ
ြ ာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်ဖို့ အထူးလိုအပ်ေနပါတယ်။ လက်ရှိအေခ
ြ အေနမှာ စံြပ For Show
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်းထက် အနှစ်ပါေသာ ေတာင်သူလယ်သမားအများစုကို အကျိုးပ
ြ ုေစတဲ့
လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများေသာ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလွယ်ေသာ ဧရိယာများကို ဦးစားေပး
ေဆာင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ေနပါတယ်။ အထူးသဖ
ြ င့် ရာသီဥတုေဖာက် ြပန်မှုေ ြကာင့် ပျက်စီးမှုမရှိေအာင်
ဦးစားေပးဧရိယာများအလိုက်

ကိုတင်စီမံကယ်ဆယ်ေရးလုပင် န်းများ

အထူးေဆာင်ရွက်ေပးဖို့လို

အပ်ပါတယ်။ ဒီေမးခွန်းအေပါ် လုပ်ေနပါတယ်လို့ တိုတိုေြဖ ြကားေပးရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
ေရကီးနစ် ြမုပ်ေတာ့မယ့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမှာေတာ့ ေကာေနတဲ့ေရေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ေပး
မှုဟာ အလွန်အားနည်းလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုတင်ကာကွယ်စီမံေဆာင်ရွက် ထားမှုနည်းပါးလျက်ရှိ
ေက
ြ ာင်းတင် ြပရင်း ဥက္က ဋ္ဌမှတစ်ဆင့် ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရဲ့ ေမးမ
ြ န်းချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု

ဝန် ကးီ ဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးအုန်းသန်း(ဒုတိယဝန် ကီး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန)။

။ ေလးစား

အပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ေမးခွန်းနှစ်ခုကို
ဆက်လက်ေြဖ ြကားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သဲကုန်းမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးေအာင်ရဲ့ ြကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းကို ပထမရှင်းလင်းတင်ြပမှာြဖစ်ပါတယ်။ သဲကုန်း
ြမို့နယ်၊ စိုက်ပျိုးေရးေမွးြမူေရးအထက်တန်းေကျာင်းကို ပညာေရးဝန် ကီးဌာနမှ ၁-၆-၁၉၆၅ မှာ စတင်
ဖွင့်လှစ်သင် ြကားခဲ့ြပီး ၁-၁-၁၉၉၇ မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးေရး
စီမံကိန်းဦးစီးဌာနေအာက်ကိုလွှဲေြပာင်း ြပီး စိုက်ပျိုးေမွးြမူေရးအထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် ဆက်လက်
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁-၆-၁၉၉၇ မှာ ြမန်မာ့စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဌာနခွဲကို
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနခ
ြ ံအ ြဖစ် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး ၂၇-၁-၂၀၀၄ ေန့ရက်မှ ယေန့ထိ
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန ေဒသသုေတသနခ
ြ ံအြဖစ် သုေတသနလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါတယ်။ သဲကုန်းစိုက်ပျိုးေရးသုေတသနခ
ြ ံဟာ ၃၁.၇၃ ဧက ကျယ်ဝန်း ြပီး စိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ
မူ ြကမ်း
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မျိုးယှဉ် ြပိုင်စမ်းသပ်ကွက်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေရငတ်ခံစပါးများ

ေတာင်သူအဆင့် အထွက်ယှဉ်ြပိုင်ြခင်း၊ စပ်မျိုးစပါးများ အထွက်ယှဉ်ြပိုင်ြခင်း၊ သီးနှံစိုက်စနစ်
စမ်းသပ်ကွက် ဘက်တီးရီးယားရွက်ေ ြခာက်ေရာဂါ ခံနိုင်ရည်ရှိမျိုးများ သရုပ်ြပစမ်းသပ်ြခင်း၊ သိပ္ပံ
နည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် GAP နှင့် သမားရိုးကျေကာက်စိုက် နည်းစနစ်နိှုင်းယှဉ် ြခင်း၊ ဓာတု
ပိုးသတ်ေဆးများရဲ့ စပါးဆစ်ပိုး၊ ြဖုတ်ပိုး၊ ြကက်သွန်ြမိတ်ပိုးများအေပါ်မှာ အကျိုးသက်ေရာက်မှု
စမ်းသပ် ြခင်း၊ ဗီဇတည် ြငိမ် မတ်ပဲလိုင်းများ မျိုးထိန်းစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းတို့ကို လက်ရှိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ
တယ်။
သဲကုန်းသုေတသနခ
ြ ံဟာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအေနာက် ြခမ်းအတွက် ေဒသအလိုက် အထွက်
နှုန်းနှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်တဲ့ သီးနှံမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များနှင့် မျိုးသစ်များ ေမွး ြမူထုတ်လုပ်
ေပးေရးအတွက် အေထာက်အကူြပုခ
ြ င်း၊ သီးနှံမျိုးအလိုက် အကျိုးအမ
ြ တ် အများဆုံးရရှိေစနိုင်မယ့်
စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် သီးနှံပုံစံများကို ေဖာ်ထုတ်ေပးနိုင်ြခင်း၊ မျိုးသန့်အဆင့်ဆင့်ပွားများ၍ ြဖန့်ေဝ
ေပးနိုင်ြခင်းနဲ့ ေဒသတွင်းရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာပ
ြ ဿနာေတွကို ကူညီေြဖရှင်းေပးနိုင်ြခင်းတို့ကို
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

အကျိုးပ
ြ ုစိုက်ပျိုးေရးသုေတသနခ
ြ ံတစ် ြခံ

ြဖစ်ပါတယ်။

စိုက်ပျိုးေရးဦးစီး

ဌာနေအာက်မှာ စိုက်ပျိုးေရးသိပ္ပံေကျာင်း ကိုးခု ဖွင့်လှစသ
် င် ြကားလျက်ရှိြပီး ြမစ် ကီးနား၊ ဘားအံနငှ ့်
ဒီေမာဆိုြမို့နယ်ေတွမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနပိုင်
အေနာက်ြခမ်းရှိ

သဲကုန်းစိုက်ပျိုးေရးသုေတသနခ
ြ ံဟာ

ေတာင်သူများအတွက်

အကျိုးပ
ြ ုေနေသာ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ြခံတစ်ြခံြဖစ် ြခင်း၊

လက်ရှိ

ပဲခူး

တိုင်းေဒသကီးအေနာက်ြခမ်း သာယာဝတီ ြမို့နယ်မှာ သာယာဝတီစိုက်ပျိုးေရးသိပ္ပံေကျာင်း လက်ရှိ
ဖွင့်လှစ်သင် ြကား ေပးလျက်ရှိ ြခင်းတို့ေ ြကာင့် သဲကုန်းစိုက်ပျိုးေမွး ြမူေရးအထက်တန်းေကျာင်းအား
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစဉ်မရှိပါေက
ြ ာင်း ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီး ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးစိန်ဝင်းရဲ့ ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းကို ဆက်လက်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတု
ေြပာင်းလဲမှုေ ြကာင့် ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေဒသများဖ
ြ စ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်း
ေဒသကီးနှင့် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီးတို့မှာ မိုးေခါင်မှုများကုံေတွ့ရပါသဖ
ြ င့် မိုးေခါင်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့
သီးနှံမျိုးများ ေဖာ်ထုတ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ စိုက်ပျိုးသည့်ေြမအမျိုးအစားအလိုက် စိုက်ချိန်ေြပာင်းလဲညှိနိှုင်း
စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း သီးနှံတစ်မျိုးတည်းစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းထက် သီးနှှံနှစ်မျိုးမှသုံးမျိုး သီးေရာများစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊
မူ ြကမ်း
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သီးနှံနှင့်သစ်ေတာ တွဲဖက်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း(Agro-forestry) စသည်တို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
လက်ရှိလည်းပဲ ေပ
ြ ာင်းလဲလာတဲ့ ရာသီဥတုအေပါ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီး
ဌာနအေနနဲ့လည်း သီးနှံပုံစံများ ချမှတ် ြပီး Crop Diversification လုပ်နိုင်ေအာင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
ပါတယ်။ ရာသီဥတုသည် သဘာဝ၊ လူသာလျှင် ပဓာန၊ နည်းပညာသာလျှင် အဓိကြဖစ်တအ
့ဲ တွက်
လက်ရှိမိုးေခါင်ဒဏ်ြဖစ်ေနတဲ့ ေဒသေတွေပါ်မှာ ေဒသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ သီးနှံပုံစံများကို ေပ
ြ ာင်းလဲ
စိုက်ပျိုးေစခ
ြ င်း၊ ေဒသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ မိုးေခါင်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ သီးနှံမျိုးကို ေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးေစြခင်း
များကို လက်ရှိေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းေဒသမှာရှိတဲ့ သမားရိုးကျစိုက်ပျိုး
ေနတဲ့ သီးနှံများေနရာမှာ မိုးေခါင်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ေရလုိအပ်မှုနည်းတဲ့ သရက်၊ ဆီးသီး၊ နဂါးေမာက်၊
ြ င်း၊ ဥပမာ- စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ စစ်ကိုင်း
ြသဇာကဲ့သို့ သီးနှံများ အစားထိုးစိုက်ပျိုးခ
ခရိုင်၊ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြမင်းြခံခရိုင်၊ မိတ္ထီလာခရိုင်နှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်တို့မှာ
လက်ရှိစီးပွားဖ
ြ စ်ေနတဲ့ သနပ်ခါး၊ ဇီး၊ ေလျှာ်ြဖူပင်၊ စင်ေရွးပင်၊ နဂါးေမာက်၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်းစတဲ့
သီးနှံေတွကို သီးနှံသစ်ေတာေရာေနှာစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းစတဲ့ နည်းပညာများနဲ့ ပညာေပးေဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါတယ်။
ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှုေ ြကာင့်

ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများမှာ

ေရကီးနစ်ြမုပ် ြခင်း၊

ေရကီးနစ် ြမုပ်မှုကဲ့သို့ ေဘးအန္တရာယ် နှစ်စဉ်ကျေရာက်တတ်တဲ့ ြမို့နယ်များမှာ ေဒသနှင့်ကိုက်ညီတဲ့
အရန်မျိုးများ၊ အရန်ပျိုးများ ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရှိရန် နိှုးေဆာ်ချက်များကိုလည်း နှစ်စဉ်ထုတ် ြပန်
လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနနဲ့ ယခုအခါမှာ ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်
ေရးနှင့် အကျိုးစီးပွားမ
ြ ှင့်တင်ေရးဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်း ြပီးတဲ့ေနာက် နည်းဥပေဒကိုလည်း ဒီေန့အထိ
နည်းဥပေဒေရးဆွဲေရးေကာ်မတီက ေရးဆွဲ ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဦးေဆာင်ေကာ်မတီ ြဖစ်တဲ့ ဝန် ကီး
သုံးပါးထံကိုတင်ြပထားပ
ြ ီးလည်းြဖစ်ပါတယ်။

အခက်အခဲများ ကုံေတွ့ရတဲ့

ေတာင်သူလယ်သမား

များအတွက် အေရးေပါ်စိုက်ပျိုးေရးသီးနှံမျိုးေစ့လိုအပ်ချက်နှင့် အေရးေပါ်အကူအညီနှင့် ရန်ပုံေငွ
လိုအပ်ချက်များကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အစိုးရများက

တင်ြပေတာင်းခံလာပါက

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရဲ့ အေရးေပါ် သီးသန့်
ရန်ပုံေငွမှ ခွင့် ြပုေပးနိုင်ေရး ေထာက်ခံတင်ြပေပးပ
ြ ီး ရန်ပုံေငွလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်
ေပးလျက်ရှိပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ စက်မှုလက်မှုဦးစီးဌာနအေနနဲ့ သမားရိုးကျ
လက်မှုလယ်ယာစနစ်မှ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ သုံးစွဲ၍ စက်မှုလယ်ယာစနစ် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ထွန်စက် ကီး ၈၉၇၂ စီး၊ လက်တွန်း
ထွန်စက် ၁၇၃၁၃၂ စီးသာလျှင် အသုံး ြပုခဲ့ရာမှ ယခုနှစ် ေမလကုန်အထိ ထွန်စက် ကီး ၁၂၀၉၁ စီး၊
လက်တွန်းထွန်စက် ၂၅၉၄၂၄ စီး၊ ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက် ၆၈၃ စီးအထိ တိုးတက်သုံးစွဲလာနုိင်ြပီ
ြဖစ်တဲ့အတွက် သိသာမ
ြ င်သာစွာြဖင့် တိုးတက်မှုရရှိေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မှုေ ြကာင့်
ပျက်စီးဆုံးရှုံး ြခင်းမှ ေကျာ်လွှားနိုင်ရန်နှင့် အချိန်မှီထွန်ယက်စိုက်ပျိုး ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့နိုင်ေရးအတွက်
ြ များအဖ
ြ စ်ကို ြပုပ
ြ င်ေြပာင်းလဲ
သမားရိုးကျလယ်ယာေမ
ြ များအား စက်မှုလယ်ယာစနစ် လယ်ယာေမ
ေဖာ်ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာမှာ ယေန့အထိ ဧက ၅၁၂၈၄ ဧကေကျာ် ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ ြပီးြဖစ်၍ ဆက်လက်
အရှိန်အဟုန် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနအေနနဲ့ မိုးရာသီ
အတွင်း ေရ ကီးနစ် ြမုပ်တဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသရှိတဲ့ ေချာင်းေကာ၊ ေမ
ြ ာင်းေကာများအား
နှစ်စဥ်တူးေဖာ်ေပးလျက်ရှိရာမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတို့မှာ ေချာင်းေကာ၊ ေမ
ြ ာင်းေကာ ၃၂၃ ခု တာတမံ ၃၂ ခု၊
ပဲခူး-စစ်ေတာင်းတူးေမ
ြ ာင်း ကီး အဆင့်ြမှင်တ
့ င် ြခင်း၊ ေရထိန်းတံခါး ခုနစ်ခုနှင့်ေရငန်တားတာတမံများ
ြပုပ
ြ င် ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်မှာလည်းပဲ အဆိုပါ
တိုင်းေဒသကီးများမှာ ေချာင်းေကာ၊ ေမ
ြ ာင်းေကာ ၃၄၅ ခု၊ တာတမံများ၊ ေရထိန်းတံခါးများ ြပန်လည်
ြပုပ
ြ င်တည်ေဆာက် ြခင်းလုပ်ငန်းများကို လျာထားချက်များထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည် ေရကီးနစ် ြမုပ်မှုေလျာ့နည်းေစဖို့အတွက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်နှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တို့မှာ ေရေဘးကာကွယ်
ေရးတာ ၈၇ ခု၊ အလျား ၁၂၂၂ မိုင်ခန့်နှင့် ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည် ဆန်စပါးဖွံ့ ြဖိုးမှုတိုးတက်စီမံကိန်း
Paddy(1)၊ Paddy(2)တို့နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးမှာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ေသာ ေရငန်တားတမံ ၂၂ ခု
အပါအဝင် စုစုေပါင်းေရငန်တားတမံ ၁၀၇ ခု၊ အလျားမိုင် ၁၀၀၀ ေကျာ်ခန့်ကို တည်ေဆာက်ေပးခဲ့ပါ
တယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းေက
ြ ာင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း
ေဒသကီးအတွင်းရှိတဲ့ ေရငန်တားတမံ ၄၁ ခု အခိုင်အမာပ
ြ န်လည်တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်မှေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်ထိ ရန်ပုံေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၇၉၉၄ ြဖင့်
မူ ြကမ်း
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အလျား ၄၉၅ မိုင်ခန့် ေဆာင်ရွက်ြပီးြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ရရှိတဲ့ ရန်ပုံေငွကျပ် ၁၈၀၁
သန်းနဲ့ ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ ေရကီးနစ် ြမုပ်တဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသရှိ ေချာင်းေကာ၊ ေမ
ြ ာင်းေကာများ
နှစ်စဥ်တူးေဖာ်ေပးလျက်ရှိရာမှာလည်းပဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသကီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတို့မှာ ေရနုတ်ေြမာင်း ၇၃ ခု၊ တာတမံ ၃၂ ခု၊ ေရငန်တားတာတမံ
များပ
ြ ုပ
ြ င်ေပးခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်မှာလည်း အဆိုပါ ေဒသ
ြ ာင်းေကာ ၃၄၅ ခု၊ တာတမံများ၊ ေရထိန်းတံခါးများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
ေတွမှာ ေချာင်းေကာေမ
လျက်ရှိပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေဒသများမှာ စိုက်ပျိုးေရနှင့် ေသာက်သုံးေရရရှိဖို့အတွက်
ဆည်တာတမံများနှင့် ဆည်ေရေသာက်စနစ်များ၊ ဆည်ကန်ငယ်များ ြပုပ
ြ င်ေပးခ
ြ င်းကိုလည်းေဆာင်
ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ကင်းတပ်လက်ဝဲ
တူးေမ
ြ ာင်း၊ ကာဘိုးေရလွှဲဆည် ဆည်ေရေသာက်စနစ်များ

ြပုပ
ြ င်ေပးခ
ြ င်းအပ
ြ င်

ေချာင်းပိတ်

ေမ
ြ ာင်းပိတ်(၃၁)ခု ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။ ထိနု ည်းတူ မေကွးတိုင်းေဒသကီးမှာ အိုင်းမဆည်၊ မဲဇလီ
ဆည်၊ ဆဒ္ဒါန်ဆည်၊ ဘွက် ကီးဆည်နှင့် လင်းဇင်းဆည် ေရေသာက်စနစ်များ၊ ဆည်ကန်ငယ်များပ
ြ ုပ
ြ င်
ေပးခ
ြ င်း၊ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာ ကင်းတားဆည်၊ ေဇာ်ဂျီဆည်၊ သစ်တက်ကုန်းဆည်၊
ဆည်ေတာ် ကီးဆည်၊ မိတ္ထီလာကန်၊ စမုံေရထိန်းတမံ၊ ေချာင်းမကီးေရေလှာင်တမံ၊ ဆည်ငယ်ကန်ငယ်
၄၂၂ ခုနှင့် ဇဂျမ်း-ကန်ြမဲကန်၊ ထီးလိှုင်ကန်ြပုပ
ြ င်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။
ေရအရင်းအမ
ြ စ်အသုံးချေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ့လည်းပဲ ေမ
ြ ေအာက်ေရနဲ့ စိုက်ပျိုးေရရရှိေရး
ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာေရးနှစ်အထိ စက်ေရတွင်းေပါင်း ၅၂၁၂ တွင်းနှင့် လက်ရိုက်
တွင်း ၃၀၀၀ ေကျာ် စုစုေပါင်း ၈၂၀၀ တွင်းေပါင်း တူးေဖာ်ေပးခဲ့ ြပီးေတာ့ အစိုးရသစ်လက်ထက်
ကာလမှ ယေန့ထိ စက်ေရတွင်းေပါင်း ၂၅၃၀ တွင်းနှင့် လက်ရုိကတ
် ွငး် ၁၄၅၇ တွင်း စုစုေပါင်း ၃၉၈၇
တွင်းအား တူးေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ခဲ့သြဖင့် စုစုေပါင်းစက်ေရတွင်းေပါင်း ၁၂၂၆၆ တွင်းအား
တူးေဖာ်ေပးခဲ့ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ယေန့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာြဖစ်ေပါ်ေနတဲ့ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှု
အေပါ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှုရဲ့ ဒဏ်ကို
မခံရေအာင် သက်ဆိုင်ရာေတာင်သူများအား ပညာေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း တင် ြပရင်း
ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယေန့အတွက် ေမးခွန်းများေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊ ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်းအစီအစဉ်ြပီးပါပ
ြ ီ။

အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့်ေခတ္တ ရပ်နားပါမယ်။
အချိန်၊ ၁၀း၅၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၃၀ ခန့်ေခတ္တ ရပ်နားပါသည်။]
အချိန်၊ ၁၁း၃၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်

ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။

အစည်းအေဝးပ
ြ န်လည်စတင်ေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

စိုက်ပျိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည်နှင့်အညီ

စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန်

ေကျးလက်ေဒသခံပ
ြ ည်သူများ

ဒုက္ခေရာက်ေစေသာ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ အမ
ြ န်ဆုံးရပ်တန့်ေပးနိုင်ပါရန်နှင့် ယင်းစစ်ေရး
လှုပ်ရှားမှုများေက
ြ ာင့် ဒုက္ခအခက်အခဲေရာက်ေနက
ြ ရေသာ ေကျးသီးြမို့နယ်ရှိ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာ
အုပ်စုမှ

စစ်ေဘးေရှာင်တိုင်းရင်းသားများ

ေအးချမ်းစွာ

ြပန်လည်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်

စားေသာက်နိုင်ေရး၊ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ အမ
ြ န်ဆုံးကူညီ ေဆာင်ရွက် ေပးပါရန်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း အေရးကီးအဆိုတင်တွင်းြခင်းနှင့် လွတ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၆၃ အရ အေရးတကီးကိစ္စတစ်ရပ်ကို ေဆွးေနွးရန် ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း၊ ေကျးသီး
မဲဆန္ဒနယ်မှ ကျွန်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌထံ စာဖ
ြ င့်ေရးသား လက်မှတ်ေရးထိုးြပီး အဆိုတစ်ရပ်အြဖစ် တင်ြပလာ
ပါတယ်။ အဆိုမှာ စိုက်ပျိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည်နှင့်အညီ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် ေကျးလက်ေဒသခံ
ြပည်သူများဒုက္ခေရာက်ေစေသာ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ အမ
ြ န်ဆုံးရပ်တန့်ေပးနိုင်ပါရန်နှင့် ယင်းစစ်ေရး
လှုပ်ရှားမှုများေက
ြ ာင့် ဒုက္ခအခက်အခဲေရာက်ေန ြကေသာ ေကျးသီး ြမို့နယ်ရှိ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စုမှ
မူ ြကမ်း
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စစ်ေဘးေရှာင်တိုင်းရင်းသားများ ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်နိုင်ေရး ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ အမ
ြ န်ဆုံးကူညီေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးပါရန်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား

တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကို တင်သွင်းဖို့ ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း
အဆိုတင်သွင်းဖို့ ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း(ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ ေလးစားရပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်း
အေဝးမှာ ကျွန်ေတာ်တင်သွင်းလိုတဲ့ အေရး ကီးအဆိုကေတာ့ စိုက်ပျိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည်နှင့်အညီ
စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် ေကျးလက်ေဒသခံ ြပည်သူများ ဒုက္ခေရာက်ေစေသာ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ အမ
ြ န်
ဆုံးရပ်တန့်ေပးပါရန်နှင့်

ယင်းစစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများေက
ြ ာင့်

ဒုကအ
္ခ ခက်အခဲေရာက်ေနက
ြ ရေသာ

ေကျးသီးြမို့နယ်ရှိ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စုမှ စစ်ေဘးေရှာင်တိုင်းရင်းသားများ ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်
ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်နိုင်ေရး၊

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ

အမ
ြ န်ဆုံးကူညီေြဖရှင်း

ေဆာင်ရွက်ေပးပါရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်းအဆိုကို တင်သွင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။
ေလးစားရပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

ရှမ်း ြပည်နယ်၊

လွိုင်လင်ခရိုင်၊

ေကျးသီးြမို့နယ်အတွင်းရှိ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စု ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာ တာဖာေဆာင်တံတားတွင် အစိုးရ
တပ်မေတာ်စစ်ေ ြကာင်းများနှင့် SSPP, SSA တို့၏ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများေက
ြ ာင့် ေဒသခံြပည်သူ
များသည် မိမိ၏ရွာတွင် လုံ ြခုံမှုမရှိေတာ့သြဖင့် စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူများအဖ
ြ စ် စားဝတ်ေနေရး
အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာေရးအခက်အခဲ၊ ပညာေရးအခက်အခဲနှင့် စိုက်ပျိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည်နှင့်အညီ
စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲဒုက္ခအမျိုးမျိုး ကုံေတွ့ေနရ၍ နီးစပ်ရာဝမ်ဝပ်ဘုန်း ကီးေကျာင်းသို့
သွားေရာက်ခိုလှုံေန ြကရပါတယ်။ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပစ် ု တာဖာေဆာင်တံတားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝမ်ဝပ်
ေကျးရွာ၊ ဖာေဆာင်ေကျးရွာ၊ မုလွန်ေကျးရွာ၊ လွိုင်ေခါ်ေကျးရွာရှိ ေဒသခံ ြပည်သူများသည် စစ်ေဘး
ေရှာင်ဒုက္ခသည်များအဖ
ြ စ် ရဟန်းသံဃာေတာ်များ ၅၂ ပါးနှင့် ေဒသခံစစ်ေဘးေရှာင်ဒုက္ခသည် ၂၀၀
ေကျာ်ရှိေနပ
ြ ီြဖစ်သည့်အတွက် ကာလရှည် ြကာသွားလျှင် စားဝတ်ေနေရး လွန်စွာအခက်အခဲြဖစ်လာ
မည် ြဖစ်ပါတယ်။ မိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည့်အေလျာက် ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလျှာေရာဂါများေက
ြ ာင့် ကျန်းမာ
ေရးေစာင့်ေရှာက်မှုများလည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတွင်း
မူ ြကမ်း
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တပ်မေတာ်သားများ လာေရာက်ေနထိုင်ေနက
ြ သည့်အတွက် ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ေကျာင်းစာ
သင်ယူချိန်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်ေနရေသာ အခက်အခဲများရှိေနပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည့်
အတွက် ေဒသခံ ြပည်သမူ ျား၏ ဝမ်းစာဖူလုံေရးအတွက်မရှိမ ြဖစ် အလွန်ပင်လိုအပ်ေနပါတယ်။ ဝမ်ဝပ်
ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများေက
ြ ာင့် ေပ
ြ ာင်းခင်းဧက ၁၄၀ ခန့်၊ ေမ
ြ ပဲဧက ၂၅ ဧကခန့်
နှင့်လယ်ယာေမ
ြ ၃၅ ဧကခန့် စုစုေပါင်း ဧက ၂၀၀ ခန့်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ သို့အတွက်
ေက
ြ ာင့် စိုက်ပျိုးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည်နှင့်အညီ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် ေကျးလက်ေဒသခံ ြပည်သူများ
ဒုက္ခေရာက်ေစေသာ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ အမ
ြ န်ဆုံးရပ်တန့်ေပးနိုင်ပါရန်နှင့် ယင်းစစ်ေရးလှုပ်ရှား
မှုများေက
ြ ာင့် ဒုက္ခအခက်အခဲေရာက်ေနက
ြ ရေသာ ေကျးသီး ြမို့နယ်ရှိ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စုမှ စစ်ေဘး
ေရှာင်တိုင်းရင်းသားများ

ေအးချမ်းစွာ

ြပန်လည်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်နိုင်ေရး၊

ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ အမ
ြ န်ဆုံးကူညီေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးပါရန်

ြပန်လည်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား

တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း အေရး ကီးအဆိုကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် တင်သွင်းအပ်ပါတယ်
ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုကို ေထာက်ခံမယ့်သူအား ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။

ေဒါ်နန်းဝါနု(ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်)။

။ မဂလာပါရှ
င်္
င်။ ကျွန်မကေတာ့ ရှမ်း ြပည်နယ်၊ ကွန်ဟိန်း

မဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်နန်းဝါနု ြဖစ်ပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်
သင့်ြမတ်ေရးနှင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရးအတွက် ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း တင်သွင်းတဲ့ အေရး ကီးအဆိုကို ေထာက်ခံေဆွးေနွးသွားမှာြဖစ်ပါ
တယ်ရှင်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံတည်ေဆာက်နိုင်ရန် အေခ
ြ ခံ
အကျဆုံးြဖစ်တဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရးကိုတည်ေဆာက်နိုင်မှ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့်ြမတ်ေရးနဲ့ တိုင်းရင်းသား
စည်းလုံးညီညွတ်ေရးကို ရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် ြငိမ်းချမ်းေရးရမှပဲ စီးပွားေရးဖွံ့ ြဖိုး
တိုးတက်ြပီး နိုင်ငံတကာရဲ့အလယ်မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား
များမရှိလျှင် အဂါစု
င်္ ံမှာမဟုတ်တဲ့အြပင် ဆားမပါတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လို ြဖစ်ေနမှာပါ။ တိုင်းရင်းသားများ
ြဖင့် ြပည်ေထာင်စုကို ေလးနက်ေစပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့် ြမတ်ေရး၊ တိုင်းရင်း
သားများ စည်းလုံးညီညွတ်ေရးသည် နိုင်ငံေတာ်တိုးတက်ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် ြငိမး် ချမး် ေရးမလွဲမေသွ
လိုအပ်ေနပါတယ်။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကလည်း ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မှုဟာ ကျွန်ေတာ်
တို့ နိုင်ငံနှင့် ကျွန်ေတာ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အေရး ကီးတဲ့ကိစ္စြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်
မူ ြကမ်း
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တို့အစိုးရအဖွဲ့အေနနဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မှုနဲ့ပတ်သက်ြပီး အထူးအာရုံစိုက်လုပ်ေဆာင်ေနတာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ စဉ်ဆက်မြပတ်လုပ်ေဆာင်ေနပါ
တယ်လို့ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့က Radio မိန့်ခွန်းမှာ ေပ
ြ ာက
ြ ားသွားတာကို အေလးအနက်ထား
မှတ်သားမိပါတယ်။ ဒါ့အ ြပင် ြပည်ေထာင်စု ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ (UPWC)
နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးဆိုင်ရာ ညှိနိှုင်းေရးဆွဲ
အဖွဲ့ (NCCT) တို့ရဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးပွဲများ ရှိေနေက
ြ ာင်းကိုလည်း ဝမ်းေမ
ြ ာက်ဖွယ်ေလ့လာ
ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံေတာ်အ ကီးအကဲြဖစ်လာပ
ြ ီး တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးရန် ဖိတ်ေခါ်ကမ်းလှမ်းသကဲ့သို့ တိုင်းရင်း
သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ေတွ့ဆုံညှိနိှုင်းေဆွးေနွး ြခင်း နည်းလမ်း ြဖင့် နိုင်ငံေရး
ြပဿနာများကို ေဖ
ြ ရှင်းလိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ လက်ခံ ကိုဆိုေဆွးေနွးေနတာကို ေတွ့ြမင်ေနရပါတယ်။
သို့ေသာ် ြပည်နယ်များမှာ ပဋိပက္ခများအရှိန်ြမှင့်တင်ေနဆဲြဖစ်ေ ြကာင်းကို ြပည်သူများမှတစ်ဆင့်လည်း
ေကာင်း၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ Radio ၊ Internet စတဲ့ မီဒီယာများမှလည်းေကာင်း ြကားသိေနရပါ
တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နဲ့ ကချင်ြပည်နယ်မှာ ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်ဖွဲ့
(KIA) နှင့်လည်းေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ်မှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) တပ်မဟာ(၅)
လက်ေအာက်ခံ ကရင်အမျိုးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (KNLA) နှင့်လည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်
နယ်မှာ ပေလာင်၊ တေအာင်း အမျိုးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (TNLA)၊ ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရး
ပါတီ ရှမ်း ြပည်တပ်မေတာ် (SSPP ၊ SSA) နှင့်လည်းေကာင်း တိုက်ပွဲများ၊ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ ြဖစ်ပွား
ေနတာကို စိတ်မေကာင်းဖွယ် ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။
ေလးစားရပါတဲ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ အခုလက်ရှိမှာ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နဲ့ နိုင်ငံေတာ်နဲ့ ြပည်ေထာင်စု
အဆင့် ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးေနပ
ြ ီြဖစ်တဲ့ SSPP ၊ SSA ၊ ရှမ်း ြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ၊ ရှမ်းြပည်
တပ်မေတာ်တုိ့က ရှမ် ြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ေကျးသီး ြမို့နယ် တာဖာေဆာင်ေဒသမှာ
တာဖာေဆာင်တံတားအေပါ် အင
ြ င်းပွားမှုြဖင့် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့မှ ယေန့တိုင် တိုက်ပွဲများ၊ စစ်ေရး
လှုပ်ရှားမှုများ အဆက်မြပတ်ြဖစ်ပွားေနပါတယ်။ ေကျးသီးြမို့နယ်ဟာ ြမို့နယ်တစ်ြမို့၊ ြမို့နယ်ခွဲတစ်ခု၊
ေကျးရွာအုပ်စု ၃၁ အုပ်စု၊ ေကျးရွာေပါင်း ၂၄၆ ရွာရှိ ြပီး လူဦးေရ ငါးေသာင်းနီးပါးရှိပါတယ်။ ေကျးသီး
ြမို့ပတ်လည်မှာ သီေပါမ
ြ ို့နယ်၊ မိုင်းရယ် ြမို့နယ်၊ တန့်ယန်း ြမို့နယ်၊ မိုင်းရှူးမ
ြ ို့နယ်နဲ့ မိုင်းကိုင် ြမို့နယ်
တို့တည်ရှိပါတယ်။ အခုြဖစ်ပွားတဲ့ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ၊ တိုက်ပွဲများဟာ ေကျးသီး ြမို့နယ်အြပင် အနီး
မူ ြကမ်း
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အနားမ
ြ ို့များနဲ့ ြပည်သူများကို များစွာထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးေနေစပါတယ်။ တာဖာေဆာင်ေဒသတိုက်ပွဲ
များေက
ြ ာင့် တာဖာေဆာင်တံတားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖာေဆာင်းရွာ၊ မုလွန်ရွာ၊ လွိုင်ေခါ်ရွာရှိ ရွာသူ
ရွာသားများက မိမိတို့ အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာကာ စစ်ေဘးေရှာင်ဒုက္ခသည်အ ြဖစ် ဝမ်ဝပ်ရွာရှိ ဝတ့်ဝမ်ဝပ်
ဘုန်း ကီးေကျာင်းသို့ သွားေရာက်ခိုလှုံေနရပါတယ်။ ၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှ ၉-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့အထိ
ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းလာတဲ့အိမ်ေထာင်စုမှာ ၅၉ စုြဖစ် ြပီးေတာ့ လူဦးေရ ၁၉၅ ေယာက်ရှိပါတယ်။ ထိုအထဲမှာ
အမျိုးသမီး ၈၈ ဦးရှိ ြပီး ကေလး ၉၃ ဦးရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးများမှာ အများစု ြဖစ်ပါတယ်။
ရဟန်းသံဃာအေပါင်း ၅၂ ပါးလည်း အဆိုပါဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းသို့ လာေရာက်ခိုလှုံေနလျက်ရှိရာ
ဒုက္ခသည်ေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်ရှိေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားအများစုမှာ တခ
ြ ားနည်းြဖင့် တိမ်းေရှာင်
ေနရပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ယခုအချိန်က လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန်ြဖစ်ြပီး ရွာသူရွာသားများက မိမိတို့ပိုင်
လယ်ယာေမ
ြ ဧက ၂၀၀ ခန့်ကို စွန့်ခွာ၍ ထွက်ေြပးရခ
ြ င်း ြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။ ေကျးလက်ေန
ြပည်သူများရဲ့လုပ်ငန်းခွင်များ ပျက်စီးရတဲ့အြပင် ပဋိပက္ခနယ်ေြမများအတွင်း လူ့အခွင့်အေရးချိုး
ေဖာက်ခံရမှုများ ရှိေ ြကာင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။ ဖာေဆာင်းရွာ၊ မုလွန်ရွာ၊ လွိုင်ေခါ်ရွာ၊ ဝမ်ဝပ်ရွာ
ရှိ ေကျာင်းများဖွင့်ခွင့်အခွင့်အေရး ဆုံးရှုံးသလို ြဖစ်ေန၍ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ပညာေရးက
မှာထိခိုက်နစ်နာေနပါတယ်။ ဝတ့်ဝမ်ဝပ်ဘုန်း ကီးေကျာင်းသို့ေရာက်ရှိေနတဲ့ စစ်ေဘးေရှာင်ဒုက္ခသည်
များအတွက် စားဝတ်ေနေရးအကူအညီ အေရးတကီးလည်း လိုအပ်ေနပါတယ်။ ၎င်းတို့ မိမိေနရပ်သို့
ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိုင်နိုင်ေရးနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အမ
ြ န်ဆုံးြပုလုပ်ေပးရန်လည်း
လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းကို ြပည်ခိုင် ြဖိုးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိက
ု ရက်
တစ်ပါတီ၊ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ရှမ်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက တတ်နိုင်သ
ေလာက် သွားေရာက်ကူညီေပးခဲ့ေသာ်လည်း လုံေလာက်မှုမရှိပါ။ ြပည်သူများရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို
နိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ကုစားေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြငိမ်းချမ်းေရးအေပါ်ထားရှိတဲ့ အစိုးရ၏ရိုးေဖ
ြ ာင့်တဲ့
သေဘာထားကို ေဖာ်ြပ ြခင်းအားဖ
ြ င့် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး အမှန်တကယ် ြငိမ်းချမ်း ြပီး ေပျာ်ရွှင်စိတ်
ချမ်းသာမှု လက်ေတွ့ရေစသင့်ပါတယ်။ ြငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ယုံ ြကည်မှုတည်ေဆာက်
ြ င်းအား ထိခိုက်ပျက်ြပားေစနိုင်
ေနချိန်တွင် ြငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ယုံ ြကည်မှုတည်ေဆာက်ေနခ
မည့်ကိစ္စြဖစ်ေသာ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်စစ်ေ ြကာင်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားေတာ်လှန်ေရးတပ်များ ြကား
တွင် ြဖစ်ပွားေနေသာတိုက်ပွဲများ၊ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ေပး၍ ေဆွးေနွးညှိနိှုင်း
မူ ြကမ်း
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ေသာ နိုင်ငံေရးနည်းလမ်း ြဖင့် အမ
ြ န်ဆုံးေဖ
ြ ရှင်း ြကပါရန်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ေကျးသီး
ြမို့နယ်၊

တာဖာေဆာင်ေဒသ၊

ဝတ့်ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စု၊

ဝတ့်ဝမ်ဝပ်ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းသို့

ေရာက်ရှိေနသည့် ဒုက္ခသည်များအားကူညီ၍ မိမိေနရပ်သို့ ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိုင်နိုင်ေရးနှင့်
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အမ
ြ န်ဆုံးြပုလုပ်ေပးပါရန်လိုအပ်၍ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း တင်သွင်းေသာ
အေရး ကီးအဆိုအား ေလးနက်စွာေထာက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီေနရာမှာ ေဒါ်နန်းဝါနု သုံးထားတဲ့စကားလုံးေလး ြပန် ြပီးေတာ့ အားလုံး

သုံးသပ်နိုင်ေအာင်ေြပာပါမယ်။

ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုဆိုတာ

အဓိပ္ပာယ််ဖွင့်နိုင်တဲ့ပမာမရှိပါဘူး။

ကျွန်ေတာ်တို့ေလာေလာဆယ်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းလို့ပဲ

ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာ်လှန်ေရးအဖွဲ့အစည်းဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးသက်ေရာက် ြပီး ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးကိုလည်း
သွားပ
ြ ီးေတာ့ ထိခိုက်နိုင်မှာ ြဖစ်တဲ့အတွက် ေနာင်ဒီလိုမသုံးစွဲဖို့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို
အသိေပးပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီေန့တင်ြပေဆွးေနွးသွားတဲ့ ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုဆိုတဲ့ စကား
လုံးဟာလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းလို့ေြပာင်း ြပီးေတာ့ ေဖာ် ြပေပးဖို့လိုမှာြဖစ်ပါ
တယ်။ တင်ြပသွားတဲ့အဆိုကို ကျွန်ေတာ်တို့ အမှန်အတိုင်းဆိုရင် မေန့က ကျွန်ေတာ်ဆီအဆိုလာပ
ြ ီး
တင်ပါတယ်။ အဆိုကိုတင်ြပတဲ့ေနရာမှာ ဖတ် ြကည့်လိုက်တဲ့အခါကျေတာ့ အင်မတန်စိတ်မေကာင်း
ြဖစ်မိပါတယ်။

ဝမ်းလည်းနည်းမိပါတယ်။

စိတ်လည်းထိခိုက်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်

ဒီကိစ္စကို

ကျွန်ေတာ်တို့ အေရး ကီးအဆိုအြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်မယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မိုလို့ မေန့ကအချိန်မရဘူး။
အဲ့ဒီနည်းတူပဲ ဒီအဆိုေပါ်မူတည်ြပီးေတာ့ ေဖ
ြ ဆိုရမယ့်ဌာနအသီးသီးက ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း အသင့်မ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ
ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒီေန့ကို ေရွှ့ဆိုင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့တာဖ
လွှတ်ေတာ်၊ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဟာ ဒီေန့ဥပေဒပ
ြ ုေရးတာဝန်အ ြပင် အဓိကလွှတ်ေတာ်
အတွင်းမှာ ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ကိစ္စ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး၊ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့်ြမတ်
ေရးနဲ့ ြပည်တွင်း ြငိမ်းချမ်းေရးကိုအဓိကထား ကျွန်ေတာ်တို့ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ အဲ့လိုေဆာင်ရွက်တဲ့
အတွက်လည်း ထိုက်သင့်တဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုေအာင် ြမင်မှုများ ရရှိတယ်လို့ေြပာနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး၊ အမျိုးသားပ
ြ န်လည်သင့်ြမတ်ေရးနဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရး
အတွက်ကို

ကျွန်ေတာ်တို့

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက

ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့အတွက်

ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်မှာ ထူးထူးြခားခ
ြ ား စပ
ြ ီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နာမည်အရ တိုင်းရင်းသားေရးရာနှင့်
ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
မူ ြကမ်း

အဲ့ဒီေကာ်မတီကို

ဦးသိန်းေဇာ်
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ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြပီး၊ တိုင်းရင်းသားအများစုပါဝင်ေနတယ်။ အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားထဲက
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်တယ်။ ေနာင်ကျလာတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်း
သားအေရးများကို ေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ေကျးလက်လူမှုဘဝမ
ြ ှင့်တင်ေရးကိစ္စပါ ေဆာင်ရွက်ဖို့လို
တယ်လို့ဆိုြပီးတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသားေရးရာ၊ ေကျးလက်လူမှုဘဝမ
ြ ှင့်တင်ေရးနဲ့ ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်း
ေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီဆိုြပီး ဖွဲ့စည်းြပီးေတာ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ေရး၊ အမျိုးသား
ြပန်လည်သင့် ြမတ်ေရး ြပည်တွင်း ြငိမ်းချမ်းေရးအတွက် လွှတ်ေတာ်အေနနဲ့ အထူးဝါယမစိုက်ထုတ်ဖို့လို
တယ်။ လိုတဲ့အခါမှာေဆာင်ရွက်နိုင်ေအာင် ဒီေကာ်မတီကိုဖွဲ့စည်းေပးခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲဲ့ဒီေကာ်မတီ
ကပဲ ဆက်စပ် ြပီးေတာ့ ဦးသိန်းေဇာ်နဲ့ အဖွဲ့များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရကေန ဖွဲ့စည်းေပးတဲ့ ပထမဦး
ဆုံးေသာအဖွဲ့အစည်းကေတာ့ ဗဟိုေကာ်မတီေပါ့။ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာင်မှု
ဗဟိုေကာ်မတီ အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် ေပါ်ေပါက်လာတဲ့ေကာ်မတီက ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီ၊

ြငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီမှာမှ

ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌသုံးဦး၊

တာဝန်ေပး

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ တပ်မေတာ်ရဲ့
ကိုယ်စားပ
ြ ုအေနနဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူး ကီးစိုးဝင်းက ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ြပီးတဲ့အခါမှ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
ဦးေအာင်မင်းက ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်ရဲ့ကိုယ်စားပ
ြ ု ဦးသိန်းေဇာ်က ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ
အဖ
ြ စ်တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်ရဲ့
ြပည်သူများရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့အေနနဲ့လည်း ြငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက် ေစတနာပါပါ
ေဆာင်ရွက်ေနတာေတွရှိပါတယ်။ အဲ့လိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ဗဟိုေကာ်မတီရဲ့ မူဝါဒကိုခံယူ ြပီး
လုပ်ငန်းေကာ်မတီက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနတာေတွလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့အတွက်
ဒီေန့င
ြ ိမ်းချမ်းေရးနဲ့

ပတ်သက် ြပီးေတာ့

နယ်ေြမမှာရှိ ြကတဲ့ြပည်သူများရဲ့

စိုးရိမ်ေသာကရှိမှုေတွ

ြ ာင်းကိုအဆိုတင်ြပ
ဒါ့အ ြပင် မလုံမ ြခုံ ြဖစ်မှုေတွ၊ မတည် ြငိမ် ြဖစ်မှုေတွ ြဖစ်ေပါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အေက
တင်သွင်းလာတဲ့အခါမှာ ြကားသိရတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်ေြပာရမယ်ဆို များစွာစိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါ
တယ်။ စိတ်လည်းထိခိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းလည်းစာပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခုလိုတင်ြပေဆွးေနွး
တဲ့ေနရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်က အဓိကထားဖွဲ့စည်းေပးထားတဲ့ အတိုချုပ်ေြပာမယ်ဆိုရင်
တိုင်းရင်းသားေရးရာနဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီ၊ ေကာ်မတီရ့ဲ ဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့လည်း မိမတ
ိ ိ့ု
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့

ဆက်စပ်ြပီးေတာ့

ဘာေတွများေဆာင်ရွက်ေနသလဲဆိုတာကိုလည်း

လွှတ်ေတာ်ကို အသိေပးတင် ြပဖို့လိုပါမယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီ၊ လွှတ်ေတာ်
မူ ြကမ်း
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ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒီေန့ နိုင်ငံေတာ်ကဖွဲ့စည်းေပးထားတဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ြဖစ်တဲ့ ဦးသိန်းေဇာ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးရန်ရှိက
ေဆွးေနွးတင် ြပဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းေဇာ်(ဥက္က ဋ္ဌ၊ တိုင်းရင်းသားေရးရာနှင့် ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီ)
။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်များ၊ ဖိတ် ြကား

ထားေသာဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံ ြကပါေစေက
ြ ာင်း ဆုေတာင်းေမတ္တ ာ
ပို့သအပ်ပါတယ်။

ကျွနေ် တာ်ကေတာ့

ဦးသိန်းေဇာ် ြဖစ်ပါတယ်။

ြမစ် ကီးနားမဲဆန္ဒနယ်

ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့

ေကျးသီး ြမို့နယ်မှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီး

ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း တင်သွင်းသွားေသာအဆိုအေပါ်တွင် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် တိုင်းရင်းသားေရးရာ၊
ေကျးလက်လူမှုဘဝမ
ြ ှင့်တင်ေရးရာနှင့် ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီ ဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့
လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့
လည်းေကာင်း

မိမိတို့ရဲ့ေဆာင်ရွက်မှုများအေပါ်

အသိေပးသင့်သည်များကို

ထုတ်နုတ် ြပီးေတာ့

ရှင်းလင်းတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုတင်သွင်းေသာ အဆိုနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ မိမိတို့ ြငိမ်းချမ်း
ေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်က အေလးအနက်ထားပ
ြ ီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကိစ္စရပ်
တစ်ခု ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်းကို ေရှးဦးစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စု ြငိမ်းချမ်းေရး
ေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီနဲ့ ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ(SSPP/SSA)မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
တို့ဟာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများေလျှာ့ချနိုင်ေရးအတွက် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများ ေဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါတယ်။ ြပီးခဲ့တဲ့ ၈-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ေတွ့ဆုံ
ေဆွးေနွးတဲ့ေနရာကေတာ့ သမ္မတရုံးဝန် ကီးဌာန(၄) အစည်းအေဝးခန်းမမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အစည်း
အေဝးကို တက်ေရာက် ြကသူများအေနနဲ့ တင် ြပရမယ်ဆိုရင် ြပည်ေထာင်စုြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်
ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီမှာ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ဦးေအာင်မင်း၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌြဖစ်တဲ့ ကျွန်ေတာ်နဲ့ အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်တဲ့
ဦးထွန်းထွန်းဦးနဲ့ ဦးစီးအရာရှိများတက်ေရာက် ြကသလို SSPP/SSA အဖွဲ့မှ ဦးစဝ်ခွန်ဆိုင်၊ အေထွေထွ
အတွင်းေရးမှူးြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစဝ်ေခေမာင်း၊

ဗဟိုေကာ်မတီဝင်ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစဝ်ေဆပိန်ဖ၊

တပ်မဟာမှူးဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့နဲ့ အဖွဲ့ဝင်ကိုးဦး တက်ေရာက်ခဲ့ ြကပါတယ်။ အဲ့ဒီေန့က ကျွန်ေတာ်တို့
ေဆွးေနွးခဲ့တဲ့အေက
ြ ာင်းအရာများ ြဖစ်ပါတယ်။ ေဆွးေနွးခဲ့တဲ့အေက
ြ ာင်းအရာေတွက (၁) လက်ရှိ
ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ဖာေဆာင်းတံတားတွင် နှစ်ဖက်တပ်များထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိစ္စ၊ (၂) သတ်မှတ်
မူ ြကမ်း
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ထားေသာ ကတိကဝတ်များကို တိကျစွာလိုက်နာက
ြ ြပီး စစ်ေရးတင်းမာမှုများ မေပါ်ေပါက်ေစေရးကိစ္စ၊
(၃) ေဒသတွင်းတည် ြငိမ်ေအးချမ်းေရးနှင့် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးကိစ္စရပ်များဆိုြပီးေတာ့ ေခါင်းစဉ်သုံးခုနဲ့
ကျွန်ေတာ်တို့ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ ြကပါတယ်။ ေဆွးေနွးချက်များအေပါ် ေဆာင်ရွက်မှုများအေနနဲ့ တင် ြပရ
မယ်ဆိုရင်

ြပည်ေထာင်စု ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီအေနနဲ့

နှစ်ဖက်ေဆွးေနွး

ရရှိချက်များအေပါ် ြပည်ေထာင်စုြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးဗဟိုေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ ကီးထံ တင်ြပ ြပီး
ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်လက် ြပီးေတာ့လည်း ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် နာယကကီးထံလည်း တင်ြပ ြပီး ြဖစ်
ပါတယ်။ ဆက်လက်ြပီးေတာ့ အ ကီးအကဲများအေနနဲ့ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ဖွယ်ရာကိစ္စရပ်များကို
သက်ဆိုင်ရာ လုံ ြခုံေရး၊ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့များသို့ သက်ဆိုင်ရာများမှတစ်ဆင့် အသိေပးအေက
ြ ာင်း
ြကားထားပ
ြ ီးြဖစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ SSPP/SSA အဖွဲ့ဘက်က ေဆာင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စ ြဖစ်ပါတယ်။
သူတို့အေနနဲ့ေဆွးေနွးချက်များကို ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဗဟို
ေကာ်မတီအစည်းအေဝး ြပုလုပ်ေနဆဲ ြဖစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ေဆွးေနွးရရှိချက်ကို ြပည်ေထာင်စု
ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသို့
လက်ရှိြဖစ်ေပါ်ေနတဲ့အေခ
ြ အေန

ြပန်လည်အေက
ြ ာင်း ြကားေပးမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ြဖစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်တပ်များရင်ဆိုင်မှုရှိေသာ်လည်း ပစ်ခတ်

တိုက်ခိုက်မှုကို နှစ်ဖက်ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်တဲ့ အေခ
ြ အေနြဖစ်ပါတယ်။ SSPP/SSA ဗဟိုေကာ်မတီ
အစည်းအေဝး၏ အေက
ြ ာင်း ြပန် ြကားချက်ကို ြပည်ေထာင်စု ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီအေနနဲ့

ေစာင့်ဆိုင်းေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ေဒသခံြပည်သူများ

ေဘးကင်းရာများတွင်

သွားေရာက်တိမ်းေရှာင်ေနက
ြ ပါတယ်။ မိုးရာသီ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များကို ေလာေလာဆယ်အေခ
ြ
ြ အေန ြဖစ်ပါတယ်။ ဖာေဆာင်း
အေနမှာ ဝင်ေရာက်နိုင်ြခင်းမရှိပါဘူး။ ဆက်လက် ြဖစ်ေပါ်နိုင်မယ့် အေခ
တံတားကိစ္စကို ြငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယုံ ြကည်ပါတယ်။ ေဖ
ြ ရှင်း ြပီးပါက ေဒသခံြပည်သူများ
အချိန်မီလုပင် န်းခွင်သုိ့ေအးချမး် စွာ ဝင်ေရာက်နိုင်မည် ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်လက် ြပီးေတာ့လည်း နှစ်ဖက်
လက်ခံနိုင်ေသာ နည်းလမ်းများဖ
ြ င့် ကတိကဝတ်များကို တိကျစွာလိုက်နာက
ြ ြပီး စစ်ေရးတင်းမာမှုများ
မေပါ်ေပါက်ေစေရး

အပ
ြ ုသေဘာေဆာင်ေသာ

ေဆွးေနွးချက်များအေပါ်

ဆက်လက်အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ ယုံ ြကည်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယခုအဆိုမှာ မိမိတို့ ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရး
ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်က အေလးအနက်ထားပ
ြ ီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ေနေသာကိစ္စရပ် ြဖစ်ပါသည်။ သို့ြဖစ်
မူ ြကမ်း
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ပါ၍ မိမိတို့ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကိစ္စရပ်များဖ
ြ စ်ပါသဖ
ြ င့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိုင်ပါရန်အတွက်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးထံ ရိုေသေလးစားစွာ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရကိုယ်စား

သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက

ြပန်လည်ေဆွးေနွးလိုက ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ေကျာ်ညွန့်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေတာ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်
ကေတာ့ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ဒုတိယဝန် ကီး ဗိုလ်ချုပ်ေကျာ်ညွန့်ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့
ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်းရဲ့ စိုက်ပျိုးရာသီ ြဖစ်သည်
နှင့်အညီ စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ကိုင်ရာ ေကျးလက်ေဒသခံြပည်သူများ ဒုက္ခေရာက်ေစေရး စစ်ေရးလှုပ်ရှား
မှုများ

အမ
ြ န်ဆုံးရပ်တန့်ေပးနိုင်ပါရန်နှင့်

ယင်းစစ်ေရးလှုပ်ရှားများမှုေ ြကာင့်

ဒုက္ခအခက်အခဲ

ေရာက်ေနက
ြ ေသာ ေကျးသီးြမို့နယ်ရှိ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စုမှ စစ်ေဘးေရှာင်တိုင်းရင်းသားများ
ေအးချမ်းစွာ

ြပန်လည်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်နိုင်ေရး

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ

အမ
ြ န်ဆုံးကူညီေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း အေရး ကီး
အဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လုိ့ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာပဲ ြဖစ်ပါ
တယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီး တင်ြပတဲ့ အေက
ြ ာင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မေတာ်
အကီးအကဲအေနနဲ့လည်း ေဒသတွငး် ြငိမ်းချမ်းေရးနဲ့ပတ်သက်ြပီး အေလးထားေဆာင်ရွက်ေနသလို
ြငိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့ နယ်ေြမေတွမှာ တပ်မေတာ်နဲ့ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုအ ြကား တိုက်ပွဲများေက
ြ ာင့်
ြပည်သူလူထုဟာ စစ်ဒဏ်သင့် ြပီး ေမ
ြ ဇာပင်ြဖစ်ခဲ့ ြကရတယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်သေဘာေပါက်
ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ယခုလိုတင်ြပမှုနဲ့ပတ်သက် ြပီး မျက်ေြခမပ
ြ တ်ေစာင့် ြကည့် ြပီး ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ေပး
သွားမှာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေက
ြ ာင့်လဲဆိုေတာ့ ြငိမ်းချမး် ချငတ
် ဲ့ ဆန္ဒေတွဟာ တပ်မေတာ်အ ကီးအကဲရဲ့
စိတ်ထဲမှာသာရှိေနဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ အရာရှိစစ်သည်များရဲ့ နှလုံးသားမှာလည်း ြငိမ်းချမ်းေရးပုံရိပ်ေတွ
စွဲထင်ေနသလိုပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ြပည်သူေတွရဲ့ ရင်မှာလည်း ြငိမ်းချမ်းေရး
ေတာင်းဆိုမှုေတွ ရှိေနက
ြ သလိုပါပဲ ြပည်တွင်းမှာ ြငိမ်းချမ်းေရးအစစ်အမှန်ရရှိမှသာ နိုင်ငံေတာ်
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အေနနဲ့ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်ေတွချမှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်မှာြဖစ်ြပီး တိုင်းြပည်ရဲ့

ကယ်ဝ

ချမ်းသာမှုရရှိေစမယ်ဆိုတာကိုလည်း သေဘာေပါက် ြပီးြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ နိုင်ငံေတာ်အေနနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့မှာ ေက
ြ ညာချက်အမှတ်
(၁/၂၀၁၁) ြဖင့်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို

ြငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခါ်ခဲ့သလို

တပ်မေတာ်အေနဖ
ြ င့်လည်း ြပည်ေထာင်စုြငိမ်းချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာင်မှုဗဟိုေကာ်မတီမှလည်းေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းေကာ်မတီတွင်လည်းေကာင်း တက်တက် က က ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တပ်မေတာ်အေနနဲ့ ြငိမး် ချမး် ေရးေဖာ်ေဆာင်တဲ့အခါမှာ မူ(၆)ရပ်ချမှတ်
ထားပ
ြ ီးေတာ့ ထာဝရင
ြ ိမ်းချမ်းေရးရယူရန်အတွက် အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရန်၊ သေဘာတူစာချုပ်များ
ြ တ်မထုတ်ရန်၊ ေဒသခံ ြပည်သူ
အတိုင်း ကတိတည်ရန်၊ ြငိမ်းချမ်းေရးသေဘာတူညီချက်အေပါ် အမ
များအေပါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖ
ြ စ်ေစရန်၊ နိုင်ငံေတာ်က ထုတ် ြပန်သည့်တည်ဆဲဥပေဒများကို တိတိကျကျ
လိုက်နာရန်၊ ဒို့တာဝန်အေရးသုံးပါးနှင့် ဒီမိုကေရစီအနှစ်သာရကို လက်ခံြပီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒဖ
ြ င့် ဒီမိုကေရစီေလျှာက်လှမ်းမှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် စတဲ့အချက်များဖ
ြ စ်ြပီးေတာ့
ေဒသတည်ြငိမ်ေအးချမ်းြပီး

အမှန်တကယ်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေစချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါက

အထက်ပါမူများကို

ေလးစားေဆာင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ ြငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဟန့်တားေစတဲ့ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်
များကို မဖ
ြ စ်ပွားေစေရးအတွက် အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။
ကေန့ ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီး အဆိုတင်သွင်းသွားတဲ့ ေကျးသီးြမို့နယ် ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စု
နယ်ေြမဟာ မိမိတပ်မေတာ်စစ်ေ ြကာင်းများ နယ်ေြမစိုးမိုးေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာနယ်ေြမ ြဖစ်ပါ
တယ်။ SSA ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့ဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေဘာတူညီထားတဲ့ ေကျးသီးြမို့နယ် ဝမ်ဟိုင်းေကျးရွာ
မှာသာအေခ
ြ ြပုေနထိုင်ရန်ြဖစ်ေသာ်လည်း သတ်မှတ်နယ်ေြမထက်ေကျာ်လွန်ြပီးေတာ့ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာ
အတွင်းမှာ ဝင်ေရာက်ေနရာယူအေခ
ြ ြပုေနခ
ြ င်းသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ SSA ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန့ ေတာင် ကီးြမို့၌ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ြပည်နယ်အဆင့် ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးပွဲ
မှ သေဘာတူညီချက် အပိုဒ်(ဃ)မှာေတာ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သေဘာတူညီထားေသာ နယ်ေြမများမှအပ
နယ်ေြမေကျာ်လွန်

လက်နက်ကိုင်ေဆာင်သွားလာမှုများကို

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်

ကိုတင်ညှိနိှုင်းြပီးမှ

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဟူေသာအချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်နယ်ေြမနှင့် မသက်ဆိုင်
ေသာေနရာများသို့ ေရာက်ရှိအေခ
ြ ြပုကာ မိမိနယ်ေြမစိုးမိုးေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ နယ်ေြမခံ မိမိ
တပ်မေတာ်စစ်ေ ြကာင်းများအား အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ ယခင်ကလည်း အလားတူ
မူ ြကမ်း
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တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်

သာဓကများစွာရှိပါတယ်။

SSA

ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့အေနဖ
ြ င့်

ြပည်နယ်အဆင့်

ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးပွဲ သေဘာတူညီချက်များကို ကတိမတည်ဘဲ အကိမ် ကိမ်ချိုးေဖာက်လျက်
ရှိေသာ်လည်း

မိမိတပ်မေတာ်စစ်ေ ြကာင်းများအေနဖ
ြ င့်

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများ

ေအးချမ်းစွာ

ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်ေရးနှင့် ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
နိုင်ေရးအတွက် ေလာေလာဆယ် စစ်ေရးနည်းလမ်း ြဖင့် တု့ံြပန်ေြဖရှင်းြခင်းမရှိေသးဘဲ သတ်မှတ်ထား
သည့်ေနရာများသို့ ြပန်လည်ဆုတ်ခွာေပးရန် အေက
ြ ာင်း ြကားပ
ြ ီးြဖစ်သည့်အြပင် လုံေလာက်သည့်
အချိန်ကိုလည်း သတ်မှတ်ေပးထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အေက
ြ ာင်း ြကားပါေသာ်လည်း SSA ဝမ်ဟိုင်း
အဖွဲ့အေနဖ
ြ င့် ြငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှင်းလိုမှုမရှိဘဲ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားအေရးကို ခုတုံးလုပ် အကာ
အကွယ်ရယူလျက် ယခုလို တစ်ဖက်လှည့်ေဆာင်ရွက်လာခ
ြ င်းသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
၎င်းတို့၏ သတ်မှတ်ေနရာတွင် ြပန်လည်ေနထိုင် ြပီး သေဘာတူညီချက်များကိုသာ လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ပါက

စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုေ ြကာင့်

အခက်အခဲေရာက်ေနက
ြ ေသာ

ေဒသခံရွာသားများ

အေနဖ
ြ င့် မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာေကျးရွာများသို့ အချိန်မေရွး ြပန်လည်ဝင်ေရာက်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
တပ်မေတာ်အေနနဲ့လည်း

ေဒသခံများအေပါ်

လိုအပ်သည့်ကူညီမှုများေပးရန်

အဆင်သင့်ရှေိ န

ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ SSA ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့အေနဖ
ြ င့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန့
ေတာင် ကီးြမို့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ြပည်နယ်အဆင့် ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးပွဲမှ သေဘာတူညီချက်
အပိုင်း(ဃ)ပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သေဘာတူညီထားေသာ နယ်ေြမများမှအပ နယ်ေြမကျူးလွန်ေကျာ်လွန်
လက်နက်ကိုင်ေဆာင်သွားလာမှုကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကိုတင်ညှိနိှုင်း ြပီး ေဆာင်ရွက်လိုေသာ သေဘာ
တူညီချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်းမရှိသည့်အြပင် စာချုပ်အေပါ် ကတိတည်မှု၊ ရိုးသားမှု၊ ြပည်သူလူထု
အေပါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖ
ြ စ်ေစမှုနဲ့ လူအင်အားတိုးချဲ့ြခင်း၊ လက်နက်ခဲယမ်းစုေဆာင်းြခင်း၊ စစ်ေရး
ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြငိမ်းချမ်းေရးအေပါ် အမ
ြ တ်ထုတ်ြခင်းများ မပ
ြ ုလုပ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလိုက်နာ
မှသာ မိမိတပ်မေတာ်အေနဖ
ြ င့်လည်း ေဒသတွငး် ရှိ တိုင်းရင်းသားပ
ြ ည်သူများအား ၎င်းတို့ေနထိုင်ရာ
ေဒသေကျးရွာအလိုက် ေအးချမ်းစွာေနထိုင် လုပ်ကိုင်စားေသာက်ေရးနဲ့ ၎င်းေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးကိုလည်း
တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးသည်သာဖ
ြ စ်ပါေက
ြ ာင်း တင် ြပအပ်ပါတယ်။ ဒီကေန့
တပ်မေတာ်အေနနဲ့ တက် ကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို
အေသးစိတ်ေဆွးေနွးတင် ြပေနတာေတာ့

ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ြ ည်သူများနှင့်ပတ်သက်၍ အေရး ကီး
ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်းရဲ့ ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာမှ စစ်ေဘးေရှာင်လုပ်သားပ
မူ ြကမ်း
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အဆိုကို တပ်မေတာ်အေနနဲ့ ေဒသခံလုပ်သားပ
ြ ည်သူများ ြငိမ်းချမ်းစွာေနထိုင်စားေသာက်ြပီး လူေနမှု
ဘဝမ
ြ ှင့်တင်ေရးအတွက်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညှိနိှုင်းြပီး

အမ
ြ န်ဆုံးအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေပ
ြ ာက
ြ ားလိုပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီးတင်ြပတဲ့
ေကျးလက်ေဒသပ
ြ ည်သူများနှင့် ဒုက္ခေရာက်မယ့် စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံးရပ်တန့်
ေအာင် ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ စစ်ေ ြကာင်းများ စစ်ေဘးေရှာင် တိုင်းရင်းသားများေအးချမ်းစွာ
ြပန်လည်ေနထိုင်စားေသာက်နိုင်ေရးနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများမှာ တပ်မေတာ်မှ ကူညီ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေနာက်

ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့

ြပည်ေထာင်စု

ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုဗဟိုေကာ်မတီနဲ့

ြပည်ေထာင်စု ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းေကာ်မတီတို့ရဲ့ ဆုံး ြဖတ်ချက်များကိုလည်း အေလး
အနက်ထားလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်တို့တပ်မေတာ်က

လိုက်နာသလိုပဲ

ြငိမ်းချမ်းေရးနဲ့ပတ်သက်သူအားလုံးကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကတိကဝတ်
အတိုင်း တိတိကျကျ လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ကျွနေ် တာ်
အေရး ကီးအဆိုနှင့်ပတ်သက်လို့ ေဖ
ြ ြကားချက်က ဒီမှာပဲ နိဂုံးချုပ်တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင််ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုတင်သွင်းတဲ့ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း ေဆွးေနွးရန်ရှိက ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း(ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ယခုအခါမှာ

ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်တဲ့

ကာလနဲ့ ကိုက်ညီေနတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားများအတွက်လည်း အလွန်အေရးကီးတဲ့ အချိန် ြဖစ်တဲ့
အတွက် ကျွန်ေတာ့်ရဲ့အဆိုကို အတည် ြပုေပးဖို့ ဥက္က ဋ္ဌမှတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

ြ တ်လည်း တင်ြပ
။ ေကာင်းြပီ။ ဒီအဆိုနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ် ြကားဖ

ခဲ့တာရှိပါတယ်။ အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာေကာင်းပါတယ်။ စိတ်မေကာင်းစရာဖ
ြ စ်သလို စိတ်လည်း
ထိခိုက်စရာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်မှာလည်း ြပည်သူ့အသံ လွှတ်ေတာ်အသံ၊ ြပည်သူ့
ဆန္ဒ လွှတ်ေတာ်ဆန္ဒ၊ ြပည်သူများရဲ့ ေမျှာ်လင့်ချက် လွှတ်ေတာ်က ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ဆိုတဲ့စကားနှင့်အညီ
ဒီေန့ ြပည်သူ့မျက်နှာကို ြကည့်ရပါမယ်။ ြပည်သူ့အခက်အခဲေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြကည့်ရပါမယ်။
အဲဒီအတိုင်းပဲ ြပည်သူများရဲ့ ဒုက္ခေတွကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့စာနာဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း
ခုနက လွှတ်ေတာ်မှာ ြပည်တွင်းြငိမ်းချမ်းေရးရရှိနိုင်ဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားေရးရာနှင့် ြပည်တွင်း
မူ ြကမ်း
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ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီဖွဲ့စည်း ြပီးေတာ့
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအေနနဲ့လည်း

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုဗဟိုေကာ်မတီ၊

အဲဒီနည်းတူပဲ

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ

များကိုဖွဲ့စည်း ြပီးေတာ့ ဒီေန့ ြငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက် တစ်စိုက်မတ်မတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ
တယ်။ အဲဒီလိုေဆာင်ရွက်မှုရှိတဲ့အေနအထားကိုလည်း ခုနက ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ေနတဲ့ ြငိမ်းချမ်းေရး
ေဖာ်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းေကာ်မတီရဲ့ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ဦးသိန်းေဇာ်ကလည်း ရှင်းလင်းတင်ြပသွားပ
ြ ီးြဖစ်ပါ
တယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ တပ်မေတာ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်၊ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာနရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်
ကလည်း ြငိမ်းချမ်းေရးရရှိဖို့အတွက် ြငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီထက် ြငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုေကာ်မတီ
ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ညွှန် ြကားချက်များအတိုင်းဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မယ်လို့လည်း ေပ
ြ ာသွားတာရှိပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာပဲ ဘယ်ေဒသမှ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ မရှိရေအာင် ြပီးရင် ေဒသဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်
ေရးအတွက်

အခ
ြ ားေသာလုံြခုံေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊

ေဆာင်ရွက်မယ််လို့လည်းေပ
ြ ာသွားတာ

အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ဒီလိုပဲ ြကားလိုက်ပါတယ်။

အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ

ညှိနိှုင်း

ကျွန်ေတာ်တို့

လွှတ်ေတာ်ကလည်း ြငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက် ေပ
ြ ာခဲ့တဲ့အချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ေနတာ
ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စေတွဟာ လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့ကိစ္စများဖ
ြ စ်တဲ့အတွက် အထူးတိုက်တွန်းစရာမလို
ေတာ့တဲ့ကိစ္စများဖ
ြ စ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုရင် အမှန်တကယ် လက်ေတွ့ကျကျ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရမယ့် အဖွဲ့အစည်းများက လက်ေတွ့ကျကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့လိုတယ်။ လက်ေတွ့
ကျကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့ဆိုရာမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ေဒသခံြပည်သူများရဲ့မျက်နှာ၊ ေဒသခံ ြပည်သူ
များရဲ့ဒုက္ခ၊ အခက်အခဲေတွ ကိုယ်ချင်းစာဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက်၊ ကိုယ့်အဖွဲ့
အစည်းအကျိုးအတွက် ဆိုတာထက် ေဒသခံြပည်သူများရဲ့အကျိုး၊ ေဒသခံြပည်သူများရဲ့ အခက်
ြ ရှင်းေပးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရုပ် ြပ၊ ဟန် ြပမည်ကာမတ္တ မဟုတ်ဘဲနဲ့ တကယ်
အခဲကို အမှန်တကယ် ေဖ
အမှန်တကယ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ တကယ်လို့ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ညှိနိှုင်း
ေဆာင်ရွက်မယ့်ကိစ္စများဆိုရင်လည်း

ရိုးသားတည် ြကည်ေြဖာင့်မတ်စွာ

ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ဖို့လိုပါ

တယ်။ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်လည်း ယုံ ြကည်မှု၊ ေလးစားလိုက်နာမှုလည်းလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလို
ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်း အချင်းချင်းြပုလုပ်ထားတဲ့ ကတိကဝတ်၊ စည်းမျဉး် စည်းကမ်း၊ တကယ်လို့
ဥပေဒရှိလို့ရှိရင် ဥပေဒနဲ့အညီလည်း ေဆာင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့
ေနရာမှာ ပါဝင်ရမယ့်သူများ အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီေနရာမှာ ဒီေန့ ြပည်သူများလည်း ပါဝင်
ဖို့လိုပါတယ်။ ြပည်သူများသည် မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံး ြဖတ်ြပီးတဲ့အခါမှာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းေက
ြ ာင်းေပါ်
မူ ြကမ်း
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လိုက်နိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုလည်း ေပ
ြ ာဆို ြပီး တေပါင်းတစည်းထဲ
ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး၊ တင်းမာမှုလည်းေလျာ့
သွားမယ်၊ တိုက်ခိုက်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင် ေဒသမှာတာဝန်ရှိ ြကတဲ့ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းေတွ၊
လုံြခုံေရးအဖွဲ့အစည်းေတွကလည်း စစ်ေဘးေရှာင်ေနက
ြ တဲ့ ြပည်သူများအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပံ့ပိုးကူညီ
မှုေတွေဆာင်ရွက်ေပးဖို့လိုတယ်။ အဲ့လိုမေဆာင်ရွက်ေပးဘဲနဲ့ေတာ့ ခုနက လူေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်၊
ေနာက် ဘုန်းေတာ် ကီး ၅၂ ပါး၊ ေနာက် အမျိုးသမီး ၈၀ ေကျာ်၊ ခုနက Slide ထိုး ြပတဲ့အခါမှာ ကေလး
ေတွရဲ့ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးအပါအဝင် များစွာဆုံးရှုံးမှာြဖစ်တဲ့အတွက် အခုကျွန်ေတာ်တို့ အမှန်
တကယ်လုပ်ေနပ
ြ ီဆိုလို့ရှိရင် လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းေတွက ထိထိေရာက်ေရာက် ပါဝင်ေပးဖို့လိုပါတယ်။
ေကျးသီးဆိုတာ လုံြခုံေရးအရ ထိုက်သင့်တဲ့အေနအထားေကာင်းလို့ ဒီေန့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များေရွးချယ်ခံထားရတဲ့ေနရာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဘာပဲြဖစ် ြဖစ်ဒီအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများက
တာဝန်ခံြပီးေတာ့ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရး၊ တစ်နည်းအားဖ
ြ င့်ေြပာမယ်ဆိုရင် ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် ဒီေန့ဒုက္ခ
ေရာက်ေနက
ြ တဲ့ ြပည်သူများကို ကယ်တင်ကူညီေရး အင်မတန်အေရး ကီးပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ စစ်ေရးက
စစ်ေရးအရ၊ ကာကွယ်ေရးက ကာကွယ်ေရးအရ ေဆာင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းရှိသလို လုံ ြခုံေရးအရ လုံြခုံ
ေရးမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းများလည်း အားလုံးသိပါတယ်။
ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနနဲ့

အခ
ြ ားအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းများဟာ

တကယ်ဒီေဒသမှာ

အမှန်

တကယ်သာ ခုနကဲ့သို့ ြပည်သူများ ကျီးလန့်စာစားေက
ြ ာက်ရွံ့စိုးရိမ်ေနတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မိမိတို့က
ြ ာက် ြကနဲ့၊ မစိုးရိမ် ြကနဲ့ လုပ်စရာရှိတာေတွ ြပည်သူ
တာဝန်ရှိတာနဲ့အညီ ေရှ့တန်းကပါဝင်ေန။ မေက
နဲ့အတူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေဆာင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီေန့ နိုင်ငံ့အ ကီးအကဲလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကို တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုဆိုတာ
ဒီလိုေြပာေနတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ တာဝန်လည်းခံပါ။ တာဝန်လည်းယူပါ။ မိမိတို့ဟာ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်း
များဖ
ြ စ် ြကတယ်။ အဲ့ဒီတိုင်းပဲ မိမိတို့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များဟာလည်း ြပည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်
များဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ အမ
ြ ဲေြပာေနတာကေတာ့ ြပည်သူ့ဘက်က ြပည်သူ့မျက်နှာ
ြကည့်ဖို့ပါပဲ။ လူတစ်ေယာက်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကို မျက်နှာ ြကည့်ဖို့ပဲဆိုေပမယ့် ြပည်သူ့အတွက်ကို
တကယ် ကျွန်ေတာ်တို့ ြကည့်ေပးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့တစ်ေတွ ြပည်သူေတွအေပါ်မှာ
သစ္စာြပုထားတဲ့ ကတိ၊ ကတိသစ္စာ ြပုထားတ့ဲ ကတိေတွ၊ တာဝန်ခံ၊ တာဝန်ယူမှုေတွ ဆက်လက်
မူ ြကမ်း
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ေဆာင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် ဒီေနရာမှာ ကျွန်ေတာ် လွှတ်ေတာ်ကို ြပန်တင်ြပပါမယ်။
ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း တင်သွင်းတဲ့ စိုက်ပျိုးေရးရာသီကာလဖ
ြ စ်သည်နှင့်အညီ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန်
ေကျးလက်ေဒသခံ ြပည်သူများ ဒုက္ခေရာက်ေစေသာ စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ အမ
ြ န်ဆုံးရပ်တန့်ေပးနိုင်ပါ
ရန်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ခုနက ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား
ေရးရာနှင့် ြပည်တွင်း ြငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မှုေကာ်မတီအေနနဲ့လည်း စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်တန့်
နိုင်ဖို့အတွက်

ေဆွးေနွးဆုံး ြဖတ်ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြဖစ်တဲ့အတွက်

အဲ့ဒီ့ေဆွးေနွးဆုံး ြဖတ်ေဆာင်ရွက်တဲ့

အတိုင်း ေဆာင်ရွက်မယ်ဆိုရင် စစ်ေရးလှုပ်ရှားမှုေတွရပ်တန့်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေန့လည်း
ကီးမားေသာလှုပ်ရှားမှုများ မရှိတဲ့အေခ
ြ အေနလည်း ြဖစ်နိုင်တယ်။ ယင်းလှုပ်ရှားမှုများေက
ြ ာင့် ဒုက္ခ
အခက်အခဲေရာက်ေနက
ြ ေသာ

ေကျးသီး ြမို့နယ်ရှိ

ဝမ်ဝပ်ေကျးရွာအုပ်စုမှ

စစ်ေဘးေရှာင်

တိုင်းရင်းသားများ ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်နိုင်ေရး၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
လုပ်ငန်းများ

အမ
ြ န်ဆုံးကူညီေ ြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးပါရန်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား

တိုက်တွန်း

ေက
ြ ာင်းအဆိုမှာ အကယ်လို့ ခုနကကဲ့သို့ ကိစ္စမျိုးမရှိဘူးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်း
များ၊ လုံ ြခုံေရးအဖွဲ့အစည်းများက ေရှာင်ေနက
ြ တဲ့ရွာသားများ ြပန်လာပါ။ မိမိလုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်
ေတွလုပ်။ စိုက်ပျိုးေရး၊ အဲ့တိုင်းပဲ ေကျာင်းေတွဖွင့်၊ ကေလးေတွေကျာင်းတက်။ ြပီးေတာ့ ဒီ ြမို့နယ်
မှာရှိတဲ့ ကျန်းမာေရးအတွက် စိတ်ပူရတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွကလည်း

ြပည်သူ့

ဝန်ထမ်းပီပီ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းေဖာ်ေဆာင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခု
ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အမျိုးသားေရးတာဝန် (National Cause)
ဒီလိုြဖစ်တဲ့အတွက် အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် အားလုံးေဆာင်ရွက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒါနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဒီအဆိုကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူများက ေဆာင်ရွက်
ေနပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိေပးပါဆိုြပီးေတာ့ တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ဒီလိုေဆွးေနွးသွား
ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်လို့ တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ေဆွးေနွးသွားတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ လွှတ်ေတာ်မှာဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိဖို့။ ြပီးခဲ့တဲ့အခါမှာ
မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရုံတင်မ ြပီးဘဲနဲ့ ဒီဟာကို ေစာင့် ြကည့်ြပီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်က
ေနပ
ြ ီးေတာ့ ေစာင့် ြကည့်ြပီးတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တာများေဆာင်ရွက်ဖို့အတွက် လိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို လွှတ်ေတာ်က

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန် သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်၊ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။ ။ သေဘာမတူသူရှိပါလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း
တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို

လွှတ်ေတာ်မှာ

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း

ေက
ြ ညာပါတယ်။

(သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ထိုနည်းတူစွာပဲ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ေဆာင်ရွက်မယ့်ကိစ္စများကိုလည်း

လွှတ်ေတာ်၊ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေစာင့် ြကည့်ြပီး ထူးြခားမှုများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
လွှတ်ေတာ်မှတစ်ဆင့် ြဖစ်စဉ်များကို တင် ြပနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့က ေဆာင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်
မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရက
ွ ်ေရး
ေကာ်မတီက တင်သွင်းေသာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရေသာ ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရှိသူ

လူနာများအား

အချိန်မီ

ေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက်

ကူညီေစာင့်ေရှာက်

ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းထားသည့်တစ်ပိုဒ်ချင်းစီ
အလိုက်ေဆွးေနွး၍ အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်၏အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၆ ကို ေကျာ်လွန်သွားပါမယ်။ အစီအစဥ် ၇ ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့်တိုင် ြကားစာများ၊ အသနား
ခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီကတင်သွင်းေသာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ်
စိုးရိမ်ရေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလူနာများအား အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက် ကူညေီ စာင့်ေရှာက်
ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်းကို ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၁)ရက်ေြမာက်
ေန့ ြဖစ်ေသာ ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ် ြကားရှင်းလင်း
ြခင်းများ ြပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းေဆွးေနွးလိုတဲ့
ြ ာင်းအရာ အချက်
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် မိမိြပင်ဆင်လိုသည့် အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အေက
အလက်များကို တိကျစွာေရးသားေဖာ်ြပ၍ ၅-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့ေနာက်ဆုံးထားြပီး အမည်စာရင်း
ေပးပို့ ြကရန် ေတာင်းခံခဲ့ြပီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်းြပီး ေဆွးေနွးအတည် ြပု
မူ ြကမ်း
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ြခင်းများေဆာင်ရွက်ပါမယ်။ ဒီလိုေဆွးေနွးရာမှာ ဥပေဒက
ြ မ်း၏ေခါင်းစဥ် နိဒါန်းမှအစ အပိုဒ်၊
အပိုဒ်ခွဲများနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းတစ်ရပ်လုံးပါဝင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအစဥ်လိုက် အတည်ြပု
နိုင်ေရးေဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပင်ဆင်ချက်မရှိပါက မူလအဆိုြပုပ
ြ ဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်း အတည်ြပုနိုင်ေရး
တင်ြပေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပင်ဆင်ချက်ရှိေသာ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများအတွက် ြပင်ဆင်ချက်
အဆိုတင်သွင်းထားတဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ၊ ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေအာင်သန်းနဲ့ ြပည်
မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်း ြမင့်တို့က သက်ဆိုင်ရာ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအလိုက်ေဆွးေနွး ြခင်း၊ လိုအပ်က
ြပည်ေထာင်စုအဖွဲ့အစည်းဝင်က

ေဆွးေနွးြခင်းများြပုလုပ်ြပီး

လွှတ်ေတာ်ရဲ့ဆန္ဒသေဘာထားရယူ

ဆုံး ြဖတ်အတည်ြပုသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၀
နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အသက်ေဘးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာ
များအား အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက် ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်းြပီး
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ချက် ၁၈ ချက်အား ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက တင်သွင်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေအာင်ြမသန်း(အဖွဲ့ဝင်၊ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ)။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်တုန်း
မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးေအာင် ြမသန်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ကိုယ်စား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အသက်ေဘးအန္တရာယ်
စိုးရိမ်ရေသာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလူနာအား အချိန်မီေဆးကုသနိုင်ေရးအတွက် ကူညီေစာင့်ေရှာက်
ေပးေရး ဥပေဒ ြကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၉၀ အရ လွှတ်ေတာ်က
အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် အဆိုတင်သွင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယင်းဥပေဒ ြကမ်းနှင့်
စပ်လျဉ်း ြပီး

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့

ြပင်ဆင်အတည် ြပုချက် ၁၈ ချက်မာှ

စာမျက်နှာ ၁၊ အမှတ်စဉ်(၁) ဥပေဒေခါင်းစဉ် စာမျက်နှာ ၁၊ အမှတ်စဉ်(၂) နိဒါန်း စာမျက်နှာ ၁၊
အမှတ်စဉ် (၃)၊ အခန်း (၁)၊ အပိုဒ်(၁) စာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၄ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ (က) အမှတစ် ဉ် ၅၊
အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အားပယ်ဖျက် ြခင်း။ စာမျက်နှာ ၂ နှင့် ၃ အမှတ်စဉ် ၇ အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ) အမှတ်စဉ် ၈ ၊
အပိုဒ်ခွဲ(င) ကိုပယ်ဖျက်ြခင်း။ အမှတ်စဉ် ၉ အပိုဒ်ခွဲ (စ) စာမျက်နှာ ၃၊ အမှတ်စဉ် ၁၁ အခန်း(၂)
အခန်း(၂) ေခါင်းစဉ် စာမျက်နှာ ၄ နှင့် ၅၊ အမှတ်စဉ် ၁၃ အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(ခ) အမှတ်စဉ် ၁၄၊
မူလအပိုဒ် ၅ အား အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ) အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင် ြခင်း။ အမှတ်စဉ် ၁၅ အပိုဒ် ၆၊ အပိုဒ် ၇၊ အပိုဒ်
၈ နှင့် အပိုဒ် ၉ တို့အား ပယ်ဖျက်ြခင်း စာမျက်နှာ ၆ အမှတ်စဉ် ၁၆ အခန်း(၃) အခန်း(၃) ေခါင်းစဉ်
မူ ြကမ်း
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အမှတ်စဉ် ၁၇ အပိုဒ် ၁၀ အားပယ်ဖျက်ြခင်း။ စာမျက်နှာ ၇ အမှတ်စဉ် ၁၉ အပိုဒ် ၁၁၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ)
အားပယ်ဖျက် ြခင်း။ အမှတ်စဉ် ၂၀ အပိုဒ် ၁၂ အားပယ်ဖျက် ြခင်း။ စာမျက်နှာ ၈ အမှတ်စဉ် ၂၁ အပိုဒ်
(၁၃) အမှတ်စဉ် ၂၂ အပိုဒ် ၁၄ အားပယ်ဖျက် ြခင်းနှင့် အမှတ်စဉ် ၂၃ အပိုဒ်(၁၅)တို့ ြဖစ်ပါတယ်။
သို့ပါ၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီက ြပင်ဆင်အတည်ြပုချက် ၁၈ ချက်အား လွှတ်ေတာ်
မှအတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန် တင် ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများမှ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်

အဆိုြပုချက်အား ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ အချိန်ေတာ်ေတာ်
ေလး ကျွန်ေတာ်တို့ယူြပီး ေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ တရားရုံးချုပ်၊ ေရှ့ေနချုပ်ရုံး၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီး
ဌာနအပါအဝင် ေနာက်တစ်ခါ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနအပါအဝင် ဒီဥပေဒနဲ့ပတ်သက်
ြပီးေတာ့

အကိတ်အနယ်

ေဆွးေနွးေဆာင်ရွက်ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီကလည်း ကျွန်ေတာ်သိသေလာက်ဆိုရင် ဒီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အားလုံး တိုင်ပင်
ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်ေမးရမယ့် ဝတ္တ ရားရှိလို့ေမးတာပါ။ ဒါနဲ့
ပတ်သက် ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်ကိုကန့်ကွက်ရန် မရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့် ကန့်ကွက်ရန်ရှိက ကန့်ကွက်ပါ။ မရှိဘူးဆိုရင် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်အဆို ြပုချက်
ကို လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။ လွှတ်ေတာ်ကကန့်ကွက်ရန်မရှိတဲ့အတွက် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီရဲ့ ြပင်ဆင်အဆို ြပုချက် ၁၈ ချက်အား အတည်ြပုေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရှင်းေအာင် ကျွန်ေတာ်တို့စာမျက်နှာနဲ့သွားပါမယ်။ ကန့်လန့် ြဖတ်ဇယားအရ

စာမျက်နှာ ၂ အမှတ်စဉ် ၆ ေဒါက်တာေအာင်သန်း၊ ေရွှဘို ြပင်ဆင်အဆိုြပုချက် တင်သွင်းဖို့ ဖိတ်ေခါ်
ပါတယ်။
ေဒါက်တာေအာင်သန်း(ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်)။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

စစ်ကိုင်းတိုင်း

ေဒသကီး၊ ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာေအာင်သန်း ြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဤဥပေဒက
ြ မ်းအမှတ်စဉ် ၆ အခန်း(၁) အပိုဒ်၂ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)ကို ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်ေပးသူဆိုတဲ့ေနရာကို မူလဥပေဒက
ြ မ်းကို မူလ ြပဋ္ဌာန်းချက်ကို ယခုလို ြပင်ဆင်ထားပါ
တယ်။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးသူဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရး
မူ ြကမ်း
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ေပါ်လူနာအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးေသာ ဆရာဝန်၊ သူနာပ
ြ ုဆရာမ၊ သားဖွားဆရာမ၊
ဓာတ်ခွဲဝန်ထမ်း၊ လက်ေထာက်ကျန်းမာေရးမှူး၊ ကျန်းမာေရးအကူဝန်ထမ်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်သူ
အားလုံးကိုဆိုသည်ဟု ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်အား အတည်ြပုေပးနိုင်ပါရန်
တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါက်တာေအာင်သန်း၊ ေရွှဘိုရဲ့ ြပင်ဆင်အဆိုြပုချက်အား မူလ ဒီဥပေဒက
ြ မ်း

ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိငု ် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်
ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီက သေဘာတူပါသလား။
သူရဦးေအာင်ကိ(ု ကန်ပက်လက်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေဒါက်တာေအာင်သန်း ြပင်ဆင်ချက်ကို

သေဘာတူပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများက သေဘာတူပါသလား။ ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။

ေဒါက်တာေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ ကန့်ကွက်ရန်

ေတာ့မရှိပါဘူးခင်ဗျား။ နည်းနည်းေလးဖ
ြ ည့်စွက်ေဆွးေနွးခွင့်ေလးပ
ြ ုပါခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ပထမ
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ ဒီလိုေလးဖ
ြ စ်လာတဲ့ကိစ္စကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန်စဉ်းစား ြကည့်
တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံေတာ်ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနရဲ့ ေဆးရုံေဆးခန်းများကေတာ့ အဓိကကေတာ့ Police
Case ေတွပါ။ ရိုးရိုးသာမန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာထက်ကို Police Case ေတွကို ြပင်ပေဆးခန်းေတွ၊ ြပင်ပ
ဆရာဝန်ေတွမကိုင်ရဘူး။ မထိရဘူး။ ကုသမှုမေပးရဘူးဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ယုံ ြကည်ချက်နဲ့ အဲလိုယုံ ြကည်
ြပီးေတာ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူေတွကို မကုေပးတဲ့အတွက် အချိန်မီေစာင့်ေရှာက်မှုမေပးတဲ့အတွက်
ပို ြပီးေတာ့

နစ်နာသွားတာ

မဖ
ြ စ်သင့်တာေတွြဖစ်သွားတာ၊

မေသသင့်ဘဲေသတာေတွ ြဖစ်တယ်

ဆိုြပီးေတာ့ ဒီကိစ္စေလးေပါ်လာတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ေပ
ြ ာရလို့ဆိုရင် ကျန်းမာေရးဝန် ကီး
ဌာနအေနနဲ့ ဒီအစိုးရေဆးရုံေဆးခန်းများမှာေရာ၊ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများ
မှာပါ ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာေတွကို ေစာင့်ေရှာက်မှုမေပးရဘူးလို့ အမိန့်ထုတ်ြပန်ထားတာမရှိပါဘူးခင်ဗျ။
ဒါေလးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေလး ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ သိေစချင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာေရး
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပေဒမှာ ဥပေဒအခန်း(၆) ဥပေဒအပိုဒ် ၈ မှာ ြပဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူများနဲ့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစရန်
ေဆာင်ရွက်ထားခ
ြ င်းရှိရမယ့်အြပင် အပိုဒ်(င)မှာလည်း အေရးေပါ်ပ
ြ င်ပလူနာနဲ့ အတွင်းလူနာများကို
မူ ြကမ်း
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၂၄ နာရီ ကုသမှုခံယူနိုင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထားခ
ြ င်း၊ အပိုဒ်(စ)မှာ လူနာများကို အေရးေပါ် အသက်
ကယ်ကုသေစာင့်ေရှာက်မှုေပးနိုင် ြခင်းဆိုတဲ့

အချက်အလက်ေတွ ြပည့်စုံမှသာ

ပုဂ္ဂလိကေဆးရုံရဲ့

အဂါရပ်
င်္ ြဖစ်ပါမယ်။ ပုဂလ
္ဂ ိကေဆးခန်းမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ ေဆးခန်းဆိုတဲ့အတိုင်း အတွင်းလူနာကို
လက်မခံဘဲနဲ့ အပ
ြ င်လူနာအေနနဲ့ကေတာ့ ခုနကလူနာမျိုးေတွကို ြပုစုေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ
အဖွဲ့အစည်းကို ဥပေဒအရ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စေတွ ညွှန် ြကားထားသလို တစ်ဦးချင်းတစ်ေယာက်ချင်း
အတွက်ကိုလည်း တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူတို့ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
ဆိုတဲ့ေနရာမှာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့က မည်သည့်အေရးေပါ်လူနာကိုမဆို အသက်ကယ်လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ကုသေပးခ
ြ င်းနဲ့ လိုအပ်ပါက ညွှနး် ပို့ြခင်း အပိုဒ်(ဆ)ဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်ေတာ်တို့
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ရဲ့ အပိုဒ်(ဆ)မှာပါပါတယ်။ (စ) မှာလည်း လူနာ၏အကျိုးကို ေရှ့ရှု၍ လိုအပ်ပါက
သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ဌာနနဲ့ ေဆးရုံများသို့ အချိန်မီညွှန်းပို့ြခင်းဆိုတဲ့ကိစ္စက ပါပ
ြ ီးသားဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့် မလုပ်ရဘူးလို့ လွဲမှားစွာယူဆေနတာေတွဟာ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒါေလးကို ြပည်သူအများ
သိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတွပါပ
ြ ီးသားဖ
ြ စ်တအ
့ဲ တွက် တကယ်လို့ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း
ဌာနဆိုင်ရာအေနနဲ့ ဘယ်လိုအ ြပစ်ေပးအေရးယူသွားမယ်ဆိုတာလည်း ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာေရးလုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာဥပေဒမှာ

ပါပ
ြ ီးသားဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ဒီလိုပဲ

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီရဲ့

ဥပေဒမှာလည်း

ကျွန်ေတာ်တို့ ဆရာဝန်ေတွသည် ဒါမှမဟုတ် သားဖွားဆရာမေတွသည် တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို မဆင်
မခ
ြ င်ေပါ့ေလျာ့စွာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့အညီ လိုက်နာေစာင့်ထိန်းမှုမရှိ ြခင်း၊ အရည်
အေသွးနဲ့အညီ လုပ်ေဆာင်နိုင်စွမ်းမရှိြခင်းဆိုတဲ့ကိစ္စေတွနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့က အေရးေပါ်ကိစ္စေတွမှာ
အေရးယူနိုင်တဲ့

ပုဒ်မေတွရှိ ြပီးသားဖ
ြ စ်ပါတယ်။

အဂလိ
င်္ ပ်လိုကေတာ့

Negligence

တို့

Negligence ဆိုတာက လူနာကို Neglect လုပ်တာေပါ့ေလ။ Ignorance ဆိုတာ သူသိသင့်
သိထိုက်တာကို သူမသိတဲ့ကိစ္စ၊ ေနာက် Professional Misconduct ေခါ်တဲ့ သူ့ Conduct က
မှားယွငး် တဲ့ လုပ်ေဆာင်မှုေတွ ဒါေတွကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့က ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒအရ
အေရးယူပိုင်ခွင့်ကို

ဒီေဆးေကာင်စီဥပေဒမှာလည်း

အတိအလင်း ြပဋ္ဌာန်း ြပီးသား

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ပထမ ကျွန်ေတာ်တို့ ဖတ် ြကည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းမှာ မလုပ်ရဲမကိုင်ရဲ
ြဖစ်ေနတဲ့

ပုဂ္ဂလိကေဆးခန်းေတွ၊

ဆရာဝန်ေတွ၊

ဆရာမေတွ

အကူအညီေပးချင်တဲ့လူေတွကုိ

လုပ်ရဲကိုင်ရဲလာေအာင် ကူညီချင်စိတ် ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာလူမျိုးေတွမှာ နဂိုကတည်းက ကူညီချင်
စိတ်ရှိြပီးသား ကူညီချင်စိတ်ကို တကယ်ကူညီနိုင်ခွင့်ရှိေအာင် ကူညီနိုင်တယ်၊ မစိုးရိမ်နဲ့ မေက
ြ ာက်နဲ့
မူ ြကမ်း
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ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးမယ်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို အနီးဆုံးလူက အေကာင်းဆုံးလုပ်
ေပးပါ။ အဲဒီလိုပဲြဖစ်သင့်တယ်လို့ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့ကေတာ့ ယူဆပါတယ်။ ဒီလိုမှ
မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပေဒက တဖက်ကေန ြပန်လှည့်သွားပ
ြ ီးေတာ့ မလုပ်တဲ့သူကို အေရးယူမယ်။ အဲဒီလို
ြဖစ်သွားရင် သိပ်မေကာင်းဘူး။ ေကာင်းတာကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့က ကူညီပါ။ ကူညီတဲ့လူကို အချိန်
နှင့်တစ်ေြပးညီ အေကာင်းဆုံးလုပ်ေပးတဲ့သူကို ဥပေဒကေန အကာအကွယ်ေပးတယ်။ ဒီဟာကို
ေဆာင်ရွက်ေပးက
ြ ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို သိေအာင်ပါ။ တစ်ခါတေလကျေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ အခုအချိန်မှာ
ေနာက်ဆုံးလုပ်ေနတာကေတာ့

အဲလို

ခုနက

နားလည်မှုလွဲမှားသွားတာကလည်း

တစ်ချိန်က

ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက ထုတ်ခဲ့တဲ့ အမိန့်ကေလးေတွရှိတယ်။ ဒါကေတာ့
ဥပမာေပါ့ ဒီအရိုးကျိုးသွားတာကို ေကျာက်ပတ်တီးစီးလိုက်တယ်။ ဆိုေတာ့ ဒဏ်ရာက ေဖာ်ြပလို့
မရေတာ့ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ချုပ်လိုက်တယ်ေပါ့။ ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင် အတိမ်အနက်လည်း
ေပ
ြ ာလို့မရေတာ့ဘူး။ အပ
ြ င်ေဆးခန်းေတွမှာ လုပ်တဲ့အခါကျေတာ့ အဲဒီအခါကျလို့ရှိရင် ဥပေဒေရးရာ
အရမှာ အေနှာင့်အယှက် ြဖစ်တယ်ဆို ြပီးေတာ့ တကယ်ကေတာ့ အခုကျွန်ေတာ်တို့ လက်ခံထားတာ
ကေတာ့ လုပ်စရာရှိတာကို အချိန်နှင့်တစ်ေြပးညီ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းအတာ သူရဲ့စွမ်းရည်ရှိ
သေလာက်ကို လုပ်ေပးရမှာ ြဖစ်တယ်။ Proper Recording ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဒဏ်ရာရဲ့ဟာကို
Properly Record လုပ်ထားတယ်။ ေပးတဲ့ Treatment ကို ကုသမှုကို ေကာင်းေကာင်း Record
လုပ်ထားတယ်။ ြပီးတဲ့အခါကျေတာ့မှ အစိုးရေဆးရုံေဆးခန်းကို လွှဲေပးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါတာဝန်
ေကျပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါလည်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စကို သူလုပ် ြပီးသား Record လည်း ရှိတဲ့
အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့ ဘယ်ဘက်ကမှလည်း နစ်နာစရာတစ်ဖက်ကသာ၊ တစ်ဖက်ကနာ ဒီလို Police
Case ထဲမှာ အဲဒီလိုမျိုးလည်း ြဖစ်စရာအေက
ြ ာင်းမရှိတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ်အ
့ ေနနဲ့ တင်ြပ
ေဆွးေနွးလိုပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်တို့ အခုေနာက်ပိုင်း ြပန်ေဆွးေနွး ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်
ထားတဲ့အခါမှာ ဒီကူညီချင်တဲ့လူေတွ၊ ဆရာဝန်ပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ ဆရာမပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ ကျန်းမာေရးလုပ်သားပဲ
ြဖစ်ြဖစ် Paramedic ေတွရှိပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့အခု သင်တန်းေတွလည်းေပးပါတယ်။ ေပးတယ်
ဆိုတာက ဆရာဝန်ဆရာမတင်မကဘဲနဲ့ အနီးဆုံးလူက ေရှးဦးအသက်ကယ် သူနာပ
ြ ုကို လုပ်ေပး
နိုင်ရင် အေကာင်းဆုံး ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒါေတွလည်း သင်တန်းေတွကို Primary Tremor Care ေခါ်တဲ့
ကျွန်ေတာ်တို့က ဆရာဝန်အသင်းကလည်း ေပးေနတယ်။ ဒီလိုပဲ ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့၊ ဆရာမမဟုတ်တဲ့
လူေတွကိုေတာင် ြကက်ေြခနီစသဖ
ြ င့် ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ေစတနာရှင်ေတွ၊ လုပ်အားေပးချင်တဲ့
မူ ြကမ်း
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လူေတွကိုေတာင် သင်တန်းေတွကို တစ်စတစ်စကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့် ေပးလာနိုင်တဲ့အတွက် ဒီ EMS
Services လို့ေခါ်တဲ့ Emergency Medical Services ထူေထာင်လာတာနဲ့အမျှ အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုအေနနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေဆာင်ရွက်ေပးေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီလို တစ်ခုတည်း
အေနနဲ့မ ြကည့်ဘဲနဲ့ ဆက်စပ်ေတွးြပီးေတာ့ ြကည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ြပည်သူလူထုကလည်း ဒါကို
နားလည်လာမယ် ဒီကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးေနတဲ့ ပုဂ္ဂလိကအပိုင်းပဲ ြဖစ်ေစ၊ အစိုးရပိုင်းပဲ
ြဖစ်ေစ INGO, NGO ပဲ ြဖစ်ေစ၊ ဒီသာသနာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖွင့်ထားတဲ့ ေဆးရုံေဆးခန်းပဲြဖစ်ေစ
အေရးေပါ်ဖ
ြ စ်လာတဲ့အခါမှာ ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်တယ်။ ေဆာင်ရွက်ေပးဖို့ကိုလည်း ဥပေဒကလည်း
တိုက်တွန်းတဲ့အြပင် ဥပေဒကလည်း အကာအကွယ်ေပးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တိ့ Essence
ြ စ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အေနနဲ့ အဲဒါေလးကိုပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနက လိုချင်တာဖ
ေကျးဇူးအများ ကီးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဲ့ေတာ့ ဆရာကီးေဆွးေနွးသွားတာက အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလို့ြမင်ပါတယ်။ တစ်ပိုင်း

ကေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ မူလတုန်းက လွဲမှားစွာနားလည်ထားတဲ့ကိစ္စကို အမှန် ြဖစ်ေအာင် ရှင်းလင်း
တင်ြပဖို့လိုတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဆရာကီးေဆွးေနွးသွားတဲ့ ပထမပိုင်းကို ဒီလွှတ်ေတာ်ကတစ်ဆင့်
ေရဒီယို၊ ရုပ်ြမင်သံ ြကား၊ သတင်းစာထဲမာှ ထည့်ြပီးေဖာ် ြပေပးချင်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဆရာကီးရဲ့
တင်ြပချက်ေတွကို

ေရဒီယို၊

ရုပ်ြမင်သံ ြကား ြပီးတဲ့အခါမှာ

ဒီလိုသတင်းစာကေဖာ် ြပနိုင်ေအာင်

ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုးစားမှာပါ။ ဒါအပိုင်းတစ်ပိုင်းပါ။ ဒါဘာလည်းဆိုေတာ့ အရင်တုန်းက Police Case
ေတွလာပ
ြ ီဆိုလို့ရှိရင် အရပ်ေဆးခန်းေတွက၊ အရပ်ေဆးရုံေတွက လက်မခံဘူး။ လက်မခံလိုက်တဲ့
အတွက် လူနာေတွ များစွာဆုံးရှုံးခဲ့တာေတွ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နည်းတူပဲ တစ်ဦးတစ်ေယာက် ဒဏ်ရာ
ရတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ မှာသွားပ
ြ ီးေတာ့ အဲ့ဒီ့လူကို ကူညီေပးချင်တယ်။ ဒါေပမယ့်လို့ အကူအညီ
ေပးလိုက်တဲ့အခါမှာ ရဲအပါအဝင် အခ
ြ ားအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းေတွက ြပဿနာရှာနိုင်တယ်၊
ရှာခဲ့တယ်။ ြပီးတဲ့အခါမှာ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒီလိုမလုပ်တဲ့အတွက်လည်း အများကီးအခက်အခဲေတွ
ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီလွှတ်ေတာ်ထဲမှာပဲ ေဆွးေနွးြပီးတဲ့အခါမှာ ဒါကို
ကျွန်ေတာ်တို့က အမ
ြ န်ဆုံးဥပေဒပ
ြ ုပ
ြ ီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါ ကျွန်ေတာ်ထင်ပါတယ်။ ဒီထဲ
မှာပါတဲ့ ဌာနေတွအ ြပင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းေတွပါပ
ြ ီးေတာ့ ဒီလို ြပုလိုက်တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ြပုလိုက်ြပီးတဲ့အခါမှာ အခုဒါကို ေဆးေပးခန်းတို့၊ ေဆးရုံတို့ အစိုးရေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရုံေတွတင်
မကဘူး။ ကျန်တဲ့ေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရုံေတွမှာလည်း ဒီတာဝန်ကိုယူဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့
မူ ြကမ်း
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ဥပေဒထဲမှာ ဒီလိုြပဋ္ဌာန်းေပးတယ်လို့ ကျွန်ေတာ် ယူဆတယ်။ အဲ့ဒါသည် တစ်ဖက်ကလည်း အဲ့လို
ကူညီေပးတဲ့သူကို အကာအကွယ်ေပးတာ၊ အရင်တုန်းက ဥပေဒထဲမှာ အဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက် သူတို့က
မကူညီရဲဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ခုနကကူညီချင်တဲ့ သူေတွကို ေစတနာေလျာ့ ြပီးေတာ့
မကူညီချင်များဖ
ြ စ်မလား။ ဒါပ
ြ န်စစ်ရမယ်။ ဥပေဒက ဒီလိုကူညီရမယ်ဆိုတာ မကူညီဘူးဆိုရင်ေတာ့
သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်။ ဒီလိုလည်း တစ်ဖက်က ြပန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ တစ်ခါ ဒါေဆးရုံ/
ေဆးခန်းေတွတင်မကဘူး ကျွန်ေတာ်တို့က ခုနက ရုတ်တရက် လဲေနတဲ့လူနာတစ်ေယာက်ေတွ့ြပီဆိုရင်
တကယ်ကူညီချင်တဲ့သူက ကူညီေပးချင်တယ်။ ဒါေပမယ့်လို့ ခုနတုန်းက အခ
ြ ားပ
ြ ဿနာေတွ တက်လာ
မှာစိုးတဲ့အတွက် မကူညီရဲဘူး။ အဲ့ဒါအတွက်လည်း ဒီထဲမှာ ကျွန်ေတာ်တို့က အကာအကွယ်ေပးဖို့
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထည့်ထားတာရှိပါတယ်။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းေပ
ြ ာမယ်ဆိုရင် ဆရာကီးေပ
ြ ာတဲ့ ပထမပိုင်းအေနနဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့
ေဆးေလာကသားေတွ၊ ကျန်းမာေရးေလာကသားေတွနဲ့ ပတ်သက် ြပီးေတာ့ သူတို့ရဲ့တာဝန် ဒါရှိတယ်။
ဒီလိုလုပ်ပါ။ လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် သူတို့ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးထားတယ်ဆိုတာ ဒါလည်း
လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လုပ်ပါလို့ေြပာပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာ မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း
မလုပ်တဲ့လူကို ကျွန်ေတာ်တို့က ဥပေဒက တစ်ခုတစ်ခုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့က ြပုလုပ်ရမှာပဲ။ ဒါလည်း
ထည့်ထားဖို့ လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကျွန်ေတာ့်အထင်ေြပာတာပါ။
ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒါနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ အခု ေဆွးေနွးတာက ဆရာကီးေဒါက်တာေအာင်သန်း
ေဆွးေနွးချက်ေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ ဆရာကီးက ကန့်ကွက်တာေတာ့မဟုတ်ဘူး။ ဒါေလးေဆွးေနွးချင်
တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒီလိုေဆွးေနွးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဆရာဦးေအာင်သန်းအေနနဲ့
ဒီေဆွးေနွးချက်ေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့၊ ြပန် ြပီးေတာ့ တိုတိုနဲ့လိုရင်းြပန်ရှင်း ြပေပးပါ။
ေဒါက်တာေအာင်သန်း(ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် ပတ်သက်

ြပီးေတာ့ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနေရာ၊ သက်ဆိုင်ရာေရှ့ေနအကုန်လုံး ကျွန်ေတာ်တို့ ေဆွးေနွး ြပီးြဖစ်ပါ
တယ်။ ဆရာကီးေပ
ြ ာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးကိုလည်း ကျန်းမာေရးညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်က ကျွန်ေတာ်
တို့ကို အဲ့ဒီ့ေဆွးေနွးပွဲမှာ အားလုံးရှင်း ြပ ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ မူလ
ဥပေဒက
ြ မ်းမှာပါတဲ့အချက်ေတွ ေတာ်ေတာ်များများကို ြပစ်ဒဏ်ေတွေရာ၊ ေနာက် ြပီးေတာ့ လုပ်ရမည်
ြ မ်း
ဆိုတာေတွကို လုပ်ခွင့်ရှိသည်ဆိုတာေတွေရာ ေတာ်ေတာ်များများ ြပင်ထားပါတယ်။ အခုဒီဥပေဒက
မူ ြကမ်း
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ဟာ ဆရာကီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုတဲ့အေက
ြ ာင်းကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြပန်လည်ရှင်းလို
ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒါ့ေ ြကာင့် ဆရာကီး ေဒါက်တာေအာင်သန်း၊ ေရွှဘိုရဲ့ ြပင်ဆင်အဆို ြပုချက်

အား လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။ လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်မရှိတဲ့အတွက် ေဒါက်တာ
ေအာင်သန်း၊ ေရွှဘိုရဲ့ ြပင်ဆင်ချက်အဆို အတည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ စာမျက်နှာ ၃ အမှတ်စဉ် ၁၀ ေဒါက်တာေအာင်သန်း ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်ြပဖို့

ြဖစ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာေအာင်သန်း(ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်)။

။ စာမျက်နှာ ၃ အမှတ်စဉ် ၁၀ အခန်း (၁)

အပိုဒ် ၂ အသစ် ြဖည့်စွက်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ မူလဥပေဒက
ြ မ်းမှာေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနဆိုသည်
မှာ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနနဲ့ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန နှစ်ခုကိုပဲ ေဖာ် ြပထားပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း
ကျန်းမာေရးပတ်သက် ြပီးေတာ့ ေဆးခန်းေတွဖွင့်လှစ်ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ဝန် ကီးဌာနေတွလည်း
ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြဖည့်စွက်ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနဆိုသည်မှာ
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ မီးရထားဝန် ကီးဌာန၊
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာနတို့ကို ဆိုလိုသည်လို့ ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ ြဖည့်စွက်ထားပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်၏ ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက်ချက်အား အတည် ြပုေပးနိုင်ပါရန်
လွှတ်ေတာ်အား တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မူလအဆိုြပုထားတဲ့ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊

အသနားခံစာများ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီအေနနဲ့ ဒီ ြပင်ဆင်ချက်အဆိုအား ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါ
သလား။
သူရဦးေအာင်ကိ(ု ကန်ပက်လက်မဲဆန္ဒနယ်)။ ။ မရှိပါဘူးခင်ဗျား။
ေဒါက်တာေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ ကန့်ကွက်ရန်

မရှိပါဘူးခင်ဗျား။ နည်းနည်းေလးလိုတာေပါ့။ လိုတဲ့ကိစ္စေလးပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီကျန်းမာေရး
ဝန် ကးီ ဌာနအပ
ြ င် အခ
ြ ားကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးေနတဲ့ဝန် ကီးဌာနများေတွထဲမှာ အဲဒါအပ
ြ င်
တခ
ြ ားရှိပါေသးတဲ့ခင်ဗျ။ သတ္တ ုတွင်းတို့၊ စက်မှုတို့ အဲဒီမှာလည်း ေဆးရုံေဆးခန်းေတွ ရှိပါေသးတယ်။
အဲဒါကေတာ့ ြပီးေတာ့ ညှိလိုက်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဘယ်ဝန် ကီးဌာနေတွေအာက်မှာ ေဆးရုံ၊
မူ ြကမ်း

52
ေဆးခန်းဆရာဝန်ဆရာမေတွရှိတယ်ဆိုတာ အဲဒါအပ
ြ င် တခ
ြ ားေဆးရုံေဆးခန်းရှိတဲ့ ဝန် ကီးဌာနေတွ
လည်း ရှိတယ်၊ ဒါအပ
ြ ည့်အစုံ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါေလး ြဖည့်စွက်လိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒုတိယေရှ့ေနချုပ် ေပ
ြ ာပါ။

ဦးထွန်းထွန်းဦး(ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများအားလုံးကို ကျွန်ေတာ် ဒုတိယ
ေရှ့ေနချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးမှ ဂါရဝပ
ြ ုနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီတင်ြပပါ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ အေရးေပါ်လူနာများအား ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးဥပေဒနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့လည်း ကန့်ကွက်ဖို့ မရှိပါဘူး။ သို့ေသာ်လည်းပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ကေတာ့ ြပဋ္ဌာန်း
ြပီးမှ

ထိထိေရာက်ေရာက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့

ြပည့်ြပည့်စုံစုံေလးမဖ
ြ စ်မှာစိုးလို့

ဒါေလးကို

ကျွန်ေတာ် ဝင်ေဆွးေနွးလိုတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ကျွနေ် တာ်တ့ုိ ဒီဥပေဒမှာ ပုဒ်မ ခုနစ်ခုနဲ့ေရးသားထားတာ
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဓိကကေတာ့ အခန်း(၂)ြဖစ်ြပီးေတာ့ ပုဒ်မ ၃ နဲ့ ပုဒ်မ ၄ ြဖစ်ပါတယ်။ အလုပ်
လုပ်မယ့်ပုဒ်မ ပုဒ်မ နှစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၃ နှင့် ပုဒ်မ ၄ ြဖစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၃ မှာက မည်သူမဆို
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ အေရးေပါ်လူနာကိုေတွ့လို့ရှိရင် အချိန်မီေဆးကုနိုင်ဖို့ အနီးဆုံးေဆးရုံ၊ ေဆးခန်း
သို့မဟုတ်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူထံကို

ေဆာလျင်စွာေရာက်ရှိရန်

သင့်ေလျာ်ေသာ

နည်းလမ်း ြဖင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်လို့ ေရးသားထားပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒီေတာ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်
ဆိုတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် မေဆာင်ရွက်လည်းရတဲ့သေဘာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ေဆာင်ရွက်ရမယ်လို့
ေဖာ်ြပ ြပန်ရင်လည်း မလိုက်နာလို့ရှိရင် တားမ
ြ စ်ချက်တို့၊ ြပစ်ဒဏ်တို့က ထည့်ရမှာ ြဖစ်တအ
့ဲ တွက်
ေက
ြ ာင့်မို့လို့ အများပ
ြ ည်သူအတွက် ဒါကလည်း မသင့်မြမတ်ြဖစ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် ဆို ြပန်ေတာ့လည်း မေဆာင်ရွက်လည်းရတဲ့သေဘာ ဥပေဒမှာြဖစ်ေနပါတယ်။
ေနာက် ပုဒ်မ ၄ ေပါ့။ ပုဒ်မ ၄ မှာေတာ့ တကယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပါ်လူနာကို လက်ခံ
ရရှိတဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးတဲ့သူ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန်းတို့က ကုသမှုကို အချိန်မီေဆာင်ရွက်ေပး
ခွင့်ရှိတယ်လို့ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ ဒီေနရာမှာေတာ့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွအေနနဲ့ ခုနက
Police Case ေတွမှာ ေဆာင်ရွက်ေပးဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို ေဖာ်ြပလို ြခင်းြဖစ်တယ်လို့
ကျွန်ေတာ် သေဘာေပါက်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း တစ်ဖက်က အဓိပ္ပာယ်ေကာက်ယူ ြပန်ရင်လည်း
ဒီအထက်ပါကိစ္စဟာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုေတာ့ ဒါက အခွင့်အေရးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ့။ အခွင့်အေရး
ေတာ့မဟုတ်ဘူး။ ေရးသားထားတဲ့အေရးအသားက။ သို့ေသာ်လည်းပဲ ဒီပုဒ်မနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့
မူ ြကမ်း

53
ေဖာက်ဖျက်လို့ရှိရင်၊ ပျက်ကွက်လို့ရှိရင် ပုဒ်မ ၅ မှာ စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းနဲ့ အေရးယူမယ်ဆိုတာ
တစ်ခါ ပါဝင်ေနပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အေရးယူခံရမယ်ဆိုရင်လည်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်
လို့မေရးဘဲနဲ့ ေဆာင်ရွက်ရမည်လို့ ေရးမှပဲသင့်ြမတ်မယ်လို့ ကျွန်ေတာ်တင်ြပလိုပါတယ်။ ဒီဥပေဒမှာ
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးတဲ့ ဆရာဝန်၊ သူနာပ
ြ ု၊ သားဖွား၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိုသာ ပျက်
ကွက်လို့ရှိရင် ဒီစီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းနဲ့ အေရးယူဖို့ ကျွန်ေတာ်တို့ ေလာေလာဆယ်ေရးသားထားပါ
တယ်။ ဒါေပမယ်လ
့ ည်း ခုနက ကျန်းမာေရးဝန် ကီးေဆွးေနွးတင်ြပသလိုပဲ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီ
ဥပေဒတို့၊ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပေဒတို့၊ ြမန်မာနိုင်ငံ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆး
ေကာင်စီဥပေဒတို့၊ သူနာပ
ြ ုနှင့်သားဖွားဆိုင်ရာဥပေဒတို့၊ တိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီဥပေဒတို့ ဒီဥပေဒ
ေတွထဲမှာလည်း ဒီဆရာဝန်၊ သူနာပ
ြ ုေတွရဲ့ကျင့်ဝတ်ေတွ၊ သိက္ခာေတွနဲ့အညီ လိုက်နာေစာင့်ထိန်းဖို့၊
ေနာက် တာဝန်ဝတ္တ ရားေတွကို ေပါ့ေပါ့ေလျာ့ေလျာ့မေဆာင်ရွက်ဖို့၊ အတတ်ပညာနဲ့အများပ
ြ ည်သူကို
အစွမ်းေဆာင်နိုင်ဆုံး ြပုစုေစာင့်ေရှာက်ဖို့၊ မည်သည့်အေရးေပါ်လူနာကိုမဆို ကုသေပးဖို့၊ ၂၄ နာရီလုံး
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးဖို့ဆိုတဲ့

တာဝန်ေတွ၊

စည်းကမ်းေတွဟာ

ဒီဥပေဒအသီးသီးမှာ

သတ်မှတ်ထားပ
ြ ီးသားဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေတွကိုလည်း ပျက်ကွက်လို့ရှိရင်၊ ဒီတာဝန်ေတွကို ပျက်ကွက်လို့
ရှိရင် လိုင်စင်ေတွ ပယ်ဖျက်တာတို့၊ ရုပ်သိမ်းတာတို့ လုပ်ခွင့်ရှိ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့
ခုနက ဝန် ကီးဌာနေတွ အသီးသီးေဖာ်ြပတာေတွ ဒီအပိုဒ်ကို အခု အတည်ြပုချက်ယူတဲ့ေနရာမှာ
ဝင်ေရာက်ေဆွးေနွးရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒီဟာ အခုလို ေဖာ် ြပလိုက်ြခင်းအားဖ
ြ င့် ကျန်လည်းကျန်ရှိနိုင်
တယ်။ ခုနက ကျန်းမာေရးဝန် ကီးေပ
ြ ာသလို။ ဒီမှာဆိုရင် အလုပ်သမားေဆးရုံတို့ဘာတို့လည်း ရှိတဲ့
ြ ာင့်
အတွက်ေ ြကာင့် အလုပ်သမားတို့၊ ပို့ေဆာင်ေရးတို့ ဝန် ကီးဌာနေတွက ကျန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါေက
မို့လို့ ဒီလိုဝန် ကီးဌာနေတွ တစ်ခုချင်းေဖာ် ြပတာဟာလည်း ကျန်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် တကယ်လို့
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူကို ကီး ြကပ်တဲ့ဝန် ကီးဌာနတစ်ခုခုကို ဆိုသည်ဆိုရင်ေတာ့ ပိုမို ြပီး
ေတာ့ ြပည့်စုံသင့်ြမတ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျား။ ေနာက် ဥပေဒေရှ့မှာလာမယ့် ပုဒ်မ ၆ မှာဆိုလို့
ရှိရင် ဒီကူညီေစာင့်ေရှာက်သူကို တရားစွဲဆိုအေရးယူ ြခင်းမပ
ြ ုရဘူးဆို ြပီး ြပဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီေတာ့ ဒီဥပေဒမှာ တားမ
ြ စ်ချက်ေတွ၊ ြပဋ္ဌာန်းချက်ေတွလည်း မပါတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့ တရားစွဲဖို့
မလုပ်ရဘူးဆိုတာ အမှန်ေတာ့ မေရးလည်းရတဲ့ဟာ ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေရးဖို့လည်း မလိုအပ်ေတာ့
ြ စ်ချက်တို့၊ ြပစ်ဒဏ်တို့ ဥပေဒရဲ့အပိုင်းမှာ မပါတဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့
ပါဘူး။ အစကတည်းက တားမ
ဒီလိုေတွ့ရှိရပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ် တင် ြပလိုတာကေတာ့ အခု ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့
မူ ြကမ်း
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အေရးေပါ်လူနာေတွကို ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးေရးဥပေဒဟာ ဒီလို တားမ
ြ စ်ချက်၊ ြပဋ္ဌာန်းချက်ေတွ
မပါဘဲနဲ့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွကသာလျှင် ပျက်ကွက်လို့ရှိရင် စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းေလာက်ပဲ အေရး
ယူမယ့်ဥပေဒဖ
ြ စ်ေတာ့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွနဲ့ပတ်သက်ြပီးေတာ့ တည်ဆဲဥပေဒေတွမှာလည်း
ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့် ြပဋ္ဌာန်းထားပ
ြ ီးြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ဒါကို ကျွန်ေတာ်တို့က ြပဋ္ဌာန်း ြပီးရင် တကယ်
ထိထိေရာက်ေရာက်အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်တဲ့ ဥပေဒဖ
ြ စ်ေစချင်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခု
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့်တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများစိစစ်ေဆာင်
ရွက်ေရးေကာ်မတီက တင်သွင်းတဲ့ အခုဥပေဒဟာ အသက်ေဘးအန္တရာယ် ကုံေတွ့ရတဲ့၊ စိုးရိမ်ရတဲ့
လူနာေတွကို အမ
ြ န်ဆုံးေဆးကုသခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ ေစတနာေကာင်းနဲ့ ြပဋ္ဌာန်းလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ြဖစ်တဲ့
ြ စ်ေ ြကာင်း ကျွနေ် တာ်တ့ုိ
အတွက်ေ ြကာင့် ဒါကလည်း အင်မတန်ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ေကာင်းမွန်တဲ့ ဥပေဒဖ
လည်း နားလည်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ လက်ရှိအေခ
ြ အေနေတွအရလည်း ဒီဥပေဒေတွဟာ လက်ရှိ
ြဖစ်ေပါ်ေနတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပ
ြ ားတဲ့ အေခ
ြ အေနေတွအရ ဒါေတွက ြပဋ္ဌာန်းသင့်တဲ့ဥပေဒ
တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ခုနကေပ
ြ ာသလို ြပည့်ြပည့်စုံစုံေလးနဲ့ အချက်အလက်ေတွ၊ ခုနက
ဥက္က ဋ္ဌ ကီး ေဆွးေနွးလမ်းညွှန်သွားတဲ့အချက်ေတွ၊ ခုနက ကျန်းမာေရးဝန် ကီးတို့ ြဖည့်စွက်ေဆွးေနွး
သွားတဲ့အချက်ေတွဆိုလည်း ဒါေတွဟာ ဒီဥပေဒမှာ ထပ်မံြပီးေတာ့ ြပည့် ြပည့်စုံစုံေလးပါသင့်တယ်လို့
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြမင်ပါတယ်။ ဒါေလး ကျွန်ေတာ် ဝင်ေရာက်ေဆွးေနွးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါ
တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်၊ ဦးထွန်းထွန်းဦးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့

ေဆွးေနွးချက်ကို ြကည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီဥပေဒနဲ့ အခ
ြ ားဥပေဒနဲ့ Harmonize ြဖစ်ဖို့လိုတာေပါ့။
တချို့ပါပ
ြ ီးသားကိစ္စေတွ ဒီထဲမှာမထည့်ေတာ့နဲ့။ ခုနကေပ
ြ ာတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒ အပါ
အဝင်ေပါ့ေလ။ တစ်ချက်ေပါ့။ ေနာက်တစ်ခုက ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ သေဘာထား သို့မဟုတ်
ဆန္ဒေပါ့။ Sprit ေပါ့။ အဲ့ဒီ Sprit ေတွကို ေရးတဲ့ေနရာမှာ ဒီ Letter ဟာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ေရှ့ေနချုပ်ရုံးဘက်ကေတာ့ ဒါမျိုးေတွ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ မိမိတို့ရဲ့
စိတ်ေကာင်းေစတနာေတွကို ရည်ရွယ်ချက်ေတွေဖာ်ထုတ်တဲ့ ေရးသားနည်းေတွ လွဲေနတယ်၊ လိုေန
တယ်ဆိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန်ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင်ေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒီေန့ ေဒါက်တာ
ေအာင်သန်း တင်သွင်းတဲ့သူလည်း ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနတစ်ခုတည်းဆိုရင်ေတာ့ မလုံေလာက်ဘူး။
ကျန်တဲ့ ဝန် ကီးဌာနေတွလည်း ေဆးရုံ၊ ေဆးခန်းေတွရှတ
ိ ယ်။ ဒါေတွပါ ထည့်မယ်ဆိုရင် ြမင်သေလာက်
မူ ြကမ်း
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ထည့်ထားတာပဲ။ ြမင်သေလာက်ထည့်ေပမယ့် မပ
ြ ည့်စုံဘူး။ မပ
ြ ည့်စုံတဲ့အတွက် ဒီေနရာမှာ အားလုံး
အကျုံးဝင်တဲ့၊ ဝန် ကီးဌာနအသီးသီးမှာရှိတဲ့ ေဆးခန်း၊ ေဆးရုံများပါ ပါပ
ြ ီ စသဖ
ြ င့်ေပါ့ေလ။ ဒီလို
အဓိပ္ပာယ်ပါေအာင်

ေရးလိုက်မယ်ဆိုရင်

အကုန်လုံး

ငုံမိသွားနိုင်တဲ့

အေနအထားရှိပါတယ်။

ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ ဒီတားမ
ြ စ်ချက်၊ ြပစ်ဒဏ်များမပါဘူး။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ မလိုဘဲနဲ့ မထည့်
ဘူးဆိုတာ ေရှ့မှာေဆွးေနွးသွားတဲ့အတိုင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဒီေန့
ြပီးေအာင်ေတာ့ ဆက် ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးသွားပါမယ်။ ြပီးတဲ့အခါမှာ မလိုတဲ့ ခုနက ပုဒ်မ ၃ တို့၊ ပုဒ်မ ၄
တို့မှာ ြပန်ြပီးေတာ့ ေရှ့ေနချုပ်ရုံးအပါအဝင် ကျန်တဲ့အဖွဲ့များ ြပန်ြပီးေတာ့ ြပင်ဆင် ြပီးတဲ့အခါမှာ
လွှတ်ေတာ်ကို ြပန် ြပီးေတာ့ အတည် ြပုေပးတဲ့အခါမှာ ဒီဟာသည် ဥပေဒေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်သာွ းနိငု ်ပါ
တယ်။ အမှန်တကယ်လည်း ဒီဥပေဒက လိုအပ်တဲ့ဥပေဒဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် အခု ေဒါက်တာ
ေအာင်သန်း တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို မူအားဖ
ြ င့်သေဘာတူတယ်။ သို့ရာတွင် အားလုံးပါဝင် ြပည့်စုံေအာင်
ြပန်လည်ေရးသားပါ။ အဲ့ဒီေရးသားဖို့အတွက် ေရှ့ေနချုပ်ရုံးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကို ကျွန်ေတာ်တို့
တာဝန်ေပးလွှဲအပ်ပါတယ်။ ေရှ့ဆက်သွားပါ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ စာမျက်နှာ ၄ အမှတ်စဉ် ၁၃ ြပင်ဆင်ချက် ဦးဝင်း ြမင့်၊ ြပည်မဲဆန္ဒနယ်

ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းဖို့ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးဝင်းြမင့်(ြပည်မဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။
ကျွန်ေတာ်က ြပည်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးဝင်းြမင့်ြဖစ်ပါတယ်။ အခု ဒီဥပေဒမှာ စာမျက်နှာ ၄ အမှတ်စဉ် ၁၃
ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့်(ခ)ကို ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြဖည့်စွက်ပယ်ဖျက် ြပင်ဆင်လိုပါတယ်ခင်ဗျား။ မူလမှာ
မူလ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိေသာ အေရးေပါ်လူနာအား စတင်လက်ခံရရှိသည့်
ကျန်းမာေရးကုသေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူသည် မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက် အမ
ြ င့်ဆုံးကုသမှုကို
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်လို့ ေရးထားပါတယ်။ ပုဒ်မ(ခ)မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပါ်လူနာအား
စတင်လက်ခံရရှိသည့်ေဆးရုံ သို့မဟုတ် ေဆးခန်းသည် ယင်းတို့၏ ေဆးဝါးကုသေရးကိရိယာနှင့်
ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက် အမ
ြ င့်ဆုံးကုသမှုကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်လို့ ပထမေရးထားတာကို
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြဖည့်စွက်ချင်တာက အဲ့ဒီမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပါ်လူနာအား စတင်
လက်ခံရရှိေသာ ကျန်းမာေရးကူညီေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူသည် ကုသမှုကို အချိန်မီ ေဆာင်ရွက်ေပးခွင့်
ရှိသည်လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အချိန်မီကို ထည့်လိုပါတယ်။ ဒီဥပေဒရဲ့ တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်က
Accident ြဖစ် ြကလို့ အေရးေပါ်လူနာေတွကို တတ်နိုင်သေလာက် ကူညီ ြကတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့အသက်
မူ ြကမ်း
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ကို ကျွန်ေတာ်တို့ အချိန်မီေဆာင်ရွက်ေပးသင့်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအချိန်မီဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကျွန်ေတာ်
ြဖည့်စွက်လိုပါေက
ြ ာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။ ဒုတိယက ကျွန်ေတာ်ပယ်ဖျက်ချင်တာက ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)
မှာ မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက် အမ
ြ င့်ဆုံးကုသမှုကိုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ မလိုတဲ့အတွက် ပယ်ဖျက်
ေပးပါရန် တင်ြပအပ်ပါတယ်။ ေနာက်ြပင်ဆင်လိုတာက ခုနကေဆွးေနွးေနက
ြ တဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့
ပထမပ
ြ ဋ္ဌာန်းထားတာက

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ကို

ေဆာင်ရွက်ေပးခွင့်ရှိသည်လို့

ြပင်ဆင်လိုတဲ့

အေက
ြ ာင်းကေတာ့ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်မှာ နတ်တလင်းက ဦးရဲထွဋ်ဦးတို့
ေမးခွန်းေတွေမးခဲ့တယ်။ သူရဦးေအာင်ကို တို့က အဆိုေတွတင်သွင်း ြပီးေတာ့ ဒီဥပေဒဟာ ဥပေဒတစ်ခု
အဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ေနက
ြ တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီေတာ့ ဒါေတွကို မေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြကလို့ ေမးခွန်းေတွ၊ အဆို
ေတွေမးပ
ြ ီးေတာ့ ဥပေဒတစ်ခုအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပေဒရဲ့
စည်းေနှာင်မှုေပးရမည်ဆိုရင် ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွဟာ ြပည်သူေတွအတွက် ဒါ
ေတွကိုလုပ်ေဆာင်ေပးေစတဲ့အတွက် ေပးရမည်လို့ ကျွန်ေတာ်တို့ ြဖစ်ေစချင် ြကပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
ကျွန်ေတာ်တို့တစ်ေတွ ေဆွးေနွးတိုင်ပင် ြကတဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနေတွက ဒါကို ဥပေဒ
အဖ
ြ စ် ေပးရမည်ဆုိရင် ဒီဟာရဲ့ ဒီကိစ္စကိုေဆာင်ရွက် ြကမယ့် ပုဂိ္ဂုလ်ေတွရ့ဲ Encourage ကို မေဆာင်
ရွက်ရဲေအာင် ြဖစ်မယ်လို့ တင်ြပလာက
ြ ပါတယ်။ တစ်ခါ ဥပေဒကို အခုနကေပ
ြ ာသလို Accident
ြဖစ်တဲ့ေနရာကေနပ
ြ ီးေတာ့ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန်းကိုပို့မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ေပးရမည်။ မေပးရင် ြဖင့်
ဥပေဒအရ ဘယ်လိုအေရးယူမည်ဆိုေတာ့ တကယ်သူတို့ရဲ့ Ethic အရ ဒါကို လုပ်ေပးမှာေတာင်
မလုပ်ရဲမှာြဖစ်မယ်လို့ တင်ြပလာပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ဌာနဆိုင်ရာဝန် ကီးေတွက ဝန် ကီးဌာန
ကေနပ
ြ ီးေတာ့ ဒီဥပေဒအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်လိုက်ရင် တချို့များ ဒီဥပေဒကို အသုံးချပ
ြ ီး ေငွညှစ်နိုင်
တယ်လို့ တင်ြပလာတဲအ
့ တွက် ကျွန်ေတာ်တို့ေတွရဲ့ဆန္ဒအရ တကယ်မလုပ်တာေတွကို လုပ်ေစချင်တဲ့
ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချင်တယ်။ ဒါေပမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း အခက်အခဲေတွ ရှိမှာေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ဆိုတဲ့ စကားအစား၊ စကားလုံးအစား ေဆာင်ရွက်ေပးခွင့်ရှိသည်လို့
ြပင်ရင်ြပင်ဆင်သင့်ပါေက
ြ ာင်း ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ တရားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီရဲ့ သေဘာထားေပ
ြ ာပါ။
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သူရဦးေအာင်ကို (ဥက္က ဋ္ဌ၊ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ
စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ)။
ကို

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီဥပေဒဖ
ြ စ်ေြမာက်ဖို့အတွက်

သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်ရုံးအပါအဝင် ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ ေကာ်မရှင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
တို့မှာ အကိမ် ကိမ်ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်ေတာ်တို့က ခုနက ဦးဝင်း ြမင့် တင်ြပသွား
သလိုပဲ ဥပမာပုဒ်မ ၄ အပိုဒ်ခွဲ(က)မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပါ်လူနာအား စတင်လက်ခံရရှိ
သည့် ကျန်းမာေရးကုသေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူသည် ကုသမှုကို အချိန်မီေဆာင်ရွက်ေပးခွင့်ရှိသည်
ဆိုြပီး ြပင်ဆင်ချက်တင်ြပထားပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ မူလေရးသားတင်သွင်းချက်က ေဆာင်ရွက်ေပးရ
မည်လို့ြဖစ်ပါတယ်။ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ဆိုလို့ရှိရင် အကယ်၍ အေခ
ြ အေနအရ ပျက်ကွက်ခဲ့လို့ရှိရင်
အခုနက ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပေဒရဲ့စည်းေနှာင်မှုအတွက် အေရးယူအ ြပစ်ေပးတဲ့အပိုင်းကို ကျွန်ေတာ်တို့
ကေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီေဖာ် ြပချက်ေပါ်မှာ အခုန ကျွန်ေတာ်တို့ သက်ဆိုင်တဲ့ဝန် ကီးဌာနများကေနပ
ြ ီး
မှ ဒါ ြပစ်မှု၊ ြပစ်ဒဏ်အပိငု ်းေတာ့ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်မသင့်ဘူး။ ထို့ေ ြကာင့် ဒါကို ကျွန်ေတာ်တို့က
ခုနက ေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့ ြပန်လည်ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်းပဲ အခုနက ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်
ေဆွးေနွးတင် ြပသွားသလိုပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒါကို အခုနက ဥပေဒေရးထုံး ပိုြပီးမှ တည့်မတ်ေကာင်းမွန်
ေအာင် ြပင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါေက
ြ ာင်း တင်ြပလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများဘက်က။

ေဒါက်တာေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန)။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မရှိပါ။

။ မရှိဘူးဆိုရင် ဒီဘက်က ေဒါက်တာ ေအာင်သန်း မိုက်ေတာင်းထားလား။

ေပ
ြ ာပါ။ ေဒါက်တာေအာင်သန်း။
ေဒါက်တာေအာင်သန်း(ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေစာေစာက ကျွန်ေတာ်တို့ သက်ဆိုင်ရာ

ဝန် ကးီ ဌာနဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ မူလက ကျွန်ေတာ် ြပင်ဆင်ချက်တင်တုန်းက ဒီသက်ဆိုင်ရာ
ဝန် ကးီ ဌာနဆိုသည်မှာ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန၊
မီးရထားဝန် ကီးဌာန၊

ြပည်ထဲဝန် ကီးဌာန၊

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးနှင့်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးေနေသာ

အခ
ြ ားေသာ

ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာနနှင့်
ဝန် ကီးဌာနများကို

ဆိုသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို

ကျွန်ေတာ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း ေဆွးေနွးပွဲမှာ အဲ့ဒါဖ
ြ ုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့်မို့လို့
မူ ြကမ်း
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အခုလို လိုအပ်တာေလးဖ
ြ စ်သွားပါတယ်။ အဲဒေီ တာ့ ဒီဥစ္စာကို အကယ်၍ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ထပ်မံ ြပီး
ေတာ့ ဒီ ြပင်ဆင်လိုတာကေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနဆိုသည်မှာ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ဒါ
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနကေတာ့ အဓိကပါဝင်ဖို့လိုမယ်ထင်လို့ပါ။ ဝန် ကီးဌာနနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်
ေရှာက်မှုေပးေနေသာ အခ
ြ ားေသာဝန် ကီးဌာနများတို့ကိုဆိုသည်လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြပင်ဆင် ြပီး
ေတာ့ တင် ြပလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေကာင်း ြပီ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်တို့ အခုလို ြပင်ဆင်မယ်ဆိုရင်

လုံေလာက် ြပီလား။ ထပ် ြပီးေတာ့ စကားလုံးေရွးချင်သလား။
ဦးထွန်းထွန်းဦး(ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး)။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ မရှိပါ။

ြ င့်ရင် ေဒါက်တာ ေအာင်သန်း ေပ
ြ ာတဲ့အတိုင်း ဒါကို
။ ေကာင်း ြပီ။ ဒါဖ

ကျွန်ေတာ်တို့ တရားဝင်ေရးပ
ြ ီးေတာ့ ဒီမှာ ြပန်တင်လိုက်ပါမယ်။ အခုေဆွးေနွးတာက ခုနက ဦးဝင်းြမင့်၊
ြပည်ရဲ့ ြပင်ဆင်အဆိုြပုချက်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ခုနက ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ထဲမှာေတာ့
ကျွန်ေတာ်တို့ ရှိေနတယ်။ သို့ေသာ် ြပန်ေရးချလိုက်တဲ့အခါမှာ ေပးခွင့်ရှိသည်လို့ေြပာမယ်ဆိုရင် မေရ
မရာဖ
ြ စ်တယ်။ မေပးလည်းဘာမှမ ြဖစ်ဘူးဆိုတာ ြဖစ်တယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခုနက အကယ်လို့များ
ေပးရမည်။ မေပးဘူး။ မေပးဘူးဆိုလို့ရှိရင် မေပးတဲ့အေက
ြ ာင်းအရာေပါ်မူတည် ြပီးမှ Case By Case
ြ အေန
စဉ်းစားနိုင်ဖို့ ဒီလိုစဉ်းစားပ
ြ ီး လုပ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သူ့မှာ အကူအညီေပးဖို့လည်း အေခ
လည်းေပးတယ်။ အချိန်အခါလည်းကျေရာက်တယ်။ အကူအညီမေပးဘူးလို့သိတာနဲ့ တစ်ြပိုင်တည်း
သူ့ကိုေတာ့ လူမှုတာဝန်ဝတ္တ ရားမေကျပွန်တဲ့အတွက် သူ့ကို တစ်ခုခုေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ အပ
ြ စ်ေပးရ
လိမ့်မယ်။ ေထာင်ချတာေပ
ြ ာတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း စကားလုံးကို
ေရွးထားပ
ြ ီး ြဖစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း

ေပ
ြ ာပ
ြ ေပးပါ။

အဲ့ဒါမှ

မဟုတ်ေသးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း

ဒီအပိုဒ်ကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန် ြပီးေကျာ်သွားမယ်။ ေကျာ်သွားပ
ြ ီး ေနာက်မှ တစ်ခါပ
ြ န်လုပ်ပါမယ်။
ဦးဝင်းြမင့်(ြပည်မဲဆန္ဒနယ်)။ ။ ဒီပုဒ်မမှာေတာ့ ဒီပုဒမ် ၄ မှာေတာ့ ေနာက်မှာ သူက ပုဒ်မ ၄ ကို
ပျက်ကွက်လို ြခင်း စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းနဲ့ အေရးယူဖို့ ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပါေတာ့ အခုက
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုေတာ့ မလုပ်လည်းရတဲ့သေဘာမျိုး ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲ့ဒါေက
ြ ာင့်
ဒီပုဒ်မမှာေတာ့ ေဆာင်ရွက်ရမည်က ပိုများသင့်ြမတ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ေနာက် ြပန် ြပီးေတာ့
ေသချာေလး ထိုင် ြပီးေတာ့ အားလုံး ညှိနိှုင်းပါမယ်။
မူ ြကမ်း
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေကာင်းြပီ။ ေနာက်မှ ခုနက စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းလမ်းပါတယ်ဆိုရင် ဒီ ြပင်ဆင်

အဆိုြပုချက်က မပ
ြ ုသင့်ဘူး။ ရမည်ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ခုိင်ခိုင်မာမာလုပ်ရမယ်။ သို့ရာတွင် ဒါနဲ့
ပတ်သက်လ့ုိ ပိုေသချာေအာင် ြပန် ြပီး ြကည့်လိုက်ပါ။ ေကျာ်သွားပါမယ်။ အချိန်လည်း တစ်နာရီနီးေနပ
ြ ီ။
မလိုဘဲနဲ့လည်း စကားေတွမေပ
ြ ာနဲ့။ စာမျက်နှာ ၆ အမှတ်စဉ် ၁၈ ေဒါက်တာေအာင်သန်း။
ေဒါက်တာေအာင်သန်း(ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အမှတ်စဉ် ၁၈ အခန်း(၃) အပိုဒ် ၁၁ မှာ

ကျွန်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်မှာ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေသာ
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးသူသည် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲ
မှု၊ စီမံခန့်ခွဲြခင်းဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်ြခင်းခံရမည်လို့ ြပင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ တရားေရးရာေကာ်မတီ။

သူရဦးေအာင်ကိ(ု ဥက္က ဋ္ဌ၊ တရားစီရင်ေရး၊ ဥပေဒေရးရာနှင့် တိုင် ြကားစာများ၊ အသနားခံစာများ
စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ)။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာတူပါတယ်ခင်ဗျ။

။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများ။

ေဒါက်တာေဖသက်ခင်(ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး၊ ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ သေဘာတူပါ

တယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေဒါက်တာေအာင်သန်း၊ ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ပုဒ်မ ၅ ြပင်ဆင်အဆို ြပုချက်အား

လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလား။ လွှတ်ေတာ်က ကန့်ကွက်ရန်မရှိတဲ့အတွက် ေဒါက်တာ
ေအာင်သန်း၊ ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ြပင်ဆင်အဆိုြပုချက် အတည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။
(သ
ြ ဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဒီဥပေဒကို ြပုဖို့အတွက် ဝန် ကီးဌာနတစ်ခုကို တာဝန်ေပး၊

တာဝန်ယူဖို့

ဆိုလည်း ေတာ်ေတာ်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်တို့အားလုံး လွှမ်း ြခုံ ြပီးြဖစ်နိုင်ေအာင်
ကျွန်ေတာ်တို့လွှတ်ေတာ်ကပဲ တာဝန်ယူညှိနိှုင်း ြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီေန့ေတာ့
ဒီအေခ
ြ အေနအထိ ေရာက်လာပါတယ်။ သို့ရာတွင် အခုနက ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ကျန်းမာေရးနှင့်
ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်ရဲ့ ေကာင်းမွန်တဲ့အ ကံြပုချက်များေပါ်မူတည် ြပီးေတာ့ အခုနက လိုအပ်တဲ့အပိုဒ်
ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မ ၄ နဲ့ တချို့စာလုံးေလးေတွကို ြပန်ေမးပ
ြ ီးေတာ့၊ ြပင်ဆင် ြပီးေတာ့ အတည်ြပုေပးေစလိုပါ
မူ ြကမ်း

60
တယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ဒီဥပေဒကလည်း အေရး ကီးတဲ့အတွက် ဒါကိုလည်း သိပ်ြပီးေတာ့ အချိန်မယူဘဲနဲ့
ေနာက်ေန့ေလာက်မှာ ြပန်ညှိနိှုင်း ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ကို လာမယ့် ကျွန်ေတာ်တို့ ဗုဒ္ဓဟူးေန့မှာ ဒီေန့
ဗုဒ္ဓဟူးဆိုေတာ့ ြကာသပေတးေန့မှာ ြပန်တင်ြပရမယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခုနက ေရှ့ေနချုပ်ရုံးရယ်၊
ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနရယ်၊ သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီရယ်၊ ေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
ရယ်ပူးေပါင်းြပီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီအစီအစဉ်ကို ကျွန်ေတာ်တို့
နိဂုံးမချုပ်ေသးဘဲနဲ့ အခု ကျွန်ေတာ်တင် ြပတဲ့အချက်ေတွကို အခုနက ကျွန်ေတာ် တင်ြပတဲ့ဌာနနဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်များက ြပန်လည်ညှိနိှုင်း ြပီးေတာ့ လာမယ့် ြကာသပေတးေန့မှာ ြပန်တင် ြပေပးဖို့ပဲ ကျွန်ေတာ်
ဆုံး ြဖတ်ချင်ပါတယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၃၀)ရက်ေြမာက်ေန့
ကျငး် ပမည့် ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၀)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် (က
ြ ာသပေတးေန့)
၁၀း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့ အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း
ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)
အချိန်၊ ၁၃း၀၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၁၃း၀၀
နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]

မူ ြကမ်း

