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ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်
ဒုတိယအကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၃၈)ရက်ေြမာက်ေနမှတ်တမ်း
၁၃၇၈ ခု ှစ၊် ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၆ ခု ှစ၊် ဇွန်လ ၂ ရက်)
( ကာသပေတးေန)
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ဒုတိယအ ကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ်
ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈)ရက်ေ ြမာက်ေနကို နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို

ကီး ကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက

ဦးဝင်း ြမင့်က ေဆာင်ရွက် ပီး၊ အခမ််းအနားမှ းအဖ
ြ စ် ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊

န်ကားေရးမှ းချ ပ်၊

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ုံးက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။]
အချိန၊် ၁၀း၀၀။

အခမ်းအနားမှ း။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။

ယခုအချိန်ကစပ ီး

ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်

ဒုတယ
ိ အ ကိမ်

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈)ရက်ေ ြမာက်ေနအစီအစ ် စတင်ပါေတာ့မယ်။

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ေနရာယူခ
ြ င်း
အခမ်းအနားမှ း။

။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကေရာက်လာပါပီခင်ဗျား။

[ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက သည် ဥက အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့် စင်ြမင့်ေပ သို ကေရာက်
ေနရာယူပါသည်။]
ဥက ။

။ အားလုံးမဂလာပါ။

ကိုယ်စားလှယ်များ။
အခမ်းအနားမှ း။

။ မဂလာပါ။
။ အားလုံးထိုင် ိုင်ပါပီခင်ဗျား။

မူ ကမ်း
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ြပည်သူ လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ကာင်း ှင့်စတင်ကျင်းပေကာင်း ေကညာခ
ြ င်း
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကေန ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအ ကိမ်

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈)ရက်ေ ြမာက်ေနမှာ ြပည်သူ လတ်ေတာ် လတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၆ ဦးရှိတဲ့အနက် ၄၀၅ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ခွင့်
ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ ၉၅.၀၇ ရာခိုင် န်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက်ေ ကာင်း ှင့်
စတင်ကျင်းပေ ကာင်း ေ ကညာပါတယ်။ ( သဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစ ်ြဖန် ေဝထားေကာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစီအစ ်များကို ကိ တင်ဖ
ြ န် ေဝထားတဲ့

အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန်ကားခ
ြ င်း
ဥက ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက် ိုင်တဲ့ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

ခွင့်ပန် ကားရန်ြဖစ်ပါတယ်။
ေဒါက်တာလှမိုး(အတွင်းေရးမှ း၊ လတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကီးခင်ဗျား။ ယေန ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်ေန ဒုတိယအ ကိမ်
ြပည်သူ လတ်ေတာ် ပထမပုံမှနအ
် စည်းအေဝး (၃၈)ရက်ေ ြမာက်ေနသို မတက်ေရာက် ိုင်ပါသဖ
ြ င့်
ခွင့်ပန် ကားသူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်စား ြပည်သူ လတ်ေတာ် လတ်ေတာ်အခွင့်အေရး
ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှ း က န်ေတာ် ေဒါက်တာလှမိုး၊ ေအာင်ေြမသာစံမဲဆ နယ်က ခွင့်ပန် ကားသွား
မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်မှာ ယေန တက်ေရာက်ခွင့်ရှိေသာ ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၆ ဦး ရှိ ပီး
တက်ေရာက်သူကိုယ်စားလှယ် ၄၀၅ ဦးရှိကာ ယေန ခွင့်ပန်ကားသူ ၃ ဦးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို ကေတာ့(၁)

ေမာ်လိုက်မဲဆ နယ်မှ ေဒ ချိ ချိ ဝင်း ခွင့် ၂ ရက်၊

(၂)

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ချ ပ်ေတာက်ထွန်း ခွင့် ၁ ရက် ှင့်

(၃)

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ချ ပ်သန်းထွတ်သိန်း ခွင့် ၁ ရက်တို ပဲြဖစ် ကပါ
တယ်။ ဒါေကာင်မ့ ို လို ယခင် ခွင့်ပန် ကားသူ ၁၈ ဦး၊ ယေနခွငပ့် န်ကားသူ ၃ ဦး
မူ ကမ်း
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စုစုေပါင်း ခွင့်ပန် ကားသူ ၂၁ ဦး ရှိပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိပါေ ကာင်း ှင့်
အထက်ပါ ကိုယ်စားလှယ်၏ ခွင့်ပန် ကားမအား ခွင့်အ ြဖစ်ခွင့်ြပ ေပးပါရန် ေလးစားစွာ
ြဖင့် ပန် ကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက ။

။ ခွင့်ပန် ကားသူအားလုံးကို ခွင့်ြပ ပါတယ်။

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မအေခ
ြ အေနကို

မှတ်တမ်း

တင်ခ
ြ င်း
ဥက ။

။

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ဒီကေန

အစည်းအေဝးမှာ

တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၆ ဦး၊ ယခင်က ခွင့်ပန် ကား၍ ခွင့် ြပ ထားသူ
၁၈ ဦး၊ ယေနခွင့်ြပ ထားသူ ၃ ဦးဖ
ြ စ်၍ လတ်ေတာ်က ခွင့်ြပ ထားသူ စုစုေပါင်း ၂၁ ဦးဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူ

မရှိပါ။

အေခ
ြ အေနကို လတ်ေတာ်ရဲ
ခင်ဗျား။

ယခု

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မ

အတည်ြပ ချက်ရယူပါမယ်။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မအေခ
ြ အေနတင်ြပချက်ကို

အတည်ြပ မှတ်တမ်းတင်ရန်

လတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမး ြမန်းပါသည်။ လတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်က သေဘာတူတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်မအေခ
ြ အေနကို အတည်ြပ မှတ်တမ်းတင်ေ ကာင်း ေကညာပါတယ်။ ( သဘာသံများ)

ကယ်ပွင့်ြပထားသည့်ေမးခွန်းများကို

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယမ် ျားက

ေမးမ
ြ န်းြခင်း ှင့်

သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင်အ
့ ဖွဲ အစည်းဝင်က ေဖ
ြ ကားခ
ြ င်း
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊ ေဖ
ြ ကားခ
ြ င်း

အစီအစ ် စတင်ေဆာင်ရွက်ပါ့မယ်။
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေဝါမိ နယ်ရှိ ြပန်လည်အပ် ှံလယ်ေြမများကို သီးစားဖ
ြ င့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့်ကိစ၊
ပန်းညိ ေကျးရွာအုပ်စုပိုင် ကွင်းအမှတ် ၁၂၀၄ ကွင်းရှိ စားကျက်ေြမဧက ၁၀၀ ေကျာ်ကိစ ှင့်စပ်လျ ်း၍
မည်သို စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမည်တို ကို သိရှိလိုြခင်း ှင့် စပ်လျ ်းသည့်ေမးခွန်း
မူ ကမ်း
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ဥက ။

။ ပထမဦးစွာ ေဝါမဲဆ နယ်မှ ဦးတင်ေထွး ေမးမ
ြ န်းဖို ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးတင်ေထွး(ေဝါမဲဆ နယ်)။ ။

ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကီး ှင့်

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ မဂလာအေပါင်း ှင့်ြပည့်စုံ ကပါေစ
လို က န်ေတာ်ဂါရဝေရှ ထားပီး
ဥက ကီးခင်ဗျား။

တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ လတ်ေတာ်

က န်ေတာ်ေမးမ
ြ န်းမယ့််

အေ ကာင်းအရာများကေတာ့

ပဲခူးတိုင်းေဒသ ကီး၊

ေဝါမိ နယ်အတွင်းမှာ စားကျက်ပယ်ဖျက်ပီး ြပန်လည်အပ် ှံတဲ့ လယ်ေြမေတွကို ယခင်လုပ်ခဲ့တဲ့
လူများကို ပဲသီးစားလုပ်ပီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ ခဲ့တဲ့ကိစ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ ကီး ေဝါမိ နယ် ပန်းညိ ေကျးရွာ
အုပ်စုမှာရှိတဲ့ ကွင်းအမှတ်(၁၂၀၄) ကွင်းမှာ စားကျက်ပယ်ဖျက်ခွင့်မရဘဲနဲ ဆက်လက်ပီးေတာ့
လုပ်ကိုင်တ့ဲကိစ ဒီအေ ကာင်းအရာ ှစ်ရပ်ကို က န်ေတာ် ေလးစားစွာ ြဖင့် လတ်ေတာ်ဥက ကီးထံမှ
တစ်ဆင့် ေမး ြမန်းအပ်ပါတယ်။
ဥက ကီးခင်ဗျား။ တပ်မေတာ်အစိုးရလက်ထက်က တိုင်း ှင့်ြပည်နယ်အသီးသီးမှာ စစ်ဌာန
ချ ပ်တိုင်းမှ းေတွကေနပီးေတာ့

စားကျက်ေ ြမများကို

ပယ်ဖျက်ပီးေတာ့

တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ များ ှင့်

ပုဂလိကများကို လယ်ယာေမ
ြ အဖ
ြ စ်ေြပာင်းလဲ ပီးေတာ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ကိုင်ခွင့်
ြပ ခဲ့တဲ့ေနရာမှာ တစ် ှစ်၊

ှစ် ှစ်စေလာက်ကေတာ့ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ ေတွနဲ ပုဂလိကေတွက သူတို

ကိုယ်တိုင်လုပ်ပီးေတာ့ ေနာက်ပိုင်းမှာ သီးစာချပီးလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်အဲဒီအခါက ၁၉၆၃ ခု ှစ်၊
သီးစားချေရးဥပေဒက လယ်ယာေမ
ြ ကို သီးစားချထားခွင့် မရှိဘူး လုပ်ခဲ့လို ရှိရင် သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့
အတွက်ေ ကာင့် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ ေတွဟာ သူတို သီးစားချထားတဲ့လူေတွနဲ အကျိ းတူပူးေပါင်းလုပ်ကိုင်
ခွင့်ြပ တယ်ဆို ပီးေတာ့ စာချ ပ်ေတွချ ပ် ပီးေတာ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ေပးခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ သို ေသာ်လည်းပဲ
လွန်ခဲ့တဲ့

တစ် ှစ်ေကျာ်ကစပီးေတာ့

တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ ေတွဟာ ဒီလယ်ေ ြမေတွကို

အာဏာပိုင်

အဖွဲ အစည်းများကို ြပန်လည် ပီးေတာ့ အပ် ှံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအပ် ှံတဲ့ေနရာမှာ အာဏာပိုင်
အဖွဲ အစည်းေတွက တိုင်းရင်းအစိုးရအဖွဲ ရဲ

န် ကားချက်အရဆို ပီးေတာ့ ယခင် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ ေတွ

က သီးစားချလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့လူေတွကိုပဲ လူအနည်းစုကို ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ ပီးေတာ့ လူအများ
စုြဖစ်တဲ့ လယ်ယာမဲ့ေတွကို ပစ်ထားခဲ့တာကို ေတွ ရတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒါပထမအချက်ြဖစ်ပါတယ်။
ဒုတယ
ိ အချက်အေနနဲ ကေတာ့ က န်ေတာ်တို ေဝါမိ နယ် ပန်းညိ ေကျးရွာအုပ်စုကွင်းအမှတ်(၁၂၀၄)
ကွင်းမှာ စားကျက်ပယ်ဖျက်ခွင့်မရဘဲနဲ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ ကေနပီးေတာ့ စားကျက်
မူ ကမ်း
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ပယ်ဖျက်ခွင့်ရသေယာင်နဲ ဧက ၁၀၀ ေလာက်ကို လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ကိုင်တဲ့ေနရာမှာ
လည်း သူတို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ြခင်းမရှိဘဲနဲ သီးစားချပီးေတာ့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ က န်ေတာ်
တို အစိုးရသစ်တက်လာတဲ့အခါမှာ ေကျးရွာ ြပည်သူများကေနပီးေတာ့ တိုင် ကားတဲ့အခါကျေတာ့မှ
ရဲတပ်ဖွဲ ကေန ဒါကိုြပန်လည်အပ် ှံပါတယ်။ အပ် ှံတဲ့ေနရာမှာလည်းပဲ ရဲတပ်ဖွဲ ကပ
ြ န်လည်အပ် ှံ
ေသာ်လည်းပဲ

သူတို နဲ သီးစားလုပ်တဲ့သူေတွက

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ အစည်းေတွက

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်တ့ေဲ နရာမှာ

က န်ေတာ်တို

ဒါကိုအေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိဘဲနဲ

ယေနတိုင်

လျစ်လျ ထားတာကို ေတွ ရတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါတဲ့ ဥက ကီးခင်ဗျား။ ဒါေကာင့်မို လို ဒီအေကာင်းအချက်ေပ မှာ ကန်ေတာ်
ေလးစားစွာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆုငိ ်ရာဝန်ကီးဌာနကို ေမးမ
ြ န်းလိုတာက
တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ များနဲ သီးစားတင် ပီးေတာ့ သီးစားရယူ ပီးေတာ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူေတွကို ြပန်လည်စွန် လတ်
အပ် ှံသည့်လယ်ေ ြမများကို ထိုလယ်ေ ြမအပိုင် ေကျးရွာမရှိ လယ်ယာမဲ့များလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်
မည်သို မည်ပုံေဆာင်ရွက်ေပး ိုင်ပါသလဲ။

စားကျက်ေြမပယ်ဖျက်ခွင့်မရှိပဲ

ဦးစီးလုပ်ကိုင်ေနသည့်

စားကျက်ေြမအား မူလစားကျက်ေ ြမအဖ
ြ စ် ထားရှိ ိုင်ေရးအတွက် မည်သို စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမည်
ြဖစ်ေ ကာင်း ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက ေဖ
ြ ကားရန် ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ကားချက်
ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ

လတ်ေတာ်ဥက ကီး ှင့် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖိတ်ကားထားတဲ့ဧည့်သည်ေတာ်များ
အားလုံးမဂလာအေပါင်း ှင့် ြပည့်စုံ ကပါေစလို ဦးစွာ တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကေတာ့
ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနမှ

ဒုတိယဝန် ကီး

ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး ြဖစ်ပါတယ်။

ပဲခူးတိုင်းေဒသ ကီး၊

ေဝါမဲဆ ယ်မှ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ေထွးေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့ေမးခွန်းအေပ မှာ ြပန်လည်
ေဖ
ြ ကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ မှ း ုံးဟာ ပဲခူးခ ိုင် ေဝါမိ နယ်
ပန်းညိ ေကျးရွာအုပ်စု ပန်းညိ ေကျးရွာ က န်းကေလးကွင်း ကွင်းအမှတ်(၁၂၀၄) ေမ
ြ ကွက်အမှတ်(၂၄)
မှ (၃၂) အထိ စားကျက်ေြမအမျိ းအစား ေမ
ြ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၁၀၀ ဧကကို ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခု ှစ်
က စတင် ပီး ပဲခူးတိုင်း ငိမ်းဝပ်ပိြပားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ ရဲ ခွင့်ြပ ချက်နဲ လယ်ယာစိုက်ပျိ း ြခင်း
မူ ကမ်း
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လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ြမန်မာ ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ
ဌာနချ ပ်ကေနပီး ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေနမှာ တပ်ဖွဲ ပိုင်သက်သာစိုက်ပျိ းေရး ြဖင့်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ေြမဧကေတွကို သက်ဆိုင်ရာေဒသအာဏာပိုင်များမှတစ်ဆင့် ြပန်လည်စွန် လတ်
သွားရန်

န် ကားချက်အရ ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ က ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ အထက်ေဖာ်ြပပါ စားကျက်ေြမ

ဧက ၁၀၀ ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ လိုေတာ့ေ ကာင်း ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ မှ း ုံးရဲ ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနမှာ ေဝါမိ နယ် ေမ
ြ အသုံးအချမစီမံခန် ခွဲေရးေကာ်မတီသို ေမ
ြ စာရင်းပုံစံ
(၁၀၅) မိတ ၊ ေမ
ြ ပုံစံမိတ တို ှင့် ပူးတွဲ ပီး ြပန်လည်အပ် ှံခဲ့ပါတယ်။ ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ ဟာ ၁၉၉၅၁၉၉၆ ကေန ၂၀၁၂ ခု ှစ်အတွင်း ေဖာ် ြပပါ စားကျက်ေြမဧက ၁၀၀ ကို တပ်ဖွဲ သက်သာေချာင်ချိ
ေရး ြဖင့် လယ်ယာစိုက်ပျိ းခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ေဒသခံေတာင်သူေ ြခာက်ဦး ှင့် အကျိ း
တူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ က ၂၀၁၃ ခု ှစ်မှစတင် ပီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း
လုပ်ကိုင် ိုငမ် မရှိေတာ့တဲ့အတွက်ေ ကာင့်မို လို ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနမှာစတင် ပီး
၎င်းစားကျက်ေ ြမကို စွန် လတ်ေ ကာင်း မိ နယ်ေြမအသုံးချမစီမံခန် ခွဲေရးေကာ်မတီသို ြပန်လည်အပ် ှံ
ခဲ့ေပမယ့်လည်း အဆိုပါ ေတာင်သူေြခာက်ဦးဟာ ေဖာ်ြပပါစားကျက်ေ ြမအတွင်းမှာ ဆက်လက်
ကျ းေကျာ် ပီး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
သို ေသာ်လည်း အဆိုပါ ေတာင်သူေ ြခာက်ဦးဟာ မူလေမ
ြ ပိုင်ရှင်များမဟုတ်ဘဲ ၄င်းေမ
ြ များမှာ
စားကျက်ေြမများသာဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေတွ ရှိရပါတယ်။ အဆိုပါေမ
ြ များဟာ ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ မှ း
ုံးမှ ြပန်လည်စွန် လတ်ပီး ြဖစ်တဲ့အတွက် တင်ြပပါကာလအထိ စားကျက်ေြမအ ြဖစ်သာ ဆက်လက်
တည်ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါေ ကာင်း စားကျက်ေြမအတွင်း မည်သူမှကျ းေကျာ်စိုက်ပျိ းခ
ြ င်းမပ
ြ ေရးအတွက်
ေဝါမိ နယ်အေထွေထွအုပ်ချ ပ်ေရးမှ းဦးစီးဌာနကေနပီးေတာ့ ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်ေန ရက်စွဲပါ
စာအမှတ်(၅/၁-၂၃/ဦး-၆) ှင့်

အေကာင်း ကားထုတ်ြပန်ထားရှိခဲ့ ပီး

ြဖစ်ပါတယ်။

ဆက်လက်ပီး

ကျ းေကျာ်လုပ်ကိုင်သူများ ေဆာင်ရွက်ပါက ၁၈၈၉ ခု ှစ် အထက်ြမန်မာ ိုင်ငံေြမ ှင့် အခွန်နည်းဥပေဒ
၇၈ အရလည်းေကာင်း၊ ၁၈၇၆ ခု ှစ် ေအာက်ြမန်မာ ိုင်ငံေြမ ှင့် အခွန်နည်းဥပေဒ ၆၈ အရ
လည်းေကာင်း အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ကာင်းကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲ မှ
တစ်ဆင့် ကာယကံရှင်များသို ေခ ယူသတိေပးတားမ
ြ စ်မများ ြပ လုပ်ထားရှိ ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ စားကျက်
ေမ
ြ အဖ
ြ စ်မှ ုတ်ပယ် ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းေတွကို ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ိုင်ငံေတာ် ှင့်အများပ
ြ ည်သူအကျိ း
မူ ကမ်း
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ငှာ မိ ေမ
ြ ၊ ရွာေမ
ြ တိုးချဲ ရန်လိုအပ် ြခင်း အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများက ဌာနပိုင်ေ ြမအဖ
ြ စ် အသုံးြပ ရန်လို
အပ်ြခင်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးဆိုင်ရာ သာသနာ့ေြမ၊ သုဿာန်ေြမ၊ လယ်မဲ့ယာမဲ့များ
အတွက် စိုက်ပျိ းေမ
ြ များေဖာ်ထုတ်ေပးရန် လိုအပ်ြခင်း စတဲ့အချက်ေတွနဲ ကိုက်ညီပါက သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အုပ်ချ ပ်ေရးမှ းများက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ ရဲ ခွင့်ြပ ချက် ှင့် ြပည်ထဲေရး
ဝန် ကီးဌာနကို တင် ြပ ပီး ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက ိုင်ငံေတာ်သမတထံ တင်ြပ၍ အတည်ြပ ချက်
ရရှိမှသာ

သက်ဆိုင်ရာ

တိုငး် ေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်အုပ်ချ ပ်မှ များက

စားကျက်ေ ြမ ုတ်ပယ် ြခင်း၊

ပယ်ဖျက်ြခင်းေတွကို အမိန် ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ သို ပါ၍
ေဝါမိ နယ် ပန်းညိ ေကျးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ်(၁၂၀၄) မှာရှိတဲ့ စားကျက်ေြမဧက ၁၀၀ ဟာ
ပဲခူးခ ိုင်ရဲတပ်ဖွဲ မှ း ုံးက စွန် လတ်အပ် ှံ ပီးြဖစ်တဲ့အတွက် မူလစားကျက်ေြမအ ြဖစ်သာ ဆက်လက်
တည်ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါေ ကာင်း စားကျက်ေ ြမအတွင်း ကျ းေကျာ်သူများဖယ်ရှားေရးကို သက်ဆိုင်ရာ
အုပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲ အစည်းအဆင့်ဆင့်မှ ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေ ကာင်း
ထိုလယ်ေ ြမအပိုင်ေကျးရွာများမှာရှိတဲ့ လယ်မဲ့ယာမဲ့များလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိေရးအတွက်ကို သက်ဆိုင်ရာ
ေကျးရွာအုပ်စု

လယ်ယာေမ
ြ စီမံခန် ခွဲမေကာ်မတီမှ

အစပ
ြ ပီး

အဆင့်ဆင့်တင် ြပေဆာင်ရွက် ိုင်

ပါေကာင်း ေဖ
ြ ကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ိုင်ငံေရးြပစ်မ၊

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားစသည့် ေဝါဟာရများအတွက်

စကားရပ်အဓိပာယ် ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ေပးရန် အစီအစ ်ရှိ/မရှိ ှင့်စပ်လျ ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက ။

။ ေမ
ြ ပုံမဲဆ နယ်မှ ဦးေဖသန်း ေမး ြမန်းဖို ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေဖသန်း(ေမ
ြ ပုံမဲဆ နယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါလို တ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ အပ်ပါတယ်။

က န်ေတာ်ကေတာ့ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမ
ြ ပုံမဲဆ နယ် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဖသန်း
ြဖစ်ပါတယ်။ က န်ေတာ် ေမးမ
ြ န်းမယ့်ေမးခွန်းကေတာ့ ဒီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ

ိုင်ငံေရး ြပစ်မ၊

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတွနဲ ပတ်သက် ပီးေတာ့ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို ရှိ/မရှိဆိုတဲ့ေမးခွန်း
ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကီးခင်ဗျား။
ေ ကာင့် ဖမ်းဆီးခံရ ြခင်းကို

ိုင်ငံေရး ြပစ်မ၊

ိုင်ငံေရးယုံ ကည်ချက်

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဟု ေယဘုယျေ ြပာဆိုသုံး န်း က

ေသာ်လည်း ေခတ်အဆက်ဆက် အစိုးရအေနဖ
ြ င့် မည်သည့်ြပစ်မအမျိ းအစားသည်
ြဖစ်သည်ဟု ခွဲြခားအဓိပာယ် သတ်မှတ်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ်ကျိ းမဖက် အများအကျိ း၊
မူ ကမ်း

ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ
ိုင်ငံ့အကျိ း
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အတွက် လုပ်ေဆာင်ေနသူ ိုင်ငံေရးသမားများအား ပုဒ်မအမျိ းမျိ းတက်ကာ လူသားတို ၏ ကျင့်ဝတ်
ဥပေဒများကို ေဖာက်ဖျက်သူများကဲ့သို ရာဇဝတ်အကျ ်းသားများအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်၍ ဖမ်းဆီးအပ
ြ စ်
ေပးေထာင်ချ ြခင်းများကိုလည်း ေတွ ေနရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း စိစစ်မမပ
ြ
လုပ်ဘဲ ှစ်ရှည် လများထိန်းသိမ်းြခင်း၊ အခွင့်အေရးများကို ကန် သတ်ြခင်းတို ေ ကာင့် သာမန်ရာဇဝတ်
အကျ ်းသားများထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွားေသာအေခ
ြ အေနများကို က ံ ရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ ိုင်ငံေရး
အကျ ်းသားများ လတ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုမများ အများအပ
ြ ားရှိေသာ်လည်းပဲ ပီးခဲ့တဲ့အစိုးရများက
ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားများမရှိသည်ဟု အစ ်တစိုက်ြငင်းဆိုလျက်ပင် ရှိေန ကပါတယ်။ ယခုကဲ့သို
ဒီမိုကေရစီ လူ ေဘာင်သစ်ကို တည်ေဆာက်ေနတဲ့အချိန်မျိ းမှာ အစိုးရရဲ ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ
မတူကွဲြပား
သတ်မှတ်ကာ

ေသာအမ
ြ င်ြဖင့်

ြပ မူေဆာင်ရွက်ေနသူများအား

အပ
ြ စ်ေပးအေရးယူေနခ
ြ င်းမှာ

ရာဇဝတ်မကျ းလွန်သူများအဖ
ြ စ်

မလိုလားအပ်ေသာ

အေခ
ြ အေနများဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားများကို လတ်ေပးခ
ြ င်းဟာ အမျိ းသားရင်ကားေစ့ေရးလုပ်ငန်းစ ်ရဲ အစိတ်
အပိုင်းတစ်ရပ် ြဖစ်ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်ဟာလည်း အကျ ်း
ေထာင်ထဲမှာ

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားတစ်ေယာက်ရှိရင်ေတာင် များေနပီဆိုတ့ဲ မှတ်ချက် စကားကို

ေပ
ြ ာဖူးပါတယ်။ ဒါကို ခ ံ ငုံ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ၊ ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဆိုတ့ဲ ေဝါဟာရ
အဓိပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုေပး ိုင်မှသာ

ိုငင် ံေရးသမားများရဲ ဂုဏ်သိကာ ှင့် နစ်နာမကို ကာကွယ်ေပး

ိုင်လိမ့်မယ်လို ယုံ ကည်ပါတယ်။ အမှန်ကေတာ့
ဆိုးကျိ းကို ဖမ်းဆီးေနတဲ့

ိုင်ငံေရးသမားဆိုတာ တိုင်းြပည်ရဲ ေကာင်းကျိ း

ိုင်ငံ့ပဲ့ကိုင်ရှင်ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်

ိုင်ငံေရးယုံ ကည်ချက်ြဖင့်

လုပ်ေဆာင်ေနသူများ၊ မတူကွဲြပားသည့်အ ြမင်ရှိသူများ၊ ေကျာင်းသားလူငယ်ကအစ

ိုင်ငံ့ထိပ်ပိုင်း

ေခါင်းေဆာင်အပါအဝင် အားလုံးဟာ ရာဇဝတ်ြပစ်မ၊ ရာဇဝတ်အကျ ်းသားများဟု သတ်မှတ်အေရး
ယူြခင်းဟာ ပန်းေကာင်းအ ွန် ကျိ းဖ
ြ စ်ရသည့် တိုင်းြပည်အတွက် အလွန်နစ်နာစရာ ဒီမိုကေရစီ
အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲ တားဆီးေပး ိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပည်သူ လတ်ေတာ်
ဥက ကီးမှတစ်ဆင့် ေအာက်ပါေမးခွန်းကို ေမး ြမန်းအပ်ပါတယ်။ ယခုအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင်
ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ၊

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသား စသည့် ေဝါဟာရများအတွက် စကားရပ်အဓိပာယ်ဖွင့်ဆို

သတ်မှတ်ေပးရန် အစီအစ ်ရှိ/မရှိ ေဖ
ြ ကားေပး ိုင်ပါရန် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကီးမှတစ်ဆင့်
ေလးစားစွာေမးမ
ြ န်း အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
မူ ကမ်း
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ဥက ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနက ေဖ
ြ ကားရန် ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ကားချက်
ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန)။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ
လတ်ေတာ်ဥက ကီး ှင့်

ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ေတာ်များအားလုံး မဂလာအေပါင်း ှင့် ြပည့်စုံ ကပါေစလို

ဖိတ် ကားထားေသာ

ဧည့်သည်

တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်

ကေတာ့ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက ဒုတိယဝန် ကီး ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး ြဖစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ြပည်နယ်၊
ေမ
ြ ပုံမဲဆ နယ် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဖသန်း ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့ ေမးခွန်း ှင့် ပတ်သက် ပီး
ရှင်းလင်းေဖ
ြ ကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဖသန်းရဲ ေမးခွန်းမှာပါရှိတဲ့
ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ၊ ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဆိုသည့် စကားရပ်မှာ ဥပေဒဆိုင်ရာစကားရပ်များဖ
ြ စ်ေ ကာင်း
ေတွ ရှိရပါတယ်။ ြမန်မာစာအဖွဲ မှ ထုတ်ေဝတဲ့ ြမန်မာအဘိိဓာန်မှာ
အကျ ်းသားဆိုသည့်စကားရပ်ကို

ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ ှင့်

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုထ
ိ ားခ
ြ င်းမရှိေ ကာင်းလည်း

ပါတယ်။ အဂလိပ်-ြမန်မာအဘိဓာန်မှာ Political ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို

ိုင်ငံေရး

ေလ့လာေတွ ရှိရ

ိုင်ငံေရး၊ ပါတီ ိုင်ငံေရး ှင့်

ိုင်ငံေရး ှင့်ပတ််သက်ေသာဟု ေဖာ်ပ
ြ ထားပီး a Political Offence Crime ဆိုတ့စဲ ကားရပ် ှင့်
Political Prisoner ဆိုတ့စဲ ကားရပ်တို ကို သုံး န်း ြပထားေသာ်လည်း ယင်းစကားရပ်များ ှင့် စပ်လျ ်း
ပီး အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခ
ြ င်းမရှိေ ကာင်းကိုလည်း ေလ့လာေတွ ရှိရပါတယ်။ ဥပေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ
အဘိဓာန်ေတွမှာ ထင်ရှားေကျာ် ကားတဲ့အဘိဓာန်တစ်ခု ြဖစ်တဲ့ Black's Law Dictionary မှာလည်း
Political Offence ဆိုတ့စဲ ကားရပ်နဲ Political Prisoner ဆိုတ့စဲ ကားရပ် ှစ်ရပ်ကို အဓိပာယ်
ဖွင့်ဆိုထား ြခင်းမရှိေ ကာင်းကိုလည်း ေလ့လာေတွ ရှိရပါတယ်။ ြပစ်မဆိုင်ရာဥပေဒမှာလည်း ြပစ်မများ
ကို အမျိ းအစားခွဲြခားပီး ြပ ာန်းရန်မှာ ိုင်ငံေရး ြပစ်မ(Political Offence) ဟူ၍ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆို
ထားခ
ြ င်းမရှိဘဲ ယင်းဥပေဒအခန်း(၆)မှာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် အစိုးရကို ဆန် ကျင်ကျ းလွန်
ေသာပ
ြ စ်မများဟူ၍ ေခါင်းစ ်တပ်ေဖာ်ြပလျက် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုေိ ဖာ်ြပ ထား ပီး ယင်း ြပ ာန်းချက်များ
မှာ ိုင်ငံေတာ်သစာေဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မ ပုဒ်မ ၁၂၂ အပါအဝင် ြပစ်မ ၁၂ ခု ပါဝင်ေဖာ်ြပထားရှိပါ
တယ်။ အထက်ေဖာ်ြပပါပ
ြ စ်မေတွဟာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကို ဆန် ကျင်ေသာ ြပစ်မများ Of Offence
Against the State ြဖစ်တယ်ဆို ပီး တိကျစွာေဖာ် ြပ၍ ြပ ာန်းပါရှိတဲ့အတွက် ယင်းြပစ်မများဟာ
ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မများ(Political Offence) များဟု အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုရ
ိ ာမှာ မူရင်းအဓိပာယ်နဲ အမျိ းအစား
မူ ကမ်း
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ကွဲလွဲမများ ြဖစ်ေပ လာ ိုငပ် ါတယ်။ ဥပေဒမှာ တိကျစွာေဖာ်ြပ၍ ြပ ာန်းချက်အရ

ိုင်ငံေတာ်

အစိုးရကို ဆန် ကျင်ေဖာက်ဖျက်၍ ြပစ်မကျခံေနရသူများသည်လည်း ိုင်ငံေတာ်မှ ထုတ်ြပန်ထား သည့်
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို ချိ းေဖာက်ကျ းလွန်ခဲ့ က ပီး ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျ းလွန်ခဲ့သြဖင့် အကျ ်းကျခံ
ေနရသူများသာဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေတွ ရှိရပါတယ်။ သို ေသာ် ၁၉၇၆ ခု ှစ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် ှင့် ြပည်သူ
ေကာင်စီအဆင့်ဆင့် တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)မှာ ေဖာ်ြပပါရှိတဲ့

ိုင်ငံေရး

ြပစ်မေတွနဲ ပတ်သက် ပီး ၁၉၇၇ ခု ှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေနမှာ ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ ိုင်ငေံ တာ်ေကာင်စီ ုံး
ရဲ

န် ကားချက်အမှတ်(၅/၇၇) နဲ သတ်မှတ်ေပးခဲ့ေ ကာင်း ေတွ ရှိရပါတယ်။ သို ေသာ်လည်း

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ှင့် ြပည်သူ ေကာင်စီအဆင့်ဆင့် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒကို ြပည်သူ
လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒပုဒ်မ ၈၂ ှင့် ြပန်လည် ုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ယခုအချိန်မှာ အဆိုပါ
ဥပေဒမှာ အာဏာတည်ခ
ြ င်းမရှိေတာ့သည် ြဖစ်ရာ ယင်းဥပေဒအရ ထုတ် ြပ န်ခဲ့တဲ့ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီ
ရဲ ေ ကညာချက်အမှတ်(၅/၇၇) ဟာလည်း ရပ်စဲသွားေကာင်း စိစစ်ေတွ ရှိရပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခု ှစ်
ိုင်ငံေရးပင်စင်ဥပေဒမှာ

ိုင်ငံေရးပင်စင်လစ ်ခံစားခွင့်ရှိသူပုဂိ လ်များသည် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်

ြပစ်မထင်ရှားစွာစီရင် ြခင်းခံရပါက ိုင်ငံေရးပင်စင်ကို ဆက်လက်ခံစားခွင့်မရှိေတာ့ေ ကာင်း ပုဒ်မ ၂၁၊
၂၂

ှင့် ၂၃ တို မှာ အကျ ံးဝင်ေသာပ
ြ စ်မများတွင်

ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မများဟု ေဖာ်ြပထားပီး

ိုင်ငံေရး

ြပစ်မ ှင့် ပတ်သက်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေဖာ်ြပထားေကာင်း သိရှိရပါတယ်။
(၁)

မတရားအသင်းအက်ဥပေဒအရပ
ြ စ်မများ၊

(၂)

ိုင်ငံေတာ်သစာေဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မ၊

(၃)

အ ကည်ညိ ပျက်ေအာင်ြပ လုပ်မ၊

(၄)

ိုင်ငံေတာ်က ဦးေဆာင်ေသာလမ်းစ ်ပါတီအား ကာကွယ်သည့်ဥပေဒအရပ
ြ စ်မများ၊

(၅)

ိုင်ငံေတာ်အား

ေ ှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ၏

ေဘးအ ရာယ်မှ

ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်သည့်ဥပေဒအရ ြပစ်မများ၊
(၆)

ြပည်သူ လတ်ေတာ် ှင့် ြပည်သူ ေကာင်စီအဆင့်ဆင့် ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ
ဥပေဒပ
ြ စ်မများ၊

(၇)

၁၉၆၅

ခု ှစ်၊

ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားေရးစနစ်တည်ေဆာက်မအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

အပ် ှင်းသည့် ဥပေဒအရပ
ြ စ်မများ ဟုေဖာ်ြပပါရှိပါတယ်။
မူ ကမ်း
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ယင်းကဲ့သို

ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မများကို ေဖာ်ြပထားေကာင်း ေတွ ရေသာ်လည်းပဲ

ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိတဲ့ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်မှာ

ိုင်ငံေတာ်တွင်

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဟူ၍ အဓိပာယ်

ဖွင့်ဆိုြပ ာန်း ြခင်းမရှိေ ကာင်း ေတွ ရှိရပါတယ်။ ြပစ်မဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၈၊ ၁၂၉ ှင့် ၁၃၀ တို မှာ
ြပ ာန်းပါရှိတဲ့ State Prisoner ဆိုသည့်စကားရပ်ဟာ ၁၈၁၈ ခု ှစ်မှာြပ ာန်းခဲ့တဲ့

ိုင်ငံေတာ်

အကျ ်းသားများ ချ ပ်ေ ှာင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျ ်းဥပေဒကို Regulation for the Confinement of
State Prisoner ပါ ြပ ာန်းချက်များအရ ချ ပ်ေ ှာင်ထားခ
ြ င်းခံရေသာအကျ ်းသားများကို ဆိုလိုြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။ State Prisoner ဆိုသည့်စကားရပ်မှာ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံက အခ
ြ ားတစ် ိုင်ငံကို ြပည်ပရန်ြပ
ြခင်း ှင့် ြပည်တွင်းေ ှာင့်ယှက်ြခင်းေတွကိုပါ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကို ဆန် ကျင်ကျ းလွန်ေသာ ြပစ်မများ
ကျ းလွန်ြခင်းေကာင့် ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရသူများကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ိုငင် ေံ တာ် ငိမ်ဝပ်
ပိြပားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ ဥပေဒအမှတ်(၁/၉၂) ှင့် ၎င်း ြပ ာန်းချက်များကို ုပ်သိမ်းခဲ့ ပီးြဖစ်ေသာ
ေ ကာင့် State Prisoner ဟူေသာ ိုင်ငံေတာ်အကျ ်းသားများ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ြပ ာန်းချက်များမှာ
လည်း ပျက်ြပယ်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ကွပ်ကဲမေအာက်မှာရှိတဲ့ အကျ ်းဦးစီးဌာန
မှာ

လက်ရှိကျင့်သုံးေနေသာ

အကျ ်းေထာင်လက်စွဲဥပေဒမှာ

ြပစ်ဒဏ်ကျအကျ ်းသားများ ှင့်

ပတ်သက် ပီး ယခင်က A Class, B Class, C Class ဟူ၍ အတန်းအစားသုံးမျိ းခွဲြခားထားပီး
၎င်းတို ှင့်စပ်လျ ်း၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမယ့်နည်းလမ်းများကိုလည်း ယင်းဥပေဒအပိုဒ် ၆၆၅ မှ
၆၇၄ အထိ ေဖာ်ြပပါရှိခဲ့ေသာ်လည်းပဲ အကျ ်းေထာင်ထဲမှာ အကျ ်းသားများကို အဆင့်အတန်းခွဲ ြခ ား
မမရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ေတာ်လှန်ေရးအစိုးရ၊ တရားေရးဌာန၊ အကျ ်း
ဌာနစုဟာ ၁၉၆၄ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ေနကစပီး အကျ ်းသားများ အတန်းအစားခွဲြခားခ
ြ င်း ှင့်
ပတ်သက်၍ ပယ်ဖျက်ေ ကာင်းအမိန် ေ ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့အတွက် ပျက်ြပယ်သွားပီးြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၄ မှာ

ိုင်ငံေတာ်သည်

မည်သူ ကိုမဆို ဥပေဒအရာတွင် တန်းတူညီမ အခွင့်အေရးရရှိေစရမည်။ ထို အပ
ြ င် ဥပေဒ၏အကာ
အကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမ စွာ ရယူပိုင်ခွင့်ေပးရမည်ဟု ြပ ာန်းထားရှိသြဖင့် အကျ ်းသားများအား
အဆင့်အတန်းခွဲ ြခားသည့်စနစ်ကို

ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ပါက

ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ှင့်

ကွဲလွဲ

ဆန် ကျင်ေန ိုင်မည်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ ကာင့် အကျ ်းသားအားလုံးရဲ အဆင့်အတန်းကို ြမင့်တင်ေပး ြခင်း
ကသာလင် အကျ ်းသားများအား ြပစ်ဒဏ်ေပးသည့်သေဘာမဟုတ်ဘဲ
မူ ကမ်း
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ဆိုင်ရာများ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲကာ လူေကာင်းသူေကာင်းများဖ
ြ စ်လာေစရန် ှင့် ြပစ်ဒဏ်မှ လွတ်ေြမာက်
ပီးတဲ့အခါမှာ ထိုက်သင့်ေသာ အသက်ေမွးမပညာရပ်များ၊ တတ်ေ ြမာက်သွားေစရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်
ေကာင်းများကိုလည်း အေထာက်အကူဖ
ြ စ်ေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
သို ြဖစ်ပါ၍
တစ်ရပ်ရပ်တွင်

ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ ှင့်

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဆိုသည့်စကားရပ်ကို တည်ဆဲဥပေဒ

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်ကို

မေတွ ရှိရပါေကာင်း ှင့်

တည်ဆဲဥပေဒများတွင် ေဖာ်ြပပါရှိြခင်းမရှိသြဖင့်

ိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မ ှင့်

ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ၊

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဆိုသည့်

စကားရပ်ကို အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတေ် ပးရန် အစီအစ ်မရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်းေဖ
ြ ကားအပ်ပါ
တယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးေဖသန်း(ေမ
ြ ပုံမဲဆ နယ်)။

။ ဥက ကီးခင်ဗျား။ ကန်ေတာ့်ကို ဒီကိစနဲ ပတ်သက်လို

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းခွင့်ြပ ပါခင်ဗျာ။ ဝန် ကီးရဲ ေဖ
ြ ကားချက်ေတွကို အပ
ြ ည့်အစုံ
ကားရလို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ အရင်ကမရှိတဲ့ကိစကို မရှိရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိ းမဟုတ်ဘဲ
က န်ေတာ်တို က မရှိတာကိုရှိေအာင် ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုေပးမလဲဆိုတာ။ ဘာလို လဲ
ဆိုေတာ့ က န်ေတာ်တို ိုင်ငံေရးသမားေတွဆိုတာ သာမန်အကျ ်းသားေတွမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းြပည်ကို
အေ ှာင့်အယှက်ေပးေနတဲ့ သူေတွလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုးသူခိုးေတွလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေကာင့်
က န်ေတာ်တို

ိုင်ငံေရးသမားေတွဟာ ထူးြခားတဲ့ဝိေသသေတွရှိပါတယ်။ ဒါေကာင့် ြပည်သူေတွကို

အခွင့်အေရးေပးခ
ြ င်းဟာ

ရာဇဝတ်သားေတွနဲ တစ်တန်းတည်း

အခွင့်အေရးတန်းတူထားမည်ဆိုတဲ့

ရည်ရွယ်ချက်မျိ းကို ချိ းေဖာက်ရာမကျပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကုန်ခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ဝန် က ီး
ေဖ
ြ သွားပါတယ်။

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားသတ်မှတ်ချက်ေတွရှိခဲ့တယ်။ ေနာက်တစ်ခါ ြပန်ဖျက်တယ်။

အဲဒီလို အခါခါလုပ်ခဲ့တာေတွလည်း က န်ေတာ်တို ကားသိရပါတယ်။ ဆိုေတာ့ ဒီမှာ ကုန်ခဲ့တဲ့အစိုးရ
လက်ထက်မှာလည်းပဲ က န်ေတာ်တို လက်ကျန် ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားများ စိစစ်ေရးေကာ်မတီဆိုတာ
ဖွဲ ခဲ့တာရှိပါ တယ်။ ဝန် ကီး ဦးစိုးသိန်း ေခါင်းေဆာင် ပီးေတာ့ ဥက အဖ
ြ စ်လုပ် ပီးေတာ့ ဖွဲ ခဲ့တာရှိတယ်။
အဲဒီမှာ AAP က ကိုဘို ကည်တို အဖွဲ ဝင်အ ြဖစ် ပါခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ေနာက်ဆုံး ြပည်ထဲေရးဝန် ကီး၊
ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး ဦးေဆာင် ပီးေတာ့ ိုငင် ံေရးအကျ ်းသားများ စိစစ်ေရးေကာ်မတီဆိုတာလည်း ဖွဲ ခဲ့တယ်။
အဲဒါေတွကို ကည့် ြခင်းအားဖ
ြ င့် ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို အသိအမှတ်ြပ ေပး
ရာလည်း ေရာက်ပါတယ်။ ဒီေတာ့ ဒီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ က န်ေတာ်တို က ဒါကို ြပ ြပင်မယ်၊
မူ ကမ်း
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ေပ
ြ ာင်းလဲမယ်၊ ေပ
ြ ာင်းလဲချိန်တန် ပီဆိုတ့အ
ဲ စိုးရ။ ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားေတွ ဒီလိုခံစားခဲ့ရတာေတွကို
အကုန်လုံးသိပါတယ်။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အများစုလည်း ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားဘဝက လာ က
တဲ့သူေတွလည်း များပါတယ်။ ဒါကို က န်ေတာ်တုိ က ဒီ ိုင်ငံေရးသမားေတွရဲ ဂုဏ်သိကာနဲ ရပိုင်ခွင့်
ေတွကို က န်ေတာ်တို က ေပ လွင်ေစချင်လို ြဖစ်တယ်။ အမှန်မှာ ိုင်ငံေရးသမားဆိုတာ ေထာင်ထဲကို
မသွားသင့်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန ပုဒ်မအမျိ းမျိ းတပ်ေတာ့
ိုင်ငံေရးအကျ ်းသား

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိဘူး။

ိုင်ငံေရးပုဒ်မဆိုတာ ေပျာက်သွားတယ်။

တကယ်လို

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားများကို

လတ်ေပးမယ်ဆိုရင်ေတာင်မှ ရာဇဝတ်သားေတွနဲ ေရာေ ှာ ပီးေတာ့ အဲဒီလိုဖုံးဖိ ပီးေတာ့ လတ်ေပးတာ
ေတွရှိခဲ့တယ်။ ဒါေကာင့် က န်ေတာ်တို က ဒီေန ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားေတွကို ဒီလိုအဓိပာယ်သတ်မှတ်
လိုက်မယ်ဆိုရင်

ိုင်ငံေရးအကျ ်းသားကို ဖမ်းစရာအေ ကာင်းမရှိေတာ့ဘူး။ ပီးေတာ့ ပုဒ်မေတွကို

လည်း ဒါဟာ ိုင်ငံေရး ြပစ်မပုဒ်မပါလို သတ်မှတ်ေပး ိုင်ရင်လည်း အလွယ်တကူ ိုင်ငံေရးသမားေတွ
ကို ြပန်လွတ်ေအာင် လုပ်ေပး ိုင်ပါတယ်။ ဒါေ ကာင့် ကန်ေတာ်တို က မရှိတာကို ရှိေအာင်လုပ်ဖို
အတွက် ဒီအစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို ြမင်တယ်။ ဒါေ ကာင့် ဒီလိုအစိုးရမှာ အစီအစ ်ရှိသလားဆိုတာ
က န်ေတာ် ေမး ြမန်း ြခင်း ြဖစ်တယ်။ အခု ဝန် ကီးေဖ
ြ တာဟာ က န်ေတာ် သိလိုတာက ဒီဟာ ိုင်ငံေတာ်
အစိုးရရဲ မူဝါဒနဲ အများကီးသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ိုင်ငံေရးမူဝါဒနဲ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီေတာ့

အဓိက ကန်ေတာ် ေမးတာကလည်း အစိုးရကို ေမးတာပါ။ အစိုးရဆိုတာမှာ ဝန်ကီးဌာန အကုန်လုံး
Cabinet အဖွဲ ကို ေပ
ြ ာတာပါ။ အခု ဝန် ကီးေဖ
ြ ရှင်းချက်ဟာ ဒီ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနရဲ ဆုံး ြဖတ်
ချက်၊ အယူအဆသက်သက်ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရရဲ ေဖ
ြ ကားချက်လား။ အဲဒါကို
ကွဲကွဲြပားပ
ြ ား သိချငပ် ါတယ်။ တကယ်လို ဝန် ကီးဌာနရဲ ေဖ
ြ ကားချက်သက်သက်ဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ ကို
တင်ြပ ပီး အတည် ြပ ေပးဖို အစီအစ ်ရှိပါသလားလို ေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန)။

။

က န်ေတာ်တုိ

အခု

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးရဲ ထပ်ဆင့်ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့ ေမးခွန်းနဲ ပတ်သက် ပီးေတာ့ လက်ရှိ က န်ေတာ်
ေဖ
ြ ဆိုခဲ့တဲ့ ဒီေမးခွန်းရဲ အေဖ
ြ ဟာ ယခင်က တည်ဆဥဲ ပေဒများအရ ြပ ာန်းခဲ့ ြခင်းမရှိမနဲ ဖွဲ စည်းပုံ
အေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ြပ ာန်းခဲ့တဲ့ ိုင်ငံေတာ်အတွက် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ေပ မှာ
အေခ
ြ ခံ ပီး ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးရဲ ခွင့်ြပ ချက်နဲ ေဖ
ြ ဆိုခဲ့တဲ့ ေဖ
ြ ကားချက်ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေကာင့်မို လို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးရဲ ေတာင်းဆိုချက်အရ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးကို
မူ ကမ်း
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ြပန်လည်တင်ြပ ပီး ၎င်းအချက်ကို လက်ရှိအစိုးရရဲ သေဘာထားေဖ
ြ ကားချက် ှင့်အတူ ြပန်လည်
ေဖ
ြ ကား ိုငေ် ရး ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေ ကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ေကျာက်ြဖ မိ ၏ ြမစ်ကမ်းပါး ေမ
ြ ထိန်းနံရံများတွင် ြဖစ်ေပ ေနသည့်ကိစရပ်များ ှင့်စပ်လျ ်းသည့်
ေမးခွန်း
ဥက ။

။ ေကျာက်ြဖ မဲဆ နယ်မှ ဦးဘရှိန် ေမး ြမန်းဖို ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးဘရှိန်(ေကျာက်ြဖ မဲဆ နယ်)။
ဥက ကီးခင်ဗျား။

ကန်ေတာ်က

။ အားလုံး မဂလာပါ။ ေလးစားအပ်တဲ့ လတ်ေတာ်

ေကျာက်ြဖ မိ

သာယာလှပေရး ှင့်

မိ ၏မ
ြ စ်ကမ်းေခ
ြ တွင်

ကျ းေကျာ် ပီး ပုံပျက်ပန်းပျက်ြဖစ်ေနမ ှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ေမးခွန်းကို ေမးမ
ြ န်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ တင်ြပထား
တဲ့ေမးခွန်းရှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီေမးခွန်းေတွကို ေမးမ
ြ န်းရခ
ြ င်းအတွက် ထင်သာမ
ြ င်သာရှိေအာင် Power
Point နဲ တင်ြပလိုပါတယ်။ ဓာတ်ပုံသုံးပုံေလာက် တင်ြပပါမယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကေတာ့ ေကျာက်ြဖ မိ
သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်ေတွမှာ မိ ရဲ ေမ
ြ ထိန်းနံအ ြပင်ဖက် ကျ းေကျာ်ေနတဲ့
ပုံပျက် ပန်းပျက်အေနအထားကို ေဖာ် ြပတဲ့ပုံ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါကေတာ့

ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်မှာ

ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ေမ
ြ ထိန်းနံရံရဲ အပ
ြ င်ဘက်မှာ ကျ းေကျာ်ထားတဲ့ အေနအထားကို ေဖာ်ြပတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
ဒီပုံကေတာ့ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်မှာ ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ၊ ေမ
ြ ထိန်းနံရံအြပင်ဘက်မှာ ြဖစ်ေနတဲ့ြမင်ကွင်းကို
ေဖာ်ြပထား

တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။

ေမးခွန်းေမးရတဲ့အေ ကာင်းအရင်းနဲ ပတ်သက်တဲ့အချက်အချိ ကို

ေကာက် ုတ်ေဖာ်ြပ ပါမယ်။
ေကျာက်ြဖ မိ ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ကို ေမ
ြ ထိန်းနံရံေတွ ကာရံထားပါတယ်။ ယခုအခါမှာ ကမ်းပါးရဲ
ေမ
ြ ထိန်းနံရံကို ေကျာ်လွန်ပီး ြမစ်ထဲမှာ အေဆာက်အဦေတွ ေဆာက်လုပ်ေနကပါတယ်။ ြမစ်နားတန်း
ရပ်ကွက် ဂျပန်မဆိပ်ကမ်းမှာဆိုလို ရှိရင် ြမစ်ထဲကိုဆင်းတဲ့လမ်းရဲ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ လူေနအိမ်ေတွ၊
ဆိုင်ခန်းေတွ၊

ေမ
ြ ာက်မ
ြ ားစွာေဆာက်လုပ် ပီးေတာ့

ေခါင်မိုးချင်းဆက်ပီးေတာ့

ရှိေန ကပါတယ်။

ြမစ်တွင်းမှာ ေဆာက်လုပ်ထားတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ဒီလိုေဆာက်လုပ်ခွင့်ေပးတဲ့ အုပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲ အစည်း
များက တာဝန်ရှိပုဂိ လ်ေတွဟာ ဥပေဒ ှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို ခွင့်ြပ ေနကတာလား။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ
တယ်ဆိုရင် စနစ်တကျလုပ်ေပးဖို လိုပါတယ်။ အခုလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့လုပ်ကိုင်ေနတဲ့အတွက်ေ ကာင့်
ြမစ်အတွင်းမှာ ေမ
ြ ထိန်းနံရံလုပ် ပီးေတာ့ အဲဒီေ ြမထိန်းနံရံကို ြမစ်ကမ်းေခ
ြ က ေမ
ြ ေတွစုပ်ယူ ပီးေတာ့၊
ေမ
ြ ေတွအသုံး ြပ ပီးေတာ့ ေမ
ြ ဖို တယ်။ ဒါေတွ အ ရာယ်များပါတယ်။ အသုံးြပ ခွင့်ရထားသူေတွ
မူ ကမ်း
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ကေတာ့ တာဝန်ရှိသူေတွကို တစ်စုံတစ်ရာတန်ဖိုးေပးပီး ရယူထား ကတဲ့အတွက်ေ ကာင့် တရားဝင်
တယ်လို မှတ်ယူေကာင်း မှတ်ယူ ကပါလိမ့်မယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ က ဒီလုပ်ရပ်ေတွက ဥပေဒနဲ အညီ
ဟုတ်/မဟုတ် အများ ြပည်သူေတွလည်း သိေစချင်တဲ့အတွက်ေ ကာင့် မိ ရဲ အ ုပ်ဆိုး၊ အကီးတန်လှတဲ့
ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ှင့် လမ်းအသုံး ြပ သူများ အဆင်ေြပဖို အတွက် အခုလို ေမးခွန်းေတွ ေမးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
တယ်။ ေမးခွန်းေတွကို တင်ြပပါမယ်။ (၁)ေကျာက်ြဖ မိ ၏ ြမစ်ကမ်းပါး ေမ
ြ ထိန်းနံရံများကို မည်သည့်
ဌာနက ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပါသနည်း။ (၂) ေကျာက်ြဖ မိ ၏ ြမစ်ကမ်းပါး ေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဖက်
ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ကို မည်သည့်ဌာန၏ စီမံခန် ခွဲပိုင်ခွင့်ေတွရှိပါသနည်း။ (၃) ေကျာက်ြဖ မိ ၏ ြမစ်ကမ်းပါး
ေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဖက် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ များကို တစ်စုံတစ်ဦးအား အသုံးြပ ရန် မည်သူက မည်သည့်
ဥပေဒ၊ နည်းလမ်းများြဖင့် ခွင့်ြပ ိုင်ပါသနည်း။ (၄) ယခုအခါ ေကျာက်ြဖ မိ ြမစ်ကမ်းပါး ေမ
ြ ထိန်း
နံရံ၏ အပ
ြ င်ဖက်ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ၌ ေမ
ြ ေနရာများကို ပုဂလိကများက အသုံး ြပ ေန ကသဖ
ြ င့် ြမစ်ကမ်းသို
ဆင်းသည့်လမ်းေပါက်များ ပိတ်ေနသည်ကို သိပါသလား။ ပိတ်ေနသည့်လမ်းများကို ဖွင့်ေပးပါမည်
လား။ (၅) မိ ၏ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက် ှင့် ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်များရှိ ကမ်းေခ
ြ
ေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဖက် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ တွင် အေဆာက်အဦများစွာ ေဆာက်လုပ်ထားကသည်ကို သိရှိပါ
သလား။ (၆)ေကျာက်ြဖ မိ

ြမစ်ကမ်းေခ
ြ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အေဆာက်အဦများသည်

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ ှင့်အညီ တရားဝင်ခွင့်ြပ ချက်များဖ
ြ င့် ေဆာက်လုပ်ထား က ြခင်း ြဖစ်ပါသလား။ (၇)
ဥပေဒ ှင့်အညီ မဟုတ်ေသာ်လည်း တာဝန်ရှိသူက ခွင့်ြပ သဖ
ြ င့် ေဆာက်လုပ်ထားခ
ြ င်းများဖ
ြ စ်လ င်
ထိုလက်ရှိ အသုံး ြပ ေနသူကို တာဝန်ရှိသူတို က မည်သို ကူညီပါမည်နည်း။ (၈) ေကျာက်ြဖ မိ
ြမစ်ကမ်းပါးေမ
ြ ထိန်းနံရံ ကံ ခိုင်ေရး ှင့် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ သာယာလှပေရး၊ ကမ်းေခ
ြ တေလ ာက် ဝင်/ထွက်
သွားလာ ကသည့် ေရယာ ် ှင့် ခရီးသည်များ လုံ ခံ ေရးအတွက် မည်သူတို က မည်ကဲ့သို ကူညီ ကပါ
မည်နည်း။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက ။

။ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက ေဖ
ြ ကားရန်ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ကားချက်
ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန)။
ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ကီး ှင့်
ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး

ြပည်သူ လတ်ေတာ်

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ကိုယ်စားလှယ်များ၊

မဂလာအေပါင်း ှင့်ြပည့်စုံ ကပါေစလို
မူ ကမ်း

။

ဖိတ်ကားထားေသာ

တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
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က န်ေတာ်ကေတာ့ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဒုတိယဝန် ကီး ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး ြဖစ်ပါတယ်။ ရခိုင် ြပည်
နယ်၊ ေကျာက်ြဖ မဲဆ နယ်မှ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့ ေမးခွန်းနဲ
စပ်လျ ်း ပီး

ြပန်လည်ေ ြဖ ကားရှင်းလင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာက် ြဖ မိ နယ်

ြမစ်ကမ်းပါး၊

ေမ
ြ ထိန်းနံရံများ

ေမးခွန်းရဲ ပထမတစ်ချက်မှာ ြဖစ်တဲ့

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်မ ှင့ပ် တ်သက် ပီး

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ ေမးခွန်းမှာပါရှိတဲ့အတိုင်း ေကျာက် ြဖ မိ နယ်ရဲ ြမစ်ကမ်းပါး၊ ေမ
ြ ထိန်းနံရံ
ြဖစ်ေသာ ေတာင်ရင်းေတာင်ေြခမှ ြပင်ြဖ ေမာ်အထိ ၄.၆၃ မိုင်ကို ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက
လည်းေကာင်း၊ အမှတ်(၁)ဆိပ်ကမ်းမှ ေဂါက်ကလပ်အထိ ေပ ၅၀၀၀ ှင့် သာသနာ ၂၅၀၀ ဘုရားမှ
ခမရ (၅၄၂) ေရှ အထိ ေပ ၁၂၅၀ ကို လမ်းဦးစီးဌာနမှလည်းေကာင်း ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်လျက်
ရှိ ပီး သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ကုလားပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်တစ်ေလ ာက်မှာရှိတဲ့
ေရတာတမံကို ၁၉၇၁ ခု ှစ် မတိုင်မီကာလေတွကပင် မိ နယ်ြမ နီစပယ်မှ ေပ ၄၀၀၀ အား စတင်
ေဆာက်လုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ ြပ ြပင်ရန်လိုအပ်တဲ့ ေရတာတမံအရှည် ေပ ၂၁၆၀ ကို
ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ြပ ရန်ပုံေငွရရှိေရး၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ မှ လျာထားေဆာင်ရွက်
သွားမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ြပည်နယ်အစိုးရ၏ ညိ ိင်းေဖ
ြ ရှင်းချက်အရ သိရှိရေ ကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဒုတယ
ိ ှင့် တတိယအချက်ြဖစ်တဲ့ ေကျာက်ြဖ မိ ရဲ ြမစ်ကမ်းပါးေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဘက် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ စီ
မံခန် ခွမဲ ှင့်ပတ်သက် ပီး

ေကျာက် ြဖ မိ ရဲ ြမစ်ကမ်းပါးေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဘက်မှာ

ြမစ်ကမ်းေခ
ြ မှာ

ြဖစ်ေပ ေနတဲ့ သဲေသာင်ေြမေတွကို အေထွေထွအုပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ြမန်မာ ိုင်ငံ ေမ
ြ ှင့်
အခွန်အမိန်

ဆင့်ဆိုချက်(၃၈) ှင့်အညီ

စီမံခန် ခွဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး

ြမစ်ကမ်းပါးေမ
ြ ထိန်းနံရံ

အပ
ြ င်ဖက် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ေတွကို ေအာက်မ
ြ န်မာ ိုင်ငံ မိ နယ်၊ ေကျးရွာများ အက်ဥပေဒ ၁၉၁၃ ခု ှစ် ှင့်
ြမန်မာ ိုင်ငံ မိ ှင့် ရွာေမ
ြ များဆိုင်ရာ န် ကားချက်များ အခန်း(၅) ပုဒ်မ ၃၁ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ သဲေသာင်
ေမ
ြ များ ှင့် ြမစ်ေချာင်းကမ်းေဘးများ စီမံခန် ခွဲြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒအရ ခ ိုင်ဝန်က

ှစ်စ ်အငှားချ

ထားမယ့် သဲေသာင်ေြမများ သို မဟုတ် ြမစ်ကမ်းပါးမှာပါဝင်တဲ့ နယ်နိမိတ်ေတွကို အခါအားေလျာ်စွာ
သတ်မှတ်ပီး သင့်ေတာ်တဲ့အကွက်များြဖင့် ခွဲစိတ်၍ ထိုအကွက်များကို စည်းကမ်းနည်းလမ်းများ
သတ်မှတ်ကာ ခ ိုင်ဝန် သို မဟုတ် ၎င်းကအခွင့်အာဏာအပ် ှင်းထားတဲ့ အခ
ြ ားအရာရှိက ှစ်စ ်စီမံ
ချက်ချထားခွင့်ရှိသည်။ တည် မဲခိုင်မာတဲ့

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက စီမံခန် ခွဲ ိုင်တဲ့ေြမကို ေအာက် ြမန်မာ

မူ ကမ်း
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ိုင်ငံ မိ ှင့်ေကျးရွာေမ
ြ များ နည်းဥပေဒ ၄၁ မှ နည်းဥပေဒ ၄၉ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အထိ ြပ ာန်းချက်
များ ှင့်အညီ စီမံေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်း ေဖ
ြ ကားအပ်ပါတယ်။
စတုတအချက်ြဖစ်တဲ့ ေကျာက်ြဖ မိ ရဲ ြမစ်ကမ်းပါး ေမ
ြ ထိန်းနံရံအြပင်ဘက် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ များ
မှာ

ပိတ်ေနတဲ့လမ်းများဖွင့်ေပးေရး ှင့်ပတ်သက် ပီး

ေကျာက် ြဖ မိ နယ်

ကမ်းပါးေမ
ြ ထိန်းနံရံရဲ

အပ
ြ င်ဖက် ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ၌ ေမ
ြ ေနရာေတွကို ပုဂလိကများက ကာရှည်စွာအသုံး ြပ ေန ကတဲ့အတွက်
ြမစ်ကမ်းသို ဆင်းတဲ့လမ်းေပါက်များ

ပိတ်ေနတဲ့လမ်းေတွကို

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပး ိုင်ရန် ှင့်

ေအာက်ြမန်မာ ိုင်ငံေြမ ှင့်အခွန် အမိန် ဆင့်ဆိုချက် ၃၈(၂) အရ ဝင်ထွက်သွားလာရန်လမ်းလိုလ င်
လည်း ေမ
ြ လွတ်လပ်ထားရှိရမည်ြဖစ်တဲ့အတွက် ြမစ််ကမ်းသို ဆင်းတဲ့လမ်းများ လမ်းေပါက်များပိတ်ေန
တဲ့ အေဆာက်အဦများကို ေအာက်ြမန်မာ ိုင်ငံ မိ ှင့်ေကျးရွာေမ
ြ ဥပေဒများ ပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခွဲ ၂ အရ
ေကာ်လိေတာ်အရာရှိ ခ ိုင်အုပ်ချ ပ်ေရးမှ းမှ ဥပေဒ ှင့်အညီ စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု ြပ ာန်းထား
ရှိပါတယ်။
ထိုကဲ့သို

စီမံေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက်

မိ နယ်စည်ပင်ေကာ်မတီ၊

မိ နယ်ေြမအသုံးချမ

စီမံခန် ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ မိ နယ်ဖွံ ဖိ းေရးအေထာက်အကူြပ ေကာ်မတီ၊ မိ နယ်လယ်ယာေမ
ြ စီမံခန် ခွဲ
ေရး ှင့်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

မိ မိ မိ ဖတို ေပါင်းစပ်ညိ ိင်း ပီး

သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်နယ်အစိုးရရဲ

ကီး ကပ်မ ှင့်အတူ ဥပေဒ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်သွားရန်အစီအစ ်ရှိေ ကာင်း ြပန်လည်ေ ြဖ ကားအပ်ပါ
တယ်။ ပ မ၊ ဆ မ ှင့် သတမအချက်များဖ
ြ စ်တဲ့ ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဖက် အေဆာက်အဦ
များေဆာက်လုပ်မ ှင့်ပတ်သက် ပီး ေကျာက် ြဖ မိ ၊ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက် ှင့်
ပိုက်ဆိပ်ရက်ကွက်များမှာရှိတဲ့ ကမ်းေခ
ြ ေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်ဘက် ြမစ်ကမ်းေ ြခေတွမှာေဆာက်လုပ်ထား
တဲ့ အေဆာက်အဦများဟာ သက်ဆိုင်ရာမှဥပေဒ ှင့်အညီ တရားဝင်ခွင့် ြပ ချက်များဖ
ြ င့် ေဆာက်လုပ်
ထားတဲ့အေဆာက်အဦများရှိသကဲဲ့သို ယခင်ေခတ်ကာလအဆက်ဆက်ကတည်းက ေဒသေနပ
ြ ည်သူ
အချိ က တရားဝင်ခွင့် ြပ ချက်မရှိဘဲ ကျ းေကျာ်ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်တဲ့ အေဆာက်အဦများလည်း
ရှိေ ကာင်း ေတွ ရှှိရပါတယ်။
သို ရာတွင် တာဝန်ရှိသူများက ဥပေဒ ှင့်အညီခွင့်ြပ ထားခ
ြ င်းမဟုတ်ေသာ်လည်း လက််ရှိ
ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်သည်မှာ

ှစ်ကာလကာရှည်စွာ ေနထိုင် ကသူများ ြဖစ်တ့အ
ဲ တွက် ၎င်းတို ေနထိုင်

သည့် ြမစ်ကမ်းသဲေသာင်ေ ြမဧရိယာများကို ေမ
ြ သားခိုင်မာမရှိ/မရှိစစ်ေဆးပီး ေမ
ြ သားခိုင်မာမရှိေသာ
မူ ကမ်း
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ေမ
ြ များ ြဖစ်ပါက ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက စီမံခန် ခွဲ ိုင်သည့်ေြမအဖ
ြ စ် အသုံး ြပ ခွင့်ရရှိေရးကို သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရအဖွဲ များက စိစစ်ေဆာင်ရွက်သွားရန် စီစ ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်း ြပန်လည်ေြဖ ကားအပ်
ပါတယ်။
အ မအချက်ြဖစ်တဲ့ ေကျာက် ြဖ မိ ေမ
ြ ထိန်းနံရံ ကံ ခိုင်ေရး၊ ြမစ်ကမ်းေ ြခသာယာလှပေရး ှင့်
ခရီးသည်များလုံ ခ ံ ေရး ှင့်ပတ်သက် ပီး ေကျာက်ြဖ မိ မှာ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်၌ အမှတ်(၁)
သေဘာဆိပ်၊ ေတာင်းရင်းေကျးရွာအုပ်စု ပေလေပွ ေေကျးရွာမှာ အမှတ်(၂)သေဘာဆိပ် ှင့် ပိုးတင်
ေလှဆိပ် ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်မှာ ြမစ်နားတန်းေလှဆိပ် သေဘာဆိပ် ှစ်ခု ှင့် ေလှဆိပ် ှစ်ခုတို ရှိ ပီး
ေရယာ ် ှင့်ေလှငယ်များ ဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိပါတယ်။ ေကျာက် ြဖ မိ ြမစ်ကမ်းေခ
ြ တစ်ေလ ာက်
ှင့် ဆိပ်ကမ်းများကိုဝင်ထွက်သွားလာ ကတဲ့ေရယာ ် ှင့် စက်ေလှ၊ ေလှငယ်များ ခရီးသည်များလုံ ခ ံ
ေဘးအ ရာယ်ကင်းေစေရးအတွက် ေကျာက်ြဖ မိ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ဟာ သက်ဆိုင်ရာမိ ေပ ရပ်ကွက်များ
ှင့် ကမ်းေခ
ြ တစ်ေလျာက်မှာရှိတဲ့ ေကျးရွာအုပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲ များ၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဝန်ထမ်း
များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများ ှင့် ပူးေပါင်း ပီး ရပ်ကင်း၊ လှည့်ကင်း၊ ဝပ်ကင်းများ ြဖင့်
လုံ ခ ံ ေရးေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း၊ ရာသီဥတုအေြခအေန ှင့် မုန်တိုင်းသတင်းများရရှိပါက ေရယာ ်ေမာင်း
သူများ ှင့်ခရီးသည်များ ကိ တင်အသိေပးအေ ကာင်း ကားခ
ြ င်း၊ ေရယာ ်များတွင် ကုန်ပစည်းများ
တင်ေဆာင်ရာ၌

သတ်မှတ်အေလးချိန်ထက်ေကျာ်လွန်တင်ေဆာင်မမရှိေစေရး ှင့်

ခရီးသည်များ

တင်ေဆာင်ရာတွင်လည်း သတ်မှတ်လူဦးေရထက် ေကျာ်လွန်တင်ေဆာင်မမရှိေစေရး သက်ဆိုင်ရာဌာန
များပါဝင်တဲ့ ပူးေပါင်းအဖွဲ များ ှင့် ဖွဲ စည်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ စက်ေလှငယ်များတရားမဝင်ကုန်ပစည်းများ
တင်ေဆာင်မမရှိေစေရးအတွက် ေရယာ ်ေမာင်း ှင်သူများ၊ စက်ေလှပိုင်ရှင်များကို အသိေပးခ
ြ င်း၊
ေရယာ ် ှင့်စက်ေလှများ ဝင်ထွက်ချိန်ေတွမှာ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ အစည်းများ ှင့် ပူးေပါင်း ပီး
စစ်ေဆးရှာေဖွြခင်း၊ ေရယာ ် ှင့်ခရီးသည်များကို ဝင်ထွက်မစာရင်းေကာက်ယူမှတ်တမ်းတင််ြခင်းများ
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
သို ပါ၍ ေကျာက်ြဖ မိ ြမစ်ကမ်းသာယာလှပေရးအတွက် ပင်လယ်ကမ်းေခ
ြ ပတ်လမ်း ေမ
ြ ထိန်း
နံရံများပ
ြ လုပ်ြခင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း၊ ပလက်ေဖာင်းများပ
ြ လုပ်ြခင်း၊ Flower box များ၊
ေမ
ြ ယာ ခင်းအလှများပ
ြ လုပ်ြခင်းတို ကို
ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ အေနနဲ

ဘ ာေရး ှစ်အလိုက်

ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးတို ကိုလည်း

ရန်ပုံေငွလျာထားေဆာင်ရွက်သွားရန်
မူ ကမ်း

အစီအစ ်ရှိေ ကာင်း ှင့်
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ကမ်းေခ
ြ တစ်ေလ ာက်ဝင်ထွက်သွားလာ ကတဲ့ ေရယာ ် ှင့်ခရီးသည်များ လုံ ခ ံ ေရးအတွက် သက်ဆိုင်
ရာေရေ ကာင်း န် ကားေရးဦးစီးဌာနရဲ

သက်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျ ်း၊

စည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ

ေပ
ြ းဆွဲေစလျက်ရှိ ပီး မိ နယ်ေရယာ ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ ကလည်း ေရယာ ်များရဲ လုံ ခံ မရှိ/မရှိ၊ ကံ ခိုင်
မရှိ/မရှိကို ပုံမှန်စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း ြပန်လည်ေ ြဖ ကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက ။

။ မိုက်ေပးပါ။

ဦးဘရှိန်(ေကျာက်ြဖ မဲဆ နယ်)။ ။ နည်းဥပေဒ ၁၄၄ နည်းဥပေဒခွဲ(ဃ)အရ ဆက်စပ်ေမးခွန်း
ေမးမ
ြ န်းလိုပါတယ်။

ြပည်ေထာင်စု

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက

ေဖ
ြ ကားသွားတဲ့

ေမးခွန်းရှစ်ခု

ှင့်ပတ်သက်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို အကျိ းအေ ကာင်းသိရတဲ့အတွက်ေ ကာင့် ေကျးဇူးလည်းတင်ပါ
တယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမှာ ေမးခွနး် အမှတ် (၂)၊ (၃) တို နဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ ေဖ
ြ ကားတဲ့အခါ သဲေသာင်
ေမ
ြ ေတွကို မိ နယ်ေထွ/အုပ်က စီမံခန် ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ တစ် ှစ်ချင်းအငှားချထားလို ရတယ်။ အခု
ေကျာက် ြဖ မိ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်၊ ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက် ဒီရပ်ကွက်ေတွမှာ
ြမစ်ကမ်းေခ
ြ ေမ
ြ ထိန်းနံရံရဲ အပ
ြ င်ဘက်မှာ ေစာေစာက Power Point နဲ တင်ြပလိုက်တ့အ
ဲ တိုင်းပဲ
ေမ
ြ ထိန်းနံရံရဲ အြပင်ဘက်မှာ

အေဆာက်အဦ ကီးေတွ၊

ေမ
ြ ထိန်းနံရံေတွလုပ် ပီးေတာ့

ြမစ်ထဲက

သဲေတွစုတ်ယူ ပီးေတာ့ အေဆာက်အဦကီးေတွ အခိုင်အမာလုပ်ထားတယ်။ အဲဒါမျိ းေတွက ှစ်ချင်း
အငှားချလို ရတဲ့ ေမ
ြ ေတွမှာလုပ်လို ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုြဖစ်ေနတဲ့အတွက်ေ ကာင့် ဒုတိယ
ဝန် ကီးေဖ
ြ တာကေတာ့ ဥပေဒမှာပါတာ။ ဒါေပမဲ့ ေမ
ြ ြပင်မှာတကယ်ြဖစ်ေနတာနဲ ဒုတိယဝန် ကီး
ေဖ
ြ တဲ့အေဖ
ြ က မကိုက်ညီတ့အ
ဲ တွက်ေ ကာင့် ကိုက်ညီေအာင် ဝန် ကီးဌာနက စိစစ်လုပ်ေပးဖို ဘယ်လို
ေကာင်းေအာင်လုပ်ေပး မလဲဆိုတဲ့အချက်ရယ်၊ ေနာက်တစ်ချက်က က န်ေတာ်တို ဒီေမးခွန်းအမှတ်(၄)
လမ်းေပါက်ေတွကို ြပန်ဖွင့်ေပးမယ်ဆုတ
ိ ဲ့အတွက်ေ ကာင့် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်ေတာ့ဖွင့်ေပးမလဲ။
ဘယ်လိုပုံစံနဲ

ဖွင့ေ် ပးမလဲဆိုတာေလးလဲ

လူလည်းသိေအာင်

တစ်ခါတည်း

က န်ေတာ်လည်းသိချင်တယ်။

မိ မှာအသုံးြပ ေနရတဲ့

ဒုတိယဝန် ကီးလတ်ေတာ်ထဲကိုေရာက်ေနတုန်း

ဥက ေရှ မှာ၊

လတ်ေတာ်ေရှ မှာ ဒါေလးအသိေပး ိုင်ရင် ေပးေစချငပ် ါတယ်။ ေနာက် ေမးခွန်းနံပါတ် (၅)၊ (၆)၊ (၇)
တို နဲ ပတ်သက်လို တရားဝင်အသုံးြပ ခွင့်ေပးထား တဲ့လူရှိသလို၊ တရားမဝင်အသုံး ြပ ခွင့်ေပးထားတဲ့
လူလည်းရှိတယ်ဆိုတာ တရားဝင်ဆိုတာလည်း ခုနက ကန်ေတာ်တို တင်ြပသလိုပဲ တစ် ှစ်ချင်းပဲ
မူ ကမ်း
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ေမ
ြ ကိုငှားရမ်းအသုံးြပ ခွင့်ဥပေဒမှာရှိတယ်။ ဒီလိုေြမထိန်းနံံရံကီး ကီးမားမားနဲ တိုက်တာအေဆာက်
အအုံမျိ းပုံစံနဲ အခိုင်အမာခွင့်ြပ ထားတာ တရားဝင်အ ြဖစ် ခွင့်ြပ ထားတာလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချ ပ်ေအာင်စိုး(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန)။ ။

ပထမဦးဆုံး

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ကီး ထပ််ဆင့်ေမးခွန်းထဲက ပထမတစ်ချက်ြဖစ်တဲ့ ဒီ က န်ေတာ်တို ေမ
ြ ထိန်းနံရံအ ြပင်
ဘက်က အေဆာက်အအုံေတွ အခိုင်အမာ ြပ လုပ်ထားတယ်။ ဒါေတွနဲ ပတ်သက် ပီးေတာ့ ေမ
ြ ြပင်မှာ
ဘယ်လိုေကာင်းေအာင်လုပ်ေပးမလဲ။ လမ်းေပါက်ဖွင့်လှစ်ေပးမယ့်အေခ
ြ အေနေတွနဲ ့ဘယ်ေတာ့ ဖွင့်
လှစ်ေပးမလဲ။

ဘယ်လိုဖွင့်လှစ်ေပးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်း

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီေြမထိန်းနံရံအ ြပင်ဘက်မှာ

က န်ေတာ်တို ေဆာက်လုပ်ထားတဲ့ အေဆာက်အဦေတွထဲမှာ က န်ေတာ်တုိ စာရင်းဇယားေကာက်ယူ
ချက်အရဆိုရင် သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကွက်မှာ တရားဝင် ၁၀ အိမ်၊ တရားမဝင် ၄၃ အိမ် စုစုေပါင်း ၅၃
အိမ်၊ ြမင်းနားတန်းရပ်ကွက်မှာ တရားဝင်မရှိပါဘူး။ တရားမဝင် အလုံး ၉၀ စုစုေပါင်း အိမ်။
ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်မှာေတာ့ တရားဝင် တစ်လုံးပဲရှိပါတယ်။ တရားမဝင်မရှိပါဘူး။ စုစုေပါင်း လက်ရှိ
က န်ေတာ်တို ေမ
ြ ြပင်မှာေကာက်ယူထားတဲ့ အချက်ေတွြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအေဆာက်အဦေတွနဲ ပတ်သက်
ပီးေတာ့ တရားဝင်၊ တရားမဝင် သတ်မှတ်ြခင်းမှာ က န်ေတာ်တို မူလေမးခွန်းမှာ ပါရှိတ့အ
ဲ တိုင်းပဲ
ှစ်စ ်ေပ လာတဲ့

ေနရာေတွအေပ မှာ

သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲ အစည်းကေနပီးေတာ့

ှစ်အလိုက်ပဲ စီမံခန် ခွဲခွင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတရားဝင်ေြမေတွဟာ

ှစ်အဆက်ဆက်ကေနပ ီးေတာ့

ေဆာင်ရွက်ခဲ့တ့ဟ
ဲ ာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေမ
ြ ြပင်စိစစ်ချက်အရေတာ့ ဒီတရားဝင်ခွင့်ြပ ထားတဲ့ ၁၀
ဦးဟာ ေမ
ြ ယာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့်အညီ ဒါေတွဟာ ှစ်စ ်ေပ ေပါက်လာတဲ့ ေမ
ြ ယာေတွမဟုတ်ဘဲနဲ
ယခင်ကတည်းက ိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီမံခန် ခွဲပိုင်ခွင့်ေ ြမထဲမှာ သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့ေ ြမေပ မှာ ခွင့်ြပ ထား
တဲ့ ၁၁ လုံးသာ ြဖစ် ပီးေတာ့ ကျန်တဲ့ ၁၃၃ လုံးကေတာ့

ှစ်စ ်ေပ လာတဲ့ ေမ
ြ ေပ မှာပဲ ယခင်

ကာလ ကာရှည်ကတည်းက တိုးတိုး ပီးေဆာက်လာခဲ့တဲ့ တရားမဝင်အေဆာက်အဦများဖ
ြ စ်ေ ကာင်း
ဦးစွာ ကိန်းဂဏန်းများကို ရှင်းလင်းေပ
ြ ာ ကားလိုပါတယ်။
ဒီအချက်ေတွနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ မူရင်းေဖ
ြ ဆိုချက်မှာလည်း ပါရှိတဲ့အတိုင်းပဲ ေဆာင်ရွက်ခွင့်
ရှိတဲ့ မိ နယ်အုပ်ချ ပ်ေရးမှ းအေနနဲ လက်ရှိကာလ တာဝန်ယူေနတဲ့ အုပ်ချ ပ်ေရးမှ းများအေနနဲ
ဒီေနရာေပ မှာ ေဆာက်လုပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစ ်နဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်နယ်အစိုးရရဲ
ကီး ကပ်မ ှင့် အေသးစိတ်စာရင်းဇယားေကာက်ယူြခင်းနဲ ဒီေြမေတွအေပ မှာ မူလေဖ
ြ ဆိုချက်မှာ
မူ ကမ်း
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ပါသလိုပဲ ဒီေ ြမေတွကို စစ်ေဆး ကည့်တဲ့အခါမှာ သဲေသာင်ေြမများဟာ ခိုင်မာတဲ့ေ ြမအမျိ းအစားေတွ
ရှိမယ်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရရဲ စီမံခန် ခွဲပိုင်ခွင့်ေြမထဲကို သတ်မှတ်ခွင့်ြပ ိုင်တဲ့ ေ ြမအေခ
ြ အေနမျိ းရှိတယ်
လို စိစစ်ေတွ ရှိရရင်ေတာ့ လက်ရှိ ှစ်ေပါင်းများစွာေဆာက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအေဆာက်အဦေတွနဲ ပတ်သက်
ပီးေတာ့

တရားဝင်ရခွင့်ြပ ုိင်မရှိ/မရှိကို

သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်နယ်အစိုးရရဲ

ကပ်မတ်မနဲ စိစစ်

ေဆာင်ရွက်မေတွ စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်းလည်း ကန်ေတာ့်အေနနဲ ြပန်လည်ရှင်းလင်းလိုပါ
တယ်။ လမ်းေပါက်များ ှင့်ပတ်သက် ပီး ဖွင့်လှစ်ေပးမယ့်အေခ
ြ အေနကေတာ့ လက်ရှိစတင် ပ ီးစာရင်း
ဇယားေတွေကာက်ယူမနဲ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ ေမးခွန်းေတွ စတင်ရရှိတဲ့အချိန်မှာပဲ လက်ရှိ
ြပည်နယ်အစိုးရနဲ သက်ဆုငိ ်ရာခ ိုင်၊ မိ နယ်၊ အုပ်ချ ပ်ေရးအဆင့်ဆင့်နဲ တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ေတွ
ဟာ လက်ရှိ ေမ
ြ ြပင်အေခ
ြ အေနေတွေပ မူတည် ပီးေတာ့ လမ်းေပါက်ေတွဖွင့်လှစ် ိုင်ဖို လည်း ေမ
ြ ြပင်
မှာ စီမံေဆာင်ရွက်မေတွ စတင်ေဆာင်ရွက်ေနပီးြဖစ်ပါတယ်။ သို ေသာ်လည်း ေမ
ြ ြပင်မှာလက်ရှိရှိေနတဲ့
အေခ
ြ အေနအရ အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ ြပည်နယ်အစိုးရရဲ ေဖ
ြ ကားချက်ထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။
လက်ရှိအေ ြခအေနအရအေကာင်းဆုံးနည်းလမး ြဖင့် ေဖ
ြ ရှင်း ိုင်ဖို အတွက်လည်း ကိ းစားေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိေ ကာင်း ကန်ေတာ့်အေနနဲ

ြပန်လည်ေ ြဖ ကားလိုပါတယ်။ ကာလသတ်မှတ်ချက်ကေတာ့

လက်ရှိ စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်းလည်း ဖွင့်လှစ်ေပး ိုင်ဖို ကိုလည်း ညိ ိင်းမများ စတင်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်း ြပန်လည်ေြဖ ကားလိုပါတယ်။ ေမ
ြ ထိန်းနံရံမရှိေတာ့တဲ့အတွက် ကျ းေကျာ်
ပီးေနတဲ့အတွက် ေမ
ြ ထိန်းနံရံနဲ ပတ်သက် ပီး ဒါေတွဟာ ကိုက်ညီမရှိ/မရှိနဲ ပတ်သက်လို လည်း မူလ
ေဖ
ြ ကားချက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပခဲ့သလိုပဲ လက်ရှိ ှစ်ကာလကာရှည်စွာ ေနထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်
ဒီအေဆာက်အဦေတွကို လက်ရှိဖယ်ရှား ိုင်ဖို ဆိုတာထက် ဒီေဆာက်လုပ်ေနတဲ့ အေဆာက်အဦေတွ
ဟာ ခွင့်ြပ ချက်မရှိဘဲ ေဆာက်လုပ်ထားတာဖ
ြ စ်ေပမယ့်လည်း

ှစ်ကာလကာရှည်စွာေနထိုင်သူေတွ

များ ြဖစ်တဲ့အတွက်ေ ကာင့်မို လို ၎င်းတို ရဲ ြမစ်ကမ်းေသာင် ြပင်ေြမဧရိယာ ေမ
ြ သားခိုင်မာမရှိ/မရှိကို
စစ်ေဆးပီးေတာ့ ေမ
ြ သားခိုင်မာမရှိတဲ့ေြမများ ြဖစ်မယ်ဆိုရင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက စီမံခန် ခွဲ ိုင်တ့ေဲ ြမ
အဖ
ြ စ် အသုံးြပ ခွင့်ရရှိေရးကိုလည်း ဆက်လက်စီမံေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ ကာင်း သိရှိရပါတယ်။
အလားတူပဲ က န်ေတာ်တို ပထမအချက်နဲ စပ်လျ ်း ပီး ေဖ
ြ ကားခဲ့တဲ့အထဲမှာ ယခင်က ြပ ြပင်ရန်
လိုအပ်တဲ့ ေရတမံအရှည် ၂၁၆၀ ြပင်ထိန်း ိုင်ေရးကိုလည်း ြပည်နယ်အစိုးရကေနပ ီးေတာ့ လျာထား
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ေဆာင်ရွက်မများ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ ကာင်း ြပည်နယ်အစိုးရရဲ ညိ ိင်းေဆာင်ရွက်ချက်အရ
သိရှိရပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက ။

။ ဒီေမးခွန်းနဲ ပတ်သက်လို

သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စု ဒုတိယဝန် ကီးကပဲ

ြပန်လည်ေ ြဖ ကားပီးပါပီ။ ဒီေမးခွန်းမှာပါတဲ့ ဥပမာ - အချက်တချိ ေပါ့။ ြမစ်ကမ်းသို ဆင်းတဲ့
လမ်းေပါက်ေတွပိတ်ေနတာ။ ေနာက်တစ်ခုက ကမ်းေခ
ြ မှာတရားမဝင်အေဆာက်အဦေတွေဆာက်တာ၊
ေနာက်တစ်ခါ ြမစ်ကမ်းေခ
ြ သာယာလှပေရးကိစ၊ ပီးရင် ေရယာ ်နဲ ခရီးသည်ေတွလုံ ခ ံ ေရးအတွက်
ကိစေတွကို ေဆွးေ ွးသွားတာ ေမးခွနး် ရှင်မှာေတွ ရပါတယ်။ ဒါေတွနဲ ပတ်သက်လို လည်း သက်ဆိုင်ရာ
နယ်ေ ြမေဒသရဲ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွကေနပ ီးေတာ့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါေတွဟာ
သက်ဆိုင်ရာ

မိမိတို ရဲ ေဒသမှာ

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နဲ

သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချ ပ်ေရးပိုင်းနဲ

သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်ေတွ၊ သက်ဆိုင်ရာေမ
ြ စာရင်းေတွနဲ ညိ ိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လို ရပါတယ်။
ဒါကို ကိုယ့်မဲဆ နယ်ေဒသ၊ ကိုယ့်ေဒသအတွက် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲကေနပီး
ေတာ့ အုပ်ချ ပ်ေရးပိုင်းကို ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမျိ းမဟုတ်ဘဲနဲ ေပါင်းစပ်ညိ ိင်းေဆွးေ ွး ပီးေတာ့
လုပ်လို ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒါ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို အသိေပးအပ်ပါတယ်။
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီေနအတွက် ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်းြခင်း၊

ေဖ
ြ ကားခ
ြ င်းအစီအစ ် ပီးပါပီ။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

အမျိ းသားလတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ ၍ ေပးပို လာေသာ ငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခ
ြ င်း
ှင့် ငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒကမ်းကို လက်ခံရရှိေ ကာင်း လတ်ေတာ်သို
အသိေပး တင်ြပြခင်း
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိ းသားလတ်ေတာ်တငွ ် စတင်

တင်သွင်း ပီး ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပ ၍ ေပးပို လာေသာ ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ြ င်း ှင့် ငိမ်းချမ်းစွာ
စီတန်းလှည့်လည် ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒကမ်းကို

၃၁-၅-၂၀၁၆

ရက်ေနတွင်

လက်ခံရရှိပါတယ်။

ကိုယ်စားလှယ်များ ေလ့လာ ိုင်ရန် ဥပေဒ ကမ်းမိတ ကိုလည်း ြဖန် ေဝထားပီးေကာင်း လတ်ေတာ်သို
အသိေပးတင်ြပပါတယ်။
မူ ကမ်း
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ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကဥက က ဒုတိယအကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး
(၃၈)ရက်ေြမာက်ေန ရပ်နားေကာင်း ှင့် အစည်းအေဝး (၃၉)ရက်ေြမာက်ေန
ဆက်လက်ကျင်းပမည့် ေနရက် ှင့်အချိန်ကို ေကညာခ
ြ င်း
ဥက ။

။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ယခု ဒုတိယအ ကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ်

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈) ရက်ေ ြမာက်ေနကို ရပ်နားပါမယ်။ ဒုတိယအ ကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ်
ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၉)ရက်ေ ြမာက်ေနကို ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်(ေသာ ကာေန) နံနက်
၁၀း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ြဖစ်ေ ကာင်း ေကညာပါတယ်။( သဘာသံများ)
အချိန၊် ၁၀း၅၀။

အခမ်းအနားမှ း။

။ ြပည်သူ လတ်ေတာ်ဥက ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှ း။

။ အားလုံးထွက်ခွာ ိုင်ပါပီခင်ဗျား။

[ဒုတိယအ ကိမ် ြပည်သူ လတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈) ရက်ေ ြမာက်ေနကို ၁၀း၅၀
နာရီအချိန်တငွ ် ရပ်နားပါသည်။]
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