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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေ၀း
(၃၁)ရက်ေြမာက်ေန့မှတ်တမ်း
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ် ၇ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်)
(ေသာက
ြ ာေန့)
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ပထမအကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁)ရက်ေြမာက်ေန့ကို နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။
[ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးကို
သူရဦးေရွှမန်းက

ေဆာင်ရွက်ြပီး၊

ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲသူအ ြဖစ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

အခမ််းအနားမှူးအဖ
ြ စ် ဦးတင်ဝင်းေအာင်၊ ေခတ္တ

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

အခမ်းအနားမှူး။ ။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်
ေတာ်များခင်ဗျား။ ယခုအချိန်ကစပ
ြ ီး ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေံ တာ် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁)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 (၃၁)ရက်ေြမာက်ေန့မှာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီရဲ့တင်ြပချက်အရ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိတဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၄၂၂ ဦးရှိတဲ့အနက် ၃၂၉ ဦး တက်ေရာက်ပါတယ်။ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်
ခွင့်ရှိသူဦးေရ စုစုေပါင်းရဲ့ ၇၇.၉၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းနှင့်
စတင်ကျငး် ပေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါတယ်။ (သ
ြ ဘာသံများ)

အစည်းအေဝးအစီအစဉ်ြဖန့်ေဝထားေက
ြ ာင်း တင်ြပြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ပထမအ ကိမ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁)ရက်ေြမာက်ေန့ အစီအစဉ်များကို ကိုတင်ြဖန့်ေဝထားတဲ့အတိုင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခွင့်ပန် ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယခု အစည်းအေဝးမတက်ေရာက်နိုင်တဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်

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

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ၁၈-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ ပထမအကိမ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁)ရက်ေြမာက်ေန့ အစည်းအေဝးသို့ ခွင့်ပန်တဲ့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းကို ကျွန်ေတာ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အခွငအ
့် ေရး
ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှူးက တင် ြပခွင့် ြပုပါရန် ပန် ြကားအပ်ပါတယ်။ ယေန့ ခွင့်ပန် ြကားသူများမှာ(၁)

ပခုက္ကူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးပိုက်ကို ခွင့် ၁ ရက်၊

(၂)

ေကျာက်ဆည်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေသာင်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၃)

ေတာင်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ေသာင်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၄)

ပုသိမ် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်သန့် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၅)

မလိှုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအးေမာက် ခွင့် ၁ ရက်၊
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(၆)

ြမင်း ြခံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၇)

လယ်ေဝးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဌးဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊

(၈)

ေကျာက် ြဖူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဘရှိန် ခွင့် ၁ ရက်၊

(၉)

ဒဂုံ ြမို့သစ်(အေရှ့ပိုင်း)မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြမင့်သူ ခွင့် ၁ ရက်၊

(၁၀) တိုက် ကီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဟန်စိန် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၁) ေရွှြပည်သာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ေမာင်ဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၂) ပုဇွန်ေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေအာင်ဇင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၃) ရန်ကင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသာဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၄) လမ်းမေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၅) လိှုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာဝင်းြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၆) ဖျာပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုးနိုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၇) စစ်ကိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်သိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၈) ေပျာ်ဘွယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦး ြမင့်စိုး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၁၉) ေကျာက်တံခါးမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဆွ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၀) ငပုေတာမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါ်ခင်သန်းြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၁) ေဒးဒရဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ဝင်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၂) ေမာ်လြမိုင်ကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကိုကိုလွင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၃) သထုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေစာဘသိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၄) ေရွှေတာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေဒါ်ေအးမ
ြ င့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၅) စလင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ေမာင်လွင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၆) ကေလးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်လိှုင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၇) ေရွှဘိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ေဒါက်တာေအာင်သန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၈) ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၂၉) ေမ
ြ ပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေဖသန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၀) ြပင်ဦးလွင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ်သီဟ ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၁) ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခွန်လိန်း ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၂) ြမန်ေအာင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
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(၃၃) မိုးနဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေကျာ် ြမင့် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၄) လင်းေခးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းလှေကျာ် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၅) မိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးထွန်းြမင့်ဦး ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၆) မိုင်းေယာင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းေစာတင် ခွင့် ၁ ရက်၊
(၃၇) ေကျးသီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းအွမ်ဆိုင်မိုင်း ခွင့် ၁ ရက်နှင့်
(၃၈) တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး ကီးြမင့်ဟန် ခွင့် ၁ ရက်တို့ ြဖစ်ပါတယ်။ 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 ၅၅ ဦး၊ ယေန့
ခွင့် ြပုထားသူ ၃၈ ဦးဖ
ြ စ်၍ လွှတ်ေတာ်က ခွင့်ြပုထားသူ စုစုေပါင်း ၉၃ ဦးြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်မဲ့
ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။ ယခု လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှုအေခ
ြ အေနကို
လွှတ်ေတာ်ရဲ့ အတည် ြပုချက်ရယူပါမယ်။

ြ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)

ချီးြမှင့်ေငွ၊ စရိတ်နှင့်အေဆာင်အေယာင်များဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းများ
ဥပေဒပ
ြ ုရန်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဝဏ်လွှာေပးပို့ြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံမှ ချီး ြမှင့်ေငွ၊

စရိတ်နှင့် အေဆာင်အေယာင်များဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းများ ဥပေဒပ
ြ ုရန်ကိစ္စနှင့်
ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် ေန့စွဲနှင့် လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံေရာက်ရှိလာပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး
စာအမှတ်၊ ၁၀၈ ( ၁ ) / ၈ / သမ္မတရုံး
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်
သို့
ဥက္က ဋ္ဌ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်
အေက
ြ ာင်းအရာ။ ချီးြမှင့်ေငွ၊ စရိတ်နှင့် အေဆာင်အေယာင်များဆိုင်ရာ ဥပေဒများကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းများအား ဥပေဒပ
ြ ုရန်ကိစ္စ
ရည် ညွှန်း ချက် ။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံသို့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက

၄-၇-၂၀၁၄

ရက်စွဲပါ

စာအမှတ်၊ ၀၅/ပသ(စဝ)၂/၂၀၁၄-၁ ြဖင့်ေပးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ
၁။

ချီးြမှင့်ေငွ၊ စရိတ်နှင့် အေဆာင်အေယာင်များဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်း ၂ ခု

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က

ြပင်ဆင်ြပီး

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်သို့

ဆက်လက်ေပးပို့

ြ င်းအေပါ် ြပည်သူ့ဘ ာေငွ ြဖစ်သည့်
လာေက
ြ ာင်း၊ လစဉ်ချီး ြမှင့်ေငွအား တိုးြမှင့်ရန် တင်သွင်းလာခ
အတွက် နိုင်ငံေတာ်နှင့် ြပည်သူတို့၏ သေဘာထားအမ
ြ င်များကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် ေဆွးေနွး
ဆုံး ြဖတ်ရန်လိုေ ြကာင်း၊ လွှတ်ေတာ်တွင် မဲခွဲဆုံး ြဖတ်ခွင့်ရှ/ိ မရှိ၊ ထိုသို့ ဆုံးြဖတ်ြခင်းသည် ဥပေဒ၏
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့နှင့်ညီ/မညီ သုံးသပ်ရန်ရှိလာေက
ြ ာင်း၊ ထို့ေ ြကာင့် ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်
များေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရးေကာ်မရှင်၊
လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ၊

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ၊

ဘဏ်များနှင့်ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီ၊
ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ၊

စီမံကိန်းများနှင့် ဘ ာေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုေကာ်မတီတို့နှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ တာဝန်ရှိအဖွဲ့
အစည်းများမှ ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းြပီး လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု ယူဆပါသဖ
ြ င့် အစိုးရ
အေနဖ
ြ င့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးပါရန် ေဖာ်ြပ၍ ရည်ညွှန်းပါသဝဏ်လွှာအား ေပးပို့လာပါသည်။
ဒီရည်ညွှန်းချက်ကေတာ့ ကျွန်ေတာ် ေရးသားတဲ့ တင်ြပလွှာြဖစ်ပါတယ်။
၂။

ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနသည် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၀၊ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့်အညီ နိုင်ငံေတာ်

ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ြဖိုးေရးေကာင်စီလက်ထက်က ြပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပေဒအမှတ် ၂/၂၀၁၁၊
မူ ြကမ်း
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၃/၂၀၁၁၊ ၄/၂၀၁၁၊ ၅/၂၀၁၁၊ ၆/၂၀၁၁ တို့အရ ခံစားခွင့်ြပုသည့် ဝင်ေငွအရပ်ရပ်အေပါ် ဝင်ေငွခွန်
ေကာက်ြခင်းမှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးထားခ
ြ င်းကို

ပယ်ဖျက်ရန်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

တည်ဆဲဥပေဒ

ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ ြပင်ဆင်ချက်ဥပေဒက
ြ မ်းေရးဆွဲ၍ လွှတ်ေတာ်သို့ နည်းလမ်းတကျတင်သွင်းခဲ့ပါ
သည်(က) ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၉ တွင် ''နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပေဒအရ ေပးေဆာင်ရ
မည့်အခွန်အေကာက်များကို ေပးေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။'' ဟု ြပဋ္ဌာန်းချက်။
(ခ) ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ(၁၉၇၄ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၁၅ တွင် ''မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်
စည်း ြကပ်ထိုက်ေသာ

စုစုေပါင်းဝင်ေငွရရှိလျှင်

ထိုသို့ဝင်ေငွရရှိချိန်၌

ဝင်ေငွခွန်

ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။'' ဟု ြပဋ္ဌာန်းချက်။
(ဂ) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၆ တွင် ''ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ဝင်ေငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အေပါ် ဝင်ေငွခွန်
ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသည်(ဂ) နိုင်ငံေတာ်မှ ချီးြမှင့်ေသာ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးတံဆိပ်များနှင့်အတူ ရရှိသည့် ချီး ြမှင့်ေငွ
များ၊
(ဃ) x x x x x x။ '' ဟု ြပဋ္ဌာန်းချက် ဟုေဖာ် ြပထားပါတယ်။
၃။

အဆိုပါဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်တွင် ၄-၁၁-၂၀၁၃ ရက်၌ စတင်ေဆွးေနွး ြပီး

ေအာက်ပါအတိုင်း အတည် ြပုဆုံးြဖတ်၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်သို့ ၃၀-၅-၂၀၁၄ ရက်တွင် ေပးပို့ခဲ့ပါ
သည်(က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးြမှင့်ေငွ၊ စရိတ်နှင့် အေဆာင်အေယာင်များဆိုင်ရာ
ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းတွင် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ချီး ြမှင့်ေငွ
အေပါ် ဝင်ေငွခွန်ေကာက်ခံရန်နှင့် စရိတ်အေပါ် ဝင်ေငွခွန်ေကာက်ခံ ြခင်းမှ ကင်းလွတ်
ေစရန်။
(ခ) ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သိ့ု မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၏
မူ ြကမ်း

ချီး ြမှင့်ေငွနှင့်

စရိတ်များဆိုင်ရာဥပေဒကို
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ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းတွင် အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ချီး ြမှင့်ေငွအေပါ် ဝင်ေငွခွန်
ေကာက်ခံရန်နှင့် စရိတ်အေပါ် ဝင်ေငွခွန်ေကာက်ခံ ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ေစရန်။
၄။

ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနမှ တင်သွင်းေသာ ယင်းဥပေဒက
ြ မ်းနှစ်ရပ်အေပါ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ကပ
ြ င်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုခဲ့ြပီး၊ ယင်းတို့ကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးရာ ချီးြမှင့်ေငွအေပါ်
ဝင်ေငွခွန်မေကာက်ခံဘဲ စရိတ်အေပါ်တွင်သာ ဝင်ေငွခွန်ေကာက်ခံရန် တင်သွင်းေဆွးေနွး ြကပါသည်။
ထို့ြပင် မူလဥပေဒက
ြ မ်းတွင် မပါရှိေသာ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များအား လစဉ်ချီး ြမှင့်ေငွများကို လက်ရှိ
ပမာဏ၏ ၅ ဆသို့ တိုးြမှင့်ေပးေရးအတွက် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အဆိုတင်သွင်းြပီး
ြ ဋ္ဌာန်းနိုင်ေရး မဲခွဲဆုံး ြဖတ်ရန်ြဖစ်သည့်အေခ
ြ အေနသို့ ေရာက်ရှိေဆာင်ရွက်
ယင်းအဆိုအေပါ် ဥပေဒပ
ခဲ့သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။
၅။

အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့် နည်းဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်

များကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ် ြပပါသည်(က) ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ
စပ်လျဉ်း၍

၁၀၀၊

ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင်

''ပ
ြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကသာ

ဥပေဒက
ြ မ်းတင်သွင်းြခင်းနှင့်

တင်သွင်းခွင့်ရှိေသာ

နိုင်ငံေတာ်၏

အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ နှစ်စဉ်အရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းနှင့် အခွန်အေကာက်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒ ြကမ်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၌
ေဆွးေနွးဆုံးြဖတ်ရမည်။'' ဟု ြပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
(ခ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၅၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)တွင် အဆို
နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ''အဆိုတစ်ရပ်ကို ေဆွးေနွးရာတွင်
ေပ
ြ ာဆိုချက်သည် လွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးဆဲအဆိုနှင့်သာ အတိအကျသက်ဆိုင်ေစရ
မည်။'' ဟူ၍ ကိုက်ညီရမည့်စည်းကမ်းချက်အား ြပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
(ဂ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၅၉ တွင် အဆိုများ တင်သွင်းခွင့်
မပ
ြ ုခ
ြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ''ဥက္က ဋ္ဌသည် အဆိုတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံခွင့်ြပုရန် သင့်/မသင့်
စဉ်းစားရာ၌ ဤနည်းဥပေဒနှင့် ညီညွတ် ြခင်းမရှိလျှင် အဆိုတစ်ခုလုံးကိုေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ အဆို၏ အစိတ်အပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့်မြပုရ။ ထို့အြပင် အဆို
ေမးမ
ြ န်းပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပ
ြ ုသည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ
မူ ြကမ်း
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ပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များကိုြဖစ်ေစ၊ လွှတ်ေတာ်၏ အစဉ်အလာများ၊ ထုံတမ်းများကိုြဖစ်ေစ
ေဖာက်ဖျက်သည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ လွှတ်ေတာ်၏လုပ်ငန်းကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊
သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ထိပါးေစသည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း ယူဆလျှင် အဆို သို့မဟုတ်
အဆို၏အစိတ်အပိုင်းကို ခွင့်မြပုရ။''ဟု ြပဋ္ဌာန်းပါရှိပါသည်။
(ဃ) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၁၈၉၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)တွင် ဥပေဒ
ြကမ်းကို ေဆွးေနွး ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ''ဥပေဒက
ြ မ်းကို အတည်ြပုရန် သို့မဟုတ်
ြပင်ဆင်ထားသည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို အတည် ြပုရန် အဆိုကို ေဆွးေနွးေနစဉ် ဥပေဒက
ြ မ်း
ကိုြပင်ဆင်လိုက်သည့်အတွက် လိုအပ်ေသာ အခ
ြ ားပ
ြ င်ဆင်ချက်များ သို့မဟုတ် အသုံး
အနှုန်းဆီေလျာ်ညီညွတ်ေစရန် ြပင်ဆင်ေသာအချက်များမှအပ အခ
ြ ားပ
ြ င်ဆင်ချက်များ
ကိုတင်သွင်းြခင်းမပ
ြ ုရ။'' ဟု ြပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
(င)

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းပေဒ ၁၆၀ တွင် ''အဆို သို့မဟုတ် အဆို၏
အစိတ်အပိုင်းကို ဥက္က ဋ္ဌက ခွင့်မြပုလျှင် ယင်းသို့ ခွင့်မြပုသည့် ဥက္က ဋ္ဌ၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ကိုေဆွးေနွးခွင့်မရှိေစရ။'' ဟု ြပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးေဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်ေသာ ရည်ညွှန်းဥပေဒက
ြ မ်း ၂ ရပ်ကိစ္စနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်တွင် ေဆွးေနွးခွင်ရ
့ ှိ/မရှိ၊ ဆုံးြဖတ်ခွင့်ရှိ/မရှိနှင့် ဥပေဒနှင့်ညီ/မညီ
ဟူေသာ ရည်ညွှန်းသဝဏ်လွှာပါ ေဖာ် ြပချက်များသည် အထက်စာပိုဒ် ၅ တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ဖွဲ့စည်း
ပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ပါရှိ ြပီး
ြဖစ်ပါသည်။
၇။

ထို့ြပင် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များအား လစဉ်ချီးြမှင့်ေငွအသီးသီးကို တိုးြမှင့်ေပးေရး စီမံေဆာင်ရွက်
ပါက နှစ်ေပါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အေရးကိုပါ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လာရာ နိုင်ငံ့ဘ ာဆိုင်ရာ ဝင်ေငွထွက်ေငွနှင့် သက်ဆိုင်သြဖင့်
ကျယ် ြပန့်စွာသုံးသပ်ရမည့် ကိစ္စရပ် ြဖစ်လာပါသည်။
၈။

သို့ပါ၍ ရည်ညွှန်းသဝဏ်လွှာပါ မူလဥပေဒက
ြ မ်းတွင် ပါဝင် ြခင်းမရှိေသာ လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်
များအား လစဉ်ချီး ြမှင့်ေငွကို တိးု ြမှင့်ေရးကိစ္စရပ်ကို လွှတ်ေတာ်တွင်ြဖည့်စွက်ေဆွးေနွးကာ ဥပေဒ
မူ ြကမ်း
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ြပဋ္ဌာန်းရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်
ရှိသူများအေနဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ၊ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်စွာ
လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ြပီး အခ
ြ ားေဆာင်ရွက်ရန်မရှိပါေက
ြ ာင်းနှင့် လွှတ်ေတာ််အေနဖ
ြ င့် သုံးသပ်
ေဆာင်ရွက်ရန်သာဖ
ြ စ်ပါေက
ြ ာင်းေပးပို့ပါသည်။
သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
မိတ္တူ
ဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဆို ြပီးေတာ့ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီး ေပးပို့လာပါတယ်။

ဒါေက
ြ ာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အခွင့်အေရးများရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်တဲ့
ေနရာမှာလည်း ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအတိုင်းသာ ေဆာင်ရွက်ရမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်း ထပ်ေလာင်းတင်ြပ
ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ ေဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဥပေဒ
နှင့်ညီညွတ်ေစဖို့အတွက် မိမိမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့၊ ဥပေဒနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စများကိုသည်ပင်လျှင်
ပို၍ေသချာေအာင် ဥပေဒေရးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ေလ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ေရးေကာ်မရှင်များ
ကိုတာဝန်ေပးပ
ြ ီး သူတို့ရဲ့အကံြပုချက်များကို ရယူ၍ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ေဆာင်ရက
ွ ေ် ြပာဆိုတဲ့ေနရာမှာ ဥပေဒနဲ့အညီသာ ေဆာင်ရွက်
ေပ
ြ ာဆို ြကဖို့

အမ
ြ ဲတမ်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။

လွန်ကဲစွာေဆာင်ရွက်နိုင်မှုမရှိေအာင်လည်း

ဥက္က ဋ္ဌရဲ့အခွင့်အာဏာကို
မိမိကိုယ်ကို

အလွဲသုံးမှုမြပုနိုင်ဖို့နဲ့

အမ
ြ ဲတမ်းသတိေပးက
ြ ပ်မတ်ေဆာင်ရွက်

လျက်ရှိပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ အခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အခွင့်အေရးကို
မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိေရးအတွက် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် ေပ
ြ ာရမယ်ဆိုရင်
ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒများရဲ့ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကိုးစားေဆာင်ရွက်ေပးသွားပါမယ်။ အဲဒီလို
ေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ ပိုမိုေကာင်းမွန်ခိုင်မာပ
ြ ည့်စုံေအာင် သီးြခားဒီကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ြပီးေတာ့
ကျွမ်းကျင်၊ ြပီးတဲ့အခါမှာ အေတွ့အကုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကို စုဖွဲ့ ြပီးေတာ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မူ ြကမ်း
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များရဲ့ အခွင့်အေရးရရှိနိုင်ေရးအပ
ြ င် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများထိုက်သင့်တဲ့ လစာနှင့်အခွင့်အေရးရရှိေရး
များကိုပါ ဆက်လက် ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးတင် ြပပါတယ်။

ြကယ်ပွင့်ြပထားသည့် ေမးခွန်းများကို လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးမ
ြ န်းြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအဝင်များက ေဖ
ြ ြကားခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၅ ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းများ ေမးမ
ြ န်း၊ ေဖ
ြ ြကားြခင်းအစီအစဉ်

စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမယ်။
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ေဆာင်ရက
ွ လ
် ျကရ
် ေိှ သာ မီးရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းသည် မည်သည့်နှစ်
တွင် ြပီးဆုံးမည်နှင့် လက်ရေိှ ဆာက်လုပ်မအ
ှု ေခ
ြ အေနကို သိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးစွာ ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသာစိန် ကိုယ်စား ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ

ဦးေအာင်ထွန်းသာ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးေအာင်ထနွ း် သာ(ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်)။

။ အားလုံးမဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ထွန်းသာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်က ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာစိန်
ကိုယ်စား ရခိုင် ြပည်နယ်တွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ မီးရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းနှင့်
ပတ်သက် ြပီး ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် သဘာဝအေနအထားအားဖ
ြ င့် မိးု များခ
ြ င်း၊ ေတာေတာင်ထူထပ်ြခင်း၊
ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင်ေပါများခ
ြ င်းများေက
ြ ာင့်

မညီမျှေသာ ေမ
ြ မျက်နှာသွင် ြပင်ရှိေနပါတယ်။ ထိုသို့

ေသာအေက
ြ ာင်းများေက
ြ ာင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းအတွက် ပစ္စည်းများေပ
ြ ာင်းေရွှ့
သယ်ယူမှုခက်ခဲ ြခင်းစသည်များ၌ ရင်ဆိုင်ရြပီး တိုးတက်မှုေနှးေကွးေနပါတယ်။ ထိုအခက်အခဲများ
ြကားတွင် ြပည်မနှင့် ယခင်က မရှိေသးခဲ့ေသာ မီးရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ရန် နိုင်ငံေတာ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
မှစ၍ ကိုးစားလုပ်ေဆာင်ေပးခဲ့ရာ ေမ
ြ မျက်နှာသွင်ြပင်အေနအထားေက
ြ ာင့် လုပ်ငန်းများပ
ြ ီးစီးမှု
ေနှာင့်ေနှးေနခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် ေကျာက်ေတာ်ြမို့မှ ပုဏ္ဏားကျွန်းြမို့နယ် ကွမ်းေတာင်ရွာအထိသာ
တစ်နှစ်လျှင် နှစ် ကိမ်ကျ ေရးဆွဲေနေက
ြ ာင်းသိရြပီး စစ်ေတွနှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းြမို့သို့လည်း ဆက်သွယ်
ေပ
ြ းဆွဲနိုင်ြခင်းမရှိေသးပါ။ ေကျာက်ေတာ်မှ ေမ
ြ ာက်ဦးသို့ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေက
ြ ာင်းများ ရှာေဖွ
ရာတွင် ြမစ်ကူးတံတားအတွက် အခက်အခဲ ြဖစ်ေနပ
ြ ီး ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့မှ မင်းဘူး ြမို့အထိလည်း မည်မျှ
မူ ြကမ်း
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အထိ လမ်းြပီးစီးေနေက
ြ ာင်း မသိရေသးပါ။ ရခိုင်သူရခိုင်သားများအေနဖ
ြ င့် သမိုင်းဝင်ရထားလမ်း
ြပီးစီးနိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ ြဖင့် ေစာင့်ဆိုင်းလျက်ရှိေနက
ြ ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ကျွန်ေတာ် ေမးမ
ြ န်းလိုတာကေတာ့ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ဆက်သွယ်ေဖာက်လုပ်
လျက်ရှိေသာ မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းသည် မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ြပီးဆုံးပါမည်နည်း။ လက်ရှိေဆာက်လုပ်
မှုအေခ
ြ အေနအားလုံးကို သိရှိလိုပါေသာေက
ြ ာင့် ေဖ
ြ ြကားေပးနိုင်ပါရန် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှ
တစ်ဆင့် ေလးစားစွာေမးမ
ြ န်းအပ်ပါ တယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
[ဦးသာစိန်၊ ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စား ဦးေအာင်ထွန်းသာ၊ ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ
ေမးမ
ြ န်းပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ရထားပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးချန်ေမာင်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ရထားပို့ေဆာင်ဝန် ကီးဌာန)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများနှင့် ဖိတ် ြကားထားေသာဧည့်သည်ေတာ်
ကီးများ မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံပါေစေက
ြ ာင်း ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။ ရခိုင် ြပည်နယ်၊
ေကျာက်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာစိန်ရဲ့ ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းလာခ
ြ င်း
နှင့်ပတ်သက် ြပီး ရထားပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးရဲ့ကိုယ်စား ကျွန်ေတာ် ဒုတိယ
ဝန် ကးီ ဦးချန်ေမာင်က ေဖ
ြ ြကားတင် ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့မီးရထားအေနနဲ့ ၂၉၉.၂၅ မိုင်ခန့်
ရှည်လျားတဲ့ မင်းဘူး-အမ်း-စစ်ေတွ ရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းကို ၁၅-၂-၂၀၀၉ ရက်ေန့က
စတင်ေဖာက်လုပ်ခဲ့ရာမှာ စစ်ေတွ-ေရချမ်း ြပင်လမ်းပိုင်း ခရီးမိုင် ၁၁.၄၆ မိုင်ကို ၁၉-၅-၂၀၀၉ ရက်ေန့
မှာလည်းေကာင်း၊ ကွမ်းေတာင်-ပုဏ္ဏားကျွန်း-ယိုးတရုတ်လမ်းပိုင်း ခရီးမိုင် ၂၂.၇၀ မိုင်ကို ၁၅-၅-၂၀၁၀
ရက်ေန့တွင် လည်းေကာင်း၊ ယိုးတရုတ်-ေကျာက်ေတာ်လမ်းပိုငး် ခရီးမိုင် ၁၉.၈၂ မိုင်ကို ၁၀-၄-၂၀၁၁
ရက်ေန့မှာလည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြပီးေတာ့ ကွမ်းေတာင်-ေကျာက်ေတာ်လမ်းပိုင်းကို ရထားေလးစင်းနဲ့
ြ အေနအရ လက်ရှိ
ေပ
ြ းဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။ စစ်ေတွ-ေရချမ်းြပင်လမ်းပိုင်းကိုေတာ့ လုံ ြခုံေရးအေခ
ရထားေပ
ြ းဆွဲမှု

ေခတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအေခ
ြ အေနများ

ကေတာ့ ေရချမ်းြပင်-ပါဒလိတ်လမ်းပိုင်း ခရီးမိုင် ၅.၈၁ မိုင်ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ြပီးေတာ့
ေဖာက်လုပ်လျက်ရှိရာမှာ ယခု ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် ပွင့်လင်းရာသီမှာ ြပီးစီးနိုင်မှာြဖစ်ေ ြကာင်း
တင်ြပအပ်ပါတယ်။ စစ်ေတွကေန ေကျာက်ေတာ်အထိ တစ်ဆက်တည်းရထားသွားလာနိုင်ေရးအတွက်
မူ ြကမ်း
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ပါဒလိတ်-ကွမ်းေတာင်လမ်းပိုင်းမှာ ေပ ၇၇၀၀ ရှိတဲ့ မင်းေချာင်းတံတား ကီးတည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်ပါ
တယ်။ မင်းေချာင်းတံတား ကီးတည်ေဆာက်ရန်အတွက် ဘ ာေငွကျပ် သန်း ၃၁၀၀၀ ေကျာ်ခန့်
ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါတံတား ကီးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ြမင့်မားခ
ြ င်းနှင့် နိုင်ငံေတာ်
ဘ ာေငွလိုအပ်ချက်အရ တည်ေဆာက်နိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေသးပါဘူး။ အဆိုပါ မင်းေချာင်းတံတား ကီး
တည်ေဆာက်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်မှာ ရန်ပုံေငွလျာထားတင် ြပသွားရန်နှင့်
တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းကို ေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံအေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထားချက်ထားရှိေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဒါ့အ ြပင် ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ြ ာက်ဦးလမ်းပိုင်း ခရီးမိုင် ၂၈.၃၉၁ မိုင်ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်
ြ ာက်ဦးလမ်းပိုင်းမှာ ေပ ၇၈၀၀ ကျယ်တဲ့ ကစ္ဆပန
မှစ၍ ေဖာက်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ဒီြမစ်တည်ရှိေနပ
ြ ီး ေလာေလာဆယ် ကစ္ဆပနဒီတံတားကီး တည်ေဆာက်နိုင်ြခင်းမရှိေသးတဲ့အတွက်
ေက
ြ ာင့် ကစ္ဆပနဒီတံတားရဲ့တစ်ဖက်ကမ်း လမ်းမေတာ်ဘူတာကစပ
ြ ီးေတာ့ ေမ
ြ ာက်ဦးကို ရထားလမ်း
ေဖာက်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။

ကစ္ဆပနဒီတံတား ကီး

တည်ေဆာက်ဖို့အတွက်

ဘ ာေငွကေတာ့

မင်းေချာင်းတံတားကီးကဲ့သို့ပင် ေငွကျပ်သန်း ၃၁၀၀၀ ေကျာ်ခန့်ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါ တယ်။
အဆိုပါ ကစ္ဆပနဒီတံတား ကီးတည်ေဆာက်ရန်အတွက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာေရးနှစ်မှာ ရန်ပုံေငွလျာ
ထားတင် ြပသွားရန်နှင့်

တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းေတွကို

လုပ်ငန်းအပ်နှံအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာနသို့

လျာထားချက်ရှိေ ြကာင်း

တင်ြပအပ်ပါတယ်။

ြမန်မာ့မီးရထားအေနနဲ့ မင်းဘူး-အမ်း-စစ်ေတွ ရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ရန် မူလလမ်းအူေ ြကာင်းရှာေဖွ
ရာမှာ ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့အဝင် ေရှးေဟာင်းသုေတသနနယ်ေြမအတွင်း ရထားလမ်း ြဖတ်သန်းမှုမရှိေစေရး
ေရှးေဟာင်းသုေတသနဦးစီးဌာနမှကွင်းဆင်းြပီး ေဒသအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ြမို့မိ ြမို့ဖများနှင့်
ဘုန်းေတာ် ကီးများက

သေဘာတူေရွးချယ် ြပီးတင်ြပလာတဲ့

ယဉ်ေကျးမှုအေမွအနှစ်

ထိခိုက်မှု

အနည်းဆုံးလမ်းအူေ ြကာင်းမှ ရထားလမ်းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ ာေရးနှစ်မှာ စတင်ေဖာက်လုပ်ခဲ့ပါ
တယ်။ အဆိုပါသေဘာတူ လမ်းအူေ ြကာင်းအတိုင်း ေမ
ြ ကီးလုပ်ငန်း၊ လမ်းတံတား၊ အေဆာက်အဦ
များကိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ြ ာက်ဦးလမ်းပိုင်းရဲ့ လုပ်ငန်းပမာဏရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို
ေဆာင်ရွက်ထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါတယ်။
ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်မှာပဲ

သို့ေသာ်လည်း

ရခိုင်သမိုင်းဝင်

ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ြ ာက်ဦးလမ်းပိုင်းလုပ်ငန်းများ

ေရှးေဟာင်းအေမွအနှစ်များတည်ရှိရာ

ယဉ်ေကျးမှုဇုန်

နယ်ေြမကို ြဖတ်သန်းေဖာက်လုပ်ေနတယ်ဆိုြပီး ေဖာ် ြပ ြပီးေတာ့ အဆိုပါဇုန်နယ်ေြမများကို ရထားလမ်း
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ြဖတ်သန်းေဖာက်လုပ် ြခင်းအား ေဒသခံများက ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ကန့်ကွက်တားမ
ြ စ်
ထားတဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ြ ာက်ဦးလမ်းပိုင်း ရထားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို
၂၈-၄-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပါတယ်။
ေဒသခံ ြပည်သူများရဲ့ ကန့်ကွက်ချက်အရ ရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမှု ဇုန်နယ်
ေမ
ြ အတွင်း ေဆာင်ရွက်ထားပ
ြ ီးတဲ့လုပ်ငန်းပမာဏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလမ်းကို အပ
ြ ီး
စွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရင် ေဆာင်ရွက်ြပးီ လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံေတာ်ဘ ာေငွဆုံးရှုံးမှု ြဖစ်လာနိုင်မှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမှုဇုန်နယ်ေ ြမကို ေရှာင်ကွင်း ြပီးေတာ့ လမ်းအူေ ြကာင်းအသစ် ထပ်မံ
ရှာေဖွဖို့အတွက်

သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊

ေရှးေဟာင်းသုေတသနဦးစီးဌာနမှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ေဒသခံရပ်မိရပ်ဖများတို့နှင့်ပူးေပါင်းြပီး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့
ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ြ ာက်ဦး ရထားလမ်းပိုင်းကို ေဒသခံများက သေဘာတူမှသာ ဆက်လက်ေဖာက်လုပ်
နိုင်မှာြဖစ်ေ ြကာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ မင်းဘူး-အမ်း-စစ်ေတွ ရထားလမ်းစီမံကိန်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်က
စတင်ြပီး အပိုင်းလိုက် ေရးဆွဲေဖာက်လုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ မင်းဘူး-အမ်း-စစ်ေတွ ရထားလမ်းပိုင်း
တစ်ခုလုံး ြပီးစီးဖို့အတွက်

နိုင်ငံေတာ်ဘ ာေငွခွင့် ြပုမှုအေပါ်မူတည် ြပီး

ဘ ာနှစ်အလိုက်

ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်တဲ့အတွက် ယခင်က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှာ အပ
ြ ီးလျာထားခဲ့ေသာ်လည်း ြကမ်းတမ်း
ေသာေမ
ြ ြပင်အေနအထားအရ အေစာဆုံး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ ာေရးနှစ်ကျမှ ြပီးစီးနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်း
ြ မ်း ြပင်
ထားေက
ြ ာင်းနှင့် လမ်းပိုင်းအလိုက် ြပီးစီးမယ့်ခန့်မှန်းကာလအေနနဲ့ ၉.၇၅ မိုင်ရှည်တဲ့ ေရက
ကွမ်းေတာင်လမ်းပိုင်းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ၇၇၀၀ ေပအရှည်ရှိတဲ့ မင်းေချာင်းတံတားကို
၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ၃၂.၅၀ မိုင်ရှည်လျားတဲ့ ေကျာက်ေတာ်-ေမ
ြ ာက်လမ်းပိုင်းကို ေဒသခံ
များကန့်ကွက်ထားသဖ
ြ င့် လတ်တေလာရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ ေပ ၇၈၀၀ ရှိတဲ့ ကစ္ဆပနဒီတံတားကို
၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ေမ
ြ ာက်ဦး-မင်းြပားလမ်းပိုင်း ၁၆ မိုင်ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၇၂၀၁၈၊ ၉၅ မိုင်ရှည်လျားတဲ့ မင်းြပား-အမ်းလမ်းပိုင်းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂၊ ၉၂ မိုင်
ရှည်လျားတဲ့ အမ်း-မင်းဘူးလမ်းပိုင်းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခန့်မှန်းထားရှိေ ြကာင်း
ေဖ
ြ ြကားတင်ြပအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
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မွန်၊ ရခိုင်နှင့် အခ
ြ ားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းကို စနစ်တကျေဖာ်ထုတ်ြပုစုြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊
သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ ထုတ်ေဝခ
ြ င်းနှင့် ေလ့လာမှတသ
် ားေစခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှ/ိ မရှိ
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦလှေမာင်၊ ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးလှေမာင်(ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

ကီးနှင့် ကေရာက်လာက
ြ ေသာ ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားအားလုံးကို မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံ ြက
ပါေစလို့ ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း ေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ေချာင်းဆုံ
မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်လှေမာင် ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ြမန်မာ့
သမိုင်းေရးသားပ
ြ ုစုြခင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးေမးမ
ြ န်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစား
အပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၇-၈-၂၀၁၃
ရက်စွဲပါအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ(် ၅၄/၂၀၁၃) အရ သမိုင်းအဖွဲ့အစည်းသစ်ကို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ြပီး
ြမန်မာ့သမိုင်းကို စနစ်တကျေဖာ်ထုတ်ြပုစု ြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊ သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ ထုတ်ေဝြခင်းနှင့်
ေလ့လာမှတ်သားခ
ြ င်း အစရှိတဲ့ ေကာင်းမွန်တဲ့ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေ ြကာင်း
သိရှိရတဲ့အတွက် လိှုက်လှဲစွာ ကိုဆိုပါေက
ြ ာင်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။
ြမန်မာ့သမိုင်းဆိုသည့် စကားရပ်နှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ တင်ြပေဆွးေနွးလိုတာကေတာ့ ြမန်မာ့
သမိုင်းလို့ေခါ်ဆိုတဲ့ စကားရပ်မှာ ြမန်မာဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး
အပါအဝင် ြမန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းေနထိုင် ြကတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးကို ြခုံငုံသိမ်းကျုံး
ြပီးေခါ်ဆိုြခင်းြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း သိရှိရပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့သမိုင်းဟုေခါ်ဆိုသည့် ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး
တစ်မျိုးတည်း၏ သမိုင်းအေက
ြ ာင်းအရာများအပ
ြ င် ရှည်လျားေသာသမိုင်းေက
ြ ာင်းရှိခဲ့ ြကသည့် မွန်နှင့်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတို့၏ သမိုင်းတို့နှင့်တကွ ရှည်လျားမှုအသင့်အတင့်ရှိခဲ့ ြကေသာ အခ
ြ ား
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတို့၏ သမိုင်းေက
ြ ာင်းများတို့ကိုပါ ေရးသားေဖာ်ြပသင့်ပါေက
ြ ာင်း တင်ြပလိုပါ
တယ်။ ထိုကဲ့သို့ ေရးသားေဖာ်ြပေသာ တိုင်းရင်းသားများ၏သမိုင်းမျိုးဖ
ြ စ်မှသာလျှင် ြမန်မာ့သမိုင်း
ဟုေခါ်ဆိုထိုက်သည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်းနှင့်

ြမန်မာ့သမိုင်းေခါ်ဆိုေသာ ေဝါဟာရ၏အဂါရပ်
င်္ နှင့်လည်း

ကိုက်ညီမည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း သုံးသပ်တင် ြပလိုပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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သို့ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာ့သမိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်ေသာေမးခွန်းသုံးရပ်ကို ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်
ရာသို့ ေမးမ
ြ န်းတင် ြပအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ (၁) ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့အစည်းသစ်သည် ဗမာတိုင်းရင်း
သားလူမျိုးတို့၏ သမိငု း် အေက
ြ ာင်းအရာများ စနစ်တကျေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ စုေဆာင်း ြခင်း၊ သုေတသနပ
ြ ု
ြခင်း၊ ထုတ်ေဝခ
ြ င်းနှင့် ေလ့လာမှတသ
် ားခ
ြ င်း အစရှိသည်များကို ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ မွန်နှင့် ရခိုင်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတို့၏ သမိုင်းများနှင့်တကွ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတို့၏ သမိုင်းများတို့ကို
လည်း အလားတူေဆာင်ရွက်ေပးရန် အစီအစဉ်ရှိပါသလား။ (၂) အစီအစဉ်ရှိမည်ဆိုပါက မည်သည့်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းကို မည်သည့်အချိန်ကာလတွင် ြပုစုေရးသားထုတ်ေဝခ
ြ င်း ြပုမည်
ဆိုတာကို သိရှိလိုပါသည်။ အစီအစဉ်မရှိပါက အဘယ်အေက
ြ ာင်းအရာေက
ြ ာင့် မေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်
သည်ကို သိရှိလိုပါေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာေမးမ
ြ န်းတင်ြပအပ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဦးသန်းေဆွ(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးဌာန)။
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကီးများအားလုံး

ြပည်သူ့

မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် ကီးဦးသန်းေဆွ ြဖစ်ပါတယ်။ မွန်ြပည်နယ်၊
ေချာင်းဆုံ ြမို့နယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှေမာင်(ခ) ဦးနိုင်လှေမာင် ေမးမ
ြ န်းတဲ့ ေမးခွန်း
နှင့်ပတ်သက် ြပီး ေဖ
ြ ြကားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့အစည်းသစ်
သည် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းအေက
ြ ာင်းအရာများကို စနစ်တကျေဖာ်ထုတ်ြပုစု ြခင်း၊
စုေဆာင်း ြခင်း၊ သုေတတနပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ ထုတ်ေဝခ
ြ င်းနှင့် ေလ့လာမှတ်သားေစခ
ြ င်းများကို ေဆာင်ရွက်
သကဲဲ့သို့ မွန်နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းများနှင့်တကွ အခ
ြ ားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ
တို့၏ သမိုင်းများတို့ကိုလည်း အလားတူေဆာင်ရွက်ေပးရန်် အစီအစဉ်ရှိပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခွန်းနှင့်
ပတ်သက် ြပီး ြဖစ်တည်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များအရ ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့သည် ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့၏
သမိုင်းဟု ေရးသားခဲ့ ြခင်းမရှိပါ။ အကိုသမိုင်းမှစ၍ သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်သည့် ကာလတစ်ေလျှာက်
လုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်ေသာ ြမန်မာ့သမိုင်းကိုသာ ေရးသားပ
ြ ုစုလျက်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့အစည်းကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြပန် ြပီးဖွဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း
မှာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ အချိန် ြပည့်အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သလို၊ အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးက ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်ြပီး ဒုတိယယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးက ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်
ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ လစဉ် နှစ် ကိမ်ကျအစည်းအေဝးထိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့မှာ ဒုတိယဝန် ကီးကေနပ
ြ ီး
ေတာ့ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအေနနဲ့ အစဉ်ပဲ ဦးေဆာင် ြပီး စည်းေဝးပါတယ်။ အဲ့ေတာ့ အဲ့ဒီြမန်မာ့သမိုင်း အဖွဲ့
အစည်းသစ်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ အချိန်ပိုင်းအေနနဲ့ မွန်တိုင်းရင်းသားတစ်ေယာက်ကိုလည်း ထည့်ထားပါ
တယ်။ ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်း ြခင်းြဖစ်ြပီး ြမန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကို သုေတသနပ
ြ ုပ
ြ ီးရရှိ
လာတဲ့ သုေတသနေတွ့ရှိချက်များကို အေခ
ြ ခံကာ ေခတ်အလိုက်၊ အပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် ြမန်မာနိုင်ငံ
သမိုင်းကိုြပုစုရန် ြဖစ်ပါတယ်။
ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့၏

သမိုင်းအေက
ြ ာင်းအရာများကို

စနစ်တကျ

ေဖာ်ထုတ်ြပုစု ြခင်း၊

စုေဆာင်း ြခင်း၊ သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ ထုတ်ေဝခ
ြ င်း စသည်တို့အား ေဆာင်ရွက်ြခင်းမဟုတ်ပါ။ ယခုအခါ
ြမန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကို ေခတ်အပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် ြပုစုေရးသားေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ေရးသား
ေနစဉ်အတွင်း တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပတ်သက်ေသာ အေထာက်အထားများကိုလည်း ရှာေဖွစုေဆာင်း
မှုများပ
ြ ုလုပ်ပါတယ်။ ကျမ်းတစ်ေစာင်တစ်ဖွဲ့ေရးနိုင်လာပါက တိုင်းရင်းသားများနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့
စာအုပ်စာတမ်းများကိုလည်း အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ေဝလျက်ရှိပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းရက်စဉ်ကိုသာ ေရးသားခ
ြ င်း ြဖစ်၍ အခ
ြ ားတိုင်းရင်းသားတို့၏ ယုံ ြကည်
လက်ခံနိုင်ဖွယ် သုေတသနပ
ြ ုချက်များအရ ေရးသားထားေသာ ေရှးေဟာင်းအေမွအနှစ်များအရ
ေကာက်ချက်ရယူနိုင်ေသာ တိုင်းရင်းသားရက်စဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရမည်သာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယဉ်ေကျး
ြ ည့်တိုက်ဦးစီးဌာနသည် မွန်တိုင်းရင်းသား
မှုဝန် ကီးဌာန၊ သမိုင်းသုေတသနဌာနနှင့် အမျိုးသားစာက
ရက်စဉ်သမိုင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထုတ်ေဝခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်သည့်တိုင်းရင်းသားများဖ
ြ စ်တဲ့ ရှမ်း
ရက်စဉ်သမိုင်းကို အခုဆက်လက် ြပီးေတာ့ ထုတ်ေဝရန်စီစဉ်ေနပါတယ်။ ကချင်ရက်စဉ်သမိုင်း၊ ကရင်
ရက်စဉ်သမိုင်းနှင့် ရခိုင်ရက်စဉ်သမိုင်းတို့ကိုလည်း ဆက်လက် ြပုစုေရးသားေနပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံ
သမိုင်း ြပုစုေရးသားပ
ြ ီးပါက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ သမိုင်းများကို ြပုစုေရးသားေပးရန် အစီ
အစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတာ် ကီး ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းလာသည့်အတွက် အထူးေကျးဇူး
တင်ရှိပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ကီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်ြမဲေရးအတွက် တိုင်းရင်း
သားတိုင်း သိသင့်ေသာ သမိုင်းထားရှိသင့်ပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ကီး ြကပ်
ေပးသည့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ရက်စဉ်သမိုင်းကို တိုင်းရင်းသား ေစတနာရှင်၊ ပညာရှင်
မူ ြကမ်း
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များက ြပုစုေရးသားသည့်အခါ ြမန်မာသမိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် ေပါင်းစပ်ေရးသားေပးသွားမည် ြဖစ်ပါ
တယ်။ ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့အေနနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ သမိုင်းကွင်းဆက်များကို က နှင့် အချိန်အခါ၊ လူမျိုး၊
မင်းဆက်ရာဇဝင်များအလိုက် ဆက်လက်ေရးသွားမည် ြဖစ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ ရက်စဉ်သမိုင်းသည် သမိုင်း ြပုစုရာတွင် ပိုမိုလက်ေတွ့ကျပါတယ်။ အေပ
ြ ာအဆို
များ၊ အမွှန်း၊ အညွှန်းများ၊ အချို့ဘွဲ့ထူးများသည် တစ်ခါတစ်ရံ အေထာက်အထားမေတွ့ရပါက ယုတ္တိရှိ
မှုနှင့် ကင်းကွာနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းဟူသည် ေရးသားသူများ၏ မှတ်တမ်းေဖာ် ြပချက်ကို ေနှာင်းလူတို့က
သုေတသနပ
ြ ုက
ြ သည် ြဖစ်ရာ ကိုင်တွယ်မျက် ြမင်အေထာက်အထားများအရကိုသာ အများဆုံးအေခ
ြ
ခံရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုအတွက် ြပည်ေထာင်စုအကျိုးအတွက် ဝိုင်းဝန်းသုံးသပ်ရန်
ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်ေြဖ ြကားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ထပ်ဆင့်ေမးခွန်းေမးမယ်။ ေမးပါ။ မိုက်ေပးပါ။

ဦးလှေမာင်(ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဒုတိယဝန် ကီး ေဖ
ြ ြကားချက်

အေပါ်မှာ အနည်းငယ်ေလာက် ြပန်ြပီးေတာ့ ေဆွးေနွးေမးမ
ြ န်းပါရေစ။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ေမးမ
ြ န်းပါ။ မေဆွးေနွးပါနဲ့။

ဦးလှေမာင်(ေချာင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ေစာေစာတုန်းက

ဒုတိယဝန် ကီးေပ
ြ ာသလို

တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ ြမန်မာ့သမိုင်းလို့ေရးတဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ် အနည်း
ငယ်ေြပာချင်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းရင်းသားများအားလုံးပါဝင်တဲ့ ြမန်မာ့သမိုင်းဆိုတဲ့အေနအထားမှာ ဥပမာကျွန်ေတာ်ေတွ့ရှိချက်အရ ေပ
ြ ာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ြမန်မာသမိုင်းထဲမှာ ဥပမာ- အေနာ်ရထာ
မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မနူဟာမင်းတို့လိုပုံစံမျိုး၊ ြပီးေတာ့- ရာဇာဓိရာဇ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘုရင်မင်းေခါင်နဲ့
ပတ်သက်တဲ့

ရာဇာဓိရာဇ်တို့လို

ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးေတွေလာက်ပဲ

ပါရှိပါတယ်။

အမှန်က

ကျွန်ေတာ်တို့ မွန်သမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီမှာ သုဝဏ္ဏဘူမိဆိုရင် မင်းဆက်ေပါင်း
၅၇ ဆက်ရှိပါတယ်။ ဟံသာဝတီမှာလည်း ၁၇ ဆက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအြပင် မုတ္တမသမိုင်းကျေတာ့လည်း
ရှစ်ဆက်ေလာက်ရှိပါတယ်။ ဒီ့အြပင် ရန်ကုန်သမိုင်းကျေတာ့လည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အတိုင်းအတာ
ေတွဟာ ေပျာက်ကွယ်ေနတယ်။ ပါဝင် ြခင်းမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ြပီးေတာ့ ဒီတစ်နိုင်ငံလုံး
တိုင်းရင်းသားအားလုံးေတွရဲ့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့အချက်ေတွ အများ ကီးပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသိြခင်း
အားဖ
ြ င့် ဒီေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်ကိစ္စေတွကို ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်းအားဖ
ြ င့် အခုချီတက်ေနတဲ့ ပါတီစုံ
မူ ြကမ်း
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ဒီမိုကေရစီအတွက် အများကီးအေထာက်အကူ ြဖစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်ေတာ် တင်ြပလိုပါ
တယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ခုနက ဝန် ကီးေဖ
ြ ြကားသွားတဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဒီအမွှန်း၊
အညွှန်းေတွကို အချို့ဘွဲ့ထူးေတွ၊ တစ်ခါတစ်ရံ အေထာက်အထားေတွ မေတွ့ရပါဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းေတွ
ကျေတာ့ အမှန်ကသမိုင်းဆိုတဲ့အေနအထားမှာ အားလုံးအပ
ြ ည့်အစုံအေထာက်အထားရှိတာလည်း
ရှိသလို၊ မရှိတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့ေသာ်လည်းပဲ ြဖစ်ခဲ့တဲ့ ြဖစ်စဉ်ကေတာ့ ေရးသားတဲ့အေပါ်မှာ
မူတည်ြပီးေတာ့ ဘယ်ေလာက်မှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာေတာ့ သုံးသပ်လို့ေတာ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့
လုံးဝမေရးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ေတာ့ လုံးဝေပျာက်ကွယ်သွားမယ့်အေနအထားရှိတဲ့အတွက် ထိုက်သင့်ဆီ
ေလျာ်တဲ့အေက
ြ ာင်းအရာေတွကို ယုတ္တိတန်တာေလးေတွ ေဖာ် ြပဖို့သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကျွန်ေတာ်
တစ်ခုေြပာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ခုနက အမွှန်း၊ အညွှန်း၊ အေပ
ြ ာအဆိုေတွ၊ အေထာက်အထားေတွ မရှိဘူး
ဆိုလို့ရှိရင် ဥပမာ- ကျွန်ေတာ်တို့ မွန်သမိုင်းမှာ တိတ်သမင်း ကီးက ဘတ္တ ရေဒဝီကို အထင်လွဲလို့
ဘတ္တ ရေဒဝီက ဘုရားကို ရုပ်တုေတာ်ဘုရားကို အဓိဌာန်နဲ့ပင့်လိုက်တယ်။ ရုပ်တုဘုရားက ေကာင်းကင်
ဈာန်နဲ့ က ြပီးေတာ့ အဲ့ဒီဘတ္တ ရေဒဝီရဲ့အသက်ကို ကယ်သွားတယ်ဆိုတာ ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာအရ
ေလးစားထိုက်တဲ့အေနအထားပဲ ဒါေတွက အေထာက်အထားဘယ်လိုရှိသလဲ။ မရှိပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့
ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်မထားပါဘူး။ CD ေခွလည်းမရှိပါဘူး။ ဒါကမှန်သလား၊ မှားသလား အဲ့ဒါေတာ့ရှိ
ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ကျွန်ေတာ်အတိုချုံးေပ
ြ ာရမယ်ဆိုရင် ဒီေရးသင့်ေရးထိုက်တဲ့အေက
ြ ာင်းအရာ
ေတွကို အားလုံးတစ်နိုင်ငံလုံး၊ တိုင်းရင်းသူ/တိုင်းရင်းသားအားလုံးသိနိုင်ဖို့အတွက် ေရးေပးေစလိုပါ
ေက
ြ ာင်းတင် ြပလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

ေမးခွန်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ေဆွးေနွးချက်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ဒါကို

မှတ်သားပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာ ဒီေဆွးေနွးချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနက ဥပေဒနဲ့အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
နှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးဖို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီး
ဌာနဆိုတာ

ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးဌာနကို

ကျွန်ေတာ်ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်ေြပာတာကို

ယဉ်ေကျးမှုဒုတိယဝန် ကီး လက်ခံရရှိပါလား။ အခု ဦးလှေမာင်ထပ် ြပီးေတာ့ ေမးမ
ြ န်းတာမဟုတ်ဘူး။
ေဆွးေနွးချက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီေဆွးေနွးချက်ေတွကို မှတ်သားပ
ြ ီးတဲ့အခါမှာ ဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့
ဥပေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးပါလို့ ကျွန်ေတာ်ကတိုက်တွန်း ြခင်းြဖစ်
ပါတယ်။ ဒါကိုရပါလားခင်ဗျား။
မူ ြကမ်း
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ဦးသန်းေဆွ(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ယဉ်ေကျးမှုဝန် ကီးဌာန)။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

။ ဟုတ်ကဲ့။

ဒါကိုေမးခွန်းေမးတဲ့အခါမှာ ေမးခွန်းကို ေမးခွန်းပုံစံမျိုးဖ
ြ စ်ဖို့လိုပါတယ်။

ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ေမးခွန်းနဲ့ အဆိုနဲ့မတူဘူးဆိုတာလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ သတိြပုဖို့လိုပါတယ်။ ေမးတာ
ေကာင်းပါတယ်။ ေဖ
ြ တာလည်း ကတိပါတဲ့အေဖ
ြ မျိုးေတွပဲြဖစ်ဖို့၊ ြပီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်း ကျွန်ေတာ်ေြပာ
ြပီးပါပ
ြ ီ။ ဒါ့ေ ြကာင့်မို့လို့ ေမးခွန်းေမးတယ်၊ ေဖ
ြ တယ်။ ကတိကဝတ်ြဖစ်ေစနိုင်ေအာင်လို့ေြဖ ြကားဖို့
အတွက် ကျွန်ေတာ်ထပ်မံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသနှင့်တိုင်းများရှိ ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး
ရာထူးဝင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းကို ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများအား ဦးစားေပးေခါ်ယူေပးရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေကျာ်နီနိုင်၊ ေလာက်ကိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေကျာ်နီနိုင်(ေလာက်ကငုိ မ် ဆ
ဲ န္ဒနယ်)။

။

မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့ လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရှမ်း ြပည်နယ်၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ရေဒသ ေလာက်ကိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေကျာ်နီနိုင် ြဖစ်ပါတယ်။
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံခန့်ခွဲေရးက တွင် အဓိကအေရးပါေသာ အေထွေထွ
အုပ်ချုပ်ေရးအပိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေမးခွနး် ေမးမ
ြ န်းခွင့်ေတာင်းခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေလးစားအပ်ပါ
ေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ယေန့ ဒီမိုကေရစီေခတ် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင်
အာဏာသုံးရပ် ပိုင်း ြခားခွဲေဝမှုစနစ်အရ ဥပေဒပ
ြ ုေရး၊ အုပ်ချုပ်ေရး၊ တရားစီရင်ေရး က များတွင်
စတင်လည်ပတ်ကာ အရှိန်ရေနပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ေဒသတွင်လည်း ေဒသဦးစီးအဖွဲ့ေပါ်ေပါက်လာပ
ြ ီး တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို ကိုယ်စီ၊ ကိုယ်စီထမ်း
ေဆာင်ေနက
ြ ြပီ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ ြမန်မာဘာသာစကား
နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးခ
ြ င်း၊ ပညာအရည်အချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိုးတက်ေအာင် ြမင်မှု
နည်းပါးခဲ့ ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ယခင်ေခတ်များတွင် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုအားနည်းခဲ့ေသာေဒသ ြဖစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ ကိုးကန့်ေဒသသို့ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ေရာက်ရှိလာက
ြ ေသာ နယ်လှည့်ဝန်ထမ်း
အသီးသီးတို့တွင်လည်း ေဒသဘာသာစကားနှင့် နယ်ေြမကျွမ်းကျင်မှုအခက်အခဲမှာ အဓိကရင်ဆိုင်ရ
သည့်အချက်များဖ
ြ စ်ပါတယ်။ ၎င်းြပဿနာများကို ေအာင် ြမင်စွာေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးအပိုင်း၌ ေဒသခံရဲများ ၅၀ ဦးကိုလည်း ခန့်ထားေပးခဲ့ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးက အလိုက်
မူ ြကမ်း
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အေထာက်အကူြပုနိုင်ေစရန် တက္က သိုလ်ဝင်တန်းေအာင် ကေလးများကိုလည်း ေဆးတက္က သိုလ်ဝင်ခွင့်
အထူးအစီအစဉ် ြဖင့် ေလျှာက်ထားေစခ
ြ င်းများကို နိုင်ငံေတာ်မှ ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည်ကိုလည်း
ကျွန်ေတာ်တို့ သိရှိနားလည်ထားပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ စီမံခန့်ခွဲေရးက

အေထွေထွ

အုပ်ချုပ်ေရးအပိုင်းတွင်လည်း ကိုးကန့်ေဒသခံများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရရှိ
ပါက ပိုမိုေအာင် ြမင်တိုးတက်မှုတစ်ခုကို ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံ ြကည်ေမျှာ်လင့်ထားပါတယ်။ ြမို့နယ်
အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနလိုင်းသို့

ဝင်ေရာက်ေလျှာက်ထားနိုင်ရန်

ဒုတိယဦးစီးမှူးအဆင့်

ရာထူးေလျှာက်ထားခ
ြ င်း၊ ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲများ ေခါ်ယူကျင်းပခ
ြ င်းနှင့် ေရွးချယ်ခန့်ထားခ
ြ င်းတို့ကို
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသအတွက် အထူးအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါတယ်။ ယခုအခါ
ေဒသဘွဲ့ရပညာတတ် ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားများ လုပ်ငန်းခွင်စာေမးပွဲအသီးသီးအတွက် အဆင်သင့်
ေသာအေနအထား၌ ေရာက်ရှိေနက
ြ ြပီြဖစ်ပါတယ်။ ၎င်းအရင်းအမ
ြ စ်များကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချခွင့်
ေပးခ
ြ င်း ြဖင့် ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးတွင် များစွာအေထာက်အကူ ြပုနိုင်မည်ြဖစ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍
ေအာက်ပါေမးခွန်းများကို

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့်

ရိုေသစွာေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသများတွင် ြမို့နယ်အေထွေထွဦးစီးလိုင်းသို့
ဝင်ေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်မည့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများအား ဦးစားေပးအစီအစဉ် ြဖင့် ဒုတိယ
ဦးစီးမှူးရာထူး ဝင်ခွင့်ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းကို ေခါ်ယူေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် ကိုးကန့်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသအတွက် မည်ကဲ့သို့ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်မည်ကို သိလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ြပည်ထေဲ ရးဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် ြကားထားေသာ ဧည့်သည်
ေတာ်များအားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့် ြပည့်စုံပါေစခင်ဗျား။ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေလာက်ကိုင်မဲဆန္ဒနယ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေကျာ်နီနိုင်ရဲ့ ြကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ေတာ်
ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန

ဒုတိယဝန် ကီး

ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်က

ြပန်လည်ေြဖ ြကားသွားမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန လက်ေအာက်မှာရှိတဲ့ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ့
မူ ြကမ်း
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လစ်လပ်လျက်ရှိတဲ့ စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁) ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးေနရာများ ခန့်ထားရာမှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်ေန့မှာ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြပုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပေဒ
အခန်း(၃) ေရွးချယ်ခန့်ထားခ
ြ င်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စီမံခန့်ခဲွ
ေရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁)ရာထူးအား

ရာထူးဝန်အဖွဲ့ကေရွးချယ်ထားတဲ့၊

ေရွးချယ်ေပးတဲ့

ဝန်ထမ်း

အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကီးအမှူးမှ ခန့်ထားရတဲ့ စတင်ခန့်
ရာထူးအဆင့်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီရာထူးအတွက်ကို ခန့်ထားရာမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်ေန့မှာ
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ ပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ(က)မှာ
ြပဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း (အုပ်ချုပ်ေရး/လူမှုေရး)အဆင့်(၁)ရာထူးများအတွက်ကို ြပင်ပမှ
ပုဂ္ဂိုလ်များအား ေခါ်ယူေရွးချယ်ခန့်အပ်ရန် နည်းဥပေဒ အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
နှင့်အညီ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုေရွးချယ်ခန့်အပ်ရာမှာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း
အကီးအမှူးမှ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ထားတဲ့ ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ဟာ ရာထူးေနရာအတွက် လိုအပ်တဲ့
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကျား/မအေရအတွက်ကို အတည်ြပုချက်ရယူြပီး နိုင်ငံပိုင်
သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ေလျှာက်လွှာေက
ြ ာ် ြငာေခါ်ယူ ြခင်း၊ ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲေြဖဆိုြခင်း၊ လူေတွ့
စစ်ေဆးခ
ြ င်းများကို

ြပုလုပ် ြပီးရရှိတဲ့ အမှတ်အနည်းအများအလိုက်၊ အရည်အချင်းများအလိုက်

အမှတ်စဉ်၍ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကီးအမှူးရဲ့အတည် ြပုချက် ြဖင့် ခန့်အပ်ရန်ရှိတဲ့ရာထူးဦးေရကို
ခန့်ထားေပးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ဌာနတွင်းမှာရှိတဲ့ တစ်ဆင့်ြမှင့်ရာထူးခန့်ထားရန်အတွက်
လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်း အလားတူ အရည်အချင်းစစ်ေဆးခ
ြ င်းများ
ြပုလုပ်ြပီး ေရွးချယ်ခန့်ထားခ
ြ င်းများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို ေရွးချယ်ခန့်ထားရန် ေလျှာက်လွှာေက
ြ ာ် ြငာေခါ်ယူ ြပီး အရည်အချင်း
သတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူများကို ေရးေဖ
ြ စစ်ေဆးရာမှာ ြမန်မာစာ၊ အေထွေထွဗဟုသုတ၊ အဂလိ
င်္ ပ်စာ
ဘာသာရပ် သုံးခုကို တစ်ခုလျှင် နှစ်နာရီေမးခွန်းလွှာြဖင့် စစ်ေဆးခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး ယင်းဘာသာရပ်များရဲ့
ေမးခွန်းလွှာြပုစု ြခင်းနှင့် အေဖ
ြ လွှာစစ်ေဆးခ
ြ င်းများကို ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ြ ေအာင် ြမင်သူများအနက်
ဌာန၊ ရန်ကုန်တက္က သိုလ်နဲ့ ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက် ြပီး ရရှိလာတဲ့ ေရးေဖ
နည်းဥပေဒ အပိုဒ် ၂၀ အပိုဒ်ခွဲ(င) အပိုဒ်ခွဲငယ် ၇ မှာပါရှိတဲ့ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လူေတွ့စစ်ေဆး
ြခင်း ြဖစ်လို့ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများမှ ေလျှာက်လွှာေက
ြ ာ် ြငာေခါ်ယူစဉ်က ပါရှိေသာ သတ်မှတ်
အရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီပါက

ဝင်ေရာက်ေလျှာက်ထား၍
မူ ြကမ်း

ေဖ
ြ ဆိုေရွးချယ်ခံနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
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အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနအေနဖ
ြ င့်

စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်း

အဆင်(့ ၁)ရာထူးေနရာများကို

ခန့်ထားရန်အတွက် ေရွးချယ်စိစစ်ရာမှာ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနရဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များဖ
ြ စ်တဲ့
နိုင်ငံေတာ်လုံ ြခုံေရး၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်

ြပည်သူ့အကျိုးပ
ြ ု

ေဆာင်ရွက်ေရးဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန် ကီးများကို အရည်အေသွးြပည့်ြပည့်ဝဝ တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်
ရန်ရည်ရွယ် ြပီး လိအ
ု ပ်တဲ့အေခ
ြ ခံအရည်အချင်းများကို သတ်မှတ်ထားရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ အေခ
ြ ခံ
အရည်အချင်းေကာင်းသူများကို ေရွးချယ်နိုင်မှသာ အုပ်ချုပ်ေရးမ ိုင် ခိုင်မာေကာင်းမွန်ေစေသာ
အုပ်ချုပ်ေရးဝန်ထမ်းေကာင်းများကိုလည်း

ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ေပးနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

သို့ြဖစ်ပါ၍

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသမှ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများအေနဖ
ြ င့် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး
ဦးစီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁) ရာထူးေနရာများ လစ်လပ်တဲ့အခါမှာ ေလျှာက်လွှာေခါ်ယူ
ြ ဆိုနိုင်
တဲ့အခါမှာ ပါဝင်တဲ့သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက ဝင်ေရာက်ေလျှာက်ထားေဖ
ြပီး ယင်းေဒသရဲ့ ယဉ်ေကျးမှုထုံးတမ်းအစဉ်အလာနှင့် ဘာသာစကားများကို နားလည်တတ်ကျွမ်းထား
သူများဖ
ြ စ်၍ အရည်အချင်းစစ်ေဆးမှု ေအာင် ြမင်ပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း
ချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲေရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁)ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးေနရာများ၌ ခန့်ထားေပးနိုင်
ပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ရဲတပ်ရင်း(၃၁)တည်ေဆာက်ခဲ့ရာတွင် လယ်ေြမသိမ်းဆည်းခံ လယ်သမားများအတွက် နိုင်ငံေတာ်မှ
ေလျာေ် ြကးေငွ ခွင့်ြပုထားခ
ြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးေအာင်ထွန်းသာ၊ ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်က ေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေအာင်ထနွ း် သာ(ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ဂုဏ်သေရရှိပုဂ္ဂိုလ် ကီးများ၊ ေလ့လာေရးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ရွှင်လန်းသာယာရှိ ြကပါ
ေစေက
ြ ာင်း ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ကျွန်ေတာ်
ဦးေအာင်ထွန်းသာမှ ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းေပးပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ လယ်ယာေမ
ြ သိမ်း
ဆည်းခံရတဲ့ လယ်သမားများအတွက် ေလျာ်ေ ြကးေငွအြပည့်အဝရရှိေရးကိစ္စနှင့် ပတ်သက် ြပီးေတာ့
ေမးခွန်းေမးမ
ြ န်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမ
ြ ာက်ဦးခရိုင်၊ ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု ဘ ာနှစ်တွင် အမှတ်(၃၁)
ရဲတပ်ရင်းတစ်ခု တည်ေဆာက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ရင်းတည်ေဆာက်နိုင်ရန်အတွက် လယ်ယာေမ
ြ
များသိမ်းဆည်းရာတွင် လယ်သမား ၁၂ ဦးထံမှ လယ်ေြမ ၇၂ ဧက ပါရှိသွားပါတယ်။ သို့ေသာ်
မူ ြကမ်း
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နိုင်ငံေတာ်မှ လယ်ယာေမ
ြ သိမ်းဆည်းခံရသည့် လယ်သမားများ နစ်နာမှုမရှိေစေရးနှင့် ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရးေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

သိမ်းဆည်းခံလယ်ေြမတစ်ဧကအတွက်

ေငွကျပ်

ရှစ်သိန်းနှုန်း

ေပးေလျာ်ရန် ခွင့် ြပုထားပ
ြ ီးြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ေမ
ြ ာက်ဦး
ြမို့နယ်ရှိ ေဒသအာဏာပိုင် ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးနှင့် ခရိုင်ရဲမှူးတို့က လယ်ေြမသိမ်းဆည်းခံ
လယ်သမား ၁၂ ဦးအား ေခါ်ယူေတွ့ဆုံ ြပီး လယ်ေြမေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ် တစ်ဧကလျှင် ေလာေလာဆယ်
ေခ
ြ ာက်သိန်းကျပ်သာ လက်ခံရမည် ြဖစ်ေ ြကာင်းနှင့် တစ်ဧကအတွက် ကျန်ေငွ နှစ်သိန်းကျပ်ကုိ
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနသို့ စာဖ
ြ င့်ေရးပ
ြ ီး ြပန်လည်ေတာင်းဆို ြကရန်၊ ေတာင်းဆို
တင်ြပသည့်စာကိုလည်း

မိတ္တူများေပးခဲ့ရန်

အကံြပုေဆွးေနွးကာ

တစ်ဧကအတွက်

ေငွကျပ်

ေခ
ြ ာက်သိန်းစီ ထုတ်ေပးလိုက်ေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။
ေလးစားရပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

နိုင်ငံေတာ်က

လယ်ယာေမ
ြ

ေလျာ်ေ ြကး တစ်ဧကရှစ်သိန်းကျပ် သတ်မှတ်ခွင့်ြပုေပးထားပါလျက် အပ
ြ ည့်အဝမေပးဘဲ ေခ
ြ ာက်သိန်း
ကျပ်သာေပးထားခ
ြ င်းသည် မရိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာသေဘာ သက်ေရာက်ေနပါသဖ
ြ င့် လယ်ေြမသိမ်း
ဆည်းခံလယ်သမားများအတွက်

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ေငွေ ြကး

မပ
ြ ည့်စုံမှုေ ြကာင့် အလွန်အခက်အခဲ ကုံေတွ့ခဲ့ ြကရပါတယ်။ ထို့ေ ြကာင့် လယ်ေြမသိမ်းဆည်းခံ
လယ်သမား ၁၂ ဦးမှ လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီး တစ်ဧကကျန်ေငွ နှစ်သိန်းကျပ်စီ အလျင်အ ြမန်ရရှိလိုပါ
ေက
ြ ာင်းသက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနသို့ တင် ြပေပးရန် ကျွန်ေတာ်ထ
့ ံ အကူအညီေတာင်းခံလာ ြကပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနမှ လယ်ေြမသိမ်းဆည်းခံလယ်သမားများ နစ်နာမှု
မရှိေစေရးအတွက်

အမ
ြ န်ဆုံးကူညီေဆာင်ရွက်ေြဖရှင်းေပးနိုင်ရန်

ရည်ရွယ်၍

လယ်သမားများ

ကိုယ်စား ကျွန်ေတာ်ေမးမ
ြ န်းလိုတာက ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်၌ ရဲတပ်ရင်း(၃၁)တည်ေဆာက်ရာတွင်
လယ်ေြမသိမ်းဆည်းခံလယ်သမားများအတွက်

နိုင်ငံေတာ်မှ

လယ်ေြမတစ်ဧက

ေလျာ်ေ ြကးေငွ

ရှစ်သိန်းေပးရန် ခွင့်ြပုထားပ
ြ ီး ြဖစ်ေသာ်လည်း ေဒသအာဏာပိုင်များက ကျပ်ေြခာက်သိန်းသာ ေလျာ်
ေက
ြ းေပးထားသည်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနမှ သိရှိပါသလား။ သိရှိပါက လယ်သမားများ နစ်နာမှု
မရှိေစေရးနှင့် အလျင်အ ြမန် ြပန်လည်ထူေထာင်နိုင်ေရးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် တစ်ဧကကျန်ေငွ
နှစ်သိန်းကျပ်တိတိကို မည်သည့်အချိန်တွင် အေပ
ြ အလည် ထုတ်ေပးမည်ကို သိရှိလိုပါ၍ ေဖ
ြ ြကားေပး
နိုင်ပါရန် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာေမးမ
ြ န်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။
မူ ြကမ်း

24
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေြဖ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဖ
ြ ြကားချက်
ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်(ဒုတိယဝန် ကီး၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ မဂလာပါခင်
င်္
ဗျား။ ရခိုင်
ြပည်နယ်၊ ေမ
ြ ာက်ဦးမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ထွန်းသာရဲ့ ြကယ်ပွင့်ြပ
ေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး ကျွန်ေတာ်ကပဲ ဆက်လက်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရခိုင်
ြပည်နယ်၊ ေမ
ြ ာက်ဦးခရိုင် ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်မှာ အမှတ်(၃၁) လုံ ြခုံေရးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ ဖွင့်လှစ်အသုံး ြပုမယ့်
ေမ
ြ ဟာ ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့ ရွာေဟာင်းေတာေကျးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ(် ၈၈၉-ေအ) ေခါင်းြဖူေတာင်ကွင်း
မှာရှိတဲ့ စားကျက်ေြမအမျိုးအစားပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ေခါင်းြဖူေတာင်ကွင်းအမှတ(် ၈၈၉-ေအ) မှာ
ရှိတဲ့ စားကျက်ေြမ ၁၆၅.၁၆ ဧကေပါ်မှာ အမှတ်(၃၁) လုံြခုံေရးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ တည်ေဆာက်ရန်အတွက်
မူလက ေရွးချယ်ခဲ့ေပမယ့်လည်း အဆိုပါစားကျက်ေြမမှာလုပ်ကိုင်ေနတဲ့ လယ်သမား ၄၀ ဦးက
ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ ြကတဲ့အတွက် သိမ်းဆည်းပါက လုပ်ကိုင်စားေသာက်ရန် ေမ
ြ မရှိ၍
ဒုက္ခေရာက်နိုင်ေ ြကာင်း တင် ြပချက်အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေန့က ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်
အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံးခန်းမှာ ေမ
ြ ေလျာ်ေ ြကးေပးေရးေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ ေမ
ြ ာက်ဦးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့
မှူးနဲ့ အဖွဲ့ဝင်များက လယ်သမားများနဲ့ ေတွ့ဆုံညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ရာမှာ စားကျက်ေြမ ၁၆၅.၁၆ ဧက
အနက် ၉၃.၁၅ ဧကကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်သမားများမှ သေဘာမတူညီနိုင်ေ ြကာင်း တင်ြပခဲ့ ြကပါတယ်။
အမှတ်(၃၁) လုံြခုံေရးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ တည်ေဆာက်ေရးအတွက်ကို ေမ
ြ ေနရာရရှိေရးအတွက်
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ အထက်မှာတင်ြပခဲ့တဲ့ေြမများနှင့် တစ်စပ်တစ်ဆက်တည်းမှာရှိေနတဲ့
ဦးေကျာ်ဝင်းပါ လယ်သမား ၁၂ ဦးတို့က ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်ေြမ ၇၂ ဧကေပါ်မှာ တည်ေဆာက်
မယ်ဆိုပါက တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းများဖ
ြ င့် နစ်နာေက
ြ းအဖ
ြ စ် လယ်တစ်ဧကလျှင်ကျပ် ေခ
ြ ာက်သိန်း
နှုန်းေပးေလျာ်ပါက သေဘာတူညီပါေက
ြ ာင်း ညှိနိှုင်းချက်အရ သေဘာတူညီမှု ဝန်ခံကတိ ြပုစာချုပ်
များကို ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊ ဒုတိယြမို့နယ်ဥပေဒအရာရှိ၊ ြမို့နယ်ေြမစာရင်းဦးစီးအရာရှိနဲ့ ရွာ
ေဟာင်းေတာေကျးရွာ အုပ်ချုပ်ေရးမှူးတို့ရဲ့ေရှ့မှာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ ြကပါတယ်။ စာချုပ်အရ ၂၀၁၃
ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့မှာ ဦးေကျာ်ဝင်းပါ လယ်သမား ၁၂ ဦးထံကို လယ်တစ်ဧကလျှင်
ကျပ် ေခ
ြ ာက်သိန်းနှုန်းြဖင့် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်ဧကအေရအတွက်အလိုက် ေလျာ်ေ ြကးေငွစုစုေပါင်း
ကျပ် ၄၃၂ သိန်းကို ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်ေငွလုံးေငွရင်း ေငွစာရင်း
မူ ြကမ်း
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ေခါင်းစဉ် ၄၁- ြပည်ထဲေရး၊ ၃-ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ၄-ရင်းနှီး ြမုပ်နှံမှုမှာပါဝင်တဲ့ အခ
ြ ားအသုံးစရိတ်များေခါင်းစဉ်မှ
ခွဲေဝချထားေပးေသာရန်ပုံေငွ ြဖင့် ေမ
ြ ေလျာ်ေ ြကးေငွေပးေရးေကာ်မတီအား ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ ဥက္က ဋ္ဌ
အဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်၍

ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊

ြမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊

ြမို့နယ်ေြမစာရင်းဦးစီးမှူး၊

ရွာေဟာင်းေတာေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးမှူးတို့မှ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ပါဝင် ြပီး အမှတ်(၃၁) လုံြခုံေရး
ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးမှ အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ေသာ ေကာ်မတီအား ခရိုင်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး
ဦးစီးဌာနရဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက် ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၄/၃-၃/ဦး၁(၁၃၄၇)ြဖင့်
ြ ေနရာေပါ်မှာ အမှတ်(၃၁) လုံ ြခုံေရးရဲတပ်ဖွဲ့
ဖွဲ့စည်း၍ အပ
ြ ည့်အဝစနစ်တကျေပးေလျာ်ခဲ့ြပီး ၎င်းေမ
ခွဲကိုတည်ေဆာက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဦးေကျာ်ဝင်းပါ လယ်သမား ၁၂ ဦးက နိုင်ငံေတာ်မှ လယ်တစ်ဧကလျှင် ေလျာ်ေ ြကးေငွကျပ်
ရှစ်သိန်းေပးမည်ဟု ြကားသိရချက်အေပါ် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနသို့ တင် ြပေပးရန် ေမ
ြ ာက်ဦး
မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအာင်ထွန်းသာထံသို့ အကူအညီေတာင်းခံခဲ့တဲ့
အတွက် ဦးေအာင်ထွန်းသာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့ရက်စွဲပါစာဖ
ြ င့် ြပည်ထဲေရး
ဝန် ကးီ ဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးထံသို့တင် ြပချက်အရ ေမ
ြ ာက်ဦးမ
ြ ို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်
ပါဝင်တဲ့

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ကို

ဖွဲ့စည်းစစ်ေဆးခဲ့ပါတယ်။

စစ်ေဆးေပါ်ေပါက်ချက်အရ

ဦးေကျာ်ဝင်းပါ လယ်သမား ၁၂ ဦးမှာ မူလကသေဘာတူညီထားတဲ့ ေလျာ်ေ ြကးေငွတစ်ဧကလျှင်
ကျပ်ေြခာက်သိန်းနှုန်း ြဖင့် အပ
ြ ည့်အဝရရှိြပီး ြဖစ်ေ ြကာင်း သို့ေသာ် ြပင်ပသတင်းများအရ နိုင်ငံေတာ်မှ
လယ်ေြမတစ်ဧကလျှင် ၈ သိန်းကျပ် ခွင့် ြပုထားသည်ဟု ြကားသိရသဖ
ြ င့် တင်ြပခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း
စိစစ်ေပါ်ေပါက်ခဲ့ပါတယ်။
ေတာင်သူ ၁၂ ဦးလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ေြမက စားကျက်ေြမမှာ ကျူးေကျာ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ေြမ ြဖစ်လို့
သာမန်အားဖ
ြ င့် ေမ
ြ ေလျာ်ေ ြကးေပးေချရန် မရှိေသာ်လည်း ေတာင်သူများအေနဖ
ြ င့် စားကျက်ေြမများ
မှာကျူးေကျာ် ြပီး ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းစိုက်ပျိုးထားခဲ့တာဖ
ြ စ်လို့ နစ်နာမှုမရှိေစေရးအတွက်ကို ေတာင်သူ
များနဲ့ ညှိနိှုင်းသေဘာတူညီချက်အရ နိုင်ငံေတာ်ဘ ာခွင့်ြပုေငွြဖင့် ေမ
ြ တစ်ဧကလျှင် ကျပ်ေြခာက်
ြ းေပးအပ်ခဲ့ြခင်းသာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ စားကျက်ကျူးလယ်ေ ြမတစ်ဧက
သိန်းနှုန်း ြဖင့် နစ်နာေက
အတွက်ကို ကျပ်နှစ်သိန်းနှုန်း ထပ်မံထုတ်ေပးရန် အစီအစဉ်မရှိပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကား
အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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အရက်ပုန်းဆိုင်များ ပေပျာက်ရန်နှင့် အရက်တုများေပါများေနခ
ြ င်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် မည်သို့
တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည်ကို သိလိုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ေမးခွန်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးေကျာ်ဝင်းေမးမ
ြ န်းဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးေကျာ်ဝင်း(ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်)။
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး၊

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန် ကီးများ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များ၊

ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့

။ မဂလာပါ။
င်္
ရိုေသေလးစားအပ်ပါေသာ ြပည်သူ့

ကျန်းမာချမ်းသာက
ြ ပါေစလို့

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သအပ်ပါတယ်။

ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်မှ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဦးေကျာ်ဝင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံေတာ်အခွန်ဝင်ေငွလည်း
ေလျာ့နည်းမသွားေစချင်ပါ။ အရက်နဲ့ဆက်နွယ်ေသာ ဆိုးကျိုးများလည်း ေလျာ့ကျေစချင်ပါတယ်။
အခုအခါ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြမို့ေရာေတာပါ တရားဝင်၊ တရားမဝင် အရက်ပုန်းဆိုင်များ အေရအတွက်
တိုးလာပါတယ်။ လူစည်ကားရာဆိုင်များသည် အများအားဖ
ြ င့် အရက်ဆိုင်များ ြဖစ်ေနပါတယ်။
အရက်ကိုမည်သူကမျှ ရိုက်ြပီးေသာက်ခိုင်းေနတာမဟုတ်ေသာ်လည်း အတု ြမင်အတတ်သင် ငယ််ရွယ်
သူများကပင် လွယ်လွယ်ေတွ့ြပီး လွယ်လွယ်ေသာက်ေနက
ြ ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်သတင်းများ
အရ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အရက်နှင့်ပတ်သက်သည့် သုေတသန ြပုလုပ်မှုမရှိသေလာက် နည်းပါး
ေနေက
ြ ာင်း FDA စစ်ေဆးချက်မရှိေသာ၊ ကျန်းမာေရးအတွက် အာမခံချက်မရှိေသာ စားေသာက်
ကုန်များကို သုံးစွဲစားေသာက်ေနရေက
ြ ာင်း၊ အထူးသဖ
ြ င့် အရက်အတုများေပါများပ
ြ ီး ေသာက်သုံး
ေနခ
ြ င်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။

အေခ
ြ ခံလူတန်းစားများအတွက်

အထိနာပါတယ်။

တန်ဖိုးနည်း ြပီး

ြ ပါတယ်။ အရက်အတုေတွေ ြကာင့်
အန္တရာယ် ကီးတဲ့အရက်ေတွကို မူးရင် ြပီးေရာဆို ြပီးေသာက်ေနက
အေသေစာလို့ မအိုေဆးလို့လည်းေခါ်ေဝါ်ေနက
ြ ပါတယ်။ သတင်းေတွထဲမှာလည်း အရက်ေ ြကာင်
ေက
ြ ာင် ြပီး မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်ေသတာ၊ အရက်မူးြပီး စိတ်ေဖာက် ြပန်ကာ ဇနီးနဲ့ေြမးကို လည်ပင်း
ညှစ်သတ်တာတို့ ြပည်ေထာင်စုေန့စဉ်သတင်းမှာပါေနတာကို အားလုံးအေတွ့ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ Sky Net
သတင်းအရ ဝါဆိုပန်းခူးသည့်ေန့မှာပင် လူငယ်များ အရက်ေသာက်ေနေက
ြ ာင်း၊ မိဘများက လူငယ်
အချင်းချင်းရန် ြဖစ်မှာကို စိုးရိမ်ေနရေက
ြ ာင်းစသည်ြဖင့် အရက်ေ ြကာင့်ဆိုးကျိုးများကို ကိုယေ် တွ့
မျက် ြမင်သတင်းဂျာနယ်အစုံစုံမှာ ပါဝင်ေနပါတယ်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ (၁) အရက်ဆိုင်အေရ အတွက်
ေလျှာ့ချနိုင်ြပီး အခွန်ဝင်ေငွေလျာ့နည်းမသွားေရး မည်ကဲ့သို့အစီအစဉ်များ ရှိ/မရှိ။ (၂) အရက်
ြ အေနမှာ အရက်
ပုန်းဆိုင်များ ပေပျာက်ေရးတိုး ြမှင့်စိစစ်ရန်အစီအစဉ်များ ရှိ/မရှိ။ (၃) လက်ရှိအေခ
မူ ြကမ်း
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အတုများေပါများေနခ
ြ င်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နိုင်ငံသား
များ၏ အကျိုးကိုေရှ့ရှုရည်ရွယ်လျက် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌမှတစ်ဆင့် ရိုေသေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်း
အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဝိတိုရိယေတာင်(ေခါ်) နတ်မေတာင်(ေခါ်) ေခါနူးစုမ်အား နယ်ေြမခံတိုင်းရင်းသားတို့၏ မူလအေခါ်
အေဝါ်ဖ
ြ င့် အဓိပာ္ပ ယ်မကွလ
ဲ ဲွေစရန် ေခါနူးေတာင်ဟု သုံးစွဲခွင့်ြပုနိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ေမးခွနး်
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ဦးထန်းလိန်း၊ မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ေမးမ
ြ န်းဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဦးထန်းလိန်း(မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။

ေလးစားအပ်တဲ့

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးများနှင့် ဒုတိယဝန် ကီးများ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များ
အားလုံးမဂလာပါလိ
င်္
ု့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပ
ြ ုအပ်ပါတယ်။

ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ချင်းြပည်နယ်၊

မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းလိန်းြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေမးမ
ြ န်းလို
တဲ့ေမးခွန်းကေတာ့ ဝိတိုရိယေတာင်(ေခါ်) နတ်မေတာင်(ေခါ်) ေခါနူးစုမ်အား နယ်ေြမခံတိုင်းရင်း
သားတို့ရဲ့ မူလအေခါ်အေဝါ်ဖ
ြ င့် အဓိပ္ပာယ်မကွဲလွဲေစရန် ေခါနူးေတာင်ဟု သုံးစွဲခွင့်ြပုနိုင် ြခင်းရှ/ိ မရှိ
နှင့်ပတ်သက်တဲ့ ေမးခွန်းကိုေမးမ
ြ န်းမှာြဖစ်ပါတယ်၊ ေလးစားအပ်တဲ့ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး
ခင်ဗျား။ ချင်းြပည်နယ် ကန်ပက်လက် ြမို့နယ်မှာ ဝိတိုရိယေတာင်(ေခါ်) နတ်မေတာင်လို့လဲေခါ်တဲ့
ေခါနူးစုမ်တည်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီေတာင်ကို အဂလိ
င်္ ပ်အစိုးရက ဝိတိုရိယေတာင်(ေခါ်) ေမာင့်ဝိတိုရိယ
ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရလက်ထက်ကစပ
ြ ီးေတာ့ ြမန်မာဘာသာနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြပီး
နတ်မေတာင်လို့ သုံးစွဲေခါ်ေဝါ်လာခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ဘာသာစကားအရ
ေခါနူးစုမ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့ဆ
် ိုချက်အမှန်က ေခါဆိုတာဟာ ကမ္ဘာ ကီး၊ နူးဆိတ
ု ာက ကီးမားခ
ြ င်း၊ စုမ်
ဆိုတာက ေတာင်လို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ေခါနူးစုမ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
အမှန်က ေတာင်တို့ရဲ့ အထွတ်အထိပ်၊ ကီးမားေသာေတာင်၊ ေတာင် ကီးြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်
လမ်းစဉ်ပါတီေခတ်မှာ ဝိတိုရိယေတာင်ကို ြမန်မာဘာသာနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြပီး ြမန်မာအမည်နှင့်
ေခါ်ဖို့ြဖစ်လာတဲ့အခါမှာ ေဒသခံအချို့ကို ေမးမ
ြ န်းခဲ့တဲ့အခါကျေတာ့ ေခါဆိုတာက နတ်၊ မူဆိုတာက
အမ၊ စုမ်ဆိုတာ ေတာင်ဆိုြပီးေတာ့ ရှင်း ြပခဲ့တဲ့အတွက် အဲ့ဒီေတာင်ကို နတ်မေတာင်လို့ အလွယ်တကူ
တိုက်ရိုက်ေခါ်ယူသုံးစွဲလာခဲ့တာကို ေတွ့ရပါတယ်။ နယ်ေြမခံတိုင်းရင်သားတို့ရဲ့ အမှန်အေခါ်ကေတာ့
ေခါကို သက်မဲ့အတွက်ဆိုရင် ကမ္ဘာ ကီး၊ သက်ရှိအတွက် နတ်၊ နူးကို သက်မဲ့အတွက် ကီးမားေသာ၊
မူ ြကမ်း
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သက်ရှိအတွက် အမလို့ ဒါေခါ်ေဝါ်သုံးစွဲ ြခင်း ရှိတဲ့အတွက် ေခါနူးစုမ်ကို နတ်မေတာင်လို့ သုံးစွဲေခါ်
ေဝါ်ခ
ြ င်းကို လက်ခံနိုင် ြခင်းမရှိတာကို ေလ့လာေတွ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် ဝိတိုရိယေတာင်လို့ေခါ်တဲ့
တစ်နည်းအားဖ
ြ င့် နတ်မေတာင်လို့ေခါ်တဲ့ေခါနူးစုမ်ကို နယ်ေြမခံတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ မူလအေခါ်
အေဝါ်နှင့် အဓိပ္ပာယ်မကွဲလွဲေစဖို့ရန်အတွက် ေခါနူးေတာင် လို့သုံးစွဲေခါ်ေဝါ်ခွင့်ြပုနိုင်ြခင်းရှိ/မရှိ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် ေလးစားစွာ ေမးမ
ြ န်းတင်ြပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးရဲ့ေဖ
ြ ြကားချက်ကို ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်

ေဖ
ြ ြကားဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
ေဖ
ြ ြကားချက်
ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ြပည်ထေဲ ရးဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ် ဧရာဝတီတိုငး် ေဒသကီး၊ ကန် ကီးေထာင့်မဲဆန္ဒနယ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေကျာ်ဝင်းရဲ့ ြကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီးေတာ့ ေဖ
ြ ြကား
သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်းမှာ ယစ်မျိုးစီမံခန့်ခွဲ
ေရးလုပ်ငန်းများကို ၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးဥပေဒ၊ ၁၉၂၈ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုး
နည်းဥပေဒတို့ ြဖင့် ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ယစ်မျိုးအမိန့်ဆင့်ဆိုချက်များအရ

အရက်ေသစာေသာက်စားခ
ြ င်း၊

အေလ့အထပ
ြ န့်ပွားခ
ြ င်းကို

အားေပးခ
ြ င်းမရှိေစရန် ေသရည်ေသရက်ေရာင်းချရာတွင် တရားမဝင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ေရာင်းချမှုများ
မရှိေစဘဲ အရက်များေပါ်တွင် အခွန် ကီးြမင့်နိုင်သမျှ ကီး ြမင့်ေကာက်ခံရန် မူးယစ်ေစေသာ ေသရည်
ေသရက်ကို ေရာင်းချခ
ြ င်းမှာ အခွန်ေငွရရှိရန်အလို့ငှာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းကို ေသာက်စားသုံးစွဲ ြခင်း
ေခါင်းပါးေစရန် ေသရည်ေသရက်ေရာင်းချခ
ြ င်းကို အခွန်ေကာက်ခံရသည်ဟု နှလုံးသွင်းရမည်ဆို ြပီး
ယစ်မျိုးမူဝါဒသုံးရပ်ကို ချမှတ်ထားေက
ြ ာင်း စိစစ်ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ထို့အတူ ေပါင်းဖို ြဖင့် ချက်လုပ်
ြခင်းကို

ြဖစ်နိုင်သမျှ

ဖျက်သိမ်းေစရန်၊

ဗဟိုအရက်ချက်စက်ရုံ၊

တည်ေထာင်ချက်လုပ် ြခင်းကို

တဖ
ြ ည်းြဖည်းအားေပးသွားရန်၊ ြပည်တွင်းဖိုချက်အရက်အေပါ်တွင် အခွန် ကီးြမင့်နိုင်သမျှ ကီးြမင့်
ေကာက်ခံရန်နှင့် သို့ရာတွင် ြပည်ပမှ တင်သွင်းလာေသာ အရက်ထက်မများေစရန်၊ အရက်ဆိုင်
အေရအတွက်ကန့်သတ်ထားရန်ဆိုတဲ့

ယစ်မျိုးအေခ
ြ ခံမူ ေလးချက်ကိုလည်း ချမှတ်ထားပါတယ်။

၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ယစ်မျိုးအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၅ နဲ့ ၁၉၂၈ ခုနှစ်၊ ယစ်မျိုး
မူ ြကမ်း
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နည်းဥပေဒများအရယစ်မျိုးလိုင်စင်များ ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ ယစ်မျိုးများ သယ်ေဆာင်ြခင်း၊ ထားသိုြခင်း၊
ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများနဲ့ ေရာင်းချခ
ြ င်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ကီး ြကပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းများကို ြပဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်။ ြပည်ထဲေရးနှင့်သာသနာေရးဝန် ကီး
ဌာနရဲ့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက် ရက်စွဲပါစာအမှတ် ြဖင့် ဘ ာေတာ်မင်း ကီးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ် အားအပ်နှံြခင်း၊ ေကာ်လိေတ္တ ာ်အရာရှိ၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ေရးမှူးအား အပ်နှင်းြခင်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ြပည််ထဲေရးဝန် ကီးဌာန၊

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ့

ြမန်မာနိုင်ငံ

ယစ်မျိုး

နည်းဥပေဒ ၄ မှာလိုင်စင်အမျိုးအစားေပါင်း ၄၁ မျိုး ြပဋ္ဌာန်းထားေပမဲ့လည်း ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ ာေရးနှစ်မှာ လိုင်စင်အမျိုးအစားေပါင်း ၂၈ မျိုးကိုသာ ခွင့် ြပုချက်ချထားပ
ြ ီးေတာ့ လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ နှစ်စဥ်ယစ်မျိုးအစီအစဥ်အရ ခွင့် ြပုချက်များအေနဖ
ြ င့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ
လိုင်စင်အေရအတွက် ၄၁၃၀၃ ခုကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာေရးနှစ်မှာ လုိင်စင်အေရ
အတွက် ၄၁၂၉၃ ခုကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာေရးနှစ်မှာ လိုင်စင်အေရအတွက် ၄၁၂၆၃
ခုကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ ာေရးနှစ်မှာ

လုိင်စင်အေရအတွက် ၄၁၂၁၀ ခုကို

လည်းေကာင်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ယစ်မျိုးလိုင်စင်အေရအတွက်များကို ေလျာ့ချပ
ြ ီးခွင့် ြပုေပးလျက်
ရှိပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းထုတ်လုပ်တဲ့ အရက်များကို ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချရာမှာ အရက်ေသာက်သုံး
သူများကို ကျန်းမာေရးနှင့်ညီညွတ်တဲ့အရက်များကို ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ေသာက်သုံးနိုင်ရန်
အတွက် ထုတ်လုပ်တဲ့ အရက်နမူနာများကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ် ကိမ်၊ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန၊
ဓါတုေဗဒစစ်ေဆးေရးဌာန သို့မဟုတ် ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိုအစားအေသာက်နှင့် ကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာနတို့မှာ ေသာက်သုံးရန်သင့်/မသင့် စစ်ေဆးခံရန်နဲ့ ေသာက်သုံးရန်သင့်ေ ြကာင်း ေထာက်ခံ
ချက်ရရှိမသ
ှ ာ အရက်များကို ြဖန့် ြဖူးေရာင်းချေစလျက်ရှိပါတယ်။ အလားတူ တရားမဝင် အရက်ပုန်း
ဆိုင်များမရှိေစေရးအတွက်ကို အရည်အချင်း ြပည့်မီတဲ့ အရက်များကိုသာ ေရာင်းချနိုင်ေရးအတွက်
ယစ်မျိုးလုပ်ငန်းစိစစ် ြကပ်မတ်ေရး အဖွဲ့ငယ်၊ သတင်းစုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲ့ငယ်နဲ့ တားဆီးနှိမ်နှင်း
ေရးအဖွဲ့ငယ်များ ဖွဲ့စည်းြပီး ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနုိင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀ နဲ့ ၃၁ တို့မှာ တရားမဝင် ယစ်မျိုး
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်း၊ သယ်ေဆာင်ြခင်းတို့နှင့်ပတ်သက်တဲ့ ြပစ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ေငွ
မူ ြကမ်း
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များကိုလည်း ြပဌာန်းထားရှိြပီး ေခတ်ကာလနဲ့ေလျာ်ညီတဲ့ ဒဏ်ေငွများချမှတ်နိုင်ရန်နဲ့ တရားမဝင်
ယစ်မျိုးထုတ်လုပ် ြဖန့်ြဖူးေရာင်းချခ
ြ င်းများကို ထိေရာက်ဟန့်တားတဲ့ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်
ြမန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့်
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်သွင်းရန်လည်း ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ မှာ တိုင်းေဒသကီးလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်အား ဇယား (၂) တွင်ပါဝင်သည့် ယစ်မျိုးခွန်နှင့်ပတ်သက်ေသာဥပေဒ ြပဌာန်းခွင့်
ရှိသည်ဟုေဖာ် ြပထားရှိပါတယ််။ သို့ြဖစ်ပါ၍ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရများက
ေကာက်ခံရမည့် အခွန်အခများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၄ ကို ရည်ညွှန်းတဲ့
ြ အေနတို့နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့
ဇယား ၅ မှာ ယစ်မျိုးခွန်ပါဝင်တဲ့အတွက် ေခတ်ကာလနှင့် ေဒသအေခ
ယစ်မျိုးခွန်နှုန်းထားများကို တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်များက ယစ်မျိုးခွန်ေကာက်ခံ ြခင်း
ဆိုင်ရာ ဥပေဒပ
ြ ဌာန်း၍ တိုးြမှင့်ေကာက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။
ေနပ
ြ ည်ေတာ် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများမှာ ယစ်မျိုးအက်ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်ခဲ့
မှုများအေနနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၁၅၅၅၈ မှု၊ တရားခံေပါင်း ၁၅၅၅၈ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ
၁၆၂၉၅ မှု၊ တရားခံေပါင်း ၁၆၃၀၈ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၁၇၄၀၁ မှု၊ တရားခံေပါင်း ၁၇၄၁၅ ဦး၊
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၇)ရက်ေန့အထိ ၉၃၇၀ မှု၊ တရားခံေပါင်း ၉၃၇၉ ဦးနဲ့ အရက်တု
ဖမ်းဆီးမှုများအေနဖ
ြ င့် ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ တစ် မှု၊ တရားခံ တစ် ဦး၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ၁၁ မှု၊ တရားခံေပါင်း
၁၆ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ရှစ် မှု၊ တရားခံေပါင်း ၁၀ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၇)ရက်ေန့အထိ ငါး မှု၊
တရားခံေပါင်း ေခ
ြ ာက် ဦးတို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးအေရးယူနိုင်ခဲ့ြပီးြဖစ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ အရက်ဆိုင်အေရအတွက် ေလျှာ့ချပ
ြ ီး အခွန်ေငွတိုး ြမှင့်ေကာက်ခံေရး၊ အရက်ပုန်း
ဆိုင်များပေပျာက်ေရး၊ သတ်မှတ်စံချန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အရက်များကိုသာ ထုတ်လုပ်ြဖန့် ြဖူး
ေရာင်းချနိုင်ေရးများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ယစ်မျိုးအက်ဥပေဒနဲ့အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အြပင် ြမန်မာ
နိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒမူ ြကမ်းကို ေရးဆွဲလျက်ရှိပါေက
ြ ာင်း ရှငး် လင်း
ေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။
ဆက်လက် ြပီ ချင်း ြပည်နယ်၊ မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းလိန်း
ရဲ့ေမးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကျွန်ေတာ်ကပဲ

ဆက်လက်ေြဖရှင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ချင်း ြပည်နယ်

ကန်ပက်လက် ြမို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဝိတိုရိယေတာင်(ေခါ်) နတ်မေတာင်(ေခါ်) ေခါနူးစုမက
် ို နတ်မေတာင်
မူ ြကမ်း
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ဟု ြမန်မာဘာသာဖ
ြ င့်ေခါ်ယူ ြခင်းမှာ မှန်ကန်ပါေက
ြ ာင်း နယ်ေြမခံတိုင်းရင်းသာအများစုက လက်ခံ
ထားရှိေ ြကာင်းစိစစ်သိရှိရပါတယ်။ ေဒသခံ ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အရ
ေခါဆိုသည်မှာ နတ်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ေရေမ
ြ ေတာေတာင်ဟူ၍လည်းေကာင်း နူး မှာအမျိုးသမီး
အမ၊

မိခင်ကိုကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

ေခါနူးမှာေတာင် ကီးကိုဟူ၍လည်းေကာင်း၊

နတ်ေမာက်ဟူ၍လည်းေကာင်း အဓိပ္ပာယ်ရရှိေ ြကာင်း၊ စုမ်ဟူေသာ စကားလုံးမှာလည်း ချင်းတိုင်းရင်း
သားများအေပါ် ေတာင်ဟု အဓိပာ္ပ ယ်ရေသာ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများ ေခါနူးနှင့်စုမ်ကိုတွဲ ြပီး
ေခါနူးစုမ်ဟုေခါ်ဆိုခဲ့ေ ြကာင်း

စိစစ်သိရှိရပါတယ်။

အဆိုပါ

ေခါနူးစုမ်ကို

ေခါနူးေတာင်ဟူ၍

ချင်းတိုင်းရင်းသားများအေခါ် စုမ် ကိုပယ်ဖျက် ြပီး ြမန်မာဘာသာဖ
ြ င့်ေတာင်ဟု ြပင်ဆင်သုံးစွဲပါက
အဓိပ္ပာယ်ေြပာင်းလဲမှုမရှိေ ြကာင်း ချင်းတိုင်းရင်းသားများသည် ေရှးဦးပိုင်းမှာ နတ်ကိုးကွယ်ခဲ့ ြကတဲ့
အတွက် နတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ယဥ်ေကျးမှုဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများရှိခဲ့ေ ြကာင်း သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါ ေခါနူးစုမ်ေခါ် နတ်မေတာင်ထိပ်ဟာ ကန်ပက်လက် ြမို့မှာတည်ရှိြပီး နတ်မေတာင်စပ်
ေတာင်ေစာင့် နတ်နန်းကိုလည်း ြမို့ထိပ်မှာ တည်ေဆာက်ထားပ
ြ ီးြဖစ်ရာ နတ်မေတာင်ဟူသည့်
အေခါ်အေဝါ်ကို ပယ်ဖျက် ြပီး ေခါနူးေတာင်ဟူ၍ ေပ
ြ ာင်းလဲေခါ်ေဝါ်ပါက ကန်ပက်လက် ြမို့နယ်
အတွင်းမှာရှိတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားများအက
ြ ားတွင် မေကျလည်မှုများဖ
ြ စ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
အားဖ
ြ င့် ကချင်ဘာသာရပ် ေတာင် ဟူေသာစကားသည် ေတာင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရေသာ်လည်း
ကချင်ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ ေတာင် ြဖစ်တဲ့ အီေမာဗုံးကို အီေမာေတာင်ဟု ေပ
ြ ာင်းလဲေခါ်ဆိုြခင်းမရှိသကဲ့သို့
ချင်းတိုင်းရင်းသားများအေနနဲ့လည်း

ချင်းတိုင်းရင်းသားအေခါ်အေဝါ်

စုမ်ကို

ပယ်ဖျက်လိုြခင်း

မရှိေ ြကာင်းစိစစ်သိရှိရပါတယ်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ ေခါနူးစုမ်နှင်ေ့ ခါနူးေတာင်တို့မှာ အဓိပ္ပာယ်ချင်းကွဲလွဲမှု
မရှိေသာ်လည်း

စုမ်အေခါ်အေဝါ်အားေဒသခံ

ချင်းတိုင်းရင်းသာအများစုက

ပယ်ဖျက်လိုြခင်း

မရှိေ ြကာင်း ချင်းြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တင်ြပချက်အရ ဝိတိုရိယေတာင်(ေခါ်) နတ်မေတာင်(ေခါ်)
ေခါနူးစုမ်အား ေခါနူးေတာင်ဟူ၍

ေပ
ြ ာင်းလဲေခါ်ေဝါ်ရန် အစီအစဉ်မရှိေသးပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်

ရှင်းလင်းေဖ
ြ ြကားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးထန်းလိန်း(မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်)။

။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီးဌာနကို

ကျွန်ေတာ်နည်းနည်း တင်ြပချင်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ဒီနတ်မေတာင်ဆိုတာ ကျွန်ေတာ်တို့တကယ်တမ်း
ကျေတာ့အခုေနာက်ပိုင်းမှာ ချင်း ြပည်နယ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ စကား၊
စာေပ ယဥ်ေကျးမှုများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမယ်လို့ ထိန်းသိမ်းရမယ်၊ ေစာင့်ေရှာက်ရမယ်လို့ ပါရှိ
မူ ြကမ်း
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ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို ့ဒီေန့ေနာက်ပိုင်းမှာ ေခတ်ပညာတတ်လူငယ်ေတွ နိုင်ငံတကာေရာက် ြပီးေတာ့
ကိုယ့်စာေပကိုထိန်းသိမ်းတဲ့စကားကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာ နတ်မေတာင်လို့ ေခါနူးေတာင်ကို နတ်မလို့
အဓိပ္ပာယ်ြပန်လိုက်တဲ့အခါကျေတာ့ ဒီလူငယ်ပိုင်းေတွက အခုပညာတတ်ေတွက လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ဘာလို့လက်မခံနိုင်လဲဆိုေတာ့ ဒီကျွန်ေတာ်တို့နတ်မေတာင်မှာ နိုင်ငံြခားသားေတွေရာ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ
အားလုံးကေရာက်လာပ
ြ ီးေတာ့ ေမးတဲ့အခါမှာ နတ်မေတာင်လို့ ရှင်းတဲ့အခါမှာ လွဲေချာ်ေနပါတယ်။
အများစုကလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် ဒီမှာ ြပည်နယ်အစိုးရရဲ့ေဖ
ြ တဲ့အရေတာ့ အများစုကေတာ့
ဒီေဒသခံေတွကလက်ခံတယ်လို့ေြပာပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း တကယ်တမ်း ေဒသခံကို တကယ်
ြပည်သူလူထုရဲ့

စိတ်ဆန္ဒကိုတကယ်ေမးလို့ရှိရင်ေတာ့

အများစုကလက်မခံပါ။

ကျွန်ေတာ်က

အဲ့ဒီေဒသကိုေရာက် ြပီးေတာ့ ြပည်သူလူထုရဲ့ တစ်ကယ်တ
့ င်ြပချက်ကို ဒီကေမးမ
ြ န်းြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့ ဒီေတာင်ကို နတ်မေတာင်လို့ေခါ်ဖို့နဲ့ေခါနူးေတာင်လို့ေခါ်ဖို့ဟာ ဒီတကယ့် ေဒသခံ
ေတွရဲ့ဆန္ဒကို တကယ်ေမးမ
ြ န်းြပီး အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ပိုြပီးေတာ့ သင့် ြမတ်လိမ့်မယ်လို့
ကျွန်ေတာ်တင် ြပချင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကွဲလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့ သမိုင်းမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ စကားရှိပါ
လျက်နဲ့ ေပ
ြ ာင်းလဲသွားလို့ရှိရင် ေနာင်လူငယ်ေတွက အဖ
ြ စ်မှန်ကို ကိုယ့်ေဒသရဲ့နမည်ကို ေပ
ြ ာင်းလဲ
သွားလို့ရှိရင် ကျွန်ေတာ်တို့အေပါ်မှာ သမိုင်းေက
ြ ာင်းအေခါ်အေဝါ်ကို သိိပ်ြပီးေတာ့ မထိန်းသိမ်း
ဘူးလို့ ထင်ြမင်ယူဆနိုင်တဲ့အတွက်ေ ြကာင့် ြပည်သူလူထုကိုယ်စား ကျွန်ေတာ်ေမးမ
ြ န်း ြခင်းြဖစ်တဲ့
အေက
ြ ာင်း ေလးစားစွာတင်ြပရပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ။

ြ ီးေတာ့ လိုအပ်တာများ
။ ြပန်လည်ေြဖဆိုရန် မလိုပါဘူး။ မှတ်သားထားပ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ဖို့ြဖစ်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အစည်းအေဝကို မိနစ် ၂၀ ခန့် ေခတ္တ

ရပ်နားပါမယ်။
အချိန်၊ ၁၁း၁၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[အစည်းအေဝးကို မိနစ် ၂၀ ခန့်ေခတ္တ ရပ်နားပါသည်။]
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အချိန်၊ ၁၁း၅၅။

အခမ်းအနားမှူး။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား။ အစည်း

အေဝးပ
ြ န်လည်စတင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကေရာက်လာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

ဦးခိုင်ေမာင်ရည်၊ အလုံမဲဆန္ဒနယ်က အဓမ္မြပုကျင့်မှုတိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းေရး စီမံချက်တစ်ရပ်ဖ
ြ င့်
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း
အဆိုတင်သွင်းြခင်းနှင့် လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၆ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အလုံ

မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခိုင်ေမာင်ရည်က အဆိုတစ်ရပ်တင်သွင်းထားပါတယ်။ အဆိုတင်သွင်းဖို့ ဦးခိုင်ေမာင်ရည်
အားဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
ဦးခိုင်ေမာင်ရည်(အလုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ရိုေသေလးစားရပါေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီး

နှင့်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များ
အားလုံး မဂလာအေပါင်
င်္
းနှင့်ြပည့်စုံပါေစ။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံမဲဆန္ဒနယ်
မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ေမာင်ရည် ြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်
အေနနဲ့ လွှတ်ေတာ်သို့ အဆိုတစ်ရပ်အြဖစ် အဓမ္မြပုကျင့်မှုတိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းေရး စီမံချက်တစ်ရပ် ြဖင့်
ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း
အဆိုတင်သွင်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ အဆိုတင်သွင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရွယ်
မေရာက်ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများအား အဓမ္မြပုကျင့်မှု ကျူးလွန်ခံရ ြခင်းမှ
ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် အထူးအေလးထားေဆာင်ရွက်ေစလိုေရး ဒီအဆိုကို တင်သွင်းရခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ အဓမ္မြပုကျင့်မှုများအား အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ခိုင်းနိှုင်း
လိုေသာ်လည်း လွှတ်ေတာ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ မကိုက်ညီပါသဖ
ြ င့် အချုိ ့ ြကမ်းတမ်းတဲ့စကားရပ်များကို
ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ထည့်သွင်းမေဆွးေနွးလိုေတာ့ပါဘူးခင်ဗျား။ အကယ်၍ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှပါသွား
ခဲ့ပါလျှင် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါရန် လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့်တကွ အားလုံးကို ကိုတင်ေတာင်းပန်ပါတယ်
မူ ြကမ်း
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ခင်ဗျာ။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဒီအမျိုးသမီးေတွအေပါ် အဓမ္မြပုကျင့်မှုအပါအဝင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အက
ြ မ်းဖက်မှုကျူးလွန်မှုများ နိုင်ငံအသီးသီးနှင့် အိမ်နီးချင်းေတွမှာ ြဖစ်ေပါ်ေနမှု အစိုးရပိုင်ေတွကို
အပ
ြ င်းအထန်တိုက်တွန်းေတာင်းဆိုမှုေတွ ြပုလုပ်ေနက
ြ တာကို မီဒယ
ီ ာေတွမှာ ဆက်တုိက်ေတွ့ေနရပါ
တယ်ခင်ဗျား။ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ စုေဆာင်းထားတဲ့ မီဒီယာအေထာက်အထား
အချို့ကို Power Point ြဖင့် အနည်းငယ်တင်ြပလိုပါတယ်။ ခွင့်ြပုပါခင်ဗျာ။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ အဓမ္မ
ြပုကျင့်မှု ကျူးလွန်တဲ့ ြပစ်မှုေတွ ပိုမိုများပ
ြ ားလာေက
ြ ာင်းေတွ့ရှိရသလို ပိုမိုဆိုးရွားလာတာဟာ အရွယ်
မေရာက်ေသးတဲ့ကေလးသူငယ်များ

အဓမ္မြပုကျင့်ခံရြခင်းများဖ
ြ စ်ပါတယ်။

သက်ငယ်မုဒိန်းမှုမှာ

၂၀၁၁ ခုမှာ ၃၅၉ မှု၊ ၂၀၁၂ ခုမှာ ၃၁၈ မှု၊ ၂၀၁၃ ခုမှာ ၃၁၅ မှုနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ေမလကုန်အထိ
၁၆၀ မှု စုစုေပါင်း ၁၁၅၂ မှုြဖစ်ပွားခဲ့ ြပီး အမှု ၅၀၀ ေကျာ်မှာ အသက် ၁၀ ေအာက်ကေလး
ငယ်များဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း သိရပါတယ်။ ဘာသာတရားကိုင်းရိှုင်းမှုနှင့် ယဉ်ေကျးမှုအစဉ်အလာ ကီးြမတ်မှု
များဖ
ြ င့် အေခ
ြ တည်လာတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုမ ြကားဝံ့မနာသာ၊ မက
ြ ားထိုက်တဲ့၊ မဖ
ြ စ်သင့်တဲ့ အဓမ္မ
ြပုကျင့်မှုများ ကျူးလွန်လျက်ရှိေန ြကတာကို ေတွ့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ ဒီအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ ေသွးသားရင်းချာေတွကိုပင် ကျူးလွန် ြကတဲ့
လူစိတ်ကင်းမဲ့မှုေတွ အလွန်ပင်ရိုင်းစိုင်းစွာနဲ့ အရွယ်မေရာက်ေသးတဲ့ကေလးငယ်များကိုပင် အဓမ္မြပု
ကျင့်မှုများ တစ်ေန့တ ြခားဆိုးရွားစွာ ထွက်ေပါ်လာေနသည်မှာလည်း ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမှုနှင့် ဖီလာ
ဆန့်ကျင်တဲ့ အရိုင်းအစိုင်းေခတ် သဖွယ် ြဖစ်ေနပါတယ်ခင်ဗျား။ တိကျပ
ြ တ်သားတဲ့အ ြပစ်ေပးမှုြဖင့်
ဆုံးမထိုက်သူများကို ဆုံးမရမှာြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဆိုးရွား ြကမ်းတမ်းတဲ့ သီးြခားအမှုအြဖစ်လည်း
သတ်မှတ်ေစလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ စီမံချက်ြဖင့် သီးြခားေဆာင်ရွက်ေစလို ပါတယ်ခင်ဗျား။ သီး ြခား
ြပစ်ဒဏ်များနှင့်လည်း နှိမ်နင်းေပးေစလိုပါတယ်။ ကျူးလွန်ရန် ေက
ြ ာက်စရာအေကာင်းဆုံး ြပစ်မှုအြဖစ်
ထင်ရှားစွာေဆာင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ကျူးလွန်သူများအား မသက်ညှာေသာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ဖို့လို
အပ်ပါတယ်။ အမှုမေပါ်ဘဲ ကျူးလွန်ေနသူများအားလုံး လုံးဝရပ်တန့်၍ အကိမ် ကိမ်ကျူးလွန်မှု
အတွက် တုန်လှုပ်ေစလိုပါတယ်။ ြပစ်ဒဏ်ေဖာ်ထုတ်ေပးေစလိုပါတယ်။ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူေတွကို
ြပစ်ဒဏ်စီရင် ြခင်းကို သတင်းထုတ် ြပန်ြခင်း ြဖင့်လည်း ြပည်သူများနှင့်အားလုံးကို သိေစလိုပါတယ်။
အဓမ္မြပုကျင့်မှုတိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရာတွင်

အရွယ်ေရာက်ြပီးသူများကို

အဓမ္မြပုကျင့်ခံရြခင်းအား

တည်ဆဲဥပေဒဖ
ြ င့် အေရးယူ ြခင်းထက် အဓမ္မြပုကျင့်မှု အထူးအမှုအ ြဖစ်နဲ့လည်း ြပင်းထန်စွာ
အေရးယူ ြခင်း ြပုလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အ ကံြပုလိုပါတယ်။ အရွယ်မေရာက်ေသး
မူ ြကမ်း
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တဲ့ကေလးသူငယ်များ အဓမ္မြပုကျင့်မှုခံရြခင်းကို ဆိးု ရွားက
ြ မ်းတမ်းတဲ့ စီမံချက်ြပစ်မှုအ ြဖစ် ြပင်းထန်
ကီးေလးတဲ့ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းကို ြပုေစလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ တည်ဆဲဥပေဒ မည်သို့ပင်ရှိလင့်ကစား ပိုမိုဆိုးရွားစွာနှင့် အဓမ္မြပုကျင့်မှု
ေတွြဖစ်ေပါ်လျက်၊ တစ်ေန့တ ြခားတိးု ပွားလျက်ရှိေနပါတယ်။
ြကမ်းတမ်းေသာ

လူမဆန်တဲ့

အဓမ္မြပုကျင့်မှုများ

သို့ပါ၍

ြမန်မာနိုင်ငံမှာ

ပေပျာက်ေရးအတွက်

ဆိုးရွား

ေအာက်ပါအဆိုအား

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်သွင်းလိုပါတယ်။ အဆိုမှာ အဓမ္မ ြပုကျင့်မှုတိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းေရး စီမံချက်တစ်ရပ်
ြဖင့် ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းေက
ြ ာင်း အဆို
အား လွှတ်ေတာ်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အဆိုကိုေထာက်ခံမယ့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ဖိတ်ေခါ်ပါ

တယ်။
ေဒါ်ခင်စန်းလိငှု ်(ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်)။

။ ကျွန်မကေတာ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင် ြဖစ်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အရွယ်မေရာက်ေသးတဲ့ကေလးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများအား အဓမ္မြပုကျင့်
မှုများ တစ်ေန့တ ြခားများပ
ြ ားလာတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ အုပ်ထိန်းသူမိဘများအေနနဲ့ မိမိတို့ရဲ့
သားငယ်၊ သမီးငယ်ေလးေတွအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ေနက
ြ ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအေနနဲ့လည်း
အချိန်မေရွး၊ ေနရာေဒသမေရွး အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုေ ြကာင့် စိတ်မလုံ ြခုံမှုေတွ ခံစားေနက
ြ ရပါ
တယ်။ ကျွန်မတို့တိုင်း ြပည်မှာ ယခင်က ဒီလိုဆိုးရွားလှတဲ့အမှုမျိုးေတွ ကျူးလွန်တာဟာ အင်မတန်မှ
နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာေတာ့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံေတွမှာ ညဉ့်နက်ေအာင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့
အမျိုးေကာင်းသားသမီးေလးေတွ၊ ေကျာင်းသူေလးေတွ၊ ခရီးသွားလာေနတဲ့အမျိုးသမီးေလးေတွ၊ မိဘ
အုပ်ထိန်းသူများလစ်ဟင်းတဲ့ ကေလးငယ်ေတွဟာ မတရားအဓမ္မ ြပုကျင့်ခံရမှုေတွ ရှိေနပါတယ်။
ြပစ်မှုကျူးလွန်သူေတွကို အေရးယူနိုင်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒေတွရှိတယ်ဆိုေပမယ့် ဥပေဒများရဲ့
အာဏာသက်ေရာက်မှုအားနည်း ြခင်းနှင့်

ဥပေဒရဲ့

စည်းေနှာင်မှုအားနည်းြခင်းတို့ေ ြကာင့်

ြပစ်မှု

ကျူးလွန်သူေတွဟာ တဖ
ြ ည်းြဖည်းနဲ့ ရဲတင်းလာပ
ြ ီး ေနရာအနှံ့မှာ ြဖစ်ပွားေနတာကို ကျွန်မတို့ ြကားသိ
ေနရပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ဒီလိုအဓမ္မ ြပုကျင့်ခံရမှုေတွမှာ အေရး ကီးဆုံးကေတာ့ ကျူးလွန်ခံရသူကေလး
သူငယ်များနှှင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိမှုေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး လူေတာမတိုးရဲ
မူ ြကမ်း
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ေတာ့တဲ့ဘဝေတွနဲ့ အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ ြဖစ်ရတာ ဘဝရဲ့အနာဂတ်နဲ့ ယုံ ြကည်ချက်ေတွ ကင်းမဲ့သွား
တာေတွဟာဘယ်လိုမှမှကုစားလို့မရနိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွ၊ ဆုံးရှုံးမှုေတွပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့
ကေလးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝကို အထူးဥပေဒများနဲ့ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးဖို့ရန်
လိုေနပါ ြပီ။

ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမှုနှင့်မကိုက်ညီတဲ့

ဒီလိုြပစ်မှုေတွကို ြဖစ်ပွားေစရန်

အဓိကေစ့ေဆာ်

အားေပးမှုေတွကေတာ့ အရက်နဲ့မူးယစ်ေဆးဝါးများကို လွယ်လင့်တကူဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှု၊ တိုင်းတစ်ပါး
ယဉ်ေကျးမှုများအား

ြပည်တွင်းမှာ

ထိုးေဖာက်ေနရာယူလာခ
ြ င်းနဲ့

ကိုယ့်နိုင်ငံ၊

ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့

ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ယဉ်ေကျးမှုကို ြမတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ်မှုေတွ အားနည်းလာခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီကေန့ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မတည် ြငိမ်မှုနဲ့ ဆူပူလှုပ်ရှားမှုေတွဟာလည်း ဒီအဓမ္မြပု
ကျင့်မှုေတွကပဲ စတင်ခဲ့တာဖ
ြ စ်ပါတယ်။ အခုေနာက်ဆုံး ကျွန်မတို့ရဲ့ ယဉ်ေကျးမှုြမို့ေတာ် ကီးကိုပါ
ကူးစက်လာပ
ြ ီးတဲ့ေနာက်မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ြပန်ထားရတဲ့အေခ
ြ အေနကို ေရာက်ရှိေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံေတာ်ရဲ့ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွကိုပါ ထိခိုက်ေနရပ
ြ ီြဖစ်ပါတယ်။
ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ဒါ့ေ ြကာင့် နိုင်ငံေတာ်အေနနဲ့ အသိပညာေပးခ
ြ င်းလုပ်ငန်း၊
နှစ်သိမ့်ေဆွးေနွးပညာေပးခ
ြ င်း လုပင် န်းနဲ့ ဥပေဒအဖ
ြ စ် တင်း ြကပ်စွာထိန်းကွပ်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်
ေပးဖို့လိုပါတယ်။ ထို့အ ြပင် ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလးသူငယ်များကိုလည်း ပညာေပးခ
ြ င်းလုပ်ငန်း
များကို ေဆာင်ရွက်ေပးသင့်ပါတယ်။ ေလးစားအပ်ပါေသာ ဥက္က ဋ္ဌ ကီးရှင့်။ ကျွန်မအေနနဲ့ အခု
အဆိုတင်ြပသွားတဲ့ အဆိုရှင် ဦးခိုင်ေမာင်ရည်ရဲ့ အဓမ္မြပုကျင့်တိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းေရးကို စီမံချက်
တစ်ရပ် ြဖင့် ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း
ေက
ြ ာင်းအဆိုကို ေလးေလးနက်နက်ေထာက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနက ြပန်လည်ေဆွးေနွးဖို့ြဖစ်ပါတယ်။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ဇံြမင့်(ဒုတယ
ိ ဝန် ကီး၊ ြပည်ထေဲ ရးဝန် ကီးဌာန)။

။

ေလးစားအပ်ပါေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကီးနှင့် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊
အလုံမဲဆန္ဒနယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ေမာင်ရည်ရဲ့ အဆိုနှင့်ပတ်သက်ြပီး ကျွန်ေတာ်
ရှင်းလင်းတင်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ
ပုဒ်မ ၃၄၈၊ ပုဒ်မ ၃၅၀၊ ပုဒ်မ ၃၅၁၊ ပုဒ်မ ၃၅၂ နှင့် ပုဒ်မ ၃၆၈ တို့မှာ နိုင်ငံသားတိုင်းနှင့် အမျိုးသမီး
များရဲ့ ရရှိရမယ့်အခွင့်အေရးများကို ြပဋ္ဌာန်းထားရှိ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ အဓမ္မြပုခ
ြ င်းနှင့်ပတ်သက်၍
လုပ်အားအေပါ်အဓ္ဓမြပုခ
ြ င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မြပုခ
ြ င်းဆို ြပီးေတာ့ေတွ့ရှိရပါတယ်။
မူ ြကမ်း
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နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ြဖိုးေရးေကာင်စီအစိုးရလက်ထက်မှာ လုပ်အားအေပါ် အဓမ္မြပု
ြခင်းနှင့်ပတ်သက် ြပီး ၁၉၀၇ ခုနှစ်၊ ြမို့များအက်ဥပေဒနဲ့ ၁၉၀၇ ခုနှစ်၊ ေကျးရွာအက်ဥပေဒများအရ
အတင်း အဓမ္မလုပ်အားေပးဆင့်ဆို ြခင်း၊ အေရးယူ ြခင်းတို့ကိုစပ်လျဉ်းတဲ့ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင့်သုံး
ြခင်းမပ
ြ ုရန် ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနမှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါစာအမှတ်(၁/၉၉)နှင့်
၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့မှာ ယင်းဥပေဒကို ြဖည့်စွက်တဲ့အမိန့်များကိုလည်း
ထုတ် ြပန်ေပးခဲ့ြပီးြဖစ်ပါတယ်။

အထက်ေဖာ် ြပပါအမိန့်များကို

လိုက်နာေဆာင်ရွက် ြခင်းမရှိပါက

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကို ြပစ်မှုဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၃၇၄ အရ
လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရလည်းေကာင်း အေရးယူေဆာင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အဓမ္မအလုပ်ေစခိုင်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁၀ ရက်ေန့မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ့ရဲ့အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် (၂၉/၂၀၁၂)ြဖင့် မဟာဗျူဟာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီကို အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးက ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်တာဝန်ယူြပီး အဖွဲ့ဝင်
စုစုေပါင်း ၁၄ ဦးဖ
ြ င့်ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဓမ္မေစခိုင်းမှုပေပျာက်ေရးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒပုဒ်မ ၂ မှာလည်း ြပဋ္ဌာန်းထား
ရှိပါတယ်။ အဓမ္မေစခိုင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း အမှုတွဲစုစုေပါင်း
၃၇၀ နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်မှုတို့ကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေြဖရှင်းေပးနိုင်ခဲ့ြပီးေတာ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊
ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်ေန့အထိ အဓမ္မလုပ်အားေပးေစခိုင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင် ြကားမှုမရှိေ ြကာင်း စိစစ်
ေတွ့ရှိရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ေပါ်မှာ အဓမ္မြပုခ
ြ င်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိိုးသမီးများနှင့် အရွယ်မေရာက်ေသာ
ကေလးသူငယ်များအေပါ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးနှင့်
ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာနမှဦးေဆာင်ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများ အဖွဲ့အစည်း
များပူးေပါင်းပါဝင်မှုြဖင့် အမျိုးသမီးများဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ
စီမံကိန်း ၂၀၁၃-၂၀၂၀ ကိုလည်း ေရးဆွဲထားရာ အဲဒီအမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဟာ
အမျိုးသမီးများေတွ့ ကုံေနရတဲ့ အခက်အခဲများကို လက်ေတွ့ကျကျေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းများကို
ြ မ်းဖက်မှုနယ်ပယ်အပါအဝင် အမျိုး သမီးများရဲ့ဘဝကို
ညွှန်းဆိုထားပ
ြ ီး အမျိုးသမီးများအေပါ် အက
တိုက်ရိုက်သက်ေရာက်မှုရှိေသာ

နယ်ပယ်များကို

ဦးစားေပးေဖာ် ြပထားရှိပါတယ်။

အဲဒီစီမံကိန်း

အေနဖ
ြ င့် အက
ြ မ်းဖက်မှုပေပျာက်ေရးကို ေရှးရှုေသာ ဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ စနစ်များကို
မူ ြကမ်း
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တိုးြမှင့်အားေပးေဆာင်ရွက်သွားေစေရးနဲ့ ယင်းတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို တန်ြပန်ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်
ေရးကို အဓိကဦးတည်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှုစီးပွားအေခ
ြ အေန၊ ယဉ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေရှးရိုးစွဲအယူအဆ
များ သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခများေက
ြ ာင့် မတရားအေစာ်ကားခံရမှုမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်နိုင်ရန် လိင်မှု
ဆိုင်ရာနဲ့ ကျား/မေရးရာအေခ
ြ ြပု အ ြကမ်းဖက်မှုများအား တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
များဖ
ြ င့် အမျိုးသမီးများအေပါ် အ ြကမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒက
ြ မ်းကို လူမှုဝန်ထမ်း
ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာနလက်ေအာက်မှာရှိတဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
ကဦးေဆာင် ြပီးေတာ့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အရပ်ဘက်အမျိုးသမီးလူထုအဖွဲ့
အစည်းမှကိုယ်စားလှယ်များ၊

ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု

ကွန်ရက်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

UNDG

မှ

ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် ပူးေပါင်းေရးဆွဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ြ င့် ေကျးရွာများမှာ ပိုမို ြဖစ်ပွားတဲ့အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးေရးရာ
အက
ြ မ်းဖက်မှုများအေနဖ
အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းတို့မှ ေကျးရွာများကိုကွင်းဆင်း ြပီး မှုခင်း ကိုတင်
ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆွးေနွးေဟာေပ
ြ ာခ
ြ င်း၊ အမျိုးသမီးများဘဝ တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက်ကို
လက်မှုအတတ်ပညာများ သင် ြကားေပးခ
ြ င်းနှင့် စကားဝိုင်းေဆွးေနွးြခင်းများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အေနနဲ့လည်း မှုခင်းေလျာ့နည်းကျဆင်းေရးအတွက်ကို ြပည်သူ့ဗဟို ြပု
ရဲလုပ်ငန်းစနစ်၊ အိမ်တိုင်ရာေရာက်ရဲလုပ်ငန်းစနစ်၊ အိမ်နီးချင်းေစာင့်ေရှာက်မှုေဆာင်ရွက် ြခင်းများကို
မူခင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရထားရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ့၊ မူးယစ်
ေဆးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ့၊ စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်ေြမခံရဲတပ်ဖွဲ့တို့နှင့်ပူးေပါင်းတဲ့
Police Power များကို အသုံးြပုပ
ြ ီးေတာ့ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအက
ြ မ်းဖက်မှု
များကို တွန်းအားေပးေစတဲ့ အေက
ြ ာင်းအချက်များကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစေရး
အတွက်ကို ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် ေဒသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ NGO အဖွဲ့
အစည်းများ၊ လူမှုေရးအဖွဲ့အစည်းများက ြပည်သူလူထုများနှင့်ပူးေပါင်းလက်တွဲြပီးေတာ့ ေဆာင်ရက
ွ ်
လျက်ရှိပါတယ်။
ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံသေဘာတူစာချုပ်ကို ြမန်မာနိုင်ငံမှ
၁၉၉၁ ခုနစှ ်မှာ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီးြဖစ်လို့ ကေလးသူငယ်လူ့အခွင့်အေရးကို သက်ဆိုင်ရာ
မူ ြကမ်း
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ဝန် ကီးဌာနများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပအစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ကေလးသူငယ်
ဥပေဒကိုြပဋ္ဌာန်းခဲ့ြပီးေတာ့ ကေလးသူငယ်လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်း
ေကာ်မတီ၊

တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်/ခရိုင/် ြမို့နယ်ေကာ်မတီများကို

ဖွဲ့စည်း ြပီး

ပူးေပါင်းပါဝင်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ယင်းဥပေဒရဲ့ ပုဒ်မ ၆၅ နှင့် ပုဒ်မ ၆၆ တို့မှာ ြပစ်မှုနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
ကိုလည်း ြပဋ္ဌာန်းထားရှိ ြပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ြပီးေတာ့ ကေလးသူငယ်
ဥပေဒက
ြ မ်းကို ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်နှင့်အညီ ြပန်လည်ေရးဆွဲ
ကေလးသူငယ်ဥပေဒ ြကမ်းမှာ

လျက်ရှိရာမှာ

အဆိုပါ

ပတ်သက်လ့ုိ

ကိုတင်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးနဲ့

အလွဲသုံးခံရတဲ့

ကေလးသူငယ်များနှင့်

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း

ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းေရးဆွဲထားရှိပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဓမ္မြပုကျင့်မှု၊ မုဒိန်းမှုများကို စိစစ်ချက်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၆၅၄
မှု၊ သက် ကီး ၃၃၆ မှု၊ သက်ငယ်၃၁၈ မှု၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၇၃၄ မှု၊ သက် ကီး ၄၁၉ မှု၊ သက်ငယ်
၃၁၅ မှု၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်ေန့အထိ ၄၀၈ မှု၊ သက် ကီး ၂၂၈ မှု၊ သက်ငယ် ၁၈၀ မှု ြဖစ်ပွား
ခဲ့ရာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမို ြဖစ်ပွားခဲ့ေ ြကာင်း စိစစ်ချက်များအရ ြမို့ေပါ်များထက် ေကျးရွာ များမှာ
ပိုမို ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ညအချိန်များထက် ေန့အချိန်များမှာ ပိုမို ြဖစ်ပွားေက
ြ ာင်း ကျူးလွန်ခံရတဲ့အေက
ြ ာင်း
အရင်းများဟာ တစ်ခန်းတည်းအတူေနခ
ြ င်း၊ အေနနီးစပ်ြခင်း၊ ယုံ ြကည်မှုလွန်ကဲြခင်း၊ အုပ်ထိန်းသူ
များရဲ့ ေစာင့် ြကပ်အုပ်ထိန်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုကင်းကွာြခင်း၊ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်ခံရြခင်း၊ ကေလး
သူငယ်များကို မုန့်၊ ေငွေပး၍ ြမူဆွယ်ြခင်း၊ အရက်ေသစာေသာက်စားမူးယစ် ြခင်း၊ စိတ် ကေဆးသုံး
စွဲ ြခင်း၊ အေဖာ်မဲ့ေနထိုင်သွားလာခ
ြ င်း၊ အလိုတူေသာ်လည်း လူ ြမင်သိြခင်းနှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမလုံ
ြခုံ ြခင်းတို့ေ ြကာင့်ြဖစ်ေ ြကာင်းလည်း စိစစ်ေတွ့ရှိရပါတယ်။ အဓမ္မြပုကျင့်မှုတိုက်ဖျက်ေရး စီမံချက်
တစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
၁၄ ရက်ေန့အထိ ကိုတင်ကာကွယ်မှုများ၊ ဖမ်းဆီးမှုများအေနဖ
ြ င့် ယစ်မျိုးမှု ၃၅၂၄၀ မှု၊ မူးယစ်မှု
၁၆၄၉၄ မှုနှင့် ဗွီဒီယိုမှု ၂၇၉၉ မှု၊ ဆင်ဆာမဲ့ ၄၀၁၅ မှု၊ ညစ်ညမ်းေခွ ၃၈၄ မှုတို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီး
ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။
သို့ြဖစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများနှင့် အရွယ်မေရာက်ေသာ ကေလးသူငယ်များ အဓမ္မြပုကျင့်မှု
ခံရ ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနအေနဖ
ြ င့် ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များ၊ ြပည်တွင်း
မူ ြကမ်း
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ြပည်ပ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြပီး ကျူးလွန်
သူများကိုလည်း ထိေရာက်ေသာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ေရးအတွက် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါသဖ
ြ င့် အဆိုပါအဆိုအား မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသင့်ပါေက
ြ ာင်း ြပန်လည်ေြဖရှင်း တင် ြပအပ်
ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက အဆိုနှင့်ပတ်သက် ြပီးေတာ့ ဝန် ကီးဌာနအေနနဲ့

ဝန် ကီးဌာနတင်မကဘဲနဲ့

တရားေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊

အခ
ြ ားလူမှုေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေနတယ်။ စီမံမှုတစ်ရပ်အေနနဲ့ ေဆာင်ရွက်ေနတယ်။ အဲဒီလို ေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာ
မှာ ကိုတင်ကာကွယ်မှုများလည်း ေဆာင်ရွက်မှုရှိတယ်ဆိုတာေတွ ေဆွးေနွးသွားပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
မို့လို့ အဆိုရှင်အေနနဲ့ ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနက ဒီအဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှာြဖစ်ေ ြကာင်း
ေဆွးေနွးမှုအေပါ် အဆိုရှင် ဦးခိုင်ေမာင်ရည်ရဲ့သေဘာထားေပ
ြ ာဖို့လိုပါတယ်။
ဦးခိုင်ေမာင်ရည်(အလုံမဲဆန္ဒနယ်)။

။

ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။

အခုလို

စီမံချက်အေနနဲ့

ေဆာင်ရွက်ေနတယ်ဆိုတာ ေပ
ြ ာ ြကားသွားတဲ့အတွက်လည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ြပီးေတာ့ ြပစ်မှု
ေတွဟာ တစ်ေန့တ ြခားတိုးလာတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒုတိယဝန် ကီးအေနနဲ့ ေပ
ြ ာသွားတာ ကိုေတွ့ရပါ
တယ်။ အဲဒီလို ေဆာင်ရွက်ေသာ် ေဆာင်ရွက်ြငားလည်း ြပစ်မှုေတွဟာ ပိုပိုတိုးလာတဲ့ အေနအထား
မျိုးရှိတာကို ြငင်းလို့မရဘူး ြဖစ်ပါတယ်။ ေစာေစာကေပ
ြ ာသွားတဲ့အခါမှာ နယ်ေတွမှာ ပို ြပီးြဖစ်တယ်လို့
ေပ
ြ ာပါတယ်။ အခု ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာေတာင်မှ ြပစ်မှုြဖစ်စဉ်ေတွဟာ ပိုြပီးေတာ့မှ
ြ ေတွမှာ လူသိတဲ့ေနရာမှာ အဲဒီေလာက်များေနရင် တချို့
ဒီနှစ်မှာ ပိုများလာပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ြမို့ပ
ကိစ္စေတွဟာ လူမသိပါဘူး။ တချို့ကိစ္စေတွက ရုံးေတွ၊ သက်ဆိုင်ရာကို ေရာက်မလာပါဘူး။ တချို့
မိဘေတွက ကိုယ့်သားသမီးြဖစ်တဲ့ကိစ္စေတွကို ရှက်လွန်းလို့ ဘယ်မှမေပ
ြ ာဘဲနဲ့ ကိတ်မှိတ်ေနလိုက်
ရတဲ့ မိဘေတွလည်းအများကီးရှိပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဒီလိုတင်ြပရတာက အနီးအစပ်မှာ ကိုယ်ေတွ့
ကိစ္စေတွရှိလို့ တင်ြပရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိကကေတာ့ ဒီလိုစီမံချက်နဲ့ ေဆာင်ရွက်ေသာ် ေဆာင်ရွက်
ြငားလည်း စီမံချက်ကိုေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ြပီးေတာ့ တရားေရးဌာန
ေတွလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေနတယ်လို့ ဒီေန့က
ြ ားသိရတဲ့အတွက်လည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ ကီးခင်ဗျား။ လွှတ်ေတာ်မှာ မှတ်တမ်းထားရှိြခင်းဟာ အင်မတန်မှေကာင်း ြမတ်ပါတယ်။ သို့ေသာ်
ဒီဟာကို အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အေနနဲ့ ထားေစလိုပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
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ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ရဲ့ သေဘာထားမတင်ြပခင် အေရး ကီးတာက ဒီလို ကိစ္စမျိုးေတွ

မဖ
ြ စ်ေပါ်ေအာင် ခုနက ပညာေပးခ
ြ င်း၊ အေရးယူြခင်းအပိုင်းေတွကလည်း အင်မတန် အေရး ကီးပါ
တယ်။ အဲဒီနည်းတူပဲ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပါဝင်မှုဟာလည်း အေရးကီးပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်မို့လို့
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနနဲ့လည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးေတွမြဖစ်ေအာင် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန၊
တရားရုံးများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ေဆာင်ရွက်တဲ့ေနရာမှာ မိမိတို့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
အေနနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တဲ့ ေကာ်မတီအသီးသီးက ဤကဲ့သို့မ ြဖစ်ေရးအတွက် အခ
ြ ားအဖွဲ့အစည်းများ
ပါဝင်ပူးေပါင်းနိုင်ေရးအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာလွှတ်ေတာ်၊ လွှတ်ေတာ်ေကာ်မတီများက ေဆာင်ရက
ွ ်
ေပးဖို့လိုမယ်လို့တင်ြပလိုပါတယ်။
ဥက္က ဋ္ဌ။

။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။

ဦးခိုင်ေမာင်ရည်တင်သွင်းသွားတဲ့

အဆိုကို သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ြပန်လည်ေဆွးေနွးသွားပါတယ်။ ဒီအဆို
နှင့်စပ်လျဉ်းြပီး ဦးခိုင်ေမာင်ရည်ကလည်း ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ရဲ့ ေဆွးေနွးချက်အေပါ်မှာ များစွာ
အားရပ
ြ ီး အဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့လည်း သေဘာတူခဲ့ပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ဦးခင်ေမာင်ရည်
တင်သငွ ်းသွားတဲ့ အဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်။ လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူသူရှိပါသလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် အလုံ

မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခိုင်ေမာင်ရည်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို လွှတ်ေတာ်က မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှာြဖစ်ေ ြကာင်း
ေက
ြ ညာပါတယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။
ကလည်း

။ သက်ဆိုင်ရာ အဓိကကျတဲ့ဝန် ကီးဌာနနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး

စီမံချက်ကိုြဖစ်ေြမာက်ေအာင်

ဝိုင်းဝန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးဖို့လိုမှာြဖစ်တဲ့အတွက်

ကျွန်ေတာ်တို့ လွှတ်ေတာ်ကလည်း ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ေစာင့် ြကည့်ထိန်းညှိသွားရန်လိုေ ြကာင်း
တင်ြပလိုပါတယ်။
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အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပု၍ ေပးပို့လာေသာ ြမန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာ
ေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်ချက်ဖ
ြ င့် အတည်ြပုရန် လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ရယူြခင်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ အစီအစဉ် ၇ ြဖစ်ပါတယ်။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ အမျိုးသား

လွှတ်ေတာ်မှာ စတင်တင်သွင်း ြပီး ြပင်ဆင်ချက်များဖ
ြ င့် အတည်ြပု၍ ေပးပို့လာေသာ ြမန်မာနိုင်ငံ
ဗိသုကာေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၆)
ရက်ေြမာက်ေန့ဖ
ြ စ်ေသာ ၈-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့တွင် လက်ခံရရှိေ ြကာင်း အသိေပးခ
ြ င်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာဖတ် ြကားရှင်းလင်း ြခင်းြပုလုပ်ခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဉ်း ြပီး
ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းေဆွးေနွးလိုတဲ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအေနဖ
ြ င့် မိမိ ြပင်ဆင်လိုတဲ့
အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲ၊ အေက
ြ ာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို တိကျစွာေရးသားေဖာ် ြပ၍ ၁၄-၇-၂၀၁၄
ရက်ေန့ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး အမည်စာရင်းေပးသွင်းရန် ေက
ြ ညာခဲ့ ြပီးလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယေန့အထိ
ြပင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းလိုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှမရှိပါ။ ဒါ့ေ ြကာင့်

ြမန်မာနိုင်ငံဗိသုကာ

ေကာင်စီအစည်းအေဝးနဲ့စပ်လျဉ်း ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာတင်ြပချက်အတိုင်း ြပင်ဆင်
ချက်များဖ
ြ င့် အတည် ြပုရန် လွှတ်ေတာ်က သေဘာတူပါသလားခင်ဗျား။
[သုံး ကိမ်တိုင်တိုင်ေမးမ
ြ န်းပါသည်၊ လွှတ်ေတာ်ကသေဘာတူပါသည်။]
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ သေဘာမတူတဲ့သူရှိပါလားခင်ဗျား။ သေဘာမတူသူမရှိတဲ့အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ

ဗိသုကာေကာင်စီဥပေဒက
ြ မ်းကို ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် သေဘာတူေ ြကာင်းနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ ၂၀၀ အရ

ြ ညာပါ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက

တယ်။ ( ြသဘာသံများ)
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ လိုအပ်ချက်အရ အမျိုးသားပညာေရး

ဥပေဒက
ြ မ်းအေပါ် ြပင်ဆင်ချက်အဆို တင်ြပရန်ရှိက မူလမေန့က လွှတ်ေတာ်ကိုတင် ြပထားတဲ့ တင်ြပ
ချက်ကို ပယ်ဖျက် ြပီး ၂၁-၇-၂၀၁၄ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထားပ
ြ ီး ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
ထံေပးပို့ရန်ြဖစ်ေ ြကာင်း ထပ်မံအသိေပးတင်ြပပါတယ်။

မူ ြကမ်း
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ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌက

ပထမအကိမ်

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး

(၃၁)ရက်ေြမာက်ေန့ရပ်နားေက
ြ ာင်းနှင့် အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့

ကျငး် ပမည့်

ေန့ရက်နှင့်အချိန်ကို ေက
ြ ညာခ
ြ င်း
ဥက္က ဋ္ဌ။

။ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမ

ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁) ရက်ေြမာက်ေန့ ရပ်နားပါမယ်။ ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမ
ပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂) ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်(တနလာေန့
င်္ ) ၁၀း၀၀
နာရီအချိန်မှာ ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ြဖစ်ေ ြကာင်းနဲ့ ယေန့အစည်းအေဝးပ
ြ ီးဆုံးေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာပါ
တယ်။
အချိန်၊ ၁၂း၂၀။

အခမ်းအနားမှူး။

။ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ြပန်လည်ထွက်ခွာပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

အခမ်းအနားမှူး။

။ အားလုံးထွက်ခွာနိုင်ပါပ
ြ ီခင်ဗျား။

[ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁) ရက်ေြမာက်ေန့ကို ၁၂း၂၀
နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပါသည်။]
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