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လနနူ့်တြူီး1 

 

အကျဉြီးချျူပ့် 

ဤမူဝါဒဆ ိုငရ်ာ စာတမ််းအကျဉ်းအာ်းဖြင  ် ကချငဖ်ြည်နယ် ဖမစ်ကက ်းနာ်းမမ  ြို့ ရ   ကကျာကမ်ျကရ်တနာဖြြ ွဲမ  

န ငင်ကံတာ်အတ က်ကက ်းမာ်းသည  ်အကျ  ်းအဖမတ်န င  ်ဝငက်င  ရရ  ရန ်အဟန  အ်တာ်းမျာ်းရ  ကနမှုမျာ်းက ို မ ်းကမာင််း 

ထ ို်းဖြမည်ဖြစ်သည်။ ထ ို  အဖြင ်ဤစာတမ််းသည် ကကျာက်မျက်ရတနာ ဖြြ ွဲမ  ကကျာက်စ မ််း ကရာင််းချမှုဆ ိုငရ်ာ 

ဥြကဒမျာ်းက ို သံို်းသြ်ကလ လာဖခင််း၊စည််းကမ််းသတ်မ တ်ချကမ်ျာ်းန င  ် လက်ရ  အကဖခကနမျာ်းက ိုကလ လာသံို်း 

သြ်သည ် အကစာဆံို်းလိုြ်ကဆာငခ်ျက်မျာ်းမ  တစ်ခိုအြါအဝငဖ်ြစ်သည်။ ဤစာတမ််းသည် ကချငဖ်ြည်နယ်ရ    

ကကျာက်မျက်ဖြြ ွဲမ  န ိုငင်ကံတာ်အတ က်ဝငက်င န င  ်  အကျ  ်းအဖမတ်ြ ိုမ ိုရရ  ကစရန ်အကန  အ်သတဖ်ြစ်ကစကသာ 

အဟန  အ်တာ်း (၄) ခိုက ို အတ င််းကျကျ ကလ လာသံို်းသြ် တငဖ်ြထာ်းြါသည်။ 

၄င််းတ ို  မ ာ (၁) ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲသ ို   ဝငက်ရာက်မှုဆ ိုငရ်ာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်း (၂) န ိုငင်ဖံခာ်း 

ကင မျာ်းဖြင က်ရာင််းဝယမ်ှုဆ ိုငရ်ာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်း (၃) တရိုတ်ဝယ်သူမျာ်းမျာ်းအကြေါ် ကန  သ်တ်မှုမျာ်း (၄) 

သယ်ယူြ ို  ကဆာငက်ရ်းဆ ိုငရ်ာ အခက်အခွဲမျာ်းဖြစ်ြါ သည်။ ဤမူဝါဒဆ ိုငရ်ာစာတမ််းအကနဖြင  ် ထ ိုသ ို  ကသာ 

ကကျာက်မျက ် ရတနာဖြြ ွဲမျာ်းမ   ဝငက်င န င အ်ကျ  ်းအဖမတ ် မျာ်းအာ်းဖြင  ် ကချငဖ်ြည်နယ်န င  ်

ဖမနမ်ာန ိုငင်တံစ်န ိုငင်လံံို်း၏ စ ်းြ ာ်းကရ်းက ိုအကထာက် အကူဖြစ်ကစရန ် ရည်ရ ယ်မြ ်း န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရထံ 

ဤအကကံဖြ ချက် (၄) ချက်အာ်းတငဖ်ြလ ိုကြ်ါသည်။ (၁) ကရာင််းချသူမျာ်း ြက်တ ငရ်  ကန သည ် 

ဟန  တ်ာ်းမှုမျာ်းက ို ကဖြကလျာ ကြ်းရန ်(၂) ကချငဖ်ြည်နယ်အတ င််းရ   နယ်စြ်ဂ တ် န စ်ခိုအာ်း အဖြည်ဖြည်ဆ ိုငရ်ာ 

နယ်စြ်ဖြတ်ကကျာ်ဂ တမ်ျာ်းအဖြစ်သ ို   တ ို်းဖမြှင  ် သတ်မ တ်ကြ်းရန ် (၃) န ိုငင်ဖံခာ်းကင မျာ်းဖြင  ် ကကျာက်မျက ်

ဝယ်ယူကရာင််းချခ င ဖ်ြ ရနန် င  ်(၄)  အခ နအ်ခမျာ်း ကလျာ ချ ကြ်းရန ်တ ို  ဖြစ်ြါသည်။  

 

 

 

 
1 Lanung Tu is Research Fellow at Research Department of Naushawng Development Institute 
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နှိဒါန့်ြီး 

ကချငဖ်ြည်နယ် မ ထ က်ရ  ကသာ ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းသည် ကမ္ာ အကကာင််းဆံို်းကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်း 

စာရင််းဝငဖ်ြစ်မြ ်း  ထ ိုကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်း ကရာင််းချရာမ  န ိုငင်ကံတာ် ဝငက်င အာ်းဖြင  ်ကဒေါ်လာသန််းချ ၍ရရ   

လျှက်ရ  ြါသည်။  ဖမနမ်ာန ိုငင်သံည် ကမ္ာ  ကကျာက်စ မ််းကစျ်းက က်၏ (၇၀) ရာခ ိုငန်ှုန််းန ်းြါ်းတငြ် ို   ကရာင််းချန ိုင ်

ကသာ တစ်ခိုတည််းကသာ န ိုငင်အံဖြစ်ရြတ်ည်ကနြါသည် (Werid, n.d)။ ၄င််းမ ရရ  ကသာ ဝငက်င အာ်းဖြင  ်

ဖမနမ်ာန ိုငင်၏ံစိုစိုကြါင််း န စ်စဉဖြညတ် င််းထိုတ်ကိုန ်ထိုတ်လိုြ်မှုတနြ် ို်းအာ်း ဖမြှင တ်ငက်ြ်းကနြါသည်။ Global 

Witness ၏ အစ ရငခ်ံစာအရ ဖမနမ်ာန ိုငင်သံည် ကကျာက်စ မ််းတငြ် ို  ကရာင််းချရာမ  န ိုငင်ကံတာ်သည ်

ဝငက်င အကဖမာက်အမျာ်းရရ  ကနြါကသာ်လည််း တရာ်းမဝင ် သည ်နည််းလမ််းမျာ်းဖြင  ် ကရာင််းချကနသည်က ို 

အမျာ်းအဖြာ်းကတ ြို့ ရ  ရသည် (Global Witness, 2015, p.6)။     တရိုတ်န ိုငင်၏ံ ၂၀၁၄ခိုန စ် သ င််းကိုနဆ် ိုငရ်ာ 

သတင််း အချက်အလက်အရ ကကျာကစ် မ််း ကရာင််းချမှုသည် အကမရ ကနက်ဒေါ်လာ (၁၂) ဘ လ ယံရ  ကကကာင််း 

ကြာ်ဖြထာ်းကသာလည််း အကယ်စငစ်စတ် ငမ်ူ အကမရ ကနက်ဒေါ်လာ (၃၁) ဘ လ ယံခန  ရ်  န ိုငသ်ည်က ိုသ  ရ  ရသည် 

(ibid; Linn, 2016)။ ၂၀၁၆ ခိုန စ်ကအာကတ် ိုဘာလတ ငလ်ည််း ကမ္ာ တနြ် ို်းအရ  ဆံို်း အဆင ဝ်ငက်သာ 

ကကျာက်စ မ််းက ို တူ်းကြာ်ရရ  ခွဲ မြ ်း တနြ် ို်းအာ်းဖြင  ်စတာလငက်ြါင ်သန််း(၁၄၀)ခန  ရ်  သည ် ရ  ကကကာင််းသ ရ  ရည် 

(Khan, 2016)။ 

ကကျာက်စ မ််းကရာင််းဝယ်ကရ်းအာ်းဖြင  ် ဝငက်င ြ ိုမ ိုရရ  ကစရန ် ရည်ရ ယ်၍ ကချငဖ်ြည်နယ်တ ငက်ကျာက်မျက် 

ရတနာဖြြ ွဲမျာ်း ကျင််းြလာခွဲ ရာ မျာ်းမကကာမ  ကြင ်တတ ယအကက မ်ကဖမာက် ကချငဖ်ြည်နယ် ကကျာက်မျက ်

ရတနာဖြြ ွဲက ို ကျင််းြဖြ လိုြ်န ိုငခ်ွဲ သည်ဖြစသ်ည်။ ကကျာက်မျက်ရတနာအလံို်းကြါင််း ၆၅၆ခိုက ိုဖြသ 

ကရာင််းချရာမ  ၂၀၀ က ိုကရာင််းချန ိုငခ်ွဲ မြ ်း ယူရ ို ၁.၅ သန််းမျှရရ  ခွဲ ြါသည် (EPN, 2020)။ တစ်နည််းအာ်းဖြင ် 

နှု င််းယ ဉကကည ်မည်ဆ ိုြါက ကနဖြည်ကတာ်တ ငက်ျင််းြသည ် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ် ကကျက်မျက် 

ရတနာအလံို်းကြါင််း ၇,၈၁၁ ဖြသ ကရာင််းချရာမ  ၅,၈၄၅ က ိုကရာင််းချန ိုငခ်ွဲ မြ ်း ယူရ ို ၅၀၆.၅၃ သန််းမျှ 

ရရ  ခွဲ ြါသည် (Htoo, 2019)။  

ကချငဖ်ြည်နယ၏် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲန င  ် ကနဖြည်ကတာတ် င ် ဖြ လိုြ်သည ် ကကျာကမ်ျက်ဖြြ ွဲမျာ်းမ  

ရရ  သည ် အကျ  ်းအဖမတမ်ျာ်းသည် လ နစ် ာက ာဟမှုရ  ကနဖခင််းသည် ကချငဖ်ြည်နယ်တ င ် ဖြ လိုြ်ကနကသာ 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲ၏ အကျ  ်းအဖမတ်န င  ် ဝငက်င မျာ်း ြ ိုမ ိုထိုတ်လိုြ်န ိုငစ် မ််းအတ က် အဟန  တ်ာ်းမှုမျာ်း 

ရ  ကနကကကာင််းက ို ဖြသကနြါသည်။ ဤမူဝါဒဆ ိုငရ်ာ စာတမ််းအကျဉ်းသည် ထ ိုသ ို  ကသာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်းက ို 

ကလ လာမြ ်း မူဝါဒကရ်းဆ ွဲသူမျာ်း၊ န ိုငင်ကံရ်းသမာ်းမျာ်းန င  ် မူဝါဒမျာ်းအာ်း လက်ကတ ြို့ကျင သ်ံို်းအကကာငအ် 

ထည်ကြာ်ကနသူမျာ်းထံသ ို   မူဝါဒဆ ိုငရ်ာ အကကံဖြ န ိုငရ်န ်ရည်ရ ယ်ထာ်းဖခင််းဖြစ်ြါသည်။ 
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စနာက့်ခံသတင့်ြီးအချက့်အလက့် 

စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲဆှိိုင့်ရာဥပစဒ 

ကချငဖ်ြည်နယ်၊ ဖမစက်က ်းနာ်းမမ  ြို့တ ငဖ်ြ လိုြသ်ည ် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲသည် ဖမနမ်ာ ကကျာက်မျက် ရတနာ 

ဥြကဒ အြ ိုဒ ် (၄၁) အရကဆာငရ် က် လိုြက် ိုငလ်ျှက်ရ  ြါသည်။ ဤဥြကဒ၏ အခန််း (၁၀)၊ အြ ိုဒ ် (၄) ၏ 

အြ ိုဒင်ယ် (ဇ) ြါ “ကကျာက်မျက်ရတနာ ဗဟ ိုကက ်းကကြ်ကရ်း ဗဟ ိုကကာမ်တ  ြ ွဲြို့စည််းဖခင််းန င ် 

လိုြ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်း” တ င ် ဗဟ ိုကကာမ်တ မ  ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲက ို တ ိုင််းန င ဖ်ြည်နယ်တ ို  တ င ်

ဖြ လိုြ်န ိုငရ်န ် ခ င ဖ်ြ ကြ်းထာ်းသည်။ ဤဗဟ ိုကက ်းကကြ်ကရ်းကကာ်မတ အာ်း သယံဇာတ န င  ် သဘာဝ 

ြတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းကရ်း ဝနက်က ်းဌာနမ  ြ ွဲြို့စည််းကြ်းထာ်းမြ ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝနက်က ်းဌာနရ   ဦ်းစ ်းဌာနမျာ်း၊ 

အစ ို်းရအြ ွဲြို့အစည််းမျာ်း၊ ကကျာက်မျက်ရတနာ ကျွမ််း ကျငသ်ူမျာ်း၊ နည််းြညာြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်းန င  ်

ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းမ  က ိုယ်စာ်းလ ယမ်ျာ်း ြါဝငြ်ါသည်။ 

 

စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲေ ေဉသ ူ

 

ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းမ  ကချငဖ်ြည်နယ်၊ ဖမစ်ကက ်းနာ်းမမ  ြို့တ ငဖ်ြ လိုြ်သည ် 

ကကျာက်မျက ်ရတနာဖြြ ွဲက ိုအဓ က စ စဉကျင််းြလျှက်ရ  ြါသည်။ ဤအသင််းက ို ၂၀၁၂ ခိုန စ်၊ ဇနန်ဝါရ လ ၂၇ 

ရက်ကန  တ င ်ကဒသအတ င််းရ   စ ်းြ ာ်းကရ်းလိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းမ  စတငြ် ွဲြို့စည််းထာ်းမြ ်း ၂၀၁၆ ခိုန စ်၊ ကြကြာ်ဝါရ လ ၁၆ 

ရက်ကန  တ င ် ရင််းန  ်းဖမြှ ြ်န မံှုန င  ်ကိုမပဏ မျာ်း ညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာန (Directorate of Investment and 

Company Administration - DICA) မ  တရာ်းဝငမ် တြ်ံိုတငရ်ရ  ထာ်းကသာ အသင််းဖြစ် ြါသည်။ 

ဤအသင််းအာ်း ကဒသအတ င််းမ  စ ်းြ ာ်းကရ်းလိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်းဖြစ်သည ် (၁) ဦ်းယစ်နမ်ကဇလ မ််း (ဥကက ဌ)၊ (၂) 

ဦ်းလခရ လ ကအာင ် (ဒိုဥကက ဌ-၁)၊ (၃) ဦ်းဉာဏသ် န််း (ဒိုဥကက ဌ-၂)၊ (၄) ဦ်းတူ်းကခါင ် (အတ င််းကရ်းမ ်း)၊ (၅) 

ဦ်းကကျာ်ကဌ်း (ဒို-အတ င််းကရ်းမ ်း-၁)၊ (၆) ဦ်းကသာင််းကကည် (ဒိုအတ င််းကရ်းမ ်း-၂)၊ (၇) ဦ်းကမာငခ်ျင််း 

(ဘဏ္ဍာကရ်းမ ်း) န င  ်ဦ်းကကျာ်လ  (န ိုငင်တံကာ ဆက်ဆံကရ်းအရာရ  ) တ ို  မ တက် တက်ကကကကဦ်းစ ်း လိုြ်ကဆာင ်

ကနကကမြ ်း အဖခာ်းကသာ ရံို်းဝနထ်မ််းမျာ်းလည််း ြါဝငလ်ိုြ်က ိုငလ်ျှက်ရ  ြါသည်။  

ဤအသင််းအြ ွဲြို့၏ အခန််းကဏ္ဍန င တ်ာဝနမ်ျာ်းတ င ် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲမျာ်း စ စဉကျင််းြဖြ လိုြ်ဖခင််း၊ 

ဖြည်နယ်အစ ို်းရမ  ခ င ဖ်ြ ချက်ရယူဖခင််း၊ ကကျာက်စ မ််းကိုနသ်ညမ်ျာ်းက ို ြ တ်ကခေါ် ဖခင််းန င က်ကျာက်မျက် 

ရတနာဖြြ ွဲ အတ က် လ ိုအြ်ကသာ အဖခာ်းက စစရြမ်ျာ်းအာ်း ကဆာငရ် က်ကြ်းဖခင််းဖြစ်သည။် 



ကက ြီးမာြီးသည ့်အကျှိ ြီးအမမတ့်မျာြီးပှိိုမှိိုရရ ှိလာစေမည ့်ကချင့်မပည့်နယ့်၏စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲမြေ့်လာရန့် ချှိန့်ည ှိမပင့်ဆင့်မခင့်ြီး 

 

 NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTIT 

 

စကျာက့်မျက့်ရတနာအမျှိ ြီးအောြီးမျာြီး 

 

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်း၏ အရည်အကသ ်းကြေါ်အကဖခခံမြ ်း ဝနက်က ်းဌာနမ ြ ွဲြို့စည််းထာ်းသည ် တနြ် ို်းဖြတ် 

အြ ွဲြို့သည ် ကကျာက်မျက်မျာ်းက ို “A” အဆင  ် မ  “D” အဆင ဟ်ူ၍ အရည်အကသ ်းအိုြ်စိုမျာ်း အဆင ဆ်င  ်

ခ ွဲဖခာ်းသတ်မ တ်ကလ ရ  သည်။ ၄င််းတနြ် ို်းဖြတ်အြ ွဲြို့သည် ကကျာကမ်ျက်ရတနာဥြကဒ အြ ိုဒ ် (၃၀) အရ ြ ွဲြို့စည််း 

ထာ်းမြ ်းကကျာက်မျက်ရတနာ ကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်း၊ နည််းြညာြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်းန င  ် ဖြည်နယ ်

အစ ို်းရမ  ခန  အ်ြ်တာဝနက်ြ်းထာ်းသူမျာ်း ြါဝငြ်ါသည်။ ဤအြ ွဲြို့ မ  ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ို ၄င််းတ ို  ၏ 

တနအ်ကလ်းချ န၊် အလံို်းအဝန််း (မျက်န ာဖြင ်အကနအထာ်း)၊ အရည်အကသ ်းန င  ်အကရာငအ်ကသ ်း ကြေါ်မူတည်၍ 

အရည်အကသ ်း “A” အဆင  ်မ  “D” အဆင မ်ျာ်းအဖြစ် သတ်မ တ်ကြ်းသည်။ ကကျာက်စ မ််း ကရာင််းဝယ်သူမျာ်း၏ 

ကဖြာကကာ်းချက်မျာ်းအရ န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရအကနဖြင  ် အရည်အကသ ်း ဖမင က်သာ “A” အိုြ်စိုအဆင  ်

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ိုသာ စတငတ်ူ်းကြာသ်ည ်အချ နမ်  ကရာင််းထိုတ်သည ် အချ နအ်ထ  ကက ်းကကြ် 

က က်ကွဲသည်က ို ကတ ြို့ရသည်။ ၂၀၁၈ ခိုန စ် ဖမစ်ကက ်းနာ်းတ င ်ဖြ လိုြ်သည ် ကကျာက်မျက် ရတနာဖြြ ွဲတ င ် “C”   

န င  ်“D” အဆင  ်ရ  ကသာ ကကျာကမ်ျက်ရတနာမျာ်းက ိုသာ ဖြသ ကရာင််းချခွဲ ြါသည်။ အဘယ ်ကကကာင ဆ် ိုကသာ ်

၄င််းဖြြ ွဲသည် ြထဆံို်းဖြ လိုြ်ကသာ ကကျာက်မျက်ဖြြ ွဲ ဖြစ်သည်န င အ်ည  အစမ််း သကဘာမျှသာ 

ရ  ကသ်းကသာကကကာင လ်ည််း ဖြစ်သည်။ အဖခာ်းတစ်ြက်တ ငလ်ည််း ကကျာက်မျက် ရတနာဖြြ ွဲက ို စ စဉသူမျာ်း 

အကနဖြင  ် အဆင  ် “A”  န င  ် “B” အိုြ်စိုမျာ်းက ို တငဖ်ြကရာင််းချ လ ိုက်ြါက အစ ို်းရထံမ  ဖြြ ွဲ ဖြ လိုြ်ရန ်

ခ င ဖ်ြ ချက် မရရ  ကတာ သည ်အဖြင ် ဖြည်ကထာငစ်ိုအစ ို်းရသာ လိုြ်က ိုငသ် ာ်းမည်က ို စ ို်းရ မ်ကကသည်။ 

ဒိုတ ယအကက မ်ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲအာ်း ၂၀၁၉ ခိုန စ် န င တ်တ ယအကက မ်က ို ၂၀၂၀ ခိုန စ် တ ို  တ င ်

ကကျာက်မျက်ရတနာအမျ  ်းအစာ်းကြါင််းစံိုမျာ်းဖြသကရာင််းချဖခင််းဖြင  ်အသ ်းသ ်းဖြ လိုြ်န ိုငခ်ွဲ ြါသည်။  

စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲ၌စရာင့်ြီးချသမူျာြီး 

 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ် မညသ်ူမဆ ိုဝငက်ရာက် ဖြသကရာင််းချြ ိုငခ် င မ်ရ  ြါ။ ကကျာကမ်ျက် တူ်းကြာ် 

လိုြ်က ိုငခ် င ြ်ါမစ ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငရ်  သမူျာ်းသာ ဖြသကရာင််းချခ င  ်ရ  ြါသည်။ ကရမကဆ်း ကကျာက်ရ ာ သူမျာ်းန င  ်

လိုြ်ငန််းလ ိုငစ်ငမ်ရ  ြွဲ မ မ တ ို   အသက်က ိုရင််းမြ ်း စာ်းဝတ်ကနကရ်းအတ က် ကကျာက်စ မ််းရ ာကြ ဖခင််းမ  

ရရ  လာသည ် ကကျာက်စ မ််းမျာ်းက ို ကကျာက်မျကရ်တနာဖြြ ွဲတ င ်ကရာင််းချခ င မ်ရ  ြါ။ လက်ရ  အကဖခအကနအရ 

ဆ ိုလျှင ် န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရအကနဖြင  ်လိုြ်ငန််းြါမစ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငရ်  သူကတ သာ ကကျာက်မျက်ရတနာအကကမ််း 

(သ ို  ) အကချာန င  ်လက်ဝတ်ရတနာမျာ်းက ို ဖြြ ွဲတ င ်တငဖ်ြကရာင််းချြ ိုငခ် င ရ်  ြါသည်။ သ ို  ကသာ်လည််း မြ ်းခွဲ သည ် 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ ငမ်ူ ကကျာက်မျက်ရတနာ အကကမ််း၊ ဖြတ်ကကျာက်မျာ်းက ိုသာ ဖြသကရာင််းချ 

ခွဲ ကကြါသည်။ 



ကက ြီးမာြီးသည ့်အကျှိ ြီးအမမတ့်မျာြီးပှိိုမှိိုရရ ှိလာစေမည ့်ကချင့်မပည့်နယ့်၏စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲမြေ့်လာရန့် ချှိန့်ည ှိမပင့်ဆင့်မခင့်ြီး 

 

 NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTIT 

 

စရာင့်ြီးဝယ့်မှုလိုပ့်ငန့်ြီးေဉ 

 

ကချငဖ်ြည်နယ်၊ ဖမစ်ကက ်းနာ်း ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ် အ တ်ြ င တ်ငဒ်ါစနစဖ်ြင  ် ကကျာက်စ မ််းမျာ်းက ို 

ကရာင််းချကြ်းြါသည်။ ကကျာက််းစ မ််းကရာင််းသူမျာ်းအကနဖြင  ် ဦ်းစ ာမ မ တ ို  ကရာင််းချမည ် ကကျာက်စ မ််းအာ်း 

စ စဉသူဖြစသ်ည ် ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းထံ စာရင််းကြ်းသ င််းရြါသည်။ အသင််း 

အကနဖြင  ် ၄င််းကရာင််းချမည ် ကကျာက်စ မ််း၏အချက်အလက်အဖြည ်စံိုြါ ကကသ်ကလာက် ထိုတ်ကြ်းသည ် 

အဖြင ်အမ တ်စဉ သတ်မ တ ်ထည ်သ င််း ကြ်းရသည်။ ကရာင််းချသူအကနဖြင  ်မ မ ၏ကကျာက်မျက်ရတနာအာ်း 

သတ်မ တ်ကြ်းထာ်းကသာ ကစျ်းနှုန််းအရ ကရာင််းချရြါသည်။ ဝယ်ယလူ ိုသူမျာ်းအကနဖြင  ် ကအာက်ကြာ်ဖြြါ 

ကစျ်းနှုန််း တငသ် င််းလွှာ ြံိုစတံ င ် အကသ်းစ တ်အချက် 

အလက်မျာ်းထည ်သ င််းကရ်းသာ်းမြ ်း ကကာ်မတ ထံသ ို   တငဒ်ါ 

တငသ် င််းရြါသည်။ ကစျ်းအဖမင ဆ်ံို်းကြ်းန ိုငသ်ည ် ဝယ်ယူ 

သူသည် တငဒ်ါက ိုအန ိုငရ်ရ  မညဖ်ြစ်ြါသည်။ ကရာင််းချသူန င  ်

ဝယ်ယူသူန စ်ဦ်းန စ်ြက်မ န ိုငင်ကံတာ်အခ နန် င  ် ဝနက်ဆာငခ်က ို 

ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်း အသင််းသ ို   ကြ်းကဆာင ်

ရြါသည်။ 

 

အစရာင့်ြီးတန့်ြှိိုြီး 

ြထမဆံို်း ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ်ကကျာက်မျက်အလံို်းကရ (၃၈၈) လံို်းတငဖ်ြကရာင််းချရာမ  (၁၇၃) လံို်း 

ကရာင််းချခွဲ န ိုငခ်ွဲ ရာ ကရာင််းချမှုမ  (၁,၀၄၂,၇၄၃,၀၇၃) ကျြ်ရရ  ခွဲ ြါသည်။ ဤတ င ်ကကျာက်မျက်အလံို်းကရ (၂၂)၊ 

ကျဆင််း သ ာ်းသည် က ိုကတ ြို့ ရ  မည် ဖြစြ်ါသည်။ ဒိုတ ယအကက မ်တ င ် (၄၉၂) လံို်းတငဖ်ြ ကရာင််းချရာ (၃၆၃) 

လံို်းကရာင််းချန ိုငခ်ွဲ မြ ်း (၆,၃၆၃,၃၀၈,၀၈၃) ကျြ်ရရ  ခွဲ မြ ်း ကကျာက်မျက်အလံို်းကရ (၂၁) ကျဆင််း သ ာ်းသည် 

က ိုကတ ြို့ ရ  မည်ဖြစ်ြါသည်။ တတ ယအကက မတ် ငက်ကျာက်စ မ််း (၆၅၆) ခို တငဖ်ြကရာင််းချရာ (၄၃၅) ခိုကရာင််းချ 

န ိုငခ်ွဲ မြ ်း ကရာင််းချကင တနြ် ို်းအာ်းဖြင  ်(၂,၂၉၆,၀၆၄,၅၇၂) ကျြ်ရ ရ  ခွဲ ြါသည်။ ဤတ င ်ကကျာက်မျက်အလံို်းကရ 

(၃၀)၊ ကရာင််းချကင တနြ် ို်းအာ်းဖြင  ်(၁၈၉,၂၀၄,၈၃၉) ကျဆင််း သ ာ်းသည် က ို ကတ ြို့ ရ  မည်ဖြစ်ြါသည်။ 

 

 

 

တင့်ဒါတင့်သ င့်ြီးပံိုေ ံ



ကက ြီးမာြီးသည ့်အကျှိ ြီးအမမတ့်မျာြီးပှိိုမှိိုရရ ှိလာစေမည ့်ကချင့်မပည့်နယ့်၏စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲမြေ့်လာရန့် ချှိန့်ည ှိမပင့်ဆင့်မခင့်ြီး 

 

 NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTIT 

 

ကချင့်မပည့်နယ့် စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲမ စရာင့်ြီးချတန့်ြှိိုြီး 

စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ 
မပသသည ့်စကျာက့် 

အစရအတ က့် 

စရာင့်ြီးချ 

အစရအတ က့် 
စင ပမာဏ (ကျပ့်) 

ပထမအကကှိမ့် 

စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ (၂၀၁၈) 

၃၈၈ ၁၇၃ ၁,၀၄၂,၇၄၃,၀၇၃ 

ဒိုတှိယအကကှိမ့် 

စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ (၂၀၁၉) 

၄၉၂ ၃၆၃ ၆,၃၆၃,၃၀၈,၀၈၃ 

တတှိယအကကှိမ့် 

စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ (၂၀၂၀) 

၆၅၆ ၄၃၅ ၂,၂၉၆,၀၆၄,၅၇၂ 

ေိုေိုစပါင့်ြီး ၉,၇၀၂,၁၅၅,၇၂၇ 

Source: စကျာက့်မျက့်ရတနာ လိုပ့်ငန့်ြီးရ င့်မျာြီးအသင့်ြီး 

 

အခ န့်စကာက့်ခံမခင့်ြီး 

 

န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရအကနဖြင  ် ကကျာကစ် မ််းကရာင််းဝယ်မှုကဏ္ဍမ  ကကာက်ယူရရ  သည ် ဝငက်င အမျ  ်းမျ  ်းဖြင  ်

အခ နဘ်ဏ္ဍာမျာ်းစ ာ ရရ  ကနြါသည်။ ဥြမာအာ်းဖြင  ် ကကျာကမ်ျက်ရတနာတူ်းကြာ်လိုြ်ြ ိုငခ် င  ် ြါမစ်ရ  သ ူ

အကနဖြင  ် ကကျာက်မျက်ရတနာတူ်းကြာ်ရရ  သည်န င တ်စ်မြ  ငန်က် လိုြ်ငန််းြါမစမ်ူြ ိုငခ် င အ်တ က် (၁၀) 

ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို အစ ို်းရအာ်း အခ နက်င အဖြစ် ကြ်းကဆာငရ်ြါသည်။ ထ ိုအဖြင ် ၄င််းကကျာက်မျက်ရတနာ 

ကရာင််းကစျ်း၏ (၃) ရာခ ိုင ် နှုန််းက ိုလည််း ဝနက်ဆာငခ်အကနဖြင  ် အစ ို်းရအာ်း ကြ်းကဆာငရ်ြါသည်။ 

လိုြ်ငန််းြါမစမ်ူြ ိုငခ် င အ်တ က် (၁၀) ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို ကြ်းကဆာငမ်ြ ်းကသာ လိုြင်န််းလိုြ်က ိုငခ် င  ် ြါမစ် 

က ိုငက်ဆာငထ်ာ်း သူအကနဖြင  ်ကကျာက်မျက်ရတနာ အကချာထည်မျာ်း၊ လက်ဝတ်ရတနာမျာ်းန င  ်ကကျာက်မျက် 

ရတနာမျာ်းဖြင  ် ဖြ လိုြ်ထာ်းကသာ ြစစည််းမျာ်း ကရာင််းချလျှင ်ဝနက်ဆာငခ်အကနဖြင  ်အစ ို်းရအာ်း(၁) ရာခ ိုငန်ှုန််း 

ကြ်းကဆာငရ်ြါကသ်းသည်။ 

န ိုငင်ကံတာ် အစ ို်းရအကနဖြင  ် ကကျာက်စ မ််းကရာင််းဝယ်သူမျာ်းထံမ  ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ်

ကကာက်ခံသည ် တ ိုက်ရ ိုက်အခ န ် (၂) မျ  ်းရ  သည်။ ၄င််းတ ို  မ ာ (၁) ကိုနသ် ယလ်ိုြ်ငန််းခ န ် န င  ် (၂) အထူ်း 

ကိုနစ်ည်ခ နတ် ို  ဖြစ် သည်။ ကိုနသ် ယ်လိုြ်ငန််းခ နအ်ကနဖြင  ် (၁၁) ရာခ ိုငန်ှုန််းန င  ်အထူ်းကိုနစ်ည်ခ နအ်ာ်းဖြင  ် (၅) 

ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို ကကျာက ် မျက်ဖြြ ွဲတ င ် ကြ်းကဆာငရ်မည်ဖြစသ်ည်။ ကကျာက်စ မ််းကရာင််းသူမျာ်းအကနဖြင ် 

ဝနက်ဆာငမ်ှုအတ က် (၂) ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို ကကျာက်မျက်ရတနာ လိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းအာ်း ကြ်းကဆာင ်

ရြါသည်။ 
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အခ န့်အခစ ကြီးစင မျာြီးဆှိိုင့်ရာစဝေိုမျာြီး 

ေဥ့် အခ န့်အခ စ ကြီးစင အမျှိ ြီးအောြီးမျာြီး ရာခှိိုင့်နှုန့်ြီး 

၁ အစ ို်းရသ ို  ကြ်းကဆာငသ်ည ် ကိုနသ် ယ်လိုြ်ငန််းခ န ် ၁၁ % 

၂ အစ ို်းရသ ို  ကြ်းကဆာငသ်ည ် အထူ်းကိုနစ်ည်ခ န ် ၅ % 

၃ ကကျာက်မျက်ရတနာ လိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်း အသင််းအာ်း 

ကြ်းကဆာငသ်ည ် ဝနက်ဆာငခ် 
၂ % 

 

အထက်ကြာ်ဖြြါအချက်အလက်မျာ်းအဖြင ် ကကျာက်စ မ််းကရာင််းသူတစ်ကယာက်အကနဖြင  ် ကကျာက ်

မျက်ရတနာတူ်းကြာ်ရရ  သည်န င တ်စ်မြ  ငန်က် လိုြ်ငန််းြါမစမ်ူြ ိုငခ် င အ်တ က် (၁၀) ရာခ ိုငန်ှုန််းအဖြင ်

ဝငက်င ခ န ်က ိုြါ ထြ်ကဆာင််းကြ်းကဆာငရ်မည်ဖြစ်ြါသည်။ ဤသ ို  ဆ ိုလျှင ်ကကျာကစ် မ််းတူ်းကြာ်ကရ်းလိုြ်ငန််း 

လိုြ်က ိုငသ်ူ အကနဖြင မ် မ  တ ို  ၏ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ို ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲသ ို   တငဖ်ြကရာင််းချမှု 

မဖြ မ  တ င ်အထက်ြါအခ နမ်ျာ်းကြ်း ကဆာငရ်ဖခင််းဖြစ်မြ ်း ဝငက်င ခ နက် ိုလည််း ကကျာက်မျက်မျာ်း ကရာင််းချမြ ်း 

ချ နတ် င ်ထြ်မံကြ်း ကဆာငရ်ဖခင််းဖြစ်ြါသည်။  

အေှိိုြီးရစကာက့်ခံရရ ှိစသာအခ န့်ဘဏ္ဍာဝင့်စင မျာြီး 

စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ အခ န့်အမျှိ ြီးအောြီးမျာြီး စင ပမာဏ (ကျပ့်)2 

ြထမအကက မ် 

ကကျာက်မျက်ဖြြ ွဲ (၂၀၁၈) 

ကိုနသ် ယ်လိုြင်န််းခ န ်(၁၁ %)            ၂၅,၀၀၂,၄၅၀               

အထူ်းကိုနစ်ည်ခ န ်(၅ %) ၆၂,၅၂၃,၂၉၅ 

ဒိုတ ယအကက မ် 

ကကျာက်မျက်ဖြြ ွဲ (၂၀၁၉) 

ကိုနသ် ယ်လိုြင်န််းခ န ်(၁၁ %) ၆၉၉,၉၆၃,၈၈၉  

 အထူ်းကိုနစ်ည်ခ န ်(၅ %) ၃၁၈,၁၆၅,၄၀၄ 

  

တတ ယအကက မ် 

ကကျာက်မျက်ဖြြ ွဲ (၂၀၂၀)                 

ကိုနသ် ယ်လိုြင်န််းခ န ်(၁၁ %) ၂၅၂,၅၆၇,၁၀၂  

အထူ်းကိုနစ်ည်ခ န ်(၅ %)    ၁၁၄,၈၀၃,၂၂၈                       

ေိုေိုစပါင့်ြီး ၁၄၇,၃၀၂၅,၃၆၈ 

 
2 The amounts shown in the table may differ because of the author’s own calculation based on the total 

revenues and the percentages of taxes that the government imposes. The same applies to the service fees 
obtained by the GJEA. 
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Source: GJEA မ ရရ ှိစသာအချက့်အလက့်မျာြီးအာြီးအစမခခံ၍ ောစရြီးသ၏ူတ က့်ချက့်မှု 

ကိုနသ် ယ်ကရ်းလိုြ်ငန််းခ နန် င  ်အထူ်းကိုနစ်ည်ခ န ်တ ို  က ိုကရာင််းသူ န င ဝ်ယ်သမူျာ်းမ  မျှကဝကျခံကကရြါသည်။ 

ကိုနသ် ယ်ကရ်းလိုြ် ငန််းခ နအ်ာ်း ကရာင််းသူမ ကြ်းကဆာငရ်မြ ်း အထူ်းကိုနစ်ည်ခ နအ်ာ်း ဝယ်သမူ  ကြ်းကဆာင ်

ြါသည်။ ကရာင််းသူတစ်ဦ်းအကနဖြင လ်ည််း ဝနက်ဆာငခ်အဖြစ် ၂ ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို ကကျာက်မျက် လိုြ်ငန််းရ င ်

မျာ်း အသင််းသ ို  ကြ်း ကဆာငရ်ြါ သည်။  

 

စကျာက့်မျက့်ရတနာလိုပ့်ငန့်ြီးရ င့်မျာြီးအသင့်ြီးမ ရရ ှိသည ့် ဝန့်စဆာင့်ခစ ကြီး 

စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ စရာင့်ြီးရတန့်ြှိိုြီး 

ေိုေိုစပါင့်ြီး (ကျပ့်) 

GJEA သှိို  စပြီး 

သ င့်ြီးရသည ့် 

ရာခှိိုင့်နှုန့်ြီး 

စင ပမာဏ 

(ကျပ့်) 

ပထမအကကှိမ့် စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ (၂၀၁၈) ၁,၀၄၂,၇၄၃,၀၇၂ ၂ % ၂၀,၈၅၄,၈၆၁ 

ဒိုတှိယအကကှိမ့် စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ 

(၂၀၁၉) 

၆,၃၆၃,၃၀၈,၀၈၃  ၂ %          

၁၂၇,၂၆၆,၁၆၁ 

တတှိယအကကှိမ့် စကျာက့်မျက့်မပပ ွဲ 

(၂၀၂၀) 

၂,၂၉၆,၀၆၄,၅၇၂ ၂ % ၄၅,၉၂၁,၂၉၁  

 

ေိုေိုစပါင့်ြီး ၁၉၄,၀၄၂,၃၁၃ 

 

Source: စာကရ်းသူ၏တ က်ချကမ်ှု 

ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းအကနဖြင  ် ဝနက်ဆာငခ်မျာ်း ကကာက်ခံသည အ်ဖြင ်

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲသ ို   လာကရာကဝ်ယ်ယသူူန င  ်ကလ လာသူမျာ်းကကြ်းကဆာငက်သာ ဝငက်ကက်းအဖြစ် 

(၃၀,၀၀၀)ကျြ် (အကမရ ကနက်ဒေါ်လာအာ်းဖြင  ်၂၁ ကဒေါ်လာ) ခန  က် ိုလည််း ရရ  ကကသည်။ 
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စလ လာစတ ွေ့ ရ ှိချက့်မျာြီး  

(၁) စကျာက့်မျက့်ရတနာမပပ ွဲသှိို  ဝင့်စရာက့်မှုဆှိိုင့်ရာအဟန  ့်အတာြီးမျာြီး 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲသ ို  ဝငက်ရာက်ရန ်အတာ်းအဆ ်း၊ အဟန  အ်တာ်းမျာ်းရ  ဖခင််းသည် လိုြ်ငန််းြါမစ် (သ ို  ) 

လ ိုငစ်ငမ် ရ  ကသာ ကကျာက်စ မ််းကရာင််းဝယ်သူမျာ်း အတ က် ဖမစ်ကက ်းနာ်း ကကျာက်မျက်ရတနာ အကရာင််းဖြြ ွဲသ ို   

ဝငက်ရာက်ဖြသ ကရာင််းချရန ် အငမ်တန ်

အခက်အခွဲဖြစ်ကစြါသည်။ န ိုငင်ကံတာ် အစ ို်းရမ  

လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုငခ် င ြ်ါမစ်န င  ်  လ ိုငစ်ငရ်  သမူျာ်း အကနဖြင  ်

တူ်းကြာ်ရရ  ထာ်းကသာ ကကျာကစ် မ််း အရ ိုင််းထည်မျာ်း၊ 

အကချာထည်မျာ်း၊ လက်ဝတ်ရတနာမျာ်းန င  ် အဖခာ်းကသာ 

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ိုသာ ကရာင််းဝယ်ခ င  ်

ကြ်းထာ်းသည်ဖြစ်သည်။ ဖြြ ွဲသ ို   ကကျာကမ်ျက်ရတနာ 

လာကရာက် ကရာင််းချသူသည် ကကျာက်မျက်တူ်းကြာ်ခ င လ်ိုြ်ငန််းြါမစ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငရ်  သူမျာ်းသာ ဖြစ်ရသည်။ 

တန ိုငတ်ြ ိုင ် ကကျာက်စ မ််း တူ်းကြာ်သူမျာ်းန င  ် ကရမကဆ်းကကျာက်ရ ာသမူျာ်းအတ က် ဖမစ်ကက ်းနာ်း 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ်၄င််းတ ို   ရရ  လာသည ် ကကျာက်စ မ််းမျာ်းက ို လာကရာက် ကရာင််းချခ င  ်မရြါ။ 

 

(၂) နှိိုင့်ငမံခာြီးစင မြင ့်စရာင့်ြီးဝယ့်မှုဆှိိုင့်အဟန  ့်အတာြီးမျာြီး 

 
ကကျာက်မျက်ရတနာဥြကဒ အြ ိုဒ ် (၂၉) အရ ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ်န ိုငင်ဖံခာ်းကင ဖြင က်ရာင််းချဖခင််း က ို 

န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရန င  ် သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝနက်က ်းဌာန၏ ခ င ဖ်ြ ချက်ဖြင သ်ာ ကရာင််းချခ င ရ်  သည်ဟို ဆ ိုထာ်းသည်။ 

ဤသ ို  ဖြင  ်  ကနဖြည်ကတာ်တ ငဖ်ြ လိုြ်သည  ် ကကျာက် 

မျက်ရတနာ ဖြြ ွဲမျာ်းတ ငလ်ည််း ယူရ ိုကင က ိုသာ အဓ ကသံို်းမြ ်း 

ကရာင််းဝယ်ကကသည်။ သကဆ် ိုငရ်ာ သယံဇာတန င  ် သဘာဝ 

ြတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်က ်းဌာန အကနဖြင လ်ည််း 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲကျင််းြကရ်း ကကာ်မတ က ို ယူရ ိုကင  

တစ်မျ  ်း တည််းဖြင သ်ာ ကရာင််းဝယ်ရန ်ညွှနက်ကာ်းထာ်းြါသည်။ 

သ ို  ကသာ် ကနဖြည်ကတာ်ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ်ဝငက်ကက်း 

အဖြစ်  ဖမနမ်ာကင က ိုသာ ကြ်းကဆာငရ်န ်ခ င ဖ်ြ ထာ်းသည်။ 
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န ိုငင်ကံတာ် အစ ို်းရအကနဖြင  ်ဖမစက်က ်းနာ်းကကျာကမ်ျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င် န ိုငင်ဖံခာ်းကင ဖြင က်ရာင််းဝယခ် င က် ို ခ ိုငလ်ံို 

သည ်ကဖြရ င််းချက်အကကကာင််းအရာ မကြာ်ဖြထာ်းဘွဲ ြ တ်ြငထ်ာ်းြါသည်။ ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြ်ငန််းရ င ်

မျာ်းအသင််း ဥကက ဌ အကနဖြင  ် န ိုငင်ကံတာငအ်စ ို်းရသ ို   ယူရ ိုကင ဖြင  ် ကရာင််းဝယ်ခ င ဖ်ြ ြါရန ် ကတာင််းဆ ိုမှု 

ဖြ လိုြ်ခွဲ ကသာ်လည််း ဆက်လက်ြ တြ်ငထ်ာ်းဆွဲဖြစ်ြါသည်။ 

(၃) တရိုတ့်ဝယ့်သမူျာြီးအစပေါ်ကန  ့်သတ့်မှုမျာြီး  

 

ကနဖြည်ကတာ်ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ် အဓ ကလာကရာက်ဝယယ်ူသူမျာ်းမ ာ တရိုတ်၊ ကဟာငက်ကာငန် င  ်

မကာအ ို န ိုငင်မံျာ်းမ  လိုြ်ငန််းရ ငက်ိုနသ်ည်မျာ်းဖြစ်သည် (Htoo, 2019)။ န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရအကနဖြင  ်

ထ ိုန ိုငင်မံျာ်းမ  လိုြ်ငန််းရ ငက်ိုနသ်ည်မျာ်းက ို 

ကနဖြည်ကတာ် ကကျာက်မျက် ရတနာဖြြ ွဲမ  

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်း ဝယ်ယူ ခ င က်ြ်းထာ်းြါ 

သည်။ သ ို  ကသာ်လည််း ထ ိုြိုဂ္  လမ်ျာ်းအာ်း 

ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာကမ်ျက် ရတနာဖြြ ွဲ သ ို  သ ာ်း 

ကရာက်ဝယယ်ူခ င မ်ဖြ ြါ။ ကကျာကမ်ျက်ရတနာ 

လိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််း၏ ကဖြာကကာ်းချက်မျာ်းအရ 

န ိုငင် ံကတာ်အစ ို်းရမ  ထ ိုလိုြ်ငန််းရ ငက်ိုနသ်ည်မျာ်းအာ်း 

လံိုဖခံ ကရ်းကကကာင  ်သ ာ်းလာခ င မ်ဖြ ဖခင််း ဖြစ်သညဟ်ို သ ရ   ရြါသည်။  

 

၄။ သယ့်ယပူှိို  စဆာင့်မှုဆှိိုင့်ရာအဟန  ့်အတာြီးမျာြီး 

 

ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲမ ဝယ်ယူထာ်းကသာ ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ို ကချငဖ်ြည်နယ်အတ င််းရ   တရိုတ် 

နယ်စြ်ဂ တ် (၂) ခိုမ  သယ်ယူြ ို  ကဆာငခ် င မ်ရ  ြါ။ ကချငဖ်ြည်နယ်တ င ် တရိုတ်နယ်စြဂ် တ် ကနြ် ိုငတ်  န င  ်

လ ယ်ဂျယ် ဟူ၍ (၂) ဂ တ်ရ  ြါကသာ်လည််း ထ ိုဂ တ် (၂) ခိုစလံို်းတ င ် ကကျာက်မျက် ရတနာ 

သယ်ယူဖြတသ်န််းခ င မ်ျာ်း မဖြ ထာ်းြါ။ ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င် ဝယယ်ူထာ်းကသာ 

ကကျာက်မျက ် ရတနာမျာ်းက ို ရ မ််းဖြည်နယ်ကဖမာက််းြ ိုင််း မူဆယ်မမ  ြို့ ရ   န ိုငင်တံကာ နယ်စြ်ဂ တ်မ သာ 

တရိုတ်န ိုငင်သံ ို   သယ်ယူကကသည်။ ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််း၏ ကဖြာကကာ်းချက်မျာ်းအရ 

န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရမ  ကချငဖ်ြည်နယ်အတ င််းရ   တရိုတ်နယ်စြဂ် တ် (၂) ဂ တ်မ  ကကျာက်မျကရ်တနာမျာ်း 

သယ်ယူဖြတသ်န််းခ င  ် မဖြ ရဖခင််းမ ာ ၄င််းနယစ်ြ်ဂ တ်မျာ်းသည် န ိုငင်တံကာနယ်စြဂ် တ်မျာ်း မဟိုတ်ဖခင််း 

ကကကာင ဖ်ြစ်သည် ဟိုသ ရသည်။ 
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ဝါဒဆ ိုငရ်ာအကကံဖြ ချက်မျာ်း 

မူဝါဒဆှိိုင့်ရာအ ကမံပ ချက့်မျာြီး 

စရာင့်ြီးချမှုဆှိိုင့်ရာ အဟန  ့်အတာြီးမျာြီးစမြစလ ာ စပြီးမခင့်ြီး 

န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရမ   ကကျာက်မျက်ကရာင််းချလ ိုသူမျာ်းအာ်း ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ ငက်ရာင််းချန ိုငရ်န် 

ကရာင််းချမှုဆ ိုငရ်ာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်းက ို ကဖြကလျှာ ကြ်းရမည်။ ကကျာကမ်ျက်ရတနာ တူ်းကြာ်လိုြ်ငန််း 

လိုြ်က ိုငခ် င ြ်ါမစ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငရ်  သူမျာ်းကသာလျှငက်ရာင််းချခ င ရ်  ဖခင််း အကန  အ်သတ်မျာ်းက ိုရိုြ် သ မ််းကြ်း 

သင သ်ည်။ လိုြ်ငန််း လိုြ်က ိုငခ် င ြ်ါမစ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငမ်ရ  သူမျာ်း က ိုလည််း ကကျာက်မျက်ရတနာ ဖြြ ွဲတ င ်

ကကျာက်မျက်ကရာင််းချခ င  ်ကြ်းသင ြ်ါသည်။ 

ဤတ ငဖ်ြစ်န ိုငက်ချရ  သည ် အကြ်းအယူ ညြှ နှု င််းမှု 

အကဖခအကနတစ်ခိုအရ ကကည ်မည်ဆ ိုြါက 

ကရမကဆ်းကကျာက်တူ်းသမာ်းမျာ်းန င  ် တစ်န ိုင ်

တစ်ြ ိုင ် ကကျာကစ် မ််း လိုြ်က ိုင ် သူမျာ်းက ို 

၄င််းတ ို  ၏ “C”  သ ို  မဟိုတ ်  “D” အဆင ရ်   ကသာ 

ကကျာက်မျက်မျာ်းကရာင််းချခ င က်ြ်းမြ ်းအရည်အ 

ကသ ်းကကာင််းကသာ “A” န င  ် “B” အဆင ရ်   

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ို လ ိုအြ်သည ်ြါမစ် 

(သ ို  ) လ ိုငစ်ငရ်  သူမျာ်းက ိုသာ ကရာင််းချကစဖခင််း 

ကွဲ သ ို  လိုြ်ကဆာင၍် ရန ိုငမ်ည် ဖြစ်သည်။ 

ဤသ ို  လိုြ်ကဆာငဖ်ခင််းအာ်းဖြင  ်

ကရမကဆ်းကကျာက်တူ်း၊ ကကျာက်ရ ာသူမျာ်းန င  ်

တစ်န ိုင ် တစ်ြ ိုင ် အကသ်းစာ်း ကကျာက်မျက် 

လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုငသ်ူမျာ်းအကနဖြင  ် ၄င််းတ ို  ၏ 

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ို ကကျာကမ်ျက် 

ဖြြ ွဲတ င ်ကရာင််းချလာန ိုငက်ကမညဖ်ြစ်သည်။  

ဤသ ို  လိုြ်ငန််းလိုြက် ိုငခ် င ြ်ါမစ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငမ်ရ  သူမျာ်းအာ်း ကကျာက်မျက် ရတနာဖြြ ွဲမျာ်းတ င ် ၄င််းတ ို  ၏ 

ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်း ကရာင််းချခ င ဖ်ြ ဖခင််းသည် န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရအတ က် အခ န ် ဘဏ္ဍာကင မျာ်းလည််း 

ြ ိုမ ိုရရ  လာကစမည်သာမက ကဒသတ င််းစ ်းြ ာ်းကရ်းက ိုလည််း ြ ိုမ ိုအာ်းကကာင််းလာကစြါမည်။  

 

မူဝါဒဆှိိုင့်ရာအ ကံမပ ချက့်မျာြီး 

• ကရာင််းချမှုဆ ိုငရ်ာ 

အဟန  အ်တာ်းမျာ်းကဖြကလျှာ ကြ်း

ဖခင််း 

• နယ်စြ်ဂ တ်မျာ်းအာ်းန ိုငင်တံကာ

နယ်စြ်ဖြတ်ကကျာ်ဂ တ် 

မျာ်းအဖြစ်သ ို  ဖမြှင တ်ငက်ဆာငရ် က်

ကြ်းရန ်

• န ိုငင်ဖံခာ်းကင ကကက်းမျာ်းဖြင  ်

ကရာင််းဝယ်ခ င ဖ်ြ ကြ်းရန ်

• အခ နအ်ခမျာ်း ကလျှာ ချကြ်းရန ်
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 NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTIT 

 

နယ့်ေပ့်ဂှိတ့်မျာြီးအာြီးနှိိုင့်ငတံကာနယ့်ေပ့်မြတ့်စကျာ့်ဂှိတ့်မျာြီးအမြေ့် မမ င ့်တင့်စဆာင့်ရ က့်စရြီး 

 

န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရမ  ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   နယ်စြ်ဂ တ်ဖြတ်ကကျာမ်ှုဆ ိုငရ်ာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်းက ို ကဖြကလျှာ မြ ်း 

န ိုငင်တံကာနယ်စြဖ်ြတ်ကကျာ်ကရ်းဂ တမ်ျာ်း အဖြစ်သ ို  ဖမြှင တ်ငက်ဆာငရ် က်ကြ်းသင သ်ည်။ ထ ိုကွဲ သ ို   န ိုငင်ကံတာ် 

အစ ို်းရမ  န ိုငင်တံကာ နယ်စြ်ဖြတ်ကကျာ်ကရ်းဂ တ်မျာ်း အဖြစ်သ ို  ဖမြှင တ်ငက်ဆာငရ် က်လ ိုကြ်ါက ဖြည်တ င််း 

ကကျာက်စ မ််းကိုနသ်ည်မျာ်းန င  ် တရိုတ်ဖြညမ်မ  ကိုနသ်ည်မျာ်းသည် ကကျာက်စ မ််းန င  ် အဖခာ်းကသာ 

ကိုနစ်ည်မျာ်းက ို အလ ယ်တကူတ ိုက်ရ ိုက်ကရာင််းဝယ်န ိုငက်ကမညဖ်ြစ်သည်။ ဤသ ို  ဖြင  ် ဖြည်တ င််းမ  

ကကျာက်စ မ််း ကိုနသ်ညမ်ျာ်းသည် မနတကလ်းမ တစ်ဆင  ် မူဆယ်န ိုငင်တံကာနယစ်ြ်ဂ တ်၊ ထ ိုမ တစ်ဆင  ်

တရိုတ်ကိုနသ်ည်မျာ်းအာ်း ကကျာက်မျက်ရတနာကရာင််းချကြ်းရန ် သ ာ်းကရာကရနလ် ိုကတာ မည် မဟိုတ်ြါ။ 

ထ ို  အတ ူတရိုတ်ဖြည်မ၊ ကဟာငက်ကာငန် င  ်မကာအ ိုြက်မ  ကိုနသ်ည်မျာ်းသည်လည််း ကနြ် ိုငတ် န င  ်လ ယ်ဂျယ် 

နယ်စြ်ဂ တမ်ျာ်း မ တစ်ဆင  ်ဖမနမ်ာန ိုငင်အံတ င််းသ ို  ဝငလ်ာန ိုငမ်ည်ဖြစသ်ည်။  

အကယ်၍ န ိုငင်ကံတာ် အစ ို်းရအကနဖြင  ် ထ ိုနယစ်ြ်ဖြတ်ကကျာ်ဂ တ် (၂) ခိုအာ်း တမြ  ငန်က် န ိုငင်တံကာနယ် 

စြ်ဖြတ်ကကျာ်ဂ တမ်ျာ်းအဖြစ်သ ို   ဖမြှင တ်ငက်ဆာငရ် က်မကြ်း န ိုငက်သ်းြါက ကနြ် ိုငတ် ဂ တ်တစခ်ိုတည််းအာ်း 

ြထမကဖခလ မ်း်အ်ကနဖြင  ် စတငလ်ိုြ်ကဆာငသ်င သ်ည်။ ထ ိုသ ို  လိုြ်ကဆာငက်ြ်းဖခင််းအာ်းဖြင  ် တရိုတ်ဖြည်မမ  

ကိုနသ်ည်မျာ်း ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲသ ို   ြ ိုမ ိုလာကရာက်ဝယယ်ူန ိုငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   ကနြ် ိုငတ် နယစ်ြ်ဂ တ်၊ လ ယ်ဂျယ်နယ်စြ်ဂ တ်န င  ် မူဆယ်န ိုငင်တံကာ နယ်စြ်ဖြတ ်

ကကျာ်ဂ တ် တ ို  ၏ ကိုနသ် ယ်မှုြမာဏမျာ်းအာ်းနှု င််းယ ဉကကည ်ြါက မူဆယ်န ိုငင်တံကာ နယ်စြ်ဖြတ်ကကျာ ်

ဂ တ်မ  ကိုနသ် ယ် မှုကင ကကက်းြမာဏသည် ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   နယစ်ြ်ဂ တ် (၂) ခိုထက် ြ ိုမ ိုဖမင မ်ာ်းကနသည်က ို 

ကတ ြို့ရမည်ဖြစ်သည်။ မူဆယ်န ိုငင်တံကာ နယစ်ြ်ဖြတ်ကကျာဂ် တ်မ  လက်ရ   ဘဏ္ဍာကရ်းန စ်တ င ်ကိုနသ် ယ်မှု 

ကင ကကက်းြမာဏ အကမရ ကနက်ဒေါ်လာ (၃.၆) ဘ လ ယံရ  မြ ်း ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   နယ်စြဂ် တ် (၂) ဂ တ်ကြါင််းမ ာ 

အကမရ ကနက်ဒေါ်လာ သန််း (၃၇၄) သာရ  ြါသည်။ 
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၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာန ေ့်အတ င့်ြီး ကချင့်မပည့်နယ့်ရ ှိ နယ့်ေပ့်ဂှိတ့်န ေ့်ခိုန င ့် မူဆယ့်နှိိုင့်ငတံကာ နယ့်ေပ့်ဂှိတ့်တှိို  မ  

ကိုန့်သ ယ့်မှုတန့်ြှိိုြီး 

 

Source:  မမန့်မာ အလင့်ြီးသတင့်ြီးောပါအချက့်အလက့်မျာြီးအစပေါ်အစမခခံ၍ောစရြီးသထူိုတ့်နိုတ့်စြာ့်မပသည့် 

ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   နယစ်ြ်ဂ တ်န စ်ခိုန င  ် မဆူယ်န ိုငင်တံကာနယ်စြ်ဂ တတ် ို  အကကာ်းရ   ကက ်းမာ်းကသာ 

မတူည ကသာ ကိုနသ် နမ်ှုတနြ် ို်းက ို ကကည ်ဖခင််းအာ်းဖြင  ် ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   နယ်စြဂ် တ်န စ်ခို၏ ကိုနသ် ယ်မှု 

ြမာဏန င တ်နြ် ို်းက ို မည်သ ို  အဟန  အ်တာ်းဖြစက်စသည်က ို ကတ ြို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထ ို  ကကကာင  ် န ိုငင်ကံတာ ်

အစ ို်းရအကနဖြင  ် ကိုနသ် ယ်မှုြမာဏတနြ် ို်းဖမြှင တ်က်လာကစရန ် ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   နယ်စြ်ဂ တ်မျာ်းက ို 

န ိုငင်တံကာ နယ်စြက်ိုန ်သ ယ်ကရ်းဂ တ်သ ို   အဆင ဖ်မြှင တ်ငသ်င ြ်ါသည်။ 

နှိိုင့်ငမံခာြီးစင မြင ့်စရာင့်ြီးဝယ့်မှုမျာြီးမပ လိုပ့်နှိိုင့်စရြီး 

န ိုငင်ကံတာ်အစ ို်းရသည် ကကျာကမ်ျက်ဥြကဒြိုဒမ် (၂၉) က ို ကနဖြည်ကတာ်ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲအတ က် 

ကျင သ်ံို်းသကွဲ သ ို   ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲမျာ်းအတ က်လည််း ကျင သ်ံို်းသင သ်ည်။ ဝနက်က ်းဌာန၏ 

က ြ်ကွဲမှုဖြင  ်ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င် ယူရ ိုကွဲ သ ို  ကသာ န ိုငင်ဖံခာ်းကင က ို ကရာင််းဝယ်မှုအတ က ်

ခ င ဖ်ြ သင သ်ည်။ အစ ို်းရအကနဖြင  ် ဖမစက်က ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င် ကရာင််းဝယ်မှုအတ က် 

ယူရ ိုကင အာ်း အသံို်းဖြ ခ င ဖ်ြ ြါက ဝယ်သမူျာ်းစ ာက ို ြ ိုမ ို ဆ ွဲကဆာငန် ိုငမ်ည်ဖြစ်မြ ်း ကရာင််းသူမျာ်း 

အကနဖြင လ်ည််း ဝငက်င ြ ိုမ ိုရရ  လာ ကကမညဖ်ြစသ်ည်။ အဖြည်ဖြည်ဆ ိုငရ်ာ ကင ကကက်းရံြံိုကင အြ ွဲြို့ (IMF) ၏ 

အဆ ိုအရ ၂၀၂၀ တ င ် ဖမနမ်ာကျြ်ကင ကကက်း ကြာင််းြ မှုနှုန််းမ ာ (၆.၂) ရာခ ိုငန်ှုန််းရ  မြ ်း၊ ယူရ ိုကင ၏ နှုန််းမ ာ (၂) 
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 NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTIT 

 

ရာခ ိုငန်ှုန််းမျှသာရ  သည်။ ယူရ ိုကင ကကက်းသည ် ဖမနမ်ာကျြ်ကင ထက် ြ ိုမ ိုခ ိုငမ်ာမြ ်းတည်မင မ်မှုရ  ြါသည်။ 

ယူရ ိုကင ကကက်း၏တနြ် ို်း တည်မင မ်မှု၊ လံိုဖခံ မှုအဖြင ် ကဒသတ င််းစ ်းြ ာ်းကရ်းကစျ်းက က်၊ အခ င အ်လမ််း 

အကဖမြှာက်အမျာ်းက ို ြန််းတ ်းကြ်းန ိုငသ်ဖြင  ် ယူရ ိုကင ဖြင  ် ကရာင််းဝယမ်ှု ဖြ လိုြ်ြါက အကျ  ်းအဖမတ်မျာ်းစ ာ 

ရရ  န ိုငြ်ါသည်။ ထ ို  ကကကာင  ်ကကျာက်မျက်ရတနာ ကရာင််းဝယ်ကရ်းတ ငယ်ူရ ိုကင က ို အသံို်းဖြ ခ င က်ြ်းသင ြ်ါသည်။  

 

အခ န့်စလ ာ ချမခင့်ြီး 

 
အစ ို်းရအကနဖြင  ် ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြသကရာင််းချသူမျာ်း 

အကြေါ်အခ န ် ကကာက်ခမံှုက ို ကလျှာ ချသင သ်ည်။ ကရာင််းသူမျာ်းသည် ကိုနသ် ယ်လိုြ်ငန််းခ နအ်တ က် (၁၁) 

ရာခ ိုငန်ှုန််းန င  ် အထူ်းကိုနစ်ည်ခ န ် (၅) ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို အစ ို်းရအာ်းကြ်းကဆာငရ်မြ ်း ဝနက်ဆာငခ်အဖြစ် (၂) 

ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းက ို ကြ်းကဆာငရ်သည်။  (၁၀) ရာခ ိုငန်ှုန််းက ို 

ကကျာက်မျက်ရတနာ ကနဦ်းတူ်းကြာ်ရရ  ချ န ် လိုြ်ငန််းြါမစ်မူြ ိုငခ် င အ်တ က ် ကြ်းရသည။် ထ ို  အဖြင ်

စိုစိုကြါင််းဝငက်င မ  ဝငက်င ခ နက် ိုလည််း ကြ်းကဆာငရ်သည်။ ထ ိုသ ို  ကသာ မျာ်းဖြာ်းလ သည ် အခ နထ်မ််း ကနရဖခင််း 

သည် ကရာင််းသူမျာ်းအာ်း ဝနထ်ိုြဝ်နြ် ို်းဖြစက်စမြ ်း အရည်အကသ ်းကကာင််းမ နသ်ည ် ကကျာက်မျက ်

ရတနာမျာ်းက ို ကမ ာငခ် ိုကစျ်းက က်သ ို   ကရာက်သ ာ်းကစမည ် တ န််းအာ်းသြ ယ ် ဖြစ်ကနမြ ်း အစ ို်းရအကနဖြင လ်ည််း 

အခ နမ်ျာ်းဆံို်းရ ံ်းမှုဖြစ်ကြေါ်ကစြါသည်။ 

ထ ို  ကကကာင  ် အစ ို်းရမ  ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲမျာ်းတ င ် ကကျာကမ်ျက်ကရာင််းသူမျာ်းအတ က် အခ နအ်ခမျာ်း 

ကလျှာ ချသင သ်ည်။ အလာ်းတူြင ် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲစ စဉသူ ကကျာကမ်ျက်ရတနာ လိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်း 

အသင််းမ လည််း ကရာင််းချသူမျာ်းအကြေါ် ကကာက်ခံသည ် ဝနက်ဆာငခ်ကကက်းကင က ို (၂) ရာခ ိုငန်ှုန််းမ  (၁) 

ရာခ ိုငန်ှုန််းသ ို   ကလျှာ ချသင သ်ည်။ ကကျာကမ်ျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ် လာကရာက်ကရာင််းချမည ် သူမျာ်းအတ က ်

အခ နန် င  ်ဝနက်ဆာငခ် က ို ကလျှာ ချကြ်းဖခင််းသည် ကရာင််းသူမျာ်းက ို ြ ိုမ ိုလာကရာက်ကရာင််းချကစရန ်လှုံြို့ကဆာ်ကြ်း 

သကွဲ သ ို   ဖြစ်မြ ်းဝငက်င  မျာ်းစ ာ ရရ  လာန ိုငရ်န ်အကထာက်အြံ ဖြစ်ကစသည ်အဖြင ် ကဒသတ င််း စ ်းြ ာ်းကရ်းက ို 

လည််း တ ို်းတက်လာကစမည်။ 
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နှိဂံိုြီး 

ဤမူဝါဒကရ်းရာစာတမ််းအကျဉ်းချ ြ်သည် န ိုငင်ကံတာ် အစ ို်းရအာ်း ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲတ င ်

ကကျာက်မျက် ကရာင််းချဖခင််းန င ြ်ကသ်က်၍ မူဝါဒဆ ိုငရ်ာ အကကံဖြ ချက်မျာ်းကြ်းန ိုငြ်ါရန ် ရည်ရ ယ်ထာ်း 

ကသာကကကာင  ်စာကရ်းသူအကနဖြင က်ကျာက်စ မ််းကရာင််းချဖခင််းမ  ရရ  လာကသာ အကျ  ်းအဖမတ်န င  ်ဝငက်င ရ ာကြ်း 

ကနသည ်ဖမစ်ကက ်းနာ်းကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲအာ်း ဟန  တ်ာ်းမှုမျာ်း၊ အတာ်းအဆ ်းဖြစ်ကစမှုမျာ်းက ို ကလ လာခွဲ  

ြါသည်။ 

ဤမူဝါဒဆ ိုငရ်ာစာတမ််းအကျဉ်းသည် ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲမျာ်းတ င ် ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းကရာင််း 

ဝယ်မှုမ  ရရ  ကသာ အကျ   ်းအဖမတ်န င  ်ဝငက်င မျာ်းက ို ဆက်လက်ရရ  န ိုငရ်န ်အဓ က အတာ်းအဆ ်းဖြစ်ကနသည ် 

အချက် (၄) ချက်အာ်းဖြင ထ်ိုတ်ကြာ် မ ်းကမာင််းထ ို်းဖြထာ်းြါသည်။ ၄င််းတ ို  မ ာ (၁) ကကျာကမ်ျက်ရတနာ 

တူ်းကြာ်လိုြ်က ိုငခ် င  ် ြါမစ် (သ ို  ) လ ိုငစ်ငမ်ရ  သည ် ကကျာက်မျကဝ်ငရ်ာက်ကရာငခ်ျလ ိုသမူျာ်းအတ က် ဖြြ ွဲသ ို   

ဝငက်ရာက်ကရာင််းချရန ် အဟန  အ်တာ်း၊ အခက်ခွဲဖြစ်ကနဖခင််း၊ (၂) န ိုငင်ဖံခာ်းကင မျာ်းဖြင  ် ကကျာက်မျက်ရတနာ 

ဝယ်ယူရာတ င ်အဟန  အ်တာ်းဖြစ်ကနဖခင််း၊ (၃) တရိုတ် ကကျာကမ်ျက်ရတနာဝယ်ယူသမူျာ်း အတ က်ကကျာက ်

မျက်ရတနာမျာ်း လာကရာကဝ်ယ်ယူရန ်ခက်ခွဲကနဖခင််း (၄) ကကျာကမ်ျက်ရတနာမျာ်းက ို  သယ်ယြူ ို  ကဆာငက်ရ်း 

တ င ်အခက်အခွဲအတာ်းအဆ ်းမျာ်းရ  ကနဖခင််းတ ို   ဖြစ်ကကသည်။   

ဤသ ို  ကသာအဟန  အ်တာ်း၊ အတာ်းအဆ ်းမျာ်းက ို ကလျှာ ချရနအ်တ က် လက်ရ  စာတမ််းမ  အဓ ကကျသည ် မူဝါဒ 

ဆ ိုငရ်ာ အကကံဖြ ချက် (၄) ချက်ဖြင  ်အကကံဖြ ထာ်းြါသည်။ (၁) ကရာင််းချသူမျာ်းအတ က် ကန  သ်တခ်ျက်မျာ်းက ို 

ကလျှာ ချဖခင််း၊ (၂) န ိုငင်ဖံခာ်းကင ဖြင  ် ကကျာက်မျက်ရတနာမျာ်းက ို ဝယ်ယူခ င ဖ်ြ ဖခင််း၊ (၃) ကချငဖ်ြည်နယ်ရ   

နယ်စြ်ဂ တမ်ျာ်းက ို န ိုငင်တံကာ နယ်စြဖ်ြတ်ကကျာ်ဂ တ်မျာ်းအဖြစ်သ ို   အဆင ဖ်မြှင တ်ငက်ြ်းဖခင််းန င  ်(၄) အခ နန် င  ်

ဝနက်ဆာငခ်မျာ်း ကလျှာ ကြါ  ကြ်းဖခင််းတ ို   ဖြစသ်ည်။ 

ဖြည်ကထာငစ်ိုအစ ို်းရန င  ် ဖြည်နယ်အစ ို်းရမျာ်း ကကျာက်မျက်ရတနာလိုြင်န််းရ ငမ်ျာ်းအသင််းန င သ်က်ဆ ိုငရ်ာ 

ကဏ္ဍအာ်းလံို်းမ  ကချငဖ်ြည်နယ်၏ကကျာက်မျက်ရတနာဖြြ ွဲက ို ြ ိုမ ိုတ ို်းတက်ကအာင ်ကဆာငရ် က်ကြ်းန ိုငလ်ျှင ်

ကကျာက်စ မ််းကရာင််းဝယ်ကရ်းမ  အကျ  ်းအဖမတ်ြ ိုမ ိုရရ  လာမည် အဖြင ်  ကချငဖ်ြည်နယ၏်စ ်းြ ာ်းကရ်းက ိုလည််း 

မျာ်းစ ာ ဖမြှင တ်ငန် ိုငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

ဤမူဝါဆ ိုငရ်ာ အကကံဖြ ချက်မျာ်းအာ်း ဖြညက်ထာငစ်ိုအစ ို်းရမ  န ိုငင်ကံတာ်န င  ် ကချငဖ်ြညန်ယ်အတ က ်

ြ ိုမ ိုကျယ်ဖြန  က်သာ အကျ  ်းအဖမတမ်ျာ်းန င  ် ဝငက်င မျာ်းရရ  န ိုငမ်ှုက ို အကလ်းထာ်းကရ ြို့ ရှုမြ ်း လက်ခအံသ အမ တ် 

ဖြ လျှက် အကကာငအ်ထည်ကြာ် ကဆာငရ် ကသ်င ြ်ါသည်။ 
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