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ယခုစုာာတမ်းး�အတကွ်း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးမြေဆိုုမုေး��ခု့�ကြက်ပြီး�း� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မေး�မ်းှမေး��ခု့�သည့်�း အစာုု�ရဌာာန်းမ်း�ာ�၊ 

အရ�းဘက်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၊ စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�၊ မြ�ည့်းတငွး�နှှင�း မြ�ည့်း�မ်း ှက်ွမ်းး�က်�ငး�ည့်ာရငှးမ်း�ာ� 

အ�ါအ�ငး စာာတမ်းး�မြေစားမေးမြမ်းာက်းမေးရ� က်ညူ့်းမေး��ခု့�သ ူအမေးယာက်းစားတုုငး�က်ု ုစာာမေးရ�သမူ်း�ာ�မ်း ှမေးက်��ဇူး�ူတငး

မေးကြက်ာငး� မေးေားမြ�လုု�ုါသည့်း။ အထူး�ူသမြေင�း ယခုစုာာတမ်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမေးရ�အတကွ်း အမေးရ��ါမေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍ

မ်း ှ�ံ��ုု�မေး��ခု့�မေးသာ ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း�နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတု�ုမ်းှ ဌာာန်းဆိုုငုးရာ တာ�န်းးရှု�ဂု္ဂိုု�ုလုးမ်း�ာ�အာ� 

မေးက်��ဇူး�ူတငး�ါသည့်း။ 

ယခုစုာာတမ်းး�က်ု ုေတးရှုပုြီး�း� သံု�သ�းခု�က်းနှငှ�း အကြုံက်ံမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�မေး��ခု့�ကြက်သမူ်း�ာ�က်ုလုုည့်း� မေးက်��ဇူး�ူတငးရှု 

�ါသည့်း။  အထူး�ူသမြေင�း ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� စားမ်းံက်နု်းး�နှှင�း ဘဏ္ဍာမေးရ��န်းးကြီးက်း� ဦး�မေးဌာ��ငး�နှငှ�း တုုငး�မေး�သ

ကြီးက်း� တည့်း/မေးက်ား မေးက်ားမ်းတး�ငးမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်��ဇူး�ူတငး�ါသည့်း။ မေးန်းာက်းဆိုံ�ုအမေးန်းမြေင�း သုမေးတသန်းနှှင�း စာာတမ်းး�

မေးရ�သာ�ရာတငွး အကြုံက်ံဉာာဏ်းမေး�� လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု့�ကြက်သည့်�း အာရမှေးောငးမေး��ရငှး�မ်း ှRichard Batcheler နှငှ�း Peter 

Yates က်ုလုုည့်း�မေးက်ာငး� ဦး�မေးန်းာငး�ငး� နှငှ�း ဦး�ခုုုငး�ငး�တုု�က်ုု လုည့်း�မေးက်ာငး� မေးက်��ဇူး�ူတငးမေးကြက်ာငး� မေးေားမြ�လုုု

�ါသည့်း။  အခု�က်းအလုက်းနှငှ�းဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာမ်းမု်း�ာ�တငွး အမ်းာှ�အယငွး� �ါရှုခု့��ါက် စာာမေးရ�သမူ်း�ာ�၏ တာ�န်းး

သာ မြေစား�ါသည့်း။ 
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ဉ်းကျေး�ျာဇူးဉ်းး
အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�စာန်းစားသည့်း ထူးမုေးရာက်းပြီး�း� တံ�ုမြ�န်းးနှုငုးစာမွ်းး�ရှုမေးသာ အစာုု�ရတစားရ�းမြေစားမေးရ�အတကွ်း အမေးရ�

�ါမေးသာ မ်းဏ္ဍ�ုငးတစားခု ုမြေစားသည့်း။ �စာစည့်း�နှငှ�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ� �ယးယရူန်းးနှှင�း အမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ� 

တည့်းမေးဆိုာက်းရန်းး အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း မေးင�ွမ်းာဏ်မ်း�ာ�စာာွက်ု ုအသံု�မြ��ရ�ါသည့်း။ ထူးုုမေးငမွ်း�ာ� မ်းည့်းက့်�သုု�သံု�စာွ့သည့်း

ဆိုုုသည့်းမ်းာှ အမေးရ��ါ�ါသည့်း။ အစာု�ုရ၏ �ယးယမူေးရ�စာန်းစား မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး လုု�းမေးဆိုာငးမြခုငး�မြေင�း မြ�ည့်းသ�ူ

�န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ�၊ အစာုု�ရ၏ ဂ္ဂိုဏု်းသကု်ာာနှှင�း အစာုု�ရအမေး�် လုထူူး၏ုယံကုြက်ည့်းမ်းတုုု�က်ုု�ါ တုု�တက်းမေးက်ာငး�မ်းနွ်းး

မေးစာမ်းည့်းမြေစားသည့်း။ ဆိုုရုယှးလုစားစာန်းစား၊ အာဏ်ာရငှးစာန်းစားနှငှ�း ခုရှုုုန်းးစာန်းစားတုု�၏ အမေးမ်းဆွိုုု�မ်း ှလုွတးမေးမြမ်းာက်းနှုငုးရန်းး 

ကြီးက်�ု�စာာ�မ်းကု်ုု သက်းမေးသမြ�သည့်�းအမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရသည့်း �ယးယမူေးရ�စာန်းစား မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်းကု်ုု 

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမေးန်း�ါသည့်း။ 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ အစာု�ုရ�ယးယမူေးရ�စာန်းစား မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မြခုငး�မြေစားစာဉ်းမ်းာှ က်န်းဦး�အဆိုင�းတွငး�ငး ရှမုေးန်း�ါသည့်း။ 

�ထူးမ်းဆိုံ�ုဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်းဆုိုုုငးရာ မ်းမူေးဘာငးက်ု ု၂၀၁၁ ခုုနှှစားတွငးမ်း ှစာတငး ထူးတုးမြ�န်းးခု့�သည့်း။ 

သမ်းမတဦး�သနု်းး�စာုန်းး အစာုု�ရလုက်းထူးက်း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်းး�ခုွ့မ်းစုာန်းစား အဆိုင�းမြမ်းှင�းတငးရန်းးနှငှ�း မေးစာ��က်ကွ်း

စား��ာွ�မေးရ�စာန်းစား �ုုမ်းုု�းမြ�ငးမ်း ုရှုမေးစာမေးရ� ကြီးက်�ု��မ်းး�မ်း၏ု အစာတုးအ�ုုငး� တစားခုအုမြေစား စာတငးခု့�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

ထူးုုမ်းတှဆိုင�း တမြေည့်း�မြေည့်း� တုု�တက်းမေးမြ�ာငး�လု့မ်းမု်း�ာ� ရှုလုာက်ာ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ �ထူးမ်းဆိုံ�ုမေးသာ ‘အစာုု�ရ၏

�ယးယမူြခုငး�နှငှး� �ံမုေးသ�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�’ က်ု ု၂၀၂၀� မြ�ည့်�းနှှစားတွငး အပြီး�း�သတး 

မေးရ�ဆိုွ့နှုုငးခု့��ါသည့်း။ ယငး�ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�နှငှ�း ယငး�က်ု ုအမေးမြခုခုံပြီး�း� ထူးကွ်းမေး�်လုာမ်းည့်း� မ်း�ူါ�နှငှ�းလုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတုု�

က် မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ လုက်းရှ ုအစာုု�ရ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ စားမ်းံအ�ုးခု���းမေးရ�က်ု ုမေးမြ�ာငး�လု့မေးစာမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� အစာုု�ရ

၏�ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�မ်း�ာ� မေးရ�ဆိုွ့ရသည့်း� တာ�န်းးက်ုု စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ�နှှင�း စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

(MoPFI) ထူးံသု�ု အ�းနှှငး�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။  

ဥ�မေး�သစား အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမေးရ�နှငှ�း ဆိုက်းစာ�းမေးသာ မေးဆို�ွမေးနှွ�မ်းုမ်း�ာ�အာ� �ံ��ုု�သည့်�းအမေးန်းမြေင�း က်ွနှးု�း

တုု�သည့်း Sandhi Governance Institute မြေင�း ��ူမေး�ါငး�က်ာ သမုေးတသန်းမြ��မ်းမု်းရှုမေးသ�မေးသာ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 

နှငှး� မြ�ည့်းန်းယးအစာုု�ရတုု�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ုု ရာှမေးေထွူးတုးမေးေား၍ ဤမ်း�ူါ� အက်�ဉ်း�ခု���းစာာတမ်းး�အမြေစား အစားရငးခုံ

လုုုက်း�ါသည့်း။ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သ ကြီးက်း�တုု�တငွး ဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာခု�က်းအရ မြ��မြ�ငး

မေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုမေးရ�ှတန်းး�မ်း�က်းနှှာစာာ၌ �ါ�ငးမေးဆိုာငးရကွ်းမေးန်းသမူ်း�ာ�၊ မေး�သအမေးမြခုအမေးန်းနှငှ�းအည့်း မ်း�ူါ�က်ုု  

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမေးန်းသမူ်း�ာ�ထူးံမ်း ှသငးယစူာရာမ်း�ာ�စာာွ ရှု�ါသည့်း။ MoPFI အမေးန်းမြေင�း ၎ငး�၏ မ်း�ူါ�ခု�မ်းှတး

မေးရ�တာ�န်းးက်ု ုအသံ�ုခု�၍ ဥ�မေး�က်ု ုအမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားရာ၌ �ယးယမူေးရ�စာန်းစား အာ�မေးက်ာငး�မေးစာမေးရ�

အတွက်း လုက်းမေးတ�ွလုု�းမေးဆိုာငးလုှက်းရှကုြက်မေးသာ မေး�သအဆိုင�းတာ�န်းးရှုသူမ်း�ာ�၏ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�ဗဟုသုတု

မ်း�ာ�က်ု ုမ်းည့်းက့်�သုု�အသံ�ုခု�မ်းည့်းန်းည့်း� ဆိုုသုည့်းမ်းာှ အမေးရ�ကြီးက်း�မေးမ်း�ခုနွ်းး��ငး မြေစား�ါသည့်း။ ယငး�စာန်းစားတငွး 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး အသစား၊ အမေးဟုာငး�မ်း�ာ�နှငှ�း �န်းးကြီးက်း� အသစား၊ အမေးဟုာငး�

မ်း�ာ�လုည့်း� �ါ�ငးမေးန်းမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ လုက်းရှစုာန်းစားနှှင�း ယငး�မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မေးရ�လု�ုးငန်းး�စာဉ်းတွငး ထူးကွ်း

မေး�်လုာမ်းည့်�း အမေးမြ�ာငး�အလု့တု�ုအမေး�် �ုမု်းုုန်းာ�လုည့်း သမေးဘာမေး�ါက်းနှုငုးမေးစာမေးရ�အတကွ်း �ံ��ုု�မေး��နှုုငးရန်းး

က်ွနှးု�းတုု� မေးမ်းှားလုင�း�ါသည့်း။ 
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မူာတိကျာ
 ကျေးဝါါဟာာရမူျာ� ၅
အချုနး� ၁ - မိူတးဆကျး ၆
၁.၁	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	(public	procurement)	ဆာု�သူည််များာှ	အဘာယံ်နီည််း။	အဘာယံ်ရေး�ကိုာင်််	အရေး�း�ါ�သူနီည််း။	 ၆

၁.၂		 သူ�ရေးတ်သူနီ	နီယံ်�ယံ်	နှှင်််	နီည််းနီာ	 ၈

၁.၃	 စာာတ်များ်း	ဖွဲ�စာည််း�ံ�	 ၁၀

အချုနး� ၂ - အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ခြ�စားစာဉ်းး ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာကျေးရ�ဆုိငးရာ စိာနးကျေးချု်ချုျကျးမူျာ�၊ အကျေးခြချုခံျုမူူမူျာ�နှှင်း 
ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ ကျနဦး� အကျေးတ့အကြုံကံျ�မူျာ� ၁၁
၂.၁	 ဖွံ�မြိုဖု�းဆာဲ	နှ�ုင််င်ံများ�ား	ကြုံကိုံ�ရေးတ်�ွ�တ်တ််သူည်််	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းပြဖစာ်စာဉ််	ဆာု�င််�ာ	စာနုီ်ရေး�်များမုျား�ား	 ၁၁

၂.၂	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းဆာ�ုင််�ာ	ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလာဲများ	ုအတ်ကွို်	ဥ�ရေးဒိုသူများ�ား	-	ရေးင်ရွေး�ကိုးအ�	ထွု�ကို်တ်နီ်ပြ�င််း	 ၁၃

၂.၃	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းဆာ�ုင််�ာ	ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလာဲများ	ုအတ်ကွို်	ဥ�ရေးဒိုသူများ�ား	-	သူများာသူများတ််ကို�ပြ�င််း	 ၁၄

၂.၄	 ပြများနီ်များာနှ�ုင််င်ံ၏	အစာု�း�	ဝယံ်ယံပူြ�င််းဆာ�ုင််�ာ	ပြ��ပြ��ရေးပြ�ာင််းလာဲများ	ုသူများ�ုင််းအကို�ဉ််း	 ၁၅

အချုနး� ၃ - ဉ်းပ်ကျေးဒနှှင်း စာည်းး�ကြုံကျပ်းမုူဆုိငးရာမူူကျေးဘာငး - အိတး�ွင်း တငးဒါကျေးချု်�ူခြချုငး�မှူသည်းး 
ဗဟုိာထိိနး�ချုျ�ပ်းခြချုငး�နှှင်း ကျေးပ်ါငး�စာည်းး�ခြချုငး� ၁၇ 

၃.၁	 ကိုနီ်ထွရို�ုကို်	စာနီစာ်ပြဖင်််	လာ��်င်နီ်းများ�ား	ရေးဆာာင််�ကွို်�ာတ်ငွ််	လာ�ုကို်နီာကို�င်််သူံ�း�များည်််	လာ��်င်နီ်းလာများ်းညွှနှီ်	(၂၀၁၆)	 ၁၉

၃.၂	 ဘာဏ္ဍာာရေး�း	စာမီျားံ�နီ််�ွဲများဆုာ�ုင််�ာ	စာည််းများ�ဉ််း	(၂၀၁၇)	 ၂၀

၃.၃	 တ်င််ဒိုါ	လာ��်ထွံ�းလာ��်နီည််း	ဆာ�ုင််�ာ	သူများမတ်ရိုံ�း၏	ညွှနှီ်�ကိုား��ကို်	အများတှ််	၁/၂၀၁၇	 ၂၁

အချုနး� ၄ - အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ လွှာကျးကျေးတ့ကျျင်းသုံ�မုူမူျာ� - ကျရငးခြပ်ည်းးန�းနှှင်း 
ဧရာ၀တီတုိငး�ကျေးဒသကြီးကီျ�တုိ�အာ� ဆနး�စာစားကျေးလ်ွှာလွှာာချုျကျး ၂၆ 

၄.၁	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	အရေး�်	များည််သူကူို	စာမီျားံအ��်����်များနုှှင်််	ကြီးကိုးီ�ကို�်ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းများ	ုတ်ာဝနီ်ယံထူွားသူနီည််း။	 ၂၇

၄.၂	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းများ�ားကိုု�	များည််သူည််နီည််းလာများ်းပြဖင်််	ကြီးကိုးီ�ကို�်ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းများ	ုနှငှ်််	စာီများံအ��်����်များ	ုလာ��်ရေးဆာာင််ရေးနီသူနီည််း။	 ၃၀

၄.၃	 စာမီျားံအ��်����်များ	ုလာကို်ရေးတ်�ွအရေးပြ�အရေးနီ	 ၃၁

၄.၄	 လာကို်ရေးတ်�ွ	ကြီးကိုးီ�ကို�်ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းများမုျား�ား ၃၉

အချုနး� ၅ - နိဂုံုံး� ၄၁
၅.၁		 ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်များ�ား	 ၄၁

၅.၂		 အကြုံကိုံပြ����ကို်များ�ား	 ၄၃

အကုိျ�အကျာ�  ၄၅

အချုနး�ဆုံ�မှူတးစုာမူျာ�  ၄၇
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	 ယံဉှ််မြို��ုင််သူ	ူ-	 တငး�ါမေးခု်ယမူ်းတုငွး �ါ�ငးသ/ူတငး�ါတငးသငွး�သ ူ
 ကိုနီ်ထွရို�ုကို်တ်ာ	-  �စာစည့်း� သုု�မ်းဟုတုး �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု�ံ��ုု�မေး��သ၊ူ က်န်းးထူးရှုုုက်းစာန်းစားမြေင�း လု�ုးငန်းး�လုု�းက်ုငုးခုွင�း ရရှုမေးသာ

�ဂု္ဂိုု�ုလုး သုု�မ်းဟုတုး အေွ့�အစာည့်း� 
 ရေးင်လွာံ�းရေးင်�ွင််း	အသူံ�းစာ�တု််	-  မေးမ်းားမေးတားယာဥး၊ မေးမြမ်း၊ စာက်းယနှတရာ�မ်း�ာ�၊ အမေးဆိုာက်းအအံနုှငှ�း လုမ်းး�၊ တံတာ�က့်�သုု� တစားနှှစားထူးက်း 

သက်းတမ်းး��ုသုည့်�း မ်းတည့်း�စာစည့်း�မ်း�ာ�အတကွ်း အစာုု�ရ၏ ရငး�နှှး�မြမ်း��းနှှံမ်း ုက်နု်းးက်�စာရတုးမ်း�ာ�
 တ်�ုကို်ရို�ုကို်ဝယံ်ယံပူြ�င််း	-  လု�ုးငန်းး�တစားခုတုည့်း�ထူးံမ်း ှ�ယးယမူြခုငး�၊ တငး�ါ မ်းေတုးမေးခု်ဘ့ တုုက်းရှုုကု်းစာာခု���းခု���းဆိုု ု�ယးယူ

သည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး� 
	 စားီ�ာွးရေး�းအ�	တ်ကွို်ရေး��ကို�ုကို်ပြ�င််း	-  လု�ုးငန်းး�အတကွ်း က်နု်းးက်�စာရတုးမေးလုှာ�ခု�မြခုငး� (သက်းသာမေးသာမေးစာ��နှနု်းး�မြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမ်း)ု
	 ထွရုေး�ာကို်များ	ု-  ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်း ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုအတုုငး�အတာ (န်းည့်း�မ်းနှ်းးလုမ်းး�မ်းှန်းးမြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမ်း)ု
	 အကို��ုး�ှမုျား	ု-  လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး ဆိုးမေးလု�ားမေးသာ အာ�ထူးတုးမ်း ု(မ်းနှ်းးက်န်းးစာွာ မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမ်း)ု
 အလီာကို်ထွရေး�ာနီစာ်	နီည််းပြဖင်််	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	-  �က်းဘးဆိုု�ုး မ်း ှတဆိုင�း သုု�မ်းဟုတုး အငးတာန်းက်း က်နွ်းးရက်းစာန်းစားမ်းတှဆိုင�း မေးထူးာက်း�ံ��စာစည့်း�၊ 

�စာစည့်း�က်ရုယုာ၊ လု�ုးငန်းး� နှှင�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ� �ယးယမူြခုငး� နှှင�း မေးရာငး�ခု�မြခုငး� 
	 အရေးပြ��ံ	အရေးဆာာကို်အအံ�	-  လုမူ်းအုသုုငး�အ�န်းး�တစားခု ုသုု�မ်းဟုတုး အေွ့�အစာည့်း�တစားခု ုလုည့်း�တးနှုုငးရန်းး လုုအု�းမေးသာ ရှု�ုး�ုုငး�

ဆိုုုငးရာ အမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ� (ဥ�မ်းာ- အမေးဆိုာက်းအဦးမ်း�ာ�၊ လုမ်းး�မ်း�ာ�၊ စာမွ်းး�အငးမေးထူးာက်း�ံ�မ်း)ု 
 အတု််ဖွင်််တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-  က်န်း�းသတးထူးာ�မ်း ုမ်းရှု မေးသာ တငး�ါစာန်းစားမြေစားသည့်း။ တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး��ါ သတးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�

နှငှ�း က်ုုက်းည့်း�ါက် မ်းည့်းသည့်�းတငး�ါ တငးသငွး�သူမ်းဆိုုု �ငးမေးရာက်းယဉှ်းပြီး��ုငး နှုုငး�ါသည့်း။ �စာစည့်း� 
သုု�မ်းဟုုတး �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု�ံ��ုု�သူမ်း�ာ�အကြက်ာ� ပြီး��ုငးဆိုုုငးမ်းုရှုရန်းး လု�ုးမေးဆိုာငးထူးာ�မေးသာ န်းည့်း�လုမ်းး�
တစားခုလုုည့်း� မြေစား�ါသည့်း။  

	 ပြ�ည််သူ�ူဘာဏ္ဍာာရေး�း	စာမီျားံ�နီ််�ွဲများ	ု- မြ�ည့်းသ�ူ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည့်�းမ်းးရန်းး ဘဏ္ဍာမေးရ� အရငး�အမြမ်းစား မ်း�ာ�က်ု ုစားမ်းံမ်း၊ု ညွှနှ်းး
ကြက်ာ�မ်း ုနှငှ�း ထူးနု်းး�ခု���းမ်း ုမြ��လု�ုးရသည့်း� စာန်းစား

 အစာ�ုး�-���ဂလာကုို	�းူရေး�ါင််းရေးဆာာင််�ကွို်များ	ု-  အစာုု�ရ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� နှငှ�း �ဂု္ဂိုုလုကု် အေွ့�အစာည့်း�တုု� အကြက်ာ� မြ�ည့်းသ�ူမေးရ�ရာ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု
အတွက်း မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး� နှုငုးငံ�ုငုး�စာစည့်း�မ်း�ာ� အတကွ်း မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး� သမေးဘာတညူ့်း
ခု�က်း စာာခု���းခု���းဆိုု၍ု ��ူမေး�ါငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ုမြေစား�ါသည့်း။ အဓိကု်အခု�က်းမ်းာှ သမ်းာရှုုု�က်� 
အစာုု�ရ၏ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�တငွး �ဂု္ဂိုုလုကု် လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� တစားစာတုးတစား�ုုငး� အမေးန်းမြေင�း 
�ါ�ငးလုာမြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	-  အစာုု�ရမ်း�ာ� နှငှ�း နှုုငးငံ�ုငုး လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က် �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုနှှင�း �စာစည့်း�မ်း�ာ� �ယးယသူည့်�း မြေစားစာဉ်း 
မြေစားသည့်း။ ယငး�တငွး လုုအု�းခု�က်း ဆိုန်းး�စာစားမြခုငး� မ်းစှာ၍ က်န်းးထူးရှုုကု်းအ�းနှှံမြခုငး� နှငှ�း မေးန်းာက်းဆိုံ�ု 
မေးငမွေး��မေးခု�မ်း ုအထူးု ဆိုက်းစာ�း လု�ုးငန်းး�စာဉ်း အဆိုင�းဆိုင�း �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

 အဆာ�ုပြ��လာာှရေးတ်ာင််း�ံပြ�င််း	-  စားမ်းံက်နု်းး� အမေးကြက်ာငး�အရာ က်ု ုမေးေားမြ�၍ စားမ်းံက်နု်းး� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်းည့်�း က်န်းးထူးရှုုကု်းတာ
မ်း�ာ� ထူးံမ်း ှအဆိုုုမြ��လုာှမေးတာငး�ခုံမြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

 ရေးစာ�းနှနုီ်းအဆာ�ုပြ��လာာှ	ရေးတ်ာင််း�ံပြ�င််း	-	 �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�က် �စာစည့်း�မေးထူးာက်း�ံ�သ ူနှှင�း က်န်းးထူးရှုုုက်းတာမ်း�ာ�က်ု ုမေးရ�ွခု�ယး၍ 
စားမ်းံက်နု်းး� သုု�မ်းဟုတုး လုု�းငန်းး�တစားခုခုုုအတွက်း မေးစာ��နှနု်းး�အဆိုုုမြ��လုာှ မေးတာငး�ခုံမြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

  �ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင�း ယငး�န်းည့်း�လုမ်းး�က်ု ုတန်းးေုု�န်းည့်း��ါ�မေးသာ �စာစည့်း�မ်း�ာ�၊ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� လု�ုးငန်းး�
မ်း�ာ� နှငှ�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ� �ယးယရူာတငွး အသံု�မြ���ါသည့်း။ 

	 ကိုနီ််သူတ််တ်င််ဒိုါ	ရေး�်ယံပူြ�င််း	-	 �စာစည့်း�မေးထူးာက်း�ံ�သ၊ူ က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ နှှင�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းမုေး��သ ူအမေးရအတကွ်းက်ုု က်န်း�းသတးပြီး�း� 
တငး�ါေတုးမေးခု်မြခုငး� န်းည့်း�လုမ်းး�။ ယငး�န်းည့်း�လုမ်းး�က်ု ုက်န်း�းသတးတငး�ါ နှှင�း မေးရ�ွခု�ယးတငး�ါ ဟုု
လုည့်း� သံ�ုနှုန်းး�သည့်း။  

	 ဆာင်််�ာွး	ဥ�ရေးဒိုများ�ား	-  အဓိကု် �ငးမ်း ဥ�မေး�မ်း ှထူး�းမ်းံ၍ ဆိုင�း�ာွ�ထူးကွ်းရှုလုာမ်းည့်�း န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်း�ာ�၊ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�
မ်း�ာ� နှငှ�း လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံတငွးမ်း ူယငး�တုု�မ်းှာ န်းည့်း�ဥ�မေး�၊ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�
မ်း�ာ� နှငှ�းလုု�းထူးံ�ုလုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ� မြေစားသည့်း။ 

	 တ်င််ဒိုါ	-  အာဏ်ာ�ုုငးမ်း�ာ�က် က်န်းးထူးရှုုကု်းစာန်းစားမြေင�း လုု�းငန်းး�အ�းနှှံရန်းး ေတုးမေးခု်သည့်�း မြေစားစာဉ်း
	 တ်င််ဒိုါတ်င််သူငွ််းသူ	ူ-  တငး�ါမေးခု်ယမူ်းတုငွး �ငးမေးရာက်း ယဉှ်းပြီး��ုငးသ/ူ �ါ�ငးသူ
	 နှစှာ်ဆာင်််တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-  အက်န်း�းအသတးမြေင�း သမေးဘာတညူ့်းပြီး�း� က်န်းဦး� က်န်းးထူးရှုုုက်းတစားခု ုမေး��အ�း၍ လု�ုးငန်းး�အ�းနှှံသည့်�း 

န်းည့်း�လုမ်းး�။ ယငး�န်းည့်း�မြေင�းအထူးူ�မြ��ထူးာ�သည့်း� စာံသတးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ��ါ�ငးသည့်း�း �တုယု တငး�ါ
မေးခု်ယမူ်း ုမြ��လု�ုးနှုုငးရန်းး အခု�က်းအလုက်း စာမုေးဆိုာငး��ါသည့်း။ 

	 ရေးင်ရွေး�ကိုးအ�	ထွု�ကို်တ်နီ်ပြ�င််း	-  အသင�းမေးတားဆိုံ�ု မေးစာ��နှနု်းး�မြေင�း လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည့်း�မ်းးမြခုငး�။ ယငး�တငွး စား��ာွ�မေးရ� တကွ်းမေးခု�
က်ုုက်းမ်း ု(economy)၊ ထူးမုေးရာက်းမ်း ု(efficiency)၊ အက်��ု�ရှုမ်း ု(effectiveness) နှငှ�း ည့်းမ်းှမ်း ု
(equity) ဟုမူေးသာ အခု�က်းမ်း�ာ� �ါ�ငးသည့်း။ 

ကျေးဝါါဟာာရမူျာ�
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မူိတးဆကျး
၁.၁  အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� (public procurement) 
ဆုိသည်းးမှူာ အဘ�းနည်းး�။ အဘ�းကျေးကြုံကျာင်း အကျေးရ�ပ်ါရသနည်းး�။ 

အစာုု�ရတစားရ�း၏ �ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင�း �ဂု္ဂိုုလုကု်ထူးံမ်း ှက်နု်းး�စာစည့်း�၊ 

�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုနှှင�း အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအဦး တု�ုက်ုု �ယးယသူည့်း� 

မြေစားစာဉ်းသည့်း အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး� (public procurement) 

မြေစားသည့်း။ စာာသငးမေးက်�ာငး�မ်း�ာ�နှငှး� သက်းဆိုုုငးသည့်း� �ယးယမူေးရ�

မြေစားစာဉ်းဆိုုု�ါက် ယငး�တငွး စာာအ�ုးမ်း�ာ� �ယးယမူြခုငး�မ်းစှာ၍ 

သငးရှုုု�ညွှနှ်းး�တမ်းး� မ်းမွ်းး�မ်းံရန်းး �ည့်ာရငှး ငာှ�ရမ်းး�မြခုငး�၊ မေးက်�ာငး�မေးဆိုာငး 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမြခုငး�နှငှ�း မြ�ငးဆိုငးမြခုငး� စာသည့်�း လု�ုးငန်းး�အမ်း��ု�မ်း��ု� �ါ�ငး

နှုုငး�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းတငွး အစာုု�ရသည့်း 

�ဂု္ဂိုုလုကု် က်ဏ္ဍမ်း ှလု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�က်ု ုရာှမေးေမွ်း၊ု စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းနုှှင�း 

�ယးယမူေး��မေးခု�မ်းမု်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငးရသည့်း။ အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး�

သည့်း နှုုငးငံမေးတားအမေးန်းမြေင�း က်နု်းး�စာစည့်း� သုု�မ်းဟုုတး �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု

တုုက်းရှုုကု်းမေး��မြခုငး� မ်းလု�ုးမေးဆိုာငးဘ့ ယငး�အစာာ� �ဂု္ဂိုုလုကု်က်ဏ္ဍက်ုု 

စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရန်းး ဆိုံု�မြေတးခု�က်းခု�မ်း ုမြေစားသည့်း။ ယငး�မ်းာှ တတးက်ွမ်းး�မ်း၊ု 

လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးစာမွ်းး�နှှင�း အက်��ု�ရှုမ်းတုုု�တွငး က်ာွမြခုာ�မြခုငး�ရှသုမြေင�း 

�ဂု္ဂိုုလုကု် က်ဏ္ဍက် မေးငမွေးကြက်�အရ �ုမု်းုု တန်းးေုု�ရှုမေးသာ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု

သုု�မ်းဟုတုး က်ုန်းး�စာစည့်း� မေး��နှုငုးသည့်�း အမေးမြခုအမေးန်းမ်း��ု�မေးကြက်ာင�း မြေစား

နှုုငးသည့်း။ 

မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးငမွ်း�ာ�က်ုု ထူးမုေးရာက်းအက်��ု�ရှုစာာွ အသံ�ုခု�နှုုငး�ါက် 

မြ�ည့်းသမူ်း�ာ�အတကွ်း �ုုမ်းုု အက်��ု�ရှုနှုုငး�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယူ

မြခုငး�စာန်းစား �ုမု်းုု မေးက်ာငး�မ်းနွ်းး�ါက် မေးက်�ာငး� နှငှ�း မေးဆို�ရှုံမု်း�ာ� �ုမု်းုု 

မေးဆိုာက်းလု�ုးနှုုငးမြခုငး�၊ မြ�ည့်းသမူ်း�ာ�၏ က်�န်းး�မ်းာမေးရ� နှငှ�း �ည့်ာမေးရ� 

�ုုမ်းုုတုု�တက်းမြခုငး� စာသည့်�း အက်��ု�မေးက်��ဇူး�ူမ်း�ာ� မေးဆိုာငးကြက်ဥး�မေး��နှုငုး 

�ါသည့်း။ လုနွ်းးခု့�မေးသာ နှစှားအန်းည့်း�ငယးအတငွး� စာက်းယနှတရာ�နှငှ�း 

လုမ်းး�မ်း�ာ� �ယးယမူေးဆိုာက်းလု�ုးမြခုငး�က့်�သုု� တစားနှှစားသက်းတမ်းး�ထူးက်း

�ုုမေးသာ အမေးဆိုာက်းအအံ�ုစာစည့်း�မ်း�ာ�အတကွ်း ရငး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံသည့်း� 

အစာုု�ရ၏ မေးငလွုံ�ု မေးငရွငး� အသံ�ုစာရတုး �ုုမ်းုုမ်း�ာ�မြ�ာ�လုာသည့်းက်ု ု

မေးတ�ွမြမ်းငးမေးန်းရပြီး�း� မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံအစာုု�ရသည့်း အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံ ု

တုု�တက်းမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးရ� ဦး�စာာ�မေး��မေးဆိုာငးရကွ်း မေးန်းလု�က်းရှသုည့်း။၁ 

မေးငလွုံ�ုမေးငရွငး� အသံ�ုစာရတုးသည့်း ၂၀၁၁/၁၂ ခုု ဘဏ္ဍာနှှစားမ်း ှစာ၍ နှှစား

ဆိုန်းး��ါ� တုု�မြမ်းင�းလုာလု�က်းရှုပြီး�း� စာစုာမုေး�ါငး� က်��း ၅၀၆၁ ဘးလုးယံ    

(ခုန်း�းမ်းှန်းး�မေးမြခု က်န်းးမေး�်လုာ ၃.၈ ဘးလုးယံ) နှှင�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ စာစုာမုေး�ါငး� 

မြ�ည့်းတငွး�ထူးတုးက်ုန်းးတန်းးေု�ု (GDP) ၏ ၆ ရာခုုငုးနှုန်းး� အထူး ုမေးရာက်း

ရှုခု့�က်ာ ခုန်း�းမ်းှန်းး�တွက်းခု�က်းမ်း ုအရ ၂၀၂၁/၂၂ ခု ုဘဏ္ဍာနှစှားတငွး က်��း 

၁၁၀၀၀ ဘးလုးယံအထူး ုမေးရာက်းရှုသာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။၂  ယငး�သုု�မေးသာ

မ်း�ာ�မြ�ာ�လုသှည့်�းအသံ�ုစာရတုးမ်း�ာ�မေးကြက်ာင�း အစာုု�ရ၏�ယးယမူေးရ�

မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းမုေးက်ာငး�မ်းနွ်းးစာွာလု�ုးမေးဆိုာငးမြခုငး�နှငှ�း မ်းလု�ုးမေးဆိုာငးမြခုငး�

တုု�အကြက်ာ� ကြီးက်း�မ်းာ�သည့်�း(ရလု�း)က်ာွမြခုာ�မ်းရုှုမေးန်းမ်းည့်းမြေစားသည့်း။

�ံမု်းှန်းးအာ�မြေင�း အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံ ုတုု�တက်း

မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးရ� အတကွ်း သာမ်းက် က်�ယးမြ�န်း�းမေးသာ စား��ာွ�မေးရ�၊ 

လုမူ်းမုေးရ� နှငှ�း သဘာ၀ �တး�န်းး�က်�ငးဆိုုုငးရာ ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� 

မြ�ည့်�းမ်းးမေးစာမေးရ� အတကွ်းလုည့်း� �ယးယမူြခုငး� လု�ုးငန်းး�စာဉ်း က်ုု 

အသံ�ုမြ�� ရ�ါသည့်း။ ယငး�တငွး သဘာ၀ �တး�န်းး�က်�ငးဆိုုငုးရာ 

စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး� နှှင�း မြ�ည့်းတငွး�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� ေွံ�ပြီးေ�ု�တုု�တက်းမေးစာမေးရ� 

အတွက်း �ံ��ုု�မ်းုတုု�လုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။၃ ထူးုု�မေးကြက်ာင�း အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး� လု�ုးငန်းး�စာဉ်းသည့်း အခုွန်းးထူးမ်းး�မြ�ည့်းသမူ်း�ာ�၏ မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�

ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည့်�းဆိုည့်း�မေး��နှုငုးရမ်းည့်း မြေစားသက့်�သုု� အစာုု�ရ အေွ့�

အစာည့်း�မ်း�ာ�၏ မ်းဟုာဗ��ဟုာရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည့်း�မ်းးမေးရ� အတကွ်း

လုည့်း� အက်အူည့်း မေး��နှုုငးရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။၄     

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံအတကွ်းမ်း ူမ်းကြက်ာမေးသ�မေးသာ အတတုးသမ်းုုငး�မ်း�ာ�အရ  

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�၊ �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်းနုှငှ�း အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ု

တုု�သည့်း ခု�တုးဆိုက်းမေးန်းလု�က်း ရှမုေးသာမေးကြက်ာင�း အထူးူ�အမေးရ�ကြီးက်း�

မေးသာ က်စုာစရ�းတစားခု ုမြေစား�ါသည့်း။ မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာက်ုု အသံု�မြ���ံ ု

န်းည့်း�လုမ်းး�သည့်း မြ�ည့်းသလူုထူူး၏ု နှုုငးငံမေးတားအမေး�် သမေးဘာထူးာ� 

နှငှ�း ၎ငး�တုု�၏ မေးရ�ွမေးက်ာက်းခုံ�ဂု္ဂိုု�ုလုးမ်း�ာ�အမေး�်သမေးဘာထူးာ�တု�ုအာ� 

သက်းမေးရာက်းမ်းမု်း�ာ� ရှု�ါသည့်း။၅  အဂ္ဂိုတ ုသုု�မ်းဟုတုး မ်းမ်းှတမေးသာ 

အမေးလု�အထူးမ်း�ာ� က်�င�းသံု�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစား

၏ ဂ္ဂိုဏု်းသကု်ာာ တမု်းး�မေးစာာငး�မေးသာအခုါ မြ�ည့်းသမူ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း 

အစာုု�ရ၏ တရာ��ငးမြေစားမ်း ုအမေး�် မေးမ်း�ခုနွ်းး�ထူးုတးလုာနှုုငး�ါသည့်း။၆  

ယငး�မေးကြက်ာင�း တည့်းပြီးငမု်းးမေးသာ �းမ်းုုက်မေးရစားနှုုငးငံမ်း�ာ�၏ အမေးမြခုခုံ

အတုးမြမ်းစား လုုအု�းခု�က်း တစားခုလုုည့်း�မြေစားမေးသာ အခုနွ်းးမေး��မေးဆိုာငးလုုု

စာတုး မေးလု�ာ��ါ�သာွ�မေးစာနှုုငးသည့်း။၇  ရှု�ုးမေးထူး�ွသည့်�း�ယးယမူြခုငး�

လု�ုးငန်းး�စာဉ်းနှှင�း �ါ�ငး�တးသက်းသည့်�းမေးင�ွမ်းာဏ်တုု�မေးကြက်ာင�း 

အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုမြေစားမေးစာရန်းး အခုငွ�းအလုမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ�းမ်းက်းလုံ�ုမ်း�ာ�က်ု ု

မြေစားမေးစာသည့်း။ ထူးု�ုမေးကြက်ာင�း မေးစာ��နှနု်းး�နှှင�း အရည့်းမေးသ�ွအရ သင�းမေးတား

သည့်�း လု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�က် တငး�ါမ်းမေးအာငးမြမ်းငးဘ့ “အမေးက်ာငး�ဆိုံ�ု 



77

လုာဘးထူးုု�နှုုငးသ”ူ က်သာ တငး�ါရရှမုြခုငး� မ်းမြေစားမေးစာရန်းး အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မေးစာာင�းကြက်ည့်�းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။၈ 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�တငွး အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ု�မ်းာဏ် ကြီးက်း�မ်းာ�

လုနွ်းး��ါက် အစာုု�ရအမေးမြ�ာငး�အလု့မ်း�ာ�က်ုု�ငးမြေစားမေးစာနှုငုးသည့်း။ ဥ�မ်းာ

အမြေစားအ��က်းတစားခု ုမေးေားမြ�ရ�ါက် ဘရာဇူးး� မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

က်မု်းပဏ်း Odebrecht သည့်း အစာုု�ရ လု�ုးငန်းး�က်န်းးထူးရှုုကု်းမ်း�ာ� လု�ုး

ခုငွ�းရရှုမေးရ�အတကွ်း လုာဘးမေးငမွ်း�ာ� မေး��ခု့�သည့်း။ အစာုု�ရက် စာံစုာမ်းး�

စာစားမေးဆို�မ်းမုေး�ါငး� ၃၀ မေးက်�ား လု�ုးခု့�ပြီး�း�မေးန်းာက်း ယငး�က်မု်းပဏ်းသည့်း  

အမေးမ်းရကု်န်းးမေး�်လုာ ၃.၅ ဘးလုးယံအထူး ုလုာဘးမေးငမွ်း�ာ� မေး��ခု့�

မေးကြက်ာငး� စာစားမေးဆို�မေးတ�ွရှုခု့��ါသည့်း။ ယငး� အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုအရှု�ုး

မေးတား�ံ၏ု အက်��ု�ဆိုက်းအမြေစား ဘရာဇူးး� သမ်းမတမေးဟုာငး� Lula da 

Silva နှတုးထူးကွ်းခု့�ရမြခုငး�နှငှ�း တရာ�စာွ့ခုံရမြခုငး�၊ ဘရာဇူးး� သမ်းမတ

မေးဟုာငး� နှစှားဦး�၊ �းရှု�ူနှှင�း �န်းာ�မ်းာ� သမ်းမတမေးဟုာငး�တု�ု တရာ�စာွ့ခုံရ

မြခုငး�တုု�အ�ါအ�ငး မြ�စား�ဏ်းက်�ခုံရမ်း ု၂၀၀ မေးက်�ား ရှခုု့�သည့်း။၉  

ကြီးက်း�မ်းာ�သည့်�း နှုုငးငံမေးရ�ဆိုုငုးရာ  အက်��ု�ဆိုက်းမ်း�ာ� အမြ�ငး 

အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�သည့်�း အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုမ်းတုုက်းေ�က်းလုုမုြခုငး�

မေးကြက်ာင�း အစာုု�ရ၏ ရငး�နှှး�မြမ်း��းနှှံမ်း ုဆိုုုငးရာ ည့်ံ�ေ�ငး�မေးသာ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမ်း�ာ� မေး�်ထူးကွ်းမေးစာခု့�ပြီး�း� မြ�ည့်းသလူုထူူးအုတွက်း 

စား��ာွ�မေးရ� ေွံ�ပြီးေ�ု�တုု�တက်းမ်းမု်း�ာ� မေးဆိုာငးကြက်ဉ်း�မေး��နှုငုးမ်းည့်�း 

အခုငွ�းအလုမ်းး�မ်း�ာ�က်ုု ��က်းစား�မေးစာခု့�သည့်း။  

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၁) 
အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ လုွှာပ်းငနး�စာဉ်းး ပုံ်စံာ ၁၀

ဝယံ်ယံမူျားစုာကို်ဝနီ်း

တငးဒါအကြီးကိျ�
(၁) အစာုု�ရ ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း� မ်း�ာ�၏ နှစှားစာဉ်း ရသံ�ုမ်းနှ်းး�မေးမြခု မေးငစွာာရငး� နှှင�း ရန်းး�ံမုေးငခွုွ့မေး�မ်း ုအတွက်း မြ�ငးဆိုငးမြခုငး� 

(၂)  အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�လုုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ�း န်းည့်း�လုမ်းး�မ်း�ာ� ထူးတုးမေးေားသတးမ်းတှးရန်းး	ဝယံ်ယံရူေး�းအစာအီစာဉ််ရေး�းဆာွဲပြ�င််း
(၃)  အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံရူေး�း	လာု�အ�်��ကို်များ�ား	သူတ််များတှ််ပြ�င််း	နှငှ�း တငး�ါစာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မြ�ငးဆိုငးမြခုငး�

တငးဒါ
(၄)  တငး�ါအဆိုုုမြ��ခု�က်း တငးသငွး�ရန်းး လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုေတုးမေးခု်မြခုငး� သု�ုမ်းဟုတုး တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	
(၅)  တငး�ါ အဆိုုုမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအကိုဲပြဖတ််စာစုာစာ်ပြ�င််း နှငှ�း တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသအူာ� မေးရ�ွခု�ယးမြခုငး� 

(၆)  ကိုနီ်ထွရို�ုကို်	လာ��်��ုင််�ငွ်််ရေး�းအ�်ပြ�င််း	

တငးဒါ အလွွှာနး
(၇) က်န်းးထူးရှုုုက်းစာာခု���း စာည့်း�က်မ်းး�ခု�က်းအတုငုး� မေး��မေးခု�ရန်းးနှငှ�း တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသည့်း� လုု�းငန်းး�ထူးံမ်း ှအရည့်းအမေးသ�ွမ်းး 

�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုသုု�မ်းဟုုတး က်နု်းး�စာစည့်း� ရရှုရန်းး ကိုနီ်ထွရို�ုကို်စာာ����်	စာမီျားံ�နီ််�ွဲပြ�င််း	

ဝယံ်ယံ�ူနီ်	
ပြ�င််ဆာင််များ	ု

လာ�ုအ�်��ကို်များ�ားကို�ု	
ပြ�င််ဆာင််ပြ�င််း

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း/	
ဖတု််ရေး�်ပြ�င််း	

စာစုာစာ်ပြ�င််း	နှငှ်််	
ရေး�းွ��ယံ်ပြ�င််း	

ကိုနီ်ထွရို�ုကို်	
အ�်နှှံပြ�င််း	

ကိုနီ်ထွရို�ုကို်	
စာမီျားံ�နီ််�ွဲပြ�င််း	
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ယခု ုမ်းူ�ါ�အက်�ဉ်း�ခု���းစာာတမ်းး�သည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� 

မြေစားစာဉ်း စားမ်းံအ�ုးခု���းမ်း ုအမေး�် အဓိကု်ထူးာ�သည့်း။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုငုးငံရှု 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�အမေး�် လုမှ်းး�မ်းုု�မေးန်းလု�က်း ရှု

သည့်�း �ါ�ငးသက်းဆိုုုငးသမူ်း�ာ�၊ န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်း�ာ�၊ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�

မ်း�ာ�၊ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်းမ်း�ာ�၊ အသ�ုည့်ာ နှှင�း မ်းက်းလုံ�ုမေး��ဆိုွ့မေးဆိုာငးမ်းု

မ်း�ာ� (incentives) တု�ုက်ုု န်းာ�လုည့်းသမေးဘာမေး�ါက်းနှုငုးရန်းး 

အာ�ထူးတုးကြီးက်ု���မ်းး�ထူးာ�သည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�စာန်းစားအမေး�် 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်း ုနှှင�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုအ�ုုငး�တငွး မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�က် မ်းည့်�းသည့်�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါ�ငးမေးန်းသည့်း

က်ုု ဤစာာတမ်းး�၌ အဓိကု်ထူးာ� မေးလု�လုာ�ါသည့်း။

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုမြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� (၁၄) ခု၏ု အစာုု�ရမ်း�ာ�က်ု ု

၂၀၁၁ ခုုနှှစားမ်း ှစာတငး၍ ေွ့�စာည့်း�ခု့�မြခုငး� မြေစားမေးသားလုည့်း� မြ�ည့်းသ�ူ

ဘဏ္ဍာမေးရ� မ်း�ူါ�၊ အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်းနုှငှ�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�စာစုာစား

မ်း ုအ�ုုငး�တုု�တငွး ၎ငး�တု�ုသည့်း အမေးရ��ါမေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါ�ငး

မေးန်းလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�နှငှ�း မ်း�ူါ� 

မ်းမူေးဘာငး၊ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ု

နှငှ�း စာစုာစားထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်း ုအမေး�် ယငး�တု�ု၏ လုမှ်းး�မ်းုု�မ်း ုတုု�က်ုု �ုုမ်းုု၍ 

ရငှး�ရငှး�လုငး�လုငး� သမေးဘာမေး�ါက်း န်းာ�လုည့်းနှုုငးရန်းး ယခုစုာာတမ်းး�က်

အာ�ထူးတုးထူးာ��ါသည့်း။ ၂၀၁၁ ခုနုှှစားမ်း ှစာ၍ မ်းည့်းက့်�သုု� မ်းူ�ါ�မေးရ�ရာ 

မေးမြ�ာငး�လု့မ်းမု်း�ာ� မြေစားမေး�်မေးန်းသည့်းက်ု ုရာှမေးေမွေးလု�လုာထူးာ�ပြီး�း� �ံမု်းနှ်းး 

အမေးလု�အထူးနှငှ�း ရှုမုြမ်းငး�ံမု်း�ာ�က်ုု မေးေားထူးတုးထူးာ��ါသည့်း။ အမေးမြခုခုံ 

အမေးဆိုာက်းအအံုအတွက်း ရငး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမြခုငး�သည့်း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာု

အဆိုင�းနှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း�အဆိုင�း အစာုု�ရနှစှားရ�းလုံ�ု၏ 

သက်းတမ်းး�နှစှားဆိုက်းတငွး မ်း�ူါ�ဦး�စာာ�မေး��မ်း�ာ� မြေစားခု့�မေးသာမေးကြက်ာင�း 

ယခုစုာာတမ်းး�တွငး အစာုု�ရ၏ အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံဆုိုုုငးရာ 

�ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုအဓိကု်ထူးာ� မေးလု�လုာသာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

အစာုု�ရ-�ဂု္ဂိုုလုကု် ��ူမေး�ါငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းမု်း�ာ� (PPPs) မြေင�း မြ��လု�ုးခု့�

သည့်း� �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�မ်းာှ ယခုစုာာတမ်းး�၏ သမုေးတသန်း န်းယး�ယး

တငွး �ါ�ငးမြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ မြ�ည့်းန်းယးမ်း�ာ� နှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း�မ်း�ာ�ရှု 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ တငး�ါမေးခု်ယမူ်း ုဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးတငွး 

PPPs မ်း�ာ�က်ု ုထူးည့်�းသငွး�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှမုေးသာမေးကြက်ာင�း မြေစားသည့်း။ 

ယငး� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�မ်းာှ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တုု�က် 

တုုက်းရှုုကု်းက်ုငုးတွယးရန်းး အတကွ်း အရယွးအစာာ� ကြီးက်း�မ်းာ�လုနွ်းး�မြခုငး� 

(ခုန်း�းမ်းှန်းး�မေးမြခု က်န်းးမေး�်လုာ ၅ သန်းး� အထူးက်း) နှငှ�း ရှု�ုးမေးထူး�ွခုက်းခု့

လုနွ်းး�မြခုငး�တုု�မေးကြက်ာင�းလုည့်း� မြေစား�ါသည့်း။၁၁ PPPs မ်း�ာ�က်ု ုယခုု

စာာတမ်းး�၏ သမုေးတသန်း န်းယး�ယးတငွး ထူးည့်�းသငွး�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှု

မေးသားလုည့်း� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� မ်း�ာ�၌ လု�ုးမေးဆိုာငးလု�က်း ရှု

သည့်း အဓိကု် အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံ ုအမ်း�ာ�စာမု်းာှ PPPs စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ� �ါ�ငးမေးန်းပြီး�း� လုက်းမေးတ�ွတငွးလုည့်း� အခု��ု� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� 

အစာုု�ရတုု�သည့်း ယငး�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစားထူးနု်းး�မေးက်�ာငး� မေးန်းရ

�ါသည့်း။ 

ယခုစုာာတမ်းး�၏ ရည့်းရယွးခု�က်း တစားခုမု်းာှ မေးမြမ်းမြ�ငးအမေးမြခုအမေးန်းတငွး 

အမ်းနှ်းးတက်ယး က်�င�းသံ�ုမေးန်းသည့်�း အမေးလု�အထူးမ်း�ာ� အမေးကြက်ာငး� �ုမု်းုု 

သရုှုနှုုငးရန်းးလုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ ရရှလုုာမေးသာ အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�

မြေင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� နှငှ�း  အမြခုာ�မေးသာ မ်းူ

�ါ�ဥ�မေး� မ်း�ာ�နှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�သည့်�း အန်းာဂ္ဂိုါတး မ်းူ�ါ� ခု�မ်းှတးမြခုငး�မ်း�ာ�

အတွက်း အမေးထူးာက်းအက်မူြ�� နှုုငးရန်းး ရည့်းရယွး�ါသည့်း။ ယခုု

စာာတမ်းး�သည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�က်ု ု

စာစားမေးဆို�မြခုငး� မ်းဟုတုး�ါ။ နှုုငးငံတက်ာအသအုမ်းတှးမြ��အစာုု�ရ၏ 

၁.၂  သုကျေးတသန န�းပ်�းနှှင်း နည်းး�နာ

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၂) 
ခြမူနးမူာနုိှငး၏ ခြပ်ည်းးန�း နှှင်း တုိငး�ကျေးဒသကြီးကီျ� အစုိာ�ရမူျာ� 

ဗဟုုုမ်းခှုန်း�းအ�းသည့်�း �န်းးကြီးက်း�ခု���းနှငှ�း အစာုု�ရအေွ့��ငး 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� ဦး�မေးဆိုာငးရမေးသာ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သ

ကြီးက်း� အစာုု�ရအေွ့�က်ုု ၂၀၀၈ ခုုနှှစား ေွ့�စာည့်း��ံ ုအမေးမြခုခုံ 

ဥ�မေး�က် ေန်းးတး�မေး��ခု့� �ါသည့်း။ ေွ့�စာည့်း��ံအုမေးမြခုခုံ ဥ�မေး� 

ဇူးယာ� (၂) တငွး သတးမ်းတှးမေး��ထူးာ�သည့်�း က်ဏ္ဍမ်း�ာ�နှငှး� 

သက်းဆိုုုငးသည့်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ုု မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် “စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရန်းး၊ လုမ်းး�ညွှနှ်းးရန်းး၊ ကြီးက်း�ကြက်�းရန်းး

နှငှ�း စာစားမေးဆို�ရန်းး” တာ�န်းးမေး��အ�းမြခုငး� ခုံရ�ါသည့်း။၁၂ 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ရှု ဌာာန်းအမ်း�ာ�စာတုငွး 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်းနှငှ�း ၎ငး�တုု�၏ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�

မေး�သကြီးက်း� ဘတးဂ္ဂို�က်းဟု၍ူ ဘတးဂ္ဂို�က်း အမ်း��ု�အစာာ� နှှစား

မ်း��ု�ရှု�ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� ဘတးဂ္ဂို�က်း

မ်း�ာ�သည့်း စာစုာမုေး�ါငး� အစာု�ုရ အသံ�ုစာရတုး၁၃ ၏ ၁၁.၈ 

ရာခုုုငးနှုန်းး� နှှင�း စာုစာမုေး�ါငး� မေးငလွုံ�ုမေးငရွငး� အသံ�ုစာရတုး၏ 

၂၄ ရာခုုငုးနှုန်းး� �ါ�ငးမ်း ုရှုမေးန်း�ါသည့်း (၂၀၁၈/၁၉ မ်းလူု ခုန်းး�

မ်းနှ်းး�ဘတးဂ္ဂို�က်း)။၁၄   

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတားမ်း�ာ�နှှင�း မြ�ည့်းသ�ူ

မေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတးက့်�သုု� လုတှးမေးတားမေးက်ားမ်းတး မ်း�ာ�က် 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�မေးရ�ဆိုွ့မြခုငး�တငွး �ါ�ငးမ်း ုရှုသလုုု၊ အစာုု�ရ

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အာ� အက့်မြေတး မေးစာာင�းကြက်ည့်�းမြခုငး� နှငှ�း ၎ငး�

တုု�၏ မ်း့ဆိုနှဒန်းယးမ်းှမြ�ည့်းသမူ်း�ာ�အာ� အစာုု�ရ�န်းးမေးဆိုာငးမ်းု

မ်း�ာ� ရရှုရန်းး �ံ��ုု�မေး��မြခုငး� စာသည့်�း တာ�န်းးမ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� 

ထူးမ်းး�မေးဆိုာငး�ါသည့်း။၁၅  မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုစာုု�ရက် မ်း�ူါ�

ခု�မ်းတှးမြခုငး� မြေစားစာဉ်းက်ု ုအဓိကု်တာ�န်းးယပူြီး�း�၊ အမေးက်ာငး 

အထူးည့်းမေးေားသည့်�း အ�ုုငး�တွငးမ်း ူမြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�

မေး�သ ကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�က် အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ

�ါ�ငး�ါသည့်း။၁၆    
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�ယးယမူြခုငး� စာန်းစားမ်း�ာ�က်ု ုဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာမ်း ုန်းည့်း�လုမ်းး�မြေစားမေးသာ 

Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS) 

မြေင�း စာန်းစားတက်� ဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာမြခုငး�မ်း��ု� ယခုစုာာတမ်းး�တငွး 

လု�ုးမေးဆိုာငးထူးာ�မြခုငး� မ်းရှုသလုုု မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး 

မေးအာက်းရှု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� လု�ုးမေးဆိုာငးရမေးသာ ဌာာန်းအေွ့�

အစာည့်း�မ်း�ာ�က်ု ုစာန်းစားတက်� စာာရငး�စာစားမေးဆို�မြခုငး�က်ု ုယခုစုာာတမ်းး�

တငွး လု�ုးမေးဆိုာငးထူးာ�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ မြ�ည့်းန်းယးတစားခုနုှငှ�း တုုငး�မေး�သ

ကြီးက်း�တစားခုုတုု�က်ုု မေးလု�လုာထူးာ�မ်းအုရ မေးတ�ွရှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု ထူးတုးမေးေား

တငးမြ�ထူးာ�မြခုငး� မြေစားပြီး�း� အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�မ်းာှ ဌာာန်းအလုုုက်း နှငှ�း 

တည့်းမေးန်းရာမေး�သအလုုကု်း က်ွ့မြ�ာ�မြခုာ�န်းာ�မ်းမု်း�ာ� ရှုနှုုငးက်ာ �ုမု်းုု၍ 

ဂ္ဂိုရှုတုစာုုက်း မေးလု�လုာသံ�ုသ�းမ်း ုမြ��လု�ုးရန်းး လုုုအ�းနှုုငး�ါသည့်း။ 

ရှုပြီး�း�သာ� သမုေးတသန်း၊ စာာအု�းစာာတမ်းး�နှှင�း အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ု

မေးလု�လုာမြခုငး�၊ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ က်စုာစရ�းတငွး လု�ုးက်ုငုး

မေးန်းသည့်�း ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရ� အေွ့�မ်း�ာ�အာ� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုငး�၊ နှငှ�း ၂၀၁၈ 

နှစှားက်ုန်းးနှှင�း ၂၀၂၀ မြ�ည့်�းနှှစား အမေးစာာ�ုငုး� က်ာလုတုု�အကြက်ာ� 

လု�ုးမေးဆိုာငးခု့�သည့်�း က်ွငး�ဆိုငး�မေးလု�လုာမ်း ုနှှစားကြီးက်မု်းး တုု�အမေး�်တငွး 

ယခုစုာာတမ်းး�က်ု ုအမေးမြခုခုံထူးာ� �ါသည့်း။ ရှပုြီး�း�သာ� စာာအ�ုးစာာတမ်းး�

နှငှ�း အခု�က်း အလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးလု�လုာမ်းတုငွး မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှု အစာုု�ရ

၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးလုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

နှုုငးငံတက်ာမြေင�း အသစားတေန်းး ခု�တုးဆိုက်းမြခုငး�မ်းာှ ကြက်ာမြမ်းင�းမ်း ုမ်းရှု

မေးသ�မြခုငး�၊ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးမ်းာှလုည့်း� 

မ်းကြက်ာမေးသ�ခုငးက်မ်း ှခု�မ်းှတးခု့�မြခုငး� စာသည့်�း အခု�က်းနှှစားခု�က်းမေးကြက်ာင�း 

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၃) 
အကျေးဆာကျးအအုံဆုိငးရာ လုွှာပ်းငနး�မူျာ�တည်းး  ကျေးဆာကျးမုူအတွကျး ဝါနးကျေးဆာငးမုူလုွှာပ်းငနး�မူျာ�တွငး 
ခြပ်ည်းးန�း နှှင်း တုိငး�ကျေးဒသကြီးကီျ� အစုိာ�ရမူျာ�ကျ မူည်းးသည််းး အချုနး�ကျဏ္ဍမှူ ပ်ါဝါငးသနည်းး�။ 

အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�၏ တည့်းမေးန်းရာ၊ အရယွးအစာာ�၊ ရှု�ုးမေးထူး�ွခုက်းခု့မ်း ုနှှင�း ဘတးဂ္ဂို�က်းရရှုသည့်�း မေးန်းရာ အမေး�်မ်းတူည့်း၍ အစာုု�ရ

၏ အမေးဆိုာက်းအအံ ုလုု�းငန်းး�မ်း�ာ�တည့်း  မေးဆိုာက်းမ်းအုတကွ်း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းလုု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�ဆိုုုငးရာ တာ�န်းးခုွ့မေး�မ်း ုအမ်း��ု�မ်း��ု�က်ွ့မြ�ာ� 

�ါသည့်း။ အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း တငး�ါမေးခု်ယရူာတငွး စားမ်းံက်နု်းး�တည့်းရှုသည့်�း မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အတွငး�

တငွးသာ တငး�ါမေးခု်ယ ူ�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� အမေး��မေးမြ��လုမ်းး� စားမ်းံက်နု်းး� က့်�သုု� မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� တစားခုုထူးက်း �ု၍ု 

လုမှ်းး�ခြုံခုံ�မ်း ုရှုမေးသာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်းမ်း ူယငး�က့်�သုု� မ်းဟုတုး�ါ။ မြ�ည့်းန်းယး နှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု

မေးငလွုံ�ုမေးငရွငး� ဘတးဂ္ဂို�က်းနှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မေးငလွုံု�မေးငရွငး� ဘတးဂ္ဂို�က်း အသံ�ုမြ��ထူးာ�သည့်�း �ယးယမူ်းနုှှစားမ်း��ု�လုံု�က်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ့ရမေးသားလုည့်း� တာ�န်းးယရူမ်း ုအတုုငး�အတာမ်းာှမ်း ူက်ာွမြခုာ��ါသည့်း။

l	 ပြ�ည််ရေးထွာင််စာ�ဘာဏ္ဍာာ�နီ်�ံ�ရေးင်	ွမ်း ှက်�ခုံသံ�ုစာွ့သည့်း� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�ရှု တငး�ါ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုအာ�လုံု�အာ� မြ�ည့်းန်းယး/

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာအမြေစား တာ�န်းးယ၍ူ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းအု�ုုငး�တွငး �ံ��ုု�ရ�ါသည့်း။ �ယးယမူ်းု

မြ��လု�ုးသည့်�း သက်းဆိုုုငးရာ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သ ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�က် �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း တစားခုလုုံု�က်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရ�ါသည့်း။ 

l	 တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီနှှင််	်ပြ�ည််နီယံ်ဘာဏ္ဍာာ�နီ်�ံ�ရေးင်	ွမ်း ှက်�ခုံသံ�ုစာွ့သည့်း ဆိုုု�ါက် မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�ရှု တငး�ါယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ု

အာ�လုံ�ုက်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မေးရ�မ်းာှမ်း ူမြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ တာ�န်းးလုံ�ုလုံု�သာ မြေစား�ါသည့်း။ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု

ဘတးဂ္ဂို�က်းအသံ�ုမြ��ထူးာ�သည့်�း �ယးယမူြခုငး� မ်း�ာ�က့်�သုု��ငး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာအမြေစား 

တာ�န်းးယူပြီး�း� �ယးယမူြခုငး� လု�ုးမေးဆိုာငးသည့်�း မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� ဌာာန်းက် စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းကု်ုု တာ�န်းးယ�ူါသည့်း။ ထူးုု�မြ�ငး အမြခုာ�         

“ဆိုက်းစာ�းသည့်�း” မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဌာာန်းအရာရှုမ်း�ာ� (�ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင�း အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာမ်း�ာ�) က် စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုအ�ုုငး�တွငး 

က်ညူ့်း�ံ��ုု�မေး���ါသည့်း။  

စားမ်းံက်နု်းး� လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ�း အမေးသ�စာတုးမေးေားမြ�ခု�က်း က်ု ုဆိုန်းး�စာစားမြခုငး�၊ စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုစာစားမေးဆို�မြခုငး�၊ �ယးယမူြခုငး� 

လု�ုးမေးဆိုာငးသည့်�း ဌာာန်း၊ အေွ့အစာည့်း�မ်း�ာ� နှငှ�း မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�က်ုု ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မြခုငး� စာသည့်းတု�ုတငွး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 

လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�သည့်း တက်းကြွက်မွေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါ�ငးမေးန်း�ါသည့်း။ မေး�သမြ�ည့်းသ ူမ်း�ာ�သည့်း အခု�က်းအလုက်း 

မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုနှှင�း တုုငးကြက်ာ�မ်းမု်း�ာ� အတကွ်း ၎ငး�တု�ု န်းယးမေးမြမ်းရှု လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုှယး မ်း�ာ�သုု�သာ �ုုမ်းုု ယံကုြက်ည့်းမ်းရုှုစာာွ ဆိုက်းသယွး

ကြက်ပြီး�း� ၎ငး�တုု�နှှငး� ဌာာန်းဆိုုငုးရာ/တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� အကြက်ာ�လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�က် ခု�တုးဆိုက်းမေး�� ရ�ါသည့်း။ မြ�ည့်း

သ�ူမေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတးသည့်းလုည့်း� က်န်းးထူးရှုုကု်းလုု�းငန်းး�ရငှး မ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း အာ�န်းည့်း�မ်းအုမေး�် စာစားမေးဆို�အက့်မြေတး ရ

�ါသည့်း။ အမေးဆိုာက်းအအံဆုိုုုငးရာ �ယးယမူြခုငး�တငွး မြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အဆိုင�းမ်း ှဆိုက်းနှယွး�ါ�ငးသ ူအသး�သး� �ါ�ငးမေးန်း

ရသည့်�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ� အမေးကြက်ာငး�က်ု ုအခုန်းး� (၅) တငွး �ုမု်းုုမြ�ည့်�းစာံစုာာွ မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ 
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မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�နှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�သည့်�း သုမေးတသန်း 

အန်းည့်း�ငယးသာ ရှ�ုါသည့်း။  

Sandhi Governance Institute အေွ့� နှှင�း အာရမှေးောငးမေး��ရငှး� 

တုု�သည့်း ၂၀၂၀ မြ�ည့်�းနှှစား ဇူးန်းးန်း�ါရးမ်း ှမေးေမေးေား�ါရးအတငွး� ဧရာ၀တး 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး သု�ု သွာ�မေးရာက်းခု့�ပြီး�း� အစာုု�ရ

ဌာာန်းတာ�န်းးရှုသမူ်း�ာ�နှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လုယှးတုု�မြေင�း တဦး�ခု�ငး� သး�သန်း�း မေးတွ�ဆိုံ ုမေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုငး�နှငှ�း 

အေွ့�လုုုက်း အု�းစာေုွ့� မေးဆိုွ�မေးနှ�ွမြခုငး�တုု�က်ုု မြ��လု�ုးခု့��ါသည့်း။ ယငး�တု�ု

တငွး စားမ်းံက်နု်းး�၊   ရသံု�မ်းနှ်းး�မေးမြခု၊ မေးက်��လုက်းလုမ်းး�၊ လုှ�းစာစား၊ လုမူ်းမုေးရ� 

(က်�န်းး�မ်းာမေးရ� နှငှ�း �ည့်ာမေးရ�) နှငှ�း စာည့်း�ငးသာယာမေးရ� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� 

နှငှ�း ဌာာန်းအရာရှုမ်း�ာ�မြေင�း မေးတ�ွဆိုံ ုမေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုငး�မ်း�ာ� �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

ပြီးမ်း�ု�န်းယး စားမ်းံက်နု်းး�မေးရ�ဆိုွ့ အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမေးရ� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�

နှငှ�း မေးဆိုာက်း လု�ုးမေးရ�လု�ုးငန်းး� စာစားမေးဆို�မေးရ� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ အေွ့�

�ငးမ်း�ာ�၊ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� 

နှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မြ�ည့်းသ�ူမေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာ 

တုု�သည့်းလုည့်း� ယငး�က့်�သုု� မေးဆို�ွမေးနှ�ွမ်းမု်း�ာ�တငွး �ါ�ငးခု့��ါသည့်း။ 

တစားဦး�ခု�ငး� သး�သန်း�း မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� မြ��လု�ုးခု့�ရာတငွး 

အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� စာစုာစားရသည့်�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� နှှင�း 

လု�ုးငန်းး� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားသည့်�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အ�ါအ�ငး 

လု�ုးငန်းး�စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� �ါ�ငးခု့��ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယး၊ တုငုး�

မေး�သကြီးက်း�တုု�၏အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�က်ု ုနှုုငး�ယဉှ်းနှုငုးရန်းး အတကွ်း 

မြ�ည့်းန်းယးတစားခု ု(က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး)နှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တစားခု ု         

(ဧရာ�တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း�)က်ုု မေးရ�ွခု�ယးခု့�မြခုငး� မြေစား�ါသည့်း။ အစာု�ုရ

၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ု�ံ��ုု�နှုုငးမေးရ� မေး�သဆိုုငုးရာအစာုု�ရက် 

လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ငးဆိုငးမေးန်းသည့်းဟု ုယခုငး   သမုေးတတန်းတငွး 

မေးတ�ွရှုခု့�သည့်�း အခု�က်းမေး�်မ်းတူည့်း၍ ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း�က်ုု 

မေးရ�ွခု�ယးခု့�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

ဤမ်း�ူါ� အက်�ဉ်း�ခု���း စာာတမ်းး�သည့်း ၂၀၁၈ ခုနုှှစားမေးနှာှငး��ုုငး� နှငှ�း 

၂၀၁၉ ခုုနှစှား အမေးစာာ�ုငုး�တွငး မ်းနွ်းးမြ�ည့်းန်းယး၊ �့ခုူ�နှှင�း ဧရာ၀တး တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� တုု�ရှု ပြီးမ်း�ု�န်းယးမေးမြခုာက်းခု၌ု အာရမှေးောငးမေး��ရငှး�၏ �ံ��ုု�မ်းု

မြေင�း Sandi Governance Institute အေွ့�က် မြ��စာခုု့�မေးသာ မေး�သနှတရ 

အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး� အမေးလု�အထူး ဆိုုုငးရာ သမုေးတသန်း အမေး�်

တငွး အမေးမြခုခုံထူးာ�မြခုငး� မြေစား�ါသည့်း။ ဦး�တည့်းအ�ုးစာ ုမေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုငး� 

နှငှ�း တဦး�ခု�ငး� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုငး�မ်း�ာ� မြ��လု�ုးခု့�ပြီး�း�မေးန်းာက်း 

၂၀၂၀ မြ�ည့်�းနှှစား ဇူးူလုုုငးလုနှှင�း ဩဂ္ဂိုတုးလုတုု�တငွး အလုု�းရှုံမုေးဆို�ွမေးနှ�ွ�ွ့

မ်း�ာ� မြ��လု�ုးက်ာ က်န်းဦး� မေးတ�ွရှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု အစာုု�ရ အရာရှမု်း�ာ�၊ 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� နှှင�း စား��ာွ�မေးရ� 

လု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�ထူးံသု�ု တငးမြ�ခု့��ါသည့်း။  

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစားမ်း�ာ�၏ ထူးမုေးရာက်းမ်းနုှှင�း ဂ္ဂိုဏု်းသကု်ာာရှုမ်း ု

မ်းာှ အမေးရ�ကြီးက်း�သည့်း ဟု ုက်�ယးက်�ယးမြ�န်း�းမြ�န်း�း သမု်းတှးလုက်းခုံကြက်

သည့်�းတုုငး ယငး�သု�ု ထူးုမေးရာက်းမ်းရုှုမေးရ� လု�ုးမေးဆိုာငးရန်းးမ်းာှ ခုက်းခု့

မေးသာ က်စုာစရ�းတစားခုလုုည့်း� မြေစား�ါသည့်း။ အခုန်းး� (၂) တငွး ေွံ�ပြီးေ�ု�ဆို့

နှုုငးငံမ်း�ာ� ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရမေးလု�ရှုသည့်�း စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ�၊ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ု

လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးမ်းည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�မ်း�ာ� နှငှ�း လုက်းရှုအခု�နု်းးထူး ု

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုဆိုုုငးရာ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� တုု�က်ုု 

မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ အခုန်းး� (၃) တငွး မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုအစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�နှငှ�း အမေးလု�အထူး တုု�က်ုု �ံမုေးေားမေးန်းသည့်�း 

ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးနှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ အက်�ဉ်း�ခု���း မေးေားမြ�ထူးာ� �ါသည့်း။ 

နှုုငးငံမေးတားသမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းအမ်းတှး (၁/၂၀၁၇) အမေး�် 

ဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာ ထူးာ�ပြီး�း� တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�နှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ 

မြေစားစာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ုရှုုု�ရှုုု�ရငှး�ရငှး� �ံမုေးေားထူးာ��ါသည့်း။ အခုန်းး� (၄)  တငွး 

က်ငွး�ဆိုငး� သမုေးတသန်းမ်း ှရရှလုုာသည့်�း သံ�ုသ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�

ထူးာ��ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း�  အစာုု�ရတုု�၏ �ယးယူ

မြခုငး�ဆိုုငုးရာ အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�အမေး�် လုမှ်းး�မ်းုု�မ်းုရှုသည့်း� မြ�ည့်းန်းယး/

တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တုု�၏ အဓိကု် ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း� မ်း�ာ�အမေးကြက်ာငး� 

တငးမြ� ထူးာ��ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�မ်း�ာ�က်ု ု

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း� မ်း�ာ�က် ၎ငး�တု�ု၏ 

အမေးမြခုအမေးန်းနှှင�း အည့်း ဆိုးမေးလု�ားသလုု ုအန်းက်းေွင�း လု�ုးမေးဆိုာငးမ်းနုှငှ�း 

အမေးက်ာငးအထူးည့်း မေးေားမ်းတုုု�မ်းှ သငးယမူေးလု�လုာမ်း ုအခု��ု�တုု�က်ုု 

မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ အခုန်းး� (၅) တငွး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

ဆိုုုငးရာ အမေးလု�အထူး အမေး�် အက့်မြေတးခု�က်း နှငှ�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး 

အမေး�် စာစုာစားမေးလု�လုာခု�က်း တုု�မ်းှ ရရှလုုာသည့်�း မေးတ�ွရှုခု�က်း ၁၁ ခု�က်း

က်ုု မေးေားမြ�ထူးာ� �ါသည့်း။ အခုန်းး� (၆) တငွး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�အာ� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား ရမ်းည့်�း 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုစားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ� နှှင�း စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

(MOPFI) နှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ� အတကွ်း 

အကြုံက်ံမြ��တငးမြ�ခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။   
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အချုနး� ၂

အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ခြ�စားစာဉ်းး 
ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာကျေးရ�ဆုိငးရာ စိာနးကျေးချု်ချုျကျးမူျာ�၊ 
အကျေးခြချုခံျုမူူမူျာ�နှှင်း ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ ကျနဦး� 
အကျေးတ့အကြုံကံျ�မူျာ�

၂.၁  �ံ့ဖြိုး�ိ��ဆဲ နုိှငးငံမူျာ� ကြုံကံျ�ကျေးတ့ရတတးသည််းး အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ခြ�စားစာဉ်းး ဆုိငးရာ 
စိာနးကျေးချု်မုူမူျာ�  

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းက်ု ုမြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုသည့်း အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ က်စုာစရ�းတစားခု ုမြေစားမေးသားလုည့်း� အမေးက်ာငးအထူးည့်း မေးေားမေးရ�မ်းာှ 

အခုက်းအခု့မ်း�ာ�စာာွ ရှု�ါသည့်း။ ယခုအုခုန်းး�တွငး မေး�သတငွး�ရှု ေွံ�ပြီးေ�ု�ဆို့ နှုုငးငံမ်း�ာ�၌ ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရတတးသည့်�း စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ� က်ု ုအက်�ဉ်း�ခု���း 

မေးေားမြ�သာွ�မ်းည့်း မြေစားပြီး�း� အထူးူ�သမြေင�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံမ်း ှမ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးသမူ်း�ာ�နှငှ�း ဆိုးမေးလု�ားမ်း ုရှုမ်းည့်�း အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်ာက်းနှတုး တငးမြ�

သာွ��ါမ်းည့်း။ ထူးုု�မေးန်းာက်း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုနှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မ်း�ာ�ရှု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မေးရ� မေးဆိုာငးရကွ်း

မေးန်းသမူ်း�ာ� အတကွ်း အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားနှုုငးမ်းည့်း� အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ အမေးမြခုခုံမ်း/ူ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� မ်း�ာ�မြေင�းလုည့်း� မ်းတုးဆိုက်း

မေး��သာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ မေး�သတငွး� အမု်းးန်းး�ခု�ငး� နှုုငးငံမ်း�ာ�နှငှ�း ယဉှ်း�ါက် မ်း�ာ�စာာွ နှုန်းယးမေးသ�သည့်�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မေးရ� 

ခုရး�စာဉ်း အမေးကြက်ာငး�က်ုမု်း ူယခုအုခုန်းး�၏ န်းုဂ္ဂိုံ�ုတငွး မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ မ်း�ာ�စာာွကြီးက်�ု�စာာ� မေးဆိုာငးရကွ်း ရမ်းည့်း မြေစားမေးသားလုည့်း� မြမ်းန်းးမ်းာနှုငုးငံ၏   

မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးသမူ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း မေး�သတငွး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ� အမေး�် အမေးမြခုခုံက်ာ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ စာန်းစားမေးက်ာငး�တစားခုကု်ုု 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံတငွး တည့်းမေးဆိုာက်းနှုငုးမေးရ� ထူး�ူမြခုာ�သည့်�း အခုငွ�းအလုမ်းး�မေးက်ာငး�မ်း�ာ� ရှမုေးန်း�ါသည့်း။ က်န်းဦး� အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�မ်းာှ မေးက်ာငး�မ်းနွ်းး

မေးန်းသည့်းဟု ုသံ�ုသ�းရပြီး�း� ယငး�အမေးမြခုအမေးန်းမေးက်ာငး�မ်း�ာ�အာ� ဆိုက်းလုက်းထူးနု်းး�သုမ်းး�ပြီး�း� မေးရ�ှဆိုက်း မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးရန်းး အခုန်းး� (၆) တွငး 

အကြုံက်ံမြ��ခု�က်းမ်း�ာ� တငးမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ 

အမေးရ�ှမေးတာငးအာရ ှနှုုငးငံမ်း�ာ�စာာွသည့်း မေးအာငးမြမ်းငးသည့်�း စား��ာွ�မေးရ� 

အသငွးက်�ူမေးမြ�ာငး�မ်းမု်း�ာ� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားနှုငုးခု့�သည့်�းတုုငး ၎ငး�

တုု�နှုငုးငံရှ ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစားမ်း�ာ�မ်းာှမ်း ူအမေးမြ�ာငး�အလု့

အတုုငး� လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးရန်းး ရှုနု်းး�က်န်းး ရတတး�ါသည့်း။ မြ��မြ�ငး

မေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုလု�ုးမေးဆိုာငးရာ၌ မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ထူးာ�သည့်�းအတုုငး� အက်��ု�

သက်းမေးရာက်းမ်း ုမ်းရရှမုြခုငး�မ်း�ာ� ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရတတးပြီး�း� အထူး�ူသမြေင�း 

မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့ထူးာ�သည့်�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးမ်း�ာ�အာ� လုက်းမေးတ�ွ

အမ်းနှ်းးတက်ယး က်�င�းသံ�ုရာတငွး အခုက်းအခု့ ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရ�ါသည့်း။၁၇  

ရည့်းရယွးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား ရာတငွး အာ�န်းည့်း�မေးန်း

တတး �ါသည့်း။ ယငး�အခုက်းအခု့ မ်း�ာ�က် ဆိုငး�ရ့နှမွ်းး��ါ�မ်းမုေးလု�ာ�ခု�

မေးရ� ကြီးက်�ု��မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအာ�န်းည့်း�မေးစာပြီး�း�၊ အစာုု�ရ၏�ယးယမူြခုငး�

စာန်းစားမ်း�ာ�၏ ဂ္ဂိုဏု်းသကု်ာာက်ုလုုည့်း� ထူးခုုုုက်းမေးစာက်ာ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့

မ်း ုအရှုန်းးက်ုုလုည့်း� တန်း�းမေးစာ�ါသည့်း။၁၈၊	၁၉  

ဥ�ရေးဒိုနှှင်််	စာည််း�ကို�်များဆုာ�ုင််�ာ	များရူေးဘာာင််။ အစာုု�ရ �ယးယမူေးရ�

ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�မ်း�ာ�၊ န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်း�ာ� နှငှ�း လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း� 

မ်း�ာ�သည့်း အမ်း��ု�မ်း��ု� က်ွ့မြ�ာ�မေးန်းပြီး�း� တသမ်းတးတည့်း� ရှမု်းမေးန်း�ါ။ 

လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ�မ်းာှ ရငှး�ရငှး�လုငး�လုငး� မ်းရှုသလုုု၊ အစာုု�ရ 

�ယးယမူေးရ� စာန်းစားအတငွး� �ါ�ငးသမူ်း�ာ�၏ တာ�န်းးနှငှ�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍ 

မ်း�ာ�နှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�ပြီး�း� တတုုက်�က်� သတးမ်းတှးထူးာ�မြခုငး� မ်းရှမု်း ု

သုု�မ်းဟုတုး တာ�န်းးနှှင�းအခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�မေးရာမေးထူး�ွမေးန်းမ်းုမ်း�ာ� မြေစားမေး�်

မေးလု� ရှု�ါသည့်း။ ယငး�အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�မ်းတှဆိုင�း ရှု�ုးမေးထူး�ွမ်းနုှှင�း 

တာ�န်းးခုံမ်းု အာ�န်းည့်း�မြခုငး�တုု� မြေစားမေး�်မေးစာလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ အထူးငး

ရာှ�ဆိုံု� ဥ�မ်းာတစားခု ုအမြေစား ေလုုစား�ုုငးနှုုငးငံက်ု ုမေးေားမြ�လုု�ုါသည့်း။ 

ယငး�တငွး ၂၀၀၃ ခုနုှှစား မ်းတုုငးခုငးအထူး ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

လု�ုးငန်းး�စာဉ်းက်ုု စားမ်းံအု�းခု���းမေးသာ ဥ�မေး� ၆၀ မေးက်�ား၊ သမ်းမတ အမ်းနု်း�း

မ်း�ာ�နှငှ�း အု�းခု���းမေးရ�ဆိုုငုးရာ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�စာာွ ရှုမေးန်းခု့��ါသည့်း။ 
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ထူးုု�မြ�ငး အမေးရ�ှမေးတာငးအာရတှငွး “အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� ဆိုုငုးရာ 

က်�င�းသံ�ုမ်းနုှှင�း မ်း�ူါ�မ်း�ာ�က်ု ုထူးုန်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းရန်းး၊ န်းည့်း�ဥ�မေး�

မ်း�ာ�က်ု ုသံ�ုသ�းရန်းး၊ တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မ်းကူြက်မ်းး� မေးရ�ဆိုွ့ရန်းး၊ 

�ယးယလူုုုမ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးကြက်ားမြငာရန်းးနှငှ�း စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� လုုကု်းန်းာ

မ်း ုရှု၊မ်းရှု မေးစာာင�းကြက်ည့်�းစာစားမေးဆို�ရန်းး ဗဟုုအုဆိုင�း အာဏ်ာ�ုုငး အေွ့�

အစာည့်း�မ်း�ာ� မ်းရှခုု့�သည့်း”၂၀ က်ုု မေးတ�ွရ�ါသည့်း။ 

အင််စာတ်ကီို��း�ငှ််း	နှငှ်််	လာ�ူအ�င််းအပြများစာ်	စာွများ်း�ည််ပြ�ည်််၀များ။ု အစာုု�ရ၏

�ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ တာ�န်းးရှု�ဂု္ဂိုု�ုလုးမ်း�ာ�နှငှ�း အက့်မြေတး မေးစာာင�း

ကြက်ည့်�းရသမူ်း�ာ�၏ အရည့်းအခု�ငး� နှငှ�း စာတုးအာ�ထူးက်းသန်းးမ်း ုရှုမေးရ� 

မြေည့်�းဆိုည့်း�မေး��ရန်းး အာ�န်းည့်း�သည့်�း အခု�က်းက် ထူးမုေးရာက်းသည့်�း 

အစာုု�ရ �ယးယမူ်း ုစာန်းစားတစားခုု အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားနှုငုးရန်းး 

အတွက်း အဓိကု် အဟုန်း�းအတာ� မြေစားမေးန်း�ါသည့်း။ အစာု�ုရ၏ �ယးယူ

မြခုငး�ဆိုုငုးရာ စာန်းစားအတကွ်း �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာန်းစားတက်� မေးလု�က်�င�း

သငးကြက်ာ�မေး��ရန်းး နှငှ�း က်ွမ်းး�က်�ငးမ်း၊ု အရည့်းအခု�ငး�မ်း�ာ�က်ု ုစာဉ်းဆိုက်း

မ်းမြ�တး မြမ်းှင�းတငးမေး��ရန်းး လုုအု�း�ါသည့်း။ ယငး�သု�ု လုု�းမေးဆိုာငးရန်းး 

က်န်းဦး�အမေးန်းမြေင�း လုက်းရှ ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစားနှငှ�း 

လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ� အမေး�် သမေးဘာထူးာ� ခုံယခူု�က်းမ်း�ာ� 

မေးမြ�ာငး�လု့ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

ယံဉှ််မြို��ုင််များ	ုနှငှ်််	လာကို်လာမှျား်းများမီျား။ု	မေး�သနှတရ လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း 

တန်းး�တညူ့်းမ်းှမ်း ုရှုမေးသာ အခုငး�အက်�ငး�တစားခု ုေန်းးတး�မေး��နှုုငးရာ၌ 

အဓိကု် အတာ�အဆိုး�မ်း�ာ�စာာွ ရှုမေးန်း�ါသည့်း။ တငး�ါမေးခု်ယမူ်း ု

စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ� တငး�ကြက်�းလုနွ်းး��ါက် လု�ုးငန်းး�ကြီးက်း�မ်း�ာ� 

အတွက်း �ုမု်းုု အာ�သာမ်း ုရှုနှုုငးပြီး�း� အမေးသ�စာာ�နှငှ�း အလုတးစာာ� 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� (SMEs) နှငှ�း လု�ုးငန်းး�သစားမ်း�ာ� အတကွ်း အခုငွ�းအလုမ်းး� 

န်းည့်း�မေးစာက်ာ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုအာ�န်းည့်း�မေးစာမ်းည့်း 

မြေစားသည့်း။ eGovernment က့်�သုု�မေးသာ န်းယး�ယးမ်း��ု�တငွးမ်း ူယငး�

မေးကြက်ာင�း တးထူးငွးဆိုန်းး�သစားမ်း ုန်းည့်း��ါ�သာွ� နှုုငးသည့်း။ ေွံ�ပြီးေ�ု�ဆို့ နှုုငးငံ

မ်း�ာ�ရှု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစားမ်း�ာ�တငွး မြ�ည့်း�လု�ုးငန်းး� မ်း�ာ�

အာ� မြ�ည့်းတငွး�လု�ုးငန်းး� န်းည့်း�တ ူစာည့်း�က်မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင�း ယဉှ်းပြီး��ုငး

နှုုငးမ်းည့်�း အတုုငး�အတာအမေး�် သမေးဘာထူးာ�အမြမ်းငး အမ်း��ု�မ်း��ု� 

က်ွ့မြ�ာ��ါသည့်း။ မြ�ည့်းတငွး�လု�ုးငန်းး� မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှဦး�စာာ�မေး�� �ယးယူ

မြခုငး�မြေင�း က်နု်းးက်�စာရတုး မြမ်းင�းမ်းာ�မ်း ုနှငှ�း အရည့်းအမေးသ�ွ န်းည့်း��ါ�မ်း ုတုု�

က်ုု ရငးဆိုုငုးရနှုုငး �ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� လုက်းမေးတ�ွလုု�းမေးဆိုာငးမ်းု

မ်း ှတဆိုင�း တမြေည့်း�မြေည့်း� သငးယမူြခုငး�မြေင�း မေးရရညှ့်းတငွး မြ�ည့်းတငွး�

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း နှငှ�း ထူးမုေးရာက်းမ်း ုတုု�တက်းမေးစာရန်းး 

�ံ��ုု�မေး��နှုုငးမ်းည့်�း လု�ုးငန်းး�ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရ� ဗ��ဟုာတစားခု ုအမြေစား 

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား နှုငုး�ါသည့်း။ 

အ�တ်လုာ�ုကို်စာားများ။ု	တရာ�မ်း�ငး �ဂု္ဂိုု�ုလုးမေးရ� အက်��ု�အမြမ်းတး ရရှုမေးရ�

အတွက်း အာဏ်ာ အလုွ့သံု�စာာ�မ်းမု်း�ာ� က်�ယးက်�ယးမြ�န်း�းမြ�န်း�း မြေစားမေး�်

မေးန်းမြခုငး�မ်းာှ ဥ�မေး�စာုု�မ်းုု�မ်း ုအာ�န်းည့်း�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း မြေစားသည့်း။ �ါ�ငး

�တးသက်းသမူ်း�ာ�၏ အာဏ်ာနှှင�း လုမှ်းး�မ်းုု�မ်း ုက်ုု မေးကြက်ာက်းရွံ�မြခုငး�၊ 

သမေးဘာတခူု�က်း မ်း�ာ�စာာွတုု�သည့်း အမ်း�ာ�မ်းသနုှုုငးမေးသာအမေးန်းအထူးာ�

မ်း�ာ�ရှုမေးန်းမြခုငး�နှငှ�း ဥ�မေး�စာန်းစားမ်း�ာ� အာ�န်းည့်း�မြခုငး�စာသည့်�း အခု�က်း

မ်း�ာ�မေးကြက်ာင�း တာ�န်းးရှုသည့်�း သမူ်း�ာ�က်ု ုအမေးရ�ယနူှုုငးရန်းး ခုက်းခု့

�ါသည့်း။ အစာုု�ရ နှငှ�း စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�၏ အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ု

အမေး�် သမေးဘာထူးာ� မေး��ာ�မေးမြ�ာငး�သည့်�း နှုုငးငံမ်း�ာ�တငွး အဂ္ဂိုတ ု

လုုုက်းစာာ�မ်း ု�ုုမ်းုု၍ မေးတ�ွရှု ရ�ါသည့်း။ အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်းတုငွး 

မေးအာက်း�ါ�ံစုာံမ်း�ာ� �ါ�ငး�ါသည့်း။ ယငး�တု�ုမ်းှာ က်နု်းး�စာစည့်း� 

သုု�မ်းဟုတုး �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု၏ အစာတုးအ�ုုငး�ထူးံမ်း ှခုုု�ယသူည့်�း န်းည့်း�

လုမ်းး�မြေင�း မ်းဆိုးမေးလု�ားစာာွ ရန်းး�ံမုေးငရွယမူြခုငး�၊ က်န်းးထူးရှုုကု်း ရရှနုှုုငးရန်းး 

လုာဘးထူးုု�မြခုငး� (မေးင၊ွ လုက်းမေးဆိုာငး သု�ုမ်းဟုတုး မ်း�က်းနှာှသာမေး��မ်း)ု၊ 

မေးဆိုမွ်း��ု�သာ�ခု�ငး� မ်း�က်းနှာှသာမေး��မ်း ု(nepotism) နှငှ�း �ဂု္ဂိုု�ုလုးမေးရ�ရာ

 ရငး�နှးှ�သူမ်း�ာ�က်ု ုမ်း�က်းနှာှသာမေး��မ်း ု(cronyism) တုု�မြေင�း တငး�ါ

မေးခု်ယမူ်း ုတွငး မ်း�က်းနှာှသာမေး��မြခုငး�၊ �စာစည့်း�မေး��သငွး�သနူှှင�း 

က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ လုမု်းးလုည့်းမြခုငး� (အခု�က်းအလုက်းမ်းာှ�မ်း�ာ� မေး��မ်း)ု 

တုု� မြေစားကြက်�ါသည့်း။ မေးစာာင�းကြက်ည့်�းစာစားမေးဆို�ရန်းး နှငှ�း တုုက်းေ�က်းရန်းး 

အခုက်းခု့ဆိုံု� အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ု�ံစုာံတစားမ်း��ု�မ်းာှ ပြီး��ုငးဆိုုုငးမ်း ု

အာ�န်းည့်း�မေးစာရန်းး ရည့်းရယွးပြီး�း� တငး�ါပြီး��ုငးသ ူအခု�ငး�ခု�ငး� ည့်ှနုှုုငး�

ထူးာ�က်ာ မေး�ါငး�စာည့်း�လုမု်းးလုည့်းမြခုငး� မြေစားသည့်း (ဥ�မ်းာ- က်န်းးထူးရှုုုက်း

တစားခုုတငွး တစားဦး�တည့်း� ယဉှ်းပြီး��ုငးသအူမြေစား အလုညှ့်�းက်� တငး�ါ

မေးအာငးနှုုငးရန်းး မေးလုလုံဆိုွ့သ/ူတငး�ါပြီး��ုငးသ ူမ်း�ာ�အကြက်ာ� အခု�ငး�ခု�ငး� 

ည့်ှနုှုုငး�ထူးာ�မြခုငး� မြေစားသည့်း)။ 

�ငွ်််လာင််းပြများင််သူာများ။ု	 အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�မ်း�ာ� နှငှ�း 

န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်း�ာ� သတးမ်းတှးမြ�ဌာာန်းး� မြခုငး�မြေင�း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှု

မေးစာရန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးနှုုငး�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� မ်းည့်းသည့်�း 

အတုုငး�အတာထူးု �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုရန်းး သတးမ်းှတးက်�င�းသံ�ုမ်းည့်း

န်းည့်း�နှှင�း အက်��ု�စား��ာွ��ဋိ�ုက်ာမ်း�ာ�က်ု ုမ်းည့်းမ်းှအမေးသ�စာတုး ေငွး�ခု�မြ�

မ်းည့်းန်းည့်း�တုု�နှှင�းစာ�းလု�ဉ်း�ပြီး�း� အမ်း��ု�မ်း��ု�က်ွ့လုွ့မ်းမု်း�ာ�စာာွ ရှုမေးန်း�ါသည့်း။  

 

ဗဟို�ု����်ကို�ုင််များ	ုရေးလာ့ာ�်�ပြ�င််း။	ဗဟုုုခု���းက်ုငုးမ်း ုမေးလုှာ�ခု�မြခုငး� မေးကြက်ာင�း 

“သသုသုာသာ ခုရး�မေးရာက်းနှုငုး �ါသည့်း။ အဘယးမေးကြက်ာင�းဆိုုုမေးသား 

မေး�သနှတရ မြ�ည့်းသမူ်း�ာ� အမေးကြက်ာငး� �ုမု်းုု န်းာ�လုည့်းပြီး�း� တာ�န်းးခုံမ်းု �ုုမ်းုု

ရှုသည့်�း အစာုု�ရအဆိုင�းက် ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးနှုုငးမေးသာမေးကြက်ာင�း 

မြေစားသည့်း”။၂၁  အက်ယး၍ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုုငးရာ မြ��မြ�ငး

မေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုမ်း�ာ�က်ုု ဗဟုုခုု���းက်ုငုးမ်း ုမေးလုှာ�ခု�မေးရ� လု�ုးမေးဆိုာငးခု�က်း 

မ်း�ာ�မြေင�း တ�ါတည့်း� မ်းလု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငး�ါက် မေး�သနှတရအဆိုင�းတွငး 

အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုနှှင�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းအုလုွ့မ်း�ာ� မေး�်မေး�ါက်းနှုငုးသည့်�း 

အနှတရာယးလုည့်း� ရှမုေးန်း�ါသည့်း။ မေး�သနှတရအစာုု�ရအဆိုင�းမ်း�ာ� သည့်း

လုည့်း� ၎ငး�တု�ု �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ အစာုု�ရ �စာစည့်း� �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်းမြမ်းှင�းတငးမေးရ�အတကွ်း ရငး�နှှး�မြမ်း��းနှှံရန်းး လုုုအ�းပြီး�း� 

မေး�သအဆိုင�း အစာုု�ရ အရာရှမု်း�ာ� နှှင�း လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�

မြခုငး� မ်း ှတာ�ဆိုး�နှုုငးရန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ�လုည့်း� ခု�မ်းတှးသင�း �ါသည့်း။  

    

စာည််းကိုများ်းလာု�ကို်နီာများု	အရေး�်	အလာနွီ်အများင််း	အာရိုံ�စာ�ုကို်ပြ�င််း။ အစာုု�ရ

၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုမ်း�ာ�စာာွက်ုုမေးဆိုာငးရကွ်း

ရာတငွး စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� နှငှ�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး အမေး�် အဓိကု် 

အာရှုံစုာုုက်းကြက်ပြီး�း� မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်းသုမေးဘာတရာ�အမေး�်

တငွး မ်း�ာ�စာာွအမေးလု�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှလုု�ှါ။ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� 
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လုုုက်းန်းာမ်း ုအာ�မေးက်ာငး�ရန်းးနှငှ�း ဟုာက်ကွ်းမ်းရှမုေးစာရန်းးအတကွ်း စာန်းစား

မ်း�ာ�က်ု ုတည့်းမေးဆိုာက်းထူးာ�ကြက်ပြီး�း� ယငး�က့်�သုု� တငး�ကြက်�းမ်းမုေးကြက်ာင�း 

တေက်းတွငး ဆိုံု�ရှုံ�ုမ်းမု်း�ာ�လုည့်း� ရှ�ုါသည့်း။ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� 

မ်း�ာ�မြေင�း မြေစားနှုုငးေယွး အမေးမြခုအမေးန်းအာ�လုံ�ုက်ုု ထူးုန်းး�ခု���းမ်းရနှုုငး 

သလုုု ယငး�မေးကြက်ာင�း က်ုုယး�ုုငးလု�ုး�ုုငးခုငွ�း မေးလု�ာ�က်�နှုုငး�ါသည့်း။၂၂၊	၂၃ 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�တငွး တာ�န်းးရှုသည့်�း ဌာာန်းဆိုုငုးရာ�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�

၏ စာမွ်းး�ရည့်းက်ု ုမြမ်းှင�းတငးမြခုငး� မ်းရှ�ု့ စာည့်း�က်မ်းး�လုုကု်းန်းာမ်း ုအမေး�် 

အဓိကု်အာရှုံစုာုုက်း မေးန်း�ါက် အမေး�်ယံတငွးသာ ထူးမုေးရာက်းမ်းရုှုမေးသာ 

စာန်းစားက်ုုသာ မေးတ�ွမြမ်းငးရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ နှုငုးငံမ်း�ာ�စာာွ တုု�သည့်း 

စာည့်း�က်မ်းး�လုုကု်းန်းာမ်း ုနှှင�း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုမေးရ�  တေက်းတငွး

လုည့်း� ထူးမုေးရာက်းစာာွ စားမ်းံအု�းခု���းနှုုငးမေးရ� နှစှားေက်းမ်းှ၍ မေးဆိုာငးရကွ်း

နှုုငးရန်းး အခုက်းကြုံက်ံ�ရ ကြက်�ါသည့်း။၂၄  

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာမ်း�ူါ�တငွး ရည့်းရယွးခု�က်းမ်း�ာ�စာာွ ရှုနှုုငး

မေးသားလုည့်း� အမေးမြခုခုံအက်�ဆိုံ�ု ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်းတစားခုမု်းာှ မြ�ည့်းသမူ်း�ာ�

၏ မေးငမွေးကြက်�က်ု ုသံ�ုစာွ့မြခုငး�မြေစားမေးသာမေးကြက်ာင�း မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်း 

တန်းးမ်းရုှုမေးရ��ငးမြေစားသည့်း။  ရငး�နှှး�မြမ်းှ��းနှှံလုုုက်းမေးသာ က်��းမေးငတွုုငး�

အတွက်း ထူးုုက်းတန်းးမ်း ုရှုရမ်းည့်းမြေစားသည့်း။၂၅ ယငး�က်ု ု�စာစည့်း�နှငှ�း 

�န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ�အာ� က်နု်းးက်�စာရတုးအန်းည့်း�ဆိုံု�နှုန်းး�ထူးာ�မြေင�း 

သုု�မ်းဟုတုး စာည့်း�က်မ်းး�ခု�က်းနှငှ�းအည့်း �ယးယမူြခုငး�ဟု ုလုွ့မ်းာှ�စာာွ 

န်းာ�လုည့်းမေးလု� ရှုကြက်�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� မေးငမွေးကြက်�အရ 

ထူးုုက်းတန်းးမြခုငး� ဆိုုသုည့်းမ်းာှ ယငး�ထူးက်း �ုမု်းုုမေးလု�န်းက်းသည့်း� သမေးဘာ 

တရာ�တစားခု ုမြေစား�ါသည့်း (မေးက်ာက်းနှတုးခု�က်း ၄ တငွးရှု)ု။ 

အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း တစားမေးလုှာက်း မေးငမွေးကြက်�အရ 

ထူးုုက်းတန်းးမ်းရုှုမေးရ� အတကွ်း ကြီးက်�ု��မ်းး�မေးလု�ရှု�ါသည့်း။ အဓိကု်အာ�မြေင�း 

က်နု်းး�စာစည့်း�၊ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုနှငှ�း အမေးဆိုာက်းအအံ ုက်ုု သံ�ုစာွ့မ်းည့်�းသမူ်း�ာ� 

(end-user) အမ်းနှ်းးတက်ယး လုုုအ�းသည့်�း အရာက်ုု န်းာ�လုည့်း

၂.၂ အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူအတွကျး အကျေးခြချုခံျုမူူမူျာ� - 
ကျေးငွကျေးကြုံကျ�အရ ထုိိကျးတနးခြချုငး� 

သမေးဘာမေး�ါက်း ရမ်းည့်းမြေစားပြီး�း� ယငး�လုုုအ�းခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ုသင�းမေးတား

မေးသာ နှနု်းး�ထူးာ�မြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်းမေး��နှုငုးသည့်�း�ဂု္ဂိုု�ုလုးမ်း�ာ�က်ု ုရာှမေးေွ

မြခုငး� နှှင�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မြခုငး� လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငး ရ�ါမ်းည့်း။  

စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�နှငှ�း လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ�မြေင�း ည့်းညွှတွးသည့်�း

တုုငး �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း အဆိုင�းတစားခုခုုု၌ အာ�န်းည့်း�ခု့��ါက် 

ဆိုုု�ရာွ�မေးသာ ရလု�းမ်း�ာ� ထူးကွ်းမေး�်နှုငုးပြီး�း� မေးယဘယု�အာ�မြေင�း 

မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ုန်းည့်း��ါ�သာွ� နှုုငးသည့်း။ 

ဥ�မ်းာ- မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး� တစားခုုအတွက်း လုက်းမေးတ�ွမ်းက်�

သည့်�း ဘတးဂ္ဂို�က်းတစားခုမုြေင�း သတးမ်းတှးခု�ထူးာ�မေး���ါက် ယငး�

အတွက်း လု�ုးငန်းး� အန်းည့်း�ငယးသာ �ငးမေးရာက်းယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းည့်းမြေစားပြီး�း� 

တငး�ါမေးအာငးသည့်�း လုု�းငန်းး�သည့်းလုည့်း� မေးငမွေးကြက်�အရ က်ုကု်းည့်းမ်းရုှု

မေးစာရန်းး စာရတုးမေးလုှာ�ခု�၍ အရည့်းအမေးသ�ွန်းုမ်း�းစာာွ မေးဆိုာငးရကွ်းသာွ�

မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၄) 
ကျေးငွကျေးကြုံကျ�အရ ထုိိကျးတနးမုူရိှခြချုငး� 

မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်းရုှုမြခုငး� ဆိုုုသည့်းမ်းာှ သင�းမေးတားမ်းအုရှုဆိုံ�ု မေးစာ��နှနု်းး�မြေင�း လုုုအ�းမေးန်းမေးသာ အရာမ်း�ာ�က်ု ု�ယးယနူှုုငးမ်း ု

မြေစားသည့်း။ ယငး�တငွး မေးအာက်း�ါအခု�က်း သံ�ုခု�က်း �ါ�ငး�ါသည့်း။၂၆

 

l ရေးစာ�းနှနုီ်းသူကို်သူာများ	ု(Economy)။ စား��ာွ�မေးရ�အရ တကွ်းမေးခု�က်ုကု်းမြခုငး� (သက်းသာမေးသာမေးစာ��နှနု်းး�မြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမ်း)ု

l ထွရုေး�ာကို်များ	ု(Efficiency)။ လုု�းငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး ဆိုးမေးလု�ားမေးသာ အာ�ထူးတုးမြခုငး� (န်းည့်း�မ်းနှ်းးလုမ်းး�မ်းှန်းးမြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်း

နှုုငးမ်း)ု

l အကို��ုး�ှမုျား	ု(Effectiveness)။ ရည့်းရယွးခု�က်း ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမြခုငး� (မ်းနှ်းးက်န်းးစာွာ မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမ်း)ု

လု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�က် �စာစည့်း� သု�ုမ်းဟုုတး �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုမ်း�ာ�၏ က်နု်းးက်�စာရတုးနှှင�း အရည့်းအမေးသ�ွ �ုုငး�တွငး �ုမု်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး 

အပြီး��ုငးအဆိုုုငး ကြီးက်�ု��မ်းး�ကြက်မြခုငး�မေးကြက်ာင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�တငွး စား��ာွ�မေးရ�အရ တကွ်းမေးခု�က်ုကု်းမ်း ု�ုုမ်းုု ရှုလုာ�ါသည့်း။ �ယးယူ

မြခုငး� မြေစားစာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ုစားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရာတငွး က်နု်းးက်�စာရတုး (အခု�နု်းးနှှင�း အရငး�အမြမ်းစား) အရ ထူးမုေးရာက်းမ်း ုရှုရန်းး လုုုအ�း�ါသည့်း။ �ယးယူ

ထူးာ�သည့်�း အရာမြေင�း အက်��ု�ရှုမ်း ုမ်းာှ ဆိုက်းစာ�းပြီး�း� ယငး�က်စုာစသည့်းလုည့်း� အမေးရ�ကြီးက်း��ါသည့်း။ အခု�က်းသံ�ုခု�က်းအန်းက်း နှှစားခု�က်း

မြ�ည့်�းစာံလုုှငး�ငး မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်းရုှုမ်းရှု မ်းမေးသခု�ာမေးသ��ါ။ ဥ�မ်းာ- တံတာ�တစားခုကု်ုု မေးစာ��သက်းသာစာာွ နှှင�း လု�ငးမြမ်းန်းးစာာွ 

မေးဆိုာက်းလု�ုးခု့�ပြီး�း� ယငး�တံတာ� တည့်းမေးဆိုာက်းမ်းမု်းာှ လုဦူး�မေးရ အန်းည့်း�ငယး အတကွ်းသာ အက်��ု�မြ��သည့်း ဆိုု�ုါက် ရာှ��ါ�လုမှေးသာ 

မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာက်ုု အက်��ု�ရှုစာာွ အသံ�ုခု�မြခုငး� မြေစားမ်းည့်း မ်းဟုတုး�ါ။ 
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�ယးယသူည့်�း ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�တငွး လု�ုးငန်းး�စာာခု���းက်ု ုစားမ်းံရန်းး 

သင�းမေးတားမေးသာ အရည့်းအခု�ငး� သု�ုမ်းဟုုတး စာတုး�ငးစာာ�မ်း ုမ်းရှု�ါက် 

တငး�ါယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုလုု�းငန်းး�စာဉ်းတငွး အာ�န်းည့်း�မြခုငး�မ်း�ာ� မြေစားမေး�်နှုငုး

�ါသည့်း။ �ယးယမူ်းအုာ� ဦး�မေးဆိုာငးရသည့်�း ဌာာန်းမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း 

လု�ုးငန်းး�စာာခု���း မေးောက်းေ�က်းမ်းမု်း�ာ� က်ု ုအမေးရ�ယနူှုုငးရန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး�

အာ�ထူးတုး နှုုငးစာမွ်းး�လုည့်း� ရှရုမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ အခု��ု� စာည့်း�ငး 

သာယာမေးရ� အေွ့�မ်း�ာ�သည့်း အမ်းုုက်း/စာနွ်း�း�စား�စာစည့်း� �န်းးမေးဆိုာငးမ်းု

အတွက်း �ဂု္ဂိုုလုကု် က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� ငာှ�ရမ်းး�ရပြီး�း� မေး��လုံမေးသာ အမု်းး 

မေးထူးာငးစာမု်း�ာ�သုု� �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုမ်းမေးရာက်းရှမုြခုငး�နှငှ�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းု

အာ�န်းည့်း�မြခုငး� တုု� ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရမေးသာမေးကြက်ာင�း စာည့်း�ငးအေွ့�မ်း�ာ� 

အမေးန်းမြေင�း ယငး�က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု စားမ်းံရန်းး အခုက်းအခု့ ရှုမေးန်း�ါသည့်း။၂၇   

သံု�စာွ့မ်းည့်�းသမူ်း�ာ�နှငှ�း ဘတးဂ္ဂို�က်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုဆိုုုငးရာ လုုအု�းခု�က်းမ်း�ာ� 

အတွက်း �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်း၏ အခု�နု်းးဇူးယာ�မ်းှာလုည့်း� အမေးရ�ကြီးက်း� 

�ါသည့်း။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ အစာုု�ရ၏ နှစှားစာဥးမေးငလွုံ�ုမေးငရွငး� အသံ�ုစာရတုး

သည့်း မ်းလူုခုန်း�းမ်းှန်းး�မေးရ�ဆိုွ့ ထူးာ�သည့်းထူးက်း မေးလုှာ�န်းည့်း�မြခုငး�မ်း�ာ�   

အပြီးမ်း့လုုလုုုု မြေစားမေး�်မေးန်းပြီး�း� ပြီး�း�ခု့�မေးသာ မေးန်းာက်းဆိုံ�ုသံ�ုလု�တး က်ာလု

အတငွး� မ်းလူုမေးရ�ဆိုွ့ထူးာ� သည့်းထူးက်း မေးငလွုံ�ုမေးငရွငး� အသံ�ုမြ��မ်း ု

ထူးက်း�က်းခုန်း�းသာ ရှု�ါသည့်း။ ၂၀၁၉/၂၀ �ထူးမ်းနှစှား�က်းတငွး မ်းလူု 

မေးရ�ဆိုွ့ထူးာ�အတုုငး� မေးငလွုံု�မေးငရွငး� အသံ�ုမြ��မ်း ု၄၆% သာ ရှခုု့�ပြီး�း�    

“ဌာာန်းမ်း�ာ�၏ �ယးယမူေးရ�အတကွ်း မြ�ငးဆိုငးမ်းမု်း�ာ�တငွး လုက်းမေးတ�ွ   

မ်းက်�မ်း”ု က်ုု မေးေားမြ�မေးန်း�ါသည့်း။၂၈   

အစာုု�ရ၏ �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးမြခုငး�

တငွး ခု�က်းခု�ငး�လု�ုးမေးဆိုာငးရမ်းည့်း��ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းမ်း�ာ�နှငှ�း နှှစားစာဉ်း 

ဘတးဂ္ဂို�က်းစာက်း�န်းး� တု�ုအမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ စာဉ်း�စာာ�မြခုငး�ထူးက်း 

မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ုရှု၊မ်းရှု သမေးဘာတရာ�ထူးည့်�းသွငး�ပြီး�း� �ုုမ်းုု

စာဉ်း�စာာ�ရန်းး လုုုအ�း�ါသည့်း။ �ယးယသူည့်�း �ထူးမ်းနှစှားအတွငး� 

က်နု်းးက်�မ်းုထူးက်း က်နု်းး�စာစည့်း�၊ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုနှငှ�း အမေးဆိုာက်းအအံ ု၏ 

သက်းတမ်းး�တစားခုလုုံု� အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ က်နု်းးက်�စာရတုးက်ုု တကွ်း 

ခု�က်းသင�း �ါသည့်း။ မေးစာ��နှနု်းး�သက်းသာစာာွ မေးဆိုာက်းလု�ုးထူးာ�သည့်း�း 

လုမ်းး�တစားလုမ်းး�သည့်း မ်းု�ုရာသးမေးရာက်းတုငုး� ��က်းစား�ပြီး�း� အက်နု်းး 

အက်�မ်း�ာ�မေးသာ မြ�န်းးလုည့်းမြ�ငးဆိုငးမ်းမု်း��ု� �ံမု်းနှ်းးလုုုအ�းမေးန်း�ါက် ယငး�

မ်းာှ မ်းှန်းးက်န်းးသည့်း� �ယးယမူြခုငး� မ်းဟုတုးသည့်းမ်းာှ မေးသခု�ာ�ါသည့်း။ 

အစာုု�ရဌာာန်းဆိုုုငးရာ�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ သမ်းာသမ်းတးရှမု်းမု်းာှ အမေးရ�ကြီးက်း�

မေးကြက်ာငး� နှုငုးငံမ်း�ာ�စာာွတုု�က် သမေးဘာမေး�ါက်းထူးာ�ကြက် �ါသည့်း။ 

�ည့်ာရငှး အေွ့�အစာည့်း�တစားခုမုြေစားသည့်�း စား��ာွ�မေးရ� ��ူမေး�ါငး�မေးဆိုာငး 

ရကွ်းမ်း ုနှငှ�း ေွံ�ပြီးေ�ု�မ်း ုအေွ့� (အုုအး�စား�း) က် အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� 

မြေစားစာဉ်း �ုမု်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းး မေးစာရန်းး မ်း�ူါ�မ်း�ာ�နှငှ�း အမေးလု�အထူးမေးက်ာငး�

မ်း�ာ� မေးရ�ဆိုွ့ရာတွငး အက်အူည့်း မြေစားမေးစာမ်းည့်�း အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ� ထူးတုး

မြ�န်းးထူးာ��ါသည့်း။ ယငး�တု�ုမ်းှာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�နှငှ�း ဥ�မေး� 

မ်းဟုတုး�့ အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ�သာ မြေစားမေးသာမေးကြက်ာင�း မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးသမူ်း�ာ� 

နှငှ�း လုက်းမေးတ�ွက်�င�းသံ�ုမ်းည့်း��ဂု္ဂိုု�ုလုးမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း နှုုငးငံ၏ 

၂.၃ အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူ အတွကျး ဉ်းပ်ကျေးဒသမူျာ� - 
သမူာသမူတးကျျခြချုငး� 

အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�နှငှ�းအည့်း လုုုအ�းသလုုု အသံု�ခု�နှုုငးမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ�က်ု ုမ်းဏ္ဍ�ုငးမေးလု�ခုမုြေင�း တည့်းမေးဆိုာက်းထူးာ��ါသည့်း။ 

၎ငး�တုု�မ်းှာ �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း၊ု မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးသာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း၊ု အက်�င�း

��က်းမ်းမု်း ှက်ာက်ယွးမြခုငး�၊ တာ�န်းးခုံမ်းနုှှင�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်း ုတုု�မြေစားကြက်

�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ု၏ ရည့်းရယွးခု�က်းမ်းာှ အမ်း�ာ�မြ�ည့်းသ�ူုုငး အရငး� 

အမြမ်းစားမ်း�ာ�က်ု ုထူးမုေးရာက်းစာာွ နှှင�း အက်��ု�ရှုစာာွ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့နှုုငးပြီး�း� 

သမ်းာသမ်းတးရှုသည့်�း မြေစားစာဉ်းတစားခု ုမေး�်ထူးကွ်းလုာမေးစာမေးရ� မြေစား

�ါသည့်း။ 

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၅) 
အစုိာ�ရမူျာ�၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�အတွကျး OECD အ�ဲ့ကျ အကြုံကံျခြပ်�ထိာ�သည််းး အကျေးခြချုခံျုမူူမူျာ� 

�ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုမြခုငး�
အရေးပြ��ံများ	ူ(၁) �စာစည့်း�မေး��သငွး�သမူ်း�ာ�အမေး�် မ်းှတစာာွ၊ တန်းး�တူည့်းမ်းှစာာွ ဆိုက်းဆိုံမေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးရန်းး �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း 

တစားမေးလုှာက်း လုံမုေးလုာက်းမေးသာ �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုရ�ါမ်းည့်း။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၂) တငး�ါမေးခု်ယ ူယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုမြေစားစာဉ်းတငွး �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုနှငှ�း သမ်းာသမ်းတးရှမုေးစာရန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးရ�ါမ်းည့်း။ 

မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးသာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ု
အရေးပြ��ံများ	ူ(၃) ခု�မ်းတှးထူးာ�မေးသာရည့်းရယွးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ�းအည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�အတကွ်း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးင ွသံု�စာွ့ရမ်းည့်း။

အရေးပြ��ံများ	ူ(၄) �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�တငွး အသ�ုည့်ာ ဗဟုသုတု၊ က်ွမ်းး�က်�ငးမ်း ုနှှင�း သမ်းာသမ်းတးက်�မ်း ုရှု

မေးစာရန်းး လု�ုးမေးဆိုာငးရမ်းည့်း။ 
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၂.၄ ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ အစုိာ�ရ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ ခြပ်�ခြပ်�ကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူ သမုိူငး�အကျျဉ်းး�

ယမေးန်း�မေးခုတး အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစား သုု� အသွငးက်�ူမေးမြ�ာငး�

ရာ၌ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံသည့်း က်န်းဦး� အဆိုင�းမ်း�ာ�တငွးသာ ရှုမေးန်းပြီး�း� 

မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ုနှှင�း သမ်းာသမ်းတးက်�မ်း ုတုု�တငွး တုု�တက်း

မေးက်ာငး�မ်းနွ်းး မေးစာရန်းး မ်း�ာ�စာာွလု�ုးမေးဆိုာငးရဦး�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ အမ်းနု်း�း

မေး�� ထူးနု်းး�ခု���းသည့်�း ဆိုုုရယှးလုစား စား��ာွ�မေးရ�စာန်းစားမ်း ှအသငွး

က်�ူမေးမြ�ာငး�မြခုငး�မ်းာှ ဆိုယးစာနုှှစားမ်း�ာ�စာာွ ကြက်ာမြမ်းင�းနှုုငးသည့်�း မြေစားစာဉ်းမ်း��ု�

မြေစား�ါသည့်း။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုငုးငံ၌ ၂၀၁၁ ခုနုှှစားမ်း ှစာတငး၍သာ အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းတငွး �ဂု္ဂိုုလုကု်က်ဏ္ဍအမေးန်းမြေင�း ယဉှ်းပြီး��ုငးသည့်း�

စာန်းစားမြေင�း �ငးမေးရာက်း�ါ�ငးခုငွ�း ရရှခုု့��ါသည့်း။ 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံသည့်း လုနွ်းးခု့�သည့်း� နှစှားမ်း�ာ�က်ဆိုုလုုှငး နှုုငးငံ�ုငုး 

စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုုတး အဆိုက်းအသယွးမေးက်ာငး� ရှု

သည့်�း စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�မြေင�းသာ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�

အာ� မေးဆိုာငးရကွ်းခု့� �ါသည့်း။ လု�ုးငန်းး�လု�ုး�ုုငးခုငွ�းမေး��အ�းသည့်�း 

မြေစားစာဉ်းနှငှ�း လု�ုးငန်းး�စာာခု���း မ်း�ာ�မ်းာှ �ွင�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုမ်းရှုသလုုု 

မြ�ငး�က် စာစုာစားမေးလု�လုာနှုုငးမြခုငး� လုည့်း�မ်းရှ�ုါ။ သူမေးက်ာငး�မြ�� လုမူေးမ်း�ွ

သည့်�း စာန်းစားမေးကြက်ာင�း အးလုစား လု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ� မေး�်ထူးကွ်းလုာခု့�သလုုု 

အစာုု�ရအတငွး�တငွး မြ�ည့်းသ�ူအက်��ု�စား��ာွ� နှှင�း �ဂု္ဂိုုလုကု် 

အက်��ု�စား��ာွ� အကြက်ာ� န်းယးန်းမ်းတုး မြခုာ�န်းာ�မ်း ုမေး��ာက်းက်ယွးသာွ�

သည့်�း အမေးမြခုအမေးန်းမ်း��ု� မေး�်မေး�ါက်းလုာခု့��ါသည့်း။၂၉ အစာုု�ရသည့်း 

အစာုု�ရ၏ �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး�နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မေးရ� 

ဆိုုုငးရာ နှုုငးငံတက်ာ အမေးလု�အထူး မ်း�ာ�မြေင�း ထူးမုေးတ�ွက်�င�းသံ�ုမ်းုလုည့်း� 

န်းည့်း��ါ��ါသည့်း။ မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုဥ�မေး�၊ အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�နှငှ�း ဘဏ္ဍာမေးရ�ဆိုုုငးရာနှငှ�း အု�းခု���းမ်းု

ဆိုုုငးရာ န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်း�ာ� က့်�သုု� ဥ�မေး�နှငှ�း န်းည့်း�ဥ�မေး� မ်းမူေးဘာငးမ်း�ာ�

က်ုုလုည့်း� မြ�ဌာာန်းး�က်�င�းသံ�ုမြခုငး� မ်းရှခုု့��ါ။၃၀ 

၂၀၁၁ ခုုနှှစားတွငး သမ်းမတ ဦး�သနု်းး�စာုန်းးက် အမေးလု�အထူးမေးဟုာငး� မ်း�ာ�

က်ုု ခု��ု�ေ�က်းခု့�ပြီး�း� အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� မြေစားစာဉ်းအတကွ်း �ထူးဆိုံ�ု 

စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� မ်းမူေးဘာငးက်ု ုမ်းတုးဆိုက်းခု့� �ါသည့်း။ မြမ်းန်းးမ်းာ� 

ဘဏ္ဍာမေးရ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုစာန်းစားက်ုု မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မြခုငး� ၏ 

အစာတုးအ�ုုငး� တစားခုအုမြေစား အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� မြေစားစာဉ်းတငွး 

ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းစုာန်းစားမ်း�ာ�က်�င�းသံ�ုနှုုငးမေးရ� စာတငးလု�ုးမေးဆိုာငး ခု့��ါသည့်း။ 

ထူးုု�မေးန်းာက်း သမ်းမတသည့်း ၂၀၁၁ ခုနုှှစားမ်းာှ�ငး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� 

လု�ုးငန်းး�စာဉ်း၏ အဆိုင�းမ်း�ာ�အာ� မေးမြ�ာငး�လု့မေးစာမ်းည့်�း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း 

နှစှားခုုက်ုု ထူးတုးမြ�န်းးခု့��ါသည့်း။ ယငး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း မ်း�ာ�က် အစာု�ုရ

ဌာာန်းမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း ၎ငး�တုု�၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�တငွး အတုးေွင�းတငး�ါ 

မေးခု်ယမူေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး�မြေင�း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုတုု�မြမ်းှင�းရန်းးနှှင�း 

သက်းဆိုုုငးရာ �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�သုု� အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� လု�ုးငန်းး�

မ်း�ာ�က်ု ု၎ငး�တုု�က်ုုယးတုုငးအမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား မေးဆိုာငးရကွ်းခုွင�း

မေး��မြခုငး�မြေငး�ဗဟုုုခု���းက်ုငုးမ်း ုမေးလုှာ�ခု�ရန်းး လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု့��ါသည့်း။ ယငး�

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း နှှစားခုအုရ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းနုှှင�း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုမြမ်းှင�းတငး

ရန်းးနှငှ�း အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုမေးလုှာ�ခု�နှုုငးရန်းး အတုးေငွ�းတငး�ါ စာန်းစားက်ုု 

အသစားခု�မ်းှတးလုုုက်းမေးသာစာံအမြေစား စာတငးအသံ�ုမြ��လုာခု့�မြခုငး� 

မြေစားသည့်း။၃၁ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှှစားခု ုမေးန်းာက်းတွငး ထူး�းမ်းံ၍ လုမ်းး�ညွှနှ်းး

ခု�က်းနှှင�း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� မေး�်ထူးကွ်းလုာပြီး�း� အစာုု�ရ၏ �ယးယူ

မေးရ� မြေစားစာဉ်းအတကွ်း ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းူမေးဘာငးတစားခု ု

မြေစားထူးနွ်းး�လုာ �ါသည့်း။ သသုာထူးငးရာှ�သည့်�း က်ာွဟုခု�က်းမ်း�ာ� ရှမုေးန်း

မေးသ�မေးသားလုည့်း� မြမ်းန်းးမ်းာနှုငုးငံ၏ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာနုှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/ 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တုု�အတွက်း လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�နှှင�း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း

မ်း�ာ�တငွး တူည့်းမ်းအုခု��ု� ရှုမေးန်း�ါသည့်း။

မ်းမ်းနှ်းးမ်းက်န်းး မြ��လု�ုးမြခုငး�မ်း ှက်ာက်ယွးမြခုငး�၊ စာည့်း�က်မ်းး�လုုကု်းန်းာမ်း ုနှှင�း မေးစာာင�းကြက်ည့်�းစာစားမေးဆို�မြခုငး� 
အရေးပြ��ံများ	ူ(၅) အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ� သမ်းာသမ်းတးရှမုေးစာမေးရ� အတကွ်း ကြီးက်�ုတငးက်ာက်ယွးမေးရ� အစားအမ်းံမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးရ�ါမ်းည့်း။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၆)	စာာခု���းစားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရာတငွး စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး�မ်း�ာ�နှှင�း က်ုုက်းည့်းမေးစာရန်းး အတကွ်း အစာုု�ရနှငှ�း �ဂု္ဂိုုလုကု် က်ဏ္ဍအကြက်ာ� 

��ူမေး�ါငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ုမြမ်းှင�းတငးရ�ါမ်းည့်း။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၇) အစာုု�ရ၏ �ယးယမူ်းမု်း�ာ�တငွး မ်းမ်းနှ်းးမ်းက်န်းး မြ��လု�ုးမြခုငး�က်ု ုစာစားမေးဆို�သရုှုနှုုငးရန်းး နှှင�း အမေးရ�ယနူှုုငးမ်းည့်း� အစားအမ်းံမ်း�ာ� 

ထူးာ�ရှုရ�ါမ်းည့်း။ 

တာ�န်းးခုံမြခုငး�နှငှ�း ထူးနု်းး�ခု���းမြခုငး� 
အရေးပြ��ံများ	ူ(၈) ထူးမုေးရာက်းမေးသာ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� အစားအမ်းံမ်း�ာ� နှှင�းအတူ �ယးယမူြခုငး�လု�ုးငန်းး�စာဉ်း တစားမေးလုှာက်းတငွး တာ�န်းးခုံမ်း ုရှု

မေးစာရန်းး စားစာဉ်းထူးာ�ရ �ါမ်းည့်း။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၉) �စာစည့်း�မေး��သငွး�သမူ်း�ာ�၏ တုငုးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးဆိုာလုှငးစာာွ နှှင�း တရာ�မ်းှတစာာွ မေးမြေရငှး�မေး��ရမ်းည့်း။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၁၀) အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစားနှုုငးမေးရ� အရ�းဘက်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၊ မ်းး�းယာမ်း�ာ� နှှင�း ရ�းရာွလုူထူး ုတုု�က်ုု 

�ါ�ငးခုငွ�းမေး�� ရမ်းည့်း။ 
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MoPFI အတွကျး အကျေးရ�ကြီးကီျ�ကျေးသာ ကျေးမူ�ခွျုနး�
တစားခုျုမှူာ ၎ငး�တုိ�အကျေးနခြ�င်း အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူ
ခြချုငး�ခြ�စားစာဉ်းး ပုိ်မုိူကျေးကျာငး�မွူနးကျေးစာကျေးရ�ဟူာကျေးသာ 
တူညီ်းသည်းး် ရည်းးရွွ�းချုျကျးကုိျ အကျေးကျာငးအထိည်းး 
ကျေး�ားရာတွငး အခြချုာ� ပ်ါဝါငးသူမူျာ�ခြ�င်း တဲွ�ကျး 
လုွှာပ်းကျေးဆာငးမူည်းးကျေးလွှာာ သုိ�မူဟုာတး ထုိိသူမူျာ�ကုိျ 
မူပ်ါဝါငးကျေးစာဘဲ ၎ငး�၏ကုိျ�းပုိ်ငးလုွှာပ်းရှာ�မုူခြ�င်းသာ 
လုွှာပ်းကျေးဆာငးမူည်းးကျေးလွှာာပ်ငး ခြ�စားပ်ါသည်းး။

စာစားအ�ုးခု���းမေးရ�၏ အက်��ု�ဆိုက်းတစားခု ုအမြေစား “ အငးစာတးက်���ရငှး� 

အမေးလု�အထူးမ်း�ာ� နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူမေးရ�ရာအ�ုးခု���းစားမ်းံမေးရ� ဥ�မေး�မ်း�ာ�

ထူးက်း အမ်းနု်း�းမ်း�ာ� နှှင�း ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင�းသာ အ�ုးခု���းမြခုငး�”၃၂   

အမေးလု�အထူးက် က်�န်းးရစားခု့��ါသည့်း။ ယငး�အက်��ု�ဆိုက်း မ်း�ာ�၏ 

ရလု�းမ်းာှ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� အလုံအုမေးလုာက်း မ်းရှမုြခုငး�၊ တာ�န်းး

ခုွ့မေး�မ်း ုမ်းရငှး�လုငး�မြခုငး� နှငှ�း မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးမ်း ုအရည့်းအခု�ငး�အမေး�် 

ရငး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမ်း ုန်းည့်း��ါ�မြခုငး�တုု� မြေစားပြီး�း� အစာုု�ရ အရာရှု မ်း�ာ�စာာွ

တုု�သည့်း ဟုာက်ကွ်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည့်�းတငး�ရန်းးအတကွ်း တံ�ုဆိုုငုး�မေးန်း

တတးသည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�

မ်း�ာ� မေးရ�ဆိုွ့ရန်းး နှှင�း ခြုံခုံ�ငံ ုမေးစာာင�းကြက်ည့်�းအက့်မြေတးရန်းး အေွ့�အစာည့်း�

တစားခုတုည့်း�သုု� တာ�န်းးမေး��အ�းနှုုငးမြခုငး� မ်းရှမုေးသ�မေးသာမေးကြက်ာင�း 

အထူးက်း�ါ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မြ�ဿန်းာ မ်း�ာ�က်ု ု�ုုမ်းုု၍ 

ဆိုုု�ရာွ� မေးစာ�ါသည့်း။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� အမ်း��ု�သာ� �းမ်းုုက်မေးရစား အေွ့�ခု���း (NLD) အစာုု�ရ

လုက်းထူးက်းတငွးမ်း ူအစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းတစားခုလုုံ�ုက်ုု စားမ်းံ

အ�ုးခု���းနှုုငးမ်းည့်�း တခုတုည့်း�မေးသာ ဥ�မေး�နှငှ�းစာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းမူေးဘာငး

က်ုု မေးရ�ဆိုွ့နှုုငးရန်းး၊ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းအာ� မေးစာာင�းကြက်ည့်း�

မြခုငး�၊ အက့်မြေတးမြခုငး� နှငှ�း မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးမြခုငး� တုု�က်ုု အေွ့�အစာည့်း� 

တစားခုတုည့်း�၏ လုက်းမေးအာက်းတငွး ထူးာ�ရှနုှုုငးရန်းး မေးဆိုာငးရကွ်းခု့�

�ါသည့်း။ ယခုစုာာတမ်းး�က်ုု မြ��စာမုေးန်းသည့်�း အခု�နု်းးတွငး ‘အစာု�ုရ၏ 

�ယးယမူြခုငး� နှငှ�း �ံမုေးသ�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� 

(ယခုစုာာတမ်းး�တငွး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� 

အမြေစား ရည့်းညွှနှ်းး�ထူးာ�သည့်း)’ မ်းာှ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအစာုု�ရ ဌာာန်းအေွ့�

အစာည့်း�မ်း�ာ�၊ စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� နှငှ�း က်မ်း့ာ�ဘဏ်း၊ 

အာရေှွံ�ပြီးေ�ု�မေးရ�ဘဏ်း၊ DFAT နှငှ�း USAID အ�ါအ�ငး ေွံ�ပြီးေ�ု�မ်းမု်းတုး

ေက်းအေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�တုု�အကြက်ာ� တုုငး�ငးမေးဆို�ွမေးနှ�ွခု့�ပြီး�း�မေးန်းာက်း 

အမ်း��ု�သာ�လုတှးမေးတားသုု� တငးသွငး�ထူးာ�ပြီး�း� မြေစားသည့်း။ 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� မ်းာှ ဗဟုုုခု���းက်ုငုးမ်းနုှှင�း

ည့်ှနုှုုငး�မ်းမု်း�ာ�သည့်�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးက်ု ု

မြ�ငးဆိုငးနှုငုးရန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး�သည့်�း �ုတယုမေးမြမ်းာက်း မေးမြ�ာငး�လု့မ်းု

မေးမြခုလုမှ်းး� �ငး မြေစားသည့်း။ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� က်ု ုစားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ� နှငှ�း 

စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MoPFI) မ်း ှဦး�မေးဆိုာငးမေးရ�ဆိုွ့ခု့�ပြီး�း� ယငး�

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း က်�ငး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အာ� 

အက့်မြေတးမ်းနုှငှ�း မ်း�ူါ�မေးရ�ဆိုွ့သည့်�း တာ�န်းးမ်း�ာ�က်ု ုရယမူ်းည့်း 

မြေစားသည့်း။ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးက်ု ုအမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားရန်းး အတကွ်း 

လုုုအ�းသည့်�း န်းည့်း�ဥ�မေး� နှငှ�း မ်း�ူါ�မ်း�ာ�က်ုလုုည့်း� MoPFI က်�ငး 

မေးရ�ဆိုွ့မေးန်း �ါသည့်း။ ယငး�ကြီးက်�ု��မ်းး�မ်းမု်း�ာ�အာ� က်မ်း့ာ�ဘဏ်းက့်�သုု� 

ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရ� မ်းတုးေက်းမ်း�ာ�က် �ံ��ုု�မေးန်းမြခုငး� မြေစားပြီး�း� ဥ�မေး�က်ုု 

အမေးက်ာငးအထူးည့်း မေးေားနှုငုးမ်းည့်�း စာမွ်းး�ရည့်း နှငှ�း စာန်းစားမ်း�ာ� 

တည့်းမေးဆိုာက်းနှုုငးမေးရ� အတကွ်း ရည့်းရယွး၍ �ံ��ုု�မေးန်းမြခုငး�လုည့်း� မြေစား

�ါသည့်း။   

လုက်းရှ ုလု�ုးမေးဆိုာငးမေးန်းသည့်�း မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုမ်း�ာ�က်ုု ကြက်ည့်�း�ါ

က် မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံသည့်း နှုငုးငံတက်ာတငွး ရငးဆိုုငုးမေးန်းရသည့်�း စာနု်းးမေးခု်မ်းု

မ်း�ာ� အမေး�် အမေးလု�အန်းက်းထူးာ� သတမုြ��မေးဆိုာငးရကွ်းမေးန်းမေးကြက်ာငး� 

မေးတ�ွရပြီး�း� အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မ်း�ာ�၏ သမ်းာသမ်းတးက်�မ်း ုနှှင�း 

မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ု�ုုမ်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာမေးရ� ရည့်းရယွး

လု�ုးမေးဆိုာငးမေးန်းသည့်း က်ုမုေးတ�ွရ�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� စာနု်းးမေးခု်မ်းု

မ်း�ာ� က်�န်းးရှမုေးန်းမေးသ�ပြီး�း� အထူးက်း�ါ ဥ�မေး�မ်း�ာ�က်ု ုက်�င�းသံ�ုမြခုငး�နှငှ�း 

ဥ�မေး�မ်း�ာ�က်ု ုအမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားရာ၌ နှုငုးငံတ�မှ်းး�ရှု အစာုု�ရ 

ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ုု �ံ��ုု�မေး��ရန်းး လုုအု�းမေးန်း �ါသည့်း။ သမ်းုငုး�မေးကြက်ာငး�အရ 

MoPFI သည့်း ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းရသည့်�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍတွငး 

အက်န်း�းအသတးမြေင�းသာ �ါ�ငးခု့�သည့်း။ ၎ငး�သည့်း မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မ်း�ာ�တငွး လုက်းရှကု်�င�းသံု�မေးန်းမေးသာ အမေးလု�အထူး

မ်း�ာ�နှငှ�းလုည့်း� ထူး့ထူး့�ငး�ငး သရုှုန်းာ�လုည့်းမြခုငး� မ်းရှမုေးသ��ါ။ ၎ငး�

အမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းအတငွး� �ါ�ငးသ ူအာ�လုံ�ု 

အတွက်း သင�းမေးလု�ားမေးသာ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းနှှင�း မ်း�ူါ�မ်း�ာ� မေးရ�ဆိုွ့နှုုငး

ရန်းး စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်း�ါသည့်း။ က်ံအာ�မေးလု�ားစာာွ�ငး အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး� စာန်းစား တုု�တက်းမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး နှှင�း ယငး�အတကွ်း 

�ံ��ုု�ရန်းး ဆိုနှဒရှုသည့်�းအစာုု�ရတငွး� နှှင�း အစာုု�ရမြ�ငး� �ဂု္ဂိုု�ုလုးနှငှ�း 

အငးအာ�စာုမ်း�ာ�စာာွ ရှုမေးန်းသည့်းက်ု ုယခုစုာာတမ်းး�က် ထူးတုးမေးေားတငးမြ� 

ထူးာ��ါသည့်း။ ထူးုု�မေးကြက်ာင�း MoPFI အတကွ်း အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ 

မေးမ်း�ခုနွ်းး�တစားခုုမ်းာှ ၎ငး�တုု�အမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်း 

�ုုမ်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး တူည့်းမေးသာ ရည့်းရယွးခု�က်းမြေင�း အမြခုာ� �ါ�ငး

သမူ်း�ာ�မြေင�း တွ့ေက်း လု�ုးမေးဆိုာငး မ်းည့်းမေးလုာ သု�ုမ်းဟုတုး ထူးုုသမူ်း�ာ�က်ု ု

ေယးရာှ�ပြီး�း� ၎ငး�၏ က်ုယုး�ုုငးလုု�းရာှ�မ်းမုြေင�းသာ လု�ုးမေးဆိုာငးမ်းည့်း

မေးလုာ �ငးမြေစား�ါသည့်း။
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အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�စာန်းစားက်ု ုမြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မြခုငး�မ်းာှ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းု

နှငှ�း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုမြမ်းှင�းတငးရန်းးနှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးငကွ်ုု 

သမ်းာသမ်းတးက်�စာာွ အသံု�ခု�နှုုငးမ်းည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�တစားခု ုမြေစားပြီး�း� 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ အစာုု�ရက် ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်းကြီးက်း�စာာွ လုု�းမေးဆိုာငးမေးန်းသည့်�း 

မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းစုာန်းစား မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မေးရ� စားမ်းံခု�က်း၏ 

အစာတုးအ�ုုငး� တစားခုလုုည့်း� မြေစား�ါသည့်း။ �ထူးမ်းဆိုံ�ုမြေစားပြီး�း� အမေးမြခုခုံ

အတုးမြမ်းစားလုည့်း� မြေစားသည့်�း ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းမူေးဘာငးတစားခုု

က်ုု ၂၀၁၁ ခုုနှှစားတငွး စာတငး ခု�မ်းတှးခု့�ခု�နု်းး မ်းစှာ၍ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုအစာုု�ရ

၏ �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မေးရ�သည့်း မြမ်းန်းးဆိုန်းးမေးသာနှနု်းး�မြေင�း 

တုု�တက်းမေးမြ�ာငး�လု့ မေးန်း�ါသည့်း။ ယခုအုခုန်းး�တွငး ဥ�မေး�နှငှ�း 

စာည့်း�ကြက်�းမ်းဆုိုုုငးရာ မ်းမူေးဘာငး၏ အဓိကု် အစာတုးအ�ုုငး� မ်း�ာ�က်ု ုမ်းတုး

ဆိုက်းထူးာ�ပြီး�း� မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� တုု�ရှု အစာုု�ရ၏ 

တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ� အတကွ်း 

အမေးရ��ါသည့်�း အဓိကု် အစာတုးအ�ုုငး� သံ�ုခုကု်ုု အဓိကု်ထူးာ� တငးမြ�

သာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

ဦး�သနု်းး�စာုန်းး အစာုု�ရသည့်း ၂၀၁၁ ခုနုှှစားတငွး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း နှစှားခုုက်ုု 

ထူးတုးမြ�န်းးခု့�ပြီး�း�မေးန်းာက်း အစာုု�ရ၏ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ�စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� နှှင�း 

�စာစည့်း� �ယးယမူြခုငး� တုု�အတွက်း လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အမေးန်းမြေင�း “သမ်းမတ

ရှုံု� ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၃ - ရငး�နှှး�မြမ်း��းနှှံမ်းလုု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း 

စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� လု�ုးက်ုငုးခုငွ�းမြ��ရာတငွး တငး�ါစာည့်း�က်မ်းး�

ခု�က်းမ်း�ာ�”က်ု ုထူး�းမ်းံ ထူးတုးမြ�န်းးခု့� �ါသည့်း။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်းာှ 

အဓိကု်မေးမြခုလုမှ်းး� တစားခုမုြေစားခု့�မေးသားလုည့်း� �ယးယမူေးရ�အစားအစာဉ်း

မေးရ�ဆိုွ့မြခုငး�၊ တငး�ါသတးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�၊ အကြုံက်ံမေး��မ်း�ာ�ငာှ�ရမ်းး�မြခုငး�

အတွက်း တငး�ါလု�ုးငန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�နှငှ�း တုုငးကြက်ာ�မ်းမုေးမြေရငှး�မြခုငး�န်းည့်း�

လုမ်းး� စာသည့်းတု�ုအတွက်း ညွှနှ်းးကြက်ာ�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှမုေးသ��ါ။ ၂၀၁၃ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းပြီး�း�မေးန်းာက်း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် ၂၀၁၄ 

နှငှ�း ၂၀၁၆ တုု�တငွး မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း �ယးယူ

မြခုငး�ဆိုုငုးရာ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုထူးုတးမြ�န်းးခု့� �ါသည့်း။ ယငး�တု�ု

ပြီး�း�မေးန်းာက်း ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာမေးရ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းဆုိုုုငးရာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�

အချုနး� ၃

ဉ်းပ်ကျေးဒနှှင်း ထိိနး�ကျေးကျျာငး�ကြီးကီျ�ကြုံကျပ်းခြချုငး�ဆုိငးရာ 
မူူကျေးဘာငး - အိတး�ွင်း တငးဒါကျေးချု်�ူခြချုငး� မှူသည်းး 
ဗဟုိာထိိနး�ချုျ�ပ်းခြချုငး� နှှင်း ကျေးပ်ါငး�စာည်းး�ခြချုငး�

စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ�၊ သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ နှငှ�း 

အစာုု�ရ-�ဂု္ဂိုုလုကု် ��ူမေး�ါငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ု�ံစုာံ (PPP) အတကွ်း 

လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းမ်း�ာ� �ါ�ငးသည့်�း ၂၀၁၈ စားမ်းံက်နု်းး�ဘဏ်းဆိုုုငးရာ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတုု� ထူးွက်းရှုလုာခု့� �ါသည့်း။ ယခုစုာာတမ်းး�က်ု ုမြ��စာမုေးန်း

သည့်�း အခု�နု်းးတွငး ‘အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး� နှှင�း �ံမုေးသ�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� 

ထူးခုုွ့မြခုငး�ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး� ကြက်မ်းး� (အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�)’ က်ု ုအမ်း��ု�သာ�လုတှးမေးတားသုု� တငးသွငး�ထူးာ�ပြီး�း� 

မြေစားသည့်း။ 

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ု

အ�ုးခု���းကြီးက်း�ကြက်�းသည့်�း အဓိကု် ဥ�မေး�နှငှ�းစာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းမူေးဘာငးမ်းာှ 

သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ မြေစား�ါသည့်း။ ယခု ု

သမုေးတသန်းအတကွ်း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု့�သည့်�း အစာုု�ရ အရာရှအုာ�လုံု�က် 

“အစာုု�ရဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၏ တည့်းမေးဆိုာက်းမြခုငး�၊ �စာစည့်း�

�ယးယမူြခုငး�၊ �န်းးမေးဆိုာငးမ်းရုယမူြခုငး�၊ ငာှ�ရမ်းး�မြခုငး� နှငှ�း မေးရာငး�ခု�မြခုငး�

မ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး လုုကု်းန်းာရမ်းည့်�း တငး�ါ လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း�

မ်း�ာ� (ယခုစုာာတမ်းး�တငွး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ဟု ုရည့်းညွှနှ်းး�

ထူးာ�သည့်း)” က်ုသုာ အဓိကု် လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အမြေစား ရည့်းညွှနှ်းး�ကြက် 

�ါသည့်း။ ၎ငး�လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတွငး အစာုု�ရ၏�ယးယမူြခုငး� ဆိုုငုးရာ 

လု�ုးငန်းး�စာဉ်း နှှင�း လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း� မ်း�ာ�က်ု ုအမြ�ည့်�းအစာံ ုမေးေားမြ�ထူးာ� 

�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ တည့်းမေးဆိုာက်းမြခုငး�၊ �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး�နှငှ�း 

�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုရယမူြခုငး� အာ�လုံ�ုတုု�က်ုု ယငး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှှင�း အည့်း 

မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း ၂၀၁၆ ခုုနှှစားတွငး မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် ထူးုတး

မြ�န်းးထူးာ�သည့်�း “က်န်းးထူးရှုုုက်း စာန်းစားမြေင�း လုု�းငန်းး�မ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်း

ရာတငွး လုုကု်းန်းာက်�င�းသံ�ုရမ်းည့်�း လု�ုးငန်းး�လုမ်းး�ညွှနှ်းး” မ်းာှလုည့်း� 

အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ လုမ်းး�ညွှနှ်းးတစားခုု မြေစား�ါသည့်း။ အစာု�ုရဌာာန်းနှငှ�း အေွ့�

အစာည့်း� အာ�လုံ�ုတုု�၏ မေးဆိုာက်းလု�ုးမြခုငး�၊ �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး�နှငှ�း 

�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုရယမူြခုငး� မ်း�ာ�တငွး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ က်ု ု

အသံ�ုမြ��ရမ်းည့်း ဟု ု၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာမေးရ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းဆုိုုုငးရာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�
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စာည့်း�က်မ်းး� မ်း�ာ�၌ မြ�ဌာန်းး�ထူးာ� �ါသည့်း။ ခြွခုငွး�ခု�က်း အမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရ

-�ဂု္ဂိုုလုကု် ��ူမေး�ါငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ုလု�ုးငန်းး� (PPP) �ံစုာံမြေစား�ါက် 

မြမ်းန်းးမ်းာစားမ်းံက်နု်းး�ဘဏ်း (Project Bank) ၏ မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းမုေးအာက်း

သုု� မေးရာက်းရှမု်းည့်း မြေစားသည့်း။၃၃  

သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၂၀၁၃ နှငှ�း ၂၀၁၇ တုု�သည့်း အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုလုမ်းး�ညွှနှ်းးထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်းည့်�း အမေးမြခုခုံ ဥ�မေး�မ်းူ

မေးဘာငး တစားခုကု်ုု မေး��မေးသားလုည့်း� ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မြခုငး� သု�ုမ်းဟုတုး 

ကြီးက်း�ကြက်�းမြခုငး� အခုန်းး�က်ဏ္ဍအတကွ်း အစာုု�ရ ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း� တခုု

ခုအုာ� တတုုက်�က်� သတးမ်းတှးထူးာ�မြခုငး� မ်းရှခုု့��ါ။ ထူးုု�မေးကြက်ာင�း 

စာည့်း�က်မ်းး�လုုကု်းန်းာမ်း ုရှုမ်းရှု မေးစာာင�းကြက်ည့်�း စာစားမေးဆို�မြခုငး�က်ု ုသက်း 

ဆိုုုငးရာ �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင�း တာ�န်းးက်� အရာရှမု်း�ာ�က်သာ မေးဆိုာငး 

ရကွ်းရ�ါသည့်း။ အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးဆိုာငးရကွ်းရသည့်�း 

ဌာာန်းမ်း�ာ�နှှင�း �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း�ုငုး� မြမ်းှင�းတငးမေး��ရန်းး 

ဗဟုုု အေွ့�အစာည့်း� တစားခုခုုုက် တာ�န်းး ယထူူးာ�မြခုငး�မ်း��ု� မ်းရှ�ုါ။၃၄   

ပုံ် (၁) 
နှှစားအလုိွှာကျး မှူတးတမူး�

အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်း
ေ�က်းမေးရ� ဥ�မေး�က်ု ု

စာတတုထအကြီးက်မု်းး မြ�ငးဆိုငး
သည့်�း ဥ�မေး�

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ ၂၀၁၆ ခုုနှစှား

တငွး ထူးတုးမြ�န်းးသည့်�း 

က်န်းးထူးရှုုုက်းလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� 

မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး 

လုုုက်းန်းာရမ်းည့်�း လုမ်းး�ညွှနှ်းး

၂၀၁၁ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈
ခုန်းး�မ်းှန်းး�

၂၀၂၁

သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း 
အမ်းတှး ၁/၂၀၁၃ - ရငး�နှှး�
မြမ်း��းနှှံမ်း ုလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း 
စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� 
လု�ုးက်ုငုးခုငွ�းမြ��ရာတငွး 

တငး�ါစာည့်း�က်မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ ၂၀၁၄ ခုနုှစှား

တငွး ထူးတုးမြ�န်းးသည့်�း 

“က်န်းးထူးရှုုကု်းစာန်းစားမြေငး� 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�မေးဆိုာငးရကွ်း

ရာတွငး လုုကု်းန်းာက်�ငး�သံ�ု

ရမ်းည့်း� လု�ုးငန်းး�လုမ်းး�ညွှနှ်းး”

သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း 
အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ 

တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�
မ်း�ာ�

 နှုုငးငံမေးတားသမ်းမတရှုံ�ု၏ 

စာာအမ်းတှး ၆၉(၁)/ ၆/ 

သမ်းမတရှုံ�ု

နှုုငးငံမေးတားသမ်းမတရှုံ�ု၏ 

အမ်းနု်းး�မေးကြက်ားမြငာစာာအမ်းတှး 

(၈၇/၂၀၁၁)

 မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ 

ဘဏ္ဍာမေးရ�စားမ်းံခုန်းး�ခုွ့မ်းု

ဆိုုုငးရာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း� ၂၀၁၇

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�နှငှ�း 

�ံမုေးသ�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့

မြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� 

စားမ်းံက်နု်းး�ဘဏ်း (Project 
Bank) ဆိုုငုးရာ
ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း

အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� နှှင်း ပုံ်ကျေးသပုိ်ငးပ်စာစည်းး�
မူျာ� ထုိခဲွျုခြချုငး�ဆုိငးရာ ဉ်းပ်ကျေးဒကြုံကျမူး�သည်းး 
ခြမူနးမူာနုိှငးငံ အစုိာ�ရ၏ ပ်စာစည်းး�ဝါ�း�ူခြချုငး� 
ဆုိငးရာ ဉ်းပ်ကျေးဒနှှင်း စာည်းး�ကြုံကျပ်းမုူ မူူကျေးဘာငး
အတွကျး ကျေးနာကျးတစားဆင်း ကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူပ်ငး 
ခြ�စားသည်းး။
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အထူးက်း�ါ လုုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည့်�းဆိုည့်း�နှုုငးမေးရ� အတကွ်း အစာုု�ရ

၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ တစားခုတုည့်း�မေးသာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး မေးရ�ဆိုွ့

နှုုငးရန်းး ဌာာန်းစာံ�ုါ�ငးသည့်�း ‘အစာုု�ရ�စာစည့်း��ယးယမူ်းစုာည့်း�မ်း�ဉ်း�

စာည့်း�က်မ်းး�နှငှး� လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မြ��စာမုေးရ� ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုမေးက်ားမ်းတး 

(Public Procurement Rules and Regulations Supervision 

Committee- PPRRSC)’ က်ု ုေွ့�စာည့်း�ခု့� �ါသည့်း။ PPRRSC က်ု ု

၂၀၁၅ ခုုနှှစား ဧပြီး�းလုတငွး ေွ့�စာည့်း�ခု့�မြခုငး� မြေစားပြီး�း� စားမ်းံက်နု်းး� နှှင�း 

ဘဏ္ဍာမေးရ� �န်းးကြီးက်း�က် ဥက်ကဌာ အမြေစား တာ�န်းးယကူ်ာ၊ �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း

သံု�ခုရုှု ဌာာန်းအသး�သး�မ်း ှညွှှန်းးကြက်ာ�မေးရ�မ်း�ုခု���း မ်း�ာ�က် အေွ့��ငးမ်း�ာ� 

အမြေစား �ါ�ငးခု့�ကြက် �ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�မ်းူ

ကြက်မ်းး�က်ု ုယငး�မေးက်ားမ်းတးက် မေးရ�ဆိုွ့ခု့�ပြီး�း� ယခုစုာာတမ်းး� မေးရ�သာ�မေးန်း

သည့်�း အခု�နု်းးတွငး ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ု ုအမ်း��ု�သာ�လုတှးမေးတားသုု� တငး

သငွး�ထူးာ�ပြီး�း� မြေစားက်ာ န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်းာှမ်း ူမ်းကူြက်မ်းး�မေးရ�ဆိုွ့မေးန်းဆို့ 

မြေစားသည့်း။  

၂၀၁၄ တွငး ထူးတုးမြ�န်းးခု့�ပြီး�း� ၂၀၁၆ တွငး ထူး�းမ်းံမြေည့်�းစာကွ်း ခု့�မေးသာ 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းသည့်း 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုနှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရ ဌာာန်းအာ�လုံု�

၏ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�မြေင�း အက်�ံ���ငးသက်းဆိုုငုး 

�ါသည့်း။ ယငး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း က်ု ုမြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

အသး�သး�မြေင�း တုုငး�ငးမေးဆို�ွမေးနှ�ွ ခု့�ပြီး�း�မ်းသှာ ထူးုတးမြ�န်းးခု့�မြခုငး� မြေစားပြီး�း� 

က်မ်း့ာ�ဘဏ်း နှှင�း အမြခုာ�မေးသာ ဆိုက်းနှယွးသမူ်း�ာ�၏ အကြုံက်ံမြ��ခု�က်း

မ်း�ာ�မြေင�း၂၀၁၆ ခုုနှှစားတငွး မြေည့်�းစာကွ်းထူးတုးမြ�န်းးခု့� �ါသည့်း။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း၏ ရည့်းရယွးခု�က်းမ်း�ာ�မ်းာှ မ်းှန်းးက်န်းးမေးသာ 

က်နု်းးက်�စာရတုးမြေစားမေးစာရန်းး၊ အရည့်းအမေးသ�ွမြ�ည့်း��မေးစာရန်းး၊ မ်းလုုလုုာ�

အ�းမေးသာ မ်းသမ်းာမ်းမု်း�ာ�မ်း ှက်ာက်ယွးရန်းး၊ တကု်�မေးသခု�ာမေးသာ 

တငး�ါမေးခု်ယမူြခုငး�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အာ� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား

မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး၊ �ငွး�လုငး�မြမ်းငးသာမ်းအုာ�တုု�တက်းမေးစာရန်းး၊ ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းု

စာစားမေးဆို�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးသခု�ာစာာွမေးဆိုာငးရကွ်းမေးစာရန်းး၊ မ်းသမ်းာမေးသာ 

အရည့်းအမေးသ�ွမ်းမြ�ည့်း�မ်းးမေးသာ �စာစည့်း�မေး��သငွး�သမူ်း�ာ�၊ က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�

အာ� လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းခုွငး�မ်းမြ��ရန်းး ဟုမုေးေားမြ�ထူးာ� �ါသည့်း။ 

လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းအရ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းသည့်း 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� နှငှ�း ထူးနု်းး�သမု်းး�မေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု ကြီးက်း�ကြက်�းရန်းး 

နှငှ�း အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး တာ�န်းးရှု�ါသည့်း။ ယငး� 

၂၀၁၆ ခုုနှှစား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အရ အထူး�ူက်ွမ်းး�က်�ငးမ်း ုလုုုအ�းမေးသာ 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ု မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း မ်းှလုည့်း�မေးက်ာငး�၊ 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ�နှငှ�း ထူးနု်းး�သမု်းး�မေးရ� လု�ုးငန်းး�အမ်း�ာ�စာကု်ုုမ်း ူ

က်န်းးထူးရှုုုက်း စာန်းစားမြေင�း လုည့်း�မေးက်ာငး� မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

ထူးုု�မြ�ငး မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း နှှင�း က်န်းးထူးရှုုုက်းစာန်းစား ��ူတွ့ 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� နှှင�း �ံမုေးသ�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�ဆိုုုငးရာ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�သည့်း မြမ်းန်းးမ်းာနှုငုးငံ အစာုု�ရ၏ �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး� 

ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းူမေးဘာငးအတကွ်း မေးန်းာက်းတဆိုင�း 

မေးမြ�ာငး�လု့မ်း�ုငး မြေစားသည့်း။ ယငး�ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�အရ မေးစာာင�းကြက်ည့်�း

စာစားမေးဆို�ရန်းး၊ ကြီးက်း�ကြက်�းရန်းးနှငှ�း မ်း�ူါ�မေးရ�ဆိုွ့ရန်းး စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ�

နှငှ�း စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းအာ� တာ�န်းးမေး��အ�းထူးာ��ါသည့်း။ ယငး�

တာ�န်းးမ်း�ာ�တငွး န်းည့်း�ဥ�မေး�၊ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�နှှင�း စာံသတးမ်းတှး

ထူးာ�မေးသာ တငး�ါစာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ�က့်�သုု� �ံုစာံမ်း�ာ�က်ု ု မြ�ငးဆိုငး

မေးရ�ဆိုွ့ရန်းးလုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ �ယးယမူြခုငး� မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်�း 

အစာုု�ရဌာာန်းမ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�ရည့်းမြမ်းှင�းတငးရန်းး သငးတန်းး�မေး��မြခုငး�၊ ဥ�မေး� 

နှငှ�း စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� မ်း�ာ�မြေင�း က်ုုက်းည့်းမ်း ုရှု၊မ်းရှု မေးစာာင�းကြက်ည့်�း

စာစားမေးဆို�မြခုငး� စာသည့်�းတာ�န်းးမ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ�နှငှ�း 

စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း� ဌာာန်းက်�ငး တာ�န်းးယရူမ်းည့်း မြေစားသည့်း။

၃.၁  ကျနးထိရုိွကျး စာနစားခြ�င်း လုွှာပ်းငနး�မူျာ� ကျေးဆာငးရွွကျးရာတွငး လုိွှာကျးနာကျျင်းသုံ�ရမူည််းး 
လုွှာပ်းငနး�လွှာမူး�ညွှာနး (၂၀၁၆) 

မေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး�လုည့်း� မြေစားနှုငုး�ါသည့်း။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း နှှင�း က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ မ်း�ာ�သည့်း ရှုပြီး�း�သာ� က်�င�းထူးံ�ု

က်�င�းစာဉ်း (၃) ခုနုှှင�း အည့်း လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်း ရမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� 

အဆိုုုမြ��လုာှမ်း�ာ� မြ�ငးဆိုငးရာတငွး �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ လုု�းငန်းး�အမေးမြခုခုံ

စာံနှုန်းး�မ်း�ာ� အတုုငး� မေးစာ��နှနု်းး�တွက်းခု�က်းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

က်��း ၁၀ သန်းး� မေးအာက်း တန်းးေု�ုရှုမေးသာ လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း 

တငး�ါမေးခု်ဆိုုုရန်းး မ်းလုုုအ�း�ါ။ ယငး�က့်�သုု� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း 

ဌာာန်းအတွငး� ဘတုးအေွ့� ေွ့�စာည့်း�ပြီး�း� “ယံကုြက်ည့်းစာတုးခု�ရမေးသာအေွ့�” 

အာ� မေးခု်ယ ူတာ�န်းးမေး��အ�း နှုုငး�ါသည့်း။ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတွငး 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း (၁/၂၀၁၇) န်းည့်း�တ ူ�ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုနှငှ�း 

ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုမြမ်းှင�းတငးရန်းး ရည့်းရယွးသည့်�း မေးဆိုာငးရကွ်းခု�က်းမ်း�ာ� �ါ�ငး

�ါသည့်း။ အတုးေွင�းတငး�ါ မေးခု်ဆိုုု�ါက် အမ်း�ာ�မြ�ည့်းသသူရုှုမေးစာရန်းး 

မေးကြက်ည့်ာရန်းး လုုအု�း �ါသည့်း။ က်��း (၁၀) သန်းး�မ်း ှ(၁၀၀) သန်းး� 

အထူး ုလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအတုးေွင�းတငး�ါ မေးခု်ယရူာတငွး သက်းဆိုုငုးရာ

ဌာာန်း၊ ခုရှုုုငးနှှင�း ပြီးမ်း�ု�န်းယး အ�ုးခု���းမေးရ�မ်း�ု ရှုံု�မ်း�ာ�၏ မေးကြက်ည့်ာသငး�နု်းး� 

မ်း�ာ�တငွး(၂) �တး ကြီးက်�ုတငး၍ မေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

က်��း (၁၀၀) သန်းး� မေးက်�ားလုနွ်းးမေးသာ လုု�းငန်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း ဆိုုု�ါက် 

သတငး�စာာမ်း�ာ�တငွး (၁)လု ကြီးက်�ုတငး မေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� ၎ငး�

အမြ�ငး ဌာာန်း၏ မေးကြက်ည့်ာသငး�နု်းး�တွငး လုည့်း�မေးက်ာငး�၊  မြေစားနှုငုး�ါက် 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ �က်းဘးဆိုုု�း တုု�တငွး လုည့်း�မေးက်ာငး� မေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း 

မြေစားသည့်း။  

တငး�ါမ်း�ာ�က်ု ုအက့်မြေတးမေးရ�ွခု�ယးရန်းး အတကွ်း သက်းဆိုုုငးရာ ဌာာန်း 

တာ�န်းးရှုသူမ်း�ာ� နှှင�းအတူ ခုရှုုုငး အု�းခု���းမေးရ�မ်း�ှ�ရှုံ�ု၊ ပြီးမ်း�ု�န်းယး 

အ�ုးခု���းမေးရ�မ်း�ှ�ရှုံ�ု နှှင�း အမြခုာ�မေးသာ မြ�ငး�အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�မ်း ှ
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အန်းည့်း�ဆိုံ�ု (၃) ဦး� �ါ�ငးမေးသာ ဘတုးအေွ့� ေွ့�စာည့်း�၍ မေးရ�ွခု�ယး

အက့်မြေတး ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ 

၂၀၁၆ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတငွး တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�၊ မေးငမွေး��မေးခု�မ်း ု

န်းည့်း�လုမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း သတးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�၊ က်န်းးထူးရှုုကု်းစာာခု���း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအဆိုင�း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၊ �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း နှှင�း ဌာာန်း၊ 

အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� နှုုငးငံ�ုငုး စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�၊ မေးန်းမြ�ည့်းမေးတား

မေးက်ာငးစား၊ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင�း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� 

အတွက်း ဘဏ္ဍာမေးရ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်းဆုိုုုငးရာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�က်ု ုစားမ်းံက်နု်းး�နှှင�း 

ဘဏ္ဍာမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၃၅ က် ၂၀၁၇ ခုုနှှစား ဧပြီး�းလုတငွး ထူးတုးမြ�န်းးခု့� 

�ါသည့်း။ ၎ငး�စာည့်း�မ်း�ဉ်း� မ်း�ာ�သည့်း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မေးရ� 

လု�ုးငန်းး�စာဉ်း တစားခုုလုံ�ုက်ုု ခြုံခုံ�ငံမု်းမုေးစာမ်းည့်�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး တစားခုမုြေစား

ပြီး�း� အစာုု�ရ၏ �စာစည့်း� �ယးယမူြခုငး� က်စုာစရ�းလုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

ယငး�စာည့်း�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ�သည့်း အသံ�ုစာရတုး စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ု�ုုမ်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးရန်းး

၊ �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုနှငှ�း တာ�န်းးခုံမ်းု မြမ်းှင�းတငးနှုုငးရန်းး၊ နှငှ�းအရ အသံ�ု

ခုန်းး�မ်းှန်းး�မေးမြခုမေးငစွာာရငး�မေးရ�ဆိုွ့မြခုငး�၊ အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား

မေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး�၊ အစားရငးခုံတငးမြ�မြခုငး�နှငှး� ကြီးက်း�ကြက်�းက်�ွးက့်မြခုငး� 

ဆိုုုငးရာ တကု်�မေးသာ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ� မေး��ရန်းး နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူ

ဘဏ္ဍာမေးင ွစားမ်းံခုန်း�းခုွ့နှုုငးရန်းး ရည့်းရယွး�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

မ်း၊ု မေးန်းာက်းက်�မ်းအုတွက်း မေး��မေးဆိုာငးရမ်းည့်�း �ဏ်းမေးကြက်� နှငှ�း လု�ုးငန်းး�

ကြီးက်း�ကြက်�းမြခုငး� စာသည့်းတုု�နှှင�း သက်းဆိုုုငးသည့်�း အခု�က်းအလုက်း 

အမြ�ည့်�းအစာံကု်ုု မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။

၃.၂  ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ ဘဏ္ဍာကျေးရ�စီာမံူချုနး�ခဲွျုမုူဆုိငးရာ စာည်းး�မူျဉ်းး� (၂၀၁၇)

ဆိုုုငးရာ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအခုန်းး� (၁၁) တွငး မေးေားမြ�ထူးာ�

�ါသည့်း။ 

ဘဏ္ဍာမေးရ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုဆိုုုငးရာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�အရ အစာု�ုရ ဌာာန်း နှငှ�း အေွ့�

အစာည့်း� အာ�လုံ�ုသည့်း သက်းဆိုုငုးရာ ဘဏ္ဍာနှစှားအတကွ်း �ယးယူ

မေးရ� အစားအစာဉ်းက်ုု မြ�ငးဆိုငးရမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� ကြီးက်း�ကြက်�းသ ူအရာရှုမ်း ှ၎ငး�

တုု�က်ုု အတည့်းမြ��ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ �ယးယမူေးရ� အစားအစာဉ်းတငွး 

�ယးယမူ်းည့်�း က်နု်းး�စာစည့်း� နှှင�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်း၏ု သတငး�

အခု�က်းအလုက်း အမြ�ည့်�းအစာံ ုနှငှ�း �ယးယမူ်းည့်�း အခု�နု်းးက်ာလု တုု�က်ုု 

ထူးည့်�းသငွး�ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ အစာု�ုရဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� 

အမေးန်းမြေင�း က်နု်းး�စာစည့်း� မေးရာငး�ခု�သမူ်း�ာ�အကြက်ာ� ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းကု်ုု 

မေးလု�ာ�န်းည့်း�မေးစာမြခုငး� သုု�မ်းဟုတုး ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းမု်း ှေယးရာှ�မြခုငး� သုု�မ်းဟုတုး 

က်နု်းး�စာစည့်း�မေးရာငး�ခု�သ ူတစားဦး� သုု�မ်းဟုတုး တစားဦး�ထူးက်း�ု၍ု 

မ်း�က်းနှာှသာမေး��က်ာ ခုွ့မြခုာ�ဆိုက်းဆိုံမြခုငး� တု�ုက်ုု မ်းမြ��လု�ုးရ ဟု ု

ပုံ် (၂) 
ကုျနးကျျစာရိတးအလုိွှာကျး တငးဒါကျေးချု်�ူမုူ

တငးဒါကျုနးကျျစာရိတး

တငး�ါမေးခု်ယရူန်းး 

မ်းလုုုအ�း�ါ

မေးစာ��နှနု်းး� အန်းည့်း�ဆိုံု�မြေင�း 

က်မ်းး�လုမှ်းး�လုာသည့်�း �ံ��ုု�

သကူ်ုု မေးရ�ွခု�ယးရန်းး

တငး�ါေငွ�းလုှစားရန်းး ရက်း

သတတ (၂) �တး ကြီးက်�ုတငး

၍ မေးကြက်ားမြငာသငး�နု်းး�တွငး 

မေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း

တငး�ါေွင�းလုှစားမြခုငး�၊ မေးရ�ွခု�ယးမြခုငး� နှငှ�း က်န်းးထူးရှုုုက်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ု

လု�ုးထူးံ�ုလုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ� အတုငုး� ဆိုက်းလုက်း မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်း

အတုးေငွ�းတငး�ါ ေငွ�းလုှစားရန်းး 
သက်းမ်းတှးရက်းထူးက်း (၁) လု
ကြီးက်�ုတငးပြီး�း� နှုုငးငံ�ုငုးသတငး�
စာာမ်း�ာ�တငွး အန်းည့်း�ဆိုံ�ု နှစှား

ကြီးက်မု်းး မေးကြက်ားမြငာရမ်းည့်း

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း website 

တငွး အန်းည့်း�ဆိုံု� (၁) လု 

ကြီးက်�ုတငးမေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း

ကို��်	၁၀	သူနီ်း	ရေးအာကို် ကို��်	၁၀-၁၀၀	သူနီ်း	 ကို��်သူနီ်း	၁၀၀	အထွကို်	

ရေးစာ�းနှနုီ်း	အဆာ�ုပြ��လာာှ
ရေးတ်ာင််း�ံပြ�င််း	

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း
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၃.၃  တငးဒါလုွှာပ်းထုံိ�လုွှာပ်းနည်းး�ဆုိငးရာ သမူမတရုံွ�၏ ညွှာနးကြုံကျာ�ချုျကျးအမှူတး ၁/၂၀၁၇

လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတွငး မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ ထူးု�ုမြ�ငး �ယးယမူ်း ု

လု�ုးမေးဆိုာငးမ်းည့်�း အစာုု�ရ ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း �ယးယူ

မြခုငး�တငွး �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုမေးစာမေးရ� မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး၊ သတငး�စာာ 

နှငှ�း သတငး�ဌာာန်း မ်း�ာ�တငွး တငး�ါမေးခု်ယမူ်းကု်ုု မေးကြက်ည့်ာရန်းး 

“အစာုု�ရဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၏ တည့်းမေးဆိုာက်းမြခုငး�၊ �စာစည့်း�

�ယးယမူြခုငး�၊ �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုရယမူြခုငး�၊ ငာှ�ရမ်းးမြခုငး� နှငှ�း မေးရာငး�ခု�မြခုငး�

မ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး လုုကု်းန်းာရမ်းည့်�း တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�” 

ဟု ုလုသူကုြက်သည့်�း NLD အစာုု�ရ၏ သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/

၂၀၁၇ သည့်း ယခုငး သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၃၊    

“ရငး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမ်း ုလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� လု�ုးက်ုငုး

ခုငွ�းမြ��ရာတငွး တငး�ါ စာည့်း�က်မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�” က်ု ုအစာာ�ထူးုု� ထူးာ�မြခုငး� 

မြေစားသည့်း။ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ၊ု တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း မြ�ည့်းန်းယး အစာုု�ရ

ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၏ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ�၊ �စာစည့်း��ယးယမူေးရ� 

နှငှ�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုရယသူည့်�း လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး 

လုုုက်းန်းာမေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး အခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက် 

လုမ်းး�ညွှနှ်းးထူးာ�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ ၎ငး�တငွး မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း က်ုု က်ုု�က်ာ�ထူးာ� သလုု၊ု ၎ငး�

သည့်း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစားမ်းံ

ကြီးက်း�ကြက်�းနှုုငးမ်းည့်�း အဓိကု် ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး အမြေစား ရည့်းရယွးထူးာ�မြခုငး� 

မြေစားသည့်း။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး အက်�ံ��မ်း�ငးမေးသာ လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�တငွး အစာုု�ရ

-�ဂု္ဂိုုလုကု် ��ူမေး�ါငး�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� (PPPs)၊ နှုငုးငံမေးတားက်ာက်ယွးမေးရ�၊ 

လုံခုြုံခုံ�မေးရ� နှငှ�း အးလုက်းထူးမေးရာန်းစား လုံခုြုံခုံ�မေးရ�ရာ က်စုာစရ�းမ်း�ာ� �ါ�ငး

ပြီး�း�၊ ၎ငး�တုု�က်ုု သက်းဆိုုုငးရာ မ်းခုုငး�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�၏ မ်းူ�ါ�မ်း�ာ�နှငှ�း 

အည့်း သး�မြခုာ�မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငး �ါသည့်း။ ထူးု�ုမြ�ငး နှုုငးငံ�ုငုးစား��ာွ�မေးရ�

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�မ်း ှထူးတုးလု�ုးမေးသာ �စာစည့်း�မ်း�ာ�နှငှ�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု

မ်း�ာ�သည့်း လု�ုးငန်းး�နှငှ�း က်ုုက်းည့်းမ်းရုှု�ါက် �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းအခု�ငး�ခု�ငး� 

တုုက်းရှုုကု်း ည့်ှနုှုုငး�စာာခု���း ခု���းဆိုု၍ု �ယးယနူှုုငး�ါသည့်း။ မေးခု��မေးင ွ

သုု�မ်းဟုတုး မေးထူးာက်း�ံ�မေးင၏ွ အစာတုးအ�ုုငး� တစားခုအုမြေစား က်နု်းး�စာစည့်း� 

နှငှ�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ� �ယးယမူြခုငး� (အကြုံက်ံမေး��ငာှ�ရမ်းး� မြခုငး�မ်း�ာ� 

အ�ါအ�ငး) မြေစား�ါက် ယငး� မေးခု��မေးင၊ွ မေးထူးာက်း�ံ�မေးင ွမေး��အ�းသည့်�း 

အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�မ်း ှသတးမ်းှတးထူးာ�မေးသာ �ယးယမူေးရ�ဆိုုငုးရာ 

စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ� နှငှ�းအည့်း လုုုက်းန်းာမေးဆိုာငးရကွ်း ရမ်းည့်း

မြေစားသည့်း။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ ရည့်းရယွးခု�က်းမ်း�ာ�မ်းာှ မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ

မေးင ွမေးလုလုငွ�းဆိုံု�ရှုံ�ုမ်းကု်ုု က်ာက်ယွးရန်းး၊ အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုမေးလုှာ�ခု�

ရန်းး၊ မ်းနှ်းးက်န်းးမ်းှတသည့်�း ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုမြမ်းှင�းတငးရန်းး၊ �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ု

�ုုမ်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး နှငှ�း တာ�န်းးခုံမ်းု �ုုမ်းုုရှုရန်းး မြေစားသည့်းဟု ုမေးေားမြ�

ထူးာ�သလုုု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�တငွး မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းး

မ်း ု�ုုမ်းုုရှုမေးစာရန်းးလုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ ၎ငး�တငွး တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ု 

လုမ်းး�ညွှှန်းးထူးာ� �ါသည့်း။ အစာုု�ရဌာာန်း နှငှ�း အရာရှုမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ နှှင�း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ��န်းးကြီးက်း� ဌာာန်း

၏ ၂၀၁၆ လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်း တုု�နှှင�း အည့်းမေးဆိုာငးရကွ်းရန်းးလုည့်း� 

လုမ်းး�ညွှှန်းးထူးာ��ါသည့်း။  

လု�ုးန်းည့်း� အမေးသ�စာတုး အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ�သလုုု

သက်းဆိုုုငးသ ူအသး�သး�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍနှငှ�း တာ�န်းးမ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� 

သတးမ်းှတးမေး��ထူးာ��ါသည့်း။ ထူးုု�မြ�ငး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး နှုုငးငံ�ုငုး 

�စာစည့်း�မ်း�ာ� (အစာုု�ရ�ုငုး အမေးဆိုာက်းအအံကု့်�သုု�) ငှာ�ရမ်းး�မြခုငး�နှငှ�း 

မေးရာငး�ခု�မြခုငး� တု�ုနှှင�း စာ�းလု�ဉ်း�သည့်�း အစားအမ်းံမ်း�ာ�က်ုလုုည့်း� မေးေားမြ�

ထူးာ�ပြီး�း� ယငး�မ်းာှ ယခုစုာာတမ်းး�၏ အဓိကု် အမေးကြက်ာငး�အရာ မ်းဟုတုး

မေးသာမေးကြက်ာင�း ဆိုက်းလုက်းမေးဆို�ွမေးနှွ� သာွ�မ်းည့်း မ်းဟုတုး�ါ။  

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး အတုးေွင�းတငး�ါမေးခု်ယမူ်း ုလုု�းငန်းး�စာဉ်း အတကွ်း 

လု�ုးမေးဆိုာငးရမ်းည့်�း အဓိကု် အဆိုင�းက်ုု�ဆိုင�း က်ုု သတးမ်းှတး မေး��ထူးာ�

�ါသည့်း။ ယငး�တု�ုတငွး အဓိကု် မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�ေွ့�စာည့်း�မြခုငး�နှငှ�း ၎ငး�

တုု�၏အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�၊�ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၊ တငး�ါ

တငးသွငး�သူမ်း�ာ�နှငှ�း တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသ ူတုု�၏ တာ�န်းးမ်း�ာ� �ါ�ငး

�ါသည့်း။  

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး မေးေားမြ�ခု�က်း အရ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�မြေစားစာဉ်း

အာ� (က်) တည့်းမေးဆိုာက်းမြခုငး�၊ �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး� နှှင�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု

ရယမူြခုငး� နှှင�း (ခု) နှုုငးငံ�ုငုး �စာစည့်း�မ်း�ာ� ငာှ�ရမ်းး�မြခုငး�နှငှ�း မေးရာငး�ခု�

မြခုငး� တုု�အမြေစား နှှစား�ုုငး�ခုွ့နှုုငး �ါသည့်း။ ယခုစုာာတမ်းး�တငွး �ယးယမူေးရ�

မြေစားစာဉ်း (တည့်းမေးဆိုာက်းမြခုငး�၊ က်နု်းး�စာစည့်း�နှှင�း �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ု�ယးယူ

မြခုငး�) က်ုသုာ စာစုာစားမေးလု�လုာ သာွ�မ်းည့်းမြေစားပြီး�း� �စာစည့်း� ငာှ�ရမ်းး�မြခုငး�

နှငှ�း မေးရာငး�ခု�မြခုငး� တု�ုမ်းှာ (န်းည့်း��ည့်ာ�ုငုး�အရ စာည့်း�စာန်းစားက်�က်� ဆိုုု

ရ�ါက်) �ယးယမူြခုငး� မ်းဟုတုးမေးသာမေးကြက်ာင�း ထူးည့်�းသွငး�မေးလု�လုာ 

သာွ�မ်းည့်း မ်းဟုတုး�ါ။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ��န်းးကြီးက်း� ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ 

လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းန်းည့်း�တ ူက်��း ၁၀ သန်းး� အထူးက်း �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ� 

အတွက်း တငး�ါမေးခု်ယရူန်းး လုုုအ�းသည့်းဟု ုယခုညုွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းက် 

သတးမ်းှတးထူးာ� �ါသည့်း (�ံ-ု၂ တငွးရှု)ု။ 

�ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�သည့်း တငး�ါလု�ုးငန်းး�စာဉ်း က်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ့နှုုငးရန်းး ဆိုက်းစာ�းဌာာန်းမ်း�ာ� �ါ�ငးသည့်�း တငး�ါမေးက်ားမ်းတး နှငှ�း 

မေးက်ားမ်းတးခုွ့ မ်း�ာ�က်ုု ေွ့�စာည့်း�ရန်းး တာ�န်းးရှုသည့်း။ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာု

အဆိုင�း ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� က် မေးခု်ယသူည့်�း တငး�ါ၊ 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုဘဏ္ဍာရန်းး�ံမုေးငမွ်း ှက်�ခုံ၍ အသံ�ုမြ��ထူးာ�မေးသာ 

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�းတုုငး�မေး�သကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွး မေးခု်ယသူည့်�း တငး�ါမ်း�ာ� နှငှ�း 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဘဏ္ဍာရန်းး�ံမုေးငမွ်း ှက်�ခုံ၍ အသံ�ုမြ��ထူးာ�

မေးသာ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွး မေးခု်ယသူည့်�း တငး�ါ 

အာ�လုံ�ုအတကွ်း ယငး�လု�ုးငန်းး�စာဉ်း အတုုငး��ငး မြေစား�ါသည့်း။ တငး�ါ

မေးက်ားမ်းတးသည့်း �ယးယမူ်း ုတစားခုုခု�ငး�စား အတကွ်း တငး�ါမေးခု်ယရူ
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ရေးကိုာ်များတ်၏ီ	လာ��်င်နီ်းတ်ာဝနီ်များ�ား	 ရေးကိုာ်များတ်အီဖွဲ�ဝင််များ�ား	

တ်င််ဒိုါရေးကိုာ်များတ်ီ
ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းအရ တငး�ါ လု�ုးငန်းး�စာဉ်းက်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရန်းး နှှင�း 
တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း� မ်း�ာ�နှငှ�း အည့်း မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး 
သတးမ်းတှးထူးာ��ါသည့်း။ ယငး�တု�ုတွငး မေးက်ားမ်းတးခုွ့မ်း�ာ� ေွ့�စာည့်း�
မြခုငး�၊ တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး� မြ�ငးဆိုငးမြခုငး�၊ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းခု�မြခုငး� 
နှငှ�း တငး�ါအနှုုငးရရှသုူအာ� မေးကြက်ည့်ာမြခုငး� စာသည့်�း တာ�န်းးမ်း�ာ� 
�ါ�ငး�ါသည့်း။ 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အဆိုင�း သုု�မ်းဟုတုး မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု
အဆိုင�း ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� အတကွ်း တငး�ါမေးခု်ယမူ်း ု အမေး�်
မ်းတူည့်း၍ အေွ့��ငး �ါ�ငးမ်း ုက်ွ့မြ�ာ��ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�
မေး�သကြီးက်း� အတကွ်း တငး�ါမေးခု်ယမူ်း ုမြေစား�ါက်လုည့်း� 
မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုသုု�မ်းဟုတုး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဘဏ္ဍာရန်းး�ံု
မေးမေးင ွအသံ�ုမြ��မ်း ုအမေး�် မ်းတူည့်း၍ အေွ့��ငး �ါ�ငးမ်း ုက်ွ့မြ�ာ�
�ါသည့်း။ �ံ-ု၄ တငွး ရှု။ု  

�ကိုများ်း�င််းရေးစာ�း	တ်ကွို်��ကို်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်ီ
ငာှ�ရမ်းး�မေးရာငး�ခု�မ်းည့်�း နှုုငးငံ�ုငုး�စာစည့်း� အတကွ်း ကြက်မ်းး�ခုငး�မေးစာ��
နှုန်းး�က်ုု တကွ်းခု�က်းပြီး�း� တငး�ါမေးက်ားမ်းတးသုု� တငးမြ�ရသည့်း။ 
မ်းတှးခု�က်း- ယခုမုေးက်ားမ်းတးသည့်း �စာစည့်း��ယးယမူြခုငး� အတကွ်း
မ်းဟုတုး�ါ

“ငာှ�ရမ်းး�မေးရာငး�ခု�မ်းည့်�း နှုုငးငံ�ုငုး�စာစည့်း�၏ မေးစာ��က်ကွ်းအမေးမြခုအမေးန်း
က်ုု” န်းာ�လုည့်းတတးက်ွမ်းး�သည့်�း သက်းဆိုုုငးရာ ဦး�စား�ဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှ
က်ုုယးစာာ�လုယှး အန်းည့်း�ဆိုံ�ု (၃) ဦး� �ါ�ငးရသည့်း။  

တ်င််ဒိုါလာကို်�ံရေး�း	နှငှ်််	စာစုာစာ်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်ီ
တငး�ါမ်း�ာ� လုက်းခုံမြခုငး�နှငှ�း ေငွ�းမေးောက်းမြခုငး�၊ တငး�ါမ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစား
အက့်မြေတးမြခုငး�နှငှ�း တငး�ါမေးက်ားမ်းတးသုု� အက့်မြေတးမ်း ုအစားရငးခုံစာာ 
တငးမြ�မြခုငး�တု�ုက်ုု မေးဆိုာငးရကွ်းရသည့်း။  

ဌာာန်း က်ုုယးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� အမြ�ငး တည့်းမေးဆိုာက်းမြခုငး�၊ �ယးယမူ်းည့်�း
�စာစည့်း� သု�ုမ်းဟုတုး �န်းးမေးဆိုာငးမ်းနုှှင�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ တတးက်ွမ်းး�
န်းာ�လုည့်းသည့်�း ဆိုက်းစာ�းဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လုယှး အန်းည့်း�ဆိုံ�ု 
(၃) ဦး� မ်း ှအမ်း�ာ�ဆိုံ�ု (၅) ဦး� မြေင�း မေးက်ားမ်းတးက်ုု ေွ့�စာည့်း�ထူးာ� 
�ါသည့်း။ 

အ�ည််အရေးသူးွ	စာစာ်ရေးဆားရေး�းနှငှ်််	လာကို်�ံရေး�းရေးကိုာ်များတ်	ီ
�စာစည့်း� သု�ုမ်းဟုတုး �န်းးမေးဆိုာငးမ်းအုာ� စာာခု���းတငွး သတးမ်းတှး
မေးေားမြ�ထူးာ�သည့်�း အခု�က်းမ်း�ာ�၊ စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး�မ်း�ာ�နှှင�း က်ုုက်းည့်းမ်း ုရှု၊
မ်းရှု စာစုာစားမြခုငး� နှငှ�း အက့်မြေတးမြခုငး�၊ �ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း၊ အေွ့�
အစာည့်း� က်ုယုးစာာ� မေး���ု�ုလုာသည့်�း �စာစည့်း� သု�ုမ်းဟုတုး 
�န်းးမေးဆိုာငးမ်းကု်ုု လုက်းခုံမြခုငး� သု�ုမ်းဟုုတး မြငငး��ယးမြခုငး�တု�ု 
မေးဆိုာငးရကွ်း�ါသည့်း။၃၆

�ယးယမူ်းည့်�းဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လုယှး အန်းည့်း�ဆိုံ�ု (၃) 
ဦး�မြေင�း မေးက်ားမ်းတးက်ုု ေွ့�စာည့်း�ထူးာ��ါသည့်း။ 

ဇူး�ာ� (၁) 
ညွှာနးကြုံကျာ�ချုျကျး ၁/၂၀၁၇ ပ်ါ တငးဒါကျေးကျားမူတီမူျာ� နှှင်း ၎ငး�တုိ�၏ လုွှာပ်းငနး�တာဝါနးမူျာ� 

မ်းည့်းမေးလုာ (ဥ�မ်းာ- မေးက်��လုက်းလုမ်းး� တည့်းမေးဆိုာက်းမ်း ုစားမ်းံက်နု်းး�တစား

ခုု) သုု�မ်းဟုတုး �ယးယမူ်း ုအမ်း��ု�အစာာ� တစားခုနုှှင�း ဆိုက်းစာ�းသည့်�း 

�ယးယမူြခုငး� အာ�လုံ�ုအတကွ်း တငး�ါမေးခု်ယ ူရမ်းည့်းမေးလုာ (ဥ�မ်းာ

- ပြီးမ်း�ု�န်းယး၊ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� တစားခုခုုုရှု မေးက်��လုက်းလုမ်းး� 

တည့်း မေးဆိုာက်းမ်း ုစားမ်းံက်နု်းး�အာ�လုံ�ု) နှငှ�းစာ�းလု�ဉ်း�၍မ်း ူ

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး ရငှး�လုငး�စာာွ မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုငး�မ်းရှ�ုါ။ နှုုငးငံမေးတား

သမ်းမတရှုံ�ု၊ စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ�နှငှး� စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းနှှင�း 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး တုု��ါ�ငးရ

မ်းည့်�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး ထူးည့်�းသငွး�

ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ အမေးမြခုခုံအတုးမြမ်းစားမ်းာှ အဆိုင�းသံ�ုဆိုင�း�ါ 

လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း� က်ုု�ခု ုမြေစား�ါသည့်း။ ယငး�လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း� မ်း�ာ�

က်ုု �ံ-ု၄ တငွး မေးတ�ွမြမ်းငးရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ ယငး�တငွး လု�ုးထူးံ�ု 

လု�ုးန်းည့်း� အလုုုက်း �ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း၊ တငး�ါမေးက်ားမ်းတး နှငှ�း တငး�ါ

မေးလုှာက်းထူးာ�သ ူတုု� လု�ုးမေးဆိုာငးရမ်းည့်�း အဆိုင�းမ်း�ာ�က်ုု မေးေားမြ�ထူးာ�

�ါသည့်း။

�ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုမြမ်းှင�းတငးမေး��နှုငုးမ်းည့်�း  သတးမ်းတှးခု�က်း မ်း�ာ�စာာွက်ုု 

တငး�ါ လုု�းထူးံု�လုု�းန်းည့်း� မ်း�ာ�တငွး ထူးည့်�းသငွး�ထူးာ�ပြီး�း� လုာဘးမေး��

လုာဘးယမူြ��လု�ုးမ်းနုှှင�း အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ� နှုုငးမ်းည့်�း အခုငွ�းအလုမ်းး�နှှင�း 

�ဋိ�ုက်ာ အက်��ု�စား��ာွ�မြေစားမ်း ုမေးလုှာ�ခု�နှုုငးရန်းး နှှင�း တုုငးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေ

ရငှး�နှုုငးရန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ� ထူးည့်�းသွငး� ထူးာ��ါသည့်း။ အစားအမ်းံမ်း�ာ�က်ု ု

မေးအာက်းတငွး အက်�ဉ်း�ခု���း တငးမြ�ထူးာ��ါသည့်း။  

l	 �ငွ်််လာင််းပြများင််သူာများ။ု အတုးေွင�း တငး�ါမေးခု်ယ�ူါက် အစာုု�ရဌာာန်း 

မေးကြက်ားမြငာ သငး�နု်းး�မ်း�ာ� နှှင�း �က်းဘးဆိုုု�းမ်း�ာ�တငွး ကြီးက်�ုတငး

မေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� တငး�ါ အရယွးအစာာ� အမေး�် မ်းတူည့်း၍ 
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မေးကြက်မြငာန်းည့်း�လုမ်းး� နှငှ�း အခု�နု်းး သတးမ်းှတးခု�က်း က်ာွမြခုာ�နှုုငး

�ါသည့်း။ တငး�ါ ေငွ�းမေးောက်းရာတငွးလုည့်း� တငး�ါ 

စာာရကွ်းစာာတမ်းး�တငွး မေးေားမြ��ါရှသုည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�၊ မေးန်းရာ နှငှ�း 

အခု�နု်းးအတုုငး� တငး�ါ တငးသငွး�သမူ်း�ာ� မေးရ�ှတငွး ေငွ�းမေးောက်းရ

မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ တငး�ါေငွ�းမေးောက်းစာဉ်းတငွး တငး�ါ တငးသငွး�

သမူ်း�ာ�၏ အမ်းည့်း၊ တငးသငွး�သည့်�း မေးစာ��နှနု်းး� နှှင�း တငး�ါ 

အာမ်းခုံမေးကြက်�၏ �မ်းာဏ်နှငှ�း တည့်းပြီးမ်း့မ်းကု်ာလု တုု�က်ုု မေးကြက်ည့်ာ

ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသကူ်ုုလုည့်း� တငး�ါ တငး

သငွး�သမူ်း�ာ�၏ မေးရ�ှတငွး မေးကြက်ည့်ာရမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ 

l တ်�ုင််�ကိုားများ	ုရေးပြဖ�ငှ််းပြ�င််း။ တငး�ါမေးရ�ွခု�ယးသည့်�း လု�ုးငန်းး�စာဉ်း

တငွး တငး�ါတငးသငွး�သမူ်း ှ“ခုုုငးလုံသုည့်�း” အမေးကြက်ာငး�မြ�ခု�က်း 

အမေးထူးာက်းအထူးာ� မ်း�ာ�မြေင�း န်းစားန်းာမေးကြက်ာငး� တုငုးကြက်ာ�မ်း ု

မေး�်မေး�ါက်း�ါက် တငး�ါမေးက်ားမ်းတး မ်း ှစာံစုာမ်းး�စာစားမေးဆို�မ်း ု

မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ တငး�ါမေးက်ားမ်းတး ၏ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းအာ� မေးက်�န်း�းမ်း ုမ်းရှု�ါက် တုုငးကြက်ာ�မ်းအုာ� 

စားမ်းံက်နု်းး�နှှင�း ဘဏ္ဍာမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ထူးံသုု� တငးမြ�နှုုငး�ါသည့်း။ 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း အမေးန်းမြေင�း �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လုယှး 

အန်းည့်း�ဆိုံ�ု (၃) ဦး� �ါ�ငးသည့်�း တုုငးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရငှး�မေးရ�အေွ့� 

က်ုု ေွ့�စာည့်း�မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ တုငုးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရငှး�

မေးရ�အေွ့�သည့်း တုုငးကြက်ာ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမ်းတှးတမ်းး�တငးမြခုငး� နှငှ�း 

စာစုာစားသံု�သ�းမြခုငး�၊ တုငုးကြက်ာ�သည့်�း တငးသငွး�သမူ်း�ာ�အာ� မေးခု်

ယ၍ူ မေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုငး�၊ နှငှ�း တုုငးကြက်ာ�မ်းအုမေး�် ဆိုံ�ုမြေတးမြခုငး�မ်း�ာ� 

မြ��လု�ုးနှုုငး �ါသည့်း။ တုငုးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရငှး�မေးရ�အေွ့�၏ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းသည့်းသာ အတည့်းမြေစား�ါသည့်း။ က်န်းးထူးရှုုကု်း

စာာခု���း အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားရာမ်း ှမေး�်ထူးကွ်းလုာသည့်း 

အမြငငး��ာွ�မ်းုမ်း�ာ�က်ုမု်း ူဥ�မေး�စာန်းစားမြေင�းသာ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း ခုံယူ

ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။  

l အကို��ုးစားီ�ာွး	�ဋိ�ုကိုခပြဖစာ်များ။ု	တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသည့်�း လု�ုးငန်းး�

ရငှး က်မု်းပဏ်းသည့်း သက်းဆိုုငုးရာ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

အကြီးက်း�အက့်မ်း�ာ�၊ �န်းးကြီးက်း�ခု���းမ်း�ာ�၊ အစာု�ုရအေွ့��ငးမ်း�ာ� နှငှ�း 

မ်းသုာ�စာအုရ၊ လုမူ်းမုေးရ�အရ၊ စား��ာွ�မေးရ�အရနှငှ�း လု�ုးငန်းး�အရ 

�တးသက်းမြခုငး�တု�ုရှု�ါက် အစာုု�ရဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�သည့်း 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုစာုု�ရအေွ့�သုု� တငးမြ�၍ ခုငွး�မြ��ခု�က်းရယရူမ်းည့်း 

မြေစားသည့်း။

l	 လာာဘာ်ရေး�းလာာဘာ်ယံမူျားနုှှင်််	အ�တ်လုာ�ုကို်စာားပြ�င််း။	လုာဘးမေး��

လုာဘးယ ူမြ��လု�ုးမြခုငး�နှငှ�း အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မြခုငး�တု�ုတငွး �ါ�ငး

�တးသက်းသည့်�း မြေစားရ�းမ်း�ာ� မေး�်မေး�ါက်း�ါက် အမေးရ�ယမူ်းမု်း�ာ� 

မြ��လု�ုးမ်းည့်းဟု ုညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ 

အမေးရ�ယမူ်း ုမ်း�ာ�တငွး စာာခု���းနှှင�း တငး�ါက်ုု �ယးေ�က်းမြခုငး�၊ 

�ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း/ အေွ့�အစာည့်း�မ်း ှ�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�အာ� တည့်းဆို့ 

စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ� နှငှ�းအည့်း ဌာာန်းဆိုုငုးရာ အမေးရ�ယမူြခုငး�

နှငှ�း အမြ�စားမေး��မြခုငး�၊ တငး�ါတငးသငွး�သူမ်း�ာ�၊ �စာစည့်း�မေး��သငွး�

သမူ်း�ာ� သုု�မ်းဟုတုး �ယးယသူမူ်း�ာ�အာ� တငး�ါယဉှ်းပြီး��ုငးခုငွ�း 

က်န်း�းသတးမြခုငး� တုု� �ါ�ငး�ါသည့်း။ လုာဘးမေး��လုာဘးယမူ်း ုနှှင�း 

အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုအမေး�် မ်းည့်းက့်�သုု� စာံုစာမ်းး�၍ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း 

ခု�မ်းတှးမ်းည့်းမ်းာှမ်း ူရငှး�လုငး�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။၃၇ 

ပုံ် (၃) 
ညွှာနးကြုံကျာ�ချုျကျး ၁/၂၀၁၇ အရ �ဲ့စာည်းး�ရမူည််းး ကျေးကျားမူတီမူျာ� နှှင်း ၎ငး�တုိ�၏ လုွှာပ်းငနး�တာဝါနးမူျာ� 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအဆိုင�း 

ဌာာန်း/ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�

တငး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာ 

တငး�ါမေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးမ်း�ာ� 

�တုယု �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�/ 
အပြီးမ်း့တမ်းး�အတငွး��န်းး

�ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း/ အေွ့�
အစာည့်း�၏ အကြီးက်း�အက့်

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 
�န်းးကြီးက်း�

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 
�န်းးကြီးက်း�

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ရှု 
�ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း/ အေွ့�
အစာည့်း�၏ အကြီးက်း�အက့်

ဆိုက်းစာ�း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုဌာာန်း/ 
အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၏ 
က်ုုယးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ရှု 
�ယးယမူ်းည့်�း ဌာာန်း/အေွ့�

အစာည့်း�၏ က်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� 

ဆိုက်းစာ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� 
မေး�သကြီးက်း� ဌာာန်း/ အေွ့�အစာည့်း�
မ်း�ာ�၏ က်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်းက်ု ု
အသံ�ုမြ��ပြီး�း� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� 
မေး�သကြီးက်း� တငွး မေးခု်ယသူည့်�း 

တငး�ါမ်း�ာ�

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 
ဘတးဂ္ဂို�က်းက်ု ုအသံ�ုမြ��ပြီး�း� 
မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 

တငွး မေးခု်ယသူည့်�း တငး�ါမ်း�ာ� 
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ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၆) 
ထွိကျးကျေးပ််လွှာာမူည််းး ဉ်းပ်ကျေးဒ - အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� နှှင်း ပုံ်ကျေးသပုိ်ငး ပ်စာစည်းး�မူျာ� ထုိခဲွျုခြချုငး�ဆုိငးရာ ဉ်းပ်ကျေးဒကြုံကျမူး�၃၈    

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မ်း�ာ�အာ� စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးမြေင�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�နှုုငးရန်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ အစာုု�ရသည့်း �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 
ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ုု မြ�ဌာာန်းး�နှုုငးရန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး�မေးန်း �ါသည့်း။ အစာုု�ရ�စာစည့်း� �ယးယမူ်း ုစာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� နှငှ�း လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း� မြ��စာမုေးရ� ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ု
မေးက်ားမ်းတး (Public Procurement Rules and Regulations Supervision Committee – PPRRSC) က် အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 
ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ုု လုတှးမေးတားသုု� တငးသငွး�ထူးာ�ပြီး�း� မြေစားက်ာ ယငး�ဥ�မေး�မြေင�း လုက်းရှု က်�င�းသံ�ုမေးန်းသည့်�း သမ်းမတရှုံ�ု ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ�း 
မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုနုှှစား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း တုု�က်ုု အစာာ�ထူးုု�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။   

၂၀၂၀ မေးရ�ွမေးက်ာက်း�ွ့ အပြီး�း� လုတှးမေးတားအသစား က်�ငး��မ်းည့်�း အခု�နု်းးတငွး ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ု ုအတည့်းမြ��နှုငုးမ်းည့်း ဟု ု(ယခုစုာာတမ်းး� မေးရ�သာ�မေးန်းသည့်�း 
အခု�နု်းးတွငး) မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ထူးာ� �ါသည့်း။ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� မေးရ�ဆိုွ့ရာ၌ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုဆိုငး� ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှအကြုံက်ံဉာာဏ်းသမေးဘာထူးာ�
မ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�ရယသူည့်း� လု�ုးငန်းး�စာဉ်းက်ုုမေးဆိုာငးရကွ်းခု့�ပြီး�း� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းသည့်း ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ုု ၁၈ ကြီးက်မု်းး တည့်း�မြေတးမြ�ငးဆိုငး ထူးာ�ခု့�ပြီး�း� မြေစားသည့်း။ 
ယငး�တုု�တွငး ယခုုေ�က်းသမု်းး�ခု့�ပြီး�း� မြေစားသည့်�း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာလုုတှးမေးတား၊ ဥ�မေး�မေးရ�ရာနှငှ�း အထူး�ူက်စုာစရ�းမ်း�ာ� မေးလု�လုာဆိုန်းး�စာစားသံ�ုသ�းမေးရ� 
မေးက်ားမ်းရငှး၊ အစာုု�ရ�စာစည့်း� �ယးယမူ်း ုစာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� နှငှ�း လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း� မြ��စာမုေးရ� ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုမေးက်ားမ်းတး၊ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုစာာရငး�စာစားခု���းရှုံ�ု၊ 
မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုမေးရ�ှမေးန်းခု���းရှုံ�ု၊ နှုုငးငံမေးတားစား��ာွ�မေးရ�ရာ မေး�ါငး�စာ�းည့်ှနုှုငုး�မေးရ� မေးက်ားမ်းတးနှငှ�း အမြခုာ�အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၏ အကြုံက်ံဉာာဏ်း သံ�ုသ�းခု�က်း
မ်း�ာ� �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�အရ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�မြေစားစာဉ်း ဆိုုုငးရာ အ�ုးခု���းမ်း ုတစားခုလုုံု�က်ုု မေးမြ�ာငး�လု့သာွ�မေးစာမ်းည့်�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး တစားခု ု
ေန်းးတး�မေး��လုုကု်း �ါသည့်း။ ယငး�တငွး မ်း�ူါ�မ်း�ာ�နှငှ�း န်းည့်း�ဥ�မေး�မ်း�ာ� သတးမ်းတှးမြခုငး�၊ ဆိုက်းနှယွး�ါ�ငးသမူ်း�ာ�က်ု ုတာ�န်းးခုွ့မေး�မေး��အ�းမြခုငး�၊ နှငှ�း 
ဗဟုုုမ်း ှကြီးက်း�ကြက်�းထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မြခုငး� နှငှ�း မ်း�ူါ� ခု�မ်းတှးမြခုငး� စာသည့်းတုု� �ါ�ငးမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ�း နှုုငး�ယဉှ်း�ါက် မြေစား
မေး�်လုာနှုုငးသည့်�း အမေးမြ�ာငး�အလု့မ်း�ာ�က်ု ုမေးအာက်း�ါအတုငုး� တငးမြ�လုုကု်း�ါသည့်း။ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�တငွး 
l မြ�ည့်းတငွး�စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� တုု�တက်းမေးစာရန်းး အတကွ်း မြ�ည့်းတငွး�အမေးသ�စာာ�နှငှ�း အလုတးစာာ� စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအာ�မေး��မြမ်းှင�း

တငးနှုုငးမ်းည့်�း က်န်း�းသတးတငး�ါမြေင�း �ယးယနူှုုငးမေးရ�နှငှ�း မြ�ည့်းတငွး�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုဦး�စာာ�မေး�� မေးရ�ွခု�ယးမေးရ� သတးမ်းတှးတုုက်းတနွ်းး�ထူးာ� �ါသည့်း။ 
l အမေးသ�စာတုး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� �ါ�ငးမ်းည့်�း မေးန်းာက်းဆိုက်းတွ့ ဥ�မေး�မ်း�ာ� (န်းည့်း�ဥ�မေး�၊ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�၊ နှငှ�း လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ�) ထူး�းမ်းံ

ထူးကွ်းရှုလုာရန်းး လုမ်းး�မေးကြက်ာငး�မေး�� ထူးာ��ါသည့်း။ �ငးမ်း ဥ�မေး�မြေင�း ခုွ့မြခုမ်းး�ထူးာ�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း မ်း�ူါ� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုသငးခုန်းး�စာာမ်း�ာ� နှငှ�း 
အမေးမြခုအမေးန်း၊ အခု�နု်းးအခုါအလုုုက်း အမေးမြ�ာငး�အလု့ တုု�က်ုု မေးန်းာက်းဆိုက်းတွ့ ဥ�မေး�မ်း�ာ�၌ ထူးည့်�းသငွး� သတးမ်းတှးနှုုငးလုာ �ါသည့်း။  

l မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးမြခုငး� တာ�န်းးက်ု ုစားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရ� နှငှ�း စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MoPFI) အာ� မေး��အ�းထူးာ� �ါသည့်း။ MoPFI သည့်း အစာုု�ရ၏ 
�ယးယမူြခုငး� ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�မ်း�ာ� နှငှ�း လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� မေးရ�ဆိုွ့မြ��စာရုန်းး တာ�န်းးရှု �ါသည့်း။ ယငး�တငွး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�နှငှ�း �ံမုေးသ�ုငုး
�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�ဆိုုုငးရာ န်းည့်း�ဥ�မေး�၊ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ�း တငး�ါစာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� �ါ�ငး�ါသည့်း။ ထူးုု�မြ�ငး က်ာလုလုတးနှငှ�း က်ာလု
ရညှ့်းမ်း�ူါ�မ်း�ာ� ခု�မ်းတှးနှုုငးမေးရ�အတကွ်းလုည့်း� တာ�န်းးယရူမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ 

l အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးစာာင�းကြက်�းကြက်ည့်�းရှုရုန်းးနှှင�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းရန်းး MoPFI က်ု ုတာ�န်းး မေး��အ�းထူးာ� �ါသည့်း။ ယငး�တာ�န်းး
တငွး ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှသတငး�အခု�က်းအလုက်း မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာည့်း�ရန်းး၊ နှစှားစာဉ်းအစားရငးခုံစာာ မြ��စာ၍ု မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအစာုု�ရထူးံ တငးမြ�ရန်းးတုု� 
�ါ�ငး�ါသည့်း။ ယငး�တာ�န်းးမ်း�ာ�အရ �ုမု်းုုမြ�ည့်�းစာံမုေးသာ ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်း ုစာန်းစားမြေစားမေးရ� �ံ��ုု�နှုုငးရန်းး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�နှှင�း 
အရ�းဘက်း အေွ့�အစာည့်းမ်း�ာ�က့်�သုု� အမြခုာ� ဆိုက်းနှယွး�ါ�ငးသမူ်း�ာ�မြေင�း လုက်းတွ့လု�ုးမေးဆိုာငးရန်းး လုုုအ�းမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

l အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ အသ�ုည့်ာ ဗဟုသုတုနှငှ�း က်ွမ်းး�က်�ငးမ်းမု်း�ာ� ရရှုမေးစာရန်းး သငးတန်းး�မ်း�ာ� ေငွ�းလုစှား�ုု�ခု�နှုငုးမေးရ� စားစာဉ်းမေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး� 
နှငှ�း �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�အာ� အကြုံက်ံဉာာဏ်းမ်း�ာ� မေး��မြခုငး�၊ န်းည့်း��ည့်ာ အက်အူည့်းမ်း�ာ�မေး��မြခုငး� တုု�က်ုု မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး MoPFI 
အာ� တာ�န်းးမေး��အ�းထူးာ� �ါသည့်း။ 

l တုုငးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရငှး�မေးရ� နှငှ�း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုမေးရ� တာ�န်းးမ်း�ာ�က်ု ုMoPFI အာ� မေး��အ�းထူးာ�သည့်း။ ယငး�တာ�န်းးမ်း�ာ�တငွး အစာုု�ရ၏ 
�ယးယမူြခုငး�နှှင�း �ံမုေးသ�ုငုး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�မ်း�ာ�နှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�သည့်�း သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်ာက်းယစူာစုာည့်း�န်းငုးရန်းး သတငး�
အခု�က်းအလုက်း အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံ ုထူးမူေးထူးာငးမြခုငး� နှငှ�း တငး�ါနှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�သည့်�း တုငုးကြက်ာ�လုာမ်းမု်း�ာ� အမေး�် ခုံုအေွ့�မြေင�း ကြက်ာ�န်းာ
စာစားမေးဆို�မြခုငး� စာသည့်းတုု� �ါ�ငး�ါသည့်း။

l �ယးယမူေးရ�စာန်းစား စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုလုယွးက်ရူှုုု�ရငှး�မေးစာရန်းး တငး�ါမေးက်ားမ်းတး တစားခုကု် တငး�ါ မေးက်ားမ်းတးခုွ့ သံ�ုခု ုထူး�းမ်းံေွ့�စာည့်း�ရမ်းည့်�း သတးမ်းတှးခု�က်း 
က်ုု �ယးေ�က်းလုုကု်း�ါသည့်း။ 

l တငး�ါမေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးဆိုုုငးရာ သတးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးမြ�ာငး�လု့လုုကု်းပြီး�း� �ယးယမူ်းအုတကွ်း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုသုု�မ်းဟုတုး မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�
မေး�သကြီးက်း� ဘဏ္ဍာရန်းး�ံမုေးငမွ်းကှ်�ခုံသံု�စာွ့မ်းအုမေး�် အမေးမြခုခုံမြခုငး� မ်းရှုမေးတာ��ါ။ �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� အကြီးက်း�အမ်း�ှ�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတး
က်ုု ဦး�မေးဆိုာငးရမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� မေးက်ားမ်းတးတငွး အေွ့��ငးသံ�ုဦး� (အေွ့��ငးဆိုုငုးရာ သတးမ်းတှးခု�က်း အတအုက်� မ်းရှု) �ါ�ငးရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 
မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် မ်းည့်းသည့်�းအခုန်းး�က်ဏ္ဍတငွး �ါ�ငးရမ်းည့်းမ်းာှ ရငှး�လုငး�မြခုငး� မ်းရှု�ါ။ 

l �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� မေးရ�ွခု�ယး အသံ�ုမြ��နှုုငးမ်းည့်�း တငး�ါန်းည့်း�လုမ်းး� (၇) မ်း��ု� က်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ� �ါသည့်း။ ၎ငး�တုု�မ်းာှ- က်န်း�းသတးမ်းုမ်း
ရှုမေးသာ တငး�ါ (အတုးေငွ�းတငး�ါ)၊ မေးစာ��နှနု်းး�အဆိုုုမြ��လုာှ မေးတာငး�ခုံမြခုငး�၊ က်န်း�းသတးတငး�ါ၊ နှစှားဆိုင�းတငး�ါ၊ တုုက်းရှုုကု်း�ယးယမူြခုငး�၊ အဆိုုမုြ��လုာှ 
မေးတာငး�ခုံမြခုငး� နှငှ�း အးလုက်းထူးမေးရာန်းစားန်းည့်း�မြေင�း �ယးယမူြခုငး� တုု�မြေစားကြက်�ါသည့်း။ �ယးယမူြခုငး� အမ်း�ာ�စာမု်းာှ က်န်း�းသတးမ်း ုမ်းရှုမေးသာ တငး�ါ (အတုး
ေငွ�းတငး�ါ) န်းည့်း�လုမ်းး�က်ုု အသံ�ုမြ��ကြက်�ါသည့်း။ 
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အချုနး� ၄

အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ လွှာကျးကျေးတ့
ကျျင်းသုံ�မုူမူျာ� - ကျရငးခြပ်ည်းးန�းနှှင်း ဧရာ၀တီ 
တုိငး�ကျေးဒသကြီးကီျ�တုိ�အာ� ဆနး�စာစားကျေးလ်ွှာလွှာာချုျကျး
အ�ုးခု���းမ်း ုစာန်းစားတစားခုုအတငွး� လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးမ်းည့်း အရာမ်း�ာ�က်ု ု�ံု

မေးေားရာတငွး ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်းဆုိုုုငးရာ မ်းမူေးဘာငးမ်း�ာ�က် က်ညူ့်း

မေး��နှုုငး �ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း �ါ�ငးဆိုက်းနှယွးသ ူအသး�သး�၏ 

အမ်းအူက်�င�းမ်း�ာ� အမေး�် လုမှ်းး�မ်းုု�မ်းည့်�း “က်စာာ��ွ့စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ�” ၏ 

အစာတုးအ�ုုငး�လုည့်း� မြေစား�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုက်ုု လုမ်းး�ညွှနှ်းးတစားခုု 

အမြေစား အသံ�ုမြ��နှုုငးမေးသားလုည့်း� ၎ငး�တု�ုအာ�မြေင�း မြေစားစာဉ်းမြေစားရ�းတစား

ခုလုုံ�ုက်ုု ခြုံခုံ�ငံမု်းနုှုုငးမ်းည့်း မ်းဟုတုး�ါ။ အဘယးမေးကြက်ာင�း ဆိုုုမေးသား ဥ�မေး�

မ်း�ာ�၊ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ�း စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး� မ်း�ာ�က်ု ုမေးရ�ဆိုွ့

သမူ်း�ာ�ထူးက်း အသံ�ုမြ��သ ူမ်း�ာ�က်သာ အန်းက်းေငွ�းကြက်မြခုငး�မေးကြက်ာင�း 

မြေစားသည့်း။ ထူးု�ုမြ�ငး ၎ငး�တု�ုသည့်း �ါ�ငးဆိုက်းနှယွးသမူ်း�ာ�၏ 

လုက်းမေးတ�ွလု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမေးန်းသည့်း� အမေးမြခုအမေးန်းနှငှ�းလုည့်း� 

ဆိုးမေးလု�ားမ်း ုရှုရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

ယခုငးအခုန်းး�တွငး မေးေားမြ�ခု့�မေးသာ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာကု် မေးရ�ဆိုွ့သည့်�း 

ဥ�မေး�နှှင�း စာည့်း�ကြက်�းမ်းမု်းမူေးဘာငး မ်း�ာ�အာ� မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သ

ကြီးက်း� အစာုု�ရတုု� မ်းည့်းက့်�သုု� အန်းက်းေငွ�း မေးဆိုာငးရကွ်းမေးန်းလု�က်း ရှသုည့်း

က်ုု ယခုအုခုန်းး�တွငး စာ�ူစာမ်းး�မေးလု�လုာ ထူးာ��ါသည့်း။၃၉ အစာုု�ရ၏ 

�ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ အမေးလု�အထူးအမေး�် လုမှ်းး�မ်းုု�မ်းရုှုသည့်�း 

ဆိုက်းနှယွး�ါ�ငးသမူ်း�ာ� က်ု ုသရှု�ုးခုွ့မေးလု�လုာထူးာ�ပြီး�း� အဓိကု်အာ�မြေင�း 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�က်ု ုစားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရသ ူနှငှ�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

က်ုု ကြီးက်း�ကြက်�းရသ ူမ်း�ာ�အမေး�် အ�ုးစာခုုွ့ မေးလု�လုာထူးာ�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစားအတငွး� �ါ�ငးမေးန်းမေးသာ အေွ့�အစာည့်း�၊ 

ဌာာန်းမ်း�ာ� နှငှ�း ၎ငး�တုု�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ� အမြ�န်းးအလုနှ်းးခု�တုးဆိုက်း

မေးန်းမ်း၊ု မေးရာမေးထူး�ွမေးန်းမ်းုတုု�က်ုု စာာေတးသူမ်း�ာ� ရငှး�ရငှး�လုငး�လုငး� 

န်းာ�လုည့်းသမေးဘာမေး�ါက်းရန်းး ခုွ့မြခုမ်းး�စာတုးမြောမ်းမု်း�ာ� လုုအု�းမေးန်းသည့်း

ဟု ုစာာမေးရ�သမူ်း�ာ�က် ယံကုြက်ည့်း�ါသည့်း။   

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုနှှင�း ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ု

အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုန်းာ�လုည့်းနှုုငးရန်းး မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�၊ 

ဦး�တည့်းအု�းစာုမြေင�း မေးဆို�ွမေးနှွ�မ်းုမ်း�ာ� နှှင�း အလုု�းရှုံု မေးဆို�ွမေးနှွ��ွ့မ်း�ာ� 

လု�ုးမေးဆိုာငးခု့�ပြီး�း� ယခုအုခုန်းး�တွငး ယငး�မေးလု�လုာမေးတ�ွရှုခု�က်း မ်း�ာ�က်ုု 

မေးေားမြ�သာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း 

က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး တု�ုတငွး တူည့်းမေးသာ အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွရှုရ

မေးသားလုည့်း� အခုန်းး� (၃)တငွး မေးေားမြ�ခု့�မေးသာ ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်း ု

မ်းမူေးဘာငးမ်း�ာ� အမေး�် အန်းက်းေငွ�းရာ၌ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 

အစာုု�ရ ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� တုု�အကြက်ာ� မ်းတူည့်းမ်း ုမ်း�ာ�စာာွ ရှုမေးန်း

�ါသည့်း။ စာာေတးသတူုု� အမေးန်းမြေင�း ယငး�မေးတ�ွရှုခု�က်းမ်း�ာ�အာ� 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံတစား�မှ်းး�လုံ�ုရှု အမေးလု�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုအတအုက်� မေးေားမြ�မ်း ု

အမြေစား မ်းယဆူိုသင�း�ါ။ မေး�သ အမေးမြခုအမေးန်းနှငှ�း အည့်း မ်း�ူါ�မ်း�ာ�မြေင�း 

က်ုုက်းည့်းမေးအာငး လု�ုးမေးဆိုာငးမ်း ုဥ�မ်းာမ်း�ာ�က်ု ုယခုစုာာတမ်းး�တွငး 

အသာ�မေး�� မေးေားမြ�သာွ� �ါမ်းည့်း။ ယခုစုာာတမ်းး�တငွး မြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ� ၏ အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းအုမေး�် အဓိကု်ထူးာ�၍ သမုေးတသန်းမြ��ထူးာ� 

�ါသည့်း။ 

အုပ်းချုျ�ပ်းမုူ စာနစားတစားခုျုအတွငး� လုွှာပ်းကျေးဆာငးနုိှငးမူည်းး အရာမူျာ�ကုိျ ပုံ်ကျေး�ား
ရာတွငး ဉ်းပ်ကျေးဒနှှင်း စာည်းး�ကြုံကျပ်းမုူဆုိငးရာ မူူကျေးဘာငးမူျာ�ကျ ကူျညီ်းကျေးပ်�နုိှငး 
ပ်ါသည်းး။ ၎ငး�တုိ�သည်းး ပ်ါဝါငးဆကျးနွှ�းသူ အသီ�သီ�၏ အမူူအကျျင်းမူျာ� 
အကျေးပ်် လွှာာမူး�မုိူ�မူည််းး “ကျစာာ�ပဲွ်စာည်းး�ကျမူး�မူျာ�” ၏ အစိာတးအပုိ်ငး�လွှာည်းး� 
ခြ�စားပ်ါသည်းး။
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၄.၁  အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� အကျေးပ်် မူည်းးသူကျ စီာမံူအုပ်းချုျ�ပ်းမုူ နှှင်း ထိိနး�ကျေးကျျာငး�မုူ 
တာဝါနး�ူထိာ� သနည်းး�  

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး�တငွး 

တာ�န်းးရှုမေးသာ ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� မ်း�ာ�စာာွ ရှု�ါသည့်း (�ံ-ု၅ တငွးရှု)ု။ 

ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� မ်း�ာ�နှငှ�း ဆိုက်းနှွယးသ ူမ်း�ာ�စာာွက် �ယးယမူြခုငး� 

အဆိုင�း အသး�သး�တွငး �ါ�ငးမေးန်းမေးသာမေးကြက်ာင�း ၎ငး�တုု�၏ အဓိကု် 

အခုန်းး�က်ဏ္ဍ တစားခုတုည့်း�က်ု ုရငှး�ရငှး�လုငး�လုငး� မေးေားမြ�ရန်းး ခုက်းခု့

�ါသည့်း (ဥ�မ်းာ- လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�သည့်း �ယးယမူြခုငး�

က်ုု ကြီးက်း�ကြက်�းရသည့်�း မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�စာာွတွငး �ါ�ငးမေးန်းပြီး�း� လုတွးလု�း

စာာွမေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငး �ါသည့်း)။ စာာမေးရ�သတူုု�သည့်း ယငး�အမေးမြခုအမေးန်း

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၇) 
မူူဝါါဒ အနကျး�ွင်းခြချုငး� နှှင်း ဆီကျေးလွှာျားစွာာ အသုံ�ခြပ်�ခြချုငး� 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုနှှင�း အလုု�းရှုံမုေးဆို�ွမေးနှ�ွ�ွ့ မ်း�ာ�တငွး မေးလု�လုာခု�က်းမ်း�ာ�အရ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယူ

မြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�သည့်း ထူးငးထူးာ�သည့်းထူးက်း �ုမု်းုုအာ�မေးက်ာငး�သည့်းက်ုမုေးတ�ွရသည့်း။ ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး 

အစာုု�ရတုု�သည့်း ၎ငး�တုု�မေး�သရှု �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်းက်ု ု�ံ��ုု�မေး��နှုုငးမ်းည့်�း မ်း�ူါ� သုု�မ်းဟုတုး လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း ထူးုတးမြ�န်းးခု့�မြခုငး�မ်း��ု� 

န်းည့်း��ါ�ခု့�မေးသားလုည့်း� အမေးသ�စာာ� မ်း�ူါ�ဆိုုုငးရာ စာမ်းး�သ�းမ်း၊ု သံ�ုသ�းမ်း ုနှှင�း လုုုက်းမေးလု�ာည့်းမေးထူးစွာာွ အသံု�ခု�မ်း ုတုု�က်ုု တက်းကြွက်စွာာွ 

လု�ုးမေးဆိုာငးခု့�သည့်းက်ုု မေးတ�ွရ�ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း ၎ငး�တု�ု၏ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�၏ 

လုုုအ�းခု�က်းနှငှ�း အခုက်းအခု့မ်း�ာ� အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး� က်န်းဦး� စာမ်းး�သ�းမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုမ်း�ာ�ထူးံမ်း ှမေးလု�လုာသငးယ၍ူ 

မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး� မြ��မြ�ငးမ်းမွ်းး�မ်းံမ်း ုလု�ုးငန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�၊ တရာ��ငးနှငှ�း အလုွတးသမေးဘာ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုထူးတုးမြ�န်းးမေးဆိုာငးရကွ်း

ခု့�ပြီး�း� ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�က်ုု မြ�န်းးလုည့်းေွ့�စာည့်း�မြခုငး� လု�ုးမေးဆိုာငးခု့��ါသည့်း။ 

ယငး�က့်�သုု� စာမ်းး�သ�းသငးယမူ်းအုမေး�် အမေးမြခုခုံပြီး�း� မြ��လုယွးမြ�ငးလုယွး ရှုမေးသာ မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးမြခုငး�မ်း��ု�မ်းာှ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုအတွက်းလုည့်း� မ်း�ာ�စာာွ တန်းးေုု�ရှု�ါသည့်း။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၌ မ်းည့်းသည့်�းန်းည့်း�လုမ်းး�က် အလု�ုးမြေစားသည့်းနှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�

၍ အခု�က်းအလုက်း အမေးထူးာက်းအထူးာ�န်းည့်း��ါ�သက့်�သုု� �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုဆိုုုသည့်းမ်းာှလုည့်း� “အငးတုကု်း     

အာ�တုုက်း မေးဆိုာငးရကွ်းရသည့်�း လု�ုးငန်းး�” တစားမ်း��ု��ငး မြေစားမေးသာမေးကြက်ာင�း မြေစားသည့်း။ �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�နှငှ�း လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုယှး

မ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုအရ ၎ငး�တု�ုသည့်း ယငး�က့်�သုု� အငးတုုက်းအာ�တုုက်း မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းကု်ုု နှစှားသက်း�ါသည့်း။ ထူးု�ုမြ�ငး အစာုု�ရ

၏ �ယးယမူြခုငး�စာန်းစား၏ အာ�န်းည့်း�ခု�က်းမ်း ှက်ုုယးက်��ု�ရာှခု့�သမူ်း�ာ�သည့်း ၎ငး�တုု�လု�ုးက်ုငုးရခုက်းခု့မေးစာရန်းး ရည့်းရယွးသည့်�း မ်း�ူါ�

မေးမြ�ာငး�လု့မ်းမု်း�ာ� အမေး�် တံ�ုမြ�န်းးမ်းည့်�း က်ုုယး�ုုငး မ်းဟုာဗ��ဟုာမ်း�ာ� ရှမုေးန်းသည့်းဟု ုသရု�ါသည့်း။ မ်း�ူါ� မြ��လုယွးမြ�ငးလုယွး ရှုသည့်�း

န်းည့်း�တ ူလုှတးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�၏ အက့်မြေတးစာစားမေးဆို�မ်း ုအခုန်းး�က်ဏ္ဍလုည့်း� ကြီးက်း�မ်းာ�လုာသည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ အစာုု�ရ

၏ �ယးယမူေးရ� မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုအာ�န်းည့်း�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု မေးမြေရငှး�နှုုငးရန်းး လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုှယးမ်း�ာ�မ်းာှ ညွှနှ်းးကြက်ာ�မြခုငး� ခုံထူးာ�

ရ�ါသည့်း။ 

တရာ��ငးမ်းတှးတမ်းး�တငးထူးာ�မေးသာ မ်း�ူါ�လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း တစားခုုက်ုုမ်း ူဥ�မ်းာအမြေစား မေးတ�ွရှုခု့�ရ�ါသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

အစာုု�ရသည့်း တုငုး�မေး�သကြီးက်း�တွငး�ရှု တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း စာံလု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ� (SOPs) က်ု ုထူးတုးမြ�န်းးခု့�

�ါသည့်း။ သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ�း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ��န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း တုု�နှှင�းအည့်း 

လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ� (SOPs) က်ု ုထူးုတးမြ�န်းးခု့�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ ၎ငး�တငွး တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း တငး�ါမေးခု်ယမူ်း ု

လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ�က်ု ုအဆိုင�းလုုုက်း ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင�း စာန်းစားတက်� မေးေားမြ�မေး��ထူးာ� �ါသည့်း။ က်န်းဦး�တငွး စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ�ရှု

မေးသားလုည့်း� ဌာာန်း�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�က် ယငး�လု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း�မ်း�ာ�က်ု ုသမေးဘာက်�လုက်းခုံ�ါသည့်း။ 

မ်း�ူါ၀�မေးရ�ဆိုွ့မြခုငး� နှငှ�း အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမြခုငး� မြေစားစာဉ်းတုု�မ်းှ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအစာုု�ရ နှငှ�း အမြခုာ� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�တုု� 

သငးယနူှုုငးမ်းည့်�း အမေးရ�ကြီးက်း� သငးခုန်းး�စာာမ်း�ာ�လုည့်း� ရှမုေးန်း�ါသည့်း။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် နှုုငးငံတစားခုလုုံု� လုမှ်းး�ခြုံခုံ�နှုုငးမ်းည့်�း 

စာံလု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ� က်ု ုမေးရ�ဆိုွ့ရန်းး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�မြေင�း တုုငး�ငးမေးဆို�ွမေးနှွ�မေးန်းမြခုငး�မေးကြက်ာင�း ဧရာ၀တးတုုငး�

ရှု SOPs အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုက်ုု ရ�းတန်း�းထူးာ�လုုုက်းရ�ါသည့်း။ အမြခုာ� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း�မ်း�ာ�အမေးန်းမြေင�း ဧရာ၀တး

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရ၏ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှသငးခုန်းး�စာာယနူှုုငးမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ 
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က်ုု ရှငး�ရငှး�လုငး�လုငး� မေးေားမြ�နှုငုးရန်းး အတကွ်း စားမ်းံအ�ုးခု���းမ်းနုှှင�း 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းဆုိုုုငးရာ လု�ုးငန်းး�တာ�န်းး အမ်း��ု�အစာာ� နှှစား

မ်း��ု� ခုွ့မြခုာ�၍ ရငှး�လုငး�တငးမြ�ထူးာ� �ါသည့်း။

  

စာမီျားံအ��်����်များ။ု မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�လု�ုးငန်းး� မ်း�ာ�

က်ုု ဗဟုုမု်းခှု���းက်ုငုးမ်း ုမေးလုှာ�ခု�ထူးာ�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း အစာုု�ရ ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�ရှု ဦး�စား�ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင�း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� 

တုု�သည့်း �ယးယမူြခုငး�လု�ုးငန်းး�စာဉ်း အတငွး� �ယးယသူည့်း� ဌာာန်းအေွ့�

အစာည့်း�အမြေစား ဦး�မေးဆိုာငးမ်းအုခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ုု အဓိကု်ယထူူးာ�ရ 

�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း တငး�ါအကြီးက်�ုက်ာလုတငွး �ယးယမူ်း ု

လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� မေးေားထူးတုးမြခုငး�၊ �ယးယမူေးရ� အစားအစာဉ်း မေးရ�ဆိုွ့

မြခုငး�၊ လုုအု�းမေးသာ စာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မြ�ငးဆိုငးမြခုငး�၊ တငး�ါမေးခု်

ယမူြခုငး�၊ တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသအူာ�မေးရ�ွခု�ယးမြခုငး�နှငှး� စားမ်းံခုန်းး�ခုွ့မြခုငး�နှငှ�း 

တုုငးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးမြေရငှး�မြခုငး� စာသည့်�း လု�ုးငန်းး�တာ�န်းး မ်း�ာ�

က်ုု ထူးမ်းး�မေးဆိုာငးရ �ါသည့်း။ တငး�ါမေးက်ားမ်းတး နှငှ�း မေးက်ားမ်းတးခုွ့ မ်း�ာ�

တငွး ၎ငး�တု�ုသည့်း တုုက်းရှုုကု်း အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားသ ူအမြေစား 

�ါ�ငးပြီး�း� ရ�ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း အန်းး�စာ�းဆိုံ�ု ရှုံ�ုမ်း�ာ�မ်းာှ 

ပြီးမ်း�ု�န်းယးတငွး ရှုမေးသာမေးကြက်ာင�း တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသနူှှင�း တုုက်းရှုုကု်း ထူးု

မေးတ�ွရသမူ်းာှ မ်း�ာ�မေးသာအာ�မြေင�း ပြီးမ်း�ု�န်းယးအဆိုင�းတငွး မြေစား�ါသည့်း။ 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�မ်းာှ ဌာာန်းမ်း�ာ�စာွာက်ုု တာ�န်းး

ယရူမေးလု� ရှုပြီး�း� သက်းဆိုုုငးရာ တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွး ဥက်ကဌာ

အမြေစား တာ�န်းးယရူ �ါသည့်း။ ယခုစုာာတမ်းး�အတကွ်း မေးတ�ွဆိုံု

မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�သည့်း အမြခုာ�မေးသာ ဆိုက်းနှယွး�ါ�ငး

သ ူအသး�သး�မြေင�း ည့်ှနုှုုငး�ခု�တုးဆိုက်းရသည့်�း အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ 

တာ�န်းးက်ုု ယထူူးာ� ရ�ါသည့်း။ �ယးယမူြခုငး�စာက်း�န်းး� အဆိုင�း

အသး�သး�တွငး န်းည့်း��ည့်ာဆိုုငုးရာ �ံ��ုု�က်ူည့်းမ်း ုမေး��မြခုငး�မြေင�း 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ��န်းးကြီးက်း� ဌာာန်းသည့်းလုည့်း� အမေးရ�ကြီးက်း� အခုန်းး�က်ဏ္ဍ

မ်း ှ�ါ�ငးလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ ဥ�မ်းာ- မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း မ်းှ 

အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာ မ်း�ာ�က် န်းည့်း��ည့်ာ အဆိုုမုြ��လုာှမ်း�ာ�က်ုု စာစုာစားမေး��

မြခုငး�၊ မေးက်ားမ်းတးအေွ့��ငး မ်း�ာ�က်ု ုအကြုံက်ံဉာာဏ်းမေး��မြခုငး� နှငှ�း 

တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မြခုငး� စာသည့်�း တာ�န်းး

မ်း�ာ�က်ု ုမေးဆိုာငးရကွ်းရ�ါသည့်း။ 

ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်ပြ�င််း။	မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�သည့်း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မြခုငး�

၊ �ယးယမူ်း ုလုု�းထူးံု�လုု�းန်းည့်း�မြေင�း က်ုုက်းည့်းမ်းရုှု၊မ်းရှု မေးစာာငး�ကြက်ည့်း�

အက့်မြေတးမြခုငး�နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးင ွအသံု�မြ��မ်းနုှှင�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�နှှင�း �ါတးလု�ုးမေးေားက်ုငုးေက်း မ်း�ာ�ထူးံသုု� အစားရငးခုံမြခုငး� 

စာသည့်းတုု�က်ုု မေးဆိုာငးရကွ်း�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� စာစုာစားမေးရ� မေးက်ားမ်းတး (တည့်း/မေးက်ား) နှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/

တုုငး� မြ�ည့်းသ�ူမေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� က့်�သုု� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွး 

အေွ့��ငးမြေစားမ်း ုက်ုု အသံ�ုခု�၍ လုွတးလုွတးလု�းလု�း မေးဆိုာငးရကွ်းကြက်

မြခုငး� မြေစား�ါသည့်း။ �ဂု္ဂိုုလုကု် လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်လုည့်း� ၂၀၁၆ ခုနုှှစားမ်း ှစာ

၍ လုတွးလု�းမေးသာ စားမ်းံက်နု်းး� အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�သအူမြေစား 

မေးဆိုာငးရကွ်းလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ 

ပုံ် - ၅
ခြပ်ည်းးန�း နှှင်း တုိငး�ကျေးဒသကြီးကီျ� အစုိာ�ရမူျာ�၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�တွငး စီာမံူအုပ်းချုျ�ပ်းကျေးရ� နှှင်း ထိိနး�ကျေးကျျာငး�ကြီးကီျ�ကြုံကျပ်းကျေးရ� တာဝါနးရိှသည််းး 
ဌာာန၊အ�ဲ့အစာည်းး�မူျာ� 

�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းတ်ငွ််	တ်ာဝနီ်ယံ�ူများု

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
အစာ�ုး�	ဝနီ်ကြီးကိုးီများ�ား

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရ မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� မ်း�ာ�တငွး မေးခု်ယသူည့်�း 

တငး�ါမ်း�ာ�အတကွ်း မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�မ်း ှတငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ 

ဥက်ကဌာအမြေစား တာ�န်းးယပူြီး�း� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ ရ�ါသည့်း။ ယငး�တငွး မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်း 

နှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး� မေး�သကြီးက်း� ဘတးဂ္ဂို�က်း တု�ုက်ုု အသံ�ုမြ��ထူးာ�သည့်�း �ယးယမူြခုငး� 

အာ�လုံ�ု �ါ�ငး�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ�နှငှ�း ည့်းညွှတွးရန်းး 

တာ�န်းးယူရပြီး�း� လု�ုးငန်းး�အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုအခုက်းအခု့မ်း�ာ�က်ုု မေးမြေရငှး�နှုုငးရန်းး 

တငး�ါမေးက်ားမ်းတးက်ုု �ံ��ုု�မေး��ရ �ါသည့်း။ �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း အတငွး� ဆိုက်းနှယွး�ါ�ငး

သ ူ အသး�သး�အကြက်ာ� ည့်ှနုှုုငး�မ်း ုအတကွ်းလုည့်း� �ံ��ုု�မေး��ရ�ါသည့်း။  

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််းများ�ား

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရ မြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�သည့်း �ယးယူ

သည့်�း ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� အမြေစား တငး�ါစာတငးမြခုငး� နှငှ�း တငး�ါလု�ုးငန်းး�စာဉ်း က်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ့

ရ�ါသည့်း။ �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း၏ က်ုုယးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�နှငှး ဆိုက်းစာ�းဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှ

က်ုုယးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတးတငွး အေွ့��ငးအမြေစား �ါ�ငးရ�ါသည့်း။ ဌာာန်းက်ု ု

က်ုုယးစာာ�မြ��သ ူအမ်း�ာ�စာမု်းာှ ညွှှန်းးကြက်ာ�မေးရ�မ်း�ှ�၊ �တုယု ညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရ�မ်း�ှ�၊ 

လုက်းမေးထူးာက်း ညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရ�မ်း�ှ�မ်း�ာ�နှငှ�း အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာခု���းမ်း�ာ�က့်�သုု� �ည့်ာရ�းဆိုုုငးရာ 

က်ွမ်းး�က်�ငးသမူ်း�ာ� မြေစားကြက်�ါသည့်း။ 



2929

�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းတ်ငွ််	တ်ာဝနီ်ယံ�ူများု

ပြ�ည််ရေးထွာင််စာ�	�ာနီ၊	
အဖွဲ�အစာည််း	
ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ား

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုဘဏ္ဍာရန်းး�ံမုေးငမွ်း ှက်�ခုံ၍ မြ�ည့်းန်းယး/ 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မ်း�ာ�တငွး မေးခု်ယသူည့်�း တငး�ါမ်း�ာ�ဆိုုု�ါက် မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုဆိုင�း ဌာာန်း

မ်း�ာ�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတးတငွး �ါ�ငးရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

ရေးဆာာကို်လာ��်ရေး�း	
ဝနီ်ကြီးကိုးီ�ာနီ	လာကို်ရေးအာကို်�ှ	ု
ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	�ာနီများ�ား	

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အရ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာက် န်းည့်း��ည့်ာဆိုုငုးရာ 

က်ွမ်းး�က်�ငးသအူမြေစား တာ�န်းးမေး��အ�းမြခုငး� ခုံရပြီး�း� အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�မေးရ� က်မု်းပဏ်း

မ်း�ာ�က်ု ုမေးရ�ွခု�ယးရာတငွး အကြုံက်ံမြ�� ရ�ါသည့်း။ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� လု�ုးငန်းး�အကြီးက်�ု 

ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� အတကွ်း�ံ��ုု�မေး��ရာတငွး ၎ငး�တု�ု၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်းာှ အမေးရ��ါ

�ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး� �းဇူးုုငး�ဆိုွ့မြခုငး�၊ ဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာမြခုငး� နှငှ�း အက့်မြေတးမြခုငး�၊ စားမ်းံက်နု်းး� 

တငး�ါမေးခု်မြခုငး� နှငှ�း စာစားမေးဆို�မြခုငး� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာ

မ်း�ာ�သည့်း မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွး �ါ�ငးရ�ါသည့်း။ 

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
ဝနီ်ကြီးကိုးီ����်များ�ား	

�န်းးကြီးက်း�ခု���းမ်း�ာ�မ်းာှ တငး�ါမေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးမ်း�ာ� အမြေစား မ်း�ါ�ငးရမေးသားလုည့်း� ၎ငး�

တုု�၏ �မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� အတွငး�ရှု မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးင ွ သံ�ုစာွ့မြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ု

ကြီးက်း�ကြက်�းရမ်းည့်�း တာ�န်းးရှု�ါသည့်း။ �န်းးကြီးက်း�ခု���းမ်း�ာ�က် �ယးယမူေးရ� အစားအစာဉ်း အခု��ု�

က်ုု အတည့်းမြ��ရပြီး�း� ရှု�ုးမေးထူး�ွပြီး�း� အတမု်းး�အမေးစာာငး� မ်းခုံမေးသာ �ယးယမူြခုငး� မြေစား�ါက် 

လုမ်းး�ညွှနှ်းးမ်းု နှငှ�း ည့်ှနုှုုငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းတုုု�တငွး �ါ�ငး�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� နှငှ�း ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ုု �ံ��ုု�မြခုငး�မြေင�း �ယးယမူေးရ� မ်း�ူါ� 

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုအမေး�် လုမှ်းး�မ်းုု�ရသည့်း။ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုဆိုင�းမ်း�ူါ�မ်း�ာ�က်ု ု

အန်းက်းေငွ�း၍ မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� စာန်းစား ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်း

မ်း�ာ� မြ�ည့်�းမ်းးမေးရ� လုမှ်းး�မ်းုု�မေးဆိုာငးရကွ်း ရ�ါသည့်း။  

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
လာတှ််ရေးတ်ာ်	
ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ား	

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ တငွး လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ု ု

သး�သန်း�းမေးေားမြ�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ သုု�မေးသားလုည့်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�သည့်း 

၎ငး�တုု� မ်း့ဆိုနှဒန်းယး၏ လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည့်�းဆိုည့်း�မေး��ရန်းး တာ�န်းးရှမုေးသာမေးကြက်ာင�း 

၎ငး�တုု�သည့်း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုနှှင�း အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�သည့်�း အ�ုုငး�တငွး 

အမေးရ��ါမေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါ�ငးမေးန်း�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွး လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�က် အေွ့��ငးအမြေစား �ါ�ငးရ�ါသည့်း 

(မေးအာက်း�ါ မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွးရှု)ု။ �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၏ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမြေင�း လုတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�သည့်း �ယးယမူေးရ�မြေစားစာဉ်း အတငွး� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၏ တာ�န်းးက်ုု �ံ��ုု�

မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမေးကြက်ာငး� ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တွငး မေးကြက်ည့်ာခု�က်း ထူးတုးမြ�န်းးထူးာ� 

ခု့��ါသည့်း။   

ပြ�ည််သူ�ူရေးင်စွာာ�င််း	
ရေးကိုာ်များတ်	ီ(PACs)
(ကို�င််ပြ�ည််နီယံ်တ်ငွ််များ	ူ
ပြ�ည််သူ�ူ	ရေးင်စွာာ�င််း	
�းူရေး�ါင််း	ရေးကိုာ်များတ်)ီ

၂၀၀၈ ေွ့�စာည့်း��ံ ုအမေးမြခုခုံ ဥ�မေး� ��ုးမ်း ၁၆၇ အရ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�

တငွး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� �ါ�ငးရသည့်�း မြ�ည့်းသ�ူ 

မေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� (PACs) က်ု ုေန်းးတး�ခု့��ါသည့်း။ မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးင ွသံ�ုစာွ့

ရာတွငး ထူးမုေးရာက်းမ်း ုရှုမေးစာမေးရ� PACs က် တာ�န်းးယထူူးာ� ရ�ါသည့်း။ ယငး�တာ�န်းးအရ 

၎ငး�တုု�သည့်း အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ အရည့်းအမေးသ�ွနှငှ�း ပြီး�း�စား�မ်း ုတုု�က်ုု 

အက့်မြေတး မေးစာာင�းကြက်ည့်�း�ါသည့်း။ အရည့်းအမေးသ�ွ အာ�န်းည့်း�မေးသာ က်န်းးထူးရှုုကု်းတာမ်း�ာ�

အာ� မေးစာာင�းကြက်ည့်�းစာစားမေးဆို�ရသည့်�းအ�ုုငး�တငွးလုည့်း� ၎ငး�တု�ုသည့်း �ံ��ုု�မေး��မေးန်း�ါသည့်း။  

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
စာာ�င််းစာစာ်����်ရိုံ�း	

အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ ပြီး�း�စား�မ်းကု်ုု မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

စာာရငး�စာစားခု���းရှုံ�ုမ်း�ာ�က် အတည့်းမြ��ရ�ါသည့်း။ ၄၀
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�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းတ်ငွ််	တ်ာဝနီ်ယံ�ူများု

တ်ည််ရေးဆာာကို်ရေး�း	လာ��်င်နီ်း	
စာစုာစာ်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်	ီ(တ်ည််/
ရေးကိုာ်)

နှုုငးငံမေးတားသမ်းမတရှုံ�ု အမ်းနု်း�းမေးကြက်ားမြငာစာာ အမ်းတှး (၉/၂၀၁၆) မြေင�း မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုဆိုင�း 

တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� လု�ုးငန်းး�စာစုာစားမေးရ� မေးက်ားမ်းတး က်ုု ေွ့�စာည့်း�ခု့�ပြီး�း� မေးက်ားမ်းတး၏ 

တာ�န်းးမ်းှာ နှုငုးငံမေးတားအဆိုင�း တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု အတည့်းမြ��ရန်းး၊ 

ဆိုုုငး�ငံ�ရန်းး၊ �ယးေ�က်းရန်းး နှငှ�း မြ�ငးဆိုငးအတည့်းမြ��ရန်းး မြေစား�ါသည့်း။ အရည့်းအမေးသ�ွ�ုုငး� 

ထူးနု်းး�ခု���းမ်း ုတာ�န်းးယူနှုုငးရန်းး မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း�၊ ခုရှုုုငး နှငှ�း ပြီးမ်း�ု�န်းယးအဆိုင�း 

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�က်ုု မေးန်းာက်း�ုငုး�တငွး ေွ့�စာည့်း�ခု့� �ါသည့်း။ အထူးက်း�ါ မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွး 

သက်းဆိုုုငးရာ �ယးယသူည့်�း ဌာာန်း က်ုုယးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�၊ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

နှငှ�း မေး�သဆိုုုငးရာ လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� နှငှ�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး� မေး�သကြီးက်း� 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� �ါ�ငးကြက်�ါသည့်း။ တည့်း/မေးက်ားသည့်း တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တငွး

 စားမ်းံက်နု်းး� အရည့်းအမေးသ�ွ�ုုငး�က်ု ုစာစားမေးဆို��ါသည့်း။  

တ်တ်ုယံ	အဖွဲ�အစာည််း	
(Third	Party)/	
အ�ည််အရေးသူးွ	ထွနုီ်း����်
ရေး�း	အဖွဲ�များ�ား

လုတွးလု�းမေးသာ တတယု အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�က်ုု ငာှ�ရမ်းး�၍ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ�၏ အရည့်းအမေးသ�ွ�ုုငး�က်ု ုစာစားမေးဆို�ရန်းး မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် မြ�ည့်းန်းယး

/ တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု့��ါသည့်း။ စာစားမေးဆို�မ်းမုေးတ�ွ

ရှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�မေးရ�နှငှ�း လုက်းခုံမေးရ� မေးက်ားမ်းတးထူးံသုု� မြ�န်းးလုည့်း

တငးမြ�ရ �ါသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တွငးမ်း ူယငး�တာ�န်းးက်ုု နှစှား�ုုငး� ခုွ့ထူးာ�

�ါသည့်း။ ‘အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ�’ အေွ့�က် တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ 

အရည့်းအမေးသ�ွ�ုုငး�က်ု ုစာစားမေးဆို�ပြီး�း� အရည့်းအမေးသ�ွထူးနု်းး�ခု���းမေးရ�အေွ့�၏ ဆိုံု�မြေတးခု�က်း

တငွး အမြငငး��ာွ�မ်း ုမေး�်မေး�ါက်း�ါက်‘တတယု အေွ့�အစာည့်း�’ မ်း�ာ�က် စာစားမေးဆို��ါသည့်း။ 

ပြ�ည််နီယံ်	နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူ
ကြီးကိုးီ	�သူံ�းများနှီ်းရေးပြ�	
ရေးင်စွာာ�င််း	ဦးးစားီ�ာနီ	နှှင်််	
ဘာဏ္ဍာာရေး�း	ဝနီ်ကြီးကိုးီများ�ား	

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းတငွး မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ရသံ�ုမ်းနှ်းး�မေးမြခု 

မေးငစွာာရငး� ဦး�စား�ဌာာန်းမ်း�ာ�သည့်�း အက်န်း�းအသတးမြေင�းသာ �ါ�ငးရ�ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး�

အတွက်း ဘဏ္ဍာရန်းး�ံမုေးင ွအတည့်းမြ��ပြီး�း��ါက် ဘတးဂ္ဂို�က်းဌာာန်း၏ တာ�န်းးမ်းာှ စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ�၏ ရန်းး�ံမုေးင ွအသံ�ုမြ��မ်း ုအမေးမြခုအမေးန်း အမေး�် မေးစာာင�းကြက်ည့်�းရန်းးသာ ရှု�ါသည့်း။ ၎ငး�

တုု�သည့်း တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� တငွးလုည့်း� အေွ့��ငး အမြေစား �ါ�ငးမြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ 

မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဘဏ္ဍာမေးရ� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�မ်းာှလုည့်း� တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�

တငွး �ါ�ငးမြခုငး� မ်းရှ�ုါ (�န်းးကြီးက်း�သည့်း အမြခုာ� ဌာာန်းမ်း�ာ�အတကွ်း�ါ တာ�န်းးယထူူးာ�ရ

သည့်�း အမေးမြခုအမေးန်းမ်းလှုွ့၍)။ ၎ငး�တုု�သည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ��ုုငး�တငွး

လုည့်း� တက်းကြွက်မွေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမြေင�း �ါ�ငးရမြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ 

စာမီျားံအ��်����်များ	ု
မြ�ည့်းန်းယး နှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး� မ်း�ာ�

အတွက်း အဓိကု် ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်းဆုိုုုငးရာ မ်းမူေးဘာငးမ်းာှ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ မြေစားသည့်းဟု ုက်ွနှးု�းတုု� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု့�

သ ူအာ�လုံု�က် ဆိုုု�ါသည့်း။ အထူး�ူသမြေင�း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းကု်ုု မေးမြေဆိုုခုု့�သ ူ

အစာုု�ရ ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� အာ�လုံ�ုန်းး��ါ�က် ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇

 တငွး သတးမ်းတှးထူးာ�သည့်�း တငး�ါလု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ�နှငှ�း 

အက်ွမ်းး��ငးမ်းရုှုသည့်း က်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှစှား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း မ်းာှမ်း ူအက်�ံ���ငးမ်း ု

၄.၂  အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�မူျာ�ကုိျ မူည်းးသည်းးနည်းး�လွှာမူး�ခြ�င်း ကြီးကီျ�ကြုံကျပ်း
ထိိနး�ကျေးကျျာငး�မုူနှှင်း စီာမံူအုပ်းချုျ�ပ်းမုူ လုွှာပ်းကျေးဆာငးကျေးနသနည်းး� 

န်းယး�ယး က်�ဉ်း�မေးသာမေးကြက်ာင�း အရာရှုမ်း�ာ� အကြက်ာ� ရငး�နှှး�မ်း ု

အာ�န်းည့်း�သည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ က်ု ု

မ်းလုုုက်းန်းာ�ါက် ဥ�မေး�ခု��ု�မေးောက်းရာ မေးရာက်းမေးကြက်ာငး� အဂ္ဂိုတ ု

လုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်းေ�က်းမေးရ� ဥ�မေး�က်ု ုစာတတုထအကြီးက်မု်းး မြ�ငးဆိုငးသည့်�း 

ဥ�မေး�က်ု ုက်ုု�က်ာ�၍ အဆိုငး�အသး�သး�ရှု �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က် မေးမြေဆိုုကုြက်

�ါသည့်း။ ယငး�သု�ု မေးမြေဆိုုခုု�က်း မ်း�ာ�က်ု ုကြက်ည့်�း�ါက် ဌာာန်းမ်း�ာ�သည့်း 

အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်းေ�က်းမေးရ� ဥ�မေး�က်ု ုမေးက်ာငး�စာာွ သရုှု

န်းာ�လုည့်းမေးကြက်ာငး� မေးတ�ွရှုရ�ါသည့်း။ 
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အစာုု�ရ၏ က်န်းးထူးရှုုကု်းတာအမြေစား မေးဆိုာငးရကွ်းသည့်�း စား��ာွ�မေးရ� 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�သည့်�း တတုယအေွ့�

အစာည့်း�မ်း�ာ�သည့်းလုည့်း� အဓိကု်လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုန်းာ�လုည့်း

သရုှုမေးကြက်ာငး� မေးတ�ွရှုရ�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� အစာုု�ရ၏ �ယးယူ

မြခုငး� မြေစားစာဉ်းတငွး �ါ�ငးကြက်သည့်�း စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�၏ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ �ါ တငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း� (၉) ဆိုင�း 

အမေး�် န်းာ�လုည့်းမ်းမု်းာှမ်း ူအက်န်း�းအသတးမြေင�းသာ ရှုမေးန်း�ါသည့်း။  

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� နှစှားခုလုုံ�ုရှု မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုမေးမြေဆိုုုခု့�မေးသာ 

အစာုု�ရအရာရှု မ်း�ာ�က်မ်း ူတငး�ါ လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း� အဓိကု် အဆိုင�း 

(၉) ဆိုင�းအမေး�် လုုကု်းန်းာလု�က်းရှမုေးကြက်ာငး� မေးမြ�ာဆိုု�ုါသည့်း။ 

ယငး� လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း� အဆိုင�းတုု�တွငး သက်းဆိုုငုးရာ မေးက်ားမ်းတး

မ်း�ာ� ေွ့�စာည့်း�မ်း၊ု တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး� မြ�ငးဆိုငးမ်း၊ု အမ်း�ာ�မြ�ည့်းသ ူ

သမုေးစာရန်းး တငး�ါ မေးကြက်ည့်ာမ်း၊ု တငး�ါ  စာစုာစားအက့်မြေတးမ်းနုှငှ�း 

မေးရ�ွခု�ယးမ်း ုမြေစားစာဉ်းမ်း�ာ�၊ တငး�ါလု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းကု်ုု စာစားမေးဆို�

မြခုငး�၊ နှငှ�း တုုငးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရငှး�မြခုငး� စာသည့်းတု�ု �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

�ယးယမူေးရ� လု�ုးငန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ုဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငး�ါ ရည့်းရယွးခု�က်း

မ်း�ာ�နှငှ�း အည့်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရာ၌ လုစားဟုာမ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်းပြီး�း� ၎ငး�လုစားဟုာမ်းု

မ်း�ာ�က်ု ုအထူးက်း�ါ အဓိကု် အဆိုင�း ၉ ဆိုင�းမြေင�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုအတငွး�

တငွးလုည့်း� မေးတ�ွနှုငုး�ါသည့်း။ ယငး�တု�ုက်ုု ယခုအုခုန်းး�မေးန်းာက်း�ုုငး�

တငွး မေးေားမြ�သာွ�မ်းည့်းမြေစားသည့်း။

ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်များု
ယခုစုာာတမ်းး� အတကွ်း သမုေးတသန်းမြ��ခု�က်းအရ ရှု�ုးမေးထူး�ွပြီး�း� အမ်း��ု�

မ်း��ု� က်ွ့မြ�ာ�မြ�န်း�းနှှံ� မေးန်းသည့်�း စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း တာ�န်းး 

မ်း�ာ�က်ု ုအမေးမြခုခုံ၍ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရတုု�၏ 

�ယးယမူ်းမု်း�ာ�အာ� ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းရမြခုငး� မြေစားမေးကြက်ာငး� သရု

�ါသည့်း။ ၁/၂၀၁၇၏မြ�ငး�မ်းညှွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင�းလုည့်း� 

လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးနှငှ�းမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�အမေးန်းမြေင�း 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�လု�ုးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ�ရှု�ါသည့်း။ ယငး�တု�ုက် သူတုု�အာ� 

�ုုမ်းုုအမေးရ��ါမေးစာမြခုငး�မ်းရှသုက့်�သုု� ထူးုခုုုက်းမ်းလုုည့်း�မ်းရှမုေးစာ�ါ။ 

သုု�ရာတငွး ယငး�တု�ု၏မြ��မ်းလူု�ုးမေးဆိုာငးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမ်းည့်းသည့်�းမ်း�ူါ�

မ်းမူေးဘာငးမ်း�ာ�က်�ံမုေးေားမေး��မေးန်းသည့်းဆိုုကု်ုုလုည့်း� မေးေားထူးတုးမေးမြ�ာဆိုုု

ရန်းးမ်းာှ �ုု၍�ငးခု့ယဉ်း��ါမေးသ�သည့်း။

 

၁/၂၀၁၇ နှှင�း ၂၀၁၆ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ�လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းနှှစားခုုစာလုံ�ုတငွး 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းလုု�ုးငန်းး�စာဉ်းမ်း�ါရှုသည့်းမ်းာှ သတမုြ��စာရာ

�ငးမြေစားသည့်း။ အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� က် ယငး�

အမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုမေးမြ�ာငး�လု့�စားနှုငုးပြီး�း� ယငး�တငွး စားမ်းံက်နု်းး�၊ 

ဘဏ္ဍာမေးရ�နှငှ�း စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MOPFI) က် ဥ�မေး�နှငှ�း မ်း�ူါ� 

လုုုက်းန်းာမ်း ုအမေး�် အက့်မြေတးမေးစာာင�းကြက်ည့်�းသည့်�း တာ�န်းးက်ုု ယသူာွ�

မ်းည့်းဟု ုမေးမ်းှားလုင�းရသည့်း။ ယငး�သု�ု မြေစားလုာ�ါက် မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရတုု�၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ� အမေး�် မ်းည့်းက့်�သုု� 

သက်းမေးရာက်းမ်း ုရှုမ်းည့်းက်ုု မေးစာာင�းကြက်ည့်�းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� ယခု ုသမုေးတသန်းအရ လုက်းရှု ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� 

မ်း�ာ�၏ လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းမုြေစားစာဉ်းအမေး�် ယငး�က့်�သုု� အသစား

မေးသာ တာ�န်းးယမူ်း�ုံစုာံ ထူးည့်�းသငွး�ရန်းးမ်းာှ မေးသခု�ာစာာွ ဆိုန်းး�စာစားပြီး�း�မ်းှ

သာ လု�ုးမေးဆိုာငးသင�း �ါသည့်း။ MOPFI တငွး မ်း�ူါ�မေးရ�ဆိုွ့သည့်�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� န်းည့်း��ါ�သလုု ုအစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ� 

က်ုုလုည့်း� ယခုမု်း ှ�ထူးမ်းဆိုံ�ုအကြီးက်မု်းး မေးရ�ဆိုွ့မြခုငး� မြေစားသည့်း။ သုု�မြေစား

ရာ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�ရှု ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၏    

မ်း�ူါ�မ်း�ာ�မြေင�း လုုုက်းမေးလု�ာည့်းမေးထူးစွာာွ လုု�းငန်းး�မေးေားမေးဆိုာငးကြက်သည့်�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှမ်း�ာ�စာာွ မေးလု�လုာနှုုငး�ါသည့်း။ 

တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� နှငှ�း �ယးယသူည့်း� ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� 

(မေးန်းာက်း�ုငုး�တွငး “�ယးယမူ်း ုမြ��လု�ုးသည့်�း ဌာာန်းမ်း�ာ�” ဟုသုာ သံ�ု

သာွ��ါမ်းည့်း) ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ စားမ်းံအ�ုးခု���းမ်း ုအမေး�် က်ငွး�

ဆိုငး� သမုေးတသန်းမြ��ရာမ်း ှမေးတ�ွရှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု ယခုအု�ုုငး�တငွး 

တငးမြ�သာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ တငးမြ�ရာတငွး �ယးယမူြခုငး� စာက်း�န်းး� 

အဆိုင�းသံု�ဆိုင�း အမေး�်တငွး အမေးမြခုခုံထူးာ� �ါသည့်း။ မြေစားရ�းမေးလု�လုာ

ခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ�း အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ စာနု်းးမေးခု်ခု�က်းမ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� 

ထူးတုးနှုတးတငးမြ�သာွ�မ်းည့်း မြေစားပြီး�း� စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�၏ 

သမေးဘာထူးာ�အမြမ်းငး မ်း�ာ�မြေင�း န်းုဂ္ဂိုံ�ုခု���းသာွ�မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 

တ်င််ဒိုါအကြီးကို�ု	-	ဝယံ်ယံရူေး�းအစာအီစာဉ််ရေး�းဆာွဲပြ�င််း	
အကြီးက်�ုအငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း �ယးယမူ်းအုတွက်း မြ�ငးဆိုငးမ်းု

မ်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငးရာတငွး မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�ရှု ဌာာန်း

မ်း�ာ�အကြက်ာ� က်ွ့မြ�ာ�မ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်းသည့်းက်ု ုမေးတ�ွရှုရ�ါသည့်း။ ယငး�

အခု�က်းနှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�၍မ်း ူ�ုုမ်းုု သုမေးတသန်းမြ��လု�ုးရန်းး လုုုအ�းမ်းည့်း 

မြေစားသည့်း။ �ယးယမူ်း ုမြ�ငးဆိုငးမြခုငး� အတကွ်း မ်းည့်းသည့်�း 

စာာရကွ်းစာာတမ်းး� လုုုအ�းသည့်း နှှင�း မ်းည့်းသကူ် အတည့်းမြ�� ရမ်းည့်းက်ု ု

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ တငွး အက်န်း�းအသတးမြေင�းသာ လုမ်းး�ညွှနှ်းး

ထူးာ� �ါသည့်း။ �ယးယမူေးရ�အစားအစာဉ်း မေးရ�ဆိုွ့ရမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� ယငး�

အစားအစာဉ်းက်ုု သက်းဆိုုုငးရာ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၊ အေွ့�

အစာည့်း� အကြီးက်း�အက့် သုု�မ်းဟုတုး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�  မေး�သကြီးက်း� 

�န်းးကြီးက်း�ခု���း က် အတည့်းမြ��ရမ်းည့်း ဟုသုာ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး 

မေးေားမြ�ထူးာ��ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး�တစားခုုခု�ငး�စားအတွက်း မြ�ငးဆိုငးမ်း ု

သး�မြခုာ�အစားအစာဉ်း လုုုအ�းသမေးလုာ သု�ုမ်းဟုတုး စားမ်းံက်နု်းး� အစားအစာဉ်း 

မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာည့်း�၍ အတည့်းမြ��ခု�က်း ရယနူှုုငးသမေးလုာ မ်းာှမ်း ူ

ရငှး�ရငှး�လုငး�လုငး� မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ မြ�ည့်းန်းယး၊ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း ဌာာန်း 

မ်း�ာ� အကြက်ာ� အမေးလု�အထူး က်ာွမြခုာ�မ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်းမေးကြက်ာငး� သရု

�ါသည့်း။ �ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင�း �ယးယမူ်း ုက်ဏ္ဍ နှှင�း အမ်း��ု�အစာာ� အလုုကု်း 

၄.၃ စီာမံူအုပ်းချုျ�ပ်းမုူ လွှာကျးကျေးတ့အကျေးခြချုအကျေးန
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ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၈) 
တငးဒါကျေးကျားမူတီမူျာ�၏ လွှာကျးကျေးတ့ လုွှာပ်းငနး�ကျေးဆာငးရွွကျးမုူ

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရ မြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�အာ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့ရမ်းည့်�း တာ�န်းးက်ုု 

တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� ထူးံသုု� မေး��အ�းထူးာ��ါသည့်း။ တငး�ါမေးက်ားမ်းတးသည့်း မေးက်ားမ်းတးခုွ့ (၃) ခု ုေွ့�စာည့်း�ရန်းး နှှင�း ယငး�တုု�က်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ့ရန်းး အ�ါအ�ငး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း�ါ သတးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�နှှင�း အည့်း မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး တာ�န်းးရှု�ါသည့်း။ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း ခု�မ်းတှးမြခုငး�၊ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� ထူးတုးမြ�န်းးမြခုငး� နှငှ�း အမြငငး��ာွ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးမြေရငှး�ရာ၌ မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� မ်းည့်းက့်�သုု� 

မေးဆိုာငးရကွ်းသင�းမေးကြက်ာငး�က်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး အမေးသ�စာတုး မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုငး�မ်းရှ�ုါ။ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သ

ကြီးက်း�ရှု အစာုု�ရ�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းအုရ လုမ်းး�ညွှနှ်းးမ်းု အ�ုုငး�တွငး အာ�န်းည့်း�သည့်းမြေစားရာ တငး�ါမေးက်ားမ်းတး မ်း�ာ�၏ 

လုက်းမေးတ�ွ လုု�းငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းတုငွး က်ွ့မြ�ာ�မ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်းသည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းအုရ မေးတ�ွရှုရသည့်�း အခု�က်းတစားခုု

မ်းာှ တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�က် မေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးမ်း�ာ� နှငှ�း အမြခုာ�ဌာာန်း �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က်ုု တာ�န်းးခုွ့မေး��သည့်�း ည့်ှနုှုုငး�မေးရ� အေွ့�မ်း�ာ�

အမြေစား တာ�န်းးယမူြခုငး� မြေစားသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုမြ�ဿန်းာ မ်း�ာ�က်ု ုမေးမြေရငှး�နှုုငးမေးရ� မေးဆိုာငးရကွ်းရသလုုု 

တငး�ါလုု�းငန်းး�စာဉ်း အမေး�် တာ�န်းးခုံရ �ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ု ေွ့�စာည့်း�လုုုက်းသည့်း� မေးက်ားမ်းတးခုွ့မ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� အလုာ�တအူေွ့��ငးမ်း�ာ�

မြေင�း�ငး ေွ့�စာည့်း�ထူးာ�သည့်း။

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ လုက်းမေးတ�ွလုု�းငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ုမ်း�ာ�မ်းာှ ဆိုက်းနှွယး�ါ�ငးသ ူအသး�သး�၏ က်ုယုးရည့်းက်ုယုးမေးသ�ွ၊ လုု�း�ုုငးခုွင�း 

ခုွ့မေး�ခု�ထူးာ�မ်း၊ု အေွ့��ငးမ်း�ာ�၏ က်ွမ်းး�က်�ငးမ်း ုနှှင�း �ယးယသူည့်�း လု�ုးငန်းး�က်ဏ္ဍ တုု�အမေး�် မ်းတူည့်းမေးန်း �ါသည့်း။ က်ွမ်းး�က်�ငးမ်းအုရ 

လု�ုး�ုုငးခုငွ�း ရရှထုူးာ�မေးသာ ဌာာန်း အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာမ်း�ာ� (အထူး�ူသမြေင�း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ) သည့်း အခု��ု� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�

တငွး အမေးရ��ါမေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါ�ငး�ါသည့်း။ တငး�ါမေးက်ားမ်းတး တစားခု၏ု လုက်းမေးတ�ွ လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်း

က်ုု မေးအာက်း�ါအတုငုး� မေးေားမြ�လုုကု်း�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� မေးအာက်း�ါန်းမ်းနူ်းာ မြေစားရ�းတစားခုတုည့်း� အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ 

အမေးမြခုအမေးန်းအာ�လုံ�ုက်ုု မေးယဘယု� မေးက်ာက်းခု�က်းမ်းဆိုွ့ရန်းး မေးမ်းတတာရ�းခုံ လုု�ုါသည့်း။ 

ဧ�ာ၀တ်	ီတ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ�ှ	ု�ည်ာရေး�းကိုဏ္ဍာ	ဝယံ်ယံပူြ�င််းများ�ားအတ်ကွို်	တ်င််ဒိုါရေးကိုာ်များတ်ီ
ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�ရှု မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုရန်းး�ံမုေးငအွသံု�မြ�� ထူးာ�သည့်�း အမေးမြခုခုံ�ည့်ာဦး�စား�ဌာာန်း၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�တငွး တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� လုမူ်းမုေးရ��န်းးကြီးက်း�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာအမြေစား တာ�န်းးယရူ �ါသည့်း။ တခုါတရံတငွးမ်း ူတုုငး�မေး�သကြီးက်း� �ည့်ာမေးရ�

မ်း�ုက် ဥက်ကဌာအမြေစား တာ�န်းးယ�ူါသည့်း။ အမြခုာ� မေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးမ်း�ာ� အမြေစား လုမ်းး�ဦး�စား�ဌာာန်း က်ုုယးစာာ�လုှယး (�ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တည့်း/မေးက်ား တငွး အတငွး�မေးရ�မ်း�ှ� အမြေစား တာ�န်းးယရူသည့်�း �ုတယုညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရ�မ်း�ု)၊ နှှင�း အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာ 

�န်းးထူးမ်းး�ရှုမေးသာ အမြခုာ� ဌာာန်းမ်း�ာ�က် �ါ�ငးရ�ါသည့်း။ 

စားမ်းံက်နု်းး� အမေးရအတကွ်း မ်း�ာ�မြ�ာ�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�ရှု �ည့်ာမေးရ�ဌာာန်း ဆိုုငုးရာ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� လု�ုးငန်းး�

မ်း�ာ�၏ တငး�ါ အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�က်ုု ခုရှုုုငးအဆိုင�းက် တာ�န်းးယမူြ�ငးဆိုငး �ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� ယငး�အခု�က်းမ်းာှ စားမ်းံက်နု်းး� 

အရယွးအစာာ� အမေး�်မ်းတူည့်း၍ မေးမြ�ာငး�လု့နှုငုး �ါသည့်း။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ�းအည့်း တငး�ါအကြီးက်�ု မြေစားစာဉ်း နှငှ�း တငး�ါ

မေးကြက်မြငာမြခုငး� ပြီး�း�စား��ါက် တငး�ါမေးက်ားမ်းတးသည့်း တငး�ါ လုက်းခုံမေးရ� နှငှ�း စာစုာစားမေးရ� မေးက်ားမ်းတးက်ုု ေွ့�စာည့်း�ရ�ါသည့်း။  

ဘဏ္ဍာနှစှား တစားနှစှားအတငွး� �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းတစားခု၏ု တငး�ါအကြီးက်�ု က်ာလု မ်း ှက်န်းးထူးရှုုုက်း စာာခု���း ခု���းဆိုုသုည့်�း အထူးကုြက်ာ

ခု�နု်းးမ်းှာ တစားလု မ်း ှသံ�ုလု အထူးု ရှုနှုုငး�ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး� မေးမြမ်းာက်းမ်း�ာ�စာာွ ရှုမြခုငး� နှငှ�းအတူ ဦး�စာာ�မေး�� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�ရှမုေးန်းမြခုငး�

မေးကြက်ာင�း လုမူ်းမုေးရ�ရာ �န်းးကြီးက်း�သည့်း တငး�ါမြေစားစာဉ်း အာ�လုံ�ုတငွး �ါ�ငးနှုုငးမြခုငး� မ်းရှ�ု့ �ယးယသူည့်�း ဌာာန်းမ်း�ာ�က်သာ အဓိကု် 

တာ�န်းးယူ မေးဆိုာငးရကွ်းရ�ါသည့်း။ ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရက် ယငး�အခု�က်းက်ု ုမေးမြေရငှး�နှုုငးရန်းး တငး�ါမေးခု်ယမူ်းအုာ�လုံု�

အမေး�် �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က်ုယုးစာာ� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�အာ� စာစုာစားအက့်မြေတးခုငွ�းမြ��ရန်းး တရာ��ငးစာာထူးတုးမြ�န်းး၍ တာ�န်းး

မေး��အ�းခု့� �ါသည့်း။  
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အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုမေး�ါငး�စာည့်း�ထူးာ�မေးလု� ရှု�ါသည့်း။ 

ပြီးမ်း�ု�န်းယးတစားခုု၊ ခုရှုုုငးတစားခု ုနှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တစားခုု

လုံ�ု တုု�ရှု �ယးယမူ်း ုအာ�လုံု�အတကွ်း အစားအစာဉ်း မ်း�ာ�က်ုု တပြီး��ုငးန်းက်း

တည့်း� အတည့်းမြ��နှုငုး �ါသည့်း။ ရှု�ုးမေးထူး�ွမေးသာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� 

အတွက်းမ်း ူတစားခုုခု�ငး�စားအလုုုက်း ခုငွ�းမြ��ခု�က်း လုုအု�းနှုုငး �ါသည့်း။ �ံု

တငွး �ါသည့်�းအတုုငး� ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�ရှု မေးက်�ာငး�

တည့်းမေးဆိုာက်းမ်း ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တငွး �ည့်ာမေးရ�ဌာာန်း တာ�န်းးရှ�ုဂု္ဂိုု�ုလုး

က် ခုွငး�မြ��ဘဏ္ဍာရန်းး�ံမုေးငကွ်ုု �ထူးမ်းဆိုံု� စာစားမေးဆို�ပြီး�း�မေးန်းာက်း ပြီးမ်း�ု�န်းယး

အသး�သး�ရှု စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�မြေင�း နှုုငး�ယဉှ်းတွက်းခု�က်း �ါသည့်း။ 

ထူးုု�မေးန်းာက်း ခုရှုုုငးတစားခုုလုံ�ု အတကွ်း အစားအစာဉ်း အသး�သး�က်ုု 

မေး�ါငး�စာည့်း�က်ာ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� လုမူ်းမုေးရ�ရာ�န်းးကြီးက်း� ထူးံသုု�

 တငးမြ�ရ�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� စာံသတးမ်းတှးထူးာ�သည့်�း န်းည့်း�

လုမ်းး�ဟု၍ူ မ်းရှု�ါ။  

စားမ်းံက်နု်းး�နှှင�း ဘတးဂ္ဂို�က်းဆိုုငုးရာ အထူးက်းအဆိုင�း ဆိုံု�မြေတးခု�က်းမ်း�ာ�

မြေင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� အစားအစာဉ်းမ်း�ာ� က်ုု မေးလုှာ�ခု�မြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ု

က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှစားခုလုုံ�ုတုု�၌ 

ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရ�ါသည့်း (တံတာ�တစားစာငး�အတကွ်း ဘတးဂ္ဂို�က်းမ်းည့်းမ်းှသာ 

သက်းမ်းတှးထူးာ�မြခုငး� က့်�သုု�)။ ယငး�မေး�သ နှစှားခုလုုံ�ုရှု အရာရှုမ်း�ာ�က် 

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားရမ်းည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�အတွက်း ဘတးဂ္ဂို�က်း�မ်းာဏ် 

န်းည့်း��ါ�မြခုငး�က်ု ုမေးထူးာက်းမြ�ခု့�ကြက် �ါသည့်း။ နှုုငးငံ၏ အခု��ု�မေးသာ 

မေး�သမ်း�ာ�တငွး လုက်းလုမှ်းး�မ်းးမ်း ုနှှင�း မေးထူးာက်း�ံ��ုု�မေးဆိုာငးမ်းအုခုက်းအခု့

မ်း�ာ� ရှုမေးသာမေးကြက်ာင�း မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မ်း�ာ�အကြက်ာ� 

အမေးဆိုာက်းအအံု တည့်းမေးဆိုာက်းမ်း ုက်ုန်းးက်�စာရတုး က်ာွမြခုာ�မ်းမု်း�ာ� ရှု

မေးန်းပြီး�း� ယငး�မ်းာှ မြ�ဿန်းာတစားခု ုမြေစားမေးန်း�ါသည့်း။ ဌာာန်းမ်း�ာ�က် 

အမေးဆိုာက်းအအံု စားမ်းံက်နု်းး� တည့်းမေးန်းရာ မ်းည့်းသည့်�းမေး�သတငွး ရှု

သည့်းမြေစားမေးစာ တညူ့်းနှုန်းး�ထူးာ� မြေင�း တကွ်းခု�က်းထူးာ�မေးလု� ရှု�ါသည့်း။ 

ယငး�မေးကြက်ာင�း တငး�ါမေးခု်ရာတငွး လုာမေးရာက်းမေးလုှာက်းထူးာ�သ ူမ်းရှု

မြခုငး� သုု�မ်းဟုတုး အရည့်းအမေးသ�ွန်းုမ်း�းမေးသာ တငး�ါမေးလုှာက်းထူးာ�

သမူ်း�ာ�သာ ရှုမြခုငး� စာသည့်းတု�ုက်ုု ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရ �ါသည့်း။ ယငး�က်ု ုမေးမြေ

ရငှး�နှုုငးရန်းး ဌာာန်းမ်း�ာ�က် တန်းးေုု�မ်း�ာ�သည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း တန်းးေုု�

န်းည့်း�သည့်�းစားမ်းံက်နု်းး�က်ုု တွ့မေး��ကြက်ပြီး�း� တန်းည့်း�အာ�မြေင�း လုု�းငန်းး�ရငှး 

အမေးန်းမြေင�း စားမ်းံက်နု်းး�တစားခုတုငွး ရှုံ�ုမေးသားလုည့်း� တမြခုာ�စားမ်းံက်နု်းး�   

တစားခု၏ု အမြမ်းတးမ်း�ာ�မြေင�း က်ာမ်းနုှုုငးရန်းး မြေစား�ါသည့်း။  

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-	တ်င််ဒိုါ	စာာ�ကွို်စာာတ်များ်း၊	ရေး�ကိုည်ာပြ�င််း	နှငှ်််	
တ်င််ဒိုါဖွင်််ပြ�င််း	
တငး�ါမြေစားစာဉ်းတငွး �ါ�ငးနှုုငးရန်းး �စာစည့်း�မေး��သငွး�သမူ်း�ာ�အမေးန်းမြေင�း 

တငး�ါမေးန်းာက်းဆိုံု�တငးသငွး�ရမ်းည့်း� မေးန်း�ရက်း၊ အခု�နု်းးက်ုု ကြီးက်�ုတငး သရုှု

ထူးာ�ရန်းး လုုုအ�းပြီး�း� ထူးုုမ်းသှာ တငး�ါလုုုအ�းခု�က်း အတကွ်း မြ�ငးဆိုငး

ရန်းး နှငှ�း အမြမ်းတးအစာနွ်းး�ရှုမေးသာ၊ မြေစားနှုငုးေယွးရှုမေးသာ တငး�ါအဆိုုုမြ��

ခု�က်း မေးရ�ဆိုွ့နှုုငးရန်းး အခု�က်းအလုက်း အလုံအုမေးလုာက်း စာမုေးဆိုာငး�နှုုငး

မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ ထူးု�ုမေးကြက်ာင�း �ယးယမူေးရ�စာန်းစား၏ မ်းှတမ်းနုှှင�း �ငွ�းလုငး� 

မြမ်းငးသာမ်း ုအတကွ်း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� 

မေး��ရန်းးမ်းာှ အလုနွ်းး အမေးရ�ကြီးက်း��ါသည့်း။ တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ�

တငွး သတငး� အခု�က်းအလုက်း မေးေားမြ�မ်း ုန်းည့်း��ါ��ါက် �စာစည့်း�/

�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုမေးရာငး�ခု�သ ူအမေးန်းမြေင�း ဆိုံ�ုရှုံု�မ်း ုအနှတရာယးမေးလု�ာ�ခု� နှုုငး

ရန်းး အမြမ်းတးအစာနွ်းး�က်ုု တုု�မြမ်းှင�းထူးာ�နှုုငးမေးသာမေးကြက်ာင�း က်နု်းးက်�စာရတုး 

ကြီးက်း�မ်းာ�မ်း ုသုု�မ်းဟုတုး အရည့်းအမေးသ�ွ မ်းမြ�ည့်�းမ်းးမ်းတုုု� ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရနှုုငး 

�ါသည့်း။  

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း 

က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး အစာု�ုရတုု�သည့်း တငး�ါ မေးကြက်ားမြငာမြခုငး�နှငှ�း တငး�ါ

ေငွ�းမြခုငး� တုု�တငွး �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုရန်းး အထူး�ူအမေးလု�ထူးာ�ကြက်ပြီး�း� 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ က်ု ုလုုုက်းန်းာကြက်သည့်�း အမေးထူးာက်းအထူးာ�

မ်း�ာ�လုည့်း� မေးတ�ွရှုရ�ါသည့်း။ အခု��ု�မေးသာ အစာုု�ရဌာာန်း နှငှ�း 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�သည့်း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ု�ုုမ်းုုရှုရန်းးအတကွ်း န်းည့်း�

လုမ်းး�သစားမ်း�ာ�က်ု�ုငး အသံ�ုမြ��ခု့� ကြက်�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� နှှင�း စား��ာွ�မေးရ� 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�မြေင�း မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ စားမ်းံက်နု်းး� စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး�

အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� (ဥ�မ်းာ- မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� လု�ုးငန်းး��ံမု်း�ာ�) က်ုု 

မေးေားမြ�ရာတငွး တသမ်းတးတည့်း� မ်းရှမုြခုငး�မေးကြက်ာင�း အခု��ု�မေးသာ 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�သည့်း တငး�ါစာစုာစားခုံရာတငွး အသာရရှသုာွ�ပြီး�း� �ယးယူ

မေးရ�စာန်းစား၏ သမ်းာသမ်းတးက်�မ်း ုအာ�န်းည့်း�မေးစာလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ 

စားမ်းံက်နု်းး� ဘတးဂ္ဂို�က်း န်းည့်း��ါ�မြခုငး�က် တငး�ါစာာရကွ်းစာာတမ်းး� 

အတွက်း အရည့်းအမေးသ�ွမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးသာ သတငး�အခု�က်းအလုက်း 

စာမုေးဆိုာငး�နှုုငးရန်းး အက်န်း�းအသတး မြေစားမေးစာ ပြီး�း� ယငး�မ်းာှ ��ူန်းးစာရာ

အခု�က်းလုည့်း� မြေစား�ါသည့်း။ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတငွး မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု့�

မ်းမု်း�ာ� အရ တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး� အမ်း�ာ�စာမု်းာှ အခု�က်းအလုက်း 

မြ�ည့်�းစာံမု်း ုမ်းရှုသက့်�သုု� လု�ုးငန်းး�က်ုကု်းည့်းမ်း ုရှု၊မ်းရှု ဆိုန်းး�စာစားနှုုငးရန်းး 

အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာလု�ုးငန်းး� အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� မ်း�ါ�ငး

မေးသာမေးကြက်ာင�း ၎ငး�တုု�၏ က်ုုယး�ုုငး�းဇူးုုငး�နှှင�း စာတုးက်ူ�ရှုသည့်�း အတုုငး�

သာ မြ�ငးဆိုငးရ�ါမေးတာ�သည့်း။ အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာလု�ုးငန်းး� အကြီးက်�ု 

ဆိုန်းး�စာစားခု�က်း အတကွ်း ဘတးဂ္ဂို�က်း အသံ�ုမြ��မ်း ုရှုသည့်�းတုုငး စာနု်းးမေးခု်

မ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်း�ါမေးသ�သည့်း။ ဥ�မ်းာ - ၂၀၁၈-၁၉ ခု ုဘဏ္ဍာမေးရ�နှစှားတငွး 

ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�သည့်း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ 

အခု�က်းအလုက်း မ်း�ာ�က်ု ုမြ�ည့်�းမြ�ည့်�းစာံစုာံု မေးေားမြ�နှုငုးရန်းး လု�ုးမေးဆိုာငးခု့� 

�ါသည့်း။ ယငး�တု�ုတငွး အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားနှုငုးစာမွ်းး�မေးလု�လုာမ်း ု

(feasibility study)၊ မေးမြမ်းသာ�စာမ်းး�သ�းမြခုငး�နှငှ�း အမြခုာ� 

အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာလု�ုးငန်းး� အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� �ါ�ငးပြီး�း� Bill of 

Quantities (BQ) ဟု ုမေးခု်ဆိုုုသည့်�း မေးစာ��နှနု်းး� တငးသငွး�လုာှမြ��စာမု်း ု

�ုုမ်းုုတကု်�မြ�ည့်�းစာံမုေးစာရန်းး ရည့်းရယွးမြခုငး� မြေစား�ါသည့်း။ အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာ

လု�ုးငန်းး� အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� မေးဆိုာငးရကွ်းရန်းး �ဂု္ဂိုုလုကု် 

က်မု်းပဏ်းတစားခုုက်ုု ငာှ�ရမ်းး�ခု့��ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� ယငး�က်မု်းပဏ်း

မ်းာှ မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ထူးာ�သည့်�းအတုုငး� မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမြခုငး� မ်းရှခုု့��ါ။ 

ငာှ�ရမ်းး�ခု့�သည့်�း အငးဂ္ဂို�ငးန်းးမ်း�ာ�၏ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� န်းည့်း��ါ�မြခုငး�

မေးကြက်ာင�း BQ မြ�ငးဆိုငးရန်းးနှငှ�း ဘတးဂ္ဂို�က်းခုန်း�းမ်းနှ်းး�ရာတငွး အသံ�ုမြ��ရန်းး 

မ်းတကု်�မေးသာ သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�သာ ရရှလုုာ�ါသည့်း။ 

ယငး�သုု� �ဂု္ဂိုုလုကု် က်ဏ္ဍတငွး အာ�န်းည့်း�ခု�က်းမ်း�ာ� ရှမုြခုငး�မ်းာှ 

(အထူး�ူသမြေင�း �ထူးမ်းဆိုံ�ု အကြီးက်မု်းး မေးဆိုာငးရကွ်းရ�ါက်) ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရ 

နှုုငး�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း�၏ ယငး�
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မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းမု်းာှ ခု� း�က်���ေယွးရာ မြေစားပြီး�း� ယခုအုမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း ှ

သငးယကူ်ာ မေးန်းာက်းနှှစားလု�ုးငန်းး�စာဉ်းတငွး မြ�န်းးလုည့်းအသံ�ုခု� နှုုငးမ်းည့်း 

မြေစား�ါသည့်း။ 

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အဆိုင�း အစာုု�ရဌာာန်းမ်း�ာ�သည့်း 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ�း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း မ်း�ာ�နှငှ�းအည့်း တငး�ါအခု�က်းအလုက်း 

မ်း�ာ�အာ� ဌာာန်းမေးကြက်ားမြငာသငး�နု်းး�တွငး တငး�ါ�တုးရက်း မ်းတုငုးခုငး 

အန်းည့်း�ဆိုံ�ု နှစှား�တးကြီးက်�ုတငး၍ မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး�၊ က်��း ၁၀ 

သန်းး�အထူးက်း တငး�ါအတကွ်း သတငး�စာာတငွး နှစှား�တးကြီးက်�ုတငး၍ 

လုည့်း�မေးက်ာငး� စာန်းစားတက်� နှငှ�း �ံမု်းနှ်းး မေးကြက်ားမြငာသည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ

�ါသည့်း။ 

ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� လုမူ်းမုေးရ�ရာ �န်းးကြီးက်း�က် “တတးနှုုငးသမ်းှ 

�ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုမေးစာရန်းး” မေးဆိုာငးရကွ်းလု�က်း ရှမုေးကြက်ာငး� မေးမြ�ာ

�ါသည့်း။ တငး�ါ အဆိုုုမြ��လုာှမ်း�ာ�က်ုု တငး�ါသငွး�သ ူအာ�လုံ�ု၏ 

မေးရ�ှတငွး ေငွ�းမေးောက်းသက့်�သုု� �ရှုုုဂ္ဂို�က်းတာမြေင�းလုည့်း� မြ�သသည့်းဟု ု

သရု�ါသည့်း။ ယငး�တငွး တငး�ါ အမ်းတှးမေး��သည့်�း စာည့်း�မ်း�ဉ်း�

စာည့်း�က်မ်းး� နှငှ�း စားမ်းံက်နု်းး� အလုုုက်း အမ်းတှးရမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်းက်ု ု�မေးရာ

ဂ္ဂို�က်းတာမြေင�း မေးေားမြ�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ ဧရာ၀တးတုုငး� လုမူ်းမုေးရ�ရာ 

�န်းးကြီးက်း�၏ မေးမြေဆိုုခုု�က်းအရ အမြခုာ�မေးသာ မ်း�ူါ�မေးရ�ရာ ဆိုန်းး�သစား

မေးသာ အစားအစာဉ်းတစားခုမု်းာှ တငး�ါေွင�း�ွ့က်ုု မေးေ�စားဘတွးခုး လုမူ်းု

က်နွ်းးရက်း စာာမ်း�က်းနှာှတငွး တုုက်းရှုုကု်းမြ�သမြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

COVID-19 က်�းမေးရာဂ္ဂိုါ က်ာက်ယွးတံ�ုမြ�န်းးမ်း ုအမြေစား လုအူခု�ငး�ခု�ငး� 

ခု�းခုာွခုွာမေးန်းရသည့်�း စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ�လုည့်း� ခု�မ်းတှးထူးာ�ရာ ယငး�

က့်�သုု� အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�မ်းာှ အသံု��ငး အက်��ု�ရှုလု�ှါသည့်း။    

ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရ၏ �က်းဘးဆိုု�ုးတငွး တငး�ါ

အမေးကြက်ာငး� အတကွ်း သး�သန်း�းစာာမ်း�က်းနှှာ တစားခုု �ါ�ငးသည့်း။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� ယခု ုစာာတမ်းး�မေးရ�သာ�မေးန်းသည့်�း အခု�နု်းးထူးု ယငး�

စာာမ်း�က်းနှာှတွငး မ်းည့်းသည့်�းအရာမ်း ှမေးရ�သာ�တငးမြ�ထူးာ�သည့်းက်ု ု

မ်းမေးတ�ွရ�ါ။၄၁  က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး အစာု�ုရ၏ �က်းဘးဆိုုု�းတငွးမ်း ူတငး�ါ

အမေးကြက်ာငး� သး�သန်း�းစာာမ်း�က်းနှှာ မ်းရှု�ါ။ သုု�မေးသားလုည့်း� က်ရငး 

မြ�ည့်းန်းယး ဌာာန်းအခု��ု�၏ �က်းဘးဆိုု�ုးနှငှ�း မေးေ�စားဘွတးခုး စာာမ်း�က်းနှာှ

မ်း�ာ�တငွးမ်း ူတငး�ါအမေးကြက်ာငး�က်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ သမုေးတသန်းမြ��

ခု�က်းအရ အမေးလု�အထူး က်ွ့မြ�ာ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုထူးငးထူးငးရာှ�ရာှ� မေးတ�ွရပြီး�း� 

စားမ်းံက်နု်းး�အက်��ု�ခုံစာာ�ရမ်းည့်�းသူမ်း�ာ�က်ု ုသး�သန်း�းထူးာ�ပြီး�း� ဆိုက်းသယွး

ရန်းးလုုုအ�းမေးကြက်ာငး�က်ု ုတာ�န်းးရှုသူမ်း�ာ�က် ထူးည့်�းသွငး�စာဉ်း�စာာ�မ်းု

အာ�န်းည့်း�သည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ ခြွခုငွး�ခု�က်းမ်းာှ ဧရာ၀တး တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� ပြီးမ်း�ု�မြ�နှငှ�း အမု်းးရာေွံ�ပြီးေု��မေးရ� ဦး�စား�ဌာာန်းနှှင�း ရန်းးက်နု်းးတုုငး�

မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရတုု� မြေစားသည့်း။ 

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-	တ်င််ဒိုါ	စာစုာစာ်ပြ�င််း	
တငး�ါစာစုာစားရသည့်�း အဆိုင�းတွငး မ်း�ူါ�က်ုု အစာာ�ထူးုု� မေးမြ�ာငး�လု့မ်း ု

နှငှ�း လုက်းမေးတ�ွက်�င�းသံ�ုမ်း ုက်ွ့မြ�ာ�မြခုငး�မ်း�ာ� ရှ၊ုမ်းရှုက်ုု သံု�သ�း

မေးလု�လုာခု့��ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�အာ� မ်းည့်းက့်�သုု� စာုစာစားအက့်မြေတး 

မေးစာာင�းကြက်ည့်း�ရမ်းည့်းက်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ တငွး တတုကု်�က်� 

မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှမုေးသာမေးကြက်ာင�း မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက်ု ု၎ငး�တုု�နှှင�း ဆိုးမေးလု�ားသလုုု 

အန်းက်းေွင�းပြီး�း� က်ုုယး�ုုငးမ်းူ�ါ� ရ�းတည့်းခု�က်းမ်း�ာ�မြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်းကြက်

�ါသည့်း။ မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

အဆိုင�း ဌာာန်းမ်း�ာ�စာာွ တုု�သည့်း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ �ါ ‘ရှု�ုးမေးထူး�ွ

ကြီးက်း�မ်းာ�မေးသာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� (ယငး�စာက်ာ�ရ�း၏ အဓိ�ုပာယးက်ုု 

ရငှး�လုငး�စာာွ ေွင�းဆိုုုထူးာ�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ) အတွက်း အက့်မြေတးမ်း ု

အမ်းတှးမေး��စာန်းစား’ က်ု ုအသံု�မြ��ကြက်�ါသည့်း။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွး 

ရှု�ုးမေးထူး�ွပြီး�း� ကြီးက်း�မ်းာ�သည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�ကြီးက်း�မ်း�ာ� အတကွ်းဟု ုရည့်းညွှနှ်းး�

ထူးာ�မေးသားလုည့်း� ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� မ်း�ာ�က် ယငး�အက့်မြေတး 

အမ်းတှးမေး��စာန်းစားက်ု ုတည့်း�မြေတးမ်းမွ်းး�မ်းံပြီး�း� အသံ�ုမြ��ကြက် �ါသည့်း။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ ရှု�ုးမေးထူး�ွကြီးက်း�မ်းာ�သည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း အက့်မြေတးမ်းစုာန်းစားတွငး က်မ်းး�လုမှ်းး�သည့်�း မေးစာ��နှနု်းး�အမေး�် 

ဦး�စာာ�မေး��ထူးာ�သည့်း က်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း (အမ်းတှး ၅၀ အထူးက်း မေး��

ထူးာ�သည့်း) ။ အမြခုာ� လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�လုည့်း� မြ�ည့်�းမြ�ည့်�းစာံစုာံ ုမ်းရှု

သည့်�းမြေစားရာ ဌာာန်းအခု��ု� အမေးန်းမြေင�း တငး�ါအဆိုုုမြ��ခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ု

အက့်မြေတးရာတငွး က်မ်းး�လုမှ်းး�မေးစာ��နှနု်းး�က်ုုသာ အမေးရ�ကြီးက်း�ဆိုံု�အခု�က်း 

အမြေစား သတးမ်းတှးမေးန်းလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းက်လုည့်း� ယငး�က့်�သုု� မေးစာ��နှနု်းး� 

အမေး�် ဦး�စာာ�မေး��သည့်�း အမေးလု�အထူးက်ုု အာ�မေး��လု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ 

လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းအရ တငး�ါအက့်မြေတးမ်း ုအတကွ်း အဆိုင�းနှှစားခုကု်ုု 

သတးမ်းှတးထူးာ�ပြီး�း� �ထူးမ်းအဆိုင�းမ်းာှ က်ွမ်းး�က်�ငးမ်း ုအဆိုုုမြ��ခု�က်း 

(technical proposals) မ်း�ာ�က်ု ုစာစားမေးဆို�ရန်းး မြေစားပြီး�း� �ထူးမ်းအဆိုင�း 

မြ�ည့်�းစာံသုမူ်း�ာ�သာ �တုယုအဆိုင�းသုု� မေးရာက်းရှ�ုါသည့်း။ �တုယု

အဆိုင�းတွငး မေးစာ��နှနု်းး�အဆိုုုမြ��ခု�က်း အန်းမု်း�းဆိုံ�ုက်ုု မေးရ�ွခု�ယး�ါသည့်း။ 

က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�မ်းှ မြ�ည့်းန်းယး/

တုုငး� မေး�သကြီးက်း�အဆိုင�း ဌာာန်းမ်း�ာ�သည့်း အက်န်း�းအသတးမြေင�းသာ ရှုမေးန်း

မေးသာ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�အာ� ဆိုးမေးလု�ားသလုုု အန်းက်းေွင�းက်ာ ၎ငး�

တုု� မေး�သ နှှင�း မ်း�ူါ�ဦး�စာာ�မေး��မ်း�ာ�မြေင�း က်ုုက်းည့်းမ်းည့်�း က်ုုယး�ုုငး

အမ်းတှးမေး�� စာန်းစားအမြေစား ေန်းးတး�ခု့��ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရတုု�သည့်း ယငး�အမ်းတှးမေး��စာန်းစားက်ု ုအသံု�မြ��ရာမ်း ှ
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ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၉) 
မူ�ှ တစွာာ �ှဉ်းးဖြိုးပိ်�ငးနုိှငးမုူ

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ ရည့်းရယွးခု�က်းတစားခုမု်းာှ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တွငး မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ုရှုမေးစာ

မေးရ�အတကွ်း ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုမြမ်းှင�းတငးနှုုငးရန်းး�ငး မြေစား�ါသည့်း။ သမေးဘာတရာ�အရ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ု�ုုမ်းုုရှု�ါက် တငး�ါ အရည့်းအမေးသ�ွ �ုုမ်းုု

မေးက်ာငး�မ်းနွ်းး နှုငုးမ်းည့်းမြေစားပြီး�း�၊ �ုမု်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးသာ တငး�ါက်ု ုမေးရ�ွခု�ယးနှုုငး�ါက် စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� �ုုမ်းုု ထူးမုေးရာက်းစာာွ ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းနှုငုး

မ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� ယငး�ရည့်းရယွးခု�က်း မြ�ည့်�းမ်းးနှုုငးမ်းနုှှင�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အနှှံ�ရှု �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�

တငွး စာုု�ရမု်းးမ်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်း�ါသည့်း။ 

တငး�ါ မေးအာငးမြမ်းငးနှုငုးမေးရ� အဓိကု် အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ  အခု�က်းမ်းာှ တငး�ါ လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်ာငး�စာာွ န်းာ�လုည့်းမ်းုရှုမြခုငး� 

မြေစားသည့်း။ ထူးုမု်းသှာ လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ�း က်ုုက်းည့်းမ်းည့်�း �းဇူးုုငး� အဆိုုုမြ��နှုုငးမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� မေးစာ��နှနု်းး�က်ုုလုည့်း� မေးက်ာငး�စာာွ ခုန်း�းမ်းှန်းး�နှုငုး

မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�စာာွ တုု�သည့်း အဆိုုုမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုတကု်�စာာွ မေးရ�သာ�တငးမြ� နှုငုးရန်းး လုုအု�းမေးသာ 

အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� လုံမုေးလုာက်းစာာွ ရရှုမြခုငး� မ်းရှမုေးကြက်ာငး� သမုေးတသန်းအရ သရု�ါသည့်း။ တငး�ါ စာာရကွ်းစာာတမ်းး� မ်း�ာ�တငွး 

မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� လု�ုးငန်းး�ဆိုုုငးရာ �ံမု်း�ာ� �ါ�ငးမြခုငး� မ်းရှသုလုုု၊ လု�ုးငန်းး�မြေစားမေးမြမ်းာက်းနှုငုးမ်း ုမေးလု�လုာခု�က်းမ်း�ာ� မ်းရှမုေးသာမေးကြက်ာင�း 

မေးစာ��နှနု်းး�တငးသငွး�လုာှ (BQ) မ်းတကု်�မြခုငး� သု�ုမ်းဟုုတး မ်း�ါ�ငးမြခုငး�မ်း�ာ� မြေစားမေး�်မေးန်း �ါသည့်း။ 

အဆိုုု�ဆိုံ�ု အမေးမြခုအမေးန်းမ်းာှ သတငး� အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုရည့်းရယွးခု�က်း ရှစုာာွ ထူးနု်းးခု�န်းးမြခုငး� မြေစားသည့်း။ ယငး�မ်းာှ 

မ်း�က်းနှာှသာမေး��လုုုမေးသာ စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး� သုု�သာ အမေးရ�ကြီးက်း� သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� မေးေားမြ�၍ အမြခုာ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�

အာ� အခု�က်းအလုက်း ထူးနု်းးခု�န်းးထူးာ�မြခုငး�မြေင�း မ်းမု်းုအလုုုရှုသည့်�း စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�က်ု ုတငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးမေးစာရန်းး က်ညူ့်းမ်း ုမြေစား

�ါသည့်း။ ထူးနု်းးခု�န်းး အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�မ်းာှ တန်းးေုု�ရှုမေးသာမေးကြက်ာင�း မ်းရှုုု�သာ�သည့်�း အရာရှုမ်း�ာ�က် ယငး�က်ု ုမေးငမွေးကြက်�၊ 

လုက်းမေးဆိုာငး�စာစည့်း� နှငှ�း မ်း�က်းနှာှသာရမ်း ုစာသည့်းတုု�မြေင�း လု့လုယှးနှုုငး�ါသည့်း။   

အထူးက်း�ါအတုုငး� က်�င�းသံု�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်း ုမ်း�ာ�စာာွ ရှုမေးန်း�ါသည့်း။ တငး�ါမေးက်ားမ်းတးက် တငး�ါအတကွ်း လုက်းခုံမ်းည့်�း အန်းုမ်း�းဆိုံု�

မေးစာ��နှနု်းး� အတုုငး� (သတးမ်းတှးမေးစာ��နှနု်းး�နှှင�း က်ုုက်းည့်းမ်းမု်းရှုမေးသာ တငး�ါမ်း�ာ�မ်းာှ စားမ်းံက်နု်းး� သတးမ်းှတးခု�က်းမ်း�ာ� မ်းက်ုကု်းည့်းဟု ုယဆူို

မြခုငး� ခုံရပြီး�း� မြငငး��ယးခုံရတတး �ါသည့်း) တမေးသမွ်းတမု်းး� တငးသငွး�နှုုငးခု့�သည့်း� တငး�ါမ်း�ာ�စာာွ ရှုခု့�ပြီး�း� ယငး�က်ု ုစား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�

ရငှးမ်း�ာ�က် “လု�းက်း�န်းံ�ါတး” ဟု ုရည့်းညွှနှ်းး�မေးခု်ဆိုုု ကြက်�ါသည့်း။ ယငး�သု�ု မေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး� မ်း�ာ�မေးကြက်ာင�း �ယးယမူေးရ� စာန်းစား၏ 

သမ်းာသမ်းတးရှုမ်း ု��က်းစား�မြခုငး�၊ �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်းကု်ုု က်�ဆိုငး�မြခုငး�၊ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်း ုန်းည့်း��ါ�မြခုငး�နှငှ�း က်နု်းး�စာစည့်း�/ �န်းးမေးဆိုာငးမ်းမု်း�ာ�၏ 

မေးငမွေးကြက်�အရ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ုမ်းရှုမြခုငး� စာသည့်းတု�ုက်ုု မေး�်ထူးကွ်းမေးစာ�ါသည့်း။ လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုှယး မ်း�ာ�က် ၎ငး�တု�ုအမေးန်းမြေင�း 

သတထုူးာ�ရမ်းည့်�း အခု�က်းမ်း�ာ�အမေး�် �ုမု်းုု တုု�မြမ်းှင�းမေးစာာင�းကြက်ည့်�း မေးန်းသက့်�သုု� မြေစားမေး�်လုာနှုငုးသည့်�း “လုညှ့်�းက်ကွ်း” အမေးဟုာငး�မေးရာ 

အသစားက်ုု�ါ ဂ္ဂိုရှုတုစာုုက်း မေးမြခုရာခုံလု�က်း ရှမုေးန်းသည့်း ဟု ုမေးမြ�ာ�ါသည့်း။ 

သတငး�အခု�က်းအလုက်း ခု�န်းးလု�ှးထူးာ�တုုငး� မ်းသမ်းာမ်းမုြ��လု�ုးလုုု၍ မ်းဟုတုးကြက်မေးခု�။ တခုါတရံတငွး မေးသ�ွရှုုု�သာ�ရှုုု� မ်းသရုှုလုုုက်း

မြခုငး�၊ အခု�က်းအလုက်း တန်းးေုု�က်ုု န်းာ�မ်းလုည့်းမြခုငး� နှငှ�း အရငး�အမြမ်းစား န်းည့်း��ါ�မြခုငး� စာသည့်�း အမေးကြက်ာငး�အရငး� မ်း�ာ�မေးကြက်ာင�း 

သတငး�အခု�က်းအလုက်း က်�န်းးရစားခု့�မ်း ုမြေစားမေး�်တတး �ါသည့်း။ �စာစည့်း�/�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုမေး��သငွး�သူမ်း�ာ� လုုအု�းသည့်�း သတငး�

အခု�က်းအလုက်း ရရှမုေးရ� အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာ လု�ုးငန်းး�အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားမ်းမု်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးရန်းး ရန်းး�ံမုေးင ွလုံမုေးလုာက်းစာာွ မ်းရရှု

မေးကြက်ာငး� ဌာာန်း အရာရှမု်း�ာ� နှငှ�း �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် မေးမြ�ာ�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�နှုငုးမြခုငး� မ်းရှသုည့်�း

အခုါ �စာစည့်း�/�န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုမေး��သငွး�သမူ်း�ာ�က် ယငး�အတကွ်း အက်နု်းးအက်�ခုံ ရ�ါသည့်း (ခြုံခုံ�ငံကုြက်ည့်�း�ါက် ၎ငး�တု�ု၏ 

က်နု်းးက်�စာရတုးမ်းာှ �ုုမ်းုုမြမ်းင�းမ်းာ�မေးလု� ရှု�ါသည့်း)။  တငး�ါမေးခု်ယထူူးာ�သည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� �ံနုှငှ�း 

အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� ရရှမုြခုငး�မ်းရှ�ု့ က်ုုယ�းန်းည့်း�က်ုုယးဟုန်းးမြေင�း ရာှမေးေမွြ�ငးဆိုငးရသည့်း ဟု ုက်ရငးမြ�ည့်းန်းယးရှု စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�

ရငှးမ်း�ာ�က် ဆိုု�ုါသည့်း။ ထူးုမုေးကြက်ာင�း စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က် တငး�ါအဆိုုမုြ��ခု�က်းတငွး က်နု်းးက်�စာရတုးက်ုု �ုုမ်းုု ထူးည့်�းသငွး�ရ

�ါသည့်း။ ယငး�မ်းာှ ယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းအုတွက်း အတာ�အဆိုး� မြေစားမေးစာပြီး�း� အစာုု�ရနှငှ�း အလုာ�တ ူစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု မေးေားမေးဆိုာငးေ�ူသည့်�း 

လု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�အတကွ်း အသာစား� ရမေးစာ�ါသည့်း။ 
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ရို�ု်ရေးထွးွမြို�းီ	ကြီးကိုးီများားသူည်််	စာမီျားံကိုနုီ်းကြီးကိုးီများ�ား	
အတ်ကွို်	အကိုဲပြဖတ််များ	ုအများတှ််ရေး�းစာနီစာ်	၄၂ 

�များတှ််

တငး�ါ တငးသွငး�သမူ်း�ာ�၏ အရည့်းအခု�ငး� နှငှ�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�

၀ - ၁၀

အသံ�ုမြ��သည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး� ၀ - ၁၀

အမေးရ�ကြီးက်း�သည့်�း စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး� သတးမ်းတှးခု�က်း

မ်း�ာ�နှငှ�း က်ုုက်းည့်းမ်းု

၀ - ၂၀

အဓိကု်က်�မေးသာ �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� ၀ - ၁၀

က်မ်းး�လုမှ်းး�သည့်�း မေးစာ��နှနု်းး� ၅၀ - ၇၀

ရရှုလုာသည့်�း သငးခုန်းး�စာာမ်း�ာ�က်ုု အသံု�ခု�က်ာ �ုမု်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး 

မြ��မြ�ငးမေးဆိုာငးရကွ်းမေးန်းလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ အထူးက်း�ါ အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�

မေးကြက်ာင�း က်ုုယး�ုုငးအန်းက်းေွင�းမ်းုမြေင�း မေးဆိုာငးရကွ်းကြက်မေးသာ က်ွ့မြ�ာ�မြခုာ�

န်းာ�သည့်�း အမေးလု�အထူးမ်း�ာ� မြေစားမေး�်မေးစာခု့� �ါသည့်း။ 

က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတငွး က်ွမ်းး�က်�ငးမ်းဆုိုုုငးရာ အဆိုုုမြ��လုာှ (ယငး�တငွး 

မေးစာ��နှနု်းး�၊ အရည့်းအမေးသ�ွ နှှင�း န်းည့်း��ည့်ာဆိုုုငးရာ အခု�က်းအလုက်း 

�ါ�ငးသည့်း) အတကွ်း အမြမ်းင�းဆိုံ�ု အမ်းှတး ၇၀ (အမ်းတှး ၁၀၀ တငွး) 

မေး��ထူးာ�ပြီး�း� တငး�ါ အဆိုုုမြ��လုာှ (မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရ ယငး�တငွး 

ယခုငးလု�ုးငန်းး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� အ�ါအ�ငး က်မု်းပဏ်း၏ အခု�က်း 

အလုက်းမ်း�ာ� �ါ�ငးသည့်း) အတကွ်း အမ်းတှး ၃၀ မေး��ထူးာ��ါသည့်း။ 

ယငး�မ်းာှ ယခုငးစာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု 

အဆိုင�းသတးမ်းှတးထူးာ�သည့်�း လုက်းရှုစာာရငး�မ်း�ာ�မြေင�း နှုုငး�ယဉှ်းထူးာ�

မြခုငး� မြေစားသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တွငးမ်း ူလု�ုးငန်းး�ရငှးသည့်း 

က်�န်းး�မ်းာမေးရ� နှငှ�း �ည့်ာမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေား

ေ�ူသည့်�း အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� ရှု�ါက် ၂၂ မ်းတှး (အမ်းှတး ၁၀၀ တွငး) ရရှုပြီး�း� 

က်မ်းး�လုမှ်းး�သည့်�း မေးစာ��နှနု်းး�မ်းှာ အမ်းတှး ၂၀-၃၀ အထူး ုရရှမု်းည့်း 

မြေစားသည့်း။ 

အထူးက်း�ါ န်းည့်း�လုမ်းး� နှစှားခုုလုံ�ုက် အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

စာန်းစားရှု အမြခုာ� စာနု်းးမေးခု်ခု�က်းမ်း�ာ� က်ုလုုည့်း� မေးမြေရငှး�နှုုငးေွယး ရှု

�ါသည့်း။ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း မ်းမေးက်ာငး�သည့်�း လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၁၀) 
အငးတာနကျးကုိျ အသုံ�ချုျလွှာာခြချုငး�  

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံ၏ e-government ဆိုုငုးရာ မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုအစာတုးအ�ုုငး� တစားခုအုမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရ ဌာာန်းမ်း�ာ�စာာွတုု�သည့်း ၎ငး�တုု�၏ 

သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုတငးမြ�ရန်းး နှှင�း အမြ�န်းးအလုနှ်းး ဆိုက်းသယွးမ်း ုလု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးမ်းည့်�း �လုတးမေးောငး�မ်း�ာ� အမြေစား က်ုုယး�ုုငး

�က်းဘးဆိုုု�းမ်း�ာ�နှငှ�း မေးေ�စားဘတွးခုး စာာမ်း�က်းနှာှမ်း�ာ� ေန်းးတး�ခု့�ကြက် �ါသည့်း။ ယငး�တု�ုအန်းက်း ရန်းးက်ုန်းးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရအေွ့� တငး�ါ

စာစုာစားကြီးက်း�ကြက်�းမေးရ� အေွ့�၏ �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း �ငွ�းလုငး�မြမ်းငးသာမ်း ုရှုမေးရ� မေးဆိုာငးရကွ်းခု�က်းမ်းာှ ထူးူ�မြခုာ�မေးမြ�ာငးမေးမြမ်းာက်း�ါသည့်း။ 

တငး�ါေတုးမေးခု်စာာမ်း�ာ�၊ မ်းတှး�ံတုငးထူးာ�သည့်�း က်ွမ်းး�က်�ငး 

�ည့်ာရငှးမ်း�ာ�နှှင�း အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� အေွ့�မ်း�ာ�၊ နှှင�း 

တငး�ါလုု�းငန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ� စာသည့်�း အခု�က်းအလုက်း အာ�လုံ�ုတုု�

က်ုု အငးတာန်းက်းမ်းတှဆိုင�း ရယနူှုုငးရန်းး စားစာဉ်းထူးာ��ါသည့်း။ 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုငးငံရှ ုလုအူမ်း�ာ�စာ ု(နှငှ�း အမေးသ�စာာ� စား��ာွ�မေးရ� 

လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�) မ်းာှ �က်းဘးဆိုုု�းမ်း�ာ�က်ု ုအသံ�ုမြ��သည့်�း 

အမေးလု�အထူး န်းည့်း��ါ�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း တငး�ါစာစုာစားကြီးက်း�ကြက်�းမေးရ� 

အေွ့�သည့်း ၂၀၁၇ ခုနုှှစားတငွး မေးေ�စားဘကွ်းခုး စာာမ်း�က်းနှာှအသစား

တစားခု ုေန်းးတး�ခု့� �ါသည့်း။ ယငး�စာာမ်း�က်းနှာှ၏ follower 

၁၃၀၀၀ အမေးန်းမြေင�း မေးန်းာက်းဆိုံ�ုရ တငး�ါမေးကြက်မြငာခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ု

ရယနူှုုငးမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� ၎ငး�မေးေ�စားဘတွးခုး 

စာာမ်း�က်းနှာှ၌ ၂၀၂၀ မြ�ည့်�းနှစှား မေးေမေးေား�ါရးလုမ်းစှာ၍ အမေးကြက်ာငး� 

အရာ အသစားတငးမြခုငး� မ်းရှမုေးတာ�သည့်းက်ုု မေးတ�ွရ�ါသည့်း။ 
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ဧ�ာ၀တ်	ီတ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	-	တ်င််ဒိုါ	အကိုဲပြဖတ််	
အများတှ််ရေး�း	စာနီစာ်	၄၃

�များတှ််

တငး�ါ တငးသွငး�သမူ်း�ာ�၏ အရည့်းအခု�ငး� နှငှ�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�

၀ - ၂၂

အသံ�ုမြ��သည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး� ၀ - ၁၅

အမေးရ�ကြီးက်း�သည့်�း စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး� သတးမ်းတှးခု�က်း

မ်း�ာ�နှငှ�း က်ုုက်းည့်းမ်းု

၀ - ၁၆ 

အဓိကု်က်�မေးသာ �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� ၀ - ၁၇

က်မ်းး�လုမှ်းး�သည့်�း မေးစာ��နှနု်းး� ၂၀ - ၃၀ 

ပုံ် (၁၁) 
ကျရငးခြပ်ည်းးန�းရိှ တငးဒါတငးသွငး�သူမူျာ�၏အခြမူငးမူျာ�

အစာ�ုး�အရေးနီနီဲ်	တ်င််ဒိုါလာ��်ထွံ�းလာ��်နီည််းများ�ားကိုု�	လာ�ုကို်နီာများမုျားာှ	တ်�ုးတ်ကို်လာာ�ါတ်ယံ်။	
“အရငးအစာုု�ရမေးခုတးန်း့�နှုုငး�ယဉှ်းရငး တငး�ါက်စုာစမေးတကွ် တခု��ု�မေးန်းရာမေးတမွ်းာှ တုု�တက်း�ါတယး။ ၇၀ - ၈၀ ရာခုုုငးနှနု်းး�မေးလုာက်းမေးတာ� �ငး
တယးလုုု� မေးမြ�ာလုုု�ရမ်းယး။ မြခုစာာ�တာ၊ လုာဘးစာာ�တာက် ယခုငးက်ထူးက်းမေးတာ� န်းည့်း�မေးတာ� န်းည့်း�လုာတယး။”  
က်ရငးလုငူယးစာနွ်း�းဦး�တးထူးငွးလု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�အသငး�အေွ့��ငး  

အစာ�ုး�ကို	ဘာတ််��ကို်သူံ�းတ်ာများ�ားလာာသူလာ�ု	ရေးတ်ာင််းဆာ�ုတ်ာကိုလာည််း	များ�ားလာာတ်ယံ်။
“ကြက်မ်းး�ခုငး�မေးစာ�� တုု�လုာမေး�မ်းယ�း structure န်း့� �းဇူးုငုး�က်ုမုေးတာ� ည့်ှမုေးန်းရတနု်းး��့။ �ယးယမူေးရ�ဌာာန်းက် က်ွန်းးမေးတားတုု�အမေး�် 
မေးတာငး�ဆိုုုခု�က်းမေးတကွ်လုည့်း� မ်း�ာ�လုာတယး။” - က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတငး�ါလု�ုးငန်းး�ရငှးမ်း�ာ�အသငး�အေွ့��ငး 

အစာ�ုး��ဲ�ဝယံ်ယံရူေး�းကိုု�	အနွီ်လာ�ုင််းရေး�်ကိုု�	ရေး��့သူင်််တ်ယံ်။	
“က်ွန်းးမေးတားက် လုက်းန်းက်းက်ုုငးန်းယးမေးမြမ်းမေးတထွူး့က် အုငုးအန်းးဂ္ဂို� းအုုမေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ�စားမ်းံက်နု်းး�မေးတကွ်ုု လု�ုးတယး။ သတူုု�ရ့�အနွ်းးလုုုငး�စာန်းစား
က် သ�ုးထူးမုေးရာက်းတယး။ အနွ်းးလုုုငး�က်မေးန်း လုုုအ�းတ့�သတငး�အခု�က်းအလုက်းမေးတ ွအက်နု်းးရတယး။ က်ွန်းးမေးတားတုု�အနွ်းးလုုုငး�က်မေးန်း�့ 
တငး�ါမေးတွက်ုု တငးရတယး။ အး�မေးမ်း�လုးန်း့��့ လု�ုးတယး။ လုခူု�ငး�မ်းမေးတ�ွဘ�ူ။ �ါက်အရမ်းး�ထူးမုေးရာက်းတယးမေးလု။ မြမ်းန်းးတယး။ က်ွန်းးမေးတား 
န်းာ�မ်းလုည့်းတာက် အစာုု�ရက် ဘာလုုု�အနွ်းးလုုုငး�စာန်းစားက်ု ုမ်းသံု�တာလု့။” - က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးအငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာအသငး�အေွ့��ငး  

လာ��်င်နီ်း�ငှ််များ�ားကို	သူတူ်�ု်�ဲ�လာ��်င်နီ်းအာများ�ံရေး�ကိုးအတ်ကွို်	ရေး�း�များယံ််	၁၀	�ာ�ု�င််နှုနီ်းကို�ု	သူတူ်�ု်ကြီးကို�ုကို်နှှစာ်သူကို်�ာဘာဏ််များာှ�ဲ	အ�်နှှံ��င််
တ်ယံ်။	
“က်ရငးမ်းာှက် မြမ်းန်းးမ်းာ�စား��ာွ�မေးရ�ဘဏ်းက်ုသုံ�ုပြီး�း� လု�ုးရမ်းယးလုုု� က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးမေးရ�ှမေးန်းခု���းရှုံ�ုက် ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းရှုတယး။ �ါမေး�မ်းယ�း 
က်ွန်းးမေးတားတုု�က် တစားနှစှားက်ုု ၁ ရာခုုုငးနှနု်းး� အာမ်းခုံမေး��ရတယး။ နှစှားနှှစားဆိုုုမေးတာ� ၂ ရာခုုုငးနှနု်းး� မြေစားသာွ�တာမေး�ါ �ဗ�ာ။ �းမေးလုာက်း�မ်းာဏ်
က် က်ွန်းးမေးတားတုု�မ်းာှ မ်းရှုဘူ�။ �ါမေး�မ်းယ�း က်နု်းးက်�စာရတုးမေးတ ွမ်း�ာ�လုာတ့�အခုါ မေးငမွေးခု��ရတယး။ မေးငမွေးခု��ရတာ မ်း�ာ�လုာတ့�အခုါမ်းာှ 
အာမ်းခုံမေးငအွတကွ်းမေး��ရတ့�မေးငကွ် က်ွန်းးမေးတားတုု�အတကွ်း �န်းးထူးု�း�န်းး�ုု�မြေစားလုာတယး။ အ့�းအတကွ်း မေး��ရတာလုည့်း� မ်း�ာ�လုာတယး။” 
- က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးအငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာအသငး�အေွ့��ငး

  

အစာ�ုး�ကို	ကိုွနီ်ရေးတ်ာ်တ်ု�်�ဲ�ရေးင်ရွေး�ကိုးလာည််�တ််များအု�ကို်အ�ဲကို�ု	နီားများလာည််ဘားူ။
“စားမ်းံက်နု်းး� ၂၅ ရာခုုုငးနှနု်းး�ပြီး�း�တ့�အခုါ က်ွန်းးမေးတားတုု�က် မေးငရွရမ်းာှ။ �ါမေး�မ်းယ�း မေးငကွ်ု ုတစားရစားခု�ငး� ရသလုုမုြေစားမေးန်းတယး။ �ါက်လုည့်း� လု
မေး�ါငး�မ်း�ာ�စာာွ။ �ါမေး�မ်းယး� က်�မေးန်းားတုု�က် မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ�က်ုု ရ�းလုုကု်းပြီး�း� မေးငကွ်ု ုမေးစာာငး�မေးန်းလုုု� မ်းရဘူ�။ စားမ်းံက်နု်းး� ၃၅ - ၄၀ ရာခုုုငးနှနု်းး� 
ပြီး�း�ရငး မေးငမွြ�န်းးရေုု� မေးစာာင�းရတယး။ က်ွန်းးမေးတားတုု� အမြမ်းတး ရ/မ်းရ သတူုု� စာတုးမ်း�ငးစာာ�ဘ�ူ ဗ�။ ပြီး�း�မေးတာ� က်ွန်းးမေးတားတုု� မေးငလွုည့်း/မ်းလုည့်း
ဆိုုုတာ သူတုု�အတကွ်း အမေးရ�မ်းကြီးက်း�ဘ�ူ။ �ါက်ုု သူတုု� န်းာ�မ်းလုည့်းဘူ�။ က်န်းးထူးရှုုကု်းအခုွ့မေးတနွ်း့� အလုု�းသမ်းာ�မေးတကွြက်ာ�က် အမေးမြခုအမေးန်း
က်ုု သတူုု� မေးက်ာငး�မေးက်ာငး� န်းာ�မ်းလုည့်းဘ�ူ။ က်ွန်းးမေးတားတုု� မေးငွကြက်�းတယးဗ�ာ။” - က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးက်န်းးထူးရှုုကု်းတာအသငး�အေွ့��ငး 

န်းာမ်းည့်း��က်းစာာရငး� သငွး�သည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�က်ု ုယခုငးက် အသံ�ုမြ��ခု့�

ပြီး�း� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က် န်းာမ်းည့်းသစားမေးမြ�ာငး�၍ လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းု

မ်း�ာ� ရှုခု့��ါသည့်း။ လု�ုးငန်းး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�အမေး�် အမ်းတှးမေး��မြခုငး�

မေးကြက်ာင�း န်းာမ်းည့်း��က်း စာာရငး��ငး က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း န်းာမ်းည့်း

သစားမြေင�း �ငးမေးရာက်းယဉှ်းပြီး��ုငးမ်းမု်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငးလုုမုြခုငး� မ်းရှမုေးတာ��ါ။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� ယခုမု်း ှမေးစာ��က်ကွ်းတငွး� �ငးမေးရာက်းခုါစာ အမ်းနှ်းး

တက်ယး က်မု်းပဏ်းအသစားမ်း�ာ� အတကွ်းမ်း ူတငး�ါယဉှ်းပြီး��ုငးရန်းး 

အခုက်းအခု့ မြေစားမေးစာ�ါသည့်း။ ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း 

ယငး�အမေးမြခုအမေးန်း မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှသငးယကူ်ာ မ်း�ူါ�တစားခုု၏ မေးက်ာငး�က်��ု�

နှငှ�း ဆိုုု�က်��ု�မ်း�ာ�က်ု ုခု�နု်းးဆိုရမ်းည့်းမြေစားပြီး�း� ၎ငး�တုု�၏ အမေးမြခုအမေးန်းမြေင�း 

အက်ုုက်းည့်းဆိုံု� မြေစားမ်းည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�က်ုု အသံ�ုမြ��ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ 
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အက့်မြေတးမ်း ုန်းည့်း�လုမ်းး�မ်း�ာ� မြခုာ�န်းာ�ရမြခုငး�မ်းာှ မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်း �န်းး�တုုငးမ်း�ာ�နှငှ�းလုည့်း� 

ဆိုက်းစာ�းမ်း ုရှုမေးန်း�ါသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရသည့်း 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်းက်ု ုအသံ�ုခု�၍ မေး�သတငွး�ရှု 

စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမြမ်းှင�းတငးလုုု �ါသည့်း။ မ်းနွ်းးမြ�ည့်းန်းယး၏ 

က်�င�းသံ�ုမ်း ုက့်�သုု��ငး မေး�သတငွး� စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး� မြေစား�ါက် ထူး�း

တုု� အမ်းတှး ၂၀ ရရှု�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး� 

မ်း�ာ�က်ု ုမေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု�က်းအရ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတငွး မေး�သတငွး� က်မု်းပဏ်း

မြေစား�ါက် မေး��သည့်�း ထူး�းတုု�အမ်းတှးအာ� ၂ မ်းတှး အထူး ုမေးလုှာ�ခု�ခု့�

မေးကြက်ာငး� သရု�ါသည့်း။ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးရှ ုမေး�သတငွး� က်မု်းပဏ်း 

အမ်း�ာ�စာမု်းာှ တ�းမ်းမေးတားအရာရှမုေးဟုာငး� မ်း�ာ�နှငှ�း မေး�သတငွး� ခုရှုုနု်းး

မ်း�ာ� တည့်းမေးထူးာငးထူးာ�သည့်း� က်ုမ်းပဏ်းမ်း�ာ� မြေစားကြက်ပြီး�း� သင�းမေးတား

သည့်�း က်ွမ်းး�က်�ငးမ်းမု်းရှု ဟု ုမြ�ည့်းန်းယး�န်းးကြီးက်း�တစားဦး�က် မေးမြ�ာကြက်ာ�ခု့� 

�ါသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တွငးမ်း ူအက့်မြေတးမ်း ုမြေစားစာဉ်း၌ 

လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�၏ အကြုံက်ံမေး��ခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ု

ထူးည့်�းသငွး�စာဉ်း�စာာ� �ါသည့်း။ သု�ုမေးသားလုည့်း� လုက်းမေးတ�ွတငွး ယငး�

အကြုံက်ံမေး��ခု�က်းမ်း�ာ�က် အက့်မြေတးမ်းမုြေစားစာဉ်း အမေး�် မ်းည့်းမ်းှလုမှ်းး�မ်းုု�

နှုုငးသည့်းမ်းာှ ရငှး�ရငှး�လုငး�လုငး� မ်းရှလုုှ�ါ။  

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-	တ်ု�င််�ကိုားများ	ုရေးပြဖ�ငှ််းပြ�င််း	
အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစား မ်းှတမ်းရုှုမေးရ� အတကွ်း အမေးရ�ကြီးက်း�မေးသာ 

အခု�က်းတစားခုုမ်းာှ မ်းမ်းနှ်းးမ်းက်န်းး လု�ုးမေးဆိုာငးမ်း ုသုု�မ်းဟုုတး မ်းမ်းှတစာာွ 

ဆိုက်းဆိုံမ်း ုတုု�အတွက်း တငး�ါတငးသငွး�သမူ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း တုုငးကြက်ာ�

နှုုငးမ်းည့်�း ယနှတရာ�တစားခု ုရှုမေးရ��ငး မြေစား�ါသည့်း။ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�

မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရ အရာရှမု်း�ာ�က်ုု မေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု�က်းအရ တုငုးကြက်ာ�မ်းမုေးမြေ

ရငှး�မေးရ� ယနှတရာ�အာ� စာန်းစား၏ မ်းနှ်းးက်န်းးမ်းအုာ� က်ာက်ယွးနှုုငးမ်းည့်�း 

န်းည့်း�လုမ်းး�တစားခုထုူးက်း မြ�ဿန်းာ တစားခုအုမြေစားသာ ရှုမုြမ်းငးမေးန်းကြက် 

�ါသည့်း။ မေးက်�န်း�းမ်းမု်းရှုမေးသာ တငး�ါသငွး�သမူ်း�ာ�က် တုငုးကြက်ာ�မ်းမုေးမြေ

ရငှး�မေးရ� ယနှတရာ�က်ု ုအသံ�ုမြ��ပြီး�း� အစာုု�ရက်ု ုအမြ�စားမေး��နှုငုးရန်းး 

ကြီးက်�ု�စာာ�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း မြေစားစာဉ်းမေးနှာှင�းမေးနှှ�မ်းည့်�း အမေးရ�က်ု ု�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� 

အမေးန်းမြေင�း စာုု�ရမု်းးမေးန်းလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက်ု ု၁/၂၀၁၇ က်ုအုမေးမြခုခုံ၍ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

အစာုု�ရ က် လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း အခု�နု်းးက်ာလုတစားခု ုအတငွး�သာ 

တုုငးကြက်ာ�နှုငုးရန်းး က်န်း�းသတးခု့�သည့်း။ လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း တငး�ါ

မေးက်ားမ်းတးထူးံ တုုငးကြက်ာ�မ်း ုမြ��လု�ုးလုုု�ါက် တငး�ါေငွ�းမေးောက်းမ်းည့်�းမေးန်း�

အထူး ုမေးန်းာက်းဆိုံု�ထူးာ�က်ာ တုငုးကြက်ာ�နှုငုးမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� ယငး�မေးန်း� 

မေးက်�ားလုနွ်းးပြီး�း�မေးန်းာက်း တုုငးကြက်ာ�နှုငုးမ်းည့်း မ်းဟုတုးမေးတာ��ါ။ 

စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�အရ တုငုးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေ

ရငှး�မြခုငး� မြေစားစာဉ်းနှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ မ်းည့်းသည့်�း စာုု�ရမု်းးမ်းကု်ုုမ်း ှမ်းမေးတ�ွရှုခု့�

ရ�ါ။ သုု�မေးသားလုည့်း� ၎ငး�တု�ု၏ မေးမြေကြက်ာ�ခု�က်းအရ တုငုးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေ

ရငှး�သည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�မ်း�ာ� အပြီး��ုငးရှုမေးန်းပြီး�း� က်မု်းပဏ်းနှငှ�း ရ�းရာွလုူထူးု

မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး (၎ငး�တု�ုနှှင�း �ုုမ်းုုရငး�နှးှ�

မေးသာသ)ူ၊ အစာုု�ရ�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� သုု�မ်းဟုတုး 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်းေ�က်းမေးရ� မေးက်ားမ်းရငှးမ်း�ာ� 

ထူးံသုု� တုုက်းရှုုကု်း တုုငးကြက်ာ�မေးန်းကြက်သည့်းဟု ုသရု�ါသည့်း။ 

နှုုငးငံမေးတားသမ်းမတရှုံ�ုနှှင�း နှုုငးငံမေးတား၏အတုငုး�ငးခုံ�ဂု္ဂိုု�ုလုးရှုံ�ုသုု� မေး��

�ုု�တုုငးကြက်ာ�သည့်�း တုုငးစာာ အ�ါအ�ငး အထူးက်း�ါ ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း�

မ်း�ာ�ထူးံသုု� တုုငးကြက်ာ�ထူးာ�သည့်း� စာာရကွ်းစာာတမ်းး�က်ုလုုည့်း� မေးတ�ွခု့�ရ

�ါသည့်း။ 

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံမူြို�းီကိုာလာ	-	ကိုနီ်ထွရိုု�ကို်စာာ����်	စာမီျားံ�နီ််�ွဲများ၊ု	အရေး�းယံူ
အပြ�စာ်ရေး�းပြ�င််း	နှငှ်််	အများည််��ကို်စာာ�င််းသူငွ််းပြ�င််း	
က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� အကြက်ာ� အဓိကု် 

က်ွ့မြ�ာ�မ်းတုစားခုုမ်းာှ တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာာခု���း

အရ စားမ်းံခုန်း�းခုွ့သည့်�း အ�ုုငး�တွငး မြေစားသည့်း။ မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရ 

က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး �န်းးကြီးက်း�ခု���းသည့်း တငး�ါမေးအာငးမြမ်းငးသည့်�း စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ�က်ု ုဘဏ္ဍာနှစှားအတွငး� ပြီး�း�စား�မေးစာရန်းး တနွ်းး�အာ�မေး��မေးလု� ရှုပြီး�း� 

စားမ်းံက်နု်းး�အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်းည့်�း က်န်းးထူးရှုုကု်းတာမ်း�ာ�က်ု ု

လုုုအ�းသည့်�း�ံ��ုု�မ်းုမ်း�ာ�မေး��ရန်းး အဆိုငးသင�းရှုမေးန်းသည့်း။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� �ုုမ်း�ာ�သည့်�း 

ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တွငးမ်း ူအစာုု�ရအေွ့�သည့်း လု�ုးငန်းး� 

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားသမူ်း�ာ�မြေင�း တုုက်းရှုုကု်းဆိုက်းဆိုံသည့်�း �ံစုာံမ်း��ု�

မ်းလု�ုး�့ ဘဏ္ဍာနှှစား တစားနှှစားအတွငး� စားမ်းံက်နု်းး�မေးေားမေးဆိုာငးမ်း ုမ်းပြီး�း�စား�

�ါက် �ုလုုှံရန်းး�ံမုေးင ွအမြေစား မြ�န်းးအ�း�ါသည့်း။ 

ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး နှစှားခုုလုံ�ုတုု�တငွး 

စာာခု���းနှှင�းအည့်း မ်းမေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမြခုငး� နှငှ�း အရာရှုမ်း�ာ�က်ု ု

လုာဘးထူးုု�မြခုငး�တုု�က်ုုမေးဆိုာငးရကွ်းခု့�သမူ်း�ာ�အာ� အမေးရ�ယမူ်းမု်း�ာ� 

လု�ုးမေးဆိုာငးခု့��ါသည့်း။ လုာဘးထူးုု�ရန်းး ကြီးက်ု��စာာ�ခု့�သည့်း� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�

က်ုု ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရက် န်းာမ်းည့်း��က်းစာာရငး� သငွး�ခု့�

�ါသည့်း။ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးက်မ်း ူမေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�၏ 

စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်းမ်း�ာ�က်ု ုမ်းတှးတမ်းး�တငးနှုုငးရန်းး လု�ုးမေးဆိုာငးခု့�ပြီး�း� စာမွ်းး�

မေးဆိုာငးရည့်းအလုုကု်း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� အမ်း��ု�အစာာ�မေးလု�မ်း��ု� (က်၊ ခု၊ 

ဂ္ဂို နှငှ�း ဃ) ခုွ့မြခုာ�သတးမ်းတှး ခု့��ါသည့်း။ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း သင�းတင�း

မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးသည့်�း က်ုမ်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� (က်) နှငှ�း (ခု)  အမြေစား အမ်း��ု�

အစာာ� သတးမ်းှတးခု့� �ါသည့်း။ အက်ယး၍ အစာုု�ရအမေးန်းမြေင�း အမေးရ�

မေး�် အမြမ်းန်းး မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်�း စားမ်းံက်နု်းး� မေး�်မေး�ါက်းမြခုငး� သု�ုမ်းဟုတုး 

က်န်းဦး� တငး�ါမေးခု်ယမူ်းအုရ ယဉှ်းပြီး��ုငးသမူ်းရှုမြခုငး� စာသည့်�း 

အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ� မေး�်မေး�ါက်းခု့��ါက် (က်) နှငှ�း (ခု) စာာရငး��ငး 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း ဦး�စာာ�မေး��လု�ုးမေးဆိုာငးမေးစာသည့်း။

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ အမ်းည့်း��က်း စာာရငး��ငး သုု�မ်းဟုတုး 

အမ်းတှးန်းည့်း��ါ�သည့်�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က် ၎ငး�တု�ု၏ အမ်းည့်းက်ု ုမေးမြ�ာငး�

မြခုငး� သုု�မ်းဟုတုး အမြခုာ� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ထူးံသုု� 

မေးရ�့မေးမြ�ာငး�လု�ုးက်ုငုး နှုုငးမြခုငး�မေးကြက်ာင�း အထူးက်း�ါ စာန်းစားမ်း�ာ�၏ ထူးု

မေးရာက်းမ်းမု်းာှ အာ�န်းည့်း�မေးန်း�ါသည့်း။ ရငး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမ်းနုှငှ�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�မ်း ုဦး�စား�ဌာာန်း (DICA) တငွး က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု မ်းတှး�ံုတငးခုငွ�း

မေး��ထူးာ�သည့်�း စာန်းစားအရ �ုုငးရငှးမ်း�ာ�အာ� အခု�နု်းးကြက်ာသည့်းအထူး ု

မေးမြခုရာခုံမေးစာာင�းကြက်ည့်�းနှုုငးရန်းး ခုက်းခု့�ါသည့်း။ ထူးု�ုမြ�ငး စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း

န်းုမ်း�းသည့်�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� မေးမြခုရာခုံနှုုငးမ်းည့်�း ဗဟုုုထူးနု်းး�ခု���းစာန်းစား 

တခုု မ်းရှုသလုုု အစာုု�ရဌာာန်းမ်း�ာ� အကြက်ာ� ည့်ှနုှုုငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းမု်းာှ
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ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး နှစှားခုလုုံ�ုတုု�သည့်း 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� မြေစားစာဉ်း တုု�တက်းမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးရ� အတကွ်း 

အ�ုုမေးဆိုာငး�တာ�န်းးမ်း�ာ�က်ု ုထူးမ်းး�မေးဆိုာငးခု့�ကြက်�ါသည့်း။ ယငး�မေး�သ 

နှစှားခုုလုံ�ုသည့်း တတယုအေွ့�အစာည့်း�အမြေစား အရည့်းအမေးသ�ွ 

ထူးနု်းး�ခု���းမ်း ုဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငးနှုုငးရန်းး အတကွ်း မြ�ငး� 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု ငာှ�ရမ်းး�ခု့� �ါသည့်း။ ထူးုု�မြ�ငး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သ

ကြီးက်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� က်လုည့်း� ပြီးမ်း�ု�န်းယး၊ မြ�ည့်းန်းယး

နှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� မ်းတှဆိုင�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�အာ� 

စာစားမေးဆို�သည့်�းက်ဏ္ဍတငွး တက်းကြွက်စွာာွ �ါ�ငးကြက်�ါသည့်း။ မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းု

မ်း�ာ�အရ ၎ငး�တုု�သည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း အတငွး� �ါ�ငး

မေးန်းသမူ်း�ာ�အမေး�် တာ�န်းးမေးက်��နွ်းးမြခုငး� ရှု၊မ်းရှု အက့်မြေတးမေးစာာင�း

ကြက်ည့်�း မြခုငး�မြေင�း “ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းသမူ်း�ာ�အာ� မြ�န်းးလုည့်း

ကြီးက်း�ကြက်�းသည့်�း” တာ�န်းးက်ုုလုည့်း� ယထူူးာ��ါသည့်း။ 

အ�ည််အရေးသူးွ	ထွနုီ်း����်များ	ု-	တ်တ်ယုံအဖွဲ�အစာည််းများ	ှ
စာစာ်ရေးဆားသူည်််	စာနီစာ်
ဧရာ၀တးတုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယး နှစှားခုလုုံ�ုသည့်း 

အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�မ်း ုအတကွ်း တတုယ အေွ့�အစာည့်း� (Third 

Party) က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု ငာှ�ရမ်းး�အသံ�ုမြ�� သလုု ုတည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ အရည့်းအမေးသ�ွဆိုုုငးရာ အမြငငး��ာွ�မ်းမု်း�ာ� အတကွ်း

လုည့်း� တတယုက်မု်းပဏ်းက်ုု ငာှ�ရမ်းး�ဆိုံ�ုမြေတး�ါသည့်း။ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ု

လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�၏ အဆိုုမုြ��ခု�က်းအရ တတယု အေွ့�

အစာည့်း� (Third Party) စာန်းစားက်ု ု၂၀၁၇ ခုနုှှစားတငွး စာတငး၍ 

အသံ�ုမြ��ခု့�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ ထူးု�ုမေးန်းာက်း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း �ုတယု�န်းးကြီးက်း�က် မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုနှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� အဆိုင�းမ်း�ာ�၌ စာန်းစားတစားခု ုခု�မ်းတှးခု့�သည့်း။ မြ�ည့်းန်းယး နှငှ�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�က် ယငး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းအာ� ၎ငး�တု�ု

မေး�သ အမေးမြခုအမေးန်းမြေင�း (ဥ�မ်းာ- မြ�ည့်းန်းယးအရယွးအစာာ� နှငှ�း 

စားမ်းံက်နု်းး� အမေးရအတကွ်း) က်ုုက်းည့်းမ်းည့်�း ခု�ဉ်း�က်�း�ံ ုအသး�သး�မြေင�း 

တံ�ုမြ�န်းးမေးဆိုာငးရကွ်းကြက်သည့်း။ က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတငွး တငး�ါစားမ်းံက်နု်းး� 

အာ�လုံ�ု၏ အရည့်းအမေးသ�ွက်ုု စာစားမေးဆို�နှုုငးရန်းး “တတယုအေွ့�

အစာည့်း� (third party) က်မု်းပဏ်း” တစားခုတုည့်း�က်ုုသာ ငာှ�ရမ်းး�ခု့�

�ါသည့်း။  

ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တွငး တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ 

အရည့်းအမေးသ�ွက်ုု ဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာနှုုငးရန်းး “အရည့်းအမေးသ�ွ 

စာစားမေးဆို�မေးရ� က်မု်းပဏ်း” မ်း�ာ�အာ� ငာှ�ရမ်းး��ါသည့်း။ ၎ငး�က်မု်းပဏ်း

မ်း�ာ�သည့်း �န်းးမေးဆိုာငးမ်း ုအတကွ်း စားမ်းံက်နု်းး�တန်းးေုု�၏ ၂ ရာခုုငုးနှုန်းး� 

၄.၄ လွှာကျးကျေးတ့ ထိိနး�ကျေးကျျာငး�ကြီးကီျ�ကြုံကျပ်းမုူမူျာ� 
က်ုု ရရှ�ုါသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�တွငး ၂၀၁၉-၂၀ ခု ု

ဘဏ္ဍာမေးရ�နှစှားအတကွ်း အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးုန်းး�ခု���းမေးရ� က်မု်းပဏ်း ၉ ခုု

က်ုု ငာှ�ရမ်းး�ခု့�ပြီး�း� က်မု်းပဏ်းတစားခုုလုှငး ပြီးမ်း�ု�န်းယးတစားခုု တာ�န်းးယခူု့� 

�ါသည့်း။ က်န်းးထူးရှုုကု်းတာ နှှင�း အစာုု�ရအကြက်ာ� သု�ုမ်းဟုတုး 

က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ နှှင�း ရ�းရာွ အသုုက်းအ�န်းး� အကြက်ာ� အမြငငး��ာွ�မ်း ု

မေး�်မေး�ါက်း�ါက် စားမ်းံက်ုန်းး�အမေး�် န်းည့်း��ည့်ာ ဆိုန်းး�စာစားခု�က်း 

မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးရန်းး တတုယအေွ့�အစာည့်း� (third party) က်မု်းပဏ်း

မ်း�ာ� ငာှ�ရမ်းး�ရ�ါသည့်း။ အစာုု�ရသည့်း အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးုန်းး�ခု���းမေးရ� 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အတွက်း သး�သန်း�းတငး�ါမေးခု်ယပူြီး�း� မေးရ�ွခု�ယးက်ာ တငး�ါ

အနှုုငးရသသူည့်း အမြခုာ�ပြီးမ်း�ု�န်းယးမ်း�ာ�ရှု စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တွငး “တတယု

အေွ့�အစာည့်း� (third party)” အမြေစား မေးဆိုာငးရကွ်းရ�ါသည့်း။ 

ပြ�ည််နီယံ်/	တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	လာတှ််ရေးတ်ာ်ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ား	နှငှ်််	
ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်မီျား�ား		
ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� နှှင�း က်ရငးမြ�ည့်းန်းယးတငွး မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�

ခု့�မ်းမု်း�ာ� အရ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုယှး

မ်း�ာ�သည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မြေစားစာဉ်း အမေး�် ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�

ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းတုငွး တက်းကြွက်စွာာွ �ါ�ငးကြက်�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း 

ပြီးမ်း�ု�န်းယး တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ�လု�ုးငန်းး� စာစုာစားမေးရ� မေးက်ားမ်းတး (ပြီးမ်း�ု�န်းယး

တည့်း/မေးက်ား) နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူမေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတး က့်�သုု� မေးက်ားမ်းတး

မ်း�ာ�၌ ၎ငး�တု�ု၏ �ါ�ငးမ်းကု်ုု အသံ�ုခု�က်ာ ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ု

လု�ုးမေးဆိုာငး�ါသည့်း။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှး� မေးဆိုာက်းလု�ုး

မေးရ� �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လုမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်း တွငး လုတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လုှယး မ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ�မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ 

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရတုု�က် လုက်းရှ ုဥ�မေး�နှငှ�း 

စာည့်း�ကြက်�းမြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဟုာက်ကွ်းမ်း�ာ�အမေး�် က်ုငုးတယွးနှုုငးမေးရ� 

ကြီးက်ု���မ်းး�ရာမ်း ှလုှတးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍ

လုည့်း� မေး�်ထူးကွ်းလုာခု့�မြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရသည့်း ၂၀၂၀ မြ�ည့်�းနှှစားအတငွး�တငွး 

�ည့်ာမေးရ�နှငှ�း က်�န်းး�မ်းာမေးရ�ဆိုုုငးရာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၌ အရည့်းအမေးသ�ွ 

ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� က်မု်းပဏ်းနှငှ�း တည့်း/မေးက်ားတု�ု၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍအာ� 

ပြီးမ်း�ု�န်းယးအဆိုင�း လု�ုးငန်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမေးရ� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�မြေင�း အစာာ�ထူးုု�

ခု့�သည့်း။ ယငး�မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွး လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုှယး မ်း�ာ�

က် အေွ့��ငးမ်း�ာ�အမြေစား �ါ�ငးသလုု ုပြီးမ်း�ု�န်းယး က်�န်းး�မ်းာမေးရ� နှငှ�း 

�ည့်ာမေးရ� အရာရှမု်း�ာ�က် ဥက်ကဌာအမြေစား မေးဆိုာငးရကွ်းပြီး�း� လုမ်းး�

ဦး�စား�ဌာာန်းမ်းှ ပြီးမ်း�ု�န်းယးအငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာမ်း�ာ�က် အတငွး�မေးရ�မ်း�ှ�အမြေစား 

မေးဆိုာငးရကွ်း�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�စာန်းစား သမ်းာသမ်းတးရှမုေးစာ

လုည့်း� အာ�န်းည့်း�မေးန်း�ါသည့်း။ ယငး�က့်�သုု� အာ�န်းည့်း�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ု

မေးမြေရငှး�နှုုငးမ်းည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�တစားခု ုက်ုု ဧရာ၀တး  တုုငး�မေး�သကြီးက်း�၏ 

တငး�ါ အက့်မြေတး အမ်းတှးမေး��စာန်းစားတငွး မေးတ�ွရ�ါသည့်း။ က်မု်းပဏ်း၏ 

သမ်းုုငး�မေးကြက်ာငး�နှငှ�း အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�အမေး�် အမ်းတှးမ်း�ာ�မ်း�ာ� မေး��ထူးာ�

မြခုငး�မေးကြက်ာင�း က်ုမ်းပဏ်းသစားမ်း�ာ� ယဉှ်းပြီး��ုငးနှုုငးရန်းး ခုက်းခု့မေးစာ

မေးသားလုည့်း� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အမ်းည့်းမေးမြ�ာငး�၍ မ်းတှး�ံုတငးမြခုငး�က်ု ု�ုုမ်းုု

န်းည့်း��ါ� သာွ�မေးစာခု့��ါသည့်း။ 
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ရန်းး ထူးုန်းး�သမု်းး�ကြီးက်း�ကြက်�း ရမ်းည့်�း တည့်း/မေးက်ားမ်း�ာ�၏ တာ�န်းးမ်းမေးက်�မ်းု

မေးကြက်ာင�း ယငး�က့်�သုု� မေးမြေရငှး�မ်းမု်း�ာ� မေး�်ထူးကွ်းလုာမြခုငး� မြေစား�ါသည့်း။ 

တတယု အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� နှငှ�း မေးက်ားမ်းတး အသး�သး�တွငး �ါ�ငးမေးန်း

သည့်�း အစာုု�ရ အရာရှမု်း�ာ�က့်�သုု� ထူးုန်းး�မေးက်�ာငး� ကြီးက်း�ကြက်�းမေးရ� 

တာ�န်းးရှုသ ူမ်း�ာ�က်ုုလုည့်း� လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�က် 

တေန်းးမြ�န်းးလုည့်း အက့်မြေတး မေးစာာင�းကြက်ည့်�း�ါသည့်း။ မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာ 

သံု�စာွ့မ်းနုှှင�း စာ�းလု�ဉ်း�၍ ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းရန်းး မြ�ည့်းသ�ူ

မေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးမ်း�ာ�၌ တာ�န်းးရှ�ုါသည့်း။ လုတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�သည့်း မေးက်ားမ်းတး အစာည့်း�အမေး��မ်း�ာ�တငွး အပြီးမ်း့

�ါ�ငးသလုု ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� က်ုုလုည့်း� လုကူ်ုုယးတုုငး က်ငွး�ဆိုငး�

စာစားမေးဆို� �ါသည့်း။ ထူးု�ုမြ�ငး လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုှယး မ်း�ာ�သည့်း 

၎ငး�တုု�၏ ပြီးမ်း�ု�န်းယးတငွး�ရှု အဆိုက်းအသွယး က်နွ်းးရက်းမ်း�ာ�မ်းတှဆိုင�း 

စားမ်းံက်နု်းး� အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုနှငှ�း ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�

က်ုု စာံစုာမ်းး� သရုှုနှုုငး�ါသည့်း။ မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရ အရည့်းအမေးသ�ွ 

စာစားမေးဆို�မေးရ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�သည့်း အမ်းနှ်းးတက်ယး က်ငွး�ဆိုငး� စာစားမေးဆို�

မြခုငး� မ်းရှ�ု့ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� မေး��သည့်�း ဓိါတး�ံမု်း�ာ�က်ု ု

အသံ�ုမြ��၍ အစားရငးခုံမြခုငး�မ်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငးက်ာ စာာခု���းစာည့်း�က်မ်းး� 

မေးောက်းေ�က်းမ်း ုရှုမေးန်းမြခုငး�က်ုု လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�က် 

စာံစုာမ်းး�မေးေားထူးတုး နှုုငးခု့�သည့်�း မြေစားရ�းမ်း�ာ� ရှခုု့��ါသည့်း။ 

ကျေးကျာကျးနုှတးချုျကျး (၁၂) 
ဧရာ၀တီတုိငး�ကျေးဒသကြီးကီျ� ကျေးကျျာငး�တည်းးကျေးဆာကျးကျေးရ�လုွှာပ်းငနး� စာစားကျေးဆ�ခြချုငး�နှှင်း လုွှာပ်းငနး�ဖြိုးပီ်�စီာ�ကျေးကြုံကျာငး�အတည်းးခြပ်�ခြချုငး�ခြ�စားစာဉ်းးမူျာ�

က်န်းးထူးရှုုုက်းစာာခု���း ခု���းဆိုုထုူးာ�သည့်�း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� က်မု်းပဏ်းသည့်း မေးက်�ာငး�တည့်းမေးဆိုာက်းမ်း ု(သုု�မ်းဟုတုး) စာာခု���း�ါ သတးမ်းတှး

အဆိုင�း တစားခု ုပြီး�း�စား��ါက် မေးက်�ာငး�အ�ုးကြီးက်း� ထူးံသုု� အမေးကြက်ာငး�ကြက်ာ� ရ�ါသည့်း။ ထူးု�ုမေးန်းာက်း စားမ်းံက်နု်းး�က်ုု စာစားမေးဆို�ခုံရန်းး အသင�း

မြေစားမေးကြက်ာငး� မေးက်�ာငး�အ�ုးကြီးက်း� က် ပြီးမ်း�ု�န်းယး တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ�လု�ုးငန်းး� စာစုာစားမေးရ�မေးက်ားမ်းတး (တည့်း/မေးက်ား) ထူးံသု�ု အမေးကြက်ာငး�ကြက်ာ�

မ်းည့်း မြေစားသည့်း။ ဤမေးန်းရာတငွး အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� က်မု်းပဏ်းက်ုု ငာှ�ရမ်းး�ထူးာ��ါက် ၎ငး�က် စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုနှှင�း 

အရည့်းအမေးသ�ွ�ုုငး�က်ု ုဆိုန်းး�စာစားမေးလု�လုာအက့်မြေတးမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးုန်းး�ခု���းမေးရ� က်မု်းပဏ်းက် မေးတ�ွရှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု 

တည့်း/မေးက်ား ထူးံသု�ု မြ�န်းးလုည့်း တငးမြ�ပြီး�း� သတးမ်းတှး အရည့်းအမေးသ�ွ မြ�ည့်�းစာံ�ုါက် တည့်း/မေးက်ား အမေးန်းမြေင�း စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�စား�မေးကြက်ာငး�က်ု ု

အတည့်းမြ�� ရ�ါသည့်း။ တည့်း/မေးက်ား မ်း ှသတးမ်းတှးအဆိုင�း (သုု�မ်းဟုတုး) စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်း မေးကြက်ာငး�က်ု ုအတည့်းမြ�� ပြီး�း��ါက် 

�ယးယသူည့်�း ဌာာန်း၊အေွ့�အစာည့်း� အမေးန်းမြေင�း မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� က်မု်းပဏ်းထူးံသုု� မေးငမွေး��မေးခု�နှုုငးမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သ

ကြီးက်း�မ်း ှလုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှး မ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုအရ စားမ်းံက်နု်းး�တစားခုုသည့်း စာာခု���း�ါ သတးမ်းတှးအဆိုင�း နှှင�း မေးငွ

မေး��မေးခု�မ်း ုအခု�နု်းးသတးမ်းှတးခု�က်း မ်း�ာ�နှငှ�းအည့်း မေးလု�ကြီးက်မု်းး စာစားမေးဆို�ခုံရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး� တုု�တက်းမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်း နှငှ�း 

အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� က်မု်းပဏ်းမ်း ှတငးမြ�သည့်�း စာစားမေးဆို�မ်း ုအစားရငးခုံစာာ တုု�က်ုု တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တည့်း/မေးက်ား က် မ်းတှးတမ်းး�

တငး သုမ်းး�ဆိုည့်း�ထူးာ�မေးလု� ရှု�ါသည့်း။ �ံမု်းှန်းးအာ�မြေင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� စာာရငး�စာစားခု���းရှုံ�ုမ်း ှ�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က် စားမ်းံက်နု်းး�အပြီး�း�တွငး 

လု�ုးငန်းး�ခုငွးက်ု ုသာွ�မေးရာက်းစာစားမေးဆို�မေးလု� ရှု�ါသည့်း။ 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မြခုငး� နှငှ�း အတည့်းမြ��မြခုငး� မေးဆိုာငးရကွ်းရာတငွး ဧရာ၀တး တုုငး�မေး�သကြီးက်း�သည့်း တာ�န်းးရှုသ ူ�ါ�ငးမ်း ု�ံစုာံ

အမ်း��ု�မ်း��ု�မြေင�း စာမ်းး�သ�းမေးဆိုာငးရကွ်း မေးန်း�ါသည့်း။ လုမူ်းမုေးရ�ရာ �န်းးကြီးက်း�သည့်း လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� �ုမု်းုုတက်းကြွက်စွာာွ �ါ�ငး

ခုငွ�းရသည့်�း က်�န်းး�မ်းာမေးရ�နှငှ�း �ည့်ာမေးရ� လု�ုးငန်းး� ကြီးက်း�ကြက်�းမေးရ� မေးက်ားမ်းတး အမ်းည့်းရှ ုမေးက်ားမ်းတး အသစားမြေင�း တည့်း/မေးက်ား ၏ အခုန်းး�

က်ဏ္ဍအာ� ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခုနုှှစားတငွး အစာာ�ထူးုု�ခု့��ါသည့်း။ မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရ ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းတုငွး �ါ�ငးသမူ်း�ာ�

မြခုငး�နှငှ�း ရလု�းမေးက်ာငး� ရရှမု်းအုကြက်ာ� အခု��ု�က်�သည့်းဟု ုမ်းဆိုုုနှုုငးမေးခု�။ စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုအတည့်းမြ��သည့်�း လု�ုးငန်းး�စာဉ်းတွငး 

�ါ�ငးသမူ်း�ာ�မ်း�ာ� ထူးာ�ရှ�ုါက် မေးနှာှင�းမေးနှ�ှမ်းမု်း�ာ� �ုမု်းုု မြေစားမေး�်နှုငုးပြီး�း� လု�ုးငန်းး�စာဉ်း မြမ်းန်းးဆိုန်းးမေးစာရန်းးအတကွ်း လုာဘးမေး��မ်းမု်း�ာ�လုည့်း� ရှု

လုာ�ါသည့်း။ မေးနှာှင�းမေးနှ�ှမ်း ုမြေစားမေး�်က် စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း�ါ အက်��ု�ရှုမ်းည့်း မ်းဟုတုးက့်�သုု� ရန်းး�ံုမေးငရွရှုသည့်�း ဘဏ္ဍာနှှစား

အတငွး� စားမ်းံက်နု်းး�ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမေးရ� မေးဆိုာငးရကွ်းရမေးသာ ဌာာန်းမ်း�ာ�အတကွ်းလုည့်း� အက်��ု�ရှုမ်းည့်း မ်းဟုတုး�ါ။  

ထူးုု�မြ�ငး အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� နှှင�း မေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးအခု��ု� တုု�က် စားမ်းံက်နု်းး� လုု�းငန်းး�ခုွငးသုု� အမ်းနှ်းးတက်ယး

သာွ�မေးရာက်း စာစားမေးဆို�မ်း ုမ်းရှုခု့�မြခုငး�၊ နှငှ�း အခု�နု်းးမ်းှန်းးမေးငမွေး��မေးခု�မ်း ုရရှုနှုုငးရန်းး မေးက်ားမ်းတး�ငး အခု��ု�က်ုု လုာဘးမေး��ရမြခုငး� စာသည့်�း က်စုာစ

ရ�းမ်း�ာ� ရှမုေးန်းသည့်�း အမေး�် လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း စာတုး��ူန်းးမေးန်းရ �ါသည့်း။ စားမ်းံက်နု်းး� ကြက်န်း�းကြက်ာရမြခုငး�မ်းာှ 

အရငး�အမြမ်းစားအက်န်း�းအသတးမေးကြက်ာင�းလုာ�၊ဌာာန်းခု�ငး�ည့်ှနုှုုငး�မေးဆိုာငးရကွ်းမ်းအုာ�န်းည့်း�မြခုငး�မေးကြက်ာငး�လုာ�နှှင�း ဌာာန်းမ်း�ာ�အခု�ငး�ခု�ငး��ည့်ာ

မြ�မြခုငး�မေးကြက်ာငး�လုာ�ဆိုုုသည့်းက်ု ုဆိုံ�ုမြေတးရန်းးခုက်းခု့လုသှည့်း။ မေး�သအမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုအမြ�ည့်�းအစာံ ုန်းာ�လုည့်းမ်းှသာ အထူးက်း�ါ က်စုာစရ�း

မ်း�ာ� အမေး�် န်းာ�လုည့်းနှုငုးမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� ထူးုု�မေးကြက်ာင�း�ငး အရည့်းအမေးသ�ွ ထူးုန်းး�ခု���းသူမ်း�ာ�အာ� ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�နှုငုးရန်းး လုတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�က်ု ုတာ�န်းး�ုုမ်းုု မေး��အ�းရမြခုငး� မြေစား�ါသည့်း။   
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အချုနး� ၅

နိဂုံုံး�

၅.၁ ကျေးတ့ရိှချုျကျးမူျာ�
ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၁)	ပြများနီ်များာနှ�ုင််င်ံ�ှ	ုအစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံမူျားဆုာ�ုင််�ာ	စာမီျားံ
အ��်����်ရေး�းနှငှ်််	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းရေး�းတ်ငွ််	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူ
ကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ားသူည််	အရေး�းကြီးကိုးီသူည်််	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာများ	ှ�ါဝင််သူည််။ 
မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုနှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� တုု�၏ ဘဏ္ဍာ

ရန်းး�ံမုေးငမွ်း ှက်�ခုံသံ�ုစာွ့က်ာ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�တငွး 

အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်းည့်�း �ယးယမူေးရ� တငး�ါ အမ်း�ာ�စာကု်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ့ရန်းး မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� နှငှ�း 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွး တာ�န်းးရှု�ါသည့်း။ 

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၂)	ပြ�ည််ရေးထွာင််စာ�	အစာ�ုး�၏	ဥ�ရေးဒိုနှငှ်််	စာည််း�ကို�်များ	ု		
များရူေးဘာာင််များ�ားကို	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�တ်ု�်၏	ဝယံ်ယံူ
ရေး�းလာ��်ရေးဆာာင််��ကို်များ�ားကိုု�	လာများ်းညွှနှီ်ရေးနီသူည််။	လုက်းရှတုငွး 

သမ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ သည့်း မြမ်းန်းးမ်းာနှုငုးငံ မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�ရှု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�ဆိုုငုးရာ လု�ုးငန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ� 

အတွက်း အဓိကု် ဥ�မေး�နှငှ�း စာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းမူေးဘာငး မြေစားမေးန်း�ါသည့်း။ 

တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း ဆိုုု�ါက် မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 

�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှစှား လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်းာှလုည့်း� အမေးရ��ါ 

�ါသည့်း။ စား��ာွ�မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�သည့်း ယငး� ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာငးမ်း�ာ� 

နှငှ�းအည့်း မေးဆိုာငးရကွ်းလုာကြက်ပြီး�း� အဂ္ဂိုတလုုုုက်းစာာ�မ်းလုုည့်း� 

မေးလု�ာ�န်းည့်း�လုာ �ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� ယငး� ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှငှ�း 

လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�မ်းာှ အဆိုင�းမြမ်းငး�လုနွ်းး�မေးန်းပြီး�း� အစာုု�ရ၏ �ယးယူ

မြခုငး�မ်း�ာ� အမေး�် ထူးမုေးရာက်းစာာွ စားမ်းံထူးနု်းး�မေးက်�ာငး� နှုငုးရန်းး နှငှ�း 

ကြက်�းမ်းတးက်�ွးက့်ရန်းး သက်းဆိုုငုးရာအစာုု�ရဌာာန်းဆိုုုငးရာ�ဂု္ဂိုု�ုလုးမ်း�ာ�

တငွး သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� ရှုမ်းမေးန်းမေးသ�မေးခု�။

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၃)	ပြ�ည််နီယံ်နှှင်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အနှှံ်�ှု	�ာနီများ�ား
အ�ကိုား	အရေးလာအ်ထွ	တ်ူည်မီျားမုျား�ားစာာွ	�ှုသူလာ�ု၊	သူသုူာထွင််�ာှးသူည််	်
ကိုွဲပြ�ားများ	ုများ�ားကို�ုလာည််း	ရေးတ်�ွ�ှု	��ါသူည််။ ဆိုးမေးလု�ားပြီး�း� အမေးသ�စာတုး

က်�မေးသာ လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� မ်း�ါ�ငးသည့်�း လုက်းရှု ဥ�မေး�နှငှ�း 

စာည့်း�ကြက်�းမ်း ုမ်းမူေးဘာငး အတုငုး� မေးဆိုာငးရကွ်းရမေးသာမေးကြက်ာင�း 

မြ�ည့်းန်းယး နှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�သည့်း မ်း�ူါ�မြေင�း က်ုုက်းည့်း

စာာွ မေးဆိုာငးရကွ်းနှုုငးမေးရ� နှငှ�း အန်းက်းေွင�းမေးရ� အခုက်းကြုံက်ံ�ရ�ါသည့်း။ 

အာ�န်းည့်း�ခု�က်း အမေးန်းမြေင�း မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း�အနှှံ�တွငး 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�အဆိုင�း တငး�ါစာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� 

မြ�ငးဆိုငးရမြခုငး� က့်�သုု� မ်းလုုုအ�းသည့်း� မေးဆိုာငးရကွ်းခု�က်းမ်း�ာ� ထူး�းမေးန်း

�ါသည့်း။ အာ�သာခု�က်း အမေးန်းမြေင�းမ်း ူစာံလု�ုးထူးံု�လုု�းန်းည့်း� (SOPs) 

မေးရ�ဆိုွ့မ်း ုနှှင�း မေး�သဦး�စာာ�မေး��မ်းနုှှင�း ယခုငးမြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်းု

မေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး�မ်း�ာ�မ်းအှမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�မြေင�း က်ုုက်းည့်းမေးသာ တငး�ါ

အမ်းတှးမေး��စာန်းစား ေန်းးတး�မြခုငး� တုု�က့်�သုု� ဆိုန်းး�သစားတးထူးငွးထူးာ�သည့်�း

မ်း�ူါ�မ်း�ာ�မေး�်ထူးကွ်းလုာမြခုငး� မြေစားသည့်း။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၄)	စာီများံကိုနုီ်း၊	ဘာဏ္ဍာာရေး�းနှငှ်််	စာကို်များဝုနီ်ကြီးကိုးီ	�ာနီ	နှှင်််	
ရေးဆာာကို်လာ��်ရေး�း	ဝနီ်ကြီးကိုးီ�ာနီ	တ်�ု်အရေးနီပြဖင်််	ပြ�ည််နီယံ်နှှင်််	တ်�ုင််း
ရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား၏	အရေးတ်�ွအကြုံကိုံ�	များ�ားထွံများ	ှရေးလာလ်ာာနှ�ုင််များည််	်
အ�ငွ်််အရေး�း�ှ	ုရေးနီ�ါသူည််။ ယခုမုြ��လု�ုးခု့�သည့်�းသမုေးတသန်းမေးလု�လုာ

မ်းအုရ မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�အစာုု�ရမ်း�ာ�၏လု�ုးငန်းး�မေးဆိုာငးရကွ်း

မ်း ုအမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�က်ု ုမြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုဆိုင�း �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�က် 

မေးလု�လုာမေးမ်း�မြမ်းန်းး�သည့်း�အရ�ုးအမေးယာငးက်ု ု မ်းမေးတ�ွခု့�ရမေးခု�။ အစာု�ုရ

၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�မ်း�ာ� အတကွ်း တာ�န်းးယထူူးာ�သည့်�း 

ဗဟုုုအေွ့�အစာည့်း� မ်းရှမုြခုငး� မေးကြက်ာင�းလုည့်း� မြေစားနှုုငး�ါသည့်း။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� ယငး�မ်းာှ မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအစာုု�ရက် မ်း�ူါ�မေးရ�ဆိုွ့ပြီး�း�

မေးန်းာက်း မေးအာက်းအဆိုင�းရှု အစာုု�ရမ်း�ာ�က် ၎ငး�မ်း�ူါ�က်ုု အမေးက်ာငး 

အထူးည့်းမေးေားရပြီး�း� အာ�န်းည့်း�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအထူးက်းသုု� မြ�န်းးလုည့်း

တငးမြ�ခုငွ�းမ်းရှုသည့်�း အမေးမြခုအမေးန်းတစားခုကု်ုုလုည့်း� မေးေားမြ�မေးန်း�ါသည့်း။ 

မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုအစာုု�ရ အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� နှငှ�း စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး� 

အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ� အကြက်ာ� က်�ယးက်�ယးမြ�န်း�းမြ�န်း�း မေးဆို�ွမေးနှွ�တုုငး�ငး 

ပြီး�း�မ်း ှ“အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�နှှင�း �ံမုေးသ�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�

ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�” က်ု ုမေးရ�ဆိုွ့ခု့�မြခုငး� မြေစားပြီး�း� ယငး�မေးဆို�ွမေးနှ�ွမ်း ု

မြေစားစာဉ်းတွငး မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ါ�ငးမ်းကု်ုု

မ်း ူမ်းမေးတ�ွရှုရမေးခု�။

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၅)	အရေးပြ��ံများအူ�	တ်င််ဒိုါရေးကိုာ်များတ်	ီနှငှ်််	ပြ�ည််နီယံ်နှှင်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ�ှ	ုဝယံ်ယံသူူည်််�ာနီများ�ားကို	ဝယံ်ယံရူေး�း	လာ��်င်နီ်း
အား	စာမီျားံအ��်����်ရေးသူာ	တ်ာဝနီ်ကို�ု	ယံ�ူ�ါသူည််။ �ယးယသူည့်�း  

ဌာာန်းက် အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုအ�ုုငး�တွငး ဦး�မေးဆိုာငးရပြီး�း� 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး� မေး�သကြီးက်း� �န်းးကြီးက်း�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာ

အမြေစား ည့်ှနုှုုုငး�မေးဆိုာငးရကွ်းရသည့်�း တာ�န်းးက်ုု ယရူ�ါသည့်း။ 

တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� ဆိုုု�ါက် မေးဆိုာက်းလု�ုးမေးရ� 
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�န်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ အငးဂ္ဂို�ငးန်းးယာမ်း�ာ�နှငှ�း အမြခုာ� မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သ

ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�က် တငး�ါမေးက်ားမ်းတးတွငး က်ွမ်းး�က်�ငး�ည့်ာရငှးမ်း�ာ� 

အမြေစား အမေးရ��ါမေးသာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါ�ငးရ�ါသည့်း။   

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၆)	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	များ�ားကိုု�	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််း
ကြီးကိုးီ�ကို�်များတု်ငွ််	ဗဟို�ုများ	ှထွနုီ်း����်ထွားပြ�င််း	များ�ှ�ုါ။	�ာနီ၊	အဖွဲ�
အစာည််း	အများ��ုးများ��ုး၏	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာကိုု�	ရေးတ်�ွ��ါသူည််။ မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း 

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�၏ �ယးယမူြခုငး� မ်း�ာ�က်ု ုထူးုန်းး�မေးက်�ာငး�

မ်းသုည့်း ရှု�ုးမေးထူး�ွက်ွ့မြ�ာ�မေးသာ စာည့်း�မ်း�ဉ်း�စာည့်း�က်မ်းး�မ်း�ာ�နှငှ�း တာ�န်းး

ခုွ့မေး�မ်း ုမ်း�ာ�တငွး အမေးမြခုခုံ�ါသည့်း။ တည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

က်ုု ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�နှုငုးရန်းး သး�မြခုာ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု ငာှ�ရမ်းး�သည့်�း 

အရည့်းအမေးသ�ွ စာစားမေးဆို�မ်းစုာန်းစား သုု�မ်းဟုုတး တတယု အေွ့�အစာည့်း� 

(third party) မ်း ှစာစားမေးဆို�သည့်�း စာန်းစားက်ုု က်�င�းသံ�ုလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ 

လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�သည့်းလုည့်း�   တစားဦး�ခု�ငး�အမေးန်းမြေင�း 

မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး� မေးက်ားမ်းတး အေွ့��ငးအမြေစား မေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး�

 တက်းကြွက်စွာာွ �ါ�ငးမေးန်းလု�က်း ရှ�ုါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� ၎ငး�တု�ုက်ုု 

စားမ်းံအု�းခု���းသည့်�း ဥ�မေး�နှငှ�း မ်း�ူါ�မ်း�ာ�မ်းာှ ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ 

၏  မြ�ငး�တငွး ရှု�ါသည့်း။ 

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၇)	ပြ�ည််နီယံ်	နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား၏	
ဝယံ်ယံပူြ�င််း	အရေး�်	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်�ာ၌	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	လာတှ််ရေးတ်ာ်ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်	များ�ားသူည််	အရေး�းကြီးကိုးီ
ရေးသူာ	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာများ	ှ�ါဝင််ရေးနီသူည််။	စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မ်းု

တငွး �ံ��ုု�မြခုငး�၊ �ယးယမူ်း ုလုု�းထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�နှငှ�း က်ုုက်းည့်းမြခုငး� ရှ၊ုမ်းရှု 

အက့်မြေတးမြခုငး� နှငှ�း �န်းးကြီးက်း�နှှင�း လု�ုးမေးေားက်ုငုးေက်းမ်း�ာ� ထူးံသုု� 

အစားရငးခုံတငးမြ�မြခုငး� နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးင ွသံ�ုစာွ့မ်းအုမေး�် စာစုာစား

မြခုငး� တုု�မြေင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုယှး

မ်း�ာ�သည့်း ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုလု�ုးမေးဆိုာငး�ါသည့်း။ ၎ငး�

တုု�သည့်း တစားဦး�ခု�ငး�အမေးန်းမြေင�းမေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး�၊ တည့်း/မေးက်ား 

နှငှ�း မြ�ည့်းသ�ူမေးငစွာာရငး� မေးက်ားမ်းတးက့်�သုု� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ အေွ့��ငး

အမြေစားမေးသားလုည့်း�မေးက်ာငး� အထူးက်း�ါလု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးဆိုာငးရကွ်း

�ါသည့်း။ 

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၈)	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	ဆာု�င််�ာ	များဝူါဒိုများ�ား	အရေး�်	
�ံ�်�ုးရေး�း�ာ၌	အ��်ဘာကို်	အဖွဲ�အစာည််းများ�ား	(ဥ�များာ-	များဒီိုယီံာနှငှ်််	
CSOs)	၏	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာကိုု�	အစာ�ုး�သူည််	ထွည်််သူငွ််းစာဉ််စာားထွား
ပြ�င််း	များ�ှ�ုါ။	အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�အမေး�် အရ�းဘက်းအေွ့�အစာည့်း� 

မ်း�ာ�က် ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်း ုလုု�းမေးဆိုာငးနှုုငးသည့်�း ဥ�မ်းာအန်းည့်း�ငယး ရှု

�ါသည့်း။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး� စာန်းစား လုွ့မ်းာှ�မ်းုမ်း�ာ� အမေး�် မေးထူးာက်း

မြ�မေး�ေန်းး ရာ၌ မ်းး�းယာမ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်လုည့်း� အမေးရ�ကြီးက်း� 

�ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ုသည့်း စာန်းစား မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးစာွာ လုည့်း�တးနှုုငးမေးရ� 

အတွက်း အမေးထူးာက်းအက်မူြ�� �ါသည့်း။ ၎ငး�တု�ု၏ အမေးရ��ါသည့်�း 

အခုန်းး�က်ဏ္ဍအမေး�် မေးလု�ာ�မေး�ါ �စာဉ်း�စာာ�သည့်းမေးလုာ သု�ုမ်းဟုုတး အ

လု�ဉ်း� ထူးည့်�းသငွး�စာဉ်း�စာာ�မြခုငး� မ်းရှသုမေးလုာ မ်းာှမ်း ူမ်းရငှး�လုငး��ါ။ 

သုု�မေးသားလုည့်း� စား��ာွ�မေးရ�လု�ုးငန်းး� မ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်းာှမ်း ူ

အသအုမ်းတှးမြ��မြခုငး� ခုံရပြီး�း� ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�သည့်�း လု�ုးငန်းး�တငွး ၎ငး�

တုု�က်ုု ထူးည့်�းသငွး�ထူးာ��ါသည့်း။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၉)	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံမူျားဆုာ�ုင််�ာ	နီည််း�ည်ာ	
အ�ည််အရေးသူးွများာှ	တ်စာ်နှ�ုင််င်ံလာံ�းနီးီ�ါးတ်ငွ််	အားနီည််းရေးနီ�ါသူည််။	
အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�စာန်းစား မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုအစာတွငး�ငး ရှမုေးန်း

မေးသ�မေးသာမေးကြက်ာင�း ယငး�အခု�က်းမ်းာှ အံ�အာ�သင�းေယွးရာ မ်းဟုတုး�ါ။ 

လုက်းရှ၌ု အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� လု�ုးငန်းး�တွငး အထူးူ� က်ွမ်းး�က်�ငး

သည့်�း ဌာာန်းဆိုုငုးရာ�န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� မ်းရှ�ုါ။ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ�စာန်းစား 

တုု�တက်းမေးအာငး လု�ုးမေးဆိုာငးရာတငွး က်ွမ်းး�က်�ငးမ်း ုအာ�န်းည့်း�မြခုငး�

က်လုည့်း� အတာ�အဆိုး� တစားခုမုြေစားမေးန်းသည့်း ဟု ုက်�ယးက်�ယးမြ�န်း�း

မြ�န်း�း ယူဆိုကြက်သလုု ုသငးတန်းး�မ်း�ာ�၊ လုမ်းး�ညွှနှ်းးမ်းုမ်း�ာ� နှှင�း သငးယနူှုုငး

မ်းည့်�း အခုွင�းအလုမ်းး�မ်း�ာ� �ုုမ်းုုေန်းးတး�မေး��ရန်းး မေးတာငး�ဆိုုမု်းမု်း�ာ� ရှုမေးန်း

�ါသည့်း။ ယငး�တု�ုတငွး အမြခုာ�မေးသာ အစာုု�ရ၏ �ယးယမူေးရ� 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�မ်း ှသငးယမူြခုငး� က့်�သုု� စာွမ်းး�ရည့်းမြမ်းှင�း အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�

လုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၁၀)	ရေးဒိုတ်ာ	များ��ှနုှ�ုင််ပြ�င််းရေး�ကိုာင်််	စာီများံ�နီ််�ွဲများ	ုနှငှ်််	
ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းများ	ုလာ��်ရေးဆာာင််�နီ်	�ကို်�ဲရေးစာ�ါသူည််။ �ယးယသူည့်�း 

ဌာာန်း၊ တည့်းမေးန်းရာ၊ အမ်း��ု�အစာာ�၊ ရန်းး�ံမုေးင ွအရငး�အမြမ်းစား 

(မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာ ုသုု�မ်းဟုတုး မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း�)၊ �ယးယမူ်းု

တစားခုအုတွက်း ��မ်းး�မ်းှကြက်ာမြမ်းင�းခု�နု်းး စာသည့်းတုု�က့်�သုု� �ယးယမူ်းု

ဆိုုုငးရာ အမေးမြခုခုံ မေး�တာမ်း�ာ�က်ု�ုငး လုယွးက်ရူှုုု�ရငှး�စာာွမြေင�း ရရှုနှုုငး

မြခုငး� မ်းရှ�ုါ။ ၎ငး�မေး�တာ အမ်း�ာ�စာကု်ုု စာာရကွ်းမြေင�းသာ မ်းတှးတမ်းး�တငး

ထူးာ�မေးလု� ရှု�ါသည့်း။ ထူးုု�မြ�ငး �ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင�း ၎ငး�တုု�က်ုု တစာတုစာည့်း�

ထူး့ မေး�ါငး�စာ�းထူးာ�မြခုငး� မ်းရှသုလုုု ဗဟုုမု်းထှူးနု်းး�ခု���းသည့်�း စာန်းစားလုည့်း� 

မ်းရှု�ါ။ မေး�တာမေး�ါငး�စာည့်း�ရာတငွးလုည့်း� အက်�ဉ်း�ခု���း �ံစုာံမြေင�းသာ 

မေး�ါငး�စာည့်း�မ်း ုရှုပြီး�း� မေး�တာစာစုာစားမေးလု�လုာမ်း ုမြ��လု�ုးနှုုငးမ်းည့်�း န်းယး�ယး

က်�ဉ်း�သာွ� မေးစာ�ါသည့်း။ မေး�တာမ်း�ာ�က်ု ု�ုုမ်းုု၍ လုက်းလုမှ်းး�မ်းး ရရှလုုာ

�ါက် MoPFI၊ �ယးယသူည့်�း ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� 

အစာုု�ရမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း မေး�တာ စာစုာစားမေးလု�လုာမြခုငး�မ်း�ာ� လု�ုးမေးဆိုာငး

နှုုငးမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်း ုအတကွ်း ဦး�စာာ�မေး��လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ� 

မေးရ�ွခု�ယးမ်းတုငွး အမေးထူးာက်းအက် ူမြေစားနှုုငး�ါသည့်း။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၁၁)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	လာ��်င်နီ်းစာဉ််တ်ငွ််	အဓိကုို	
ရေးပြ�ာင််းလာဲများတု်စာ်��	ရေး�်ထွကွို်လာာများည််	ပြဖစာ်မြို�းီ	ယံင််းများာှ	ပြ�ည််နီယံ်
နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�တ်ု�်၏	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာအရေး�်	သူကို်ရေး�ာကို်
များ	ု�ှုနှ�ုင််�ါသူည််။ မြ�ဌာာန်းး�လုာမ်းည့်�း “အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�နှှင�း �ံမုေးသ

�ုုငး�စာစည့်း�မ်း�ာ� ထူးခုုွ့မြခုငး�ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�” တငွး စားမ်းံက်နု်းး�၊ 

ဘဏ္ဍာမေးရ�နှငှ�း စာက်းမ်း�ုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MoPFI) အာ� မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးမ်း ုနှှင�း 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုတာ�န်းး မေး��အ�းထူးာ�မြခုငး�မေးကြက်ာင�း ဗဟုုုမ်း ှ

မ်း�ူါ�ခု�မ်းှတးသည့်�း �ံစုာံသုု� မေးမြ�ာငး�မ်းည့်းဟု ုယဆူိုရ�ါသည့်း။ MoPFI 

သည့်း မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာစားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုမြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မေးရ� လု�ုးငန်းး�မ်း�ာ�

တငွး မေးအာငးမြမ်းငးမ်း ုရမေးန်းမေးသားလုည့်း� မ်း�ူါ�ခု�မ်းတှးသည့်�း တာ�န်းး

သည့်း အသစားမြေစားမေးန်း�ါမေးသ�သည့်း။ အစာု�ုရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

ဥ�မေး�နှှင�း န်းည့်း�ဥ�မေး� မြ�ငးဆိုငးမေးရ�ဆိုွ့ရာတငွး �ံ��ုု�မြခုငး� မ်းလှုွ့၍ 

MoPFI သည့်း �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�မ်း�ာ�တငွး တာ�န်းးယူခု့�ရမြခုငး� 
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၅.၂ အကြုံကံျခြပ်�ချုျကျးမူျာ�

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၁)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းဆာ�ုင််�ာဥ�ရေးဒို	ကိုု�	
အရေးကိုာင််အထွည််ရေးဖာ်�ာ၌	MoPFI	သူည််	ပြ�ည််နီယံ်	နှငှ်််	တ်�ုင််း
ရေးဒိုသူကြီးကိုးီအစာ�ုး�များ�ားပြဖင်််	တ်�ုင််�င််ရေးဆားွရေးနှးွသူင်််	�ါသူည််။	
မြ�ည့်းမေးထူးာငးစာအုဆိုင�း ဌာာန်းအေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�အမေးန်းမြေင�း တုုငး�ငး

ည့်ှနုှုုငး�သည့်�း အမေးလု�အထူးမေးက်ာငး�က်ု ုတည့်းမေးဆိုာက်းရမ်းည့်းမြေစားပြီး�း� 

န်းည့်း�ဥ�မေး� မေးရ�ဆိုွ့မေးရ�အတကွ်း မြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� 

�န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လုတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လုယှးမ်း�ာ�နှငှ�း ဌာာန်းဆိုုငုးရာ 

အရာရှုမ်း�ာ�မြေင�း က်�ယးက်�ယးမြ�န်း�းမြ�န်း�း မေးဆို�ွမေးနှ�ွတုုငး�ငးသင�း�ါသည့်း။ 

တုုငး�ငးမေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုငး�က် မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း�အစာုု�ရမ်း�ာ�

အတွက်း အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားမေးစာနှုငုးသည့်�း ဥ�မေး�မြ�ဌာာန်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�

က်ုုမြေစားထူးနွ်းး�မေးစာနှုုငးသက့်�သုု� MoPFI အတကွ်းလုည့်း� �ယးယမူေးရ�မ်းူ

�ါ�မြ�န်းးလုည့်းသံ�ုသ�းရန်းးအတကွ်း သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ု

ရရှုမေးစာနှုုငးမ်းည့်းမြေစားသည့်း။

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၂)	MoPFI	အရေးနီပြဖင်််	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းဆာ�ုင််�ာ	
ဥ�ရေးဒို	အရေးကိုာင််အထွည််ရေးဖာ်များ	ုနှငှ်််စာ�်လာ�ဉ််းမြို�းီ	စားီ�ာွးရေး�းလာ��်င်နီ်း
များ�ား	နှှင်််	ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	ထွံများ	ှသူရေးဘာာထွား
များတှ််��ကို်	�ယံနူှ�ုင််များည်််	ယံနှတ�ားများ�ား	ဖနီ်တ်းီသူင်််�ါသူည််။	အစားရငးခုံ

တငးမြ�လုာသည့်း� အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေး�ါငး�စာည့်း�မြခုငး�ထူးက်း �ုမု်းုု

၍ ၊ အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်း ုဆိုုုငးရာ စာနု်းးမေးခု်ခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ�း စာ�းလု�ဉ်း�

ပြီး�း� မေးဆို�ွမေးနှ�ွရန်းး နှှင�း မေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးသာ မ်း�ူါ�မ်း�ာ� မေးေားထူးတုးရန်းး 

မေးန်းရာေန်းးတး�မေး��မြခုငး�တု�ု လုု�းမေးဆိုာငးသင�း �ါသည့်း။ �ယးယမူေးရ�မ်းူ

�ါ� �ုုမ်းုုတုု�တက်းမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာမေးရ�အတကွ်း လုုအု�းမေးသာသတငး�

အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�အာ� MoPFI  သည့်း �ံမု်းှန်းးမေး���ုု�မေးသာ

သမေးဘာထူးာ�မ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�မ်း ှရရှု�ါမ်းည့်း။ နှစှားစာဉ်း မြ�န်းးလုည့်းသံ�ုသ�း

မြခုငး�/ အကြုံက်ံဉာာဏ်း ရယမူြခုငး� မြေင�း စာတငးလု�ုးမေးဆိုာငး သင�း�ါသည့်း။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၃)	MoPFI	နှငှ်််	ရေးဆာာကို်လာ��်ရေး�းဝနီ်ကြီးကိုးီ�ာနီ	
(MoC)	တ်ု�်အရေးနီပြဖင်််	များဝူါဒိုများ�ားအား	တ်စာ်နှ�ုင််င်ံလာံ�းအတ်�ုင််းအတ်ာ
အတ်ကွို်	များ��များတှ််�ရေးသူး�င််	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူ	ကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�
များ�ားပြဖင်််	စာများ်းသူ�်ရေးဆာာင််�ကွို်သူင်််သူည််။	 အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

ဆိုုုငးရာ ဥ�မေး�သစားက်ု ုအမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားရာတငွး �န်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

နှစှားခုလုုံ�ု အမေးန်းမြေင�း �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ စာံ စာာရကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� နှငှ�း 

လု�ုးထူးံ�ုလု�ုးန်းည့်း�မ်း�ာ� က့်�သုု� လုမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးရ�ဆိုွ့ရမ်းည့်း 

မြေစားပြီး�း� �ယးယမူ်းလုုု�းမေးဆိုာငးမ်းည့်�း သူမ်း�ာ�၏ အရည့်းအခု�ငး� မြမ်းှင�းတငး

မေးရ� အတကွ်းလုည့်း� မေးဆိုာငးရကွ်းရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ MoPFI နှငှ�း MoC 

တုု�အမေးန်းမြေင�း မေးရ�ဆိုွ့ထူးာ�သည့်�း မ်း�ူါ�မ်း�ာ�က်ု ုမြ�ည့်းန်းယးနှငှ�း တုုငး�

မေး�သကြီးက်း�တုု�တငွး စာမ်းး�သ�းမေးဆိုာငးရကွ်းသင�း�ါသည့်း။ ထူးုု�မေးန်းာက်း 

စာမ်းး�သ�းမ်း ုအမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�မ်း ှသငးယကူ်ာ မ်း�ူါ�မ်း�ာ�က်ု ုမြ��မြ�ငးနှုငုး

ရမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ လုက်းရှု eGovernment မြ��မြ�ငးမေးမြ�ာငး�လု့မ်းတုငွး 

အာ�န်းည့်း�ခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွမြမ်းငးမေးန်းရသည့်း မြေစားရာ အးလုက်းထူးမေးရာ

န်းစား စာန်းစားမြေင�း �ယးယမူ်း ုမေးဆိုာငးရကွ်းမြခုငး� (e-procurement) အ�ုငုး�

က်ုု အဓိကု်အမေးန်းမြေင�း စာမ်းး�သ�းနှုုငး�ါသည့်း။၄၄

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၄)	MoPFI	အရေးနီပြဖင်််	အလီာကို်ထွရေး�ာနီစာ်	နီည််း
လာများ်းပြဖင်််	များတှ််တ်များ်းတ်င််သူည်််	စာနီစာ်ကို�ု	အနီည််းဆာံ�း	ပြ�ည််နီယံ်/	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	တ်စာ်��တ်ွင််	စာများ်းသူ�်	အသူံ�းပြ���ကိုည်််သူင်််�ါသူည််။ 
အးလုက်းထူးမေးရာန်းစား မ်းတှးတမ်းး�တငး စာန်းစားက်ု ုအသံ�ုမြ��မြခုငး�မြေင�း မေး�

တာမေး�ါငး�စာည့်း�မ်းတုငွး �ုမု်းုု လုယွးက်လူုာမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� MoPFI 

အမေးန်းမြေင�း MoPFI၊ �ယးယသူည့်�း ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုုငး�

မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ� အာ�လုံ�ုတုု�အတွက်း တန်းးေုု�ရှုသည့်�း မေး�တာ

စာစုာစားမေးလု�လုာမ်းုမ်း�ာ� မြ��လု�ုးလုာနှုုငးမ်းည့်း မြေစားသည့်း။ MoPFI 

အမေးန်းမြေင�း မြ�ည့်းန်းယး/ တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�အာ� မေး�တာ

အသံ�ုမြ��သမူ်း�ာ� အမြေစား စာဉ်း�စာာ�ပြီး�း� ၎ငး�တုု�၏ စာန်းစားအမေး�် 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်းနုှှင�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ု�ုုမ်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းး �ံ��ုု�မေး��နှုုငး

မ်းည့်�း မေး�တာ�ံစုာံ ထူးုတးမေးေားနှုုငးရန်းး စာမ်းး�သ�းရမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။၄၅    

မေး�တာစာမုေးဆိုာငး�ရမ်းည့်း� သမူ်း�ာ�က်ု ုမေး�တာ၏တန်းးေုု�အမေးကြက်ာငး� 

န်းာ�လုည့်းမေးစာရန်းး လုက်းမေးတ�ွမြ�သမြခုငး�မြေင�း MoPFI သည့်း ၎ငး�တု�ု၏ 

မေး�တာစာမုေးဆိုာငး�မ်း ု�ုုမ်းုု တကု်�ရန်းး နှှင�း အခု�နု်းးမ်းှန်းးက်န်းးမေးစာရန်းး 

တုုက်းတနွ်းး�အာ�မေး�� နှုုငး�ါသည့်း။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၅)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းစာနီစာ်တ်ငွ််	အ��်ဘာကို်	
အဖွဲ�အစာည််းများ�ား	�ါဝင််�ံ�်�ုးနှ�ုင််များည်််	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာ	အတ်ွကို်လာည််း	
MoPFI	နှငှ်််	ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	အရေးနီပြဖင်််	
စာဉ််းစာားသူင်််	�ါသူည််။ အုုအး�စား�း အေွ့�၏ အစာုု�ရ�ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ 

အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ�တငွး “အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစားနှုုငးရန်းး 

အရ�းဘက်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�၊ မ်းး�းယာ နှှင�း အရ�းဘက်းလုထူူး ုတုု�က်ုု 

�ါ�ငးခုွင�းမေး���ါ” ဟု ုတုုက်းတနွ်းး�ထူးာ� �ါသည့်း။ လုက်းရှတုွငး အစာုု�ရ

အရာရှုမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရ၏ ရည့်းမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည့်း�မ်းးရန်းး 

အရ�းဘက်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�က် �ါ�ငးက်ညူ့်းနှုုငးမ်းည့်�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍ

က်ုု မ်း�ူါ�အရ မ်းခု�မ်းတှးနှုုငးမေးသ�သည့်းက်ု ုမေးတ�ွရ�ါသည့်း။ လုက်းမေးတ�ွ 

�ံမုေးေားရ�ါက် ကြီးက်း�မ်းာ�မေးသာ သု�ုမ်းဟုတုး လုအူမ်း�ာ�စာတုး�ငးစာာ�သည့်�း 

အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံ ုတည့်းမေးဆိုာက်းမေးရ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း 

လုထူူးမုြေင�း တုုငး�ငးမေးဆို�ွမေးနှွ�မြခုငး�နှှင�း မြ�ည့်းသ�ူအသံု�စာရတုး မေးစာာင�း

မ်းရှုမေးသ��ါ။ MoPFI အမေးန်းမြေင�း မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရ

မ်း�ာ�အာ� မ်းည့်းသည့်�းအခုန်းး�က်ဏ္ဍတွငး ထူးည့်�းသငွး�မ်းည့်း၊ မြ�ည့်းန်းယး/

တုုငး�မေး�သကြီးက်း� (၁၄) ခု၏ု က်ွ့မြ�ာ�မြခုာ�န်းာ�မေးသာ စာမွ်းး�မေးဆိုာငးရည့်း

နှငှ�း လုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ�းအည့်း အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ မ်း�ူါ�

မ်း�ာ�အာ� မ်းည့်းက့်�သုု� မေးရ�ဆိုွ့ အမေးက်ာငးအထူးည့်းမေးေားမ်းည့်းမ်းာှမ်း ူမေးစာာင�း

ကြက်ည့်�းရမ်းည့်း မြေစား�ါသည့်း။ 



4444

ကြက်ည့်�းစာစားတမ်းး� မေးက်ာက်းယမူြခုငး� စာသည့်�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍတုု�တငွး အရ�း

ဘက်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�က် �ါ�ငးက်ညူ့်းနှုုငး �ါသည့်း။  

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၆)	MoPFI	သူည််	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းစာနီစာ်	
အတ်ငွ််း	�ါဝင််ရေးနီသူည်််	�ာနီ၊အဖွဲ�အစာည််း	များ�ား၏	စာမွျား်းရေးဆာာင််�ည််	
ပြများှင်််တ်င််နှ�ုင််ရေး�း	အတ်ကွို်	များဟိုာဗ��ဟိုာတ်စာ်��	ရေး�းဆာွဲ��များှတ််သူင်််
�ါသူည််။	ယငး�တငွး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�ဆိုုငုးရာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� နှငှ�း 

မေးရ�ဆိုွ့မ်းည့်း�ဥ�မေး�တုု�အမေး�် �ုမု်းုု သမေးဘာမေး�ါက်း န်းာ�လုည့်းမေးစာမေးရ�

လုည့်း� �ါ�ငး�ါသည့်း။ အသစားေငွ�းလုှစား ထူးာ�သည့်�း မြ�ည့်းသ�ူ

ဘဏ္ဍာမေးရ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ့မ်း ုသငးတန်းး�မေးက်�ာငး� (PFM Academy) တငွး 

မြ�ည့်းသ�ူဘဏ္ဍာမေးရ�ရာ တာ�န်းးယထူူးာ�ရသည့်�း အလုယးအလုတး

အဆိုင�း အစာုု�ရ �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� တက်းမေးရာက်းမေးန်းပြီး�း� ၎ငး�သငးတန်းး�တငွး 

အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�စာန်းစား ဆိုုငုးရာ သငးခုန်းး�စာာလုည့်း� �ါ�ငး

�ါသည့်း။ သုု�မေးသားလုည့်း� �ယးယမူြခုငး�စာန်းစား အ�ုးခု���းမေးရ� နှငှ�း 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မေးရ� တငွး ဌာာန်း၊ အေွ့�အစာည့်း� နှငှ�း အမြခုာ�သမူ်း�ာ�စာာွ 

�ါ�ငးမေးဆိုာငးရကွ်း မေးန်းရသည့်�းမြေစားရာ �ယးယမူ်းဆုိုုုငးရာ �န်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�

က်ုုသာ စာမွ်းး�ရည့်းမြမ်းှင�းတငးရှုံမုြေင�း လုံမုေးလုာက်းမြခုငး� ရှမု်းည့်းမ်းဟုတုး�ါ။ 

တငး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ အမြခုာ�မေးသာ အေွ့��ငးမ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�ရည့်းက်ု ု

မြမ်းှငး�တငးရန်းးမ်းာှလုည့်း� အမေးရ�ကြီးက်း��ါသည့်း။ ထူးုု�မြ�ငး ၂၀၂၀ 

အမေးထူးမွေးထူး ွမေးရ�ွမေးက်ာက်း�ွ့ပြီး�း�မေးန်းာက်း �န်းးကြီးက်း� နှှင�း လုတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လုယှးသစား မ်း�ာ�စာာွ မေး�်ထူးကွ်းလုာအံ�ုမ်းည့်း မြေစားပြီး�း� ၎ငး�တုု�

အတွက်းလုည့်း� စာမွ်းး�ရည့်းမြမ်းှင�း အစားအစာဉ်းမ်း�ာ� လုုုအ�းမေးန်းမ်းည့်း မြေစား

�ါသည့်း။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၇)	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	
အရေးနီပြဖင်််	ဝယံ်ယံပူြ�င််းပြဖစာ်စာဉ််	အတ်ငွ််း	�ါဝင််ရေးနီသူည်််	အစာ�ုး�	
အ�ာ�ှုများ�ား၊	ဝနီ်ကြီးကိုးီများ�ား	နှငှ်််	လာတှ််ရေးတ်ာ်	ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ားအား	
အပြ�ားရေးသူာ	ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီများ�ားများ	ှ၎င််းတ်ု�်နီည််းတ်	ူ
လာ��်င်နီ်းတ်ာဝနီ်	ယံ�ူသူမူျား�ားနှှင်််	ကိုနွီ်ယံကို်��တု််ဆာကို်�နီ်	
တ်�ုကို်တ်ွနီ်းသူင်််�ါသူည််။	လု�ုးငန်းး�တ ူက်နွ်းးရက်းမ်း�ာ� ဆိုုသုည့်းမ်းာှ 

တညူ့်းမေးသာ အမေးရ�က်စုာစတစားခု ုအတကွ်း မေးဆိုာငးရကွ်းမေးန်းရသမူ်း�ာ� 

ခု�တုးဆိုက်းနှုုငးမ်းည့်�း အေွ့�တစားခုု မြေစား�ါသည့်း။ အေွ့��ငး အခု�ငး�ခု�ငး� 

သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ� မေး�မ်းှနှုငုးမေးသာမေးကြက်ာင�း (အွန်းးလုုုငး� 

မေးဆို�ွမေးနှ�ွမ်း ု�ံစုာံမြေင�း) အမေးလု�အထူးမေးက်ာငး�မ်း�ာ� နှငှ�း စာမွ်းး�ရည့်း

တည့်းမေးဆိုာက်းနှုုငးမ်းည့်�း န်းည့်း�လုမ်းး�မေးက်ာငး�တစားခုလုုည့်း� မြေစား�ါသည့်း

။ Sandhi Governance Institute ၏ စာမ်းး�သ�းခု�က်းမ်း�ာ�အရ ယငး�

က့်�သုု� အသု�ည့်ာနှငှ�း သတငး�အခု�က်းအလုက်း မေး�မ်းှနှုငုးမ်းည့်�း 

က်နွ်းးရက်းမ်း�ာ� ေွ့�စာည့်း�ရန်းး မေးတာငး�ဆိုုမု်းမု်း�ာ�လုည့်း� ရှမုေးန်း�ါသည့်း။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၈)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	စာနီစာ်အား	ရေးဒိုသူတ်ငွ််း	
�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း	များ�ားကို	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်	သူည််ကိုု�	ဗဟို�ုများ	ှ
အကိုဲပြဖတ််ရေးစာာင်််�ကိုည်််	နှ�ုင််�နီ်	MoPFI	နှငှ်််	ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူ
ကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	အရေးနီပြဖင်််	�းူရေး�ါင််းလာ��်ရေးဆာာင််	သူင်််�ါသူည််။	  
မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� တုု�၏ အစာုု�ရ�ယးယမူေးရ� ဆိုုငုးရာ စာမွ်းး�

မေးဆိုာငးရည့်း နှငှး� သက်းဆိုုုငးမေးသာ သတငး�အခု�က်းအလုက်းမ်း�ာ�က်ု ု

မေး�ါငး�စာည့်း�ရန်းး နှငှ�း စာံသတးမ်းတှးရန်းး လုံမုေးလုာက်းမေးသာ 

အမေးကြက်ာငး�ရငး� ရှ�ုါသည့်း။ သုု�ရာတငွး ထူးုမုေးဆိုာက်းရကွ်းမ်းသုည့်း 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်းလုုု�းငန်းး�စာဉ်း �ုုမ်းုုမေးက်ာငး�မ်းနွ်းးမေးစာရန်းးရည့်းရယွးမေးသာ 

က်�ယးမြ�န်း�းသည့်�းမ်းဟုာဗ��ဟုာ၏ အစာတုးအ�ုုငး�တစားခုုမြေစားသင�းပြီး�း�၊ 

မြ�ည့်းန်းယးနှှင�း တုုငး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ�အတကွ်း အခုန်းး�က်ဏ္ဍ

လုည့်း� �ါ�ငးရမ်းည့်း။ ယခု ုသုမေးတသန်းတွငး အစာုု�ရ၏ �ယးယမူြခုငး�

စာန်းစား အမေး�် ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�နှုငုးမေးရ� တက်းတက်းကြွက်ကွြွက် ွလု�ုးမေးဆိုာငး

မေးန်းသည့်�း �န်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လုတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လုှယးမ်း�ာ� နှှင�း အရ�း

ဘက်း အေွ့�အစာည့်း�မ်း�ာ�က်ု ုမ်း�ာ�စာာွမေးတ�ွမြမ်းငးခု့�ရ�ါသည့်း။ MoPFI နှငှ�း 

မြ�ည့်းန်းယး/တုငုး�မေး�သကြီးက်း� အစာုု�ရမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင�း အစာုု�ရ၏ �ယးယူ

မေးရ�စာန်းစားအမေး�် ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�မ်း ုအာ�မေးက်ာငး�မေးစာမေးရ� အတကွ်း 

�ါ�ငးသ ူအ�ုးစာ ုအသး�သး�၏ အာ�သာခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ�းအည့်း တာ�န်းး 

ခုွ့မေး�မေး��ထူးာ�မေးသာ ထူးနု်းး�မေးက်�ာငး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုဆိုုုငးရာ မ်းဟုာဗ��ဟုာ

တစားခု ုမေးရ�ဆိုွ့နှုုငးမ်းည့်း� အခုငွး�အလုမ်းး�မေးက်ာငး�လုည့်း� ရှမုေးန်း�ါသည့်း။ 
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