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ယခုစုာာတမ်းး�အတကွ်း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးမြေဆိုု၍ု အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�က်ု ုရှငှ်းး�လင်းး�မေးမြ�ာမြ�မေး��ကြက်မေး�ာအစာု�ုရှ

ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ အရှ�းဘက်း အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�၊ စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�၊ မြ�ည်းးတငွ်းး�၊မြ�ည်းး�မ်း ှက်ွမ်းး�က်�င်းး�ည်းာရှငှ်းးမ်း�ာ� 

အ�ါအဝင်းး ဤစာာတမ်းး�မြေစားမေးမြမ်းာက်းမေးရှ� အတကွ်း �ံ��ုု�က်ညူ်းးမေး��ခု��� ူတစားဦး�တစားမေးယာက်းခု�င်းး�စားက်ုု စာာမေးရှ�

�မူ်း�ာ�မ်း ှမေးက်��ဇူး�ူတင်းးမေးကြက်ာင်းး� မေးေားမြ�လု�ုါ�ည်းး။ အထူးူ��မြေင်း�း ယခုစုာာတမ်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမေးရှ�အတကွ်း အမေးရှ��ါ

မေး�ာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ံ��ုု�မေး��ခု��မေး�ာ ဧရှာဝတးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတု�ုမ်းှ ဌာာန်းဆိုုငု်းးရှာ တာဝန်းးရှှု

�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�အာ� မေးက်��ဇူး�ူတင်းးရှှု�ါ�ည်းး။ 

ယခုစုာာတမ်းး�က်ုေုတးရှုပုြီး�း� �ံ�ု��းခု�က်းနှငှ်း�း အကြုံက်ံမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�မေး��ခု��ကြက်�မူ်း�ာ�က်ုလုည်းး� မေးက်��ဇူး�ူတင်းးရှှု�ါ�ည်းး။  

အထူး�ူ�မြေင်း�း ဧရှာဝတးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� စားမ်းံက်နု်းး�နှှင်း�း ဘဏ္ဍာမေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း� ဦး�မေးဌာ�ဝင်းး�နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� 

တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ�မေးက်ား မေးက်ားမ်းတးဝင်းးမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်��ဇူး�ူတင်းး�ါ�ည်းး။ မေးန်းာက်းဆိုံ�ုအမေးန်းမြေင်း�း �ုမေးတ�န်းနှှင်း�း 

စာာတမ်းး�မေးရှ��ာ�ရှာတငွ်းး အကြုံက်ံဉာာဏ်းမေး��လမ်းး�ညွှနှ်းးခု��ကြက်�ည်း�း အာရှမှေးောင်းးမေး��ရှငှ်းး�မ်း ှRichard Batcheler နှငှ်း�း 

Peter Yates က်ုလုည်းး�မေးက်ာင်းး�၊ ဦး�မေးန်းာင်းးဝင်းး�နှငှ်း�း ဦး�ခုုုင်းးဝင်းး�တုု�က်ုုလည်းး�မေးက်ာင်းး� မေးက်��ဇူး�ူတင်းးမေးကြက်ာင်းး� မေးေားမြ�

လုု�ါ�ည်းး။  အခု�က်းအလက်းနှငှ်း�းဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာမ်းမု်း�ာ�တငွ်းး အမ်းာှ�အယငွ်းး�တစာံတုရှာရှှုခု���ါက် 

စာာမေးရှ��မူ်း�ာ�၏ တာဝန်းး�ာ မြေစား�ါ�ည်းး။ 
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ဥကျေး�ုာဇူးဥး
အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�လ�ုးင်းန်းး��ည်းး လုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုထူးမုေးရှာက်းစာာွမြေည်း�းဆိုည်းး�မေး��နှုုင်းး�ည်း�းအစာုု�ရှမြေစားမေးရှ�

အတွက်း အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�း မ်းဏ္ဍ�ုင်းးတစားရှ�း မြေစား�ည်းး။ အစာု�ုရှမ်း�ာ��ည်းး အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ� တည်းးမေးဆိုာက်း

ရှန်းး၊ �စာစည်းး�နှငှ်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ� ဝယးယရူှန်းးအတကွ်း မေးင်းမွေးမြမ်းာက်းမြမ်းာ�စာာွက်ုု အ�ံု�မြ��ရှ�ည်းး။ ထူးုမုေးင်းမွ်း�ာ�က်ုု မ်းည်းး

က်���ုု��ံ�ုစာ�ွ�ည်းးဆိုုု�ည်းးမ်းာှ အမေးရှ��ါ�ါ�ည်းး။ အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစား မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာရှန်းး လု�းမေးဆိုာင်းးမြခုင်းး�မြေင်း�း 

မြ�ည်းး��ူဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�၊ အစာုု�ရှ၏ ဂ္ဂိုဏု်း�ကု်ာာနှှင်း�း အစာုု�ရှအမေး�် လထူူး၏ုယံကုြက်ည်းးမ်းတုုု�က်ုု�ါ တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းး

မေးစာမ်းည်းးမြေစား�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏�စာစည်းး�ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစားမြ��မြ�င်းး  မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း�ုည်းး မြမ်းန်းးမ်းာမြ�ည်းး�လူထူူးအုာ� 

ဆိုုုရှယှးလစားစာန်းစား၊ အာဏ်ာရှငှ်းးစာန်းစားနှငှ်း�း ခုရှုုုန်းးစာန်းစားတုု�၏ အမေးမ်းဆွိုုု� မ်း�ာ�မ်း ှလတွးမေးမြမ်းာက်းနှုငု်းးရှန်းး အစာုု�ရှအမေးန်းမြေင်း�း 

ကြီးက်�ု��မ်းး�မ်းကု်ုု �က်းမေး�ထူး�ူည်း�းန်းည်းး�လမ်းး�တစားခုလုည်းး� မြေစားလာ�ည်းး။

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ အစာု�ုရှ၏ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစား မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မြခုင်းး�မြေစားစာဉ်းမ်းာှ က်န်းဦး�အဆိုင်း�းတွင်းး�င်းး ရှှမုေးန်းမေး�� �ည်းး။ 

�မ်းမတ ဦး��နု်းး�စာုန်းး အစာုု�ရှလက်းထူးက်း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်းး�ခုွ�မ်းစုာန်းစား အဆိုင်း�းမြမ်းှင်း�းတင်းးရှန်းးနှငှ်း�း မေးစာ��က်ကွ်းစား��ာွ�မေးရှ�

စာန်းစား �ုုမ်းုု�းမြ�င်းးမ်း ုရှှုမေးစာမေးရှ� ကြီးက်�ု��မ်းး�မ်း၏ု အစာတုးအ�ုုင်းး� တစားခုအုမြေစားမြေင်း�း  �ထူးမ်းဆိုံ�ုဥ�မေး�နှှင်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�ဆိုုုင်းးရှာ မ်းူ

မေးဘာင်းးက်ု ု၂၀၁၁ ခုုနှှစားတငွ်းး စာတင်းးခု���ည်းး။ ထူးုမု်းတှဆိုင်း�း တမြေည်းး�မြေည်းး� တုု�တက်းမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းမု်း�ာ� ရှှုလာက်ာ 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ �ထူးမ်းဆိုံ�ုမေး�ာ ‘အစာုု�ရှ ၏ဝယးယမူြခုင်းး�နှငှ်းး� �ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�’ က်ု ု

၂၀၂၀ မြ�ည်း�းနှှစားတငွ်းး အပြီး�း��တး မေးရှ�ဆိုွ�ခု���ည်းး။ ယင်းး�ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�နှငှ်း�း ယင်းး�က်ုု အမေးမြခုခုံပြီး�း� ထူးကွ်းမေး�်လာမ်းည်းး� မ်းူဝါ�

နှငှ်း�းလမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတုု�က် မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ လက်းရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ စားမ်းံအ�ုးခု���းမေးရှ�က်ု ုမေးမြ�ာင်းး�လ�မေးစာမ်းည်းး 

မြေစားပြီး�း� အစာုု�ရှ၏ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းဝူါ�မ်း�ာ� မေးရှ�ဆိုွ�ရှ�ည်းး� တာဝန်းး က်ုု စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှှင်း�း စာက်းမ်းု

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MoPFI) ထူးံ�ု�ု အ�းနှှင်းး�မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။  

ဥ�မေး��စားက်ု ုမ်းည်းး�ုု�အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းည်းးဆိုု�ုည်း�း မ်းဝူါ�ဆိုုုင်းးရှာမေးဆို�ွမေးနှွ�မ်းုမ်း�ာ�အာ�  အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားမေးစာ

ရှန်းးအလုု�င်းှာ က်ွနှးု�းတုု��ည်းး �နှိုအ�ုးခု���း စားမ်းံမ်းအုေ�ွ� (Sandhi Governance Institute) နှငှ်း�းအတူ ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာ

မ်းမု်းရှှုမေး���ည်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်းး� မြ�ည်းးန်းယးအစာုု�ရှတုု�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ုု ဤမ်းူဝါ� အက်�ဉ်း�ခု���းစာာတမ်းး�တငွ်းး 

ရှာှမေးေထွူးတုးမေးေားခု���ည်းး။ က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး�� ကြီးက်း�တုု�တငွ်းး ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာခု�က်းမ်း�ာ�အရှ မြ��မြ�င်းး

မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုမေးရှ�ှတန်းး�မ်း�က်းနှှာစာာ၌ �ါဝင်းးမေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေးန်း�မူ်း�ာ�၊ မေး��အမေးမြခုအမေးန်းနှငှ်း�းအည်းး မ်းဝူါ�က်ုု  

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမေးန်း�မူ်း�ာ�ထူးံမ်း ှမေးလ�လာစာရှာမ်း�ာ�စာာွ ရှှုမေးန်း�ည်းးက်ုု မေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ MoPFI အမေးန်းမြေင်း�း 

လက်းမေးတ�ွလ�ုးမေးဆိုာင်းးလှက်းရှှကုြက်မေး�ာ မေး��အဆိုင်း�းတာဝန်းးရှှု�ူမ်း�ာ�၏ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�ဗဟု�ုတုမ်း�ာ�နှှင်း�း

လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းတု�ုက်ုု ၎င်းး�၏ မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှးမေးရှ�က်ဏ္ဍ�စားတငွ်းး ဥ�မေး�က်ု ုအမေးက်ာင်းးအထူးည်းး မေးေားရှာ၌ ဝယးယမူေးရှ�

စာန်းစား အာ�မေးက်ာင်းး�မေးစာမေးရှ�အတကွ်း မ်းည်းးက်���ုု� အ�ံု�ခု�မ်းည်းးဆိုုု�ည်းးမ်းာှ အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�းမေးမ်း�ခုနွ်းး�တစားခုု�င်းး မြေစား

�ါ�ည်းး။ ယင်းး�(တာဝန်းးရှှ�ု)ူတုု�တငွ်းး ယခုင်းးအစာုု�ရှ�က်းတမ်းး�က်တည်းး�က် ရှှခုု���ည်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�နှငှ်း�းအတူ အ�စားမေးရှ�ွမေးက်ာက်းတင်းးမေးမြမ်းှာက်းခုံရှ�ည်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ� လယှးမ်း�ာ�နှငှ်း�း ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�လည်းး��ါဝင်းး�ါ�ည်းး။ က်ွနှး�ုးတုု�၏ မေးမ်းှားလင်းး�ခု�က်းမ်းာှ 

လက်းရှှစုာန်းစားနှှင်း�း မြေစားမေး�်လာမ်းည်း�း အမေးမြ�ာင်းး�အလ�တု�ုအာ� တညူ်းး�ည်း�းန်းာ�လည်းး�မေးဘာမေး�ါက်းမ်းမု်း�ာ� �ုမု်းုုရှှုမေးစာမေးရှ�

အတွက်း�ံ��ုု�မေး��မြခုင်းး�မြေင်း�း ဤမြ��မြ�င်းး မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုမ်း�ာ�က်ု ုက်ညူ်းး�ံ��ုု�မေး��ရှန်းး မြေစား�ည်းး။ 
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44

မူာတိ�ာ
 ကျေးဝါါဟာာရမူုာ� ၅
အချုနး� ၁ - မိူတးဆ�း 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�စားစာဥး ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာကျေးရ�ဆုိငးရာ စိာနးကျေးချု်ချုု�းမူုာ�၊ အကျေးခြချုခံျုမူူမူုာ�နှှင်း 
ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ �နဦး� အကျေးတ့အကြုံ�ံ�မူုာ� 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 - ဥပ်ကျေးဒနှှင်း စာည်းး�ကြုံ�ပ်းမုူဆုိငးရာမူူကျေးဘာငး - အိတး�ွင်း တငးဒါကျေးချု်�ူခြချုငး�မှူသည်းး 
ဗဟုိာထိိနး�ချုု�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 လွှာ�းကျေးတ့�ုင်းသုံ�မုူမူုာ� - �ရငးခြပ်ည်းးန�းနှှင်း 
ဧရာ၀တီတုိငး�ကျေးဒသကြီး�ီ�တုိ�အာ� ဆနး�စာစားကျေးလ်ွှာလွှာာချုု�း 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

အ�ုိ�အ�ာ�  ၄၅

အချုနး�ဆုံ�မှူတးစုာမူုာ�  ၄၇
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	 ယံဉှ််မြို��ုင််သူ	ူ-	 တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်းတုငွ်းး �ါဝင်းး�/ူတင်းး�ါတင်းး�ငွ်းး�� ူ
 ကိုနီ်ထွရို�ုကို်တ်ာ	-  �စာစည်းး� �ုု�မ်းဟုတုး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု�ံ��ုု�မေး���၊ူ က်န်းးထူးရှုုုက်းစာန်းစားမြေင်း�း လ�ုးင်းန်းး�လု�းက်ုငု်းးခုွင်း�း ရှရှှုမေး�ာ

�ဂု္ဂိုု�ုလး �ုု�မ်းဟုတုး အေ�ွ�အစာည်းး� 
 ရေးင်လွာံ�းရေးင်�ွင််း	အသူံ�းစာ�တု််	-  မေးမ်းားမေးတားယာဥး၊ မေးမြမ်း၊ စာက်းယနှတရှာ�မ်း�ာ�၊ အမေးဆိုာက်းအအံနုှငှ်း�း လမ်းး�၊ တံတာ�က်���ုု� တစားနှှစားထူးက်း 

�က်းတမ်းး��ု�ုည်း�း မ်းတည်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း အစာုု�ရှ၏ ရှင်းး�နှှး�မြမ်း��းနှှံမ်း ုက်နု်းးက်�စာရှတုးမ်း�ာ�
 တ်�ုကို်ရို�ုကို်ဝယံ်ယံပူြ�င််း	-  လ�ုးင်းန်းး�တစားခုတုည်းး�ထူးံမ်း ှဝယးယမူြခုင်းး�၊ တင်းး�ါ မ်းေတုးမေးခု်ဘ� တုုက်းရှုုကု်းစာာခု���းခု���းဆိုု ုဝယးယူ

�ည်း�း န်းည်းး�လမ်းး� 
	 စားီ�ာွးရေး�းအ�	တ်ကွို်ရေး��ကို�ုကို်ပြ�င််း	-  လ�ုးင်းန်းး�အတကွ်း က်နု်းးက်�စာရှတုးမေးလှာ�ခု�မြခုင်းး� (�က်း�ာမေး�ာမေးစာ��နှနု်းး�မြေင်း�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမ်း)ု
	 ထွရုေး�ာကို်များ	ု-  ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်း ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုအတုုင်းး�အတာ (န်းည်းး�မ်းနှ်းးလမ်းး�မ်းှန်းးမြေင်း�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမ်း)ု
	 အကို��ုး�ှမုျား	ု-  လ�ုးင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး ဆိုးမေးလ�ားမေး�ာ အာ�ထူးတုးမ်း ု(မ်းနှ်းးက်န်းးစာွာ မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမ်း)ု
 အလီာကို်ထွရေး�ာနီစာ်	နီည််းပြဖင်််	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	-  ဝက်းဘးဆိုုု�း မ်း ှတဆိုင်း�း �ုု�မ်းဟုတုး အင်းးတာန်းက်း က်နွ်းးရှက်းစာန်းစားမ်းတှဆိုင်း�း မေးထူးာက်း�ံ��စာစည်းး�၊ 

�စာစည်းး�က်ရုှယုာ၊ လ�ုးင်းန်းး� နှှင်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ� ဝယးယမူြခုင်းး� နှှင်း�း မေးရှာင်းး�ခု�မြခုင်းး� 
	 အရေးပြ��ံ	အရေးဆာာကို်အအံ�	-  လမူ်းအု�ုုင်းး�အဝန်းး�တစားခု ု�ုု�မ်းဟုတုး အေ�ွ�အစာည်းး�တစားခု ုလည်းး�တးနှုုင်းးရှန်းး လုအု�းမေး�ာ ရှု�ုး�ုုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာ အမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ� (ဥ�မ်းာ- အမေးဆိုာက်းအဦးမ်း�ာ�၊ လမ်းး�မ်း�ာ�၊ စာမွ်းး�အင်းးမေးထူးာက်း�ံ�မ်း)ု 
 အတု််ဖွင်််တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-  က်န်း�း�တးထူးာ�မ်း ုမ်းရှှု မေး�ာ တင်းး�ါစာန်းစားမြေစား�ည်းး။ တင်းး�ါ စာာရှကွ်းစာာတမ်းး��ါ �တးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�

နှငှ်း�း က်ုုက်းည်းး�ါက် မ်းည်းး�ည်း�းတင်းး�ါ တင်းး�ငွ်းး��မူ်းဆိုုု ဝင်းးမေးရှာက်းယဉှ်းပြီး��ုင်းး နှုုင်းး�ါ�ည်းး။ �စာစည်းး� 
�ုု�မ်းဟုုတး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု�ံ��ုု��ူမ်း�ာ�အကြက်ာ� ပြီး��ုင်းးဆိုုုင်းးမ်းုရှှုရှန်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးထူးာ�မေး�ာ န်းည်းး�လမ်းး�
တစားခုလုည်းး� မြေစား�ါ�ည်းး။  

	 ပြ�ည််သူ�ူဘာဏ္ဍာာရေး�း	စာမီျားံ�နီ််�ွဲများ	ု- မြ�ည်းး��ူ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည်း�းမ်းးရှန်းး ဘဏ္ဍာမေးရှ� အရှင်းး�အမြမ်းစား မ်း�ာ�က်ု ုစားမ်းံမ်း၊ု ညွှနှ်းး
ကြက်ာ�မ်း ုနှငှ်း�း ထူးနု်းး�ခု���းမ်း ုမြ��လ�ုးရှ�ည်းး� စာန်းစား

 အစာ�ုး�-���ဂလာကုို	�းူရေး�ါင််းရေးဆာာင််�ကွို်များ	ု-  အစာုု�ရှ အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ� နှှင်း�း �ဂု္ဂိုုလကု် အေ�ွ�အစာည်းး�တုု� အကြက်ာ� မြ�ည်းး��ူမေးရှ�ရှာ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု
အတွက်း မေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး� နှုငု်းးင်းံ�ုငု်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း မေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး� �မေးဘာတညူ်းး
ခု�က်း စာာခု���းခု���းဆိုု၍ု ��ူမေး�ါင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုမြေစား�ါ�ည်းး။ အဓိကု်အခု�က်းမ်းာှ �မ်းာရှုုု�က်� 
အစာုု�ရှ၏ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး �ဂု္ဂိုုလကု် လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� တစားစာတုးတစား�ုုင်းး� အမေးန်းမြေင်း�း 
�ါဝင်းးလာမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ 

	 အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	-  အစာုု�ရှမ်း�ာ� နှငှ်း�း နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က် ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုနှှင်း�း �စာစည်းး�မ်း�ာ� ဝယးယ�ူည်း�း မြေစားစာဉ်း 
မြေစား�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး လုအု�းခု�က်း ဆိုန်းး�စာစားမြခုင်းး� မ်းစှာ၍ က်န်းးထူးရှုုကု်းအ�းနှှံမြခုင်းး� နှငှ်း�း မေးန်းာက်းဆိုံ�ု 
မေးင်းမွေး��မေးခု�မ်း ုအထူးု ဆိုက်းစာ�း လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း အဆိုင်း�းဆိုင်း�း �ါဝင်းး�ါ�ည်းး။ 

 အဆာ�ုပြ��လာာှရေးတ်ာင််း�ံပြ�င််း	-  စားမ်းံက်နု်းး� အမေးကြက်ာင်းး�အရှာ က်ု ုမေးေားမြ�၍ စားမ်းံက်နု်းး� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းည်း�း က်န်းးထူးရှုုကု်းတာ
မ်း�ာ� ထူးံမ်း ှအဆိုုုမြ��လာှမေးတာင်းး�ခုံမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ 

 ရေးစာ�းနှနုီ်းအဆာ�ုပြ��လာာှ	ရေးတ်ာင််း�ံပြ�င််း	-	 ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�က် �စာစည်းး�မေးထူးာက်း�ံ�� ူနှှင်း�း က်န်းးထူးရှုုုက်းတာမ်း�ာ�က်ု ုမေးရှ�ွခု�ယး၍ 
စားမ်းံက်နု်းး� �ုု�မ်းဟုတုး လု�းင်းန်းး�တစားခုခုုုအတွက်း မေးစာ��နှနု်းး�အဆိုုုမြ��လာှ မေးတာင်းး�ခုံမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ 

  �ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင်း�း ယင်းး�န်းည်းး�လမ်းး�က်ု ုတန်းးေုု�န်းည်းး��ါ�မေး�ာ �စာစည်းး�မ်း�ာ�၊ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�
မ်း�ာ� နှငှ်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ� ဝယးယရူှာတငွ်းး အ�ံု�မြ���ါ�ည်းး။ 

	 ကိုနီ််သူတ််တ်င််ဒိုါ	ရေး�်ယံပူြ�င််း	-	 �စာစည်းး�မေးထူးာက်း�ံ��၊ူ က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ နှှင်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမုေး��� ူအမေးရှအတကွ်းက်ုု က်န်း�း�တးပြီး�း� 
တင်းး�ါေတုးမေးခု်မြခုင်းး� န်းည်းး�လမ်းး�။ ယင်းး�န်းည်းး�လမ်းး�က်ု ုက်န်း�း�တးတင်းး�ါ နှှင်း�း မေးရှ�ွခု�ယးတင်းး�ါ ဟုု
လည်းး� �ံ�ုနှုန်းး��ည်းး။  

	 ဆာင်််�ာွး	ဥ�ရေးဒိုများ�ား	-  အဓိကု် �င်းးမ်း ဥ�မေး�မ်း ှထူး�းမ်းံ၍ ဆိုင်း�း�ာွ�ထူးကွ်းရှှုလာမ်းည်း�း န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်း�ာ�၊ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�
မ်း�ာ� နှငှ်း�း လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံတငွ်းးမ်း ူယင်းး�တုု�မ်းှာ န်းည်းး�ဥ�မေး�၊ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�
မ်း�ာ� နှငှ်း�းလု�းထူးံ�ုလု�းန်းည်းး�မ်း�ာ� မြေစား�ည်းး။ 

	 တ်င််ဒိုါ	-  အာဏ်ာ�ုုင်းးမ်း�ာ�က် က်န်းးထူးရှုုကု်းစာန်းစားမြေင်း�း လု�းင်းန်းး�အ�းနှှံရှန်းး ေတုးမေးခု်�ည်း�း မြေစားစာဉ်း
	 တ်င််ဒိုါတ်င််သူငွ််းသူ	ူ-  တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်းတုငွ်းး ဝင်းးမေးရှာက်း ယဉှ်းပြီး��ုင်းး�/ူ �ါဝင်းး�ူ
	 နှစှာ်ဆာင်််တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-  အက်န်း�းအ�တးမြေင်း�း �မေးဘာတညူ်းးပြီး�း� က်န်းဦး� က်န်းးထူးရှုုုက်းတစားခု ုမေး��အ�း၍ လ�ုးင်းန်းး�အ�းနှှံ�ည်း�း 

န်းည်းး�လမ်းး�။ ယင်းး�န်းည်းး�မြေင်း�းအထူးူ�မြ��ထူးာ��ည်းး� စာံ�တးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ��ါဝင်းး�ည်းး�း �တုယု တင်းး�ါ
မေးခု်ယမူ်း ုမြ��လ�ုးနှုုင်းးရှန်းး အခု�က်းအလက်း စာမုေးဆိုာင်းး��ါ�ည်းး။ 

	 ရေးင်ရွေး�ကိုးအ�	ထွု�ကို်တ်နီ်ပြ�င််း	-  အ�င်း�းမေးတားဆိုံ�ု မေးစာ��နှနု်းး�မြေင်း�း လုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည်းး�မ်းးမြခုင်းး�။ ယင်းး�တငွ်းး စား��ာွ�မေးရှ� တကွ်းမေးခု�
က်ုုက်းမ်း ု(economy)၊ ထူးမုေးရှာက်းမ်း ု(efficiency)၊ အက်��ု�ရှှုမ်း ု(effectiveness) နှငှ်း�း ည်းးမ်းှမ်း ု
(equity) ဟုမူေး�ာ အခု�က်းမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်းး။ 

ကျေးဝါါဟာာရမူုာ�
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အချုနး� ၁

မူိတးဆ�း
၁.၁  အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� (public procurement) 
ဆုိသည်းးမှူာ အဘ�းနည်းး�။ အဘ�းကျေးကြုံ�ာင်း အကျေးရ�ပ်ါရသနည်းး�။ 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� (public procurement)ဆိုု�ုည်းးမ်းာှ အစာုု�ရှ

တစားရှ�း၏ �ံမု်းှန်းးအာ�မြေင်း�း �ဂု္ဂိုုလကု်ထူးံမ်း ှက်နု်းး�စာစည်းး�၊ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု

နှငှ်း�း အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံတုုု�က်ုု ဝယးယ�ူည်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း�င်းး

မြေစား�ည်းး။ စာာ�င်းးမေးက်�ာင်းး�မ်း�ာ�နှငှ်းး� �က်းဆိုုုင်းး�ည်းး� ဝယးယမူေးရှ�

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းဆိုုု�ါက် ယင်းး�တငွ်းး စာာအ�ုးမ်း�ာ� ဝယးယမူြခုင်းး�မ်းစှာ၍ 

�င်းးရှုုု�ညွှနှ်းး�တမ်းး� မ်းမွ်းး�မ်းံရှန်းး �ည်းာရှငှ်းး င်းာှ�ရှမ်းး�မြခုင်းး�၊ မေးက်�ာင်းး�မေးဆိုာင်းး 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမြခုင်းး�နှငှ်း�း မြ�င်းးဆိုင်းးမြခုင်းး� စာ�ည်း�းလ�ုးင်းန်းး�အမ်း��ု�မ်း��ု� �ါဝင်းး

နှုုင်းး�ါ�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး� စာဉ်းတငွ်းး အစာုု�ရှ�ည်းး 

�ဂု္ဂိုုလကု် က်ဏ္ဍမ်း ှလ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�က်ု ုရှာှမေးေမွ်း၊ု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းနုှှင်း�း 

ဝယးယမူေး��မေးခု�မ်းမု်း�ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှ�ည်းး။ အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

�ည်းး နှုုင်းးင်းံမေးတားအမေးန်းမြေင်း�း က်နု်းး�စာစည်းး� �ုု�မ်းဟုုတး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းကု်ုု 

တုုက်းရှုုကု်းလ�ုးမေးဆိုာင်းးမေး��မ်းည်း�းအစာာ� �ဂု္ဂိုုလလု�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးတုု�(၏

လ�ုးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�)အာ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှန်းး အာရှုံစုာုုက်းမ်းည်းးဆိုု�ုည်း�း

ဆိုံု�မြေတးခု�က်းက်ု ုမေးေားညွှနှ်းး��ည်းး။ ဆိုုုလုု �ည်းးမ်းာှ န်းည်းး��ည်းာ�ုုင်းး�

က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်း၊ု စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းးနှငှ်း�း လ�ုးင်းန်းး��ုုင်းး� က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်းတုုု�ရှှု

�ည်း�း �ဂု္ဂိုုလကု်လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှယင်းး�မေးင်းမွေးကြက်�မြေင်း�း�င်းး �ုု၍မေးက်ာင်းး�

�ည်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းနုှှင်း�း မေး��ရှ�ည်း�းမေးင်းမွေးကြက်�နှငှ်း�း ထူးုုက်းတန်းးမေး�ာ 

က်နု်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုရှနှုုင်းး�ည်းး။ 

 

မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်းမွ်း�ာ�က်ုု ထူးမုေးရှာက်းအက်��ု�ရှှုစာာွ အ�ံ�ုခု�နှုုင်းး�ါက် 

မြ�ည်းး�မူ်း�ာ�အတကွ်း �ုုမ်းုု အက်��ု�ရှှုနှုုင်းး�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

စာန်းစား �ုုမ်းုု မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းး�ါက် မေးက်�ာင်းး� နှငှ်း�း မေးဆို�ရှုံမု်း�ာ� �ုမု်းုု 

မေးဆိုာက်းလ�ုးနှုုင်းးမြခုင်းး�၊ မြ�ည်းး�မူ်း�ာ�၏ က်�န်းး�မ်းာမေးရှ� နှငှ်း�း �ည်းာမေးရှ� 

�ုုမ်းုုတုု�တက်းမြခုင်းး� စာ�ည်း�း အက်��ု�မေးက်��ဇူး�ူမ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးကြက်ဥး�မေး��

နှုုင်းး�ည်းး။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုငု်းးင်းံ အစာုု�ရှအမေးန်းမြေင်း�း ပြီး�း�ခု���ည်း�း နှှစားမ်း�ာ�အတငွ်းး� 

အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံ ုတုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးရှ� ဦး�စာာ�မေး��

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းလှက်းရှှုပြီး�း� စာက်းယနှတရှာ�နှငှ်း�း လမ်းး�မ်း�ာ� ဝယးယူ

မေးဆိုာက်းလ�ုးမြခုင်းး�က်���ုု� (တစားနှစှား�က်းတမ်းး�ထူးက်း �ု�ုံ�ုနှုုင်းး�ည်း�း) 

အမေးဆိုာက်းအအံ�ုစာစည်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း ရှင်းး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံ�ည်းး� မေးင်းွ

လံ�ု မေးင်းရွှင်းး� အ�ံ�ုစာရှတုးမ်း�ာ� �ုုမ်းုုမ်း�ာ�မြ�ာ�လာ�ည်းးက်ု ုမေးတ�ွမြမ်းင်းးမေးန်း

ရှ�ည်းး။၁ မေးင်းလွံ�ုမေးင်းရွှင်းး� အ�ံ�ုစာရှတုး�ည်းး ၂၀၁၁/၁၂ ခု ုဘဏ္ဍာနှှစား

မ်း ှစာ၍ နှှစားဆိုန်းး��ါ� တုု�မြမ်းင်း�းလာလ�က်းရှှုပြီး�း� စာစုာမုေး�ါင်းး� က်��း ၅၀၆၁ 

ဘးလးယံ (ခုန်း�းမ်းှန်းး�မေးမြခု က်န်းးမေး�်လာ ၃.၈ ဘးလးယံ)နှှင်း�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ 

စာစုာမုေး�ါင်းး� မြ�ည်းးတငွ်းး�ထူးတုးက်နု်းးတန်းးေု�ု (GDP) ၏ ၆ ရှာခုုငု်းးနှုန်းး� 

အထူး ုမေးရှာက်းရှှခုု��က်ာ ခုန်း�းမ်းှန်းး� တွက်းခု�က်းမ်းအုရှ ၂၀၂၁/၂၂ ခု ုဘဏ္ဍာ

နှစှားတငွ်းး က်��း ၁၁၀၀၀ ဘးလးယံအထူး ုမေးရှာက်းရှှု�ာွ�မ်းည်းးမြေစား�ည်းး။၂	 

ယင်းး��ုု�မေးင်းမွေးကြက်�အမေးမြမ်းာက်းအမြမ်းာ� အ�ံ�ုမြ��မေးန်းရှ�ည်း�းအတွက်း ဤ

အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ�အာ� အစာုု�ရှ၏ စာန်းစားတက်�ဝယးယမူ်းု

နှငှ်း�း မြေစား�လုုဝယးယမူ်းတုုု� အကြက်ာ� မြေစားလာမ်းည်း�းအက်��ု�ဆိုက်းရှလ�း

မ်း�ာ�မ်းာှ အလနွ်းးအမ်းင်းး�က်ာွမြခုာ�နှုုင်းး�ည်းး။  

�ံမု်းှန်းးအာ�မြေင်း�း အစာုု�ရှမ်း�ာ��ည်းး အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံနုှငှ်း�း 

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ� တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးရှ�အတကွ်း�ာမ်းက် 

က်�ယးမြ�န်း�းမေး�ာ စား��ာွ�မေးရှ�၊ လမူ်းမုေးရှ� နှငှ်း�း �ဘာ၀ �တးဝန်းး�က်�င်းး

ဆိုုုင်းးရှာ ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�အတကွ်းလည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း

က်ုု အ�ံု�မြ���ည်းး။ ယင်းး�တု�ုတငွ်းး �ဘာ၀ �တးဝန်းး�က်�င်းးဆိုုငု်းးရှာ 

စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး�မ်း�ာ�တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာမေးရှ� နှငှ်း�း မြ�ည်းးတငွ်းး�

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� ေွံ�ပြီးေ�ု�တုု�တက်းမေးစာမေးရှ� အတကွ်း �ံ��ုု�မ်းုမ်း�ာ�လည်းး� 

�ါဝင်းး�ည်းး။၃ ထူးုု�မေးကြက်ာင်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း�ည်းး 

အခုနွ်းးထူးမ်းး�မြ�ည်းး�မူ်း�ာ�၏ မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု မြေည်း�းဆိုည်းး�မေး��နှုငု်းး

ရှမ်းည်းးမြေစား�က်���ုု� အစာုု�ရှ အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�၏ မ်းဟုာဗ��ဟုာ

ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမေးရှ�အတကွ်းလည်းး� 

အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားမေးစာရှမ်းည်းး။၄

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံအတကွ်းမ်း ူမ်းကြက်ာမေး��မေး�ာ အတတုး�မ်းုုင်းး�မ်း�ာ�အရှ  

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�၊ �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်းနုှငှ်း�း အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ု

တုု��ည်းး ခု�တုးဆိုက်းမေးန်းလ�က်းရှှမုေး�ာမေးကြက်ာင်း�း အထူးူ�အမေးရှ�ကြီးက်း�

မေး�ာ က်စုာစရှ�းတစားခု ုမြေစား�ည်းး။ မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာက်ုု မ်းည်းး�ုု� 

အ�ံ�ုမြ���ည်းးဆိုု�ုည်း�းအခု�က်းက် နှုုင်းးင်းံမေးတားအမေး�် နှငှ်း�း ၎င်းး�တုု�

မေးရှ�ွမေးက်ာက်းခု���ည်း�း �ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ� အမေး�် မြ�ည်းး�လူထူူး၏ု

�မေးဘာထူးာ�အမြမ်းင်းးတု�ုအမေး�်�က်းမေးရှာက်းမ်းရုှှု�ည်းး။၅  အဂ္ဂိုတ ု

�ုု�မ်းဟုတုး မ်းမ်းှတမေး�ာ အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�မြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

စာန်းစား၏ တည်း�းမ်းတးမ်းနှ်းးက်န်းးမ်းုက်ုု မေးောက်းေ�က်းမ်းည်းးဆိုုလုှင်းး  မြ�ည်းး

�မူ်း�ာ�အမေးန်းမြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ အာဏ်ာနှငှ်း�းတရှာ�မ်းှတမ်းအုမေး�် 

မေးမ်း�ခုနွ်းး�ထူးတုးလာနှုုင်းး�ည်းး။၆  အမြ�န်းးအလှန်းးအာ�မြေင်း�း တည်းးပြီးင်းမု်းး

�ည်း�း�းမ်းုုက်မေးရှစားစာန်းစားမ်း�ာ�၏ အမေးမြခုခုံအတုးမြမ်းစားတစားခုမုြေစားမေး�ာ 

မြ�ည်းး�လူထူူး၏ုအခုွန်းးမေး��လုစုာတုးမ်း�ာ�က်ုလုည်းး� အက်��ု�

�က်း မေးရှာက်းမ်းရုှှုမေးစာနှုုင်းး�ည်းး။၇ ရှု�ုးမေးထူး�ွ�ည်း�းဝယးယမူြခုင်းး�
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လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းနှငှ်း�း �ါဝင်းး�တး�က်း�ည်း�းမေးင်းမွေးကြက်��မ်းာဏ်တု�ုမေးကြက်ာင်း�း 

အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုမြေစားမေးစာရှန်းး အခုငွ်း�းအလမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�းမ်းက်းလံ�ုမ်း�ာ�က်ု ု

မြေစားမေးစာ�ည်းး။ ထူးု�ုမေးကြက်ာင်း�း မေးစာ��နှနု်းး�နှှင်း�း အရှည်းးမေး��ွအရှ �င်း�းမေးတား

�ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�က် တင်းး�ါမ်းမေးအာင်းးမြမ်းင်းးဘ� “အမေးက်ာင်းး�ဆိုံ�ု 

လာဘးထူးုု�နှုုင်းး�”ူ မ်း�ာ��ာ တင်းး�ါရှမြခုင်းး�မ်း��ု�မ်းမြေစားမေးစာရှန်းးအတကွ်း 

အစာုု�ရှ၏အေွ��အစာည်းး� မ်း�ာ�မ်း�ှာမ်းက် မြ�င်းး�(အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�)မ်း�ှါ 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်း ုနှှင်း�း ဝယးယမူေးရှ�က်ု ုကြက်�းမ်းတးကြက်ည်း�းရှုုမ်းတုုု�မြ��လ�ုး

ရှန်းး အမေးရှ�ကြီးက်း�လှ�ည်းး။၈ 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�တငွ်းး အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်းကုြီးက်း�မ်းာ�လနွ်းး��ါက် 

အစာုု�ရှမ်း�ာ�မြ��တးက်��ည်းးအထူး�ုင်းး မြေစားနှုုင်းး�ါ�ည်းး။  ဥ�မ်းာ အမြေစား

မေးေားမြ�ရှလှင်းး ဘရှာဇူးး� မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� က်မု်းပဏ်း Odebrecht 

�ည်းး အစာုု�ရှ လ�ုးင်းန်းး�က်န်းးထူးရှုုကု်းမ်း�ာ� လ�ုးခုငွ်း�းရှရှှုမေးရှ� အတကွ်း 

လာဘးမေးင်းမွ်း�ာ� မေး��ခု���ည်းး။ အစာုု�ရှက် စာံစုာမ်းး�စာစားမေးဆို�မ်းမုေး�ါင်းး� ၃၀ 

မေးက်�ား လ�ုးခု��ပြီး�း�မေးန်းာက်း ယင်းး�က်မု်းပဏ်း �ည်းး  အမေးမ်းရှကု်န်းးမေး�်လာ 

၃.၅ ဘးလးယံအထူး ုလာဘးမေးင်းမွ်း�ာ� မေး��ခု��မေးကြက်ာင်းး� စာစားမေးဆို�မေးတ�ွရှှုခု��

�ါ�ည်းး။ ယင်းး� အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုအရှု�ုးမေးတား�ံ၏ု အက်��ု�ဆိုက်း

အမြေစား ဘရှာဇူးး� �မ်းမတမေးဟုာင်းး� Lula da Silva ရှာထူး�ူမ်းှနှတုးထူးကွ်း

ခု��ရှမြခုင်းး�နှငှ်း�း တရှာ�စာ�ွခုံရှမြခုင်းး�၊ ဘရှာဇူးး� �မ်းမတမေးဟုာင်းး� နှစှားဦး�၊ �းရှု�ူ

နှငှ်း�း �န်းာ�မ်းာ� �မ်းမတမေးဟုာင်းး�တု�ု တရှာ�စာ�ွခုံရှမြခုင်းး�တု�ုအ�ါအဝင်းး 

မြ�စား�ဏ်းက်�ခုံရှမ်း ု၂၀၀ မေးက်�ား ရှှခုု���ည်းး။၉ ယင်းး��ုု�မေး�ာ ကြီးက်း�မ်းာ�

�ည်း�း နှုုင်းးင်းံမေးရှ�ထူးခုုုုက်းမ်းမု်း�ာ�မြေစားခု��မေး�ားလည်းး� အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်းု

က်ုု ဆိုက်း၍ မ်းက်ုငု်းးတယွးလုုခု�� မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း မြ�ည်းး�လူထူူးအုတွက်း 

စား��ာွ�မေးရှ�ေွံ�ပြီးေ�ု�တုု�တက်းမ်းမု်း�ာ�မြေစားမေးစာနှုငု်းးမ်းည်း�း ရှင်းး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမ်းု

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�နှှင်း�း �တး�က်း�ည်း�း ဆိုံု�မြေတးခု�က်းမ်း�ာ�တငွ်းးလည်းး� 

မ်းာှ�ယငွ်းး�စာာွခု�ခု��၍ အခုငွ်း�းအလမ်းး�မ်း�ာ�ဆိုံ�ုရှုံု�ခု��ရှ�ည်းး။  

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၁) 
အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ လုွှာပ်းငနး�စာဥး ပုံ်စံာ ၁၀

ဝယံ်ယံမူျားစုာကို်ဝနီ်း

တငးဒါအကြီး�ိ�
(၁)  နှှစားစာဉ်းအရှအ�ံ�ုခုန်းး�မ်းှန်းး�မေးမြခုမေးင်းစွာာရှင်းး�မြ�င်းးဆိုင်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း အစာုု�ရှ ဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�အာ� ရှန်းး�ံမုေးင်းခွု�ွမေးဝမြခုင်းး� 

(၂)  အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�လုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း န်းည်းး�လမ်းး�မ်း�ာ� ထူးတုးမေးေား�တးမ်းတှးရှန်းး ဝယးယမူေးရှ�အစားအစာဉ်းမေးရှ�ဆိုွ�မြခုင်းး�

(၃)  အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� လုအု�းခု�က်းမ်း�ာ� �တးမ်းတှးမြခုင်းး� နှှင်း�း တင်းး�ါစာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မြ�င်းးဆိုင်းးမြခုင်းး�

တငးဒါ
(၄)  တင်းး�ါအဆိုုုမြ��ခု�က်း တင်းး�ငွ်းး�ရှန်းး လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုေတုးမေးခု်မြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး တင်းး�ါမေးခု်ယမူြခုင်းး� 

(၅)  တင်းး�ါ အဆိုုုမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအက်�မြေတးစာစုာစားမြခုင်းး� နှငှ်း�း တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�အူာ� မေးရှ�ွခု�ယးမြခုင်းး� 

(၆)  က်န်းးထူးရှုုုက်း လ�ုး�ုုင်းးခုငွ်း�းမေး��အ�းမြခုင်းး� 

တငးဒါ အလွွှာနး
(၇) က်န်းးထူးရှုုုက်းစာာခု���း စာည်းး�က်မ်းး�ခု�က်းအတုငု်းး� မေး��မေးခု�ရှန်းးနှငှ်း�း တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�ည်းး� လု�းင်းန်းး�ထူးံမ်း ှအရှည်းးအမေး��ွမ်းး 

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု�ုု�မ်းဟုုတး က်နု်းး�စာစည်းး� ရှရှှရုှန်းး က်န်းးထူးရှုုုက်းစာာခု���း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မြခုင်းး� 

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 ုမ်းူဝါ�စာာတမ်းး�အနှစှားခု���း�ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း စားမ်းံအု�းခု���းမ်းအုမေး�် အဓိကု်ထူးာ��ည်းး။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုငု်းးင်းံရှှု 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အမေး�် လမှ်းး�မ်းုု�လ�က်းရှှု

မေး�ာ �ါဝင်းး�မူ်း�ာ�၊ စာည်းး�မ်း�ဉ်း� စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�၊ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းး ရှည်းးမ်း�ာ�

၊ အ��ုည်းာ နှှင်း�း မ်းက်းလံ�ုမ်း�ာ� (incentives) တု�ုက်ုု န်းာ�လည်းး 

�မေးဘာမေး�ါက်းနှုငု်းးရှန်းး အာ�ထူးတုး ကြီးက်�ု��မ်းး�ထူးာ��ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစားအမေး�် ကြီးက်း�ကြက်�းက်�ွးက်�မ်း ုနှှင်း�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုအ�ုုင်းး�

တငွ်းး မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�က် မ်းည်း�း�ည်း�း အခုန်းး�

က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းးမေးန်း�ည်းးက်ု ုဤစာာတမ်းး�၌ အဓိကု်ထူးာ� မေးလ�လာ

�ါ�ည်းး။

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုမြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� (၁၄) ခု၏ု အစာုု�ရှမ်း�ာ�က်ု ု

၂၀၁၁ ခုုနှှစားမ်း ှစာတင်းး၍ ေ�ွ�စာည်းး�ခု��မြခုင်းး� မြေစားမေး�ားလည်းး� မြ�ည်းး��ူ

ဘဏ္ဍာမေးရှ� မ်းဝူါ�၊ အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းနုှငှ်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�စာစုာစား

မ်း ုအ�ုုင်းး�တုု�တငွ်းး ၎င်းး�တု�ု�ည်းး အမေးရှ��ါမေး�ာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းး

လ�က်း ရှှ�ုည်းး။ ယခုစုာာတမ်းး�တငွ်းး လက်းရှှုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာ ဥ�မေး�၊ မ်းဝူါ�မ်းမူေးဘာင်းးနှငှ်း�း  မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� 

အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုနှငှ်း�း စာစုာစား

ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်းတုုု�အမေး�် ယင်းး�တု�ု၏ လမှ်းး�မ်းုု�မ်းတုုု�က်ုု �ုုမ်းုု၍ 

ရှငှ်းး�ရှငှ်းး�လင်းး�လင်းး� �မေးဘာမေး�ါက်း န်းာ�လည်းးနှုငု်းးရှန်းး အာ�ထူးတုး

ထူးာ��ည်းး။ ၂၀၁၁ ခုနုှှစားမ်း ှစာ၍ မ်းည်းးက်���ုု� မ်းူဝါ�မ်း�ာ�က်ု ုမေးမြ�ာင်းး�လ�

က်�င်း�း�ံ�ုလာ�ည်းးက်ု ုစာ�ူစာမ်းး�မေးလ�လာပြီး�း� လ�ုးက်ုငု်းးမေးလ�ရှှု�ည်း�း

အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�နှငှ်း�း ရှုမုေးထူးာင်း�းအမြမ်းင်းးမ်း�ာ�က်ု ု လည်းး� ဆိုန်းး�စာစား

မေးေားထူးတုးထူးာ��ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်း�းနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း�အဆိုင်း�း အစာုု�ရှနှစှားရှ�းလံ�ု၏ �က်းတမ်းး� နှစှားဆိုက်းလံ�ုတငွ်းး 

အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံအုတွက်း ရှင်းး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမြခုင်းး��ည်းး မ်းဝူါ�

ဦး�စာာ�မေး��မ်း�ာ� မြေစားခု��မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း ယခုစုာာတမ်းး�တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ 

အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံဆုိုုုင်းးရှာ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအဓိကု်ထူးာ� 

မေးလ�လာထူးာ��ည်းး။ 

အစာုု�ရှ-�ဂု္ဂိုုလကု် ��ူမေး�ါင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းမု်း�ာ� (PPPs) မြေင်း�း မြ��လ�ုးခု��

�ည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�အာ� ယခုစုာာတမ်းး�၏ �မုေးတ�န်း န်းယး�ယး

တငွ်းး �ါဝင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။ မြ�ည်းးန်းယးမ်း�ာ� နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�ရှှု 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်း ုဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးတငွ်းး 

PPPs မ်း�ာ�က်ု ုထူးည်း�း�ငွ်းး�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှမုေး�ာမေးကြက်ာင်း�း မြေစား�ည်းး။ 

ယင်းး� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�မ်းာှ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တုု�က် 

တုုက်းရှုုကု်းက်ုငု်းးတွယးရှန်းး အတကွ်း အရှယွးအစာာ� ကြီးက်း�မ်းာ�လနွ်းး�မြခုင်းး� 

(ခုန်း�းမ်းှန်းး�မေးမြခု က်န်းးမေး�်လာ ၅ �န်းး� အထူးက်း) နှငှ်း�း ရှု�ုးမေးထူး�ွခုက်းခု�

လနွ်းး�မြခုင်းး�တုု�မေးကြက်ာင်း�းလည်းး� မြေစား�ါ�ည်းး။၁၁ PPPs မ်း�ာ�က်ု ုယခုု

စာာတမ်းး�၏ �မုေးတ�န်း န်းယး�ယးတငွ်းး ထူးည်း�း�ငွ်းး�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှု

မေး�ားလည်းး� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� မ်း�ာ�၌ လ�ုးမေးဆိုာင်းးလ�က်း ရှှု

�ည်းး အဓိကု် အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံ ုအမ်း�ာ�စာမု်းာှ PPPs စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ� �ါဝင်းးမေးန်းပြီး�း� လက်းမေးတ�ွတငွ်းးလည်းး� အခု��ု� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� 

အစာုု�ရှတုု��ည်းး ယင်းး�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစားထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး� မေးန်းရှ

�ါ�ည်းး။

 

ယခုစုာာတမ်းး�၏ �ု၍ုက်�ယးမြ�န်း�း�ည်း�းရှည်းးရှယွးခု�က်းတစားခုမု်းာှ မေးမြမ်းမြ�င်းး

အမေးမြခုအမေးန်းတငွ်းး အမ်းနှ်းးတက်ယး က်�င်း�း�ံ�ုမေးန်း�ည်း�း အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�

အမေးကြက်ာင်းး� �ုမု်းုု �ရုှှုနှုုင်းးရှန်းးမြေစားပြီး�း� ရှရှှလုာမေး�ာ အခု�က်းအလက်း

မ်း�ာ�မြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� နှငှ်း�း  

မေးန်းာက်းထူး�းမြ�ဌာာန်းး�မ်းည်း�း မ်းဝူါ�ဥ�မေး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း��ည်း�း အန်းာ

၁.၂  သုကျေးတသန န�းပ်�းနှှင်း နည်းး�နာ

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၂) 
ခြမူနးမူာနုိှငး၏ ခြပ်ည်းးန�း နှှင်း တုိငး�ကျေးဒသကြီး�ီ� အစုိာ�ရမူုာ� 

ဗဟုုုမ်းခှုန်း�းအ�း�ည်း�း ဝန်းးကြီးက်း�ခု���းနှငှ်း�း အစာုု�ရှအေွ��ဝင်းး 

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� ဦး�မေးဆိုာင်းးရှမေး�ာ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��

ကြီးက်း� အစာုု�ရှအေွ��က်ုု ၂၀၀၈ ခုုနှှစား ေ�ွ�စာည်းး��ံ ုအမေးမြခုခုံ 

ဥ�မေး�က် ေန်းးတး�မေး��ခု�� �ါ�ည်းး။ ေ�ွ�စာည်းး��ံအုမေးမြခုခုံ ဥ�မေး� 

ဇူးယာ� (၂) တွင်းး �တးမ်းတှးမေး��ထူးာ��ည်း�း က်ဏ္ဍမ်း�ာ�နှငှ်းး� 

�က်းဆိုုုင်းး�ည်းး� ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ုု မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် “စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှန်းး၊ လမ်းး�ညွှနှ်းးရှန်းး၊ ကြီးက်း�ကြက်�းရှန်းး

နှငှ်း�း စာစားမေးဆို�ရှန်းး” တာဝန်းးမေး��အ�းမြခုင်းး� ခုံရှ�ါ�ည်းး။၁၂ 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ရှှု ဌာာန်းအမ်း�ာ�စာတုငွ်းး 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်းနှငှ်း�း ၎င်းး�တုု�၏ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�

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

မ်း��ု�ရှှု�ါ�ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� ဘတးဂ္ဂို�က်း

မ်း�ာ��ည်းး စာစုာမုေး�ါင်းး� အစာု�ုရှ အ�ံ�ုစာရှတုး၁၃ ၏ ၁၁.၈ 

ရှာခုုုင်းးနှုန်းး� နှှင်း�း စာုစာမုေး�ါင်းး� မေးင်းလွံ�ုမေးင်းရွှင်းး� အ�ံ�ုစာရှတုး၏ 

၂၄ ရှာခုုငု်းးနှုန်းး� �ါဝင်းးမ်း ုရှှုမေးန်း�ါ�ည်းး (၂၀၁၈/၁၉ မ်းလူ ခုန်းး�

မ်းနှ်းး�ဘတးဂ္ဂို�က်း)။၁၄   

မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတားမ်း�ာ�နှှင်း�း မြ�ည်းး��ူ

မေးင်းစွာာရှင်းး� မေးက်ားမ်းတးက်���ုု� လတှးမေးတားမေးက်ားမ်းတး မ်း�ာ�က် 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�မေးရှ�ဆိုွ�မြခုင်းး�တငွ်းး �ါဝင်းးမ်းရုှှုမ်း�ာ��က်���ုု�၊ 

အစာုု�ရှလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အာ� အက်�မြေတး မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းမြခုင်းး�နှငှ်း�း 

၎င်းး�တုု�၏ မ်း�ဆိုနှဒန်းယးမ်းှမြ�ည်းး�မူ်း�ာ�အာ� အစာုု�ရှ

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ� ရှရှှရုှန်းး �ံ��ုု�မေး��မြခုင်းး� စာ�ည်း�း တာဝန်းး

မ်း�ာ�က်ုလုည်းး� ထူးမ်းး�မေးဆိုာင်းး�ါ�ည်းး။၁၅  မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာု

အစာုု�ရှက် မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှးမြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းက်ု ုအဓိကု်တာဝန်းးယူ

ပြီး�း�၊ အမေးက်ာင်းး အထူးည်းးမေးေား�ည်း�း အ�ုုင်းး�တွင်းးမ်း ူမြ�ည်းးန်းယး

နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး�� ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�က် အမေးရှ�ကြီးက်း�မေး�ာ 

အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းး�ါ�ည်းး။၁၆    
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ဂ္ဂိုါတးမ်းူဝါ�ခု�မ်းတှးမြခုင်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း အမေးထူးာက်းအက်မူြ��နှုုင်းးရှန်းး 

ရှည်းးရှယွး�ါ�ည်းး။ ယခုစုာာတမ်းး��ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုစာစားမေးဆို�မြခုင်းး� မ်းဟုတုး�ါ။ ယခုစုာာတမ်းး�တွင်းး 

နှုုင်းးင်းံတက်ာအ�အုမ်းတှးမြ��အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စာန်းစားမ်း�ာ�က်ု ု

ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာမ်း ုန်းည်းး�လမ်းး� မြေစားမေး�ာ Methodology for 

Assessing Procurement Systems (MAPS) မြေင်း�း စာန်းစားတက်� 

ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာမြခုင်းး�မ်း��ု� လု�းမေးဆိုာင်းးထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုက်���ုု� 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး မေးအာက်းရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှမေး�ာ ဌာာန်းအေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာန်းစားတက်� စာာရှင်းး�စာစား

မြခုင်းး�က်ု ုယခုစုာာတမ်းး�တွင်းး မေးဆိုာင်းးရှကွ်းထူးာ�မြခုင်းး�မ်း��ု�မ်းရှှ�ုါ။ 

မြ�ည်းးန်းယးတစားခုနုှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တစားခုုတုု�က်ုု မေးလ�လာခု�က်းမ်း�ာ�

အရှ မေးတ�ွရှှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု ဆိုန်းး�စာစားတင်းးမြ�ထူးာ�မြခုင်းး� မြေစားပြီး�း� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းး�ံမု်း�ာ�မ်းာှ ဌာာန်းအလုုက်းနှှင်း�း တည်းးမေးန်းရှာမေး��အလုကု်း 

က်�ွမြ�ာ�မြခုာ�န်းာ�မ်းမု်း�ာ� ရှှုနှုုင်းးက်ာ �ု၍ု မေး�ခု�ာစာာွမေးလ�လာ�ံု���းမ်း ု

ထူး�းမ်းံမြ��လ�ုးရှန်းး လည်းး� လုအု�းနှုုင်းး�ါ�ည်းး။ 

ယခုစုာာတမ်းး��ည်းး ရှှုပြီး�း��ာ� �မုေးတ�န်း၊ စာာအု�းစာာတမ်းး�နှှင်း�း 

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးလ�လာမြခုင်းး�၊ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာ က်စုာစရှ�းတငွ်းး လ�ုးက်ုငု်းးမေးန်း�ည်း�း ေွံ�ပြီးေု��မေးရှ�အေွ��မ်း�ာ�အာ� 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုင်းး� နှငှ်း�း ၂၀၁၈ ခုနုှှစားက်ုန်းးခုါန်းး�နှှင်း�း ၂၀၂၀ မြ�ည်း�းနှစှား 

အမေးစာာ�ုငု်းး� က်ာလတုု�အကြက်ာ� လု�းမေးဆိုာင်းးခု���ည်း�း က်ငွ်းး�ဆိုင်းး�

�မုေးတ�န်းမြ��မေးလ�လာမ်းနုှှစားကြီးက်မု်းးတုု�အမေး�်တငွ်းး အမေးမြခုခုံမေးရှ��ာ� 

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၃) 
အကျေးဆာ�းအအုံဆုိငးရာ လုွှာပ်းငနး�မူုာ�တည်းး  ကျေးဆာ�းမုူအတွ�း ဝါနးကျေးဆာငးမုူလုွှာပ်းငနး�မူုာ�တွငး 
ခြပ်ည်းးန�း နှှင်း တုိငး�ကျေးဒသကြီး�ီ� အစုိာ�ရမူုာ�� မူည်းးသည််းး အချုနး��ဏ္ဍမှူ ပ်ါဝါငးသနည်းး�။ 

အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�၏ တည်းးမေးန်းရှာ၊ အရှယွးအစာာ�၊ ရှု�ုးမေးထူး�ွခုက်းခု�မ်း ုနှှင်း�း ဘတးဂ္ဂို�က်းရှရှှ�ုည်း�း မေးန်းရှာ အမေး�်မ်းတူည်းး၍ အစာုု�ရှ

၏ အမေးဆိုာက်းအအံ ုလု�းင်းန်းး�မ်း�ာ�တည်းး မေးဆိုာက်းမ်းအုတကွ်း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းလု�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�ဆိုုုင်းးရှာ တာဝန်းးခု�ွမေးဝမ်း ုအမ်း��ု�မ်း��ု�က်ွ�မြ�ာ� 

�ါ�ည်းး။ အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း တင်းး�ါမေးခု်ယရူှာတငွ်းး စားမ်းံက်နု်းး�တည်းးရှှု�ည်း�း မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အတငွ်းး�

တငွ်းး�ာ တင်းး�ါမေးခု်ယ�ူါ�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� အမေးဝ�မေးမြ��လမ်းး�မ်းကြီးက်း� စားမ်းံက်နု်းး�က်���ုု� မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� တစားခုုထူးက်း �ု၍ု 

လမှ်းး�ခြုံခုံ�မ်း ုရှှုမေး�ာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်းမ်း ူယင်းး�က်���ုု� မ်းဟုတုး�ါ။ မြ�ည်းးန်းယး နှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ��ည်းး မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ု

မေးင်းလွံ�ုမေးင်းရွှင်းး� ဘတးဂ္ဂို�က်းနှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� မေးင်းလွံု�မေးင်းရွှင်းး� ဘတးဂ္ဂို�က်း အ�ံ�ုမြ��ထူးာ��ည်း�း ဝယးယမူ်း ုနှှစားမ်း��ု�လံု�က်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ�ရှမေး�ားလည်းး� တာဝန်းးယရူှမ်း ုအတုုင်းး�အတာမ်းာှမ်း ူက်ာွမြခုာ��ါ�ည်းး။

l	 ပြ�ည််ရေးထွာင််စာ�ဘာဏ္ဍာာ�နီ်�ံ�ရေးင်	ွမ်း ှက်�ခုံ�ံ�ုစာ�ွ�ည်းး� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု တင်းး�ါ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ုအာ�လံု�အာ� မြ�ည်းးန်းယး/ 

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာအမြေစား တာဝန်းးယ၍ူ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းအု�ုုင်းး�တွင်းး �ံ��ုု�ရှ�ါ�ည်းး။ ဝယးယမူ်း ု

မြ��လ�ုး�ည်း�း �က်းဆိုုုင်းးရှာ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး�� ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�က် ဝယးယမူြခုင်းး�မြေစားစာဉ်း တစားခုလုံု�က်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှ�ါ�ည်းး။ 

l	 တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီနှှင််	်ပြ�ည််နီယံ်ဘာဏ္ဍာာ�နီ်�ံ�ရေးင်	ွမ်း ှက်�ခုံ�ံ�ုစာ�ွ�ည်းး ဆိုုု�ါက် မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု တင်းး�ါယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ု

အာ�လံ�ုက်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မေးရှ�မ်းာှမ်း ူမြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏တာဝန်းး�ာမြေစား�ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်း

အ�ံ�ုမြ��ထူးာ��ည်း�း ဝယးယမူြခုင်းး� မ်း�ာ�က်���ုု��င်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း�ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာအမြေစား 

တာဝန်းးယူပြီး�း� ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးမေးဆိုာင်းး�ည်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�ဌာာန်းက် စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းကု်ုု တာဝန်းးယ�ူါ�ည်းး။ ထူးုု�မြ�င်းး 

အမြခုာ� “ဆိုက်းစာ�း�ည်း�း” မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဌာာန်းအရှာရှှုမ်း�ာ� (�ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင်း�း အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာမ်း�ာ�) က် စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုအ�ုုင်းး�

တငွ်းး က်ညူ်းး�ံ��ုု�မေး���ါ�ည်းး။  

စားမ်းံက်နု်းး� လုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ်း�း အမေး��စာတုးမေးေားမြ�ခု�က်းက်ု ုဆိုန်းး�စာစားမြခုင်းး�၊ စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုစာစားမေးဆို�မြခုင်းး�၊ ဝယးယမူြခုင်းး� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းး�ည်း�း ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�က်ုု ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မြခုင်းး� စာ�ည်းးတု�ုတငွ်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 

လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ��ည်းး တက်းကြွက်စွာာွ �ါဝင်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးန်း�ါ�ည်းး။ မေး��မြ�ည်းး�မူ်း�ာ��ည်းး အခု�က်းအလက်း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�

မ်း ုနှှင်း�း တုုင်းးကြက်ာ�မ်းမု်း�ာ� အတကွ်း ၎င်းး�တု�ု န်းယးမေးမြမ်းရှှ ုလတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လှယးမ်း�ာ��ုု��ာ �ုုမ်းုု ယံကုြက်ည်းးမ်းရုှှုစာာွ ဆိုက်း�ယွးကြက်ပြီး�း� 

၎င်းး�တုု�နှှင်းး� ဌာာန်းဆိုုငု်းးရှာ/တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�အကြက်ာ�လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လှယးမ်း�ာ�က် ခု�တုးဆိုက်းမေး�� ရှ�ါ�ည်းး။ မြ�ည်းး��ူ

မေးင်းစွာာရှင်းး�မေးက်ားမ်းတး�ည်းးလည်းး� က်န်းးထူးရှုုကု်းလ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�၏ အရှည်းးအမေး��ွမြ�ည်း�းမ်းးမ်းုမ်းရှှု�ည်း�းလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစားမေးဆို�ရှ

�ါ�ည်းး။ အမေးဆိုာက်းအအံဆုိုုုင်းးရှာ ဝယးယမူြခုင်းး�တငွ်းး မြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�အဆိုင်း�းမ်း ှဆိုက်းစာ�း�ါဝင်းး� ူအ�း��း�၏ �ါဝင်းးမေးန်း

ရှ�ည်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�က်ုု အခုန်းး� (၅) တငွ်းး �ုမု်းုုမြ�ည်း�းစာံစုာာွ မေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။ 
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၁.၃  စာာတမူး� �ဲ့စာည်းး�ပုံ်

ထူးာ��ါ�ည်းး။ ရှှပုြီး�း��ာ� စာာအ�ုးစာာတမ်းး�နှငှ်း�း အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ု

မေးလ�လာမ်းတုငွ်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး� 

မ်းမူေးဘာင်းးလည်းး� �ါဝင်းး�ါ�ည်းး။ နှုငု်းးင်းံတက်ာမြေင်း�း မြ�န်းးလည်းး

ခု�တုးဆိုက်းမြခုင်းး�မ်းာှ မ်းကြက်ာလမှေး��မြခုင်းး�၊ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

ဆိုုုင်းးရှာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးမ်းာှလည်းး� မ်းကြက်ာမေး��ခုင်းးက်မ်း ှခု�မ်းတှးခု��မြခုင်းး� 

စာ�ည်း�း အခု�က်းနှစှားခု�က်းမေးကြက်ာင်း�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယူ

မြခုင်းး�နှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း��ည်း�း �ုမေးတ�န်းမ်းာှ အန်းည်းး�င်းယး�ာ ရှှ�ုါ�ည်းး။  

�နှိုအ�ုးခု���းစားမ်းံမ်းအုေ�ွ� (Sandhi Governance Institute) နှငှ်း�း အာ

ရှမှေးောင်းးမေး��ရှငှ်းး� တုု��ည်းး ၂၀၂၀ မြ�ည်း�းနှှစား ဇူးန်းးန်းဝါရှးလမ်း ှ

မေးေမေးေားဝါရှးလအတငွ်းး� ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း 

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတု�ု�ုု� �ွာ�မေးရှာက်းခု��ပြီး�း� အစာုု�ရှဌာာန်းတာဝန်းးရှှု�မူ်း�ာ�

နှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးတုု�နှှင်း�း 

တစားဦး�ခု�င်းး� �း��န်း�းမေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုင်းး�နှငှ်း�း အေ�ွ�လုုက်း အု�းစာုေ�ွ� 

မေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုင်းး�တုု�က်ုု မြ��လ�ုးခု���ါ�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုတငွ်းး စားမ်းံက်နု်းး�၊   

ရှ�ံ�ုမ်းနှ်းး�မေးမြခု၊ မေးက်��လက်းလမ်းး�၊ လှ�းစာစား၊ လမူ်းမုေးရှ� (က်�န်းး�မ်းာမေးရှ� 

နှငှ်း�း �ည်းာမေးရှ�) နှငှ်း�း စာည်းး�င်းး�ာယာမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� နှငှ်း�း ဌာာန်း

ဆိုုုင်းးရှာအရှာရှှမု်း�ာ�မြေင်း�း မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုင်းး�တု�ုမြ��လ�ုးခု���ည်းး။ 

ပြီးမ်း�ု�န်းယး စားမ်းံက်နု်းး�မေးရှ�ဆိုွ� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမေးရှ� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�

နှငှ်း�း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� စာစားမေးဆို�မေးရှ� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ အေွ��

ဝင်းးမ်း�ာ�၊ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� 

နှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� မြ�ည်းး��ူမေးင်းစွာာရှင်းး� မေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာ 

တုု�လည်းး� မေးဆို�ွမေးနှ�ွ��ွမ်း�ာ�တငွ်းး �ါဝင်းးခု���ည်းး။ တစားဦး�ခု�င်းး� �း��န်း�း 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� မြ��လ�ုးခု��ရှာတငွ်းး အရှည်းးအမေး��ွ စာစုာစား�ည်း�း 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� နှှင်း�း လ�ုးင်းန်းး� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား�ည်း�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�

စာ�ည်း�း �ဂု္ဂိုုလကု်စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�လည်းး� �ါဝင်းးခု���ါ�ည်းး။ 

မြ�ည်းးန်းယး၊ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�တုု�၏အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�က်ု ုနှုုင်းး�ယဉှ်းနှုငု်းး

ရှန်းး အတွက်း မြ�ည်းးန်းယး တစားခုု (က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး)နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�

တစားခု ု  (ဧရှာဝတးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�)က်ုု မေးရှ�ွခု�ယးခု��မြခုင်းး� မြေစား�ါ�ည်းး။ 

ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�က်ုု မေးရှ�ွခု�ယးခု��မြခုင်းး�မ်းာှ ယခုင်းးမြ��လ�ုးခု���ည်း�း

�မုေးတ�န်းတွင်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ု

အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားမေးစာမေးရှ�အတကွ်း မေး��ဆိုုုင်းးရှာအစာုု�ရှက် 

လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းမ်း�ာ� ထူး�းမ်းံမြ�င်းးဆိုင်းးမေးန်း�ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှှုခု���ည်း�း 

အခု�က်းမေး�်မ်းတူည်းး၍ မြေစား�ည်းး။ 

ဤမ်းဝူါ�စာာတမ်းး�အနှှစားခု���း�ည်းး ၂၀၁၈ ခုနုှှစားမေးနှာှင်းး��ုုင်းး� နှှင်း�း 

၂၀၁၉ ခုုနှစှား အမေးစာာ�ုငု်းး�တွင်းး မ်းနွ်းးမြ�ည်းးန်းယး၊ ��ခုူ�နှှင်း�း ဧရှာ၀တး တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� တုု�ရှှု ပြီးမ်း�ု�န်းယးမေးမြခုာက်းခု၌ု အာရှမှေးောင်းးမေး��ရှငှ်းး�၏ �ံ��ုု�မ်းု

မြေင်း�း �နှိုအ�ုးခု���းစားမ်းံမ်းအုေ�ွ�မ်း ှမြ��လ�ုးခု��မေး�ာ မေး��နှတရှ အစာုု�ရှမ်း�ာ�

၏ ဝယးယမူြခုင်းး�အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�နှငှ်း�း�တး�က်း�ည်း�း �ုမေးတ�န်း 

အမေး�်တငွ်းး အမေးမြခုခုံထူးာ�မြခုင်းး� မြေစား�ါ�ည်းး။ ဦး�တည်းး အ�ုးစာ ု

မေးဆို�ွမေးနှွ�မြခုင်းး� နှှင်း�း တဦး�ခု�င်းး� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မြခုင်းး�မ်း�ာ� မြ��လ�ုးခု��ပြီး�း�

မေးန်းာက်း က်န်းဦး� မေးတ�ွရှှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု ၂၀၂၀ မြ�ည်း�းနှှစား ဇူးူလုုင်းးလ နှငှ်း�း 

ဩဂ္ဂိုတုးလတုု�တငွ်းး အလု�းရှုံမုေးဆို�ွမေးနှွ���ွမ်း�ာ� မြ��လ�ုးက်ာ အစာုု�ရှ 

အရှာရှှုမ်း�ာ�၊ ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လှယး မ်း�ာ� နှငှ်း�း 

စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�အာ� မေးဆို�ွမေးနှွ�တင်းးမြ�ခု��ရှာတငွ်းး မြ�န်းးလည်းး

မေးဆို�ွမေးနှွ��ံု���းမေး��ခု���မူ်း�ာ�အာ�လံု�အာ� မေးက်��ဇူး�ူ တင်းးရှှု�ါ�ည်းး။  

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စာန်းစားမ်း�ာ�၏ ထူးမုေးရှာက်းမ်းနုှှင်း�း �မ်းာ�မ်းတးက်�

မ်းမု်းာှ အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်းးဟု ုမေးယဘယု�အာ�မြေင်း�း အ�ုအမ်းတှးမြ�� 

လက်းခုံကြက်�ည်း�းတုုင်းး ယင်းး��ု�ု ထူးုမေးရှာက်းမ်းရုှှုမေးရှ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှန်းးမ်းာှ 

ခုက်းခု�မေး�ာ က်စုာစရှ�းတစားခုလုည်းး� မြေစား�ည်းး။ အခုန်းး� (၂) တငွ်းး ေွံ�ပြီးေ�ု�

ဆို�နှုုင်းးင်းံမ်း�ာ� ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရှမေးလ�ရှှု�ည်း�း စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ�၊ မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�

မ်း ုလု�းမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးမ်းည်း�း န်းည်းး�လမ်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း လက်းရှှု အခု�နု်းးထူး ု

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းဆုိုုုင်းးရှာ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�က်ု ု

မေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။ အခုန်းး� (၃) တငွ်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုငု်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယူ

မြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းဝူါ�နှှင်း�း အမေးလ�အထူး တုု�က်ုု �ံမုေးေားမေးန်း�ည်း�း ဥ�မေး�မ်းူ

မေးဘာင်းးနှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း�၍ အက်�ဉ်း�ခု���း မေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။ နှုငု်းးင်းံမေးတား

�မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းအမ်းတှး (၁/၂၀၁၇) အမေး�် ဆိုန်းး�စာစား

မေးလ�လာ ထူးာ�ပြီး�း� တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ု လ�ုးန်းည်းး�နှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း�၍ 

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ုရှုုု�ရှုုု�ရှငှ်းး�ရှငှ်းး� �ံမုေးေားထူးာ��ါ�ည်းး။ အခုန်းး� (၄)  

တငွ်းး က်ငွ်းး�ဆိုင်းး� �မုေးတ�န်းမ်း ှရှရှှလုာ�ည်း�း �ံ�ု��းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ု

မေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�  အစာုု�ရှတုု�၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းမ်း�ာ�အမေး�် ဩဇူးာလမှ်းး�မ်းုု�မ်းရုှှု

�ည်းး� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�တုု�၏ အဓိကု်ဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�

အမေးကြက်ာင်းး� တင်းးမြ� ထူးာ��ါ�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းူ

ဝါ�မ်း�ာ�က်ု ုမြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�က် ၎င်းး�

တုု�၏ အမေးမြခုအမေးန်းနှှင်း�းအည်းး အဆိုင်းးမေးမြ��လု ုအဓိ�ုပာယးေငွ်း�း 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းတုုု�မ်းှ မေးလ�လာစာရှာအခု��ု�တုု�က်ုု 

မေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။ အခုန်းး� (၅) တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာလ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းအမေး�် အက်�မြေတးခု�က်း နှှင်း�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး

 အမေး�် စာစုာစားမေးလ�လာခု�က်း တုု�မ်းှ ရှရှှုလာ�ည်း�း မေးတ�ွရှှုခု�က်း ၁၁ 

ခု�က်းက်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။ အခုန်းး� (၆) တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယ ူ

မြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�အာ� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှမ်းည်း�း 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာစုားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ� နှှင်း�း စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

(MOPFI) နှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�အစာုု�ရှမ်း�ာ�အတကွ်း 

အကြုံက်ံမြ��တင်းးမြ�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။   
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အချုနး� ၂

အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ခြ�စားစာဥး 
ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာကျေးရ�ဆုိငးရာ စိာနးကျေးချု်ချုု�းမူုာ�၊ 
အကျေးခြချုခံျုမူူမူုာ�နှှင်း ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ အကျေးစာာပုိ်ငး�
အကျေးတ့အကြုံ�ံ�မူုာ�

၂.၁  �ံ့ဖြိုး�ိ��ဆဲ နုိှငးငံမူုာ� ကြုံ�ံ�ကျေးတ့ရတတးသည််းး အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ခြ�စားစာဥး ဆုိငးရာ 
စိာနးကျေးချု်မုူမူုာ�  

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းက်ု ုမြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း�ုည်းး အမေးရှ�ကြီးက်း�မေး�ာ က်စုာစရှ�းတစားခု ုမြေစားမေး�ားလည်းး� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းး မေးေားမေးရှ�မ်းာှ 

အခုက်းအခု�မ်း�ာ�စာာွ ရှှု�ါ�ည်းး။ ယခုအုခုန်းး�တွင်းး မေး��တငွ်းး�ရှှု ေွံ�ပြီးေ�ု�ဆို�နှုုင်းးင်းံမ်း�ာ�၌ ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရှတတး�ည်း�း စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ� က်ု ုအက်�ဉ်း�ခု���းမေးေားမြ�

�ာွ�မ်းည်းးမြေစားပြီး�း� အထူး�ူ�မြေင်း�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံမ်း ှမ်းဝူါ�ခု�မ်းတှး�မူ်း�ာ�နှငှ်း�း ဆိုးမေးလ�ားမ်း ုရှှုမ်းည်း�း အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� က်ု ုမေးက်ာက်းနှတုးတင်းးမြ��ာွ��ါ

မ်းည်းး။ ထူးုု�မေးန်းာက်း မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�ရှှု အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မြေစားစာဉ်း မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မေးရှ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေးန်း

�မူ်း�ာ�အတကွ်း အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားနှုုင်းးမ်းည်းး� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ အမေးမြခုခုံမ်း/ူ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�းလည်းး� မ်းတုးဆိုက်းမေး��

�ာွ�မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ မေး��တငွ်းး� အမု်းးန်းး�ခု�င်းး�နှုုင်းးင်းံမ်း�ာ�နှငှ်း�း ယဉှ်း�ါက် မ်း�ာ�စာာွ နှုန်းယးမေး���ည်း�း မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မေးရှ� ခုရှး�စာဉ်း 

အမေးကြက်ာင်းး�က်ုမု်း ူယခုအုခုန်းး�၏ န်းုဂ္ဂိုံ�ု�ုုင်းး�တငွ်းး မေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။ လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှမ်းည်း�းက်စုာစမ်း�ာ�စာာွရှှုမေးန်းမေး��မေး�ားလည်းး� မြမ်းန်းးမ်းာနှုငု်းးင်းံ၏   မ်းဝူါ�

ခု�မ်းတှး�မူ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း မေး��တငွ်းး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ� အမေး�် အမေးမြခုခုံက်ာ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ စာန်းစားမေးက်ာင်းး�တစားခုကု်ုု 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံတငွ်းး တည်းးမေးဆိုာက်းနှုငု်းးရှန်းး ထူး�ူမြခုာ��ည်း�း အခုငွ်း�းအလမ်းး�မေးက်ာင်းး�မ်း�ာ�လည်းး� ရှှမုေးန်း�ါ�ည်းး။ က်န်းဦး� အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�မ်းာှ မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းး

မေးန်း�ည်းးဟု ု�ံ�ု��းရှပြီး�း� ယင်းး�အမေးမြခု အမေးန်း မေးက်ာင်းး�မ်း�ာ�အာ� ဆိုက်းလက်းထူးနု်းး��ုမ်းး�ပြီး�း� မေးရှ�ှဆိုက်းမေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးရှန်းး အခုန်းး� (၆) တွင်းး 

အကြုံက်ံမြ��ခု�က်းမ်း�ာ� တင်းးမြ�ထူးာ� �ါ�ည်းး။ 

အမေးရှ�ှမေးတာင်းးအာရှ ှနှုုင်းးင်းံမ်း�ာ�စာာွ�ည်းး မေးအာင်းးမြမ်းင်းး�ည်း�း စား��ာွ�မေးရှ� 

အ�ငွ်းးက်�ူမေးမြ�ာင်းး�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားနှုငု်းးခု�� �ည်း�းတုုင်းး 

၎င်းး�တုု�နှုငု်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စာန်းစားမ်း�ာ�မ်းာှမ်း ူအမ်းးှလုုက်းနှုုင်းး

ရှန်းး  ကြီးက်�ု�စာာ�ရှုနု်းး�က်န်းးကြက်ရှတတး�ည်းး။ မြ��မြ�င်းး မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းမု်း�ာ� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှာ၌ မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ထူးာ��ည်း�းအက်��ု�ရှလ�းမ်း�ာ�က်ု ုမ်းမေးရှာက်း

ရှှုမြခုင်းး�မ်း��ု�နှငှ်း�း ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရှတတးပြီး�း� အထူး�ူ�မြေင်း�း မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�

ထူးာ��ည်း�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ�အာ� လက်းမေးတ�ွအမ်းနှ်းးတက်ယး 

က်�င်း�း�ံ�ုရှာတွင်းး အခုက်းအခု� ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။၁၇  ရှည်းးရှယွးခု�က်း

မ်း�ာ�က်ု ုလက်းမေးတ�ွအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမ်းမေးေားနှုငု်းး�ည်းးမ်း��ု�လည်းး� မြေစား

တတးကြက်�ည်းး။  ယင်းး�အခုက်းအခု�မ်း�ာ�က် ဆိုင်းး�ရှ�နှမွ်းး��ါ�မ်းမုေးလ�ာ�ခု�

မေးရှ� ကြီးက်�ု��မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအာ�န်းည်းး�မေးစာပြီး�း�၊ အစာုု�ရှ၏ဝယးယမူြခုင်းး�

စာန်းစားမ်း�ာ�၏ �မ်းာ�မ်းတးမြေစားမ်းကု်ုုလည်းး� ထူးခုုုုက်းမေးစာက်ာ မြ��မြ�င်းး

မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းအုရှှုန်းးက်ုုလည်းး� အာ�မေး��ာ�မေးစာ�ါ�ည်းး။၁၈၊	၁၉	 

ဥ�ရေးဒိုနှှင်််	စာည််းများ�ဉ််းဆာ�ုင််�ာ	များရူေးဘာာင််။	အစာုု�ရှ ဝယးယမူေးရှ�ဆိုုငု်းးရှာ 

ဥ�မေး�မ်း�ာ�၊ န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း လ�ုးထူးံု�လု�းန်းည်းး� မ်း�ာ��ည်းး 

အမ်း��ု�မ်း��ု� က်ွ�မြ�ာ�မေးန်းပြီး�း� တ�မ်းတးတည်းး� ရှှမု်းမေးန်း�ါ။ လ�ုးထူးံ�ု 

လ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�မ်းာှ ရှငှ်းး�ရှငှ်းး�လင်းး�လင်းး� မ်းရှှ�ုက်���ုု� အစာုု�ရှ ဝယးယူ

မေးရှ� စာန်းစားအတငွ်းး� �ါဝင်းး�မူ်း�ာ�၏ တာဝန်းးနှှင်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�နှှင်း�း 

စာ�းလ�ဉ်း�ပြီး�း� တတုကု်�က်� �တးမ်းတှးထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှမု်း ု�ုု�မ်းဟုုတး 

တာဝန်းးနှှင်း�းအခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�မေးရှာမေးထူး�ွမေးန်းမ်းုမ်း�ာ� ရှှုတတး�ည်းး။ ယင်းး�

တုု�က်ရှု�ုးမေးထူး�ွမ်းနုှှင်း�း တာဝန်းးခုံမ်းုအာ�န်းည်းး�မြခုင်းး�တုု� မြေစားမေး�်မေးစာ�ည်းး။ 

အထူးင်းးရှာှ�ဆိုံ�ု ဥ�မ်းာတစားခုုမ်းာှ ေုလစား�ုုင်းးနှုုင်းးင်းံတငွ်းး ၂၀၀၃ ခုနုှှစား မ်း

တုုင်းးခုင်းးအထူး ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုု စားမ်းံအု�းခု���း

မေး�ာ ဥ�မေး� ၆၀ မေးက်�ား၊ �မ်းမတ အမ်းနု်း�းမ်း�ာ�နှှင်း�း အ�ုးခု���းမေးရှ�ဆိုုငု်းးရှာ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�စာာွ ရှှုခု���ည်းး။ ထူးုု�မြ�င်းး အမေးရှ�ှမေးတာင်းးအာရှတှငွ်းး   

“အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� ဆိုုငု်းးရှာ က်�င်း�း�ံ�ုမ်းနုှှင်း�း မ်းဝူါ�မ်း�ာ�က်ု ု
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ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းရှန်းး၊ န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်း�ာ�က်ု ု�ံ�ု��းရှန်းး၊ တင်းး�ါ 

စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မ်းကူြက်မ်းး� မေးရှ�ဆိုွ�ရှန်းး၊ ဝယးယလူုုမ်းမု်း�ာ�က်ု ု

မေးကြက်ားမြင်းာရှန်းးနှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� လုကု်းန်းာမ်း ုရှှု၊မ်းရှှု မေးစာာင်း�း

ကြက်ည်း�းစာစားမေးဆို�ရှန်းး ဗဟုုအုဆိုင်း�း အာဏ်ာ�ုုင်းး အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� မ်းရှှု

မေးခု�။”၂၀ 

အဖွဲ�အစာည််း	နှှင်််	လာ�ူအ�င််းအပြများစာ်ဆာု�င််�ာ	စာမွျား်း�ည််။	အစာုု�ရှ၏

ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ တာဝန်းးရှှု�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�နှငှ်း�း အက်�မြေတး မေးစာာင်း�း

ကြက်ည်း�းရှ�မူ်း�ာ�၏  စာမွ်းး�ရှည်းးနှငှ်း�း စာတုးအာ�ထူးက်း�န်းးမ်းရုှှုမေးရှ� 

မြေည်း�းဆိုည်းး�မေး��ရှန်းးနှငှ်း�း အမေးလ�မေး��လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှန်းး အာ�န်းည်းး��ည်း�း

အခု�က်းက် ထူးမုေးရှာက်း�ည်း�း အစာုု�ရှ ဝယးယမူ်း ုစာန်းစားတစားခုု 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားနှုငု်းးရှန်းး အတကွ်း အဓိကု် အဟုန်း�းအတာ� မြေစား

မေးန်း�ါ�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ စာန်းစားအတကွ်း ဝန်းးထူးမ်းး�

မ်း�ာ�က်ု ုစာန်းစားတက်� မေးလ�က်�င်း�း�င်းးကြက်ာ�မေး��ရှန်းးနှငှ်း�း က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်း၊ု 

အရှည်းးအခု�င်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာဉ်းဆိုက်းမ်းမြ�တး မြမ်းှင်း�းတင်းးမေး��ရှန်းး လုအု�း

�ါ�ည်းး။ ယင်းး��ု�ု လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှန်းး က်န်းဦး�အမေးန်းမြေင်း�း လက်းရှှ ုအစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စာန်းစားနှငှ်း�း လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ� အမေး�် 

�မေးဘာထူးာ� ခုံယခူု�က်းမ်း�ာ� မေးမြ�ာင်းး�လ�ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

ယံဉှ််မြို��ုင််များ	ုနှငှ်််	လာကို်လာမှျား်းများမီျား။ု		မေး��နှတရှ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း 

တန်းး�တညူ်းးမ်းှမ်း ုရှှုမေး�ာ အခုင်းး�အက်�င်းး�တစားခု ုေန်းးတး�မေး��နှုုင်းးရှာ၌ 

အဓိကု် အတာ�အဆိုး�မ်း�ာ�စာာွ ရှှုမေးန်း�ါ�ည်းး။ တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်း ု

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ� တင်းး�ကြက်�းလနွ်းး��ါက် လ�ုးင်းန်းး�ကြီးက်း�မ်း�ာ� 

အတွက်း �ုမု်းုု အာ��ာမ်း ုရှှုနှုုင်းးပြီး�း� အမေး��စာာ�နှငှ်း�း အလတးစာာ� 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� (SMEs) နှငှ်း�း လ�ုးင်းန်းး��စားမ်း�ာ� အတကွ်း အခုငွ်း�းအလမ်းး� 

န်းည်းး�မေးစာက်ာ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုအာ�န်းည်းး�မေးစာမ်းည်းး 

မြေစား�ည်းး။ eGovernment က်���ုု�မေး�ာ န်းယး�ယးမ်း��ု�တငွ်းးမ်း ူယင်းး�

မေးကြက်ာင်း�း တးထူးငွ်းးဆိုန်းး��စားမ်း ုန်းည်းး��ါ��ာွ�နှုုင်းး�ည်းး။ ေွံ�ပြီးေ�ု�ဆို� နှုုင်းးင်းံ

မ်း�ာ�ရှှု အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စာန်းစားမ်း�ာ�တငွ်းး မြ�ည်းး� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�

အာ� မြ�ည်းးတငွ်းး�လ�ုးင်းန်းး� န်းည်းး�တ ူစာည်းး�က်မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�း ယဉှ်းပြီး��ုင်းး

နှုုင်းးမ်းည်း�း အတုုင်းး�အတာအမေး�် �မေးဘာထူးာ� အမြမ်းင်းး အမ်း��ု�မ်း��ု� 

က်�ွမြ�ာ��ါ�ည်းး။ မြ�ည်းးတငွ်းး�လ�ုးင်းန်းး� မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှဦး�စာာ�မေး�� ဝယးယူ

မြခုင်းး�မြေင်း�း က်နု်းးက်�စာရှတုး မြမ်းင်း�းမ်းာ�မ်း ုနှငှ်း�း အရှည်းးအမေး��ွ န်းည်းး��ါ�မ်း ုတုု�

က်ုု ရှင်းးဆိုုငု်းးရှနှုုင်းး �ါ�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� လက်းမေးတ�ွလု�းမေးဆိုာင်းးမ်းု

မ်း ှတဆိုင်း�း တမြေည်းး�မြေည်းး� �င်းးယမူြခုင်းး�မြေင်း�း မေးရှရှညှ်းးတငွ်းး မြ�ည်းးတငွ်းး�

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး နှငှ်း�း ထူးမုေးရှာက်းမ်း ုတုု�တက်းမေးစာရှန်းး 

�ံ��ုု�မေး��နှုုင်းးမ်းည်း�း လ�ုးင်းန်းး�ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရှ� ဗ��ဟုာတစားခု ုအမြေစား 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား နှုငု်းး�ါ�ည်းး။ 

အ�တ်လုာ�ုကို်စာားများ။ု တရှာ�မ်းဝင်းး �ဂု္ဂိုု�ုလးမေးရှ� အက်��ု�အမြမ်းတး ရှရှှမုေးရှ�

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

မေးန်းမြခုင်းး�မ်းာှ ဥ�မေး�စာုု�မ်းုု�မ်း ုအာ�န်းည်းး�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း မြေစား�ည်းး။ �ါဝင်းး

�တး�က်း�မူ်း�ာ�၏ အာဏ်ာနှှင်း�း လမှ်းး�မ်းုု�မ်း ုက်ုု မေးကြက်ာက်းရှွံ�မြခုင်းး�၊ 

�မေးဘာတခူု�က်း မ်း�ာ�စာာွတုု��ည်းး အမ်း�ာ�မ်း�နုှုုင်းးမေး�ာအမေးန်းအထူးာ�

မ်း�ာ�ရှှုမေးန်းမြခုင်းး�နှငှ်း�း ဥ�မေး�စာန်းစားမ်း�ာ� အာ�န်းည်းး�မြခုင်းး�စာ�ည်း�း အခု�က်း

မ်း�ာ�မေးကြက်ာင်း�း တာဝန်းးရှှု�ည်း�း �ူမ်း�ာ�က်ု ုအမေးရှ�ယနူှုုင်းးရှန်းး ခုက်းခု�

�ါ�ည်းး။ အစာုု�ရှ နှငှ်း�း စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�၏ အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်းု

အမေး�် မေး�ခု�ာစာာွမ်းက်ုုင်းးတယွး�ည်း�း နှုုင်းးင်းံမ်း�ာ�တငွ်းး အဂ္ဂိုတ ု

လုုက်းစာာ�မ်း ု�ုု၍ မေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�ရှာတငွ်းး မေးအာက်း�ါ

�ံစုာံမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ါ�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုမ်းှာ က်နု်းး�စာစည်းး� �ုု�မ်းဟုတုး 

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု၏ အစာတုးအ�ုုင်းး�မ်း�ာ�မ်း ှခုုု�ယ�ူည်း�း န်းည်းး�လမ်းး�မြေင်း�း 

မ်းဆိုးမေးလ�ားစာာွ ရှန်းး�ံမုေးင်းရွှယမူြခုင်းး�၊ က်န်းးထူးရှုုကု်းရှရှှနုှုုင်းးရှန်းး လာဘးထူးုု�

မြခုင်းး� (မေးင်း၊ွ လက်းမေးဆိုာင်းး �ု�ုမ်းဟုတုး အထူးူ�အခုွင်း�းအမေးရှ�မေး��မြခုင်းး�)၊ 

မေးဆိုမွ်း��ု�မေးတားစာ�း�ကူ်ုု အထူး�ူအခုွင်း�းအမေးရှ�မေး��မြခုင်းး�(nepotism) နှငှ်း�း 

�ဂု္ဂိုု�ုလးမေးရှ�အရှ ရှင်းး�နှှး��ူမ်း�ာ�က်ု ုမ်း�က်းနှာှ�ာမေး��မြခုင်းး� (cronyism) 

တုု�မြေင်း�း တင်းး�ါမေးခု်ယရူှာတငွ်းး အထူးူ�အခုွင်း�းအမေးရှ�မေး��မြခုင်းး�၊ �စာစည်းး�

မေး���ငွ်းး��နူှှင်း�း က်န်းးထူးရှုုုက်း တာ လမု်းးလည်းးမြခုင်းး� (အခု�က်းအလက်း

မ်းာှ�မ်း�ာ� မေး��မ်း)ု တုု� မြေစားကြက်�ါ�ည်းး။ မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းစာစားမေးဆို�ရှန်းးနှငှ်း�း 

တုုက်းေ�က်းရှန်းး အခုက်းခု�ဆိုံ�ု အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ု�ံစုာံတစားမ်း��ု�မ်းာှ 

ပြီး��ုင်းးဆိုုုင်းးမ်းုန်းည်းး�မေးစာရှန်းး ရှည်းးရှယွးပြီး�း� တင်းး�ါပြီး��ုင်းး� ူအခု�င်းး�ခု�င်းး� ည်းှု

ထူးာ�၍ ��ူမေး�ါင်းး�လမု်းးလည်းးမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး (ဥ�မ်းာ- မေးလလံဆိုွ��/ူ

တင်းး�ါပြီး��ုင်းး�မူ်း�ာ�အခု�င်းး�ခု�င်းး� ည်းှ၍ု က်န်းးထူးရှုုကု်းတစားခုအုတွက်း 

တစားဦး�တည်းး� ယဉှ်းပြီး��ုင်းး�မူြေစားမေးစာရှန်းး အလညှ်း�းမြေင်း�း တစားဦး�တည်းး�

က်�ာ တင်းး�ါဝင်းးမေးရှာက်းယဉှ်းပြီး��ုင်းးမြခုင်းး�မ်း��ု�) 

�ငွ်််လာင််းပြများင််သူာများ။ု အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း 

န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်း�ာ� �တးမ်းတှးမြ�ဌာာန်းး� မြခုင်းး�မြေင်း�း �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှု

မေးစာရှန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးနှုုင်းး�ါ�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� မ်းည်းး�ည်း�း 

အတုုင်းး�အတာထူးု �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုရှန်းး �တးမ်းတှးက်�င်း�း�ံ�ု မ်းည်းး

န်းည်းး�နှှင်း�း အက်��ု�စား��ာွ��ဋိ�ုက်ာမ်း�ာ�က်ု ုမ်းည်းးမ်းှအမေး��စာတုး ေငွ်းး�ခု�မြ�

မ်းည်းးန်းည်းး�တုု�နှှင်း�းစာ�းလ�ဉ်း�ပြီး�း� အမ်း��ု�မ်း��ု�က်ွ�လ�ွခု�က်းမ်း�ာ�ရှှမုေးန်း �ည်းး။ 

 

ဗဟို�ု����်ကို�ုင််များ	ုရေးလာ့ာ�်�ပြ�င််း။ ဗဟုုခုု���းက်ုငု်းးမ်း ုမေးလှာ�ခု�မြခုင်းး� မေးကြက်ာင်း�း 

“��ု�ုာ�ာ ခုရှး�မေးရှာက်းနှုငု်းး �ါ�ည်းး။ အဘယးမေးကြက်ာင်း�း ဆိုုုမေး�ား 

မေး��နှတရှ မြ�ည်းး�မူ်း�ာ� အမေးကြက်ာင်းး� �ုမု်းုု န်းာ�လည်းးပြီး�း� တာဝန်းးခုံမ်းု �ုုမ်းုု

ရှှု�ည်း�း အစာုု�ရှအဆိုင်း�းက် ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးနှုုင်းးမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း 

မြေစား�ည်းး”။၂၁  အက်ယး၍ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုုင်းးရှာ မြ��မြ�င်းး

မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုမ်း�ာ�က်ုု ဗဟုုခုု���းက်ုငု်းးမ်း ုမေးလှာ�ခု�မေးရှ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်း 

မ်း�ာ�မြေင်း�း တ�ါတည်းး� မ်းလ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းး�ါက် မေး��နှတရှအဆိုင်း�းတွင်းး 

အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုနှှင်း�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းအုလ�ွမ်း�ာ� မေး�်မေး�ါက်းနှုငု်းး�ည်း�း 

အနှတရှာယးလည်းး� ရှှမုေးန်း�ါ�ည်းး။ မေး��နှတရှအစာုု�ရှအဆိုင်း�းမ်း�ာ� �ည်းး

လည်းး� ၎င်းး�တု�ု ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ အစာုု�ရှ �စာစည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းးမြမ်းှင်း�းတင်းးမေးရှ�အတကွ်း ရှင်းး�နှှး�မြမ်းှ��းနှှံရှန်းး လုုအ�းပြီး�း� 

မေး��အဆိုင်း�း အစာုု�ရှ အရှာရှှမု်း�ာ� နှှင်း�း လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�

မြခုင်းး� မ်း ှတာ�ဆိုး�နှုုင်းးရှန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ�လည်းး� ခု�မ်းတှး�င်း�း �ါ�ည်းး။  

    

စာည််းကိုများ်းလာု�ကို်နီာများအုရေး�်	အလာနွီ်အများင််းအာရိုံ�စာ�ုကို်ပြ�င််း။ အစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုမ်း�ာ�စာာွက်ုုမေးဆိုာင်းးရှကွ်း

ရှာတငွ်းး စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�နှငှ်း�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး အမေး�် အဓိကု် 

အာရှုံစုာုုက်းကြက်ပြီး�း� မေး��ရှ�ည်း�းအေုု�အခုနှှင်း�း ရှရှှမု်းုမ်းာှ ထူးုုက်းတန်းးမ်းရုှှု/မ်း

ရှှုဆိုုု�ည်း�း �မေးဘာတရှာ�အမေး�်တငွ်းး မ်း�ာ�စာာွအမေးလ�မ်းထူးာ�ကြက်မေးခု�။ 

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� လုကု်းန်းာမ်း ုအာ�မေးက်ာင်းး�ရှန်းးနှငှ်း�း ဟုာက်ကွ်းမ်းရှှု
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မေးစာရှန်းးအတကွ်း စာန်းစားမ်း�ာ�က်ုု တည်းးမေးဆိုာက်းထူးာ�ကြက်ပြီး�း� ယင်းး�က်���ုု� 

တင်းး�ကြက်�းမ်းမုေးကြက်ာင်း�း တေက်းတငွ်းး ဆိုံ�ုရှုံ�ုမ်းမု်း�ာ�လည်းး� ရှှ�ုါ�ည်းး။ 

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�မြေင်း�း မြေစားလာနှုုင်းး�ည်း�းအမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�

အာ�လံ�ုက်ုု ထူးနု်းး�ခု���း၍ မ်းရှနှုငု်းး�က်���ုု� ယင်းး�တုု�မေးကြက်ာင်း�း ဆိုံ�ုမြေတး

လ�ုး�ုုင်းးခုငွ်း�းက်�မေးစာ၍ လ�ုးရှ�ည်း�းအလ�ုးအမေး�် စာတုး��က်း

နှုုင်းး�ည်းး။၂၂၊	၂၃ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�တွင်းး တာဝန်းးရှှု�ည်း�း ဌာာန်း

ဆိုုုင်းးရှာဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းးက်ု ုမြမ်းှင်း�းတင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ု� 

စာည်းး�က်မ်းး�လုကု်းန်းာမ်း ုအမေး�် အဓိကု်အာရှုံစုာုုက်းလနွ်းး��ါက် အမေး�်ယံ

ထူးမုေးရှာက်းမ်းရုှှုမေး�ာ စာန်းစားမ်း��ု��ာမြေစားလာမ်းည်းး။ နှုငု်းးင်းံမ်း�ာ�စာာွ၌  

စာည်းး�က်မ်းး�လုကု်းန်းာမ်း ုနှှင်း�း �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်းရုှှုမေးရှ�နှငှ်း�းအတူ ထူးု

မေးရှာက်းစာာွ စားမ်းံအု�းခု���းနှုုင်းးမေးရှ�က်ုလုည်းး� ဟုန်းးခု�က်းည်းးည်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး 

ရှန်းး အခုက်းကြုံက်ံ�ကြက် ရှ�ည်းး။၂၄  

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာမ်းဝူါ�တငွ်းး ရှည်းးရှယွးခု�က်းမ်း�ာ�စာာွ ရှှုနှုုင်းး

မေး�ားလည်းး� အမေးမြခုခုံအက်�ဆိုံ�ု ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းတစားခုမု်းာှ မြ�ည်းး�မူ်း�ာ�

၏ မေးင်းမွေးကြက်�က်ု ု�ံ�ုစာ�ွမြခုင်းး�ရှာတငွ်းး မေး��ရှ�ည်း�းအေုု�အခုနှငှ်း�း ရှရှှမု်းု

ထူးုုက်းတန်းးမေးရှ��င်းးမြေစား�ည်းး။  မေးင်း ွမေးကြက်�အရှ ထူးုကု်းတန်းး မြခုင်းး�ဆိုု�ုည်းး

မ်းာှ ရှင်းး�နှးှ�မြမ်းှ��းနှှံလုုက်းမေး�ာ(မေး��လုကု်းရှမေး�ာ) က်��းမေးင်းတွုုင်းး�

အတွက်း ထူးုုက်းထူးုုက်းတန်းးတန်းးရှရှှုမ်း�ုင်းးမြေစား�ည်းး။၂၅ ယင်းး�က်ု ု�စာစည်းး�

နှငှ်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�အာ� က်နု်းးက်�စာရှတုးအန်းည်းး�ဆိုံု�နှုန်းး�ထူးာ�မြေင်း�း 

�ုု�မ်းဟုတုး စာည်းး�က်မ်းး�ခု�က်းနှငှ်း�းအည်းး ဝယးယမူြခုင်းး�ဟု ုလ�ွမ်းာှ�စာာွ 

န်းာ�လည်းးမေးလ� ရှှုတတးကြက်�ည်းး။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� မေးင်းမွေးကြက်�အရှ 

ထူးုုက်းတန်းးမြခုင်းး� ဆိုု�ုည်းးမ်းာှ ယင်းး�ထူးက်း �ုမု်းုုမေးလ�န်းက်း�ည်းး� 

�မေးဘာတရှာ�တစားခု ုမြေစား�ါ�ည်းး။(မေးက်ာက်းနှတုးခု�က်း ၄ တငွ်းးရှု)ု 

အစာုု�ရှမ်း�ာ��ည်းး ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းတစားမေးလှာက်းလံ�ုတငွ်းး မေး��

ရှ�ည်း�းအေုု�အခုနှငှ်း�း ထူးုုက်းတန်းးစာာွရှရှှုမေးရှ� အတကွ်း ကြီးက်�ု��မ်းး�

၂.၂ အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူအတွ�း အကျေးခြချုခံျုမူူမူုာ� - 
ကျေးငွကျေးကြုံ��အရ ထုိိ�းတနးခြချုငး� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးကြက်�ည်းး။ အဓိကု်က်��ည်း�းအခု�က်းမ်းာှ ထူးကွ်းက်နု်းး၊

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း(ု�ုု�မ်းဟုတုး)အမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ�က်ုု အ�ံု�မြ��ရှမ်းည်း�း

�မူ်း�ာ� (end-user)၏ အမ်းနှ်းးတက်ယးလုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုန်းာ�လည်းး

မြခုင်းး�နှှင်း�း �င်း�းမေးတား�ည်း�းအေုု�အခုက်ုုယ၍ူ ထူးုုလုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ု

မြေည်း�းဆိုည်းး�မေး��နှုုင်းးမ်းည်း�း�မူ်း�ာ�က်ု ုရှာှမေးေမွြခုင်းး�နှှင်း�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မြခုင်းး�တုု�

မြေစား�ည်းး။    

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�နှငှ်း�း လ�ုးထူးံု�လု�းန်းည်းး�မ်း�ာ�အာ�လံ�ုအတုုင်းး� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးကြက်�ည်း�းတုုင်းး ဝယးယမူြခုင်းး�မြေစားစာဉ်း အဆိုင်း�းတစားခုခုုု၌ 

အာ�န်းည်းး�မ်းုရှှုခု���ါက် ဝယးယမူြခုင်းး�အတကွ်း ဆိုုု�ရှာွ�မေး�ာ ရှလ�းမ်း�ာ� 

ထူးကွ်းမေး�်နှုငု်းးပြီး�း� ဝယးယမူြခုင်းး�၏ မေးင်းမွေးကြက်�အရှ ထူးုကု်းတန်းးမ်းုက်ုု 

��က်းစား�မေးစာနှုုင်းး�ည်းး။   ဥ�မ်းာ- မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး� တစားခုု

အတွက်း လက်းမေးတ�ွမ်းမြေစားနှုုင်းး�ည်း�း ဘတးဂ္ဂို�က်းတစားခုမုြေင်း�း �တးမ်းတှး

ခု�ထူးာ�မေး��မြခုင်းး�မြေင်း�း လ�ုးင်းန်းး� အန်းည်းး�င်းယးက်�ာ တင်းး�ါဝင်းးမေးရှာက်း

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၄) 
ကျေးငွကျေးကြုံ��အရ ထုိိ�းတနးမုူရိှခြချုငး� 

မေးင်းမွေးကြက်�အရှ ထူးုကု်းတန်းးမ်းရုှှုမြခုင်းး� ဆိုုု�ည်းးမ်းာှ �င်း�းမေးတားမ်းအုရှှုဆိုံ�ု မေးစာ��နှနု်းး�မြေင်း�း လုုအ�းမေးန်းမေး�ာ အရှာမ်း�ာ�က်ု ုဝယးယနူှုုင်းးမ်း ု

မြေစား�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး မေးအာက်း�ါအခု�က်း �ံ�ုခု�က်း �ါဝင်းး�ါ�ည်းး။၂၆

l ရေးစာ�းနှနုီ်းသူကို်သူာများ	ု(Economy)။ စား��ာွ�မေးရှ�အရှ တကွ်းမေးခု�က်ုကု်းမြခုင်းး� (�က်း�ာမေး�ာမေးစာ��နှနု်းး�မြေင်း�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမ်း)ု

l ထွရုေး�ာကို်များ	ု(Efficiency)။ လု�းင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး ဆိုးမေးလ�ားမေး�ာ အာ�ထူးတုးမြခုင်းး� (န်းည်းး�မ်းနှ်းးလမ်းး�မ်းှန်းးမြေင်း�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်း

နှုုင်းးမ်း)ု

l အကို��ုး�ှမုျား	ု(Effectiveness)။ ရှည်းးရှယွးခု�က်း ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမြခုင်းး� (မ်းနှ်းးက်န်းးစာွာ မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမ်း)ု

ပြီး��ုင်းးဆိုုုင်းးမ်း�ုည်းး မေးရှာင်းး�ခု��(ူမြေစားလာနှုုင်းးမေးမြခုရှှ�ုမူ်း�ာ�)အာ� �စာစည်းး� �ုု�မ်းဟုတုး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�၏ အရှည်းးအမေး��ွနှှင်း�း က်��င်း�းမေးင်းွ

တုု�က်ုု �ုု၍မေးက်ာင်းး�မေးစာရှန်းး  အပြီး��ုင်းးအဆိုုုင်းးကြီးက်�ု��မ်းး�မေးစာမြခုင်းး�မြေင်း�း ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းတုု�တက်း မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးအာင်းး

လ�ုးမေးဆိုာင်းး န်းည်းး�တစားန်းည်းး�မြေစား�ည်းး။  ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ုစားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှာ၌ �ါဝင်းး�ည်း�း က်နု်းးက်�စာရှတုးမ်း�ာ� (အခု�နု်းးနှှင်း�း 

အရှင်းး�အမြမ်းစား)နှငှ်း�း �တး�က်း�ါ�ည်းး။ ထူးမုေးရှာက်းအက်��ု�ရှှုမ်း�ုည်းး မ်းည်းး�ည်းးက်ု ုဝယးယ�ူည်းး ဆိုုု�ည်းးမ်းာှလည်းး� အမေးရှ��ါ�ည်းး

ဆိုုု�ည်း�းအခု�က်းက်ုု ထူး�းမ်းံအာ�မြေည်း�းမေး���ည်းး။ အထူးက်းမေးေားမြ��ါ အခု�က်း�ံ�ုခု�က်းအန်းက်း နှှစားခု�က်းမြ�ည်း�းစာံလုှင်းး�င်းး မေးင်းမွေးကြက်�အရှ 

ထူးုုက်းတန်းးမ်းရုှှုမ်းရှှုမ်းာှ မ်းမေး�ခု�ာမေး���ါ။ ဥ�မ်းာ- တံတာ�တစားခုကု်ုု မေးစာ���က်း�ာစာာွ နှှင်း�း လ�င်းးမြမ်းန်းးစာာွ မေးဆိုာက်းလ�ုးခု��ပြီး�း� ယင်းး�

တံတာ� တည်းးမေးဆိုာက်းမ်းမု်းာှ လဦူး�မေးရှ အန်းည်းး�င်းယးအတကွ်း�ာ အက်��ု�ရှှုမ်းည်းးဆိုုုလှင်းး ရှာှ��ါ�လှမေး�ာ မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာက်ုု ထူးု

မေးရှာက်းစာာွအ�ံု�ခု�မြခုင်းး�မြေစားမ်းည်းး မ်းဟုတုး�ါ။ 
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ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းည်းးမြေစားပြီး�း� တင်းး�ါမေးအာင်းး�ည်း�း လ�ုးင်းန်းး��ည်းးလည်းး� 

မေးင်းမွေးကြက်�အရှ တကွ်းမေးခု�က်ုကု်းမေးစာရှန်းး စာရှတုးမေးလှာ�ခု�၍ 

အရှည်းးအမေး��ွန်းုမ်း�းစာာွ မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�ာွ�မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး�၌ လ�ုးင်းန်းး�စာာခု���းက်ု ုစားမ်းံခုန်း�းခုွ�နှုုင်းး

�ည်း�းစာမွ်းး�ရှည်းး �ု�ုမ်းဟုတုး စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှန်းးမ်းလုုအ�းဟု ုယဆူိုလှင်းး 

�ုု�မ်းဟုတုး လု�းင်းန်းး�စာာခု���းမေးောက်းေ�က်းမြခုင်းး�အတကွ်း တရှာ�စာွ� ဆိုုု

မြခုင်းး�မ်း��ု� မြ��လ�ုးမေးလ�မ်းရှှု�ည်း�း အမေးမြခုအမေးန်းမ်း��ု�တငွ်းး စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှ�ါက် 

ယဉှ်းပြီး��ုင်းး�ည်း�း တင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်းာှ အက်��ု�မ်းထူးမုေးရှာက်းလမှေးခု�။

အခု��ု� မြမ်း�န်းးစား�ယးစာည်းး�င်းး�ာယာမေးရှ� အေွ��မ်း�ာ��ည်းး အမ်းုကု်း/

စာနွ်း�း�စား �စာစည်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း �ဂု္ဂိုုလကု်က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု က်န်းးထူးရှုုုက်း

မေး��လ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးစာရှာတငွ်းး ဆိုင်းး�ရှ�နှမွ်းး��ါ� ပြီး�း� �ာွ�မေးရှာက်းရှန်းး 

ခုက်းခု��ည်း�းအုမ်းးမေးထူးာင်းးစာမု်း�ာ�ထူးံ�ုု� ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုမ်းမေးရှာက်းရှှမုြခုင်းး�

အတွက်း  ယင်းး�က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး�အာ�ထူးတုးမ်းု

မ်း�ာ�မြ��လ�ုးမေးန်းကြက်ရှ�ည်းး�စာနု်းးမေးခု်မ်းတုစားခုု�င်းး။၂၇   

�ံု�စာ�ွမ်းည်း�း�မူ်း�ာ� လုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း ဘတးဂ္ဂို�က်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းနုှှစားခုု

စာလံ�ုအတကွ်း ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုု အခု�နု်းးနှှင်း�း တမေးမြ��ည်းး

လ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးမ်းမု်းာှလည်းး� အမေးရှ��ါလ�ှည်းး။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ အစာုု�ရှ

၏ နှစှားစာဥးမေးင်းလွံ�ုမေးင်းရွှင်းး� အ�ံ�ုစာရှတုး�ည်းး မ်းလူခုန်း�းမ်းှန်းး�မေးရှ�ဆို�ွ

ထူးာ��ည်းးထူးက်း မေးလ�ာ�န်းည်းး�မြခုင်းး�မ်း�ာ�   အပြီးမ်း�လုလုုု မြေစားမေး�်မေးန်းပြီး�း� 

မေးင်းလွံ�ုမေးင်းရွှင်းး� အ�ံ�ုမြ��မ်း ုထူးက်းဝက်းန်းး��ါ��ည်းး ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှစှား

မေးန်းာက်းဆိုံု��ံု�လ�တးက်ာလတငွ်းး  မြေစားမေးန်းတတး�ည်းး။ ၂၀၁၉/၂၀ ခု ု

�ထူးမ်းနှှစားဝက်းတငွ်းး မ်းလူ မေးရှ�ဆိုွ�ထူးာ�အတုုင်းး� မေးင်းလွံု�မေးင်းရွှင်းး� 

အ�ံ�ုမြ��မ်း ု၄၆% �ာ ရှှခုု��ပြီး�း� “ဌာာန်းမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူေးရှ�အတကွ်း 

မြ�င်းးဆိုင်းးမ်းမု်း�ာ�တငွ်းး လက်းမေးတ�ွ မ်းက်��ည်း�း ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�” က်ု ု

မေးေားမြ�မေးန်း�ါ�ည်းး။၂၈  

 

အမေးမြခုခုံအာ�မြေင်း�း ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုခု�မ်းတှး

ရှာတငွ်းး မေး��ရှ�ည်း�းမေးင်းမွေးကြက်�နှငှ်း�း ထူးုုက်းတန်းးမေး�ာရှရှှမု်း ု�မေးဘာ 

တရှာ�က် လတးတမေးလာ ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�နှှင်း�း နှှစားစာဉ်း 

ဘတးဂ္ဂို�က်းစာက်းဝန်းး�တု�ုက်ုု မေးက်�ားလနွ်းး၍ စာဉ်း�စာာ�နှုငု်းးရှန်းး 

အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားမေးစာ�ည်းး။ ဝယးယ�ူည်း�း �ထူးမ်းနှစှားအတငွ်းး� 

က်နု်းးက်�မ်းုထူးက်း က်နု်းး�စာစည်းး�၊ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုနှငှ်း�း အမေးဆိုာက်းအအံ ု၏ 

�က်းတမ်းး�တစားခုလုံု� အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ က်နု်းးက်�စာရှတုးက်ုု 

တကွ်းခု�က်း�င်း�း�ည်းး။ မေးစာ��နှနု်းး��က်း�ာစာာွ မေးဆိုာက်းလ�ုးထူးာ�

�ည်းး�း လမ်းး�တစားလမ်းး��ည်းး မ်းု�ုရှာ�းမေးရှာက်းတုငု်းး� ��က်းစား�ပြီး�း� 

အက်နု်းးအက်�မ်း�ာ�မေး�ာ မြ�န်းးလည်းးမြ�င်းးဆိုင်းးမ်းမု်း��ု� �ံမု်းနှ်းးလုုအ�းမေးန်း

�ါက် ယင်းး�မ်းာှ မ်းှန်းးက်န်းး�ည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး� မ်းဟုတုး�ည်းးမ်းာှ မေး�ခု�ာ

�ါ�ည်းး။ 

အစာုု�ရှဌာာန်းဆိုုုင်းးရှာဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ �မ်းာ�မ်းတးရှှမု်းမု်းာှ အမေးရှ�ကြီးက်း�

မေးကြက်ာင်းး� နှုငု်းးင်းံမ်း�ာ�စာာွတုု�က် �မေးဘာမေး�ါက်းလက်းခုံထူးာ�ကြက်�ါ�ည်းး။ 

အက်�င်း�း��က်းမြခုစာာ�မ်း၊ု �ူ�မေး�ါင်းး�ကြုံက်ံစာည်းးမြခုင်းး�၊ မ်း�က်းနှာှလုုက်းမြခုင်းး�တု�ု

က် အစာုု�ရှနှငှ်း�း လ�ူအ�ုုင်းး�အဝုုင်းး�အတငွ်းး�ယံကုြက်ည်းးမ်း ုက်ုု ��က်းမြ�ာ�

မေးစာ�ည်းး။ က်မ်း့ာ�အမေးတ�ွအမေးခု်�ည်းာရှငှ်းး အေ�ွ�အစာည်းး�တစားခုမုြေစား

�ည်း�း စား��ာွ�မေးရှ���ူမေး�ါင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းနုှှင်း�းေွံ�ပြီးေ�ု�မ်း ုအေ�ွ� (အုုအး�စား�း) 

က် အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်း �ုမု်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာရှန်းး မ်းဝူါ�မ်း�ာ�

နှငှ်း�း အမေးလ�အထူးမေးက်ာင်းး�မ်း�ာ� မေးရှ�ဆိုွ�ရှာတငွ်းး အက်အူည်းး မြေစားမေးစာ

မ်းည်း�း အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ� ထူးတုးမြ�န်းးထူးာ��ါ�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုမ်းှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�

စာည်းး�က်မ်းး�နှငှ်း�း ဥ�မေး� မ်းဟုတုး�� အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ��ာမြေစားမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း 

မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှး�မူ်း�ာ�နှငှ်း�း လက်းမေးတ�ွက်�င်း�း�ံ�ုမ်းည်းး��ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ� 

၂.၃ အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ ခြပ်�ခြပ်ငးကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူ အတွ�း ဥပ်ကျေးဒသမူုာ� - 
သမူာသမူတး�ုခြချုငး� 

အမေးန်းမြေင်း�း နှုုင်းးင်းံ၏ အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�နှငှ်း�းအည်းး လုုအ�း�လုု အ�ံ�ုခု�

နှုုင်းးမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ�က်ု ုမ်းဏ္ဍ�ုင်းးမေးလ�ခုမုြေင်း�း တည်းးမေးဆိုာက်းထူးာ��ါ�ည်းး။ 

၎င်းး�တုု�မ်းှာ �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း၊ု မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေး�ာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း၊ု အက်�င်း�း

��က်းမ်းမု်း ှက်ာက်ယွးမြခုင်းး�၊ တာဝန်းးခုံမ်းနုှှင်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်း ုတုု�မြေစားကြက်

�ါ�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု၏ ရှည်းးရှယွးခု�က်းမ်းာှ အမ်း�ာ�မြ�ည်းး��ူုုင်းး အရှင်းး� 

အမြမ်းစားမ်း�ာ�က်ု ုထူးမုေးရှာက်းစာာွ နှှင်း�း အက်��ု�ရှှုစာာွ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�နှုုင်းးပြီး�း� 

�မ်းာ�မ်းတးရှှု�ည်း�း မြေစားစာဉ်းတစားခု ုမေး�်ထူးကွ်းလာမေးစာမေးရှ� မြေစား

�ါ�ည်းး။ 

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၅) 
အစုိာ�ရမူုာ�၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�အတွ�း OECD အ�ဲ့� အကြုံ�ံခြပ်�ထိာ�သည််းး အကျေးခြချုခံျုမူူမူုာ� 

�ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုမြခုင်းး�
အရေးပြ��ံများ	ူ(၁) �စာစည်းး�မေး���ငွ်းး��မူ်း�ာ�အမေး�် မ်းှတစာာွ၊ တန်းး�တူည်းးမ်းှစာာွ ဆိုက်းဆိုံမေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးရှန်းး ဝယးယမူြခုင်းး�မြေစားစာဉ်း 

တစားမေးလှာက်း လံမုေးလာက်းမေး�ာ �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုရှ�ါမ်းည်းး။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၂) တင်းး�ါမေးခု်ယ ူယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ုမြေစားစာဉ်းတငွ်းး �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုနှငှ်း�း �မ်းာ�မ်းတးရှှမုေးစာရှန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးရှ�ါမ်းည်းး။ 
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၂.၄ ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ အစုိာ�ရ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ ခြပ်�ခြပ်�ကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူ သမုိူငး�အ�ုဥး�

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ�ည်းး အတုငု်းး�အတာတစားခုအုထူးု မေးင်းမွေးကြက်�ထူးုကု်းတန်းးမ်း ု

နှငှ်း�း �မ်းာ�မ်းတးက်�မ်းတုုု�တွင်းး တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းး မေးစာရှန်းး မေးခုတးမ်းး 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား�ုု� အ�ွင်းးက်�ူမေးမြ�ာင်းး�ရှာ၌ အမေးစာာ�ုငု်းး�

က်ာလတငွ်းး�ာရှှုမေးန်းမေး���ည်းး။  အမ်းနု်း�းမေး�� ထူးုန်းး�ခု���း�ည်း�း 

ဆိုုုရှယှးလစား စား��ာွ�မေးရှ�စာန်းစားမ်း ှအ�ငွ်းးက်�ူမေးမြ�ာင်းး�မြခုင်းး�မ်းာှ ဆိုယးစာနုှှစား

မ်း�ာ�စာာွ ရှညှ်းးလ�ာ��ည်း�းမြေစားစာဉ်းတစားခုမုြေစားပြီး�း�  မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၌ ၂၀၁၁ ခုု

နှစှားမ်း ှစာတင်းး၍�ာ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစားတငွ်းး �ဂု္ဂိုုလကု်က်ဏ္ဍ

အမေးန်းမြေင်း�း ယဉှ်းပြီး��ုင်းး�ါဝင်းးခုငွ်း�း ရှရှှခုု�� �ည်းး။ 

လနွ်းးခု��ပြီး�း��ည်းး�နှှစားမ်း�ာ�စာာွက် အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ နှုငု်းးင်းံ�ုငု်းး စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� �ုု�မ်းဟုုတး 

အဆိုက်းအ�ယွးမေးက်ာင်းး� ရှှ�ုည်း�း စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်�ာ 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု���ည်းး။ လ�ုးင်းန်းး�လ�ုး�ုုင်းးခုငွ်း�းမေး��အ�း�ည်း�း မြေစားစာဉ်းနှငှ်း�း 

လ�ုးင်းန်းး�စာာခု���းမ်း�ာ�မ်းာှ �ွင်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုမ်းရှှု�က်���ုု� မြ�င်းး�မ်း ှ

စာစုာစားမေးလ�လာနှုုင်းးမြခုင်းး�လည်းး�မ်းရှှ�ုါ။ �ူမေးက်ာင်းး�မြ�� လမူေးမ်း�ွ�ည်း�း 

စာန်းစားမေးကြက်ာင်း�း အးလစားလ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ� မေး�်ထူးကွ်းလာခု���က်���ုု� 

အစာုု�ရှအတငွ်းး�တငွ်းး မြ�ည်းး�လူထူူးအုက်��ု�စား��ာွ� နှှင်း�း �ဂု္ဂိုုလကု် 

အက်��ု�စား��ာွ� အကြက်ာ� န်းယးန်းမ်းတုးမြခုာ�န်းာ�မ်း ုမေး��ာက်းက်ယွး�ာွ�

�ည်း�း အမေးမြခုအမေးန်းမ်း��ု� မြေစားလာခု���ည်းး။၂၉ အစာုု�ရှအမေးန်းမြေင်း�း �စာစည်းး�

ဝယးယမူြခုင်းး�နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မေးရှ� ဆိုုုင်းးရှာ နှုုင်းးင်းံတက်ာ

အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုထူးမုေးတ�ွက်�င်း�း�ံ�ုမ်းလုည်းး� န်းည်းး��ါ��ည်းး။ မြ�ည်းး

��ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုဥ�မေး�၊ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�

နှငှ်း�း ဘဏ္ဍာမေးရှ�ဆိုုုင်းးရှာနှငှ်း�း အု�းခု���းမ်းဆုိုုုင်းးရှာ န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်း�ာ�က်���ုု� 

ဥ�မေး�နှှင်း�း န်းည်းး�ဥ�မေး� မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ�က်ုလုည်းး� မြ�ဌာာန်းး�က်�င်း�း�ံ�ုမြခုင်းး� 

မ်းရှှုခု���ါ။၃၀ 

၂၀၁၁ ခုုနှှစားတွင်းး �မ်းမတ ဦး��နု်းး�စာုန်းးက် အမေးလ�အထူးမေးဟုာင်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

�ယးေ�က်းခု��ပြီး�း� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� မြေစားစာဉ်းအတကွ်း �ထူးဆိုံ�ု 

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� မ်းမူေးဘာင်းးက်ု ုမ်းတုးဆိုက်းခု���ါ�ည်းး။ မြမ်းန်းးမ်းာ� 

ဘဏ္ဍာမေးရှ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုစာန်းစားက်ုု မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မြခုင်းး�၏ 

အစာတုးအ�ုုင်းး�တစားခုအုမြေစား အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� မြေစားစာဉ်းတငွ်းး 

ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းစုာန်းစားမ်း�ာ�က်�င်း�း�ံ�ုနှုုင်းးမေးရှ� စာတင်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး ခု���ါ�ည်းး။ 

ထူးုု�မေးန်းာက်း �မ်းမတ�ည်းး ၂၀၁၁ ခုနုှှစားမ်းာှ�င်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း၏ အဆိုင်း�းမ်း�ာ�အာ� မေးမြ�ာင်းး�လ�မေးစာမ်းည်း�း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း 

နှစှားခုုက်ုု ထူးတုးမြ�န်းးခု���ါ�ည်းး။ ယင်းး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း မ်း�ာ�က် အစာု�ုရှ

ဌာာန်းမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း ၎င်းး�တုု�၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ� တငွ်းး အတုးေွင်း�း

တင်းး�ါ မေးခု်ယမူေးဆိုာင်းးရှကွ်းမြခုင်းး�မြေင်း�း �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုတုု�မြမ်းှင်း�းရှန်းး

နှငှ်း�း �က်းဆိုုုင်းးရှာ ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ��ုု� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ု၎င်းး�တုု�က်ုုယးတုုင်းးအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခုငွ်း�းမေး��မြခုင်းး�မြေင်းး�ဗဟုုုခု���းက်ုငု်းးမ်း ုမေးလှာ�ခု�ရှန်းး လမ်းး�ညွှနှ်းးခု��

�ါ�ည်းး။ ယင်းး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှှစားခုအုရှ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းနုှှင်း�း �ငွ်း�းလင်းး�

မြမ်းင်းး�ာမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးရှန်းးနှှင်း�း အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုမေးလှာ�ခု�နှုုင်းးရှန်းး အတုး

ေငွ်း�းတင်းး�ါစာန်းစားက်ုု အ�စားခု�မ်းှတးလုုက်းမေး�ာစာံအမြေစား စာတင်းးအ�ံ�ုမြ��

လာခု��မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။၃၁ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှှစားခု ုမေးန်းာက်းတွင်းး ထူး�းမ်းံ၍ 

မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေး�ာ စားမ်းံခုန်း�းခု�ွမ်း ု
အရေးပြ��ံများ	ူ(၃) ခု�မ်းတှးထူးာ�မေး�ာရှည်းးရှယွးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�းအည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�အတကွ်း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်း ွ�ံု�စာ�ွရှမ်းည်းး။

အရေးပြ��ံများ	ူ(၄) ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး အ��ုည်းာ ဗဟု�ုတု၊ က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်း ုနှှင်း�း �မ်းာ�မ်းတးက်�မ်း ုရှှု

မေးစာရှန်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှမ်းည်းး။ 

မ်းမ်းနှ်းးမ်းက်န်းး မြ��လ�ုးမြခုင်းး�မ်း ှက်ာက်ယွးမြခုင်းး�၊ စာည်းး�က်မ်းး�လုကု်းန်းာမ်း ုနှှင်း�း မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းစာစားမေးဆို�မြခုင်းး� 
အရေးပြ��ံများ	ူ(၅) အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ� �မ်းာ�မ်းတးရှှမုေးစာမေးရှ� အတကွ်း ကြီးက်�ုတင်းးက်ာက်ယွးမေးရှ� အစားအမ်းံမ်း�ာ� ခု�မ်းတှးရှ�ါမ်းည်းး။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၆)	စာာခု���းစားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှာတငွ်းး စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး�မ်း�ာ�နှှင်း�း က်ုုက်းည်းးမေးစာရှန်းး အတကွ်း အစာုု�ရှနှငှ်း�း �ဂု္ဂိုုလကု် က်ဏ္ဍအကြက်ာ� 

��ူမေး�ါင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးရှ�ါမ်းည်းး။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၇) အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူ်းမု်း�ာ�တငွ်းး မ်းမ်းနှ်းးမ်းက်န်းး မြ��လ�ုးမြခုင်းး�က်ု ုစာစားမေးဆို��ရုှှုနှုုင်းးရှန်းး နှှင်း�း အမေးရှ�ယနူှုုင်းးမ်းည်းး� အစားအမ်းံမ်း�ာ� 

ထူးာ�ရှှုရှ�ါမ်းည်းး။ 

တာဝန်းးခုံမြခုင်းး�နှငှ်း�း ထူးနု်းး�ခု���းမြခုင်းး� 
အရေးပြ��ံများ	ူ(၈) ထူးမုေးရှာက်းမေး�ာ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ� အစားအမ်းံမ်း�ာ� နှှင်း�းအတူ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း တစားမေးလှာက်းတငွ်းး တာဝန်းးခုံမ်း ုရှှု

မေးစာရှန်းး စားစာဉ်းထူးာ�ရှ �ါမ်းည်းး။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၉) �စာစည်းး�မေး���ငွ်းး��မူ်း�ာ�၏ တုငု်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးဆိုာလ�င်းးစာာွ နှှင်း�း တရှာ�မ်းှတစာာွ မေးမြေရှငှ်းး�မေး��ရှမ်းည်းး။ 

အရေးပြ��ံများ	ူ(၁၀) အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစားနှုုင်းးမေးရှ� အရှ�းဘက်း အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�၊ မ်းး�းယာမ်း�ာ� နှငှ်း�း ရှ�းရှာွလူထူး ုတုု�က်ုု 

�ါဝင်းးခုငွ်း�းမေး�� ရှမ်းည်းး။ 
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MoPFI အတွ�း အကျေးရ�ကြီး�ီ�သည််းးကျေးမူ�ခွျုနး�တစားခုျုမှူာ 
“ အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�လုွှာပ်းငနး� တုိ�တ�း
ကျေး�ာငး�မွူနးကျေးစာလုိွှာသည််းး တူညီ်းကျေးသာ ရည်းးမှူနး�ချုု�း
ပ်နး�တုိငးဆီသုိ� အခြချုာ�လုွှာပ်းကျေးဆာငးကျေးနကြုံ�သူမူုာ�၏ 
အာ�မူုာ�နှှင်း ထူိ�ခြချုာ�သည််းးစွာမူး�ကျေးဆာငးရည်းးမူုာ��ုိ 
အတူကျေးချု်�ူသွာ�မူည်းးလွှာာ�၊ သုိ�မူဟုာတး �ုိ�းပုိ်ငး၊ 
�ုိ�းတုိငး၊ တုိ�းရုိို�းအကျေးရ��ူလုွှာပ်းကျေးဆာငးချုု�းမူုာ�
ခြ�င်း သူတုိ��ုိ ��းရှာ�ရနး လုွှာပ်းကျေးဆာငးမူည်းးလွှာာ�။” 
ဆုိသည်းးပ်ငး။

လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းနှှင်း�း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� မေး�်ထူးကွ်းလာပြီး�း� အစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူေးရှ� မြေစားစာဉ်းအတကွ်း ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးတစားခု ု

မြေစားထူးနွ်းး�လာ �ါ�ည်းး။ လုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�စာာွ ရှှုမေးန်းမေး��မေး�ားလည်းး� 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာနုှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�တုု�

အတွက်း လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�တငွ်းး တညူ်းးမ်းု

အခု��ု� ရှှုမေးန်း�ါ�ည်းး။

စာစားအ�ုးခု���းမေးရှ�၏ အက်��ု�ဆိုက်းတစားခု ုအမြေစား “ အင်းးစာတးက်���ရှငှ်းး� 

အမေးလ�အထူးမ်း�ာ� နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူမေးရှ�ရှာအ�ုးခု���းစားမ်းံမေးရှ� ဥ�မေး�မ်း�ာ�

ထူးက်း အမ်းနု်း�းမ်း�ာ� နှှင်း�း ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�း�ာ အ�ုးခု���းမြခုင်းး�”၃၂   

အမေးလ�အထူးက် က်�န်းးရှစားခု���ါ�ည်းး။ ယင်းး�အက်��ု�ဆိုက်း မ်း�ာ�၏ 

ရှလ�းမ်းာှ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� အလံအုမေးလာက်း မ်းရှှမုြခုင်းး�၊ တာဝန်းး

ခု�ွမေးဝမ်း ုမ်းရှငှ်းး�လင်းး�မြခုင်းး� နှငှ်း�း မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှးမ်း ုအရှည်းးအခု�င်းး�အမေး�် 

ရှင်းး�နှးှ�မြမ်းှ��းနှှံမ်း ုန်းည်းး��ါ�မြခုင်းး�တုု� မြေစားပြီး�း� အစာုု�ရှ အရှာရှှမု်း�ာ�စာာွ

တုု��ည်းး ဟုာက်ကွ်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည်း�းတင်းး�ရှန်းးအတကွ်း တံ�ုဆိုုငု်းး�မေးန်း

တတး�ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းဝူါ�

မ်း�ာ� မေးရှ�ဆိုွ�ရှန်းး နှှင်း�း ခြုံခုံ�င်းံ ုမေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းအက်�မြေတးရှန်းး အေွ��အစာည်းး�

တစားခုတုည်းး��ုု� တာဝန်းးမေး��အ�းနှုုင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှမုေး��မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း 

အထူးက်း�ါ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မြ�ဿန်းာမ်း�ာ�က်ု ု�ုုမ်းုု၍ 

ဆိုုု�ရှာွ� မေးစာ�ါ�ည်းး။ 

�ုု�မေး�ားလည်းး� အမ်း��ု��ာ� �းမ်းုုက်မေးရှစား အေ�ွ�ခု���း (NLD) အစာုု�ရှ

လက်းထူးက်းတငွ်းးမ်း ူအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းတစားခုလုံ�ုက်ုု စားမ်းံ

အ�ုးခု���းနှုုင်းးမ်းည်း�း တခုတုည်းး�မေး�ာ ဥ�မေး�နှငှ်း�းစာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးက်ု ု

မေးရှ�ဆိုွ�နှုုင်းးရှန်းး၊ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းအာ� မေးစာာင်း�းကြက်ည်းး�မြခုင်းး�၊ 

အက်�မြေတးမြခုင်းး� နှငှ်း�း မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှးမြခုင်းး� တုု�က်ုု အေ�ွ�အစာည်းး� တစားခုု

တည်းး�၏ လက်းမေးအာက်းတငွ်းး ထူးာ�ရှှနုှုုင်းးရှန်းး မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု���ါ�ည်းး။ 

ယခုစုာာတမ်းး�က်ု ုမြ��စာမုေးန်း�ည်း�း အခု�နု်းးတွင်းး ‘အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

နှငှ်း�း �ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� (ယခုု

စာာတမ်းး�တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� အမြေစား 

ရှည်းးညွှနှ်းး�ထူးာ��ည်းး)’ မ်းာှ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအစာုု�ရှ ဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး�

မ်း�ာ�၊ စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း က်မ်း့ာ�ဘဏ်း၊ အာရှှ

ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရှ�ဘဏ်း၊ DFAT နှငှ်း�း USAID အ�ါအဝင်းး ေွံ�ပြီးေ�ု�မ်းုမ်းတုးေက်း

အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�တုု�အကြက်ာ� တုုင်းး�င်းးမေးဆို�ွမေးနှ�ွခု��ပြီး�း�မေးန်းာက်း 

အမ်း��ု��ာ�လတှးမေးတား�ုု� တင်းး�ငွ်းး�ထူးာ�ပြီး�း� မြေစား�ည်းး။ 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� မ်းာှ ဗဟုုုခု���းက်ုငု်းးမ်းနုှှင်း�း

ည်းှနုှုုင်းး�မ်းမု်း�ာ��ည်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးက်ု ု

မြ�င်းးဆိုင်းးနှုငု်းးရှန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး��ည်း�း �ုတယုမေးမြမ်းာက်း မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းု

မေးမြခုလမှ်းး� �င်းး မြေစား�ည်းး။ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� က်ု ုစားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ� နှှင်း�း 

စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MoPFI) မ်း ှဦး�မေးဆိုာင်းးမေးရှ�ဆိုွ�ခု��ပြီး�း� ယင်းး�

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း က်�င်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အာ� 

အက်�မြေတးမ်းနုှငှ်း�း မ်းဝူါ�မေးရှ�ဆိုွ��ည်း�း တာဝန်းးမ်း�ာ�က်ုု ရှယမူ်းည်းး 

မြေစား�ည်းး။ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးက်ု ုအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှန်းး အတကွ်း 

လုုအ�း�ည်း�း န်းည်းး�ဥ�မေး� နှငှ်း�း မ်းဝူါ�မ်း�ာ�က်ုလုည်းး� MoPFI က်�င်းး 

မေးရှ�ဆိုွ�မေးန်း �ါ�ည်းး။ ယင်းး�ကြီးက်�ု��မ်းး�မ်းမု်း�ာ�အာ� က်မ်း့ာ�ဘဏ်းက်���ုု� 

ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရှ� မ်းတုးေက်းမ်း�ာ�က် က်ညူ်းး�ံ��ုု�မေးန်းမြခုင်းး� မြေစားပြီး�း� ဥ�မေး�က်ုု 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းး မေးေားနှုငု်းးမ်းည်း�း စာမွ်းး�ရှည်းးနှငှ်း�း စာန်းစားမ်း�ာ� 

တည်းးမေးဆိုာက်းနှုုင်းးမေးရှ� အတကွ်း ရှည်းးရှယွး၍ �ံ��ုု�မေးန်းမြခုင်းး�လည်းး� မြေစား

�ါ�ည်းး။   

လက်းရှှ ုလ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးန်း�ည်း�း မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုမ်း�ာ�က်ုု ကြက်ည်း�း�ါ

က် မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ�ည်းး နှုငု်းးင်းံတက်ာတငွ်းး ရှင်းးဆိုုငု်းးမေးန်းရှ�ည်း�း စာနု်းးမေးခု်မ်းု

မ်း�ာ� အမေး�် အမေးလ�အန်းက်းထူးာ� �တမုြ��မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေးန်းမေးကြက်ာင်းး� 

မေးတ�ွရှပြီး�း� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မ်း�ာ�၏ �မ်းာ�မ်းတးက်�မ်း ုနှှင်း�း 

မေးင်းမွေးကြက်�အရှ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ု�ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာမေးရှ� ရှည်းးရှယွး

လ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးန်း�ည်းး က်ုမုေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� စာနု်းးမေးခု်မ်းု

မ်း�ာ� ရှှုမေးန်းမေး��ပြီး�း� အထူးက်း�ါ ဥ�မေး�မ်း�ာ�က်ု ုက်�င်း�း�ံ�ုမြခုင်းး�နှှင်း�း ဥ�မေး�

မ်း�ာ�က်ု ုအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှာ၌ နှုငု်းးင်းံတဝမှ်းး�လံ�ုရှှု အစာုု�ရှဌာာန်း

မ်း�ာ�က်ု ု�ံ��ုု�မေး��ရှန်းး လုအု�းမေးန်း�ည်းး။ �မ်းုငု်းး�မေးကြက်ာင်းး�အရှ MoPFI 

�ည်းး ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းရှ�ည်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍတွင်းး 

အက်န်း�းအ�တးမြေင်း�း�ာ �ါဝင်းးခု���ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� 

မ်း�ာ�တငွ်းး လက်းရှှကု်�င်း�း�ံု�မေးန်းမေး�ာ အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�နှငှ်း�းလည်းး� ထူး�

ထူး�ဝင်းးဝင်းး �ရုှှုန်းာ�လည်းးမြခုင်းး� မ်းရှှမုေး���ါ။ ၎င်းး�အမေးန်းမြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းအတငွ်းး� �ါဝင်းး�အူာ�လံ�ုအတကွ်း �င်း�းမေးလ�ား

မေး�ာ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းနှှင်း�း မ်းဝူါ�မ်း�ာ� မေးရှ�ဆိုွ�နှုုင်းးရှန်းး စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ� ရှှု

မေးန်း�ါ�ည်းး။ က်ံမေးက်ာင်းး��ည်း�းအခု�က်းမ်းာှ ယခု�ုမုေးတ�န်းက် အစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းး�ည်းးက်ုု မြမ်းင်းးလုပုြီး�း� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှန်းးအတကွ်း �ံ��ုု�က်ူည်းးမ်းုမ်း�ာ�က်ု ုရှာှမေးေမွေးန်းကြက်�ည်း�း 

အစာုု�ရှအတငွ်းး� နှှင်း�း အစာုု�ရှမြ�င်းး�မ်း ှ�ဂု္ဂိုုု�လးအမ်း��ု�မ်း��ု�က်ု ုမေးေားထူးတုးခု��

�ည်းး။ MOPFI အတွက်း အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�းမေးမ်း�ခုနွ်းး�တစားခုုမ်းာှ “ အစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး� တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာလုု�ည်း�း တူည်းး

မေး�ာ ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်း�န်းး�တုုင်းးဆိုး�ုု� အမြခုာ�လု�းမေးဆိုာင်းးမေးန်းကြက်�မူ်း�ာ�

၏ အာ�မ်း�ာ�နှငှ်း�း ထူး�ူမြခုာ��ည်း�းစာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းးမ်း�ာ�က်ု ုအတမူေးခု်

ယ�ူာွ�မ်းည်းးလာ�၊ �ုု�မ်းဟုတုး က်ုုယး�ုုင်းး၊ က်ုယုးတုုင်းး၊ တုုက်းရှုုကု်း

အမေးရှ�ယလူ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�း �ူတုု�က်ုု ေယးရှာှ�ရှန်းး 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးမ်းည်းးလာ�” ဆိုု�ုည်းး�င်းး။



1717

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစားက်ု ုမြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မြခုင်းး�မ်းာှ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းု

နှငှ်း�း �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးရှန်းးနှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်းကွ်ုု 

�မ်းာ�မ်းတးက်�စာာွ အ�ံု�ခု�နှုုင်းးရှန်းး န်းည်းး�လမ်းး�တစားခု ုမြေစားပြီး�း� 

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ အစာုု�ရှက် ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းကြီးက်း�စာာွ လု�းမေးဆိုာင်းးမေးန်း�ည်း�း 

မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းစုာန်းစား မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မေးရှ� စားမ်းံခု�က်း၏ 

အစာတုးအ�ုုင်းး� တစားခုလုည်းး� မြေစား�ည်းး။ �ထူးမ်းဆိုံ�ုမြေစားပြီး�း� အမေးမြခုခုံ

အတုးမြမ်းစားလည်းး� မြေစား�ည်း�း ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးတစားခုကု်ုု 

၂၀၁၁ ခုုနှှစားတငွ်းး စာတင်းး ခု�မ်းတှးခု��ခု�နု်းး မ်းစှာ၍ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မေးရှ��ည်းး လ�င်းးမြမ်းန်းးစာာွ တုု�တက်း

မေးမြ�ာင်းး�လ�လ�က်းရှှ�ုည်းး။ ယခုအုခုန်းး�တငွ်းး ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�

ဆိုုုင်းးရှာ မ်းမူေးဘာင်းး၏ အဓိကု် အစာတုးအ�ုုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမ်းတုးဆိုက်းမေး��

ထူးာ�ပြီး�း� မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� တုု�ရှှု အစာုု�ရှ၏ တည်းးမေးဆိုာက်း

မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း ဝယးယမူြခုင်းး�တငွ်းး အမေးရှ��ါ�ည်း�း အဓိကု် 

အစာတုးအ�ုုင်းး� �ံ�ုခုကု်ုု အဓိကု်ထူးာ� တင်းးမြ��ာွ�မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

ဦး��နု်းး�စာုန်းး အစာုု�ရှ�ည်းး ၂၀၁၁ ခုနုှှစားတငွ်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း နှစှားခုုက်ုု 

ထူးတုးမြ�န်းးခု��ပြီး�း�မေးန်းာက်း အစာုု�ရှ၏ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ�စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� နှှင်း�း 

�စာစည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး� တုု�အတွက်း လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အမေးန်းမြေင်း�း “�မ်းမတ

ရှုံု� ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၃ - ရှင်းး�နှှး�မြမ်းှ��းနှှံမ်းလု�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း 

စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� လ�ုးက်ုငု်းးခုငွ်း�းမြ��ရှာတငွ်းး တင်းး�ါစာည်းး�က်မ်းး�

ခု�က်းမ်း�ာ�”က်ု ုထူး�းမ်းံ ထူးတုးမြ�န်းးခု���ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်းာှ အဓိကု်

မေးမြခုလမှ်းး� တစားခုမုြေစားခု��မေး�ားလည်းး� ဝယးယမူေးရှ�အစားအစာဉ်းမေးရှ�ဆိုွ�မြခုင်းး�

၊ တင်းး�ါ�တးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�၊ အကြုံက်ံမေး��မ်း�ာ�င်းာှ�ရှမ်းး�မြခုင်းး�အတကွ်း 

တင်းး�ါလု�းင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း တုုင်းးကြက်ာ�မ်းမုေးမြေရှငှ်းး�မြခုင်းး�န်းည်းး�လမ်းး� 

စာ�ည်းးတုု�အတွက်းမ်း ူညွှနှ်းးကြက်ာ�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှမုေးခု�။ ၂၀၁၃ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းထူးတုးမြ�န်းးပြီး�း�မေးန်းာက်း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း

က် ၂၀၁၄ နှှင်း�း ၂၀၁၆ ခုုနှှစားတုု�တွင်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုထူးုတးမြ�န်းးခု��

�ည်းး။ထူးုု�မေးန်းာက်း ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာမေးရှ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းဆုိုုုင်းးရှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�

စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�၊ �မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ နှငှ်း�း 

အချုနး� ၃

ဥပ်ကျေးဒနှှင်း ထိိနး�ကျေး�ုာငး�ကြီး�ီ�ကြုံ�ပ်းခြချုငး�ဆုိငးရာ 
မူူကျေးဘာငး - အိတး�ွင်း တငးဒါကျေးချု်�ူခြချုငး� မှူသည်းး 
ဗဟုိာထိိနး�ချုု�ပ်းခြချုငး� နှှင်း ကျေးပ်ါငး�စာည်းး�ခြချုငး�

အစာုု�ရှ-�ဂု္ဂိုုလကု် ��ူမေး�ါင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ု�ံစုာံ (PPP) အတကွ်း 

လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်း�း ၂၀၁၈ စားမ်းံက်နု်းး�ဘဏ်းဆိုုုင်းးရှာ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတုု� ထူးွက်းရှှုလာခု���ည်းး။ ယခုစုာာတမ်းး�က်ုု မြ��စာမုေးန်း

�ည်း�း အခု�နု်းးတွင်းး ‘အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� နှှင်း�း �ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� 

ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� (အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�)’ က်ု ုအမ်း��ု��ာ�လတှးမေးတား�ုု� တင်းး�ငွ်းး�ထူးာ�ပြီး�း� 

မြေစား�ည်းး။ 

မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

အ�ုးခု���းကြီးက်း�ကြက်�း�ည်း�း အဓိကု် ဥ�မေး�နှငှ်း�းစာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးမ်းာှ 

�မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ မြေစား�ါ�ည်းး။ ယခု ု

�မုေးတ�န်းအတကွ်း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု���ည်း�း အစာုု�ရှ အရှာရှှအုာ�လံု�က် 

“အစာုု�ရှဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၏ တည်းးမေးဆိုာက်းမြခုင်းး�၊ �စာစည်းး�

ဝယးယမူြခုင်းး�၊ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းရုှယမူြခုင်းး�၊ င်းာှ�ရှမ်းး�မြခုင်းး� နှငှ်း�း မေးရှာင်းး�ခု�မြခုင်းး�

မ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး လုကု်းန်းာရှမ်းည်း�း တင်းး�ါ လ�ုးထူးံု�လု�းန်းည်းး�

မ်း�ာ� (ယခုစုာာတမ်းး�တငွ်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ဟု ုရှည်းးညွှနှ်းး�

ထူးာ��ည်းး)” က်ု�ုာ အဓိကု် လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အမြေစား ရှည်းးညွှနှ်းး�ကြက်

�ည်းး။ ၎င်းး�လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတွင်းး အစာုု�ရှ၏ဝယးယမူြခုင်းး� ဆိုုငု်းးရှာ 

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း နှှင်း�း လ�ုးထူးံု�လု�းန်းည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအမြ�ည်း�းအစာံ ုမေးေားမြ�

ထူးာ��ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ တည်းးမေးဆိုာက်းမြခုင်းး�၊ �စာစည်းး�ဝယးယမူြခုင်းး�နှငှ်း�း 

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုရှယမူြခုင်းး� အာ�လံ�ုတုု�က်ုု ယင်းး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှှင်း�း အည်းး 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း ၂၀၁၆ ခုုနှှစားတွင်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် ထူးုတး

မြ�န်းးထူးာ��ည်း�း “က်န်းးထူးရှုုုက်း စာန်းစားမြေင်း�း လု�းင်းန်းး�မ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်း

ရှာတငွ်းး လုကု်းန်းာက်�င်း�း�ံ�ုရှမ်းည်း�း လ�ုးင်းန်းး�လမ်းး�ညွှနှ်းး” မ်းာှလည်းး� 

အမေးရှ�ကြီးက်း�မေး�ာ လမ်းး�ညွှနှ်းးတစားခုု မြေစား�ည်းး။ အစာု�ုရှဌာာန်းနှငှ်း�း အေ�ွ�

အစာည်းး� အာ�လံ�ုတုု�၏ မေးဆိုာက်းလ�ုးမြခုင်းး�၊ �စာစည်းး�ဝယးယမူြခုင်းး�နှငှ်း�း 

ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုရှယမူြခုင်းး� မ်း�ာ�တငွ်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ က်ု ု

အ�ံ�ုမြ��ရှမ်းည်းး ဟု ု၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာမေးရှ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းဆုိုုုင်းးရှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�

စာည်းး�က်မ်းး� မ်း�ာ�၌ မြ�ဌာာန်းး�ထူးာ��ည်းး။ ခြွခုငွ်းး�ခု�က်း အမေးန်းမြေင်း�း အစာုု�ရှ



1818

-�ဂု္ဂိုုလကု် ��ူမေး�ါင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုလ�ုးင်းန်းး� (PPP) �ံစုာံမြေစား�ါက် 

မြမ်းန်းးမ်းာစားမ်းံက်နု်းး�ဘဏ်း (Project Bank) ၏ မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းမုေးအာက်း

�ုု� မေးရှာက်းရှှမု်းည်းး မြေစား�ည်းး။၃၃  

�မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၂၀၁၃ နှငှ်း�း ၂၀၁၇ တုု��ည်းး အစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုလမ်းး�ညွှနှ်းးထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်းည်း�း အမေးမြခုခုံ ဥ�မေး�မ်းူ

မေးဘာင်းး တစားခုကု်ုု မေး��မေး�ားလည်းး� ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး 

ကြီးက်း�ကြက်�းမြခုင်းး� အခုန်းး�က်ဏ္ဍအတကွ်း အစာုု�ရှ ဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး� တခုု

ခုအုာ� တတုုက်�က်� �တးမ်းတှးမြ�ဌာာန်းး�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။ ထူးုု�မေးကြက်ာင်း�း 

စာည်းး�က်မ်းး�လုကု်းန်းာမ်း ုရှှုမ်းရှှု မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း စာစားမေးဆို�မြခုင်းး�က်ု ု

�က်းဆိုုုင်းးရှာ ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင်း�း တာဝန်းးက်� အရှာရှှမု်း�ာ�က်�ာ 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ�ါ�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ

�ည်း�း ဌာာန်းမ်း�ာ�နှှင်း�း ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး�ုငု်းး� မြမ်းှင်း�းတင်းး

မေး��ရှန်းး ဗဟုု ုအေ�ွ�အစာည်းး� တစားခုခုုုက် တာဝန်းး ယထူူးာ�မြခုင်းး�မ်း��ု� မ်းရှှု

�ါ။၃၄   

ပုံ် (၁) 
နှှစားအလုိွှာ�း မှူတးတမူး�

အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်း
ေ�က်းမေးရှ� ဥ�မေး�က်ု ု

စာတတုထအကြီးက်မု်းး မြ�င်းးဆိုင်းး
�ည်း�း ဥ�မေး�

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ ၂၀၁၆ ခုုနှစှား

တငွ်းး ထူးတုးမြ�န်းး�ည်း�း 

က်န်းးထူးရှုုုက်းလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး 

လုုက်းန်းာရှမ်းည်း�း လမ်းး�ညွှနှ်းး

၂၀၁၁ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈
ခုန်းး�မ်းှန်းး�

၂၀၂၁

�မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း 
အမ်းတှး ၁/၂၀၁၃ - ရှင်းး�နှှး�
မြမ်း��းနှှံမ်း ုလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း 
စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� 
လ�ုးက်ုငု်းးခုငွ်း�းမြ��ရှာတငွ်းး 

တင်းး�ါစာည်းး�က်မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ ၂၀၁၄ ခုနုှစှား

တငွ်းး ထူးတုးမြ�န်းး�ည်း�း 

“က်န်းးထူးရှုုကု်းစာန်းစားမြေင်းး� 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�မေးဆိုာင်းးရှကွ်း

ရှာတွင်းး လုကု်းန်းာက်�င်းး��ံ�ု

ရှမ်းည်းး� လ�ုးင်းန်းး�လမ်းး�ညွှနှ်းး”

�မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း 
အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ 

တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�
မ်း�ာ�

 နှုုင်းးင်းံမေးတား�မ်းမတရှုံ�ု၏ 

စာာအမ်းတှး ၆၉(၁)/ ၆/ 

�မ်းမတရှုံ�ု

နှုုင်းးင်းံမေးတား�မ်းမတရှုံ�ု၏ 

အမ်းနု်းး�မေးကြက်ားမြင်းာစာာအမ်းတှး 

(၈၇/၂၀၁၁)

 မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ 

ဘဏ္ဍာမေးရှ�စားမ်းံခုန်းး�ခုွ�မ်းု

ဆိုုုင်းးရှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း� ၂၀၁၇

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�နှငှ်း�း 

�ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွ

မြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� 

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

အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� နှှင်း ပုံ်ကျေးသပုိ်ငးပ်စာစည်းး�
မူုာ� ထုိခဲွျုခြချုငး�ဆုိငးရာ ဥပ်ကျေးဒကြုံ�မူး�သည်းး 
ခြမူနးမူာနုိှငးငံ အစုိာ�ရ၏ ပ်စာစည်းး�ဝါ�း�ူခြချုငး� 
ဆုိငးရာ ဥပ်ကျေးဒနှှင်း စာည်းး�ကြုံ�ပ်းမုူ မူူကျေးဘာငး
အတွ�း ကျေးနာ�းတစားဆင်း ကျေးခြပ်ာငး�လဲွှာမုူပ်ငး 
ခြ�စားသည်းး။
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အထူးက်း�ါ လုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည်း�းဆိုည်းး�နှုုင်းးမေးရှ� အတကွ်း အစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ တစားခုတုည်းး�မေး�ာ ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး မေးရှ�ဆိုွ�

နှုုင်းးရှန်းး ဌာာန်းစာံ�ုါဝင်းး�ည်း�း ‘အစာုု�ရှ�စာစည်းး�ဝယးယမူ်းစုာည်းး�မ်း�ဉ်း�

စာည်းး�က်မ်းး�နှငှ်းး� လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မြ��စာမုေးရှ� ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုမေးက်ားမ်းတး 

(Public Procurement Rules and Regulations Supervision 

Committee- PPRRSC)’ က်ု ုေ�ွ�စာည်းး�ခု�� �ါ�ည်းး။ PPRRSC က်ု ု

၂၀၁၅ ခုုနှှစား ဧပြီး�းလတငွ်းး ေွ��စာည်းး�ခု��မြခုင်းး� မြေစားပြီး�း� စားမ်းံက်နု်းး� နှှင်း�း 

ဘဏ္ဍာမေးရှ� �တုယုဝန်းးကြီးက်း�က် ဥက်ကဌာ အမြေစား တာဝန်းးယကူ်ာ၊ 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း�ံ�ုခုရုှှု ဌာာန်းအ�း��း�မ်း ှညွှှန်းးကြက်ာ�မေးရှ�မ်း�ုခု���း မ်း�ာ�က် 

အေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ� အမြေစား �ါဝင်းးခု��ကြက် �ါ�ည်းး။ အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာ ဥ�မေး�မ်းကူြက်မ်းး�က်ု ုယင်းး�မေးက်ားမ်းတးက် မေးရှ�ဆိုွ�ခု��ပြီး�း� ယခုု

စာာတမ်းး� မေးရှ��ာ�မေးန်း�ည်း�း အခု�နု်းးတငွ်းး ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ု ုအမ်း��ု��ာ�

လတှးမေးတား�ုု� တင်းး�ငွ်းး�ထူးာ�ပြီး�း� မြေစားက်ာ န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်းာှမ်း ူမ်းကူြက်မ်းး�

မေးရှ�ဆိုွ�မေးန်းဆို� မြေစား�ည်းး။  

၂၀၁၄ ခုနုှှစားတငွ်းး ထူးတုးမြ�န်းးခု��ပြီး�း� ၂၀၁၆ ခုုနှှစားတငွ်းး ထူး�းမ်းံမြေည်း�းစာကွ်း ခု��

မေး�ာ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း�ည်းး 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ ဌာာန်းအာ�လံ�ု

၏ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�မြေင်း�း အက်�ံ��ဝင်းး�က်းဆိုုငု်းး �ည်းး။ 

ယင်းး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း က်ု ုမြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း အ�း��း�မြေင်း�း 

တုုင်းး�င်းးမေးဆို�ွမေးနှ�ွ ခု��ပြီး�း�မ်း�ှာ ထူးုတးမြ�န်းးခု��မြခုင်းး� မြေစားပြီး�း� က်မ်း့ာ�ဘဏ်း 

နှငှ်း�း အမြခုာ�မေး�ာ ဆိုက်းနှယွး�မူ်း�ာ�၏ အကြုံက်ံမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�း၂၀၁၆ 

ခုုနှစှားတငွ်းး မြေည်း�းစာကွ်းထူးတုးမြ�န်းးခု���ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း၏ 

ရှည်းးရှယွးခု�က်းမ်း�ာ�မ်းာှ မ်းှန်းးက်န်းးမေး�ာ က်နု်းးက်�စာရှတုးမြေစားမေးစာရှန်းး၊ 

အရှည်းးအမေး��ွမြ�ည်းး�ဝမေးစာရှန်းး၊ မ်းလုလုာ�အ�းမေး�ာ မ်း�မ်းာမ်းမု်း�ာ�မ်း ှ

က်ာက်ယွးရှန်းး၊ တကု်�မေး�ခု�ာမေး�ာ တင်းး�ါမေးခု်ယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�

အာ� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး၊ �ငွ်းး�လင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်းအုာ�

တုု�တက်းမေးစာရှန်းး၊ ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းစုာစားမေးဆို�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေး�ခု�ာစာာွ

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေးစာရှန်းး၊ မ်း�မ်းာမေး�ာ အရှည်းးအမေး��ွမ်းမြ�ည်းး�မ်းးမေး�ာ 

�စာစည်းး�မေး���ငွ်းး��မူ်း�ာ�၊ က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� လ�ုးင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခုွင်းး�မ်း

မြ��ရှန်းး ဟုမုေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။ 

လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းအရှ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း�ည်းး 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� နှငှ်း�း ထူးနု်းး��မု်းး�မေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု ကြီးက်း�ကြက်�းရှန်းး 

နှငှ်း�း အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး တာဝန်းးရှှု�ည်းး။ ယင်းး� 

၂၀၁၆ ခုုနှှစား လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အရှ အထူး�ူက်ွမ်းး�က်�င်းးမ်း ုလုုအ�းမေး�ာ 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ု မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း မ်းှလည်းး�မေးက်ာင်းး�၊ 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�နှငှ်း�း ထူးနု်းး��မု်းး�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�အမ်း�ာ�စာကု်ုုမ်း ူ

က်န်းးထူးရှုုုက်း စာန်းစားမြေင်း�း လည်းး�မေးက်ာင်းး� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

ထူးုု�မြ�င်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း နှှင်း�း က်န်းးထူးရှုုုက်းစာန်းစား ��ူတ�ွ 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� နှှင်း�း �ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး��ည်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုငု်းးင်းံ အစာုု�ရှ၏ �စာစည်းး�ဝယးယမူြခုင်းး� 

ဆိုုုင်းးရှာ ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးအတကွ်း မေးန်းာက်းထူး�းတဆိုင်း�း 

မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း�ုင်းး မြေစား�ည်းး။ ယင်းး�ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�အရှ မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း

စာစားမေးဆို�ရှန်းး၊ ကြီးက်း�ကြက်�းရှန်းးနှငှ်း�း မ်းဝူါ�မေးရှ�ဆိုွ�ရှန်းး စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ�

နှငှ်း�း စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းအာ� တာဝန်းးမေး��အ�းထူးာ��ါ�ည်းး။ ယင်းး�

တာဝန်းးမ်း�ာ�တငွ်းး န်းည်းး�ဥ�မေး�၊ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�နှှင်း�း စာံ�တးမ်းတှး

ထူးာ�မေး�ာ တင်းး�ါစာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ�က်���ုု� �ံုစာံမ်း�ာ�က်ု ု မြ�င်းးဆိုင်းး

မေးရှ�ဆိုွ�ရှန်းးလည်းး� �ါဝင်းး�ါ�ည်းး။ ဝယးယမူြခုင်းး� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်း�း 

အစာုု�ရှဌာာန်းမ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�ရှည်းးမြမ်းှင်း�းတင်းးရှန်းး �င်းးတန်းး�မေး��မြခုင်းး�၊ ဥ�မေး� 

နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� မ်း�ာ�မြေင်း�း က်ုုက်းည်းးမ်း ုရှှု၊မ်းရှှု မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း

စာစားမေးဆို�မြခုင်းး� စာ�ည်း�းတာဝန်းးမ်း�ာ�က်ုုလည်းး� စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှငှ်း�း 

စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း� ဌာာန်းက်�င်းး တာဝန်းးယရူှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။

၃.၁  �နးထိရုိို�း စာနစားခြ�င်း လုွှာပ်းငနး�မူုာ� ကျေးဆာငးရွို�းရာတွငး လုိွှာ�းနာ�ုင်းသုံ�ရမူည််းး 
လုွှာပ်းငနး�လွှာမူး�ညွှာနး (၂၀၁၆) 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမြခုင်းး�လည်းး� မြေစားနှုငု်းး�ါ�ည်းး။ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း နှှင်း�း က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ မ်း�ာ��ည်းး ရှှုပြီး�း��ာ� က်�င်း�းထူးံ�ု

က်�င်း�းစာဉ်း (၃) ခုနုှှင်း�း အည်းး လ�ုးင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်း ရှမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� 

အဆိုုုမြ��လာှမ်း�ာ� မြ�င်းးဆိုင်းးရှာတငွ်းး ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ �စာစည်းး�မ်း�ာ�၏  

မေးစာ��နှနု်းး�ခုန်း�းမ်းှန်းး�တွက်းခု�က်းထူးာ��ည်းးက်ု ုအ�ံ�ုမြ��ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

က်��း ၁၀ �န်းး� မေးအာက်း တန်းးေု�ုရှှုမေး�ာ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း 

တင်းး�ါမေးခု်ဆိုုုရှန်းး မ်းလုုအ�း�ါ။ ယင်းး�က်���ုု� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း 

ဌာာန်းအတွင်းး� ဘတုးအေ�ွ� ေ�ွ�စာည်းး�ပြီး�း� “ယံကုြက်ည်းးစာတုးခု�ရှမေး�ာအေွ��” 

အာ� မေးခု်ယ ူတာဝန်းးမေး��အ�း နှုုင်းး�ည်းး။ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတွင်းး 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း (၁/၂၀၁၇) န်းည်းး�တ ူ�ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုနှငှ်း�း 

ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးရှန်းး ရှည်းးရှယွး�ည်း�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု�က်းမ်း�ာ� �ါဝင်းး

�ည်းး။ အတုးေငွ်း�းတင်းး�ါ မေးခု်ဆိုုု�ါက် အမ်း�ာ�မြ�ည်းး��ူရုှှုမေးစာရှန်းး 

မေးကြက်ည်းာရှန်းး လုအု�း�ည်းး။ က်��း (၁၀) �န်းး�မ်း ှ(၁၀၀) �န်းး� အထူးု 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအတုးေွင်း�းတင်းး�ါ မေးခု်ယရူှာတငွ်းး �က်းဆိုုငု်းးရှာဌာာန်း၊ 

ခုရှုုုင်းးနှှင်း�း ပြီးမ်း�ု�န်းယး အ�ုးခု���းမေးရှ�မ်း�ု ရှုံု�မ်း�ာ�၏ မေးကြက်ည်းာ�င်းး�နု်းး� မ်း�ာ�

တငွ်းး(၂) �တး ကြီးက်�ုတင်းး၍ မေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

က်��း (၁၀၀) �န်းး� မေးက်�ားလနွ်းးမေး�ာ လု�းင်းန်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း ဆိုုု�ါက် 

�တင်းး�စာာမ်း�ာ�တငွ်းး (၁)လ ကြီးက်�ုတင်းး မေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� ၎င်းး�

အမြ�င်းး ဌာာန်း၏ မေးကြက်ည်းာ�င်းး�နု်းး�တွင်းး လည်းး�မေးက်ာင်းး�၊  မြေစားနှုငု်းး�ါက် 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ဝက်းဘးဆိုုု�း တုု�တငွ်းး လည်းး�မေးက်ာင်းး� မေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး 

မြေစား�ည်းး။  

တင်းး�ါမ်း�ာ�က်ု ုအက်�မြေတးမေးရှ�ွခု�ယးရှန်းး အတကွ်း �က်းဆိုုုင်းးရှာ ဌာာန်း 

တာဝန်းးရှှု�ူမ်း�ာ� နှှင်း�းအတူ ခုရှုုုင်းး အု�းခု���းမေးရှ�မ်း�ှ�ရှုံ�ု၊ ပြီးမ်း�ု�န်းယး 

အ�ုးခု���းမေးရှ�မ်း�ှ�ရှုံ�ု နှှင်း�း အမြခုာ�မေး�ာ မြ�င်းး�အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�မ်း ှ
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အန်းည်းး�ဆိုံ�ု (၃) ဦး� �ါဝင်းးမေး�ာ ဘတုးအေ�ွ� ေ�ွ�စာည်းး�၍ မေးရှ�ွခု�ယး

အက်�မြေတး ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ 

၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းတငွ်းး တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�၊ မေးင်းမွေး��မေးခု�မ်း ု

န်းည်းး�လမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း �တးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�၊ က်န်းးထူးရှုုကု်းစာာခု���း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအဆိုင်း�း အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၊ ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း နှှင်း�း ဌာာန်း၊ 

အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�၊ မေးန်းမြ�ည်းးမေးတား

မေးက်ာင်းးစား၊ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင်း�း အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� 

အတွက်း ဘဏ္ဍာမေးရှ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်းဆုိုုုင်းးရှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�က်ု ုစားမ်းံက်နု်းး�နှှင်း�း 

ဘဏ္ဍာမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၃၅ က် ၂၀၁၇ ခုုနှှစား ဧပြီး�းလတွင်းး ထူးတုးမြ�န်းးခု�� 

�ါ�ည်းး။ ၎င်းး�စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်း�ာ��ည်းး မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မေးရှ� 

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း တစားခုုလံ�ုက်ုု ခြုံခုံ�င်းံမု်းမုေးစာမ်းည်း�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး တစားခုမုြေစား

ပြီး�း� အစာုု�ရှ၏ �စာစည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး� က်စုာစရှ�းလည်းး� �ါဝင်းး�ည်းး။ ယင်းး�

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ��ည်းး အ�ံ�ုစာရှတုး စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ု�ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးရှန်းး၊ 

�ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်းနုှငှ်း�း တာဝန်းးခုံမ်းုမြမ်းှင်း�းတင်းးနှုုင်းးရှန်းး၊ နှငှ်း�းအရှ အ�ံ�ုခုန်းး�

မ်းနှ်းး�မေးမြခုမေးင်းစွာာရှင်းး�မေးရှ�ဆိုွ�မြခုင်းး�၊ အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမေးဆိုာင်းးရှကွ်း

မြခုင်းး�၊ အစားရှင်းးခုံတင်းးမြ�မြခုင်းး�နှငှ်းး� ကြီးက်း�ကြက်�းက်�ွးက်�မြခုင်းး� ဆိုုငု်းးရှာ 

တကု်�မေး�ာ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ� မေး��ရှန်းး နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်း ွ

စားမ်းံခုန်း�းခုွ�နှုုင်းးရှန်းး ရှည်းးရှယွး�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

မ်း၊ု မေးန်းာက်းက်�မ်းအုတွက်း မေး��မေးဆိုာင်းးရှမ်းည်း�း �ဏ်းမေးကြက်� နှငှ်း�း လ�ုးင်းန်းး�

ကြီးက်း�ကြက်�းမြခုင်းး� စာ�ည်းးတုု�နှှင်း�း �က်းဆိုုုင်းး�ည်း�း အခု�က်းအလက်း 

အမြ�ည်း�းအစာံကု်ုု မေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။

၃.၂  ခြမူနးမူာနုိှငးငံ၏ ဘဏ္ဍာကျေးရ�စီာမံူချုနး�ခဲွျုမုူဆုိငးရာ စာည်းး�မူုဥး� (၂၀၁၇)

လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအခုန်းး� (၁၁) တွင်းး မေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။ 

ဘဏ္ဍာမေးရှ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုဆိုုုင်းးရှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�အရှ အစာု�ုရှ ဌာာန်း နှငှ်း�း အေ�ွ�

အစာည်းး� အာ�လံ�ု�ည်းး �က်းဆိုုငု်းးရှာ ဘဏ္ဍာနှစှားအတကွ်း ဝယးယူ

မေးရှ� အစားအစာဉ်းက်ုု မြ�င်းးဆိုင်းးရှမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� ကြီးက်း�ကြက်�း� ူအရှာရှှုမ်း ှ၎င်းး�

တုု�က်ုု အတည်းးမြ��ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ ဝယးယမူေးရှ� အစားအစာဉ်းတငွ်းး 

ဝယးယမူ်းည်း�း က်နု်းး�စာစည်းး� နှှင်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း၏ု �တင်းး�

အခု�က်းအလက်း အမြ�ည်း�းအစာံ ုနှငှ်း�း ဝယးယမူ်းည်း�း အခု�နု်းးက်ာလ တုု�က်ုု 

ထူးည်း�း�ငွ်းး�ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ အစာုု�ရှဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� 

အမေးန်းမြေင်း�း က်နု်းး�စာစည်းး� မေးရှာင်းး�ခု��မူ်း�ာ�အကြက်ာ� ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းကု်ုု 

အာ�န်းည်းး�မေးစာမြခုင်းး�၊ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းမု်း ှေယးရှာှ�မြခုင်းး�၊က်နု်းး�စာစည်းး�မေးရှာင်းး�ခု�

� ူတစားဦး� (�ုု�) တစားဦး�ထူးက်း�ုုပြီး�း�  မ်း�က်းနှာှ�ာမေး��၍ ခုွ�မြခုာ�

ဆိုက်းဆိုံမြခုင်းး�တုု�က်ုု မ်းမြ��လ�ုးရှ ဟု ုလမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းတွင်းး မေးေားမြ�

ထူးာ��ည်းး။ ထူးုု�မြ�င်းး ဝယးယမူ်း ုလု�းမေးဆိုာင်းးမ်းည်း�း အစာုု�ရှ ဌာာန်း၊ အေ�ွ�

ပုံ် (၂) 
�ုနး�ုစာရိတးအလုိွှာ�း တငးဒါကျေးချု်�ူမုူ

တငးဒါ�ုနး�ုစာရိတး

တင်းး�ါမေးခု်ယရူှန်းး 

မ်းလုုအ�း�ါ

မေးစာ��နှနု်းး� အန်းည်းး�ဆိုံု�မြေင်း�း 

က်မ်းး�လမှ်းး�လာ�ည်း�း �ံ��ုု�

�ကူ်ုု မေးရှ�ွခု�ယးရှန်းး

တင်းး�ါေငွ်း�းလှစားရှန်းး ရှက်း

�တတ (၂) �တး ကြီးက်�ုတင်းး

၍ မေးကြက်ားမြင်းာ�င်းး�နု်းး�တွင်းး 

မေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး

တင်းး�ါေွင်း�းလှစားမြခုင်းး�၊ မေးရှ�ွခု�ယးမြခုင်းး� နှငှ်း�း က်န်းးထူးရှုုုက်း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ု

လ�ုးထူးံ�ုလု�းန်းည်းး�မ်း�ာ� အတုငု်းး� ဆိုက်းလက်း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး

အတုးေငွ်း�းတင်းး�ါ ေငွ်း�းလှစားရှန်းး 
�က်းမ်းတှးရှက်းထူးက်း (၁) လ
ကြီးက်�ုတင်းးပြီး�း� နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး�တင်းး�
စာာမ်း�ာ�တငွ်းး အန်းည်းး�ဆိုံ�ု နှစှား

ကြီးက်မု်းး မေးကြက်ားမြင်းာရှမ်းည်းး

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း website 

တငွ်းး အန်းည်းး�ဆိုံု� (၁) လ 

ကြီးက်�ုတင်းးမေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး

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 သမူမတရုံို�၏ ညွှာနးကြုံ�ာ�ချုု�းအမှူတး ၁/၂၀၁၇

အစာည်းး�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း ဝယးယမူြခုင်းး�တငွ်းး �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုမေးစာ

မေးရှ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး၊ �တင်းး�စာာ နှငှ်း�း �တင်းး�ဌာာန်း မ်း�ာ�တငွ်းး တင်းး�ါ

မေးခု်ယမူ်းကု်ုု မေးကြက်ည်းာရှန်းး လမ်းး�ညွှနှ်းးထူးာ��ည်းး။ အစာုု�ရှဌာာန်း နှငှ်း�း 

“အစာုု�ရှဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၏ တည်းးမေးဆိုာက်းမြခုင်းး�၊ �စာစည်းး�

ဝယးယမူြခုင်းး�၊ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုရှယမူြခုင်းး�၊ င်းာှ�ရှမ်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း မေးရှာင်းး�ခု�မြခုင်းး�

မ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး လုကု်းန်းာရှမ်းည်း�း တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�” 

ဟု ုလ�ူမု်း�ာ��ည်း�း NLD အစာုု�ရှ၏ �မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/

၂၀၁၇ �ည်းး ယခုင်းး �မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၃၊    

“ရှင်းး�နှးှ�မြမ်းှ��းနှှံမ်း ုလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� လ�ုးက်ုငု်းး

ခုငွ်း�းမြ��ရှာတငွ်းး တင်းး�ါ စာည်းး�က်မ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�” က်ု ုအစာာ�ထူးုု�ထူးာ�မြခုင်းး� 

မြေစား�ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ၊ု တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး အစာုု�ရှ

ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၏ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ�၊ �စာစည်းး�ဝယးယမူေးရှ� 

နှငှ်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုရှယ�ူည်း�း လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး 

လုုက်းန်းာမေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး အခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက် 

လမ်းး�ညွှနှ်းးထူးာ�မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ၎င်းး�တငွ်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း က်ုု က်ုု�က်ာ�ထူးာ� �လု၊ု ၎င်းး�

�ည်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစားမ်းံ

ကြီးက်း�ကြက်�းနှုုင်းးမ်းည်း�း အဓိကု် ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး အမြေစား ရှည်းးရှယွးထူးာ�မြခုင်းး� 

မြေစား�ည်းး။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး အက်�ံ��မ်းဝင်းးမေး�ာ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး အစာုု�ရှ

-�ဂု္ဂိုုလကု် ��ူမေး�ါင်းး�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� (PPPs)၊ နှုငု်းးင်းံမေးတားက်ာက်ယွးမေးရှ�၊ 

လံခုြုံခုံ�မေးရှ� နှငှ်း�း အးလက်းထူးမေးရှာန်းစား လံခုြုံခုံ�မေးရှ�ရှာ က်စုာစရှ�းမ်း�ာ� �ါဝင်းး

ပြီး�း�၊ ၎င်းး�တုု�က်ုု �က်းဆိုုုင်းးရှာ မ်းခုုင်းးဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�၏ မ်းူဝါ�မ်း�ာ�နှငှ်း�း 

အည်းး �း�မြခုာ�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းး�ည်းး။ ထူးု�ုမြ�င်းး နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းးစား��ာွ�မေးရှ�

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�မ်း ှထူးတုးလ�ုးမေး�ာ �စာစည်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု

မ်း�ာ��ည်းး လ�ုးင်းန်းး�နှငှ်း�း က်ုုက်းည်းးမ်းရုှှု�ါက် ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းအခု�င်းး�ခု�င်းး� 

တုုက်းရှုုကု်း ည်းှနုှုုင်းး�စာာခု���း ခု���းဆိုု၍ု ဝယးယနူှုုင်းး�ည်းး။ မေးခု��မေးင်း ွ

�ုု�မ်းဟုတုး မေးထူးာက်း�ံ�မေးင်း၏ွ အစာတုးအ�ုုင်းး� တစားခုအုမြေစားမြေင်း�း 

က်နု်းး�စာစည်းး� နှငှ်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ� ဝယးယမူြခုင်းး� (အကြုံက်ံမေး���ဂု္ဂိုုု�လး

င်းာှ�ရှမ်းး�မြခုင်းး�မ်း�ာ� အ�ါအဝင်းး)  လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး ယင်းး� မေးခု��မေးင်း၊ွ 

မေးထူးာက်း�ံ�မေးင်း ွမေး��အ�း�ည်း�း အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�မ်း ှ�တးမ်းတှးထူးာ�

မေး�ာ ဝယးယမူေးရှ�ဆိုုငု်းးရှာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�းအည်းး 

လုုက်းန်းာမေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ ရှည်းးရှယွးခု�က်းမ်း�ာ�မ်းာှ မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာ

မေးင်း ွမေးလလငွ်း�းဆိုံု�ရှုံ�ုမ်းကု်ုု က်ာက်ယွးရှန်းး၊ အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုမေးလှာ�ခု�

ရှန်းး၊ မ်းနှ်းးက်န်းးမ်းှတ�ည်း�း ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးရှန်းး၊ �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ု

�ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာရှန်းး နှငှ်း�း တာဝန်းးခုံမ်းု �ုုမ်းုုရှှုရှန်းး မြေစား�ည်းးဟု ုမေးေားမြ�

ထူးာ��လုု အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး မေးင်းမွေးကြက်�အရှ ထူးုကု်းတန်းး

မ်း ု�ုုမ်းုုရှှုမေးစာရှန်းးလည်းး� �ါဝင်းး�ည်းး။ ၎င်းး�တငွ်းး တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ု 

အရှာရှှုမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း အမ်းတှး ၁/၂၀၁၇ နှှင်း�း 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း� ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်း တုု�နှှင်း�း 

အည်းးမေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းးလည်းး� လမ်းး�ညွှနှ်းးထူးာ��ည်းး။  

လ�ုးန်းည်းး� အမေး��စာတုး အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ��က်���ုု� 

�က်းဆိုုုင်းး� ူအ�း��း�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍနှငှ်း�း တာဝန်းးမ်း�ာ�က်ုုလည်းး� 

�တးမ်းှတးမေး��ထူးာ��ည်းး။ ထူးုု�မြ�င်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး

�စာစည်းး�မ်း�ာ� (အစာုု�ရှ�ုငု်းး အမေးဆိုာက်းအအံ ုက်���ုု�) င်းှာ�ရှမ်းး�မြခုင်းး�နှငှ်း�း 

မေးရှာင်းး�ခု�မြခုင်းး� တု�ုနှှင်း�း စာ�းလ�ဉ်း��ည်း�း အစားအမ်းံမ်း�ာ�က်ုလုည်းး� မေးေားမြ�

ထူးာ�ပြီး�း� ယင်းး�မ်းာှ ယခုစုာာတမ်းး�၏ အဓိကု် အမေးကြက်ာင်းး�အရှာ မ်းဟုတုး

မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း ဆိုက်းလက်းမေးဆို�ွမေးနှွ� �ာွ�မ်းည်းး မ်းဟုတုး�ါ။  

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး အတုးေွင်း�းတင်းး�ါမေးခု်ယမူ်း ုလု�းင်းန်းး�စာဉ်း အတကွ်း 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှမ်းည်း�း အဓိကု် အဆိုင်း�းက်ုု�ဆိုင်း�း က်ုု �တးမ်းှတး မေး��

ထူးာ��ည်းး။ ယင်းး�တု�ုတငွ်းး အဓိကု် မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�ေ�ွ�စာည်းး�မြခုင်းး�နှငှ်း�း 

၎င်းး�တုု�၏အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�၊ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၊ 

တင်းး�ါတင်းး�ငွ်းး��မူ်း�ာ�နှငှ်း�း တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�တူုု�၏ တာဝန်းးမ်း�ာ� 

�ါဝင်းး�ည်းး။  

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး မေးေားမြ�ခု�က်း အရှ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�မြေစားစာဉ်း

အာ� (က်) တည်းးမေးဆိုာက်းမြခုင်းး�၊ �စာစည်းး�ဝယးယမူြခုင်းး� နှှင်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ု

ရှယမူြခုင်းး� နှှင်း�း (ခု) နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး �စာစည်းး�မ်း�ာ� င်းာှ�ရှမ်းး�မြခုင်းး�နှငှ်း�း မေးရှာင်းး�ခု�

မြခုင်းး� တုု�အမြေစား နှှစား�ုုင်းး�ခု�ွနှုုင်းး�ည်းး။ ယခုစုာာတမ်းး�တငွ်းး ဝယးယမူေးရှ�

မြေစားစာဉ်း (တည်းးမေးဆိုာက်းမြခုင်းး�၊ က်နု်းး�စာစည်းး�နှှင်း�း ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုဝယးယူ

မြခုင်းး�) က်ု�ုာ �း�မြခုာ�ခု�ွထူးုတးမေးလ�လာ �ာွ�မ်းည်းးမြေစားပြီး�း� �စာစည်းး� 

င်းာှ�ရှမ်းး�မြခုင်းး�နှငှ်း�း မေးရှာင်းး�ခု�မြခုင်းး�တု�ုမ်းှာ အမ်းနှ်းးအာ�မြေင်း�း ဝယးယမူြခုင်းး� 

မ်းဟုတုးမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း ထူးည်း�း�ငွ်းး�မေးလ�လာ�ာွ�မ်းည်းး မ်းဟုတုး�ါ။ 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းန်းည်းး�တ ူ

က်��း ၁၀ �န်းး� အထူးက်း ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း တင်းး�ါမေးခု်ယူ

ရှန်းး လုုအ�း�ည်းးဟု ုယခုညုွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းက် �တးမ်းတှးထူးာ��ည်းး (�ံု

-၂ တငွ်းးရှု)ု။ 

ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး��ည်းး တင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း က်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ�နှုုင်းးရှန်းး ဆိုက်းစာ�းဌာာန်းမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်း�း တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး နှငှ်း�း 

မေးက်ားမ်းတးခု�ွ မ်း�ာ�က်ု ုေ�ွ�စာည်းး�ရှန်းး တာဝန်းးရှှု�ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာု

အဆိုင်း�း ဌာာန်း/အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�မ်း ှမေးခု်ယ�ူည်း�း တင်းး�ါ၊ 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဘဏ္ဍာရှန်းး�ံမုေးင်းမွ်း ှက်�ခုံအ�ံ�ုမြ��၍ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�းတုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွ်းး မေးခု်ယ�ူည်း�း တင်းး�ါမ်း�ာ� နှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�

မေး��ကြီးက်း� ဘဏ္ဍာရှန်းး�ံမုေးင်းမွ်း ှက်�ခုံအ�ံ�ုမြ���ည်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွ်းး မေးခု်ယ�ူည်း�း တင်းး�ါ အာ�လံ�ုလုုက်းန်းာရှမ်းည်း�း 

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း�င်းး မြေစား�ည်းး။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး�ည်းး ဝယးယမူ်း ုတစားခုု

ခု�င်းး�စား အတကွ်း တင်းး�ါမေးခု်ယရူှမ်းည်းးမေးလာ (ဥ�မ်းာ- မေးက်��လက်း
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ရေးကိုာ်များတ်၏ီ	လာ��်င်နီ်းတ်ာဝနီ်များ�ား	 ရေးကိုာ်များတ်အီဖွဲ�ဝင််များ�ား	

တ်င််ဒိုါရေးကိုာ်များတ်ီ
ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းအရှ တင်းး�ါ လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှန်းးနှှင်း�း တင်းး�ါ 
လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� မ်း�ာ�နှငှ်း�း အည်းး မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး �တးမ်းတှး
ထူးာ��ည်းး။ ယင်းး�တု�ုတွင်းး မေးက်ားမ်းတးခု�ွမ်း�ာ� ေွ��စာည်းး�မြခုင်းး�၊ တင်းး�ါ 
စာာရှကွ်းစာာတမ်းး� မြ�င်းးဆိုင်းးမြခုင်းး�၊ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းခု�မြခုင်းး� နှငှ်း�း တင်းး�ါ
အနှုုင်းးရှရှှ�ုူအာ� မေးကြက်ည်းာမြခုင်းး� စာ�ည်း�း တာဝန်းးမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်းး။ 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အဆိုင်း�း �ုု�မ်းဟုတုး မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ု
အဆိုင်း�း ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� အတကွ်း တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်း ု အမေး�်
မ်းတူည်းး၍ အေ�ွ�ဝင်းး �ါဝင်းးမ်း ုက်�ွမြ�ာ��ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��
ကြီးက်း� အတကွ်း တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်း ုမြေစား�ါက်လည်းး� မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ု
�ုု�မ်းဟုတုး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဘဏ္ဍာရှန်းး�ံမုေးမေးင်း ွအ�ံ�ုမြ��
မ်း ုအမေး�် မ်းတူည်းး၍ အေ�ွ�ဝင်းး �ါဝင်းးမ်း ုက်�ွမြ�ာ��ည်းး။ �ံ-ု၄ တငွ်းး ရှု။ု  

�ကိုများ်း�င််းရေးစာ�း	တ်ကွို်��ကို်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်ီ
င်းာှ�ရှမ်းး�မေးရှာင်းး�ခု�မ်းည်း�း နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး�စာစည်းး� အတကွ်း ကြက်မ်းး�ခုင်းး�မေးစာ��
နှုန်းး�က်ုု တကွ်းခု�က်းပြီး�း� တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး�ုု� တင်းးမြ�ရှ�ည်းး။ 
မ်းတှးခု�က်း- ယခုမုေးက်ားမ်းတး�ည်းး �စာစည်းး�ဝယးယမူြခုင်းး� အတကွ်း
မ်းဟုတုး�ါ

“င်းာှ�ရှမ်းး�မေးရှာင်းး�ခု�မ်းည်း�း နှုုင်းးင်းံ�ုငု်းး�စာစည်းး�၏ မေးစာ��က်ကွ်းအမေးမြခုအမေးန်း
က်ုု” န်းာ�လည်းးတတးက်ွမ်းး��ည်း�း �က်းဆိုုုင်းးရှာ ဦး�စား�ဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှ
က်ုုယးစာာ�လယှး အန်းည်းး�ဆိုံ�ု (၃) ဦး� �ါဝင်းးရှ�ည်းး။  

တ်င််ဒိုါလာကို်�ံရေး�း	နှငှ်််	စာစုာစာ်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်ီ
တင်းး�ါမ်း�ာ� လက်းခုံမြခုင်းး�နှငှ်း�း ေငွ်း�းမေးောက်းမြခုင်းး�၊ တင်းး�ါမ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစား
အက်�မြေတးမြခုင်းး�နှငှ်း�း တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး�ုု� အက်�မြေတးမ်း ုအစားရှင်းးခုံစာာ 
တင်းးမြ�မြခုင်းး�တု�ုက်ုု မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ�ည်းး။  

ဌာာန်း က်ုုယးစာာ�လယှးမ်း�ာ� အမြ�င်းး တည်းးမေးဆိုာက်းမြခုင်းး�၊ ဝယးယမူ်းည်း�း
�စာစည်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းနုှှင်း�း စာ�းလ�ဉ်း�၍ တတးက်ွမ်းး�
န်းာ�လည်းး�ည်း�း ဆိုက်းစာ�းဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လယှး အန်းည်းး�ဆိုံ�ု 
(၃) ဦး� မ်း ှအမ်း�ာ�ဆိုံ�ု (၅) ဦး� မြေင်း�း မေးက်ားမ်းတးက်ုု ေ�ွ�စာည်းး�
ထူးာ��ည်းး။ 

အ�ည််အရေးသူးွ	စာစာ်ရေးဆားရေး�းနှငှ်််	လာကို်�ံရေး�းရေးကိုာ်များတ်	ီ
�စာစည်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းအုာ� စာာခု���းတငွ်းး �တးမ်းတှး
မေးေားမြ�ထူးာ��ည်း�း အခု�က်းမ်း�ာ�၊ စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး�မ်း�ာ�နှှင်း�း က်ုုက်းည်းးမ်း ုရှှု၊
မ်းရှှု စာစုာစားမြခုင်းး� နှငှ်း�း အက်�မြေတးမြခုင်းး�၊ ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း၊ အေ�ွ�
အစာည်းး� က်ုယုးစာာ� မေး���ု�ုလာ�ည်း�း �စာစည်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး 
ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းကု်ုု လက်းခုံမြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုုတး မြင်းင်းး��ယးမြခုင်းး�တု�ု 
မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�ည်းး။၃၆

ဝယးယမူ်းည်း�းဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လယှး အန်းည်းး�ဆိုံ�ု (၃) 
ဦး�မြေင်း�း မေးက်ားမ်းတးက်ုု ေ�ွ�စာည်းး�ထူးာ��ည်းး။ 

ဇူး�ာ� (၁) 
ညွှာနးကြုံ�ာ�ချုု�း ၁/၂၀၁၇ ပ်ါ တငးဒါကျေး�ားမူတီမူုာ� နှှင်း ၎ငး�တုိ�၏ လုွှာပ်းငနး�တာဝါနးမူုာ� 

လမ်းး� တည်းးမေးဆိုာက်းမ်း ုစားမ်းံက်နု်းး�တစားခုု) �ုု�မ်းဟုုတး ဝယးယမူ်း ုအမ်း��ု�

အစာာ� တစားခုနုှှင်း�း ဆိုက်းစာ�း�ည်း�း ဝယးယမူြခုင်းး� အာ�လံ�ုအတကွ်း 

တင်းး�ါမေးခု်ယ ူရှမ်းည်းးမေးလာ (ဥ�မ်းာ- ပြီးမ်း�ု�န်းယး၊ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��

ကြီးက်း� တစားခုခုုုရှှု မေးက်��လက်းလမ်းး� တည်းး မေးဆိုာက်းမ်း ုစားမ်းံက်နု်းး�အာ�လံ�ု

) နှငှ်း�းစာ�းလ�ဉ်း�၍မ်း ူညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး ရှငှ်းး�လင်းး�စာာွ မေးေားမြ�ထူးာ�

မြခုင်းး�မ်းရှှ�ုါ။ နှုုင်းးင်းံမေးတား�မ်းမတရှုံ�ု၊ စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှငှ်းး� စာက်းမ်းု

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လယှး တုု��ါဝင်းးရှမ်းည်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ�က်ုုလည်းး� 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး ထူးည်း�း�ငွ်းး�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ အမေးမြခုခုံအတုးမြမ်းစားမ်းာှ အဆိုင်း�း�ံ�ုဆိုင်း�း�ါ 

လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� က်ုု�ခု ုမြေစား�ည်းး။ ယင်းး�လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� မ်း�ာ�က်ု ု

�ံု-၄ တငွ်းး မေးတ�ွမြမ်းင်းးရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး လ�ုးထူးံ�ု လ�ုးန်းည်းး� 

အလုုက်း ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း၊ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး နှငှ်း�း တင်းး�ါ

မေးလှာက်းထူးာ�� ူတုု� လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှမ်းည်း�း အဆိုင်း�းမ်း�ာ�က်ုု မေးေားမြ�

ထူးာ��ည်းး။

�ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးမေး��နှုငု်းးမ်းည်း�း  �တးမ်းတှးခု�က်း မ်း�ာ�စာာွက်ုု 

တင်းး�ါ လု�းထူးံု�လု�းန်းည်းး� မ်း�ာ�တငွ်းး ထူးည်း�း�ငွ်းး�ထူးာ�ပြီး�း� လာဘးမေး��

လာဘးယမူြ��လ�ုးမ်းနုှှင်း�း အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ� နှုုင်းးမ်းည်း�း အခုငွ်း�းအလမ်းး�နှှင်း�း 

�ဋိ�ုက်ာ အက်��ု�စား��ာွ�မြေစားမ်း ုမေးလှာ�ခု�နှုုင်းးရှန်းး နှှင်း�း တုုင်းးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေ

ရှငှ်းး�နှုုင်းးရှန်းး အစားအမ်းံမ်း�ာ� ထူးည်း�း�ငွ်းး� ထူးာ��ည်းး။ အစားအမ်းံမ်း�ာ�က်ု ု

မေးအာက်းတငွ်းး အက်�ဉ်း�ခု���း တင်းးမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။  

l �ငွ်််လာင််းပြများင််သူာများ။ု အတုးေွင်း�း တင်းး�ါမေးခု်ယ�ူါက် အစာုု�ရှဌာာန်း 

မေးကြက်ားမြင်းာ �င်းး�နု်းး�မ်း�ာ� နှှင်း�း ဝက်းဘးဆိုုု�းမ်း�ာ�တငွ်းး ကြီးက်�ုတင်းး

မေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� တင်းး�ါ အရှယွးအစာာ� အမေး�် မ်းတူည်းး၍ 

မေးကြက်မြင်းာန်းည်းး�လမ်းး� နှငှ်း�း အခု�နု်းး �တးမ်းှတးခု�က်း က်ာွမြခုာ�
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နှုုင်းး�ည်းး။ တင်းး�ါ ေငွ်း�းမေးောက်းရှာတငွ်းးလည်းး� တင်းး�ါ 

စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�တငွ်းး မေးေားမြ��ါရှှ�ုည်း�း န်းည်းး�လမ်းး�၊ မေးန်းရှာ နှငှ်း�း 

အခု�နု်းးအတုုင်းး� တင်းး�ါ တင်းး�ငွ်းး��မူ်း�ာ� မေးရှ�ှတငွ်းး ေငွ်း�းမေးောက်းရှ

မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ တင်းး�ါေငွ်း�းမေးောက်းစာဉ်းတငွ်းး တင်းး�ါ တင်းး�ငွ်းး�

�မူ်း�ာ�၏ အမ်းည်းး၊ တင်းး�ငွ်းး��ည်း�း မေးစာ��နှနု်းး� နှှင်း�း တင်းး�ါ 

အာမ်းခုံမေးကြက်�၏ �မ်းာဏ်နှငှ်း�း တည်းးပြီးမ်း�မ်းကု်ာလ တုု�က်ုု မေးကြက်ည်းာ

ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�ကူ်ုုလည်းး� တင်းး�ါ တင်းး

�ငွ်းး��မူ်း�ာ�၏ မေးရှ�ှတငွ်းး မေးကြက်ည်းာရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

 

l တ်�ုင််�ကိုားများ	ုရေးပြဖ�ငှ််းပြ�င််း။ တင်းး�ါမေးရှ�ွခု�ယး�ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း

တငွ်းး တင်းး�ါတင်းး�ငွ်းး��မူ်း ှ“ခုုုင်းးလံ�ုည်း�း” အမေးကြက်ာင်းး�မြ�ခု�က်း 

အမေးထူးာက်းအထူးာ� မ်း�ာ�မြေင်း�း န်းစားန်းာမေးကြက်ာင်းး� တုငု်းးကြက်ာ�မ်း ု

မေး�်မေး�ါက်း�ါက် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး မ်း ှစာံစုာမ်းး�စာစားမေးဆို�မ်း ု

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး ၏ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းအာ� မေးက်�န်း�းမ်း ုမ်းရှှု�ါက် တုုင်းးကြက်ာ�မ်းအုာ� 

စားမ်းံက်နု်းး�နှှင်း�း ဘဏ္ဍာမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းထူးံ�ုု� တင်းးမြ�နှုုင်းး�ည်းး။ 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း အမေးန်းမြေင်း�း ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လယှး 

အန်းည်းး�ဆိုံ�ု (၃) ဦး� �ါဝင်းး�ည်း�း တုုင်းးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရှငှ်းး�မေးရှ�အေွ�� 

က်ုု ေ�ွ�စာည်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ တုငု်းးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရှငှ်းး�

မေးရှ�အေွ���ည်းး တုုင်းးကြက်ာ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမ်းတှးတမ်းး�တင်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း 

စာစုာစား�ံု���းမြခုင်းး�၊ တုငု်းးကြက်ာ��ည်း�း တင်းး�ငွ်းး��မူ်း�ာ�အာ� မေးခု်

ယ၍ူ မေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုင်းး�၊ နှငှ်း�း တုုင်းးကြက်ာ�မ်းအုမေး�် ဆိုံ�ုမြေတးမြခုင်းး�မ်း�ာ� 

မြ��လ�ုးနှုုင်းး�ည်းး။ တုငု်းးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရှငှ်းး�မေးရှ�အေွ��၏ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း�ည်းး�ာ အတည်းးမြေစား�ည်းး။ က်န်းးထူးရှုုကု်း

စာာခု���း အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှာမ်း ှမေး�်ထူးကွ်းလာ�ည်းး 

အမြင်းင်းး��ာွ�မ်းုမ်း�ာ�က်ုမု်း ူဥ�မေး�စာန်းစားမြေင်း�း�ာ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း ခုံယူ

ရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။  

l အကို��ုးစားီ�ာွး	�ဋိ�ုကိုခပြဖစာ်များ။ု	တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�

ရှငှ်းး က်မု်းပဏ်း�ည်းး �က်းဆိုုုင်းးရှာ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

အကြီးက်း�အက်�မ်း�ာ�၊ ဝန်းးကြီးက်း�ခု���းမ်း�ာ�၊ အစာု�ုရှအေွ��ဝင်းးမ်း�ာ� နှငှ်း�း 

မ်း�ုာ�စာအုရှ၊ လမူ်းမုေးရှ�အရှ၊ စား��ာွ�မေးရှ�အရှနှငှ်း�း လ�ုးင်းန်းး�အရှ 

�တး�က်းမြခုင်းး�တု�ုရှှု�ါက် အစာုု�ရှဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ��ည်းး 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုစာုု�ရှအေွ���ုု� တင်းးမြ�၍ ခုငွ်းး�မြ��ခု�က်းရှယရူှမ်းည်းး 

မြေစား�ည်းး။

l လာာဘာ်ရေး�းလာာဘာ်ယံမူျားနုှှင်််	အ�တ်လုာ�ုကို်စာားပြ�င််း။ လာဘးမေး��

လာဘးယ ူမြ��လ�ုးမြခုင်းး�နှငှ်း�း အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မြခုင်းး�တု�ုတငွ်းး �ါဝင်းး

�တး�က်း�ည်း�း မြေစားရှ�းမ်း�ာ� မေး�်မေး�ါက်း�ါက် အမေးရှ�ယမူ်းမု်း�ာ� 

မြ��လ�ုးမ်းည်းးဟု ုညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး မေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။ 

အမေးရှ�ယမူ်း ုမ်း�ာ�တငွ်းး စာာခု���းနှှင်း�း တင်းး�ါက်ုု �ယးေ�က်းမြခုင်းး�၊ 

ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း/ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း ှဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�အာ� တည်းးဆို� 

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�းအည်းး ဌာာန်းဆိုုငု်းးရှာ အမေးရှ�ယမူြခုင်းး�

နှငှ်း�း အမြ�စားမေး��မြခုင်းး�၊ တင်းး�ါတင်းး�ငွ်းး��မူ်း�ာ�၊ �စာစည်းး�မေး���ငွ်းး�

�မူ်း�ာ� �ုု�မ်းဟုတုး ဝယးယ�ူမူ်း�ာ�အာ� တင်းး�ါယဉှ်းပြီး��ုင်းးခုငွ်း�း 

က်န်း�း�တးမြခုင်းး� တုု� �ါဝင်းး�ည်းး။ လာဘးမေး��လာဘးယမူ်း ုနှှင်း�း 

အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုအမေး�် မ်းည်းးက်���ုု� စာံုစာမ်းး�၍ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း 

ခု�မ်းတှးမ်းည်းးမ်းာှမ်း ူရှငှ်းး�လင်းး�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။၃၇

ပုံ် (၃) 
ညွှာနးကြုံ�ာ�ချုု�း ၁/၂၀၁၇ အရ �ဲ့စာည်းး�ရမူည််းး ကျေး�ားမူတီမူုာ� နှှင်း ၎ငး�တုိ�၏ လုွှာပ်းငနး�တာဝါနးမူုာ� 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအဆိုင်း�း 

ဌာာန်း/ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�

တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာ 

တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး အေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ� 

�တုယု ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�/ 
အပြီးမ်း�တမ်းး�အတငွ်းး�ဝန်းး

ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း/ အေ�ွ�
အစာည်းး�၏ အကြီးက်း�အက်�

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 
ဝန်းးကြီးက်း�

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 
ဝန်းးကြီးက်း�

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ရှှု 
ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း/ အေ�ွ�
အစာည်းး�၏ အကြီးက်း�အက်�

ဆိုက်းစာ�း မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဌာာန်း/ 
အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၏ 
က်ုုယးစာာ�လယှးမ်း�ာ�

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ရှှု 
ဝယးယမူ်းည်း�း ဌာာန်း/အေ�ွ�

အစာည်းး�၏ က်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� 

ဆိုက်းစာ�း မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� 
မေး��ကြီးက်း� ဌာာန်း/ အေ�ွ�အစာည်းး�
မ်း�ာ�၏ က်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်းက်ု ု
အ�ံ�ုမြ��ပြီး�း� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� 
မေး��ကြီးက်း� တငွ်းး မေးခု်ယ�ူည်း�း 

တင်းး�ါမ်း�ာ�

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 
ဘတးဂ္ဂို�က်းက်ု ုအ�ံ�ုမြ��ပြီး�း� 
မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 

တငွ်းး မေးခု်ယ�ူည်း�း တင်းး�ါမ်း�ာ� 
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ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၆) 
ထွိ�းကျေးပ််လွှာာမူည််းး ဥပ်ကျေးဒ - အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး� နှှင်း ပုံ်ကျေးသပုိ်ငး ပ်စာစည်းး�မူုာ� ထုိခဲွျုခြချုငး�ဆုိငးရာ ဥပ်ကျေးဒကြုံ�မူး�၃၈    

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မ်း�ာ�အာ� စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးမြေင်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�နှုုင်းးရှန်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ အစာုု�ရှ�ည်းး ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 
ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ုု မြ�ဌာာန်းး�နှုုင်းးရှန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး�မေးန်း�ည်းး။ အစာုု�ရှ�စာစည်းး� ဝယးယမူ်း ုစာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� နှငှ်း�း လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� မြ��စာမုေးရှ� ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ု
မေးက်ားမ်းတး (Public Procurement Rules and Regulations Supervision Committee – PPRRSC) က် အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 
ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ုု လတှးမေးတား�ုု� တင်းး�ငွ်းး�ထူးာ�ပြီး�း� မြေစားက်ာ ယင်းး�ဥ�မေး�မြေင်း�း လက်းရှှု က်�င်း�း�ံ�ုမေးန်း�ည်း�း �မ်းမတရှုံ�ု ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ်း�း 
မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုနုှှစား လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း တုု�က်ုု အစာာ�ထူးုု�မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။   

၂၀၂၀ မေးရှ�ွမေးက်ာက်း�ွ� အပြီး�း� လတှးမေးတားအ�စား က်�င်းး��မ်းည်း�း အခု�နု်းးတငွ်းး ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ု ုအတည်းးမြ��နှုငု်းးမ်းည်းး ဟု ု(ယခုစုာာတမ်းး� မေးရှ��ာ�မေးန်း�ည်း�း 
အခု�နု်းးတွင်းး) မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ထူးာ��ည်းး။ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� မေးရှ�ဆိုွ�ရှာ၌ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်းး� ဌာာန်းအေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှအကြုံက်ံဉာာဏ်း�မေးဘာထူးာ�မ်းတှးခု�က်း
မ်း�ာ�ရှယ�ူည်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုုမေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု��ပြီး�း� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း�ည်းး ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�က်ုု ၁၈ ကြီးက်မု်းး တည်းး�မြေတးမြ�င်းးဆိုင်းး ထူးာ�ခု��ပြီး�း� မြေစား�ည်းး။ ယင်းး�တုု�
တငွ်းး ယခုေု�က်း�မု်းး�ခု��ပြီး�း� မြေစား�ည်း�း မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာလုတှးမေးတား၊ ဥ�မေး�မေးရှ�ရှာနှငှ်း�း အထူး�ူက်စုာစရှ�းမ်း�ာ� မေးလ�လာဆိုန်းး�စာစား�ံ�ု��းမေးရှ� မေးက်ားမ်းရှငှ်းး၊ 
အစာုု�ရှ�စာစည်းး� ဝယးယမူ်း ုစာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� နှငှ်း�း လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� မြ��စာမုေးရှ� ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုမေးက်ားမ်းတး၊ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုစာာရှင်းး�စာစားခု���းရှုံ�ု၊ 
မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုမေးရှ�ှမေးန်းခု���းရှုံ�ု၊ နှုုင်းးင်းံမေးတားစား��ာွ�မေးရှ�ရှာ မေး�ါင်းး�စာ�းည်းှနုှုငု်းး�မေးရှ� မေးက်ားမ်းတးနှငှ်း�း အမြခုာ�အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�၏ အကြုံက်ံဉာာဏ်း �ံ�ု��းခု�က်း
မ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်းး။ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�အရှ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှု အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းဆိုုုင်းးရှာ အ�ုးခု���းစားမ်းံမ်း ုတစားခုလုံ�ုက်ုု မေးမြ�ာင်းး�လ��ာွ�မေးစာမ်းည်း�း ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး 
တစားခု ုေန်းးတး�မေး��လုုက်း�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး မ်းဝူါ�မ်း�ာ�နှငှ်း�း န်းည်းး�ဥ�မေး�မ်း�ာ� �တးမ်းတှးမြခုင်းး�၊ ဆိုက်းနှယွး�ါဝင်းး�မူ်း�ာ�က်ု ုတာဝန်းးခု�ွမေးဝမေး��အ�းမြခုင်းး�၊ နှငှ်း�း 
ဗဟုုုမ်း ှကြီးက်း�ကြက်�းထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မြခုင်းး� နှငှ်း�း မ်းဝူါ� ခု�မ်းတှးမြခုင်းး� စာ�ည်းးတုု� �ါဝင်းးမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ်း�း နှုုင်းး�ယဉှ်း�ါက် မြေစား
မေး�်လာနှုုင်းး�ည်း�း အမေးမြ�ာင်းး�အလ�မ်း�ာ�မ်းာှ မေးအာက်း မေးေားမြ��ါအတုငု်းး�မြေစား�ည်းး။ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�တငွ်းး - 
l မြ�ည်းးတငွ်းး�စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� တုု�တက်းမေးစာရှန်းး အတကွ်း မြ�ည်းးတငွ်းး�အမေး��စာာ�နှငှ်း�း အလတးစာာ� စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအာ�မေး��မြမ်းှင်း�း

တင်းးနှုုင်းးမ်းည်း�း က်န်း�း�တးတင်းး�ါမြေင်း�း ဝယးယနူှုုင်းးမေးရှ�နှငှ်း�း မြ�ည်းးတငွ်းး�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုဦး�စာာ�မေး�� မေးရှ�ွခု�ယးမေးရှ� �တးမ်းတှးတုုက်းတနွ်းး�ထူးာ��ည်းး။ 
l အမေး��စာတုး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� �ါဝင်းးမ်းည်း�း မေးန်းာက်းဆိုက်းတွ� ဥ�မေး�မ်း�ာ� (န်းည်းး�ဥ�မေး�၊ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�၊ နှငှ်း�း လ�ုးထူးံု�လု�းန်းည်းး�မ်း�ာ�) ထူး�းမ်းံ

ထူးကွ်းရှှုလာရှန်းး လမ်းး�မေးကြက်ာင်းး�မေး�� ထူးာ��ည်းး။ �င်းးမ်း ဥ�မေး�မြေင်း�း ခုွ�မြခုမ်းး�ထူးာ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း မ်းဝူါ� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်း ု�င်းးခုန်းး�စာာမ်း�ာ� နှငှ်း�း 
အမေးမြခုအမေးန်း၊ အခု�နု်းးအခုါအလုုက်း အမေးမြ�ာင်းး�အလ� တုု�က်ုု မေးန်းာက်းဆိုက်းတွ� ဥ�မေး�မ်း�ာ�၌ ထူးည်း�း�ငွ်းး� �တးမ်းတှးနှုုင်းး�ည်းး။   

l မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှးမြခုင်းး� တာဝန်းးက်ု ုစားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ� နှငှ်း�း စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MoPFI) အာ� မေး��အ�းထူးာ��ည်းး။ MoPFI �ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယူ
မြခုင်းး� ဆိုုုင်းးရှာ ဥ�မေး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� မေးရှ�ဆို�ွမြ��စာရုှန်းး တာဝန်းးရှှု�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�နှငှ်း�း �ံမုေး��ုငု်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� 
ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ န်းည်းး�ဥ�မေး�၊ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ်း�း တင်းး�ါစာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်းး။ ထူးုု�မြ�င်းး က်ာလလတးနှငှ်း�း က်ာလရှညှ်းးမ်းဝူါ�မ်း�ာ� 
ခု�မ်းတှးနှုုင်းးမေးရှ�အတွက်းလည်းး� တာဝန်းးယရူှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

l အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးစာာင်း�းကြက်�းကြက်ည်း�းရှုရုှန်းးနှှင်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းရှန်းး MoPFI က်ု ုတာဝန်းး မေး��အ�းထူးာ��ည်းး။ ယင်းး�တာဝန်းးတငွ်းး 
ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�ထူးံမ်း ှ�တင်းး�အခု�က်းအလက်း မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာည်းး�ရှန်းး၊ နှစှားစာဉ်းအစားရှင်းးခုံစာာ မြ��စာ၍ု မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအစာုု�ရှထူးံ တင်းးမြ�ရှန်းးတုု� 
�ါဝင်းး�ည်းး။ ယင်းး�တာဝန်းးမ်း�ာ�အရှ �ုမု်းုုမြ�ည်း�းစာံမုေး�ာ ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်း ုစာန်းစားမြေစားမေးရှ� �ံ��ုု�နှုုင်းးရှန်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�နှှင်း�း အရှ�း
ဘက်း အေွ��အစာည်းးမ်း�ာ�က်���ုု� အမြခုာ� ဆိုက်းနှယွး�ါဝင်းး�မူ်း�ာ�မြေင်း�း လက်းတွ�လု�းမေးဆိုာင်းးရှန်းး လုုအ�းမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

l အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ အ��ုည်းာ ဗဟု�ုတုနှငှ်း�း က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်းမု်း�ာ� ရှရှှုမေးစာရှန်းး �င်းးတန်းး�မ်း�ာ� ေငွ်း�းလစှား�ုု�ခု�နှုငု်းးမေးရှ� စားစာဉ်းမေးဆိုာင်းးရှကွ်းမြခုင်းး� 
နှငှ်း�း ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�အာ� အကြုံက်ံဉာာဏ်းမ်း�ာ� မေး��မြခုင်းး�၊ န်းည်းး��ည်းာ အက်အူည်းးမ်း�ာ�မေး��မြခုင်းး� တုု�က်ုု မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး MoPFI 
အာ� တာဝန်းးမေး��အ�းထူးာ��ည်းး။ 

l တုုင်းးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရှငှ်းး�မေးရှ� နှငှ်း�း �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုမေးရှ� တာဝန်းးမ်း�ာ�က်ု ုMoPFI အာ� မေး��အ�းထူးာ��ည်းး။ ယင်းး�တာဝန်းးမ်း�ာ�တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ 
ဝယးယမူြခုင်းး�နှှင်း�း �ံမုေး��ုငု်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွမြခုင်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း��ည်း�း �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်ာက်းယစူာစုာည်းး�န်းငု်းးရှန်းး �တင်းး�
အခု�က်းအလက်း အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံ ုထူးမူေးထူးာင်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း တင်းး�ါနှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း��ည်း�း တုငု်းးကြက်ာ�လာမ်းမု်း�ာ� အမေး�် ခုံုအေ�ွ�မြေင်း�း ကြက်ာ�န်းာ
စာစားမေးဆို�မြခုင်းး� စာ�ည်းးတုု� �ါဝင်းး�ည်းး။

l ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစား စားမ်းံခုန်း�းခု�ွမ်း ုလယွးက်ရူှုုု�ရှငှ်းး�မေးစာရှန်းး တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး တစားခုကု် တင်းး�ါ မေးက်ားမ်းတးခုွ� �ံ�ုခု ုထူး�းမ်းံေွ��စာည်းး�ရှမ်းည်း�း �တးမ်းတှးခု�က်း 
က်ုု �ယးေ�က်းလုကု်း�ည်းး။ 

l တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး အေ�ွ�ဝင်းးဆိုုုင်းးရှာ �တးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးမြ�ာင်းး�လ�လုကု်းပြီး�း� ဝယးယမူ်းအုတကွ်း မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ု�ုု�မ်းဟုတုး မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�
မေး��ကြီးက်း� ဘဏ္ဍာရှန်းး�ံမုေးင်းမွ်းကှ်�ခုံ�ံု�စာ�ွမ်းအုမေး�် အမေးမြခုခုံမြခုင်းး� မ်းရှှုမေးတာ��ါ။ ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� အကြီးက်း�အမ်း�ှ�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး
က်ုု ဦး�မေးဆိုာင်းးရှမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� မေးက်ားမ်းတးတငွ်းး အေ�ွ�ဝင်းး�ံ�ုဦး� (အေွ��ဝင်းးဆိုုုင်းးရှာ �တးမ်းတှးခု�က်း အတအုက်� မ်းရှှု) �ါဝင်းးရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 
မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် မ်းည်းး�ည်း�းအခုန်းး�က်ဏ္ဍတငွ်းး �ါဝင်းးရှမ်းည်းးမ်းာှ ရှငှ်းး�လင်းး�မြခုင်းး� မ်းရှှု�ါ။ 

l ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� မေးရှ�ွခု�ယး အ�ံ�ုမြ��နှုုင်းးမ်းည်း�း တင်းး�ါန်းည်းး�လမ်းး� (၇) မ်း��ု� က်ု ုမေးေားမြ�ထူးာ��ည်းး။ ၎င်းး�တုု�မ်းာှ- က်န်း�း�တးမ်းုမ်းရှှု
မေး�ာ တင်းး�ါ (အတုးေငွ်း�းတင်းး�ါ)၊ မေးစာ��နှနု်းး�အဆိုုုမြ��လာှ မေးတာင်းး�ခုံမြခုင်းး�၊ က်န်း�း�တးတင်းး�ါ၊ နှစှားဆိုင်း�းတင်းး�ါ၊ တုုက်းရှုုကု်းဝယးယမူြခုင်းး�၊ အဆိုုမုြ��လာှ 
မေးတာင်းး�ခုံမြခုင်းး� နှငှ်း�း အးလက်းထူးမေးရှာန်းစားန်းည်းး�မြေင်း�း ဝယးယမူြခုင်းး� တုု�မြေစားကြက်�ည်းး။ ဝယးယမူြခုင်းး� အမ်း�ာ�စာမု်းာှ က်န်း�း�တးမ်း ုမ်းရှှုမေး�ာ တင်းး�ါ (အတုး
ေငွ်း�းတင်းး�ါ) န်းည်းး�လမ်းး�က်ုု အ�ံ�ုမြ��ကြက်�ည်းး။ 
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အချုနး� ၄

အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�ဆုိငးရာ လွှာ�းကျေးတ့
�ုင်းသုံ�မုူမူုာ� - �ရငးခြပ်ည်းးန�းနှှင်း ဧရာ၀တီ 
တုိငး�ကျေးဒသကြီး�ီ�တုိ�အာ� ဆနး�စာစားကျေးလ်ွှာလွှာာချုု�း
အ�ုးခု���းစားမ်းံမ်းစုာန်းစားတစားခုုအတွင်းး� လ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းး�ည်းးမ်း�ာ�က်ု ု

ဥ�မေး�နှှင်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�ဆိုုုင်းးရှာ မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ�က် �ံမုေးေားမေး���ည်းး။ ၎င်းး�

တုု��ည်းး �ါဝင်းးဆိုက်းနှယွး� ူအ�း��း�၏ အမ်းအူက်�င်း�းမ်း�ာ� အမေး�် 

လမှ်းး�မ်းုု�မ်းည်း�း “က်စာာ���ွ၏စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�” ၏ အစာတုးအ�ုုင်းး�လည်းး� 

မြေစား�ါ�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ုက်ုု လမ်းး�ညွှနှ်းးတစားခုု အမြေစား အ�ံ�ုမြ��နှုုင်းး

မေး�ားလည်းး� ပြီး�း�မြ�ည်း�းစာံရုှန်းးမ်းာှမ်း ူမ်းမြေစားနှုငု်းးမေးခု�။ အဘယးမေးကြက်ာင်း�း ဆိုုု

မေး�ား ဥ�မေး�မ်း�ာ�၊ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� မ်း�ာ�

က်ုု မေးရှ�ဆိုွ��မူ်း�ာ�ထူးက်း လက်းမေးတ�ွအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား အ�ံ�ုမြ��

မ်းည်း�း�မူ်း�ာ�က်�ာ အန်းက်းေငွ်း�းကြက်မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း မြေစား�ည်းး။ 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား�မူ်း�ာ�လု�းမေးဆိုာင်းးရှ�ည်း�း အမေးမြခုအမေးန်းနှငှ်း�း 

ဆိုးမေးလ�ား မေးအာင်းးလည်းး� မြ�န်းးလည်းးမြ�င်းးဆိုင်းးရှမ်းည်းးလည်းး�မြေစား�ည်းး။ 

ယခုင်းးအခုန်းး�တွင်းး မေးေားမြ�ခု��မေး�ာ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာကု် မေးရှ�ဆိုွ��ည်း�း 

ဥ�မေး�နှှင်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�မ်းမူေးဘာင်းး မ်း�ာ�အာ� မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��

ကြီးက်း� အစာုု�ရှတုု� မ်းည်းးက်���ုု� အဓို�ပာယးေငွ်း�းလု�းမေးဆိုာင်းးလ�က်းရှှ�ုည်းး

က်ုု ယခုအုခုန်းး�တွင်းး ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာထူးာ��ည်းး။၃၉ အစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာအမေးလ�အထူးအမေး�် လမှ်းး�မ်းုု�မ်းရုှှု�ူမ်း�ာ� က်ု ု

�ရှု�ုးခု�ွမေးလ�လာထူးာ�ပြီး�း� အဓိကု်အာ�မြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�က်ု ု

စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှ� ူနှငှ်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�က်ု ုကြီးက်း�ကြက်�းရှ�မူ်း�ာ�

အမေး�် အ�ုးစာခုု�ွ မေးလ�လာထူးာ�မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ အစာု�ုရှ၏ ဝယးယူ

မြခုင်းး� စာန်းစားအတငွ်းး� �ါဝင်းးမေးန်းမေး�ာ အေွ��အစာည်းး�၊ ဌာာန်းမ်း�ာ� နှငှ်း�း ၎င်းး�

တုု�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ� အမြ�န်းးအလနှ်းးခု�တုးဆိုက်းမေးန်းမ်း၊ု မေးရှာမေးထူး�ွမေးန်း

မ်းတုုု�က်ုု စာာေတး�ူမ်း�ာ� ရှငှ်းး�ရှငှ်းး�လင်းး�လင်းး� န်းာ�လည်းး�မေးဘာမေး�ါက်း

ရှန်းး ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာမ်းမု်း�ာ� လုအု�းမေးန်း�ည်းးဟု ုစာာမေးရှ��မူ်း�ာ�က် 

ယံကုြက်ည်းးကြက်�ည်းး။   

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုနှှင်း�း ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ု

အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုန်းာ�လည်းးနှုုင်းးရှန်းး မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�၊ အေ�ွ�

လုုက်းမေးဆို�ွမေးနှွ�မ်းုမ်း�ာ� နှှင်း�း အလု�းရှုံု မေးဆို�ွမေးနှွ���ွမ်း�ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု��ပြီး�း� 

ယခုအုခုန်းး�တွင်းး ယင်းး�မေးလ�လာမေးတ�ွရှှုခု�က်း မ်း�ာ�က်ုု မေးေားမြ��ာွ�မ်းည်းး 

မြေစား�ည်းး။ ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး တု�ုတငွ်းး 

တညူ်းးမေး�ာ အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွရှှုရှမေး�ားလည်းး� အခုန်းး� (၃)

တငွ်းး မေးေားမြ�ခု��မေး�ာ ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ� အမေး�် 

အန်းက်းေွင်း�းရှာ၌ မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး�

 တုု�အကြက်ာ� မ်းတူည်းးမ်း ုမ်း�ာ�စာာွ ရှှုကြက်�ည်းး။ စာာေတး�တူုု� အမေးန်းမြေင်း�း 

ယင်းး�မေးတ�ွရှှုခု�က်းမ်း�ာ�အာ� မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံတစားဝမှ်းး�လံ�ုတငွ်းး ရှှု�ည်း�း

အမေးလ�အထူးမ်း�ာ�အမေးန်းမြေင်း�း အတုအက်�မ်းယဆူို�င်း�း�ါ။ မေး�� 

အမေးမြခုအမေးန်းနှှင်း�း အည်းး မ်းဝူါ�မ်း�ာ�မြေင်း�း က်ုကု်းည်းးမေးအာင်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးမ်း ု

ဥ�မ်းာမ်း�ာ�က်ု ုယခုစုာာတမ်းး�တွင်းး အ�ာ�မေး�� မေးေားမြ��ာွ� �ါမ်းည်းး။ 

ယခုစုာာတမ်းး�တွင်းး မြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ� ၏ 

အမေးမြခုခုံ အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�နှှင်း�း�တး�က်း၍  

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းအုမေး�် အဓိကု်ထူးာ�၍ �မုေးတ�န်းမြ��ထူးာ� �ါ�ည်းး။ 

အုပ်းချုု�ပ်းစီာမံူမုူစာနစားတစားခုျုအတွငး� လုွှာပ်းကျေးဆာငးနုိှငးသည်းးမူုာ��ုိ ဥပ်ကျေးဒနှှင်း 
စာည်းး�မူုဥး�ဆုိငးရာ မူူကျေးဘာငးမူုာ�� ပုံ်ကျေး�ားကျေးပ်�သည်းး။ ၎ငး�တုိ�သည်းး ပ်ါဝါငး
ဆ�းနွှ�းသူ အသီ�သီ�၏ အမူူအ�ုင်းမူုာ� အကျေးပ်် လွှာာမူး�မုိူ�မူည််းး 
“�စာာ�ပဲွ်၏စာည်းး��မူး�မူုာ�” ၏ အစိာတးအပုိ်ငး�လွှာည်းး� ခြ�စားပ်ါသည်းး။ 
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၄.၁  အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�လုွှာပ်းငနး�စာဥးစီာမံူအုပ်းချုု�ပ်းမုူ နှှင်း ထိိနး�ကျေး�ုာငး�မုူအတွ�း 
မူည်းးသူ�တွငးတာဝါနးရိှသနည်းး�။  
မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူြခုင်းး�တငွ်းး 

တာဝန်းးရှှုမေး�ာ ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� မ်း�ာ�စာာွ ရှှု�ါ�ည်းး (�ံ-ု၅ တငွ်းးရှု)ု။ 

ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� မ်း�ာ�နှငှ်း�း ဆိုက်းနှွယး� ူမ်း�ာ�စာာွက် ဝယးယမူြခုင်းး� 

အဆိုင်း�း အ�း��း�တွင်းး �ါဝင်းးမေးန်းမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း ၎င်းး�တုု�၏ အဓိကု် 

အခုန်းး�က်ဏ္ဍ တစားခုတုည်းး�က်ု ုရှငှ်းး�ရှငှ်းး�လင်းး�လင်းး� မေးေားမြ�ရှန်းး ခုက်းခု�

�ါ�ည်းး (ဥ�မ်းာ- လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှး မ်း�ာ��ည်းး ဝယးယမူြခုင်းး�

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၇) 
မူူဝါါဒ အန�း�ွင်းခြချုငး� နှှင်း ဆီကျေးလွှာုားစွာာ အသုံ�ခြပ်�ခြချုငး� 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုနှှင်း�း အလု�းရှုံမုေးဆို�ွမေးနှ�ွ��ွ မ်း�ာ�တငွ်းး မေးလ�လာခု�က်းမ်း�ာ�အရှ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယူ

မြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းဝူါ��ည်းး ထူးင်းးထူးာ��ည်းးထူးက်း �ုမု်းုုအာ�မေးက်ာင်းး��ည်းးက်ုမုေးတ�ွရှ�ည်းး။ ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး 

အစာုု�ရှတုု��ည်းး ၎င်းး�တုု�မေး��ရှှု ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုု �ံ��ုု�မေး��နှုုင်းးမ်းည်း�း မ်းဝူါ� �ုု�မ်းဟုတုး လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း ထူးုတးမြ�န်းးခု��မြခုင်းး�မ်း��ု�   

မ်းရှှုလမှေး�ားလည်းး� မ်းဝူါ�င်းယးမ်း�ာ�က်ု ုစာမ်းး���းမ်း၊ု �ံ�ု��းမ်း ုနှှင်း�း လုုက်းမေးလ�ာည်းးမေးထူးစွာာွ အ�ံု�ခု�မ်း ုတုု�က်ုု တက်းကြွက်စွာာွ လု�းမေးဆိုာင်းးခု��

�ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ�ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ��ည်းး ၎င်းး�တု�ု၏ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�၏ လုုအ�းခု�က်းနှငှ်း�း 

အခုက်းအခု�မ်း�ာ� အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍လည်းး�မေးက်ာင်းး� က်န်းဦး� စာမ်းး���းလ�ုးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�မ်း ှ�င်းးခုန်းး�စာာယ၍ူလည်းး�မေးက်ာင်းး� မြ�င်းးဆိုင်းးမ်းု

မ်း�ာ�၊ တရှာ�ဝင်းးနှငှ်း�း အလွတး�မေးဘာ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ� ထူးတုးမြ�န်းးလု�းမေးဆိုာင်းးခု��ပြီး�း� ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမြ�င်းးဆိုင်းးေွ��စာည်းး�

မြခုင်းး�မ်း�ာ�လည်းး� လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု���ည်းး။ 

ယင်းး��ုု� မြ�န်းးလည်းး�ံ�ု��း၍ မြ�င်းးဆိုင်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး�ည်း�း မ်းူဝါ�ခု�မ်းတှး�ံနု်းည်းး�လမ်းး��ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး� မြ��မြ�င်းး

မေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းအုတွက်း အထူး�ူ�မြေင်း�း တန်းးေုု�ရှှုလ�ှည်းး။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံတငွ်းး မ်းည်းး�ည်း�းန်းည်းး�လမ်းး�က် အလ�ုးမြေစား�ည်းးဆိုု�ုည်း�း 

အမေးထူးာက်းအထူးာ�မ်း��ု� န်းည်းး��ါ�လ�ှည်း�းအတွက်း နှှင်း�း “စာဉ်းဆိုက်းမ်းမြ�တးက်စာာ�ရှမ်းည်း�းက်စာာ���ွ“တစားခုအုမြေစားမြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယူ

မြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းကု်ုုရှုမုြမ်းင်းးထူးာ�လှင်းး အမေးက်ာင်းး�ဆိုံ�ုမြေစား�ည်း�းအတွက်းမေးကြက်ာင်း�း�င်းးမြေစား�ည်းး။ ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�နှငှ်း�း 

လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�အာ� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရှ  အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား၏ အာ�န်းည်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�အာ� ရှာှ၍ 

က်ုုယးက်��ု�အတကွ်း အမြမ်းတးထူးတုးမေးန်း�မူ်း�ာ�အာ� ထူးုု�ုု�မ်းလု�းနှုုင်းးမေးစာရှန်းး န်းည်းး�လမ်းး�မ်း�ာ�ရှာှ၍ �တုး�င်းးတာ�ဆိုး�မေးန်း�ည်း�းကြက်ာ�က်�င်းး 

မေးန်းာက်းထူး�း အာ�န်းည်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�ဆိုက်းရှာှ၍ အမြမ်းတးထူးတုးလမု်း�းအံု�မ်းည်းးဟု�ု၍ု ဆိုက်းပြီး�း� အင်းးတုုက်းအာ�တုုက်း တံ�ုမြ�န်းးလု�းမေးဆိုာင်းး

လှက်းရှှုကြက်�ည်းး။  ယင်းး��ု�ုအင်းးတုုက်းအာ�တုုက်းမေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း၏ အစာတုးအ�ုုင်းး�အမြေစားမြေင်း�း ဝယးယမူေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း၏

အမေးစာာ�ုငု်းး�နှစှားမ်း�ာ�တွင်းး မေးတ�ွခု��ရှ�ည်း�းအာ�န်းည်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုက်ုုင်းးတယွးရှန်းးအတကွ်း လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လှယးမ်း�ာ�က်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�မ်းု

မ်း�ာ�မြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ဝယးယမူေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုု ကြီးက်း�ကြက်�းက်�ွးက်�ရှာ၌လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လှယးမ်း�ာ�၏အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ� �ုမု်းုုမ်း�ာ�မြ�ာ�

လာခု���ည်းး။ 

 

ဥ�မ်းာတစားခုအုမေးန်းမြေင်း�း ဤ�ုမေးတ�န်းတငွ်းး (တရှာ�ဝင်းး) ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက်ု ုမေး�ခု�ာစာာွထူးတုးမြ�န်းးမေး��ထူးာ��ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှှုခု��ရှ�ည်းး။ 

ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ�ည်းး တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�အတငွ်းး�ရှှု တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အာ�လံ�ုအတကွ်း စာံလ�ုးထူးံု� 

လ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ� (SOPs) က်ု ုထူးုတးမြ�န်းးခု���ါ�ည်းး။ �မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ်း�း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုု

နှစှား လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း တုု�နှှင်း�းအည်းး လု�းထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ� (SOPs) က်ု ုထူးတုးမြ�န်းးခု��မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ၎င်းး�တငွ်းး တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်း ုလု�းထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုအဆိုင်း�းလုုက်း ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�း စာန်းစားတက်� မေးေားမြ�မေး��ထူးာ� 

�ါ�ည်းး။ အခုက်းအခု�စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ�ရှှုမေးန်း�ည်း�းအကြက်ာ�မ်း�ှင်းး ဌာာန်းဆိုုုင်းးရှာဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က် ယင်းး�

လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း�တး�က်းပြီး�း� အမြ���မေးဘာမေးဆိုာင်းး�ည်း�းအမြမ်းင်းးမ်း�ာ�ရှှုကြက်�ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုစာုု�ရှနှငှ်း�း အမြခုာ�

မြ�ည်းးန်းယးမ်း�ာ�နှငှ်း�းတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�အတကွ်းလည်းး� ဆိုးမေးလ�ားမ်းရုှှု�ည်း�း အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�း �င်းးခုန်းး�စာာမ်း�ာ�က်ုုလည်းး� �းဇူးုုင်းး�မေးရှ�ဆိုွ�

မြခုင်းး�နှငှ်း�းအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား�ည်း�းလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း ှရှရှှုခု��ကြက်�ည်းး။ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် တစားနှုုင်းးင်းံလံ�ုအတကွ်း 

လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးရှ�ဆိုွ�ရှန်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�မြေင်း�း တုုင်းး�င်းးမေးဆို�ွမေးနှွ�မေးန်းမြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း ဧရှာ၀တးတုုင်းး�ရှှု 

SOPs အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းကု်ုု ရှ�းတန်း�းထူးာ�လုုက်းရှ�ည်းး။ ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ၏ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�နှှင်း�း လ�ုးထူးံ�ု 

လ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာမ်းး���းလ�ုးက်ုငု်းးကြက်ည်း�းမ်းည်း�း မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�းတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တစားခုခုုုမ်း ှမေးလ�လာ�င်းးယနူှုုင်းးမေး�ာ အခုငွ်း�းအလမ်းး�မ်း�ာ�

ရှှု�ည်းး။
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က်ုု ကြီးက်း�ကြက်�းရှ�ည်း�း မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�စာာွတွင်းး �ါဝင်းးမေးန်းပြီး�း� လတွးလ�း

စာာွမေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းး �ါ�ည်းး)။ စာာမေးရှ��တူုု��ည်းး ယင်းး�အမေးမြခုအမေးန်း

က်ုု ရှငှ်းး�ရှငှ်းး�လင်းး�လင်းး� မေးေားမြ�နှုငု်းးရှန်းး အတကွ်း စားမ်းံအ�ုးခု���းမ်းနုှှင်း�း 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းဆုိုုုင်းးရှာ လ�ုးင်းန်းး�တာဝန်းး အမ်း��ု�အစာာ� နှှစား

မ်း��ု� ခု�ွမြခုာ�၍ ရှငှ်းး�လင်းး�တင်းးမြ�ထူးာ� �ါ�ည်းး။

  

စာမီျားံအ��်����်များ။ု မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုအစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး� မ်း�ာ�

က်ုု ဗဟုုမု်းခှု���းက်ုငု်းးမ်း ုမေးလှာ�ခု�ထူးာ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း အစာုု�ရှ ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု ဦး�စား�ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင်း�း အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� 

တုု��ည်းး ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း အတငွ်းး� ဝယးယ�ူည်းး� ဌာာန်းအေ�ွ�

အစာည်းး�အမြေစား ဦး�မေးဆိုာင်းးမ်းအုခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ုု အဓိကု်ယထူူးာ�ရှ�ည်းး။ 

၎င်းး�တုု��ည်းး တင်းး�ါအကြီးက်�ုက်ာလတငွ်းး ဝယးယမူ်း ုလုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� 

မေးေားထူးတုးမြခုင်းး�၊ ဝယးယမူေးရှ� အစားအစာဉ်း မေးရှ�ဆိုွ�မြခုင်းး�၊ လုအု�းမေး�ာ 

စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မြ�င်းးဆိုင်းးမြခုင်းး�၊ တင်းး�ါမေးခု်ယမူြခုင်းး�၊ တင်းး�ါ

မေးအာင်းးမြမ်းင်းး�အူာ�မေးရှ�ွခု�ယးမြခုင်းး�နှငှ်းး� စားမ်းံခုန်းး�ခုွ�မြခုင်းး�နှငှ်း�း တုုင်းးကြက်ာ�

ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးမြေရှငှ်းး�မြခုင်းး� စာ�ည်း�း လု�းင်းန်းး�တာဝန်းး မ်း�ာ�က်ု ုထူးမ်းး�

မေးဆိုာင်းးရှ�ည်းး။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး နှငှ်း�း မေးက်ားမ်းတးခု�ွ မ်း�ာ�တငွ်းး ၎င်းး�

တုု��ည်းး တုုက်းရှုုကု်း အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား� ူအမြေစား �ါဝင်းးရှ�ည်းး

။ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း အန်းး�စာ�းဆိုံ�ု ရှုံ�ုမ်း�ာ�မ်းာှ ပြီးမ်း�ု�န်းယးတငွ်းး ရှှု

မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�နူှှင်း�း တုုက်းရှုုကု်း ထူးမုေးတ�ွရှ�မူ်းာှ 

မ်း�ာ�မေး�ာအာ�မြေင်း�း ပြီးမ်း�ု�န်းယးအဆိုင်း�းတငွ်းး မြေစား�ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�

မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�မ်းာှ ဌာာန်းမ်း�ာ�စာွာက်ုု တာဝန်းးယရူှမေးလ� ရှှုပြီး�း� 

�က်းဆိုုုင်းးရှာ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး ဥက်ကဌာအမြေစား တာဝန်းးယရူှ

�ည်းး။ ယခုစုာာတမ်းး�အတကွ်း မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရှ ဝန်းးကြီးက်း�

မ်း�ာ��ည်းး အမြခုာ�မေး�ာ ဆိုက်းနှယွး�ါဝင်းး� ူအ�း��း�နှှင်း�း ည်းှနုှုုင်းး�

ခု�တုးဆိုက်းရှ�ည်း�း အမေးရှ�ကြီးက်း�မေး�ာ တာဝန်းးက်ုု ယထူူးာ� ရှ�ည်းး။ 

ဝယးယမူြခုင်းး�စာက်းဝန်းး� အဆိုင်း�းတုုင်းး�တွင်းး န်းည်းး��ည်းာဆိုုငု်းးရှာ �ံ��ုု�

က်ညူ်းးမ်း ုမေး��ရှမေး�ာ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း� ဌာာန်း�ည်းးလည်းး� 

အမေးရှ�ကြီးက်း� အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းးလှက်း ရှှ�ုည်းး။ ဥ�မ်းာ- 

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း မ်းှ အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာ မ်း�ာ�က် န်းည်းး��ည်းာ 

အဆိုုုမြ��လာှမ်း�ာ�က်ုု စာစုာစားမေး��မြခုင်းး�၊ မေးက်ားမ်းတးအေ�ွ�ဝင်းး မ်း�ာ�က်ု ု

အကြုံက်ံဉာာဏ်းမေး��မြခုင်းး� နှငှ်း�း တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု 

စာစားမေးဆို�မြခုင်းး� စာ�ည်း�း တာဝန်းးမ်း�ာ�က်ုု မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ�ည်းး။ 

ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်ပြ�င််း။ မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� 

လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ��ည်းး စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မြခုင်းး�၊ 

ဝယးယမူ်း ုလု�းထူးံု�လု�းန်းည်းး�မြေင်း�း က်ုုက်းည်းးမ်းရုှှု၊မ်းရှှု မေးစာာင်းး�ကြက်ည်းး�

အက်�မြေတးမြခုင်းး�နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်း ွအ�ံု�မြ��မ်းနုှှင်း�း စာ�းလ�ဉ်း�၍ 

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�အာ� အမေးကြက်ာင်းး�ကြက်ာ�မြခုင်းး�စာ�ည်းးတု�ုက်ုု မေးဆိုာင်းးရှကွ်း

�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု�ည်းး တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� စာစုာစားမေးရှ� 

မေးက်ားမ်းတး (တည်းး/မေးက်ား) နှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� မြ�ည်းး��ူ

မေးင်းစွာာရှင်းး� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� က်���ုု� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး အေ�ွ�ဝင်းးမြေစားမ်း ု

က်ုု အ�ံု�ခု�၍ လွတးလွတးလ�းလ�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းကြက်မြခုင်းး� မြေစား

�ါ�ည်းး။ �ဂု္ဂိုုလကု် လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်လည်းး� ၂၀၁၆ ခုနုှှစားမ်း ှစာ၍ 

လတွးလ�းမေး�ာ စားမ်းံက်နု်းး� အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို��အူမြေစား 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းလ�က်း ရှှ�ုါ�ည်းး။ 

ပုံ် - ၅
ခြပ်ည်းးန�း နှှင်း တုိငး�ကျေးဒသကြီး�ီ� အစုိာ�ရမူုာ�၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�တွငး စီာမံူအုပ်းချုု�ပ်းကျေးရ� နှှင်း ထိိနး�ကျေး�ုာငး�ကြီး�ီ�ကြုံ�ပ်းကျေးရ� တာဝါနးရိှသည််းး 
ဌာာန၊အ�ဲ့အစာည်းး�မူုာ� 

�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းတ်ငွ််	တ်ာဝနီ်ယံ�ူများု

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
အစာ�ုး�	ဝနီ်ကြီးကိုးီများ�ား

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရှ မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� မ်း�ာ�တငွ်းး မေးခု်ယ�ူည်း�း 

တင်းး�ါမ်း�ာ�အတကွ်း မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�မ်း ှတင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ 

ဥက်ကဌာအမြေစား တာဝန်းးယပူြီး�း� စားမ်းံခုန်း�းခုွ� ရှ�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဘတးဂ္ဂို�က်း နှငှ်း�း 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� ဘတးဂ္ဂို�က်း တု�ုက်ုု အ�ံ�ုမြ��ထူးာ��ည်း�း ဝယးယမူြခုင်းး� အာ�လံ�ု 

�ါဝင်းး�ည်းး။ ၎င်းး�တုု��ည်းး တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း ည်းးညွှတွးရှန်းး တာဝန်းးယရူှ

ပြီး�း� လ�ုးင်းန်းး�အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်း ုအခုက်းအခု�မ်း�ာ�က်ုု မေးမြေရှငှ်းး�နှုုင်းးရှန်းး တင်းး�ါ

မေးက်ားမ်းတးက်ုု �ံ��ုု�မေး��ရှ�ည်းး။ ဝယးယမူြခုင်းး�မြေစားစာဉ်း အတငွ်းး� ဆိုက်းနှွယး�ါဝင်းး� ူ 

အ�း��း�အကြက်ာ� ည်းှနုှုုင်းး�မ်း ုအတကွ်းလည်းး� �ံ��ုု�မေး��ရှ�ည်းး။  

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််းများ�ား

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရှ မြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ��ည်းး ဝယးယူ

�ည်း�း ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� အမြေစား တင်းး�ါစာတင်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း တင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း က်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�

ရှ�ည်းး။ ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း၏ က်ုုယးစာာ�လယှး မ်း�ာ�နှငှ်းး ဆိုက်းစာ�းဌာာန်းမ်း�ာ�မ်း ှ

က်ုုယးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးတငွ်းး အေ�ွ�ဝင်းးအမြေစား �ါဝင်းးရှ�ည်းး။ ဌာာန်းက်ု ု

က်ုုယးစာာ�မြ��� ူအမ်း�ာ�စာမု်းာှ ညွှှန်းးကြက်ာ�မေးရှ�မ်း�ှ�၊ �တုယု ညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရှ�မ်း�ှ�၊ 

လက်းမေးထူးာက်း ညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရှ�မ်း�ှ�မ်း�ာ�နှငှ်း�း အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာခု���းမ်း�ာ�က်���ုု� �ည်းာရှ�းဆိုုုင်းးရှာ 

က်ွမ်းး�က်�င်းး�မူ်း�ာ� မြေစားကြက်�ည်းး။ 
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�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းတ်ငွ််	တ်ာဝနီ်ယံ�ူများု

ပြ�ည််ရေးထွာင််စာ�	�ာနီ၊	
အဖွဲ�အစာည််း	
ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ား

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရှ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဘဏ္ဍာရှန်းး�ံမုေးင်းမွ်း ှက်�ခုံ၍ မြ�ည်းးန်းယး/ 

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� မ်း�ာ�တငွ်းး မေးခု်ယ�ူည်း�း တင်းး�ါမ်း�ာ�ဆိုုု�ါက် မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်း�း ဌာာန်း

မ်း�ာ�မ်း ှက်ုုယးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးတငွ်းး �ါဝင်းးရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

ရေးဆာာကို်လာ��်ရေး�း	
ဝနီ်ကြီးကိုးီ�ာနီ	လာကို်ရေးအာကို်�ှ	ု
ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	�ာနီများ�ား	

မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစား လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း အရှ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာက် န်းည်းး��ည်းာဆိုုငု်းးရှာ 

က်ွမ်းး�က်�င်းး�အူမြေစား တာဝန်းးမေး��အ�းမြခုင်းး� ခုံရှပြီး�း� အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို�မေးရှ� က်မု်းပဏ်း

မ်း�ာ�က်ု ုမေးရှ�ွခု�ယးရှာတငွ်းး အကြုံက်ံမြ�� ရှ�ည်းး။ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�အကြီးက်�ု 

ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� အတကွ်း�ံ��ုု�မေး��ရှာတငွ်းး ၎င်းး�တု�ု၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်းာှ အမေးရှ��ါ�ည်းး။ 

စားမ်းံက်နု်းး� �းဇူးုုင်းး�ဆို�ွမြခုင်းး�၊ ဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာမြခုင်းး� နှငှ်း�း အက်�မြေတးမြခုင်းး�၊ စားမ်းံက်နု်းး� တင်းး�ါ

မေးခု်မြခုင်းး� နှငှ်း�း စာစားမေးဆို�မြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာမ်း�ာ��ည်းး 

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး �ါဝင်းးရှ�ည်းး။ 

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
ဝနီ်ကြီးကိုးီ����်များ�ား	

ဝန်းးကြီးက်း�ခု���းမ်း�ာ�မ်းာှ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး အေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ� အမြေစား မ်း�ါဝင်းးရှမေး�ားလည်းး� ၎င်းး�

တုု�၏ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� အတငွ်းး�ရှှု မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်း ွ �ံ�ုစာ�ွမြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

ကြီးက်း�ကြက်�းရှမ်းည်း�း တာဝန်းးရှှု�ည်းး။ ဝန်းးကြီးက်း�ခု���းမ်း�ာ�က် ဝယးယမူေးရှ� အစားအစာဉ်း အခု��ု�က်ုု 

အတည်းးမြ��ရှပြီး�း� ရှု�ုးမေးထူး�ွပြီး�း� အတမု်းး�အမေးစာာင်းး� မ်းခုံမေး�ာ ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစား�ါက် 

လမ်းး�ညွှနှ်းးမ်းု နှငှ်း�း ည်းှနုှုုင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းတုုု�တငွ်းး �ါဝင်းး�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု�ည်းး မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း 

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� နှငှ်း�း ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ုု �ံ��ုု�မြခုင်းး�မြေင်း�း ဝယးယမူေးရှ� မ်းဝူါ� 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်း ုအမေး�် လမှ်းး�မ်းုု�ရှ�ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်း�းမ်းဝူါ�မ်း�ာ�က်ု ု

အန်းက်းေငွ်း�း၍ မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� စာန်းစား ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်း

မ်း�ာ� မြ�ည်း�းမ်းးမေးရှ� လမှ်းး�မ်းုု�မေးဆိုာင်းးရှကွ်း ရှ�ည်းး။  

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
လာတှ််ရေးတ်ာ်	
ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ား	

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ တငွ်းး လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ု ု

�း��န်း�းမေးေားမြ�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။ �ုု�မေး�ားလည်းး� လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှး မ်း�ာ��ည်းး 

၎င်းး�တုု� မ်း�ဆိုနှဒန်းယး၏ လုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည်း�းဆိုည်းး�မေး��ရှန်းး တာဝန်းးရှှမုေး�ာမေးကြက်ာင်း�း 

၎င်းး�တုု��ည်းး စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုနှှင်း�း အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို��ည်း�း အ�ုုင်းး�တငွ်းး 

အမေးရှ��ါမေး�ာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းးမေးန်း�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က် အေွ��ဝင်းးအမြေစား �ါဝင်းးရှ�ည်းး (

မေးအာက်း�ါ မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းးရှု)ု။ ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၏ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်းမြေင်း�း လတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လယှး မ်း�ာ��ည်းး ဝယးယမူေးရှ�မြေစားစာဉ်း အတငွ်းး� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၏ တာဝန်းးက်ု ု�ံ��ုု�

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမေးကြက်ာင်းး� ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တွင်းး မေးကြက်ည်းာခု�က်း ထူးတုးမြ�န်းးထူးာ� 

ခု���ည်းး။   

ပြ�ည််သူ�ူရေးင်စွာာ�င််း	
ရေးကိုာ်များတ်	ီ(PACs)
(ကို�င််ပြ�ည််နီယံ်တ်ငွ််များ	ူ
ပြ�ည််သူ�ူ	ရေးင်စွာာ�င််း	
�းူရေး�ါင််း	ရေးကိုာ်များတ်)ီ

၂၀၀၈ ေ�ွ�စာည်းး��ံ ုအမေးမြခုခုံ ဥ�မေး� ��ုးမ်း ၁၆၇ အရှ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တုု�

တငွ်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� �ါဝင်းးရှ�ည်း�း မြ�ည်းး��ူ 

မေးင်းစွာာရှင်းး� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� (PACs) က်ု ုေန်းးတး�ခု���ည်းး။ မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်း ွ�ံ�ုစာ�ွ

ရှာတွင်းး ထူးမုေးရှာက်းမ်း ုရှှုမေးစာမေးရှ� PACs က် တာဝန်းးယထူူးာ� ရှ�ည်းး။ ယင်းး�တာဝန်းးအရှ 

၎င်းး�တုု��ည်းး အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ အရှည်းးအမေး��ွနှငှ်း�း ပြီး�း�စား�မ်း ုတုု�က်ုု 

အက်�မြေတး မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း�ည်းး။ အရှည်းးအမေး��ွ အာ�န်းည်းး�မေး�ာ က်န်းးထူးရှုုကု်းတာမ်း�ာ�

အာ� မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းစာစားမေးဆို�ရှ�ည်း�းအ�ုုင်းး�တငွ်းးလည်းး� ၎င်းး�တု�ု�ည်းး �ံ��ုု�မေး��မေးန်း�ည်းး။  

ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	
စာာ�င််းစာစာ်����်ရိုံ�း	

အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ ပြီး�း�စား�မ်းကု်ုု မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� 

စာာရှင်းး�စာစားခု���းရှုံ�ုမ်း�ာ�က် အတည်းးမြ��ရှ�ည်းး။ ၄၀
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�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းတ်ငွ််	တ်ာဝနီ်ယံ�ူများု

တ်ည််ရေးဆာာကို်ရေး�း	လာ��်င်နီ်း	
စာစုာစာ်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်	ီ(တ်ည််/
ရေးကိုာ်)

နှုုင်းးင်းံမေးတား�မ်းမတရှုံ�ု အမ်းနု်း�းမေးကြက်ားမြင်းာစာာ အမ်းတှး (၉/၂၀၁၆) မြေင်း�း မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်း�း 

တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�စာစုာစားမေးရှ� မေးက်ားမ်းတး က်ုု ေ�ွ�စာည်းး�ခု��ပြီး�း� မေးက်ားမ်းတး၏ 

တာဝန်းးမ်းှာ နှုငု်းးင်းံမေးတားအဆိုင်း�း တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု အတည်းးမြ��ရှန်းး၊ 

ဆိုုုင်းး�င်းံ�ရှန်းး၊ �ယးေ�က်းရှန်းး နှငှ်း�း မြ�င်းးဆိုင်းးအတည်းးမြ��ရှန်းး မြေစား�ည်းး။ အရှည်းးအမေး��ွ�ုုင်းး� 

ထူးနု်းး�ခု���းမ်း ုတာဝန်းးယူနှုုင်းးရှန်းး မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�၊ ခုရှုုုင်းး နှငှ်း�း ပြီးမ်း�ု�န်းယးအဆိုင်း�း 

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�က်ုု မေးန်းာက်း�ုငု်းး�တငွ်းး ေွ��စာည်းး�ခု���ည်းး။ အထူးက်း�ါ မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး 

�က်းဆိုုုင်းးရှာ ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း က်ုုယးစာာ�လယှးမ်း�ာ�၊ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

နှငှ်း�း မေး��ဆိုုုင်းးရှာ လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� နှငှ်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး� မေး��ကြီးက်း� 

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ� �ါဝင်းးကြက်�ည်းး။ တည်းး/မေးက်ား�ည်းး တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး 

စားမ်းံက်နု်းး� အရှည်းးအမေး��ွ�ုုင်းး�က်ု ုစာစားမေးဆို��ည်းး။  

တ်တ်ုယံ	အဖွဲ�အစာည််း	
(Third	Party)/	
အ�ည််အရေးသူးွ	ထွနုီ်း����်
ရေး�း	အဖွဲ�များ�ား

လတွးလ�းမေး�ာ တတယု အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုင်းာှ�ရှမ်းး�၍ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ�၏ အရှည်းးအမေး��ွ�ုုင်းး�က်ု ုစာစားမေးဆို�ရှန်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းက် မြ�ည်းးန်းယး

/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဌာာန်းမ်း�ာ�က်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု���ည်းး။ စာစားမေးဆို�မ်းမုေးတ�ွရှှု

ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို�မေးရှ�နှငှ်း�း လက်းခုံမေးရှ� မေးက်ားမ်းတးထူးံ�ုု� မြ�န်းးလည်းး

တင်းးမြ�ရှ�ည်းး။ ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တွင်းးမ်း ူယင်းး�တာဝန်းးက်ုု နှစှား�ုုင်းး�ခု�ွထူးာ��ည်းး။ 

‘အရှည်းးအမေး��ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ�’ အေွ��က် တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ 

အရှည်းးအမေး��ွ�ုုင်းး�က်ု ုစာစားမေးဆို�ပြီး�း� အရှည်းးအမေး��ွထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ�အေွ��၏ ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း

တငွ်းး အမြင်းင်းး��ာွ�မ်း ုမေး�်မေး�ါက်း�ါက်‘တတယု အေ�ွ�အစာည်းး�’ မ်း�ာ�က် စာစားမေးဆို��ည်းး။ 

ပြ�ည််နီယံ်	နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူ
ကြီးကိုးီ	�သူံ�းများနှီ်းရေးပြ�	
ရေးင်စွာာ�င််း	ဦးးစားီ�ာနီ	နှှင်််	
ဘာဏ္ဍာာရေး�း	ဝနီ်ကြီးကိုးီများ�ား	

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းတငွ်းး မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ရှ�ံ�ုမ်းနှ်းး�မေးမြခု 

မေးင်းစွာာရှင်းး� ဦး�စား�ဌာာန်းမ်း�ာ��ည်း�း အက်န်း�းအ�တးမြေင်း�း�ာ �ါဝင်းးရှ�ည်းး။ စားမ်းံက်နု်းး�

အတွက်း ဘဏ္ဍာရှန်းး�ံမုေးင်း ွအတည်းးမြ��ပြီး�း��ါက် ဘတးဂ္ဂို�က်းဌာာန်း၏ တာဝန်းးမ်းာှ စားမ်းံက်နု်းး�

မ်း�ာ�၏ ရှန်းး�ံမုေးင်း ွအ�ံ�ုမြ��မ်း ုအမေးမြခုအမေးန်း အမေး�် မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းရှန်းး�ာ ရှှု�ည်းး။ ၎င်းး�

တုု��ည်းး တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� တငွ်းးလည်းး� အေွ��ဝင်းး အမြေစား �ါဝင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။ 

မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဘဏ္ဍာမေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�မ်းာှလည်းး� (ဝန်းးကြီးက်း��ည်းး အမြခုာ� 

ဌာာန်းမ်း�ာ�အတွက်း�ါ ��ူတ�ွတာဝန်းးယထူူးာ�ရှ�ည်း�း အမေးမြခုအမေးန်းမ်းလှ�ွ၍) တင်းး�ါ

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� တငွ်းး �ါဝင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ ။ ၎င်းး�တုု��ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းူ

ဝါ��ုုင်းး�တငွ်းးလည်းး��ါဝင်းးရှမြခုင်းး�မ်းရှှ�ုါ။ 

စာမီျားံအ��်����်များ	ု
မြ�ည်းးန်းယး နှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူြခုင်းး� မ်း�ာ�

အတွက်း အဓိကု် ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�ဆိုုုင်းးရှာ မ်းမူေးဘာင်းးမ်းာှ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ မြေစား�ည်းးဟု ုက်ွနှးု�းတုု� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု��

� ူအာ�လံု�က် ဆိုုု�ည်းး။ အထူး�ူ�မြေင်း�း မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းကု်ုု မေးမြေဆိုုခုု��� ူ

အစာုု�ရှဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� အာ�လံ�ုန်းး��ါ�က် ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ 

တငွ်းး �တးမ်းတှးထူးာ��ည်း�း တင်းး�ါလ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း 

အက်ွမ်းး�ဝင်းးမ်းရုှှု�ည်းးက်ုု မေးတ�ွရှ�ည်းး။ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှစှား လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်းာှမ်း ူအက်�ံ��ဝင်းးမ်း ု

၄.၂  အစုိာ�ရ၏ ဝါ�း�ူခြချုငး�မူုာ��ုိ မူည်းးသည်းးနည်းး�လွှာမူး�ခြ�င်း ကြီး�ီ�ကြုံ�ပ်း 
ထိိနး�ကျေး�ုာငး�မုူနှှင်း စီာမံူအုပ်းချုု�ပ်းမုူ လုွှာပ်းကျေးဆာငးကျေးနသနည်းး� 

န်းယး�ယး က်�ဉ်း�မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း အရှာရှှုမ်း�ာ� အကြက်ာ� ရှင်းး�နှှး�မ်း ု

အာ�န်းည်းး��ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ�ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ က်ု ု

မ်းလုုက်းန်းာ�ါက် ဥ�မေး�ခု��ု�မေးောက်းရှာ မေးရှာက်းမေးကြက်ာင်းး� အဂ္ဂိုတ ု

လုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်းေ�က်းမေးရှ� ဥ�မေး�က်ု ုစာတတုထအကြီးက်မု်းး မြ�င်းးဆိုင်းး�ည်း�း 

ဥ�မေး�က်ု ုက်ုု�က်ာ�၍ အဆိုင်းး�အ�း��း�ရှှု ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က် မေးမြေဆိုုကုြက်

�ည်းး။ ယင်းး��ု�ု မေးမြေဆိုုခုု�က်း မ်း�ာ�က်ု ုကြက်ည်း�း�ါက် ဌာာန်းမ်း�ာ��ည်းး 

အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်းေ�က်းမေးရှ� ဥ�မေး�က်ု ုမေးက်ာင်းး�စာာွ �ရုှှု

န်းာ�လည်းးမေးကြက်ာင်းး� မေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ 
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အစာုု�ရှ၏ က်န်းးထူးရှုုကု်းတာအမြေစား မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�ည်း�း စား��ာွ�မေးရှ� 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို��ည်း�း တတုယအေ�ွ�

အစာည်းး�မ်း�ာ��ည်းးလည်းး� အဓိကု်လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုန်းာ�လည်းး

�ရုှှုမေးကြက်ာင်းး� မေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

မြေစားစာဉ်းတွင်းး �ါဝင်းးကြက်�ည်း�း စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�၏ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ �ါ တင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� (၉) ဆိုင်း�း 

အမေး�် န်းာ�လည်းးမ်းမု်းာှမ်း ူအက်န်း�းအ�တးမြေင်း�း�ာ ရှှုမေးန်း�ည်းး။  

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� နှှစားခုလုံ�ုရှှု မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုမေးမြေဆိုုုခု��မေး�ာ 

အစာုု�ရှအရှာရှှု မ်း�ာ�က်မ်း ူတင်းး�ါ လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� အဓိကု် အဆိုင်း�း 

(၉) ဆိုင်း�းအမေး�် လုကု်းန်းာလ�က်းရှှမုေးကြက်ာင်းး� မေးမြ�ာဆိုု�ုည်းး။ 

ယင်းး� လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး� အဆိုင်း�းတုု�တွင်းး �က်းဆိုုငု်းးရှာ မေးက်ားမ်းတး

မ်း�ာ� ေွ��စာည်းး�မ်း၊ု တင်းး�ါ စာာရှကွ်းစာာတမ်းး� မြ�င်းးဆိုင်းးမ်း၊ု အမ်း�ာ�မြ�ည်းး� ူ

�မုေးစာရှန်းး တင်းး�ါ မေးကြက်ည်းာမ်း၊ု တင်းး�ါ  စာစုာစားအက်�မြေတးမ်းနုှငှ်း�း 

မေးရှ�ွခု�ယးမ်း ုမြေစားစာဉ်းမ်း�ာ�၊ တင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းကု်ုု စာစားမေးဆို�

မြခုင်းး�၊ နှငှ်း�း တုုင်းးကြက်ာ�မ်း ုမေးမြေရှငှ်းး�မြခုင်းး� စာ�ည်းးတု�ု �ါဝင်းး�ည်းး။ ဝယးယူ

မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ�က်ု ုဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းး�ါ ရှည်းးရှယွးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း 

အည်းး စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှာ၌ လစားဟုာမ်းမု်း�ာ� ရှှုမေးန်းပြီး�း� ၎င်းး�လစားဟုာမ်းမု်း�ာ�က်ု ု

အထူးက်း�ါ အဓိကု် အဆိုင်း�း ၉ ဆိုင်း�းမြေင်း�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ုအတငွ်းး�တငွ်းး

လည်းး� မေးတ�ွနှုငု်းး�ါ�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုက်ုု ယခုအုခုန်းး�မေးန်းာက်း�ုုင်းး�တွင်းး 

မေးေားမြ��ာွ�မ်းည်းးမြေစား�ါ�ည်းး။

ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်များု
ယခုစုာာတမ်းး� အတကွ်း �မုေးတ�န်းမြ��ခု�က်းအရှ ရှု�ုးမေးထူး�ွပြီး�း� အမ်း��ု�

မ်း��ု� က်ွ�မြ�ာ�မေးန်း�ည်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း တာဝန်းး မ်း�ာ�က်ုု 

အမေးမြခုခုံ၍ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှတုု�၏ ဝယးယမူ်းမု်း�ာ�

အာ� ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းရှမြခုင်းး� မြေစားမေးကြက်ာင်းး� �ရုှ�ည်းး။ ၁/

၂၀၁၇၏မြ�င်းး�မ်းညှွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�းလည်းး� လတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လယှးနှငှ်း�းမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�အမေးန်းမြေင်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�

လ�ုးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�ရှှု�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုက် �ူတုု�အာ� �ုုမ်းုုအမေးရှ��ါမေးစာ

မြခုင်းး�မ်းရှှ�ုက်���ုု� ထူးုခုုုက်းမ်းလုည်းး�မ်းရှှမုေးစာ�ါ။ �ုု�ရှာတငွ်းး ယင်းး�တု�ု၏

မြ��မ်းလူ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမ်းည်းး�ည်း�းမ်းဝူါ�မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ�က်�ံမုေးေား

မေး��မေးန်း�ည်းးဆိုုကု်ုုလည်းး� မေးေားထူးတုးမေးမြ�ာဆိုုရုှန်းးမ်းာှ �ုု၍�င်းးခု�ယဉ်း��ါ

မေး���ည်းး။

 

၁/၂၀၁၇ နှှင်း�း ၂၀၁၆ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းနှှစားခုုစာလံ�ုတငွ်းး 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းလု�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ါရှှု�ည်းးမ်းာှ �တမုြ��စာရှာ

�င်းးမြေစား�ည်းး။ အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� က် ယင်းး�

အမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုမေးမြ�ာင်းး�လ��စားနှုငု်းးပြီး�း� ယင်းး�တငွ်းး စားမ်းံက်နု်းး�၊ 

ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှငှ်း�း စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း (MOPFI) က် ဥ�မေး�နှငှ်း�း မ်းဝူါ� 

လုုက်းန်းာမ်း ုအမေး�် အက်�မြေတးမေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း�ည်း�း တာဝန်းးက်ုု ယ�ူာွ�

မ်းည်းးဟု ုမေးမ်းှားလင်း�းရှ�ည်းး။ ယင်းး��ု�ု မြေစားလာ�ါက် မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း 

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှတုု�၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ� အမေး�် မ်းည်းးက်���ုု� 

�က်းမေးရှာက်းမ်း ုရှှုမ်းည်းးက်ုု မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

�ုု�မေး�ားလည်းး� ယခု ု�မုေးတ�န်းအရှ လက်းရှှု ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� 

မ်း�ာ�၏ လ�ုးင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းမုြေစားစာဉ်းအမေး�် ယင်းး�က်���ုု� တာဝန်းးယူ

မ်း�ုံစုာံအ�စား ထူးည်း�း�ငွ်းး�ရှန်းးက်ု ုမေး�ခု�ာစာာွ ဆိုန်းး�စာစားပြီး�း�မ်းှ�ာ 

လ�ုးမေးဆိုာင်းး�င်း�း�ည်းး။ MOPFI တငွ်းး မ်းဝူါ�မေးရှ�ဆိုွ��ည်း�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� န်းည်းး��ါ��က်���ုု� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� ဆိုုငု်းးရှာ မ်းူ

ဝါ� က်ုုလည်းး� ယခုမု်း ှ�ထူးမ်းဆိုံ�ုအကြီးက်မု်းး မေးရှ�ဆို�ွမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ �ု�ု

မြေစားရှာ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တုု�ရှှု ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ�၏   

မ်းဝူါ�မ်း�ာ�မြေင်း�း လုုက်းမေးလ�ာည်းးမေးထူးစွာာွ လု�းင်းန်းး�မေးေားမေးဆိုာင်းးမေးန်းကြက်

�ည်း�း အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�မ်း ှမ်း�ာ�စာာွ မေးလ�လာ�ရုှှုနှုုင်းး�ါ�ည်းး။ 

ယခုအု�ုုင်းး�တငွ်းး တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� နှှင်း�း ဝယးယ�ူည်းး� အစာုု�ရှဌာာန်း

မ်း�ာ�နှငှ်း�း အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� (မေးန်းာက်း�ုငု်းး�တငွ်းး “ဝယးယ�ူည်း�းဌာာန်းမ်း�ာ�” 

ဟု�ုာ �ံ�ု�ာွ��ါမ်းည်းး) ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းတငွ်းး စားမ်းံ

အ�ုးခု���းမ်းနုှှင်း�း�တး�က်း၍ က်ငွ်းး�ဆိုင်းး� �မုေးတ�န်းမြ��ရှာမ်း ှမေးတ�ွရှှု

ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအမေးလ�ထူးာ�တင်းးမြ��ာွ�မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ တင်းးမြ�ရှာတငွ်းး

 ဝယးယမူြခုင်းး� စာက်းဝန်းး� အဆိုင်း�း�ံု�ဆိုင်း�း အမေး�်တငွ်းး အမေးမြခုခုံထူးာ�

�ါ�ည်းး။ မြေစားရှ�းမေးလ�လာခု�က်းအခု��ု�က်ုုတင်းးမြ�ပြီး�း�မေးန်းာက်း နှစှားမေးန်းရှာ

စာလံ�ုမ်း ှအမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�းစာနု်းးမေးခု်ခု�က်းမ်း�ာ�က်ုလုည်းး� မ်းး�မေးမ်းာင်းး�ထူးုု�၍ 

တင်းးမြ��ာွ��ါမ်းည်းး။ စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�၏ �မေးဘာထူးာ�အမြမ်းင်းး

မ်း�ာ�မ်း ှအမေးရှ��ါ�ည်း�းအခု�က်းအခု��ု�မြေင်း�း န်းုဂ္ဂိုံ�ုခု���းတငွ်းး မေးဆို�ွမေးနှ�ွ�ာွ�

မ်းည်းး။ 

တ်င််ဒိုါအကြီးကို�ု	-	ဝယံ်ယံရူေး�းအစာအီစာဉ််ရေး�းဆာွဲပြ�င််း	
ဤ�မုေးတ�န်းတငွ်းး အစာုု�ရှဌာာန်းအ�း��း�နှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�က် အကြီးက်�ုအင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း ဝယးယမူ်းု

အတွက်း မြ�င်းးဆိုင်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး�ံအုမ်း��ု�မ်း��ု�က်ုမုေးတ�ွရှှုရှပြီး�း� မေးန်းာက်းထူး�း

၍ �မုေးတ�န်းမြ��လ�ုးရှန်းးလည်းး� လုအု�းဦး�မ်းည်းး��ံ ုရှှု�ည်းး။ ဝယးယမူ်း ု

မြ�င်းးဆိုင်းးမြခုင်းး� အတကွ်း မ်းည်းး�ည်း�း စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� လုအု�း�ည်းး 

နှငှ်း�း မ်းည်းး�ကူ် အတည်းးမြ��ရှမ်းည်းးဆိုု�ုည်းးက်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/

၂၀၁၇ တွင်းး အက်န်း�းအ�တးမြေင်း�း�ာ လမ်းး�ညွှနှ်းးထူးာ��ည်းး။ ဝယးယူ

မေးရှ�အစားအစာဉ်း မေးရှ�ဆိုွ�ရှမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� ယင်းး�အစားအစာဉ်းက်ုု 

�က်းဆိုုုင်းးရှာ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး� အကြီးက်း�အက်�

 �ုု�မ်းဟုတုး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�ခု���း က် အတည်းးမြ��ရှ

မ်းည်းး ဟု�ုာ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး မေးေားမြ�ထူးာ��ါ�ည်းး။ စားမ်းံက်နု်းး�တစား

ခုခုု�င်းး�စားအတွက်း မြ�င်းးဆိုင်းးမ်း ု�း�မြခုာ�အစားအစာဉ်း လုုအ�း�လာ�၊ 

�ုု�မ်းဟုတုး စားမ်းံက်နု်းး� အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�က်ုု စာစုာည်းး�၍ အတည်းးမြ��ခု�က်း 

ရှယနူှုုင်းး�လာ� ဆိုုု�ည်းးက်ု ုမ်း ူရှငှ်းး�ရှငှ်းး�လင်းး�လင်းး� မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုင်းး� 

မ်းရှှု�ါ။ 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရှ မြ�ည်းးန်းယး၊ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း ဌာာန်း 

၄.၃ လွှာ�းကျေးတ့ စီာမံူချုန�းခဲွျုလုွှာပ်းကျေးဆာငးကျေးနမုူအကျေးခြချုအကျေးန
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ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၈) 
တငးဒါကျေး�ားမူတီမူုာ�၏ လွှာ�းကျေးတ့ လုွှာပ်းငနး�ကျေးဆာငးရွို�းမုူ

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ အရှ မြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�အာ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�ရှမ်းည်း�း တာဝန်းးက်ုု 

တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� ထူးံ�ုု� မေး��အ�းထူးာ��ည်းး။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး�ည်းး မေးက်ားမ်းတးခု�ွ (၃) ခု ုေ�ွ�စာည်းး�ရှန်းး နှှင်း�း ယင်းး�တုု�က်ုု စားမ်းံခုန်း�းခုွ�

ရှန်းး အ�ါအဝင်းး ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း�ါ �တးမ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း အည်းး မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး တာဝန်းးရှှု�ည်းး။ 

ဆိုံ�ုမြေတးခု�က်း ခု�မ်းတှးမြခုင်းး�၊ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� ထူးတုးမြ�န်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း အမြင်းင်းး��ာွ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးမြေရှငှ်းး�ရှာ၌ မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� မ်းည်းးက်���ုု� 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�င်း�း�ည်းးက်ုု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး အမေး��စာတုး မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုင်းး�မ်းရှှ�ုါ။ က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု 

အစာုု�ရှတာဝန်းးရှှု�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�အာ� မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းအုရှ လမ်းး�ညွှနှ်းးမ်းုအ�ုုင်းး�တွင်းး အာ�န်းည်းး��ည်းးမြေစားရှာ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ 

လက်းမေးတ�ွ လု�းင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းတုငွ်းး က်ွ�မြ�ာ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။ မေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�အရှ မေးတ�ွရှှုရှ�ည်း�း တညူ်းး�ည်း�းအခု�က်း

တစားခုုမ်းာှ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ��ည်းး မေးက်ားမ်းတးအေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ� နှှင်း�း အမြခုာ�တာဝန်းးရှှု�မူ်း�ာ�က်ု ုတာဝန်းးခု�ွမေးဝမေး��ရှာတငွ်းး ည်းှနုှုုင်းး�မေး��

�ည်း�းအေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� အမြေစား လ�ုးမေးဆိုာင်းးမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု�ည်းး အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှာတငွ်းး ကြုံက်ံ�မေးတ�ွရှ�ည်း�းမြ�ဿန်းာ

မ်း�ာ�က်ု ုမေးမြေရှငှ်းး�နှုုင်းးမေးရှ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�က်���ုု� တင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း မ်း�ာ�က်ု ုလုုက်းန်းာမြခုင်းး�ရှှ၊ုမ်းရှှုတုု�က်ုု အတုုင်းး�အတာတစားခုအုထူးု

တာဝန်းးခုံရှ�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု ေ�ွ�စာည်းး�လုကု်း�ည်းး� မေးက်ားမ်းတးခု�ွမ်း�ာ� က်ုလုည်းး� အလာ�တအူေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ�မြေင်း�း�င်းး ေ�ွ�စာည်းး�ထူးာ��ည်းး။

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ လက်းမေးတ�ွလု�းင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုမ်း�ာ�မ်းာှ ဆိုက်းနှွယး�ါဝင်းး� ူအ�း��း�၏ �င်းးက်ုယုးစာရှုုကု်းမ်း�ာ�၊ လ�ုး�ုုင်းးခုွင်း�း ခု�ွမေးဝ

အာဏ်ာရှှုမ်းနုှှင်း�းအေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ�၏ က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်းမု်း�ာ�နှငှ်း�း ဝယးယ�ူည်း�း လ�ုးင်းန်းး�က်ဏ္ဍ တုု�အမေး�် မ်းတူည်းး�ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ 

လ�ုးင်းန်းး�က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်းအုရှ လ�ုး�ုုင်းးခုငွ်း�းအာဏ်ာရှှု�ည်း�း ဌာာန်း အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာမ်း�ာ� (အထူး�ူ�မြေင်း�း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ) 

�ည်းး အခု��ု� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး အမေးရှ��ါမေး�ာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း�ှါဝင်းးကြက်�ည်းး။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး တစားခု၏ု လက်းမေးတ�ွ လ�ုးင်းန်းး�

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုမြမ်းင်းး�ာထူးင်းး�ာရှှမုေးစာရှန်းး မေးအာက်း�ါမေးလ�လာစာရှာမြေစားရှ�းတစားခုကု်ုု တင်းးမြ�မေး��လု�ုါ�ည်းး။ 

�ုု�ရှာတွင်းး မေးအာက်း�ါန်းမ်းနူ်းာ မြေစားရှ�းတစားခုအုမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးအာ�လံ�ု ယင်းး��ု�ု�င်းးလု�းမေးဆိုာင်းးမေးန်းကြက်�ည်းးဟု ုခြုံခုံ�

၍ မေးက်ာက်းခု�က်းမ်းဆိုွ�ကြက်ရှန်းးလည်းး� မေးမ်းတတာရှ�းခုံ�ါ�ည်းး။ 

ဧ�ာ၀တ်	ီတ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ�ှ	ု�ည်ာရေး�းကိုဏ္ဍာ	ဝယံ်ယံပူြ�င််းများ�ားအတ်ကွို်	တ်င််ဒိုါရေးကိုာ်များတ်ီ
ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုရှန်းး�ံမုေးင်းအွ�ံု�မြ�� ထူးာ��ည်း�း အမေးမြခုခုံ�ည်းာဦး�စား�ဌာာန်း၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� လမူ်းမုေးရှ�ဝန်းးကြီးက်း�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာအမြေစား တာဝန်းးယ�ူည်းး။ တခုါတရှံတွင်းးမ်း ူတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� �ည်းာမေးရှ�ဌာာန်း 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရှ�မ်း�ှ�က် အကြီးက်း�အက်�အမြေစား တာဝန်းးယ�ူည်းး။ အမြခုာ� မေးက်ားမ်းတး အေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ� အမြေစား လမ်းး�ဦး�စား�ဌာာန်း က်ုုယးစာာ�လှယး 

(�ံမု်းနှ်းးအာ�မြေင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တည်းး/မေးက်ား တငွ်းး အတငွ်းး�မေးရှ�မ်း�ှ� အမြေစား တာဝန်းးယရူှ�ည်း�း �တုယုညွှနှ်းးကြက်ာ�မေးရှ�မ်း�ု)၊ နှှင်း�း 

အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာ ဝန်းးထူးမ်းး�ရှှမုေး�ာ အမြခုာ� ဌာာန်းမ်း�ာ�လည်းး� �ါဝင်းး�ည်းး။ 

စားမ်းံက်နု်းး� အမေးရှအတကွ်း မ်း�ာ�မြ�ာ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု �ည်းာမေးရှ�ဌာာန်း ဆိုုငု်းးရှာ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�

၏ တင်းး�ါ အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�က်ုု ခုရှုုုင်းးအလုုက်း မြ�င်းးဆိုင်းး�ည်းး။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� ယင်းး�အခု�က်းမ်းာှ စားမ်းံက်နု်းး� အရှွယးအစာာ� အမေး�်မ်းတူည်းး

၍ မေးမြ�ာင်းး�လ�နှုငု်းး�ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ်း�းအည်းး တင်းး�ါအကြီးက်�ု မြေစားစာဉ်း နှငှ်း�း တင်းး�ါမေးကြက်မြင်းာမြခုင်းး� ပြီး�း�စား��ါက် တင်းး�ါ

မေးက်ားမ်းတး�ည်းး တင်းး�ါ လက်းခုံမေးရှ� နှငှ်း�း စာစုာစားမေးရှ� မေးက်ားမ်းတးက်ုု ေ�ွ�စာည်းး��ည်းး။  

ဘဏ္ဍာနှစှား တစားနှစှားအတငွ်းး� ဝယးယမူြခုင်းး� မြေစားစာဉ်းတစားခု၏ု တင်းး�ါအကြီးက်�ု က်ာလ မ်း ှက်န်းးထူးရှုုုက်း စာာခု���း ခု���းဆိုု�ုည်း�း အထူးကုြက်ာ

ခု�နု်းးမ်းှာ တစားလ မ်း ှ�ံ�ုလ အထူးု ရှှုနှုုင်းး�ည်းး။ စားမ်းံက်နု်းး� မေးမြမ်းာက်းမြမ်းာ�စာာွ ရှှုမြခုင်းး�နှှင်း�းအတူ ဦး�စာာ�မေး�� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�ရှှမုေးန်းမြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း 

လမူ်းမုေးရှ�ရှာ ဝန်းးကြီးက်း��ည်းး တင်းး�ါမြေစားစာဉ်း အာ�လံ�ုတငွ်းး �ါဝင်းးနှုုင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ု� ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်းမ်း�ာ�က်�ာ အဓိကု် တာဝန်းးယ ူ

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ�ည်းး။ ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှက် ယင်းး�အခု�က်းက်ု ုမေးမြေရှငှ်းး�နှုုင်းးရှန်းး တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်းအုာ�လံု�အမေး�် ဝန်းးကြီးက်း�

မ်း�ာ�က်ုယုးစာာ� လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�အာ� စာစုာစားအက်�မြေတးခုငွ်း�းမြ��ရှန်းး တရှာ�ဝင်းးစာာထူးတုးမြ�န်းး၍ တာဝန်းးမေး��အ�းထူးာ��ည်းး။  
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မ်း�ာ�အကြက်ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းး�ံမု်း�ာ� က်ာွမြခုာ�ကြက်မေးကြက်ာင်းး� မေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ 

�ံမု်းှန်းးအာ�မြေင်း�း �း�မြခုာ�ဝယးယမူ်းကု်ဏ္ဍအလုုက်း နှငှ်း�း ဝယးယမူ်းည်း�း

အမ်း��ု�အစာာ�အလုုက်း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာည်းး�ထူးာ�မေးလ�

ရှှု�ည်းး။ ပြီးမ်း�ု�န်းယးတစားခုု၊ ခုရှုုုင်းးတစားခု ုနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� 

တစားခုုလံ�ုရှှု ဝယးယမူ်းအုာ�လံ�ုအလုုက်းလည်းး� အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�က်ုု 

အတည်းးမြ��နှုငု်းး�ည်းး။ ရှု�ုးမေးထူး�ွမေး�ာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်းမ်း ူတစားခုု

ခု�င်းး�စားအလုုက်း ခုွင်း�းမြ��ခု�က်း လုအု�းနှုုင်းး �ည်းး။ �ံတုငွ်းး မေးေားမြ��ါရှှု

�ည်း�းအတုုင်းး� ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�ရှှု မေးက်�ာင်းး�တည်းးမေးဆိုာက်းမ်း ု

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး �ည်းာမေးရှ�ဌာာန်း တာဝန်းးရှှ�ုဂု္ဂိုု�ုလးက် ခုငွ်းး�မြ��ဘဏ္ဍာ

ရှန်းး�ံမုေးင်းကွ်ုု �ထူးမ်းဆိုံ�ု စာစားမေးဆို�ပြီး�း�မေးန်းာက်း ပြီးမ်း�ု�န်းယးအ�း��း�ရှှု 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�မြေင်း�း နှုုင်းး�ယဉှ်းတွက်းခု�က်း�ည်းး။ ထူးုု�မေးန်းာက်း ခုရှုုုင်းးတစားခုု

လံ�ု အတကွ်း အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�က်ုု မေး�ါင်းး�စာည်းး�က်ာ ဧရှာ၀တးတုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� လမူ်းမုေးရှ�ရှာဝန်းးကြီးက်း� ထူးံ�ုု� တင်းးမြ�ရှ�ါ�ည်းး။ �ုု�မေး�ား တ

�ံစုာံတည်းး��တးမ်းတှးလ�ုးက်ုငု်းး�ည်း�းန်းည်းး�လမ်းး�မ်းရှှမုေးခု�။  

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှစားခုလုံ�ုတငွ်းး 

စားမ်းံက်နု်းး�နှှင်း�း ဘတးဂ္ဂို�က်းဆိုုငု်းးရှာ လုအု�းခု�က်းမ်း�ာ�မ်း�ရုှှုခုင်းး တင်းးကြီးက်�ု

ဆိုံု�မြေတးခု�က်းခု�မ်းတှးထူးာ�မြခုင်းး�(ဥ�မ်းာ - တံတာ�တစားစာင်းး�အတကွ်း 

ဘတးဂ္ဂို�က်းမ်းည်းးမ်းှဟု ု�တးမ်းှတးထူးာ�မြခုင်းး�)က် ဝယးယမူ်းအုစားအစာဉ်း

မေးရှ�ဆိုွ�မြခုင်းး�အတကွ်း အမေးနှာှင်း�းအယကှ်းမြေစားမေးစာ�ည်းး။ ယင်းး�မေး��နှစှား

ခုလုံ�ုမ်း ှတာဝန်းးရှှု�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�က် အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှမ်းည်း�း 

စားမ်းံက်နု်းး�အတွက်း ဘတးဂ္ဂို�က်း�မ်းာဏ် န်းည်းး��ါ�လနွ်းး�မြခုင်းး�က်ုု မေးထူးာက်း

မြ�ခု��ကြက်�ည်းး။ အထူး�ူ�မြေင်း�း မြ�ဿန်းာမြေစား�ည်း�းက်စုာစမ်းာှ မြ�ည်းးန်းယး

နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�အလုုက်း အခု��ု�မေး�ာ �စာစည်းး�ဝယးယရူှန်းးနှငှ်း�း

�ာွ�လာရှန်းး ခုက်းခု��ည်း�းမေး��မ်း�ာ�တငွ်းး အမေးဆိုာက်းအအံမု်း�ာ� 

မေးဆိုာက်းလ�ုးရှန်းး က်နု်းးက်�စာရှတုးမ်း�ာ� မ်းတညူ်းးမြခုင်းး��င်းးမြေစား�ည်းး။  

ဌာာန်းမ်း�ာ�က် အမေးဆိုာက်းအအံ ုစားမ်းံက်နု်းး� တည်းးမေးန်းရှာ မ်းည်းး�ည်း�းမေး��

တငွ်းး ရှှု�ည်းးမြေစားမေးစာ တမေးမြ��ည်းးနှုန်းး�ထူးာ�မြေင်း�း တကွ်းခု�က်းလ�ာထူးာ�

မေးလ� ရှှုမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း တင်းး�ါမေးခု်ရှာတငွ်းး လာမေးရှာက်းမေးလှာက်းထူးာ�

� ူမ်းရှှုမြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး အရှည်းးအမေး��ွန်းုမ်း�းမေး�ာ တင်းး�ါ

မေးလှာက်းထူးာ� �မူ်း�ာ��ာရှှုမြခုင်းး� စာ�ည်းးတု�ုနှှင်း�း ကြုံက်ံ�မေးတ�ွကြက်ရှ�ည်းး။ 

ယင်းး�က်ု ုမေးမြေရှငှ်းး�နှုုင်းးရှန်းး အခု��ု�မေး�ာအစာုု�ရှဌာာန်းမ်း�ာ��ည်းး 

က်နု်းးက်�စာရှတုး မ်း�ာ�က်ုု ည်းှနုှုုင်းး�မေး��မြခုင်းး�နှငှ်း�း အခု��ု�ဌာာန်းမ်း�ာ�က်မ်း ူ

တန်းးေုု�မ်း�ာ��ည်း�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း တန်းးေုု�န်းည်းး��ည်း�းစားမ်းံက်နု်းး�က်ုု တ�ွ

မေး��ပြီး�း� လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းး အမေးန်းမြေင်း�း စားမ်းံက်နု်းး�တစားခုတုငွ်းး ရှုံ�ုမေး�ားလည်းး� 

တမြခုာ�စားမ်းံက်နု်းး� တစားခုု၏ အမြမ်းတးမ်း�ာ�မြေင်း�း က်ာမ်းနုှုုင်းးရှန်းး စားစာဉ်းမေး��

မြခုင်းး�မ်း��ု�မြ��လ�ုးကြက်�ည်းး။  

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-	တ်င််ဒိုါ	စာာ�ကွို်စာာတ်များ်း၊	ရေး�ကိုည်ာပြ�င််း	နှငှ်််	
တ်င််ဒိုါဖွင်််ပြ�င််းများ�ား	
တင်းး�ါမြေစားစာဉ်းတငွ်းး မေးအာင်းးမြမ်းင်းးနှုငု်းးမေး�ာတင်းး�ါတစားခုကု်ုု ယဉှ်းပြီး��ုင်းး

လ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးရှန်းးအတကွ်း တင်းး�ါမေးလှာက်းထူးာ�လု�ုမူ်း�ာ��ည်းး 

တင်းး�ါမေးန်းာက်းဆိုံု�တင်းး�ငွ်းး�ရှမ်းည်းး� မေးန်း�ရှက်း၊ အခု�နု်းးက်ုု �ရုှှုရှန်းး၊ 

တင်းး�ါအတွက်းမြ�င်းးဆိုင်းးရှန်းး လံမုေးလာက်း�ည်း�းအခု�နု်းးရှှုရှန်းး နှငှ်း�း 

အမြမ်းတးအစာနွ်းး�ရှနှုုင်းးပြီး�း� လက်းမေးတ�ွလု�းမေးဆိုာင်းးနှုုင်းး၍ မေးအာင်းးမြမ်းင်းးနှုငု်းး

�ည်း�း  တင်းး�ါအဆိုုုမြ��လာှ မေးရှ�ဆိုွ�နှုုင်းးရှန်းး လံမုေးလာက်း�ည်း�း �တင်းး�

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�လုအု�း�ည်းး။ ထူးုု�မေးကြက်ာင်း�း က်ုမ်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု မေး��

�ည်း�း �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်  ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစားတစားခုလုံ�ု

၏ မ်းှတမ်းရုှှုမြခုင်းး� နှငှ်း�း �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်းအုတွက်း အမေးရှ��ါလ�ှည်းး။ 

တင်းး�ါ စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး �တင်းး� အခု�က်းအလက်းမ်း�ါရှှမုြခုင်းး�

က် �စာစည်းး�/ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုမေးရှာင်းး�ခု�� ူအမေးန်းမြေင်း�း အမြမ်းတးအစာနွ်းး�ရှရှှု

မေးအာင်းး တုု�မြမ်းှင်း�းမြခုင်းး�နှှင်း�း က်နု်းးက်�စာရှတုး တုု�မြမ်းှင်း�းမြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး 

အရှည်းးအမေး��ွ မေးလှာ�ခု�မြခုင်းး�စာ�ည်း�း ကြီးက်း�မ်းာ��ည်း�းမြ�ဿန်းာမ်း�ာ�နှှင်း�း 

ရှင်းးဆိုုငု်းးကြုံက်ံ�မေးတ�ွရှမေးစာနှုုင်းး�ည်းး။  

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရှ ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း 

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး အစာု�ုရှတုု��ည်းး တင်းး�ါ မေးကြက်ားမြင်းာမြခုင်းး�နှငှ်း�း တင်းး�ါ

ေငွ်း�းမြခုင်းး� တုု�တငွ်းး �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုရှန်းး အထူး�ူအမေးလ�ထူးာ�

လ�ုး  မေးဆိုာင်းးကြက်ပြီး�း� ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ က်ု ုလုုက်းန်းာကြက်�ည်း�း 

အမေးထူးာက်းအထူးာ�မ်း�ာ�လည်းး� မေးတ�ွရှှုရှ�ည်းး။ အခု��ု�မေး�ာ အစာုု�ရှ

ဌာာန်း နှှင်း�း ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ��ည်းး �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ု�ုုမ်းုုရှှုရှန်းးအတွက်း

 န်းည်းး�လမ်းး��စားမ်း�ာ�က်ု�ုင်းး အ�ံ�ုမြ��ခု��ကြက်�ည်းး။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� 

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� နှှင်း�း စား��ာွ�မေးရှ� 

လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�နှှင်း�း မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�ရှာတငွ်းး စားမ်းံက်နု်းး�ဆိုုုင်းးရှာ 

စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး� အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� (ဥ�မ်းာ- မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

လ�ုးင်းန်းး��ံမု်း�ာ�) က်ုု မေးေားမြ�ရှာတငွ်းး တ�မ်းတးတည်းး� မ်းရှှမုြခုင်းး�

မေးကြက်ာင်း�း အခု��ု�မေး�ာ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုတင်းး�ါမေးရှ�ွခု�ယးစာစုာစားရှာတငွ်းး 

အ�ာရှရှှု�ာွ� မေးစာပြီး�း� ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစား၏ �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း၊ု မ်းှတ

မ်းနုှှင်း�း �မ်းာ�မ်းတးက်�မ်း ုအာ�န်းည်းး��ာွ��ည်း�းအခု�က်းအမေး�် စာုု�ရှမု်းး

��ူန်းးမ်းုရှှုမေးကြက်ာင်းး�မေးမြ�ာကြက်ာ�ကြက်�ည်းး။ 

စားမ်းံက်နု်းး� ဘတးဂ္ဂို�က်း�မ်းာဏ် န်းည်းး��ါ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း တင်းး�ါ

စာာရှကွ်းစာာတမ်းး� အတကွ်း လုအု�း�ည်း�း �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�

က်ုု စာမုေးဆိုာင်းး�နှုုင်းး�ည်း�း အရှည်းးအမေး��ွက်ုု  အက်န်း�းအ�တး မြေစားမေးစာ  

မြခုင်းး�မ်းာှလည်းး� မေးန်းာက်းထူး�း စာုု�ရှမု်းးစာရှာအခု�က်းလည်းး� မြေစား�ါ�ည်းး။ 

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတငွ်းး မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု��မ်းမု်း�ာ�အရှ တင်းး�ါ 

စာာရှကွ်းစာာတမ်းး� အမ်း�ာ�စာမု်းာှ အခု�က်းအလက်း မြ�ည်း�းစာံမု်း ုမ်းရှှု�မြေင်း�း 

က်ုုယး�ုုင်းး�းဇူးုုင်းး�နှှင်း�း စာတုးက်�ူရှှု�ည်း�း အတုုင်းး��ာ မြ�င်းးဆိုင်းးရှပြီး�း� 

လ�ုးင်းန်းး�က်ုကု်းည်းးမ်း ုရှှု၊မ်းရှှု ဆိုန်းး�စာစားနှုုင်းးရှန်းး အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာလု�းင်းန်းး� 

အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� မ်းလ�ုးမေးဆိုာင်းးထူးာ�မေးခု�။ အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာ

လ�ုးင်းန်းး� အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ�အတကွ်း ဘတးဂ္ဂို�က်း အ�ံ�ုမြ��မ်း ု

ရှှု�ည်း�းတုုင်းးမေးအာင်းး�င်းး စာနု်းးမေးခု်မ်းမု်း�ာ� ရှှုမေးန်းမေး���ည်းး။  န်းမ်းနူ်းာ

အမေးန်းမြေင်း�း ၂၀၁၈-၁၉ ခု ုဘဏ္ဍာမေးရှ�နှစှားတွင်းး ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��

ကြီးက်း� �ည်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�တင်းး�ါမ်း�ာ�၏ �တင်းး�

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုမြ�ည်း�းမြ�ည်း�းစာံစုာံု မေးေားမြ�နှုငု်းးရှန်းး ကြီးက်�ု��မ်းး�

လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�� �ည်းး။ ယင်းး�တု�ုတငွ်းး အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားနှုငု်းးစာမွ်းး�

မေးလ�လာမ်း ု(feasibility study)၊ မေးမြမ်း�ာ�စာမ်းး���းမြခုင်းး�နှငှ်း�း Bill of 

Quantities (BQ) ဟု ုမေးခု်ဆိုုု�ည်း�း မေးစာ��နှနု်းး� တင်းး�ငွ်းး�လာှမြ��စာမု်း ု

�ုုမ်းုုတကု်�မြ�ည်း�းစာံမုေးစာရှန်းး အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာလ�ုးင်းန်းး� အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစား

ခု�က်းမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်းး။ အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာလု�းင်းန်းး� အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားခု�က်း

မ်း�ာ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှန်းး �ဂု္ဂိုုလကု် က်မု်းပဏ်းတစားခုုက်ုု င်းာှ�ရှမ်းး�ခု���ါ�ည်းး။ 

�ုု�မေး�ားလည်းး� ယင်းး�က်မု်းပဏ်းမ်းာှ မေးမ်းှားမ်းနှ်းး�ထူးာ��ည်း�းအတုုင်းး� 
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မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှခုု��မေးခု�။ င်းာှ�ရှမ်းး�ခု���ည်း�း အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးမ်း�ာ�၏ 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� န်းည်းး��ါ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း BQ မြ�င်းးဆိုင်းးရှန်းးနှငှ်း�း ဘတးဂ္ဂို�က်း

ခုန်း�းမ်းှန်းး�ရှာတွင်းး အ�ံ�ုမြ��ရှန်းး �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�မ်းာှ တုက်�

မ်းမု်းရှှုမြခုင်းး�မ်း��ု�မြေစားခု���ည်းး။ ယင်းး��ု�ု �ုဂ္ဂိုုလကု် က်ဏ္ဍတငွ်းး အက်န်း�း 

အ�တးရှှုမြခုင်းး�မ်း�ာ��ည်းး ထူး�ူဆိုန်းး��ည်း�းက်စုာစမ်း��ု�မ်းဟုတုး�� အထူး�ူ 

�မြေင်း�း �ထူးမ်းဆိုံ�ုအကြီးက်မု်းးမြေင်း�း လ�ုးမေးဆိုာင်းးခုုငု်းး�မ်း��ု�မြေစားလှင်းး ကြုံက်ံ�မေးတ�ွ

ရှနှုုင်းး�ါ�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�၏ ယင်းး�

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းမု်းာှ ခု� း�က်���ေယွးရှာ မြေစားပြီး�း� ယခုအုမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း ှ

�င်းးယကူ်ာ မေးန်းာက်းနှှစားလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း တငွ်းး မြ�န်းးလည်းးအ�ံ�ုခု�လှက်းရှှု

�ည်းး။ 

မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အဆိုင်း�း အစာုု�ရှဌာာန်းမ်း�ာ��ည်းး 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ်း�း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစား လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�းအည်းး တင်းး�ါအခု�က်းအလက်း

မ်း�ာ�အာ� ဌာာန်းမေးကြက်ားမြင်းာ�င်းး�နု်းး�တွင်းး တင်းး�ါ�တုးရှက်း မ်းတုငု်းးခုင်းး 

အန်းည်းး�ဆိုံ�ု နှစှား�တးကြီးက်�ုတင်းး၍ မေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး�၊ က်��း ၁၀ 

�န်းး�အထူးက်း တင်းး�ါအတကွ်း �တင်းး�စာာတငွ်းး နှစှား�တးကြီးက်�ုတင်းး၍ 

လည်းး�မေးက်ာင်းး� စာန်းစားတက်� နှငှ်း�း �ံမု်းနှ်းး မေးကြက်ားမြင်းာ�ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ

�ါ�ည်းး။ 

ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� လမူ်းမုေးရှ�ရှာဝန်းးကြီးက်း�က် “�ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ု

မြေစားနှုုင်းး�မ်းှမြေစားမေးစာရှန်းး” မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေးန်း�ည်း�း ကြီးက်ု���မ်းး�ခု�က်းအခု��ု�

က်ုု မေးမြ�ာမြ��ည်းး။ တင်းး�ါ အဆိုုမုြ��လာှမ်း�ာ�က်ုု တင်းး�ါမေးလှာက်းထူးာ�

� ူအာ�လံု�၏ မေးရှ�ှတငွ်းး ေငွ်း�းမေးောက်း�က်���ုု� �ရှုုုဂ္ဂို�က်းတာမြေင်း�းလည်းး� 

မြ���ည်းးဟု ု�ရုှ�ါ�ည်းး။ ယင်းး�တငွ်းး တင်းး�ါ အမ်းတှးမေး���ည်း�း 

စာည်းး�မ်း�ဉ်း�စာည်းး�က်မ်းး� နှငှ်း�း စားမ်းံက်နု်းး� အလုုက်း အမ်းတှးရှမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်း

က်ုု �မေးရှာဂ္ဂို�က်းတာမြေင်း�း မေးေားမြ�မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ဧရှာ၀တးတုုင်းး� 

လမူ်းမုေးရှ�ရှာ ဝန်းးကြီးက်း�၏ မေးမြေဆိုုခုု�က်းအရှ အမြခုာ�မေး�ာ မ်းဝူါ�မေးရှ�ရှာ 

ဆိုန်းး��စားမေး�ာ အစားအစာဉ်းတစားခုမု်းာှ တင်းး�ါေွင်း�း��ွက်ုု မေးေ�စားဘတွးခုး 

လမူ်းကု်နွ်းးရှက်း စာာမ်း�က်းနှာှမ်း ှတုုက်းရှုုကု်း က်�င်းး��မေးန်းစာဉ်းတငွ်းး မြ��မေး��

မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ COVID-19 က်�းမေးရှာဂ္ဂိုါ က်ာက်ယွးတံ�ုမြ�န်းးမ်း ုအမြေစား 

လအူခု�င်းး�ခု�င်းး� ခု�းခုာွခုွာမေးန်းရှ�ည်း�း စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�လည်းး� ခု�မ်းတှး

ထူးာ�ရှာ ယင်းး�က်���ုု� အစားအစာဉ်းမ်း�ာ�မ်းာှ အစာုု�ရှဌာာန်းမ်း�ာ�အတကွ်း 

ထူးုု�ုု�မေး�ာလ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းမ်းာှ အထူးူ��မြေင်း�း  တန်းးေုု�ရှှုလ�ှည်းး။    

ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ၏ ဝက်းဘးဆိုု�ုးတငွ်းး တင်းး�ါ

အမေးကြက်ာင်းး� အတကွ်း �း��န်း�းစာာမ်း�က်းနှှာ တစားခု ု�ါဝင်းး�ည်းး။ 

�ုု�မေး�ားလည်းး� ယခု ုစာာတမ်းး�မေးရှ��ာ�မေးန်း�ည်း�း အခု�နု်းးထူးု ယင်းး�

စာာမ်း�က်းနှာှတွင်းး မ်းည်းး�ည်း�းအမေးကြက်ာင်းး�အရှာမ်း ှမေးရှ��ာ� တင်းးမြ�

ထူးာ��ည်းးက်ု ုမ်းမေးတ�ွရှမေးခု�။၄၁  က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး အစာုု�ရှ၏ 

ဝက်းဘးဆိုုု�းတငွ်းးမ်း ူတင်းး�ါအမေးကြက်ာင်းး� �း��န်း�းစာာမ်း�က်းနှှာ မ်းရှှု�ါ။ 

�ုု�မေး�ားလည်းး� က်ရှင်းး မြ�ည်းးန်းယး ဌာာန်းအခု��ု�၏ ဝက်းဘးဆိုု�ုးနှငှ်း�း မေးေ�စား

ဘတွးခုး စာာမ်း�က်းနှာှမ်း�ာ�တွင်းးမ်း ူတင်းး�ါအမေးကြက်ာင်းး�က်ု ုမေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။ 

�မုေးတ�န်းမြ��ခု�က်းအရှ အမေးလ�အထူး က်�ွမြ�ာ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ုထူးင်းးထူးင်းးရှာှ�

ရှာှ� မေးတ�ွရှပြီး�း� စားမ်းံက်နု်းး�အက်��ု�ခုံစာာ�ရှမ်းည်း�း�ူမ်း�ာ�က်ု ု�း��န်း�းထူးာ�

ပြီး�း� ဆိုက်း�ယွးရှန်းးလုုအ�းမေးကြက်ာင်းး�က်ု ုတာဝန်းးရှှု�ူမ်း�ာ�က် 

ထူးည်း�း�ငွ်းး�စာဉ်း�စာာ�မ်းအုာ�န်းည်းး��ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ�ည်းး။ ခြွခုငွ်းး�ခု�က်းမ်းာှ 

ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� ပြီးမ်း�ု�မြ�နှငှ်း�း အမု်းးရှာေွံ�ပြီးေု��မေးရှ� ဦး�စား�ဌာာန်းနှှင်း�း 

ရှန်းးက်ုန်းးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှတုု� မြေစား�ည်းး။ 

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-	တ်င််ဒိုါ	စာစုာစာ်ပြ�င််း	
တင်းး�ါစာစုာစားမေးရှ�ွခု�ယးမြခုင်းး�န်းယး�ယးတငွ်းး မ်းဝူါ�မ်း�ာ� ခု�မ်းတှး�ံု�စာ�ွမ်းု

အမ်း��ု�မ်း��ု�နှငှ်း�း လက်းမေးတ�ွတငွ်းး အမ်း��ု�မ်း��ု�က်ွ�မြ�ာ�မ်းမု်း�ာ�က်ု ု မေးလ�လာ

မေးတ�ွရှှုခု���ည်းး။ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�အာ� မ်းည်းးက်���ုု� စာုစာစားအက်�မြေတး မေးစာာင်း�း

ကြက်ည်းး�ရှမ်းည်းးက်ု ုညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ တငွ်းး တတုကု်�က်� မေးေားမြ�

ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှမုေး�ာမေးကြက်ာင်း�း မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ

မ်း�ာ��ည်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက်ု ု၎င်းး�တုု�နှှင်း�း ဆိုးမေးလ�ား�လုု အန်းက်းေငွ်း�း

ပြီး�း� က်ုုယး�ုုင်းးမ်းူဝါ� ရှ�းတည်းးခု�က်းမ်း�ာ�မြေင်း�း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းကြက်�ါ�ည်းး။ 

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရှ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အဆိုင်း�း 

ဌာာန်းမ်း�ာ�စာွာ တုု��ည်းး ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ �ါ ‘ရှု�ုးမေးထူး�ွ

ကြီးက်း�မ်းာ�မေး�ာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� (ယင်းး�စာက်ာ�ရှ�း၏ အဓိ�ုပာယးက်ုု 

ရှငှ်းး�လင်းး�စာာွ ေငွ်း�းဆိုုုထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ) အတွက်း အက်�မြေတးမ်း ု

အမ်းတှးမေး��စာန်းစား’ က်ု ုအ�ံု�မြ��ကြက်�ါ�ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းတငွ်းး 

ရှု�ုးမေးထူး�ွပြီး�း� ကြီးက်း�မ်းာ��ည်း�း စားမ်းံက်နု်းး�ကြီးက်း�မ်း�ာ� အတကွ်းဟု ုရှည်းးညွှနှ်းး�

ထူးာ�မေး�ားလည်းး� ဌာာန်း၊အေွ��အစာည်းး� မ်း�ာ�က် ယင်းး�အက်�မြေတး 

အမ်းတှးမေး��စာန်းစားက်ု ုတည်းး�မြေတးမ်းမွ်းး�မ်းံပြီး�း� အ�ံ�ုမြ��ကြက်�ည်းး။ 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏ ရှု�ုးမေးထူး�ွကြီးက်း�မ်းာ��ည်း�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း အက်�မြေတးမ်းစုာန်းစားတွင်းး က်မ်းး�လမှ်းး��ည်း�း မေးစာ��နှနု်းး�အမေး�် 

ဦး�စာာ�မေး��ထူးာ��ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး (အမ်းတှး ၅၀ အထူးက်း မေး��

ထူးာ��ည်းး) ။ အမြခုာ� လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�လည်းး� မြ�ည်း�းမြ�ည်း�းစာံစုာံ ုမ်းရှှု

�ည်း�းအတွက်း ဌာာန်းအခု��ု� အမေးန်းမြေင်း�း တင်းး�ါအဆိုုုမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ု

အက်�မြေတးရှာတငွ်းး က်မ်းး�လမှ်းး�မေးစာ��နှနု်းး�က်ုု�ာ အမေးရှ�ကြီးက်း�ဆိုံု� 

အခု�က်း အမြေစား �တးမ်းတှးလ�က်း ရှှ�ုည်းး။ မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းက်လည်းး� ယင်းး�က်���ုု� မေးစာ��နှနု်းး� 

အမေး�် ဦး�စာာ�မေး���ည်း�း အမေးလ�အထူးက်ုု အာ�မေး��လ�က်း ရှှ�ုည်းး။ 

လမ်းး�ညွှှန်းးခု�က်းအရှ တင်းး�ါအက်�မြေတးမ်း ုအတကွ်း အဆိုင်း�းနှှစားခုကု်ုု 

�တးမ်းှတးထူးာ�ပြီး�း� �ထူးမ်းအဆိုင်း�းမ်းာှ က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်း ုအဆိုုုမြ��ခု�က်း 

(technical proposals) မ်း�ာ�က်ု ုစာစားမေးဆို�ရှန်းး မြေစားပြီး�း� �ထူးမ်းအဆိုင်း�း 

မြ�ည်း�းစာံ�ုူမ်း�ာ��ာ �တုယုအဆိုင်း�း�ုု� မေးရှာက်းရှှ�ုါ�ည်းး။ �တုယု
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ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၉) 
မူ�ှ တစွာာ �ှဥးဖြိုးပိ်�ငးနုိှငးမုူ

ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ တငွ်းး ��ုာထူးင်းးရှာှ��ည်း�းရှည်းးရှယွးခု�က်းတစားခုမု်းာှ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တွင်းး မေးင်းမွေးကြက်�

အရှ ထူးုကု်းတန်းးမ်း ုရှှုမေးစာမေးရှ�အတကွ်း ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းမုြမ်းှင်း�းတင်းးနှုုင်းးရှန်းးမြေစား�ည်းး။ �းအုုရှးအရှ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်း ု�ုုရှှုလာလှင်းး တင်းး�ါ 

အရှည်းးအမေး��ွ �ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးနှုငု်းးမ်းည်းးမြေစားပြီး�း�၊ �ုမု်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေး�ာ တင်းး�ါက်ု ုမေးရှ�ွခု�ယးနှုုင်းး�ါက် စားမ်းံက်နု်းး�ရှလ�းမ်း�ာ� �ုမု်းုု

မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမ်းည်းး။ �ုု�ရှာတွင်းး ယင်းး�ရှည်းးရှယွးခု�က်း မြ�ည်း�းမ်းးနှုုင်းးမ်းနုှှင်း�း စာ�းလ�ဉ်း�၍ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အနှှံ�ရှှု ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွ်းး 

မ်း�ာ�စာာွစာုု�ရှမု်းး��ူန်းး မ်းရုှှုကြက်�ည်းး။  

တင်းး�ါ မေးအာင်းးနှုုင်းးမေးရှ�အတကွ်း အဓိကု် အမေးရှ�ကြီးက်း�မေး�ာ အခု�က်းမ်းာှ တင်းး�ါ လုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးက်ာင်းး�စာာွ န်းာ�လည်းးမ်းုရှှုမြခုင်းး� 

မြေစား�ည်းး။ ထူးုလုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေည်း�းဆိုည်းး�နှုုင်းးရှန်းး က်နု်းးက်�စာရှတုးခုန်း�းမ်းှန်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း န်းည်းး��ည်းာ�ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရှာ အဆိုုုမြ��လာှ   

�းဇူးုုင်းး�တုု�အမေး�် မ်းတူည်းး�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�စာာွ တုု��ည်းး အဆိုုုမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုတကု်�စာာွ မေးရှ��ာ�တင်းးမြ� နှုငု်းးရှန်းး 

လုုအ�းမေး�ာ အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� လံမုေးလာက်းစာာွ ရှရှှုမြခုင်းး� မ်းရှှမုေးကြက်ာင်းး� �မုေးတ�န်းအရှ �ရုှှုရှ�ည်းး။ တင်းး�ါ စာာရှကွ်းစာာတမ်းး� 

မ်း�ာ�တငွ်းး မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�ဆိုုုင်းးရှာ�ံစုာံမ်း�ာ� �ါဝင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ုက်���ုု� လု�းင်းန်းး�မြေစားမေးမြမ်းာက်းနှုငု်းးမ်း ုမေးလ�လာခု�က်းမ်း�ာ� မ်းရှှု

မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း မေးစာ��နှနု်းး�တင်းး�ငွ်းး�လာှ (BQ) မ်းတကု်�မြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး မ်း�ါဝင်းးမေးခု�။ 

အဆိုုု�ဆိုံ�ု အမေးမြခုအမေးန်းမ်းာှ �တင်းး� အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုရှည်းးရှယွးခု�က်း ရှှရုှှု ထူးမု်းးခု�န်းးထူးာ�မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ယင်းး�မ်းာှ 

မ်း�က်းနှာှ�ာမေး��လုုမေး�ာ စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� �ုု��ာ အမေးရှ�ကြီးက်း� �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� မေးေားမြ�၍ အမြခုာ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�

အာ� အခု�က်းအလက်း ထူးမု်းးခု�န်းးထူးာ�မြခုင်းး�မြေင်း�း မ်းမု်းအုလုုရှှု�ည်း�း စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�က်ု ုတင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းးမေးစာရှန်းး က်ညူ်းးမ်း ုမြေစား

�ါ�ည်းး။ ထူးမု်းးခု�န်းး အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�မ်းာှ တန်းးေုု�ရှှုမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း မ်းရှုုု��ာ��ည်း�း အရှာရှှုမ်း�ာ�က် ယင်းး�က်ု ုမေးင်းမွေးကြက်�၊ 

လက်းမေးဆိုာင်းး�စာစည်းး� နှငှ်း�း မ်း�က်းနှာှ�ာရှမ်း ုစာ�ည်းးတုု�မြေင်း�း လ�လယှးနှုုင်းး�ါ�ည်းး။   

ယင်းး�က်���ုု�အမေးလ�အက်�င်း�းမ်း�ာ�က်ုု က်�င်း�း�ံ�ုမေးန်း�ည်းးဆိုုု�ည်း�း ��လနွ်းးစာမ်း�ာ�ရှှုမေးန်း�ည်းး။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးက် တင်းး�ါအတကွ်း 

လက်းခုံမ်းည်း�း အန်းုမ်း�းဆိုံ�ုမေးစာ��နှနု်းး�အတုုင်းး� (�တးမ်းတှးမေးစာ��နှနု်းး�နှှင်း�း က်ုုက်းည်းးမ်းမု်းရှှုမေး�ာ တင်းး�ါမ်း�ာ�မ်းာှ စားမ်းံက်နု်းး� �တးမ်းှတးခု�က်းမ်း�ာ� 

မ်းက်ုကု်းည်းးဟု ုယဆူိုမြခုင်းး� ခုံရှပြီး�း� မြင်းင်းး��ယးခုံရှတတး �ါ�ည်းး) တမေး�မွ်းတုမ်းး� တင်းး�ငွ်းး�နှုုင်းးခု���ည်းး� တင်းး�ါမ်း�ာ�စာာွ ရှှုခု��ပြီး�း� ယင်းး�က်ု ု

စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�က် “လ�းက်း�န်းံ�ါတး” ဟု ုရှည်းးညွှနှ်းး�မေးခု်ဆိုုု ကြက်�ါ�ည်းး။ ယင်းး��ု�ုမေး�ာလ�ုးမေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းမု်း�ာ��ည်းး 

�စာစည်းး�ဝယးယမူေးရှ� စာန်းစား၏ �မ်းာ�မ်းတးက်�မ်း ုမေးောက်းေ�က်းမြခုင်းး�၊ �ငွ်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်းကု်ုု အာ�န်းည်းး�မေးစာမြခုင်းး�၊ ယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းကု်ုု 

မေးလှာ�ခု�မြခုင်းး�နှငှ်း�း က်နု်းး�စာစည်းး�/ ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်းမု်း�ာ�၏ မေးင်းမွေးကြက်�အရှ ထူးုကု်းတန်းးမ်းုက်ုု ယတုးမေးလ�ာ�မေးစာမြခုင်းး�တု�ုက်ုု မြေစားမေးစာ�ည်းး။ 

လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က် ၎င်းး�တု�ုအမေးန်းမြေင်း�း �တထုူးာ�ရှမ်းည်း�း အခု�က်းမ်း�ာ�အမေး�် �ုမု်းုု တုု�မြမ်းှင်း�းမေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း မေးန်း�က်���ုု� 

မြ��လ�ုးနှုုင်းး�ည်း�း “လညှ်း�းက်ကွ်း” အမေးဟုာင်းး�မ်း�ာ�မေးရှာ အ�စားမ်း�ာ�က်ု�ုါ ဂ္ဂိုရှုတုစာုုက်း မေးမြခုရှာခုံလှက်းရှှမုေးကြက်ာင်းး� မေးမြ�ာမြ�ကြက်�ည်းး။ 

�တင်းး�အခု�က်းအလက်း ခု�န်းးလ�ှးထူးာ�တုုင်းး� မ်း�မ်းာမ်းမုြ��လ�ုးလုု၍ မ်းဟုတုးမေး�။ တခုါတရှံတငွ်းး မေး��ွရှုုု��ာ�ရှုုု� မ်း�ရုှှုလုုက်းမြခုင်းး�၊ 

အခု�က်းအလက်းတန်းးေုု�က်ုု န်းာ�မ်းလည်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း အရှင်းး�အမြမ်းစား န်းည်းး��ါ�မြခုင်းး� စာ�ည်း�း အမေးကြက်ာင်းး�ရှင်းး� မ်း�ာ�မေးကြက်ာင်း�းလည်းး� �တင်းး�

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� မ်းရှမြခုင်းး�မ်း��ု�လည်းး� မြေစားတတး�ည်းး။ �စာစည်းး�/ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုမေး���ငွ်းး��မူ်း�ာ� လုအု�း�ည်း�း �တင်းး�

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� မေး��နှုငု်းးမေးရှ�အတကွ်း အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာ လ�ုးင်းန်းး�အကြီးက်�ု ဆိုန်းး�စာစားမ်းမု်း�ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးရှန်းး ရှန်းး�ံမုေးင်း ွလံမုေးလာက်း

စာာွ မ်းရှရှှ�ုည်း�း စာနု်းးမေးခု်မ်းုမ်း�ာ�နှငှ်း�း�တး�က်း၍လည်းး� ဌာာန်းဆိုုငု်းးရှာ အရှာရှှုမ်း�ာ� နှငှ်း�း ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�က် ရှငှ်းး�မြ�ကြက်�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး�

 အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးေားမြ�နှုငု်းးမြခုင်းး� မ်းရှှ�ုည်း�းအခုါ �စာစည်းး�/ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုမေး���ငွ်းး��မူ်း�ာ�က် ယင်းး�အတကွ်း အက်နု်းးအက်�ခုံ ရှ

�ါ�ည်းး (ခြုံခုံ�င်းံကုြက်ည်း�း�ါက် ၎င်းး�တု�ု၏ က်နု်းးက်�စာရှတုးမ်းာှ �ုုမ်းုုမြမ်းင်း�းမ်းာ�မေးလ� ရှှု�ါ�ည်းး)။  တင်းး�ါမေးခု်ယထူူးာ��ည်း�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� �ံမု်း�ာ�နှှင်း�း အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� ရှရှှမုြခုင်းး�မ်းရှှ�ု� က်ုုယ�းန်းည်းး�က်ုုယးဟုန်းးမြေင်း�း ရှာှမေးေမွြ�င်းးဆိုင်းးရှ�ည်းး ဟု ု

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးရှှု စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�က် ဆိုု�ုါ�ည်းး။ ထူးုမုေးကြက်ာင်း�း ပြီး��ုင်းးဆိုုုင်းးမ်းုမ်း�ာ�က်ု ုအဟုန်း�းအတာ�မြေစားမေးစာပြီး�း� အလာ�တူ

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�လ�ုးက်ုငု်းးပြီး�း��ာ� စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�ကြီးက်း�မ်း�ာ�အတကွ်း မ်း�က်းနှာှ�ာ�ုုမေး���က်���ုု� မြေစားမေးစာ�ည်း�း တင်းး�ါအဆိုုုမြ��လာှ

တင်းးရှန်းး က်နု်းးက်�စာရှတုးမ်း�ာ� �ုု၍မ်း�ာ�မေးစာ�ည်းး။ 
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�များတှ််

တင်းး�ါ တင်းး�ငွ်းး��မူ်း�ာ�၏ အရှည်းးအခု�င်းး� နှငှ်း�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�

၀ - ၁၀

အ�ံ�ုမြ���ည်း�း န်းည်းး�လမ်းး� ၀ - ၁၀

အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�း စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး� �တးမ်းတှးခု�က်း

မ်း�ာ�နှငှ်း�း က်ုုက်းည်းးမ်းု

၀ - ၂၀

အဓိကု်က်�မေး�ာ ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� ၀ - ၁၀

က်မ်းး�လမှ်းး��ည်း�း မေးစာ��နှနု်းး� ၅၀ - ၇၀

အဆိုင်း�းတွင်းး မေးစာ��နှနု်းး�အဆိုုုမြ��ခု�က်း အန်းမု်း�းဆိုံ�ုက်ုု မေးရှ�ွခု�ယး�ါ�ည်းး။ 

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တုု�မ်းှ မြ�ည်းးန်းယး/

တုုင်းး� မေး��ကြီးက်း�အဆိုင်း�း ဌာာန်းမ်း�ာ��ည်းး အက်န်း�းအ�တးမြေင်း�း�ာ ရှှုမေးန်း

မေး�ာ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�အာ� ဆိုးမေးလ�ား�လုု အန်းက်းေွင်း�းက်ာ ၎င်းး�

တုု� မေး�� နှှင်း�း မ်းဝူါ�ဦး�စာာ�မေး��မ်း�ာ�မြေင်း�း က်ုုက်းည်းးမ်းည်း�း က်ုုယး�ုုင်းး

အမ်းတှးမေး�� စာန်းစားအမြေစား ေန်းးတး�ခု���ည်းး။ ယင်းး�အမ်းတှးမေး��စာန်းစားမ်း�ာ�

က်ုု အ�ံ�ုမြ��ရှာမ်း ှရှရှှလုာ�ည်း�း �င်းးခုန်းး�စာာမ်း�ာ�က်ုု ယ၍ူ မြ�ည်းးန်းယး 

နှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ��ည်းး စာန်းစားက်ု ုစားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ု�ုုမ်းုု

မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာရှန်းးလည်းး� ဆိုက်းလက်းလ�ုးမေးဆိုာင်းးလှက်း ရှှ�ုည်းး။ 

ယင်းး�(အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�)က် လက်းမေးတ�ွတငွ်းး စာတုးဝင်းးစာာ�စာရှာ

မေးက်ာင်းး��ည်း�း မ်းတ�ူည်း�းက်�ွလ�ွခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမြေစားမေးစာပြီး�း� အ�း��း�

တငွ်းး က်ုယုး�ုုင်းးအမေးကြက်ာင်းး�မြ�ခု�က်းမ်း�ာ�ရှှမုေးန်း�ည်းး။   

က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတငွ်းး က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်းဆုိုုုင်းးရှာ အဆိုုုမြ��လာှ (ယင်းး�တငွ်းး 

မေးစာ��နှနု်းး�၊ အရှည်းးအမေး��ွ နှှင်း�း န်းည်းး��ည်းာဆိုုုင်းးရှာ အခု�က်းအလက်း 

�ါဝင်းး�ည်းး) အတကွ်း အမြမ်းင်း�းဆိုံ�ု အမ်းှတး ၇၀ မ်းှတး (အမ်းှတး ၁၀၀ 

တငွ်းး) မေး��ထူးာ�ပြီး�း� တင်းး�ါ အဆိုုုမြ��လာှ (မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရှ ယင်းး�

တငွ်းး ယခုင်းးလ�ုးင်းန်းး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� အ�ါအဝင်းး က်မု်းပဏ်း၏ 

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� �ါဝင်းး�ည်းး) အတကွ်း အမ်းတှး ၃၀ မေး��ထူးာ�

�ါ�ည်းး။ ယင်းး�မ်းာှ ယခုင်းးစာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ က်မု်းပဏ်း

မ်း�ာ�က်ု ုအဆိုင်း�း�တးမ်းှတးထူးာ��ည်း�း လက်းရှှုစာာရှင်းး�မ်း�ာ�မြေင်း�း 

နှုုင်းး�ယဉှ်းထူးာ�မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တွင်းးမ်း ူ

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၁၀) 
အငးတာန�း�ုိ အသုံ�ချုုလွှာာခြချုငး�  

မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ E-GOVERNMENT ဆိုုငု်းးရှာ မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုအစာတုးအ�ုုင်းး� တစားခုအုမေးန်းမြေင်း�း အစာုု�ရှ ဌာာန်းမ်း�ာ�စာာွတုု��ည်းး ၎င်းး�တုု�

၏ �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုတင်းးမြ�ရှန်းး နှငှ်း�း အမြ�န်းးအလနှ်းး ဆိုက်း�ွယးမ်း ုလ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးမ်းည်း�း �လက်းမေးောင်းး�မ်း�ာ� အမြေစား 

က်ုုယး�ုုင်းးဝက်းဘးဆိုု�ုးမ်း�ာ�နှငှ်း�း မေးေ�စားဘတွးခုး စာာမ်း�က်းနှာှမ်း�ာ� ေန်းးတး�ခု��ကြက်�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုအန်းက်း ရှန်းးက်ုန်းးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှအေွ�� 

တင်းး�ါစာစုာစားကြီးက်း�ကြက်�းမေးရှ� အေွ��၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း �ွင်း�းလင်းး�မြမ်းင်းး�ာမ်း ုရှှုမေးစာမေးရှ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု�က်းမ်းာှ ထူး�ူမြခုာ�မေးမြ�ာင်းးမေးမြမ်းာက်း

လ�ှည်းး။ တင်းး�ါေတုးမေးခု်စာာမ်း�ာ�၊ မ်းတှး�ံတုင်းးထူးာ��ည်း�း 

က်ွမ်းး�က်�င်းး �ည်းာရှငှ်းးမ်း�ာ�နှငှ်း�း အရှည်းးအမေး��ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ� 

အေ�ွ�မ်း�ာ�၊ နှှင်း�း တင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ� စာ�ည်း�း အခု�က်းအလက်း 

အာ�လံ�ုတုု�က်ုု အင်းးတာန်းက်းမ်းတှဆိုင်း�း ရှယနူှုုင်းးရှန်းး စားစာဉ်းထူးာ�

�ါ�ည်းး။ မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံရှှ ုလအူမ်း�ာ�စာ ု(နှငှ်း�း အမေး��စာာ� 

စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�) မ်းာှ ဝက်းဘးဆိုုု�းမ်း�ာ�က်ု ုအ�ံ�ုမြ��

�ည်း�း အမေးလ�အထူး န်းည်းး��ါ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း တင်းး�ါစာစုာစားကြီးက်း�ကြက်�း

မေးရှ� အေွ���ည်းး ၂၀၁၇ ခုနုှှစားတငွ်းး မေးေ�စားဘကွ်းခုး စာာမ်း�က်းနှာှ

အ�စားတစားခု ုေန်းးတး�ခု�� �ါ�ည်းး။ ယင်းး�စာာမ်း�က်းနှာှက်ုု လုုက်းလံ

ကြက်ည်း�းရှု�ု ူ(FOLLOWER) ၁၃၀၀၀ ဦး� အမေးန်းမြေင်း�း မေးန်းာက်းဆိုံ�ု

ရှ တင်းး�ါမေးကြက်မြင်းာခု�က်း မ်း�ာ�က်ု ုရှယနူှုုင်းးမ်းည်းး မြေစား�ါ�ည်းး။ 

�ုု�မေး�ားလည်းး� ၎င်းး�မေးေ�စားဘတွးခုး စာာမ်း�က်းနှာှ၌ ၂၀၂၀ မြ�ည်း�းနှစှား 

မေးေမေးေားဝါရှးလမ်းစှာ၍ အမေးကြက်ာင်းး� အရှာအ�စားတင်းးမြခုင်းး� မ်းရှှု

မေးတာ��ည်းးက်ုလုည်းး� မေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။
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ဧ�ာ၀တ်	ီတ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	-	တ်င််ဒိုါ	အကိုဲပြဖတ််	
အများတှ််ရေး�း	စာနီစာ်	၄၃

�များတှ််

တင်းး�ါ တင်းး�ငွ်းး��မူ်း�ာ�၏ အရှည်းးအခု�င်းး� နှငှ်း�း 

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�

၀ - ၂၂

အ�ံ�ုမြ���ည်း�း န်းည်းး�လမ်းး� ၀ - ၁၅

အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်း�း စာံခု�နု်းးစာံညွှှန်းး� �တးမ်းတှးခု�က်း

မ်း�ာ�နှငှ်း�း က်ုုက်းည်းးမ်းု

၀ - ၁၆ 

အဓိကု်က်�မေး�ာ ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� ၀ - ၁၇

က်မ်းး�လမှ်းး��ည်း�း မေးစာ��နှနု်းး� ၂၀ - ၃၀ 

ပုံ် (၁၁) 
�ရငးခြပ်ည်းးန�းရိှ တငးဒါတငးသွငး�သူမူုာ�၏အခြမူငးမူုာ�

အစာ�ုး�အရေးနီနီဲ်	တ်င််ဒိုါလာ��်ထွံ�းလာ��်နီည််းများ�ားကိုု�	လာ�ုကို်နီာများမုျားာှ	တ်�ုးတ်ကို်လာာ�ါတ်ယံ်။	
“အရှင်းးအစာုု�ရှမေးခုတးန်း��နှုုင်းး�ယဉှ်းရှင်းး တင်းး�ါက်စုာစမေးတကွ် တခု��ု�မေးန်းရှာမေးတမွ်းာှ တုု�တက်း�ါတယး။ ၇၀ - ၈၀ ရှာခုုုင်းးနှနု်းး�မေးလာက်းမေးတာ� ဝင်းး
တယးလုု� မေးမြ�ာလုု�ရှမ်းယး။ မြခုစာာ�တာ၊ လာဘးစာာ�တာက် ယခုင်းးက်ထူးက်းမေးတာ� န်းည်းး�မေးတာ� န်းည်းး�လာတယး။”  
က်ရှင်းးလငူ်းယးစာနွ်း�းဦး�တးထူးငွ်းးလ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�အ�င်းး�အေွ��ဝင်းး  

အစာ�ုး�ကို	ဘာတ််��ကို်သူံ�းတ်ာများ�ားလာာသူလာ�ု	ရေးတ်ာင််းဆာ�ုတ်ာကိုလာည််း	များ�ားလာာတ်ယံ်။
“ကြက်မ်းး�ခုင်းး�မေးစာ�� တုု�လာမေး�မ်းယ�း structure န်း�� �းဇူးုငု်းး�က်ုမုေးတာ� ည်းှမုေးန်းရှတနု်းး���။ ဝယးယမူေးရှ�ဌာာန်းက် က်ွန်းးမေးတားတုု�အမေး�် 
မေးတာင်းး�ဆိုုုခု�က်းမေးတကွ်လည်းး� မ်း�ာ�လာတယး။” - က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတင်းး�ါလ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းးမ်း�ာ�အ�င်းး�အေွ��ဝင်းး 

အစာ�ုး��ဲ�ဝယံ်ယံရူေး�းကိုု�	အနွီ်လာ�ုင််းရေး�်ကိုု�	ရေး��့သူင်််တ်ယံ်။	
“က်ွန်းးမေးတားက် လက်းန်းက်းက်ုုင်းးန်းယးမေးမြမ်းမေးတထွူး�က် အုငု်းးအန်းးဂ္ဂို� းအုုမေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�စားမ်းံက်နု်းး�မေးတကွ်ုု လ�ုးတယး။ �တူုု�ရှ��အနွ်းးလုုင်းး�စာန်းစား
က် ��ုးထူးမုေးရှာက်းတယး။ အနွ်းးလုုင်းး�က်မေးန်း လုုအ�းတ���တင်းး�အခု�က်းအလက်းမေးတ ွအက်နု်းးရှတယး။ က်ွန်းးမေးတားတုု�အနွ်းးလုုင်းး�က်မေးန်း�� 
တင်းး�ါမေးတွက်ုု တင်းးရှတယး။ အး�မေးမ်း�လးန်း���� လ�ုးတယး။ လခူု�င်းး�မ်းမေးတ�ွဘ�ူ။ �ါက်အရှမ်းး�ထူးမုေးရှာက်းတယးမေးလ။ မြမ်းန်းးတယး။ က်ွန်းးမေးတား 
န်းာ�မ်းလည်းးတာက် အစာုု�ရှက် ဘာလုု�အနွ်းးလုုင်းး�စာန်းစားက်ု ုမ်း�ံု�တာလ�။” - က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးအင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာအ�င်းး�အေွ��ဝင်းး  

လာ��်င်နီ်း�ငှ််များ�ားကို	သူတူ်�ု်�ဲ�လာ��်င်နီ်းအာများ�ံရေး�ကိုးအတ်ကွို်	ရေး�း�များယံ််	၁၀	�ာ�ု�င််နှုနီ်းကို�ု	သူတူ်�ု်ကြီးကို�ုကို်နှှစာ်သူကို်�ာဘာဏ််များာှ�ဲ	အ�်နှှံ��င််
တ်ယံ်။	
“က်ရှင်းးမ်းာှက် မြမ်းန်းးမ်းာ�စား��ာွ�မေးရှ�ဘဏ်းက်ု�ုံ�ုပြီး�း� လ�ုးရှမ်းယးလုု� က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးမေးရှ�ှမေးန်းခု���းရှုံ�ုက် ညွှှန်းးကြက်ာ�ခု�က်းရှှုတယး။ �ါမေး�မ်းယ�း 
က်ွန်းးမေးတားတုု�က် တစားနှစှားက်ုု ၁ ရှာခုုုင်းးနှနု်းး� အာမ်းခုံမေး��ရှတယး။ နှစှားနှှစားဆိုုုမေးတာ� ၂ ရှာခုုုင်းးနှနု်းး� မြေစား�ာွ�တာမေး�ါ �ဗ�ာ။ �းမေးလာက်း�မ်းာဏ်
က် က်ွန်းးမေးတားတုု�မ်းာှ မ်းရှှုဘူ�။ �ါမေး�မ်းယ�း က်နု်းးက်�စာရှတုးမေးတ ွမ်း�ာ�လာတ��အခုါ မေးင်းမွေးခု��ရှတယး။ မေးင်းမွေးခု��ရှတာ မ်း�ာ�လာတ��အခုါမ်းာှ 
အာမ်းခုံမေးင်းအွတကွ်းမေး��ရှတ��မေးင်းကွ် က်ွန်းးမေးတားတုု�အတကွ်း ဝန်းးထူးု�းဝန်းး�ုု�မြေစားလာတယး။ အ��းအတကွ်း မေး��ရှတာလည်းး� မ်း�ာ�လာတယး။” 
- က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးအင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာအ�င်းး�အေွ��ဝင်းး

  
အစာ�ုး�ကို	ကိုွနီ်ရေးတ်ာ်တ်ု�်�ဲ�ရေးင်ရွေး�ကိုးလာည််�တ််များအု�ကို်အ�ဲကို�ု	နီားများလာည််ဘားူ။
“စားမ်းံက်နု်းး� ၂၅ ရှာခုုုင်းးနှနု်းး�ပြီး�း�တ��အခုါ က်ွန်းးမေးတားတုု�က် မေးင်းရွှရှမ်းာှ။ �ါမေး�မ်းယ�း မေးင်းကွ်ု ုတစားရှစားခု�င်းး� ရှ�လုမုြေစားမေးန်းတယး။ �ါက်လည်းး� 
လမေး�ါင်းး�မ်း�ာ�စာာွ။ �ါမေး�မ်းယး� က်�မေးန်းားတုု�က် မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ�က်ုု ရှ�းလုကု်းပြီး�း� မေးင်းကွ်ု ုမေးစာာင်းး�မေးန်းလုု� မ်းရှဘ�ူ။ စားမ်းံက်နု်းး� ၃၅ - ၄၀ 
ရှာခုုုင်းးနှနု်းး� ပြီး�း�ရှင်းး မေးင်းမွြ�န်းးရှေုု� မေးစာာင်း�းရှတယး။ က်ွန်းးမေးတားတုု� အမြမ်းတး ရှ/မ်းရှ �တူုု� စာတုးမ်းဝင်းးစာာ�ဘ�ူ ဗ�။ ပြီး�း�မေးတာ� က်ွန်းးမေးတားတုု� 
မေးင်းလွည်းး/မ်းလည်းးဆိုုတုာ �ူတုု�အတကွ်း အမေးရှ�မ်းကြီးက်း�ဘ�ူ။ �ါက်ုု �တူုု� န်းာ�မ်းလည်းးဘူ�။ က်န်းးထူးရှုုကု်းအခု�ွမေးတနွ်း�� အလု�း�မ်းာ�မေးတကွြက်ာ�
က် အမေးမြခုအမေးန်းက်ုု �ူတုု� မေးက်ာင်းး�မေးက်ာင်းး� န်းာ�မ်းလည်းးဘ�ူ။ က်ွန်းးမေးတားတုု� မေးင်းွကြက်�းတယးဗ�ာ။” - က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးက်န်းးထူးရှုုကု်းတာ

အ�င်းး�အေွ��ဝင်းး 

လ�ုးင်းန်းး�ရှငှ်းး�ည်းး က်�န်းး�မ်းာမေးရှ� နှငှ်း�း �ည်းာမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားေ�ူ�ည်း�း အမေးတ�ွအကြုံက်ံ� ရှှု�ါက် ၂၂ မ်းတှး 

(အမ်းတှး ၁၀၀ တွင်းး) ရှရှှုပြီး�း� က်မ်းး�လမှ်းး��ည်း�း မေးစာ��နှနု်းး�မ်းာှ အမ်းတှး 

၂၀-၃၀ အထူးု ရှရှှမု်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

အထူးက်း�ါ န်းည်းး�လမ်းး� နှစှားခုုလံ�ုက် အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

စာန်းစားရှှု အမြခုာ� စာနု်းးမေးခု်ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုလမု်းမာ�ါ�န်း�းစာာွက်ုုင်းးတယွးလုုက်း

မြခုင်းး� လည်းး�မြေစား�ည်းး။ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး မ်းမေးက်ာင်းး��ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�

မ်း�ာ�က်ု ုန်းာမ်းည်းး��က်းစာာရှင်းး� �ငွ်းး��ည်း�း န်းည်းး�လမ်းး�က်ုု ယခုင်းးက် 

အ�ံ�ုမြ��ခု��ပြီး�း� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က် န်းာမ်းည်းး�စားမေးမြ�ာင်းး�၍ လ�ုးင်းန်းး�

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းမု်း�ာ� ရှှုခု���ါ�ည်းး။ လ�ုးင်းန်းး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�အမေး�် 
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အမ်းတှးမေး��မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း န်းာမ်းည်းး��က်း စာာရှင်းး�ဝင်းး က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� 

အမေးန်းမြေင်း�း န်းာမ်းည်းး�စားမြေင်း�း ဝင်းးမေးရှာက်းယဉှ်းပြီး��ုင်းးမ်းမု်း�ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းး

လုုမြခုင်းး� မ်းရှှမုေးတာ��ါ။ �ုု�မေး�ားလည်းး� ယခုမု်း ှမေးစာ��က်ကွ်းတငွ်းး� ဝင်းး

မေးရှာက်းခုါစာ အမ်းနှ်းးတက်ယး က်မု်းပဏ်းအ�စားမ်း�ာ� အတကွ်းမ်း ူတင်းး�ါ

ယဉှ်းပြီး��ုင်းးရှန်းး အခုက်းအခု� မြေစားမေးစာ�ည်းး။ မေး��အလုကု်း အလ�ုးမြေစား

နှုုင်းး�ည်းးမ်း�ာ� က်ု ုမေးလ�လာ၍ မ်းဝူါ�မေးမြ�ာင်းး�လ�ရှန်းးနှငှ်း�း ယင်းး�က်���ုု�

မေး�ာ ခုက်းခု�လ�ှည်း�း မေး��ဆို�းရှမ်းမု်း�ာ�က်ု ုအပြီးမ်း�မ်းမြ�တး ထူးနု်းး�ည်းှလုု�း

မေးဆိုာင်းးလှက်းရှှ�ုည်းး။ 

စာစုာစားမေးရှ�ွခု�ယး�ည်း�းန်းည်းး�လမ်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး မေးန်းာက်းထူး�း မ်းတှး�ာ�စာရှာ 

မြခုာ�န်းာ�ခု�က်း�ည်းး မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ 

ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်း�န်းး�တုုင်းးမ်း�ာ�မ်းတညူ်းးမ်းအုမေး�် ထူးင်းးဟု�းလှက်းရှှ�ုည်းး။ 

ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ�ည်းး အစာု�ုရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

မြေစားစာဉ်းက်ု ုအ�ံ�ုခု�၍ မေး��တငွ်းး�ရှှု စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမြမ်းှင်း�း

တင်းးလုု�ည်းး။ မ်းနွ်းးမြ�ည်းးန်းယးတငွ်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး�က်���ုု��င်းး မေး��

တငွ်းး� စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မြေစား�ါက် ထူး�းတု�ု အမ်းတှး ၂၀ ရှရှှု�ည်းး။ 

�ုု�ရှာတွင်းး က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးစား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� မ်း�ာ�က်ု ုမေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု�က်း

အရှ မေး��တငွ်းး� က်မု်းပဏ်းမြေစား�ါက် ရှ�ည်း�း ထူး�းတုု�အမ်းတှးက်ုု ၂ 

မ်းတှး အထူး ုတမြေည်းး�မြေည်းး�မေးလှာ�ခု�ခု��မေးကြက်ာင်းး� �ရုှ�ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယး

ဝန်းးကြီးက်း�တစားဦး�က်ု ုမေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�ရှာတငွ်းး က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးရှှု မေး��

တငွ်းး� က်မု်းပဏ်း အမ်း�ာ�စာမု်းာှ တ�းမ်းမေးတားအရှာရှှမုေးဟုာင်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း 

ဆိုက်းစာ�း�ည်း�းမေး��တငွ်းး� ခုရှုုုန်းးမ်း�ာ� တည်းးမေးထူးာင်းးထူးာ��ည်းး� 

က်မု်းပဏ်းအမ်း�ာ�စာမုြေစားမေးန်းပြီး�း� န်းည်းး��ည်းာက်ွမ်းး�က်�င်းးမ်းမု်း�ာ�လည်းး�မ်းရှှု

ကြက်ဟုဆုိုုု�ည်းး။ ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တွင်းး စာစုာစားမေးရှ�ွခု�ယး�ည်း�း

လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း၌ လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�၏ အကြုံက်ံမြ��ခု�က်းမ်း�ာ�

က်ုု ထူးည်း�း�ငွ်းး�စာဉ်း�စာာ�မေး�ားလည်းး� လက်းမေးတ�ွတငွ်းး ယင်းး�အကြုံက်ံမြ��

ခု�က်းမ်း�ာ�က် စာစုာစားမေးရှ�ွခု�ယး�ည်း�းလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းအမေး�် မ်းည်းးမ်းှလမှ်းး�မ်းုု�

နှုုင်းး�ည်းးဆိုု�ုည်း�းအခု�က်းမ်းာှမ်း ူမ်းရှငှ်းး�လင်းး�လမှေးခု�။  

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံပူြ�င််း	-	တ်ု�င််�ကိုားများ	ုယံနှတ�ား	
အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား မ်းှတမ်းရုှှုမေးစာမေးရှ� အတကွ်း အမေးရှ�ကြီးက်း�

မေး�ာ အစာတုးအ�ုုင်းး�တစားခုမု်းာှ မ်းမ်းနှ်းးမ်းက်န်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးမ်း ု�ုု�မ်းဟုတုး 

ခု�ွမြခုာ�ဆိုက်းဆိုံမ်းတုုု�နှှင်း�း�တး�က်း�ည်း�း စာ�ွးစာ�ွခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုတင်းး�ါ

မေးလှာက်းထူးာ��မူ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း တုုင်းးကြက်ာ��ည်း�း ယနှတရှာ�တစားခုရုှှု

မေးရှ��င်းး မြေစား�ါ�ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှတာဝန်းးရှှု

�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�အာ� မေးမ်း�မြမ်းန်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�အရှ တုငု်းးကြက်ာ�မ်းမုေးမြေရှငှ်းး�မေးရှ� 

ယနှတရှာ�အာ� စာန်းစား၏ �မ်းာ�မ်းတးက်�မ်းအုာ� က်ာက်ယွးနှုုင်းးမ်းည်း�း 

န်းည်းး�လမ်းး�တစားခုထုူးက်း မြ�ဿန်းာ တစားခုအုမြေစား �ု၍ုရှုမုြမ်းင်းးမေးန်းကြက်

�ည်းး။ မ်းမေးက်�န်း�း�ည်း�း တင်းး�ါမေးလှာက်းထူးာ��မူ်း�ာ�က် လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း

ကြက်န်း�းကြက်ာမေးနှာှင်း�းမေးနှ�ှမေးစာ၍ အစာု�ုရှက်ုအုမေးနှာှင်း�းအယကှ်းမေး��ရှန်းး

အတွက်း တုုင်းးကြက်ာ�မ်းမုေးမြေရှငှ်းး�မေးရှ� ယနှတရှာ�က်ု ုအ�ံ�ုမြ��မ်းည်းးက်ု ု

ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�အမေးန်းမြေင်း�း စာုု�ရှမု်းး��ူန်းးမ်းမု်းာှ က်��ု�မေးကြက်ာင်းး�ဆိုးမေးလ�ားမ်း ုရှှု

မေးက်ာင်းး�ရှှနုှုုင်းး�ါ�ည်းး။    

ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှက် လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း အခု�နု်းး

က်ာလတစားခု ုအတငွ်းး��ာ တုုင်းးကြက်ာ�နှုငု်းးရှန်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းက်ု ု၁/

၂၀၁၇ က်ုအုမေးမြခုခုံ၍ က်န်း�း�တးခု���ည်းး။ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း 

တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးထူးံ တုုင်းးကြက်ာ�မ်း ုမြ��လ�ုးလုု�ါက် တင်းး�ါ

မေးလှာက်းထူးာ��မူ်း�ာ�အာ�လံု�ရှှု�ည်း�း တင်းး�ါစာစုာစားမေးရှ�ွခု�ယး�ည်း�း

အစာည်းး�အမေးဝ�မ်း�ာ�က်�င်းး��ခု�နု်းးတွင်းး တခုါတည်းး� တုုင်းးကြက်ာ�နှုငု်းးပြီး�း� 

ယင်းး�မေးန်း� မေးက်�ားလနွ်းးပြီး�း�မေးန်းာက်း�ုုင်းး�တွင်းး တုုင်းးကြက်ာ�နှုငု်းးခုွင်း�းမ်းမေး��

မေးတာ�မေးခု�။ 

စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမေးမ်း�မြမ်းန်းး�ရှာတငွ်းး တုုင်းးကြက်ာ�မ်းလု�ုးင်းန်းး�စာဉ်း

အမေး�်  မ်းည်းး�ည်း�းမ်းတှးခု�က်းမ်းှမ်းမေး��ကြက်မေးခု�။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� ၎င်းး�တု�ု

၌ အမြခုာ�တုုင်းးကြက်ာ�နှုငု်းး�ည်း�းန်းည်းး�လမ်းး�မ်း�ာ�ရှှမုေးန်းပြီး�း� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�နှှင်း�း 

ရှ�းရှာွလထူူးမု်း�ာ��ည်းး လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှး (၎င်းး�တု�ုနှှင်း�း �ုုမ်းုု

ရှင်းး�နှးှ�မေး�ာ�)ူ၊ အစာုု�ရှဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� 

�ုု�မ်းဟုတုး မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်း ုတုုက်းေ�က်းမေးရှ� 

မေးက်ားမ်းရှငှ်းးမ်း�ာ� ထူးံ�ု�ု တုုက်းရှုုကု်း တုုင်းးကြက်ာ�ကြက်�ည်းး။ နှုငု်းးင်းံမေးတား

�မ်းမတရှုံ�ုနှှင်း�း နှုုင်းးင်းံမေးတား၏အတုငု်းး�င်းးခုံ�ဂု္ဂိုု�ုလးရှုံ�ု�ုု� မေး���ုု�တုုင်းးကြက်ာ�

�ည်း�း တုုင်းးစာာမ်း�ာ� အ�ါအဝင်းး အထူးက်း�ါ ဌာာန်း၊ အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�

ထူးံ�ုု� တုုင်းးကြက်ာ�ထူးာ��ည်းး� စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း အမြေစားအ��က်း

မ်း�ာ�က်ု ုတာဝန်းးရှှု�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�က် မေးမြ�ာမြ��ည်းးက်ုလုည်းး� �မုေးတ�န်း

တငွ်းး မေးတ�ွခု��ရှ�ည်းး။ 

တ်င််ဒိုါရေး�်ယံမူြို�းီကိုာလာ	-	ကိုနီ်ထွရိုု�ကို်စာာ����်	စာမီျားံ�နီ််�ွဲများ၊ု	အရေး�းယံူ
အပြ�စာ်ရေး�းပြ�င််း	နှငှ်််	အများည််��ကို်စာာ�င််းသူငွ််းပြ�င််း	
က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အကြက်ာ� အဓိကု် 

က်�ွမြ�ာ�မြခုာ�န်းာ�ခု�က်းမ်း�ာ�အန်းက်း တစားခုမု်းာှ တင်းး�ါမေးအာင်းးမြမ်းင်းး�ည်း�း 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာာခု���းအရှ စားမ်းံခုန်း�းခုွ��ည်း�း အ�ုုင်းး�တွင်းး မြေစား�ည်းး။ 

မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရှ က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး ဝန်းးကြီးက်း�ခု���း�ည်းး တင်းး�ါ

မေးအာင်းးမြမ်းင်းး�ည်း�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု ဘဏ္ဍာနှစှားအတငွ်းး� ပြီး�း�စား�မေးစာရှန်းး 

တနွ်းး�အာ�မေး��မေးလ� ရှှုပြီး�း� စားမ်းံက်နု်းး�အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းည်း�း 

က်န်းးထူးရှုုုက်းတာမ်း�ာ�က်ု ုလုုအ�း�ည်း�း�ံ��ုု�မ်းုမ်း�ာ�မေး��ရှန်းး အဆိုင်းး�င်း�း

ရှှုမေးန်း�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� �ုု

မ်း�ာ��ည်း�း ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တွင်းးမ်း ူအစာုု�ရှအေွ���ည်းး 

လ�ုးင်းန်းး� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေား�မူ်း�ာ�မြေင်း�း တုုက်းရှုုကု်းဆိုက်းဆိုံ

�ည်း�း �ံစုာံမ်း��ု�မ်းလ�ုး�� ဘဏ္ဍာနှှစား တစားနှှစားအတငွ်းး� စားမ်းံက်နု်းး�မေးေား

မေးဆိုာင်းးမ်း ုမ်းပြီး�း�စား��ါက် �ုုလှံရှန်းး�ံမုေးင်း ွအမြေစား မြ�န်းးအ�း�ည်းး။ 

ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး နှစှားခုုလံ�ုတုု�တငွ်းး 

စာာခု���းနှှင်း�းအည်းး မ်းမေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးမြခုင်းး� နှငှ်း�း အရှာရှှုမ်း�ာ�က်ု ု

လာဘးထူးုု�မြခုင်းး�တုု�က်ုုမေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု���မူ်း�ာ�အာ� အမေးရှ�ယမူ်းမု်း�ာ� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု���ည်းး။ လာဘးထူးုု�ရှန်းး ကြီးက်ု��စာာ�ခု���ည်းး� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု 

ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှက် န်းာမ်းည်းး��က်းစာာရှင်းး� �ငွ်းး�ခု��

�ည်းး။ က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးက်မ်း ူမေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�

မေးဆိုာင်းးရှည်းးမ်း�ာ�က်ု ုမ်းတှးတမ်းး�တင်းးနှုုင်းးရှန်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု��ပြီး�း� စာမွ်းး�

မေးဆိုာင်းးရှည်းးအလုကု်း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� အမ်း��ု�အစာာ�မေးလ�မ်း��ု� (က်၊ ခု၊ 

ဂ္ဂို နှငှ်း�း ဃ) ခု�ွမြခုာ��တးမ်းတှးခု���ည်းး။ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး �င်း�းတင်း�း

မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းး�ည်း�း က်ုမ်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� (က်) နှငှ်း�း (ခု)  အမြေစား အမ်း��ု�

အစာာ� �တးမ်းှတးခု���ည်းး။ အက်ယး၍ အစာုု�ရှအမေးန်းမြေင်း�း အမေးရှ�မေး�် 
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ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး နှစှားခုလုံ�ုတုု��ည်းး 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးရှ� 

အတွက်း အ�ုုမေးဆိုာင်းး�တာဝန်းးမ်း�ာ�က်ု ုထူးမ်းး�မေးဆိုာင်းးခု��ကြက်�ည်းး။ 

မေး��နှစှားခုုစာလံ�ု�ည်းး တတယုအေ�ွ�အစာည်းး�(third party) အမြေစား 

အရှည်းးအမေး��ွ ထူးနု်းး�ခု���းမ်း ုဆိုန်းး�စာစားခု�က်းမ်း�ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးရှန်းး 

အတွက်း မြ�င်းး� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု င်းာှ�ရှမ်းး�ခု���ည်းး။ ထူးုု�မြ�င်းး မြ�ည်းးန်းယး/

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� က်လည်းး� ပြီးမ်း�ု�န်းယး၊ 

မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ� မ်းတှဆိုင်း�း စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�

အာ� စာစားမေးဆို��ည်း�းက်ဏ္ဍတွင်းး တက်းကြွက်စွာာွ �ါဝင်းးကြက်�ည်းး။ 

မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ�အရှ ၎င်းး�တု�ု�ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း

တငွ်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးန်း�မူ်း�ာ�အမေး�် တာဝန်းးမေးက်��နွ်းးမြခုင်းး� ရှှု၊မ်းရှှု 

အက်�မြေတးမေးစာာင်း�းကြက်ည်း�း မြခုင်းး�မြေင်း�း “ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�း�မူ်း�ာ�

အာ� မြ�န်းးလည်းးကြီးက်း�ကြက်�း�ည်း�း” တာဝန်းးက်ုုလည်းး� ယထူူးာ��ါ�ည်းး။ 

အ�ည််အရေးသူးွ	ထွနုီ်း����်များ	ု-	တ်တ်ယုံအဖွဲ�အစာည််းများ	ှ
စာစာ်ရေးဆားသူည်််	စာနီစာ်
ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယး နှစှားခုလုံ�ု�ည်းး 

အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို�မ်း ုအတကွ်း တတုယ အေ�ွ�အစာည်းး� (Third 

Party) က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု င်းာှ�ရှမ်းး�အ�ံ�ုမြ���က်���ုု� တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ အရှည်းးအမေး��ွဆိုုုင်းးရှာ အမြင်းင်းး��ာွ�မ်းမု်း�ာ� အတကွ်း

လည်းး� တတယုက်မု်းပဏ်းက်ုု င်းာှ�ရှမ်းး�ဆိုံ�ုမြေတးမေးစာ�ည်းး။ 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုလတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�၏ အဆိုုမုြ��ခု�က်းအရှ 

တတယု အေ�ွ�အစာည်းး� (Third Party) စာန်းစားက်ု ု၂၀၁၇ ခုနုှှစားတငွ်းး 

စာတင်းး၍ အ�ံ�ုမြ��ခု��မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ ထူးု�ုမေးန်းာက်း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း �ုတယုဝန်းးကြီးက်း�က် မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� အဆိုင်း�းမ်း�ာ�၌ စာန်းစားတစားခု ုခု�မ်းတှးခု���ည်းး။ မြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း 

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�က် ယင်းး�ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းအာ� ၎င်းး�တု�ု

မေး�� အမေးမြခုအမေးန်းမြေင်း�း (ဥ�မ်းာ- မြ�ည်းးန်းယးအရှယွးအစာာ� နှငှ်း�း 

စားမ်းံက်နု်းး� အမေးရှအတကွ်း) က်ုုက်းည်းးမ်းည်း�း ခု�ဉ်း�က်�း�ံ ုအ�း��း�မြေင်း�း 

တံ�ုမြ�န်းးမေးဆိုာင်းးရှကွ်းကြက်�ည်းး။ က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတငွ်းး တင်းး�ါစားမ်းံက်နု်းး� 

၄.၄ လွှာ�းကျေးတ့ ထိိနး�ကျေး�ုာငး�ကြီး�ီ�ကြုံ�ပ်းမုူမူုာ� 

အာ�လံု�၏ အရှည်းးအမေး��ွက်ုု စာစားမေးဆို�နှုုင်းးရှန်းး “တတယုအေ�ွ�

အစာည်းး� (third party) က်မု်းပဏ်း” တစားခုတုည်းး�က်ုု�ာ င်းာှ�ရှမ်းး�ခု��

�ါ�ည်းး။  

ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တွင်းး တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၏ 

အရှည်းးအမေး��ွက်ုု လတွးလ�းစာာွ ဆိုန်းး�စာစားအက်�မြေတးရှန်းး “

အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို�မေးရှ� က်မု်းပဏ်း” မ်း�ာ�အာ� င်းာှ�ရှမ်းး�ခု���ည်းး။ 

၎င်းး�က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ��ည်းး ဝန်းးမေးဆိုာင်းးမ်း ုအတကွ်း စားမ်းံက်နု်းး�တန်းးေုု�၏ ၂ 

ရှာခုုုင်းးနှုန်းး� က်ုု ရှရှှ�ုါ�ည်းး။ ဧရှာ၀တးတုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တွင်းး ၂၀၁၉-၂၀ 

ခုု ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှစှားအတကွ်း အရှည်းးအမေး��ွ ထူးုန်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်း ၉ 

ခုကု်ုု င်းာှ�ရှမ်းး�ခု��ပြီး�း� က်မု်းပဏ်းတစားခုုခု�င်းး�စားအာ�  ပြီးမ်း�ု�န်းယးမ်း�ာ�ခု�ွ၍ 

တာဝန်းးယမူေးစာ�ည်းး။ က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ နှှင်း�း အစာုု�ရှအကြက်ာ� �ုု�မ်းဟုတုး

 က်န်းးထူးရှုုုက်းတာ နှှင်း�း ရှ�းရှာွ အ�ုုက်းအဝန်းး� အကြက်ာ� အမြင်းင်းး��ာွ�မ်းု

တစားစာံုတစားရှာမေး�်မေး�ါက်း�ါက် စားမ်းံက်နု်းး�အမေး�် န်းည်းး��ည်းာ ဆိုန်းး�စာစား

ခု�က်း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းနှုုင်းးရှန်းး တတုယအေ�ွ�အစာည်းး� (third party) 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�အမြေစားမြေင်း�း အမြခုာ�ပြီးမ်း�ု�န်းယးမ်း�ာ� အတကွ်း အရှည်းးအမေး��ွ

စာစားမေးဆို��ည်း�းက်ုမ်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု လ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးစာ�ည်းး။ အစာု�ုရှ�ည်းး 

အရှည်းးအမေး��ွ ထူးုန်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အတကွ်း �း��န်း�းတင်းး�ါ

မေးခု်ယပူြီး�း� မေးရှ�ွခု�ယးက်ာ တင်းး�ါအနှုုင်းးရှ�မူ်း�ာ��ည်းး အမြခုာ�ပြီးမ်း�ု�န်းယး

မ်း�ာ�ရှှု စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�တွင်းး “တတယုအေ�ွ�အစာည်းး� (third party)” 

အမြေစား မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ�ည်းး။ 

ပြ�ည််နီယံ်/	တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	လာတှ််ရေးတ်ာ်ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ား	နှငှ်််	
ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်ရေး�း	ရေးကိုာ်များတ်မီျား�ား		
ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှင်း�း က်ရှင်းးမြ�ည်းးန်းယးတငွ်းး မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�

ခု��မ်းမု်း�ာ� အရှ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လယှး

မ်း�ာ��ည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းက်ုု ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�

ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းတုငွ်းး တက်းကြွက်စွာာွ �ါဝင်းးကြက်�ါ�ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု�ည်းး 

ပြီးမ်း�ု�န်းယး တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� စာစုာစားမေးရှ� မေးက်ားမ်းတး (ပြီးမ်း�ု�န်းယး

တည်းး/မေးက်ား) နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူမေးင်းစွာာရှင်းး� မေးက်ားမ်းတး က်���ုု� မေးက်ားမ်းတး

အမြမ်းန်းး မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်း�း စားမ်းံက်နု်းး� မေး�်မေး�ါက်းမြခုင်းး� �ု�ုမ်းဟုတုး 

က်န်းဦး� တင်းး�ါမေးခု်ယမူ်းအုရှ ယဉှ်းပြီး��ုင်းး�မူ်းရှှုမြခုင်းး� စာ�ည်း�း 

အမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ� မေး�်မေး�ါက်းခု���ါက် (က်) နှငှ်း�း (ခု) စာာရှင်းး�ဝင်းး 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု ဦး�စာာ�မေး��လ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးစာ�ည်းး။

မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရှ အမ်းည်းး��က်း စာာရှင်းး�ဝင်းး �ု�ုမ်းဟုုတး 

အမ်းတှးန်းည်းး��ါ��ည်း�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က် ၎င်းး�တု�ု၏ အမ်းည်းးက်ု ုမေးမြ�ာင်းး�

မြခုင်းး� �ုု�မ်းဟုတုး အမြခုာ� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ထူးံ�ုု� 

မေးရှ�့မေးမြ�ာင်းး�လ�ုးက်ုငု်းး နှုုင်းးမြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း အထူးက်း�ါ စာန်းစားမ်း�ာ�၏ ထူးု

မေးရှာက်းမ်းမု်းာှ အာ�န်းည်းး�မေးန်း�ည်းး။ ရှင်းး�နှးှ�မြမ်း��းနှှံမ်းနုှငှ်း�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� 

ညွှနှ်းးကြက်ာ�မ်း ုဦး�စား�ဌာာန်း (DICA) တငွ်းး က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု မ်းတှး�ံတုင်းးခုွင်း�း

မေး��ထူးာ��ည်း�း စာန်းစားအရှ �ုုင်းးရှငှ်းးမ်း�ာ�အာ� အခု�နု်းးကြက်ာ�ည်းးအထူး ု

မေးမြခုရှာခုံမေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းနှုုင်းးရှန်းး ခုက်းခု��ည်းး။ ထူးု�ုမြ�င်းး စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး

န်းုမ်း�း�ည်း�း က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�အာ� မေးမြခုရှာခုံနှုုင်းးမ်းည်း�း ဗဟုုုထူးနု်းး�ခု���းစာန်းစား 

တစားခု ုမ်းရှှု�က်���ုု� အစာုု�ရှဌာာန်းမ်း�ာ� အခု�င်းး�ခု�င်းး� ည်းှနုှုုင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်း

မ်းမု်းာှလည်းး� အာ�န်းည်းး�မေးန်း�ါ�ည်းး။ ယင်းး�က်���ုု� အာ�န်းည်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�

က်ုု မေးမြေရှငှ်းး�နှုုင်းးမ်းည်း�း န်းည်းး�လမ်းး�တစားခု ုက်ုု ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�

၏ တင်းး�ါ အက်�မြေတး အမ်းတှးမေး��စာန်းစားတငွ်းး မေးတ�ွရှ�ါ�ည်းး။ က်မု်းပဏ်း

၏ �မ်းုငု်းး�မေးကြက်ာင်းး�နှငှ်း�း အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�အမေး�် အမ်းတှးမ်း�ာ�မ်း�ာ� မေး��

ထူးာ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း က်မု်းပဏ်း�စားမ်း�ာ� ယဉှ်းပြီး��ုင်းးနှုုင်းးရှန်းး ခုက်းခု�မေးစာ

မေး�ားလည်းး� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� အမ်းည်းးမေးမြ�ာင်းး�၍ မ်းတှး�ံုတင်းးမြခုင်းး�က်ု ု

န်းည်းး��ါ��ာွ�မေးစာခု���ည်းး။ 
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မ်း�ာ�၌ �ါဝင်းး၍ ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းမု်း�ာ�က်ု ုလု�းမေးဆိုာင်းးကြက်

�ည်းး။ ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ နှငှ်းး� မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း

၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်း တငွ်းး လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�၏ 

အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ုု မေးေားမြ�ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုါ။ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��

ကြီးက်း� အစာုု�ရှတုု�က် လက်းရှှ ုဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း��ုုင်းး�တငွ်းး ရှှု�ည်း�း

ဟုာက်ကွ်းမ်း�ာ�က်ုု မြေည်း�းဆိုည်းး�လ�ုးက်ုငု်းး၍ ေန်းးတး�မေး�်ထူးကွ်းလာ

�ည်း�း လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍတစားခုလုည်းး� 

မြေစား�ည်းး။ 

ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ�ည်းး ၂၀၂၀ မြ�ည်း�းနှှစားအတငွ်းး�တငွ်းး 

�ည်းာမေးရှ�နှငှ်း�း က်�န်းး�မ်းာမေးရှ�ဆိုုုင်းးရှာ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�၌ အရှည်းးအမေး��ွ 

ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်းနှငှ်း�း တည်းး/မေးက်ားတု�ု၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍအာ� 

ပြီးမ်း�ု�န်းယးအဆိုင်း�း လ�ုးင်းန်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမေးရှ� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�မြေင်း�း အစာာ�ထူးုု�

ခု���ည်းး။ ယင်းး�မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�တငွ်းး လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�

က် အေွ��ဝင်းးမ်း�ာ�အမြေစား �ါဝင်းး�လု ုပြီးမ်း�ု�န်းယး က်�န်းး�မ်းာမေးရှ�မ်း�ှ�နှငှ်း�း 

�ည်းာမေးရှ�မ်း�ှ�မ်း�ာ�က် ဥက်ကဌာမ်း�ာ�အမြေစား မေးဆိုာင်းးရှကွ်းပြီး�း� လမ်းး�

ဦး�စား�ဌာာန်းမ်းှ ပြီးမ်း�ု�န်းယးအင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာမ်း�ာ�က် အတငွ်းး�မေးရှ�မ်း�ှ�အမြေစား 

ကျေး�ာ�းနုှတးချုု�း (၁၂) 
ဧရာ၀တီတုိငး�ကျေးဒသကြီး�ီ� ကျေး�ုာငး�တည်းးကျေးဆာ�းကျေးရ�လုွှာပ်းငနး� စာစားကျေးဆ�ခြချုငး�နှှင်း လုွှာပ်းငနး�ဖြိုးပီ်�စီာ�ကျေးကြုံ�ာငး�အတည်းးခြပ်�ခြချုငး�ခြ�စားစာဥးမူုာ�

က်န်းးထူးရှုုုက်းစာာခု���း ခု���းဆိုုထုူးာ��ည်း�း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� က်မု်းပဏ်း�ည်းး မေးက်�ာင်းး�တည်းးမေးဆိုာက်းမ်း ု(�ုု�မ်းဟုတုး) စာာခု���း�ါ �တးမ်းတှး

အဆိုင်း�း တစားခု ုပြီး�း�စား��ါက် မေးက်�ာင်းး�အ�ုးကြီးက်း� ထူးံ�ုု� အမေးကြက်ာင်းး�ကြက်ာ� ရှ�ါ�ည်းး။ ထူးု�ုမေးန်းာက်း စားမ်းံက်နု်းး�က်ုု စာစားမေးဆို�ခုံရှန်းး အ�င်း�း

မြေစားမေးကြက်ာင်းး� မေးက်�ာင်းး�အ�ုးကြီးက်း� က် ပြီးမ်း�ု�န်းယး တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� စာစုာစားမေးရှ�မေးက်ားမ်းတး (တည်းး/မေးက်ား) ထူးံ�ု�ု အမေးကြက်ာင်းး�ကြက်ာ�

မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ ဤမေးန်းရှာတငွ်းး အရှည်းးအမေး��ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်းက်ုု င်းာှ�ရှမ်းး�ထူးာ��ါက် ၎င်းး�က် စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုနှှင်း�း 

အရှည်းးအမေး��ွ�ုုင်းး�က်ု ုဆိုန်းး�စာစားမေးလ�လာအက်�မြေတးမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ အရှည်းးအမေး��ွ ထူးုန်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်းက် မေးတ�ွရှှုခု�က်းမ်း�ာ�က်ုု 

တည်းး/မေးက်ား ထူးံ�ု�ု မြ�န်းးလည်းး တင်းးမြ�ပြီး�း� �တးမ်းတှး အရှည်းးအမေး��ွ မြ�ည်း�းစာံ�ုါက် တည်းး/မေးက်ား အမေးန်းမြေင်း�း စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�စား�မေးကြက်ာင်းး�က်ု ု

အတည်းးမြ�� ရှ�ါ�ည်းး။ တည်းး/မေးက်ား မ်း ှ�တးမ်းတှးအဆိုင်း�း (�ုု�မ်းဟုတုး) စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်း မေးကြက်ာင်းး�က်ု ုအတည်းးမြ�� ပြီး�း��ါက် 

ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်း၊အေ�ွ�အစာည်းး� အမေးန်းမြေင်း�း မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� က်မု်းပဏ်းထူးံ�ုု� မေးင်းမွေး��မေးခု�နှုုင်းးမ်းည်းး မြေစား�ါ�ည်းး။ ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��

ကြီးက်း�မ်း ှလတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှး မ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်း ုအရှ စားမ်းံက်နု်းး�တစားခုု�ည်းး စာာခု���း�ါ �တးမ်းတှးအဆိုင်း�း နှှင်း�း မေးင်းွ

မေး��မေးခု�မ်း ုအခု�နု်းး�တးမ်းှတးခု�က်း မ်း�ာ�နှငှ်း�းအည်းး မေးလ�ကြီးက်မု်းး စာစားမေးဆို�ခုံရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ စားမ်းံက်နု်းး� တုု�တက်းမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်း နှငှ်း�း 

အရှည်းးအမေး��ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်းမ်း ှတင်းးမြ��ည်း�း စာစားမေးဆို�မ်း ုအစားရှင်းးခုံစာာ တုု�က်ုု တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တည်းး/မေးက်ား က် မ်းတှးတမ်းး�

တင်းး �ုမ်းး�ဆိုည်းး�ထူးာ�မေးလ� ရှှု�ါ�ည်းး။ �ံမု်းှန်းးအာ�မြေင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� စာာရှင်းး�စာစားခု���းရှုံ�ုမ်း ှဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က် စားမ်းံက်နု်းး�အပြီး�း�တွင်းး 

လ�ုးင်းန်းး�ခုငွ်းးက်ု ု�ာွ�မေးရှာက်းစာစားမေးဆို�မေးလ� ရှှု�ါ�ည်းး။ 

စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မြခုင်းး� နှငှ်း�း အတည်းးမြ��မြခုင်းး� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှာတငွ်းး ဧရှာ၀တး တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း��ည်းး တာဝန်းးရှှု� ူ�ါဝင်းးမ်း ု�ံစုာံ

အမ်း��ု�မ်း��ု�မြေင်း�း စာမ်းး���းမေးဆိုာင်းးရှကွ်း မေးန်း�ါ�ည်းး။ လမူ်းမုေးရှ�ရှာ ဝန်းးကြီးက်း��ည်းး လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� �ုမု်းုုတက်းကြွက်စွာာွ �ါဝင်းး

ခုငွ်း�းရှ�ည်း�း က်�န်းး�မ်းာမေးရှ�နှငှ်း�း �ည်းာမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး� ကြီးက်း�ကြက်�းမေးရှ� မေးက်ားမ်းတး အမ်းည်းးရှှ ုမေးက်ားမ်းတး အ�စားမြေင်း�း တည်းး/မေးက်ား ၏ အခုန်းး�

က်ဏ္ဍအာ� ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခုနုှှစားတငွ်းး အစာာ�ထူးုု�ခု���ါ�ည်းး။ မေးတ�ွဆိုံမုေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းမု်း�ာ� အရှ ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းတုငွ်းး �ါဝင်းး�မူ်း�ာ�

မြခုင်းး�နှငှ်း�း ရှလ�းမေးက်ာင်းး� ရှရှှမု်းအုကြက်ာ� အခု��ု�က်��ည်းးဟု ုမ်းဆိုုုနှုုင်းးမေးခု�။ စားမ်းံက်နု်းး� ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမ်း ုအတည်းးမြ���ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းတွင်းး 

�ါဝင်းး�မူ်း�ာ�မ်း�ာ� ထူးာ�ရှှ�ုါက် မေးနှာှင်း�းမေးနှ�ှမ်းမု်း�ာ� �ုမု်းုု မြေစားမေး�်နှုငု်းးပြီး�း� လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်း မြမ်းန်းးဆိုန်းးမေးစာရှန်းးအတကွ်း လာဘးမေး��မ်းမု်း�ာ�လည်းး� ရှှု

လာ�ါ�ည်းး။ မေးနှာှင်း�းမေးနှ�ှမ်း ုမြေစားမေး�်က် စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အတကွ်း�ါ အက်��ု�ရှှုမ်းည်းး မ်းဟုတုးက်���ုု� ရှန်းး�ံုမေးင်းရွှရှှု�ည်း�း ဘဏ္ဍာနှစှား

အတွင်းး� စားမ်းံက်နု်းး�ပြီး�း�မေးမြမ်းာက်းမေးရှ� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမေး�ာ ဌာာန်းမ်း�ာ�အတကွ်းလည်းး� အက်��ု�ရှှုမ်းည်းး မ်းဟုတုး�ါ။  

ထူးုု�မြ�င်းး အရှည်းးအမေး��ွ ထူးနု်းး�ခု���းမေးရှ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ� နှှင်း�း မေးက်ားမ်းတး အေ�ွ�ဝင်းးအခု��ု� တုု�က် စားမ်းံက်နု်းး� လု�းင်းန်းး�ခုွင်းး�ုု� အမ်းနှ်းးတက်ယး

�ာွ�မေးရှာက်း စာစားမေးဆို�မ်း ုမ်းရှှုခု��မြခုင်းး�၊ နှငှ်း�း အခု�နု်းးမ်းှန်းးမေးင်းမွေး��မေးခု�မ်း ုရှရှှုနှုုင်းးရှန်းး မေးက်ားမ်းတးဝင်းး အခု��ု�က်ုု လာဘးမေး��ရှမြခုင်းး� စာ�ည်း�း က်စုာစ

ရှ�းမ်း�ာ� ရှှမုေးန်း�ည်း�း အမေး�် လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း စာတုး��ူန်းးမေးန်းရှ �ါ�ည်းး။ စားမ်းံက်နု်းး� ကြက်န်း�းကြက်ာရှမြခုင်းး�မ်းာှ 

အရှင်းး�အမြမ်းစားအက်န်း�းအ�တးမေးကြက်ာင်း�းလာ�၊ဌာာန်းခု�င်းး�ည်းှနုှုုင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းအုာ�န်းည်းး�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်းး�လာ�နှှင်း�း ဌာာန်းမ်း�ာ�အခု�င်းး�ခု�င်းး��ည်းာ

မြ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်းး�လာ�ဆိုုု�ည်းးက်ု ုဆိုံ�ုမြေတးရှန်းးခုက်းခု�လ�ှည်းး။ မေး��အမေးမြခုအမေးန်းက်ု ုအမြ�ည်း�းအစာံ ုန်းာ�လည်းးမ်းှ�ာ အထူးက်း�ါ က်စုာစရှ�း

မ်း�ာ� အမေး�် န်းာ�လည်းးနှုငု်းးမ်းည်းး မြေစားပြီး�း� ထူးုု�မေးကြက်ာင်း�း�င်းး အရှည်းးအမေး��ွ ထူးုန်းး�ခု���း�ူမ်း�ာ�အာ� ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�နှုငု်းးရှန်းး လတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က်ု ုတာဝန်းး�ုုမ်းုု မေး��အ�းရှမြခုင်းး� မြေစား�ါ�ည်းး။   
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မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား �မ်းာ�မ်းတးရှှမုေးစာ

ရှန်းး ထူးနု်းး��မု်းး�ကြီးက်း�ကြက်�း ရှမ်းည်း�း တည်းး/မေးက်ားမ်း�ာ�၏ လ�ုးင်းန်းး�

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်းလုုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ�အမေး�်အမေးမြခုခုံ၍ တနု်း�းမြ�န်းးမေးမြေရှငှ်းး�

မြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ 

လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ��ည်းး အမြခုာ�ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး� 

ကြီးက်း�ကြက်�းမေးရှ� တာဝန်းးရှှ�ု ူမ်း�ာ�မြေစား�ည်း�း အရှည်းးအမေး��ွစာစားမေးဆို�

မေးရှ� - �ဂု္ဂိုုလကု်တတယု အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း မေးက်ားမ်းတး အ�း��း�

တငွ်းး �ါဝင်းးမေးန်း�ည်း�း အစာုု�ရှ အရှာရှှမု်း�ာ�က်ုုလည်းး� 

အက်�မြေတး မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းဟုန်းးရှှု�ည်းး။ မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာ �ံု�စာ�ွမ်းနုှှင်း�း 

စာ�းလ�ဉ်း�၍ ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းရှန်းး မြ�ည်းး��ူမေးင်းစွာာရှင်းး� 

မေးက်ားမ်းတး အေ�ွ�ဝင်းးမ်း�ာ�၌ တာဝန်းးရှှ�ုါ�ည်းး။ လတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လယှး မ်း�ာ��ည်းး မေးက်ားမ်းတး အစာည်းး�အမေးဝ�မ်း�ာ�တငွ်းး 

က်ုုယးတုုင်းး�ါဝင်းးတက်းမေးရှာက်း�က်���ုု� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� က်ုုလည်းး� 

က်ုုယးတုုင်းး က်ငွ်းး�ဆိုင်းး�စာစားမေးဆို��ည်းး။ ထူးု�ုမြ�င်းး လတှးမေးတား

က်ုုယးစာာ�လှယး မ်း�ာ��ည်းး ၎င်းး�တု�ု၏ ပြီးမ်း�ု�န်းယးတွင်းး�ရှှု အဆိုက်း 

အ�ယွး က်နွ်းးရှက်းမ်း�ာ�မ်းတှဆိုင်း�း စားမ်းံက်နု်းး� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်း ု

နှငှ်း�း ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုအမေးမြခုအမေးန်းမ်း�ာ�က်ု ုစာံစုာမ်းး� �ရုှှုနှုုင်းး�ည်းး။ မေးမ်း�မြမ်းန်းး�မ်းု

မ်း�ာ�အရှ အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို�မေးရှ� က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ��ည်းး အမ်းနှ်းး

တက်ယး က်ငွ်းး�ဆိုင်းး� စာစားမေးဆို�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ု� တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� က်မု်းပဏ်း

မ်း�ာ� မေး���ည်း�း ဓိါတး�ံမု်း�ာ�က်ုု အ�ံု�မြ��၍ အစားရှင်းးခုံမြခုင်းး�မ်း�ာ� 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးက်ာ စာာခု���းစာည်းး�က်မ်းး� မေးောက်းေ�က်းမ်း ုရှှုမေးန်းမြခုင်းး�က်ု ု

လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�က် စာံစုာမ်းး�မေးေားထူးတုး နှုုင်းးခု���ည်း�း 

မြေစားရှ�းမ်း�ာ� ရှှခုု���ည်းး။ 



4242

အချုနး� ၅

နိဂုံုံး�

၅.၁ ကျေးတ့ရိှချုု�းမူုာ�
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�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုနှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� နှှစားရှ�းလံ�ု၏ ဘဏ္ဍာ

ရှန်းး�ံမုေးင်းမွ်း�ာ�မ်း ှက်�ခုံ�ံ�ုစာ�ွက်ာ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တုု�တငွ်းး 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းည်း�း ဝယးယမူေးရှ� တင်းး�ါ အမ်း�ာ�စာကု်ုု စားမ်းံ

ခုန်း�းခုွ�ရှန်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွ်းး တာဝန်းးရှှု�ါ�ည်းး။ 

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၂)	ပြ�ည််ရေးထွာင််စာ�	အစာ�ုး�၏	ဥ�ရေးဒိုနှငှ်််	စာည််းများ�ဉ််း			များူ
ရေးဘာာင််များ�ားကိုု�	��ဲ�ထွွင််အသူံ�းပြ��ထွားများမုျား�ားကို	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််း
ရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�တ်ု�်၏	ဝယံ်ယံရူေး�းလာ��်ရေးဆာာင််��ကို်များ�ားကိုု�	
လာများ်းညွှနှီ်ရေး�းရေးနီသူည််။	လက်းရှှတုငွ်းး �မ်းမတရှုံ�ု ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/

၂၀၁၇ �ည်းး မြမ်းန်းးမ်းာနှုငု်းးင်းံ မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� တုု�ရှှု အစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူေးရှ�ဆိုုငု်းးရှာ လ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းမ်း�ာ� အတကွ်း အဓိကု် ဥ�မေး�နှငှ်း�း 

စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ�မြေစား�ည်းး။ တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�

အတွက်း ဆိုုု�ါက် မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစား 

လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်းာှလည်းး� အမေးရှ��ါ �ါ�ည်းး။ စား��ာွ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�

မ်း�ာ��ည်းး ယင်းး� ဥ�မေး�မ်းမူေးဘာင်းးမ်း�ာ� နှငှ်း�းအည်းး မေးဆိုာင်းးရှကွ်းလာကြက်

ပြီး�း� အဂ္ဂိုတလုုုက်းစာာ�မ်းလုည်းး� မေးလ�ာ�န်းည်းး�လာ�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� 

ယင်းး� ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်းနှငှ်း�း လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�မ်းာှ အဆိုင်း�းမြမ်းင်းး�လနွ်းး�မေးန်း

ပြီး�း� �က်းဆိုုုင်းးရှာအစာုု�ရှဌာာန်းဆိုုုင်းးရှာ�ဂု္ဂိုု�ုလးမ်း�ာ�အတကွ်းအစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ� အမေး�် ထူးမုေးရှာက်းစာာွ စားမ်းံထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး� နှုငု်းးရှန်းး နှှင်း�း 

ကြက်�းမ်းတးက်�ွးက်�ရှန်းး လုအု�း�ည်း�း�တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ုမ်း

မေး��နှုုင်းးမေးခု�။

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၃)	တ်ူည်သီူည်််အ��ကို်များ�ား	များ�ားစာာွ�ှုရေးသူာ်လာည််း	
ပြ�ည််နီယံ်နှှင်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီများ�ားအ�ကိုားနှငှ်််	အစာ�ုး��ာနီများ�ား	
အ�ကိုားတ်ငွ််	လာ��်ရေးဆာာင််��ကို်��ုင််းတ်ငွ််	များ�ားစာာွကိုွဲပြ�ားပြ�ားနီားများု
များ�ားလာည််း	�ှနုှ�ုင််သူည််။		ဆိုးမေးလ�ားပြီး�း� အမေး��စာတုးက်�မေး�ာ 

လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ� မ်း�ါဝင်းး�ည်း�း လက်းရှှု ဥ�မေး�နှငှ်း�း စာည်းး�မ်း�ဉ်း� မ်းူ

မေးဘာင်းး အတုငု်းး� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း မြ�ည်းးန်းယး နှငှ်း�း တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ��ည်းး မ်းဝူါ�ဆိုုုင်းးရှာ အန်းက်းေငွ်း�းမေးရှ�နှငှ်း�း လက်းခုံ

က်�င်း�း�ံ�ုမြခုင်းး�တငွ်းး ခုက်းခု�စာာွလ�ုးမေးဆိုာင်းးကြက်ရှ�ည်းး။ အာ�န်းည်းး�ခု�က်း

အမေးန်းမြေင်း�း မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�အနှှံ�တွင်းး မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�

မေး��ကြီးက်း�အဆိုင်း�း တင်းး�ါစာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� မြ�င်းးဆိုင်းးရှမြခုင်းး� က်���ုု� 

မ်းလုုအ�း�ည်းး� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းခု�က်းမ်း�ာ� ထူး�းမေးန်း�ါ�ည်းး။ အာ��ာ

ခု�က်း အမေးန်းမြေင်း�းမ်း ူစာံလ�ုးထူးံု�လု�းန်းည်းး� (SOPs) မေးရှ�ဆိုွ�မ်း ုနှှင်း�း မေး��

ဦး�စာာ�မေး��မ်းနုှှင်း�း ယခုင်းးမြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းမုေးဆိုာင်းးရှကွ်းမြခုင်းး�မ်း�ာ�မ်းှ

အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�မြေင်း�း က်ုုက်းည်းးမေး�ာ တင်းး�ါအမ်းတှးမေး��စာန်းစား 

ေန်းးတး�မြခုင်းး� တုု�က်���ုု� ဆိုန်းး��စားတးထူးငွ်းးထူးာ��ည်း�းမ်းဝူါ�မ်း�ာ�

မေး�်ထူးကွ်းလာမြခုင်းး� မြေစား�ည်းး။ 

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�ားများ	ှရေးလာလ်ာာနှ�ုင််သူည််။	
ယခုမုြ��လ�ုးခု���ည်း�း�ုမေးတ�န်းမေးလ�လာမ်းအုရှ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�

မေး��ကြီးက်း�အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏လ�ုးင်းန်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုအမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�က်ု ု

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်း�း ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ�က် မေးလ�လာမေးမ်း�မြမ်းန်းး��ည်းး�

အရှ�ုးအမေးယာင်းးက်ု ု မ်းမေးတ�ွခု��ရှမေးခု�။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းူ

ဝါ�မ်း�ာ� အတကွ်း တာဝန်းးယထူူးာ��ည်း�း ဗဟုုုအေ�ွ�အစာည်းး� မ်းရှှမုြခုင်းး� 

မေးကြက်ာင်း�းလည်းး� မြေစားနှုုင်းး�ည်းး။ �ုု�မေး�ားလည်းး� ယင်းး�မ်းာှ 

မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအစာုု�ရှက် မ်းဝူါ�မေးရှ�ဆိုွ�ပြီး�း�မေးန်းာက်း မေးအာက်းအဆိုင်း�းရှှု 

အစာုု�ရှမ်း�ာ�က် ၎င်းး�မ်းဝူါ�က်ုု အမေးက်ာင်းး အထူးည်းးမေးေားရှပြီး�း� 

အာ�န်းည်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုအထူးက်း�ုု� မြ�န်းးလည်းးတင်းးမြ�ခုငွ်း�းမ်းရှှု�ည်း�း 

အမေးမြခုအမေးန်းက်ုလုည်းး� မေးေားမြ�မေးန်း�ည်းး။ မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ုအစာုု�ရှ အေွ��

အစာည်းး�မ်း�ာ� နှှင်း�း စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� အေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� အကြက်ာ� 

က်�ယးက်�ယးမြ�န်း�းမြ�န်း�း မေးဆို�ွမေးနှွ�တုုင်းး�င်းး ပြီး�း�မ်း ှ“အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

နှငှ်း�း �ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�” က်ု ုမေးရှ�ဆိုွ�

မြခုင်းး� မြေစားပြီး�း� ယင်းး�မေးဆို�ွမေးနှွ�မ်း ုလ�ုးင်းန်းး�စာဉ်းတွင်းး မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�

မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ �ါဝင်းးမ်းကု်ုုမ်း ူမ်းမေးတ�ွရှှုရှမေးခု�။

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၅)	များူအားပြဖင်််	ဝယံ်ယံရူေး�း	လာ��်င်နီ်းအား	စာမီျားံအ��်����်
များသုူည််	တ်င််ဒိုါရေးကိုာ်များတ်	ီများ�ားနှငှ်််	ပြ�ည််နီယံ်နှှင်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ�ှ	ု
ဝယံ်ယံသူူည်််အစာ�ုး��ာနီများ�ား၏	တ်ာဝနီ်ပြဖစာ်သူည််။	ဝယးယ�ူည်း�း

အစာုု�ရှဌာာန်းက် အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်း ုအ�ုုင်းး�တွင်းး ဦး�မေးဆိုာင်းးရှပြီး�း� 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး� မေး��ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတး ဥက်ကဌာ

အမြေစား ည်းှနုှုုင်းး�မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှ�ည်း�း တာဝန်းးက်ုု ယရူှ�ည်းး။ 
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တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� ဆိုုု�ါက် မေးဆိုာက်းလ�ုးမေးရှ� 

ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်းှ အင်းးဂ္ဂို�င်းးန်းးယာမ်း�ာ�နှငှ်း�း အမြခုာ� မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��

ကြီးက်း� ဌာာန်းမ်း�ာ�က် တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးတွင်းး က်ွမ်းး�က်�င်းး�ည်းာရှငှ်းးမ်း�ာ� 

အမြေစား အမေးရှ��ါမေး�ာ အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းးရှ�ည်းး။   

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၆)	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	များ�ားကိုု�	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််း
ကြီးကိုးီ�ကို�်များတု်ငွ််	လာကို်�ှုအရေးပြ�အရေးနီ၌	ဗဟိုု�များ	ှထွနုီ်း����်ထွားပြ�င််း	များ
�ှု�ဲ	တ်ာဝနီ်�ှုသူမူျား�ားစာာွကို	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာအများ��ုးများ��ုးပြဖင်််	�ါဝင််လာ့ကို်�ှု
သူည််။			မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�၏ ဝယးယမူြခုင်းး� 

မ်း�ာ�က်ု ုထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်း�ုည်းး ရှု�ုးမေးထူး�ွ၊က်�ွမြ�ာ�မေး�ာ စာည်းး�မ်း�ဉ်း�

စာည်းး�က်မ်းး�မ်း�ာ�နှငှ်း�း လ�ုးင်းန်းး�တာဝန်းးမ်း�ာ�မ်း ှအမေးမြခုခုံ�ည်းး။ 

တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု ထူးုန်းး�မေးက်�ာင်းး�နှုငု်းးရှန်းး �း�မြခုာ� 

က်မု်းပဏ်းမ်း�ာ�က်ုု င်းာှ�ရှမ်းး��ည်း�း အရှည်းးအမေး��ွ စာစားမေးဆို�မ်းစုာန်းစား 

�ုု�မ်းဟုတုး တတုယ အေ�ွ�အစာည်းး� (third party) မ်း ှစာစားမေးဆို��ည်း�း 

စာန်းစားက်ုု က်�င်း�း�ံ�ုလ�က်း ရှှ�ုည်းး။ လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှး

မ်း�ာ��ည်းး ညွှနှ်းးကြက်ာ�ခု�က်း ၁/၂၀၁၇ ၏  မြ�င်းး�ရှှု ဥ�မေး�နှငှ်း�းမ်းူဝါ�မ်း�ာ�

အရှမြေစားမေး�ားလည်းး� တစားဦး�ခု�င်းး�အမေးန်းမြေင်း�းမေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး� 

မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏အေွ��ဝင်းးအမြေစားမေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး� တက်းကြွက်�ွည်း�း

အခုန်းး�က်ဏ္ဍမ်း ှ�ါဝင်းးလှက်းရှှ�ုည်းး။

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၇)	ပြ�ည််နီယံ်	နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား၏	
ဝယံ်ယံပူြ�င််းအရေး�်	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်�ာ၌	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််း
ရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	လာတှ််ရေးတ်ာ်ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်	များ�ားသူည််	အရေး�းကြီးကိုးီရေးသူာ	
အ�နီ်းကိုဏ္ဍာများ	ှ�ါဝင််ရေးနီသူည််။ စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ�က်ုု စာစားမေးဆို�မ်းတုငွ်းး �ံ��ုု�

မြခုင်းး�၊ ဝယးယမူ်း ုလု�းထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�နှငှ်း�း က်ုုက်းည်းးမြခုင်းး� ရှှ၊ုမ်းရှှု 

အက်�မြေတးမြခုင်းး� နှငှ်း�း ဝန်းးကြီးက်း�နှှင်း�း လ�ုးမေးေားက်ုငု်းးေက်းမ်း�ာ� ထူးံ�ုု� 

အစားရှင်းးခုံတင်းးမြ�မြခုင်းး� နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးင်း ွ�ံ�ုစာ�ွမ်းအုမေး�် စာစုာစား

မြခုင်းး� တုု�မြေင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လယှး

မ်း�ာ��ည်းး ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်းမု်း�ာ�က်ု ုလု�းမေးဆိုာင်းးကြက်�ည်းး။ 

၎င်းး�တုု��ည်းး တစားဦး�ခု�င်းး�အမေးန်းမြေင်း�းမေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး�၊ တည်းး/

မေးက်ား နှှင်း�း မြ�ည်းး��ူမေးင်းစွာာရှင်းး� မေးက်ားမ်းတးက်���ုု� မေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ 

အေ�ွ�ဝင်းးအမြေစားမေး�ားလည်းး�မေးက်ာင်းး� အထူးက်း�ါလ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�ည်းး။ 

ရေးတ်�ွ�ှု��ကို်	(၈)	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	ဆာု�င််�ာ	များဝူါဒို�နီ်းတ်�ုင််များ�ား
ကို�ု	�ံ�်�ုးရေး�း�ာ၌	အ��်ဘာကို်	အဖွဲ�အစာည််းများ�ား	(ဥ�များာ-	များဒီိုယီံာနှငှ်််	
CSOs)	၏	အ�နီ်းကိုဏ္ဍာကိုု�	အစာ�ုး�အရေးနီပြဖင်််	ထွည်််သူငွ််း	စာဉ််စာား
ထွားပြ�င််း	များ�ှရုေးသူး�ါ။	အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�အမေး�် အရှ�းဘက်း

အေ�ွ�အစာည်းး� မ်း�ာ�က် ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်း ုလု�းမေးဆိုာင်းးနှုုင်းး�ည်း�း ဥ�မ်းာ

အန်းည်းး�င်းယး ရှှ�ုည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး� စာန်းစား လွ�မ်းာှ�မ်းုမ်း�ာ� 

အမေး�် မေးထူးာက်းမြ�မေးဝေန်းး ရှာ၌ မ်းး�းယာမ်း�ာ�၏ အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်

လည်းး� အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်းး။ ၎င်းး�တု�ု�ည်းး စာန်းစား မေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးစာွာ 

လည်းး�တးနှုုင်းးမေးရှ� အတကွ်း အမေးထူးာက်းအက်မူြ��နှုုင်းး�ည်းး။ ၎င်းး�တုု�၏ 

အမေးရှ��ါ�ည်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍအမေး�် မေးလှာ�မေး�ါ �စာဉ်း�စာာ��ည်းးမေးလာ 

�ုု�မ်းဟုတုး အလှင်းး�ထူးည်း�း�ငွ်းး�စာဉ်း�စာာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုမေးလာက်ုမု်း ူမ်း

ရှငှ်းး�လင်းး��ါ။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� စား��ာွ�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး� မ်း�ာ�၏ အခုန်းး�

က်ဏ္ဍမ်းာှမ်း ူအ�အုမ်းတှးမြ��မြခုင်းး�ခုံရှပြီး�း� ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး��ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�

တငွ်းး ၎င်းး�တု�ုက်ုု ထူးည်း�း�ငွ်းး�ထူးာ��ါ�ည်းး။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၉)	အစာ�ုး�၏	ဝယံ်ယံမူျားဆုာ�ုင််�ာ	နီည််း�ည်ာ�ု�င််းဆာ�ုင််�ာ
အ�ည််အရေးသူးွများာှ	တ်စာ်နှ�ုင််င်ံလာံ�းနီးီ�ါးတ်ငွ််	အားနီည််းရေးနီရေးသူးသူည််။	
အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုအစာတွင်းး�င်းး ရှှမုေးန်း

မေး��မေး�ာမေးကြက်ာင်း�း ယင်းး�အခု�က်းမ်းာှ အံ�အာ��င်း�းေယွးရှာ မ်းဟုတုး�ါ။ 

လက်းရှှ၌ု အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�တွင်းး အထူးူ� က်ွမ်းး�က်�င်းး

�ည်း�း ဌာာန်းဆိုုငု်းးရှာဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� မ်းရှှ�ုါ။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူေးရှ�စာန်းစား 

တုု�တက်းမေးအာင်းး လ�ုးမေးဆိုာင်းးရှာတငွ်းး က်ွမ်းး�က်�င်းးမ်း ုအာ�န်းည်းး�မြခုင်းး�

က်လည်းး� အခုက်းအခု�တစားခုမုြေစား�ည်း�းအတွက်း �င်းးတန်းး�မ်း�ာ�၊ 

လမ်းး�ညွှှန်းးမ်းုမ်း�ာ� နှှင်း�း �င်းးယနူှုုင်းးမ်းည်း�း အခုငွ်း�းအလမ်းး�မ်း�ာ� �ုုမ်းုုေန်းးတး�

မေး��ရှန်းး မေးတာင်းး�ဆိုုမု်းမု်း�ာ� ရှှုမေးန်း�ည်းး။ ယင်းး�တု�ုတငွ်းး  အစာုု�ရှ၏ 

ဝယးယမူေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�လ�ုးက်ုငု်းးမေးန်း�ူမ်း�ာ�၏ အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�မ်း ှ

မေးလ�လာ�င်းးယမူြခုင်းး� က်���ုု� မေး�ာ �င်းးတန်းး�မေး��မြခုင်းး�မ်း��ု�မ်းဟုတုး�� 

စာမွ်းး�ရှည်းးမြမ်းှင်း�းတင်းးမေး��ရှန်းး မေးတာင်းး�ဆိုုမု်းမု်း�ာ�လည်းး� �ါဝင်းး�ည်းး။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၁၀)	သူတ်င််းအ��ကို်အလာကို်များ��ှနုှ�ုင််ပြ�င််းကို	စာမီျားံ�နီ််�ွဲ
များ	ုနှငှ်််	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းများကုို�ု	အားနီည််း�ကို်�ဲရေးစာသူည််။	ဝယးယ�ူည်း�း 

ဌာာန်း၊ တည်းးမေးန်းရှာ၊ အမ်း��ု�အစာာ�၊ ရှန်းး�ံမုေးင်း ွအရှင်းး�အမြမ်းစား 

(မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာ ု�ုု�မ်းဟုတုး မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�)၊ ဝယးယမူ်းု

တစားခုအုတွက်း ��မ်းး�မ်းှကြက်ာမြမ်းင်း�းခု�နု်းး စာ�ည်းးတုု�က်���ုု� ဝယးယမူ်းု

ဆိုုုင်းးရှာ အမေးမြခုခုံအခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု�ုင်းး လယွးလယွးက်ကူ်မူ်းရှရှှု

နှုုင်းးမေးခု�။ ၎င်းး�မေး�တာ အမ်း�ာ�စာကု်ုု စာာရှကွ်းမြေင်း�း�ာ မ်းတှးတမ်းး�တင်းး

ထူးာ�မေးလ� ရှှုပြီး�း� �ံမု်းှန်းးအာ�မြေင်း�း ၎င်းး�တုု�က်ုု တစာတုစာည်းး�ထူး� မေး�ါင်းး�စာ�း

ထူးာ�မြခုင်းး� မ်းရှှ�ုက်���ုု� ဗဟုုုမ်းထှူးနု်းး�ခု���း�ည်း�း စာန်းစားလည်းး� မ်းရှှ�ုါ။ မေး�

တာမေး�ါင်းး�စာည်းး�ရှာတငွ်းးလည်းး� အက်�ဉ်း�ခု���း �ံစုာံမြေင်း�း�ာ မေး�ါင်းး�စာည်းး�

မ်း ုရှှုပြီး�း� မေး�တာစာစုာစားမေးလ�လာမ်း ုမြ��လ�ုးနှုုင်းးမ်းည်း�း န်းယး�ယးက်�ဉ်း��ာွ� 

မေးစာ�ါ�ည်းး။ မေး�တာမ်း�ာ�က်ု ု�ုုမ်းုု၍ လက်းလမှ်းး�မ်းး ရှရှှလုာ�ါက် 

MoPFI၊ ဝယးယ�ူည်း�း ဌာာန်းမ်း�ာ�၊ မြ�ည်းးန်းယး/ တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှ

မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း မေး�တာ စာစုာစားမေးလ�လာမြခုင်းး�မ်း�ာ� လ�ုးမေးဆိုာင်းးနှုုင်းးမ်းည်းး 

မြေစားပြီး�း� မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်း ုအတကွ်း ဦး�စာာ�မေး��လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ� 

မေးရှ�ွခု�ယးမ်းတုငွ်းး အမေးထူးာက်းအက် ူမြေစားမေးစာနှုုင်းး�ည်းး။ 

ရေးတ်ွ��ှု��ကို်	(၁၁)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	လာ��်င်နီ်းစာဉ််၏	စာမီျားံ
အ��်����်များတု်ငွ််	အဓိကုို	အရေးပြ�ာင််းအလာဲတ်စာ်��	ရေး�်ထွကွို်လာာများည််	
ပြဖစာ်မြို�းီ	ယံင််းများာှ	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�တ်ု�်၏	အ�နီ်း
ကိုဏ္ဍာအရေး�်	သူကို်ရေး�ာကို်များ	ု�ှုနှ�ုင််သူည််။	မြ�ဌာာန်းး�လာမ်းည်း�း “အစာုု�ရှ

၏ ဝယးယမူြခုင်းး�နှှင်း�း �ံမုေး��ုုင်းး�စာစည်းး�မ်း�ာ� ထူးခုု�ွမြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ 

ဥ�မေး�ကြက်မ်းး�” တငွ်းး စားမ်းံက်နု်းး�၊ ဘဏ္ဍာမေးရှ�နှှင်း�း စာက်းမ်းဝုန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း 

(MoPFI) အာ� မ်းဝူါ�ခု�မ်းှတးမ်း ုနှှင်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုတာဝန်းး 

မေး��အ�းထူးာ�မြခုင်းး�မေးကြက်ာင်း�း ဗဟုုမု်း ှမ်းူဝါ�ခု�မ်းတှး�ည်း�း �ံစုာံ�ုု� မေးမြ�ာင်းး�

မ်းည်းးဟု ုယဆူိုရှ�ည်းး။ MoPFI �ည်းး မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာစားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ု

မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မေးရှ� လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�တငွ်းး မေးအာင်းးမြမ်းင်းးမ်း ုရှမေးန်း

မေး�ားလည်းး� မ်းဝူါ�ခု�မ်းတှး�ည်း�း တာဝန်းး�ည်းး အ�စားမြေစားမေးန်းမေး��

�ည်းး။ အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�နှငှ်း�း န်းည်းး�ဥ�မေး� 
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၅.၂ အကြုံ�ံခြပ်�ချုု�းမူုာ�

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၁)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းဆာ�ုင််�ာဥ�ရေးဒို�ကိုများ်း၏	
အရေးကိုာင််အထွည််ရေးဖာ်များအု��ုင််းအပြဖစာ်ပြဖင်််	MoPFI	သူည််	ပြ�ည််နီယံ်	
နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီအစာ�ုး�များ�ားပြဖင်််	တ်�ုင််�င််ရေးဆားွရေးနှးွသူင်််သူည််။	
မြ�ည်းးမေးထူးာင်းးစာအုဆိုင်း�း အစာုု�ရှဌာာန်းအေ�ွ�အစာည်းး�မ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း 

တုုင်းး�င်းးည်းှနုှုုင်းး��ည်း�း အမေးလ�အထူးမေးက်ာင်းး�က်ု ုတည်းးမေးဆိုာက်းရှမ်းည်းး

မြေစားပြီး�း� န်းည်းး�ဥ�မေး� မေးရှ�ဆိုွ�မေးရှ�အတကွ်း မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��

ကြီးက်း� ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှးမ်း�ာ�နှငှ်း�း ဌာာန်းဆိုုငု်းးရှာ 

အရှာရှှုမ်း�ာ�မြေင်း�း က်�ယးက်�ယးမြ�န်း�းမြ�န်း�း မေးဆို�ွမေးနှ�ွတုုင်းး�င်းး�င်း�း�ည်းး။ 

တုုင်းး�င်းးမေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုင်းး�က် မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း�အစာုု�ရှမ်း�ာ�

အတွက်း အမေးထူးာက်းအက်မူြေစားမေးစာနှုငု်းး�ည်း�း ဥ�မေး�မြ�ဌာာန်းး�ခု�က်းမ်း�ာ�

က်ုုမြေစားထူးနွ်းး�မေးစာနှုုင်းး�က်���ုု� MoPFI အတကွ်းလည်းး� ဝယးယမူေးရှ�မ်းူ

ဝါ�မြ�န်းးလည်းး�ံ�ု��းရှန်းးအတကွ်း �တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ု

ရှရှှုမေးစာနှုုင်းးမ်းည်းးမြေစား�ည်းး။

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�ား	ဖနီ်တ်းီသူင်််သူည််။	ယင်းး�

လ�ုးင်းန်းး�တငွ်းး အစားရှင်းးခုံတင်းးမြ�လာ�ည်းး� အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�က်ု ု

မေး�ါင်းး�စာည်းး�မြခုင်းး�ထူးက်း �ုမု်းုု၍ မေးတ�ွကြုံက်ံ�ရှ�ည်း�း မ်းမေးရှာှင်းးလ�ှနှုုင်းး�ည်း�း 

အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းဆုိုုုင်းးရှာ စာနု်းးမေးခု်ခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်း�း စာ�းလ�ဉ်း�ပြီး�း� 

မေးဆို�ွမေးနှ�ွရှန်းး နှှင်း�း မ်းဝူါ�မ်း�ာ�က်ု ု�ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးအာင်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး

ရှန်းးအတကွ်း မေး�ာ မ်းဝူါ�မ်း�ာ� မေးေားထူးတုးရှန်းး မေးဆို�ွမေးနှ�ွနှုုင်းး�ည်း�း 

အမေးမြခုအမေးန်းတစားခုကု်ုု ထူးည်း�း�ငွ်းး��င်း�း�ည်းး။ ဝယးယမူေးရှ�မ်းဝူါ� �ုုမ်းုု

တုု�တက်းမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာမေးရှ�အတကွ်း လုအု�းမေး�ာ�တင်းး�

အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ�အာ� MoPFI  �ည်းး �ံမု်းှန်းးမေး���ုု�မေး�ာ

�မေးဘာထူးာ�မ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�မ်း ှရှရှှု�ါမ်းည်းး။ နှစှားစာဉ်း မြ�န်းးလည်းး�ံ�ု��း

မြခုင်းး�/ အကြုံက်ံဉာာဏ်း ရှယမူြခုင်းး� မြေင်း�း စာတင်းးလ�ုးမေးဆိုာင်းး �င်း�း�ါ�ည်းး။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၃)	MoPFI	နှငှ်််	ရေးဆာာကို်လာ��်ရေး�းဝနီ်ကြီးကိုးီ�ာနီ	
(MoC)	တ်ု�်အရေးနီပြဖင်််	များဝူါဒိုများ�ားအား	တ်စာ်နှ�ုင််င်ံလာံ�းအတ်�ုင််းအတ်ာ
အတ်ကွို်	များ��များတှ််�ရေးသူးများ	ီပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူ	ကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား
ပြဖင်််	များဝူါဒိုအကြုံကိုံဉာာဏ််များ�ားကို�ု	စာများ်းသူ�်ရေးဆာာင််�ကွို်�နီ်ရေးနီ�ာများ�ား
အပြဖစာ်ပြဖင်််	အသူံ�းပြ���နီ်	စာဉ််းစာားသူင်််သူည််။	 အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာ ဥ�မေး��စားက်ု ုအမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားရှာတငွ်းး ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်း

နှစှားခုလုံ�ု အမေးန်းမြေင်း�း ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ စာံ စာာရှကွ်းစာာတမ်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း 

လ�ုးထူးံ�ုလ�ုးန်းည်းး�မ်း�ာ�က်���ုု� လမ်းး�ညွှနှ်းးခု�က်းမ်း�ာ�က်ု ုမေးရှ�ဆိုွ�ရှမ်းည်းး 

မြေစားပြီး�း� ဝယးယမူ်းလု�ုးမေးဆိုာင်းးမ်းည်း�း�ူမ်း�ာ�၏ အရှည်းးအခု�င်းး� မြမ်းှင်း�းတင်းး

မေးရှ� အတကွ်းလည်းး� မေးဆိုာင်းးရှကွ်းရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ MoPFI နှငှ်း�း MoC 

တုု�အမေးန်းမြေင်း�း မေးရှ�ဆို�ွထူးာ��ည်း�း မ်းဝူါ�မ်း�ာ�က်ု ုစာမ်းး���းလ�ုးမေးဆိုာင်းး

ရှန်းးဆိုနှဒရှှု�ည်း�း မြ�ည်းးန်းယးနှငှ်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�တုု�တငွ်းး စာမ်းး���း

မေးဆိုာင်းးရှကွ်း�င်း�းပြီး�း� ယင်းး�စာမ်းး���းလ�ုးမေးဆိုာင်းး မ်းမု်း�ာ�မ်းမှေးလ�လာ

မေးတ�ွရှှုမ်းုမ်း�ာ�က်ု ုမ်းဝူါ�မ်း�ာ��ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးအာင်းးလု�းမေးဆိုာင်းးရှန်းး 

ထူးည်း�း�ငွ်းး�မေးရှ�ဆိုွ��င်း�း�ည်းး။ ထူးုု�မေးန်းာက်း စာမ်းး���းမ်း ုအမေးတ�ွအကြုံက်ံ�

မ်း�ာ�မ်း ှ�င်းးယကူ်ာ မ်းဝူါ�မ်း�ာ�က်ု ုမြ��မြ�င်းးနှုငု်းးရှမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ လက်းရှှု 

eGovernment မြ��မြ�င်းးမေးမြ�ာင်းး�လ�မ်းအုမ်း�ာ�စာတုငွ်းး အာ�န်းည်းး�ခု�က်း

မ်း�ာ�က်ု ုမေးတ�ွမြမ်းင်းးမေးန်းရှ�ည်းး မြေစားရှာ အးလက်းထူးမေးရှာန်းစား စာန်းစားမြေင်း�း 

ဝယးယမူ်း ုမေးဆိုာင်းးရှကွ်းမြခုင်းး� (e-procurement) အ�ုငု်းး�က်ု ုအဓိကု်

အမေးန်းမြေင်း�း စာမ်းး���းနှုုင်းး�ည်းး။၄၄

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၄)	MoPFI	အရေးနီပြဖင်််	အလီာကို်ထွရေး�ာနီစာ်	နီည််း
လာများ်းပြဖင်််	များတှ််တ်များ်းတ်င််သူည်််	စာနီစာ်ကို�ု	အနီည််းဆာံ�း	ပြ�ည််နီယံ်/	
တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	တ်စာ်��တ်ွင််	စာများ်းသူ�်	အသူံ�းပြ���ကိုည်််သူင်််သူည််။	
အးလက်းထူးမေးရှာန်းစား မ်းတှးတမ်းး�တင်းး စာန်းစားက်ု ုအ�ံ�ုမြ��မြခုင်းး�မြေင်း�း မေး�

တာမေး�ါင်းး�စာည်းး�မ်းတုငွ်းး �ုမု်းုု လယွးက်လူာနှုုင်းးမ်းည်းးမြေစားပြီး�း� MoPFI 

အမေးန်းမြေင်း�း MoPFI၊ ဝယးယ�ူည်း�း ဝန်းးကြီးက်း�ဌာာန်းမ်း�ာ� နှှင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/

တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ� အာ�လံ�ုတုု�အတွက်း တန်းးေုု�ရှှု�ည်း�း မေး�

တာစာစုာစားမေးလ�လာမ်းမု်း�ာ� မြ��လ�ုးလာနှုုင်းးမ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ MoPFI 

အမေးန်းမြေင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/ တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�အာ� မေး�တာ

အ�ံ�ုမြ���မူ်း�ာ� အမြေစား စာဉ်း�စာာ�ပြီး�း� ၎င်းး�တုု�၏ စာန်းစားအမေး�် 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်းနုှှင်း�း စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ု�ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာရှန်းး �ံ��ုု�မေး��နှုုင်းး

မ်းည်း�း မေး�တာ�ံစုာံ ထူးုတးမေးေားနှုုင်းးရှန်းး စာမ်းး���းရှမ်းည်းး မြေစား�ါ�ည်းး။၄၅    

မေး�တာစာမုေးဆိုာင်းး�ရှမ်းည်းး� �မူ်း�ာ�က်ု ုမေး�တာ၏တန်းးေုု�အမေးကြက်ာင်းး� 

န်းာ�လည်းးမေးစာရှန်းး လက်းမေးတ�ွမြ��မြခုင်းး�မြေင်း�း MoPFI �ည်းး ၎င်းး�တု�ု၏ 

မေး�တာစာမုေးဆိုာင်းး�မ်း ု�ုုမ်းုု တကု်�ရှန်းး နှှင်း�း အခု�နု်းးမ်းှန်းးက်န်းးမေးစာရှန်းး 

တုုက်းတနွ်းး�အာ�မေး�� နှုုင်းး�ည်းး။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၅)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း�ည််များနှီ်း��ကို်များ�ားကို�ု	�ံ�်�ုး
ကိုညူ်�ီာတ်ငွ််	အ��်ဘာကို်	အဖွဲ�အစာည််းများ�ားအရေးနီပြဖင်််	များည််သူည်််
အ�နီ်းကိုဏ္ဍာများှ	�ါဝင််�ံ�်�ုးနှ�ုင််များည််ဆာ�ုသူည််ကို�ုလာည််း	MoPFI	နှငှ်််	
ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	အရေးနီပြဖင်််	စာဉ််းစာားသူင်််သူည််
။	အုုအး�စား�း အေ�ွ�၏ အစာုု�ရှဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ အမေးမြခုခုံမ်းမူ်း�ာ�တငွ်းး “

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�မ်း�ာ�က်ု ုစာစုာစားနှုုင်းးရှန်းး အရှ�းဘက်း အေွ��အစာည်းး�

မ်း�ာ�၊ မ်းး�းယာ နှှင်း�း အရှ�းဘက်းလထူူးတုုု�က်ုု �ါဝင်းးခုွင်း�းမေး��ရှန်းး” ဟု ု

မြ�င်းးဆိုင်းးမေးရှ�ဆိုွ�ရှာတွင်းး �ံ��ုု�မြခုင်းး� မ်းလှ�ွ၍ MoPFI �ည်းး ဝယးယမူြခုင်းး�

ဆိုုုင်းးရှာ မ်းဝူါ�မ်း�ာ�တငွ်းး တာဝန်းးယခူု��ရှမြခုင်းး� မ်းရှှမုေး���ါ။ MoPFI 

အမေးန်းမြေင်း�း မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�အာ� မ်းည်းး�ည်း�း

အခုန်းး�က်ဏ္ဍတငွ်းး ထူးည်း�း�ငွ်းး�မ်းည်းး၊ မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� (၁၄) 

ခုု၏ က်ွ�မြ�ာ�မြခုာ�န်းာ�မေး�ာ စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းးနှငှ်း�း လုုအ�းခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ်း�း

အည်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ မ်းဝူါ�မ်း�ာ�အာ� မ်းည်းးက်���ုု� 

မေးရှ�ဆိုွ� အမေးက်ာင်းးအထူးည်းးမေးေားမ်းည်းးမ်းာှမ်း ူမေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းရှမ်းည်းး 

မြေစား�ည်းး။ 
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တုုက်းတနွ်းး�ထူးာ��ည်းး။ လက်းရှှတုွင်းး အစာုု�ရှအရှာရှှမု်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း 

အစာုု�ရှ၏ ရှည်းးမ်းနှ်းး�ခု�က်းမ်း�ာ� မြ�ည်းး�မ်းးရှန်းး အရှ�းဘက်း အေ�ွ�အစာည်းး�

မ်း�ာ�က် �ါဝင်းးက်ညူ်းးနှုုင်းးမ်းည်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍက်ုု မ်းဝူါ�အရှ မ်းခု�မ်းတှးနှုုင်းး

မေး���ည်းးက်ု ုမေးတ�ွရှ�ည်းး။ လက်းမေးတ�ွ �ံမုေးေားရှ�ါက် ကြီးက်း�မ်းာ�မေး�ာ 

�ုု�မ်းဟုတုး လအူမ်း�ာ�စာတုးဝင်းးစာာ��ည်း�း အမေးမြခုခုံအမေးဆိုာက်းအအံ ု

တည်းးမေးဆိုာက်းမေးရှ� စားမ်းံက်နု်းး�မ်း�ာ� အတကွ်း လထူူးမုြေင်း�း တုုင်းး�င်းး

မေးဆို�ွမေးနှ�ွမြခုင်းး�နှငှ်း�း မြ�ည်းး��ူအ�ံ�ုစာရှတုး မေးစာာင်း�းကြက်ည်း�းစာစားတမ်းး� 

မေးက်ာက်းယမူြခုင်းး� စာ�ည်း�း အခုန်းး�က်ဏ္ဍတုု�တငွ်းး အရှ�းဘက်း အေွ��

အစာည်းး�မ်း�ာ�က် �ါဝင်းးက်ညူ်းးနှုုင်းး�ည်းး။  

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၆)	MoPFI	သူည််	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််းစာနီစာ်	
အတ်ငွ််း	�ါဝင််ရေးနီသူမူျား�ား၏	စာမွျား်းရေးဆာာင််�ည််	ပြများှင်််တ်င််နှ�ုင််ရေး�း	
အတ်ကွို်	များဟိုာဗ��ဟိုာတ်စာ်��	ရေး�းဆာွဲ��များှတ််သူင်််သူည််။	ယင်းး�တငွ်းး 

အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�ဆိုုငု်းးရှာ ဥ�မေး�ကြက်မ်းး� နှငှ်း�း မေးရှ�ဆို�ွမ်းည်းး�ဥ�မေး�

တုု�အမေး�် �ုမု်းုု �မေးဘာမေး�ါက်း န်းာ�လည်းးမေးစာမေးရှ�လည်းး� �ါဝင်းး�ည်းး။ 

အ�စားေငွ်း�းလှစား ထူးာ��ည်း�း မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးရှ� စားမ်းံခုန်း�းခုွ�မ်း ု�င်းးတန်းး�

မေးက်�ာင်းး� (PFM Academy) တငွ်းး မြ�ည်းး��ူဘဏ္ဍာမေးရှ�ရှာ တာဝန်းး

ယထူူးာ�ရှ�ည်း�း အလယးအလတးအဆိုင်း�း အစာုု�ရှ ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ� တက်း

မေးရှာက်းမေးန်းပြီး�း� ၎င်းး��င်းးတန်းး�တငွ်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�စာန်းစား 

ဆိုုုင်းးရှာ �င်းးခုန်းး�စာာလည်းး� �ါဝင်းး�ည်းး။ �ု�ုမေး�ားလည်းး� ဝယးယမူြခုင်းး�

စာန်းစား အု�းခု���းမေးရှ� နှငှ်း�း ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မေးရှ� တငွ်းး ဌာာန်း၊ အေ�ွ�အစာည်းး� 

နှငှ်း�း အမြခုာ��မူ်း�ာ�စာာွ �ါဝင်းးမေးဆိုာင်းးရှကွ်း မေးန်းရှ�ည်း�းမြေစားရှာ ဝယးယမူ်းု

ဆိုုုင်းးရှာ ဝန်းးထူးမ်းး�မ်း�ာ�က်ု�ုာ စာမွ်းး�ရှည်းးမြမ်းှင်း�းတင်းးရှုံမုြေင်း�း လံမုေးလာက်း

မြခုင်းး� ရှှမု်းည်းးမ်းဟုတုး�ါ။ တင်းး�ါမေးက်ားမ်းတးမ်း�ာ�၏ အမြခုာ�မေး�ာ အေွ��

ဝင်းးမ်း�ာ�၏ စာမွ်းး�ရှည်းးက်ု ုမြမ်းှင်းး�တင်းးရှန်းးမ်းာှလည်းး� အမေးရှ�ကြီးက်း��ည်းး။ 

ထူးုု�မြ�င်းး ၂၀၂၀ အမေးထူးမွေးထူး ွမေးရှ�ွမေးက်ာက်း�ွ�ပြီး�း�မေးန်းာက်း ဝန်းးကြီးက်း� နှှင်း�း 

လတှးမေးတားက်ုယုးစာာ�လယှး�စား မ်း�ာ�စာာွ မေး�်ထူးကွ်းလာအံ�ုမ်းည်းး မြေစား

ပြီး�း� ၎င်းး�တုု�အတွက်းလည်းး� စာမွ်းး�ရှည်းးမြမ်းှင်း�း အစားအစာဉ်းမ်း�ာ� လုုအ�းမေးန်း

မ်းည်းး မြေစား�ည်းး။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၇)	ပြ�ည််နီယံ်နှငှ်််	တ်�ုင််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	
အရေးနီပြဖင်််	ဝယံ်ယံပူြ�င််းလာ��်င်နီ်းစာဉ််တ်ငွ််	�ါဝင််ရေးနီသူည်််	အစာ�ုး�	
အ�ာ�ှုများ�ား၊	ဝနီ်ကြီးကိုးီများ�ား	နှငှ်််	လာတှ််ရေးတ်ာ်	ကို�ုယံ်စာားလာယှံ်များ�ားအား	
အပြ�ားရေးသူာ	ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီများ�ားများ	ှ၎င််းတ်ု�်နီည််းတ်	ူ
လာ��်င်နီ်းတ်ာဝနီ်ယံ�ူသူမူျား�ားနှှင်််	ကိုနွီ်ယံကို်��တု််ဆာကို်�နီ်	
တ်�ုကို်တ်ွနီ်းသူင်််သူည််။	လ�ုးင်းန်းး�တ ူက်နွ်းးရှက်းမ်း�ာ� ဆိုု�ုည်းးမ်းာှ တညူ်းး

မေး�ာ အမေးရှ�က်စုာစတစားခု ုအတွက်း မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေးန်းရှ�မူ်း�ာ� 

ခု�တုးဆိုက်းနှုုင်းးမ်းည်း�း အေ�ွ�တစားခုု မြေစား�ည်းး။ အေွ��ဝင်းး အခု�င်းး�ခု�င်းး� 

�တင်းး�အခု�က်းအလက်းမ်း�ာ� မေးဝမ်းှနှုငု်းးမေး�ာမေးကြက်ာင်း�း (အွန်းးလုုင်းး� 

မေးဆို�ွမေးနှ�ွမ်း ု�ံစုာံမြေင်း�း) အမေးလ�အထူးမေးက်ာင်းး�မ်း�ာ� နှငှ်း�း စာမွ်းး�ရှည်းး

တည်းးမေးဆိုာက်းနှုုင်းးမ်းည်း�း န်းည်းး�လမ်းး�မေးက်ာင်းး�တစားခုလုည်းး� မြေစား�ည်းး။ 

�နှိုအ�ုးခု���းစားမ်းံမ်းအုေ�ွ� (Sandhi Governance Institute) ၏ 

က်န်းဦး�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အရှ ယင်းး�က်���ုု� အ�ု�ည်းာနှငှ်း�း �တင်းး�

အခု�က်းအလက်း မေးဝမ်းှနှုငု်းးမ်းည်း�း က်နွ်းးရှက်းမ်း�ာ� ေွ��စာည်းး�မေး��ရှန်းး 

မေးတာင်းး�ဆိုုမု်းမု်း�ာ�လည်းး� ရှှမုေးန်း�ည်းးက်ုု မေးတ�ွရှ�ည်းး။ 

အကြုံကိုံပြ����ကို်	(၈)	အစာု�း�၏	ဝယံ်ယံပူြ�င််း	စာနီစာ်အား	ရေးဒိုသူတ်ငွ််း	
�ာနီ၊	အဖွဲ�အစာည််း	များ�ားကို	ထွနုီ်းရေးကို�ာင််းကြီးကိုးီ�ကို�်	သူည််ကိုု�	ပြ�နီ််ကို�ဲ
ရေးနီများမုျား�ားအစာား	ဗဟိုု�များ	ှအကိုဲပြဖတ််ရေးစာာင်််�ကိုည်််သူည်််စာနီစာ်သူ�ု်
ရေးပြ�ာင််းလာဲ�နီ်	MoPFI	နှငှ်််	ပြ�ည််နီယံ်/တ်ု�င််းရေးဒိုသူကြီးကိုးီ	အစာ�ုး�များ�ား	
အရေးနီပြဖင်််	�းူရေး�ါင််းလာ��်ရေးဆာာင််သူင်််သူည််။		 မြမ်းန်းးမ်းာနှုုင်းးင်းံ၏ 

မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း�မ်း�ာ�တငွ်းး အစာုု�ရှဝယးယမူေးရှ� ဆိုုငု်းးရှာ 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးခု�က်းမ်း�ာ�နှငှ်းး��တး�က်း�ည်း�း �တင်းး�အခု�က်းအလက်း

မ်း�ာ�က်ု ုမေး�ါင်းး�စာည်းး�ရှန်းး နှငှ်း�း တမေးမြ��ည်းး�တးမ်းတှးရှန်းး ခုုုင်းးလံမုေး�ာ 

အမေးကြက်ာင်းး�ရှင်းး� ရှှ�ုါ�ည်းး။ �ုု�ရှာတငွ်းး ထူးုမုေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း�ုည်းး 

ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်းလု�ုးင်းန်းး�စာဉ်း �ုုမ်းုုမေးက်ာင်းး�မ်းနွ်းးမေးစာရှန်းးရှည်းးရှယွးမေး�ာ 

က်�ယးမြ�န်း�း�ည်း�းမ်းဟုာဗ��ဟုာ၏ အစာတုးအ�ုုင်းး�တစားခုုမြေစား�င်း�းပြီး�း�၊ 

မြ�ည်းးန်းယးနှှင်း�း တုုင်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ�အတကွ်း အခုန်းး�က်ဏ္ဍ

လည်းး� �ါဝင်းးရှမ်းည်းး။ ယခု ု�ုမေးတ�န်းတွင်းး အစာုု�ရှ၏ ဝယးယမူြခုင်းး�

စာန်းစား အမေး�် ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�နှုငု်းးမေးရှ� တက်းတက်းကြွက်ကွြွက် ွလ�ုးမေးဆိုာင်းး

မေးန်း�ည်း�း ဝန်းးကြီးက်း�မ်း�ာ�၊ လတှးမေးတား က်ုယုးစာာ�လှယးမ်း�ာ� နှှင်း�း အရှ�း

ဘက်း အေွ��အစာည်းး�မ်း�ာ�က်ု ုမ်း�ာ�စာာွမေးတ�ွမြမ်းင်းးခု��ရှ�ည်းး။ MoPFI နှငှ်း�း 

မြ�ည်းးန်းယး/တုငု်းး�မေး��ကြီးက်း� အစာုု�ရှမ်း�ာ� အမေးန်းမြေင်း�း အစာုု�ရှ၏ ဝယးယူ

မေးရှ�စာန်းစားအမေး�် ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�မ်း ုအာ�မေးက်ာင်းး�မေးစာမေးရှ� အတကွ်း 

�ါဝင်းး� ူအ�ုးစာ ုအ�း��း�၏ အာ��ာခု�က်းမ်း�ာ� နှငှ်း�းအည်းး တာဝန်းး 

ခု�ွမေးဝမေး��ထူးာ�မေး�ာ ထူးနု်းး�မေးက်�ာင်းး�ကြီးက်း�ကြက်�းမ်း ုဆိုုုင်းးရှာ မ်းဟုာဗ��ဟုာ

တစားခု ုမေးရှ�ဆိုွ�နှုုင်းးမ်းည်းး� အခုငွ်းး�အလမ်းး�မေးက်ာင်းး�လည်းး� 

ရှှုမေးန်း�ည်းး။ 
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အကြုံက်ံမြ���မေးဘာထူးာ� မ်းတှးခု�က်းမ်း�ာ�က်ုလုည်းး� လုကု်းလ�ှစာာွကြီးက်�ုဆိုုု�ါ�ည်းး။

အာရှမှေးောင်းးမေး��ရှငှ်းး� (The Asia Foundation) �ည်းး အက်��ု�အမြမ်းတး မ်းယ�ူည်း�း 

နှုုင်းးင်းံတက်ာ ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရှ�အေွ��အစာည်းး�တစားခုမုြေစားပြီး�း� အရှှုန်းးအဟုနု်းးမြေင်း�း ေွံ�ပြီးေ�ု�တုု�တက်းမေးန်း

�ည်း�း အာရှမှေး��မေးန်းမြ�ည်းး�မူ်း�ာ�၏ လမူေးန်းမ်းဘုဝမြမ်းှင်း�းတင်းးမေးရှ�ဆိုုငု်းးရှာ လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�က်ု ု

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းလ�က်းရှှု�ါ�ည်းး။ ေွံ�ပြီးေ�ု�မေးရှ�လ�ုးင်းန်းး�မ်း�ာ�အာ� နှုုင်းးင်းံမေး�ါင်းး� ၁၈ နှုုင်းးင်းံတငွ်းး 

လ�ုးမေးဆိုာင်းးမေးန်းပြီး�း� ဆိုယးစာနုှှစားမေးမြခုာက်းခုကုြက်ာ က်ာလအတငွ်းး� ရှရှှုထူးာ��ည်း�း လ�ုးင်းန်းး�နှှင်း�း 

မေး��တငွ်းး� အမေးတ�ွအကြုံက်ံ�မ်း�ာ�အမေး�် အမေးမြခုခုံ၍ ၂၁ ရှာစာတုငွ်းး အာရှမှေး��တငွ်းး�  

မေးတ�ွကြုံက်ံ�မေးန်း�ည်း�း စာတုးမေးခု်မ်းမု်း�ာ�က်ု ုရှင်းးဆိုုငု်းးရှာတငွ်းး စားမ်းံအ�ုးခု���းမ်း ုအာ�မေးက်ာင်းး�မေးစာမေးရှ�၊ 

စား��ာွ�မေးရှ�အခုငွ်း�းအလမ်းး�မ်း�ာ� က်�ယးမြ�န်း�းမေးစာမေးရှ�၊ �ဘာဝ �တးဝန်းး�က်�င်းးဆိုုငု်းးရှာ ခုံနှုုင်းးရှည်းး 

မြမ်းှင်း�းတင်းးမေးရှ�၊ အမ်း��ု��မ်းး�စာမွ်းး�မေးဆိုာင်းးရှည်းး မြမ်းင်း�းမ်းာ�မေးရှ�နှငှ်း�း နှုုင်းးင်းံတက်ာ��ူမေး�ါင်းး� 

မေးဆိုာင်းးရှကွ်းမ်း ုမြမ်းှင်း�းတင်းးမေးရှ�တုု�အတကွ်း လ�ုးက်ုငု်းးမေးဆိုာင်းးရှကွ်းမေး��လ�က်းရှှု�ါ�ည်းး။ 

ဆိုန်းးေရှန်းးစာစာစက်ုုတငွ်းး ရှုံ�ုခု���းေငွ်း�းလစှားပြီး�း� အာရှနှှုုင်းးင်းံ ၁၈ နှုငု်းးင်းံနှငှ်း�း ဝါရှငှ်းးတန်းး�းစား ရှုံု�ခုန်းး�မ်း�ာ�

မ်းတှဆိုင်း�း မေးဆိုာက်းရှကွ်းလ�က်းရှှု�ါ�ည်းး။


