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Urbanization of Yangon has accelerated after 1988 and the
process created an increase in the demand of public transport
in the city. As a result, the number of bus routes has increased
to 336 and that in turn created the need to employ large
numbers of bus conductors (called as sa-pe ya (“spare”) in
Burmese). Bus conductors in Yangon play a crucial role in the
daily lives of commuters in Yangon. This paper intends of
explore the daily lives of bus conductors, their livelihoods,
their social and educational backgrounds and social issues and
problems they encouter in their day-to-day relations with their
customers, using research methods such as direct observation,
interviews and in-depth interviews with a special focus on No.
3 buses. 
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နိဒါန်း

ရန်ကန်ုမမိုသ့ည် ၁၉၈၈ 'ုနှစ်တနာကပုိ်င်း
င်ွ မမိုသ့စ်အမ�ားအခပားကို 

'�ဲ ထွ့င်းတ.ာတ်ဆာင်လာ'့ဲသည်။ ထုိတ့ကကာင့် လ1င်သာယာ၊ ဒဂံုမမိုသ့စ် 

(တ
ာင်၊ တခမာက၊် အတရှ ၊့ ဆပ်ိကမ်း) တရ6ခပည်သာ၊ ဝါး
စ်ရာ စသည့်

ခ.င့် မမိုသ့စ်မ�ားတပ8ထွကလ်ာ'့ဲသည်။ ထုိမ့မိုသ့စ်တနရာမ�ားနှင့် ဆင်တခ'

.ံုးတဒသမ�ားသုိ ့တက�းလကတ်ဒသမှ အမ�ားအခပား အတခ'စုိက ်ဝင်တရာက်

တနထုိင်လာကကသည်။ ထုိခ့ပင် ရန်ကန်ုမမို၏့ တနစ့ဉ်တနထုိင်မ� စရိ
်

အ
ကွ ်အ'ကအ်'ဲရိှလာသူ အမ�ားအခပားလည်း ထုိမမိုသ့စ်မ�ားသုိ ့

တခပာင်းတရ6သွ့ားကကသည်။

မမို ခ့ပဧရိယာ က�ယ်ဝန်းလာသည့်နှင့်အ
 ူရန်ကန်ုမမို
့င်ွ တနထုိင်ကက

သူမ�ားအတနခ.င့်အလုပ်သွားအလုပ်ခပန်၊ ရုံး
ကရ်ုံးဆင်းနှင့်တက�ာင်းသွား

တက�ာင်းခပန်
ို
့င်ွ တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းကားမ�ားနှင့် မမို ပ့
ရ်ထား
ို ့

ကိုသာ အဓိကထား၍ အသံုးခပုကကရသည်။ န1င်းယှဉ်မ�မ�ားအရ ရန်ကန်ု

မမို၏့ မမို န့ယ်အနံှအ့ား ယှကထုိ်းဆကသွ်ယ်ထားတသာ လမ်းမမ�ားတပ8


င်ွ တခပးဆွဲလ=ကရိှ်တသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ် လုိင်းကားမ�ားကို ပုိမုိအသံုး

ခပုတကကာင်း သိရသည်။ 

ခပည်သူလူထု၏တနစ့ဉ်သံုးစဲွမ�ခမင့်မားလာသည့် အ
ကွတ်ကကာင့် 

ရန်ကန်ုမမို
့င်ွ တခပးဆွဲလ=ကရိှ်တသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ် လုိင်းမ�ား၏ 

အတရအ
ကွမှ်ာလည်း 
ိုး
ကမ်�ားခပားလာ'့ဲသည်။ ယ'ုအ'�ိန်
င်ွ 

ရန်ကန်ုမမို ၌့ တနစ့ဉ်တခပးဆွဲလ=ကရိှ်တသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်တပါင်း 

၃၃၆လုိင်း'န ့ရိှ်ပါသည်။ ထုိတမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမ�ား
င်ွ စုစုတပါင်း

ကားစီးတရ ၆၅၂၂စီးရိှမပီး ရန်ကန်ု
ိုင်းအ
င်ွး၌ 
စ်တနလ့=င် ပ�မ်းမ= 

'ရီးသည် ၂.၂သန်း'န ့က်ို သယ်ယူပုိတ့ဆာင်းတပးလ=ကရိှ်သည်။၁ 
ိုး

၁၂၀၁၄'နုစ်ှ ဇွနလ်အ
ငွး် တမာတ်
ာယ်ာဉလ်ပုင်နတ်ပါငး်စံု ထနိး်သိမး်တရးကကီးကကပမ်�

ဗဟိုတကာမ်
 ီ(ရနကု်န
်ိုငး်တဒသကကီး)မ ှတကာက်ယူထားသည့် အ'�က်အလက်မ�ားမှ
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က်လာတသာယာဉ်လုိင်းအတရအ
ကွနှ်င့်အ
 ူထုိယာဉ်လုိင်း
င်ွ 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ကကတသာ ယာဉ်လုပ်သား အတရအ
ကွမှ်ာလည်း 
ိုး


က ်မ�ားခပား လာ'့ဲသည်။ ယာဉ်လုပ်သားမ�ား
င်ွ အဓိကအားခ.င့် 

ယာဉ်လုိင်း အ
င်ွးရိှ တမာတ်
ာယ်ာဉ်မ�ားအား တမာင်းနှင် တခပးဆွဲရာ


င်ွပါဝင်သည့် ယာဉ်တမာင်း (ဒရိုင်ဘာ)(တမာင်း)မ�ားနှင့် 'ရီးသည်မ�ား

ထံမှ ယာဉ်စီး' အ'တကကးတငွတကာက'ံ်သူ စပယ်ယာ (လကမှ်
တ်ရာင်း/

ယာဉ်တနာကလုိ်က်) (တရာင်း)
ို ့ပါဝင်သည်။

ယ'ုတလ့လာမ�သည် ထုိသုိယ့ာဉ်လုိင်းမ�ား
ိုး'�ဲ မ့�တကကာင်း 
ိုးပွား

လာသည့် စပယ်ယာမ�ား၏ တနစ့ဉ် လူမ�ဘဝ အတကကာင်းအရာမ�ားကို 

နားလည်သိရိှလုိခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာမ�ားသည် ယာဉ်လုိင်း

အလုိကတ်နစ့ဉ် လူဦးတရ ရာဂဏာန်းမှ တထာင်ဂဏာန်တက�ာနှ်င့် ဆကဆ်ံ

တနရခ'င်း၊ တက�းလကတ်ဒသမှ တခပာင်းတရ6 ဝ့င်တရာကလ်ာသူ အမ�ားစု ဝင်

တရာကလု်ပ်ကိုင်ကကတသာ အလုပ်အကိုင် 
စ်'ုခ.စ်တနခ'င်းသည်လည်း 

တလ့လာရသည့် အတကကာင်းအရင်းမ�ားပင် ခ.စ်ပါသည်။ ထုိခ့ပင် ရန်ကန်ု


ိုင်းအ
င်ွး ခ.စ်ပွား'့ဲတသာတမာတ်
ာယ်ာဉ် မတ
ာ
်ဆမ� ခ.စ်စဉ်မ�ား


င်ွ လုိင်းကား ('ရီးသည်
င် တမာတ်
ာယ်ာဉ်မ�ား) မ�ားတကကာင့် ခ.စ်

ပွားတသာ မတ
ာ
်ဆမ�မ�ားမှာ ရာ'ုိင်းန�န်အတ
ာမ်�ားမ�ား ပါဝင်လ=က ်

ရိှတကကာင်း တ
ွ ရိှ့ရပါသည်။၂

ထုိသုိ ့စပယ်ယာ
ို၏့ တနစ့ဉ် လူမ�ဘဝကို တလ့လာရာ၌ ၎င်း
ို၏့ 

ဝင်တငွ'ဲွရရိှပံုကို သိရိှနားလည်ရန် လုိအပ်မပီး၊ 
စ်တန
့ာ အလုပ်'�ိန်၊ 

ရရှိသည့်။ 
၂ ၂၀၁၀'နုစ်ှ
ငွ ် ရနကု်န
်ိုငး်တဒသကကီး၌ တမာတ်
ာယ်ာဉ်မတ
ာ
်ဆမ� ခ.စ်စဉ်

၁၆၇၈မ�ခ.စ်ပာွး'ဲ့တကကာငး်ကုိ ပထမအကကိမ ် အမ�ို းသားလ6
်တ
ာ ် ဒု
ိယအကကိမ်

ပုံမနှ်အစညး်အတဝး ၂၉.၉.၂၀၁၁'ုနှစ်
ွင ် အမ�ို းသားလ6
်တ
ာ်ကုိယ်စားလယ်ှ

ဦးဝငး်တနာင၏် တမးခမနး်'�က်အား ဗိုလမ်ှူ း'�ုပ်တက�ာ်ဇံခမင့် (ခပည်ထတဲရးဝနက်ကီးဌာန၊

ဒ
ုယိဝနက်ကီး)၏ တခ.ကကား'�က်မ ှသိရှိရပါသည။် 
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ပညာအရည်အ'�င်းနှင့် လုပ်ငန်'ွင် အတခ'အတန
ိုသ့ည် ၎င်း
ိုတ့နစ့ဉ် 

ရင်ဆိုင်တကကရတသာ လုပ်ငန်း'ွင်အ
င်ွးမှ ခပဿနာမ�ား၊ 'ရီးသည်မ�ား

နှင့် ခ.စ်ပွားတသာ ခပဿနာမ�ားနှင့် လူမ�တရဆိုင်ရာခပဿနာမ�ားနှင့် မည်

ကဲ့သုိ ့ဆက်စပ်လ=ကရိှ်တကကာင်းကို တလ့လာသံုးသပ် 
င်ခပသွားမည်ခ.စ်

ပါသည်။

ယ'ုတလ့လာမ�ကို ခပုလုပ်ရာ
င်ွ ရန်ကန်ု 
စ်မမို လံု့းရိှ တမာတ်
ာ်
ယာဉ်လုိင်းမ�ားစွာထဲမှ ယာဉ်လုိင်း
စ်'ုခ.စ်တသာ မ.ထ.သ (တမာတ်
ာ်
ယာဉ်လုပ်ငန်းတပါင်းစံု ထိန်းသိန်းတရး) ၏ အမှ
 ်(၃) တမာတ်
ာ်ယာဉ်
လုိင်းအ
င်ွးရိှ စပယ်ယာမ�ားကိုသာ အဓိကထားတလ့လာသွားမည်ခ.စ်
ပါသည်။ ဤယာဉ်လုိင်းအား တရွး'�ယ်တလ့လာရခ'င်းမှာ ရန်ကန်ုမမို ့

Figure 1: စပယ်ယာ
ို၏့ တနစ့ဉ်လူမ�တရးဘဝအခ'အတန
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အ
င်ွး တခပးဆွဲလ�ကရိှ်တသာ အခ'ားယာဉ်လုိင်းမ�ားနှင့် န1င်းယှဉ်ပါက 

'ရီးစဉ်
ိုတ
ာင်းခ'င်းတကကာင့် စပယ်ယာ
ို၏့ အခပုအမူနှင့် တနစဉ်

ဘဝကို တလ့လာတစာင့်ကကည့်ရာ
င်ွ နုိင်နင်းစွာ တဆာင်ရွကနုိ်င်မည်ဟ ု

ယူဆခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်သည်။  

အမှ
 ်(၃) ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွးရိှ စပယ်ယာမ�ားနှင့် ပ
သ်က်၍ 

တလ့လာမ�မ�ားကို ၂၀၀၉ 'ုနှစ် ဇန်ွလမှ နုိဝင်ဘာလအထိ ခပုလုပ်'့ဲမပီး 

၂၀၁၄'ုနှစ်
င်ွ ဇလုိူင်လ
င်ွ ထကမံ် တလ့လာမ�မ�ားကို ခပု'့ဲပါသည်။ 

ယ'ုစာ
မ်းကို
င်ခပရာ
င်ွ ထုိတလ့လာမ�ရလာဒ်မ�ားကို အတခ''ံ၍ 

ယတနလ့ကရိှ် အတခ'အတနမ�ားနှင့် ယှဉ်
ွဲတလ့လာသွားမည်ခ.စ်ပါသည်။ 

တလ့လာမ�ကိုခပုလုပ်ရာ
င်ွ အဓိကတလ့လာသည့် လူအ့.ဲွအ့စည်းခ.စ်တသာ

  Figure 3 ၂၀၁၃'ုနှစ်
င်ွ စ
င်တခပးဆွဲ'့ဲတသာ အမှ
 ်၃ minibus





94  |  ရဟဲန်ိ�ေ	ာင်

စပယ်ယာမ�ားအား တလ့လာ တစာင်ကကည့်ခ'င်း(direct observation)၊ 
တလ့လာမ�ခပုလုပ်သည် နှစ်ကကမ်ိအ
င်ွး၌ ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွး စပယ်ယာ 
ဦးတရ (၉၀) 'န ့အ်ား အင်
ာဗ�ူးခ'င်း (face-to-face interview)၊ 
အတသးစိ
နှ်င့် 
ကိ�စွာတမးခမန်းတလ့လာခ'င်း (in-depth interview) 
ပံုစံ
ိုက့ို အသံုးခပုထားပါသည်။

ေ�ာ်ေ
ာ်ယာဉ်လုိင်း၏ သ�ုိင်းအကျဉ်း

ယာဉ်လုိင်းအမှ
 ်(၁) မှ အမှ
်(၂၀)အထိ သည် စ
င်ထူတထာင်'�ိန်

င်ွ ကန်ုးလမ်းပုိတ့ဆာင်တရး တကာပ်တရးရှင်း (က ပ ရ)၏ လကတ်အာင်

င်ွရိှ'့ဲမပီး မ ထ သမှ စီမံအုပ်'�ုပ်တပးရခ'င်းခ.စ်သည်။ ၎င်း
ိုအ့ထဲမှ 
အမှ
်(၃) ယာဉ်လုိင်းသည် ဟိုင်းလ
 ်(Toyota Hilux) ကား အမ�ိုး
အစားမ�ားခ.င့် .ဲွ စ့ည်းထားတသာ ယာဉ်လုိင်းခ.စ်ပါသည်။ ယာဉ်လုိင်းကို
၁၉၉၀ 'ုနှစ်'န ့က် စ
င် .ဲွ စ့ည်း'့ဲသည်ဟ ုယူဆ ရသည်။ ယာဉ်လုိင်း
စ
င် ထူတထာင်စဉ်က ပါဝင်'့ဲတသာ ယာဉ်ပုိင်ရှင်မ�ား၏ အဆိုအရ 
စ
င် ထူတထာင်စဉ်
င်ွ ကားအစီတရ ဆယ့်ငါးစီး'န ့ရိှ်မပီး၊ ဂိ
ရ်င်း 
(တမာတ်
ာ်ယာဉ်လုိင်း 'ရီးစဉ်စ
င်သည့်တနရာ)မှာ ကကည့်ခမင်
ိုင်မမို ့
နယ် စလင်းအားကစားကင်ွးအတရှ မှ့ခ.စ်မပီး၊ တခမနီကန်ုး၊ တရ6
ဂံုိဘုရား

ိုက့ိုခ.
၍် လသာမမို န့ယ်
င်ွ ဂိ
ဆ်ုံး (တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်း 'ရီး
စဉ်အဆုံး) ပါသည်။၃

ထုိတမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းအား ၁၉၉၃'ုနှစ်
င်ွ ဂိ
်ရင်းအား အလံု
မမို န့ယ် ဗဟိုအမ�ိုးသမီးတဆးရုံ အနီးရိှ ဗဟိုအမ�ိုးသမီးတဆးရုံကားမှ
်

ိုင်သုိ ့တခပာင်းတရွ '့ဲ့မပီး 'ရီးစဉ်နှင့် ဂိ
ဆ်ုံးမှာ ယ'င်အ
ိုင်းပင်ခ.စ်ပါ
သည်။ ၂၀၀၉'ုနှစ် တလ့လာမ� စ
င်ခပုလုပ်'�ိန်၌ အမှ
 ်(၃)ယာဉ်လုိင်း

င်ွ လုိင်း'ဲွ (၃)'ု ခ.င့်တခပးဆွဲလ=ကရိှ်သည်။ ယာဉ်လုိင်း၏ နံပါ
်ပါရိှတသာ

၃ ယာဉလ်ိုငး်အ
ငွး်ရှိ ဝါရင့် စပယ်ယာမ�ားထမံ ှ သိရှိရတသာ အ'�က်ခ.စ်မပးီ 'န ့မ်နှး်
တ.ာခ်ပ'�က်သာခ.စ်သည။် 
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အမှ
်
ဆံ
ိ
်င်ွ အသံုးခပုတသာ အတရာင်ကိုလုိက၍် အစိမ်းတရာင်
လုိင်း၊ အဝါတရာင်လုိင်းနှင့် အခ.ူတရာင်လုိင်းဟ၍ူ 'ဲွခ'ားထားပါသည်။

တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမ�ား၏ 'ရီစဉ်သ
မှ်
'်�ကမ်�ားမှာ အစိမ်း
တရာင် ယာဉ်လုိင်း၏ ဂိ
ရ်င်းမှာ အလံုမမို န့ယ် ဗဟိုအမ�ိုးသမီးတဆးရုံ
မှ
်
ိုင်မှ စ
င်၍ တခမနီကန်ုး၊ တရ6
ဂံုိဘုရားကိုခ.
၍် မဂဂလာတ
ာင်
ညွန ့မ်မို န့ယ် အမဲတစ�း မှ

်ိုင်
င်ွ ဂိ
ဆ်ုံးပါသည်။ (Figure 2) အဝါ
တရာင် ယာဉ်လုိင်းမှာ ကမာရွ
 ်မမို န့ယ် အုိဝမ်း ကားမှ

်ိုင်မှ စ၍ 
ကကည့်ခမင်
ိုင်ညတစ�း၊ တခမနီကန်ုး၊ တရ6
ဂံုိဘုရားကို ခ.
၍် ဒဂံု မမို န့ယ် 
တဆာက်လုပ်တရး မှ

်ိုင်
င်ွ ဂိ
ဆ်ုံးပါသည်။ (Figure 2) အခ.ူ
တရာင်ယာဉ်လုိင်းသည် အလံုမမို န့ယ် ဗဟိုအမ�ိုးသမီးတဆးရုံမှ

်ိုင်မှ
စ၍ လှည်း
န်း၊ တက�ာကက်န်ုးကိုခ.
၍် တခမာကဥ်ကU ာလာမမို န့ယ် 
တဘလီ

ံား
င်ွ ဂိ
ဆ်ုံးပါသည်။ (Figure 4) ဤ ယာဉ်လုိင်း ၁'ု
'�င်းစီအား တနစ့ဉ် အသံုးခပုတနတသာ 'ရီးသည်း အရည်အ
ကွမှ်ာ 
အစိမ်းတရာင်ယာဉ်လုိင်း
င်ွ ၁၈၃၆၀ဦး၊ အဝါတရာင်ယာဉ်လုိင်း
င်ွ 
၂၄၁၂၀ဦးနှင့် အခ.ူတရာင်ယဉ်လုိင်း
င်ွ ၈၁၆၀ ဦး 
ိုခ့.စ်သည်။၄

ယ'ုဤ စာ
မ်းကိုတရးသား'�ိန်၌ အမှ
 ်၃ ယာဉ်လုိင်းသည် ယ'င်

ဟိုင်လ
်ကားတလးမ�ားတနရာ
င်ွ ၂၀၁၃'ုနှစ်မှစ
င်ကာ မီနီဘကစ််

(minibus) ကားမ�ားခ.င့် အစားထုိးတခပးဆွဲတနမပီးခ.စ်သည်။ ယာဉ်လုိင်း

'ဲွမှာလည်း ယ'င်လုိင်'ဲွ၃'ုအစား အစိမ်းတရာင်နှင့် အခ.ူတရာင် လုိင်း'ဲွ

(၂)'ုသာ သ
မှ်
တ်ခပးဆွဲတနမပီးခ.စ်သည်။ ယ'င်'ရီးစဉ်လမ်းတကကာင်း

မှ ဂိ
ဆ်ုံးတနရာမ�ားသာတခပာင်းလည်း'့ဲသည်။ အစိမ်းတရာင်ယာဉ်လုိင်း

(Figure 4) ၏ ဂိ
ဆ်ုံးမှာ လသာမမို န့ယ် လသာမှ

်ိုင်သုိလ့ည်း

တကာင်း၊ အခ.ူတရာင်ယာဉ်လုိင်းသည် တ
ာင်ဥကU လာမမို န့ယ် တ
ာင်

၄ '�စ်စံဝငး်။(၂၀၁၁)။ ရနကု်န'်ရးီသွားသမိုငး်ထကဲ မထသ၊ ပနး်မ�ို း
ရာစာတပ၊
ရနကု်န။်
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ဥကU လာဘုရား မှ

်ိုင်သုိလ့ည်းတကာင်း 'ရီးစဉ်တခပာင်းလည်း

ထားသည်။

စပယ်ယာဆုိသည်�ှာ

ခမန်မာနုိင်ငံ၏ ကန်ုးလမ်းသယ်ယူပုိတ့ဆာင်တရး
င်ွ ကိုလုိနီတ'

်င်ွ 
တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမ�ား၊ ထတရာလီလုိင်းမ�ားနှင့် မီးရထားကို အသံုး
ခပု'့ဲကကသည်။ ၁၉၁၃'ုနှစ်
င်ွ ရန်ကန်ုလ=ကစ်စ်ဓာ
အ်ားတပး ကမုVဏီ
မှ မမို
့င်ွးနှင့် ဆင်တခ'.ံုးတဒသမ�ားသုိ ့တမာတ်
ာယ်ာဉ်တခပးဆွဲမ� စ
င်
'့ဲခ'င်းတကကာင့် ထုိအ'�ိန်ကပင် ယာဉ်လုပ်သားမ�ား၏ အလုပ်အကိုင်မ�ား 
စ
င်တပ8တပါကလ်ာသည်ဟ ု'န်မှန်းရသည်။၅ ထုိစဉ်က စပယ်ယာမ�ား
၏ လုပ်ငန်း
ာဝန်နှင့် ပ
သ်က၍် ရှာတ.ွတလ့လာတသာလ်ည်း 'ုိင်မာ
သည့် အတထာကအ်ထားတ
ွရ့ခ'င်းမရိှတပ။ 

Spare ဟတူသာ တဝါဟာရသည် ၂၀၁၁ 'ုနှစ်
င်ွ ခမန်မာစာ အ.ဲွ မှ့ 
ထု
တ်ဝသည့် အဂဂလိပ်–ခမန်မာအဘိဓာန်အရ (n) အရန်၊ အပုိ (ပစXည်း၊
ဘီး စသည်)ဟ၍ူ တ.ာခ်ပထားသည်ကို တ
ွ ရိှ့ရသည်။ တမာ်တ
ာ်ယာဉ်
လုိင်းမ�ား
င်ွ ဤကဲ့သုိ ့ဝန်တဆာင်မ� လုပ်ကိုင်သူကို ယ'ု အ'ါ
င်ွ 
စပယ်ယာ (spare) ဟ၍ူ အဂဂလိပ်အသံထွကခ်.င့် အသံလှယ်၍ တ'8
ဆိုတကကာင်း ယူဆမိသည်။ အတကကာင်းအရင်းမှာ ယာဉ်၏ အတနာက်ပုိင်း

င်ွယာဉ်တမာင်းမဟ
ုတ်သာသီခ'ား
စ်တယာကခ်.စ်ခ'င်းနှင့် ယာဉ်နှင့် 
ပ
သ်ကတ်သာ အခ'ားကစိXရပ်မ�ား
င်ွပါ ကညီူလုပ်ကိုင် တပးနုိင်ခ'င်း 

ိုတ့ကကာင့် ခ.စ်နုိင်သည်။ 'ုိင်မာသည့် အတထာကအ်ထားနှင့် သတဘာထား
အခမင် ရရိှ'့ဲခ'င်းမရိှပါ။ ဤ စပယ်ယာမ�ားကို တ'
်အလုိက်အခ'ား
တသာအားခ.င့် လကမှ်
တ်ရာင်း၊ လကမှ်
စ်စ်၊ ယာဉ်တနာက်လုိက၊် 
ယာဉ်အက၊ူ စသည့်ခ.င့် တ'8တဝ8ကကသည်။ ၁၉၈၈ 'ုနှစ် မ
ိုင်မီက 

၅ ခမ
မ်နွ၊် တမာင၊် (ဆူတလ) (၂၀၀၉)။



98  |  ရဟဲန်ိ�ေ	ာင်

လကမှ်
 ်စနစ်ကို က�င့်သံုးတသာလ်ည်း တနာကပုိ်င်း
င်ွ ခ.
်သိမ်း

'့ဲသည်။

 စပယ်ယာဦးတရမှာလည်း
ိုးပွားလာ'့ဲသည်။ ထုိစဉ်က 

စပယ်ယာမ�ားသည် ယ'ုကဲ့သုိ ့'ရီးသည်မ�ားထံမှ ကား' 

တကာက'ံ်ရသည် မဟ
ုပဲ်။ စီးနင်မည့် 'ရီးစဉ် အလုိက ်

လကမှ်
ခ်.င့်တရာင်းရတသာစနစ်ခ.စ်သည်။ ထုိစဉ်က လက်မှ
်တရာင်း

ဟုလည်း တ'8ဆို'့ဲကကသည်။ ခမန်မာဆ့ိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါ
 ီလက်

ထက်
င်ွ အဆိုပါစပယ်ယာ/လကမှ်
တ်ရာင်းအလုပ်ကိုအမ�ိုးသမီးမ�ား

ပါဝင်တရာကလု်ပ်ကိုင်'့ဲကကသည်ဟတု
ွဆ့ုံတမးခမန်း'့ဲတသာ သကက်ကးီ

စပယ်ယာမ�ားထံမှ သိရိှရသည်။ 

၁၉၈၈'ုနှစ်တနာကပုိ်င်း
င်ွ ခမန်မာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံတရးတခပာင်းလဲမ�

မ�ားခ.စ်ပွား'့ဲမပီး တခပာင်းလဲလာတသာ စီးပွားတရးအတခ'အတနမ�ားအရ 

ဧရာဝ
ခီမစ်ဝ ကYန်တပ8တဒသနှင့် အထကခ်မန်မာ နုိင်ငံမှ လူအမ�ား

အခပား ရန်ကန်ုမမို သုိ့တ့ခပာင်းတရွဝ့င်တရာကလ်ာ'့ဲကကသည်။ ထုိတ့ကကာင့် 

က�ယ်ခပန ့လ်ာတသာ မမိုက့ကွအ်တခ'အတနနှင့် 
ိုးပွားလာတသာ လူဦးတရ

အတပ8 မူ
ည်၍ ရန်ကန်ုမမို ရိှ့ တမာတ်
ာယ်ဉ်လုိင်းအတရအ
ကွမှ်ာ

လည်း 
ိုး
ကလ်ာ'့ဲသည်။

ထုိတ့ကကာင့်ယ'ုအ'ါ
င်ွ 'ရီးသည်
င်ယာဉ်လုိင်းတပါင်း ၃၃၆

လုိင်း'န ့ ်ရိှလာမပီး တမာတ်
ာယ်ာဉ် လုပ်သား ဦးတရမှာ ယာဉ်တမာင်း 

၅၈၆၈တယာက'်န ့နှ်င့် စပယ်ယာဦးတရ ၇၇၄၂ဦး'န ့ ်ရိှသည်ဟ ု'န ့ရိှ်

သည်ဟ ုမ၊ ထ၊ သ မှ သိရိှရသည်။၅ သုိတ့သာ ်
ရားဝင် လုိင်စင်ကိုင်

တဆာင်ထားခ'င်းမရိှတသာ ယာဉ်တမာင်းနှင့်ယာဉ်တနာကလုိ်ကမ်�ားလည်း 

ရိှသည်။ ယ'ုတလ့လာတ.ာခ်ပမည့် စပယ်ယာမ�ားမှာ အမှ
 ်၃လုိင်း၏ 

လုိင်း'ဲွမ�ားမှခ.စ်မပီး တလ့လာမ�စ
င်ခပုစဉ်က စုစုတပါင်း လူဦးတရ ၇၀

'န ့ ်ရိှမပီး၊ ၂၀၁၄'ုနှစ်
င်ွမ� ကားအစီအတရအ
ကွတ်ခပာင်းလည်းမ�နှင့် 
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လုိင်းပံုစံတခပာင်းလဲမ�တကကာင့် စပယ်ယာဦးတရ ၄၀တက�ာ'်န ့သ်ာရိှတ
ာ့
သည်။ ၎င်း
ိုအ့ထဲ
င်ွ ၂၀၀၉ 'ုနှစ်
င်ွ လုပ်ကိုင်တနသူမ�ားမှ က�န်
ရိှတန'့ဲသူ ၂၇တယာက'်န ့ရိှ်မပီး အသစ် ဝင်တရာကလ်ာသူ ၁၃ဦး'န ့် ရိှပါ
သည်။ အဆိုပါ စပယ်ယာမ�ား၏ တနစ့ဉ်
ာဝန် ဝ
Z ရာမ�ားကို သက်
ဆိုင်ရာက[ အလုိကတ်.ာခ်ပသွားမည်ခ.စ်သည်။

စပယ်ယာ
စ်ေယာက်ြ�စ်လာြ�င်း 
၂၀၀၉'ုနှစ်
င်ွ ခပုလုပ်'့ဲတသာ တ
ွဆ့ုံတမးခမန်မ�မ�ားနှင့် ၂၀၁၄'ုနှစ်

င်ွခပုလုပ်'့ဲတသာတ
ွဆ့ုံတမးခမန်မ�မ�ားအရ စပယ်ယာအလုပ်ကို တရွး
'�ယ်လုပ်ကိုင်ရခ'င်း၏ အဓိကအတကကာင်းခပ'�ကမှ်ာ လုပ်ငန်း'ွင်
အ
င်ွးဝင်တရာကရ်န် လွယ်ကခူ'င်းတကကာင့်ခ.စ်တကကာင်းသိရိှရသည်။ 
အခ'ားအခမင်
စ်ရပ်မှာ အခ'ားလုပ်ငန်းမ�ားထက ်ဝင်တငွပုိမုိရရိှသည်ဟု
ယံုကကည်တသာတကကာင့်ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာ
စ်တရာက၏် ဝင်တငွရရိှပံု
နှင့် ပ
သ်က၍် သကဆ်ိုင်ရာ က[
င်ွ တဆးွတနွးမည်ခ.စ်ပါသည်။

စပယ်ယာ
စ်တယာကခ်.စ်လာရန်အ
ကွ ်အဓိကအတခ''ံလုိအပ်
'�ကမှ်ာ 'န\ာကိုယ် ကက'ုိံင်မ�ပင်ခ.စ်သည်။ အခ'ားလုိအပ်'�ကမ်�ားကို 
ကန ့သ်
ထ်ားခ'င်းမရိှတသာတကကာင့် လုပ်ငန်း'ွင်အ
င်ွး ဝင်တရာကရ်န် 
လွယ်ကသူည်ဟ ုထင်ခမင်ယူဆခ'င်းခ.စ်သည်။ စပယ်ယာလုပ်လုိသူ
စ်
ဦးသည် နီးစပ်ရာမိ
တ်ဆ ွယာဉ်လုပ်သားမ�ား၊ အံုနာ (ယာဉ်ပုိင်ရှင်) 
မ�ားမှ
ဆင့် တမာယ်ာဉ်လုိင်းအ
င်ွးရိှ စပယ်ယာမ�ားထံမှ အတခ''ံ
အ'�က်မ�ားကို သင်ယူကကရသည်။ 

ထုိသင်ယူမ�မ�ားသည်လည်း
ကိ�တသာ အ'�ိန်ကန ့သ်
'်�က်မရိှပဲ 
အနည်းဆုံး ငါးရကမှ် ဆယ်ရကအ်ထိသာ ကကာခမင့်
ကသ်ည်။ အဓိက
သင်ကကားရသည့် အ'�ကမ်�ားမှ မိမိတမာတ်
ာယ်ာဉ်တဘးကင်စွာခ.င့် 
မှ
်
ိုင်မ�ားသုိ ့ဝင်နုိင်ထွကနုိ်င်ရန် ယာဉ်တမာင်းအားကညီူရပံု၊ မိမိဝင်
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တရာကလု်ပ်ကိုင်မည့် 'ရီးစဉ်အ
င်ွးရိှ ကာမှ

်ိုင်မ�ား၏ အမည်မ�ား
နှင့် ယာဉ်စီး' သ
မှ်
ပံု်မ�ား၊ ဝင်တငွ'ဲွတဝမ� ပံုစံမ�ားနှင့် သ
မှ်
 ်ဝင်
တငွရရိှရန် ယှဉ်မပိုင်ရပံုမ�ားပင်ခ.စ်သည်။ ထုိသုိသ့င်ကကားတနစဉ်အ
င်ွး 
တအာကခ်မန်မာနုိင်ငံ ကန်ုးလမ်းပုိတ့ဆာင်တရး ည6န်ကကားတရးမ�ဦးစီဌာန 
(က၊ ည၊ န)
င်ွ စပယ်ယ လုိင်စင်ရရိှရန် တလ=ာက်လ6ာ
င်၍ လုိင်စင် 
စာတမးပဲွကို ဝင်တရာကတ်ခ.ဆိုရပါသည်(Figure 6)။ လုိင်စင်တအာင်ခမင်
မပီးတနာက ်မိမိဝင်တရာကလု်ပ်ကိုင်မည့်

သကဆ်ိုင်ရာ လုိင်းအ
င်ွးရိှ ယာဉ်ပုိင်ရှင်ထံမှ တထာက'ံ်'�က ်ရယူ၍

မ၊ ထ၊ သ
င်ွ လုိက'ွ်င့် (တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိက'ွ်င့်လုိင်စင်)ကို ခပုလုပ်

ရပါသည်(Figure 6) (စပယ်ယာမ�ားအား လုိင်စင်ထု
တ်ပးခ'င်းနှင့် 

သက်ဆိုင်တသာ ဥပတဒမ�ားနှင့် လုိင်စင်ရပ်ုသိမ်းခ'င်းဆိုင်ရာ ဥပတဒမ�ားကို

တနာက်ဆက
်ွဲ ၁နှင့်၂
ို
့င်ွတ.ာခ်ပထားပါသည်)။ ထုိသုိခ့ပုလုပ်ရာ
င်ွ

အမှ
 (၃)လုိင်းမှ စပယ်ယာမ�ားအ
ကွ ်လုိင်စင်တကကးနှင့် စပယ်ယာ 

ယူနီတ.ာင်း၂စံုအ
ကွ ်၂၀၀၀၀က�ပ် ဝန်းက�င်'န ့်တပးသွင်းရပါသည်။ 

ဝ
စံု်
စ်စံုမှာ ၅၆၀၀က�ပ် 'န ့ခ်.စ်သည်။

ထုိသုိ ့က၊ ည၊ န လုိင်စင်နှင့် သကဆ်ိုင်ရာယာဉ်လုိင်း၏ လုိက'ွ်င့်ရ
ရိှထားပါက ထုိယာဉ်လုိင်း
င်ွအလုပ်လုပ်ကိုင်နုိင်တသာ စပယ်ယာ
စ် 
ဦးခ.စ်မပီခ.စ်ပါသည်။ သုိတ့သာ ်က၊ ည၊ န နှင့် မ၊ ထ၊ သ
ိုမှ့ သ
်မှ
်
ထားတသာ စည်းကမ်းမ�ားကို လုိကန်ာခ'င်းမရိှပါက လအကန ့်အသ
်
ခ.င့် လုိင်စင်ရပ်နားခ'င်းနှင့် လုိင်စင်ပိ
သိ်မ်းခ'င်း
ိုခ့.င့် အတရးယူ နုိင်
ပါသည်။ (စည်းကမ်း'�ကမ်�ားကို တနာကဆ်က
်ွဲ (၃) 
င်ွတ.ာခ်ပထား
ပါသည်)။ ထုိခ့ပင်ယာဉ်ပုိင်ရှင်မ�ားမှလည်း ၎င်း
ို၏့တထာက်'ံ'�က်မ�ား
ကို ရပ်ုသိမ်းခ'င်းခ.င့်လည်း ယာဉ်လုိက'ွ်င့်ကို .�ကသိ်မ်းနုိင်ပါသည်။
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စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်း
ာဝန်�ျား

ရန်ကန်ုမမို ရိှ့တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမ�ားစ
င်တခပးဆွဲ'�ိန်မှာ အတစာဆုံး 

၅နာရီ'ဲွ'န ့
်င်ွခ.စ်သည်။ ထုိထ့ကတ်စာတသာ အ'�ိန်၌ တခပးဆွဲတနတသာ 

တမာတ်
ာယ်ာဉ်မ�ားမှာ တစ�းကကို ၊ တစ�းပုိ ့ကားမ�ားသာခ.စ်သည်။ အခ'ား

ယာဉ်လုိင်မ�ားကဲ့သုိပ့င် အမှ
 ်၃ ယာဉ်လုိင်းမှ စပယ်ယာမ�ားသည် 

မနက ်၅နာရီ'ဲွ'န ့
်င်ွ စ
င်တခပးဆွဲရမည့် တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်း

အ
ကွ ်ဂိ
အ်စ
ည်ရိှရာ တနရာသုိ ့အတနာကက်�ဆုံး ၅နာရီ
င်ွ 

အတရာကလ်ာရသည်။ ထုိအ'�ိန်မှ စ
င်၍ စပယ်ယာ
စ်ဦးသည် 

လုပ်ငန်း'ွင် စ
င်ဝင်တရာကရ်ပါသည်။

အံုနာထံမှ ထု
ယူ်လာတသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ်ကို 
တန
့ာ ကကံ့

'ုိင်မ�အ
ကွ ်အတသးစားစစ်တဆးမ�မ�ားကို စ
င်ခပုလုပ်ရပါသည်။ ဆ၊ီ 

တရ၊ တလ၊ ဝုိင်ဟ ုအကကမ်းခ.င်း တ'8ဆိုနုိင်တသာ တမာင်းနှင်းတခပဆွဲမည့်

ယာဉ်၏ 
စ်တန
့ာ တလာင်စာလုိအပ်'�ကရိှ်မရိှ ထပ်မံစစ်တဆးခ'င်း 

(ဆီ)၊ ယာဉ်၏ အင်ဂ�င်'န်း အတအးတပးစနစ်အ
ကွလုိ်အပ်တသာတရ 

(တရ)၊ ယာဉ်၏ 
ာယာမ�ားအ
င်ွး ရိှရမည့် တလတပါင်'�ိန်ပမာဏ

(တလ)နှင့် အင်ဂ�င်၊ ဘရိ
နှ်င့် အခ'ားလုိအပ်တသာတနရာမ�ားအ
ကွ ်

အင်ဂ�င်ဝုိင်နှင့် စကဆ်အီမ�ိုးမ�ိုး
ိုက့ို စစ်တဆးခ'င်း၊ ခ.ည့်
င်းခ'င်း 

ခ.စ်ပါသည်။ ထုိသုိခ့.ည့်
င်းမပီးတနာက
်င်ွ ယာဉ်ပုိင်ရှင်အမ�ားစု၏ 

သကဆ်ိုင်ရာ ယံုကကည်မ�အလုိက ်
တန
့ာ အနZရာယ်ကင်းတစရန်နှင့် 

အခ'ားတသာ ထိ'ုိကပ်�ကစီ်းမ�မ�ား မခ.စ်တစရန် စပယ်ပန်း၊ တရ6ပန်း၊ 

တငွပန်းမ�ား ဝယ်ယူ'�ိ
ဆ်ွဲခ'င်း၊ အတမ6း
ိုင်ထွန်းညိှခ'င်း
ိုက့ိုလည်း 

ခပုလုပ်ရပါသည်။ ထုိသုိလု့ပ်တဆာင်မပီးပါက မိမိယာဉ်အလှည့်က�စနစ်

ခ.င့် စ
င်ထွက'ွ်ာကကပါတ
ာသ့ည်။

ယာဉ်ထွက'ွ်ာ'�ိန်မှ စ
င်၍ စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ 
ာဝန်မ�ားမှာ 

မိမိ တခပးဆွဲမည့် 'ရီးစဉ်အ
ကွ ်'ရီးသည် တ'8ယူခ'င်း၊ 'ရီးသည်မ�ား
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အားတနရာ'�တပးခ'င်း၊ ယာဉ်စီး'တကာက'ံ်ခ'င်း၊ မှ

်ိုင်မ�ား
င်ွ မိမိ
တမာတ်
ာယ်ာဉ်ဝင်တရာကစ်ဉ်
င်ွ တဘးအနZရာယ်ကင်းတစရန် ဒရိုင်ဘာ
အား ကညီူတပးခ'င်း၊ မိမိလုိကပ်ါသည့် တမာတ်
ာယ်ာဉ် ဝင်တငွ ပုိမုိရရိှနုိင်
တစရန်အ
ကွ ်အခ'ားယာဉ်နှင့် အမပိုင်တမာင်းနှင်ရန် 
န်ွးအားတပး
ခ'င်း၊ မိမိ ဂိ
ရ်င်းသုိ ့တရာကတ်သာ အ'�ိန်၌ ဂိ
မှ် 
ာဝန်ရိှသူ 
အ'�ိန်မှူး (မ.ထ.သမှ 'န ့အ်ပ်ထားတသာ ယာဉ်အလှည့်က� 
ထွကရိှ်နုိင်ရန် စီစဉ်ရသူ)ထံ တနာက
်ကကမ်ိ တမာတ်
ာယ်ာဉ် ခပန်လည် 
ထွကရိှ်ရန် အ
ကွ ်အတကကာင်းကကားစာရင်းသွင်းခ'င်းနှင့် 
ယာဉ်လုိင်းတခပးဆွဲရာမှ ရရိှလာတသာ ယာဉ်စီး'တငွမ�ားကို စာရင်းမှ
 ်
သိမ်းဆည်ရခ'င်း
ိုခ့.စ်ပါသည်။ 

တမာတ်
ာယ်ာဉ်
စ်စီသည်ဂိ
ရ်င်းမှစ
င်ထွက'ွ်ာ'�ိန်ဂိ
ဆ်ုံးသုိ ့
တရာကရိှ်သည်ကို 
စ်ခ'မ်းဟတု'8ပါသည်။ ထုိဂိ
ဆ်ုံးမှ မူလဂိ
်ရင်သုိ ့
ခပန်လည်တရာကရိှ်လ=င်
ခ'မ်းဟတု'8မပီးထုိနှစ်ခ'မ်းတပါင်းကို
စ်တ'ါက်
ဟ ုသ
မှ်
သ်ည်။ ထုိကဲ့သုိအ့တ'ါကအ်တရအ
ကွ ်
စ်တနက့ို အနည်းဆုံး
ရှစ်ကကမ်ိမှ အမ�ားဆုံ ဆယ့်နှစ်ကကမ်ိအထိတခပးဆွဲကကပါသည်။ ညတနပုိင်း
အ'�ိန်သုိ ့တရာက၍် တနာကဆ်ုံးအတ'ါကတ်ခပးဆွဲမပီး'�ိန်သည် 'ုနှစ် နာရီ
နှင့် ရှစ်နာရီ'န ့ရိှ်တနမပီခ.စ်ပါသည်။ ထုိအ'�ိန်၌ဂိ
ရ်င်းသုိ ခ့ပန်တရာက်မပီး
တနာကအ်'�ိန်မှူးထံ အတကကာင်းကကားရခ'င်း၊ ကကးီကကပ်တရးမှူး(မ.ထ.သ
မှ ယာဉ်လုိင်း စီမံအုပ်'�ုပ်ရန် 'န ့အ်ပ်ထားသူ၊ ဂိ
မှ်ူးဟုလည်း တ'8) 
ထံသုိ ့ယာဉ်လုိင်း ဆွဲ'အ
ကွ ်မ.ထ.သသုိ ့တပးအပ်ရမည့် ဂိ
တ်ကကး 
(လုိင်းဆွဲ') ကိုတပးရခ'င်း၊ 
စ်တနကန်ု ရရိှလာတသာ တငွတကကးမ�ားကို 
စုစည်း စာရင်းလုပ်၍ အံုနာထံ
င်ွအပ်နံှခ'င်း၊ မိမိ ရရိှမည့် လုပ်'ကို 
ထု
်ယူခ'င်း၊ ယာဉ်ကိုတဆးတကကာသန ့စ်င်တပးရခ'င်းနှင့် တနာက်
တန ့
ယာဉ်လုိင်းတခပးဆွဲရန်အ
ကွ ်တလာင်စာ ခ.ည့်
င်ရခ'င်း
ိုခ့.စ်သည်။ 
ထုိကစိXမ�ားအားလံုး ခပုလုပ်မပီး'�ိန်
င်ွ စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ 
စ်တန
့ာ
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လုပ်ငန်းမ�ား အမပီးသ
မ်ပီခ.စ်၍ အတစာဆုံး ည၉နာရီနှင့် ၉နာရီ'ဲွ'န ့်
ရိှတနမည်ခ.စ်ပါသည်။ ထုိတ့ကကာင့်စပယ်ယာ
စ်တယာက၏် အလုပ်'�ိန်
သည် နံနက ်၅နာရီမှစ၍ ညတန၉နာရီ'ဲွ
င်ွ အဆုံးသ
မ်ပီး 
စ်ရက်
အလုပ်'�ိန် စုစုတပါင်း ၁၆နာရီ'န ့ရိှ်ပါသည်။

စပယ်ယာအမ�ားစုသည် အ
န်းပညာ
ကတ်ခမာကမ်�နိမ့်ပါးကက
တသာလ်ည်း ၎င်း
ို
့င်ွ အလုပ်'ွင်၌ အာရုံစုိကနုိ်င်မ�နှင့် တမာတ်
ာ်
ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွး 'ရီးစဉ်တခပးဆွဲမ�ဆိုင်ရာ အ'�ကအ်လကမ်�ားကို 
အတသးစိ
 ်အာရုံစုိကနုိ်င်မ�မ�ားရိှသည်ကို တလ့လာမ�မ�ားအရ တ
ွ ရိှ့
ရပါသည်။ စပယ်ယာ
ို ့ပညာတရး အတခ'အတနနှင့် ပ
သ်က၍်လည်း 
တအာက
်င်ွ ဆကလ်ကတ်.ာခ်ပထားပါသည်။

ဝင်ေင!ရ#ိပံုနှင်& ေ�ာ်ေ
ာ်ယာဉ်လုိင်းအ
!င်း ဝင်ေင!�!'ေဝပံု

စပယ်ယာ 
စ်ဦး၏ ဝင်တငွ (လုပ်') ရရိှမ�ကို တလ့လာနုိင်ရန် အ
ကွ ်
တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းအ
င်ွ ဝင်တငွ'ဲွတဝသည့် ပံုစံမ�ားကို သိရိှရန်လုိအပ်
သည်။ ရန်ကန်ုမမို
့င်ွ တခပးဆွဲလ=က ်ရိှတသာ တမာတ်
ာ်ယာဉ်လုိင်းမ�ား

င်ွ အဓိကက�င့်သံုးတသာ စနစ်မှာ ၃မ�ိုးရိှတကကာင်း သိရသည်။ ၎င်း
ိုမှ့ာ
အငှားစနစ်၊ ရရှင်းစနစ်နှင့် က�န်ရှင်းစနစ်
ို ခ့.စ်သည်။

အငှားစနစ်သည် တမာတ်
ာယ်ာဉ်ပုိင်ရှင်မှ သ
မှ်
ထ်ားတသာ 
န�န်းထားခ.င့် လုပ်ကိုင်လုိတသာ စပယ်ယာ (သုိ)့ ဒရိုင်ဘာအား အငှား
'�ထားတပးထားတသာ စနစ်ခ.စ်သည်။ ဤစနစ်
င်ွယာဉ်လုိင်းအလုိက်
သကမှ်
ထ်ားတသာ န�န်းထားမ�ားမ
ညီူကကတပ။ ထုိခ့ပင်တမာတ်
ာ်
ယာဉ်ကကံ့'ုိင်မ�သည်လည်း ငှားရမ်းမ� န�န်းထားမ�ားကို သ
မှ်
ရ်ာ
င်ွ 
အတရးပါတသာ အ'�က
်စ်'�ကခ်.စ်သည်။ စ
င်တလ့လာမ�ခပု'့ဲတသာ 
၂၀၀၉'ုနှစ်
င်ွ ဟိုင်းလ
အ်မ�ိုးအစား တမာတ်
ာယ်ာဉ်
စ်စီးအ
ကွ ်

စ်ရကပ်�မ်းမ=ဝင်တငွရရိှမ�သည် က�ပ်ငါးတသာင်းနှင့် တခ'ာကတ်သာင်း
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ဝန်းက�င်'န ့ခ်.စ်မပီး၊ ငှားရမ်း'န�န်ထားမှာ 
စ်ရကအ်
ကွ ်က�ပ်နှစ်

တသာင်းနှင့် သံုးတသာင်ဝန်က�င်'န ့ရိှ်မပီး 
စ်လခ'င်းရှင်းရသည့် စနစ်

ခ.စ်သည်။ ဤစနစ်ခ.င့် လုပ်ကိုင်ရာ
င်ွ စပယ်ယာမ�ားထက ်ဒရိုင်ဘာ

မ�ားက ပုိမုိငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ကကတကကာင်းသိရသည်။ တနစ့ဉ်ရရိှတသာ ဝင်

တငွအ
င်ွးမှ အတသးစား ခပင်စင်စရိ
 ်၊ တလာင်စာ.ုိး၊ ဂိ
တ်ကကးနှင့် 

စပယ်ယာ(သုိ)့ ဒရိုင်ဘာ၏ လုပ်အား'ကို ငှားရမ်းတခပးဆွဲသူမှ ကက'ံ

ရသည်။ 

ရရှင်းစနစ်မှာ 
စ်တန
့ာ တမာတ်
ာယ်ာဉ်တခပးဆွဲရာမှ ရရိှလာတသာ

ဝင်တငွမှ ရာ'ုိင်းန�န်းအလုိက ်ယာဉ်လုပ်သားမ�ားခ.စ်တသာ စပယ်ယာနှင့် 

ဒရိုင်ဘာ
ို၏ လုပ်အား'မ�ားကို တပးတခ'ခ'င်းခ.စ်သည်။ က�န်ရှင်းစနစ်

မှာမူ ၎င်းတမာတ်
ာယ်ာဉ်၏ 
စ်တန
့ာ ကန်ုကကစရိ
အ်ား ရရိှတသာ 

ဝင်တငွမှ ထု
န်�
မ်ပီး က�န်ရိှတသာ တငွအတပ8၌ ရာ'ုိင်န�န်းအလုိက ်လုပ်

အား'ရရိှခ'င်းပင်ခ.စ်သည်။ မည်သည့်စနစ်ကို က�င့်သံုးသည်ခ.စ်တစ 

စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ လုပ်အား'သ
မှ်
'်�ကမှ်ာ ၁၀ရာ'ုိင်န�န်း'န ့ခ်.စ်

မပီး  အသံုးခပုတသာ စနစ်တပ8
င်ွမူ
ည်၍ ဝင်တငွရရိှမ�ကွဲခပားတကကာင်း

တလ့လာသိရိှရပါသည်။ 

အမှ
 ်၃ ယာဉ်လုိင်း
င်ွ စပယ်ယာမ�ားမှ အငှားစနစ်ခ.င့် လုပ်

ကိုင်သူ မရိှတကကာင်း သိရိှရသည်။ ၂၀၀၉'ုနှစ်
င်ွ ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွး 

စုစုတပါင်း ဟိုင်းလ
တ်မာတ်
ာယ်ာဉ်စီးတရ အစီး ၆၀'န ့ရိှ်တသာလ်ည်း 

ကားငါးစီး'န ့သ်ာ အငှားစနစ်ခ.င့် လုပ်ကိုင်တနတကကာင်း သိရိှရသည်။ 

၂၀၁၄'ုနှစ်
င်ွမူ ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွး မီနီဘကစ်် ၂၈စီး'န ့ရိှ်မပီး အငှား

စနစ်ခ.င့် လုပ်တဆာင်တသာ ကား
စ်စီးမှ မရိှတပ။ အမှ
 ်၃ ယာဉ်လုိင်း

အ
င်ွး အဓိက အသံုးခပုတသာ ပံုစံမှ ၂၀၀၉'ုနှစ် မ
ိုင်မီက က�န်ရှင်း

စနစ်ခ.စ်မပီး၊ တနာကပုိ်င်း
င်ွ ရရှင်းစနစ်ကို တခပာင်းလဲ အသံုးခပု'့ဲတသာ်

လည်း ယ'ုအ'ါ က�န်ရှင်းနစ်ကို ခပန်လည်အသံုးခပုတနကကမပီးခ.စ်သည်။ 
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ဤစနစ်မ�ားကို က�င့်သံုးရာ
င်ွ မ ထ သစသည်ခ.င့် အုပ်'�ုပ်မ� အ.ဲွ ့
မ�ားမှ သ
မှ်
တ်ပးထားခ'င်းမဟ
ုပဲ် လုိင်းအ
င်ွးရိှ ယာဉ်ပုိင်ရှင်
မ�ားမှ ခ.စ်တပ8တနတသာ တလာင်စာတစ�းကကွအ်တခ'အတနနှင့် န1င်းယှဉ်ကာ
အသံုးခပုခ'င်းခ.စ်သည။် 

ဤယာဉ်လုိင်းအ
င်ွးရိှ စပယ်ယာ
ို၏့ ဝင်တငွကို တလ့လာရာ၌ 
၂၀၀၉'ုနှစ်
င်ွ 
စ်တနလ့=င် အတ'ါကတ်ရ ၁၀တ'ါကမှ် ၁၂တ'ါကအ်ထိ
တခပးဆွဲရတသာ ယာဉ်မ�ားအ
ကွ ်
စ်စီးပ�မ်းမ=ဝင်တငွမှာ က�ပ်တခ'ာက်
တသာင်း ဝန်က�င်ခ.စ်မပီး စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ ဝင်တငွမှာ က�ပ် ၆တထာင်
ဝန်က�င်းခ.စ်သည်။ ယ'ုအ'�ိန်
င်ွ မီနီဘကစ််
စ်စီသည် 
စ်တနလ့=င် 
အတ'ါကတ်ရ အမ�ားဆုံး ၈တ'ါကအ်ထိတခပးဆွဲကကမပီး၊ ကား၏အရွယ်
အစားပုိမုိကကးီမာလာတသာတကကာင့် 'ရီးသည်အတရအ
ကွ ်ပုိမုိမ�ားခပား
စွာ
င်တဆာင်နုိင်ခ'င်းနှင့် ကားအစီးတရတလ=ာန့ည်းလာခ'င်း
ိုတ့ကကာင့် 

စ်စီ၏ 
စ်တနဝ့င်တငွမှာ က�ယ်
စ်သိန်းဝန်က�င်အထိခ.စ်လာ'့ဲတသာ်
လည်း က�န်ရှင်းစနစ်ကိုက�င့်သံုးတသာတကကာင့် တလာင်စာဆီအ
ကွ်ကန်ု 
ကကစရိ
နှ်င့် အခ'ားစရိ
မ်�ားန�
မ်ပီးတနာက်က�န်တငွမှာက�ပ်တခ'ာက်
တသာင်း ဝန်က�င်သာခ.စ်မပီး စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ ဝင်တငွမှာ က�ပ်၆၀၀၀ 
ဝန်းက�င်ခ.င့်သာ ၅နှစ်အ
င်ွး 
ည်မမဲတနတကကာင်း တ
ွ ရိှ့ရသည်။ 
မိမိ၏ လုိင်းဆွဲတနစဉ်အ'�ိန်အ
င်ွး ပ�ကခ်'င်း၊ ထိ'ုိကမိ်ခ'င်းနှင့် 

ာယာတပါက်ခ'င်း စသည်
ိုခ့.စ်၍ လုိင်းမထွကနုိ်င်ခ'င်း၊ အတ'ါကတ်ရ 
တလ=ာ့နည်းခ'င်း
ိုခ့.စ်ပါက ဝင်တငွတလ�ာန့ည်းခ'င်း၊ ထုိတနအ့
ကွ ်ဝင်
တငွ မရရိှခ'င်း
ိုခ့.င့်လညး် ရင်ဆိုင်ရသည။်

စပယ်ယာအလုပ်မှာ အလုပ်'�ိန်ကကာရှည်ခ'င်း၊ တနပူမုိးရွာ မတရှာင်
လုပ်ကိုင်ရခ'င်း
ိုတ့ကကာင့် 
စ်ပ
လ်=င် ငါးရက'်န ့သ်ာ အမ�ားဆုံး 
လုပ်နုိင်တကကာင်း သိရသည်။ ထုိတ့ကကာင့် အလုပ်လုပ်ရက ်အမ�ားဆုံး ၂၂
ရကရိှ်မပီး 
စ်ရကပ်�မ်းမ= ဝင်တငွခ.င့်
ကွ'်�ကက်ကည့်ပါက 
လ=င် 
စ်
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သိန်းသံုးတသာင်းနှစ်တထာင်'န ့သ်ာ အမ�ားဆုံးရနုိင်တကကာင်း သိရသည်။ 

ထုိခပင့်
စ်ရက
်စ်ဦးခ'င်းဝင်တငွအတနခ.င့် က�ပ်၆တထာင်မှာ အခ'ားတသာ

လုပ်ငန်းမ�ားခ.င့် န1င်းယှဉ်တသာ မ�ားသည်ဟ ုယူဆနုိင်တသာလ်ည်း 

ရှည်းလ=ားတသာ အလုပ်'�ိန်နှင့် 
ကွဆ်ကကည့်ပါက 
စ်နာရီအ
ကွ ်

၃၇၅က�ပ်သာရရိှတကကာင်း သိရိှရသည်။ 

စပယ်ယာမ�ား ဝင်တငွရရိှမ�နှင့် ပ
သ်က၍် တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်း 

တလာကအ
င်ွ တနာကတ်ခပာင်တခပာဆိုတသာ စကားမ�ားလည်းရိှမပီး “စ

ပယ်ယာလူရိုး အစိ
'ုိ်း”နှင့် “အံုနာဂ�ိုင့်တထာက၊်ဒရိုင်ဘာဗုိက်တမှာက၊် 

စပယ်ယာ 
ိုကတ်ဆာက”် စသည်
ိုခ့.စ်သည်။ စပယ်ယာမ�ားသည် 

ရရိှတသာ ဝင်တငွမ�ားအတပ8မှ 'ုိးဝှက
်ကသ်ည့် သတဘာရိှသည်ဟ ုဆို

လုိခ'င်းခ.စ်သည်။ သုိတ့သာလ်ည်း 
ကယ့် လကတ်
ွအ့တခ'အတန
င်ွ 

တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းအ
င်ွးရိှတသာ သူမ�ားအားလံုမှာ ယာဉ်လုိင်း

တကကာင်း
'ု၏ ဝင်တငွကို လွယ်ကစွူာ
ကွ'်�ကနုိ်င်တသာ အတခ'အတန


င်ွ လွယ်ကတူသာ အတခ'အတနမဟ
ုတ်ပ၊ ထုိခ့ပင် ယ'ုအ'ါ၌ အံုနာမ�ား၏ 

လူယံုမ�ားမှာ တမာတ်
ာက်ားတပ8
င်ွ ပါရိှကကမပီး လူ
င်လူ'�စာရင်ကို 

တကာကယူ်တလ့ရိှကကမပီခ.စ်သည်။ ထုိခ့ပင်နှစ်ရှည်လမ�ား စပယ်ယာလုပ်

လာသူမ�ားနှင့် တမးခမန်မ�မ�ားအရနှင့် တလ့လာတ
ွ ရိှ့'�ကမ်�ားအရ ဆင်း

ရဲမဲွတ
မ�မှ လွ
တ်ခမာကတ်သာ အတခ'အတနသုိ ့တရာကရိှ်သွားတသာ အတရ

အ
ကွမှ်ာ အလွန်နည်းပါသည်ကို သိရိှရသည်။ အမ�ားစုမှာ 
ခ'ား

အလုပ်သုိတ့ခပာင်းတရ6သွ့ားခ'င်းနှင့် ထိ'ုိကဒ်ဏ်ရာရရိှမ�တကကာင့် အလုပ်မှ 

အနားယူလုိကရ်သူမ�ာကိုသာ တ
ွ ရိှ့'့ဲမပီး၊ စပယ်ယာဘဝမှ အံုနာခ.စ်

လာသူ အမှ
 ်၃ ယာဉ်လုိင်း
င်ွ 
စ်ဦးမှ မရိှတကကာင်း သိရိှရသည်။ 

စပယ်ယာမ�ား၏ က�န်မာတရးတစာင့်တရှာကမ်�နှင့် ထိ'ုိကဒ်ဏ်ရာ

ရရိှမ�
ိုအ့
ကွ ်မ ထ သနှင့် သကဆ်ိုင်ရာ ယာဉ်လုိင်းမ�ား
င်ွ အာမ'ံ

ထားရိှမ�နှင့် 
ကိ�တသာ အစီအစဉ်မူဝါဒမ�ား မရိှတကကာင်းတ
ွ ရိှ့ရသည်။ 
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အလုပ်သမားဝန်ကကးီဌာနမှ လူမူ.ူလံုးတရးအ
ကွ ်အ.ဲွဝ့င်နုိင်မပီး လစဉ်
ဝင်တငွ တကာက'ံ်သည့် အစီအစဉ် ရိှတသာလ်ည်း အစဉ်အမမဲ တဆာင်ရွက်
တနခ'င်း မဟ
ုပဲ် 
'ါ
ရံမှသာ ခ.စ်သည်။ စပယ်ယာ အမ�ားစုမှာ 
လူမ�.ူလံုတရးသုိ ့အ.ဲွဝ့င်ထားခ'င်းမရိှပဲ အ'�ိုမှာ ထုိသုိ ့အ.ဲွ ဝ့င်နုိင်
တကကာင်းကို သိရိှမ�ပင်မရိှတပ။ 

စပယ်ယာ
ိ(၏ လူ�*ဘဝ

အမှ
်(၃)ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွးရိှစပယ်ယာမ�ား၏လူမ�တရးဆိုင်ရာ အတခ'
အတနမ�ားကို သိရိှနုိင်ရန် ၂၀၀၉'ုနှစ်နှင့် ဆကလ်က၍် ၂၀၁၄'ုနှစ်
ို ့

င်ွ တလ့လာမ�မ�ား ခပုလုပ်'့ဲရာ
င်ွ စပယ်ယာလုပ်ငန်းကို ဝင်တရာက ်
လုပ်ကိုင် သူမ�ား
င်ွ ရန်ကန်ုမမို
့င်ွ အတခ''� တနထုိင် သူဦးတရမှာ ၃၀ 
ရာ'ုိင်န�န်း'န ့ရိှ်မပီး အခ'ာတဒသမ�ားမှ တခပာင်းတရ6 ဝ့င်တရာကလ်ာသူဦးတရ
မှာ ၇၀ ရာ'ုိင်န�န်း'န ့ရိှ်တကကာင်း သိရိှရသည်။ နယ်မှ ဝင်တရာက်လာသူမ�ား
အတနခ.င့် ဤလုပ်ငန်းကို ပုိမုိတရွး'�ယ်ရခ'င်းအတကကာင်းမှ အထက
်င်ွ 
တ.ာခ်ပသကဲ့သုိလု့ပ်ငန်း'ွင်ဝင်တရာကရ်န်လွယ်ကခူ'င်းခ.စ်သည်။ ထုိခ့ပင် 
အခ'ားတသာ အရင်းအနီှးမလုိပဲ ရန်ကန်ုမမို
့င်ွ ဝင်တရာကလု်ပ်ကိုင်နုိင်တသာ
အခ'ားတသာ အလုပ်မ�ားခ.စ်သည်။ စာပဲွထုိး၊ ကန်ုစည်အ
င်အ'�နှင့် 
အခ'ားက�ပန်းလုပ်ငန်းမ�ားနှင့် န1င်းယှဉ်ပါက ဝင်တငွပုိမုိရရိှသည်ဟ ု
ထင်ခမင်မ�တကကာင့်ခ.စ်သည်။

ဤလုိင်းအ
င်ွးရိှ စပယ်ယာမ�ား၏ ပညာ
ကတ်ရာကမ်�န�န်းကို 
နှစ်ကကမ်ိတလ့လာစစ်
မ်းတကာကယူ်မ�အရ စုစုတပါင်း ၉၀တယာက
်င်ွ 
အတခ''ံပညာအထက
်န်းအဆင့်ကို 
ကတ်ရာက'့ဲ်.ူးသူ ၂၀ရာ'ုိင်န�န်း
ရိှမပီး၊ 
ကU သုိလ် 
ကတ်ရာက.ူ်းသူ ၃.၇ ရာ'ုိင်န�န်း (၃ဦး) ရိှကာ၊ ၆၀ 
ရာ'ုိင်န�န်းတက�ာမှ်ာ အလယ်
န်းနှင့် မူလ
န်း
ို
့င်ွသာ
က်တရာက်
.ူးသူမ�ားခ.စ်သည်ကိုတ
ွရ့သည်။ က�န် ၁၅ရာ'ုိင်န�န်းတက�ာမှ်ာ အစုိးရ
တက�ာင်း 
ကတ်ရာက.ူ်းခ'င်းမရိှတပ။



တမာတ်
ာယ်ာဉလ်ိုငး် စပယ်ယာမ�ား  |  109

စပယ်ယာမ�ား၏ထကဝ်ကတ်က�ာ'်န ့မှ်ာ အိမ်တထာင်ရိှကကမပီး၊ သား
သမီးမ�ား၏ ပညာတရးအ
ကွနှ်င့်မိသာစုစရိ
အ်
ကွ ်ထုိအိမ်တထာင်
ရိှ သူမ�ားထဲမှ ၄၀ ရာ'ုိင်န�န်းတသာ သူမ�ား၏ အိမ်တထာင်.က်မ�ားမှ 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမပီးဝင်တငွထပ်မံရှာတ.ွရသည်။ သားသမီးမ�ား၏ ပညာ
တရး
င်ွလည်း အိမ်တထာင်ရိှသူမိသားစုမ�ားထဲမှ 
ကU သုိလ်အဆင့်ထိ 
တရာကတ်အာင် တက�ာင်းထားနုိင်'့ဲသူ မရိှတသးတပ။ ထုိခ့ပင် ကိုယ်ပုိင် အိမ်
ခ.င့် တနထုိင်နုိင်သူ ၅ဦး'န ့သ်ာ တ
ွ ရိှ့ရသည်။ မိသားစုရိှတသာ သူမ�ားက
အိမ်ငှားတနခ'င်းခ.င့်လည်တကာင်း နယ်မှတခပာင်းတရ6 လ့ာသူမ�ားနှင့် လူ
လွ
မ်�ားမှာမ� ဘုန်းကကးီတက�ာင်း
င်ွတနထုိင်ခ'င်း၊ အတဆာင်မ�ား
င်ွ 
တနထုိင်ခ'င်းနှင့် အံုနာ၏ အိမ်
င်ွ လည်တကာင်း၊ မိမိ အလုပ် လုပ်ရာ 
တမာတ်
ာယ်ာဉ်
င်ွ လည်တကာင်းတနထုိင်ကကသည်ကို တ
ွ ရိှ့ရပါသည်။

သုိတသာ ်စပယ်ယာမ�ား၊ ဒရိုင်ဘာမ�ားနှင့် အံုနာမ�ားအပါအဝင် 
ယာဉ်လုပ်သားမ�ား စုစည်း၍ နှစ်စဉ် ရဟန်း'ံ ရှင်ခပုတပးခ'င်း၊ ဝါ
င်ွး
ကာလ လခပည့်တနမ�ား
င်ွ ဘုရာ.ူးမ�ားကို အ'မ့ဲပုိတ့ဆာင်တပခ'င်း အစ
ရိှတသာ ဘာသာတရးဆိုင်ရာ အလ�အ
န်းမ�ားနှင့် သကကဂန်အ
င်ွး စ
ု
ဒီသာ တကYးတမွးခ'င်းကဲ့သုိတ့သာ လူမ�တရးဆိုင်ရာအလ�အ
န်းမ�ား ကို
လည်း တဆာင်ရွကက်ကပါသည်။ ထုိခပင့် စပယ်ယာမ�ားနှင့် ဒရိုင်ဘာမ�ား

င်ွ ရိှတသာ အခ'ား အတထာကအ်ကခူပု တဆာင်ရွက'်�က ်
စ်ရပ်မှာ 
တဘာဒ်ါတကကးတပးခ'င် ဟတု'8တသာ နာမက�န်းတသာ အလုပ် မရိှတသာ 
ဘဝ
 ူယာဉ်လုပ်သားအား စုတပါင်းတထာကပ့ံ်ခ'င်းခ.စ်သည်။ ထုိသုိ ့
တထာကပ့ံ်ရာ
င်ွ မိမိကိုယ်ပုိင်တငွထဲမှ ၂၀၀က�ပ် ၅၀၀က�ပ်အစရိှသခ.င့် 
တပးကမ်းတထာကပ့ံ်ခ'င်းခ.င့် ထုိသူ၏
တန
့ာ အိမ်စရိ
က်ိုခ.ည့်
င်း
တပးကကသည်။ သုိတ့သာ ်ထုိ ပုိကဆ်ထဲံမှ အရက ်တသာကခ်'င်း၊ တလာင်း
ကစားခ'င်းမ�ားခပုလုပ်သည်ဆိုပါက ထုိသုိတ့ထာကပ့ံ်ခ'င်းမခပုတ
ာတ့ပ။ 
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စပယ်ယာမ�ား၏ အနာဂ
 ်ဘဝရည်မှန်း'�ကမ်�ားအား တမးခမန်းရာ

အသကအ်ရွယ် ကကးီရင့်သူမ�ားမှာ အလုပ်'�ိန်ရှည်ကကာတသာ ဤအလုပ်မှ

တခပာင်းတရ6 လုိ့တသာလ်ည်း
ခ'ားအလုပ်မ�ားသုိဝ့င်တရာကရ်န်'က'ဲ်ခ'င်း၊ 

လုိအပ်တသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် အရင်းအနီှး မရိှခ'င်းတကကာင့် တခပာင်း

တရ6 ရ့န် 'က'ဲ်တကကာင်း သိရိှရသည်။ လူငယ်အ'�ို မှ့ာ ဤယာဉ်လုိင်း၌ပင် 

ဒရိုင်ဘာ ခ.စ်လာခ'င်း၊ အခ'ား ယာဉ်လုိင်းမ�ားသုိ ့တခပာင်းတရ6၍့ လုပ်

ကိုင်ခ'င်း၊ အငှားယဉ်တမာင်း ဘဝသုိ ့ကးူတခပာင်း သွားခ'င်း
ို ့ခ.စ်မပီး 

အမ�ားစုမှာမ� ဤ အလုပ်မှ စွန ့'ွ်ာလုိကကမပီး 'ုိင်မာတသာ ရည်မှန်'�က ်

ထားရိှရန် 'က'ဲ်တသာ အတခ'အတန ခ.စ်သည်ကို သိရိှရသည်။ 

လုပ်ငန်း�!င်အ
!င်း�ှ ြပဿနာ�ျား

စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ တနစ့ဉ်ကကုံတ
ွတ့နရတသာ ခပဿနာမ�ားမှာ ၎င်း
ို၏့

အဓိကဝင်တငွရှာတ.ွရာ နည်းလမ်း
စ်'ုခ.စ်တသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ်၏ 

ကကံ့'ုိင်မ�ဆိုင်ရာ ခပဿနာ၊ တနစ့ဉ်ဆကဆ်ကံကုံတ
ွတ့နရတသာ 'ရီးသည်

မ�ားနှင့် ခ.စ်ပွားတသာ ခပဿနာမ�ားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ခပဿ

နာ
ိုပ့င်ခ.စ်သည်။ 

ဤတမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမှ ရရိှတသာ ဝင်တငွမ�ားကို'ဲွတဝရာ
င်ွ ရာ

'ုိင်န�န်းအားခ.င့် အမ�ားဆုံးရရိှတသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ်ပုိင်ရှင် 
စ်ဦး'�င်း

စီအတပ8
င်ွမူ
ည်လ=က ်တမာတ်
ာယ်ာဉ်ကက'ုိံင်တရးနှင့် ပ
သ်က၍် 

ကွဲခပား ခ'ားနားကကသည်။ တလ့လာမ� အ
င်ွး သိရိှ'့ဲရတသာ အ'�က်

အလက်မ�ားအရ ဤယာဉ်လုိင်းအ
င်ွး တမာတ်
ာယ်ာဉ်ခပုခပင် ထိန်း

သိမ်းမ�၌ စနစ်က�တသာ အတခ'အတန
စ်ရပ်မရိှတကကာင်း တ
ွ ရိှ့ရသည်။ 

က ည န မှ ထု
ခ်ပန်ထားတသာ သကဆ်ိုင်ရာလုိင်းအ
င်ွးရိှ တမာတ်
ာ်

ယာဉ် 
စ်စီး၏ ကက'ုိံင်တရး ဆိုင်ရာ စံန�န်းမ�ားမှာ ယာဉ်ပုိင်ရှင်၊ ယာဉ်

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူအရာရိှ (ယာဉ်ထိန်းရဲ)နှင့် တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်း

အ
င်ွးရိှ ကကးီကကပ်သူမ�ား (သကဆ်ိုင်ရာယာဉ်လုိင်းအလုိက ်မ.ထ.သမှ 
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ကကးီကကပ်တရးမှူးမ�ား) ကကား
င်ွ အ'�င်း'�င်းနားလည်မ� အရသာ 

တဆာင်ရွကတ်နကကာင်းသိရိှရသည်။  ဤအတခ'အတန
င်ွ ဒရိုင်ဘာနှင့် 

စပယ်ယာမ�ားမှာ သကဆ်ိုင်ရာ တမာတ်
ာယ်ာဉ်အ
ကွ ်အံုနာမ�ားအား 

အကကတံပး တခပာဆိုခ'င်းထက ်ပုိ၍ တဆာင်ရွက'ွ်င့်မရိှတပ။ 'Yင်း'�က ်

အတနခ.င့် အံုနားမှ ယံုကကည်စွာလ6ဲအပ်ထားတသာ ဒရိုင်ဘာနှင့် စပယ်ယာ

အ'�ို ရိှ့တသာလ်ည်း ၎င်း
ို၏့တဆာင်ရွကနုိ်င်မ� အတနအထားမှာ အကန ့်

အသ
မ်�ားနှင့်သာ ခ.စ်တကကာင်း သိရိုရသည်။ တမာတ်
ာယ်ာဉ်ကကံ့'ုိင်မ� 

အတခ'အတန မခပည့်စံုမ�တကကာင့် တနစ့ဉ်လုိင်းမဆွဲနုိင်ခ'င်း၊ လုိင်းဆွဲတနစဉ် 

ယာဉ် '�ို ယွ့င်းခ'င်းတကကာင့် လုိင်းအတ'ါက်အတရအ
ကွ ်မခပည့်ပါက 

ယာဉ်လုပ်သားမ�ား၏ တနစ့ဉ်စီးပွားတရးအတပ8 ထိ'ုိကမ်�မ�ားရိှတကကာင်း 

သိရိှရပါသည်။  ထုိအခပင် အတရးအကကးီဆုံး ကစိX
စ်ရပ်အတနခ.င့် 

ယာဉ်'�ိုယွ့င်းမ�တကကာင့် ခ.စ်ပွားတသာ မတ
ာ
်ဆ မ�မ�ားသည် ယာဉ်

လုပ်သားမ�ားသာမက ယာဉ်တပ8ရိှ'ရီးသည်မ�ားကို အသက်အနZရာယ် 

ထိ'ုိကနုိ်င်ခ'င်းပင်ခ.စ်ပါသည်။

ရန်ကန်ုမမိုအ့
င်ွး တနစ့ဉ်ခ.စ်ပွားတနတသာ ယာဉ်မတ
ာ
်ဆမ�မ�ား


င်ွ 'ရီးသည်
င် တမာတ်
ာယ်ာဉ်မ�ားတကကာင့် ခ.စ်ပွားတသာ ယာဉ်

မတ
ာ်
ဆမ�မ�ားမှာ ရာ'ုိင်န�န်း 
စ်'ုအတနခ.င့် ရိှတနသည်။ ယာဉ်


ိုကမ်� ခ.စ်စဉ်မ�ား
င်ွ အဓိက 
ာဝန်ရိှသူမ�ား ယာဉ်တမာင်းခ.စ်တသာ်

လည်း မ ထ သမှ ခပ`ာန်းထားတသာ ဥပတဒမ�ားအရ စပယ်ယာမ�ား
င်ွ

လည်း 
ာဝန်ရိှတကကာင်း သိရိှရသည်။ (တနာကဆ်က
်ွဲ ၃)။ 

ရန်ကန်ု
ိုင်းတဒသကကးီ
င်ွခ.စ်ပွားတသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ် မတ
ာ်


ဆမ�ခ.စ်စဉ်မ�ားအ
င်ွးမှ လအလုိကနှ်င့် နှစ်အလုိက ်
ကိ�စွာ
င်ခပ

နုိင်ရန် ယာဉ်ထိန်းရဲ
ပ်.ဲွ မှ့ူးရုံး ထံမှတ
ာင်း'ံ'့ဲတသာလ်ည်း အ'�က်

အလက်မ�ားမှာ အ'�ိန်မီရရိှနုိင်'့ဲခ'င်းမရိှတပ။ 
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ဒု
ယိခပဿနာမှာ 'ရီးသည်မ�ားနှင့် ခ.စ်ပွားတလ့ရိှတသာ ခပဿနာ
မ�ားပင်ခ.စ်သည်၊ ဤခပဿနာ၏ အရင်းအခမစ်မှာ စပယ်ယာ
ို၏့ 
လူမ�ဘဝအတခ'အတန၊ 'ရီးသည်မ�ား၏ လုိအပ်'�ကမ်�ားနှင့် ယာဉ်စည်း
ကမ်းနှင့် ယာဉ်လုိင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းမ�ား အားနည်း'�ကတ်ကကာင့်ခ.စ်
တကကာင်း တလ့လာမ�မ�ားအရ သိရိှရသည်။ ဤအပုိင်းကို တ.ာခ်ပရာ
င်ွ 
စပယ်ယာမ�ား၏ လူမ� ဘဝအတခ'အတနနှင့် ပ
သ်က၍် အထက
်င်ွ 

င်ခပ'့ဲမပီး ခ.စ်ပါသည်။ က�န်အ'�ကမ်�ားအနကမှ် 
စ်'�ကခ်.စ်တသာ 
'ရီးသည်မ�ားဘကမှ် လုိအပ်'�ကနှ်င့်ပ
သ်က၍် 'ဲွခ'ားတလ့လာရာ
င်ွ 
တမာတ်
ာယ်ာဉ်တပ8၌ တနရာယူစီးနင်းခ'င်းနှင့် ပ
သ်က၍် ခ.စ်ပွားတသာ
ခပဿနာမ�ားနှင့် ယာဉ်စီး' တကာက'ံ်ခ'င်းနှင့် ပ
သ်ကတ်သာ ခပဿနာ

ိုပ့င်ခ.စ်ပါသည်။ ထုိသုိ ့'ရီးသည်မ�ားနှင့် ခပဿနာမ�ားခ.စ်တပ8လာ
ပါက စပယ်ယာမ�ား.ကမှ် 
ုံခပန်မ�မ�ားနှင့် ပ
သ်က၍်လည်း အဆင် 
မတခပမ�မ�ားခ.စ်တပ8ရခ'င်းခ.စ်သည်။ 

'ရီးသည်မ�ားသည် တမာတ်
ာယ်ာဉ်တပ8
င်ွ တနရာယူ စီးနင်းရာ၌ 
ဝင်တပါက၌် ပိ
၍် စီးနင်းခ'င်းနှင့် အ
င်ွးဘက
်င်ွ တနရာလွ
မ်�ားရိှ
ပါက အ
င်ွးသုိ ့တခပာင်းတရ6 စီ့နင်းရန် ဝန်တလးတသာတကကာင့် ခ.စ်သည်။ 
ဥပမာအားခ.င့်တ.ာခ်ပရလ=င် အမှ
်(၃)ယာဉ်လုိင်းအ
င်ွးရိှ တမာတ်
ာ်
ယာဉ်မ�ားမှာ ဟိုင်းလ
က်ားအမ�ိုးအစားခ.စ်မပီး တဘးနှစ်.က
်င်ွ လူ
(၆)တယာက'်န ့ထုိ်င်စီးနုိင်တသာ'ံု
န်း၂'ုပါရိှမပီး၊ အလယ်လမ်းတကကာင်း

င်ွ ထုိင်'ံု အတသးစားခ.င့် လူတလးဦး(သုိ)့ငါးဦးအထိထုိင်စီးနုိင်သည်။
ရုံး
က ်ရုံးဆင်းနှင့် 'ရီးသွားလားမ� မ�ားခပားတသာ အ'�ိန်မ�ား
င်ွ 
စပယ်ယာမ�ားမှာ 'ရီးအတဝးသုိ ့သွားရမည့် 'ရီးသည်မ�ားအား အ
င်ွး 
ဘကသုိ် ့ဝင်တရာကစီ်းနင်းရန် တခပာကကားတသာလ်ည်း 'ရီးသည်မ�ားမှာ 
ပုိမုိလွယ်ကစွူာဝင်ထွကနုိ်င်သည့် တမာတ်
ာယ်ာဉ်၏ အဝင်အဝကို ပိ
်,၍
စီနင်းခ'င်း
ိုတ့ကကာင့်ခ.စ်သည်။ 'ရီးသည်မ�ားဘကမှ်လည်းထုိသုိ ့စီးနင်
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ရသည် အတကကာင်းခပ'�ကမ်�ားလည်းရိှပါသည်။ အဓိကအတကကာင်းမှာ 
'ရီးစဉ်အ
င်ွး တမာတ်
ာယ်ာဉ်မ�ားမပိုင်ဆိုင်တမာင်းနှင်၍ ဝင်တငွရှာတ.ွ
ရာ
င်ွ မှ

်ိုင်မ�ား၌'ရီးသည်မ�ားအား အ
ကအ်ဆင်း အလ=င်
အခမန် တဆာင်ရွက'ုိ်င်းတသာတကကာင့်အ
င်ွး၌ ဝင်မစီးလုိခ'င်းခ.စ်သည်။

ယာဉ်စီး' တကာက'ံ်ရာ
င်ွ ခ.စ်ပွားတသာ ခပဿနာမ�ားမှာ တငွ
အတကက ခပန်အမ်းမ�နှင့် အဓိက သကဆ်ိုင်လ=ကရိှ်သည်။ စပယ်ယာမ�ားမှ
လည်း ခပန်အမ်းတငွကို 

ိကိ�က� ခပန်လည်း တပးအပ်ခ'င်း မခပုမ�မ�ား 
ရိှသလုိ ၂၀၀၉'ုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀'ုနှစ် ဝန်းက�င်ရိှ ခမန်မာနုိင်ငံ၏ တငွစကU ူ
ဆိုင်ရာအတခ'အတနမှာလည်းလွန်စွာနိမ့်က�လ=ကရိှ်သည်။ ထုိကာလ
င်ွ 
တငွစကU ူမ�ားအ
င်ွး၌ အတကကရှားပါခ'င်းနှင့် လွန်စွာ တဟာင်းနွမ်း ခ'င်း

ိုက့ိုအတကကာင်းခပု၍ မကကာ'ဏခပဿနာခ.စ်ပွားကကခ'င်းခ.စ်သည်။

ထုိသုိ ့ခ.စ်ပွား ပါက စပယ်ယာမ�ားသည်လည်း ခပဿနာကို ရင်
ဆိုင် တခ.ရှင်း
င်ွ ကကမ်း
မ်းစွာတခပာဆိုမ�တကကာင့် လူအမ�ား၏ မငိုခငင်မ�
ကို'ံရသည့် အတနအထားသုိ ့ပုိမုိတရာကရိှ်လာ'့ဲသည်။ ယာဉ်စီး' ဆိုင်ရာ
ခပဿနာကို တခ.ရှင်း နုိင်ရန်အ
ကွ ်၂၀၁၁-၂၀၁၂ 'ုနှစ်မ�ား
င်ွ iPay 

card စနစ်တ'8 က
ခ်.င့် ယာဉ်စီ' တပးတခ'းခ'င်း စနစ် ကို အ'�ို တ့သာ 
ယာဉ်လုိင်းမ�ား
င်ွ စမ်းသပ် အသံုး ခပု'့ဲတသာလ်ည်း တအာင်ခမင်မ� ရ
ရိှခ'င်း မရိှ'့ဲတကကာင်း တလ့လာ တစာင့်ကကည်မ�မ�ားအရ သိရသည်။

ဤခပဿနာ၏ အရင်းအခမစ်မှာ ယာဉ်လုိင်းမ�ား၌ စည်းကမ်းလုိက်
နာမ� အားနည်းခ'င်းတကကာင့်သာခ.စ်မပီး စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းသူမ�ားမှာ
စပယ်ယာမ�ားနှင့် လာဘ်တပးလာဘ်ယူမ�မ�ားရိှတနမပီး ကကပ်မ
်ရန် ပ�က်
ကကွမ်�မ�ား ရိှတနသည်ကို တ
ွရ့သည်။ ဒု
ယိ ခပဿနာမှာ ယာဉ်စီး'
တကာက'ံ်ခ'င်းဆိုင်ရာ ခပဿနာခ.စ်မပီး တငွအတကက ခပန် မအမ်းခ'င်းနှင့် 
ယာဉ်စီး' ပုိမုိတ
ာင်'ံခ'င်းတကကာင့်ခ.စ်၍ ဤခပဿနာ၏ ရင်းခမစ်မှာ
လည်း စည်ကမ်းပုိင်းဆိုင်ရာ အားနည်း'�ကမ်�ားတကကာင့်သာ ခ.စ်သည်။ 
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အထကပ်ါ ခပဿနာမ�ားကို တခ.ရှင်းနုိင်မ�ရိှတစရန် သက်ဆိုင်ရာ အစုိးရ 

ဌာနအလုိက ်
ိုင်
န်းနုိင်တသာလ်ည် ခပဿနာမ�ားမှာ တလ=ာ့သွား

ခ'င်းမရိှတကကာင်း သိရိှရသည်။ 



ယိခပဿနာခ.စ်တသာ သကဆ်ိုင်ရာ ယာဉ်လုိင်းအလုိက ်စည်း

ကမ်းမ�ားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ခပဿနာမ�ား ခ.စ်မပီး ဤအပုိင်း


င်ွလည်အားနည်း'�ကမ်�ားရိှတကကာင်းသိရိှရသည်။ ယတနလ့ကရိှ် က�င့်

သံုးတနတသာ တမာတ်
ာယ်ာဉ် လုပ်သားမ�ားနှင့် ပ
သ်ကတ်သာ ဥပတဒ

မ�ားမှာ ၁၉၆၄'ုနှစ် တမာတ်
ာယ်ာဉ် အကဥ်ပတဒနှင့် ၁၉၈၉ တမာတ်
ာ်

ယာဉ်နည်းဥပတဒမ�ားတပ8
င်ွ အတခ''ံ တရးဆွဲထားခ'င်း ခ.စ်မပီး၊ ယတန ့

တ'
က်ာလနှင့် တလ=ာညီ်တသာ စည်းကမ်းမ�ားကို ခပုခပင်တရး ဆွဲရန် လုိ

အပ်လ�ကရိှ်သည်။ (တနာကဆ်က
်ွဲ ၁၊ ၂၊ ၃ကကည့်ရန်)။၆ လုိအပ်တသာ 

စည်းကမ်းမ�ား ထု
ခ်ပန်မ�အပုိင်းနှင့် ထု
ခ်ပန်ထားတသာ စည်းကမ်း

မ�ားကို မလုိကန်ာပါက အတရးယူမ� အပုိင်း
ို
့င်ွလည်း လုိအပ်'�က်

မ�ားရိှတနမပီး ပညာတပးမ�မ�ားလည်း နည်းပါးလ=ကရိှ်တသးသည်။ ဤ

အ'�ကမ်�ားမှာ အဓိက တလ့လာလုိတသာ ဘာသာရပ်ပုိင်းဆိုင်ရာနှင့် 

ကိုကညီ်မ� မရိှခ'င်းတကကာင့် အတသးစိ
အ်'�ကမ်�ားကို '�န်လှပ်ထား

'့ဲပါသည်။

လုပ်ငန်း�!င် အ
!င်း�ှ လူ�*ေရးဆုိင်ရာ ြပဿနာ�ျား

အမှ
 ်(၃) ယာဉ်လုိင်း အ
င်ွးရိှ စပယ်ယာမ�ားသည် အခ'ားတသာ 

တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမ�ားအ
င်ွးရိှ စပယ်ယာမ�ားကဲ့သုိ ့ပင် ၎င်း
ို၏့ 

လူမ�တရးဆိုင်ရာ ခပဿနာမ�ားခ.င့် ကကုံတ
ွတ့နရလ=ကရိှ်ပါသည်။ ထုိ

ခပဿနာရပ်မ�ားကို တလ့လာရာ
င်ွ၎င်း
ို၏့
စ်တန
ာအ'�ိန်အမ�ား

၆ ဥပတဒသုတ
သီ
စ်ဦး(၂၀၁၃)။
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စုမှာ လုပ်ငန်း'ွင်အ
င်ွးနှင့် လုပ်ငန်းပ
ဝ်င်းက�င်၌သာ ကန်ုလွန်ကက

ရပါသည်။ စပယ်ယာ
စ်ဦး၏ တနစ့ဉ်လုပ်ငန်းမ�ားနှင့် ပ
်သက်၍ 

အထက
်င်ွ 
င်ခပ'့ဲမပီးခ.စ်ပါသည်။ ဆကစ်ပ်ကစိX
စ်ရပ်ခ.စ်တသာ 

လုပ်ငန်း'ွင် အတခ'အတနအားတလ့လာ'့ဲရာ
င်ွ အတခ'အတနမှာ ဆိုးရွား

လှတကကာင်းကို တလ့လာတ
ွ ရိှ့'့ဲပါသည်။

တမာတ်
ာယ်ာဉ်လုိင်းမ�ား၏ လုပ်ငန်း'ွင်တနရာမှာ အဓိကအားခ.င့် 

သကဆ်ိုင်ရာ ယာဉ်လုိင်းမ�ား၏ ဂိ
ရ်င်းနှင့် ဂိ
ဆ်ုံးမှ

်ိုင်မ�ားခ.စ်

ပါသည်။ အမှ
 ်(၃) ယာဉ်လုိင်း၏ လုိင်း'ဲွမ�ား၏ ဂိ
ရ်င်း ဂိ
ဆ်ုံး 

တနရာမ�ား၌ လုပ်ငန်း'ွင် အတခ'အတနမှာ အလွန်ဆိုးရွားလှတကကာင့် တလ့

လာမ�မ�ားအရ သိရိှရပါသည်။ အဆိုးဆုံး အ'�ကမှ်ာ တမာတ်
ာ်ယာဉ်

လုပ်သားမ�ားအ
ကွ ်အညစ်အတကကးစွန ့ရ်န် သီးသန ့်တနရာမ�ားမရိှပဲ၊ 

ဂိ
ပ်
ဝ်န်းက�င်ရိှတနရာမ�ား၊ လd ကရ်ည်ဆိုင်မ�ားနှင့် 
ာယာဆိုင်မ�ား 

အစရိှသည်
ိုက့ိုသာ အားထားအသံုးခပုကကရပါသည်။ မိမိတမာ်တ
ာ်

ယာဉ်လုိင်းထွကရ်န် တစာင့်ဆိုင်းတနရစဉ်အ
င်ွး၌အနားယူရန် သီးသန ့်

တနရာမရိှပဲ အဆင်တခပသလုိ သစ်ပင်ရိပ်မ�ားနှင့် တမာတ်
ာ်ကားမ�ားတပ8


င်ွသာ တနထုိင်ရတကကာင်းသိရိှရပါသည်။ ထုိသုိ ့အတခ'အတနမှာ အမှ
်

(၃) ယာဉ်လုိင်း
င်ွသာမက အခ'ားတသာ ယာဉ်လုိင်းအမ�ား
င်ွလည်း 

ထပ်
နီူးပါခ.စ်တကကာင့် တလ့လာမ�မ�ားအရ သိရိှရသည်။

တနစ့ဉ်အလုပ်'�ိန်ကကာရှည်ခ'င်းသည်လည်း ခပဿနာ
စ်ရပ်ခ.စ်မပီး 

စပယ်ယာအမ�ားစုမှာ မိသားစုနှင့် အ
တူနရ'�ိန်နည်းပါးလှတကကာင်းသိ

ရိှရပါသည်။ အတခ''ံလူ
န်းစားမ�ားခ.စ်ခ'င်းနှင့် ရန်ကန်ုမမိုဆ့င်တခ'.ံုး

တဒသမ�ား
င်ွ တနထုိင်ကကရသူအမ�ားစုခ.စ်ခ'င်းတကကာင့် လုပ်ငန်း'ွင်မှ 

အိမ်ခပန်တရာက'်�ိန်သည် တယဘုယ�အားခ.င့် ည၁၀နာရီတက�ာ ်၁၁နာရီ

'န ့ခ်.စ်မပီး၊ နံနက ်၅နာရီအမီှ လုပ်ငန်း'ွင် ဝင်ရန်အ
ကွ ်နံနက ်၄နာရီ

ဝန်းက�င်
င်ွ အိမ်မှ စ
င်ထွက'ွ်ာရပါသည်။ ထုိကဲ့တသာ အတခ'အတန
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မ�ား
င်ွ စပယ်ယာ
ို၏့ လူမ�ဘဝ အ
င်ွးသုိ ့ဝင်တရာကလ်ာသည် 

ခပဿနာ နှစ်ရပ်မှာ အရကတ်သာကခ်'င်းခ.စ်သည်။ ထုိအ'�ကမ်�ားနှင့် 

ပ
်သက၍်ဆန်းစစ်ကကည့်ရာ
င်ွ အဓိကအ'�ကမှ်ာအခ'ားတသာအတခ''ံ

လုပ်သားမ�ားကဲ့သုိပ့င် တနပူ၊ မုိးရွာထဲ
င်ွ အလုပ်'�ိန် ကကာရှည်စွာ လုပ်

ကိုင်ရခ'င်း
ိုတ့ကကာင့် အပင်ပန်းဒဏ်'ံနုိင်ရန်ဟတူသာအတကကာင်းခပ'�က်

ခ.င့် အရကတ်သာကခ်'င်းမှာ ဓတလ့စရိုက
်စ်'ု အခ.စ်သုိတ့ရာကရိှ်လာ

ပါသည်။

ယာဉ်လုပ်သားမ�ားသည် အလုပ်'ွင်အ
င်ွ အရက ်အလွန်အကYံ

တသာကသံု်းခ'င်းတကကာင့် ယာဉ်စည်းကမ်း '�ိုးတ.ာကမ်�မ�ားနှင့် ယာဉ်


ိုကမ်�မ�ား ခ.စ်တပ8လာပါသည်။  ခပင်းထန်တသာ ယာဉ်
ိုကမ်� ခ.စ်စဉ်

မ�ားတကကာင့် တထာင်ဒဏ်က�'ံရခ'င်းနှင့် အသကတ်သဆုံးသည် အထိပင် 

ခ.စ်တပ8'့ဲပါသည်။ တနာကဆ်က
်ွဲခပဿနာရပ်မ�ားအတနခ.င့် ယာဉ်လုပ်

သားမ�ား၏ စာရိ
Z ပုိင်းဆိုင်ရာ နိမ့်က�မ�မ�ားခ.စ်တပ8လာမပီး ယာဉ်စည်း

ကမ်းဥပတဒမ�ားတပ8
င်ွ မထီမ့ဲခမင်ခပုခ'င်း၊ နှစ်လံုးထီ၊ '�ဲထီနှင့် တဘာလံုး

ပဲွ တလာင်းကစားမ�မ�ား ခပုလုပ်ခ'င်းနှင့် ယာဉ်လုိင်းဆွဲရာမှ ရရိှလာတသာ 

ဝင်တငွမ�ား အတပ8
င်ွ အနည်းအက�ဉ်း 'ုိးယူခ'င်း
ို ့အထိခ.စ်ပွားလာ

ရပါတ
ာသ့ည်။ 

နိဂံုးနှင်& သုံးသပ်�ျက်

ဤတလ့လာမ�၌ အဓိက တလ့လာ'့ဲတသာ အမှ
 ်(၃) စပယ်ယာမ�ား၏ 

လုပ်ငန်း'ွင်ဆိုင်ရာ အတခ'အတနမ�ားနှင့်လူမ�ဘဝဆိုင်ရာအတခ'အတနမ�ား

ကို 
င်ခပ'့ဲပါသည်။ ထုိအ'�ကမ်�ားအတပ8
င်ွ သံုးသပ်'�ကမ်�ားအရ 

စပယ်ယာမ�ား၏ အလုပ်'�ိန်ရှည်ကကာလွန်းခ'င်း၊ လုပ်ငန်း'ွင်သာယာမ� 

မရိှခ'င်း၊ 
စ်ဦးခ'င်း ဝင်တငွအတပ8 လအလုိက ်
ကွ'်�က်ကကည့်ပါက 

လစာ ၁၃၂၀၀၀က�ပ်သာရရိှမပီး(အတမရိကန်တဒ8လာ ၁၄၀)'န ့်သာရိှမပီး 

ဝင်တငွ နိမ်က�လွန်းခ'င်း၊ ပညာ
ကတ်ခမာကမ်�န�န်း နိမ့်က�ခ'င်း
ိုသ့ည် 
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၎င်း
ို၏့ လူမ�ဘဝ အတခ'အတနမ�ားကို ခပ`ာန်လ=က ်ရိှတကကာင်း သိရ
ပါသည်။ ထုိအခပင် ယာဉ်လုပ်သားမ�ားအ
ကွ ်လူမ�.ူလံုတရးနှင့် ပ
်
သက်တသာ တဆာင်ရွက'်�ကမ်�ားမှာလည်း လွန်စွာ အားနည်းလ�က်ရိှ
သည်ကို တ
ွ ရိှ့ရပါသည်။ ထုိအ'�ကမ်�ားတကကာင့်'ရီးသည်မ�ားနှင့် တန ့
စဉ်ခပဿနာရင်ဆိုင်ရခ'င်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်းဥပတဒမ�ားကို တ.ာက.်�က်
လာခ'င်း၊ အရကတ်သစာအလွန်အကYံ တသာကသံု်းခ'င်း
ိုတ့ကကာင့် ယာဉ်
မတ
ာ
်ဆမ�မ�ား ခ.စ်တပ8ခ'င်း
ိုခ့.င့်ရင်ဆိုင်လာရပါသည်။ ထုိအ'�က်
မ�ားကို တက�ာလ်6ားနုိင်ရန်နှင့် ၎င်း
ို၏့ ဘဝကို ခမှင့်
င်နုိင်ရန်အ
ကွ ်

ည်မငိမ်တသာ လ'ရရိှနုိင်ရန်၊ လုပ်ငန်း'ွင်အ
င်ွး ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် 
သကဆ်ိုင်တသာ မွမ်းမံသင်
န်းမ�ား ပုိမုိ.ွင့်လှစ်တပးနုိင်ရန်နှင့် သန ့ရှ်င်း၍
ပုိမုိသကတ်သာင့်သကသ်ာရိှတသာလုပ်ငန်း'ွင်ခ.စ်လာတစရန်မည်သုိမ့ည်ပံု
တဆာင်ရွကရ်မည်ကို သိရိှနုိင်ရန်အ
ကွ်ယာဉ်လုပ်သားမ�ား၏လူမ�ဘဝ
အတခ'အတနကို ပုိမုိသိရိှနုိင်ရန်လုိအပ်မပီး က�ယ်ခပန ့တ်သာသုတ
သနလုပ်
ငန်မ�ားကို ဆကလ်ကတ်ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
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ေနာက်ဆက်
!' (၁)

၁၉၈၉'နုစ်ှ တမာတ်
ာယ်ာဉ ်နညး်ဥပတဒမ�ား
ခပညတ်ထာငစု် ခမနမ်ာနိုငင်တံ
ာအ်စုိးရ
ပိုတ့ဆာငဆ်က်သွယ်တရးဝနက်ကီးဌာန

အမနိတ်ကကာခ်ငာစာအမ
ှ ်၁/၈၉
တမာတ်
ာယ်ာဉန်ညး်ဥပတဒမ�ား

၁၃၅၁'နုစ်ှ၊ န
တ်
ာလ်ဆနး် ၂ရက်
၁၉၈၉'နုစ်ှ၊ နိုဝငဘ်ာလ ၂၉ရက်

အ'နး် (၄)
တမာတ်
ာယ်ာဉတ်မာငး်သူမ�ား၊ အခ'ားစက်
ပယ်ာဉတ်မာငး်သူမ�ားနငှ့် လ
မ်
ှ်
တရာငး်/ စပယ်ယာမ�ားအား လိုငစ်ငထ်
ုတ်ပးခ'ငး်

၆၃။ လက်မ
ှတ်ရာငး် သုိမ့ဟ
ု ်စပယ်ယာလိုငစ်င ်ရယူလိုသူသည ်အသက် ၁၈နစ်ှ 
ခပည့်မပးီတသာ ခပညတ်ထာငစု် ခမနမ်ာနိုငင်သံား သုိမ့ဟ
ု ်ဧည့်နိုငင်သံားခပု'ငွ့်ရသူ
ခ.စ်ရမည။် သ
မ်
ှထ်ားတသာ က�နး်မာတရး အဆင့်အ
နး်နငှ့် ညညီ
ွရ်မည့်အခပင ်
ဗဟိုမ
ှပ်ုံ
ငအ်.ွဲက့ သ
မ်
ှသ်ည့် စစ်တဆးမ�မ�ားကုိပါ တအာငခ်မငရ်မည။်

၆၄။ 'ရးီသည
်င ်အငာှး ဘက်စ်ကားနငှ့် လိုက်ပါတသာ လက်မ
ှ်တရာငး်တသာလ်ညး်
တကာငး်၊ အငာှး ကုန
်ငယ်ာဉန်ငှ့် လိုက်ပါလာတသာ စပယ်ယာသညလ်ညး်တကာငး် 

ာဝန်ထမး်တဆာငတ်န'�နိ
်ငွ ်၎ငး်၏ အရညအ်'�ငး်ပ�က်ယွငး်တစတသာ တအာက်ပါ
အ'�က်မ�ားကုိ တရာှငက်�ဉရ်မည။် -

(က) တသရညတ်သရက်တသာက်စားခ'ငး်၊ မးူယစ်ထုံထိုငး်တစသည့် တဆးဝါးမ�ား 
သံုးစဲွခ'ငး်၊

(') ရုိငး်ပ�စွာ ဆက်ဆံခ'ငး်၊ ဆဲတရး
ိုငး်ထာွခ'ငး်၊ တစာက်ားခ'ငး်
(ဂ) အခ'ားအငာှး ဘ
စ််ကား
ငွ ်'ရးီသည
်ငခ်'ငး် သုိမ့ဟ
ု ်အခ'ား

ကုန
်င်ယာဉ
်ငွ ်ကုနစ်ည
်ငခ်'ငး်ကုိ 
ားခမစ်ခ'ငး် သုိမ့ဟ
ု ်
ားခမစ်ရန ်
ကကိုးစားခ'ငး်၊

(ဃ) ဘ
စ််ကားစီး'ရးီသညမ်�ား သုိမ့ဟ
ု ်အခ'ား'ရးီသညမ်�ား အတနာှင့်
အယှက်ခ.စ်တစရန ်စိ
မ်ငို ခငငတ်စရန ်ခပုမခူ'ငး်၊

(င) သ
မ်
ှထ်ားတသာ ယာဉစီ်' သုိမ့ဟ
ု ်ကုန
်င'်ထက် တငပွိုမိုတ
ာငး်
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'ခံ'ငး်၊ ယာဉစီ်း'အ
က်ွ လက်မ
ှတ်ပးရန ်ပ�က်ကွက်ခ'ငး်၊
(စ) 'ရးီသည
်ငယ်ာဉ
်ငွ ်ယာဉ၏် တဘး
ငွတ်သာလ်ညး်တကာငး်၊ တနာက်

ကွယ်
ငွတ်သာလ်ညး်တကာငး် 'ရးီသညမ်�ား 
ွဲတလာငး်'ိုစီးမ�ကုိ မ
ားခမစ်ခ'ငး်၊
(ဆ) ယာဉတ်ပ8မပှစXညး်မ�ား တအာက်သုိ ့မက�တစရနလ်ညး်တကာငး်၊ ယာဉတ်ပ8ရှိ 

အရာဝ
f ုမ�ား အခပငသုိ် ့စွနး်ထက်ွခ'ငး် မရှိတစရနလ်ညတ်ကာငး် ကကို
ငတ်ဆာငရ်က်ွမ� 
မရှိခ'ငး်၊

(ဇ) မမိလိိုက်ပါသည့်ယာဉ
်ငွ ်'ရးီသညမ်�ား က�န'်ဲ့တသာ ပစXညး်မ�ားကုိ တ
ွရ့ှိ
လ=င ်ခပညသူ်ရ့စဲ'နး် သုိမ့ဟ
ု ်သက်ဆုိငရ်ာသုိ ့လ6ဲအပရ်န ်ပ�က်ကွက်ခ'ငး်၊

(ဈ) ကူးစက်

တ်သာ တရာဂါသညမ်အှပ .�ားနာတနသူ သုိမ့ဟ
ု ်ထ'ိိုက်
ဒဏရ်ာရရှိသူအား တမာတ်
ာယ်ာဉ
်ငွ ်'ရးီသညအ်ခ.စ် လက်'ရံန ်ခငငး်ဆုိခ'ငး်၊

(ည) ဝ
စ်ားဆငယ်ငမ်� မခပည့်စံုခ'ငး်၊ မသန ့ရ်ငှး်ခ'ငး်၊ မတသသ
ခ်'ငး်။

၆၅။ “င”ယာဉတ်မာငး်လိုငစ်ငရ်ရှိထားသူသည ်လိုအမပလ်=င ်လက်မ
ှတ်ရာငး်

သုိမ့ဟ
ု ်စပယ်ယာ
ာဝနကုိ်လညး် ထမး်တဆာငန်ိုငသ်ည။်

ေနာက်ဆက်
!' (၂)
၁၉၈၉'နုစ်ှ တမာတ်
ာယ်ာဉ ်နညး်ဥပတဒမ�ား

ခပညတ်ထာငစု် ခမနမ်ာနိုငင်တံ
ာအ်စုိးရ
ပိုတ့ဆာငဆ်က်သွယ်တရးဝနက်ကီးဌာန

အမနိတ်ကကာခ်ငာစာအမ
ှ ်၁/၈၉
တမာတ်
ာယ်ာဉန်ညး်ဥပတဒမ�ား

၁၃၅၁'နုစ်ှ၊ န
တ်
ာလ်ဆနး် ၂ရက်
အ'နး် (၄)

တမာတ်
ာယ်ာဉတ်မာငး်သူမ�ား၊ အခ'ားစ

်ပယ်ာဉတ်မာငး်သူမ�ားနငှ့်
လ
မ်
ှတ်ရာငး်/ စပယ်ယာမ�ားအား လိုငစ်ငထ်
ုတ်ပးခ'ငး်

၇၄။ (က) ဤအ'နး်အရ ယာဉတ်မာငး်လိုငစ်င ်ရရှိထားသူ သုိမ့ဟ
ု ်လက်မ
ှ်
တရာငး်/စပယ်ယာလိုငစ်င ်ရရှိထားသူသည ်တအာက်ပါ အရည်အ'�ငး် ပ�က်ယွငး်မ� 

စ်''ုနုငှ့် မငစွိနး်တနသညဟ် ုယံုကကညလ်=င ်ဗဟိုမ
ှပ်ုံ
ငအ်.ွဲသ့ည ်၎ငး်၏
လိုငစ်ငကုိ် တလးနစ်ှကာလ အပိုငး်အခ'ားအထ ိရုပသိ်မး်နိုငသ်ည။်

(၁) တရာဂါ သုိမ့ဟ
ု ်မသနစွ်မး်မ�
စ်''ုတုကကာင့် တမာတ်
ာ်ယာဉတ်မာငး်ရန်
မသင့်တလ=ာသူ်၊

(၂) နညး်ဥပတဒ (၇၇)ပါ မ
ှ
်မး်အရ ခပစ်မ� မကကာ'ဏ က�ူးလနွ
်က်သူ၊
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(၃) တသရညတ်သရက် အလနွအ်ကကူး အမမ
ဲတစ တသာက်စားမးူယစ်

သူ် 
သုိမ့ဟ
ု ်မယူစ်တဆးဝါး အမမသံုဲးစဲွ

သူ်၊

(၄) ခပညသူ်ရ့
ဲပ.်ွဲ  ့အတရးယူပိုငတ်သာ ခပစ်မ�
စ်''ုကု�ူးလနွ်ရာ
ငွ ်ပါဝင်
သည့် တမာတ်
ာယ်ာဉကုိ် အသံုးခပုလ=က်ရှိသူ သုိမ့ဟ
ု ်အသံုးခပု'ဲ့သူ၊

(၅) တမာတ်
ာယ်ာဉကုိ် အရမး်ကာတရာ တမာငး်နငှသူ် သုိမ့ဟ
ု ်တဘး
အနZရာယ် ခ.စ်တအာငတ်မာငး်နငှသူ်၊

(၆) ဥပတဒပဒုမ်(၃)နငှ့် ဥပတဒပဒုမ်(၁၂)၏ ခပ`ာနး်'�က်မ�ားကုိ ဆန ့က်�ငသူ်။
(၇) ဥပတဒအရခ.စ်တသာ ခပစ်မ�အ
က်ွ 
ရားရံုးက ယာဉတ်မာငး်လိုငစ်င ်

ရုပသိ်မး်ရန ်စီရငခ်'ငး်'ရံသူ၊
(၈) ခပညသူ်
စ်ဦး
စ်တယာက်ငာှးရမး်လ=င ်လုံတလာက်တသာ အတကကာငး်


ဆံု
ရာ မရှိဘ ဲယာဉင်ာှးရမး်ရနခ်ငငး်ဆုိတသာ အငာှးယာဉတ်မာငး်သူ၊
(၉) နညး်ဥပတဒ(၆၄)၏ ခပ`ာနး်'�က်မ�ား
စ်''ုကုို ဆန ့က်�ငခ်ပုတသာ 

လက်မ
ှ်တရာငး် သုိမ့ဟ
ု ်စပယ်ယာ။
(') နညး်ဥပတဒ'ွဲ(က)အရ ရုပသိ်မး်ခ'ငး်'ရံတသာ လိုငစ်ငကုိ် မ
ှပ်ုံ
င်

အ.ွဲက့ သိမး်ယူထားရမည။် ၎ငး်လိုငစ်ငအ်စား ယာယီ'ငွ့်ခပုလက်မ
ှ ်ထ
ုမ်တပးရ။
(ဂ) ရုပသိ်မး်'ရံသည့်လိုငစ်ငအ်
က်ွ ရုပသိ်မး်'ရံသည့် ကာလခပည့်တခမာက်

လ=င ်မ
ှပ်ုံ
ငအ်.ွဲသ့ည ်၎ငး်လိုငစ်ငရ်ရှိသူအား သ
မ်
ှထ်ားသည့် ယာဉ်
စစ်တဆးခ'ငး် တအာငခ်မငမ်သှာ လိုငစ်ငခ်ပနတ်ပးရမည၊် ဗဟိုမ
ှပ်ုံ
င်အ.ွဲက့သ
မ်
ှ်
သည့် စစ်တဆး'ကုိ တပးတဆာငရ်မည။် 

တနာကဆ်က
်ွဲ (၃)

ရနကု်န
်ိုငး်တဒသကကီး တမာတ်
ာယ်ာဉလ်ပုင်နး်တပါငး်စံုထနိး်သိမး်တရးတကာမ်
မီ ှ
'�မ
ှထ်ားတသာခပစ်မ�နငှ့် ခပစ်ဒဏ၁်၃၈'�က်မ ှစပယ်ယာ (တရာငး်) မ�ားအ
က်ွ 
'�မ
ှထ်ားတသာ အ'�က်မ�ားကုိ တကာက်န�
တ်.ာခ်ပ'�က်

စဉ် ခပစ်မ� အမ�ို းအစား သ
မ်
ှခ်ပစ်ဒဏ်
၄၄ ယာဉ
်ိုက်မ�ခ.စ်လ=င ်တမာငး်တခပးခ'ငး် ထ
ုပ်ယ်
၄၅ ယာဉ
်ိုက်မ�ခ.စ်မပးီ ယာဉတ်မာငး်နငှ့် ယာဉတ်နာက်လိုက် 

ထက်ွတခပးခ'ငး်
     "

၄၆ 'ရးီသညအ်ား ကုိယ်ထလိက်တရာက်တစာက်ားမ�      "
၄၇ ယာဉ
်ိုက်မ�ခ.စ်လ=ငသ်က်ဆုိငရ်ာသုိ ့အတကကာငး် မကကားခ'ငး်      "
၄၈ ယာဉ
်ိုက်မ�ခ.စ်လ=င ်ဒဏရ်ာရသူမ�ားအား မကူညခီ'ငး်      "
၄၉ 
ရားမဝငတ်သာ လိုငစ်ငအ်ား အသံုးခပုခ'ငး်      "
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၅၀ စပယ်ယာအရက်တသာက်ခ'ငး်၊ မးူယစ်တဆးဝါး သံုးစဲွခ'ငး်      "
၅၁ မတ'�မင ံဆက်ဆံခ'ငး် ၁လပ
ိ၊်ဆဲဆုိ

တစာက်ားပါက 
ထ
ုပ်ယ်ရန်

၅၂ ယာဉတ်မာငး် ယာဉတ်နာက်လိုက်အ'�ငး်'�ငး် 'ိုက်ရန ်ခ.စ်ပာွး
ခ'ငး်(က)ရုိးရုိးစကားမ�ား ဆဲဆုိခ'ငး်(')ကုိယ်ထလိက်တရာက် 
က�ူးလနွရ်နခ်.စ်ခ'ငး်၁ လမ ှ၃လပ
ိထ်
ုပ်ယ်၊ ဥပတဒအရ 
အတရးယူ

၅၄ 'ရးီစဉ ်ဆစ်ပိုငး်တခပးဆဲွခ'ငး် ဒဏတ်င ွ၅၀၀၀၀ 
(သုိ)့ ၃လပ
ိ်

၅၅ မမိလိိုငစ်ငအ်ား အခ'ားသူ အသံုးခပုခ'ငး်/ လ6ဲတခပာငး်တပးခ'ငး် 
(တဘာဒ်ါ
ငခ်'ငး်)

၃ လပ
ိ်

၅၆ 'ရးီသညတ်မက့�န'်ဲ့တသာ ်ပစXညး်မ�ားအား သက်ဆုိငရ်ာသုိ ့
မအပန်ှံခ'ငး် 

     "

၅၉ သက်ဆုိငရ်ာယာဉလ်ိုငး် လပုကုိ်င'်ငွ့် အပါ/ပ�က်စီး/ 
ရက်လနွမ်�။

၁ လပ
ိ်

၆၀ ယာဉထ်နိး်ရ ဲ.မး်ဆီး '�လနရ်က်လနွ်      "
၆၂ 
ာဝနရ်ှိသူမ ှလိုငစ်ငစ်စ်တဆးရန ် တ
ာငး်သည့်အ'ါ 

ထ
ုမ်တပးခ'ငး်
     "

၆၃ 'ရးီသညမ်�ား အတနာှင့်အယှက်ခ.စ်ခ'ငး် စိ
မ်ငို ခငငခ်'ငး်      "
၆၄ ကုနပ်စXညး်
ငခ်'ငး် ('ရးီသည
်င်)      "
၆၆ 
ရိစိiာနမ်�ားအား 'ရးီသညန်ငှ့် တရာတနာှ၍ 

ယာဉတ်ပ8
ငွ
်ငတ်ဆာငခ်'ငး်
     "

၆၇ ယာဉတ်ပ8
ငွ ်မးီတလာငတ်ပါက်ကဲွ

သ်ည့် 
ပစXညး်မ�ား
ငတ်ဆာငခ်'ငး်

     "

၆၈ ယာဉစီ်'ပိုတ
ာငး်ခ'ငး် ဒဏတ်င ွ၃၀၀၀၀
နငှ့် ၁လပ
ိ်

၇၁ ယာဉ၏်ကကမး်'ငး်၊ တဘးကာ၊ အမိုးမ�ား တဘးကငး်မ� မရှိခ'ငး် ဒဏတ်င၅ွ၀၀၀
၇၂ ယာဉ၏်
'ံါး 'ိုင'်န ့မ်� လုံခ'ုံမ�မရှိခ'ငး်      "
၇၃ ယာဉ၏်တလကှားမ�ားနငှ့် တခ'နငး်'ုံ 'ိုင'်န ့စွ်ာ မ
ပဆ်ငခ်'ငး်      "
၈၂ 'ရးီစဉမ်
ှ
်မး် တဝဘလမ်ရှိမ�၊ တမက့�နမ်� ဒဏတ်င ွ၁၀၀၀၀
၉၄ ယာဉတ်ပ8
ငွ ်တဆးလပိတ်သာက်ခ'ငး်၊ ကွမး်စားခ'ငး်      "
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၉၅ ယာဉ၏် အမိုးတပ8
ငွ ်'ရးီသည ်စီးနငး်သညကုိ် 

မ
ားခမစ်ခ'ငး်

     "

၉၆ ယာဉတ်မာငး်/စပယ်ယာ မခပည့်စံု မသန ့မ်ရငှး် ဝ
ဆ်ငခ်'ငး်      "

၉၇ ယာဉတ်နာက်လိုက် လိုငစ်ငမ်ပါ၊ မရှိ၊ သက်
မး်လနွခ်'ငး်      "

၉၈ 'ရးီသည ်ဆဲွ
င်/ဆဲွ'�မ�      "

၉၉ ယာဉတ်ပ8
ငွ ်ညစ်တထးနတံစာတ်သာ ပစXညး်မ�ား 


ငတ်ဆာငခ်'ငး်

     "

၁၀၀ ယာဉတ်ဘး
'ံါး .ငွ့်တမာငး်မ�      "

၁၀၄ အငာှးယာဉ၏် ခပငပ်နတံဘးမ�ား
ငွ ်ကုနပ်စXညး် '�
ိဆဲွ် 


ငတ်ဆာငခ်'ငး်

     "

၁၀၈ လပူို
င ်၅ ဦးအထိ ၁ဦးလ=င ်၃၀၀၀

၁၀၉ လပူို
င ်၆ ဦးနငှ့် အထက် ၁၀ဦးအထိ ၁ဦးလ=င ်၅၀၀၀

၁၁၀ လပူို
င ်၁၀ဦးအထက် ယာဉလ်ိုငး်တခပးဆဲွ

'ငွ့် ၇ ရက်ပ
ိ်

၁၁၂ လိုငစ်ငပ်�က်စီး၍ မ
ိZ ူတလ=ာက်ရန ်ပ�က်ကွက်ခ'ငး် ဒဏတ်င ွ၅၀၀၀

၁၁၃ ယာဉတ်ဘးတနာက်
ငွ ်'ရးီသည ်စီးနငး်သညကုိ် မ
ား

ခမစ်ခ'ငး်

     "

၁၁၄ 'ငွ့်မခပုတသာ တနရာ
ငွ ်ယာဉတ်ပ8 အ

အ်ဆငး် မခပုတစရ      "

၁၁၅ စိ
တ်ပါ့သွ
သူ်အား ယာဉတ်ပ8
ငွ ်
ငတ်ဆာငခ်'ငး်      "

၁၁၆ ယာဉမ်ရပမ် ီ'ရးီသညမ်�ား မဆငး်တစရ      "

၁၁၇ ယာဉတ်ပ8
ငွ ်အမ1က်ပုံးမပါ      "

၁၁၉ ယာဉအ်
ငွး်အခပင
်ပဆ်ငရ်မည့် စာ
မး်မ�ား မခပည့်စံုခ'ငး်      "
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ကျ�်းကုိးစာရင်း
၂၀၁၀ 'နုစ်ှ
ငွ ် ရနကု်န
်ိုငး်တဒသကကီး၌ တမာတ်
ာယ်ာဉမ်တ
ာ
်ဆမ� ခ.စ်စဉ်

၁၆၇၈မ�ခ.စ်ပာွး'ဲ့တကကာငး်ကုိ ပထမအကကိမ ် အမ�ို းသားလ6
်တ
ာ ် ဒု
ိယ

အကကိမ ် ပုံမှန်အစညး်အတဝး ၂၉.၉.၂၀၁၁'ုနှစ်
ွင ် အမ�ို းသားလ6
တ်
ာ်

ကုိယ်စားလှယ် ဦးဝငး်တနာင်၏ တမးခမနး်'�က်အား ဗိုလ်မှူ း'�ုပ်တက�ာ်ဇံခမင့်

(ခပည်ထဲတရးဝန်ကကီးဌာန၊ ဒု
ိယဝန်ကကီး)၏ တခ.ကကား'�က် http://www.

omimyanmar.org/omi/question/view/538c0dcbad17d79f088b 4567
ခမ
်မွန်၊ တမာင ်(ဆူတလ)။ ၂၀၀၉။ “ရနကု်နမ်မို က့ကီးရဲ  ့ သမိုငး်ထကဲ 'ရီးသည်

ပိုတ့ဆာင်တရးယာဉ်မ�ား”။ ရနကု်န'်ရီးသွားဂ�ာနယ်၊ အ
ွဲ ၂၊ အမ
ှ ် ၁၂၊

(ဒဇီငဘ်ာလ ၂၀၀၉)၊ စာ ၂၀။

 ဥပတဒသုတ
သီ။ ၂၀၁၃။ တမာတ်
ာယ်ာဉ ် ဥပတဒ၊ နညး်ဥပတဒမ�ားနငှ့် လမး်

ည6နမ်�ား။ ရနကု်န၊် ရ�
ိုငး်ယာဉစ်ာတပ။

'�စ်စံဝငး်။ ၂၀၁၁။ ရနကု်န'်ရီးသွားသမိုငး်ထကဲ မထသ၊ ရနကု်န၊် ပနး်မ�ို း
ရာ
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