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ဦးပိုင္အစဦးပိုင္အစ 
၁။        ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုအခ်ိန္က န၀တ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ 
တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႔) အစုိးရ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္ (The Union of Myanmar Economic Holdings 
Limited) ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ 
၇/၉၀ ျဖင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔၊ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း 
တပ္မေတာ္ကတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 
ဦးပုိင္စနစ္ဦးပုိင္စနစ္ 
၂။        "ဦးပုိင္" စနစ္ဆိုသည္မွာ မိမိအရင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုေသာ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားကို 
ျဖန္႔ခြဲခ်ဳပ္ကိုင္ သည့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ 
အထူးကုမၸဏီတခုအေနျဖင့္ ၎မွ အျပည့္အ၀ပိုင္ ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီခြဲမ်ားသည္ 
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးကို ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ဤအခြင့္ထူးကို မခံစားရေခ်။ 
ဦးပုိင္လီမ္ိတက္သည္ ေသးေသးမႊားမႊားလုပ္ငန္းႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္မေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ 
မပါ၀င္ၾကေခ်။ဦးပိုင္ သည္ ဖရစ္၀ါနာ၊ ေဒ၀ူးတို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပြဲဦးထြက္ခဲ့သည္။ ယခု 
စစ္တပ္ဦးပုိင္လီမိတက္တြင္ အစုရွယ္ ယာ၀င္မ်ားက ဒါရိုက္တာေရြးခ်ယ္ခြင့္မည္သို႔ရွိေၾကာင္း 
ရွင္းေအာင္ မေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ 
၃။        တရားဝင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၄) ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ - 
(က)     တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ မီွခိုသူ ဇနီးသားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။ 
(ခ)       စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မီွခိုသူ ဇနီးသားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။ 

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/59591_300141186770616_368381047_n.jpg


(ဂ)       ျပည္သူလူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး။ 
(ဃ)     ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး။ 
အမွန္တြင္မူ ဦးပိုင္လီမိတက္ကို န၀တ/နအဖ စစ္အုပ္စုက တည္ေထာင္လိုက္သည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲတြင္ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကသာ ထိပ္ပုိင္းမွ ခ်ယ္လွယ္အက်ဳိးခံစားရေရး၊ 
တပ္သားမ်ား၏လခကိုျဖတ္ၿပီး အရင္းျပဳကာ ေသြးစုတ္ ေရး စသည္တို႔ အလိုလိုပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ 
ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၏ဘ၀ကို အေသခံပစဲားဘ၀မွ ျမွင့္တင္ မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ 
လံုး၀မပါ၀င္ေခ်။ 
ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေရးႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မိသားစုမ်ား၏ 
ရာသက္ပန္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာတခုလံုးအား အာဏာျဖင့္  
လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ 
 
ဦးပုိင္ဖြဲ႔စည္းပံုဦးပုိင္ဖြဲ႔စည္းပံု 
၄။        ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္တြင္ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ဥကၠ႒ရုံး 
(ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔) ဖြဲ႔စည္းပုံဟူ၍  ဖြဲ႔စည္းပုံႏွစ္ခုရွိသည္။ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ 
(တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး 
(ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ 
ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဉာဏ္ထြန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္း 
(ဦးစီးခ်ဳပ္-ေလ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းထုိက္ (တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွ ေရႊ 
(တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ဥကၠဌရံုး ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔တြင္  ယခင္က 
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး (ကက ထုတ္) ျဖစ္ၿပီး ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး (စစ္ေရးခ်ဳပ္)၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္း (ကက၀ယ္)၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးရုံးမ်ားမွ  
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပုိင္လိမိတက္ လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥကၠ႒ရံုး 
(ဒါရိုက္တာ)အဖြဲ႔၀င္ ပါ ၀င္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာမ်ား၊ 
ဒါရုိက္တာမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သည္။ 
စီးပြားေရးဦးပိုင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ၀န္ထမ္း (အရာထမ္း/အမႈထမ္း) မ်ား၏ 
လစာႏႈန္းထားမ်ားမွာ- 
စဥ္စဥ္            ရာထူးရာထူး                                လစာလစာ                    ((၁၁) ) ရက္ခံစားခြင့္ရက္ခံစားခြင့္ 
၁။        အငယ္တန္းစာေရး                               ၄၇၀၀၀                    ၁၈၀၀ 
 ၂။       အႀကီးတန္းစာေရး                               ၅၃၀၀၀                    ၁၉၀၀ 
 ၃။       ဌာနခြဲစာေရး                                      ၆၀၀၀၀                    ၁၉၀၀၀ 
 ၄။       ရုံးအုပ္                                             ၇၀၀၀၀                    ၁၉၀၀ 
 ၅။       လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ                         ၁၂၀၀၀၀                   ၂၅၀၀ 



 ၆။       မန္ေနဂ်ာ                                         ၁၃၀၀၀၀                   ၂၅၀၀ 
 ၇။       လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ            ၁၇၀၀၀၀                   ၂၇၅၀ 
 ၈။       အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ                            ၁၈၀၀၀၀                   ၂၇၅၀ 
 ၉။       ဒါရိုက္တာ                                        ၁၉၀၀၀၀                   ၂၇၅၀ 
၁၀။      မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ                            ၂၁၀၀၀၀                   ၂၇၅၀    
အငယ္တန္းစာေရးမွ ရုံးအုပ္အထိ ရာထူးမ်ားသည္ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး  
လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာႏွင့္အထက္ ရာထူး မ်ားသည္ အရာထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ အငယ္တန္းစာေရး၏ 
လစာမွာ (၄၇၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ တလစားစရိတ္ေငြမွာ (၃၆၀၀၀) က်ပ္ (ရုံးပိတ္ရက္ ၈ ရက္မပါ)  
စုစုေပါင္း ၈၃၀၀၀ က်ပ္ရရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားထက္ပင္ လစာပိုမ်ား ေနပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္၏ ဥကၠဌမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး၊ စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္၏ 
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္ တာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္၏ ဥကၠဌရာထူးအား 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတုိ႔၏ စိတ္ခ်ရေသာလူယံုမ်ားကုိသာ 
ထားေလ့ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္းမွာလည္း ကက ၀ယ္မွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ 
မီးဖိုေခ်ာင္ကုိ ျဖည့္တင္းေပးေနရေသာ စပါးက်ီႏွင့္ စတုိးဆုိင္ႀကီး၏ မန္ေနဂ်ာသဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ဒုတိယ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာမွာ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္း (DSA 17)၊ ယခင္ 
ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ (DSA 15)၏ ေနရာျဖစ္သည္။ ၎၏ေနရာသည္လည္း 
၀င္ေငြအလြန္ေကာင္း၏။  ပစၥည္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၎မွ တဆင့္ စီးပြားေရးဦးပိုင္ဥကၠဌသို႔ 
တင္ျပရသည္။ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္းသည္ စီးပြားေရးဦးပိုင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန 
အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံေရး၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးႏွင့္ 
ပစၥည္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား အား ကုိင္တြယ္ထားသည္။ 
 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ  
၅။ အစကနဦး အရင္းအႏွီးပမဏမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔က က်ပကု္ေဋတေထာင္ (သန္း ၁၀၀၀၀) ရွိသည္။ 
ဗမာျပည္ သမုိင္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္စလုပ္ငန္းတခုအဖုိ႔ အႀကီးမားဆံုးအရင္းအႏီွးအျဖစ္ 
စံခ်ိန္သစ္တင္လိုက္သည္။ 
ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇/၉၀၊ အပုိဒ္ ၄၊၅၊၆ အရ အရင္းအႏီွး၏ ၄၀% ကို 
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးက ထည့္၀င္ၿပီး က်န္ ၆၀% ကို 
စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ထည့္၀င္ သည္။ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး (ကကဝယ္) က ထည့၀္င္သည့္ ၄၀%၊ 
တနည္း က်ပ္ ကုေဋ ၄၀၀ မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားျဖစ္သည္။အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ စစ္တပ္အ၀န္းအ၀ိုင္းက 
(တကယ္စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္ တပ္ထိပ္သီးမ်ားက) ပုိင္ဆိုင္ခံစားၾကမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႀကီးအတြက္ 



ျပည္သူလူထု၏ေငြ က်ပ္ကုေဋ ၄၀၀ ကို အတိုး မရွိ ဆဲြသံုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
က်န္ ၆၀% ကို စစ္မႈထမ္းဆဲ ႏွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအုပ္စုမ်ား 
အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိတ္ေဆြအဖြဲ႔မ်ားက  ပုိင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
တိုးပြားလာသည့္အရင္းအႏီွးမ်ားတိုးပြားလာသည့္အရင္းအႏီွးမ်ား 
၆။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးပုိင္၌ authorized capital (တရား၀င္သတ္မွတ္သည့္ေငြရင္း-ကုမၸဏီက 
ထုတ္ေပးမည့္ အစု ရွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖုိး)မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၀,၀၀၀) ႏွင့္ allotted capital 
(ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးအပ္ၿပီးေသာအရင္း) က်ပ္သန္းေပါင္း (၃၉,၀၀၀) ရွိသည္။ ဤအထဲတြင္ (ကကန) 
က က်ပ္သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ကကဝယ္က က်ပ္သန္း ၃၃၀၊ လက္ရွိစစ္မႈထမ္း ၃ ေသာင္းခြဲက 
က်ပ္သန္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ ၁၅၀၀ ခန္႔က က်ပ္သန္း ၃ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္၊ 
အၿငိမ္းစားစစ္မႈထမ္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္က က်ပ္သန္း ၁၂၀၀၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မ်ားက က်ပ္သန္း ၄၀၀ 
ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ 
ဦးပိုင္သုိ႔ထည့္၀င္ရမည့္ ေငြေၾကးအခ်ိဳးအစားအရ တပ္ႀကီးဆုိရင္ သိန္း (၁၀၀၀)၊ တပ္ရင္း/ 
တပ္ဖြဲ႔အဆင့္ တပ္လတ္ ဆုိရင္ သိန္း(၃၀၀) မွ (၅၀၀)၊ တပ္ငယ္ဆုိရင္ သိန္း (၂၀၀)  မျဖစ္မေန 
ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ သတ္မွတ္ကာလတခု အတြင္း စုေဆာင္းထည့္ဝင္ရမည္ဟု 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိခဲ့သည္။ ဤေငြမ်ားကုိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကုိယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ကုိယ့္နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွာၾကရသည္။ 
 
အျမတ္အစြန္းမ်ားအျမတ္အစြန္းမ်ား 
၇။ ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တႏွစ္အတြင္း ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ 
ေသာင္းခန္႔ ရွာေဖြ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဦးပိုင္လီမိတက္ ကုမၸဏီအားလံုးေပါင္းလုိက္လွ်င္ ဒီ့ထက္မ်ားသည္။ 
၁၉၉၅-၉၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကမူ ၃၀% အျမတ္ေငြျပန္ရခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သိန္း ၁၀၀၀ ေအာက္ရွယ္ယာဝင္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၁၂%) 
အျမတ္ေငြခြဲေပးသည္။ သိန္း ၁၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွယ္ယာဝင္ထားလွ်င္မူ ၂.၅% သာ 
အျမတ္ခြဲေပးသည္။ ဤအျမတ္ေငြကုိ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မႉးက မိမိ၏တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔အတြက္ 
လုိအပ္သလုိသုံးစြဲႏိုင္သည္။ ဥပမာ ယူနီေဖာင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္း၊ စစ္ဖိနပ္ စသျဖင့္။ သို႔ေသာ္ 
လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ကတည္းက တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေပးရမည့္အျမတ္ေငြမ်ားအား မေပးေတာ့ဘဲ 
ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
အခ်ဳိ႕တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မွီေပးသြင္းရန္ခက္ခေဲနရာမွ 
တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏ ဘဏ္စုေငြမ်ားကုိ လက္လွည့္ယူငင္ ေပးသြင္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
တပ္မေတာ္သားတုိ႔ကလည္း စီးပြားေရးအခက္ အခေဲၾကာင့္ ဘဏ္စုေငြမ်ား ျပန္ထုတ္လုိသည့္အခါ 
မေပးႏိုင္ျဖစ္ၿပီး တပ္တြင္းအမိန္႔ဖီဆန္မႈမ်ား ေပၚခ့ဲသည္။ ဥပမာ-တပ္မ ၁၁။ ဘဏ္စုေငြမ်ားကုိ 
ဦးပိုင္အတြက္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသုံးမႈအျပင္ တပ္မႉးႏွင့္တပ္ေထာက္တုိ႔က အလြဲသုံးစားမႈ 



မ်ားေၾကာင့္လည္း တပ္တြင္းမေက်နပ္မႈ ဖီဆန္မႈမ်ား ေပၚခဲ့သည္။ ဦးပုိင္မွရသည့္အျမတ္ေငြမ်ားကုိ 
အလြဲသုံးစားမႈမ်ား လည္း ရွိလာသည္။ 
 
 
ဦးပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားဦးပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား 
၈။        ဦးပုိင္၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္ (၂၀၀၇ စာရင္း)- 
- ဦးပုိင္က အျပည့္အ၀ပုိင္သည့္လုပ္ငန္း။        ၃၅ ခု 
- ဦးပုိင္ႏွင့္ဖက္စပ္ပုိင္လုပ္ငန္း။                  } ၇ ခ ု
- ဦးပုိင္ႏွင့္တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္လုပ္ငန္း။} 
- ဦးပုိင္၏လုပ္ငန္းခြဲမ်ား။                           ၉ ခု 
- ဦးပိုင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ (သို႔မဟုတ္) ဦးပုိင္မွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဟူ၍ 
ခြဲျခားႏုိင္သည္။ 
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္တြင္ 
ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ ငန္းမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးတူဖက္စပ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား ဟူ၍ 
ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ 
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရး၊ေရႊသတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ 
ခသဲတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ၊ သစ္ႏွင့္သစ္အေျချပဳလုပ္ငန္း၊ 
စားေသာက္ကုန္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ကုန္တိုက္ႀကီး မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးနွင့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း၊ 
ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္၊ သံမဏိစက္ရုံ၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ဆီအုန္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သၾကားစက္၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရုံ၊ အလွကုန္ႏွင့္ 
စာေရးကိရိယာဆိုင္မ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
 
ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္ 
ထပ္ဆင့္ကန္ထ႐ုိက္ထပ္ဆင့္ကန္ထ႐ုိက္//တြဲဖက္တြဲဖက္ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 
ျမန္မာ့ပတၱျမားလုပ္ငန္း 
World Precious Gem Co. Ltd.၊ နီလာ႐ိုးမကုမၸဏီ၊ အာရွအဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ 
ျမန္မာစည္သူရတနာကုမၸဏီ၊ 
ေဇာ္ေဇာ္ကုမၸဏီ၊ ရွမ္း႐ိုးမ ကုမၸဏီ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း (မိုးကုတ္-မုိင္း႐ွဴး-နန္းယား)၊ သပိတ္က်င္း 
ေရႊသတၳဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊  ေမာ္ခ်ီး ခသဲတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း။ 
 



ျမန္မာ အင္ပီရီယယ္ဂ်ိတ္ ကုမၸဏီ လိမိတက္ 
ရွယ္ယာမိသားစုကုမၸဏီ လီမိတက္၊ Gold Gade Gems Co.၊ နီလာရုိးမ ကုမၸဏီလီမိတက္ 
ဆားေမွာ္ေက်ာက္စိမ္းတူးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း။ 
Myanmar Jade International 
 
ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း (ေဟာင္ေကာင္) 
ပ်ဥ္းမပင္စက္မႈဇံု 
 
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား 
Myanmar Segye International Ltd. 
 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
Myanmar Daewoo International Ltd. 
 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
Myanmar Unimix International Ltd 
 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
Hwa Fhu International Ltd. 
 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
ျမန္မာ့ေျမယာႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလီမိတက္ 
 
စက္မႈလုုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အိမ္ျခံေျမေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte. Ltd. 
Red Ruby စီးကရက္စက္ရုံ၊ ဒူးယားစီးကရက္စက္ရုံ (ပခုကၠဴ)၊ 
စီးကရက္လုပ္ငန္း 
ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီ 
 
စီးကရက္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ဘီယာျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၊ စားသံုးဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ 
ေမာ္ေတာ္ကား၊ သံမဏိ တို႔တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပႏဲွင့္ပမဲ်ဳိးစုံ၊ အဝတ္အထည္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ 
စီးကရက္ႏွင့္ ဘီယာဗူးမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈလုပ္ငန္း 
ျမဝတီဘဏ္ 



 
ဘဏ္လုပ္ငန္း 
ဗႏၶဳလသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
 
ပါရမီပို႔ေဆာင္ေရး၊ ရွမ္းမေလး၊ ေရႊမန္းသူ၊ ပုသိမ္သူ 
ဘတ္စ္ကားလုိင္းလုပ္ငန္း၊ အေဝးေျပးခရီးသည္ လုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
ျမ၀တီခရီးသြားလုပ္ငန္း 
 
ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
န၀ေဒးဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လီမိတက္ 
Central Hotel, Ngwe Saung Beach Hotel, Mogok Motel, န၀ေဒး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား 
ေအဂ်င္စီ 
ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ျမန္မာဘ႐ူဝါရီလီမိတက္ 
Singapore – Fraser & Neave ကုမၸဏီ 
ဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္လုပ္ငန္း(ျမန္မာဘီယာ၊  ေအဘီစီစေတာက္ဘီယာ၊ တုိက္ဂါးဘီယာ) 
Myanmar Posco Steel Co. Ltd. 
ေတာင္ကိုရီးယား ပုိဟြန္ႏွင့္သံမဏိ ကုမၸဏီ 
အမိုးသြပ္ျပားႏွင့္ ေျဗာင္သြပ္ျပား 
Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd. 
 
သြပ္ျပားလုပ္ငန္း 
Myanmar Nouveau Co Ltd 
 
ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး 
Myanmar Cement Co. 
Indonesia – P.T. Semen Cibninong & P.T. Prima Comexindo 
ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရး(ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ ေက်က္ဆည္) 
ဟံသာ၀တီ ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကလပ္ 
 
ပခဲူးေဒသ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းလုပ္ငန္း 
Mercury Manufacturing Co. Ltd. 
 



ပလပ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း 
Myanmar Samgong Industrial Co. Ltd. 
South Korea -  Samgong Industrial Co. 
ရာဘာေလွထုတ္လုပ္ေရး 
Korean Gas Company with Daewoo 
 
ဓာတ္ေငြ႔ 
Mamee Double Decker Ltd. 
မေလးရွား-မာမီးကုမၸဏီ 
ေအာ္တုိေခါက္ဆြဲထုပ္လုပ္ငန္း 
Myanmar Tokiwa Corporation 
 
ခတဲန္ႏွင့္အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး 
Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd. 
 
လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း 
Diamond Dragon Co. Ltd. 
 
 
Berger Paints Manufacturing Ltd 
Singapore – Berger International 
အိမ္သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး 
The First Automotive Co. Ltd. 
Isuzu, Mitsugi 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
Suzuki 
 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
Myanmar Forward Support Co. 
စကၤာပူ– SKS Marketing Pte. 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ လဲႊေျပာင္းေရး 
NTCY Fair Price Cooperative Ltd 
 



ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရး 
ျမန္မာရာဘာ၀ုဒ္ ကုမၸဏီလိမိတက္ 
 
သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း(ေမာ္လၿမိဳင္) 
ေတာ္ဝင္ ပလပ္စတစ္ ရက္ထည္အိပ္ စက္ရုံ၊ 
ေတာ္၀င္ပလပ္စတစ္ လူသံုးကုန္စက္ရုံ 
 
ပီနံအိတ္လုပ္ငန္း၊ ပလပ္စတစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း (ေက်ာက္ဆည္) 
ဂရင္းႏိုက္ ေက်ာက္ျပား စက္ရုံ 
 
ေက်ာက္ျပားလုပ္ငန္း(ေက်ာက္ဆည္) 
ေငြပင္လယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ 
 
ၾကက္ ငါး ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ငွက္သုိက္ ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္း၊ 
ေရထြက္ပစၥည္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္း၊ 
ျမန္မာ နာနတ္ရည္လုပ္ငန္း 
 
(ပခဲူး) 
ဆာလျဖဴရစ္ အက္စစ္စက္ရုံ 
 
(မုံရြာ) 
သၾကားစက္ရုံ 
 
(ဥကံၠ)၊ (အင္းငါးခြ) 
ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္ရုံ 
 
(ေပါင္) 
ျမ၀တီ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း၊ 
 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
၉။        ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (မစက)သည္ စစ္တပ္မွ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကိုင္သည့္ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း ေနာက္တခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တပ္မေတာ္၏အလွ်ဳိ႕၀ွက္ဆံုး 
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ၁၉၈၉ ခု မတ္လတြင္ န၀တ အစုိးရသည္ 



ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ဤဥပေဒအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၁၂ ခုကို 
ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ အစုိးရ၌သာ အခြင့္အေရးရိွသည္၊ သို႔ေသာ္ တျခား 
လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ တျခားအဖြဲ႔အစည္းတခုခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 
၁၉၉၇ ခု မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးမထည့္ဝင္ဘဲ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတခုခုက 
အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ ႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးရန္အလို႔ငွာ တပ္မေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ 
ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိိေရးကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တပ္ မေတာ္အတြက္ အျခားလိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (မစက) ကို စစ္ေထာက္ ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္ ရုံးေအာက္တြင္ထားရွိသည္။ (မစက) 
၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ေငြ (၁၀) ဘီလ်ံရွိသည္။ 
 
 
စက္႐ုံမ်ားစက္႐ုံမ်ား 
ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 
သံမဏိစက္႐ံု (ေအာင္လံ) (ေျမာင္းဒကာ) (အင္းစိန္ရြာမ) (ျမင္းျခံ)၊ 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု (ၿမိဳင္ကေလး) (ေက်ာက္ ဆည္)၊ 
စက်င္ေက်ာက္ျပားစက္႐ံု (မႏၱေလး)၊ 
ဂရင္းႏိုက္ေက်ာက္ျပားစက္႐ံု (လြဳ ိင္ေကာ္)၊ 
ေအာက္ဆီဂ်င္စက္႐ံု (ရန္ကုန္)၊ 
သၾကားစက္႐ံု (ကန္႔ဘလူ) (ေတာင္စဥ္ေအး) (ေအာင္လံ) ၊ 
မက္သေနာစက္႐ံု (ကန္႔ဘလူ)၊ 
အမိုးျပားစက္႐ံု (အင္းတေကာ္)၊ 
ရန္ကုန္ေဆးဝါးစက္႐ံု (ေမွာ္ဘီ)၊ 
ဒဂုံဘီယာခ်က္စက္႐ံု (ေရႊျပည္သာ)၊ 
SIGMA ဝါယာစက္႐ံု (လႈိင္သာယာ)၊ 
ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု (ေမာေတာင)္၊ 
ေဂါဒန္မိုင္း (သီေပါ) (ထုံးဘုိ)၊ 
သစ္အေခ်ာကုိင္စက္႐ံု (စစ္ကုိင္း)၊ 
အင္းဝဘဏ္၊ အင္းဝထေရးဒင္း၊ 
ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအာမခံ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ 
ရတနာခ်င္းတြင္းသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ၊ 



Northern Star Minerals Production & Trading Co., Ltd.၊ 
သေဘၤာဖ်က္စက္႐ံု (သီလဝါ)၊ 
ကုန္စည္ခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း (ရန္ကုန္)၊ 
Tyazhpromexport Co., Ltd. 
Daniele Corp. 
Italian-Thai Corp. 
Daewoo International Corp. 
Myanmar Hyosing Corp. (SK Network Corp.) 
Hyosung Singapore Pte. Ltd. 
Kawasaki Plant Systems Ltd. 
Sinaran Corp. 
Grade Nine Co., Ltd. 
Myanmar Tractors Ltd. 
YMCC Yunnan 
K-Y Kyaw Kyaw Co., Ltd. 
Zuri Co., Ltd. 
Moon Ray Co., Ltd. 
VSV Asia Co., Ltd. 
Superium Enterprise Co., Ltd. 
JFE Co., Ltd. 
Marubeni Co., Ltd. 
Sojit Co., Ltd. 
Polyice Co., Ltd. 
GMT Co., Ltd. 
Golden Star Co., Ltd. 
PEG Co., Ltd. 
Diethelm Co., Ltd. 
MCM 
Chem Tech Co. 
IE Petroleum Products Co., Ltd. 
Flying Sun Moon Co. 
Tractors World Co. 
KSS 



ဒဂုံဝင္းဝင္း၊ သံလြင္၊ ျမန္မာကုိင္ဒို၊ ေငြဆင္ 
သံမႈိ တံတားေဘာင္ သံဆူးႀကိဳး သံ႐ုိင္း ထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ 
စက္မႈထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေရး၊ 
ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ 
 
 
 
 
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
၁၀။ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး၊ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး၊ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး တုိ႔ကလည္း 
တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ 
ကကနက္ကကနက္ 
ကကပ့ံကကပ့ံ 
ကကျပည္ကကျပည္ 
တပ္မေတာ္ ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ (မိတီၳလာ)၊ 
တပ္မေတာ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု (မဂၤလာဒံု)၊ 
တပ္မေတာ္ မိုးေရကာဖ်င္စက္႐ံု (သမိုင္း)၊ 
တပ္မေတာ္ ႐ွဴးဖိနပ္စက္႐ံု (သမိုင္း)၊ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ (သမုိင္း)၊တပ္မေတာ္ေဘာလံုးစက္ရုံ 
(ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္သတၳဳပစၥည္းစက္ရုံ(အုတ္က်င္း)၊ တပ္မေတာ္ သားေရစက္ရုံ (မႏၱေလး)၊ 
တပ္မေတာ္ ေဆး၀ါးစက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ) ၊ 
 
တပ္မေတာ္ လၻက္စက္ရုံ (နမ့္ဆန္) (သံေတာင္) (ရန္ကုန)္၊ 
တပ္မေတာ္စည္သြပ္စက္ရုံ (မႏၱေလး)(သံတဲြ)၊ 
တပ္မေတာ္  ပုဇြန္ငါးပိႏွင့္ငါးခ်ဥ္စက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္ဘီစကြတ္ႏွင့္ေခါက္ဆဲြစက္ရုံ(ေမွာ္ဘီ)၊ 
တပ္မေတာ္ရမ္စက္႐ံု (ေရႊျပည္သာ)၊ တပ္မေတာ္ဂ်ဳံမႈန္႔စက္ရုံ (ၾသဘာ)၊ 
ပ်ဥ္းမပင္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းစက္႐ံု၊ 
ျမဝတီပံုႏွိပ္တုိက္၊ 
ျမဝတီ႐ုပ္သံ 
 
၁၁။      အဆင့္အသီးသီးရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ 



လုပ္ကိုင္ေနၾက သည္သာမက တိုးခ်႕ဲ၍ပင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၌ 
စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းနွင့္ အျခား အိ္မ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း စသည့္ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ 
အခ်ဳိ႕တပ္ရင္းမ်ားသည္ ေရခစဲက္ သို႔မဟုတ္ ကုန္း လမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စသည့္ 
အငယ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ တပ္ပုိင္အေဆာက္အဦး၊ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသာမက ကုန္တင္ကားမ်ားကိုပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ငွားရမ္းသည့္ကိစၥ 
အမ်ားအျပား ရိွ သည္။ 
၁၂။      သို႔ေသာ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရိွသည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ 
ကြာဟမႈရွိပုံေပၚသည္။ ေထာက္ပံံ့မႈမ်ားတြင္ အဆမတန္ကြာဟမႈရွိသည္။ 
တခ်ဳိ႕တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ အေတာ္အတန္ ေကာင္းမြန္စြာေပးႏုိင္ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရိွ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာမူ ေငြသားေထာက္ပံ့မႈမွာ 
အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆီးႏုိ္င္ရန္ပင္ခက္ခလွဲသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၀၀ က်ပ္မွ်သာ 
ေထာက္ပ့ံႏုိင္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃၀၀၀) သာ ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည္။ 
ဤျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အဖြဲ႔အစည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို စတင္ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး၊ 
တပ္ရင္းဘားတိုက္မ်ားတြင္ လိုင္စင္မဲ့ ကားမ်ားထားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္ 
ေမွာင္ခ္ိုကုန္မ်ားသယ္ယူေပးျခင္း စသည့္ ဥပေဒျပင္ပစီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ရန္ 
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ အားေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တပ္ မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားက 
တသီးပုဂၢလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ပစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
၁၃။      "၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေၾကာင္းျပၿပီး 
ရံပုံေငြရွာေဖြရန္ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းရေတာ့မည္မဟုတ္။ ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ၀န္ထမ္းအားလံုးအတြက္ အစိုးရက တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ 
လစဥ္အပုိေဆာင္းေငြေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဤႏွစ္ကုန္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအားလံုး 
ရပ္ဆိုင္းၾကရန္" ဟု ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔၊ ကက္ဘိနက္အစည္းအေ၀း၌၊ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလဲြ၍ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္ တပ္ရင္းရံပုံေငြႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
တရား၀င္ပိတ္ပင္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔အားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤအမိန္႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕အား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အဖြ႔အဲစည္းအသီးသီးသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ မလဲြႊေျပာင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
 
ျမန္မာ့စီပြါးေရးဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာျမန္မာ့စီပြါးေရးဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ 
၁၄။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ 



ႏွင့္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္ လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္) ျမန္မာ့စီပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ဥကၠ႒ 
တာဝန္ယူျပီးေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကစ၍ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ ၅ ဘီလီယံခန္႔ 
(သန္း ၅၀၀၀) ထုိင္းႏိုင္ငံအစိုးရထံမွ အတုိးေရာအရင္းပါရရိွခ့သဲည္။ ေနာက္ပိုင္းလည္း 
ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ရရွိခ့ပဲါသည္။ ရရွိေသာေငြမ်ားကုိ ထုိင္းႏွင့္စကၤာပူရွိ ျမန္မာသံရုံးမ်ား၏ သံတမန္ အခြင့္ 
အေရးေအာက္တြင္ သီးျခားဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္၍ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွရေသာေငြမ်ားကုိသြင္းရသည္။ အဆုိပါသီး သန္႔ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားကုိ 
ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာ့စီပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္၏ဥကၠ႒ ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအးမွ တာဝန္ယူရသည္။ 
အဆုိပါဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားမွ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေလယာဥ္မ်ားအပါဝင္အဆင့္ျမင့္လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ား၊ အနုျမဴ ႏွင့္ဒုံးလက္နက္ကိစၥမ်ားကုိ 
ျမန္မာ့စီပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္က စစ္တပ္အတြက္ ဝယ္ယူေပးရသည္။ သုံးစြဲခြင့္အမိန္႔ အာဏာကုိ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊမွေပးကာ ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအးက ထုိးေပးရပါသည္။ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အဆုိပါဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားမွ လႊေဲျပာင္းေပးသည္။  ထုိ႔ေႀကာင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကုိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္က ထိမ္းထားသည့္သေဘာေဆာင္သည္။ 
တနည္းဆုိရေသာ္ ျမန္မာ့စီပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ထင္သလုိ 
ေငြကုိသုံးႏိုင္ရန္ စာရင္းစစ္၍မရေသာ အဖြဲ႔စည္းတခုျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္ကုိ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ စီးပြားေရးလက္ကုိင္ဒုတ္ တခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
 
စစ္တပ္ဦးပိုင္လီမိတက္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္စစ္တပ္ဦးပိုင္လီမိတက္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ 
၁၅။      ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္တပ္ျဖင့္ သိမ္းယူထားခ်ိန္တြင္စစ္ဗ်ဴရုိကရက္မ်ား၏ 
စီးပြားေရးအတြက္ အစစအရာ ရာ အာမခံခ်က္ရွိေနသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႀကိဳက္သလို 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကသည္။ ႀကိဳက္ရာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ သည္။ ဖုံးခ်င္သေလာက္ဖုံး၊ 
ထုတ္ေျပာခ်င္သေလာက္ ထုတ္ေျပာႏုိင္သည္။ ေစတလံုးပုိင္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ 
ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ဥပေဒဆိုသည္မ်ဳိး အပါအ၀င္ ၎တို႔ထင္သလို ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး 
ႀကိဳက္သလိုခံစားႏုိင္ၾကေသး သည္။ 
၁၆။      သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလၿပီးပါက အရပ္သားတခ်ိဳ႕ပါ၀င္ေသာ 
အစုိးရသစ္လက္သို႔  အာ ဏာကို လဲႊရမည္လိုလို ျဖစ္လာေသာအခါတြင္မူ 
ယခင္အခြင့္အေရးမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ားနည္းလာႏုိင္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စစ္တပ္အ၀န္းအ၀ိုင္းတခုလံုးအတြက္ (အထူးသျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုအတြက္သာ) 
စီးပြားေရးအရ လဒတေသာင္းနားႏိုင္ေသာ သစ္ပင္ႀကီးတပင္ ရွိဖုိ႔လိုလာသည္။ အနည္းဆံုး 
ေျခမၿမေဲတာင္ လက္ေတာ့ ၿမေဲစရမည္။ ဤသို႔ေသာဟာကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္မွာ 
ကိုယ့္လက္ထအဲာဏာရွိတုန္း စီစဥ္ဖန္တီးရလွ်င္ အလြယ္ဆံုး အေကာင္းဆံုးပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ 
၁၇။      ထို႔ျပင္ ဤဦးပုိင္လီမိတက္ကို လက္ညွိဳးထိုးၿပီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ 



ရရွိထားေသာ ေငြမည္းမ်ားကုိ တရား၀င္ေအာင္ ပြဲဲထုတ္ႏုိင္ေပေတာ့မည္။ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္စသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွ စစ္အုပ္စုမ်ား လုပ္ ေလ့ရွိသလို ေအာက္ေျခကို စားႂကြင္းစားက်န္ေလးမ်ားႏွင့္ 
ေခြ် းသိပ္ရန္စီစဥ္ျခင္းပင္။ 
 
၁၈။      ေနာက္ၿပီး မူလက ေၾကးစားဆန္ဆန္ လစာဆိုသည့္အေႏွာင္အတဲ 
တခုထဲႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စစ္တပ္အား စည္းလံုးေစရန္ ေနာက္ထပ္သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အတဲတခု 
ထပ္ျဖည့္လိုက္ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ တပါတည္းတြင္ တပ္ထဲမွာပ ဲဆက္ရွိရွိ၊ တပ္အျပင္မွာပရဲွိရွိ 
အားလံုးတေလွထဲစီး၊ တခရီးထဲသြားခ်ည္းဘဲ၊ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုထိပ္သီး ပုိင္း၏ တေသြး၊ တသံ၊ 
တမိန္႔ကုိ နာခံရန္ အၿမအဲသင့္ရွိေရးဆိုေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ခံစားခြင့္ျပၿပီး ရုိက္သြင္းေပးေနျခင္း လည္း 
ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္အေၾကာင္းတေၾကာင္းမွာ ေနာင္မွာေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ 
အရပ္သားအစိုး ရအေပၚတြင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္စစ္တပ္က ဘက္စုံ၌ မားမားႀကီးမုိးေနႏုိင္ေအာင္ 
ျပင္ဆင္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ 
မည္သည့္အစုိးရတက္လာလာ စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယား မွာ စစ္ေရးအရ (ထို႔ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအရပါ) မလႊမဲေရွာင္သာ အသိအမွတ္ျပဳရေသာ အင္အားတရပ္သာမကေတာ့ဘဲ 
စီးပြားေရးအရပါ အသိအမွတ္ျပဳေနရာေပးရသည့္အျဖစ္မ်ဳိး ဆိုက္လာေပေရာ့မည္။ 
 
 
၁၉။      ဤစစ္တပ္ဦးပိုင္လီမိတက္သည္ လက္ေတြ႔တြင္ နဂုိကမွ အဆင့္အတန္း 
အင္မတန္ကြာျခားေနေသာ စစ္တပ္ ထိပ္ပုိင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခတို႔အား ပုိမုိကြာျခားေစမည္သာျဖစ္ရာ 
ေရရွည္တြင္ ေအာက္ေျခက ထိပ္ပုိ္င္းကုိ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္စရာ အေၾကာင္းတေၾကာင္းလည္း 
ျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အခ်ိဳ႕တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတုိ႔၏ရွယ္ယာထည့္ဝင္ေရးရည္မွန္းခ်က္ က်ပ္သိန္း(၅၀၀) သိန္း (၃၀၀) 
စသည္မ်ားျပည့္မွီေရးအတြက္ ေအာက္ေျခ စစ္သည္မ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ 
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတုိ႔အား ေျဖရွင္းမႈမျပဳႏုိင္ေတာ့ဘဲ (၁၂)ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသည့္ 
ဦးပိုင္အျမတ္ေငြမ်ားျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူေပးခဲ့ရပါသည္။ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိ၏ရာထူးတက္ လမ္းအတြက္ အစုရွယ္ယာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည့္မွီေရး 
အသဲအသန္ရွာေဖြခဲ့ရပါသည္။ ဆုိးရြားသည့္အက်ိဳးရလဒ္မွာ တပ္မ ၁၁ ရွိ ခမရ (၂၁၄/၂၁၅) 
တပ္ရင္းမွဴးတခ်ိဳ႕က စစ္သည္မ်ား၏ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ ကာယကံရွင္မ်ား မသိ လုိက္ရဘဲ 
ဦးပိုင္ရွယ္ယာမ်ား၀ယ္ယူေရးအတြက္ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထုတ္ယူစီစဥ္ခိုင္းလိုက္သျဖင့္ 
ေပါက္ၾကားသြားၿပီးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 
ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ေအာက္ရွိ စက္ရုံမ်ားတြင္လည္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား စက္ရုံမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေသာစက္ရုံမ်ား ရွိသက့ဲသုိ႔ ႏွစ္စဥ္အၿမတဲမ္း အရႈံးျပေန ေသာ စက္ရုံမ်ား၊ 



လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ အရႈံးျပရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ စက္ရုံလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ အရည္အေသြးမွီေသာ္လည္း 
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာသည့္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမွဴးမ်ား လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရုံတန္းသုိ႔ ပို႔လုိက္ၾကပါသည္။ 
အရည္အေသြးျပည့္မီွေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား အရည္အေသြးညံ့သည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ 
အစားထုိးလုိက္ပါေတာ့သည္။ ပလပ္စတစ္ရက္ထည္အိတ္စက္ရုံႏွင့္ ပလပ္ 
စတစ္လူသံုးကုန္စက္ရုံမ်ားဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားမွ အရည္အေသြးမွီေကာ္ေစ့မ်ားအား ေရာင္းစားၿပီး 
လမ္းေဘးတြင္ စြန္႔ပစ္ ထားေသာ ပလပ္စတစ္အေဟာင္းမ်ား ၀ယ္ယူ၍ ျပန္လည္အသံုးျပဳသည္ပင္ 
ရွိပါသည္။ စက္ရုံမွဴးမ်ားသည္ အရည္ အေသြးမွီကုန္ၾကမ္းမ်ား ေရာင္းစားရသည္ကုိပင္  
အားမရေသးဘဲ စက္ရုံမွထြက္ရွိသည့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကုိပင္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ခိုင္းေရာင္းလုိက္ေသးသည္။  အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး (QC) အဖြဲ႔အား စက္ရုံမွဴးမ်ားမွ 
ညွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
၂၀။      မူလက တပ္မေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ဟုေျပာဆိုကာ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ တြင္မူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္၎တို႔မိသားစု ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတစုသာ 
ကုေဋႂကြယ္သူေဌးႀကီးမ်ား၊ ေဇာတိကမ်ား ျဖစ္ သြားေစခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခရေဲဘာ္အမ်ားစုမွာ 
အမ်ားျပည္သူနည္းတူ ဆင္းရေဲမြေတမႈမ်ားႏွင့္သာ နပန္းလံုးေနၾကရေပ သည္။ 
သာမန္တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ား၊ စစ္သည္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ရဟန္းသံဃာ ေတာ္မ်ား အမွန္တကယ္ေက်ာင္းသကၤန္းေဆာက္ရန္၊ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္၊ 
ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ပါမစ္မ်ား ျဖင့္ဘိလပ္ေျမေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း 
အလြယ္တကူရရွိျခင္းမရွိ။ ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၏ သြင္းေစ်းမွာ (၃၀၀၀) က်ပ္သာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ပေစ်းႏႈန္းမွာ (၄၀၀၀) မွ (၄၅၀၀) က်ပ္အထိ ရွိသည္။  ၎ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ 
ဘိလပ္ေျမပြဲ စားမ်ားမွ စက္ရုံတြင္၀ယ္ယူေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ပြဲရုံသုိ႔ေရာက္ရွိပါက က်ပ္ (၅၀၀၀) မွ 
(၅၅၀၀) က်ပ္ အထိ ရွိသည္။ အခြင့္ထူးခံတပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား 
ေလွ်ာက္ထားပါက အနည္းဆံုး အိတ္ (၃၀၀၀) မွ အိတ္ (၅၀၀၀၀) ထိ ရရွိၾကသည္။ ထိုမွ်မကေသး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးတုိ႔၏ တပည့္ မ်ား ျဖစ္ေသာ 
အိမ္ေတာ္ပါသက္ေတာ္ေစာင့္အရာရိွမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအား လစဥ္ တဦးလွ်င္ အိတ္(၁၀၀၀) ႏႈန္း 
ထုတ္ယူခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
၂၁။      ၂၀၁၀ ခုနွစ္ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာမည့္ ေဘာင္းဘီခြ် တ္ အရပ္၀တ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား သာ ႀကီးစုိးသည့္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္လည္း 
ရာသက္ပန္တပ္မေတာ္ထိပ္သီးႀကီးေနရာမွာ စုိးမုိးေနရာယူထားသည့္ 
တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ဒုတပ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတို႔၏ အာဏာစက္အားမလြန္ဆန္ႏိုင္သျဖင့္ 
၎တို႔၏အက်ဳိးစီးပြား မ်ားႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ေနသည့္ ဤဦးပုိင္ကုမၸဏီႀကီးကို အသက္ႏွင့္ရင္းကာ 
ကာကြယ္ၾကေပဦးမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္တြင္ 



တက္ေရာက္လာမည့္ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ 
ဦးပိုင္ႏွင့္စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔၏ စီးပြားေရးခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမိုးမႈအား ေမး ခြန္းမ်ားထုတ္မွာကုိ 
မလြဲဧကန္ႀကဳံေတြ႔ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ မေျဖႏိုင္ပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ 
မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဦးပိုင္အတြင္း 
ေငြေၾကးရႈပ္ေထြးမႈျပႆနာဂယက္ႀကီးမားလာပါက တပ္ မေတာ္အတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 
၂၂။      တပမ္ေတာ္တြင္းက ေအာက္ေျခရေဲဘာ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုအဖုိ႔မူ 
ျပည္သူတို႔ေသြးေခၽြးမ်ားျဖင့္ ေပက်ံေန ေသာ ဤစစ္တပ္ ဦးပုိင္လီမိတက္ႀကီးကုိ မခ်စ္ေသာ္လည္း 
ေအာင့္ကာနမ္းရေပဦးေတာ့မည္။ 
 
ေမာင္တင့္တယ္ 
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