
ြပည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာ ကာလအတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 

ေဆာင်ရွက်ခဴဲမှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပဲွ 

အေလဵထာဵေဆာင်ရွက် 

 သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွ၌ဲ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ြပည်သူ့အတွက် စတုတ္တ(၁)နှစ်တာ 

ကာလအတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴမှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵတင်ြမငဴ်က ဝန်ကကီဵဌာနရှိ အေထွေထွ 

အုပ်ချုပေ်ရဵ ဦဵစီဵဌာနကို “ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုအစ ေထွအုပ်က” ဟူသညဴ် ေဆာင်ပဒု်နှငဴ်အညီ ြပည်သူဗဟိုြပု 

ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵကို ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် ထိေရာက်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵနိုင်ရန်အတွက် 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ေနပါေ ကာင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ ၂၀၁၆ခုနှစ် မှ 

၂၀၁၉ခုနှစ်အထိ (၄)နှစ်တာကာလအတွင်ဵ ြပည်သူ့အကျ ိုဵြပုဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တရာဵ 

ဥပေဒစိုဵ မိုဵေရဵနှငဴ် ရပ်ရွာေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရမဝူါဒမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ၊ ေကာင်ဵမွန် 

ေသာအုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူဗဟုိြပုေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵဟူသည်ဴ ဌာန၏ 

ရည်မှန်ဵချက် ေလဵရပ်၊ “ြပည်သူကုိ ဗဟုိြပုသည်ဴေကာင်ဵမွန်ေသာအုပ်ချုပ်ေရဵယန္တရာဵတည်ေဆာက်ေရဵ”ဟူသညဴ် 

ဌာန၏ေမျှော်မှန်ဵချက်တုိ္ဓနှင်ဴအညီ အာဵသွန်ခွန်စုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေ ကာင်ဵ။ အေထွေထွ 

အုပ်ချုပေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြဖစေ်သာ ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ယစ်မျ ို ဵစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ အခွန ်

ေလဵမျ ို ဵေကာက်ခဳြခင်ဵ၊ ဖမို့နှငဴ်ေကျဵရွာေြမမျာဵစနစ်တကျဖွဲ့ စည်ဵြခင်ဵ၊ ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵ 

အဖဲွ့မျာဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီမှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵ၊ ဂုဏ်ထူဵေဆာင်ဘဲွ့/တဳဆိပ်မျာဵ ချ ီဵ ြမှင်ဴအပ်နှင်ဵြခင်ဵ၊ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနုိင်ေသာ 

ပစ္စည်ဵလွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵကုိ ကန့်သတ်သည်ဴဥပေဒဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵအြပင် နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတရဳုဵ၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရ 

အဖွဲ့ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စအုစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာနတို္ဓက ေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ၊ အြခာဵဝန်ကကီဵဌာနက 

လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာန၏ရည်မှန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါေ ကာင်ဵ။ 

ထုတ်ေပဵနုိင်ခဴဲ 

စတုတ္ထနှစ် (၁)နှစ်တာကာလအတွင်ဵ ြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ ပုိင်ဆုိင်မှု အေထာက်အထာဵကင်ဵမဴဲစွာ ေနထိုင် 

ရြခင်ဵအစာဵ ခိုင်မာသညဴ် တရာဵဝင်အေထာက်အထာဵြဖစ်သညဴ် ေြမငှာဵဂရန်မျာဵရရှိဖပီဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ 

ရပု်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမှုမျာဵရရှိေစရန်နှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို စတိ်ေအဵချမ်ဵသာစွာ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်နိုင် 

ရန်အတွက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေြမလွှဲကိစ္စရပ်  ၁၇၅ မှုနှငဴ် ေြမငှာဵဂရန် 

၁၆၂၃၇ ခုတို္ဓကို ထုတ်ေပဵနိုင်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ၊ ထို္ဓြပင် သာသနာေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵတွင် အသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက် 

အခွန်လွတ်သာသနာဴဂရန် ၁၀၂ခုနှငဴ် ဗဒ္ဓသိမ် ၅၂ခုတို္ဓကို ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ။ ထို္ဓြပင် အေထွေထွ 

အုပ်ချုပေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်သညဴ် ေြမခွန်၊ ယစ်မျ ို ဵခွန်၊ တာတမဳခွန်နှငဴ် ဓာတ်သတ္ထုခွန် 

ဆိုသညဴ် အခွန်ေလဵမျ ို ဵေကာက်ခဳရာတွင် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မီေကျာ်လွန်ေအာင် ေကာက်ခဳေရဵ ဟူေသာ 

ရည်မှန်ဵချက်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ  ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် မတ်လအထိ 

လျာထာဵချက်၏ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာက်ို  ေကာက်ခဳနိုင်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ။ ြပည်သူကို ဗဟိုြပုဖပီဵ ြပည်သူတို္ဓ၏ အေြခခဳ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို ြဖညဴ်ဆည်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

နိုင်ရန်အတွက် ဖမို့နယ်မျာဵတွင် ြပညဴ်သူ့ဝန်ေဆာင်မှုရုဳဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵရှိဖပီဵ ဌာနေပါင်ဵ ၂၇ခုမှ ဝန်ေဆာင်မှု 

အမျ ို ဵအစာဵေပါင်ဵ ၁၅၆ မျ ို ဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပါင်ဵ ၁၃၉၉၀၇၄ ခုကို 

ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ခဲဴဖပီဵ ဖမို့နယ်မျာဵနှငဴ် အလှမ်ဵကွာေဝဵသညဴ် ေကျဵရွာမျာဵသို္ဓ ေရွ့လျာဵဝန်ေဆာင်မှု (Mobile 

Service Delivery)ြဖငဴ် ၁၈၆၅ကကိမ် ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်ကာ ဝန်ေဆာင်မှုေပါင်ဵ ၁၉၆၁၁၅ ခုကို ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

နိုင်ခဲဴေ ကာင်ဵ။ ထို္ဓြပင် နိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ လယ်ယာေြမနှငဴ် အြခာဵေြမမျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခဳရမှုမျာဵေ ကာငဴ် ြပည်သူမျာဵ 
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နစန်ာမှုမရှိေစေရဵအတွက် ေြမသိမ်ဵဆည်ဵမှု ြပဿနာမျာဵကို လျင်ြမန်စွာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လယ်ယာေြမ 

နှင်ဴအြခာဵေြမမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳရမှုမျာဵြပန်လည်စိစစ်ေရဵဗဟုိေကာ်မတီကုိ ဖဲွ့စည်ဵခဴဲဖပီဵ ေကာ်မတီ၏ ရဳုဵလုပ်ငန်ဵ 

ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာနက Focal Ministry အြဖစ်တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်၍ 

ေကာ်မတီ၏ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် ၅၂ချက်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ  လက်ရှိအစိုဵရကာလတွင် စိုက်ပျ ို ဵေြမ 

၃၂၉၉၅ ဒသမ ၁၄၉ဧကနှငဴ် အြခာဵေြမ ၈၀၆၁၄ ဒသမ ၀၉၃ ဧက စစုုေပါင်ဵ ၁၁၃၆၀၉ ဒသမ ၂၄၂ ဧကကို ြပန်လည် 

လွှဲေြပာင်ဵေပဵအပ်နိုင်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ။  

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှ 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်/ ခရိုင်/ ဖမို့နယ်/ ဖမို့အဆငဴ်ဆငဴ်အထိ 

လက်လှမ်ဵမီေသာ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ဖပီဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵသည် 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့မျာဵ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ် တာဝန်ယူ၍ ြပည်သူ့အကျ ို ဵြပု 

ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အပါအဝင် ကဏ္ဍစုဳတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါေ ကာင်ဵ။ ကမ္ဘာအနှဳ္ဓကူဵစက်ြပန့်ပွာဵလျက်ရှိသညဴ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) ေရာဂါနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ၊ 

ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵအမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ဗဟုိေကာ်မတီတွင် အဖဲွ့ဝင်နှင်ဴ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှင်ဴ  

အေရဵေပ္ဒတုဳ္ဓြပန်ေရဵေကာ်မတီတွင် အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှဖပီဵ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေစာင်ဴ ကပ် ကည်ဴရှုြခင်ဵ (Quarantine) လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အေြခခဳလူတန်ဵစာဵ 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵအတွက် ေထာက်ပဴဳြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ြပည်ပမှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူမျာဵကုိ စိစစ်လက်ခဳြခင်ဵနှင်ဴ  

သက်ဆုိင်ရာေဒသမျာဵသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် အြခာဵေသာ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ 

တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်၊ ဖမို၊ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရာွအုပ်စု အဆငဴ်ဆငဴ်ရှိ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှဝန်ထမ်ဵမျာဵက တုိင်ဵေဒသသကကီဵ/ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့မျာဵ၊ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ ြပညဴ်သူ့အကျ ို ဵ၊ နယ်ေြမအကျ ို ဵကို 

ေရှဵရှုကာေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို အခက်အခဲမျာဵ ကာဵက ေကျပွန်စွာကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ 

ေ ကာင်ဵ။ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာနသည် “ြပည်သူနှငဴ်အတူ” “Together with the people” ဟူသညဴ် 

နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ေဆာင်ပုဒ်နှငဴ်အညီ ေကာင်ဵမွန်ေသာအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပီြပင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ေရဵအတွက် ြပည်သူလူထုကို ထိေရာက်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ေရဵ အစဉ်တစိုက်  ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိပါေ ကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေြပာဵ ကာဵသည်။ 

ဆက်လက်၍ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဦဵြမင်ဴသန်ဵက အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏ ပုဳမှန်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအနက် ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵဖပီဵ ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်နှငဴ် 

မန္တေလဵရှိ ဖမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်မှအပ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရက စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ ေြမမျာဵကို 

“ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒနှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစေရဵ” ဟူေသာ ရည်မှန်ဵချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက် 

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေြမသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ေြမလွှဲေပဵြခင်ဵ၊ ေြမငှာဵဂရန်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

သုဿန်ေြမ/စာဵကျက်ေြမ/ ေကျဵရွာဘုဳေြမ သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ၊ ေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ေြဖရှင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှင်ဴအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက အသဳုဵမြပုေသာေြမမျာဵကုိ ြပန်လည်စွန့်လွှတ်အပ်နဳှမှုမျာဵကုိ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳြခာဵသာဵပိုင် မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ေြမယာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 

စမီဳခန့်ခွဲေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိပါေ ကာင်ဵ။ 
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ယစ်မျ ို ဵစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်ဖပီဵ “ယစမ်ျ ို ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုစနစ်တကျြဖစေ်စေရဵ” ဟူေသာ ရည်မှန်ဵချက်ကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေရဵအတွက် ယစ်မျ ိုဵမူဝါဒမျာဵနှင်ဴအညီ စီမဳခန့်ခဲွေဝေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာမှာ အစီရင်ခဳသည်ဴ 

ကာလအတွင်ဵ တစ်နိုင်ငဳလုဳဵတွင် ယစ်မျ ို ဵလိုင်စင်အေရအတွက် ၄၁၁၃၁ခုကို ခွငဴ်ြပုချထာဵေပဵခဲဴဖပီဵြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ။ 

နိုင်ငဳေတာ်အတွက် ရသငဴ်ရထိုက်သညဴ် အခွန်ေငွမျာဵ အြပညဴ်အဝရရှိေစရန်၊ လိုင်စင်မဲဴေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ဥပေဒ 

နှငဴ်အညီ စနစ်တကျအေရဵယူနိုင်ရန်အတွက် ယစ်မျ ို ဵခွန်လိုင်စငမ်ျာဵကို တိုဵြမှငဴ်ေကာက်ခဳေရဵနှငဴ် စိစစ ်ကပ်မတ်ေရဵ 

အဖွဲ့(Task Force)မျာဵကို ဖမို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ် ၊ ဗဟိုအဆငဴ်မျာဵဖွဲ့စည်ဵ၍ ပညာေပဵ 

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵ၊ အုပ်ချုပေ်ရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် အဆငဴ်ဆငဴ် ကပ်မတ် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါေ ကာင်ဵ။ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှ 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် “ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုအစ ေထွအုပ်က” ေဆာင်ပုဒ်ကုိချမှတ်ဖပီဵ ြပုြပင် 

ေြပာင်ဵလဲေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဖပီဵ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

အဖငိမ်ဵစာဵအရာရှကိကီဵမျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယမ်ျာဵအလိုက် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ ်

အုပ်ချုပေ်ရဵမှူဵမျာဵ၊ခရိုင်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵပါဝင်သညဴ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရဳု 

ေဆွဵေနွဵပဲွကုိ နှစ်ကကိမ်ကျင်ဵပခဴဲပါေ ကာင်ဵ၊ ယင်ဵအလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ၏ ေဆွဵေနွဵအကကဳြပုချက်မျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကကီဵ၏ အကကဳေပဵအဖဲွ့၏ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်မျာဵသုိ္ဓ ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှု အစီရင်ခဳစာပါ  အကကဳြပုချက်မျာဵ၊ 

ြပည်ပေလဴလာေရဵခရီဵစဉ်မှ သင်ခန်ဵစာမျာဵအေပ္ဒ အေြခခဳဖပီဵ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ မူေဘာင် 

(၂၀၁၉)ကို ေရဵဆွဲဖပီဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ၊ ယင်ဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ မူေဘာင်သည် 

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ေရရှည်တည်တဳဴခိုငဖ်မဲဖပီဵ ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၏ မဟာဗျူဟာ 

မျာဵနှငဴ် ချတိ်ဆက်ေရဵဆွဲထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ၊ မဟာဗျူဟာရည်မှန်ဵချကအ်ေနြဖင်ဴ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသည် “ြပည်သူနှငဴ်အတူ” ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ်နှငဴ်အညီ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို စနဳမူနာြပ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒပိငု်ဵဆိုင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ် စမီဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ြပုြပင ်

ေြပာင်ဵလဲေရဵ၊ ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵနှငဴ် လုပ်နည်ဵစနစ်ေကာင်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်ေရဵဆိုသညဴ် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

သဳုဵရပ်ကုိ အေြခခဳကာနယ်ပယ်ေြခာက်ခုနှင်ဴ ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် ၁၅ ခုတုိ္ဓ ေရဵဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိပါေ ကာင်ဵ။ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်သူနှငဴ်အတူ “ Together with the People” ဟူေသာ 

နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၏ မူဝါဒနှင်ဴအညီ ဗဟုိချုပ်ကုိင်မှုေလျှောဴချေရဵနှင်ဴ ဌာနဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမင်ဴမာဵေအာင် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှဖိပီဵ ေကာင်ဵမနွ်ေသာအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပီြပင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် 

ြပည်သူလူထုကို ထိေရာက်ေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵနိုင်ေရဵအတွက် အစဉ်တစိုက်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ 

ေ ကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေြပာ ကာဵသည်။ 

ေရဵဆဲွခဴဲ 

ထုိ္ဓေနာက် သတင်ဵမီဒီယာမျာဵက အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ မူေဘာင် (၂၀၁၉)ကုိ ေရဵဆွဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွာဵေနသညဴ်ကာလတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မှု ရှိ/ မရှိနှငဴ ် စပလ်ျဉ်ဵ၍ ေမဵြမန်ဵရာ ဒုတိယအဖမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန် ဦဵထက်ေအာင်က အေထွေထ ွ

အုပ်ချုပေ်ရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု မူေဘာင် (၂၀၁၉)ကို “ြပည်သူနှငဴ်အတူ” ဟူသညဴ် မူဝါဒနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် အေြခခဳထာဵပါေ ကာင်ဵ၊ အဆုိပါမူေဘာင်ကုိ ဗဟုိဦဵစီဵစနစ်နှင်ဴေရဵဆဲွြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ ြပုြပင် 

ေြပာင်ဵလဲမှုမူေဘာင်နှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴ ပါဝင်ပတ်သက်သူအာဵလဳုဵ ပါဝင်သည်ဴ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ ြပုလုပ်၍ 

အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွမှတစ်ဆင်ဴ ထွက်လာသည်ဴ အကကဳြပုချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေရဵဆဲွခဴဲပါေ ကာင် ၊ဵ ထုိ္ဓြပင် မူေဘာင်ကုိ MSDP 
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နှင်ဴချတ်ိဆက်ေရဵဆဲွခဴဲြခင်ဵြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ။ မူေဘာင်သည် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်သဳုဵရပ်ကုိ  အဓိကထာဵဖပီဵ 

လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်ေြခာက်ခုပါဝင်ပါေ ကာင်ဵ၊ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနအေနြဖင်ဴ ြပည်သူကုိဝန်ေဆာင်မှုေပဵရာတွင် နယ်ပယ်ကဏ္ဍသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရိှေစလုိသည်ဴအတွက် ြဖစ်ပါေ ကာင် ၊ဵ 

ထိုသို္ဓ ေဆာင်ရွက်သြဖငဴ် အုပ်ချုပေ်ရဵတွင် အေြခခဳအဆငဴ်ြဖစ်သညဴ် ရပ်ကွက်၊ ေကျဵရွာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပိုမို 

ြမင်ဴမာဵလာေစရန် ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါေ ကာင်ဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵပညာဖဳွ့ဖဖိုဵမှု သင်တန်ဵေကျာင်ဵ အဆင်ဴြမှင်ဴတင်ေရဵကုိလည်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ၊ ၎င်ဵတို္ဓသည် ဌာနအေနြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရသညဴ် အပိုင်ဵမျာဵ ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ။ “ြပည်သူနှငဴ် 

အတူ” ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်နယ်ပယ်မျာဵတွင် ြပည်သူမျာဵ၏ ပါဝင်မှု၊ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုမျာဵ 

ြမငဴ်တက်လာေစရန် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵ ထာဵရှိ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ။ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵကို 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါေ ကာင်ဵ။ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ တုိင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵမျာဵ 

ြဖစ်သည်နှငဴ်အညီ နိုင်ငဳေတာ်၏မူဝါဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါေ ကာင်ဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် ဖမို့နယ်တစ်ခုစီမဳကိန်ဵကို ေရှ့ေြပဵ 

စမီဳကိန်ဵတစ်ခုအေနြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵေရဵဆွဲခဲဴပါေ ကာင်ဵ၊ ထိုသို္ဓ ေရဵဆွဲခဲဴြခင်ဵမာှ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရာတငွ် စနဳမူနာြပ 

ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ။  

ြပုစုြဖန့်ေဝရန်စီစဉ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွာဵေနသညဴ် ကာလတွင် ဦဵစီဵဌာနအေနြဖငဴ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 

ကိစ္စရပ်မျာဵသည် ရပ်တန့်မေနပါေ ကာင်ဵ၊ ဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို  ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိဖပီဵ ယခုရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပေ်ရဵမှူဵမျာဵ လက်စွဲစာေစာင်ကို ြပုစြုဖန့်ေဝရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါေ ကာင်ဵ။ ထို္ဓြပင် ြပည်သူ့အသဳမျာဵ နာဵေထာင်နိုင်မညဴ် လူထုေတွ့ဆုဳပွဲမျာဵ စနစ်တကျကျင်ဵပနိုင်ေရဵသည် 

အေရဵကကီဵသညဴ်အတွက် ဦဵစီဵ ဌာနအေနြဖငဴ် ပါဝင်သငဴ်ပါဝင်ထိုက်သူမျာဵ၊ CSOမျာဵ၊ ဖမို့နယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

ပါဝင်သညဴ် အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွမဲျာဵ ကျင်ဵပကာ အစအီမဳမျာဵကို ေရဵဆွဲခဲဴပါေ ကာင်ဵ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ 

ကာလအတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ စစ်ေဆဵကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ လဲွ၍ ကျန်ရိှသည်ဴ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အာဵလဳုဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနပါေ ကာင်ဵ၊ ဌာန၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကိုဗစ်-၁၉နှငဴ်အတူ လုပ်ေဆာင်၍ 

ရသမျှေ လုပ်ေဆာင်သွာဵနိုင်ရန် နိုင်ငဳတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် တိုငပ်င်ေဆွဵေနွဵကာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေြဖ ကာဵသည်။ 

ဆက်လက်၍ သတင်ဵမဒီီယာမျာဵက ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေချဵေငွထုတ်ေပဵရန် အစီ 

အစဉ်ရိှ/ မရိှ ၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ ရှယ်ရာမျာဵပုိင်ဆုိင်သည်ဴ အစုိဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵ အေနြဖင်ဴ 

နုိင်ငဴဳတာဝန်နှင်ဴ ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ အကျိုဵစီဵပွာဵေရာေထွဵမှုမရိှေအာင် ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ မလုိက်နာသည်ဴ 

အတွက် အေရဵယူြခင်ဵမျာဵ ရှိ/မရှ ိ ၊ အေြခခဳလူတန်ဵစာဵမျာဵကို ေထာက်ပဳခဴဲဴမှုနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ 

တိုင်ဵ ေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵအေနြဖငဴ် စစေ်ဆဵရန် အစအီစဉ်ရှိ/ မရှိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၌ အုပ်ချုပ်ေရဵ 

ယန္တရာဵအေပ္ဒ စနိ်ေခ္ဒေနမှုမျာဵနှငဴ်စပလ်ျဉ်ဵ၍ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေနမှု၊ အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် နှစ်နိုင်ငဳ အ ကာဵ 

နယ်နိမိတ်မျာဵ ြပန်လည်တိငု်ဵတာြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနမှု၊ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေြမယာမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ 

စစိစေ်ဆာင်ရွက်ေနမှုတို္ဓကို ေမဵြမန်ဵ ကရာ ြပည်ေထာင်စအုစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵတင်ြမငဴ်နှင်ဴ 

တာဝန်ရှိသူမျာဵက ြပန်လည် ရှင်ဵလင်ဵေြဖ ကာဵ ကသည်။ 

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁၅ 

 


