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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ  )

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆြ်ဆံရေးဦးစီးဌာနြ စီစဉ်ထုတ်ရေသည်။
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ပုံနှိပ်မှေ်ေမ်း
----------

ပြန်ကြားရေးေန်ကြီးဌာန
စာအုြ်အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၁)

ေုေ်တေသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ရမလ

ေုေ်တေသည့်အကေိမ်
ြထမအကြိမ်

အုပ်တေ
၅၀၀၀ အုြ်

ပုံနှိပ်
ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ရေရေးဦးစီးဌာန

Online တွင်ဖတ်ရှုေန် Scan ဖတ်ြါ။
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မာေိော
 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ် ၅

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၆

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ မိတ္ထီလာတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား ရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၇

 ၂။ မရေေးတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား ရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၁၁

 ၃။ မရေေးတိုင်းရေသကေီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဖေဲ့ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ောေန်ထမ်းများအား  ၁၄

  ရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၄။ ြပည်ရထာင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂို လ်များ၊ ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ရနြပည်ရတာ်ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တုိင်းရေသ ၁၈

  ကေီးနှင့် ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌများနှင့် ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေတိုင်းနှင့် ရေသ

  စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌများအား ရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၅။ တိုင်းရေသကေီးနှင့်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေတိုင်းနှင့် ၂၅

  ရေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌများနှင့် ရေသဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးဆိုင်ောများနှင့် ပတ်သေ်၍

  ရတေ့ဆုံရဆေးရနေးပေဲတေင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၆။ နိုင်ငံရတာ်ောေေယ်ရေးစေမ်းပေားြမှင့်တင်ရေးအတေေ် စစ်နည်းဗျူဟာအဆင့် ရေဟင်၊ ရေြပင်၊ ၂၉

  ရေရအာေ် စစ်ဆင်မှုနှင့် ပစ်ခတ်မှု ရလ့ေျင့်ရဆာင်ေွေ်သည့်အခမ်းအနားတေင် ရြပာကေားသည့်

  အမှာစေား
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 ၇။ ဧော၀တီတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဖေဲ့ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ောေန်ထမ်းများအား ၃၃

  ရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၈။ ပုသိမ်တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအားရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၃၇

 ၉။ ေန်ေုန်တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအားရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၄၀

 ၁၀။ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖေဲ့ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ောေန်ထမ်းများအား ၄၃

  ရတေ့ဆုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၁။ ၁၃၈၃ ခုနှစ် ြမန်မာနှစ်သစ်ေူး နှုတ်ခေန်းဆေ် မဂဂလာစေား ၄၇

 ၁၂။ စီမံခန့်ခေဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး(၅/၂၀၂၁)တေင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၄၉

 ၁၃။ တေ္ကသုိလ်များတေင် စီးပေားရေးဘေဲ့ သင်တန်းနှင့် ဥပရေဘေဲ့ သင်တန်းများတုိးချဲ့ဖေင့်လှစ်ရေး လုပ်ငန်း ၅၃

  ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးတေင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၄။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်းအရေး (၉/၂၀၂၁)တေင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၅၇
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၁။ ပြည်ရထာင်စုရေေးရြာြ်ြွဲရြာ်မေှင်ြို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာေင်းများ 

စစ်ရဆးပခင်းများအြါအေင် လုြ်ရဆာင်သင့်လုြ်ရဆာင်ထိုြ်သည်များြို 

ဥြရေနှင့်အညီ ဆြ်လြ်လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၂။ လတ်တရလာပဖစ်ြွားရနဆဲပဖစ်သည့် COVID-19 ြြ်ရောဂါ ြာြွယ်ရေး 

လုြ်ငန်းများြို အေှိန်အဟုန်မြျြ် ထိထိရောြ်ရောြ် ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ် 

သွားမည်။

၃။ COVID-19 ြြ်ရောဂါရကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားရေးလုြ်ငန်းများအား 

ပဖစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများပဖင့် အပမန်ဆုံးြုစားသွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေပငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြုမ်ှု 

ေြ်စဲရေးသရောတူစာချုြ်(NCA)ြါ သရောတူညီချြ်များအတိုင်း ပဖစ်နိုင်သမျှ 

အရလးထား လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၅။ အရေးရြါ်ြာလဆိုင်ော ပြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေေြ်ပြီးစီးြါြ 

ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားမျှတရသာ 

ြါတစီုေံမီိြုရေစ ီအရထရွထရွေေးရြာြြ်ွအဲား ပြနလ်ညြ်ျင်းြ၍ အနိငုေ်သည့ ်

ြါတီအား ေီမိုြရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်တာေန်အား လွှဲအြ်နိုင်ရေး 

ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ်သွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံရေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းြပည့်ေရသာ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအြပည့် 

ေျင့်သုံးဖပီး ေီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ေေယ်စနစ်ေိုအရြခခံသည့် ြပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရဆာေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေဖငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတေေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရဆာင်ရေး၊

 ( ဂ )  လေတ်လပ်၍ တေ်ကေဖပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံြခားရေးမူေါေေို ေျင့်သုံးဖပီး 

နိုင်ငံများအကေား ဖငိမ်းချမ်းစော အတူယှဉ်တေဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ဆေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားရေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမေးြမူရေးေို အရြခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များြဖင့ ်ပိမုိဖုေံ့ဖဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွဖ်ပီး အြခားစီးပေားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရဆာေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေေစ်ီးပေားရေးစနစ ်တညဖ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ဆာငဖ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးြမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုဖတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားြပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပေားရေးဖေံ့ဖဖိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရဆာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  ြပညတ်ေင်းစီးပေားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူဖီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစော 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခေင့်အလမ်းများ ရဆာင်ေွေ်ရဖာ်ရဆာင်ရေး၊

၃။ လူမှုရေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတြ်ဖစသ်ည့ ်ြပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေြ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာဖပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်ြမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 7

 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး              

မင်းရအာင်လှိုင်သည် ဧဖပီလ ၃ ေေ် မေန်းလေဲပိုင်းတေင်                        

မတိ္ထလီာ တပန်ယမ် ှအောေှ၊ိ စစသ်ည ်မသိားစမုျားအား 

သီးြခားစီရတေ့ဆုံ၍ အမှာစေား ရြပာကေားသည်။ 

 အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်

အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင်များ           

ြဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယ 

ဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးြမင့ထ်ေန်း၊ ရောငစ်တီေဖဲေအ်တေင်းရေးမှူး 

ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ) 

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ 

တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ အလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချုပ် 

တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ေိုေိုဦးနှင့် မိတ္ထီလာတပ်နယ်မှ 

အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။ 

 နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရြပာ

ကေားောတေင် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် အရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲ

တေင ်ြဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်မမဲသမာမှု ြဖစပ်ေားနိငုရ်သာ မစဲာေင်း 

မိေ္ထီလာေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား
တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၃-၄−၂၀၂၁ )

ကေီးမားစောမှားယေင်းမှုများေို တာေန်ေှိသူ အဖေဲ့အစည်း

အဆင့်ဆင့်ေ ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ရပးြခင်း မေှိခဲ့သည့် 

အြပင ်တတယိအကေမိလ်ွှတရ်တာရ်ခါ်ယ၍ူ နိငုင်ရံတာ၏် 

အာဏာအေပ်ေပ်ေို အဓမ္မနည်းြဖင့်ေယူေန် ကေံစည်

ကေိုးပမ်းမှုများရကောင့ ်နိငုင်ရံတာေ်ိ ုနိငုင်ရံေးအေ အရေး

ရပါ် အရြခအရနအြဖစ် ရကေညာော ယာယီသမ္မတ၏ 

တာေန်လွှဲအပ်ချေ်အေ နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေို  

တပ်မရတာ်ေ ရခတ္တတာေန်ယူ ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ် 

ရနြခင်းြဖစ်ရကောင်း။ 

တိုြ်တွန်းရပြာပြ

 ရေွးရောေ်ပေဲမတိုင်ခင်တေင်လည်း တေားမျှတ

သည့် ေီမိုေရေစီရေွးရောေ်ပေဲ ြဖစ်ရစေန်၊ ေိုယ်စား 

လှယ်များရေွးချယ်ော၌ တိုင်းြပည်နှင့် လူမျ ိုးအေျ ိုး 

သယ်ပိုးနိုင်မည့်သူ၊ စိတ်ေင်းရစတနာရောင်းထားနိုင်

သ၊ူ ဥပရေေိ ုသေိှနိားလညဖ်ပီး လိေုန်ာနိငုမ်ည့သ်၊ူ ရေသ 

အေျ ိုးေို ရဖာ်ရဆာင်နိုင်မည့်သူများေို ရေွးချယ်မဲရပး

ကေေန် မိမိအရနြဖင့်  ရောေ်သည့်ရနောတိုင်းတေင် 

တိုေတ်ေန်းခဲ့ရကောင်း၊ မဲမရပးကေေန် No Vote လှုံ့ရဆာ် 

မှုများေို ရတေ့ေှိလာေဖပီး မဲမရပးပါေ မိမိတို့၏အခေင့် 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်8

အရေးများသာ ဆုံးရှုံးနိုင်မညြ်ဖစ်သြဖင့် အားလုံး ဆန္ဒမဲ 

များရပးကေေန်နှင့် ြဖစ်သင့်သည်များေို တိုေ်တေန်း    

ရြပာြပခဲရ့ကောင်း၊ မမိတိိုဆ့န္ဒမရဲပးလိေုသ်ည့ ်ေိယုစ်ား 

လှယ်များသည် လွှတ်ရတာ်အသီးသီးသ့ုိ ရောေ်ေိှလာမည် 

ြဖစ်ဖပီး မိမိတ့ုိေုိယ်စား နုိင်ငံရတာ်ေုိ အုပ်ချုပ်ရခါင်းရဆာင် 

မည့သ်မူျားေိ ုရေွးချယရ်ပးကေေမညြ်ဖစသ်ြဖင့ ်ြပညသ်ူ့

ေိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်ြဖစ်ေန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ရကောင်း၊ 

ရေွးရောေပ်ေြဲပုလပုခ်ဲခ့ျနိတ်ေင ်မမိတိို ့တပမ်ရတာသ်ား

များအရနြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်

ချေ်များ၊ တပ်မရတာ်မှ စနစ်တေျမဲရပးနိုင်ရအာင် 

ရဆာငေ်ေွရ်ပးထားမှုများနငှ့အ်ည ီတေက်ေစောပါေင၍် 

ဆန္ဒမဲများရပးခဲ့ကေသည်ေို ရတေ့ေှိေရကောင်း။ 

 ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် ရေွးရောေ်ပေဲသည် အနှစ် 

သာေတစ်ခုြဖစ်ဖပီး မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ် 

ပေတဲေင ်မရဲပးခေင့ေ်ှသိ၏ူ ၇၇ ောခိငုန်ှုန်း မရဲပးခဲက့ေရကောင်း၊ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ်ပေတဲေင် ၇ေ ောခုိင်နှုန်းနီးပါး မဲရပး 

ခ့ဲကေသည်ေုိ ရတေ့ေရကောင်း၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တေင် တေ်လာ 

သည့် အစိုးေသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရအာင်ြမင်

ရအာငလ်ပုရ်ဆာငန်ိငုခ်ဲရ့သာလ်ည်း အခေအ်ခမဲျ ိုးစုြံဖင့ ်

ေင်ဆုိင်ခ့ဲေရကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ်ပေတဲေင် အစုိးေ 

သစတ်စေ်ပတ်ေလ်ာခဲဖ့ပီး ၅ နစှတ်ာ သေတ်မ်းအပုခ်ျုပ်

ခဲေ့ာတေင ်အစိုးေ၏လပုရ်ဆာငခ်ျေမ်ျားအရပါ်တေင ်ရေဖန်

ရြပာဆိုမှုများ၊ ရေဖန်ရထာေ်ြပမှုများ များစောြဖစ်ရပါ်ခဲ့

ဖပီး တိုင်းြပည်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပေားရေး၊ လူမှုရေးဘေ်

ရပါင်းစုံတေင် လိုအပ်ချေ်များ ြဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို ရေဖန်

မှုများေှခိဲရ့ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်ဥပရေနငှ့မ်ရလျာည်သီည့ ်လပု ်

ရဆာင်ချေ်များေို ရတေ့ေှိလာေရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 

ြပည်သူလူထုအရနြဖင့် အစိုးေ၏ လုပ်ရဆာင်ချေ်များ

အရပါ်တေင ်အားမလိအုားမေြဖစလ်ာသည့အ်တေေ ်ရေွး 

ရောေပ်ေလဲပုေ်နေ်ှလိာသည့အ်ခါ ရေွးရောေပ်ေအဲရပါ် 

စတိပ်ျေဖ်ပီး မမဲရပးချငရ်သာစတိမ်ျား ြဖစလ်ာကေသည်

ေိုရတေ့ေဖပီး No Vote လှုပ်ေှားမှုများ ြဖစ်လာသည်ေို 

ရတေ့ ေိှကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေန်ေုန်ဖမို့ရတာ် 

စညပ်ငသ်ာယာရေးရောမ်တ ီရေွးရောေပ်ေ ဲလပုသ်ည့်

အခါတေင် ဆန္ဒမဲရပးသူ ၁၄ ောခိုင်နှုန်းခန့်သာေှိသည်ေို 

သိေှိေရကောင်း။ 

 သိုေ့ာတေင ်၂၀၂၀ ြပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ေ ဲေျင်းပ

ြပုလုပ်ချနိ်၌ COVID-19 ရောဂါြဖစ်ပေားရနချနိ်ြဖစ်ဖပီး 

Social Distancing နှင့်အညီ မဲရပးမှုများ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့

ေရသာလ်ည်း မရဲပးမှုမှာ ၇၁ ောခိငုန်ှုန်းြဖစသ်ညေ်ိ ုရတေ့

ေှိေရကောင်း၊ မဲစာေင်းများေို ေေဲလေဲစောြဖင့် အကေိမ်ကေိမ်

ရကေညာခဲ့ရကောင်း၊ မဲစာေင်းေလေ်များေို စစ်ရဆးခဲ့

ောတေင်လည်း ေောဟမှုများစောရတေ့ေှိခဲ့ေဖပီး ရတေ့ေှိချေ်

များေိုလည်း ထုတ်ြပန်ရကေညာခဲ့ရကောင်း၊ မိတ္ထီလာ

ဖမို့နယတ်ေင ်မမဲသမာမှုရပါင်း ၂ ရသာင်း ၉ ရထာငရ်ေျာ်

ေှိဖပီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်ဆိုပါေ ၁၀ သန်း

ရေျာ်ေှိခဲ့သည်ေို ရတေ့ေှိေရကောင်း၊ ထိုသို့ မဲစာေင်း

မှားယေင်းမှုများေို ေီမိုေရေစီနည်းလမ်းများနှင့်အညီ 

အတတ်နိုင်ဆုံး ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ေန် ကေိုးစားခဲ့ရသာ် 

လည်း မညသ်ိုမ့ျှ ရဆေးရနေးညှနိှိုင်းရြဖေငှ်း မေသည့အ်ြပင ်

တတယိအကေမိလ်ွှတရ်တာရ်ခါ်ယ၍ူ အစိုးေအသစဖ်ေဲ့ေန ်

အတင်းအဓမ္မ ကေံစည်ကေိုးပမ်းလာမှုများရကောင့် ဖေဲ့ စည်းပံု 

အရြခခဥံပရေ (၂၀၀၈ ခနုစှ)်ပါ ြပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားနငှ်အ့ည ီ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်မှစ၍ နိုင်ငံရတာ်ေို 

ြမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင်

ေီမိုြရေစီစနစ်ြို

ြျင့်သုံးလျြ်ေှိပြီး

အုြ်ချုြ်ြုံ၊ ရေေးရြာြ်တင်ရပမောြ်ြုံချင်း 

တူညီမှုမေှိကြေဲ

မိမိနိုင်ငံ၏ ယဉ်ရြျးမှုစရိုြ် လြ္ခဏာ၊

 ြိုးြွယ်မှု၊ ပဖစ်တည်မှု

အရနအထားများနှင့် ြိုြ်ညီသည့်

ေီမိုြရေစီစနစ်ြိုသာ ြျင့်သုံးရလ့ေှိကြ။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 9

နိုင်ငံရေးအေ အရေးရပါ်အရြခအရန ရကေညာခဲ့ေဖပီး 

တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ

ေိ ုဖေဲ့စည်းရဆာငေ်ေွခ်ဲေ့ြခင်းြဖစရ်ကောင်း၊ စစမ်နှသ်ည့ ်

ေီမိုေရေစီ ြဖစ်ရစရေး၊ စည်းေမ်းေှိဖပီး ခိုင်မာသည့် ေီမို

ေရေစြီဖစရ်စရေး တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်ကေိုးပမ်းရဆာင ်

ေွေ်သေားမည် ြဖစ်ရကောင်း။ 

 ေမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတေင် ေီမိုေရေစီစနစ်ေို 

ေျင့သ်ုံးလျေေ်ှဖိပီး အပုခ်ျုပပ်ု၊ံ ရေွးရောေတ်ငရ်ြမှာေ ်

ပုံချင်း တူညီမှုမေှိကေဘဲ မိမိနိုင်ငံ၏ ယဉ်ရေျးမှုစရိုေ် 

လေ္ခဏာ၊ ေိုးေေယမ်ှု၊ ြဖစတ်ညမ်ှု အရနအထားများနငှ့ ်

ေိေုည်သီည့ ်ေမီိေုရေစစီနစေ်ိသုာ ေျင့သ်ုံးရလေ့ှကိေ 

ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနြဖင့် ြပည်သူလူထု လိုလား

ရတာင့်တသည့် ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်ေို ဖေဲ့စည်းပုံ

အရြခခံဥပရေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့်အညီ ပုံရဖာ်ရဆာင်ေွေ်

ရပးခဲ့ရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီ ေင့်ေျေ်မှု မေှိရသးသည့် 

နိငုင်တံစခ်လုည်းြဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်နိငုင်ကံေီးအချ ို့

နှင့် အဖေဲ့အစည်းအချ ို့တို့ေ ၎င်းတို့လိုလားသည့် ေီမို  

ေရေစီပုံစံအတိုင်းြဖစ်ရစေန် ရခါင်းစဉ်အမျ ိုးမျ ိုး၊ ပုံစံ

အမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် လုပ်ရဆာင်ကေိုးပမ်းလာသည်ေိုလည်း 

ရတေ့ေှိခဲ့ေရကောင်း။ 

 တပ်မရတာ်အရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေို 

တာေနယ်ခူဲေ့ဖပီးရနာေပ်ိငု်း ပထမေေသ်တ္တပတအ်တေင်း 

တညဖ်ငမိရ်အးချမ်းခဲရ့သာလ်ည်း ေတုယိအပတမ် ှစတင ်

၍ ဆန္ဒြပမှုများြဖစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ဆူပူမှု၊ 

ဆူပူအကေမ်းဖေ်မှု၊ မင်းမဲ့စရိုေ်ဆန်သည့် လုပ်ရဆာင်

မှု၊ ဥပရေချ ိုးရဖာေ်မှုအဆင့်များမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံရတာ် 

အုပ်ချုပ်ရေးအရဆာေ်အအုံများ၊ ေဲစခန်းများ၊ တေား

ရေးဆိငုေ်ာ အရဆာေအ်အုမံျားအြပင ်ရိုးသားရအးချမ်း

စော ရနထိငုလ်ိသုည့ ်ြပညသ်တူို၏့ ရနအမိအ်ရဆာေအ်အု ံ

များ၊ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား မီးရှို့ဖျေ်ဆီးြခင်းများ၊ 

လုယေ်ြခင်းများ၊ ေင်ရောေ်စီးနင်းေန် ကေိုးပမ်းအား 

ထုတ်မှုများစသည့် လေ်နေ်ေိုင်အကေမ်းဖေ်သည့် 

အဆင့်သို့ ေူးစေ်အသေင်ရြပာင်း လာခဲ့သည်ေို ရတေ့ေှိ

လာခဲ့ေရကောင်း၊ လုံခခုံရေးတပ်ဖေဲ့ေင်များအရနြဖင့် ြဖစ်

ရပါ်လာသည့်  ဆူပူအကေမ်းဖေ်မှုအရြခအရနများ 

အလိုေ် ြပဋ္ဌာန်းဥပရေပါ အဓိေရုဏ်း ဖဖိုခေဲနှိမ်နင်းရေး

လပုင်န်းစဉမ်ျားနငှ့အ်ည ီအနည်းဆုံးအငအ်ား၊ အနမိ့ဆ်ုံး

အဆင့်ြဖင့် ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိဖပီး နိုင်ငံတော

တေင ်ြဖစရ်ပါ်လျေေ်ှသိည့ ်ြဖစစ်ဉြ်ဖစေ်ပမ်ျားနငှ့ ်နှိုင်းယဉှ်

ပါေ များစောသေ်ညှာစော ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ

သည်ေို ရတေ့ေှိေမည်ြဖစ်ရကောင်း။ 

ြထမဦးစားရြး

 လေ်ေှိအချနိ်တေင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီအရနြဖင့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅)ေပ် ချမှတ် 

ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိဖပီး ပထမဦးစားရပးအရနြဖင့် မဲ

စာေင်းများေို  စိစစ်လျေ်ေှိ ဖပီး ရတေ့ေှိချေ်များေို  

ထုတ် ြပန်ရကေညာလျေ်ေှိော အလုံးစုံ ဖပီးစီးပါေ 

ရပါင်းချုပစ်ာေင်းများေိ ုဆေလ်ေထ်တုြ်ပန ်ရကေညာ 

သေားမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ COVID-19 ေပရ်ောဂါ ောေေယ ်

ရေးလပုင်န်းများနငှ့ ်ရောဂါရကောင့ြ်ဖစရ်ပါ်ထခိိေုခ်ဲသ့ည့ ်

စီးပေားရေးလုပ်ငန်းများေို ေုစားရဆာင်ေွေ်သေားမည်

ြဖစရ်ကောင်း၊ ဖငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျားေိလုည်း NCA 

ပါ သရဘာတူညီချေ်များအတိုင်း ြဖစ်နိုင်သမျှ အရလး 

ထား ရဆာငေ်ေွသ်ေားမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလ

ဆိငုေ်ာ ြပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားနငှ့အ်ည ီရဆာငေ်ေွဖ်ပီးစီးပါေ 

ဖေဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရေ ၂၀၀၈ ခနုစှန်ငှ့အ်ည ီလေတလ်ပ၍် 

တေားမျှတသည့ ်ရေွးရောေပ်ေအဲား ြပနလ်ညေ်ျင်းပ၍  

အနိုင်ေသည့်ပါတီေို ေီမိုေရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ 

နိငုင်ရံတာ၏်တာေနေ်ိ ုလွှအဲပန်ိငုရ်ေး ဆေလ်ေရ်ဆာင ်

ေေွသ်ေားမည ်ြဖစရ်ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်နိငုင်ရံေး၊ စီးပေားရေး၊ 

လူမှုရေးတို့တေင် ပိုမိုဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရအာင် လုပ်ရဆာင်

နိငုရ်ေးအတေေ ်ဦးတညခ်ျေ ်၉ ေပေ်ိ ုချမတှရ်ဆာငေ်ေွ ်

လျေ်ေှိရကောင်း။ 

 တ ပ် မ ရတာ် အ ရန ြဖ င့်  ပါ တီ စုံ ေီ မို ေ ရေ စီ  

လမ်းရကောင်းရပါ်တေင ်ခိငုခ်ိငုမ်ာမာ ေပတ်ည ်ရဆာငေ်ေွ ်

လျေေ်ှရိကောင်း၊ အသစဖ်ေဲ့စည်းထားသည့ ်ြပညရ်ထာငစ် ု

ရေွးရောေပ်ေရဲောမ်ေငှအ်ရနြဖင့ ်ဖမို့နယ ်တစဖ်မို့နယ ်

ချင်းအလိေု ်မစဲာေင်းများေိ ုအရသးစတိ ်စစရ်ဆးလျေ ်

ေှိဖပီး ယခင် တပ်မရတာ်ေ စစ်ရဆးရတေ့ေှိချေ်များ   

ထေပ်င ်မသေဂာဖေယမ်စဲာေင်းများ ပိမုိမုျားြပားရနသည်



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်10

ေို စစ်ရဆးရတေ့ေှိေရကောင်း၊ ရနာင်တစ်ချနိ်ေျင်းပ 

ြပုလုပ်ရပးမည့် ရေွးရောေ်ပေဲတေင် လေတ်လပ်၍ တေား 

မျှတရသာ ရေွးရောေ်ပေဲြဖစ်ရစေန် အရြခခံအေျဆုံး

ြဖစ်သည့် သန်းရခါင်စာေင်းနှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်     

မှန်ေန်မှုေှိရစရေး အရလးထားရဆာင်ေွေ်ရပးမည်    

ြဖစ်ပါရကောင်း။ 

 တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်

ောေေယ်ရေးတာေန် ြဖစ် ဖပီး  ြပည်ပအန္တောယ်ေို            

ောေေယ်ေန် အဓိေတာေန်ေှိရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း 

ရခတ်အဆေ်ဆေ် ြပည်တေင်းရသာင်းေျန်းမှုများေို 

ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်ခဲ့ေသြဖင့် ယရန့ထေ်တိုင် ပါေင်

ရဆာင်ေွေ်ရနေြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနြဖင့် 

တပ်မရတာ်ေို စေမ်းေည်စေမ်းအား ြမင့်မားသည့်၊ တိုေ်

စေမ်းေည်၊ တိုေ်စေမ်းအား ရောင်းမေန်သည့် တပ်မရတာ် 

ြဖစ်ရအာင် အဖမဲတမ်း ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ေမည်ြဖစ် 

ရကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်စားရသာေရ်ေးတေင ်အပိရုငေများေနုေ်ျ

မှုမေှရိစရေးအတေေ ်တပပ်ိငုစ်ိေုပ်ျ ိုးရမေးြမူရေးနငှ့ ်တစ်

ပိငုတ်စန်ိငု ်စိေုပ်ျ ိုးရမေးြမူရေးလပုင်န်းများေိ ုရအာငြ်မင်

ရအာင်လုပ်ရဆာင်ကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း။

ခွင့်ပြုရြးသွားမည်

 တိငု်းြပညတ်စခ် ုဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေေ်နအ်တေေ ်အသ ိ

ပညာ၊ အတတပ်ညာနငှ့ ်ြပည်စ့ုသံည့ ်ပညာတတ ်လသူား

အေင်းအြမစမ်ျား လိအုပမ်ညြ်ဖစဖ်ပီး အရြခခမံှာ အတန်း

ပညာ တတ်ရြမာေ်ေန်ပင်ြဖစ်ရကောင်း၊ ရေျာင်းများ 

တစ်နှစ်ပိတ်ထားေြခင်းရကောင့် နိုင်ငံရတာ်၊ မိဘနှင့် 

ောယေံေှင် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများတေင် နစ်နာ 

မှုများ ြဖစ်ရပါ်ခဲ့ြခင်းရကောင့် ရေျာင်းများြပန်လည်      

ဖေင့်လှစ်နိုင်ရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 

ထိုြ့ပင ်အရြခအရနရပးပါေ ြမနမ်ာရ့ိုးော အတာသကေဂန်

ပေရဲတာေ်ိ ုလပုသ်င့လ်ပုထ်ိေုသ်ည့ ်စည်းေမ်းချေမ်ျား

နှင့်အညီ ခေင့်ြပုရပးသေားမည် ြဖစ်ရကောင်း။ 

 COVID-19 ရောဂါြဖစ်ပေားမှုရကောင့် စာသင် 

ရေျာင်းများပိတ်ထားေသြဖင့် မိမိတို့၏ ေရလးငယ် 

များေိ ုစာရပအသပိညာနငှ့ ်ဗဟသုတုေရစေန ်ယဉရ်ေျး 

လိမ္မာနှင့် အြခားသုတေသ စာအုပ်စာရစာင်များေုိ ဖတ်ရှု 

ရလလ့ာရစေမည့အ်ြပင ်မမိတိိုေ့ိယုတ်ိငုလ်ည်း စာဖတ်

ကေေန်လိုရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သည် ြပည်သူေ ရပါေ် 

ဖေားလာဖပီး ြပညသ်နူငှ့ ်တိငု်းြပည၏် အစတိအ်ပိငု်း တစ်

ခြုဖစ်သြဖင့် ြပည်သူလူထု၏ အေျ ိုးစီးပေားေို အဖမရဲဖာ်

ရဆာင်ရပးေမည်ြဖစ်ဖပီး ြပည်သူေအားေိုးေသည့်၊ 

တိုင်းြပည်ေ အားထားေသည့် တပ်မရတာ်ြဖစ်ရအာင် 

ကေိုးစားလုပ်ရဆာင်ကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း။ 

 တစ်ဦးချင်း၏ စေမ်းရဆာင်ေည်ရောင်းမေန်မှသာ 

လျှင် အဖေဲ့လိုေ်စေမ်းရဆာင်ေည်များလည်း ရောင်းမေန်

လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတာေန်ေို ရိုးရိုးသားသားနှင့် 

ရေျပေနရ်အာငထ်မ်းရဆာငက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိို၏့ 

မလူေညမ်နှ်းချေ်တာေနသ်ည ်နိငုင်ရံတာေ်ာေေယေ်န ်

ြဖစသ်ည့အ်တေေ ်တစဦ်းချင်း အသစိတိဓ်ာတ ်ရောင်းမေန်

စောြဖင့် ကေိုးစားရဆာင်ေွေ်ဖပီး မိမိတို့ တစ်ဦးချင်းမှ မိမိ

ေိယုေ်ိယုန်ငှ့ ်မမိတိပေ်ိ ုရောင်းရအာင ်ကေိုးစားလပု ်

ရဆာငေ်ာ တပမ်ရတာ၊် တိငု်းြပညန်ငှ့ ်လမူျ ိုး၏ဂဏုေ်ိ ု

ြမှင့်တင်နိုင်ရအာင် ကေိုးစားလုပ်ရဆာင်သေားကေေမည် 

ြဖစ်ရကောင်း ရြပာကေားသည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 11

 တပ်မရတာ်အရနြဖင့် ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေ  
(၂၀၀၈ ခုနှစ်)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်မှစ၍ နိုင်ငံရတာ်ေို နိုင်ငံရေးအေ 
အရေးရပါ်အရြခအရနအြဖစ် ရကေညာော ယာယီ 
သမ္မတ၏ တာေနလ်ွှအဲပခ်ျေအ်ေ နိငုင်ရံတာ၏်တာေန်
ေို တပ်မရတာ်ေ ရခတ္တတာေန်ယူ ထိန်းသိမ်းရဆာင် 
ေွေ်ရနြခင်းြဖစ်ဖပီး နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ေိ ုဖေဲ့စည်းော နိငုင်ရံတာေ်ိ ုနိငုင်ရံေး၊ လမူှုရေး၊ စီးပေား 
ရေး၊ ဖငမိ်းချမ်းရေး အဘေဘ်ေမ် ှဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေရ်အာင ်
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်းြဖင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ် 
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုငေ် ဧဖပလီ ၄ ေေ ်နနံေ ်
ပိုင်းတေင် မရေေးတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစု 
များအား ရတေ့ဆုံအမှာစေား ရြပာကေားစဉ် ထည့်သေင်း 
ရြပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်
 အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်ောေေယရ်ေး ဦးစီးချုပန်ငှ့်
အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင် ေုတိယ 
ဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးြမင့ထ်ေန်း၊ ရောငစ်တီေဖဲေအ်တေင်းရေးမှူး 
ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ) 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ 
တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန 

မတေွးေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား
တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၄-၄−၂၀၂၁ )

ချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ေိုေိုဦးနှင့် မရေေးတပ်နယ်
မှ အောေှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
 နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပမ်ရတာ ်ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရြပာ
ကေားောတေင ်ယရန့အထ ိတပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်ြဖစရ်ပါ် 
လာရသာ အရြခအရနများအေ နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်
များေို တာေန်ယူရဆာင်ေွေ်ခဲ့ေသည်မှာ နှစ်လရေျာ်
ောလသို ့ရောေေ်ှလိာခဲဖ့ပ ီြဖစရ်ကောင်း၊ ယခအုရြခအရန
သ့ုိ မရောေ်ေိှမီ ောလများအတေင်း မိမိအရနြဖင့် တပ်နယ် 
အသီးသီးသို့ သေားရောေ်၍ နိုင်ငံရတာ်တေင် ြဖစ်ရပါ်ရန
သည့်  အရြခအရနများေို  ေှင်းလင်းရြပာဆိုမှုများ
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ရကောင်း၊ တိုင်းြပည်တစ်ခု တိုးတေ်ေန်
အတေေ် နိုင်ငံရေးအေ တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းေန်နှင့် လုံခခုံ 
ရေးအေ တညဖ်ငမိရ်အးချမ်းေန ်လိအုပမ်ညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
နိငုင်ရံေးအေ တညဖ်ငမိရ်အးချမ်းေနအ်တေေ ်ပါတစီု ံေမီို
ေရေစစီနစ ်မနှေ်နပ်ါေ ရအးချမ်းမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေီ
မိေုရေစတီေင ်ြပညသ်ူ့ေိယုစ်ားလယှမ်ျားေိ ုြပညသ်ေူ 
ရေွးချယြ်ခင်း ြဖစသ်ြဖင့ ်မနှမ်နှေ်နေ်နြ်ဖင့ ်လပုရ်ဆာင်
ပါေ ရောင်းမေနမ်ညြ်ဖစဖ်ပီး မနှေ်နမ်ှုမေှပိါေ အတိေု ်
အခံများ ပိုမိုများြပားလာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
တေားမျှတဖပီး ရိုးသားသည့ ်နိငုင်ရံေးြဖစေ်နလ်ိအုပမ်ည်
ြဖစ်ရကောင်း။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်12

သံသယပဖစ်စောများ ရတွ့ေှိ
 ရေွးရောေ်ပေဲ မတိုင်မီောလများေို ြပန်လည် 
ရလ့လာကေည့်ပါေ ပါတီမဲဆေယ်စည်းရုံးရေးများ လုပ် 
ရဆာငေ်ာတေငလ်ည်း ပါတမီျား၏ ရြပာဆိလုပုပ်ိငုခ်ေင့န်ငှ့ ်
ပတ်သေ်၍ တေားမျှတမှုများ မေှိခဲ့သည်ေို သံသယ
ြဖစစ်ောများ ရတေ့ေှေိရကောင်း၊ ပါတ၏ီမေူါေများရကေညာ 
၍ မဲဆေယ်စည်းရုံးော၌ပင် ဆင်ဆာြဖတ်ရတာေ်မှုများ
ေှလိာခဲဖ့ပီး COVID-19 အရကောင်းြပ၍ အမနိ့် မျ ိုးစုထံတု်
ြပနခ်ဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိအိရနြဖင့ ်
လေတ်လပ်ဖပီးတေားမျှတသည့် ရေွးရောေ်ပေဲြဖစ်ရေး 
ရဆာငေ်ေွရ်ပးေန ်ကေုံသည့ရ်နောတိငု်းတေင ်ထည့သ်ေင်း
ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ လေတ်လပ်ဖပီး တေားမျှတသည့် 
ရေွးရောေ်ပေ ဲြဖစ်ရစရေး လုပ်ရဆာင်ရပးေန် အဓေိထား 
ဦးတည်၍ ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း။
မလုြ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့
 ေမီိေုရေစအီစိုးေသေ်တမ်း ပထမ ၅ နစှအ်တေင်း 
လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးေသည် အထိုေ် 
အရလျာေ်ရအာင်ြမင်မှုများေေှိရအာင် လုပ်ရဆာင် 
နိငုခ်ဲရ့သာလ်ည်း စနိရ်ခါ်မှုများစောြဖင့ ်ေငဆ်ိငုခ်ဲေ့ရကောင်း၊ 
တပမ်ရတာန်ငှ့ ်လေတ်ေ၍ဲ ြပညတ်ေင်းဖငမိ်းချမ်းရေးေေှေိန ်

ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်ခဲ့ဖပီး ၄ နှစ်အတေင်း တစ်နိုင်ငံလုံး 
ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှုေပစ်ရဲေးသရဘာတစူာချုပ ်NCA ချုပ်
ဆိနုိငုသ်ညအ်ထ ိလပုရ်ဆာငန်ိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခနုစှ်
တေင် အသစ်တေ်လာသည့် အစိုးေသည်လည်း ြပည်သူ 
လူထုရမျှာ်လင့်ထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ စေမ်း
ရဆာင်မှုများ မလုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့သည့်အြပင် ဥပရေနှင့်
မရလျာ ်ညသီည့ ်လပုရ်ဆာငမ်ှုများေိ ုလပုရ်ဆာငခ်ဲသ့ည်
ေိုပင် ရတေ့ေှိလာေရကောင်း။
 ထို့ရကောင့် ြပည်သူများအရနြဖင့် ဆန္ဒမဲရပးေ 
ြခင်းေို စိတ်ပျေ်လာကေဖပီး မဲမရပးကေရေး လှုံ့ရဆာ်မှု 
များေိ ုလပုရ်ဆာငလ်ာခဲက့ေရကောင်း၊ ေမီိေုရေစစီနစတ်ေင ်
မဲမရပးပါေ မိမိတို့တစ်ဦးတစ်ရယာေ်ချင်းစီ၏ အခေင့် 
အရေးများ နစ်နာမည်ြဖစ်သြဖင့် မိမိအရနြဖင့် ရောေ်သည့် 
ရနောတိုင်းတေင် အားလုံးဆန္ဒမဲရပးကေရစရေးနှင့် မိမိ 
ရေသနှင့် တိုင်းြပည်ေို အေျ ိုးြပုနိုင်မည့်သူ၊ ဥပရေေို 
နားလည်မည့်သူ၊ ရစတနာထား၍ အုပ်ချုပ်နိုင်မည့်သူ 
ေို ရေွးချယ်မဲရပးကေရစရေး အဖမဲတိုေ်တေန်းရြပာဆိုခဲ့
ရကောင်း။ ရေွးရောေ်ပေဲြပုလုပ်ဖပီး မဲေလေ်များထေေ်
ရပါ်လာသည့်အချနိ်တေင် မသေဂာဖေယ်ော ေလေ်များ   
ြဖစရ်ပါ်လာခဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ေှေိရကောင်း၊ စစရ်ဆးခဲေ့ာတေင ်
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လည်း စုစုရပါင်း သံသယြဖစ်ဖေယ် မဲမသမာမှု ၁၀ သန်း
ရေျာအ်ထ ိေှခိဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ေှ ိေရကောင်း၊ ထိသုို ့မစဲာေင်း
မှားယေင်းရနမှုများေို ရြဖေှင်းရပးေန် အကေိမ်ကေိမ် 
ရတာင်းဆိခုဲရ့သာလ်ည်း ရြဖေငှ်းရပးြခင်းမေှသိည့အ်ြပင ်
နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေို အဓမ္မေယူေန်အထိ ကေိုးပမ်း
လာမှုများေိုပါ လုပ်ရဆာင်လာခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
နိငုင်ရံတာေ်ိ ုနိငုင်ရံေးအေ အရေးရပါ်အရြခအရနအြဖစ်
ရကေညာော ယာယီသမ္မတ၏ တာေန်လွှဲအပ်ချေ်အေ 
နိငုင်ရံတာ၏်တာေနေ်ိ ုတပမ်ရတာေ် ရခတ္တတာေနယ်ူ
ထိန်းသိမ်းဖပီး နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေို
ဖေဲ့စည်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း ၊  မဲစာေင်းများ 
ကေီးမားစော မှားယေင်းမှုြဖစ်ရပါ်ခဲ့ြခင်းသည် ေီမိုေရေစီ
ေိ ုြပေေ်ယြ်ပုြခင်း၊ ရစာေ်ားြခင်းြဖစသ်ြဖင့ ်မညသ်ိုမ့ျှ
လေ်ခံ၍ေနိုင်မည် မဟုတ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တေင် 

အသစ်ဖေဲ့စည်းထားသည့် ြပည်ရထာင်စု ရေွးရောေ်ပေဲ 
ရော်မေှင်သည် မဲစာေင်းများေို ဖမို့နယ်တစ်ခုချင်းစီ
အလိေု် အရသးစိတ်စစရ်ဆးလျေေ်ှိဖပီး စစရ်ဆးမှုများ 
အားလုံးဖပီးစီးပါေ ရပါင်းချုပ်စာေင်းေို ထုတ်ြပန်ရပး
သေားမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်အဂတလိိေုစ်ားမှုများေို
လည်း စစ်ရဆးရတေ့ေှိေသြဖင့် ဆေ်လေ်စစ်ရဆး
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။
 နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနြဖင့် 
ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅)ေပန်ငှ့ ်နိငုင်ရံေး၊ စီးပေားရေး၊ လမူှုရေး 
ဘေ်စုံတိုးတေ်ရစရေးအတေေ် ဦးတည်ချေ် (၉)ေပ် 
ချမှတ်ော လုပ်ရဆာင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ တပ်မရတာ်၏ 
အဓိေ လုပ်ငန်းတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်ောေေယ်ရေး
တာေန် ြဖစ် ဖပီး စေမ်းေည်စေမ်းအားနှင့်  ြပည့်စုံသည့်  
တပ်မရတာ်ြဖစ်ရအာင် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်ေမည်
ြဖစ်ရကောင်း။
တြ်မရတာ်ဂုဏ်ြို ပမေင့်တင်
 မမိတိို ့တစဦ်းတစရ်ယာေခ်ျင်း၏ ရနထိငုရ်ြပာဆို
လုပ်ေိုင်မှုများမှတစ်ဆင့် တပ်မရတာ်၏ဂုဏ်ေို ြမှင့်
တင်ကေေမည်ြဖစ်သြဖင့် တစ်ဦးချင်း စေမ်းေည်ြမင့်မား 
ရစရေး ရလ့ေျင့်ရေးလုပ်ငန်းများေို အရလးထား 
လပုရ်ဆာငက်ေေမည ်ြဖစရ်ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်ေျန်းမာကေ့ံခုိင်
ရေး၊ ပညာေည်ြမင့်မားရေးအတေေ်လည်း လုပ်သင့်          
လပုထ်ိေုသ်ည့ ်ေိယုလ်ေလ်ှုပေ်ှား အားေစားနငှ့ ်စာရပ
ဖတ်ရှုရလ့လာြခင်းများေို မိမိသာမေ မိမိ၏မိသားစု
များေိုပါ လုပ်ရဆာင်တတ်ရစေန် ရလ့ေျင့်တိုေ်တေန်း
ကေေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ စည်းေမ်းစနစတ်ေျေှဖိပီး အမနိ့် 
နာခတံတသ်ည့ ်တပမ်ရတာြ်ဖစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီညညီေတ်
မျှတသည့ ်အပုခ်ျုပမ်ှုအဆင့ဆ်င့ ်ေှေိမညြ်ဖစဖ်ပီး လမူှုရေး
အေနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအေ အုပ်ချုပ်ြခင်းေို ခေဲြခားသိြမင်
ော ဦးရဆာင်ဦးေွေ်  ြပုနို င် ေမည် ြဖစ်ရကောင်း                   
ရြပာကေားသည်။ 

တိုင်းပြည်တစ်ခု

တိုးတြ်ေန်အတွြ်

နိုင်ငံရေးအေ တည်ပငိမ်ရအးချမ်းေန်နှင့် 

လုံခခုံရေးအေ တည်ပငိမ်ရအးချမ်းေန်

လိုအြ်မည်ပဖစ်၊

နိုင်ငံရေးအေ

တည်ပငိမ်ရအးချမ်းေန်အတွြ်

ြါတီစုံေီမိုြရေစီစနစ်

မှန်ြန်ြါြ ရအးချမ်းမည်ပဖစ်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်14

နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ် 
ရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် 
သည် ဧဖပီလ ၄ ေေ် မေန်းလေဲပိုင်းတေင် မရေေးတိုင်းရေသ
ကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီဖေဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာနဆိငုေ်ာ
ေနထ်မ်းများအား မရေေးတိငု်းရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောင်စီရုံး၌ သေားရောေ်ရတေ့ဆုံ အမှာစေားရြပာ
ကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတ ူရောငစ်ေီငမ်ျားြဖစက်ေသည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာင်
ရမာငရ်ေျာ၊် ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးြမင့ထ်ေန်း၊ ရောငစ်ီ
တေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
သာသနာရေးနငှ့ ်ယဉရ်ေျးမှုေနက်ေီးဌာန ြပညရ်ထာငစ်ု
ေန်ကေီး ဦးေိုေို၊ ပညာရေးေန်ကေီးဌာန ြပည်ရထာင်စု
ေန်ကေီး ဦးညေန့်ရဖ၊ ေျန်းမာရေးနှင့် အားေစားေန်ကေီး 
ဌာန ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရေါေ်တာ သေ်ခိုင်ေင်း၊ 
မရေေးတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးတင့်လေင်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးရအာင၊် ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှိ
ကေီးများ၊ အလယပ်ိငု်းတိငု်းစစဌ်ာနချုပတ်ိငု်းမှူး ဗိလုမ်ှူး

မတေွးေိုင်းတေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အဖွဲ့ ေင်များနှင့်
ဌာနဆိုင်ောေန်ေမ်းများအား တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၄-၄−၂၀၂၁ )

ချုပ်ေိုေိုဦး၊ မရေေးတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်အီဖေဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာနဆိငုေ်ာ ေနထ်မ်းများ တေ်
ရောေ်ကေသည်။

ဦးစော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး ဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖေဲ့ေငမ်ျားအား  
မရေေးတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးတင့လ်ေငန်ငှ့ ်အဖေဲ့ေငမ်ျားေ ကေိုဆိနုှုတဆ်ေက်ေသည။် 
ထ့ုိရနာေ် မရေေးတုိင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အဖေဲ့ေငမ်ျားေ တစဦ်းချင်း မတိဆ်ေက်ေဖပီး တိငု်းရေသ
ကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လေင်ေ 
မရေေးတိငု်းရေသကေီးအတေင်း လမူှုရေး၊ စီးပေားရေး၊ ေျန်း 
မာရေး၊ ရေသဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေး ရဆာင်ေွေ်မှု အရြခ 
အရနများ၊ COVID -19 ရောဂါ ောေေယ်ရဆးထိုးနှံ
ရဆာင်ေွေ်ထားေှိမှု အရြခအရနများနှင့် အရထေရထေ 
အချေ်အလေ်များေို ေှင်းလင်း တင်ြပသည်။

ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အမှာစေား 
ရြပာကေားောတေင် ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် ရေွးရောေ်ပေဲ 
သည ်အနစှသ်ာေြဖစဖ်ပီး မမိတိို ့ငယစ်ဉေ် အတန်းပညာ 
သင်ကေားစဉ်ေပင် အတန်းရခါင်းရဆာင် ရေွးချယ်ခန့် 
ထားော၌ အများ၏ဆန္ဒြဖင့် ရေွးချယ်ခဲ့ ြခင်းပင်ြဖစ် 
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ရကောင်း၊ ယခုရဆာင်ေွေ်ြခင်းသည် ြပည်သူ့ဆန္ဒနှင့်
အညီ ြပည်သူ့ေိုယ်စားလှယ်များေို ရေွးရောေ်ြခင်း
ြဖစသ်ြဖင့ ်ပိမုိအုရေးကေီးပါရကောင်း၊ ယခင ်တပမ်ရတာ်
အစိုးေလေ်ထေ် တပ်မရတာ်အရနြဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံေို 
ေီမိုေရေစီ မေူးရြပာင်းမီောလများတေင် နိုင်ငံတော
တေင်ေျင့်သုံးလျေ်ေှိသည့် ေီမိုေရေစီေျင့်သုံးပုံများေို 
ရလ့လာဖပီး ေီမိုေရေစီ ြပုြပင်ရြပာင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်
ေို ပုံရဖာ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် ြပည်သူတို့လိုလား
ရတာင့တ်သည် ့ေမီိေုရေစ ီလမ်းရကောင်းရပါ်သို ့ရောေ်
ေှိရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးခဲ့ဖပီး ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ပါတီစုံေီ
မိုေရေစီအရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲကေီးေို ေီမိုေရေစီ
နည်းလမ်းေျစောြဖင့် ရအာင်ြမင်စော လုပ်ရဆာင်ရပးနုိင်ခ့ဲ 
ပါရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပေဲဖပီးရနာေ် သမ္မတဦးသိန်းစိန် 
လေ်ထေ်တေင် နိုင်ငံရတာ်သည် ေီမိုေရေစီြပုြပင် 
ရြပာင်းလဲမှုများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပေားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံ 
တောဆေ်ဆံရေးနှင့် ေဏ္ဍရပါင်းစုံတေင် တိုးတေ်
ရြပာင်းလဲမှုများ လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ရသာ်လည်း စိန်ရခါ်မှု
များနှင့်လည်း ေင်ဆိုင်ခဲ့ေရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီစနစ်ေို 
စတင် ရလျှာေ်လှမ်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သြဖင့် ေီမိုေရေစီစနစ်
နှင့် ပတ်သေ်၍ နားလည်သိေှိနိုင်ေန် လိုအပ်မှုများေှိခဲ့ 
ပါရကောင်း။
လုြ်ရဆာင်နိုင်ပခင်းမေှိ

၂၀၁၂ ခနုစှတ်ေင ်အတိေ်ုအခပံါတအီြဖစ ်ေပတ်ည်
ရနရသာ NLD ပါတီေို ရေွးရောေ်ပေဲ ေင်ရောေ်နိုင်ရစ
ရေး ရေွးရောေ်ပေဲဥပရေေို ြပင်ဆင်ရပးခဲ့ပါရကောင်း၊ 
၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရေွးရောေပ်ေတဲေင ်အစိုးေ သစတ်စေ်ပ ်တေ်
လာခဲဖ့ပီး ၅ နစှတ်ာသေတ်မ်း အပုခ်ျုပခ်ဲေ့ာတေင ်အစိုးေ 
၏ လပုရ်ဆာငခ်ျေမ်ျားအရပါ်တေင ်ရေဖနရ်ြပာဆိမုှုများ၊ 
ရေဖနရ်ထာေြ်ပမှုများ များစောြဖစရ်ပါ်ခဲဖ့ပီး တိငု်းြပည၏် 
နိုင်ငံရေး၊ စီးပေားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘေ်ရပါင်းစုံတေင် ြပည်
သူ လူထု ရမျှာ်လင့်ထားသည့် အတိုင်းအတာထိ၊ ထိုေ်
သင့သ်ည့ ်တိုးတေမ်ှုများြဖစရ်အာင ်လပုရ်ဆာငန်ိငုြ်ခင်း
မေှိသည်ေို ရတေ့ေှိ ကေေမည်ြဖစ်ပါရကောင်း။

ထ့ုိရနာေ် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပေြဲပုလုပ် ခ့ဲ
ောတေင် မဲမသမာမှုများ ြဖစ်ရပါ်ခ့ဲသည်ေုိရတေ့ ေိှေသြဖင့် 
တပ်မရတာ်ေ နည်းလမ်းတေျ ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်  
ရပးေန် အကေိမ်ကေိမ်တိုေ်တေန်းခဲ့ရကောင်း၊ မဲစာေင်း 

လိမ်လည်မှုသည် ဆိုးေွားသည့်လုပ်ေပ်ြဖစ်ဖပီး ရိုးရိုး       
သားသားြဖင့ ်လပုရ်ဆာငလ်ျှင ်မနဲိငုမ်ည ်ြဖစရ်သာလ်ည်း  
ရိုးရိုးရြဖပါေ ရအာင်ြမင်မည့် စာရမးပေဲေို မတန်တဆ 
အမှတ်လိုချင်သြဖင့် မသမာသည့်နည်းြဖင့် လုပ်ရဆာင် 
သည်နှင့် တူရနပါရကောင်း၊ ထိုသို့ မဲစာေင်း မှားယေင်း 
ရနမှုများေိ ုရြဖေငှ်း ရဆာငေ်ေွရ်ပးြခင်းမေှသိည့အ်ြပင ်
တတယိအကေမိလ်ွှတရ်တာရ်ခါ်ယ၍ူ အစိုးေအသစဖ်ေဲ့ေန ်
အတင်းအဓမ္မ ကေံစည် ကေိုးပမ်းလာမှုများရကောင့် နိုင်ငံ 
ရတာ်ေို အရေးရပါ်အရြခအရနရကေညာော ယာယီ 
သမ္မတ၏ လွှအဲပခ်ျေအ်ေ တပမ်ရတာေ် နိငုင်ရံတာ၏် 
တာေန်များေို ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်ခဲ့ေဖပီး နိုင်ငံရတာ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေို ဖေဲ့စည်းရဆာင်ေွေ်ရနြခင်း
ပင်ြဖစ်ပါရကောင်း။

ထိသုိုဖ့ေဲ့စည်းောတေငလ်ည်း တပဘ်ေ်၊ အေပဘ်ေ ်
မျှတရအာင် အချ ိုးေျ ဖေဲ့စည်းထားြခင်းြဖစ်ဖပီး တိုင်း 
ရေသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယ ်ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌများေိ ုအေပသ်ား
များြဖင့်သာ ဖေဲ့စည်းရပးခဲ့ပါရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရန 
ြဖင့ ်စစမ်ှန်သည့ ်ေမီိုေရေစီြဖစရ်စရေး၊ စည်းေမ်းေှဖိပီး 
ခိုင်မာသည့် ေီမိုေရေစီြဖစ်ရစရေး ရခတ္တတာေန်ယူ 

မဲစာေင်း လိမ်လည်မှုသည်

ဆိုးေေားသည့်လုြ်ေြ်ပဖစ်ပြီး

ရိုးရိုးသားသားပဖင့် လုြ်ရဆာင်လျှင်

မဲနိုင်မည်ပဖစ်ရသာ်လည်း

ရိုးရိုးရပဖြါြ ရအာင်ပမင်မည့်

စာရမးြွဲြို

မတန်တဆ အမှတ်လိုချင်သပဖင့်

မသမာသည့်နည်းပဖင့်

လုြ်ရဆာင်သည်နှင့် တူရန။
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ထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေွရ်နြခင်းသာ ြဖစပ်ါရကောင်း၊ ယခင ်
ရေွးရောေ်ပေဲရော်မေှင်မှ တာေန်ေှိသူများေို စစ်ရဆး
ခဲေ့ာတေငလ်ည်း ၎င်းတို၏့ ရေွးရောေပ်ေရဲောမ်ေငှသ်ည ်
လေတ်လပ်မှုမေှိဘဲ သမ္မတ၏ ရြပာဆိုမှုအတိုင်းသာ 
လုပ်ရဆာင်ရနေြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဖေင့်ဟရြပာဆိုခဲ့ဖပီး 
ထိုသို့ ရြပာဆိုခဲ့မှု အရြခအရနများေိုလည်း သတင်းစာ
ေှင်းလင်းပေဲများတေင် ထည့်သေင်းြပသခဲ့ဖပီး ြဖစ်ရကောင်း။

ေီမိုေရေစီနိုင်ငံများတေင် မဲမသမာမှုြပုလုပ်ဖပီး 
ရေွးရောေ်ပေဲ အနိုင်ေေန် လုပ်ရဆာင်ြခင်းသည် မည်
သည့န်ိငုင်ေံမျှ လေခ်၍ံေနိငုမ်ညမ်ဟတုသ်ည့ ်လပုေ်ပ်
ြဖစ်ဖပီး ေီမိုေရေစီေို ြပေ်ေယ်ြပုရစာ်ေားြခင်းပင်
ြဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တေင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောငစ်အီရနြဖင့ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်၅ ေပ၊် ဦးတညခ်ျေ ်
၉ ေပတ်ိုေ့ိခုျမတှ၍် ပထမဦးစားရပးအရနြဖင့ ်မစဲာေင်း
များေို စိစစ်လျေ်ေှိဖပီး ရတေ့ေှိချေ်များေို ထုတ်ြပန် 
ရကေညာလျေေ်ှေိာ အလုံးစုဖံပီးစီးပါေ ရပါင်းချုပစ်ာေင်း
များေို ဆေ်လေ် ထုတ်ြပန်ရကေညာသေားမည်ြဖစ် 
ရကောင်း၊ COVID -19 ရောဂါောေေယ ်ေသုရေးလပုင်န်း
များနငှ့ ်ရောဂါရကောင့ ်ြဖစရ်ပါ်ထခိိေုခ်ဲသ့ည့ ်စီးပေားရေး
ေဏ္ဍေိ ုေစုားရဆာငေ်ေွသ်ေားမည ်ြဖစရ်ကောင်း၊ ဖငမိ်း 
ချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျားေိလုည်း NCA ပါ သရဘာ တညူီ
ချေ်များအတိုင်း ြဖစ်နိုင်သမျှ အရလးထားရဆာင်ေွေ်
သေားမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလဆိငုေ်ာ ြပဋ္ဌာန်း
ချေ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေွေ်ဖပီးစီးပါေ ဖေဲ့စည်းပုံ
အရြခခဥံပရေ ၂၀၀၈ ခနုစှန်ငှ့အ်ည ီလေတလ်ပ၍် တေား
မျှတသည့ ်ရေွးရောေပ်ေအဲား ြပနလ်ညေ်ျင်းပ၍ အနိငု ်
ေသည့် ပါတီအား ေီမိုေရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံ 
ရတာ၏် တာေနေ်ိ ုလွှအဲပန်ိငုရ်ေး ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေွ်
သေားမည်ြဖစ်ရကောင်း။
ဆီဖူလုံမှု ၃၅၂ ောခိုင်နှုန်း

မရေေးတိုင်းရေသကေီးသည် ဆီဖူလုံမှုေှိဖပီး နိုင်ငံ 
ရတာ်၏ ဆီအိုးကေီးဟု ရြပာဆိုမှုများေှိကေဖပီး ဆီဖူလုံမှု 
၃၅၂ ောခိငုန်ှုန်းခန့်ေှသိညဟ် ုသေိှေိပါရကောင်း၊ ဆထီေေ်
ေှိသည့် ရေသြဖစ်ရသာ်လည်း ဆီရကောင့်ြဖစ်ပေားသည့် 
ရောဂါများ ြဖစ်ရပါ်ရနေြခင်းမှာ မိမိရေသထေေ် ပဲ၊ နှမ်း
များေိ ုြပငပ်သိုရ့ောင်းချဖပီး ြပငပ်မဆှမီျားေိ ုြပနလ်ည်
ေယစ်ားရနြခင်းရကောင့ပ်င ်ြဖစရ်ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်အချ ိုမှုန့်

များစားသုံးြခင်း၊ မူးယစ်ရဆးများသုံးစေဲြခင်းတို့ရကောင့်
လည်း ရောဂါြဖစ်ပေားမှုများေို ပိုမိုတိုးပေားရစမည်ြဖစ်ပါ
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ပျမ်းမျှရမျှာမ်နှ်း သေတ်မ်းသည ်
၆၇ နှစ်ေှိဖပီး မရေေးတိုင်းသည် ပျမ်းမျှသေ်တမ်းထေ် 
နည်းပါးရနသည်ေို ရတေ့ေှိေရကောင်း။

မရေေးတိငု်းရေသကေီးတေင ်ဆနဖ်လူုမံှု ၆၇ ောခိငု ်
နှုန်းခန့်သာေှိဖပီး ေသည့်ေင်ရငေြဖင့် ြပင်ပမှ ေယ်ယူစား
သုံးမည်ဆိုပါေ ရေသတေင်းမှ ရငေရကေးများသည် ြပင်ပ
သို့ ရောေ်ေှိသေားမည်ြဖစ်ဖပီး ရေသဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်မှုေို 
ရနှာင့ရ်နှးရစနိငုရ်သာရကောင့ ်ရေသတေင်း၌ အထေေန်ှုန်း 
တုိးပေားရအာင် လုပ်ရဆာင်ကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ အထေေ် 
နှုန်းတိုးပေားရအာင် စိုေ်ပျ ိုးရြမဧေ တိုးချဲ့စိုေ်ပျ ိုးပါေ 
ရြမဧေအတေေ် အေုနအ်ေျများမညြ်ဖစသ်ြဖင့ ်အထေေ်
နှုန်းရောင်းမေနရ်အာင ်လပုရ်ဆာငန်ိငုမ်ည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေး 
အသပိညာ ဗဟသုတုများတိုးပေားရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပး
ကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ရေသတေင်း ထုတ်ေုန်များေုိ ထုတ် 
လုပ်နုိင်မှသာလျှင် ရေသတေင်း ရငေရကေး ကေယ်ေမည်ြဖစ်
ဖပီး တိုင်းရေသကေီး၊ ြပည်နယ် ထိုမှတစ်ဆင့် တိုင်းြပည်
ေို ကေယ်ေချမ်းသာလာရစနိုင်မည်ြဖစ်ရကောင်း။

မဲစာေင်း မှားယွင်းရနမှုများြို

ရပဖေှင်းရဆာင်ေေြ်ရြးပခင်းမေှိသည့်အပြင် 

တတိယအကြိမ်လွှတ်ရတာ်ရခါ်ယူ၍

အစိုးေအသစ်ဖွဲ့ေန် အတင်းအဓမ္မ ကြံစည် 

ကြိုးြမ်းလာမှုများရကြာင့် နိုင်ငံရတာ်ြို

အရေးရြါ်အရပခအရန ရကြညာြာ

ယာယီသမ္မတ၏ လွှဲအြ်ချြ်အေ 

တြ်မရတာ်ြ နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များြို 

ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေြ်ခဲ့ေပြီး

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရေးရြာင်စီြို

ဖွဲ့စည်းရဆာင်ေေြ်ရနပခင်းြင်ပဖစ်။
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နိုင်ငံတစ်ခုဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးအတေေ် လျှပ်စစ် 
မီးေှိေမည်၊ လမ်းပန်းဆေ်သေယ်မှုရောင်းမေန်ေမည်၊        
ဆေ်သေယ်မှုစနစ် ရောင်းမေန်ေန်နှင့် ေျန်းမာရေးနှင့် 
ပညာရေးစနစ်ရောင်းမေန်သည့်  လူသားအေင်းအြမစ် 
ရောင်းတို ့ေှေိနလ်ိအုပမ်ညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ လသူား အေင်း 
အြမစ်ရောင်းေေှိေန်အတေေ် ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေး
တိုေ့ိ ုအားရပးေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခအုခါ COVID-19 
ြဖစ်ရပါ်မှုရကောင့် ပိတ်ထားေသည့် ရေျာင်းများေို 
ြပန်လည်ဖေင့်လှစ်နိုင်ရအာင် စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံေင ်၉၀ ောခိငုန်ှုန်းရေျာ ်စာတတ်
ရြမာေ်သည်ဟု ေိန်းဂဏန်းများအေ သိေှိေဖပီး တတ် 
ရြမာေ်မှုအများစုသည် မူလတန်းအဆင့်နှင့် အလယ် 
တန်းအဆင့် ပညာရေးသာ ြဖစ်ရကောင်း။
စနစ်တြျရဆာင်ေေြ်

မရေေးတိုင်းရေသကေီးအတေင်း ရနေ၊ မိုး၊ ရဆာင်း 
စိုေ်ပျ ိုးနိုင်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရြမများ ရတေ့ေှိေရကောင်း၊ 
အဓေိမှာ ရေလိအုပခ်ျေြ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုြ့ဖစ၍် စိေုပ်ျ ိုး 
ရေေေှိေန်အတေေ် ဆိုလာစနစ်ေို ရအာင်ြမင်ရအာင် ြပု 
လပု၍် လျှပစ်စမ်ီးေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွေ်ာ ြမစရ်ေတင်
စီမံေိန်းများေို ရအာင်ြမင်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ေမည်
ြဖစ်ရကောင်း၊ ပူြပင်းသည့် ောသီဥတု ြဖစ်ရနြခင်းသည် 
ယခင်ေ သစ်ပင်စိုေ်ပျ ိုးမှုမေှိဘဲ သစ်သယံဇာတေို 
အလေန်အေျွ ံထုတ်ယူသုံးစေဲခဲ့ြခင်းရကောင့် ြဖစ်သည်ေို 
နားလညေ်မညြ်ဖစဖ်ပီး ရနာငလ်ာရနာေသ်ားတိုအ့တေေ ်
ရမျှာ်ရတေး၍ သစ်ပင်စိုေ်ပျ ိုးြခင်းများေို ရအာင်ြမင်
ရအာင် လုပ်ရဆာင်ကေေမည်ြဖစ်ဖပီး တစ်ပင်စိုေ်လျှင် 
တစပ်ငေှ်ငသ်နသ်ညအ်ထ ိစမီခံန့်ခေသဲမူျားေ စနစတ်ေျ 

ရဆာင်ေွေ် ကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း။ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 
လူဦးရေ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းသည် ရေျးလေ်ရနသူများ
ြဖစ်ဖပီး စိုေ်ပျ ိုး ရမေးြမူရေးေို အဓိေ လုပ်ရဆာင်ကေ
သြဖင့် စိုေ်ပျ ိုး ရမေးြမူရေးသိပ္ပံ၊ ရောလိပ်၊ တေ္ကသိုလ်
တို့ေို ရေေှည် စီမံေိန်းြဖင့် လုပ်ရဆာင်ကေေန်လိုအပ်
မညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးတေင ်ရအာငြ်မငရ်စေန ်ရြမ၊ 
ရေ၊ နည်း၊ မျ ိုးတိုေ့ိ ုရောင်းမေနရ်အာင ်လပုရ်ဆာငက်ေေ 
မည်ြဖစ်ဖပီး ရခတ်နှင့်ရလျာ်ညီသည့် စိုေ်ပျ ိုးရေးနည်း 
စနစ်များေို ရတာင်သူများသို့ ရေမျှရပးနိုင်ေမည်ြဖစ် 
ရကောင်း၊ ရမေးြမူရေးတေင် အထေေ်ရောင်းမေန်သည့် 
ေျန်းမာသန့်ေှင်းသည့် ရမေးြမူရေးစနစ်ြဖစ်ေန် လိုအပ်
မည် ြဖစ်ရကောင်း။ 
ရပြာကြား

ထို့ြပင် ရေသထေေ်ေုန်များေို ရခတ်မီရသာ 
ထုပ်ပိုးမှုပုံစံများြဖင့် ရောင်းမေန်ရအာင်လုပ်ရဆာင်၍ 
One Village One Product စနစ်ြဖင့် ရေသမှ စံြပ
ထုတ်ေုန် တစ်မျ ိုးချင်းေို ရေးေေေ်ေင်ေန် ကေိုးစား 
ြခင်းြဖင့် တစ်ဖေ်မှလည်း ခေီးသေားလုပ်ငန်းများ ဖေံ့ဖဖိုး 
လာမည်ြဖစ်ဖပီး ြပည်တေင်းြပည်ပမှ လာရောေ်ကေည့်ရှု 
ရလ့လာသူများေေိှလာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ခေီးသေားလုပ်ငန်း 
များမတှစဆ်င့ ်ရေသတေင်း ရောင်းေယရ်ေးလပုင်န်းများ
ဖေံ့ဖဖိုးလာဖပီး ရေသတေင်းေင်ရငေေို ကေယ်ေရစနိုင်ော 
ရေသခံြပည်သူလူထု၏ လူရနမှုစနစ်ေို ြမင့်မားလာရစ
မည ်ြဖစရ်ကောင်း၊ ရေသတေင်း အပုခ်ျုပရ်ေးအဖေဲ့အစည်း
များအရနြဖင့် မိမိရေသေို၊ မိမိတိုင်းြပည်ေို တိုးတေ်
ရောင်းမေနရ်စလိသုည့ ်စတိထ်ား၍ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းရောင်း 
ပသီစောြဖင့ ်လပုေ်ိငုရ်ဆာငေ်ေွသ်ေားကေရစလိရုကောင်း 
ရြပာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး    
မင်းရအာငလ်ှိုငသ်ည ်ဧဖပီလ ၆ ေေ ်နနံေ် ၁၀ နာေီတေင ်
ရနြပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီရုံး 
သဘင်ရဆာင်၌ ြပည်ရထာင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ြပည် 
ရထာငစ် ုေနက်ေီးများ၊ ရနြပညရ်တာရ်ောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တိငု်း
ရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ
များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေတိုင်းနှင့် ရေသ စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌများအား ရတေ့ဆုအံမှာစေား ရြပာကေား 
သည်။

တြ်ရောြ်
ရတေ့ဆုပံေသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ 
ရောငစ်ေီတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေတုယိတပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ေုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးစိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖေဲ့ေင်များ ြဖစ်ကေ
သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးြမထေန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်

ြပည်တောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂို လ်များ၊ ြပည်တောင်စုေန်ကေီးများ၊ တနြပည်တော်တောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေိုင်းတေသကေီးနှင့် ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌများနှင့် 
ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ ေိုင်းနှင့် တေသစီမံအုပ်ချုပ်တေးအဖွဲ့  ဥေ္ကဋ္ဌများအား 

တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၆−၄−၂၀၂၁ )

စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်
ကေီး မိုးြမင့်ထေန်း၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးစိုးထေဋ်၊ မန်းဖငိမ်း
ရမာင်၊ ဦးသိန်းညေန့်၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆေ၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ 
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိငု်းလုံးဆိငု၊် 
ရစာေနန်ယီယ၊် ရေါေတ်ာဗညားရအာငမ်ိုး၊ ဦးရေှေကေမိ်း၊ 
အတေင်းရေးမှူး ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးရအာငလ်င်းရေေးနငှ့ ်
တေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊ 
ြပည်ရထာင်စု  တေားသူကေီးချုပ်  ဦးထေန်းထေန်းဦး ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေဆိုင်ောခုံရုံး ဥေ္ကဋ္ဌ      
ဦးသန်းရေျာ်၊ ြပည်ရထာင်စုရေွးရောေ်ပေဲရော်မေှင် 
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသနိ်းစိုး၊ ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ၊ ြပညရ်ထာငစ် ု
ရေှ့ရနချုပ၊် ြပညရ်ထာငစ်စုာေင်းစစခ်ျုပ၊် ြပညရ်ထာငစ်ု
ောထူးေနအ်ဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ြမနမ်ာနိငုင်ရံတာဗ်ဟိဘုဏဥ်ေ္ကဋ္ဌ၊ 
အဂတလိိေုစ်ားမှုတိေုဖ်ျေရ်ေးရောမ်ေငှဥ်ေ္ကဋ္ဌ၊ ြမနမ်ာ 
နိုင်ငံ လူ့အခေင့်အရေးရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရနြပည်ရတာ် 
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယ ်စမီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၏ အကေံရပးအဖေဲ့ေင်များ၊ ေိုယ်ပိုင် 
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အပုခ်ျုပခ်ေင့ေ်တိငု်းနငှ့ ်ရေသစမီအံပုခ်ျုပရ်ေးအဖေဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ
များ၊ ေတုယိေနက်ေီးများနငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျား တေရ်ောေ်
ကေသည်။

ရတေ့ ဆံုပေတဲေင် နုိင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေား 
ရြပာကေားောတေင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အရနြဖင့် နိုင်ငံအား အရေးရပါ်အရြခအရန ရကေညာ၍ 
နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်ေို ေယူခဲ့ေမှု၊ လေ်ေှိရဆာင်ေွေ်
ရနမှုအရြခအရနနှင့် ရေှ့ဆေ်ရဆာင်ေွေ်သေားမည့် 
အရြခအရနတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရြပာကေားလိုရကောင်း၊ 
နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေိုေယူခဲ့ေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရြပာ
ကေားောတေင ်၂၀၂ေ ြပည့န်စှ ်အရထေရထေရေွးရောေပ်ေ၌ဲ 
ြဖစ်ရပါ်ခဲ့ရသာ မဲမသမာမှုြဖစ်စဉ် ြဖစ်ပေားခဲ့မှုေို အရြခ 
ခံ၍ နိုင်ငံရတာ် တာေန်ေိုေယူခဲ့ေြခင်းြဖစ်ရကောင်း။

အရထွရထွရေေးရြာြ်ြွဲများ ြျင်းြ
မိမိတ့ုိနုိင်ငံတေင် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်တို့တေင် အရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲများ ေျင်းပ
ခဲ့ရကောင်း၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တေင် ြပည်ခိုင်ဖဖိုးပါတီေ 
အနိုင်ေေှိခဲ့ရကောင်း၊ အဆိုပါရေွးရောေ်ပေဲသည် မိမိတို့
နုိင်ငံအတေေ် ပထမဆံုး အရတေ့အကေုံြဖစ်ဖပီး ြပည်ရထာင်စု 

ကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖေံ့ဖဖိုးရေးပါတီအရနြဖင့် အဓိေအတိုေ် 
အခ ံပါတကီေီးများ မေှသိည့အ်တေေ ်အနိငုေ်ေှခိဲြ့ခင်းြဖစ ်
ရကောင်း၊ ယင်းအချနိတ်ေင ်NLD ပါတ ီအရနြဖင့ ်အတိေု ်
အခံပါတီအရနြဖင့် ေပ်တည်ခဲ့ရသာ်လည်း သပိတ် 
ရမှာေ်၍ ေင်ရောေ်ယှဉ်ဖပိုငြ်ခင်း မေှိခဲ့ရကောင်း၊ ၂၀၁၀ 
ြပည့်နှစ်တေင် အနိုင်ေခဲ့သည့် ပါတီအရနြဖင့် အစိုးေဖေဲ့ ဖပီး
ရနာေ်ပုိင်း ေီမုိေရေစီစနစ်တေင် ပါတီစံုပါေင်နုိင်ရေးအတေေ် 
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပရေပုေ်မ ၆(ဂ)ေို
ြပငဆ်ငရ်ပးခဲဖ့ပီး ပေုမ် ၁၀ (င)ေိ ုပယဖ်ျေရ်ပးခဲရ့ကောင်း၊ 
၂၀၁၂ ခနုစှ ်ကေားြဖတရ်ေွးရောေပ်ေတဲေင ်NLD ပါတ ီေင်
ရောေယ်ဉှဖ်ပိုငခ်ဲေ့ာ အနိငုေ်ခဲသ့ည့အ်တေေ ်ပါတဦေ္ကဋ္ဌ 
ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုကေည်အား လွှတ်ရတာ်ေ ရော်မတီ
တစ်ခု၏ဥေ္ကဋ္ဌအြဖစ် တာေန် ရပးအပ် ရနောရပးခဲ့
ရကောင်း။

ထိစုဉေ် နိငုင်ရံတာသ်မ္မတြဖစသ်ည့ ်ဦးသနိ်းစနိ ်
အရနြဖင့်လည်း တတ်နိုင်သမျှ နိုင်ငံရေး၊ စီးပေားရေး၊ 
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတောဆေ်ဆံရေး ေဏ္ဍများေို 
ကေိုးစားလုပ်ရဆာင်ခဲ့ရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း ေင်ဆိုင်
ေသည့ြ်ပဿနာများ ကေီးမားပါရကောင်း၊ လုခံခုံရေးအပိငု်း
တေင် ေခိုင်ြပည်နယ်အရေးေိစ္စ၊ ေှမ်းြပည်(ရြမာေ်ပိုင်း) 
ရလာေ်ေိုင်အရေးေိစ္စ၊ ေချင်ြပည်နယ်တေင် လိုင်ဇာ
အရေးေစိ္စများ ြဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ေေဲလေ်
ြဖင့် ရပါ်ရပါေ်လာသည့် အစိုးေအရပါ် ြပည်သူလူထု
အရနြဖင့ ်အားမလိအုားမေ ြဖစခ်ဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ေရကောင်း၊ 
သိုြ့ဖစ၍် ၂၀၁၅ ခနုစှ ်အရထေရထေရေွးရောေပ်ေတဲေင ်NLD 
ပါတသီည ်ရြပာင်းလခဲျနိတ်နဖ်ပဆီိသုည့ ်ရကေးရကောသ်ံ
ြဖင့ ်စည်းရုံးရဆာငေ်ေွခ်ဲဖ့ပီး ရေွးရောေပ်ေတဲေင ်အနိငုေ်
ေှိခဲ့ရကောင်း၊ ြပည်သူလူထုအရနြဖင့် NLD ပါတီအရပါ် 
ရမျှာ်လင့်ခဲ့ရသာ်လည်း ဘာသာရေးနှင့် စီမံခန့်ခေဲရေး
ဆိငုေ်ာ အလေအဲမှားများရကောင့ ်ဗေု္ဓဘာသာနငှ့ပ်တသ်ေ်
ဖပီး မိမိတ့ုိနုိင်ငံတေင် ၈၀ ောခုိင်နှုန်းရေျာ်ေိှသည့် ဗုေ္ဓဘာသာ 
ေင်များ စိတ်နှလုံးမရအးချမ်းမှုများ ြဖစ်ခဲ့ေရကောင်း၊ 
သိုရ့သာလ်ည်း မမိတိိုတ့ပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်ရေွးရောေပ်ေ ဲ
ေလေ် ြဖင့်  ြဖစ်ရပါ်လာသည့်  အစိုးေနှင့်  ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ ရကောင်း ၊  ရေွး ရောေ်ပေဲအ ဖပီးတေင်                      
ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုကေည်အပါအေင် ပါတီရခါင်းရဆာင် 
များေ အာဏာလွှဲရြပာင်းရေးေိစ္စနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်

အနိုင်ေခဲ့သည့် ြါတီအရနပဖင့်

အစိုးေဖဲွ့ပြီးရနာြ်ြုိင်း

ေီမုိြရေစီစနစ်တွင်

ြါတီစံုြါေင်နုိင်ရေးအတွြ်

နိုင်ငံရေးြါတီများမှတ်ြုံတင်ပခင်း

ဥြရေ ြုေ်မ ၆(ဂ)ြိုပြင်ဆင်ရြးခဲ့ပြီး

ြုေ်မ ၁၀ (င)ြို ြယ်ဖျြ်ရြးခဲ့။
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နှင့် ရတေ့ဆုံရဆေးရနေးခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့ ရတေ့ဆုံရဆေးရနေး 
ောတေင် မိမိအရနြဖင့် ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေနှင့် အညီ
သာ ရဆာင်ေွေ်ေန်ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း။

သိုရ့သာလ်ည်း လွှတရ်တာေ်ျင်းပသည့အ်ခါ နိငုင် ံ
ရတာ်အတိုင်ပင်ခံဥပရေေို ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ရကောင်း၊ ယင်း
ဥပရေေိ ုဖေဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရေ ပေုမ် ၂၁၇ ၏ ရပးထား
ချေအ်ရပါ် အရြခခဖံပီး နိငုင်ရံတာအ်တိငုပ်ငခ် ံဥပရေေိ ု
ရဆာင်ေွေ်ခဲ့သည်ေို ရတေ့ေရကောင်း၊ ယင်း ဥပရေေို 
ြပဋ္ဌာန်းြခင်းမြပုေန် အကေံြပုရြပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ 
သ့ုိရသာ်လည်း မိမိတ့ုိအရနြဖင့် ေီမုိေရေစီစနစ်အေ အများ 
ဆန္ဒေိုလိုေ်ရလျာခဲ့ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံ 
ဥပရေြပဋ္ဌာန်းဖပီးရနာေ ်နိငုင်ရံတာ၏် အတိငုပ်ငခ်ပံဂု္ဂိုလ်
ေိုခန့်အပ်၍ နိုင်ငံရတာ်အဆင့် ေါစဉ် ထုတ်ြပန်သည့်
အခါ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတနှင့် ေုတိယသမ္မတတို့အကေား 
တေင ်အဆင့ထ်ားေှ ိထတုြ်ပနခ်ဲရ့ကောင်း၊ ဖေဲ့စည်းပုအံရြခခံ
ဥပရေတေင ်သမ္မတနငှ့ ်ေတုယိသမ္မတများ၏ အေညအ်ချင်း
သတမ်တှခ်ျေမ်ျားေှဖိပီးြဖစရ်ကောင်း၊ ယင်းမှာ ဥပရေေို
ရေျာ်လေန်၍ လုပ်ရဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ NLD ပါတီ 
အစိုးေတာေနယ်ဖူပီး ၂ နစှ၊် ၃ နစှက်ောသည့အ်ခါ ြပညသ် ူ
လူထုေ အားမလုိ အားမေြဖစ်လာသည်ေုိ ရတေ့ေရကောင်း၊ 
ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် ဖငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန် အရေးကေီး
ရကောင်း၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးေအရနြဖင့် ဖငိမ်းချမ်း
ရေးလပုင်န်းများေိ ု၂၀၁၁ ခနုစှ ်ဩဂတုတ်ေင ်စတငဖ်တိ်
ရခါ်ရဆာငေ်ေွခ်ဲေ့ာ ရလးနစှအ်ကောတေင ်တိငု်းေင်းသား
လေ်နေ်ေိုင်အဖေဲ့အစည်းများနှင့် NCA ေို လေ်မှတ်
ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ရကောင်း။
ပငိမ်းချမ်းရေးတွင် ထင်သရလာြ်ရအာင်ပမင်မှုမေှိ

NLD အစိုးေသည် ဖငိမ်းချမ်းရေးရဆာင်ေွေ်ေန် 
ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၌ လေ်နေ်ေိုင် 
တိုင်းေင်းသား တစ်ဖေဲ့ချင်းစီ၏ ရဆာင်ေွေ်မှု၊ သမိုင်း 
ရကောင်း၊ အယအူဆများ မတညူသီညေ်ိရုတေ့ေရကောင်း၊ 
ဖငိမ်းချမ်းရေးရဆာင်ေွေ်ောတေင် စိတ်ေှည်သည်းခံဖပီး 
ရဆာငေ်ေ်ွေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ NLD ပါတအီစိုးေ တာေန်
ယူခဲ့သည့်ောလတေင် ြပည်ရထာင်စုသရဘာတူစာချုပ်
အစိတ်အပိုင်းအချ ို့ေို လေ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ရသာ် 
လည်း တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင် အဖေဲ့အစည်းများ
အရနြဖင့် ဖငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရဖာ်ရဆာင်မှုနှင့်

ပတ်သေ်၍ စိတ်ပျေ်မှုများြဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့်အတေေ် 
ဖငိမ်းချမ်းရေးတေင် ထင်သရလာေ် ရအာင်ြမင်မှုမေှိခဲ့
ရကောင်း၊ မိမိအရနြဖင့် ဖငိမ်းချမ်းရေးသည် အရေးကေီး 
ရသာလ်ည်း စီးပေားရေးေဏ္ဍ တိုးတေရ်ောင်းမေနပ်ါေ 
ဖငိမ်းချမ်းရေးရဖာ်ရဆာင်မှုတေင် ပိုမိုလျင်ြမန်မှုေှိလာနိုင်
မည်ြဖစ်သြဖင့် စီးပေားရေးေို ဦးစားရပးရဆာင်ေွေ်ေန် 
တိေုတ်ေန်းရြပာကေားခဲရ့ကောင်း၊ NLD အစိုးေ လေထ်ေ ်
တေင် နိုင်ငံတောအေူအညီ အရထာေ်အပံ့များစော ေေှိ
ခ့ဲရကောင်း၊ သ့ုိရသာ်လည်း ဘဏ္ဍာနှစ်အလုိေ် ြပည်ရထာင်စု 
ဘဏ္ဍာရငေနှင့် ေုန်သေယ်မှုလိုရငေများ နှစ်စဉ်ြဖစ်ရပါ်ခဲ့
ရကောင်း၊ သို့ ြဖစ်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တေင် ြပည်သူလူထု
အရနြဖင့် No Vote လှုပ်ေှားမှုများေို ရဆာင်ေွေ်လာ
သည်ေိုရတေ့ေရကောင်း၊ ဥပမာအရနြဖင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 
ေန်ေုန်ဖမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာ ရေွးရောေ်ပေဲတေင် မဲ
ရပးပိုင်ခေင့်ေှိသူ၏ ၁၄ ောခိုင်နှုန်းသာ မဲရပးခဲ့သည်ေို 
ရတေ့ေရကောင်း၊ အချ ို့ဖမို့နယ်များတေင် ၄ ောခိုင်နှုန်းခန့်
သာ မဲရပးခဲ့သည်များေှိရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် 
ရေွးရောေ်ပေဲသည် အရေးကေီးပါရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
မိမိအရနြဖင့် တပ်မိသားစုများနှင့် ရတေ့ဆုံသည့်အခါ 
တိငု်း မရဲပးေန ်တိေုတ်ေန်းရြပာကေားခဲရ့ကောင်း၊ သတင်း
ထတုြ်ပန၍် No Vote မလပုေ်န ်ြပညသ်လူထူအုားလည်း 

ေီမိုြရေစီစနစ်တွင်

ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန် အရေးကြီး၊

သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးေအရနပဖင့်

ပငိမ်းချမ်းရေးလုြ်ငန်းများြို

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်တွင်

စတင်ဖိတ်ရခါ်ရဆာင်ေေြ်ခဲ့ော

ရလးနှစ်အကြာတွင်

တိုင်းေင်းသားလြ်နြ်ြိုင်

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NCA ြို

လြ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့။
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အသိရပးခဲ့ရကောင်း။
နိုင်ငံရေးတေင် စစ်မှန်ရိုးသားသည့် နိုင်ငံရေး၊ 

တေားမျှတမှုေှိသည့် နိုင်ငံရေးေိုသာ ရဆာင်ေွေ်ေန် 
၂၀၁၈ ခုနှစ် တတိယအကေိမ် NCA နှစ်ပတ်လည် အထူး 
အစည်းအရေးတေင် စတင်ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ ရနာင်
ေျင်းပသည့် အစည်းအရေးများ၊ ရတေ့ဆုံပေဲများ၌လည်း 
လေတလ်ပ၍် တေားမျှတရသာ ရေွးရောေပ်ေ ဲေျင်းပနိငု်
ရေး၊ ရုိးသားသည့် နုိင်ငံရေး ြဖစ်ရစရေး၊ နုိင်ငံရေးလေ်စား 
ရချမှုမျ ိုး မရဆာင်ေွေ်ရစရေး ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ 
၂၀၂၀ ြပည့န်စှတ်ေင ်COVID -19 ရောဂါြဖစပ်ေားခဲရ့ကောင်း၊ 
COVID -19 ရောဂါရကောင့် မဲဆေယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း
များရဆာင်ေွေ်ေန် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ ထုတ်ြပန်
ခဲမ့ှုရပါ် မမိတိိုအ့ရနြဖင့ ်နားလညရ်ကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း 
အာဏာေပါတီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း ချ ိုးရဖာေ်ဖပီး မဲ
ဆေယ်စည်းရုံးရေးရဆာင်ေွေ်မှုေို သေ်ဆိုင်ောအဖေဲ့
အစည်းများေ မျေန်ှာသာရပးရဆာငေ်ေွခ်ဲဖ့ပီး အြခား
နိုင်ငံရေးပါတီများေို ေန့်သတ်မှုများ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့
ရကောင်း၊ ယင်း အချနိတ်ေင ်အဓေိယဉှဖ်ပိုငက်ေမည့ ်NLD 
ပါတ၊ီ USDP ပါတ ီနငှ့ ်UDP ပါတတီိုအ့နေ ်ေိယုစ်ားလယှ ်
၁၁၂၉ ဦး ေငရ်ောေယ်ဉှဖ်ပိုငမ်ည့ ်UDP ပါတေီိ ုစစရ်ဆး
မှုများ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ဖပီး ဥပရေနှင့်မညီသည့်အတေေ် 
ဖျေသ်မိ်းခဲရ့ကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်ရေွးရောေပ်ေဲ
တေင် ြပည်သူများ လုံခခုံစိတ်ချစော မဲရပးနိုင်ရေးအတေေ် 
လုံခခုံရေးေိစ္စများေို ရဆာင်ေွေ်ရပးခဲ့ရကောင်း၊ NLD 
ပါတီသည် ရေွးရောေ်ပေဲအနိုင်ေေှိရေးအတေေ် မဲမသ
မာမှုများ ရဆာငေ်ေွခ်ဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ေှေိရကောင်း၊ ဖမို့နယ ်
၃၁၅ ဖမို့နယ်တေင် မဲမသမာမှုဟုယူဆေသည့် အရေ 
အတေေ ်၁၀ သန်းရေျာေ်ိ ုစစရ်ဆးရတေ့ေှေိရကောင်း၊ မဲ
စာေင်း ရဖာင်းပေရအာငလ်ပုမ်ှုသည ်ဆိုးေွားသည့ ်လပုေ်ပ်
ြဖစ်ဖပီး ရိုးရိုးသားသားြဖင့် လုပ်ရဆာင်လျှင် မဲနိုင်မည်
ြဖစ်ရသာ်လည်း ရိုးရိုးရြဖပါေ ရအာင်ြမင်မည့်စာရမးပေဲ
ေုိ မတန်တဆအမှတ်လုိချင်သြဖင့် မသမာသည့် နည်း
ြဖင့် လုပ်ရဆာင်သည်နှင့် တူရနပါရကောင်း။

ချြ်ချင်းသရောတူ
ယင်းေိစ္စေို  ြပည်ရထာင်စု ရေွးရောေ်ပေဲ

ရောမ်ေငှအ်ရနြဖင့ ်ေငှ်းလင်းရပးေန ်ရြပာကေားခဲရ့သာ ်
လည်း ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ရပးမှု မေိှခ့ဲရကောင်း၊ တပ်တေင်း 

မဲရုံများ ြပင်ပ၌ထားေှိေန်ေိစ္စေိုလည်း မိမိအရနြဖင့် 
ချေခ်ျင်း သရဘာတခူဲရ့ကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း တပမ်ရဲုံ
များပါေင်သည့် ဖမို့နယ်၏ မဲစာေင်းအားကေည့်ရှုေန် 
ရတာင်းခံသည့်အခါ မရပးခဲ့ရကောင်း၊ ြပည်ရထာင်စု
ရေွးရောေပ်ေ ဲရောမ်ေငှအ်သစဖ်ေဲ့စည်းဖပီးရနာေ ်ယရန့
အထိ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ် ၁၀ ခုမှ ဖမို့နယ် ၉၈ 
ဖမို့နယ်တေင် မဲစာေင်းများ စစ်ရဆးရဆာင်ေွေ်ခဲ့ော 
ဖမို့နယ် ရေွးရောေ်ပေဲရော်မေှင် မဲစာေင်းနှင့် လေေ    
မဲစာေင်း ၄ သန်းရလာေ်ေောြခားရနသည်ေို ရတေ့ေ
ရကောင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးေတ်မေှိဘဲ မဲရပးထားသူ 
၁ သန်းရေျာ်ေှိဖပီး ၉၈ ဖမို့နယ်အတေင်း မဲလေ်မှတ်များ 
ရေတေေ်ကေည့်ချနိ်တေင် ထုတ်ယူမှု ၁၄ သန်းရေျာ်ေှိ
ရသာ်လည်း အသုံးြပုမှု ၉ သန်းရေျာ်ေှိရကောင်း၊ မဲ
လေ်မှတ် ၅ သန်းရေျာ် ရပျာေ်ဆုံးရနသည်ေိုရတေ့ေ
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်မှရတေ့ေှိခဲ့သည့် မဲမသမာမှုနှင့် 
စပလ်ျဉ်း၍ ောေေယရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးရောငစ်အီစည်း 
အရေးေို ရခါ်ယူ၍ ရြဖေှင်းရပးေန် စာပို့ခဲ့ရသာ်လည်း 
ဥပရေအေ ရဆာငေ်ေွ၍်မေဟ ုအရကောင်းြပခဲရ့ကောင်း၊ 
အဓိေမှာ လွှတ်ရတာ် ေျင်းပမှုေုိေေ်ရေှ့ေ ရပးေန် တတိယ 
အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုအပါအေင် စစ်ရဆးရေးအဖေဲ့ြဖင့် မဲ
စာေင်းစစရ်ဆးေန် ရတာင်းဆိုခဲရ့သာ်လည်း လေမ်ခံခဲ့
ပါရကောင်း၊ သို့ြဖစ်၍ ယာယီသမ္မတ၏ တာေန်ရပးချေ်
အေ အရေးရပါ်အရြခအရန ရကေညာဖပီး နိုင်ငံရတာ်
တာေနေ်ိ ုယခူဲြ့ခင်းသာြဖစရ်ကောင်း၊ အာဏာသမိ်းြခင်း
မဟုတ်ရကောင်း၊ ရခတ္တတာေန်ယူ ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖစ်
သည့်အတေေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီနှင့် 
အစိုးေအဖေဲ့တေင်လည်း အေပ်သားများြဖင့်သာ အများ
ဆုံး ဖေဲ့စည်းထားရကောင်း၊ ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကေီး
များတေင်လည်း အလားတူြဖစ်ရကောင်း၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်
ရေး၊ ဖမို ့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးများတေင်လည်း အလားတူ 
တာေန်ခေဲရေရပးထားြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ အစိုးေတစ်ေပ်
ဆိသုညမ်ှာ နိငုင်ရံတာေ်ိ ုရောင်းမေနရ်အာငန်ငှ့ ်အာမခံ
ချေ်ရပးနိုင်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ေန် တာေန်ေှိရကောင်း။

ရဖရဖာ်ေါေီ ၃ ေေ်ေစဖပီး ဆန္ဒြပရဖာ်ထုတ်မှု
များေှခိဲရ့ကောင်း၊ ရနာေပ်ိငု်းတေင ်ဆပူမူှု၊ အကေမ်းဖေမ်ှု၊ 
တိုေ်ခိုေ်မှု၊ လူသတ်မှု၊ လုယေ်ဖျေ်ဆီးမှု၊ မီးရှို့မှုများ 
လုပ်ရဆာင်လာရကောင်း၊ သို့ြဖစ်၍ မိမိတို့အရနြဖင့် ေီမို



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်22

ေရေစနီည်းလမ်းအေသာ ရြဖေငှ်းရဆာငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ 
ေျည်အစစ်ြဖင့် ပစ်ခတ်မှုမျ ိုးရဆာင်ေွေ်ြခင်းမြပုဘဲ 
ရော်ဘာေျည်ြဖင့်သာ ရြခာေ်လှန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရကောင်း၊   
ဆူပူအကေမ်းဖေ်မှုြဖစ်စဉ်တေင် လုံခခုံရေးတာေန်ထမ်း
ရဆာင်သည့် ေဲတပ်ဖေဲ့ေင် ၁၆ ဦးရသဆုံးဖပီး ၂၆၀ ရေျာ် 
ထိခိုေ်ေဏ်ောေေှိခဲ့ရကောင်း၊ ၎င်းတို့သည် တိုင်းြပည်
တေားဥပရေစိုးမိုးရေးအတေေ် တာေန်ထမ်းရဆာင်ေင်း
ရသဆုံး၊ ေဏ်ောေေှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ြပင်ဆူပူဆန္ဒ
ြပသူ ၂၄၈ ဦးရသဆုံးခဲ့သည့်အတေေ် ရသမှုရသခင်းဖေင့်
လှစ်ထားရကောင်း။

ဆန္ဒြပသူများထံမှ ပစ္စတိုရသနတ်၊ ပေိုင့်တူးတူး၊ 
ရလရသနတ၊် လေပ်စဗ်ုံး၊ လေလ်ပုဗ်ုံး၊ အြခားလေန်ေ်
ပစ္စည်းရတေေိုသုံးလာရကောင်း၊ ယင်းေို မီေီယာများေ 
အြဖစ်မှန်ေို မရဖာ်ြပဘဲ ရိုးရိုးသားသားဆန္ဒြပမှုအြဖစ် 
ပုံရဖာ်ရနရကောင်း၊ ြပည်တေင်းမီေီယာများေို ထိန်းသိမ်း 
နိုင်ရသာ်လည်း အေန်လိုင်းနှင့် နိုင်ငံတောသတင်းများ
ေိ ုမထနိ်းသမိ်းနိငုရ်ကောင်း၊ CDM လှုပေ်ှားမှုသည ်နိငုင် ံ
ဖျေ်သည့် လှုပ်ေှားမှုြဖစ်ရကောင်း၊ CDM လှုပ်ေှားမှုေို 

Country Destroyer Movement ဟု ရြပာလိုရကောင်း၊ 
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတောတေင်လည်း ဆန္ဒြပ
မှုများေှိရသာ်လည်း စီးပေားရေးလုပ်ငန်းများ ပျေ်စီး
ရအာင ်မလပုရ်ဆာငက်ေရကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း မမိတိို ့
နိုင်ငံ၌ ရဆးရုံ၊ ရေျာင်း၊ လမ်း၊ ရုံးဌာနများ၊ စေ်ရုံ 
အလုပ်ရုံများ လည်ပတ်၍မေရအာင် CDM ရဆာင်ေွေ် 
မှုသည် တိုင်းြပည်ပျေ်စီးရအာင် ရဆာင်ေွေ်ြခင်းသာ 
ြဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနြဖင့် ြပည်သူလူထုအား 
အရေးရပါ် ရဆးေသုရပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ တပမ်ရတာ ်
ရဆးရုံများတေင် လာရောေ်ေုသသူ ၁၁၀၀၀၀ ရေျာ်ေှိ
ဖပီး အတေင်းလနူာ ၃၅၀၀၀ ရေျာေ်ှရိကောင်း၊ လေေ်ှတိေင ်
၄၀၀၀ ရေျာ် ေုသရပးလျေ်ေှိဖပီး ရမေးလူနာ ၆၉၀၀ 
ရေျာေ်ိလုည်း ရအာငြ်မငစ်ော ရမေးဖေားရပးနိငုခ်ဲရ့ကောင်း။

ပညာရေးေန်ကေီးဌာနအရနြဖင့် စာသင်ရေျာင်း 
များ အြမန်ြပန်လည်ဖေင့်လှစ်နိုင်ရေးေိုလည်း ကေိုးစား
ရဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေျာင်းများ ြပနလ်ညမ်ဖေင့ ်
လစှန်ိငုပ်ါေ တိငု်းြပညအ်တေေ ်များစောနစန်ာပါရကောင်း၊ 
ေမီိေုရေစအီစိုးေ သေတ်မ်းနစှဆ်ေတ်ေင ်ေနထ်မ်းများ
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ကေား NGO ၊ INGO များေ စည်းေမ်းမဲ့ ေီမိုေရေစီပုံစံ 
များြဖစ်ရအာင် ရိုေ်သေင်းခဲ့ရကောင်း၊ ဆူပူအကေမ်းဖေ်
သူ များအရနြဖင့် ထဘီများတေင် ဘုန်းရတာ်ကေီးပုံများ 
ချတိ်ဆေဲရဆာင်ေွေ်မှုများသည် သာသနာရတာ်အရပါ် 
ရစာ်ေားြခင်း ြဖစ်ရကောင်း၊ ရဆးရုံများ ပိတ်ထားသည့် 
အတေေ် ြပည်သူများ ေုေ္ခရောေ်ေရကောင်း၊ ယင်းေို 
တပ်မရတာ်အရနြဖင့်  တတ်နိုင်သရလာေ် ေူညီ 
ရဆာငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်နာဂရေသသို ့
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ရောေ်ေှိခဲ့စဉ်ေ နာဂရေသ၌ 
ဆောေန်များလိုအပ်ချေ်များေှိရကောင်း သိေသြဖင့် 
တပ်မရတာ်အရနြဖင့် ဆောေန်အောေှိ ၄၄ ရယာေ် 
ရစလွှတရ်ပးခဲရ့ကောင်း၊ ပညာရေးနငှ့ပ်တသ်ေဖ်ပီး တန်း
စဉ် ေူးရြပာင်းမှုများေိုကေည့်သည့်အခါ ၁၉၉၇ ခုနှစ်
တေင် ၁၅၉၂၁၁၉ ဦး ရေျာင်းရနခဲ့ရသာ်လည်း ၅ တန်း 
တေသ်ည့အ်ချနိတ်ေင ်၃၄ ေသမ ၇၁ ောခိငုန်ှုန်းသာ တေ်
ရောေန်ိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ၆၅ ောခိငုန်ှုန်းမှာ ၅ တန်းတေငသ်ာ
ေပ်သေားဖပီး ဆယ်တန်းရောေ်ချနိ်တေင်၁၇ ောခိုင်နှုန်း
ရေျာ်သာ ေျန်ေှိရတာ့ပါရကောင်း။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ေန်လို

ပညာရေးစနစ်၌ တန်းစဉ်ေူးရြပာင်းမှု၊ အတန်း 
ပညာတတ်ရြမာေ်မှု များစောနည်းပါးသည်ေို ရတေ့ေ 
ရကောင်း၊ အရြခခပံညာအထေတ်န်း စာရမးပေ ဲရအာငြ်မင ်
မှုမှာလည်း ောခိုင်နှုန်းများစောနည်းပါရကောင်း၊ အရြခခံ 
ပညာအထေတ်န်းစာရမးပေ ဲရအာငြ်မငမ်ှု နည်းပါးေြခင်း
မှာ ယခင် နေမတန်း သင်ခန်းစာများေို တတ်ရြမာေ် 
ခဲ့မှု နည်းပါးခဲ့၍ြဖစ်နိုင်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် စဉ်ဆေ် 
မြပတ ်ရလလ့ာအေြဲဖတ၍် အတန်းတငရ်ပးသည့ ်စနစ ်
အရပါ် ြပန်လည်ဆန်းစစ်ေန် လိုအပ်နိုင်ရကောင်း၊ သို့
ြဖစ၍် ပညာရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ်ဖပီး အမနှတ်ေယ ်စာတတ်
ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေမည်ြဖစ်ပါရကောင်း၊ ထို့အတေေ် 
ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေးနှင့် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ၏ အခန်း 
ေဏ္ဍြမှင့်တင်ရပးနိုင်ေန် ဆော၊ ဆောမများေို အေည် 
အချင်းနငှ့အ်ည ီခစံားခေင့မ်ျားေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွရ်ပး
ေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ဆောေန်များလည်း အလားတူြဖစ်
ပါရကောင်း၊ ေနထ်မ်းများေိလုည်း သင့ရ်လျာသ်ည့ ်ခစံား
ခေင့်ေရအာင် ရဆာင်ေွေ်ရပးေမည် ြဖစ်ပါရကောင်း၊  
ဘဏ္ဍာရငေသုံးစေဲမှုများေိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးရချွတာ

ရဆာင်ေွေ်ေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ြပည်သူလူထုအတေေ် 
အရေးကေီးသည့် ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လုံခခုံရေး
ေဏ္ဍများတေင် လုံရလာေ်ရသာ ရငေရကေး သုံးစေဲနိုင်ရေး 
ရဆာင်ေွေ်သေားမည်ြဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုတ့ာေနယ်ခူျနိ၌် ရေှ့တေငတ်ာေနယ်ခူဲသ့ည့ ်
ေမီိေုရေစအီစိုးေနစှေ်ပ ်ရဆာငေ်ေွခ်ဲသ့ညေ်ိ ုသငခ်န်း 
စာယူဖပီး ရဆာင်ေွေ်သေားေမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ မဲရအာင်
နိုင်မှုအတေေ် ရငေရကေးရထာေ်ပံ့မှုများ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့
သည်ေို ရတေ့ေရကောင်း၊ လုပ်ငန်းေှင်များေလည်း 
အာဏာေှိသည့်သူများေို ချဉ်းေပ်ောတေင် အဂတိနှင့် 
ဖငိစေန်းရနသည်ေို ရတေ့ေပါရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် အစိုးေ 
အဖေဲ့ေင်များနှင့် တာေန်ေှိသူများအရနြဖင့် ေိုယ့်ေိုယ်
ေိုယ် အလိုမလိုေ်ရစချင်ရကောင်း၊ ဥပရေနှင့်အညီသာ
ရဆာင်ေွေ်ရစလိုရကောင်း၊ ရောင့်ေဲ တင်းတိမ်စိတ်နှင့် 
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

တစန်ိငုင်လံုံး လမူှုစီးပေားဘ၀ ြမင့တ်ေလ်ာရစရေး 
အတေေ ်ဆင်းေခဲျမ်းသာ ေောဟမှုရလျှာခ့ျေန၊် တိငု်းရေသ 
ကေီးနှင့် ြပည်နယ်များ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်မှု ညီမျှရအာင် 
ရဆာငေ်ေွေ်န၊် ဖမို့ြပနငှ့ ်ရေျးလေ ်ေောဟမှု ရလျှာခ့ျေန ်
လိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်တံစန်ိငုင် ံဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေေ်န ်အရြခ 
ခံေျသည့် အဓိေလိုအပ်ချေ် ၄ ချေ်ေှိရကောင်း၊ ၎င်း
တို့မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရေး၊ လမ်းပန်း ဆေ်သေယ်
မှု ရောင်းမေန်ရေး၊ ဆေ်သေယ်ရေးစနစ် ရောင်းမေန်ရစ
ရေးနှင့် လူသားအေင်းအြမစ်များ တိုးတေ်ရောင်းမေန်
ရစရေးတို့ြဖစ်ရကောင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းများေို ဦးစားရပး
လုပ်ရဆာင်သေားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ပိတ်ထားသည့် 
ရဆးရုံများနှင့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ အြမန်ဆုံးြပန်လည်
ဖေင့်လှစ်နိုင်ရေး လုပ်ရဆာင်သေားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
စီးပေားရေးရောင်းမေန်မှသာ နိုင်ငံတောနယ်ပယ်တေင်
လည်း ေင်ဆံ့မည်ြဖစ်သည့်အတေေ် စီးပေားရေးဖေံ့ဖဖိုး
တိုးတေ်ေန် လုပ်ရဆာင်သေားေမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ
တိုန့ိငုင်၏ံ ၇၀ ောခိငုန်ှုန်းသည ်ရေျးလေရ်နြပညသ်မူျား
ြဖစဖ်ပီး စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်ရမေးြမူရေးေိ ုအရြခခသံည့ ်စီးပေား 
ရေးလုပ်ငန်းများေို လုပ်ေိုင်ရနကေေသူများြဖစ်သြဖင့် 
၎င်းလပုင်န်းများေိ ုတိုးတေရ်အာင ်အားရပးရဆာငေ်ေွ်
ေမည် ြဖစ်ရကောင်း။

ရြမရပါ်ရြမရအာေ် သဘာ၀သယံဇာတများ 
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ထတုယ်ရူောင်းချမှုေိ ုထနိ်းသမိ်းသေားေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
သစ်ရတာများ စိမ်းလန်းစိုြပည်ရစရေးအတေေ် တစ်ပင် 
စိေု ်တစပ်ငေ်ငှစ်နစြ်ဖင့ ်သစရ်တာများ စိေုပ်ျ ိုးြခင်းေိ ု
အမျ ိုးသားရေးတာေနတ်စေ်ပအ်ရနြဖင့ ်ရဆာငေ်ေွသ်ေား
ေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရနာငအ်နာဂတတ်ေင ်သဘာေ သယ ံ
ဇာတပစ္စည်းများေို တန်ဖိုးြမင့်ထုတေ်ုန် အရချာထည်
များအြဖစ်သာ တင်ပ့ုိရောင်းချခေင့်ြပုသေားမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ 
လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား တိုးတေေ်ေှရိေးေိလုည်း ရဆာငေ်ေွ်
သေားေမညြ်ဖစဖ်ပီး ဆိလုာနည်းပညာြဖင့ ်လျှပစ်စထ်တုယ်ူ
နိငုရ်ေးေိ ုခေင့ြ်ပုရပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေေေှရိေး
အတေေ ်ြမစရ်ေတငလ်ပုင်န်းများေိ ုရပါင်းစပရ်ဆာငေ်ေွ်
သေားေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်း လပုရ်ဆာင်
သမူျားေိ ုသေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများမ ှတာေနေ်ှသိမူျား
ေ အားရပးရဆာငေ်ေွသ်ေားေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုြ့ဖစ၍် 
စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့်ရမေးြမူရေးေဏ္ဍ ဖေံ့ ဖဖိုးတုိးတေ်ရေးအတေေ် 
စနစ်တေျစီမံရဆာင်ေွေ် သေားေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ စုိေ်ပျ ိုး 
ရေး၊ ရမေးြမူရေးဆုိင်ော တေ္ကသုိလ်များတစ်ခုစီသာေိှသြဖင့် 
ရောလပိမ်ျား၊ သပိ္ပရံေျာင်းများ ဖေင့လ်စှန်ိငုရ်ေးအတေေ ်
ရဆာင်ေွေ်သေားေမည်ြဖစ်ရကောင်း။

ြပညသ်လူထူ၏ု အေျ ိုးစီးပေားေိ ုမမိတိို ့အရနြဖင့ ်
ရဖာ်ရဆာင်ရပးနိုင်မှသာ ြပည်သူလူထုေ မိမိတို့အစိုးေ 
အဖေဲ့ ေုိ ယံုကေည်လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ြပည်သူလူထုအေျ ိုး
ေုိ ရဖာ်ရဆာင်ရပးေန်နှင့် အာမခံချေ်ရပးနိုင်ရအာင် 
ဆေ်လေ်လုပ်ရဆာင်သေားမည်ြဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံအရနြဖင့် ေီမိုေရေစီနှင့် ဖေ်ေေယ် 

စနစေ်ိ ုဆေလ်ေ ်အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရဆာငေ်ေွ ်
သေားေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ သို့ြဖစ်၍ ြပည်သူလူထုအား       
ေီမိုေရေစီ အသိအြမင်နှင့်  ဖေ်ေေယ်အသိအြမင်             
ေှရိအာင ်တာေနေ်ှသိမူျားအရနြဖင့ ်ေငှ်းလင်း ရြပာကေား 
ေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေိုတ့ာေနအ်ရေးသုံးပါးေိ ုထခိိေုခ်၍ံ 
မေရကောင်း၊ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေရ်ေး၊ တညဖ်ငမိရ်အးချမ်းရေး၊ 
တေားဥပရေစိုးမိုးရေး၊ ေီမိုေရေစီနှင့် ဖေ်ေေယ်စနစ် 
အသိအြမင်ေိှရေးတ့ုိေုိ မိမိတ့ုိတာေန်ယူသည့် ောလ 
အတေင်း ရဆာငေ်ေွန်ိငုမ်သှာ မတှရ်ေျာေတ်ငခ်ေံမည့ ်
အစိုးေတစ်ေပ်ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ဥပရေအသိ 
ပညာေငှမ်ျား၊ စီးပေားရေးအသပိညာေငှမ်ျား ပိမုိမုျားြပား 
လာရစရေးအတေေ် တေ္ကသုိလ်၊ ရောလိပ်အဆင့်အလုိေ် 
ဥပရေဘေဲ့ ၊ စီးပေားရေးဘေဲ့  သင်တန်းများ တုိးချဲ့ဖေင့်လှစ်နုိင်
ရေး ရဆာင်ေွေ်သေားမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတော
ဆေဆ်ရံေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍်လည်း မမိတိိုန့ိငုင်အံရနြဖင့ ်
လေတလ်ပဖ်ပီးဘေမ်လိေုရ်သာ နိငုင်ြံခားရေးမေူါေ၊ နိငုင်ံ
အချင်းချင်း ဖငိမ်းချမ်းစော အတူယှဉ်တေဲရနထိုင်ရေးမူများ
ြဖင့်သာ ေျင့်သုံးရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ သို့ြဖစ်၍ 
အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများနှင့် ဆေ်စပ်ရနသည့် တုိင်းရေသကေီး
နှင့် ြပည်နယ်များမှ တာေန်ေှိသူများအရနြဖင့် နှစ်နိုင်ငံ
ချစက်ေညရ်ေးေိ ုရေှးရှု၍ ရဆာငေ်ေွေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
နုိင်ငံအားလံုးသည် မိတ်ရဆေနုိင်ငံများြဖစ်ရကောင်း၊ သ့ုိရသာ် 
အချ ို့ရသာနိုင်ငံများ၏ ေင်ရောေ်စေေ်ဖေ်မှုများေှိ၍ 
နိုင်ငံတောဆေ်ဆံရေးအား သတိထားရဆာင်ေွေ်ေ
မည်ြဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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နို င် ငံ ရတာ်စီမံအုပ် ချုပ် ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ဧဖပီလ ၆ ေေ် မေန်းလေဲပိုင်းတေင် 
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေတိုင်းနှင့် ရေသ စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့  ဥေ္ကဋ္ဌများအား ရနြပည်ရတာ်ေိှ နုိင်ငံရတာ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ 
ရတေ့ဆုံ၍ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ်၊ ရေသဖေံ့ဖဖိုး
တိုးတေရ်ေးဆိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း ၍ ရဆေးရနေး
သည်။

ရတေ့ဆုပံေသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယတပ်မရတာ်ောေေယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ 
ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) ေတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စုိးေင်း၊ ရောင်စီေင် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထေဋ်၊ ရောင်စီ 
အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရေေး၊ 
ရောင်စီ တေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ေဲေင်းဦး၊ ရနြပည်ရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ရေါေတ်ာ ရမာငရ်မာငန်ိငု၊် ေချငြ်ပညန်ယ ်စမီအံပုခ်ျုပ ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဦးခေထ်နိန်န၊် ေယားြပညန်ယ ်စမီံ

ေိုင်းတေသကေီးနှင့် ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများ၊
ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ ေိုင်းနှင့် တေသစီမံအုပ်ချုပ်တေးအဖွဲ့  ဥေ္ကဋ္ဌများနှင့်
တေသဖွံ့ ဖဖိုးေိုးေေ်တေးဆိုင်ောများနှင့် ပေ်သေ်၍ တေွ့ဆုံတဆွးတနွးပွဲေွင် 

တြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၆-၄−၂၀၂၁ )

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရမာင်ဦး၊ ေေင် ြပည် 
နယ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဦးရစာြမင့ဦ်း၊ ချင်း 
ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးငေန်ဆန်းရအာင်၊ 
စစ်ေိုင်းတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးရမာင်ရမာင်လင်း၊ တနသဂာေီတိုင်းရေသကေီး စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးတင်ရအာင်၊ ပဲခူးတိုင်း
ရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဦးမျ ိုးရဆေေင်း၊ 
မရေေးတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးတင့်လေင်၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ေုိ၊ မေန်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာ်လင်းထေန်း၊ ေခိုင်ြပည်နယ် စီမံ
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ရေါေတ်ာ ရအာငရ်ေျာမ်င်း၊ 
ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးလှစိုး၊ ေှမ်းြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ရေါေ်တာရေျာ်ထေန်း၊ ဧောေတီတိုင်းရေသကေီး စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေဲြမင့် ၊ နာဂေိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခေင့်ေရေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးထေန်း
ထေန်းေင်း၊ ဓနုေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေရေသ စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးအာောလင်း၊ ပအိေု့ေ်ိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပ်
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ခေင့်ေရေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးခေန်ေဲရထေး၊ 
ပရလာင်ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေရေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
အဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ တားသနိ်းရဇာ၊် ေိုးေန့်ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ေင့်
ေရေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးြမင့်ရဆေ၊ “ေ” 
ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေတိုင်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးညီနပ်နှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

Covid-19 ြာြွယ်ရဆး အပမန်ဆုံး ထိုးနှံနိုင်ရေး
ဦးစော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ တုိင်းရေသကေီးနှင့် 
ြပည်နယ်များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရေသများတေင် 
ရောေ်ေှိဖပီးြဖစ်သည့်  COVID -19 ောေေယ်ရဆးများ 
ြပည်သူများအား အြမန်ဆုံးထိုးနှံနိုင်ရေးရဆာင်ေွေ်ေန် 
လုိရကောင်း၊ CDM ြပုလုပ်မှုများရကောင့် ေျန်းမာရေး ေန်ထမ်း 
လိုအပ်လျေ်ေှိသည့် ရေသများတေင် နယ်ရြမခံတပ်များ
မ ှရဆးမှူးများ၊ သနူာြပုများနငှ့ရ်ပါင်းစပ၍် ြပညသ်မူျား 
COVID-19 ောေေယရ်ဆး ထိုးနှနံိငုေ်နအ်တေေ် ရဆာင ်
ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တေင် COVID-19 ရကောင့် 
ရသဆုံးမှုနှုန်း ရလျာန့ည်းမှုမေှရိသးရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တေင် ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းနှင့်ရသဆုံးမှု ရလျာ့နည်းလာ
ရသာ်လည်း မရပါ့ဆေန်နှင့် ရောဂါောေေယ်ရေးအတေေ် 
ရဆာင်ေွေ်သင့်သည်များေို ဆေ်လေ်ရဆာင်ေွေ်ေ
မည်ြဖစ်ရကောင်း၊ COVID-19 ောေေယ်ရဆးထိုးထား
ရသာလ်ည်း ရောဂါ ေူးစေန်ိငုရ်သးသြဖင့ ်ေျန်းမာရေး
နှင့်အားေစားေန်ကေီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် COVID-19 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ ရနထိုင်ရဆာင်ေွေ်
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ နစှသ်စေ်ူး ောလမတိငုမ် ီCOVID-19 
ရောဂါ ောေေယရ်ဆးအလုံးရေ ငါးသနိ်း ဆေလ်ေထ်ိုး
နှံေန် ေှိရကောင်း။

ြပညသ်မူျားစီးပေားရေးရောင်းမေနမ်သှာ စတိခ်ျမ်း 
သာစောြဖင့ ်ရနထိငုန်ိငုက်ေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ြပညသ်မူျား 
ေင်ရငေေေိှရစေန် စေ်ရံုအလုပ်ရံုများ၊ လုပ်ငန်းများ ြပန်လည် 
လည်ပတ်ေန်လုိသြဖင့် တုိင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ်အလုိေ် 
ြဖည့်ဆည်းရပးနိုင်သည်များေို ြဖည့်ဆည်းရဆာင်ေွေ်
ရပးေန်လုိရကောင်း၊ COVID-19 ြဖစ်ပေားမှုရကောင့် စီးပေားရေး 
ထခိိေုမ်ှုများြဖစရ်ပါ်ရနချနိတ်ေင် ဆူပူမှုများရကောင့ ်စီးပေား 
ရေးထိခိုေ်မှုများမေှိရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ြပည်သူများ အလုပ်အေိုင်များေေှိ၍ ေင်ရငေရောင်းမေန်

ရအာင ်ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ြပညသ်မူျား စီးပေားရေး 
ရောင်းမေန်မှသာ တိုင်းြပည်တိုးတေ် ရအးချမ်းမည် 
ြဖစ်ရကောင်း။

ရြျာင်းမရနဖူးသူ ၃ ေသမ ၇ သန်းေှိ
ပညာသငက်ေားရေးနငှ့ပ်တသ်ေဖ်ပီး မမိတိို ့နိငုင်ံ

တေင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတေင်း ရောေ်ခံထားသည့် စာေင်းများ 
အေ လံုးေရေျာင်းမရနဖူးသူ ၃ ေသမ ၇ သန်းေိှရကောင်း၊ 
အဆုိပါ ရေျာင်းမရနဖူးသူများသည် ြပည်နယ်များမှ    
အများဆုံးြဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုတ့ာေနယ်ရူဆာငေ်ေွရ်န
ေသည့် တုိင်းရေသကေီးနှင့်ြပည်နယ်များ၊ ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ် 
ခေင့်ေရေသများအတေင်းေှိ ြပည်သူြပည်သားများ ပညာ 
တတ်များြဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
ပညာသငက်ေားရေးသည ်လမူှုရေးေစိ္စြဖစဖ်ပီး ြပညသ်မူျား
စာတတရ်ြမာေရ်ေးအတေေ ်စာဖတေ်ိငု်းများြပုလပုရ်ပး
ေန်လိုရကောင်း၊ ဖပီးခဲ့သည့် ငါးနှစ်တာောလအတေင်း 
ေဟန်းသံဃာရတာ်များအရနြဖင့် ဘာသာရေးနှင့်ပတ် 
သေ်၍ စိတ်မချမ်းရြမ့မှုများြဖစ်ရပါ်ခဲ့ေသည်ေို ရတေ့ေှိ
ေရကောင်း၊ ေဟန်းသံဃာများ စိတ်လေ်ချမ်းသာစော 
ဘာသာရေးဆိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျားအား ရဆာငေ်ေွန်ိငုရ်ေး
အတေေ် ေိုင်းေန်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့

ြညာသင်ကြားရေးနှင့်ြတ်သြ်ပြီး 

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ရြာြ်ခံထားသည့် 

စာေင်းများအေ လုံးေရြျာင်းမရနဖူးသူ

၃ ေသမ ၇ သန်းေှိ၊

အဆိုြါ ရြျာင်းမရနဖူးသူများသည် 

ပြည်နယ်များမှ အများဆုံးပဖစ်။
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နိုင်ငံတေင် ဗုေ္ဓဘာသာ ေိုးေေယ်မှု ၈၇ ောခိုင်နှုန်းေှိဖပီး 
ဂဏုထ်ူး ေရိသသနငှ့ရ်လျာည်သီည့ ်ရထေေါေဗေု္ဓဘာသာ
နိငုင် ံတစခ်ြုဖစရ်ကောင်း၊ အြခားဘာသာေငမ်ျားေိလုည်း 
စိတ်ချမ်းရြမ့စောြဖင့် သေ်ဆိုင်ောဘာသာရေးလုပ်ငန်း 
များ ရဆာင်ေွေ်နုိင်ရေး ေူညီရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ 
အခအုခါ မမိတိိုန့ိငုင်ေံှ ိလငူယအ်များစသုည ်ယဉရ်ေျးမှု
များပျေ်ြပားလာဖပီး မိမိ၏မိဘေိုပင် စေန့်လွှတ်ြခင်း၊ 
ဘုန်းရတာ်ကေီးများနှင့် ဆော၊ ဆောမများေုိ ရုိင်းစုိင်းစော 
ရစာ်ေားြခင်းများအထိ ြပုလုပ်လာသည်ေုိ ရတေ့ ေိှေရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်ေံှ ိလငူယမ်ျား စာေတိ္တရောင်းမေနရ်ေးနငှ့ ်ယဉ ်
ရေျးလိမ္မာမှုေိှရစရေး ြပန်လည်တည့်မတ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ 
ဗေု္ဓဘာသာ ေလျာဏယေုအသင်းကေီး (YMBA)မလှည်း 
လူငယ်များ ယဉ်ရေျးလိမ္မာရေးနှင့် အသေ်ရမေးေမ်း 
ရေျာင်းဆိငုေ်ာပညာေပမ်ျား တတေ်ျွမ်းရစရေးအတေေ်
လည်း သင်တန်းများ ဖေင့်လှစ်ရဆာင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ 
ြပညသ်မူျား ဘာသာတေားများနငှ့အ်ည ီယဉရ်ေျးလမိ္မာ
မှုေိှရစရေး တာေန်ေိှသူများေ ေုိင်းေန်းထိန်းသိမ်းရပးေန် 
လိုရကောင်း။

ရငွရကြးတန်ဖိုးြျဆင်းရန
နိုင်ငံစီးပေားရေးရောင်းမေန်မှသာ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 

ရငေရကေးတနဖ်ိုး ခိငုမ်ာလာမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေနုသ်ေယမ်ှု 
လိုရငေြပရနြခင်းများရကောင့် ယခုအခါ မိမိတို့ရငေရကေး 
တန်ဖိုးေျဆင်းရနသည်ေို ရတေ့ေရကောင်း၊ နိုင်ငံစီးပေား 
တိုးတေ်ရောင်းမေန်ရေးအတေေ် ေုန်ထုတ်လုပ်မှု 
လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်၍ ထုတ်ေုန်များထုတ်လုပ်ဖပီး ြပည်ပ 
နိငုင်မံျားသို ့တငပ်ိုန့ိငုေ်နလ်ိရုကောင်း၊ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်
ြပည်နယ်အလိုေ် မိမိတို့ရေသများနှင့် ေိုေ်ညီသည့် 
ထုတ်ေုန်များထုတ်လုပ်ြခင်းြဖင့် ေုန်သေယ်မှုတိုးတေ်
လာမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ သယဇံာတများထတုယ်သူုံးစေြဲခင်း
ထေ ်စိေုပ်ျ ိုးရမေးြမူရေးထတုေ်နုမ်ျားအား ြပညပ်နိငုင်ံ
များသိုတ့ငပ်ို၍့ စီးပေားရေးရောင်းမေနရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွ်
ေန်လုိရကောင်း၊ အလားတူသမေါယမလုပ်ငန်းများေုိလည်း 
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ အြခားနိုင်ငံများတေင်လည်း 
သမေါယမစနစြ်ဖင့ ်စီးပေားရေးလပုင်န်းများေိ ုရအာငြ်မင်
စောရဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံေငေ်ှဖိပီးြဖစ်
သည့် ရြမခံ၊ ရေခံနှင့် လူ့စေမ်းအားအေင်းအြမစ်များအား 
အသုံးချေနလ်ိရုကောင်း၊ အရြခခလံတူန်းစားများ အလပု ်
အေိငုေ်ေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွရ်ပးဖပီး စီးပေားရေးတိုးတေ်
ရအာငရ်ဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိိုအ့စိုးေအရနြဖင့ ်
မေူါေများ ချမတှရ်ပးမညသ်ာြဖစဖ်ပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်
ြပညန်ယအ်လိေု ်ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ ်ရေးအတေေ ်တာေနေ်ှိ
သမူျားေ ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေွေ်န ်လိရုကောင်း မှာကေား
သည်။

ထ့ုိရနာေ် တေ်ရောေ်လာကေသည့် ရနြပည်ရတာ် 
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယ ်စမီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ေတိုင်းနှင့် 
ရေသစမီအံပုခ်ျုပရ်ေးအဖေဲ့ဥေ္ကဋ္ဌများေ မမိတိိုတ့ိငု်းရေသ
ကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယမ်ျားအတေင်း ဆပူဆူန္ဒြပမှုများ ြဖစပ်ေား
ခဲမ့ှုနငှ့ဆ်ပူမူှုများရလျာန့ည်းလာမှု၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်း
အချ ို့ CDM ြပုလုပ်မှုရကောင့် ြပည်သူများ ေျန်းမာရေး
လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွေ်မှု အခေ်အခဲြဖစ်ရပါ်ခဲ့သြဖင့် 
နယရ်ြမခ ံတပမ်ရတာရ်ဆးရုမံျားမ ှရဆးမှူးများ၊ သနူာြပု
များြဖင့ ်ပူးရပါင်း၍ ြပညသ်မူျားေျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာေ်
မှု လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှုနှင့် ပိတ်ထားသည့် 
ရဆးရုံအချ ို့ြပန်လည် ဖေင့်လှစ်နိုင်ရေးရဆာင်ေွေ်ရနမှု၊ 
ြပညသ်မူျား၏ေျန်းမာရေး၊ အပုခ်ျုပရ်ေးနငှ့ ်ဘာသာရေး 
ဆိုင်ောများ ရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှု၊ ဘဏ်များဖေင့်လှစ်ရန

စီးြွားရေးနှင့်ြတ်သြ်၍ One Village ၊ 

One Product ဆိုသည့်အတိုင်း 

တိုင်းရေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုြ် 

တန်ဖိုးပမင့်ထုတ်ြုန်ြစ္စည်းများအား 

အေည်အရသွးမီစွာပဖင့် 

ထုတ်လုြ်ရစလိုရကြာင်း။
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မှု၊ COVID-19 ရောဂါောေေယ်ရေးရဆာင်ေွေ်ရနမှု၊ 
စီးပေားရေးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်ရနမှု၊ နယ်စပ်ရေသ
ေနုသ်ေယရ်ေးရဆာငေ်ေွရ်နမှု၊ လမ်းပန်းဆေသ်ေယရ်ေး 
ရောင်းမေနရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွရ်နမှု၊ ြပညသ်မူျား မတှပ်ု ံ
တငေ်ေှရိေး ရဆာငေ်ေွရ်ပးရနမှု၊ စေရ်ုအံလပုရ်ု ံအနည်း 
ငယမ်အှပ ေျနသ်ည့စ်ေရ်ုအံလပုရ်ုမံျား ြပနလ်ည ်လည ်
ပတရ်နမှု၊ တိေုပ်ေရဲေှာငြ်ပညသ်မူျားအား ရထာေပ်ံရ့ပး
ရနမှုနှင့် ရနေပ်ြပန်နိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှုအရြခ 
အရနများအား ေှင်းလင်းတင်ြပကေော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ေ လုိအပ်သည်များ ညိှနှိုင်းြဖည့်ဆည်း ရဆာင်ေွေ် 
ရပးသည်။

သကြြန်မဏ္ဍြ်များ ရဆာြ်လုြ်ခွင့်မပြု
ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ် ီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ ေိုဗစ် 
ောလြဖစသ်ည့အ်တေေ ်သကေဂနပ်ေရဲတာန်ငှ့ပ်တသ်ေဖ်ပီး 

သကေဂန်မဏ္ဍပ်များ ရဆာေ်လုပ်ခေင့်မြပုဘဲ စည်းေမ်း 
များနှင့်အညီ ရေပေ်ေစားြခင်းအား ခေင့်ြပုရပးမည် 
ြဖစ်ရကောင်း၊ အားေစားပေဲများေိုလည်း တိုင်းရေသ 
ကေီးနှင့် ြပည်နယ်များအလိုေ် ြပင်ပအားေစားပေဲများ 
ေျင်းပြပုလပုေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ထိသုိုရ့ဆာငေ်ေွြ်ခင်းြဖင့ ်
ေျန်းမာကေံ့ခိုင်မှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ြမင့်မားမှုများ ြဖစ်ရပါ် 
လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ စီးပေားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ One 
Village ၊ One Product ဆိုသည့်အတိုင်း တိုင်းရေသ 
ကေီးနှင့် ြပည်နယ်အလိုေ် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ေုန်ပစ္စည်း
များအား အေညအ်ရသေးမစီောြဖင့ ်ထတုလ်ပုရ်စလိရုကောင်း၊ 
ထိသုိုထ့တုလ်ပုန်ိငုပ်ါေ ခေီးသေားလပုင်န်းများနငှ့ ်ြပညပ် 
ပို့ေုန်များ တိုးတေ်ရောင်းမေန်လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ 
ရေသအလိေု ်စီးပေားရေးဖေံ့ဖဖိုးရေးဇနုန်ငှ့ ်စေမ်ှုဇနုမ်ျား 
ဖေင့လ်စှ၍် လပုင်န်းများအား ထထိရိောေရ်ောေ ်ရဆာင ်
ေွေ်နိုင်ေန် ကေပ်မတ်ရဆာင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း 
မှာကေားခဲ့သည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 29

တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်နိငုင်ရံတာ၏် အချုပအ်ြခာ 

အာဏာနငှ့ ်ပိငုန်ေန်ယရ်ြမေိ ုလုခံခုံစောောေေယရ်စာင့ ်

ရေှာေန်ိငုေ်နန်ငှ့ ်ောေေယရ်ေးစေမ်းေည ်ထေြ်မေြ်မင့်

မားရစေန် တပ်မရတာ်(ကေည်း၊ ရေ၊  ရလ) ရလ့ေျင့်ခန်း

များေိ ုအဖမမဲြပတ ်ရလေ့ျင့ရ်ဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှေိာ ယခု

နစှတ်ေငလ်ည်း ဧဖပလီ ၂ ေေမ်စှ၍ ြမနမ်ာရ့ေြပငပ်ိငုန်ေ် 

ဘဂဂလားပငလ်ယရ်အာအ်တေင်း တပမ်ရတာ(် ရေ)မ ှရေငပု ်

သရဘဂာ စစ်ရေယာဉ် (မင်းေဲသိခဂသူ) အပါအေင် စစ်ရေ 

ယာဉ်များြဖင့် စစ်နည်းဗျူဟာအဆင့် ရေဟင်၊ ရေြပင်၊ 

ရေရအာေစ်စဆ်ငမ်ှုနငှ် ့ပစခ်တမ်ှုရလေ့ျင်ခ့န်း (Three-

Dimensional Naval Exercise-Sea Shield 2020) အား 

ရလ့ေျင့်ရဆာင်ေွေ်လျေ် ေှိသည်။

ထိုသို့ ရလေ့ျင့ရ်ဆာငေ်ေွရ်နမှုများအား ယရန့

တေင် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 

ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်

သည် ရောင်စီအဖေဲ့ေင်များြဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး

ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးြမင့်ထေန်း၊ 

ရောင်စီ တေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲ

နိုင်ငံတော်ောေွယ်တေးစွမ်းပေားြမှင့်ေင်တေးအေွေ် 
စစ်နည်းဗျူဟာအဆင့် တေဟင်၊ တေြပင်၊ တေတအာေ် စစ်ဆင်မှုနှင့် ပစ်ခေ်မှု

တလ့ေျင့်တဆာင်ေွေ်သည့်အခမ်းအနားေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁၀-၄−၂၀၂၁ )

ေင်းဦး၊ စမီေိံန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနငှ့ ်စေ်မှုေနက်ေီးဌာန ြပည ်

ရထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးေင်းေှနိ၊် ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ) 

ဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးရအာင၊် ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံး(ကေည်း၊ 

ရေ၊ ရလ)မ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ အရနာေရ်တာင်

တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ရအာင်ရအာင်နှင့် 

တာေန်ေှိသူများလိုေ်ပါ၍ သေားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရဆး 

သည်။

ဦးစော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖေဲ့ေငမ်ျားသည ်

ရလေ့ျင့ခ်န်းရဆာငေ်ေွရ်နသည့ ်စစရ်ေယာဉမ်ျားအား 

ကေည့်ရှုစစ်ရဆးေန် စစ်ရေယာဉ်(မုတ္တမ)ရပါ်သို့ ေဟတ် 

ယာဉြ်ဖင့ ်ဆင်းသေ်ရောေေှ် ိခဲေ့ာ Three-Dimensional 

Naval Exercise-Sea Shield 2020 အား ရလေ့ျင့လ်ျေ်

ေိှသည့် ရလ့ေျင့်ခန်းကေီးကေပ်ရေးမှူး(Officer Scheduling 

Exercise-OSE) ဗုိလ်ချုပ် ထိန်ေင်း၊ တာေန် ရေတပ်မမှူး 

ဗိလုမ်ှူးကေီး တေလ်ေငထ်ေန်းနငှ့ ်ရလေ့ျင့ခ်န်းတေင ်ပါေင်

သည့်  အောေှိကေီးများေ ကေိုဆိုခဲ့ကေသည်။ ထို့ရနာေ် 

ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ)ေ တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး 
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ဦးစီးချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှာကေားချေ်အတုိင်း စစ်နည်းဗျူဟာ 

အဆင် ့ရေဟင၊် ရေြပင၊် ရေရအာေ ်စစဆ်ငမ်ှုနငှ် ့ပစခ်တ်

မှု ရလေ့ျင်ခ့န်း (Sea Shield -2020)ေိ ုရလေ့ျင့ရ်ဆာင ်

ေွေ်ေသည့် ေည်ေွယ်ချေ်နှင့် ရေြပင်သေားစစ်ရေယာဉ်

များ၊ ရေငုပ်သရဘဂာနှင့် ေဟတ်ယာဉ်တို့အပါအေင် စစ် 

မျေ်နှာသုံးဖေ်မှစစ်ဆင်ြခင်း (Three-Dimensional 

Operation) ရလေ့ျင့ခ်ဲမ့ှုအရြခအရနအား ေငှ်းလင်းတင ်

ြပသည။် ဆေ်လေ်၍ တာေနရ်ေတပမ်မှူးေ ရလေ့ျင့ ်

ခန်း လေရ်တေ့ရဆာငေ်ေွရ်နမှုများအား ေငှ်းလင်းတငြ်ပ 

သည်။ ေှင်းလင်းတင်ြပမှုများအရပါ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ် 

ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီး 

ချုပ်ေ ယခုြပုလုပ်သည့် ရလ့ေျင့်ခန်းသည် ပစ်ခတ်မှု

ရလ့ေျင့်ခန်းြဖစ်သြဖင့် ပစ်မှတ်များေို တိေျစောထိမှန်

ရအာင ်အရလးထားရလေ့ျင့ရ်ဆာငေ်ေွဖ်ပီး သငခ်န်းစာ 

ရဖာထ်တုေ်န ်လိအုပသ်ည့အ်ရြခအရနများနငှ့ ်ရလေ့ျင့်

ရေးဆုိင်ောများလုပ်ရဆာင်ောတေင် သတင်းအချေ်အလေ် 

စုံလင်စောေယူြခင်း၊ ပိတ်ဆို့ြခင်း၊ တားဆီးြခင်း၊ ရချမှုန်း

ြခင်းတ့ုိေုိ ေျယ်ေျယ်ြပန့် ြပန့်စဉ်းစားလုပ်ရဆာင်ေန်အရေး 

ကေီးသည့် အရြခအရနများနှင့်ပတ်သေ်ဖပီး ြပန်လည်

ရဆေးရနေး ရြပာကေားသည်။

ဆြ်သွယ်ရဆာင်ေေြ်ခဲ့

ထို့ရနာေ် ရလ့ေျင့်ခန်းမစတင်မီ စစ်ရေယာဉ်

များ ပစ်မှတ်ေှိောသို့ ခုတ်ရမာင်းရနစဉ် ရလ့ေျင့်ခန်း

ဧေိယာအတေင်း နိုင်ငံြခားေုန်သေယ်ရေးရေယာဉ်တစ်စီး

အား ရတေ့ ေိှသြဖင့် စစ်ရေယာဉ်(မုတ္တမ) မှ ROE အေ ရေယာဉ် 

ဆိငုေ်ာအချေအ်လေမ်ျား ရမးြမန်းြခင်းနငှ့ ်ရလေ့ျင့ခ်န်း

ဧေိယာမှ ရေှာင်ေှားထေေ်ခောနိုင်ေန် ဆေ်သေယ်ရဆာင် 

ေွေ်ခဲ့သည်။ 

ဆေ်လေ်ဖပီး ရလ့ေျင့်ခန်းအစီအစဉ်အတိုင်း

စစ်ရေယာဉ် ၁၀ စီးမှ ရေြပင်ပစ်မှတ်၊ ရေဟင်ပစ်မှတ်

များအား အရြမာေ်ကေီးများ၊ စေ်အရြမာေ်များြဖင့်

လည်းရောင်း၊ ရေရအာေ်ပစ်မှတ်များအား Torpedo 

များြဖင့လ်ည်းရောင်း လေရ်တေ့ပစခ်တရ်လေ့ျင့ခ်ဲေ့ာ 

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်

ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ စစ်ရေယာဉ်(မုတ္တမ)ရပါ်မှ 

ကေည့်ရှုစစ်ရဆးသည်။ 

ယင်းရနာေ ်ရလေ့ျင့ခ်န်းတေငပ်ါေငသ်ည့ ်ရေငပု ်

သရဘဂာစစ်ရေယာဉ် (မင်းေဲသိခဂသူ)၊ စစ်ရေယာဉ်များ

နှင့် တပ်မရတာ် ( ရလ)မှ ေဟတ်ယာဉ်များေ Single Line 

Formation ြဖင့် ပုံြပုချတီေ်ော ြမန်မာ့ပင်လယ် ေို ့

ောေေယ်ဆိုသည့်ရဆာင်ပုေ်ေို အားမာန်အြပည့်ြဖင့် 

ဟစ်ရကေးဖပီး တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား  

ချတီေ်ခုတ်ရမာင်း အရလးြပုကေသည်။ 

ခုနစ်ကြိမ်ေှိပြီပဖစ်

၎င်းရနာေ် တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်

ေ ရလေ့ျင့ခ်န်းတေငပ်ါေငသ်ည် ့တာေနရ်ေတပမ်မှူးနငှ့ ်

အောေှ၊ိ စစသ်ညမ်ျားေိ ုစစရ်ေယာဉ(်မတု္တမ)ရပါ်၌ အမှာ

စေားရြပာကေားောတေင် Sea Shield ရလ့ေျင့်ခန်းေို 

၂၀၁၄ ခနုစှတ်ေင ်စတင ်လပုရ်ဆာငခ်ဲြ့ခင်းြဖစဖ်ပီး ၇ ကေမိ်

ေှိဖပီြဖစ်ရကောင်း၊ ယခင်လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် အရတေ့ အ

ကေုံများေိယု၍ူ ယခရုလေ့ျင့ခ်န်းေိ ုရဆာငေ်ေွခ်ဲြ့ခင်း

ြဖစ်ရကောင်း၊ သာမန်အားြဖင့် ကေည့်မည်ဆိုပါေ ပုံမှန်

ရလေ့ျင့ခ်န်းတစခ် ုြဖစရ်သာလ်ည်း နိငုင်ရံတာေ်ာေေယ ်

ရေးအတေေ ်အလေနအ်ရေးပါသည့ ်ရလေ့ျင့မ်ှုတစခ်ပုင်

တြ်မရတာ်(ရေ)ြို

ယခင်ြ ဖေီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ် ရမယုပဖင့် 

စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍

အဆင့်ဆင့် တိုးတြ်ရပြာင်းလဲလာခဲ့ြာ

အပမန်သွားတိုြ်ရေယာဉ်၊

အရပမာြ်တင်ရေယာဉ်

စသည်တို့မှတစ်ဆင့်

ြိုယ်ြိုင်စစ်ရေယာဉ်များ

ထုတ်လုြ်နုိင်သည်အထိ

တုိးတြ်ရအာင်

လုြ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 31

ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ရေပိုင်နေ်သည် အလေန်

ေျယ်ြပန့်ဖပီး ေမ်းရိုးတန်းအေှည် ရေမိုင် ၁၃၀၀ ခန့်

ေှည်လျားော ရေြပင်ဧေိယာစတုေန်းရေမိုင် ၁၄၄၀၀၀ 

ရေျာေ်ျယေ်န်းသြဖင့ ်ရေပိငုန်ေဧ်ေယိာေိ ုလုခံခုံရအာင ်

ောေေယ်နိုင်ရေးတေင် တပ်မရတာ်(ရေ)၏ အခန်းေဏ္ဍ 

သည ်အလေနအ်ရေးကေီးရကောင်း၊  ရေတပတ်ေင ်ရလေ့ျင့်

ရေးနှင့်ပတ်သေ်ပါေ ပစ်မှတ်ထိမှန်ေန် အဓိေအရေး 

ကေီးဖပီး ရေရကောင်းစစ်ဆင်ရေးတိုေ်ပေဲများတေင် စစ်ရေ 

ယာဉတ်စစ်ီး ထမိနှပ်ျေစ်ီးပါေ ဆုံးရှုံးမှုအလေနက်ေီးမား

ဖပီး တိေုစ်ေမ်းေညေ်ိ ုများစောထခိိေုရ်စနိငုသ်ညေ်ိ ုသတ ိ

ြပုေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ “ပစလ်ျှငထ်ေိမည၊် ထရိအာငလ်ည်း 

ရလ့ေျင့်ေမည်” ဆိုသည့် ရလ့ေျင့်ရေးမူေါေအတိုင်း  

ပစ် မှတ်ထိမှန်ရအာင် စနစ်တေျရလ့ေျင့် ရဆာင်ေွေ်

ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ ယခရုလေ့ျင့ခ်န်းတေင ်Area Target 

ေိ ုပစခ်တြ်ခင်းြဖစသ်ြဖင့ ်သတမ်တှထ်ားသည့ ်ဧေယိာ

အတေင်း၊ ရဘာင်အတေင်းသို့ ေျရောေ်ရအာင် ရလ့ေျင့်

ရဆာင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်(ရေ)ေို ယခင်ေ ဖေီးဂိတ်စစ်ရေ 

ယာဉ် ရမယုြဖင့် စတင်ခဲ့ ဖပီး ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်မှစ၍ 

အဆင့်ဆင့် တိုးတေ်ရြပာင်းလဲလာခဲ့ော အြမန်သေား

တိုေ်ရေယာဉ်၊ အရြမာေ်တင်ရေယာဉ် စသည်တို့မှ

တစ်ဆင့် ေိုယ်ပိုင်စစ်ရေယာဉ်များ ထုတ်လုပ်နုိင်သည်

အထိ တုိးတေ်ရအာင် လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ စစ်

ရေယာဉ်များေို ေိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ြခင်းအားြဖင့် 

အရေအတေေ်တိုးပေားလာမည်ြဖစ်ဖပီး Calibre လည်း 

များစော တိုးတေ်ြမင့်မားလာသည်ေို ရတေ့ေှိေမည်

ြဖစ်ရကောင်း ၊  ေိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရုံနှင့်မေဘဲ 

လေန်ေစ်နစ၊် လေန်ေေ်ျွမ်းေျငမ်ှု၊ ကေံခ့ိငုမ်ှုေှရိအာင်

လည်း ရလေ့ျင့လ်ပုရ်ဆာငက်ေေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခင်

ေ မိမိတို့နိုင်ငံ ရေပိုင်နေ်အတေင်း ြပည်တေင်း၊ ြပည်ပမှ 

တေားမေင ်ရေရပါ်၊ ရေရအာေ ်သယဇံာတ ခိုးထတုယ်ူ

မှုများ ေှိခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ရေသယံဇာတများေို 

တိုင်းြပည်ေ အေျ ိုးေှိစော အသုံးချနိုင်ရေး၊ ထိန်းသိမ်း

ရစာင့်ရေှာေ်နိုင်ရေးနှင့် ရေြပင်ပိုင်နေ် နယ်နိမိတ်ေို 

ောေေယ်နိုင်ေန် တပ်မရတာ်(ရေ)ေို အဆင့်ြမှင့်တင် 

ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ရကောင်း။

အပမဲအသင့်ပဖစ်ရအာင် ပြင်ဆင်ထား

ောေေယရ်ေး ရဆာငေ်ေွရ်ုသံာမေ HADR လပု ်

ငန်းများ၊ သဘာေရဘးေဏရ်ကောင့ ်ပငလ်ယြ်ပငအ်တေင်း 

အေပ်ဘေ်ရေယာဉ်များ ရေေင်နစ်ြမုပ်ြခင်း၊ မီးရလာင် 

ြခင်း၊ ရဘးေုေ္ခအမျ ိုးမျ ိုး ကေုံရတေ့ေြခင်း စသည်တ့ုိအတေေ် 

လသူားချင်းစာနာ အေအူညရီပးရေးဆိငုေ်ာ ေညူေီယ ်

ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ Humanitarian Assistance 

Disaster Response(HADR)ေို အချနိ်နှင့်တစ်ရြပးညီ 

ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေးအတေေ် အဖမဲအသင့်ြဖစ်ရအာင် ြပင် 

ဆင်ထားေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ရဖရဖာ်ေါေီလနှင့် မတ်လ

အတေင်း မရလးေှားနိငုင်နံငှ့ ်အနိ္ဒယိနိငုင်သံို ့စစရ်ေယာဉ်

များရစလွှတ်ဖပီး ေုေ္ခကေုံရတေ့ ရနေသည့် ြမန်မာနုိင်ငံသား 

၁၁၅၆ ဦးေို ရအာင်ြမင်စော သေားရောေ်ရခါ်ရဆာင်နိုင်

ခ့ဲရကောင်း၊ အဆုိပါရဆာင်ေွေ်မှုသည် ြပည်ပတေင် အရကောင်း 

အမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်အတေိေု္ခခစံားရနကေေသည့ ်မမိနိိငုင် ံ

သားများေို ေယ်ထုတ်လာနိုင်ြခင်းလည်း ြဖစ်သေဲ့သို့ 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်32

HADR လုပ်ငန်းများေုိ လုပ်ရဆာင်နုိင်စေမ်းေိှသည်ေုိ ြပသ 

နိုင်ခဲ့ြခင်းပင် ြဖစ်ရကောင်း။

ယခု ရလ့ေျင့်ရဆာင်ေွေ်ခဲ့သည့် ရလ့ေျင့်ခန်း

သည် ရောင်းမေန်သည့် ရလ့ေျင့်ခန်းတစ်ခုြဖစ်ဖပီး ရေဟင်၊ 

ရေြပင်နှင့် ရေရအာေ်မှ ဖခိမ်းရြခာေ် တုိေ်ခုိေ်လာသည့် 

ေန်သူေို တန်ြပန်တိုေ်ခိုေ်ရချမှုန်းနိုင်ရေးရလ့ေျင့်

ရဆာင်ေွေ်နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ရလ့ေျင့်ခန်းြပုလုပ်သည့် 

အဆင့်မှသည် တိုေ်ပေဲေင်အသင့်စစ်ဆင်နိုင်စေမ်းေှိသည့် 

အဆင့်(Drill to Action) သို့ ရောေ်ေှိရေး ဦးတည်

ရလ့ေျင့်ေမည်ြဖစ်ဖပီး ရလ့ေျင့်ခန်းနှင့်ပတ်သေ်၍ 

အားနည်းချေ၊် အားသာချေမ်ျားေိ ုရဖာထ်တု ်သုံးသပ ်

ေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ သတင်းအချေ်အလေ် စရုဆာင်းမှု

နှင့် ပတ်သေ်၍ မိမိတို့ေေှိထားသည့်  အချေ်အလေ်

များသည် မှန်ေန်ေန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ဖပီး မှန်ေန်သည့် 

အချေအ်လေမ်ျားေေှရိအာငလ်ည်း ကေိုးပမ်းရဆာငေ်ေွ်

ေမည်ြဖစ်ရကောင်း။

လုြ်ရဆာင်သွားကြေမည်

ရလ့ေျင့်ခန်းေို ရအာင်ြမင်ရအာင်နှင့် အေျ ိုး

သေရ်ောေမ်ှုေှရိအာင ်ရလေ့ျင့ရ်ဆာငေ်ေွခ်ဲက့ေသည့ ်

အတေေ ်ရလေ့ျင့ခ်န်းတေင ်ပါေငသ်ည့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ည ်

များ အားလုံး၏ လုပ်ရဆာင်မှုများေို အားေရေျနပ်မှုေှိ

ပါရကောင်း၊ ယခေုဲသ့ို ့ရလေ့ျင့ခ်န်းများေိ ုတိငု်းြပည၏် 

ောေေယ်ရေးစေမ်းပေားြမင့်မားရစေန် ေည်ေွယ်လုပ် 

ရဆာငရ်နြခင်းြဖစဖ်ပီး တိငု်းြပညအ်တေေအ်ေျ ိုးေှရိအာင ်

လပုရ်ဆာငက်ေေနန်ငှ့ ်မမိတိာေနေ်ိ ုမနှမ်နှေ်နေ်နန်ငှ့ ် 

ရေျပေန်ရအာင် လုပ်ရဆာင်သေားကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း

ြဖင့် ရြပာကေားသည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 33

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ၊ 

တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 

မင်းရအာင်လှိုင်သည် ဧဖပီလ ၁၀ ေေ်ရန့ မေန်းလေပုိဲင်းတေင် 

ဧောေတီတုိင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖေဲ့

ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာနဆိငုေ်ာေနထ်မ်းများအား ဧောေတတီိငု်း

ရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီရုံး၌ ရတေ့ဆုံ အမှာ

စေားရြပာကေားသည်။

အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်

အတူ ရောင်စီေင်များြဖစ်ကေသည့် ဗိ ုလ်ချုပ်ကေီး 

ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးြမင့်ထေန်း၊ 

ရောင်စီတေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

ေဲေင်းဦး၊ စီမံေိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စေ်မှုေန်ကေီးဌာန 

ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးေင်းေှနိ၊် ေင်းနှီးြမှုပန်ှမံှုနငှ့ ်နိငုင် ံ

ြခားစီးပေားဆေ်သေယ်ရေးေန်ကေီးဌာန ြပည်ရထာင်စု

ေန်ကေီး ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ပညာရေးေန်ကေီးဌာန ြပည်ရထာင်စု 

ေနက်ေီး ရေါေတ်ာညေန့်ရဖ၊ ေျန်းမာရေးနငှ့ ်အားေစား

ေန်ကေီးဌာန ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရေါေ်တာ သေ်ခိုင်

ေင်း၊ ဧောေတီတိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 

ဧော၀ေီေိုင်းတေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အဖွဲ့ ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ော
ေန်ေမ်းများအား တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၀-၄−၂၀၂၁ )

ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေဲြမင့်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်

ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်

အောေှကိေီးများ၊ အရနာေပ်ိငု်းတိငု်းစစဌ်ာနချုပ ်တိငု်းမှူး 

ဗိုလ်ချုပ် ရအာင်ရအာင်၊ ဧောေတီတိုင်းရေသကေီး စီမံ

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖေဲ့ ေင်များနှင့် ဌာနဆုိင်ော ေန်ထမ်း 

များ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး ဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖေဲ့ေငမ်ျားအား  

ဧောေတတီိငု်းရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ 

ဦးေဲြမင့်နှင့် အဖေဲ့ေင်များေ ကေိုဆိုနှုတ်ဆေ်ကေသည်။ 

ထို့ရနာေ် ဧောေတီတိုင်းရေသကေီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီအဖေဲ့ေင်များေ တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆေ်ကေဖပီး 

တိုင်းရေသကေီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေဲြမင့်

ေ ဧောေတတီိငု်းရေသကေီးအတေင်း လမူှုရေး၊ စီးပေားရေး၊ 

ေျန်းမာရေး၊ ရေသဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးရဆာင်ေွေ်မှု 

အရြခအရနများနှင့် ရေသဆိုင်ော အရထေရထေ အချေ် 

အလေ်များေို ေှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ြထမဆုံးအကြိမ်

ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
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ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ ဧောေတီ 

တိုင်းရေသကေီးအတေင်းေှိ အေပ်ဘေ် အဖေဲ့အစည်းများ

ေို ပထမဆုံးအကေိမ်အြဖစ် ရတေ့ဆုံြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ 

စီးပေားရေးအားရောင်းသည့် တိုင်းတစ်ခုြဖစ်ဖပီး ြမန်မာ 

နိုင်ငံ၏ စပါးေျမီျားအနေ် တစ်ခုြဖစ်ရကောင်း ဦးစော

ရြပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစပ်ုရံဖာခ်ဲေ့သည့ ်

အရြခအရနများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရြပာကေားောတေင ်ယခင ်

တပမ်ရတာအ်စိုးေလေထ်ေ ်တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်မမိိ

တို့နိုင်ငံေို ေီမိုေရေစီမေူးရြပာင်းမီောလများတေင် 

နိုင်ငံတောတေင်ေျင့်သုံးလျေ်ေှိသည့် ေီမိုေရေစီေျင့် 

သုံးပုံများေိုရလ့လာဖပီး ေီမိုေရေစီ ြပုြပင်ရြပာင်းလဲမှု

အဆင့ဆ်င့ေ်ိ ုပုရံဖာခ်ဲေ့ရကောင်း၊ ထိုရ့နာေ ်ြပညသ်တူို့

လိလုားရတာင့တ်သည် ့ေမီိေုရေစလီမ်းရကောင်းရပါ်သို ့

ရောေ်ေှိရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးခဲ့ဖပီး ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် 

ပါတီစုံေီမိုေရေစီ အရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲကေီးေို ေီမို

ေရေစီနည်းလမ်းေျစောြဖင့် ရအာင်ြမင်စော လုပ်ရဆာင် 

ရပးနိငုခ်ဲပ့ါရကောင်း၊ ေမီိေုရေစေီူးရြပာင်းမှုသေတ်မ်း 

၁၀ နှစ်ေှိဖပီြဖစ်ဖပီး ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် ရေွးရောေ်

တင်ရြမှာေ်ြခင်းသည် အနှစ်သာေပင်ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ

တ့ုိ ငယ်စဉ်ေ အတန်းပညာ သင်ကေားစဉ်ေတည်းေပင် 

အတန်းရခါင်းရဆာင် ရေွးချယ်ခန့်ထားော၌ အများ၏ 

ဆန္ဒြဖင့် ရေွးချယ်ခ့ဲြခင်းပင်ြဖစ်ရကောင်း၊ ယခုရဆာင်ေွေ် 

ြခင်းသည ်ြပညသ်ူ့ဆန္ဒနငှ့အ်ည ီြပညသ်ူ့ေိယုစ်ားလယှ်

များေုိ ရေွးရောေ်ြခင်းြဖစ်သြဖင့် ပုိမုိအရေးကေီးပါရကောင်း၊ 

ြပန်ရြပာင်းစဉ်းစားကေည့်မည်ဆုိပါေ ပထမအကေိမ် ေီမုိ 

ေရေစီအစိုးေသေ်တမ်းတေင် နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ 

စီးပေားရေးနှင့် အြခားေဏ္ဍရပါင်းစုံတေင် တိုးတေ်ြဖစ်

ရပါ်ရြပာင်းလဲမှုများေိှရအာင် လုပ်ရဆာင်နုိင်ခ့ဲသည့်အြပင် 

ဖငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတေင်လည်း NCA လေ်မှတ် 

ရေးထိုးနိုင်သည်အထိ လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့သည်ေို ရတေ့ေှိ

ေရကောင်း။

ေီမိုေရေစီပထမသေ်တမ်းောလ ဦးသိန်းစိန် 

ဦးရဆာင်သည့် အစိုးေအရနြဖင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပေားရေး၊ 

အုပ်ချုပ်ရေးအေျပ်အတည်းများ၊ ြပင်ပနိုင်ငံများ၏ 

ဖအိားရပးမှုများနငှ့ ်လေန်ေေ်ိငု ်ပဋပိေ္ခများအကေား 

ခေ်ခေ်ခဲခဲြဖင့် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့ 

ရကောင့ ်ြပညသ်လူထူေု အားမလိ ုအားမေ ြဖစရ်နချနိ၌်  

NLD ပါတီအရနြဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ်ပေဲ အနိုင်ေ

ေှိရစရေး ရြပာင်းလဲချနိ်တန်ဖပီဟူရသာ စာသားြဖင့် 

မေ်လုံးရပးအာမခံချေ်များြဖင့်  မဲဆေယ်စည်းရုံးခဲ့

ရကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရေွးရောေပ်ေ၌ဲ NLD ပါတ ီအနိငုေ်

ေှိခဲ့ဖပီး နိုင်ငံရတာ်ေို အုပ်ချုပ်ခဲ့ောတေင် မဲဆေယ်စည်းရုံး 

စဉရ်ြပာကေားချေမ်ျား၊ ေတ၊ိ ေေတမ်ျားေိ ုအရောင ်

အထည်ရဖာ်ရဆာင်မှု မေှိသည့်အြပင် နိုင်ငံရတာ်တည် 

ဖငမိရ်ေး၊ တေားဥပရေစိုးမိုးရေးနငှ့ ်ပတသ်ေသ်ည့ ်ဥပရေ

များေို ြပင်ဆင်မှုများ၊ ပယ်ဖျေ်ြခင်းများ လုပ်ရဆာင်ခဲ့

ရကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်နိငုင်ရံတာ၏် ယဉရ်ေျးမှု၊ မျ ိုးချစစ်တိ၊် 

အမျ ိုးသားရေးစရိုေ်လေ္ခဏာတို့ေိုပါ ထိပါးရစမည့် 

လုပ်ရဆာင်ချေ်များေို လုပ်ရဆာင်လာခဲ့ရကောင်း၊ ထို့

သို့ လုပ်ရဆာင်မှုများရကောင့် ြပည်သူလူထုအရနြဖင့် 

ရေွးရောေ်တင်ရြမှာေ်သည့် အစိုးေအရပါ် ယုံကေည်

မှုနည်းပါးလာဖပီး No Vote လှုပေ်ှားမှုများ ြဖစလ်ာသည်

ေို ရတေ့ေှိကေေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေန်ေုန်

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်

ြါတီစုံ ေီမိုြရေစီ

အရထွရထွရေေးရြာြ်ြွဲကြီးြို

ေီမိုြရေစီနည်းလမ်းြျစွာပဖင့်

ရအာင်ပမင်စွာ လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်ခဲ့၊

ေီမိုြရေစီြူးရပြာင်းမှုသြ်တမ်း

၁၀ နှစ်ေှိပြီပဖစ်ပြီး

ေီမိုြရေစီစနစ်တွင်

ရေေးရြာြ်တင်ရပမောြ်ပခင်းသည် 

အနှစ်သာေြင်ပဖစ်။
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ဖမို ့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီရေွးရောေ်ပေဲ

လုပ်သည့်အခါတေင် ဆန္ဒမဲရပးသူ ၁၄ ောခိုင်နှုန်းခန့်သာ

ေိှသည်ေုိရတေ့ ေိှေဖပီး လူဦးရေ ၁၀၀ ဦးလျှင် ၁၄ ဦးခန့်သာ 

မဲရပးခဲ့သည်ေို ရတေ့ေှိရကောင်း။

ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် ရေွးရောေ်ပေဲသည် အနှစ် 

သာေတစ်ခုြဖစ်ဖပီး မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်ရေွး 

ရောေပ်ေတဲေင ်မရဲပးခေင့ေ်ှသိ၏ူ ၇၂ ောခိငုန်ှုန်းမရဲပးခဲက့ေ

ရကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရေွးရောေပ်ေတဲေင ်၇ေ ောခိငုန်ှုန်း

နီးပါး မရဲပးခဲက့ေသညေ်ိရုတေ့ေရကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း 

အထေ်ပါြဖစစ်ဉ ်ြဖစေ်ပမ်ျားရကောင့ ်No Vote လှုပေှ်ားမှု

များ ြဖစလ်ာသညေ်ိရုတေ့ေှေိရသာရကောင့ ်မမိအိရနြဖင့ ်

ရောေသ်ည့ရ်နောတိငု်းတေင ်ဆန္ဒမမဲျားရပးကေေန ်တိေု ်

တေန်းရြပာကေားခဲ့ရကောင်းြဖင့် ရြပာကေားသည်။

ဆေ်လေ်ဖပီး ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်ပါတီစုံေီမိုေရေစီ 

အရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲနှင့် ပတ်သေ်၍ ရြပာကေား

ောတေင ်NLD အစိုးေအရနြဖင့ ်ရေွးရောေပ်ေမဲတိငုမ် ီြဖစ်

ရပါ်ရနသည့် No Vote လှုပ်ေှားမှုများ၊ ေန်ေုန်ဖမို့ရတာ်

စည်ပင်သာယာရေး ရော်မတီရေွးရောေ်ပေဲ အရတေ့   

အကေုံများအေ ရေွးရောေ်ပေဲတေင် အနိုင်ေေှိရေးနှင့်

ပတသ်ေ၍် စိုးေမိပ်ပူနမ်ှုများြဖစရ်ပါ်ခဲဖ့ပီး ရေွးရောေပ်ေဲ

မတိုင်မီ ပါတီများ၏ မဲဆေယ်စည်းရုံးရေးရဆာင်ေွေ်မှု

များတေင်လည်း အမိန့်အမျ ိုးမျ ိုးထုတ်ြပန်ခဲ့ရကောင်း၊ 

ရေွးရောေ်ပေဲ ြပုလုပ်ချနိ်တေင် တပ်မရတာ်သားများ

အရနြဖင့် ြပည်သူလူထုနှင့်အတူ မဲရပးခ့ဲကေရကောင်း၊ 

ရေွးရောေ်ပေဲေလေ်များ ရကေညာသည့်အချနိ်တေင် မ

သေဂာဖေယေ်ာ မေဲလေမ်ျားထေေရ်ပါ် လာခဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့

ေှိခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တပ်မရတာ်မှ မဲစာေင်းများ

အား စိစစ်ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ောတေင် မဲမသမာမှုြပုနိုင်သည့် 

မစဲာေင်းများ ရတေ့ေှေိဖပီး သတင်းများထတုြ်ပနခ်ဲရ့ကောင်း၊ 

ဧောေတီတိုင်းရေသကေီးအတေင်း၌ပင် မဲမသမာမှုြပုနိုင်

သည့် မဲစာေင်းရပါင်း ၁ သန်း ၂ သိန်းရေျာ်ေိုရတေ့ေှိခဲ့

ေရကောင်း၊ ထိုသို့ မဲစာေင်းများ ကေီးမားစော ေေဲလေဲရနမှု

များေို ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန် တာေန် ေှိသူ အဖေဲ့

အစည်းအဆင့ဆ်င့သ်ို ့အကေမိက်ေမိတ်ငြ်ပခဲရ့သာလ်ည်း 

ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ရပးြခင်း မေှိသည့်အြပင် တတိယ

အကေိမ်လွှတ်ရတာ်ရခါ်ယူ၍ နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေို

အဓမ္မေယူေန် ကေိုးပမ်းလာခဲ့ရသာရကောင့် နိုင်ငံရတာ်

ေို အရေးရပါ်အရြခအရနအြဖစ် ရကေညာော ယာယီ

သမ္မတ၏ တာေန်လွှဲအပ်ချေ်အေ တပ်မရတာ်ေ နိုင်ငံ 

ရတာ၏်တာေနမ်ျားေိ ုတာေနယ်ထူနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေွ ်

ခဲ့ေြခင်းြဖစ်ရကောင်း။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေုိီ 

ဖေဲ့ စည်းရဆာင်ေွေ်ခ့ဲေြခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ရြပာကေား 

ောတေင် မိမိတို့အရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေို သိမ်း 

ယူြခင်းမဟုတ်ဘဲ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ခိုင်မာမှုေှိရစ

ရေး ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်ရနြခင်းသာ ြဖစ်သြဖင့်  

နိငုင်ရံတာ၏် တညဆ်ဥဲပရေြဖစသ်ည့ ်ဖေဲ့စည်းပုအံရြခခံ

ဥပရေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတိုင်းသာ ဆေ်လေ်လုပ်ရဆာင်

ေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊  ထ့ုိရကောင့် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောငစ်ေီိ ုဖေဲ့စည်းောတေင ်တပဘ်ေ၊် အေပဘ်ေ ်မျှတ

ရအာငဖ်ေဲ့စည်းခဲဖ့ပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယအ်ဆင့ ်

အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်မီျားဖေဲ့စည်းောတေင ်အေပသ်ားများ

ြဖင့် အေပ်ဘေ်အုပ်ချုပ်ရေးေိုသာ ဆေ်လေ်ရဆာင် 

ေွေ်ရစခဲ့ြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီအရနြဖင့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်၊ နိုင်ငံရေး၊ 

စီးပေားရေး၊ လူမှုရေး ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်ချမှတ်၍ နိုင်ငံ 

ရတာ်ေို ဘေ်စုံဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရစေန် ကေိုးပမ်းလုပ် 

ရဆာင်လျေ်ေှိရကောင်း။

ဆေ်လေ်ဖပီး ပညာရေး၊ စီးပေားရေး၊ လူမှုဘေ 

ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ ရြပာကေားောတေင် 

ဧောေတတီိငု်းရေသကေီးသည ်နိငုင်၏ံစပါးေျမီျားအနေ ်

တစခ်ြုဖစဖ်ပီး GDP လည်းအများဆုံးြဖစသ်ညေ်ိ ုရေျနပ်

ရန၍ မေဘဲ ပိုရောင်းရအာင် လုပ်ရဆာင်ေမည်ြဖစ် 

ရကောင်း။ 

မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းသည် 

ရေျးလေ်ရနသူများြဖစ်ဖပီး စိုေ်ပျ ိုးရမေးြမူရေးေို 

အဓိေလုပ်ရဆာင်ကေသြဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရမေးြမူရေးသိပ္ပံ၊ 

ရောလိပ်၊ တေ္ကသိုလ်တို့ေို ရေေှည်စီမံေိန်းြဖင့် လုပ် 

ရဆာငက်ေေနလ်ိအုပမ်ညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးတေင ်

ရအာင်ြမင်ရစေန် ရြမ၊ ရေ၊ နည်း၊ မျ ိုး တို့ေို ရောင်းမေန်
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ရအာင် လုပ်ရဆာင်ကေေမည်ြဖစ်ဖပီး ရခတ်နှင့်ရလျာ်ညီ

သည့် စိုေ်ပျ ိုးရေးနည်းစနစ်များေို ရတာင်သူများသို့ 

ရေမျှရပးနိငုေ်မညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရမေးြမူရေးတေင ်အထေေ်

ရောင်းမေန်သည့်၊ ေျန်းမာသန့် ေှင်းသည့် ရမေးြမူရေးစနစ် 

ြဖစ်ေန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ရကောင်း။

ထို့ြပင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းသည် 

၆၆ နစှြ်ဖစဖ်ပီး ဧောေတတီိငု်းရေသကေီးေှ ိြပညသ်လူထူ၏ု 

သေတ်မ်းသည ်ရေျးလေရ်နသမူျား၌ ၆၇ ြဖစဖ်ပီး ဖမို့ြပ

ရနသမူျား၌ ၆၇ ေသမ ၅ ခန့်ေှသိညေ်ိ ုရတေ့ေှေိရကောင်း၊ 

ေျန်းမာရေးတေင် မြပည့်စံုပါေ ချမ်းသာမှုေုိ ြဖစ်ရပါ်ရစ

နိငုမ်ညမ်ဟတုသ်ည့အ်တေေ ်ေျန်းမာကေံခ့ိငုရ်နထုိင်နုိင်

ရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးေမည်ြဖစ်ရကောင်း။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့အစည်းများအရနြဖင့် အစိုးေ

နငှ့လ်ေတ်ေဖဲပီး စည်းေမ်းနငှ့အ်ည ီလပုရ်ဆာငေ်ာ တိငု်း 

ြပည်ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေး၊ ပုံမှန်အတိုင်းြပန်လည်တည့် 

မတ်ရပးနိုင်ရေး ေိုင်းေန်းကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်ကေရစလို

ရကောင်း ရြပာကေားသည်။

ရတေ့ဆုံပေဲအဖပီးတေင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် 

အဖေဲ့ေင်များသည် တေ်ရောေ်လာကေသည့် ဧောေတီ 

တိငု်းရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီဖေဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်

ဌာနဆိုင်ော ေန်ထမ်းများအား ေင်းေင်းနှီးနှီး  နှုတ်ဆေ်

ခဲ့ကေသည်။

ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပသ်ည ်တာေနေ်ှိ

သူများလိုေ်ပါ၍ ပုသိမ်စေ်မှုဖမို့ရတာ် စီမံေိန်းသို့ 

သေားရောေ်ကေည့်ရှုော စီမံေိန်းဥေ္ကဋ္ဌနှင့် တာေန်ေှိ

သူများေ ေှင်းလင်းတင်ြပကေသည်။

ေှင်းလင်းတင်ြပမှုအရပါ် တပ်မရတာ်ောေေယ် 

ရေးဦးစီးချုပ်ေ မိမိတို့ တိုင်းရေသကေီးမှ ထေေ်ေှိသည့် 

သီးနှံထုတ်ေုန်များမှ ေုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရေး 

ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း

များမ ှထေေေ်ှသိည့ ်ထေေေ်နုမ်ျားအား ြပညပ်နိငုင်မံျား

သို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးအတေေ် ရေးေေေ် ေှာရဖေ 

ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ေုန်ထုတ်စေ်ရုံများအား 

ဦးစားရပးတည်ရဆာေ်၍ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုအား Semi 

Product ြဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ စေ်မှု

ဇနု ်တညရ်ဆာေရ်ေးလပုင်န်းများ ြပနလ်ညရ်ဆာငေ်ေွ်

နိငုရ်ေးအတေေ ်COVID-19 သတမ်တှစ်ည်းေမ်းများနငှ့်

အညီ ခေင့်ြပုရပးမည်ြဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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တပမ်ရတာသ်ည ်ဖေဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရေ(၂၀၀၈) 

ခုနှစ်အေ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးရဆာင်မှုအခန်းေဏ္ဍ

တေင်ပါေင်ဖပီး တပ်မရတာ်သည် နုိင်ငံရတာ်၏ အစိတ်အပုိင်း၊ 

တပမ်ရတာသ်ားများသည ်ြပညသ်မူျား၏ အစတိအ်ပိငု်း

တစခ်ြုဖစဖ်ပီး နိငုင်ရံတာေ်ိ ုောေေယရ်ပးရနသည့ ်အဖေဲ့

အစည်းတစခ်ပုငြ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင် ံလေတလ်ပရ်ေး 

ေခဲသ့ညမ် ှယရန့အချနိအ်ထ ိတပမ်ရတာေ် နိငုင်ရံတာ်

ေိ ုလေတလ်ပရ်ေးေေှရိအာငန်ငှ့ ်တညဖ်ငမိရ်အးချမ်းရအာင ်

ရဆာငေ်ေွခ်ဲေ့သြဖင့ ်နိငုင်ရံတာ၏်သမိငု်းနငှ့ ်တပမ်ရတာ ်

၏သမိုင်းေို ခေဲြခား၍မေရကောင်းနှင့် ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံ

ဥပရေေ ရပးအပ်ထားရသာ အမျ ိုးသားနုိင်ငံရေး ဦးရဆာင်

မှု အခန်းေဏ္ဍသည် နိုင်ငံရတာ်ေရပးအပ်ထားရသာ 

နိငုင်ရံေးအရမေပငြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပထမအကေမိ ်လွှတရ်တာ်

သေတ်မ်းတေင ်တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပအ်ား 

နိငုင်ရံတာ ်ောေေယရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးရောငစ် ီသရဘာ 

တညူခီျေြ်ဖင့ ်နိငုင်ရံတာသ်မ္မတေ နိငုင်ရံတာြ်ပနတ်မ်း

ြဖင့ခ်န့်အပခ်ဲြ့ခင်းြဖစရ်ကောင်းြဖင့ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်

ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်ောေေယရ်ေး ဦးစီးချုပ ်

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ဧဖပီလ ၁၀ ေေ်ရန့

ပုသိမ်ေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား
တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၀-၄−၂၀၂၁ )

တေင် ပုသိမ်တပ်နယ်မှ အောေိှ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား 

ရတေ့ဆုအံမှာစေားရြပာကေားစဉ ်ထည့သ်ေင်းရြပာကေား 

သည်။

အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်

အတူ ရောင်စီအဖေဲ့ေင်များြဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးြမင့်ထေန်း၊ 

ရောင်စီတေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

ေဲေင်းဦး၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

မိုးရအာင်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုး(ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ)မှ 

တပ်မရတာ်အောေှိ ကေီးများ၊ အရနာေ်ရတာင်တိုင်း

စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ရအာင်ရအာင်နှင့် ပုသိမ်

တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများ တေ်ရောေ်

ကေသည်။

ရလျှာြ်လှမ်းလျြ်

ဦးစော နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး ဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရြပာ

ကေားောတေင ်၂၀၂၀ ြပည်န့စှန်ိေုငဘ်ာလအတေင်း ေျင်းပ 

ြပုလပုခ်ဲသ့ည့ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစ ီအရထေရထေရေွးရောေပ်ေဲ



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်38

တေင ်မမဲသမာမှုများ ြဖစရ်ပါ်ခဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ေှေိရကောင်း၊ 

ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် ရေွးရောေ်ပေဲေျင်းပမှုမှတစ်ဆင့် 

သမ္မတေိရုေွးချယြ်ခင်း၊ ဥပရေြပုလပုင်န်းများနငှ့ ်အစိုးေ 

အဖေဲ့ ဖေဲ့စည်းြခင်းများေို ရဆာင်ေွေ်ေရကောင်း၊ မိမိတို့

နိုင်ငံ၏ ရေွးရောေ်ပေဲပုံစံအေ လွှတ်ရတာ်အား ရေသ 

အလိေု ်လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှမ်ျားနငှ့ ်တပမ်ရတာ်

သား လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှမ်ျား စရုပါင်း၍ ြပညသ်ူ့ 

လွှတ်ရတာ်ြဖစ်လာရကောင်း၊ အလားတူ ြပည်နယ်နှင့် 

တိငု်းရေသကေီးအလိေု ်အချ ိုးညရီေွးရောေခ် ံေိယုစ်ား 

လယှမ်ျားနငှ့ ်တပမ်ရတာသ်ား လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှ်

များသညလ်ည်း အမျ ိုးသားလွှတရ်တာ ်ြဖစလ်ာရကောင်း၊ 

လွှတ်ရတာ်နှစ်ေပ်ရပါင်း၍ ြပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် 

ြဖစလ်ာရကောင်း၊ မမိတိိုရ့ေွးချယလ်ိေုသ်ည့ ်လွှတရ်တာ်

ေုိယ်စားလှယ်များေ သမ္မတေုိရေွးချယ်ေရကောင်း၊ အချ ိ့ု  

နိငုင်မံျားတေင ်သမ္မတအား ြပညသ်မူျားေ တိေုရ်ိေုရ်ေွး 

ချယ်ကေဖပီး အချ ိ့ု နုိင်ငံများတေင် အာဏာေပါတီရခါင်းရဆာင် 

များေ ေန်ကေီးချုပ်၊ အစိုးေအဖေဲ့အကေီးအေဲများအြဖစ် 

တာေနယ်၍ူ အရဆာငအ်ရယာငသ်မ္မတများခန့်အပထ်ား

ကေရကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ တူညီမှုမေှိဘဲ မိမိ

တိုန့ိငုင်နံငှ့ေ်ိေုည်သီည့ ်ဥပရေြပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားနငှ့အ်ညီ

သာ ရဆာငေ်ေွက်ေသညေ်ိရုတေ့ေှေိရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ

သည်လည်း နိုင်ငံနှင့်ေိုေ်ညီသည့် ေီမိုေရေစီစနစ်ေို

သာ ရလျှာေ်လှမ်းလျေ် ေှိရကောင်း။

ြါေင်ဆန္ဒမဲရြးခဲ့

၂၀၂၀ြပည့န်စှ ်အရထေရထေရေွးရောေပ်ေတဲေင ်မမိိ

အရနြဖင့် ကေိုတင်မဲရပးြခင်းမြပုခ့ဲဘဲ တပ်မရတာ်သား

များနငှ့အ်တ ူပါေငဆ်န္ဒမရဲပးခဲရ့ကောင်း၊ NLD ပါတအီရန 

ြဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရေွးရောေ်ပေဲအနိုင်ေခဲ့ဖပီး နိုင်ငံရတာ်

တာေနထ်မ်းရဆာငခ်ဲခ့ျနိ၌် အားနည်းချေမ်ျားေှခိဲသ့ြဖင့ ်

ြပည်သူများေ အားမလိုအားမေမှုများြဖစ်ြခင်းရကောင့် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ေန်ေုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရေး

ရောမ်တ ီရေွးရောေ်ပေ ဲြပုလုပ်ခ့ဲချန်ိတေင် ပျမ်းမျှအားြဖင့် 

၁၄ ောခုိင်နှုန်းရေျာခ်န့်သာ မရဲပးခဲရ့ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်၂၀၂၀ 

ြပည်န့စှ ်ရေွးရောေပ်ေတဲေငလ်ည်း မမဲရပးရေး (No Vote) 

ဟု လှုံ့ရဆာ်မှုများေှိခဲ့ရကောင်း။

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်အရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲတေင် 

တိုင်းေင်းသားပါတီများေှိသည့်ရေသများတေင် ရေသခံ

တိုင်းေင်းသားပါတီများေ အနိုင်ေေှိြခင်းမေှိဘဲ NLD 

ပါတီေသာ အနိုင်ေေှိခဲ့သည်ေိုရတေ့ေှိေရကောင်း၊ အချ ို့

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအရနြဖင့် မိမိတို့ရေသတေင် 

ဆန္ဒမဲေေှိမှု လုံးေမေှိသည်အထိေှိခဲ့သည်မှာ မဲမသမာမှု

များ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ြခင်းသည် ရပါ်လေင်ရနရကောင်း၊ ေီမို

ေရေစ ီရလျှာေလ်မှ်းောတေင ်မမဲသမာမှုြပုလပုြ်ခင်းေိ ု

လေခ်နံိငုစ်ောအရကောင်းမေှရိကောင်း၊ ြပညသ်လူထူေု 

ရမျှာမ်နှ်းထားသည့ ်ေမီိေုရေစရီမျှာမ်နှ်းချေမ်ျားေိ ုရိေု်

ချ ိုးခံေြခင်း ြဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးရလာဘ၊ အာဏာ

ရလာဘများြဖင့် မသမာသည့်နည်းလမ်းများနှင့် တုိင်းြပည် 

အရပါ်ရဆာင်ေွေ်သေားြခင်းပင် ြဖစ်ရကောင်း။

နားလည်ေန်လို

တပမ်ရတာသ်ည ်နိငုင်ရံတာ၏် အာဏာေိထုနိ်း 

သိမ်းရပးြခင်းြဖစ်ဖပီး အာဏာသိမ်းြခင်းမဟုတ်ရကောင်းေုိ 

နားလည်ေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၊ အစိုးေအဖေဲ့ြပည်ရထာင်စုအဆင့်

ေိှေန်ကေီးများနှင့် တုိင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ် 

ရေးရောင်စီများဖေဲ့စည်းောတေင် တပ်မရတာ်သားများ

နိုင်ငံရတာ်ြို ေီမိုြရေစီလမ်းရကြာင်းရြါ်

ပြန်လည်ရောြ်ေှိရေးအတွြ်

ရေှ့လုြ်ငန်းစဉ်(၅)ေြ်နှင့်

ဦးတည်ချြ်(၉)ေြ်အား ချမှတ်၍ 

အရြာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ၊ 

ရေေးရြာြ်ြွဲ ပြန်လည်ြျင်းြနိုင်ရေး

အတွြ် ရဆာင်ေေြ်ောတွင်

မိမိတို့အရနပဖင့် သတ်မှတ်ြာလအတွင်း 

ြျင်းြနိုင်ရစေန်

ကြိုးစားရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 39

ြဖင့ ်ဖေဲ့စည်းထားြခင်းမေှဘိ ဲအေပသ်ားများ ပါေငဖ်ေဲ့စည်း

ထားြခင်းြဖစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်အေပဘ်ေ်

အုပ်ချုပ်ရေးများတေင် ေိုင်းေန်းေူညီရဆာင်ေွေ်ရပးရန

ြခင်းသာေှိရကောင်း၊ ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေပျေ်ယေင်းမှု 

မေှဘိ ဲမမိတိိုအ့ရနြဖင့ ်အရြခခဥံပရေအတိငု်းသာ ဆေ ်

လေ်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီအရလ့ 

အေျင့မ်ပျေရ်စေနအ်တေေ ်ေမီိေုရေစေီျင့စ်ဉန်ငှ့အ်ည ီ

ထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေွရ်ပးရနြခင်းြဖစရ်ကောင်း၊ ဖေဲ့စည်းပုံ

အရြခခံဥပရေတေင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပရေြပုရေးနှင့်ပတ်သေ် 

ဖပီး ပါေင်ဖပီးြဖစ်ရကောင်း၊ ယခုအခါ အကေမ်းဖေ်ဆူပူမှု 

များြဖစ်ပေားချနိ်တေင်လည်း မိမိတို့အရနြဖင့် ဥပရေနှင့်

အညီသာ ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနြဖင့် 

နိုင်ငံရတာ်ေို ေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်ြပန်လည်

ရောေေ်ှရိေးအတေေ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ(်၅)ေပန်ငှ့ ်ဦးတည ်

ချေ်(၉)ေပ်အား ချမှတ်၍ အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ် 

လျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ေ ဲြပနလ်ညေ်ျင်းပနိငုရ်ေး

အတေေ် ရဆာင်ေေွေ်ာတေင် မိမိတို့အရနြဖင့် သတ်မှတ်

ောလအတေင်း ေျင်းပနိုင်ရစေန် ကေိုးစားရဆာင်ေွေ်

လျေ်ေှိရကောင်း။

ခိုင်ခိုင်မာမာေှိရန

တပ်မရတာ်သားများအားလုံးသည် ြပည်သူများ

ကေားမှ ရပါေ်ဖေားလာြခင်းြဖစ်သြဖင့် ြပည်သူလူထုနှင့် 

ဆေ်ဆံရေးရောင်းမေန်ေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ြပည်သူ့ 

ဆေဆ်ရံေး ရောင်းမေနရ်စရေးအတေေ ်တပြ်ပငစ်ည်းရုံး

ရေးလုပ်ငန်းများေို ယခင်ေတည်းေပင် ေျယ်ေျယ် 

ြပန့်ြပန့် ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ ဆေ်လေ်၍လည်း 

ရဆာငေ်ေွသ်ေားေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်

ြပညသ်မူျား၏ လိအုပခ်ျေမ်ျားေိြုဖည့ဆ်ည်း  ရဆာငေ်ေွ်

ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့အရနြဖင့် ြပည်သူလူထု 

အရပါ် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းြဖင့် ောေေယ်ရဆာင်ေွေ်

ရပးရနရကောင်း၊ ယခ ုနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ

တာေနယ်ဖူပီး နစှလ်တာောလအတေင်း ရနောရတာရ်တာ်

များများတေင် ြပန်လည်တည်ဖငိမ်လာြခင်းသည် တပ်မရတာ် 

သည် နိုင်ငံရတာ်အတေေ်၊ ြပည်သူအတေေ် ခိုင်ခိုင်မာမာ

ေှိရနြခင်းေို ြပြခင်းြဖစ်ရကောင်း။

ဆူပူဆန္ဒြပမှုများမှတစ်ဆင့် အကေမ်းဖေ်တုိေ်ခုိေ် 

မှု၊ သတြ်ဖတမ်ှုနငှ့ ် လယုေမ်ှုများ ြဖစရ်ပါ်လာခဲရ့ကောင်း၊ 

ဆပူမူှုများေိဖုဖိုခေင်းောတေငလ်ည်း ေမီိေုရေစနီည်းလမ်း 

အေ ဥပရေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ 

အကေမ်းဖေ်ဆူပူမှုများေို ဖဖိုခေင်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ

သည့် ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖေဲ့ေင်အချ ို့ အကေမ်းဖေ်ဆူပူ

သူများ၏ ေန်ြပုတုိေ်ခုိေ်မှုရကောင့် ရသဆံုးြခင်းနှင့် ေဏ်ော 

ေေှြိခင်းများေှရိကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်နိငုင်ရံတာ်

ောေေယရ်ေးတာေနေ်ိ ုထမ်းရဆာငရ်နသေဲသ့ို ့ေတဲပဖ်ေဲ့

ေင်များအရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ တေားဥပရေစိုးမိုးရေး

ေိ ုရဆာငေ်ေွရ်နြခင်း ြဖစရ်ကောင်း၊ ြမနမ်ာနိငုင်ေံတဲပဖ်ေဲ့

ေင်များအရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ တေားဥပရေစိုးမိုးရေး 

အတေေ် စေမ်းစေမ်းတမံရဆာင်ေွေ်ခ့ဲသြဖင့် (၇၆)နှစ်ရြမာေ် 

တပမ်ရတာရ်န့တေင ်တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပ ်

၏ ဂုဏ်ထူးရဆာင်လေ်မှတ်များချးီြမှင့်ခဲ့ရကောင်း။

တပ်မရတာ်သည် တုိင်းြပည်ောေေယ်ရေးအတေေ် 

အဓိေရဆာင်ေွေ်ေမည်ြဖစ်ဖပီး တပ်မရတာ်သားများ

အရနြဖင့် စစ်သားပီသစောရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 

နိုင်ငံရေးအေ တာေန်ယူချနိ်တေင် ေီမိုေရေစီေျင့်စဉ်နှင့်

အည ီရဆာငေ်ေွန်ိငုေ်နလ်ိရုကောင်း၊ အစဉအ်လာရောင်း

များေှိရနသည့် မိမိတို့တပ်မရတာ်ေို ယခုထေ်ပိုမိုတိုး 

တေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ တပမ်ရတာ်

သားတစ်ဦးချင်း၏ အေည်အရသေး၊ တပ်ဖေဲ့တစ်ခုချင်း၏ 

အေညအ်ရသေး၊ ဌာနချုပမ်ျားအလိေုေ်ှသိည့ ်စစုည်းသည့ ်

အငအ်ားနငှ့ ်အေညအ်ရသေးများေိ ုထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေွ်

ကေေန်လုိရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သည်စုစည်းသည့်အင်အား 

ခိုင်ခိုင်မာမာေှိြခင်းရကောင့် မိမိတို့အရနြဖင့် တိုင်းြပည်

ေို ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်နိုင်ြခင်းပင်ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ

တို ့တပမ်ရတာသ်ည ်နိငုင်ံအ့ရေးတာေန၊် နိငုင်ရံေးတာေန်

ေို ယူထားေြခင်းြဖစ်သြဖင့် မိမိတို့အရနြဖင့် လုပ်ငန်း

များအား တာေနရ်ေျစော ရဆာငေ်ေွသ်ေားေနလ်ိရုကောင်း

မှာကေားခဲ့သည်။
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တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်

ောေေယ်ရေးတာေန် ြဖစ်သည့်အတေေ် ောေေယ်ရေး

တာေန်ထမ်းရဆာင်နိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 

စစ်စည်းေမ်းရောင်းမေန်ြခင်းနှင့် အမိန့်နာခံတတ်မှု 

ရောင်းမေနြ်ခင်းမ ှတပမ်ရတာတ်ေင ်စစသ်ားဘေေိ ုစတင်

ခဲ့ကေြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ အဆိုပါ အရလ့အေျင့်ရောင်း

များသည ်တပမ်ရတာသ်ားဘေတစရ်လျှာေလ်ုံးတေင ်ေှိ

သြဖင့ ်ေှဖိပီးသားရောင်းမေနသ်ည့အ်ရလအ့ေျင့ရ်ောင်း

များအရပါ်တေင် မူတည်၍ တပ်များစေမ်းေည်ေှိရအာင် 

ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ တပ်မရတာ်၏တာေန်သည် 

ြပည်သူေိုောေေယ်ေန်၊ တိုင်းြပည်၏ေန်ေို ောေေယ်

ရပးေန်ြဖစ်ဖပီး ြပည်သူေိုအုပ်ချုပ်သည့် အဖေဲ့အစည်း 

မဟုတ်ရကောင်း၊ ယခုအခါ နုိင်င့ံအရေးေိစ္စေပ်များရကောင့်

သာ ေင်ရောေ်ရဆာင်ေွေ်ရနြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ လေတ် 

လပရ်ေးေဖပီးချနိမ်စှ၍ တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်နိငုင်ံတ့ာေန်

များေို ေင်ရောေ်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ေသည်များေှိရကောင်း၊ 

အဆိပုါောလများအတေင်း ြဖစပ်ေားခဲသ့ည့ ်လေန်ေေ်ိငု ်

ပဋိပေ္ခများေိုလည်း ရြဖေှင်းခဲ့ေရကောင်း၊ တပ်မရတာ်

သည် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေးဦးရဆာင်မှု အခန်းေဏ္ဍတေင် 

ေန်ေုန်ေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား
တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၁-၄−၂၀၂၁ )

ပါေငြ်ခင်းသည ်ဖေဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရေေ ရပးအပထ်ား

သည့ ်ရောင်းမေနသ်ည့အ်ရမေြဖစသ်ြဖင့ ်မမိတိိုအ့ရနြဖင့ ်

စည်းေမ်းတေျြဖင့ ်ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ စစသ်ည်

တစဦ်းချင်း စစစ်ည်းေမ်းရောင်းမေနမ်ှု၊ အမနိ့်နာခတံတ်

မှုများေိအုရြခခဖံပီး မမိတိိုတ့စဦ်းချင်း၏ အေညအ်ရသေး၊ 

တပေ်င်းတပဖ်ေဲ့များ၊ တပဌ်ာနချုပမ်ျား၏ အေညအ်ရသေး

များြဖင့် စုစည်းညီညေတ်စောြဖင့် ရဆာင်ေွေ်ပါေ ြပည်

သူေအားေုိးေသည့် တပ်မရတာ်၊ တုိင်းြပည်ေ အားထား 

ေသည့် တပ်မရတာ်အြဖစ် တည်ေှိရနမည်ြဖစ်ရကောင်း

ြဖင့် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 

ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်

ေ ဧဖပလီ ၁၁ ေေရ်န့ မေန်းလေပဲိငု်းတေင ်ေနေ်နုတ်ပန်ယ်

မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတေ့ဆုံအမှာ

စေားရြပာကေားစဉ် ထည့်သေင်းရြပာကေားသည်။

အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်

အတူ ရောင်စီအဖေဲ့ေင်များြဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးြမင့်ထေန်း၊ 

ရောင်စီတေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲ
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ေင်းဦး၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီး မုိးရအာင်၊ 

ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုး (ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ)မှ တပ်မရတာ် 

အောေှိကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး 

ဗိုလ်ချုပ် ညေန့်ေင်းရဆေနှင့် ေန်ေုန်တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ 

စစ်သည်၊ မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး ဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရြပာ

ကေားောတေင ်တပမ်ရတာအ်ရနြဖင့ ်နိငုင်ရံတာ၏်တာေန်

များေို ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း

ရဆာင်ေွေ်ရပးရနြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ ယခင်ေ တပ်မရတာ် 

အရနြဖင့် နိုင်ငံရေးတာေန်များေို ရခတ္တထိန်းသိမ်း

ရဆာင်ေွေ်ရပးခ့ဲေသည်များေိှရကောင်း၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အိမ်ရစာင့် 

အစိုးေတာေနယ်ခူျနိတ်ေင ်ဖဆပလအစိုးေမ ှနိငုင်ရံေးအေ 

တိုင်းြပည်အားထိန်းသိမ်းနိုင်မှု မေှိရတာ့ြခင်းရကောင့် 

နိငုင်ရံတာ၏်တာေနမ်ျားအား ဥပရေနငှ့အ်ညလီွှရဲြပာင်း

ရပးခဲ့ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်မှ ၁၈ လကော တာေန်ယူခဲ့

ဖပီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ောများရဆာင်ေွေ်၍ တေား

မျှတသည့် ရေွးရောေ်ပေဲေျင်းပ ၍ အနိုင်ေပါတီထံ 

အာဏာြပန်လည်  လွှဲ ရြပာင်းရပးအပ်ခဲ့ ရကောင်း ၊ 

ဆေလ်ေဖ်ပီး နိငုင်ရံတာ ်ဖပိုေေမဲည့အ်ရြခအရနြဖစရ်ပါ်

ခဲ့ဖပီး ြပည်တေင်းရေးမဖငိမ်မသေ် ြဖစ်ရပါ်ခဲ့မှုရကောင့် 

၁၉၆၂ ခနုစှတ်ေင ်တပမ်ရတာမ် ှနိငုင်ရံတာ၏်တာေနအ်ား 

ထမ်းရဆာင၍် ရတာလ်နှရ်ေးရောငစ်အီြဖစ ်ဖေဲ့စည်းဖပီး 

ဥပရေနငှ် ့အမနိ့်များထတုြ်ပန၍် နိငုင်ရံတာအ်ား အပုခ်ျုပ်

ခဲ့ရကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တေင် ြပည်ရထာင်စုဆိုေှယ်လစ် 

သမ္မတြမန်မာနိုင်ငံရတာ်အြဖစ် ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ 

ဆိုေှယ်လစ်စနစ်များတေင် အားသာချေ်များေှိသလို 

အားနည်းချေမ်ျားလည်းေှြိခင်းရကောင့ ်စီးပေားရေးထခိိေု်

ခဲမ့ှုများြဖစရ်ပါ်ြခင်းနငှ့ ်နိငုင်တံောဆေဆ်ရံေး အဆင်

မရြပမှုများ ြဖစ်ရပါ်ခ့ဲဖပီး နုိင်ငံရတာ်အရနြဖင့် အေျပ်            

အတည်းအခေ်အခဲများ ြဖစ်ရပါ်ခ့ဲရကောင်း၊ ထို့ရနာေ်  

၁၉၈၈ ခနုစှတ်ေင ်အရေးအခင်းြဖစပ်ေား၍ အာဏာေ အစိုးေ

ဖပိုေေဲခဲ့ဖပီး တပ်မရတာ်အရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်တာေန်များ

အား ေင်ရောေ်ထိန်းသိမ်းရပးခဲ့ေဖပီး ဆူပူအကေမ်းဖေ်

မှုများရကောင့် တပ်မရတာ်အစုိးေအုပ်ချု ပ်ရေးြဖင့် ရဆာင်ေွေ် 

ခဲ့ေရကောင်း။

ကြိုတင်ရပြာင်းလဲ

ထို့ရနာေ် ြပည်သူများလိုလားသည့် ပါတီစုံေီမို

ေရေစီစနစ်ေုိ ရလျှာေ်လှမ်းနုိင်ေန်အတေေ် ေီမုိေရေစီ 

စနစရ်လျှာေလ်မှ်းနိငုရ်ေး အေပဘ်ေအ်ပုခ်ျုပရ်ေးဆိငု ်

ောများေို ကေိုတင်ရြပာင်းလဲရဆာင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ 

တပ်မရတာ်အရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ပါတီစုံေီမိုေရေစီ 

ရလျှာေ်လှမ်းမှုတေင် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများ ရဆာင် 

ေေွရ်ပးခဲရ့ကောင်း၊ တပမ်ရတာေ်ိလုည်း အဆင့ြ်မငှ့တ်င်

မှုများြပုလုပ်ခဲ့သြဖင့် များစောတိုးတေ် ရြပာင်းလဲလာခဲ့

ရကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေနှင့်

အညီ တပ်မရတာ်မှ အာဏာလွှဲရြပာင်းရပးခဲ့ရကောင်း၊ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် အရထေရထေရေွးရောေ်ပေတဲေင် NLD ပါတီမှ 

ေငရ်ောေယ်ဉှဖ်ပိုငခ်ဲြ့ခင်းမေှသိြဖင့ ်၂၀၁၂ ခနုစှတ်ေင ်နိငုင် ံ

ရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပရေအား ြပင်ဆင်ရပးခဲ့

ဖပီး ကေားြဖတ်ရေွးရောေ်ပေဲ ေင်ရောေ်ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်ခဲ့

ရကောင်း၊ ထိုရ့နာေ ်၂၀၁၅ ခနုစှ ်အရထေရထေရေွးရောေပ်ေဲ

တေင် NLD ပါတီအရနြဖင့် အနုိင်ေေိှခ့ဲရကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

အရထေရထေရေွးရောေပ်ေနဲငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရေွးရောေပ်ေ ဲ

တြ်မရတာ်၏တာေန်သည်

ပြည်သူြိုြာြွယ်ေန်၊

တိုင်းပြည်၏ေန်ြို ြာြွယ်ရြးေန်ပဖစ်ပြီး 

ပြည်သူြိုအုြ်ချုြ်သည့်

အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်၊

ယခုအခါ

နိုင်ငံ့အရေးြိစ္စေြ်များရကြာင့်သာ

ေင်ရောြ်ရဆာင်ေေြ်ရနပခင်းပဖစ်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်42

ရော်မေှင်၏ ရဆာင်ေွေ်ချေ်များအရပါ် ေန့်ေေေ်မှု

မေှိဘဲ လေ်ခံခဲ့ရကောင်း။

ယုံကြည်မှုများ ရလျာ့နည်း

NLD ပါတအီစိုးေ တာေနထ်မ်းရဆာငခ်ျနိေ်ာလ

အတေင်း ဥပရေစုိးမုိးရေးဆုိင်ော ေိစ္စေပ်များနှင့် နုိင်ငံရတာ် 

လုံခခုံရေးဆိုင်ောေိစ္စေပ်များ ထိခိုေ်ခဲ့ေဖပီး စီးပေားရေး

ဆိုင်ောများ ထိခိုေ်ေျဆင်းလာသြဖင့် ြပည်သူများမှ 

၎င်းတို့အရပါ်ယုံကေည်မှုများ ရလျာ့နည်းလာရကောင်း၊ 

ြပည်သူများအရနြဖင့် ၎င်းတို့အရပါ် ယုံကေည်မှုနည်းပါး

လာသည်ေို ရတေ့ေှိေသြဖင့် NLD ပါတီအရနြဖင့် ၂၀၂၀ 

ြပည့န်စှ ်အရထေရထေရေွးရောေပ်ေ ဲအနိငုေ်ေှရိေးအတေေ ်

ရဆာင်ေွေ်ောတေင် မဲမသမာမှုများြဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို 

စစိစ်ရတေ့ေှခိဲေ့ရကောင်း၊ မမိတိို့အရနြဖင့ ်မဲမသမာမှုြဖင့ ်

တေလ်ာသည့ ်အစိုးေအား လေခ်ေံနမ်ြဖစန်ိငုရ်ကောင်း၊ 

မည်သည့်နိုင်ငံတေင်မဆို မဲမသမာမှုြပုလုပ်ြခင်းအား 

လေ်ခံမှုမေှိရကောင်း၊ ယခု စိစစ်သည့်အချနိ်တေင်လည်း 

မဲမသမာမှုြဖစ်ရစေန် ရဆာင်ေွေ်ချေ်များအြပင် ရငေရကေး 

ဆိုင်ော အဂတိလိုေ်စားမှုများေိုပါ စစ်ရဆးရတေ့ေှိေ

ရကောင်း၊ မဲစာေင်းများအား ြပန်လည်စစ်ရဆးလျေ်ေှိ

ဖပီး မမဲသမာမှု ြဖစပ်ေားသည့ ်မစဲာေင်းများအား ထတုြ်ပန်

ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ စစ်ရဆးရတေ့ေှိချေ်များအရပါ်

မူတည်၍ ဥပရေနှင့်အညီသာ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေွေ်

သေားမည်ြဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုတ့ာေနယ်ဖူပီးရနာေပ်ိငု်း ရဖရဖာေ်ါေလီ ၃ 

ေေ်ရန့ ရနာေ်ပိုင်းတေင် ဖငိမ်းချမ်းစော ဆန္ဒြပမှုများြဖစ်

ရပါ်ခဲ့ရသာ်လည်း ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၄ ေေ်ရန့ ရနာေ် 

ပိငု်းတေင ်မမဲသမာမှု ြပုလပုမ်ှုတေငပ်ါေငခ်ဲသ့ည့ ်ြပညတ်ေင်း၊ 

ြပည်ပအဖေဲ့အစည်းများမှ ေိုင်းေန်းရသေးထိုးရြမှာေ်ပင့်

ြခင်း၊ ရငေရကေးရထာေ်ပ့ံရပးြခင်းများရကောင့် ဆူပူအကေမ်း 

ဖေ်မှုများ၊ စေ်ရုံအလုပ်ရုံများအား မီးရှို့ဖျေ်ဆီးမှုများ

နှင့် သတ်ြဖတ်မှုများအထိ ြဖစ်ရပါ်ခဲ့သြဖင့် ေန်ေုန်ဖမို့

ေှိ ဖမို့နယ်အချ ို့အား စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့် (Martial 

Law) ထတုြ်ပနခ်ဲေ့ာ ယခအုခါ ဆပူမူှုများနည်းပါးလာဖပီ

ြဖစ်ဖပီး ြပန်လည်တည်ဖငိမ်လာဖပီြဖစ်ရကောင်း၊ ဆူပူ

အကေမ်းဖေမ်ှု ြဖစရ်ပါ်ရစေနအ်တေေ် လမူှုေေနေ်ေ်များ

တေင် ရသေးထိုးလှုံ့ရဆာ်ရနသူများအား ဥပရေနှင့်အညီ 

အရေးယူရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

ေီမိုြရေစီစနစ်ြျြ်ယွင်းမှုမေှိ

မမိတိို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်အီရန 

ြဖင့ ်နိငုင်ရံတာအ်ပုခ်ျုပရ်ေး ရဆာငေ်ေွေ်ာတေင ်ရောငစ်ီ

အဖေဲ့ေင်များအား တာေန်ရပးအပ်ောတေင် တပ်မရတာ် 

သားများသာ သီးသန့်တာေန်ရပးအပ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ 

နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းေင်းသားရခါင်း 

ရဆာင်များပါ ထည့်သေင်းတာေန်ရပးအပ်ထားရကောင်း၊ 

ထိုသို့ အေပ်ဘေ်ပုဂ္ဂိုလ်များေို တာေန်ရပးအပ်ေြခင်း

သည ်တပမ်ရတာန်ငှ့ြ်ပညသ်မူျားမ ှလိလုားသည့ ်ေမီိေု

ရေစီစနစ်ပျေ်ယေင်းမှု မေှိရစေန်အတေေ် ြဖစ်ရကောင်း 

ရြပာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ဧဖပီလ ၁၁ ေေ် မေန်းလေဲပုိင်းတေင် 
ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီဖေဲ့ေင်
များနှင့် ဌာနဆိုင်ောေန်ထမ်းများအား တိုင်းရေသကေီး 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ရီုံး၌ သေားရောေရ်တေ့ဆု ံအမှာ
စေား ရြပာကေားသည်။

အဆိုပါရတေ့ဆုံပေဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတ ူရောငစ်ေီငမ်ျားြဖစက်ေသည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာင်
ရမာငရ်ေျာ၊် ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးြမင့ထ်ေန်း၊ ရောငစ်ီ
တေဲဖေ်အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများြဖစ်ကေသည့် ဦးေင်းေှ ိန်၊ 
ဦးရအာင်နိ ုင်ဦး၊ ရေါေ်တာညေန့်ရဖ၊ ရေါေ်တာသေ်
ခိငုေ်င်း၊ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးလစှိုး၊ ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ)ဗိလုခ်ျုပက်ေီး 
မိုးရအာင၊် ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှိ
ကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်
ညေန့်ေင်းရဆေ၊ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်အီဖေဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာနဆိငုေ်ာေနထ်မ်းများ တေ်

ေန်ေုန်ေိုင်းတေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအဖွဲ့ ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ော
ေန်ေမ်းများအား တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၁-၄−၂၀၂၁ )

ရောေ်ကေသည်။
ဦးစောနိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖေဲ့ေငမ်ျားအား  
ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးလှစိုးနှင့်အဖေဲ့ေင်များေ ကေိုဆိုနှုတ်ဆေ်ကေသည်။ 
ထိုရ့နာေ ်တိငု်းရေသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအဖေဲ့
ေင်များေ တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆေ်ကေဖပီး တိုင်းရေသကေီး 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးလစှိုးနငှ့ ်ဖမို့ရတာေ်န ်
ဦးဗိလုရ်ဌးတိုေ့ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီးအတေင်း လမူှုရေး၊ 
စီးပေားရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ ရေသဖေံ့ ဖဖိုးတုိးတေ်ရေး လုပ်ငန်း 
ရဆာငေ်ေွမ်ှု အရြခအရနများ၊ ရေသဆိငုေ်ာ အရထေရထေ 
အချေအ်လေမ်ျား၊ ဖမို့ရတာသ်န့်ေငှ်းသာယာလပှရေး 
ဆိုင်ောများေို ေှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေးဦးစီးချုပေ် ရေသဖေံ့ဖဖိုး
ရေးဆိငုေ်ာများ၊ နိငုင်ရံေးြဖစရ်ပါ်ရြပာင်းလမဲှု အရြခအရန
များနှင့်ပတ်သေ်၍ ရြပာကေားောတေင် မိမိအရနြဖင့် အေပ် 
ဘေ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖေဲ့အစည်းများနှင့် ရတေ့ဆုံ၍ ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပေဲတေင် ြဖစရ်ပါ်ခဲ့သည့်အရြခအရန
များအေ ယာယီသမ္မတ၏ တာေန်လွှဲအပ်မှုနှင့်အညီ 
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နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်များေို တာေန်ယူရဆာင်ေွေ်ရန
ေြခင်းြဖစ်ရကောင်း၊ ထိုသို့ ရဆာင်ေွေ်ြခင်းေို သတင်း
ထုတ်ြပန်ခဲ့ရသာ်လည်း နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းအချ ို့အရနြဖင့်
တပမ်ရတာ၏် အမျ ိုးသားနိငုင်ရံေး တာေနထ်မ်းရဆာင်
ြခင်းနှင့် နိုင်ငံရတာ်ေို နိုင်ငံရေးအေ အရေးရပါ်အရြခ 
အရန ရကေညာခဲ့ြခင်းေို သိေှိနားလည်မှုများမေှိသည်
ေိ ုရတေ့ေှေိရကောင်း၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအရနြဖင့ ်မညသ်ို့
ပင်ြဖစ်ရစ ပါတီနိုင်ငံရေး ေင်းေှင်းေမည်ြဖစ်ဖပီး မိမိ၏ 
နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းလုပ်ငန်းတာေန်များနှင့် ပါတီနိုင်ငံရေးေုိ 
ခေြဲခားသိြမင်ေမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ၏နုိင်င့ံေန်ထမ်း တာေန်
များေိ ုသစ္စာေှစိောြဖင့ ်တာေနထ်မ်းရဆာငေ်မညေ်ိ ုသေိှိ
နားလညေ်မညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ြဖစရ်ပါ်လာမှု အရြခအရန
များအေ အစိုးေေိုဆန့်ေျင်သည့် CDM လှုပ်ေှားမှုများ၊ 
မသမာရသာသူများ၏ ဖခိမ်းရြခာေ်မှုများအေ တာေန် 
ေတ္တေားလစ်ဟင်းမှုများေို နားလည်နိုင်ရသာ်လည်း 
ေန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေုိ လုိေ်နာေန်လုိရကောင်း၊ 
မိမိတစ်ဦးတစ်ရယာေ်၏ ပါတီနိုင်ငံရေးခံစားချေ်များ
ရကောင့ ်နိငုင်သံ၊ူ နိငုင်သံားများ၏ ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး
နှင့် အြခားေဏ္ဍရပါင်းစုံတေင် နစ်နာမှုများမြဖစ်ရပါ်ရစ
လိုရကောင်းြဖင့် ဦးစောရြပာကေားသည်။
ြူးရြါင်းြူညီ

ထိုရ့နာေ ်၂၀၂၀ ြပည့န်စှရ်ေွးရောေပ်ေတဲေင ်မမဲ
သမာမှုများ ြဖစရ်ပါ်လာေသည့ ်ရနာေခ်အံရကောင်းအော
များနှင့်ပတ်သေ်၍ တပ်မရတာ်အရနြဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံ
တေင် ြပည်သူလူထုတစ်ေပ်လုံး လိုလားရတာင့်တရနကေ
သည့် ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာြဖစ်ရပါ်လာ
ရစရေး မမိတိိုန့ိငုင်လံဦူးရေ၏ ၉၂ ေသမ ၄၈ သန်းရေျာ ်
မရဲပးအတညြ်ပုထားသည့ ်ဖေဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရေ ၂၀၀၈ 
ခနုစှန်ငှ့အ်ည ီပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုပုရံဖာခ်ဲဖ့ပီး ၂၀၁၀ 
ြပည့န်စှ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစ ီအရထေရထေရေွးရောေပ်ေေဲိ ု
ရအာင်ြမင်စောေျင်းပရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ဦးသိန်းစိန် 
ဦးရဆာင်သည့် အစိုးေသည် နိုင်ငံရတာ်ေို နိုင်ငံရေး၊ 
စီးပေားရေး၊ လူမှုရေး အဘေ်ဘေ်မှ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်
ရအာင် အခေ်အခဲများကေားမှ ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ခဲ့
သညေ်ိ ုရတေ့ေှကိေေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရန 
ြဖင့လ်ည်း လိအုပသ်ညမ်ျားေိ ုပူးရပါင်းေညူလီပုရ်ဆာင်
ရပးခဲ့ရကောင်း၊ NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည်အထိ 

ဖငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျားေိလုည်း အရောငအ်ထည ်
ရဖာ်ရဆာင်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း ေီမိုေရေ
စီသေ်တမ်းနုနယ်ဖပီး အဘေ်ဘေ်မှ ဖိအားများ၊ 
အခေအ်ခမဲျားရကောင့ ်အချ ို့ရနောများတေင ်ြပညသ်လူထူု
လိလုားသည့ေ်စိ္စများတေင ်လိအုပခ်ျေမ်ျားေှခိဲရ့ကောင်း။
ဥြရေြို ပြင်ဆင်ရြးခဲ့

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပေဲတေင် NLD ပါတီ
အရနြဖင့ ်ရေွးရောေပ်ေတဲေင ်ပါေငယ်ဉှဖ်ပိုငခ်ဲြ့ခင်း မေှခိဲ့
ဘ ဲဦးသနိ်းစနိ ်ဦးရဆာငသ်ည့ ်အစိုးေအရနြဖင့ ်၂၀၁၂ ခု
နစှတ်ေင ်အတိေ်ုအခပံါတအီြဖစ ်ေပတ်ညရ်နရသာ NLD 
ပါတီေို ကေားြဖတ်ရေွးရောေ်ပေဲ ေင်ရောေ်နိုင်ရစရေး 
နိငုင်ရံေးပါတမီျား မတှပ်ုတံငြ်ခင်း ဥပရေေိ ုြပငဆ်ငရ်ပး
ခဲ့ရကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ်ပေဲတေင် အစိုးေသစ်
တစေ်ပ ်တေလ်ာခဲဖ့ပီး  နိငုင်ရံတာေ်ိ ုအပုခ်ျုပခ်ဲေ့ာတေင ်
အစိုးေ၏လပုရ်ဆာငခ်ျေမ်ျားအရပါ်တေင ်ရေဖနရ်ြပာဆို
မှုများ၊ ရေဖနရ်ထာေြ်ပမှုများ များစောြဖစရ်ပါ်ခဲဖ့ပီး တိငု်း 
ြပည၏် နိငုင်ရံေး၊ စီးပေားရေး၊ လမူှုရေး၊ ဘေရ်ပါင်းစုတံေင် 
ထိေုသ်င့သ်ရလာေ ်တိုးတေမ်ှုများမြဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ 
ရေွးရောေပ်ေမဲတိငုမ်ေီ ြပညသ်လူထူသုို ့မဆဲေယစ်ည်းရုံး
ဖပီး ရပးအပထ်ားသည့ ်ေတေိေတမ်ျားနငှ့လ်ည်း အလေ ဲ
လေဲအရချာ်ရချာ်ြဖစ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ြပင် အမျ ိုးသားရေး
စရိုေ်လေ္ခဏာေို ထိခိုေ်ရစနိုင်သည့် လုပ်ရဆာင်မှု
များ၊ ဥပရေြပင်ဆင်ြခင်းများ၊ ပယ်ဖျေ်ြခင်းများေုိပါ
လုပ်ရဆာင်လာခ့ဲသည်ေုိ ရတေ့ ေိှေရကောင်း။

ထိုရ့ကောင့ ်ြပညသ်လူထူအုရနြဖင့ ်၎င်းတို၏့ ဆန္ဒ
အရလျာေ် မဲရပးခဲ့ကေသည့် အစိုးေများအရပါ် အလွှာ
အသီးသီး၏ ခံစားချေ်များေိုမူတည်၍ အစိုးေ၏လုပ် 
ရဆာင်ချေ်များအရပါ်မှာ အားမလုိအားမေ ြဖစ်လာသည့် 
အတေေ် ရေွးရောေ်ပေဲလုပ်ေန်ေှိလာသည့်အခါ ရေွး 
ရောေပ်ေအဲရပါ် စတိပ်ျေဖ်ပီး မမဲရပးချငရ်သာစတိမ်ျား 
ြဖစ်လာကေသည်ေုိ ရလ့လာရတေ့ ေဖပီး (No Vote) မဲမရပး 
ကေရေး လှုပေ်ှားမှုများ ြဖစလ်ာသညေ်ိ ုရတေ့ေှကိေေမည်
ြဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေန်ေုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာ 
ယာရေးရော်မတီ ရေွးရောေ်ပေဲလုပ်သည့်အခါတေင် 
ေန်ေုန်တစ်ဖမို့နယ်လုံး၌ ဆန္ဒမဲရပးသူ ၁၄ ောခိုင်နှုန်း
ရေျာခ်န့်သာေှသိညေ်ိ ုသေိှေိဖပီး ြပညသ်ူ့ေိယုစ်ားလယှ်
စစ်စစ်မြဖစ်နိုင်သည်ေို ရတေ့ေှိကေေမည် ြဖစ်ရကောင်း။
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အြဲစမ်းမှုတစ်ခုပဖစ်
အဆိုပါ ေန်ေုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရေး 

ရော်မတီ ရေွးရောေ်ပေဲသည် မြပုလုပ်ပါေလည်း ေ
သည့အ်ရြခအရနတေငြ်ဖစဖ်ပီး NLD အစိုးေအရနြဖင့ ်ြပည ်
သလူထူ၏ု ရေွးရောေပ်ေအဲရပါ် ြပညသ်လူထူ၏ု စတိပ်ါ
ေင်စားမှုနှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်ရေွးရောေ်ပေဲအရပါ် အေဲ 
စမ်းမှုတစ်ခုပင်ြဖစ်ခဲ့ရကောင်း၊ ၎င်းတို့အရနြဖင့် ရေွး 
ရောေ်ပေဲတေင် မဲရပးသူမေှိ၊ မဲမေေှိပါေ နိုင်ငံရေးအေ 
သိေ္ခာေျမည်ြဖစ်သြဖင့် ရေွးရောေ်ပေဲရအာင်နိုင်ရေး
ရော်မတီများဖေဲ့ စည်းလုပ်ရဆာင်ခ့ဲသည်ေုိ ရတေ့ ေိှေမည် 
ြဖစရ်ကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ေဥဲပရေအရပါ်တေင ်ရေျာလ်ေန ်
၍ အမနိ့်အမျ ိုးမျ ိုးေိ ုထတုြ်ပနခ်ဲသ့ညေ်ိ ုရတေ့ြမငက်ေေ 
မညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ေြဲပုလပုခ်ဲခ့ျနိတ်ေင ်မမိတိို ့
တပ်မရတာ်သားများအရနြဖင့် ြပည်သူများနှင့်အတူ 
ြပငပ်မဲရံုများတေင် သတ်မှတ်စည်းေမ်းချေ်များ၊ COVID-19 
ထုတ်ြပန်ချေ်များနှင့်အညီ မဲရပးခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် 
မဲစာေင်းေလေ်များ ထုတ်ြပန်ရကေညာခဲ့ချနိ်တေင် မဲမသ
မာမှုများ ြဖစရ်ပါ်နိငုသ်ညေ်ိ ုသတြိပုမခိဲဖ့ပီး ရေွးရောေ ်
ပေေဲငေ်ိယုစ်ားလယှမ်ျားနငှ့ ်ပါတမီျား၏ ရတာင်းဆိခုျေ်
များအေ တပမ်ရတာေ် မစဲာေင်းများ စစရ်ဆးခဲေ့ာတေင ်
မဲမသမာမှုြပုနုိင်သည့် မဲစာေင်းရပါင်း ၁၀ သန်းရေျာ်ထိ 
ေှိရနသည်ေို စစ်ရဆးရတေ့ေှိခဲ့ေရကောင်း၊ စစ်ရဆးရတေ့
ေှိမှုများေိုလည်း ရန့စဉ်ထုတ်ြပန်ရပးခဲ့ရကောင်း။

ထိုသို့မဲစာေင်းများကေီးမားစောမှားယေင်းမှုများေို 
ရြဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန် တာေန်ေှိသူအဆင့်ဆင့်သို့ 
တင်ြပခဲ့ရသာ်လည်း ရြဖေှင်းရပးြခင်းမေှိသည့်အြပင် 
တတိယအကေိမ်လွှတ်ရတာ်ေို ရဖရဖာ်ေါေီ ၁ ေေ်ရန့
တေင်ရခါ်ယူ၍ နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေို အဓမ္မေယူေန်
အထိ လုပ်ရဆာင်လာခ့ဲသြဖင့် နုိင်ငံရတာ်ေုိ နုိင်ငံရေးအေ 
အရေးရပါ်အရြခအရနအြဖစ် ရကေညာော ယာယီသမ္မတ၏ 
တာေနလ်ွှအဲပခ်ျေအ်ေ တေားဥပရေနငှ့အ်ည ီနိငုင်ရံတာ ်
၏တာေန်များေို ထမ်းရဆာင်ရနြခင်းပင်ြဖစ်ရကောင်း။

ထို့ရနာေ် တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်၏ 
အာဏာေိ ုသမိ်းယြူခင်းမဟတုဘ် ဲေမီိေုရေစစီနစ ်ခိငုမ်ာ
ရစရေး ဥပရေနငှ့အ်ည ီလပုရ်ဆာငခ်ဲြ့ခင်းြဖစသ်ြဖင့ ်နိငုင် ံ
ရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေို ဖေဲ့စည်းရဆာင်ေွေ်
ရနသည့အ်ရြခအရနများနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ ေမီိေုရေစစီနစ်
နှင့်အညီ အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပံုမှန်အတုိင်း ြဖစ်ရစရေး 
အတေေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေုိ တပ်ဘေ်၊ 
အေပ်ဘေ်မျှတရအာင် ဖေဲ့စည်းခဲ့ရကောင်း၊ တိုင်းရေသ
ကေီးနှင့် ြပည်နယ်ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများေို အေပ်သားများ
ြဖင့်သာဖေဲ့စည်းရပးခဲ့ရကောင်း၊ လုပ်ေည်ေိုင်ေည်ေှိဖပီး 
အေညအ်ချင်းေှသိမူျားေိ ုရေွးချယတ်ာေနရ်ပးအပခ်ဲြ့ခင်း 
ြဖစ်ရကောင်း။
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုြ်ရဆာင်ခဲ့

စတင်တာေန်ယူဖပီးသည့်ရနာေ်ပိုင်း ပထမပတ်
ောလအတေင်း  တည် ဖငိမ်ရအးချမ်းခဲ့ ရသာ်လည်း       
ေုတိယပတ်မှစ၍ ဆန္ဒြပမှုများ စတင်ြဖစ်ရပါ်လာခ့ဲရကောင်း၊ 
ဆန္ဒြပမှုများတေင် ရိုးသားစောြဖင့် NLD ေို ဆန္ဒမဲရပးခဲ့
ကေသမူျားနငှ့ ်မမဲသမာမှုများ ြဖစရ်ပါ်ရအာငလ်ပုရ်ဆာင်
ခဲက့ေသမူျား၊ လှုံ့ရဆာရ်သေးထိုးသမူျားဟ၍ူ အမျ ိုးအစား
နစှခ်ပုါေငရ်နသညေ်ိ ုရတေ့ြမငေ်မညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိသုို ့
နိငုင်ရံေး အြမတထ်တုသ်မူျား၏ လှုံ့ရဆာရ်သေးထိုးမှုများ
ရကောင့ ်ဖငမိ်းချမ်းစောဆန္ဒြပမှုများမတှစဆ်င့ ်ဆပူအူကေမ်း 
ဖေ်မှု၊ မင်းမဲ့စရိေု်ဆန်သည့် ဥပရေချ ိုးရဖာေ်မှု၊ လေ် 
နေေ်ိငုအ်ကေမ်းဖေသ်ည်အ့ဆင့တ်ိုသ့ို ့ေူးစေအ်သေင်
ရြပာင်းလာခဲသ့ညေ်ိရုတေ့ေှေိဖပီး ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီး
အတေင်းေှ ိဖမို့နယ ်၆ ဖမို့နယေ်ိ ုစစအ်ပုခ်ျုပရ်ေး (Martial 
Law) ထတုြ်ပန ်ရဆာငေ်ေွခ်ဲေ့ရကောင်း၊ လုခံခုံရေးတပဖ်ေဲ့ 
ေငမ်ျားအရနြဖင့ ်ြဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်အရြခအရနများအလိေု ်

စီးြွားရေး၊ ြညာရေး၊ လူမှုစီးြွားေေ

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရေးနှင့် ြတ်သြ်၍

ယခင်အစိုးေအဆြ်ဆြ်

လုြ်ရဆာင်ခဲ့သည့် လုြ်ငန်းများ၊

စီမံြိန်းများမှ

ရေသအတွြ် အြျ ိုးေှိမည့်လုြ်ငန်းများြို 

ဆြ်လြ်အရြာင်အထည်ရဖာ် 

ရဆာင်ေေြ်သွားကြေမည်ပဖစ်။
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အနည်းဆုံးအငအ်ား၊ အနမိ့ဆ်ုံးအဆင့ြ်ဖင့သ်ာ ထနိ်းထနိ်း
သိမ်းသိမ်းလုပ်ရဆာင်ခဲ့ဖပီး လေ်ေှိအချနိ်တေင် ဆူပူဆန္ဒ
ြပမှုများရလျာ့နည်းော ပုံမှန်အရနအထားအတိုင်း ြပန် 
လည ်သေားလာလှုပေ်ှားလညပ်တလ်ျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတေ့
ြမင်ေမည်ြဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနြဖင့် သန့်ေှင်းသည့် ေီမိုေရေစီ
ြဖစ်ရစရေး၊ ရိုးသားသည့် ေီမိုေရေစီြဖစ်ရစရေးေိုသာ 
လိုလားပါရကောင်း၊ လေ်ေှိြဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် မဲမသမာမှု
များသည် အလေန်ဆိုးေွားသည့် ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ဖပီး ရိုးရိုးရြဖ
လျှင်ရအာင်သည့် စာရမးပေဲေို မတန်တဆအမှတ်များ
လိခုျငသ်ြဖင့ ်မရိုးသားရသာနည်းလမ်းြဖင့ ်စာရမးပေရဲြဖ
ဆိုသည်နှင့် တူရနရကောင်း၊ ၁၉၅၆ ခုနှစ် ဟယ်ေီတန်
အရေးအခင်းေဲသ့ို ့ြဖစဖ်ပီး လွှတရ်တာအ်ဖေဲ့အစည်းသည ်
“ ဟယေ်တီနရ်ကောင့ ်စာရမးပေရဲအာငသ်လိ ု” လပု၍် မေ 
ဘ ဲမမဲသမာြခင်းသည ်ေမီိေုရေစစီနစ၊် ြပညသ်ူ့ဆန္ဒေိ ု
ြပေ်ေယ်ြပုြခင်း၊ ဖျေ်ဆီးြခင်းပင်ြဖစ်ပါရကောင်း။
ဦးစားရြးရပဖေှင်းရြးေန်လို

ဆေ်လေ်ဖပီး စီးပေားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုစီးပေား
ဘေဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ ယခင်အစိုးေ
အဆေဆ်ေလ်ပုရ်ဆာငခ်ဲသ့ည့ ်လပုင်န်းများ၊ စမီေံနိ်း
များမ ှရေသအတေေ ်အေျ ိုးေှမိည့လ်ပုင်န်းများေိ ုဆေ ်
လေ်အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်သေားကေေမည် 
ြဖစ်ရကောင်း၊ ရေသတေင်း ရနထိုင်သည့် ြပည်သူလူထု၏ 
ေငဆ်ိငုက်ေုံရတေ့ရနေသည့ ်အခေအ်ခမဲျားေိ ုဦးစားရပး
ရြဖေငှ်းရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ ဥပမာအရနြဖင့ ်ေနေ်နုတ်ိငု်း
ရေသကေီး၌ မိုးတေင်းောလ ဖမို့တေင်း၌ ရေကေီး၊ ရေလျှမံှု 
မြဖစ်ရေး၊ ယာဉ်စည်းေမ်းလိုေ်နာရေး၊ ရြခာေ်ရသေ့
ောသီ၌ သုံးရေလုံရလာေ်ရေး စသည့် လေ်ရတေ့ြပည်
သူ့ဘေေိ ုအေျ ိုးေှရိစမညေ်ိ ုဦးစားရပးရဆာငေ်ေွေ်န ်
လုိရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် စုိေ်ပျ ိုးရမေးြမူရေးေုိ အဓိေ 
လုပ်ေိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ဖပီး ဆန်ေို ြပည်ပနိုင်ငံ
များသို့ တင်ပို့လျေ်ေှိသည့် နိုင်ငံတစ်ခုတေင် ဆန်မလုံ 
ရလာေ်သည့်ရေသများ ေိှရနသည်ေုိ အရြဖေှာကေေမည် 
ြဖစရ်ကောင်း၊ စားရသာေေ်နုပ်စ္စည်းများနငှ့ ်လသူုံးေနု ်
ပစ္စည်းများေို ြပည်ပမှ ေယ်ယူသုံးစေဲရနမှုများအား 
ရလျှာ့ချေန်လိုဖပီး ြပည်တေင်း၌ ထုတ်လုပ်သုံးစေဲနိုင်မှ

သာလျှင ်တိငု်းြပညအ်တေေ ်အေျ ိုးေှမိညြ်ဖစရ်ကောင်း။
ထို့အြပင် တိုင်းြပည်စီးပေားရေး ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်

ရစေနအ်တေေ ်ထတုေ်နုပ်စ္စည်းများ ထတုလ်ပုန်ိငုေ်နလ်ို
အပ်ရကောင်း၊ တိုင်းြပည်အတေေ် လေ်ရတေ့ေျရသာ 
ထတုေ်နုေ်ဏ္ဍမှာ စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်ရမေးြမူရေးေဏ္ဍြဖစ်
သြဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမေးြမူရေး ရခတမ်တီိုးတေရ်အာင ်လပု ်
ရဆာင်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ သေင်းအားစုရောင်းရအာင် 
ရဆာင်ေွေ်ြခင်းြဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များ အေည် 
အရသေးြမှင့်တင်ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ေုန်ပစ္စည်းများ
ထုတ်လုပ်ောတေင်လည်း ပစ္စည်းချင်းတူလျှင် ရေးနှုန်း
သေ်သာေမည၊် ရေးနှုန်းချင်းတပူါေ အေညအ်ရသေးပိမုိ ု
ရောင်းမေနရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ တိငု်း 
ြပညစ်ီးပေားရေး ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေမ်ှုအတေေ ်အရြခခ ံလိအုပ ်
ချေ်များြဖစ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိမှု၊ သယ်ယူပို့ 
ရဆာငရ်ေး ဆေသ်ေယရ်ေးရောင်းမေနမ်ှုနငှ့ ်လူ့စေမ်းအား
အေင်းအြမစ်များေို တိုးတေ်ရောင်းမေန်ရအာင် လုပ် 
ရဆာင်ကေေန်လိုရကောင်း။
ြညာရေးြဏ္ဍသည် အရေးကြီး

လူ့စေမ်းအားအေင်းအြမစ် ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေး
အတေေ် ပညာရေးေဏ္ဍသည် အရေးကေီးရကောင်း၊ နုိင်င့ံ 
ပညာရေးအတေေ ်ရေျာင်းဆော၊ ဆောမများ၏ အခန်း
ေဏ္ဍမှာ လေနစ်ောအရေးကေီးရကောင်း၊ အရြခခပံညာေဏ္ဍ၊ 
အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေဏ္ဍများေိ ုအားရပးေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အနာဂတတ်ေင ်ရောင်းမေနရ်သာ လူ့စေမ်းအား အေင်းအြမစ်
များနှင့် ဖေံ့ ဖဖိုးတုိးတေ်သည့် နုိင်ငံတစ်ခုြဖစ်ရပါ်လာရစရေး 
အတေေ် ပညာရေးေိုအားရပးေမညြ်ဖစဖ်ပီး ရောင်းမေန်
သည့် လေ်ဆင့်ေမ်းအရမေများေုိ ရပးခ့ဲေမည်ြဖစ်ရကောင်း။

နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအရနြဖင့် မိမိတာေန်ေတ္တေား
ေုိသိေိှဖပီး မိမိတာေန်ေုိရေျပေန်ေန်လုိရကောင်း၊ တုိင်းြပည် 
အတေေ် အလုပ်လုပ်ေမည်ြဖစ်ဖပီး မိမိလုပ်ငန်းတာေန်
များေိ ုရေျပေနစ်ောထမ်းရဆာငမ်သှာလျှင ်လပုရ်ဖာေ်ိငု ်
ဖေ်များနှင့် ြပည်သူေ ရလးစားမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ
တိုင်းြပည်နှင့် ြပည်သူလူထု၏ အေျ ိုးအတေေ် တစ်ဦး
ချင်း အသစိတိဓ်ာတမ်ျားရောင်းမေနစ်ောြဖင့ ်နိငုင်ံတ့ာေန ်
များေို ရေျပေန်ရအာင် ေိုင်းေန်းထမ်းရဆာင်ကေေမည်
ြဖစ်ရကောင်းြဖင့် ရြပာကေားသည်။
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နှစ်ရဟာင်းမှ နှစ်သစ်ေိုေူးရြပာင်းတဲ့ ြမန်မာ့ 
ရိုးောအတာသကေဂန် ောလဟာ ြမန်မာနိုင်ငံသားတို့ေဲ့ 
ရိုးောဓရလ့ပေဲရတာ်များအနေ် ထူးြခား ရလးနေ်မှုေှိတဲ့ 
ပေဲရတာ်တစ်ေပ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။

နှစ်ရဟာင်းေရန နှစ်သစ်ေိုေူးတဲ့ ေီလိုအချနိ် 
ခါမှာ ြပည်ရထာင်စုအတေင်းမှာေိှတ့ဲ တုိင်းေင်းသားြပည်သူ 
ညီအစ်ေိုရမာင်နှမများအားလုံး ေိုယ်စိတ်နှစ် ြဖာ 
ေျန်းမာ ချမ်းသာပါရစ၊ မဂဂလာေှိတဲ့ရန့ေေ်များေို 
ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကေပါရစ၊ ရောင်းေျ ိုးလိုအင်ဆန္ဒများ        
ြပည့ေ်ကေပါရစ၊ COVID-19 ေပရ်ောဂါရဘးကေီးေလည်း 
ရေျာ်လွှားနိုင်ကေပါရစလို့ ဆုမေန်ရောင်းရတာင်းအပ် 
ပါတယ်။

ြဖတ်သန်းခဲ့တဲ့  တစ်နှစ်တာောလအတေင်း                  
ြပန်ကေည့်မယ်ဆိုလျှင် COVID-19 ေပ်ရောဂါြဖစ်ပေား             
လာခဲ့တဲ့ စိန်ရခါ်မှုနဲ့အခေ်အခဲရတေ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် 
နုိေင်ဘာလ ၈ ေေ်ရန့မှာ ေျင်းပခ့ဲတ့ဲ ပါတီစံုေီမုိေရေစီ 
အ ရထေ ရထေ ရေွး ရော ေ် ပေဲ မှာ  ေ ည် ေွ ယ် ချ ေ် ေှိ ေှိ  

၁၃၈၃ ခုနှစ် ြမန်မာနှစ်သစ်ေူး နှုေ်ခွန်းဆေ် မဂဂလာစေား
( ၁၇−၄−၂၀၂၁ )

ရဆာင်ေွေ်ခဲ့တဲ့ ကေီးမားတဲ့ မဲစာေင်းမှားယေင်းမှုများ
ရကောင့် နိုင်ငံရတာ်ေဲ့ ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေ (၂၀၀၈           
ခုနှစ်)အေ နိုင်ငံရတာ်အာဏာေို အရေးရပါ်ောလ 
ဆိုငေ်ာ ြပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားနဲ့အညီ တာေနရ်ပးအပ်လာတဲ ့
အတေေ် တပ်မရတာ်ေ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ်ေီိ ုဖေဲ့စည်းခဲေ့ဖပီး ပုမံနှေ်ာလမဟတုတ်ဲ ့အရြခ 
အရနေို ေင်ဆိုင်ခဲ့ေတာ ြဖစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနြဖင့် 
နိငုင်ရံတာေ်ဲ့တာေနေ်ိ ုထမ်းရဆာငရ်နစဉေ်ာလအတေင်း 
ြပည်သူရတေေဲ့ ဆန္ဒနှစ်ခုြဖစ်တဲ့ တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းရေး
နဲ့ လမူှုစီးပေားဘေဖေံ ဖ့ဖိုး တိုးတေရ်ေးေိ ုအရောငအ်ထည ်
ရဖာ်နိုင်ဖို့ ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိဖပီး ဆေ်လေ် 
၍လည်း မိဘြပည်သူများေဲ့ဆန္ဒများ ြပည့်ေရစရေး 
အတေေ ်အစေမ်းေနုအ်ရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရဆာငေ်ေွ ်
ရပးသေားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေီလိုလုပ်ရဆာင်ောမှာ အစိုးေအဖေဲ့တစ်ခုတည်း 
သာ မဟုတ်ဘဲ မဏ္ဍိုင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ြပည်သူ 
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များအားလုံးေ ေိုင်းေန်း ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်သေားဖို့ 
လိုပါမယ။် အရေးကေီးဆုံးေရတာ ့နိုင်ငရံတာ် တညဖ်ငိမ် 
ရအးချမ်းရေးနဲ့ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးေို ရဆာင်ေွေ်ဖပီး 
ညင်သာတဲ့ အသေင်ေူးရြပာင်းမှုေို ဆေ်လေ် လုပ် 
ရဆာငန်ိငုဖ်ို ့အားလုံးေ အြမငေ်ျယေ်ျယ၊် ဉာဏပ်ညာ 
ေှိေှိြဖင့် ရဆာင်ေွေ်သေားဖို့လိုအပ်ရကောင်း တိုေ်တေန်း 
လိုပါတယ်။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနြဖင့် 
နိုင်ငံရတာ်နဲ့ ြပည်သူလူထုေဲ့ လူမှုစီးပေားဘေတည်ဖငိမ်
ရအးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညညီေတရ်ေးနဲ့ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေရ်ေး 
တိုအ့တေေ ်ြပညရ်ထာငစ် ုတိငု်းေင်းသား ညအီစေ်ိ ုရမာင ်
နှမများအားလုံးနဲ့ အတူတေေလေ်တေဲဖပီး အားသေန်          
ခေန်စိုေ် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်သေားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

တိုင်းြပည်တစ်ြပည်ေဲ့ စီးပေားရေးေို ြပန်လည် 
တည်ရဆာေ်တ့ဲရနောမှာ တစ်နုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာနဲ့ 
လွှမ်းခခုံစဉ်းစားရဆာင်ေွေ်ေမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိေ 
ေရတာ ့စီးပေားရေးအရြခခ ံအရဆာေအ်အုရံတေ ခိငုမ်ာ 
ရေးအတေေ် အရေးကေီးတဲ့စီးပေားရေး အင်စတီေျူးေှင်း 
ရတေေို အားရပးတာရတေ၊ ရသချာတဲ့ ေုန်ထုတ်လုပ်မှု 
ရတေေိ ုအားရပးတာရတေ လပုရ်ဆာငေ်မှာ ြဖစပ်ါတယ။်

ယခုလို COVID-19 ေပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သေ်ဖပီး 
တိုင်းေင်းသား ြပည်သူလူထုအတေေ် ောေေယ်ရေး၊                 
ေုသရေးတ့ုိတေင် မျေ်ြခည်မြပတ် ရစာင့်ကေည့်ရဆာင်ေွေ် 
ရပးလျေေ်ှေိာမှာ ောေေယရ်ဆးထိုးရပးနိငုရ်ေးအတေေ ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်၊ ရုေှားနိုင်ငံထုတ် 
ောေေယ်ရဆးများေိုလူဦးရေ ၁၅ သန်းရေျာ်အား 
ဦးစားရပးအဆင့ ်၃ ဆင့၊် အပုစ် ု၅ စခုေ၍ဲ ထိုးနှရံပးသေားမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။

လေ်ေှိတေင် ောေေယ်ရဆး ၃ သန်းခေဲရောေ်ေှိ 

ရနဖပီး ထပ်မံ၍ ၂၈ သန်း ရောေ်ေှိမှာြဖစ်ဖပီး ြပည်သူ 
လထူအုတေေ ်ရောဂါောေေယထ်နိ်းချုပန်ိငုရ်ေး အရလး 
ထားရဆာင်ေွေ်ရပးသေားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေျန်းမာမှ 
အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်၊ ေျန်းမာမှ ပညာသင်ကေားနိုင်မှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ ေျန်းမာမှသာ မိမိတို့ေဲ့ အနာဂတ်ေို 
ရောင်းမေန်စော ဖန်တီးနိုင်မှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

တပမ်ရတာအ်ရနနဲ့ ဖငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျား 
ရအာင်ြမင်ရစနိုင်ဖို့အတေေ် ဖငိမ်းချမ်းရေးေို အရနှာင့် 
အယှေ် အဟန့်အတားြဖစ်ရစသည့် မည်သည့်ေိစ္စမျ ိုး 
ေိုမဆို ရေှာင်ေှားဖပီး ထာေေဖငိမ်းချမ်းရေးေို အရောင် 
အထည်ရဖာ်နိုင်ေန် ဖငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါေင် 
ရနကေတဲ့အဖေဲ့အစည်းရတေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ရတေအရနြဖင့် 
ြပည်ရထာင်စုကေီး ဖငိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ လူမှုစီးပေား  
ဘေဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရစရေးနဲ့ ေီမိုေရေစီလမ်းစဉ်ေို 
နည်းမနှလ်မ်းမနှ ်ရလျှာေလ်မှ်းနိငုရ်စဖိုအ့တေေ ်ပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွေ်ရစလိုပါတယ်။  ထာေေဖငိမ်းချမ်းရေး               
ေေှိမှသာ တိုင်းြပည်ေဲ့ တိုးတေ်မှုဟာ ြဖစ်ထေန်းရစမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။

ယခုလို ၁၃၈၃ ခုနှစ် ေျေ်သရေမဂဂလာေှိတဲ့     
နှစ်သစ်ဦးအချနိ်ောလ အခါသမယမှာ ေျွန်ရတာ်တို့ 
ြဖတ်သန်းလာခဲ့ေတဲ့ နှစ်ရဟာင်းရတေမှ အားနည်းချေ် 
ရတေေိုြပုြပင်၊ အားသာချေ်ရတေေို ဆင်ြခင်သုံးသပ် 
ြမှင့်တင်ဖပီး နိုင်ငံရတာ်နဲ့နိုင်ငံသားတို့အတေေ် ရပးဆပ် 
သယ်ပိုး ရဆာင်ေွေ်သေားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်ရထာင်စုဖေား  တိုင်းေင်းသားညီအစ်ေို  
ရမာငန်မှများအားလုံး ေျန်းမာေှေငလ်န်းစောြဖင့ ်ေျွနရ်တာ်
တ့ုိနှင့် အတူ ြပည်ရထာင်စုအေျ ိုးေုိ လေ်တေရဲဆာင်ေွေ် 
ကေပါစို့လို့ ဆန္ဒမေန်ြပု နှစ်သစ်ဦး အမှာစေားပါးလိုေ် 
ပါတယ်။ အားလုံး ေျန်းမာေှေင်လန်းကေပါရစ ခင်ဗျာ။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီစမီခံန့်ခေရဲေး 
ရော်မတီ အစည်းအရေး (၅/၂၀၂၁)ေို ဧဖပီ ၂၂ ေေ် 
မေန်းလေပဲိငု်းတေင ်ရနြပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော 
နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်
ောေေယရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်
တေ်ရောေ် အမှာစေားရြပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ် ီေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေတုယိတပမ်ရတာ ်ောေေယရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း)၊ ေုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးစိုးေင်း၊ ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများြဖစ်
ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ြမထေန်းဦး၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထေဋ် ၊  ဦးေဏ္ဏရမာင်လေင် ၊  ေုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး  
ထေန်းထေန်းရနာင၊် ဦးေင်းေှနိ၊် ဦးရအာငန်ိငုဦ်း၊ ဦးေိေုိလုှိုင၊် 
ဦးချစ်နိုင် ၊  ဦးေိုေို ၊  ဦးတင်ထေဋ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ် ကေီး 
တင်ရအာင်စန်း ၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ ၊  ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 
ဦးြမင့်ကေိုင်၊ ရေါေ်တာပေင့်ဆန်း၊ ရေါေ်တာညေန့်ရဖ၊ 
ရေါေ်တာသေ်ခို င်ေင်း ၊  ဦးရေှေရလး ၊  ရေါေ်တာ 
သေ်သေ်ခုိင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာထေန်းရအာင်ြမင့် 
နငှ့ ်ြပညရ်ထာငစ်ရုေှ့ရနချုပ ်ရေါေတ်ာရေါ်သတီာဦးတို ့
တေ်ရောေ်ကေသည်။

စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး(၅/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် 
အမှာစေား

( ၂၂−၄−၂၀၂၁ )

ဦးစော ြပည်ရထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံရတာ် 
နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခေဲရေး 
ရောမ်တ ီအစည်းအရေးအမတှစ်ဉ(်၄/၂၀၂၁) မတှတ်မ်း
ေို အတည်ြပုသည်။
တည်ပငိမ်ရအးချမ်းမှုေှိရအာင် ရဆာင်ေေြ်ရန

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌေ အဖေင့်အမှာစေားရြပာကေားောတေင် အစိုးေ
တစ်ေပ်သည် နိုင်ငံရတာ်၏ ဖေံ့ ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးေို 
အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်ရပးေရသာ အဓိေ 
ေျသည့် အဖေဲ့အစည်းြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတေင် 
တိုင်းေင်းသား လေ်နေ်ေိုင် အဖေဲ့အစည်းများေှိဖပီး 
သရဘာထား ေေဲလေဲမှုများေှိြခင်းရကောင့် နိုင်ငံရေးအေ 
တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းမှုနှင့်  လုံ ခခုံရေးအေ တည်ဖငိမ်  
ရအးချမ်းမှုေှိရအာင် ရဆာင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ တိုင်းေင်း 
သားများနငှ့ ်တိငု်းေင်းသားမျ ိုးနေယစ်မုျား၏ စစုည်းသည့်
အင်အား ေေှိရအာင်လည်း ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းရေး၊ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေး
နငှ့ ်စည်းလုံးညညီေတရ်ေးအတေေ ်ဖေဲ့စည်းရပးထားသည့ ်
သေ်ဆိုင်ောရော်မတီများအလိုေ် ထည့်သေင်းစဉ်းစား
ရဆာင်ေွေ်ကေေန် လိုရကောင်း၊ စီးပေားရေး၊ ေျန်းမာ
ကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာရေး ရောင်းမေန်မှသာ တိုင်းြပည်
ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်မည်ြဖစ်ရကောင်း။ 
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စီး ပေား ရေး ရော င်း မေ န် ရေး နှ င့် ပ တ် သ ေ် ၍ 
ရေးေေေ်ေေှိမည့် ထုတ်ေုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်      
တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ေန် လိုအပ်သြဖင့် စနစ်ေျသည့် 
ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေး ကေိုးပမ်း 
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း ၊ မိမိတို့ထုတ်လုပ်သည့်  
ထတုေ်နုပ်စ္စည်းများ ရေးနှုန်းမနှေ်နစ်ောေေှေိနအ်တေေ ်
ထတုေ်နုပ်စ္စည်းများသည ်အေညအ်ရသေး ရောင်းမေနေ်န ်
လိုရကောင်း ၊  ထို့အြပင်  ထုတ်ေုန်ပစ္စည်းများအား 
အဆင့်ဆင့်ရောင်းချြခင်းများေို တတ်နိုင်သမျှ ရလျှာ့ချ 
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ေနုထ်တုလ်ပုသ်မူျားနငှ့ ်ရတာငသ်မူျား 
အရနြဖင့် ရေးနှုန်းမှန်ေန်စောြဖင့် ရောင်းချနိုင်မှသာ  
ေုန်ရေးနှုန်းေို ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်နိုင်မည် ြဖစ်ဖပီး 
စီးပေားရေး တိုးတေ်လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ေန်ကေီး ဌာန
များအရနြဖင့် မိမိတို့ သေ်ဆိုင်သည့် ေဏ္ဍအလိုေ် 
လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်ောတေင် နိုင်ငံ၏ ပေတိ 
အရြခအရနများနှင့် ချနိ်ထိုး စဉ်းစား၍ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာရငေ
များ အရလအလေင့် မြဖစ်ရပါ်ရစရေး ရဆာင်ေွေ်ကေရစ  
လိရုကောင်း၊ ထိသုိုရ့ဆာငေ်ေွန်ိငုမ်သှာ နိငုင်၏ံစီးပေားရေး
ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရောင်းမေန်လာမည်ြဖစ်ရကောင်း။ 
တွန်းအားရြးရဆာင်ေေြ်

စားနပ်ေိေ္ခာရပါများရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံ 
ရတာ်အစိုးေမှ ြဖည့်ဆည်းရဆာင်ေွေ်ရပးေသည်များ 
နှင့်  အားရပးရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှုများ ေှိရကောင်း ၊          
ြမစရ်ချာင်းများအတေင်း ငါးသယဇံာတရပါများရစရေးနငှ့ ်
လူဦးရေ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းမျှေှိရနရသာ ရေျးလေ်ရန 
ြပည်သူများ လူရနမှုဘေြမှင့်တင်ရေးအတေေ် စိုေ်ပျ ိုး 
ရမေးြမူရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးရဆာငေ်ေွြ်ခင်းများ 
ြပုလပုရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ ဌာနဆိငုေ်ာတာေနေ်ှသိမူျား
အရနြဖင့်လည်း တိုင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ် အလိုေ် 
ရေသခံရတာင်သူများအား အားရပးေူညီ ရဆာင်ေွေ်
နိုင်ရေး ေေင်းဆင်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုရကောင်း၊ 
အားရပးေူညီမှုများေှိမှသာ လုပ်ငန်းများ ရအာင်ြမင် 
ြဖစ်ထေန်းလာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံ၏ စားရေေိေ္ခာ 
ရပါများရေးအတေေ် သေ်ဆိုင်ော တာေန်ေှိသူများ
အရနြဖင့်  မိမိတို့ေိုယ်တိုင် ေေင်းဆင်းရဆာင်ေွေ် 
သေဲ့သို့ မိမိတို့လေ်ရအာေ်ေိုလည်း လုပ်ငန်းများ 
ရအာင် ြမင်စော  ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေး တေန်းအားရပး 

ရဆာင်ေွေ်သေားေန် လိုရကောင်း။ 
တိငု်းြပည ်ဖေံ ဖ့ဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေေ ်ရဆာငေ်ေွ ်

ောတေင် ေျန်းမာ ကေံ့ခိုင်သည့် လူသားအေင်းအြမစ်များ 
ေှိေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ေျန်းမာရေးေိုထိခိုေ်ရစ 
နိုင်သည့် အေေ်၊ ရဆးလိပ်၊ ေေမ်းနှင့် မူးယစ်ရဆးေါး 
သုံးစေဲမှုများေို ထိန်းသိမ်းကေပ်မတ်ရဆာင်ေွေ်ကေေန် 
လိုရကောင်း၊ မိမိတို့ေင်ရငေနှင့်မျှတသည့် အာဟာေ ြပည့်
ေရသာ အစားအရသာေမ်ျား စားသုံးနိငုေ်နအ်တေေ ်စမီံ
ရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေို 
အရထာေ်အေူြဖစ်ရစမည့် ေိုယ်လေ်လှုပ်ေှား အား 
ေစားြပုလပုြ်ခင်းများေိ ုအားရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိို ့
နိငုင်၏ံ ရမျှာမ်နှ်းသေတ်မ်းသည ်၆၆ နစှခ်န့်သာေှသိြဖင့ ်
အြခားနိုင်ငံများထေ် ရလျာ့နည်းလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ြပည်သူများ ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရစရေးအတေေ် 
ေျန်းမာရေးြမှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများေို ဦးစားရပး 
ရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုရကောင်း၊ ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံ 
အပါအေင် အြခားနိုင်ငံအချ ို့တေင်လည်း COVID-19 
ရောဂါေူးစေ်မှုများ ြမင့်မားလျေ်ေှိသြဖင့် မိမိတို့  
အရနြဖင့လ်ည်း COVID-19 ရောဂါောေေယရ်ေးအတေေ ်
အရလးထား ရဆာငေ်ေွက်ေေန ်လိရုကောင်း၊ ြပညသ်မူျား 
ေျန်းမာ ကေံ့ ခို င် ရစရေးအတေေ်  မိမိတို့အရန ြဖင့်  
ြဖည့ဆ်ည်းရပး နိငုသ်ညမ်ျားေိ ုြဖည့ဆ်ည်းရဆာငေ်ေွ်
ရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ ထိုအ့ြပင ်ေျန်းမာရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
ပညာရပးြခင်း လုပ်ငန်းများေိုလည်း စဉ်ဆေ်မြပတ်
ရဆာင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။ 
ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ေေြ်ရြးမည်

အားေစားေဏ္ဍနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အားေစားများ 
ြပုလုပ်မှသာ ေျန်းမာကေံ့ခိုင်မှုေှိမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ 
အလေယ်ေူဆုံး အားေစားနည်းနှစ်ခုမှာ လမ်းရလျှာေ် 
ြခင်းနငှ့ ်ရြပးြခင်းပင ်ြဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အရေှ့ 
ရတာင်အာေှ  အားေစား ဖပိုင်ပေဲမှစ၍ အားေစား 
ရအာင်ြမင်မှုများသည် ဖပီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတေင်း 
များစောေျဆင်းခဲရ့ကောင်း၊ အားေစားဖပိုငပ်ေမဲျားြပုလပု ်
ြခင်းသည် စိတ်ဓာတ်ြမှင့်တင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ရပးြခင်း
ပင်ြဖစ်ရကောင်း၊ အားေစားနှင့် ပတ်သေ်၍ မိမိတို့ 
သေ်ဆိုင်ော  ေန် ကေီးဌာနများအလိုေ်  အားရပး  
ရဆာင်ေေွြ်ခင်းြဖင့် အားေစားေဏ္ဍ တိုးတေရ်အာင် 
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ရဆာင်ေွေ် ကေရစလို ရကောင်း ၊  အားေစားသည်  
နိုင်ငံရတာ်အတေေ် အားရပးရဆာင်ေွေ် ကေေမည့်  
ေဏ္ဍတစေ်ပြ်ဖစရ်ကောင်း၊ အားေစားဖပိုငပ်ေမဲျား ြပုလပု ်
ောတေင် ေစားေေင်းများရောင်းမေန်ရေးသည်လည်း 
အဓိေေျသြဖင့် လိုအပ်သည့် အားေစားေေင်းများ၊ 
အားေစားရုမံျား ရောင်းမေနရ်ေး ြဖည့ဆ်ည်း ရဆာငေ်ေွ ်
ရပးမည်ြဖစ်ရကောင်း။ 

ပညာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်သည့် 
နိုင်ငံတိုင်းသည် ပညာရေးေဏ္ဍအား အြပည့်အေ 
အားရပးရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိသည်ေို ရလ့လာရတေ့ေှိ ေ
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ပညာရေးြမင့မ်ားရေး 
အတေေ ်အားရပးရဆာငေ်ေွေ်ာတေင ်ဆော၊ ဆောမများ 
အတေေ် ၎င်းတို့ပညာအေည်အချင်းနှင့် ေိုေ်ညီသည့် 
ခစံားခေင့မ်ျားေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွရ်ပးေမညြ်ဖစသ်ြဖင့ ်
နည်းလမ်းေှာရဖေရဆာင်ေွေ်သေားေန်လို ရကောင်း ၊ 
တေ္ကသိုလ်အဆင့်များေို ရမလဆန်းတေင် ဖေင့်လှစ်နိုင် 
ေန်နှင့် အရြခခံပညာရေျာင်းများအား ဇေန်လဆန်းတေင် 
ဖေင့လ်စှန်ိငုေ်န ်စစီဉရ်ဆာငေ်ေွလ်ျေ ်ေှရိကောင်း၊ အရြခခ ံ
ပညာအတေေ ်ဆော၊ ဆောမများေိ ုသငက်ေားမှု သငယ်မူှု 
အရထာေအ်ေြူပုသငတ်န်းများ ဖေင့လ်စှ ်သငက်ေားရပး 
လျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေသဆိငုေ်ာ အပုခ်ျုပရ်ေးအဖေဲ့အစည်း 
များအရနြဖင့်လည်း သေ်ဆိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် ေူညီ 
ြဖည့်ဆည်း ရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ပညာရေး 
ေဏ္ဍတေင်  စိုေ်ပျ ိုးရမေး ြမူရေးပညာေှင်များ  ပို မို  
ရမေးထုတ်နိုင်ရေးအတေေ်လည်း စီမံရဆာင်ေွေ်လျေ် 
ေှိသည့်အြပင် ဥပရေပိုင်းဆိုင်ော နားလည်တတ်ေျွမ်း 
သူများ များြပားလာရစရေးအတေေ်လည်း တေ္ကသိုလ် 
များတေင် ဥပရေဘာသာေပ်များ ထည့်သေင်းသင်ကေား 
နိုင်ရေး စီမံရဆာင်ေွေ်သေားရစလိုရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ် 
ပညာေပမ်ျား သငက်ေားချနိတ်ေင ်စီးပေားရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ ်
သည့ ်ပညာေပမ်ျားေိလုည်း အထူးြပုသငက်ေားနိငုရ်ေး 
အားရပးရဆာင်ေွေ်သေားရစလိုရကောင်း၊ သို့မှသာ နိုင်ငံ 
ဖေံ့ ဖဖိုးတုိးတေ်ရေးအတေေ် ဘေ်ရပါင်းစံုမှ အရထာေ်အေူ 
ြပုနိုင်မည်ြဖစ်ရကောင်း။ 
ရြာင်းမွန်သည့် အြျ ိုးေလေ်များေေှိမည်

ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများနှင့် ပညာရေးေန်ထမ်း 
များ CDM ြပုလုပ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ ေန်ထမ်းများ 

လုပ်ငန်းခေင်ြပန်လည်ေင်ရောေ်ရေး ရဆာင်ေွေ်ကေေန် 
လိုရကောင်း၊ အချ ို့ေန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့အရနြဖင့် 
CDM တေင ်ပါေငမ်ှုမေှပိါေ Social Punishment ြပုလပု ်
ခံေမည်ေို ရကောေ်ေွံ့ြခင်း၊ မိမိတို့ တာေန်ပျေ်ေေေ် 
ခဲ့မှုများရကောင့် အရေးယူခံေမည်ေို ရကောေ်ေွံ့ြခင်း 
များရကောင့် တာေန်ထမ်းရဆာင်မှုများေို ဆေ်လေ် 
ပျေ်ေေေ်လျေ်ေှိ ကေရကောင်း၊ ေိုယ်တိုင်ဦးရဆာင် 
လှုံ့ရဆာ်မှုများတေင် မပါေင်သည့် ေန်ထမ်းများအား 
ေန်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းေမ်းများနှင့်အညီ ထိုေ်သင့် 
သည့ ်အရေးယမူှုေိသုာ ရဆာငေ်ေွမ်ညြ်ဖစဖ်ပီး အလပုမ် ှ
ထုတ်ပယ်သည်အထိ  အရေးယူရဆာင် ေွေ်မည်  
မဟုတ်ရကောင်း၊ ေန်ထမ်းများအား CDM ြပုလုပ်ေန် 
ဖခမိ်းရြခာေရ်နသမူျားအား သတင်းပိုတ့ိငုက်ေားေန ်ဆေ်
သေယ်ေမည့် ဖုန်းနံပါတ်များအား ထုတ်ြပန်ထားဖပီး 
ဖခိမ်းရြခာေ်သူများေို ထိထိရောေ်ရောေ်အရေးယူ 
ရဆာင်ေွေ်သေားမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ CDM ြပုလုပ်လျေ် 
ေှသိည့ ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများနငှ့ ်ပညာရေးေနထ်မ်း 
များအရနြဖင့ ်မမိတိိုလ့ပုင်န်းခေငသ်ို ့အြမနဆ်ုံး ြပနလ်ည ်

တိုင်းပြည် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရေးအတွြ် 

ရဆာင်ေေြ်ောတွင်

ြျန်းမာကြံ့ခိုင်သည့်

လူသားအေင်းအပမစ်များ

ေှိေန်လို၊

ထို့ရကြာင့် ြျန်းမာရေးြို

ထိခိုြ်ရစနိုင်သည့်

အေြ်၊ ရဆးလိြ်၊ ြွမ်းနှင့်

မူးယစ်ရဆးေါး သုံးစွဲမှုများြို

ထိန်းသိမ်းကြြ်မတ်

ရဆာင်ေေြ်ကြေန်လို။
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ေင်ရောေ် တာေန်ထမ်းရဆာင်ပါေ နိုင်ငံအတေေ် 
ရောင်းမေန်သည့် အေျ ိုးေလေ်များေေှိမည်ြဖစ်သြဖင့် 
ေ မ်း ရြမာ ေ် ေ မ်း သာ ြဖ င့်  ကေို ဆို ပါ ရကော င်း ြဖ င့်  
ရြပာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာ 
ကေသည့ ်ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများေ သေဆ်ိငုေ်ာေဏ္ဍ 
အလိုေ် ေှင်းလင်းတင်ြပရဆေးရနေး၍ အတည်ြပုချေ် 
ေယူကေသည်။

ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌေ အလပုသ်မား၊ လေူငမ်ှုကေီးကေပရ်ေးနငှ့ ်ြပညသ်ူ့ 
အင်အားေန်ကေီးဌာနေ ရဆာင်ေွေ်မည့် နိုင်ငံသား 
စစိစရ်ေးေတြ်ပား ြပုလပုရ်ပးရေး(ပန်းခင်းစမီခံျေ)်ေိ ု
အရလးထားရကောင်း၊ နိငုင်သံားတိငု်း နိငုင်သံားစစိစရ်ေး 
ေတ်ြပားေေှိရေးမှာ အရေးကေီးရကောင်း၊ ေသင့်ေထိုေ် 
သည့် နိုင်ငံသား၊ တိုင်းေင်းသားများအားလုံး နိုင်ငံသား 
စစိစရ်ေးေတြ်ပား ေေှရိေးအတေေ ်သတမ်တှထ်ားသည့ ်
စီမံချေ်ောလအတေင်း အဖပီးရဆာင်ေွေ်ရပးေမည်ြဖစ်
ရကောင်း ၊  ဖပီးခဲ့သည့်ရေွးရောေ်ပေဲတေင်  နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေးေတ်မေှိဘဲ ဆန္ဒမဲရပးခဲ့သည့်ဦးရေ ၄ ေသမ ၆

 သန်းေှသိညေ်ိ ုစစိစရ်တေ့ေှရိကောင်း၊ ရနာငေ်ျင်းပမည့ ်
ရေွးရောေ်ပေဲတေင်  မဲရပးခေင့် ေှိသူနို င်ငံသားတိုင်း  
ဆန္ဒမဲရပးနိုင်ရေးအတေေ် ေိုင်ရဆာင်ခေင့်ေှိသည့်  
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ေတ်ြပားများေေှိရေး ဦးစားရပး 
ရဆာင်ေွေ်ရပးသေားေမည် ြဖစ်ရကောင်း ၊ ပန်းခင်း                   
စီမံချေ်တေင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးေတ်ြပား ြပုလုပ်ရပး 
ေမည့ ်ဦးရေ ၃ ေသမ ၈ သန်းရေျာေ်ှဖိပီး စမီခံျေေ်ာလ 
၁၈ လ ကောြမင့်မည်ြဖစ်ရကောင်း၊ ယခုရဆာင်ေွေ်မည့် 
ပန်းခင်းစီမံချေ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး 
ေတ်ြပား ြပုလုပ်မည့်သူများအား ရသေးအုပ်စုခေဲြခင်း 
လုပ်ငန်းေို ောေေယ်ရေးေန်ကေီးဌာနနှင့် ေျန်းမာရေး 
နှင့်အားေစားေန်ကေီးဌာနတို့ေ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ် 
သေားေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသား 
စစိစရ်ေးေတြ်ပား ေေှရိေးအတေေ ်သေဆ်ိငုေ်ာ ေနက်ေီး 
ဌာနများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဆင့်ဆင့်ေ 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်သေားေန် လိုရကောင်း။

စီး ပေား ရေးလုပ် ငန်း များ  ရဆာင် ေွေ်မှု နှ င့်  
ပတ်သေ်၍ ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ် 
လျေေ်ှသိည့ ်လပုင်န်းများေှရိကောင်း၊ ရချးရငေ၊ ရထာေပ်ံ ့
ရငေများြဖင့် ရဆာင်ေွေ်သည့်လုပ်ငန်းများေှိဖပီး ြပည်ပ 
နိငုင်မံျားမ ှောနှုန်းြပည့ ်ေင်းနှီးြမှုပန်ှသံည့လ်ပုင်န်းများ၊ 
အေျ ိုးတူ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် 
ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများေှရိကောင်း၊ ယင်းေစိ္စများနငှ့ ်
စပ်လျဉ်း၍ ေန်ကေီးဌာနများအရနြဖင့် သေ်ဆိုင်ော 
နိုင်ငံများ ၊  အဖေဲ့အစည်းများနှင့်  ရဆေးရနေးောတေင်  
အစိုးေနှင့် ြပည်သူလူထု၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ခေဲ ြခား 
နားလည်ရစေန် ေှင်းလင်း ရြပာကေားရစလိုရကောင်း။ 

ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ ပညာသင်ကေားမှု 
ရနှာင့်ရနှးမှုမေှိရစေန်အတေေ် မကောမီောလအတေင်း 
စာသငရ်ေျာင်းများ ြပနလ်ညဖ်ေင့လ်စှန်ိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေွ ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် သေ်ဆိုင်ော ေန်ကေီးဌာန
များေ ေိငု်းေန်းေညူ ီရဆာငေ်ေွသ်ေားကေ ေနလ်ိရုကောင်း၊ 
အနာဂတတ်ေင ်ပညာတတမ်ျားေှေိန ်လိအုပသ်ည့အ်တေေ် 
သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာနများေ အြပည့်အေ ပူးရပါင်း
ေူညီ ရဆာင်ေွေ်ကေေန် ထပ်မံတိုေ်တေန်းလိုရကောင်း 
ရြပာကေားခဲ့သည်။

တြ္ကသိုလ်များတွင်

ဥြရေောသာေြ်များ

ထည့်သွင်းသင်ကြားနိုင်ရေး

စီမံရဆာင်ေေြ်သွားရစလို၊ 

တြ္ကသိုလ်ြညာေြ်များ

သင်ကြားချနိ်တွင်

စီးြွားရေးနှင့် ြတ်သြ်သည့်

ြညာေြ်များြိုလည်း

အထူးပြုသင်ကြားနိုင်ရေး

အားရြးရဆာင်ေေြ်သွားရစလို။
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တေ္ကသိုလ်များတေင် စီးပေားရေးဘေဲ့သင်တန်းနှင့ ်
ဥပရေဘေဲ့သင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖေင့်လှစ်ရေး လုပ်ငန်း 
ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးေို ဧဖပီလ ၂၆ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတေင ်
ရနြပည်ရတာ် ပညာရေးေန်ကေီးဌာန အစည်းအရေး 
ခန်းမ၌ ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စ ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် 
မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာစေား 
ရြပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီေင်များြဖစ်ကေသည့် ေုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုး ြမင့်ထေန်း ၊  ရေါ်ရအးနုစိ န် နှ င့်  ဦးရမာင်းဟာ ၊ 
ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ ြဖစ်ကေသည့် ရေါေ်တာ 
ညေန့်ရဖနငှ့ ်ရေါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ေတုယိေနက်ေီးများ၊ 
ညွှနက်ေားရေးမှူးချုပမ်ျား၊ ပါရမာေ္ခချုပမ်ျား၊ ပါရမာေ္ခ
များနှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ရဆေးရနေးပေဲတေင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စ ီ
အရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ်တာေန်များအား စတင်တာေန် 
ထမ်းရဆာင်ချ နိ် မှ စ၍ ပညာရေးဆို င် ော ြပု ြပင်
ရြပာင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သေ်၍ သေ်ဆိုင်ောတာေန်ေှိ
သူ များနှင့် ရဆေးရနေးခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် ေီ
မို ေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်တေင် ရလျှာေ်လှမ်းရန

ေေ္ကသိုလ်များေွင် စီးပွားတေးဘွဲ့သင်ေန်းနှင့် ဥပတေဘွဲ့သင်ေန်းများ
ေိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်တေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့်

အမှာစေား
( ၂၆-၄−၂၀၂၁ )

ြခင်း ြဖစ်၍ ဥပရေေို နိုင်ငံသားတိုင်း သိေှိနားလည်
ေန် လိုအပ်သြဖင့် ဥပရေပညာေပ်များအား ေျယ်ြပန့်
စော သင်ကေားနိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း ၊ 
အလား တူ နိုင်ငံဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးအတေေ် စီးပေားရေး 
ဆိုင်ော ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ေန်လိုအပ်သြဖင့် စီးပေားရေး
ေဏ္ဍတေင် စီးပေားရေး အသိအြမင်ေှိသည့် ပညာတတ်
များ ရပါများေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံဖေံ့ ဖဖိုးရေး
အတေေ်  အဓိေ လိုအပ်ချေ် ြဖစ်သည့်  အဆိုပါ 
စီးပေားရေးပညာ ေပ်နှင့်  ဥပရေပညာေပ်များအား 
တေ္ကသိုလ်များ  အားလုံးတေင်  သင် ကေားနို င်ရေး 
ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ် ြခင်းပင်ြဖစ်ရကောင်း။
လူမှုေေပမေင့်တင်မှုများြို ခံစားေနိုင်

တေ္ကသုိလ်များသည် ဘာသာေပ်ဆုိင်ောေျွမ်းေျင် 
သူများေို  ရမေးထုတ်ရပးသည့်  ရနောဌာနတစ်ခု           
ြဖစ်ဖပီး လေ်ရတေ့လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်ချနိ်တေင် 
တေ္ကသိုလ်မှ သင်ကေားရပးခဲ့သည့်ပညာေပ်များေို 
အရြခခံ၍ လူမှုဘေြမှင့်တင်မှုအေျ ိုးများေို ခံစားေ 
နိုင်ရကောင်း ၊  လူတိုင်း  ဥပရေပညာေှင်  မြဖစ်နိုင် 
ရသာလ်ည်း ဥပရေပညာနားလည ်သေိှမိှုရကောင့ ်ဥပရေ 
ပညာေို အသုံးချ၍ လူမှုဘေြမှင့်တင်မှုများေို ခံစားေ 
နိုင်ရကောင်း၊ အလားတူ စီးပေားရေးပညာေပ်များေို 
တတ်ေျွမ်းြခင်းြဖင့် လေ်ရတေ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တေင ်
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အေျ ိုးေှိရအာင် အသုံးချနိုင်ရကောင်း ၊  လေ်ရတေ့ 
လုပ်ငန်းခေင်များတေင် တေ္ကသိုလ်မှ သင်ကေားရပးလိုေ ်
သည့် ပညာေပ်များေို အသုံးချြခင်းအားြဖင့် များစော 
အေျ ိုးေှိနိုင်မည် ြဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ၁၉၂၀ ြပည့်နှစ်တေင် ေန်ေုန် 
တေ္ကသိုလ် တစ်ခုသာေှိဖပီး အဆိုပါ အချနိ်ောလေ 
တေ္ကသိုလ်ရေျာင်းသား ရေျာင်းသူများေို အများေ 
အထင် ကေီး ရလးစားကေရကောင်း ၊  ဆေ်လေ်ဖပီး 
မန္တရလးတေ္ကသိုလ်၊ ရတာင်ကေီးရောလိပ်၊ ရမာ်လ
ဖမိုင်ရောလိပ်၊ ပုသိမ်ရောလိပ်၊ ြမစ်ကေီးနားရော
လိပ်၊ စစ်ရတေရောလိပ်များ ဖေင့်လှစ်၍ ထိုမှတစ်ဆင့် 
တေ္ကသိုလ်များအဆင့်အထိ တိုးချဲ့ဖေင့်လှစ်လာခဲ့ော 
ယခုအခါ ရေသ ၂၄ ခုတေင် တေ္ကသိုလ်များ ဖေင့်လှစ်နိုင်
ဖပီြဖစ်ပါရကောင်း၊ ယခင်ေ စီးပေားရေး၊ ပညာရေးနှင့် 
ဥပရေပညာေပ် သင်ကေားလိုသူများ အရနြဖင့် ေန်ေုန်
သို့ လာရောေ်သင်ကေားကေေရကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှ 
ရေျာင်းသားများ လာရောေ်သင် ကေားကေသြဖင့် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများအရနြဖင့် ပတ်ေန်းေျင ်
အသစ်တေင် ေျင်လည်ကေေဖပီး ကေိုးစား အားထုတ်
သူများအရနြဖင့် ထူးချွန်ရအာင်ြမင်မှုများ ေှိသည်ေို 
ရတေ့ေှိေရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်ပညာ ဖပီးဆုံးချနိ်တေင် 
အချ ို ့ေ ဌာနဆိုင်ောများတေင် အောေှိများ ြဖစ်လာ
သေဲ့သို့ အချ ို ့မှာလည်း မိမိတို့သေ်ဆိုင်ောလုပ်ငန်း
များအလိုေ် ရဆာင်ေွေ်ကေသြဖင့် တေ္ကသိုလ် ပညာ 
ဖပီးဆုံးသူတိုင်း အစိုးေေန်ထမ်း မြဖစ်ကေရကောင်း။

ပညာသငက်ေားရေးတေင ်အရြခခပံညာအဆင့န်ငှ့ ်
တေ္ကသိုလ်အဆင့်သည် ေောြခားမှုများေှိရကောင်း၊ 
အရြခခံပညာအဆင့် သင်ကေားသည့် ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများေို  မိဘ၊ ဆောများေ အနီးေပ် 
ထိန်းသိမ်းကေပ်မတ်ရပးေဖပီး တေ္ကသိုလ်တေင် ပညာ 
သင်ကေားသည့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများသည် 
မိမိတို့ေိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းရနထိုင် ကေေရကောင်း၊ 
အရြခခံပညာ သင်ကေားရေးသည် သင်ကေားရေးစနစ် 
(Teaching) ြဖစ်ဖပီး တေ္ကသိုလ်ပညာ သင်ကေား 
ရေးသည် ရလ့လာြခင်းစနစ် (Learning) ြဖစ်ရကောင်း၊ 
အရြခခံပညာမူလတန်း သင်ကေားသည့် ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများအရနြဖင့် သင်ကေားသည့် ပညာေပ် 

များနငှ့ ်ပတေ်န်းေျငအ်ားြဖင့ ်ရယဘယုျတညူရီကောင်း၊ 
အလားတူအလယ်တန်းအဆင့် ပညာသင်ကေားသည့် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများသည်လည်း တူညီသည့ ်
အသေ်အေွယ်၊ တူညီသည့်ပညာေပ်၊ တူညီသည့် 
ပတ်ေန်းေျင်တေင်  ပညာသင် ကေားကေေရကောင်း ၊ 
အရြခခံပညာ အထေ်တန်းအဆင့်တေင် တေ္ကသိုလ် 
ေင်တန်းစာရမးပေဲတေင် ေျရှုံးသူများေှိသြဖင့် အသေ် 
အေွယ်အေ အနည်းငယ်ေောြခားမှု ေှိလာရကောင်း၊ 
တေ္ကသိုလ် တေ်ရောေ်ချနိ်တေင်လည်း ရန့သင်တန်း 
(Day)နှင့် အရေးသင်(Distance) တို့သည် ပညာ 
သင်ကေားေမှုနှင့် ပတ်ေန်းေျင်ေောြခားမှုေှိရကောင်း၊ 
တေ္ကသိုလ်များတေင် ပညာသင်ကေားရေးေိုသာမေ 
လေ်ရတေ့ရဆာင်ေွေ်ြခင်းနှင့် ရလ့လာြခင်းပညာေပ်
များေို ရဆာင်ေွေ်ကေေရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်များတေင ်
စာကေည့တ်ိေုမ်ျား အဆင့မ်စီောေှရိစရေး အတေေလ်ည်း 
အရလးထား ရဆာင်ေွေ်ရစလိုရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ် 
တေ်ရောေ်သည့် လူငယ်များ စစ်မှန်သည့် ပညာေပ်
များနှင့် စစ်မှန်သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ
ေေှိရအာင် ရဆာင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။

တေ္ကသိုလ်များတေင် ဥပရေပညာသင်ကေား 
ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ေီမိုေရေစီစနစ်တေင် နိုင်ငံသား 
တိုင်း ဥပရေစည်းေမ်းများနှင့် ရနထိုင်နိုင်ေန်အတေေ ်
ဥပရေပညာသည် အရေးကေီးရကောင်း၊ လူမှုရေးဆိုင် 
ောများ၊ စီးပေားရေးဆိုင်ောများနှင့် အြခားေိစ္စေပ်များ 
ရဆာင်ေွေ်ောတေင် ဥပရေနှင့်ပတ်သေ်၍ ရဆာင်ေွေ ်
ေသညမ်ျား  များစောေှရိကောင်း၊ အလားတ ူအပုခ်ျုပမ်ှုပိငု်း 
ဆိုင်ောများ ရဆာင်ေွေ်ောတေင်လည်း နိုင်ငံသား      
တစ်ရယာေ်အရနြဖင့် ဥပရေသိေန် လိုအပ်သေဲ့သို့ 
စမီခံန့်ခေမဲှု ရဆာငေ်ေွသ်မူျားအရနြဖင့လ်ည်း ဥပရေေိ ု
နားလည်တတ်ေျွမ်းေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ဥပရေေို 
နားလည်တတ်ေျွမ်း ထားြခင်းအားြဖင့် လေ်ရတေ့ 
နယ်ပယ်တေင် တိုေ်ရိုေ်အသုံးချခေင့်ေသည့် ပညာေပ် 
ြဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်တေင်လည်း တပ်မရတာ် 
အောေှိ ကေီးများနှင့်  အောေှိငယ်များ၊ ြမန်မာနိုင်ငံ 
ေဲတပ်ဖေဲ့ေင်တို့အား ဥပရေသင်တန်းများ ဖေင့်လှစ်၍ 
အရလးထားသင်ကေားရပးလျေ်ေှိရကောင်း။

စီးပေားရေးပညာ သင်ကေားမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ 
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တိငု်းြပညစ်ီးပေားရေး ရောင်းမေနေ်နအ်တေေ ်စီးပေားရေး
အရြခခမံျား၊ စီးပေားရေးေိ ုနားလည ်တတေ်ျွမ်းသမူျား
ေှိမှသာ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတေ်
ရောင်းမေန်လာမည် ြဖစ်ရကောင်း ၊  ရေှးယခင်ေ 
စီးပေားရေးဆိုင်ော စီမံခန့်ခေဲမှု အမှားများရကောင့် နိုင်ငံ
စီးပေားရေး ေျဆင်းခဲေ့သညမ်ျား ေှခိဲရ့ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်
စီးပေားရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံသားများ စီးပေားရေး
ဆိုင်ော အြမင်များေှိေန် လိုအပ်သြဖင့် စီးပေားရေးပညာ
ေို သင်ကေားရစလို ြခင်း ြဖစ်ရကောင်း၊ စီးပေားရေး
ဆိုင်ော ပညာေပ်သည် လေ်ရတေ့လုပ်ငန်းခေင်တေင် 
အသုံးချရဆာင်ေွေ်နိုင်ရကောင်း၊ အလားတူ အြခား
ဘာသာေပ်များသည်လည်း သေ်ဆိုင်ောပညာေပ် 
နယပ်ယအ်လိေု ်အသုံးချနိငုသ်ညမ်ျားလည်း ေှရိကောင်း၊ 
ေိဇ္ဇာပညာေပ်သည်လည်း လူများ၏ အရတေးအရခါ် 
တိုးတေ်ရေးအတေေ် များစောအရထာေ်အေူြပု
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ပညာရေးဆိုင်ော ဘာသာေပ်များ 
သင်ကေားချန်ိတေင် မျှတစော သင်ကေားြခင်းြဖင့် ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများ၏ ဘေတိုးတေ်ရေးအတေေ် များစော
အရထာေ်အေူြပုမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်ပညာ 
သင်ကေားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အနာဂတ်ေိုရမျှာ်ရတေး
ဖပီး စဉ်းစားရဆာင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

မိမိတို့အရနြဖင့် ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကေီး
အလိုေ်ေောြခားမှုများ၊ ရေျးလေ်၊ ဖမို့ြပေောြခားမှု 
များေို ရလျှာ့ချနိုင်ရေးရဆာင်ေွေ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံး 
အချ ို းညီစော ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရစရေး ရဆာင်ေွေ်လျေ ်
ေှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေမ်ှုေှရိစေနအ်တေေ ်
နိုင်ငံရေးအေ တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းမှုေှိေန်၊ လုံခခုံရေးအေ 
တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းမှုေှိေန် ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
လုံ ခခုံရေးအေ တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းမှု ေှိေန်အတေေ် 
တိုင်းေင်းသား လေ်နေ်ေိုင်များ ချုပ်ဖငိမ်းရအာင်
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ အချ ို ့ လေ်နေ်ေိုင် 
ပဋိပေ္ခြဖစ်ပေားလျေ်ေှိသည့် အချ ို ့ရနောများတေင် 
ပညာသင်ကေားရေးအတေေ် အခေ်အခဲများ ြဖစ်ရပါ် 
လျေ်ေှိဖပီး အချ ို ့ရနောများတေင် တပ်မရတာ်မှ ေူညီ 
ြဖည့်ဆည်းရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှုများေှိရကောင်း၊ ပညာ 
တတ်များ ရပါများမှသာ ရေသတိုးတေ်မည်၊ ရေသ 
တိုးတေ်မှသာ အသိပညာများ တိုးတေ်ရောင်းမေန် 

လာမည်၊ အသိပညာများရောင်းမေန်မှသာ ရတေးရခါ်
ရြမာ် ြမင်မှုများ ရောင်းမေန်လာဖပီး  ဖငိမ်းချမ်းရေး
အေသာ၊ ေီမိုေရေစီ၏အေသာေိုသိေှိဖပီး လုပ်ငန်း
များ ရဆာင်ေွေ်လာနိုင်မည် ြဖစ်ရကောင်း၊ သို့မှသာ 
လူမှုစီးပေားဘေ ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်လာမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံမှ ြပည်သူများအားလုံး အြခားတိုင်းြပည် 
များတေင် ရအာေ်ရြခအလုပ်သမားအြဖစ် ရဆာင်ေွေ ်
ြခင်းေို မြပုလုပ်ကေရစလိုဘဲ မိမိတို့နိုင်ငံတေင်းမှာသာ 
ရနထိုင် လုပ်ေိုင်ရဆာင်ေွေ်၍ ကေီးပေားချမ်းသာရစ 
လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ြပည်သူများ ပညာတတ်ရအာင ်
ရဆာင်ေွေ်ကေောတေင် ဆော၊ ဆောမများမှ ပညာများ 
သင်ကေားရပးသေဲ့သို့ သေ်ဆိုင်ော အုပ်ချုပ်ရေး အဖေဲ့
အစည်းများ အရနြဖင့လ်ည်း တေန်းအားရပး ရဆာငေ်ေွ်
ကေရစလိုရကောင်း။

ေန်ထမ်းများ CDM ြပုလုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍    
ေီမိုေရေစီနိုင်ငံြဖစ်သြဖင့် နိုင်ငံရေးအေ လေတ်လပ်စော 
သရဘာထားေေလဲေမဲှုေှနိိငုရ်သာလ်ည်း နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ
အရနြဖင့် မည်သည့်အစိုးေ တာေန်ယူသည်ြဖစ်ရစ    
နိုင်ငံ့တာေန်ေို  ထမ်းရဆာင်ေမည် ြဖစ်ရကောင်း ၊            
နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများနငှ့ ်အစိုးေေနထ်မ်းသည ်ေောြခားမှု ေှိ
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သားများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖေဲ့
ေင်များသည် နိုင်ငံရတာ်ေိုောေေယ်ရပးသည့်၊ တေား 

ေီမိုြရေစီစနစ်တွင်

နိုင်ငံသားတိုင်း

ဥြရေစည်းြမ်းများနှင့်

ရနထိုင်နိုင်ေန်အတွြ်

ဥြရေြညာသည်

အရေးကြီး။
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ဥပရေစိုးမိုးရေး ရဆာင်ေွေ်ရပးသည့် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း
များြဖစ်ဖပီး ပညာရေးေန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံသားများ
ေို ပညာသင်ကေားရပးမှုနှင့် ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း 
ြဖစ်ဖပီး၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနှင့် ပတ်သေ်၍ အစိုးေေန်ထမ်း 
များြဖစ်ရကောင်း၊ အလားတူ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ 
အရနြဖင့်လည်း ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံ့  
ေန်ထမ်းများြဖစ်ကေရကောင်း၊ အြခားနိုင်ငံများတေင် 
လည်း ေီမိုေရေစီစနစ်အေ ရေွးရောေ်ပေဲများေျင်းပ 
ရဆာင်ေွေ်ကေချနိ်၌ မရေျလည်မှုများေှိရသာ်လည်း 
မိမိတို့နိုင်ငံေဲ့သို့ ေန်ထမ်းများ CDM ြပုလုပ်မှုမေှိ 
ရကောင်း၊ ေန်ထမ်းများ တာေန်ထမ်းရဆာင်မှုသည်  
နိုင်ငံရေးနှင့် ရောရနှာမှုမေှိကေရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း 
များနှင့် အစိုးေေန်ထမ်းများအရနြဖင့် နိုင်ငံရေးေင်း
ေှင်းကေေန်လိုရကောင်း။
မပဖစ်မရန တည်ရဆာြ်သွားမည်

တပ်မရတာ်သည် အမျ ို းသားရေးတာေန်အြဖစ ်
ေို ့တာေန်အရေးသုံးပါးေို ဦးထိပ်ထားဖပီး ေီမိုေရေစီ 

နှင့်ဖေ်ေေယ်ေို အရြခခံသည့် ြပည်ရထာင်စုေို အမျ ို း 
သားရေး ေည်မှန်းချေ်အြဖစ် မြဖစ်မရန တည်ရဆာေ ်
သေားမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပေဲအေြဖစ်ရပါ် ခဲ့
သည့် ြပဿနာများေိုလည်း ဥပရေနှင့်အညီသာ ရြဖ
ေှင်းရဆာင်ေွေ်သေားမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီ 
စနစ်ေို ရလျှာေ်လှမ်းောတေင် ဥပရေနှင့်အညီသာ
ရဆာငေ်ေွေ်မညြ်ဖစဖ်ပီး ရိုးသားသည့် နိုင်ငံရေး၊ တေား 
မျှတသည့် နိုင်ငံရေးေို ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ယခုအခါ စာသင်ရေျာင်းများ ပိတ်ထားေမှုရကောင့် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ၊ မိဘများအရနြဖင့် 
နစ်နာမှုများေှိသေဲ့သို့ နိုင်ငံအတေေ်လည်း နစ်နာ ေ
မှုများေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်း 
သူများ ပညာသင်ကေားနိုင်ရေးအတေေ် အရြခခံပညာ 
ရေျာင်းများနှင့် တေ္ကသိုလ်များ ြပန်လည်ဖေင့်လှစ် နိုင်
ရေးအတေေ ်ထတုြ်ပနထ်ားသည့ ်COVID-19 စည်းေမ်း
ချေ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေွေ်ကေရစ လိုရကောင်း 
မှာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်း 
အရေး (၉/၂၀၂၁)ေို ဧဖပီလ ၂၆ ေေ် မေန်းလေဲပိုင်းတေင် 
ရနြပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေေယရ်ေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်
အမှာစေားရြပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီ ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယ တပ်မရတာ် ောေေယ ်
ရေး  ဦးစီးချုပ်၊ ောေေယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ေုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖေဲ့ေင်များြဖစ်ကေ
သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးြမထေန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်
စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတေး (၉/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၆-၄-၂၀၂၁ )

ကေီး မိုးြမင့်ထေန်း၊ မန်းဖငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညေန့်၊ ဦးခင်
ရမာင်ရဆေ၊  ရေါ်ရအးနုစိန်၊ Jeng Phang ရနာ်ရတာင်၊ 
ဦးရမာင်းဟာ၊  ဦးစိုင်းလုံးဆိုင် ၊  ရစာေန်နီယယ် ၊ 
ရေါေ်တာဗညားရအာင်မိုး ၊ ေုတိယ ဗိုလ်ချုပ် ကေီး          
စိုးထေဋ်၊ ဦးရေှေကေိမ်း၊ အတေင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်
ကေီး ရအာင်လင်းရေေး၊ တေဲဖေ်အတေင်း ရေးမှူး ေုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦးနှင့် နိုင်ငံြခားရေးေန်ကေီးဌာန 
ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေဏ္ဏရမာင်လေင်တို့  တေ်
ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတေင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ  မိမိအရနြဖင့် အင်ေိုနီးေှားနိုင်ငံ၊ 
ဂျောတာဖမို့၌ ယခုလ ၂၄ ေေ်ရန့တေင် ေျင်းပြပုလုပ ်
ခဲ့သည့် အာဆီယံနိုင်ငံ့ရခါင်းရဆာင်များ အစည်းအရေး 
သိုတ့ေရ်ောေ၍် အာဆယီအံဖေဲ့ေ ရဆာငေ်ေွရ်နသည့ ်
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ေိစ္စေပ်များ၊ COVID-19 ရောဂါောေေယ်ရေးဆိုင်ော 
ရဆာင်ေွေ်ရနမှုအရြခအရနများနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
ရြပာင်းလဲမှုအရြခအရနများေို တေ်ရောေ် ရဆေးရနေး 
ခဲ့ရကောင်း။

ထိုသို့ရဆေးရနေးောတေင် ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ် အရထေရထေရေွးရောေ်ပေဲ မဲမသမာမှုများ
ရကောင့် ရဖရဖာ်ေါေီ ၁ ေေ်တေင် ဖေဲ့စည်းပုံ အရြခခံ 
ဥပရေနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်တာေန်အား လွှဲရြပာင်း 
ထမ်းရဆာင်ခဲ့မှု အရြခအရနများ၊ ဆန္ဒြပမှုများ အဆင့ ်
ဆင့် ြဖစ်ပေားလာမှု အရြခအရနများနှင့် နိုင်ငံရတာ် စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဖေဲ့စည်းမှုနှင့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်
များ ၊  ေည်မှန်းချေ်တာေန်များ ၊  တပ်မရတာ်ေ          
ရပးထားသည့် ေတိေေတ်များအတိုင်း ေီမိုေရေစီ
ေျင့်စဉ်နှင့်အညီ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့မှုများ၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်
နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ်ပေဲများတေင် တပ်မရတာ်
ေ ေီမိုေရေစီေျင့်စဉ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေွေ်ရပး
ခဲ့မှု၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် အရထေရထေ ရေွးရောေ်ပေဲေို 
အာ ဏာ ေ ပါ တီ ေ  ရဆာ င် ေွ ေ် ခဲ့ ြခ င်း  ြဖ စ် ဖပီး  
ရေွးရောေ်ပေဲ မဲမသမာမှုများ ြဖစ်ရပါ်ခဲ့မှု၊ မဲစာေင်း 
စစ်ရဆးရတေ့ေှိချေ်များတေင် မြဖစ်နိုင်သည့် မဲစာေင်း
များပါေင်ရနမှု၊ မဲလေ်မှတ်များ ရိုေ်နှိပ်ြဖန့်ရေောတေင ်
ဥပရေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေို ရေျာ်လေန် ရဆာင်ေွေ်
ထားေိှမှု၊ မှတ်ပံုတင်မေိှဘဲဆန္ဒမဲရပးခ့ဲမှုများ၊ လတ်တရလာ 
ြဖစ်ပေားရနသည့်  ဆူပူအကေမ်းဖေ်မှုများရကောင့်  
လုံခခုံရေးတပ်ဖေဲ့ေင်များ ထိခိုေ်ေျဆုံးမှုနှင့် ေဏ်ော
ေေှမိှုများ၊ ြပညသ်မူျား ထခိိေုရ်သဆုံးမှုများအား ဥပရေ
နှင့်အညီရြဖေှင်း ရဆာင်ေေွ်လျေေ်ှိမှု အရြခအရနများ
အား ေှင်းလင်းရြပာကေားခဲ့ရကောင်း။
ပငင်းြယ်ခဲ့

နိုင်ငံရေးတေင် ရခါင်းရဆာင်မှု၊ ဦးရဆာင်မှုြပု
သူသည် အရေးကေီးရကောင်း၊ သို့ရသာ် နည်းလမ်းဥပရေ 
နှင့်အညီသာ ရခါင်းရဆာင်နိုင်ေမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ 
ဥပရေနှင့်မညီသည့် ရခါင်းရဆာင်မှုများြဖင့် ေီမိုေရေ
စီေို လေ်ခံ၍မေရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပေဲ တေားမျှတ
မှုမေိှြခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ရတေ့ ဆံုရဆေးရနေးရေးအတေေ် 
ကေိုးစားမှုအရပါ် သမ္မတ၊ အစိုးေ တာေန်ေှိသူများနှင့် 
လွှတ်ရတာ်တို့ေ ဥပရေနှင့် ညီညေတ်မှုမေှိဘဲ ြငင်းပယ်

ခဲ့ရကောင်း ၊ မိမိတို့အရနြဖင့်  ဥပရေနှင့်  အညီသာ
ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ဖပီး လေတ်လပ်၍ တေားမျှတ
သည့် ရေွးရောေ်ပေဲြပန်လည်ေျင်းပမည့် အရြခအရန
များ၊ ဆူပူအကေမ်းဖေ်သူများ အသုံးြပုသည့် လေ်နေ်
ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးေမိမှု အရြခအရနများ၊ ဖမို့နယ်
အချ ို ့တေင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့် (Martial Law) ထုတ်
ြပန်ခဲ့မှုအရြခအရနများ၊ ေျန်းမာရေး ေန်ထမ်းများ 
CDM ြပုလုပ်မှုရကောင့် ြပည်သူများ၏ ေျန်းမာရေး
ရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများ ထိခိုေ်နစ်နာခဲ့မှု အရြခ 
အရနများေို ေှင်းလင်း ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း။

အလားတူ  ြမန်မာနို င် ငံ၏ ဖငိမ်းချမ်းရေး  
လုပ်ငန်းစဉ် ရဖာ်ရဆာင်ရနမှု အရြခအရနများ၊ ေီမို ေ
ရေစီနှင့် ဖေ်ေေယ်စနစ်တေင် ဖငိမ်းချမ်းရေးသည် မြဖစ် 
မရနလိုအပ်သြဖင့် ဖငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေး မြဖစ်မရန 
ရဆာင်ေွေ်သေားမည့် အရြခအရနများ၊ ရေွးရောေ်ပေ ဲ
ြပန်လည်ေျင်းပေန်အတေေ် မှတ်ပုံတင်မေိှရသးသူ ၄ 
ေသမ ၆ သန်းရေျာ်အား မှတ်ပံုတင်ေေိှရအာင် ရဆာင်ေွေ်
ရပးရနမှု အရြခအရနများ၊ ေခိုင် ြပည်နယ်အတေင်း 
တစ်ဖေ်နိုင်ငံသို့  ထေေ်ခောသေားသူများအား သတ်မှတ်
ထားသည့် စည်းေမ်းနှင့်အညီသာ လေ်ခံရဆာင်ေွေ်
သေားမည့ ်အရြခအရနများေိလုည်း ေငှ်းလင်းရြပာကေား 
ခဲ့ရကောင်း။
ပြန်လည်ရဆွးရနွးခဲ့

ြမန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံနိုင်ငံ 
ရခါင်းရဆာင်အသီးသီး၏ အကေံြပုချေ် ရဆေးရနေး ချေ်
များနှင့်ပတ်သေ်ဖပီး ြပန်လည်ရဆေးရနေးောတေင် မိမိ
တို့နိုင်ငံအရပါ် ရပးအပ်ခဲ့သည့် အကေံြပုချေ်များတေင ်
အြပုသရဘာဆန်ဖပီး ရောင်းမေန်သည့် အချေ်များ 
ပါေှိရသာရကောင့် ယင်းအချေ်များေို ြပည်တေင်း၌ 
လတ်တရလာ ြဖစ်ပျေ်ရနသည့် အရြခအရနများနှင့်
ဆေ်စပ်၍ အရလးရပး ထည့်သေင်းစဉ်းစားသေားမည် 
ြဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိတေင် မိမိတို့အရနြဖင့် နိုင်ငံရတာ ်
တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းမှုေေှိရေးေို ဦးစားရပး ရဆာင်ေွေ်
ရနရသာရကောင့် ြပည်တေင်းတည်ဖငိမ်မှုအရပါ် မူတည်
ဖပီးမှသာ အာဆီယံမှ အဆိုြပုသည့် ြမန်မာနိုင်ငံသို့ 
လာရောေ်လိုသည့် ခေီးစဉ်များေို စဉ်းစားသေားမည် 
ြဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်း 
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စဉ်(၅)ေပ်ေို အရောင်အထည်ရဖာ်ောတေင် အာဆီယံ
မှ အြပုသရဘာ ပါေင်ေူညီ ပံ့ပိုးရပးလိုမှုများနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍လည်း “ASEAN Charter” “ASEAN Way” 
“ASEAN Sprit” များအရပါ် အရြခခံမည်ဆိုပါေ နိုင်ငံ
ရောင်းေျ ိုးအတေေ် စဉ်းစားရပးမည်ြဖစ်ရကောင်းြဖင့ ်
ြပန်လည်ရဆေးရနေးခဲ့ရကောင်း ရြပာကေားသည်။

ဆေ်လေ်၍ တေ္ကသိုလ်များတေင် ဥပရေပညာ 
နှင့် စီးပေားရေးပညာ သင်တန်းများ ဖေင့်လှစ်ရေးနှင့် 
ပတ်သေ်၍ ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီ 
စနစ်ေို ရလျှာေ်လှမ်းောတေင် ဥပရေပညာေပ်သည် 
အရေးကေီးသြဖင့် နိုင်ငံသားတိုင်းအရနြဖင့် ဥပရေ 
အရြခခံေို  သိေှိ နားလည်ထားေန်  လို ရကောင်း ၊ 
တိုင်းြပည်စီးပေားရေးဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်မှသာ ေီမိုေရေစ ီ
စနစ်ေို ရလျှာေ်လှမ်းနိုင်မည်ြဖစ်ဖပီး ြပည်နယ်နှင့် 
တိုင်း၊ ရေျးလေ်နှင့် ဖမို့ြပ ဆင်းေဲချမ်းသာ ေောြခားမှု 
များေိ ုရလျှာခ့ျေနလ်ိရုကောင်း၊ ပညာတတမ်ျားရပါများ 
ရစရေး ပညာသင်ကေားနိုင်ေန်အတေေ် ဖငိမ်းချမ်းရေး
ေေှိေန်လိုရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်းများ အြမန်ဆုံး 
ြပန်လည်ဖေင့်လှစ်နိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 

စေ်ရုံအလုပ်ရုံများ ြပန်လည်လည်ပတ်ေန်နှင့် တည် 
ရဆာေ်ဆဲ ရဆာေ်လုပ်ရေးစီမံေိန်းလုပ်ငန်းများ 
ြပန်လည်လည်ပတ်ေန်လိုရကောင်း၊ သို့မှသာ ြပည်သူ 
များအလုပ်အေိုင် ြပန်လည်ေေှိ ဖပီး ြပည်သူများ၏         
စားေတ်ရနရေး အဆင်ရြပလာမည် ြဖစ်ရကောင်း         
ရြပာကေားသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များ ြဖစ်ကေသည့်            
ဦးသိန်းညေန့်၊ မန်းဖငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆေ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ ရစာေန်နီယယ်၊ 
ဦးရေှေ ကေိမ်းနှင့်  ရေါေ်တာဗညားရအာင်မိုးတို့ေ 
တေားမေင်ဖေဲ့စည်းထားသည့် CRPH ေို အကေမ်းဖေ်မှု 
တိုေ်ဖျေ်ရေးဥပရေအေ အကေမ်းဖေ်အဖေဲ့အစည်း
အြဖစ်ရကေညာရေး၊ ဖေဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရေပါ ြပဋ္ဌာန်း 
ချေ်များေို ရဖာေ်ဖျေ်ရေျာ်လေန်၍ ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ 
သည့် ဥပရေများေို ြပန်လည်ဆန်းစစ် သုရတသန 
ြပုလုပ်သေားရေး၊ အထူးတေားရုံးများ ဖေဲ့စည်းရေး 
ေိစ္စေပ်အရပါ် ြပန်လည်သုံးသပ်သေားရေး၊ တိုင်းြပည် 
အရပါ် သစ္စာေှသိည့ ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများေိ ုချးီြမငှ့ရ်ေးနငှ့ ်
ဥပရေရဖာေ်ဖျေ်သူများေို အရေးယူသေားရေး၊ ယခင ်
အစိုးေလေ်ထေ် နိုင်ငံြခားသားပညာေှင်များ ခန့်အပ ်
ရဆာင်ေွေ်ခဲ့မှုနှင့် တိုင်းြပည် ထိခိုေ်နစ်နာခဲ့မှုများ 
အရပါ် ြပန်လည်သုံးသပ် စိစစ်ရဖာ်ထုတ်သေားရေး၊ 
ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ ြပည်သူလူထု၏ 
စိုးေိမ်ပူပန်မှုေို ရလျှာ့ချနိုင်ရေးအတေေ် အရလးထား 
ရဆာင်ေွေ်ရပးရေး၊ ဆူပူဆန္ဒြပေန် လှုံ့ရဆာ်မှုတေင် 
ပါေင်သည့် အနုပညာေှင်များေို ထိရောေ်စော အရေး 
ယူရေး၊ အကေမ်းဖေ်မှုတေင် ပါေင်ပတ်သေ်သူများနှင့ ်
တာေန်ေှိသူများေို ထိရောေ်စော ဖမ်းဆီးအရေးယူရေး၊ 
နိုင်ငံြခားေင်ရငေ ေေှိရေးအတေေ် ြမစ်သဲထုတ်ယူရေး၊ 
ရေ ြပင်ေျယ်  ဧေိယာများတေင်  ဆိုလာစနစ် ြဖင့်  
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူရေး၊ Cyber Law တေင် 
လိုအပ်သည့်ြပဋ္ဌာန်းချေ်အချ ို ့ ထပ်မံထည့်သေင်းရေး၊ 
ပုဂ္ဂလိေတည်ရဆာေ်ရေး လုပ်ငန်းအချ ို ့၌ CDM 
ြပုလုပ်ေန် ဦးတည်ရနမှုေို စိစစ်ရဖာ်ထုတ်ရေး၊ CDM 
လှုပ်ေှားမှုတေင် ပါေင်ပတ်သေ်မှုေှိရနသည့် ေန်ကေီးဌာန 
အချ ို ့မှ တာေန်ေှိသူများေို စိစစ်ရဆာင်ေွေ်သေားရေး၊ 

နိုင်ငံရေးတွင်

ရခါင်းရဆာင်မှု၊

ဦးရဆာင်မှုပြုသူသည် အရေးကြီး၊

သို့ရသာ် နည်းလမ်းဥြရေနှင့်အညီသာ 

ရခါင်းရဆာင်နိုင်ေမည်ပဖစ်၊

ဥြရေနှင့်မညီသည့်

ရခါင်းရဆာင်မှုများပဖင့်

ေီမိုြရေစီြို

လြ်ခံ၍မေ။
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တိုေ်ပေဲရေှာင်စခန်းများမှ ြပည်သူများေို နိုင်ငံသား 
စိစစ်ရေးေတ် ြပုလုပ်ရပးောတေင် စနစ်တေျ စီစဉ် 
ရဆာင်ေွေ်ရပးရေး၊ နယ်စပ်ရေသများတေင် တေား 
မေင်လေ်နေ်ပစ္စည်းများ သယ်ရဆာင်ရနမှုေို စိစစ် 
ရဖာ်ထုတ်သေားရေး၊ ြပည်သူများအချနိ်နှင့်တစ်ရြပးည ီ
သတင်းအမှန်များ သိေှိရစေန် ဖေဲ့စည်းရဆာင်ေွေ် 
ရပးရေး၊ တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းမှုေေှိရနဖပီ ြဖစ်သည့် 
အတေေ် တိုင်းြပည်၏ စီးပေားရေး အခေင့်အလမ်းများ 
ဖန်တီးရပးရေး၊ နမ့်ဆန်ဖမို့နယ်နှင့် မန်တုံဖမို့နယ် 
တို့တေင် ရေသဖေံ့ဖဖိုးရေး လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်ရပး 
ရေး၊ ပရလာင်ရေသေှိ ရေျးေွာများတေင် အစားထိုး 
သီးနှံများ စိုေ်ပျ ို းနိုင်ရေးအတေေ် စိုေ်ပျ ို းစေိတ်
ရချးရငေေေှိရေး၊   ေီမိုေရေစီနှင့် ဖေ်ေေယ်စနစ်ေို 
အရြခခံသည့် ြပည်ရထာင်စု ရဖာ်ရဆာင်ောတေင် တစ်ပါတီ 
အာဏာေှင်စနစ် မရပါ်ရပါေ်ရစရေးနှင့် ြပည်ရထာင်စ ု
ပုံစံြဖစ်ရစရေး၊ လွှတ်ရတာ်များတေင်ပါတီစုံမှ ေိုယ်စား 
လှယ်များ ပါေင်နိုင်ရေးအတေေ် ရေွးရောေ်ပေဲစနစ် 
ြပုြပင်ရြပာင်းလဲရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းတင်ြပ 
ကေသည်။

 တင်ြပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ် စီမ ံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုေို 
ဥပရေရကောင်းအေ အရေးယူေမည်ဆိုပါေ အရကောင်း 
အော၊ အချေ်အလေ် တိေျခိုင်မာေန်လိုရကောင်း၊ 
တေားစီေင်ရေးတေင် အထူးတေားရုံးေိစ္စေပ်များေို 
ြပန်လည် စိစစ်ရပးသေားမည်ြဖစ်ရကောင်း၊ CDM တေင် 
မပါေင်သည့် ေန်ထမ်းများနှင့် နိုင်ငံရတာ်အရပါ် သစ္စာေှိ
သ ည့် ေ န် ထ မ်း များ အား  ချးီ ရြမှာ ေ် ြခ င်း သ ည်  
ရောင်းမေန်သည့်ေိစ္စြဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ြပင်အုပ်ချုပ်ရေး 
ပိုင်းတေင် တာေန်ထမ်းရဆာင်ကေသည့် ေန်ထမ်းများ၏ 
စိတ်ရနသရဘာထားများေို ြပုြပင်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
ရေေှည်အတေေ် ရမျှာ်မှန်းဖပီး ၎င်းတို့ေို နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း၊ 
အစိုးေေန်ထမ်းတို့တေင် ေှိသင့်သည့် စိတ်ဓာတ်များ          
ေှိလာရအာင် ြပုြပင်ရပးေန် လိုရကောင်း။
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုြ်ရဆာင်ရန

ဘဏ်များ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ေန်အတေေ် စီစဉ ်
ရဆာင်ေွေ်ရပးလျေ် ေှိရကောင်း၊ အနုပညာေှင်များနှင့ ်
ပတသ်ေ၍်လည်း ရေေညှအ်တေေက်ေည့ဖ်ပီး ချနိဆ်ော 

ထိန်းထိန်းသိမ်းသမိ်း လုပရ်ဆာင်ရနရကောင်း၊ အချ ို ့မှာ 
အကေိမ်ကေိမ် သတိရပးရနရသာ်လည်း ဆေ်လေ် 
လုပ်ရဆာင်ရနသည့်အတေေ် ထိထိရောေ်ရောေ် 
အရေးယူသေားေမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ သတင်းများ အချနိ်
နှင့်တစ်ရြပးညီ ြပည်သူများ သိေှိနိုင်ရအာင် ကေားြဖတ ်
သတင်းစာေှင်းလင်းပေဲများ ေျင်းပနိုင်ေန် ရဆာင်ေွေ်
ရနရကောင်း၊ တိုင်းြပည်ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ရေးအတေေ် 
ရဆာင်ေွေ်ောတေင်  ရေေှည်အတေေ် စဉ်းစား ဖပီး 
ရဆာင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ အင်းရတာ်ကေီးေန် 
အပါအေင် အြခားရေြပင်ေျယ်သည့် ေန်များတေင် 
ဆိုလာစနစ်ြဖင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ ်
ော၌ ဆေ်စပ်မှုေှိသည့် ခေီးသေားလုပ်ငန်းနှင့် သဘာေ 
အေင်းအြမစ်များ မထိခိုေ်ရအာင် စဉ်းစားရဆာင်ေွေ် 
သေားကေေန်လိုရကောင်း။
တာေန်ရြးအြ်ထား

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးေတ်များ ထုတ်ရပးောတေင ်
နိုင်ငံသားဥပရေနှင့်အညီ ရသချာစိစစ် ရဆာင်ေွေ် 
သေားမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ မတှပ်ုတံငြ်ပုလပုရ်ပးေန ်ေျနေ်ှ ိ
သူများအား စနစ်တေျ လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်ရေး 

ေီမိုြရေစီ လမ်းရကြာင်းြို

ရဖာ်ရဆာင်ောတွင်

တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုအရြါ် 

ရစတနာအေင်းခံ၍

ရဆာင်ေေြ်သွားေန် လိုအြ်၊

ထိုသို့ ရစတနာထား၍ ရဆာင်ေေြ်ြါြ

မိမိတို့အရနပဖင့်

ရအာင်ပမင်မည်ဟု ယုံကြည်။
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ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပေဲဥပရေ 
ြပင်ဆင်ရေးအတေေ် ရဆာင်ေွေ်ောတေင် မိမိအရနြဖင့ ်
ဥပရေြပုရေးအာဏာေှိရသာ်လည်း ဖေဲ့စည်းပုံ အရြခခံ
ဥပရေေို  ရေျာ်လေန်ရဆာင်ေွေ်၍ မေရကောင်း ၊  
ရေွးရောေ်ပေဲစနစ် ြပင်ဆင်နိုင်ရေးအတေေ် ြပည် 
ရထာငစ်ရုေွးရောေပ်ေရဲောမ်ေငှန်ငှ့ ်ပါတမီျား ရတေ့ဆု ံ
ညှိနှိုင်းရဆေးရနေးေန် တာေန်ရပးအပ်ထားရကောင်း။
ရေအားလျှြ်စစ်ထုတ်လုြ်နိုင်

မိမိတို့အရနြဖင့် တိုင်းြပည်၏ စီးပေားရေးေို 
ရအာင်ြမင်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ထို့ြပင် ြပည်သူများ၏ စားနပ်ေိေ္ခာ ဖူလုံရစေန်နှင့် 
စီးပေားရေးရောင်းမေန်ရစေန် ရဆာင်ေွေ်ရပးေမည် 
ြဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းြပည်၏ စီးပေားရေးရောင်းမေန် 
ေန်အတေေ် စိုေ်ပျ ို းရေးနှင့်ရမေးြမူရေးေို အရြခခံ၍ 
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ စီးပေားရေးလုပ်ငန်းများ 
အတေေ ်လိအုပသ်ည့ ်လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား လုရံလာေစ်ော 
ေေှိေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ရေအားလျှပ်စစ် 
ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ရလလ့ာဆန်းစစ ်ရဆာငေ်ေွသ်ေားမည ်
ြဖစ်ရကောင်း။

ေို ့တာေန်အရေး (၃) ပါးသည် အမျ ို းသားရေး 
တာေန်ြဖစ်ဖပီး ေီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ေေယ်စနစ်ေို 
အရြခခံသည့် ြပည်ရထာင်စုေို ခိုင်ခိုင်မာမာြဖစ်ရအာင ်
တည်ရဆာေ်သေားေမည် ြဖစ် ရကောင်း ၊  ယင်းသို့  
တည်ရဆာေေ်ာတေင် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ြပည်နယ်များ 
ဖေံ့ဖဖိုးမှုအချ ို း ညီမျှရစေန် လိုရကောင်း၊ ရနာင်တေ် 
လာမည့ ်အစိုးေသညလ်ည်း ယင်းလမ်းရကောင်းရပါ်တေင ်
ရလျှာေ်လှမ်းနိုင်ေမည်ြဖစ်ရကောင်း။ တိုင်းေင်းသား 
များ စာတတ်ရြမာေ်ရစေန်နှင့် အသိပညာ ြမင့်မား 
ရစေန် ရဆာင်ေွေ်ရပးေမည် ြဖစ်ရကောင်း၊ ၎င်းတို့၏ 
အေျ ိုးေို ရဖာ်ရဆာင်ရပးေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဘေများ 
တိုးတေလ်ာရအာင ်လပုရ်ဆာငရ်ပးေမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
သိုမ့သှာ ယုကံေညမ်ှု ေှလိာမညြ်ဖစရ်ကောင်း၊  ေမီိေုရေစ ီ
လမ်းရကောင်းေို ရဖာ်ရဆာင်ောတေင် တိုင်းြပည်နှင့် 
ြပည်သူလူထုအရပါ် ရစတနာအေင်းခံ၍ ရဆာင်ေွေ် 
သေားေန် လိုအပ်ရကောင်း ၊ ထိုသို့  ရစတနာထား၍ 
ရဆာင်ေွေ်ပါေ မိမိတို့အရနြဖင့် ရအာင်ြမင်မည်ဟု 
ယုံကေည်ရကောင်း ရြပာကေားခဲ့သည်။




