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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာလ၊ အောက်တိုဘာလ )

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်
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ပုံနှိပ်မှေ်ေမ်း
----------

ပြန်သကားအေးေန်ကကီးဌာန
စာေုြ်ေမှတ်စဉ် ( ၉၃/၂၀၂၁ )

ေုေ်တဝသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  နိုေင်ဘာလ

ေုေ်တဝသည့်အကေိမ်
ြထမေကကိမ်

အုပ်တေ
၂၀၀၀ ေုြ်

ပုံနှိပ်
ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ရေရေးဦးစီးဌာန

Online တွင်ဖတ်ရှုေန် Scan ဖတ်ြါ။
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မာေိော
 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ် ၇

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၈

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏  (၆) လပပည့် ၉

  နုိင်ငံရတာ်တာေန်ထမ်းရောင်ခ့ဲမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားသည့်မိန့် ခွန်း 

 ၂။ ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေုိင်ော ေဋ္ဌမအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ၂၂

  ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၂၁) တွင်ရပပာကေားသည့် ၂၇

  အမှာစေား

 ၄။ ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေုိင်ောသတ္တမအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ၃၃

  ရပပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၅။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစုိးေအဖဲွ့အစည်းအရေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)တွင်  ၃၉

  ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၆။ ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေုိင်ောအဋ္ဌမအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ၄၅

  ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၇။ ရနပပည်ရတာ်မမို့ရတာ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား ၅၁

 ၈။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၂၁) တွင်ရပပာကေားသည့် ၅၆

  အမှာစေား

 ၉။ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေိုင်ော (၉) ကေိမ်ရပမာေ် ညှိနှိုင်း ၆၂

  အစည်းအရေးတွင်ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၁၀။ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေိုင်ော(၁၀) ကေိမ်ရပမာေ် ညှိနှိုင်း ၆၉

  အစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား
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၁၁။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေ  ၇၆

  စိုးမိုးရေး အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၁) တွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၁၂။ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေိုင်ော (၁၁) ကေိမ်ရပမာေ် ညှိနှိုင်း ၇၇

  အစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၁၃။  ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစိုးေအဖွဲ့ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် ၈၄

  (၂/၂၀၂၁) တွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား 

 ၁၄။ သတ္တမအကေိမ် မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲ ထိပ်သီးအစည်းအရေး (7th Greater Mekong  ၈၉

  Subregion Summit)သို့ တေ်ရောေ်ရပပာကေားသည့်မိန့်ခွန်း

 ၁၅။ ပမန်မာ့မီးေထား စေ်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန စေ်ရခါင်းသစ်တပ်ေင်ထုတ်လုပ်ရေး ၉၃

  စေ်ရုံ (ရနပပည်ရတာ်)နှင့် ဘူတာကေီးတို့အား သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့်

  အမှာစေား

 ၁၆။ ပပင်ဦးလွင်တပ်နယ်ေိှ နည်းပပအောေိှကေီးများ၊ ေထိေအောေိှကေီးများ၊ ပါေဂူရေးမှူးများ၊ ေော၊ ၉၅

  ေောမများ၊ သရနေအောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၁၇။ မန္တရလးတုိင်းရေသကေီးနှင့် ပပင်ဦးလွင်မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ၊ ဌာနေုိင်ော  ၉၉

  ေန်ထမ်းများနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၁၈။ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး၊ ပပင်ဦးလွင်မမို့ေှိ ေင်လမ်းရေရလှာင်တမံနှင့် အမျ ိုးသားေန်ရတာ်ကေီး ၁၀၄

  ဥယျာဉ်တို့ေို သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ်ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၁၉။ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး၊ ပပင်ဦးလွင်မမို့အတွင်း၌ အားေစားေဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးေဏ္ဍနှင့် ၁၀၆

  ခေီးသွားလုပ်ငန်းေိုင်ောတို့တွင် ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်မည့်အရပခအရနများေို

  လိုေ်လံကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ်ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၂၀။ ပမစ်ကေီးနားတပ်နယ်ေှိ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့် အမှာစေား ၁၀၈

 ၂၁။ ေချင်ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ေင်များ၊ ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ၁၁၁

  အဖွဲ့ေင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၂၂။ လားရှိုးတပ်နယ်ေှိ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့်အမှာစေား ၁၁၄

 ၂၃။ ေှမ်းပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ေင်များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း၊ ရေသများမှ တာေန်ေှိသူများ၊  ၁၁၇

  ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ေင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား

  ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၂၄။ အမျ ိုးသားစီမံေိန်းရော်မေှင် အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့်  ၁၂၁

  အမှာစေား

 ၂၅။ ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ောရော်မေှင် အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)တွင်ရပပာကေားသည့်အမှာစေား  ၁၂၉
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 ၂၆။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့် ၁၃၄

  အမှာစေား

 ၂၇။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ်  ၁၄၀

  (၁/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၂၈။ ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းရန့-၂၀၂၁အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ရပးပို့သည့် အမှာစေား ၁၄၆

 ၂၉။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေ ၁၄၉

  စိုးမိုးရေးရော်မတီ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၃၀။ ေှမ်းပပည်နယ်အစုိးေအဖဲွ့ေင်များ၊ ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသများမှ တာေန်ေိှသူများ၊ ဌာနေုိင်ော  ၁၅၁

  ေန်ထမ်းများ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ေင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား 

  ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၃၁။ အရေှ့ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ ရတာင်ကေီးတပ်နယ်ေိှ အောေိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအားရတွ့ေံု ၁၅၆

  ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃၂။ ရအးသာယာစေ်မှုဇုန်၊ ရမွးပမူရေးဇုန်ေိှ လုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ထားေိှမှုများအား သွားရောေ်ကေည့်ရှု ၁၅၈

  စစ်ရေးစဉ်ရပပာကေားသည့်အမှာစေား 

 ၃၃။ ေရလာမမို့ေိှ စစ်ဦးစီးတေ္ကသုိလ် နည်းပပအောေိှကေီးများနှင့် သင်တန်းသားအောေိှကေီးများအား  ၁၆၀

  ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃၄။ အမှတ်(၂) သံမဏိစေ်ရုံ (ပင်းပေ်) စီမံေိန်း ပပန်လည်စတင်နိုင်မည့် အရပခအရနများအား  ၁၆၂

  သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးခဲ့စဉ် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၃၅။ ေရလာမမို့နှင့် ရအာင်ပန်းမမို့တို့ေှိ ရေသခံမမို့မိမမို့ဖများ၊ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ရတွ့ေုံ ၁၆၃

  ရေွးရနွးစဉ် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၃၆။ ပမန်မာနုိင်ငံ ေမ်းရပခရစာင့်တပ်ဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းပခင်းနှင့် ရေယာဉ်များ တပ်ရတာ်ေင်အခမ်းအနားသ့ုိ  ၁၆၆

  တေ်ရောေ်ဂုဏ်ပပုရပပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၃၇။ သီလေါဘေ်စုံစိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးဇုန် ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများအား ကေည့်ရှု ၁၇၀ 

  စစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၃၈။ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့နှင့် ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများအား ရတွ့ေုံစဉ် ၁၇၂ 

  ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၃၉။ ဗိုလ်သင်တန်းရေျာင်း (ရမှာ်ဘီ) ဘွဲ့ေ အမျ ိုးသမီးဗိုလ်ရလာင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈)   ၁၇၆

  စစ်လေ်ရုံးရေွးချယ်ပွဲသို့ တေ်ရောေ်စိစစ်ရေွးချယ်ပခင်းနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး 

  လုပ်ငန်းများ ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား
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 ၄၀။ ပမန်မာစီးပွားရေးရော်ပိုရေးေှင်း၊ အမှတ်(၃) သံမဏိစေ်ရုံ(ေွာမ)နှင့် ရေးေါးစေ်ရုံ(အင်းစိန်)၊ ၁၇၈ 

  ရေးေါးစေ်ရုံခွဲ (ေွာသာကေီး)၊ အသည်းရောင်အသားေါ(ဘီ) ောေွယ်ရေးစေ်ရုံတို့အား 

  သွားရောေ်စစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၄၁။ ေန်ေုန်တုိင်းရေသကေီးအစုိးေအဖဲွ့ ေန်ကေီးများနှင့် တာေန်ေိှသူများအားရတွ့ေံုရပပာကေားသည့် ၁၈၀ 

  အမှာစေား

 ၄၂။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA) ချုပ်ေိုပခင်း  ၁၈၄

  (၆) နှစ်ရပမာေ် နှစ်ပတ်လည်ရန့တွင် ရပပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း

 ၄၃။ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ်(၁၆/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့် ၁၉၂

  အမှာစေား

၄၄။  သီတင်းေျွတ်အခါသမယတွင် ပပည်သူလူထုသို့ရပပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း ၁၉၇

၄၅။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ်  ၂၀၀

  (၂/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

၄၆။ ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေုိင်ော (၁၃) ကေိမ်ရပမာေ် ၂၀၇ 

  ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

၄၇။ ပမန်မာ့သားရောင်း စစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ော (ရလးရထာင့်ေန်) သို့ သွားရောေ် ၂၁၃

  ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

၄၈။ ေန်ေုန်မမို့ေိှ သမုိင်းေင်ရတာ်လှန်ရေးပန်းခခံ၊ ပမန်မာနုိင်ငံပမင်းစီးအဖဲွ့ချုပ်နှင့် အားေစားဇုန် ၂၁၅

  နယ်ရပမတို့အား သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

၄၉။ စာရပ၊ ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ ဂီတ ေဏ္ဍအသီးသီးမှ အနုပညာေှင်များနှင့်ရတွ့ေံုစဉ် ရပပာကေားသည့် ၂၁၇

  အမှာစေား

၅၀။ မေမ်းေုန်းမမို့နယ်ေိှ တပ်မရတာ်အကေီးစားစေ်ရံုလုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရနများအား  ၂၂၀

  သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား

ြေဏ်လွှာများ

 ၁။ တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA)ချုပ်ေုိပခင်း (၆)နှစ်ရပမာေ်  ၂၂၃

  နှစ်ပတ်လည်ရန့တွင် ရပးပို့သည့်သေဏ်လွှာ

 ၂။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရအာေ်တိုဘာလ ၁၆ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ်ရသာ ေမ္ဘာ့စားနပ်ေိေ္ခာရန့  ၂၂၇

  အခမ်းအနားသို့ ရပးပို့သည့်သေဏ်လွှာ
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၁။ ပြည်အထာင်စုအေေးအကာက်ြွဲအကာ်မေှင်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာေင်းများ 

စစ်အဆးပခင်းများေြါေေင် လုြ်အဆာင်ြင့်လုြ်အဆာင်ထိုက်ြည်များကို 

ဥြအေနှင့်ေညီ ဆက်လက်လုြ်အဆာင်ြွားမည်။

၂။ လတ်တအလာပဖစ်ြွားအနဆဲပဖစ်ြည့် ကိုဗစ် − ၁၉ ကြ်အောဂါ ကာကွယ်အေး 

လုြ်ငန်းများကို ေေှိန်ေဟုန်မြျက် ထိထိအောက်အောက် ဆက်လက်အဆာင်ေေက် 

ြွားမည်။

၃။ ကိုဗစ် − ၁၉ ကြ်အောဂါအသကာင့် ထိခိုက်ခဲ့ြည့် စီးြွားအေးလုြ်ငန်းများေား          

ပဖစ်နိုင်ြမျှ နည်းလမ်းများပဖင့် ေပမန်ဆုံးကုစားြွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေပငမိ်းချမ်းအေးေေှအိေးေတကွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှု 

ေြ်စဲအေးြအဘာတူစာချုြ်(NCA)ြါ ြအဘာတူညီချက်များေတိုင်း ပဖစ်နိုင်ြမျှ 

ေအလးထား လုြ်အဆာင်ြွားမည်။

၅။ ေအေးအြါ်ကာလဆိငုေ်ာ ပြဋ္ဌာန်းချကမ်ျားနငှ့ေ်ည ီအဆာငေ်ေကပ်ြီးစီးြါက ဖွဲ့စည်းြုံ

ေအပခခံဥြအေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) နှင့်ေညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားမျှတအြာ ြါတီစုံ 

ေီမိုကအေစီ ေအထွအထွအေေးအကာက်ြဲွေား ပြန်လည်ကျင်းြ၍ ေနုိင်ေြည့် ြါတီေား 

ေီမိုကအေစီစံနှုန်းများနှင့်ေညီ နိုင်ငံအတာ်တာေန်ေား လွှဲေြ်နိုင်အေး ဆက်လက်

အဆာင်ေေက်ြွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံအေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းပပည့်ေရသာ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအပပည့် 

ေျင့်သုံးမပီး ေီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ေေယ်စနစ်ေိုအရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရောေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထားလုပ်ရောင်ရေး၊

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေမပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံပခားရေးမူေါေေို ေျင့်သုံးမပီး 

နိုင်ငံများအကေား မငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ေေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားအေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေးေိုအရပခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များပဖင့ ်ပိမုိဖုွံ့မဖိုးတိုးတေရ်အာငရ်ောငေ်ေွမ်ပီး အပခားစီးပွားရေးေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညမ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ောငမ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှု 

များေုိ ဖိတ်ရခါ်၍ တုိင်းေင်းသားပပည်သူတစ်ေပ်လံုး၏ စီးပွားရေးဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရအာင် 

တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ဂ )  ပပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူမီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရောင်ေွေ်ရဖာ်ရောင်ရေး၊

၃။ လူမှုအေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတပ်ဖစသ်ည့ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေပ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာမပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှုစရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်ပမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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တိုင်းေင်းြားပြည်ြူများခင်ဗျာ
ေရီန့ဟာေိေုင ်ေျွနရ်တာတ်ို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်

ရေးရောင်စီေ နိုင်ငံရတာ်ေဲ့တာေန်ေို ထမ်းရောင်ခဲ့
တာ (၆)လပပည့ရ်ပမာေတ်ဲရ့န့ ပဖစပ်ါတယ။် တိငု်းေင်းသား 
ပပည်သူရတွအားလုံး ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါရဘးမှ 
အပမန်ေံုးေင်းရေးမပီး ေျန်းမာကေပါရစလ့ုိ  ဦးစွာေုရတာင်း 
ရမတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။

ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါေိ ုအစိုးေ၊ တိငု်းေင်းသား ည ီ
အစ်ေုိရမာင်နှမ ပပည်သူရတွအားလံုးနဲ့ သေ်ေုိင်ော အဖဲွ့ 
အစည်းရတွအားလုံးလေ်တွဲမပီး စုရပါင်းညီညွတ်စွာ 
ေင်ေုိင်ကေေပါမယ်။ ေျွန်ရတာ့်ေဲ့မူေါေေရတာ့ လူအသေ် 
ထေ ်အရေးကေီးတာမေှပိါဘူး။ အဓေိ ေရတာ ့ေျန်းမာ 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ၏
( ၆ ) လြပည့် နိုင်ငံတော်ောဝန်ေမ်းတောင်ခဲ့မှုနှင့်ပေ်သေ်၍

တြပာကေားသည့်မိန့်ခွန်း
( ၁ - ၈ - ၂၀၂၁ )

ရေးပါ။ ေျန်းမာမှအလုပ်လုပ်နိုင်မှာ၊ ေျန်းမာမှပညာ 
သငက်ေား နိငုမ်ှာ ပဖစပ်ါတယ။် တိငု်းေင်းသားပပညသ်လူထူု
ေဲ့ေျန်းမာရေးထေ ်အရေးကေီးတာ မေှပိါဘူး။ ေါရ့ကောင့ ်
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးလပုင်န်း 
စဉ်ရတွမှာ ဘာေန့်သတ်ချေ်မှမထားပါဘူး။ ေိှသမျှရသာ 
လူ့စမွ်းအား၊ ပစ္စည်းစမွ်းအား၊ ဉာဏစမွ်းအားရတနွဲ့ော
ေယွက်ေပါမယ။် ေျွနရ်တာတ်ို ့ရအာငေ်ိရုအာငပ်မငက်ေေ 
ပါမယ။် တိငု်းေင်းသားပပညသ်အူားလုံးေဲ့ စရုပါင်းညညီတွ်
မှုနဲ့ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါေို ရအာင်ပမင်ေမယ်။ စစ်မှန်
စည်းေမ်းပပည့ေ်တဲ ့ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစတ်ညရ်ောေ်
ရေး ရအာင်ပမင်ေပါမယ်။ ေီလို ရအာင်စိတ်ေို စည်းလုံး
ညီညွတ်မှု၊ ယုံကေည်မှု၊ ကေိုးစားမှု၊ လုံ့လ၊ ေီေိယေိုတာ



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်10

ရတနွဲ့ပမငှ့တ်ငလ်ိေုေ်င ်ေျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်အံတေွ၊် ပပည်
သူ့အတေွ ်မပဖစန်ိငုတ်ဲလ့ပုင်န်းေိတုာ မေှဘိူးလို ့ဦးစွာ
ရပပာကေားလိုပါတယ်။

ေရီန့မှာရတာ ့ေျွနရ်တာ့အ်ရနနဲ့ နိငုင်ရံတာန်ဲ့ နိငုင် ံ
ရတာ်အစိုးေေဲ့ အရပခခံနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့လူမှုစီးပွား
ဘေ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေိုင်ော ရောင်ေွေ်ချေ်အရပခ 
အရနရတွေို ပပည်သူ့ထံေို တင်ပပမှာပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေလီ ၁ ေေရ်န့မှာ နိငုင်ရံတာ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနနဲ့ နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို
ေယူခဲ့ေပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ေ 
စစမ်နှစ်ည်းေမ်းပပည့ေ်တဲ ့ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစေ်ိတုာ
ေိ ုတိငု်းေင်းသားပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး အသပိပဲဖစပ်ါတယ။် 
၁၉၈၈ ခုနှစ်ေတည်းေ ပပည်သူရတွလုိလားခ့ဲတ့ဲ ပါတီစံု 
ေီမုိေရေစီစနစ်ေုိ တပ်မရတာ်အစုိးေအရနနဲ့ အရပခခံေ 
စမပီး တညရ်ောေရ်ပးခဲပ့ါတယ။် ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစ်
ေို ပပည်သူေရေွးချယ်ခဲ့တာ ပဖစ်ပါတယ်ဗျာ။ ေိုရတာ့ 
ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ေျင့်သုံးောမှာလည်း လွတ်လပ်
မပီးတေားမျှတတ့ဲ  ရေွးရောေ်ပဲွေ အဲေီစနစ်ေဲ့ “အသေ်” 
ပဲပဖစ်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့လို ေီမိုေရေစီပပန်လည် 
တညရ်ောေ်စနိုင်ငံမှာေို  ပိမုပီးအရေးကေီးပါလိမ့်မယ်။ 
မပီးေင် ေျွန်ရတာ်တ့ုိနုိင်ငံေဲ့ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေ၊ ရေွး 
ရောေ်ပွဲစနစ်ရတွအေ လွတ်လပ်မပီးတေားမျှတတဲ့  
ရေွးရောေ်ပွေဲသာ ေျွနရ်တာ်တို့ပပည်သူလူထေုဲ့ေည် 
မှန်းချေ်ေို ရအာင်ပမင်ရစမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခု၊ 
တုိင်းပပည်တစ်ခုေုိ တည်ရောေ်တ့ဲအခါမှာ အုပ်ချုပ်ရေး 
မဏိ္ဍုင်၊ ဥပရေပပုရေးမဏိ္ဍုင်၊ တေားစီေင်ရေးမဏိ္ဍုင် စတ့ဲ 
မဏိ္ဍုင်ကေီး ၃ ေပ်နဲ့တည်ရောေ်ေပါတယ်။ ေီမဏိ္ဍုင်ကေီး 
၃ ေပ်ဟာလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထိန်းညှိကေပ်မတ်ပခင်း  
(Check and Balance) ေိတုဲအ့လပုေ်ိ ုပပီပငစ်ွာရောင ်
ေွေ်နုိင်မှ ပပည်သူလူထုပုိင်တ့ဲ ေီမုိေရေစီ (of the people)၊ 
ပပညသ်လူထူအုတေွ ်ေမီိေုရေစ(ီfor the people)၊ ပပည ်
သလူထူေုရေွးချယတ်ဲ ့ေမီိေုရေစ ီ(by the people)ေို
တာ ပဖစ်လာမှာ ပဖစ်ပါတယ်။     

မပီးခ့ဲတ့ဲ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ နုိေင်ဘာလမှာ ေျင်းပခ့ဲတ့ဲ 
ရေွးရောေ်ပွဲမှာ အဲေီတုန်းေ အာဏာေအစိုးေပဖစ်တဲ့ 
NLD အစိုးေနဲ့  NLD ပါတတီိုဟ့ာ ရေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်
အဖွဲ့ခွဲ အေင့်ေင့်ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ မဲစာေင်းရောေ်ပခင်း၊   

မေဲယွစ်ည်းရုံးပခင်း၊ ရေွးရောေပ်ွေဲိငုေ်ာ ရစစ့ပည်ှနိှိုင်း
ရေး ရောမ်တမီျားဖွဲ့စည်းပခင်း၊ ကေိုတငေ်န္ဒမရဲပးပခင်း၊ 
ရေွးရောေပ်ွရဲန့ ေန္ဒမရဲပးပခင်းစတဲလ့ပုင်န်းရောငေ်ေွ်
မှုအေင့ေ်င့မ်ှာ NLD ပါတအီရနနဲ့ အပုခ်ျုပရ်ေးအာဏာ
ေိ ုအလွသဲုံးစားပပုမပီး ေငရ်ောေစ်ေွဖ်ေမ်ရလျာက်သဇာ 
သုံးမပီး မသမာမှုများရောင်ေွေ်ခဲ့ပခင်းရတွ ပပုလုပ်ခဲ့ပါ
တယ်။ NLD ပါတီမဟုတ်တဲ့ အပခားနိုင်ငံရေးပါတီရတွ
နဲ့ လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှရ်လာင်းရတေွဲ့ မေဲယွစ်ည်း 
ရုံးရေးအပါအေင် ရေွးရောေ်ပွဲေိုင်ောလှုပ်ေှားရောင် 
ေွေ်မှုရတွအားလုံးေို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ရေးေိုင်ောေန့်သတ်ချေ်နဲ့ 
တားပမစခ်ျေရ်တေွိ ုအလွသဲုံးပခင်းပဖင့ ်ေန့်သတထ်နိ်း 
ချုပ်မပီး ရေွးရောေ်ပွဲအနိုင်ေေှိရေးေရန နိုင်ငံရတာ်
အာဏာေို မတေားေယူဖို့ ကေိုတင်ကေံစည်ရောင်ေွေ် 
တာရတေွိ ုလပုရ်ောငခ်ဲပ့ါတယ။် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီအရနနဲ့ နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို ေယူခဲ့ေမပီး 
ရနာေ်ပိငု်းမှာ ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်၅ ေပအ်နေ ်ပထမအချေ်
ပဖစ်တဲ့“ပပည်ရထာင်စုရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေို ပပန် 
လည်ဖွဲ့စည်းမပီး မဲစာေင်းများစစ်ရေးပခင်းအပါအေင် 
လုပ်ရောင်သင့်၊  လုပ်ရောင်ထိုေ်သည်များေို ဥပရေ

ကျွန်အတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ နိုင်ငံအေးစနစ်က 

စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ေတဲ့ ြါတီစုံေီမိုကအေစီစနစ် 

ဆိုတာကို တိုင်းေင်းြားပြည်ြူတစ်ေြ်လုံး 

ေြိြဲ ပဖစ်ြါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက 

ပြည်ြူအတွလိုလားခဲ့တဲ့ ြါတီစုံေီမိုကအေစီစနစ်ကို 

တြ်မအတာ်ေစိုးေေအနနဲ့ ေအပခခံကစပြီး 

တည်အဆာက်အြးခဲ့ြါတယ်။ ြါတီစုံေီမိုကအေစီ

စနစ်ကို ပြည်ြူက အေေးချယ်ခဲ့တာပဖစ်ြါတယ်။
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နဲ့အည ီေေလ်ေ ်ရောငေ်ေွသ်ွားမည”် ေိတုဲအ့ချေ်
ေို ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ခဲ့ပါတယ်။

ပပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှအ်ရနနဲ့ ၂၀၂၀ 
ပပည့်နှစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၈ ေေ်ရန့ေ ေျင်းပပပုလုပ်ခဲ့တဲ့ 
ပါတီစုံေီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲနဲ့စပ်လျဉ်း
မပီး ရေွးရောေ်ပွဲေျင်းပခဲ့တဲ့ မမို့နယ် ၃၁၅ မမို့နယ်ေဲ့ 
မစဲာေင်းရတေွိ ုမမို့နယအ်လိေု ်အရသးစတိစ်စရ်ေးခဲ့
ပါတယ။် မမို့နယအ်သီးသီးမှာေှတိဲ ့မရဲုတံစခ်ခုျင်းအလိေု ်
မဲရပးခဲ့မှုအရပခအရနရတွ၊ ေန္ဒမဲလေ်မှတ်ရတွေို 
ပပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှအ်ဖွဲ့ေငရ်တ၊ွ သေ ်
ေိငုေ်ာမမို့နယအ်လိေု ် ယခငရ်ေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်
အဖွဲ့ခွရဲတ၊ွ မမို့နယေ်တဲပဖ်ွဲ့မှူးရတ၊ွ မမို့နယလ်ေူငမ်ှုကေီး 
ကေပ်ရေးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူးရတွ၊ 
မမို ့နယအ်ပုခ်ျုပရ်ေးမှူးရတ၊ွ သေေ်ိငုေ်ာနိငုင်ရံေးပါတီ
ရတွေ ေိုယ်စားလှယ်ရတွနဲ့အတူ ရပမပပင်ဖွင့်ရဖာေ်
စစရ်ေးပခင်း၊ သေေ်ိငုေ်ာရေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှအ်ဖွဲ့
ခွမဲျား၊ မရဲုမံှူး၊ မရဲုအံဖွဲ့ေငမ်ျားနဲ့ ရတွ့ေုရံမးပမန်းစစရ်ေး
ပခင်းရတွ ရောင်ေွေ်ခဲ့ပါတယ်။

ေီလိုရောင်ေွေ်ခဲ့ောမှာ မဲမသမာမှုစုစုရပါင်း 
၁၁၃၀၅၃၉၀ (တစ်ေယ့်တစ်သန်းသံုးသိန်းရေျာ်) စစ်ရေး 
ရတွ့ေှခိဲပ့ါတယ။် တပမ်ရတာအ်ရနနဲ့ ရေွးရောေပ်ွ ဲမစ
တင်မီမှာရော၊ ရေွးရောေ်ပွဲအမပီးရနာေ်ပိုင်းမှာပါ 
ရေွးရောေပ်ွနဲဲ့ပတသ်ေမ်ပီးရတာ ့လတွလ်ပမ်ှုနဲ့ တေား
မျှတမှုမေှိတဲ့ အရထာေ်အထားရတွ၊  မဲမသမာမှုရတွေှိ
ရကောင်း တေားေင်ထုတ်ပပန်ရပပာေိုခဲ့ပါတယ်။ ရတွ့ေှိ
ချေရ်တေွိ ုစာေင်းဇယားရတနွဲ့ ခိငုခ်ိငုမ်ာမာရပပာေိခုဲ့
ပါတယ။် ေမီိေုရေစစီနစေ်ဲ့ နိငုင်ရံေးယဉရ်ေျးမှုပဖစတ်ဲ ့
ရေွးရနွးအရပဖေှာဖ့ုိအတွေ် အစုိးေ၊ လွှတ်ရတာ်နဲ့ တာေန် 
ေိှသူရတွေုိ တေားေင်အသိရပးတာရတွ၊ ထုတ်ပပန်တာရတွ၊ 
သရဘာထားတငပ်ပတာရတ ွပပုလပုခ်ဲပ့ါတယ။် မရအာင် 
ပမင်ခဲ့ပါဘူး။ တေယ်လို့ ရိုးရိုးသားသားမှားယွင်းတယ်
ေိုေင် တေားေင်ရပဖေှင်းလို့ေပါတယ်။ ဥပရေနဲ့အညီ 
ရောင်ေွေ်နိုင်ပါတယ်။ သေ်ရသပပနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှ
အကေမ်းဖေ်စောမေှိပါဘူး။ ေျွန်ရတာ်တို့ ေီမိုေရေစီနဲ့
အညီ ဥပရေနဲ့သွားရနတာပါ။ ရနာေ်ေံုးမှာ တစ်ဖေ်ေ 
မမဲသမာမှုရတေွိ ုရပဖေငှ်းဖိုမ့လပုဘ် ဲမသမာမှုရတွ့ေှတိဲ ့
ရေွးရောေပ်ွေဲလေရ်ခါင်းစဉပ်ဖင့ ်လွှတရ်တာေ်ိအုတင်း 

ရခါ်ယူမပီး နုိင်ငံရတာ်အာဏာေုိ အဓမ္မနည်းနဲ့ေယူဖ့ုိ ရောင် 
ေွေ်လာတ့ဲအတွေ် အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာမပီး 
နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို အရပခခံဥပရေနဲ့အညီ ထိန်းသိမ်း
ခဲ့ေတာ ပဖစ်ပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေနဲ့ 
ရေွးရောေ်ပွဲစနစ်အေ လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရတွ
ေိ ုပပညသ်ေူ တိေုရ်ိေုရ်ေွးချယပ်ါတယ။် ေါေ ဥပရေပပု
ရေးမဏ္ဍိုင်ပါ။ ေီလွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရတွေပဲ 
နိုင်ငံရတာ်ေဲ့အကေီးအေဲပဖစ်တဲ့သမ္မတေို ရေွးချယ်ေပါ
တယ်။ သမ္မတေအစိုးေအဖွဲ့ရတွေုိ ခန့်အပ်ေပါတယ်။ 
ေါေအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်။ ေီသမ္မတေပဲ ပပည်ရထာင်စု
တေားသကူေီးချုပန်ဲ့ တေားသကူေီးရတေွိခုန့်အပပ်ါတယ။် 
ေါေ တေားစီေင်ရေးမဏ္ဍိုင် ပဖစ်ပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် 
ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ ပါတီစုံေီမိုေရေစီအရထွရထွရေွး 
ရောေပ်ွဟဲာ မဏ္ဍိုငက်ေီး ၃ ေပလ်ုံးအတေွ ်ရေွးရောေ ်
ပွလဲို ့ေိနုိငုပ်ါတယ။် မမဲသမာမှုရတနွဲ့ တေလ်ာတဲ ့လွှတ ်
ရတာေ်ိယုစ်ား လယှရ်တ၊ွ  အေဲလီွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှ ်
ရတနွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ ့ဥပရေပပုရေးမဏ္ဍိုငေ် တိေုရ်ိေု်
ရသာ်လည်းရောင်း၊ သွယ်ေိုေ်၍ရသာ်လည်းရောင်း 
ရေွးချယလ်ိေုတ်ဲ ့အပုခ်ျုပရ်ေးမဏ္ဍိုငန်ဲ့ တေားစေီငရ်ေး
မဏ္ဍိုငတ်ိုဟ့ာ ပပညသ်ေူိဘုယလ်ိလုပုေ်ိယုစ်ားပပုမလ၊ဲ  
ဘယလ်ိလုပုေ်မီိေုရေစစီနစေ်ဲ့ အနစှသ်ာေပဖစတ်ဲ ့ထနိ်း
ညှကိေပမ်တပ်ခင်း (Check and Balance) လပုက်ေမလေဲို
တာ သသိာထငေှ်ားလပှါတယ။် ေမီိေုရေစလီို ့အမညတ်ပ်
မပီး တစပ်ါတအီာဏာေှငစ်နစ၊် လတူစဦ်းတည်းအာဏာ 
ေငှစ်နစေ်ိ ုအသေသ်ငွ်းရနတာပ ဲပဖစပ်ါတယ။် ေါရ့ကောင့ ်
ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ရနနဲ့ နိငုင်ရံတာန်ဲ့ပပညသ်ေူဲ့ေညမ်နှ်းချေ်
ပဖစ်တဲ့ စစ်မှန်စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ ေီမိုေရေစီစနစ် ပပန် 
လည်ရပါ်ရပါေ်ရေး ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဲ ပဖစ်ပါတယ်။

ေလီိရုောငေ်ေွေ်ာမှာ မစဲာေင်းရတစွစရ်ေးမပီး ရတွ့
ေိှချေ်ရတွ၊ ရပမပပင်စစ်ရေးရတွ့ေိှချေ်ရတွနဲ့၊ သေ်ရသ 
အရထာေ်အထားရတွေုိ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ တစ်မမို့နယ်ချင်း၊ 
တိငု်းရေသကေီး၊ ပပညန်ယတ်စခ်ခုျင်းအလိေု ်အရသးစတိ်
ထုတ်ပပန်ခ့ဲပါတယ်။ ဇူလုိင်လအတွင်းမှာ အမပီးသတ်ထုတ် 
ပပန်ခဲ့မပီး ဇူလိုင်လ ၂၆ ေေ်ရန့မှာရတာ့ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊   
နုိေင်ဘာလ ၈ ေေ်ရန့မှာေျင်းပခ့ဲတ့ဲ ပါတီစံုေီမုိေရေစီ 
အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေ၊ 
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ပပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှဥ်ပရေ၊ သေေ်ိငု ်
ောလွှတ်ရတာ်ဥပရေ၊ နည်းဥပရေရတွနဲ့ ညီညွတ်မှုမေိှတ့ဲ 
အပပင် လွတ်လပ်မပီးတေားမျှတမှုမေှိတဲ့  ရေွးရောေ်ပွဲ
ပဖစ်ရနတာေို စစ်ရေးရတွ့ေှိေလို့ ရေွးရောေ်ပွဲေလေ်
ေို ပယ်ဖျေ်ရကောင်း ရကေညာခဲ့ပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့တည်ေဲဥပရေရတွနဲ့အညီ 
ရောငေ်ေွခ်ဲတ့ာ ပဖစပ်ါတယ။် ေမီိေုရေစစီနစေ်ျင့သ်ုံး
ောမှာ လေ်ေုိင်ထားလုိေ်နာေမယ့် ဥပရေအထေ်မှာ 
မည်သမူမှေှ ိ(No Man above the Law)ေိတုာေိ ုလိေု ်
နာရောင်ေွေ်ခဲ့ပခင်းပဲ ပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွေဲလေမ်ျားေိ ုပယဖ်ျေ်
မပီးတဲရ့နာေ ်ေျွနရ်တာတ်ို ့ေေလ်ေလ်ပုရ်ောငေ်မှာ
ေရတာ့ အရေးရပါ်ောလပပဋ္ဌာန်းချေ်များနဲ့အညီ  ရောင် 
ေွေ်ပခင်းနဲ့ လွတ်လပ်မပီးတေားမျှတတဲ့ ရေွးရောေ်ပွဲ
အသစ် ပပန်လည်ေျင်းပရပးေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ေီလုိရောင် 
ေေွေ်ာမှာ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရေ(၂၀၀၈ ခနုစှ)်၊ အခန်း 
(၁၁)၊ အရေးရပါ်ောလေိုင်ောပပဋ္ဌာန်းချေ်များအေ 
ဥပရေနဲ့အညီ ရောင်ေွေ်သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ 
ပပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွမဲှာ  နိငုင်သံားစစိစရ်ေးေတပ်ပား
မေှသိ၄ူ၈၆၉၄၂၇(ရလးေယ့ေ်စှသ်နိ်း)ရေျာ ်မရဲပးခဲတ့ာ
ရတွ့ေပါတယ။် ရေွးရောေပ်ွမဲှာ မရဲပးပိငုခ်ငွ့ေ်ှသိတူိငု်း 
မိမိေဲ့ေန္ဒအတိုင်း မဲရပးခွင့်ေေှိဖို့ ဦးစားရပးရောင်ေွေ်
မှာပဖစလ်ို ့နိငုင်သံားစစိစရ်ေးေတေ်ှေိမယ့သ်တူိငု်း နိငုင် ံ
သားစိစစ်ရေးေတ်ေေှိနိုင်ဖို့ ေျွန်ရတာ်တို့ဦးစားရပး 
ရောငေ်ေွလ်ျေ ်ေှပိါတယ။် အလပုသ်မား၊ လေူငမ်ှုကေီး 
ကေပ်ရေးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကေီးဌာနေဲ့အစီေင်ခံ
ချေ်အေ တစ်ရန့ေို ဦးရေ ၃၀၀ နှုန်းနဲ့ လုပ်ရောင်နိုင်
ေင ်၁၈ လခန့် ကောပမင့န်ိငုပ်ါတယ။် ပမနေ်နန်ိငုသ်မျှ ပမန ်
ေနရ်အာငရ်ောငေ်ေွလ်ျေ ်ေှပိါတယ။် ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခံ
ဥပရေမှာလည်း အရေးရပါ်ောလေိတုာ အေန့်အသတ ်
ေှိပါတယ်။ ပုေ်မ ၄၂၁၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)အေ အရေးရပါ်ောလ 
၁ နစှအ်တငွ်းမှာ တာေနရ်တေွိ ုမပီးရပမာေရ်အာငရ်ောင ်
ေေွန်ိငုပ်ခင်းမေှရိသးေင ်ရနာေထ်ပရ်ပခာေလ် နစှက်ေမိ်
သာတိုးပမှင့်နိုင်ပါတယ်။ ေီောလအတွင်းမှာ ေျွန်ရတာ်
တို့အရနနဲ့ လုပ်ရောင်သင့်၊ လုပ်ရောင်ထိုေ်တာရတွ
ေို မပီးစီးရအာင် ရောင်ေွေ်သွားေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

မပီးေင် ဥပရေအေ  ရေွးရောေ်ပွဲအတွေ် ပပင်ေင်

ချနိ် ၆ လရပးမပီး ရောင်ေွေ်ေပါမယ်။ ေီောလများေို   
တွေ်ကေည့်ေင် လုပ်ငန်းေပ်အားလုံးဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် 
ကသဂုတ်လအတွင်း မပီးစီးေမယ်ေိုတာပါပဲ။  နိုင်ငံရတာ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေဲ့ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်မှာ  
ရနာေေ်ုံးလပုင်န်းစဉေ်“လတွလ်ပမ်ပီးတေားမျှတရသာ 
ပါတီစံုေီမုိေရေစီအရထွရထွရေွးရောေ်ပဲွအား ပပန်လည် 
ေျင်းပမပီးအနိုင်ေသည့်ပါတီေို ေီမိုေရေစီစံနှုန်းများနဲ့
အညီ နိုင်ငရံတာ်တာေန်အားလွှဲအပ်နိုင်ရေး ေေ်လေ်
ရောငေ်ေ်ွသွားေမှာပဖစပ်ါတယ”် ေလီပုင်န်းစဉအ်တေ်ွ 
ေျွနရ်တာတ်ိုဟ့ာ လတွလ်ပတ်ေားမျှတတဲ ့ပါတီစံုေီမုိေ
ရေစီအရထွရထွရေွးရောေ်ပဲွေျင်းပနုိင်ဖ့ုိ အရပခအရန
ရတ ွဖနတ်ီးရပးေပါမယ။် ကေိုတငပ်ပငေ်ငမ်ှုရတ ွရောင ်
ေွေ်ကေေပါမယ်။ ပါတီစုံေီမိုေရေစီအရထွရထွရေွး 
ရောေပ်ွေဲိ ုမပဖစမ်ရနလပုမ်ယေ်ိတုာ ေတပိပုပါတယ။် 
ပပည်သူရတွေဲ့ေန္ဒပဖစ်တဲ့ စစ်မှန်စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ 
ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစခ်ိငုမ်ာရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးကေ
ေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

လတွလ်ပမ်ပီးတေားမျှတတဲ ့ရေွးရောေပ်ွပဲဖစလ်ာ
ရစဖို့ အရပခခံလိုအပ်ချေ်ေရတာ့ တည်မငိမ်ရအးချမ်း
ရေးနဲ့ တေားဥပရေစိုးမိုးရေးပဲပဖစ်ပါတယ်။ တည်မငိမ်

ကျွန်အတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ ြါတီစုံေီမိုကအေစီ

ေအထွအထွအေေးအကာက်ြွဲဟာ 

မဏ္ဍိုင်ကကီး ၃ ေြ်လုံးေတွက် အေေးအကာက်ြွဲလို့ 

ဆိုနိုင်ြါတယ်။ မဲမြမာမှုအတွနဲ့ တက်လာတဲ့ 

လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်အတွ၊ ေဲေီလွှတ်အတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်အတွနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဥြအေပြုအေး 

မဏ္ဍိုင်က တိုက်ရိုက်အြာ်လည်းအကာင်း၊ 

ြွယ်ေိုက်၍အြာ်လည်အကာင်း အေေးချယ်လိုက်တဲ့ 

ေုြ်ချုြ်အေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ တေားစီေင်အေးမဏ္ဍိုင်တို့ဟာ

ပြည်ြူကို ဘယ်လိုကိုယ်စားပြုမလဲ၊ ဘယ်လိုလုြ် 

ေီမိုကအေစီစနစ်ေဲ့ ေနှစ်ြာေပဖစ်တဲ့ 

ထိန်းညှိသကြ်မတ်ပခင်း (Check and Balance) 

လုြ်သကမလဲဆိုတာ ြိြာထင်ေှားလှြါတယ်။
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ရအးချမ်းရေးေိေုာမှာ နိငုင်ရံေးအေ တညမ်ငမိရ်အးချမ်း
မှု၊ လုံခခုံရေးအေတည်မငိမ်ရအးချမ်းမှု၊ စီးပွားရေးအေ 
တညမ်ငမိရ်အးချမ်းမှုရတ ွလိအုပမ်ှာပဖစပ်ါတယ။် တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးမှာလည်း တညေ်ဥဲပရေရတေွိ ုရလးစား
လိုေ်နာမပီး စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ အရလ့အထရောင်း 
ရတွေေိှလာရစဖ့ုိ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးေမပီး
ေတည်းေ ပပည်တွင်းလေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခနဲ့အတူ 
ရပါေ်ဖွားလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအေ ေွဲပပားပခားနားမှုရတွ၊ 
အပမင်မတူညီမှုရတွ ေိှရနေဲပဖစ်ပါတယ်။ ေါရတွေုိ ညိှနှိုင်း 
ရေွးရနွး အရပဖေှာပခင်းနည်းလမ်းရတွနဲ့ ရောင်ေွေ်ခဲ့
လ့ုိ ၂၀၁၀ ပပည့်နှစ်ရေွးရောေ်ပဲွနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ် 
ပွဲရတွေို ရအာင်ပမင်စွာေျင်းပနိုင်ခဲ့မပီး ေျွန်ရတာ်တို့
တိုင်းပပည် ေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်ေို ရောေ်ခဲ့ပါ
တယ။် ၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွမဲှာရတာ ့ပဖစရ်ပါ်လာ
တဲ ့မမဲသမာမှုရတအွရပါ်မှာ ေညီှနိှိုင်းရေွးရနွးအရပဖေှာ
ပခင်းနည်းလမ်းေိုတာ ရပျာေ်ေုံးခဲ့ေပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့ေ  စစ်မှန်တဲ့ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်
ရဖာ်ရောင်ဖို့ ရောင်ေွေ်ခဲ့ပါတယ်။ ေီမိုေရေစီနဲ့ ဖေ်
ေေယ်စနစ်ေိုအရပခခံတဲ့ ပပည်ရထာင်စုတည်ရောေ်
ရေးေိ ုအာမခပံါတယ။် အဓေိေရတာ ့သတမ်တှထ်ား
တဲ့ောလအတွင်း ရေွးရောေ်ပွဲေိုင်ော ပပင်ေင်ေမယ့် 
လပုင်န်းအားလုံး အေငရ်ပပရချာရမွ့စွာ မပီးစီးရေးပပဲဖစ်
ပါတယ။်  ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ရနနဲ့ ဥပရေနဲ့အည ီေေလ်ေ်
လုပ်ရောင်နိုင်ဖို့ ရောင်ေွေ်ခဲ့ပါတယ်။ ကေိုးစားခဲ့ပါ
တယ်။ NLD ပါတီေင်အစွန်းရောေ်ရတွနဲ့ ၎င်းပါတီေို 
ရထာေ်ခံသူအစွန်းရောေ်ရတွအရနနဲ့ ဥပရေနဲ့အညီ
သွားဖို့၊ ရပဖေှင်းဖို့မလုပ်ရောင်ခဲ့ဘဲ အကေမ်းဖေ်နည်း
လမ်းေိုသာ ရေွးချယ်ခဲ့တာ ပဖစ်ပါတယ်။ မင်းမဲ့စရိုေ် 
ရတပွဖစလ်ာရအာင၊် လေန်ေေ်ိငုပ်နုေ်နမ်ှုရတပွဖစလ်ာ
ရအာင ်လှုံ့ရောခ်ဲပ့ါတယ။် လပုရ်ောငခ်ဲပ့ါတယ။် သတူို့
ေိုမရထာေ်ခံတဲ့ အပမင်မတူသူအားလုံးေို “ငါနဲ့မတူ 
ငါ့ေန်သူ” သရဘာထားနဲ့ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါတယ်။ 
ေါရတွေို ပပန်လည်တည်မငိမ်မှုေေှိရအာင် ေျွန်ရတာ်တို့ 
အားလံုး ညီညီညွတ်ညွတ်စုရပါင်းရောင်ေွေ်ကေေပါမယ်။ 
အစုိးေေဲ့အုပ်ချုပ်မှု ယန္တေားေစမပီး ပပည်သူလူထုေဲ့ ရန့စဉ် 
လရူနမှုဘေ၊ လမူှုစီးပွားဘေေိ ုSocial Bullying၊ ဖေီန်

ပနုေ်နရ်ေးလှုပေ်ှားမှု(CDM) စတာရတနွဲ့ ယိယုငွ်းပျေစ်ီး
ရအာင် ေေ်လေ်လုပ်ရောင်ရနတာရတွ၊ အလုံးစုံ
ပျေ်သုဉ်းရေးေို  ဦးတည်ရောင်ေွေ်ရနတာရတွေို  
ေျွန်ရတာ်တို့စုရပါင်းအင်အားနဲ့ ဟန့်တားောေွယ်ေ
ပါမယ်။

နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး
မှာ မတညမ်မငမိပ်ဖစရ်အာင၊် ပျေစ်ီးယိယုငွ်းရအာင ်လပု ်
ရောင်ရနတာ ပဖစ်ပါတယ်။ အစိုးေပပုတ်ေျရေး၊ 
တပ်မရတာ်မပိုေွဲရေးအတွေ် ဦးတည်မပီးလုပ်ရောင် 
ရနရုသံာမေဘ ဲေျွနရ်တာတ်ိုအ့ားလုံး တနဖ်ိုးထားေတဲ ့
ပမနမ်ာတိငု်းေင်းသားအားလုံးေဲ့ယဉရ်ေျးမှု၊ အစဉအ်လာ
နဲ့ သမိငု်းရကောင်းရတေွိပုါ အရပခအပမစေ်စမပီး ေညေ်ယွ ်
ချေေ်ှေိှ ိဖျေေ်ီးရနတာပဖစပ်ါတယ။် ေါေိ ုအထူးသတေိှိ
ေှ၊ိ အသေိှေိှ ိပမငရ်တွ့နိငုဖ်ိုလ့ိပုါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်ံ
ဟာ ဗုေေဘာသာအဓိေေိုးေွယ်တဲ့နိုင်ငံ ပဖစ်ပါတယ်။ 
မပီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ ဗုေေဘာသာေင်ရတွအတွေ် 
စိတ်အားညှိုးငယ်ဖွယ်ောများနဲ့ ကေုံရတွ့ခဲ့ေပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တို့တာေန်ယူမပီးချနိ်ေစမပီး အရပခခံဥပရေ 
ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနဲ့အညီ သေ်ေင်ယံုကေည်မှုမပျေ်ရစေန် 
ေျွနရ်တာအ်ရလးထားရောငေ်ေွရ်ပးခဲပ့ါတယ။် ေရီနော
မှာ နိငုင်ရံတာတ်ညတ်ံခ့ိငုမ်မရဲေး၊ တညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေး
နဲ့ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေးေုိလုိလားကေတ့ဲ တုိင်းချစ်၊ ပပညခ်ျစ၊် 
နိငုင်ခံျစ၊် ပပညသ်လူထူေုိခုျစတ်ဲ ့ပပညသ်ရူတေွဲ့ အငအ်ား
သည်သာ အဓိေပဖစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်စည်းေမ်းပပည့်ေ
ရသာ ေမီိေုရေစစီနစေ်ိေုျင့သ်ုံးတဲ ့နိငုင်ရံတာ၊် ရခတမ်ီ
ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်တ့ဲနုိင်ငံရတာ်၊ ပမန်မာေဲ့အနာဂတ်ေုိ ပမန်မာ 
တိငု်းေင်းသားပပညသ်လူထူေုဲ့ ေန္ဒနဲ့အည ီတညရ်ောေ်
နိငုတ်ဲ ့နိငုင်ရံတာေ်ိရုိုးသားတဲန့ိငုင်ရံေးနဲ့ ေျွနရ်တာတ်ို ့
တည်ရောေ်ကေပါမယ်။ တိုင်းေင်းသားပပည်သူလူထု
အားလုံးေ ေိုင်းေန်းပူးရပါင်းေူညီရောင်ေွေ်ရပးကေဖ့ုိ 
ေျွန်ရတာ့်အရနနဲ့ ရလးရလးနေ်နေ် ရမတ္တာေပ်ခံအပ်ပါ
တယ်။ တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိငုပ်ဋပိေ္ခရပဖေငှ်းနိငုဖ်ို ့
ေျွန်ရတာ်တ့ုိရတွ့ေံုရေွးရနွးမှုအေ တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ် 
တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ် (Nationwide 
Ceasefire Agreement -NCA) ချုပ်ေုိခ့ဲကေမပီး ပဖစ်ပါတယ်။ 
တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိငုအ်ဖွဲ့အစည်းရတေွဲ့ ရတာင်း
ေိုမှုအရပါ်မှာ အဓိေအရပခခံရေွးရနွးမပီး စာချုပ်ချုပ်
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ေိုခဲ့တာပါ။ တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ေီစာချုပ်လေ်မှတ်
ရေးထိုးထားတဲ့အတိုင်း ခိုင်မာစွာေပ်တည်ပါတယ်။ ေီမုိ
ေရေစီနဲ့ ဖေ်ေေယ်စနစ်ေုိအရပခခံတဲ့ ပပည်ရထာင်စုေို 
မငိမ်းချမ်းစွာတည်ရထာင်သွားဖို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာလုိပါ
တယ်။ အကေမ်းဖေ်အဖဲွ့လ့ုိ ရကေညာထားတဲအ့ဖွဲ့အစည်း
များမှအပ မည်သည့်တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့
အစည်းမေို ရတွ့ေုံရေွးရနွးဖို့ ေျွန်ရတာ်ဖိတ်ရခါ်ပါ
တယ်။ ေီရနောမှာ အာေီယံနဲ့ ေေ်ေံရောင်ေွေ်တဲ့
အရပခအရနေို ရပပာလိုပါတယ်။ ဧမပီလ ၂၄ ေေ်ရန့ေ
ပပုလုပ်တ့ဲ အာေီယံထိပ်သီးအစည်းအရေး ေျွန်ရတာ်
တေ်ရောေ်ခဲ့မပီး သရဘာတူညီချေ် ၅ ေပ် ချမှတ်ခဲ့ပါ
တယ။် ေထီေဲလပုရ်ောငသ်င့လု်ပ်ရောင်ထုိေ်တာများ
ေုိလည်း ရောင်ေွေ်ခ့ဲပါတယ်။ အာေီယံေဲ့အထူး
ေိယုစ်ားလယှအ်ပဖစထ်ားေှဖိို ့မလူအေိပုပုထားတဲ ့၃ ဦး
အနေ် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ေု-နိုင်ငံပခားရေးေန်ကေီးရဟာင်း Mr. 
Virasakdi Futrakul ေို သရဘာတူထားမပီးသားပါ။ 
သိုရ့သာအ်ရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ အေိပုပုမှုအသစရ်တထွပ်
လာခဲလ့ို ့ရေှ့မတိုးနိငုဘ်ူးပဖစရ်နတာပါ။ ေျွနရ်တာ့အ်ရန
နဲ့ အာေီယံအထူးေုိယ်စားလှယ် ပမန်မာနိငုင်လံာရောေ ်
မပီး ရတွ့ေုရံေွးရနွးရေးအပါအေင ်အာေယီနံဲ့ပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်ရေးေို  အာေီယံမူရဘာင်အတွင်းေ 
ရောင်ေွေ်ဖ့ုိအသင့်ေိှရကောင်း ရပပာလုိပါတယ်။ မကောမီ
ေေ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပပုလုပ်မပီးခဲ့တဲ့ ရေွးရောေ်ပွဲရတွ့
ေိှချေ်ရတွနဲ့ပတ်သေ်မပီး နုိင်ငံတောေုိယ်စားလှယ်ရတွ
ေို မျေ်ပမင်ေှင်းပပဖို့ စီစဉ်ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါတယ်။ 
တိုင်းေင်းြားပြည်ြူများခင်ဗျာ 

လေေ်ှအိရပခအရနမှာ ေျွနရ်တာတ်ို ့နိငုင်မံှာ အပခား 
ေမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုနည်းတူ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါ 
တတယိလှိုင်းေိ ုခစံားရနေပါတယ။် ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် 
ေသုရေးလပုင်န်းစဉရ်တေွိ ုပပညသ်လူထူနုဲ့ပူးရပါင်းမပီး 
စမွ်းအားေနုေ်ျွနရ်တာတ်ိုရ့ောငေ်ေွလ်ျေ ်ေှပိါတယ။် 
ယခုပဖစ်ရနတ့ဲ ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါေ ပထမလှိုင်း၊ ေုတိယ 
လှိုင်းနဲ့မတူပါဘူး။ ရန့စဉ်ရန့တုိင်း ပုိးရတွ့သူအရေအတွေ် 
ပမင့်တေ်လာသလို ပိုးရတွ့ေှိသူဦးရေ ောခိုင်နှုန်းနဲ့ ရသ 
ေုံးတဲဦ့းရေလည်း  ယခငေ်ထေ ်ပမင့တ်ေလ်ာပါတယ။်

ေီလိုအချေ်အလေ်ရတွေိုရထာေ်ပပမပီး သတင်း
မီေီယာရတွနဲ့ လူမှုေွန်ေေ်စာမျေ်နှာရတွမှာ ယရန့

ကေုံရတွ့ရနေတဲ့ တတိယလှိုင်းနဲ့ ယခင်ေုတိယလှိုင်း 
အရပခအရနရတေွိ ုလွမဲှားစွာချနိထ်ိုးနှိုင်းယဉှမ်ပီးရပပာေို
ရေးသားရနတာရတွေို ရတွ့ေပါတယ်။ အမှန်တေယ်
ပဖစ်ရပါ်ရနတဲ့ ရောဂါေူးစေ်မှုအရပခအရနအေပ်ေပ်ေို 
ေူးစေ်ရောဂါ ရဗေရှုရထာင့်ေ အေိှတေားနဲ့အနီးစပ်ေံုး 
ပဖစ်ရအာင် သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။

ေီရောဂါပိုးဟာ အရစာပိုင်းမှာ အရေှ့ ရတာင်အာေှ
နိုင်ငံရတွနဲ့ အာေှနိုင်ငံရတွမှာ ေူးစေ်ရောဂါရှုရထာင့်
အေ ပပင်းထန်တဲ့ သေ်ရောေ်မှုမေှိခဲ့ဘဲ ပပင်သစ်၊ စပိန်၊ 
အီတလီေဲ့သို့ ဥရောပနိုင်ငရံတနွဲ့ အရမေေိန်၊ ဘောဇီး
ေဲ့သို့ အရမေိေတိုေ် ရတာင်ပိုင်းနဲ့ရပမာေ်ပိုင်းနိုင်ငံ
ရတမွှာ ေိဗုစေ်ဏေ်ိ ု အလူးအလခဲခံဲေ့ပါတယ။် ေါရပမဲ ့ 
ပထေအီရနအထားအေ အလနွရ်ေးလနွ်းတဲ ့  ပမနမ်ာနိငုင်ံ
အရနနဲ့ရတာ ့ ေိဗုစပ်ထမလှိုင်းေဲ့ အဖျားပငမ်ရိေုခ်တ်
ခဲ့ဘူးလို့ ေိုနိုင်ပါတယ်။

ေုတိယလှိုင်းမှာ ဖွံ့မဖိုးေဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအရနနဲ့ 
အတိငု်းအတာတစခ်အုထ ိရနု်းေနခ်ဲေ့ပါတယ။်  သိုရ့သာ ် 
ေတုယိလှိုင်းမှာပဖစပ်ွားတဲ ့မျ ိုးေွရဲတေွ အခပုဖစပ်ွားရန
တဲ ့မျ ိုးေွရဲတရွလာေ ်ေူးစေမ်ှုနှုန်းမပမနေ်နတ်ာ ရတွ့
ေမှာပဖစ်ပါတယ်။ ယခု တတိယလှိုင်းမှာေရတာ့ မိမိတို့ 
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရတွမှာ  အကေီးအေျယ်ေူးစေ်မှုနှုန်း
ပမင့်မားခဲ့မပီး  ရေသတွင်းနိုင်ငံရတွမှာေိုေင် ေိုဗစ်-၁၉ 
တတိယလှိုင်းေဏ် ပပင်းပပင်းထန်ထန် ခံစားရနေေဲပဖစ်
တာ ရတွ့ေမှာပဖစ်ပါတယ်။ အဓိေအချေ်တစ်ခုအရန
နဲ့ေရတာ ့ ေူးစေပ်မန ်ဗဇီရပပာင်းမျ ိုးေွရဲတရွပါ်ထေွ်
လာပခင်းပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ အခုရတွ့ေှိမှုအများေုံးပဖစ်ရန
တဲ ့Delta မျ ိုးေွဟဲာေိေုင ် ေူးစေမ်ှုအားအရနနဲ့ ယခင်
မျ ိုးေွရဲတထွေ ်၆၀ ောခိငုန်ှုန်းခန့် ပိမုိပုမနေ်နလ်ာတယ်
လို ့သေိှေိပါတယ။် စတငရ်တွ့ေှခိဲတ့ဲ ့ေိဗုစရ်ောဂါပိုးဟာ
ပွားများနိုင်မှု  (Reproduction  number) (R0) ဂဏန်း
အားပဖင့် ၂ ေသမ ၄ မှ ၂ ေသမ ၆ အတွင်းသာေှိရပမယ့် 
Alpha နှင့် Delta မျ ိုးေွဲသစ်ရတွေဲ့ (R0) ဂဏန်းသည် 
၄ မှ ၅ နှင့် ၅ မှ ၈ အသီးသီးေှိတယ်လို့ သိေှိေပါတယ်။ 
(ေိုလိုတာေရတာ့ တေယ်လို့  (R0) ဂဏန်းေ ၂ ပဖစ်
တယ်ေိုေင် ရောဂါပိုးေဲ့ေူးစေ်ပပန့်ပွားနှုန်းဟာ လူ ၁ 
ဦးမ ှ၂ ဦး၊ ၂ ဦးမ ှ၄ ဦး၊ ၄ ဦးမ ှ၈ ဦး၊ ၈ ဦးမ၁ှ၆ ဦး စသပဖင့ ်
(R0) ဂဏန်းအတုိင်း ေတုိးေူးစေ်သွားတာပဖစ်ပါတယ်။) 
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အခု တတိယလှိုင်းမှာ ပမန်မာနိုင်ငံမှာရတွ့ေှိေတဲ့ မျ ိုးေွဲ
ရတွေရတာ့ အဓိေအားပဖင့် စိုးေိမ်ဖွယ်မျ ိုးေွဲ အုပ်စု
ရတွလို့ ေမ္ဘာ့ေျန်းမာရေးအဖွဲ့ကေီးေ သတ်မှတ်ထား
တဲ့ Alpha, Beta နှင့် Delta မျ ိုးေွဲရတွ ပဖစ်ရနတာရတွ့
ေပါတယ်။ အခုတတိယလှိုင်းမှာပဖစ်ပွားတဲ့ မျ ိုးေွဲသစ်
ရတေွဲ့ ပွားများနိငုမ်ှု (R0) ေိကုေည့ပ်ခင်းအားပဖင့ ်ေတုယိ
လှိုင်းမှာ ပဖစ်ပွားတဲ့မျ ိုးေွဲရတွထေ် ဘယ်ရလာေ်ထိ 
ပိုမိုေူးစေ်နှုန်းပမန်မယ်ေိုတာေို ခန့်မှန်းကေည့်နိုင်ပါ
တယ။် အနည်းေုံး (R0) ဂဏန်း ၄ ေှတိဲအ့တေွ ်ရောဂါပိုး
ေဲ့ေူးစေ်ပပန့် ပွားနှုန်းဟာ လူ ၁ ဦးမှ ၄ ဦး၊ ၄ ဦးမှ ၁၆ ဦး၊ 
၁၆ ဦးမှ ၆၄ ဦး စသပဖင့် ေူးစေ်သွားတာပဖစ်ပါတယ်။ 
(R0) ဂဏန်း ၈ ေိုေင်ရတာ့ ၁ ဦးမှ ၈ ဦး၊ ၈ ဦးမှ ၆၄ ဦး၊ 
၆၄ ဦးမ ှ၅၁၂ ဦး ေတိုးေူးစေသ်ွားနိငုမ်ှာ ပဖစပ်ါတယ။် 
အခလုိ ုအမိန်ီးချင်းနဲ့ ရေသတငွ်းနိငုင်ရံတမွှာ ေျယပ်ပန့်
စွာပဖစပ်ွားရနပခင်းနဲ့ ပဖစပ်ွားရနတဲ ့မျ ိုးေွရဲတေွဲ့ေူးစေမ်ှု
နှုန်း အလွန်ပမန်ေန်ရနပခင်းတို့ေ ပထမလှိုင်း၊ ေုတိယ
လှိုင်းရတနွဲ့ မတညူဘီ ဲေျွနရ်တာတ်ိုပ့မနမ်ာနိငုင်အံတေွ ်
ကေီးမားတဲ့စိန်ရခါ်မှုပဖစ်ရပါ်ရစပါတယ်။

အခုလို ေူးစေ်မှုနှုန်းပမင့်မားရနတဲ့အချနိ်မှာ ပပည်
သူရတွအတွေ် ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုေို အထိ
ရောေ်ေုံးရပးနိုင်တဲ့ ပပည်သူ့ရေးရုံရတွမှာ လူသား
အေင်းအပမစ်ပပဿနာနဲ့ ေင်ေိုင်ရနေပါတယ်။ ေီလိုပဖစ်
ရအာငလ်ည်း မမဲသမာမှုရကောင့ ်ပပဿနာရတနွဲ့ ေငေ်ိငု်
ခဲ့ေတဲ ့NLD အစနွ်းရောေရ်တနွဲ့ အဲေပီါတေီိရုထာေခ်ံ
သူ အစွန်းရောေ်ရတွေ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းရတွေို  
လှုံ့ရော်ခ့ဲတာ ပဖစ်ပါတယ်။ လူ့အဖဲွ့အစည်းအတွင်း ေီလုိ 
ေူးစေမ်ှုပမင့တ်ေရ်နချနိမ်ှာ ရောဂါပိုးစစရ်ေး အတည ်
ပပုရေးနဲ့ ေသုရေးရတမွှာ လနူာနဲ့ေျန်းမာရေးေနထ်မ်း
အင်အားအေမတန်မညီမျှမှုေ ပမန်မာနိုင်ငံအတွေ် 
ေိုဗစ်တတိယလှိုင်းေဲ့ ကေီးမားတဲ့ စိန်ရခါ်မှုပင်ပဖစ်ပါ
တယ။် ေလီိစုနိရ်ခါ်မှုရတကွေားေ ေိဗုစရ်ောဂါောေယွ၊် 
ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးမှာ ရေှ့တန်းေျေျ ပါေငရ်ောငေ်ေွ်
ရနကေတဲ ့တာေနသ်ေိျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ၊ ရစတနာ ့
ေန်ထမ်း (Volunteer) များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ 
အလှူေှင်များေို အထူးပင်ရေျးဇူးတင်အသိအမှတ်ပပု
ပါရကောင်း ရပပာကေားလိပုါတယ။် တစေ်ေတ်ည်းမှာပ ဲ
မသမာသူများေဲ့လှုံ့ရော်မှုရကောင့် CDM မှာပါေင်သွား

ကေတဲ ့ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအရနနဲ့  ေပူလူှုပေ်ှားမှု
နဲ့ လှုံ့ရောမ်ှုများမှာ ဦးစီးဦးရောငပ်ါေငခ်ဲသ့မူျားမဟတု်
ေင် ပုေ်မ ၅၀၅ နဲ့ ပတ်သေ်လို့ ရပဖရလျှာ့ရပးမှာ ပဖစ် 
ရကောင်းရပပာခဲ့မပီး ပဖစ်ပါတယ်။ အခုေိစ္စဟာ နိုင်ငံရေး
ေိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေးေိစ္စ၊ လူ့အသေ်နဲ့ေိုင်တဲ့
ေိစ္စပဖစ်ပါတယ်။

စနိရ်ခါ်မှုရတ ွဘယလ်ိပုေဲှရိနပါရစ ေျွနရ်တာ့အ်ရန
နဲ့ အခေ်အခဲအတားအေီးအမျ ိုးမျ ိုးကေားေ ပပည်သူ 
လထူ ုေငေ်ိငုက်ေုံရတွ့ရနေတဲ ့ေိဗုစ-်၁၉ တတယိလှိုင်း
ေို ရေျာ်ပဖတ်နိုင်ရအာင် ကေိုးစားရောင်ေွေ်သွားမှာ
ပဖစ်ပါတယ်။

ယခုလို တတိယလှိုင်းစတင်တဲ့အခါ ရေှ့လှိုင်းရတွ
မှာ အရတွ့အကေုံေှထိားတာေ အားသာချေဟ်ေုိေုမှာ
ပဖစ်ပါတယ်။ အနည်းေုံးရတာ့ ရောဂါပိုးေဲ့ေူးစေ်ပုံေို 
သေိှထိားမပီး ပဖစပ်ါတယ။် ောေယွထ်နိ်းချုပေ်သုနည်း
ရတေွိလုည်း အေျွမ်းေငထ်ားမပီး ပဖစပ်ါတယ။် ေါအ့ပပင ်
ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှုေိုလည်း ောခိုင်နှုန်းတစ်ခုအထိ 
ရောင်ေွေ်ထားနုိင်တ့ဲအတွေ် ေူးစေ်မှုအေိှန်ေုိ အထုိေ် 
အရလျာေ ်တန့်ရစနိငုခ်ဲပ့ါတယ။် အခလုိ ုသဘာေရဘး
နဲ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့ အစိုးေယန္တေားေ ဟိုယခင်ေလို 
ထိန်းချုပ်ေန့်သတ်မှုနဲ့ ဗဟိုချုပေ်ိုင်မှုရတမွေှရိတာ့ဘဲ 
သေ်ေိငုေ်ာရေသအလိေု ်အေင့ေ်င့ရ်သာ အစိုးေဌာန 
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးေိ ုလတွလ်ပစ်ွာလပုေ်ိငုရ်ောင ်
ေေွခ်ငွ့ပ်ပုထားတဲအ့တေွ ်တုံပ့ပနရ်ောငေ်ေွမ်ှုရတ ွပမန ်
ေန်လာတာေိုလည်း ရတွ့ေှိေမှာပဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ
အားပဖင့် ယခင်ေ Mask ၅ သန်းေို သေ်ေိုင်ောပပည် 
နယ်နဲ့ တိုင်းရေသကေီးရတွေို ပဖန့်ရေဖို့အတွေ် အချနိ်
ရတာ်ရတာ်ကောကောယူခ့ဲေရပမယ့် ယခုေျရတာ့   တပ်မရတာ် 
ရလယာဉရ်တေွိအုသုံးပပုမပီး Mask ၁၂ သန်းေိ ုချေခ်ျင်း 
ပဖန့်ရေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း လစဉ် ၁၂ သန်း ပဖန့်
ရေသွားပါမယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ေူးသန်းရောင်းေယ်ရေး
ေနက်ေီးဌာနအရနနဲ့လည်း ေိဗုစေ်သုရေးမှာလိအုပတ်ဲ ့
Oxygen Concentrator ရတ၊ွ Liquid Oxygen အပါအေင ်
ရေးနဲ့ရေးပစ္စည်းရတွ တင်သွင်းမှုအတွေ် FDA 
ရထာေခ်ခံျေန်ဲ့ သငွ်းေနုလ်ိငုစ်ငရ်လျှာေထ်ားဖို ့မလို
တဲအ့ပပင ် အခနွရ်တေွိ ုရပဖရလျှာခ့ငွ့ပ်ပုရပးထားမပီးပဖစ်
ပါတယ။် ေူးစေမ်ှုေငွ်းေေ ်ပဖတရ်တာေန်ိငုဖ်ိုအ့တေွ်
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ေန့်သတ်တားပမစ်မှု(community restriction)ရတွ 
သတ်မှတ်ရောင်ေွေ်ေသလို တစ်ဖေ်မှာလည်း ေိုဗစ် 
-၁၉ ေပရ်ောဂါရကောင့ ်ောလေညှန်ိငုင်ံစ့ီးပွားရေး နစန်ာ
ခဲေ့မှုရတနွဲ့ ပပညသ်ရူတေွဲ့လမူှုစီးပွားဘေရတ ွပပနလ်ည်
ဦးရမာလ့ာရအာငခ်ျနိေ်မပီး လပုရ်ောငရ်နေတာလည်း 
ေှိရနပါတယ်။

ရစာရစာစစ်၊ ရစာရစာရတွ့၊ ရစာရစာခွဲထုတ်နိုင်
ပခင်းေ ရောဂါေူးစေ်မှု ေွင်းေေ်ပဖတ်ရတာေ်နိုင်
ရေးအတွေ်ရော၊ လူနာရတွအတွေ်ပါ လုပ်ရောင်ေမယ့် 
အချေ ်ပဖစပ်ါတယ။် ပိုးရတွ့လနူာရတေွိ ုသတူိုေ့ဲ့ ရောဂါ
လေ္ခဏာရတွအေ သင့်ရတာ်မယ့် ေိုဗစ်-၁၉ ေုသမှု
စင်တာရတွေို လွှဲရပပာင်းေုသမှုရပးနိုင်ဖို့ အချနိ်နဲ့တစ်
ရပပးည ီပပငေ်ငရ်ောငေ်ေွထ်ားေှပိါတယ။် ပပညသ်လူထူု
အရနနဲ့လည်း ရောဂါေူးစေ်ခံေမှု သံသယေှိတယ်ေို
ေင် ရနအိမ်မှာရေးမမီးတိုနဲ့ေျတိ်မပီးေုသပခင်းမပပုဘဲ 
နီးစပ်ောရေသန္တေေျန်းမာရေးဌာနရတွေို သွားရောေ်
စစ်ရေးမှုခံယူမပီး အဲေီရနောရတွေတစ်ေင့် သင့်ရတာ်တ့ဲ 
ေိုဗစ်ေုသမှုစင်တာရတွေို ေေ်လေ်လွှဲရပပာင်းရပး
မှာပဖစ်လ့ုိ ပပည်သူရတွအရနနဲ့ မှန်မှန်ေန်ေန် သတင်းပို့
ရောင်ေွေ်သွားရစလုိပါတယ်။ တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ေုိဗစ် 
-၁၉ လူနာ လေ်ခံေုသဖို့ရနော ၁၂၇၈ ခုမှာ လူဦးရေ 
၃၉၀၀၀ ဦး လေ်ခေုံသနိငုဖ်ို ့ပပငေ်ငထ်ားေှသိလိ ုအေပ်
ဘေ်အရနနဲ့လည်း ၁၄၅၃ ရနောမှာ လူဦးရေ ၇၁၅၀၀ 
ဦး လေ်ခံနုိင်ဖ့ုိ ပပင်ေင်ထားေိှမပီးပဖစ်ပါတယ်။ Community 
COVID Positive Center ရတွေုိ လုိအပ်ချေ်ေိှသရလာေ် 
တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ရောင်ေွေ်ရပးသွားပါမယ်။

ရအာေေ်ဂီျငေ်ရတာ ့ ေိဗုစ-်၁၉ ေသုဖိုအ့တေွ ်
မေှိမပဖစ်အရေးကေီးပါတယ်။ ရအာေ်ေီဂျင်သုံးစွဲောမှာ 
လည်း ေောေန်ရတွေဲ့ ညွှန်ကေားချေ်နဲ့အညီသာ သုံးစွဲ
ေပါတယ်။ ေါေိုလည်း အချနိ်မီပဖည့်ေည်းရပးနိုင်ဖို့ 
နိငုင်ရံတာအ်စိုးေအရနနဲ့ ကေိုးစားရောငေွ်ေ်လျေ် ေိှပါ
တယ်။ တစ်နုိင်ငံလံုးမှာေိှတ့ဲ ရအာေ်ေီဂျင်စေ်ရုံရတွ၊ 
တပ်မရတာ်ရေးရုံရတွ၊ အေပ်ဘေ်ရေးရုံရတွမှာေှိတဲ့ 
ရအာေေ်ဂီျငစ်ေရ်ုရံတ၊ွ ပဂု္ဂလေိရအာေေ်ဂီျငစ်ေရ်ုံ
ရတွမှာ ရအာေ်ေီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုေို စဉ်ေေ်မပပတ် 
monitor ပပုလပုမ်ပီး အမနှတ်ေယလ်ိအုပရ်နတဲ ့ရေးရု/ံ
ေုသမှုစင်တာရတွေို ပဖန့်ပဖူးရပးနိုင်ဖို့ အရလးထား

ရောင်ေွေ်ရပးလျေ် ေှိပါတယ်။ အေန့်အသတ်ေှိလာ
သလို အသုံးများလာတဲ့အရနအထားမှာ ထိထိရောေ်
ရောေ်ပဖစ်ရအာင် စီမံခန့်ခွဲရပးနိုင်ဖို့ ရောင်ေွေ်လျေ်
ေှိပါတယ်။ ထပ်မံမပီးရတာ့ ရအာေ်ေီဂျင်ေို အချနိ်တို
အတွင်း များများနဲ့အေည်အရသွးမီမီ ထုတ်လုပ်နုိင်ဖ့ုိ
အတွေ် liquid oxygen ထုတ်လုပ်နုိင်ရအာင် ရောင်ေွေ်
လျေ် ေှိပါတယ်။ liquid  oxygen ေို ေန်ေုန်၊ မန္တရလး
စတဲ့  ေိုဗစ်-၁၉ ပဖစ်ပွားမှု ပမင့်မားနိုင်တဲ့ရနောရတွမှာ  
အပမနေ်ုံးရောငေ်ေွရ်ပးနိငုရ်ေး လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှပိါ
တယ်။ ပပည်သူ့ရေးရံုများ၊ ေျန်းမာရေးဌာနများ၊ တပ်မရတာ် 
ရေးရုမံျားနဲ့ နိငုင်ပံိငုစ်ေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျားမှာ တိုးချဲ့တပ်
ေငလ်ျေ်ေှေိာ ယခနုစှစ်ေ်တငဘ်ာလအတငွ်းမှာ ပပည်
သူ့ရေးရုံများ၊ ေျန်းမာရေးဌာနများေဲ့ ရအာေ်ေီဂျင်
လုိအပ်ချေ်ရတွေုိ ပပည့်ေစွာ ပဖည့်ေည်းရပးသွားနုိင်မှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။

ေူးစေ်မှုောေွယ်ရေးနဲ့ ပပန့်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျ
ဖိုအ့တေွ ်ပပညသ်ရူတအွရနနဲ့ ေိဗုစေ်ာေယွရ်ေးရတွ
ေို အကေိမ်ရေပပည့်ရအာင် စနစ်တေျထိုးနှံဖို့လည်း
လိုအပ်ပါတယ်။ ပမန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နေါေီလ 
၂၇ ေေ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ေေ်အထိ  ပပည်နယ်
နဲ့တိငု်းရေသကေီးအားလုံးမှာ ောေယွရ်ေးထိုးနှရံပးခဲ့
တဲ့အခါမှာ လူဦးရေ ၁၈၂၅၆၄၂ ဦး(တစ်သန်း ေှစ်သိန်း
ရေျာ်) (ဦးတည်လူဦးရေေဲ့ ၆ ေသမ ၀၈ ောခိုင်နှုန်း)  
ောေွယ်ရေး နှစ်ကေိမ်ထိုးနှံရပးနိုင်ခဲ့မပီး ပဖစ်ပါတယ်။ 
ေေလ်ေမ်ပီး ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေးရတေွိ ု
များများနဲ့ပမနပ်မန ်ထိုးနှရံပးနိငုရ်အာငလ်ည်း စစီဉရ်ောင ်
ေေွလ်ျေ ်ေှပိါတယ။် အစိုးေအရနနဲ့ ောေယွရ်ေးရတွ
ေေှိဖို့အတွေ် ေေ်လေ်ညှိနှိုင်းေယ်ယူဖို့ ရောင်ေွေ် 
လျေေ်ှသိလိ ုတရတုပ်ပညသ်ူ့သမ္မတနိငုင်ေံ ေယယ်ထူား
တဲ့ ောေွယ်ရေးအရေအတွေ် ၄ သန်းအနေ် အခု 
ဇူလိုင်လစတုတ္ထပတ်မှာ ၃ သန်းရောေ်ေှိခဲ့မပီးပဖစ်သလို 
ရေးထိုးလုပ်ငန်းများ အပမန်ရောင်ေွေ်ရနပါတယ်။ 
ရနာေထ်ပေ်ာေယွရ်ေး ၃ သန်းေလည်း ကသဂတုလ် 
အတွင်း ရောေ်ေှိလာမှာပဖစ်လို့ ေေှိလာမယ့်ောေွယ် 
ရေးများေို ဦးတည်အုပ်စုရတွနဲ့ ဦးစားရပးအစီအစဉ်
အလိေု ်စနစတ်ေျထိုးနှရံပးနိငုဖ်ို ့စစီဉရ်ောငေ်ေွထ်ား
ေှမိပီးပဖစ်ပါတယ်။ ေါ့အပပင် ရေုှားနိုင်ငံေေယ်ယူထားတဲ့ 
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ောေွယ်ရေး ၂ သန်းဟာလည်း အသုတ်လိုေ်ရောေ်
ေှလိာမှာပဖစပ်ါတယ။် အနိ္ဒယိနိငုင်မံ ှေေှေိနေ်ျနေ်ှရိနတဲ ့
ောေွယ်ရေးများေေိှရေးအတွေ်လည်း ကေိုးပမ်းရောင် 
ေေွရ်နရကောင်း ရပပာလိပုါတယ။် ေရီနောမှာ ေျွနရ်တာ်
တို့နိုင်ငံေဲ့ ေပ်ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး
လပုင်န်းရတမွှာ ပူးရပါင်းရောငေ်ေွရ်နကေတဲန့ိငုင်ရံတ၊ွ 
အဖွဲ့အစည်းရတေွိ ုလည်း အထူးရေျးဇူးတငပ်ါရကောင်း 
နဲ့ မတိရ်ေနွိငုင်ရံတ၊ွ အဖွဲ့အစည်းရတ ွအားလုံးေိ ုေေ ်
လေပ်ူးရပါင်းရောငေ်ေွက်ေဖို ့ရမတ္တာေပခ်လံိပုါတယ။် 
ပမန်မာပပည်တွင်းမှာပဲ ောေွယ်ရေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ 
စစီဉရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါတယ။် ေနီစှေ်နုပ်ိငု်းမှာေိေုင ် 
တစန်ိငုင်လံုံးအတိငု်းအတာအရနနဲ့ ောေယွရ်ေးလွှမ်း 
ခခုံမှု ၅၀ ောခိုင်နှုန်းေှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ 
ေိဗုစ-်၁၉ ေူးစေ်မှုဟာ ေမ္ဘာ့ရေသအသီးသီးမှာ ကေီးမား 
ေျယ်ပပန့်စွာပဖစ်ရနတဲ့အတွေ် ောေွယ်ရေးနဲ့ေုသ
ရေးများေေှရိေးေိလုည်း နိငုင်တံိငု်းေ ကေိုးစားရနေပါ
တယ။် ေါရ့ကောင့ ်ပပညသ်ရူတအွရနနဲ့  မမိမိမို့နယ၊် ရေသ
အတငွ်း အခလုိေုာေယွရ်ေးထိုးနှပံခင်းရတရွောငေ်ေွ်
ရနချနိ်မှာ ေျန်းမာရေးအသိေှိေှိနဲ့ သွားရောေ်ထိုးနှံကေ
ဖို့လည်း အသိရပးလိုပါတယ်။
တိုင်းေင်းြားပြည်ြူများခင်ဗျာ -

ပပည်သူလူထုအတွင်း ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်
ောေွယ်ေုသရေးနဲ့ပတ်သေ်တဲ့ အရလးထားမှုနဲ့ 
ပူးရပါင်းပါေင်မှုရတွရလျာ့နည်းလာပခင်းေဲ ့အဓိေအရကောင်း 
အေင်းရတွထဲမှာ လူမှုေွန်ေေ်ေတစ်ေင့် မဟုတ်မမှန်တ့ဲ  
အဖျေ်အရမှာင့်သတင်းရတွ ရေးသားပဖန့်ရေပခင်းေလည်း 
တစခ်အုပါအေငပ်ဖစပ်ါတယ။် ရေးေေွအ်တငွ်း ေျန်းမာ 
ရေးအရထာေ်အေူပပုပစ္စည်းရတွ ရေးနှုန်းပမင့်တေ်
လာရစဖိုန့ဲ့ ပပညသ်လူထူကုေား စိုးေမိမ်ှုကေီးထွားရစဖ့ုိေည် 
ေွယ်ချေ်နဲ့ လူမှုေွန်ေေ်ရပါ်မှာ ရံုးစာအတုရတွ ရေးသား
ပဖန့်ချရိနသလို ရေးရုံရတွေ လူနာရတွေိုလေ်မခံဘဲ 
နှင်ထုတ်ရနတယ်၊ ရအာေ်ေီဂျင်ရတွေုိ  ထပ်မံတင်သွင်း 
ပခင်းမပပုဖို ့အစိုးေေပတိပ်ငလ်ိေ်ုတယ၊် အသစရ်ောေ်
တဲ့ောေွယ်ရေးရတွေို ေမ္ဘာေအသိအမှတ်မပပုဘူး၊ 
ထိုးေင် အန္တောယ်ေှိနိုင်တယ်စသပဖင့် မဟုတ်မမှန်တဲ့
သတင်းရတေွိ ုရေးသားပဖန့်ရေရနတာေိရုတွ့ပါတယ။် 
တစ်ရေျာ့ ပပန် ေူးစေ်မှုရတွပမင့်တေ်လာချနိ်မှာ 

ောေွယ်ရေးထိုးပခင်း၊ လူထူထပ်တဲ့ရနောရတွ သွား 
ရောေတ်ာေိ ုတတန်ိငုသ်မျှရေှာငက်ေဉပ်ခင်း၊ တစဦ်းချင်း
ခပ်ခွာခွာရနထိုင်ပခင်း၊ Mask နဲ့ Face Shield ရတွတပ်
ေင်ပခင်း၊ လေ်ေိုမကောခဏ ရေးရကောပခင်းရတွေို 
အေှိန်တိုးပမှင့်လုပ်ရောင်ေမယ့်အစား ေျန်းမာရေး
ေနက်ေီးဌာနေထတုပ်ပနတ်ဲ ့ထနိ်းချုပေ်ာေယွရ်ေးေိငု ်
ောလမ်းညွှန်ချေ်ရတွနဲ့ ေိုဗစ်ရောဂါစည်းေမ်းချေ်
ရတွေုိ မလုိေ်နာကေဖ့ုိ၊ ောေွယ်ရေးမထုိးကေဖ့ုိနဲ့ လူထု 
ကေားမှာ အမျ ိုးမျ ိုးရသာစုရေးမှုရတွပဖစ်ရပါ်လာရအာင် 
ေငပ်ခငတ်ုေံင်းမဲစ့ွာ၊ အကေပံေ်စေ်စွာ စည်းရံုးလှုံ့ရော်
ရနမှုရတွေ ပပည်သူလူထုေဲ့ အသေ်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ေို  
တိေုရ်ိုေမ်ခိမ်းရပခာေ်တာပဖစ်သလို ေိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ
ေို လေ်နေ်သဖွယ်အသုံးပပုလာတဲ့ ဇီေအကေမ်းဖေ်
တဲ့ Bioterrorism သရဘာတေားပင် ပဖစ်ပါတယ်။ ေီ
နည်းနဲ့ မိမိတို့ေဲ့နိုင်ငံရေးလိုဘေို ပဖည့်ေည်းပခင်းဟာ 
ဘာသာရေးအေေိုေင်လည်း အင်မတန်အေျည်းတန်တ့ဲ
လုပ်ေပ်ပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ေျန်းမာရေးပပဿနာရတွေရန
တစေ်င့ ်နိငုင်အံတငွ်း မတညမ်ငမိမ်ှုရတ ွပဖစရ်ပါ်ရအာင ်
လမ်းရကောင်းရပးလှုံ့ရော်ရနတာပဖစ်တဲ့အတွေ်လူမှု
ေွန်ေေ်ရပါ်ေ အဖျေ်အရမှာင့်လုပ်ေပ်ရတွေို ထိန်း 
ချုပ်ဖို့ေိုတာေလည်း ကေီးမားတဲ့စိန်ရခါ်မှုတစ်ခုပဲ ပဖစ်
ပါတယ်။

ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်ရန့ရနာေ်ပိုင်း နိုင်ငံအနှံ့ပဖစ် 
ပွားခဲ့တဲ့ ေူပူေန္ဒပပမှုများဟာ သာမန်ေန္ဒပပောေ
တစေ်င့ ်မင်းမဲစ့ရိေ်ုေနစ်ွာ အကေမ်းဖေေ်န္ဒပပမှုေရန 
လေန်ေေ်ိငု ်တိေုခ်ိေုလ်ာတဲအ့ထ ိပဖစလ်ာခဲပ့ါတယ။်  
အပပစမ်ဲပ့ပညသ်မူျားေိ ု အလစရ်ချာင်းရပမာင်း သတပ်ဖတ်
မှုရတွပပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ ပပည်သူေိုသတ်တာပါ
လ။ဲ ဘာရကောင့ ်ရအးချမ်းစွာရနတဲ ့ပပညသ်ရူတေွိ ုတိေု ်
ခိုေ်တာပါလဲ။ ေါေို လေ်ခံလို့မေပါဘူး။ အကေမ်းဖေ်
ေူပူေန္ဒပပမှုေို သူ့ဥပရေနဲ့အညီတုံ့ပပန်အရေးယူေမှာ
ေ နိုင်ငံတော ေျင့်စဉ်အတိုင်းပါပဲ။ ရသရစရလာေ်
တဲ ့လေန်ေ၊် မိငု်းများ အသုံးပပုတိေုခ်ိေုတ်ာေိလုည်း 
ပပုလုပ်၍မေရအာင် တုံ့ပပန်အရေးယူ ရောင်ေွေ်ေမှာပဲ
ပဖစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ အနည်းငယ်ရသာ အကေမ်းဖေ်
တိုေ်ခိုေ်မှုများမှအပ  နိုင်ငံတစ်ေန်းတည်မငိမ်မှုေှိရနမပီ 
ပဖစပ်ါတယ။် EAO ရတအွတေွ ်သတမ်တှထ်ားတဲရ့နော
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များမှအပ ေျန်ရနောများ လုံးေတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေး
အတွေ် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်ရန့ရနာေ်ပိုင်း ပမန်မာနိုင်ငံ
အန့ံှမှာ ပဖစ်ရပါ်လျေ်ေိှတ့ဲ အမျ ိုးမျ ိုးရသာစုရေးမှုရတွေ 
ပမနန်ှုန်းပမင့ ်ဗဇီေွေဲူးစေမ်ှုေိ ုပံပ့ိုးရပးရနသလိပုဖစရ်န
ပါတယ်။ အဲေီလို လူအများစုရေးမှုပဖစ်ရပါ်ရစဖို့အတွေ်
လည်း လူမှုေွန်ေေ်ေတစ်ေင့် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံနဲ့ လှုံ့ 
ရောမ်ှုရတ ွရောငေ်ေွရ်နတာေိလုည်း ရတွ့ေပါတယ။် 
ေမ္ဘာကေီးဟာ ေပ်ရောဂါအမျ ိုးမျ ိုးေို ရေှးယခင်ေပင် 
ရအာငပ်မငစ်ွာပဖတရ်ေျာန်ိငုခ်ဲဖ့ူးမပီး ပဖစပ်ါတယ။် ပလပိ ်
ရောဂါ၊ ရေျာေ်ကေီးရောဂါ စတဲ့ယခင်ပဖစ်ပွားမပီးခဲ့တဲ့
ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါအမျ ိုးမျ ိုးဟာ ယရန့ရခတ်ရေးပညာ 
တိုးတေ်မှုအရပခအရနရတွမှာ ထိန်းချုပ်ေလွယ်ေူရပ
မယ့် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါေ အသေ်ရှူလမ်းရကောင်းေုိင်ော 
ရောဂါပဖစတ်ဲအ့တေွ ်အသေရ်ှူတိငု်း၊ ရှူတိငု်း ေူးစေ်
နိုင်ရပခရတွေှိရနမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ လူအများေဲ့ ပူးရပါင်း 
ပါေငမ်ှုမေှဘိူးေိေုင ်ောေယွထ်နိ်းချုပဖ်ိုေ့ိတုာ ခေခ်ဲ
မယ့်ရောဂါမျ ိုးပဖစ်တဲ့အတွေ် ဖွံ့မဖိုးမပီးနဲ့ဖွံ့မဖိုးေဲေမ္ဘာ့ 
နိငုင်ကံေီးရတမွှာရတာင ် ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေိ ုအသာစီး
ေ ထိန်းချုပ်ောေွယ်ေုသနိုင်တာ မေှိရသးတာေို  
ရတွ့ေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

ေျန်းမာရေးစနစ ်အားရောင်းတဲ ့အရမေေိနန်ိငုင်ံ
ေ ရေးရုရံတမွှာရတာင ်ခတုငရ်နော မလုရံလာေတ်ာ
ရတွ၊ အသေ်ရှူစေ်နဲ့ ရလသန့်စေ် ပပတ်ရတာေ်တာ
ရတပွဖစခ်ဲလ့ို ့ရနာေေ်ုံးမမိရိနအမိမ်ှာပ ဲေိယု့န်ည်းေိယု့်
ဟန်နဲ့ ေုသကေေတဲ့အရပခအရနအထိ ရောေ်ေှိခဲ့ကေပါ
တယ်။ ရအာေ်ေီဂျင်ပပဿနာေိုတာေလည်း Out 
break ပဖစတ်ဲ ့နိငုင်တံိငု်း မလွှမဲရေှာငသ်ာကေုံရတွ့ေမယ့်
အခေအ်ခပဲဖစမ်ပီး ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့အမိန်ီးချင်းနိငုင်ပံဖစတ်ဲ ့
အနိ္ဒယိနဲ့ အငေ်ိနုီးေှားတိုမ့ှာလည်းပ ဲအလူးအလ ဲေငေ်ိငု်
ရနကေေတာေို ရတွ့ေှိေပါတယ်။

ယရန့ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစုိးေဟာ 
ေိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ောေွယ်ေုသရေးနဲ့ပတ်သေ်
မပီး တတ်စွမ်းသမျှရောင်ေွေ်ဖ့ုိ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်မှာ 
ထည့်သွင်းရဖာ်ပပထားမပီး ပဖစ်ပါတယ်။ ေပ်ရောဂါစီမံ
ခန့်ခွဲရေးနဲ့ပတ်သေ်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရတွ၊ ေန့် 
သတ်မှုရတွေို တတ်စွမ်းသမျှ ရပဖရလျှာ့ရပးထားမပပီဖစ်

သလို လိုအပ်တဲ့ပပင်ေင်မှုရတွေိုလည်း ရောင်ေွေ်
လျေ ်ေှပိါတယ။် ပပညသ်လူထူအုတငွ်း ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ 
ေူးစေမ်ှုေငွ်းေေ ်ပဖတရ်တာေန်ိငုဖ်ိုအ့တေွ ်အများ
ပပညသ်ရူုံးပတိေ်ေရ်တနွဲ့ေိေုည်ှမိပီးရတာ ့ဇလူိငုလ် ၁၇ 
ေေ်မှ ကသဂုတ်လ ၁ ေေ်ရန့အထိ တစ်ေေ်တစ်စပ် 
တည်း ရုံးပိတ်ေေ်ေှည်အပဖစ်သတ်မှတ်မပီး ေူးစေ်မှု
ေွင်းေေ်ပဖတ်ရတာေ်နိုင်ဖို့ စီမံရောင်ေွေ်ခဲ့ောမှာ 
နုိင်ငံရေးအစွန်းရောေ် အဖျေ်သမားအချ ိ့ု မှအပ ပပည်သူ 
လထူတုစေ်ပလ်ုံးေ ေိငု်းေန်းေညူရီောငေ်ေွခ်ဲတ့ာဟာ 
ေျွန်ရတာ်တို့ ပပည်သူလူထုေဲ့စွမ်းအား၊ ချးီေျူးဖွယ် 
ရောင်းတဲ့လုပ်ရောင်ချေ် ပဖစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၂၃ 
ေေ်ရန့ေစလို ့ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းဟာ ၄၀ေသမ၈၂ ောခိငုန်ှုန်း 
ေရန ၂၉ ေေ်ရန့မှာ  ၃၄ေသမ၇၅ ောခိုင်နှုန်းအထိ ေျ
ေင်းလာပါတယ်။ ေါေုိ ေီထေ်ပုိေျေင်းရေး  ရောင်ေွေ် 
ဖို ့လိပုါတယ။် ရောဂါေငွ်းေေေ်ိ ုထထိရိောေရ်ောေ ်
ပဖတရ်တာေန်ိငုဖ်ို ့ရနာေထ်ပတ်စပ်တ ်ထပမ်မံပီး ရုံးပတိ ်
ေေ်ေှည်ရကေညာပါမယ်။ ေီလိုရောင်ေွေ်ောမှာလည်း  
စီးပွားရေးလပုင်န်းရတ၊ွ ေနုထ်တုလ်ပုင်န်း ရတ ွမထခိိေု်
ရစ ဖိုရ့ောငေ်ေွသ်ွားပါမယ။် ေျွနရ်တာတ်ို ့ ပပညသ်လူထူု
နဲ့ အတူေှိရနမယ်။ ပပည်သူလူထုေုိ စွမ်းအားပပည့်ော
ေွယ်ရပးမယ်။ အားလုံးလေ်တွဲညီညီ စုရပါင်းရောင် 
ေွေ်ရပးပခင်းပဖင့် ေီေပ်ရောဂါေို ပမန်မာရတွရအာင်နိုင်
ေမယ်လို့ ရလးနေ်စွာ ရပပာကေားလိုပါတယ်။
တိုင်းေင်းြားပြည်ြူများခင်ဗျာ -

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနနဲ့ နုိင်ငံရတာ် 
တာေန်ရတွထမ်းရောင်ောမှာ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်၊ 
ဦးတညခ်ျေ ်၉ ေပခ်ျမတှမ်ပီး ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါတယ။် 
ေမ္ဘာမှာ  လူဦးရေသန်း ၇၀၀၀ ခန့်ေှိမပီး စား၊ ရေ၊ ေိေ္ခာ 
လိုအပ်ချေ်ဟာ ပမင့်မားရနေဲ ပဖစ်ပါတယ်။ အခုလို 
ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါောလမှာလည်း အပခားေန်ရောင်မှု 
လပုင်န်းရတေွိ ုရလျှာခ့ျနိငုရ်ပမယ့ ်စားရသာေရ်ေးေစိ္စ
ရတွေရတာ့ ေှိရန၊ လိုအပ်ရနေဲပဖစ်ပါတယ်။ ေါေို 
ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့အသုံးချနိုင်ေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံဟာ စိုေ်ပျ ိုး၊ ရမွးပမူရေးေိုအရပခခံ
တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရတွေို လုပ်ေိုင်ရနေတဲ့   ရေျး 
လေ်ရန ပပည်သူလူထု ၇၀ ောခိုင်နှုန်းရေျာ်ေှိတဲ့ နိုင်ငံ
ပဲပဖစ်ပါတယ်။
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ေါရ့ကောင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်းမှာ အထေွန်ှုန်းတိုး
ရစဖို့ အရပခခံလိုအပ်ချေ်ရတွပဖစ်တဲ့ “မျ ိုး၊ ရပမ၊ ရေ၊ 
နည်း” ေိတုဲ ့မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်ရတေွေှဖိို၊့ သဘာေရပမ
ကသဇာ၊ ဓာတ်ရပမကသဇာတို့ရပါင်းစပ်မပီး ရောင်းမွန်တဲ့ 
စိုေ်ပျ ိုးရပမများ ရဖာ်ထုတ်ရပးတာတို့၊ စိုေ်ပျ ိုးရေေေှိ
ရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးတာတို၊့ ရောင်းမနွတ်ဲစ့ိေုန်ည်း 
စနစ်ရတွေေိှရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးတာရတွေုိ လုပ်ရောင် 
ရပးလျေ် ေှိပါတယ်။ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများအရနနဲ့ 
ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ရေသအများစုမှာ ရမွးပမူလို့ေတဲ့ 
ကေေ၊် ေေ၊် ေတိ၊် နွား၊ ငါး စတဲရ့မွးပမူရေးလပုင်န်းရတွ
ေိ ုအားရပးရောငေ်ေွသ်ွားေပါမယ။် အရေးကေီးတာေ 
စနစ်ေျနတဲ့ ရမွးပမူရေးစနစ်ပဖစ်ဖို့ပါပဲ။ ပမစိမ်းရောင် 
အသားေဏ္ဍရမွးပမူရေးရေျးေွာထူရထာင်ပခင်း၊ မျ ိုးရောင်း 
မျ ိုးသန့်ရမွးပမူရေး တိေစ္ဆာန်များထုတ်လုပ်ပခင်း၊ နိုင်ငံ
အတငွ်း ထေွေ်ှတိဲေ့နုက်ေမ်းများေိ ုအသုံးပပုမပီး ရမွးပမူ 
ရေးအစာ လုံရလာေ်စွာထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းများ 
ရောင်ေွေ်သွားေပါမယ်။ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း
ရတ ွတိုးချဲ့ရောငေ်ေွရ်နရပမယ့ ်လိအုပခ်ျေရ်တေွှရိန
ပါရသးတယ။် ဥပမာေိေုင ်ေျွနရ်တာတ်ို ့နိငုင်ေံဲ့ ချညမ်ျှင်
နဲ့အထည်လုပ်ငန်းမှာ နှစ်စဉ်ပပည်ပေတင်သွင်းေတဲ့ 
ချညမ်ျှငန်ဲ့အထည ်ရေါ်လာ သန်း ၁ ရထာငရ်ေျာဖ်ိုးခန့်
ေှိပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ေါစိုေ်ပျ ိုးနိုင်တဲ့ ရပမ၊ 
ရေ၊ ောသဦတရုတေွှမိပီး ပဖစပ်ါတယ။် လပုလ်ည်းလပုန်ိငု်
ပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ေတ်ရေးဟာလည်း 
လူတိုင်းအတွေ် မေှိမပဖစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် 
ပပည်တွင်းမှာ ေါစိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မှု အားရပးရေး၊ ချည် 
မျှငန်ဲ့အထညလ်ပုင်န်းများ အားရပးေပါမယ။် ပမစရ်ေတင်
စမီေံနိ်းရတ၊ွ  ေညရ်ေရသာေစ်မီေံနိ်းများ၊ ေါစိေုပ်ျ ိုး 
ရေးတိုးချဲ့သွားေပါမယ။် အလားတ ူစားအနု်းေတီငသ်ငွ်း
ရနေတာရတွ၊ နို့ထွေ်ပစ္စည်းတင်သွင်းရနေတာရတွေို 
ပပည်တွင်းမှာပဲ ဖူလုံရအာင်ပပုလုပ်မပီး ရောင်ေွေ်သွား
ကေေပါမယ်။ တနသသာေီတိုင်းရအာေ်ပိုင်း မမိတ်၊ ဘုတ်
ပပင်း၊ ရော့ရသာင်းရေသရတွမှာ ေီအုန်းအပပည့်အေ 
တိုးချဲ့စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ နမှ်း၊ ရပမပသဲာမေ မနုည်င်း၊  ရနကော၊ 
ပန်းနှမ်းစတ့ဲ ေီထွေ်သီးနံှများ တုိးချဲ့ စုိေ်ပျ ိုးရေး၊ အထွေ် 
နှုန်းတိုးရေး လုပ်ကေေပါမယ်။ ောသီဥတုနဲ့ ရပမအရပခ 
အရနရောင်းတဲ့ရနောများမှာ နို့စားနွားရမွးပမူရေးများ

ရောင်ေွေ်မပီး နို့ထွေ်ပစ္စည်း ပပည်တွင်းမှာလုံရလာေ်
မပီး ပုိလျှရံအာင်ရောင်ေွေ်နုိင်ပါတယ်။ “ပပည်တွင်းပဖစေ်ိ ု
အားရပးပါ” ေိုတဲ့ရောင်ပုေ်အတိုင်း ပပည်တွင်းေုန် 
ထုတ်လုပ်မှုများ၊ ပပည်တွင်းထုတ်ေုန်ပစ္စည်းများေို 
အားရပးကေဖို့လိုပါတယ်။ ပပည်တွင်းမှာ အလုပ်အေိုင် 
အခွင့်အလမ်းများရဖာ်ထုတ်ပခင်းပဖင့် အလုပ်အေုိင်အခေ် 
အခဲရကောင့် ပပည်ပသို့ထွေ်ခွာအလုပ်လုပ်ရနေသူများ
အတွေ် အလုပ်အေိုင်များေေှိရစနိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။  
စေ်သုံးေီများ သုံးစွဲမှုရလျှာ့ချနိုင်ရေး၊ အပခားစွမ်းအင်
အေင်းအပမစ်များ အသုံးပပုနိုင်ရေးတို့ေို ေေ်လေ်
ရောငေ်ေွသ်ွားမှာ ပဖစပ်ါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်ဟံာ 
စိုေ်ပျ ိုး၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းရတွေို အဓိေထားလုပ် 
ေိုင်ရနတဲ့နိုင်ငံပဖစ်ရပမယ့် စိုေ်ပျ ို းရေးတေ္ကသိုလ် 
တစ်ခုနဲ့ ရမွးပမူရေးနဲ့ ရေးေုသရေးတေ္ကသိုလ်တစ်ခု
သာေှပိါတယ။် စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းရတေွိ ုနည်း 
စနစတ်ေျ၊ ရခတမ်ရီအာငရ်ောငေ်ေ်ွနိငုဖ်ို ့ အသပိညာ 
ေှင်၊ အတတ်ပညာေှင်များလိုအပ်ပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် 
တိငု်းရေသကေီးနဲ့ ပပညန်ယရ်တမွှာေှတိဲ ့စိေုပ်ျ ိုး၊ ရမွးပမူ 
ရေးရေျာင်းရတွေို သိပ္ပံ၊ ရောလိပ်အေင့်တိုးပမှင့်ဖို့၊ 
ရေျာင်းများဖငွ့လ်စှမ်ပီး အသပိညာေငှ၊် အတတပ်ညာေငှ်
နဲ့ ေျွမ်းေျငသ်မူျား ရပါ်ထေွလ်ာရေးရောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိပါတယ်။ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းရတွေို ရခတ်မီ
ရစဖ့ုိ၊ စေ်မှုအရပခခံစနစ်ေုိ ရပပာင်းလဲနုိင်ဖ့ုိနဲ့အပခားေဏ္ဍ 
ရတမွှာလည်း ဖွံ့မဖိုးတိုးတေလ်ာရစဖို ့သပိ္ပနံဲ့နည်းပညာ
ေဏ္ဍမှာလည်း မျေပ်ခညမ်ပပတရ်ောငေ်ေွန်ိငုရ်ေး သပိ္ပံ
နဲ့နည်းပညာေန်ကေီးဌာနေို ပပန်လည်ဖွဲ့စည်းရောင် 
ေွေ်လျေ် ေှိပါတယ်။

စိုေ်ပျ ိုးရေးအဓိေထားတဲ့အတွေ် စိုေ်ပျ ိုးရေး
ထွေ်ေုန်ရေးေွေ်ေလည်း ရသချာဖို့လိုပါတယ်။ 
နယ်စပ်နဲ့ပံုမှန်ေုန်သွယ်မှုလမ်းရကောင်းများမှာ အရကောင်း 
အမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်ရောင်းမေတာများပဖစမ်ပီး ပျေစ်ီးေုံးရှုံး
မှုများနဲ့ နစှစ်ဉန်ီးပါးကေုံကေေပါတယ။် ေါရ့ကောင့ ်ရခတမ်ီ
သိုရလှာင်ရေးစနစ်၊ တန်ဖိုးပမင့်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များ 
ကေိုးစားလုပ်ရောင်ေပါမယ်။ ဥပမာ ကေေ်သွန်နီရေးေွေ် 
မှာ ကေေ်သွန်နီ  ရုိးရုိးပ့ုိေုန်အပပင် ကေေ်သွန်မှုန့် ၊ ကေေ်သွန် 
ရကော်၊ ကေေ်သွန်နှစ်များ ပပုလုပ်တာမျ ိုး ရောင်ေွေ်ေ
ပါမယ။် ရတာငသ်ရူတ ွစိေုပ်ျ ိုးရေးထတုေ်နု၊် ရမွးပမူရေး
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ထတုေ်နုမ်ျားအတေွ ်အရှုံးမရပါ်ေရလရအာင ်ကေိုးစား 
ရောငေ်ေွေ်ပါမယ။် ေျွနရ်တာတ်ို ့Agro  Base Industry 
စိုေ်ပျ ိုးရေးအရပခခံစေ်မှုလုပ်ငန်းေို သွားေပါမယ်။

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းနဲ့ ၂၀၁၉ ကေားပဖတ် 
သန်းရခါငစ်ာေင်းအေ အသေ ်၅ နစှန်ဲ့ အထေ ်၈ ေသမ 
၁ ောခုိင်နှုန်းခန့်ဟာ ရေျာင်းမရနဖူးတာေုိရတွ့ေပါ တယ်။ 
ေါအ့ပပင ်အသေ ်၂၅ နစှန်ဲ့အထေ် အေယွရ်ောေမ်ပီးသ ူ
များထဲမှာ အလယ်တန်းအေင့်နဲ့ ၎င်းအေင့်ရအာေ် 
ပညာသငက်ေားခဲေ့သရူပါင်း ၁၈ ေသမ ၂ သန်း ေှပိါတယ။် 
နိုင်ငံ့လူဦးရေေဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံရလာေ် ပဖစ်ပါတယ်။ ေါဟာ
နိငုင်ေံဲ့ပညာေညပ်မငှ့တ်ငရ်ေး၊ ပပညသ်လူထူေုဲ့ပညာေည်
ပမငှ့တ်ငရ်ေးေိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့ကေိုးကေိုးစားစား လပုေ်ိငု်
ေမှာပဖစ်ရကောင်း ပပရနပါတယ်။

ေါ့ရကောင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီး အမျ ိုးသားရေး
တာေန်တစ်ေပ်သဖွယ် ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါတယ်။ ေီ
မိေုရေစေီိ ုခိငုမ်ာရစဖို၊့ တိငု်းပပညတ်ိုးတေရ်စဖိုေ့ိေုင ်
ပညာတတ်များစွာ ေှိဖို့လိုပါတယ်။ သိပ္ပံပညာေှင်၊ နည်း
ပညာေှင်၊ ဥပရေပညာေှင်၊ စီးပွားရေးပညာေှင်များ၊     
ရေးပညာေှင်များ ရမွးထုတ်ရပးေပါမယ်။ ေါ့ရကောင့် 
အေင့်ပမင့်ပညာရေးေို လေ်ရတွ့ေျေျအားရပးကေဖို့ 
တုိေ်တွန်းလုိပါတယ်။ ပညာရေးေုိအားရပးဖ့ုိ လုိပါတယ်။  
အခေ်အခဲရတွကေားေ ပညာရေးခါးေေ်မပပတ်ဖို့ 
ေျွန်ရတာ်ကေိုးစားမပီး ရေျာင်းရတွပပန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ 
ယခု ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါရကောင့် ရခတ္တပပန်ပိတ်ထား
ေပါတယ်။ ရေျာင်းများဖွင့်လှစ်ချနိ်ေ ပညာရေးနဲ့ပတ် 
သေ်မပီး အရလးထားရောင်ေွေ်ခ့ဲကေတ့ဲ ေော၊  ေောမများ၊ 
ပညာရေးေန်ထမ်းများ၊ မိဘပပည်သူများ၊ ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများအားလုံးေို အထူးရေျးဇူးတင်ရကောင်း 
ရပပာကေားလုိပါတယ်။ ပညာသင်ကေားရနသူ လူငယ်လူေွယ် 
များအားလုံး ရေျာင်းပညာေိသုာ အာရုစံိေုအ်ရလးထား
သင်ကေားရလ့လာကေဖို့ တိုေ်တွန်းလိုပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ အရပခခံနဲ့ပပည်သူအများစု
လုပ်ေိုင်ရနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဖစ်တဲ့ စိုေ်ပျ ိုး၊ 
ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းရတွ ရောင်ေွေ်ောမှာ လေ်ရတွ့
ေျေျ၊ အစုအဖဲွ့အလုိေ် အရထာေ်အေူပပုနုိင်ဖ့ုိအတွေ် 
သမေါယမနဲ့ရေျးလေဖ်ွံ့မဖိုးရေးေနက်ေီးဌာနေိ ုအသစ ်
ဖဲွ့စည်းခ့ဲပါတယ်။ ေီေန်ကေီးဌာနအရနနဲ့ ယခင်စနစ်ရဟာင်း 

သမေါယမစနစ်လို လုပ်ေိုင်ရောင်ေွေ်မှာမဟုတ်ဘဲ 
ပပည်သူလူထုအရနနဲ့လုပ်ငန်းတူများ၊ အေျ ိုးတူများ 
ေိုယ်တိုင်ပါေင်ရောင်ေွေ်မယ့် ပပည်သူ့အရပခပပုစနစ်
သာ ပဖစ်ပါတယ်။ ဖံွ့မဖိုးမပီးနဲ့ ဖံွ့မဖိုးေဲနုိင်ငံများမှာပင်လျှင် 
ေီစနစ်ရောင်း၊ သမေါယမစနစ်ေိုေျင့်သုံးလျေ်ေှိပါ
တယ။် ယခေုျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်မံှာလည်း စိေုပ်ျ ိုးရေးလပု ်
ငန်းရတေွိ ုထထိရိောေရ်ောေရ်ောငေ်ေွန်ိငုဖ်ို ့စိေုပ်ျ ိုး
ထတုလ်ပုရ်ေး သမေါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းရောငေ်ေွ ်
လျေ်ေှိမပီး ထိရောေ်မှု ေှိပါတယ်။

 ေိုဗစ်-၁၉ ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါောလမှာ တစ်ေမ္ဘာ
လုံးေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု၊ ေနရ်ောငမ်ှုေဏ္ဍရတမွှာ   အခေ် 
အခရဲတေွှကိေပါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်မံှာလည်း ေှရိန
ပါတယ။် အနမိ့ေ်ုံးအေင့ေ်ရတာ ့ပပညသ်ရူတေွဲ့ အရပခခံ
စားရသာေေ်နုလ်ပုင်န်းရတ၊ွ ေျန်းမာရေးေနရ်ောငမ်ှု၊ 
ပို့ရောင်ေေ်သွယ်ရေးေန်ရောင်မှုနဲ့ လူမှုဖူလုံရေး
ေနရ်ောငမ်ှုလပုင်န်းရတမွှာရတာ ့လုရံလာေမ်ှုေှရိအာင ်
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

ေျန်းမာရေးေိေုာမှာလည်း အားေစား၊ ကေံခ့ိငုရ်ေး
တိုန့ဲ့ ေေစ်ပရ်နပါတယ။် အားေစားပမငှ့တ်ငပ်ခင်းဟာ 
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ေို တေ်ရစပါတယ်။ ောယစွမ်းပေားသာ
မေ စတိဓ်ာတစ်မွ်းပေားပါ ပမှင့တ်ငရ်ပးတာပါ။ ေိဗုစ်
ရကောင့ ်ေန့်သတမ်ှုများေှရိနရပမယ့လ်ည်း အားေစား
ပမှင့်တင်ရေး မျေ်ပခည်မပပတ်ကေည့်မပီး ရောင်ေွေ်ရပး
ရနပါတယ်။ ပပည်နယ်နဲ့တုိင်းရေသအားလံုးမှာ အားေစား 
ေငွ်း၊ အားေစားရုမံျား အေင့မ်မီေီှရိေး ရောငေ်ေွရ်န
ပါတယ်။ အားေစားပမှင့်တင်မယ်ေုိ လူငယ်ရတွေဲ့ အင်အား 
ဟာ အဓိေေျတဲ့အတွေ် လူငယ်နဲ့အားေစားေဏ္ဍ
ေို အားရပးရောင်ေွေ်သွားပါမယ်။

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနနဲ့ နုိင်ငံရတာ် 
ေိတုာေနယ်ခူဲတ့ာ (၆)လေိှမပ ီပဖစပ်ါတယ။် ရေှ့လပုင်န်း 
စဉ ်အမတှ(်၁)အေလိအုပတ်ဲစ့စရ်ေးမှုများ ရောငေ်ေွ်
မပီးပဖစ်လို့ တာေန်ေှိသူများေို ဥပရေနှင့်အညီ အရေးယူ
ရောင်ေွေ်ရနပါတယ်။ ေါ့ရကောင့်ေျန်ေှိရနတဲ့ ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ဦးတည်ချေ်များေို ထိရောေ်စွာ 
အရောင်အထည်ရဖာ်နိုင်ရစဖို့အတွေ် ပပည်ရထာင်စု
အေင့်၊ ပပည်နယ်နဲ့တိုင်းရေသကေီးအေင့် အုပ်ချုပ်ရေး 
ပိုင်းေိုင်ောများ ပပင်ေင်ဖွဲ့စည်းရောင်ေွေ်သွားဖို့ေှိ
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ရကောင်း အသိရပးလိုပါတယ်။
တိုင်းေင်းြားပြည်ြူများခင်ဗျာ

နိဂုံးချုပ်အရနနဲ့ ရပပာကေားလိုတာေရတာ့-
 (၁) နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီရနနဲ့ စစ်

မနှစ်ည်းေမ်းပပည့ေ်တဲ ့ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစ်
အတွေ်အာမခံမပီး ပဖစ်ပါတယ်။ အရေးရပါ်
ောလလုပ်ရောင်ေမယ့် တာေန်ရတွမပီးေုံး
တဲ့အခါ ပါတီစုံေီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွး 
ရောေ်ပွဲ ေျင်းပပါမယ်။ ကေိုတင်ပပင်ေင်ေ
မှာရတွ များစွာေှိပါတယ်။ တည်မငိမ်ရအးချမ်း
ရေးနဲ့ တေားဥပရေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းရတွမှာ 
ေီမိုေရေစီနဲ့ တိုင်းပပညရ်အးချမ်းသာယာရေး
လိုလားတဲ့ မိဘပပည်သူအားလုံးေ ေိုင်းေန်း
ေူညီပူး ရပါင်းရောင်ေွေ်ရပးကေပါ။

 (၂) ေိဗုစ-်၁၉ ေမ္ဘာေ့ပရ်ောဂါေိ ုပပညသ်၊ူ အစိုးေ
နဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးရပါင်းစွမ်းအားနဲ့ 
ေင်ေိုင် ကေပါမယ်၊ ရေျာ်လွှားကေပါမယ်။ 

ေျွနရ်တာတ်ို ့အခေအ်ခရဲတပွေဲှပိါရစ ရအာင ်
ပမငန်ိငုေ်ပါမယ်။ ရအာင်စိတ်သွင်းမပီး ရေျာ်လွှား
ကေပါစ့ုိ။

 (၃) ေျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ အရပခခံစီးပွားလုပ်ငန်းရတွ
ပဖစ်တဲ့ စိုေ်ပျ ိုး၊ ရမွးပမူရေးေဏ္ဍရတွေို တိုး
ပမှင့်ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါတယ်။ အနည်းေုံး
အေင့ ်ေပရ်ောဂါပဖစရ်နတဲ ့အခလုိေုာလမှာ 
အရပခခလံိအုပခ်ျေရ်တ ွဖလူုမံှုေှရိအာငရ်ောင ်
ေွေ်ပါမယ်။ တိုင်းပပည်ေဲ့အားဟာ ပပည်တွင်း
မှာသာေှိပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် ေျွန်ရတာ်တို့
အားလုံး “အရေးကေီးမပီပဖစ်လို့ ရသွးစည်းကေ
ပါစို”့ ေိငု်းေန်းပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ပီး  “စရုပါင်း 
ညီညာရအာင်ရကောင်းပဖာ” ေပါမယ်ဗျာ..

 တိငု်း ေင်းသားပပညသ်အူားလုံး ေိယုစ်တိန်ပှဖာေျန်း 
မာေွှင်လန်းကေပါရစ။ အားလုံးေိုရေျဇူးတင်ပါတယ်
ခင်ဗျား။ 
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး 
ေိငုေ်ာ ေဋ္ဌမအကေမိ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးေိ ုဩဂုတ်လ 
၂ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေိှ ဘေုင့ရ်နာငေ်ပိသ်ာ
အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပပပုလုပ်ော နုိင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ
ပမန်မာနိုင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစိုးေအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရတာ်
ေနက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ်
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

 အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယ
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး စုိးေင်း၊ ရောင်စီအဖဲွ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် 
ဗိ ုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိ ုးပမင့ထ်နွ်း၊ ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် တွဖဲေအ်တငွ်း 
ရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ စီမံေိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ 
ရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေိှန်၊ အပပည်
ပပည်ေုိင်ောပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီး ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီး ရေါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ်
ရုံး (ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် တာေန်ေှိ
သူများ တေ်ရောေ်ကေမပီး တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်
အစုိးေအဖဲွ့ေန်ကေီးချုပ်များ၊ တာေန်ေှိသူများေ Video 
Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်
ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေားောတွင် “ေျွန်ရတာ်တို့ 
ေိဗုစအ်စည်းအရေးပပုလပုလ်ာတာ ေျွနရ်တာဦ်းရောင်
မပီးလုပ်တာရတာ့ အစည်းအရေး (၆) ကေိမ်ရပမာေ်ပဖစ်
သွားမပီ။ လုပ်ငန်းလည်း ရတာ်ရတာ်ရလး အေှိန်အဟုန်နဲ့
လုပ်နိုင်တဲ့အတွေ်ရကောင့် ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်လ့ုိေိှေင် 
ေျွန်ရတာ်တ့ုိ အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိရတာ့ ထိန်းထား
နိငုတ်ာရတွ့တယ။် ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းရတအွလုိေ် ရောင် 
ေွေ်နုိင်တာရတွ ေျွန်ရတာ်တ့ုိရတွ့ပါတယ်။ Monitor 

 ေိုဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေိုင်ော
ေဋ္ဌမအကေိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂ - ၈ - ၂၀၂၁ )

လည်း ရတာေ်ရလျှာေ်လုပ်ရနတာရပါ့။ ကေားထဲမှာ
လည်း ေု-တပ်ချုပ်၊ ေု-ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရောင်တ့ဲ ရော်မတီ ေ
လည်း ရတာေ်ရလျှာေ်ေို အနီးေပ်မှာကေားရပးရန
တဲ့အတွေ်ရကောင့် ရန့စဉ်နှင့်အမျှရပါ့၊ ေါရတွအားလုံး
ေလည်း ရပဖေငှ်းရောငေ်ေွရ်ပးရနတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်
ရအာင်ပမင်မှုရတွ၊ အေင်ရပပမှုရတွလည်း ေှိပါတယ်။ 
သ့ုိရသာ် အားလံုးမပီးပပည့်စံုမပီလားေုိရတာ့လည်း မပီးပပည့်စံု 
မပီရတာ့ မဟုတ်ဘူး။ ေျွန်ရတာ်တို့ မပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လေ
ရနစမပီးရတာ့ ေုတိယပတ် မပီးတဲ့အချနိ်ေရနစမပီးရတာ့ 
ေုိဗစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီးထိန်းလိုေ်တဲ့အခါမှာ စရကေညာခါ
စမှာရတာ့ ပဖစ်နှုန်းရတွရတာ်ရတာ်ရလးများပါတယ်။ 
သို့ရသာ်လည်းပဲ တပဖည်းပဖည်းေျလာတာ ရတာေ် 
ရလျှာေေ်ိ ုေင်းလာတဲအ့တေွရ်ကောင် ့၃၀ ောခိငုန်ှုန်း 
အထေ်ရလာေ်အထိပဲ ေှိရတာ့တယ်။ ေျွန်ရတာ်မပီးခဲ့
တဲ့ အစည်းအရေးမှာလည်း ရပပာပါတယ်။ ေျေင်းသွား
တယ်ေိုမပီးရတာ့ ရေျနပ်ရနလို့ရတာ့ မေဘူး။ ေီထေ်
ပိမုပီးရတာေ့ျရအာင၊် ပိမုပီးထနိ်းနိငုရ်အာငလ်ပုဖ်ိုလ့ိမုယ။် 
ေါရကောင့် အဓိေေရတာ့ လှုပ်ေှားသွားလာမှုရတွ ထိန်းချုပ် 
ပခင်း ေရတာ ့နပံါတတ်စရ်ောငေ်ေွေ်လမိ့မ်ယ။် ေတုယိ
ေရတာ့ ောေွယ်ရေးထုိးတာရတွ၊ ရောေ်တ့ဲောေွယ် 
ရေးရတွ လျင်လျင်ပမန်ပမန်ထုိးဖ့ုိ လုိလိမ့်မယ်။ ေါေျွန်ရတာ် 
ရပပာခဲပ့ါတယ။် အသွားအလာနဲ့ပတသ်ေမ်ပီးရတာ့လည်း 
ရတာေ်ရလျှာေ်ထိန်းလာတ့ဲအတွေ်ရကောင့် Indicator 
မှာရဖာ်ပပချေ်ဟာေိုေင်ရတာ့ ရတာ်ရတာ်ရလးေိုေျ
လာတာ ရတွ့ေတယ်။ ေါေလည်းရောင်းတာပဲရပါ့။ 
ပပညသ်ရူတေွဲ့ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုရောင်းတဲအ့တေွ်
ရကောင့ ်ေလီိပုဖစလ်ာတာ။ ေျွနရ်တာအ်ရနနဲ့ ေဩီဂတုလ်
အတငွ်းမှာ သသိသိာသာကေီးေိ ုေငှ်းေငှ်းရပပာေေငရ်ခါေ ်
ချ ိုးရလာေေ်ိေုျသွားရအာငေ်ိ ု လပုခ်ျငပ်ါတယ။် လေ ်
ေှိပဖစ်ရနတဲ့ အရပခအရနေရန ရခါေ်ချ ိုးရလာေ်ေျ
သွားရအာင် ဩဂုတ်လအတွင်းမှာေျရအာင်ကေိုးစားေ
မှာ။ လုံးလုံးလျားလျားေျဖို့ေိုတာရတာ့ ရတာ်ရတာ် 
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ခဲယဉ်းပါတယ်။ ေီရောဂါေ ဘယ်လိုမှေုိ ေင်းစင်သွား
မယ့်ရောဂါမဟုတ်ဘူးေုိမပီးရတာ့လည်း နိုင်ငံတောမှာ 
ရေးေါးေျွမ်းေျင်သူရတွအားလုံးေ လေ်ခံထားတဲ့ 
ေိစ္စပဖစ်ပါတယ်။ သို့ရသာ်လူရတွေဲ့ ကေိုးစားအားထုတ်
မှုနဲ့ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုေှိလို့ေှိေင်ရတာ့ ရစာရစာေ 
ေျွနရ်တာတ်ိုရ့မျှာမ်နှ်းတဲ ့လေေ်ှ ိပမနမ်ာနိငုင်မံှာပဖစပ်ွား
ရနတဲ ့အရပခအရနေဲ့ ထေေ်ေထ်ေိိ ုေျေင်းသွားမယ်
လို့ ယုံကေည်ပါတယ်။” 

ထို့ရနာေ် ောေွယ်ရေးများေို အေေ်မပပတ်
ရောေ်ေှိလာရစရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး 
ရောေ်ေှိမပီးပဖစ်သည့် ောေွယ်ရေးများေို သတ်မှတ်
ချေ်များနှင့်အညီ ထုိးနံှရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးမထုိး 
ခင်နှင့် ရေးထိုးမပီးလုပ်ရောင်ေန် လိုအပ်သည်များ၊ 
လိုေ်နာေန်လိုအပ်သည်များနှင့် ေုတိယအကေိမ်ထပ်မံ 
ထိုးနှေံမည့ေ်ာလတိုေ့ိ ုတေိျစွာသေိှနိိငုရ်ေး ရောငေ်ေွ်
ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ်ရေးများတင်သွင်းမှာယူ 
ပခင်းသာမေ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ်း၌ ောေယွရ်ေးထတုလ်ပု်
နုိင်ရေးအတွေ်လည်း လုပ်ရောင်လျေ်ေိှရကောင်း၊ အပခား 
နုိင်ငံများ၌ သေ်ေုိင်ောနုိင်ငံအလုိေ် တုိင်းေင်းရေးများ 
ေုိလည်း စမ်းသပ်ရနသေ့ဲသ့ုိ  ပမန်မာ့တုိင်းေင်းရေးဘေ် 
ေင်အပင်များ၊ သစ်ဥ၊ သစ်ဖုများနှင့် တိုင်းေင်းရေးများ
ေိလုည်း သရုတသနပပုလပုစ်မ်းသပရ်ောငေ်ေွက်ေေန ်
လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပမနမ်ာတ့ိငု်းေင်းရေးပညာေငှ်
များပဖင့ ်ရပါင်းစပည်ှနိှိုင်းတိငုပ်င၍် စနစ်တေျသုရတသန
ပပုလုပ်ေမည်ပဖစ်မပီး ရေေှည်ရမျှာ်ရတွး၍ လိုအပ်လာနိုင် 
သည်မှန်သမျှေုိ တွေ်ချေ်လုပ်ရောင်ကေရစလုိရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါပဖစပ်ွားရနသည့အ်တေွ ်သွားလာ
ရေးနှင့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများရကောင့် ေုန် 
ရေးနှုန်း အနည်းငယပ်မင့မ်ားလာသညေ်ိ ုမရပပာလိရုသာ ်
လည်း အရပခခံစားေုန်များ ရေးနှုန်းပမင့်တေ်မှုမေိှရစရေး 
ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါော
ေယွထ်နိ်းချုပရ်ေးလပုင်န်းစဉမ်ျား လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှိ
ောတငွ ်ေျန်းမာရေးနငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်အသပိညာရပး
သည့်လုပ်ငန်းများေုိ ရုပ်ပမင်သံကေားရေေီယုိတ့ုိမှတစ်ေင့် 
အေေ်မပပတ်ထုတ်လွှင့်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ထိုသို့ 
အသပိညာရပးောတငွ ်တိငု်းေင်းသားဘာသာစေားပဖင့်
ထတုလ်ွှင့မ်ှုများ၌ ပပီသီသနငှ့ ်ေငှ်းလင်းမှုေှရိအာင၊် လယွ ်

ေေူငှ်းလင်းစွာ နားလညန်ိငုရ်အာင ်တငေ်ေက်ေေနလ်ို
ရကောင်း၊ ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေွာများအတွင်း ေျန်းမာရေး
ေိုင်ော အသိပညာရပးပခင်းများေို ညပိုင်းနှင့် နံနေ်
အရစာပိငု်းတိုတ့ငွ ်လညှ့လ်ညန်ှိုးရောရ်ပးပါေ လိေုန်ာ
မှု ပိမုိအုားရောင်းလာနိငုမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ရောဂါေူးစေပ်ပန့် 
ပွားမှုေုိ အထုိေ်အရလျာေ်ထိန်းချုပ်နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း 
ပဖင့် ရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေုတိယေန်ကေီးချုပ်၊ ရောင်စီ
အဖွဲ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ တပ်မရတာ် 
အောေိှကေီးများနှင့် တေ်ရောေ်လာကေသူများေ ေုိဗစ် 
ရောဂါပဖစ်ပွားမှု အရပခအရနများနှင့် ဇူလိုင်လ တတိယ
ပတ်နှင့် စတုတ္ထပတ်တို့မှစ၍ ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှု 
နှုန်းေုိ အထုိေ်အရလျာေ်ထိန်းချုပ်ထားနုိင်မပီး ေူးစေ် 
မှုရလျာေ့ျလာသည့ ်အရပခအရန၊ ေူးစေပ်ပန့်ပွားမှုများ
ေိ ုပိမုိထုနိ်းချုပန်ိငုရ်ေးရောဂါအခေံှသိမူျား၊ နာတာေညှ ်
ရောဂါေှိသူများေှိသည့် ရနအိမ်များတွင် ရနအိမ်တွင်း
ရနထုိင်ပါေလည်း Mask တပ်ထားေန်လုိအပ်ရကောင်းေုိ 
အကေံပပုတင်ပပလိုသည့်အရပခအရန၊ ဩဂုတ်လ ၁ ေေ်
ရန့တစ်ရန့တည်း၌ပင် ောေွယ်ရေးတစ်သိန်းရေျာ်
ထိုးနှရံပးနိငုခ်ဲမ့ပီး ောေယွရ်ေးထိုးနှမံှုများေိ ုအေေ ်

“ေဓိကကအတာ့ ကာကွယ်အဆးကို 
မှန်မှန်နဲ့ ပမန်ပမန်ထိုးအြးနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်။  

ေဲ့အတာ့ကျွန်အတာ်တို့ ေီနှစ်ေကုန်မှာ 
တိုင်းပြည်လူဦးအေေဲ့ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းအမျှာ်မှန်း

ထားတယ်ဆိုအတာ့ တစ်လကို ၅ ြန်းထိုးနိုင်ဖို့
လိုတယ်။ တစ်လ ၅ ြန်း။ လက်ေှိေအပခေအန

ကအတာ့ ၅ ြန်းကိုအတာ့ေတယ်။ 
ြို့အြာ် အနာက်လအတွမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ေဖို့။ 

ေါကိုတွက်ဖို့လိုတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံေမလဲ။ ခုနက
ကျွန်အတာ်အပြာတဲ့ ြုံးနိုင်ငံ၊ Source ြုံးခုေှိတယ်။ 
အြချာတဲ့ Source ကအနပြီးအတာ့ ကျွန်အတာ်တို့ 

စာချုြ်ချုြ်ထားဖို့လိုတယ်။ ေါနဲ့ ြတ်ြက်ပြီးလည်း 
အငွလည်းေပြည့်ေစုံေှိအနပြီးြားကို။ 

ေဲ့ေီအတာ့ ကျန်းမာအေးေန်ကကီးက 
အြချာအလးတွက်ချက်ပြီးလုြ်အြးြါ။”
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မပပတရ်အာင ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှ ိသည့အ်တေွ ်
ယခနုစှေ်နုပ်ိငု်းတငွရ်မျှာမ်နှ်းထားသည့ ်လဦူးရေ၏ ၅၀ 
ောခိုင်နှုန်းရေျာ်ေို ောေွယ်ရေးထိုးနှံရပးနိုင်မည့်
အရပခအရန၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံို ့အာေယီနံိငုင်မံျား၊ မတိရ်ေွ
နိုင်ငံများ၊ ေုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖဲွ့
အစည်းများမှ ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေု
သရေး အရထာေအ်ေပူပုပစ္စည်းများေိ ုလှူေါန်းလျေ်
ေှိသည့် အရပခအရန။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွေ်သုထနိ်းချုပရ်ေးလပု ်
ငန်းများတွင်  အသုံးပပုနိုင်ရေး ေိုဗစ် - ၁၉ ေန်ပုံရငွမှ 
သုံးစွထဲားေှမိှုအရပခအရန၊ ရလရကောင်းလိငု်းများ၊ နယစ်ပ်
ရေသများ၊ ေိပ်ေမ်းများ၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ေင့် 
ရောဂါောေယွထ်နိ်းချုပ ်ေသုရေးေိငု်ော ပစ္စည်းများ
ေိုတင်သွင်းလျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ေန်ေုန်တိုင်း
ရေသကေီး၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးတို့သို့  ပပည်ပမှ 
ရအာေေ်ဂီျငေ်ငရ်ောေလ်ာမှု၊ လိအုပသ်ည့ရ်နောများ
သို့ ပဖန့်ခွဲရပးလျေ်ေှိမှုအရပခအရနနှင့် ေေ်လေ်ေင်
ရောေလ်ာနိငုမ်ည့အ်ရပခအရန၊ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပည ်
နယအ်သီးသီးတငွေ်ာေယွရ်ေးများေိ ုဦးစားရပးသတ ်
မတှခ်ျေမ်ျားနငှ့အ်ည ီထိုးနှရံပးလျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရန၊ 
တစ်နိုင်ငံလုံးေှိ အေျဉ်းစခန်းများ၌ ောေွယ်ရေးထိုး
နှရံပးလျေေ်ှမိှုအရပခအရန၊ ပိုရ့ောငေ်ေသ်ယွရ်ေးနငှ့်
ပတ်သေ်၍ ရလရကောင်းလိုင်း၊ ရေရကောင်းလိုင်း၊ မီး 
ေထားနငှ့ ်ေနု်းလမ်းပိုရ့ောငရ်ေးတိုေ့ိ ုပုမံနှရ်ပပးေွရဲပး
လျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရန၊ ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာ အသပိညာ
ရပးမှုများေိုသတင်းစာများ၊ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်ပမင်သံကေား၊ 
ရေေယီိတုိုအ့ပပင ်ပဂု္ဂလေိရပုသ်လံိငု်းများမ ှအသပိညာ
ရပးလျေေ်ှသိည့အ်ပပင ်အသခံျဲ့စေမ်ျားအသုံးပပု၍လည်း 
ေျန်းမာရေးေိုင်ောအသိရပးချေ်၊ သတိရပးချေ်များ
ေို လိုေ်လံရော်ဩနှိုးရော်ရပးလျေ်ေှိသည့် အရပခ 
အရန၊ ပပညသ်ူ့ရေးရုမံျား၊ တပမ်ရတာရ်ေးရုမံျား၊ နိငုင်ံ
ပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိေ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ရအာေ်ေီဂျင်
ထုတ်လုပ်ရနမှုနှင့် ပဖန့်ရေရပးလျေ်ေှိမှု အရပခအရန။

ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျား၊ အာေယီနံိငုင်မံျားတငွ ်ေိဗုစ ်- ၁၉ 
ရောဂါပဖစ်ပွားမှုအရပါ် ရလ့လာသုံးသပ်ရတွ့ေှိမှုအရပခ 
အရနနှင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အသီးသီးတွင် 
ေိုဗစ-်၁၉ ရောဂါနငှ့ ်အပခားရောဂါများရကောင့ ်ရသေုံး

မှုောခိုင်နှုန်းရလျာ့ေျလာသည့်အရပခအရန၊ ရောဂါ
ပဖစ်ပွားရနမှုအတွင်းရောလာဟလများ၊ သတင်းမှား
များ ထတုလ်ွှင့ရ်နမှုအရပခအရန၊ ရောဂါောေယွ ်ထနိ်း 
ချုပ်ေုသရေး အရထာေ်အေူပပုပစ္စည်းများ တင်သွင်း 
ရောင်ေွေ်ရနမှု၊ နုိင်ငံပုိင်၊ တပ်မရတာ်ပုိင်နှင့် ပုဂ္ဂလိေ 
ေုမ္ပဏီများမှလည်း ရောဂါောေွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် 
အရပခခအံမိသ်ုံးရေးေါးများထတုလ်ပုရ်နမှု အရပခအရန၊ 
လေေ်ှိအရပခအရနတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးေှိ တိုင်းရေသကေီး
နှင့် ပပည်နယ်အသီးသီးတွင် ောေွယ်ရေးများ ထိုးနှံ
ရပးလျေေ်ှမိပီး စနစတ်ေျပဖစရ်စရေးအတေွ ်တာေနေ်ှိ
သူအေင့်ေင့်မှ ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ကေေန်နှင့် ရေး
ထိုးနှနံိငုရ်ေး စာေင်းရောေယ်ေူာတငွ ်စာေင်းအမနှ ်ေေှိ
ရေးအတွေ် ေိုင်းေန်းရောင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ်သည့် 
အရပခအရန၊ ထပ်မံရောေ်ေှိလာသည့် ောေွယ်ရေး
များထိုးနှံောတွင် အရထာေ်အေူပဖစ်ရစရေးအတွေ် 
အေန်ရေးထိုးနှံရေးအဖွဲ့ ကေိုတင်ဖွဲ့စည်းထားေှိေန်နှင့် 
ရေးထိုးနှံမပီးစီးသူများစာေင်းေို စနစ်တေျ မှတ်တမ်း
ပပုစ၍ု ဗဟိသုို ့ရန့စဉရ်ပးပိုတ့ငပ်ပေနလ်ိအုပသ်ည့ ်အရပခ 
အရန၊ ပပညပ်သို ့ရောေေ်ှမိပီး အခေအ်ခပဲဖစရ်ပါ်ရနသည့ ်
ပမနမ်ာနိငုင်သံားများအား နယစ်ပဂ်တိအ်သီးသီးမ ှရန့စဉ်
စိစစ်လေ်ခံရပးလျေ်ေှိမပီး ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ စစ်ရေး
ော ရောဂါပိုးမရတွ့ေှိသူများေို ၎င်းတို့၏ရနေပ်သို့ 
ရောေေ်ှနိိငုရ်ေးစစီဉရ်ောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှမိပီး ရောဂါပိုး
ရတွ့ေှသိမူျားအား သေေ်ိငုေ်ာရနောများတငွ ်သီးသန့်
ထားေှ၍ိ လိအုပသ်ညမ်ျား ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှသိည့်
အရပခအရနများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အေျယတ်ေင့ ်ေငှ်းလင်း
တင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ောေယွ ်
ရေးများ အေေမ်ပပတေ်ေှရိစရေး နိငုင်တံောနငှ့ ်ေေ်
သယွရ်ောငေ်ေွမ်ှုများ မပပတရ်ောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
တိုင်းေင်းရေးများနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း သုရတသန
လုပ်ငန်းများေို ပမန်ေန်စွာရောင်ေွေ်ေန်နှင့် ရေေှည်
အတွေ် စဉ်းစားလုပ်ရောင်ေန်လိုရကောင်း၊ ောေွယ် 
ရေးေယ်ယူေေှိရေးနှင့် သုရတသနပပုထုတ်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းများအတွေ် လုိအပ်ပါေ နုိင်ငံရတာ်မှရချးရငွ
စီစဉ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာရေးနငှ့ ်ပပညသ်လူထူ၏ု 
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အရပခခစံားေတရ်နရေးေိထုခိိေုရ်စမည့ ်ရောလာဟလ
များ ထုတ်လွှင့်ရနမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍  အပမန်ေုံး
ရဖာထ်တု၍် ထရိောေစ်ွာ အရေးယရူောငေ်ေွက်ေေနလ်ို
ရကောင်း၊ ပပညပ်မ ှေငရ်ောေလ်ာသည့ ်မမိတိိုန့ိငုင်သံား
များေိ ုစနစတ်ေျလေခ်နံိငုရ်ေး ရောငေ်ေွရ်ပးေမည်
ပဖစ်မပီး ၎င်းတို့ရနေပ်သို့ ရဘးအန္တောယ်ေင်းေှင်းစွာ 
ရောေေ်ှနိိငုရ်ေးအတေွ ်လိအုပပ်ါေ တပမ်ရတာယ်ာဉ်
များေိလုည်း အသုံးပပုနိငုရ်ကောင်းပဖင့ ်ပဖည့စ်ေွရ်ေွးရနွး
ရပပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ေ နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေား
ောတွင် “အဓိေေရတာ့ ောေွယ်ရေးေို မှန်မှန်နဲ့ 
ပမနပ်မနထ်ိုးရပးနိငုဖ်ိုလ့ည်းလိတုယ။် အဲေ့ရီတာေ့ျွနရ်တာ်
တို့ ေီနှစ်အေုန်မှာ တိုင်းပပည်လူဦးရေေဲ့  ၅၀ ောခိုင်နှုန်း
ရမျှာ်မှန်းထားတယ်ေိုရတာ့ တစ်လေို ၅ သန်းထိုးနိုင်
ဖိုလ့ိတုယ။် တစလ် ၅ သန်း။ လေေ်ှ ိအရပခအရနေရတာ ့
၅ သန်းေိရုတာ့ေတယ်။ သို့ရသာ် ရနာေ်လရတွမှာ စဉ်
ေေ်မပပတ်ေဖ့ုိ။ ေါေုိတွေ်ဖ့ုိ လုိတယ်။ ဘယ်နုိင်ငံေမလဲ။ 
ခနုေေျွနရ်တာရ်ပပာတဲ ့သုံးနိငုင်၊ံ Source သုံးခေုှတိယ။် 
ရသချာတဲ ့Source ေရနမပီးရတာ ့ေျွနရ်တာတ်ို ့စာချုပ်
ချုပထ်ားဖိုလ့ိတုယ။် ေါနဲ့ ပတသ်ေမ်ပီးလည်း ရငလွည်း
အပပည့အ်စုေံှရိနမပီးသား။ အဲေ့ရီတာ ့ေျန်းမာရေးေနက်ေီး
ေ ရသချာရလးတွေ်ချေ်မပီးလုပ်ရပးပါ။ ေုဥေ္ကဋ္ဌနဲ့ 
ရေွးရနွးမပီးလုပ်ပါလို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုတယ်။ ရေး
ေရတာ ့ေဖိုရ့တာလ့ိတုယ။် “ဥစ္စာေငလ်ိ ုဥစ္စာေငခ်”ဲ ရပါ ့
“ဥစ္စာေင်လို ဥစ္စာေင်ခဲ” ေိုရတာ့ ေရအာင်ကေိုးစားေမှာ
ရပါ့။”

ေေလ်ေရ်ပပာကေားောတငွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ော 
ေယွရ်ေးများ ေယယ်ေူေှနိိငုရ်ေးအတေွ ်ောေယွရ်ေး
ထုတ်လုပ်လျေ်ေှိသည့် နိုင်ငံများနှင့် ချတိ်ေေ်ရောင် 
ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းပဖင့်ရောင်ေွေ်ပခင်း
မျ ိုးမဟုတ်ဘဲ ောေွယ်ရေးေေှိနိုင်သည့် နိုင်ငံများနှင့် 
ချတိ်ေေ်၍ စဉ်ေေ်မပပတ်ေေှိရေး ရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ အာေီယံအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအနေ် မိမိတို့နိုင်ငံ
သည် ေူးစေ်မှုနှုန်း ပဉ္စမအများေံုးပဖစ်မပီး ရသေံုးမှုနှုန်း 
အရနပဖင့် တတိယအများေုံးပဖစ်ရကောင်း၊ အဓိေအား 
ပဖင့် မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် ေျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သေ်မပီး အားနည်း 

ချေ်ေှိရနသည်ေို ရဖာ်ပပရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူ 
များအရနပဖင့် ေျန်းမာရေးအသိများအားနည်းပခင်းနှင့် 
ပငေ်ိအုေ ေျန်းမာရေးအားနည်းချေမ်ျားေှပိခင်းရကောင့်
ပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံရမျှာမ်နှ်းသေတ်မ်းသည ်၆၇ 
ေသမ ၇၈ နှစ်သာေှိသပဖင့် အာေီယံအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ
တွင် အနိမ့်ေုံးပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုဗစ်ရောဂါေူးစေ်မှု
ရကောင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ေျန်းမာရေးပမှင့်တင်
ေန် လုိအပ်ရနပခင်းပဖစ်သည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ တစ်နုိင်ငံ 
လုံးေျန်းမာရေးပမငှ့တ်ငရ်ေးသည ်ရေေှည်ေုိရမျှာ်ရတွး၍ 
မပဖစ်မရနရောင်ေွေ်ေမည့် လုပ်ငန်းတစ်ခပုဖစ်ရကောင်း၊ 
အစာအာဟာေ၊ ေျန်းမာရေးနငှ့ပ်တ်သေ်မပီး အသိပညာ
ဗဟုသုတများေိှရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးနုိင်ငံပဖစ်သပဖင့် နုိင်ငံအတွင်း စားရသာေ် 
ေုန်ပစ္စည်းများ ရေးနှုန်းသေ်သာမှုေိှရစရေး တာေန်ေိှ
သူများအရနပဖင့် အရလးထား ေိငုတ်ယွရ်ောငေ်ေွေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ ရေသတငွ်းစိေုပ်ျ ိုးရေးေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု၊ ရမွးပမူ 
ရေးေုန်ထုတ်လုပ်မှုများေို ောနှုန်းပပည့်ရောင်ေွေ်နုိင်
ေန်လုိရကောင်း၊ စုိေ်ပျ ိုးဧေိယာများ အပပည့်အေစိုေ်ပျ ိုး
နိုင်ရေး ရတာင်သူများအား ေူညီရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
ပပညသ်မူျားအာဟာေ ပပည့ေ်စွာစားသုံးနိငုပ်ါေ ေိယုခ်ံ
စွမ်းအားများရောင်းမွန်လာမပီး ေျန်းမာရေးအတွေ် 
အရထာေ်အေူပပုနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ယခုအချနိ်တွင် ေိုဗစ်ပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ရသေုံးမှု
များပဖစပ်ွားော၌ အများစသုည ်အေတုပ်ျေေ်ီးမှုရကောင့်
ပဖစ်ရကောင်း၊ အေုတ်၊ နှလုံး၊ ရသွးတိုးရောဂါေှိသူများ 
ရသေုံးမှုများရကောင်း၊ ရေးလပိရ်သာေသ်ုံးမှုများမပပု 
လပုေ်နအ်တေွ ်မမိအိရနပဖင့ ်အမမတဲိေုတ်နွ်းရပပာကေား
လျေ်ေိှရကောင်း၊ လူငယ်၊ လူေွယ်များနှင့် လူကေီးပုိင်းအထိ 
ရေးလိပ်ရသာေ်သုံးမှုများ မပပုလုပ်ရစရေး ပညာရပး
မှုများပပုလုပ်ေန်လိုရကောင်း။

ပပည်တွင်းရေးေါးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ အရပခခံ 
အမိသ်ုံးရေးေါးများအား ရယဘယုျအားပဖင့ ်လုရံလာေ်
စွာထုတ်လုပ်မပီး  အရပခခံရေးလိုအပ်ချေ်များေို ပဖည့် 
ေည်းရပးနုိင်ေန်အတွေ် စံချန်ိစံညွှန်းပပည့်မီစွာပဖင့် အလံု 
အရလာေ ်ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
အချ ို့ရေးေါးများသည် အေည်အရသွးအားနည်းမှုများ
ေှသိညေ်ိ ုသေိှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့အ်ာမခခံျေေ်ှသိည့ ်
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ပပညတ်ငွ်းထတုရ်ေးေါးများသုံးစွနဲိငုရ်ေး အားရပးရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ရေးေါးများေို ပပည်တွင်း ရေးေါး 
စေ်ရုံများမှလိုအပ်သည့်ရေးေါးများ လုံရလာေ်စွာ 
ထုတ်လုပ်နိုင်ပခင်းပဖင့် ပပည်တွင်းစီးပွားရေးနှင့် ပပည်သူ 
များခံစားရနေသည့် ရသာေများအား ရလျှာ့ချနိုင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးေါးစေ်ရုံများ ေုန်ကေမ်းပပတ်လပ်မှု
မေှိရစရေး တာေန်ေှိသူများေ မျေ်ပခည်မပပတ်ရောင် 
ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊        
ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရေးေါးများထုတ်လုပ်နိုင်ေန်
အတွေ် ရောင်ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံရတာ်မှ ရငွရကေးအပါ 
အေင်လိုအပ်သည်များ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏         
ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပတ်ငွလ်ည်း ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါ 
ရကောင့် ထိခိုေ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား            
ပဖစန်ိငုသ်မျှနည်းလမ်းများပဖင့ ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွား
ေမည်ပဖစ်သပဖင့် လိုအပ်သည့် ဘဏ်ရချးရငွများအား
လည်း စစီဉရ်ပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေုိဗစ် - ၁၉ ရကောင့် 
ေျေင်းသွားသည့် စီးပွားရေးများ ပပန်လည်ရောင်းမွန်
လာရစရေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ထိုသို့လုပ်ရောင်ောတွင် မိမိတ့ုိတစ်ဦးချင်းလုပ်ရောင်ေ
မည့်လုပ်ငန်းတာေန် များေိ ုမနှမ်နှေ်နေ်နလ်ပုရ်ောင်
သွားကေေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ေုသရေးလုပ်ငန်း

များတွင် ရအာေ်ေီဂျင်အသုံးပပုေန် လိုအပ်သည်ပဖစ်
ရသာ်လည်း ရအာေ်ေီဂျင်တွင် ရေးရံုသံုးနှင့်စေ်ရံုသံုး 
ဟူ၍ေှိသပဖင့် မိမိသရဘာေန္ဒအရလျာေ် မေင်မပခင်
လုပ်ရောင်မိပါေ အန္တောယ်ပဖစ်ရစနိုင်သည့်အတွေ် 
ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာတာေနေ်ှသိမူျား၏ အကေပံပုချေပ်ဖင့်
သာ လိအုပသ်ည့ပ်မာဏအတိငု်း သုံးစွကဲေရစလိရုကောင်း၊ 
ေိုဗစ်ပဖစ်ပွားမှုရကောင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်
အသီးသီးတွင် တေားရုံးမထိုင်နိုင်ဘဲ စိစစေ်န် ေျန်ေှိရန
သည့ ်အမှုတွရဲပါင်းများစွာေှရိနရကောင်း၊ တေားခငွတ်ငွ ်
လိအုပသ်ည့ ်သေရ်သခပံစ္စည်းများ ဥပမာအားပဖင့ ်ယာဉ်
တိေုမ်ှုပဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်ရမာရ်တာယ်ာဉ ်များေိ ုထနိ်းသမိ်း
ထားေှိပခင်းများေှိသပဖင့် သဘာေရဘးရကောင့် ပျေ်စီးမှု
များမပဖစ်ရပါ်ရစရေး ထိန်းသိမ်းရပးေန်လိုအပ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေွာများလံုခခုံရေးအတွေ် ရောင် 
ေွေ်သင့်သည်များေို တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် ကေပ်
ကေပ်မတ်မတ်ရောင်ေွေ်ရပးကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
လိအုပသ်ညမ်ျားေှပိါေ တာေနေ်ှသိမူျားထသံို ့အချနိန်ငှ့ ်
တစရ်ပပးညတီငပ်ပကေေနန်ငှ့ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ပဖည့ေ်ည်း
ရောငေ်ေွရ်ပးေနတ်ာေနေ်ှရိကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာ
များ၊ ေပ်ေွာတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် ပပည်သူလူထု၏ 
လုံခခုံရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ မလိုလားအပ်သည်များ မပဖစ်
ရပါ်လာရစရေး  ကေိုတငေ်ာေယွပ်ခင်းပဖင့ ်ေိငု်းေန်းကေိုး 
ပမ်းရောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း ရပပာကေားသည။်
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအစည်းအရေး 
(၁၃/၂၀၂၁)ေို ဩဂုတ်လ ၇ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 
ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ရုံးအစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယ
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးစုိးေင်း၊ ရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ ပဖစ်ကေသည့် 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး  
မုိးပမင့်ထွန်း၊  မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊  
ရေါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ 
ဦးစုိင်းလံုးေုိင်၊ ရစာေန်နီယယ်၊ ရေါေ်တာဗညားရအာင်မုိး၊ 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်၊ အတွင်းရေးမှူး ေုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရေွး၊ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး
ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦးတို ့တေရ်ောေက်ေသည။်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေား ရပပာကေား
ောတွင် ယခုအခါ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ပမင့်
မားလျေေ်ှရိသာလ်ည်း မျေပ်ခညမ်ပပတရ်ောငေ်ေွရ်န
သလို နိုင်ငံလုံခခုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရပခအရနအားလုံး
အား စနစ်တေျစီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ အချ ို့
ရသာအကေမ်းဖေ်တိုေ်ခိုေ်မှုများမှအပ တည်မငိမ်မှုေှိ
လာမပီပဖစ်ရကောင်း၊ အေိုပါအကေမ်းဖေ်မှုများနှင့် ပတ် 
သေ၍်လည်း သေေ်ိငုေ်ာတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ်
များအလိေု ်သေေ်ိငုေ်ာအပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့အစည်းများ
နှင့်လုံခခုံရေးတာေန်ထမ်းရောင်လျေ်ေှိရသာ အဖွဲ့
အစည်းများ ပူးရပါင်းရောင်ေေွမ်ှုရကောင့ ်ယခဩုဂတု ်
လမှစ၍ မေှိသရလာေ်ပဖစ်လာမပီ ပဖစ်ရကောင်း။

လုပ်ငန်းတာေန်ခွဲရေမှုနှင့်  စီမံခန့်ခွဲမှုတို့နှင့်
ပတသ်ေ၍် ေပရ်ေျးအဖွဲ့များ၊ မမို့နယ၊် ခရိငု၊် ပပညန်ယ်

 နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ 
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၁၃/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၇ - ၈ - ၂၀၂၁ )
နငှ့တ်ိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညရ်ထာငစ်အုေင့ ်အပုခ်ျုပရ်ေး 
အဖွဲ့အစည်းများ အေင့ေ်င့ေ်ှရိကောင်း၊ တပမ်ရတာတ်ငွ်
လည်း အလားတူပင် အေင့်ေင့်ဖွဲ့စည်းထားပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများစီမံခန့်ခွဲမှု ရောင်ေွေ်ောတွင် 
အေင့်များေိုရေျာ်လွန်၍ တိုေ်ရိုေ်စီမံရောင်ေွေ်
ပခင်းရကောင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးေိုင်ောအဖွဲ့
အစည်းများ၏ စွမ်းရောင်ေည်များ ေျေင်းလာနိုင်
ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းတာေနမ်ျားထမ်းရောငေ်ာတငွ ်အေင့ ်
ေင့တ်ာေနယ်ရူောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ လိအုပခ်ျေ်
တင်ပပရောင်ေွေ်နိုင်သလို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်ရပးထား
ရကောင်း၊ စမီခံန့်ခွရဲေးနယပ်ယတ်ငွ ်မမိသိရဘာေန္ဒပဖင့ ်
မေူါေနငှ့ဥ်ပရေများ၊ လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများေိ ုရေျာလ်နွ်
ရောင်ေွေ်၍မေသေ့ဲသ့ုိခွင့်ပပု၍လည်းမေရကောင်း၊ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်အေရောင်ေွေ်သည့်ေိစ္စေပ်များေုိ ခွင့်ပပုရပး
ထားရကောင်း၊ လုပ်ငန်းတာေန်များရောင်ေွေ်ောတွင် 
ရအာငပ်မငရ်အာငရ်ောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရန 
ပဖင့်ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်နှင့် ဦးတည်ချေ် 
(၉) ေပအ်ား ရအာငပ်မငရ်အာငရ်ောငေ်ေွေ်နလ်ိမုပီး ယင်း
သည်နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏အရပခခံမူ
ပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံ၏ပေတိအရပခအရနနှင့် ေုိေ်ညီသည့် 
ရေှ့လပုင်န်းစဉမ်ျားနငှ့ ်ဦးတညခ်ျေမ်ျားအား ချမှတ်ထား
ပခင်းပဖစ်သပဖင့် ခုိင်ခုိင်မာမာပဖင့် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်
သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်ေို မှန် 
ေနစ်ွာရလျှာေလ်မှ်းနိငုရ်ေးသည ်မမိတိို၏့အဓေိေည ်
မှန်းချေ်ပဖစ်မပီး အခုိင်အမာအာမခံချေ်ရပးထားရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ နငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ ပထမလှိုင်း
နှင့် ေုတိယလှိုင်းတွင် ထိခိုေ်မှုနည်းပါးခဲ့ရသာ်လည်း 
တတိယလှိုင်းတွင် ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းပမင့်တေ်လာရကောင်း၊ 
ရောဂါေူးစေ်မှုသည် ပပည်သူများ၏ သွားလာမှုနှင့် စည်းေမ်း 
လိေုန်ာမှုအရပါ်တငွ ်မတူညသ်ပဖင့ ်စာသငရ်ေျာင်းများ 
ယာယပီတိပ်ခင်း၊ သွားလာမှုေန့်သတပ်ခင်းများအား တင်း
ကေပ်ရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်သာမေ 
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အပခားနိငုင်မံျားတငွလ်ည်း ေူးစေမ်ှုနှုန်းပမင့မ်ားမပီး ရသ 
ေုံးမှုနှုန်းများပမင့ ်တေလ်ျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ 
ေူးစေ်မှုနှုန်းရလျှာ့ချနိုင်ေန်အတွေ် ရုံးပိတ်ေေ်များ
သတ်မှတ်ရပးခ့ဲရကောင်း၊ တတိယလှိုင်းစတင်ပဖစ်ပွားသည့် 
ဇူလုိင်လေန်းတွင် ေူးစေ်မှုနှုန်းများပမန်ေန်ခ့ဲမပီး ရသေံုး 
မှုများလည်း ပမင့တ်ေမ်ှုများေှခိဲရ့ကောင်း၊ အသွားအလာ
များေန့်သတ်ပခင်းနှင့် စည်းေမ်းထိန်းချုပ်ပခင်းများရောင် 
ေွေ်ခ့ဲော ယခုအချန်ိတွင်ေူးစေ်မှုနှင့်ရသေံုးမှုများ တပဖည်း 
ပဖည်း ရလျာ့ေျလာရကောင်း၊ ထုိေ့ဲသ့ုိေျေင်းလာပခင်းမှာ 
ပပည်သူလူထု၏ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုများ ရောင်းမွန်
ပခင်းရကောင့ပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အလားတလူိအုပခ်ျေမ်ျားပဖစ်
သည့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးနှင့်ေုသရေး
များ၊ ရအာေေ်ဂီျငေ်ေှရိေးေစိ္စေပမ်ျားအား ေနက်ေီးဌာန
များ၊ ပုဂ္ဂလိေအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေုမ္ပဏီများ၊ လူပုဂ္ဂို လ်
တစ်ဦးမှအစ ေုိင်းေန်းပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုရကောင့် ေုသ 
မှုအပိငု်းတငွ ်ထထိရိောေရ်ောေ ်ရောငေ်ေွန်ိငုခ်ဲပ့ခင်း
ပဖစ်ရကောင်း။

ေိုဗစ်-၁၉ ောေွယ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း 
အိန္ဒယိနုိင်ငံတစ်နုိင်ငံတည်းေသာမေ တရုတ်နုိင်ငံ၊ ရုေှား 
နိုင်ငံနှင့် အပခားနိုင်ငံများမှလည်းေယ်ယူ၍ ပပည်သူများ
အား ထိုးနှရံပးနိငုရ်ေးညှနိှိုင်းရောငေ်ေွခ်ဲမ့ပီး ေေလ်ေ်
ေေှိရေးကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ောေွယ် 
ရေးများေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးသည့်နိုင်ငံများနှင့် 
လပူဂု္ဂိုလမ်ျားအားလည်း ရေျးဇူးတငေ်ှရိကောင်း၊ ေိဗုစ ်
-၁၉ ရောဂါသည ်ောလတစခ်အုထ ိေေလ်ေပ်ဖစပ်ွား
ရနနိငုသ်ပဖင့ ်အမမမဲပပတ ်သတထိားရောငေ်ေွရ်နေနလ်ို
ရကောင်း၊ လူတစ်ဦးချင်းသည် ေျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်
သည့်လှုပ်ေှားသွားလာမှုများေိှေန် လုိအပ်သည်ဟု ေျန်းမာ 
ရေးေိငုေ်ာအဖွဲ့အစည်းများေ အသရိပးထတုပ်ပနထ်ား
ရကောင်း၊ ရအာေေ်ဂီျငေ်ှရိေးအတေွလ်ည်း ရောငေ်ေွ်
လျေေ်ှမိပီး တစန်ိငုင်လံုံးေှ ိရအာေေ်ဂီျငထ်တုလ်ပု၍်ေ
နိုင်သည့် စေ်ရုံများအားလုံးမှ အမမဲမပပတ်ထုတ်လုပ်၍ 
ပပညသ်မူျားလိအုပသ်ည့အ်ချနိတ်ငွ ်အချနိမ်ေီေိှရေးရောင် 
ေွေ်ရနေန်လုိရကောင်း၊ အလားတူောေွယ်ရေးနှင့်  
ပတ်သေ်၍ ပပည်သူများ စဉ်ေေ်မပပတ်ထိုးနှံနိုင်ရေး
ရောင်ေွေ်ရနေန်လိုမပီး ေုသရေးများလည်း အမမဲ
မပပတ်ေေှိရေး ပပည်ပမှတင်သွင်းရနေန် လိုအပ်သေဲ့သို့ 

ပပည်တွင်း၌လည်း လုံရလာေ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေး 
ရောင်ေွေ်ရနေန်လုိရကောင်း၊ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ 
ေုသ ၊ ထိန်းချုပ်ရေးအတွေ် ရတွ့ေုံ၊ ရေွးရနွးမှုများ
အမမမဲပပတပ်ပုလပု၍် စဉေ်ေ်မပပတ ်စမီရံောငေ်ေ်ွရပး
လျေေ်ှမိပီး အေေမ်ပပတအ်ရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရောင ်
ေွေ်ရနရကောင်း၊ Quarantine Center များေုိလည်း 
တိုးချဲ့ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှမိပီး ရေးရုမံျားတငွလ်ည်း 
ပပငေ်ငမ်ှုများ အမမမဲပပတရ်ောငေ်ေွရ်နေနလ်ိရုကောင်း။

ယခေုာလအတငွ်း အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့ ်ပပညပ်
နုိင်ငံများတွင်ရောေ်ေိှရနကေသည့် မိမိတ့ုိနုိင်ငံသားများအား 
ပဖစ်နိုင်သမျှပပန်လညရ်ခါ်ယူေန်လိရုကောင်း၊ အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများသို့ ရောေ်ေှိရနသူများေိုလည်း ပပန်လည်ရခါ်
ယူခ့ဲော ဇူလုိင် ၂၅ ေေ်မှ ဩဂုတ် ၆ ေေ်အထိ တရုတ်နုိင်ငံ၊ 
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံနယ်စပ်များမှ ပပန်လည်ေင်
ရောေ်လာသူ ၆၂၀၉ ဦး ပပန်လည်ေင်ရောေ်ခဲ့မပီး ယင်း
တို့အနေ် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေူးစေ်ခံထားေသူများေို
လည်း ရေးရုမံျားတငွ ်ေသုရပးထားရကောင်း၊ အလားတ ူ
အပခားနိုင်ငံများသို့ ရောေ်ေှိရနသူများအား ပပန်လည်
ရခါ်ယနူိငုရ်ေးအတေ်ွလည်း Relief Flight များ ရပပးေွဲ
ခွင့်များခွင့်ပပုရပးထားရကောင်း၊ အနီးစပ်ေုံးနိုင်ငံများမှ 
အပမနေ်ုံး ပပနလ်ညရ်ခါ်ယနူိငုရ်ေး စမီရံောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိရကောင်း။

ပပညတ်ငွ်းမငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ဦးတညခ်ျေ်
များတွင်လည်း ထည့်သွင်းထားရကောင်း၊ EAO များနှင့် 
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူ
စာချုပ(်NCA) ရပါ်တငွအ်ရပခခ၍ံ မငမိ်းချမ်းရေးေိ ုရောင ်
ေေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာ၏်အရေးရပါ်အရပခ 
အရနရကေညာမပီး တာေန်ရပးောတွင် တပ်မရတာ်ေို
တာေန်ရပးအပ်ခံေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သည် 
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူ 
စာချုပ် (NCA)ေုိ လေ်မှတ်ရေးထုိးထားသည့် အဖဲွ့အစည်း 
ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်နုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ်မှုေပ်စဲရေး 
သရဘာတူစာချုပ် (NCA) သည် EAO များေ အေိုပပု
သည့်ေိစ္စေပ်များေို အရပခခံ၍ ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ်ောမှ 
ရပါ်ရပါေ်လာပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် 
NCA လမ်းရကောင်းရပါ်တွင်ေပ်တည်၍ မငိမ်းချမ်းရေး
လမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ေေ်လေ်ရလျှာေ်လှမ်းမည်
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ပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် အကေမ်းဖေ်အဖွဲ့
အစည်းအပဖစ် ရကေပငာထားသည့အ်ဖွဲ့အစည်းများမအှပ 
မည်သည့်တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖဲွ့အစည်းပဖင့် 
မေုိ ရတွ့ေံုရေွးရနွးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံမငိမ်းချမ်း 
ရေးေမှ တည်မငိမ်ရအးချမ်းမှုပဖစ်ရပါ်မပီး နိုင်ငံဖွံ့မဖိုး 
တိုးတေ်ရေးေို ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့မှ
သာ ပပညသ်မူျား၏ေန္ဒပဖစသ်ည့ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစလီမ်း 
ရကောင်းရပါ်တွင် တည်မငိမ်စွာပဖင့် ရလျှာေ်လှမ်းနုိင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်များေှိသည့် 
ရေသများအတေွလ်ည်း ေိဗုစ-်၁၉ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် 
ေသုရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ လုိအပ်သည်များရောင်ေွေ်ရပး
လျေ်ေှိရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များ
အရနပဖင့လ်ည်း မငမိ်းချမ်းရေးအမနှတ်ေယလ်ိခုျငပ်ါေ 
မငိမ်းချမ်းရေးေိုအရပခခံသည့် အပပုအမူ၊ အရပပာ အေို၊ 
အလပုအ်ေိငုမ်ျားေှေိနလ်ိရုကောင်း၊ NCA တငွလ်ေမ်တှ်
ရေးထိုးထားပခင်းမေိှသည့်အဖဲွ့များအရနပဖင့်လည်း NCA 
ပါအချေ်များအား ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်မည်ေိုပါေ 
မငိမ်းချမ်းရေးအရပါ်တွင် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ပခင်း၊ ေီမုိေ
ရေစီအရပါ်တငွ ်ပူးရပါင်းရောငေ်ေွပ်ခင်းပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
လေမ်တှထ်ိုးပခင်း မထိုးပခင်းထေ ်ပူးရပါင်းရောငေ်ေွ်
မှုလိုေ်နာရောင်ေွေ်မှုအပပည့်ေှိေန်  လိုရကောင်း ၊ 

ေေ်လေ်၍ တေားေင်လေ်မှတ်ရေးထိုးမပီး ေီမိုေရေ
စစီနစ ်မနှမ်နှေ်နေ်န ်အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွ်
ရေးသညအ်ရေးကေီးရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်အံတငွ်း ေမီိေု
ရေစသီည ်တစရ်ပပးညပီဖစေ်နလ်ိရုကောင်း၊ မတညူမီှုများ
ေိှပါေ နုိင်ငံရေးအေ မငိမ်းချမ်းရေး၊ လံုခခုံရေးအေ မငိမ်းချမ်း 
ရေးများ ေေိှမည်မဟုတ်သပဖင့် တူညီမှုများေိှရအာင် ကေိုးစား 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်း
ရေသကေီးေွာဟမှုများ၊ ရေျးလေ်၊ မမို့ပပေွာဟမှုများ
ေို တတ်နိုင်သမျှရလျှာ့ချနိုင်ေန်လိုရကောင်း၊ မငိမ်းချမ်း
ရေးတွင် ပါးစပ်ေရပပာရန၍မေဘဲ လေ်ရတွ့လိုေ်ပါ 
လပုရ်ောငေ်နန်ငှ့ ်ေတေိေတမ်ျား တညေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
ေိုယ်တိုင်လည်း ကေိုးစားအားထုတ်ေန်လိုရကောင်း။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် စီးပွာရေးအေ
ထိခိုေ်မှုများေှိသပဖင့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေိုဗစ်-၁၉ 
ေပ်ရောဂါရကောင့် ထိခိုေ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
များအား ပဖစန်ိငုသ်မျှ နည်းလမ်းများပဖင့ ်အပမနေ်ုံးေစုား
သွားမည်ဟု ထည့်သွင်းထားရကောင်း၊ စားရေးသည်အရေး 
ကေီးသပဖင့် မပဖစ်မရနရောင်ေွေ်ေမည့် လုပ်ငန်းပဖစ်ရကောင်း၊ 
နိုင်ငံတွင်း စားရေေိေ္ခာရပါများေန်၊ ပပည်သူများေင်ရငွ
ေှရိနေနလ်ိရုကောင်း၊ ေငရ်ငေွှမိသှာစားရေး၊ ေတရ်ေး၊ ရန
ရေးများေိုရပဖေှင်းရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မှန်မှန်ေန်ေန်ပဖင့ရ်ောငေ်ေွ်
ပခင်းမေှဘိ ဲမသမာသည့န်ည်းပဖင့ ်ရောငေွ်ေ်မှုများသည် 
ဥပရေအားချ ိုးရဖာေ်ပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်၏ 
သယံဇာတပစ္စည်းများအား ခိုးထုတ်ရောင်းချပခင်း၊ ေျွဲ
နွားရမှာင်ခုိများရောင်ေွေ်ပခင်းနှင့် ပပည်ပမှရမှာင်ခုိပစ္စည်း 
များတင်သွင်းပခင်းသည် နိုင်ငံအတွေ်နစ်နာမှုပင်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတေ်ရေးအတွေ် သမာ
အာဇေီနည်းပဖစသ်ည့ ်ပပညတ်ငွ်းေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလုပ်ငန်း
များေုိအားရပးပခင်း၊ ပပည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို
အားရပးပခင်းများ ရောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရောင်း
ေုန်ပစ္စည်းများ အချန်ိနှင့်တစ်ရပပးညီ တင်ပ့ုိရောင်းချနိုင်
ေနအ်တေွ ်ရေးေေွလ်ိအုပခ်ျေေ်ှသိည့ပ်စ္စည်း၊ အေည ်
အရသွးပပည့မ်သီည့ပ်စ္စည်းပဖစေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပပန်လည် လည်ပတ်နုိင်ရေးအတွေ် 
လိအုပသ်ညမ်ျား နိငုင်ရံတာမ် ှေညူရီောငေ်ေွရ်ပးသွား
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ောဆီယံဆက်ဆံအေးနှင့်ြတ်ြက်၍ 

ဧပြီ ၂၄ ေက်တွင် ောဆီယံထိြ်ြီးေစည်းေအေး၌ 

မိမိေအနပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအပခေအနများေား 

ေှင်းလင်းအပြာသကားခ့ဲပြီး ောဆီယံြအဘာတူညီချက် 

(၅)ေြ် ထုတ်ပြန်ခဲ့၊ မိမိတို့ေအနပဖင့် 

ောဆီယံမူအဘာင်ေတွင်းမှြာ အဆာင်ေေက်မည်ဟု

အပြာသကားခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏တည်ပငိမ်အေးချမ်းမှု

ေအြါ်တွင်မူတည်၍ အဆာင်ေေက်ြွားမည်ဟုြါေင်၊ 

ောဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဘရူနိုင်းဘုေင်မှ ၄င်းတို့နိုင်ငံ၏

နိုင်ငံပခားအေးေန်ကကီးေား ောဆီယံကိုယ်စားလှယ်

ေပဖစ် ကမ်းလှမ်းလာြည့်ေတွက် မိမိေအနပဖင့် 

ြအဘာတူညီမှုအြးခဲ့။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်30

ဘဏ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ ရဖရဖာ်ေါေီလအတွင်း 
အခေ်အခဲများမေှိခဲ့ရသာ်လည်း ရနာေ်ပိုင်းတွင် ရငွ 
ရကေးများ ထတုယ်မူှုများပပားမပီး ပပနသ်ငွ်းမှုမေှခိဲရ့ကောင်း၊ 
နိငုင်စံီးပွားရေးအတေွ ်ဘဏလ်ပုင်န်းစနစမ်ပိုလမဲသွား
ရအာင် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ အချ ို့နိုင်ငံ
များတွင် E banking စနစ်၊ ေတ်စနစ်ပဖင့်ရောင်ေွေ် 
လျေ်ေိှရသာ်လည်း မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် ရငွစေ္ူက စနစ်ေုိ အဓိေ 
ထားရောင်ေွေ်ရနကေရကောင်း၊ CDM ပပုလုပ်မှုများရကောင့် 
ဘဏ်ေန်ထမ်းအခေ်အခဲပဖစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ဇူလိုင်လ
အတွင်း အထိုေ်အရလျာေ် ပပန်လည်တည်မငိမ်လာမပီ
ပဖစ်ရကောင်း၊ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ေုသ၊ ထိန်းချုပ် 
ရေးလပုင်န်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရငရွကေးထတုယ်မူှုများ
အား ခွင့်ပပုရပးထားရကောင်း။

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲ မဲစာေင်း
များပပန်လည်စိစစ်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ တိုင်းရေသကေီး
နှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် ရသချာစွာစိစစ်ေန် အသစ်
ဖွဲ့စည်းထားသည့ ်ရေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှအ်ား တာေန်
ရပးအပ်ခဲ့ရကောင်း၊ ဇူလိုင် ၂၆ ေေ်တွင် အမပီးသတ်
ရကေညာချေ်ထုတ်ပပန်ခဲ့ရကောင်း၊ ပပည်နယ်နှင့်တိုင်း
အလိုေ် လူဦးရေအေ၊ မဲစာေင်းအေ၊ မဲလေ်မှတ်အေ 
ေွာပခားမှုများေို စိစစ်ခဲ့ရကောင်း၊ ရထာင်ဂဏန်းမှ 
ရသာင်းဂဏန်းအထိ ကေီးမားသည့် မဲစာေင်းအေ မှား 
ယွင်းမှု၊ မဲလေ်မှတ်အေ မှားယွင်းမှုများ ပဖစရ်ပါ်ခဲ့သည့်
ရေွးရောေ်ပဲွသည် တေားမျှတသည့် ရေွးရောေ်ပဲွမပဖစ် 
နိုင်ရကောင်း၊ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲသည် သမ္မတ
ရေွးချယသ်ည့ ်ရေွးရောေခ်ေံိယုစ်ားလယှမ်ျားပဖစမ်ပီး 
သမ္မတေအစိုးေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ တေားသူကေီးများ
စသည်ပဖင့်  အတည်ပပုခန့်အပ်ေပခင်း ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
အုပ်ချုပ်ရေး၊ တေားစီေင်ရေးနှင့် ဥပရေပပုရေးတို့ေို 
ရောင်ေွေ်ေသူများပဖစ်သပဖင့် မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများ
ပဖင့် ရေွးချယ်ခံေပခင်းသည် တေားမျှတမှုမေှိရကောင်း၊ မဲ
စာေင်းစိစစ်ရတွ့ေှိမှုများအား ေှင်းလင်းရပးေန်အတွေ် 
ရပပာကေားခဲ့ရသာ်လည်း ေှင်းလင်းရပးမှုမေှိခဲ့ရကောင်း၊ 
မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများနှင့် ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံတောမှ
ေုိယ်စားလှယ်များ၊ သံတမန်များေုိ ဖိတ်ရခါ်၍ အရထာေ် 
အထားများနှင့်တေွ ပပသသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်မစဲာေင်းမှားယငွ်းမှုများပဖစရ်ပါ်ချနိ ်

ေဇီငဘ်ာလနငှ့ ်ဇနန်ေါေလီတိုတ့ငွ ်ရတွ့ေုရံေွးရနွးရေး 
လမ်းရကောင်းရပါ်တငွရ်ောငေ်ေွခ်ဲရ့သာလ်ည်း ၎င်းတို ့
အရနပဖင့ပ်ငင်းပယခ်ဲမ့ပီး ရနာေပ်ိငု်းတငွ ်နိငုင်ရံတာအ်ရပါ် 
ေန့်ေျင်ရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်လာခဲ့ရကောင်း၊ 
မိမိတို့အရနပဖင့် တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များ
ေုိပင် NCA လမ်းရကောင်းရပါ်မှ ဖိတ်ရခါ်ရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ 
နိငုင်ရံေးပါတမီျားအား ပပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲော ်
မေှင်မှတစ်ေင့် ဖိတ်ရခါ်ရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့
အရနပဖင့ ်ယခငအ်စိုးေမ ှတာေနေ်ှသိမူျားအား နိငုင်ရံေး
အေ အရေးယူရောင်ေွေ်ပခင်းမဟုတ်ဘဲ ဥပရေချ ိုးရဖာေ် 
သည့် ပပစ်မှုများရကောင့််သာ အရေးယူရောင်ေွေ်ပခင်း 
ပဖစ်ရကောင်း။

အာေယီ ံေေေ်ရံေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ဧမပ ီ၂၄ ေေ်
တွင် အာေီယံထိပ်သီးအစည်းအရေး၌ မိမိအရနပဖင့် 
ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ အရပခအရနများအား ေငှ်းလင်းရပပာကေား
ခဲ့မပီး အာေီယံသရဘာတူညီချေ် (၅)ေပ် ထုတ်ပပန်ခဲ့
ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် အာေီယံမူရဘာင်အတွင်းမှ
သာ ရောငေ်ေွမ်ညဟ်ရုပပာကေားခဲမ့ပီး နိငုင်၏ံတညမ်ငမိ်
ရအးချမ်းမှုအရပါ်တငွမ်တူည၍် ရောငေ်ေွသ်ွားမညဟ်ု
ပါေငရ်ကောင်း၊ အာေီယံအထူးေိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်
ေန်အတွေ် အင်ေိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့် မရလးေှားနိုင်ငံ နိုင်ငံ 
ပခားရေးေနက်ေီးရဟာင်းများနငှ့ ်ထိငု်းနိငုင်မံ ှေတုယိနိငုင် ံ
ပခားရေးေန်ကေီးရဟာင်းတို့အား အေိုပပုခဲ့ရကောင်း၊ မိမိ
တိုအ့ရနပဖင့ ်ထိငု်းနိငုင်ေံတုယိနိငုင်ပံခားရေးေနက်ေီးအား 
အေိုပပုခဲ့ရသာ်လည်း အာေီယံဥေ္ကဋ္ဌ ဘရူနိုင်းဘုေင်မှ 
၎င်းတိုန့ိငုင်၏ံ နိငုင်ပံခားရေးေနက်ေီးအား အာေယီေံိယု ်
စားလှယ်အပဖစ် ေမ်းလှမ်းလာသည့်အတွေ် မိမိအရနပဖင့် 
သရဘာတူညီမှုရပးခဲ့ရကောင်း။

မိမိတို့အရနပဖင့် အာေီယံမူရဘာင်အတွင်းမှသာ 
ရောငေ်ေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင် ံ
တောေေ်ေံရေးလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် မှန်မှန်ေန်
ေန် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်မပီး မငိမ်းချမ်း
စွာ အတူယှဉ်တွဲရေးမူကေီး (၅)ေပ် အရပါ်တွင် အရပခခံ
မပီး လွတ်လပ်၍တတ်ကေရသာနိုင်ငံပခားရေးမူေါေ၊ နိုင်ငံ
အားလုံးနှင့် မိတ်ေတ်မပျေ်ေေ်ေံရေးမူေါေများပဖင့် 
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိို၏့ေပတ်ညခ်ျေအ်ား 
မညသ်ည့အ်ချနိတ်ငွမ် ှရပပာင်းလမဲညမ်ဟတုဘ် ဲမရူဘာင်
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အတွင်းမှသာ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ ပဖစ် ကေသည့်          
မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ 
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ရစာေနန်ယီယန်ငှ့ ်ရေါေတ်ာ
ဗညားရအာင်မိုးတို့ေ အမျ ိုးသားလုံခခုံရေးအေ်ဥပရေ 
အပမန်ေံုးရေးေဲွပပဋ္ဌာန်းရေး၊ အကေမ်းဖေ်သမားများအား 
ဖမ်းေီးေမိရေးနှင့် သတင်းရပးသူများအား ထုိေ်သင့်သည့် 
ေုရကေးချးီပမှင့်ရပးရေး၊ စေ်သုံးေီတင်သွင်းရေးနှင့်
ပတ်သေ်၍  ပပည်ပနိုင်ငံများမှ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများရခါ် 
ယူရောင်ေွေ်ရေး၊ ပပည်တွင်း၌ စေ်ရုံတည်ရောေ်မပီး 
ရလာင်စာေီထုတ်လုပ်နုိင်ေန်ရောင်ေွေ်ရေး၊ ခေီးသွား
လုပ်ငန်းပမှင့်တင်ရေး၊ သဘာေဓာတ်ရငွ့နှင့်ရေနံေဏ္ဍ
တွင် ေုမ္ပဏီများေိုတင်ေါရခါ်ယူ၍ လုပ်ေွေ်သစ်များ 
ရဖာ်ရောင်ရေး၊ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါ ပဖစ်ပွားရနချနိ်
တွင် အရပခခံလူတန်းစားများ ကေုံရတွ့ရနေသည့် စား
ေတ်ရနရေးအခေ်အခဲေို သမေါယမနှင့် ရေျးလေ်
ရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးေနက်ေီးဌာနမ ှပံပ့ိုးေညူရီောင ်
ေွေ်ရပးရေး၊ ရပမယာသိမ်းေည်းမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ရတာငသ်မူျား၏ နစန်ာမှုေိရုေှးရှု၍ ရပဖေငှ်းရောငေ်ေွ်
ရပးရေး၊ ေိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ောေွယ်ရေးအတွေ် တိုင်း
ေင်းရေးေါးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး၊ ေျန်းမာရေးေဏ္ဍအတွေ် 
အရေးတကေီးလုိအပ်သည့်  ရအာေ်ေီဂျင် ထတုလ်ပုသ်ည့်
စေရ်ုမံျား မမို့နယအ်လိေု ်တညရ်ောေရ်ပးရေး၊ လငူယ်
များအား အရပခခကံေေရ်ပခန ီသနူာပပုသငတ်န်းရပးရေး၊ 
တိုေ်ပွဲရေှာင်ပပည်သူများ ေူညီရထာေ်ပ့ံရေး၊ ေျန်းမာ 
ရေးေန်ထမ်းများပဖစ်သည့် ေောေန်၊ ေောမများ၊ သနူာပပု
များနှင့ ် ၎င်းတို ့၏မိသားစုေင်များအား ဦးစားရပး၍ 
ေိဗုစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးထုိးနံှရပးရေး၊ သဘာ၀ရဘး 
အန္တောယ် ကေုံရတွ့ရနေသည့် ပပည်သူများအား လိုအပ်
သည့ ်ေညူပီံပ့ိုးမှုများ ရောငေ်ေွရ်ပးရေး၊ ေယားပပည ်
နယအ်တေ်ွ  လိအုပလ်ျှေ်ေှသိည့ ်ေောေနန်ငှ့ ်သနူာပပု
များခန့်အပရ်ပးရေးတိုန့ငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ ေငှ်းလင်းရေွးရနွး
တင်ပပကေသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အမျ ိုးသားလံုခခုံရေးအေ် 
ဥပရေရေးေဲွနုိင်ရေးေုိ ပပန်လည်စိစစ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 

အကေမ်းဖေ်သမားများဖမ်းေီးမိရေးနှင့် သတင်းရပး
သူများအား ထုိေ်သင့်သည့်ေုရငွချးီပမှင့်ရေးေုိ လုပ်ရောင် 
ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် 
စပလ်ျဉ်း၍ သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများ၏ ဥပရေ၊ နည်း 
ဥပရေ၊ လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများနငှ့အ်ည ီရောငေ်ေွသ်ွား
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ခေီးသွားလပုင်န်းပမငှ့တ်ငန်ိငုေ်န ်သေ ်
ေိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများေ ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း။ 
လယ်ယာရပမပပဿနာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် စနစ်တေျရောင်ေွေ် 
ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်
ေန်အတွေ် တုိင်းေင်းရေးထုတ်လုပ်နုိင်ရေးေုိ သေ်ေုိင်ော 
သုရတသနဌာနများေ လုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
မမို ့နယအ်လိေု ်ရအာေေ်ဂီျငစ်ေရ်ုမံျား တညရ်ောေ်
ရေးေိ ုေေလ်ေရ်ောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊  
ယခုလအတွင်း ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေူးစေ်ပပန့်ပွားမှုေို 
ထေ်ေေ်ေျေင်းရအာင် လုပ်ရောင်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊  
ပပညသ်လူထူအုရနပဖင့ ်ရောဂါေူးစေမ်ှုရလျှာခ့ျနိငုရ်ေး
အတွေ် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည်ေုိ ရတွ့ေရကောင်း။

ေယားပပညန်ယအ်တေွ ်လိအုပသ်ည့ ်ေျန်းမာရေး
ေနထ်မ်းများေိ ုပဖည့ေ်ည်းရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ ဖွံ့မဖိုးရေးလပုင်န်းများမှာ တိငု်းပပညေ်ငရ်ငရွပါ် 
မတူညမ်ပီး ရောငေ်ေွေ်ရကောင်း၊ လတတ်ရလာောလ
တွင် တုိင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များ အေေ်သွယ်မပပတ် 
ရစရေး ပပည်သူများခေီးသွားနိုင်ရေးအတွေ် မီးေထား
နငှ့ ်ရလရကောင်းခေီးစဉအ်ချ ို့ေိ ုအရှုံးခရံပပးေွရဲပးလျေ်
ေှိရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့် ၅ နှစ်တာောလအတွင်း ပမန်မာ
တို့၏ ယဉ်ရေျးမှုနှင့်စရိုေ်လေ္ခဏာများ ဖျေ်ေီးခံခဲ့
ေရကောင်း၊ ပမန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် အမျ ိုးသားယဉ် 
ရေျးမှုအရပါ် အရပခခံသည့်အဖွဲ့အစည်းပဖစ်ရကောင်း၊ 
နိုင်ငံသားများ၏ စိတ်ပိုင်းေိုင်ောေပ်တည်မှုတွင် အား 
ေစားေဏ္ဍသည်အရေးကေီးရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ တိုင်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအားလံုးတွင် အားေစားရံုများ၊ 
အားေစားေွင်းများနှင့် ရေေူးေန်များ တည်ရောေ်
ရပးေန်စီစဉ်လျေ်ေှိရကောင်း။

ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများနှင့် ရန့စဉ်ထိရတွ့ရနေ
သည့ ်မသိားစေုငမ်ျားေိ ုေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေး 
ထိုးနှရံပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သဘာ၀ရဘးအန္တောယ ်
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ပဖစ်ရပါ်လာပါေ ချေ်ချင်းတုန့်ပပန်ရောင်ေွေ်နိုင်ေန် 
သေေ်ိုင်ောေန်ကေီးဌာနအရနပဖင့် ပပင်ေင်ရောင်ေွေ်
ထားမပီး သယ်ယူပို့ရောင်ရေးအတွေ်လည်း ပပင်ေင်
ရောငေ်ေွထ်ားရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်တိငု်းေင်းသား
များ စိတ်ပိုင်းေိုင်ောအားငယ်မှုမေှိရအာင် တိုင်းရေသ
ကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ၊် ရေျးလေန်ငှ့ ်မမို့ပပ၊ ေင်းေ၊ဲ ချမ်းသာ
ေွာဟမှုရလျှာ့ချနိုင်ရေးေို အရလးထားရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိရကောင်း ပဖည့်စွေ်ေှင်းလင်းရပပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေား ရပပာကေား
ောတွင် မိမိတ့ုိသည် ယာယီရောင်ေွေ်ေသည့် အဖဲွ့အစည်း 
ပဖစ်မပီး အစိုးေ၏လုပ်ငန်းများေို အေင်ရပပရအာင် 
အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရောငေ်ေွရ်နေရကောင်း၊ ေဏ္ဍ
အသစ်များေုိ တုိးချဲ့ ရောင်ေွေ်ောတွင် အဘေ်ဘေ်ေ 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ရေွးရောေ် 
ပွဲ မဲမသမာမှုရကောင့် ပဖစ်ရပါ်လာသည့် ေူပူမှုများနှင့် 
အကေမ်းဖေ်များေုိလည်း ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရနေရကောင်း၊ 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေို ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်မပီး 

တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးေိုလည်း အဓိေဦးစားရပးလုပ် 
ရောင်ရနရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် နိုင်ငံရေးတည်မငိမ်မှု 
ေေှရိအာငရ်ောငေ်ေွရ်နရကောင်း၊ အမိရ်စာင့အ်စိုးေသည ်
တိငု်းပပညေ်ိ ုရခတ္တတာေနယ်ထူနိ်းသမိ်းရပးသည့ ်အစိုးေ
ပဖစ်မပီး အရေးရပါ်ောလေုန်ေုံးသည့်အခါ ဥပရေနှင့်
အညီ ရေွးရောေ်ပွဲပပန်လည်ေျင်းပရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပွဲေလေ်ပဖင့် ထွေ်ရပါ်လာမည့် 
အစိုးေအား နိုင်ငံတာေန်ေိုအရပခခံဥပရေနှင့်အညီ လွှဲ 
ရပပာင်းရပးအပ်နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားမည် ပဖစ်ရကောင်း။

အိမ်ရစာင့်အစိုးေအရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီေ ချမှတ်သည့်မူေါေများေို အရောင် 
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်လျှေ်ေှိ မပီး အဓိေအားပဖင့်  
စီးပွားရေးေဏ္ဍအား အရလးရပး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ မိမိတို့ရောင်စီေင်များအရနပဖင့် တစ်ဦးချင်း
စီ၏ အရတွ့အကေုံရပါ်အရပခခံမပီး လုပ်ငန်းများေုိ စဉ်းစား 
ရောင်ေွေ်ောတွင် ပပည်ရထာင်စုေုိ လွှမ်းခခုံစဉ်းစား၍ 
နိငုင်ရံတာ၏် အေျ ိုးေိ ုဦးတညရ်ောငေ်ေွသ်ွားကေရစ
လိုရကောင်း မှာကေားသည်။ 
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လေေ်ှအိရပခအရနများအေ ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွား
မှုနှုန်း ရလျာ့ေျသွားရသာ်လည်း ရပါ့ေစွာပဖင့် ရနထိုင်
သွားလာလုပ်ရောင်မှုများေုိ မလုပ်ရောင်ကေရစလုိရကောင်း၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရကောင့ေ်ေှိလာသည့် သင်ခန်းစာများ၊ 
အရတွ့အကေုံများေိ ုရမရ့လျာမ့သွားကေရစလိဘု ဲရောဂါ
ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်ပါေ လိုအပ်
သညမ်နှသ်မျှေိ ုကေိုတငပ်ပငေ်ငထ်ားကေေနလ်ိအုပမ်ည ်
ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်အမိရ်စာင့ ်
အစိုးေအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်ေ ဩဂုတ်လ ၉ ေေ် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် 
ရနပပည်ရတာ်ေိှ ဘုေင့်ရနာင်ေိပ်သာ အစည်း အရေးခန်းမ၌ 
ေျင်းပပပုလပုသ်ည့ ်ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထိန်း 
ချုပ်၊ ေုသရေးေုိင်ော သတ္တမအကေိမ် ညိှနှိုင်းအစည်းအရေး
သို့ တေ်ရောေ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ၊ နိုင်ငံရတာ်ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေ
သည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး တငရ်အာငစ်န်း၊ ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး 
မိုးပမင့ထ်နွ်း၊ ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် တွဖဲေအ်တငွ်း 
ရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ နုိင်ငံပခားရေးေန်ကေီး 
ဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ စီမံေိန်း
နှင့်ဘဏ္ဍာရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေိှန်၊ 
ပပနက်ေားရေးေနက်ေီးဌာန ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးရမာင်
ရမာင်အုန်း၊ ေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 
ရေါေ်တာ သေ်ခုိင်ေင်း၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုး (ကေည်း) 
မ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနငှ့တ်ာေနေ်ှသိမူျား တေ်
ရောေက်ေမပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်စိုးေေနက်ေီး 
ချုပမ်ျား၊ တာေနေ်ှသိမူျားေ  Video Conferencing ပဖင့ ်
တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်

ေိုဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေိုင်ော
သေ္တမအကေိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၉ - ၈ - ၂၀၂၁ )
ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေားောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ 
ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ တတိယလှိုင်းပဖစ်ပွားမှုသည် ဇွန်လ
ရနှာင်းပိငု်းတငွ ်ေူးစေမ်ှုနှုန်း ပမနေ်နပ်မင့မ်ားလာသည်
ေို ရတွ့ေှိခဲ့ေရကောင်း၊ ထိုသို့ ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှု
များေုိ ထိန်းချုပ်နုိင်ရေးနှင့် ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး 
လုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ောတွင် လိုအပ်သည့်ေုံးပဖတ် 
ချေမ်ျား အချနိန်ငှ့တ်စရ်ပပးည ီချမတှန်ိငုရ်ေး၊ လပုရ်ောင်
သင့်လုပ်ရောင်ထုိေ်သည်များေုိ ရောလျင်စွာ လုပ်ရောင် 
နိုင်ရေးအတွေ် ဇူလိုင် ၉ ေေ်ရန့တွင် မိမိေိုယ်တိုင်
ဦးရောင်၍ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ 
ေသုရေးေိငုေ်ာ ပထမအကေမိည်ှနိှိုင်းအစည်းအရေးေို
ေျင်းပပပုလုပ်ခဲ့မပီး ယရန့အချနိ်အထိ အစည်းအရေး ၇ 
ကေိမ်ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့အစည်းအရေးများ ပပု 
လပုပ်ခင်း၊ ဗဟိရုောမ်တမီတှစေ်င့ ်ရန့စဉက်ေပမ်တေ်ပွ ်
ေဲပခင်း၊ တာေန်ေှိသူအသီးသီးနှင့် ပပည်သူလူထုတို့မှ 
ေိုင်းေန်းစုရပါင်းပါေင်လုပ်ရောင်ခဲ့ပခင်းရကောင့် ယခု
အချန်ိတွင် ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေုိ အတုိင်းအတာ 
တစ်ခုအထိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ရကောင်း။

ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်လည်း 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေို ထိန်းချုပ်နိုင်ေန် ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်
လျေ်ေိှသည်ေုိ ရတွ့ေိှေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါေူးစေ် 
ပဖစပ်ွားမှုအရနပဖင့ ်ဇလူိငု ်၈ ေေည်ပိငု်းအထ ိတစေ်မ္ဘာ
လုံးတငွ ်ရောဂါပိုးအတညပ်ပုသ ူ၂၀၂ သန်းရေျာ၊် ရသေုံး
သူ ၄ ေသမ ၃ သန်းရေျာ်ေှိမပီပဖစ်မပီး မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 
ရောဂါပိုးအတည်ပပုသူ ၃ သိန်း ၂ ရသာင်းရေျာ်နှင့် 
ရသေုံးသူ  တစ်ရသာင်းတစ်ရထာင်ရေျာ်ေှိ မပီ ပဖစ်  
ရကောင်း၊ ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေုိ အတုိင်းအတာတစ်ခု 
အထိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်ေိုရသာ်လည်း စိတ်ချေ
သည့် အရနအထားတွင် မေှိရသးရကောင်း၊ ရောဂါေူး
စေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေို ယခုဩဂုတ်လတွင်တစ်ေေ်၊ 
ရခါေခ်ျ ိုးေျသညအ်ထ ိေွခဲျနိငုရ်ေး ကေိုးစားလပုရ်ောင်
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခင်ေ ၄၀၀၀ ဦးခန့်ပဖစ်ပွားမှု
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ေိ ု၂၀၀၀ ဦးအထ ိရလျာ ့ေျနုိင်ရေးလုပ်ရောင်သွားမည်
ပဖစ်မပီး ရနာေ်လများတွင် ထုိထေ်ပုိမုိေျေင်းရအာင် 
ေေ်လေ်ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင် သွားကေေမည်ပဖစ်  
ရကောင်း၊ ဩဂုတ်လ ၁ ေေ်ရန့တွင် ေူးစေ်ပဖစ်ပွားသူ 
၃၄၀၀ ရေျာ်ေှိခဲ့မပီး ၈ ေေ်ရန့တွင် ေူးစေ်ပဖစ်ပွားသူ 
၃၂၀၀ ရေျာ်ပဖစ်ရကောင်း၊ ောခိုင်နှုန်းအားပဖင့် ၃၀ 
ောခိငုန်ှုန်း ပတေ်န်းေျငတ်ငွ ်ေှရိနရကောင်း၊ ေန်ေုန်တုိင်း
ရေသကေီး၊ မန္တရလးတုိင်းရေသကေီး၊ ပဲခူးတုိင်းရေသကေီးတို့
တငွ ်ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုများေိ ုအပမနေ်ုံးေွခဲျရပး
နိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ လဦူးရေထထူပမ်ျားပပားသည့ ်တိငု်းရေသ
ကေီးများအရနပဖင့် အထူးဂရုစိုေ်ေန်လိုအပ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ အချ ို့ရောဂါပဖစပ်ွားမှုနှုန်းနည်းပါးသည့ ်ရနော
ရေသများသည်လည်း မရပါ့ကေရစလိုရကောင်း၊ ရောဂါ
ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းရလျာေ့ျရစရေး ချမတှထ်ားသည့ ်သတ်မှတ်
ထားသည့် သွားလာရနထုိင်မှုများေုိ Indicator ၊ Figure တို့
တွင် ကေည့်ရှုပါေ မမို့ကေီးများတွင် လိုေ်နာမှုေှိ မပီး 
ရလျာ့ေျလျေ်ေှိရသာ်လည်း အချ ို့မမို့များ၊ ရေသများ
တငွ ်ပုမံနှအ်တိငု်းလှုပေ်ှားသွားလာလျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့
ေှိေသပဖင့် ရပါ့ရပါ့ေေရနထိုင်သွားလာလှုပ်ေှားမှုများ
ေို မလုပ်ေျရစလိုရကောင်း၊ သေ်ေိုင်ောရေသများေှိ 
တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့်လည်း ရနောရေသမရေွး 
ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာအသပိညာရပးမှုများ၊  လိေုန်ာေနလ်ို
အပ်သည်များေို လူတိုင်းသိေှိရအာင် လုပ်ရောင်ရပး
ေန်လိုရကောင်း။

လွန်ခဲ့သည့် ေေ်သတ္တပတ်အတွင်းမှစ၍ အရပခခံ
စားရသာေ်ေုန်များ၊ အရပခခံအိမ်သုံးရေးပစ္စည်းများ၊ 
ေနုရ်ေးနှုန်းကေီးပမင့လ်ာသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ေနု ်
ရေးနှုန်းကေီးပမင့မ်ှုတငွ ်Cost of Production (ထတုလ်ပုမ်ှု
ေုန်ေျစေိတ်များပပားပခင်းရကောင့် ပမင့်မားပခင်း)နှင့် Supply 
and Demand (စားသုံးသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူမမျှတပခင်း
ရကောင့ ်ပမင့မ်ားပခင်း)ဟ၍ူ ေှရိကောင်း၊ အေိပုါ အရကောင်း
နှစ်ခုမှလဲွ၍ ေုန်ရေးနှုန်းပမင့်မားေန်အရကောင်းမေိှရကောင်း၊ 
ရောဂါေန့်သတခ်ျေမ်ျားရကောင့ ်လမ်းပန်းေေသ်ယွ်
မှု ေနုေ်ျစေတိန်ငှ့ ်လပုအ်ားခေနုေ်ျစေတိမ်ျားရကောင့ ်
အတိငု်း အတာတစခ်အုထ ိရေးနှုန်းပမင့မ်ားမှုေှသိညေ်ိ ု
မရပပာလုိရသာ်လည်း မတန်တေရေးတင်ရောင်းချမှုများ
ေုိ မပဖစရ်စလိရုကောင်း၊ ထိသုို ့ေနုရ်ေးနှုန်းများ ပမင့မ်ား

လာရစေန်၊ ပစ္စည်းပပတ်လပ်၍ ရေးပမင့်မားလာရစေန် 
ေည်ေွယ်ချေ်ေှိစွာပဖင့် သိုရလှာင်ပခင်း၊ ရေးေစားပခင်း
များလည်းေှသိပဖင့ ်အရပခခစံားေနု၊် သုံးေနုမ်ျား ရေးနှုန်း
ပမင့်မားမှုမေှိရစရေး တာေန်ေှိသူများေ ထိန်းသိမ်းလုပ် 
ရောငရ်ပးကေေနလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စားေနု၊် 
ရသာေ်ေုန်ထုတ်လုပ်သည့် နုိင်ငံ၊ စုိေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေး 
ထုတ်ေုန်များထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုပဖစ်သပဖင့် 
အရပခခစံားသုံးေနုမ်ျား ေနုရ်ေးနှုန်းပမင့မ်ားရနမှုသည ်
သဘာေမေျရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပည်နယ်အသီးသီးေှိ ရေသခံပပည်သူများ စားရေဖူလုံမှု
ေိှရစေန် လုပ်ရောင်လျေ်ေိှကေသည့် အစုိးေပုိင်၊ တပ်မရတာ် 
ပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိေပိုင်စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေုိ 
လုိအပ်ချေ်များ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ရေး တုိင်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်များ၊ တိုင်းမှူးများအား 
ကေည့ရ်ှုအားရပးရစခဲပ့ခင်းပဖစမ်ပီး စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးေနု ်
ထုတ်လုပ်မှုများေို အေှိန်အဟုန်မပပတ်ေေ်လေ်လုပ် 
ရောင်နိုင်ရေးလိုအပ်သည်များ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ရောဂါောေယွထ်နိ်းချုပေ်သုရေးရေးပစ္စည်းများ၊ 
အရပခခံအိမ်သံုးရေးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သေ်၍ မည်သည့် 
ေန့်သတ်ချေ်မျှမထားေှိဘဲ တင်သွင်းခွင့်ရပးထားမပီး
ပဖစသ်ပဖင့ ်သေသ်ာရသာရေးနှုန်းများပဖင့သ်ာ ရောင်းချ
ရပးရစလုိရကောင်း၊ ေန်ေုန်နှင့် အချ ိ့ု မမို့ကေီးများမှတစ်ေင့် 
ေပ်ရေးရေသများသို့ ပဖန့်ချပိခင်းများ လုပ်ရောင်ေပခင်း
ပဖစ်သပဖင့် တိုေရ်ိုေ်မရောေေ်ှိဘဲ တစေ်င့်ခံ ရောေေ်ှိ
သုံးစွဲေသူများအတွေ်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ရေးနှုန်း
သေသ်ေသ်ာသာနငှ့ ်ေယယ်သူုံးစွနဲိငုရ်အာင ်ေိယုခ်ျင်း 
စာတေားထား၍ လုပ်ရောင်ရပးကေရစလုိရကောင်း၊ ထ့ုိပပင် 
ရေးေါးများ expired မပဖစရ်စရေးနငှ့ ်လိအုပရ်နသမူျား
ထံသို့ အချနိ်မီရောေ်ေှိရစရေး လုပ်ရောင်ရပးေန်လို
အပရ်ကောင်း၊ ရအာေေ်ဂီျငန်ငှ့ပ်တသ်ေ၍် အခေအ်ခဲ
များစွာ ကေုံရတွ့ခ့ဲေရသာ်လည်း အစုိးေ၊ တပ်မရတာ်၊ အပခား 
လမူှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရစတနာေငှမ်ျား၊ ေမု္ပဏမီျား
နှင့် လူတစ်ဦးချင်းမှအစပပု၍ ေိုင်းေန်းေူညီမှုများပဖင့် 
တေ်ညလီေည် ီရောငေ်ေ်ွနိငုခ်ဲသ့ည့အ်တေ်ွ လေေှ် ိ
အချနိတ်ငွ ်ရအာေေ်ဂီျငလ်ိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုပဖည့ေ်ည်း
ရပးနုိင်မပီပဖစ်မပီး အလံုအရလာေ်ေေိှနုိင်ရအာင် လုပ်ရောင် 
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ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသည် အေှင်း
ရပျာေေ်င်းသွားမည့ရ်ောဂါမဟတုဘ် ဲဗဇီရပပာင်းရောဂါ 
ပိုးများ ေေ်တိုေ်ရပါ်ထွေ်လျေ်ေှိသပဖင့် Oxygen 
Plant များေိ ုေေ်လေတ်ညရ်ောေ်၍လည်း ကေိုတင်
ောေယွပ်ပငေ်ငရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေူးစေ်
ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းရလျာေ့ျသွားသညေ်ိမုပီး ရပါေ့စွာ မလပု ်
ရောငက်ေရစလိရုကောင်း လူ့အသေမ်ျားစွာပဖင့ ်ေင်းမပီး
ေခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများ၊ အရတွ့အကေုံများ ပဖစ်သပဖင့် 
ရမရ့လျာ့မသွားကေရစလိုဘဲ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်
ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်ပါေ လိုအပ်သည်မှန်သမျှေို 
ကေိုတင်ပပင်ေင်ထားကေေန် လိုအပ်မည် ပဖစ်ရကောင်း။

ထိုရ့နာေ ်ေိဗုစရ်ောဂါနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လပုရ်ောင်
ရပးေမည့်အရပခအရနများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေေ်လေ်
ရပပာကေားောတငွ ်“ေိဗုစန်ငှ့ ်ပတသ်ေမ်ပီးရတာ ့အချေ ်
၅ ချေ် ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါတယ်။ နံပတ် ၁ အချေ်
ေရတာ့ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ေီရောဂါသည် ရစာရစာေ ေျွန်ရတာ် 
ရပပာသလိုပဲ ဘယ်လိုမှ အေှင်းရပျာေ်မယ့် အရပခအရန 
မဟုတ်ဘူး၊ အေှင်းရပျာေ်မယ့်အရပခအရနမဟုတ်တဲ့
အတေွရ်ကောင့ ်ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ ပတေ်န်းေျငရ်ောင်း
ရတေွိ ုဖနတ်ီးရပးဖိုလ့ိတုယ။် ဥပမာအားပဖင့ ်- ေျန်းမာ 
ရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ လူရနမှုစရိုေ်ရတွ၊ လူရနမှုစနစ်ရတွ 
ေါရတွေို ေျွန်ရတာ်တို့ေ လုပ်ရပးဖို့လိုတယ်။ ေါေျ
ရတာလ့ည်း လရူတေဲွ့ အသပိညာ၊ အတတပ်ညာ၊ ရနာေ်
တစ်ခါ လူမှုအေင့်အတန်းေိုတာဟာလည်း ေင်ရငွတို့၊ 
ဘာတ့ုိလည်း စေားရပပာတယ်၊ စီးပွားရေးရောင်းဖ့ုိလည်း 
လိုတယ်။ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေလည်း ေင်ရငွရောင်းရန
ဖ့ုိလုိတယ်၊ ပပည်သူေလည်း ေင်ရငွရောင်းရနဖ့ုိ လုိတယ်။ 
အစိုးေေလည်း ေင်ရငွေှိမှသာ အစိုးေတာေန်ယူေတဲ့ 
ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းရတွေို၊ ဥပမာ-ပန်းဥယျာဉ်ရတွ 
ရဖာ်ထုတ်ရပးတာတို့ ၊  ရေစီးရေလာရောင်းရအာင် 
ရောငေ်ေွရ်ပးတာတို၊့ ေါေျရတာ ့အစိုးေေငရ်ငေွှမိ ှလပု်
လိုေ့တာရတေွှတိယ။် ပတေ်န်းေျငရ်ောင်းရတရွပါ၊့ တစ်
ဦးချင်းေျရတာ့လည်း သူတို့အိမ်ရတွေို သန့်သန့်ေှင်း 
ေှင်းနဲ့ သပ်သပ်ေပ်ေပ်နဲ့ ရလလုံမိုးလုံနဲ့ ေီလိုလုပ်နိုင်တဲ့ 
အရပခအရနမျ ိုး ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းရတွ ေျွန်ရတာ်
တို့ ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်။ နံပါတ် ၁ အချေ် အရေးကေီးပါ
တယ။် ပတေ်န်းေျငရ်ောင်းေိ ုဖနတ်ီးရပးေမယ။် ပပည်

သရူော၊ အစိုးေရောလပုေ်မယ့ ်သရဘာေှတိာရပါ၊့ ေတုယိ
ေ ဘာလေဲိရုတာ ့ေိယုခ်စံမွ်းအားရတ ွရောင်းရအာင၊် 
တစ်ဦးချင်းေဲ့ ေုိယ်ခံစွမ်းအားရတွရောင်းရအာင်၊ ေျန်းမာ 
ကေ့ံခုိင်ရအာင် ေျွန်ရတာ်တ့ုိေလုပ်ေမယ်။ ေုိလုိတာေရတာ့ 
ေျွန်ရတာ်တ့ုိေ အားေစားရတွ ဘာရတွအားရပးေမယ်။ 
လူရတွ ေုိယ်ခံစွမ်းအားရောင်းရအာင် ေျွန်ရတာ်တ့ုိေ 
လပုရ်ပးေမယ။် အဲေ့ါနဲ့ ေေစ်ပတ်ာေ ဘာလေဲိရုတာ၊့ 
စားနပ်ေိေ္ခာရတွ ဖူလုံရပါများရေးရပါ့၊

တတိယအချေ်ေ ဖူလုံရပါများရေးပါ။ စားရနမှ
လည်း သူေအားေှိမှာ။ အားေှိမှလည်း ေိုယ်ခံစွမ်းအား 
ေိတုာလည်း ေှမိှာ၊ အားမေှဘိနဲဲ့ ေိယုခ်စံမွ်းအား ဘယ ်
လုိမှ ရောင်းစောမေိှဘူး။ ကေ့ံခုိင်ဖ့ုိေုိတာေလည်း ရလ့ေျင့် 
မှရပါ့၊ ရလ့ေျင့်မှသာ ေိုယ်ခံစွမ်းအားေိုတာေလည်း 
ရောင်းလာမှာရပါ၊့ ေလီိပုဖစရ်အာင ်ေျွနရ်တာတ်ိုေ့လပု ်
ေမယ်။ အဲ့ေီရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ေ စားနိုင်ရအာင်လုပ်
ရပးေမယ။် စားနိငုရ်အာငလ်ပုရ်ပးေိရုတာ၊့ ရစာရစာေ 
ေျွနရ်တာရ်ပပာသလိ ုေျွနရ်တာတ်ိုေ့ စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွး 
ပမူရေးေိုအရပခခံတဲ့ တိုင်းပပည်တစ်ခုပဖစ်တဲ့အတွေ် 
ေျွန်ရတာ်တို့မှာစားရေေိေ္ခာ မရပါစော၊ မပပည့်စုံစော 
အရကောင်းမေိှဘူး၊ ေျွန်ရတာ်တ့ုိလုပ်ဖ့ုိပဲလုိတယ်။ ေျွန်ရတာ် 
တိုေ့ စားရေေေိ္ခာရပါများရအာငလ်ပုရ်ပးနိငုမ်ယေ်ိလုို့
ေှိေင်၊ ေျွန်ရတာ်တို့ရပါရပါများများစားေမယ်ေိုေင် လူ
ရတေွဲ့ေျန်းမာရေးမှာ များစွာအရထာေအ်ေေူလာလမိ့်
မယ။် ေါေိမုတှစခ်ါ ပတေ်န်းေျငရ်ောင်းနဲ့ရပါင်းစပမ်ပီး
ရတာ ့လပုမ်ယေ်ိလုိုေ့ှေိင၊် ရနာေေ်ျန်းမာကေံခ့ိငုရ်ေးနဲ့
ပတ်သေ်မပီးရတာ့ ရောင်ေွေ်ရပးမယ်ေိုလို့ေှိေင် 
ေျွနရ်တာတ်ို ့ေရီောဂါနဲ့ပတသ်ေမ်ပီးရတာ ့ောေယွရ်ေး
မှာရတာ့ များစွာအေျ ိုးေှိမယ်ေိုတာရတာ့ ေျွန်ရတာ်
တ့ုိ ရပပာလုိတယ်။ ရနာေ်တစ်ခု အ့ဲေီလုိလုပ်နုိင်ဖ့ုိေုိတာေ 
တစ်ဖေ်ေလည်း ောေွယ်ေုသရေးရတွ ပပည့်စုံ
ရအာငရ်ောငေ်ေွရ်ပးဖိုလ့ိပုါတယ။် ောေယွရ်ေးေယ၊် 
ေသုရေးေယ၊် ေါအနာဂတမ်ှာ မလပုလ်ိုမ့ေပါဘူး၊ အနာ 
ဂတ်မှာ ောေွယ်ရေးရော၊ ေုသရေးရော ေျွန်ရတာ်တ့ုိ 
ထုတ်ေုိထုတ်ေမယ်၊ ေါ ပပည်တွင်းမှာ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ မလုပ် 
လိုမ့ေဘူး၊ လသူန်းရပါင်း ၅၀ ရေျာရ်လာေဟ်ာေိ၊ု တစ်
ချနိ်လုံး နိုင်ငံပခားေေယ်ဖို့ေိုတာေရတာ့ တိုင်းပပည်မွဲ
သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ေီရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ေီမှာ ထုတ်လို့
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ေရအာင် ေျွန်ရတာ်တို့ ကေိုးစားေမယ်။
ောေွယ်ရေးရော၊ ေုသရေးရော ေျွန်ရတာ်တို့ 

ေရအာငလ်ပုက်ေမယ။် ရနာေတ်စခ်ေု ဘာလေဲိေုင ်အဲ့
ေီထဲမှာ လူရပပာများရနတာေ တုိင်းေင်းရေးပါ။ တုိင်းေင်း 
ရေးေလည်း အခေုျန်းမာရေးေနက်ေီးဌာနေယ၊် ရနာေ်
တစ်ခါ ောေွယ်ရေးေန်ကေီးဌာနရအာေ်မှာေှိတဲ့ ရေး
ေန်ထမ်းညွှန်ကေားရေးမှူးရုံးေ ရေးသုရတသနတပ်
ရတေွယ၊် ရပါင်းစပမ်ပီးရတာ ့ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ါရတ ွသရုတ 
သနလုပ်ရနတာေိှတယ်။ တုိင်းေင်းရေးဦးစီးဌာနရောရပါ့၊ 
အဓိေေရတာ့ တိုင်းေင်းရေးေရနဦးစီးမပီး လုပ်ကေ
တာရပါ့၊ ေါေို ရခတ်သစ်နည်းပညာရတွနဲ့ရပါင်းစပ်မပီး
ရတာ့ တိုင်းေင်းရေးရတွေို ေျွန်ရတာ်တို့ ရဖာ်ထုတ်ဖို့ 
လိုတယ်။ ပပည်နယ်ရတွမှာလည်း တိုင်းေင်းရေးပညာ 
ေငှရ်တေွှပိါတယ။် ရေးအရေျာအ်ရမာရ်တေွှကိေတယ။် 
ေေင်ပပည်နယ်မှာေှိတယ်။ ေချင်ပပည်နယ်မှာေှိတယ်။ 
ေမှ်းပပညန်ယမ်ှာေှတိယ။် ေါလည်း ပပညန်ယရ်တမွှာလည်း 
ေျွနရ်တာတ်ို ့မရပပာနိငုတ်ဲ ့မသတိဲ ့တိငု်းေင်းရေးနဲ့ပတ ်
သေတ်ဲပ့ညာေငှရ်တေွှမိှာပါ။ သတူိုန့ဲ့ရခါ်ယရူတွ့ေုရံေွး 
ရနွးမပီးရတာ့မှ လေ်ရတွ့ေျတဲ့ဟာရပါ့ဗျာ၊ ေျွန်ရတာ်
တ့ုိမှာရတာ့ တစ်ဖံုထည့်မယ်တ့ုိ၊ နှစ်ဖံုထည့်မယ်တ့ုိ၊ ရသချာ 
သိပ္ပနံည်းေျရပါ့၊ သူ့ေဲ့ စရေးလ်အတိအေျနဲ့၊ တစ်ေယ့် 
ေိ ုနည်းစနစေ်ျေျနဲ့ ရဖာထ်တုမ်ပီးရတာမ့ ှရောငေ်ေွ်
မယေ်ိေုင ်ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ဲ့ေိဗုစန်ဲ့ပတသ်ေတ့ဲ်ောေွယ်
ေုသရေးဟာ ပပည်တွင်းမှာပဲ လုပ်လ့ုိေမယ့်အရနအထား
ေှတိယ။် ေါေိလုည်း တိငု်းေင်းရေးအပါအေင ်ောေယွ ်
ရေး၊ ေုသရေးများေိုလည်းပပည့်စုံရအာင် ရေေှည်
အတွေ်ကေည့်မပီး ရောင်ေွေ်ရပးကေဖို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာ
လိပုါတယ။် ရနာေ ်နပံါတ ်၅ အချေရ်ပါ ့အဲေ့ါဘာလေဲို
ရတာ ့ပပညသ်ရူတေွိ ုေငရ်ငရွောင်းရအာင ်ရောငေ်ေွ်
ရပးဖို့ပဲ၊ ေင်ရငွမေှိေင် ဘာမှလုပ်လို့မေဘူး။ အမမဲတမ်း၊ 
ထာေေေင်ရငွေရနေမယ်။ ေျွန်ရတာ်တ့ုိတုိင်းပပည်မှာ အေင် 
အစိုးေရတွလေ်ထေ်ေတည်းေ ရပပာတယ်။ ေင်းေဲ
မှုနှုန်းရလျှာခ့ျရေးေိမုပီးရတာ ့လပုရ်နတာေှတိယ။် ောနှုန်း 
ပပည့မ်ရအာငပ်မငရ်သးပါဘူး၊ ခထုေထ်မိရအာငပ်မငရ်သး
ဘူး၊ အခုေိုဗစ်ပဖစ်ရတာ့ ပိုေိုးလာတယ်။ ပိုမပီးရတာ့ 
ေင်းေဲမှုရတွ ပိုများလာတယ်။ အဲ့ေီရတာ့ ပပည်သူရတွေ 
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေမယ်။ ေင်ရငွေဖ့ုိနည်းလမ်းေရတာ့ 

ဘာလေဲိရုတာ ့ရစာရစာေရပပာတဲ ့ရေခရံပမခေံှမိပီးသား 
စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းေရနမပီးရတာ့ ေင်ရငွ
ေရအာင်ေှာဖ့ုိပဲ၊ အ့ဲေီရတာ့ ပပည်နယ်နဲ့တုိင်းအစုိးေများေ 
ဦးရောငမ်ပီးရတာမ့ ှထထိမိမိရိောငေ်ေွရ်ပးပါလို ့ရပပာ
ချင်ပါတယ်။ 

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ် ေုတိယေန်ကေီးချုပ်၊ ရောင်စီ
အဖွဲ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ တပ်မရတာ် 
အောေှကိေီးများနငှ့ ်တေရ်ောေလ်ာကေသမူျားေ ေမ္ဘာ 
နိုင်ငံများ၊ အာေီယံနိုင်ငံများနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံတို့အတွင်း 
ေူးစေ်ပပန့် ပွားမှုနှင့် ေူးစေ်ပပန့် ပွားမှုရလျာ့ေျလာသည့် 
အရပခအရနများ၊ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးလပုင်န်း
များ ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွသ်ွားမည့အ်ရပခအရန၊ ရောဂါ
ပဖစ်ပွားလာမှေုသပခင်းထေ် မပဖစ်ပွားမီကေိုတင်ော 
ေွယ်ရေးအတွေ် လိုေ်နာရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်သည့် 
အရပခအရန၊ ေူးစေပ်ပန့်ပွားမှုေျေင်းလာသည်နှင့်အညီ 
ရပဖရလျာ့မှုများ ရောင်ေွေ်ောတွင် ကေပ်မတ်ရောင်ေေွ်
ေန်လိုအပ်သည့်အရပခအရန၊ စင်တာများအလိုေ် ပပုစု
ေုသမှုရောင်ေွေ်ရပးရနသည့်အရပခအရန၊ ပပည်ပမှ
ပပနလ်ညေ်ငရ်ောေလ်ာသည့ ်နိငုင်သံားများအား ရောဂါ
စစ်ရေးပခင်းနငှ့ ်ေူးစေမ်ှုထနိ်းချုပန်ိငုရ်ေး ရောင်ေွေ်
လျေ်ေိှသည့်အရပခအရန၊ နုိင်ငံတောမှ မှာယူထားသည့် 
ောေယွရ်ေးများရောေေ်ှိမှု၊ ထိုးနှံရေးရောငေ်ေွရ်န
မှု၊ ထပမ်ရံောေေ်ှလိာမည့ ်ောေယွရ်ေးများနငှ့ ်ေေ ်
လေ်ထိုးနှံရေးရောင်ေွေ်သွားမည့်အရပခအရန၊ တိုင်း
ရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်သီးသီးသို ့ောေယွရ်ေးများ 
ပဖန့်ခွပဲိုရ့ောငရ်နမှု၊ ရောေေ်ှမိှုနငှ့ ်ရေးထိုးနှရံေး ရောင ်
ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများ၊ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ၊ 
ရစတနာေ့နထ်မ်းများနငှ့ ်မသိားစေုငမ်ျားအား ောေယွ ်
ရေးထုိးနံှရေးရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများ၊ အာေီယံ 
အပါအေင ်နိငုင်တံောမ ှေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါနငှ့ပ်တ ်
သေ၍် ေညူရီထာေပ်ံမ့ှုများရောငေ်ေွရ်ပးရေး ချတိ ်
ေေရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရနများ၊ ရအာေ်
ေီဂျင်လိုအပ်ချေ်နှင့်ပတ်သေ်၍ ပပည်ပမှမှာယူတင်
သွင်းရနမှု၊ ထပ်မံရောေ်ေိှလာမည့်အရပခအရန၊ ပပည်တွင်း 
ထတုလ်ပုပ်ဖန့်ပဖူးရပးရနမှုအရပခအရနများ၊ ရအာေေ်ီ
ဂျင်ေယ်ယူရောင်းချမှုများတွင် ရမှာင်ခုိရေးေွေ်ပဖစ်ရပါ်
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မှုမေိှရစရေးနှင့် ရေးနှုန်းကေီးပမင့လ်ာမှုမေှရိစရေး ထနိ်းချုပ်
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်အရပခအရနများ၊ ေုသရေး
လုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်လျေ်ေှိသူများေို ရလ့ေျင့်
ရောင်ေွေ်ရပးရနမှု အရပခအရနများ၊ ေိုဗစ်ရောဂါနှင့် 
ေေစ်ပရ်ေးေါးများ ပဖန့်ချရိေးရောငေ်ေွရ်နမှု အရပခ 
အရနများ၊ ရေးေါးများတင်သွင်းနုိင်ရေးအတွေ် ရပဖရလျာ့ 
ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ်ရပးခဲ့သည့်အရပခအရနများ၊ ရေး
ပစ္စည်းများ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ကေပ်မတ်
ရောင်ေွေ်နုိင်ရေး ေေ်လေ်ရောငေ်ေွသ်ွားမည့ ်အရပခ 
အရနများ၊ ပပညတ်ငွ်းေှ ိနိငုင်ပံိငုန်ငှ့ ်ပဂု္ဂလေိပိငုရ်ေးေါး
စေရ်ုမံျားမ ှရန့စဉရ်ေးေါးထတုလ်ပုမ်ှု၊ နိငုင်အံနှံသ့ို ့ပဖန့်
ရေရပးရနမှုအရပခအရနများ၊ ပပညပ်နိငုင်မံျားသို ့ရောေ်
ေှိရနသည့် နိုင်ငံသားများအတွေ် Relief Flight များ 
ရပပးေွ၍ဲ နိငုင်သံားများအား ပပနလ်ညရ်ခါ်ယခူဲမ့ှု၊  ရေး
ပစ္စည်းများ သယရ်ောငခ်ဲမ့ှုအရပခအရနများ၊ ပပညတ်ငွ်း
ရေရကောင်း၊ ရလရကောင်းနငှ့ ်ေထားပိုရ့ောငရ်ေးခေီးစဉ်
များ ရပပးေွလဲျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရနများ၊ တိငု်းေင်းရေး
မတှေင့ ်ောေယွရ်ေးနှင့် ေုသရေးများထုတ်လုပ်နုိင်
ရေး တုိင်းေင်းရေးသမားရတာ်များအဖဲွ့နှင့် ပူးရပါင်းရောင် 
ေွေ်မှုအရပခအရနများ၊ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းလုိအပ်လျေ် 
ေှသိည့ရ်ေသများတငွ ်ေနထ်မ်းများခန့်အပထ်ားေှမိှု အရပခ 
အရနများ၊ ပပည်သူလူထုအား ရုပ်သံလုိင်းများ၊ သတင်းစာ
များ၊ မေီယီာများမတှစေ်င့ ်ေျန်းမာရေးအသပိညာရပး
အစအီစဉမ်ျားေိ ုထတုလ်ွှင့ရ်နမှု၊ တိငု်းေင်းသားဘာသာ
များပဖင့် ထုတ်လွှင့်ရပးရနမှုအရပခအရနများ၊ သတင်း 
မီေယီာများ၏ ရမးပမန်းချေမ်ျားေိ ုအချနိန်ငှ်တ့ရပပးည ီ
ပပန်ကေားရောင်ေေွ်ရနမှုအရပခအရနများ၊ တပ်မရတာ်
ရေးရုမံျားတငွ ်ေသုရေးရောငေ်ေွရ်ပးရနသည့ ်အရပခ 
အရနနှင့် ရအာေ်ေီဂျင်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲပဖန့်ရေရပးရန
မှုအရပခ အရနများ၊ ေသုရေးစငတ်ာများတငွ ်တပမ်ရတာ်
သား ရေးတပ်ဖဲွ့ေင်များပဖင့် တာေန်ရပးအပ်ထားမှု အရပခ 
အရနများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အေျယတ်ေင့ ်ေငှ်းလင်းတငပ်ပ
ကေသည်။

ရေွးရနွးတငပ်ပချေမ်ျားအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပု ်
ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ပဖည့် 
စေွမ်ှာကေားောတငွ ်ရောေေ်ှလိာသည့ ်ရေးေါးများေိ ု
စဉ်ေေ်မပပတ်ပဖန့်ရေ၍ အချန်ိနှင့်တရပပးညီ လျင်ပမန်စွာ

ထိုးနှရံပးသွားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်း
များေို ဦးစားရပးထိုးနှံနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားေန်လို
အပရ်ကောင်း၊ တိုင်းေင်းရေးမ ှောေယွရ်ေးနှင့ ်ေသု
ရေးများထတုလ်ပုေ်ာတငွ ်သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်
ရေးတပ်ဖဲွ့တ့ုိမှ စနစ်တေျ သုရတသနပပု၍ ခုိင်မာတိေျ 
စွာပဖင့် ထိထိရောေ်ရောေ်ထုတ်လုပ်နုိင်ရေး ေိုင်းေန်း
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ပပည်ပမှ
ပပနလ်ညေ်ငရ်ောေလ်ာသည့ ်မမိတိိုန့ိငုင်သံားများအား 
ရောဂါေူးစေ်မှု ေှိ၊ မေှိ စနစ်တေျစိစစ်၍ ရောဂါေူး
စေခ်ေံသမူျားအား ရေးေါးေသုမှုများေိ ုထထိရိောေ်
ရောေ်ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ေူးစေ်ခံေ
မှုမေှသိမူျားေိလုည်း လိအုပသ်ည့ရ်စာင့က်ေည့မ်ှုများမပီးစီး
ပါေ သေ်ေုိင်ောရနေပ်အသီးသီးသ့ုိ ပပန်လည် ရစလွှတ်
ရပးနိငုရ်ေး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်လိေု ်အစိုးေ 
အဖဲွ့များေ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးသွားေန်လုိအပ်ရကောင်း 
ပဖင့် ပဖည့်စွေ်ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်ောေယွရ်ေးများထိုးနှနံိငုရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
“ောေွယ်ရေးနဲ့ပတ်သေ်လ့ုိေိှေင် ပမန်ပမန်ပဖန့် ဖ့ုိလုိတယ်။ 
ရောေတ်ဲေ့ာေယွရ်ေးရတပွမနပ်မနပ်ဖန့်၊ ရောေတ်ာေ 
ေျွန်ရတာ်တို့ေ ပပည်ပေလာ တဲ့အခါေျမန္တရလးနဲ့      
ေန်ေုန်ေ၊ အဓိေေရတာ့ ေန်ေုန်ရပါ့၊ ေန်ေုန်ေရန
မပီးရတာ့ ရနာေ်တစ်ခါမန္တရလးရပါ့၊ ေါေရတာ့ ေှိတာ
ရပါ။့ သိုရ့သာအ်ဲေ့ေီရနမပီးရတာ ့သေေ်ိငုေ်ာ ပပညန်ယ်
နငှ့တ်ိငု်းရတေွိ ုပမနပ်မနပ်ဖန့်ဖိုလ့ိတုယ။် အ့ဲရတာ့ တစ်ေေ်
ရစာမပီးရောေ်ေင် တစ်ေေ်ရေးတစ်ေေ် ကေိုထိုးနိုင်လို့ေှိ
ေင ်တစေ်ေပ်ိမုပီး ောေယွမ်ှုပိလုပုန်ိငုတ်ာရပါ။့ ရစာရစာ
ပိလုပုန်ိငုတ်ယ။် ေါောေယွရ်ေးနငှ့ပ်တ်သေ်တာရပါ့။ 
ေီလုိပဲ ထုတ်ေုန်ပစ္စည်းရတွ၊ ေျွန်ရတာ်အဖွင့်မှာရပပာလုိေ်
တ့ဲ ရေသမှာေိှတ့ဲ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေထေွရ်နတဲ ့စားေနု၊် 
ရသာေ်ေုန်ပစ္စည်းရတွေိှတယ်၊ ေါရတွေုိလည်း ပမန်ပမန် 
ပဖန့် နုိင်ဖ့ုိလုိတယ်၊ ထိထိရောေ်ရောေ် ပဖန့် နုိင်ဖ့ုိလုိတယ်။ 
ဥပမာအားပဖင့် ေှမ်းပပည်နယ်မှာ မနှစ်ေပဖစ်ခ့ဲဖူးတယ်၊ 
ေျွန်ရတာ်တို့ ခေမ်းချဉ်သီးရတွ၊ ကေေ်သွန်ပဖူရတွ၊ 
ရနာေ်တစ်ခါ ရဂါ်ဖီရတွ၊ ဟင်းသီးဟင်းေွေ်ရတွ အဲ့လို
ပပဲဖစလ်ိုေ့ိမုပီးရတာ ့ေျွနရ်တာတ်ို ့ပပညန်ယအ်စိုးေနဲ့ စစ်



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်38

တိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်နဲ့ရပါင်းမပီးရတာ့မှ သမေါယမ ေီလိုနဲ့
လပုက်ေတာေှတိယ၊် အပမနေ်ုံးပဖန့်ကေပပုကေရပါ၊့ ပဂု္ဂလေိ
ရတွေလဲေီလိုဘဲ ေိုင်းေူကေနဲ့ ေီလိုပဖစ်ကေတာေှိတယ်၊ 
ေိုလိုတာေရတာ့ လေ်ေယ်ပုံမရနဖို့လိုတယ်။ ရငွပမန်
ပမန်ပပန်ရပါ်လာဖို့လိုတယ်၊ အလုပ်ပဖစ်ဖို့လိုတယ်၊ အဲ့ေါ
နပံါတတ်စအ်ချေရ်ပါ၊့ နပံါတန်စှ ်ပမနပ်မနသ်ုံးဖိုရ့ပါ၊့ ရေး
ရတွရောေ်လာတယ်၊ ောေွယ်ရေးရတွ ခင်ဗျားတို့
လေ်ထဲရောေ်လာတယ်၊ သေ်ေိုင်ော ပပည်နယ်နှင့်
တုိင်းရေသကေီးရတွရောေ်ကေမယ်၊ ရောေ်မယ်ေုိေင်          
ေီရေးရတွ ပမန် ပမန်ထိုးနိုင်ဖို့လိုတယ် ၊  ရစာရစာေ
ေျွနရ်တာရ်ပပာသလိ ုတစေ်ေရ်စာရောေမ်ပီးရတာ ့တစ်
ေေ်ရစာမပီးရတာ့ ပမန်ပမန်ထိုးနိုင်ရလ တစ်ေေ်ကေိုမပီး
ောေွယ်မှုရပးနိုင်တာ။ ောနှုန်းပပည့်မဟုတ်ရတာင်မှ 
ဘာပရဲပပာရပပာ အထိေုအ်ရလျာေရ်တာ ့အောအေယွ်
ပဖစ်မယ်။ ောေွယ်ရေးထိုးထားလို့ေှိေင်။ ေါေရတာ့ 
ပမန်ပမန်ပဖန့်ဖို့ေယ်၊ ပမန်ပမန်သုံးဖို့ေယ်။ ေီနှစ်ခုေရတာ့ ေီ
ေိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့ ထိထိရောေ်ရောေ်
လိုမယ်လို့ ရပပာလိုပါတယ်။

ထိရုနာေ ်မမိတိိုအ့ဖွဲ့သည ်အပမင့ေ်ုံးအဖွဲ့အစည်း
ပဖစ်မပီး လုပ်ငန်းများအား ချေ်ချင်းရောင်ေွေ်နိုင်ေန်
အတွေ် အေံုးအပဖတ်ရပးသည့်အဖဲွပ့ဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ် 
ရေးထိုးေန ်ောခိငုန်ှုန်းအများေုံးေျနေ်ှသိည့ ်ပပညန်ယ်
နှင့်တိုင်းရေသကေီးများတွင် ောေွယ်ရေးများ အပမန်
ေုံးထိုးနှံနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ လေ်ေယ် 
ေျန်ေှိရနသည့် ောေွယ်ရေးများအား အပမန်ေုံးထိုး
နှနံိငုရ်ေးအတေွ ်သေေ်ိငုေ်ာ ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းရေသ
ကေီးအလိေု ်စီမံရောင်ေွေ်ေန်လုိမပီး လုိအပ်ချေ်များအား 
သေ်ေုိင်ောေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာနှင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီသို့ အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီတင်ပပ၍ 
ရောငေ်ေွသွ်ားေန်လုိရကောင်း၊ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသ 
ရေးအတွေ် လိုအပ်သည့်ရေးေါးများအား ရောင်းချကေ
ောတွင် အချ ို့ရေးေုိင်များမှာ အခေ်အခဲအချ ိ့ု ရကောင့် 
ေုိင်များပိတ်ထားပခင်းပဖစ်ရသာ်လည်း အချ ို့ရသာရေး 
ေိုင်များနှင့် ရေးေိုင်များသည် ပပည်သူများအရေးတစ်
ကေီးလိအုပခ်ျနိမ်ျားတငွ ်မသမာရသာ ေညေ်ယွခ်ျေမ်ျား၊ 

မရတာ်ရလာဘများပဖင့် ရေးေါးများနှင့် ရအာေ်ေီဂျင်
များအား အေမတန်ရေးများတင်၍ ရောင်းချရနပခင်း
များေှိရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင်ေွေ်ရနမှုများအား တိုင်း
ရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်များအလိုေ်စိစစ်၍ ဥပရေနှင့် 
အညစီစရ်ေး အရေးယရူောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း။

အလားတူ ပပည်နယ်နှင့်တုိင်းရေသကေီးများတွင်လည်း 
အကေမ်းဖေ်အဖွဲ့အပဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် NUG နှင့် 
PDF အဖွဲ့များအရနပဖင့ ်ောေယွရ်ေးထိုးမှု၊ ေျန်းမာရေး
ရစာင့်ရေှာေ်မှုများေို အရနှာင့်အယှေ်ရပးရနသည့်
ပဖစစ်ဉမ်ျားေှရိကောင်း၊ နိငုင်၏ံလုခံခုံရေးအေ စနစတ်ေျ
ထိန်းချုပ်ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသား 
ရေးေိထုခိိေုရ်စမှုရကောင့ ်ရေးေါးများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
စနစ်တေျ ထိထိရောေ်ရောေ်ေိုင်တွယ်ရောင်ေွေ်
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ောေယွေ်သုရေးများအား ပပညသ်မူျား 
ရေးနှုန်းမှန်ေန်စွာပဖင့် ေယ်ယူအသံုးပပုနုိင်ရေး သေ်ေုိင်ော 
အဖွဲ့အစည်းများမ ှစနစတ်ေျကေပမ်တ ်ရောငေ်ေွသ်ွား
ေန်လိုရကောင်း။

ပပည်တွင်းေုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ေုန်ထုတ် 
လုပ်မှုများ ပပတ်ရတာေ်မှုမေေှိရစရေး အားရပးရောင် 
ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ ေုန်ရေးနှုန်းများကေီးပမင့်ပခင်း 
တငွ ် Supply နငှ့ ်Demand မျှတမှုမေှပိါေ ေနုရ်ေးနှုန်း
ကေီးပမင့်ပခင်းသည် ရယဘုယျအားပဖင့် မှန်ေန်မှုေိှရကောင်း၊ 
လေ်ရတွ့ရောင်ေွေ်ရနေသူများမှာပုိအရေးကေီးရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်Supply နငှ့ ်Demand မျှတရအာငရ်ောငေ်ေွ်
ရနေနအ်တေွ ်တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျားအလိေု ်
တာေန်ေှိသူများေ စနစ်တေျကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ရန
ေနလ်ိရုကောင်း၊ “အမူရတာင့မ် ှသလီရစာင့မ်ည”် ေိသုည့်
အတုိင်း အလုပ်အေုိင်များ ေေိှရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးမပီး 
ေင်ရငွများေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်မှုသည် 
အရေးအကေီးေုံးပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် စားနပ်ေိေ္ခာ
များဖလူုရံအာင ်ပပုလပု၍် ပပညသ်မူျား အလပုအ်ေိငုေ်ေှိ
မပီး ေငရ်ငမွျားေေှရိအာငရ်ောငေ်ေွရ်ပးပခင်းပဖင့ ်အပခား 
ေဏ္ဍများေုိလည်း အရထာေ်အေူရပးနုိင်မည် ပဖစ် 
ရကောင်း မှာကေားသည်။
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစုိးေ 
အဖဲွ့ အစည်းအရေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ေုိ ဩဂုတ်လ 
၁၀ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ 
ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်အမိရ်စာင့အ်စိုးေ 
အဖဲွ ၊့ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် 
တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီ ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ            
ပဖစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ပမထွန်းဦး၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထဋွ၊် ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးောပပည့၊်  
ဦးချစ်နုိင်၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးေင်းေိှန်၊ 
ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးေုိေုိ၊  
ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊             
ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ 
ဦးခင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ ရေါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရေါေ်တာညွန့်ရဖ၊ 
ရေါေ်တာမျ ိုးသိန်းရေျာ် ၊ ရေါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊  
ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦးရေွှရလး၊ ရေါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊ 
ရေါေ်တာရဌးရအာင် ၊  ဦးရစာထွန်းရအာင် ပမင့်နှင့်  
ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရေါေ်တာရေါ်သီတာဦးတို့ 
တေရ်ောေက်ေမပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယေ်နက်ေီး 
ချုပ်များေ Video Conferencing စနစ်ပဖင့် ချတိ်ေေ်
တေ်ရောေ်ကေသည်။
မူေါေေပဖစ် အဆာင်ေေက်အနပခင်းပဖစ်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင်
ေ အဖငွ့အ်မှာစေားရပပာကေားောတငွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်
ဩဂုတ်လ ၁ ေေ်ရန့မှစ၍ အိမ်ရစာင့်အစိုးေအပဖစ် 
ပပငေ်င်ဖွဲ့စည်းမပီး အစိုးေအဖွဲ့အကေီးအေဲ ေန်ကေီးချုပ်
အရနပဖင့ ်မမိေိတာေနယ်၍ူ နိငုင်ရံတာ၏်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် အိမ်တစာင့်အစိုးေအဖွဲ့
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၀ - ၈ - ၂၀၂၁ )
ရေးနှင့် တိုးတေ်ောတိုးတေ်ရကောင်းေိစ္စေပ်များအား 
အားလုံးစုရပါင်းရောင်ေွေ်သွားကေေန်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အစိုးေတစ် ေပ်သည် နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရစရေး 
လုပ်ရောင်ရပးေန်တာေန်ေှိရကောင်း ၊ မိမိတို့သည် 
နိုင်ငံရေးအစိုးေ၊ ပါတီမူေါေများပဖင့် ရောင်ေွေ်သည့်
အစိုးေမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရတာ်စီမံခန့်ခွဲရေးရောင်စီ၏ 
နိငုင်ရံတာအ်တေွရ်ောငေ်ေွေ်န ်ချမတှထ်ားသည့ ်ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ေပ်နှင့် ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ်တို့အား မူ
ေါေအပဖစ် ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ အေိုပါမူ
ေါေများအား ရအာင်ပမင် ရအာင် အရောင်အထည်ရဖာ်
ရောင်ေွေ်ေန်ပဖစ်ရကောင်း၊ မမိတိိုအ့စိုးေအဖွဲ့ တာေနယ်ူ
ေမည့်ောလသည် အချနိ်ောလခဏသာပဖစ်ရကောင်း၊ 
တာေန်ထမ်းရောင်မှု (၆) လပပည့်မိန့် ခွန်းတွင် မိမိ
အရနပဖင့်ရပပာကေားမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလ 
သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ရောင်ေွေ်၍ မမပီးပါေ ဥပရေအေ
ခွင့် ပပုနို င်သည်များေှိသည်ေို  အရေးရပါ်ောလ 
ပပဌာန်းချေ်ဥပရေအခန်းတွင်ပါေှိမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ
တို့အစိုးေ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ၊  ပပည်သူများ၏ ပူးရပါင်း
ရောငေ်ေွမ်ှု ရောင်းမနွမ်ှုအရပါ်တငွမ်တူည၍် လပုင်န်း
ေပ်များရောင်ေွေ်ေသည့်ောလများ အရပပာင်းအလဲ
ပဖစလ်ာနိငုရ်ကောင်း၊ အချနိေ်ာလအားပဖင့ ်ရခတ္တတာေန်
ယရူောငေ်ေွသ်ညေ်ိရုသာလ်ည်း ပပညသ်မူျား စားရေး၊ 
ေတ်ရေး၊ ရနရေး၊ ထိုင်ရေးေိစ္စများအား မပဖစ်မရန 
ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အတူ နိုင်ငံရေး
အေ တည်မငိမ်ရအးချမ်းမှု၊ လုံခခုံရေးအေ တည်မငိမ်ရအး 
ချမ်းမှုများေှရိအာငလ်ည်း ရောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းမှုေှိမှသာ ရေွးရောေ်ပွဲအား အေင် 
ရပပရချာရမွ့စွာ ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ကိုက်ညီြည့် ေီမိုကအေစီတည်အဆာက်

ပပညသ်မူျား၏ စားေတရ်နရေးေစိ္စများ ရောငေ်ေွ်
ောတငွ ်ရေသဖွမံဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်ရေသအလိေု်
ရောငေ်ေွေ်နေ်ှသိည့ေ်စိ္စများေိလုည်း စဉေ်ေမ်ပပတ ်
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ရောင်ေွေ်ရပးေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ 
ေမီိေုရေစအီသငွေ်ူးရပပာင်းော ပါတစီုေံမီိေုရေစလီမ်း 
ရကောင်းရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်းခ့ဲမပီး သမ္မတကေီးဦးသိန်းစိန် 
လေ်ထေ်တွင် ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အေ 
ရောင်ေွေ်၍ေသည်များေို ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့သေဲ့သို့ 
၂၀၁၆ ခနုစှတ်ငွ ်တေ်လာသည့ ်အစိုးေအရနပဖင့လ်ည်း 
နုိင်ငံပပုပပင်ရပပာင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများအား တတ်နုိင်သမျှ 
ရောင်ေွေ်ရပးခ့ဲရကောင်း၊ ပါတီစံုေီမုိေရေစီလမ်းရကောင်း 
ရပါ်သိုရ့လျှာေလ်မှ်းောတငွ ်ပပည့စ်ုမံှုမေှရိသးဘ ဲရောင ်
ေေွေ်နေ်ှသိညမ်ျား များစွာေှရိနရသးရကောင်း၊ မပီးခဲသ့ည့ ်
၆ လတာောလအတငွ်း ပဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့အ်ရပခအရနအေပ်
ေပ်အား သံုးသပ်ကေည့်ပါေ ေီမုိေရေစီနှင့်ပတ်သေ်၍ ရောင် 
ေွေ်ေန်ေှိသည်များ များစွာေှိရသးသည်ေို သင်ခန်းစာ
တစခ်အုရနပဖင့ ်ေေှရိကောင်း၊ ေမီိေုရေစ၏ီ အရပခခံမူနှင့် 
ေုိေ်ညီရအာင်လည်း ရဖာ်ရောင်ရပးေမည့် လုပ်ငန်းေပ်
များေိှရကောင်း၊ အေုိပါလုပ်ငန်းေပ်များမှာ ဥပရေ၊ စည်းေမ်း 
များအား ယခုထေ်ပိုမိုရောင်းမွန်ရအာင် ရောင်ေွေ်
ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ မိမိတို့သွားရနသည့် နိုင်ငံရေးလမ်း 
ရကောင်းသည် ပပည်သူများ၏ေန္ဒပဖစ်ရသာ်လည်း နုိင်ငံ၏ 
ပေတိအရပခအရနများနှင့် ေိုေ်ညီေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ 
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ေီမုိေရေစီရတာင်းေုိမှုများေိှခ့ဲရသာ်လည်း 
ေီမုိေရေစီနှင့်ပတ်သေ်၍ ထဲထဲေင်ေင်သိေှိနားလည်သူ 
များ နည်းပါးသညေ်ိ ုမတှတ်မ်းမတှေ်ာများအေ ရလလ့ာ
သိေှိေရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပေတိအရပခ 
အရနနှင့်ေိုေ်ညီသည့် ေီမိုေရေစီတည်ရောေ်မှုေို 
ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ကုန်ထုတ်လုြ်မှုများကို အဆာင်ေေက်

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၅၅ သန်းခန့်ေှိမပီး အများ
စုမှာ ဗုေေဘာသာေုိ ေုိးေွယ်ကေရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ဗုေေ 
အေုံးအမ၏ယဉရ်ေျးမှုရအာေတ်ငွ ်ပမနမ်ာယ့ဉရ်ေျးမှု 
စရိေုလ်ေ္ခဏာ များစွာေှရိကောင်း၊ ရေှးရိုးစွပဲခင်းမဟတု်
ဘဲ နိုင်ငံတစ်ခုေို တည်ရောေ်ောတွင် အမျ ိုးသားရေး 
စရိေုလ်ေ္ခဏာ (National Characteristics) ေိ ုပထမ
ေုံးထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားရောငေ်ေွေ်န ်အရေးကေီးရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးရပါင်း ၁၃၅ မျ ိုးခန့်
ေိှရကောင်း၊ ပပည်သူများ၊ တုိင်းေင်းသားအားလံုးအရနပဖင့် 
ပါတီစံုေီမုိေရေစီစနစ်လမ်းရကောင်းေုိ လေ်ခံကေရကောင်း၊ 

တုိင်းေင်းသားအားလံုးဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်မှု၊ ညီညွတ်မှု၊ သာယာ 
ေရပပာမှု စသည့်အေျ ိုးများေို ခံစားချင်ကေသူများပဖစ် 
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ေံှ ိလဦူးရေ ၇၀ ောခိငုန်ှုန်းခန့်သည ်
ရေျးလေတ်ငွရ်နထိငုက်ေမပီး အများအားပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေး
နှင့်ရမွးပမူရေးေိုအရပခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများေို 
ရောငေ်ေွက်ေရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်သင့တ်င့သ်ည့ ်
ောသဦတမုျားေှမိပီး ရပမာေမ်ရှတာငသ်ို ့စီးေင်းရနသည့် 
ဧောေတီ၊ ချင်းတွင်း၊ သံလွင်၊ စစ်ရတာင်း၊ ရလးမမို့၊ ေလုား
တန်စသည့် ပမစ်ကေီးများနှင့် အပခားပမစ်များေှိရကောင်း၊ 
အေိုပါ ပမစ်ကေီးများရပါ်တွင်အရပခခံ၍ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူ 
ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေိုရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။
နိုင်ငံ၏ ြကတိေအပခေအနများြင်ပဖစ်

နိုင်ငံအတွင်း ပညာတတ်များရပါများေန်လိုအပ်မှု
နှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံသည် ပညာတတ်များ ရပါ
ကေယ်ေရေးအတွေ် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရနေသေဲ့သို့ 
ေင်းေဲမဲွရတမှုများေုိ ရလျှာ့ချရနေသည့် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ 
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရပခအရနများနှင့် ေိုဗစ်-၁၉ 
ပဖစပ်ွားမှု၊ စီးပွားရေးေျေင်းမှုများရကောင့ ်ပိမုိရုနု်းေန်
ရနေသည်များေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အေိုင်
အခေအ်ခမဲျားရကောင့ ်ပပညပ်နိငုင်မံျားသို ့သွား ရောေ၍် 
အလုပ်အေိုင်များရောင်ေွေ်ရနသူများေှိရကောင်း၊ 
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးေေှိသည့်အချနိ်ေတည်းေ 
တိငု်းေင်းသားလေ်နေေ်ိငုပ်ဋပိေ္ခသည ်ယရန့အချနိ်
အထိ နှစ်ရပါင်း ၇၅ နှစ်နီးပါးခန့်ေှိရနရသးရကောင်း၊ 
အလားတူ အိမ်နီးပခင်းနိုင်ငံအချ ို့နှင့် လူေင်မှုပပဿနာ
များရကောင့် နုိင်ငံသားပပဿနာများေိှသည့်အပပင် အသေ ်
(၁၈)နှစ်ပပည့်မပီး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မေေှိရသးသည့် 
နုိင်ငံသားဦးရေ ၄ သန်းခန့် ေိှသည်ေုိ စိစစ်ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ 
အေိုပါအချေ်များသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပေတိ
အရပခအရနများပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ အေိုပါအချေ်များ
အရပါ်တွင်မူတည်၍ မိမိတို့အစိုးေအဖွဲ့အရနပဖင့် နိုင်ငံ
ေိ ုမညေ်ဲသ့ိုတုိ့းတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ေုိ စဉ်းစား
ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

နိငုင်သံားတိငု်း အသပိညာ၊ အတတပ်ညာ ကေယေ်
ရေးသည် မပဖစ်မရနရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်သပဖင့် ပညာ 
ရေးေိ ုအားရပးရောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အရပခခံ
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ဥပရေတွင် နိငု်ငံသားတိုင်းသည် ဥပရေပဖင့်ပပဋ္ဌာန်းထား
သည့ ်မသငမ်ရနေအရပခခပံညာများေိ ုသငက်ေားေမည်
ဟ ုပါေငရ်ကောင်း၊ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်လိေု ်
မိမိတို့ရေသအလိုေ် ပပည်သူများ၏ ပညာေည်ပမှင့်တင်
ရေးအတေွ ်သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများနငှ့ပ်ူးရပါင်း၍ 
စီမံရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်းများ ဥပဓိ 
ရပုမ်ျား ရောင်းမနွပ်ပည့စ်ုရံေး၊ သငက်ေားရေး အရထာေ ်
အေပူပုပစ္စည်းများပပည့စ်ုရံေး၊ အေညအ်ချင်းပပည်ေသည့် 
ေော၊ ေောမများေေှရိေးအတေွရ်ောငေ်ေွရ်ပးေမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းရေသကေီး အသီးသီးတငွ ်
စာမတတ်သူပရပျာေ်ရေးမှတစ်ေင့် ပပည်သူများ အရပခခံ 
ပညာအလယ်တန်း မပီးေံုးသည်အထိ ေည်မှန်းချေ်ထား
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။
ြထမဦးဆုံး ဦးစားအြးအဆာင်ေေက်

အလားတ ူစိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်ရမွးပမူရေး ပညာေငှမ်ျား
ရပါများရေးသည် အရပခခံလိုအပ်ချေ်ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထ့ုိရကောင့် စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေးပညာေှင်များ ရပါများ 
ရေးအတေွ ်စမီရံောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ အလားတ ူ
စီးပွားရေးပညာေငှမ်ျား၊ ဥပရေပညာေငှမ်ျား၊ နည်းပညာ 
ေှင်များ၊  ရောေ်လုပ်ရေးပညာေှင်များ၊ ေောေန်များ၊ 
သူနာပပုများလည်း ရပါများေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ရေသအလုိေ် 
ပညာတတမ်ျား ရပါ်ထေွလ်ာရစရေး သေေ်ိငုေ်ာတိငု်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်များအရနပဖင့် အားရပး 
ရောငေ်ေွက်ေရစလိရုကောင်း၊ ပညာတတမ်ျားရပါကေယ ်
ေပခင်းသည ်နိငုင်အံတေွ ်ဂဏုယ်ဖူယွပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ံ
အတငွ်း ပညာတတမ်ျား ရပါများရအာငရ်ောငေ်ေွရ်ေး
သည ်မမိတိိုအ့စိုးေအဖွဲ့၏ ပထမဦးေုံး ဦးစားရပးရောင ်
ေွေ်ေမည့် လုပ်ငန်းပဖစ်ရကောင်း။
ဦးစားအြးစိုက်ြျ ိုးနိုင်အေး အဆာင်ေေက်

စီးပွားရေးပမှင့်တင်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ လူတစ်ဦးချင်း၏ 
ေငရ်ငေွေှရိေးအတေွ ်နိငုင်သံားများ ပပညတ်ငွ်း၌ အလပု ်
အေိုင်များ ခိုင်ခိုင်မာမာေေှိရအာင် ဖန်တီးရောင်ေွေ် 
ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ရခတ်မီသည့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ညေ်ိပုါေ အေိပုါလပုင်န်း
များရပါ်တွင် မူတည်၍ စေ်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ ဖွင့်
လစှန်ိငုပ်ခင်းပဖင့ ်အလပုအ်ေိငုမ်ျားရပါများလာမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးထတုေ်နုမ်ျား အေညအ်ရသွးပပည့မ်ီ

ရေးနှင့် ရေးေွေ်ေေှိရေးအတွေ် သုရတသနလုပ်ငန်း
များေိ ုစဉေ်ေမ်ပပတ ်ရောငေ်ေွရ်နေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အေညအ်ရသွးရောင်းမနွမ်ပီး သင့တ်င့မ်ျှတသည့ရ်ေးနှုန်း
ပဖင့်ရောင်းချနုိင်မည်ေုိပါေ မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ စုိေ်ပျ ိုး ရမွးပမူ 
ရေးထတုေ်နုမ်ျား ရေးေေွပ်ိမုိေုေှလိာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အလားတူရေသအလိုေ် ေမ်းစာဖူလုံရေးအတွေ် သီးနှံ
များအထွေ်နှုန်းတိုးရစရေးရောင်ေွေ်နိုင်ပါေ ရေသ 
အတေွ ်များစွာအရထာေအ်ေပူပုမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိိ
တို့နိုင်ငံ၏ သီးနှံအထွေ်နှုန်းသည် နိုင်ငံတောထေ် 
ရလျာန့ည်းရနရသးရကောင်း၊ ေမ်းစာဖလူုမံှုမေှသိည့ ်ရေသ
များတွင် ေန်နှင့် ဂျုံများအား ဦးစားရပးစိုေ်ပျ ိုးနိုင်ရေး 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ရေသပပငပ်မ ှေယယ်စူားသုံး
မှု မပပုေပခင်း၊ ပပညပ်မ ှေယယ်စူားသုံးပခင်းများမပပုေပါေ 
ရေသအတွင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း ရငွရကေးလည်ပတ်သုံးစွဲမှု
များပပားလာမပီး နိုင်ငံချမ်းသာပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း။
ပြည်ြမှ စားေုန်းဆီတင်ြွင်းမှု အလျှာ့ချနိုင်

ပပည်ပသွင်းေုန်များ ရလျှာ့ချရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ပပည်တွင်းေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပပည့်ပပည့်စံုစံုပဖင့် 
ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်မပီး ပပည်ပသွင်းေုန်များ ရလျှာ့ချ
ရေးသည် မိမိတို့နိုင်ငံအတွေ် အဓိေလိုအပ်ချေ်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ေုန်သွယ်မှုနှင့်ဘတ်ဂျေ်လုိရငွ

လျှြ်စစ်ကဏ္ဍနှင့်ြတ်ြက်၍ ပြန်လည်

ပြည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းေင်ပဖစ်ြည့် အေေားလျှြ်စစ်နှင့် 

အနအောင်ပခည်စွမ်းေင်ြုံးဆိုလာစနစ်မှ 

လျှြ်စစ်ဓာတ်ေားထုတ်လုြ်မှုကို ေားအြးလျက်ေှိ၊ 

နိုင်ငံေတွင်းေှိ အေေေင်းေပမစ်များကုိ ေကျ ိုးေိှစွာ

ေြံုးချနုိင်အေး ကကိုစားအဆာင်ေေက်ြွားေမည်ပဖစ်၊ 

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ြဘာေမှဖန်တီးအြးအြာ 

ေြုံးချနိုင်ြည့်ေထင်ကေပမစ်ကကီးများ 

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအေြကကီးေြီးြီးတွင်ေှိ၊ 

ြဘာေေလှေအြါ် ချစ်ခင်ပမတ်နိုးြကဲ့ြို့  

နိုင်ငံနှင့်အေြအနပြည်ြူတို့ေတွက် 

မည်ြို့ေကျ ိုးေှိအောင် ေြုံးချနိုင်မည်ကိုလည်း 

စဉ်းစားေန်လို။
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များေှရိကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်းေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုများ များပပား
ရအာငရ်ောငေ်ေွမ်ပီး ပပညပ်သငွ်းေနုမ်ျား ရလျှာခ့ျေနလ်ို
ရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် ပပည်ပနိုင်ငံများမှ စားသုံးေုန်
များတင်သွင်းရနေရကောင်း၊ ဥပမာအားပဖင့် စားသုံးေီ
များအား ပပည်ပမှ ရငွရကေးသန်းရပါင်းများစွာပဖင့် တင်
သွင်းရနေရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေီထွေ်သီးနှံများ 
ပဖစသ်ည့ ်ရနကော၊ ပန်းနမှ်း၊ ရပမပ၊ဲ ေအီနု်းများေိ ုစိေုပ်ျ ိုး
ကေရကောင်း၊ ေအီနု်းစိေုပ်ျ ိုးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် တနသသာေ ီ
တိငု်းရေသကေီး၊ မမတိခ်ရိငုန်ငှ့ ်ရောရ့သာင်းခရိငုတ်ိုတ့ငွ ်
ေအီနု်းစိေုဧ်ေ ၃၉၁၀၀၀ ရေျာခ်ငွ့ပ်ပုရပးထားရကောင်း၊ 
အေိုပါ စိုေ်ဧေများအား အပပည့်အေစိုေ်ပျ ိုးနိုင်မည်
ေိုပါေေီ တန်ချနိ် ၄ ေသမ ၅ သိန်းခန့်အထိ ထွေ်ေှိ 
နုိင်သည်ေုိ ပညာေှင်များ၏တွေ်ချေ်မှုအေ သိေိှေရကောင်း၊ 
ေီအုန်းမှေီထွေ်ေှိမှုသည့် အပခားေီထွေ်သီးနှံများ
ထေ်များပပားသည်ေိုရတွ့ေှိေသပဖင့် တနသသာေီတိုင်း
ရေသကေီးအား မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ေီအုိးကေီးအပဖစ် စုိေ်ပျ ိုးရေး 
လပုင်န်း ရောငေ်ေွသ်မူျားနငှ့ ်လပုင်န်းေငှမ်ျားအရနပဖင့ ်
ကေိုးစားရောင်ေွေ်ရစလိုရကောင်း၊ ထိုသို့ ရောင်ေွေ်
နိငုပ်ါေ ပပညပ်မစှားအနု်းေ ီတငသ်ငွ်းမှုများေိ ုရလျှာခ့ျ
နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်ပပ့ုိေုန်နှင့်ပတ်သေ်၍ နုိင်ငံပခား 
ရငွေေှိေန် တေားေင်လမ်းရကောင်းမှ ပပည်ပပို့ေုန်များ
တင်ပ့ုိနုိင်ရေးေုိ အားရပးရောင်ေွေ်သွားမည် ပဖစ်ရကောင်း။
ပြည်ြအငွြုံးစွဲမှုများကို အလျှာ့ချ

ေါစုိေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ အေတ်အထည် 
များ ထတုလ်ပုရ်ေးအတေွ ်ပပညပ်မ ှတစန်စှလ်ျှင ်ပျမ်းမျှ 
အရမေိေန်ရေါ်လာသန်း ၁၀၀ ဖုိးခန့်တင်သွင်းရနေရကောင်း၊ 
နုိင်ငံတွင် ေါစေ်ရံုများေိှမပီး စေ်ရံုများအပပည့်အေ လည်ပတ် 
နိုင်ရေးအတွေ် ေါေုန်ကေမ်းများ လုံရလာေ်စွာေေှိရေး 
ပပညတ်ငွ်း၌လုရံလာေစ်ွာ စိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုေ်န ်လိအုပ်
ရကောင်း၊ စစ်ေိုင်းတိုင်းရေသကေီး၊ မရေွးတိုင်းရေသ
ကေီးနှင့် မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးတို့တွင် ေါစိုေ်ပျ ိုးဧေ 
၄ သိန်းရေျာ်ေှိမပီး အထွေ်နှုန်း နည်းပါးသည်ေို ရတွ့
ေှေိရကောင်း၊ ေါများအထေွန်ှုန်းတိုးတေရ်စရေးအတေွ ်
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ထိုသို့ ရောင်ေွေ်
နိုင်ပခင်းပဖင့် ပပည်တွင်းအလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ
ေေှရိစပခင်း၊ ပပညပ်မေှါေနုက်ေမ်းများတငသ်ငွ်းမှုေိ ုရလျှာ ့
ချနိုင်ပခင်းနှင့် ပပည်တွင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများေို 

အေငရ်ပပစွာရောငေ်ေွန်ိငုမ်ညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်အေျ ိုးများ
စွာ ပဖစထ်နွ်းရစမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အလားတပူပညပ်နိငုင်ံ
များမှ ဘိလပ်ရပမများ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချနိ် ၁ သန်းခန့် 
တင်သွင်းရနေရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံေိှ နုိင်ငံပုိင်နှင့် ပုဂ္ဂလိေ 
ပိုင်စေ်ရုံများမှ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချနိ် ၇ သန်းခန့်သာ 
ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ကောင်း၊ စေရ်ုမံျားစမွ်းအားပပည့ ်အပပည့ ်
အေလည်ပတ်နုိင်မည်ေုိပါေ ပပည်တွင်းလုိအပ်ချေ်အား 
လုံရလာေ်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ပဖစ်၍ ပပည်ပရငွသံုးစဲွမှု
များေုိ ရလျှာ့ချနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စေ်ရံုများစေ်စွမ်း
ေည်ပပည့်ေစွာထုတ်လုပ်နုိင်ရေးအတွေ် နိုင်ငံရတာ်မှ
လိုအပ်သည်များ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ဘိလပ်ရပမများ၏ အေည်အရသွးပပည့်မီရေး
အတွေ်လည်း သေ်ေုိင်ောအဖဲွ့အစည်းေ သတ်မှတ် 
ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း။

သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သေ်၍ စေ်ရံု 
များ စမွ်းအားပပည့လ်ညပ်တန်ိငုေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်ံ
တွင် သံမဏိလိုအပ်ချေ်များစွာေှိ၍ ပပည်ပမှတင်သွင်း 
ေပခင်းရကောင့ ်နိငုင်ပံခားရငေွုံးရှုံးမှုများပဖစရ်ပါ်ရကောင်း၊ 
အချ ို့စေ်ရုံများမှာ တညရ်ောေရ်နေပဲဖစမ်ပီး ေပ်တန့်
ထားေသပဖင့ ်နိငုင်အံတေွ ်ေုံးရှုံးပခင်းများပဖစေ်ရကောင်း၊ 
ပင်းပေ်သံမဏိစေ်ရုံနှင့် ပမင်းခခံသံမဏိစေ်ရုံများေို 
ပပန်လည် လည်ပတ်နုိင်ရစေန် ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ 
ေပ်တန့်ထားသည့် စေ်ရံုများအား စွမ်းအားပပည့် ပပန်လည် 
လညပ်တရ်စပခင်းနငှ့ ်နည်းပညာေိ ုUp Grade ပပုလပု၍် 
အေညအ်ရသွးပပည့ေ်သည့ ်ထတုေ်နုမ်ျား ထေွေ်ှရိအာင ် 
ရောင်ေွေ်ပခင်းတို့ ပပုလုပ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အကာင်းမွန်အြာ နိုင်ငံြုံေိြ်ကိုအဖာ်အဆာင်

ချည်ထည်စေ်ရုံ၊ သံမဏိစေ်ရုံ၊ ဘိလပ်ရပမစေ်ရုံ
တို့အပပင် ေပ်ပပာ၊ သွားတိုေ်ရေးစသည့် လူသုံးေုန်
ထုတ်လုပ်သည့် စေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးရဖာ်
ရောငရ်ပးပခင်းပဖင့ ်နိငုင်သံားများအတေွ ်အလပုအ်ေိငု်
အခွင့်အလမ်းများရပါ်ထွေ်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထုိေ့ဲသ့ုိ 
ရောငေ်ေွရ်ပးပခင်းသည ်နိငုင်သံားများ မရိေးဖရေးပဖင့ ်
ပပညပ်သိုထ့ေွခ်ွာ၍ အလပုအ်ေိငုေ်ှာရဖေွပခင်းမေှရိအာင ်
ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်ပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်နည်းအား 
ပဖင့ ်နိငုင်သံနူိငုင်သံားများေိ ုရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုရပးနိငုပ်ခင်း၊ 
အေပိအ်ာေါသရပးနိငုပ်ခင်းပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ပံိငုစ်ေရ်ုံ
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များေို Public-Private Partnerships စနစ်ပဖင့်လည်း  
ရဖာရ်ောငန်ိငုရ်ေး စမီရံောငေ်ေွသ်ွား မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
နုိင်ငံရတာ်အစုိးေတစ်ခုတည်း ရောင်ေွေ်၍မေဘဲ ပုဂ္ဂလိေ 
ေဏ္ဍေုိလည်း ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်ရပးေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ 
ပုဂ္ဂလိေအရနပဖင့် လုပ်နိုင်သည့် နယ်ပယ်များစွာေှိ၍ 
လုပ်နုိင်သည့်အရပခအရနများေုိ ဖန်တီးရပးေန်လုိရကောင်း၊ 
တစ်ဖေ်မှလည်း တိုင်းေင်းသားများ၏ SME လုပ်ငန်း
များေို အားရပးပမှင့်တင်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထိုေဲ့သို့ 
ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်နိငုင်၏ံစီးပွားရေးေိ ုဦးရမာလ့ာရစ
မပီး ရောင်းမွန်ရသာ နိုင်ငံပုံေိပ်ေို ရဖာ်ရောင်နိုင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း။
ေကျ ိုးေှိအောင် ေြုံးချ

လျှပစ်စေ်ဏ္ဍနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပပနလ်ညပ်ပည့မ်ဖိုးမမဲ
စွမ်းအင်ပဖစ်သည့် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ရနရောင်ပခည်
စမွ်းအငသ်ုံးေိလုာစနစမ် ှလျှပစ်စဓ်ာတအ်ား ထတုလ်ပုမ်ှု
ေို အားရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းေှိ ရေအေင်း 
အပမစ်များေုိ အေျ ိုးေိှစွာအသံုးချနုိင်ရေး ကေိုးစားရောင် 
ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် သဘာေမှ
ဖန်တီးရပးရသာ အသုံးချနိုင်သည့်အထင်ေေပမစ်ကေီး
များ၊ ပပည်နယ်နှင့်တုိင်းရေသကေီးအသီးသီးတွင်ေိှရကောင်း၊ 
သဘာေအလှအရပါ် ချစ်ခင်ပမတ်နိုးသေဲ့သို့ နိုင်ငံနှင့်
ရေသရနပပည်သူတို့အတွေ် မည်သို့အေျ ိုးေှိရအာင် 
အသုံးချနိငုမ်ညေ်ိလုည်း စဉ်းစားေနလ်ိရုကောင်း၊ ရေသ
အလိေု ်ပမစရ်ချာင်းများေိ ုလျှပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ပု်
နိငုေ်နရ်ောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်ရေသဖွံ့မဖိုးရေးေိ ုအရထာေ ်
အေူပပုနိုင်မည်ပဖစ်မပီး တစ်ဖေ်မှလည်း စိုေ်ပျ ိုးရေး 
လပုင်န်းနငှ့ ်ငါးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများအတေွ ်အသုံးချ
နိငုေ်န ်ရောငေ်ေွသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စမွ်းအငေ်ဏ္ဍ
နှင့်ပတ်သေ်၍ သဘာေဓာတ်ရငွ့နှင့် ရေျာေ်မီးရသွး 
သယံဇာတများေှိ၍ စေ်ရုံများ၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချေ်
အတွေ် သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိခုိေ်မှုမေိှရအာင်ချန်ိေ၍ 
နိုင်ငံရတာ်အတွေ် အေျ ိုးေှိရအာင် အသုံးချသွားေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း။

အစိုးေအရနပဖင့ ်တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ၊် ခရိငု်
နှင့်မမို့နယ် ေွာဟချေ်များေို အတတ်နိုင်ေုံး ရလျှာ့ချ
နုိင်ရအာင် ကေိုးစားလျေ်ေိှရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် ရေျးေွာ 
များ၏ လူရနမှုအေင့်အတန်းများ ပမင့်မားလာရအာင် 

ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေုန်ထုတ်လုပ်မှု 
များ၏အရပခခံသည် ရေျးလေ်ရေသများပဖစ်သည့် 
အတွေ် ဖွံ့မဖိုးမှု၏အေင်းအပမစ်သည် ရေျးလေ်ရေသ
များသာပဖစရ်ကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် ရေျးလေရ်နပပညသ်မူျား 
ေင်ရငွတိုးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးပခင်းပဖင့် တေား
ဥပရေစိုးမိုးမှုေှိမပီး နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခခုံရေးအေ တည်မငိမ်
ရအးချမ်းမှုေှိလာမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ေားကစားကဏ္ဍများကို ေားအြးအဆာင်ေေက်

မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အားေစားေဏ္ဍ ေျေင်းလာသည်
ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ အားေစားေို အားရပး
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိအုပမ်ပီး အားေစားသည ်အချနိယ်ရူလ့
ေျင်ပ့ျ ိုးရထာငေ်ပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ပပညသ်မူျားေျန်းမာ 
ရေးအတေွ ်အရထာေအ်ေပူပုသည့ ်အားေစားေဏ္ဍ
များေုိ အားရပးရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊  အားေစား 
သည် နုိင်ငံတည်ရောေ်ရေးတွင် စိတ်ပုိင်းေုိင်ော၊ ရုပ်ပုိင်း 
ေိုင်ောတိုးတေ်ရေးအတွေ် အရေးကေီးသည့်ေဏ္ဍ
တစ်ေပ်အပဖစ် ပါေင်ရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ တိုင်းရေသကေီး
နှင့်ပပည်နယ်အလုိေ် ပဲွကေည့်စင်ပါ မုိးလံုရလလံု အားေစား 
ေွင်းများ တည်ရောေ်ရပးသွားေန် စီစဉ်လျေ်ေိှရကောင်း။

တိုင်းေင်းသားတိုင်း၊ နိုင်ငံသားပဖစ်ခွင့်ေှိသူတိုင်း 
မှတ်ပုံတင်ေေှိရေးေို မှန်မှန်ေန်ေန်ရောင်ေွေ်ရပးေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံသားတုိင်းမှတ်ပံုတင်နှင့် သန်းရခါင် 
စာေင်းများေေှရိအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိအုပမ်ပီး ရေွး 
ရောေ်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံသားတိုင်းမှတ်ပုံတင်ေေှိရေး 
ရောငေ်ေွရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် သေေ်ိငုေ်ာ
ေန်ကေီးဌာန၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ 
တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် အချနိ်မီမပီးစီးရေးနှင့် မှန်မှန် 
ေနေ်နေ်ေှရိေးေိ ုရောငေ်ေွသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ယခမုှာကေားသည့အ်ချေမ်ျားသည ်နိငုင်အံတေွ ်မပဖစ်
မရနလုပ်ရောင်ေမည့် အရပခခံအချေ်များပင်ပဖစ်၍ 
တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်အရလးထားရောငေ်ေွသ်ွား
ကေေန်လိုရကောင်းပဖင့် မှာကေားသည်။
ေတည်ပြုချက်ေယူ

ထ့ုိရနာေ် အစည်းအရေးသ့ုိတေ်ရောေ်လာကေသည့် 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများေ သေေ်ိငုေ်ာေဏ္ဍအလိေု ်
ေငှ်းလင်းတငပ်ပရေွးရနွး၍အတညပ်ပုချေေ်ယကူေသည။်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
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ဥေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နိငုင်ရံတာအ်စိုးေ၏ ေင ်
ရငသွည ်အခနွရ်ငပွဖစမ်ပီး စီးပွားရေးေျေင်းမှုနငှ့ ်လတ ်
တရလာပဖစပ်ွားရနသည့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါရကောင့ ်စီးပွား 
ရေးထခိိေုမ်ှုများေှသိည့အ်တေွ ်အခနွရ်ငရွောေခ်ေံေှိ
မှုများနည်းပါးလျေေ်ှရိကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရငသွုံးစွမဲှုနှင့်ပတ် 
သေ်၍ သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးဌာနများ၊ အဖဲွ့အစည်းများ
အရနပဖင့မ်ပဖစမ်ရနသုံးစွေဲမည့ ်လပုင်န်းေစိ္စေပမ်ျားအပ 
အပခားေိစ္စေပ်များတွင် တတ်နိုင်သမျှရချွတာသုံးစွဲေန် 
လိအုပရ်ကောင်း၊ ေနက်ေီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအရန 
ပဖင့် ရသာေ်သံုးရေနှင့် လျှပ်စစ်မီးသံုးစဲွမှုများေုိ ရလလွင့်
မှုများမေိှရအာင် စနစ်တေျသံုးစဲွကေေန် လုိအပ်ရကောင်း။

မပီးခဲ့သည့်နှစ်ေ မိုးရခါင်မှုပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့်အတွေ် 
နိုင်ငံအတွင်း ရသာေ်သုံးရေအခေ်အခဲများ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့
ရကောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်မိုးရေချနိ် ပပည့်မီသည့် 
အတွေ် ရသာေ်သံုးရေအတွေ် အခေ်အခဲမေိှပါရကောင်း၊ 
သိုရ့သာလ်ည်း ေညတ်မမံျားထခိိေုပ်ျေစ်ီးမှုမေှရိစေန်
နှင့် ရေကေီးရေလျှမံှုများမပဖစ်ရပါ်ရစေန် ကေိုတင်စီမံ
ရောင်ေွေ်ထားေှိေန် လိုအပ်ရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါနငှ့ပ်တသ်ေ်မပီး အပတစ်ဉ ်တိငု်း
ရေသကေီးနှင့်  ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့များနှင့်  Video 
Conferencing စနစပ်ဖင့ခ်ျတိေ်ေ်ရတွ့ေုမံပီး ရောဂါေူး
စေပ်ပန့်ပွားမှု ေျေင်းရစေန ်လမ်းညွှနမ်ှုများ ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်နှင့် ယခုလပထမ
အပတတ်ငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေပ်ပန့်ပွားမှုရကောင့ ်
ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် အခေ်အခဲများေို ကေိုးပမ်းရေျာ်လွှား
နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ယခုေေ်ပိုင်းတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေူး
စေ ်ပပန့်ပွားမှုသည ်၃၀ ောခိငုန်ှုန်းရအာေ ်ေျေင်းလာ
သည်ေုိရတွ့ေရကောင်း၊ ယင်းအရပခအရနေုိ ရေျနပ်ရန၍ 
မေဘ ဲရောဂါေူးစေပ်ပန့်ပွားမှုေိ ုထပမ်ေံျေင်းရအာင ်
ကေိုးစားလုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထုတ်ပပန်
ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကေားချေ်၊ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း
များေိ ုပပညသ်မူျားလိေုန်ာေန ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ကေပ ်
မတရ်ောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ တစဖ်ေေ်လည်း 
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါနငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်ထတုပ်ပနထ်ားသည့ ်

စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေိ ုသေိှလိိေုန်ာမှုေှရိစေန ်ပညာ
ရပးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း။
ေထူးဂရုပြုအနထိုင်

သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနအလိုေ် ေန်ထမ်းများ၊ 
မသိားစေုငမ်ျားနငှ့ ်ပတေ်န်းေျငေ်ှ ိပပညသ်မူျားေိလုည်း 
အေင့ေ်င့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အသပိညာ
ရပးေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် ေူးစေ်ပပန့်ပွားမှုေို 
ေေလ်ေေ်ျေင်းသွားရစရေးအတေွ ်ေိငု်းေန်းရောင ်
ေေွသ်ွားကေေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါသည ်
လုံး၀ရပျာေေ်ယွသ်ွားမည့ ်ရောဂါမဟတုရ်ကောင်း ပညာ 
ေငှမ်ျားေ သုံးသပထ်ားရကောင်း၊ ထိုအ့တေွ ်ရောဂါေူး
စေ်ပပန့်ပွားမှုမေှိရစေန် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်
အညီ ရနထိုင်သွားလာကေေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိ 
အရပခအရနတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေး၊ ေု
သရေးတိုေ့ိ ုပပညပ်မ ှေယယ်ရူနေသည့အ်တေွ ်ရေေညှ်
တငွ ်အခေအ်ခပဲဖစရ်ပါ်လာနိငုရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိိ
တို့နိုင်ငံတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါောေွယ်ရေးနှင့် 
ေုသရေးများထုတ်လုပ်သွားေန် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ လတ်တရလာတွင် မျ ိုးရိုးဗီဇမတူညီသည့် ဗီဇ
ေွဲပိုးနှစ်မျ ိုးေို အပခားနိုင်ငံအချ ို့တွင် ထပ်မံရတွ့ေှိရန 
သည်ေို ကေားသိေရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်
ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပါ့ရပါ့ေေမရနထိုင်ဘဲ အထူး
ဂရပုပုရနထိငုက်ေေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ောေယွရ်ေး၊ ေု
သရေးနှင့် ေေ်စပ်ရေးေါးပစ္စည်းများေို အေင်ရပပ
လယွေ်စူွာ ပပညသ်လူထူလုေေ်ယရ်ောေေ်ှရိေးအတေွ ်
သေ်ေိုင်ောနယ်ပယ်အသီးသီးမှ တာေန်ေှိသူများေ 
ေညူပီါေင ်ရောငေ်ေွရ်ပးကေေန ်ရပပာကေားလိရုကောင်း။
အဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးေအေးယူ

အများပပညသ် ူအခေအ်ခပဲဖစရ်ပါ်ရစေန ်ေညေ်ယွ၍် 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ေုသရေးနှင့် ေေ်စပ်
ရေးေါးပစ္စည်းများေို လေ်ေယ်ထားေှိေိုင်ရောင်မပီး 
ေိယုေ်ျ ိုးစီးပွားအတေွ ်ရောငေ်ေွရ်နသမူျားေိ ုရဖာ ်
ထတုဖ်မ်းေီးအရေးယေူန ်ညွှနက်ေားထားမပီး ပဖစရ်ကောင်း
မှာကေားသည်။
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ေိငုေ်ာ အဋ္ဌမအကေမိ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးေိ ုဩဂတုလ် 
၁၆ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ ဘုေင့်ရနာင်
ေိပ်သာအစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတ ပမနမ်ာ 
နိုင်ငံရတာ်အိမ်ရစာင့်အစိုးေအဖဲွ့၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေရ်ောေအ်မှာစေား 
ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
တငရ်အာငစ်န်း၊ ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးပမင့ထ်နွ်း၊ ေတုယိ
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်၊ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယ 
ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ နုိင်ငံပခားရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီး ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် စမီေံနိ်းနငှ့ဘ်ဏ္ဍာရေးေနက်ေီး 
ဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေိှန်၊ ပပန်ကေားရေးေန်ကေီး 
ဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ေျန်းမာရေး 
ေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရေါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံး (ကေည်း) မ ှတပမ်ရတာအ်ောေှိ
ကေီးများနှင့် တာေန်ေှိသူများတေ်ရောေ်ကေမပီး တိုင်း
ရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်အစုိးေအဖဲွ့ေန်ကေီးချုပ်များ၊ တာေန် 
ေှိသူများေ  Video Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်
ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်
ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေားောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ
အတငွ်း ေိဗုစ ်-၁၉ ရောဂါ တတယိလှိုင်း ေူးစေပ်ဖစပ်ွား
ရနမှုများေို ဩဂုတ်လအတွင်း၌ ေူးစေ်ပဖစ်ပွားရနမှု
ောခိငုန်ှုန်း၏ ထေေ်ေခ်န့်အထ ိေျေင်းနိငုရ်ေးကေိုးပမ်း 
လုပ်ရောင်လျေ်ေှိသည်ေို ယခင်အစည်းအရေးများ
တငွ ်ရပပာကေားခဲမ့ပီးပဖစရ်ကောင်း၊ ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွား
မှုအရနပဖင့ ်ဇလူိငု ်၁၄ ေေတ်ငွ ်၃၃ ေသမ ၁၇ ောခိငုန်ှုန်း၊ 

ေိုဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေိုင်ော
အဋ္ဌမအကေိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၆ - ၈ - ၂၀၂၁ )

ဇလူိငု ်၂၃ ေေတ်ငွ ်၄၀ ေသမ ၈၂ ောခိငုန်ှုန်းအထေိှခိဲေ့ာ
မှ ဩဂုတ် ၁၅ ေေ်တွင် ေူးစေ်ပဖစ်ပွားသူ ၂၆ ေသမ 
၄၆ ောခိုင်နှုန်းသာေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အစိုးေအဖွဲ့မတှာေနေ်ှသိမူျား၊ ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာတာေန ်
ေှသိမူျား၊ လမူှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနငှ့ ်ရစတနာေ့နထ်မ်း
များ၏ ေိုင်းေန်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်မှု၊ ပပည်သူလူထုမှ 
ပူးရပါင်းပါေင်မှုတို့ရကောင့် ပဖစ်ပွားမှုောခိုင်နှုန်း၏ ၁၄ 
ောခိုင်နှုန်းရေျာ်အထိ ရလျာ့ချနိုင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ပိုမိုေျေင်းလာရစရေးကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်သွားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ရောဂါောေယွထ်နိ်းချုပေ်သုရေးရေးပစ္စည်းများ၊ 
အရပခခအံမိသ်ုံးရေးေါးပစ္စည်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေုန် 
ရေးနှုန်းကေီးပမင့်မှုများရကောင့် ေယ်ယူသံုးစဲွသူ ပပည်သူ 
လထူ ုအခေ်အခမဲပဖစရ်ပါ်ရစရေး ကေပမ်တရ်ောငေ်ေ်ွ
ေနမ်ှာကေားခဲမ့ပီးပဖစရ်ကောင်း၊ သဘာေမဟတုသ်ည့ ်ေနု ်
ရေးနှုန်းကေီးပမင့်မှုများ ရလျာ့ချနိုင်ရေး၊ ပုံမှန်ထေ်ပိုမို
သိရုလှာင၍် ရေးနှုန်းကေီးပမင့လ်ာရအာင ်လပုရ်ောငရ်န
မှုများအား ကေပ်မတ်စစ်ရေးရဖာ်ထုတ်လျေေ်ှမိပီး ေည် 
ေယွခ်ျေေ်ှေိှလိပုရ်ောငရ်နသမူျားအား အရေးယရူောင ်
ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုသို့ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်
ရပးပခင်းပဖင့ ်ပပညသ်လူထူမုျားအရနပဖင့ ်အရပခခအံမိသ်ုံး 
ရေးေါးများေို ပုံမှန်ရေးနှုန်းများပဖင့် ေယ်ယူသုံးစွဲနိုင်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် မိမိတို့နိုင်ငံသည် အရပခခံစား 
ရသာေေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပုသ်ည့န်ိငုင်ပံဖစသ်ပဖင့ ်အရပခခ ံ
စားရသာေ်ေုန်များ ေုန်ရေးနှုန်းကေီးပမင့်ရနမှုများေို
လည်း သေေ်ိငုေ်ာ ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းရေသကေီးအလိေု ်
စိစစ်ကေပ်မတ်သွားေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါ
ပဖစ်ပွားမှု ေန့်သတ်ချေ်များရကောင့် သယ်ယူပို့ရောင်
မှု စေတိန်ငှ့ ်လပုအ်ားခေနုေ်ျစေတိမ်ျားရကောင့ ်အတိငု်း 
အတာတစ်ခုအထိ ရေးနှုန်းပမင့်မားမှု၊ သဘာေေျသည့် 
ရေးနှုန်းပမင့တ်ေမ်ှုများေှသိညေ်ိ ုမရပပာလိရုသာလ်ည်း 
မတန်တေရေးတင်ရောင်းချမှုများေို မပဖစ်ရစလို
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ရကောင်း၊ စားရသာေ်ေုန်ပစ္စည်းများအား ပစ္စည်းပပတ် 
လပ၍် ရေးနှုန်းပမင့မ်ားလာရစေနအ်တေွ ်ေညေ်ယွခ်ျေ်
ေှိစွာပဖင့် ပွဲရုံများ၊ ဂိုရေါင်များတွင် သိုရလှာင်ပခင်း၊ ရေး
ေစားပခင်းများေိှနုိင်သပဖင့် အရပခခံစားေုန်၊ သံုးေုန်များ 
ရေးနှုန်းပမင့်မားမှုမေိှရစရေး တာေန်ေိှသူများေ ထိန်းသိမ်း 
ကေပ်မတ်လုပ်ရောင်ရပးကေေန်လိုရကောင်း။

အစိုးေအရနပဖင့ ်ေိဗုစ-် ၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေး
များေိေုေှနိိငုရ်ေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိပီး ရောေ်
ေှိလာသည့်ရေးများေို တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ် 
အသီးသီးသ့ုိ အပမန်ေံုးပဖန့်ရေရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ ထ့ုိ 
ရကောင့်ရေးများရောေ်ေှိလာသည်နှင့် ပျေ်စီးမှုမပဖစ်
ရစေန် စနစ်တေျထိန်းသိမ်းထားသုိေန်နှင့် တတ်နုိင်သရေွ့ 
အပမနေ်ုံးထိုးနှရံပးကေေန ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ EAOs 
အဖွဲ့များအရနပဖင့ ်၎င်းတို ့နယရ်ပမများအတငွ်း ောေယွ ်
ရေး ထိုးနှရံပးနိငုရ်ေး ေေသ်ယွလ်ာပခင်းများေှသိပဖင့ ်
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ေတိငု်းရေသများမ ှတာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်သေေ်ိငုေ်ာ 
EAOs နယရ်ပမများတငွ ်ောေယွရ်ေးထိုးနှနံိငုရ်ေး ေျန်း 
မာရေးေန်ကေီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးစားရပး အပုစ်ု
အလိုေ် စာေင်းပပုစုရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

လေေ်ှအိချနိတ်ငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ပဖစပ်ွားမှုများ
ရကောင့် စာသင်ရေျာင်းများပိတ်ထားေသည် ပဖစ်ရသာ် 
လည်း ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုေိ ုအတိငု်းအတာတစခ်ု
ထ ိထနိ်းချုပန်ိငုသ်ည့အ်ချနိတ်ငွ ်ရေျာင်းများပပနလ်ည်
ဖငွ့လ်စှပ်ါေ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျား စတိရ်အးချမ်း
သာစွာ ပညာသင်ကေားနုိင်ရေး၊ စာသင်ရေျာင်းအရောေ် 
အအုမံျား ကေံခ့ိငုမ်ှုပပည့ေ်ရနရစရေးအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်
ထနိ်းသမိ်းပခင်းလပုင်န်းများေိ ုသေေ်ိငုေ်ာခရိငုန်ငှ့ ်မမို့ 
နယမ်ျားအလိေု ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ရောငေ်ေွရ်ပးကေ
ေန် လုိအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိပပင် ေော၊ ေောမများသည် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျားအား စာရပသငက်ေားရပး
ကေေမညပ်ဖစမ်ပီး အနီးေပထ်ရိတွ့ေမည့သ်မူျားပဖစသ်ပဖင့ ်
ောေယွရ်ေးထိုးနှေံာတငွ ်ဦးစားရပးပဖင့ ်ထိုးနှနံိငုရ်ေး
လစဟ်င်းမှုမေှရိအာင ်လပုရ်ောငရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ောေွယ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်ပါေ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း
ရသာ်လည်းရောင်း၊ ေုမ္ပဏီများရသာ်လည်းရောင်း 
မည်သည့်ေန့်သတ်ချေ်မျှမထားေှိဘဲ တင်သွင်းခွင့်ပပု

ရပးထားမပီးပဖစ်ရသာ်လည်း FDA မှ သတ်မှတ်ချေ်များ
နှင့် ေိုေ်ညီသည့် ရေးေါးနှင့်ပစ္စည်းများပဖစ်ရစရေး 
တာေနေ်ှသိည့ ်ဌာနေိငုေ်ာများေ ကေပမ်တရ်ောငေ်ေွ်
ေနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရောဂါောေယွေ်သုထနိ်း 
ချုပရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လပုရ်ောငန်ိငုသ်ညမ်နှသ်မျှေိ ု
ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေတုယိေနက်ေီးချုပ၊် ရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျား၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ
နှင့် တေ်ရောေ်လာကေသူများေ လေ်ေှိအချနိ်တွင် 
ရောဂါပိုးေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်းအတိငု်းအတာတစခ်အုထ ိ
ေျေင်းလာမပီပဖစ်မပီး ေုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်
ခဲသ့ည့ ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ၊ ရစတနာေ့နထ်မ်းများ
နှင့် သန့် ေှင်းရေးေန်ထမ်းများ၏ ေုိယ်ခံအားပပန်လည် 
ရောင်းမွန်ရစရေးရောင်ေွေ်ရပးရနမှုအရပခအရန၊ 
Quarantine Center များနငှ့ ်Positive Center များတငွ ်
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများနငှ့ ်ရစတနာေ့နထ်မ်းများပဖန့်
ခွ၍ဲ ေျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုလပုင်န်းများေိ ုရောင ်
ေေွရ်ပးရနမှုအရပခအရန၊ ရောဂါပိုးရတွ့ေှမိှုနှုန်းများပပား
သည့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များတွင် အသိပညာ
ရပးပခင်းများ ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ပခင်းများေို ပိုမိုလုပ် 
ရောင်သင့်သည့် အရပခအရန။

ေမ္ဘာန့ိငုင်အံသီးသီးတငွ ်ရောဂါပိုး ေူးစေပ်ပန့်ပွား
မှု၊ ရသေုံးမှုအရပခအရန၊ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေိုဗစ် -၁၉ 
ရောဂါတတိယလှိုင်းေူးစေ်ပပန့်ပွားပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် 
အချနိ်မှစ၍ ယရန့အချနိ်အထိ ပဖစ်ပွားသူ ၂၁၀၉၆၁ ဦး၊ 
ရသေုံးသူ ၁၀၀၄၈ ဦးေှိခဲ့သည့်အရပခအရန၊ လေ်ေှိ
အချနိ်တွင် ရောဂါပိုးရတွ့ေှိမှုနှုန်းနှင့် ရသေုံးမှုနှုန်းေျ
ေင်းလျေ်ေှိမပီး ဇူလိုင်လ ေုတိယအပတ်တွင် ရောဂါပိုး 
ရတွ့ေှမိှုနှုန်းနငှ့ ်ဩဂတုလ် ေတုယိအပတတ်ငွ ်ရောဂါပိုး
ရတွ့ေှိမှုနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ကေည့်မည်ေိုပါေ ၃၆ ောခိုင်နှုန်း 
အထိေျေင်းလာသည်ေိုရတွ့ေှိေမပီး တိုင်းရေသကေီး
နှင့် ပပည်နယ်အလိုေ် ကေည့်မည်ေိုပါေ ေန်ေုန်တိုင်း
ရေသကေီးတွင် ၇၄ ောခိုင်နှုန်း၊ ပဲခူးတိုင်းရေသကေီးတွင် 
၆၂ ောခုိင်နှုန်း၊ စစ်ေုိင်းတုိင်းရေသကေီးတွင် ၅၃ ောခုိင်နှုန်း၊ 
ေေင်ပပည်နယ်နှင့် ဧောေတီတိုင်းရေသကေီးတို့တွင် ၄၀ 
ောခိုင်နှုန်းရေျာ်အထိ သိသိသာသာ ေျေင်းလာသည်
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ေို ရတွ့ေှိေသည့် အရပခအရန။
ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ပမင့်မားလျေ်ေှိသည့် ရေသ

များအား ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောင်ေွေ်ရပးရနမှုအရပခအရန၊ သတ်မှတ်စည်းေမ်း
ချေမ်ျားလိေုန်ာေန ်အားနည်းသည့ ်ရနောရေသများ၌ 
ေျန်းမာရေးအသိပညာရပးလုပ်ငန်းများေို လူထုနှင့် 
အနီးေပ်ေှိသည့်ရနောများအထိ လုပ်ရောင်ရပးေန်လို
အပသ်ည့ ်အရပခအရန၊ ောေယွရ်ေးများ ထပမ်ရံောေ်
ေှလိာနိငုရ်ေးရောငေ်ေွမ်ှုအရနပဖင့ ်တရတုန်ိငုင်မံ ှော 
ေွယ်ရေးတစ်သန်းေုိ လာမည့်အပတ်အတွင်း ေေိှနုိင်ရေး 
ချတိ်ေေ်လုပ်ရောင်လျေ်ေှိမပီး ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ေို
ထားသည့် ၂၄ သန်းေုိလည်း ေယ်ယူေေိှနုိင်ရေး သေ် 
ေိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများမ ှအမမမဲပပတ ်ကေိုးပမ်းချတိေ်ေ်
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန။

ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ဗီဇရပပာင်းရောဂါပိုး မျ ိုးစိတ်
အသစ်များ ေေ်လေ်ရတွ့ေှိရနေမှု၊ ေူးစေ်ပပန့်ပွား
နိုင်မှုအရပခအရနနှင့် ဗီဇရပပာင်းရောဂါပိုးများ ေူးစေ်
ေငရ်ောေန်ိငုမ်ှုေိ ုောေယွတ်ားေီးနိငုရ်ေး ေေလ်ေ်
လုပ်ရောင်သွားမည့်အရပခအရနများ၊ ောေွယ်ရေး 
ထိုးနှံရပးလျေ်ေှိသည့်အရပခအရနနှင့် IDP Camp များ
တွင်လည်း ထိုးနှံရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် 
အရပခအရန၊ အပပည်ပပည်ေိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများထံမှ 
လှူေါန်းသည့ ်ောေယွရ်ေးများ ေေှနိိငုရ်ေး ချတိေ်ေ်
ရောင်ေွေ်ရနသည့်အရပခအရန၊ အာေီနိ ုင်ငံများ၊ 
အာေီယံအရပါင်း နိငုင်မံျားနငှ့ ်ပူးရပါင်း၍ ောေယွရ်ေး
များ ေေှိနိုင်ရေးရေွးရနွးရောင်ေွေ်ခဲ့မှုအရပခအရန၊ 
တုိင်းေင်းရေးများမှတစ်ေင့် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ် 
ရေးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးသရုတသနရောငေ်ေွရ်နမှု အရပခ 
အရန။

ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချု ပ်ေုသရေးအတွေ် 
ရစတနာေှင်အလှူေှင်များထံမှ အလှူရငွများေေှိမှုနှင့ ်
ေိဗုစ်-၁၉ ရောဂါ ေုသရေးေန်ပံုရငွမှ သံုးစဲွထားေိှမှု အရပခ 
အရန၊ ေိပ်ေမ်းများ၊ ရလေိပ်များ၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ
တစေ်င့ ်ရောဂါောေယွ ်ထနိ်းချုပေ်သုရေး အရထာေ ်
အေပူပုရေးေါးများနငှ့ ်အပခားအမိသ်ုံး အရပခခရံေးေါး
များတငသ်ငွ်းရောငေ်ေွရ်နမှု အရပခအရန၊ ေျန်းမာရေး
ေုိင်ောအသိပညာရပးပခင်းလုပ်ငန်းများေုိ နုိင်ငံပုိင် ရုပ်ပမင် 

သကံေား၊ ရေေယီိမုျား၊ သတင်းစာများနငှ့ ်အပခားမေီယီာ
များမှတစ်ေင့် ထုတ်လွှင့်ပပန်ကေားရနမှုအရပခအရန၊ 
တိငု်းေင်းသားဘာသာစေားများ၊ အစအီစဉသ်စမ်ျားပဖင့ ်
ပညာရပးလုပ်ငန်းများ တုိးချဲ့ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန၊ 
လေ်ေိှောလတွင် ရအာေ်ေီဂျင်လုိအပ်ချေ်များအတွေ် 
တိုးပမှင့်ထုတ်လုပ်ရပးရနမှုအရပခအရန၊ ရေးေါးများေို 
ရေးနှုန်းကေီးပမင့်လာရစေန် ေည်ေွယ်ချေ်ေှိစွာပဖင့်  
သိုရလှာင်မှုများမေှိရစရေး ရေးေိုင်များနှင့် ရေးေါး
သိရုလှာငထ်ားသည့ ်ဂိရုေါငမ်ျားအား စစရ်ေးရောငေ်ေွ်
ခဲ့မှု၊ ရတွ့ေှိမှုနှင့် အရေးယူနိုင်ရေးရောင်ေွေ်ထားေှိမှု 
အရပခအရန၊ ပပည်ပရောေ် ပမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ပပနလ်ညေ်ငရ်ောေ ်လာမှုနငှ့ ်စနစတ်ေျ ရေးစစမ်ှုများ
ရောငေ်ေွရ်ပးမပီး ၎င်းတိုရ့နေပ်အသီးသီးသို့ ပပန်လည်
ပို့ရောင်ရပးရနမှုအရပခအရန။

Relief Flight များ ရပပးေွ၍ဲ ခေီးသညန်ငှ့ ်ရေးေါး
များ သယ်ယူပို့ရောင်ရပးနိုင်ခဲ့သည့်အရပခအရနနှင့် 
ပိုရ့ောငေ်ေသ်ယွမ်ှုမပပတရ်တာေရ်စရေး ရလယာဉ၊် 
ရေယာဉ်များနှင့် ေုန်းလမ်းပ့ုိရောင်ရေးတ့ုိမှ ခေီးစဉ်များ 
ရပပးေွဲရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ရောဂါပိုး 
အတည်ပပုလူနာများအား တပ်မရတာ်စင်တာများတွင် 
ေုသရောင်ေွေ်ရပးရနမှုနှင့် လူနာများအား ေုသရပး

“အနာက်တစ်ခုက ကျန်းမာအေးေန်ထမ်းအတွ၊ 
တကယ်ကို ကျန်းမာအေးေန်ထမ်းအတွက 
အေှ့တန်းကျကျလုြ်ေတာ၊ အဆးရံုအတွမှာ

 ဖျားနာလာတ့ဲ ြူအတွကို ြူတို့ြဲကုေတာ၊ 
ြူတို့ကိုကူးစက်ပြီဆို ြူတို့ကို Priority 

အြးေလိမ့်မယ်၊ ဦးစားအြးပြီးအတာ့ ြူတို့ကုိ
ေထူးကိစ္စတစ်ေြ်ေအနနဲ့ အစာင့်အေှာက်အြးဖ့ုိ

လုိြါတယ်၊ ပဖစ်တဲ့ေချနိ်မှာပဖစ်လို့
ပြန်ကုလို့အြျာက်ြွားရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ 

အနာက်ဆက်တွဲပြဿနာအတွြါ ပြန်သကည့်ဖို့လိုတာ
အြါ့။ အတာက်အလျှာက်ကို မှတ်ထားပြီးအတာ့ 
Register လုြ်ထားဖို့လိုြါတယ်။ ကုြေင်းနဲ့

 ကူးစက်ပခင်းခံေတဲ့ ြုဂ္ဂိုလ်အတွအြါ့။ 
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နုိင်ရေးရေးတပ်ဖဲွ့ေင်များေုိ တာေန်ရပးအပ်ထားေိှသည့် 
အရပခအရန၊ ရေးေါးများတင်သွင်းပဖန့်ပဖူးမှု လွယ်ေူ
လျငပ်မနရ်စရေးအတေွ ်ရပဖရလျာ၊့ ချတိေ်ေရ်ောငေ်ေွ ်
ရပးရနမှုနငှ့ ်ပပညတ်ငွ်းေှ ိနိငုင်ပံိငု၊် ပဂု္ဂလေိပိငု ်ရေးေါး
စေရ်ုမံျားမ ှရေးေါးများ ထတုလ်ပုရ်ပးရနမှု အရပခအရန
များနှင့်ပတ်သေ်၍ အေျယ်တေင့် ေှင်းလင်းတငပ်ပကေော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်
ေနက်ေီးချုပေ် လိအုပသ်ညမ်ျား ပဖည့စ်ေွမ်ှာကေားသည။်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ေူး
စေ်ခေံမှုနငှ့ ်ပတသ်ေ်၍ “ရနာေ်တစခ်ေု ေျန်းမာရေး
ေန်ထမ်းရတွ၊ တေယ်ေို ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းရတွေ 
ရေှ့တန်းေျေျလုပ်ေတာ၊ ရေးရံုရတွမှာ၊ ဖျားနာလာတ့ဲ 
သရူတေွိ ုသတူိုပ့ေဲေုတာ၊ သတူိုေ့ိေုူးစေမ်ပေီိ ုသတူို့
ေို Priority ရပးေလိမ့်မယ်၊ ဦးစားရပးမပီးရတာ့ သူတို့
ေုိအထူးေိစ္စတစ်ေပ်အရနနဲ့ ရစာင့်ရေှာေ်ရပးဖ့ုိလုိပါတယ်၊ 
ပဖစ်တဲ့အချနိ်မှာ ပဖစ်လို့ပပန်ေုလို့ ရပျာေ်သွားရုံတင်
မဟုတ်ဘူး၊ ရနာေ်ေေ်တွဲပပဿနာရတွပါ ပပန်ကေည့်
ဖို့လိုတာရပါ့။ ရတာေ်ရလျှာေ်ေို မှတ်ထားမပီးရတာ့ 
Register လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ေုသေင်းနဲ့ ေူးစေ်

ပခင်းခံေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရတွရပါ့။ သူတို့ေိုရတာ့ အထူးေိစ္စ
တစေ်ပအ်ရနနဲ့ သေေ်ိငုေ်ာပပညန်ယန်ဲ့ တိငု်းရေသကေီး 
ေန်ကေီးချုပ်များေ ပပန်ကေည့်ရပးပါ။ ေန်ကေီးဌာနအရန
နဲ့လည်း ေါေိုမှတ်တမ်းတင်ထားမပီး ရစာင့်ရေှာေ်ရပး
ဖို ့ေျွနရ်တာရ်ပပာလိပုါတယ၊် ရနာေတ်စခ်ါ အေပဘ်ေ ်
ေုသရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီး တချ ို့ရနောရတွမှာမနိုင်တဲ့
အတေွရ်ကောင့ ်တပမ်ရတာေ် ေငေ်ရူပးေတာေှတိယ။် 
တပမ်ရတာေ် ေငေ်ရူပးေတာေှသိလိ ုတပမ်ရတာရ်ေးရုံ
ရတမွှာလည်း ေသုရပးရနတာရတေွှတိယ။် ေိဗုစေ်ိပု ဲ
အဓေိထားမပီး ရောငေ်ေွရ်ပးရနတာရတ။ွ ခနုေရပပာ
တဲ ့ဥပမာအားပဖင့ ်Quarantine Center လိဟုာမျ ိုးရတ၊ွ 
ေုသရေးစင်တာလိုဟာမျ ိုးရတွမှာ၊ ေျွန်ရတာ်တို့ေ 
သီးပခားထားမပီး ရစာင့်ရေှာေ်ရပးထားသလိုပဲ၊ ရေးရုံ
ရတမွှာလည်း ေျွနရ်တာတ်ို ့ေသုရပးရနတာရတေွှတိယ၊် 
ေီလုိလူရတွအတွေ်လည်း သီးပခားချးီပမှင့်ရပးဖ့ုိ၊ ရောင်ေွေ် 
ရပးဖို့လိုမယ်ေိုတာေိုလည်း ေျွန်ရတာ်ထည့်မပီး ရပပာ
လိုပါတယ်” ဟု ရပပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်ရောဂါပဖစပ်ွားမှုနှုန်းများ ထေေ်ေန်ီးပါး 
အထေိျေင်းလာသည ်ေိရုသာလ်ည်း ေမ္ဘာေ့ျန်းမာရေး
အဖွဲ့ေ တေွခ်ျေသ်ည့န်ှုန်းအေ အချ ို့မမို့နယမ်ျားတငွ ်
ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းများ များပပားမှုေှိရနရသးသည်ေို 
ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့တ်ိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ်
များအလိုေ် အေိုပါရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်း ပမင့်မားရန
ရသးသည့် မမို့နယ်များတွင် ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းများ 
ရလျာ့ေျရစရေး ဂရုပပုရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ယခု
အခါ ရအာေ်ေဂီျငန်ငှ့ပ်တသ်ေ်၍ လေ်ေှ ိအရပခအရန
တွင် လုံရလာေ်မှုေှိရနမပီပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ရသာ်ယခု
ပဖစ်ပွားရနသည့်ရောဂါသည် လေ်ေှိအချနိ်တွင်လုံးေ
ေင်းစင်ရပျာေ်ေင်းသွားမည့်ရောဂါမဟုတ် ရသးရကောင်း၊ 
ရအာေ်ေီဂျင်သည် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေုသရေးတွင် 
သာမေ အပခားရောဂါေုသရေးများအတွေ်လည်း 
လိုအပ်သည်များေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ပပည်နယ်နှင့် 
တုိင်းရေသကေီးအေင့် ရေးရံုများ၊ ခရုိင်နှင့်မမို့နယ် အေင့် 
အလိုေ် ရေးရုံများနှင့် ရေးရုံကေီးများတွင် ရအာေ်ေီ
ဂျင်များ အမမဲတမ်းေေှိရနရအာင် တွေ်ချေ်ရောင်ေွေ်
ရပးေန်လိုရကောင်း၊ လိုအပ်ချေ်များပဖစ်ရပါ်လာပါေ
လည်း ပဖည့ေ်ည်းရပးနိငုရ်ေး တစရ်နောနငှ့ ်တစရ်နော 

“အနာက်တစ်ခုကအတာ့ အဆးရုံများနဲ့ြတ်ြက်ပြီး
တစ်ချက် ကျွန်အတာ်မှာချင်ြါတယ်။ ေဲေါကအတာ့ 

ောြီဥတုကလည်း ေခုမိုးအတွများြါတယ်။ 
ခုနကလည်း ေုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်း အပြာြါတယ်။ 

Weather forecast ေေ လာမယ့်အနာက်ဆုံးေြတ်
အလာက်ကအနစပြီးအတာ့ မိုးအတွြိုများလာဦးမယ့်

ြအဘာအတွေှိတယ်။ ေဲေီအတာ့ အဆးရုံထဲမှာလည်း 
အေအတွမလျှအံောင်။ အဆးရုံအတွ အေမလျှအံောင်၊ 

အေမေင်အောင်၊ အေစီးအေလာအကာင်းအောင် 
ေဲေါအတွလည်း လုြ်အြးထားအြါ့။ ပဖစ်လာေင် 

လူနာအတွ အေှေ့ထုတ်ေတာ အတာ်အတာ်ခက်ြါတယ်။ 
အတာ်အတာ်ေန္တောယ်များြါတယ်။ လြု်ေကိုင်ေတာ 

အတာ်အတာ်အလးလက်ေင်ြါတယ်။”
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အမမခဲျတိေ်ေရ်ောငေ်ေွထ်ားေနလ်ိရုကောင်း၊ အလား 
တူ နိုင်ငံပိုင်ရအာေ်ေီဂျင်စေ်ရုံများ၊ တပ်မရတာ်ပိုင် 
ရအာေေ်ဂီျငစ်ေရ်ုမံျားနငှ့ ်ပဂု္ဂလေိပိငုရ်အာေေ်ဂီျင်
စေရ်ုမံျားမ ှရအာေေ်ဂီျငထ်တုလ်ပုမ်ှုများအား စာေင်း
ပပုစထုားမပီး ရေးရုမံျား၌ ရေးရုသံုံးရအာေေ်ဂီျငမ်ျား 
အမမဲမပပတ်ေေိှရေးရောင်ေွေ်ထားေန်လုိရကောင်း၊ ရေေှည် 
အတွေ်ကေည့်၍ တွေ်ချေ်ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း။

ရောဂါစစရ်ေးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် စစရ်ေးမှုများေျ
ေင်းလာသည့်အတွေ် ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်း ရလျာ့ေျ
လာသေဲသ့ို ့ောခိငုန်ှုန်းအေလည်း ေျေင်းလာမှုများ ေှိ
ရကောင်း၊ အဓိေအားပဖင့် ပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကေီး
အလိုေ် ရပမပပင်အရပခအရနမှန်များအား သိေှိရနေန်လို
ရကောင်း၊ ရောဂါေူးစေခ်ေံရသာလ်ည်း မမိတိိုအ့စအီစဉ်
ပဖင့် ေျန်းမာရေးဌာနများသို့ လာရောေ်ေုသမှု ခံယူ
ပခင်းမပပုသူများမေှိေန်လိုရကောင်း၊ အေိုပါ ရောဂါေူး
စေ်ခံေသူများမှတစ်ေင့် အပခားသူများသို့ေူးစေ်ေန်
အတေွ ်အန္တောယမ်ျားစွာေှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်တာေနေ်ှိ
သမူျားအရနပဖင့ ်စနစတ်ေျပဖင့ ်သတင်းရဖာထ်တုက်ေပ ်
မတ်ရောင်ေွေ်မပီး ရောဂါစစ်ရေးမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ အထူး 
ဂရုပပုရောင်ေွေ်ကေေန်တိုေ်တွန်းလိုရကောင်း၊ ရေးရုံ
တိုင်းတွင် ေောေန်များေှိရစရေးအတွေ် ပပည်နယ်နှင့်
တုိင်းရေသကေီးအလုိေ် ပဖန့် ခဲွတာေန်ရပးထားရကောင်း၊ 
လိုအပ်ချေ်များေှိပါေ တပ်မရတာ်မှေင်ရောေ်ေူညီ  
ရောင်ေွေ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးရံုတုိင်းတွင် ေောေန် 
များေှရိေးသည ်အရေးအကေီးေုံးအချေပ်ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ေောေန်များ တာေန်ထမ်းရောင်မှုနှင့်ရနထိုင်မှုများ
အေငရ်ပပရစရေးအတေွ ်သေေ်ိငုေ်ာအပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့
အစည်းများေ တတ်နိုင်သမျှ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးေန် 
လုိရကောင်း၊ ယခင် ပထမလှိုင်းနှင့် ေုတိယလှိုင်းတွင် ရေးရံု 
များ၌ ပပငေ်ငမ်ှုများ အားနည်းခဲပ့ခင်းရကောင့ ်အခေအ်ခဲ
များ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သေဲ့သို့ ယခုတတိယလှိုင်းတွင်လည်း 
ရောဂါေူးစေမ်ှုပမနေ်နပ်ပင်းထနမ်ှုရကောင့ ်အခေအ်ခဲ
များ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို သင်ခန်းစာယူ၍ ရေးရုံများ       
အားလုံး၌ေုသရေးအတွေ် အမမဲကေိုတင်ပပင်ေင်ထား
ေှိေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့ရေသအလိုေ် လူဦးရေေို              
တွေ်ချေ်၍ သေ်ေိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများပူးရပါင်း၍ 
ကေိုတင်ပပင်ေင်ထားေန်လိုရကောင်း။

ထိုရ့နာေ ်လေေ်ှေိာလအတငွ်း ကေုံရတွ့လာေနိငု်
သည့ ်သဘာေရဘးအန္တောယမ်ျားနငှ့ ်ပတသ်ေ်၍ လိအုပ်
သည်များ ကေိုတင်ရောင်ေွေ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ေေ်လေ်ရပပာကေားောတွင် “ရနာေ်တစ်ခုေရတာ့ 
ရေးရုမံျားနဲ့ပတသ်ေမ်ပီးတစခ်ျေ ်ေျွနရ်တာမ်ှာချငပ်ါ
တယ။် အေဲါေရတာ ့ောသဦတေုလည်း အခမုိုးရတမွျား
ပါတယ။် ခနုေလည်း ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌလည်း ရပပာပါတယ။် 
Weather forecast အေ လာမယ့်ရနာေ်ေံုးအပတ်ရလာေ် 
ေရနစမပီးရတာ့ မိုးရတွပိုများလာဦးမယ့် သရဘာရတွ
ေှိတယ်။ အဲေီရတာ့ ရေးရုံထဲမှာလည်း ရေရတွမလျှ ံ
ရအာင်။ ရေးရုံရတွ ရေမလျှရံအာင်၊ ရေမေင်ရအာင်၊ 
ရေစီးရေလာရောင်းရအာင် အဲေါရတွလည်း လုပ်ရပး
ထားရပါ့။ ပဖစ်လာေင် လူနာရတွ ရေွ့ှ ထုတ်ေတာ ရတာ်ရတာ် 
ခေ်ပါတယ်။ ရတာ်ရတာ်အန္တောယ်များပါတယ်။ လပုေ်ေိငု်
ေတာ ရတာရ်တာရ်လးလေေ်ငပ်ါတယ။် လရူောင်းရတ ွ
ရေွှ့ေတာေိစ္စမေှိဘူး၊ လူမမာရတွ ရေွှ့ေတာေျရတာ့ 
ရတာ်ရတာ်ေုိ ေုေ္ခ၊ သုေ္ခရောေ်နုိင်တယ်။ ေါရကောင့် 
ရေးရုံနဲ့ ပတ်သေ်ေင်ရေပိတ်နိုင်တဲ့ေိစ္စရတွ၊ ရပမာင်း
ရတွပိတ်ရနတာရတွ၊ ချုံနွယ်ပိတ်ရပါင်းရတွ ေိှရနတာရတွ၊ 
အမှိုေ်သရိုေ်ရတွမေှိရအာင် ေါရလးရတွ အေုန်လုံး 
ေငှ်းရပးထားပါ။ ရနာေတ်စခ်ါသွားဖိုလ့ာဖိုအ့တေွ ်လမ်း
ရတွေိုလည်း ဂရုတစိုေ်ကေည့်ရပးထားဖ့ုိ ရပပာလုိပါ
တယ်။ အရေးရပါ်ေယ်ေယ်ရေးနဲ့ပတ်သေ်ေင်လည်း 
အမမဲတမ်း ပပင်ထားပါ။ မိုးမေုန်မချင်းေရတာ့ တန်းမ
ပဖုတ်ဖို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါတယ်။ တန်းမပဖုတ်ပါနဲ့ 
အားလုံး အေငသ်င့ပ်ပငထ်ား။ ထမင်း ရေျွးသင့ေ်ငလ်ည်း 
ရေျွးထား။ အဲေ့အီတေွ ်ပိေုေ်အံေနုအ်ေျခေံမယေ်ို
လည်း အေုန်အေျခံမယ်။ သဘာေရဘးအန္တောယ် 
အတွေ် ေျွန်ရတာ်တ့ုိ အေုန်အေျခံရပးမယ်။ အရေးကေီး 
တာရတာ့ ပဖစ်ောမှ အေုန်လံုးမနုိင်မနင်းနဲပ့ဖစ်မှာ ရကောေ် 
ေတာ။ အရေးကေီးတာရတာ့သဘာေရဘးအန္တောယ်နဲ့ 
ပတ်သေ်တာေရတာ့ လေ်ေှိအရပခအရနမှာ ရေကေီး
ရေလျှနံဲ့ပတသ်ေ်တာ အခေအ်ခရဲတ ွပဖစလ်ာနိငုတ်ယ။် 
ေါေို တွေ်ချေ်မပီးရတာ့မှ ပပည်နယ်နဲ့တိုင်းရေသကေီး
ရတေွ ပပငထ်ားရပးဖိုေ့ယ။် အဓေိေရတာ ့ရေးရုရံတွ
မှာ ရေလျှတံာတို့၊ ဘာတို့မပဖစ်ရအာင်၊ လူနာရတွရေွ့ှ
ထုတ်ေတ့ဲ အေင့်မျ ိုး၊ ေုေ္ခ၊ သုေ္ခမရောေ်ရအာင် ေါရလး



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်50

လည်း ပပငထ်ားဖို ့လိမုယေ်ိတုာရလးလည်း ေျွနရ်တာ်
မှာလိုပါတယ်။” ဟု ရပပာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ေုသရေး
နှင့်ပတ်သေ်သည့်  Mask များ၊ Face Shield များ၊ PPE 
ေတစ်ုမံျား၊ လေအ်တိမ်ျားနငှ့ ်အပခားလိအုပသ်ည့ ်ပစ္စည်း
များအား ပပညတ်ငွ်း၌ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးကေိုးပမ်းရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ပပည်တွင်း၌ ထုတ် 
လုပ်လျေ်ေှိရသာ်လည်း လိုအပ်ချေ်များ များစွာေှိရန
ရသးရကောင်း၊ အေိုပါပစ္စည်းများသည် လူထုအတွေ် 
အဓေိလိအုပသ်ည့ ်ပစ္စည်းများပဖစရ်ကောင်း၊ လိအုပပ်ါေ 

ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ကေိုတငတ်ေွခ်ျေပ်ပငေ်င ်ရောငေ်ေွ်
ထားေနလ်ိရုကောင်း၊ ပပညပ်နိငုင်မံျားသို ့ရောေေ်ှရိနသည့ ်
နုိင်ငံသားများေုိလည်း ပပန်လည်ေင်ရောေ်နုိင်ရေးအတွေ် 
နည်းလမ်းရပါင်းစုံပဖင့် လေ်ခံရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ အေှနိအ်ဟနုမ်ပပတေ်ေလ်ေရ်ောငေ်ေွန်ိငု်
ရေး စနစတ်ေျ မျေပ်ခညမ်ပပတ ်ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွ်
သွားကေေနလ်ိရုကောင်း၊ အေိပုါ ပပနလ်ညေ်ငရ်ောေလ်ာ
သမူျား၏ ေသုရေးလပုင်န်းများေိလုည်း တတန်ိငုသ်မျှ 
ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်းပဖင့် မှာကေား
သည်။ 
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ရနပပညရ်တာ်မမို့ရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး အစည်း 
အရေးေို ဩဂုတ်လ ၁၇ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည် 
ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး 
အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငရံတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် 
အိမ်ရစာင့်အစုိးေအဖဲ့ွ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း
နှင့် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးပမင့်ထွန်း၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 
များပဖစ်ကေသည့် ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 
ဦးလှမိုး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာ 
ချာလသီန်း၊ ရေါေတ်ာညနွ့်ရဖ၊ ရေါေတ်ာမျ ိုးသနိ်းရေျာ၊် 
ဦးရေွှရလး၊ ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ရေါေ်တာ  
ရမာင်ရမာင်နုိင်နှင့် တာေန်ေိှသူများတေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေား
ောတွင် အစိုးေတစ်ေပ်သည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအေ 
နိုင်ငံရတာ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ရပး
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်နီယရ်ပမသည ်
နိငုင်ရံတာ၏် မမို့ရတာပ်ဖစသ်ည့အ်တေွ ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးစတင်ရောင်ေွေ်ပခင်းပဖစ်မပီး တိုင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပည်နယ်များအလိုေ် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည် 
ပဖစရ်ကောင်း၊ ရနပပညရ်တာေ်ိ ု၂၀၀၆ ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေလီ 
၁၇ ေေ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပခင်းပဖစ်သပဖင့် ယခုအခါ ၁၅ 
နစှန်ငှ့ ်၆ လေှမိပပီဖစရ်ကောင်း၊ ေနေ်နုမ်မို့သည ်ယခငေ် 
ပမနမ်ာနိငုင်၏ံအစိုးေရုံးစိေုေ်ာမမို့ရတာ ်ပဖစရ်သာလ်ည်း 
ယခုအခါ စီးပွားရေးေုန်သွယ်မှုအဓိေရောင်ေွေ်လျေ် 
ေှိသည့် မမို့ရတာ်ပဖစ်ရကောင်း၊ အလားတူ မန္တရလးမမို့
သည်လည်း ယခင်ေမင်းရနပပည်ရတာ်ပဖစ်ခ့ဲမပီး အထေ် 
ပမနမ်ာနိငုင်၏ံမမို့ရတာပ်ဖစသ်ေဲသ့ို ့စီးပွားရေးအေလည်း 

 တနြပည်တော်မမို့တော် ဖွံ့ မဖိုးေိုးေေ်တေး အစည်းအတဝးေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၇ - ၈ - ၂၀၂၁ )

အချေ်အပခာေျသည့် မမို့ရတာ်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ် 
သည ်နိငုင်ရံတာ၏် အစိုးေရုံးစိေုေ်ာ မမို့ရတာပ်ဖစသ်ပဖင့ ်
မမို့ရတာ်အဂသါေပ်နှင့်ေိုေ်ညီရစေန် မမို့ရတာ်အား တိုး 
တေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခင်ေ 
ရနပပည်ရတာ်အားမပပည့်မစုံပဖင့် စတင်ရောင်ေွေ်ခဲ့ေ
ရသာလ်ည်း ယခအုခါ အတိငု်းအတာတစခ်အုထ ိပပည့စ်ုံ
မှုများေှလိာမပပီဖစရ်ကောင်း၊ သိုရ့သာ ်ယခထုေပ်ိမုိပုပည့စ်ုံ
ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်မပီး ပမန်မာနုိင်ငံေိှ မမို့အားလံုး၏ 
စံပပမမို့ရတာ်တစ်ခုပဖစ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အြါင်းစြ်တည်အဆာက်ထား

ရနပပည်ရတာ်အား သီေိ ၅ မမိုနယ်နှင့် တပ်ေုန်း၊ 
ပျဉ်းမနား၊ လယ်ရေးစသည့် မမို့များနှင့် ရပါင်းစပ်တည် 
ရောေထ်ားမပီး စစုရုပါင်းဧေယိာ အေျယအ်ေန်း ၂၇၂၅ 
စတေုန်းမိငုေ်ျယေ်န်းရကောင်း၊ လဦူးရေအားပဖင့ ်၁ ေသမ 
၁၄၈ သန်းခန့်ရနထိုင်မပီး မမို့ရနလူဦးရေ ၃၀ ောခိုင်နှုန်း
ခန့်နှင့် ရေျးလေ်ရနလူဦးရေ ၇၀ ောခုိင်နှုန်းခန့် ေိှရကောင်း၊ 
မမို့ရနလူဦးရေတွင် အစုိးေေန်ထမ်းများ ောခုိင်နှုန်းအားပဖင့် 
များပပားမပီး ရေျးလေရ်န ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးလပုင်န်းေိအုရပခခ၍ံ အရပခခအံားပဖင့ ်ရိုးေငှ်း
သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို လုပ်ေိုင်ရောင်ေွေ်
ရနကေသမူျားပဖစရ်ကောင်း၊ ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်ရီေသ 
တွင် အကေမ်းဖျဉ်းအားပဖင့် တစ်နှစ်လျှင်မုိးေွာေေ် ၈၀ မှ 
၉၀ ကေားပတ်ေန်းေျင်ေှိမပီး မိုးရေချနိ် လေ်မ ၅၀ ပတ် 
ေန်းေျငမ်ိုးေွာသနွ်းသပဖင့ ်ေေရ်ပါင်း ၂၀၀ ရေျာခ်န့်မှာ 
ရနသာသည့ေ်ေမ်ျားပဖစမ်ပီး အပခူျနိအ်ားပဖင့ ်အနမိ့ေ်ုံး 
၁၀ ေီဂေီစင်တီဂေိတ်မှ အပမင့်ေုံး ၄၀ ေီဂေီစင်တီဂေိတ် 
ေိှသပဖင့် ောသီဥတုမျှတရောင်းမွန်ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ် 
ရောင်စီနယ်ရပမအတွင်း ဥယျာဉ်ခခံရပမဧေရပါင်း ၁၀၆၀၀၊ 
လယရ်ပမ ၁၇၆၄၀၀၊ ယာရပမ ၁၂၇၉၀၀ ရေျာေိှ်မပီး အဓိေ 
အားပဖင့် စပါး၊ ပဲ၊ ရပပာင်း၊ နှမ်း၊ ေါနှင့် ကေံများ စိုေ်ပျ ိုးကေ
ရကောင်း၊ ရမွးပမူရေးအရနပဖင့် ေျဲွ၊ နွား၊ ေေ်၊ ကေေ်၊ ေိတ် 
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နှင့်ငါးများေုိရမွးပမူကေရကောင်း။ ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ
နယရ်ပမအတွင်း စိေု်ပျ ိုးရေးတေ္ကသိုလ်၊ ရမွးပမူရေးနှင့် 
ရေးေုသရေးတေ္ကသုိလ်နှင့် သစ်ရတာတေ္ကသုိလ်စသည့် 
အဓိေတေ္ကသုိလ် ၃ ခုေိှမပီး စုိေ်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံ၊ စေ်မှုသိပ္ပံ
နှင့် စေ်မှုအထေ်တန်းရေျာင်းများေှိရကောင်း။

ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီနယ်ရပမအတွင်း ယခင်နုိင်ငံရတာ် 
ရအးချမ်းသာယာရေးနငှ့ ်ဖွံ့မဖိုးရေးရောငစ်လီေထ်ေ်
နှင့် သမ္မတကေီး ဦးသိန်းစိန်တာေန်ယူခ့ဲသည့် ေီမုိေရေစီ 
ပထမအစိုးေလေ်ထေ်တငွ ်သေေ်စိေုပ်ျ ိုး ရေးဇနုမ်ျား
နှင့် ရမွးပမူရေးဇုန်များ သတ်မှတ်ရောင်ေွေ်ရပးခ့ဲ ရကောင်း၊ 
တပေ်နု်းမမို့တငွလ်ည်း ရမွးပမူရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရပမ
ဧေိယာ ဧေ ၇၀၀ နီးပါးခွင့်ပပုရပးခ့ဲမပီး ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း
များ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်နေ်ျနေ်ှသိည့ ်ရပမဧေယိာများ
အား သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်
အည ီတာေနေှ်သိည့ဌ်ာနများမ ှပပနလ်ညစ်စိစရ်ောငေ်ေွ်
ေန်လိုရကောင်း။
ေကျ ိုးပြုနိုင်မည်ပဖစ်

ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်နီယရ်ပမသည ်အရေှ့ရိုးမနငှ့ ်
အရနာေ်ရိုးမအကေားတွင်တည်ေှိမပီး ပမစ်ရချာင်းများ
ရပါများသပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးအတေွ ်ရပမဩဇာများရောင်း 
မွန်ရသာရကောင့် စိုေ်ပျ ိုးရပမရောင်းမွန်ရသာရနော
ရေသပဖစသ်ပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးတေ္ကသိလုန်ငှ့ ်သရုတသန 
ဌာနများေို ဖွင့်လှစ်ထားပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ပမစ်ရချာင်း
များရပါများမပီး ရေခ၊ံ ရပမခမံျား ရောင်းမနွပ်ခင်းရကောင့ ်
၁၂ လောသ ီစိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
နုိင်သည့်ရနောရေသတစ်ခုပဖစ်မပီး စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေး 
တေ္ကသိုလ်များေှိပခင်းရကောင့် စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေး
လုပ်ငန်းများမှ အထွေ်ရောင်းမွန်ရအာင် ရောင်ေွေ်
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောငေ်ေွေ်ာ၌ စိေုပ်ျ ိုးရေများ သုံးစွေဲာတငွ ်Drop စနစ်
နှင့် Sprinkler စနစ်များပဖင့် သုံးစွဲေန်လိုရကောင်း၊ ထိုသို့
သုံးစွနဲိငုေ်နအ်တေွ ်လိအုပသ်ည့ ်လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား ေေှိ
ရေးအတေွ ်ရေအားလျှပစ်စ ်ထတုလ်ပုရ်ေးလပုင်န်းများ
ေိုလည်း အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
သေဲသ့ို ့ပပနလ်ညပ်ပည့မ်ဖိုးမမ ဲစမွ်းအငပ်ဖစသ်ည့ ်ရနရောင ်
ပခည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထုတ်လုပ်နိုင်

ရေးအတေွလ်ည်း ေှမိပီးသားရေရလှာငတ်မမံျားနငှ့ ်ေည်
များေှိ ရေမျေ်နှာပပင်ဧေိယာများရပါ်တွင်ပါ အရောင် 
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ လံုရလာေ်စွာ ထုတ်လုပ်
နိုင်ပခင်းပဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများအပါအေင်
အပခားလုပ်ငန်းများေုိလည်း အေျ ိုးပပုနုိင်မည် ပဖစ်ရကောင်း။
စနစ်တကျတွက်ချက်

ထို့ပပင် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးေိုအရပခခံသည့် စေ်မှု
လပုင်န်းများေိ ုရောငေ်ေွန်ိငုေ်နလ်ိရုကောင်း၊ အလားတ ူ
မိတ္ထီလာ၊ ရပျာ်ဘွယ်နှင့်ေမည်းသင်းတို့တွင် ေါများ စိုေ် 
ပျ ိုးကေမပီး ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီနယ်ရပမအတွင်းတွင်
လည်း ေါစိုေ်ပျ ိုးမှုများေှိရကောင်း၊ ေါေုန်ကေမ်းများရပါ်
တွင်အရပခခံ၍ ရနပပည်ရတာ်နယ်ရပမအတွင်း ချည်မျှင်
နငှ့ ်အထညစ်ေရ်ုမံျားတညရ်ောေမ်ပီး ထေွေ်ှလိာသည့ ်
ချည်မျှင်နှင့်အထည်များမှတစ်ေင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း 
များနငှ့အ်ထညခ်ျုပလ်ပုင်န်းများအထ ိအေင့ေ်င့ ်ရောင် 
ေွေ်နုိင်ရကောင်း၊ စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့်ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ
ေိအုရပခခသံည့ ်စေမ်ှုလပုင်န်းများေိ ုရောငေ်ေွ၍် ေ
ရကောင်း၊ လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားမပပတေ်ေှရိနပါေ လျှပစ်စ်
နငှ့ ်သေေ်ိငုသ်ည့လ်ပုင်န်းများေိပုါရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မမို့ပပစီမံေိန်းများတွင် စနစ် 
တေျတွေ်ချေ်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။
လူြားေေင်းေပမစ်များအမွးထုတ်

နိုင်ငံရတာ် အစိုးေရုံးစိုေ်ော မမို့ရတာ်ပဖစ်သပဖင့် 
အုပ်ချုပ်ရေးယန္တေားအရပါ် အရထာေ်အေူပပုမည့် လူသား 
အေင်းအပမစမ်ျား ရမွးထတုရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပညာ 
ရေးနှင့်ပတ်သေ်သည့် မမို့ရတာ်အပဖစ်ရောင်ေွေ်နိုင်
ရကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ တေားရေး၊ ဥပရေ
ရေးောနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးေိုင်ောများနှင့်သေ်ေိုင်သည့် 
သငတ်န်းများ၊ တေ္ကသိလုမ်ျား ဖငွ့လ်စှသ်ငက်ေားရပးနိငု်
ေန်အတွေ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကေေန်လုိရကောင်း၊ တေ္ကသုိလ် 
များတည်ရောေ်ောတွင် ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းသည့် 
ရနောတွင် တည်ရောေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ေန်ေုန်တေ္ကသုိလ် 
သည ်အာေနှိငုင်မံျားတငွ ်တညရ်နောအားပဖင့ ်အရောင်း
ေုံးပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့တ်ေ္ကသိလုမ်ျား တညရ်ောေ်
ေန်အတွေ် ရနောများရေွးချယ်ောတွင် ရနောရေွးချယ်မှု 
မနှေ်နရ်စရေး အဘေဘ်ေမ်ထှည့သ်ငွ်းစဉ်းစား ရောင ်
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ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။
မမို့ရတာ်သာယာလှပရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ောတွင် 

အရပခခံအရကောင်းအောများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 
မမို ့ရတာသ်ာယာလပှစညေ်ားရစရေးရောငေ်ေွေ်န ်လို
ရကောင်း၊ နိုင်ငံတောေေ်ေံရေးနှင့်သေ်ေိုင်သည့် 
ေစိ္စေပမ်ျားရောငေ်ေွေ်ာတငွလ်ည်း ရနပပညရ်တာသ်ည ်
ဗဟိဌုာနပဖစေ်မညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်စနစတ်ေျစမီခံန့်ခွေဲန်လုိ
ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ် အပပည်ပပည်ေုိင်ောရလေိပ် တည ်
ရောေေ်ာတငွ ်ရလရကောင်းေနုစ်ညသ်ယယ်ပူိုရ့ောင်
ရေးစနစ(်Cargo) လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွန်ိငုေ်နအ်ထိ
ပါ ထည့်သွင်းတွေ်ချေ်တည်ရောေ်ထားပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊  စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေုိ အရပခခံသည့် 
စေမ်ှုလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်ာတငွလ်ည်း ထတုေု်န်
များေုိ ရလေိပ်သ့ုိ အလွယ်တေူပ့ုိရောင်နုိင်သည့် ရနော
များရေွးချယ်ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ
နယရ်ပမတငွ ်လဦူးရေသန်း ၂၀ အထရိနထိငုန်ိငုေ်န ်ေည ်
ေွယ်တည်ရောေ်ထားပခင်းပဖစ်သပဖင့် မမို့ပပစီမံေိန်းများ 
တည်ရောေ်ောတွင် မမို့ပတ်ေထားလမ်းများ၊ ဘတ်စ်ေား 
လမ်းများ၊ လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ေားလမ်းများနှင့် ရပမရအာေ်
ေထားလမ်းများ တညရ်ောေန်ိငုရ်ေးအတွေ်ပါ ကေိုတင်
စီမံရောင်ေွေ်ထားေန်လုိရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်ဘူတာ
ကေီးအား တစန်ိငုင်လံုံး၏ ဗဟိခုျေပ်ဖစရ်အာင ်ရောငေ်ေွ်
ေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ ရလရကောင်းပို့ရောင်ရေးစနစ်များ 
သည်လည်း ရနပပည်ရတာ်ေိုဗဟိုပပု၍ ရောင်ေွေ်နိုင်
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရနပပညရ်တာေ်ှလိမ်းများ အေင့ပ်မငှ့်
တင်မှုများ ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း။

ေန်ထမ်းအိမ်ောများ စည်ေားရစရေးအတွေ်လည်း 
ေပ်ေွေ်များ ပပန်လည်ဖဲွ့စည်းပခင်းနှင့် ပလေ်ရဖာင်းများ 
စနစ်တေျပပုပပင်ပခင်းများ ရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ 
သာမနလ်ရူနေပေ်ေွမ်ျားတငွ ်အမိေ်ာများရောေ်လုပ်
ော၌ အထပ်ပမင့်ရောေ်လုပ်မှု၊ လမ်းအေျယ်၊ လူရန
ဧေိယာများနှင့် ပန်းခခံများရောေ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ်
လည်း ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားေနလ်ိရုကောင်း၊ ရနပပညရ်တာ်
တွင် စုိေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စေ်ရံု 
အလုပ်ရံုများ၊ သန့်ေှင်းသာယာလှပရေးနှင့် ယာဉ်စည်းေမ်း၊ 
လမ်းစည်းေမ်းတိုတ့ငွ ်စနံမနူာပပပဖစေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အလားတ ူရနပပညရ်တာရ်ောငစ်နီယရ်ပမအတငွ်း ေမ္ဘာ

လညှ့ခ်ေီးသညမ်ျား လညပ်တန်ိငုသ်ည့ ်ဥပ္ပါတသန္တရိစတီ
ရတာ်၊ သတ္တသတ္တာဟရစတီရတာ်၊ မဟာသေျေံသီဘုေား၊ 
လေ်ေှိ တည်ရောေ်ရနသည့် မာေေိဇယထိုင်ရတာ်မူ
ရေျာေေ်စ ်ဗေုေရပုပ်ွားရတာပ်မတက်ေီးနငှ့ ်တိငု်းေင်းသား
ရေျးေွာ၊ ရေပန်းဥယျာဉန်ငှ့ ်တေိစ္ဆာနဥ်ယျာဉတ်ို ့ေှရိသာ ်
လည်း ေမ္ဘာလညှ့ခ်ေီးသညမ်ျားအား ေွရဲောငန်ိငုသ်ည့ ်
တာေါေဲသ့ိုရ့သာအရောေအ်ဦများ ထပမ်တံညရ်ောေ ်
သွားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ေမ္ဘာကေီးတစေ်ှနိထ်ိုး တိုးတေ်
ရနသေဲ့သို့ မိမိတို့ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီနယ်ရပမသည်
လည်း အမမဲမပပတ်ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေး ရောင်ေွေ်နုိင်ေန် 
အတေွ ်အားလုံးေိငု်းေန်းရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း
ပဖင့် မှာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ရေါေတ်ာ
ရမာငရ်မာငန်ိငုေ် ရနပပညရ်တာ ်ပပညရ်ထာငစ်နုယရ်ပမ
ေိငုေ်ာ အချေအ်လေမ်ျား၊ ရပမအသုံးချမှု၊ စိေုပ်ျ ိုးရေး
နှင့် ရမွးပမူရေးအရပခအရန၊ ရေသတွင်းေမ်းစာဖူလုံမှု၊ 
ပပညတ်ငွ်းပပညပ်ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှု၊ စေမ်ှုဇနုမ်ျား အရောင ်
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ထားေှိမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖူးရပးနိုင်မှု၊ မမို့ပပအဂသါေပ်များနှင့်အညီ 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး ရောငေ်ေွထ်ားေှမိှုနငှ့ ်ရောငေ်ေွ်
ေန်လိုအပ်သည့်ေဏ္ဍများေို   ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။

လျှြ်စစ်ကို ေအပခခံြည့်လျှြ်စစ်ဘတ်စ်ကား 
လုြ်ငန်းများနှင့် ပမို့ြတ်ေထားလမ်းများ၊ 
အပမအောက်ေထားလမ်းများပဖင့် ပမို့ေား

ဖွံ့ပဖိုးတုိးတက်အောင် အဆာင်ေေက်ေမည်ပဖစ်၊ 
အနပြည်အတာ်ေတွင်း လျှြ်စစ်ဘတ်စ်ကားနှင့် 
လျှြ်စစ်ကားများ အပြးဆွဲနိုင်အေးအဆာင်ေေက်ပြီး 

ထိုမှတစ်ဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ေြုံးပြုနိုင်ြည်ေထိ 
ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေန်လို၊ ေဓိကေားပဖင့် 

အနပြည်အတာ်ေှိ ပြည်ြူလူထု၏ ဘေပမှင့်တင်အေး
ေအထာက်ေကူေေှိအစေန် ဦးတည်အဆာင်ေေက်ြွား

ေန်လို၊ အနပြည်အတာ်တွင် အကျးေောများဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်
အေးေတွက် ြညာတတ်များအြါကကယ်ေအေး 

များစွာလိုေြ်၊ ထို့အသကာင့် ြညာေည်ပမှင့်တင်အေး
ေတွက် တုိက်တွန်းအပြာသကားပခင်းပဖစ်။
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ပဖည့်စွက်ေှင်းလင်းတင်ပြ
ယင်းရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာ

ကေသည့် ရောင်စီေင်နှင့် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ   
သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခအရနများေိ ုပဖည့စ်ေွေ်ငှ်း လင်း
တင်ပပကေသည်။
ထည့်ြွင်းစဉ်းစားအဆာင်ေေက်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ်ေ မမို့ရတာ်ဖံ့ွမဖိုးတုိးတေ်ရေးအတွေ် 
မမို့ပပစမီေံနိ်းများေိ ုအရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွ်
ောတွင် နုိင်ငံတွင်လေ်ေိှပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ပေတိအရပခ 
အရန များနငှ့ေ်ိေုည်ရီအာင ်လေရ်တွ့ေျသည့ ်အရပခခ ံ
အချေမ်ျားေိ ုထည့သ်ငွ်းစဉ်းစား ရောငေ်ေွေ်နလ်ိအုပ ်
ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်ေို စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနှင့် 
ပညာရေးေဏ္ဍတိုတ့ငွ ်စပံပမမို့ရတာပ်ဖစရ်စရေးအတေွ ် 
လုိအပ်သည့် သိပ္ပရံေျာင်းများ၊ ရောလိပ်များ၊ တေ္ကသုိလ် 
များ ဖငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး၊ အရပခခပံညာရေျာင်းများ ဥပဓရိပု်
ရောင်းမွန်ရစရေးနှင့် ရအာင်ချေ်ပမင့်မားရစရေးတို့
အတွေ် စီမံရောင်ေွေ်သွားေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ရနာင်
အနာဂတ်တွင် ရနပပည်ရတာ်၌ မမို့ရနလူဦးရေတိုးပွား
မပီး ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များ၊ မီးေထားများ၊ လျှပ်စစ်ေထား
များ၊ လျှပစ်စေ်ားများ တိုးချဲ့ရပပးေွလဲာသည့အ်ခါ ယာဉ ်
ရကောပိတ်ေို့မှုများ မပဖစ်ရပါ်ရစေန် နည်းလမ်းေှာရဖွ
ရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်ရကောင်း လမ်းညွှန်မှာကေားသည်။
လျှြ်စစ်ကားများ အပြးဆွဲနိုင်အေးအဆာင်ေေက်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ နိဂုံးချုပ်အမှာစေား 
ရပပာကေားောတွင် မိမိတို့အရနပဖင့် ရနပပည်ရတာ်ဖွံ့မဖိုး
ရေးအတွေ် ဦးတည်ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ်မပီး ရနပပည်ရတာ်
အား စံပပအပဖစ်ရောင်ေွေ်၍ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည် 
နယမ်ျားအလိေု ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွလ်ည်းေေ ်
လေရ်ောငေ်ေွေ်မည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ မီးခိုးမထေွသ်ည့ ်
စေ်မှုလုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်နိုင်မပီး မမို့သည် သန့် 
ေှင်းသပ်ေပ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်
အတွေ် လျှပ်စစ်ေေိှေန်လုိအပ်မပီး လျှပ်စစ်ေုိအရပခခံသည့် 
လျှပစ်စဘ်တစ်ေ်ားလပုင်န်းများနငှ့ ်မမို့ပတေ်ထားလမ်း 
များ၊ ရပမရအာေ်ေထားလမ်းများပဖင့် မမို့အားဖွံ့မဖိုးတုိး 

တေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်
အတွင်း လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ေားနှင့် လျှပ်စစ်ေားများရပပး
ေွဲနိုင်ရေးရောင်ေွေ်မပီး ထိုမှတစ်ေင့်တစ်နိုင်ငံလုံး 
အသုံးပပုနိငုသ်ညအ်ထ ိထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားေနလ်ိရုကောင်း၊ 
အဓိေအားပဖင့် ရနပပည်ရတာ်ေှိ ပပည်သူလူထု၏ဘေ 
ပမှင့်တင်ရေးအရထာေ်အေူေေှိရစေန် ဦးတည်ရောင် 
ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်တွင် ရေျးေွာ
များဖွံ မ့ဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်ပညာတတမ်ျားရပါကေယ ်
ေရေး များစွာလိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ပညာေည်ပမှင့်
တင်ရေးအတွေ် တုိေ်တွန်းရပပာကေားပခင်း ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ပညာတတမ်သှာအရတွးအရခါ်များပမင့မ်ားမပီး ေျွမ်းေျင ်
အလုပ်သမား Skill Labour များေို ရမွးထုတ်ရပးနိုင်
မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ကကိုတင်တွက်ချက်အဆာက်လုြ်

ရနပပညရ်တာ ်ရောငစ်အီရနပဖင့ ်စမီေံနိ်းအလိေု ်
ရပးထားသည့်ရပမရနောများတွင် လုပ်ငန်းများအမှန်
တေယ်ရောင်ေွေ်ပခင်း ေိှ/မေိှ စိစစ်ကေပ်မတ် ရောင်ေွေ် 
ရနေန်လိုရကောင်း၊ စေ်မှုဇုန်များနှင့်ပတ်သေ်၍ Skill 
Labour များေေှရိစရေး Certificate များပဖင့ ်ရောငေ်ေွ်
ေန် လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံမှထွေ်ေှိသည့် ပစ္စည်းများ 
နိုင်ငံအတွင်း၌ ရေးေွေ် ပဖစ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်

စက်မှုဇုန်များနှင့်ြတ်ြက်၍

Skill Labour များေေှိအစအေး Certificate များပဖင့် 

အဆာင်ေေက်ေန်လိုအသကာင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံမှထွက်ေှိြည့် 

ြစ္စည်းများ နိုင်ငံေတွင်း၌ အေးကွက်ပဖစ်အောင် 

အဆာင်ေေက်ေမည်ပဖစ်၊ လမ်းများအဖာက်လုြ်မှုနှင့်

ြတ်ြက်၍ လမ်းများမှာ နိုင်ငံတကာမှလက်ခံြည့် 

စံချနိ်စံညွှန်းမီေန်လိုေြ်၊ အနာင်တစ်ချနိ်တွင် 

လမ်းများတိုးချဲ့နိုင်အေးအဆာင်ေေက်နိုင်ေန်ေတွက် 

ကကိုတင်တွက်ချက်အဆာက်လုြ်ေန်လိုြကဲ့ြို့ 

လမ်းြခုံးများထည့်ြွင်းတည်အဆာက်ောတွင်လည်း 

လမ်းများ၏ေဆင့်ေလိုက် ေဆင့်မီအောင် 

ထည့်ြွင်းအဆာင်ေေက်ေန်လို။
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ပဖစ်ရကောင်း၊ လမ်းများရဖာေ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ 
လမ်းများမှာ နိုင်ငံတောမှလေ်ခံသည့် စံချနိ်စံညွှန်းမီ
ေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ရနာငတ်စခ်ျနိတ်ငွ ်လမ်းများ တိုးချဲ့
နိုင်ရေးရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် ကေိုတင်တွေ်ချေ် 
ရောေ်လုပ်ေန်လိုသေဲ့သို့ လမ်းပခုံးများထည့်သွင်း
တညရ်ောေေ်ာတငွလ်ည်း လမ်းများ၏အေင့အ်လိေု ်
အေင့်မီရအာင် ထည့်သွင်းရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

ရနပပညရ်တာတ်ငွ ်သစရ်တာဖုံးလွှမ်းမှုဧေယိာရလျာ ့
နည်းေျေင်းမသွားေန် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်သွားေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သ့ုိမှသာ ောသီဥတုမျှတမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
စိေုသ်င့သ်ည့ရ်နောများတငွ ်သစရ်တာသစပ်ငမ်ျား ပပန ်
လည်စိုေ်ပျ ိုးသွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးဇုန်
နငှ့ ်ရမွးပမူရေးဇနုမ်ျားတငွ ်အမနှတ်ေယ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူ
ေန်နှင့် စည်းေမ်းနှင့်အညီ ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ 
ရခတမ်သီည့ ်စေမ်ှုလယယ်ာစိေုပ်ျ ိုးစနစေ်ိ ုရဖာရ်ောင ်
သွားေန်နှင့် ရေသခံရတာင်သူများေို လိုအပ်သည်များ 
ပဖည့်ေည်းပ့ံပုိးရပးသွားေန်လုိရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်ေုိ 
တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးတွင် စံပပရေသပဖစ်ရအာင် 
ရောငေ်ေွသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးတငွ ်ရေ၊ 
ရပမ၊ မျ ိုး၊ နည်းစနစ်ရောင်းမွန်ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ရတာင်သူများ သဘာ၀ရပမဩဇာအသံုးချနုိင်ရေး နုိင်ငံရတာ် 
အစိုးေအရနပဖင့် နည်းပညာေူညီရောင်ေွေ်ရပးေန် 
လိုအပ်ရကောင်း။
ပြည်ြြို့တင်ြို့

ရမွးပမူရေးသရုတသနဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းရောငေ်ေွ်
ရေးေို အပမန်ေုံးရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
သေ်ေိုင်ောတေ္ကသိုလ်တွင် စိုေ်ပျ ိုးရေးအင်ဂျင်နီယာ 
ဘာသာေပ်သင်ကေားနိုင်ရေးေို စီမံရောင်ေွေ်သွားေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မျ ိုးရစ့ပပပဲွများ၊ နွားပပပဲွများ ပပသနုိင်ရေး 
စီမံရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်မပီး ရမွးပမူးရေးအပိုင်းတွင် 
အသားစားနွားနှင့် နို့စားနွားများေို အဓိေထား ရမွးပမူ

သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ချင်းပပည်နယ်တွင် နွားရနာေ်
ရမွး ပမူရေးေိ ုရအာငပ်မငရ်အာင ်စနစတ်ေျရောငေ်ေွ်
မပီး ပပညပ်သိုတ့ငပ်ိုန့ိငုသ်ညအ်ထ ိရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ို
ရကောင်း။
ေအလးထားအဆာင်ေေက်

ရနပပည်ရတာ်သည် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မပီး သန့်ေှင်း 
သာယာလှပမှသာ ခေီးသွားများေို ေွဲရောင်နိုင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတောအခမ်းအနားများေိုလည်း 
ရနပပညရ်တာတ်ငွသ်ာေျင်းပနိငုရ်ေး ဦးတညရ်ောငေ်ေွ်
သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အိမ်သာမှဧည့်လာမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ သို့အတွေ် ေေ်သွယ်သွားလာမှုစနစ်တွင်
လည်း ရနပပည်ရတာ်ေိုဗဟိုပပု၍ အရောင်းေုံးပဖစ်
ရအာင ်ရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ထိုပ့ပငေ်ေ်
သယွရ်ေးစနစရ်ောင်းမနွရ်စေန ်အရလးထားရောငေ်ေွ်
သွားေမည်ပဖစ်မပီး ယာဉ်စည်းေမ်း၊ လမ်းစည်းေမ်းနှင့် 
ပတ်သေ်၍လည်း စံနမူနာပပရောင်းမွန်ရနေန်လုိအပ် 
ရကောင်း၊ ရနပပညရ်တာတ်ငွ ်လျှပစ်စေ်ားရပပးေွနဲိငုရ်ေး
ေိ ုမပဖစမ်ရနအရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရောငေ်ေွသ်ွားေ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စာတိေုစ်နစန်ငှ့ပ်တသ်ေမ်ပီး ရောင်း 
မွန်ရနေန်နှင့် စာပဖန့်ရေမှုစနစ် လျင်ပမန်သွေ်လေ်ရစ
ရေးအတေွ ်ရောငေ်ေွသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အထေ်
ရပါင်းရလာင်းေညတ်ငွ ်ငါး၊ ပစုနွ ်ရမွးပမူနိငုရ်ေးအတေွ ်
သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် ေွင်းေင်းစိစစ်
ရောင်ေွေ်သွားေန်လုိရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်နှင့် ေန်ေုန် 
မမို ့တိုတ့ငွ ်မီးေထားပပတိေုတ်ညရ်ောေန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် 
ရနပပညရ်တာေ်ိ ုGreen City ၊ Clean City ၊ Smart City 
အပဖစ ်သန့်ေငှ်း၊ သပေ်ပ၊် သာယာ၊ လပှ စမိ်းလန်း၊ စိပုပည်
သည့် မမို့ရတာ်တစ်ခုပဖစ်ရစရေးအတွေ် အဘေ်ဘေ်
မှ စဉ်းစားသုံးသပ်အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်
သွားကေေန်လိုရကောင်း လမ်းညွှန်မှာကေားသည်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအစည်းအရေး 
(၁၄/၂၀၂၁)ေို ဩဂုတ်လ ၂၃ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 
ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ် 
ချုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတ ပမနမ်ာနိငုင်ံ
ရတာ် အိမ်ရစာင့်အစိုးေအဖွဲ့ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား 
ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး
ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ဦးသနိ်းညနွ့်၊ မန်းမငမိ်းရမာင၊် ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ ရေါ်ရအး
နုစိန်၊ Jeng Phang ရနာ်ရတာင်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်း
လုံးေိုင်၊ ရစာေန်နီယယ်၊ ရေါေ်တာဗညားရအာင်မိုး၊ 
ဦးရေွှကေိမ်းနှင့် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးစုိးထွဋ်၊ အတွင်းရေးမှူး 
ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရေွးနှင့် တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး 
ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦးတို ့တေရ်ောေက်ေသည။်
အေှ့လုြ်ငန်းစဉ်များေတိုင်းအဆာင်ေေက်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင်ရံေးပပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှုများ 
တိုးတေမ်ှုေှရိစရေးအတေွ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပန်ငှ့ ်
ဦးတညခ်ျေ ်(၉) ေပ ်ချမတှရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
ပထမေုံးဦးတည်ချေ်အရနပဖင့် ရေွးရောေ်ပွဲနှင့်ပတ် 
သေ်၍ ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်၏ရတွ့ေှိချေ်များေို 
ထုတ်ပပန်ရောင်ေွေ်ခဲ့မပီး မကောမီအချနိ်အတွင်း ရတွ့
ေှခိျေအ်နစှခ်ျုပေ်ိ ုပပညသ်လူထူနုငှ့ ်နိငုင်ရံတာသ်ို ့ထတု ်
ရဖာ်ပပသသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိအရနပဖင့် ရေွးရောေ် 
ပဲွမမဲသမာမှုများရကောင့သ်ာ နိငုင်ရံတာ၏်တာေနေ်ိယု ူ
ခဲေ့ပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ အေိပုါရေွးရောေပ်ွေဲလေန်ငှ့ပ်တ ်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ 
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၁၄/၂၀၂၁) ေွင်တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၃ - ၈ - ၂၀၂၁ )
သေ်၍ အမျ ိုးမျ ိုးရပပာကေားရနမှုများေှိမပီး ေီမိုေရေစီ 
ေျင့်စဉ်အေ စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ မည်သည့် 
ပဂု္ဂိုလ၊် မညသ်ည့အ်ဖွဲ့အစည်းမေိ ုရေဖနပ်ိငုခ်ငွ့ေ်ှရိသာ ်
လည်း ခုိင်လံုသည့်အရကောင်းအောနှင့် အရကောင်းပပချေ် 
များေှိေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ရသာ်မျေ်စိစုံမှိတ်၍ မိမိ
ရပပာချင်ောရပပာရနမည်ေုိပါေ ေီမုိေရေစီ၏ အနှစ်သာေ 
ေှိမည်မဟုတ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိတို့အရနပဖင့် ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ်များအတုိင်း ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာအစေန် ကကိုးြမ်း

မိမိတ့ုိအရနပဖင့် ရနပပည်ရတာ်မမို့ရတာ် ဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ် 
ရေးအစည်းအရေး ပပုလပုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ရနပပညရ်တာသ်ည ်
နုိင်ငံရတာ်၏မမို့ရတာ်ပဖစ်သပဖင့် ဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်ရေးအတွေ် 
ပိမုိရုောင်းမနွရ်အာင ်ရောငေ်ေွန်ိငုေ်န ်ဦးတညရ်ောင ်
ေွေ်ခ့ဲပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနအားလံုး ရံုးစုိေ်သည့် 
မမို့ရတာ်ပဖစ်သပဖင့် ရနပပည်ရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုေို 
စံပပအပဖစ်ဗဟိုပပု၍ ေျန်တိုင်းနှင့်ပပည်နယ်များ ဖွံမဖိုး
တိုးတေလ်ာရစေန ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွားေမည ်ပဖစ ်
ရကောင်း။

ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ေုသရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပထမလှိုင်းနှင့် ေုတိယလှိုင်း ပဖစ်ပွားခဲ့
ချနိမ်ျား၌ ထခိိေုမ်ှုနည်းပါးခဲရ့သာလ်ည်း တတယိလှိုင်း 
ပဖစ်ပွားချနိ်တွင် ထိခိုေ်မှုများေှိခဲ့ရကောင်း၊ သို့ရသာ် မိမိ
တို့အရနပဖင့် အရေးယူရောင်ေွေ်ေမည့်ေိစ္စေပ်များ 
ရောငေ်ေွန်ိငုေ်နအ်တေွ ်အရေးရပါ်အစည်းအရေးများ 
ပပုလုပ်၍ လုပ်ငန်းများအား ဖိဖိစီးစီးရောင်ေေွ်ခဲ့သည့် 
အတေွ ်ယခအုခါ အတိငု်းအတာတစခ်အုထ ိေူးစေမ်ှု
နှုန်းများ ရလျာ့ေျလာမပီပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုဗစ်ရောဂါပဖစ် 
ပွားသူများနှင့် ထိရတွ့ခဲ့သူများအား စစ်ရေးရပးပခင်း
နငှ့ ်Stay at Home ပပုလပုပ်ခင်းများအပါအေင ်ကေပမ်တ်
မှုများပပုလပု၍် ပပညသ်မူျား၏ ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုနငှ့ ်
သေ်ေိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများ၏ စနစ်တေျ ကေပ်မတ်
ရောင်ေွေ်မှုများရကောင့် ေူးစေ်မှုနှုန်းများ ရလျာ့ေျ
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လာပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ရောဂါေူး
စေမ်ှုနှုန်းောခိငုန်ှုန်း ထေ်ေေ်ခန့်အထ ိေျေင်းရစေန ်
ေည်မှန်းချေ်ထားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။
၅၀ ောခိုင်နှုန်း ထိုးနှံအြးနိုင်အေးေည်မှန်း

ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးေေိှရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ပပည်ပနိုင်ငံများမှ ေယ်ယူေေှိနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်
ေိှရကောင်း၊ ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏လူဦးရေ 
၅၀ ောခိုင်နှုန်း ထိုးနှံရပးနိုင်ရေးေည်မှန်းရောင်ေွေ်
လျေေ်ှမိပီး ပဖစန်ိငုပ်ါေ ယခထုေပ်ိမုိထုိုးနှနံိငုရ်ေးရောင ်
ေေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခငအ်စိုးေအရနပဖင့ ်အနိ္ဒယိ
နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှသာ ောေွယ်ရေးေယ်ယူေေှိရေး
ရောငေ်ေွခ်ဲမ့ပီး အနိ္ဒယိနိငုင်၌ံ ရောဂါေူးစေမ်ှု တတယိ
လှိုင်းပဖစ်ပွားချနိ်၌ ောေွယ်ရေးများထပ်မံေေှိရေး 
အခေအ်ခပဲဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်
ရုေှားနုိင်ငံနှင့် တရုတ်နုိင်ငံတ့ုိမှ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ် 
ရေးများ ေယယ်ေူေှရိေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ 
လေေ်ှအိချနိတ်ငွ ်၁၈ နစှပ်ပည့မ်ပီးသမူျားအား ထိုးနှလံျေ်
ေှိမပီး အသေ် ၁၂ နှစ်အထေ် အသေ်အေွယ်ေှိသူများ 
ထိုးနှနံိငုရ်ကောင်းေိလုည်း နိငုင်တံောမ ှရေးပညာေငှ်
များေ ခငွ့ပ်ပုချေမ်ျားရပးထားမှုေှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တွင် ၁၈ နှစ်အထေ်လူဦးရေ ၃၆ ေသမ ၉ သန်းခန့် နှင့် 
၁၂ နှစ်နှင့် ၁၈ နှစ်ကေား ၆ သန်းခန့်ေှိသပဖင့် စုစုရပါင်း 
၄၃ သန်းခန့်ေှရိကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ 
ောေွယ်ရေးေေှိရေးအတွေ် ေင်းနှီးသည့်နိုင်ငံများမှ
မိတ်ရေွများထံ ေေ်သွယ်ရောင်ေွေ်ခ့ဲော တရုတ်နုိင်ငံ၊ 
အိန္ဒယိနုိင်ငံ၊ ေရမ္ဘာေီးယားနုိင်ငံ၊ ထုိင်းနုိင်ငံတ့ုိမှ ောေွယ် 
ေုသရေးများနှင့် အရထာေ်အေူပပုပစ္စည်းများအား 
မိတ်ရေွရောင်းပီသစွာပဖင့် ေူညီလှူေါန်းရပးမှုများ 
ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ ပပည်သူလူထု၏ ပူးရပါင်း 
ရောင်ေွေ်မှုအား ရောင်းမွန်မှုရကောင့်သာ ေူးစေ်မှု
နှုန်းများ ရလျာေ့ျလာပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ တစဦ်းချင်းစည်း 
ေမ်းလိေုန်ာမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးရပါင်းရောငေ်ေွ်
မှုနငှ့ ်ပပညတ်ငွ်းစည်းလုံးညညီတွမ်ှုအားများသည ်ေိဗုစ ်
-၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေးအတေွ ်များစွာအရထာေ်အေူ
ပပုမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ပပည်သူလူထု၏ ေိုင်းေန်း
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုနှင့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအန္တောယ် 
ောေွယ်ရေးအတွေ် ေေ်လေ်ကေိုးစားရောင်ေွေ်

သွားေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ေိဗုစရ်ောဂါမှာ တစေ်မ္ဘာလုံး
ေငေ်ိငုရ်နေသပဖင့ ်ပပညပ်အေူအညမီှာ အေန့်အသတ ်
ေှိရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ “အတ္တာဟိ အတ္တာရနာ နာရထာ” 
မိမိေိုယ်မိမိ ေိုးေွယ်ရောင်ေွေ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း။
ထြ်မံကူညီအဆာင်ေေက်အြး

ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ေျေင်းသွားသည့် 
စီးပွားရေးများ ပပနလ်ည ်ဦးရမာလ့ာရစရေး ရောငေ်ေွ်
ရေးအတေွ ်ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းရေသကေီးေနက်ေီးချုပမ်ျား
အား မှာကေားထားမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုအခါ မိုးစပါး
စိေုပ်ျ ိုးချနိေ်ာသသီို ့ရောေေ်ှလိာမပီး စပါးစိေုပ်ျ ိုးမှုများ 
အရပခအရနရောင်းမနွသ်ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ောနှုန်း 
ပပည့်ထွေ်ေှိမည်ဟု ယုံကေည်ပါရကောင်း၊ မိုးောသီစိုေ် 
ပျ ိုးရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ စပါးစုိေ်ပျ ိုးရေးေုိသာမေ အပခား 
စုိေ်ပျ ိုးသီးနံှများေုိပါ စနစ်တေျရောင်ေွေ်ေန်လုိ
ရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင်ေွေ်ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံအတွေ် စား 
ရေေေိ္ခာရပါများလာမပီး ပပညပ်သို ့ပိုေ့နုမ်ျားရောငေ်ေွ်
နိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မိုးောသတီငွ ်စီးပွားရေး
ေုိ တုိေ်ရုိေ်အရထာေ်အေူပပုသည့် စုိေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း 
များေုိ တွန်းအားရပးရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ေုိဗစ် 
-၁၉ ရကောင့ ်ထခိိေုခ်ဲသ့ည့ ်စီးပွားရေးလပုင်န်းများ ပပန ်
လည်ဦးရမာ့ရစရေးရောင်ေွေ်ောတွင် အခွန်အခများ
ရလျှာ့ချရပးပခင်းနှင့် ေိုင်းငံ့ရပးပခင်းများရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိရသာ်လည်း လိုအပ်သည်များအား ထပ်မံေူညီ 
ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများေှိ 
ပို့ရောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
များလည်း ထိခုိေ်ေျေင်းမှုများေိှသည်ေုိ ရလ့လာရတွ့ 
ေှိေရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ အထည်
ချုပ်လုပ်ငန်းများ ပပန်လည်လည်ပတ်လျေ်ေိှသပဖင့် အလုပ် 
သမားပပည်သူများ အေင်ရပပမှုများေှိရကောင်း၊ မိမိတို့
နိငုင်မံထှေွေ်ှသိည့ ်ပိုေ့နုမ်ျား အေညအ်ရသွးရောင်းမနွ်
ရေးအတွေ်လည်း ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်
သေဲသ့ို ့စေရ်ုမံျားအရနပဖင့ ်ေိဗုစ-်၁၉ စည်းေမ်းများ
နငှ့အ်ည ီရောငေ်ေွရ်နကေပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ၎င်းစေရ်ုံ
များအတွေ် လိုအပ်သည်ေိုလည်း ေေ်လေ်ေူညီ
ရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စီးပွားရေးဖွမံဖိုးမှု 
စီမံေိန်းများေိုလည်း ေေ်လေ်အရောင်အထည် 
ရဖာ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။
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E-Banking စနစ်ြုံးမှု ေားနည်းအနအြး
ဘဏမ်ျားနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ရငသွား

ေိအုဓေိ သုံးစွလဲျေေ်ှမိပီး E-Banking စနစသ်ုံးစွမဲှုအား 
နည်းရနရသးရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ား ထခိိေုရ်စေနအ်တေွ ်
စီးပွားရေးအေ ဘဏ်စနစ်များမှတစ်ေင့် တိုေ်ခိုေ်မှု
များေှိရကောင်း၊ ဘဏ်စနစ်သည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ အသေ်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အာေရှငွရကေးဂယေရ်ကောင့် 
နိုင်ငံများစွာတွင် ဘဏ်စနစ်များထိခိုေ်ခဲ့ေမပီး အစိုးေ
များ ပပုတ်ေျမှုများေှိခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့ရငွရကေးဂယေ်
ပဖစ်ရစေန်အတွေ် အဓိေကေိုးေိုင်ရောင်ေွေ်ခဲ့သည့် 
ရဂျာေ့ိုးရောစ့အ်ား အေိပုါနိငုင်မံျားေ ပပညေ်ငခ်ငွ့ ်ပတိ်
ပင်ထားသည်ဟုသိေရကောင်း။ 
ေဓိကထား၍ အဆာင်ေေက်အြး

တိငု်းေင်းသား လေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များအရနပဖင့ ်ေို
ဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ မိမိထံသို့ 
စာရေးရတာင်းေိမုှုများေှရိကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်တိငု်း 
ေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အားလုံးအား ောေယွရ်ေး
ထိုးနှနံိငုရ်ေး ရောငေ်ေွရ်ပးမညပ်ဖစမ်ပီး ၎င်းတို ့ထနိ်းချုပ်
နယ်ရပမများအတွင်းေှိ ပပည်သူများေိုလည်းသတ်မှတ်
ထားသည့ ်ဦးစားရပးအေင့အ်လိေု ်ထိုးနှရံပးသွားမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ယခအုချနိတ်ငွ ်ပပညသ်မူျားအား ောေယွ ်
ရေး ၆ သန်းရေျာ်ထိုးနှံရပးခဲ့မပီးပဖစ်၍ ောေွယ်ရေး 
ထပ်မံေေှိချနိ်တွင် ေေ်လေ်ထိုးနှံရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ပပည်ပမှောေွယ်ရေးများ ရောေ်ေှိချနိ်တွင် 
တိုင်းရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်များသ့ုိ အပမန်ေံုးရောေ်ေိှရစ
ရေး တပ်မရတာ် နငှ့ ်ပိုရ့ောငေ်ေသ်ယွရ်ေးေနက်ေီးဌာန
တို၏့ ပိုရ့ောငရ်ေးစနစမ်ျားမတှစေ်င့ ်ပိုရ့ောငရ်ပးသွား
မည်ပဖစ်မပီး ယာဉ်သုံးစွဲမှုအရပါ်တွင်လည်း မည်သည့်
ေန့်သတ်ချေ်မျှမထားေှိဘဲ အပမန်ေုံးရောေ်ေှိရေးေို 
အဓိေထား၍ ရောင်ေွေ်သွားေန်မှာကေားမပီးပဖစ်ရကောင်း။
ေတည်ပြုအဆာင်ေေက်ထားပခင်းပဖစ်

မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်မငမိ်းချမ်းရေးေေှရိအာငရ်ောငေ်ေွ်
ရနမပီး ပပညသ်မူျားလိလုားသည့ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစလီမ်း 
ရကောင်းရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်းရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) သည် ေန္ဒမဲရပး
ခွင့်ေှိသူ၏ ၉၂ ေသမ ၄၈ ောခိုင်နှုန်း၏ ရထာေ်ခံမဲပဖင့် 
အများေန္ဒနှင့်အညီ အတည်ပပုရောင်ေွေ်ထားပခင်း 

ပဖစ်ရကောင်း၊ အေုိပါလူများအနေ် ၈၀ ောခုိင်နှုန်းခန့်သည် 
ယခုအချနိ်အထိ သေ်ေှိထင်ေှားေှိရနသူများပဖစ်၍ ၎င်း
တို၏့ေန္ဒေိ ုရလးစားတနဖ်ိုးထားေနလ်ိရုကောင်း၊ အရပခ 
အရနအချနိ်အခါအေ ပပင်ေင်သင့်သည်များေှိသည်ေို 
လေခ်ရံကောင်း၊ ဥပမာအားပဖင့ ်ပပညန်ယန်ငှ့ ်တိငု်းရေသ
ကေီးများတငွ ်ေနက်ေီးချုပမ်ျား ခန့်အပရ်ေးနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
နယရ်ပမရေသအလိေု ်သရဘာထားများ ေိေုည်မီှုတငွ ်
လိုအပ်ချေ်ေှိပခင်း၊ ရေွးချယ်ခံေိုယ်စားလှယ်များအား 
Right to Recall ဥပရေ မထုတ်နုိင်ပခင်းတ့ုိေုိ ရတွ့ရနေ
ရကောင်း၊ အလားတူ ရေွးရောေ်ခံေိုယ်စားလှယ်များ
နငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အမျ ိုးသားလွှတရ်တာ၏် ေုံးပဖတခ်ျေ်
နငှ့ ်ပပညသ်ူ့လွှတရ်တာ၏် ေုံးပဖတခ်ျေမ်ျား သဟဇာတ 
မပဖစ်ပါေ ေုံးပဖတ်ချေ်အတွေ် ပပဿနာပဖစ်သည်ေို
ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် အားလံုးပါေင်နုိင်မပီး အချ ိုးေျ 
ေိယုစ်ားပပုသည့ ်ေိယုစ်ားလယှမ်ျား၏ေန္ဒအား အရလး 
ထားနိုင်ေန် PR စနစ်ပဖင့် ေျင့်သုံးရောင်ေွေ်နိုင်ရေး 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရေွးချယ်ခံေုိယ် 
စားလှယ်၊ ရေွးချယ်တင်ရပမှာေ်မှုစနစ်နှင့် ပတ်သေ်၍ 
လည်း ပပငေ်ငေ်န ်ေှသိညမ်ျားေှရိကောင်း၊ မမိတိိုတ့ာေန်
ယခူျနိေ်ာလအတငွ်း ပပငေ်င၍်ေသညမ်ျားေိ ုအားလုံး

တိုင်းေင်းြားလက်နက်ကိုင်များနှင့်ြတ်ြက်၍ 

တိုင်းေင်းြားေခွင့်ေအေး၊ ေီမိုကအေစီေခွင့်ေအေးဟု 

အပြာြည်များေှိ၊ ေချ ို့တိုင်းေင်းြားလက်နက်ကိုင် 

ေဖွဲ့များြည် တိုင်းေင်းြားေအေးအသကာင့် 

အြါ်အြါက်လာပခင်းပဖစ်ပြီး ေချ ို့ြည် ေီမိုကအေစီ 

ေခွင့်ေအေးအသကာင့် အြါ်အြါက်လာပခင်းပဖစ်၊ 

တိုင်းေင်းြားေအေးြည် ဖက်ေေယ်နှင့် 

ေီမိုကအေစီကိုေအပခခံ၍ ပဖစ်အြါ်လာပခင်းပဖစ်၊ 

ေီမိုကအေစီ၏ ေနှစ်ြာေြည် ေများဆန္ဒေေ 

အဆာင်ေေက်ပခင်းပဖစ်ပြီး ြာတူညီမျှပဖစ်ေမည်ပဖစ်၊ 

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေဓိက တိုင်းေင်းြား လူမျ ိုး ၈ မျ ိုး၊ 

တုိင်းေင်းြားလူမျ ိုး စုအြါင်း ၁၃၅ မျ ိုးခန့်  အနထိုင်သက

ပခင်းပဖစ်ြပဖင့် ေများဆန္ဒကို သကည့်ေမည်ပဖစ်။
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တုိင်ပင်ညိှနှိုင်း၍ ပပင်ေင်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ြာတူညီမျှပဖစ်ေမည်

တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်များနှင့်ပတ်သေ်၍ 
တိုင်းေင်းသားအခွင့်အရေး၊ ေီမိုေရေစီအခွင့်အရေးဟု 
ရပပာသညမ်ျားေှရိကောင်း၊ အချ ို့တိငု်းေင်းသားလေန်ေ ်
ေုိင်အဖဲွ့များသည် တုိင်းေင်းသားအရေးရကောင့် ရပါ်ရပါေ် 
လာပခင်းပဖစ်မပီး အချ ိ့ု သည် ေီမုိေရေစီအခွင့်အရေးရကောင့် 
ရပါ်ရပါေ်လာပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တုိင်းေင်းသားအရေးသည် 
ဖေေ်ေယန်ငှ့ ်ေမီိေုရေစေီိအုရပခခ၍ံ ပဖစရ်ပါ်လာပခင်း
ပဖစရ်ကောင်း၊ ေမီိေုရေစ၏ီ အနစှသ်ာေသည ်အများေန္ဒ
အေ ရောင်ေွေ်ပခင်းပဖစ်မပီး သာတူညီမျှပဖစ်ေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်အဓေိတိငု်းေင်းသားလမူျ ိုး ၈ 
မျ ိုး၊ တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုရပါင်း ၁၃၅ မျ ိုးခန့် ရနထိုင်
ကေပခင်းပဖစ်သပဖင့် အများေန္ဒေုိ ကေည့်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေီမိုေရေစီအခွင့်အရေးေို ရတာင်းေိုောတွင် အေိုပါ 
ေီမိေုရေစေီျင့စ်ဉအ်ား လိေုန်ာေနလ်ိရုကောင်း၊ မမိအိစ ု
အဖွဲ့အတငွ်း၊ နယရ်ပမအတငွ်း ေမီိေုရေစေီျင့စ်ဉေ်ှေိနလ်ို
ရကောင်း၊ ေမီိေုရေစေီျင့စ်ဉအ်ား နိငုင်သံားတိငု်း၊ တိငု်း 
ေင်းသားတိုင်းသိေှိမပီး လိုေ်နာရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ အချ ို့တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များ
အရနပဖင့ ်လိေုန်ာမှုမေှဘိ ဲအချင်းချင်းပဋပိေ္ခပဖစမ်ှုများ
ေှမိပီး အရကောင်းမဲသ့တပ်ဖတမ်ှုများေှရိကောင်း၊ နိငုင်ရံတာ်
မ ှပပဌာန်းထားသည့ ်ေမီိေုရေစေီျင့စ်ဉမ်ျားေိ ုလိေုန်ာ
ေနလ်ိ ုရကောင်း၊ တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်း
များအရနပဖင့ ်၎င်းတိုန့ယရ်ပမအတငွ်း ေမီိေုရေစီအရလ့ 
အထများပဖစ်သည့် ဥပရေရလးစားလုိေ်နာပခင်း၊ စည်းေမ်း 
ရလးစားလိုေ်နာပခင်းနှင့် လူ၏တန်ဖိုးေို တန်ဖိုးထား
ပခင်းများလုိေ်နာရောင်ေွေ်ေန်လုိမပီး ေီမုိေရေစီနှင့် 
ရလျာ်ညီသည့် ေျင့်ကေံ၊ ရပပာေို၊ လုပ်ေိုင်မှုများေှိေန်လို
ရကောင်း။
ေိုင်းေန်းကကိုးြမ်းအဆာင်ေေက်

မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ဦးတညခ်ျေမ်ျားနငှ့ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ်
များအရပါ်တွင် မူတည်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး ရေေှည်
လပုေ်မည့လ်ပုင်န်းများ ရောငေ်ေွန်ိငုရ်ေးအတေွ ်လမ်း 
ခင်းရပးပခင်း၊ အသိ၊ သတိရပးပခင်းများ ရောင်ေွေ်ရပးမည် 
ပဖစ်မပီး နိုင်ငံစီးပွားရေးဦးရမာ့ရစရေးအတွေ် ရေတို 
လုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 

နုိင်ငံ၏အားသည် ပပည်တွင်း၌သာေိှသည် ေုိသည့်အတုိင်း 
ပပည်တွင်းစီးပွားရေး ဦးရမာ့လာရစေန်၊ ပပည်သူများ၏ 
စိတ်ဓာတ်များပမင့်မားရအာင် ရောင်ေွေ်သွားမည်ေို
သည့ခ်ယံခူျေမ်ျားပဖင့ ်ေိငု်းေန်းကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွား
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
ေှင်းလင်းအဆွးအနွးတင်ပြ

ထို ့ရနာေ် ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် 
ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးေိုင်၊ 
ရေါေ်တာဗညားရအာင်မုိးနှင့် ဦးရေွှကေိမ်းတ့ုိေ CRPH၊ 
NUG နငှ့ ်၎င်းတိုလ့ေရ်အာေခ်အံကေမ်းဖေအ်ဖွဲ့အစည်း 
များနငှ့ ်အကေမ်းဖေသ်မားများအား ရငရွကေးနငှ့ပ်စ္စည်း
များ စရုောင်းရထာေပ်ံရ့ပးရနသမူျားအား အကေမ်းဖေ်
မှုတိုေ်ဖျေ်ရေးဥပရေနှင့်အညီ အရေးယူရေး၊ သတင်း 
ရပးသည့် ပပည်သူများအား ေုရကေးရငွချးီပမှင့်ရပးရေးနှင့် 
အများပပည်သူသိေိှရစရေးသတင်းထုတ်ပပန်ရပးေန်၊ ရေါ်လာ 
ရေးနှင့်ရေွှရေးများ ရေးေစားရနသူများအား ေှာရဖွ
ရဖာ်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရေး၊ အကေမ်းဖေ်အဖွဲ့အစည်း
များအား သင်တန်းရပးပခင်းနှင့် လေ်နေ်ပစ္စည်းများ ေူညီ 
ရထာေ်ပံ့ရနသည့် တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့ 
အစည်းများအား ထိရောေ်စွာတားေီးနိုင်ရေး၊ သံလွင်
ပမစရ်ပါ်ေှ ိရေအားလျှပစ်စစ်မီေံနိ်းများ အရောငအ်ထည ်
ရဖာန်ိငုေ်န ်ပပနလ်ညစ်ဉ်းစား သုံးသပရ်ပးရေး၊ ဓာတအ်ား
ရပျာေေ်ုံးမှုရလျှာခ့ျနိငုရ်ေးနငှ့ ်စနစတ်ေျထနိ်းချုပန်ိငု်
ရေးအတွေ် နိုင်ငံအေန်း AMI အေင့်ပမင့် Digital မီတာ
များ ရပပာင်းလဲတပ်ေင်ရပးနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံ့တာေန်ေို 
ရေျပနွစ်ွာထမ်းရောငလ်ျှေေ်ှသိည့ ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ
အား သင့်ရလျာ်သည့် ဂုဏ်ထူးရောင်တံေိပ်ရပးအပ်
ချးီပမငှ့န်ိငုရ်ေး၊ ရေျာေပ်ဖူအထူး စီးပွားရေးဇနုန်ငှ့ ်ပတ ်
သေ်၍ လတ်တရလာအေျ ိုးစီးပွားပဖစ်ထွန်းရစမည့် 
ေိစ္စေပ်များအား စတင်အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ် 
ရပးနိငုရ်ေး၊ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွထ်နိ်းချုပ ်တား 
ေီးရေး၊ တေားဥပရေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်မငိမ်ရအးချမ်း
ရေးေိ ုထရိောေစ်ွာရောငေ်ေွ၍် ပပညသ်မူျား၏စိုးေမိမ်ှု
ေိ ုရလျှာခ့ျရပးရေး၊ ေပေ်ေွ၊် ရေျးေွာလုခံခုံရေးအတေွ ်
ရေျးေွာပပညသ်ူ့စစအ်ဖွဲ့များ စနစတ်ေျပပနလ်ည ်ဖွဲ့စည်း
ရေး၊ ေိဗုစ-်၁၉ ောလတငွ ်စားေတရ်နရေး အခေ်အခဲ
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ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ပပည်သူများအား ေူညီရထာေ်ပံ့ရပး
နိငုရ်ေး၊ ယခေုာလပဖစပ်ွားရနသည့ ်အကေမ်းဖေမ်ှုများ 
အရပါ် ထိရောေ်စွာသတင်းရထာေ်လှမ်း၍ တေားခံ
များအား ရဖာ်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရေး၊ နမ့်ေန်မမို့တွင် 
ရအာေေ်ဂီျငထ်တုလ်ပုသ်ည့ ်စေရ်ုတံညရ်ောေရ်ပး
ရေး၊ သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိခုိေ်မှုမေိှရစရေး၊ ရေသတွင်း 
ရေွှတူးရဖာ်ပခင်းလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ရနမှုေုိ တားပမစ် 
ရပးနိုင်ရေး၊ မဘိမ်းမမို့တွင် စိုေ်ပျ ိုးရေးဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်
ရပးနိုင်ရေးတို့ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းရေွးရနွးတင်ပပ
ကေသည်။
ဂရုပြုအဆာင်ေေက်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ရေွးရနွးတင်ပပချေ်များ 
နငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ CRPH နငှ့ ်NUG လေ်ရအာေခ် ံအကေမ်း 
ဖေအ်ဖွဲ့အစည်းများအား ဥပရေရကောင်းအေ ထရိောေ်
စွာအရေးယနူိငုရ်ေး ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ယခင်
အစိုးေလေထ်ေ ်ဥပရေနငှ့မ်ညညီတွသ်ည့ ်ရောငေ်ေွ်
ချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဂတိလိုေ်စားမှုတိုေ်ဖျေ်
ရေးရောမ်ေငှေ် စစိစရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ တိငု်း 
ေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
တိငု်းေင်းသား စည်းလုံးညညီတွရ်ေးနငှ့ ်မငမိ်းချမ်းရေးေိ ု
မထိခုိေ်ရအာင် ဂရုပပုရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် 
လပုမ်ှုလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ပပနလ်ညပ်ပည့မ်ဖိုး 
မမဲစွမ်းအင်ပဖစ်သည့် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ရနရောင်ပခည်
စွမ်းအင်သုံး ေိုလာစနစ်တို့မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ် 
လပုမ်ှုေိ ုဦးစားရပးရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ အချ ို့
ရသာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု စီမံေိန်းများသည် 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများပပားမပီး ရေးေွေ်မေှိသည့်အတွေ် 
စီးပွားရေးအေ တွေ်ရပခေုိေ်မှုမေိှရကောင်း၊ စေ်ရံုအလုပ် 
ရုမံျားအတေွ ်လိအုပသ်ည့စ်မွ်းအငေ်ိ ုသဘာေပတေ်န်း 
ေျင်ထိခိုေ်မှုအနည်းေုံးပဖစ်ရစေန် အေင့်ပမင့်နည်း
ပညာေုိအသံုးပပု၍ သဘာေဓာတ်ရငွ့နှင့်ရေျာေ်မီးရသွး 
တို့မှ ထုတ်ယူသုံးစွဲသွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ရနာင်တွင် 
မမိတိိုန့ိငုင်မံထှေွေ်ှသိည့ ်သဘာေဓာတရ်ငွ့များေိ ုပပည ်
တွင်းစေ်ရုံအလုပ်ရုံများ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွေ်သာ
အသုံးပပုသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး

နငှ့ ်မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးတိုတ့ငွ ်လျှပစ်စဓ်ာတ်အားခ
ရကေးေျနမ်ျားရပးရောငေ်န ်ေျနေ်ှရိနရကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရပျာေ်ေုံးမှုများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ် 
အားခိုးယသူုံးစွမဲှုများလည်းေှရိနကောင်း၊ ထိုအ့တေွ ်AMI 
အေင့်ပမင့် Digital မီတာများ ရပပာင်းလဲတပ်ေင်ရေး 
ရောငေ်ေ်ွလျေေှ်ရိကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ ောလတငွ ်ထ ိ
ခိုေ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် SME လုပ်ငန်း
များအတွေ် သမေါယမစနစ်ပဖင့် ရချးရငွထုတ်ရချးနိုင်
ရေးေို ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည် ပဖစ်ရကောင်း။
အဆးရုံတိုင်းထားေှိအဆာင်ေေက်

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွထ်နိ်းချုပ ်တားေီးရေး၊ 
တေားဥပရေစိုးမိုးရေးနငှ့ ်တညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေးအတေွ ်
တာေနေ်ှအိဖွဲ့အစည်းများေ ပူးရပါင်းရောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိမပီး လူသားအေင်းအပမစ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ်
လည်း ရလ့ေျင့်ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ နမ့်ေန် 
မမို့တွင် ရအာေ်ေီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့် စေ်ရံုတည်ရောေ် 
ရပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်လမ်းပန်းေေသ်ယွရ်ေး 
ခေခ်သဲည့ ်ရေသများအတေွလ်ည်း လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား
နှင့် ရအာေ်ေီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့် စေ်ရံုများ တည်ရောေ် 
ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ေန်းေှိ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ 
မမို့ နယအ်ေင့ရ်ေးရုတံိငု်းတငွ ်ရအာေေ်ဂီျငထ်တုလ်ပု်
နိုင်ရသာ စေ်များတပ်ေင်ရပးလျေ်ေှိမပီး ရေးရုံတိုင်း
တွင်လည်း ေိုဗစ်-၁၉ အထူးကေပ်မတ်ေုသခန်းများ
ထားေှိ ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေန်ေုန် 
တိငု်းရေသကေီးတငွ ်ရေုှားနိငုင်နံငှ့ ်ပူးရပါင်း၍ ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါေုသရေးထုတ်လုပ်သည့် စေ်ရုံတည်ရောေ် 
နိုင်ရေးအတွေ် ရေွးရနွးလျေ်ေှိရကောင်း။
ေေှည်အမျှာ်အတွးပြီးစဉ်းစား

ပရလာင်ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသေိှ မမို့နယ်အချ ိ့ု ၌ 
ပဖစ်ပွားခဲ့သည့် သဘာေရဘးအန္တောယ်ရကောင့် ပျေ်စီး
မှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ သေ်ေိုင်ောတာေန်ေှိသူများေ 
ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းရေသကေီး
နှင့် ပပည်နယ်အားလုံးတွင် ရမွးပမူရေးသိပ္ပံရေျာင်းများ
ဖငွ့လ်စှမ်ပီး ပညာသငက်ေားရပးနိငုရ်ေး ရောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိရကောင်း၊ ရေသခံပပည်သူလူထု လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေလ်ာရစရေးအတေွ ်အေညှရ်မျှာ်ရတွးမပီး စဉ်းစား
ရောင်ေွေ်ရပးသွားေန် လိုအပ်ရကောင်း။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 61

နက်နက်နဲနဲအတွးအခါ်
နိငုင်အံေျ ိုးအတေွ ်ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်အမျ ိုးသား

အေျ ိုးစီးပွားေိုအရပခခံ၍ စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိရောင်ေွေ်ောတွင် အတိတ်သမုိင်းရကောင်း
ေိ ုလျစလ်ျူရှု၍မေဘ ဲသငခ်န်းစာရဖာထ်တုရ်ောငေ်ေွ်
ေန် လိုအပ်မပီး လတ်တရလာအေင်ရပပရစေန် အလွယ် 
တေ ူဥပရေရေးေွပဲပဋ္ဌာန်း၍မေရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်

အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွားေိ ုအရလးထားရောငေ်ေွသ်ွား 
ေမည်ပဖစ်မပီး နိုင်ငံသားတိုင်း ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ် 
ေှင်သန်ရစရေးအတွေ် ရဖာ်ရောင်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျားအရနပဖင့ ်နိငုင်ရံတာအ်တေွ ်နေ ်
နေ်နဲနဲ ရတွးရခါ်ရမျှာ်ပမင်မပီး ရောင်ေွေ်ရပးသွားကေ
ေန်လိုအပ်ရကောင်းပဖင့် လမ်းညွှန်မှာကေားသည်။ 
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ေိငုေ်ာ (၉) ကေမိရ်ပမာေ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးေိ ုဩဂတု ်
လ ၂၃ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိဘေုင့ရ်နာင်
ေိပ်သာအစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပပပုလုပ်ော နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ 
ပမန်မာနိုင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစိုးေအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရတာ်
ေနက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ်
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။
Video Conferencing ပဖင့် တက်အောက်

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်း 
ရေးမှူး၊ ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ်
ရုံး(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် တာေန်ေှိ
သမူျား တေရ်ောေက်ေမပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ်
အစိုးေအဖွဲ့ ေနက်ေီးချုပမ်ျား၊ တာေနေ်ှသိမူျားေ  Video 
Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
ကူးစက်ပဖစ်ြွားမှု ြိြိြာြာအလျာ့ကျ

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်ေ 
အဖွင့ ်အမှာစေားရပပာကေားောတွင် မိမိတို ့နိ ုင်ငံ၌ 
ေိုဗစ-်၁၉ ရောဂါ စတငပ်ဖစပ်ွားခဲသ့ည့အ်ချနိတ်ငွ ်သသိာ
မှုမေှခိဲရ့သာလ်ည်း တတယိလှိုင်းေူးစေမ်ှု ပဖစပ်ွားချနိ၌် 
ေူးစေမ်ှုပမနေ်နခ်ဲသ့ည့ ်အရပခအရနပဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် မိမိတို့ဗဟိုအဖွဲ့အရနပဖင့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ 
ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးေိုင်ောေိစ္စေပ်များအား 
အချနိန်ငှ့တ်စရ်ပပးည ီရောငေ်ေွခ်ဲသ့ည့အ်တေွ ်ရောဂါ 
ေူးစေ်မှုများ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရလျာ့ေျလာ
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ဇူလိုင် ၉ ေေ် တွင် လူဦးရေ 
၁၅၇၄၀ ဦးအား စစ်ရေးခဲ့ောပိုးရတွ့လူဦးရေ ၄၃၂၀ ဦး 
ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ဇူလိုင် ၁၄ ေေ်တွင် လူဦးရေ ၂၁၃၅၀ 
အား စစ်ရေးခဲ့ော ပိုးရတွ့လူဦးရေ ၇၀၈၃ ဦးအထိရတွ့

ေိုဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေိုင်ော
(၉) ကေိမ်တြမာေ် ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၃ - ၈ - ၂၀၂၁ )

ေှိခဲ့ေသပဖင့် ောခိုင်နှုန်းအေ ၃၄ ောနှုန်းအထိ ရောေ်ေှိခဲ့ 
ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် မိမိတ့ုိအရနပဖင့် လုိအပ်သည့် ထိန်းချုပ် 
မှုများ ရောင်ေွေ်ပခင်းနှင့် ပပည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုေ် 
ကေပ်မတ်မှုများရောင်ေွေ်ခ့ဲပခင်းရကောင့် ယခုအခါ ရောဂါ 
ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုများ သိသိသာသာရလျာ့ေျလာသည်
ေိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ယခလုအေနုတ်ငွ ်
ရောဂါေူးစေမ်ှုောခိငုန်ှုန်း ထေေ်ေခ်န့်အထ ိရလျာေ့ျ
ရအာင် ကေိုးစားရောင်ေွေ်ခဲ့မှုရကောင့် ဩဂုတ်လ ၁ 
ေေရ်န့တငွ ်ပိုးရတွ့ လနူာ ၃၁၈၀ ဦး၊ ဩဂတုလ် ၂၂ ေေ ်
ရန့တငွ ် ၈၉၉၁ ဦးအား စစရ်ေးခဲေ့ာ ပိုးရတွ့လနူာ ၂၁၇၃ 
ဦးေှိခဲ့သပဖင့် ောခိုင်နှုန်းအေ ၂၄ ေသမ ၁၇ ောခိုင်နှုန်း 
အထေိျေင်းလာသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောဂါ 
ေူးစေ်မှုနှုန်းေျေင်းေပခင်းမှာ သေ်ေိုင်ော တာေန်ေှိ
သူများ၏ ကေီးကေပ်ေွပ်ေဲမှုများနှင့် ပပည်သူလူထု၏ 
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှု ရောင်းမွန်ပခင်းရကောင့်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ရောဂါေူးစေမ်ှုရလျှာခ့ျနိငုရ်ေး ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွ်
ောတငွ ်ပိုးရတွ့လနူာများနငှ့ ်ေေစ်ပထ်ရိတွ့မှုေှခိဲသ့မူျား
ေိလုည်း စစရ်ေးနိငုေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ရောဂါစစရ်ေး
မှုများ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ပဖစန်ိငုရ်ပခေှသိညမ်ျား အားလုံး
ေုိ စစ်ရေးေန်လုိမပီး “အနာသိမှရေးေိှမည်” ပဖစ်ရကောင်း၊ 
သိုမ့သှာ ောေယွမ်ှုအတေွ ်ပိမုိစုဉ်းစားရောငေ်ေွန်ိငု်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါေူးစေ်မှုများ ရလျာ့ေျလာ
ရသာ်လည်း ရပါ့ေမှုများ မေှိေန်လိုရကောင်း။
ကုန်ထုတ်လုြ်မှုများထိခိုက်ခဲ့

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် သွားလာမှု
အခေ်အခဲများ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သပဖင့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများ 
ထိခိုေ်ခဲ့မှုများေှိရကောင်း၊ စားရသာေ်ရေးအတွေ် မိမိ
တိုလ့ပုန်ိငုသ်မျှ ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှကိေရကောင်း၊ 
ထိသုိုရ့ောငေ်ေွခ်ျနိတ်ငွ ်ေသိမရလာဘများပဖင့ ်ရောင်း 
ေယ်ရနမှုများေုိလည်း ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ မပီးခ့ဲသည့်ောလ 
အတွင်း ရေးေါးများ ရေးနှုန်းကေီးပမင့်လာပခင်းရကောင့် 
ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးနှင့် မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးတို့
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တငွ ်စစရ်ေးကေပမ်တပ်ခင်းများ စနစတ်ေျရောငေ်ေွ်
ခဲ့ပခင်းရကောင့် ရေးေါးများ၏ရေးနှုန်းများ ပုံမှန်အရပခ 
အရနသ့ုိပပန်လည်ေျေင်းခ့ဲရကောင်း၊ မိမိတ့ုိ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
အမျ ိုးသားရေးစရိုေ်လေ္ခဏာသည် ရစတနာထားမပီး 
လှူေါန်းလိသုည့စ်တိ၊် ရပးေမ်းလိသုည့အ်ရပခခစံတိမ်ျား 
ေှိမပီးပဖစ်သပဖင့် ၎င်းစိတ်ေိုအရပခခံ၍ ရောင်ေွေ်မှုများ 
သည် သဟဇာတပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံတစ်ခု
တည်းမဟုတ်ဘဲ ေမ္ဘာရပါ်ေိှ နုိင်ငံများအားလံုးတွင် စီးပွား 
ရေးေျေင်းမှုများ ပဖစ်ရပါ်ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် 
စားရသာေ်ရေးနှင့် ောေွယ်ေုသရေးများနှင့်ပတ် 
သေ၍် ေသိမရလာဘများပဖစရ်ပါ်မှု မေှရိအာင ်ထိန်းသိမ်း
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ကေေန် တိုေ်တွန်းပါရကောင်း။
ကကိုးြမ်းအဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသည် ောေွယ်ရေးများ ထိုးနှံ 
ထားပါေ ရောဂါပဖစ်နိုင်မှုေျေင်းမပီး ောေွယ်နိုင်မှုေှိ
သညေ်ိ ုတစေ်မ္ဘာလုံးေလေခ်ထံားကေရကောင်း၊ ထိသုို ့
ောေွယ်နိုင်မှုများေို သိေှိလာပခင်းရကောင့် ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါောေွယ်ရေးများထိုးနှံနိုင်ေန်အတွေ် ထိုးနှံလို
ကေသမူျား များပပားလာခဲမ့ပီး မမိတိိုအ့ရနပဖင့လ်ည်း ော 
ေွယ်ရေးများေေိှရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ 
ယခင်အစိုးေလေ်ထေ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ေိုဗစ်-၁၉ 

ရောဂါောေွယ်ရေး သန်း ၃၀ ေေိှရအာင် ရောင် ေွေ်ခဲ့
ရသာလ်ည်း ပထမအသတုရ်ောေေ်ှမိပီး ရနာေပ်ိငု်းတငွ ်
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်ရောေေ်ှပိခင်းမေှခိဲရ့ကောင်း၊ 
ထိုအချနိ်တွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ေုတိယလှိုင်းမပီးခါစ 
အချနိပ်ဖစသ်ပဖင့ ်အနိ္ဒယိနိငုင်တံစခ်တုည်းေသာ အဓေိ
ေယ်ယူခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တတိယလှိုင်းပဖစ်ရပါ် လာ
ချနိတ်ငွ ်တစေ်မ္ဘာလုံးရောဂါ ပဖစပ်ွားမှုနှုန်း ပမင့မ်ားလာ
ခဲ့ော လေ်ေှိေမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၂၁၂ သန်းအထိ ပဖစ်ပွားခဲ့
မပီး ရသေုံးမှုနှုန်းများလည်း ပမင့်တေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
နိုင်ငံအားလုံး၌ ရောဂါောေွယ်ရေးအတွေ် ောေွယ် 
ရေးများေေှိရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
မမိတိိုအ့ရနပဖင့လ်ည်း ၎င်းေဲသ့ို ့အရပခအရနများအကေား
မ ှပပညသ်လူထူေုျန်းမာရေးအတေွ ်ောေယွရ်ေးများ 
ေေှိရအာင် ခေ်ခေ်ခဲခဲ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်အေိပုါ ောေယွရ်ေးများ ရောေေ်ှခိျနိတ်ငွ်
လည်း တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျားအလိေု ်တာေနေ်ှိ
သူများအရနပဖင့် ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှုများအား အပမန်
ေုံးထိုးနှံနိုင်ရေးစနစ်တေျရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ တစ်ေေ်ရစာ၍ ရေးထုိးနုိင်လျှင် တစ်ေေ်ရစာ၍ 
ောေွယ်မပီးပဖစ်မည် ပဖစ်ရကောင်း။
ေြိအြးအသကညာထား

ယခုအခါ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ေုသရေး
အတေွ ်ပပညပ်နိငုင်မံျားမ ှောေယွရ်ေး ရေးေါးအတု
များေငရ်ောေလ်ာမှုများေှသိညဟ် ုကေားသေိသပဖင့ ်ပပည်
သမူျားထခိိေုမ်ှုများေှရိကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေနက်ေီးဌာန
ေလည်း ယင်းေစိ္စနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ဩဂတု ်၂၂ ေေတ်ငွ ်
ရကေညာချေ်ထုတ်ပပန်၍ ပပည်သူလူထုသတိပပုနိုင်ေန် 
အသရိပးရကေညာထားမပီးပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်သေ ်
ေိုင်ောနယ်စပ်ရေသများမှ တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် 
စနစ်တေျ ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ မမို့
ကေီးများတငွ ်သေေ်ိငု်ောအဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်ရေးေါး
ေုမ္ပဏီများအား ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးများ 
တင်သွင်းခွင့်ရပးထားရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် နယ်စပ်ရေသ
မှ ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်ရေးေါးအတမုျား ထိုးနှမံှုမေှရိစ
ရေးအတေွ ်ရေသခပံပညသ်မူျားသေိှရိစရေး အမမမဲပပတ်
အသရိပးထတုပ်ပနရ်ောငေ်ေွရ်နေနလ်ိရုကောင်း၊ ရေးေါး
အတုများသည် လူ့အသေ်အန္တောယ်အထိပဖစ်ရပါ်ရစ

“ဆက်စြ်ပြီး အပြာချင်တာကအတာ့
အောက်ဆီဂျင်ကိစ္စြါ၊ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ြတ်ြက်ပြီး 

ကျွန်အတာ်တို့က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်၊ ဇူလိုင်မှာ 
အောက်ဆီဂျင်လိုေြ်ချက်အတွ 

ေလွန်ပမင့်တက်လာတဲ့ေခါကျအတာ့၊ ေကုန်လုံးက 
အောက်ဆီဂျင်ေေှိဖို့ ေြည်းေြန်ကကိုးစား
သကတာအြါ့၊ ေပမင့်ဆုံးလိုေြ်ချက်ကအတာ့ 

ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၈ ေက်အန့က ၃၁၂၉၈ လုံး
လိုတယ်ဆိုပြီးအတာ့ ကမ္ဘာကအစာင့်သကည့်

အလ့လာအေး Indicator အတွမှာ ြွားအတွ့တယ်။ 
ေခု ကျွန်အတာ်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ေက်အန့လိုေြ်ချက်က 
၁၈၆၆၇ အတွ့တယ်။ ကျွန်အတာ်တို့ ထုတ်နိုင်တာက 
ေခု ၄ အြာင်းအကျာ်၊ တစ်ကယ်လို့ ေပြည့်ေစုံဆို 

အလးအြာင်းအကျာ်အလာက်ထုတ်နိုင်တာကို 
ကျွန်အတာ်တို့အတွ့တယ်။”
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နုိင်သပဖင့် ထုိသ့ုိရောင်ေွေ်သူများအား ထိထိရောေ်ရောေ် 
အရေးယူရောင်ေွေ်သွားေန် လိုရကောင်း။
ေြိေမှတ်ပြုအဆာင်ေေက်

ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မပီးခဲသ့ည့ ်ရနစွပါး
ောသတီငွ ်စပါးစိေုပ်ျ ိုးမှုများ ရလျာန့ည်းခဲရ့ကောင်း၊ ယခု
အခါ မိုးေွာသွန်းမှု ောခိုင်နှုန်းပမင့်မားလျေ်ေှိသပဖင့် ထို
အရပခအရနအား ရောင်းစွာအသုံးချ၍ ရတာင်သူများ
အရနပဖင့ ်စပါးများနငှ့ ်အပခားသီးနှမံျားအား စနစတ်ေျ 
စိေုပ်ျ ိုးကေေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်အံတငွ်း စားရသာေ ်
ေနုမ်ျား ဖလူုစံွာထတုလ်ပုန်ိငုမ်ပီး ေေိ္ခာများရပါများလာ
ပါေ နိငုင်အံတေွေ်ေိ္ခာေှားပါးမှု မပဖစရ်ပါ်နိငုရ်ကောင်း၊ 
ယခုအခါ ေမ္ဘာ့နုိင်ငံများတွင် စားရသာေ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ 
ေေိ္ခာများ လိအုပမ်ှုပဖစရ်ပါ်လျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ
အတွင်း စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များ ရပါများလာပါေ 
ပပည်ပပ့ုိေုန်များလည်း တင်ပ့ုိနုိင်မည်ပဖစ်သပဖင့် နုိင်ငံပခား 
ေင်ရငွများ တိုးတေ်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် ေန်ကေီးချုပ်
များနငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရတာငသ်မူျား
အား လိေုလ်ကံေည့ရ်ှုအားရပး၍ အသအိမတှပ်ပုရောင ်
ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
ကာကွယ်တားဆီးနိုင်အေးလုြ်အဆာင်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေတုယိေနက်ေီးချုပ၊် ရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျား၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ
နှင့် တေ်ရောေ်လာကေသူများေ တိုင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပည်နယ်အသီးသီးတွင် ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှု
နှုန်းေျေင်းလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ရောဂါပဖစပ်ွားမှု
နှုန်း ရလျာေ့ျပခင်းမေှဘိ ဲရောဂါပိုး အတညပ်ပုလနူာရတွ့
ေှမိှုနှုန်း ပမင့မ်ားလျေေ်ှသိည့ ်အချ ို့မမို့နယမ်ျားေိ ုရနအမိ်
တငွ ်ရနထိငုရ်ေး(Stay at home) ထပမ်ေံန့်သတထ်ား
ေှိ၍ ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျရစရေး လုပ်ရောင်
လျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားနငှ့ ်အမိန်ီးချင်း
နိုင်ငံများတွင် ဗီဇရပပာင်းရောဂါပိုးများ ေေ်လေ်ရတွ့
ေှိရနေမှု၊ ေူးစေ်ပပန့်ပွားနိုင်မှု အရပခအရနများနှင့် ဗီဇ
ရပပာင်းရောဂါပုိးများ ေူးစေ်ေင်ရောေ်နုိင်မှုေုိ ောေွယ် 
တားေီးနိုင်ရေး လုပ်ရောင်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ 
ရအာေ်ေီဂျင်သုံးစွဲသူများအရနပဖင့်  SOP Guide Line 

နငှ့အ်ညသီုံးစွေဲန ်လိအုပသ်ည့အ်ရပခအရန၊ ရေးရုအံသီး 
သီးတွင် သဘာေရဘးအန္တောယ် ကေိုတင်ောေွယ်နိုင်
ရေး ပပငေ်ငရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ေျန်း 
မာရေးေနထ်မ်းများအား ေျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုနငှ့ ်
အပခားရထာေ်ပံ့မှုများပပုလုပ်ေန် စီမံရောင်ေွေ်ရနမှု 
အရပခအရန၊ ရေးရုမံျားအလိေ်ု ICU အခန်းများ အေင့်
ပမှင့်တင်နုိင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့် အရပခအရန၊ 
လေ်ေှိအချနိ်အထိ ောေွယ်ရေးထိုးနှံမပီးစီးမှုအရပခ 
အရနများနှင့် ောေွယ်ရေးထုိးနံှမှုအား အာေီယံ Website 
များနှင့် WHO Website များတွင်လည်းတင်နိုင်ရေး
အတေွ ်ရောငေ်ေွထ်ားေှသိည့ ်အရပခအရန၊  ောေယွ ်
ရေးများရောေ်ေှိမှု၊ ထပ်မံမှာယူထားေှိမှုအရပခအရန
များနှင့် ထပ်မံေယ်ယူေေှိနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းချတိ်ေေ်
ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန၊ ပပည်တွင်း၌ ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါပိုးောေယွရ်ေး ထတုလ်ပုနုိ်င်ရေးစမီရံောငေ်ေွ်
လျေ်ေိှသည့် အရပခအရန၊ ပုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများ၏ ောေွယ် 
ရေးတငသ်ငွ်းမှုနငှ့ ်ထိုးနှရံနမှု အရပခအရနများေိ ုမတှ ်
တမ်းရေးသွင်းနုိင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်ထားေိှမှုအရပခအရန။
ကုန်စည်စီးဆင်းမှုပမန်ဆန်အစအေး

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးနငှ့ ်ေေစ်ပပ်စ္စည်း
များ၊ လသူားချင်းစာနာ ရထာေထ်ားမှု ေိငုေ်ာ ရထာေပ်ံ့
မှုများေို နိုင်ငံတောမှလှူေါန်းရပးအပ်ခဲ့မှုနှင့် ထပ်မံ
လှူေါန်းလာမည့် အရပခအရန၊ Relief Flight များ ရပပး
ေွဲပျသံန်း၍ နိုင်ငံသားများေို ေူညီေယ်ေယ်ရေး
ရောငေ်ေွရ်ပးနိငုခ်ဲသ့ည့အ်ရပခအရနများနငှ့ ်ေေလ်ေ ်
ရပပးေွဲသွားမည့် အရပခအရန၊ ရောဂါောေွယ်ေုသ
ထိန်းချုပ်ရေးေိုင်ောနှင့် ေေ်စပ်ရေးေါးများ၊ စေ် 
ပစ္စည်းများ တင်သွင်းပဖန့် ပဖူးခ့ဲသည့်အရပခအရန၊ ေုန်စည် 
စီးေင်းမှု ပမန်ေန်ရစရေးအတွေ် စီမံရောင်ေွေ်ရပး
ထားမှုနငှ့ ်ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်ရပးရနမှုအရပခအရန၊ FDA 
၏ ရထာေ်ခံချေ်ပဖင့် ေုန်စည်များ စိစစ်ထုတ်ရပးနိုင်
ရေး ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်ရပးရနမှုအရပခအရန။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ ေျန်းမာရေး
ေုိင်ော အသိပညာရပးမှုများေုိ သတင်းစာများ၊ နုိင်ငံပုိင် 
ရုပ်ပမင်သံကေား၊ ရေေီယိုတို့အပပင် ပုဂ္ဂလိေရုပ်သံလိုင်း
များမ ှအသပိညာရပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ရနအမိ်
တွင်ရနထိုင်ရေး(Stay at home) ောလအတွင်း ပပည်
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သူများ စိတ်ချမ်းရပမ့မှုေေှိရစရေး၊ အသိပညာေေှိရေး၊ 
စိတ်ဖိစီးမှုများရလျာ့ေျရစရေး သီချင်းနှင့် ဇာတ်လမ်း
တိုများ၊ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်များ၊ အမငိမ့်များအပပင် 
အပခားအစီအစဉ်များစွာေို တင်ေေ်ရပးလျေ်ေှိသည့် 
အရပခအရနများနှင့် ေေ်လေ်စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
သည့် အရပခအရန။

ရအာေေ်ဂီျငမ်ျားအား ပပညပ်မ ှတငသ်ငွ်းပဖန့်ပဖူး
ရနမှု၊ ပပညတ်ငွ်းမ ှထတုလ်ပုရ်နမှု အရပခအရန၊ ောေယွ ်
ရေးများအား သတမ်တှန်ယပ်ယမ်ျားအလိေု ်ထိုးနှ ံရပး
ရနမှု၊ မပီးစီးမှုနှင့် ေေ်လေ်ထိုးနှံရေး ရောင်ေွေ်ရနမှု 
အရပခအရန၊ ပပည်ပရောေ် ပမန်မာနိုင်ငံသားများ ပပည် 
တွင်းသို့ ပပန်လည်ေင်ရောေ်ရနမှု၊ နယ်စပ်ဂိတ်အသီး 
သီး၌ စနစတ်ေျစစရ်ေး၍ ရောဂါပိုးရတွ့ေှသိမူျားအား 
ရစာင့်ကေည့်ေုသမှုများ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိမှုနှင့် 
ရောဂါပိုးမရတွ့ေှိသူများ ေို ၎င်းတို့ ရနေပ်အသီးသီးသို့ 
ပပနလ်ညပ်ိုရ့ောငန်ိငုရ်ေး စစီဉပ်ိုရ့ောငရ်ပးလျေေ်ှသိည့ ်
အရပခအရန။
စားအေးေခက်မခဲမေှိအစေန်

စားရေးအခေ်အခဲမေှိရစေန်အတွေ် အရပခခံစား
ေနုမ်ျားေိ ုရေွ့လျားရေးေားများပဖင့ ်လညှ့လ်ညရ်ောင်း 
ချရပးရနမှုနငှ့ ်အရပခခအံမိသ်ုံးရေးေါးများေိလုည်း ရေး 
နှုန်းသေ်သာစွာပဖင့် ရောင်းချရပးလျေ်ေိှသည့် အရပခအရန၊ 
တပ်မရတာ် ရေးရုံများ၊ စင်တာများတွင် ရစာင့်ကေည့်၊ 
ေုသမှုများရောင်ေွေ်ရပးရနမှုအရပခအရန၊ Oxygen 
Plant များ တည်ရောေ်မပီးစီးမှု၊ ေေ်လေ်တည်ရောေ် 
ရနမှုနငှ့ ်တညရ်ောေမ်ပီးစီးပါေ ထေွေ်ှလိာမည့အ်ရပခ 
အရန၊ ေမ္ဘာတစေ်န်းတငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ပထမလှိုင်း၊ 
ေုတိယလှိုင်း၊ တတိယလှိုင်းေူးစေ်ပပန့်ပွားမှုများတွင် 
ဗဇီရပပာင်းရောဂါမျ ိုးေွမဲျားပဖင့ ်ေူးစေပ်ပန့်ပွားခဲမ့ှုအရပခ 
အရန၊ ရောဂါောေယွ ်ထနိ်းချုပေ်သုရေးေိငုေ်ာ ပစ္စည်း
များ၊ ရအာေ်ေီဂျင်များ၊ တစ်ခါသံုးရေးထုိးအပ်နှင့် အပခား 
လုိအပ်သည့် ေေ်စပ်ပစ္စည်းများေုိ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ် 
ပဖန့်ပဖူးရပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ပပညတ်ငွ်းေှ ိနိငုင်ံ
ပုိင်နှင့် ပုဂ္ဂလိေပုိင်ရေးေါးစေ်ရံုများမှ ရေးေါးထုတ်လုပ် 
ပဖန့်ပဖူးရပးရနမှု အရပခအရန၊ ရေးေါးများေနုရ်ေးနှုန်း
ကေီးပမင့်မှုမေှိရစရေးရစာင့်ကေည့်ရေးအဖဲွ့များ ဖဲွ့စည်း
ရောင်ေေွရ်နမှု၊ အရပခခံအိမ်သုံးရေးေါးများ ေုန်ရေး 

နှုန်းေျေင်းလာမှု၊ ေိုဗစ်-၁၉ ပထမလှိုင်းောလအတွင်း 
ပပညတ်ငွ်းေှ ိအထညခ်ျုပစ်ေရ်ုအံချ ို့ပတိထ်ားေမှုများေှိ
ခဲ့မပီး ယခုတတိယလှိုင်းောလအတွင်းပင် အထည်ချုပ်
အမှာစာများရောေ်ေှိလာသည့်အတွေ် စေ်ရုံများေို 
ေိဗုစ-်၁၉ စည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီပပနလ်ည ်လညပ်တ်
ခဲမ့ပီး ယခငလ်ညပ်တမ်ှုေပေ်ိငု်းထားသည့ ်အထညခ်ျုပ ်
စေရ်ု ံ၃၈ ရုနံငှ့ ်စေရ်ုအံသစ ်၁၁ ရု၊ံ စစုရုပါင်းစေရ်ု ံ၄၉ 
ရုံလည်ပတ်လာနိုင်သည့်အတွေ် ေန်ထမ်း ၂ ရသာင်း
ရေျာ်ေို အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းရဖာ်ရောင်ရပး
နိုင်ခဲ့သည့်အရပခအရန၊  စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ အလုပ် 
သမားများအား ောေယွရ်ေးထိုးနှနံိငုရ်ေး လပုရ်ောင်
လျေေ်ှေိာ ဩဂတု ်၂၂ ေေ ်အထ ိအလပုသ်မား ၈ ရသာင်း
ရေျာေ်ိ ုထိုးနှမံပီးစီးခဲမ့ပီး ေေလ်ေထ်ိုးနှရံပးသွားမည့ ်
အရပခအရန။

တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျားအလိေု ်တာေနေ်ှိ
သူများအရနပဖင့် မမို့နယ်၊ ခရိုင်အလိုေ် ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် 
ရောဂါပဖစ်ပွားမှု ၊ ရသေုံးမှု ၊ ရေးရုံတေ်ရောေ်မှု ၊ 
ရအာေေ်ဂီျငလ်ိအုပမ်ှုအရပခအရနများေိ ုေန်းစစသ်ုံး 
သပ၍် အမနှတ်ေယလ်ိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုတေွခ်ျေပ်ပင ်
ေငထ်ားေနလ်ိအုပသ်ည့ ်အရပခအရန၊ တစန်ိငုင်လံုံး ပစ ်
ခတတ်ိေုခ်ိေ်ုမှုေပစ်ရဲေးသရဘာတစူာချုပ ်(NCA)တငွ ်
လေမ်တှရ်ေးထိုးထားသည့ ်တိငု်းေင်းသား လေန်ေေ်ိငု်
အဖွဲ့များ၏ ရေသများအတငွ်း ောေယွရ်ေး ထိုးနှရံပး
နိငုရ်ေး စနစတ်ေျစာေင်းရောေယ် ူရောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိမပီး ဦးစားရပးအုပ်စုအလိုေ် အပမန်ေုံးထိုးနှံရပးနိုင်
ရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ေချင်ပပည် 
နယ်၊ ေှမ်းပပည်နယ်၊ ေေင်ပပည်နယ်နှင့် ေခိုင်ပပည်နယ်
တိုေ့ှ ိတိေုပ်ွရဲေှာငန်ငှ့ ်IDP Camp များ၌ ေှရိနသ ူလဦူးရေ 
၅ သနိ်းရေျာအ်နေ ်အသေ် ၁၈ နစှအ်ထေ် ောေွယ ်
ရေးထိုးနှံေန် အေျုံးေင်သူ ၁၆၅၂၉၆ ဦးေှိမပီး ၎င်းတို့
အနေ ်လဦူးရေ ၅ ရသာင်းရေျာေ်ိ ုယခအုပတအ်တငွ်း 
ောေွယ်ရေးထိုးနှံရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်
ေှိသည့်အရပခအရန၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အသီး 
သီးတငွ ်ောေယွရ်ေးထိုးနှမံပီးစီးသမူျားေိ ုစနစတ်ေျ 
မတှတ်မ်းတငထ်ားေှမိှု အရပခအရနများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
အေျယ်တေင့်ေှင်းလင်းတင်ပပကေော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ 
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ပပညတ်ငွ်းေှ ိစေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျားပုမံနှအ်တိငု်း လညပ်တ်
ရနမှုများေုိအားရပးေမည်ပဖစ်မပီး ရောဂါောေွယ် ထိန်းချုပ် 
ေုသရေး စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းအတုိင်း လိုေ်နာရောင် 
ေေွက်ေေနလ်ည်းလိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စေရ်ုပံိငုေ်ငှ်
များအရနပဖင့်လည်း ေန်ထမ်းများ၏ ေျန်းမာရေးနှင့် 
၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချေ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ အရလးထား
လုပ်ရောင်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပည်နယ်အသီးသီးေှိတာေန်ေှိသူများအရနပဖင့်လည်း 
လုိအပ်သည်များေုိ တတ်စွမ်းသရေွ  ့ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ် 
ရပးသွားေမည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် အပခားလိုအပ်သည်များ 
ပဖည့်စွေ်မှာကေားသည်။
သကြ်မတ်အဆာင်ေေက်ေန်လိုေြ်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေား ရပပာကေား
ောတွင် ေျန်းမာရေးေိုင်ောရောင်ေွေ်မှုများေို စဉ်
ေေ်မပပတ်ရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်မပီး 
ေိုဗစ-်၁၉ ရောဂါသည ်မျ ိုးရိုးဗဇီများရပပာင်းလေဲူးစေမ်ှု 
ပဖစပ်ွားလျေေ်ှသိည့အ်တေွ ်ောေယွရ်ေးနငှ့ ်ထနိ်းချုပ်
ရေးလပုင်န်းများေိ ုအမမမဲပပတရ်ောငေ်ေွရ်နကေေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ ေမ္ဘာ့
ေျန်းမာရေး အဖွဲ့(WHO)နှင့် ေျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း
များေ သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချေ်များ
ေှမိပီး ၎င်းတိုေ့ိ ုရလလ့ာ၍ လိေုန်ာရောငေ်ေွသ်ွားေန်
လည်း လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောငေ်ေွမ်ှုများ
တွင် ဗဟိုအဖွဲ့၊ အရေးရပါ်တုံ့ပပန်ရေးအဖွဲ့များအရနပဖင့် 
လိအုပသ်ည ်မနှသ်မျှေိ ုကေပက်ေပမ်တမ်တ ်ရောငေ်ေွ်
သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊  တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်
များအလိုေ် တာေန်ေှိသူများရနပဖင့်လည်း ပပည်သူများ
မှ တိေျစွာ လိုေ်နာရောင်ေွေ်ရေး ကေပ်မတ်ရောင် 
ေွေ်ေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
အဆးရုံေဂဂါေြ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိေန်လိုေြ်

ထို့ရနာေ် ရေးရုံများေိုအေင့်ပမှင့်တင်နိုင်ရေး 
လုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ်မပီး ရေးရုံတိုင်းသည် ရေးရုံ
အဂသါေပမ်ျားနငှ့ ်ေိေုည်မီှုေှေိနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ယခရုခတ၌် နိငုင်တံောေှ ိရေးရုမံျား၏ ပုသံဏ္ဍာနမ်ျား၊ 
အဂသါေပမ်ျားေိ ုအလယွတ်ေ ူရလလ့ာရတွ့ေှနိိငုရ်ကောင်း၊ 
ထိသုိုရ့လလ့ာ၍ မမို့နယ၊် တိေုန်ယ၊် ခရိငုအ်ေင့ ်ရေးရုံ

များ စနစတ်ေျေှရိစရေး ရောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ICU ခန်းများေှသိည ်ပဖစရ်သာလ်ည်း ေိဗုစန်ငှ့ ်ပတသ်ေ ်
၍ သီးသန့်ထားေှိမပီး အပခားရောဂါများအတွေ်လည်း 
ICU ခန်းေိ ုသီးသန့်ထားေှေိန ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ထိုသို့ ရောင်ေွေ်နိုင်ရေးအတွေ်လည်း နိုင်ငံရတာ်ေ
လိုအပ်သည့်ေုန်ေျမှုများေို ရောင်ေွေ်ရပးမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေးရုံများအေင့်ပမှင့်တင်ရေး၊ ရေစီးရေလာ
ရောင်းမွန်ရေး၊ အမှိုေ်သရိုေ်များ ေှင်းလင်းရေး၊ ခခံ 
စည်းရိုးများရောင်းမနွရ်ေး၊ သန့်ေငှ်းသပေ်ပ်မှုေှရိစရေး 
ရေးရုံေန်ထမ်းများ၊ တပ်မရတာ်၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း
များပဖင့ ်ေိငု်းေန်းပူးရပါင်းရောငေ်ေွေ်န ်လိအုပမ်ညပ်ဖစ ်
ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
ေြက်ထက်ေအေးကကီးတာဘာမှမေှိ

ထို့ရနာေ် ရအာေ်ေီဂျင်နှင့်ပတ်သေ်၍ လိုအပ်
သညမ်ျားေိ ုရောငေ်ေွရ်ပး ေနလ်ိအုပသ်ည့ ်အရပခအရန
များနငှ့ပ်တသ်ေ၍် “ေေစ်ပမ်ပီး ရပပာချငတ်ာေရတာ ့
ရအာေ်ေီဂျင်ေိစ္စပါ၊ ရအာေ်ေီဂျင်နဲ့ပတ်သေ်မပီး 
ေျွန်ရတာ်တို့ေ မပီးခဲ့တဲ့ ဇွန်၊ ဇူလိုင်မှာ ရအာေ်ေီဂျင် 
လိုအပ်ချေ်ရတွ အလွန်ပမင့်တေ်လာတဲ့အခါေျရတာ့၊ 
အေုန်လုံးေ ရအာေ်ေီဂျင်ေေှိဖို့ အသည်းအသန်ကေိုး 
စားကေတာရပါ့၊ အပမင့်ေုံးလိုအပ်ချေ်ေရတာ့ မပီးခဲ့တဲ့ 
ဇူလုိင်လ ၁၈ ေေ်ရန့ေ ၃၁၂၉၈ လံုးလုိတယ်ေုိမပီးရတာ့ 
ေမ္ဘာေရစာင့်ကေည့်ရလ့လာရေး Indicator ရတွမှာ 
သွားရတွ့တယ။် အခ ုေျွနရ်တာတ်ို ့မပီးခဲတ့ဲ ့၂၀ ေေရ်န့
လိအုပခ်ျေေ် ၁၈၆၆၇ ရတွ့တယ။် ေျွနရ်တာတ်ို ့ထတု်
နိုင်တာေ အခု ၄ ရသာင်းရေျာ်၊ တစ်ေယ်လို့ အပပည့် 
အစုံေို ရလးရသာင်းရေျာ်ရလာေ်ထုတ်နိုင်တာေို 
ေျွန်ရတာ်တို့ရတွ့တယ်။ ေိုလိုချင်တာေရတာ့ အပမင့်
ေုံးလိုအပ်ချေ်ထေ်ေို ပိုမပီးရတာ့မှ ရအာေ်ေီဂျင်
ထုတ်နုိင်တ့ဲအရနအထားရတာ့ ရောေ်သွားမပီ။ သ့ုိရသာ် 
ရေးရုသံုံး ရအာေေ်ဂီျငရ်တ ွသန့်ေငှ်းမပီးရတာမ့ ှစနစ ်
တေျပဖစတ်ဲ ့ရအာေေ်ဂီျငပ်ဖစရ်စချငတ်ယ။် အေဲါလည်း 
ေျွနရ်တာ ်မပီးခဲတ့ဲ ့အစည်းအရေးရတမွှာလည်း ရပပာပါ
တယ်။ ရအာေ်ေီဂျင်အိုးရတွေအစ စနစ်တေျလုပ်
ပါ။ သန့်သန့်ေငှ်းေငှ်း သပသ်ပေ်ပေ်ပပ်ဖစရ်အာင ်ကေိုးစား
ပါ။ ရနာေ်တစ်ခါလည်း ရအာေ်ေီဂျင် ရအာေ်ေီဂျင်
လို့ ရပပာတဲ့အခါေျရတာ့။ မမို့နယ်ရတွမှာ ကေိုးစားကေ
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တယ။် အဓေိေရတာ ့ေေ်သယွမ်ှုခေ်ခတဲဲရ့နောရတွ
မှာ ရအာေေ်ဂီျငမ်ပဖစမ်ရနေရအာင ်လပုေ်မယ။် ဥပမာ
အားပဖင့ ်နန်းယနွ်းလိမုမို့နယ၊် ေချငပ်ပညန်ယ၊် ချင်းပပည ်
နယ၊် စစေ်ိငု်းတိငု်းေိေုင ်နန်းယနွ်းလိဟုာမျ ိုးရပါ၊့ သွား
ေလာေတာ နည်းနည်းခေ်တာေိုး။ လဟယ်ေမှ ခန္တီး
ေသွားေင ်နည်းနည်းအေငရ်ပပနိငုရ်သးတယ။် ေါ ဥပမာ 
ရပပာပပတာ၊ ဥပမာအားပဖင့် - မာန်ရအာင်လိုဟာမျ ိုးေို
ေင် ရလရကောင်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ောသီဥတုရောင်းလို့ေှိ
ေင် သရဘသာလမ်းသွားလို့ေတယ်။ ေားလမ်းမေှိဘူး။ 
မာနရ်အာငေ်ျွန်းမျ ိုးေိေုင ်ေေိေုေမယ။် သူ့ေိ ုSurvive 
လပုန်ိငု၊် သူ့ေိယုသ် ူေပတ်ညန်ိငုေ်မယ့ ်အရပခအရနမျ ိုး 
ေှေိမယ။် အဲေ့ါမျ ိုးရလးရတရွပါ၊့ ပပညန်ယန်ဲ့ တိငု်းအလိေု ်
သွားလာမှုခေခ်တဲဲ ့မမို့နယရ်တမွှာ၊ ခရိငုမ်ဟတုလ်ို၊့ မမို့ 
နယ်မဟုတ်လို့၊ မဟုတ်ဘူး၊ သွားလာမှုခေ်ခဲတဲ့ ရေသ
ရတွေရတာ့ မပဖစ်မရနေရအာင် ကေိုးစားရပး၊ စိတ်မပူ
ေရအာင်၊ လျှပ်စစ်မီးဘယ်လိုေရအာင်လုပ်မလဲ၊ ဥပမာ
အားပဖင့် အရသးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံေိန်း၊ အဲ့ေီမှာ 
ေီလိုေပ် ၅၀၀၊ ေီလိုေပ် ၁၀၀၀၊ ေါမှမဟုတ်လို့ေှိေင် 
ေီလိုေပ် ၂၀၀ လား၊ ေီလိုေပ် ၃၀၀ ရတာ့ေသလား၊ ေ
ေင် ခုနေရပပာတဲ့ ရအာေ်ေီဂျင်စေ်ရုံနဲ့ ပတ်သေ်မပီး 
အရထာေအ်ေူေရအာင ်ချတိေ်ေ်ထား၊ လထူေအ်ရေး 
ကေီးတာ၊ အသေ်ထေ်အရေးကေီးတာဘာမှမေှိဘူး’’ဟု 
ရပပာကေားသည်။
အဆးေါးေတမုျား တငြ်ငွ်းမှုမေှအိစအေး စစအ်ဆးေမည်

ေေလ်ေ၍် ေိဗုစေ်ာေယွရ်ေးများနငှ့ ်ေေစ်ပ်
ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုများေုိ နယ်စပ်ဂိတ်များ၊ ရလရကောင်း 
နှင့် ရေရကောင်းတို့မှတစ်ေင့် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံပဖင့် တင်
သွင်းမှုများလုပ်ရောင်လျေ်ေှိမပီး ရနှာင့်ရနှးကေန့်ကော
မှုမေှိရစရေး အပမန်ေုံးထုတ်ရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လိုအပ်သည့်စစ်ရေးမှုများ၊ ခွင့်ပပုမှု
များေုိ အပမန်ေံုးရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ရေး ကေပ်မတ်ရောင် 
ေေွရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မရတာရ်လာဘများပဖင့ ်ေန့် 
သတတ်ားပမစရ်ေးေါးများ၊ ရေးေါးအတမုျား တငသ်ငွ်း
မှုမေှရိစရေး စစရ်ေးေမညပ်ဖစမ်ပီး ရတွ့ေှပိါေ ထရိောေ်
စွာ အရေးယူရောင်ေွေ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း။

ပညာရပးမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ပပန်ကေားရေးေန်ကေီး 
ဌာနမှ လုပ်ရောင်ရနမှုများေှိသေဲ့သို့ တိုင်းရေသကေီး

နှင့် ပပည်နယ်အလိုေ်တွင်လည်း အသံချဲ့စေ်များနှင့် 
အသိရပးရကေညာပခင်း၊ ေျန်းမာရေးအသိပညာရပး၊ 
သတိရပးေုိင်းဘုတ်များ ရထာင်ပခင်းများပပုလုပ်ေန်လည်း 
လိုရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် တိုင်းေင်းသားရေသများတွင် 
ပညာရပးမှုများ ပိမုိရုောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစမ်ပီး ေျန်းမာရေး
ေိငုေ်ာအသရိပးမှု၊ သတရိပးမှုများ ရန့စဉပ်မငရ်တွ့ကေား 
သိရနေမှသာလျှင် ေင်ပခင်လိုေ်နာနိုင်မည်ပဖစ်ရသာ 
ရကောင့် ပညာရပးမှုများေုိ ေျယ်ေျယ်ပပန့် ပပန့် ပဖင့် ရောင် 
ေွေ်ေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
အစတနာထား၍ လုြ်အဆာင်သကေမည်

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေိ ုရေှ့တန်းမ ှောေယွထ်နိ်းချုပ်
ေုသရပးရနရသာ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ၊ နုိင်ငံရတာ်၏ 
ေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် ထမ်းရောင်ကေသည့် အဖွဲ့
အစည်းများ၊ ပပည်သူလူထု၏သယ်ယူပို့ရောင်ရေးေို 
ရောငေ်ေွရ်ပးရနသည့အ်ဖွဲ့များ၊ နိငုင်ရံတာ ်ောေယွ ်
ရေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးတာေနထ်မ်းရောငရ်နသမူျားနငှ့ ်၎င်း
တို၏့မသိားစေုငမ်ျား ေျန်းမာရေးရောင်းမနွေ်နလ်ည်း 
လိအုပမ်ညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်ောေယွရ်ေးထိုးနှေံာတငွ ်ဦးစား 
ရပးသတမ်တှခ်ျေမ်ျားအလိေု ်စနစတ်ေျထိုးနှရံပးေန ်
လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်တပ်မရတာ်(ရလ)နှင့် 
တပ်မရတာ်ပို့ရောင်ရေးစနစ်များမှတစ်ေင့် ပပည်နယ်
နငှ့တ်ိငု်းရေသကေီးအားလုံးသို ့အပမနေ်ုံးရောေေ်ှနိိငုရ်ေး 
ပို့ရောင်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ ရောေ်ေိှလာသည့် ရေး
ပစ္စည်းများ ပျေ်စီးမှုမေှိရစရေး စနစ်တေျထိန်းသိမ်း
ထားသို၍အပမနေ်ုံးထိုးနှရံပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အသေ ်
အေွယ်ကေီးပမင့်သူများတွင် ရသေုံးမှုနှုန်း ပမင့်မားသည်
ေိုရတွ့ေှိေမပီး အသေ် ၅၀ နှင့် အထေ် ရသေုံးမှု ၈၀ 
ောခုိင်နှုန်းေိှသည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ောေွယ် 
ရေးေို အသေ်အေွယ်ကေီးေင့်သူများအား ဦးစားရပး
ထိုးနှံရစလျေ်ေှိရကောင်း၊ ယခု ောေွယ်ရေး ၈ သန်း
ရောေေ်ှမိပီး ၆ သန်းေိ ုထိုးနှရံပးမပီးပဖစရ်ကောင်း၊ ေတုယိ
အကေိမ်ထုိးနံှေန် ရေး ၂ သန်းေျန်ေိှရကောင်း၊  တစ်ဖေ်
ေလည်း ေိယုခ်စံမွ်းအားရောင်းမနွရ်အာင ်ရနထိငုေ်န ်
လိုအပ်မည်ပဖစ်မပီး ေျန်းမာသန်စွမ်းမှုေှိရစေန် ေိုယ်
လေ်လှုပ်ေှားမှုများေုိလည်း လုပ်ရောင်ေန်လုိအပ်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ နငှ့ ်ပတသ်ေသ်ည့ ်အသပိညာ
ရပးမှုများေိသုာမေ အရပခခေံျန်းမာရေးနငှ့ပ်တသ်ေ်
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သည့် ပညာရပးမှုများေိုလည်း ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ စားရေးရသာေရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အေငရ်ပပ 
ရချာရမွ့မှုေှိရစေန် ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့်ရမွးပမူရေး၊ ရေသအလုိေ် 
စားရေေိေ္ခာရပါများရစရေး ရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အရပခခံအရနပဖင့် နိုင်ငံသားများနှင့် 
တိုင်းပပည်၏ စီးပွားရေးရောင်းမွန်ရအာင် လုပ်ရောင်
ေန် အဓိေလိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့တစ်ဦးချင်း

လုပ်ရောင်ေသည့်တာေန်များအလိုေ် မိမိအလုပ်နှင့် 
တိုင်းပပည်အရပါ်တွင် ရစတနာထား၍ လုပ်ရောင်မည်
ေိုပါေ မိမိတို့၏ လုပ်ရောင်မှုများ ရအာင်ပမင်နိုင်မည်
ပဖစမ်ပီး တိငု်းပပညတ်ိုးတေဖ်ွံ့မဖိုးရေးနငှ့ ်ပပညသ်လူထူ၏ု 
လူမှုဘေတိုးတေ်ပမင့်မားရေးေို အရထာေ်အေူပဖစ်
ရစနိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာေန်များေို 
ရစတနာထား၍ လုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း 
မှာကေားသည်။
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ေုိင်ော (၁၀)ကေိမ်ရပမာေ် ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးေုိ ဩဂုတ် 
လ ၃၀ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိဘေုင့ရ်နာင်
ေိပ်သာအစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပပပုလုပ်ော နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာ 
နိုင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစိုးေအဖဲွ့၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေရ်ောေအ်မှာစေား 
ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်း 
ရေးမှူး၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ေုတိယေန်ကေီးများ၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံး(ကေည်း)မ ှတပမ်ရတာအ်ောေှိ
ကေီးများနှင့် တာေန်ေှိသူများတေ်ရောေ်ကေမပီး တိုင်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစုိးေအဖဲွ့ေန်ကေီးချုပ်များ၊ တာေန် 
ေှိသူများေ  Video Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်
ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် ေ 
အဖငွ့အ်မှာစေားရပပာကေားောတငွ ်မပီးခဲသ့ည့ ်ဇလူိငုလ်
မှစ၍ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေူးစေ်မှု တတိယလှိုင်း ပဖစ်
ရပါ်လာမပီး ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်း ပမန်ေန်ပပင်းထန်လာ
သည့်အတွေ် ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး 
လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုထိရောေ်စွာရောင်ေွေ်နိုင်ေန် 
မိမိေိုယ်တိုင်ဦးရောင်၍ အစည်းအရေးများပပုလုပ်မပီး 
စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ ရောဂါ 
ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးလပုင်န်းများအား အားလုံး 
တေ်ညီလေ်ညီပဖင့် ရောင်ေွေ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဇူလိုင် ၂၃ ေေ်တွင် ၄၀ ေသမ ၈၂ ောခိုင်နှုန်း ေူးစေ်မှု
ေှခိဲမ့ပီး ဇလူိငု ်၂၅ ေေတ်ငွ ်၄၀ ေသမ ၀၇ ောခိငုန်ှုန်းအထ ိ
ေူးစေ်မှုေှိခဲ့ရကောင်း၊ စတင်ပဖစ်ပွားသည့်အချနိ်မှစ၍ 
ဩဂတုလ်အတငွ်း ရောဂါေူးစေမ်ှုောခိငုန်ှုန်း ထေေ်ေ်

ေိုဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေိုင်ော
(၁၀) ကေိမ်တြမာေ် ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၃၀ - ၈ - ၂၀၂၁ )
အထ ိေျေင်းရစေနအ်တေ်ွ ပထမအေင့ ်ရောငေ်ေွ်
ခဲရ့ကောင်း၊ ယခလု ၂၉ ေေတ်ငွ ်လဦူးရေ ၂၉၁၂၇ ဦးအား 
စစရ်ေးခဲေ့ာ ၃၁၆၆ ဦး စစရ်ေးရတွ့ေှခိဲသ့ပဖင့ ်၁၀ ေသမ 
၈၇ ောခိုင်နှုန်းသာေှိသည်ေိုရတွ့ေိှေသည့်အတွေ် မိမိ
တ့ုိရမျှာ်မှန်းသည့်အတုိင်း ေူးစေ်မှု ၂၀ ောခုိင်နှုန်းရအာေ် 
ေျေင်းလာသညေ်ိ ုေမ်းရပမာေဖ်ယွရ်တွ့ေှေိရကောင်း၊ 
ထိုသို့ေူးစေ်မှုနှုန်းများ ေျေင်းေပခင်းသည် ပပည်သူ 
များ၏ ပူးရပါင်းလိေုန်ာရောငေ်ေွမ်ှုနငှ့ ်စမီခံန့်ခွမဲှုများ 
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ညညီညီာ
ညာပဖင့ ်တေည်လီေည် ီရောငေ်ေွရ်ပးမှုများရကောင့ ်
ပဖစ်ရကောင်း။

ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်း ပမင့်မားခဲ့ချနိ်တွင် ရအာေေ်ီ
ဂျငလ်ိအုပမ်ှုများ ပဖစရ်ပါ်ခဲရ့သာလ်ည်း တစဦ်းချင်း အလှူ 
ေငှမ်ျား၊ အဖွဲ့အစည်းများအလိေုအ်လှူေငှမ်ျားနငှ့ ်သေ ်
ေိငုေ်ာ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယမ်ျားအလိေု ်ေနက်ေီး 
ဌာနများနှင့် ဗဟုိအဖဲွ့မှ စီမံရောင်ေွေ်ရပးခ့ဲမှုများရကောင့် 
ရအာေေ်ဂီျငလ်ိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုလျငပ်မနစ်ွာ ပဖည့ေ်ည်း
ရပးနိုင်သညေ်ို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်
ပတသ်ေ၍်ထတုပ်ပနခ်ျေမ်ျားအား သေေ်ိငုေ်ာ တာေန ်
ေှိသူများနှင့် ပပည်သူများမှ လုိေ်နာရောင်ေွေ်ခ့ဲပခင်း
ရကောင့် ယခေုဲသ့ို ့အေငရ်ပပစွာရောငေ်ေွန်ိငုပ်ခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ ေုိဗစ်စည်းေမ်းများလုိေ်နာမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ 
နယ်စပ်တိုင်းရေသကေီးများနှင့် ပပည်နယ်များပဖစ်သည့် 
ေချငပ်ပညန်ယ၊် ေမှ်းပပညန်ယ၊် ေေငပ်ပညန်ယ၊် မနွပ်ပည ်
နယ၊် တနသသာေတီိငု်းရေသကေီးများ အထူးသပဖင့ ်တရတု်
နိငုင်၊ံ လာအိနုိငုင်နံငှ့ ်ထိငု်းနိငုင်တံိုမ့ ှပပနလ်ညေ်ငရ်ောေ ်
လာကေသည့် ရေသခံတိုင်းေင်းသားများ ပပန်လည်ေင်
ရောေလ်ာချနိတ်ငွ ်တာေနေ်ှသိမူျားအား သတင်းရပးပို့
မှုမေှိဘဲ မိမိတို့ရနေပ်သို့ပပန်လည်ေင်ရောေ်ရနထိုင်ော 
တွင် ရောဂါေူးစေ်ခံေသူများေိှသည်ေုိရတွ့ေိှေရကောင်း၊ 
ထိုသို့ပပန်လည်ေင်ရောေ်လာသူများအား တာေန်ေှိသူ 
များအရနပဖင့ ်ေပေ်ေွအ်ေင့၊် ရေျးေွာအေင့၊် မမို့နယ်
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အေင့် ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်၍ လိုအပ်သည့် စစ်ရေးမှု
များနှင့် အောအေွယ်ရပးမှုများ ရောင်ေွေ်ရပးပခင်း
ပဖင့ ်နယစ်ပရ်ေသတငွ ်ရောဂါေူးစေမ်ှုနှုန်းများ ေျေင်း
မပီး တစန်ိငုင်လံုံး ရောဂါေူးစေမ်ှုနှုန်းများ ေျေင်းလာ
မည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ေေ်လေ၍် ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေးများ
ရောေေ်ှမိှု၊ ထိုးနှမံှုတိုန့ငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရပပာကေားောတငွ ်
“ရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီး ရပပာေေင်ရတာ့ မရန့ေအထိ တရုတ် 
နိုင်ငံေရနမပီးရတာ့ ရေး ၆ ေသမ ၅ သန်း ရောေ်ပါ
တယ်၊ လှူတာ ၂ ေသမ ၅ သန်းေှိပါတယ်၊ ရနာေ်ေယ်
တာေ ၄ သန်း၊ အားလုံးရပါင်း ၆ ေသမ ၅ သန်း 
ေျွနရ်တာေ်ရီောေပ်ါတယ၊် တရတုေ် ရေးရပါ။့ အနိ္ဒယိ
ေရနမပီးရတာ့ လှူတာေရတာ့ ၁ ေသမ ၇ သန်း လှူ
တယ်၊ ၂ သန်းေ ရတာ့ေယ်တာပဖစ်ပါတယ်၊ အားလံုးရပါင်း 
၃ ေသမ ၇ သန်းရောေ်မပီ ပဖစ်ပါတယ်၊ စုစုရပါင်း ၁၀ 
ေသမ ၂ သန်းေှပိါတယ။် ေါလည်း မရန့ေရောေတ်ဲရ့ေး
ေိေုင ်အတတန်ိငုေ်ုံး အပမနေ်ုံး ပပညန်ယန်ဲ့တိငု်းရေသ
ကေီးရတေွိ ုရတာေရ်လျှာေေ်ိ ုပိုရ့ောငရ်ေးေနက်ေီးဌာန
နဲ့ ောေယွရ်ေးေနက်ေီးဌာနမှာေှတိဲ ့ပိုန့ိငုတ်ဲ ့အဖွဲ့အစည်း
ရတအွားလုံးေ ယာဉရ်တထွတုမ်ပီး ေျွနရ်တာပ်ိုခ့ိငု်းထား
ပါတယ်၊ ောသီဥတုရောင်းေင်လည်း ရောင်းတ့ဲအရလျာေ် 
ရပါ့။ အဲေရီတာ့ အဓိေေရတာ့ ေိုယ့ေ်ီရောေ်လာေင် 
သေ်ေိုင်ော မမို့နယ်အေင့်၊ ရအာေ်ရပခအေင့်အထိ
ရောေ်ရအာင် ပပည်နယ်များေ၊ တိုင်းရေသကေီးများေ
လည်း ေေလ်ေမ်ပီးရတာ ့ရောငေ်ေွရ်ပးဖိုပ့ါ၊ ရောင ်
ေေွရ်ပးဖိုေ့ိတုာ ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့
ရတအွရနနဲ့ေရတာ ့စမီခံန့်ခွတဲာလပုရ်ပါ၊့ ယာဉယ်န္တေား
ရတွေရတာ့ လုိအပ်ေင် ေျွန်ရတာ်တ့ုိေုိရပပာပါ။ ေျွန်ရတာ် 
တို့ ေီေရနမပီးရတာ့ တတ်နိုင်သမျှ Real Time ပဖစ်ရစ
ချင်ပါတယ်၊ အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီပဖစ်ရစချင်ပါတယ်။ 
တစ်ေေ်ရစာထိုးေင် တစ်ေေ်အေျ ိုးေှိပါတယ်လို့  
ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါတယ်။ ေီေျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သေ်
မပီးရတာ့ ေမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးေ ထုတ်ပပန်ချေ်ရတွ
ကေည့်လို့ေှိေင် ရေးထိုးထားတဲ့သူရတွေ ရေးမထိုး
ထားတဲလ့ရူတထွေ ်ရောဂါေိခုနံိငုေ်ညပ်ိေုှတိယ၊် မပဖစ်
ဘူးလို့ရတာ့ အေှင်းမရပပာပါဘူး။ သို့ရသာ်လည်း ပဖစ်
နိငုရ်ပခနည်းတယ၊် ပဖစေ်ငရ်တာငမ် ှခေံမှုနည်းတယ၊် အေဲီ

ရတာပ့ဖစတ်ယေ်ိေုငလ်ည်း ဥပမာအားပဖင့ ်ပပင်းထနတ်ဲ့
ရောဂါနဲ့ပတ်သေ်မပီး ပဖစ်ပွားမှုေျရတာ့ အထုိေ်အရလျာေ် 
သူေနည်းနည်း နည်းတာေိုရတွ့ပါတယ်။ ရအာေ်ေီ
ဂျငရ်ပးေတာ၊ ရေးရပးေတာေိေုအစ သေူသေသ်ာ
တာေို ရတွ့ေတယ်” ဟု ရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် ယခုထပ်မံရောေ်ေှိသည့် ောေွယ် 
ရေးများထိုးနှမံပီးချနိတ်ငွ ်ောေယွရ်ေးထိုးနှမံပီးသည့ ်
အရေအတွေ် တိုးတေ်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်ပမှ 
ေယယ်ထူားသည့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးများ
လည်း မကောမီအချနိ်အတွင်း ထပ်မံရောေ်ေှိလာမည်
ပဖစ်မပီး ရေးများထပ်မံရောေ်ေှိချနိ်တွင်လည်း ပပည်
သူများအား အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ ထိုးနှံရပးသွားမည်
ပဖစ်ရကောင်း။

ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးများေေိှရေးအတွေ် 
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှသာမေ အပခားမိတ် 
ရေွနိုင်ငံများပဖစ်သည့် ေရမ္ဘာေီးယားနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ 
ဗီယေ်နမ်နိုင်ငံ စသည့်နိုင်ငံများမှလည်း လှူေါန်းရပးမှု
များေှရိကောင်း၊ အာေယီအံဖွဲ့မလှည်း လှူေါန်းရပးသည့ ်
ပစ္စည်းများ မကောမီပို့မည်ဟု ရပပာရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ
တွင် ေိုဗစ် -၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး
အတေွ ်ေညူရီပးသည့ ်နိငုင်မံျားေိလုည်း မမိအိရနပဖင့ ်

မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ကုန်အေးနှုန်းများ 

ပမင့်တက်လာအြာ်လည်း စိုက်ြျ ိုးအမွးပမူအေး

ထုတ်ကုန်များ၊ ေအပခခံစားကုန်များကို ပြည်တွင်း၌ 

ထုတ်လုြ်ြည့်နိုင်ငံပဖစ်ပခင်းအသကာင့် 

စားအြာက်ကုန်ြစ္စည်းများ ေန္တောယ်

ပဖစ်အစနိုင်ြည်ေထိ ေှားြါးမှုများမပဖစ်အြါ်နိုင်၊ 

လက်ေှိကုန်အေးနှုန်းများ ပမင့်တက်အနေပခင်းမှာလည်း 

ထုတ်လုြ်မှုကုန်ကျစေိတ်များ 

ပမင့်တက်ပခင်းအသကာင့်ပဖစ်၊ 

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအေြကကီးေလိုက် 

ြက်ဆိုင်ောေန်ကကီးချုြ်များနှင့် တာေန်ေှိြူများက 

စိုက်ြျ ိုးအမွးပမူအေးနှင့်ြတ်ြက်၍ 

ေားအြးအဆာင်ေေက်မှုများေှိ။
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ရေျးဇူးတင်ေှိပါရကောင်း၊ အဓိေအားပဖင့် အားလုံးညီ
ညညီတွည်တွပ်ဖင့ ်ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ရအာေ်
ေဂီျငေ်ေှရိေးသည ်အရေးကေီးသည့အ်တေွ ်မမိတိိုအ့ရန 
ပဖင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်များအလိုေ် ရအာေ်
ေီဂျင်များ လံုရလာေ်စွာေေိှရအာင် ရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ 
ရအာေေ်ဂီျငမ်ျားအသုံးပပုမှု စနစမ်ေျမှုရကောင့ ်အသုံး 
ပပုသမူျား အသေအ်န္တောယ ်မပဖစရ်ပါ်ရစရေး အသပိညာ
ရပး တုိေ်တွန်းရေွးရနွးရပးေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ အလားတူ 
သေ်ေိုင်ောတိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် 
မမိတိိုန့ယရ်ပမအတငွ်း ရအာေေ်ဂီျငမ်ျား ရနောအနှံေ့ေှိ
ရစရေး စနစ်တေျ စီမံခန့်ခွဲရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
အလားတူ အပခားလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ေေှိရစရေး 
အတေွလ်ည်း စမီရံောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိုရကောင်း၊ ပပည်
သူ့ေျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
ောတွင် နိုင်ငံတောအေင့်မီေန် လိုအပ်သပဖင့် ရေေှည်
အတွေ် စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါပဖစပ်ွားချနိမ်စှ၍ ေန့်သတခ်ျေ်
များေှ၍ိ ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု စေတိမ်ျား ပမင့မ်ားလာမှုရကောင့ ်
ေနုရ်ေးနှုန်းများ ပမင့မ်ားလာသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ေုန်ရေးနှုန်းများ ပမင့်တေ်လာ
ရသာ်လည်း စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များ၊ အရပခခံ
စားေုန်များေို ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံပဖစ်
ပခင်းရကောင့ ်စားရသာေေ်နုပ်စ္စည်းများ အန္တောယပ်ဖစ်
ရစနိုင်သည်အထိ ေှားပါးမှုများမပဖစ်ရပါ်နိုင်ရကောင်း၊ 
လေ်ေှိေုန်ရေးနှုန်းများ ပမင့်တေ်ရနေပခင်းမှာလည်း 
ထတုလ်ပုမ်ှုေနုေ်ျစေတိမ်ျား ပမင့တ်ေပ်ခင်းရကောင့ပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ ပပည်နယ်နှင့်တုိင်းရေသကေီးအလုိေ် သေ်ေုိင်ော 
ေန်ကေီးချုပ်များနှင့် တာေန်ေှိသူများေ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူ 
ရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အားရပးရောငေ်ေွမ်ှုများေှရိကောင်း၊ 
ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးတွင်လည်း ရေးေားများပဖင့် 
ရနောအနှံတ့ငွ ်စားရသာေေ်နုမ်ျားပဖန့်ရေရောင်းချရပး
သပဖင့ ်ပပညသ်မူျားနငှ့ ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအတေွ ်အားေ
ဖွယ်ေှိရကောင်း၊ ပပည်သူများ၏ စားရေးအေင်ရပပေန် 
အတေွ ်ရောငေ်ေွရ်ပးပခင်းပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တိငု်းရေသ
ကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယမ်ျားအလိေု ်ပပညသ်မူျားစားရေးအေင ်
ရပပရစရေး ယခုထေ်ပိုမိုရောင်ေွေ်ကေေန်အတွေ် 
တိေုတ်နွ်းလိရုကောင်း၊ အလားတ ူထတုေ်နုပ်စ္စည်းများ 

အားရလျာမ့သွားရအာင ်ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း။
စိုေ်ပျ ိုးရေးတွင် အထွေ်နှုန်းတိုးရစေန်အတွေ် 

ဓာတ်ရပမဩဇာများေေှိေန် လိုအပ်သပဖင့် ပပည်ပမှတင်
သွင်းနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး ရေသများအလိုေ် 
သဘာေဓာတ်ရပမဩဇာများေို အေျ ိုးေှိေှိ အသုံးချနိုင်
ရေးအတွေ်လည်း စည်းရုံးလှုံ့ရော်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
သဘာေဓာတရ်ပမဩဇာများေိ ုအသုံးပပု၍ အထေွန်ှုန်း
များ တိုးတေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ကေေန်နှင့် ေှိမပီးသား 
အေင်းအပမစမ်ျားေိ ုအေျ ိုးေှစိွာအသုံးချနိငုရ်ေး ပပညန်ယ ်
နှင့်တိုင်းရေသကေီးများအလိုေ် တိုေ်တွန်းရောင်ေွေ်
ကေေန်လုိ ရကောင်း၊ ယခေုာလတငွ ်မိုးရောင်းစွာေွာသနွ်း
မပီး ောသဦတမုျားရောင်းမနွလ်ျေေ်ှပိခင်းရကောင့ ်တိငု်း
ရေသကေီးနငှ့ ်ပပည ်နယမ်ျားအလိေု ်စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်း
များေိ ုအားရပးရောငေ်ေွေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ေနက်ေီး 
ချုပမ်ျားအရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
ရနသည့် ရတာင်သူများထံ ေွင်းေင်းအားရပးရောင် 
ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ အားလံုးေုိင်းေန်းမပီး အင်ပပည့်အားပပည့် 
ညီညီညွတ်ညွတ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပဖစ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ရအာင်ပမင်
ရအာင်ရောင်ေွေ်၍ စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များ ထုတ် 
လပုန်ိငုပ်ခင်းပဖင့ ်စားရသာေရ်ေးများအေငရ်ပပမပီး ေငရ်ငွ
များ ရောင်းမနွလ်ာပခင်းပဖင့် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ တုိေ်ဖျေ်
ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း များစွာအရထာေ်အေူပပု
လာမည်ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် ရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေတုယိေနက်ေီးချုပ၊် ရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျား၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ေုတိယေန်ကေီးများ၊ တပ်မရတာ် 
အောေှကိေီးများနငှ့ ်တေရ်ောေလ်ာကေသမူျားေ တိငု်း
ရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်သီးသီးတငွ ်ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ
ပဖစပ်ွားမှုနှုန်း ေျေင်းလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ရောဂါ 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျပခင်းမေှိဘဲ ရောဂါပိုးအတည်ပပု
လူနာရတွ့ေှိမှုနှုန်း ပမင့်မားလျေ်ေှိသည့် အချ ို့မမို့နယ်
များေို ရနအိမ်တွင်ရနထိုင်ရေး (Stay at home) ထား
ေှိ၍ ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျရစရေး လုပ်ရောင်
လျေေ်ှမိပီး ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းရလျာေ့ျလာသည့ ်မမို့နယမ်ျား
အား ပပန်လည်ရပဖရလျာ့မှုများ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိ
သည့် အရပခအရန၊ ရောဂါပိုးေူးစေ်မှု ေွင်းေေ်ပဖတ်
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ရတာေ်နိုင်ရေးအတွေ် အုပ်စုများအလိုေ် ခွဲပခားစစ် 
ရေးမှု၊ ထနိ်းချုပမ်ှုများေိ ုအထူးအရလးထား ရောငေ်ေွ်
ရနမှုအရပခအရန၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အလိုေ် 
မမို့နယမ်ျား၊ ေပေ်ေွမ်ျားအတငွ်းထ ိရောဂါပိုးေူးစေမ်ှု
အရပခအရနများေိ ုစစရ်ေးရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှသိည့ ်
အရပခအရန၊  နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ေင့် ပပန်လည်ေင်
ရောေ်လာသူများေို စနစ်တေျ စစ်ရေးလေ်ခံရပး
လျေ်ေှိသည့် အရပခအရနနှင့် ဗီဇရပပာင်းရောဂါပိုးများ 
ေူးစေ်ေင်ရောေ်နိုင်မှုေို ောေွယ်တားေီးနိုင်ရေး
လုပ်ရောင်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ောေွယ်ရေး
များထိုးနှရံပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ောေယွရ်ေး
များ ေေလ်ေရ်ောေေ်ှလိာမည့ ်အရပခအရနနငှ့ ်ထပမ်ံ
မှာယထူားေှမိှု အရပခအရန၊ စေ်တငဘ်ာလနငှ့ ်ရအာေ် 
တိုဘာလတို့တွင် ောေွယ်ရေး လစဉ် ၁၀ သန်းခန့်  
ထပ်မံရောေ်ေှိလာမည့်အရပခအရန၊ ရောေ်ေှိလာမည့် 
ရေးေါးများေို အပမန်ေုံးထိုးနှံရပးနိုင်ရေးအတွေ် 
အသေအ်ေွယ ်အပိငု်းအပခားအလိေ်ု သတမ်တှရ်ောင ်
ေေွသ်ွားမည့အ်ရပခအရန၊ မသနစ်မွ်းသမူျား၊ ရောဂါအခံ
ေိှသူများေုိ ဦးစားရပးစာေင်းတွင် ထည့်သွင်းထုိးနံှနုိင်ရေး 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန။

လေ်ေှိရောဂါပိုးအတည်ပပုလူနာများေို ပပည်သူ့
ရေးရုံများ၊ တပ်မရတာ်ရေးရုံများတွင် ေုသရေး လုပ် 
ငန်းများရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ေျန်း 
မာရေးေနထ်မ်းများ ရောဂါပိုးေူးစေခ်ေံမှု၊ ေျန်းမာရေး
ရစာင့်ရေှာေ်ရပးမှုနှင့်လိုအပ်သည်များ ရထာေ်ပံ့ရပး 
အပ်မှုအရပခအရန၊ ပပည်သူများအားလုံး ောေွယ်ရေး
ပပည့ေ်စွာထိုးနှနံိငုရ်ေးအတေွ ်ပပညပ်နိငုင်မံျားမ ှတာေန ်
ေှိသူများ၊ ေုမ္ပဏီများနှင့် ချတိ်ေေ်ရောင်ေွေ်ရနမှု 
အရပခအရန၊ ောေယွရ်ေးများ ရောေေ်ှလိာပါေ တိငု်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အသီးသီးသို့ အချနိ်မီရပးပို့နိုင်
ရေး ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရန၊ အာေယီနံိငုင်ံ
များ၊ အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျား၊ နိငုင်တံောအဖွဲ့အစည်းများ
မှ ေိုဗစ် - ၁၉ ောေွယ်ရေးများနှင့် ေေ်စပ်ရေးေါး
များ၊ ပစ္စည်းများရပးပိုလ့ှူေါန်းေန ်ချတိေ်ေ ်ရောငေ်ေွ်
ရနမှု အရပခအရန၊ နယစ်ပရ်ေသများေှ ိရေသခပံပညသ်မူျား
အား ောေွယ်ရေးထိုးနှံနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
သည့် အရပခအရန။

နိငုင်ပံိငုန်ငှ့ ်ပဂု္ဂလေိပိငု ်Oxygen Plant များမ ှတစ ်
ရန့တာ ရအာေ်ေီဂျင်ထုတ်လုပ်ရပးနိုင်မှုနှင့် တစ်ရန့
တာအတေ်ွ ရအာေ်ေဂီျငလ်ိအုပမ်ှုအရပခအရန၊ ပပညပ်
နိငုင်မံျားမ ှLiquid Oxygen များ တငသ်ငွ်းခဲမ့ှုနငှ့ ်လေ်ေှိ
အရပခအရနတငွ ်တငသ်ငွ်းေနလ်ိအုပခ်ျေရ်လျာ ့ေျလာ
မှုအရပခအရန၊ ရနအမိတ်ငွ ်ရနထိငုရ်ေး (Stay at home) 
ထားေှိသည့် မမို့နယ် ၁၂၉ မမို့နယ်မှ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းပမင့်
တေလ်ျေေ်ှသိည့ ်မမို့နယ ်၅၃ မမို့နယအ်ား ဩဂတု ်၂၇၊ 
၂၈ နှင့် ၂၉ ေေ်တို့တွင် Spot Check ပဖင့် ရောဂါပိုးစစ် 
ရေးခဲ့ော ၂၇ ေေ်တွင် လူဦးရေ ၆၂၉၂ ဦးေိုစစ်ရေးခဲ့
မပီး ရောဂါပိုးရတွ့ေှသိ ူ၂၀၇၁ ဦး၊ ၁၇ ေသမ ၀၀ ောခိငုန်ှုန်း၊ 
၂၈ ေေတ်ငွ ်လဦူးရေ ၁၇၉၃၀ ဦးစစရ်ေးခဲမ့ပီး ရောဂါပိုး 
ရတွ့ေှိသူ ၁၄၇၈ ဦး၊ ၈ ေသမ ၂၄ ောခိုင်နှုန်း၊ ၂၉ ေေ်
တွင် ၃၅၀၇ ဦး စစ်ရေးခဲ့မပီး ရောဂါပိုးရတွ့ေှိသူ ၁၇၆၄ 
ဦး၊ ၅ ေသမ ၄၄ ောခိငုန်ှုန်းပဖစသ်ည့အ်တေွ ် ရောဂါ ေူး
စေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း အမှန်တေယ်ရလျာ့ေျလာသည်ေို 
ရတွ့ေှိေသည့်အရပခအရနနှင့် Spot Check ေေ်လေ်
ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန၊ Relief Flight များရပပး
ေွ၍ဲ လပူဂု္ဂိုလန်ငှ့ရ်ေးပစ္စည်းများ သယယ်ပူိုရ့ောင်ရပး
နုိင်ခ့ဲသည့်အရပခအရန၊ ပပည်တွင်းရလရကောင်း၊ ရေရကောင်း၊ 
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် မီးေထားခေီးစဉ်များအား စဉ်ေေ်
မပပတရ်ပပးေွလဲျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ေပိေ်မ်းအသီး 
သီးတွင် ပပည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ ေုန်ရသတ္တာနှင့် စေ်
သုံးေီများ ေင်ရောေ်ရနမှုအရပခအရန၊ ပပည်ပသို့ေုန် 
စညမ်ျား ပိုရ့ောငရ်ပးရနမှုအရပခအရနနငှ့ ်နယစ်ပဂ်တိ်
အသီးသီးမှ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ထိန်းချုပ်ရေး
ရေးေါးများနှင့် ေေ်စပ်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခဲ့သည့်
အရပခအရန၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် ပတ်သေ်သည့် 
ေျန်းမာရေးေုိင်ောအသိပညာရပးပခင်းများေုိ Telephone 
message များမှတစ်ေင့် ရပးပို့ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိ
သည့် အရပခအရန။

ေိဗုစ-်၁၉ ောေယွထ်နိ်းချုပရ်ေးေိငုေ်ာ ရေးေါး
များနှင့် ေေ်စပ်ပစ္စည်းများေို ပပည်သူများထံသို့ လျင် 
ပမန်စွာရောေ်ေှိရစရေးအတွေ် FDA ရထာေ်ခံမှုမလို 
သည့ပ်စ္စည်းများအား ရပဖရလျာမ့ှုများပပုလပု၍် လျငပ်မန်
စွာ ထတုယ်ခူငွ့ပ်ပုထားသည့ ်အရပခအရန၊ FDA ရထာေခ်ံ
ချေ်ေယူေန် လိုအပ်သည့်ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်းများေို
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လည်း လျငပ်မနစ်ွာထတုယ်ေူေှနိိငုရ်ေး ချတိေ်ေရ်ောင ်
ေေွလ်ျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရန၊ ရောေေ်ှမိပီး ရေးနငှ့ရ်ေး
ပစ္စည်းများအား ေုမ္ပဏီအချ ို့မှ ထုတ်ယူေန် ေျန်ေှိရန
မှုနငှ့ ်အပမနေ်ုံး လာရောေထ်တုယ်နူိငုရ်ေး ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်
ထနိ်းချုပ ်ေသုရေး ေနပ်ုရံငမွ ှသုံးစွထဲားေှမိှု အရပခအရန။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်နသည့ ်ောလအတငွ်း သတင်း
နငှ့ ် ပညာရပးအစအီစဉမ်ျား ထတုလ်ွှင့ရ်နမှုအရပခအရန
နှင့် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန၊ တိုင်းေင်း 
သားဘာသာစေားများနှင့် ထုတ်လွှင့်ရောင်ေွေ်ရပး
လျေ်ေှိမပီး ၎င်းတို့၏ရတာင်းေိုလာသည့် ေျန်းမာရေး
ပညာဗဟုသုတများနှင့် အပခားအစီအစဉ်များေိုလည်း 
ပပန်လည်ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိသည့် အရပခအရန။

တပ်မရတာ်ရေးရံုများ၊ တုိင်းစစ်ဌာနချုပ်များအလုိေ် 
ပိုးရတွ့လူနာများ၊ တေ်ရောေ်ေုသမှု အရပခအရန၊ 
တိငု်းစစဌ်ာနချုပန်ယရ်ပမများအလိေု ်ပိုးရတွ့ လနူာများ
ရတွ့ေှမိှု၊ တပမ်ရတာရ်ေးရုမံျားအလိေု ်Oxygen Plant 
များမှ ရအာေ်ေီဂျင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊ သုံးစွဲေန်လိုအပ်မှု 
အရပခအရန၊ ရောဂါပိုးရတွ့ေှိမှုများအား ရစာင့်ကေည့်၍ 
သရုတသနပပုလပုမ်ှု၊ ဗဇီရပပာင်းရောဂါပိုးများ ေေလ်ေ်
ရတွ့ေှေိမှု၊ ောေယွရ်ေးအမျ ိုးအစားများအလိေု ်ရောဂါ 
ပုိးအားောေွယ်ရပးနုိင်မှု၊ ခုခံနုိင်မှုအရပခအရန၊ တပ်မရတာ် 
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ နှာရခါင်းစည်း၊ လေ်သန့်ရေး 
ေည်၊ တစ်ခါသုံးရေးထိုးအပ်များ ထုတ်လုပ်ပဖန့် ပဖူးရန
မှု အရပခအရန၊ ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ အာေီယံနိုင်ငံများနှင့် 
အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျား၏ ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှု၊ ရသေံုး
မှုအရပခအရန၊ နုိင်ငံအတွင်းမမို့နယ်များအလုိေ် ေူးစေ်
ပဖစ်ပွားမှု၊ ရသေံုးမှုအရပခအရန၊ ရေွ့လျားရေးေားများ
ပဖင့ ်ပပညသ်လူထူအုား ရေးနှုန်းသေသ်ာစွာ လညှ့လ်ည်
ရောင်းချရပးရနမှုနှင့် ေေ်လေ်တိုးချဲ့ ရောင်းချရပး
သွားမည့အ်ရပခအရန၊ တရတု-်ပမနမ်ာနယ ်စပရ်ေသများ
တွင် ောေွယ်ရေးထိုးနှံနိုင်ရေးရောင် ေွေ်လျေ်ေှိ
သည့် အရပခအရန၊ ပပည်ပမှ ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်းများ 
တင်သွင်းရောေ်ေိှမှုနှင့် ပပည်တွင်းေိှ နုိင်ငံပုိင်၊ ပုဂ္ဂလိေပုိင် 
ရေးေါးစေ်ရုံများမှ အရပခခံအိမ်သုံးရေးေါးများထုတ် 
လပုပ်ဖန့်ပဖူးရပးနိငုမ်ှုအရပခအရန၊ နိငုင်အံတငွ်း ရေးေိငု်

များ ဖငွ့လ်စှရ်ောင်းချရနမှု၊ ရေးပစ္စည်းများ ပဖန့်ပဖူးရပး
နိငုမ်ှုအရပခအရန၊ ရေးေါးများအား အလယွတ်ေေူယယ်ူ
နိုင်ရေးအွန်လိုင်းမှတစ်ေင့် ရောင်းချရပးလျေ်ေှိမှုနှင့် 
ေမု္ပဏမီျားထပမ်ပံူးရပါင်းပါေငလ်ာမှုအရပခအရန၊ စေ်
သုံးေီရေးနှုန်းများ ပမင့်တေ်လာမှုအရပခအရန၊ ေိုဗစ် 
- ၁၉ ရောဂါပဖစပ်ွားရနသည့်ောလအတွင်း ပပည်ပပ့ုိေုန်
များ တင်ပ့ုိလျေ်ေိှသည့် အရပခအရနနှင့် လိုအပ်သည့် 
အရပခခစံားေနုသ်ုံးေနုပ်စ္စည်းများေိ ုပပညပ်မတှငသ်ငွ်း
ရနေမှု အရပခအရန။

မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ောေယွရ်ေးရောေေ်ှမိှု၊ ထိုးနှရံပး
ရနမှုနှင့် ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်းများ ရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရနများေို WHO Website 
တွင် ထည့်သွင်းရဖာ်ပပခဲ့သည့် အရပခအရန၊ IDP Camp 
များတွင် ောေွယ်ရေးထိုးနှံရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိသည့်အရပခအရန၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်
များအလိုေ် ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှု၊ ရောေ်ေှိမှု၊ ရေးရုံ
တေရ်ောေေ်သုမှု ခယံမူှုတိုေ့ိ ု စနစတ်ေျစာေင်းပပုစု
ရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်သည့်အရပခအရနများနှင့် 
ပတ်သေ်၍ အေျယ်တေင့် ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ပပည်ပ
နိုင်ငံများမှ မိမိတို့နိုင်ငံသားများအား ပပန်လည်ရခါ်ယူ 
ရောေ်ေိှနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ခ့ဲစဉ် မရလးေှားနုိင်ငံမှ Relief 
Flight ပဖင့် သွားရောေ်ရခါ်ယူခဲ့ော၌ အရကောင်းအမျ ိုး
မျ ိုးရကောင့ ်ေျနေ်ှခိဲသ့မူျားအား သေေ်ိငုေ်ာ ေနက်ေီးဌာန
များပဖင့ရ်ပါင်းစပ၍် အပမနေ်ုံးရခါ်ယနူိငုရ်ေး ရောငေ်ေွ်
သွားေန်လုိအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုအသစ်ထပ်မံရောေ် 
ေှိလာသည့် ောေွယ်ရေးများသည်  တစ်ပုလင်းလျှင် 
5 Dose နှုန်း ပဖစ်သပဖင့် ရေးထိုးနှံရေးရောင်ေွေ်ကေ
မည့ ်ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာ တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်သတ ိ
ပပုေန်လိုမပီး နှုန်းထားအလိုေ် အတိအေျပဖစ်ရစေန် 
ကေပမ်တရ်ောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခငရ်ောေ်
ေှိမပီးပဖစ်သည့် ောေွယ်ရေးများေို ဦးစားရပးထိုးနှံ
သွားေန်နှင့် ထပ်မံရောေ်ေိှလာမည့် ရေးများအား ေုတိယ 
အကေမိထ်ိုးနှရံပးနိငုရ်ေး ကေိုတငပ်ပငေ်ငထ်ားကေေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ တုိင်းေင်းရေးမှ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ် 
ရေးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး သရုတသနပပု စမ်းသပရ်ောင်ေွေ်
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ရနမှုများေုိလည်း စဉ်ေေ်မပပတ် လုပ်ရောင် ရနေန် 
လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါသည ်အေှင်း
ရပျာေ်ေင်းမှုမေှိနိုင်ဘဲ ရေေှည်သွားေမည့် အရန အ
ထားတွင်ေှိရသာရကောင့် ရေေှည်သုံးစွဲနိုင်သည်အထိ 
ေည်ေွယ်၍ စမ်းသပ်သုရတသနပပုမှုများေို မျေ်ပခည်
မပပတရ်ောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေနု ်
ပစ္စည်းများအား သေ်ေုိင်ော ေိပ်ေမ်း၊ စခန်းများအလုိေ် 
ပစ္စည်းရောေ်ေိှသည်နှင့် ထုတ်ရေပဖန့် ပဖူးနုိင်ရေးရပဖရလျာ့ 
ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ FDA ၏ ခငွ့ပ်ပုချေပ်ဖင့ ်
တငသ်ငွ်းေမည့ရ်ေးေါးများေိလုည်း ဌာနအလိေု ်ရပါင်း 
စပရ်ောငေ်ေွသ်ွားေန ်လိအုပမ်ညပ်ဖစမ်ပီး မသမာမှုများ
မေိှရစရေး အရလးထားရောင်ေွေ်သွားေန် လုိအပ်ရကောင်း 
နှင့် ပပည်ပမှတင်သွင်းရနေသည့် အရပခခံစားေုန်၊ သုံး
ေုန်ပစ္စည်းများေုိ  ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်၍ ရေးနှုန်းသေ် 
သာစွာပဖင့် ရောင်းချရပးနိုင်ရေးလိုအပ်သည်များေို 
ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် အပခားလိုအပ်
သည်များ ပဖည့်စွေ်မှာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်အရပခခရံေးေါးများေိ ုရေးနှုန်းသေသ်ာစွာပဖင့ ်
ရောင်းချရပးလျေေ်ှိမှုနှင့် ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှု အရပခ 
အရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ “ရေးေုန်သည်ကေီးများအသင်း၊ 
တချ ို့ေမု္ပဏရီတေွရန တိေုရ်ိေုရ်ောင်းရပးတာေှတိယ၊် 
ေန်ေုန်မှာလည်း ေျွန်ရတာ်တို့ရေးေိုင်ရတွ သီးပခား
ရနောတစ်ခုသတ်မှတ်မပီး ရောင်းရပးတာရတွေှိတယ်၊ 
ရေးနှုန်းရတွလည်း ေျွန်ရတာ်တို့ေ သတင်းစာထဲမှာ
လည်းထည့ရ်ပးတယ၊် ရေးရေးရတ၊ွ အရေးကေီးတဲရ့ေး
ရတွရပါ့။ အဲေီရတာ့ ဘာပဲရပပာရပပာ ရေးနဲ့ပတ်သေ်
မပီးရတာ ့ပပညသ်ရူတေွဲ့လေေ်ယမ်ှာ အတိငု်းအတာ တစ်
ခထု၊ိ အေငရ်ပပသွားပါတယ။် ေအီတေွရ်ကောင့ ်ေရီေး
နဲ့ ရေးပစ္စည်း လုပ်ငန်းေှင်များအသင်းေို ရေျးဇူးတင်
တ့ဲအရကောင်း ေျွန်ရတာ်ရပပာလုိပါတယ်၊ သူတ့ုိရတွ တေယ် 
ေို ရစတနာထားမပီးလုပ်ရပးပါတယ်၊ အေျ ိုးအပမတ်
ထေ် ပပည်သူ့အတွေ် အရထာေ်အေူေရအာင်ေိုမပီး
ရတာ ့လပုရ်ပးတာရပါ၊့ စီးပွားရေးေိတုာေရတာ ့အေျ ိုး 
အပမတ်ေိှမှလုပ်ချင်မှာရပါ့၊ သ့ုိရသာ်လည်း ေီဟာေ အေျ ိုး 
အပမတေ် အဓေိမဟတုဘ်နဲဲ့ေိ ုလေေ်ယေ်ိ ုရေးနှုန်း

မှန်မှန်နဲ့ ပမန်ပမန်နဲ့ လုပ်ရပးတယ်၊ ရစတနာနဲ့ လုပ်ရပး
တဲေ့စိ္စေပပ်ဖစပ်ါတယ၊် အေဲါရကောင့ ်သတူိုေ့ိ ုရေျးဇူးတင်
ရကောင်း ေျွန်ရတာ် ရပပာလိုပါတယ်။

ေေီိဗုစ ်ရောဂါရတွ့ေှမိှုနဲ့ ပတသ်ေမ်ပီး ေျလာတယ ်
လိုရ့ပပာတယ၊် ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ Figure လည်းတစခ်ျေ ်
ကေည့်တာရပါ့၊ စစ်ရေးတဲ့ အရေအတွေ်၊ ရနာေ်ရတွ့ 
တဲအ့ရေအတေွ ်Percentage ၊ ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ ေဘီေ်
ေ ရတွ့တဲအ့ရေအတေွေ်ိ ုကေည့တ်ယ၊် အဓေိေရတာ ့
ဘာလေဲိတုာေရတာ ့Field ရတမွေျနဖ်ိုလ့ိတုယ၊် ခနုေ
ေျန်းမာရေးေန်ကေီးလည်း ရေွးရနွးတ့ဲအထဲမှာ ပါပါတယ်။ 
Contact Person ရတရွပါ၊့ Contact Person မဟတုဘ် ဲ
သတူိုန့ဲ့ အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်ပတသ်ေရ်နတဲသ့ူ
ရတွေှိတယ်၊ တချ ို့လည်း အိမ်မှာပပန်မပီးရနကေတယ်၊ 
ရစာရစာေေျွနရ်တာ ်ရပပာလိေုတ်ယ၊် ဥပမာအားပဖင့-် 
နယစ်ပရ်ေသမှာေှတိဲ ့ပပညန်ယန်ဲ့တိငု်းတစခ်ျ ို့ရေသရတွ
မှာ ေွာရတွပပန်ရနကေတယ်၊ ဘာမှမရပပာဘူး၊ ပဖစ်ခါမှ 
အေနုလ်ုံးေပဖစပ်ွားတဲန့ှုန်းေ တအားများလာတဲအ့ခါ
ေျမ၊ှ စစက်ေည့ရ်တာ ့အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ ပပနရ်ောေ ်
လာတဲ့သူရတွေ သတင်းမပို့တာ၊ မစစ်ရေးတာရတွ
ရတွ့တယ်။ ေါရကောင့် ေါရတွေိုလည်း ကေပ်ကေပ်မတ် 
မတစ်စရ်ေးနိငုဖ်ိုလ့ိပုါတယ။် အရေးကေီးတာေ စစရ်ေး
မှုနယ်ပယ်ရတွမှာ မေျန်ဖ့ုိလုိတယ်၊ များများစစမ်ပီးရတာ့ 
အရပဖများများသိမှသာ ေျွန်ရတာ်တို ့ေ ေုိဗစ်ထိန်း 
ချုပ်ရေးအတွေ် အေျ ိုးေိှလိမ့်မယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်ရပပာခဲဖ့ူး
ပါတယ်၊ များများစစ်ဖို့လိုတယ်” ဟု ရပပာကေားသည်။

ေေလ်ေရ်ပပာကေားောတငွ ်ထိေုဲသ့ို ့ရေးစစရ်ေး
မှုလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ောတွင်လည်း ေျန်းမာရေး
ေန်ထမ်းများအရနနဲ့ စိတ်ေှည်စွာပဖင့် နည်းစနစ်တေျ 
ရောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ အချ ို့ရသာ သမူျားသည ်
အာရခါငတ်ိုဖ့တ၊် နှာရခါင်းတိုဖ့တခ်ယံေူမညေ်ိ ုရကောေ ်
ေံွ့ထိတ်လန့်မှုများေိှသပဖင့် စစ်ရေးမှုခံယူသူများေုိလည်း 
ရကောေ်ေွံ့မှုမေှိရစေန် နားလည်သရဘာရပါေ်ရအာင် 
ေှင်းပပရပးေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးစစ်မှုလုပ်ငန်းများ 
သည်အသေ်အန္တောယ်ေုိ ောေွယ်ရပးနုိင်ရေး လုပ်ရောင် 
ရပးသည့်လုပ်ငန်းပဖစ်သပဖင့် စစ်ရေးမှုလုပ်ရောင်ေန် 
လိအုပသ်မူျားမေျနေ်ှရိအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးေမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ လေ်ေှိပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ဗီဇရပပာင်းရောဂါပိုး
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သည် ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းပမန်ေန်မပီး ရသေံုးမှုများသည့်အတွေ် 
ရပါေ့စွာပဖင့ ်ရနထိငုသ်ွားလာမှုများ မေှရိစရေး ေျန်းမာ 
ရေးအသိပညာရပးသည့်လုပ်ငန်းများေို တိုးပမှင့်လုပ် 
ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပဖစ်ပွားသည့်လေ္ခဏာများေို 
ေပေ်ေွ၊် ရေျးေွာများအတငွ်း လိေုလ်ရံောဩ်ောတငွ်
လည်း အချေ်အလေ်တိေျစွာပဖင့် အသိပညာရပးေ
မည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ရုပ်ပမင်သံကေားများတွင် ရဖာ်ပပရပး
ော၌ နှုတပ်ဖင့သ်ာမေ စာပဖင့ပ်ါရဖာပ်ပရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ 
ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာ အသပိညာရပးမှုနငှ့ ်ပတသ်ေပ်ါေ 
မနှေ်နသ်ည့ ်အသပိညာများေေှရိအာင ်လပုရ်ောငရ်ပး
နိုင်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း။

ေိန်းဂဏန်းအချေ်အလေ်များအေ ရောဂါေူးစေ် 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျလာမပီး အေိုပါအချေ်အလေ်
များသည ်မနှေ်နခ်ိငုမ်ာမှုေှေိန ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း အမှန်တေယ်ရလျာ့နည်းလာမှသာလျှင် 
တင်းကေပ်ထားသည့် ေျန်းမာရေးေိုင်ော စည်းေမ်း
ချေ်များေို ရပဖရလျာ့ရပးနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေုတိယ
လှိုင်း၌ ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းရလျာ့ေျစဉ် ရပါ့ေစွာပဖင့် 
ရနထိငုသ်ွားလာခဲပ့ခင်းရကောင့ ်တတယိလှိုင်းပဖစပ်ွားစဉ ်
အခေအ်ခမဲျားစွာပဖင့ ်ေငေ်ိငုက်ေုံရတွ့ခဲေ့မှုများေိ ုသင ်
ခန်းစာယူေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် စေ်ရုံ၊ 
အလုပ်ရုံများေို စည်းေမ်းစနစ်တေျပဖင့် လုပ်ေိုင်ခွင့်
ရပးထားမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါပဖစ်ရပါ်မှု အရပခအရန
များအေ ရုံးပတိေ်ေရ်ကေညာထားသည ်ပဖစရ်သာလ်ည်း 
အစိုးေေနက်ေီးဌာနများမ ှတာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်လပု ်

ရောင်ေန်လိုအပ်သည်များေို စနစ်တေျစီမံခန့်ခွဲ၍ 
လပုရ်ောငရ်နေမညပ်ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရောဂါေူးစေပ်ဖစ်
ရပါ်မှုများေိ ုမျေပ်ခညမ်ပပတရ်စာင့က်ေည့၍် ေျန်းမာရေး
ေိငုေ်ာရပဖရလျာမ့ှုများေိ ုလပုရ်ောငရ်ပးနိငုရ်ေး စဉ်းစား
ရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ထပမ်ရံောေေ်ှလိာမည့ ်ောေယွရ်ေးများနငှ့ ်ပတ ်
သေ်၍ ေချင်ပပည်နယ်နှင့် ေှမ်းပပည်နယ်တို့ေှိ နယ်စပ်
ဂတိမ်ျားမတှစေ်င့ ်ရောေေ်ှလိာမည့ေ်ာေယွရ်ေးများ
ေို ဦးစားရပးသတ်မှတ်ချေ်များအလိုေ် ထိုးနှံရပးနုိင်
ရေးလုပ်ရောင်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေုိင်ော 
ရောင်ေွေ်ရပးရနေသူများ၏ လံုခခုံ ရေးအတွေ် တပ်မရတာ်၊ 
ပမနမ်ာနိငုင် ံေတဲပဖ်ွဲ့ေငမ်ျားသာမေ ရေသခပံပညသ်လူထူု
ေပါ ေိုင်းေန်းပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်မည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ရအာေေ်ဂီျငေ်ိ ုပပညတ်ငွ်း၌ လုရံလာေ ်
စွာ ထတုလ်ပုရ်ပးနိငုမ်ပပီဖစသ်ပဖင့ ်ပပညပ်မတှငသ်ငွ်းေန ်
အမှန်တေယ်လိုအပ်မှသာ အေန်အရနပဖင့် တင်သွင်း
ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနများ၊ တိုင်း
ရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်သီးသီးမ ှတာေနေ်ှသိမူျား အရန 
ပဖင့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး၊ 
ရေသခံပပည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးလုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်ရပးောတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု
ရောင်းစွာပဖင့် လုပ်ငန်းရအာင်ပမင်ရအာင် လုပ်ရောင်ကေ 
ေမည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် ပပည်သူလူထုမှလည်း ပူးရပါင်း
ပါေင်  ရောင်ေွေ် ကေေန်လိုအပ်မည် ပဖစ်ရကောင်း          
ရပပာကေားသည်။
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် လုံခခုံရေး၊ 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေစိုးမိုးရေးရော် 
မတအီစည်းအရေးအမတှစ်ဉ(်၄/၂၀၂၁)အား ကသဂတုလ် 
၃၁ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ 
ေျင်းပော လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးရော်မတီ ဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် 
အိမ်ရစာင့်အစုိးေအဖဲ့ွ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောင ်
စီေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်၊ ပပည် 
ရထာငစ်တုေားသကူေီးချုပ ်ဦးထနွ်းထနွ်းဦး၊ ပပညရ်ထာငစ်ု
ေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ောပပည့်၊ 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးေိုေို၊ ဦးတင်
ထွဋ်ဦး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးခင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ ရေါေ်တာ
ပငွ့ေ်န်း၊ ရေါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးရေွှရလး၊ ရေါေတ်ာ 
သေ်သေ်ခုိင်၊ ရေါေ်တာရေါ်သီတာဦးနှင့်  ေုတိယေန်ကေီး
များတေ်ရောေ်ကေမပီး ချင်း ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့
ေန်ကေီးချုပ် ဦးငွန်ေန်းရအာင်၊ တနသသာေီတုိင်းရေသကေီး 
အစိုးေအဖွဲ့ ေနက်ေီးချုပ ်ဦးပမတေ်ိ၊ု မန္တရလးတိငု်းရေသ
ကေီးအစိုးေ အဖွဲ့ေန်ကေီးချုပ် ဦးရမာငေ်ို၊ ေခိုင်ပပည်နယ်
အစိုးေအဖွဲ့ ေန်ကေီးချုပ် ရေါေ်တာရအာင်ရေျာ်မင်း၊ 
ေှမ်းပပည်နယ် အစုိးေအဖဲွ့ေန်ကေီးချုပ် ရေါေ်တာရေျာ်ထွန်း 
တိုေ့ Video Conferencing ပဖင့ ်တေရ်ောေက်ေသည။်

ဦးစွာ လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အဖငွ့အ်မှာ
စေားရပပာကေားော၌ လုခံခုံရေး၊ တညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေး

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် 
လုံခခုံ တေး၊ ေည်မငိမ်တအးချမ်းတေးနှင့် ေေားဥပတေစိုးမိုးတေးတော်မေီ 
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၄/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၃၁ - ၈ - ၂၀၂၁ )
နငှ့ ်တေားဥပရေစိုးမိုးရေးရောမ်တသီည ်နိငုင်အံတေွ်
အရေးကေီးသည့်လုပ်ငန်းေပ်များ ရောင်ေွေ်ရနသည့် 
ရော်မတီတစ်ေပ်ပဖစ်သည့်အရပခအရန၊ နယ်စပ်ေုန်သွယ် 
ရေးစခန်းများ၌ လုံခခုံရေးေိုင်ောများ စနစ်တေျေှိရစ
ရေးနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အချုပ်အပခာအာဏာပိုင်နေ်
နယ်ရပမပဖစ်သပဖင့် မိမိတို့အစိုးေ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပပည့် 
အေေှိေန် လိုအပ်မှုအရပခအရန၊ သစ်ရတာရပမများနှင့်
ပတ်သေ်၍ စနစ်တေျအသုံးပပုေန် လိုအပ်မှုနှင့်စိုေ် 
ပျ ိုးရပမများအား အပခားေိစ္စေပ်များတွင် အသုံးပပုပခင်း
များမပပုလပုေ်န ်လိအုပမ်ှုအရပခအရန၊ မမို့ေွာများစမီခံန့် 
ခွရဲေးတငွ ်ရေေညှအ်တေွစ်ဉ်းစား၍ စမီရံောငေ်ေွေ်န ်
လိုအပ်မှုအရပခအရန၊ နိုင်ငံအတွင်းလုံခခုံရေး၊ တည် မငိမ်
ရအးချမ်းရေးနငှ့ ်တေားဥပရေစိုးမိုးရေးအတေွ ်ရောင ်
ေွေ်သင့်သည့်ေိစ္စေပ်များနှင့် နိုင်ငံတည်မငိမ်ရအး ချမ်း
ရေးနငှ့ ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး၊ ပပညသ်လူထူ၏ု လမူှုစီးပွား
ဘေများ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်သင့်
သည့်ေိစ္စေပ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ အေျယ်တေင့်ေှင်းလင်း 
မှာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်အစည်းအရေးတေရ်ောေလ်ာကေသည့ ်
ရောင်စီေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ေုတိယေန်ကေီး 
များနှင့် ေန်ကေီးချုပ်များေ သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍေပ်များ
နှင့် လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေ
စိုးမိုးရေးေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျားအား ေငှ်းလင်းတငပ်ပကေော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်
ေနက်ေီးချုပေ် လိအုပသ်ညမ်ျား ပဖည့စ်ေွေ်ငှ်းလင်းရပပာ
ကေားသည်။

ယင်းရနာေ် လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် 
တေားဥပရေစိုးမိုးရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ 
နိဂုံးချုပ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ေိုင်ော (၁၁)ကေိမ်ရပမာေ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးေို 
စေ်တင်ဘာလ ၆ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ 
ဘုေင့ရ်နာငေ်ပိသ်ာအစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပပပုလပု်
ော နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စု 
သမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့်အစုိးေအဖဲွ့၊ နုိင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေရ်ောေ်
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အဖဲွ့ေင်များ၊ ရောင်စီတဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီးများ၊ ေတုယိေနက်ေီးများ၊ ောေယွ ်ရေးဦးစီးချုပ်
ရံုး(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများနှင့် တာေန်ေှိ
သမူျား တေရ်ောေက်ေမပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပည်နယ်
အစုိးေအဖဲွ့ေန်ကေီးချုပ်များ၊ တာေန်ေိှသူများေ Video 
Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေတိုင်းေတာတစ်ခုေထိ ကျဆင်း

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ 
အဖငွ့အ်မှာစေားရပပာကေားောတငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ တတိယ
လှိုင်းစတင်ပဖစ်ပွားသည့် ဇူလုိင်လမှစ၍ ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ 
ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးအတွေ် ဗဟိုအေင့်
ဖွဲ့စည်း၍ အစည်းအရေးများ ေျင်းပပပုလပုမ်ပီး ဖဖိစိီးစီး 
ထထိမိမိပိဖင့ ်ရောငေ်ေွရ်ပးနိငုခ်ဲသ့ပဖင့ ်အတိငု်းအတာ 
တစ်ခုအထိ ေျေင်းလာမပီပဖစ်ရကောင်း၊ သ့ုိရသာ် ေေ်လေ်
ရောင်ေွေ်ေမည့်ေိစ္စေပ်များ များစွာေိှရနရသးရကောင်း၊ 
စေ်တင်ဘာ ၅ ေေ်အထိ ေမ္ဘာရပါ်တွင် ေိုဗစ် - ၁၉ 
ေူးစေ်သူ ၂၂၁ သန်းရေျာ်၊ ရသေံုးသူ ၄ ေသမ ၆ သန်းခန့်
ေှရိကောင်း၊ ေူးစေမ်ှုအများေုံးမှာ အရမေေိနန်ိငုင်ပံဖစ်
မပီး သန်း ၄၀ ရေျာခ်န့်ေှေိာ ေတုယိအများေုံးမှာ အနိ္ဒယိ
နိုင်ငံပဖစ်မပီး ၃၃ သန်းခန့်ေှိရကောင်း၊ အာေီယံနိုင်ငံများ
ထဲတွင် အင်ေိုနီးေှားနိုင်ငံသည် ေူးစေ်မှု ၄ သန်းရေျာ်

 ေိုဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေိုင်ော
( ၁၁ ) ကေိမ်တြမာေ် ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၆ - ၉ - ၂၀၂၁ )

ေှိမပီး ရသေုံးသူ ၁၃၆၀၀၀ ရေျာ်ခန့် ရသေုံးမှုေှိသပဖင့် 
ပထမအများေုံးပဖစရ်ကောင်း၊ ဖလိစပ်ိငုန်ိငုင်သံည ်ေတုယိ
အများေံုးပဖစ်မပီး ေူးစေ်သူ ၂ သန်းရေျာ်နှင့် ရသေံုးသူ 
၃၄၀၀၀ ရေျာ်ခန့်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ မိမိတို့
နိုင်ငံသည် အာေီယံနိုင်ငံများတွင် ေဋ္ဌမအများေုံးပဖစ်
မပီး ေူးစေ်သူ ရလးသိန်းရေျာ်နှင့် ရသေုံးသူ ၁၅၈၀၀ 
ခန့် ရသေုံးသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

မပီးခ့ဲသည့် ဇူလုိင်လမှစ၍ ေုိဗစ် - ၁၉ တတိယလှိုင်း
ေူးစေ်မှုနှုန်းပမင့်မားလာသည့်အတွေ် ထိထိမိမိေိုင် 
တွယ်၍ ဩဂုတ်လေုန်အတွင်း ရောဂါေူးစေ်မှုောခုိင်နှုန်း 
ထေေ်ေခ်န့်အထ ိေျေင်းရစရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်
ခ့ဲရကောင်း ဇူလုိင် ၁၄ ေေ်တွင် ၂၁၃၅၂ ဦးအား စစ်ရေးခ့ဲော 
၇၀၈၃ ဦး ရတွ့ေှိခဲ့သပဖင့် စစ်ရေးသူ၏ ၃၃ ော ခိုင်နှုန်း
ရတွ့ေှိခဲ့ရကောင်း၊ ဇူလိုင် ၂၂ ေေ်တွင် ၁၇၂၃၅ ဦးအား 
စစရ်ေးခဲေ့ာ ၆၇၀၁ ဦး ရတွ့ေှခိဲသ့ပဖင့ ်ရတွ့ေှမိှုောခိငုန်ှုန်း 
၃၈ ောခိငုန်ှုန်းေှခိဲရ့ကောင်း၊ အချ ို့ေေမ်ျားတွင်လည်း ၄၀ 
ောခိုင်နှုန်းရေျာ်သည်များေှိခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့ရောဂါေူး
စေမ်ှုနှုန်း ပမင့တ်ေမ်ှုများအား ထနိ်းချုပန်ိငုေ်နအ်တေွ ်
ဗဟိုအဖွဲ့အရနပဖင့် ပပည်သူများ ောေွယ်ရေးများထိုး
နှနံိငုရ်ေး၊ ပပညပ်မေှာေယွရ်ေးများေယယ်ေူေှနိိငုရ်ေး၊ 
ောေွယ်ရေးပစ္စည်းများ ပပည့်စုံစွာပဖင့် တစ်နိုင်ငံလုံး 
ပဖန့်ေျေန်ိငုရ်ေးအတေွ ်ဘေရ်ပါင်းစုမံ ှရောငေ်ေွခ်ဲ့
ရကောင်း၊ အလားတူတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်စိုးေ
များေလည်း နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေရောင်ေွေ်သည့် 
လုပ်ငန်းေပ်များရအာင်ပမင်ရစေန်အတွေ်  ပပည်သူများ 
ေိုဗစ် - ၁၉ ေိုင်ောစည်းေမ်းချေ်များ လိုေ်နာရစေန် 
ရောင်ေွေ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ လိုေ်နာပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်မှုများရကောင့် ေူးစေ်မှုနှုန်းများ ေျေင်းခဲ့
ပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
များစွာကျဆင်းြွား

ယခစုေတ်ငဘ်ာလေန်း၌ ပျမ်းမျှပိုးရတွ့နှုန်းသည ်
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၁၀ ေသမ ၃၇ ောခိငုန်ှုန်းသာေှသိပဖင့ ်ေူးစေ်မှုနှုန်းများ 
များစွာေျေင်းသွားသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ သိုရ့သာ ်
အချ ို့ပပညန်ယန်ငှ့ ်တိငု်းများတငွ ်ေူးစေမ်ှုနှုန်း များပပား
ရနရသးသည်ေို ရတွ့ေှိရနေရသးရကောင်း၊ ရောဂါ 
ေူးစေမ်ှု စစရ်ေးောတငွ ်နယပ်ယရ်ပါင်းစုတံငွ ်စစရ်ေး
နိုင်ရေး ပဖစ်နိုင်သမျှနယ်ပယ်များတွင် စစ်ရေးခဲ့ော 
တစေ်ေလ်ျှင် လူဦးရေ ၃ ရသာင်းရေျာ်ခန့်အထိ စစ်ရေး 
နိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ လတူစသ်နိ်းတငွေ်ူးစေမ်ှုအား အချ ိုးချ၍ 
တွေ်ချေ်ခ့ဲော ေယားပပည်နယ်၌ လူတစ်သိန်းတွင် ေူး
စေသ်ဦူးရေ ၁၉၃ ဦးရတွ့ေှမိပီး ေူးစေမ်ှုနှုန်းအများေုံး၊ 
ေချငပ်ပညန်ယ၌် လတူစသ်နိ်းတငွေူ်းစေသ်ဦူးရေ ၉၆ 
ဦးရတွ့ေှမိပီး ေတုယိအများေုံး၊ တနသသာေီတုိင်းရေသကေီး
တွင် လူတစ်သိန်းတွင် ေူးစေ်သူဦးရေ ၈၄ ဦး ရတွ့ေိှမပီး 
တတိယအများေံုး၊ ေှမ်းပပည်နယ်တွင် ၈၁ ဦး၊ ရနပပည်ရတာ် 
တွင် ၇၆ ဦး၊ ပဲခူးတုိင်းတွင် ၇၂ ဦး ရတွ့ေိှေသပဖင့ ်၎င်းတိငု်း
ရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်များတွင် စစ်ရေးရတွ့ေှိမှုနှုန်း
အေ များပပားရနရသးသည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် 
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်များအရနပဖင့်
လည်း ေနိ်းဂဏန်းများအားကေည့၍် ရောငေ်ေွေ်န ်လိ ု
အပ်သည်များေို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန် 
တိုေ်တွန်းလိုရကောင်း။

ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးအတွေ် မမို့များတွင် 
စည်းေမ်းလုိေ်နာမှုများေိှမပီး နယ်များတွင် စည်းေမ်း 
လုိေ်နာမှု အားနည်းရနသည့်အတွေ် ပမန်မာ့ရုပ်ပမင်သံကေား
သတင်းဌာနများ၊ အသံလွှင့်ဌာနများမှ တိုင်းေင်းသား
ဘာသာများပဖင့်ပါ ပညာရပးမှုများ စဉ်ေေ်မပပတ်
ထုတ်လွှင့်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်း 
များပပားသည့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များတွင် 
ပပည်သူများ ေုိဗစ်-၁၉ ေုိင်ောစည်းေမ်းချေ်များအတုိင်း 
လိုေ်နာရောင်ေွေ်ရေး တိုေ်တွန်းရောင်ေွေ်ရနေန် 
လိုရကောင်း၊ ောလကောပမင့်လာချန်ိတွင် ပပည်သူများ
အရနပဖင့် ရပါ့ရပါ့ေေပဖင့် သွားလာရောင်ေွေ်လာကေ
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အချ ိ့ု ပပည်သူများအရနပဖင့် 
Mask များတပ်ေင်မှုမေှိဘဲ သွားလာလျေ်ေှိသည်ေို 
ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ အချ ို့ရေသများတငွ ်ေိဗုစ ်-၁၉ ေိငုေ်ာ 
စည်းေမ်းများအား တိေျစွာလိုေ်နာကေရသာ်လည်း 
အချ ို့ရေသများတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ေိုင်ောစည်းေမ်းများ
အား လိေုန်ာမှုမေှဘိ ဲသွားလာရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည်
ေို ရတွ့ေှိေသည်။
ပြည်ြြို့ကုန်များေှိမှြာ

မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ေနုထ်တု်လပုမ်ှုလုပင်န်းများအား 
ေိဗုစ-်၁၉ စည်းေမ်းများနငှ့ ်အညဖီငွ့လ်စှခ်ငွ့ရ်ပးထား
ရကောင်း၊ ပပည်ပပို့ေုန်များေှိမှသာ နိုင်ငံအတွေ် ေင်ရငွ
ေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အလားတူ စားရသာေ်ေုန်များ
ထတုလ်ပုရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ် 
ငန်းများေုိလည်း စည်းေမ်းနှင့်အညီရောင်ေွေ်ရေး ခွင့်
ပပုရပးထားရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအရနပဖင့်စားရသာေ် 
ေုန်ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းများအား ကေိုးစားရောငေ်ေွ်
ခဲ့သပဖင့် ေုန်ရေးနှုန်းပမင့်တေ်မှုများ ပမင့်မားစွာမပဖစ်
ရပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ အချ ို့နိငုင်မံျားတငွ ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပု ်
ငန်းအတွေ် အလုပ်သမားများေှားပါးမှုရကောင့် စားရသာေ် 
ေနုမ်ျား ရေးနှုန်းများအလနွပ်မင့မ်ားစွာ ပမင့တ်ေလ်ျေ်
ေှသိညေ်ိ ုသတင်းများတငွ ်ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ယခအုချနိ်
တငွ ်မမိတိိုန့ိငုင်အံရနပဖင့ ်ပပည်တွင်း၌ စားရသာေ်ေုန်
များ ဖူလုံစွာထုတ်လုပ်နိုင်ပါေ နိုင်ငံအရနပဖင့် များစွာ 
အေင်ရပပမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သ ူများ၏ ေိဗုစ-်၁၉ 
ရကောင့ ်ပဖစရ်ပါ်လာသည့ ်ေနုေ်ျစေတိမ်ျားနငှ့ရ်သာေ
များ သေ်သာောေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့် ပပည်သူ 

စားအြာက်ကုန်များထုတ်လုြ်အေးနှင့် 

ြတ်ြက်ြည့် စုိက်ြျ ိုးအမွးပမူအေးလုြ်ငန်း

များကုိလည်း စည်းကမ်းနှင့်ေညီအဆာင်ေေက်အေး

ခွင့်ပြုအြးထား၊ မိမိတို့နိုင်ငံေအနပဖင့် 

စားအြာက်ကုန်ထုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းများေား 

ကကိုးစားအဆာင်ေေက်ခဲ့ြပဖင့် ကုန်အေးနှုန်း

ပမင့်တက်မှုများ ပမင့်မားစွာမပဖစ်အြါ်ခဲ့၊ 

ေချ ို့နိုင်ငံများတွင် ကုန်ထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းေတွက် 

ေလုြ်ြမားများေှားြါးမှုအသကာင့် 

စားအြာက်ကုန်များ အေးနှုန်းများ ေလွန်ပမင့်မားစွာ 

ပမင့်တက်လျက်ေှိြည်ကို ြတင်းများတွင်

အတွ့ေှိေ၊ ယခုေချနိ်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံေအနပဖင့် 

ပြည်တွင်း၌ စားအြာက်ကုန်များ ဖူလုံစွာ 

ထုတ်လုြ်နိုင်ြါက နိုင်ငံေအနပဖင့်များစွာ 

ေဆင်အပြမည်ပဖစ်။
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များ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေုိင်ောစည်းေမ်းများအားလုိေ်နာ
ရစရေး တုိင်းရေသကေီးနှင့် ပပညန်ယအ်လိေု ်ခရိငု၊် မမို့နယ်
နှင့် ရေျးလေ်အထိ ကေပ်ကေပ်မတ်မတ်ပဖင့် ထိန်းသိမ်း
ရောင်ေွေ်ကေေန် အထူးအရေးကေီးရကောင်း၊ လူစုလူရေး
ပဖင့် ရောင်ေွေ်ပခင်းေိစ္စေပ်များေို ခွင့်ပပုမရပးထား
ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် နိုင်ငံတောနှင့် အိမ်နီးချင်း
နိငုင်မံျား၌ တတယိလှိုင်းစတငပ်ဖစပ်ွားချနိတ်ငွ ်ပပညသ် ူ
များသိေှိရစရေး သတင်းထုတ်ပပန်ပခင်းများ ရောင်ေွေ်
ခ့ဲရကောင်း၊ သ့ုိရသာ်အချ ိ့ု ရသာ အားနည်းချေ်များရကောင့် 
စိစစ်မှုများအား ပပည့်ေစွာမရောင်ေွေ်နိုင်ခဲ့သပဖင့် ေူး
စေ်မှုနှုန်းများ ပမင့်တေ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
ပြန်လည်ေင်အောက်နိုင်အေး

ထ့ုိရနာေ် အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများသ့ုိ သွားရောေ်အလုပ်
လပုေ်ိငုရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံားများ 
နိုင်ငံအတွင်းသို့ ပပန်လည်ေင်ရောေ်နိုင်ရေး ရခါ်ယူရန
မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားောတွင် “အိမ်နီးနားချင်း
နိုင်ငံရတွေ ေင်လာတာနဲ့ပတ်သေ်မပီး ရောင်ေွေ်ထား
တ့ဲ အရပခအရနရလး။ ေျွန်ရတာ်တို့မပီးခဲ့တဲ့လေန်းပိုင်း
ရလာေ်မှာ အိမ်နီးနားချင်းတိုင်းပပည်ရတွမှာလည်း 
ေျွန်ရတာ်တို့လူမျ ိုးရတွ၊ ေျွန်ရတာ်တို့ တိုင်းေင်းသား
ရတွေှိရနတယ်၊ သူတို့လည်း ပပန်လာချင်ကေတယ်၊ ပပန် 
လာချင်ကေရတာ့ ေျွန်ရတာ်ပပန်ရခါ်မယ်လို့ ေျွန်ရတာ်
ေုံး ပဖတ်မပီးရတာ့ ပပန်ရခါ်ခုိင်းပါတယ်။ ေုိယ့်လူမျ ိုးရတွ 
အပပင် မှာသွားရနတာ ေုေ္ခသုေ္ခနဲ့ ေီလိုရနမယ့်အစား 
ေိယု့တ်ိငု်းပပညအ်တငွ်းမှာ ဘယလ်ိပုပဲဖစပ်ဖစ ်ရအးအတ ူ
ပူအမျှရပါ့ဗျာ၊ ရအးအတူပူအမျှအားလုံး။ ေျွန်ရတာ်တို့
ေ၊ အစိုးေေိုတာ အေိပ်ပါပဲ၊ နိုင်ငံရတာ်ေိုရပးထားတဲ့
အေပိတ်စခ်ပုါပ။ဲ ေအီေပိေ် ပပညသ်ပူပည်သားရတွရအးပမ
တ့ဲဟာေုိ ခံစားရအာင်ေုိမပီး ေျွန်ရတာ် ေါလည်း ေျွန်ရတာ် 
ေုံးပဖတမ်ပီးရတာ ့ရခါ်ခိငု်းတာပါ။ ရခါ်လိေုပ်ါ သရဘာတူ
ပါတယ်။ အေင်ေ ပိတ်ပါတယ်၊ ရခါ်လို ့မေပါဘူး။ 
ေျွန်ရတာ့်လေ်ထေ်မှာ အခုအေုန်လုံးေို ပပန်ရခါ်ပါ
တယ်။ ပပန်ရခါ်တဲ့အခါေျရတာ့ တရုတ်နိုင်ငံေေိုေင် 
၁၁၃၁၅ ရယာေ်ပပန်ေင်ပါတယ်။ ၅ ေေ် ၆ လ ေရနစ
မပီးရတာ့ လေ်ခံခဲ့တာ အခုရနာေ်ေုံး ေျွန်ရတာ့်ေုိ 
တင်ပပတ့ဲ Figure အထိရပါ့ ၁၁၃၁၅ ရယာေ်ေင်လာတယ်။ 
အ့ဲေီထဲမှာရတာ့ ေုိဗစ်စစ်တ့ဲအခါမှာ မရတွ့ဘူး။ ရနာေ်

တစ်ခါ လာအိုနိုင်ငံေပပန်ေင်လာတာ ၂၆၈၀ ေှိတယ်။ 
များရသာ အားပဖင့်ရတာ့ တာချလီိတ်ရပါ့ရလ။ တာချ ီ
လိတ်၊ ေျ ိုင်းတုံဘေ်ေို ေင်တဲ့လူရတွပဖစ်ပါတယ်။ ေို
ဗစ်စစ်တဲ့အခါေျရတာ့ ၁၂၃ ရယာေ်ရတွ့တယ်၊ ၈ 
ေသမ ၃၂ ောခုိင်နှုန်း ရတွ့ေှိချေ်ပဖစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ 
ထိုင်းနိုင်ငံေရနမပီးရတာ့ ၁၈၅၃၄ ရယာေ် ပပန်ေင်ပါ
တယ်။ ၂၇၁ ရယာေ်ရတွ့တယ်၊ ၁ ေသမ ၄၈ ောခိုင်နှုန်း 
ပဖစ်ပါတယ်။ တေယ်လို့သာ သူတို့ေဟိုဘေ်မှာရနခဲ့
လိေုှေိင၊် ေလီရူတေွဲ့ဘေ ရမျှာမ်နှ်းချေေ်ရတာရ်တာ့ေ်ိ ု
မရတွးေံ့စောပဖစ်ပါတယ်။ ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ်မပီးခဲ့တဲ့
အပတ်ေ တချ ို့ေိုရောေ်လာတဲ့အချနိ်မှာ၊ ရပမကေီးေို
နမ်းတာတို့ လေ်အုပ်ချေီန်ရတာ့တာတို့၊ ေီလိုပဖစ်ကေ
တယ်။

ေျွန်ရတာ်ေရတာ့ ဘယ်လိုပဲ ပဖစ်ပဖစ် ေိုယ့်
တိုင်းေင်းသားရတွရတာ့ ေိုယ့်ပမန်မာပပည်ထဲေရအာင် 
ပပန်ရခါ်မှာပဲ။ ပပန်လုပ်မှာပဲ။ မရလးေှားမှာလည်း ေီလို
ပဖစ်တာပဲ။ မပီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ရေျာ်ရလာေ်ေ Relief  
Flight နဲ့ ပပနရ်ခါ်ဖိုလ့ပုတ်ဲအ့ချနိမ်ှာ စစီဉတ်ဲတ့ိငု်းေင်းသား
ရတွမှာပဲ ပမန်မာအချင်းချင်းလိမ်သွားတယ်ဗျာ။ လိမ်
သွားရတာ့ ၁၇ ရယာေ်ေ အလိမ်ခံမပီးေျန်ခဲ့ေတယ်။ 
မလိေုန်ိငုဘ်ူး။ ေျွနရ်တာ့ေ် ီသတင်းပိုရ့တာ ့နိငုင်ရံတာ်
စေိတ်နဲ့ပပန်ရခါ်ဖို့ ရပပာခဲ့ပါတယ်။ မရန့ေစစ်တ့ဲအချန်ိ
မှာ ေီအထဲမှာ ၁၀ ရယာေ်ရလာေ်လား မသိဘူး ပိုးသွား
ရတွ့တယ။် Positive ရတွ့တယ။် ေျနတ်ဲသ့ရူတေွေျန်
တယ်။ Negative ရပါ့။ အဲ့ေါနဲ့ ေျွန်ရတာ် အရစာေုံး 
Flight နဲ့ေိ ုမနေပ်ဖနပ်ပနလ်ာမယလ်ိုရ့ပပာတယ။် ေိယု့်
လူပဲ။ ေျန်တဲ့သူရတွလဲ ရေးရတွေရအာင်ေုခိုင်းထား
ပါတယ်။ ေိုလိုတာေရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ အစိုးေအရန
နဲ့ ပပညပ်ရောေရ်နတဲ ့နိငုင်သံားရတေွိပုစမ်ထားပါဘူး။ 
ခုနေရပပာတဲ့ေိုဗစ်နဲ့ ပတ်သေ်မပီးရတာ့။ တပခားေိစ္စ
နဲ့ပတ်သေ်ေင်လည်း ေီလုိပဲ၊ အခေ်အခဲေိှေင်ေေ်သွယ်။ 
ပမနမ်ာသရံုံးရတေွှတိယ။် မပဖစပ်ဖစရ်အာင ်ေရအာငစ်စီဉ်
ရပးမယ်။ တိုင်းပပည်အတွင်းမှာလာခဲ့ဗျာ၊ ပပဿနာေှာ
လည်းေှာ ေစိ္စမေှဘိူး။ ေျွန်ရတာ ်အဲေ့ရီလာေထ်ရိတာ ့
စိတ်ေှည်တယ်ဗျ။ သူတို့အရပါ်မှာ။ ရတာ်ရတာ်ရလး 
သည်းခံတာ။ တိုင်းေင်းသားနဲ့ပတ်သေ်ေင် ေျွန်ရတာ်
တို့ေ ေီလိုစိတ်ေှိတယ်။ ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ်တို့တိုင်း 
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ပပညမ်ှာေှတိဲေ့ိယု့လ်မူျ ိုးရတေွလည်း ရစာရစာေရပပာ
တဲ့ သူ့ေဲ့သေ်ေှည်ေျန်းမာရေးအတွေ် ေျွန်ရတာ်တို့
အစိုးေများေ စနစတ်ေျေိငုတ်ယွမ်ပီးရတာ့မှ ေိုယ့်ေဲ့
သားချင်းလို သရဘာထားမပီးရတာ့မှ မျှမျှတတ စီမံ
ရောင်ေွေ်ရပးဖို့ ရပပာလိုပါတယ်။ စိတ်ေှည်ရပးပါလို့
လည်း ရပပာလိပုါတယ။် ရစတနာထားမပီးလပုမ်ယေ်ိလုို့
ေှိေင် ပဖစ်နိုင်ပါတယ်။” ဟု ရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုအချနိ်
ောလကောပမင့်လာမပီပဖစ်ရကောင်း၊ အပခားရသာ နိုင်ငံ
တညရ်ောေရ်ေးလပုင်န်းများေိလုည်း ရောငေ်ေွေ်န ်
လိုအပ်ရသးရကောင်း၊ နိုင်ငံတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် 
တည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်
အတွေ် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသ
ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အေှိန်ပပင်းပပင်းပဖင့် ထိရောေ်စွာ 
ရောင်ေွေ်၍ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါအား ထိထိမိမိပဖင့် 
ထနိ်းချုပရ်ောငေ်ေွန်ိငုသ်ည့ ်အေင့သ်ိုရ့ောေေ်ှရိအာင ်
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင်ေွေ်ပခင်း
အားပဖင့ ်လေေ်ှသိွားရနသည့ ်ဦးတညခ်ျေမ်ျားအတိငု်း 
အေင်ရပပရချာရမွ့စွာပဖင့် ရောင်ေွေ်နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
မမိတိို ့ရောငေ်ေွေ်နေ်ှသိည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားအား စနစတ်ေျ
ပဖင့် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း မှာကေား
သည်။
ေထူးပမို့နယ်များြတ်မှတ်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
အဖဲွ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ေုတိယေန်ကေီးများ၊ 
တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် တေ်ရောေ်လာကေ
သူများေ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အသီးသီးတွင် 
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ တတယိလှိုင်းောလအတငွ်း ရောဂါပိုး 
စစ်ရေးမှု၊ ရတွ့ေှိမှုနှင့် ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ရလျာ့ေျ
လာမှု၊ စစရ်ေးမှုပမာဏေို တိုးပမှင့ရ်ောင်ေေွ်လျေေ်ှိ
သည့် အရပခအရနများ၊ ပိုးေူးစေ်မှုနှုန်းပမင့်မားရနေဲ
ပဖစ်သည့်ရေသများတွင် အထူးမမို့နယ်များသတ်မှတ်၍ 
ဓာတ်ခွဲစစ်ရေးမှုများ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိသည့် 
အရပခအရနများ၊ ပပည်ပရောေ် ပမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ပပည်တွင်းသို့ ပပန်လည်ေင်ရောေ်ရနမှု၊ နယ်စပ်ဂိတ် 
အသီးသီး၌ စနစတ်ေျစစရ်ေး၍ ရောဂါပိုးရတွ့ေှသိမူျား
အား ရစာင့်ကေည့်ေုသမှုများ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိမှု

နငှ့ ်ရောဂါပိုး မရတွ့ေှသိမူျားေိ ု၎င်းတို ့ရနေပအ်သီးသီး
သို့ ပပန်လည်ပို့ရောင်နိုင်ရေး စီစဉ်ပိုရ့ောင်ရပးလျေေ်ှိ
သည့်အရပခအရနများ၊ ထို ့သို ့ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ေင် 
ရောေလ်ာသမူျားေိ ုပိမုိတုိုးပမငှ့စ်စရ်ေးနိငုရ်ေး RT-PCR 
Test စေ်များ ပဖန့်ခွဲရောင်ေွေ်ေန် ပပင်ေင်ထားေှိမှု 
အရပခအရနများ၊ ရေးရုံများအလိုေ် ICU အခန်းများ 
အေင့်ပမှင့်တင်နုိင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့် အရပခ 
အရနများ၊ ရောဂါေုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာေန်
ထမ်းရောငလ်ျေေ်ှသိည့ ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအား 
သင်တန်းများ ပို့ချရပးရနမှုအရပခအရနများ၊ လေ်ေှိ
အချနိ်အထိ ဦးစားရပးသတ်မှတ်ချေ်များအလိုေ် 
ောေယွရ်ေးထိုးနှမံပီးစီးမှု အရပခအရနများ၊ ောေယွ ်
ရေးထိုးနှမံှုအား IDP Camp များ၊ EAOs များအပါအေင ်
မသနစ်မွ်းသမူျား၊ ရောဂါအခေံှသိမူျားေိပုါ ဦးတညအ်ပုစ်ု
သတမ်တှ၍် ထပမ်ရံောေေ်ှလိာမည့ ်ောေယွရ်ေးများ 
ထိုးနှံောတွင် ဦးတည်အုပ်စု ၁၆ စု သတ်မှတ်၍ ထိုးနှံ
ရပးရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်အရပခအရနများ၊ 
ောေွယ်ရေးများရောေ်ေှိမှု၊ ထပ်မံမှာယူထားေှိမှု 
အရပခအရနများနငှ့ ်ထပမ်ေံယယ်ေူေှနိိငုရ်ေး ညှနိှိုင်းချတိ ်
ေေ်ရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရနများ။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးနငှ့ ်ေေစ်ပပ်စ္စည်း
များ၊ လသူားချင်းစာနာရထာေထ်ားမှုေိငုေ်ာရထာေပ်ံ့
မှုများေိ ုအာေယီအံပါအေင ်ရေွးရနွးဘေန်ိငုင် ံအသီး 
သီးမှရပးပို့လှူေါန်းေေှိနိုင်ရေး ချတိ်ေေ်ရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိသည့်အရပခအရနများ၊ Relief Flight များ ရပပး
ေွဲပျသံန်း၍ နိုင်ငံသားများေို ေူညီေယ်ေယ်ရေး 
ရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ခ့ဲသည့် အရပခအရနများနှင့် ေေ်လေ် 
ရပပးေွသဲွားမည့အ်ရပခအရနများ၊ ရောဂါောေယွေ်သု
ထိန်းချုပ်ရေးေုိင်ောနှင့် ေေ်စပ်ရေးေါးများ၊ စေ်ပစ္စည်း 
များ တငသ်ငွ်းပဖန့်ပဖူးခဲသ့ည့ ်အရပခအရနများ၊ ေနုစ်ည ်
စီးေင်းမှု ပမန်ေန်ရစရေးအတွေ် စီမံရောင်ေွေ်ရပး
ထားမှုနှင့် ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်ရပးရနမှု အရပခအရန
များ၊ FDA ၏ ရထာေခ်ခံျေပ်ဖင့ ်ေနုစ်ညမ်ျားစစိစထ်တု ်
ရပးနုိင်ရေး ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်ရပးရနမှု အရပခအရနများ။
ကျန်းမာအေးဆိုင်ော ေြိြညာအြး

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ ေျန်းမာရေး
ေိငုေ်ာအသပိညာရပးမှုများေိ ုသတင်းစာများ၊ နိငုင်ပံိငု်
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ရုပ်ပမင်သံကေား၊ ရေေီယိုတို့အပပင် ပုဂ္ဂလိေရုပ်သံလိုင်း
များမ ှအသပိညာရပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရနများ၊ ဗဇီ
ရပပာင်းမျ ိုးရိုးဗဇီေွပဲိုးရတွ့ေှမိှုနငှ့ ်သတပိပုနိငုရ်ေး ထတု်
လွှင့်ပပသလျေ်ေှိသည့် အရပခအရနများ၊ ရောဂါပိုးေူး
စေခ်ခံဲေ့မပီး ပပနလ်ညသ်ေသ်ာလာသမူျား၊ ေျန်းမာရေး
ေနထ်မ်းများ၏ ေိယုရ်တွ့ခစံားခဲေ့သည့ ်အပဖစအ်ပျေ်
များေုိ ေျန်းမာရေးေုိင်ောဗဟုသုတေေိှရစရေး အင်တာဗျူ း 
များပဖင့ ်ရိေုေ်ူးထတုလ်ွှင့ရ်ပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန
များ၊ ရနအိမ်တွင်ရနထုိင်ရေး (Stay at Home) ောလအတွင်း 
ပပည်သူများ စိတ်ချမ်းရပမ့မှုေေှိရစရေး၊ အသိပညာေေှိ
ရေး၊ စိတ်ဖိစီးမှုများရလျာ့ေျရစရေး သီချင်းနှင့် ဇာတ် 
လမ်းတိမုျား၊ အငတ်ာဗျူးအစအီစဉမ်ျား၊ အမငမိ့မ်ျားအပပင ်
အပခားအစီအစဉ်များစွာေို တင်ေေ်ရပးလျေ်ေိှသည့် 
အရပခအရနများနှင့် ေေ်လေ်စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
သည့အ်ရပခအရနများ၊ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါပဖစရ်ပါ်ရနသည့်
ောလအတွင်း ပေိသတ်များမှ ရတာင်းေိုသည့် အစီ 
အစဉမ်ျားေိ ုဦးစားရပးထတုလ်ွှင့ရ်ောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှ
သည့်အရပခအရနများ၊ တုိင်းေင်းသားဘာသာအစီအစဉ်မှ 
ေိုဗစ်ပညာရပးထုတ်လွှင့်မှုနှင့် တိုင်းေင်းသားနယ်ရပမ
မှ ပေိသတ်များ၏ တုံ့ပပန်မှုအရပခအရနများ။

ရနအိမ်တွင် ရနထိုင်ရေး (Stay at home) မမို့နယ် 
၁၁၉ မမို့နယအ်ပပင ်နယစ်ပရ်ေသေှ ိမမို့ရပါင်း ၆၆ မမို့ေိ ု
Spot Check ပဖင့် စစ်ရေးရောင်ေွေ်ခဲ့မှုအရပခအရန 
များ၊ စားရေးအခေ်အခဲမေှိရစေန်အတွေ် အရပခခံစား
ေုန်များေို ရေွ့လျားရေးေားများပဖင့ ် လှည့်လည်
ရောင်းချရပးရနမှုနှင့် အရပခခံအိမ်သုံးရေးေါးများေို
လည်း ရေးနှုန်းသေ်သာစွာပဖင့် ရောင်းချရပးလျေ်ေှိ
သည့် အရပခအရနများ၊ တပ်မရတာ်ရေးရုံများ၊ စင်တာ
များတွင် ရစာင့က်ေည့်၊ ေသုမှုများ ရောငေ်ေွရ်ပးရနမှု 
အရပခအရနများ၊ Oxygen Plant များ တည်ရောေ်မပီး 
စီးမှု၊ ေေ်လေ်တည်ရောေ်ရနမှုနှင့် တည်ရောေ်
မပီးစီးပါေ ထွေ်ေှိလာမည့်အရပခအရနများ၊ ေမ္ဘာတစ် 
ေန်းတွင် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပထမလှိုင်း၊ ေုတိယလှိုင်း၊ 
တတိယလှိုင်း ေူးစေ်ပပန့်ပွားမှုများတွင် ဗီဇရပပာင်းရောဂါ 
မျ ိုးေွဲများပဖင့် ေူးစေ်ပပန့်ပွားခဲ့မှု အရပခအရနများ၊ 
ရောဂါောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊်ေသုရေးေိငုေ်ာပစ္စည်းများ၊ 
ရအာေ်ေီဂျင်များ၊ တစ်ခါသုံးရေးထိုးအပ်နှင့် အပခား

လိုအပ်သည့် ေေ်စပ်ပစ္စည်းများေို ပပည်တွင်း၌ ထုတ် 
လုပ်ပဖန့်ပဖူးရပးလျေ်ေှိသည့်အရပခအရနများ၊နိုင်ငံ
အတွင်း ရန့အလိုေ် ရောဂါပိုးစစ်ရေးမှု၊ ပိုးရတွ့ေှိမှု၊ 
ရသေုံးမှုပဖစစ်ဉမ်ျားအရပါ် သရုတသနပပုလပုထ်ားေှမိှု၊ 
ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားေန် လုိအပ်မှုအရပခအရနများ၊ 
တိုင်းေင်းရေးေိုေုသရေးအပဖစ် အသုံးပပုနိုင်ရေး 
သုရတသနပပုလုပ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိောတွင် ရတွ့ေှိမှု
များနှင့် ရအာင်ပမင်မှုေေှိရနသည့်အရပခအရနများ၊ ပပည် 
တွင်းေှိ နိုင်ငံပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိေပိုင် ရေးေါးစေ်ရုံများမှ 
ရေးေါးထတုလ်ပုပ်ဖန့်ပဖူးရပးရနမှုအရပခအရနများ၊ နယ ်
စပ်ဂိတ်များမှတစ်ေင့် ပို့ေုန်၊ သွင်းေုန်များ လွယ်ေူ
လျငပ်မနစ်ွာ ပိုရ့ောငန်ိငုရ်ေး ချတိေ်ေရ်ောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှသိည့အ်ရပခအရနများ၊ နယစ်ပေ်နုသ်ယွရ်ေးဂတိအ်ချ ို့
အား ေိုဗစ်စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ ပပန်လည်
ဖငွ့လ်စှရ်ပးခဲသ့ည့အ်ရပခအရနများ၊ အများပပည်သူအသုံး 
ပပုလျေ်ေှ ိသည့် ရေးနှင့ ်ရေးပစ္စည်းရေးနှုန်းများ 
တည်မငိမ်ေျေင်းရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခ 
အရနများ၊ ေိဗုစရ်ောဂါပဖစရ်ပါ်ရနသည့ ်ောလအတငွ်း 
ရေထွေ်ေုန်လုပ်ငန်းမှတစ်ေင့် ပပည်ပပို့ေုန်လုပ်ငန်း 
ရောင်ေွေ်နိုင်မှုအရပခအရနများ၊ ပို့ေုန်၊ သွင်းေုန်များ 
တင်ပို ့ောတွင် ၎င်းတို့မှတစ်ေင့် ပိုးေူးစေ်ပပန့်ပွားမှု 
မေိှရစရေးအတွေ် ထိန်းချု ပ်ရောင်ေွေ်သွားေန်နှင့် လုပ်ငန်း 
အေှနိအ်ဟနုမ်ပပတရ်စရေးအတေွ ်ရေလပုသ်ားများအား 
ောေယွရ်ေးထိုးနှရံပးေနလ်ိအုပသ်ည့အ်ရပခအရနများ
နငှ့ပ်တသ်ေ၍် အေျယတ်ေင့ ်ေငှ်းလင်းတငပ်ပကေသည။်
တိုင်းေင်းအဆးပဖင့် ကုြအဆးထုတ်လုြ်ေန်

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါသည် အတူယှဉ်တဲွရနထုိင်သွားေမည့် သရဘာတငွ ်
ေှိသည့်အတွေ် ပပည်တွင်းမှတိုင်းေင်းရေးပဖင့် ေုသ
ရေးထုတ်လုပ်ေန် ရောင်ေွေ်ရနမှုများေို စနစ်တေျ
သရုတသန ပပုလပုရ်ောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တိငု်း
ေင်းရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ပမန်မာ့ရေးေျမ်းပါ ရေးခါးကေီး၊ 
ေငတ်ုံးမနယွ၊် နံ့သာပဖူ၊ ချင်းတိုပ့ဖင့ ်စမ်းသပသု်ရတသန
ပပုလုပ်ောတွင် ောေွယ်ရေးအပပင် ေုသရေးအတွေ်
ပါ နစှမ်ျ ိုးလုံးထတုလ်ပုန်ိငုရ်အာင ်လပုရ်ောငက်ေေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ အစိုးေ၊ တပ်မရတာ်အပပင် ပုဂ္ဂလိေရေး
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ထုတ်လုပ်ရေးစေ်ရံုများပဖင့် အင်တုိေ်အားတိေု ်ရောင ်
ေေွက်ေေမညပ်ဖစမ်ပီး ေနက်ေီးဌာနများအလိေု ်ရပါင်းစပ်
ရောင်ေွေ်သွားေန်နှင့် FDA အသိအမှတ်ပပုရေးနှင့် 
ရအာငပ်မငမ်ှုအရပခအရနရပါ်မတူည၍် နိငုင်တံောမသှေိှိ
နိုင်ရေး ရကေညာလုပရ်ောငေ်မည်ပဖစရ်ကောင်း၊ အေည် 
အရသွးရောင်းမွန်မှုေှိသည့် ေုန်ကေမ်းပစ္စည်းများ ေေှိ
နိုင်ရေးအတွေ်လည်း ကေိုတင်လုပ်ရောင်ထားေန်လို
ရကောင်း၊ ရေထွေ်ပို့ေုန်များနှင့်ပတ်သေ်၍ ေုန်သွယ် 
ရေးဂိတ်တစ်ခုတည်း သတ်မှတ်မထားဘဲ အလျင်ပမန်
ေုံးနငှ့ ်အလယွေ်ေူုံးရောေေ်ှပိိုရ့ောငန်ိငုမ်ည့ ်အပခား
ေနုသ်ယွရ်ေးဂတိမ်ျားေိလုည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထား
ေမည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် ပ့ုိေုန်လုပ်ငန်းသည်လည်း အရေးကေီး
သည့်အတွေ် ရေလုပ်သားများအား ောေယွရ်ေးထိုးနှံ
ရပးနိငုရ်ေး စနစတ်ေျ စာေင်းပပုစ ုလပုရ်ောငက်ေေနလ်ို
အပ်မည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် အပခားလိုအပ်သည်များ ပဖည့် 
စွေ်မှာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေား
ောတွင် ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးလုပ်ငန်း 
များေိ ုအဓေိတာေနတ်စေ်ပအ်ရနပဖင့ ်ရောငေ်ေွသ်ွား
ေန ်လုိအပ်သည့်အရပခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ “ေီရောဂါ
နဲ ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့ ေါတင်မဟုတ်ဘူး ရေေှည်အတွေ်ပါ
စဉ်းစားဖို့လိုတဲ့ဟာရလးပါ။ အဓိေေရတာ့ ေျန်းမာ 
ရေးရပါ့။ လူေျန်းမာမှ အသေ်ေှည်မယ်။ ေျန်းမာမှ 
အလပုလ်ပုန်ိငုမ်ယ။် ေျန်းမာမ ှပညာသငက်ေားနိငုမ်ယ။် 
ေျန်းမာမှေိုရတာ့ အခုရောဂါေင်းစင်မှသာ။ အလုပ် 
အေိုင်အခွင့်အလမ်းေ ဖွင့်ရပးလို့ေမယ်။ အခုရောဂါ
ေင်းစင်မှလည်း ပညာရေးေ။ ရေျာင်းေ ဖွင့်ရပးလို့ေ
မယ်။ ေီဟာေရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့အတွေ် ေိုဗစ်သည် 
ကေီးမားတဲ့စိန်ရခါ်မှုတစ်ခုပဲ။ ေါတေယ့်ေို ထိပ်တန်း
လုပ်ငန်း။ တေယ့ေ်ိ ုဦးစားရပးလပုင်န်းရပါ။့ တိငု်းပပည်
ေ အဓေိဦးစားရပးလပုင်န်းရတထွေ ်ဦးစားရပးရောင ်
ေွေ်ဖို့ ရပပာလိုပါတယ်။ ေန်ကေီးဌာနရတွရော ပပည်နယ်
နှင့် တိုင်းအစိုးေရတွရော ေိုဗစ်ရောဂါောေွယ်ရေး၊ 
ထနိ်းချုပရ်ေး၊ ေသုရေး ေါေိ ုတေယ့ထ်ပိတ်န်းတာေန်
တစေ်ပအ်ရနနဲ့ လပုက်ေပါလို ့ေျွနရ်တာ ်ရပပာလိပုါတယ။် 
အဲ့ေီရတာ့ ဘေ်ရပါင်းစုံေရန လုပ်ေတာရတွ ေှိတယ်။ 

အဓိေ ေရတာ့ ေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာနမပီးရတာ့ 
တပ်မရတာရ်ေးေန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကေားရေးမှူးရုံး၊ ေီ
နှစ်ခုေရတာ့ တစ်ေယ့်ေို ရေှ့တန်းေျေျလုပ်ေမယ့် 
အဖဲွ့အစည်းရတွ ပဖစ်လာတာရပါ့။ လံုးေလည်း ေါရတွေ 
အရလျှာ့ရပးလို့ မေပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ Facility လည်း 
ေျွန်ရတာ်ေ အပပည့်ပဖစ်ရအာင် ဥပမာအားပဖင့် ရေး
လုိေင်ရေးေ ရအာင်ရပးေမယ်။ ရေး၊ ရေးပစ္စည်း ေါရတွ
ေရအာင်လုပ်ရပးေမယ်။ အ့ဲေီရတာ့ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်း
ရတွေုိ ရောင်းရောင်းမွန်မွန် တာေန်ထမ်းရောင်နိုင်
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေမယ်။ လိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှု၊ 
ရထာေပ်ံမ့ှုေစိ္စရတ ွပပည့ပ်ပည့စ်ုစံုလံပုရ်ပးေမယ။် ပပည်
သရူတေွျန်းမာမ ှအလပုလ်ပုန်ိငုမ်ှာ ပဖစသ်လိ။ု ေျန်းမာ 
ရေးေန်ထမ်းရတွလည်းေျန်းမာမှ သူတ့ုိလည်း ရောဂါရစာင့် 
ရေှာေရ်ေးေိလုပုန်ိငုမ်ှာ ပဖစတ်ယ။် ရောဂါောေယွရ်ေး
ထိုးနိုင်မှာပဖစ်တယ်။ ေါ့ရကောင့် အစိုးေအသီးသီးများ၊ 
အေင့ေ်င့ရ်သာ အပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့အစည်းများ ေျန်းမာ 
ရေးအဖွဲ့အစည်းရတွေဲ့ တာေန်ထမ်းရောင်နုိင်မှုအရပါ်မှာ 
အရလးထားရပးဖို၊့ ရောငေ်ေွရ်ပးဖို ့ေျွနရ်တာရ်ပပာလို
ပါတယ်ဟု ရပပာကေားသည်။
ြတ်ေန်းကျင်အကာင်းကို ဖန်တီးအြး

ေေလ်ေရ်ပပာကေားောတငွ ်ေျန်းမာရေးရောင်း 
မနွရ်စရေးအတေွ ်ေျန်းမာရေးနငှ့ ်ညညီတွရ်ောင်းမနွ်
သည့်ရနထိုင်မှုဓရလ့စရိုေ်များအပပင် ပတ်ေန်းေျင် 
ရောင်းေိ ုဖနတ်ီးရပးနိငုရ်ေးစမီရံောငေ်ေွရ်ပးေန ်လိ ု
အပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရလရောင်းရလသန့်ေေှရိေး၊ မမိိ
တ့ုိ၏ရနအိမ်၊ ရံုးဌာနများ၏ပတ်ေန်းေျင်သန့် ေှင်းသာယာ 
မှုေှရိစရေး ကေပမ်တရ်ောငေ်ေွရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အမှိုေ်များေုိလည်း စနစ်တေျစွန့်ပစ်နုိင်ရေး လုပ်ရောင် 
ရပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိသုိုလ့ပုရ်ောငရ်ပးမညေ်ိပုါေ 
ေျန်းမာရေးရောင်းမွန်မှုအတေွ် အရထာေ်အေပူဖစ်
ရစနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေျးလေရ်ေသများနငှ့ ်နယစ်ပ်
ရေသများတွင် ေျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သေ်သည့်အသိ 
ပညာဗဟုသုတများအားနည်းမှုေှိမပီး လွဲမှားစွာပဖင့်နား 
လညရ်နမှုများလည်းေှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ေ်ျန်းမာရေး
အသပိညာရပးမှုများေိ ုေျယေ်ျယပ်ပန့်ပပန့်ရောငေ်ေွ်
ရပးေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ောေယွရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေျန်းမာရေးေနက်ေီး 
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ဌာနမှ ောေွယ်ရေးထုိးနံှရပးမှုများေိှမပီး ပဂု္ဂလေိရေးရု၊ံ 
ေုမ္ပဏီများမှ လှူေါန်းမှုများလည်း ေိှရကောင်း၊ ထို့ပပင် 
မိမိအစီအစဉ်ပဖင့် ထုိးရနမှုများေုိလည်း ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ 
သို့ောတွင် ောေွယ်ရေးထုိးနံှမှုလပုင်န်းများအား ေျန်း 
မာရေးေနက်ေီးဌာနေသာလျှင ်အဓေိထားလပုရ်ောင်
ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးထိုးနှံမှုများစနစ်တေျေှိရစ
ေနန်ငှ့ ်အန္တောယမ်ေှရိစရေးအတေ်ွ အတအိေျလိေုန်ာ
မှုေှရိစရေး မမို့နယမ်ျားအလိေု ်ထနိ်းချုပရ်ောငေ်ေွက်ေ
ေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးသိုရလှာင်မှုနှင့် ပတ် 
သေ်၍ စနစတ်ေျနည်းလမ်းတေျ သိရုလှာငမ်ှုမေှပိါေ 
ရေးအာနိသင်များ ရလျာ့နည်းပခင်း၊ အာနိသင်မေှိပခင်း
များပဖစ်နိုင်သပဖင့် စနစ်တေျသိုရလှာင်မှုေှိေန်လိုအပ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိဘပပည်သူများသုံးစွဲလျေ်ေှိသည့်
အမိသ်ုံးအရပခခရံေးေါးများေိ ုရေးနှုန်းအမနှပ်ဖင့ ်သေ ်
သာလွယ်ေူစွာ ေယ်ယူေေိှနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်
ေိှသည့် ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်းေုန်သည်ကေီးများအသင်း
ေိုလည်း ရေျးဇူးတင်ေှိပါရကောင်း၊ ရေးေယ်ယူသုံးစွဲ
နိငုမ်ှုမေှသိပဖင့ ်အသေေ်ုံးရှုံးသညအ်ထပိဖစမ်ည့ ်ပဖစစ်ဉ်
များမပဖစ်ရစလိုရကောင်း၊ လိုအပ်ချေ်များရကောင့် တင်
သွင်းထားသည့် ရေးေါးများေုိ ဂုိရေါင်များနှင့် ရံုးလုပ်ငန်း 
များတငွ ်ကေန့်ကောရနမှုမေှရိစဘ ဲသုံးစွသဲမူျားထ ံအပမန်
ေုံးရောေေိှ်နုိင်ရအာင် လုပ်ရောင်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်သည့် ရေးေါးများသာ
မေ အပခား ေငေ်ာရောဂါနငှ့ ်နလှုံးရောဂါေဲသ့ို ့ရောဂါ
များအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်အရေးရပါ်လိအုပခ်ျေေ်ှသိည့ ်
ရေးေါးများေိုလည်း အပမန်ေုံးတင်သွင်းေေှိနိုင်ရေး 
လုပ်ရောင်ရပးေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ေပမဲပြင်ဆင်ထားေမည်

ရအာေေ်ဂီျငန်ငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပိလုျှမံှုေှရိအာင ်ထတု ်

လုပ်နိုင်မပီပဖစ်ရသာ်လည်း သန့်ေှင်းသည့်ရေးရုံသုံး
ရအာေေ်ဂီျငမ်ျားပဖစေ်န ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စေရ်ုံ
များေပ်ထား၍မေဘဲအမမဲတမ်းလည်ပတ်၍ စေ်မှုလုပ် 
ငန်းသုံးနငှ့ ်ရေးရုသံုံး ရအာေေ်ဂီျငမ်ျား ထတုလ်ပုန်ိငု်
ရအာင် အမမဲပပင်ေင်ထားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မမို့နယ်၊ 
ခရိငုမ်ျားေှ ိရေးရုမံျားတငွလ်ည်း ရအာေေ်ဂီျငလ်ိအုပ ်
ချေ်မေိှရအာင် စီမံရောင်ေွေ်ရပးထားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှုနှင့် ပတ်သေ်၍ အသေ်အေွယ်
ကေီးပမင့သ်မူျားနငှ့ ်ရောဂါအခေံှသိမူျား ေျနေ်ှမိှုမေှရိအာင ်
စမီရံောငေ်ေွရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အချ ို့ရသာ ရောဂါ
အခေံှသိမူျားသည ်ရေးေါးထိုးနှေံန ်ရကောေေ်ွံ့ပခင်းများ
နှင့် သတင်းအမှားများေို ယုံကေည်ရနပခင်းများရကောင့် 
ရေးထိုးနှံမှုမေှိကေသည်ဟု သိေှိေရသာရကောင့် ရောဂါ
အခံေှိသူများသည် ရောဂါပဖစ်ပွားနိုင်ရချ ပိုမိုများပပား
သပဖင့် ရေးထိုးနှံမှုေှိရစရေး နားလည်သရဘာရပါေ်
ရအာင ်ေငှ်းလင်းရပပာေိရုပးေန ်လိအုပ ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး 
လုပ်ငန်းများသည် အဓိေအေျေုံးရသာ လုပ်ငန်းများ
ပဖစသ်ပဖင့ ်စနစတ်ေျပဖင့ ်လပုရ်ောငက်ေေနလ်ိအုပမ်ည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ရောဂါပဖစပ်ွားမှုနှုန်းေိ ုထနိ်းချုပန်ိငုမ်သှာ 
လျှင် စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် အပခားလုပ်ငန်းများေို 
ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေိန်းဂဏန်းများေို
ကေည့၍် ရပဖရလျာမ့ှုများေိ ုလပုရ်ောငရ်ပး၍ ေနိငုမ်ည်
မဟတုဘ် ဲေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်း အမနှတ်ေယရ်လျာေ့ျ
မှုေှိေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တိုင်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်အသီးသီးမှ တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် 
မိမိတ့ုိ၏နယ်ရပမများအတွင်း ေူးစေ်မှုနှုန်း အမှန်တေယ် 
ရလျာ့ေျမှုေှိရစရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်သွားကေေန် 
လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့် 
အစိုးေအဖွဲ့အစည်းအရေး အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၁)ေို 
စေ်တင်ဘာလ ၇ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်
ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်အိမ်ရစာင့် 
အစိုးေအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို ့ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများပဖစက်ေ
သည့် ဗိ ုလ်ချုပ်ကေီး ပမထွန်းဦး၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထဋွ၊် ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ောပပည့၊်  
ဦးချစ်နိ ုင်၊  ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ 
ဦးရအာင်နိငုဦ်း၊ ဦးေိေုိလုှိုင၊် ရေါေတ်ာရေါ်သတီာဦး၊ 
ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးေိုေို၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိုး၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်
သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ ဦးခင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ 
ရေါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရေါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရေါေ်တာမျ ို းသိန်း
ရေျာ်၊ ရေါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦးရေွှ
ရလး၊ ရေါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊ ရေါေ်တာရဌးရအာင်
နှင့်  ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်တို့  တေ်ရောေ်ကေမပီး 
ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည် 
နယေ်နက်ေီးချုပမ်ျားေ Video Conferencing စနစပ်ဖင့ ်
ချတိ်ေေ်တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်
ေ အဖွင့်အမှာစေား ရပပာကေားောတွင် မိမိတို့အစိုးေ 
အဖွဲ့အရနပဖင့် တာေန်ထမ်းရောင်သည်မှာ ၇ လတာ 
ောလေှမိပီး လပုင်န်းများရောငေ်ေွခ်ျနိတ်ငွ ်ပပညတ်ငွ်း၊ 
ပပည်ပေုိင်ော အခေ်အခဲများကေားမှ ရောင်ေွေ်ရနပခင်း
ပဖစ်ရကောင်း၊ အစုိးေတစ်ေပ်၏တာေန်သည် နုိင်ငံသာယာ 
ေရပပာရစေန် ရောင်ေွေ်ကေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့

 ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် အိမ်တစာင့်အစိုးေအဖွဲ့  
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၂/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၇ - ၉ - ၂၀၂၁ )

တာေန်ယူရောင်ေွေ်ချန်ိောလအတွင်း နုိင်ငံရေးအေ 
တည်မငိမ်မှုေှိရအာင် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရနသေဲ့သို့ 
ေမ္ဘာနှင့်အေှမ်းပဖစ်ပွားရနသည့် ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါ 
တတိယလှိုင်းအား ေင်ေိုင်ရေျာ်လွှားရနေသည့်အချနိ်
ပဖစ်သပဖင့် အခေ်အခဲများေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ဇွန်၊ 
ဇူလုိင်လများတွင် တတိယလှိုင်း စတင်ပဖစ်ပွားခ့ဲမပီး အခေ် 
အခဲများပဖစ်ရပါ်ခ့ဲရသာ်လည်း တာေန်ေိှသည့် ရခါင်းရောင် 
များ၏ မေုတ်မနစ်သည့်ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ေီေိယပဖင့် ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်ခဲ့မှုနှင့် ပပည်သူများ၏ အခေ်အခဲများကေား
မ ှအပပည့အ်ေပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုများရကောင့ ်အတိငု်း 
အတာတစ်ခုအထိ ရအာင်ပမင်မှုများေေိှခ့ဲပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
ေထူးေအလးအြးအဆာင်ေေက်ခဲ့

ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါသည ်ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်လေေ်ှိ
အချနိအ်ထ ိေူးစေမ်ှုနှုန်းများ ပမင့တ်ေလ်ျေေ်ှရိနရသး
ရကောင်း၊ အာေယီနံိငုင်မံျားတငွ ်အငေ်ိနုီးေှားနိငုင်သံည ်
ေူးစေ်မှုအများေံုးပဖစ်မပီး ဖိလစ်ပုိင်နုိင်ငံသည် ေူးစေ်မှု 
ေုတိယအများေုံးနိုင်ငံပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် 
အာေီယံနိုင်ငံများတွင် ေဋ္ဌမရပမာေ် ေူးစေ်မှုအများ
ေုံးနိုင်ငံပဖစ်မပီး စေ်တင်ဘာ ၆ ေေ်အထိ ေူးစေ်သူ 
၄၁၇၀၀၀ ရေျာေ်ှမိပီး၊ ရသေုံးသူ ၁၅၉၈၅ ဦးေှရိကောင်း၊ 
မပီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လေန်းပိုင်းတွင် ေူးစေ်မှုနှုန်းများ 
၄၀ ောခိုင်နှုန်းအထိ ပမင့်တေ်ခဲ့သပဖင့် မိမိတို့အရနပဖင့် 
ေူးစေမ်ှုောခိငုန်ှုန်းရခါေခ်ျ ိုးအထ ိေျေင်းရစေန ်ကေိုး 
ပမ်းရောင်ေွေ်ခ့ဲော ယခုအခါ ၁၀ ောခုိင်နှုန်းခန့်သာ ေူး
စေမ်ှုေှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ရောဂါ 
ေူးစေမ်ှုနှုန်းများေိ ုထနိ်းချုပန်ိငုေ်နအ်တေွ ်ရောဂါပိုး
ရေးစစ်မှုများမှစ၍ အထူးအရလးရပးရောင်ေွေ်ခဲ့
ရကောင်း၊ ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းများေျေင်းသွားရသာ် 
လည်း လေ်ေိှအချန်ိတွင် လံုးေရပျာေ်ေင်းသွားနုိင်သည့် 
ရောဂါမဟုတ်သည့်အတွေ် ရပါ့ေ၍မေရကောင်း၊ ဗိလုခ်ျုပ်
ရအာငေ်န်းရပပာကေားခဲရ့သာ မနိ့်ခနွ်းတွင်ပါေိှသည့် ရလ ှ
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မပို င်ပွဲဥပမာအတိုင်း ပန်းတိုင်မရောေ်ခင် တေ်ရထာင်
သပဖင့ ်ရနာေရ်လမှရှေျာတ်ေသ်ွား၍ ရအာင်ပမင်မှုနှင့ ်
လွဲရချာ်နိုင်သည်ေို သင်ခန်းစာယူ၍ မပဖစ်သင့်မပဖစ်
ထိေုသ်ညမ်ျားမပဖစရ်အာင ်သေေ်ိငုေ်ာ ပပည်ရထာင်စု
ေန်ကေီးများနှင့် တုိင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်
များအရနပဖင့် အထူးအရလးထားရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း။

နိငုင်တံစခ်၏ု အဓေိရမာင်းနငှအ်ားသည ်နိငုင်ရံေး
အငအ်ား၊ စီးပွားရေးအငအ်ားနငှ့ ်ောေယွရ်ေးအငအ်ား
တိုပ့ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်ဩဇာအငအ်ားရတာင့ ်
တင်းသည့ ်နိငုင်မံျားသည ်နိငုင်ရံေးအေအငအ်ားရတာင့ ်
တင်းသည့်နိုင်ငံ၊ စစ်အင်အားေှိသည့် နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး
အင်အားေှိသည့်နိုင်ငံများပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအေ
ဩဇာအာဏာေှိရအာင်လည်း ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေ
ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအေ တည်မငိမ်မှုေှိေန်အတွေ် ေမ္ဘာ့
နိုင်ငံအချ ို့တွင်လည်း  စဉ်ေေ်မပပတ်  ကေိုးပမ်း
ရောငေ်ေွရ်နကေရကောင်း၊ စစရ်ေးအေ အငအ်ားရတာင့ ်
တင်းသည့်နိုင်ငံများ၊ စီးပွားရေးအေရတာင့်တင်းသည့် 
နုိင်ငံများေိှကေရကောင်း၊ နုိင်ငံရေးနှင့်ောေွယ်ရေးအတွေ် 
Institution များေ ရောင်ေွေ်ကေေရကောင်း၊ သို့ရသာ် 
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးေ ကေိုးစား
ရောငေ်ေွက်ေပခင်းပဖစမ်ပီး စီးပွားရေး၏အေျ ိုးအား နိငုင်ံ
သူနုိင်ငံသားအားလံုး ခံစားေပခင်းပဖစ်သပဖင့် စီးပွားရေး
ရမာင်းနငှအ်ားသည ်နိငုင်တံစခ်၏ု အမနှတ်ေယ ်အေျ ိုး
ေိှသည့် ရမာင်းနှင်အားပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် နုိင်ငံ၏ 
စီးပွားရေးရောင်းမနွရ်စေနအ်တေွ ်လေေ်ှေိင ်ေိငုရ်န
ေသည့ ်နိငုင်ရံေးအေတညမ်ငမိရ်အးချမ်းမှုနငှ့ ်ေိဗုစ-်၁၉ 
ေပ်ရောဂါအား ရေျာ်လွှားနိုင်ေန်လိုရကောင်း၊ လေ်ေှိ
တာေနယ်ရူောငေ်ေွရ်နသည့ ်တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်
နိုင်ငံသာယာေရပပာေန်၊ တိုးတေ်ရစေန်နှင့်စီးပွားရေး
ရောင်းမွန်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း။
ကျန်းမာအနေန်လိုေြ်

ေျန်းမာမအှလပုလ်ပုန်ိငုမ်ည၊် ေျန်းမာမပှညာသင်
ကေားနိငုမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေှရိနသမျှ ေျန်းမာ 
ရေးအေထခိိေုရ်နမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်သံာယာေရပပာ
ရစေန်အတွေ် စီးပွားရေးရောင်းမွန်ရစေန် အလုပ်လုပ်
နိုင်ေန်လိုရကောင်း၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ေန်အတွေ် ေျန်းမာ

ရနေနလ်ိအုပသ်ပဖင့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါောေွယ်ရေး
နှင့်ပတ်သေ်၍ ေန်ကေီးဌာနများနှင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပညန်ယေ်နက်ေီးချုပမ်ျားအရနပဖင့ ်ဦးစားရပးရောငေ်ေွ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်းများပိတ်ထားေ
သညမ်ှာ နစှလ်ခန့်ေှမိပပီဖစရ်ကောင်း၊ စာသငရ်ေျာင်းများ
ဖငွ့မ်သှာ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျားအရနပဖင့ ်ပညာ 
သင်ကေားရေးလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ရောေ်ေှိမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ပညာသင်ကေားောတွင် စဉ်ေေ်မပပတ်သင် 
ကေားရနမှသာတိုးတေ်မှုေှိမည်ပဖစ်၍ ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများအရနပဖင့် ပညာရေးလမ်းရကောင်းရပါ်
တွင် အမမဲေှိရစချင်သပဖင့် အရလးရပးရောင်ေွေ်ကေ
ေန်လိုရကောင်း၊ ပပည်ပမှ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ 
ေသုရေးများနငှ့ ်အပခားလိအုပသ်ည့ ်ရေးေါးများတင်
သငွ်းမှုနငှ့ ်ပတသ်ေ၍်လည်း ရနှာင့ရ်နှးမှုများမေှရိအာင ်
စီမံရောင်ေွေ်ရပးထားရကောင်း၊ ရေးရုံတိုင်းတွင် 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအား ေုသနိုင်ေန်အတွေ် ICU များ 
တည်ရောေ်ရေးအတွေ်လည်း မှာကေားထားမပီးပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေးရုံများသပ်သပ်ေပ်ေပ်ပဖင့် အေင့်ေှိေှိပဖစ်
ရစရေး သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများမှ စီမံရောင်ေွေ်
သွားကေေန်လိုရကောင်း။
ပြည်ြေင်အငွေေှိအောင်

မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အဓေိထတုေ်နုပ်စ္စည်းသည ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ သယံဇာတ 
ပစ္စည်းများအား ထတုလ်ပုရ်ောင်းချပခင်းသည ်ေန့်သတ်
မှုများေှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့သ်မာအာဇီ
ေနည်းပဖစသ်ည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများေိ ုစနစ ်
တေျ ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်လ ူ
ဦးရေ ၇ ဘလီယီခံန့်ေှသိပဖင့ ်နိငုင်တံိငု်းတငွ ်စားရသာေ ်
ေနုမ်ျားအမမလဲိအုပခ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်စိေု ်
ပျ ိုးရေးနိုင်ငံများေှိမပီး နိုင်ငံတွင်း စားရေးအေင်ရပပရစ
ေန်နှင့် ပပည်ပေင်ရငွေေှိေန် ရောင်ေွေ်ရနကေပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်အံရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်းများ
ရောငေ်ေွ၍် ေမ္ဘာရ့ေးေေွမ် ှပပညပ်ေငရ်ငေွေှရိအာင ်
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း မိုး
စပါးစိုေ်ပျ ိုးဧေ ၁၅ သန်းခန့်၊ ရနွစပါးစိုေ်ပျ ိုးဧေ ၂ 
သန်းခန့်စိေုပ်ျ ိုးရကောင်း၊ မိုးစပါးစိေုပ်ျ ိုးဧေ ၁၅ သန်း
တွင် တစ်ဧေတင်း ၁၀၀ နှုန်းထွေ်ပါေ လူဦးရေ သန်း 
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၁၀၀ အတွေ် လုံရလာေ်မှုေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 
လဦူးရေ ၅၅ သန်းခန့်ေှသိပဖင့ ်လဦူးရေ ၄၅ သန်းစာ ပိလုျှ ံ
မှုေှိလာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်ပသ့ုိေန်များစွာ တင်ပ့ုိနုိင်
ရကောင်း၊ သို့ရသာ် တစ်ဧေစပါးအထွေ်နှုန်းတင်း ၁၀၀ 
မပပည့်သည့်အတွေ် ပပည်ပနိုင်ငံများသို့ ရမျှာ်မှန်းသလို 
တငပ်ိုန့ိငုမ်ှုမေှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ စီးပွားရေးသည ်
တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်သေ်ေိုင်သည့်ေိစ္စပဖစ်မပီး မိမိတ့ုိနုိင်ငံ
အရနပဖင့် စုိေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များေုိ ပပည်ပသို့တင်ပို့
နုိင်ရေး သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် စနစ်တေျ 
ပဖင့်ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ အလားတူ မိမိတို့
တာေန်ယူသည့်ောလအတွင်း စိုေ်ပျ ိုးရေးရတာင်သူ
များအား ရထာေပ်ံရ့ကေးရပးပခင်း၊ ရချးရငမွျားထတုရ်ပး
ပခင်းနှင့် အပခားလိုအပ်သည်များေို ပဖည့်ေည်းရောင် 
ေွေ်ရပးေန်နှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များ အရှုံးရပါ်မှုမ
ေိှရစရေးအတွေ်လည်း စီမံရောင်ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ 
သငွ်းအားစမုျား အသုံးပပုပခင်းနငှ့ ်မျ ိုးရောင်းများအသုံး 
ပပုမပီး ရောေေ်ေွပ်ပည့ရ်အာင ်စနစတ်ေျစိေုပ်ျ ိုးပခင်း
ပဖင့ ်စပါးများအထေွန်ှုန်းတိုးရစရေး ရောငေ်ေွန်ိငုပ်ခင်း
ပဖင့် ရတာင်သူများေင်ရငွပုိမုိရောင်းမွန်ရစမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထ့ုိရကောင့် တုိင်းရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်အလိုေ် ေန်ကေီး 
ချုပမ်ျားအရနပဖင့ ်မမိတိိုရ့ေသအလိေု ်စပါးစိေုပ်ျ ိုးရေး
နငှ့ပ်တသ်ေ၍် ဦးစားရပးရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း။
ဆီေထွက်နှုန်းများ တိုးတက်အစအေး

စားသုံးေီနှင့်ပတ်သေ်၍ ပပည်တွင်း၌ ေီဖူလုံမှုေှိ
ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် စားသံုးေီများထွေ်ေိှရေး
အတွေ် တနသသာေီတိုင်းရေသကေီးအတွင်း ေီအုန်းများ
ပဖစ်ထွန်းရစရေး ရောငေ်ေွ်လျေေ်ှိသေဲ့သို့ ေီအဓေိ
ထွေ်ေှိသည့် မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး၊ စစ်ေိုင်းတိုင်း
ရေသကေီး၊ မရေွးတုိင်းရေသကေီး၊ ဧောေတီတုိင်းရေသကေီး
နှင့် ေှမ်းပပည်နယ်တို့တွင်လည်း ေီထွေ်သီးနှံများ စိုေ် 
ပျ ိုးကေရကောင်း၊ အေိပုါတိငု်းရေသကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယမ်ျား
မှ ေီအထွေ်နှုန်းများ တိုးတေ်ရစရေးအတွေ် သေ် 
ေိုင်ောတာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် အားရပးရောင်ေွေ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ အလားတူ ေါစိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့်ပတ် 
သေ်၍လည်း မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များစုိေ်ပျ ိုးပခင်းနှင့် လို 
အပသ်ည့ရ်ေနငှ့ရ်ပမဩဇာများေေှရိအာင ်ရောင်ေွေ်ရပး
ပခင်းပဖင့် ေါအထွေ်နှုန်းများ တုိးတေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်

နိုင်ပခင်းပဖင့် ပပည်ပမှချည်များတင်သွင်းမှုေို ရလျှာ့ချ
ရပးနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ရမာင်းနငှ်
အားတွင် စီးပွားရေးရမာင်းနှင်အားသည် အရေးကေီးရကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် လေ်ေှိအရပခ 
အရနတွင် စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းေိုအရပခခံသည့် စီးပွား 
ရေးသည ်အဓေိရမာင်းနငှအ်ားတငွပ်ါေငရ်နသပဖင့် သေ် 
ေုိင်ောေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် အရလးထားရောငေ်ေွ်
ကေေန်လိုရကောင်း။
ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်အဆာင်ေေက်

မိမိတို့သည် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ 
ရေှ့လပုင်န်းစဉန်ငှ့ ်ဦးတညခ်ျေမ်ျားအရပါ်တငွ ်အရပခခံ
ရောငေ်ေွရ်နပခင်းပဖစသ်ပဖင့ ်ေနက်ေီးဌာနများအရနပဖင့်
လည်း အေိပုါအချေမ်ျားအရပါ်တငွ ်အရပခခ၍ံ စမီခံန့်ခွဲ
ရေးနည်းလမ်းများပဖင့ ်အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွ်
ေပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုတ့ာေနယ်သူည့ေ်ာလအတငွ်း 
ေန်ကေီးဌာနများအလုိေ် ရောင်ေွေ်ေန်ေိှသည့်ေိစ္စေပ်များ
ေုိ မှန်မှန်ေန်ေန်နှင့် ပမန်ပမန်ေန်ေန် ရောင်ေွေ်ကေေန် 
လုိရကောင်း၊ လုပ်ငန်းေပ်အသစ်များေုိ ရောင်ေွေ်ပခင်းထေ ်
လေေ်ှရိောငေ်ေွရ်နသည့ ်လပုင်န်းေပမ်ျားအား ရအာင ်
ပမင်ရအာင် ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ 
အုပ်ချုပ်ရေးေုိင်ောေိစ္စေပ်များ၊ ခေီးသွားလာမှုေိငုေ်ာေစိ္စ
ေပ်များ၊ ပပည်သူများစွမ်းေည်ေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည့်
ေစိ္စေပမ်ျား၊ ပညာရေးေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား၊ ေျန်းမာရေး
ေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား၊ ရောေလ်ပုရ်ေးေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား၊ 
လူ့စွမ်းအား အေင်းအပမစ်ဖွံမဖိုးရေးေိုင်ောေိစ္စေပ်များ
အား ရအာင်ပမင်ရအာင်ေည်မှန်းချေ်ထားရောင်ေွေ်
ကေေန်လုိရကောင်း၊ နုိင်ငံဖံွ မ့ဖိုးရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ပပည်နယ် 
နှင့်တိုင်းေွာပခားမှု၊ ရေျးလေ်မမို့ပပေွာပခားမှုများေုိ 
ရလျှာ့ချေန် မိမိအရနပဖင့် အမမဲရပပာကေားခဲရ့ကောင်း၊ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေရ်ေးရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ရေသအားလုံးတစရ်ပပး
ညီတုိးတေ်ရစေန် ေန္ဒေိှရကောင်း၊ လုိအပ်ချေ်ေိှသည့် တုိင်း 
ရေသကေီးနှင့်ပပည်နယ်များအား ပိုမိုအရလးရပးပဖည့် 
ေည်းရောင်ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနများ
အားလုံးမှ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပဖင့် လွှမ်းခခုံ
စဉ်းစား၍ အဓိေလိုအပ်ချေ်များအား ပဖည့်ေည်းရပး
နိုင်ရေး၊ ရအာင်ပမင်မှုေှိရစရေးနှင့်တိုးတေ်မှုေှိရစရေး 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်းမှာကေားသည်။
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ေှင်းလင်းတင်ပြ
ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာကေ

သည့် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍ
အလိုေ် ေှင်းလင်းတင်ပပရေွးရနွး၍ အတည်ပပုချေ်
ေယူကေသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ေှင်းလင်းတင်ပပချေ်
များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံပိုင်စေ်ရုံများ ေပ်ေိုင်းထားေ
သည့အ်တေွ ်တိငု်းပပညအ်တေွ ်ထခိိေုန်စန်ာမှုများစွာ
ေိှရကောင်း၊ သ့ုိပဖစ်၍ အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ေပ်ေုိင်း 
ထားသည့ ်နိငုင်ရံတာပ်ိငုစ်ေရ်ုမံျားအား ပပနလ်ညလ်ည ်
ပတ်နိုင်ရေးအတွေ် ေုန်ကေမ်းများေေှိမှု၊ သွင်းအားစု
များေေှမိှုနငှ့ ်ရေးေေွေ်ေှရိေးအရပါ် သုံးသပတ်ေွခ်ျေ၍် 
ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်မပီး ထုတ်ေုန်များေိုလည်း 
အေည်အရသွးပပည့်မီရအာင် ထုတ်လုပ်သွားေန်လိုအပ် 
ရကောင်း၊ သဘာေရဘးအန္တောယ်နှင့် အရကောင်းအမျ ိုး
မျ ိုးရကောင့ ်နိငုင်ပံိငုပ်စ္စည်းများ ရလလငွ့ေ်ုံးရှုံးမှု များစွာ
ေှရိကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် တာေနေ်ှသိမူျားအေင့ေ်င့ေ် နိငုင်ံ
ပိုင်ပစ္စည်းများ လူ၏ရပါရ့လျာ့မှုရကောင့် ရလလွင့ေ်ုံးရှုံး
မှုများ မပဖစ်ရပါ်ရစရေးအတွေ် ေန်ထမ်းအားလုံး အသိ 
တေားေှေိှပိဖင့ ်ရစရ့စစ့ပစ်ပသ်ုံးစွနဲိငုရ်ေး အသရိပးရောင ်
ေွေ်သွားကေေန်လိုရကောင်း၊ ရောေ်လုပ်ေဲေန်ထမ်း
အိမ်ောများ၊ အငှားအိမ်ောများနှင့် အရောေ်အဦများ 
တစလ်ုံးချင်းသတမ်တှခ်ျနိအ်တငွ်း မပီးစီးရအာင ်ရောင ်
ေွေ်သွားကေေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ပပင် အရပခခံပဖစ်သည့် 
ရေနှုတရ်ပမာင်း၊ လမ်း၊ ပလေရ်ဖာင်း၊ ရေနငှ့ ်မလိ္လာစနစ်
တို့ေို ရောင်းမွန်ရအာင်ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်မပီး 
ပတ်ေန်းေျင်စိမ်းလန်းစိုပပည်ရေးအတွေ်လည်း လုပ် 
ရောင်သွားကေေန်လိုရကောင်း၊ ေန်ထမ်းအိမ်ောများနှင့် 
ရဘးပတ်ေန်းေျင် သန့်ေှင်းသာယာလှပရေးအတွေ် 
တာေန်ေှိသူများေ ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်သွားေန်လို
ရကောင်း မှာကေားသည်။
၂ ေြမ ၆ ြန်းအကျာ် ထိုးနှံနိုင်ခဲ့

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ နိဂုံးချုပ်အမှာစေား 
ရပပာကေားောတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေး
ထိုးနံှမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ပထမအကေိမ်တွင် ၂ ေသမ ၁ 

သန်း၊ ေုတိယအကေိမ်တွင် ၂ ေသမ ၆ သန်းရေျာ် ထိုးနှံ
နုိင်ခ့ဲမပီပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုလအတွင်း ေုိဗစ်-၁၉ ောေွယ် 
ရေး ၁၀ သန်းရောေ်ေိှမည်ပဖစ်မပီး လာမည့်ရအာေ်တုိဘာ
တွင် ောေွယ်ရေး ၁၀ သန်းနှင့် နိုေင်ဘာလတွင် 
ောေယွရ်ေး ၄ သန်း ထပမ်ရံောေေ်ှမိညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ထို့ပပင် လိုအပ်သည့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေး
များ ထပ်မံေယ်ယူနိုင်ရေးေိုလည်း ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း။

ေိုဗစ်-၁၉ ောေွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သေ်မပီး 
ရနှာင့ရ်နှးမှုမေှရိအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးနှင့်အပခားရေးပစ္စည်း
များေယ်ယူမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ အရမေိေန်ရေါ်လာ ၁၆၉ 
သန်းအေနုအ်ေျခေံယယ်ခူဲမ့ပီး ရေးရု၊ံ ရေးခန်းပပုပပင်
ပခင်း၊ ေိုဗစ်စင်တာများနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အတွေ် ရငွေျပ် ၅၆၆ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ပပင် 
အရထရွထေွစိ္စများအတေွ ်အရမေေိနရ်ေါ်လာ ၅ သနိ်း
ရေျာ်ေိုလည်း သုံးစွဲခဲ့ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ
ောေွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွေ်သုံးစွဲေန် ဘဏ္ဍာရငွ
ေိလုည်း အေငသ်င့ပ်ပငေ်ငထ်ားရကောင်း၊ ထိုအ့တေွ ်
တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်အေျ ိုးေှေိှလိပုရ်ောငသ်ွားကေ
ေန် လုိအပ်ရကောင်း။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှုနှင့်စပ် 
လျဉ်း၍ တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖဲွ့အစည်းများ ရန 
ထိုင်သည့်ရေသများတွင်လည်း ထိုးနှံရပးနိုင်ေန် ေေ်
သွယ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ မငိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ် 
သေ်မပီး တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းအချ ို့
အရနပဖင့် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပပော NCA သရဘာတူ
ညီချေ်များေို ချ ိုးရဖာေ်မှုများေှိရသာ်လည်း မိမိတို့
အရနပဖင့ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများ
အား နိုင်ငံသားများ၏ေပုိင်ခွင့်များနှင့်အညီ ေုိဗစ်-၁၉ 
ရောဂါ ောေွယ်ရေးထိုးနံှရပးနိငုရ်ေး ေေသ်ယွရ်ောင ်
ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊  ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ် 
ရေးထိုးနှမံှုနငှ့ပ်တသ်ေမ်ပီး  မည်သူတစ်ဦးတစ်ရယာေ်
ေုိမျှ မေျန်ရစလုိရကောင်း၊ တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငု်
ရေသများအပပင် ေခိုင်ပပည်နယ်ေှိ အေျုံးေင်သူများေို
လည်း ောေွယ်ရေးထိုးနှံရပးနိုင်ရေး စီစဉ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် နုိင်ငံရေးအေ ရောင်ေွေ်ရပးရန
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ပခင်းမဟုတ်ဘဲ နုိင်င့ံအရေး၊ အမျ ိုးသားအရေးနှင့် နုိင်င့ံအတွေ် 
ရောင်ေွေ်ရပးရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ပါတီစွဲ၊ လူပုဂ္ဂို လ်
အစဲွမထားဘဲ လူသားတစ်ရယာေ်အရနပဖင့် တာေန် သသိိ
ရောငေ်ေွရ်ပးရနပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ တိငု်းပပညသ်ာယာ 
၀ရပပာရေးရောင်ေွေ်ောတွင် အားလုံးပါေင်နိုင်ရေး 
ရောင်ေွေ်ရပးပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
မှာသကား

မိမိတို့နိုင်ငံသည် အချုပ်အပခာအာဏာပိုင်သည့် 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငပံဖစရ်ကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း နိုင်ငံတော
နငှ့ေ်ေေ်ေံာတငွ ်နိငုင်၏ံဂဏုသ်ေိ္ခာနငှ့အ်ည ီရောင ်
ေွေ်ရနပခင်းေို အချ ို့ရသာပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများေ 
မျေေ်ယွပ်ပု၍ ရောငေ်ေွရ်နကေရကောင်း၊ ပပညပ်နိငုင်ံ
များနှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်ရနရသာ တိုင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပည်နယ်များမှ တာေန်ေိှသူများအရနပဖင့် နယ်စပ်ရေသ
ေေေ်ရံေးနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ နိငုင်ရံတာ၏် ဂဏုသ်ေိ္ခာေိ ု
ထိန်းသိမ်းမပီး နိုင်ငံတော ေတိေေတ်၊ သရဘာတူညီ
ချေ်များနှင့်အညီ ရပပာေိုပပုမူရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ် 

ရကောင်း၊ နိငုင်၏ံဂဏုသ်ေိ္ခာေိ ုထခိိေုရ်စမည့ ်ေစိ္စေပ်
များေိရုေှာငေ်ှားကေေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင် ံဂဏု ်
သိေ္ခာပမင့်မားရစေန် တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် ေဏ္ဍ
အလိုေ် တိုးတေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ် 
ရကောင်း၊ တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်ေနက်ေီးဌာနအလိေု၊် 
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ်ရောင်းမွန်
တုိးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်သွားကေေမည်ပဖစ်မပီး နုိင်ငံရတာ် 
ဘဏ္ဍာရငွများေိုသုံးစွဲောတွင် ပောသနေိုရလျှာ့ချ၍ 
ရချွတာရေးနည်းလမ်းများနငှ့အ်ည ီအမနှတ်ေယအ်ေျ ိုး
ေိှသည့်လုပ်ငန်းများေုိ လုပ်ရောင်သွားကေေန်လုိရကောင်း၊ 
တုိင်းပပည်ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရစေန် ပပည်ရထာင်စုအေင့်နှင့် 
တိငု်းရေသကေီး၊ ပပညန်ယမ်ျားမ ှတာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်
ရအာေ်ရပခအထိ ထိရတွ့ေေ်ေံသွားကေေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ 
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ ေန်ကေီးချုပ်
များ၏ ဦးရောငမ်ှုေိ ုပပညသ်လူထူေု ယုကံေညအ်ားေိုး
လာရစေန် ယခုထေ်ပိုမိုကေိုးစားရောင်ေွေ်သွားကေေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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သတ္တမအကေမိ ်မဟာမရဲခါငရ်ေသခွထဲပိသ်ီးအစည်း 
အရေး (7th Greater Mekong Subregion Summit) ေုိ 
စေ်တင်ဘာလ ၉ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် Video Conference 
စနစ်ပဖင့်ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် အိမ်ရစာင့် 
အစိုးေအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်မိန့်ခွန်းရပပာကေားသည်။
တက်အောက်

အစည်းအရေးသို့ မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲနိုင်ငံများမှ 
ရခါင်းရောင်များပဖစ်ကေသည့် ေရမ္ဘာေီးယားနုိင်ငံ၊ တရုတ် 
ပပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငံ၊ လာအုိပပည်သူ့ေီမုိေေေ်တစ်သမ္မတ 
နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗီယေ်နမ်နိုင်ငံတို့မှ ေန်ကေီးချုပ်များ၊ 
မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲနိုင်ငံများမှ ေန်ကေီးများ၊ အေင့်ပမင့်
အောေှိကေီးများ၊ အာေှဖွံ့မဖိုးရေးဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌနှင့် ဖွံ့မဖိုးမှု
မိတ်ဖေ်အဖဲွ့အစည်းများမှ ေုိယ်စားလှယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိေ 
ေဏ္ဍမှ ေိုယ်စားလှယ်များ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ သတ္တမအကေိမ် မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲ ထိပ်သီး
အစည်းအရေး(7th GMS) ဖငွ့ပ်ွအဲပဖစ ်မဟာမရဲခါငရ်ေသ
ခွနဲိငုင်မံျား၏ ရအာငပ်မငမ်ှုများ ဗွေီယီိေုိပုပသသည။် ယင်း
ရနာေ် အိမ်ေှင်နိုင်ငံပဖစ်သည့် ေရမ္ဘာေီးယားနိုင်ငံ 
ေနက်ေီးချုပ ်မစ္စတာေမ်ေေ်ဟွန်ေန်ေ အဖွင့်အမှာစေား 
ရပပာကေားသည်။ ထို့ရနာေ် မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲနိုင်ငံ
များမှ နိုင်ငံ့အကေီးအေဲများနှင့် အာေှဖွံ့မဖိုးရေးဘဏ်
ဥေ္ကဋ္ဌတို့ေ မိန့်ခွန်းအသီးသီးရပပာကေားကေသည်။
အောင်ပမင်မှုများေေှိခဲ့

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်
ေနက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုငေ် မနိ့်ခနွ်း
ရပပာကေားောတငွ ်၁၉၉၂ ခနုစှမ်စှ၍ ေယစ်နုစှ ်၃ ခနုီးပါး 
ရလျှာေ်လှမ်းလာခ့ဲရသာ GMS အစီအစဉ်သည် ရေသတွင်း 
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုေို ပမှင့်တင်လုပ်ရောင်ောတွင် 

  သေ္တမအကေိမ် မဟာမဲတခါင်တေသခွဲေိပ်သီးအစည်းအတဝး
(7th Greater Mekong Subregion Summit) သို့

ေေ်တောေ်တြပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း
( ၉ - ၉ - ၂၀၂၁ )

သိသာထင်ေှားရသာ ရအာင်ပမင်မှုများေေိှခ့ဲသပဖင့် ဂုဏ်ယူ
ပါရကောင်း၊ “ခွန်အားသစ်များပဖင့် ေယ်စုသစ်၏စိန်ရခါ်မှု
များေိ ုေငေ်ိငုမ်ည”် ေိသုည့ ်ယခ ုထပိသ်ီးအစည်းအရေး 
ရခါင်းစဉ်သည် GMS ရေသခဲွအတွေ် လေ်ေိှအချန်ိနှင့် 
အေုိေ်ညီေံုး၊ အသင့်ရတာ်ေုံးပင်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ GMS 
မဟာဗျူဟာမရူဘာင ်(၂၀၁၂-၂၀၂၂)အေ ေဏ္ဍအလိေု ်
စမီေံနိ်းများနငှ်လု့ပ်ငန်းစဉ်များေုိ ရောင်ေွေ်ော၌ ပမန်မာ 
နုိင်ငံအရနပဖင့် မဟာမရဲခါငေ်ထားအဖွဲ့အစည်း (Greater 
Mekong Railways Association - GMRA)ေိ ုထရူထာင်
ောတွင်ပါေင်ခ့ဲမပီး နယ်စပ်ပဖတ်ရေျာ်ပ့ုိရောင်ရေး လွယ်ေူ 
ရချာရမွ့ရစမှု (Cross-border Transport Facilitation 
Agreement-CBTA) စာချုပမ်ျားနငှ် ့ရနာေေ်ေတ်ွမဲျား
ေို အတည်ပပုလေ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါရကောင်း။

ရေသတွင်းေုန်ထုတ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်တင်ပို့
နုိင်ရေးနှင့် ဖံွ မ့ဖိုးမှုအတွေ် GMS အစီအစဉ်အေ ရောင်ေွေ် 
လျေ်ေှိသည့် စီးပွားရေးစကေြံများမှာ အလွန်အရေးပါ
ရကောင်းနှင့် ၎င်းတို့အနေ် အရေှ့-အရနာေ် စီးပွားရေး
စကေြံလမ်းရကောင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံအတွေ် အလွန်
အရေးပါသည်လ့မ်းရကောင်းပဖစပ်ါရကောင်း၊ ဗယီေန်မ(်ေါ
နန်း)မှ ေန်ေုန်(သီလေါ)အထိ ေေ်သွယ်ထားသည့် 
အေိပုါစကေြံသည ်မဟာမရဲခါငရ်ေသခွနဲိငုင်မံျားအတွင်း 
ချတ်ိေေ်မှုအားရောင်းရစမပီး ေုန်သွယ်မှုပိမုိအုေငရ်ပပ
ရချာရမွ့ရစမည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

အနာဂတ်တွင် GMS ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှု အစီ အစဉ် 
အတေွ ်လမ်းပပရပမပုအံပဖစ ်ရဖာရ်ောငရ်ပးမည် ့ယရန့ 
ထိပ်သီးအစည်းအရေးတွင် အတည်ပပုထုတ်ပပန်မည့် 
GMS စီးပွားရေးပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုအစီအစဉ် မဟာ 
ဗျူဟာမူရဘာင် ၂၀၃၀ ေိုကေိုေိုပါရကောင်း၊ လေ်ေှိ
အချနိ်တွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပပန့်ပွားမှုရကောင့် GMS 
ရေသအပါအေင် ေမ္ဘာ့နုိင်ငံအများအပပား၌ ရပပာင်းလဲမှု 
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များစွာပဖစရ်ပါ်ခဲမ့ပီး လူသားများ၏ ေျန်းမာရေး၊ စီးပွား 
ရေးနှင့် လူမှုရေးတို့တွင် ထိခိုေ်မှုများ ပဖစ်ပွားရစခဲ့ော 
အခေအ်ခမဲျားေိလုည်း ေငေ်ိငုရ်နေေပဲဖစပ်ါရကောင်း
နငှ့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေးေေှရိေး၊ ေိဗုစ-်၁၉ 
အလနွ ်စီးပွားရေး ပပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေး၊ ရငရွေး ရကေး
ရေးနှင့်နည်းပညာပိုင်းေိုင်ော အေင်းအပမစ်တို့အပပင် 
သမားရိုးေျမဟုတ်ရသာစိန်ရခါ်မှုများေို ရပဖေှင်းရေး 
အစေှသိည်လ့ပုင်န်းစဉမ်ျားတငွ ်ပူးရပါင်းရောငေ်ေွက်ေ
ေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါသေ် ရောေ်မှု
ရကောင့် ထိခုိေ်ခ့ဲေသည့်အရပခအရနများေုိ တ့ံုပပန်ရောင် 
ေွေ်ောတွင် GMS ေုိဗစ်-၁၉ တ့ံုပပန်ရေးနှင့် ပပန်လည် 
ထူရထာင်ရေးစီမံချေ် (၂၀၂၁-၂၀၂၃)ေို ပမန်မာနိုင်ငံ
အရနပဖင့် ကေိုေိုပါရကောင်းနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံအရနပဖင့်
လည်း ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါော
ေွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ေပ်ရောဂါရကောင့် ထိခုိေ်ခ့ဲသည့် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို ပဖစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများ 
ပဖင် ့အပမနေ်ုံးေစုားသွားရေးဟရူသာ နည်းလမ်းနစှေ်ပ်
ေို တစ်မပိုင်တည်းရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါရကောင်း။

စနိရ်ခါ်မှုများ မညသ်ိုပ့ငေ်ှရိစောမ ူမမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်
အခေအ်ခအဲမျ ိုးမျ ိုးကေားေ ေငေ်ိငုက်ေုံရတွ့ရနေသည့ ်
တတိယလှိုင်းေုိ ရေျာ်ပဖတ်နုိင်ရအာင် ကေိုးစားရောင်ေွေ်
သွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခနုစှေ်နုပ်ိငု်းတငွ ်ပမနမ်ာတစ ်
နိငုင်လံုံးအတိငု်းအတာအရနပဖင် ့ောေယွရ်ေးထိုးပခင်း
လွှမ်းခခုံမှု ၅၀% ေှိရစရေး ရမျှာ်မှန်း၍ကေိုးပမ်းရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိပါရကောင်း။

ထုိသ့ုိ ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှောတွင် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ် 
ရနကေသည့် နိုင်ငံများနှင့် မိတ်ဖေ်အဖွဲ့အစည်းများေုိ
လည်း အထူးရေျးဇူးတင်ေိှပါရကောင်းနှင့် ေိုဗစ်-၁၉ 
ထိန်းချုပ်ရေးအတွေ် အခေ်အခဲများေှိရနရသာ်လည်း 
လိအုပသ်ည့ရ်ေးေါးနငှ့ ်ရေးပစ္စည်းများေိ ုအရေွရတာ ်
ေရမ္ဘာေီးယားနုိင်ငံ ေန်ကေီးချုပ်မစ္စတာေမ်ေေ်ဟွန်ေန် 
၏စစီဉမ်ှုပဖင့ ်ေရမ္ဘာေီးယားနိငုင်မံ ှအထူးရလယာဉမ်ျား
ပဖင့် ပို့ရောင်လှူေါန်းရပးမှုနှင့် နယ်စပ်မှတစ်ေင့် တင်
သငွ်းနိငုရ်ေး စစီဉရ်ောငေ်ေွရ်ပးရနသည့ ်တရတုန်ိငုင်ံ
နငှ့ ်ထိငု်းနိငုင်ေံိလုည်း အထူးရေျးဇူးတငေ်ှပိါရကောင်း။
မဲမြမာမှုများပြုလုြ်

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ နုိေင်ဘာလ ၈ ေေ်ရန့တွင် ပပုလုပ်ခ့ဲ

သည့် အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲကေီးတွင် ကေီးမားသည့် 
မမဲသမာမှုများပပုလပုမ်ပီး လွှတရ်တာရ်ခါ်ယေူန ်ကေိုးစား
ခဲ့ ပခင်းရကောင့် နိုင်ငံရေးအေ အရေးရပါ်အရပခအရန 
ရကေညာခဲ့ေမပီး ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေ 
(၂၀၀၈ ခနုစှ)်နငှ့အ်ည ီ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖ ရဖာေ်ါေလီ ၁ ေေ်
ရန့မှစမပီး နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေ နုိင်ငံရတာ် 
၏တာေနအ်ေပေ်ပေုိ် စတငထ်မ်းရောငခ်ဲသ့ည်မှာ ယခု
ေုိလျှင် ၇ လရေျာ်ောလေိှမပီပဖစ်ပါရကောင်း၊ ထိုသို့ နိုင်ငံ 
ရတာတ်ာေနမ်ျားေိ ုထမ်းရောငခ်ဲေ့မပီးရနာေပ်ိငု်းတငွ ်
နုိင်ငံရတာ်ေုိ ေီမုိေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်ေ ရသွဖီမသွား 
ရစရေးအတေွ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပ် ချမှတ်ရောင်ေွေ်
လျေ်ေိှပါရကောင်း၊ အေုိပါလုပ်ငန်း စဉမ်ျားအနေ ်ပထမ
အချေပ်ဖစသ်ည့“်ပပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ်
ေို ပပန်လည်ဖွဲ့စည်းမပီး မဲစာေင်းများစစ်ရေးပခင်းအပါ 
အေင် လုပ်ရောင်သင့်လုပ်ရောင်ထိုေ်သည်များေို 
ဥပရေနှင့်အညီ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်” ဟူသည့်
အချေ်ေုိ ဦးစားရပးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး အပခားလုပ် 
ငန်းစဉမ်ျားေုိလည်း အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်လျေ်
ေှိပါရကောင်း၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပပည်ရထာင်စုရေွး 
ရောေ်ပွဲရော်မေှင်၏ စစ်ရေးရတွ့ေှိချေ်အေ မဲမသ
မာမှုပပုလုပ်ခဲ့သည့် မဲရပါင်း ၁၁ ေသမ ၃ သန်းရေျာ်ေိှ

ကမ္ဘာ့ကြ်အောဂါ ပဖစ်ြွားအနြည့်ကာလေတွင်း 
မိမိတို့ြူးအြါင်းအဆာင်ေေက်မှုေလေ်ေအနပဖင့် 

ေြိေမှတ်ပြုဖွယ်အကာင်းြည့် 
တိုးတက်မှုများေေှိခဲ့အြာ်လည်း 

အေြခွဲေတွင်း ကုန်ြွယ်အေး၊ ဘဏ္ဍာအေးနှင့် 
ြတင်းေချက်ေလက် ချတိ်ဆက်အြါင်းစြ်မှု

ြိုင်းဆိုင်ောကိစ္စေြ်များကို အပဖေှင်းအဆာင်ေေက်အေး၊ 
ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းေားတိုးပမှင့်အေးနှင့် 

ေြိုက်ေေန်းြုံြဏ္ဍာန်ြိုမိုြီပြင်အေး 
စြည့်နယ်ြယ်များတွင် စိန်အခါ်မှုများေှိအနဆဲပဖစ်၊ 

ယင်းတို့ကို အကျာ်လွှားနိုင်အေးေတွက် 
ခိုင်မာြည့်လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်နီးကြ်ြည့် 

ြူးအြါင်းအဆာင်ေေက်မှုတို့ကို 
ေားထုတ်လုြ်အဆာင်နိုင်ေန် လိုေြ်မည်ပဖစ်။
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သည်ေုိ ရတွ့ေိှခ့ဲပါရကောင်း၊ မိမိတ့ုိအရနပဖင့် ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွား
မည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

ပမန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့်ပတ်သေ်၍  အာေီယံနိုင်ငံ့
ရခါင်းရောင်များအစည်းအရေး၏ သရဘာတူညီချေ် 
(၅) ေပ်ေုိ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်နုိင်ရေးအတွေ် ဘရူနုိင်း 
နိငုင်ပံခားရေးေနက်ေီး(၂) H.E Dato Erywan Pehin Yusof 
ေို အာေီယံဥေ္ကဋ္ဌ၏  အထူးေိုယ်စားလှယ်အပဖစ်ခန့်
အပ်ေန် အေို ပပုချေ်အရပါ် ပမန်မာနိုင်ငံအရနပဖင့် 
သရဘာတူလေ်ခံခဲ့ မပီး အာေီယံရခါင်းရောင်များ 
သရဘာတူညီချေ် (၅) ေပ်၏မူရဘာင်၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်၏ီ ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပ ်မရူဘာင၊် 
အာေီယံမူရဘာင်များနှင့်အညီ ေေ်လေ်ပူးရပါင်း 
ရောငေ်ေွသ်ွားမည ်ပဖစပ်ါရကောင်း၊ နိငုင်တံောေေေ်ံ
ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ေှိေင်းစွဲနှစ်နိုင်ငံသရဘာတူညီချေ်
များနှင့် အပပည်ပပည်ေိုင်ော ေတိေေတ်များေို ေေ် 
လေ်အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ပါ
ရကောင်း။

မမိတိိုအ့ားလုံးပူးရပါင်း၍ ရေသတငွ်းေှ ိပပညသ်အူား 
လံုးအတွေ် အေျ ိုးပဖစ်ထွန်းရစရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ် 
ောတွင် မငိမ်းချမ်းရေး၊ ရေေှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့မဖိုးရေး
နှင့် အားလုံးပါေင်နိုင်ရေးတို့ေို ေေ်လေ်ဦးစားရပး
လပုရ်ောငသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ပမန်မာနုိင်ငံ
အရနပဖင့် GMS အပပင် အာေီယံနှင့်ရေသတွင်း ဘေ်စုံ
စီးပွားရေးပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုအပါအေင ်အပခားရသာ
ရေသတွင်းနှင့် ရေသခွဲစီးပွားရေးရပါင်းစည်းမှုများတွင်
လည်း ေတေိေတမ်ျားေိ ုေေ်လေအ်ရောင ်အထည်
ရဖာ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ပါရကောင်း။
စိန်အခါ်မှုများေှိအနဆဲ

ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ ပဖစ်ပွားရနသည့်ောလအတွင်း 
မိမိတ့ုိ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုေလေ်အရနပဖင့် အသိအမှတ် 
ပပုဖွယ်ရောင်းသည့် တိုးတေ်မှုများေေှိခဲ့ရသာ်လည်း 
ရေသခွဲအတွင်း ေုန်သွယ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သတင်း
အချေ်အလေ် ချတိ်ေေ်ရပါင်းစပ်မှုပိုင်းေိုင်ောေိစ္စ
ေပ်များေို ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရေး၊ ယှဉ်မပိုင်စွမ်းအား
တိုးပမှင့်ရေးနှင့် အသိုေ်အေန်း ပုံသဏ္ဍာန်ပိုမိုပီပပင်ရေး 
စသည့်နယ်ပယ်များတွင် စိန်ရခါ်မှုများ ေှိရနေဲပဖစ်ပါ

ရကောင်း၊ ယင်းတို့ေို ရေျာ်လွှားနိုင်ရေးအတွေ် ခိုင်မာ
သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နီးေပ်သည့် ပူးရပါင်းရောင် 
ေွေ်မှုတို့ေို အားထုတ်လုပ်ရောင်နိုင်ေန် လိုအပ်မည်
ပဖစ်ပါရကောင်း။

ယရန့ထပိသ်ီးအစည်းအရေးတငွ ်ချမတှမ်ည့ ်မဟာ 
ဗျူဟာနငှ့စ်မီခံျေမ်ျားသည ်ေယစ်နုစှ ်အသစ၏် စနိရ်ခါ်
မှုများေို ေင်ေိုင်ရေျာ်လွှားနိုင်မပီး ပိုမိုေျစ်လျစ်ခိုင်မာ
အားရောင်းသည့် အသုိေ်အေန်းတစ်ခုအပဖစ် ရဖာ်ရောင် 
နုိင်မည်ဟုလည်း ယံုကေည်ပါရကောင်းပဖင့် ရပပာကေားသည်။

ေေ်လေ်၍ ေရမ္ဘာေီးယားနိုင်ငံ GMS ေိုင်ော 
ေနက်ေီး၊ ေနက်ေီးချုပရ်ုံး တွဖဲေေ်နက်ေီးနငှ် ့ေရမ္ဘာေီးယား
ဖံွ့မဖိုးရေးရောင်စီ အရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပဖစ်သူ 
မစ္စတာရော့ခ် ချန်ေါ ေွန်ဖားေ GMS ရေသခွဲအရန 
ပဖင်ေ့ေှခိဲသ့ည် ့ရအာငပ်မငမ်ှုေလေမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်းတငပ်ပ 
သည။် ထိုရ့နာေ ်ေရမ္ဘာေီးယားနိငုင်ေံနက်ေီးချုပ ်မစ္စတာ
ေမ်ေေ်ဟွန်ေန်ေ နိဂံုးချုပ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် မဟာမဲရခါင်ရေသခဲွ စီးပွားရေးပူးရပါင်း 
ရောင်ေွေ်မှုအစီအစဉ် မဟာဗျူဟာမူရဘာင် ၂၀၃၀၊ 
GMS ေိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပပန်မှုနှင့် ပပန်လည်ထူရထာင်ရေး 
စမီခံျေ ်(၂၀၂၁-၂၀၂၃) နငှ် ့ထပိသ်ီးအစည်းအရေး ပူးတွဲ
ရကေညာချေ်စာတမ်းတို့ေို နိုင်ငံ့ရခါင်းရောင်များေ 
အတညပ်ပုခဲမ့ပီး အစည်းအရေးေိ ုရအာငပ်မငစ်ွာရပုသ်မိ်း
ခဲ့သည်။
ြါေင်တက်အောက်

အေိပုါ သတ္တမအကေမိ ်မဟာမရဲခါငရ်ေသခွ ဲထပိသ်ီး
အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်အတူ နိုင်ငံပခားရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စု
ေန်ကေီး ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံပခား
စီးပွားေေသ်ယွရ်ေးေနက်ေီးဌာန ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး 
ဦးရအာငန်ိငုဦ်း၊ အပပညပ်ပညေ်ိငုေ်ာပူးရပါင်းရောငေ်ေွ်
ရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေိုေိုလှိုင်၊ 
နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီရံုး၊ ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုနှင့် 
နိငုင်ပံခားစီးပွားေေသ်ယွရ်ေးေနက်ေီးဌာနတိုမ့ ှတာေနေ်ှိ
သူများ ပါေင်တေ်ရောေ်ခဲ့ကေမပီး ပမန်မာနိုင်ငံမှ GMS 
ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုအစအီစဉန်ငှ့ ်သေေ်ိငုသ်ည့လ်ပု ်
ငန်းရောမ်တမီျားအလိေု ်သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများ
မှ အေင့်ပမင့်အောေှိကေီးများ၊ ပုဂ္ဂလိေေဏ္ဍမှ ေိုယ် 
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စားလှယ်များလည်း အွန်လိုင်းစနစ်ပဖင့်တေ်ရောေ်
ခဲ့ကေသည်။

မဟာမရဲခါငရ်ေသခွ ဲစီးပွားရေးပူးရပါင်းရောငေ်ေွ်
မှုအစီအစဉ် (Greater Mekong Subregion – GMS 
Economic Cooperation Program) ေို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ 
စတင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ော ေယ်စုနှစ် ၃ ခုနီးပါးရအာင်ပမင်စွာ
ေပ်တည်လျေ်ေိှသည့် ရေသတွင်းပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှု 
အစီအစဉ်ပဖစ်ရကောင်း၊ GMS အစီအစဉ်အေ ထိပ်သီး
အစည်းအရေးများေို မဟာမဲရခါင်ရေသခွဲအစီအစဉ်၏ 
(၁၀) နှစ်ပပည့်ရပမာေ်သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ (၃) နှစ်
လျှငတ်စက်ေမိ ်မဟာမရဲခါငရ်ေသခွ ဲ(၆) နိငုင်မံ ှအေ္ခောစဉ်
အလုိေ် အိမ်ေှင်နုိင်ငံအပဖစ်လေ်ခံေျင်းပလျေ်ေှေိာ ပမနမ်ာ 
နုိင်ငံအရနပဖင့် စတုတ္ထအကေိမ် မဟာမဲရခါင်ရေသခဲွ ထိပ်သီး 
အစည်းအရေးေို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၉ ေေ်ရန့

နငှ့ ်၂၀ ေေရ်န့တိုတ့ငွ ်အမိေ်ငှန်ိငုင်အံပဖစ ်ရနပပည်ရတာ်၌ 
လေ်ခံေျင်းပခ့ဲရကောင်း၊ ထိပ်သီးအစည်းအရေးများတငွ ်
အနာဂတ်ောလ ရေသခွဲဖွံ့မဖိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ရမျှာ်မှန်းချေ်များ ပပည့်မီရအာင်ပမင်ရစရေးေိုင်ော 
ေတိေေတ်များပပုကေမပီး နိုင်ငံ့ရခါင်းရောင်များ၏ 
အရေးပါရသာ ပူးတွရဲကေညာချေေ်ိ ုထတုပ်ပနရ်လ့ေိှော 
ယရန့ေျင်းပသည့် သတ္တမအကေိမ် မဟာမဲရခါင် ရေသခွဲ 
ထိပ်သီးအစည်းအရေးတွင် မဟာမဲရခါင်ရေသခဲွ စီးပွားရေး 
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုအစီအစဉ် မဟာဗျူဟာမူရဘာင် 
၂၀၃၀၊ ဂျအီမ်အေ်စ် ေိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပပန်မှုနှင့် ပပန်လည် 
ထရူထာငရ်ေးစမီခံျေ် (၂၀၂၁-၂၀၂၃)နငှ် ့ထပိသ်ီးအစည်း 
အရေးပူးတွဲရကေညာချေ်စာတမ်းတို့ေို အတည်ပပု
ချမှတ်ခဲ့သည်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ  နိငုင်ရံတာ်
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည်  
စေ်တင်ဘာလ ၁၀ ေေ် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ရနပပည်ရတာ် 
ရောင်စီနယ်ရပမ၊ ပုဗ္ဗသီေိမမို့နယ်ေှိ ပို့ရောင်ရေးနှင့်
ေေ်သွယ်ရေးေန်ကေီးဌာန၊ ပမန်မာ့မီးေထားစေ်မှုနှင့်
လျှပစ်စအ်ငဂ်ျငန်ယီာဌာန စေရ်ခါင်းသစတ်ပေ်ငထု်တ် 
လပုရ်ေးစေရ်ု(ံရနပပညရ်တာ)်နငှ့ ်ဘတူာကေီးတိုသ့ို ့သွား 
ရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။
ကကိုဆိုနှုတ်ဆက်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပအ်ား စေရ်ခါင်းသစတ်ပေ်ငထ်တု ်
လုပ်ရေးစေ်ရုံ (ရနပပည်ရတာ်) တွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
တင်ရအာင်စန်း၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ရောငစ်အီတငွ်းရေးမှူး ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးရအာငလ်င်း
ရေွး၊ ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ရေါေတ်ာရမာငရ်မာင်
နိငု၊် ရနပပည်ရတာ်တုိင်းစစ်ဌာနချုပ်တုိင်းမှူး ဗုိလ်ချုပ်ရဇာ်
ဟိန်း နငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ကေိုေိနုှုတေ်ေက်ေသည။်

ထ့ုိရနာေ် စေ်ရံုအစည်းအရေးခန်းမတွင် ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီး ဗိလုခ်ျုပက်ေီးတငရ်အာငစ်န်း၊ စေမ်ှုနငှ့လ်ျှပစ်စ်
အင်ဂျင်နီယာဌာန အရထွရထွမန်ရနဂျာ ဦးတင်ရမာင်
သန်းနှင့် စေ်ရုံမှူး ဦးပမင့်နိုင်တို့ေ ပမန်မာ့မီးေထား၏ 
ရနာေခ်သံမိငု်းအေျဉ်းနငှ့ ်လပုင်န်းတာေနမ်ျား၊ စေရ်ုံ
များနှင့် ဌာနများအလိုေ် ေန်ထမ်းများခန့်အပ်ထားမှု
အရပခအရနများ၊ နိုင်ငံတစေ်န်းမီးေထားများ ရပပးေွရဲန
မှုအရပခအရနများနငှ့ ်တိုးချဲ့ရပပးေွမဲည့အ်ရပခအရနများ၊ 
မီးေထားလမ်းများ တိုးချဲ့ရဖာေ်လုပ်ရနမှုအရပခအရန
များ၊ မီးေထားလူစီးတဲွနှင့် ေုန်တဲွအသစ်များ တည်ရောေ် 
ခ့ဲမှုနှင့် ေေ်လေ်တည်ရောေ်ရနမှုအရပခအရနများ၊ 

ြမန်မာ့မီးေေား စေ်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန 
စေ်တခါင်းသစ် ေပ်ေင်ေုေ်လုပ်တေးစေ်ရုံ (တနြပည်တော်) နှင့် 

ဘူောကေီးေို့အား သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁၀ - ၉ - ၂၀၂၁ )

စေရ်ခါင်းများ ပပုပပငထ်နိ်းသမိ်းမှုနငှ့ ်မီးေထားလမ်းများ 
အေင့ပ်မငှ့တ်ငပ်ခင်းလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခ 
အရနများ၊ စေရ်ခါင်းသစတ်ပေ်ငထ်တုလ်ပုရ်ေးစေရ်ု ံ
(ရနပပည်ရတာ်) သမုိင်းရကောင်းနှင့် မီးေထားပပတုိေ်တည် 
ရောေေ်န် ရောင်ေွေ်ထားေှိမှုအရပခအရနများ၊ ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ ရမလ ၁၈ ေေ်တွင် ပမန်မာ့မီးေထားလူစီးတွဲနှင့်
ေုန်တွဲစေ်ရုံ (ပမစ်ငယ်)သို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ရောေေ်ှစိစရ်ေး
စဉ် လမ်းညွှန်မှာကေားချေ်များအား အရောင်အထည် 
ရဖာ်ရောင်ေွေ်မှုအရပခအရနများအား Power Point 
ပဖင့် ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။
နိုင်ငံကို များစွာေအထာက်ေကူပြု

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ နိုင်ငံ၏ 
ပို့ရောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ေထားပို့ရောင်ရေးလုပ် 
ငန်းသည် နုိင်ငံေုိ များစွာအရထာေ်အေူပပုသည့် သယ်ယူ 
ပို့ရောင်ရေးစနစ်ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ မီးေထားလမ်းများ 
ကေံခ့ိငုရ်ောင်းမနွရ်ေးအတေွ ်အဓေိဦးစားရပးရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ လမ်းတစ်ခုချင်းအလိုေ် တိုင်းတာ
စစ်ရေးေန်လိုရကောင်း၊ မီးေထားလမ်းများရောင်းမွန်
ပခင်းမေှိပါေ ေထားတွဲများပျေ်စီးရစမပီး ခေီးသွားလာ
မှုေိ ုကေန့်ကောမှုပဖစရ်ပါ်ရစသပဖင့ ်လမ်းများရောင်းမနွ်
ရစရေး ေထားလမ်းများအား ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ော 
တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စံချန်ိစံညွှန်းများအတုိင်း တိေျစွာ
လုိေ်နာ၍ ရေေှည်အတွေ် ဦးစားရပးစဉ်းစားရောငေ်ေွ်
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ေနေ်နု-်ပပည ်မီးေထားလမ်းသည် ပထမ
ေံုးဖွင့်လှစ်ခ့ဲသည့် မီးေထားလမ်းပဖစ်မပီး အေင့်ပမှင့်တင်
ော လျှပစ်စေ်ထားလမ်းများအထ ိရမျှာမ်နှ်းလပုရ်ောင်
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ချေ်ချင်းအရောင်အထည်ရဖာ်
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ရောင်ေွေ်နုိင်မည်မဟုတ်ရသာ်လည်း ရေေှည်အတွေ် 
စီမံချေ်ချလုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပမစ်ေူး
မီးေထားတတံားရဖာေလ်ပုေ်ာတငွ ်ယခငေ် မှားယငွ်း
စွာရဖာေလ်ပုခ်ဲသ့ည့ ်ေဇီိငု်းအမှားများအရပါ် သငခ်န်းစာ
ယူ၍ ရဘးချင်းယှဉ်လျေ်ရသာ်လည်းရောင်း၊ အရပါ်
ရအာေ် နှစ်ထပ်ေီဇုိင်းပံုစံပဖင့်ရသာ်လည်းရောင်း ရဖာေ် 
လုပ်နုိင်ရေး စဉ်းစားလုပ်ရောင်ကေေန်လိုရကောင်း။

ေမ္ဘာလညှ့ခ်ေီးသွားလပုင်န်းတငွ ်အသုံးပပုေန ်ပပန ်
လည ်ပပုပပငမ်ည့ ်ရေရနွးရငွ့သုံး မီးေထားစေရ်ခါင်းများ 
ရမာင်းနှင်ောတွင် ရေျာေ်မီးရသွးေုိ အသံုးပပုရမာင်းနှင်
ေန်နှင့် အေညအ်ရသွးရောင်းမနွသ်ည့ ်ရေျာေမ်ီးရသွး
များေို အသုံးပပုေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မီးေထားလမ်းများ
အရနပဖင့ ်လမ်းရောင်းေနန်ငှ့ ်လမ်းတစရ်လျှာေ ်ေထား
စီးခေီးသည်များ မျေ်စိပသာေေိှေန်လုိအပ်သေ့ဲသ့ုိ ေထား 
အတွင်းပိုင်းသည်လည်း သန့်ေှင်းသပ်ေပ်ရနေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ နှစ် ၁၀၀ ရေျာ် အရတွ့အကေုံေှိမပီးပဖစ်သည့် 
မိမိတို့မီးေထားလုပ်ငန်းသည် မီးေထားစေ်ရခါင်းများ
နှင့် လူစီးတဲွ၊ ေုန်တင်တဲွများေုိ ပပည်တွင်းပဖစ် တည်ရောေ် 
နိုင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ခုတုိးတေ်ရေးအတွေ် 
Research and Development သည် အဓိေလုိအပ်သေ့ဲသ့ုိ 
ပမန်မာ့မီးေထားတွင်လည်း ေထားနှင့်ပတ်သေ်သည့် 
Research and Development Center တစခ် ုထရူထာင်
နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားေန်လုိရကောင်း၊ ေထားတဲွများ
တည်ရောေ်ောတငွ ်လျှပစ်စေ်ထားအထ ိဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး အနာဂတ်အတွေ် ကေိုတင်
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ ထိုသို့စဉ်းစား၍ 
အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွေ်ာတငွလ်ည်း ရခါင်းတဲွ
ငယ်များပဖင့် စတင်ရောင်ေွေ်ော အေင့်ေင့် အေင့်
ပမငှ့တ်င်နုိင်ရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း 
မှာကေားရေွးရနွးသည်။

လှည့်လည်သကည့်ရှု
ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

နိုင်ငရံတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များသည် စေ်ရခါင်း
သစ် တပ်ေင်ထုတ်လုပ်ရေးစေ်ရံု (ရနပပည်ရတာ်)အတွင်း 
လူစီးစေ်ရခါင်းများနှင့် ရိုးရိုးစေ်ရခါင်းများ တပ်ေင်
မွမ်းမံထားေှိမှု၊ စေ်ရခါင်းသစ်များ တည်ရောေ်ရနမှု
နငှ့တ်ညရ်ောေမ်ပီးစီးသည့စ်ေရ်ခါင်းသစမ်ျားေိ ုလညှ့ ်
လညက်ေည့ရ်ှုကေော တာေနေ်ှသိမူျားေ လိေုလ်ေံငှ်းလင်း
တင်ပပကေသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ေင်များသည် 
ရနပပည်ရတာ်ဘူတာကေီးသို့ ရောေ်ေှိကေမပီး မီးေထား
ပပတိုေ်တည်ရောေ်ေန် စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် 
အရပခအရနများေိ ုကေည့ရ်ှုစစရ်ေးော တာေနေ်ှသိမူျား
ေ လိုေ်လံေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ မီးေထား
ပပတိုေ်တည်ရောေ်ော၌ ရေှးရဟာင်းစေ်ရခါင်းတွဲ
များအား အရောေ်အဦ၏ပပင်ပတွင် ပပသထားေှိပါေ 
ရေေှည်တွင် ောသီဥတုေဏ်ရကောင့် ပျေ်စီးယုိယွင်းမှုများ 
ပဖစ်ရပါ်လာနုိင်သပဖင့် ပပတုိေ်အတွင်း ထည့်သွင်းပပသေန် 
လိရုကောင်း၊ ပပည်ပနုိင်ငံများတွင် တည်ရောေ်ထားေိှသည့် 
မီးေထားပပတိေုမ်ျားေိ ုရလလ့ာ၍ မမိတိိုန့ိငုင်နံငှ့ေ်ိေု်
ညီသည့် ေီဇိုင်းပုံစံမျ ိုးေေှိရအာင် စနစ်တေျတွေ်ချေ်
လုပ်ရောင်ကေေန်လုိရကောင်းနှင့် မီးေထားနှင့် ပတ်သေ်၍ 
ဘူတာေပ်ေန်းတွင်သာမေ လမ်းနယ်များတွင်ပါ ရဘး 
အန္တောယေ်င်းေငှ်းမှု ေှရိစရေး မီးေထားစည်းေမ်းချေ်
များေိ ုတတိေိျေျလိေုန်ာရစရေး ကေပမ်တလ်ပုရ်ောင်
ကေေန် လိုအပ်သည့်အရပခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ပပန်လည်ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 95

တပ်မရတာ်၏အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်ော 
ေွယ်ရေးတာေန်ပဖစ်မပီး လိုအပ်ချေ်အေ နိုင်ငံရတာ်၏ 
တာေန်များေို ရခတ္တတာေန်ယူထမ်းရောင်ရနေပခင်း
ပဖစရ်ကောင်း၊ စစစ်ည်းေမ်းသည ်တပမ်ရတာ၏်ရေျာရုိး
ပင်ပဖစ်သပဖင့် စည်းေမ်းရသေပ်၍ အမိန့်နာခံမှုရောင်း
စွာပဖင့် လုပ်ရောင်ကေရစလိုရကောင်းနှင့် မိမိတို့တာေန်
ထမ်းရောငသ်ည့ ်တပ၊် တပမ်ရတာ၊် ရေသနငှ့ ်တိငု်းပပည ်
၏အေျ ိုးစီးပွားေိုရောင်းမွန်တိုးတေ်ရအာင် မိမိတ့ုိ
တတ်စွမ်းသရေွ့ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်မပီး မမိေိိယု်
ေိုထိန်းသိမ်းရနထိုင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း နိုင်ငံရတာ်
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ စေတ်ငဘ်ာ 
လ ၁၄ ေေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ပပငဦ်းလငွတ်ပန်ယေ်ှ ိနည်း
ပပအောေှကိေီးများ၊ ေထေိအောေှကိေီးများ၊ ပါေဂရူေးမှူး
များ၊ ေော၊ ေောမများ၊ သရနေအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစ ု
များအား စစ်တေ္ကသိုလ်၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ရတွ့ေံု
အမှာစေားရပပာကေားစဉ် ထည့်သွင်းရပပာကေားသည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတူ ဇနီး ရေါ်ကေူကေူလှ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) 
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးရအာင်နှင့်ဇနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရလ)
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်နှင့်ဇနီး၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့်ဇနီးများ၊ 
အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ေိုေို
ဦး၊ ရေျာင်းအုပ်ကေီးများ၊ ပပင်ဦးလွင်တပ်နယ်ေှိ နည်းပပ
အောေှကိေီးများ၊ ေထေိအောေှကိေီးများ၊ ပါေဂရူေးမှူး
များ၊ ေော၊ ေောမများ၊ သရနေအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစု
များ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေဓမ္မနည်းပဖင့်ေယူေန်ကကံစည်

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်

ြပင်ဦးလွင်ေပ်နယ်ေှိ နည်းြပအောေှိကေီးများ၊ ေေိေအောေှိကေီးများ၊
ပါေဂူတေးမှူးများ၊ ေော၊ ေောမများ၊ သတနေအောေှိ၊

စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁၄ - ၉ - ၂၀၂၁ )

ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပဖစ်ရပါ်ရပပာင်းလဲမှုအရပခအရန
များနှင့် နုိင်ငံရတာ်အတွေ် တပ်မရတာ်၏ အရေးပါမှုအခန်း
ေဏ္ဍေုိ အောေိှ၊ စစ်သည်မိသားစုများ သိေိှရစေန် အနည်း 
ငယရ်ပပာကေားလုိရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစံုေီမုိေရေ
စီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပဲွတွင် ပဖစ်ရပါ်ခ့ဲသည့် မဲမသမာ
မှုပဖစပ်ွားနိငုရ်သာ မစဲာေင်းကေီးမားစွာမှားယငွ်းမှုများေိ ု
စစိစရ်တွ့ေှေိသပဖင့ ်တာေနေ်ှသိအူဖွဲ့အစည်း အေင့ေ်င့်
ေ ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရပးနိုင်ရေး တင်ပပရောင်ေွေ်ခဲ့
ရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရပးပခင်း 
မေှိခဲ့သည့်အပပင် တတိယအကေိမ်လွှတ်ရတာ်ရခါ်ယူ၍ 
နိုင်ငံရတာ်၏အာဏာအေပ်ေပ်ေို အဓမ္မနည်းပဖင့်ေယူ
ေန ်ကေစံညက်ေိုးပမ်းမှုများရကောင့ ်နိငုင်ရံတာေ်ိ ုနိငုင်ရံေး
အေ အရေးရပါ်အရပခအရနအပဖစ်ရကေညာော ယာယီ
သမ္မတ၏ တာေနလ်ွှအဲပခ်ျေအ်ေ နိငုင်ရံတာ၏်တာေန်
ေိ ုတပမ်ရတာေ် ရခတ္တတာေနယ်ထူနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွ်
ရနေပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေနှင့်
အညနီိငုင်ရံတာေ်ိ ုောေယွရ်စာင့ရ်ေှာေရ်နသည့ ်အဖွဲ့
အစည်းပဖစသ်ပဖင့ ်နိငုင်ံအ့တေွ ်အရေးကေီးလသှည့ ်ပါတီ
စုံေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်မှ ရသွဖည်မသွားရစေန် 
လုပ်သင့်လုပ်ထိုေ်၊ ရပပာသင့်ရပပာထိုေ်သည်များေို 
ရေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီောလများေပင် ရထာေ်ပပရပပာေုိ
ခဲ့ရသာ်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့် 
ရေွးရောေ်ပဲွဥပရေများေုိ ရေျာ်လွန်လုပ်ရောင်ခ့ဲသည့် 
အရပခအရနများေုိ ရတွ့ေိှေရသာရကောင့် ယခုေ့ဲသ့ုိ အရပခ 
အရနများအထိ ရောေ်ေှိခဲ့ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ စစ်မှန်
သည့ ်ေမီိေုရေစပီဖစရ်စရေး၊ စည်းေမ်းေှမိပီး ခိငုမ်ာသည့ ်
ေီမိုေရေစီပဖစ်ရစရေးအတွေ် တပ်မရတာ်အရနပဖင့် 
ေေ်လေ်ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားမည် ပဖစ်ရကောင်း။
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နည်းလမ်းမျ ိုးစုံပဖင့်အဆာင်ေေက်
တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များေို 

ရခတ္တတာေန်ယူရောင်ေွေ်ရနေသည့်အချန်ိတွင် နိငုင်ရံတာ ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေိုဖွ ဲ့စည်း၍ ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်
၅ ေပ်၊ ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်ေို ချမှတ်ရောင်ေွေ်လျေ်
ေှိမပီး ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး 
လုပ်ငန်းများေို ဦးစားရပးလုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တတိယလှိုင်းပဖစ်ပွားမှုသည် ဇွန်လ
နှင့် ဇူလိုင်လတို့တွင် အေိုးေုံးအရပခအရနပဖစရ်ပါ်ခဲမ့ပီး 
ရသေုံးမှုနှုန်းလည်း ပမင့မ်ားခဲသ့ညေ်ိရုတွ့ေှခိဲေ့ရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်း ပမန်ေန်ပပင်းထန်လာ
မှုေိ ုထနိ်းချုပန်ိငုေ်နန်ငှ့ ်ရောဂါောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေု
သရေး လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုထိရောေ်စွာ ရောင်ေွေ်
နိငုေ်န ်မမိေိိယုတ်ိငုဦ်းရောင၍် စမီခံန့်ခွမဲှုလုပ်ငန်းများ
ရောင်ေွေ်ခ့ဲော ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး
လုပ်ငန်းများေုိ တေ်ညီလေ်ညီပဖင့် ရောင်ေွေ်ခဲရ့ကောင်း၊ 
ရောဂါခစံားရနေသမူျားအတေွ ်အဓေိလိအုပခ်ျေပ်ဖစ်
သည့် ရအာေ်ေီဂျင်လိုအပ်ချေ်များေို အပမန်ေုံးေေှိ
နိုင်ရေး နည်းလမ်းမျ ိုးစုံပဖင့် ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့ရကောင်း၊ 
ထို့ပပင် ောေွယ်ရေးများေေှိနိုင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင် 
ေွေ်ခဲ့မပီး ေေှိလာသည့်ောေွယ်ရေးများေို ရေသ
အလိေု ်ဦးစားရပးအပုစ်မုျားသတမ်တှ၍် ထိုးနှရံပးလျေ်
ေှရိကောင်း၊ လေေ်ှအိချနိတ်ငွ ်ေူးစေပ်ဖစပ်ွားနှုန်း ရလျာ ့
ေျလာလျေ်ေှိသည်ေိုရတွ့ေှိေမပီး တာေန်ေှိသူများ၏ 
စမီခံန့်ခွမဲှု၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ၊ ရစတနာေ့နထ်မ်း
များ၏ ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွမ်ှုနငှ့ ်ပပညသ်တူို၏့ ပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်မှုများရကောင့် ယခုေဲ့သို့ ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှု
နှုန်းေို ထိရောေ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
ကကိုးြမ်းလုြ်အဆာင်

ထို့ပပင် ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ထိခိုေ်ခဲ့ေသည့်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို အပမန်ေုံးေုစားရပးနိုင်ရေး 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်
သာမေ နုိင်ငံတောတွင်လည်း အလုပ်သမားေှားပါးပခင်း၊ 
လပုအ်ားခစေတိ၊် သယယ်ပူိုရ့ောငမ်ှုစေတိပ်မင့မ်ားမှုများ
ရကောင့် စီးပွားရေးတွင် ထိခိုေ်မှုများပဖစ်ရပါ်လျေ်ေှိ
သညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရမွး 
ပမူရေးထုတ်ေုန်များေို အဓိေထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ

ပဖစသ်ပဖင့ ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများ အေေ်မပပတ်
ရစရေးနှင့် အထွေ်နှုန်းရောင်းမွန်ရစရေး အားရပး
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုပမင့်မားပါေ 
ထုတ်လုပ်သူ၊ အလုပ်သမား၊ ေေ်စပ်လုပ်ငန်းများသာ
မေ ပို့ေုန်ပမာဏေိုပါ ပမှင့်တင်နိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် 
နိငုင်၏ံစီးပွားရေးေိလုည်း ပမငှ့တ်ငရ်ောငေ်ေွန်ိငုမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ေန်နှင့် ရေထွေ်ထုတ်ေုန်များ ပပည်ပသို့ 
တင်ပို့ရောင်းချေလျေ်ေှိရသာ်လည်း ေီနှင့် အချ ို့ရသာ 
ေနုပ်စ္စည်းများေိ ုတငသ်ငွ်းရနေရသာရကောင့ ်ပပညတ်ငွ်း
ေုန်ထုတ်လုပ်မှု ပမင့်တေ်လာရစရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင် 
လျေ်ေှိရကောင်း၊ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ေိဗုစ-်၁၉ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီလညပ်တ်
ခွင့်ပပုထားမပီး အပခားပိတ်ထားေသည့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ
များ ပပနလ်ညလ်ညပ်တန်ိငုရ်ေးအတေွလ်ည်း ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ြညာတတ်လူြားေေင်းေပမစ်များ လိုေြ်

တိုင်းပပည်တစ်ခုဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ေန်အတွေ် အသိ 
ပညာ၊ အတတပ်ညာနငှ့ ်ပပည်စ့ုသံည့ ်ပညာတတလ်သူား
အေင်းအပမစမ်ျားလိအုပမ်ညပ်ဖစမ်ပီး အရပခခမံှာ အတန်း
ပညာတတ်ရပမာေ်ေန်ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် တပ်မရတာ် 

တြ်မအတာ်၏ေဓိကတာေန်ြည် 
နိုင်ငံအတာ်ကာကွယ်အေးတာေန်ပဖစ်ပြီး 

လိုေြ်ချက်ေေ နိုင်ငံအတာ်၏ တာေန်များကို 
အခတ္တတာေန်ယူထမ်းအဆာင်အနေပခင်းပဖစ်၊
 နိုင်ငံအတာ်ကို ကာကွယ်နိုင်ေန်ေတွက် 

မိမိတို့တစ်ဦးချင်း၏ တာေန်ေတ္တေားများကို 
အကျြွန်စွာထမ်းအဆာင်ေန်နှင့် “အလ့လာ၊ အလ့ကျင့်၊ 

လိုက်နာ” ဆိုြည့် အဆာင်ြုေ်ေတိုင်း 
မိမိထမ်းအဆာင်ေြည့်တာေန်များကို 

ကျွမ်းကျင်မှုေှိအောင် ေပမဲမပြတ်အလ့လာေန်၊ 
အလ့ကျင့်ေန်နှင့် စစ်စည်းကမ်းကို 

တိကျစွာလိုက်နာေန် လိုေြ်မည်ပဖစ်၊ 
စစ်စည်းကမ်းြည် တြ်မအတာ်၏ အကျာရိုးြင်ပဖစ်ပြီး 

စည်းကမ်းအြေြ်၍ ေမိန့်နာခံမှုအကာင်းစွာပဖင့် 
လုြ်အဆာင်သကအစလို။
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အရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်များေို ထမ်းရောင်ခဲ့ေ
မပီးရနာေ်ပိုင်း ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ပိတ်
ထားေသည့်ရေျာင်းများေုိ နုိင်ငံရတာ်၊ မိဘနှင့် ောယေံေှင် 
ရေျာင်းသားရေျာင်းသမူျားတငွ ်နစန်ာမှုများပဖစရ်ပါ်မှု
မေှိရစရေး ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင်ကေားရစခဲ့ရကောင်း၊ 
သိုရ့သာလ်ည်း ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ တတယိလှိုင်း ပဖစရ်ပါ်
ခဲသ့ပဖင့ ်ရေျာင်းများယာယပီတိထ်ားခဲေ့မပီး ရောင်းမနွ်
စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အချနိ်တွင် ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင် 
ကေားရပးနုိင်ရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
၂၀၁၉ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းအေ မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် အထေ် 
တန်းပညာမသငက်ေားဖူးသနူငှ့ ်စာလုံးေမတတရ်ပမာေ်
သူဦးရေသည် ပမင့်မားလျေ်ေှိသည်ေိုရတွ့ေှိေသပဖင့် 
ပညာရေးနငှ့ပ်တသ်ေပ်ါေ အရလးထားရောင်ေွေ်သွား
ေန် လုိအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ပြန်လည်ကျင်းြအြးြွားမည်

မငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျားနငှ့ ်ပတသ်ေ၍်လည်း 
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူ
စာချုပ် NCA ပါ သရဘာတူညီချေ်များအတုိင်း ပဖစ်နုိင်သမျှ 
အရလးထားရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် 
လွတ်လပ်ရေးေေိှသည့်အချန်ိေတည်းေပင် နုိင်ငံရေးအေ၊ 
တိငု်းေင်းသားရေးအေ သရဘာထားေွလဲွမဲှုများရကောင့ ်
လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခများ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့ေသပဖင့် ပပည်သူ
တစေ်ပလ်ုံးလိလုားရတာင့တ်ရနသည့ ်ထာေေမငမိ်းချမ်း
ရေးေေှေိနအ်တေွ ်ကေိုးပမ်းလပုရ်ောငလ်ျေေိှ်ရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်အရနပဖင့် အရေးရပါ်ောလေုိင်ော ပပဋ္ဌာန်း
ချေမ်ျားနငှ့အ်ည ီရောငေ်ေွမ်ပီးစီးပါေ ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံ
ဥပရေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လပ်၍တေားမျှတသည့ ်
ရေွးရောေ်ပွဲအား ပပန်လည်ေျင်းပရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း။

တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်
ောေွယ်ရေးတာေန်ပဖစ်မပီး လုိအပ်ချေ်အေ နုိင်ငံရတာ်၏  
တာေန်များေို ရခတ္တတာေန်ယူထမ်းရောင်ရနေပခင်း
ပဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာေ်ိ ုောေယွန်ိငုေ်နအ်တေွ ်မမိိ
တို့တစ်ဦးချင်း၏ တာေန်ေတ္တေားများေို ရေျပွန်စွာ 
ထမ်းရောင်ေန်နှင့် “ရလ့လာ၊ ရလ့ေျင့်၊ လုိေ်နာ” ေုိသည့် 
ရောင်ပုေ်အတိုင်း မိမိထမ်းရောင်ေသည့် တာေန်များ
ေို ေျွမ်းေျင်မှုေှိရအာင် အမမဲမပပတ်ရလ့လာေန်၊ ရလ့ 

ေျင့ေ်နန်ငှ့ ်စစစ်ည်းေမ်းေိ ုတေိျစွာလိေုန်ာေန ်လုိအပ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စစ်စည်းေမ်းသည် တပ်မရတာ်၏ ရေျာ 
ရိုးပင်ပဖစ်မပီး စည်းေမ်းရသေပ်၍ အမိန့်နာခံမှုရောင်း
စွာပဖင့ ်လပုရ်ောငက်ေရစလိရုကောင်း၊ မမိတိိုသ့င်ကေားခ့ဲ
ေသည့် စစ်နည်းဗျူဟာများေုိ ပုိင်နုိင်ေျွမ်းေျင်မှုေှရိအာင ်
ရလ့လာရလ့ေျင့်ရုံသာမေ လေ်ရတွ့စစ်ရပမပပင်တွင်
လည်း ထိရောေ်စွာအသံုးချနုိင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အရပခခံ 
စစ်နည်းဗျူဟာနှင့် စစ်ပညာများေုိ လိုေ်နာမှုမေှိပါေ 
စစရ်ပမပပငတ်ငွ ်ရပးေပမ်ှုများကေီးမားနိငုသ်ညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်
စစ်သည်တစ်ဦးချင်းအရနပဖင့် ေျန်းမာ၊ ကေံ့ခိုင်၊ ေျွမ်း 
ေျငမ်ှုေှရိအာင ်ရလေ့ျင့ရ်နေမညပ်ဖစေ်ာ စစစ်ည်းေမ်း
နှင့် အမိန့်နာခံမှုရောင်းမွန်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အလ့ကျင့်ြင်သကားအြးေမည်

ပပငဦ်းလငွတ်ငွ ်တပမ်ရတာရ်လေ့ျင့ရ်ေးသငတ်န်း
ရေျာင်းများစွာေှိမပီး ရလ့ေျင့်ရေး၏ အရပခခံဘူမိနတ်
သနပ်ငပ်ဖစသ်ည့အ်တေ်ွ အေညအ်ချင်းပပည့ေ်မပီး အေည ်
အရသွးထေ်ပမတ်ရောင်းမွန်သည့် အောေှိ၊ စစ်သည်
များ ထေွရ်ပါ်လာရအာင ်နည်းပပများအရနပဖင့ ်ရလေ့ျင့ ်
သင်ကေားရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သင်တန်းသားများ၏ 
အေညအ်ရသွးပမငှ့တ်ငန်ိငုရ်ေး အမမမဲပပတရ်လလ့ာ ရဖာ ်
ထုတ်ရနေမည်ပဖစ်ော သင်တန်းေင်းလာပါေ ၎င်း၏ 
အေညအ်ချင်းနငှ့ ်ေိေုည်သီည့ ်လမူနှရ်နောမနှ ်တာေန်
ရပးအပ်နိုင်ေန်လည်းလိုအပ်မည် ပဖစ်ရကောင်း၊ အရေ 
အတွေ်ထေ် အေည်အချင်းေို ဦးစားရပးရောင်ေွေ်
ကေရစလိမုပီး နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်တပမ်ရတာအ်တေွ ်အားေိုး 
အားထားေသည့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ညမ်ျားေိ ုရမွးထတုရ်ပး
ကေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိအိရနပဖင့ ်အေညအ်ရသွးပပည့်
ေရသာ တပမ်ရတာပ်ဖစရ်စရေး အတေွ ်တပမ်ရတာစ်မွ်း
ေည်ထေ်ပမေ်ရေး၊ စွမ်းပေားပမင့်မားရေးေုိ အရလးထား 
ရောငေ်ေွရ်ပးခဲမ့ပီး စစသ်ညမ်ျား ပညာေညပ်မင့မ်ားရေး၊ 
မသိားစမုျား၏ စားေတရ်နရေး အေငရ်ပပ ရချာရမွ့မှု ေှိ
ရစရေး ဘေ်ရပါင်းစုံမှ ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ထိုပ့ပင ်မမိတိိုန့ိငုင် ံလဦူးရေ၏ ၅၂ ောခိငုန်ှုန်းသည ်အမျ ိုး 
သမီးများ ပဖစ်ရသာရကောင့် အမျ ိုးသမီး အောေိှ၊ စစ်သည်
များထွေ်ရပါ်လာရအာင် လုပ်ရောင်ရပးခ့ဲော နုိင်ငံတော 
တပ်မရတာ်များနှင့် ေင်ရပါင်တန်းနိုင်ရအာင် ကေိုးပမ်း
လုပ်ရောင်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း။
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ရိုးြားကကိုးစားစွာ အဆာင်ေေက်
ထိုရ့ကောင့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျားအရနပဖင့ ်

မိမိတို့၏ ေိုယ်စီတာေန်များေို ရေျပွန်ရအာင်ထမ်း
ရောင်ော မိမိဘေတိုးတေ်ရစရေး ကေိုးပမ်းရောင် 
ေွေ်ကေရစလုိရကောင်း၊ ထုိသ့ုိလုပ်ရောင်ကေောတွင်လည်း 
ရောင့်ေဲတင်းတိမ်သည့်စိတ်ပဖင့် ရိုးသားကေိုးစားစွာ 
ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်မပီး မိမိေင်ရငွနှင့် ထွေ်ရငွမျှတရအာင် 
ရနထိုင်သွားကေေန် တိုေ်တွန်းလိုမပီး မိမိတို့၏ ကေိုးစား
မှု၊ စည်းေမ်းလိေုန်ာမှု၊ ေျန်းမာရေးရောင်းမနွရ်အာင ် 

ရနထိုင်စားရသာေ်မှုများအလိုေ် ရအာင်ပမင်မှုများ ေေှိ
နိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အသတိေား၊ သတတိေား လေေ်ိငု ်
ထား၍ မမိတိို၏့ရောင်းမနွသ်ည့ ်အရလအ့ေျင့ရ်ောင်း
များေုိအသံုးချော ဘေေုိတည်ရောေ်ကေရစလုိရကောင်း၊ 
မိမိတ့ုိတာေန်ထမ်းရောင်သည့် တပ်၊ တပ်မရတာ်၊ ရေသ
နှင့် တိုင်းပပည်၏အေျ ိုးစီးပွားေို ရောင်းမွန်တိုးတေ်
ရအာင် မိမိတို့တတ်စွမ်းသရေွ့ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေ
မည်ပဖစ်မပီး မိမိေိုယ်ေိုထိန်းသိမ်းရနထိုင်ကေရစလို
ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန် ကေီးချုပ်  ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် 
စေ်တင်ဘာလ ၁၆ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် မန္တရလးတိုင်း
ရေသကေီးနငှ့ ်ပပငဦ်းလငွမ်မို့နယ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
အဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ဌာနေိငုေ်ာေနထ်မ်းများနငှ့ ်မမို့မမိမို့ဖများ
အား ပပငဦ်းလငွမ်မို့နယခ်န်းမ၌ ရတွ့ေုအံမှာစေားရပပာ
ကေားသည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့အ်တ ူရောငစ် ီ
ေင်များပဖစ်ကေသည့် ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး          
ေဲေင်းဦး၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးတင်
ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိုး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး 
ေန်ကေီးချုပ် ဦးရမာင်ေို၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ 
တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ အလယ်ပုိင်းတုိင်း စစ်ဌာနချုပ် 
တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ေိုေိုဦး၊ တိုင်းရေသကေီး စည်ပင်သာ 
ယာရေးရော်မတီ ဥေ္ကဋ္ဌ မမို့ရတာ်ေန် ဦးရေျာ်ေန်း၊ 
မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပင်ဦးလွင်ခရိုင်နှင့် မမို့နယ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ၊ ဌာနေုိင်ောေန်ထမ်း 
များ၊ မမို့မမိမို့ဖများနငှ့ ်ေပေ်ေွရ်ေျးေွာအပုစ် ုစမီခံန့်ခွဲ
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖဲွ့ေင်များအား တုိင်းရေသကေီး 
ေန်ကေီးချုပ် ဦးရမာင်ေုိနှင့် အဖဲွ့ေင်များေ ကေိုေုိနှုတ်ေေ် 
ကေသည်။

ထိုရ့နာေ ်အစည်းအရေးခန်းမတငွ ်တိငု်းရေသကေီး 
ေနက်ေီးချုပေ် မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးအတငွ်း လမူှုရေး၊ 
စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ ရေသဖွမံဖိုးတိုးတေရ်ေးရောင ်
ေွေ်မှုအရပခအရနများ၊ ေန်ထမ်းအိမ်ောများနှင့် မမို့ပပ

မန္တတလးေိုင်းတေသကေီးနှင့် ြပင်ဦးလွင်မမို့နယ်
စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ဌာနေိုင်ောဝန်ေမ်းများနှင့်

မမို့မိမမို့ဖများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁၆ - ၉ - ၂၀၂၁ )

အိမ်ောစီမံေိန်းများ ရောင်ေွေ်သွားမည့် အရပခအရန
များ၊ ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေးထိုးနှရံောငေ်ေွ်
ထားေှမိှု အရပခအရနများနငှ့ ်အရထရွထ ွအချေအ်လေ်
များေို ေှင်းလင်းတင်ပပမပီး မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး
စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ မမို့ရတာ်ေန် ဦးရေျာ်
ေန်းေ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှု
အရပခအရနများေို ပဖည့်စွေ်ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။ 
ထိုရ့နာေ ်ပပငဦ်းလငွ ်ခရိငုအ်ပုခ်ျုပရ်ေးမှူး ဦးတငရ်မာင်
ေင်းေ ရေသေိငုေ်ာအချေအ်လေမ်ျားနငှ့ ်ရေသဖွံ့မဖိုး
ရေးေိုင်ောများေို တင်ပပသည်။
ေိုင်းေန်းကကိုးြမ်းအဆာင်ေေက်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပငဦ်းလငွခ်ရိငု ်ရေသ
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်ရောငေ်ေွေ်နလ်ိအုပသ်ည်
များေို ရတွ့ေုံရေွးရနွးလိုသည့်အတွေ် ယခုေဲ့သို့ 
ရတွ့ေုပံခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ အပခားေမ္ဘာန့ိငုင်ံ
များနည်းတ ူေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ တတယိလှိုင်း ေူးစေမ်ှု
နှုန်းပမင့်မားစွာပဖစ်ရပါ်ခဲ့မပီး ပပင်ဦးလွင်ခရိုင်ေိုလည်း  
ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှု နှုန်းပမင့်တေ်လျေ်ေှိသည့်အတွေ် 
ဇူလိုင်လေတည်းေ ရနအိမ်တွင်ရနထိုင်ရေး (Stay at 
Home)အစအီစဉတ်ငွ ်ထည့သ်ငွ်းရောငေ်ေွခ်ဲေ့ရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါပိုးေူးစေခ်ေံသအူရနပဖင့ ်
စေ်တငဘ်ာ ၁၅ ေေ်ရန့အထ ိ၄ သနိ်း ၃ ရသာင်းရေျာ ်
ေှိမပီပဖစ်မပီး ေူးစေ်မှုနှုန်းယခင်ေထေ် ေျေင်းလျေ်
ေှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပငဦ်းလငွမ်မို့သည ်
ပန်းမမို့ရတာ၊် ခေီးသွားမမို့ရတာ၊် ပညာရေးမမို့ရတာပ်ဖစ်
မပီး ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုရကောင့် စီးပွားရေးအရပခ 
အရနများ အေိှန်အဟုန် ေပ်တန့် ခ့ဲေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါ 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ရလျာ့ေျလာမှသာလျင် တင်းကေပ်ထား
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သည့် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို ရပဖရလျာ့ရပးေမည်
ပဖစသ်ပဖင့ ်ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှု ရလျာေ့ျလာ ရအာင ်
ေိုင်းေန်းကေိုးပမ်း ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။
ကျဆင်းလျက်ေှိ

ေိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းသည် ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လ
တို့တွင် ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ပမင့်မားလာခဲ့သပဖင့် ရောဂါေူး
စေ်မှုနှုန်း ပမန်ေန်ပပင်းထန်လာမှုေို ထိန်းချုပ်နိုင်ေန်
နှင့် ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးလုပ်ငန်းများ
အား ပိုမိုထိရောေ်စွာ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန် မိမိေိုယ်တိုင်
ဦးရောင၍် ဗဟိအုေင့ ်စမီခံန့်ခွမဲှုလပုင်န်းများ ရောင ်
ေေွခ်ဲေ့ာ ရောဂါောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး လပုင်န်း
များေိ ုပပုလပုမ်ပီး ဖဖိစိီးစီးထထိမိမိပိဖင့ ်ရောငေ်ေွရ်ပး
နိုင်ခဲ့သပဖင့် ယခုအချနိ်တွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 
ေျေင်းလျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
သိုရ့သာလ်ည်း အချ ို့ပပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်းများတငွ ်ေူးစေ ်
မှုနှုန်း များပပားလျေေ်ှရိနသညေ်ို ရတွ့ေှရိနေရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ရောဂါေူးစေ်မှုစစ်ရေးောတွင် နယ်ပယ်
ရပါင်းစံုတွင် ကေပ်မတ်စစ်ရေးရောင်ေွေ်ေန် လုိအပ်မည် 
ပဖစမ်ပီး စာေင်းဇယားအားပဖင့သ်ာ ေူးစေမ်ှုအရေအတေွ ်
ေျေင်းပခင်းမဟုတ်ဘဲ ရပမပပင် အမှန်တေယ်ေျေင်း
မှု ပဖစ်ရစေန် ရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုများေိ ုယခနုစှ်
အရစာပုိင်းောလများေတည်းေ အရလးထား ရောင်ေွေ် 
ခ့ဲရသာ်လည်း ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းအခေ်အခဲများရကောင့် 
ဖိဖိစီးစီးရောင်ေွေ်နိုင်မှု အားနည်းမှုများေှိခဲ့ရကောင်း၊ 
နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအရနပဖင့် ပါတီနိုင်ငံရေးေင်းေှင်းေ
မညပ်ဖစမ်ပီး မမိ၏ိ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းလပုင်န်းတာေနမ်ျားနငှ့ ်
ပါတနီိငုင်ရံေးေိ ုခွပဲခားသပိမငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မသမာ 
ရသာသမူျား၏ မခမိ်းရပခာေမ်ှုများအေအစိုးေေိ ုေန့်ေျင်
သည့် CDM လှုပ်ေှားမှုများ၊ တာေန်ေတ္တေား လစ်ဟင်းမှု
များေုိ နားလည်နုိင်ရသာ်လည်း မိမိတစ်ဦးတစ်ရယာေ်၏ 
ပါတနီိငုင်ရံေးခစံားချေမ်ျားရကောင့ ်နိငုင်သံ၊ူ နိငုင်သံား
များ၏ ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေးနငှ့ ်အပခားေဏ္ဍရပါင်းစုံ
တွင် နစ်နာမှုများမပဖစ်ရပါ်ေန်လိုရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် 
ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများေုိ ရကေညာချေမ်ျားထတုပ်ပန၍် 
ပပန်လည်ထမ်းရောင်နိုင်ေန် ဖိတ်ရခါ်ရောင်ေွေ်ခဲ့
ရကောင်း။

ြိုမိုစွာထုတ်လုြ်
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီရနပဖင့ ်ရောဂါ

ောေယွထ်နိ်းချုပရ်ေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွခ်ဲေ့ာတငွ ်
ောေယွရ်ေးများေေှရိေးအတေွလ်ည်း အထူးအရလး 
ထားလပုရ်ောငခ်ဲရ့ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ပပညပ်နိငုင်ံ
များမှ ောေွယရ်ေးများ ေယ်ယေူေှရိစရေး နည်းလမ်း
မျ ိုးစုံပဖင့် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ော ောေွယ်ရေးများ 
ေေတ်ိေုရ်ောေေ်ှလိာလျေေ်ှမိပီး ယခနုစှေ်နုပ်ိငု်းတငွ ်
နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းေို ရေးထိုးမပီးပဖစ်ရစ
ရေး ရမျှာ်မှန်းလုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း ၊ ထို့ ပပင် 
ရအာေေ်ဂီျငလ်ိအုပခ်ျေမ်ျားေိလုည်း မေေသည့ ်နည်း
လမ်းများပဖင့် ပပည်ပမှမှာယူပခင်း၊ ပပည်တွင်းေှိ စေ်ရုံ၊ 
အလုပ်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်ပခင်းများပဖင့် ဘေ်ရပါင်းစုံမှ
ေေှနိိငုရ်ေးရောငေ်ေွခ်ဲေ့ာ လေေ်ှအိချနိတ်ငွ ်လိအုပခ်ျေ်
ပမာဏထေ် ပိုမိုစွာထုတ်လုပ်နိုင်လျေ်ေှိရကောင်း။

မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပတသ်ေ်၍ ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေး ေျ
ေင်းမှုများေိ ုရပဖေငှ်းနိငုရ်ေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွား
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အဓေိလိအုပခ်ျေပ်ဖစသ်ည့ ်တစဦ်း
ချင်း ေင်ရငွေေိှရေးေုိ ရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 

ကမ္ဘာအြါ်တွင် ဆန်နှင့်ဂျုံကို ေဓိကထား

စားြုံးသကပြီး မိမိတို့နိုင်ငံ၌ 

ေဓိကအမွးပမူအေးလုြ်ငန်းေအနပဖင့် 

သကက်၊ ေက်၊ ဆိတ်၊ နွား၊ ငါးတ့ုိကုိ အမွးပမူသကအသကာင်း၊ 

တိုင်းအေြကကီးေတွင်း၌ 

ေထက်ြါ အမွးပမူအေးလုြ်ငန်းများကို 

ပဖစ်ထွန်းအောင်ပမင်အောင် လုြ်အဆာင်နိုင်စွမ်း

ေှိြပဖင့် ကကိုးြမ်းလုြ်အဆာင်သကအစလို၊ 

အမွးပမူအေးလုြ်ငန်းများ လုြ်အဆာင်ောတွင် 

လွှတ်၍အမွးပမူပခင်း၊ စားကျက်အပမများတွင်လှန်၍ 

အမွးပမူပခင်း၊ အလှာင်၍အမွးပမူပခင်းများေှိြပဖင့် 

စနစ်ကျနပြီး တန်ဖိုးပမင့်ထုတ်ကုန်များ 

ထုတ်လုြ်နိုင်ြည့် အမွးပမူအေးလုြ်ငန်းပဖစ်အောင် 

လုြ်အဆာင်ေမည်။ 
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စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ လပုရ်ောငေ်နရ်ပမရနော၊ 
အခွင့်အလမ်းနှင့် ရေးေွေ်ေှိမပီးသားပဖစ်သပဖင့် စနစ်
ေျနသည့် ရခတ်မီစိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေို 
တုိင်းရေသကေီးအတွင်း အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ် 
ကေရစလိရုကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် မိုးစပါးစိေု်ဧေ ၁၅ 
သန်းေှိမပီး တစ်ဧေလျှင် တင်း ၁၀၀ ထွေ်မည်ေိုပါေ 
လူဦးရေ သန်း ၁၀၀ စာဖူလုံမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မန္တရလး 
တိုင်းရေသကေီး စပါးစိုေ်ဧေ ၇ သိန်းခန့်ေှိမပီး လူဦးရေ 
၆ သန်းခန့်ေှိော ေန်ဖူလုံမှု ၅၀ ေသမ ၃ ော ခိုင်နှုန်း
သာေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အထွေ်နှုန်းတိုးပွား
ရအာင် စုိေ်ပျ ိုးရပမဧေတုိးချဲ့ စုိေ်ပျ ိုးပါေ ရပမဧေအတွေ် 
အေနုအ်ေျများမညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်အထေွန်ှုန်းရောင်းမနွ်
ရအာင ်လပုရ်ောငန်ိငုမ်ည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးအသပိညာ ဗဟ ု
သုတများတိုးပွားရအာင် လုပ်ရောင်ရပးကေေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေသတွင်း၌ အပခားပဲနှင့် ေီထွေ်သီးနှံများမှ 
ေငရ်ငေွေှနိိငုသ်ညပ်ဖစရ်သာလ်ည်း ေသည့ေ်ငရ်ငပွဖင့ ်ပပင်
ပမှ ေယ်ယူစားသုံးမည်ေိုပါေ ရေသတွင်းမှ ရငွရကေး
များသည ်ပပငပ်သိုရ့ောေေ်ှသိွားမညပ်ဖစမ်ပီး ရေသဖွံ့မဖိုး
တုိးတေ်မှုေုိ ရနှာင့်ရနှးရစနုိင်ရသာရကောင့် ရေသတွင်း၌ 
အထွေ်နှုန်းတိုးပွားရအာင် လုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေသတွင်းထုတ်ေုန်များေို ထုတ်လုပ်နိုင်မှ
သာလျှင် ရေသတွင်းရငွရကေးကေယ်ေမည်ပဖစ်မပီး တိုင်း
ရေသကေီး၊ ပပညန်ယ ်ထိမုတှစေ်င့ ်တိငု်းပပညေ်ိ ုကေယေ်
ချမ်းသာလာရစနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေလိအုပ ်
ချေမ်ျားေိ ုပဖည့ေ်ည်းရပးနိငုရ်ေးအတေွ ်ပမစရ်ေတင်
စီမံေိန်းများေို အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ကေ
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဧောေတပီမစ၏် ၈၀ ောခိငုန်ှုန်းရသာ 
ရေများသည် အသုံးချပခင်းမေှိဘဲ ပင်လယ်တွင်းသို့ စီး
ေငသ်ွားပခင်းပဖစသ်ပဖင့ ်ပမစရ်ေတငစ်မီေံနိ်းေိ ုကေိုးပမ်း
ရောငေ်ေွေ်ာ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများအတေွ ်
အသုံးချနိုင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး 
သည ်ေိလုာစနစေ်ိ ုရအာငပ်မငစ်ွာ အရောငအ်ထညရ်ဖာ်
နိငုသ်ည့ ်သဘာေေရပးထားသည့ ်အခငွ့အ်ရေးများစွာ
ေိှသည်ပဖစ်သပဖင့် ပမစ်ရေတင်ောတွင် လုိအပ်သည့် လျှပ်စစ် 
စွမ်းအားေုိ ေုိလာစနစ်ပဖင့် ထုတ်လုပ်နုိင်ရေး လုပ်ရောင် 
ေမည်ပဖစ်မပီး ေုိလာစနစ်သည် ေမ္ဘာ့ပတ်ေန်းေျင်သန့်ေှင်း 
ရေးအတေွလ်ည်း အရေးပါရကောင်းနငှ့ ်စနစေ်ျနသည့ ်

စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများေိ ုအရောငအ်ထညရ်ဖာ ်
ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။
ကကိုးြမ်းလုြ်အဆာင်သကအစလို

ေမ္ဘာရပါ်တွင် ေန်နှင့် ဂျုံေို အဓိေထားစားသုံး
ကေမပီး မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ အဓေိ ရမွးပမူရေးလပုင်န်း အရနပဖင့ ်
ကေေ်၊ ေေ်၊ ေိတ်၊ နွား၊ ငါး တို့ေို ရမွးပမူကေရကောင်း၊ 
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း၌ အထေပ်ါ ရမွးပမူရေးလပုင်န်း
များေို ပဖစ်ထွန်းရအာင်ပမင်ရအာင် လုပ်ရောင်နိုင်စွမ်း
ေှသိပဖင့ ်ကေိုးပမ်းလပုရ်ောငက်ေရစလိရုကောင်း၊ ရမွးပမူ 
ရေးလပုင်န်းများ လပုရ်ောငေ်ာတငွ ်လွှတ၍်ရမွးပမူပခင်း၊ 
စားေျေရ်ပမများ တငွလ်နှ၍် ရမွးပမူပခင်း၊ ရလှာင၍်ရမွး 
ပမူပခင်းများေှသိပဖင့ ်စနစေ်ျနမပီး တနဖ်ိုးပမင့ ်ထတုေ်နု်
များ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းပဖစ်ရအာင် 
လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် နို့နှင့် 
န့ုိထွေ်ပစ္စည်းများေုိ ပပည်ပမှ တင်သွင်းရနေရသာရကောင့် 
နို့နှင့် နို့ထွေ်ပစ္စည်း အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ရအးခဲအသားငါးများ
ေိ ုထတုလ်ပု၍် ရခတမ်ထီပုပ်ိုးမှုပုစံမံျားပဖင့ ်မမိတိိုန့ိငုင်ံ
ေှိ အပခားရေသများသာမေ ပပည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ 
ရောင်းချနိငုသ်ညအ်ထ ိစဉ်းစားလပုရ်ောငက်ေေမညပ်ဖစ်
မပီး မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးသည် နို့စားနွားရမွးပမူရေး
ေိ ုရအာငပ်မငပ်ဖစထ်နွ်းစွာ ရောငေ်ေွန်ိငုသ်ည့ ်အလား 
အလာများစွာေှိသပဖင့် အရလးထားရောင်ေွေ်ေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း။

ထိုေဲ့သို့ အေည်အရသွးပမင့်မားမပီး အာဟာေပပည့်
ေသည့ထ်တုေ်နုမ်ျားေိ ုရေသတငွ်း၌ ထတုလ်ပုန်ိငုပ်ါေ 
ရေသခံများအရနပဖင့် ရေးနှုန်းသေ်သာစွာပဖင့် ေယ်ယူ
စားသုံးနိုင်မည်ပဖစ် မပီး ေျန်းမာရေးအတွေ်လည်း 
ရောင်းမနွသ်ည့ ်ေိယုခ်စံမွ်းအားများေိ ုေေှနိိငုမ်ညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးေိ ုအဓေိ
ထားလုပ်ေိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဖစ်သပဖင့် စိုေ်ပျ ိုး
ရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များ ေှားပါးရန၍မေရကောင်း၊ 
အသားငါးများ၊ အသီးအနှမံျားေိ ုပပည့ေ်စွာစားသုံးမသှာ 
လျှင် ေိုယ်ခံအားရောင်းမွန်မပီး ေျန်းမာရေးလည်း 
ရောင်းမနွမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စားရေးအတေွ ်
ဖူလုံမှုေှိရအာင် ဦးစားရပးလုပ်ရောင်ေန် ရပပာကေားလို
ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များတွင် မန္တရလးမှ စိန်
တလုံးသေေ်နှင့် ေီထွေ်ထုတ်ေုန်များသည် နာမည်
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ေေှိမပီးပဖစ်မပီး ပပည်ပနိုင်ငံများအထိ တင်ပို့ေသည်အထိ 
ရေးေွေ်ေေိှမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိပပင် ရေးေွေ်လုိအပ်ချေ် 
ေိှမပီးသားပဖစ်သည့် ငှေ်ရပျာသီးေ့ဲသ့ုိရသာ သီးနံှများနှင့် 
အပခားစိေု်ပျ ိုးရေး ထုတေ်ုန်များေို ရခတ်မီနည်းစနစ်
ေျစွာပဖင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေေ
မည် ပဖစ်ရကောင်း။
ထိန်းြိမ်းသကြ်မတ်အဆာင်ေေက်

ေနုရ်ေးနှုန်းကေီးပမင့မ်ှုနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် ေနုရ်ေးနှုန်း
ကေီးပမင့မ်ှုတငွ ်Cost of Production (ထတုလ်ပုမ်ှု ေနုေ်ျ 
စေိတ် များပပားပခင်းရကောင့် ပမင့်မားပခင်း)နှင့် Supply 
and Demand (စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုမမျှတပခင်း
ရကောင့ ်ပမင့မ်ားပခင်း)ဟ၍ူ ေှရိကောင်း၊ မမိတိို ့နိငုင်သံည ်
စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များ ထုတ်လုပ်သည့် 
နိငုင်တံစခ်ပုဖစသ်ပဖင့ ်အရပခခစံားသုံးေနုမ်ျား ေနုရ်ေး 
နှုန်း ပမင့မ်ားရနမှုများ ပဖစရ်ပါ်ရနသညမ်ှာ သဘာေမေျ
သည့်အတွေ် တာေန်ေှိသူများမှ ထိန်းသိမ်းကေပ်မတ် 
ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။
ေနာဂတ် Plan များပဖစ်

တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း မမို့ပပဖွံ့မဖိုးရေးစမီေံနိ်းများ 
ရေးေွဲရောင်ေွေ်ရနမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ မမို့ ပပတည် 
ရောေ်ရေးတွင် ရေဖူလုံစွာေေှိရေးနှင့် အသုံးချနိုင်ရေး၊ 
ပညာေည်သင်ကေားမှု စနစ်ပမင့်မားရေး၊ ေျန်းမာရေး
ေုိင်ောနှင့် သယ်ယူပ့ုိရောင်မှုစနစ် Public Transportation 
များ ရောင်းမွန်မှုေိှေန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
လမ်းများရဖာေလ်ပုမ်ှုမအှစ နိငုင်တံောမ ှလေခ်သံည့ ်
စခံျနိစ်ညံွှန်းအတိငု်းပဖစေ်နန်ငှ့ ်ရနာငတ်စခ်ျနိတ်ငွ ်လမ်း 
များတိုးချဲ့နိငုရ်ေး ကေိုတငတ်ေွခ်ျေရ်ဖာေလ်ပုေ်နလ်ို
သေဲသ့ို ့လမ်းပခုံးများထည့သ်ငွ်း တညရ်ောေေ်ာတွင်
လည်း လမ်းများ၏အေင့်အလုိေ် အေင့်မီရအာင် ထည့် 
သငွ်းရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ သွားလာမှု ထေွရ်ပါေ်
များေိ ုစဉ်းစားရောငေ်ေွထ်ားေှေိနလ်ိအုပမ်ပီး လျှပစ်စ်
ေိုအရပခခံသည့် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ေားလုပ်ငန်းများနှင့် 
လျှပစ်စမ်မို့ပတေ်ထားလမ်းများ၊ ရပမရအာေေ်ထားလမ်း 
များအထိ တွေ်ချေ်စဉ်းစားလုပ်ရောင်ကေရစလုိရကောင်း၊ 
ထိုသို့ရသာ စီမံချေ်များသည် အနာဂတ် plan များပဖစ်
မပီး မိမိတို့သည် ရခတ္တတာေန်ယူထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်
ရနေသည့ ်အစိုးေပဖစသ်ပဖင့ ်လေ်ေှ ိပပညသ်လူထူေုငေိ်ငု်

ရနေသည့ ်အခေ်အခမဲျားနငှ့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေ်
ပဖစပ်ွားမှုများေိ ုအဓေိဦးစားရပးအရနပဖင့ ်လပုရ်ောင်
ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အနာဂတ်နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်ရေးအတွေ်လည်း ရောင်းမွန်သည့်ရေေှည်စီမံေိန်း 
များေိ ုတတစ်မွ်းသရေွ့ရေးေွခဲျမတှရ်ောငေ်ေွေ်န ်လို
ရကောင်း။
အစျးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်အေးလုြ်အဆာင်

ပပင်ဦးလွင်မမို့ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအရပခအရနများ
နှင့်ပတ်သေ်၍ ပပင်ဦးလွင်မမို့သည် ခေီးသွားမမို့ရတာ်၊ 
ပညာရေးမမို့ရတာ်၊ ချယ်ေီမမို့ရတာ်ပဖစ်မပီး နိုင်ငံတော
ေ သိေှိထားသည့် ရောင်းမွန်သည့် ရနာေ်ခံသမိုင်း 
ရကောင်းများေှိသည့် မမို့တစ်မမို့ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အပပင် 
သာယာရသာ ောသီဥတု၊ စိမ်းလန်းရသာ ပတ်ေန်းေျင်
ေုိ အရပခခံလျေ် ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှု၊ ေန်ရောင်မှု 
လုပ်ငန်းများေုိ အေင့်ပမင့်မားစွာ ရောင်ေွေ်နုိင်ရသာ 
ေျန်းမာရေး မမို့ရတာအ်ပဖစလ်ည်း တညရ်ောေန်ိငုရ်ေး 
ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ နယ်ခံများ၏ အရပခခံ
စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်လုပ်ငန်းများမှတစ်ေင့် 
အေင့်ပမင့်ထုတ်ေုန်များနှင့် တန်ဖိုးပမင့်ထုတ်ေုန်များ
ရပါ်ထေွလ်ာရစရေး လပုရ်ောငရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ထိုသို့လုပ်ရောင်နိုင်ရေးအတွေ် နည်းစနစ်ေျနသည့်
လပုင်န်းများ ပဖစရ်ပါ်လာရစရေး လိအုပသ်ည့န်ည်းပညာ
နငှ့ ်အသပိညာရပးမှုများေိ ုလပုရ်ောငရ်ပးသွားေန ်လို
ရကောင်း၊ ရပမအသုံးချမှုစနစ်များလည်း မှန်ေန်ေန်လို
အပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရပမများေိ ုအလုပံတိေ်ာ
ေံပခင်းသည် သဘာေပတ်ေန်းေျင်နှင့် ရပမေီလွှာေို 
ထခိိေုရ်စနိငုရ်သာရကောင့ ်ရလေငရ်လထေွန်ငှ့ ်ရေေင်
ရေထေွရ်ောင်းမနွန်ိငုသ်ည့ေ်ာေပံခင်းများ ရောငေ်ေွ်
ရစရေး ကေပ်မတ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရပမများေို 
အပခားနည်းများပဖင့ ်အသုံးချမှုမေှရိစရေးနငှ့ ်ချမတှထ်ား
သည့စ်ည်းေမ်း၊ ဥပရေများနငှ့အ်ညသီာ လပုရ်ောငက်ေ
ရစရေး ကေပ်မတ်ပညာရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေသထွေ် 
ရေးေွေ်ေင်ထုတ်ေုန်များပဖစ်သည့် စရတာ်ဘယ်ေီ၊ 
မေမ်န်း၊ ရောဖ်၊ီ တညသ်ီးနငှ့ ်နိုထ့ေွပ်စ္စည်းများ အပခား
ထေွေ်နုမ်ျားေိ ုယခထုေပ်ိမုိေုျယပ်ပန့်စွာ ထတု ်လပု်
နိငုရ်ေးနငှ့ ်ရေးေေွခ်ျဲ့ထငွန်ိငုရ်ေး လပုရ်ောငရ်ပးသွား
ေန်လိုရကောင်း။
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စည်ကားလျက်ေှိ
ခေီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့မဖိုးရေးအတွေ် ပပင်ဦးလွင်မမို့

သည် ရအးပမမပီး သစ်ပင်ပန်းမန်များပဖင့် ရောင်စုံလှပ
သည့ ်မမို့တစမ်မို့ပဖစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီဥတသုုံးပါးလုံး၌ လာ
ရောေ်အပန်းရပဖသည့် ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပမှ ဧည့်သည်
များပဖင့် စည်ေားလျေ်ေှိရကောင်း၊ မမို့အားလှည့်လည်
ကေည့်ရှုောတွင် သစ်ပင်များသည် အုံ့ေိုင်းလျေ်ေှိသည်
ေို ရတွ့ေှိေမပီး ဥတုောသီ ရတာေိုမှီေိုရသာ်လည်း 
ေျန်းမာရေးပိုင်းနှင့် ကေည့်မည်ေိုပါေ သစ်ပင်များ အုံ့ 
ေိငု်းရန၍မေရကောင်း၊ အလင်းရောငန်ငှ့ ်သန့်ေငှ်း လတ ်
ေတ်သည့် ရလရောင်းရလသန့်များေေှိရေးအတွေ် 
လမ်းရဘးေဲယာေှိ သစ်ပင်ကေီးများနှင့် ချုံနွယ်များေို 
အလင်းဖွင့်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ခုတ်ထွင်ေှင်းလင်းေန်
မဟုတ်ဘဲ ရအာေ်ရပခပတ်ေန်းေျင်နှင့် သစ်ေိုင်းများ 
ထထူပရ်နပခင်းေိ ုေငှ်းလင်းောရောင်းမနွသ်ည့ ်အလင်း 
ရောင်နှင့် ခေီးသွားဧည့်သည့်များ၏ မျေ်စိပသာေေှိရစ
ရေး လုပ်ရောင်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်း
များမှတစ်ေင့် ပပင်ဦးလွင်ရေသေုိ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ေန် ကေိုး 
ပမ်းရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ခေီးသွားဧည့်သည်
များ လမ်းရလျှာေ်နိုင်ရေးအတွေ်လည်း လမ်းဧေိယာ
များေုိ တုိးချဲ့ ရောင်ေွေ်သွားေန်နှင့် သန့် ေှင်းသပ်ေပ်မှုေှိ
ရအာင် လုပ်ရောင်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း။

ထိုပ့ပင ်ပပငဦ်းလငွန်ငှ့ ်မန္တရလးရေသသည ်ပညာရေး
အားရောင်းသည့ရ်ေသများပဖစသ်ပဖင့ ်အားေရေျနပမ်ိ
ပါရကောင်း၊ ပညာရေးရနာေ်မေျရစရေးအတွေ် ရေျာင်း 
များပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရပးခဲ့မပီး ပညာေည်ပမှင့်တင်ရေး 

လပုင်န်းများ လပုရ်ောငခ်ဲရ့သာလ်ည်း ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ 
ပဖစ်ပွားမှု အရပခအရနများရကောင့် ရခတ္တပပန်လည်ပိတ်
ထားခဲ့ေရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှု
နှုန်းရလျာ့ေျလျေ်ေှိမပီး ရမျှာ်မှန်းထားသည့်ပမာဏ
အထိ ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုများေို ရလျှာ့ချနိုင်သည့်အချနိ်
တွင်ရေျာင်းများ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ အားေစားနငှ့ ်ပတသ်ေ၍်လည်း ပမငှ့တ်ငရ်ပး
သွားမည်ပဖစ်ော ရဘာလုံးေွင်းများအပါအေင် အား 
ေစားေွင်းများ အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်းများ လုပ်ရောင်
ရပးလျေေ်ှမိပီး ပပငဦ်းလငွတ်ငွ ်လေရ်ေွးစငအ်ားေစား
သမားများ၏ ရလ့ေျင့်ရေးရပမအပဖစ် ရောင်ေွေ်နိုင်
ရကောင်း။
ကကိုးြမ်းတာေန်ထမ်းအဆာင်

နုိင်ငံရတာ်ေုိ ဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်ရေးအတွေ် လုပ်ရောင် 
ောတွင် ရေျးလေ်နှင့် မမို့ပပေွာပခားမှုများေို အတတ်
နိုင်ေုံးရလျှာ့ချနိုင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေျးလေ်ရန
ပပညသ်မူျား၏ စီးပွားရေးနငှ့ ်အလပုအ်ေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်း
များ ရောင်းမွန်ရအာင်လုပ်ရောင်ရပးနိုင်ပါေ မမို့ပပ
တငွ ်လဦူးရေသပိသ်ည်းမှုများေိလုည်း ရလျှာခ့ျရပးနိငု်
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုတ့ာေနထ်မ်းရောင်
ရနေသည့ ်ရေသများ၏ လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေး
နငှ့ ်ရေသဖွံ့မဖိုး တိုးတေရ်ေးအတေွ ်တိငု်းပပညအ်ေျ ိုး၊ 
ရေသအေျ ိုးေိ ုမမိတိိုတ့တစ်မွ်းသရေွ့ ကေိုးပမ်းတာေန်
ထမ်းရောင်ကေေန် အကေံပပုတိုေ်တွန်း ရပပာကေားလို
ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန် ကေီးချုပ်  ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် 
စေ်တင်ဘာလ ၁၆ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး
များ၊ တပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားနငှ့်
အတ ူမန္တရလးတိငု်းရေသကေီး၊ ပပငဦ်းလငွမ်မို့ေှ ိေငလ်မ်း
ရေရလှာငတ်မနံငှ့ ်အမျ ိုးသားေနရ်တာက်ေီးဥယျာဉ ်တို့
ေို သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။ 

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာေ်န်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များသည် ပပင်ဦးလွင်
ခရိုင်၊ ေင်လမ်းေွာ၏ ရပမာေ်ဘေ် (၂ ေသမ ၅) မိုင်ခန့်
အေွာေှိ ေင်လမ်းရေရလှာင်တမံသို့ ရောေ်ေှိကေော 
တာေနေ်ှသိမူျားေ ကေိုေိနုှုတေ်ေက်ေသည။် ထိုရ့နာေ ်
ေှင်းလင်းရောင်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေန်း 
ေျင်ထိန်းသိမ်းရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 
ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီး၊ ေည်ရပမာင်း
ဦးစီးဌာနမ ှညွှနက်ေားရေးမှူး ဦးရဇာမ်င်းနိငုန်ငှ့ ်တာေနေ်ှိ
သမူျားေ သီးနှမံျားပိမုိစုိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး၊ ရေကေီး
မှု ရဘး အန္တောယမ် ှောေယွန်ိငုရ်ေးနငှ့ ်ရေသစမိ်းလန်း
စိရုပပရေးေိ ုရေှးရှု၍ ရေရလှာငတ်မစံမီေံနိ်းရောငေ်ေွ်
ခဲ့မှု အရပခအရနများ၊ ရေရလှာင်တမံကေံ့ခိုင်မှုေှိရစရေး 
စစရ်ေးရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရနများ၊ ရန့စဉ်
ရသာေ်သံုးရေ ပဖန့်ရေရပးလျှေ်ေိှသည့် အရပခအရနနှင့် 
မိုးေွာသနွ်းမှုအရပခအရနများေိ ုေငှ်းလင်းတငပ်ပကေသည။်
ေပမဲမပြတ်သကည့်ရှုစစ်အဆး

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ေငလ်မ်း
ရေရလှာင်တမံသည် ပပင်ဦးလွင်မမို့အနီးေန်းေျင်၌ လို 
အပ်သည့်ရသာေ်သုံးရေများ ပဖန့်ရေရပးနိုင်ရေး လုပ် 
ရောငထ်ားပခင်းပဖစသ်ပဖင့ ်ရေရလှာငတ်မရံေေညှတ်ည ်

မန္တတလးေိုင်းတေသကေီး၊ ြပင်ဦးလွင်မမို့ေှိ 
ေင်လမ်းတေတလှာင်ေမံနှင့် အမျ ို းသားေန်တော်ကေီးဥယျာဉ်ေို့ေို 

သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၁၆ - ၉ - ၂၀၂၁ )

တံ့ရေးအတွေ် လိုအပ်သည့် ကေံ့ခိုင်မှုစစ်ရေးပခင်းများ
ေို အမမဲမပပတ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးရနေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
သစ်ရတာများပပုန်းတီးလာပခင်းသည် ရေအေင်းအပမစ်
ေေှပိခင်းေိ ုထခိိေုရ်စနိငုသ်ညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်ရေရလှာငတ်မ ံ
ဧေယိာအတငွ်း စိေုခ်င်းများပပုလပုပ်ခင်း၊ ထင်းခတုပ်ခင်း၊ 
မီးရသွးထုတ်လုပ်ပခင်းများ လုပ်ေိုင်မှုမေှိရစေန် အသိ 
ပညာရပးပခင်းများ လပုရ်ောင၍် ထရိောေစ်ွာ ကေပမ်တ်
တားပမစ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ောသီသီးနှံစိုေ်ခင်းများ 
သညလ်ည်း ရေရေ၊ ရေလ ဲဧေယိာေှ ိရပမေလီွှာေိ ုပျေစ်ီး
ရစနိုင်ရသာရကောင့် ရေရလှာင်တမံဧေိယာအတွင်းေှိ 
သစ်ပင်သစ်ရတာများထိန်းသိမ်းပခင်းလုပ်ငန်းများေုိ အထူး 
အရလးထားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ရေရလှာင်
တမံကေံ့ခိုင်မှုေို စစ်ရေးပခင်းများအပပင် ရေသခံများ၏ 
ရေလုိအပ်ချေ်ပမာဏ ပမင့်မားလာပါေ ရေရလှာင်တမံအား 
ထပမ်အံေင့ပ်မှင့တ်ငသ်ိရုလှာငန်ိငုရ်ေးနငှ့ ်စနစေ်ျနစွာ 
ရေရပးရေနိငုရ်ေးအတေွ ်နည်းပညာေပပ်ိငု်းေိငုေ်ာ ကေို 
တင်ရမျှာ်မှန်းတွေ်ချေ်ပခင်းများေို ရောင်ေွေ်ထားေှိ
ေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။ 
မှာသကားအဆွးအနွး

ယင်းရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များသည် ရေ
ရလှာငတ်မအံတငွ်း ရေသိရုလှာငထ်ားေှမိှုနငှ့ ်ရေရပးရေ
ရေး ပိုေ်လိုင်းလမ်းရကောင်းများ ရောင်ေွေ်ထားေှိမှု
အရပခအရနေိုကေည့်ရှုစစ်ရေးမပီး လိုအပ်သည်များေို 
တာေနေ်ှသိမူျားအား မှာကေားရေွးရနွးရောငေ်ေွသ်ည။် 
ထို့ရနာေ် ေင်လမ်းရေရလှာင်တမံနှင့် ပပင်ဦးလွင်မမို့ 
ေေ်သွယ်ထားသည့်လမ်းရကောင်းတစ်ရလျှာေ်အား 
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပဖင့် လှည့်လည်ကေည့်ရှု၍ သဘာေ
ပတေ်န်းေျငထ်ခိိေုပ်ျေစ်ီးမှုမေှဘိ ဲရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးလပုင်န်းများ လပုရ်ောငန်ိငုမ်ည့အ်ရပခအရနများနငှ့ ်
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လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုရောင်းမွန်ရေး လုပ်ရောင်နိုင်
မည့်အရပခအရနများေို ကေည့်ရှုရလ့လာခဲ့ကေသည်။ 

ေေလ်ေမ်ပီး နိငုင်ရံတာစ်ီမအံပု်ချုပ်ရေးရောင်စ ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားသည ်အမျ ိုး 
သားေနရ်တာက်ေီးဥယျာဉသ်ို ့ရောေေ်ှကိေော တာေနေ်ှိ
သမူျားေ ကေိုေိနုှုတေ်ေက်ေသည။် ထိုရ့နာေ ်ဥယျာဉ ်
ေှင်းလင်းရောင်ခန်းမတွင် စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနှင့် 
ေည်ရပမာင်းေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးတင်
ထဋွဦ်း၊ သယဇံာတနငှ့ ်သဘာေပတေ်န်းေျင ်ထနိ်းသမိ်း
ရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ သစ် 
ရတာဦးစီးဌာန ေတုယိညွှနက်ေားရေးမှူးချုပ ်ရေါေတ်ာ 
ရသာင်းနိငုဦ်းနငှ့တ်ာေနေ်ှသိမူျားေ အမျ ိုးသားေနရ်တာ်
ကေီးဥယျာဉ်ေုိင်ောအချေ်အလေ်များ၊ သစ်ပင်သစ်ရတာ 
များပပုန်းတီးပခင်းရကောင့ ်ရေအေင်းအပမစမ်ျား အားနည်း
လာပခင်း၊ သဘာေရေထွေ်များမှ ရေထွေ်ေှိမှု မေှိပခင်း၊ 
ရေေင်ရပါေ်များမှ ရေေင်ရောေ်မှုအားနည်းပခင်းနှင့် အပခား 
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ဥယျာဉ်အတွင်းေှိ ရေေန်
များတွင် ရေခန်းရပခာေ်မှုများ ကေုံရတွ့ခဲ့ေသည့် အရပခ 
အရနများ၊ ထိုသို့ကေုံရတွ့ခဲ့ေမှုရကောင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ လမ်းညွှန်ချေ်နှင့်အညီ ေန်ရတာ် 
ကေီးဥယျာဉအ်တငွ်းေှ ိရေေနမ်ျားသို ့ရေေငရ်ောေသ်ည့ ်
ရေေင်ရပါေ်များ၊ ရပမရအာေ်ရေနုတ်ရပမာင်းများေို 
လိေုလ်ကံေည့ရ်ှုစစရ်ေးမပီး လိအုပသ်ည့ ်မမွ်းမပံပငေ်င်
မှုများနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများ ရောင်ေွေ်ခဲ့မှုရကောင့် ရေ
ေင်ရပါေ်များမှ ရေများပပန်လည်စီးေင်လျေ်ေှိသည့် 
အရပခအရနများ၊ ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ ်ထနိ်းချုပ်
ရေးေိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်
ပခင်းများ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရနများေို 
ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။ 
စနစ်တကျ သကြ်မတ်ထိန်းြိမ်း

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အမျ ိုးသား
ေနရ်တာက်ေီးဥယျာဉန်ငှ့ ်ပပငဦ်းလငွသ်ည ်ခွပဲခား၍ေနိငု်
မည်မဟုတ်ဘဲ ရေသဖံ့ွမဖိုးတုိးတေ်ရေးေုိ များစွာအရထာေ် 
အေူပပုရနသည့် ဥယျာဉ်ကေီးပဖစ်သည့်အတွေ် ဥယျာဉ်
သာယာလပှရေး၊ ရေေညှတ်ညတ်ံခ့ိငုမ်မရဲေးလပုင်န်းများ

ေုိ အထူးအရလးထား ရောင်ေွေ်ရနကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေန်များရေခန်းရပခာေ်မှုများေုိ ောေွယ်နုိင်ရေးအတွေ် 
ရေေေှိနိုင်မည့် ရေေင်လမ်းရကောင်းများေို အမမဲမပပတ်
စစရ်ေးထနိ်းသမိ်းရနမသှာလျှင ်ရေစီးေင်းမှုရောင်းမနွ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သစ်ရတာဦးစီးဌာနမှလည်း ပပုန်းတီး
သစပ်ငမ်ျားရနောတငွ ်အစားထိုး ပပနလ်ညစ်ိေုပ်ျ ိုးလပု ်
ရောင်သွားေန်လိုရကောင်း၊ ပပင်ဦးလွင်မမို့၌ ယခင်ေ
အေိပ်မ့ဲရော်ဖီစုိေ်ပျ ိုးပခင်းများ လုပ်ရောင်ခ့ဲောမှ သစ်ပင် 
သစရ်တာများပပုန်းတီးမှုပဖစရ်ပါ်ခဲပ့ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ခငွ့်
ပပုရပးထားသည့်စိုေ်ပျ ိုးရပမများတွင် စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ် 
ရောင်ပခင်းမေှိဘဲ လူရနထိုင်ပခင်း၊ ေွန်ေေစ်လမ်းများ
ခင်းပခင်း၊ ရေထွေ်ရပါေ်များမထားေှိဘဲ အပိတ်ပုံစံပဖင့် 
အရောေအ်ဦများ ရောေလ်ပုပ်ခင်းများရကောင့လ်ည်း 
ရေအေင်းအပမစ်ေုံးရှုံးမှုများပဖစ်ရပါ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် သတ်မှတ်စည်းေမ်းများနှင့် ေိုေ်ညီမှုေှိရစ
ရေး စနစ်တေျကေပ်မတ်ထိန်းသိမ်းလုပ်ရောင်ကေေန် 
လိုရကောင်း၊ ဥယျာဉ်အတွင်းေှိ ေန်များမှရေစိမ့်ထွေ်မှု
မေှရိစရေးနငှ့ ်ပပုန်းတီးမှုမပဖစရ်ပါ်ရစရေးအတေွလ်ည်း 
နည်းပညာပိငု်းေိငုေ်ာများအေ တေွခ်ျေ၍် လိအုပသ်ည်
များ ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်းပဖင့် ပပန်လည်ရေွးရနွးမှာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များသည် အမျ ိုးသား
ေန်ရတာ်ကေီးဥယျာဉ်အတွင်း ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များပဖင့် 
လှည့်လည်ကေည့်ရှုစစ်ရေးခ့ဲမပီး လုိအပ်သည်များ မှာကေား
ခဲ့သည်။

ယင်းရနာေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာ ်ေနက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေင်
များသည ်ေနရ်တာက်ေီးဥယျာဉသ်ို ့ရေေငလ်မ်းရကောင်း
တစ်ခုပဖစ်သည့် ပပင်ဦးလွင်မမို့နယ်၊ ရညာင်နီရေျးေွာေှိ 
သဘာေစမိ့စ်မ်းရေထေွရ်ပါေရ်နောနငှ့ ်ေနရ်တာက်ေီး
ပတလ်မ်းေှ ိရေေငရ်ောေေ်ာလမ်းရကောင်းများအား လိေု ်
လံကေည့်ရှုစစ်ရေးခဲ့မပီး ရေလမ်းရကောင်း ထိခိုေ်မှုမေှိ
ရစေန ်ောေယွထ်နိ်းသမိ်းေန ်လိအုပသ်ည့အ်ရပခအရန
များနှင့်ပတ်သေ်၍ လမ်းညွှန်မှာကေားသည်။ 
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန် ကေီးချုပ်  ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် 
စေ်တင်ဘာလ ၁၇ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး
များ၊ တပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားနှင့်  
အတူ မန္တရလးတုိင်းရေသကေီး၊ ပပင်ဦးလွင်မမို့အတွင်း၌ 
အားေစားေဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးေဏ္ဍနငှ့ ်ခေီးသွားလပုင်န်း
ေိုင်ောတို့တွင် ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်မည့် အရပခ 
အရနများေို လိုေ်လံကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။
သကည့်ရှုစစ်အဆး

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာေ်န်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များသည် ပပင်ဦးလွင် 
ခရိုင်အားေစားရလ့ေျင့်ရေးစခန်းသို့ ရောေ်ေှိကေမပီး 
အားေစားေငွ်း အေင့ပ်မငှ့တ်ငပ်ခင်းလပုင်န်း ရောငေ်ေွ်
ရနမှု အရပခအရနများေိ ုကေည့ရ်ှုစစရ်ေးော အားေစား
နှင့်လူငယ်ရေးောေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 
ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ အားေစားနှင့်ောယပညာဦးစီးဌာနမှ 
ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းပမင့်ဦးနှင့် တာေန်ေိှသူများေ 
အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်းရောင်ေွေ်ရနသည့် အရပခအရန
များေို တင်ပပကေသည်။

 ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီ ံအပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ပပင်ဦးလွင် 
မမို့သည ်မမို့တညသ်ေတ်မ်း နစှရ်ပါင်း ၁၀၀ ရေျာေ်ှမိပီး 
သမိငု်းရကောင်းအစဉအ်လာေှသိည့ ်မမို့ပဖစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီ
မမို ့၏အေင့်ဂုဏ်သိေ္ခာနှင့်ရလျာ်ညီသည့် အားေစား
ေငွ်းတစခ် ုပဖစရ်စရေး၊ ပေသိတမ်ျား အေင့မ်မီကီေည့ရ်ှု
နိငုရ်ေး၊ အားေစားသမားများ အေညအ်ရသွးပပည့မ်စီွာ 

မန္တတလးေိုင်းတေသကေီး၊ ြပင်ဦးလွင်မမို့အေွင်း၌ 
အားေစားေဏ္ဍ၊ စီးပွားတေးေဏ္ဍနှင့် ခေီးသွားလုပ်ငန်းေိုင်ောေို့ေွင်

ြမှင့်ေင်တောင်ေွေ်တပးနိုင်မည့်အတြခအတနများေို
လိုေ်လံကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၁၇ - ၉ - ၂၀၂၁ )

ရလ့ေျင့်နိုင်ရစရေး အားေစားေွင်းများတွင် ေှိသင့်ေှိ
ထိုေ်သည့် စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထည့်သွင်းတွေ်ချေ် 
အေင့်ပမှင့်တင်ေန်လိုအပ်သည့် အရပခအရနများအား 
မှာကေားခ့ဲမပီး လုိအပ်သည်များ ရပါင်းစပ်ညိှနှိုင်းရောင်ေွေ် 
ရပးသည်။ 
သကည့်ရှုအလ့လာ

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာေ်န်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များသည် ပပင်ဦးလွင်
မမို့၊ မမို့ရေှာင်လမ်းအနီးေှိ Sithar Coffee Co.ltd နှင့် ပွဲ
ရောေ်ရေျးေွာေှိ Creation Myanmar Coffee Farm 
တိုအ့ား သွားရောေက်ေည့ရ်ှုရလလ့ာမပီး ရောဖ်စီိေုလ်ပု ်
ငန်းေှင်များအား ရတွ့ေုံရေွးရနွးသည်။ 

ဦးစွာ ပမနမ်ာနိငုင် ံရောဖ်အီသင်းနာယေ ဦးေပဲမင့်
နှင့် ရော်ဖီစိုေ်လုပ်ငန်းေှင်များေ အေည်အရသွးပမင့်
သည့ ်ရောဖ်ထီတုေ်နုမ်ျားေေှရိစရေး ေနုက်ေမ်းမ ှေနု ်
ရချာအေင့ထ် ိအေင့ေ်င့ ်ထတုလ်ပုမ်ှု အရပခအရနများ၊ 
ရော်ဖီအသင်းေို ရော်ဖီစိုေ်ရေသအသီးသီး၌ တည် 
ရထာငထ်ားေှမိပီး လပုင်န်းအေငရ်ပပရချာရမွ့မှုေှရိစရေး 
လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရနများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
ရေွးရနွးတင်ပပကေသည်။
အောင်ပမင်အောင်လုြ်အဆာင်

ရေွးရနွးတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၌ 
ရောဖ်စီိေုဧ်ေ ၃ ရသာင်းရေျာေ်ှမိပီး ရေသအလိေုခ်ွ၍ဲ 
Robusta နှင့် Arabica ရော်ဖီမျ ိုးတို့ေို စိုေ်ပျ ိုးသည်
ဟုသိေှိေရကောင်း၊ ရော်ဖီစိုေ်ပျ ိုးပခင်းလုပ်ငန်းသည်
အေင်းအနှီးများမပီး ောလေညှလ်ပုင်န်းပဖစသ်ည့အ်တေွ ်
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ရအာင်ပမင်ရအာင် လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်မပီး ပပည်တွင်း၊ 
ပပည်ပရေးေွေ်များေို အမမဲမပပတ်ရလ့လာရနေန်လို
ရကောင်း၊ အထေွန်ှုန်းရောင်း မနွေ်န၊်  Quality Product 
ပဖစေ်န၊် ရေးေေွေ်ေှေိန ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အနံ့၊ 
အေသာနငှ့ ်အရောငရ်ောင်းမနွေ်မညပ်ဖစမ်ပီး ရေးေေွ်
လိအုပခ်ျေန်ငှ့ ်ရေသအလိေုက်ေိုေန်စှသ်ေသ်ည့ ်အမျ ိုး
အစားများေို ရလ့လာေန်းစစ်၍ ခွဲပခားပဖန့်ချေိန်လို
ရကောင်း၊ လပုင်န်းတစခ်ရုောငေ်ေွေ်ာတငွ ်သရုတသန
နှင့်ဖွံ့မဖိုးမှု Research and Development  ေှိေမည်ပဖစ်
မပီး သုရတသနလုပ်ငန်းများေို မပဖစ်မရနလုပ်ရောင်
ေန်လိုရကောင်း၊ ပထမအေင့်အရနပဖင့် ေုန်ကေမ်းများ
ေိ ုတငပ်ိုရ့ောင်းချမပီး ေတုယိအေင့အ်ရနပဖင့ ်ေနုရ်ချာ
များေိထုတုလ်ပုေ်ာ အေညရ်သွးပမင့ေ်နုရ်ချာထတုေ်နု ်
များေို ပပည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေး စဉ်းစားရောင် 
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်ေေှိရေး၊ နည်း 
စနစ်ေျနရေး၊ ရေးေွေ်ေေှိရေးနှင့် အေင်းအနှီးလိုအပ် 
ချေတ်ိုအ့တေွ ်နိငုင်ရံတာေ်ေညူ ီရောငေ်ေွရ်ပးမည်
ပဖစသ်ပဖင့ ်လပုင်န်းေငှမ်ျားအရနပဖင့ ်အေညအ်ရသွးပမင့်
သည့ ်ရောဖ်ထီတုေ်နုမ်ျားေေှရိေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွ်
ကေရစလိုရကောင်း၊ ရနာင်တွင် လုပ်ငန်းေှင်များေုိယ်တုိင်
သုရတသနပပု၊ မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်ထုတ်လုပ်ပခင်းနှင့်
ရေးေေွပ်မငှ့တ်ငရ်ေး ရောင ်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေမ္ဘာ့ရော်ဖီရေးေွေ်တွင် ပမနမ်ာရ့ောဖ်သီည ်အေင့ ်
အတန်းေှိေှိပဖင့် ရနောတစ်ခုတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာေပ်တည်
နိငုရ်ေး ေညမ်နှ်းချေထ်ား လပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း။
အေးကွက်ေင်ေန် ကကိုးစား

ပပငဦ်းလငွရ်ေသတငွ ်ရောဖ်စီိေုပ်ျ ိုးမှု အများအပပား
ေှမိပီး စိေုဧ်ေ ၁၀၀၀၀ ရေျာခ်န့်ေှမိပီး ရေးေေွအ်တငွ်း 
နာမညေ်ေှမိပီးပဖစရ်ကောင်း၊ ရေသထေွေ်နုမ်ျားေိ ုရခတ ်

မီရသာထုပ်ပုိးမှုပံုစံများပဖင့် ရောင်းမွန်ရအာင်လုပ်ရောင်၍ 
One Village One Product စနစပ်ဖင့ ်ရေသမ ှစပံပုထတု ်
ေုန်တစ်မျ ိုးချင်းေို ရေးေွေ်ေင်ေန် ကေိုးစားပခင်းပဖင့် 
တစ်ဖေ်မှလည်း ခေီးသွားလုပ်ငန်းများဖွံ့မဖိုးလာမည်
ပဖစမ်ပီး ပပညတ်ငွ်းပပညပ်မ ှလာရောေက်ေည့ရ်ှုရလလ့ာသူ
များေေှိလာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်းများမှ
တစ်ေင့် ရေသထုတ်ေုန်ရောင်းေယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
ဖွံ့မဖိုးလာမပီး ရေသတွင်းေင်ရငွေို ကေယ်ေရစနိုင်ော 
ရေသခံပပည်သူလူထု၏ လူရနမှုစနစ်ေို ပမင့်မားလာရစ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရောဖ်စီိေုလ်ပုင်န်းေငှမ်ျား၏ လိအုပ ်
ချေ်များေို ပဖည့်ေည်းရပးနိုင်ရေးအတွေ် ယခုေဲ့သို့ 
လာရောေရ်တွ့ေုပံခင်းပဖစမ်ပီး မမိတိို ့တစဦ်းချင်း၊ ရေသ
နှင့် တိုင်းပပည်အေျ ိုးစီးပွားတိုးတေ်ရစရေးအတွေ် 
လုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ောတွင် အစုအဖွဲ့လိုေ်ရအာင်ပမင်
ရအာင် ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်းနှင့် လိုအပ်သည်
များေိ ုပဖည့ေ်ည်းရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း
ပဖင့် ပပန်လည် ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။
အလ့လာသကည့်ရှု

ထိုရ့နာေ ်ရောဖ်ခီခမံျားအတငွ်း လိေုလ်ကံေည့ရ်ှု၍ 
စိေုပ်ျ ိုးထားေှမိှုအရပခအရနများနငှ့ ်ခင်းေျင်းပပသထား
သည့် ရော်ဖီထုတ်ေုန်များ၊ မျ ိုးရစ့များ၊ လုပ်ငန်းသုံး
ပစ္စည်းေိေိယာများေို ရလ့လာကေည့်ရှုကေော လုပ်ငန်း
ေှင်များနှင့် တာေန်ေှိသူများေ ေှင်းလင်းပပသကေမပီး 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ် 
ေနက်ေီးချုပေ် ရောဖ်ပီငန်ငှ့အ်ေပိပ်ငက်ေား ရလေငရ်လ 
ထွေ်ရောင်းမွန်ေန်နှင့် အေိပ်ပင်သည် ပုိးမွှားလေ်ခံပင် 
မပဖစ်ရစရေးအတွေ် အေိပ်ပင်အလင်းဖွင့်ပခင်း လုပ်ငန်း 
များေို ဂရုပပုရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်သည့် အရပခအရန
များနှင့်ပတ်သေ်၍ ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။
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တပ်မရတာ်သည် ပပည်သူကေားေ ရပါေ်ဖွားလာ
သည့် တုိင်းပပည်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုပင်ပဖစ်မပီး တပ်မရတာ်
နှင့် နုိင်င့ံသမုိင်းေုိ ခဲွပခား၍ေမည်မဟုတ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံရတာ် 
ောေယွရ်ေး တာေနထ်မ်းရောငပ်ခင်းသည ်တိငု်းပပည်
ေိုအလုပ်အရေျွးပပုရနပခင်းပင်ပဖစ်သည်ေို သိေှိနား 
လညေ်မညပ်ဖစမ်ပီး တပမ်ရတာသ်ည ်တိငု်းပပညအ်တေွ်
ပင်ပဖစ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့၏တာေန်များေို 
ရေျပနွရ်အာင ်ထမ်းရောငေ်မညပ်ဖစသ်ေဲသ့ို ့တိငု်းပပည်
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွလ်ည်း မမိတိိုတ့တစ်မွ်းသရေွ့ 
ေိုင်းေန်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် 
နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်
ေ စေ်တင်ဘာလ ၁၈ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် ပမစ်ကေီးနား
တပ်နယ်ေိှ အောေိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တုိင်းစစ် 
ဌာနချုပ် ဗလမင်းထင်ခန်းမ၌ ရတွ့ေံုအမှာစေားရပပာ
ကေားစဉ် ထည့်သွင်းရပပာကေားသည်။
တက်အောက်

အေုိပါရတွ့ေံုပဲွသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့အ်တ ူဇနီး
ရေါ်ကေူကေူလှ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးရအာင်နှင့်ဇနီး ၊  ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်  (ရလ) 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်နှင့်ဇနီး၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် ဇနီးများ၊  
ရပမာေ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် 
ပမတ်သေဦ်းနငှ့ ်ပမစက်ေီးနားတပန်ယေ်ှ ိအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် 
မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်
အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအရနပဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 
နုိင်ငံရေးပဖစ်ရပါ်ရပပာင်းလဲမှုအရပခအရနများနှင့် တပ်မရတာ် 
သည် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေးဦးရောင်မှုအခန်းေဏ္ဍတွင် 
အရေးကေီးသည့်အခန်းေဏ္ဍမှ ပါေင်ရနသည်ေိုသိေှိ 

နားလည်ရနေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးေေှိမပီး 
ရနာေပ်ိငု်းတငွ ်ရခတေ်ာလနငှ့ ်ေိေုည်သီည့ ်အပုခ်ျုပ်
မှုပုံစံစနစ်များပဖင့် နိုင်ငံရတာ်ေို အုပ်ချုပ်ခဲ့ကေသည်ေို 
သမိုင်းရကောင်းများတွင် ရတွ့ေှိနိုင်မည်ရကောင်း၊ ယခင်
တပ်မရတာ်အစိုးေလေ်ထေ်၌ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် 
မမိတိိုန့ိငုင်ေံိ ုေမီိေုရေစစီနစမ်ေူးရပပာင်းမေီာလများ
တွင် နိုင်ငံတောတွင်ေျင့်သုံးလျေ်ေှိသည့် ေီမိုေရေစီ 
ေျင့သ်ုံးပုမံျားေိရုလလ့ာမပီး ေမီိေုရေစပီပုပပင ်ရပပာင်းလဲ
မှုအေင့်ေင့်ေို ပုံရဖာ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် ပပည်သူ
တို ့လိလုားရတာင့တ်သည် ့ေမီိေုရေစလီမ်းရကောင်းရပါ်
သို ့ရောေေ်ှရိအာင ်လပုရ်ောငရ်ပးခဲမ့ပီး ၂၀၁၀ ပပည့န်စှ ်
ပါတီစုံေီမိုေရေစီအရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲကေီးေို ေီမို
ေရေစီနည်းလမ်းေျစွာပဖင့် ရအာင်ပမင်စွာ လုပ်ရောင်
ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း။

ရေွးရောေ်ပွဲမပီးရနာေ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လေ် 
ထေ်တွင် နိုင်ငရံတာ်သည် ေီမိုေရေစီပပုပပငရ်ပပာင်းလဲ
မှုများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံတောေေ် 
ေံရေးနှင့် ေဏ္ဍရပါင်းစုံတွင် တိုးတေ်ရပပာင်းလဲမှုများ 
လပုရ်ောငန်ိငုခ်ဲရ့သာလ်ည်း စနိရ်ခါ်မှုများနငှ့လ်ည်း ေင ်
ေိငုခ်ဲေ့ရကောင်း၊ ေမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုစတငရ်လျှာေလ်မှ်း
ခဲပ့ခင်းပဖစသ်ပဖင့ ်ေမီိေုရေစစီနစန်ငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေျယ်
ေျယ်ပပန့်ပပန့်နားလည် သရဘာရပါေ်နိုင်ေန် လိုအပ်မှု
များေှခိဲရ့ကောင်း၊ ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားတငွ ်နိငုင်အံလိေု ်ေျင့ ်
သုံးသည့် ေီမိုေရေစီ ေျင့်သုံးပုံပခင်းတူညီမှုမေှိဘဲ မိမိ
တို့နိုင်ငံ၏ လူရနမှုစနစ်၊ ယဉ်ရေျးမှုစရိုေ် လေ္ခဏာ၊ 
ဓရလ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် ေိုေ်ညီသည့် ေီမိုေရေ
စီေိုသာ ေျင့်သုံးရလ့ေှိကေရကောင်း။
ေားမလိုေားမေပဖစ်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံေီမိုေရေစီရေွးရောေ်ပွဲတွင် 
အစိုးေသစတ်စေ်ပတ်ေ်လာခဲမ့ပီး ၅ နစှတ်ာ သေ်တမ်း 
အုပ်ချုပ်ခဲ့ောတွင် အစိုးေ၏လုပ်ရောင်ချေ်များအရပါ်
တွင် ရေဖန်ရပပာေိုမှုများ၊ ရေဖန်ရထာေ်ပပမှုများ များ

ြမစ်ကေီးနားေပ်နယ်ေှိ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၈ - ၉ - ၂၀၂၁ )
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စွာပဖစ်ရပါ်ခဲ့မပီး တိုင်းပပည်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှု 
ရေး၊ ဘေရ်ပါင်းစုတံငွ ်ထိေုသ်င့သ်ရလာေတ်ိုးတေမ်ှု
များ မပဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ ပပညသ်လူထူအုရနပဖင့ ်မမိတိို ့
ရေွးချယထ်ားသည့ ်အစိုးေ၏ လပုရ်ောငခ်ျေမ်ျားအရပါ်
တွင် အားမလိုအားမေပဖစ်ခဲ့မပီး ရမျှာ်မှန်းသေဲ့သို့ပဖစ ်
မလာသည့အ်တေွ ်ရေွးရောေပ်ွအဲရပါ် စတိပ်ျေလ်ာ
မပီး မဲမရပးရေးလှုပ်ေှားမှု (No Vote) များပဖစ်ရပါ်လာခဲ့ 
သည်ေုိရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပဲွအကေို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
ေန်ေုန် မမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီရေွး 
ရောေ်ပွဲလုပ်သည့်အခါတွင် ေန္ဒမဲရပးခွင့်ေှိသူ၏ ၁၄ 
ောခိုင်နှုန်းခန့်သာ မဲရပးခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

ထို့ရနာေ် ရေွးရောေ်ပွဲမတိုင်မီရောင်ေွေ်သည့် 
ပါတမီေဲယွစ်ည်းရုံးရေးများတငွလ်ည်း ပါတမီျား၏ ရပပာ 
ေိလုပုပ်ိငုခ်ငွ့န်ငှ့ပ်တသ်ေ၍် တေားမျှတမှု သသံယပဖစ်
စောများစွာ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိရကောင်း၊ ၂၀၂၀ 
ပပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွေဲျင်းပပပုလပုခ်ဲမ့ပီး မစဲာေင်းေလေ ်
များေိ ုထတုပ်ပနရ်ကေညာသည့အ်ခါတငွ ်မမဲသမာမှုပဖစ်
နိငုသ်ည့ ်အရပခအရနများေိ ုရတွ့ေှေိသပဖင့ ်တပမ်ရတာ်
မ ှမစဲာေင်းများစစရ်ေးခဲေ့ာ ကေီးမားသည့ ်မစဲာေင်းမှား 
ယွင်းမှုများပဖစ်ရပါ်ခ့ဲသည်ေုိ ရတွ့ေိှခ့ဲေရကောင်း၊ တပ်မရတာ် 
အရနပဖင့ ်မစဲာေင်းမှားယငွ်းရနမှုများေိ ုရပဖေငှ်းရောင ်
ေွေ်ရပးေန် မည်သို့ပင်ရပပာေိုခဲ့ရသာ်လည်း တာေန်ေှိ
သမူျားအရနပဖင့ ်ရပဖေငှ်းရပးပခင်းမေှသိည့အ်ပပင ်တတယိ
အကေိမ်လွှတ်ရတာ်ရခါ်ယူ၍ အစိုးေအသစ်ဖွဲ့ော နိုင်ငံ 
ရတာ်၏အာဏာေို မတေားရသာနည်းလမ်းပဖင့်အဓမ္မ
ေယူေန် ရောင်ေွေ်ခဲ့ရသာရကောင့် ယခုအရပခအရနသို့ 
ရောေ်ေှိခဲ့ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များေို 
ရခတ္တတာေန်ယူ ရောင်ေွေ်ရနေသည့်အချန်ိတွင် နုိင်ငံရတာ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီိဖုွဲ့စည်း၍ ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်၅ 
ေပ်၊ ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်ေို ချမှတ်ရောင်ေွေ်လျေ်
နိုင်ငံရတာ်ဘေ်စုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင်ကေိုးပမ်းလုပ် 
ရောင်လျေ်ေိှရကောင်း၊ လေ်ေိှလုပ်ရောင်ရနမှုများသည် 
နိုင်ငံ့အရေးေိုလုပ်ရောင်ရနပခင်းပဖစ်မပီး စစ်မှန်စည်း 
ေမ်းပပည့ေ်သည့ ်ပါတစီုေီံမိေုရေစစီနစအ်ရပါ်တငွ ်ခိငု ်
မာစွာေပတ်ညန်ိငုရ်ေး၊ တိငု်းပပညသ်ာယာေရပပာရေးနငှ့ ်
စားရေေိေ္ခာရပါများရစရေးေို ဦးစားရပးလုပ်ရောင်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ရောင်ရနစဉ် နိုင်ငံရတာ် 

ရအးချမ်းသာယာမှုေိမုလိလုားသမူျားေ လမ်းပန်းေေ်
သွယ်မှုပပတ်ရတာေ်ရစရေး၊ ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ 
နိုင်ငံရတာ်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တေားများပျေ်ပပားရစရေး
အတွေ် နည်းမျ ိုးစံုပဖင့်ရနှာင့်ယှေ်မပီး တုိင်းပပည်ဖျေ်သည့် 
အဖျေအ်ရမှာင့လ်ပုေ်ပမ်ျားေိ ုလပုရ်ောငလ်ျေေ်ှသိည်
ေို ရတွ့ေှိေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ပမန်မာလူမျ ိုးများ 
သည် လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ေှိကေမပီး စုရပါင်းလုပ်ရောင်မှု
ေို တန်ဖိုးထားကေရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့်ောလများတွင် 
ထိုေ့ဲသ့ုိရောင်းမွန်သည့်စိတ်ဓာတ်များ ဖျေ်ေီးခံခ့ဲေ
ရကောင်း၊ တုိင်းပပည်တွင်းပဖစ်ရပါ်ရနသည့် အဖျေ်အရမှာင့်
လုပ်ေပ်များေုိ လံုခခုံရေးတပ်ဖဲွ့ေင်များနှင့် ပပည်သူလူထု
တ့ုိ ပူးရပါင်း လေတ်ွ၍ဲ ေိငု်းေန်းောေယွတ်ားေီးေနလ်ို
အပမ်ညပ်ဖစေ်ာ အောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျားအရနပဖင့ ်
ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် နိုင်ငံရေးအရပခအရနများေို သိေှိနား 
လည်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။
ခွဲပခား၍ေမည်မဟုတ်

တပ်ပုိင်းေုိင်ောများနှင့်ပတ်သေ်၍ တပ်မရတာ်သည် 
ပပညသ်ကူေားေ ရပါေဖ်ွားလာသည့ ်တိငု်းပပည၏် အစတိ ်
အပိုင်းတစ်ခုပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်၏ အဓိေ
တာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေးတာေန်ပဖစ်မပီး 
တပ်မရတာ်နှင့် နိုင်ငံ့သမိုင်းေိုခွဲပခား၍ေမည် မဟုတ်
ရကောင်း၊ တပမ်ရတာ၏်တာေနသ်ည ်ပပညပ်ေနေ်ာေယွ ်

မိမိတို့တြ်မအတာ်ြည် 
စတင်ြအနေတည်အြါက်ဖွားလာကတည်းကြင် 

စည်းကမ်းအကာင်းမွန်ပြီး ေမိန့်နာခံမှုအကာင်းြည့် 
တြ်မအတာ်ပဖစ်၊ နိုင်ငံအတာ်ကာကွယ်အေး

တာေန်ထမ်းအဆာင်ပခင်းြည် 
တိုင်းပြည်ကို ေလုြ်ေအကျွးပြုအနပခင်းြင်

ပဖစ်ြည်ကို ြိေှိနားလည်ေမည်ပဖစ်ပြီး 
တြ်မအတာ်ြည်တိုင်းပြည်ေတွက်ြင်ပဖစ်ေမည်ပဖစ်၊ 

တိုင်းပြည်တွင်ေအေးအြါ်ေအပခေအနများနှင့် 
ကကုံအတွ့ခဲ့ေတိုင်း တြ်မအတာ်ကဦးအဆာင်အပဖေှင်း

အဆာင်ေေက်အြးခဲ့ြည်ကို ြိေှိေမည်ပဖစ်ကာ 
တိုင်းပြည်ေတွက်လုြ်အဆာင်အြးနိုင်ြည်မှန်ြမျှကို 

လုြ်အဆာင်အြးနိုင်အေး စိတ်နှလုံးြွင်း
လုြ်အဆာင်ေန်လို။
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ရေးပဖစ်မပီး ပပည်တွင်းပဋိပေ္ခများေုိ ရပဖေှင်းေန်မှာ ပမန်မာ 
နိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့၏တာေန်ပဖစ်ရသာ်လည်း လွတ်လပ်ရေး
ေေှိမပီးေတည်းေ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့်လိုအပ်ချေ်များနှင့် 
သမုိင်းရကောင်း အစဉ်အလာများအေ ပပည်တွင်း လေ်နေ် 
ေိငု ်ပဋပိေ္ခနှမိန်င်းရေးတငွ ်တပမ်ရတာေ် ေေလ်ေ် 
ပါေင်ရောင်ေွေ်ရနေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်ော 
ေွယ်ရေးတာေန်ထမ်းရောင်နိုင်ေန်အတွေ် အောေှိ၊ 
စစ်သည်များအရနပဖင့် စွမ်းေည်သုံးေပ်ပပည့်ေရနေမည်
ပဖစ်မပီး ရန့စဉ်ရောင်ေွေ်ရနေသည့် ပုံမှန်ရလ့ေျင့်ရေး
တာေန်များေုိ မှန်မှန်ေန်ေန်လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အောေှိ၊ စစ်သည်များအရနပဖင့် မိမိထမ်းရောင်ေသည့် 
တာေနမ်ျားေိ ုရေျပနွစ်ွာထမ်းရောငန်ိငုေ်နန်ငှ့ ်အေည ်
အချင်းပမငှ့တ်ငရ်ပးေနအ်တေွ ်ရလေ့ျင့ရ်ေးေိငုေ်ာနငှ့ ်
ပညာေပပ်ိငု်းေိငုေ်ာသငတ်န်းများေိ ု ဖငွ့လ်စှသ်ငက်ေား
ရပးရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ မည်သည့်တပ်ဖွဲ့တွင် တာေန်
ထမ်းရောင်သည်ပဖစ်ရစ ရပခလျင်တပ်ေဲ့သို့ တာေန်
ထမ်းရောငန်ိငုေ်မညပ်ဖစမ်ပီး အမမတဲမ်းတိေုပ်ွေဲငအ်သင့်
ပဖစ်ရနေန်နှင့် လေ်ရုံးတပ်များနှင့် ပူးရပါင်း စစ်ေင်နိုင်
စမွ်းတိုးတေရ်ောင်းမနွရ်အာင ်အမမတဲမ်းရလေ့ျင့ရ်န
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
တိုင်းပြည်ေတွက်ြင်ပဖစ်ေမည်

မမိတိိုတ့ပမ်ရတာသ်ည ်စတငသ်ရနေတညရ်ပါေဖ်ွား
လာေတည်းေပင ်စည်းေမ်းရောင်းမနွမ်ပီး အမနိ့်နာခံ
မှုရောင်းသည့် တပ်မရတာ်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ် 
ောေွယ်ရေးတာေန်ထမ်းရောင်ပခင်းသည် တိုင်းပပည်
ေုိအလုပ်အရေျွးပပုရနပခင်းပင်ပဖစ်သည်ေုိ သိေိှနားလည် 
ေမညပ်ဖစမ်ပီး တပမ်ရတာသ်ညတ်ိငု်းပပညအ်တေွပ်ငပ်ဖစ်
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တိငု်းပပညတ်ငွ ်အရေးရပါ်အရပခအရန 
များနှင့် ကေုံရတွ့ခဲ့ေတိုင်း တပ်မရတာ်ေဦးရောင်ရပဖ
ေှင်းရောင်ေွေ်ရပးခဲ့သည်ေို သိေှိေမည်ပဖစ်ော တိုင်း 
ပပည်အတွေ် လုပ်ရောင်ရပးနိုင်သည်မှန်သမျှေို လုပ် 
ရောင်ရပးနိုင်ရေး စိတ်နှလုံးသွင်းလုပ်ရောင်ေန်လို
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သားမိသားစုများ၏ သေ်သာရချာင် 
ချရိေး၊ ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ စားေတ်ရနရေးတို့ေို 
သတမ်တှထ်ားသည့ ်အေင့န်ငှ့ရ်လျာည်စီွာ ပဖည့ေ်ည်း
ရောငေ်ေွရ်ပးထားမပီးပဖစသ်ပဖင့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ညမ်ျား
အရနပဖင့ ်မမိတိိုတ့ာေနေ်ိ ုရေျပနွရ်အာင ်ထမ်းရောင်
ေန်နှင့် စွမ်းေည်သုံးေပ်ထေ်ပမေ်ရနရအာင် ကေိုးပမ်း

လပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အပုခ်ျုပသ်ရူခါင်းရောင်
များအရနပဖင့ ်ညညီတွမ်ျှတသည့ ်ရခါင်းရောငမ်ှုေှေိနလ်ို
အပသ်ေဲသ့ို ့လေရ်အာေင်ယသ်ားများေလည်း စည်း 
ေမ်းရသေပမ်ပီး စစသ်ားရောင်းတစရ်ယာေပ်သီရအာင် 
ရနထုိင်ေျင့်ကေံေန်လုိရကောင်း၊ မိမိတ့ုိထမ်းရောင်ေသည့်
တာေန်နှင့် သင်ကေားရပးလိုေ်သည့် ပညာေပ်များေို 
ရပမပပငလ်ေရ်တွ့ရပါင်းစပ၍် ကေုံရတွ့လာေသည့အ်ခေ ်
အခမဲျားေိ ုရအာငပ်မငစ်ွာ ရပဖေငှ်းနိငုေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အေင့်နှင့်ရလျာ်ညီသည့် လစာ၊ ေိေ္ခာနှင့် ေပုိင်ခွင့်များေုိ 
လပုရ်ောငရ်ပးထားမပီးပဖစသ်ပဖင့ ်မမိဘိေတုိးတေ်ရေး
ေုိထိခုိေ်ရစနုိင်သည့် အေေ်၊ ရေးလိပ်၊ ေွမ်းယာတို့ေို 
သုံးစွဲပခင်း၊ ေင်ရငွ၊ ထွေ်ရငွမျှတရအာင် သုံးစွဲနိုင်မှုမေှိ
ပခင်းတိုေ့ိ ုေိယုပ်ိငုအ်သစိတိမ်ျားပဖင့ ်ေင ်ပခငထ်နိ်းသမိ်း
ရောငေ်ေွက်ေရစလိရုကောင်း၊ မမိတိို၏့ တပပ်ိငု်းေိငုေ်ာ
ေိစ္စေပ်များတွင် တာေန်ရေျပွန်ရအာင် ထမ်းရောင်
သေဲ့သို့ တိုင်းပပည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ်လည်း 
မမိတိိုတ့တစ်မွ်းသရေွ့ ေိငု်းေန်းကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေ
ရစလိုရကောင်း။
လုြ်အဆာင်နိုင်ခဲ့

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
တတိယလှိုင်းပဖစ်ပွားစဉ်အချနိ်ေ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ၄၀ 
ောခိုင်နှုန်းအထိ ပမင့်တေ်ခဲ့ရသာ်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့အစည်းများ၏ စမီခံန့်ခွမဲှု၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ 
၏ ကေိုးစားအားထုတ်မှု၊ ပပည်သူတို့၏ ပူးရပါင်းရောင် 
ေွေ်မှုများရကောင့် လေ်ေှိအချနိ်တွင် ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ၁၀ 
ောခိုင်နှုန်းရအာေ်သို့ ရောေ်ေှိသည်အထိ လုပ် ရောင်
နုိင်ခ့ဲရကောင်း၊ ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ရမျှာ်မှန်းထား 
သည့အ်တိငု်းအတာတစခ်အုထ ိရလျာေ့ျလာမသှာလျှင ်
ပညာရေးအပါအေင ်အပခားဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးလပုင်န်း
များေို အင်တိုေ်အားတိုေ် ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်
ရသာရကောင့ ်ေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်းေိထုနိ်းချုပန်ိငုရ်ေး
အတေွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါနငှ့ ်ပတသ်ေ် သည့ ်စည်းမျဉ်း
စည်းေမ်းများေို တိေျစွာလိုေ်နာေန် လိုအပ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရနအိမ်တွင် ရနထုိင်ရေး (Stay at Home) ောလ
အတွင်း စည်းေမ်းစနစ်တေျရနထိုင်ေန်နှင့် မိမိ ဘေ
တိုးတေရ်ေးအတွေ် အချနိ်ေိ ုအေျ ိုးေှိစွာအသုံးချရစ
လိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေနက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုငသ်ည ်၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ စေ်တင်ဘာလ ၁၈ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေချင် 
ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ေင်များ၊ ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများ၊ 
ခရိုင်၊ မမို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ေင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖ 
များအား ေချင်ပပည်နယ် အစိုးေအဖွဲ့ရုံး မလိခခန်းမ၌ 
ရတွ့ေုံအမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့အ်တ ူရောငစ် ီ
ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မုိးပမင့်ထွန်း၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ဦးစုိင်းလံုးေုိင်၊ ဦးရေွှကေိမ်း၊ ရောင်စီ
တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးတင်ထွဋ် ဦး၊ ဦး
လှမုိး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ရေါေ်တာ သေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိ
န်းဇံ၊ ေချင်ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ် ဦးခေ်ထိန်နန်၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ ရပမာေ်ပိုင်း
တိုင်းစစ်ဌာနချု ပ် တုိင်းမှူး ဗုိလ်မှူးချု ပ် ပမတ်သေ်ဦး၊ 
ေချငပ်ပညန်ယအ်စိုးေအဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ဌာနေိငုေ်ာေနထ်မ်း
များ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ေင်များနှင့် မမို့ 
မိမမို့ဖများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့်အဖဲွ့ေင်များအား ေချင်ပပည်နယ် 
ေနက်ေီးချုပ ်ဦးခေထ်နိန်နန်ငှ့အ်ဖွဲ့ေငမ်ျား၊ တိငု်းေင်းသား
ရိုးောယဉရ်ေျးမှုအဖွဲ့များေ လှိုေလ်ှရဲနွးရထွးစွာ ကေိုေို
နှုတ်ေေ်ကေမပီး နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်အား တိုင်းေင်းသားရိုးော
ေတစ်ုေံိ ုဂဏုပ်ပုေတေ်ငရ်ပးသည။် ထိုရ့နာေ ်ပပညန်ယ်
ေန်ကေီးချုပ်ေ ေချင်ပပည်နယ်အတွင်း ရေသဖံွမ့ဖိုးတုိးတေ်

ရေး ရောင်ေွေ်ထားေှိမှု၊ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်
ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများ
နငှ့ေ်ာေယွရ်ေးထိုးနှရံောငေ်ေွထ်ားေှမိှု အရပခအရန
များ၊ အရထရွထအွချေအ်လေမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်းတငပ်ပ
မပီး ပမစက်ေီးနားခရိငုအ်ပုခ်ျုပရ်ေးမှူးေ လပုင်န်းရောင ်
ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများေို ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။ 
ထ့ုိရနာေ် မမို့မိ၊ မမို့ဖများေ ရေသအလုိေ်ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ် 
ရေးအတွေ် အရထွရထွလိုအပ်ချေ်များေို တင်ပပကေ
သည်။
ချမှတ်အဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌအရန 
ပဖင့ ်ေချငပ်ပညန်ယအ်စိုးေအဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ဌာနေိငုေ်ာေန ်
ထမ်းများ၊ ခရိငု၊် မမို့နယစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်
မမို ့မိမမို့ဖများေို ပထမဦးေုံးအကေိမ် ရတွ့ေုံပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ မမိတိိုတ့ာေနယ်ရူောငေ်ေွရ်နေသည့ ်ောလ
အတငွ်း နိငုင်ရံတာ၏် လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ မငမိ်းချမ်းရေး
အဘေဘ်ေမ်လှစဟ်င်းမှုမေှရိစေန ်လပုရ်ောငရ်နပခင်း 
ပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ပဖစရ်ပါ်လာသည့အ်ရပခ 
အရနများနှင့် တာေန်လွှအဲပ်ချေ်အေ နုိင်ငံရတာ်၏ တာေန် 
များေို ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရနေသည့်အချနိ်တွင် 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီိဖုွဲ့စည်း၍ ရေှ့လပု ်
ငန်းစဉ ်၅ ေပ၊် ဦးတညခ်ျေ် ၉ ေပေ်ိ ုချမတှရ်ောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိရကောင်း။

မိမိတို့အရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်တည်ရောေ်ောတွင် 
အချေ် ၂ ချေ်ေိ ုအဓေိထား၍ အရလးထားရောငေ်ေ်ွ
လျေေ်ှမိပီး ပထမအရနပဖင့ ်ပပညသ်မူျား၏ေန္ဒနငှ့ ်အည ီ
ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရောေ်ရေး
ေို နိုင်ငံရေးေည်မှန်းချေ် ထားေှိလုပ်ရောင်လျေ်ေှိ

ေချင်ြပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ဌာနေိုင်ောဝန်ေမ်းများ၊ 
ခရိုင်၊ မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်တေးအဖွဲ့ ဝင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား

တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁၈ - ၉ - ၂၀၂၁ )



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်112

ရကောင်း၊ ေတုယိအချေအ်ရနပဖင့ ်ေမ္ဘာရပါ်ေှ ိမညသ်ည့်
အစိုးေပငပ်ဖစရ်စ တိငု်းပပညေ်ိတုိုးတေရ်အာင ်တတစ်မွ်း
သရေွ့ ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေသညပ်ငပ်ဖစသ်ည့အ်တေွ ်
မမိတိိုအ့စိုးေအရနပဖင့လ်ည်း သာယာေရပပာရေးနငှ့ ်စား 
နပေ်ေိ္ခာရပါများရေးေိ ုဦးစားရပးလပုရ်ောငရ်ပးလျေ်
ေှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံညရ်ပမ၊ ရေသယဇံာတများအပပင ်
လသူားအေင်းအပမစပ်ပည့စ်ုသံည့ ်နိငုင်တံစခ်ပုဖစမ်ပီး စိေု ်
ပျ ိုးရမွးပမူရေးေိုအရပခခံသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေို 
အဓေိထားလပုရ်ောငလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်
လဦူးရေ သန်း ၇၀၀၀ ရေျာခ်န့်ေှမိပီး စားရေေေိ္ခာ လိအုပ ်
ချေအ်မမတဲမ်းေှရိနရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူ 
ရေးအေင့်ပမင့်ထုတ်ေုန်များထုတ်လုပ်၍ ပပင်ပရေးေွေ် 
များသ့ုိ တင်ပ့ုိရောင်းချနုိင်ရေးလုပ်ရောင်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေချင်ပပည်နယ်သည် ေန်၊ ပဲ ဖူလုံမှုေှိသည်ပဖစ်ရသာ် 
လည်း ေဖီလူုမံှုလိအုပလ်ျေေ်ှသိပဖင့ ်ေထီေွသ်ီးနှမံျား
ေိ ုရအာငပ်မငစ်ွာစိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုနုိ်င်ရေး၊ စားရေေိေ္ခာ
ရပါများမှုေိှရစရေး ထည့်သွင်းစဉ်းစား လုပ်ရောင်ကေေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ေားမအြးလို

တငပ်ပချေမ်ျားတငွ ်စေမ်ှုဇနုလ်ပုင်န်း၊ ရေျာေစ်မိ်း
လုပ်ငန်း၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်းများေို ခွင့်ပပုရပးေန်နှင့် 
အေင့ပ်မငှ့တ်ငရ်ပးေနတ်ိုပ့ါေှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိမပီး သယ ံ
ဇာတေိအုရပခခသံည့ ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများသည ်
ရေေှည်တည်တံ့နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများမဟုတ်ဘဲ ရေတို 
အတွေ်သာ အေင်ရပပနိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် ရပမရပါ်ရပမ 
ရအာေသ်ယဇံာတများေိ ုထတုယ်ပူခင်းလပုင်န်းများေိ ု
အားမရပးလိရုကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်သယဇံာတများ
ေိထုတုယ်မူပီး အကေမ်းထညမ်ျားေိ ုတငပ်ိုရ့သာရကောင့ ်
ရေးနှုန်းေသင့သ်ညထ်ေ ်နည်းပါးစွာေေှသိပဖင့ ်အရချာ 
ထညမ်ျားေိ ုထတုလ်ပုတ်ငပ်ိုန့ိငုရ်ေးကေိုးပမ်း ရောငေ်ေွ်
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အချ ို့ရသာသယံဇာတများသည် 
ပပည့်မဖိုးမမဲသယံဇာတမဟုတ်သည့်အတွေ် ေုန်ခန်း 
သွားနုိင်ရကောင်း၊ ပပည့်မဖိုးမမဲသယံဇာတများေုိမူ ပပန်လည် 
ပဖည့်တင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများေို လုပ် 
ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ကုန်အချာထုတ်လုြ်နိုင်ေန်လိုေြ်

သယဇံာတေိ ုအားေိုးပါေ ရေေညှတ်ငွ ်အခေအ်ခဲ

များပဖစရ်ပါ်နိငုသ်ည့အ်တေွ ်တိငု်းပပညအ်တေွအ်ာမခံ
ချေ်ေှိသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများေုိ လုပ်ရောင်ကေရစ
လိရုကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးထတုေ်နုမ်ျားေိ ုအေည ်
အရသွးပပည့ေ်မပီး အေင့အ်တန်းပပည့မ်သီည့ ်ထတုေ်နု ်
များပဖစရ်အာင ်လပုရ်ောငေ်ာ ပပညတ်ငွ်းေှ ိအပခားရေသ
များနှင့် ပပည်ပရေးေွေ်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေး 
လုပ်ရောင်ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေု်ပျ ိုးရမွးပမူရေးမေှေှိ
လာသည့် ထွေ်ေုန်များေို အကေမ်းထည်တင်ပို့သည့် 
တစေ်င့ခ်ေံနုထ်တုလ်ပုင်န်းပဖစရ်န၍မေဘ ဲရေးေေွ်
ေင် ေုန်ရချာထုတ်လုပ်နုိင်ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ လုိအပ်သည့် 
အရပခခံေုန်ကေမ်းပစ္စည်းများေုိ မိမိတ့ုိရေသတွင်း၌ ထတု ်
လပုန်ိငုမ်ညေ်ိပုါေ ပပငပ်မေှယယ်ရူနေမှုများေိ ုရလျှာခ့ျ 
နိငုမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ရေးနှုန်းသေသ်ာစွာပဖင့အ်သုံးပပုနိငုမ်ည်
ပဖစ်ော ရေသ၏စီးပွားရေးသည်လည်းဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိရေသ၏ အရပခအရနဖန်တီး
နုိင်မှုသည် ရေသတွင်း၌ပင် ေိှရနေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ထုိေ့ဲသ့ုိ စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များေုိ ရအာင် 
ပမငစ်ွာထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး၊ လမူှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးအတွေ် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် ပပည့်စုံသည့် 
လသူားအေင်းအပမစမ်ျားလိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပပန်သည့် ရေှ့ရပပးသန်းရခါင်စာေင်းအေ 
မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်အထေတ်န်းပညာမသငက်ေားဖူးသနူငှ့ ်
စာလုံးေမတတ်ရပမာေ်သူဦးရေသည် ပမင့်မားလျေ်ေှိ
သညေ်ိရုတွ့ေှေိမပီး ပပညန်ယမ်ျားတငွ ်ပညာရေးနငှ့ပ်တ ်
သေပ်ါေ ပိမုိအုားနည်းလျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိသပဖင့ ်
ပညာရေးေိအုရလးရပးရောငေ်ေွသ်ွားေန ်လိအုပမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ပညာရေးရလ့လာေန်းစစ်မှု စာေင်းပပုစု
မှုမှတ်တမ်းများအေ ေချင်ပပည်နယ်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ 
KG တန်းတေ်ရောေ်သူ ဦးရေ ၃၉၀၀၀ ရေျာ်ေှိမပီး 
အေိုပါရေျာင်းသားရေျာင်းသူများသည် တန်းစဉ်ေူး 
ရပပာင်းမှုအေင့်ေင့်တွင် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့ ်ပပုန်းတီး
ခဲေ့ာ တေ္ကသိလုေ်ငတ်န်းသို ့ရောေေ်ှခိဲသ့ ူဦးရေ ၂၀၀၀၀ 
ခန့်သာေှခိဲရ့ကောင်း၊ အေိပုါ ရေျာင်းသား ၂၀၀၀၀ တငွ ်
တေ္ကသိုလ်ေင်တန်းရအာင်ပမင်သူ ၅၅၀၀ ရေျာ်သာေှိခဲ့
သပဖင့ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံပညာရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေမ်ှုေိ ုမပဖစ ်
မရန ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရနသည်ေို 
ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ရေသတိုးတေရ်ေး လပုရ်ောငေ်ာတငွ ်
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ရေတိ၊ု ရေေညှလ်ပုင်န်းများေိ ုစဉ်းစားလပုရ်ောငေ်မည်
ပဖစ်မပီး ရေေှည်အတွေ် ပညာရေးဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်မှုေိှရအာင် 
လပုရ်ောငရ်ပးေမည၊် အားရပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေသ
တငွ်းေှ ိပညာရေး၊ ေျန်းမာရေးမအှစလိအုပလ်ျေေ်ှသိည့ ်
ပညာတတလ်သူားအေင်းအပမစမ်ျားထေွရ်ပါ်လာရအာင ်
အနာဂတ်အတွေ် ကေိုတင်ရမျှာ်ရတွး၍ လုပ်ရောင်ရပး
ေန်လုိရကောင်း၊ နုိင်ငံရတာ်၏တာေနမ်ျားေိ ုထမ်းရောငခ်ဲ့
ေမပီးရနာေပ်ိငု်း ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှသ်ငက်ေားရစခဲရ့ကောင်း၊ 
သိုရ့သာလ်ည်း ေိဗုစ ်-၁၉ ရောဂါ တတယိလှိုင်းပဖစရ်ပါ်
ခဲသ့ပဖင့ ်ရေျာင်းများယာယပီတိထ်ားခဲေ့မပီး ရောင်းမနွ်
စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အချနိ်တွင် ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင် 
ကေားရပးနိုင်ရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
စီးပွားရေးေိငုေ်ာပညာတတမ်ျားရပါ်ထေွေ်နန်ငှ့ ်ေမီိေု
ရေစီရခတ်တွင် ဥပရေေုိသိေိှေန်လုိအပ်သပဖင့် တေ္ကသုိလ်
များတွင် စီးပွားရေးပညာနှင့် ဥပရေပညာများေို သင် 
ကေားရပးေန် ညွှန်ကေားထားေှိရကောင်း။
ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေမည်

စေမ်ှုေိအုရပခခသံည့ ်ေနုထ်တုလ်ပုင်န်းများလပု ်
ရောင်ောတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ေေှိရေးသည် အဓိေလို 
အပ်ချေ်တစ်ခုပဖစ်သပဖင့် ရေသတွင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအား 
ဖူလုံမှုေှရိစရေး ကေိုးပမ်းလုပရ်ောင်ေမည်ပဖစရ်ကောင်း၊ 
ရေသတငွ်းေှရိပါကေယေ်သည့ေ်ါးအေင်းအပမစမ်ျား အသုံး 
ချ၍ ချညထ်ညလ်ပုင်န်း၊ စေ္ကူလပုင်န်းတိုေ့ိလုည်း လပု ်
ရောငန်ိငုရ်ေးစဉ်းစားေနလ်ိရုကောင်း၊ မမို့ပပတညရ်ောေ်
ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရေစီးရေလာရောင်းမွန်ရေး၊ ရလ 
ရောင်းရလသန့်ေေိှရေး၊ လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှု ရောင်းမွန် 
ရေး၊ ပညာေည်သင်ကေားမှုစနစ်ပမင့်မားရေး၊ ေျန်းမာရေး 
ေုိင်ောနှင့် သယ်ယူပ့ုိရောင်မှုစနစ် Public Transportation 
များ ရောင်းမွန်မှုေိှေန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ေယရ်ောင်းလပုင်န်းများအလနွမ်ျား 
ပပားလျေ်ေိှသည်ေုိရတွ့ေိှေမပီး ေုန်ထုတ်လုပ်မှုအားနည်း 
သည့ပ်ုစံမံျ ိုးပဖစရ်နသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့်
ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုေိ ုအရပခခသံည့ ်စီးပွားရေးလပုင်န်းပဖစ်
ရအာင်တွန်းအားရပးရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်မပီး ေချင် 

ပပညန်ယသ်ည ်နယစ်ပန်ယန်မိတိထ်စိပရ်နသည့ ်ရေသ
တစခ်ပုဖစသ်ည့အ်တေွ ်နာေပီိငု်းအတငွ်း စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူ 
ရေးထုတ်ေုန်များေို ရေးေွေ်သို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေသထုတ်ေုန်များေို အေင့်ပမှင့်
တငမ်ပီး တငပ်ိုရ့ောင်းချနိငုေ်နလ်ိရုကောင်းနငှ့ ်ရေးေေွ်
ေှိမပီးသားပဖစ်သပဖင့် ရအာင်ပမင်ရအာင်လုပ်ရောင်ကေ
ရစလိုရကောင်း။

ခေီးသွားလပုင်န်းနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မီးခိုးမထေွသ်ည့ ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဖစ်မပီး အိမ်သာမှဧည့်လာမည်ပဖစ်
သည့်အတွေ် ရနထိုင်ရေး၊ သွားလာရေး၊ စားရသာေ် 
ရေး၊ လုခံခုံရေးတိုအ့ပပင ်အဘေဘ်ေမ် ှပပည့စ်ုရံနေနလ်ို
အပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေသ၏ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး လပု ်
ငန်းများလုပ်ရောင်လျေ်ေှိသေဲ့သို့ အားေစားေဏ္ဍ
ပမင့်မားရေးအတွေ်လည်းလုပ်ရောင်ေန်လိုရကောင်း၊ 
အားေစားရောငေ်ေွပ်ခင်းသည ်သာမာနက်ေည့မ်ညေ်ို
ပါေ လူတစ်ဦးတစ်ရယာေ်၊ လူတစ်စု၏ အားေစား
ပဖစ်ရသာ်လည်း အားေစားဖွံ့မဖိုးသည့် တိုင်းပပည်တစ်
ခ၏ု ရပုပ်ိငု်း ေိငုေ်ာ၊ စတိပ်ိငု်းေိငုေ်ာတိုေ့ိ ုများစွာ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်ရစနိုင်သပဖင့် အားေစားေို အားရပးေန်လို
ရကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပဖင့် အားေစား
ေွင်းများေုိ အေင့်ပမှင့်တင်ရပးလျေ်ေိှသပဖင့် အားေစား 
ပပုလုပ်သူ၊ ရလ့ေျင့်သူများအပပင် စနစ်တေျအားရပး
သည့ ်ပေသိတမ်ျားေှေိနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အစား 
အစာေိပုပည့ေ်စွာစားသုံးပါေ ေိယုခ်အံားရောင်းမည်
ပဖစမ်ပီး ေိယုလ်ေလ်ှုပေ်ှား အားေစားရောငေ်ေွပ်ါေ 
ေျန်းမာကေံ့ခိုင်မှုေို ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေျန်းမာမပှညာသငက်ေားနိငုမ်ည၊် ေျန်းမာမအှလပုလ်ပု်
နိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့စ်ားနပေ်ေိ္ခာရပါများရေး
နငှ့ ်သာယာေရပပာရေးေိ ုဦးစားရပးလပုရ်ောငရ်နပခင်း
ပင်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် ရေသနှင့်တိုင်းပပည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးအတေွ ်ကေိုးပမ်းလပုရ်ောငသ်ွားကေေနလ်ိအုပမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် ရေွးရနွးရပပာကေားခဲ့မပီး နိုင်ငံရတာ်၏ 
နိုင်ငံရေးပဖစ်ရပါ်ရပပာင်းလဲမှုအရပခအရနများေို ေေ် 
လေ်ရပပာကေားသည်။
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တပမ်ရတာသ်ည ်ရခတအ်ေေေ်ေေ်တည်းေ
ပင ်နိငုင်ရံတာေ်ာေယွရ်ေးနငှ့ ်ပပညသ်တူို၏့ အေျ ိုးစီး 
ပွားေိ ုရေှးရှုရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိညမ်ှာ ယရန့ထေတ်ိငု်
ပငပ်ဖစမ်ပီး ရနာငတ်ငွလ်ည်း ေေလ်ေထ်နိ်းသမိ်းရောင် 
ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေှမ်းပပည်နယ် (ရပမာေ်ပုိင်း)
ရေသသည် တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုများ အဓိေရနထိုင် 
သညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျားအရနပဖင့ ်
ရေသတငွ်းပဖစရ်ပါ်သည့ ်အခေအ်ခမဲျားေိ ုတိငု်းေင်းသား
များနှင့်အတူ ရအးအတူပူအမျှလုပ်ရောင်၍ လေ်တွဲ
ရပဖေငှ်းကေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်ေ စေ်တင်ဘာလ ၁၉ 
ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်လားရှိုးတပန်ယေ်ှ ိအောေှ၊ိ စစ်သည်၊ 
မိသားစုများအား တုိင်းစစ်ဌာနချုပ်ခန်းမ၌ ရတွ့ေံုအမှာ
စေားရပပာကေားစဉ် ထည့်သွင်းရပပာကေားသည်။
တက်အောက်

အေုိပါရတွ့ေံုပဲွသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူဇနီး 
ရေါ်ကေူကေူလှ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးရအာငန်ငှ့ ်ဇနီး၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်(ရလ) ဗုိလ်ချုပ်
ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်နှင့်ဇနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုး
မှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများနှင့် ဇနီးများ၊  အရေှ့ရပမာေ်
ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချုပ် တုိင်းမှူး ဗုိလ်ချုပ်နုိင်နုိင်ဦးနှင့် လားရှိုး 
တပန်ယေ်ှ ိအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျား တေ်ရောေ်
ကေသည်။

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်
အရေှ့ရပမာေ်တုိင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်ရပမသည် နုိင်ငံရတာ်၏ 
အရေှ့ဘေ်ပခမ်းနယ်စပ်ရေသလုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအး 
ချမ်းရေးနငှ့ ်တေားဥပရေစိုးမိုးရေးတာေနမ်ျားေိ ု ထမ်း
ရောငရ်နေသည့ ်နယရ်ပမတစခ်ပုဖစရ်ကောင်း၊ လတွလ်ပ ်
ရေးနငှ့အ်တ ူရမွးဖွားခဲသ့ည့ ်တပမ်ရတာသ်ည ်နိငုင်ရံတာ်

လားရှိုးေပ်နယ်ေှိ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၁၉ - ၉ - ၂၀၂၁ )
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေး၊ ပပည်တွင်းပဋိပေ္ခ နှိမ်နင်းရေး 
တာေနမ်ျားေိ ုရခတအ်ေေေ်ေ ်ထမ်းရောငခ်ဲေ့ာတငွ ်
ပပည်သူတ့ုိ၏ အသေ်အုိးအိမ်နှင့် အေျ ိုးစီးပွားတ့ုိေုိလည်း 
အစဉ်တစိုေ်ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ခဲ့သည်ေို အောေိှ၊ 
စစ်သည်၊ မိသားစုများအရနပဖင့်သိေိှမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ 
တပမ်ရတာ၏်ေန္ဒပဖစသ်ည့ ်တညမ်ငမိရ်အးချမ်းမပီး ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေသ်ည့ ်နိငုင်ရံတာ ်ပဖစရ်စရေးအတေွ ်ကေိုးပမ်း
အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ခဲ့ောတွင် ပပည်သူနှင့်
တစ်သားတည်းပဖစ်ရအာင်လုပ်ရောင်၍ ပပည်သူ၏ 
လိုအပ်ချေ်၊ တိုင်းပပည်၏ လိုအပ်ချေ်တို့ေို တိုေ်ရိုေ်
ရသာ်လည်းရောင်း၊ သွယ်ေိုေ်၍ရသာ်လည်းရောင်း 
လပုရ်ောငရ်ပးခဲသ့ညေ်ိ ုသမိငု်းရကောင်းများတငွ ်ရတွ့
ေိှနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိ မွန်ပမတ်မပီး ရောင်းမွန်သည့် 
တပ်မရတာ်၏အစဉ်အလာရောင်းများေို ေေ်လေ်
ထိန်းသိမ်းလုပ်ရောင်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ပဖည့်ဆည်းအဆာင်ေေက်အြးခဲ့

မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ရပါ်ခဲ့စဉ်တွင်
လည်း တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ကေိုတင်ပပင်ေင်မှုများ 
လပုရ်ောငခ်ဲမ့ပီး ေျန်းမာရေးေနထ်မ်း၊ စေေ်ေိယိာနငှ့ ်
အရထာေ်အေူပပု ရေးေါးလိုအပ်ချေ်များေို ပဖည့် 
ေည်းရောငေ်ေွရ်ပးခဲသ့ည့အ်ပပင ်ရေးရုတံေရ်ောေ်
ေုသမှုခံယူရနေသူများ၊ လူနာရစာင့်များ၊ ေျန်းမာရေး
ေနထ်မ်းများအတေွ ်အာဟာေ ပဖည့စ်ေွစ်ာများ လှူေါန်း
ပခင်းနငှ့ ်အရထရွထလွိအုပခ်ျေမ်ျား ပဖည့ေ်ည်းရပးပခင်း
တို့ေိုလည်း လုပ်ရောင်ရပးခဲ့မပီး ယခုထေ်ထိလည်း 
ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှ ိရကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ည ်ရခတ်
အေေ်ေေ်ေတည်းေပင် နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေး
နငှ့ ်ပပညသ်တူို၏့အေျ ိုးစီးပွားေိ ုရေှ့ရှုရောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိသည်မှာ ယရန့ထေ်တိုင်ပင်ပဖစ်မပီး ရနာင်တွင်လည်း 
ေေ်လေ် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်သွားေမည် ပဖစ်ရကောင်း။

တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်၂၀၁၁ ခနုစှ ်ေမီိေုရေစအီစိုးေ
ပထမသေ်တမ်းောလေတည်းေပင် နိုင်ငံရတာ်
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ောေွယ်ရေးနှင့် ပပည်သူအေျ ိုးပပုလုပ်ငန်းများေိုသာ 
ဦးစားရပးလုပ်ရောင်ခဲ့ရကောင်း၊ တိုင်းပပည်တိုးတေ်
ရေးနှင့် ပပည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးအတွေ် လိုအပ်သည်များေို အစိုးေနှင့်အတွဲညီညီ
ရောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရေွးရောေပ်ွ ဲအမပီး
တငွ ်ေမီိေုရေစအီစိုးေသစတ်စေ်ပတ်ေလ်ာခဲမ့ပီး ၅ နစှ်
တာောလအုပ်ချုပ်ခဲ့ော စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် 
ေဏ္ဍရပါင်းစုံတွင် လိုအပ်ချေ်များပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို 
ရတွ့ေှေိမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာေ်ာေယွရ်ေး၊ လုခံခုံ 
ရေးနှင့် အပခားေဏ္ဍများ၌ တပ်မရတာ်မှပဖစ်သင့်ပဖစ်
ထိေုသ်ညမ်ျားေိ ုအကေပံပုရထာေပ်ပခဲရ့သာလ်ည်း စစ်
ဘေ်အေပ်ဘေ် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှု အားနည်းခ့ဲရကောင်း။
အလးစားလိုက်နာေမည်

လေ်ေှိနိုင်ငံရေးပဖစ်ရပါ်ရပပာင်းလဲမှု အရပခအရန
များနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ အောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျားအရန 
ပဖင့် သိေှိမပီးပဖစ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ပါတီစုံ 
ေီမိေုရေစအီရထရွထရွေွးရောေပ်ွတဲငွ ်ပဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်
မစဲာေင်းကေီးမားစွာ မှားယငွ်းမှုများ ေိ ုစစိစရ်တွ့ေှိေမပီး 
နိငုင်ရံေးအေအရေးရပါ် ရကေညာတာေနယ်ခူဲ့ေပခင်းပဖစ်
သပဖင့ ်အရပခခဥံပရေအတိငု်းသာ ေေ်လေ ်ရောငေ်ေ်ွ
ေမည်ပဖစ်မပီး ပပည်သူလူထုတစ်ေပ်လံုးေန္ဒမဲရပး၍ အတည် 
ပပုထားသည့် ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေ (၂၀၀၈)ခုနှစ်ပါ ဥပရေ 
ပပဌာန်းချေ်များေုိ ရလးစားလုိေ်နာေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အရပခခံဥပရေတွင် လိုအပ်ချေ်၊ အားနည်းချေ်များ ေှိ
ရောင်းေှိမည်ပဖစ်ရသာ်လည်း တိုင်းပပည်နှင့်ပပည်သူေုိ 
အောအေွယ်ရပးထားသည့် ရောင်းမွန်သည့်အချေ်
များစွာလည်းပါေှိရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များေို
ထမ်းရောင်ခ့ဲေမပီးရနာေ်ပုိင်း နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီေုိဖဲွ့စည်းော ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်၊ ဦးတည်ချေ် 
၉ ေပ်ေုိ ချမှတ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောင ်
ေွေ်လျေ်ေိှောတွင် အမျ ိုးသားရေးအေ လုပ်ရောင်ေမည့် 
အချေ် (၁) ချေ်နှင့် နုိင်ငံရေးအေ လုပ်ရောင်ေမည့်အချေ် 
(၂) ချေ်ေှိရကောင်း၊ အမျ ိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပဖစ်
ရောင်ေွေ်ေမည့်လုပ်ငန်းမှာ တုိင်းပပည်သာယာေရပပာ
ရေးနငှ့ ်စားရေေေိ္ခာဖလူုရံေးပဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံေးအေ
လပုရ်ောငေ်မည့ ်လပုင်န်းစဉ(်၂)ခမုှာ စစမ်နှစ်ည်းေမ်း

ပပည့်ေသည့် ပါတီစံုေီမုိေရေစီစနစ်ခုိင်မာရစရေးနှင့် ေီမုိေ
ရေစနီငှ့ ်ဖေ်ေေယစ်နစေိ် ုအရပခခသံည့ ်ပပညရ်ထာငစ်ု
တညရ်ောေရ်ေးတိုပ့ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အထေပ်ါအချေ ်
၃ ချေ်ေို ေို့တာေန်အရေးသုံးပါးေဲ့သို့ပင် ခံယူရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊  မိမိတို့နိုင်ငံသည် ပပည်မေိုဗဟို
ပပု၍ တိငု်းေင်းသားရေသများပဖင့ ်ရပါင်းစည်းထားသည့ ်
ပပညရ်ထာငစ်နုိငုင်တံစခ် ုပဖစရ်ကောင်း၊ ဘာသာရေးအေ၊ 
တုိင်းေင်းသားရေးအေ အယူအေေဲွလဲွမှုများေုိ ရပါင်းစပ် 
ညှနိှိုင်းရောငေ်ေွ၍် ေမီိေုရေစနီငှ့ဖ်ေေ်ေယေ်ိအုရပခခံ
သည့၊် မမိတိိုန့ိငုင်နံငှ့ေ်ိေုည်သီည့ ်အပုခ်ျုပမ်ှုပုစံမံျ ိုးေိ ု
ေျင့်သုံးနိုင် ရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေုိ အုပ်ချုပ်ောတွင် တစ်ဗုိလ်တစ်မင်းပဖစ်ရန၍ 
မေနုိင်ဘဲ မှန်ေန်သည့်အေင့်ေင့် ေွပ်ေဲအုပ်ချုပ်မှုေှိေ
မညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်ခိငုမ်ာသည့်အဖဲွ့အစည်း၊ ပါတီတ့ုိပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်မှသာလျှင် ရအးချမ်းသာယာမပီး ဖွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်သည့် နုိင်ငံရတာ်ေုိရဖာ်ရောင်နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
လက်တွဲအပဖေှင်းသကေမည်

တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်
ောေယွရ်ေးတာေနပ်ဖစသ်ပဖင့ ်စမွ်းေညစ်မွ်းအား ေှသိည့ ်
တပမ်ရတာပ်ဖစေ်န ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေမှ်းပပညန်ယ ်
(ရပမာေ်ပိုင်း) ရေသသည် တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုများ 

တြ်မအတာ်၏ေဓိကတာေန်ြည် 

နိုင်ငံအတာ်ကာကွယ်အေးတာေန်ပဖစ်ြပဖင့် 

စွမ်းေည်စွမ်းေားေှိြည့် တြ်မအတာ်ပဖစ်ေန် 

လိုေြ်မည်ပဖစ်၊ ေှမ်းပြည်နယ် (အပမာက်ြိုင်း) 

အေြြည် တိုင်းေင်းြားလူမျ ိုးစုများ 

ေဓိကအနထိုင်ြည်ပဖစ်ြပဖင့် 

ေောေှိ၊ စစ်ြည်၊ မိြားစုများေအနပဖင့် 

အေြတွင်းပဖစ်အြါ်ြည့် ေခက်ေခဲများကို 

တိုင်းေင်းြားများနှင့်ေတူ အေးေတူြူေမျှ

လုြ်အဆာင်၍ လက်တွဲအပဖေှင်းသကေမည်ပဖစ်။
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အဓေိရနထိငုသ်ညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစု
များအရနပဖင့် ရေသတွင်းပဖစ်ရပါ်သည့် အခေ်အခဲများ
ေို တိုင်းေင်းသားများနှင့်အတူ ရအးအတူပူအမျှလုပ် 
ရောင်၍ လေ်တွဲရပဖေှင်းကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မည်
သည့်လုပ်ငန်းေို ရောင်ေွေ်သည်ပဖစ်ရစ စီမံခန့်ခွဲမှု
ရောင်းစွာပဖင့ ်မမိအိလပုေ်ိရုစတနာထား၍ မနှမ်နှေ်န်
ေန်ပဖင့် လုပ်ရောင်မည်ေုိပါေ ရောင်းမွန်သည့် အေျ ိုး 
အပမတမ်ျားေေှနိိငုမ်ညပ်ဖစပ်ဖင့ ်ရေသဖွံ့မဖိုး တိုးတေရ်ေး
ေိ ုတတစ်မွ်းသရေွ့ ေိငု်းေန်းကေိုးပမ်းရောငေ်ေွ ်ရပးေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

တပမ်ရတာသ်ားတိငု်းသည ်နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်ပပညသ်ူ
ေို ောေွယ်မည်ဟူသည့် မွန်ပမတ်သည့် စိတ်ေန္ဒပဖင့် 
တပမ်ရတာသ်ို ့မညသ်တူစဦ်းတစရ်ယာေ၏် တိေုတ်နွ်း
ချေ်မှမပါေှိဘဲ Volunteer ေင်ရောေ် အမှုထမ်းကေသူ 
များပဖစသ်ည့အ်တေွ ်မမိတိိုထ့မ်းရောငရ်နသည့တ်ာေန်
အရပါ်ခံယူချေ်၊ ယံုကေည်ချေ် နေ်နေ်ရှိုင်းရှိုင်းပဖင့် တာေန် 
ထမ်းရောင်ေန်နှင့် တပ်မရတာ်သားတစ်ရယာေ် ပီသ
စွာ ရနထိငုေ်ျင့က်ေေံမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရန့စဉလ်ပုရ်ောင်
ရနေသည့်လုပ်ငန်းတာေန်များသည် တစ်ဦးချင်း၏ ပင်ေုိယ် 
အေညအ်ရသွးများေိ ုပမငှ့တ်ငရ်ပးရနပခင်းပဖစသ်ပဖင့ ်မမိိ
တို့၏ ထိုးထွင်းကေံေမှုပဖင့် ကေုံရတွ့လာေသည့်အခေ် 
အခဲများေိုေန်းစစ်မပီး ရတွးရခါ်ရပမာ်ပမင်မှုပဖင့်ရေျာ်
ပဖတ်နိုင်ရေးအတွေ် ဉာဏ်ပညာေို အသုံးချနိုင်ေန်လို
အပ်ရကောင်း၊ ထိုသို့အသုံးချနိုင်ရေးအတွေ် အသိပညာ
နငှ့ ်ပပည်စ့ုေံနလ်ိအုပသ်ည့အ်တေွ ်မမိတိို၏့ အားလပခ်ျနိ်
များတငွ ်အေျ ိုးေှရိစမည့ ်စာအပုစ်ာရပများေိ ုဖတမ်တှ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ပပင် လုံခခုံရေးသတိ၊ လုံခခုံရေး
သတအိမမထဲားေှမိပီး ောေယွရ်ေးအပမငေ်ှရိနေမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း။
ေားအြးအဆာင်ေေက်

ပညာရေးနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ အသပိညာဗဟသုတုေေှိ
ရေး မိမိေိုယ်တိုင်စာဖတ်ေန် လိုအပ်သေဲ့သို့ မိမိတို့၏ 
သားသမီးများ၏ ပညာေည်ပမင့်မားမှု ေှိရစရေးအတွေ်
လည်း အားရပးရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ရောဂါေူး

စေပ်ဖစပ်ွားမှုအရပခအရနများအေ ရေျာင်းများပတိထ်ား
ေရသာ်လည်း မိမိတို့၏ေရလးငယ်များေို ယခင်သင် 
ကေားခဲ့သည့် စာရပများေို ဖတ်မှတ်ရလ့လာရနရစေ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ည်
များ၊ မိသားစုေင်များ အသိပညာဗဟုသုတရနာေ်ေျမ
ေျနခ်ဲေ့ရစရေးအတေွ ်တပမ်ရတာပ်ိငုစ်ာရပထတုလ်ပု်
ရေးလပုင်န်းများမ ှသတင်းစာ၊ ဂျာနယ၊် မဂ္ဂဇင်းနငှ့ ်သတု
ေသ စာအပုစ်ာရပများေုိထတုရ်ေ၍ တပဌ်ာနချုပအ်သီး 
သီးသို ့ပဖန့်ရေရပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ လတူစဦ်း၏ စာဖတ်
အားသည ်လမူှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးေိ ုများစွာ
အရထာေအ်ပံရ့ပးနိငုသ်ညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်စာဖတက်ေရစလို
မပီး မိမိတို့၏ ေရလးငယ်များေိုလည်း ပညာရေးလမ်း 
ရကောင်းမှ ရသွဖည်မသွားရစရေး ကေပ်မတ်ထိန်းသိမ်း
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါပဖစပ်ွားမှုနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အတိငု်း 
အတာတစခ်အုထရိလျာေ့ျလာမပ ီပဖစရ်သာလ်ည်း စည်း 
ေမ်းတင်းကေပ်မှုများေို ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ေမည်
ပဖစ်မပီး ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှု သိသာစွာေျေင်းလာသည်
အထ ိထနိ်းချုပန်ိငုသ်ည့ ်အချနိတ်ငွ ်ပညာေည ်ပမငှ့တ်င်
ရေးလုပ်ငန်းများေို ပပန်လည်ရောင်ေွေ်သွားမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းများေို 
အငတ်ိေုအ်ားတိေုပ်ဖင့ ်လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှမိပီး ယခနုစှ်
ေနုပ်ိငု်းတငွ ်ောေယွရ်ေးထိုးနှေံနလ်ိအုပသ်ည့ ်လဦူး 
ရေ၏ ၅၀ ောခိငုန်ှုန်းအထ ိထိုးနှမံပီးစီးနိငုရ်ေး ေညမ်နှ်းချေ်
ထားရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ နိငုင်ရံတာ ်ောေယွ ်
ရေး တာေနထ်မ်းရောငရ်နသည့ ်တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်
မေျန်းမမာပဖစ်ရန၍ မေသည့်အတွေ် ေျန်းမာကေံ့ခိုင်
ရေး၊ ေိယုခ်အံားရောင်းမနွရ်ေးအတေွ ်သတမ်တှထ်ား
သည့် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို လိုေ်နာေန်လိုမည်
ပဖစ်သေဲ့သို့ အာဟာေပပည့်ေေန်နှင့် ေျန်းမာရေးနှင့် 
ညညီွတမ်ျှတသည့ ်ရနထိငုစ်ားရသာေမ်ှုပဖစရ်စေန ်မမိိ
ေိုယ်ေို ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ်မည် ပဖစ် 
ရကောင်း မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည်  
စေ်တင်ဘာလ ၁၉ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေှမ်းပပည်နယ်
အစိုးေအဖွဲ့ေင်များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း၊ ရေသ
များမှ တာေန်ေှိသူများ၊ ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများ၊ ခရိုင်၊ 
မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ေင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများ
အား လားရှိုးမမို့ေှ ိေမှ်းပပညန်ယအ်စိုးေအဖွဲ့ခွရဲုံး အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ ရတွ့ေုံအမှာစေားရပပာကေားသည်။
တက်အောက်

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့အ်တ ူရောငစ် ီ
ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ Jeng 
Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးစိငု်းလုံးေိငု၊် ဦးရေွှကေမိ်း၊ ရောငစ်ီ
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 
ဦးလှမိုး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊  ရေါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်း
သိမ်းဇံ၊ ေှမ်း ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ် ရေါေ်တာရေျာ်ထွန်း၊ 
ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီး မုိးရအာင်၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီး ချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ 
အရေှ့ရပမာေ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိ ုလ်ချုပ် 
နိ ုင်နိုင်ဦး၊ ေှမ်းပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ေင်များ၊ ေိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း၊ ရေသများမှတာေန်ေှိသူများ၊ ဌာန
ေိငုေ်ာေနထ်မ်းများ၊ ခရိငု၊် မမို့နယ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့
ေင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားအား  ေမှ်းပပညန်ယ ်
ေန်ကေီးချုပ်ရေါေ်တာရေျာ်ထွန်းနှင့် အဖွဲ့ေင်များေ 
လှိုေ်လဲှရနွးရထွးစွာ ကေိုေုိနှုတ်ေေ်ကေသည်။ ထ့ုိရနာေ် 
ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ေှမ်းပပည်နယ်အတွင်း ရေသ

ေှမ်းြပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေေိုင်း၊ တေသများမှ
ောဝန်ေှိသူများ၊ ဌာနေိုင်ောဝန်ေမ်းများ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်တေး
အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၉ - ၉ - ၂၀၂၁ )
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးရောငေ်ေွထ်ားေှမိှုအရပခအရနများ
နှင့် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည့်အရပခအရနများ၊ 
ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း
ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခအရနများနငှ့ ်ောေယွရ်ေးထိုး
နှရံောငေ်ေွထ်ားေှမိှု အရပခအရနများ၊ ပပညန်ယေ်ိငုေ်ာ 
အရထရွထ ွအချေအ်လေမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်းတငပ်ပသည။် 
ထ့ုိရနာေ် “ေ” ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတုိင်းဥေ္ကဋ္ဌ ဦးညီနပ်၊ 
ေိုးေန့်ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသဥေ္ကဋ္ဌ ဦးပမင့်ရေွ၊ 
ပရလာငေ်ိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်ရေသဥေ္ကဋ္ဌ ဦးတာသနိ်း
ရဇာ်တို့ေ ရေသဖွံ့မဖိုးရေးေိုင်ောများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
၎င်းတိုရ့ေသများတငွ ်စေမ်ှုဇနု၊် ဟိတုယဇ်နုမ်ျား ရောင ်
ေေွရ်ပးနိငုရ်ေး၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးေဏ္ဍ၊ ေျန်းမာရေး
ေဏ္ဍတိုတ့ငွ ်အေင့ပ်မငှ့တ်ငရ်ပးနိငုရ်ေးတိုန့ငှ့ပ်တသ်ေ ်
၍ တင်ပပကေမပီး လားရှိုးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးေ လားရှိုး
မမို့ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး ရောငေ်ေွရ်နမှု အရပခအရနများ
ေို ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။

တင်ပပချေ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ် 
ချုပ်ရေးရောင်စီေင် ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 
ဦးလမှိုး၊ ဦးခငရ်မာငေ်၊ီ  ရေါေတ်ာ သေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးမင်း
သိန်းဇံတ့ုိေ နယ်စပ်ေုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ အေိှန်အဟုန် 
မပပတရ်စရေးအတေွ ်ေနုသ်ယွရ်ေးစခန်းများ ပပနလ်ည်
ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ရနသည့်အရပခအရနများ၊ 
လမ်းပန်းေေသ်ယွမ်ှုေိငုေ်ာ အေငရ်ပပရချာရမွ့ရစရေး
ရောင်ေေွရ်ပးမည့်အရပခအရနများနှင့် ပိုေ့ုန်လုပ်ငန်း
များေိ ုအေင့မ်သီည့ ်သယယ်ပူိုရ့ောငမ်ှုပဖစရ်စရေးလပု ်
ရောငလ်ျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရနများ၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေး
ထတုေ်နုမ်ျားေိ ုအေညအ်ရသွးပပည့ေ်စွာ ထတုလ်ပုမ်ပီး 
ပပည်တွင်းရေးေွေ်သာမေ ပပည်ပရေးေွေ်များသို့
တငပ်ိုန့ိငုရ်ေး ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည့အ်ရပခအရနများ၊ ရေသ
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တငွ်း စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေး ပညာေငှမ်ျားရပါ်ထေွလ်ာရေး
အတွေ် စိုေ်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံဖွင့်လှစ်ရပးမည့် အရပခအရန
များနှင့် ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်းနှင့် ရေသများ၏ 
အေို ပပုချေ်များနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း အပမန်ေုံး
ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည့်အရပခအရနများ၊ ရမွးပမူရေး
နှင့်ပတ်သေ်၍ ရေသနှင့်ေိုေ်ညီသည့် မျ ိုးရောင်းမျ ိုး
သန့်များေေှရိေးနငှ့ ်ရောဂါေင်းစငသ်ည့ ်ရမွးပမူရေးစနစ်
ပဖစ်ရစရေး၊ ရေးေွေ်ေေှိရေးတို့အတွေ် လုပ်ရောင်
ရပးမည့် အရပခအရနများ။
ေဓိကထားအဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

ရေျးလေရ်ေသဖွံ့မဖိုးရေးအတေွ ်လမ်းပန်းေေ်
သွယ်မှုရောင်းမွန်ရေး၊ ရေေေှိရေး၊ မီးေေှိရေးတို့ေို 
အဓိေထားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး 
လပုင်န်းများအတေွ ်ပစ္စည်းေေိယိာလိအုပခ်ျေ၊် အေင်း 
အနှီးလိုအပ်ချေ်များေို ေူညပီဖည့ေ်ည်းရပးသွားမည့် 
အရပခအရနများ၊ တစန်ိငုတ်စပ်ိငုလ်ပုင်န်းများ လပုရ်ောင်
နိငုရ်စရေး နည်းပညာနငှ့ ်မတညရ်ငထွတုရ်ပးသွားမည်
ပဖစမ်ပီး သမေါယမအသင်းများ စနစတ်ေျဖွဲ့စည်းေန ်လိ ု
အပ်သည့်အရပခအရနများ၊ ေှမ်းပပည်နယ်သည် နယ်စပ်
ထိစပ်မှု နယ်နိမိတ်ေှည်လျားသည့်အတွေ် ရေသတွင်း 
သယဇံာတများေိ ုပပငပ်သိုတ့ေားမေငထ်တုလ်ပုတ်ငပ်ို့
မှုမေိှရစရေး ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်သည့်  အရပခ 
အရနများ ၊  ေျန်းမာရေးေုိင်ောတင်ပပချေ်များနှင့် 
ပတသ်ေ၍် ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းနငှ့ ်ရေးပစ္စည်းလိအုပ ်
ချေမ်ျားေိ ုပဖည့ေ်ည်းရောငေ်ေွရ်ပးမည့ ်အရပခအရန
များနှင့် ရေးရုံများဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရပမပပငလ်ိအုပခ်ျေေ်ိ ုစစိစရ်ောငေ်ေွသ်ွားမည့ ်အရပခ 
အရနများ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချေ်နှင့်အညီ တစ်
မျ ိုးသားလုံး၏ အားေစားအေင့်ပမှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း
များေိ ုရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိညန်ငှ့အ်ည ီေမှ်းပပညန်ယ်
အတွင်း လိုအပ်လျေ်ေှိသည့် အားေစားေွင်းအေင့်
ပမငှ့်တငပ်ခင်းလုပ်ငန်းများ ရောင်ေေွရ်ပးသွားမည်ပဖစ်
မပီး နိငုင်ံဂ့ဏုရ်ောငအ်ားေစားသမားများရပါ်ထေွလ်ာ
ရေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရနများ
နငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အသီးသီးပပနလ်ည ်ရေွးရနွးခဲက့ေသည။်

ပဖည့်ဆည်းအဆာင်ေေက်အြးမည်
ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်
တငပ်ပချေမ်ျား တငွပ်ါေငသ်ည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးအေင့်
ပမှင့်တင်ေန် လုိအပ်ချေ်များ၊ အားေစားေဏ္ဍအေင့ပ်မငှ့်
တင်ရေးေိုင်ောများေို ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပးမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ဖေ်သီးနှံအထွေ်နှုန်းတိုးတေ်ရေး
အတေွ ်နည်းပညာနငှ့မ်ျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်ေေှရိေးရောင ်
ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေှမ်းပပည်နယ်တွင် လေ်ဖေ် 
စုိေ်ဧေ ၆၀၀၀၀ ခန့် ေိှသည့်အတွေ် အထွေ်နှုန်းရောင်း
မပီး တနဖ်ိုးပမင့လ်ေဖ်ေထ်တုေ်နုမ်ျား ထုတ်လုပ်နုိင်မည်
ေုိပါေ အလုပ်အေုိင်အခွင့်အလမ်းများေေှေိာ ရေသစီး 
ပွားရေးေိုလည်း ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရစမည်ပဖစ်ရကောင်း။

စိုေ်ပျ ိုးရေးတွင် မျ ိုး၊ ရပမ၊ ရေ၊ နည်းဟူ၍ ရလးမျ ိုး
သာေှိမပီး မျ ိုးရောင်းေန်၊ ရပမနှင့်ရေရောင်းေန်၊ စိုေ်
နည်းစနစ်မှန်ေန်ေန်နှင့် လိုအပ်သည့်သွင်းအားစုများ
ေုိလည်း ပပည့်ပပည့်ေေပဖင့် ထည့်သွင်းအသံုးပပုေန်လုိ
ရကောင်း၊ အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်ပါေ 
ရေသခရံတာငသ်မူျား၏ လမူှုစီးပွားဘေေိ ုတိုးတေရ်စ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လူသားတ့ုိတွင် ေျန်းမာကေ့ံခုိင်ဖံွ့မဖိုးေန်၊ 

ြစ်အတာဆိုင်ောများနှင့်ြတ်ြက်၍ 
ြစ်အတာဖုံးလွှမ်းမှုနှင့် ြစ်အတာစိုက်ခင်းများ 

အောင်ပမင်ြည်ကို အတွ့ေှိေြည့်ေတွက် 
ေမ်းအပမာက်မိ၊ နည်းြညာပမင့် ြစ်အတာထုတ်ကုန်
လုြ်ငန်းများအဆာင်ေေက်ေန်လိုေြ်ပြီး အေြတွင်း

ြယံဇာတကကယ်ေြည့် ြစ်နှင့်ေါးကုန်အချာ
ထုတ်ကုန်များထုတ်လုြ်နိုင်အေး စဉ်းစားလုြ်အဆာင်
သကအစလို၊ ဆန်နှင့်ြတ်ြက်၍ တစ်ဧကေထွက်နှုန်း 

ယခုထက်တိုးတက်အောင် လုြ်အဆာင်သကအစလို၊ 
ေများြုံးဆန်ေပြင် အေြဆန်ပဖစ်ြည့် 

အကာက်ညှင်းေထွက်နှုန်းကိုလည်း 
အကာင်းမွန်အောင်လုြ်အဆာင်ကာ အေြ၏
ြင်မထွက်ကုန်ပဖစ်အောင်လုြ်အဆာင်ေန်လို၊ 

အကာက်ညှင်းဆန်မျ ိုးကို ထိန်းထားနိုင်ေန်လည်း
လုြ်အဆာင်ေမည်ပဖစ်။ 
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ရောဂါဘယေင်းစငေ်န ်လိအုပသ်ည့အ်ာဟာေနငှ့ ်ရေး 
ေါးတိုေ့ိ ုမှေီေဲသေဲသ့ို ့စိေုပ်ျ ိုးရေးရောငေ်ေွေ်ာ၌လည်း 
လိအုပသ်ည့ ်အစာအာဟာေနငှ့ ်ရေးေါးတိုေ့ိ ုနည်းစနစ်
တေျ တိေုရ်ေျွးမသှာလျှင ်အေညအ်ရသွးပပည့မ်သီည့ ်
စုိေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များ ထွေ်ေိှလာနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
မရိိုးဖလာစိေုပ်ျ ိုးနည်းစနစမ်ျားေိပုစပ်ယ၍် မေသေဲသ့ို ့
ရခတ်မီမပီးစနစ်ေျနသည့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးပုံစံပဖစ်
ရအာင်ေန်ရပပာင်းလဲလုပ်ရောင်ကေေန် တုိေ်တွန်းလုိ
ရကောင်း။

ထိုေဲ့သို့ အေည်အရသွးပမင့်မပီး ရအာင်ပမင်သည့် 
စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ ပဖစရ်ပါ် လာရေးအတေွ ်
စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေး အသပိညာဗဟသုတုနငှ့ ်ပပည့စ်ုသံည့ ်
အသိပညာေှင် အတတ်ပညာေှင်များလိုအပ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးေိ ုအဓေိ 
လပုေ်ိငုသ်ည့ ်နိငုင်ပံဖစရ်သာလ်ည်း စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေး
နငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်တေ္ကသိလုတ်စခ်သုာေှသိညေ်ိ ုရတွ့
ေှိေသပဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးသိပ္ပံများ၊ ရောလိပ်များ 
ထိုမှတစ်ေင့် တေ္ကသိုလ်များေို ဖွင့်လှစ်သင်ကေားရပး
နိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေှမ်းပပည်နယ် 
(ရပမာေပ်ိငု်း) လားရှိုးမမို့ေိ ုဗဟိပုပု၍ စိေုပ်ျ ိုး ရမွးပမူရေး 
သပိ္ပ ံသိုမ့ဟတု ်ရောလပိတ်စခ် ုဖငွ့လ်စှအ်ရပခတညန်ိငု်
ရေး ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ
တွင် ေီဖူလုံမှုအားနည်းမပီး စားေီနှင့် သုံးေီေို နှစ်စဉ် 
ဘီလီယံနှင့်ချ၍ီတင်သွင်းရနေရကောင်း၊ ေီသုံးစွဲမှုများ 
ေိ ုရချွတာနိငုရ်ေးအတေွ ်လျှပစ်စစ်မွ်းအားပဖင့ ်အသုံးပပု
နိငုသ်ည့ ်သယယ်ပူိုရ့ောငရ်ေးနည်းလမ်းများ ဥပမာအား 
ပဖင့်- လျှပ်စစ်ေထား၊ လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ေား၊ ရပမရအာေ်
ေထား စသညပ်ဖင့ ်စဉ်းစားလပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
စားေီထုတ်လုပ်မှု ပမင့်မားရေးအတွေ် ေီထွေ်ေုန်
သီးနှမံျားေိ ုအထေွန်ှုန်းရောင်းမနွ ်ရအာင ်လပုရ်ောင်
ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ကုန်အချာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုြ်

သစ်ရတာေိုင်ောများနှင့်ပတ်သေ်၍ သစ်ရတာ
ဖုံးလွှမ်းမှုနငှ့ ်သစရ်တာစိေုခ်င်းများ ရအာငပ်မငသ်ညေ်ိ ု
ရတွ့ေှိေသည့်အတွေ် ေမ်းရပမာေ်မိပါရကောင်း၊ နည်း
ပညာပမင့ ်သစရ်တာထတုေ်နုလ်ပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
ေနလ်ိအုပမ်ပီး ရေသတငွ်း သယဇံာတကေယေ်သည့ ်သစ်

နငှ့ ်ေါး ေနုရ်ချာထတုေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး စဉ်းစား
လပုရ်ောငက်ေရစလိရုကောင်း၊ ေနန်ငှ့ပ်တသ်ေ၍် တစ်
ဧေ အထေွန်ှုန်း ယခထုေတ်ိုးတေရ်အာင ်လပုရ်ောင်
ကေရစလိုရကောင်း၊ အများသုံးေန်အပပင် ရေသေန်ပဖစ်
သည့် ရောေ်ညှင်းအထွေ်နှုန်းေိုလည်း ရောင်းမွန်
ရအာင်လုပ်ရောင်ော ရေသ၏ပင်မထွေ်ေုန်ပဖစ်
ရအာငလ်ပုရ်ောငေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ရောေည်ငှ်းေနမ်ျ ိုး
ေိ ုထနိ်းထားနိငုေ်နလ်ည်း လပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ပပည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချောတွင် စပါးတင်ပို့ရောင်းချမှု
များေုိ အားမရပးလုိရကောင်းနှင့် ရေသတွင်း၌ပင် စပါးမှ 
ေန်ထုတ်လုပ်ပါေ ေန်စေ်များလည်ပတ်နိုင်မည်၊ ဖွဲ၊ 
ေနေ်ွေဲဲသ့ို ့ေနထ်ေွပ်စ္စည်းများမ ှတေိစ္ဆာနအ်စာများ
ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ပဖစ်မပီး ရေသတွင်း၌လည်း အလုပ် 
အေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းများ ပိမုိေုေှရိစနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်စနစတ်ေျစဉ်းစားတေွခ်ျေလ်ပုရ်ောငက်ေ
ရစလိုရကောင်း၊ မိုးရေချနိ် အသင့်အတင့်ေေှိသည့်ရေသ
ပဖစသ်ပဖင့ ်ရေေှားပါးမှု ပဖစရ်ပါ်ရနသညမ်ှာ သဘာေမေျ 
ရကောင်း၊ ရေအေင်းအပမစမ်ျားေိ ုေှာရဖမွပီး ရေစရုောင်း
ပခင်းနငှ့ ်ပဖန့်ရေပခင်းလပုင်န်းများေိ ုမပဖစမ်ရနေေှရိအာင ်
လုပ်ရောင်ေန်လိုရကောင်း။

ထုိေ့ဲသ့ုိရေသတွင်း ထုတ်ေုန်များပမင့်မားရေး၊ စေ်မှု 
လပုင်န်းများ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်အဓေိလိအုပ ်
ချေ်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားပင်ပဖစ်သည့်အတွေ် ရေသတွင်း 
လျှပ်စစ်ဖူလုံရေး၊ သဘာေအေင်းအပမစ်များမှ လျှပ်စစ်
စွမ်းအားထုတ်ယူနိုင်ရေးအတွေ် စဉ်းစားလုပ်ရောင်ေ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေသေိငုေ်ာအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့ ်
ရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် လုပ်ရောင်နိုင်သည်
မှန်သမျှေို ဦးစားရပးစဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေရစလိုမပီး 
ထိုမှတစ်ေင့် နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေို စဉ်းစား
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်တိုးတေ်ရေးအတွေ် 
ပပညရ်ထာငစ်အုေင့ ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာေနေ်ှသိမူျား
ေ လပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့်
ေတုိင်း၊ ရေသဦးစီးအဖဲွ့များအရနပဖင့်လည်း ရေသအတွေ် 
လုပ်ရောင်နိုင်သည်မှန်သမျှေို စဉ်းစားရောငေ်ေွ်ကေ
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေသတွင်းအေင့်ပမင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွး 
ပမူရေးလပုင်န်းများအပပင ်ရခတန်ငှ့အ်ညရီပပာင်းလလဲာ
သည့ ်ရောေလ်ပုရ်ေးလိအုပခ်ျေမ်ျားပဖစသ်ည့ ်ဘလိပ ်
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ရပမ၊ သမံဏ၊ိ ဓာတရ်ပမဩဇာ ထတုလ်ပုရ်ေးလပုင်န်းများ
ေိလုည်း ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားေနလ်ိရုကောင်း၊ ရေသတငွ်း
ေင်ရငွရောင်းမပီး စီးပွားရေးရတာင့်တင်းပါေ သာယာ
လပှရေးလပုင်န်းများေိ ုလပုရ်ောငန်ိငုမ်ညပ်ဖစမ်ပီး မီးခိုး
မထေွသ်ည့ ်စီးပွားရေးလပုင်န်းတစခ်ပုဖစသ်ည့ ်ခေီးသွား
လုပ်ငန်းများေုိလည်း လုပ်ရောင်လာနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အိမ်သာလျှင် ဧည့်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေသတွင်းသို့ 
လာရောေ်သူများပပားလာပါေ ရေသထွေ်ေုန်၊ ထုတ်ေုန် 
များသညလ်ည်း ပိမုိရုောင်းချလာနိငုမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ရေသ၏ 
အေျ ိုးစီးပွားေိ ုပိမုိဖုွံ့မဖိုးတိုးတေန်ိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 

ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုတ့ာေနထ်မ်းရောငရ်နေသည့ ်ရေသ၏ 
လူမှုစီးပွားဘေ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး၊ ေျန်းမာရေးေဏ္ဍ၊ 
ပညာရေးေဏ္ဍ၊ အားေစားေဏ္ဍအေင့်ပမှင့်တင်နုိင်ရေး
တ့ုိအတွေ် အေင့်ေင့်တာေန်ယူရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း၊ တိငု်းပပညသ်ာယာေရပပာရေးနငှ့ ်စားနပေ်ေိ္ခာ
ဖူလုရံပါများသည့ ်တိငု်းပပည်တစခ်ပုဖစရ်အာင် ကေိုးပမ်း
ရဖာရ်ောငက်ေေနလ်ိုရကောင်း အကေပံပုတိေုတ်နွ်းရပပာ
ကေားမပီး နိုင်ငံရတာ်တွင် ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပဖစ်
ရပါ်ရပပာင်းလမဲှုအရပခအရနများေိ ုရေွးရနွးရပပာကေား 
သည်။
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အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းရောမ်ေငှ ်အစည်းအရေးအမတှ်
စဉ် (၁/၂၀၂၁)ေုိ စေ်တင်ဘာလ ၂၂ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် 
ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော အမျ ိုးသားစမီေံနိ်း
ရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် 
တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။
တက်အောက်

အစည်းအရေးသို့ အမျ ိုးသားစီမံေိန်းရော်မေှင် 
ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်ေီတုယိ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးစုိးေင်း၊ 
ရောင်စီအဖွဲ့ေင် ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထွဋ်၊ ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ောပပည့်၊ ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးေင်းေှိန်၊ 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊ 
ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ရေါေ်တာရေါ်သီတာဦး၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ 
ဦးေိုေို၊  ဦးလှမိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်
ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ ဦးခင်ေီ၊ 
ရေါေတ်ာပငွ့ေ်န်း၊ ရေါေတ်ာမျ ိုးသနိ်းရေျာ၊် ရေါေတ်ာ
သေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ံ ဦးရေွှရလး၊ ရေါေတ်ာသေ ်
သေခ်ိငု၊် ရေါေတ်ာ ရဌးရအာင၊် ဦးရစာထနွ်းရအာငပ်မင့်
နှင့် ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ် ရေါေ်တာေံရဇာ်တို့  
တေ်ရောေ်ကေမပီး ပပည်ရထာင်စုောထူးေန်အဖွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ပမနမ်ာနိငုင်ရံတာဗ်ဟိဘုဏဥ်ေ္ကဋ္ဌ၊ ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်များ၊ 
ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတုိင်း၊ ရေသဦးစီးအဖဲွ့ဥေ္ကဋ္ဌများေ 
Video Conferencing စနစပ်ဖင့ ်ချတိေ်ေ်တေရ်ောေ်
ကေသည်။

ဦးစွာ အမျ ိုးသားစီမံေိန်းရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်
အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းရော ်

အမျ ို းသားစီမံေိန်းတော်မေှင် အစည်းအတဝး
အမှေ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၂ - ၉ - ၂၀၂၁ )
မေှင်အစည်းအရေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)တွင် ၂၀၂၁ - 
၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ အမျ ိုးသားစီမံေိန်း ဥပရေေို
ပပဌာန်းနိငုရ်ေးအတေွ ်ေနက်ေီးဌာနများမ ှပပညရ်ထာငစ်ု
ေန်ကေီးများ၊ ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ်၊ ပပည်ရထာင်စု 
စာေင်းစစခ်ျုပ၊် ရနပပညရ်တာရ်ောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တိငု်းရေသ
ကေီး၊ ပပညန်ယမ်ျားမ ှေနက်ေီးချုပမ်ျားနငှ့ ်ရေွးရနွးညှနိှိုင်း 
အတည်ပပုကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ယခင်ေ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ေို ရအာေ်တိုဘာလမှ 
စေ်တင်ဘာလထိ သတ်မှတ်ရောင်ေွေ်ခဲ့ရသာ်လည်း 
၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ေို ဧမပီလမှ မတ်လအထိ 
ရပပာင်းလဲ သတ်မှတ်ရောင်ေွေ်မည်ပဖစ်သည့်အတွေ် 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရအာေ်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လထိ  
ကေားောလ (၆) လ အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းဥပရေေိ ုပပဌာန်း
နိုင်ေန် ရေးေွဲရောင်ေွေ်ေပခင်းပဖစ်ပါရကောင်း။
ကကိုးြမ်းအဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီရနပဖင့ ်၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ (၁) ေေ်ရန့တွင် နုိင်ငံရတာ်၏ တာေန် 
အေပေ်ပေ်ိ ုစတငတ်ာေနယ်ခူဲေ့ပခင်းပဖစမ်ပီး ရေှ့လပုင်န်း 
စဉ် (၅) ေပ်၊ ဦးတည်ချေ် (၉)ေပ်တ့ုိေုိ မူေါေအပဖစ်ချမှတ်၍ 
နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ကေိုးပမ်းရောင် 
ေေွလ်ျေေ်ှပိါရကောင်း၊ တစဖ်ေ်တငွလ်ည်း ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါရကောင့ ်ေျေင်းရနသည့ ်နိငုင်ရံတာ၏် စီးပွားရေး
အရပခအရနေို ပပန်လည်ဦးရမာ့မပီး သွေ်လေ်ပမန်ေန်
လာရစရေးအတွေ် အတတ်နိုင်ေုံး အထူးအရလးထား
ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှပိါရကောင်းနငှ့ ်ေေလ်ေရ်ောင ်
ေေွေ်န် လုပ်ငန်းများစွာေျနေ်ှိရသးသညေ်ို ရပပာကေား
လိုရကောင်း။

ပမနမ်ာနိငုင်အံပါအေင ်ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားသည ်ရေေညှ်
တညတ်ံခ့ိငုမ်မမဲပီး ဟနခ်ျေည်သီည့ ်ဖွံ့မဖိုးမှုပန်းတိငုမ်ျား 
(Sustainable Development Goals-SDGs) 2015-2030 
ေို အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ေန် အတည်ပပုခဲ့
ကေရကောင်း၊ SDGs ေညမ်နှ်းချေမ်ျား ပပည့မ်ရီေးအတေွ ်
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ရောင်ေွေ်ေမည့်ေိစ္စေပ်များေိုလည်း ေဏ္ဍအလိုေ်
နှင့် ရေသအလုိေ်စီမံေိန်းများတွင် ချတ်ိေေ်၍ အရောင် 
အထည်ရဖာ်နုိင်ရေးေုိ ရောင်ေွေ်သွားကေေန်လုိရကောင်း၊ 
ပမန်မာနိုင်ငံအရနပဖင့် SDGs အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောင်ေွေ်မှုနှင့်ပတ်သေ်သည့် အစီေင်ခံစာေို ေုလ 
သမဂ္ဂစီးပွားရေးနငှ့ ်လမူှုရေးဌာနသို ့အချနိမ်ရီပးပိုခ့ဲသ့ည်
ေိသုေိရကောင်း၊ ထိုအ့ပပင ်ဖွံ့မဖိုးမှုအနည်းေုံးနိငုင် ံ(LDC) 
အပဖစမ် ှလတွရ်ပမာေရ်ေးအတေွ ်နိငုင်ရံတာေ် ရောင ်
ေွေ်ေမယ့်ေိစ္စေပ်များေိုလည်း ရောင်ေွေ်ခဲ့သေဲ့သို့ 
LDC နိငုင်အံပဖစမ် ှလတွရ်ပမာေရ်ေးအတေ်ွ သတမ်တှ်
ထားသည့် စံနှုန်းများေေ်လေ်ပပည့်မီရေးေိုလည်း 
စီမံေိန်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ချတ်ိေေ်အရောင် 
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်သွားကေေန် လိုအပ်သည်ဟုမှာ 
ကေားလိုရကောင်း။

မမိတိို ့အစိုးေအဖွဲ့အရနပဖင့လ်ည်း ပပညသ်အူားလုံး 
၏ စားေတရ်နမှုဖလူုရံေး၊ ရေျးလေရ်ေသနငှ့မ်မို့ပပဖွံ့မဖိုး
မှုေွာဟချေ် ေျဉ်းရပမာင်းရေးနှင့် ေင်းေဲမှုရလျှာ့ချနိုင်
ရေးတိုေ့ိဦုးစားရပးရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှေိာ သေေ်ိငုေ်ာ
ေဏ္ဍအလိေု၊် ရေသအလိေ်ု တာေနယ်ရူောငေ်ေ်ွရန
ကေသည့် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးဌာနများနှင့် တိုင်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့များအရနပဖင့် အချတိ် 
အေေမ်မိ ိပူးရပါင်းရောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ 
မိမိတို့ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး 
ဦးတညခ်ျေမ်ျားေိကုေည့မ်ညေ်ိပုါေ တိငု်းပပညသ်ာယာ 
ေရပပာရေးနှင့် စားရေေိေ္ခာဖူလုံရပါများရေးေို ရေှးရှု
ရောင်ေွေ်ထားသည်ေုိလည်း ရတွ့ေိှနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ပဖစ်အြါ်ခဲ့

မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအရပခအရနေို ပပန်လည်
သုံးသပေ်မညေ်ိပုါေ ၂၀၂၀ ပပည့ ်နစှ၊် မတလ်တငွ ်စတင်
ပဖစ်ပွားခဲ့သည့် ေိုဗစ်-၁၉ ေူးစေ်ရောဂါရကောင့် ခေီး 
သွားလုပ်ငန်းအပါအေင် ေန်ရောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အရသး 
စား၊ အလတစ်ားလပုင်န်းများနငှ့ ်အချ ို့ရသာ ေနုထ်တု ်
လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေပ်ေိုင်းပခင်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းရောင်
ေည်ေျေင်းပခင်း ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့်အတွေ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ဘဏ္ဍာရေးနစှ၊် တတယိ (၃) လပတမ် ှစတငေ်ာ နိငုင်၏ံ 
စီးပွားရေးေျေင်းမှု ပဖစရ်ပါ်လာခဲမ့ပီး ယခ ု၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာရေးနစှ ်ပထမ (၆) လပတအ်ထ ိစီးပွားရေးအရပခ 

အရနေေလ်ေေ်ျေင်းလျေေ်ှသိညေ်ိ ုသုံးသပရ်ပပာ
ကေားလိရုကောင်း၊ ယခ ု(၆) လ အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းသည ်
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်
ေှင်သန်မပီး ပပည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး
ေိ ုအရထာေအ်ေပူပုေနေ်ညေ်ယွပ်ါရကောင်း၊ ထို ့ရကောင့ ်
ယခ ု(၆)လ စမီေိံန်းောလတငွ ်ေဏ္ဍအလိေုန်ငှ့ ်တိငု်း
ရေသကေီး၊ ပပညန်ယအ်လိေု ်လျာထားခဲသ့ည့ ်ေညမ်နှ်း 
ချေ်များပပည့်မီရေးေို အထူးကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေ
ေနတ်ိေုတ်နွ်းလိမုပီး ထိသုိုရ့ောငေ်ေွမ်သှာလျှင ်ောလ
တိအုတငွ်း လျငပ်မနထ်ရိောေ်သည့ေ်လေ ်(Quick Win)
ေို ေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည် လယ်ယာစိေု်ပျ ိုးရေးေို အရပခခံ
သည့်နိုင်ငံပဖစ်မပီး ရေျးလေ်ရနပပည်သူများသည် စိုေ် 
ပျ ိုးရမွးပမူရေးေိ ုအသေရ်မွးေမ်းရေျာင်းလပုင်န်းအပဖစ ်
လပုေ်ိငုက်ေသမူျားပဖစက်ေရကောင်း၊ ၎င်းတိုေ့ငရ်ငေွေှရိေး
အတွေ် အရထာေ်အေူပဖစ်ရစေန် လိုအပ်သည့်သွင်း
အားစုများ လုံရလာေ်စွာေေှိရေးနှင့် စိုေ်ပျ ိုးစေိတ်ရချး 
ရငမွျားေေှရိေးတိုေ့ိ ုအရလးထားရောငေ်ေွရ်ပးကေေန ်
မှာကေားလိုပါရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးေို အရပခခံ
သည့် နိုင်ငံတစ်ခုသည် စိုေ်ပျ ိုးရေလုံရလာေ်မှု၊ ဓာတ် 
ရပမဩဇာနှင့် အထွေ်ရောင်းသည့် မျ ို းများေေှိနိုင်မှု၊ 

အမွးပမူအေးကဏ္ဍတွင်လည်း 

အမွးပမူအေးဇုန်များ အဖာ်ထုတ်အြးပခင်း 

ပမစ်၊ အချာင်း၊ ေင်း၊ ေိုင်၊ ဆည်များေတွင်း 

ငါးြားအြါက်များ စိုက်ထည့်ပခင်း၊ 

တစ်နိုင်တစ်ြိုင် အမွးပမူအေးလုြ်ငန်းများေတွက် 

မျ ိုးအကာင်းမျ ိုးြန့်များ ပဖန့် ပဖူးအြးပခင်း၊ 

အခတ်နှင့်အလျာ်ညီြည့် အမွးပမူအေးစနစ်များ 

ပဖစ်အစအေးကူညီအြးပခင်းနှင့် တိေစ္ဆာန်အောဂါ 

ကာကွယ်ကုြအေးလုြ်ငန်းများအဆာင်ေေက်အြးပခင်း 

စြည်ပဖင့် အမွးပမူအေးထုတ်ကုန်များ 

တိုးတက်ထုတ်လုြ်နိုင်ပြီး ပြည်ြကိုြိုမိုတင်ြို့

အောင်းချပခင်းပဖင့် နိုင်ငံအတာ်ေင်အငွ 

တိုးတက်ေေှိနိုင်မည်ပဖစ်။
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တိေိစ္ဆာန်အစားအစာေေှိမှု၊ပိုးသတ်ရေးများ၊ ောေွယ်
ေသုရေးများ မပဖစမ်ရနလိအုပခ်ျေေ်ှသိညေ်ိနုားလည်
မပီးလိုအပ်ချေ်များပပည့်စုံရစရေးအတွေ် စီမံချေ်ချ 
ရောငေ်ေွရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုအ့ပပင ်ောသဦတု
နှင့် လိုေ်ရလျာညီရထွမှုေှိသည့် ရေးေွေ်ေင်သီးနှံများ 
စိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး၊ ရခတမ်ရီောင်းမနွသ်ည့ ်စိေု ်
ပျ ိုးရေးနည်းစနစ်များနှင့် နည်းပညာများ၊ စေ်ယန္တေား
များ၊  သီးနှပံိုးမွှားအန္တောယ ်ောေယွရ်ေးအစအီစဉမ်ျား၊ 
အေင့်ပမင့်လယ်ယာအရောင်အထည်ရဖာ်နုိင်ေန်အတွေ်  
ကေိုးပမ်းကေေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ရောင်နိုင်
ရေးအတွေ်လည်း စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနှင့် အင်ဂျင် 
နီယာပညာေှင်များ၊ ေျွမ်းေျင်သူများေုိလည်း အေေ် 
မပပတရ်မွးထတုရ်ပးနိငုေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တစဖ်ေတ်ငွ်
လည်း စားနပ်ေိေ္ခာရဘးေင်းမှုအတွေ် ပိုးသတ်ရေး
အလွန်အေျွသံုံးစွဲမှုမေှိရစရေးနှင့် ရအာ်ဂဲနစ်စိုေ်ပျ ိုး
ရမွးပမူရေးပဖစ်ထွန်းရစရေးေို နိုင်ငံတောစံချနိ်စံညွှန်း
နှင့်အညီ ရောင်ေွေ်ေန်လိုပါရကောင်း။
ေင်အငွတိုးတက်ေေှိနိုင်မည်

ရမွးပမူရေးေဏ္ဍတငွလ်ည်း ရမွးပမူရေးဇနုမ်ျား ရဖာ ်
ထတုရ်ပးပခင်း၊ ပမစ၊် ရချာင်း၊ အင်း၊ အိငု၊် ေညမ်ျားအတငွ်း 
ငါးသားရပါေ်များ စိုေ်ထည့်ပခင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရမွး 
ပမူရေးလပုင်န်းများအတေွ ်မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များ ပဖန့် 
ပဖူးရပးပခင်း၊ ရခတ်နှင့်ရလျာ်ညီသည့် ရမွးပမူရေးစနစ်များ 
ပဖစရ်စရေး ေညူရီပးပခင်းနငှ့ ်တေိစ္ဆာနရ်ောဂါ ောေယွ်
ေုသရေးလုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ရပးပခင်း စသည်ပဖင့် 
ရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များ တိုးတေ်ထုတ်လုပ်နိုင်မပီး 
ပပည်ပေိုပိုမိုတင်ပို့ရောင်းချပခင်းပဖင့် နိုင်ငံရတာ်ေင်ရငွ 
တိုးတေ်ေေှိနိုင်မည် ပဖစ်ပါရကောင်း။

စီးပွားရေးတုိးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ောတွင် ရောင် 
ေေွန်ိငုသ်ည့အ်ရပခအရနတညူနီိငုမ်ညမ်ဟတုရ်ကောင်း၊ 
အချ ို့ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျား အရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးေဏ္ဍအားသာချေ်များေှိနိုင်မပီး အချ ို့သည် 
စေမ်ှုေဏ္ဍနငှ့ ်ေနရ်ောငမ်ှုေဏ္ဍတိုတ့ငွ ်အားသာချေ ်
ေှနိိငုပ်ါရကောင်း၊ မမိတိိုေ့ေှရိောငေ်ေွန်ိငုသ်ည့ ်အားသာ
ချေအ်ရပခအရနများအရပါ် အခငွ့အ်လမ်းအပဖစ ်အသုံးချ
မပီး မိမိတို့ရေသ၏စီးပွားရေးေို တိုးတေ်လာရအာင် 
ရောင်ေွေ်ကေေမည် ပဖစ်ပါရကောင်း။

အကျးေောတစ်ေော ထုတ်ကုန်တစ်မျ ိုး
ရေျးလေ်ရနပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဖံွ့မဖိုးတုိး 

တေ်ရေးအတေွ ်တိငု်းရေသကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယမ်ျားအရန 
ပဖင့ ်မမိတိိုရ့ေသအလိေု ်အားသာချေေ်ှသိည့ ်ထတုေ်နု်
များေိ ုရေျးေွာတစေ်ွာ ထတုေု်နတ်စမ်ျ ိုး (One Village 
One Product-OVOP) ထုတ်လုပ်နိုင်ေန် ကေိုးစားကေ
ေန်လိုအပ်မပီး မိမိတို့ရေသေှိ အရသးစား၊ အလတ်စား
လုပ်ငန်းများနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မိသားစုလုပ်ငန်းများ
ေှင်သန်ဖွံ့မဖိုးရအာင် အားရပးပမှင့်တင်ပခင်းပဖင့် ေင်ရငွ
များတိုးတေ်ေေှိရစမည် ပဖစ်ပါရကောင်း။

ပပည်ပတွင် သွားရောေ်လုပ်ေိုင်ောမှ ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါရကောင့် ပမန်မာနိုင်ငံသို့ ပပန်လည်ရောေ်ေှိလာ
သည့် မိမိတို့ပပည်သူများအတွေ် အလုပ်အေိုင်အခွင့် 
အလမ်းများ ဖန်တီးရဖာ်ရောင်ရပးမပီး ေင်ရငွေေှိရေး 
ရောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိအုပပ်ါရကောင်း၊ ထိသုို ့ရောငေ်ေွ်
ရပးပခင်းရကောင့ ်တိငု်းပပည၏်လပုသ်ားအေင်းအပမစမ်ျား 
ပပညပ်သိုရ့ောေေ်ှပိခင်း ရလျာန့ည်းသွားမညပ်ဖစသ်ေဲသ့ို ့
ပပည်တွင်းေှိ လုပ်ငန်းများေိုလည်း အရထာေ်အေူေေှိ
ရစမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ထ့ုိအပပင် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါရကောင့် 
ပိတ်ထားေသည့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်
နိငုရ်ေးနငှ့ ်စေရ်ုမံျားစမွ်းအားပပည့လ်ညပ်တန်ိငုရ်ေးတို့
ေို ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားေမည် ပဖစ်ပါရကောင်း။

ပပညပ်မ ှသငွ်းေနုမ်ျား တငသ်ငွ်းေပခင်းရကောင့ ်နိငုင် ံ
ပခားရငမွျားေိ ုအရပမာေအ်ပမားသုံးစွရဲနေသပဖင့ ်ပပညပ်
သငွ်းေနု ်အစားထိုးနိငုရ်ေးအတေွ ်ပပညတ်ငွ်းထတုေ်နု်
များ တုိးပမှင့်ထုတ်လုပ်နုိင်ရေး အားရပးရောင်ေွေ်ကေေန် 
လိအုပပ်ါရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ခနုစှ်
တွင် ေါစိုေ်ပျ ိုးမှု ဧေ ၈ သိန်းရေျာ်အထိေှိခဲ့ရကောင်း၊ 
ေါအထေွန်ှုန်း မရောင်းပခင်းသည ်စီးပွားရေးအေတေွ်
ရပခမေိုေ်မှုေိုပဖစ်ရပါ်ရစမပီး ေါစိုေ်ပျ ိုးမှုမှတစ်ေင့် 
ပပညတ်ငွ်းချညထ်ညထ်တုလ်ပုမ်ှု supply chain ေိရုလျာ့
သွားရကောင်း၊ ရပမယာမေူါေနငှ့အ်ည ီေါစိေုဧ်ေ ၈ သနိ်း
ပပည့်မီရအာင်စိုေ်ပျ ိုးမပီး ေါအထွေ်နှုန်းတစ်ဧေလျှင် 
ပိဿာ ၈၀၀ မှ ပိဿာ ၁၀၀၀ အထိေေှိရအာင်ကေိုး စား
ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ေိုပါေ ေါေိုအရပခခံသည့် ပပည် 
တွင်း ချည်ထည်စေ်မှုလုပ်ငန်းများစွာေို ဖွံ့မဖိုးရစမည်
ပဖစ်မပီး ေါနှင့်ေါထွေ်ပို့ေုန်များေလည်း ေင်ရငွများစွာ 
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ေေှရိစမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူစားသုံးေနီငှ့ ်ရလာင ်
စာေီမလုံရလာေ်မှုများရကောင့် တန်ချနိ်များစွာေို 
ရေါ်လာသန်းရပါင်းများစွာ သုံးစွဲတင်သွင်းရနေသေဲ့သို့ 
စိေုပ်ျ ိုးရေးအတေွ ်လိအုပသ်ည့ဓ်ာတရ်ပမဩဇာလိအုပ ်
ချေ်များေိုလည်း ပပည်ပမှတင်သွင်းရနေပါရကောင်း၊ 
မမိတိိုတ့ငွ ်ရေ၊ ရပမသဘာေအေင်းအပမစရ်ောင်းများစွာ
ေိှမပီး သဘာေဓာတ်ရငွ့ထုိေ်သင့်သရလာေ်ထွေ်ေိှ
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ေီအုန်း၊ ပန်းနှမ်း၊ ရနကော၊ ပဲပုတ်၊ 
ရပပာင်း၊ ရပမပဲ၊ နှမ်း စသည့် ထုတ်ေုန်များမှ ပပည်တွင်း
ေဖီလူုရံေး အပပည့အ်ေရောငေ်ေွန်ိငုပ်ါရကောင်း၊ လျှပ ်
စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးအတွေ် သဘာေဓာတ်ရငွ့
ေုိ များစွာေျခံသံုးစဲွရနေမပီး ေီဇယ်ေီများေုိ ပ့ုိရောင်ရေး
နှင့် စေ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် များစွာသံုးစဲွရနေပါရကောင်း၊ 
ပပနလ်ညပ်ပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအငပ်ဖစသ်ည့ ်ရေအားနငှ့ေ်ိလုာ
လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်းများမှ အဓိေထားရောင်ေွေ်ပခင်း
ပဖင့ ်သဘာေဓာတရ်ငွ့ေိ ုဓာတရ်ပမဩဇာထတုလ်ပုရ်ေး
နှင့် စေ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုအသုံးချနိုင်ပါရကောင်း၊ 
စုိေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များမှ တိေိစ္ဆာန်အစာများ ပပည်တွင်း 
တွင် အေင့်ပမှင့်တင်ထုတ်လုပ်ပခင်းပဖင့် ပပည်ပမှသွင်း 
ေုန်များေို ရလျှာ့ချနိုင်ေန် ကေိုးစားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ချေ်ပပုတ်ရေးတွင် သုံးစွဲရနသည့် ထင်း၊ မီးရသွးသုံးစွဲမှု

ေို ရလျှာ့ချေမည်ပဖစ်မပီး လျှပ်စစ်ရမာ်ရတာ်ေား ထုတ် 
လုပ်သုံးစွဲပခင်း၊ လျှပ်စစ်ေထားလမ်းများ တိုးချဲ့ပခင်းများ
ပဖင့် ရလာင်စာေုန်ေျမှုေုိ ရလျှာ့ချေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
သဘာေပတ်ေန်းေျင်ညစ်ညမ်းမှုေို ရလျာ့ေျရစမပီး 
သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းမှုေို အရထာေ်အေူ
ပပုေမည်ပဖစ်မပီး ထုိသ့ုိလုပ်ငန်းများ လုပ်ရောင်ရေးအတွေ် 
ပပညတ်ငွ်း ပပညပ်ေင်းနှီးပမှုပန်ှသံမူျားေိလုည်း ဖတိရ်ခါ်
ပါရကောင်း၊ တစ်ဖေ်တွင်လည်း ပပည်ပပ့ုိေုန်များ တုိးတေ် 
တငပ်ိုန့ိငုရ်ေးအတေွ ်တနဖ်ိုးပမငှ့ထ်တုေ်နုမ်ျား (Value 
Added Products) ထတုလ်ပုန်ိငုေ်နက်ေိုးပမ်းရောငေ်ေွ်
သွားပခင်းပဖင့် ေုန်သွယ်မှုလိုရငွ (Trade Deficit) ေို 
ရလျှာခ့ျနိငုမ်ညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးေိ ုအဓေိလပုရ်ောငပ်ခင်းပဖစသ်ည့အ်တေွ ်
၎င်းအေင်းအပမစမ်ျားအရပါ်တငွ ်အရပခခသံည့စ်ေမ်ှုလပု ်
ငန်းများ မလွဲမရသွလုပ်ရောင်ေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်မပီး 
အထေ်ပါလုပ်ငန်းနှစ်ခုေို အဓိေပမှင့်တင်ရပးမည်ေို
ပါေ တိငု်းပပည၏်စီးပွားရေး မလွမဲရသဦွးရမာလ့ာမည်
ပဖစ်ရကောင်း။

လာမည့်(၆)လတာ စီမံေိန်းောလသည် ပွင့်လင်း
ောသီပဖစ်သည့်အတွေ် စေ်မှုေဏ္ဍ၊ ရောေ်လုပ်မှုေဏ္ဍ၊ 
လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား ေဏ္ဍများအရနပဖင့ ်စမီေံနိ်းေညမ်နှ်း 
ချေ်ပါ တည်ရောေ်ေဲလုပ်ငန်းများ မပီးပပတ်ရစရေးနှင့် 
လုပ်ငန်းစီမံေိန်းသစ်များေုိ အချန်ိနှင့်တစ်ရပပးညီရောင် 
ေွေ်နိုင်ေန်လိုအပ်ပါရကောင်း၊ အေိုပါလုပ်ငန်းများေို 
နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွပဖင့်သာမေ ရချးရငွများပဖင့်ပါ 
အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွပ်ခင်းပဖစရ်သာရကောင့ ်
အရလအလွင့်မေိှဘဲ ထိရောေ်စွာပဖင့် သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်း 
မပီးစီးရအာင်ရောင်ေွေ်ကေေန် ရပပာကေားလုိပါရကောင်း၊ 
ယခု (၆)လ စီမံေိန်းောလတွင် တည်ရောေ်ရေးနငှ့ ်ပစ္စည်း
ေယယ်ရူေးလပုင်န်းများေိ ုမပဖစမ်ရနလိအုပမ်သှာလျှင်
ရောငေ်ေွက်ေမပီး ဘဏ္ဍာရငမွခိုးခခရံချွတာရေးေိ ုအရလး 
ထားရောငေ်ေွသ်ွားကေေမည ်ပဖစပ်ါရကောင်း၊ ထိုအ့ပပင်
အစိုးေနှင့် ပုဂ္ဂလိေပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှု (Public-
Private-Partnership) လပုင်န်းအစအီစဉမ်ျားေုိ ထတု်
ပပနထ်ားရသာ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း၊ ဥပရေ၊ နည်းဥပရေ
နှင့်အညီ ရောင်ေွေ်မည်ေိုပါေ နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်မှုေို အရထာေ်အေူပပုမည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

အကျးလက်နှင့် ပမို့ပြကွာပခားမှု အလျှာ့ချအေးေတွက် 

အကျးလက်စီးြွားအေးပမှင့်တင်ေမည်ပဖစ်၊ 

အကျးလက်အနပြည်ြူများ၏ လူအနမှုဘေပမင့်မား

တိုးတက်အေးေတွက် အကျးေောများမီးေေှိအေး၊ 

အြာက်ြုံးအေေေှိအေး၊ အကျးေောကုန်ထုတ်လမ်းများ 

အဖာက်လုြ်အေးတို့ြည်ေအေးကကီးပြီး 

မီးေေှိအေးေတွက် အနအောင်ပခည်ြုံးစွမ်းေင် 

ဆိုလာြုံးစွဲနိုင်အေး တိုးပမှင့်အဆာင်ေေက်ြွားအစလို၊ 

အကျးလက်စီးြွားအေးနှင့် ကုန်ထုတ်လုြ်မှု

တိုးတက်အေးေတွက် ပြည်ြူများ 

တိုက်ရိုက်ြါေင်ြည့် ြမေါယမစနစ်နှင့် 

ထိအောက်စွာ လုြ်အဆာင်ေမည်ပဖစ်။
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စွမ်းေင်ဆိုလာ ြုံးစွဲနိုင်အေး
ရေျးလေန်ငှ့ ်မမို့ပပေွာပခားမှု ရလျှာခ့ျရေးအတေွ ်

ရေျးလေ်စီးပွားရေးပမှင့်တင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေျး 
လေ်ရနပပည်သူများ၏ လူရနမှုဘေပမင့်မားတိုးတေ်
ရေးအတေွ ်ရေျးေွာများ မီးေေှရိေး၊ ရသာေသ်ုံးရေေေှိ
ရေး၊ ရေျးေွာေုန်ထုတ်လမ်းများ ရဖာေ်လုပ်ရေးတို့ 
သညအ်ရေးကေီးမပီး မီးေေှရိေးအတေွ ်ရနရောငပ်ခညသ်ုံး 
စမွ်းအငေ်ိလုာသုံးစွနဲိငုရ်ေး တိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွသ်ွားရစ
လိုရကောင်း၊ ရေျးလေ်စီးပွားရေးနှင့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှု 
တိုးတေရ်ေးအတေွ ်ပပညသ်မူျား တိေုရ်ိေုပ်ါေငသ်ည့ ်
သမေါယမစနစန်ငှ့ ်ထရိောေ်စွာ လပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစ ်
ရကောင်း။

လမူှုရေးေဏ္ဍများပဖစသ်ည့ ်ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ 
လမူှုရေး၊ ေယေ်ယရ်ေးနငှ့ ်ပပနလ်ည်ရနောချထားရေး 
လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အေည်အရသွးပပည့်ေသည့် 
ေနရ်ောငမ်ှုများရပးနိငုရ်ေးအတေွ ်ေိငု်းေန်းကေိုးပမ်းေ
မည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ပညာရေးေဏ္ဍမှာဘာသာေပ်ေုိင်ော 
အသိပညာေှင်များ၊ အတတ်ပညာေှင်များရမွးထုတ်နိုင်
ရေးအတွေ် ေော၊ ေောမများ အေည်အရသွးပပည့်ေ
ရစရေးနှင့် အေည်အရသွးပပည့်ေသည့် ပညာရေးစနစ်
တိုးတေ်ပဖစ်ရပါ်ရေးေိုလည်း ကေိုးပမ်းေမည်ပဖစ်ပါ
ရကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါအတေ်ွ ောေွယေ်သုရေး
နှင့် ရေးေါးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ် သုရတသနလုပ် 
ငန်းများေိ ုေျန်းမာရေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်ေေစ်ပန်ှီးနွှယ်
ောဌာနများ ပူးရပါင်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ပါ
ရကောင်း၊ ေျန်းမာသန်စွမ်းမှအလုပ်လုပ်နုိင်မည်ပဖစ်သည့် 
အတွေ် ေိုယ်ခနောေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးအတွေ် ပမန်မာ့ 
အားေစားအပါအေင် အားေစားေို စိတ်ေင်စားသည့် 
အရလ့အေျင့်ရောင်းများပဖစ်ရပါ်ရေးေို အားရပးပမှင့်
တင်ရပးကေေန် မှာကေားလိုပါရကောင်း။

ပမနမ်ာနိငုင်သံည ်အပခားနိငုင်မံျားနည်းတ ူောသဦတု
ရပပာင်းလဲမှုရကောင့် သဘာေရဘးအန္တောယ်ေျရောေ်
မှုများပဖစသ်ည့် ရေကေီးရေလျှမံှု၊ မိုးရခါငမ်ှုေဏေ်ိ ုခစံား
ေရသာရကောင့် ကေိုတင်ောေွယ်ပပင်ေင်ရေးလုပ်ငန်း၊ 
အချနိန်ငှ့တ်စရ်ပပးည ီေညူေီယေ်ယရ်ေးလပုင်န်းများ
ေို အစီအမံချမှတ်ရောင်ေွေ်ေန်လိုပါရကောင်း၊ ောသီ 
ဥတရုပပာင်းလမဲှုေိ ုောေယွေ်နအ်တေွ ်ပတေ်န်းေျင်

ထနိ်းသမိ်းရေးလပုင်န်းများ ဥပမာအားပဖင့-်ကေိုးေိငု်းသစ ်
ရတာများ၊ သဘာေသစ်ရတာများထိန်းသိမ်းပခင်းေို 
အရလးရပးရောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ မမိတိို ့တေ ်
ညီလေ်ညီနှင့် ကေိုးစားအားထုတ်လုပ်ရောင်မည်ေို
ပါေ အာေယီတံငွ ်အလယအ်လတအ်ေင့ေ်ှ ိနိငုင်အံပဖစ ်
၅ နစှအ်တငွ်းရောေန်ိငုမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ၁၀ နစှအ်တငွ်းတငွ ် 
အာေယီထံပိတ်န်းနိငုင်အံပဖစ ်ရောေန်ိငုမ်ညဟ် ုအပပည့ ်
အေယုံကေည်ပါရကောင်း၊ တိုင်းပပည်၏အားသည် ပပည် 
တွင်းမှာသာေှိမပီး လူသားအေင်းအပမစ်များ၊ စုစည်းညီ 
ညွတ်သည့် စိတ်ဓာတ်များ၊ ရပမရပါ် ရပမရအာေ်သယံ 
ဇာတများေိ ုရပါင်းစည်းအသုံးပပုနိငုမ်ညေ်ိပုါေ မပဖစ်
နိုင်စောအရကောင်းမေှိရကောင်း။
ေထူးဂရုပြုအဆာင်ေေက်

ယခ ု(၆) လ စမီေံနိ်းောလတငွ ်ေဏ္ဍအလိေုန်ငှ့ ်
ရေသအလိေု ်ချမတှထ်ားသည့ ်စမီေိံန်း၏မလူေညမ်နှ်း 
ချေ်များေို အနီးစပ်ေုံးအရောင်အထည်ရဖာ်ရောင် 
ေွေ်နိုင်ရေးအတွေ် အားလုံးေေိုင်းေန်းကေိုးပမ်းေမည်
ပဖစပ်ါရကောင်း၊ အစိုးေနငှ့ပ်ဂု္ဂလေိေဏ္ဍပူးရပါင်းရောင ်
ေေ်ွရနသည့လ်ပုင်န်းများေိ ုအေှနိအ်ဟနုမ်ပျေ ်ေေ် 
လေအ်ရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွရ်ေး၊ ေင်းနှီးပမှုပ ်
နှံမှုလုပ်ငန်းများ တိုးတေ်စီးေင်ရစရေး၊ ပပည်တွင်းေုန် 
ထုတ်လုပ်မှုများ တိုးပမှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ ပို့ေုန်တိုး 
တေတ်ငပ်ိုန့ိငုရ်ေးနငှ့ ်ဟိတုယန်ငှ့ခ်ေီးသွားလပုင်န်းများ 
ပပန်လည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လာရစရေးတို့ေိုလည်း အထူး
ဂရပုပု၍ ရောငေ်ေွသ်ွားေမညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ ေညမ်နှ်း 
ချေ်နှင့် အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်မှုများ ေွာဟ 
ချေ်ကေီးမားမှုမေှိရစရေးအတွေ် အားလုံးေ အရလး 
ထားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုပါရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေ ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်း 
စဉ ်(၅)ေပ၊် ဦးတညခ်ျေ် (၉) ေပတ်ိုန့ငှ့အ်ည ီ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 
ဘဏ္ဍာနစှ၊် ရအာေ်တိဘုာလမ ှမတလ်ထ ိ(၆) လအတငွ်း 
စီမံေိန်းပါေည်မှန်းချေ်များ ရအာင်ပမင်စွာအရောင် 
အထညရ်ဖာ ်ရောငေ်ေွန်ိငုရ်ေးအတေွ ်တေည်လီေည် ီ
ေိုင်းေန်းပူးရပါင်းရောင်ေွေ်သွားေန် တိုေ်တွန်းရပပာ
ကေားလိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် အမျ ိုးသားစီမံေိန်းရော်မေှင် ေုတိယ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေတုယိေနက်ေီးချုပ ်ေတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးစိုးေင်း
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ေ စီမံေိန်းောလသည် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရကောင့် 
ထိခိုေ်မှုများေှိခဲ့သည့်ောလပဖစ်သည့်အတွေ် ေန်ကေီး 
ဌာနအလိုေ်၊ ရေသအလိုေ် အရောင်အထည်ရဖာ်ေန် 
ရေးေွထဲားသည့ ်စမီေံနိ်းလပုင်န်းများ ရအာငပ်မငမ်ှုေေှိ
ေန ်ရောငေ်ေွမ်ည့အ်ရပခအရနများ၊ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပု ်
ချုပရ်ေးရောငစ်မီခှျမတှထ်ားသည့ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ(်၅)
ေပ၊် ဦးတညခ်ျေ ်(၉)ချေတ်ိုန့ငှ့အ်ည ီစမီေံနိ်းလပုင်န်း
များနှင့် ေည်မှန်းချေ်များ ရေးေွဲရောင်ေွေ်ခဲ့မှု အရပခ 
အရနများ၊ စမီေိံန်းောလ (၆)လအတငွ်း နိငုင်ရံတာ၏် 
နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ လမူှုရေးတညမ်ငမိမ်ှုေေှရိေးနငှ့ ်လမူှု
စီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရမျှာ်မှန်းရေးေွဲ
ထားေှိမှုအရပခအရနများ၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရကောင့် 
ထိခိုေ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ဦးရမာ့
လာရစေန ်အေှနိအ်ဟနုပ်မှင့တ်ငရ်ောငေ်ေ်ွေမည့အ်ရပခ 
အရနများ၊ နိငုင်ရံတာ ်ဘဏ္ဍာရင၊ွ ရချးရင၊ွ ရထာေပ်ံရ့ငွ
ပဖင့ရ်ောငေ်ေွေ်သည့အ်တေွ ်အရလအလငွ့မ်ေှရိစရေး
ရောင်ေွေ်ေမည့် အရပခအရနများ၊ စီမံေိန်းလုပ်ငန်း
များရောင်ေွေ်မှုေို မှတ်တမ်းထားေှိရေးနှင့် လုပ်ငန်း
မပီးစီးပါေ အေျ ိုးပပုမှုရလ့လာမှတ်တမ်းထားေှိရေး၊ 
လုပ်ငန်းရောငေ်ေွမ်ှုများနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ရတွ့ကေုံေသည့ ်
အခေ်အခဲများေုိ ရဖာ်ထုတ်သင်ခန်းစာေယူရေး၊ စီမံေိန်း 
များ ေည်မှန်းချေ်များရအာင်ပမင်ရေးအတွေ် ပူးရပါင်း
ညှနိှိုင်းရောငေ်ေွသ်ွားမည့ ်အရပခအရနများနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း 
၍ ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ယင်းရနာေ ်အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းရောမ်ေငှ ်အတငွ်း 
ရေးမှူး၊ စမီေံနိ်းနငှ့ဘ်ဏ္ဍာရေးေနက်ေီးဌာန ပပညရ်ထာငစ်ု
ေန်ကေီး ဦးေင်းေှိန်ေ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် (၆) လ 
အမျ ိုးသားစမီေံနိ်း (အေိပုပုမကူေမ်း) ရေးေွရဲောင်ေွေ်
ထားေိှမှုနှင့် နုိင်ငံရတာ်၏ပပည်ပရချးရငွေုိင်ော သုံးသပ်
ချေန်ငှ့ ်အခနွရ်ောေမ်ှုေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်း
တင်ပပသည်။

ထ့ုိရနာေ် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများနှင့် ပပည်ရထာင်စု 
စာေင်းစစခ်ျုပတ်ိုေ့ သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများ၊ အဖွဲ့
အစည်းများအရနပဖင့ ်ေဏ္ဍအလိေု ်စမီေံနိ်းများရေးေွ ဲ
ရောင်ေွေ်ထားေိှမှုနှင့် အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်
မှုလုပ်ငန်းစဉ်များေို ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ယင်းရနာေ် အမျ ိုးသားစီမံေိန်းရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင်
ေ ရေွးရနွးတင်ပပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘာေ
ပတ်ေန်းေျင်၊ သယံဇာတများ သဘာ၀ရဘးအန္တောယ်
ရကောင့် ပျေ်စီးေုံးရှုံးမှုများ မပဖစ်ရပါ်ရစရေး၊ မသမာမှု
များရကောင့် ပျေ်စီးေုံးရှုံးမှုမပဖစ်ရစရေးအတွေ် သေ် 
ေိငုေ်ာတာေနေ်ှသိည့အ်ဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့ ်ပူးရပါင်း 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်းသုံးသစထ်တုလ်ပုမ်ှု
အတွေ် သတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီသည့် သေ်တမ်းေှိ
သစမ်ျားေိ ုစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနငှ့ ်ထတုလ်ပုေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ သစခ်ိုးမှုနငှ့ ်တေားမေငသ်စစ်ေမ်ျား ပရပျာေ်
ရစရေးေိ ုသေေ်ိငုေ်ာ ေနက်ေီးဌာနများေ အရလးထား
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း။

အခနွေ်စိ္စနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ အစိုးေတစေ်ပသ်ည ်အခနွ်
ရပါ်တငွ ်ေပတ်ညရ်ောငေ်ေွေ်ပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိို့
နိငုင်သံည ်ဖွံ့မဖိုးေနဲိငုင်ပံဖစသ်ည့အ်တေွ ်အခနွတ်ိုးပမငှ့်
ရောေ်ခံပခင်းထေ် အခွန်ထမ်းပပည်သူများ တိုးတေ်
လာ ရေးအတေွ ်ကေိုးစားရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ 
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောလပဖစသ်ည့အ်တေွ ်အခနွရ်ငေွေှိ
မှုရလျာ့နည်းမပီး အခွန်ရလျှာ့ချရပးေမှုများလည်းေိှရကောင်း၊ 
အခနွရ်ောေခ်မံှုမေေှရိစေနန်ငှ့ ်အခနွရ်ပးရောငမ်ှုမပပု 
လပုရ်စေန ်CDM ပပုလပုသ်ည့ ်ေနထ်မ်းများေ နိငုင်ရံေး
အေ ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် ယင်းေိရုဖာ ်
ထတုသ်ွားေမည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းသည ်ပါတီ
နိငုင်ရံေးေင်းေငှ်းေနလ်ိမုပီး အစိုးေ၏လပုင်န်းများ ရအာင ်
ပမင်ရအာင်ထမ်းရောင်ေန်လိုရကောင်း။ ထို့ပပင် စာေင်း
ဇယားများလမိလ်ညမ်ပီး အခနွရ်ပးရောငေ်န ်ရေှာငေ်ှား
မှုများပပုလပုသ်ညေ်ိလုည်းရတွ့ေရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တွင် အခွန်ရပးရောင်မှုမေိှသူများ များပပားလျေ်ေိှရကောင်း၊ 
အခွန်ရောေ်ခံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းပညာတုိးတေ်ရအာင် 
ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ အခွန်
အပပည့အ်ေေေှရိေးအတေွ ်သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများ
အရနပဖင့် ဟန်ချေ်ညီညီရောင်ေွေ်သွားေန်လုိရကောင်း။

ရချးရငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်တွင် ေင်ရငွမေေှိ
ဘဲ ရောငေ်ေွေ်သည့်လုပ်ငန်းများရကောင့် ရချးရငမွျား 
ပပားလာရကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မရအာင်ပမင်
ေပခင်း၏ ရနာေေ်ေတ်ွသဲည ်ရကေးမမမီျားပပားလာပခင်း
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ပဖစ်ရကောင်း၊ အချ ို့နိုင်ငံများတွင်လည်း ရကေးမမီများေှိ
ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအရနပဖင့် ပပည်ပရကေးမမီေယူမှုေို 
ရလျှာခ့ျနိငုရ်စေန ်ပပညတ်ငွ်းထတုေ်နုတ်ိုးတေရ်အာင်
ရောင်ေွေ်မပီး တိုင်းပပည်၏ စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရအာင် ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရချးရငွပဖင့် 
ရောငေ်ေွေ်သည့ ်လပုင်န်းများေိ ုစီးပွားရေးအေ တေွ ်
ရပခေိေုရ်စေန၊် အေျ ိုးေှေိှ ိအသုံးချသွားေနလ်ိရုကောင်း။

ပပည်ပရချးရငွပဖင့် ရောင်ေွေ်သည့်လုပ်ငန်းများ 
ေပ်ေိုင်းထားသည့်အတွေ် တိုင်းပပည်အတွေ် များစွာ
နစန်ာမှုများေှရိကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ရောင ်
ေေွသ်င့သ်ည့လ်ပုင်န်းများေိ ုေေလ်ေလ်ညပ်တန်ိငု်
ရစေန် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထို့ပပင်ေန်ကေီးဌာန
များအရနပဖင့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို အစိုးေ
နှင့် ပုဂ္ဂလိေပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများေို ေုန်ထုတ်စွမ်းအား ပမင့်မားလာ 
ရစေန်အတွေ် နည်းပညာပမှင့်တင်ရပးသွားေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရချးရငွပဖင့် ရောင်ေွေ်ေသည့် တိုင်းပပည်၏ 
အရပခခံေုန်ထုတ်လုပ်မှု ပမှင့်တင်သည့်လုပ်ငန်းများေို 
စနစ်တေျရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ 
သေ်ေိုင်ောတာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် လုပ်ငန်းေဏ္ဍ
အလိေု ်စနစတ်ေျ စစိစရ်ောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း။
အလျှာ့ချြွားေမည်

သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွေ် ရပမ 
ရပါ်ရပမရအာေ်သယံဇာတ ထုတ်ေုန်အရပါ် မှီခိုသည့် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေုိ ရလျှာ့ချသွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အဓေိအရနပဖင့ ်သစထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့ ်ရေျာေမ်ျေေ်တနာ
ထုတ်လုပ်မှုေုိ ရေှာင်ေှားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စေ်ရံု၊ အလုပ် 
ရုံများအတွေ် ရေနံနှင့်သဘာေဓာတ်ရငွ့ေို ထုတ်လုပ်
သင့သ်ည့ ်ပမာဏေိသုာ ထတုလ်ပုသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ 
စမွ်းအငေ်ေှရိေးအတေွ ်ပပနလ်ညပ်ပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအငေ်ို
သာ အဓေိထားထတုလ်ပုသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တိငု်း 
ပပည ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးနငှ့ ်သာယာ၀ရပပာရေးအတေွ ်
ရောင်ေွေ်ောတွင် ေိှေင်းစဲွအရပခခံများေုိ အသံုးချရောင် 
ေေွသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စမီေံနိ်းများရေးေွေဲာတငွ ်
ပဖစန်ိငုသ်ည့ ်အရပခအရနများအရပါ်မတူည၍်  ရမျှာမ်နှ်း
ချေ်များေို ေည်ေွယ်ရေးေွဲပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုသို့
ရေးေွေဲာတငွ ်နိငုင်နံငှ့လ်မူျ ိုးတို၏့ National Character- 

isitcs နှင့် ပေတိအရပခအရနများ ေိုေ်ညီေန်လိုအပ် 
ရကောင်း၊ အရောငအ်ထညရ်ဖာေ်ာတငွလ်ည်း သတမ်တှ်
သည့ ်ပန်းတိငုရ်ောေေ်ှရိအာင ်ေှေိင်းစွအဲေင်းအပမစမ်ျား
ေိ ုအပပည့အ်ေအသုံးချ၍ ပပညသ်ေိူရုနောရပးော ကေိုး 
ပမ်းရောင်ေွေ်သွားေန်လုိရကောင်း ပပန်လည်ရေွးရနွး 
ရပပာကေားသည်။

အမျ ိုးသားစီမံေိန်းရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်
ေနက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုငေ် နဂိုံးချုပ်
အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်ယခရုေးေွထဲားသည့(်၆)
လ အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းသည ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောငစ်၏ီ ရေှ့လပုင်န်းစဉ(်၅)ေပန်ငှ့ ်ဦးတညခ်ျေ် (၉) 
ေပတ်ိုေ့ိအုရပခခမံပီး ချတိေ်ေရ်ေးေွထဲားသညေ်ိ ုရတွ့
ေရကောင်း၊ ရနာင်လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်သစ်ောလ 
မတုိင်မီ ရပါင်းေူးသဖွယ် ရောင်ေွေ်သင့်ရောင်ေွေ်
ထိုေ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံေိန်းများ လျာထားရကောင်းေို
လည်းရတွ့ေရကောင်း၊ ေုိဗစ်-၁၉ ရကောင့် ယုိင်နဲ့ရနသည့် 
စီးပွားရေးေို လေ်ရတွ့ေျေျ ပပန်လည်ဦးရမာ့လာရစ
ေန ်လမ်းရကောင်းမနှရ်ပါ်တငရ်ပးသည့စ်မီေံနိ်းများပဖစ ်
ရကောင်း၊ ရေးေွဲမပီးပဖစ်သည့် စီမံေိန်းများေိုလည်း 
အတည်ပပုပပဌာန်းမပီးသည်နှင့် ပပည့်မီရအာင် အရောင် 
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ေန်နှင့် အမျ ိုးသားစီမံေိန်းနှင့် 
ရေသန္တေစမီေံနိ်းများ အရောငအ်ထညရ်ဖာစ်ဉ ်ေနက်ေီး 
ဌာနများနငှ့ ်ရေသန္တေအစိုးေအဖွဲ့များေ အချတိအ်ေေ်
မမိ ိဟနခ်ျေည်ညီ ီရပါင်းစပည်ှနိှိုင်းရောငေ်ေွသ်ွားကေ
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုသို့အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင် 
ေွေ်ောတွင် စီမံေိန်းရောင်ေွေ်နုိင်မှုေုိ ထိခုိေ်မပီး အချန်ိ 
ကေန့်ကောရစနိငုသ်ည့ ်ရပမပပငအ်ရပခအရနနငှ့ ်အရကောင်း
အေင်းများရတွ့ကေုံလာပါေလည်း အချနိ်မီပပင်ေင် 
ရောငေ်ေွရ်ေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေေန ်မှာကေားလို
ရကောင်း။
ထိအောက်ေကျ ိုးေှိစွာြုံးစွဲ

စမီေံနိ်းအရောငအ်ထညရ်ဖာေ်ာတငွ ်ရငရွကေးသုံး 
စွမဲှုများေိ ုနိငုင်ရံတာ၏် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းေမ်း
များနငှ့အ်ည ီစနစတ်ေျသုံးစွေဲန၊် လပုရ်ောငမ်ှုတိငု်းေိ ု
စနစတ်ေျမတှတ်မ်းထားေှေိန ်လိအုပသ်ေဲသ့ို ့စာေင်းစစ်
ရေးခံနိုင်ရေးအတွေ်လည်း ပပင်ေင်ရောင်ေွေ်ထား
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိပပင်သွင်းအားစုများေုိလည်း အရလ 
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အလွင့်နည်းပါးစွာပဖင့် ထိရောေ်အေျ ိုးေှိစွာ သုံးစွဲသွား
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စမီေံနိ်းများ အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်
ရောင်ေွေ်မှုအရပခအရနေိုလည်းမျေ်ပခည်မပပတ် 
ရစာင့က်ေည့ ်သုံးသပရ်ောငေ်ေွက်ေေန ်လိအုပရ်ကောင်း။
တက်ညီလက်ညီအဆာင်ေေက်

စမီေံနိ်းတငွ ်လျာထားသည့အ်တိငု်း ေဏ္ဍနငှ့ရ်ေသ
အလိေု ်လျာထားချေမ်ျားနငှ့ ်ပိုေ့နုလ်ျာထားချေပ်ပည့ ်
မီရေး၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ စီးေင်ရစရေးအတွေ် အစွမ်း 
ေုန် တေ်ညီလေ်ညီရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အလပုအ်ေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းသစမ်ျား ဖနတ်ီးနိငုမ်ည့ ်လပု ်
ငန်းများေိလုည်း အားရပးပမငှ့တ်ငသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ 
အဓေိအရနပဖင့ ်စစိစိစစ်စမ်ခိုးခခရံချွတာသုံးစွသဲွားေနလ်ို
အပမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ေရငနွငှ့ ်အသုံးစေတိေ်ိ ုစစိစိစစ်စ ်သုံးစွဲ

ပါေ စမီေံနိ်းလပုင်န်းများ ရအာငပ်မငေ်န ်အခငွ့အ်လမ်း 
ေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ပပညသ်မူျား၏ အရပခခလံိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုပဖည့တ်င်း
ရပးနိုင်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံရတာ်နှင့် 
ပဂု္ဂလေိပူးရပါင်း ရောငေ်ေွမ်ှုေိ ုအားရပးပမငှ့တ်ငသ်ွား 
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉နှင့် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုး
ရကောင့ ်ေျေင်းရနသည့ ်စီးပွားရေး၊ လမူှုရေးအရပခအရန
များ ပပနလ်ညန်ာလနထ်နူိငုရ်ေးအတေွ ်ေိငု်းေန်းသုံးသပ်
မပီး အားသွန်ကေိုးပမ်း ရောင်ေွေ်သွားေန်နှင့် လုပ်ငန်း
အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရောငေ်ေွရ်နစဉတ်ငွ ်နိငုင်ရံတာ်
ေ ပံပ့ိုးေမည့ေ်စိ္စေပမ်ျား လိအုပခ်ျေမ်ျားေှပိါေ အချနိ်
နှင့်တစ်ရပပးညီတင်ပပကေေန် တိုေ်တွန်းလိုပါရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။
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ဘဏ္ဍာရေးေိငုေ်ာရောမ်ေငှ ်အစည်းအရေးအမတှ်
စဉ် (၁/၂၀၂၁) ေို စေ်တင်ဘာလ ၂၂ ေေ်  မွန်းလွဲပိုင်း
တငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော ဘဏ္ဍာရေး
ေိုင်ောရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ောရော်မေှင် 
ေတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီေတုယိ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးစုိးေင်း၊ 
ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ောရော်မေှင် အတွင်းရေးမှူး၊ စီမံေိန်း
နှင့် ဘဏ္ဍာရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေိှန်၊ 
ဥပရေရေးောေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရေါေ်တာ 
ရေါ်သီတာဦး၊ ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ် ရေါေ်တာ
ေံရဇာ်နှင့် ေုတိယေန်ကေီး ဦးရမာင်ရမာင်ေင်းတို့တေ်
ရောေ်ကေမပီး တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ 
ေနက်ေီးချုပမ်ျားေ Video Conferencing စနစပ်ဖင့ ်ချတိ ်
ေေ်တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ောရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်
အမှာစေားရပပာကေားောတွင် ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ောရော်မေှင် 
အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၁ ေေမ် ှ၂၀၂၂ ခနုစှ၊် မတလ် ၃၁ ေေ ်
အထိ (၆) လအတွေ် ပပည်ရထာင်စု၏အေအသုံး ခန့်
မှန်းရပခရငွစာေင်းနှင့် ပပည်ရထာင်စု၏ဘဏ္ဍာရငွအေ
အသုံးေိငုေ်ာဥပရေကေမ်းတိုေ့ိ ုရေွးရနွးအတညပ်ပုကေ
ေန် ပဖစ်ရကောင်း။
ဖွဲ့စည်းအြးခဲ့

နုိင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနပဖင့် ဘဏ္ဍာ 
ရေးေိငုေ်ာ ရောမ်ေငှေ်ိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေ ီလ၂၆ 
ေေ်ရန့တွင် ဖဲွ့စည်းရပးခ့ဲမပီး ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာ 

ဘဏ္ဍာတေးေိုင်ောတော်မေှင် 
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၂ - ၉ - ၂၀၂၁ )
နိငုင်ရံတာ ်အမိရ်စာင့အ်စိုးေအဖွဲ့ေိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဩဂတု ်
လ ၁ ေေ်ရန့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့မပီး ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင်ရံတာ၏်တာေနမ်ျားေိ ုရခတ္တ
တာေန်ယူထိန်းသိမ်းပခင်းပဖစ်ရသာ်လည်း နိုင်ငံရတာ်
အစိုးေတစ်ေပ်အရနပဖင့် ပပည်သူတို့၏လူမှုစီးပွားဘေ
များေို ပဖည့ေ်ည်းရောင်ေေွရ်ပးနိုင်ေန် နိုင်ငရံတာ်၏ 
မေူါေများအပဖစ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပန်ငှ့ ်ဦးတညခ်ျေ ်
(၉) ေပတ်ိုေ့ိ ုချမတှထ်ားမပီးပဖစရ်ကောင်း၊ အစိုးေတစေ်ပ်
အရနပဖင့် မိမိတို့၏မေူါေများေို အရောင်အထည် ရဖာ်
နိငုေ်န ်ပပညသ်ူ့ဘဏ္ဍာရေးစမီခံန့်ခွမဲှုေိလုည်း ရောင်းမနွ်
ထိရောေ် ရအာင်ရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ပပညသ်ူ့ဘဏ္ဍာရေးစမီခံန့်ခွမဲှု (Public Financial Mana 
-gement) စနစ်ေိုသည်မှာ နိုင်ငံရတာ်၏ ေရငွများ၊ 
အခွန်အရောေ်စနစ်များ၊ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေိုင်ော 
အသုံးစေိတ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးေိုင်ော အသုံးစေိတ်များ၊ 
ရကေးမမီစီမံခန့်ခွဲမှုများ စသည်ပဖင့် စုရပါင်းပါေင်သည့် 
စနစ်ပင်ပဖစ်ရကောင်း။

ထို့ရကောင့် မိမိတို့ချမှတ်ထားသည့် မူေါေများေို 
အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်နုိင်ေန် ေရငွများတုိးတေ် 
ေေှိရေးအတွေ် ကေိုးပမ်းကေေမည်ပဖစ်မပီး အသုံးစေိတ်
များေိလုည်း ပပညရ်ထာငစ်နုငှ့ ်တိငု်းရေသကေီး၊ ပပညန်ယ်
များသို ့စနစတ်ေျခွရဲေသုံးစွ ဲသွားကေေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ 
ထိုသို့ရောင်ေွေ်နိုင်ေန် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံ 
ဥပရေပေုမ် ၁၀၀၊ ပေုမ်ခွ ဲ(ခ) ပါ နိငုင်ရံတာ၏် အမျ ိုးသား
စီမံေိန်း၊ နှစ်စဉ် အေအသံုးခန့် မှန်းရပခရငွစာေင်းနှင့် အခွန် 
အရောေေ်ိငုေ်ာဥပရေကေမ်းများေိ ုနိငုင်ရံတာစ်မီအံပု ်
ချုပ်ရေးရောင်စီေ တည်ေဲဥပရေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များနငှ့အ်ည ီပပဌာန်းရောငေ်ေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း။

လယ်ယာစိေု်ပျ ိုးရေးေို အရပခခံသည့် မိမိတို့နိုင်ငံ
အရနပဖင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်သည် ဧမပီလမှ မတ်လအထိ 
သတ်မှတ်ပခင်းသည် ပုိမုိသင့်ရလျာ်မှုေိှပခင်းရကောင့် ဘဏ္ဍာ 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်130

ရေးနှစ်ေို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ေစမပီး ဧမပီလ 
၁ ေေ်မှ မတ်လ ၃၁ ေေ်အထိ ရပပာင်းလဲပပင်ေင်သတ် 
မှတ်သွားမည်ပဖစ်သည့်အတွေ် ေူးရပပာင်းချနိ်အပဖစ် 
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ေေ်အထိ (၆) လတာောလ
အတေွဌ်ာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အေအသုံးခန့်မှန်းရပခ
ရငွစာေင်းေို ရေးေွဲရောင်ေွေ်ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
ေခွန်ေင်အငွများ ကျဆင်းခဲ့ေ

လေ်ေှိောလသည် ေိုဗစ်-၁၉ ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ
ရကောင် ့နိငုင်ရံတာ၏်စီးပွားရေးေိ ုထခိိေုခ်ဲေ့မပီးနိငုင်ရံေး
အဖျေ်အရမှာင့်လုပ်ေပ်များေိုလည်း ေင်ေိုင်ရပဖေှင်း
ရနေသည့်အတွေ် နိုင်ငံရတာ်၏ေရငွ၊ သုံးရငွများေို 
ရောင်းမနွစ်ွာစမီခံန့်ခွနဲိငုေ်န ်အလနွအ်ရေးကေီးရကောင်း၊
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အခွန်အရောေ်ေ 
ရငွများ၊ အပခားေရငွများေို ေင်းလွတ်ခွင့်ပပုပခင်း၊ ရေွှ့ 
ေိငု်းရပးပခင်းအစေှသိည့ ်ရပဖရလျှာရ့ပးခဲေ့မှုများရကောင့ ်
အခနွေ်ငရ်ငမွျား ေျေင်းခဲေ့သေဲသ့ို ့နိငုင်ပံိငုစ်ီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများ၏ေင်ရငွလည်း ေျေင်းခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့
အရနပဖင့ ်အသုံးစေတိမ်ျားေိ ုမခိုးခခရံချွတာ၍ စစိစသ်ုံးစွဲ
ကေေမညပ်ဖစမ်ပီး သုံးသင့သ်ုံးထိေုသ်ည့အ်သုံးစေတိမ်ျား
ေိမု ူမပဖစမ်ရနသုံးစွနဲိငုရ်အာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း။

ရငွလံုးရငွေင်းအသံုးစေိတ်များ သံုးစဲွောတွင် အမျ ိုးသား 
စမီေံနိ်းဥပရေနငှ့အ်ည ီ (၆)လတာောလအတငွ်း မပီးစီး
နိုင်မည့် ရောင်ေွေ်ေဲတည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ 
လပုင်န်းသစမ်ျား၊ မပဖစမ်ရနလိအုပသ်ည့ ်ပစ္စည်းေယယ်ူ
ပခင်းများေိ ုထထိရိောေရ်ောေပ်ဖစရ်အာငသ်ုံးစွကဲေေန ်
လိုရကောင်း၊ (၆) လတာောလအတွေ်သာပဖစ်သပဖင့် 
ေန်ပုံရငွသုံးစွဲနိုင်မည့်အချနိ်ေိုလည်း သတိပပုကေေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အပပင် ပပည်တွင်းေျပ်ရငွပဖင့် ေယ်ယူ
နိငုသ်ည့ပ်စ္စည်းများေိ ုပပညတ်ငွ်းေျပရ်ငပွဖင့သ်ာ ေယယ်ူ
မပီး နိငုင်ပံခားသုံးရငသွုံးစွမဲှုေိ ုတတန်ိငုသ်မျှ ရလျှာခ့ျေန်
မှာကေားလိုရကောင်း။
ဦးစားအြး ထိထိအောက်အောက်ြုံးစွဲ

တိုင်းရေသကေီး၊ ပပည်နယ်များအရနပဖင့် အုပ်ချုပ်
ရေးေိငုေ်ာအသုံးစေတိမ်ျားထေ ်ပပညသ်ေူိ ုတိေုရ်ိေု်
အေျ ိုးပပုနိငုမ်ည့ ်လမ်း၊ ရေ၊ လျှပစ်စမ်ီးအသုံးစေတိမ်ျား၊ 
ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုအသုံး စေတိမ်ျား၊ ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး

ေိုင်ော အသုံးစေိတ်များ၊ လူမှုောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်
ရေးအသုံးစေတိမ်ျားေိဦုးစားရပးမပီး ထထိရိောေရ်ောေ ်
သုံးစွဲကေရစလိုရကောင်း။

ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့ ်(၆) လတာ ောလ
အတွင်း ထိထိရောေ်ရောေ် အေျ ိုးေှိေှိသုံးစွဲနိုင်မည့် 
အသုံးစေတိမ်ျားေိသုာ ဘဏ္ဍာရငအွရလအလငွ့ ်မေှရိစ
ဘ ဲေျစေ်ျစလ်ျစလ်ျစသ်ုံးစွကဲေေန ်မှာကေားလိရုကောင်း၊ 
ထိုသို့ ရောင်ေွေ်သည့်အခါတွင် နိုင်ငံရတာ်၏ ဘဏ္ဍာ 
ရေးမူေါေ၊ စီမံေိန်းမူေါေ၊ ေုန်သွယ်ရေးမူေါေ၊ ေင်းနှီး 
ပမှုပန်ှမံှုမေူါေ အစေှသိည့ ်မေူါေများနငှ့အ်ည ီသေေ်ိငုေ်ာ 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးဌာနများေ အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်
ရောငေ်ေွက်ေေနန်ငှ့ ်တိငု်း ရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျား 
ေလည်း ရေသန္တေစမီေံနိ်းများပဖင့ ်အရထာေအ်ေပူပု 
ရောငေ်ေွရ်ပးကေေနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း ရပပာကေား 
သည်။

ထ့ုိရနာေ် ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ောရော်မေှင် ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ေတုယိေနက်ေီးချုပေ် ပပညရ်ထာငစ်အုေင့ေ်နက်ေီးဌာန၊ 
အဖွဲ့အစည်းများမတှငပ်ပလာရသာ အေအသုံးခန့်မနှ်းရပခ
ရငစွာေင်းများနငှ့ ်ရောေလ်ပုရ်ေးလပုင်န်း စစိစည်ှနိှိုင်း
ရေးအဖွဲ့၊ စေပ်စ္စည်းကေီးကေပမ်ှုရောမ်တ၊ီ စမီေံနိ်းရေး 
ေွဲရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ရငွလုံးရငွေင်းအသုံးစေိတ်များေို 

စီးြွားအေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်အေးေတွက် 
အငွအသကးလည်ြတ်မှုေှိေန်လိုေြ်၊ 

ေအငွြုံးစွဲမှုေြိုင်းတွင် စီးြွားအေးတိုးတက်မှုနှင့်
လူမှုအေးတိုးတက်မှုလုြ်ငန်းများေတွက် 
ေဓိကြုံးစွဲေအသကာင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံြည် 

ေီမိုကအေစီနိုင်ငံပဖစ်အြာ်လည်း ေစိုးေတာေန် 
ယူေြည့်ကဏ္ဍများ များပြားအသကာင်း၊ 

ေခွန်အြးအဆာင်ေန်ေတွက် 
ထုတ်လုြ်ြူများေအနပဖင့် တာေန်ြိေန်လိုေြ်၊ 

အကကးပမီြက်ြာခွင့်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အောဂါကိုေအသကာင်းပြု၍ 

အေှာင်ေှားအနြူများေှိ၊ ေခွန်အငွေေှိမှုလျာထားောတွင် 
ေမှန်တကယ်ေေှိနိုင်မည့် လမ်းအသကာင်းများကို 

ြိေှိေန်လိုေြ်။
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အရသးစိတ်စိစစ်ခ့ဲမှုအရပခအရနများ၊ ပပည်ရထာင်စုအေင့် 
ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်
အစိုးေအဖွဲ့တို့မှ တာေန်ေှိသူများနှင့် ချတိ်ေေ်ရတွ့ေုံ
မပီး ဘဏ္ဍာရငွ အေအသုံးလျာထားချေ်များ စိစစ်ခဲ့မှု၊ 
ယခင်ခန့်မှန်းရပခစာေင်းများအရပါ် အရပခခံ၍ ယခု (၆)
လအတွေ် လျာထားသည့် ေရငွ၊ သုံးရငွများေို စိစစ်ခဲ့
မှုအရပခအရနများ၊ ယာယီေပ်ေိုင်းထားရသာ နိုင်ငံပိုင်
စေရ်ုမံျားေိ ုမေူါေနငှ့အ်ည ီပပနလ်ညလ်ညပ်တန်ိငုရ်ေး
အတွေ် အသုံးစေိတ်များလျာထားရပးခဲ့မှု အရပခအရန
များ၊ သဘာ၀ရဘးအန္တောယေ်ာေွယ်ရေး၊ ေယေ်ယ်
ရေးနှင့် ပပန်လည်ထူရထာင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွေ် 
အရေးရပါ်ေနပ်ုရံငလွျာထားရပးခဲမ့ှုအရပခအရနများ၊ ပပည်
သူများ၏ လိုအပ်ချေ်များေို ပိုမိုပဖည့်ေည်းရပးနိုင်ေန် 
တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များသို့ ရထာေ်ပံ့ရငွများ 
တစ်နှစ်ထေ်တစ်နှစ် ပိုမိုရထာေ်ပံ့ရပးနိုင်ခဲ့မှုနှင့် ယခု 
(၆)လအတွေ် ဘဏ္ဍာရငွ အေအသံုးခန့်မှန်းရပခ ရငွစာေင်း 
အချုပ်အရပခအရနများေို ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ ်ဘဏ္ဍာရေးေိငုေ်ာရောမ်ေငှ ်အတငွ်း 
ရေးမှူး၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေှိန်ေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
ရအာေ်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ (၆) လ
အတွေ် ပပည်ရထာင်စု၏ အေအသုံးခန့်မှန်းရပခ ရငွစာ 
ေင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရအာေ်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 
မတလ်အထ ိ(၆)လအတေ်ွ ပပညရ်ထာငစ်၏ု ဘဏ္ဍာရငွ
အေအသံုးေုိင်ော ဥပရေကေမ်းတ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်း 
တင်ပပသည်။

ေေ်လေ်၍ ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ် ရေါေ်တာ 
ေရံဇာေ် ပပညရ်ထာငစ်အုေင့ဌ်ာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ 
ဘဏ္ဍာရငွ အေအသုံးခန့်မှန်းရပခရငွစာေင်းများနှင့်စပ် 
လျဉ်း၍ စစ်ရေးရတွ့ေှိချေ်များအေ အနာဂတ်ောလ
တငွ ်ရောငေ်ေွသ်င့သ်ည့အ်ချေမ်ျားေိ ုအကေပံပုရေွး 
ရနွးတင်ပပသည်။
ေဓိကအဆာင်ေေက်ေ

ယင်းရနာေ် ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ောရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချုပ်ေ ေှင်းလင်းတင်ပပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
အစိုးေတစ်ေပ်အရနပဖင့် တိုင်းပပည်သာယာ၀ရပပာရေး
နငှ့ ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးေိ ုအဓေိရောငေ်ေွေ်ရကောင်း၊ 

တစ်ဖေ်ေလည်း ေုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတေ်ရေးနှင့် 
ဖွံ့မဖိုးရေးအပိငု်းေိရုောငေ်ေွေ်ရကောင်း၊ ရငရွကေးေစိ္စ
နငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ေငရ်ငေွှာရဖေွာတငွ ်ပပညရ်ထာငစ်၊ု တိငု်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့များအရနပဖင့် ထုတ် 
ေနုတ်ိုးတေပ်မင့မ်ားရေး ရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ 
ေုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတေ်မပီး ပပည်သူများေင်ရငွေေှိမှ
သာ အခွန်ရငွပပည့်ပပည့်၀ေေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း။

စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရငွရကေး
လညပ်တမ်ှုေှေိနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ေရငသွုံးစွမဲှုအပိငု်းတငွ ်
စီးပွားရေးတိုးတေ်မှုနှင့် လူမှုရေးတိုးတေ်မှုလုပ်ငန်း
များအတေွ ်အဓေိသုံးစွေဲရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်ေီ
မိုေရေစီနိုင်ငံပဖစ်ရသာ်လည်း အစိုးေတာေန်ယူေသည့် 
ေဏ္ဍများ များပပားရကောင်း၊ အခနွရ်ပးရောငေ်နအ်တေွ ်
ထတုလ်ပုသ်မူျားအရနပဖင့ ်တာေနသ်ေိန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
ရကေးမမီသေ်သာခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်
ရောဂါေိအုရကောင်းပပု၍ ရေှာငေ်ှားရနသမူျားေှရိကောင်း၊ 
အခွန်ရငွေေှိမှုလျာထားောတွင် အမှန်တေယ် ေေှိနိုင်
မည့လ်မ်းရကောင်းများေိ ုသေိှေိနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ သေ ်
ေိုင်ောဌာနများအရနပဖင့် အခွန်ေရငွနှင့် အခွန်နှုန်းများ
ေိ ုရခတေ်ာလနငှ့ရ်လျာည်ရီအာင ်ပပနလ်ညစ်စိစေ်နလ်ိ ု
အပရ်ကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောငေ်ေွပ်ခင်းသည ်ပပညသ်လူထူု
ေို ေန်ထုပ်ေန်ပိုးပဖစ်ရစလို၍မဟုတ်ဘဲ ပပည်သူအရပါ်
ေန်ရောင်မှုရောင်ေွေ်နုိင်ေန်အတွေ် ေသင့်ေထုိေ်သည့် 
အခွန်ရငွများ ေေှိေန်သာပဖစ်ရကောင်း။

တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့များအရန 
ပဖင့ ်ခငွ့ပ်ပုေနပ်ုရံငမွျားေိ ုပပညသ်လူထူအုတေွ ်အသုံးပပု
ေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ မမိတိိုသ့ည ်နိငုင်ရံေးအစိုးေ မဟတု ်
ရသာလ်ည်း ပောသနေိရုလျှာခ့ျော တိငု်းပပညအ်တေွ ်
လေရ်တွ့အေျ ိုးေှမိပီး ပပညသ်လူထူေုိ ုတိေုရ်ိေုအ်ေျ ိုး 
ပပုမည့် လုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ မမိတိို ့ရောငေ်ေွမ်ှုများသည ်အစိုးေချမ်းသာ
ေနမ်ဟတုဘ် ဲတိငု်းပပည ်ချမ်းသာေနအ်တေွ ်ရောငေ်ေွ်
ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

တင်ေါလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လေ်သင့်ောမလုပ် 
ရောင်ကေေန်နှင့် သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းများအတိုင်းသာ 
ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ယင်းသိုမ့သမာမှုများသည ်
တိုင်းပပည်အတွေ် များစွာနစ်နာရကောင်း၊ တိုင်းရေသ
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ကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်စိုးေအဖွဲ့များ အရနပဖင့ ်တညရ်ောေ်
ရေးလပုင်န်းများ  ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ရခတန်ငှ့ရ်လျာည်ီ
မပီး ရောင်းမွန်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ေေှိသည့် ဘဏ္ဍာရငွ
ေို အေျ ိုးေှိေှိအသုံးချေန်နှင့် မလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ
ေယ်ယူပခင်းများမပပုလုပ်ကေေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ သ့ုိမှသာ 
မိမိတ့ုိ တာေန်ယူေသည့်ောလအတွင်း တုိင်းပပည် အတေွ ်
အေျ ိုးေှေိှရိောငေ်ေွသ်ွားနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း ပပနလ်ည်
ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။
ဥြအေပြဌာန်းအြးနိုင်ေန် အဆာင်ေေက်ေမည်

ထို့ရနာေ် ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ောရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချုပ်ေ နိဂုံးချုပ်အမှာစေား ရပပာကေားောတွင် 
ယရန့အစည်းအရေးတငွ ်အတညပ်ပုနိငုခ်ဲသ့ည့ ်၂၀၂၁ ခု
နှစ်၊ ရအာေ်တိုဘာလ ၁ ေေ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ 
ေေ်အထိ (၆) လအတွေ် ပပည်ရထာင်စု၏ အေအသုံး 
ခန့်မနှ်းရပခရငစွာေင်းအပါအေင ်ပပညရ်ထာငစ်၏ု ဘဏ္ဍာ
ရငွ အေအသုံးေိုင်ောဥပရေကေမ်းတို့ေို ဘဏ္ဍာရေး
ေုိင်ောရော်မေှင်၏ရထာေ်ခံချေ်နှင့်အတူ ပပည်ရထာင်စု 
သမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်အမိရ်စာင့အ်စိုးေအဖွဲ့မတှစေ်င့ ်
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီသို့ ေေ်လေ်ရပး
ပို့တင်ပပမပီး ဥပရေပပဌာန်းရပးနိုင်ေန် ရောင်ေွေ်ေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း။

စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ရ်မွးပမူရေးေိ ုအရပခခသံည့လ်ပုင်န်း
များ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လာရစရေး၊ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ 
ေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်ရောင်ေွေ်နိုင်
ရေးနှင့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများေို ဖန်တီးရပး
နိုင်ရေးတို့အတွေ် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရပးကေေန်လို
အပ်ပါရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့်ရမွးပမူရေးေို အရပခခံ
သည့်ထုတ်ေုန်များ အေည်အရသွးပပည့်မီရေးနှင့် ရေး 
ေေွေ်ေှရိေးအတေွ ်သရုတသနလပုင်န်းများေိလုည်း 
စဉေ်ေမ်ပပတ ်ရောငေ်ေွသ်ွားေန ်မှာကေားလိရုကောင်း၊ 
ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေးတို့နှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံသား
တိငု်း အသပိညာ၊ အတတပ်ညာ ပမင့မ်ားလာရစေန ်ပပည်
သူများ၏ ပညာေည်ပမှင့်တင်ရေး၊ ေျန်းမာရေးရစာင့် 
ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတေ်ရောင်းမွန်လာရေးတို့
အတွေ်လည်း ရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း။

ြုံးစွဲေန် ခွင့်ပြုထား
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးဌာနများနှင့် တိုင်းရေသကေီး၊ 

ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့များအရနပဖင့် ဌာနအတွေ် အသုံး 
စေိတ်များထေ် ပပည်သူလူထုေို တိုေ်ရိုေ်အေျ ိုးပပု
နိုင်သည့် ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ လူမှုောေွယ်ရစာင့် 
ရေှာေရ်ေး၊ လျှပစ်စမ်ီး၊ လမ်းတတံား၊ ရေျးလေရ်ေသ
ဖွံ့မဖိုးရေး၊ ရသာေသ်ုံးရေနငှ့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေ လုရံလာေစ်ွာ
ေေှရိေးစသည့ ်လပုင်န်းများေိဦုးစားရပး၍ ထထိရိောေ်
ရောေ် သုံးစွဲကေရစလိုရကောင်း။
ြုံးစွဲေန်ခွင့်ပြုထား

ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါေိုင်ောအသုံးစေိတ်များေို 
ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင်လည်း သုံးစွဲခဲ့
သေဲ့သို့ ယခု (၆) လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်လည်း ေေ် 
လေလ်ျာထားသုံးစွေဲန ်ခငွ့ပ်ပုထားပါရကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ 
ောေယွရ်ေးေနပ်ုရံငေွိလုည်း လိအုပသ်လိထုပမ်ပံဖည့ ်
တင်းရပးနိုင်ရစေန် စီစဉ်ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်မပီး 
ရောဂါောေယွထ်နိ်းချုပေ်သုရေးေိငုေ်ာ အသုံး စေတိ်
လုိအပ်ချေ်များအတွေ် ယခု (၆) လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် 
အရေးရပါ်ေန်ပုံရငွေျပ် ၅၆ ဘီလီယံအပပင် ေိုဗစ်-၁၉ 
ေပရ်ောဂါေိငုေ်ာ အထူးေနပ်ုရံငတွစေ်ပေ်ိလုည်း ေျပ်
ဘီလီယံ ၁၀၀ လျာထား၍ သုံးစွဲသွားနိုင်ေန် စီစဉ်ထား
ရကောင်း။

ပပည်ပရချးရငွ၊ ပပည်ပအေူအညီေရငွများနှင့်ပတ် 
သေ်မပီး သေ်ေိုင်ောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် 
ရောင်ေွေ်ေဲရချးရငွစီမံေိန်းများ၊ ပပည်ပအေူအညီ
ေရငွပဖင့် ရောင်ေွေ်သည့် စီမံေိန်းများေို ေေ်လေ် 
ရောငေ်ေွ်နိုင်ေန် သေေ်ိုင်ော နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
နငှ့ ်ညှနိှိုင်းပခင်း၊ ဘတဂ်ျေတ်ငွထ်ည့သ်ငွ်းလျာထားပခင်း၊ 
ရချးရင၊ွ ရထာေပ်ံရ့ငသွစမ်ျားေေှေိ နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်ပပည်
သအူတေွ ်အေျ ိုးပပု-မပပု၊ သေသ်ာမှု ေှ-ိမေှ၊ိ ရနှာငက်ေိုး 
ေိှ-မေိှတ့ုိေုိ စိစစ်ေယူပခင်း၊ ရချးရငွေယူထားမှုများအတွေ် 
အေင်း၊ အတိုး ပပနလ်ညရ်ပးေပမ်ှုများေိ ုတာေနသ်နိိငုင်ံ
တစခ်အုပဖစ ်မပျေ်မေွေ ်ပပနလ်ညရ်ပးေပပ်ခင်းတိုေိ့ ု
ဂရုပပုရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။

နိုင်ငံရတာ်တွင် ေိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရငွရတာင့်တင်း
ခိငုမ်ာလာပါေ ပပညပ်ရချးရငေွယေူမှုလည်းနည်းပါးလာ
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မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရငွရတာင့်တင်းခုိင်မာရေးအတွေ် 
အခနွအ်ရောေေ်ရငမွျား ပပည့ပ်ပည့ေ်ေေေှရိေးနငှ့ ်သဘာ
ေသယဇံာတေဏ္ဍမ ှေေှရိငမွျား၊ နိငုင်ပံိငု ်ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှု
များမှေေှိရငွများ၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ 
နိငုင်ရံတာသ်ိုထ့ည့ေ်ငရ်ငမွျားေိ ုစနစတ်ေျစမီခံန့်ခွနဲိငု်
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တစဖ်ေ်ေလည်း ပပညတ်ငွ်း၊ ပပညပ်
ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုများေိဖုတိရ်ခါ်မပီး အစိုးေေဏ္ဍ၊ ပဂု္ဂလေိ 
ေဏ္ဍ၊ သမေါယမေဏ္ဍတို့ေို ဘေ်စုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
လာရစေန ်ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မိမိတို့အတွေ်အသုံးစေိတ်ေို အတတ်နုိင်ေံုးရချွတာ

ပခင်း၊ ပောသနများမပပုလုပ်ပခင်းနှင့် ေသင့်ေထိုေ်သည့်
အခွန်များေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ပခင်းသည် တိုင်းပပည်
ဘဏ္ဍာရေး အားရောင်းမှုေို များစွာအရထာေ်အေူ
ပဖစ်ရစမည်ပဖစ်ရကောင်း။

နိဂုံးချုပ်အရနပဖင့်ယခုခွဲရေရပးထားရသာ အသုံး 
စေိတ်ေန်ပံုရငွများပဖင့် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
မှ ချမတှထ်ားရသာ ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပ၊် ဦးတညခ်ျေ် 
(၉) ေပ်တို့ေို ရဖာ်ရောင်နိုင်ေန် မိမိတို့ေျောေဏ္ဍမှ 
အစွမ်းေုန် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရပးကေေန် တိုေ်တွန်း
ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတဝး
အမှေ်စဉ် (၁၅/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၄ - ၉ - ၂၀၂၁ )
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအစည်းအရေး 

(၁၅/၂၀၂၁)ေိ ုစေတ်ငဘ်ာလ ၂၄ ေေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်
ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာ
စေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊  
မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊  ရေါ်ရအးနုစိန်၊ 
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိငု်းလုံးေုိင၊် 
ရစာေနန်ယီယ၊် ရေါေတ်ာ ဗညားရအာငမ်ိုး၊ ဦးရေွှကေမိ်း 
နငှ့ေ်တုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် အတငွ်းရေးမှူး ေတုယိ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရေွး၊ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး 
ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦးတို ့တေရ်ောေက်ေသည။်
အြဆုံးမှုစတုတ္ထေများဆုံး

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေား ရပပာကေား
ောတွင် မိမိတို့အရနပဖင့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ 
ေသု၊ ထနိ်းချုပရ်ေး လပုင်န်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အထူး
အရလးထား ကေပမ်တရ်ောငေ်ေွသ်ွားခဲရ့ကောင်း၊ ေမ္ဘာ
ရပါ်တွင် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုအရနပဖင့် စေ်တင်ဘာ 
၂၃ ေေ်အထိ ၂၃၁ သန်းရေျာ်၊ ရသေုံးသူ ၄ သန်း ၇ 
သနိ်းရေျာေ်ှမိပပီဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်အာေယီံ
နိုင်ငံများတွင် ေူးစေ်မှုေဋ္ဌမရပမာေ်နှင့် ရသေုံးမှု 
စတတု္ထအများေုံးပဖစရ်ကောင်း၊ ရောဂါစတငပ်ဖစပ်ွားသည့်
အချနိ်မှစ၍ စေ်တင်ဘာ ၂၃ ေေ်အထိ ရောဂါပဖစ်ပွား
သူ ၄၅၃၄၀၇ ဦးေှိမပီး ရသေုံးသူ ၁၇၃၄၃ ဦးေှိရကောင်း၊ 
အာေီယံနိုင်ငံများ၌ အင်ေိုနီးေှားနိုင်ငံတွင် ေူးစေ်မှု

နှုန်း ၄ သန်းရေျာ်၊ ရသေုံးသူ ၁ သိန်း ၄ ရသာင်းရေျာ်
ေှိသပဖင့် ေူးစေ်မှုအများေုံးပဖစ်ရကောင်း၊ ေုတိယေူး
စေ်မှုအများေုံးအရနပဖင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ရောဂါ
ပဖစ်ပွားသူ ၂ သန်း ၄ သိန်းရေျာ်၊ ရသေုံးသူ ၃ ရသာင်း 
၇ ရထာင် ရေျာ်ေှိရကောင်း၊ တတိယေူးစေ်မှုအများ
ေုံးအရနပဖင့ ်မရလးေှားနိငုင်တံငွ ်၂ ေသမ ၁ သန်း ရေျာ၊် 
ရသေုံးသ ူ၂ ရသာင်း ၄ ရထာငရ်ေျာေ်ှရိကောင်း၊ စတတု္ထ
ေူးစေ်မှုအများေုံးအရနပဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁ ေသမ 
၅ သန်း၊ ရသေုံးသ ူ၁ ရသာင်း ၅ ရထာငရ်ေျာေ်ှရိကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ဇူလိုင်လအတွင်း ေူးစေ်မှု
ောခိုင်နှုန်း ၄၀ ောခိုင်နှုန်းရေျာ်သို့ ရောေ်ေှိခဲ့ရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် 
ေုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ထိထိရောေ်ရောေ် 
ပဖင့် ရောင်ေွေ်ခဲ့သပဖင့် ယခုအခါ ၈ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ၉ 
ောခိုင်နှုန်းခန့်သို့ ေျေင်းသွားမပီပဖစ်ရကောင်း။

ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းများေျေင်းမှုရကောင့်  ရုံး
လုပ်ငန်းများပပန်လည် လည်ပတ်နိုင် ရေး ရုံးများအား 
နစှပ်တတ်ေန်စှပ်တန်ားစနစပ်ဖင့ ်ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှရ်ေး 
ရောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ ရောဂါေူးစေမ်ှုောခိငုန်ှုန်းသည ်
၅ ောခိငုန်ှုန်းရအာေရ်ောေေ်ှမိသှာ စတိခ်ျေသည့ ်အရပခ 
အရနပဖစသ်ပဖင့ ်စာသငရ်ေျာင်းများအား ရအာေတ်ိဘုာ 
လ ၂၄ ေေ်အထိ ပိတ်ထားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စီနိုဗေ် 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးများသည် အသေ် ၁၂ 
နှစ်နှင့်အထေ် ေရလးများအား ထိုးနှံနိုင်သည်ဟုသိေှိ
ေရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ရေျာင်းများပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှခ်ျနိ်
တငွ ်စတိခ်ျလေခ်ျ ပညာသငက်ေားနိငုရ်ေးအတေွ ်ယခု
လေနုအ်တငွ်းရောေေ်ှမိည့ ်တရတုန်ိငုင်မံလှှူေါန်းရသာ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေး ၂ သန်းအား ရေျာင်း 
သား၊ ရေျာင်းသူများေို ထိုးနှံရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်
သွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခအုခါ တစေ်ေလ်ျှင ်ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါောေွယ်ရေး ၃ သိန်းခန့်ထိုးနှံရပးလျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ် 
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ရေး အလုံးရေ ၁၅ သန်း ၆ သနိ်းေေှထိားမပီးပဖစ၍် ယရန့
နံနေ်အထိ ၉၇၄၆၅၄၇ ဦးထုိးနံှမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ် 
ရေးနှစ်ကေိမ်အပပည့် ထိုးနှံမပီးသူ ၃၅၈၅၉၀၆ ဦး၊ တစ်
ကေိမ်ထိုးနှံ မပီးသူ ၂၅၇၄၇၃၅ ဦး ေှိ မပီ ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
ရအာေ်တိုဘာလတွင်လည်း ောေွယ်ရေးအလုံးရေ 
၁၀ သန်း ရောေေ်ှမိညပ်ဖစမ်ပီး စဉေ်ေမ်ပပတ ်ေေလ်ေ ်
ထိုးနှံရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အပဖအလျာ့အြးခဲ့

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး
အတေွ ်တာေနေ်ှသိမူျားအရနပဖင့ ်ောေယွရ်ေး၊ ေသု 
ရေးနငှ့ ်ရအာေေ်ဂီျငမ်ျားေေှရိေးအတေွ ်အရလးထား 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့သပဖင့် ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းများ 
ေျေင်းလာပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်ဖေ်မှလည်း ပပည်သူ 
လထူအုရနပဖင့ ်သတတိေားေှေိှပိူးရပါင်းပါေင ်ရောငေ်ေွ်
လာမှုရကောင့်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ရသာ် အချ ို့ရသာတိုင်း
ရေသကေီး၊ ပပည်နယ်များနှင့် နယ်စပရ်ေသများတွင် ေူး
စေ်မှုနှုန်းများရနရသးသည်ေိုရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ေူး
စေမ်ှုနှုန်းေျေင်းသည့ ်မမို့နယမ်ျားအား Stay at Home 
သတ်မှတ်ထားမှုအား ရပဖရလျှာ့ရပးခဲ့ရကောင်း။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ေူးစေ်မှုများပဖစ်ပွားရနသည့် 
ောလအတွင်း သယ်ယူပ့ုိရောင်ရေးစေိတ်များ၊ ေုန်ထုတ် 
လုပ်မှုစေိတ်များနှင့် ေုန်ရေးနှုန်းပမင့်တေ်မှုများ အထုိေ် 
အရလျာေပ်ဖစရ်ပါ်ရနရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးနိငုင်ပံဖစသ်ပဖင့ ်စားရသာေေ်နုမ်ျားနငှ့ပ်တ ်
သေ်၍ ပပတ်လပ်မှုမေိှရကောင်း၊ စားရသာေ်ေုန်များအား 
စဉေ်ေမ်ပပတထ်တုလ်ပုန်ိငုေ်နအ်တေွ ်တိငု်းရေသကေီး၊ 
ပပည်နယ်များမှ တာေန်ေိှသူများနှင့် တပ်မရတာ်မှ တာေနေ်ှိ
သူများအရနပဖင့် မျေ်ပခည်မပပတ် ရောင်ေွေ်ရနမှုရကောင့် 
စားရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အေငရ်ပပမှုများေှရိကောင်း၊ ယခု
နှစ်တွင် မိုးရောင်းစွာေွာသွန်းသပဖင့် ေည်များအတွင်း
ရေရောင်းစွာေင်ရောေ်၍ စုိေ်ပျ ိုးရေအတွေ်လံုရလာေ် 
စွာ ေေှလိျေေ်ှရိကောင်း၊ အေိပုါ စိေုပ်ျ ိုးရေများေိလုည်း 
စုိေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထိရောေ်စွာအသံုးချနုိင်ရေး 
ရောငေ်ေွေ်နန်ငှ့ ်မိုးစပါးအတေွ ်ရအာငရ်ေလုရံလာေ်
စွာေေှရိေး ကေိုတငရ်မျှာရ်တွးမပီး စမီထံားေနလ်ိရုကောင်း၊ 
ေါစိေုပ်ျ ိုးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ်၍လည်း နိငုင်အံတေွ ်အဓေိ
စိေုပ်ျ ိုးရေးသီးနှအံပဖစရ်ောငေ်ေွေ်နလ်ိမုပီး မမိတိိုအ့ရန 

ပဖင့် ေါစိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများေုိ အားရပးရောင်ေွေ်
လျေ်ေိှရကောင်း။

အလားတူ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေီထွေ်သီးနှံများစိုေ် 
ပျ ိုးပဖစ်ထွန်းရသာ်လည်း ပပည်တွင်းေီဖူလုံမှုမေှိသပဖင့် 
စားသံုးေီများအား ပပည်ပနုိင်ငံများမှ တင်သွင်းရနေရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်နိငုင်အံတငွ်း ေဖီလူုမံှုေှရိစရေး အထူးသပဖင့ ်
ေီထွေ်အားရောင်းသည့် ေီအုန်း၊ ပန်းနှမ်း၊ ရနကော၊ 
ရပပာင်းနှင့်ပဲပုပ်တို့ေို စိုေ်ပျ ိုးကေေန်လိုရကောင်း၊ ေျန်း 
မာရေးအတွေ် ေီစားသုံးမှုများရလျှာ့ချမပီး တစ်ဖေ်မှ
လည်း ပပည်တွင်းေီထုတ်လုပ်မှုေုိပမှင့်တင်ပခင်းပဖင့် ပပည်ပ
မှ စားသုံးေတီငသ်ငွ်းမှုများေိ ုရလျှာခ့ျနိငုမ်ပီး ပပညပ်ရငွ
သုံးစွဲမှုများ များစွာရလျှာ့ချနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

စမွ်းအငန်ငှ့ပ်တသ်ေ်၍ လျှပစ်စထ်တုလ်ပုေ်ာတငွ ်
ရေအား၊ ရနောင်ပခည်စွမ်းအင်၊ ေီဇယ်၊ ရေျာေ်မီးရသွး
နငှ့ ်သဘာေဓာတရ်ငွ့များအသုံးပပု၍ ထတုလ်ပုပ်ခင်းများ
ေှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်လျှပစ်စထ်တုလ်ပုမ်ှုများအား 
ပပန်လည်ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်ပဖစ်သည့် ရေအား လျှပ်စစ် 
ထုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်
ထုတ်လုပ်ပခင်းေို အပပည့်အေအသုံးချရောင်ေွေ်နိုင်
မည်ေိုပါေ နိုင်ငံအတွင်းလိုအပ်ချေ်ေိုသာမေ ပိုလျှ ံ
ရအာငပ်ါ ထတုလ်ပုန်ိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုရ့သာအ်ပပည့ ်
အေအသုံးချပခင်းမပပုနိုင်သည့်အတွေ် ေုန်းတွင်းနှင့် 
ေမ်းလနွဓ်ာတရ်ငွ့များမ ှတချ ို့အား ပပညပ်သိုရ့ောင်းချ၍ 
တချ ို့အား ပပည်တွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး
လပုင်န်းများတငွ ်သုံးစွလဲျေေ်ှရိကောင်း၊ စေရ်ုအံလပုရ်ုံ
များတွင် အသုံးပပုေန်အတွေ် ဓာတ်ရငွ့နှင့်ရေျာေ်မီး 
ရသွးများ မပဖစမ်ရနလိအုပခ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ဓာတရ်ငွ့နငှ့်
ရေျာေမ်ီးရသွးများ လုရံလာေစ်ွာေေှမိှုမေှပိခင်းရကောင့ ်
အချ ို့စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများပိတ်ထားေသပဖင့် ဓာတ်ရငွ့
နှင့် ရေျာေ်မီးရသွးများအား စေ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် 
အသုံးချနိုင်ရေး ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်ဓာတရ်ငွ့နငှ့ ်ရေျာေမ်ီးရသွးများအသုံးပပု၍ 
လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ပုပ်ခင်းေိ ုရလျှာခ့ျ၍ ပပနလ်ည်
ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်ပဖစ်သည့်ရေအားနှင့် ရနရောင်ပခည်
စွမ်းအင်တ့ုိမှ ထုတ်ယူအသံုးပပုနုိင်ေန် လျှပ်စစ်မူေါေအပဖစ် 
ချမှတ်အရောင်အထည်ရဖာ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ် 
ေှိရကောင်း။ 
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ဦးစားအြးအဆာင်ေေက်ေန်လို
ပပည်တွင်းေုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့

နိငုင်လံဦူးရေ၏ ၇၀ ောခိငုန်ှုန်း ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်
စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများေိ ုအသုံးပပု၍ ေနုထ်တု ်
လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေုိ ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ 
စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လိအုပသ်ည့ ်ပညာေပ်
များအား တတ်ရပမာေ်ရစရေး တိုင်းရေသကေီးနှင့်ပပည် 
နယ်အလိုေ် စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေးရေျာင်းများ၊ 
သိပ္ပံများဖွင့်လှစ်၍ ထိုမှတစ်ေင့် ရောလိပ်များနှင့် 
တေ္ကသိုလ်များအေင့်အထိ ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်သွားေ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများမ ှထေွ်
ေှိသည့် ထုတ်ေုန်များအား ပပည်တွင်းဖူလုံစွာ စားသုံး
နိငုသ်ေဲသ့ို ့ပိလုျှသံည့စ်ားေနုမ်ျားေိလုည်း ပပညပ်နိငုင်ံ
များသို ့တငပ်ိုရ့ောင်းချနိငုပ်ခင်းပဖင့ ်ပပညပ်ေငရ်ငမွျား ေေှိ
ရစမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ထိြ်တန်းေဆင့်ြို့ အောက်ေှိနိုင်

မိမိတို့အရနပဖင့် နိုင်ငံသာယာေရပပာရေးအတွေ် 
ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှ ိရကောင်း၊ နိငုင်သံာယာေရပပာ
ရေးအတွေ် စည်းေမ်းေှိသည့် ေီမိုေရေစီစနစ်၊ ေင်ရငွ
ရောင်းမွန်မှု၊ အလုပ်အေုိင်ေေိှမှု၊ ရောဂါေင်းစင်မှု၊ ောသီ 
အလိုေ် ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် ရပျာ်ေွှင်မှုများေှိေမည် 
ပဖစသ်ပဖင့ ်ရမျှာမ်နှ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိို့
နိုင်ငံအရနပဖင့် ကေိုးစားရောင်ေွေ်မည်ေိုပါေ ၅ နှစ်
အတငွ်း အာေယီနံိငုင်မံျားတငွ ်အလယအ်လတ ်အေင့်
သို့ရောေ်ေှိနိုင်မပီး ၁၀ နှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအေင့်သို့
ရောေေ်ှနိိငုရ်ကောင်း၊ နိငုင် ံအတငွ်းရပမရပါ်၊ ရပမရအာေ ်
သယံဇာတများ၊ ပညာတတ်များနှင့် လုံရလာေ်ရသာ 
လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ ေှိမပီးပဖစ်၍ကေိုးစားလုပ် 
ရောင်လျှင်မပဖစ်နိုင်စောမေှိရကောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံသား
များတွင် မိသားစုစိတ်ဓာတ်ေှိမပီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုင်း 
ပင်းေူညီချင်စိတ်များေှိကေရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံ 
သား အားလုံးသည ်တစဦ်းချင်းေငရ်ငနွငှ့ရ်လျာည်သီည့ ်
ရေးနှုန်းများပဖင့် စားရသာေ်နိုင်ရေးနှင့် လူတန်းရစ့ရန
နုိင်ရအာင် ပထမဦးစားရပး ရောင်ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း။

ပပညတ်ငွ်းမငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တငွ ်လတွလ်ပရ်ေးေမပီးချနိမ်စှ၍ ယခအုချနိအ်ထ ိောနှုန်း 
ပပည့ ်မငမိ်းချမ်းမှုမေေှရိသးရကောင်း၊ နိငုင်သံာယာေရပပာ

ရေးအတွေ် မငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ မငိမ်း 
ချမ်းရေးေေှိေန်အတွေ် ေီမိုေရေစီ၏အရပခအရနေို
နားလည်ေန်နှင့် နိုင်ငံ၏ပေတိအရပခအရနအား နား 
လညေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ေမီိေုရေစေီိသုညမ်ှာ အများ၏ 
ေန္ဒအေ ဥပရေနှင့်အညီ ရေွးချယ်ပခင်းခံေသူများေ 
ဦးရောင် ရောင်ေွေ်ကေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ရသာ်
လူနည်းစု၏ေန္ဒေုိလည်း အရလးထားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်၁၈၈၆ ခနုစှမ်စှ၍ လတွလ်ပရ်ေးေုံးရှုံး
ခဲ့ေမပီး ေိုလိုနီလေ်ရအာေ် ေျရောေ်ရနချနိ်အတွင်း 
မမိတိိုန့ိငုင်ေံှလိငူယမ်ျားအရနပဖင့ ်လတွလ်ပရ်ေးလိလုား
သည့်အတွေ် နိုင်ငံရေးရလ့လာမှုများ ပပုလုပ်ခဲ့ောမှ 
ေိေုယှလ်စအ်ယအူေများ ေေှလိာခဲရ့ကောင်း၊ လတွလ်ပ ်
ရေးနှင့်အတူ မတူညီသည့် နိုင်ငံရေးအယူအေများ ပါေှိ
လာရကောင်း၊ လတွလ်ပရ်ေး ေခါစတငွ ်ယင်းမတညူရီသာ 
နိငုင်ရံေးအယအူေနငှ့ ်တိငု်းေင်းသားရေးောအေ ပဋပိေ္ခ 
များ ပပင်းထန်လာခဲ့ရကောင်း။

လွတ်လပ်ရေးေေှိမပီးရနာေ်ပိုင်း ဖေပလ အစိုးေ
တေလ်ာရသာလ်ည်း အေိပုါအဖွဲ့အတငွ်း လေေ်အဲယူ
အေနငှ့ ်လေယ်ာအယအူေေဲွလွသဲမူျားပါေငမ်ပီး လပု ်
ငန်းများရောငေ်ေွခ်ျနိတ်ငွ ်သဟဇာတမေှဘိ ဲသရဘာ 
ထားေွဲလွဲမှုများေှ ိခဲ ့ရကောင်း၊ နိ ုင်ငံရေးအေ မတည ်
မငိမ်မှုများနှင့် တိုင်းေင်းသားပဋိပေ္ခများ ပဖစ်ရပါ်လာ
ပခင်းရကောင့ ်၁၉၅၈ ခနုစှတ်ငွ ်ဖွဲ့စည်းအပုခ်ျုပပ်ုအံရပခခံ
ဥပရေအားခခင်းချေ်ပပု၍ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရနေင်းထံ အိမ် 
ရစာင့်အစိုးေတာေန်အားရပးအပ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ၁၉၆၂ ခု
နှစ်တွင်လည်း တပ်မရတာ်မှရတာ်လှန်ရေးရောင်စီ
ဖွဲ့စည်း၍ တာေန်ယူရောင်ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ အေိုပါ
အချနိ်တွင် တပ်မရတာ်တွင်း၌ ေိုေှယ်လစ်အယူအေေှိ
သူများေှိခဲ့ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးရခါင်းရောင်များ ရတွ့ေုံ
ရေွးရနွးမှုတွင် သရဘာထားေွဲလွဲမှုများရကောင့် တစ် 
ပါတီစနစ်ပဖင့် သွားရေးသာေံုးပဖတ် ရောင်ေွေ်ခ့ဲေရကောင်း၊ 
လငူယမ်ျားနငှ့ ်တိငု်းေင်းသားအဖွဲ့များတငွ ်ေိေုယှလ်စ်
အယူအေများနှင့် ေီမိုေရေစီအယူအေများ ေွဲလွဲခဲ့
ရကောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် တပ်မရတာ်အစိုးေတာေန်ယူချနိ်
တွင် ေီမိုေရေစီစနစ်ပဖင့်ရောင်ေွေ်ေန်ေည်ေွယ်၍ 
ရောငေ်ေွခ်ဲရ့သာလ်ည်း အသားမေျ ရသးသည့အ်တေွ ်
ဗဟိဦုးစီးစနစပ်ဖင့ရ်ောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ ေမီိေုရေစစီနစ်
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ေို ရလျှာေ်လှမ်းနိုင်ေန်အတွေ် ရပပာင်းလဲမှုများအား 
တစ်ေင့်ပခင်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် 
လိေုရ်လျာညရီထေွှရိသာ ရေးေေွစ်ီးပွားရေးစနစမ်ျား
ေို ရပပာင်းလဲခဲ့ရကောင်း။

၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပါတီစုံေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်း
ေိရုလျှာေလ်မှ်းခဲမ့ပီး နိငုင်ရံေးပါတမီျားအသီးသီးဖွဲ့စည်း
ရောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစပ်ဖစသ်ပဖင့ ်
နိုင်ငံရေးအေ စိတ်ေမ်းေွဲေန်အရကောင်းမေှိရကောင်း၊ 
နိုင်ငံရေးအား ဥပရေနှင့်ညီညွှတ်စွာရောင်ေွေ်နိုင်မပီး 
ပတိပ်ငထ်ားပခင်းများမေှရိကောင်း၊ လေေ်ှနိိငုင်ရံေးစနစ်
အား မနှမ်နှေ်နေ်န ်အသုံးချေနလ်ိရုကောင်း၊ ပညာသင ်
ကေားရနသည့် ရေျာင်းသားများအရနပဖင့် ပညာသင်
ကေားချနိ်တွင် ပညာရေးလမ်းရကောင်းရပါ်တွင်သာ
ရလျှာေ်လှမ်းေန်လိုရကောင်း။
ေကျ ိုးေှိမည်

ရောင်စီေင်များအရနပဖင့် နုိင်ငံရေးအေပေတိ အရပခ 
အရန၊ စီပွားရေးအေပေတိအရပခအရန၊ နိုင်ငံတော
ေေ်ေံရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ပေတိအရပခအရနများ
အရပါ်တငွစ်ဉ်းစား၍ ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်နိငုင်၏ံ အေျ ိုး
အတေွ ်ထရိောေစ်ွာရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည ်ပဖစ ်ရကောင်း၊ 
ေူးရပပာင်းမှုောလတွင် ပပည်သူများအားလုံးအရနပဖင့် 
ပူးရပါင်းရောငေ်ေွရ်ပးမညေ်ိပုါေ အားလုံးတညတ်ည ်
မငိမ်မငိမ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံအတွေ် 
အရောင်းေုံးပဖစ်ရအာင် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှ
ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိအရနပဖင့် လုပ်ငန်းများရောင်ေေွေ်ာတငွ ်
လွတ်လပ်စွာရတွးရခါ်၍ နိုင်ငံအတွေ် ပဖစ်သင့်သည့် 
စေားမျ ိုး၊ ပဖစသ်င့သ်ည့အ်လပုမ်ျ ိုးများ ရောငေ်ေွမ်ည်
ေိုပါေ အေျ ိုးေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစပ်ဖင့ ်ရောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိ မပီး တိုင်းေင်းသားအားလုံး ရေှးယခင်
ေတည်းေ စုရပါင်းရနထုိင်ခ့ဲကေသည့် ပပည်ရထာင်စုနုိင်ငံ
ပဖစ်ရကောင်း၊ အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျားနငှ့ ်နယန်မိတိသ်တမ်တှ်
ချေ်များတည်ေိှမပီး အချုပ်အပခာအာဏာပုိင်ရသာ နုိင်ငံ
တစ်နုိင်ငံပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံအတွင်းရနထုိင်ကေသည့် 
တုိင်းေင်းသားပပညသ်မူျားအားလုံး တညူသီည့ ်စတိေ်န္ဒ၊ 
တူညီသည့် အခွင့်အရေးများပဖင့် ရနထုိင်ကေေန်လုိရကောင်း၊ 
မငိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ သရဘာထားေွဲလွဲသည့် 

နိုင်ငံရေးသမားများအရနပဖင့်လည်း ပါတီစုံေီမိုေရေစီ
စနစအ်ရပါ်တငွ ်မနှေ်နသ်ည့အ်ပမငပ်ဖင့ ်ပူးရပါင်းရောင ်
ေေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ နိငုင်တံောတငွလ်ည်း ေမီိေုရေ 
စီစနစ်နှင့်ပတ်သေ်၍ မငိမ်းချမ်းစွာရဖာ်ရောင်ကေရကောင်း၊ 
ထိုသို့ မငိမ်းချမ်းစွာရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်ေန်လိုမပီး ေီမိုေရေစီနည်းလမ်းမေျသည့် 
လေန်ေပ်ဖင့အ်နိငုေ်ျင့၍်လထူအုား အရကောေတ်ေား
ပဖင့်အုပ်ချုပ်ပခင်းမျ ိုးေို မလိုလားရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
တိေုရ်ိေုရ်ောငေ်ေွပ်ခင်းမေှဘိ ဲသေေ်ိငုေ်ာအေပဘ်ေ ်
အပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့အစည်းများပဖင့သ်ာ ရောငေ်ေွရ်နပခင်း
ပဖစ်ရကောင်း။

နိုင်ငံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ေန်အတွေ် အားလုံးညီညွတ်
မျှတေန်လုိရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် ပပည်နယ်များနှင့် အပခား 
ဖွံ့မဖိုးမှုမေှိရသးသည့် ရနောရေသများအား ဦးစားရပး
ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ရေသများဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်ရအာင် 
ရောင်ေွေ်ရပးပခင်းပဖင့် မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွေ် 
များစွာအရထာေအ်ေပူပုမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေသခပံပည်
သမူျား၏ ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမူှုရေးနငှ့ ်စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများေို တတ်နိုင်သမျှ တိုးတေ်ရအာင်ရောင် 
ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ လေ်နေ်ေိုင်ရပဖေှင်းသည့် 
လမ်းစဉ်အားမိမိအရနပဖင့် မလုိလားရကောင်း၊ သိုရ့သာပ်ပည်
သူများ၏ အသေ်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခခုံရေးအတွေ် 
ရောငေ်ေွရ်နေပခင်းများေှရိကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်း မငမိ်းချမ်း
ရေးေမသှာ ပပညသ်မူျားလိလုားသည့ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစီ
လမ်းရကောင်းအား ရလျှာေလ်မှ်းောတငွ ်တညတ်ညမ်ငမိ်
မငိမ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်မပီး တိုင်းပပည်ဖွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိတို့အရနပဖင့်ဦး 
ရောင်၍ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာ
ကေားသည်။
အဆွးအနွးတင်ပြ

ထို ့ရနာေ် ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် 
ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ရစာ
ေနန်ယီယ၊်  ရေါေတ်ာ ဗညားရအာငမ်ိုးနငှ့ ် ဦးရေွှကေမိ်း
တိုေ့ မျ ိုးေေသ်စလ်ငူယမ်ျားနငှ့ ်အနာဂတလ်ငူယမ်ျား
ေို နိုင်ငံရေးပညာရပးေန် သေေ်ိုင်ောေန်ကေီးဌာနများ
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ေ အချေ်အလေ်များေို စနစ်တေျရလ့လာပပုစုမပီး 
ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးမသမာမှုများအေ 
တေားစွေဲိထုားသည့ပ်ဂု္ဂိုလအ်ချ ို့၏အမှုများေိ ုပပနလ်ည်
ရပုသ်မိ်းရပးရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရေပါ တိငု်းေင်းသား
အခငွ့အ်ရေးပပဋ္ဌာန်းချေအ်ား ပပုပပငန်ိငုရ်ေး၊ ပေပိတ္တနိငှ့ ်
ပေိယတ္တိစာသင်တိုေ်များမှ ေဟန်းသံဃာရတာ်များ
အတွေ် ပပည်သူအားလုံးပါေင်သည့် လှူေါန်းမှုများ 
ရောငေ်ေွရ်ပးရေး၊ စာသငရ်ေျာင်းများအား သင့ရ်လျာ်
သည့အ်ချနိ ်ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး၊ စီးပွားရေးအတေွ ်
နိုင်ငံပခားေင်ရငွေေှိေန် အထွေ်နှုန်းရောင်းမပီး အနံ့
အေသာရောင်းမွန်သည့် ရော်ဖီေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့်
စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ အမျ ိုးသားလုံခခုံရေးဥပရေပါ လူဦးရေေိုင် 
ောလံုခခုံရေးအတွေ် အရလးထားရောင်ေွေ်ရေး၊ ပမန်မာ့ 
ရိုးောအားေစားအဖွဲ့ချုပ်များ စနစ်တေျဖွဲ့စည်းရေး၊ 
ေန်ကေီးဌာနများတွင် စေ်သုံးေီနှင့် လျှပ်စစ်မီးရချွတာ
သုံးစွဲရေး၊ လျှပ်စစ်မီတာခများအေစ်ေျစနစ်ပဖင့် ရပး
သွင်းခွင့်ပပုရေး၊  ချင်းပပည်နယ်တွင် ရေသေမ်းစာဖူလံုရေး 
အတွေ် ေဥစိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရေးအတွေ် ပံ့ပိုးေူညီ
ရေး၊ စီမံေိန်းများ အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်
ောတွင် အေည်အရသွးမပပည့်ေသပဖင့် ပျေ်စီးမှုများရကောင့် 
နိုင်ငရံတာ်ဘဏ္ဍာရငမွျားေုံးရှုံးမှုမပဖစ်ရပါ်ရအာင် ကေပ် 
မတ်ရောင်ေွေ်ရေး၊ ပညာရေး၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူ 
ရေးေိုင်ော သုရတသနလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ရောင်
ရေး၊ လေန်ေေ်ိငုအ်ကေမ်းဖေအ်ဖွဲ့များေ ပပညသ်လူ ူ
ထုအရပါ် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံပဖင့် မခိမ်းရပခာေ်ရနမှုများေို 
ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရပးရေး၊ ဘုေားသုံးေူ-သံပဖုဇေပ် 
ရမာရ်တာေ်ားလမ်း အမပီးရဖာေလ်ပုရ်ပးရေး၊ မနွပ်ပည ်
နယ် ယဉ်ရေျးမှုပပတိုေ်ရောေ်လုပ်ေန် ရပမရနောေေှိ
ရေး၊ ေိုဗစ်-၁၉ ေိုင်ောညွှန်ကေားချေ်နှင့် စည်းမျဉ်း
စည်းေမ်းများေို ချ ိုးရဖာေ်ရနမှုများအား စိစစ်ကေပ် 
မတ်ရောင်ေွေ်ရေး၊ ပရလာင်ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ
ရေသတငွ ်ရေသအေင့ဌ်ာနေိငုေ်ာရုံးများ တိုးချဲ့ဖငွ့လ်စှ ်
ရပးရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်း ရေွးရနွးတင်ပပကေ
သည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ တင်ပပရေွးရနွးချေ်
များအရပါ် အမျ ိုးသားရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရေးအေ 

အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားမှုများေို ပပန်လည်စိစစ်ရပးသွား
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်ဖေ်ေလည်း အပခားဥပရေများ 
နှင့် မငိစွန်းမှုေှိ၊ မေှိေို စိစစ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပ
ေပိတ္တနိငှ့ ်ပေယိတ္တစိာသငတ်ိေုမ်ျားမ ှေဟန်းသဃံာရတာ်
များအတွေ် ပပည်သူအားလုံးပါေင်သည့်လှူေါန်းမှုများ 
ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်း
များ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေန် နိုင်ငံရတာ်အရနပဖင့် စီစဉ်
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိပီး ၁၂ နစှန်ငှ့ ်အထေ ်ရေျာင်းသား 
ရေျာင်းသူများေို ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေး 
ထိုးနှရံပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ Robusta ရောဖ်စီိေုပ်ျ ိုး
နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စဉ်းစားရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်
မပီး လေ်ေှိအရပခအရနတွင် ပပင်ဦးလွင်၊ ပင်ရလာင်းနှင့် 
ေွာငရံေသတိုတ့ငွ ်စိေုပ်ျ ိုးလျေေ်ှသိည့ ် Arabica ရောဖ် ီ
ရေးနှုန်းရောင်းမွန်မပီး ရေးေွေ်ေေှိရနရကောင်း။

အမျ ိုးသားလုံခခုံရေးဥပရေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရောင် 
ေေွသ်င့သ်ညမ်ျားေိ ုရောငေ်ေွန်ိငုေ်န ်ရေွးရနွးလျေ်
ေှရိကောင်း၊ လဦူးရေလုခံခုံရေးနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ၁၉၈၂ ခနုစှ ်
နိုင်ငံသား ဥပရေနှင့်အညီ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ပမန်မာ့ရိုးောအားေစားများ အရေှ့ရတာင် အာေှအား 
ေစား မပိုငပ်ွမဲျားတငွ ်ေငရ်ောေယ်ဉှမ်ပိုငန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
စီစဉ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနများတွင် 
စေ်သုံးေီ၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့် တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲမှုများေို 
စနစ်တေျေှိရစေန်ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ နိငုင်ရံတာအ်ရနပဖင့ေ်သင့ ်ေထိေု ်သည့ ်အခနွ်
များေေှရိေး စစီဉရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ တိငု်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်များ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောငေ်ေွန်ိငုရ်ေးအခနွရ်ငေွေှေိန ်အရေးကေီးရကောင်း။ 
အေြေမ်းစာဖူလုံအေးြည်ေအေးကကီး

ပုေ်မ ၅၀၅ ပဖင့် အရေးယူထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
စစိစ၍် အမှုရပုသ်မိ်းရပးလျေ ်ေှရိကောင်း၊ ချင်းပပညန်ယ်
တငွ ်ရေသေမ်းစာဖလူုရံေးသညအ်ရေးကေီးသည့အ်တေွ ်
စိေုပ်ျ ိုး၊ ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်နအ်တေွ ်
သမေါယမရချးရငွေေှိရေးအတွေ် ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ် 
ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မွန်ပပည်နယ်ယဉ်ရေျးမှုပပတုိေ် 
တည်ရောေ်နိုင်ရေးအတွေ် ရပမရနောခွင့်ပပုရပးမပီး
ပဖစရ်ကောင်း၊ ေေငပ်ပည်နယ်နှင့် မွန်ပပညန်ယ် ခေီးသွား
လုပ်ငန်းဖွံ့ မဖိုးရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှ
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ရကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်ဘေုားသုံးေ-ူသပံဖူဇေပ ်ရမာရ်တာေ်ား
လမ်းေို အေင့်ပမှင့်တင်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ ပရလာင်
ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်ရေသတငွ ်ရေသအေင့ ်ဌာနေိငု ်
ောများထားေှရိေး ရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း 
ရပပာကေားသည်။
ကုန်ထုတ်လုြ်မှုများကို ပမှင့်တင်ြွားေန်လိုေြ်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပ ်အမှာစေားရပပာကေား
ောတွင် လေ်ေှိအရပခရနတွင် စီးပွားရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ပို့ေုန်သွင်းေုန်ေဏ္ဍတွင် ေျေင်းလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
သ့ုိရသာ် နယ်စပ်ေုန်သွယ်မှုတွင် တုိးတေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးဂိတ်များေို Normal 
Trade ပုံစံရောေ်ေှိရအာင် ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ေနုသ်ယွမ်ှုေဏ္ဍတိုးတေေ်နအ်တေွ ်စိေုပ်ျ ိုး 
ရေးေိုအရပခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများေို ပမှင့်တင်
သွားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ရေးေေွေ်ှမိပီး ပဖစသ်ည့အ်တေွ ်
ေန်စပါး၊ သား၊ ငါး၊ သစ်သီးေလံနှင့် ပဲတို့ေို သတ်မှတ်
အေညအ်ရသွးပပည့မ်ရီအာင ်စိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုသ်ွားေန ်
လိုအပ်ရကောင်း၊ ရေထွေ်ေုန်ပစ္စည်းရောင်းေယ်ရေး 
လုပ်ငန်းဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေးအတွေ် တနသသာေီတုိင်းရေသ 
ကေီး မမိတ်မမို့တွင် ငါးရလလံရေးတည်ရောေ်ေန် ခွင့်
ပပုရပးထားရကောင်း၊ ထို့ပပင်ထားေယ်၊ သီလေါတို့တွင် 
အထူးစီးပွားရေး ဖွံ့မဖိုးရေးဇုန်များ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
မပီး ပသုမိမ်မို့တငွ ်စေမ်ှုဇနုတ်ညရ်ောေေ်န ်ခငွ့ပ်ပုရပး
ထားမပပီဖစရ်ကောင်း၊ ရေသအလိေု ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပု ်
ငန်းများတိုးတေ်မှသာ လူဦးရေအချ ိုးေျလာမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးတငွလ်ည်း ရေသထွေ် 

ေုန်များေုိအရပခခံသည့် စေ်မှုလုပ်ငန်းများ တုိးတေ်ရစ
ေန်နှင့် ေုန်ရချာထုတ်လုပ်နိုင်ေန် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ ရပမရပါ်၊ ရပမရအာေ် သယံဇာတေိုအရပခခံ
သည့် စီးပွားရေးသည် အေန့်အသတ်ေှိရကောင်း၊ သို့
ပဖစ်၍ ရေသထွေ်ေုန်များေိုအရပခခံသည့် ထုတ်ေုန်
များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးေို ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ပပည်တွင်း စေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေမ်သှာ ပပညသ်မူျား အလပုအ်ေိငုေ်ေှမိပီး ေငရ်ငွ
ေေှိလာမည် ပဖစ်ရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိတိိုအ့ရန 
ပဖင့ ်တတယိလှိုင်းအတေ်ွသာမေ စတတု္ထလှိုင်းအတေ်ွ
ပါ ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားထားပါရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ရအာေ်
ေီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စေ်ရုံများ တည်ရောေ်ခဲ့ပခင်း
ပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ  ရအာေေ်ဂီျငသ်ုံးစွမဲှု အပမင့်
ေုံးောလတငွလ်ည်း အလုအံရလာေထ်တုလ်ပုရ်ပးနိငု်
ခဲရ့ကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါ ောေယွရ်ေး
နှင့် ေုသရေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ်လည်း ရောင် 
ေေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ နိငုင်အံတငွ်းေှ ိရေးေါးထတုလ်ပု်
သည့ ်စေရ်ုမံျားမ ှရေးေါးများ ထတုလ်ပုန်ိငုေ်န ်ရောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

စာသငရ်ေျာင်းများ ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေးသည ်
နိုင်ငံအတွေ်အရေးကေီးရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် စာသင် 
ရေျာင်းများ ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေးအတေွ ်ေိဗုစ-်၁၉ 
ေပ်ရောဂါောေွယ်နုိင်ေန်လုိအပ်မပီး ပပည်သူများ ပူးရပါင်း 
ပါေင်ေန် လိုအပ်ပါရကောင်း၊ ရောင်စီေင်များ အရနပဖင့်
လည်းေုိင်းေန်းကေိုးပမ်း ရောင်ေွေ်သွားကေရစလုိရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်140

ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ပပည်ရထာင်စု 
အစိုးေအဖွဲ့ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ေို 
စေ်တင်ဘာလ ၂၇ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်
ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ပပညရ်ထာင်စေုန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်
ကေီးပမထနွ်းဦး၊ ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် ဦးေဏ္ဏရမာင်
လွင်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးောပပည့်၊  ဦးချစ်နိုင်၊ ေုတိယ
ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ 
ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ရေါေ်တာရေါ်သီတာဦး၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ 
ဦးေိုေို၊ ဦးလှမိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်
ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ ဦးခင်
ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ ရေါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရေါေ်တာမျ ိုးသိန်း
ရေျာ်၊ ရေါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦးရေွှရလး၊ 
ရေါေ်တာရေါ်သေ်သေ်ခိုင်၊ ရေါေ်တာရဌးရအာင်နှင့် 
ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်တို့  တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်နိငုင်ရံေးပဖစရ်ပါ်ရပပာင်းလမဲှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိိ
တိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင်ရံတာ၏်တာေနအ်ေပေ်ပေ်ိ ုရောငေ်ေွ်
ခဲ့သည်မှာ ၈ လတာောလ ပပည့်ရပမာေ်ရတာ့မည် ပဖစ် 
ရကောင်း၊ တာေနယ်မူပီးချနိရ်နာေပ်ိငု်း ပဖစရ်ပါ်ရပပာင်းလဲ
မှုများမျ ိုးစုပံဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်အံကေပအ်တည်း
ပဖစ်ရပါ်ခဲ့ပခင်းသည် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ပါတီစုံေီမိုေရေစီ
အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများ ပဖစ်ရပါ်
ခဲ့မှုအရပါ် ဥပရေအေရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ပခင်းမပပုဘဲ 
နိုင်ငံရတာ်၏အာဏာအား ေေ်လေ်ေယူေန် အဓမ္မ

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် ြပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့  
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၇ - ၉ - ၂၀၂၁ )
နည်းပဖင့ ်ဥပရေမဲရ့ောငေ်ေွခ်ဲမ့ှုများရကောင့ ်ယခေုဲသ့ို ့
ရသာအရပခအရနသိုရ့ောေေ်ှခိဲပ့ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်၏ံ 
အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေပငာမပီး ရနာေပ်ိငု်းတငွ ်ဥပရေ
အေ ေင်ေိုင်ရပဖေှင်း ရောင်ေွေ်နိုင်သည့် အရပခအရန
များ ေှခိဲရ့ကောင်း၊ မမဲသမာမှုများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် တာေနေ်ှိ
သူများ၊ ပါေင်ပတ်သေ်သူများအရနပဖင့် ဥပရေအေ 
အရေးယူခံေနိုင်ရသာ်လည်း ရေွးချယ်ခံေိုယ်စားလှယ်
များအရနပဖင့ ်ေိယုစ်ားလယှအ်ပဖစမ် ှပျေပ်ပယမ်ှုသာေှိ
ရကောင်း၊ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲသည် ေီမိုေရေစီ 
နိငုင်တံစခ်အုတေွ ်အလနွအ်ရေးကေီးသည့ ်လပုင်န်းစဉ်
တစ်ေပ်ပဖစ်မပီး အေိုပါအချေ်အား မျေ်ေွယ်ပပု၍ 
မသင့်ရတာ်သည့်နည်းလမ်းပဖင့် အနိုင်ေေှိရေးကေိုးပမ်း
ခဲပ့ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်ဥပရေပဖင့ ်မရလျာ ်
ညဘီ ဲရောငေ်ေွခ်ဲမ့ှုရကောင့ ်ဖယေ်ှားခေံသမူျားေ ဥပရေ
ပဖင့ရ်ပဖေငှ်းရောငေ်ေွပ်ခင်းမပပုဘ ဲအကေမ်းဖေမ်ှုနည်း
လမ်းများပဖင့် ရောင်ေွေ်လာခ့ဲပခင်း ပဖစ်ရကောင်း၊ အကေမ်း 
ဖေ်လမ်းစဉ်ေို ၎င်းတို့ရေွးချယ်ပခင်းသာပဖစ်ရကောင်း၊ 
မိမိတို့အရနပဖင့် ေီမိုေရေစီနည်းလမ်းနှင့် ရောင်ေွေ်
ပခင်းေုိသာလုိလားရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ပပည် 
သူလထူ၏ုေန္ဒေိရုလးစားရကောင်း၊ သိုရ့သာ ်စည်းေမ်း
နှင့် ညီညွတ်ေန်လိုမပီး “လူညီလျှင် ဤေိုေျွဲပဖစ်သည်” 
ေိရုသာလ်ည်း ဥပရေနငှ့ည်ညီတွမ်ှုမေှပိါေ ရောငေ်ေွ၍် 
မေရကောင်း၊ ဥပရေအေသာရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

အကေမ်းဖေ်မှုများ၊ မီးရှို့ဖျေ်ေီးပခင်းများ၊ သတ် 
ပဖတ်ပခင်းများ၊ မိုင်းခွဲတိုေ်ခိုေ်ပခင်းများသည် ေီမိုေရေ
စီစနစ်၏ေန့်ေျင်ဘေ်ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်ေှိ 
နိုင်ငံအများစုသည် ေီမိုေရေစီစနစ်ေို ေျင့်သုံးလျေ်ေှိ
မပီး ၎င်းတို့ထံမှသင်ခန်းစာယူ၍ ရောင်ေွေ်ကေေမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ဥပရေ၊ စည်းေမ်းများနငှ့်
အညီ ရောင်ေွေ်ပခင်းေို လိုလားရကောင်း၊ ရောင်းမွန်
သည့် ေီမိုေရေစီအရလ့အထေို ေရစချင်ရကောင်း၊ လ ူ
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အများစု၏ေန္ဒေိုမပီး ဥပရေနှင့်ေန့်ေျင်ော ရောင် 
ေေွ၍်မေရကောင်း၊ မမိတိိုန့ငှ့မ်မိတိိုရ့မွးထတုလ်ိေုသ်ည့ ်
မျ ိုးေေမ်ျားတငွ ်မရောင်းရသာအေျင့ ်မပါသွားေနလ်ို
ရကောင်း။
ဦးတည်အဆာင်ေေက်အန

ယခုအခါ CRPH, NUG စသည့်အဖွဲ့အစည်းများ 
ရပပာေိုရောင်ေွေ်ရနသည့်ေိစ္စေပ်များသည် အကေမ်း 
ဖေ်လမ်းစဉ်ေို ဦးတည် ရောင်ေွေ်ရနသည်ေို ရတွ့
ေှေိရကောင်း၊ ထိုအ့တ ူ၎င်းတိုန့ငှ့ေ်ေစ်ပရ်ောငေ်ေွရ်န
သည့် EAO များအရနပဖင့် အကေမ်းဖေ်လုပေ်ပ်များတွင် 
တိုေ်ရိုေ်နည်းလမ်းများ၊ သွယ်ေိုေ်နည်းလမ်းများပဖင့် 
ပါေင်ေူညီရောင်ေွေ်ရနသည်ေုိရတွ့ေိှေရကောင်း၊ အေုိပါ 
NUG နှင့်ေေ်စပ်အဖွဲ့များသည် ေီမိုေရေစီနည်းအေ 
နိုင်ငံ၏ တိုးတေ်ောတိုးတေ်ရကောင်း၊ ရောင်းမွန်ော 
ရောင်းမွန်ရကောင်း တိုေ်တွန်းရပပာေိုရနမှုများ လုံးေ
မေှဘိလဲသူတပ်ခင်း၊ မိငု်းခွပဲခင်းစသည့ ်အကေမ်းဖေလ်ပု ်
ေပ်များ ရောင်ေွေ်ေန်သာတိုေ်တွန်းရပပာေို၍ နိုင်ငံ
ပျေစ်ီးရအာငရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရန 
ပဖင့် ရလျှာေ်လှမ်းရနသည့် ေီမုိေရေစီလမ်းရကောင်း ရပါ်
မှလုံးေရသွဖည်မသွားဘဲ ောေွယ်ထိန်းသိမ်း၍ ေေ် 
လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။

နိုင်ငံအတာ်ေအြါ် ြစ္စာအစာင့်ြိ
မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်စာေင်းဇယားအေ လဦူးရေ ၅၅သန်း

ခန့်ေှရိကောင်း၊ ေပေ်ေွအ်ပုခ်ျုပရ်ေးမစှ၍ နိငုင်ရံတာစ်မီ ံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့ထိ အေင့်ေင့်အုပ်ချုပ်ရေး
ေုိင်ောဌာနများတွင် နုိင်ငံရတာ်၏လုပ်ငန်းများေုိ အရောင် 
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ရနသည့် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများေိှ
ရကောင်း၊ အေုိပါအဖဲွ့များအားလံုးသည် နုိင်ငံရတာ်၏ လစာ
ေိုေယူရနေသူများပဖစ်သပဖင့် နိုင်ငံရတာ်အရပါ်သစ္စာ 
ရစာင့်သိေန်လိုရကောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ေန်ထမ်း
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ မှန်မှန်ေန်ေန်လုပ် 
ရောငေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ရဖရဖါ်ေါေလီ ၁ ေေရ်န့ ရနာေ ်
ပိုင်းတွင် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် CDM ပပုလုပ်မပီး 
ဥပရေပပင်ပသ့ုိရောေ်ေိှသွားသည့် နုိင်င့ံေန်ထမ်းများနှင့်
ပတ်သေ်၍ ထိုေဲ့သို့ရောင်ေွေ်ပခင်းများမပပုလုပ်ေန်
အတေွ ်စတိေ်ညှသ်ည်းခစံွာပဖင့ ်မမိတိို၏့ သရဘာထား
များအား ထုတ်ပပန်ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
အလားတူ လေ်ေှိဥပရေအတွင်း တာေန်ထမ်းရောင်
ရနသည့အ်စိုးေေနထ်မ်းများ၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအရနပဖင့ ်
နိငုင်ရံတာ၏်စမီအံပုခ်ျုပမ်ှုရအာေတ်ငွ ်မနှမ်နှေ်နေ်န်
ပဖင့် နိုင်ငံအရပါ်သစ္စာေှိစွာတာေန်ထမ်းရောင်ေန်လို
ရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီနိုင်ငံတိုင်းတွင် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ
အားလုံးအား ေန္ဒမရဲပးပိငုခ်ငွ့ရ်ပးထားမပီး နိငုင်ရံေးအေ
လတွလ်ပခ်ငွ့ရ်ပးမပီးပဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံေးနငှ့ ်ေနထ်မ်း
တာေန် မရောေန်လိုရကောင်း။
ကကိုတင်ပြင်ဆင်ထားေမည်

ေုိဗစ်-၁၉ ပဖစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် 
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ေူးစေ်မှု တတယိလှိုင်းပဖစပ်ွားလျေ်
ေှမိပီး ဇူလိုင်လအတွင်း အပမင့ေ်ုံးပဖစ်ခဲရ့သာ်လည်း ယခု
အခါ ရောဂါ ပဖစပ်ွားမှု နှုန်းများေျေင်းလာမပပီဖစရ်ကောင်း၊ 
သို့ရသာ်ေိုရိုနာဗိုင်းေပ်စ်၏ မျ ိုးရိုးဗီဇရပပာင်းလဲမှုသည် 
ပမန်ေန်မှုေှိသပဖင့် ရပါ့ေရန၍မေဘဲ အေိုးေုံးအရပခ 
အရနအထရိမျှာရ်တွး၍ ေေလ်ေပ်ပငေ်ငရ်ောငေ်ေွ်
ထားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေိှအချန်ိတွင် အချ ိ့ု မမို့နယ် 
များအား Stay at Home သတမ်တှထ်ားမှုများအား ရပဖ 
ရလျှာ့ရပးမပီး အချ ို့လိုအပ်သည့်မမို့နယ်များအား သတ် 
မတှမ်ှုများတိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွမ်ှုေှရိကောင်း၊ ေူးစေမ်ှုများ
အားသိေှိရစရေးအတွေ် စစ်ရေးမှုများအား စဉ်ေေ်

မိမိတို့ေအနပဖင့် နိုင်ငံြာယာေအပြာအေးေတွက် 

အဆာင်ေေက်လျက်ေှိောတွင် အတာင်ြူများ၊

ကုန်ထုတ်လုြ်ြူများေားလုံး 

စိတ်ချမ်းြာစွာ ထုတ်လုြ်နိုင်အေးေတွက် 

ြက်ဆိုင်ောေန်ကကီးဌာနများနှင့် ေုြ်ချုြ်အေးဆိုင်ော

ေဖွဲ့ေစည်းများက ဘက်အြါင်းစုံမှ 

အဆာင်ေေက်သကေန်လို၊ စိုက်ြျ ိုးအေးအတာင်ြူများေား 

ြညာအြးပခင်းများ၊ ေားအြးပခင်းများ

အဆာင်ေေက်သကေန်လို၊ ထို့ေတူ ပြည်တွင်း 

ဘိလြ်အပမထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများမှ 

ဘိလြ်အပမထုတ်လုြ်မှုများေား 

စွမ်းေားပြည့်လည်ြတ်၍ 

ပြည်ြမှဘိလြ်အပမတင်ြွင်းမှုများကို

အလျှာ့ချနိုင်အေးကကိုးြမ်းအဆာင်ေေက်ေန်လိုေြ်။
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မပပတရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိပီး သတမ်တှထ်ားသည့ ်SOP 
များေိုလိုေ်နာ၍ ရနထိုင်သွားလာရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိအရနပဖင့် ေူးစေ်မှုောခုိင်နှုန်း ၅ ောခုိင်နှုန်း 
ရအာေ်ေေှိရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
စတတု္ထလှိုင်းပဖစပ်ွားလာနိငုမ်ှုအရပါ်လည်း ကေိုတင်ပပင ်
ေင်ထားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ေိုဗစန်ငှ့ပ်တ ်
သေ၍် လိေုန်ာေမည့ ်သွားလာမှုစည်းေမ်းများေုိလည်း 
တစ်ဦးချင်းလုိေ်နာကေေန်လုိရကောင်း။

ေျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
ရနကေသည့် ရေးရုံများ၊ ရေးခန်းများတွင်လည်း ကေို 
တင်ပပင်ေင်မှုများ ရောင်ေွေ်ထားကေေန်လိုရကောင်း၊ 
ရအာေ်ေီဂျင်ေေှိရေးနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း ဇူလိုင်လ
အတွင်း အပမင့်ေုံးအသုံးပပုခဲ့သည့် ပမာဏထေ်ရေျာ်
လွန်ရအာင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးရောင်ေွေ်ထားမပီးပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေးရုံများတွင် ICU ခန်းများပပင်ေင်ပခင်းနှင့် 
လိအုပသ်ည့ရ်ေးပစ္စည်းများအား ေယယ်စူရုောင်းထား
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေုသရေးနှင့် ောေွယ်ရေးများ
ေိုလည်း ပပည်ပမှေယ်ယူရနေပခင်းထေ် ပပည်တွင်း၌ 
လုံရလာေ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ် သေ်ေိုင်ော
ေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် အရလးထားရောင်ေွေ်ကေ
ရစလိုရကောင်း၊ တိုင်းေင်းရေးအရနပဖင့်လည်း ရေးခါး 
ကေီးေုိအရပခခံ၍ ောေွယ်ရေးနှင့်ေုသရေးတ့ုိ ထုတ်လုပ် 
ရေးလပုင်န်းများ တိုးတေရ်ေးအတေွလ်ည်း အမမမဲပပတ်
ရောင်ေွေ်သွားကေေန် လိုရကောင်း။
ကုန်ြွယ်မှုလိုအငွ ၃၆၈ ြန်းခန့်ေှိ

စီးပွားရေးေဏ္ဍနှင့်ပတ်သေ်၍ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
ရအာေတ်ိဘုာလမ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ ်ဇလူိငုလ်အထ ိဘတဂ်ျေ်
ောလ ၁၀ လအတွင်း ပို့ေုန် ၁၁ ေသမ ၈၉၂ ဘီလီယံ
ေိှမပီး သွင်းေုန် ၁၂ ေသမ ၂၆၀ ဘီလီယံေိှရကောင်း၊ စုစုရပါင်း 
ေုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ၂၁ ေသမ ၁၅၃ ဘီလီယံေှိ မပီး 
ေနုသ်ယွမ်ှုလိရုင ွ၃၆၈ သန်းခန့်ေှရိကောင်း၊ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 
ခနုစှ ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါေ ေုန်သွယ်မှု ၂၂ ေသမ 
၃၈ ောခုိင်နှုန်းေျေင်းသွားရကောင်း၊ ေုန်သွယ်မှုလိုရငွ
ပဖစရ်ပါ်ေပခင်းမှာ စားအနု်းေနီငှ့ဘ်လိပရ်ပမများအား ပိမုို
တငသ်ငွ်းခဲေ့မပီး ပပညပ်ပိုေ့နုမ်ျားပဖစသ်ည့ ်ငါး၊ ပစုနွန်ငှ့်
ေနမ်ျား တငပ်ိုမ့ှုရလျာန့ည်းခဲပ့ခင်းရကောင့ပ်ဖစ ်ရကောင်း၊ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ တငွ ်ပပညပ်မစှားအနု်းေတီနခ်ျနိ ်၇၆၈၀၀၀ 

ရေျာ်၊ ၂၀၁၈ မီနီဘတ်ဂျေ်တွင် တန်ချနိ် ၃၇၀၀၀၀ 
ရေျာ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင်တန်ချနိ် ၈၅၅၀၀၀ ရေျာ်၊ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင် တန်ချနိ် ၈၈၈၀၀၀ ရေျာ်၊ ယခုနှစ်
တငွ ်စေတ်ငဘ်ာလ ၁၇ ေေ ်အထ ိတနခ်ျနိ ်၇၉၀၀၀၀ 
ခန့် အသီးသီးတင်သွင်းခဲ့ေသည်ေုိ ရတွ့ေှိေသပဖင့် မိမိ
တိုန့ိငုင်တံငွ ်ေစီားသုံးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် စနစတ်ေျမခိုးခခံ
သုံးစွဲကေေန် လိုအပ်သည်ေိုရတွ့ေှိေရကောင်း။

မိမိတို့အရနပဖင့် နိုင်ငံသာယာေရပပာရေးအတွေ် 
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှေိာတငွ ်ရတာငသ်မူျား၊ ေနုထ်တုလ်ပု ်
သမူျားအားလုံး စတိခ်ျမ်းသာစွာထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးေိုင်ော
အဖွဲ့အစည်းများေ ဘေရ်ပါင်းစုမံ ှရောငေ်ေွက်ေေနလ်ို
ရကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးရတာငသ်မူျားအား ပညာရပးပခင်း
များ၊ အားရပးပခင်းများ ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ 
ထိုအ့တ ူပပညတ်ငွ်းဘလိပရ်ပမထတုလ်ပုမ်ှု လပုင်န်းများ
မှ ဘိလပ်ရပမထုတ်လုပ်မှုများအား စွမ်းအားပပည့်လည် 
ပတ၍် ပပညပ်မဘှလိပရ်ပမတငသ်ငွ်းမှုများေိရုလျှာခ့ျနိငု်
ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။
ပြည်ြြို့ကုန် တိုးပမှင့်အေး

မမိတိိုန့ိငုင်မံ ှထေွေ်ှသိည့ ်ေနမ်ျားေိလုည်း ပပညပ်
သို့တင်ပို့နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်နိုင်မှသာ နိုင်ငံပခားေင်ရငွ
များေေှမိညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညပ်သိုတ့ငပ်ိုန့ိငုရ်ေးအတေွ ်
အေညအ်ရသွးရောင်းမနွသ်ည့ ်ထတုေ်နုမ်ျားပဖစရ်အာင ်
ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ရေးချင်းတူပါေ အေည်အရသွး 
ရောင်းေမည၊် အေညအ်ရသွးချင်းတပူါေ ရေးနှုန်းသေ ်
သာစွာပဖင့် ရောင်းချနိုင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စပါး၊ ပဲ၊ 
ရပပာင်းတို့သည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အဓိေပပည်ပပို့ေုန်များ
ပဖစရ်ကောင်း၊ ေနုရ်ချာအပဖစ ်တငပ်ိုန့ိငုမ်ညေ်ိပုါေ နိငုင် ံ
ပခားေင်ရငွများပိုမိုေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အဓိေအားပဖင့် 
ပပည်ပပို့ေုန်တိုးပမှင့်ရေးသည် အရေးကေီးရကောင်း။

ရလာင်စာေီသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံ
အတွင်း ယခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ ေုန်တင်ယာဉ်နှင့် လူစီး
ရမာရ်တာယ်ာဉစ်စုရုပါင်း ၁၁၄၀၀၀၀ ရေျာ၊် ရမာရ်တာ ်
ေိငုေ်ယ ်စစုရုပါင်း ၆၄၅၀၀၀၀ ရေျာေ်ှရိကောင်း၊ အေိပုါ
ယာဉမ်ျားအတေွ ်စေသ်ုံးေမီျားအား ပပညပ် နိငုင်မံျား
မှ တန်ချနိ်ရပါင်းများစွာ တင်သွင်းရနေရကောင်း၊ ထိုသို့
သုံးစွဲလျေ်ေှိသည့် စေ်သုံးေီများတင်သွင်းမှု ရလျှာ့ချ 
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နိုင်ရေးအတွေ် Public Transportation ပဖစ်သည့် 
ဘတစ်ေ်ားများ၊ မမို့ပတေ်ထားများ၊ ခေီးရေးေထားများ 
ရပပးစွဲနိုင်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ စေ်
သုံးေသီုံးစွမဲှုများ ရလျှာခ့ျနိငုရ်ေးအတေွ ်လတူစဦ်းချင်း
အရနပဖင့်အသိစိတ်ဓာတ်ေှိေှိ ပဖင့် ရောင်ေွေ်ေန်လို
သေဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ေသည့် 
အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့လ်ည်း စေသ်ုံးေမီျား
သုံးစွမဲှုရလျှာခ့ျနိငုသ်ည့န်ည်းလမ်းများေိ ုေှာရဖရွောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပပုရမာင်း
နှငေ်သည့် ဘတ်စေ်ားများနှင့်အိမ်သုံး ရမာရ်တာ်ယာဉ်
များ အသုံးပပုနိငုရ်ေးအတေွ ်ေညမ်နှ်းချေထ်ားရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ အချ ို့နိုင်ငံများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်
အားသုံးရမာ်ရတာ်ယာဉ်များအား စတင်သုံးစွဲလျေ်ေှိ
ရကောင်း။

လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပပန်လည်ပပည်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်များပဖစ်
သည့ ်ရေအားလျှပစ်စထ်တုလ်ပုရ်ေး၊ ရနရောငပ်ခညစ်မွ်း 
အင်သုံးလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရလအားသုံးလျှပ်စစ်
ထုတ်လုပ်ရေးများ ရောင်ေွေ်နိုင်သည့် အေင်းအပမစ်
များ များစွာေိှရကောင်း၊ အေုိပါ ပပန်လည်ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင် 
များအားအသုံးချ၍ စေ်သုံးေီသုံးစွဲမှုအား ရလျှာ့ချနိုင်
ရေး မပဖစမ်ရနရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ထိသုိုရ့လျှာခ့ျ
နိုင်ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံပခားရငွသုံးစွဲမှုေို ရလျှာ့ချနိုင်မည် ပဖစ် 
ရကောင်း။
ပြည်ြမှ တင်ြွင်းအန

စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဓာတ်ရပမဩဇာများ
သုံးစွေဲမပီး အေိပုါဓာတရ်ပမဩဇာများအား ပပညပ်မတှင်
သွင်းရနေရကောင်း၊ စုိေ်ပျ ိုးရပမများအတွေ် ဓာတ်ရပမ ဩဇာ 
များလံုရလာေ်စွာေေိှရေးအတွေ် နည်းလမ်းရပါင်းစံုပဖင့် 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမပီး ပပည်တွင်းဓာတ်ရပမဩဇာ 
ထုတ်လုပ်ရေးစေ်ရုံမှ လုံရလာေ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေး
အတေွလ်ည်း ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှ ိရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ
သည် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးနိုင်ငံပဖစ်မပီး ေျွဲ၊ နွား၊ ကေေ်
များအား ရမွးပမူကေရကောင်း၊ အေိပုါရမွးပမူရေးလပုင်န်း
များအား စနစ်တေျရမွးပမူ၍ ၎င်းတို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
များမှတစ်ေင့် သဘာေဓာတ်ရပမဩဇာများ ထုတ် လုပ်
နိငုရ်ေးရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း။ ထိုရ့ကောင့ ်ရမွးပမူရေး

ရောငေ်ေွသ်မူျား စနစတ်ေျပဖင့ ်ရမွးပမူရစရေးအတေွ ်
အသိပညာရပးမှုများ ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း။

မူးယစရ်ေးေါးနငှ်ပ့တသ်ေ၍် နိငုင်ရံေးအရပခအရန
အား အခွင့်ရောင်းယူ၍ မူးယစ်ရေးေါးထုတ်လုပ်သူ
များအရနပဖင့ ်မူးယစရ်ေးေါးများအား နည်းလမ်းရပါင်း
စုံပဖင့် ထုတ်လုပ် ပဖန့် ပဖူးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
ရဖရဖာ်ေါေီ ၁ ေေ်မှ စေ်တင်ဘာလအထိ မူးယစ်ရေး 
ေါးဖမ်းေီးေမိမှုအရနပဖင့် စုစရုပါင်း ၅၂၈ ကေိမေ်ှိမပီး ဖမ်း 
ေီးေမိမူးယစ်ရေးများအရနပဖင့် WY ရေးပပားရပါင်း 
၁၂၈ သန်း၊ အိုေ်စ် ၁၁၁၉၀ ေီလိုဂေမ်၊ ဘိန်းပဖူ ၁၄၅၁ 
ေီလိုဂေမ်၊ ဘိန်းစိမ်း ၁၂၂၇ ေီလိုဂေမ်၊ ေတ်တမင်း 
၅၄၇ ေီလုိဂေမ်၊ ေုိေင်း ၇၄ ေီလုိဂေမ်နှင့် အပခားပစ္စည်း 
၁၉၇၈၆၉ ေီလိုဂေမ် စုစုရပါင်း တန်ဖိုးရငွေျပ် ၅၀၆ 
ေသမ ၉၇ ဘလီယီေံှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့မ်ူးယစရ်ေးေါး
ထုတ်လုပ်ပဖန့် ပဖူးမှုများေို ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာနနှင့် 
တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ထိထိရောေ်ရောေ် ေှာရဖွရဖာ် 
ထုတ်ဖမ်းေီးကေေန်လိုရကောင်း၊ ဖမ်းေီးေမိမှုများသည် 
မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ မူးယစရ်ေးေါးထတုလ်ပုမ်ှုေှရိနသညေုိ် ပပ
ရနရကောင်း၊ တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖဲွ့များ ကေီးစိုး
သည့်ရနောများပဖစ်ရကောင်း။

အခနွအ်ရောေေ်ေှရိေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် တိငု်းပပည ်
၏ ေင်ရငွသည် အခွန်ရငွများပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်
လျှပ်စစ်မီတာခများ၊ ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာန၊ စီမံေိန်းနှင့်
ဘဏ္ဍာရေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်စီးပွားရေးနငှ့ေ်ူးသန်းရောင်း 
ေယ်ရေးေန်ကေီးဌာနများမှ ရောေ်ခံလျေ်ေိှသည့် အခွန် 
အရောေ်များ မနှမ်နှေ်နေ်နန်ငှ့ ်ပပည့ပ်ပည့ေ်ေေေှေိနလ်ို
ရကောင်း၊ ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်အခနွထ်မ်းလိသုည့စ်တိေ်ှိ
မပီး ရပးသင့ရ်ပးထိေုသ်ည့အ်ခနွမ်ျားရပးရောငလ်ိသုည့ ်
အသိများေိှေန်လုိရကောင်း၊ တစ်ဖေ်တွင် အခွန်ရငွများ ရလျှာ့ချ 
ရပးထားရသာ်လည်း ေသင့်ေထိုေ်သည့် အခွန်များေေှိ
ရစရေး စနစ်တေျရောေ်ခံေန်လုိရကောင်း၊ အခွန်ရငွများ 
ေေှိမှသာ နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးရေးနှင့် ပပည်သူများ၏ လူမှု
စီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးေိ ုရောငေ်ေွရ်ပးနိငုမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတုိး 
တေ်မှသာ နိုင်ငံတည်မငိမ်ရအးချမ်းမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ြတ်ေန်းကျင်အကာင်းများ ဖန်တီးအြး

ပပည်သူများအတွေ် ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းများ 
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ဖနတ်ီးရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ ပတေ်န်းေျင ်သန့်ေငှ်းသာယာ
လှပရေးအတွေ် ခခုံနွယ်များေှင်းလင်းပခင်း၊ အမှိုေ်များ
အား စနစတ်ေျစနွ့်ပစေ်နအ်တေွ ်ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်
အသိစိတ်ေှိေှိပဖင့် ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ သေ် 
ေိငုေ်ာ စညပ်ငသ်ာယာရေးဌာနများမလှည်း ရောငေ်ေွ်
ရပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ လတူစဦ်းချင်း၏ Mind Set များ 
ရောင်းမွန်ရစရေးအတွေ် သန့်ေှင်းသာယာသည့် 
ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းများပဖစ်ရအာင် ဖန်တီးရပးေန်လို
ရကောင်း၊ ပတေ်န်းေျငသ်န့်ေငှ်းသာယာလပှရေးအတေွ ်
ပပညသ်မူျားစည်းေမ်းလိေုန်ာမှု ေှရိစေနအ်တေွ ်ထနိ်း 
သိမ်းရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် မိမိတို့
နိငုင်တံငွ ်ပပုပပငေ်နလ်ိအုပသ်ည့ေ်ဏ္ဍများစွာေှရိနရသး
သပဖင့် သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် ပိုမိုကေိုး 
ပမ်းရောင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ်ရကောင်းမှာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာကေ
သည့် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍ
အလိုေ် ေှင်းလင်းတင်ပပရေွးရနွး၍ အတည်ပပုချေ် 
ေယူကေသည်။
ဆီစားြုံးမှုအလျှာ့ချေန်လို

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိ ုင ်င ံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိ ုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်ေ နိဂုံးချုပ်အမှာစေားရပပာကေားော 
တငွ ်ေေီယယ်တူငသ်ငွ်းမှုပမာဏအေ ပပညတ်ငွ်းထေွ ်
စားသံုးေီမပါ အေွယ်ရောေ်သူတစ်ဦးအရနပဖင့် တစ်နှစ် 
ေီစားသုံးမှုမှာ ၁၀ပိသာရေျာ်ခန့်ေှိသညေ်ို တွေ်ချေ်
မှုများအေသိေှိေသပဖင့် တစ်ဦးချင်းေီစားသုံးမှုများေို 
ရလျှာ့ချကေေန်လိုမပီး ေျန်းမာရေးနှင့်ရလျာ်ညီသည့် ေီ
စားသုံးမှုများေှိေန်လိုရကောင်း၊ ပပည်တွင်း၌ ေီဖူလုံစွာ 
ထုတ်လုပ်နိုင်မပီး ေီစားသုံးမှုများေိုရလျှာ့ချနိုင်မည်ေို
ပါေ ပပည်ပမှစားသံုးေီတင်သွင်းမှုေုိရလျှာ့ချနုိင်မပီး 
နုိင်ငံ၏ နုိင်ငံပခားရငွသုံးစွဲမှုများေို ရလျှာ့ချနိုင်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ေီစားသုံးမှုရလျှာ့ချရေးအတွေ် ပပည်သူများ
အား အသိပညာရပးသည့်လုပ်ငန်းများေို သေ်ေိုင်ော
ေနက်ေီးဌာနများေ ေျယေ်ျယပ်ပန့်ပပန့်ရောငေ်ေွသ်ွား
ေန်လိုရကောင်း။ 

ရပမယာစီမံခန့်ခွဲမှုမူေါေနှင့်ပတ်သေ်၍ စီမံေိန်း
လုပ်ငန်းများတွင် ရပမရနောေယူထားသူများအရနပဖင့် 

စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မှုမေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ နှစ်
အလိုေ်စိုေ်ပျ ိုးေမည့် သတ်မှတ်ချေ်များေှိရကောင်း၊ 
သို့ရသာ်လည်း စိုေ်ပျ ိုးရပမများေို ခွင့်ပပုချေ်မေှိဘဲ 
အပခားနည်းလမ်းများပဖင့ ်တေားမေငရ်ောငေ်ေွရ်နကေ
သည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ စီမံေိန်းများရောင်ေွေ်ေန် 
ရပမရနောများရဖာ်ရောင်ောတွင် ရပမရနောေယူထား
သမူျားအရနပဖင့ ်ရပမပပငတ်ငွ ်အမနှတ်ေယရ်ောငေ်ေွ်
မှုမေှသိညေ်ိ ုရတွ့ေရကောင်း၊ ရပမရနောေယထူားသမူျား 
အရနပဖင့ ်ရပမယာဥပရေနငှ့မ်ေူါေများေိ ုလိေုန်ာကေေန ်
လိအုပရ်ကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် သေေ်ိငုေ်ာ ေနက်ေီးဌာနများ
နငှ့ ်အဖွဲ့အစည်းများေ မနှမ်နှေ်နေ်နက်ေီးကေပရ်ောင ်
ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်၏ စိုေ်ပျ ိုးရပမဧေ
ရလျာေ့ျမှုမေှရိစေနအ်တေွ ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ရပမယာ
စီမံခန့်ခွဲမှုများေို စနစ်တေျရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ ရပမေိုတန်ဖိုးထားမပီးအေျ ိုးေှိရအာင် ထိထိ
ရောေရ်ောေအ်သုံးပပုေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်အံတငွ်း
ေှိ ရမာ်ရတာ်ေားလမ်းများ၏ လမ်းနယ်နိမိတ်အေျယ် 
အေန်းေိ ုအတအိေျသတမ်တှရ်ပးထားရကောင်း၊ လမ်း
နယန်မိတိမ်ျားအတငွ်း ေျူရေျာေ်ငရ်ောေမ်ှုများ မပဖစ်
ရစေန ်တာေနေှ်သိမူျားေ စနစတ်ေျေိငုတ်ယွ ်ရောင ်
ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ဦးစားအြးအဆာင်ေေက်

တိုင်းေင်းသားရေသများနှင့်ပတ်သေ်၍ ပပည်နယ်
များ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် ဦးစားရပး ရောင်ေွေ်သွား
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညန်ယမ်ျား ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးနငှ့်
အတူ တိုင်းေင်းသားများ၏ ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် 
အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများေေှိရအာင် ရဖာ်ရောင်
ရပး ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုအ့တ ူအရပခခအံရောေအ်အုံ
များ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ်လည်း ရောင်ေွေ်ရပး
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားရေသများ၏ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်ရေးေဏ္ဍများ ရုပ်လုံးရပါ်ရအာင် ရောင်ေွေ် 
ရပးနိုင်မှသာ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရပါ် ယုံကေည်မှုေှိလာ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုမ့သှာတညမ်ငမိ်းရအးချမ်းမပီး သာယာ 
၀ရပပာသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တည်ရောေ်နိုင်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များ
စရုပါင်းမပီး ပပညရ်ထာငစ်နုိငုင် ံဖွဲ့စည်းထားရကောင်း၊ သို့
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ပဖစ်၍ ပပည်သူအားလုံး သာတူညီမျှ၊ ရအးအတူပူအမျှ 
ေေှိခံစားေမည်ပဖစ်ရသာရကောင့် စည်းလုံးညီညွတ်ေန် 
လိအုပရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ရေ၊ ရပမ၊ သဘာေ သယ ံ
ဇာတများနငှ့ ်အတတပ်ညာများေှသိည့အ်တေွ ်အားလုံး
ေိုင်းေန်းကေိုးစားပါေ ၅ နှစ် အတွင်း အာေီယံတွင် 
အလယအ်လတအ်ေင့သ်ို ့ရောေေ်ှနိိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ပိမုိကုေိုးစားပါေ ၁၀ နစှအ်တငွ်း အာေယီတံငွ ်ထပိတ်န်း
နိငုင်တံစန်ိငုင်အံေင့သ်ို ့ရောေေ်ှနိိငုရ်ကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် 
တာေနေ်ှသိမူျားအားလုံးေ ေိငု်းေန်းကေိုးစားရောငေ်ေွ်

သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ အစိုးေသည် ပပည်သူလူထု၏ 
အေပိပ်ဖစသ်ပဖင့ ်အစိုးေ၏အေပိရ်အာေတ်ငွ ်ပပညသ်မူျား 
ရအးရအးချမ်းချမ်း ရပျာ်ရပျာ်ေွှင်ေွှင်ရနထိုင်နိုင်ရအာင် 
ရောင်ေွေ်ရပးသွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် မိမိတို့
အစိုးေအရနပဖင့် ပပည်နယ်များ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးနှင့် 
ပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ လမူှုစီးပွားဘ၀ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး
အတေွ ်အမျ ိုးသားစမီေံနိ်းဥပရေပါ စမီေံနိ်းလပု ်ငန်း
များေို အေျ ိုးေှိေှိ ရောင်ေွေ်သွားကေရစလိုရကောင်း 
မှာကေားသည်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်146

ေီရန့ေျင်းပပပုလုပ်တဲ့ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ေမ္ဘာ့ခေီးသွား
လပုင်န်းရန့ အထမိ်းအမတှအ်ခမ်းအနားသို ့တေရ်ောေ ်
လာကေတဲ ့ဧည့သ်ညရ်တာမ်ျားအားလုံး စတိ၏်ချမ်းသာ
ပခင်း၊ ေုိယ်၏ေျန်းမာပခင်းနဲ့ပပည့်စံုပါရစ၊ မဂသလာအရပါင်း
နဲ့ ပပည့စ်ုကံေပါရစလို ့ဦးစွာနှုတခ်နွ်းေေသ်အပပ်ါတယ။်

ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းရန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်း 
အနားများေို နှစ်စဉ်စေ်တင်ဘာလ ၂၇ ေေ်ရန့မှာ 
ေမ္ဘာတစေ်န်းေှ ိေမ္ဘာခ့ေီးသွားလပုင်န်း အဖွဲ့ချုပေ်ဲ့ အဖွဲ့
ေင်နိုင်ငံများမှာေျင်းပကေရကောင်း သိေှိေပါတယ်။ ေီလို 
ေျင်းပေတဲ့ ေည်ေွယ်ချေ်ေ စီးပွားရေးေိုင်ောအေျ ိုး
ေိှမှု၊ ရေသခံပပည်သူများအတွေ် အလုပ်အေုိင်အခွင့်အလမ်း 
ဖန်တီးရပးနိုင်မှု၊ သဘာေအေင်းအပမစ်များ၊ သမိုင်းေင်
ယဉရ်ေျးမှုအရမအွနစှမ်ျားေိ ုထနိ်းသမိ်းနိငုမ်ှု၊ အရပခခံ
အရောေအ်ဦ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေန်ိငုမ်ှု၊ ပပညသ်လူထူအုချင်း 
ချင်းေင်းနှီးေျွမ်းေငမ်ှုနဲ့ အပပနအ်လနှန်ားလညရ်ေး တည ်
ရောေန်ိငုမ်ှုစတဲ ့ခေီးသွားလပုင်န်းေဲ့အရေးပါတဲ ့အေျ ိုး 
သေ်ရောေ်မှုရတွေို ပပည်သူအများေျယ်ေျယ်ပပန့်
ပပန့်သိေှိနားလည်ရစဖို့ပဖစ်တယ်လို့ သိေှိေပါတယ်။
ေကျ ိုးေပမတ်များ ေေှိခံစားအစ

ခေီးသွားလပုင်န်းဟာ ၎င်းနဲ့တိေုရ်ိေုပ်တသ်ေတ့ဲ် 
အလုပ်အေုိင်များပဖစ်တ့ဲ ဟုိတယ်များ၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်း 
ရအဂျင်စီများ၊ ခေီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ေိုင်တဲ့
ေမု္ပဏမီျား၊ ရလရကောင်းလိငု်းများနဲ့ သယယ်ပူိုရ့ောင်
ရေး လုပ်ငန်းများအပပင် ရောေ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ 
အငဂ်ျငန်ယီာလပုင်န်းများ၊ ေနုစ်ညထ်တုလ်ပုရ်ေးလပု ်
ငန်းများ၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအရသာေ်နဲ့ 
သစ်သီးေလံစိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများေိုလည်း အေျ ိုး 
အပမတ်များေေိှခံစားရစတာေုိ သတိပပုမိဖ့ုိလုိအပ်ပါတယ်။ 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အလုံးစုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရစဖို့အတွေ် 
အရထာေ်အေူပပုတဲ့ရနောမှာ ခေီးသွားလုပ်ငန်းဟာ 
အရေးပါတဲ့အခန်းေဏ္ဍမှာပါေင်မပီး အလုပ်အေိုင်နဲ့

ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းတန့-၂၀၂၁ 
အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားသို့ တပးပို့သည့်အမှာစေား

( ၂၇ - ၉ - ၂၀၂၁ )
အခွင့်အလမ်းများေို ဖန်တီးရပးပခင်းပဖင့် စီးပွားရေး
ေိငုေ်ာ မညမီျှမှုများေိ ုရလျာန့ည်းရစနိငုတ်ယလ်ိုလ့ည်း 
ရပပာနိုင်ပါတယ်။ ယခုနှစ် ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းရန့
အခမ်းအနားေို “ေဏ္ဍစုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး၊ ခေီးသွား 
လပုင်န်းပဖင့ ်ရဖာရ်ောငရ်ပး” (Tourism for Inclusive 
Growth)ေိုတဲ့ ရောင်ပုေ်နဲ့ေျင်းပကေမှာပဖစ်မပီး ခေီး 
သွားလပုင်န်း ဖွံ့မဖိုးတိုးတေလ်ာတာနဲ့အမျှ ေမ္ဘာန့ိငုင်ံ
များမှာေှတိဲ ့ခေီးသွားလပုင်န်းနဲ့ ေေစ်ပေ်ဏ္ဍအားလုံး
တစရ်ပပးည ီဖွံ့မဖိုးတိုးတေလ်ာရစတယေ်ိတုာ ပိမုိသုေိှိ
ကေရစဖို့ ေည်ေွယ်ေျင်းပတာပဖစ်ပါတယ်။
ခေီးြွားလုြ်ငန်းဆိုင်ော ေကျြ်ေတည်း

လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ေ အေှိန်အဟုန်ရောင်း
စွာနဲ့ တိုးတေလ်ာခဲတ့ဲ ့ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ ခေီးသွားလပုင်န်း
ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေီဇင်ဘာလမှာ စတင်ပဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ေို
ဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါရကောင့် ရောဂါေူးစေ်ပပန့်ပွားမှုေို 
ထနိ်းချုပဖ်ို ့ပပညေ်ငခ်ငွ့ဗ်ဇီာထတုရ်ပးမှုေပေ်ိငု်းတာရတ၊ွ 
နိုင်ငံတော ရလရကောင်းလိုင်းရတွေပ်ေိုင်းတာရတွ၊ 
ခေီးသွားလာခငွ့ထ်နိ်းချုပတ်ာရတေွိ ုလပုရ်ောငခ်ဲေ့တဲ့
အတွေ် ပမန်မာနိုင်ငံေို လာရောေ်လည်ပတ်ကေတဲ့ 
နိငုင်တံောပပညေ်ငခ်ေီးစဉမ်ျား လုံးေေပေ်ိငု်းသွားခဲတ့ာ 
အားလုံးအသိပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ေါဟာ ပမန်မာနိုင်ငံအပါ 
အေင် နုိင်ငံတောမှာပဖစ်ရပါ်ခ့ဲတ့ဲ ခေီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ော 
အေျပအ်တည်းပဖစမ်ပီး အပပည့အ်ေပပနလ်ညန်ာလနထ်ူ
ဖို့ ကေိုးစားကေေဦးမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပေ် ထုတ်ပပန်ထား
တ့ဲ စာေင်းဇယားများ အေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလမှ ရမလ 
အထိ ေမ္ဘာတစ်ေန်း နိုင်ငံတောခေီးသည်ရောေ်ေှိမှု
ဟာ ၂၀၁၉ ခနုစှ ်အလားတေူာလရောေ်ေှမိှုနဲ့ နှိုင်းယဉှ်
ေင ်၈၅ ောခိငုန်ှုန်းေျေင်းသွားတာေိ ုရတွ့ေှေိပါတယ။် 
အရေအတွေအ်ားပဖင့် သန်း ၄၆၀ ရလျာ့နည်းသွားပခင်း
ပဖစ်ပါတယ်။ ေါဟာ ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းသမိုင်းမှာ 



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 147

အေိုးေွားေုံး ေျေင်းမှုပဖစ်ပါတယ်။
အာေှ- ပစဖိတိရ်ေသေိကုေည့ေ်င၂်၀၂၁ ခနုစှ၊် ပထမ 

(၅)လအတငွ်း နိငုင်တံောခေီးသညရ်ောေေ်ှမိှုဟာ ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ေင်  ၉၅ ောခိုင်နှုန်းအထိ ေျေင်းသွား
ရကောင်း ရတွ့ေိှေပါတယ်။ ဥရောပရေသေ ၈၅ ောခုိင်နှုန်း၊ 
အရေှ့အလယ်ပိုင်းရေသေ ၈၃ ောခိုင်နှုန်း၊ အာဖေိေ
ရေသေ ၈၁ ောခုိင်နှုန်းနဲ့ အရမေိေရေသေ ၇၂ ောခုိင်နှုန်း 
အသီးသီး ရလျာ့နည်းေျေင်းသွားရကောင်း ရတွ့ေိှေပါတယ်။
ကကုံအတွ့အနသကေ

ေမ္ဘာေ့လုသမဂ္ဂေဲ့ စဉေ်ေမ်ပပတဖ်ွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေး ေည်မှန်းချေ်များ (Sustainable Development 
Goals)ထဲမှ ေင်းေဲနွမ်းပါးမှုပရပျာေ်ရေး၊ ေျား/မ
တန်းတညူမီျှမှု၊ ရောင်းမနွတ်ဲအ့လပုအ်ေိငုန်ဲ့ စီးပွားရေး
ဖွံ့မဖိုး တိုးတေမ်ှုစတဲ ့ေညမ်နှ်းချေရ်တေွိ ုအဓေိမဏ္ဍိုင်
တစခ်အုပဖစ ်ပဖည့ေ်ည်းပံပ့ိုးရပးခဲတ့ဲ ့ခေီးသွားလပုင်န်း
ေဏ္ဍဟာ ယခအုချနိမ်ှာ ေလီိအုရပခအရနမျ ိုးရတရွကောင့ ်
မရအာင်ပမင်မှုရတွ၊ ေံုးရှုးံမှုရတွနဲ့ ကေုံရတွ့ရနကေေပါတယ်။ 
ေါရကောင့်လည်း ခေီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည် စတင်နုိင်ဖ့ုိနဲ့ 
ပပန်လည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လာဖို့ ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်း
အဖွဲ့ချုပအ်ပါအေင ်နိငုင်တံော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရေသ
တငွ်းအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားေလည်း အထူး 
ဂရစုိေုက်ေိုးစားရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိနကေပါတယ။်ပမနမ်ာ 
နိုင်ငံအရနနဲ့လည်း ခေီးသွားလုပ်ငန်းများမကောခင်မှာ 
ပပနလ်ညစ်တငန်ိငုဖ်ို ့ဟိတုယန်ငှ့ခ်ေီးသွားလာရေးေနက်ေီး 
ဌာနအရနနဲ့ သေ်ေိုင်ောေေ်စပ်ေန်ကေီးဌာနများ၊ 
ပဂု္ဂလေိအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပူးရပါင်းကေိုးပမ်း ရောငေ်ေွ်
ရနကေပါတယ်။

ခေီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည်စတင်နိုင်ဖို့ ပပည်တွင်း
ပပည်ပခေီးသွားများေဲ့ယုံကေည်မှုေို တည်ရောေ်နိုင်
ရေးဟာ အရေးပါတဲ့အတွေ် ခေီးသွားလုပ်ငန်းေဏ္ဍ
အတငွ်းမှာ ေနရ်ောငမ်ှုရပးရနကေသမူျားေိ ုေိဗုစ-်၁၉ 
ေပရ်ောဂါ ောေယွရ်ေးေိငုေ်ာအသပိညာရပးသငတ်န်း 
များ ပိုခ့ျရပးရနသလိ၊ု ဟိတုယမ်ျား၊ တည်းခိေုပိသ်ာများ၊ 
စားရသာေ်ေိုင်များ၊ ခေီးသွားေုမ္ပဏီများ၊ ဧည့်လမ်း 
ညွှနမ်ျား၊ အမတှတ်ေပစ္စည်းအရောင်းေိငုမ်ျား၊ ပိုရ့ောင်
ရေးလပုင်န်းများေိပုါ  ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါ ောေယွ ်
ရေးစံနှုန်းများ၊ လမ်းညွှန်ချေ်များနဲ့ ေိုေ်ညီမှု ေှိ/မေှိ

စစ်ရေးမပီး ရဘးအန္တောယ်ေင်းေှင်းရသာ ေန်ရောင်မှု 
အပဖစ်သတ်မှတ်တ့ဲ (Health and Safety Protocol) အသိ 
အမတှပ်ပုလေမ်တှမ်ျားေိ ုရေသတငွ်းအေင့၊် အမျ ိုးသား
အေင့်နဲ့ နိုင်ငံတောအေင့် သတ်မှတ်ရပးသွားဖို့  
ဟိတုယန်ငှ့ခ်ေီးသွားလာရေးေနက်ေီးဌာနေ ေျန်းမာရေး
ေန်ကေီးဌာနနဲ့ အပခားေေ်စပ်ေန်ကေီးဌာနများေဲ့ ပံ့ပိုး
ေူညီမှုနှင့် အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ရနတယ်
လို့ သိေှိေပါတယ်။
ြိုမိုအေေးချယ်လာသကမှာပဖစ်

ေိဗုစ-်၁၉ ေပရ်ောဂါရကောင့ ်ခေီးသွားများေဲ့ ရေွး 
ချယ်မှုများဟာ ရပပာင်းလဲသွားမပီပဖစ်ပါတယ်။ ေျန်းမာ 
ရေးနငှ့ည်ညီတွမ်ပီး သီးပခားသွားရောေေ်တဲ ့ခေီးစဉမ်ျား
ေို ပိုမိုရေွးချယ်လာကေမှာပဖစ်ပါတယ်။ လူရနထူထပ်
များပပားတဲ့ မမို့ပပရေသရတွ၊ ရနောရတွအစား လူရန
ထထူပမ်ှုမေှဘိလဲတွလ်ပစ်ွာ သွားလာလညပ်တလ်ိုေ့မယ့ ်
Nature Based Tourism၊ Ecotourism၊   Agri-tourism၊ 
Marine Tourism၊ Rural Tourism စတဲ့ ခေီးစဉ်ရတွေို 
ပိုမိုစိတ်ေင်စား လည်ပတ်လာကေပါတယ်။

ပမနမ်ာနိငုင်မံှာ မှတီင်းရနထိငုက်ေတဲ ့တိငု်းေင်းသား
လူမျ ိုး(၁၃၅)မျ ိုး ေှိမပီး တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုတိုင်းမှာ မ
တညူတီဲယ့ဉရ်ေျးမှုဓရလစ့ရိေုရ်တ၊ွ သေေ်ငယ်ုကံေည်
မှုရတ၊ွ ရိုးောပွရဲတာရ်တနွဲ့ရေသထေွ ်ပစ္စည်းများ၊ အစား 
အရသာေ်များစတဲ့ အလွန်စိတ်ေင်စားစောရတွေို ပိုင် 
ေိုင်ထားကေပါတယ်။ တိုင်းေင်းသားရတွေဲ့ ရိုးောဓရလ့
ယဉ်ရေျးမှုများေို ရဖာ်ထုတ်ရပးဖို့၊ ရေျးလေ်ရေသ
ရန ပပည်သူရတွေဲ့ ေင်းေဲနွမ်းပါးမှုေုိရလျှာ့ချဖ့ုိနဲ့ သဘာေ 
ပတ်ေန်းေျင်ေို ထိန်းသိမ်းဖို့စတဲ့ ေည်ေွယ်ချေ်ရတွနဲ့ 
ရောင်ေွေ်ရနတ့ဲ ေပ်ေွာလူထုအရပခပပုခေီးသွားလုပ်ငန်း 
(Community Based Tourism) ေိုလည်း အထူး
အရလးထားမပီး ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာလမ်းညွှနခ်ျေမ်ျား
နှင့်အညီ ရောင်ေွေ်ကေရစလိုပါတယ်။

ပမန်မာနိုင်ငံဟာ ပထေီအရနအထားအေ လွန်စွာ
လှပတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပဖစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားပဖင့် 
ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ ရေရပမရတာရတာငသ်ဘာေအလမှျားဟာ 
ခေီးသွားဧည့်သည်ရတွအတွေ် အလွန်စွဲရောင်မှုေှိတဲ့ 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပဖစ်ပါတယ်။ ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ ရပမာေ်ဖျား
ရေသရတမွှာ နငှ်းဖုံးတဲ ့ရတာငတ်န်းရတေွှသိလိ ုရတာင်
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ဘေစ်နွ်းရေသရတမွှာ ပငလ်ယေ်မ်းရပခ အလအှပရတ ွ
ေျွန်းစုရတွနဲ့ အလှအပရပါင်းစံုေုိ ခံစားရှုပမင်နုိင်တ့ဲ နုိင်ငံ 
ပဖစ်ပါတယ်။

ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ ရတာငဖ်ေစ်နွ်းေမမတိေ်ျွန်းစရုေသ
မှာလည်း ထူးပခားလှပတဲ့ ေမ်းရပခရတွေှိတဲ့ ေျွန်းရတွ၊ 
ရေရအာေ်သယံဇာတရတွနဲ့ အလှအပရတွ၊ တနသသာေီ 
တိုင်းရေသကေီး၊ မွန်ပပည်နယ်၊ ဧောေတီတိုင်းရေသကေီး
နဲ့ ေခိငုပ်ပညန်ယတ်ိုမ့ှာေှတိဲ ့ေမ်းရပခရေသရတဟွာလည်း 
ပပည်တွင်း/ ပပည်ပ ခေီးသွားရတွအတွေ် ရေွးချယ်စော
ရနောရတွပဖစ်ပါတယ်။ ေီလိုသဘာေခေီးစဉ်ရတွအပပင် 
အရပျာစ်ီးမီးေထားခေီးစဉရ်တ၊ွ ပမစအ်တငွ်းသရဘသာခေီး 
စဉ်ရတွ၊ ရတာတွင်းခေီးကေမ်းလမ်းရလျှာေ်တာရတွ၊ 
ရတာငတ်ေခ်ေီးစဉရ်တစွတဲ ့ပပညတ်ငွ်းပပညပ်ခေီးသွား
ရတွအတွေ် ခေီးစဉ်အသစ်ရတွ၊ ခေီးသွားမှု ပုံစံအသစ်
ရတွေုိ တီထွင်ကေံေဖန်တီးရောင်ေွေ်သွားဖ့ုိ လုိအပ်မှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။

ခေီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်စတင်ဖ့ုိ အဘေ်ဘေ်ေ 
ကေိုးစားရောငေ်ေွရ်နသလိ ုတစဖ်ေေ်လည်း ခေီးသွား
လပုင်န်းေေေှလိာမယ့ ်အေျ ိုးအပမတရ်တေွိ ုခေီးသွား
လုပ်ငန်းမှာ ပါေင်ရောင်ေွေ်ရနကေတဲ့ နယ်ပယ် အသီး 
သီးေ ပပည်သူများေလည်း အချ ိုးညီမျှစွာေေှိရစရေး
ဟာလည်း အလွန်အရေးပါပါတယ်။

ခေီးသွားလပုင်န်းဟာ ေျွမ်းေျငမ်ှုနဲ့ အရတွ့အကေုံ
မတူညီတဲ့လုပ်သားများအတွေ် အလုပ်အေိုင် အခွင့် 
အလမ်းေို ဖန်တီးရပးနိုင်တာရကောင့် လူမှုရေးအေ ပိုမို
ရပါင်းစည်းမှုေို ပဖစ်ရပါ်ရစမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
ေလွန်ေအေးကကီး

ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ခေီးသွားလပုင်န်း ပပနလ်ညဖ်ွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်လာဖို့အတွေ် ရောင်ေွေ်ောမှာ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်
ရောဂါေူးစေပ်ပန့်ပွားမှုေိ ုသတပိပုရောငေ်ေွဖ်ိုလ့ည်း
လိုအပ်ပါတယ်။ ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပခေီးသွားေဏ္ဍ ပပန် 
လည်ေှင်သန် ဦးရမာ့လာရစရေးအတွေ် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျရေးဟာ အလွန်အရေးကေီးပါတယ်။ 

လူတစ်ဦးချင်းစီေဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်ေှိေှိ ပူးရပါင်းရောင် 
ေေွမ်ှု၊ တာေနေ်ှအိဖွဲ့အစည်း အသိေုအ်ေန်းအားလုံးေ 
ကေပမ်တ၊် ေညူ၊ီ ပံပ့ိုးရောငေ်ေွရ်ပးမှုများဟာ ခေီးသွား
ေဏ္ဍအပမနေ်ငှသ်နရ်ေးအတေွ ်အရထာေအ်ေပူပုရစ
မှာပါ။ အားလုံးနဲ့သေေ်ိငုတ်ဲလ့ပုင်န်း၊ အားလုံးအတေွ ်
အေျ ိုးပပုတဲလ့ပုင်န်းပဖစလ်ို ့အရလးထားရစလိပုါတယ။် 
ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါတားေီးောေွယ်ရေး လမ်းညွှန်
ချေမ်ျားနဲ့အည ီဌာနေိငုေ်ာများဘေေ်ရော၊ ပဂု္ဂလေိ 
လုပ်ငန်းေှင်များဘေ်ေပါ ဘေ်စံုဟန်ချေ်ညီညီ အရောင် 
အထည်ရဖာ် ရောငေ်ေွ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ေီအချေေ်ို 
သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများ၊ ပပညန်ယန်ဲ့တိငု်းရေသကေီး 
အစိုးေအဖွဲ့များနဲ့ ခေီးသွားလပုင်န်းေိငုေ်ာ အသင်းအဖွဲ့
များ၊ လပုင်န်းေငှမ်ျားေလည်း အရလးထားရောငေ်ေွ်
ကေဖို ့တိေုတ်နွ်းလိပုါတယ။် ခေီးသွားလပုင်န်းဟာေဏ္ဍ
များစွာနဲ့ ပတ်သေ်ေေ်နွှယ်မှုေှိတဲ့အတွေ် ပါေင်လုပ် 
ေိုင်သူအားလုံးအတွေ် အေျ ိုးအပမတ်ေှိရစမှာ ပဖစ်ပါ
တယ်။ ခေီးသွားလုပ်ငန်းရကောင့် နိုင်ငံေဲ့စီးပွားရေးေို 
အရထာေအ်ေပူပုသညသ်ာမေ ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားအကေား 
ချစ်ကေည်ေင်းနှီးမှု၊ ယဉ်ရေျးမှုအရမွအနှစ်၊ သဘာေ 
အရမအွနစှမ်ျားေိလုည်း ထနိ်းသမိ်းောရောေတ်ဲအ့တေွ ်
နိငုင်ရံတာေ်ဲ့ ဦးစားရပးေဏ္ဍများအနေမ်ှာ အရေးပါတဲ ့
ေဏ္ဍအရနနဲ့လည်း ပါေင်ပါတယ်။

နိဂံုးချုပ်အရနနဲ့ ယခုနှစ်ေမ္ဘာ့ခေီးသွားလုပ်ငန်းရန့ 
ရောင်ပုေ်ပဖစ်ရသာ “ေဏ္ဍစုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး၊ ခေီး 
သွားလုပ်ငန်းပဖင့် ရဖာ်ရောင်ရပး”  (Tourism for Inclusive 
Growth)နဲ့ရလျာည်စီွာ ခေီးသွားလပုင်န်း ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်မပီး ခေီးသွားလုပ်ငန်းမှေေှိတဲ့ 
အခငွ့အ်လမ်းများနဲ့ အပခားလမူှုစီးပွားေဏ္ဍများေိလုည်း 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွက်ေေနန်ဲ့ ရေသခပံပည်
သူများအချ ိုးညီမျှစွာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုများ ေေှိခံစားနိုင်
ကေရစေန ်ေိငု်းေန်းကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွားကေဖို ့တိေု ်
တွန်းအပ်ပါတယ်။
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံရတာ် လုံခခုံရေး၊ 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေစိုးမိုးရေးရော် 
မတီအစည်းအရေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၂၁)အား စေ်တင်ဘာ 
လ ၂၈ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ 
ေျင်းပော လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေား
ဥပရေစုိးမုိးရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည။်

အစည်းအရေးသို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောင ်
စီေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထွဋ်၊ ရောင်စီ 
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ေုတိယဗိုလ်ချုပ်
ကေီး ောပပည့်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ 
ရေါေ်တာ ရေါ်သီတာဦး၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးေိုေို၊ 
ဦခင်ရမာင်ေီ၊ ဦခင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ ရေါေ်တာ သေ်ခုိင်ေင်း၊ 
ရေါေ်တာ သေ်သေ်ခိုင်၊ ေုတိယေန်ကေီးများ တေ်
ရောေ်ကေမပီး စစ်ေိုင်းတိုင်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့  
ေန်ကေီးချုပ် ဦးပမတ်ရေျာ်၊ မွန်ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ 
ေနက်ေီးချုပ ်ဦးရဇာလ်င်းထနွ်း၊ ေခိငုပ်ပညန်ယ ်အစိုးေအဖွဲ့
ေနက်ေီးချုပ ်ရေါေတ်ာ ရအာငရ်ေျာမ်င်းနငှ့ ်ေမှ်းပပညန်ယ်
အစိုးေအဖွဲ့ေန်ကေီးချုပ် ရေါေ်တာရေျာ်ထွန်းတို့ေ 
Video Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
အဆွးအနွးေကကံပြုသကေန်

ဦးစွာ လုံခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အဖငွ့အ်မှာ
စေားရပပာကေားော၌ လပုင်န်းေိငုေ်ာ ေစိ္စေပမ်ျားအား 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် လုံခခုံတေး၊ ေည်မငိမ်တအးချမ်းတေးနှင့် 
ေေားဥပတေစိုးမိုးတေးတော်မေီ အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၅/၂၀၂၁)ေွင် 

တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၂၈ - ၉ - ၂၀၂၁ )

စနစတ်ေျပဖင့ ်ပပည့ပ်ပညစ်ုစံု ံအပပနအ်လနှရ်ေွးရနွးကေ
ေန်နှင့် နုိင်ငံနှင့်ေုိေ်ညီသည့် အရပခအရနများေုိ ရေွးရနွး 
အကေပံပုကေေနလ်ိရုကောင်း၊ နိငုင်သံာယာေရပပာရေးသည ်
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေး၊ တေားဥပရေစိုးမိုးရေး၊ အလုပ် 
အေိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် စီးပွားရေးေိုင်ောလုပ်ငန်း
များ ပါေငသ်ပဖင့ ်ဘေရ်ပါင်းစုမံ ှရှုပမငသ်ုံးသပရ်ောငေ်ေွ်
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ အရေးပါသည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားရောငေ်ေွ်
ောတငွအ်ဓေိအားပဖင့ ်ဥပရေနငှ့စ်ည်းေမ်းများရပါ်တငွ ်
အရပခခံ၍ ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ဥပရေအေ စိစစ်
ေနလ်ိအုပသ်ည့ရ်နောများအား ရေသေိငုေ်ာအာဏာပိငု်
များအရနပဖင့် စနစ်တေျစိစစ်ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ 
ရေသ၏အဓေိ လိအုပခ်ျေမ်ျားအား ပဖည့ေ်ည်းရောင ်
ေေွေ်ာတငွလ်ည်း အမနှတ်ေယလ်ိအုပမ်ှုေှ ိမေှ ိချင့ခ်ျနိ်
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။
ကိုက်ညီမှုေှိေန်

မိမိတို့နိုင်ငံသည် ပါတီစုံေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်း
ရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်းလျေ်ေိှမပီး ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေ 
နှင့်အညီ ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတော 
နှင့်ေေ်ေံရောင်ေွေ်သည့်အချနိ်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 
ပေတိအရပခအရနနှင့်ေိုေ်ညီေန်နှင့် အရပခခံဥပရေ၊ 
တည်ေဲဥပရေများနှင့် ေိုေ်ညီမှုေှိေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
လိုအပ်သည့် နည်းဥပရေများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကေားချေ်
များအား လေေ်ှပိေတအိရပခအရနနငှ့ ်ေိေုည်ရီအာင ်
ရောငေ်ေွေ်န ်လိရုကောင်း၊ လယွေ်ေူငှ်းလင်းသည့ ်စမီံ
ခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ သို့မှ
သာ Good Governance စနစ်ေို ရဖာ်ရောင်၍ နိုင်ငံ
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်နိုင်မည် ပဖစ် 
ရကောင်း။

ေနက်ေီးဌာနများ အချင်းချင်းပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှု
များ ရောင်ေွေ်သည့်အချနိ်တွင် ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်
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မှုများ အားနည်းသညေ်ိရုတွ့ေှေိရကောင်း၊ လပုင်န်းများ 
ရောင်ေွေ်ရနသူများအရနပဖင့် ထုတ်ပပန်ထားသည့် 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် 
ဥပရေများေိသုေိှရိအာင ်ရလလ့ာထားမသှာလပုန်ိငုစ်မွ်း
များတိုးတေလ်ာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ လပုင်န်းများရောင ်
ေေွေ်ာတငွ ်မမိတိိုလ့ပုင်န်းရပါ်တငွ ်ရစတနာထားရောင ်
ေွေ်ကေရစလုိရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများအားလံုး လျှင်ပမန်စွာ 
ရောငေ်ေွန်ိငုေ်နလ်ိမုပီး လပုင်န်းများအား ပမနပ်မနထ်ေ်
ထေ်ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်ပခင်းပဖင့် အထေ်ရအာေ်ယုံ 
ကေညေ်ိုးစားမှုေိေုေှမိပီး ရောင်းမနွသ်ည့အ်စုိးေစနစ်ေုိ 
ပဖစ်ထွန်းရစသပဖင့် ဘေ်ရပါင်းစံုမှ စဉ်းစားရောငေ်ေွက်ေ
ေန်လိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ထိုရ့နာေ ်အစည်းအရေးတေရ်ောေလ်ာကေသည့ ်
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ ပပည် 
ရထာငစ်ေုနက်ေီးများ၊ ေနက်ေီးချုပမ်ျားနငှ့ ်ေတုယိေနက်ေီး
များေ သေေ်ိငုေ်ာေဏ္ဍေပမ်ျားနငှ့ ်လုခံခုံရေး၊ တညမ်ငမိ်
ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေစိုးမိုးရေး ေိုင်ောေိစ္စေပ်
များအား ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်

ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အကေမ်းဖေ် 
လပုင်န်းများ၌အချ ို့ EAO များ ပါေငပ်တသ်ေရ်နမှုေှရိန
ရသာလ်ည်း EAO အများစမုှာ လေခ်မံှုမေှရိကောင်း၊ ယင်း
ေိစ္စများနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့အရနပဖင့် မငိမ်းချမ်းရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များေိုမထိခိုေ်ရအာင် တတ်နိုင်သမျှ
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ လုံခခုံရေး
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ောတွင် အကေမ်းဖေ်လုပ်ငန်း
များနှင့် မသေ်ေိုင်သည့် ပပည်သူများ၏လွတ်လပ်ခွင့်
ေိုလည်း မထိခိုေ်ေန်လိုရကောင်း။

ရမာရ်တာေ်ိငုေ်ယမ်ျား ယာဉအ်န္တောယ ်ေင်းေငှ်း
ရေးအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်ဥပရေ၊ နည်းဥပရေများ ရေးေွဲ
ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
မမို့ရပမများတိုးချဲ့ ရဖာရ်ောငပ်ခင်းနငှ့ပ်တသ်ေ၍်  ရနာင်
အနာဂတ်ောလအထိ စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း၊ မပဖစမ်ရနလိအုပသ်ည့ ်စာသငရ်ေျာင်း၊ ရေးရုံ
နှင့် အားေစားေွင်းများ ထည့်သွင်းတည်ရောေ်ပခင်း
နှင့် မမို့သာယာလှပရေးအတွေ် လမ်းနယ်နိမိတ်များ၊ 
အေပိေ်ရလောပငမ်ျား စိေုပ်ျ ိုးပခင်းများအား စနစတ်ေျ 
ထည့်သွင်းတည်ရောေ်ေန်လိုရကောင်း လမ်းညွှန်
မှာကေားမပီး နိဂုံးချုပ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ရအာေ်တိုဘာလ ၁ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် ေှမ်းပပည်နယ် 
အစုိးေအဖဲွ့ေင်များ၊ ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသများမှ 
တာေနေ်ှသိမူျား၊ ဌာနေိငုေ်ာေနထ်မ်းများ၊ ခရိငု၊် မမို့နယ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ေင်များနှင့်  မမို့မိမမို့ဖများအား 
ရတာင်ကေီးမမို့ေှိ ေှမ်းပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ရုံး အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ ရတွ့ေုံအမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အေုိပါ ရတွ့ေံုပဲွသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့်အတူ ရောင်စီေင်များ
ပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးပမင့ထ်နွ်း၊ ဦးစိငု်းလုံးေိငု၊် ရစာေနန်ယီယ၊် 
ဦးရေွှကေိမ်း၊ ရောင်စီတဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယ
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် 
ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိ ုး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ရေါေ်တာ 
သေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်၊ 
ေှမ်း ပပည်နယ် ေန် ကေီးချုပ်  ရေါေ်တာရေျာ်ထွန်း ၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးရအာင်၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ 
အရေှ့ပိ ုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိ ုလ်မှူးချုပ ်
နီလင်းရအာင်၊ ေှမ်းပပည်နယ်အစုိးေအဖဲွ့ေင်များ၊ ေိယုပ်ိငု်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသများမှ တာေန်ေိှသူများ၊ ဌာနေုိင်ော
ေန်ထမ်းများ၊ ခရုိင်၊ မမို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖဲွ့ေင်များနှင့် 
မမို့မိမမို့ဖများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားအား ေမှ်းပပညန်ယ ်

 ေှမ်းြပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတေသများမှ

ောဝန်ေှိသူများ၊ ဌာနေိုင်ောဝန်ေမ်းများ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ် 

စီမံအုပ်ချုပ်တေးအဖွဲ့ ဝင်များနှင့် မမို့မိမမို့ဖများအား

တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

ေန်ကေီးချုပ် ရေါေ်တာရေျာ်ထွန်းနှင့်အဖွဲ့ေင်များေ 
လှိုေ်လဲှရနွးရထွးစွာ ကေိုေုိနှုတ်ေေ်ကေသည်။ ထ့ုိရနာေ် 
ပပညန်ယေ်နက်ေီးချုပေ် ေမှ်းပပညန်ယအ်တငွ်း လမူှုရေး၊ 
စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေးနှင့် ရေသဖွံမဖိုးတိုးတေ်ရေး 
ရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရနများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်ရေးေဏ္ဍ၊ ခေီးသွားေဏ္ဍ၊ ေုန်ထုတ်လုပ်မှု
ေဏ္ဍများနှင့် ရေသေိုင်ောအရထွရထွ အချေ်အလေ်
များေို ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။

ထို့ရနာေ် ပအိုေ်းေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသ စီမံ
ခန့်ခွရဲေးဥေ္ကဋ္ဌ ဦးခနွေ်ရဲထွးနငှ့ ်ဓနေုိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့်
ေရေသဥေ္ကဋ္ဌ ဦးအာောလင်းတိုေ့ ရေသေိငုေ်ာ အချေ ်
အလေ်များနှင့် ရေသဖံွ့မဖိုးရေးေုိင်ောများအား ေှင်းလင်း 
တင်ပပကေမပီး ရတာင်ကေီးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးေ ရေသ
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခအရနများေိ ု
ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။
ထိန်းြိမ်းအဆာင်ေေက်သကေန်လို

ရေွးရနွးတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ပဖည့စ်ေွ်
မှာကေားောတွင် ေှမ်းပပည်နယ်သည် ေန်ဖူလုံမှုေှိသည့် 
ပပည်နယ်တစ်ခုပဖစ်မပီး ပိုလျှသံည့်ေန်များအား ပပည်ပ
သို့တင်ပို့နိုင် သည်အထိ အေည်အရသွးပပည့်မီရအာင် 
ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ သီးနံှများအထွေ်နှုန်းတုိးတေ် 
ရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း
များမထှေွေ်ှလိာသည့ ် သဘာေရပမဩဇာများ ထည့သ်ငွ်း
အသုံးပပုနိုင်ရေးအတွေ်လည်း ရခတ်မီနည်းပညာများ
ပဖင့် အသံုးပပုရောင်ေွေ်နုိင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေ 
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ရတာငက်ေီးမမို့ ရေလုရံလာေစ်ွာေေှရိေး
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ေို အရထာေ်အေူပဖစ်ရစမည့် သဘာေပတ်ေန်းေျင် 
ထနိ်းသမိ်းနိငုရ်ေးအတေွ ်သစပ်ငမ်ျားစိေုပ်ျ ိုးေန ်လိအုပ်
မှုနငှ့ ်သစရ်တာများ ပပုန်းတီးမှုမေှရိစရေးအတေွလ်ည်း 
ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ မမို့ပပစမီေံနိ်း
များ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ပပညသ်မူျားအတေွ ်အဓေိလိ ု
အပသ်ည့ ်ရသာေသ်ုံးရေလုရံလာေစ်ွာ ေေှနိိငုမ်ှု၊ ပညာ 
ရေးနှင့်ေျန်းမာရေးေိုင်ောေဏ္ဍများေို အဓိေထား
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ေှမ်းပပည်နယ်၏ 
အထင်ေေရနောတစ်ခုပဖစ်မပီး သဘာေမှရပးအပ်ထား
သည့် အဖိုးတန်အေင်းအပမစ်တစ်ခုပဖစ်သည့် အင်းရလး 
ေန်၏ ရေသယံဇာတများ တိမ်ရောမှု မေိှရစရေးအတွေ်
လည်း ရေရေရေလရဲေသများအား ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွ်
ေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ ဓနုေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသတွင် 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံရလာေ်စွာေေှိရေးအတွေ် Bio 
Gas အသုံးပပု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး
အတွေ်လည်း နည်းလမ်းေှာရဖွရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း 
ပဖင့် ပဖည့်စွေ်မှာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ ပဖစ်ကေသည့် 
ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိုး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊  ရေါေ်တာ 
သေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်တို့

ေ  စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေးေုိင်ောများ၊ သဘာေ
ပတ်ေန်းေျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွေ် သစ်ပင်သစ်ရတာ
များအား ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွေ်န ်လိအုပမ်ှုအရပခအရန
များ၊ ပပည်သူများ၏ အသေ်ရမွးေမ်းရကောင်းေိုင်ော 
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ်  သင်တန်းများ
ဖငွ့လ်စှရ်ပးမှု အရပခအရနများ၊ ပမစမိ်းရောငစ်မီေံနိ်းပဖင့ ်
ရေျးလေ်ရေသများ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး ရောင်ေွေ်
ရပးရနမှုနှင့်  အရသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းများ
အတေွ ်ရထာေပ်ံရ့ောငေ်ေွရ်ပးရနမှုအရပခအရနများ၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ေုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေး 
လုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမှု အရပခအရနများနှင့် 
ော ေွ ယ် ရေး များ  ထိုး နှံ ရော င် ေွ ေ် ရပး ရန မှု 
အရပခအရနများ၊ အားေစားေဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး
အတွေ် တိုင်းရေသကေီးနှင့်  ပပည်နယ်များအလိုေ် 
အားေစားေွင်းများနှင့် အားေစားရုံများ အေင့်ပမှင့်
တင်ရေးရောင်ေွေ်ရပးရနမှုနှင့် ေပ်ေွေ်ရေျးေွာများ
အလိုေ် အားေစားသမားများအတွေ် အားေစား
ပ စ္စ ည်းများ  ရထာေ်ပံ့ ရပးမ ည့် အရပခအရန များ ၊ 
တိုင်းေင်းသားများ၏ စာရပနှင့် ယဉ်ရေျးမှုေဏ္ဍဖွံ့မဖိုး
ရေးအတွေ် ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်ရပးရနမှု အရပခ အရန
များနှင့် ပတ်သေ်၍ အသီးသီးပပန်လည်ရေွးရနွးခဲ့ကေ
သည်။
အပမြယံဇာတများစွာေှိ

 ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်ေမှ်းပပညန်ယသ်ည ်ဧေယိာစတေုန်းမိငုရ်ပါင်း ၆ 
ရသာင်းရေျာ်၊ လူဦးရေ ၅ ေသမ ၅ သန်းေှိသပဖင့် မိမိတို့
နိုင်ငံတွင် ဧေိယာအေျယ်ေုံးပဖစ်မပီး သင့်တင့်သည့် 
ောသီဥတုေိှရကောင်း၊ ရပမေီဩဇာရောင်းသည့် ရပမသယံ 
ဇာတများစွာေှသိည့ ်ရေခရံပမခရံောင်းသည့ ်ရေသတစ်
ခပုဖစရ်ကောင်း၊ ရေသေိခုျစသ်ည့စ်တိပ်ဖင့ ်အားလုံးရောင ်
ေွေ်ကေမည်ေုိပါေ ရောင်းမွန်သည့်ရေသတစ်ခုပဖစ်မည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေသအတွင်းရနထိုင်သူ အများစုသည် 
စုိေ်ပျ ိုးရေးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေုိ ရောင်ေွေ်ကေ
သမူျားပဖစရ်ကောင်း၊ စပါး၊ ရပပာင်း၊ နမှ်း၊ အာလူးနငှ့ ်သီးနှံ
မျ ိုးစုံစိုေ်ပျ ိုးကေရကောင်း၊ ေန်အထွေ်နှုန်းများ ယခု
ထေ်ပိုမိုရောင်းမွန်ရအာင်ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ေိုပါေ 

စြါးေထွက်နှုန်းများ တိုးတက်အောင် 

အဆာင်ေေက်ပခင်းပဖင့် ပြည်နယ်ေတွက် 

ေကျ ိုးပဖစ်ထွန်းအစမည်ပဖစ်၊ မိမိတို့လူမျ ိုးြည် 

ဆန်ဗဟိုပြုစားြုံးသကပြီး လူတစ်ဦး၏

တစ်နှစ်စာစြါးလိုေြ်ချက်ြည် 

ြျှမ်းမျှေားပဖင့် ၁၅ တင်းခန့် ပဖစ်ြပဖင့် 

ဆန်စားြုံးမှုများအသကာင်း၊ ဆန်စားြုံးပခင်းပဖင့် 

ြရိုတင်းကယ်လိုေီများေေှိအစအသကာင်း၊ 

ေပခားောဟာေပဖစ်အစြည့် ြီးနှံများနှင့် 

ေြားငါးများကို မျှတစွာစားြုံးပခင်းပဖင့် 

ကျန်းမာအေးနှင့် ခနောကိုယ်ကကံ့ခိုင်ဖွံ့ပဖိုးအေးေတွက်

များစွာေအထာက်ေကူပြု။ 
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တိုင်းေင်းြားများနှင့်ြတ်ြက်၍ စာအြ၊ 
ယဉ်အကျးမှုများေှိြပဖင့် မိမိတို့ေအနပဖင့်
ေားအြးအသကာင်း၊ ြို့အြာ်ပြည်အထာင်စု

စာအြပဖစ်ြည့် ပမန်မာစာနှင့် ပမန်မာစကားကို 
ေြုံးပြုေမည်ပဖစ်၊ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း 

နိုင်ငံေြီးြီးြည် ေများေားပဖင့် 
ြတ်မှတ်ထားြည့် ရုံးြုံးစာနှင့် ရုံးြုံးစကား 

တစ်မျ ိုးတည်းကိုြာ ေြုံးပြုသကအသကာင်း၊ 
တိုင်းေင်းြားများ၏ စာအြနှင့်

ယဉ်အကျးမှုများတုိးတက်အစအေးေတွက်လည်း 
တိုင်းေင်းြားစာအြြင်သကားအေးနှင့် 
ြတ်ြက်ြည့် ဆော၊ ဆောမများ၏ 

လစာများတိုးပမှင့်အြးခဲ့၊ မိမိတို့၏ ေမျ ိုးြားအေး 
စရိုက်လက္ခဏာများကို 

မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းြိမ်းသကေန်လို။

ပပညန်ယ၏်ေငရ်ငမွျား ယခထုေပ်ိမုိရုောင်းမနွလ်ာမည်
ပဖစ်ရကောင်း။
ေကျ ိုးပဖစ်ထွန်းအစမည်

လူများအတွေ် စားရေးဖူလုံေန်အရေးကေီးသပဖင့် 
စားရေးဖလူုရံေးအတေွ ်တိေုတ်နွ်းရောငေ်ေွရ်နပခင်း
ပဖစ်ရကောင်း၊ စပါးအထွေ်နှုန်းများ တိုးတေ်ရအာင် 
ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင် ့ပပညန်ယအ်တေွ ်အေျ ိုးပဖစထ်နွ်း
ရစမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့လူမျ ိုးသည် ေန်ေိုဗဟိုပပု 
စားသုံးကေမပီး လူတစ်ဦး၏တစ်နှစ်စာစပါး လိုအပ်ချေ် 
သည် ပျှမ်းမျှအားပဖင့် ၁၅ တင်းခန့်ပဖစ်သပဖင့် ေန်စား
သုံးမှုများရကောင်း၊ ေန်စားသုံးပခင်းပဖင့် ပရိုတင်းေယ်
လိုေီများေေှိရစရကောင်း၊ အပခားအာဟာေပဖစ်ရစသည့် 
သီးနှံများနှင့် အသားငါးများေို မျှတစွာစားသုံးပခင်းပဖင့် 
ေျန်းမာရေးနှင့် ခနောေုိယ်ကေ့ံခုိင်ဖံွ မ့ဖိုးရေးအတွေ် များစွာ 
အရထာေအ်ေပူပုရကောင်း၊ ေမှ်းပပညန်ယသ်ည ်စိေုပ်ျ ိုး 
ရေးသာမေ ရမွးပမူရေးပါရောင်းမွန်သည့်ရေသပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရအးသာယာေှိရမွးပမူရေးဇုန်တွင် ရမွးပမူရေး
လုပ်ငန်းများအား စနစ်တေျရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး 
ရအာင်ပမင်သည့် လုပ်ငန်းများပဖစ်သည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ 
နို့စားနွား၊ ကေေ်၊ ေေ်များအား ရခတ်မီနည်းပညာများ
အသုံးပပု၍ ယခထုေပ်ိမုိရုမွးပမူကေရစလိရုကောင်း၊ ရအး
သာယာရမွးပမူရေးဇုန်တွင်သာမေ အပခားမမို့နယ်များ
တငွလ်ည်း ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများအား စနစတ်ေျပဖင့ ်
ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။

ေှမ်းပပည်နယ်တွင် စပါး၊ ရပပာင်း၊ အာလူး၊ ရနကော၊ 
ပန်းနှမ်း၊ ပဲပုပ်များေုိ စုိေ်ပျ ိုးကေရကောင်း၊ အေုိပါ ေီထွေ် 
သီးနှံများတွင်ပါေင်သည့် စပါး၊ ရပပာင်း၊ ပဲပုပ်၊ ရနကော၊ 
ပန်းနှမ်း၊ ရပမပဲ၊ နှမ်းတို့မှထွေ်ေှိသည့် ေန်ေွဲ၊ ဖွဲ၊ ပဲဖတ်
နှမ်းဖတ်များသည် တိေစ္ဆာန် ရမွးပမူရေးအတွေ် အစား 
အစာများေေှသိပဖင့ ်ပပညန်ယတ်ငွ်း တေိစ္ဆာနအ်စားအစာ 
များလုရံလာေစ်ွာ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်သာရကောင့ ်ရမွးပမူရေး
လုပ်ငန်းများအတွေ် အေျ ိုးေိှရအာင်ရောင်ေွေ်နုိင်ရကောင်း။
ေင်အငွများအကာင်းမွန်ေမည်

မိမိတ့ုိအရနပဖင့် နုိင်ငံတည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်နိငုင်သံာယာေရပပာရေး၊ စားရေေိေ္ခာ
ရပါများရေးေုိ အဓိေထားရောင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ နိငုင်ံ
သာယာေရပပာေန်အတွေ် အားလုံးတည်တည်မငိမ်မငိမ်

ပဖင့် ပပည်သူများအားလုံး ရပျာ်ေွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ေိုင် 
ရောင်ေွေ်နိုင်သည့် အရနအထားတွင်ေှိေမည်ပဖစ်မပီး 
ပပညသ်မူျား၏ ေငရ်ငမွျားရောင်းမနွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
နိုင်ငံရေးအေ တည်မငိမ်မှု၊ လုံခခုံရေးအေတည်မငိမ်မှုများ 
သည ်လိအုပရ်ကောင်း၊ သိုမ့သှာ နိငုင်သံာယာေရပပာလာ
မည်ပဖစ်မပီး အားေစားများ၊ ရပျာ်ပွဲေွှင်ပွဲများေို ေျင်းပ
ပပုလုပ်နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများအရောင်အထည် 
ရဖာရ်ောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ရအာငပ်မငမ်ှုေေှရိစရေးအတေွ ်
မမို ပ့ပနှင့်ရေျးလေ်ရနပပည်သူများသာမေ တာေန်ေိှသည့် 
အပုခ်ျုပသ်အူေင့ေ်င့မ်လှည်း ဦးရောငပ်ခင်း၊ အားရပး
ပခင်းနှင့် ေူညီရပးပခင်းများ ရောင်ေွေ်ရပးကေေန်လုိ
ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများ ရအာင်ပမင်ရစရေးအတေွ ်သရုသ
သနဖံွ့မဖိုးရေးလုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ေန် အရေးကေီး
ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်
ောတွင် လေ်ေိှလုပ်ရောင်ရနသည့် မိရုိးဖလာအရပခအရန 
အရပါ်တွင်ရောင့်ေဲတင်းတိမ်မရနဘဲ တိုးတေ်ရအာင် 
ရောင်ေွေ်မည်ေိုပါေ စိုေ်ပျ ိုးရေးရတာင်သူများ၏ 
လူမှုဘေများဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း။
လျှြ်စစ်ဓာတ်ေားများ ထုတ်လုြ်နိုင်အေး

လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား ထုတ်ယူပခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ေှမ်း 
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ပပည်နယ်အတွင်း ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် 
သံလွင်ပမစ်နှင့် အပခားအေင်းအပမစ်များစွာေှိရကောင်း၊ 
အလားတူ ရေျာေ်မီးရသွးများထေွေ်ှိသပဖင့် ရေျာေ် 
မီးရသွးအသုံးပပု၍ ရခတမ်နီည်းပညာများပဖင့ ်စနစတ်ေျ
ထတုလ်ပုန်ိငုပ်ါေ ပတေ်န်းေျငထ်ခိိေုမ်ှုေိနုည်းပါးရစ
မပီး လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုယ်၍ူေရကောင်း၊ ရတာငရ်ပါ် 
ရေသပဖစ်သည့်အတွေ်လည်း ရလအားလျှပ်စစ်ဓာတ်
အားများ ထတုယ်၍ူေရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်လျှပစ်စဓ်ာတ်
အားများ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးအတေွေ်ှမိပီးသားအေင်းအပမစ်
များေို အသုံးချနိုငပ်ခင်းပဖင့် ပပည်နယ်အတေွ် အေျ ိုးေှိ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားများ လုရံလာေစ်ွာ
ေေှပိခင်းပဖင့ ်ဖွံ့မဖိုတိုးတေမ်ှုများအား များစွာအရထာေ် 
အေူပပုရစမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ေှမ်းပပည်နယ်အတွင်း ပညာသင်ကေားနိုင်သည့် 
တေ္ကသိုလ်ဇုန် ၄ ဇုန်ေှိရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်များတွင် 
တေရ်ောေ်ပညာသင်ကေားပခင်းပဖင့် လူသားအေင်းအပမစ် 
များ များစွာရပါ်ထွေ်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်
များတငွ ်စီးပွားရေးနငှ့ ်ဥပရေေိငု်ောပညာေပမ်ျား သင ်
ကေားနုိင်ရေးအတွေ်လည်း စီမံရောင်ေွေ်ရပးထားရကောင်း၊ 
အေုိပါ ပညာေပ်များသည် နုိင်ငံဖံွ မ့ဖိုတုိးတေ်ရေးအတွေ် 
များစွာအရထာေအ်ေပူပုနိငုရ်ကောင်း၊ တေ္ကသိလုပ်ညာ 
သင်ကေားရေးအတွေ် အားရပးရောင်ေွေ်ကေရစလုိရကောင်း၊ 
ေမှ်းပပညန်ယအ်တငွ်း ၂၀၀၉ ခနုစှတ်ငွ ်သငူယတ်န်းတေ် 
ရောေသ် ူ၁၁၂၁၄၅ ဦးေှရိကောင်း၊ အေိပုါတေ ်ရောေ်
သူများမှ ပထမတန်းတေ်ရောေ်သူ ၁၀၁၄၂၈ ဦးသာေှိ
ရတာ့သပဖင့် ၈၄ ောခိုင်နှုန်းသာေှိရတာ့ရကောင်း၊ ပဉ္စမ
တန်းတေရ်ောေခ်ျနိတ်ငွ ်၆၄၀၀၀ ဦးသာေိှရတာသ့ည်
ေိုရတွ့ေှိေသပဖင့် ၅၂ ောခိုင်နှုန်းသာ ပညာသင်ကေား
ရတာသ့ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ အေိပုါပညာသငက်ေား
သမူျား နေမတန်းရောေ်ေှခိျနိတ်ငွ ်၄၁၀၀၀ ဦးသာေိှမပီး 
၃၄ ောခိုင်နှုန်း၊ ေသမတန်းတေ် ရောေ်သူ ၃၇၀၀၀ ေှိ
မပီး ၃၀ ောခိုင်နှုန်းေှိမပီး ေသမတန်းရအာင်ပမင်သူ ၉၆၀၀ 
ဦးသာရအာင်ပမင်သပဖင့် ၇ ေသမ ၉၃ ောခုိင်နှုန်းသာေိှသပဖင့် 
ပညာရေးအားနည်းမှုေိှသည်ေုိ ရတွ့ေိှေသပဖင့် ပညာရေး
အားရပးေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ပညာရေးအားနည်းချေမ်ျား
ေှသိပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးနငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများတွင် ရောင်ေွေ်မည့်အသိပညာေှင်များ ပပည့ ်

စုစံွာလိအုပမ်ှုအတေွ ်အခေအ်ခေဲှရိနသညေ်ိ ုသုံးသပ်
ရတွ့ေှိေရကောင်း။ 
ြညာေည်ပမှင့်တင်အေး

ပညာရေးတွင် အရပခခံပညာနှင့် အေင့်ပမင့်ပညာ
ဟ၍ူနစှမ်ျ ိုးေှရိကောင်း၊ တေ္ကသိလုမ်ျားသည ်တေရ်ောေ ်
သူများသည် မိမိေိုယ်တိုင်ရလ့လာပခင်း၊ မိမိေိုယ်မိမိ 
ထိန်းသိမ်းပခင်းပဖင့် တေ္ကသိုလ်ရေျာင်းသားဘေအား 
ပဖတ်သန်းကေေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ပညာသင်ကေားသည့် 
အေင့်အလိုေ် ရေျာင်းသားများ၏ အရတွ့အကေုံများ
မှာေွပဲပားသွားကေရကောင်း၊ ေမှ်းပပညန်ယအ်တငွ်း လသူား
အေင်းအပမစ်များ ရမွးထုတ်နိုင်ရေးအတွေ် ပညာေည်
ပမှင့်တင်ရေးအတွေ် အားရပးရောင်ေွေ်ကေရစလုိရကောင်း။
ေီမိုကအေစီစနစ်နှင့် ဖက်ေေယ်စနစ်ကို ြိေှိေန်လို

မငိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတ့ုိအရနပဖင့် ကေိုးပမ်း 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ေီမုိေရေစီ
နှင့်ဖေ်ေေယ်စနစ်ေို အရပခခံသည့် တိုင်းေင်းသားများ 
စုရပါင်းရနထိုင်သည့် ပပည်ရထာင်စုနိုင်ငံပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ေီမိုေရေစီစနစ်နှင့် ဖေ်ေေယ်စနစ်ေို သိေှိ
ေန်လိုရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီစနစ်ေိုသည်မှာ အများစု၏ 
သရဘာေန္ဒပဖင့ ်ဥပရေနငှ့အ်ညအီပုခ်ျုပရ်ောငေ်ေွက်ေ
ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ဥပရေနှင့်အညီ ရောင်ေွေ်မည်ေို
ပါေ အားလုံးလိေုန်ာကေေမညပ်ဖစရ်သာလ်ည်း “လညူီ
လျှငဤ်ေိေုျွဖဲတသ်ည”် ေိသုည့လ်ပုေ်ပမ်ျ ိုး ရောငေ်ေွ ်
၍မေရကောင်း၊ ဖေ်ေေယ်စနစ်ေိုသည်မှာ အားလုံးေို 
လုပ်ပိုင်ခွင့်မျှမျှတတပဖင့် ခွဲရေေျင့်သုံးရောင်ေွေ်ပခင်း
ပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေမီိေုရေစစီနစတ်ငွ ်ရေွးရောေပ်ွသဲည ်
နိုင်ငံအတွေ်အရေးကေီးသပဖင့် အမှားခံ၍မေရကောင်း၊ 
မပီးခဲသ့ည့ ်၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်အရထရွထရွေွးရောေပ်ွတဲငွ ်
မဲစာေင်းများ များစွာမှားယွင်းမှုပဖစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ရေွး ရောေ်ပွဲမေျင်းပမီောလများတွင် မိမိအရနပဖင့် 
ရေွးရောေ်ပဲွတွင် လွတ်လပ်မှုနှင့် မျှတမှုေိှရစရေးအတွေ် 
အသရိပးမှုများ မကောခဏပပုလပုခ်ဲရ့ကောင်း၊ NLD ပါတီ
အရနပဖင့် မဲေွယ်စည်းရုံးမှုများ ရောင်ေွေ်ချနိ်တွင်
လည်း ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအားအရကောင်းပပု၍ မဲေွယ်မှု
များအား မျှတမှုမေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ခဲ့ကေရကောင်း၊ 
ကေိုတင်မဲရပးချနိ်တွင်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေို 
ရေျာ်လွန်ရောင်ေွေ်ခဲ့ကေသည်ေို ရတွ့ေှိခဲ့ေရကောင်း၊ 
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မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပဖေှင်းေန် အကေိမ် 
ကေိမ်ရပပာကေားခ့ဲရသာ်လည်း ရပဖေှင်းခ့ဲမှုမေိှသပဖင့် ယခု
အရပခအရနမျ ိုးသို့ ရောေ်ေှိလာပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည် ပပည်သူများလိုလားသည့် ေီမိုေ
ရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ေေ်လေ်ရလျှာေ်လှမ်း
ရနရကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေအား 
ပပည်သူ့ေန္ဒခံယူပွဲေျင်းပ၍ အတည်ပပုရောင်ေွေ်ခဲ့
ပခင်းပဖစ်သပဖင့် ဖျေ်သိမ်း၍မေရကောင်း၊ ရခတ်ောလ
နှင့် ညီညွတ်မှုမေိှရသာ အရကောင်းအောများအား ပပင်ေင်
ေန်အတွေ် မိမိတ့ုိအရနပဖင့်လေ်ခံရကောင်း၊ မိမိတ့ုိအရန 
ပဖင့် ေီမုိေရေစီအေ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပဲွအား မှန်မှန်ေန်ေန်ပဖင့် ပပန်လည် 
ေျင်းပနိငုရ်ေးစနစတ်ေျပဖစရ်အာင ်စမီရံောငေ်ေွက်ေ
ေန်လိုရကောင်း၊
ေမျ ိုးြားအေး စရိုက်လက္ခဏာများကို ထိန်းြိမ်းသကေ
မည်ပဖစ်

တိငု်းေင်းသားများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် စာရပ၊ ယဉရ်ေျး 
မှုများေှသိပဖင့ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်အားရပးရကောင်း၊ သိုရ့သာ ်
ပပညရ်ထာငစ်စုာရပပဖစသ်ည့ ်ပမနမ်ာစာနငှ့ ်ပမနမ်ာစေား
ေို အသုံးပပုေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတောတွင်လည်း 
နိငုင်အံသီးသီးသည ်အများအားပဖင့ ်သတမ်တှထ်ားသည့ ်
ရုံးသုံးစာနငှ့ ်ရုံးသုံးစေား တစမ်ျ ိုးတည်းေိသုာ အသုံးပပု
ကေရကောင်း၊ တိငု်းေင်းသားများ၏ စာရပနငှ့ယ်ဉရ်ေျးမှု
များ တိုးတေရ်စရေးအတေွလ်ည်း တိငု်းေင်းသားစာရပ
သင်ကေားရေးနှင့်ပတ်သေ်သည့် ေော၊ ေောမများ၏ 
လစာများတုိးပမှင့်ရပးခ့ဲရကောင်း၊ မိမိတ့ုိ၏ အမျ ိုးသားရေး 
စရိုေ်လေ္ခဏာများေို မိမိတို့ေိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းကေ
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ထိုအ့တမူမိတိိုတ့ိငု်းေင်းသားများ၏ အမျ ိုး 
သားရေး စရိုေ်လေ္ခဏာများေို မိမိတို့ တိုင်းေင်းသား 
များေပင ်ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း။

ယှဉ်တွဲြွားေမည့်အောဂါ
ေျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ေှမ်းပပည်နယ်တွင် 

ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းများရနရသးရကောင်း၊ နယ်စပ်ရေသများမှ 
တစ်ေင့်ပပန်လည်ေင်ရောေ်လာသူများမှတစ်ေင့် ေူး
စေမ်ှုများပဖစရ်ပါ်လျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ မမိိ
တိုအ့ရနပဖင့ ်စစရ်ေးမှုများအား အေှနိအ်ဟနုပ်မငှ့ ်ရောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိမပီး သေ်ေိုင်ောတာေန်ေှိသူများ အရနပဖင့်
လည်း ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ေိဗုစ-်
၁၉ ရောဂါသည် လေ်ေှိအချနိ်အထိ ရပျာေ်ေင်းသွား
နိုင်သည့်ရောဂါမဟုတ်ရသးသပဖင့် ယှဉ်တွဲသွားေမည့် 
ရောဂါပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ပပည်သူများောေွယ် ရေး
များ အပမန်ေုံးထိုးနှံနိုင်ရေး စီစဉ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ မမို့သာယာလပှရေးသည ်ေျန်းမာရေးေိလုည်း
အရထာေ်အေူပပုရကောင်း၊ ရေရပမာင်းများပိတ်ေို့မှုမ
ေှိေန်၊ အမှိုေ်များစနစ်တေျ စွန့်ပစ်မှုများ ရောင်ေွေ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ သေ်ေိုင်ော စည်ပင်သာယာရေး 
ဌာနသာမေ ပပည်သူများေလည်း အသိစိတ်ဓာတ်ေှိေှိ 
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရေး အသိပညာရပးရောင်ေွေ်
ကေေန်လုိရကောင်း၊ ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းများ တည်ရောေ် 
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ ပလတစ်တစသ်ုံးစွမဲှုများ ရလျှာခ့ျရေး
အတွေ်လည်း ရောင်ေွေ်ကေရစလုိရကောင်း၊ ပလပ်စတစ် 
များအား စနစ်တေျသုံးစွဲမှုမေှိသပဖင့် သဘာေပတ်ေန်း 
ေျငေ်ိ ုထခိိေုန်ိငုရ်ကောင်း၊ ေမှ်းပပညန်ယသ်ည ်သာယာ
လပှသည့ ်ရေသတစခ်ပုဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ပတေ်န်း 
ေျင်သန့်ေှင်းမှုများေို ပိုမိုရောင်ေွေ်နိုင်မည်ေိုပါေ 
ခေီးသွားလပုင်န်း တိုးတေမ်ှုေိ ုအရထာေအ်ေပူပုမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေသသာယာလှပရေးအတွေ် မျေ်စိပသာေ 
ေေှရိစသည့ ်ပန်းပငမ်ျားနငှ့ ်အေပိေ်ရလောပငမ်ျားအား 
စိေုပ်ျ ိုးေနလ်ိရုကောင်း၊ ပတေ်န်းေျငရ်ောင်းများဖနတ်ီး
ရပးမှုသည် ရေသဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေးေုိ များစွာအရထာေ် 
အေူပပုရစမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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တပမ်ရတာသ်ားတိငု်းအရနပဖင့ ်တစဦ်းချင်းအေင့်
လိုေ် ရန့စဉ်လုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ငန်းတာေန်များေို 
မှန်မှန်ေန်ေန်ပဖင့် ရေျပွန်ရအာင်လုပ်ရောင်ရနပခင်း
သည် စစ်စည်းေမ်းရောင်းမွန်မှုနှင့် အမိန့်နာခံမှုေို 
ရဖာပ်ပရနပခင်းပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေပံငပ်ုစံမံစှ၍ ဖနိပက်ေိုး
စီးသည်အေံုး ရနထုိင်သွားလာမှု၊ ေတ်စားေင်ယင်မှု၊ စား
ရသာေ်မှုပုံစံများအားလုံး စည်းေမ်းစနစ်တေျေှိရန
ပခင်းသည် စစ်သားရောင်းတစ်ရယာေ်၏ အရလ့ 
အေျင့်ရောင်းများပင်ပဖစ်သည့်အတွေ် တစ်ဦးချင်း
စည်းေမ်း စနစ်တေျေှိရအာင်ရနထိုင်ကေေန်နှင့် အစဉ် 
အလာရောင်းများေိ ုေေလ်ေထ်နိ်းသမိ်းရောငေ်ေွ ်
သွားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ရအာေ်တုိဘာလ ၁ 
ေေ် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် အရေှ့ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချုပ် ရတာင်
ကေီးတပန်ယေ်ှ ိအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျားအား တိငု်း
စစ်ဌာနချု ပ်ခန်းမ၌ ရတွ့ေံုအမှာစေားရပပာကေားစဉ် 
ထည့်သွင်းရပပာကေားသည်။
တက်အောက်

အေိုပါ ရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတူ ဇနီး ရေါ်ကေူကေူလှ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်နှင့် ဇနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
(ရလ) ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်နှင့် ဇနီး၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့်ဇနီးများ၊ 
အရေှ့ပိ ုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိ ုလ်မှူးချုပ ်
နီလင်းရအာင်နှင့် ရတာင်ကေီးတပ်နယ်ေိှ အောေိှ၊ စစ်သည်၊ 
မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

နို င် ငံ ရတာ်စီမံအုပ်ချုပ် ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ ၊ 
တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရပပာ
ကေားောတွင် အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအရနပဖင့် 

အတေှ့ပိုင်းေိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ တောင်ကေီးေပ်နယ်ေှိ အောေှိ၊ စစ်သည်၊
မိသားစုများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ နိငုင်ရံေးပဖစရ်ပါ်ရပပာင်းလမဲှု အရပခအရန
များနှင့် တပ်မရတာ်၏ နိုင်ငရံတာ်ောေွယ်ရေးတာေန် 
ထမ်းရောငမ်ှုနငှ့ ်အမျ ိုးသား နိငုင်ရံေးဦးရောငမ်ှု အခန်း
ေဏ္ဍတို့ေို သိေှိနားလည်ေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ရေွးရောေပ်ွသဲည ်ေမီိေုရေစ၏ီ အနစှသ်ာေပငပ်ဖစမ်ပီး 
ရေွးရောေပ်ွ၌ဲ မသမာရသာနည်းလမ်းများပဖင့ ်အနိငုေ်
ေှိေန် လုပ်ရောင်မှုများေို မည်သည့်နိုင်ငံမျှလေ်ခံနိုင်
မည်မဟုတ်ရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပွဲတွင် အနိုင်ေေှိလာ
သည့ ်ေိယုစ်ားလယှမ်ျားသည ်သေေ်ိငုေ်ာလွှတရ်တာ ်
အသီးသီးမှတစ်ေင့် ဥပရေပပုရေးေိုင်ော၊ အုပ်ချုပ်ရေး 
ေုိင်ော၊ တေားစီေင်ရေးေုိင်ောတ့ုိတွင် တာေန်ထမ်းရောင် 
ကေမည့် နိုင်ငံ့ရခါင်းရောင်များေို မိမိတို့ေိုယ်စား ေန္ဒ
မရဲပးရေွးချယရ်ပးကေေသညပ်ဖစ်သည့်အတေွ် မှနေ်န်
သည့် ပပည်သူ့ေိုယ်စားလှယ်များပဖစ်ေန် လိုအပ်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ မသမာရသာနည်းလမ်းများ အသုံးပပု၍ 
ရေွးရောေ်ပွဲတွင် အနိုင်ေေှိလာသူများသည် ပပည်သူ့
ေိယုစ်ားလယှအ်စစအ်မနှ ်မညသ်ိုမ့ျှပဖစန်ိငုမ်ည ်မဟတု်
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစုံ 
ေီမိေုရေစအီရထရွထရွေွးရောေပ်ွတဲငွ ်ပဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်
ကေီးမားသည့် မဲစာေင်းမှားယွင်းရနမှုများေို ရပဖေှင်း
ရောင်ေွေ်ရပးေန် မည်သို့ပင်ရပပာေိုခဲ့ရသာ်လည်း 
တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် ရပဖေှင်းရပးပခင်း မေှိသည့်
အပပင ်တတယိအကေမိ ်လွှတရ်တာရ်ခါ်ယ၍ူ အစိုးေသစ်
ဖွဲ့ော နိငုင်ရံတာ၏်အာဏာေိ ုမတေားရသာနည်းလမ်း
ပဖင့ ်အဓမ္မေယေူန ်ရောငေ်ေွခ်ဲရ့သာရကောင့ ်ယခအုရပခ 
အရနသို့ ရောေ်ေှိခဲ့ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း။ 
ေဓိကတာေန်

တပ်မရတာ်ပိုင်းေိုင်ောများနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့ 
တပ်မရတာ်သားများ၏ အဓိေတာေန်ပဖစ်သည့် နုိင်ငံရတာ် 
ောေယွရ်ေး တာေနမ်ျားေိ ုရေျပနွစ်ွာထမ်းရောင်နုိင်
ရေးအတွေ် စွမ်းေည်စွမ်းအားေိှသည့် တပ်မရတာ် တစေ်ပ်
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ပဖစ်ရအာင် ရလ့ေျင့်ရနကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အောေှိ၊ 
စစသ်ညမ်ျားအရနပဖင့ ်တစဦ်းချင်းရန့စဉထ်မ်းရောငေ်
သည့် တာေန်များေို ရေျပွန်စွာထမ်းရောင်နုိင်ေန်နှင့် 
အေည်အချင်းပမှင့်တင်ရပးေန်အတွေ် ရလ့ေျင့်ရေးေိုင် 
ောနငှ့ ်ပညာေပပ်ိငု်းေိငုေ်ာသငတ်န်းများေိ ုဖငွ့လ်စှသ်င ်
ကေားရပးရနပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ အေင့လ်ိေု ်လုပ်ရောင်
ေမည့်တာေန်များေုိ မှန်မှန်ေန်ေန်လုပ်ရောင်ရနပခင်း
သည ်စစစ်ည်းေမ်းရောင်းမနွမ်ှုနငှ့ ်အမိန့်နာခံမှုေုိ ရဖာ် 
ပပရနပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သည ်စတင်သရနေ 
တည်ရပါေ်ဖွားလာေတည်းေပင် စည်းေမ်းရောင်းမနွ်
မပီး အမိန့်နာခံမှုရောင်းသည့် တပ်မရတာ်တစ်ေပ်ပဖစ်
မပီး စစ်စည်းေမ်းသည် တပ်မရတာ်၏ရေျာရိုးပင် ပဖစ်
သည့်အတွေ် တပ်မရတာ်၏ အစဉ်အလာရောင်းများ
ေို ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်း ရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း။

နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေးတာေန်ထမ်းရောင်ော၌ 
မည်သည့်တပ်ဖွဲ့တွင် တာေန်ထမ်းရောင်သည်ပဖစ်ရစ 
ရပခလျငတ်ပေ်ဲသ့ို ့တာေနထ်မ်းရောငန်ိငုေ်မညပ်ဖစမ်ပီး 
အမမဲတမ်းတိုေ်ပွဲေင်အသင့် (Fit for Fight, Ready for 
Fight) ပဖစ်ရနေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
ရလ့ေျင့်သားပပည့်ေရအာင် လုပ်ရောင်ရနကေေမည်
ပဖစ်ရကောင်း။

ထို့ပပင် မိမိတို့တစ်ဦးချင်း၏ အသိပညာ၊ အတတ် 
ပညာကေယ်ေရစရေးအတွေ် မိမိဘေေို တိုးတေ်ရစ
နုိင်သည့် စာအုပ်စာရပဗဟုသုတများေုိ ရလ့လာမှတ်သား 
ေမည်ပဖစ်မပီး မိမိလုပ်ငန်းတာေန်နှင့်သေ်ေိုင်သည်မှန်
သမျှေို သိေှိရအာင် အမမဲကေိုးစားရနေမည်ပဖစ်ော ပိုမို
ရောင်းမွန်ရအာင် လုပ်ရောင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
တပမ်ရတာသ်ားများ၊ မသိားစေုငမ်ျား၏ ပညာရေး၊ ေျန်း 
မာရေး၊ စားေတ်ရနရေးနှင့် သေ်သာရချာင်ချရိေးတ့ုိေုိ 
သတ်မှတ်ထားသည့်အေင့်နှင့်ရလျာ်ညီစွာ ပဖည့်ေည်း 
ရောငေ်ေွရ်ပးထားမပီးပဖစသ်ပဖင့ ်အောေှ၊ိ စစသ်ညမ်ျား
အရနပဖင့် မိမိတို့တာေန်ေို ရေျပွန်ရအာင်ထမ်းရောင်
ေန်နှင့် စွမ်းေည်သုံးေပ်ထေ်ပမေ်ရနရအာင် ကေိုးပမ်း
လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးတာေန်ေှိ
သူများအရနပဖင့်လည်း ညီညွတ်မျှတမပီး ရေျာသားေင် 
သားမခွဲ ပခားသည့်  ရခါင်းရောင်မှုေှိေမည် ပဖစ်ော 

လေ်ရအာေ်ငယ်သားများ၏ အုပ်ချုပ်ရထာေ်ပ့ံမှုေုိင်ော 
လိုအပ်သည်မှန်သမျှေို ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပးေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ရအာေ်ငယ်သားများေလည်း 
မိမိတို့၏ လိုအပ်ချေ်များေို မှန်မှန်ေန်ေန် သတင်းပို့
တငပ်ပေမညပ်ဖစေ်ာ တာေနေ်ှသိအူေင့ေ်င့မ်လှည်း မနှ ်
ေန်ပမန်ေန်စွာပဖင့် ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊

တိုင်းပပည်တစ်ခု ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ေန်အတွေ် ပညာ 
သငက်ေားရေးပိငု်းတငွ ်ရနာေေ်ျရန၍မေဘ ဲပညာတတ ်
လသူားအေင်းအပမစမ်ျား အမမမဲပပတရ်ပါ်ထေွလ်ာေနလ်ို
အပ်သည့်အတွေ် တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ 
တာေန်များေုိ ထမ်းရောင်ခ့ဲေမပီးရနာေ်ပုိင်းတွင် ေုိဗစ် 
-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ပိတ်ထားေသည့်ရေျာင်း
များေို နိုင်ငံရတာ်၊ မိဘနှင့် ောယေံေှင် ရေျာင်းသား
ရေျာင်းသမူျား သုံးဦးသုံးဖေန်စန်ာမှုမေှရိစေန ်ပပနလ်ည်
ဖွင့်လှစ်သင်ကေားရစခဲ့ရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း ေိုဗစ်-
၁၉ ရောဂါ တတိယလှိုင်းပဖစ်ရပါ်မှုအရပခအရနများရကောင့် 
ပပန်လည်ပိတ်ထားခဲ့ေရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် အုပ် 
ချုပ်သူအဖဲွ့အစည်း၊ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများနှင့် ပပည်သူ 
လူထုတ့ုိ ေုိင်းေန်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်မှုများရကောင့် 
ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ၈ ောခိုင်နှုန်းေန်းေျင်သာ
ေှိရတာ့သည်အထိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မပီပဖစ်ရကောင်း၊ 
ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေို ရမျှာ်မှန်းထားသည့် 
အတိငု်းအတာတစခ်အုထ ိရလျာေ့ျလာမသှာလျှင ်ပညာ 
ရေးအပါအေင် အပခားဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးလုပ်ငန်းများ
ေို အင်တိုေ်အားတိုေ် ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရသာ 
ရကောင့် ေူးစေ်ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေုိ ထိန်းချုပ်နုိင်ရေးအတွေ် 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် ပတ်သေ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်း 
ေမ်းများေုိ တိေျစွာလုိေ်နာေန် လုိအပ်မည် ပဖစ်ရကောင်း၊ 
တစ်ဦးချင်းစည်းေမ်းလိုေ်နာမှုမှ၊ တပ်ခွဲအလိုေ်၊ တပ် 
ေင်းအလိေု ်ထိမုတှစေ်င့ ်တပမ်ရတာတ်စေ်ပလ်ုံးရောဂါ 
ေူးစေ်မှုနှုန်း ရလျာ့ေျလာမည်ပဖစ်မပီး ၎င်းမှတစ်ေင့် 
နိငုင်ရံတာတ်စေ်ပလ်ုံး အတိငု်းအတာအထ ိထနိ်းချုပန်ိငု်
မည်ပဖစ်သပဖင့် တစ်ဦးချင်းေိုယ်စီအသိစိတ်ဓာတ်များ
ပဖင့် ေိုင်းေန်းထိန်းသိမ်းရနထိုင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စု
ေန်ကေီးများ၊ ေှမ်းပပည်နယ်ေန်ကေီးချု ပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ် 
ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ အရေှ့ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာန 
ချုပ် တုိင်းမှူးနှင့်တာေန်ေိှသူများလုိေ်ပါ၍ ရအာေ်တုိဘာ 
လ ၂ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် ရတာင်ကေီးမမို့၊ ရအးသာယာ 
စေ်မှုဇုန်အတွင်းေိှ ေှမ်းရုိးမရမွးပမူရေးဇုန်၌ ဥစားကေေ် 
ရမွးပမူထားေိှမှုနှင့် မျ ိူ းရဖာေ်ေေ်ရမွးပမူထားေိှမှုတ့ုိေုိ 
သွားရောေ်ကေည့်ရှုအားရပးသည်။

ဦးစွာ ေှမ်းရုိးမရမွးပမူရေးဇုန်ေှင်းလင်းရောင်၌ ရမွး 
ပမူရေးနှင့် ေုသရေးဦးစီးဌာန ပပည်နယ်ဦးစီးမှူး ရေါေ်တာ
ေင်းဇင်ရမာင်ေ ေှမ်းရုိးမရမွးပမူရေးဇုန်အတွင်း ရမွးပမူရေး
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ရနမှုများ၊ ရမွးပမူထုတ်လုပ်နုိင်မှု 
အရပခအရနနှင့် ပဖည့်ေည်းရပးေန်လုိအပ်ချေ်များအား
လည်းရောင်း၊ စေ်မှုကေီးကေပ်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် စစ်ရေး
ရေးဦးစီးဌာန ပပည်နယ်ညွန်ကေားရေးမှုး ဦးစုိးမင်းသူေ 
ရအးသာယာ စေ်မှုဇုန်၌ စေ်မှုလုပ်ငန်း ရောင်ေွေ်ရန
မှုများအားလည်းရောင်း၊  ရညာင်ရေွှမမို့နယ် ေည်ရပမာင်း
နှင့် ရေအသံုးချမှုစီမံခန့် ခဲွရေးဦးစီးဌာန လေ်ရထာေ်ညွှန်
ကေားရေးမှူး ဦးရေျာ်ရေျာ်ဦးေ အင်းရလးေန် ရေေှည်
တည်တ့ံ ခုိင်မမဲရေးအတွေ်  ရောင်ေွေ်ရနမှုနှင့် အနာဂတ်
တွင် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည့်လုပ်ငန်းများအား 
လည်းရောင်း ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။ 

ေှင်းလင်းတင်ပပမှုများအရပါ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ  ယခု ရအး
သာယာစုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးဇုန်ေုိ နုိင်ငံရတာ်၏ သားငါး
ေဏ္ဍတွင် တစ်ဖေ်တစ်လမ်းမှ အရထာေ်အေူ ပဖစ်ရစ
ေန်အတွေ် ယခင်တပ်မရတာ်အစုိးေလေ်ထေ်၌ မိမိ
ေုိယ်တုိင် လမ်းညွှန်ရောင်ေွေ်ရစခ့ဲပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထ့ုိရနာေ် ရေသထွေ် စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး ထုတ်ေုန်များ
ေုိ အရပခခံသည့်စေ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ရောင်နုိင်ရေး

တအးသာယာစေ်မှုဇုန်၊ တမွးြမူတေးဇုန်ေှိ လုပ်ငန်းတောင်ေွေ်ေားေှိမှုများအား 
သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
အတွေ် ရအးသာယာစေ်မှုဇုန်ေုိ အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောင်ေွေ်ခ့ဲပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ န့ုိနှင့် န့ုိထွေ်ပစ္စည်းများ
ေုိ ပပည်ပမှ တင်သွင်းရနေမှု ရလျာ့နည်းသွားရစေန်အတွေ် 
န့ုိစားနွားရမွးပမူရေးေုိ ရောင်ေွေ်ကေေန် ဦးစွာေည်ေွယ်
ခ့ဲရသာ်လည်း ရေသခံများပုိမုိစိတ်ေင်စားသည့် ဥစား
ကေေ်ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေုိ ရအာင်ပမင်စွာ ရောင်ေွေ်
လျေ်ေိှသည်ေုိ ရတွ့ေိှေသည့်အတွေ် ေမ်းရပမာေ်မိပါ
ရကောင်း၊ သ့ုိရသာ်လည်း စေ်မှုဇုန်နှင့် ရမွးပမူရေးဇုန်ေုိ 
ယခုထေ် ပုိမုိရအာင်ပမင်စွာရောင်ေွေ်နုိင်ေန် ရမျှာ်မှန်း
လုပ်ရောင်ခ့ဲပခင်းပဖစ်သည့်အတွေ်ဇုန်၏ မူလေည်ေွယ် 
ချေ်ပဖစ်သည့် န့ုိစားနွားရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းအပပင် အပခား
အသားငါးနှင့် စုိေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များေုိလည်း ရအာင် 
ပမင်စွာပဖစ်ရပါ်လာရေး လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ရမွးပမူရေးတိေစ္ဆာန်အစာ ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းအတွေ် 
ဖဲွ၊ ေန်ေဲွ၊ ရပပာင်း၊ ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်တ့ုိေုိရေသတွင်း 
လံုရလာေ်စွာစုရောင်းေေိှနုိင်မပီး ဓာတုရဗေရေးများ ေုိ 
ထည့်သွင်းရောစပ်မှုများ မလုပ်ရောင်ကေေန်လုိရကောင်း၊ 
စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးထွေ်ေုန်များေုိ စေ်မှုဇုန်မှတစ်ေင့် 
အေင့်မီမပီး အေည်အရသွးပပည့်ေသည့် ေုန်ရချာများ 
ထုတ်လုပ်ရပးနုိင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်တွင်းရေးေွေ်
အပပင် ပပည်ပနုိင်ငံများသ့ုိ ပ့ုိရောင်ေန်အတွေ်လည်း ဟဲ
ဟုိးရလေိပ်အား အေင့်ပမှင့်တင်ေန် ရောင်ေွေ်ထားေိှ
မပီးသား ပဖစ်သည့်အတွေ် ရအးခဲအသားငါးနှင့် စုိေ်ပျ ိုးရေး
ထုတ်ေုန်များေုိ ပ့ုိရောင်နုိင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်
ကေေန်လုိရကောင်း၊ ရေသတွင်း ရေခံရပမခံရောင်းများေုိ 
စီးပွားရေးအေတွေ်ရချေုိေ်မပီး နုိင်ငံအတွေ် အေျ ိုးေိှ
ရစေန် လေ်ရတွ့ေျေျ အသံုးချနုိင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အေေှိအေးြည် ေဓိကလိုေြ်ချက်ပဖစ်

ဇုန်တစ်ခုေုိ ရဖာ်ရောင်ောတွင် ရဘးေင်းလံုခခုံမှု 
(Safety) များစွာေုိစဉ်းစားမပီး လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်မပီး 
စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး၊ စေ်မှုလုပ်ငန်း မည်သည့်လုပ်ငန်း
ရောင်ေွေ်သည်ပဖစ်ရစ ရေေေိှရေးသည် အဓိေလုိအပ် 
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ချေ်ပဖစ်သည့်အတွေ် ဘေ်ရပါင်းစံုမှ တွေ်ချေ်ရောင် 
ေွေ်ကေရစလုိရကောင်း၊ SME နှင့် ပတ်သေ်၍ ရေသထွေ် 
ေုန်များေုိ အရပခခံသည့် အရသးစား၊ အလတ်စား စေ်မှု
လုပ်ငန်းေုိ လုပ်ရောင်ကေရစလုိရကောင်း၊ အားရပးေန်
လည်းလုိအပ်ရကောင်း၊ သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်း 
ရေးလုပ်ငန်းများေုိလည်း လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်မပီး ပစ္ုစ ပ္ပန်
တွင်ေိှရနသည့် မိမိတ့ုိေ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်မှသာလျှင် 
အနာဂတ်မျ ိုးေေ်သစ်များအတွေ်ရောင်းမွန်သည့် 
သဘာေပတ်ေန်းေျင်ေုိ လေ်ေင့်ေမ်းနုိင်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ အင်းရလးရေသအပါအေင် နုိင်ငံတစ်ေန်း စိမ်း 
လန်းစုိရပပရစရေးအတွေ် ေဟတ်ယာဉ်ပဖင့် မျ ိုးရစ့ေျဲ
ပခင်းများေုိလည်း တပ်မရတာ်မှ လုပ်ရောင်ရပးလျေ်ေိှ
ရကောင်း။

အင်းရလးေန်နှင့် ပတ်သေ်မပီး အင်းရလးေန်သည် 
ပမန်မာနုိင်ငံတွင်သာမေ ေမ္ဘာတွင်ပါ ရေျာ်ကေားသည့် 
ေန်ကေီးတစ်ခုပဖစ်သေ့ဲသ့ုိ အင်းရလးရဖာင်ရတာ်ဦး ပမတ် 
စွာဘုေားသည်လည်း ဗုေေဘာသာေင်များအကေားတွင် 
ထင်ေှားရေျာ်ကေားသည့် သာသနာ့အရမွအနှစ်တစ်ခုပဖစ် 
ရကောင်း၊ ထူးပခားချေ်အရနပဖင့် ရလှရလှာ်ောတွင် လေ်
ပဖင့်သာမေ ရပခရထာေ်ပဖင့်ပါရလှာ်ခတ်နုိင်ကေသပဖင့် 
နုိင်ငံတောမှ ေမ္ဘာလှည့်ခေီးသွားများ အထူးစိတ်ေင်စားမှု 
ေေိှထားရကောင်း၊ အင်းရလးေန်၏ အေွယ်အစားသည် 
ရေှးယခင်ေေိှခ့ဲသည်ထေ် ရေဖံုးလွှမ်းမှုပမာဏ ရလျာ့ 
နည်းလာသည်ေုိ သတိပပုကေေန်လုိရကောင်း၊ ရေဖံုးလွှမ်း
ဧေိယာ ရပါ်တွင်ရနထုိင်သည့် လူဦးရေ ပမာဏထပ်မံတုိး
ပမင့်မှုမေိှရစရေးနှင့် ရေရပါ်မှတစ်ေင့် ရေစပ်၊ ရေစပ်မှ
တစ်ေင့်ေုန်းရပါ်သ့ုိ တပဖည်းပဖည်း ရေွ့ှ ရပပာင်းရနထုိင်
နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ေျွန်းရမျာလုပ်ေုိင်မှု
များေုိလည်း ရလျှာ့ချေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပလပ်စတစ်
သည် အင်းရလးရေသတွင်သာမေ ေမ္ဘာ့ပင်လယ်ပပင်

များတွင်ပါ များပပားလာလျေ်ေိှမပီး ရေရနသတ္တေါများနှင့် 
သဘာေသယံဇာတများေုိ ပျေ်စီးယုိယွင်းရအာင် မခိမ်း 
ရပခာေ်လျေ်ေိှသပဖင့် အင်းရလးရေသခံများ၊ အုပ်ချုပ်သူ
အဖဲွ့အစည်းများနှင့်လုပ်ငန်းများေ ေုိင်းေန်းပူးရပါင်း ထိန်း 
သိမ်းကေေန်မှာကေားလုိရကောင်း၊ ယခင် အင်းရလးရေသ
သ့ုိ မိမိလာရောေ်ခ့ဲစဉ် ရေသခံများ၏ တင်ပပချေ်အေ 
အင်းရလးေန်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရထာေ် 
အေူပဖစ်ရစေန်အတွေ် ေုိေ်နှင့် ရဗေါေှင်းစေ် Aquatic 
Weed Harvester ၂ စီးေုိလှူေါန်းခ့ဲမပီး ယခုတင်ပပချေ်
များအေ အေျ ိုးေိှစွာ အသံုးချလျေ်ေိှသည့်အတွေ်လည်း 
ေမ်းရပမာေ်မိပါရကောင်း၊ စေ်ေုိ ရေေှည်အသံုးပပုနုိင်ရေး
အတွေ် စေ်ပုိင်းေုိင်ော ကေ့ံခုိင်မှုများေုိ ထိန်းသိမ်းရောင် 
ေွေ်ကေေန်နှင့် စေ်သံုးေီလုိအပ်ချေ်များေိှပါေ ပဖည့် ေည်း 
ရောင်ေွေ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေုိေ်၊ ရဗေါများမှတစ်ေင့် 
ရပမဩဇာထုတ်လုပ်အသံုးပပုနုိင်ရေး လုပ်ရောင်ရပးေမည် 
ပဖစမ်ပီး ရေသခမံျားအတေွ ်အလပုအ်ေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်း 
များေို ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

အင်းရလးေန်အတွင်း ရေေင်ရောေ်လျေ်ေိှသည့် 
အဓိေရေေင်ရပါေ် ရချာင်းကေီးရချာင်းငယ်များ မတိမ် 
ရောရစရေးအတွေ်လည်း သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးဌာနများ၊ 
ရေသခံများေ ေိုင်းေန်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။ 

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့်အဖဲွ့ေင်များသည် ေှမ်းရုိးမ ရမွး 
ပမူရေးဇုန်အတွင်းေိှ ရေါေ်တာစုိင်းလံု၏ ဥစားကေေ် 
ရမွးပမူရေးခခံနှင့် Farm Myanmar Co,Ltd မှ လုပ်ရောင်
လျေ်ေိှသည့် မျ ိူ းရဖာေ်ေေ်ရမွးပမူထားေိှမှုတ့ုိေုိ သွား 
ရောေ်ကေည့်ရှုအားရပးခ့ဲမပီး ရမွးပမူရေးေဏ္ဍဖံွ့မဖိုးတုိး 
တေ်ရေးအတွေ်လုပ်ရောင်နုိင်မည့် အရပခအရနများ
နှင့် ပတ်သေ်၍ ရေွးရနွးမှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ေရလာမမို့ေိှ စစ်ဦးစီးတေ္ကသုိလ်မှ နည်းပပအောေိှကေီးများ
နှင့် သင်တန်းသားအောေိှကေီးများအား ရအာေ်တိုဘာလ 
၂ ေေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ေရလာတပန်ယခ်န်းမ၌ ရတွ့ေုံ
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အေုိပါရတွ့ေံုပဲွသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရလ) ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာငရ်မာင်
ရေျာ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိ
ကေီးများ၊  အရေှ့ပိငု်းတိငု်းစစဌ်ာနချုပတ်ိငု်းမှူး၊ စစဦ်းစီး
တေ္ကသိုလ်ရေျာင်းအုပ်ကေီး၊ နည်းပပအောေိှကေီးများနှင့် 
သင်တန်းသားအောေှိကေီးများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေပမင့်ဆုံးပဖစ်

ရတွ့ေုံပွဲတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေား 
ရပပာကေားောတွင် စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်သင်တန်းသည် 
တပမ်ရတာမ်ဖှငွ့လ်စှသ်ည့ ်သငတ်န်းများတငွ ်စစဘ်ေ်
ေိုင်ောသင်တန်းများ၌ အပမင့်ေုံးပဖစ်မပီး တပ်မရတာ် 
(ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) မှ အောေှိကေီးများအားလုံးေို ရပါင်း
စ၍ု စစဘ်ေေ်ိငုေ်ာရခါင်းရောငမ်ှုနငှ့ ်ဦးရောငမ်ှုေုိင်ော
တ့ုိေုိ သင်ကေားရပးပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံရတာ်
ောေယွရ်ေးတေ္ကသိလုသ်ည ်နိငုင်ရံေးအပမင၊် စီးပွားရေး
အပမင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအပမင်၊ ောေွယ်ရေးအပမင်စသည့် 
အပမင် (၄) ပမင်နှင့်ပတ်သေ်၍ သင်ကေားရပးသည့် 
တေ္ကသိုလ်တစ်ခုပဖစ်ရကောင်း၊ စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်တွင် 
တေ်ရောေ်ရနသူများသည် အများအားပဖင့် ရပခလျင် 
တပ်ေင်းမှူးများပဖစ်မပီး Commander များပဖစ်ကေရကောင်း၊ 
Commander များအပဖစ် တာေန်ထမ်းရောင်ောတွင် 
တပေ်င်းတစေ်င်း၏ စမီခံန့်ခွရဲေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် စစဦ်းစီး၊ 
စစ်ရေး၊ စစ်ရထာေ်လုပ်ငန်းေပ်များအား ရောင်ေွေ်ေ

 ေတလာမမို့ေှိ စစ်ဦးစီးေေ္ကသိုလ် နည်းြပအောေှိကေီးများနှင့်
သင်ေန်းသားအောေှိကေီးများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

ပခင်းပဖစ်မပီး တပ်ေင်းတစ်ေင်းေုိ စီမံခန့် ခဲွမှုလုပ်ငန်းများ
ေိ ုစနစတ်ေျရလလ့ာ၍ ရောငေ်ေွပ်ါေ တနဖ်ိုးမပဖတ်
နိုင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ော အရတွ့အကေုံရောင်းများ
ေိုေေှိနိုင်မည်ပဖစ်မပီး အပခားနယ်ပယ်များတွင်လည်း 
အသုံးချနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။
ေအလ့ေကျင့်အကာင်းအမွးပမူ

တပ်ေင်းမှူးတစ်ဦး၏ တာေန်ေတ္တေားများသည် 
အလွန်ေျယ်ပပန့်သည့်အတွေ် တာေန်ထမ်းရောင်ော 
တွင် စနစ်ေျနမှုေှိေန်လိုမပီး အမမဲမပပတ်ရလ့လာရနေ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်တစေ်င့ပ်မင့ေ်ာထူးတာေနမ်ျား
ေုိ ထမ်းရောင်ေမည့်အချန်ိတွင် လုပ်ရောင်နုိင်မည့် 
အောများ၊ လုပ်ရောင်သင့်သည်များေို မှတ်စုရေးမှတ်
ထားေှိတတ်သည့် အရလ့အေျင့်ရောင်းရမွးပမူေန်နှင့် 
အမှန်တေယ် တာေန်ထမ်း ရောင်ေသည့်အချနိ်တွင် 
မိမိမှတ်သားထားသည်များနှင့် ချနိ်ထိုးသုံးသပ်လုပ် 
ရောငပ်ါေ အခေအ်ခမဲေှ ိတာေနထ်မ်းရောငန်ိငုမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ကေုံ ရတွ့လာေနုိင်သည့် အခေ်အခဲများအား 
မည်သ့ုိမည်ပံု ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ေမည်ေုိ ကေိုတင်စဉ်းစား 
ထားေန်လုိရကောင်း၊ တပ်ေင်းမှူးတာေန်ေုိ မူတည်ရပပာေုိ 
ပခင်းပဖစ်မပီး သင်တန်းသားများအရနပဖင့် မိမိတ့ုိထမ်းရောင် 
ရနေသည့ ်လပုင်န်းတာေနမ်ျားနငှ့ ်နှိုင်းယဉှရ်ောငေ်ေွ်
ကေရစလိုရကောင်း။

သင်တန်းေင်းချနိ်တွင် သင်တန်းမှ သင်ကေားရပး 
လိေုသ်ည့ ်အရတွ့အကေုံများအား အပပည့အ်ေအသုံးချ
ေနလ်ိရုကောင်း၊ စစအ်ရပခခသံရဘာတေားများေိ ုစာရတွ ၊့ 
လေ်ရတွ့ဟန်ချေ်ညီ လေ်ရတွ့အသံုးချေန်လုိရကောင်း၊ 
အပခားစစ်ပညာနှင့်ပတ်သေ်၍ အရပခခံသင်တန်းများ
တွင် တေ်ရောေ်ထားကေသူများပဖစ်မပီး ယခုသင်တန်း
တငွ ်အသပိညာနငှ့ ်အတတပ်ညာများပဖင့ ်အရတွ့အကေုံ
ေှသိည့ ်နည်းပပများပဖင့ ်ပဖည့ေ်ည်းရောငေ်ေွရ်ပးထား
ရကောင်း၊ မိမိတို့အရတွ့အကေုံနှင့်ယှဉ်၍ သီအိေုမီျားပဖင့် 
ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်ေရကောင်း၊ သင်တန်းမှရေွးရနွးမှု
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များမှတစ်ေင့် မိမိတို့အရနပဖင့် ရောင်ေွေ်သင့်သည်
များေိစုဉ်းစား၍ အပပနအ်လနှ ်ရေွးရနွးရောငေ်ေွေ်န ်
လိရုကောင်း၊ တေ္ကသိလုေ်ိသုညမ်ှာ စာေျေေ်နမ်ဟတု်
ဘဲ ရတွးရခါ်တတ်ရစေန် ရလ့ေျင့်ရပးသည့် ရနောတစ်ခု 
ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ သင်ခန်းစာများေို Theory ပိုင်း၊ 
Principle ပိုင်းအေသာ သင်ကေားရပးပခင်းပဖစ်မပီး မိမိ
တို၏့ ရတွးရခါ်ရပမာပ်မငမ်ှု၊ ထိုးထငွ်းကေေံမှုတိုပ့ဖင့ ်လေ ်
ရတွ့နယပ်ယတ်ငွ ်ရအာငပ်မငရ်အာင ်လပုရ်ောငေ်မည်
ပဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပဖစ်ရပါ်ရပပာင်းလဲမှု အရပခ 
အရနများေိလုည်း သေိှရိနေမညပ်ဖစမ်ပီး နိငုင်ရံတာသ်ည ်
ပါတီစုံေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်း
ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုလမ်းရကောင်းသည် ပပည်သူေ 
ရေွးချယထ်ားပခင်းပဖစသ်ည့အ်တေွ ်တိငု်းပပညန်ငှ့ ်ပပည်
သူ ောေွယ်ရေးတာေန် ထမ်းရောင်ရနသည့် တပ်မရတာ် 
အရနပဖင့် မျေ်ေွယ်ပပု၍မေဘဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပဖစ်တည်
ရေး ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွေ်န ်တာေနေ်ှရိကောင်း၊ တပမ် 
ရတာ်အရနပဖင့် ပပည်သူတစ်ေပ်လုံး၏ ေန္ဒပဖစ်သည့် 
ပါတီစုံေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်း
နိငုရ်ေးအတေွရ်ဖာရ်ောငရ်ပးခဲမ့ပီး  ၂၀၁၀ ပပည့န်စှတ်ငွ ်
ပါတစီုေံမီိေုရေစ ီရေွးရောေပ်ွေဲျင်းပရပးနိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ 
ထိုရ့နာေ ်သမ္မတ ဦးသနိ်းစနိ ်ဦးရောငသ်ည့ ်အစိုးေနငှ့်
လေ်တွဲ၍ နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးလုပ်ငန်းများ
ေုိ လုပ်ရောင်ရပးခ့ဲရကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ရေွးရောေ် 
ပွဲဥပရေအချ ို့ေို ပပင်ေင်၍ အမျ ိုးသားေီမိုေရေစီအဖွဲ့
ချုပပ်ါတေီိ ုရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်ပါေငန်ိငုရ်ေး လပုရ်ောင်
ရပးခ့ဲရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစံုေီမုိေရေစီရေွးရောေ် 
ပွဲတွင် ကေီးမားသည့် မဲမသမာမှုများပဖစ်ရပါ်ခဲ့သပဖင့် 
ရပဖေှင်းရောင်ေွေ်ရပးနိုင်ရေး တပ်မရတာ်အရနပဖင့် 
အကေိမ်ကေိမ်ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရသာ်လည်း ရပဖေှင်း
ရောငေ်ေွရ်ပးပခင်းမေှသိည့အ်ပပင ်နိငုင်ရံတာ၏်အာဏာ
ေို အဓမ္မနည်းလမ်းပဖင့်ေယူေန် ကေံစည်ကေိုးပမ်းလာမှု
များရကောင့် နိုင်ငံရတာ်အား နိုင်ငံရေးအေအရေးရပါ် 
အရပခအရနရကေညာ၍ နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်အားေယူ
ော စစမ်နှစ်ည်းေမ်းပပည့ေ်သည့် ပါတီစံုေီမုိေရေစီစနစ်
ရဖာ်ရောင်နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ မဲမသမာမှု
ေိသုညမ်ှာ ေမီိေုရေစစီနစ ်တညရ်ောေေ်ာတငွ ်အလနွ်
ေိုးေွားသည့် ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ပါရကောင်း။

ေပမဲတမ်းအလ့ကျင့်
တပ်တည်ရောေ်ရေးအပိုင်းနှင့် ပတ်သေ်၍ စွမ်း

ေည်စွမ်းအား ေှိသည့် တပ်မရတာပ်ဖစရ်စရေး အမမဲတမ်း
ရလေ့ျင့ရ်ောငေ်ေွရ်နေမညပ်ဖစေ်ာ ရလေ့ျင့ရ်ေးပိငု်း
တွင်တစ်ဦးချင်းရလ့ေျင့်ရေးမှ အစုအဖွဲ့ရလ့ေျင့်ရေး
အထ ိမနှမ်နှေ်နေ်နပ်ဖင့ ်ရလေ့ျင့ရ်ောငေ်ေွရ်နေမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ တစဦ်းချင်းစည်းေမ်းလိေုန်ာ ရစာင့ထ်နိ်း
မှု ရောင်းမနွေ်နလ်ည်းအရေးကေီးရကောင်း၊ တပမ်ရတာ်
တငွ ်အရပခခသံငတ်န်းများ တေရ်ောေမ်ပီးသညန်ငှ့ ်မမိိ
ေိယုေ်ိ ုထနိ်းရကောင်းရောငေ်ေွက်ေေမပီး လိေုန်ာေန ်
လိုအပ်သည်များေို လိုေ်နာ၍ ရစာင့်ထိန်းသင့်သည်
များေို ရစာင့်ထိန်းပခင်းသည် မိမိေိုယ်ေို ထိန်းသိမ်း
ရောင်ေွေ်ပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ အုပ်ချု ပ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ 
မမိေိိယုေ်ိ ုထနိ်းသမိ်းသေဲသ့ို ့လေရ်အာေင်ယသ်ား
များေိုလည်း ထိန်းသိမ်းော ေသင့်ေထိုေ်သည့် အခွင့် 
အရေးများေိ ုမနှမ်နှေ်နေ်နပ်ဖင့ ်ပဖည့ေ်ည်းရပးေမည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ရအာေ်၏ လိုအပ်ချေ်ေို မိမိရပဖ
ေငှ်း၍ေသည့ ်နည်းလမ်းရပါင်းစုပံဖင့ ်ရပဖေငှ်းရပးနိငုရ်ေး 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိလုပ်ရောင်
မပီး စစစ်ည်းေမ်းရောင်းမနွ၍် အပုခ်ျုပရ်ထာေပ်ံမ့ှုများ 
ရောင်းမနွမ်ညေ်ိပုါေ စတိဓ်ာတပ်ိငု်းေိငုေ်ာတငွလ်ည်း 
ရောင်းမွန်ခိုင် မမဲလာမည်ပဖစ်ရကောင်း ၊  ထို့ရကောင့်  
ရအာင်ပမင်သည့် ရခါင်းရောင်ရောင်းများ ပဖစ်လာရစ
ရေးအတေွ ်လပုင်န်းရအာငပ်မငမ်ှုေေှေိန ်ကေိုးပမ်းရောင ်
ေွေ်ေမည်ပဖစ်မပီး ရလ့လာမှုအားရောင်းမှသာလျှင် 
ရတွးရခါ်ကေေံမှုများ ရောင်း မနွမ်ညပ်ဖစသ်ည့အ်တေွ ်
မိမိတို့တစ်ဦးချင်းဘေတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရလ့လာ 
အားထတုက်ေိုးပမ်းကေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိသုိုက့ေိုးစား
အားထုတ်ောတွင်  ေည်မှန်းချေ်ထားမပီး  ကေိုးစား
အားထုတ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေည်မှန်းချေ်ထား၍ 
ကေိုးစားအားထုတ်ော၌လည်း မိမိေည်မှန်းချေ်ပပည့်မီ
ရေးေိ ုရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်သတူစပ်ါးအရပါ်မထခိိေုရ်စ
ဘဲ ရိုးရိုးသားသားရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ အလုပ် 
လုပ်ော၌ ရပါ်လွင်ရစလုိသပဖင့် အလုပ်လုပ်ပခင်းမျ ိုး မဟုတ်
ဘဲ ေည်မှန်းချေ်မပီးရပမာေ်ရအာင်ပမင်ရအာင်၊ အလုပ်
မပီးရပမာေ်ရအာင် ကေိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ပခင်းမျ ိုး
ပဖင့သ်ာ မမိဘိေေိ ုတညရ်ောေသ်ွားကေရစလိရုကောင်း 
ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဖဲွ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများ၊ ေှမ်းပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီး 
ချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ အရေှ့ပုိင်းတုိင်း
စစ်ဌာနချုပ် တုိင်းမှူးနှင့်တာေန်ေိှသူများ လုိေ်ပါ၍ 
ရအာေ်တုိဘာ ၂ ေေ် ညရနပုိင်းတွင် ရတာင်ကေီးမမို့နယ်၊ 
ပင်းပေ်ရေသ၊ ပင်ငုိရေျးေွာအနီးေိှ စေ်မှုေန်ကေီးဌာန၊ 
အမှတ်(၁) အကေီးစားစေ်မှုလုပ်ငန်း အမှတ်(၂) သံမဏိ
စေ်ရံု (ပင်းပေ်)သ့ုိ သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။

ဦးစွာ စေ်ရံုေှင်းလင်းရောင်တွင် စေ်မှုေန်ကေီးဌာန 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် 
စွမ်းအင်ေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးရအာင်သန်း
ဦးတ့ုိေ အမှတ် (၂) သံမဏိစေ်ရံု (ပင်းပေ်) စီမံေိန်း၏ 
ပေတိအရပခအရနများနှင့် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်မည့် 
အစီအမံများ ချမှတ်နုိင်ရေးအတွေ် စိစစ်ရောင်ေွေ်ခ့ဲမှု 
အရပခအရနများ၊ စေ်ရံုအတွေ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် 
သဘာေဓာတ်ရငွ့များ လံုရလာေ်စွာ ေေိှရေးအတွေ် စီမံ
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှု အရပခအရနများအားလည်းရောင်း၊ 
စေ်ရံုမှူးေ စေ်ရံုေုိင်ော အချေ်အလေ်များနှင့် စေ်ရံု
လည်ပတ်နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှု အရပခအရနများ
အား ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။
ပဖည့်ဆည်းအြးနုိင်မည်

ေှင်းလင်းတင်ပပမှုများအရပါ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အမှတ် (၂) 
သံမဏိစေ်ရံု (ပင်းပေ်) စီမံေိန်းသည် ပမန်မာနုိင်ငံတွင် 
ပထမဦးေံုး စတင်အရောင်အထည်ရဖာ်ခ့ဲသည့် သံနှင့် 
သံမဏိစေ်ရံု စီမံေိန်းကေီး တစ်ခုပဖစ်ရကောင်း၊ စီမံေိန်း
ကေီးမပီးစီးပါေ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေးအတွေ် 
အရပခခံလုိအပ်ချေ် တစ်ခုပဖစ်သည့် သံ၊ သံမဏိ ထုတ်ေုန်
များေုိ ပပည်ပသွင်းေုန်အပဖစ် တင်သွင်းေန်မလုိဘဲ ပပည် 
တွင်းလုိအပ်ချေ်ေုိ ပဖည့်ေည်းရပးနုိင်မည်ပဖစ်မပီး အလုပ် 

အမှေ် (၂) သံမဏိစေ်ရုံ (ပင်းပေ်) စီမံေိန်းသို့
 သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
အေုိင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရပးနုိင်ပခင်း၊ ခုိင်မာသည့် 
ရေးေွေ်ေိှပခင်းတ့ုိရကောင့် မပဖစ်မရန ရအာင်ပမင်ရအာင် 
အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်န ်လိအုပသ်ည့ ်စမီေံနိ်း 
တစ်ခုပဖစ်ရကောင်း၊ စီမံေိန်းတစ်ခု လံုး၏ မပီးစီးမှု ောခုိင်နှုန်း 
၉၈ ေသမ ၈၆ ောခုိင်နှုန်းထိ မပီးစီးခ့ဲမပီးပဖစ်ရသာ်လည်း 
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တေ်လာသည့် အစုိးေလေ်ထေ် ၂၀၁၇ 
ခုနှစ် မတ်လ ၆ ေေ်ရန့နှင့် ၁၅ ေေ်ရန့တ့ုိတွင် ေျင်းပပပုလုပ်
သည့် ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်အစည်းအရေးတွင် ရေှ့ 
ရနာေ် မေင်မပခင် ေံုးပဖတ်မှုများရကောင့် စီမံေိန်းတည် 
ရောေ်မှုေုိ ေပ်ေုိင်းခ့ဲေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံအတွေ် 
များစွာထိခုိေ်ေံုးရှုးံမှုပဖစ်ရစခ့ဲရကောင်း၊ စီမံေိန်းသည် 
နုိင်ငံရတာ်အတွေ် လေ်ရတွ့အေျ ိုးပဖစ်ထွန်းရစနုိင်မည့် 
စီမံေိန်းတစ်ခုပဖစ်သည့်အတွေ် မိမိတ့ုိအစုိးေလေ်ထေ်
တွင် စီမံေိန်းတည်ရောေ်မှုများ အပမန်ေံုး ပပန်လည်
စတင်နုိင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်ရနပခင်း ပဖစ်ရကောင်း။
အလျှာ့ချနုိင်မည်

စီမံေိန်းစတင်ေန် လျှပ်စစ်၊ သဘာေဓာတ်ရငွ့၊ ေုန် 
ကေမ်းနှင့် သယ်ယူပ့ုိရောင်ရေး စနစ်တ့ုိေုိ အသင့်ကေိုတင်
ပပင်ေင်ထားေန်လုိရကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပပတ်
ရတာေ်မှုများပဖစ်ရပါ်ပါေ စေ်ရံုများအတွေ် ေံုးရှုးံမှု
တန်ဖုိးကေီးမားသည့်အတွေ် လုိအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်
အားများ ပပတ်ရတာေ်မှုမေိှရစရေး စနစ်တေျ ရောင်ေွေ်
ေန်လုိရကောင်း၊ စေ်ရံုအား သတ်မှတ်ေေ်အတွင်း စတင်
လည်ပတ်၍ သံမဏိ ထုတ်လုပ်မှုအား အပမန်ေံုးရောင်ေွေ် 
နုိင်မည်ေုိပါေ နုိင်ငံအတွေ် နုိင်ငံပခားရငွ သံုးစဲွမှုများေုိ 
ရလျှာ့ချနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သတ္ုတ မုိင်းများနှင့် စေ်ရံုမှ
ထွေ်ေိှသည့် သံရုိင်းများနှင့် သံမဏိများအား ရငွေုန်ရကေး 
ေျ သေသ်ာစွာပဖင့ ်သယယ်နူိငုရ်ေးလျှပစ်စေ်ထားရပပး
ေွဲနိုင်ေန်အတွေ် ေထားလမ်းများစနစ်တေျ တည် 
ရောေ်ေန်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပပတ်ေေိှရအာင် စနစ် 
တေျ စီမံရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်းနှင့် အပခားလိုအပ်
သည်များအား လမ်းညွှန်မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန် ကေီးချုပ်  ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ေရလာမမို့နငှ့ ်ရအာငပ်န်းမမို့တိုေ့ှ ိရေသခမံမို့မမိမို့ဖများ၊ 
စီးပွားရေးလပုင်န်းေငှမ်ျားနငှ့ ်ရအာေတ်ိဘုာလ ၃ ေေ ်
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေရလာမမို့ေှိ စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ် ဧည့် 
ခန်းမရောင်၌ ရတွ့ေုံရေွးရနွးသည်။

အေိုပါ ရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့အ်တ ူနိငုင်ရံတာ ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများ၊ ေှမ်းပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ အရေှ့ပုိင်းတုိင်း 
စစ်ဌာနချုပ်တုိင်းမှူးနှင့် တာေန်ေိှသူများ၊ ေရလာမမို့နှင့် 
ရအာင်ပန်းမမို့တို့ေှိ ရေသခံမမို့မိမမို့ဖများနှင့် လုပ်ငန်း
ေှင်များ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ေရလာမမို့နငှ့ ်ရအာငပ်န်းမမို့
တ့ုိေိှ ရေသခံမမို့မိမမို့ဖများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များအား 
ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများနှင့် 
မိတ်ေေ်ရပးမပီး ရေသခံမမို့မိမမို့ဖများေ တစ်ဦးချင်း 
ပပန်လည် မိတ်ေေ်ကေသည်။

ယင်းရနာေ် ေပ်မိေပ်ဖများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ေှင်များေ ရအာင်ပန်းမမို့နှင့် ေရလာမမို့အကေားတွင် 
ယာဉ်ေပ်နားစခန်းတစ်ခု တည်ရောေ်ရပးေန်လိုအပ်
မှု၊ ေရလာမမို့အတေွ ်ရသာေသ်ုံးရေလုရံလာေစ်ွာေေှိ
ရေး ရေအေင်းအပမစ်များ ေှာရဖွရောင်ေွေ်ရပးေန် 
လိုအပ်မှု၊ ရေသအတွင်း ရေျးေွာချင်းေေ်လမ်းများ၊ 
မမို့တငွ်းလမ်းများ ပပငေ်ငရ်ပးေနန်ငှ့ ်ရဖာေလ်ပုေ်ပဲဖစ်
သည့် ရအာင်ပန်း-အင်းတိန်ဘုေားသွား ေားလမ်းအား 
ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွရ်ပးမညေ်ိပုါေ ခေီးသွားလပုင်န်း
နငှ့ ်လရူနမှုစနစ ်တိုးတေရ်ေးအတေွ ်အရထာေအ်ေူ
ပဖစရ်စနိငုမ်ှု၊ ရအာငပ်န်းမမို့တငွ ်လဦူးရေ ထထူပမ်ျားပပား

ေတလာမမို့နှင့် တအာင်ပန်းမမို့ေို့ေှိ တေသခံမမို့မိမမို့ဖများ၊ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် 
တေွ့ေုံတေွးတနွးစဉ် တြပာကေားသည့် အမှာစေား 

( ၃ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

လာမပီး ပဲွရံုလုပ်ငန်းများနှင့် အပခားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 
များပပားလာသည့်အတွေ် မမို့ေွေ်များစနစ်တေျပဖစ်
ရအာင ်စမီရံောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိအုပမ်ှု၊ နန်းတိငု်းရေျးေွာ 
အပုစ်အုတငွ်းေှ ိပပညသ်မူျား၏ ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်
မှုလုပ်ငန်းများ ပုိမုိရောင်ေွေ်ရပးေန်အတွေ် အေင့်ပမင့် 
ေျန်းမာရေး ေန်ထမ်းများပဖည့်ေည်းရပးေန် လိုအပ်မှု၊ 
စိေုပ်ျ ိုရေးလပုင်န်းများအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်ဓာတရ်ပမ 
ဩဇာများအား ပဖည့ေ်ည်းရောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိအုပမ်ှု၊ 
ေရလာမမို့မထှေွေ်ှသိည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးသီးနှမံျား အထေွ်
နှုန်းတိုးရစေန်နှင့် အေည်အရသွးပပည့်မီစွာ စိုေ်ပျ ိုးနိုင်
ရေး စိေုပ်ျ ိုးရေးနည်းပညာနငှ့ ်သေေ်ိငုသ်ည့ ်သငတ်န်း
များ ဖွင့်လှစ်သင်ကေားရပးရစလိုမှု၊ တိုင်းေင်းသားများ 
စာရပသင်ကေားရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ ေော၊ ေောမများ
အား သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရပးေန်လုိအပ်မှု၊ အချ ိ့ု ရေျးေွာ 
များတွင် လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်မီးေေှိေန် 
လုိအပ်ရနမှုစသည့် အရပခအရနများနှင့် အပခားလုိအပ်ချေ် 
များေို တင်ပပရေွးရနွးကေသည်။

ရေွးရနွးတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် စိေုပ်ျ ိုးရေး
တွင် မျ ိုး၊ ရပမ၊ ရေ၊ နည်းများ ရောင်းမွန်မည်ေိုပါေ 
အထေွန်ှုန်း တိုးတေရ်ောင်းမနွလ်ာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရေးနည်းပညာများ တတ်ေျွမ်းရစရေးအတွေ် 
စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်သေေ်ိငုသ်ည့ ်ရေျာင်းများဖငွ့လ်စှရ်ပး
ထားရကောင်း၊ ပညာတတ်ေျွမ်းရစေန်အတွေ်လည်း 
ပညာများအား အမှန်တေယ်သင်ကေားကေေန်လိုမပီး 
လေ်ရတွ့စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချနိုင်ေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အားငယ်သည့်စိတ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်ပခင်း 
မေိှဘဲ ကေိုးစားရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ တုိင်းေင်းသား 
စာရပသငက်ေားရေးအတေွ ်ပဖစရ်အာငရ်ောငေ်ေွရ်ပး
မညပ်ဖစရ်ကောင်းပဖင့ ်ပပနလ်ညရ်ေွးရနွး ရပပာကေားခဲမ့ပီး 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေလည်း သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍ
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များအလိုေ် လိုအပ်သည်များ ရေွးရနွးခဲ့ကေသည်။
ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 

နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ မိမိတို့တာေန်ယူချနိ်ောလ
အတငွ်း ေရလာမမို့နယန်ငှ့ ်ရအာငပ်န်းမမို့နယအ်တငွ်း 
ရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်
ေန်အတွေ် လိုအပ်သည်များေူညီရောင်ေွေ်ရပးနိုင်
ေန် ယခုေ့ဲသ့ုိရတွ့ေံုရေွးရနွးေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ေရလာ 
မမို့သညပ်မနမ်ာနိငုင်၏ံ ရတာငရ်ပါ်အပန်းရပဖမမို့တစမ်မို့
ပဖစ်မပီး ပူတာအို၊ ပပင်ဦးလွင်၊ ဟားခါး၊ သံရတာင်ကေီး၊ 
ေရလာစသည့မ်မို့များေိ ုရတာငရ်ပါ် အပန်းရပဖမမို့ရတာ်
များပဖစရ်စရေး လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေရလာမမို့
အား အပန်းရပဖမမို့အပဖစ်ရောင်ေွေ် ောတငွ ်ပတေ်န်းေျင်
သာယာလှပရေးရေသခံပပည်သူများေ ေိုင်းေန်းရောင် 
ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ မမို့သ့ုိလာရောေ်ောလမ်းရကောင်း 
တစ်ရလျှာေ်တွင် ထင်းရှူး၊ ခါရတာ်မီ၊ စိန်ပန်း၊ ချယ်ေီ 
အစေှသိည့ ်မျေစ်ပိသာေေိပုဖစရ်စနိငုသ်ည့ ်အပငမ်ျား
ပဖင့် အလှေင်စိုေ်ပျ ိုးထားေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
လမ်းများေိလုည်း အေင့ပ်မှင့်တင်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
မမို့သာယာလှပရေးအတွေ် သေ်ေိုင်ောဌာနများေ 
ရောင်ေွေ်သေဲ့သို့ မမို့ရနပပည်သူများအရနပဖင့်လည်း 
မိမိတို့အိမ်နှင့်ပတ်ေန်းေျင်များအား သန့် ေှင်းသာယာ
လှပရအာင်ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ သဘာေအလှ၊ 
ဖန်တီးသည့်အလှများ၊ ရေသခံတို့၏ ရဖာ်ရေွသည့် စိတ် 
သရဘာထားများရကောင့် မမို့၏ ဂုဏ်သတင်းရမွှးပျ ံ့လာ
မပီး ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပမှလာရောေ် အပန်းရပဖသူများ 
များပပားလာနုိင်ော ေင်ရငွများေေှ၍ိ ရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးေို အရထာေ်အေူပပုမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သဘာေ
အလှတေားများေို ဖန်တီးရပးေန်လုိမပီး ခေီးသွားများေုိ 
အပမင်၊ ေနံ့၊ ရေသထွေ်ထုတ်ေုန်များပဖင့် ေွဲရောင်နိုင်
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေရလာေိအုရပခပပု၍ ပမင်းတိေုန်ငှ့ ်
ဟဲဟိုးကေားရေျာေ်မီးရသွးရခါင်းတွဲပဖင့် မီးေထားခေီး 
စဉ၊် ပပငဦ်းလငွေ်ိအုရပခပပု၍ ဇီးပင်ကေီးနငှ့ ်ရနာငခ်ျ ိုကေား 
အပန်းရပဖခေီးစဉ်များ ရပပးေွဲေန်စီစဉ်ရနရကောင်း။

ရအာင်ပန်းမမို့သည် ေှမ်းပပည်နယ်(ရတာင်ပိုင်း)၏ 
စီးပွားရေးမမို့တစ်မမို့ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခင်ေ မမို့ပပတည် 
ရောေ်ရေးအား စနစ်တေျရောင်ေွေ်ခဲ့ပခင်း မေှိခဲ့
သပဖင့် မမို့အေွေ်ေျမှုစနစ် အားနည်းမှုများပဖစ်ရပါ်

လျေ်ေှိရကောင်း၊ မမို့ပပတည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောင်ေွေ်ောတွင် ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ အပန်းရပဖ
ရနောများအား စနစ်တေျပဖင့်ထည့်သွင်းတွေ်ချေ် 
တညရ်ောေေ်နလ်ိမုပီး တစဖ်ေမ်လှည်း ရေဖလူုစံွာေေှိ
ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးေေှိရေးတို့လည်း လိုအပ်မည်ပဖစ်ော 
သန့်ေှင်းသာယာလှပရေးအတွေ် စည်ပင်သာယာများ
နငှ့ ်ရေသခပံပညသ်မူျား ရပါင်းစပရ်ောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ို
ရကောင်း။

ရေသနှင့် ပတ်သေ်၍ စုိေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအဓိေ 
ရောင်ေွေ်သည့်ရေသတစ်ခုပဖစ်မပီး အဓိေအားပဖင့် 
ဟင်းသီးဟင်းေွေ်နှင့် သစ်သီးေလံများစုိေ်ပျ ိုးကေရကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များအား အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် 
ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ စားသုံးသူများ၏ လေ်
ေယ်သို့လည်း အပမန်ေုံးရောေ်ေှိေန်လိုရကောင်း၊ အချ ို့
သစသ်ီးေလမံျားေိ ုတာေညှခ်ရံစေနအ်တေွ ်အရပခာေခ်ံ
ပခင်း၊ ယိုထိုးပခင်း၊ ရဖျာ်ေည်ပပုလုပ်ပခင်းစသည့် တန်ဖုိး
ပမင့် ထုတ်ေုန်များရပပာင်းလဲထုတ်လုပ်မညေ်ိပုါေ ရေသ
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေို ပိုမိုအရထာေ်အေူပဖစ်ရစနိုင်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိရိုးဖလာစိုေ်ပျ ိုးရေးနည်းစနစ်များ
ပဖင့်သာ ရေျနပ်ရန၍မေဘဲ ရခတ်မီစိုေ်ပျ ိုးရေးနည်း 
စနစ်များအသုံးပပု၍ အထွေ်နှုန်းရောင်းမပီး အေည် 
အရသွးပပည့မ်သီည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးထတုေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပု်
နိုင်ရအာင် လုပ်ရောင်ကေရစလိုရကောင်း၊ ကေေ်၊ ေေ်၊ 
နွားရမွးပမူရေးများစနစတ်ေျရောငေ်ေွမ်ပီး ဥ၊ အသား
ထုတ်လုပ်ရေးအပပင် ဇီေဓာတ်ရပမဩဇာေေှိရေးရောင် 
ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ထိုသို့လုပ်ရောင်နိုင်ရေးအတွေ် အတတ်ပညာ၊ 
အသပိညာပဖင့ပ်ပည့စ်ုသံည့ ်ပညာေငှမ်ျားလိအုပမ်ညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ ရေျာင်းပညာသင်ကေားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ေှမ်းပပည်နယ်အတွင်း ပညာရေးအားနည်းမှုများေိှရကောင်း၊ 
ပညာရေးအားနည်းေပခင်းသည် ရငွရကေးအခေ်အခဲေှိ
ပခင်း၊ မိဘများ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်ေူညီရောင်ေွေ် 
ေပခင်းများရကောင့်ပဖစ်ရကောင်း၊ အထေ်တန်းပညာနှင့် 
အေင့်ပမင့်ပညာများသင်ကေားေန် မပဖစ်မရနလိုအပ်မပီး 
တေ္ကသိလုပ်ညာသငက်ေားရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အားရပး
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်အေင့ပ်မင့်
အတန်းပညာ တတ်ရပမာေ်သူအရေအတွေ်သည် ောခုိင် 
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နှုန်းအေ အလွန်နည်းပါးရနရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် အသိပညာ၊ 
အတတပ်ညာများနည်းပါးမပီး စီးပွားရေး၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူ 
ရေးလပုင်န်းများရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်လပုင်န်းခငွအ်ရတွ့ 
အကေုံမှလွဲ၍ အေင့်ပမင့်နည်းပညာများတတ်ေျွမ်းမှု 
မေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်ပညာေည်ပမှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း
များေိုရောင်ေွေ်ေန်လိုမပီး မိမိတို့၏ ေရလးများ၏ 
ပညာသင်ကေားရေးေို ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း။

စုိေ်ပျ ိုးရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတပ်မရတာ်ောေွယ် 
ရေးဦးစီးချုပ် တာေန်ထမ်းရောင်စဉ်ေတည်းေ အမမဲ
မပပတ်အားရပးရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှ ိရကောင်း ၊ 
တပ်မရတာ်မှ စိုေ်ပျ ိုးရေးသုရတသနအဖွဲ့များပဖင့် 
အတတ်နိုင်ေုံးေူညီရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
စုိေ်ပျ ိုးရေးသင်တန်းရေျာင်းများတေ်ရောေ်၍ စုိေ်ပျ ိုး 
ရေးပညာများတတ်ေျွမ်းရအာင် ရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း၊ ရမွးပမူရေးနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း ယခုရေသ
တငွ ်ရအာငပ်မငစ်ွာရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည့ ်သယဇံာတအေင်း 
အပမစန်ငှ့ ်အရပခအရနများစွာေှရိကောင်း၊ မျ ိုးရောင်းမျ ိုး
သန့်များေေှိရေးနှင့် အပခားလိုအပ်သည်များေိုလည်း 
အစိုးေမ ှေညူပီံပ့ိုးရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ဟဲဟိုးရလေိပ်အား နိုင်ငံတောရလေိပ်အပဖစ်သို့  
အေင့်ပမှင့်တင်ေန်ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမပီး အေုိပါရလေိပ်
မှတစ်ေင့် ရေသထွေ်ပစ္စည်းများအား ပပည်တွင်းေှိ 
အပခားရေသများအပပင ်နိငုင်တံော ရေးေေွသ်ိုတ့ငပ်ို့

နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုသို့ ရောင်ေွေ်ချနိ်တွင် အေည် 
အချင်းပပည့ေ်သည့ ်ရေသတငွ်းလသူားအေင်းအပမစ ်များ
လိအုပလ်ာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်း
များေို ယခုထေ်ပိုမိုရအာင်ပမင်ရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်
မှသာ ရေသ၏လူရနမှုဘေ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လာမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ မမိတိိုရ့ေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်ရေသ
တွင်းေှိ ရေသခံများေသာလျှင် ဦးရောင် ရောင်ေွေ်ကေ
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပဖင့် နိုင်ငံ
သာယာေရပပာရေးနှင့် တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးအတွေ် 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ စားနပ်ေိေ္ခာရပါ 
များရေးအတွေ်လည်း ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။
ေည်ေေယ်ချက်နှစ်ခုေှိ

ယခုေဲ့သို့ လာရောေ်ရတွ့ေုံရေွးရနွးရပပာကေား
ေပခင်းသည် ေည်ေွယ်ချေ် နှစ်ခုေှိမပီး ေရလာမမို့အား 
ခေီးသွားမမို့ရတာ်အပဖစ်လုပ်ရောင်ကေေန်နှင့် ရေသတွင်း 
ထတုေ်နုပ်စ္စည်းများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အေင့မ်မီပီး အေည ်
အရသွးပပည့်ေသည့် Quality Product များပဖစ်ရအာင် 
ရောင်ေွေ်ကေရစလိုပခင်းတို့ရကောင့်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ
တို့၏ မျ ိုးေေ်သစ်ေရလးငယ်များ၏ အနာဂတ်တွင် 
တစ်ဦးချင်း၊ ရေသနှင့် တုိင်းပပည်အတွေ် ရောင်းမွန်သည့် 
လမ်းရကောင်းများရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်းနုိင်ရေး ရောင် 
ေွေ်ရပးနိုင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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ပမန်မာ့ေမ်းရိုးတန်းတစ်ရလျှာေ် အတွင်းပိုင်းရေ 
ပပင်မှ သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်အထိ ဧေိယာအတွင်း ရေ 
ရကောင်းေိုင်ောလုံခခုံရေးနှင့် တေားဥပရေစိုးမိုးရေး
ေိငုေ်ာ လပုင်န်းများအား တာေနခ်စံမီေံပွေ်ရဲောငေ်ေွ်
ေန်၊ အမျ ိုးသားရေရကောင်း အေျ ိုးစီးပွားများအား ောေွယ် 
ရစာင့်ရေှာေ်ေန်၊ ပင်လယ်ပပင်ေှာရဖွေယ်ေယ်ရေး 
လပုင်န်းများရောငေ်ေွေ်န၊် ပငလ်ယပ်ဖတရ်ေျာ ်မှုခင်း
များနှမိန်င်းေန၊် သတင်းအချေအ်လေမ်ျား ဖလယှေ်န၊် 
နိငုင်တံော ေမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့များနငှ့ ်ချတိေ်ေမ်ပီး 
သတံမနေ်ေေ်ရံေး တိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွေ်နန်ငှ့ ်စစမ်ေ်
ောလတွင် တပ်မရတာ် (ရေ) အား အရထာေ်အေူပပု
ေန်စသည့် ေည်ေွယ်ချေ်များပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ေမ်းရပခ 
ရစာင့်တပ်ဖဲွ့ေုိ ယရန့တွင် စတင်ဖဲွ့စည်းမပီး တပ်ဖဲွ့ ဖဲွ့စည်း 
ပခင်းနငှ့ ်တပရ်တာေ်ငအ်ခမ်းအနားေိ ုရအာေတ်ိဘုာလ 
၆ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် ေန်ေုန်မမို့၊ အမှတ် (၃) ရေတပ်
ေပိခ်တံတံား၌ ေျင်းပပပုလပုေ်ာ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်တေ်ရောေ် ဂုဏ်ပပု
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

အခမ်းအနားသို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့အ်တ ူနိငုင် ံ
ရတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီငမ်ျားပဖစသ်ည့ ်ဗိလုခ်ျုပ်
ကေီးပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးမိုးပမင့ထ်နွ်း၊ ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ 
ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲ
ေင်းဦး၊  ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးတင်
ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိုး၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီ
သန်း၊ ဦးခင်ေီ၊ ရေါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီး ေနက်ေီးချုပ ်ဦးလစှိုး၊ ောေယွရ်ေး 
ဦးစီးချု ပ်(ရေ) ဗုိလ်ချု ပ်ကေီးမုိးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ် 
ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ ေန်ေုန်တုိင်းစစ်ဌာနချုပ် 

ြမန်မာနိုင်ငံ ေမ်းတြခတစာင့်ေပ်ဖွဲ့  ဖွဲ့ စည်းြခင်းနှင့် တေယာဉ်များ 
ေပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားသို့ ေေ်တောေ်ဂုဏ်ြပုတြပာကေားသည့် အမှာစေား 

( ၆ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
တိုင်းမှူးနှင့် တပ်မရတာ်(ရေ) မှ အောေှိ၊ စစ်သည်များ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။ 
ေှင်းလင်းတင်ပြ

အခမ်းအနားအစီအစဉ်အေ တပ်မရတာ်(ရေ)မှ လွှဲ 
ရပပာင်းရပးမည့် စစ်ရေယာဉ် ၄ စင်းမှ အောေှိ၊ စစ်သည်
များသည ်စစရ်ေယာဉမ်ျားရပါ်မ ှထေွခ်ွာ၍ ပမနမ်ာနိငုင် ံ
ေမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့မ ှအောေှ၊ိ စစသ်ညမ်ျားေ ရေယာဉ်
များရပါ်တွင် အသီးသီးရနောယူကေသည်။ ထို့ရနာေ် 
စစဦ်းစီးအောေှခိျုပ(်ရေ) ေ ပမနမ်ာနိငုင်ေံမ်းရပခရစာင့ ်
တပဖ်ွဲ့ ဖွဲ့စည်းပခင်းနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ေငှ်းလင်းတငပ်ပသည။်

ယင်းရနာေ် ဧောေတီရေတပ်စခန်းဌာနချု ပ်၊ ဌာနချု ပ်
မှူးေ ေမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ ညွှနက်ေားရေးမှူးချုပထ်သံို ့ 
ရေယာဉ်များနှင့်ပတ်သေ်ရသာ စာေွေ်စာတမ်းများအား 
လွှရဲပပာင်းရပးအပသ်ည။် ထိုရ့နာေ ်ရေရကောင်းပိုရ့ောင်
ရေး ညွှန်ကေားမှုဦးစီးဌာန (Deparment of Marine 
Administration) မ ှရခတ္တညွှနက်ေားရေးမှူးချုပေ် ေမ်း 
ရပခရစာင့် ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ ေမ်းရပခရစာင့် 
တပ်ဖွဲ့နှင့်ပတ်သေ်ရသာ စာေွေ်စာတမ်းများအားလွှဲ 
ရပပာင်းရပးအပ်သည်။ ယင်းရနာေ် ေမ်းရပခရစာင့် တပဖ်ွဲ့
ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ်ေ ေမ်းရပခရစာင့်ရေယာဉ်စုမှူး
ထံသို့ တပ်ဖွဲ့အလံများရပးအပ်သည်။ ေေ်လေ်မပီး 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပထ်သံို ့ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်(ရေ) 
ေ စစ်ရေယာဉ်များ လွှရဲပပာင်းရပးအပ်ပခင်း အထိမ်းအမှတ် 
စစ်ရေယာဉ်ပုံစံငယ်များေို ဂါေေပပုရပးအပ်သည်။
ေစီေစဉ်ေတိုင်းအဆာင်ေေက်

ထို့ရနာေ် စစ်ဦးစီးအောေှိချုပ် (ရေ) ေ ေမ်းရပခ 
ရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ ဖွဲ့စည်းမနိ့်နငှ့ ်ရေယာဉမ်ျားအား ေမ်းရပခ 
ရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ တပရ်တာေ်ငရ်ေယာဉမ်ျားအပဖစ ်ရကေညာ
ပခင်း၊ နုိင်ငံရတာ်အလံလွှင့်တင်ပခင်း၊ ေမ်းရပခရစာင့်တပ်ဖဲွ့ 
အလလံွှင့တ်ငပ်ခင်း၊ ရခါင်းရလာင်း (၈) ချေတ်ီးပခင်းနငှ့ ်
တပ်ရတာ်ေင်အခမ်းအနားလုပ်ငန်းစဉ်များအား အစီ 
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အစဉ်အတိုင်း ရောင်ေွေ်ကေသည်။
ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်
များသည ်ပမနမ်ာပ့ငလ်ယပ်ပငအ်တငွ်း စစေ်ငရ်ေး၊ လုခံခုံ 
ရေးနငှ့ ်တေားဥပရေစိုးမိုးရေးလပုင်န်းများ၊ စစရ်ေယာဉ်
တပ်ရပါင်းစု ပင်လယ်ပပင် လေ်ရတွ့ရလ့ေျင့်ခန်းများ
နငှ့ ်စစရ်ေယာဉစ်မုျားအလိေုပ်ပုလပုသ်ည့ ်ပငလ်ယပ်ပင ်
လေ်ရတွ့ရလ့ေျင့်ခန်းများတွင် တာေန်ရေျပွန်စွာ 
ထမ်းရောငခ်ဲက့ေမပီး ေမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့သို ့လွှရဲပပာင်း
ရပးအပ်ခဲ့သည့် ရေယာဉ်များအား လှည့်လည်ကေည့်ရှု
ကေော တာေန်ေှိသူများေ လိုေ်လံေှင်းလင်း ပပသကေ
သည်။
ဂုဏ်ပြုေအလးပြု

ေေလ်ေမ်ပီး နိငုင်ရံတာစ်ီမအံပု်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် စစ်ရေ 
ယာဉ်(မုတ္တမ)ရပါ်ေှိ အရလးပပုခံစင်ပမင့်မှရန၍ ဂုဏ်ပပု
တပ်ဖွဲ့၏ အရလးပပုပခင်းေိုခံယူသည်။ ဂုဏ်ပပုတပ်ဖွဲ့ 
၏ အရလးပပုပခင်းခံယူရနစဉ် စစ်ရေယာဉ် (ေန်တိုင်း
ရအာင)် နငှ့ ်စစရ်ေယာဉ ်(ေနက်ေီးရအာင)် တိုမ့ ှအရပမာေ ်
(၂၁) ချေ် ပစ်ရဖာေ်မပီး နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပအ်ား ဂဏုပ်ပု
အရလးပပုကေသည်။ 

ထို့ရနာေ် ဖေီဂိတ်စစ်ရေယာဉ် (ရအာင်ရဇယျ) 
ဦးရောငရ်သာ ဖေဂီတိစ်စရ်ေယာဉ ်(ေငပ်ဖူေငှ)်၊ ရော်
ဗေစ်စရ်ေယာဉ ်(တပငရ်ေွှထီး)နငှ့ ်အပမနသ်ွားတိေုခ်ိေု်
ရေးရေယာဉ်များေ Single Line Formation ပုံစံပဖင့် 
ပုံပပုရမာင်းနှင်ချတီေ်အရလးပပုမပီး တပ်မရတာ် (ရလ) 
မှ သယ်ယူပို့ရောင်ရေး ေဟတ်ယာဉ် ၃ စင်း၊ သယ်ယူ
ပို့ရောင်ရေးရလယာဉ် ၁ စင်း နှင့် ပင်လယ်ရေရကောင်း 
ေင်းရထာေ ်ရလယာဉ ်၂ စင်းတိုေ့ အပုစ်ဖုွဲ့ ပမှားရခါင်း
ပုံစံပဖင့်လည်းရောင်း၊ တိုေ်ခိုေ်ရေး ရလယာဉ် ၃ စင်း
တို့ေ Vic Formation ပုံစံပဖင့်လည်းရောင်း အသီးသီး 
သရုပ်ပပပျသံန်းမပီး နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပအ်ား ချတီေ်
အရလးပပုကေသည်။
ဂါေေပြုအြးေြ်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပအ်ား ောေယွ ်
ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)ေ အရပမာေ်ပစ်ရဖာေ် ဂုဏ်ပပု 
အရလးပပုပစခ်တထ်ားသည့ ်ပထမေုံးအရပမာေေ်ျည ်
ေန်ခွံအား အထိမ်းအမှတ်လေ်ရောင်အပဖစ် ဂါေေပပု
ရပးအပ်သည်။ ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 
ပမနမ်ာနိငုင်ေံမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ညွှနက်ေားရေးမှူးချုပ၊် 
ဂုဏ်ပပုရမာင်းနှင်ချတီေ်အရလးပပုခဲ့ကေသည့် စစ်ရေ 
ယာဉ်၊ ရလယာဉ်၊ ေဟတ်ယာဉ်များမှ အောေှိ၊ စစ်သည်
များနှင့် တပ်ရတာ်ေင်ေမ်းရပခရစာင့်ရေယာဉ်များမှ အောေိှ၊ 
စစသ်ညမ်ျားအတေွ ်ဂဏုပ်ပုအထမိ်းအမတှတ်ေံပိန်ငှ့ ်
လေရ်ောငပ်စ္စည်းများေိရုပးအပေ်ာ တာေနေ်ှသိအူသီး 
သီးေ လေ်ခံေယူကေသည်။

ေေလ်ေမ်ပီး နိငုင်ရံတာစ်ီမအံပု်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ပမန်မာ 
နိုင်ငံေမ်းရပခရစာင့်တပ်ဖွဲ့မှ အောေှိ၊ စစ်သည်များနှင့်
ရတွ့ေုံ၍ ယရန့သည် ပမန်မာနိုင်ငံေမ်းရပခရစာင့်တပ်
ဖွဲ့ေို ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်သည့်ရန့ပဖစ်မပီး မိမိတို့နိုင်ငံ
နှင့် တပ်မရတာ်အတွေ် သမိုင်းေင်ရမာ်ေွန်းတင်သည့် 
ရန့တစရ်န့ပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်ေျယေ်န်း
သည့် ပိုင်နေ်ပင်လယ်ပပင်နှင့် ေှည်လျားသည့် ေမ်းရိုး 

မိမိတို့တြ်မအတာ်ြည် 
ပြည်ြူလူထုေအေးကိုအေှးရှုပြီး 

ြင်လယ်ပြင်ေှာအဖွကယ်ဆယ်အေးေြါေေင် 
လူြားချင်းစာနာအထာက်ကူမှုနှင့် ြဘာေအဘးေုက္ခ

ကယ်ဆယ်အေးလုြ်ငန်းများကို ေအလးထား
အဆာင်ေေက်အြးလျက်ေှိ၊ 

တြ်မအတာ် (အေ) ေအနပဖင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ 
၂၀၂၁ ခုနှစ်ေထိ ြင်လယ်ပြင်ေတွင်းမှ ေုက္ခြည် 

၄,၀၀၀ အကျာ်ကို ကူညီကယ်ဆယ်အြးနိုင်ခဲ့၊ 
ထို့ေပြင် ကိုဗစ် ၁၉ ကြ်အောဂါအသကာင့် 

မအလးေှားနိုင်ငံနှင့် ေိန္ဒိယနိုင်ငံ ြို့ဗလဲယားတို့တွင် 
ကာလသကာေှည်စွာ ေုက္ခခံအနေြည့် ပမန်မာနိုင်ငံြား 
၁,၁၅၀ အကျာ်ကိုလည်း စစ်အေယာဉ်များအစလွှတ်ပြီး 

ပြန်လည်အခါ်အဆာင်အြးနိုင်ခဲ့။
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တန်းပိုင်ေိုင်ရသာ ေမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံပဖစ်မပီး 
အချေ်အပခာရေလမ်းရကောင်းများ၊ ေီရေလမ်းရကောင်း
များေုိ ထိန်းချုပ်နုိင်သည့် Choke Point များ တည်ေိှသည့် 
အတွေ် ပမန်မာ့ပင်လယ်ပပင်သည် အိန္ဒိယသမုေ္ဒောနှင့် 
ပစဖိတိသ်မေု္ဒော ၂ ခအုကေား မဟာဗျူဟာေျေျ တညေ်ှိ
ရနသည်ေို ရတွ့ေှိေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုပ့ငလ်ယပ်ပငသ်ည ်သေေ်ှ၊ိသေမ်ဲသ့ယဇံာတ 
အေင်းအပမစမ်ျားကေယေ်မပီး ရေသတငွ်းမဟာဗျူဟာေျ
စွာ တညေ်ှရိနသည့အ်တေွ ်နိငုင်ရံတာ၏် အေျ ိုးစီးပွား
ရဖာ်ရောင်ေန် အခွင့်အလမ်းနယ်ရပမတစ်ခုလည်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် တပ်မရတာ်(ရေ)နှင့်အတူ ပုိင်နေ် 
ပင်လယ်ပပင်နှင့် ရေရကောင်းအေျ ိုးစီးပွားများ၊ ရေရကောင်း 
သယံဇာတများေုိ ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ေန်နှင့် ရေရကောင်း 
လံုခခုံရေး (Maritime Security) ထိန်းသိမ်းရစာင့ရ်ေှာေ်
ေနအ်တေွ ်ပမနမ်ာနိငုင်ေံမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ေိ ုဖွဲ့စည်း
ရပးပခင်းပင် ပဖစ်ရကောင်း။
ေဓိကထားအဆာင်ေေက်သကေမည်

ယခင်ေ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေမ်းရပခရစာင့်တပ်ဖွဲ့     
မေှိသည့်အတွေ် ၎င်းတာေန်များေို တပ်မရတာ် (ရေ) 
ေ ပူးတွဲရောင်ေွေ်ခဲ့ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ယရန့ အချနိ်
တွင် ေမ်းရပခရစာင့်တပ်ဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းရပးမပီးပဖစ်သည့်အတွေ် 
ပငလ်ယပ်ပင ်တေားဥပရေစိုးမိုးရေးေဏ္ဍ (Constabulary 
Role)၊ လူသားချင်းစာနာမှု အေူအညီရပးရေးေဏ္ဍ 
(Benign Role) များေိ ုေမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ေ အဓေိ
ထားရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေရကောင်း အေျ ိုး 
စီးပွားများ ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊ ပင်လယ်ပပင်ေှာရဖွ 
ေယ်ေယ်ရေးနှင့် ပင်လယ်ပပင်သဘာေပတ်ေန်းေျင် 
ထနိ်းသမိ်းရေးတိုေ့ိလုည်း လပုရ်ောငေ်န ်တာေနေ်ှမိည်
ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်ေနု်းရပမဧေိယာ ၂၆၁,၂၂၈ စတေုန်း
မိုင်ခန့်နှင့် ရေပပင်ဧေိယာ ၁၄၄,၉၁၂ စတုေန်းမိုင်ခန့်
ပိုင်ေိုငမ်ပီး ရေပပင်ဧေိယာအရနပဖင့် စုစုရပါင်းဧေိယာ၏ 
၃၅ ောခိငုန်ှုန်းေှရိကောင်း၊ ေမ်းရိုးတန်းတစရ်လျှာေတ်ငွ်
လည်း ေျွန်းရပါင်း ၁,၄၀၀ ရေျာ်ေှိမပီး သဘာေေရပး 
အပ်သည့် အေင်းအပမစ်များ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ 
များစွာေှရိကောင်း၊ ထိုအ့ပပင ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ေမ်းရိုးတန်း
နငှ့ ်ပိငုန်ေပ်ငလ်ယပ်ပင ်သဘာေအလတှေားများ၏ ေွဲ

ရောင်အားနှင့် ပင်လယ်ပပင်ရေရကောင်းခေီးသွား လုပ်ငန်း 
Marine and Coastal Tourism လပုင်န်းအတေ်ွ အရပခခံ
ရောင်းများစွာေိှသည်ေုိ ရတွ့ေမည်ပဖစ်မပီး ယင်းလုပ်ငန်း 
များဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် လိုအပ်သည့် ောေွယ် 
ရစာင့်ရေှာေ်ရေးလုပ်ငန်းများေို လုပ်ရောင်ရပးသွား
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ထိုအ့ပပင ်ေမ်းရိုးတန်းတစရ်လျှာေ၌် အလားအလာ
ရောင်းသည့်ရေနေ်ေိပ်ေမ်းများေှိမပီး နိုင်ငံတော
ေုန်သွယ်ရေးရေလမ်းရကောင်းများ ပဖတ်သန်းလျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုရ့ေပပငန်ငှ့ ်ေေစ်ပပ်ငလ်ယ်
ပပင်တွင်ေိှသည့် ပင်လယ်ပပင်ေေ်သွယ်ရေးလမ်းရကောင်း 
(Sea Line of Communication) လုံခခုံရေးနှင့် မိမိတို့ 
ရေနေေ်ပိေ်မ်းများ ရဘးေင်းလုခံခုံရေးေိ ုရောငေ်ေွ်
ရပးကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မမိတိိုပ့ငလ်ယပ်ပငသ်ည ်ငါးသယဇံာတ အရပမာေ်
အများေှမိပီး တိငု်းေင်းသား ပပညသ်လူထူအုတေွ ်အစား 
အစာလုံခခုံမှု Food Security ေို အဓိေပံ့ပိုးရပးလျေ်
ေှရိကောင်း၊ ပငလ်ယပ်ပငတ်ငွ ်ငါးလပုင်န်းနငှ့ ်အသေရ်မွး
ေမ်းရကောင်းပပုသူများ ရဘးေင်းလုံ ခခုံရေးအတွေ် 
ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ ပင်လယ်ပပင်တွင် 
တေားမေင်ငါးခိုးဖမ်းေီးမှုများေိုလည်း စစ်ရေးေှာရဖွ
ဖမ်းေီးထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ် သွားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ဖဲွ့စည်းအြးပခင်းပဖင့်

ထို့ရကောင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ပပင်အရပခပပုစီး 
ပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Ocean Based Economy)
တစန်ည်းအားပဖင့ ်ပငလ်ယပ်ပာစီးပွားရေးလပုင်န်း (Blue 
Economy)များပဖစသ်ည့ ်ရေရကောင်းခေီးသွားလပုင်န်း၊ 
ပင်လယ်ရေရကောင်း ေုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနေ်ေိပ် 
ေမ်းများလုပ်ငန်း၊ ေမ်းလွန်ရေနံနှင့်သဘာေဓာတ်ရငွ့
လပုင်န်း၊ ပငလ်ယင်ါးဖမ်းလပုင်န်း စသည့စ်ီးပွားရေးလပု ်
ငန်းများရဘးေင်းလုံခခုံရေး၊ ပင်လယ်ပပင်မှတေားမေင် 
ပဖတသ်န်းေငရ်ောေမ်ှုမေှရိစရေးနငှ့ ်ပငလ်ယပ်ပင ်တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးရောင်ေွေ်ရပးေန်အတွေ် ယရန့ေမ်း 
ရပခရစာင့်တပ်ဖွဲ့ေို ဖွဲ့စည်းရပးခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း။ 

မမိတိိုတ့ပမ်ရတာသ်ည ်ပပညသ်လူထူအုရေးေိရုေှးရှု
မပီး ပငလ်ယပ်ပငေ်ှာရဖေွယေ်ယရ်ေးအပါအေင ်လသူား
ချင်း စာနာရထာေေ်မူှုနငှ့ ်သဘာေရဘးေေု္ခ ေယေ်ယ်
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ရေးလုပ်ငန်းများေို အရလးထားရောင်ေွေ်ရပးလျေ် 
ေှိရကောင်း၊ တပ်မရတာ် (ရေ) အရနပဖင့် ၂၀၀၀ ပပည့်နှစ်
မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ပင်လယ်ပပင်အတွင်းမှ ေုေ္ခသည် 
၄,၀၀၀ ရေျာေ်ိ ုေညူေီယေ်ယရ်ပးနိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ထို့
အပပင် ေုိဗစ် ၁၉ ေပ်ရောဂါရကောင့် မရလးေှားနုိင်ငံနှင့် 
အနိ္ဒယိနိငုင် ံပိုဗ့လယဲားတိုတ့ငွ ်ောလကောေညှစ်ွာ ေေု္ခ
ခံရနေသည့် ပမန်မာနိုင်ငံသား ၁,၁၅၀ ရေျာ်ေိုလည်း 
စစ်ရေယာဉ်များရစလွှတ်မပီး ပပန်လည်ရခါ်ရောင်ရပး
နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ထိုေဲ့သို့ရသာ တာေန်များေို ေမ်းရပခ 
ရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့အရနပဖင့ ်တပမ်ရတာ(်ရေ) နငှ့ ်ပူးရပါင်းမပီး 
ရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း။
အစာင့်အေှာက်ကာကွယ် ေို့ြင်လယ်

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပဖင့် တိုင်းပပည်တည်မငိမ်
ရအးချမ်းမပီး စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်လာရစေန်နှင့် 
ပပညသ်လူထူတုစေ်ပလ်ုံး၏ လမူှုစီးပွားဘေများ တိုးတေ်
ရစရေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှေိာ လိအုပခ်ျေအ်ေ 

ေမ်းရပခရစာင့တ်ပဖ်ွဲ့ေိ ုနိငုင်တံောစည်းမျဉ်းစည်းေမ်း
များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းရပးလိုေ်မပီးပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်ဖွဲ့
ေင်များအရနပဖင့် တပ်ဖွဲ့ေိုင်ော ရမျှာ်မှန်းချေ်အပမင် 
(Vision)၊ ေညမ်နှ်းချေ ်တာေန ်(Mission) များ သတမ်တှ်
ရောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေညမ်နှ်းချေ ်တာေန်
များေို  ရအာင် ပမင်စွာထမ်းရောင်နိုင်ရေးအတွေ် 
ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစမ်ပီး ေမ်းရပခရစာင့တ်ပ်
ဖွဲ့အတွေ် ေည်မှန်းချေ်တာေန်များနှင့် ေိုေ်ညီမည့် 
တပ်ဖွဲ့ရောင်ပုေ်ေိုလည်း သတ်မှတ်ရပးလိုရကောင်း၊ 
ယင်းရောင်ပုေ်မှာ “Guard, Protect and Save Our 
Sea” “ရစာင့်ရေှာေ် ောေွယ် ေ့ုိပင်လယ် ” ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
မိမိတို့ ပမန်မာ့ပင်လယ်ပပင်နှင့်  အေျ ိုးစီးပွားများေို 
ရစာင့်ရေှာေ်ောေွယ်မပီး နိုင်ငံရတာ်နှင့် တပ်မရတာ်မှ 
ရပးအပ်လာသည့် တာေန်များေို ကေိုးပမ်းထမ်းေွေ်
သွား ကေေန်  တိုေ်တွန်းမှာ ကေားလိုရကောင်း  ရပပာ
ကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၆ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီံ
အပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်ေီငမ်ျားပဖစက်ေသည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ရောင်စီ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲ
ေင်းဦး၊ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး ေန်ကေီးချုပ်ဦးလှစိုး၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးရအာင်၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ 
ေနေ်နုတ်ိငု်းစစဌ်ာနချုပတ်ိငု်းမှူး ဗိလုခ်ျုပည်နွ့်ေင်းရေွ
နှင့် တာေန်ေှိသူများလိုေ်ပါ၍ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး 
ရေျာေ်တန်းမမို့နယ်၊ ေန်ေုန်ပမစ်နှင့် ရမှာ်ေန်းရချာင်း
အကေားရနောေှိ သီလေါဘေ်စုံ စိုေ်ပျ ိုး ရမွးပမူရေးဇုန် 
အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများ
အား သွားရောေ် ကေည့်ရှုစစရ်ေးသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်အား ရမွးပမူရေးဇုန် ေှင်းလင်း
ရောင၌် ပမနမ်ာစီးပွားရေးရောပ်ိရုေးေငှ်း ဥေ္ကဋ္ဌ ေတုယိ 
ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ညိုရစာ၊ ပမနမ်ာစ့ီးပွားရေးဦးပိငု ်အများနငှ့်
သေ်ေုိင်ရသာ ေုမ္ပဏီလီမိတေ်ဥေ္ကဋ္ဌ ေုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
ေန်းဦးနှင့် တာေန်ေှိသူများေ သီလေါဘေ်စုံစိုေ်ပျ ိုး
ရမွးပမူရေးဇနု၊် ၂၆ မိငု ်ဘေစ်ုစံိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးဇနုန်ငှ့ ်
တွံ့ရတးမမို့နယေ်ှ ိရေွှမယုင်းငါးေနတ်ို၏့ လပုင်န်းရောင ်
ေေွရ်နမှုအရပခအရနများ၊ ဘေစ်ုစံိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးဇနု်
များ အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွခ်ဲမ့ှုနငှ့ ်ရောငေ်ေွ်
မပီးစီးမပီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရနမှုအရပခအရနများ၊ နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်၏ 
လမ်းညွှနခ်ျေမ်ျားေိ ုအရောငအ်ထည ်ရဖာရ်ောငေ်ေွ်
ရနမှုအရပခအရနများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေငှ်းလင်းတငပ်ပကေ
သည်။

သီလဝါဘေ်စုံစိုေ်ပျ ို းတမွးြမူတေးဇုန် တောင်ေွေ်တနမှုအတြခအတနများအား 
ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၆ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

ြုအတြနပြုအဆာင်ေေက်ေန်လို
ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်

ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ေနေ်နုတ်ိငု်း
ရေသကေီးအတငွ်း ယခေုဲသ့ို ့စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးဇနုမ်ျား 
ရဖာရ်ောင၍် ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိခင်းသည ်ေနေ်နုတ်ိငု်း
ရေသကေီးအတငွ်း အသား၊ ငါးနငှ့ ်ောသသီီးနှဖံလူုမံှုေှရိစ
ေန ်ေညေ်ယွရ်ောငေ်ေွပ်ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ သေေ်ိငုေ်ာ 
ဇုန်များ၌ရေသအလိုေ် ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများရောင် 
ေွေ်၍ အေည်အရသွးပပည့်မီသည့် အသား၊ ငါးများအား 
တိုးပမငှ့ထ်တုလ်ပုန်ိငုပ်ခင်းပဖင့ ်ရေးနှုန်းသေသ်ာစွာ စား
ရသာေ်နိုင်မပီး ပပည်သူများ အသားနှင့်ငါးစားသုံးမှု 
ပမင့်မားလာော ေျန်းမာကေံခ့ိငုမ်ှုေှလိာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများသည ်ရေေညှရ်ောငေ်ေွေ်သည့ ်
လုပ်ငန်းများပဖစ်သပဖင့် စနစ်တေျပဖင့် စံပပပဖစ်ရအာင် 
စီမံရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းအတွေ် 
လိအုပသ်ည့ ်မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များေေိှရေး သားရဖာေ်
ပခင်းလုပ်ငန်းများအား သုရတသနပပုရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း။
ပြည်ြြွင်းကုန်ေစားထိုးနိုင်အေး

ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ော၌ ရေသတွင်း
ဖူလုံမှုေို ဦးစွာစဉ်းစားရောင်ေွေ်မပီး ပိုလျှအံသားေို 
ရအးခအဲသားနငှ့ ်ေနုရ်ချာထတုေ်နုအ်ပဖစ ်စမီ၍ံ ပပညပ်
သို့ တင်ပို့နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့
နုိင်ငံ၌ န့ုိနှင့်န့ုိထွေ်ပစ္စည်းများေုိ ပပင်ပမှ တင်သွင်းေလျေ် 
ေိှသည့်အတွေ် နွားရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများမှ န့ုိနှင့် န့ုိထွေ် 
ပစ္စည်းများ ရအာင်ပမင်ရအာင်ထုတ်လုပ်မပီး ပပည်ပသွင်း 
ေုန်အစားထုိးနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
နို့ထွေ်နှုန်းရောင်းမွန်ေန် ပထမဦးစားရပးစဉ်းစားမပီး 
ယင်းမှတစ်ေင့် နို့ေီ၊ နို့စိမ်း၊ ရထာပတ် အစေှိသည့် 
Product အပဖစ ်အေင့ေ်င့လ်ပုရ်ောင၍် အေညအ်ရသွး
ေှိသည့် တန်ဖိုးပမင့် ထုတ်ေုန်များထွေ်ရပါ်လာရအာင် 
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လုပ်ရောင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ငါးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း
ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ေိငုစ်ားအတေွ ်Table size နငှ့ ်စား 
သုံးသအူများစအုတေွ ်ခတုသ်ားများ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး 
အေန့်လိုေ် အေွယ်အစားခွဲ၍ ထည့်သွင်းတွေ်ချေ် 
ရမွးပမူကေေန်လိုမပီး အသားရပါများစွာ စားသုံးနိုင်ရေး 
လုပ်ရောင်ရပးေန်လိုရကောင်း။

စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ောတွင် Market  
နငှ့ ်Target ေိ ုသေိှေိမညပ်ဖစမ်ပီး ရေးေေွလ်ိအုပခ်ျေ်
နှင့် ေိုေ်ညီသည့် ောသီသီးနှံများေို စိုေ်ပျ ိုးကေေန်လို
ရကောင်း၊ တစန်ိငုတ်စပ်ိငုလ်ပုင်န်းနငှ့ ်စီးပွားပဖစ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းေုိ ခဲွပခားသိပမင်ေမည်ပဖစ်မပီး ရေးေွေ် 
လုိအပ်ချေ်ထေ် ပုိလျှမံှုမေိှရစေန်နှင့် စဉ်ေေ်မပပတ် 
ထုတ်လုပ်နိုင်ေန် စဉ်းစားတွေ်ချေ် ရောင်ေွေ်ေမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ တစဖ်ေေ်လည်း ရေသတငွ်းစိေုပ်ျ ိုးရမွး 
ပမူရေးလပုရ်ောငလ်ျေေ်ှသိည့ ်ရေသခမံျား၏ ရေးေေွ်
ေိ ုမထခိိေုရ်စေန ်ရေးေေွလ်ိလုားချေန်ငှ့ ်လိအုပခ်ျေ်
ေို သိေှိရအာင်လုပ်ရောင်မပီး စဉ်းစားတွေ်ချေ်လုပ် 
ရောင်ကေရစလိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များမှ 
ပိုလျှသံည်များေို ရလလွင့်မှုမပဖစ်ရပါ်ရစရေး ရေေှည်
ထားေှအိသုံးပပုနိငုသ်ည့ ်အရပခာေခ်ေံနုရ်ချာများအပဖစ ်
ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးလုပ်ရောင်ေန်လိုရကောင်း၊ အုန်းေီ၊ 
အုန်းမီးရသွး၊ အုန်းေံတုံးစသည့် အုန်းနှင့် အုန်းထွေ် 

ပစ္စည်းများသည် ရန့စဉ် အသုံးအရောင်များတွင် မေှိမ
ပဖစပ်ါေငရ်နမပီး ရေးေေွခ်ိငုမ်ာပခင်း၊ ေမ်းရိုးတန်းရေသ
များတွင် အုန်းပင်စိုေ်ပျ ိုးထားေှိပါေ သဘာေရဘး 
အန္တောယ်ေုိ အောအေွယ်ရပးနုိင်ပခင်းတ့ုိရကောင့် ရေသခံ 
များေိလုည်း အနု်းစိေုပ်ျ ိုးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အသပိညာ
ရပး တိုေ်တွန်းကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
မျှအေအြးေမည်

စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်
ဇနုအ်သီးသီးေှ ိပတေ်န်းေျငရ်ေသခမံျားေိလုည်း ရခတ ်
မမီပီး နည်းစနစေ်ျနသည့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူမှုများ ပဖစရ်ပါ် 
လာရအာင် နည်းစနစ်နှင့် မျ ိုးများမျှရေရပးေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ အသား၊ ငါးများအား သေ်သာရသာ ရေးနှုန်း
များပဖင့ ်ရေးေေွအ်တငွ်း ရောင်းချရပးနိငုရ်ေး ရောင ်
ေေွပ်ခင်းပဖင့ ်အသား၊ ငါးရေးနှုန်းများကေီးပမင့မ်ှုေိ ုရလျှာ ့
ချနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုအ့ပပင ်အသား၊ ငါး ထေွေ်နု်
များအား ပပည်ပသို့တင်ပို့နိုင်ရေးအတွေ်လည်း ရောင် 
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ တပ်မိသားစုေင်များသာမေ ပပည်
သူများအသား၊ ငါးနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များအား 
သေ်သာရသာရေးနှုန်းများပဖင့် ေယ်ယူစားသုံးနိုင်ရေး 
စဉ်ေေ်မပပတ် ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်သွားေန်လုိရကောင်း 
မှာကေားသည်။  
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နို င် ငံ ရတာ်စီမံအုပ်ချုပ် ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်
သည ်ရအာေတ်ိဘုာလ ၇ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ေနေ်နု ်
တုိင်းရေသကေီးအစုိးေအဖဲွ့ေင်များနှင့် ဌာနေုိင်ောေန်ထမ်း 
များအား ေန်ေုန်မမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီရံုး 
ေန်ေုန်မမို့ရတာ်ခန်းမ၌ ရတွ့ေုံအမှာစေားရပပာကေား 
သည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးပမထွန်းဦး၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး         
မုိးပမင့်ထွန်း၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ ရောင်စီတဲွဖေ် 
အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊  ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိ ုး ၊ 
ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ ဦးခင်ေီ၊ ရေါေ်တာ 
သေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး 
ေန်ကေီးချုပ်ဦးလှစုိး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ် 
အောေိှကေီးများ၊ ေန်ေုန်တုိင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ 
မမို ့ရတာေ်န၊် တိငု်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာန
ေိုင်ောတာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီးေနက်ေီးချုပေ် ေနေ်နု ်
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေး
နှင့် ရေသဖွံမဖိုးတိုးတေ်ရေးရောင်ေွေ်မှု အရပခအရန၊ 
ယာဉစ်ည်းေမ်း၊ လမ်းစည်းေမ်းလိေုန်ာရေးရောငေ်ေွ်
ရနမှုအရပခအရန၊ အခွန်ရငွရောေ်ခံေေှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှု
အရပခအရန၊ တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း စိေုပ်ျ ိုး/ ရမွးပမူရေး
ေိငုေ်ာ၊ ေနရ်ောငမ်ှုေဏ္ဍေိငုေ်ာ၊ စေ်မှုလပုင်န်းေဏ္ဍ
ေိုင်ောများ ဖွံမဖိုးတိုးတေ်ရစရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
မှု အရပခအရန၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ေုသ၊ 
ထနိ်းချုပရ်ေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်ပးရနမှုနငှ့ ်ေသု 
ရေးစငတ်ာများ ဖငွ့လ်စှထ်ားေှမိှု အရပခအရန၊ နိငုင်သံား
စိစစ်ရေးေတ်များေေှိရစရေးအတွေ် ပန်းခင်းစီမံချေ်
ပဖင့ ်ရောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှမိှုအရပခအရန၊ ရသာေသ်ုံးရေ

ေန်ေုန်ေိုင်းတေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့ နှင့် ဌာနေိုင်ောဝန်ေမ်းများအား 
တေွ့ေုံစဉ်တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၇ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
ဖူလုံစွာေေှိရေး၊ အနာဂတ်ရေရပးရေရေးစီမံချေ်နှင့် 
လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားများ လုရံလာေစ်ွာေေှရိေး ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိသည့်အရပခအရန၊ ေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှ 
ပပည်တွင်းထုတ်ေုန်များ ထုတ်လုပ်၍ ပပည်ပသွင်းေုန် 
အစားထိုးနိငုရ်ေး ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန
များေိုလည်းရောင်း၊ ေန်ေုန်မမို့ရတာ်ေန် ဦးဗိုလ်ရဌး
ေ ေနေ်နုမ်မို့ရတာသ်န့်ေငှ်းသာယာလပှရေးနငှ့ ်ရေကေီး
ရေလျှမံှုများမပဖစ်ရပါ်ရစရေးအတွေ် ရေစီးရေလာရောင်း 
မွန်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှုအရပခအရန၊ ယာဉ်စည်းေမ်း၊ 
လမ်းစည်းေမ်း ရောင်းမွန်ရစရေးရောင်ေွေ်မှု အရပခ 
အရနများေုိလည်းရောင်း ေှင်းလင်းတင်ပပော နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်
ေ လိုအပ်သည်များ ပဖည့်စွေ်ေှင်းလင်းမှာကေားသည်။
ေှင်းလင်းအပြာသကား

တငပ်ပချေမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး
များေ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီးအတငွ်း ေနက်ေီးဌာနများ
အလိုေ် လုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန၊ စေ်မှု
လုပ်ငန်းများတုိးတေ်ရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှု အရပခအရန၊ 
ရေျးလေရ်နပပညသ်မူျား စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး
ရောင်ေွေ်ရပးရနမှုအရပခအရန၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ေတ်များေေိှရေး ပန်းခင်းစီမံချေ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်လျေ်
ေှိသည့်အရပခအရန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ လုရံလာေ်
စွာေေှိရေးနှင့် ဓာတ်အားပပတ်ရတာေ်မှုများ မေှိရစရေး
အတွေ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့်အရပခအရန၊ မီတာခများ 
ရောေ်ခံေေှိရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမှု အရပခအရန၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးနှင့် 
ေျန်းမာရေးေဏ္ဍအေင့်ပမှင့်တင်ရေးရောင်ေွေ်ရနမှု
အရပခအရန၊ အမျ ိုး သားအားေစားေဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့် အရပခအရနများေုိ ပဖည့်စွေ် 
ေှင်းလင်းရပပာကေားကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ  နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ပဖည့စ်ေွ်
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ရပပာကေားောတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံ 
တငေ်တပ်ပားနငှ့ ်အမိရ်ထာငစ်ဇုယားများေေှေိနအ်ရေး 
ကေီးရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစံုေီမုိေရေစီ အရထွရထွ 
ရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုရပါင်း ၁၁ သန်းရေျာ်ေှိ
သည့်အနေ် မှတ်ပုံတင်မေှိဘဲ ေန္ဒမဲရပးခဲ့သူ ၄ သန်း
ရေျာ်ခန့်ေှိရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီစနစ်တွင် အရထွရထွ 
ရေွးရောေ်ပွဲသည် အရေးကေီးမပီး Free and Fair ပဖစ်
ေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်လာမည့် ပါတီစုံေီမိုေရေစီ 
အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲရပးခွင့်ေှိသည့် ပပည်သူ 
များအားလုံး ေန္ဒမရဲပးနိငုရ်ေး ရောငေ်ေွသ်ွားမညပ်ဖစ်
မပီး နိငုင်သံားမတှပ်ုတံငေ်တပ်ပားများေေှရိေး၊ အမိရ်ထာင ်
စုစာေင်းများ မှန်ေန်ရေး၊ လူဦးရေစာေင်း မှန်ေန်ရေး
တ့ုိေုိရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေန်ေုန်တိုင်းရေသ 
ကေီးသည ်အပခားတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျားထေ ်
လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုများရောင်းမွန်မပီး နည်းပညာ
ဖွံ့မဖိုးမှုနငှ့ ်လသူားအေင်းအပမစရ်ောင်းများ ပိမုိရုပါများ
သည့် ရေသပဖစ်သပဖင့် ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးအတွင်း
ေှိ ပပည်သူများအားလုံး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ေတ်များ 
အပမနေ်ုံးေေှရိေး ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း မှာကေား
သည်။
ေမှာစကားအပြာသကား

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အမှာစေားရပပာကေား
ောတွင် ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးသည် လူဦးရေအားပဖင့် 
၇ ေသမ ၈ သန်းရေျာ်ေိှမပီး နုိင်ငံလူဦးရေ၏ ၁၅ ောခုိင်နှုန်း 
နီးပါးခန့် ရနထိငုလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ၇ ေသမ ၈ သန်းရေျာ်
အနေ် ရေျးလေ်ရနလူဦးရေ ၂ ေသမ ၅ သန်းခန့် ေိှသပဖင့် 
ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးတွင် မမို့ရနလူဦးရေပိုမိုများပပား
ရကောင်း၊ တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း လမ်းပန်းေေသ်ယွရ်ေး
များရောင်းမနွမ်ပီး သွားလာမှုအေငရ်ပပော နည်းပညာ
အေလည်း ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုေှိသပဖင့် ေန်ေုန်မမို့သည် 
လပုင်န်းများရောငေ်ေွမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ လနွစ်ွာအေင ်
ရပပသည့ ်မမို့တစမ်မို့ပဖစရ်ကောင်း၊ ေနေ်နုမ်မို့သည ်ပညာ 
သင်ကေားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းရနော
တွင်ေှိမပီး လွတ်လပ်ရေးေေှိသည်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ 
နိုင်ငံ၏မမို့ရတာ်အပဖစ်တည်ေှိခဲ့သပဖင့် လုပ်ငန်းများ
ရောင်ေွေ်ောတွင် အရပခအရနရောင်းများစွာေိှရကောင်း။ 

ရေခံရပမခံရောင်းမွန်မပီးပဖစ်သပဖင့် အပခားရေသများ
ထေ် ပိုမိုရောင်းမွန်တိုးတေ်ရအာင် တာေန်ေှိသူများ
အရနပဖင့် ကေိုးပမ်းရောင် ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။

ေန်ေုန်မမို့တွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှင့်
ပတ်သေ်၍ တတိယလှိုင်းတွင် ပဖစ်ပွားမှုများ များပပား
ခဲရ့သာလ်ည်း ယခအုခါ ေူးစေမ်ှုနှုန်းအနမိ့ေ်ုံးနငှ့ ်ရသ 
ေုံးမှုနှုန်းအနိမ့်ေုံးသို့ ရောေ်ေှိရနမပီပဖစ်သပဖင့် ေေ် 
လေထ်နိ်းသမိ်း၍ ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ေိဗုစ ်
-၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ေသု၊ ထနိ်းချုပရ်ေးအတေ်ွ မမိိ
တို့အရနပဖင့် အရေးရပါ်တုံ့ပပန်နိုင်ရေး စဉ်ေေ်မပပတ် 
ရောင်ေွေ်ခဲ့မပီး ရနာေ်ပိုင်းတွင် ရောဂါေူးစေ်မှုများ 
ေျေင်းလာသည်ေုိ ေမ်းရပမာေ်ဖွယ် ရတွ့ပမင်ေရကောင်း၊ 
ောေွယ်ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ လုိအပ်သည့် အရထာေ် 
အေပူစ္စည်းများနငှ့ ်ရေးေါးများ ပပည့စ်ုရံစရေးအတွေ်
လည်း စုရောင်းထားေိှရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ ထပ်မံ
ပဖစပ်ွားလာနိငုရ်သာ ေူးစေမ်ှုများအတေွလ်ည်း အေိုး
ေုံးအရပခအရနအထိ ရမျှာ်ရတွးမပီး အရောင်းေုံး ပပင် 
ေငထ်ားေနလ်ိရုကောင်း၊ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီးအတငွ်း 
ေူးစေ်မှုနှုန်းနည်းပါးလာပခင်းသည် ပပည်သူများ၏ ပူး 
ရပါင်းရောင်ေွေ်မှု ရောင်းမွန်မှုများရကောင့်ပင်ပဖစ် 

ေမှိုက်များစွန့်ြစ်ပခင်းနှင့်ြတ်ြက်၍ 
ေမှိုက်စွန့်ြစ်ြည့်စနစ်များ အကာင်းမွန်အစအေး

ေတွက် စီမံအဆာင်ေေက်သကေန်လို၊ 
စွန့်ြစ်ေမှိုက်များမှ Recycle ပြုလုြ်နိုင်ေန်ေတွက် 

ေမှိုက်စွန့်စနစ်များေား ေမျ ိုးေစားေလိုက် 
ခွဲပခားအဆာင်ေေက်ေန်လို၊ 

ေမှိုက်များေား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများမှတစ်ဆင့် 
စွမ်းေင်ထုတ်လုြ်ပခင်းနှင့် အပမဩဇာထုတ်လုြ်ပခင်း
များကိုအဆာင်ေေက်၍ေြပဖင့် Waste energy ကို 

ေအကာင်ေထည်အဖာ်အဆာင်ေေက်ေန်လို၊ 
လျှြ်စစ်ဓာတ်ေားလုံအလာက်စွာေေှိအေးေတွက်

လည်း ပြန်လည်ပြည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းေင်ပဖစ်ြည့် 
အနအောင်ပခည်စွမ်းေင်မှ လျှြ်စစ်ဓာတ်ေား 

ထုတ်လုြ်နိုင်အေးေတွက် 
နည်းလမ်းေှာအဖွအဆာင်ေေက်ေန်လို။ 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်174

ရကောင်း၊ ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုများအတေွ ်ေနေ်နုမ်မို့
ရနပပည်သူများေို အသိအမှတ်ပပုချးီေျူးပါရကောင်း။
စဉ်ဆက်မပြတ်အဆာင်ေေက်သကေန်လို

ေနေ်နုမ်မို့ရတာသ်န့်ေငှ်း သာယာလပှရေးအတေွ ်
တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် စဉ်ေေ်မပပတ်ရောင်ေွေ်
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ မိုးောသေီာလများတငွ ်ရေကေီးရေလျှ ံ
မှုများ ပဖစ်ရပါ်တတ်သပဖင့် ရေရပမာင်းများ ပိတ်ေို့မှုမေှိ
ရစရေးအတေွ ်စမီရံောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေကေီး
ရေလျှမံှုများ၏ အဓေိအရကောင်းေင်းမှာ ရေရပမာင်းများ 
ပတိေ်ိုမ့ှုရကောင့ပ်ဖစမ်ပီး ယခငအ်စိုးေအေေေ်ေ ်ကေိုး 
ပမ်းခဲ့ရသာ်လည်း ရအာင်ပမင်မှုမေခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့
အစိုးေတာေန်ယူချနိ် ယခုနှစ်မိုးောသီောလအတွင်း 
ရေကေီးရေလျှမံှုထိန်းနိုငရ်အာင် ကေိုးပမ်းစွမ်းရောင်နိုင်
ခဲ့ကေသည့်တာေန်ေှိသူအသီးသီးေို အသိအမှတ်ပပုပါ
ရကောင်းနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ခဲ့ကေသည့် ေန်ေုန်မမို့
ရနပပညသ်မူျားေိလုည်း ချးီေျူးပါရကောင်း၊ သစပ်ငမ်ျား
စိုေ်ပျ ိုးမပီး အမှိုေ်များေင်းစင်ရအာင် ပပုလုပ်ပခင်းပဖင့် 
Green City , Clean City ပဖစ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ပတ်ေန်းေျင်သန့်ေှင်းသာယာလှပရေး
အတေွ ်ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်ပပညသ်မူျား၏ ေျန်းမာရေး
အတွေ် သန့်ေှင်းသည့်ပတ်ေန်းေျင်နှင့် ရလရောင်း 
ရလသန့်များေို ေေှိရစမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူများ 
ေျန်းမာကေံခ့ိငုမ်ှုအတေွ ်ေိယုလ်ေလ်ှုပေ်ှား အားေစား 
ပပုလုပ်ေန်လိုရကောင်း၊  ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးအတွင်း 
အားေစားသမားများ များစွာရပါ်ထနွ်းခဲမ့ပီး ေေလ်ေ်
ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ လမူျား၏ စား
ရသာေရ်ေးအတေွ ်ရေးေိငုမ်ျားဖငွ့လ်စှက်ေမပီး ရေးေိငု ်
အများစုသည် လမ်းမများ၏ရဘးများတွင် တည်ေှိကေ
ရကောင်း၊ အချ ို့ရေးေိုင်များ၏ ေိုင်းဘုတ်များ၊ အမှိုေ်
များသည် လူအများသွားလာလှုပ်ေှားလျေ်ေိှသည့် လမ်းမ 
များရပါ်သို ့ရောေေ်ှရိနကေရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်သေေ်ိငု ်
ောတာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ကေ
ေန်လိုရကောင်း၊ Non Product Element များရလျှာ့ချ
နိုင်မှသာ Green City, Clean City,  Fair City ပဖစ်မည် 
ပဖစမ်ပီး နည်းပညာများနငှ့ရ်ပါင်းစပ၍် Smart City အေင့်
သို့ ရောေ်ေှိမည် ပဖစ်ရကောင်း။
ကျူးအကျာ်ပြဿနာများ

ေျူးရေျာ်ရနထုိင်သူများနှင့်ပတ်သေ်၍ စနစ်တေျ 
ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ အများစသုည ်
ေနေ်နုမ်မို့တငွ ်အလပုအ်ေိငု ်အခငွ့အ်လမ်းများ ေှသိပဖင့ ်
လာရောေ်ရနထိုင်ကေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိ
တို့အရနပဖင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် 
အလုပ်အေုိင်များေေိှရအာင် စီမံေိန်းများ ချမှတ်အရောင် 
အထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိပီး ရေျးလေမ်မို့ပပေွာ
ဟမှုေို ရလျှာ့ချလျေ်ေှိရကောင်း၊ သို့မှသာ ေျူးရေျာ် 
ရနထိုင်သူများ၏ ပပဿနာများ ရပပလည်သွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ေျူးရေျာ်ပပဿနာများေို ရပဖေှင်းနိုင်ပခင်း
ပဖင့် မမို့သာယာလှပရေးေိုလည်း အရထာေ်အေူပပု
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

အမှိုေ်များစွန့်ပစ်ပခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ အမှိုေ်စွန့် 
ပစသ်ည့စ်နစမ်ျား ရောင်းမနွရ်စရေးအတေွ ်စမီရံောင ်
ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ စွန့်ပစ်အမှိုေ်များမှ Recycle 
ပပုလုပ်နိုင်ေန်အတွေ် အမှိုေ်စွန့်စနစ်များအား အမျ ိုး
အစားအလိေု ်ခွပဲခားရောငေ်ေွေ်န ်လိရုကောင်း၊ အမှိုေ်
များအား မီးရှ့ို ဖျေ်ေီးမှုများမှတစ်ေင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ် 
ပခင်းနှင့် ရပမဩဇာထုတ်လုပ်ပခင်းများေို ရောင်ေွေ်၍ 
ေသပဖင့် Waste energy ေို အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားလုရံလာေ်
စွာေေှိရေးအတွေ်လည်း ပပန်လည်ပပည့်မဖိုးမမဲ စွမ်းအင်
ပဖစ်သည့် ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ် နည်းလမ်းေှာရဖွရောင်ေွေ်
ေန်လိုရကောင်း၊ တစ်ဖေ်မှလည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 
ရချွတာရေးအတွေ် မသံုးသင့်သည့် ရနောများတွင် မီးများ 
အသုံးပပုမှု မေှိရစရေးစနစ်တေျ ရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးသေ်သာရစသည့် LED မီးများေို 
ရပပာင်းလအဲသုံးပပုပါေ လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားရချွတာမှုေိ ု
ပဖစ်ရပါ်ရစသေဲ့သို့ နိုင်ငံရတာ်အတွေ်လည်း အေျ ိုး 
ပဖစ်ထွန်းရစမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အဆာင်ေေက်အြးလျက်ေှိ

ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးအတွင်း စားရေးအေင်ရပပ
ရစရေးအတွေ်တတ်နုိင်သမျှ ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ 
တိုင်းရေသကေီးအတွင်းမှ ထွေ်ေှိသည့် ေန်စပါးများမှ 
ရေသတငွ်း ေနဖ်လူုမံှုေှရိသာလ်ည်း တစဧ်ေ တင်း ၁၀၀ 
အထေ် အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် ရောင်ေွေ်ပခင်းပဖင့် 
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စိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုသ်မူျား ေငရ်ငပွိေုေှေိာ ရေသစီးပွားရေး
ပိမုိ ုအေငရ်ပပမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီး
အတငွ်းေှ ိတပမ်ရတာ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးဇနုမ်ျားမလှည်း 
ဟင်းသီးဟင်းေွေ်နှင့် အသား၊ ငါးနှင့် ကေေ်ဥ၊ ဘဲဥများ
အား စဉ်ေေ်မပပတ် ထုတ်လုပ်၍ စားရေးေို တစ်ဖေ်
တစ်လမ်းမှ အရထာေ်အေူပပုရစေန်  ရောင်ေွေ်ရပး
လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့ရေသတွင်းစားရေး ဖူလုံရအာင် 
ရောင်ေွေ်နိုင်ပခင်းပဖင့် ရေသအတွင်း လည်ပတ်သုံးစွဲ
ရငွများ များပပားလာမပီး ရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေို 
အရထာေအ်ေပူပုမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသ
ကေီးအတွင်း စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သေ်၍ 
Agro Based Industries ေို အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်အပခားတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ်
များထေ် ပိုမိုဖွံမဖိုးတိုးတေ်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေှိမပီး
သားအရပခအရနရောင်းများေို အသုံးချ၍ စိုေ်ပျ ိုး၊ 
ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများေိ ုတိုးတေရ်အာင ်သေေ်ိငုေ်ာ
ဌာနများအရနပဖင့် ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ အရောင် 
အထညရ်ဖာမ်ည့ ်သမေါယမလပုင်န်းသည ်ပပညသ်မူျား
တိုေ်ရိုေ်ပါေင်သည့် သမေါယမ စနစ်ပဖစ်မပီး ဖွံ့မဖိုးမပီး
နိုင်ငံများတွင်လည်း သမေါယမစနစ်ေို ေျင့်သုံး၍ 
ရအာင်ပမင်လျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

အခွန်ထမ်းရောင်ပခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ထိုေ်သင့်
သည့ ်အခနွမ်ျားရပးရောငေ်နလ်ိုရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရန 
ပဖင့ ်အခနွန်ှုန်းထားများတိုးပမငှ့ပ်ခင်းမပပုရကောင်း၊ ေမီိေု

ရေစနီိငုင်တံစခ်တုငွ ်နိငုင်သံားတိငု်း အခနွထ်မ်းလိသုည့ ်
စိတ်များေှိေန်လိုရကောင်း၊ အချ ို့ပပည်သူများသည် လုပ် 
ငန်းများရောင်ေွေ်ကေရသာ်လည်း အခွန်ထမ်းပခင်းမေှိ
သည် ေိုရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အခွန်ရငွများ ပပည့်ပပည့်ေေ
ေေှမိသှာ နိငုင်တံိုးတေရ်ေးအတေွ ်ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း။
အပဖအလျာ့အြးြွားမည်

ေန်ေုန်မမို့တွင် ရေလုံရလာေ်စွာေေှိရေးအတွေ် 
ေှမိပီးသား ရေအေင်းပမစမ်ျားမ ှသုံးစွမဲှုများအား စနစတ်ေျ
ပဖစရ်အာင ်ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ရေသယွတ်န်း
မှုများမှ ရလလွင့်ေုံးရှုံးမှုများ မပဖစ်ရပါ်ရစရေး စစ်ရေး
ပပုပပင် ရောင်ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 
ရေအေင်းပမစပ်ဖစသ်ည့ ်ပမစရ်ချာင်းများ များစွာေှမိပီး စနစ ်
တေျပဖင့် အသုံးချကေေန်လိုရကောင်း၊ ယခုအခါ ေိုဗစ်-
၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှု ၈ ောခိုင်နှုန်းရအာေ်သို့ ရောေ်ေှိ
လာမပပီဖစရ်ကောင်း၊ သတမ်တှထ်ားသည့ ်ပမာဏသို ့ေျ
ေင်းလာမည်ေိုပါေ Stay at Home သတ်မှတ်ထားမှု
များရပဖရလျှာ့ပခင်းနှင့် ရပဖရလျှာ့၍ေသည့် အပခားေန့် 
သတ်ချေ်များေိုလည်း ရပဖရလျှာ့ရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိ ေူးစေ်မှုနှုန်း ေျေင်းလာရစရေးအတွေ် 
တစ်ဦးချင်းေိုယ်စီ အသိစိတ်ဓာတ်ေှိစွာပဖင့် ထိန်းသိမ်း
ရနထိငုက်ေေနန်ငှ့ ်မမိရိနထိငုေ်သည့ ်ပတေ်န်း ေျငတ်ငွ်
လည်း ရနထိငုမ်ှုစည်းေမ်းစနစတ်ေျေှရိစရေး ေိငု်းေန်း
လုပ်ရောင်သွားကေေန်လိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင်
သည ်ရအာေတ်ိဘုာလ ၈ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ေနေ်နု်
မမို ၊့ ရမှာဘ်တီပန်ယေ်ှ ိတပမ်ရတာ ်(ကေည်း) ဗိလုသ်ငတ်န်း 
ရေျာင်း (ရမှာဘ်)ီ ၌ ပပုလပုသ်ည့ ်ဘွဲ့ေအမျ ိုးသမီး ဗိလု ်
ရလာင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈) စစ်လေ်ရုံး ရေွးချယ်
ပွဲသို့ တေ်ရောေ် စိစစ်ရေွးချယ်သည်။
စိစစ်အေေးချယ်အြး

အေိုပါ စစ်လေ်ရုံးရေွးချယ်ပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချု ပ်နှင့်အတူ ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ် (ရေ) ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
မိုးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရလ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ် 
အောေှိကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး
ဗိုလ်ချုပ် ညွန့်ေင်းရေွ၊ တပ်မရတာ် (ကေည်း) ဗိုလ်သင် 
တန်းရေျာင်း (ရမှာ်ဘီ) ရေျာင်းအုပ်ကေီးနှင့် တာေန်ေှိ
သမူျားတေရ်ောေက်ေမပီး ဗိလုရ်လာင်းများအား တစ်ဦး
ချင်းရတွ့ေံုော သင်တန်းောလတစ်ရလျှာေ် စည်းေမ်း
လိုေ်နာမှု၊ ဘာသာေပ်အလိုေ် ထူးချွန်ထေ်ပမေ်မှု၊ 
ေါသနာနှင့် ကေိုးစားအားထုတ်မှုများအရပါ် မူတည်၍ 
သင့်ရလျာ်သည့် တပ်မရတာ် (ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) စစ်လေ်ရံုး 
အသီးသီးအတွေ် စိစစ်ရေွးချယ်ရပးခဲ့ကေသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားသည ်
ဗိုလ်ရလာင်းစားေိပ်သာ၌ သင်တန်းသား ဗိုလ်ရလာင်း
များနှင့်အတူ ရန့လယ်စာ အတူတေွသံုးရောင်ကေသည်။ 

မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်

ဗိုလ်သင်ေန်းတေျာင်း(တမှာ်ဘီ) ဘွဲ့ ေအမျ ို းသမီးဗိုလ်တလာင်းသင်ေန်း 

အမှေ်စဉ်(၈) စစ်လေ်ရုံးတေွးချယ်ပွဲသို့ ေေ်တောေ်စိစစ်တေွးချယ်ြခင်းနှင့်

စုိေ်ပျ ိုးတမွးြမူတေးလုပ်ငန်းများ ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

များသည ်ေနေ်နုတ်ိငု်းစစဌ်ာနချုပ ်ဘေစ်ုစံိေုပ်ျ ိုးရမွး 
ပမူရေးစခန်း(တညင်းေုန်း) သို့သွားရောေ်ကေည့်ရှု
စစ်ရေးသည်။

ဦးစွာ ဘေ်စုံစိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးစခန်း ေှင်းလင်း
ရောင၌် တိငု်းမှူးနငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားေ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူ 
ရေးစခန်းအတွင်း ဥစားကေေ်၊ အသားစားကေေ်၊ ငါး၊ 
အသားတိုးေေ၊် နိုစ့ားနွား၊ အသားတိုးနွားနငှ့ ်ေတိမ်ျား 
ရမွးပမူထားေှမိှု အရပခအရန၊ ောသသီီးနှနံငှ့ ်နစှေ်ညှသ်ီးနှံ
ပင်များ စိုေ်ပျ ိုးရောင်ေွေ်ထားေှိမှု အရပခအရန၊ နွား
ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းမှထွေ်ေိှသည့် နွားရချးများေုိ သဘာေ 
ရပမဩဇာအပဖစ် အသုံးပပုလျေ်ေှိသည့် အရပခအရနနှင့် 
ရေးေွေ်အလုိေ် ရောင်းချရနမှုအရပခအရနများေုိ ေငှ်း 
လင်းတင်ပပသည်။
ေအကာင်ေထည်အဖာ်အဆာင်ေေက်

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ေ ရန့စဉလ်ရူနမှုဘေတငွ ်စားရေးသည ်အဓေိေျရသာ 
ရကောင့ ်တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်း 
များေုိ ရအာင်ပမင်ရအာင် အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ် 
ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သားများ၊ မိသားစုေင်
များ၏ သေ်သာရချာင်ချရိေးေို ရဖာ်ရောင်ရပးနိုင်ေ
မည်ပဖစ်သည့်အပပင် ရေသတွင်း ေုန်ရေးနှုန်းတည်မငိမ်
ရေးအတွေ်လည်း ပိုလျှသံည့် အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီး 
ဟင်းေေွ၊် ဥနငှ့ ်နိုမ့ျားေိ ုရေသခမံျား စားရေးအေငရ်ပပ
ရစေန် စဉ်ေေ်မပပတ် ရောင်းချရပးေန်လုိရကောင်း၊ ေန်ေုန် 
မမို့၏ လူဦးရေသည် ၇ သန်းရေျာ်ခန့်ေှိမပီး အသား၊ ငါး၊ 
ဥနငှ့ ်နိုထ့ေွပ်စ္စည်း လိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုပဖည့ေ်ည်းရပး
နိုင်ရေး ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီးအတွင်း ရမွးပမူရေးဇုန်
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များေုိ ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိသ့ုိလုပ်ရောင် 
ောတငွ ်ပဂု္ဂလေိ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေး လပုင်န်းများလည်း
ေှိသည့်အတွေ် ရေးေွေ်လိုအပ်ချေ်ေို သိေှိေန်လိုမပီး 
ရေးေေွလ်ိအုပခ်ျေန်ငှ့ ်ေိေုည်သီည့ ်အထေွန်ှုန်းေိ ု
ထုတ်လုပ်နိုင်ေန်လိုရကောင်း၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်သမားရိုးေျ ရမွးပမူရေးစနစမ်ျားပဖင့ ်
ရေျနပ်ရန၍မေဘဲ ရမွးပမူရေးေျွမ်းေျင်သူပညာေှင်
များနငှ့ ်ရေွးရနွးတိငုပ်င၍် ရခတမ်နီည်းစနစေ်ျနသည့ ်
ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများအပဖစသ်ို ့ရပပာင်းလလဲပုရ်ောင်
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိရောင်ေွေ်ောတွင် ပထမအေင့် 
ရေသတငွ်းစားသုံးမှုလိအုပခ်ျေေိ် ုTarget ထား၍ ပပည့်မီ
ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်မပီး ထုိမှတစ်ေင့် အေည် 
အရသွးရောင်းမနွသ်ည့ ်တနဖ်ိုးပမင့ထ်တုေ်နုမ်ျားထတု ်
လုပ်ော ေင်ရငွပုိမုိေေိှရစမပီး လူရနမှုအေင့်ပမင့်မားရအာင် 
လပုရ်ောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အရပခခလံတူန်းစားတို၏့ 
လရူနမှုအေင့အ်တန်းေိ ုပမငှ့တ်ငရ်ပးနိငုေ်န ်ေနုထ်တု ်
လပုမ်ှုေိ ုနည်းပညာပဖင့ပ်မငှ့တ်ငမ်ပီး ေျယ်ပပန့်သည့် ရေး 
ေွေ်နှင့် အလုပ်အေုိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရပးနိုင်
ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။ 

အွန်လိုင်းမီေီယာများမှလည်း တိုးတေ်ရနသည့် 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး နည်းစနစ်များေို မျေ်ပခည်မပပတ် 
ရလလ့ာ၍ သရုတသနပပု ရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ 

စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေို ရအာင်ပမင်ရအာင် 
ရောငေ်ေွမ်ပီး တပမ်ရတာသ်ားများ၊ မသိားစေုငမ်ျား၏ 
သေ်သာရချာင်ချရိေးေို ပဖည့်ေည်းရပးနိုင်ေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ထို့ ပပင်မိမိတို့တပ်မရတာ်သားများ၏ စား
ရသာေ်ရနထိုင်မှုမှအစ လူရနမှု အေင့်အတန်းေို ပမှင့်
တငရ်ောငေ်ေွရ်ပးနိငုေ်မညပ်ဖစမ်ပီး ေသင့ေ်ထိေုသ်ည့ ်
ေပိငုခ်ငွ့မ်ျားအပပင ်အပခားလိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုတတစ်မွ်း
သရေွ့ပဖည့်ေည်း ရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း။
စက်မှုလယ်ယာစနစ်ြို့

ရေေညှတ်ငွ ်အထေွန်ှုန်းရောင်းမနွ၍် အရလအလငွ့်
နည်းပါးမပီး ေုန်ေျစေိတ်သေ်သာမှုေိှရစေန် စေ်မှုလယ် 
ယာစနစ်သို့ အေင့်လိုေ် မပဖစ်မရနရောင်ေွေ်သွား
ေန်လိုရကောင်း၊ ရန့စဉ်မပဖစ်မရန သုံးစွဲရနေသည့် အိမ်
သုံးအရပခခံ သစ်သီးေလံများေို စိုေ်ပျ ိုးောတွင် ရေသ
နငှ့အ်ချနိေ်ိ ုေိေုည်ရီအာငတ်ေွခ်ျေ၍် ေယ့န်စှေ်ာသ ီ
ပတလ်ုံးထေွေ်ှရိအာင ်ကေေံရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
ထိေုဲသ့ို ့စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေး လပုင်န်းများေိ ုရောငေ်ေွ၍် 
မိမိတို့၏ရေသနှင့် နိုင်ငံအတွေ် တစ်ဖေ်တစ်လမ်းမှ 
အေျ ိုးပပု ရောငေ်ေွရ်နပခင်းသည ်State Building ေိ ု
ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်
ကေီးရမာငရ်မာငရ်ေျာ၊် ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးပမင့ထ်နွ်း၊ 
ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးေဲ
ေင်းဦး ၊  စေ်မှုေန် ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန် ကေီး 
ရေါေ်တာချာလီသန်း ၊  ေျန်းမာရေးေန် ကေီးဌာန 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရေါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ ေန်ေုန် 
တိငု်းရေသကေီး ေနက်ေီးချုပ ်ဦးလစှိုး၊ ောေယွရ်ေးဦးစီး 
ချုပ ်(ရေ) ဗိလုခ်ျုပက်ေီးမိုးရအာင၊် ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ်
ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်း စစ်ဌာန 
ချုပ်တိုင်းမှူး၊ ေန်ေုန်မမို့ရတာ်ေန်နှင့် တာေန်ေှိသူများ
လိုေ်ပါ၍ ရအာေ်တိုဘာလ ၈ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 
ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး အင်းစိန် မမို့နယ်ေှိ  ပမန်မာ
စီးပွားရေးရောပ်ိရုေးေငှ်း၊ အမတှ(်၃) သမံဏစိေရ်ု(ံေွာမ)
နှင့် ရေးေါးစေ်ရုံ(အင်းစိန်)၊ ရေးေါးစေ်ရုံခွဲ(ေွာသာ
ကေီး)၊ အသည်းရောငအ်သားေါ(ဘ)ီ ောေယွရ်ေးစေရ်ုံ
တို့သို့ သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်များအား အမှတ် (၃) 
သမံဏစိေရ်ု ံ(ေွာမ) အစည်းအရေးခန်းမတငွ ်စေ်ရုမံှူး
ကေီး ဦးမျ ို းတင့်ရအာင်နှင့ ် စေ်ရု ံအကေံရပးပုဂ္ဂ ိုလ် 
ဦးေင်ရမာင်ညွန့်တို့ေ စေ်ရုံသမိုင်းအေျဉ်း၊ လုပ်ငန်း
ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခအရန၊ အေညအ်ရသွးပမင့ ်သမံဏိ
များထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန၊ 
သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိခိုေ်မှုမေှိရစရေး စနစ်တေျ
ပဖင့် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမှု အရပခအရန၊ ေုန်ကေမ်းများ
ေေှိမှုအရပခအရန၊ Oxygen ထုတ်လုပ်ရနမှုအရပခအရန
နှင့် စေ်ရုံ Revamping ရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရန

များအား ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။ 
နိုင်ငံပခားအငွြုံးစွဲမှုကို အလျှာ့ချနိုင်

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ နိုင်ငံ
တညရ်ောေေ်ာတငွ ်သနံငှ့ ်သမံဏထိတုေ်နုမ်ျားသည ်
မေှိမပဖစ်လိုအပ်မပီး မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ေုန်ကေမ်းပစ္စည်းများ 
ေှိရနရသာ်လည်း ပပည်တွင်း၌ လုံရလာေ်စွာ ထုတ်လုပ်
နိငုပ်ခင်းမေှသိပဖင့ ်ပပညပ်မတှငသ်ငွ်းရနေရကောင်း၊ နိငုင်ံ
တွင်း သံမဏိေုန်ကေမ်း အေင်းအပမစ်များ အသုံးပပုမပီး 
ပပည်တွင်း လိုအပ်ချေ်ေို ပပည့်မီရအာင် ထုတ်လုပ်၍ 
ပပည်ပမှတင်သွင်းမှုေို ရလျှာ့ချေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ထုတ်ေုန်များသည် သင့်တင့်ရသာရေးနှုန်းပဖစ်ေန်နှင့် 
အေည်အရသွး ပပည့်မီေန်လိုမပီး ပပည်တွင်းလိုအပ်ချေ်
ေိ ုပပည့မ်ရီအာင ်ထတုလ်ပု၍် ပပညပ်သငွ်းေနု ်ရလျှာခ့ျ
နိငုပ်ခင်းပဖင့ ်နိငုင်ပံခားရငသွုံးစွမဲှုေိ ုရလျှာခ့ျနိငုရ်ကောင်း၊ 
သနံငှ့သ်မံဏ ိထတုလ်ပုမ်ှုများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် နိငုင်ရံတာ်
နှင့် MEC ေဲ့သို့ရသာ Semi Government များသာမေ 
ပုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများမှ ရောင်ေွေ်မှုတ့ုိေုိလည်း အားရပး 
ပါရကောင်း။
ေေည်ေအြွးပြည့်မီေန်လိုေြ်

သံမဏိေိုသာမေ ရောေ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
တွင် အသုံးပပုလျေ်ေှိသည့် ဘိလပ်ရပမထုတ်လုပ်မှုများ 
ေိလုည်း ပပညတ်ငွ်းလိအုပခ်ျေ ်ပပည့မ်ရီအာင ်ထတုလ်ပု်
ေန်လိုမပီး ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများအားလုံး အေည် 
အရသွးပပည့်မီေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ အလားတူ ရောေ် 
လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် မပဖစ်မရန အသုံးပပုေရသာ 
ဘိုးနှင့်နပ်များေိုလည်း ပပည်တွင်း၌ လုံရလာေ်စွာ 
ထုတ်လုပ်နိုင်ပါေ ပပည်ပမှတင်သွင်းမှုများေို ရလျှာ့ချ
နိငုသ်ပဖင့ ်နိငုင်အံတေွ ်အေျ ိုးများစွာ ပဖစထ်နွ်းရစမည်

ြမန်မာစီးပွားတေးတော်ပိုတေးေှင်း၊ အမှေ်(၃) သံမဏိစေ်ရုံ(ေွာမ)နှင့် 
တေးဝါးစေ်ရုံ(အင်းစိန်)၊ တေးဝါးစေ်ရုံခွဲ(ေွာသာကေီး)၊ 
အသည်းတောင်အသားဝါ(ဘီ)ောေွယ်တေးစေ်ရုံေို့အား 

သွားတောေ်စစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
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ပဖစ်ရကောင်း၊ ရခတ်မီသည့် နိုင်ငံအပဖစ်တည်ရောေ်
ောတငွ ်စေမ်ှုလပုင်န်းသည ်အရေးကေီးရကောင်း၊ အေိပုါ 
စေမ်ှုလပုင်န်းတငွ ်သနံငှ့သ်မံဏသိည ်အရေးကေီးသေဲ ့
သို့ ရောေ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွေ် ဘိလပ်ရပမ
သည် အရေးကေီးရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တာေန်ေှိသူများ
အရနပဖင့ ်သမံဏထိတုလ်ပုရ်ေးနငှ့ ်ဘလိပရ်ပမထတုလ်ပု်
ရေး လုပ်ငန်းများအား အရလးထားရောင်ေွေ်ကေရစ
လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
သကည့်ရှုစစ်အဆး

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖဲွ့ေင်များသည် စေ်ရံုအတွင်း 
Revamping လပုင်န်းရောငေ်ေ်ွရနမှု အရပခအရနများ
အား လှည့်လည်ကေည့်ရှုစစ်ရေးမပီး တာေန်ေှိသူများ၏ 
တင်ပပချေ်များအရပါ် လုိအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကေား
သည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားသည ်စေမ်ှု
ေန်ကေီးဌာန ပမန်မာ့ရေးေါးလုပ်ငန်း၊ ရေးေါးစေ်ရုံ 
(အင်းစနိ)်၊ ရေးေါးစေရ်ုခံွ ဲ(ေွာသာကေီး)၊ အသည်းရောင်
အသားေါ (ဘ)ီ ောေယွရ်ေးစေရ်ုသံိုရ့ောေေ်ှေိာ စေရ်ုံ
အစည်းအရေးခန်းမတငွ ်ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ရေါေတ်ာ 
ချာလီသန်း၊ ဦးရောင်ညွှန်ကေားရေးမှူး ဦးမျ ိုးဇာနည်ေင်း၊ 
ပမနမ်ာရ့ေးေါးလပုင်န်း အရထရွထမွနရ်နဂျာ ရေါေတ်ာ
ရအာငရ်ဇာ၊် စေရ်ုခံွမဲှူး ရေါေတ်ာရအာငသ်န္တာဦးတိုေ့ 
ပပညတ်ငွ်းရေးေါး ထတုလ်ပုမ်ှုေဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး
ေိငုေ်ာ ေစိ္စေပမ်ျား၊ လေေ်ှ ိလပုင်န်းရောငေ်ေွမ်ှုအရပခ 
အရန၊ ရေးေါးထုတ်လုပ်မှုေဏ္ဍ အားရောင်းလာရစ
ေန်အတွေ် တွန်းအားရပးရောင်ေွေ်နိုင်မည့် အရပခ 
အရန၊ ပပည်တွင်း၌ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေး 
ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန
နှင့်  အသည်းရောင်အသားေါ (ဘီ) ောေွယ်ရေး 
ထတုလ်ပုပ်ု ံအေင့ေ်င့န်ငှ့ ်စေရ်ုေံိငုေ်ာအချေအ်လေ်
များအား ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ရေးေါး
ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် ပတ်သေ်၍ ယခင်ေ ေိုေှယ်လစ်
စီးပွားရေး စနစပ်ဖင့ရ်ောငေ်ေွခ်ဲမ့ပီး ယခအုခါ ရေးေေွ်
စီးပွားရေးစနစ်ပဖင့် စီးပွားရေးေန်ေန် ရောင်ေွေ်ခဲ့

ရကောင်း၊ ရေးေွေ်စီးပွားရေးစနစ်ပဖစ်ရသာ်လည်း 
ပပညတ်ငွ်းရေးလိအုပခ်ျေေ်ိ ုဦးစားရပးရောငေ်ေွေ်န ်
လိရုကောင်း၊ ထတုလ်ပုသ်ည့ ်ရေးပစ္စည်းများ ရေးေေွ်
တွင် ယှဉ်မပိုင်နိုင်ေန်အတွေ် ရေးေါးများ၏ အေည် 
အရသွး ရောင်းမွန်ေန်နှင့် သင့်တင့်သည့် ရေးနှုန်းပဖစ်
ေနမ်ှာ အရေးကေီးရကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်းရေးေါး ထတုလ်ပုမ်ှု
နငှ့ပ်တသ်ေ၍် နိငုင်ရံတာအ်ရနပဖင့ ်ရပဖရလျှာရ့ပးမှုများ 
ေှိရသာ်လည်း အခွန်ေိုင်ောများနှင့် ပတ်သေ်၍ ထိုေ်
သင့သ်ည် ့ရောငေ်ေွခ်ျေမ်ျား ပပုလပုေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ေုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ောတွင် အေည်အရသွးချင်း
တူလျှင် ရေးနှုန်းသေ်သာေမည်၊ ရေးနှုန်းချင်းတူပါေ 
အေညအ်ရသွးရောင်းမနွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထတုလ်ပု ်
သနူငှ့သ်ုံးစွသဲ ူနစှဖ်ေစ်လုံးအတေွ ်ကေည့ေ်မညပ်ဖစမ်ပီး 
ရေးေွေ်လိုအပ်ချေ် ပဖည့်ေည်းနိုင်ရေး အဓိေထား 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ရေးေါးေနုက်ေမ်း တငသ်ငွ်း
သမူျားအရနပဖင့ ်အခနွရ်ငမွျားအား ထိေုသ်င့သ်ည့ ်အခနွ်
နှုန်းထားပဖင့်သာ ရောေ်ခံရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် 
ပပညတ်ငွ်းရေးေါး ထတုလ်ပုမ်ှုနငှ့ ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုများ
ေို အားရပးပါရကောင်း။
ပြည်ြကို မှီခိုေန်မလို

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး
အတွေ် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ောတွင် လေ်ေိှောလအတွင်း 
အသုံးပပုနိငုရ်ေး အပမနေ်ေှရိအာင ်ရောငေ်ေွေ်နလ်ိအုပ်
သေဲသ့ို ့ရေေညှအ်တေွ ်ပပညတ်ငွ်း၌ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး 
သုရတသနပပု ရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ပပည်ပနုိင်ငံ 
များနှင့် ရေးဘေ်ေုိင်ော နည်းပညာပူးရပါင်းရောင်ေွေ် 
မှုများ ပပုလပု၍် ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးအပပင ်
လိုအပ်သည့်အချ နိ်တွင်  အပခားောေွယ်ရေးများ
ရပပာင်းလထဲတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ရမျှာရ်တွး၍ စမီရံောငေ်ေွ်
ေန်လိုရကောင်း၊ လတ်တရလာတွင် ရငွရကေးေုန်ေျမှုေှိ
နိငုရ်သာလ်ည်း ေိဗုစ-်၁၉ ၏ မျ ိုးရိုးဗဇီ ရပပာင်းလပဲဖစပ်ွား
မှုေို အေိုးေုံးအရပခအရနအထိရမျှာ်ရတွးော ပပည် 
တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ပခင်း
ပဖင့ ်ပပညပ်ေိမုှခီိေုနမ်လိဘု ဲနိငုင်ပံခားရငသွုံးစွမဲှုေိ ုရလျှာ ့
ချနိုင်ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးစေ်ရုံ
အတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်စေရ်ုေံိလုည်း တညရ်ောေရ်ပး
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၁၀ ေေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ေနေ်နုတ်ိငု်း
ရေသကေီးအစုိးေအဖဲွ့ ေန်ကေီးများနှင့် တာေန်ေိှသူများအား 
တိငု်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့ရုံး၌ ရတွ့ေုအံမှာစေား ရပပာ
ကေားသည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စေီင် ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ ရောင်စီ 
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ 
ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမုိး၊ ရေါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ ဦးခင်ေီ၊ 
ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ေန်ေုန်တုိင်းရေသကေီး ေန်ကေီးချုပ် ဦးလှစုိး၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ 
ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မမို့ရတာ်ေန်၊ တိုင်း
ရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့ ေန်ကေီးများနှင့် တာေန်ေှိသူများ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေား ရပပာကေား
ောတွင် ေန်ေုန်မမို့လုံခခုံရေး၊ တေားဥပရေစိုးမိုးရေးနှင့် 
ပတ်သေ်၍ ရဖရဖာ်ေါေီ ၁ ေေ်ရနာေ်ပိုင်း ေူပူေန္ဒပပ
ပဖစစ်ဉမ်ျား ပဖစရ်ပါ်ခဲခ့ျနိ၌် ေနေ်နုမ်မို့တငွလ်ည်း ပဖစစ်ဉ်
များေှိခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ေီမိုေရေစီစနစ် 
ေေ်လေ်ေှင်သန်ရနေန် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေနှင့်
အညီ တာေန်ယူရောင်ေွေ်ေပခင်းပဖစ်သပဖင့် ေီမိုေရေ
စီေျင့်စဉ်နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ပပည်သူများရေွးချယ်ခဲ့
သည့်ေီမိုေရေစီစနစ် ေှင်သန်ခိုင်မာရအာင် ေပ်တည်
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
ပါတီစုံေီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသ
မာမှုများရကောင့ ်Free and Fair မပဖစခ်ဲရ့ကောင်း၊ ေမီိေု
ရေစီ၏အသေ်မှာ ရေွးရောေ်ပွဲ Free and Fair ပဖစ်

ရေးပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုပဖစ်
ရပါ်ခဲသ့ည့အ်ရပါ် ဥပရေနငှ့အ်ညရီပဖေငှ်းနိငုရ်သာလ်ည်း 
ပါတီရထာေ်ခံသူများအရနပဖင့် အကေမ်းဖေ်မှုလမ်း 
ရကောင်းေို ရေွးချယ်ခဲ့မှုရကောင့် လုံခခုံရေးနှင့်တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးေိ ုထခိိေုခ်ဲရ့ကောင်း၊ လုခံခုံရေးနငှ့ ်တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးအတေွ ်တပမ်ရတာ၊် ေတဲပဖ်ွဲ့နငှ့ ်အပုခ်ျုပ်
ရေးအဖွဲ့အစည်းများေ ဥပရေနငှ့အ်ည ီရောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှရိကောင်း၊ အချ ို့နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအရနပဖင့ ်ရေွးရောေ ်
ပွမဲသမာမှုနငှ့ ်ရေွးရောေပ်ွမဲပီးေလေန်ငှ့ ်ေေန်ွှယပ်ဖစ်
ရပါ်လာရသာ လုပ်ေပ်များတွင် ပါေင်ပတ်သေ်ရောင်ေွေ် 
ရနသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ေမီိေုရေစစီနစတ်ငွ ်ဥပရေ
နှင့်အညီ မငိမ်းချမ်းစွာ ေန္ဒရဖာ်ထုတ်နိုင်ရသာ်လည်း 
အကေမ်းဖေ်မှုများမှာ မပဖစ်သင့်ရကောင်း၊ တည်မငိမ်
ရအးချမ်းရေးအတေွ ်ေတဲပဖ်ွဲ့မ ှရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိပီး 
တပ်မရတာ်ေေူညီရောင်ေွေ်၍ ဥပရေနှင့်အညီ 
အတတ်နိုင်ေုံး ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
သိုရ့သာအ်ချ ို့ရသာပဖစစ်ဉမ်ျားတငွ ်နစှဖ်ေရ်ပးေပေ်မှု
များေှိရကောင်း၊ အဓိေအားပဖင့် နိုင်ငံတည်မငိမ်ရေးနှင့် 
တေားဥပရေစိုးမိုးရေးသည် အရေးကေီးသပဖင့် ထိထိ
ရောေ်ရောေရ်ောငေ်ေွေ်န်လိုရကောင်း၊ အကေမ်းဖေ်
လပုေ်ပမ်ျားရကောင့ ်အသေေ်ုံးရှုံးခဲေ့သည့ ်အပပစမ်ဲပ့ပည်
သူများနှင့် ေန်ထမ်းများေှိခဲ့မပီး ထပ်မံမပဖစ်ရပါ်ရစရေး
ောေယွရ်ေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်ပးနိငုေ်နအ်တေွ ်
နည်းလမ်းေှာရဖွရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။
စနစ်တကျထိန်းြိမ်းအဆာင်ေေက်ေန်လို

ယာဉ်စည်းေမ်း၊ လမ်းစည်းေမ်းနှင့် ပတ်သေ်၍ 
ယခငေ်ထေ ်တိုးတေမ်ှုများေှရိသာလ်ည်း လိအုပခ်ျေ ်
များေှိရနရသးသပဖင့် စနစ်တေျ ထိန်းသိမ်းရောင်ေေွ်
ေန်လိုရကောင်း၊ တေားမေင်ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များ သုံးစွဲ
ရနမှုအား ဥပရေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ ယာဉစ်ည်းေမ်း၊ လမ်းစည်းေမ်းများ လိေုန်ာ

ေန်ေုန်ေိုင်းတေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့  ဝန်ကေီးများနှင့် ောဝန်ေှိသူများအား
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၀ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
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နိငုေ်နအ်တေ်ွ လမ်းအဂသါေပန်ငှ့ေ်ိေ်ုညသီည့ ်လမ်းနငှ့်
လမ်းညွှန ်အမတှအ်သားများ၊ လေူူးမျဉ်းေျားများ စနစ ်
တေျရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ယာဉ်စည်းေမ်း
ထနိ်းသမိ်းရေး ရောငေ်ေွရ်နသ ူေနထ်မ်းများအရနပဖင့်
လည်း တာေနထ်မ်းရောငေ်ာတငွ ်သတမ်တှစ်ည်းေမ်း
များနငှ့အ်ည ီစနစတ်ေျရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်ယာဉစ်ည်း 
ေမ်းနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွလ်ာနိငုမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း။

မမို့သာယာလပှရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမို့ရတာစ်ညပ်င ်
သာယာရေးနယန်မိတိအ်တငွ်း အမှိုေသ်ရိေုမ်ျားစနွ့်ပစ်
မှုေုိ စနစ်တေျပဖင့် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ 
အမှိုေ်များ စနစ်တေျစွန့်ပစ်မှုမေှိပခင်းရကောင့် မမို့
သာယာလပှမှုေိ ုထခိိေုရ်စနိငုသ်ညမ်ေ ရချာင်းရပမာင်း
များ ပတိေ်ိုပ့ခင်းရကောင့ ်ရေကေီးရေလျှမံှုများေိ ုပဖစရ်ပါ်
ရစရကောင်း၊ ယခနုစှတ်ငွ ်ရချာင်းရပမာင်းပတိေ်ိုပ့ခင်းေိ ု
ဖယ်ေှားနိုင်ပခင်းရကောင့် ရေကေီးရေလျှမံှုေို တတ်နိုင်
သမျှရလျှာခ့ျနိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ အမှိုေမ်ျားေငှ်းလင်းောတငွ ်
မီးရှို့သည့စ်နစန်ငှ့ ်စနွ့်ပစသ်ည့စ်နစ ်နစှမ်ျ ိုးရောငေ်ေွ်
နိုင်မပီး မီးရှို့သည့်စနစ်ေို ရောင်ေွေ်ပခင်းပဖင့် ရငွေုန် 
ရကေးေျေိှရသာ်လည်း မမို့သာယာလှပမှုေုိပဖစ်ရစရကောင်း၊ 
ပလေ်ရဖာင်းလမ်းများ ရောေ်လုပ်ောတွင် လူများ
လတွလ်တွလ်ပလ်ပ ်သွားလာနိငုရ်စရေး စနစတ်ေျပဖင့ ်
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ပလေရ်ဖာင်းများရပါ်၌ ရေး
များရောင်းချမှု မေှိရစရေးကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ ယာဉ်များသွားလာမှု လွယ်ေူရစရေးရောင်ေွေ် 
နိငုပ်ခင်းပဖင့ ်မမို့သာယာလပှမှုေိ ုအရထာေအ်ေပူပုရစ
ရကောင်း ၊  ရေးေယ်ရကော် ပငာေို င်းဘုတ်များအား  
သတမ်တှသ်ည့ ်ရနောများ၌သာ ရကောပ်ငာရေးကေပမ်တ ်
ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ရသာေ်သုံးရေ လုံရလာေ်
စွာေေှိရေးအတွေ် ေေှိသည့်ရေများအားလုံး သန့်ေှင်း
ေနလ်ိအုပသ်ပဖင့ ်အရလးထားရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း။
ပြည်ြမှ ေယ်ယူစားြုံးမှုကိုအလျှာ့ချနိုင် 

ေနေ်နုမ်မို့ရတာ ်စညပ်ငသ်ာယာနယန်မိတိအ်တငွ်း 
ရနထိုင်သူများအားလုံးသည် ရနထိုင်သွားလာမှု အေင် 
ရပပသည့်အတွေ် ေန်ေုန်မမို့အတွင်း ရနထိုင်သူများ
အားလုံး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ေတ်များ အပမန်ေုံးေေှိ
ရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ စားရသာေရ်ေး 

အေငရ်ပပရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးပခင်းပဖင့ ်နိငုင်၏ံ စီးပွား 
ရေးေို ရောင်းမွန်ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးပခင်းပင်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ စားရသာေ်ရေး ဖူလံုမှုေုိ ရောင်ေွေ်၍ ၎င်းမှ 
တစေ်င့ ်အေညအ်ရသွးရောင်းမနွရ်သာ စားရသာေေ်နု်
ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အေင့်ေို ေေ်လေ်ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ထုတ်လုပ်
သည့် စားရသာေ်ေုန်များအားလုံး အေည်အရသွး
ရောင်းမွန်စွာပဖင့် ရေးနှုန်းသေ်သာစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်
မည်ေိုပါေ ပပည်ပမှ ေယ်ယူစားသုံးမှုေို ရလျှာ့ချနိုင်
ရကောင်း၊ စားရသာေ်ေုန်သီးနှံများအား ောသီချနိ်
အလိုေ် ထုတ်လုပ်၍ အထွေ်နှုန်းများရောင်းမွန်မပီး 
ပပည့်ေစွာေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး လူတစ်ဦးချင်း 
အရပခခံလိုအပ်ချေ်ေို တွေ်ချေ်ော တိုင်းရေသကေီး 
တစခ်လုုံးဖလူုရံအာင ်စမီရံောငေ်ေွန်ိငုေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
အပခားနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုများေို နမူနာယူ၍ 
မိမိတို့နိုင်ငံ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ဘေ်ရပါင်းစုံမှ 
စဉ်းစားရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ေနေ်နုမ်မို့အတငွ်း 
ရနထိုင်စားရသာေ်ရေးအတွေ် မိရိုးဖလာသမားရိုးေျ
ပဖင့ ်ရေျနပရ်န၍မေဘ ဲနည်းပညာအရထာေ်အေူေယ ူ
ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်လမူှုစီးပွားဘေပပည့စ်ုေံာ 
လုခံခုံရေးနငှ့ ်တညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေးေိပုါ အရထာေအ်ေူ
ပပုနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တာေန်ေှိသူများ
အရနပဖင့် ဘေ်ရပါင်းစုံမှစဉ်းစား၍ ေန်ေုန်တိုင်းရေသ
ကေီး တိုးတေရ်ေး အရလးထားစမီရံောငေ်ေွက်ေေနလ်ို
ရကောင်း မှာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် တိုင်းရေသကေီးေန်ကေီးချုပ် ဦးလှစိုးေ 
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း အကေမ်းဖေတ်ိေုခ်ိေုမ်ှုပဖစစ်ဉ်
များ ပဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့အ်ရပခအရနများနငှ့ ်လုခံခုံရေးတပဖ်ွဲ့
ေင်များေ ဥပရေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်လျေ်
ေှိသည့် အရပခအရန၊ ပပည်သူလူထု၏ လုံခခုံရေးအတွေ် 
လုခံခုံရေးတပဖ်ွဲ့ေငမ်ျားအရနပဖင့ ်ဥပရေနငှ့အ်ည ီစစရ်ေး
ရောင်ေွေ်ပခင်းများေုိ ရန့ညမပပတ်ရောင်ေွေ်ရပးလျေ် 
ေှိသည့် အရပခအရန၊ ယာဉ်စည်းေမ်း၊ လမ်းစည်းေမ်း
များ လုိေ်နာမှုေိှရစရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမပီး စည်းေမ်း 
မလိုေ်နာသူများအား ဥပရေနှင့်အညီ အရေးယူရောင် 
ေေွလ်ျေေ်ှမိှုအရပခအရန၊ တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း ေမ်းစာ
ဖူလံုရေးအတွေ် သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးဌာနများနှင့် ချတ်ိေေ် 
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ရောငေ်ေွ၍် သီးနှမံျားအထေွတ်ိုးရေး ရောငေ်ေွရ်န
မှုအရပခအရနနငှ့ ်အပခားစီးပွားရေးလပုင်န်းများ တိုးတေ်
ရစရေးရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများေို ေှင်းလင်း
တင်ပပသည်။

ယင်းရနာေ ်မမို့ရတာေ်န ်ဦးဗိလုရ်ဌးေ ေနေ်နုမ်မို့ 
ရတာ်အတွင်း ရေကေီးရေလျှမံှုများေုိ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ် 
နိုင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့် အရပခအရန၊ 
အမှိုေ်စွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ တာေန်ေှိသူများအပပင် 
ပပညသ်လူထူ ုပူးရပါင်းပါေငလ်ာရစရေးနငှ့ ်အမှိုေသ်မိ်း
မှု၊ သယယ်ပူိုရ့ောငမ်ှု၊ စနွ့်ပစမ်ှုများ စနစေ်ျနမှုေှရိစရေး 
လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရန၊ ယာဉရ်ကောပတိေ်ို့
မှု၊ လမ်းပိတ်ေို့မှုများေို အဓိေပဖစ်ရပါ်ရစသည့် စည်း 
ေမ်းမဲ့ ရေးရောင်းချမှုများ မေှိရစရေး၊ ပပည်သူလူထုမှ 
ပူးရပါင်းပါေင်လာရစရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် 
အရပခအရန၊ မမို့ရတာ်ရေရပးရေမှု သန့်ေှင်းမှုေှိရစရေး
နှင့်ပတ်သေ်၍ အကေီးအေဲ၏ လမ်းညွှန်ချေ်နှင့်အညီ 
ရေရပးရေမှုတွင် ရေသန့်စင်သည့်စနစ်များေုိပါ ထည့်သွင်း 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရနများေို ေှင်းလင်း
တငပ်ပသည။် ေေလ်ေမ်ပီး တိငု်းရေသကေီးေနက်ေီးများ
နငှ့ ်တာေနေှ်သိမူျားေ ရေသခပံပညသ်လူထူ၏ု သေ်သာ 

ရချာငခ်ျရိေး၊ စားရေးတငွ ်အေငရ်ပပရချာရမွ့မှုေှရိစရေး၊ 
အလပု ်အေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းများေေှရိေး ရောငေ်ေွရ်န
သည့အ်ရပခအရန၊ တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း တေားဥပရေ
စိုးမိုးရေး၊ လုံခခုံရေးနှင့် အကေမ်းဖေ်တိုေ်ခိုေ်မှုများ 
ရလျာ့နည်းပရပျာေ်ရေး၊ မှုခင်းပဖစ်စဉ်များရလျာ့နည်း 
ေျေင်းရေး၊ သတင်းအချေ်အလေ်များ မှန်ေန်ပမန် 
ေန်မှုေှိရစရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ 
အသေအ်ေယွအ်လိေု ်နိငုင်သံားစစိစရ်ေးေတ ်ပပုလပု်
ေန်လုိအပ်သူများအား မှတ်ပံုတင်ေတ်ပပားများ သတ်မှတ် 
ောလအတွင်းေေိှနုိင်ရေး ပန်းခင်းစီမံချေ်ပဖင့် ရောင်ေွေ် 
ရနမှုအရပခအရနများေို ေှင်းလင်းတင်ပပကေော ပပည် 
ရထာင်စုေန်ကေီးများေ လိုအပ်သည်များ ပဖည့်စွေ်
ရေွးရနွးကေသည်။
နိဂုံးချုြ်ေမှာစကားအပြာသကား 

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ နိဂုံးချုပ်အမှာစေား 
ရပပာကေားောတွင် မိမိတို့အရနပဖင့် ပပည်သူ့လုံခခုံရေး 
ရောင်ေွေ်ေန်အတွေ် ပပည်သူများ ပူးရပါင်းပါေင် 
ရောငေ်ေွလ်ာရအာင ်ပပညသ်နူငှ့ရ်ောင်းမနွရ်သာ ေေ ်
ေရံေးေှေိနလ်ိရုကောင်း၊ လုခံခုံရေးအား တိေုရ်ိေုတ်ာေန်
ယူေသည့်လံုခခုံ ရေး တပ်ဖဲွ့ေင်များအရနပဖင့် ရပါ့ရပါ့ေေ 
ရောငေ်ေွပ်ခင်းမေှရိအာင ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ကေပမ်တ်
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိမုပီး သတပိဖင့ ်တာေနထ်မ်းရောငေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျှာ့ချမှုနှင့်ပတ် 
သေ်၍ေန်ေုန်မမို့သည် လူရနမှုသိပ်သည်းသည့်ရနော 
ပဖစ်ရသာ်လည်း ပပည်သူ၏ ပူးရပါင်းပါေင်မှုရကောင့် ေူး
စေမ်ှုနှုန်းေျေင်းလာမပပီဖစရ်ကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ ပဖစပ်ွား
မှုနှုန်း အနည်းေုံးပဖစ်သည့်မမို့အပဖစ် ရောင်ေွေ်၍ စံ 
နမူနာအပဖစ်ရောင်ေွေ်ရစချင်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်မိမိ
တို့အရနပဖင့်လည်း ေန်ေုန်မမို့အတွင်း ောေွယ်ရေး
များ အပပည့်အေထိုးနှံနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ ရေသုံးစွဲောတွင်လည်း စနစ်တေျပဖင့် အရလ 
အလငွ့မ်ေှရိအာင ်ရချွတာသုံးစွ၍ဲ အေျ ိုးေှရိအာင ်အသုံး 
ချကေေန်လုိရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနှင့် အရပခခံသရဘာသဘာေ 
တညူမီပီး ရအာငပ်မငဖ်ွံ့မဖိုးတိုးတေရ်နသည့ ်နိငုင်မံျား၏ 
လပုရ်ောငမ်ှုေိအုတယု၍ူ နိငုင်ဖံွံ့မဖိုးရေးေိ ုရောငေ်ေွ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ မမို့ေွေ်စီမံေိန်းများ ရောင်ေွေ်

မိမိတို့ေအနပဖင့် ပြည်ြူ့လုံခခုံအေး 

အဆာင်ေေက်ေန်ေတွက် ပြည်ြူများြူးအြါင်းြါေင်

အဆာင်ေေက်လာအောင် ပြည်ြူနှင့်အကာင်းမွန်အြာ 

ဆက်ဆံအေးေှိေန်လို၊ လုံခခုံအေးေား 

တိုက်ရိုက်တာေန်ယူေြည့်လုံခခုံအေးတြ်ဖွဲ့ေင်များ

ေအနပဖင့် အြါ့အြါ့ဆဆအဆာင်ေေက်ပခင်းမေှိအောင် 

တာေန်ေှိြူများက သကြ်မတ်အဆာင်ေေက်ေန်လိုပြီး 

ြတိပဖင့် တာေန်ထမ်းအဆာင်ေန်လို၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ပဖစ်ြွားမှုနှုန်းအလျှာ့ချမှုနှင့်ြတ်ြက်၍

ေန်ကုန်ပမို့ြည် လူအနမှုြိြ်ြည်းြည့်အနော 

ပဖစ်အြာ်လည်း ပြည်ြူ၏ ြူးအြါင်းြါေင်မှုအသကာင့် 

ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းလာပြီပဖစ်၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ပဖစ်ြွားမှုနှုန်း ေနည်းဆုံးပဖစ်ြည့်ပမို့ေပဖစ် 

အဆာင်ေေက်၍ စံနမူနာေပဖစ်အဆာင်ေေက်အစချင်။
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ောတွင်လည်း ၄ ထပ်မှ ၅ ထပ်ခန့် ေိှ သင့်ရလျာ်ရသာ အထပ် 
ပမင့အ်ရောေအ်အုမံျား ရောငေွ်ေ်နုိင်ပခင်းပဖင့် လျှပ်စစ်၊ 
လမ်းစရသာ အရပခခံအရောေ်အအုမံျားအတေွေ်နုေ်ျ 
စေိတ်သေ်သာစွာ ရပမပပဿနာများေို ရပဖေှင်းနုိင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ အလားတူမီးအန္တောယ်နှင့် ောဇေတ်မှု အန္တောယ် 
များမေှိရစရေးအတွေ်လည်း ဂရုပပုရောင်ေွေ်ေန်လုိ
ရကောင်း၊ ပပစ်မှုေျူ းလွန်မှုများမပဖစ်ရပါ်ရစရေးအတွေ် 
သွားလာမှုလွယ်ေူရေး ရောင်ေွေ်ရပးေန်နှင့် လိုအပ်
သည့် ေဲစခန်းများနှင့် မီးသတ်စခန်းများ တည်ရောေ်
ရပးေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် အားေစားေဏ္ဍ
ဖွံ့မဖိုးရေးအတွေ်လည်း အားေစားေွင်းများနှင့် အား 
ေစားရုံများေို နိုင်ငံတောအေင့်မီ တည်ရောေ်ရပး
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးဇုန်များတွင် 
လုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနသူများအရနပဖင့် ရပမဧေိယာ
အနည်းငယ်ပဖင့် ထိထိရောေ်ရောေ်အေျ ိုးေှိေှိ ပဖင့် 
ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်လိုရကောင်း။
ထိအောက်စွာေအေးယူအဆာင်ေေက် 

ေဏ္ဍစုံတွင် ပပည်သူများပါသည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် 
ပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ လုံခခုံရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ထိခိုေ်
ရအာင် ရောင်ေွေ်သူများေိုလည်း ဥပရေနှင့်အညီ ထိ
ရောေ်စွာ အရေးယူရောင်ေွေ်ေန်လိုသပဖင့် အုပ်ချုပ်
ရေးပိုင်းေိုင်ော တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် ရေျာသား 
ေငသ်ားမခွပဲခားဘ ဲရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ အစိုးေ
သည် ပပည်သူများအတွေ် One Stop Service ပင်ပဖစ်
သပဖင့ ်ပပညသ်မူျားနငှ့ ်ပတသ်ေသ်ည့ ်လပုင်န်းများအား 
အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
လာမည့ ်ရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်မပီးပပည့စ်ုသံည့ ်ရေွးရောေပ်ွဲ
ပဖစ်ရစရေးရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။

ခိုင်မာအတာင့်တင်းအနေန်လို 
ေနေ်နုမ်မို့သည ်နိငုင်တံောနငှ့ ်ေေသ်ယွရ်ောင ်

ေေ်ွသည့ ်နိငုင်၏ံ အဓေိေငရ်ပါေရ်နောပဖစသ်ပဖင့ ်လူ
ေငမ်ှုေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျားအား စနစတ်ေျပဖင့ ်ရောငေ်ေွ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် စစ်ရေးမှုနှင့် မှတ်တမ်း
တင်မှုများေုိ စနစ်တေျပဖင့် ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ 
အလားတူ နိုင်ငံတောစီးပွားရေးေိုင်ောေိစ္စေပ်များ 
ရောင်ေွေ်ောတွင်လည်း စနစ်တေျပဖင့် ကေပ်မတ်
ရောင်ေွေ်၍ စည်းေမ်းရဖာေ်ဖျေ်မှုများအား ဥပရေ
နှင့်အညီ အရေးယူရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့
အရနပဖင့် အစိုးေနှင့်ပပည်သူ ချတိ်ေေ်မှုယန္တေားများ
အားလုံး ခိငုမ်ာရတာင့တ်င်းရနေနလ်ိရုကောင်း၊ အလားတ ူ
ရေျးလေရ်နပပညသ်မူျားအတေွလ်ည်း ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးလပုင်န်းများေိ ုစဉေ်ေမ်ပပတ ်ရောငေ်ေွရ်ပးရန
ေန်လိမုပီး ပပည်သမူျားတိေုရ်ိေု ်ပါေင်သည့် ရေျးလေ်
စီးပွားရေးစနစေ်ိ ုရဖာရ်ောငရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ ရေျး 
လေ်ရေသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရေျးလေ်ရန
ပပည်သူများ၏ လိုအပ်ချေ်များေို တတ်နုိင်သမျှပဖည့် 
ေည်းရပးမပီး လူရနမှုဘေများပမင့်မားရအာင် ရောငေ်ေွ်
ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရေျးလေ်ေုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် အဓိေအရေးကေီးသပဖင့် 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တေျပဖင့် ရောင် 
ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ရနွောသီောလတွင် လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားများ မပပတ်ရတာေ်ရစရေးအတွေ် ေန်ေုန် 
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း ရနရောငပ်ခညစ်မွ်းအငသ်ုံး လျှပ ်
စစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် Waste Energy ထုတ်လုပ်ပခင်း 
လုပ်ငန်းများေို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အရောင်အထည်ရဖာ်
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
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ချစ်ခင်အလးစားေြ်ြါအြာ ပြည်အထာင်စုဖွား တုိင်းေင်းြား 
ညီေစ်ကိုအမာင်နှမများခင်ဗျား-

ေေီရန့ဟာ ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတ ပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ်
အစိုးေနဲ့ တိငု်းေင်းသား လေန်ေေ်ိငု ်အဖွဲ့အစည်းများ
အကေား အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် မငိမ်းချမ်း
ရေးအတေွ ်ချုပေ်ိရုသာ တစန်ိငုင်လံုံး ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေု်
မှု ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်  (NCA) ချုပ်ေိုခဲ့တဲ့ (၆) 
နှစ်ရပမာေ် နှစ်ပတ်လည်ရန့ပဲပဖစ်ပါတယ်။ ယခင်ေ 
NCA ချုပ်ေိုပခင်း နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားရတွေို 
ရနပပည်ရတာ်မှာ လူချင်းရတွ့ေံုော ေျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲမပီး 
(၅) နှစ်ရပမာေ် နှစ်ပတ်လည်ရန့ေုိရတာ့ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ 
ပဖစ်ပွားရနတဲ့အတွေ်  သေဏ်လွှာရပးပို့ပခင်းနဲ့ Online 
မှ မိန့်ခွန်းရပပာကေားပခင်းပဲ ပပုလုပ်ခဲ့ေပါတယ်။   ယရန့
ေျရောေတ်ဲ ့တစန်ိငုင်လံုံး ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှုေပစ်ရဲေး 
သရဘာတူစာချုပ် (NCA) လေ်မှတ်ရေးထိုးပခင်း (၆) 
နစှပ်ပည့ ်နစှပ်တလ်ညရ်န့အခမ်းအနားမှာ တိငု်းေင်းသား 
ညီအစ်ေို ရမာင်နှမများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာပခင်း၊ 
ေုိယ်၏ေျန်းမာပခင်းနဲပ့ပည့်စံုမပီး နုိင်ငံအေျ ိုး၊ ပပည်ရထာင်စု 
အေျ ိုးနဲ့ ပပည်သူပပည်သားအားလံုး လိုလားရတာင့်တ
ရနကေရသာ ရေေှည်တည်တံ့ ခိုင်မမဲတဲ့ မငိမ်းချမ်းရေးေေှိ
ရစေန်အတွေ် ေထေ်ထမ်းပိုး တိုးတေ်ရောင်ေွေ်
နိငုက်ေပါရစရကောင်း ေရုတာင်းရမတ္တာပိုသ့ေင်းနှုတခ်နွ်း 
ေေ်သအပ်ပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ေို
တာ သမိငု်းနဲ့ချမီပီး ကေီးမားေျယပ်ပန့်လတှဲ ့လပုင်န်းစဉ်
ကေီးပဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ အေေ်ေေ်နဲ့ 
တပမ်ရတာအ်ရနနဲ့ လတွလ်ပရ်ေးေမပီးေတည်းေ ပပည ်
တငွ်းလေန်ေေ်ိငုပ်ဋပိေ္ခများ ချုပမ်ငမိ်းရေး၊ ပပညတ်ငွ်း
မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ရတွ့ေုံရေွးရနွးညှိနှိုင်းပခင်းရတွ 
အကေိမ်ကေိမ်ပပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးေယူခဲ့မှု
အရပါ် သရဘာထားေွဲလွဲမှုရကောင့် ဗေပရတွရတာခုိ

ေစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခေ်ေိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲတေး သတဘာေူစာချုပ် (NCA) 
ချုပ်ေိုြခင်း (၆)နှစ်တြမာေ် နှစ်ပေ်လည်တန့ေွင် တြပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း

( ၁၅ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

မပီး တစ်လရေျာ်အကောမှာပဲ သခင်နုေ ေွန်ပမူနစ်ရတွ
နဲ့ မငိမ်းချမ်းမှုေေှိရစရေး လေ်ေဲညီညွတ်ရေးမူ ၁၅ ချေ်
ေို ထုတ်ပပန်ခဲ့ပါတယ်။ ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ လွတ်လပ်ရေး
ကေိုးပမ်းမှုောလ၊ လွတ်လပ်ရေးေမပီးစောလမှာ လွတ ်
လပရ်ေးေိ ုကေိုးပမ်းခဲက့ေတဲ ့အငအ်ားစရုတာရ်တာမ်ျား
များဟာ လေ်ေဲယိမ်းသူရတွများပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် ေီ
အဖွဲ့ရတကွေား မတတူာရတေွိ ုရဘးဖယ၊် တညူတီဲေ့စိ္စ
ရတွေို စုရပါင်းမပီး ပပည်တွင်းညီညွတ်မှုေရစဖို့၊ ေီေမှ
တစ်ေင့် ပပည်တွင်းမငိမ်းချမ်းရေးေရစဖို့ ရောင်ေွေ်ခဲ့
တာပဖစ်ပါတယ်။ ေွန်ပမူနစ်၊ ေိုေှယ်လစ်နဲ့ ပပည်သူ့
ေဲရဘာ်တ့ုိေ ေုိယ့်အဖဲွ့ေုိယ်ဖျေ်မပီး တစ်ပါတီတည်းအပဖစ် 
ပူးရပါင်းပါေင ်ကေိုးပမ်းကေဖို ့ေညေ်ယွခ်ျေန်ဲ့ လပုရ်ောင်
ခဲ့ပါတယ်။ ဖေပလအစိုးေအရနနဲ့ ေွန်ပမူနစ်ရတွနဲ့ 
တုိေ်ခုိေ်ရနတ့ဲ စစ်ေုိေပ်စဲမပီး လေ်ေဲညီညွတ်ရေးအတွေ် 
ဇလူိငုလ်မှာ လေေ်စဲည်းရုံးရေးရောငစ်ေီိ ုတပမ်ရတာ်
ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရနေင်းေ ဥေ္ကဋ္ဌအပဖစ်ပါေင်တဲ့  
အဖွဲ့ေင် ၂၁ ဦးနဲ့ ရောင်ေွေ်ရစပါတယ်။ မရအာင်ပမင်
ခဲ့ပါဘူး။ မရအာင်ပမင်ေတဲ့အရကောင်းများစွာေှိပါတယ်။ 
အဲေ့ထီေဲအချေတ်စခ်ျေေ်ိ ုရပပာလိပုါတယ။် ေလီေေ်ဲ
ညီညွတ်ရေးမူ ၁၅ ချေ်လည်း ထုတ်ပပန်ရော အဂသလန်
နဲ့အရမေိေန်ေ ပမန်မာပပည်ကေီးနီသွားမပီလ့ုိရေးသား
တာရတွ၊ ရစာင့်ကေည့်ေဦးမယ်လ့ုိ ဟိန်းရဟာေ်တာရတွ
လုပ်လာကေပါတယ်။ အချင်းချင်းေေွဲ၊ လွတ်လပ်ရေး 
ေမပီးစ အင်အားေလည်းနည်းရနရတာ့ အစိုးေအရနနဲ့ 
ဦးတင်ထွဋ်ေို လန်ေန်အထိရစလွှတ်မပီး ေှင်းပပေတဲ့ 
အေင့်ထိရောေ်ခဲ့ပါတယ်။ ေါနဲ့ လေ်ေဲညီညွတ်ရေးမူ
ထဲေ “ မေ်စ်ေါေ ရလ့လာရေးအဖဲွ့ ဖဲွ့ေန် ” ေုိတ့ဲ အချေ် 
၁ ချေ်ေိုပဖုတ်မပီး ၁၄ ချေ်ပဖစ်လာေပါတယ်။ ေီရနော
မှာရပပာချငတ်ာေ “အရနာေန်ိငုင်အံချ ို့အရနနဲ့ ပမနမ်ာ 
နိုင်ငံမှာ ပမန်မာပပည်သူလူထုအေျ ိုးေို ရဖာ်ရောင်ရပး
နိုင်မယ့်အစိုးေ၊ ပမန်မာ့မငိမ်းချမ်း ရေးေို ရဖာ်ရောင်ရပး
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နိငုမ်ယ့ ်အစိုးေေိတုာမျ ိုးထေ ်သတူိုက့ေိုးေိငု ်ပခယလ်ယှ်
လို့ေမယ့် အစိုးေမျ ိုးတေ်လာတာ၊ ေှိရနတာေိုပဲလိုချင်
တာ” ပဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၊ တပ်မရတာ်အရန
နဲ့ ပပည်တွင်းမငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ၁၉၄၈- ၁၉၄၉ ခုနှစ်
မှာ KNUနဲ့ စတငရ်ေွးရနွးခဲပ့ါတယ။် ၁၉၆၀ ပပည့န်စှမ်ှာ 
ရေအင်န်ယူနဲ့ ထပ်ရေွးရနွးခဲ့ပါတယ်။ ရတာ်လှန်ရေး
ရောင်စီ တေ်လာမပီးရနာေ်ပိုင်း ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
မှာ “ ပပည်တွင်း မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ရတာတွင်း
လေ်နေ်ေိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသို့ ရတာ်လှန်ရေး
ရောင်စီ၏ ေမ်းလှမ်းချေ်” ေို ထုတ်ပပန်ခဲ့ပါတယ်။ 
အဲေီနှစ်ထဲမှာပဲ ဗေပနဲ့ ၇ ကေိမ် ရေွးရနွးခ့ဲပါတယ်။ KIA၊ 
KIO တို့ နဲ့ ၃ ကေိမ် ရေွးရနွးခဲ့ပါတယ်။ KNU ၊ MNSP ၊ 
KNPP သံုးပါတီနဲ့၊ ၎င်းတ့ုိပါေင်တ့ဲ မေညတအဖဲွ့ ရတွေို 
၅ ကေမိခ်န့် ရေွးရနွးခဲပ့ါတယ။် ေထီေဲရစာဟနတ်ာသာ
ရမွှး ဦးရောင်တဲ့ ေေင်ရတာ်လှန်ရေး ရောင်စီ (KRC) 
တစဖ်ွဲ့တည်းနဲ့သာ မငမိ်းချမ်းရေး တညရ်ောေန်ိငုခ်ဲတ့ာ
ပဖစ်ပါတယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီရခတ် ၁၉၈၀-၁၉၈၁ ခုနှစ် 
ထဲမှာ KIA နဲ့ ၁၀ ကေိမ်၊ ဗေပနဲ့ ၂ ကေိမ် ရေွးရနွး ခဲ့ပါ
တယ်။

ရတာလ်နှရ်ေးရောငစ်အီရနနဲ့ ပပညတ်ငွ်းမငမိ်းချမ်း
ရေးေိ ုတညရ်ောေခ်ဲေ့ာမှာ လေန်ေေ်ိငု ်အဖွဲ့အစည်း
ရတနွဲ့သာမဟတုဘ် ဲနိငုင်ရံေးရခါင်းရောငရ်တေွဲ့ အကေ ံ
ဉာဏ်ေိုေယူမပီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ တိုင်း 
ေင်းသားလူမျ ိုးစုများအရေးစတဲ့ နိုင်ငံနဲ့လူမျ ိုး အေျ ိုး 
စီးပွားပဖစ်ထွန်းရစမယ့်ေိစ္စရတွေို ရောင်ေွေ်နိုင်ဖို့ 
ေည်မှန်းမပီး “ ပပည်တွင်းညီညွတ်ရေး အကေံရပးအဖဲွ့” ေုိ 
၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ  ၄ ေေ်ရန့မှာ ဖဲွ့စည်းခ့ဲပါတယ်။ 
စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညာညာနဲ့ တိုင်းပပုပပည်ပပုေိစ္စ
ရတ ွရောငေ်ေွန်ိငုဖ်ိုပ့ဖစပ်ါတယ။် ပပညတ်ငွ်းညညီတွရ်ေး
အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ေင် ၃၃ ဦး ပါေင်ခဲ့ပါတယ်။ ထင်ေှားတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ရတွထဲေ ဦးနု(ေန်ကေီးချုပ်ရဟာင်း)၊ ဦးရေျာ်
မငိမ်း၊ ေိဓူေသခင် ချစ်ရမာင်၊ ဦးဗရေွ၊ မန်းေင်းရမာင်၊ 
ေူေါရဇာ်လွန်း၊ ဗိုလ်မှူးရအာင်၊ ဗိုလ်မင်းရခါင်တို့ ပါေင်ခဲ့
ကေပါတယ်။ အဲေီ ၃၃ ဦးစာေင်းေိုရလ့လာကေည့်ေင် 
တညမ်မ(ဲဖေပလ)၊ သန့်ေငှ်း(ဖေပလ)နဲ့ ပမညတ စတဲ ့
နုိင်ငံရေးအဖဲွ့မျ ိုးစံုေ ပုဂ္ဂို လ်ရတွပါေင်သလုိ တုိင်းေင်းသား 
မျ ိုးစုံပါေင်ခဲ့ပါတယ်။ ေီအကေံရပးအဖွဲ့အရနနဲ့ အကေံပပု

ခဲေ့ာမှာ အပုစ် ု ၄ စခုန့်ေွပဲပားခဲပ့ါတယ။် အမျ ိုးမျ ိုး ေွပဲပား
တဲ့ အယူအေရတွ ရတွ့ေပါတယ်။ ေီရနောမှာ ရပပာလို
တာေရတာ ့အမျ ိုးသားေငက်ေားရစရ့ေးေိတုဲ ့အယအူေ
နဲ့ လုပ်ရောင်ချေ်ဟာ အခုမှေှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ေှိခဲ့၊ 
လပုခ်ဲက့ေပါတယ။် ဘာရကောင့ ်ရအာငပ်မငမ်ှုမေသလေဲို
တာ သမိုင်းမှာေှာဖတ်ကေည့်ရစလိုပါတယ်။

၁၉၈၈ ခုနှစ်ရနာေ်ပိုင်းမှာရတာ့ တပ်မရတာ်အစိုး
လေထ်ေမ်ှာ တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့ကေီး ၁၇ 
ဖွဲ့၊ အဖွဲ့ငယ် ၂၃ ဖွဲ့နဲ့ ရတွ့ေုံရေွးရနွးမပီး မငိမ်းချမ်းရေး 
တည်ရောေ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပပည့်နှစ်ရနာေ်ပိုင်း 
ပါတီစံုေီမုိေရေစီရခတ်မှာ တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ် 
မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA) လမ်းရကောင်းေို 
ရဖာရ်ောငခ်ဲမ့ပီး ၂၀၁၅ ခနုစှမ်ှာ NCA လေမ်တှရ်ေးထိုး
တ့ဲ EAO အဖဲွ့ ၈ ဖဲွ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ လေ်မှတ်ရေးထုိးတ့ဲ 
အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့၊ စစုရုပါင်း ၁၀ ဖွဲ့နဲ့ မငမိ်းချမ်းရေးတညရ်ောေ်
နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အများ
စုဟာ တပ်မရတာ်အစိုးေ လေ်ထေ်ေတည်းေ မငိမ်း 
ချမ်းရေးအတွေ် အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေး သရဘာတူညီ
ချေ်များ လေ်မှတ်ရေးထိုးပခင်း စတဲ့ေိစ္စေပ်များေို 
ရောင်ေွေ်ခဲ့ကေတဲ့ အဖွဲ့များ ပဖစ်ပါတယ်။ ေီရနောမှာ 
၂၀၁၅ ခုနှစ် (NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးခါနီး)မှာ EAO များ

ပြည်အထာင်စုစိတ်ဓာတ် ြိုမိုေှင်ြန်ထက်ပမက်အေး

ေတွက် လုြ်အဆာင်မယ့်လုြ်ငန်းေြ်များချမှတ်ပခင်း၊ 

တိုင်းေင်းြားများြါေင်တဲ့အဖာ်အဆာင်အေး

ေဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပခင်းနဲ့ လက်အတွ့လုြ်ငန်းေြ်များ 

အဆာင်ေေက်ပခင်းဆိုတဲ့ ေဆင့် ၃ ဆင့်ကို 

နိုင်ငံအတာ်ေစိုးေေအနနဲ့ ေဆင့်လိုက် 

အဆာင်ေေက်ြွားမှာ ပဖစ်ြါတယ်။ ေီကိစ္စအတွေတွက် 

တိုင်းေင်းြားပြည်ြူလူထုနဲ့ ြါေင်ြတ်ြက်ေမယ့် 

ေစုေဖွဲ့များေားလုံးထံမှ ေကကံပြုချက်များ

ေယူပခင်း၊ ေြိအြးပခင်းနဲ့ ြညာအြးပခင်းအတွကို 

အဆာင်ေေက်ြွားမှာ ပဖစ်ြါတယ်။
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ေုိ “NCA စာချုပ်မှာ အလျင်စလုိ လေ်မှတ်မထုိးကေဖ့ုိ” ေို
တဲ့ သတင်းစေားပျ ံ့လွင့်လာမှုေိုလည်း သတိေရစလို
ပါတယ်။

တပ်မရတာ်အရနနဲ့ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်
အဖဲွ့အစည်းအားလံုး NCA လမ်းရကောင်းမှာ ရလျှာေ်လှမ်း 
နိုင်ဖို့ အမမဲတိုေ်တွန်း နှိုးရော်ခဲ့ပါတယ်။ မငိမ်းချမ်းရေး 
လုိချင်ေင် တပ်မရတာ်ေ တစ်ဖေ်သတ်ပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ် 
မှုေပစ်ရဲပးဖိုေ့ိတုဲ ့သရဘာထား၊ အယအူေရတေွိ ုရပပာ
လာခဲ့ပါတယ်။ တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင် 
ဘာလ ၂၁ ေေရ်န့ေစမပီး ေရီန့အထ ိပစခ်တတ်ိေုခ်ိေု်
မှုေပစ်ရဲေးနဲ့ ထာေေမငမိ်းချမ်းရေးအတေွ ်ထတုပ်ပနခ်ျေ်
ရပါင်းအကေမိ ်၂၀ ပပုလပုခ်ဲမ့ပီး ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှု ေပစ်ဲ
ရပးခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း (၇၅) နှစ်ပပည့် စိန်ေတု
ပပည်ရထာင်စုရန့ေို ကေိုေိုရသာအားပဖင့် ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
ေို ထိထိရောေ်ရောေ်ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး၊ မငိမ်းချမ်း
ရေးလပုင်န်းစဉမ်ျား တိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ေန်းလုံး၌ နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေးနဲ့ 
အုပ်ချုပ်မှုေိုင်ော ေိစ္စေပ်ရတွအပပင် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ
ေဲ့ လုံခခုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တေားရတွေို ရနှာင့်ယှေ်
ထပိါး တိေုခ်ိေုခ်ျနိမ်အှပ တပမ်ရတာေ်ဲ့စစရ်ေးေိငုေ်ာ
လှုပ်ေှားမှုရတွေို ရအာေ်တိုဘာလ ၁ ေေ်ရန့မှ ၂၀၂၂ 
ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၂၈ ေေ်ရန့အထိ ၅ လကော ထပ်မံ
တိုးပမှင့် ေပ်စဲရပးခဲ့ပါတယ်။ တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ေီမိုေ
ရေစနီဲ့ ဖေေ်ေယစ်နစေိ် ုအရပခခတံဲ ့ပပညရ်ထာငစ်စုနစ်
ေို အာမခံထားမပီးပဖစ်ပါတယ်။ ေီမိုေရေစီစနစ် ေို
တာေ တစ်ရေသနဲ့ တစ်ရေသ၊ လူမျ ိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု 
မတူညီတဲ့အခွင့်အရေးရတွ မဟုတ်ဘဲ တူညီတဲ့စနစ်နဲ့ 
ရဖာ်ရောင်ေမှာပဖစ်ပါတယ်။

ေျွန်ရတာ့်အရနနဲ့ “ မိမိတို့အရနနဲ့ နိုင်ငံရတာ်
တည်ရောေ်ောမှာ အချေ် ၂ ချေ်ေို အဓိေထား၍ 
အရလးထားရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိပီး ပထမအချေအ်ရန
နဲ့ ပပညသ်ရူတေွဲ့ေန္ဒနဲ့အည ီပါတစီု ံေမီိေုရေစစီနစ ်ခိငု်
ခိုင်မာမာတည်ရောေ်ရေးေို နိုင်ငံရေးေည်မှန်းချေ်
ထားမပီး လုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေုတိယအချေ်
အရနနဲ့ တိုင်းပပည်သာယာေရပပာရေးနဲ့ စားရေေိေ္ခာ 
ရပါများရေးေို ဦးစားရပးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း” 

ရပပာကေားခဲပ့ါတယ။် ေါေျွနရ်တာတ်ိုအ့စိုးေ ေေလ်ေ်
ရောင်ေွေ်သွားမယ့် ဦးစားရပးနိုင်ငံရေးမူေါေပဲပဖစ်ပါ
တယ။် ေနီစှခ်ဟုာ အပပနအ်လနှေ်ေ်စပလ်ျေေ်ှပိါတယ။် 
တုိင်းပပည်သာယာေရပပာရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်တ့ဲအခါ 
ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိေလိုအပ်ချေ်ေရတာ့ မငိမ်း 
ချမ်းရေးပါပဲ။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၂ ေေ်ရန့ဟာ ေျွန်ရတာ် 
တို့နိုင်ငံေဲ့ (၇၅) နှစ်ပပည့် စိန်ေတု ပပည်ရထာင်စုရန့ပဖစ်
ပါတယ်။ အလားတူ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလ ၄ ေေ်ရန့
ဟာ ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ စိန်ေတုလွတ်လပ်ရေးရန့ပဖစ်
ပါတယ်။ တိုင်းပပည် တစ်ပပည်အတွေ်အရေးကေီးတဲ့ 
သမိုင်းပဖစ်စဉ်ပဖစ်ေပ်၊ ရန့ေေ်ကေီး ၂ ခု စိန်ေတုတိုင်ခဲ့ပါ
မပ။ီ ပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ လဦူးရေသေတ်မ်းစနံှုန်းနဲ့တေွခ်ျေ်
ေင် လူတစ်ရယာေ်ေဲ့ သေ်တမ်းတစ်ခုစာရလာေ်ေှိပါ
မပ။ီ “အတတိေ်ိမုသလိျှင ်ထပရ်ေျာအ့မှားရတ ွေျူးလနွ်
နိုင်တယ်။ အလားတူ အတိတ်ေိုအစွဲသန်လွန်းလျှင်
လည်း အနာဂတ်လမ်းရပျာေ်နိုင်တယ်” ေိုတဲ့စေား
ေပေ်ိ ုသတခိျပဖ်ို ့ေျွနရ်တာရ်ပပာလိပုါတယ။် နိငုင်ရံတာ်
အစိုးေအရနနဲ့  ေျရောေ်လာရတာ့မယ့်  စိန်ေတု
ပပည်ရထာင်စုရန့၊ စိန်ေတုလွတ်လပ်ရေးရန့ရတွ မတိုင်
မီမှာ (တစ်) ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေှင်သန် ခုိင်မာရစရေး 
လုပ်ငန်းစဉ် (နှစ်) မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များေို တိုး
ပမှင့်ရောင်ေွေ်သွားမှာ ပဖစ်ပါ တယ်။

ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ပိမုိေုငှသ်နထ်ေပ်မေရ်ေး
အတွေ် လုပ်ရောင်မယ့် လုပ်ငန်းေပ်များချမှတ်ပခင်း၊ 
တိုင်းေင်းသားများပါေင်တဲ့ ရဖာ်ရောင်ရေးအဖွဲ့များ 
ဖဲွ့စည်းပခင်းနဲ့ လေ်ရတွ့လုပ်ငန်းေပ်များ ရောင်ေွေ်ပခင်း 
ေိတုဲ ့အေင့ ်၃ ေင့ေ်ိ ုနိငုင်ရံတာအ်စိုးေအရနနဲ့ အေင့်
လိေု ်ရောငေ်ေွသ်ွားမှာပဖစပ်ါတယ။် ေေီစိ္စရတအွတေွ ်
တိငု်းေင်းသားပပညသ်လူထူနုဲ့ ပါေငပ်တသ်ေေ်မယ့ ်အစု
အဖွဲ့များအားလုံးထမံ ှအကေပံပုချေမ်ျားေယပူခင်း၊ အသ ိ
ရပးပခင်းနဲ့ ပညာရပးပခင်းရတွေို ရောင်ေွေ်သွားမှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။

မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များေို လေ်ရတွ့ေျေျ 
တိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွန်ိငုရ်ေးအတေွ ်မငမိ်းချမ်းရေး လပုင်န်း 
စဉ်များ တိုးပမှင့်ရောင်ေွေ်ောမှာ-

(၁) သေ်ေိုင်ောတိုင်းေင်းသားများ၊ သေ်ေိုင်
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သူများ ေုိယ်တုိင်ပါေင်မပီး မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း 
စဉ်များ အေျ ိုးရောင်နိုင်ရေးနဲ့ ပမှင့်တင်ရေး 
ရောင်ေွေ်ပခင်း။

(၂) အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် မငိမ်းချမ်း
ရေးရဖာရ်ောငမ်ှုညှနိှိုင်းရေး ရောမ်တအီေင့ ်
ေင့်၊ တပ်မရတာ်၏မငိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးမှု 
ရောမ်တ ီနငှ့တ်ိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုမ်ျား 
တုိေ်ရုိေ်ရေွးရနွးပခင်း၊ မငိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် 
ပမှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ရေွးရနွးပခင်း။

(၃) NCA လေမ်တှရ်ေးထိုးထားရသာ တိငု်းေင်းသား
လေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မငိမ်းချမ်း
ရေးပိုမိုခိုင်မာရအာင် ရောင်ေွေ်ပခင်း၊ NCA 
လေ်မှတ်မထိုးေရသးသည့် တိုင်းေင်းသား 
လေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များေိ ုNCA လေမ်တှရ်ေး 
ထိုးနိုင်ရအာင် ေည်ေွယ်လျေ် ပစ်ခတ်တိုေ် 
ခိေုမ်ှုရလျာန့ည်းလာရစရေး၊ နစှဖ်ေသ်ရဘာ 
တညူခီျေမ်ျားေေှရိေး စတဲလ့ပုင်န်းစဉမ်ျားေိ ု
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း ရပပာကေားလုိပါတယ်။

ေရီနောမှာ အချ ို့ရသာ တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငု်
အဖွဲ့အစည်းများအရနနဲ့ လေေ်ှအိစိုးေဟာ ရေွးရောေ်
ခံအစိုးေမဟုတ်လို့ ရတွ့ေုံရေွးရနွးစောမလိုဘူးေိုတဲ့ 
အယူအေရတွ၊ မငိမ်းချမ်းရေးေို အပပည့်အေအရောင် 
အထညရ်ဖာရ်ပးနိငုမ်ှာမဟတုဘ်ူးေိတုဲ ့အယအူေရတွ
နဲ့ပတ်သေ်မပီး စိတ်ေူးယဉ်မေန်ဘဲ လေ်ရတွ့ေျေျ 
သုံးသပဖ်ိုလ့ိပုါတယ။် ၁၉၈၈ ခနုစှရ်နာေပ်ိငု်း တပမ်ရတာ ်
အစိုးေလေ်ထေ်မှာ မငိမ်းချမ်းရေးတည်ရောေ်မှု
လုပ်ငန်းစဉ် ဘယ်ရလာေ်ရအာင်ပမင်ခဲ့တယ်၊ ဘယ် 
ရလာေ်ပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ်မှုရလျာ့နည်းခ့ဲတယ်၊ တုိင်းေင်း 
သားနယရ်ပမရတမွှာ ဖွံ မ့ဖိုးရေးလပုင်န်းရတ ွဘယရ်လာေ်
တည်ရောေ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲေီအဖွဲ့ထဲေ အများစုေပဲ 
NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ေိုတာ လေ်ရတွ့ပဲ
ပဖစ်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ့်အရနနဲ့ မငိမ်းချမ်းရေးရေးွရနွးမှု
ညလီာခ၊ံ NCA နစှပ်တလ်ညရ်န့ရတမွှာ မငမိ်းချမ်းရေးေိ ု
တေယ်လုိလားေင် ရုိးသားတ့ဲစိတ်ေိှဖ့ုိ၊ မငိမ်းချမ်းရေးထေ် 
အရေးကေီးတာဘာမှမေှိဘူးေိုတဲ့ခံယူချေ်ေှိဖို့ အကေိမ် 
ကေိမ်တိုေ်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ အစိုးေရတွဘယ်ရလာေ်ပဲ
ရပပာင်းရပပာင်း ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံသည် ပပည်ရထာင်စု 

ပမနမ်ာနိငုင်ပံပဲဖစပ်ါတယ။် အစိုးေေိတုာထေ ်ေျွနရ်တာ်
တ့ုိအားလံုး ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနုိင်ငံအရပါ် 
သစ္စာေှိဖို့၊ နိုင်ငံရတာ်မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ရိုးသားစစ်
မနှတ်ဲ ့စတိေ်င်းရစတနာနဲ့ ရောငေ်ေွဖ်ိုဟ့ာ အဓေိပဖစ်
ပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးမပီး တိုင်း 
ေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းများအရနနဲ့ NCA 
စာချုပ်ေို ပိုမိုခိုင်မာရအာင်၊ NCA လေ်မှတ်မရေးထိုးေ
ရသးတဲ့ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းများ
အရနနဲ့လည်း လေ်ေှိအရပခအရနထေ် ပိုမိုတဲ့ပစ်ခတ် 
တိေုခ်ိေုမ်ှုေပစ်ရဲေးနဲ့ မငမိ်းချမ်းရေး အေင့တ်စေ်င့ေ်ိ ု
တေ်လှမ်းနိုင်ရအာင်၊ ၎င်းမှ NCA စာချုပ်ထဲမှာ ပါေင်
လေ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရအာင် စိန်ေတုပပည်ရထာင်စုရန့ 
သန္နိဌာန်ပဖင့် တိုေ်တွန်းလိုပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတနိုင်ငံရတာ်ေို 
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်သို့ ေူးရပပာင်းမပီး
ရနာေ် ပထမအစိုးေောလမှာ ပပည်သူလူထုေဲ့ ေန္ဒနဲ့
အည ီပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစခ်ိငုမ်ာရအာငတ်ညရ်ောေ်
ရေးမှာအရေးပါတဲ ့မငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉရ်တေွိ ုစတင်
နုိင်ဖ့ုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၈ ေေ်မှာ တုိင်းေင်းသား
လေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းရတွေို မငိမ်းချမ်းရေးေမ်း 
လှမ်းမှုများ ပပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ် 
ေိုင်အဖွဲ့အစည်း (၁၈) ဖွဲ့နဲ့ (၄)နှစ်ရေျာ်ကော မငိမ်းချမ်း
ရေးရေွးရနွးမှုများေို အကေိမ်ကေိမ်ရတွ့ေုံရေွးရနွးခဲ့
မပီးရနာေ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရအာေ်တိုဘာလ ၁၅ ေေ်မှာ
ရတာ ့အစိုးေနဲ့ တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်း 
(၈) ဖဲွ့တ့ုိသည် တစ်နုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ်မှုေပ်စဲရေး 
သရဘာတစူာချုပ ်(NCA) ေိ ုလေမ်တှရ်ေးထိုးနိငုခ်ဲက့ေ
မပီး ၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေလီ ၁၃ ေေ်မှာ မနွပ်ပညသ်စ်
ပါတီ (NMSP)နဲ့ လားဟူေီမိုေေေ်တစ်အစည်းအရုံး 
(LDU) တို့ လေ်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ် လေ်ေှိ
အချနိ်ထိ NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးမပီးတဲ့ တိုင်းေင်းသား
လေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ ေှိမပီပဖစ်ပါတယ်။ ေီအဖွဲ့ရတွ
နဲ့ မငမိ်းချမ်းရေးအေျ ိုးရောငမ်ျားေဲ့ အေဲတီနု်းေေှခိဲတ့ဲ ့
မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ်ကေိုးပမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ေပ်
ရတွေို ထပ်ရလာင်းအသိအမှတ်ပပု ဂုဏ်ယူပါတယ်။

NCA စာချုပဟ်ာ တစဦ်းတစရ်ယာေ၊် တစဖ်ွဲ့တည်း
ေရေးေွဲထားတာ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းေင်းသား လေ်နေ် 
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ေိငုအ်ဖွဲ့အစည်းရတေွဲ့လိလုားချေရ်တ၊ွ ေနဦးအေိပုပု
ချေ်ရတွအရပါ် မူတည်မပီး အစုိးေ၊ လွှတ်ရတာ်၊ တပ်မရတာ် 
နဲ့ တိငု်းေင်းသား လေန်ေေ်ိငု ်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး 
အရသးစတိအ်ရေျအလည ်အကေမိက်ေမိရ်ေွးရနွးညှနိှိုင်း 
သရဘာတရူေးေွထဲားတဲ ့စာချုပပ်ဖစတ်ဲအ့တေွ ်အားလုံး
ပိငုေ်ိငုတ်ဲစ့ာချုပလ်ည်းပဖစပ်ါတယ။် ပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး
ေဲ့ ရထာေ်ခံအားရပးမှုေိုလည်းေေှိခဲ့တဲ့ အပပင် နိုင်ငံ 
တောေဲ့ အသအိမတှပ်ပုမှု၊ ဂဏုယ်ရူလးစားမှုေိေုေှနိိငု်
ခဲ့တာလည်း ပဖစ်ပါတယ်။ ေါရကောင့် NCA စာချုပ်ဟာ 
ေျွနရ်တာတ်ိုအ့တေွ ်အစဉအ်မမအဲရလးထားေမယ့ ်ရမ့
ရဖျာေ်ပစ်လ့ုိမေတ့ဲ စာချုပ်ပဖစ်တယ်လ့ုိ ေုိေမှာပဖစ်ပါတယ်။

NCA စာချု ပ်ေုိ ချု ပ်ေုိမပီးရနာေ် NCA စာချု ပ်ပါ အချေ် 
အလေမ်ျားအတိငု်း မငမိ်းချမ်းရေး ရေွးရနွးပွမဲျားေိ ုစဉ်
ေေ်မပပတ် အခေ်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးကေားမှ မရလျာ့ရသာ
ဇွဲပဖင့် ေေ်လေ်လုပ်ရောင်နိုင်ခဲ့ကေလို့ ပပည်ရထာင်စု
မငိမ်းချမ်းရေးညီလာခံေို ၅ ကေိမ်ထိ ေျင်းပနုိင်ခ့ဲမပီး 
သရဘာတူညီချေ် (၃၇)ချေ်ပါေိှတ့ဲ ပပည်ရထာင်စု 
သရဘာတစူာချုပ ်အစတိအ်ပိငု်း(၁)၊ သရဘာတညူခီျေ် 
(၁၄)ချေ်ပါေင်တဲ့ ပပည်ရထာင်စုသရဘာတူစာချုပ် 
အစိတ်အပိုင်း(၂)နဲ့ သရဘာတူညီချေ် (၂၁)ချေ်ပါေင်
တဲ ့ပပညရ်ထာငစ်သုရဘာတစူာချုပအ်စတိအ်ပိငု်း(၃)တို့
ေိုချုပ်ေိုနိုင်ခဲ့မပီး စုစုရပါင်းသရဘာတူညီချေ် (၇၂) 
ချေ် ေေှိခဲ့မပီးပဖစ်ပါတယ်။ ေီရေွးရနွးချေ်၊ သရဘာတူ
ညီချေ်ရတွဟာ အစိုးေ၊ တပ်မရတာ်နဲ့ တိုင်းေင်းသား
လေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းရတွ အားလုံးေည်မှန်းထား
တ့ဲ ေီမုိေရေစီနဲ့ ဖေ်ေေယ်စနစ်ေုိအရပခခံတ့ဲ ပပည်ရထာင်စု 
တညရ်ောေန်ိငုရ်ေးေိ ုဦးတညရ်ေွးရနွးခဲက့ေတာပဖစ်
မပီး ပပညရ်ထာငစ် ုသရဘာတစူာချုပ ်အစတိ ်အပိငု်း (၃) 
မှာ ေီမုိေရေစီနဲ့ဖေ်ေေယ်စနစ်ေုိ အရပခခံတ့ဲ ပပည်ရထာင်စု
ေုိ အေင့်လိုေ်၊ အပိုင်းလိုေ် ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ်သွား
ကေမယ်လို့ သရဘာတူညီခဲ့ကေမပီးပဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခု
နှစ် ရနှာင်းပိုင်းေစတင် ပဖစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ ေိုဗစ်-၁၉ 
ေပ်ရောဂါပဖစ်ပွားမှုေို အရကောင်းပပုမပီး မငိမ်းချမ်းရေး 
ရေွးရနွးပွမဲျားမပပုလပုန်ိငုခ်ဲရ့သာလ်ည်း ယခအုခါောလ
မှာ ေိုဗစ်-၁၉ ေူးစေ်မှုနှုန်းရလျာ့ေျလာခဲ့မပီပဖစ်လို့ 
အားလုံးေည်မှန်းထားတဲ့ ေီမိုေရေစီနှင့်ဖေေ်ေယ်စနစ်
ေို အရပခခံတဲ့ ပပည်ရထာင်စုကေီးေို တည်ရောေ်နိုင်

ဖို့  လမ်းရကောင်းမရပျာေ်ဘဲ ခိုင်မာတဲ့သန္နိဋ္ဌာန်ပဖင့် 
မငိမ်းချမ်းရေးရတွ့ေံုရေွးရနွးပဲွလမ်းရကောင်းရတွေရန 
သရဘာတူညီချေ်ရတွေေှိမပီး ေည်မှန်းချေ်ရောေ်တဲ့
အထ ိေေလ်ေ ်ရလျှာေလ်မှ်းသွားကေေမှာပဖစရ်ကောင်း 
တိုေ်တွန်းရပပာကေားလိုပါတယ်။

မိမိတို့အားလုံးလေ်ခံထားတဲ့ ေီမိုေရေစီနှင့် ဖေ်
ေေယ်စနစ်တ့ုိေုိအရပခခံတ့ဲ ပပည်ရထာင်စုကေီး တည်ရောေ် 
ောမှာ တိငု်းရေသကေီး /ပပညန်ယအ်ားလုံးမ ှတိငု်းေင်းသား 
အားလုံးသည် တူညီတဲ့ ဖေ်ေေယ်အခွင့်အရေးများ 
အေုန်ေေှိေမှာပဖစ်ပါတယ်။ ေီမိုေရေစီနှင့်ပတ်သေ်၍ 
အများေန္ဒအတိုင်း ရောင်ေွေ်ရနသလို လူနည်းစုေန္ဒ
ေိုလည်း အရလးထားေန် လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိေန္ဒနဲ့ မ
ေိေုည်တီာနဲ့ ေနသ်လူိုသ့ရဘာထားမပီး ခွပဲခားေေေ်ံ
မှုများ၊ လမူှုေေ်ေရံေးအေ ပပစေ်ဏခ်တမ်ပီး လူ့အသိေု ်
အေန်းမှ ဖယ်ကေဉ်ထားပခင်းမျ ိုးဟာ ရေျးပိုင်ေျွန်ပိုင် 
ရခတေ် လတူန်းစားခွပဲခားသည့ ်အရတွးအရခါ်များပဖစ်
မပီး ေီမိုေရေစီနဲ့ေိုေ်ညီမှုမေှိတာေို ရတွ့ေပါတယ်။ 
တိုင်းပပည်တစ်ခုတွင် ေီမိုေရေစီဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရစချင်
တယေ်ိေုင ်နိငုင်ရံေးတညမ်ငမိ ်ရအးချမ်းမှုေှေိမှာပဖစမ်ပီး 
လုံခခုံရေးလည်းတည်မငိမ်ရအးချမ်းေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
နိုင်ငံရတာ်မှာ လေ်ေှိပဖစ်ပွားရနရသာ ေိစ္စေပ်များဟာ 
ေမီိေုရေစ ီမေင့ေ်ျေရ်သးသပဖင့ ်ပဖစရ်ပါ်လာသည့ေ်စိ္စ
ေပ်များပဖစ်ရကောင်း သတိပပုရစလိုပါတယ်။

ဖေ်ေေယ်စနစ်နဲ့ပတ်သေ်၍ မိမိတ့ုိလုိောေုိ အဓိပ္ပာယ် 
အမျ ိုးမျ ိုး ဖငွ့ေ်ိမုပီး ရပပာေိရုနကေရသာလ်ည်း အနစှသ်ာေ
မှာ ရပါင်းစည်းပခင်းနငှ့ ်သဟဇာတပဖစမ်ှုပင ်ပဖစပ်ါတယ။် 
မတူေွဲပပားသည့် တိုင်းရေသကေီးများ၊ ပပည်နယ်များ၊ 
လူမျ ိုးများ၊ လူမျ ိုးစုများေုိ စုစည်းထားောမှ အာဏာ (၃) 
ေပေ်ိ ုခွရဲေေျင့သ်ုံးပခင်းပင ်ပဖစပ်ါတယ။် ေီမုိေရေစီနှင့် 
ဖေ်ေေယ်စနစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီး မည်သ့ုိပင် အယေူါေအမျ ိုး
မျ ိုးေွဲပပားရနပါရစ မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့ သဟဇာတပဖစ်မယ့်
စနစ်မျ ိုးေုိ ရေွးချယ်ရောင်ေွေ်သွားကေေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
မိမိတို့အရနနဲ့ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်
တွင်းရနထိုင်ကေတဲ့ ညီအစ်ေိုရမာင်နှမများအားလုံး 
အတူတေွ မငိမ်းချမ်းသာယာစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်
ကေမယေ်ိတုဲ ့အရပခခစံတိဓ်ာတန်ဲ့ေမီိေုရေစနီဲ့ဖေေ်ေယ်
စနစ်နဲ့ပတ်သေ်မပီး သရဘာထားေွဲလွဲမှုရတွေို ရေွး 



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 189

ရနွးပွမဲျားမတှစေ်င့ ်အရေျအလညည်ှနိှိုင်း ရပဖေငှ်းသွား
ကေေမှာပဖစ်ပါတယ်။
တိုင်းေင်းြားညီအနာင်များ ခင်ဗျား-

ယရန့ောလဟာ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ရေွးရောေ်ပွဲမှာ 
NLD ပါတီေဲ့ မဲမသမာမှုရတွအရပါ် တပ်မရတာ်နဲ့နုိင်ငံရေး 
ပါတီရတွေ ညှိနှိုင်းရေွးရနွးအရပဖေှာဖို့ အကေိမ်ကေိမ် 
နည်းလမ်းရပါင်းစံုနဲ့ ကေိုးစားခ့ဲရပမယ့် မရအာင်ပမင်ခ့ဲလ့ုိ 
တပ်မရတာ်ေ ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အေ 
နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို ထိန်းသိမ်းခဲ့မပီး နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနနဲ့ ဦးရောင်ရနတဲ့ ောလ
ပဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရန
နဲ့ နိငုင်ရံတာေ်ိ ုတာေနယ်မူပီးသည့အ်ချနိမ်စှမပီး ရေှ့လပု ်
ငန်းစဉ ်(၅) ေပန်ဲ့ ဦးတညခ်ျေ ်(၉) ေပေ်ိ ုချမတှရ်ောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိောမှာ ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် 
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုေ်ခတ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူ
စာချု ပ် (NCA)ပါ သရဘာတူညီချေ်များအတုိင်း အရလး 
ထား လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှပိါတယ။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေ ီ
လ ၁ ေေ်ရန့မှာ တပ်မရတာ်၏မငိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွး
မှုရော်မတီေို ပပင်ေင်ဖွဲ့စည်းရပးမပီး ရဖရဖာ်ေါေီလ 
၁၇ေေ်ရန့မှာ အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ မငိမ်း 
ချမ်းရေး ရဖာရ်ောငမ်ှုဗဟိရုောမ်တ၊ီ လပုင်န်းရော်မတီ

နဲ့ ညိှနှိုင်းရေးရော်မတီတ့ုိေုိ ဖဲွ့စည်းခ့ဲပါတယ်။ လေ်ေှိ
ောလမှာ ညှနိှိုင်းရေးရောမ်တအီရနနဲ့ NCA လေမ်တှ်
ရေးထိုးမပီးတဲ့ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များ၊ 
လေ်မှတ်မရေးထိုးေရသးရသာ တိုင်းေင်းသားလေ် 
နေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များနငှ့ ်နိငုင်ရံေးပါတတီိုေ့ိ ုစစုရုပါင်း (၂၁)
ကေိမ် ရတွ့ေုံညှိနှိုင်းရေွးရနွးမှုများရောင်ေွေ်ခဲ့ မပီး 
မငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျား ေပတ်န့်မှုမေှရိအာင ်အေှနိ ်
အဟုန်မပျေ် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါတယ်။

နိငုင်ရံတာအ်စိုးေအရနပဖင့ ်မငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉ်
များေို တိုးပမှင့်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရသာ်လည်း မိမိတို့
နိငုင်ေံဲ့ အေျ ိုးစီးပွားေိမုလိလုားရသာ နိငုင်ေံိ ုဖျေလ်ိ ု
ဖျေေ်ီးလပုလ်ိသုည့ ်ပပညတ်ငွ်းပပညပ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ 
မီေီယာများနဲ့အာဏာေို အကေမ်းဖေ်နည်းနဲ့ ေယူလို
သူရတွပဖစ်တဲ့ NLD ပါတီေင်အစွန်းရောေ်များ၊ NUG၊ 
CRPH နဲ့ PDF အမညခ်အံကေမ်းဖေ်အဖွဲ့အစည်းများေဲ့ 
အကေမ်းဖေလ်ပုေ်ပမ်ျားရကောင့ ်နိငုင်ရံတာေ်ဲ့ရေသအချ ို့
မှာ နယ်ရပမတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနဲ့ တေားဥပရေစိုးမိုး
ရေးေုိထိခုိေ်ရစမပီး မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွေ် 
အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အဟန့်အတားပဖစ်ရပါ်ရစ
လျေ်ေှိရနတာေိုလည်း ရတွ့ေှိေမှာပဖစ်ပါတယ်။

NCA လေမ်တှရ်ေးထိုးထားတဲ ့တိငု်းေင်းသား လေ ်
နေ်ေိုင်အဖွဲ့အချ ို့ဟာလည်း ပပည်တွင်း / ပပည်ပ အဖွဲ့
အစည်းအချ ို့ေဲ့ရသွးထိုးလှုရံောမ်ှုရတရွကောင့ ်မငမိ်း ချမ်း
ရေးလမ်းရကောင်းမ ှရသဖွညလ်ပုရ်ောငလ်ိတုဲ ့သရဘာ 
ထားရောင်ေွေ်ချေ်များ ရတွ့ေှိလာေသလို မငိမ်းချမ်း
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ေို ယုံကေည်မှုပျေ်ပပားရစမယ့် မလုပ်
သင့မ်လပုထ်ိေုတ်ဲ ့လပုေ်ပမ်ျားလပုရ်ောငမ်ပီး နိငုင်ရံတာ်
အစုိးေမှ အကေမ်းဖေ်အပဖစ် သတ်မှတ်ထားတ့ဲအဖဲွအစည်း 
များနဲ့ ပါေင်ပတ်သေ်မှုရတွ ေိှရနတာလည်း ရတွ့ေပါတယ်။ 
သိုရ့ပမယလ်ို ့နိငုင်ရံတာအ်စိုးေအရနနဲ့ေရတာ ့မငမိ်းချမ်း
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရတွ မထိခိုေ်ရအာင်သရဘာထားကေီး
စွာနဲ့ တတ်နုိင်သမျှထိန်းသိမ်း ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်အစမှာ ရပပာခဲ့သလို NCA ဟာ ေျွန်ရတာ်တို့
အားလုံး အကေမိက်ေမိရ်တွ့ေုညံှနိှိုင်း၍ ခေခ်ေခ်ခဲအဲရပဖ
ေှာမပီးမ ှနစှရ်ပါင်း (၇၀) ရေျာေ်ာလမှာ ပထမေုံးေလာ
ခဲ့တဲ့ မငိမ်းချမ်းရေးလမ်းစ ပဖစ်ပါတယ်။ အကေမ်းဖေ်
လုပ်ေပ်များ၊ အဖျေ်အရမှာင့် လုပ်ေပ်များ၊ ပပည်တွင်း

နိုင်ငံအတာ်စီမံေုြ်ချုြ်အေး အကာင်စီေအနပဖင့် 

“ ပြည်ြူလူထု၏ေြက်ထက် ေအေးကကီးတာ 

ဘာမျှမေှိ” ဟူအြာ မူေါေနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး၊ 

ပြည်ြူလူထုတစ်ေြ်လုံးေတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ အောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုြ်၊ ကုြအေး

လုြ်ငန်းစဉ်များကို ေှိြမျှ ခွန်ေား၊ စွမ်းေားပဖင့် 

ေစွမ်းကုန် ကကိုးြမ်းေားထုတ်လျက်ေှိြါတယ်။ 

ထိုြို့အဆာင်ေေက်ောတွင် နိုင်ငံအတာ် စီမံေုြ်ချုြ်အေး

အကာင်စီြည် “ပြည်အထာင်စုေတွင်း 

အနထိုင်သကအြာ တိုင်းေင်းြားများဆိုတာထက်

လူမျ ိူ းဘာြာမအေေး လူြားေားလုံးကို 

ကျန်းမာအေးအစာင့်အေှာက်မှု တန်းတူေခွင့်ေအေး 

ခံစားခွင့်ေေှိအစေမယ်” ဆိုတဲ့မူေါေနှင့်ေညီ 

အဆာင်ေေက်လျက်ေှိ။
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ပပည်ပ ပရယာဂများ၊ မီေီယာများ၏ ရသွးထိုးလှုံရော်မှု
များရကောင့် NCA ေိုတဲ့ မငိမ်း ချမ်းရေးလမ်းရကောင်း 
ရပျာေပ်ျေမ်သွားဖို ့အထူးသတ ိပပုရစလိရုကောင်း ရပပာ
ကေားလိုပါတယ်။

မမိတိိုအ့စိုးေအရနနဲ့ စစမ်နှမ်ပီးစည်းေမ်းပပည့ေ်တဲ ့
ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ခိုင်မာရစရေးနှင့် ေီမိုေရေစီနှင့် 
ဖယေ်ေယစ်နစေိ်အုရပခခတံဲ ့ပပညရ်ထာငစ် ုတညရ်ောေ်
နိုင်ရေးတို့အတွေ် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်
အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါတယ်။ ေီ
ေိစ္စေို ေျွန်ရတာ်တို့အစိုးေေ ခိုင်ခိုင်မာမာ အာမခံပါ
တယ။် ေါရကောင့ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငု ်အဖွဲ့များ
အရနနဲ့ နိငုင်ရံတာေ် ချမတှလ်ပုရ်ောငရ်နတဲ ့လပုင်န်း 
စဉမ်ျားနဲ့ လေေ်ှပိေတ ိအရပခအရနမနှမ်ျားေိ ုမနှေ်န ်
စွာ သိေှိနားလည်မပီး အချ ို့မီေီယာများေဲ့ မဟုတ်မမှန်
သတင်းများေို စိစစ်စဉ်းစားချင့်ချနိ်နိုင်ဖို့နဲ့ မိမိတို့  
ရလျှာေ်လှမ်းရနရသာ မငိမ်းချမ်းရေးလမ်းရကောင်းေို 
ထိခိုေ်ရစမယ့် အပပုအမူများေို ရေှာင်ေှားကေဖို့လိုအပ်
ရကောင်း တိေုတ်နွ်းရပပာကေားလိပုါတယ။် NCA မငမိ်းချမ်း
ရေး လမ်းရကောင်းရပါ်မှာ ယုယံုကံေညက်ေညန်ဲ့ ခိငုမ်ာစွာ 
ေေ်လေရ်လျှာေ်လှမ်းပခင်းဟာ နိုင်ငရံတာ်အစိုးေေ 
လေ်ေှိဦးတည်သွားရနရသာ လွတ်လပ်မပီးတေားမျှတ
တဲ့ ပါတီစုံေီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲများေို  
သတမ်တှခ်ျနိအ်တငွ်း ေျင်းပနိငုပ်ခင်းအားပဖင့ ်ပပညသ်ေူ 
ရေွးချယရ်ပးတဲ ့ေမီိေုရေစအီစိုးေသစတ်စေ်ပ ်ရပါ်ရပါေ်
လာရေးေို အားရပးေူညီော ရောေ်မှာပဖစ်ရကောင်း 
ရပပာကေားလိုပါတယ်။
တိုင်းေင်းြားညီေစ်ကိုအမာင်နှမများခင်ဗျား-

  လေေှ်အိရပခအရနမှာ တစေ်မ္ဘာလုံး ေိဗုစ ်- ၁၉ 
ေပ်ရောဂါေို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရနှာင်းပိုင်းမှစ၍ ယခုအထိ 
ခစံားရနေတဲေ့ာလ ပဖစပ်ါတယ။် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေး ရောငစ်အီရနပဖင့ ်“ ပပညသ်လူထူ၏ုအသေ်ထေ် 
အရေးကေီးတာ ဘာမျှ မေှိ ” ဟူရသာ မူေါေနဲ့ တစ်နိုင်ငံ
လုံး၊ ပပညသ်လူထူတုစေ်ပလ်ုံးအတေွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ 
ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးလပုင်န်းစဉမ်ျားေိ ုေှသိမျှ 
ခွန်အား၊ စွမ်းအားပဖင့် အစွမ်းေုန် ကေိုးပမ်းအားထုတ်
လျေ်ေှိပါတယ်။ ထိုသို့ရောင်ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီသည် “ပပည်ရထာင်စုအတွင်း 

ရနထိငုက်ေရသာ တိငု်းေင်းသားများေိတုာထေ ်လမူျ ိူ း
ဘာသာမရေွး လူသားအားလံုးေုိ ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ် 
မှု တန်းတူအခွင့်အရေး ခံစားခွင့်ေေှိရစေမယ်” ေိုတဲ့မူ
ေါေနှင့်အညီ NCA လေ်မှတ်ရေး ထိုးထားတဲ့ တိုင်းေင်း 
သား လေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့ရတွသာမေ NCA လေ်မှတ် 
မရေးထိုးေရသးတဲ့ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့
အားလုံးနဲ့ နယ်စပ်ရေသရနပပည်သူလူထုများ၊ တိုေ်ပွဲ
ရေှာငစ်ခန်းေှ ိပပညသ်မူျားအားလုံးအတေွပ်ါ ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါောေွယ်ရေးထိုးနှံနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ပါတယ်။ အချ ို့ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များ
အတွေ် ဦးစားရပးအရေအတွေ်အလိုေ် စတင်ထိုးနှံ
မပီး ပဖစ်ရကောင်းနဲ့ ေျန်းမာရေးအသိအပမင်နဲ့သာရှုပမင်
မပီး ောေယွရ်ေးများ အချနိမ် ီထိုးနှနံိငုရ်ေး ညှနိှိုင်းရေး
ရော်မတီနဲ့ ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်သွားေန် လုိအပ်ရကောင်း 
အသိရပးရပပာကေားလိုပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့အစိုးေအရနနဲ့ ထာေေမငိမ်းချမ်းရေး 
ေေှိရေးအတွေ် NCA စာချုပ်ပါအတိုင်း ေေ်လေ် 
ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်းနဲ့  ရတွ့ေံုရေွးရနွးရေး 
အတေွအ်မမတဲခံါး ဖငွ့လ်စှထ်ားေှရိကောင်း အတအိလင်း 
ရကေညာထားမပီးပဖစပ်ါတယ။် တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်နိငုင် ံ
ရတာ်အစုိးေတာေန်ေုိ ေယူထားချန်ိပဖစ်လ့ုိ မငိမ်းချမ်းရေး 
ရေွးရနွးမှုများ အရောင်အထည်ရဖာ်ောတွင် ပပည်ရထာင်စု 
လွှတရ်တာတ်ငွ ်အတညပ်ပုသည့အ်ေင့မ်အှပ ေျနသ်ည့်
အစတိအ်ပိငု်းများ ရောငေ်ေွ၍်ေနိငုရ်ကောင်း ရပပာကေား
လိုပါတယ်။ လေ်ေှိနိုင်ငံရေး ရတွ့ေုံရေွးရနွးမှုများနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ရေွးရောေ်ခံအစိုးေ၊ လွှတ်ရတာ်များနှင့် 
လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှမ်ျားမေှသိည့အ်တေွရ်ကောင့ ်
ရောင်ေွေ်၍မေနုိင်ဟု ထင်ပမင်ယူေဖွယ်ပဖစ်ရသာ် လည်း 
ရေွးရောေပ်ွထဲပမ်ေံျင်းပမပီးစီးပါေ နိငုင်ရံေးပါတမီျား
မှ ေိုယ်စားလှယ်များေသာ ရေွးရောေ်ခံလွှတ်ရတာ်
ေိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးေအဖွဲ့ေင်များပဖစ်လာမှာပဖစ်
သည့အ်တေွ ်ယခေုာလတငွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင်ရံေး
ရတွ့ေုံ ရေွးရနွးမှုများနဲ့ မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
ေို သေ်ေိုင်သူများနဲ့ စဉ်ေေ်မပပတ်ရောင်ေွေ်ရန
ပခင်းအားပဖင့် ပိုမိုခေီးရောေ်ရစမည် ပဖစ်ပါတယ်။

မိမိတို့နိုင်ငံအရနပဖင့် မငိမ်းချမ်းရေးပဖစ်စဉ်မှာ ပပည်
သူအားလုံး အလိုချင်ေုံး၊ အရတာင့်တေုံးေန္ဒပဖစ်တဲ့ 
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ရနာင်လာမယ့်မျ ိုးေေ်သစ်များအတွေ် မငိမ်းချမ်းတဲ့ 
အရမွရောင်းတစ်ခုချန်ထားခဲ့ေန် လိုအပ်တဲ့အတွေ် 
မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ေို အချနိ်မေွဲဘဲပဖစ်နိုင်သမျှ 
ပမန်ပမန်လုပ်ရောင်ဖ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ သဘာေသယံဇာတ 
များ ရပါကေယ်ေတဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံအရနနဲ့ မငိမ်းချမ်းရေး    
အပမန်ေေှိရလ တိုင်းပပည်တည်မငိမ်ရအးချမ်းမပီး ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်မှု ပမန်ေန်ရလပဖစ်မှာပဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရတာ်
အစိုးေနှင့် တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေို 
အရလးအနေ်ထား အရောင်အထည်ရဖာ်ရနချနိ်ပဖစ်
လို ့ယရန့အချနိေ်ာလဟာ NCA လေမ်တှရ်ေးထိုးထား
တဲ့ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များရော၊ NCA 
လေ်မှတ်မရေးထုိးေရသးတ့ဲ တုိင်းေင်းသား လေ်နေ်ေုိင် 
အဖွဲ့များရော တိငု်းပပညအ်ေျ ိုးစီးပွား၊ ပပညသ်ပူပညသ်ား
များအားလုံးေဲ့ အေျ ိုးစီးပွားေို ရေှးရှုမပီး မငိမ်းချမ်းရေး
လမ်းရကောင်းရပါ် ရလျှာေလ်မှ်းေနအ်တေွ ်အရောင်း

ေုံးအချနိ်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားလိုပါတယ်။
နိဂုံးချုြ်ေအနနဲ့ အပြာသကားလိုတာကအတာ့-

ေောရဇာ်ဂျေီဲ့ ေဗျာရလးတစ်ပိေု်နဲ့ပဲ အေုံးသတ်
လိုပါတယ်။ အဲေါေရတာ့

“ ထရလာပ့မနမ်ာ၊ ပမနမ်ာထရလာ ့- အားမရပျာန့ငှ့၊် 
မရလျှာ့လုံ့လ - သူေစ၍ ငါေအားလုံး - လေ်ရုံးပမား
ရပမာင၊် ဉာဏပ်မားရပမာငန်ငှ့ ်- စမွ်းရောငက်ေရလ၊ ရောင်
ကေရလရလာ့ - ဤရပမဤေွာ ၊ ဘယ်သူ့ေွာလဲ - ဤယာ 
စပါး ၊ ဘယ်သူ့စပါးလဲ - ထားရလာ့တာေန် ၊ ပွန်ရလာ့
လုပ်ငန်း - ဉာဏ်ရေှ့ပန်း၍ - တစ်စိတ်တစ်ေမ်းညီရစ 
သတည်း”

မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ေျွန်ရတာ်တို့အားလုံး တစ်
စိတ်တစ်ေမ်း ညီညွတ်ကေပါစို့ ခင်ဗျား။

အားလုံးေိုရေျးဇူးတင်ပါတယ်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး 
(၁၆/၂၀၂၁)ေို ရအာေ်တိုဘာလ ၁၅ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်း
တငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိငုင်ရံတာစ်မီံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား 
ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး
ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊  
မန်းမငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခင်ရမာငရ်ေ၊ွ ရေါ်ရအး
နုစိန်၊ Jeng Phang ရနာ်ရတာင်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်း
လုံးေိုင်၊ ရစာေန်နီယယ်၊ ရေါေ်တာဗညားရအာင်မိုး၊    
ဦးရေွှကေိမ်း ၊ အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး 
ရအာင်လင်းရေွး၊ တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
ေဲေင်းဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေဖွင့်ေမှာစကားအပြာသကား

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်ရေသအလိေု ်စားနပေ်ေိ္ခာရပါများရေးနငှ့ပ်တ ်
သေ၍် တနွ်းအားရပး ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိိ
တို့နိုင်ငံတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရနပဖင့် စား
ရေးဖူလုံမှုေှိရသာ်လည်း အချ ို့တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည် 
နယမ်ျားတငွ ်ရေသအလိေု ်ဖလူုမံှုမေှသိည့ရ်နောရေသ
များေှရိကောင်း၊ ရေသတွင်း ေန်ဖူလုံမှုပဖင့် ရေျနပ်မရန
ဘ ဲ စပါးအထေွန်ှုန်းများ ပိမုိတုိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွ်
ရပးပခင်းပဖင့ ်စပါးစိေုရ်တာငသ်မူျား၏ ေငရ်ငတွိုးတေ်
လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အရပခခံေည်ညွှန်းစပါးရေးနှုန်း
အား နုိင်ငံစီးပွားရေးနှင့် အရပခခံလုပ်သားလစာေုိအရပခခံ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတဝး
အမှေ်စဉ် (၁၆/၂၀၂၁) ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၅ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

တေွခ်ျေ၍် ထိေုသ်င့သ်ည့ရ်ေးနှုန်းပဖင့ ်သတမ်တှရ်ပး
ထားရကောင်း၊ ေနဖ်လူုရံေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အထေွန်ှုန်း
တိုးရအာင်ရောင်ေွေ်၍ ေန်ဖူလုံရအာင် ရောင်ေွေ်
ပခင်းပဖင့ ်ရေသအတေွအ်ေျ ိုးေှမိညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိို့
ဘေမ် ှရပမဩဇာ၊ ေဇီယေ်မီျားပဖစန်ိငုသ်မျှ ပဖည့ေ်ည်း
ရပးေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ထိုအ့တအူပခားစိေုပ်ျ ိုးရေး ထေွ ်
ေုန်များေိုလည်း အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင်ရောင်ေွေ်
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ေချငပ်ပညန်ယ၊် ေမှ်းပပည ်
နယ၊် မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသကေီး
တိုတ့ငွ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးထေွေ်နုမ်ျား အထေွန်ှုန်းတိုးတေ်
ရအာင ်ရေွးရနွးရပပာကေားခဲရ့ကောင်း၊ ေနေ်နုတ်ိငု်းရေသ 
ကေီးသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အရောင်းေုံးအခွင့်အလမ်း 
များ စုရေးရနသည့်ရနောပဖစ်မပီး သွားလာမှုအေင်ရပပ
သည့ ်ရနောတစခ်ပုဖစသ်ပဖင့ ်အေိပုါ အားသာချေမ်ျား
ေိုအသုံးချ၍ ကေိုးစားရောင်ေွေ်မည်ေိုပါေ တိုင်း
ရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျားတငွ ်ေနေ်နုတ်ိငု်းသည ်ထပိ်
ေုံးသို့ရောေ်ေှိနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

နိုင်ငံတောေေ်ေံရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အာေီယံ
တွင် ဧမပီ ၂၄ ေေ်၌ အာေီယံ အထူးေုိယ်စားလှယ်ရေွးချယ် 
ရစလွှတရ်ေးအပါအေင ်အကေမ်းဖျဉ်းအားပဖင့ ်သရဘာတူ
ညီ ချေ် ၅ ချေ်ေေှိခဲ့မပီး ပမန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအေ 
ပပနလ်ညေ်ငက်ေားရစရ့ေးနငှ့ ်ပပနလ်ညတ်ညမ်ငမိရ်အးချမ်း
ရေးအတေွ ်အာေယီမံပှူးရပါင်း ရောငေ်ေွရ်ပးနိငုမ်ည့ ်
ေိစ္စေပ်များပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် အာေီယံပဋိ
ဉာဏ်၊ အာေီယံေတိေေတ်များပဖင့် ေပ်တည်ရောင် 
ေေွေ်န ်ထည့သ်ငွ်းရေွးရနွးခဲရ့ကောင်း၊ ရနာေပ်ိငု်းတငွ ်
နိငုင်ရံေးအေ ရပဖေငှ်းရောငေ်ေွပ်ခင်းထေ ်အပခားစေွ ်
ဖေမ်ှုအချ ို့ေှသိညေ်ိရုတွ့ေှေိသပဖင့ ်အတတန်ိငုေ်ုံးရပပ 
လည်ရအာင် ရေွးရနွးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။
တိုးတက်အောင် ဆက်လက်အဆာင်ေေက်

ပပညတ်ငွ်းမငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ယရန့သည ်
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တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ေပ်စဲရေးသရဘာတူ
စာချုပ်(NCA) လေ်မှတ်ရေးထိုးပခင်း ၆ နှစ် ရပမာေ်ရန့
ပဖစ်မပီး အခမ်းအနားတွင် မငိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
(NCA) လေမ်ှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့များ အရနပဖင့ ်
တိုးတေ်ရအာင်ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ေန်၊ လေ်မှတ်
ရေးထိုးပခင်း မေှိရသးသည့် အဖွဲ့များေိုလည်း ဖိတ်ရခါ်
ပါရကောင်းနငှ့ ်မငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပပညသ်ူ့ေန္ဒ၊ 
နိုင်ငံအေျ ိုးေှိရစမည့် အရကောင်းချင်းောများေို Video 
Message ပဖင့ရ်ပးပိုရ့သာ မနိ့်ခနွ်းတငွ ်အပပည့အ်စုထံည့ ်
သွင်းရပပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့် 
ထနိ်းသမိ်းထားသည့ ်EAO အဖွဲ့များမ ှောယေ ံရပမာေ ်
အကေမ်းဖေလ်ပုေ်ပမ်ျားေိ ုရောငေ်ေွထ်ားသမူျားနငှ့ ်
လေ်နေ်နှင့်တေွဖမ်းေီးေမိသူများမှအပ ေျန်အဖွဲ့
ေင်များ၏ အမှုစွဲေိုထားမှုများေိုပိတ်သိမ်း၍ ပပန်လွှတ် 
ရပးခဲ့ရကောင်း။ 

မမိတိိုအ့ရနပဖင့မ်ေူါေများ ချမတှရ်ောငေ်ေွေ်ာတငွ ်
နိုင်ငံသာယာေရပပာရေးနှင့် စားရေေိေ္ခာရပါများရေး
အတွေ် အဓိေထားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး ယင်းသည် 
နိငုင်ံအ့ရေး ေစိ္စပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တစဖ်ေမ်လှည်း တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးအတေွ ်ပပညထ်ရဲေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်အပု ်
ချုပရ်ေးအဖွဲ့အစည်းများေ ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခေိစ္စများနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း 
တပ်မရတာ်နှင့် ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာနတို့ပူးရပါင်း
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ တစဖ်ေမ်လှည်း EAO အဖွဲ့
အချ ိ့ု အရနပဖင့် နုိင်ငံရေးမတည်မငိမ်မှုေုိ အသံုးချ၍ မူးယစ် 
ရေးေါးထုတ်လုပ်ရောင်းေယ်မှုများ ပပုလုပ်လာသပဖင့် 
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရနေမှုများေှိရကောင်း၊ ယခုအခါ
ပပည်သူများ၏ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုများ ရောင်းမွန်
လာမပီး ပပည်သူများ၏ သတင်းရပးမှုများနှင့် ထဲထဲေင်
ေင်ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုများရကောင့် ဖမ်းေီေမိမှုများ 
များစွာပပုလုပ်လာနိုင်ရကောင်း၊ ပပည်သူများ၏ ပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်မှုမှာ အရေးအကေီးေံုးပဖစ်မပီး ပူးရပါင်း ရောင် 
ေွေ်မှုအားရောင်းသည့် ရေသများတွင် သတင်းေေှိမှု 
ပိမုိပုမနေ်နေ်ာ ရေသတညမ်ငမိရ်အးချမ်းမှုေိ ုအပမနေ်ုံး
တည်ရောေ်နိုင်သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။
အောင်းေယ်မှုကျဆင်းလာ

စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်

တွင် ေုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ပိုရငွပပခဲ့ရသာ်လည်း 
ေုန်သွယ်မှုနှုန်းမှာ ေျေင်းခ့ဲရကောင်း၊ မိမိတ့ုိတစ်နုိင်ငံ
တည်း ေုန်သွယ်မှုေျေင်းရနပခင်းမဟုတ်ဘဲေမ္ဘာနှင့်
အေန်းပဖစရ်ပါ်ရနပခင်းပဖစမ်ပီး နိငုင်တံောတငွလ်ည်း ေျ
ေင်းလျေ်ေှိသည်ေိုရတွ့ေှိေရကောင်း၊ မပဖစ်မရနသုံးစွဲ
ေသည့် စားရသာေ်ေုန်များမှလွဲ၍ ေျန်ေှိသည့်ေုန် 
ပစ္စည်းများ ရောင်းေယ်မှုေျေင်းလာရကောင်း၊ မိမိတို့
နိုင်ငံတွင် ဘိလပ်ရပမများ လုံရလာေ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်
သည့် စေ်ရံုများေိှမပီး ေုန်ကေမ်းများလည်း လံုရလာေ်စွာ 
ေှရိကောင်း၊ နိငုင်အံတငွ်း ဘလိပရ်ပမလုရံလာေစ်ွာ ထတု ်
လုပ်နိုင်ရေး အသုံးချရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

နိငုင်၏ံ လဦူးရေ ၇၀ ောခိငုန်ှုန်းခန့်သည ်ရေျးလေ်
တွင်ရနထိုင် ကေမပီး အများစုမှာ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး
လုပ်ငန်းများေုိ ရောင်ေွေ်ကေရကောင်း၊ အေုိပါရေျးလေ် 
ရနပပည်သူများ၏ စားေတ်ရနရေးနှင့်စီးပွားရေးေို ပပစ်
ပယ်ထား၍မေရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးတွင် အရေးအကေီး
ေုံးလိုအပ်ချေ်မှာ ရပမဩဇာနှင့် ရေလုံရလာေ်စွာေေှိ
ရေးပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရပမဩဇာေေှိရေးအတွေ် ပပည်ပမှ
ရေးနှုန်းကေီးပမင့်စွာပဖင့် တင်သွင်းရနေမပီး ပပည်တွင်း၌ 
လိအုပခ်ျေ ်များစွာေှရိကောင်း၊ ရပမဩဇာနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
တိေစ္ဆာန်များနှင့် သစ်ရေွးရပမများမှ ေေိှနုိင်သည့် သဘာေ

အမွးပမူအေးနှင့်ြတ်ြက်၍ အခတ်မီြည့် 

အမွးပမူအေးစနစ်များပဖစ်ေန်လို၊ 

တြ်မအတာ်တွင် ဥစားသကက်များအမွးပမူောတွင် 

အခတ်မီေအေးခန်းစနစ်(Evaporated Cooling 

System)ပဖင့် အမွးပမူလျက်ေှိပြီး သကက်ဥများ 

ေထွက်နှုန်းအကာင်းမွန်ြပဖင့် စီးြွားအေးေေ 

တွက်အပခကိုက်၊ ြို့အြာ် နိုင်ငံတကာနှင့်

ယှဉ်ြါက အမွးပမူအေးလုြ်ငန်းများတွင် 

နည်းြညာေေ အနာက်ကျမှုေှိအနအြး။
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ဓာတ်ရပမဩဇာ Bio Fertilizer ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေး 
ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွေ် ယူေီ
ယားဓာတရ်ပမဩဇာထတုလ်ပုရ်ေး မေှမိပဖစလ်ိအုပသ်ပဖင့ ်
ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ယူေီယား 
ဓာတရ်ပမဩဇာထတုလ်ပုသ်ည့ ်စေ်ရုအံား အပပည့အ်ေ
လည်ပတ်ပခင်းပဖင့် ပပည်တွင်းရပမဩဇာလုိအပ်မှုေုိအထုိေ် 
အရလျာေအ်ေျ ိုးေှမိညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်ဦးစားရပးရောငေ်ေွ်
လျေေ်ှမိပီး အဓေိလိုအပ်ချေ်မှာ သဘာေဓာတရ်ငွ့ပင်
ပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်မံထှေွေ်ှသိည့ ်သဘာေဓာတရ်ငွ့
များအား အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့ ်ပပညပ်သိုရ့ောင်းချရန
ပခင်းများေှိရကောင်း၊ ပပည်ပနှင့်စာချုပ်ချုပ်ေိုပခင်းများ 
ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ပပညတ်ငွ်း၌ အေျ ိုးေှစိွာအသုံးပပုနိငု်
ရေး ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ေမည့်မူေါေေုိ ထည့်သွင်းချမှတ် 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ပပနလ်ညပ်ပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအင်
များပဖစ်သည့် ရေအား၊ ရလအားနှင့် ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင် 
တို့မှလည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး
ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ ထုိသ့ုိရောင်ေွေ်နုိင်မည်
ေုိပါေ သဘာေဓာတရ်ငွ့များအသုံးပပု၍ လျှပစ်စထ်တု ်
လုပ်ပခင်းများေုိ ရလျှာ့ချနုိင်မပီး သဘာေဓာတ်ရငွ့များအား 
အပခားရနောများတွင် အသုံးပပု၍ေရကောင်း။
အမွးပမူအေးနှင့်ြတ်ြက်၍

ရမွးပမူရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရခတမ်သီည့ ်ရမွးပမူရေး
စနစမ်ျားပဖစေ်နလ်ိရုကောင်း၊ တပမ်ရတာတ်ငွ ်ဥစားကေေ်
များရမွးပမူောတငွ ်ရခတမ်အီရအးခန်းစနစ(်Evaporated 
Cooling System)ပဖင့် ရမွးပမူလျေ်ေှိမပီး ကေေ်ဥများ
အထေွန်ှုန်းရောင်းမနွသ်ပဖင့ ်စီးပွားရေးအေ တေွရ်ပခ 
ေိေုရ်ကောင်း၊ သိုရ့သာ ်နိငုင်တံောနငှ့ယ်ဉှပ်ါေ ရမွးပမူ 
ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာအေ ရနာေ်ေျမှုေှိရန
ရသးရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့်စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ် 
ငန်းများရောင်ေွေ်ောတွင် မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းများမှ 
ရဖာေ်ထွေ်၍ ရခတ်မီနည်းစနစ်များပဖင့် ကေိုးစားရောင် 
ေေွန်ိငုမ်ညေ်ိပုါေ နိငုင်၏ံအဓေိစီးပွားရေးေိ ုရောင ်
ေေွရ်ပးရနသည့ ်ရေျးလေရ်နပပညသ်မူျား၏ စီးပွားရေး
ေိ ုပမှင့တ်ငရ်ပးနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးနှင့်ပတ်သေ်သည့် သိပ္ပံများ၊ ရောလိပ်များ
နငှ့ ်တေ္ကသိလုမ်ျား ထပမ်တံိုးပမငှ့ဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုေ်န ်ရောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

ေိုဗစ် - ၁၉  ရောဂါပဖစ်ပွားချနိ်တွင် ပပည်တွင်းပဖစ်
ေိအုားရပးေနန်ငှ့ ်ပပညတ်ငွ်း စီးပွားရေးေိ ုပိမုိအုားရပး
ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ပပည်သူများချမ်းသာကေယ်ေပခင်း
သည် နိုင်ငံချမ်းသာကေယ်ေပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်
သူေိုေင်စီးပမင်းေံပဖင့် လူမှုဘေပမင့်ပမင့်မားမားရနထိုင်
နိုင်ေန်အတွေ် တွန်းအားရပးရောင်ေွေ်ရနေပခင်း ပဖစ် 
ရကောင်း၊ လိုအပ်သည်များ ထိန်းရေျာင်းရပးပခင်းနှင့်
အားရပးပခင်းများ ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း။ 

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွေ်သုထနိ်းချုပရ်ေးနငှ့်
ပတ်သေ်၍ ယခင်လများထေ် ေျေင်းမှုများေှိရသာ် 
လည်း ယခုထေ်ထပ်မံေျေင်းေန်ရောင်ေွေ်သွားေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကေီးများအလိုေ် 
စစ်ရေးမှုများအား ကေပ်ကေပ်မတ်မတ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရအာေ်တိုဘာ ၁၄ ေေ် ည ထုတ်ပပန်
ချေ်အေ ရောဂါပိုးရတွ့ေှိသူ ၁၅၁၄ ဦးေှိမပီး ရသေုံးသူ 
၃၃ ဦးေိှရကောင်း၊ ရတွ့ေိှသူောခုိင်နှုန်း ၈ ောခုိင်နှုန်း ေန်းေျင် 
တငွေ်ှရိနရကောင်း၊ ပညာသငက်ေားရနသည့ ်ရေျာင်းသား
များ ောေယွရ်ေးထိုးနှရံေးအတေွလ်ည်း ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိမပီး ရေးထိုးနှံသူများ များပပားလျေ်ေိှသည်ေုိ 
ေမ်းရပမာေ်ဖွယ်ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ရောဂါပိုးရတွ့ေှေိာတငွ ်
ေှမ်းပပည်နယ်သည် အရေအတွေ်အများေုံးပဖစ်သည်
ေိရုတွ့ေှေိရကောင်း၊ ေိဗုစ ်-၁၉ ရောဂါေူးစေမ်ှုနငှ့ပ်တ ်
သေ၍် သတထိားရောငေ်ေွေ်မည့အ်ရပခအရနတငွ ်ေှိ
ရနေဲပဖစ်သပဖင့် ေိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သေ်၍ ထုတ်ပပန်
ထားသည့် စည်းေမ်းများအတိုင်းလိုေ်နာရနထိုင်ကေ
ေနလ်ိရုကောင်း၊ Stay at Home သတမ်တှထ်ားသည့ ်မမို့ 
နယ်များတွင် ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းေျေင်းသည့် အချ ို့
မမို့နယ်များအား ပယ်ဖျေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေိဗုစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ လံုးေစိတ်ချေသည့် အရန 
အထားသို့မရောေ်ေှိရသးရကောင်း၊ ပပည်ပမှောေွယ် 
ရေးများရောေေ်ှမိှုမှာ ေယယ်ထူားသည့ေ်ာေယွရ်ေး
နှင့် လှူေါန်းထားသည့်ောေွယ်ရေး Does စုစုရပါင်း 
၂၃၈၂၃၆၀၀ ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုလ ၁၄ ေေ်အထိ ောေွယ် 
ရေး Does ထိုးမပီးသစူစုရုပါင်း ၁၂၂၉၁၁၄၈ ဦးေှမိပီး ထပမ်ံ
ထိုးနှရံပးရနေပဲဖစရ်ကောင်း၊ ပပညပ်မေှာေယွရ်ေးများ 
ထပမ်ေံယယ်ေူေှရိေးအတေွလ်ည်း ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေူး
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စေမ်ှုောခိငုန်ှုန်းများ ေျေင်းခဲပ့ခင်းမှာ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ
ောေွယ် ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပပည်
သမူျား၏ အပပည့အ်ေပူးရပါင်း ရောငေ်ေွမ်ှုနငှ့ ်ရအာေ်
ေဂီျငလ်ုရံလာေရ်အာငက်ေိုးပမ်းနိငုမ်ှု၊ ေသုရေးအား 
One Stop Services ပဖင့် အခွန် “0” ရောင်ေွေ်ရပးမှု၊ 
ထိေုသ်င့ရ်သာ ောေယွရ်ေးထိုးနှရံပးနိငုမ်ှုတိုရ့ကောင့်
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့
ေင်များအရနပဖင့် နိုင်ငံ သာယာေရပပာရေးေိစ္စများတွင် 
ေဏ္ဍရပါင်းစုံမှစဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း
ပဖင့်မှာကေားသည်။

ထို ့ရနာေ် ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ ပဖစ်ကေသည့် 
ဦးသနိ်းညနွ့်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးေိုင်၊ ရေါေ်တာ 
ဗညားရအာင်မိ ုး၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ရစာေန်နီယယ်နှင့ ်  
ဦးရေွှကေမိ်းတိုေ့ နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်အများပပညသ် ူလုခံခုံရေး
အတေွ ်လိအုပရ်နသည့ဥ်ပရေများ ပပနလ်ညပ်ပဌာနရ်ပး
ရေး၊ နိုင်ငံရတာ်နှင့် အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွားေို ထိခိုေ်
ရစနိုင်သည့် ဥပရေများအား ဖျေ်သိမ်းရေး၊ ပပည်တွင်း
စားနပေ်ေိ္ခာဖလူုရံေးအတေွ ်ရောငေ်ေွသ်င့သ်ည့ ်အစ ီ
အမမံျားရောငေ်ေွရ်ေး၊ အရပခခလံတူန်းစားများ၏ စား
ေတရ်နရေးရပပလညရ်စရေးအတေွ ်ေနန်ငှ့အ်ရပခခစံား 
ရသာေ်ေုန်များရထာေ်ပ့ံရပးနုိင်ရေး၊ လွှတ်ရတာ်အတွင်း 
တစ်ပါတီကေီးစိုးရသာ အာဏာေှင်ေန်သည့် ပါတီကေီး
ေါေမပဖစ်ရစေန်၊ ဖေ်ေေယ်စနစ်အတွေ် အရထာေ် အေူ
ပပုရစေန် ရေွးရောေ်ပဲွစနစ်အား အချ ိုးေျေိုယ်စားပပု 
(PR)စနစ် ေျင့်သုံးနိုင်ရေး၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ရေွးရောေ် 
ပဲွ၏မဲမသမာမှုများေိစ္စေပ်များေုိ နုိင်ငံတောနှင့် ပပည် 
သူလူထုပိုမိုသိေှိရအာင်ရောင်ေွေ်မပီး ဥပရေနှင့်အညီ 
အရေးယရူောငေ်ေွသ်ွားရေး၊ ပပညသ်လူထူအုတငွ်း ရင ွ
ရကေးလည်ပတ်စီးေင်းမှု လျင်ပမန်ရချာရမွ့ရစရေးအတွေ် 
ဗဟိဘုဏမ်ကှေီးကေပရ်ောငေ်ေွရ်ပးရေး၊ နိငုင်ရံတာ၏်မူ
ေါေများအရပါ် ေနက်ေီးဌာနများ၏ အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်
ရောင်ေွေ်ရနမှုများေို ပပည်သူလူထုေျယ်ေျယ်ပပန့်
ပပန့်သေိှနိိငုေ်နရ်ောငေ်ေွရ်ေး၊ ရမွးပမူရေးေဏ္ဍပမှင့တ်င်
ရေးအတွေ် တိေစ္ဆာန်ရေးနှင့်အစာထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း
အား နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေ ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ရေး၊ 
ရနပပည်ရတာ်ေှိ ရချာင်းမကေီးေည်မှရပးရေသည့်ေည်

ရေ အေည်အရသွးရောင်းမွန်ရစေန် ရေအေည်အရသွး 
ပုံမှန်စစ်ရေးရပးေန်နှင့် ေည်လုံခခုံရေးတိုးပမှင့်ချထား
ရပးရေး၊ ဘဏ်ေန်ထမ်းများ အေျင့်ပျေ်ပခစားမှုမေိှရစေန် 
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်သွားရေး။
ေှင်းလင်းအဆွးအနွးတင်ပြ

ေခိငုပ်ပညန်ယေ်ှ ိေရီေရတာများအား ထနိ်းသမိ်းော
ေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊ လုံခခုံရေးနှင့်တေားဥပရေစိုးမိုး
ရေးအတွေ် လူမှုေွန်ေေ်စာမျေ်နှာများေို ကေပ်မတ်
ရောင်ေွေ်ရေး၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များေှိ 
ရေျာင်းသူရေျာင်းသားများ ေိုဗစ်ောေွယ်ရေးထိုး
နှရံေး၊ နိငုင်ပံခားေငရ်ငေွေှမိည့ ်ပပညတ်ငွ်းထတုေ်နုမ်ျား 
ပပည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချောတွင် လွယေ်ူလျင်ပမန်ရချာ 
ရမွ့ရေး၊ ရောေလ်ပုရ်ေးသုံးပစ္စည်းအချ ို့အား ပပညတ်ငွ်း 
၌ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး၊ ချင်းပပညန်ယေ်ှ ိရတာငတ်န်းရေသ
များ၌ မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်
သံုး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးတ့ုိမှတစ်ေင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 
ေေှအိသုံးပပုနိငုေ်န ်စမီရံောငေ်ေွရ်ပးရေး၊ စပါးေိတ်သိမ်း
ရချွရလ့ှစေ်များအတွေ် လုိအပ်သည့် စေ်သံုးေမီျားအား 
သေသ်ာရသာရေးနှုန်းပဖင့ ်ေယယ်ေူေှနိိငုရ်ေး၊ ေိယုပ်ိငု်
အပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်ရေသများတငွ ်အစိုးေရုံးဌာနများ တုိးချဲ့ ဖွင့်
လှစ်ရေးတ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းရေွးရနွးတင်ပပကေ
သည်။
ဆက်လက်အဆွးအနွးြွားမည်

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ တင်ပပရေွးရနွးချေ်များ 
အရပါ်လိုအပ်သည့် ဥပရေများ ပပန်လည်ပပဋ္ဌာန်းရေးနှင့် 
မလိအုပသ်ည့ဥ်ပရေများ ဖျေသ်မိ်းရေးတိုန့ငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ 
သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းရေွး 
ရနွးမပီး အပမနေ်ုံးရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အရပခခံေည်ညွှန်းစပါးရေးနှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စပါးရေး 
နှုန်းသတ်မှတ်ောတွင် နုိင်င့ံေန်ထမ်းများနှင့် စေ်ရံု၊ အလုပ် 
ရုမံျားေှ ိအရပခခေံနထ်မ်းများ၏ အရပခခလံစာေေှမိှုအရပါ် 
ချနိ်ထိုးစဉ်းစားခဲ့ရကောင်း၊ အချ ိုးေျေိုယ်စားပပု (PR) 
စနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူအားပဖင့် သရဘာတူညီမပီးပဖစ် 
ရကောင်း၊ ပပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေမ်ေငှအ်ရနပဖင့ ်သေ ်
ေိုင်ောပါတီများနှင့်ရေွးရနွးရနရကောင်း၊ NGO ၊ INGO 
အဖွဲ့များနှင့်လည်း ေေ်လေ်ရေွးရနွးသွားမည်ပဖစ် 
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ရကောင်း။
ေအလးထားအဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

ပပညပ်ပိုေ့နု ်တငပ်ိုမ့ှုများနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ ပပညတ်ငွ်း
လိုအပ်ချေ်များေို ပပည့်မီရအာင် ဦးစွာရောင်ေွေ်ကေ
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သရံုံးအချ ို့တငွ ်စီးပွားရေးသမံှူးများ 
ထားေှိမပီး နိုင်ငံပခားသို့ ပပည်တွင်းထုတ်ေုန်အမယ်သစ်
များ တင်ပ့ုိနုိင်ရေးရေးေွေ်ေှာရဖွ ရောင်ေွေ်ေန် တာေန် 
ရပးအပ်မပီးပဖစ်ရကောင်း၊ ချင်းပပည်နယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်
အားေေှရိေးနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ချင်းပပညန်ယတ်ငွ ်ပပညလ်ည်
ပပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအငပ်ဖစသ်ည့ ်ရလအားလျှပစ်စထ်တုလ်ပု်
နုိင်ရေးပါ ကေံေရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊  ရေသ 

တညမ်ငမိရ်အးချမ်းမှုလည်း လိအုပပ်ါရကောင်း၊ ေိယုပ်ိငု်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရေသများတွင် အစိုးေရုံးဌာနများ တိုးချဲ့
ဖွင့်လှစ်ရပးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေသဖွံ့မဖိုးရေးအတွေ် 
အမှန်တေယ်လိုအပ်မည့်ရုံး၊ ဌာနများထားေှိနိုင်ရေး 
ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ရပးသွားမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ေီရေ
ရတာ၊ ဓနိရတာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပန်လည်ထိန်းသိမ်း
နိငုရ်ေး စမီရံောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေိဗုစ ်
ရောဂါောေယွရ်ေးထိုးနှမံှုနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ အရလးထား
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ လိအုပသ်ည့ ်ောေယွရ်ေး
များေိလုည်း ထပမ်မံှာယထူားရကောင်း ရပပာကေားသည။်
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ချစ်ခင်ရလးစားအပ်တဲ့ တိုင်းေင်းသားမိဘပပည်သူ 
များခင်ဗျာ မကောခင်ရောေ်ေိှလာရတာ့မယ့် သီတင်းေျွတ် 
အခါသမယမှာ အားလုံးပ ဲစတိ၏်ချမ်းသာပခင်း၊ ေိယု၏် 
ေျန်းမာပခင်းနဲ့ ပပည့်စုံပါရစရကောင်းနှုတ်ခွန်းေေ်သ 
ရမတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်၊ ေျွန်ရတာ်တို့ပမန်မာတို့ေဲ့ယဉ် 
ရေျးမှုထုံးတမ်းစဉလ်ာမှာရတာ ့နစှသ်စေ်ူးသကေသန်အခါ
သမယနဲ့ သီတင်းေျွတ်ပဲွတ့ုိဟာ အထွတ်အပမတ်ထားတဲ့
ပွဲများ ပဖစပ်ါတယ၊် ေိဗုစေ်ာလမှာ အေျပအ်တည်းများ 
ေှိရနတဲ့အတွေ်ရကောင့် ေီပွဲအခမ်းအနားရတွေို မလုပ် 
ရောငန်ိငုရ်သာလ်ည်းဘ ဲေျွနရ်တာတ်ိုအ့ရနနဲ့ ေအီခမ်း 
အနားရတေွိ ုအရလးအနေထ်ားပါရကောင်း ရပပာကေား
လိုတယ်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် နိုေင်ဘာလ ၈ ေေ်ရန့မှာပပု 
လုပ်ခ့ဲတ့ဲ ပါတီစံုအရထွရထွရေွးရောေ်ပဲွနဲ့ပတ်သေ်မပီး 
မမဲသမာမှုရတကွေီးမားစွာ ပဖစပ်ွားခဲတ့ာ မဘိပပညသ်မူျား
သိေှိမပီးပဖစ်ပါတယ်၊ ရေွးရောေ်ပွဲမှာပဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ေှေ်
ဖယွေ်ာရောင်းတဲ ့မရိုးသားမှုများဟာ တိငု်းပပညအ်တေွ ်
အရပုေ်ိုးအေျည်းတနတ်ဲ ့ပဖစစ်ဉမ်ျားပဖစပ်ါတယ၊် ေါေိ ု
ေျွန်ရတာ်တို့ သင်ခန်းစာယူမပီးရတာ့မှ ရနာင်မှာေီလိုမ
ပဖစရ်အာင ်ေေလ်ေလ်ပုရ်ောငသ်ွားေမှာပဖစပ်ါတယ၊် 
ေီမဲမသမာမှုနဲ့ပတ်သေ်မပီး ပဖစ်ရပါ်လာတဲ့ ပဖစ်ေပ်ရတွ
ေို စိစစ်တဲ့အခါမှာ ပပည်သူ ပပည်သားအားလုံးထိခိုေ်
တာရတွရော နိုင်ငံရတာ်အရပါ်မှာထိခုိေ်တာရတွရော 
ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ေိှေပါတယ်၊ ေါရကောင့် တာေနေ်ှသိမူျားေို
လည်း ဥပရေနငှ့အ်ညေီေလ်ေ်အရေးယ ူရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိရကောင်း ေျွန်ရတာ်ရပပာကေားလိုပါတယ်။

ေီမိုေရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာ သရဘာထားေွဲလွဲမှုေှိ
မယ်ေိုတာ ေျွန်ရတာ်တို့ နားလည်ပါတယ်၊ မပီးခဲ့တဲ့ 
ရေွးရောေ်ပွဲအေပဖစ်ရပါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအေအရေး
ရပါ်အရပခအရနရကေပငာမှုရပါ်မှာ သရဘာထားေွလဲွမဲပီး 
ေီအရပါ်မှာအရပခခံတဲ့ ေူပူေန္ဒပပမှုရတွပဖစ်ရပါ်ခဲ့တာ 
ေျွနရ်တာတ်ိုရ့တွ့ေှေိပါတယ၊် သတူစပ်ါးရတေွဲ့ ရသွးထိုး
လှုံ့ရောမ်ှုရတရွကောင့ ်ပဖစရ်ပါ်လာတဲ ့ေပူေူန္ဒပပမှုရတွ
အပပင ်အကေမ်းဖေ်လပုေ်ပ ်သတပ်ဖတဖ်ျေ်ေီးခဲတ့ဲပ့ဖစ ်
စဉမ်ျားလည်းေှခိဲပ့ါတယ၊် အချ ို့ေ ပပဿနာရတေွိေုိယု ်

သီေင်းေျွေ်အခါသမယေွင် ြပည်သူလူေုသို့ တြပာကေားသည့်မိန့်ခွန်း
( ၁၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

တိငုေ်ိယုေ်ျ ပါေငမ်ပီးရတာမ့ ှလှုံ့ရောတ်ာရတေွှပိါတယ၊် 
ေီထေ်လွန်ေဲမပီးရတာ့မှ အကေမ်းဖေ် လုယေ်သတ် 
ပဖတ်မှုရတွလည်း ေျူးလွန်ခဲ့တာေှိပါတယ်၊ ေါရတွေို 
ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ရဖာ်ထုတ်အရေးယူ ထားတာရတွေိှပါတယ်၊ 
တိုင်းပပည်တစ်ခုဟာ နိုင်ငံရေးအယူအေ သရဘာထား
မတူညီမှုေတစ်ေင့် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် အခု
အရပခအရနမျ ိုးပဖစပ်ွားခဲေ့ာမှာ ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ရနနဲ့ ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ်(၅) ေပ်ေုိ ချမှတ်မပီးရတာ့မှ ရောင်ေွေ်လျေ် 
ေှိပါတယ်၊ ေျွန်ရတာ်တို့ ေည်မှန်းရောင်ေွေ်တဲ့ ရနော
မှာ တုိင်းပပည်သာယာေရပပာရေးနဲ့ ေီမုိေရေစီနဲ့ဖေ်ေေယ် 
စနစ်ေိုအရပခခံတဲ့နိုင်ငံ ပပည်ရထာင်စုစစ်စစ် ပဖစ်လာ
ရေးတိုအ့တေွပ်ဖစပ်ါတယ၊် ေါရကောင့ရ်အးရအးချမ်းချမ်း
နဲ့ တိုင်းပပည်တစ်ခု ရပပာင်းလဲရစချင်တဲ့ေန္ဒေှိပါတယ်၊ 
ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ နိုင်ငံရတာ်တည်မငိမ်
ရအးချမ်းရေး၊ စစ်မှန်တဲ့ေီမိုေရေစီ ရဖာ်ရောင်နိုင်ရေး
အတေွ ်နိငုင်ရံေးအစနွ်းရောေ ်အကေမ်းဖေအ်ပုစ်မုျား
ပဖစ်တဲ့ CRPH၊ NUG တို့ေဲ့ ရသွးထိုးလှုံ့ရော်မှုများနဲ့ 
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်ေပူေူန္ဒပပမှုများတငွ ်ပါေင်
တဲ့အတွေ်ရကောင့် ပပစ်ေဏ်ေျမှုခံေသူများနဲ့ အမှုစစ် 
ရေးေဲသူများမှ သင့်ရလျာ်သူများေုိလာမယ့်သီတင်းေျွတ် 
အခါသမယမှာ စိတ်ရအးချမ်းရပမ့စွာ ေုသိုလ်ရောင်းမှု 
ပပုလပုန်ိငုဖ်ိုအ့တေွ ်လတွမ်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့မ်ျားရပးမည်
ပဖစရ်ကောင်း ေျွနရ်တာ ်ရပပာကေားလိပုါတယ၊် ေေလ်ေ်
မပီး ေီအမိန့်ေိုထုတ်ပပန်သွားပါမယ်၊ မပီးခဲ့တဲ့ ရဖရဖါ်ေါ
ေီလ ၁၂ ေေ် ပပည်ရထာင်စုရန့၊ ပမန်မာနှစ်ေန်း ၁ ေေ်
ရန့မပီးခဲတ့ဲ ့ရအာေတ်ိဘုာလ ၁၅ ေေရ်န့ မငမိ်းချမ်းရေး
နှစ်ပတ်လညရ်န့ အခမ်းအနားရတွမှာလည်း လွှတ်သင့်
လွှတထ်ိေုသ်မူျားေိလုည်း ေျွနရ်တာတ်ို ့လွှတခ်ဲမ့ပီးပဖစ်
ပါတယ်။

ေေ်လေ်မပီး အခုတရလာ ပမန်မာနုိင်ငံနဲ့ အာေီယံ 
နိငုင်ေံေေ်ရံေးအရပခအရနများ ပဖစရ်ပါ်မှုနဲ့ပတသ်ေ်
မပီး ေျွန်ရတာ်အသိရပးလိုပါတယ်၊ မပီးခဲ့တဲ့ ဧမပီလ ၂၄ 
ေေရ်န့ေ အငေ်ိနုီးေှားနိငုင် ံဂျာောတာမှာပပုလပုခ်ဲတ့ဲ ့
အာေယီထံပိသ်ီးအစည်းအရေးမှာ မအူားပဖင့ ်ဘုသံရဘာ 
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တူညီချေ် (၅)ခု ေေှိခဲ့ပါတယ်၊ အာေီယံအလှည့်ေျ
ဥေ္ကဋ္ဌေဲ့ အထူးေိုယ်စားလှယ်တာေန်ရပးနိုင်ဖို့အတွေ် 
အခေ်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ရေွးရနွးမပီးတဲ့ ရနာေ်ပိုင်းမှာ 
ဩဂုတ်လ ၄ ေေ်ရန့ေ ဘရူးနိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံပခားရေး
ေန်ကေီး(၂) Dato Erywan Pehin Yusof ေို ေျွန်ရတာ်
တို ့သရဘာတညူခီဲပ့ခင်းပဖစပ်ါတယ၊် ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ရန
နဲ့ သရဘာတညူခီျေေ်ိ ုပမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ နိငုင်ရံေးယဉ်ရေျး 
မှုနဲ့ အာေီယံေဲ့ Charter များနှင့်အညီရောင်ေွေ်သွားမယ်
လို့ ရဖာ်ပပခဲ့ပါတယ်၊ ေီ ၅ ချေ်ထဲေ ပထမအချေ်ေ 
အရေးအကေီးေုံး ပဖစပ်ါတယ၊် အကေမ်းဖေမ်ှုများအပမန်
ေုံး ေပ်ေိုင်းေန်နဲ့အားလုံးေ ထိန်းသိမ်းကေပ်မတ်ပခင်း
ပဖင့် အတတ်နိုင်ေုံးရောင်ေွေ်ကေဖို့ ပဖစ်ရပမယ့်လည်း 
ဧမပလီရကေပငာချေထ်တုပ်ပနမ်ပီး ရနာေပ်ိငု်းမှာ အကေမ်း 
ဖေ်အဖွဲ့လို့ထုတ်ပပန် ရကေပငာထားတဲ့ CRPH နဲ့ NUG 
တိုေ့ဲ့လှုံ့ရောမ်ှု၊ EAO အချ ို့ေဲ့ ပါေငပ်တသ်ေမ်ှု အားရပး 
မှုများနဲ့ အကေမ်းဖေ်မှုများ ပိုမိုေိုးေွားစွာပဖစ်ရပါ်လာ
တာေိ ုရတွ့ေှေိပါတယ၊် ေါေိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့ယရန့ထေ ်
တိုင် ေှင်းလင်းရနေေဲပဖစ်ပါတယ်၊ သူတို့အကေမ်းဖေ် 
လုယေ်သတ်ပဖတ်ဖျေ်ေီးတာရတွေုိ ဘယ်သူမှ အရလး 
အနေ်ထား ဟန့်တားထိန်းသိမ်းမှုရတွ ပပုတာမရတွ့ေ
ပါဘူး၊ ေျွန်ရတာ်တို့ေိုပဲ ရတာင်းေိုမှုရတွပပုလုပ်မပီး
ရတာမ့ ှေျွနရ်တာတ်ိုပ့ ဲေပီပဿနာေိ ုေငှ်းလင်းရနေတာ 
ပဖစပ်ါတယ၊် ေါေိအုာေယီအံရနနဲ့ ရောငေ်ေွရ်ပးဖိုလ့ို
မယ်လို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါတယ်၊ တစ်ေေ်တည်းမှာ
ပဲ အာေီယံဥေ္ကဋ္ဌေဲ့အထူးေိုယ်စားလှယ်အပဖစ် ပမန်မာ 
နိုင်ငံ လာရောေ်ရေးေိစ္စမှာလည်း အေိုပပုရတာင်းေို 
ချေမ်ျား အမျ ိုးမျ ိုးပဖစရ်ပါ်လာတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်ညှနိှိုင်း
ရေွးရနွးမှုများပပုလုပ်ရနေေဲပဖစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတစ်ခု
ဟာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပရေပပုရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးေို 
ပိုင်းပခားခွဲရေမပီး ရောင်ေွေ်ပါတယ်၊ လိုအပ်ချေ်အေ 
သီးပခားထုတ်ပပန်တဲ့ အမိန့်နဲ့ဥပရေများမှအပ ပိုင်းပခား
ရောင်ေွေ်မှုအတုိင်း လုပ်ကေေတာပဖစ်ပါတယ်၊ ေျွန်ရတာ် 
တို့နိုင်ငံဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရေအေ 
ရောငေ်ေွရ်နတယ ်ေိတုာရကေညာထားမပီးပဖစပ်ါတယ၊် 
အာေီယံေိုယ်စားလှယ်ေဲ့ ရတာင်းေိုမှုရတွမှာ ညှိနှိုင်း
မပီး မေနုိင်တာရတွေိှပါတယ်၊ ဘယ်လုိပဲပဖစ်ပါရစ ေျွန်ရတာ် 
တို့နိုင်ငံအရနနဲ့ အာေီယံအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံပဖစ်တာနဲ့အညီ 

အရောင်းေံုးပဖစ်ရအာင် ရောင်ေွေ်သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်၊ 
အာေီယံထိပ်သီးအစည်းအရေးနဲ့ အာေီယံအရပါင်း 
အစည်းအရေးများေုိလည်း အာေီယံေဲ့အရပခခံမူများနှင့်
အညီ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ေျွန်ရတာ်
ယူေပါတယ်။

ေေ်လေ်မပီး ေျွန်ရတာ်တ့ုိရောင်ေွေ်ရနတ့ဲ ေုိဗစ် 
-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ပတ်သေ်မပီး 
ေျွန်ရတာ်နည်းနည်းေှင်းပပလိုပါတယ်၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
မတလ် ၂၃ ေေရ်န့မှာ ေိဗုစရ်ောဂါပမနမ်ာနိငုင်မံှာစတင်
ေူးစေ်ခ့ဲမပီးရတာ့မှ ပထမလှိုင်းဟာ မတ်လ ၂၃ ေေ်ရန့ 
ေရန ဩဂုတ်လ ၁၅ ေေ်ရန့အထိပဖစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ 
မတှတ်မ်းများအေ ေျွနရ်တာသ်ေိပါတယ၊် ေတုယိလှိုင်း
ဟာ ဩဂတုလ် ၁၆ ေေရ်န့ေရနမပီးရတာ ့စတငပ်ဖစပ်ွား
ခဲမ့ပီး ရမလ ၂၆ ေေရ်န့အထ ိပဖစပ်ွားခဲတ့ယလ်ို ့မတှတ်မ်း 
များအေ ေျွနရ်တာတ်ိုရ့တွ့ေှေိပါတယ၊် ေေီာလရတဟွာ 
ရေွးရောေ်ပွဲ အကေိုောလ၊ ရေွးရောေ်ပွဲလွန်ောလ
နဲ့ နိုင်ငံရေးအေျပ်အတည်းများရပဖေှင်းရနေတဲ့ောလ
ရတွ ပဖစ်ပါတယ်၊ ရေးေါးမပပည့်စုံမှု ပစ္စည်းမပပည့်စုံမှု၊ 
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ မပပည့စ်ုမံှုရတရွကောင့ ်အခေ ်
အခမဲျားစွာနဲ့ ရပဖေငှ်းရေျာလ်ွှားမပီးရတာ ့ရောငေ်ေွေ်
ပါတယ၊် ေသုရေးနဲ့ ပတသ်ေမ်ပီးရတာမ့ ှအနိ္ဒယိနိငုင်ံ
ေ ေုသရေး သန်း ၃၀ ေယ်ယူခဲ့ရသာ်လည်းပဲ အိန္ဒိယ
နိုင်ငံေဲ့ ေိုဗစ်ရောဂါပဖစ်ပွားမှုအခေ်အခဲရတွရကောင့် 
ေျွန်ရတာ်တို့ ၂ သန်းသာ ေေှိခဲ့ပါတယ်၊ ရနာေ်ထပ်မေ 
ေှခိဲပ့ါဘူး၊ ေါရကောင့ ်ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ပခား မတိရ်ေွနိငုင်ံ
ရတွေရန ောေွယ်ရေးေေိှရေး ကေိုးပမ်းခ့ဲောမှာ တရုတ် 
နိုင်ငံေ ေယ်ယူေေှိခဲ့ပါတယ်၊ အခု သန်း ၂၀ ေေှိခဲ့မပီးပဖစ်
ပါတယ်၊ ေီလထဲမှာလည်း ထပ်ရောေ်မှာပဖစ်ပါတယ်၊ 
လှူေါန်းမှုအရနနဲ့ အနိ္ဒယိနိငုင်ေံ ၂ ေသမ ၅ သန်း၊ တရတု်
နိုင်ငံေ ၄၆၂၀၈၀၀ ေေှိခဲ့မပီးပဖစ်ပါတယ်၊ ရနာေ်ထပ် 
တရတုန်ိငုင်နံဲ့ ရေုှားနိငုင်ေံ ၈ သန်းေေှရိေး ရောငေ်ေွ်
ရနေပဲဖစပ်ါတယ၊် ေိဗုစရ်ေးထိုးရပးမှုအရနနဲ့ မရန့ေ
အထိနှစ်ကေိမ် ရေးထိုးသူရပါင်း ၄၆၉၉၀၃၈ ရယာေ်၊ 
တစ်ကေိမ်ရေးထိုးမပီးသူရပါင်း ၆၈၄၇၂၄၂ ရယာေ်၊ 
စုစုရပါင်း Dose ၁၆၂၄၅၃၁၈ ကေိမ်ေှိရကောင်း စိစစ်ရတွ့
ေှေိပါတယ၊် ရနာေ ်ရေျာင်းများေိလုည်း မကောခင ်ဖငွ့်
နိုင်ဖို့ ကေိုးစားရနတဲ့အတွေ်ရကောင့် ရေျာင်းသားများ
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ေိုလည်း ရေးထိုးရေးလုပ်ငန်းရတွေို ၁၂ ေေ်ရန့ေစ
မပီး စတင် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါတယ်။

ေေလ်ေမ်ပီး ောေယွရ်ေး ထပမ်ေံယယ်ေူေှရိေး 
နဲ့ ပပည်တွင်းမှာထုတ်လုပ် ေေှိနိုင်ရေးအတွေ်လည်း 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း ရပပာလိုပါတယ်၊ 
ေီလိုလှူေါန်းေေှိ၊ ေယ်ယူေေှိတဲ့ ောေွယ်ရေးများေို
လည်း ထိထိရောေ်ရောေ် ထိထိရောေ်ရောေ် ေေ် 
လေ်ရောင်ေွေ်သွားမယ်ေိုတဲ့ အရကောင်းလည်း 
ေျွနရ်တာတ်ို ့ရပပာလိပုါတယ၊် တတယိလှိုင်းဟာ ရမလ 
၂၇ ေေရ်န့ေစမပီး ေငရ်ောေခ်ဲတ့ာ ပဖစပ်ါတယ ်တတယိ
လှိုင်း ေင်ရောေ်မပီးတဲ့ရနာေ်ပိုင်းမှာ ဇူလိုင်လ ၁၄ ေေ်
ရန့ဟာ ပိုးရတွ့လူနာရပါင်း ၇၀၈၃ ရယာေ် အပမင့်ေုံး
ပဖစခ်ဲတ့ာေိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့ရတွ့ခဲပ့ါတယ၊် ၃၃ ေသမ ၁၇ 
ောခိုင်နှုန်း ေှိပါတယ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ေေ်ရန့မှာ ပိုးရတွ့ 
လူနာရပါင်း ၅၅၀၆ ဦးေှိမပီးရတာ့မှ ၄၀ ေသမ ၈၂ ော 
ခိုင်နှုန်း၊ ောခိုင်နှုန်းအားပဖင့် အပမင့်ေုံးပဖစ်တာေို ရတွ့
ေပါတယ်၊ ေါရပမယ့်လည်း နိုင်ငံရတာ်ပိုင်းတာေန်ေှိသူ 
များေရနမပီး စနစ်တေျကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ရပးမှု၊ 
ပပည်သူများေဲ့ တာေန်သိသိပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုရတွ
ရကောင့် အခုအချနိ်မှာ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ၂၂၀၀ ပတ် 
ေန်းေျင်နဲ့ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ၇ ောခိုင်နှုန်းအထိ ေျေင်း 
သွားတာေိရုတွ့ေပါတယ၊် ေအီတေွပ်ူးရပါင်းရောငေ်ေွ်
မှုအားလုံးေိုလည်း ရေျးဇူးတင်ရကောင်း ရပပာလိုပါ
တယ၊် ေျွနရ်တာ့အ်ရနနဲ့ ေလီေနုမ်ှာ ၃ ောခိငုန်ှုန်းအထ ိ
ေျေင်းရေးအတွေ်ေို ကေိုးစားရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါ
တယ၊် ဘာပဖစလ်ိုလ့ေဲိရုတာ ့မကောခငမ်ှာ ရေျာင်းရတွ
ဖငွ့ဖ်ို ့ေျွနရ်တာတ်ို ့ေညေ်ယွခ်ျေ ်ေှပိါတယ၊် ေိဗုစရ်ောဂါ
ပဖစ်ပွားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရသချာမှသာ ရေျာင်းဖွင့်နိုင်
မှာပဖစ်ပါတယ်၊ ေါ့အပပင် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်း
များေလည်း ပပညပ်ပည့ေ်ေရောငေ်ေွန်ိငုမ်ှာပဖစပ်ါတယ၊် 
ေါရကောင့် မိဘပပည်သူများအရနပဖင့် ေိုဗစ်စည်းေမ်း
နှင့်ပတ်သေ်မပီး သတ်မှတ်ထားချေ်ရတွေိုပိုမို မပီး 
အရလးထားလိုေ်နာရပးကေဖို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာကေားလို
ပါတယ၊် ယရန့ောလမှာ ေမှ်းပပညန်ယအ်ချ ို့ရေသများ၊ 

မရေွးတိငု်းအချ ို့ရေသများ ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းပမင့မ်ားရနေ ဲ
ပဖစပ်ါတယ၊် ေါေိ ုကေပမ်တ ်ထနိ်းသမိ်းရပးဖို ့ေျွနရ်တာ်
ရမတ္တာေပ်ခံလိုပါတယ်။

ေေ်လေ်မပီး ေျန်းမာရေးနဲ့ေေ်စပ်ရနတဲ့ ေိစ္စ
ေပ်တစ်ခုေျွန်ရတာ်ရပပာပပလိုပါတယ်၊ ေါေရတာ့ ေီ
စားသုံးမှုပဖစ်ပါတယ်၊ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 
အတွင်းမှာ ပပည်ပေရန စားအုန်းေီတန်ချနိ် ၈ သိန်း
ရေျာတ်ငသ်ငွ်းခဲေ့ပါတယ၊် အရမေေိနရ်ေါ် လာအားပဖင့ ်
သန်းရပါင်း ၈၃၀ ရေျာ်ပဖစ်ပါတယ်၊ လူတစ်ရယာေ်ေို 
၆ ပိဿာနှုန်းနဲ့ စားမယ်ေိုေင်ရတာင်မှ ပမန်မာနိုင်ငံမှာ 
ေီလိုအပ်ချေ်ဟာ တန်ချနိ်  ၅ သိန်းပဲေှိပါတယ်၊ 
တေယလ်ို ့၇ ပဿိာနှုန်းနဲ့စားမယေ်ိေုင ်ေလီိအုပခ်ျေ ်
၅ ေသမ ၈ သိန်းေှိပါတယ်၊ တေယ်လို့ ၈ ပိဿာနဲ့စား
မယ်ေိုေင် ေီလိုအပ်ချေ် ၆ ေသမ ၆ သိန်းေှိပါတယ်၊ 
အခု ၈ သိန်းရေျာ်သွင်းထားတဲ့အတွေ်ရကောင့် ေီစား
သုံးမှုဟာ လနွစ်ွာမမှျားပပားရနတယလ်ို ့ရပပာေမှာပဖစပ်ါ
တယ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံမှာ ေီထွေ်သီးနှံများပဖစ်တဲ့ ရပမပဲ၊ 
နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း၊ ပဲပုပ်၊ ရနကော၊ ေီအုန်းစိုေ်ပျ ိုးမှုရတွေှိ
မပီးရတာ့မှ ထုတ်လုပ်မှုလည်းေှိပါတယ်၊ ေါရတွနဲ့သာ 
ရပါင်းစပ်မယ်ေိုေင် ေီစားသုံးမှုဟာ အရတာ်များရန
တယလ်ို ့ေျွနရ်တာရ်ပပာေမှာ ပဖစပ်ါတယ၊် ေအီတေွ ်ေီ
စားသုံးမှု ရလျှာခ့ျပခင်းအားပဖင့ ်တစဖ်ေေ် ေျန်းမာရေး
အတွေ်လည်း များစွာအရထာေ်အေူပပုမှာ ပဖစ်သလို 
ပပညပ်ေရန ေေီယယ်မူှုအတေွ ်သုံးစွရဲနေတဲ ့နိငုင်ပံခား 
ရငွလည်းများစွာ ရလျှာ့ချနိုင်မှာပဖစ်ပါတယ်၊ ေါရကောင့် 
မိဘပပည်သူများအရနနဲ့ ေီစားသုံးမှုေို ေျန်းမာရေး
အပမငအ်ေရသာလ်ည်းရောင်း၊ နိငုင်ေံဲ့ လိအုပခ်ျေအ်ေ
ရသာ်လည်းရောင်း ေါေုိ ကေပ်ကေပ်မတ်မတ်နဲ့ ထိန်းသိမ်း 
စားသုံးနိငုဖ်ိုအ့တေွလ်ည်း ေျွနရ်တာရ်မတ္တာေပခ်လံိပုါ
တယ်။

သီတင်းေျွတ်အခါသမယမှာ မိဘပပည်သူများအားလံုး 
ေိုယ်စိတ်နှစ်ပဖာ ေျန်းမာချမ်းသာကေပါရစရကောင်း 
ထပ်မံေုရတာင်း ရမတ္တာပို့သအပ်ပါတယ် ရေျးဇူးတင်
ပါတယ်။
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ပပည်ရထာင်စု 
အစိုးေအဖွဲ့ အစည်းအရေး အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၁)ေုိ 
ရအာေ်တုိဘာလ ၂၅ ေေ် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေိှ 
နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေး ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေး
ခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် 
တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စုိးေင်း၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးစုိးထွဋ်၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
ောပပည့်၊ ဦးချစ်နုိင်၊ ေုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ 
ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ရေါေ်တာရေါ်
သီတာဦး၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးေိုေို၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 
ဦးလှမိုး၊ ဗုိလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခငရ်မာင်ေီ၊ ဦး
ရအာင်သန်းဦး၊ ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ ဦးခင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ 
ရေါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရေါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရေါေ်တာ မျ ိုးသိန်း
ရေျာ်၊ ရေါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦးရေွှရလး၊ 
ရေါေ်တာရေါ်သေ်သေ်ခုိင်၊ ရေါေ်တာရဌးရအာင်နှင့် 
ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်တ့ုိ တေ်ရောေ်ကေမပီး ရနပပည်ရတာ် 
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယေ်နက်ေီးချုပ်
များေ Video Conferencing ပဖင့ ်တေရ်ောေက်ေသည။် 
မူေါေချမှတ်အဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေား
ောတွင် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မေို ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံ 
ရေးေိငုေ်ာမေူါေများအား အစိုးေများေအရောငအ်ထည ်
ရဖာရ်ောငေ်ေွေ်ပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ရ်ေှ့
လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်နှင့် ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်ချမှတ်၍ အရောင် 
အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ရေးနှင့်
ပတသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်သာယာေရပပာသည့န်ိငုင်၊ံ 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် ြပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့  
အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၂/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၅ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

စားရေေေိ္ခာရပါများသည့ ်နိငုင်ပံဖစေ်နလ်ိမုပီး မမိတိိုအ့ရန 
ပဖင့် မူေါေချမှတ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထို့သို့ 
ရောငေ်ေွေ်ပခင်းမှာ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးေိအုရပခခသံည့ ်
စီးပွားရေးေိအုဓေိထား ရောငေ်ေွရ်နေပခင်း ရကောင့်
ပဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများေိ ုအပပည့ ်
အေရောငေ်ေွန်ိငုမ်ညေ်ိပုါေ စားရေေေိ္ခာများ ရပါများ
မညပ်ဖစမ်ပီး ထိသုိုရ့ောငေ်ေွန်ိငုသ်ည့ ်အရပခခစံမွ်းအား
စုများ မိမိတို့ပပည်တွင်း၌ အားလုံးေှိမပီးပဖစ် ရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့စ်ားရေေေိ္ခာရပါများရေး ဦးစားရပးရောငေ်ေွ်
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စားရေေေိ္ခာထတုလ်ပု ်သမူျားသည ်
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းေှိရကောင်း၊ ပပည်ပပို့ေုန်
များတွင်လည်း စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေို
အရပခခသံည့ ်လပုင်န်းများမ ှထေွေ်ှလိာသည့ ်ထတုေ်နု်
များမှ ပပည်ပေင်ရငွအများေုံး ေေှိရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း။ 

ထုိသ့ုိစုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများရောင်ေွေ် ရန
သူများသည် ရေျးလေ်ရနပပည်သူများပဖစ်သပဖင့် မိမိ
တိုအ့ရနပဖင့ ်ရေျးလေရ်နပပညသ်မူျား၏ လမူှုဘေပမင့်
မားရေး၊ စီးပွားရေးရောင်းမွန်ရေးအတွေ် ဦးစားရပး
ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ရေျးလေ်
ရနပပည်သူများဘေတုိးတေ်ရစရေးအတွေ် ပပည်နယ်များ 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေို ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ရပးလျေ်
ေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်မှချမှတ်ထားသည့် မူေါေများအေ 
ရေျးလေဖ်ွမံဖိုးရေး၊ ရေျးလေစ်ီးပွားရေး ပမငှ့တ်ငရ်ေး၊ 
ပပည်နယ်များဖွံ့မဖိုးရေးတို့အတွေ် ေန်ကေီးဌာနများ၊ 
သေ်ေိုင်ောတိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်
များအရနပဖင့်ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း။

၂၀၁၉ ခုနှစ်ေထုတ်ပပန်ခဲ့သည့် သန်းရခါင် စာေင်း
အစီေင်ခံစာများအေ ရောင် ေွေ်ေမည့် လုပ်ငန်းများ 
များစွာေှိရကောင်း၊ အေိုပါစာေင်းတွင် ၅ နှစ်အထေ်
လူဦးရေ ၄၆ ေသမ ၄၆၃ သန်းေှိမပီး ရေျာင်းလုံးေမရန
ဘူးသူ ၈ ေသမ ၁ ောခိုင်နှုန်းေှိရကောင်း၊ အလားတူ ၂၅ 
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နှစ်အထေ်လူဦးရေ ၂၅ ေသမ ၁၆၉ သန်းေှိမပီး အလယ် 
တန်းအထိ ပညာသင်ကေားခဲ့သူ ၁၈ သန်းရေျာ်ေှိသပဖင့် 
၇ သန်းရေျာ်ခန့်သာ အထေ်တန်းပညာ သင်ကေားမှုေှိ
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ် 
သေ်၍ အားနည်းမှုများေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ 
ပညာရေးေို ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
“အတန်းပညာေှိမှ အသိပညာေမည်၊ အသိပညာေှိမှ 
အတတ်ပညာေမည်” ပဖစ်ရကောင်း၊ လူငယ်များအား ေုိယ့် 
ရပခလမှ်းရပါ်တငွေ်ပတ်ညန်ိငုရ်ေး ရောငေ်ေွရ်ပးေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်ပညာသင်ကေားရေးအား မပဖစ်
မရန ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သန်းရခါင် စာေင်း 
အေ နုိင်ငံတစ်ေန်း ရေျာင်းမရနဘူးသူ ၈ ေသမ ၁ ောခုိင်နှုန်း 
ေှမိပီး ေယားပပညန်ယတ်ငွ ်၉ ေသမ ၇ ော ခိငုန်ှုန်း၊ ေေင ်
ပပည်နယ်တွင် ၁၉ ေသမ ၅ ောခိုင်နှုန်း၊ ချင်းပပည်နယ်
တွင် ၁၀ ေသမ ၅ ောခိုင်နှုန်း၊ မွန်ပပည်နယ်တွင် ၉ ေသမ 
၄ ောခိုင်နှုန်း၊ ေှမ်းပပည်နယ်တွင် ၂၃ ောခိုင်နှုန်းေှိသပဖင့် 
အေိပုါပပညန်ယ ်၅ ခသုည ်ပပညရ်ထာငစ်၏ု ပျမ်းမျှနှုန်း
ထေ် ပိုမိုများပပားရနသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ စာေင်း
များအေ မမို့ပပ၌ လူ ၁၀၀ တွင် ၅ ဦး၊ ရေျးလေ်ရနလူ 
၁၀၀ ဦးတွင် ၉ သည် ရေျာင်းတေ်ရောေ်မှုမေှိသည်
ေိုရတွ့ေှိေရကောင်း၊ လူဦးရေနှင့်အသေ်အပိုင်းအပခား
အေ ၅ နစှမ် ှ၉ နစှအ်တငွ်း ၉၂ ောခိငုန်ှုန်းရေျာင်းရနသည်
ေို ရတွ့ေှိေ ရသာ်လည်း ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အေွယ်တွင် 
မူလတန်းလွန်မှ အလယ်တန်းအေင့် ၇၂ ေသမ ၉ 
ောခိုင်နှုန်းသာေှိရတာ့ရကောင်း၊ ၁၆ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အထိ 
ပညာသငက်ေားသ ူ၁၀ ေသမ ၅ ောခိငုန်ှုန်းသာေှရိကောင်း၊ 
အသေ်အပုိင်းအပခားအေ မူလတန်းပညာသင်ကေားသည့် 
အေယွမ်ျားရသာလ်ည်း အလယတ်န်းပညာမ ှအေင့ပ်မင့ ်
ပညာအထသိငက်ေားသမူျား နည်းပါးသွားရကောင်း၊ ထိသုို့
နည်းပါးသွားပခင်းတွင် ပညာသင်ကေားေန်အတွေ် ရငွ 
ရကေးမတတန်ိငု ်သ ူ၂၁ ေသမ ၅ ောခိငုန်ှုန်း၊ မဘိအလပု်
အား ေူညီရနေသူ ၂၉ ေသမ ၂ ောခိုင်နှုန်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွး 
ပမူရေးလပုင်န်းများေိ ုေငရ်ောေေ်ညူရီပးေသ ူ၇ ေသမ 
၂ ောခုိင်နှုန်းေိှ မပီး စုစုရပါင်းောခုိင်နှုန်း ၅၇ ေသမ ၉ ောခုိင်နှုန်း 
ေှိရကောင်း၊ အေိုပါ ေိစ္စေပ်များေို အစိုးေအရနပဖင့် ေင်
ရောေေ်ညူရီပဖေငှ်းရောငေ်ေွရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရေျးလေရ်နပပညသ် ူ၇၀ ောခိငုန်ှုန်းသည ်နိငုင်၏ံစီးပွား 

ရေးေို အဓိေထားရောင်ေွေ်ရပးရနပခင်းပဖစ်သပဖင့် 
ရေျးလေ်ရနပပည်သူများ၏ ပညာရေးေို အဓိေထား
ပမှင့်တင်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် တာေန်ေိှသည့် ေန်ကေီး 
ဌာနများ၊ တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့များ
အရနပဖင့် အရလးထားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ
ေိ ုအရပခခရံောငေ်ေွလ်ျေ ်ေှရိသာလ်ည်း စိေုပ်ျ ိုးရေး 
တေ္ကသိလု ်၁ ခ၊ု ရမွးပမူရေးနငှ့ေ်သုရေးရေးတေ္ကသိလု ်
တစ်ခုသာေှိရကောင်း၊ အချ ို့ပပည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင်
လည်း စိုေ်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံများ ေှိရသာ်လည်း တိုင်းရေသ
ကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယအ်ားလုံးပပည့စ်ုရံအာင ်မဖငွ့လ်စှန်ိငုရ်သး 
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များ
အားလုံးတငွ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ တိုးတေမ်ှု
ေိှရစေန်အတွေ်  စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးသိပ္ပမံျား ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ 
ထိုမှတစ်ေင့် ရောလိပ်များနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး
လုပ်ငန်းများအတွေ် အဓိေလုိအပ်ချေ်များေိှသည့် ရနော 
များတငွ ်တေ္ကသိလုအ်ေင့အ်ထ ိေေ်လေ်တိုးပမငှ့ဖ်ငွ့်
လစှရ်ပးမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုမ့သှာ ရေျးလေ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ တိုးတေလ်ာမညပ်ဖစမ်ပီး ရေျး 
လေ်ရနပပည်သူများ၏ လူရနမှုဘေေုိ ပမှင့်တင်ရပးနိုင်
မည်ပဖစ်ရကောင်း။
စိုက်ြျ ိုးအေးနိုင်ငံပဖစ်

မိမိတို့နိုင်ငံသည် စိုေ်ပျ ိုးရေးနိုင်ငံပဖစ်မပီး စိုေ်ပျ ိုး 
ရေးတငွ ်မျ ိုး၊ ရပမ၊ ရေ၊ နည်းများ ရောင်းမနွစ်ွာေေှေိနလ်ို
ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးတေ္ကသိုလ်များဖွင့်လှစ်သင်ကေား
ရပးပခင်းပဖင့ ်အေိပုါေစိ္စေပမ်ျားအား အထိေု ်အရလျာေ်
အသုံးချနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရပမဩဇာအသုံးပပုောတငွ်
လည်း သဘာေရပမဩဇာများနှင့် ဓာတ်ရပမဩဇာများ
လိအုပရ်ကောင်း၊ အထေွန်ှုန်းတိုးရစေနအ်တေွ ်ေျန်းမာ 
ရေးရှုရထာင့်ေ လေ်ခံထားသည့် ဓာတ်ရပမဩဇာများ
ေိုလည်း အသုံးပပုနိုင်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေး
အတွေ်လိုအပ်သည့် ရပမဩဇာများေေှိရစရေးအတွေ် 
သဘာေဓာတ်ရပမဩဇာများပဖစ်သည့် Bio Fertilizers 
များ၊ သစရ်ေွးရပမဩဇာများ၊ နွားရချးေေရ်ချးရပမဩဇာ
များနငှ့ ်အီးအမဘ်ိေုာချရီပမဩဇာများသည ်ပပညတ်ငွ်း၌ 
ေေိှနုိင်သည့် နည်းလမ်းပဖစ်သပဖင့် ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ 
ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ရလှာငရ်မွးသည့်စနစ်ပဖင့် စနစ်တေျ 
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ရမွးပမူေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ မိရုိးဖလာရမွးပမူရေး စနစမ်ျား
ပဖင့် ရောင့်ေဲမရနဘဲ တိုးတေ်ရအာင်နည်းပညာအေ
ရဖာေထ်ေွ ်ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ထိသုို ့စနစ ်
တေျရမွးပမူနိငုေ်နအ်တေွ ်အစိုးေအရနပဖင့ ်တိေုတ်နွ်း
ရပးပခင်း၊ ေညူရီပးပခင်း၊ ေွတဲငရ်ပးပခင်းများေိ ုရောင ်
ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့မှသာ စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ် 
ေုန်များအထွေ်နှုန်းတိုး၍ ပပည်ပေင်ရငွများ တိုးတေ်
လာမပီး သာယာေရပပာသည့ ်နိငုင်တံညရ်ောေန်ိငုမ်ည်
ပဖစ်ရကောင်း။

နိငုင်တံငွ်း ဓာတရ်ပမဩဇာ လိအုပခ်ျေန်ငှ့ပ်တသ်ေ ်
၍ ရပပာကေားောတွင် “ပပည်တွင်းမှာ ဓာတ်ရပမဩဇာ
စေရ်ု ံ(၅) ရုေံှတိယ။် ေ ီ(၅) ရုထံေဲ (၂) ရုေံ ရလာရလာ 
ေယရ်တာ ့နည်းပညာအေ အိရုဟာင်းရတာ ့သေတ်မ်း
သိပ်ကောသွားရတာ့ မလုပ်နိုင်ရတာ့ဘူး။ ေျန်တဲ့ (၃) ရုံ
နဲ့ ထတုရ်နကေတယ။် ရပမဩဇာေိ ုရေျာစ်ွာေယ၊် ရပမာင်း
တောေယ်၊ ပုသိမ်ေယ် (၃) ရုံေှိတယ်။ ရေျာ်စွာလည်း 
ဓာတ်ရငွ့ပပဿနာရကောင့် ေပ်ထားေတယ်။ ထုတ်ဖို့
ကေိုးစားရနပါတယ်။ ေါရတာင်မှ အဲေီစေ်ရုံပါမပီး ရတာ့
မ ှထတုမ်ယေ်ိေုင ်တစန်စှမ် ှစမွ်းအားပပည့လ်ညေ်င ်(၃)
သိန်းရလာေ်ပဲ ထုတ်နိုင်တယ်။ ရေျာ်စွာစေ်ရုံအပါ 
အေင ်ရေျာစ်ွာေယ၊် ရပမာင်းတောေယ၊် ပသုမိေ်ယ ်(၃) 
ရုံ ေျွန်ရတာ်တို့စီမှာ ရစာရစာေရပပာတဲ့ မိုးစပါး (၁၅) 
သန်း၊ ရနွစပါး (၃)သန်း၊ ပဲ၊ ရပပာင်း၊ နှမ်း၊ ေါရတွ စိုေ်
တာရတွ ေှိရသးတယ်။ အများကေီးပဲ။ ဥပမာအားပဖင့် 
စာေင်းရတာင်းကေည့တ်ာ ဧောေတပီမစရ်ဘးနဲ့ ချင်းတငွ်း
ပမစ်ရဘးမှာစိုေ်ရနတဲ့ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းရတွ ဘယ် 
ရလာေ်ေှိလဲ ရမးကေည့်တဲ့အခါကေရတာ့ ဧောေတီပမစ်
ရဘးနဲ့ ချင်းတငွ်းပမစရ်ဘးမှာ မိုးစပါးစိေုဧ်ေ (၁၀)သန်း
နဲ့ (၉)သိန်း ေှိတယ်။ (၁၁)သန်းထားပါရတာ့။ ရနွစပါး 
(၂)သန်းရေျာ်ေှိတယ်။ အရစ့ထုတ်ရပပာင်းေ(၄)သိန်း
ရေျာ်ေှိတယ်။ ပဲမျ ိုးစုံ (၉)သန်းေှိတယ်။ ေီထွေ်သီးနှံ
ရပါင်း (၆)သန်း ရေျာ်ေှိတယ်။ စေ်မှုသီးနှံ (၈)သိန်း
ရေျာ်ေှိတယ်။ အားလုံးရပါင်း သန်း (၃၀)ရလာေ် ဧော 
ေတီပမစ်ရဘးနဲ့ ချင်းတွင်းပမစ်ရဘးမှာ စိုေ်ရနတဲ့ သီးနှံ
ရတွေှိတယ်။ ေီဟာရတွေို ေျွန်ရတာ်တို့ေ ရပမဩဇာ
ရပးမယ်ေိုေင် တစ်ဧေေိုတစ်အိတ်နှုန်းပဲ ကေည့်ဦး 
နည်းတာမဟတုဘ်ူး။ မပီးခဲတ့ဲ ့(၃)နစှရ်လာေေ် ပပညပ်

ေသွင်းတ့ဲ ရပမဩဇာရတွကေည့်ပါ။ ယူေီးယားနဲ့ေွန်ရပါင်း 
နစှမ်ျ ိုးတည်းေိ ုတစန်စှေ်ိ ုတနခ်ျနိ ်တစသ်န်းခွရဲလာေ ်
သွင်းေတယ်။ ရေါ်လာသန်းရပါင်း ၂၈၀ ရလာေ်ေုန်
တယ်။ ေါမပီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ေ ရေး။ ေီနှစ်ရေးနဲ့
ေိ ုမေဘူး။ နစှေ်ရလာေတ်ေသ်ွားမယ။် ၂၈၀ ေိ ု၅၆၀ 
ရလာေ်ပဖစ်သွားမယ်။ ရစာရစာေရပပာတ့ဲ ေျွန်ရတာ် တို့
ေီမှာ ေှိတဲ့ နိုင်ငံပိုင်စေ်ရုံ (၃)ရုံေ (၃)သိန်းပဲ ထုတ်နိုင်
တယ်ေိုရတာ့ ပပည်ပေ သွင်းတာ တစ်သန်းခွဲရလာေ်
သငွ်းရနေတယ။် ေိလုိတုာေ ေျွနရ်တာတ်ိုေ့မီှာ ဓာတ ်
ရပမဩဇာရတွ လိုအပ်ချေ်ေှိရနတယ်။ ဓာတ် ရပမဩဇာ
ေရတာ ့ဂတစ်ေ်ိ ုအရပခခမံပီး ထတုပ်ါတယ။် ယေူီးယား
ဓာတ်ရပမဩဇာ၊ ဓာတ်ရပမဩဇာစေ်ရုံရတွ ရောေ်ဖို့
လိုပါတယ်”ဟုရပပာကေားသည် ။

ပမစ်ရချာင်းများအနီးစိုေ်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် 
ောသီမရေွးစိုေ်ပျ ိုးရေ လုံရလာေ်စွာေေှိရေးအတွေ် 
ပမစ်ရေတင်စီမံေိန်းများအား ထိထိရောေ်ရောေ် အရောင် 
အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင် 
ေေွေ်ာတငွ ်ပပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအငပ်ဖစသ်ည့ ်ရနရောငပ်ခည်
စမွ်းအငသ်ုံး ပမစရ်ေတငစ်မီေံနိ်းများ အရောင်အထည် 
ရဖာ်ရောင်ေွေ်နုိင်မည်ေုိပါေ စုိေ်ပျ ိုးရေများလုရံလာေ်
စွာေေှမိပီး အေျ ိုးပဖစထ်နွ်းရစမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဧောေတီ

“ြို့အဆာင်အေးနှင့် ြတ်ြက်ေင် Public 
Transportation ကို ကျွန်အတာ်တို့ေားအြးဖို့
လိုတယ်။ မီးေထားအတွ၊ ပမို့ြတ်ေထားအတွ၊ 

ဘတ်စ်ကားလိုင်းအတွ၊ ေါအတွများများြုံးနိုင်အောင်
လုြ်ြါ၊ ေါအသကာင့် ကျွန်အတာ်ေရှုံးခံပြီး ေထားလမ်း

အတွဖွင့်ခိုင်းြါတယ်။ ဘယ်အလာက်ြဲ 
ဖျက်ဖျက်ကွာလို့၊ ဘယ်အလာက်ြဲဖျက်ဖျက်ေအောင်

ဆွဲမယ်ဆိုပြီး ကျွန်အတာ်လုြ်အြးအနတယ်။ 
ေထားလမ်းအတွကိုလည်းေအောင် 

ေဆင့်ပမှင့်ခိုင်းအနြါတယ်။ ေါက ဘာလဲဆိုအတာ့ 
တိုင်းပြည်ေတွက် ေကျ ိုးေှိတဲ့လုြ်ငန်းမို့လို့။ 

စီးြွားအေးေေ သကည့်မယ်ဆိုေင်အတာ့ 
ေကျ ိုးမေှိနိုင်အြမယ့် တိုင်းပြည်ေတွက်အတာ့ 
ေကျ ိုးေှိတယ်။ Public Transportation ကို

ကျွန်အတာ်တို့ကေားအြးဖို့လိုတယ်။
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ပမစ်ရေ၏ ၈၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် အေျ ိုးေှိစွာအသုံးချ
ပခင်းမပပုနိုင်ဘဲ ပင်လယ်အတွင်းသို့ စီးေင်သွားသည်ေို 
ပညာေှင်များေ ရထာေ်ပပထားရကောင်း၊ အေိုပါရေ
များအား မိမိတို့အရနပဖင့် အေျ ိုးေှိစွာ အသုံးချေန်လို
အပရ်ကောင်း၊ တစေ်မ္ဘာလုံးတငွ ်ရေချ ိုေှားပါးမှုပပဿနာ
များ ေှိရကောင်း၊ ေည်ရေများေိုလည်း ရချွတာသည့်
စနစ်နှင့် လုံရလာေ်ရအာင်သုံးသည့် စနစ်တို့ ရပါင်းစပ်
မပီး စုိေ်ပျ ိုးရေးစီမံေိန်းများ ရအာင်ပမင်ရအာင်ရောင်ေွေ် 
ေန်လိုရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေမ်းလွန်နှင့် ေုန်းတွင်းသဘာေ 
ဓာတ်ရငွ့များထုတ်လုပ်လျေ်ေှိမပီး ပပည်ပနိုင်ငံများသို့ 
တင်ပ့ုိရောင်းချလျေ်ေိှသေ့ဲသ့ုိ  ပပည်တွင်း၌လည်း သဘာေ 
ဓာတရ်ငွ့များအသုံးပပု၍ လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား ထတုလ်ပုမ်ှု
များေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ေမ်းရိုးတန်းရေသများ
တငွလ်ည်း ရလအားလျှပစ်စဓ်ာတအ်ားများ ထတုယ်၍ူေ
ရကောင်း၊ အလားတူ ပပန်လည်ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်များ
ပဖစသ်ည့ ်ရေအားလျှပစ်စန်ငှ့ ်ရနရောငပ်ခညစ်မွ်းအငသ်ုံး 
လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ပခင်းများေိုရောင်ေွေ်၍ အသုံးချ
ေနလ်ိရုကောင်း၊ သေေ်ိငုေ်ာတိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ်
ေနက်ေီးချုပမ်ျားအရနပဖင့ ်ရေသအလိေုေ်ေှရိသာအရပခ 
အရနရပါ်မူတည်၍ Small Scale, Median Scale များ
ေုိ ရောင်ေွေ်၍ေနုိင်ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိ ရောင်ေွေ် နိုင်မည်
ေိပုါေ လျှပစ်စပ်မစရ်ေတင ်လပုင်န်းများပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေး
လပုင်န်းများအတေွ ်အေျ ိုးပဖစထ်နွ်းရစမညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်
အားရပးရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

ပပညတ်ငွ်းေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုများအတေွ ်ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိသည့် စေ်ရုံများတွင် ဓာတ်ရငွ့များလိုအပ်မှုေှိ
သညေ်ိရုတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စမွ်းအငေ်ဏ္ဍတငွ ်
သဘာေဓာတရ်ငွ့အား ပပညတ်ငွ်း၌လုရံလာေစ်ွာအသုံးချ
နိငုရ်ေး စမွ်းအငမ်ေူါေချမတှ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
အလားတူရေျာေ်မီးရသွးများေိုလည်း စနစ်တေျ
အသံုးချ၍ စေ်ရံုများတွင် လုိအပ်သည့်စွမ်းအင်များထတု ်
လုပ်နိုင်ရေး အသုံးချရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ
တည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွေ် ရောင်ေွေ်
ောတွင် လိုအပ်သည့်ဘိလပ်ရပမထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
ေိုလည်း ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ အလားတူအေင့်
မသီည့ ်အတုမ်ျားထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးအတေွလ်ည်း ရောင ်

ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။
စွမ်းေင်မူေါေချမှတ်အဆာင်ေေက်လျက်ေှိ

ပပညတ်ငွ်း၌ ဘလိပရ်ပမနငှ့ ်သရံချာင်းများလုရံလာေ ်
စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်မှုနှင့်ပတ် 
သေ်၍ ရပပာကေားောတွင် “ဘိလပ်ရပမစေ်ရုံ ပုဂ္ဂလိေ
ပိုင် ၁၆ ရုံ၊ နိုင်ငံပိုင် ၃ ရုံ အားလုံးရပါင်း ၁၉ ရုံေှိတယ်။ 
သေူဲ့ထတုလ်ပုန်ိငုတ်ဲ ့စေစ်မွ်းအားပပည့ထ်တုမ်ယေ်ိေုင ်
၁၆ သန်းနဲ့ ၁၇၀၀၀၀ ထုတ်နိုင်တယ်။ တချ ို့ေ Dry 
Process ရပါ့၊ တစ်ချ ို့ေလည်း Wet Process နဲ့လုပ်
တယ။် အစိနုည်း၊ အရပခာေ်နည်းရပါ။့ တေယေ်ရတာ ့
အရပခာေန်ည်းေရတာ ့ပမနမ်ာဘေမ်ှာရတာ ့အရောင်း
ေုံးနည်းလမ်းပါ။ ဘိလပ်ရပမစေ်ရုံများေိုလည်း Dry 
Method ေိုရပပာင်းကေပါ။ ေီအတွေ်နိုင်ငံ ရတာ်ေရန
မပီးရတာ ့ရငရွချးရပးမယ။် ေျွနရ်တာန်ိငုင် ံပခားရင ွရချး
ရပးနိုင်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ် ပပည်ပေရနေယ်ဖို့အတွေ် 
လိုတဲ့ပိုေ်ေံေျွန်ရတာ်တို့ ရချးရပးလို့ေပါတယ်။ လုပ် 
ထုံးလပုန်ည်းနဲ့ရောငေ်ေွမ်ယေ်ိေုင ်လပုရ်ပးလိုေ့တယ။် 
ပပညတ်ငွ်း ဘလိပရ်ပမလပုင်န်းအားရပးေမယ။် ၁၆ သန်း
ထတုန်ိငုတ်ယ။် အခေုျွနရ်တာတ်ို ့စာေင်းရောေက်ေည့်
တဲ့အခါမှာ ၁၀ သန်းေရန ၁၁ သန်းရလာေ် သုံးရနပါ
တယ။် ေိလုိတုာေ လုရံလာေမ်ှုေှတိယ။် ပပညပ်ေဘာ
မှ ဘိလပ်ရပမသွင်းစောအရကောင်း မေှိဘူး။ သွင်းတဲ့
ဘလိပရ်ပမ ဘာလိုသ့ငွ်းတာလရဲမးကေည့ရ်တာ ့Quality 
ရောင်းလို့တဲ့။ အဲ့တာေိုေိုယ့်ေီေဘိလပ်ရပမရတွ 
Quality ရောင်းရအာင်လုပ်ေမယ်။ Standard တစ်ခု 
ရပးေမှာရပါ။့ EU ေဲ့ Standard ဘယရ်လာေလ်၊ဲ UK ေဲ့ 
Standard ဘယ်ရလာေ်ေှိလဲ အရမေိေန် Standard  
ဘယ်ရလာေ်နဲ့ညီေမယ်၊ တရုတ် Standard နဲ့ဘယ် 
ရလာေ် ညီေမယ်၊ ဂျပန် Standard နဲ့ဘယ်ရလာေ်ညီ
ေမယ်။ ေီ Standard ေိုေျွန်ရတာ်တို့ေဖို့ ေီစေ်ရုံရတွ
လုပ်ေိုလုပ်ေမယ်။ မလုပ်ေင်အဲေီစေ်ရုံ ပိတ်မယ်။ ေီလို
သွားမေှမှာရပါ။့ မှနိ်းလိေုရ်နေငဘ်ယလ်ိမုေှိ ုအလပုပ်ဖစ်
မှာမဟုတ်ဘူး။ ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ် တစ်ရန့ေလည်း 
သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးများ၊ ေန်ကေီးချုပ်များေုိ ရပပာပါတယ်။ 
ခင်ဗျားတို့နယ်ရပမမှာေှိတဲ့  ဥပမာေှမ်းပပည်နယ်တို့ ၊ 
မန္တရလးတိုင်းတို့ေိုေင် ဘိလပ်ရပမစေ်ရုံရတွေှိတယ်။ 
ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီေိုေင် ဘိလပ်ရပမစေ်ရုံ ရတွေှိ
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တယ်။ စစ်ပါ။ မပီးေင်ခုနေရပပာတဲ့ မူေါေနဲ့ပဖစ်ရအာင်
လုပ်ပါ။ အဲေါေိုေင်ပပည်ပ ေရနဘိလပ်ရပမ တင်သွင်းမှု
ရတွ ရလျာ့ေျသွားမယ်။ မေှိရအာင်လုပ်လို့ေတယ်။ မပီး
ရတာ့ သံရချာင်းရပါ့။ ပမန်မာနိုင်ငံမှာ သံမဏိေုန်ကေမ်း
ထတုန်ိငုတ်ဲ ့သကံေမ်းရတေွှပိါတယ။် ရလးရနောရလာေ်
ေ စီးပွားပဖစထ်တုလ်ိုေ့နိငုတ်ဲ ့တေယ့ေ်ိနုစှရ်ပါင်းများ
စွာထုတ်လ့ုိေနုိင်တ့ဲရနောရတွေိှတယ်။ ရလးရနောရလာေ် 
ေှိတယ်။ အဲေီရတာ့ သံေလည်းအတူတူပဲ ပပည်ပေရန 
သံရချာင်းရတွတင်သွင်းရနေတာေှိတယ်။ အဲ့ေါရကောင့် 
သံမဏိစေ်ရုံတည် ရောေ်ရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့
လည်း ေျွန်ရတာ်လုိေ်လံအားရပးရနပါတယ်။ ေျွန်ရတာ် 
တ့ုိေ သံရချာင်းအရသးရလးရတွနဲ့ ရေျနပ်ရနလ့ုိမေဘူး။ 
ငါးမူးလုံးတို့။ တစ်ေျပ်လုံးတို့။ ေီလိုေရနမပီးရတာ့ မျ ိုး
စုံသွားေမှာရပါ့ H Beam တို့ I Beam တို့ ထုတ်နိုင်တဲ့
အေင့တ်ို၊့ တတံားရောေန်ိငုတ်ဲဟ့ာမျ ိုး ေလီိရုလးရတ ွ
ေျွန်ရတာ်တို့သွားေမှာ။ မလုပ်လို့မေဘူး။ ပပည်တွင်းမှာ
လည်းေုန်ကေမ်းရတွေှိေဲ့သားနဲ့ေိုယ်ေမလုပ်ဘူး။ 
ပပညပ်ေရနပအဲေနုထ်ိငုမ်ပီးသငွ်းရနလိုေ့ှေိင ်ေတီိငု်းပပည်
မွဲဖို့ပဲေှိတယ်။ ေါရကောင့်ဘိလပ်ရပမနဲ့ ပတ်သေ်တာပပည် 
တွင်းမှာ လံုရလာေ်စွာထုတ်ဖို့ လုပ်ရောင်ရနပါတယ်။ 
ဓာတ်ရပမဩဇာနဲ့ ပတ်သေ်လုိေိှေင်စေ်ရံုအသစ်လုပ်ချင်
တ့ဲသူရတွ ဓာတ်ရပမ ဩဇာထတုလ်ပုရ်ေးနဲ့ ပတသ်ေမ်ပီး
စိတ်ေင်စားတဲ့သူရတွ ပပည်တွင်းပပည်ပ မည်သူမေို
ေျွန်ရတာ်ဖိတ်ရခါ်ပါတယ်။ ဓာတ်ရပမဩဇာထုတ်လုပ်
ရေးနဲ့ပတ်သေ်ေင် ေီအတွေ်သွင်းအားစုပဖစ်တ့ဲ ေျွန်ရတာ် 
တ့ုိ Gas နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ေေိှရေးနဲ့ ပတ်သေ်မပီးေျွန်ရတာ် 
တို့ ညှိပါမယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့ေ ရစာရစာေရပပာတဲ့ 
လျှပ်စစ်ေိုေရအာင်၊ တစ်ဖေ်ေလည်း တိုးရအာင်လုပ်
ဖိုအ့တေွလ်ပုမ်ပီးရတာမ့ ှပပညတ်ငွ်းလုိအပ်ချေ်ေုိ ခုနေ
ရပပာတ့ဲ ပပန်လည်ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင် Renewable Energy 
ေေရအာင်လုပ်နိုင်ေင်။ ဟိုဘေ်ေ Gas ေို ေရအာင်
ရလျှာမ့ပီးေတဲဟ့ာေိ ုစေရ်ုအံလပုရ်ုသံုံးမယ်ေုိေင်ပဖစ်နုိင်
တယ်။ ေါမျ ိုးရတွေုိလည်း ေျွန်ရတာ်တိုစ့ဉ်းစားေမှာရပါ။့ 
လွယ်တဲ့နည်းလမ်းရတာ့ စဉ်းစားလို့မေဘူး။ တိုင်းပပည် 
ဘယ်လိုတိုးတေရ်အာင် လုပ်မလဲေိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်မှေ
မယ်ေိုတာရလး ေျွန်ရတာ် ရပပာလိုပါတယ်။အဲေီရတာ့
ခုနေရပပာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သေ်ေင် ေျွန်ရတာ်

စမွ်းအငန်ဲ့ပတသ်ေတ်ဲ ့မေူါေလည်းရပးခ့ဲပါတယ်။ သံမဏိ
နဲ့ပတ်သေ်တာေုိ ေျွန်ရတာ် ရပပာပါတယ။် သမံဏလိပု်
မယေ်ိေုငလ်ည်း ရစာရစာေဓာတရ်ပမဩဇာစေရ်ု ံရတွ
လိုဘဲ သံမဏိစေ်ရုံလုပ်မယ်ေိုလ အားရပးပါတယ်။ 
မညသ်ည့တ်ိငု်းေင်းသားလပုင်န်းေငှမ်ေိ၊ု မညသ်ည့န်ိငုင်ံ
မေို  သံမဏိထုတ်လုပ် ရေး နဲ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့  
ရောင်ေွေ်မယ်ေုိေင်ေျွန်ရတာ် အတတ်နိုင်ေုံးပဖစ်
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးမယ်လို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါ
တယ်”။

ေေ်လေ်မပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘေ်ဂျေ်ောလ
အတငွ်း အကေမ်းဖျဉ်းအားပဖင့ ်နိငုင်ပံခားပိုေ့နုသ်ငွ်းေနု ်
လပုင်န်းများတငွ ်နိငုင်ပံခားရငမွျားပိလုျှမံှုေှရိကောင်း၊ မမိိ
တို့ ရချွတာ၍ေသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ယခုထေ်ပိုမို
ရချွတာမညေ်ိပုါေ ယခထုေပ်ိမုိ၍ု ပိရုငမွျားပပလာနိငု်
ရကောင်း၊ ဥပမာအားပဖင့် ပပည်ပမှစားသုံးေီတင်သွင်းမှု
များ ပဏာမအားပဖင့်များပပားခဲ့သပဖင့် ရလျှာ့ချေန်လို
ရကောင်း၊ ပပည်တွင်းေီစားသုံးမှုနှုန်းမှာ ပမင့်မားလျေ်ေှိ
မပီး ရလျှာ့ချနိုင်ပါေေုန်သွယ်မှုပိုရငွများ ယခုထေ်ပိုမို 
များပပားလာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူစေသ်ုံးေသီုံး 
စွဲမှုများအား ရလျှာ့ချေန်လိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ ်ပိုရ့ောငရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍်ရပပာကေား
ောတွင် “ပို့ရောင်ရေးနှင့် ပတ်သေ်ေင် Public Tran 
-sportation ေုိ ေျွန်ရတာ်တ့ုိအားရပးဖ့ုိလုိတယ်။ မီးေထား 
ရတ၊ွ မမို့ပတေ်ထားရတ၊ွ ဘတ်စ်ေားလိုင်းရတ။ွ ေါရတွ
များများသုံးနိငုရ်အာငလ်ပုပ်ါ၊ ေါရကောင့ ်ေျွနရ်တာအ်ရှုံးခံ
မပီး ေထားလမ်းရတွဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။ ဘယ်ရလာေ်ပဲ 
ဖျေ်ဖျေ်ေွာလို့၊ ဘယ်ရလာေ်ပဲဖျေ်ဖျေ်ေရအာင်ေွဲ
မယေ်ိမုပီး ေျွနရ်တာလ်ပုရ်ပးရနတယ။် ေထားလမ်းရတွ
ေိလုည်းေရအာင ်အေင့ပ်မငှ့ခ်ိငု်းရနပါတယ။် ေါေ ဘာ
လဲေိုရတာ့ တိုင်းပပည်အတွေ် အေျ ိုးေှိတဲ့လုပ်ငန်းမို့
လို။့ စီးပွားရေးအေ ကေည့မ်ယေ်ိေုငရ်တာ ့အေျ ိုးမေှနိိငု်
ရပမယ့ ်တိငု်းပပညအ်တေွရ်တာ ့အေျ ိုးေှတိယ။် Public 
Transportation ေိေုျွနရ်တာတ်ိုေ့အားရပးဖိုလ့ိတုယ။် 
အဲ့ေီ Public Transportation မှာ လျှပ်စစ်ေိုေရအာင်
ရပပာင်းနိုင်လို့ေှိေင် ေီထေ်ပိုအေျ ိုးေှိမယ်။ ေါ့ရကောင့်
ေျွနရ်တာေ် လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ပုရ်ေးအတေွ ်
တနွ်းအားရပးရနပခင်းပဖစပ်ါတယ။် တစန်ိငုင်လံုံးလျှပစ်စ်
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ေထားလမ်းနဲ့ေွဲေပါလိမ့်မယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်
ေထားနဲ့ ရပပးေပါလမိ့မ်ယ။် တစန်ိငုင်လံုံး မမို့ပတေ်ထား
လမ်းေိ ုမမို့ပတလ်မ်းအတိငု်း သွားမယ။် မမို့ရပါ်ရတမွှာ
သုံးတဲေ့ားရတေွ လျှပစ်စေ်ားရတပွဖစေ်မယ။် ေမီေူါေ
ေိတုေွရ်နပါတယ။် အချနိရ်လးတစခ် ုတေွခ်ျေမ်ပီးလို့
ေှိေင် ေျွန်ရတာ်တို့ ရကေညာပါ့မယ်။ ဘယ်နှစ်မှာရတာ့ 
လျှပ်စစ်ေားသံုးတ့ဲစနစ်ေုိ ဘယ်အေင့်မှာရပပာင်းမပီးသား 
ပဖစေ်မယ။် Private Use ရတရွပါဗ့ျာ။ ေိယုပ်ိငုေ်ားရတ၊ွ 
ေားငယ်ရလးတွေိုလို့ေှိေင် လုပ်ငန်းခွင်သံုးတ့ဲ ေားကေီး
ရတွေရတာ့ ပဖစ်ရောင်းပဖစ်နိုင်မှာရပါရ့လ။ နည်းပညာ
အေအပခားနုိင်ငံရတွမှာ ပဖစ်ရနတ့ဲအရပခအရနရတွေျွန်ရတာ်
တ့ုိ ကေည့်ေဦးမယ်။ အခုနေရပပာတ့ဲ လူစီးေားေရတာ့
ပဖစ်တယ်။ ဘတ်စ်ေားရတွပဖစ်နိုင်တယ်။ ေီဟာရတွဟာ 
ဘယ်နှစ်မှာ လျှပ်စစ်စနစ်ေုိရပပာင်းေမယ်ေိမုပီး ေျွနရ်တာ်
တို ့လပုေ်မယ။် ေါမမှလပုေ်ငလ်ေဲျွနရ်တာတ်ိုေ့ျနခ်ဲလ့မိ့်
မယ်။ ေီဖိုးနဲ့မွဲလိမ့်မယ်။” 

ထိုရ့နာေ် စားရသာေေ်ုန်နှင့်ပတ်သေ်၍ ပပည်ပ
မှစားရသာေ်ေုန်များနှင့် သုံးေုန်များအား တင်သွင်း
လျေ်ေှိရကောင်း၊ အေိုပါစားရသာေ်ေုန်နှင့်သုံးေုန်
များ အား ပပညတ်ငွ်း၌ လုရံလာေစ်ွာထတုလ်ပုန်ိငုရ်အာင်
ရောင်ေွေ်ေန်လုိမပီး SME များေုိ အားရပးေန်လုိရကောင်း၊ 
ပပည်နယ်နှင့်တိုင်းများရေသကေီးအလိုေ် စေ်မှုဇုန်များ
နငှ့ ်စေရ်ုမံျားတငွ ်ရောငေ်ေွ၍်ေရကောင်း၊ နည်းပညာ
များအသံုးပပု၍ ပပည်တွင်းစားရသာေ်ေုန်များအား အေည် 
အရသွးပပည့်မီစွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် အိမ်တွင်းစေ်မှု
လုပ်ငန်းများေုိ အားရပးရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ပပည ်
တငွ်းထတုေ်နုမ်ျားအား ပပညပ်ရေးေေွတ်ငွ ်ယဉှမ်ပိုင်
နိုင်ရေးအားရပးရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ စားေုန်၊ 
ရသာေ် ေနုန်ငှ့သ်ုံးေနုမ်ျားအား ပပညတ်ငွ်း၌ လုရံလာေ်
စွာထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွ၍် ပပည်ပသွင်း 
ေုန်များအား တတ်နိုင်သမျှရလျှာ့ချရောင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း။

ေါစိေုပ်ျ ိုးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ေါစိေု ်
ပျ ိုးမှုများ များစွာေှိမပီး စိုေ်ဧေ ၄ သိန်းခန့်ေှိရကောင်း၊ 
အေိုပါေါများေိုလည်း နိုင်ငံတောအထွေ်နှုန်းေို မီ
ရအာင ်ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ညေ်ိပုါေ ပပညတ်ငွ်းလိအုပခ်ျေ်
ေိ ုပပည့မ်ရီအာင ်ရောငေ်ေွန်ိငုသ်ပဖင့ ်ေါစိေုပ်ျ ိုးမှုနည်း

ပညာပမင့်မားရေးအတွေ် ပပည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးရပါင်း 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေါစိုေ်ပျ ိုးရတာင်သူများ
အား အားရပးရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

မိမိတို့အရနပဖင့် နိုင်ငံရေးအေချမှတ်ထားသည့် မူ
ေါေများရအာငပ်မငရ်အာင ်အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရောင ်
ေွေ်ေန်ပဖစ်မပီး အဓိေအားပဖင့် စီးပွားရေးပမှင့်တင်ေန်
နှင့် စည်းေမ်းရောင်းမွန်ရအာင်ရောင်ေွေ်ေန်ပဖစ်
ရကောင်း၊ ရေျးလေရ်နပပညသ်မူျား၏ စီးပွားရေးေိပုမငှ့်
တငန်ိငုမ်ညေ်ိပုါေ နိငုင်စံီးပွားရေးရောင်းမနွမ်ညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ ပညာရေးပမှင့်တင်ရပးမှုရောင်ေွေ်ောတွင် 
အရပခခံပညာအား မသင်မရနေစနစ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်လျေ် 
ေှရိကောင်း၊ အလယတ်န်းအေင့အ်ားဦးတည၍် အရပခခ ံ
ပညာသင်ကေားပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ KG + 9 အထိ တုိင်းရေသ 
ကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယအ်ားလုံးတငွ ်ရအာငပ်မငရ်အာင ်ရောင ်
ေေွေ်န်လိုရကောင်း၊ ေော၊ ေောမများ လုရံလာေ်စွာေှိ
ရေးအတွေ်လည်း ခန့်အပ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ 
ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါေူးစေ်မှု ၃ ောခုိင်နှုန်းရအာေ်ရောေ်ေိှ
သည့်အချန်ိတွင် စာသင်ရေျာင်းများ ပပန်လည်ဖငွ့လ်စှန်ိငု်
ရေးရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်
သူများေိုလည်း ေိုဗစ် -၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးများ 
ထိုးနှံရပးလျေ်ေှိမပီး လိုအပ်သည့်ောေွယ်ရေးများ 
ထပ်မံေယ်ယူေေှိရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှ ိရကောင်း၊ 
ေိုဗစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေမ်ှုများအား ထနိ်းချုပန်ိငုသ်ည့်
အချနိတ်ငွ ်စာသငရ်ေျာင်းများပပန ်လညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုမ်ပီး 
စေ်ရုံအလုပ်ရုံများ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် 
နုိင်ငံ၏စီးပွားရေးမှာ ပံုမှန်အရပခအရနသ့ုိ ပပန်လည်ရောေ် 
ေှိလာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံရလျှာေ်လှမ်းရန
သည့် ေီမိုေရေစီနှင့်ဖေ်ေေယ်စနစ်ေုိအရပခခံသည့် 
ပပည်ရထာင်စုေုိတည်ရောေ်ောတငွ ်အသပိညာအတတ ်
ပညာရပါကေယ်ေသည့် လူသားအေင်းအပမစ်များ မေိှမပဖစ် 
လိုအပ်သပဖင့် ပညာရေးနှင့် ပတ်သေ်သည့် အားနည်း
သည့ပ်ပညန်ယန်ငှ့ ်တိငု်းရေသကေီးများအရနပဖင့ ်အရလး 
ထားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ပညာရေးပမင့်မားမှ
သာ အသပိညာနငှ့ ်အတတပ်ညာများ တတရ်ပမာေလ်ာ
မပီး ေီမုိေရေစီေုိနားလည်လာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်ရထာင်စု 
အေင့န်ငှ့ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတေ်ိ ုပိမုိနုားလညလ်ာ
မည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ပညာတတ်
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များရပါများရစရေး ပညာရေးပမှင့်တင်မှုေို ဦးစားရပး
တွန်းအားရပးရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်းမှာကေားသည်။ 

ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာကေ
သည့် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး များေ သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍ
အလိုေ် ေှင်းလင်းတင်ပပရေွးရနွး၍ အတည်ပပုချေ် 
ေယူကေသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိ ုင ်င ံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိ ုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေားောတွင် 
ပညာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ KG + 9 အထိ နုိင်ငံရတာ် အစိုးေ
ေ တာေနယ်ရူောငေ်ေွရ်ပးေနေ်ှရိကောင်း၊ တိငု်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအရနပဖင့်လည်း စာသင်ရေျာင်း
များေို အေင့်မီရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
အရပခခပံညာရေျာင်းများတငွ ်ေော၊ ေောများ အပပည့် 
အေခန့်ထားနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ နယ်စပ်
ရေသနှင့် ရေးလံရခါင်သီရေသများေှိ အရပခခံပညာ 
ရေျာင်းသားရေျာင်းသူများ အမှန်တေယ်စာတတ်
ရပမာေ်ရအာင် ရလ့ေျင့်သင်ကေားရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
ထို့ပပင် ေော၊ ေောမများအရနပဖင့် ေရလးများအမှန်
တေယန်ားလညတ်တေ်ျွမ်းမှုေေှရိစရေး သငက်ေားရပး
ေန်လည်းလိုရကောင်း၊ ပညာရေးေန်ကေီးဌာနအရနပဖင့် 
အေည်အချင်းပပည့်ေသည့် ပညာရေးေန်ထမ်းများေို 
ရလ့ေျင့်ရမွးထုတ်သွားေန်လိုရကောင်း။

နိငုင်ရံတာ ်တညရ်ောေေ်ာတငွ ်လူ့စမွ်းအားအေင်း 
အပမစ်သည် အရေးကေီးရကောင်း၊ သိပ္ပံဘာသာေပ်တွင် 
ရူပရဗေ၊ ဓာတုရဗေ၊ သခသျာပညာေှင်များ အရေးကေီး
သေ့ဲသ့ုိ စီးပွားရေးနှင့် ဥပရေပညာေှင်များလည်း ရလ့ေျင့် 
ရမွးထုတ်ရပးေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် ရေျးလေ်
စီးပွားရေးပမှင့်တင်ရပးေန်အတွေ်  စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး 
ပညာေှင်များလိုအပ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံေပ်ပခားသို့ ပညာ 
ရတာ်သင်များ များစွာရစလွှတ်နိုင်ပါေ နိုင်ငံရတာ်
အတေွ ်အေျ ိုးေှရိကောင်း၊ ပညာရတာသ်ငမ်ျားေိ ုရနော
ချထားောတငွလ်ည်း တတရ်ပမာေထ်ားသည့ ်ပညာေပ်
နှင့်ေိုေ်ညီသည့်လုပ်ငန်းများတွင် လူမှန်၊ ရနောမှန် 

တာေန်ရပး ရနောချထားေန်လိုရကောင်း။
ရေျးလေ်စီးပွားရေး ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ေန်အတွေ် 

ထုတ်လုပ်သူ သမေါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းထားေှိ 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရေသခံများအရနပဖင့် ၎င်း
တို့ေိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်၊ စီမံခန့်ခွဲရောင်းချပခင်းပဖင့် 
တိုေ်ရိုေ်အေျ ိုးစီးပွား ပဖစ်ထွန်းရစမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
သမေါယမစနစ်ေိုအရပခခံမပီး ရေျးလေ်ရေသ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊  ထုတ် 
ေုန်ပစ္စည်းများအတွေ် ပပည်တွင်းေုန်ကေမ်းများမှန်
မနှေ်နေ်နေ်ေှရိအာငရ်ောငေ်ေွမ်ပီး ပပညပ်ပိုေ့နု ်ထတု ်
လုပ်နိုင်သည့်အေင့်အထိ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ 

ပို့ရောင်ရေးအတွေ်လည်း လမ်းများရောင်းမွန်
ေန်လိုရကောင်း၊ ရေျးလေ်လမ်းများနှင့် ေုန်ထုတ်
လမ်းများ ရောင်းမနွရ်ေး အရလးရပးရောငေ်ေွက်ေေန ်
သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်သွား
ကေေန်လိုရကောင်း၊ ထို့အတူ အများပပည်သူ သယ်ယူ
ပိုရ့ောငရ်ေးစနစပ်ဖစသ်ည့ ်ေားလမ်း၊ ေထားလမ်းများ 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်အာင ်အရလးရပးရောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ို
ရကောင်း၊ 

စီးပွားရေးတည်မငိမ်တိုးတေ်ရအာင် လုပ်ရောင်
မပီး ရငရွကေးတနဖ်ိုးရပပာင်းလမဲှုမေှဘိ ဲခိငုမ်ာရအာင ်လပု ်
ရောငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရငရွကေးတနဖ်ိုးေိ ုထနိ်း သမိ်း
မပီး ဘဏစ်နစတ်ညမ်ငမိရ်အာင ်တတန်ိငုသ်မျှ ရောငေ်ေွ ်
လျေ်ေိှရကောင်း၊ ပ့ုိေုန်များ များစွာတင်ပ့ုိနုိင်ရေး ကေိုးစား 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး သွင်းေုန်ပမာဏ ထိန်းသိမ်းနိုင်
ရေးရောင်ေွေ်ော တုိင်းပပည်စီးပွားရေး တုိးတေ်ရအာင် 
လပုရ်ောငရ်နရကောင်း၊ အဓေိအားပဖင့ ်မမိတိိုတ့ိငု်းပပည်
တိုးတေ်ရအာင် လုပ်ေိုင်ရောင်ေွေ် ရနကေေန်လိုသာ
ရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် လုပ်ရောင်ေန်ေှိ
သည့လ်ပုင်န်းများအရပါ် ကေိုတငရ်မျှာရ်တွး၍ ကေပက်ေပ ်
မတ်မတ်ပဖင့် အရလးအနေ်ထား ရောင်ေွေ်ကေေမည်
ပဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ေိုင်ော (၁၃) ကေိမ်ရပမာေ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးေို 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၂၈ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ရနပပညရ်တာ်
ေှိ ဘုေင့်ရနာင်ေိပ်သာ အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပ
ပပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင်
တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျား၊ 
ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး
များ၊ ေုတိယေန်ကေီးများ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး 
(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများနှင့် တာေန်ေိှသူများ 
တေရ်ောေက်ေမပီး တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်စိုးေ 
အဖွဲ့ေန် ကေီးချုပ်များ ၊  တာေန်ေှိသူများေ Video 
Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေား
ောတွင် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး 
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမှု၊ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်း
များ ေျေင်းလာမှုတို့နှင့် ပတ်သေ်၍ “ေိုဗစ် -၁၉ 
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ 
ဗဟိရုောမ်တဖီွဲ့ထားတာေှပိါတယ။် သိုရ့သာလ်ည်း ဗဟို
ရော်မတီနဲ့ ပိုမပီးရတာ့ ေျစ်ေျစ်လျစ်လျစ်ေှိရအာင်ေို
မပီးရတာ့ အရေးကေီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတွရလာေ်ပဲ အစည်း 
အရေးရခါ်မပီးလုပ်ခဲ့တာ။ အဲ့ေီရတာ့ မပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ
ေရတာ့ ေုိဗစ်-၁၉ ပဖစ်ပွားမှု အရတာ်ရလးများခ့ဲပါတယ်။ 
မပီးခဲတ့ဲ ့အစည်းအရေးမှာလည်း ေျွနရ်တာရ်ပပာခဲတ့ယ။် 
ဇူလိုင်လ ၁၄ ေေ်ရန့ေ အားလုံး ၇၀၈၃ ရယာေ်ပဖစ်ခဲ့
မပီး ၃၃ ေသမ ၁၇ ောခိုင်နှုန်း ပဖစ်ခဲ့တာေိုရတွ့တယ်။ 
Percentage အပမင့်ေုံးေရတာ့ ဇူလိုင်လ ၂၃ ေေ်မှာ 

ေုိဗစ် - ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးေုိင်ော 
(၁၃) ကေိမ်တြမာေ် ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

၅၅၀၆ ရယာေ်နဲ့ ၄၀ ေသမ ၀၈ ောခိုင်နှုန်းေှိခဲ့ပါတယ်။ 
ဗဟိုရော်မတီေရနမပီးရတာ့မှ ရတာေ်ရလျှာေ်ေို 
အပတ်စဉ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမပီးရတာ့ ရောငေ်ေွရ်ပးတာ
ရပါ့။ ရန့စဉ်ေလည်း ေုဥေ္ကဋ္ဌဦးစီးမပီးရတာ့မှ ကေပ်မတ်
ရောငေ်ေွရ်ပးမှုရတရွကောင့၊် တစဖ်ေေ်လည်း ရောဂါ
ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီး လုပ်ရောင်ချေ်ရတွ ေီဘေ် 
ေလည်း နိငုင်ရံတာအ်ပိငု်းေ လပုေ်မယ့ဟ်ာရတလွည်း 
ထထိရိောေရ်ောေလ်ပုလ်ာနိငုတ်ယ။် တစဖ်ေ်ေလည်း 
ပပည်သူအပိုင်းေရနမပီးရတာ့ ပိုမပီးရတာ့မှ အရလးထား
မပီး ရောငေ်ေွတ်ဲအ့တေွရ်ကောင့။် ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာ 
ေန့်သတ်ချေ်ရတွေို လိုေ်နာရောင်ေွေ်တာရပါ့၊ 
ေုတိယေဘာလဲေိုရတာ့ လိုအပ်ချေ်ရတွေို ေိုင်းေူ
ကေတာရပါ့၊ လိုအပ်ချေ်ရတွေိုေိုင်းေူကေတယ်၊ ဥပမာ 
အားပဖင့ ်ရေးရတလွှူကေတယ၊် ောေယွတ်ဲပ့စ္စည်းရတ ွ
လှ ကူေတယ်၊ ရအာေ်ေီဂျင် မေေရအာင်၊ တေယ့်ရစတနာ 
ေှင်ရတွေရနေရအာင်။ ပပည်ပနုိင်ငံရတွေရနမေေ ရအာင် 
ေယယ်မူပီးရတာ ့ရောငေ်ေွရ်ပးတာရတ၊ွ ေါရတရွကောင့ ်
ရတာ်ရတာ်ကေီးေို ေါအေျ ိုးသေ်ရောေ်မှုေှိပါတယ်။ 
အေျ ိုးသေ်ရောေ်မှုေှိမပီးရတာ့ ရနာေ်ေုံး မရန့ေေို
ေင် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပဖစ်ပွားမှု ၄ ောခုိင်နှုန်းရေျာ်ရလာေ် 
ထပိ ဲပဖစလ်ာခဲတ့ာေိ ုရတွ့ပါတယ။် ေျွနရ်တာ့ ်ေညမ်နှ်း 
ချေေ်ရတာ ့ရအာေတ်ိဘုာ ၂၄ ေေရ်န့ေ ၅ ောခိငုန်ှုန်း၊ 
ရအာေ်တိုဘာ ၃၁ ေေ်ရန့ေို ၃ ောခိုင်နှုန်းရလျှာ့ချဖို့
အတေွ ်Target ထားမပီးရတာ ့ေျွနရ်တာ ်ရောမ်တမီှာ
လည်း ရပပာခဲ့ မပီးသားပဖစ်ပါတယ်။ အခုေရတာ့ ၄ 
ောခိုင်နှုန်းရေျာ်ရလးရတာ့ပဖစ်ရနရသးတာရပါ့။ အဲ့ေီ
ရတာ့ ေါရလးရတွေိုလည်း တစ်ဖေ် ေီထေပ်ိုမပီးရတာ့ 
ပဖစ်ပွားမှုောခိုင်နှုန်းေျရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးဖို့လိုပါ
လိမ့်မယ်”ဟု ရပပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယမ်ျားအလိေု ်
ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်းများသည့် မမို့နယ်များအား ရောဂါ
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ောေယွထ်နိ်းချုပေ်သုရေးအတေွ ်ဦးစားရပး ရောင ်
ေွေ်ေန်လိုမပီး ကေပ်ကေပ်မတ်မတ်ရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း၊ ေူးစေ်မှုများအား စစ်ရေးရောင်ေွေ်ပခင်း
ပဖင့ ်ောေယွေ်သုရေးအတေွ ်အခငွ့အ်ရေးေလာမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ အဓေိအားပဖင့ ်ေူးစေမ်ှုများအားမသဘိ ဲ
အုံပ့နု်းပဖစရ်နမှုများမှာ စိုးေမိစ်ောပဖစရ်ကောင်း၊ ေူးစေမ်ှု
နှုန်း ပမင့်ရနေဲပဖစ်သည့် မမို့နယ်များအား စနစ်တေျပဖင့် 
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ ေူးစေ်မှုနှုန်း 
ရလျာ့ေျလျေ်ေှိသည့် မမို့နယ်များတွင်လည်း ရပါ့ရပါ့ 
ေေပဖင့် ရောင်ေွေ်၍မေရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ 
ေူးစေ်မှုရကောင့် Stay at Home နှင့် သွားလာမှုေန့်  
သတပ်ခင်းများ ရောငေ်ေွပ်ခင်း၊ ရုံးပတိပ်ခင်းများ ရောင ်
ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ယခုအခါ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းများ   ေျေင်း
လာမပပီဖစသ်ပဖင့ ်အချ ို့မမို့နယမ်ျားအား Stay at Home 
များ ရပဖရလျှာ့ရပးခဲ့မပီး ရုံးများ ပုံမှန်အတိုင်း ပပန်လည်
တေ်ရောေ်ရေး ရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ အလားတူ ရေျာင်း 
များပုံမှန်ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ် ကေိုတင်ပပင် 
ေင်မှုလုပ်ငန်းများရောင်ေေွ်လျေေ်ှိသေ့ဲသ့ုိ အသေ် 
၁၂ နှစ်အထေ် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများေိုလည်း 
ေိဗုစ ်-၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးများ ထိုးနှရံပးလျေေ်ှိ
ော အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိုးနှံမပီးပဖစ်ရကောင်း။

ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေ်မှုအရနပဖင့ ်လေေ်ှအိချနိ်
တွင် ၄ ောခိုင်နှုန်းရေျာ် ေူးစေ်မှုေှိရသာ်လည်း ယခု
ထေ် ပိုမိုရလျာ့ေျလာနိုင်ရသးရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့် 
သတီင်းေျွတေ်ာလတငွ ်ခေီးသွားပခင်းများ ရောငေ်ေွ်
ခဲက့ေရသာလ်ည်း ေူးစေမ်ှုနှုန်းများ ပမင့တ်ေလ်ာသည်
ေိ ုမရတွ့ေရကောင်း၊ ောေယွရ်ေးထိုးနှထံားမှုများနငှ့ ်
ေုိဗစ်စည်းေမ်းအား လုိေ်နာခ့ဲမှုများရကောင့်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ယခေုဲသ့ို ့ရောဂါေူးစေမ်ှုနှုန်းများ ေျေင်းလာချနိတ်ငွ ်
ေပတ်န့်ထားေသည့ ်ပညာရေးယန္တေား၊ ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု
ယန္တေားများနှင့် အေန့်အသတ်ပဖင့်ခွင့်ပပုထားေသည့် 
သယယ်ပူိုရ့ောငရ်ေးယန္တေားများအားပပနလ်ညရ်ောင ်
ေေွန်ိငုရ်ေး စဉ်းစားရောငေ်ေွေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တစ ်
နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပဖင့် ရောင်ေွေ်၍မေနိုင်ရသာ် 
လည်း ရောဂါေူးစေ်မှုနှုန်းနည်းပါးသည့် တိုင်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်များတွင် ပပန်လည်ရောင်ေွေ်၍ေရကောင်း၊ 
ပိုရ့ောငရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်ရလရကောင်းလိငု်းများ၊ 

ေထားလိငု်းများ၊ ေားလိငု်းများအား အပိငု်းအလိေု ်ပပန ်
လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် ရေျာင်းများေုိလည် အေင့်
အလိေု ်ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး စဉ်းစားေုံးပဖတရ်ောင ်
ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၃၅ ောခိုင်နှုန်း ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါောေွယ်ရေးထိုးနှံမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ် 
ရေးထိုးနှံမှုများအား ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်
ေိုပါေ ေီဇင်ဘာလအတွင်း လူဦးရေ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်း
ရေျာ်အား ထိုးနှံရပးနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
ောေယွရ်ေးထိုးနှမံပီးသမူျားအား ခေီးသွားလာခငွ့ ်ခငွ့်
ပပုရပးနိုင်မည့် အရပခအရန၊ အလားတူ ပပည်ပနိုင်ငံများ
မ ှလာရောေသ်မူျားအား ခငွ့ပ်ပုရပးနိငုမ်ည့ ်အရပခအရန
များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်လိုရကောင်း၊ ယခုအခါ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖင့် ရေးရုံတေ်ရောေ်သူများ များ
စွာေျေင်းသွားမပီး အရေးရပါ်လနူာများ၊ ရအာေေ်ဂီျင်
လိုအပ်မှုများ ရလျာ့နည်းလာသည်ေို သိေှိေရကောင်း၊ 
ထုိသ့ုိ ေျေင်းသွားပခင်းမှာ အားလံုး၏ပူးရပါင်းရောင်ေွေ် 
မှု၏ ရအာင်ပမင်မှုေလေ်ပင်ပဖစ်သပဖင့် ေမ်းရပမာေ်ဖွယ်
ပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထပမ်ေံူးစေမ်ှုမေှရိစရေးအတေွလ်ည်း 
ရောင်ေွေ်ေမည့်ေိစ္စေပ်များေုိ စဉ်းစားရောင်ေွေ် ကေ
ရစလိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။

မိမိတို့နိုင်ငံလူဦးအေ၏ ၃၅ ောခိုင်နှုန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ အောဂါကာကွယ်အဆးထိုးနှံပြီးပဖစ်၊ 

ကာကွယ်အဆးထိုးနှံမှုများေား 

ဆက်လက်အဆာင်ေေက်ြွားမည်ဆိုြါက 

ေီဇင်ဘာလေတွင်း လူဦးအေ၏ 

၅၀ ောခိုင်နှုန်းအကျာ်ေား ထိုးနှံအြးနိုင်မည်ပဖစ်၊ 

ထို့အသကာင့် ကာကွယ်အဆးထိုးနှံပြီးြူများေား 

ခေီးြွားလာခွင့် ခွင့်ပြုအြးနိုင်မည့် ေအပခေအန၊ 

ေလားတူ ပြည်ြနိုင်ငံများမှ လာအောက်ြူများေား 

ခွင့်ပြုအြးနိုင်မည့် ေအပခေအနများေား 

ထည့်ြွင်းစဉ်းစားေန်လို။
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ေေ်လေ်၍ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေး 
ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားောတွင် 
“ောေွယ်ရေးနဲ့ပတ်သေ်မပီး ေျွန်ရတာ်တို့ကေိုးစား
ရနတာေိှပါတယ်။ တရုတ်နုိင်ငံနဲ့ ရေွးရနွးရနတာေိှတယ်။ 
ရုေှားနုိင်ငံနဲ့ ရေွးရနွးရနတာေိှတယ်။ မရန့ေပဲ ရုေှားေ 
ေိယုစ်ားလယှအ်ဖွဲ့ရတ ွအချ ို့ေျွနရ်တာ့ေ်ိလုာမပီး တင ်
ပပတာေှိတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ရပးနိုင်ပါတယ်ေုိမပီး 
ေီလုိရပပာလာတာေိှတယ်။ ေါလည်း ေျွန်ရတာ်တိုေ့ ေရီေး
ေ ရေေညှရ်ောငေ်ေွေ်မယ့ေ်စိ္စပဖစတ်ဲအ့တေွရ်ကောင့ ်
ေီဟာေုိ အပမန်ေံုးရောင်ေွေ်ဖ့ုိလည်း လုိတယ်။ အခုေ 
ေျွနရ်တာတ်ို ့ေယရ်နေတယ၊် ရတာေရ်လျှာေေ်ယရ်န
ေတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံေ ရောင်းရပးလို့ပဲ။ တရုတ်နုိင်ငံ
ေသာ ေျွန်ရတာ်တ့ုိလုိသရလာေ် ရောင်းမရပးနိုင်ဘူး
ေိုလို့ေှိေင် ေျွန်ရတာ်တို့ ေီအရပခအရနမျ ိုး ရောေ်နိုင်
စောအရကောင်းမေှိဘူး။ ေီရနောမှာ အခွင့်ကေုံတဲ့အချနိ်
မှာလည်း တရတုပ်ပညသ်ူ့သမ္မတနိငုင်အံရနနဲ့ ပမနမ်ာနိငုင်ံ
ေိ ုေလီိေုာေယွရ်ေးရတေွေှရိအာင ်အချနိန်ဲ့တစရ်ပပး
ညီ မျှရေရောင်ေွေ်ရပးတဲ့အတွေ်လည်း ပမန်မာနုိင်ငံေဲ့
ေုိယ်စား ရေျးဇူးတင်ရကောင်းလည်း ေျွန်ရတာ် ရပပာလိုပါ
တယ။် ဘာပရဲပပာရပပာ ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းေျသွားတဲအ့တေွ ်
ပမနမ်ာနိငုင်မံှာ ရောဂါရကောင့၊် ရစာရစာေရပပာတ့ဲ ဇူလုိင် 
လမှာရတာ့ ရသေံုးမှုနှုန်းပမင့်ခ့ဲတာေုိး။ အေဲေီရနမပီးရတာ ့
ရတာေ်ရလျှာေ်ေျလာတာ မရန့ေေို ေယ်ဂဏန်း
ရလးပေဲှရိတာတ့ယ။် ေယဂ်ဏန်းရေျာရ်ေျာရ်လးပ ဲေှိ
တယ်။ ရတာ်ရတာ်ရလးေမ်းသာဖို့ ရောင်းပါတယ်။ သူ 
များတိုင်းပပညရ်တွတချ ို့ေို ပပန်မပီးေူးစေ်မှုများရနတဲ့
အချန်ိမှာ ရသတ့ဲနှုန်းလည်းများရနတ့ဲအချန်ိမှာ ေျွန်ရတာ် 
တို့ေ ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းရော ရသတဲ့နှုန်းရော ရတာ်ရတာ်
ရလးေိုေျသွားတာ။ အဲ့ေီရတာ့အင်မတန်ေုိ ေုသုိလ်
ေံရောင်းတယ်လ့ုိရပပာေလိမ့်မယ်။ အဲ့ေီရတာ့တစ်ဖေ်
ေခုနေရပပာတ့ဲ ထုိးရေးနဲ့ပတ်သေ်ေင်လည်း ထုိးရေး 
ေေျွန်ရတာ်တို့ေ ေီရောဂါသည် ယှဉ်တဲွရနထုိင်ေမယ့် 
ရောဂါတစခ်လုိပုဖစရ်နတယ။် လုံးေရပျာေေ်င်းမယလ်ို ့
ဘယ်နိုင်ငံေမှမရပပာဘူး။ ေမ္ဘာ့ေျန်းမာရေးေလည်း 
မရပပာဘူး။ ဘယန်ိငုင်ေံမလှည်း အေိမုပပုဘူး၊ သုံးသပ်
ချေ် မထုတ်ဘူး။ ေျွန်ရတာ်တို့ေီရောဂါသည် ယှဉ်တွဲ
သွားေမည့ ်ရောဂါတစခ်လုို ့ရပပာထားတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်

ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ ောေယွရ်ေးေရတာ ့အနည်း ေုံး ၆ 
လတစက်ေမိရ်တာထ့ိုးရနေမယ် ့အရနအထားေှပိါတယ။် 
ရနာေ ်အသေပ်ပည့တ်ဲ ့အေယွရ်ောေတ်ဲ ့ေရလးရတွ။ 
မထုိးေရသးတ့ဲ အဖဲွ့ရတွလည်း ေျန်ရနရသးတယ်။ အခု
ရတာ့ ေမ္ဘာ့ေျန်းမာရေးေ အရမေေိန ်FDA ေရတာ ့
၃ နှစ်အထေ် ေရလးရတွထိုးခွင့်ေှိတယ်ေိုမပီး မရန့
ေရတာ့  အကေံ ပပုချေ်ရတွရပးတာရတွ့ပါတယ်။ 
ေျွနရ်တာတ်ို ့အဲေ့အီေင့ထ်သိွားမယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်ရနာေ ်
ထပရ်ေးရတအွများကေီး လိလုာဦးမှာပဖစပ်ါတယ။် လာ
မယ့်နှစ်ရတွမှာလည်း ၆ လပပည့်တိုင်း ပပန်ထိုးေမယ့် 
ရေးရတွေလည်း သန်းနဲ့ချမီပီးလုိမှာပဖစ်တယ်။ ေါရကောင့် 
ထုိးရေးေမပဖစ်မရန ပပည်တွင်းမှာထုတ်ဖ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ 
အနည်းေုံး တစ်လေို ရလးငါးသန်းရတာ့ ထုတ်နိုင်ဖို့
လုိပါတယ်။ ေါေရတာ့ ရသချာပပန်တွေ်ေမှာရပါ့” ဟု ရပပာ 
ကေားသည်။

ယင်းရနာေ် ောေွယ်ရေးထုတ်လုပ်ေန်အတွေ် 
ေနုေ်ျစေတိမ်ျားေှသိေဲသ့ို ့ေသုမှုလပုင်န်းများ ရောင ်
ေွေ်ရနသည့် ရေးရုံများတွင်လည်း ေုန်ေျစေိတ်များ
ေှိရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတစ်ခုတည်းအရပါ်တွင်
သုံးစွဲေသည့် နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွများမှာ ဘီလီယံနှင့်
ချ၍ီေုနေ်ျရကောင်း၊ နိုင်ငရံတာ်ဘဏ္ဍာရငမွျား ေုနေ်ျ
မှုအား ရလျှာ့ချနိုင်ေန်အတွေ် ေျန်းမာရအာင် ရနထိုင်
ေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပဖင့်လည်း 
နိုင်ငံရတာ်ေင်ရငွေေှိေန်အတွေ် ေုန်သွယ်မှုနှင့် ထုတ် 
လပုမ်ှုများပမငှ့တ်င၍် ေငရ်ငေွရအာင ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည် 
နယ်များအရနပဖင့်လည်း ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများအား 
အားတေသ်ရော အားရပးကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေေနလ်ို
ရကောင်း၊ ရေသအလိုေ်တစ်ဦးချင်းအလိုေ် စီးပွားရေး
ရောင်းမွန်ရေးအတွေ် ဂရုတစိုေ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်ရပး
ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ရေသစီးပွားတုိးတေ်ရေးအတွေ် 
အားလုံးေိငု်းေန်းတိငုပ်င၍် စဉ်းစားရောငေ်ေွက်ေေနလ်ို
ရကောင်းပဖင့် မှာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
အဖွဲ့ေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ေုတိယေန်ကေီး
များ၊ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် တေ်ရောေ်လာ
ကေသမူျားေ တိငု်းရေသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယအ်သီးသီးတငွ ်
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ေုိဗစ် - ၁၉ ရောဂါ လေ်ေိှပဖစ်ပွားမှုနှင့် ရလျာ့ေျလာသည့် 
အရပခအရန၊ ရောဂါေူးစေ်မှု ေွင်းေေ်ပဖတ်ရတာေ်
နိုင်ရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ဓာတ်ခွဲ
လနူာများအား တိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွန်ိငုခ်ဲမ့ှုနငှ့ ်ေသုရောင ်
ေေွရ်ပးနိငုခ်ဲမ့ှုအရပခအရန၊ ရောဂါေူးစေမ်ှုအား တင်း
ကေပ်စွာထိန်းချုပ်ရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်ရနရသးသည့်
အရပခအရန၊ ရောဂါေူးစေမ်ှု ရလျာေ့ျလာသည့ ်မမို့နယ်
များေိ ုရနအမိတ်ငွရ်နထိငုရ်ေး (Stay at home) စာေင်း
နငှ့ ်သတမ်တှစ်ည်းေမ်းချေမ်ျားမ ှရပဖရလျာရ့ပးခဲသ့ည့ ်
အရပခအရန၊ ပွဲလမ်းသဘင်များေို ပပန်လည်ေျင်းပပပု 
လပုန်ိငုရ်ေး၊ ပပညပ်သို ့ထေွခ်ွာမှု၊ ပပညပ်မ ှပပနလ်ညေ်င်
ရောေ်မှုများေို ခွင့်ပပုရပးနိုင်ရေး၊ ပပည်ပရလရကောင်း
ခေီးစဉမ်ျား ပပညတ်ငွ်းေငရ်ောေမ်ှု လယွေ်လူျှငပ်မနရ်စ
ရေး၊ Hotel များ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ ပပည်တွင်း
ခေီးစဉမ်ျား ပပနလ်ညအ်သေေ်ငရ်စရေး ရပဖရလျာရ့ောင ်
ေွေ်ရပးလျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ရံုး၊ ဌာနများအလုိေ် 
အင်အားအပပည့်ပဖင့် လုပ်ငန်းတာေန်များေို ပပန်လည်
ထမ်းရောငန်ိငုရ်ေး၊ အားေစားရလ ့ေျင့မ်ှုများေိ ုSOP 
များပဖင့် သတ်မှတ်ရောင်ေွေ်သွားမည့် အရပခအရန၊ နုိင်ငံ 
တစ်ေန်း ောေွယ်ရေးထိုးနှံရပးရနမှု၊ ေေ်လေ်ထိုး
နှရံပးမည့ ်အရပခအရနနငှ့ ်ထိုးနှမံပီးစီးသည့အ်ရပခ အရန၊ 
အရပခခံပညာရေျာင်းများ၊ တေ္ကသိုလ်များဖွင့်လှစ်နိုင်
ရေး ကေိုတင်ပပင်ေင်ထားေှိသည့် အရပခအရန၊ နယ်စပ်
ေင်ရပါေ်အသီးသီးေိှ မမို့များတွင် RT-PCR  စေ်များ တပ် 
ေင်ထားေှိမှုနှင့် တိုးချဲ့တပ်ေင်သွားမည့်အရပခအရန၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ စတုတ္ထလှိုင်းအတွေ်လိုအပ်သည့် 
ကေိုတင်ပပင်ေင်မှုများရောင်ေွေ်ထားေိှမှုအရပခအရန၊ 
တုိင်းေင်းရေးမှတစ်ေင့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ေု
သရေးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး သရုတသနပပု စမ်းသပရ်ောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခ အရန။

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး 
ေိုင်ော ရေးနှင့် ရေးပစ္စည်းများေုိ ရလရကောင်း၊ ရေ 
ရကောင်းနှင့် နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေး စခန်းအသီးသီးမှ 
တင်သွင်းပဖန့် ပဖူးလျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ေိုဗစ်-၁၉ 
ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ ေျန်းမာရေးေိုင်ော အသိပညာ
ရပးမှုများေို သတင်းစာများ၊ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်ပမင်သံကေား၊ 
ရေေယီိတုိုအ့ပပင ်ပဂု္ဂလေိရပုသ်လံိငု်းများမ ှအသပိညာ

ရပးလျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ပပည်သူများ စိတ်အပန်း 
ရပပရစရေးအတွေ် အစီအစဉ်များေို တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့် 
ပပသရပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရန၊ ရပုေှ်င၊် သဘင၊် ဂတီ 
အစေှသိည့ ်အနပုညာ လပုင်န်းများ၊ ရဖျာရ်ပဖရေးလပုင်န်း
များေို သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ 
ရောင်ေွေ်နိုင်မည့် အရပခအရန။

ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများအလိုေ် ရောဂါပိုး
ေူးစေပ်ျ ံ့ပွားမှု အရပခအရန၊ ပပညပ်ရောေ ်ပမနမ်ာနိငုင်ံ
သားများအရနပဖင့ ်ရလရကောင်း၊ ရေရကောင်းနငှ့ ်နယစ်ပ်
ဂိတ်အသီးသီးတို့မှ ပပည်တွင်းသို့ ပပန်လည်ေင်ရောေ်မှု၊ 
ဓာတ်ခွဲစစ်ရေးမှု၊ ရောဂါပိုးရတွ့ေှိမှုနှင့် ေုသရေးလုပ် 
ငန်းများ ရောငေ်ေွရ်ပးခဲမ့ှုအရပခအရန၊ မမို့နယအ်လိေု ်
Spot Check များသတမ်တှ၍် များများစစ၊် ပမနပ်မနရ်တွ့၊ 
ပမနပ်မနေ်ဟုသူည့မ်ပူဖင့ ်စစရ်ေးရောငေ်ေွခ်ဲမ့ှု အရပခ 
အရန၊ ဦးတည်အုပ်စုများအလိုေ် ောေွယ်ရေးထိုးနှံ
ရပးလျေေ်ှသိည့ ်အရပခအရနနငှ့ ်ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ောေွယ်ရေးများ ေယ်ယူ
ေေှိမှု၊ ရပးပို့လှူေါန်းသည့် ရေးေါးများေေှိမှု၊ ထပ်မံေေှိ
ရေး ချတိေ်ေရ်ောငေ်ေွထ်ားေှမိှု အရပခအရန၊ အာေီ
ယံမှရပးအပ်သည့် လူသားချင်းစာနာရထာေ်ထားမှု 
အေူအညီများရောေ်ေှိမှု၊ ပဖန့်ခွဲရပးပို့ထားမှုနှင့် ထပ်မံ
ရောေ်ေှိလာမည့် အရပခအရန၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုေှား
နုိင်ငံတ့ုိမှ ောေွယ်ရေးများအား ပမန်မာ နုိင်ငံတွင် Ready 
to Fill ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရန။

Relief Flight များပဖင့် ခေီးသည်နှင့် ရေးေါးများ၊ 
ရေးပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ရောင်ခဲ့မှုအရပခအရန၊ ခေီး 
သည်နှင့် ေုန်ပစ္စည်းတင်ရလရကောင်းခေီးစဉ်များ၊ ရေ 
ရကောင်းခေီးစဉ်များ၊ ေုန်းလမ်းပို့ရောင်ရေး ခေီးစဉ်
များေို ပပန်လည်ရပပးေွဲ ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရန
နှင့် တုိးပမှင့်ရပပးေဲွနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့် အရပခ 
အရန၊ ရအာေေ်ဂီျငစ်ေရ်ုမံျား ဖငွ့လ်စှထ်ားေှမိှု၊ ထတု ်
လပုမ်ှုနငှ့ ်လုရံလာေစ်ွာထတုလ်ပုန်ိငုမ်ှုအရပခအရန၊ အေံ
အရနပဖင့် Liquid Oxygen များ သိုရလာှင်ထားေှိမှု၊ 
ရအာေေ်ဂီျငစ်ေရ်ုအံသစမ်ျား ထပမ်တံညရ်ောေရ်န
မှုအရပခအရန၊ ရောဂါောေွယ်ရေး အရထာေ်အေူပပု 
Mask များ၊ Faceshield များ၊ လေအ်တိန်ငှ့ ်ရေးထိုးအပ်
များ ထုတ်လုပ်ပဖန့်ချရိပးရနမှု အရပခအရန။
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တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် အသေ် 
(၁၂)နှစ်အထေ် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများအား 
ောေယွရ်ေးထိုးနှမံပီးစီးမှု၊ ေေလ်ေထ်ိုးနှရံောငေ်ေွ်
ရနမှု၊ ေိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံတေ္ကသိုလ်များ၊ သေ်ရမွးတေ္ကသိုလ်
များ၊ သပိ္ပနံငှ့န်ည်းပညာေနက်ေီးဌာနရအာေမ် ှတေ္ကသိလု်
များအပါအေင် တေ္ကသိုလ်အသီးသီးေှိ ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသမူျားအား ောေယွရ်ေးထိုးနှနံိငုရ်ေး ရောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိသည့် အရပခအရန၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါေူး
စေမ်ှုေှရိနေပဲဖစသ်ည့ ်မမို့နယမ်ျားအလိေ်ု Spot Check 
သတမ်တှ၍် စစရ်ေးပခင်း၊ ေသုပခင်းများေိ ုရောငေ်ေွ်
သွားေန် လုိအပ်သည့်အရပခအရနနှင့် ပတ်သေ်၍ အေျယ် 
တေင့် ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ လေ်ေှိ
အချနိ်တွင် ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ရလျာ့ေျလာလျေ်ေှိ
မပီး နယ်စပ်ရေသများတွင် ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ယခုထေ် ပိုမို
ရလျာ့ေျလာရအာင် လုပ်ရောင်နုိင်မည်ေုိပါေ ေုန်စည် 
စီးေင်းမှုလျှငပ်မနမ်ပီး စီးပွားရေးလပုင်န်းများ အေငရ်ပပ
ရချာရမွ့နိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နယစ်ပရ်ေသများတငွ ်ေူး
စေ်မှုများေို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွေ် ောေွယ်ရေး
များအား အပမန်ေုံးပို့ရောင်၍ ရေးထိုးနှံရပးသွားေန် 

လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ်ရေးထိုးနှံရေးလုပ် 
ငန်းများ ရောငေ်ေွရ်နသည့ ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ
အရနပဖင့ ်စတိရ်ောေိယုပ်ါ အပပည့အ်ေ လပုေ်ိငုန်ိငုရ်ေး
အတေွ ်၎င်းတို၏့ လိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုစဉ်းစားပဖည့ေ်ည်း 
ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေးများပို့ရောင်
ပခင်း၊ ထနိ်းသမိ်းပခင်းတိုတ့ငွ ်အားနည်း ချေမ်ျားရကောင့ ်
ပျေ်စီးချ ို့ယွင်းမှုများ မပဖစ်ရပါ်ရစရေးအတွေ်လည်း 
အရလးထားရောငေ်ေွက်ေေန ်လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း။

ရောဂါပဖစ်ပွားမှုနှုန်းေို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 
ထိန်းချုပ်နိုင်မပီးပဖစ်သေဲ့သို့ ပွင့်လင်းောသီသို့လည်း 
ရောေ်ေှိလာမပီပဖစ်သပဖင့် အလှူမဂသလာအခမ်းအနား
များ၊ မဂသလာရောင်များ၊ ဘာသာရေးအခမ်းအနားများ 
စသည့် လူစုလူရေး ပပုလုပ်ေသည့် အခမ်းအနားများေို 
သတ်မှတ်စည်းေမ်းများနှင့်အညီ ခွင့် ပပုရပးေန်လို
ရကောင်း၊ အားေစားရောငေ်ေွမ်ှုများေိလုည်း ေျန်းမာ 
ရေးရှုရထာင့်မှ ရှုပမင်၍ သတ်မှတ်ချေ်များနှင့်အညီ ရောင် 
ေွေ်နိုင်ရေး ခွင့်ပပုရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စတုတ္ထလှိုင်း
အတွေ် ကေိုတင်ပပင်ေင်မှုများ ရောင်ေွေ်ောတွင် ရေးရံု 
များ၊ စင်တာများသာမေ ရေးရုံများတွင် လိုအပ်မည့် 
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်း၊ ရအာေေ်ဂီျင၊် ရေးရုသံုံးပစ္စည်း
များေိလုည်း ပပည့စ်ုမံှုေှရိအာင ်ကေိုတငပ်ပငေ်င ်ရောင ်
ေေွထ်ားေနလ်ည်း လိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရလရကောင်း
လိုင်းများ တိုးပမှင့်ရပပးေွဲနိုင်ရေး ခွင့်ပပုရောင်ေွေ်ရပး
ောတွင် ပပည်တွင်း ရလရကောင်းလုိင်းများေုိ SOP နှင့်အညီ 
ဦးစွာခငွ့ပ်ပုသွားေန ်လိအုပမ်ပီး ပပညပ်ရလရကောင်းလိငု်း
များအား သေေ်ိငုေ်ာနိငုင်မံျား၏ ေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်း
အလိေု ်သတမ်တှခ်ျေမ်ျားနငှ့အ်ညခီငွ့ပ်ပုနိငုရ်ေး ေေ ်
လေရ်ောငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ တိငု်းေင်းရေးများ
မှ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး 
လုပ်ရောင်မှုများေိုလည်း စဉ်ေေ်မပပတ်အားရပး 
ရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ရောဂါပဖစ်ပွားမှု
နှုန်းရလျာ့ေျလာသည့်အတွေ် အနုပညာေိုင်ော
လုပ်ငန်းများေို ခွင့်ပပုရပးောတွင် သတ်မှတ်စည်းေမ်း
အတိုင်းသာ လုပ်ရောင်ရစရေး ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်
သွားေန်လိုရကောင်း။

Relif Flight များရပပးေွ၍ဲ ရနေပပ်ပနမ်ျား၊ ရေးနငှ့ ်
ရေးပစ္စည်းများေို သယ်ယူပို့ရောင်ရပးနိုင်ခဲ့မပီး တိုး

အောဂါပဖစ်ြွားမှုနှုန်းကို ေတိုင်းေတာတစ်ခုေထိ 

ထိန်းချုြ်နိုင်ပြီးပဖစ်ြကဲ့ြို့ 

ြွင့်လင်းောြီြို့လည်း အောက်ေှိလာပြီပဖစ်ြပဖင့် 

ေလှူမဂဂလာေခမ်းေနားများ၊ မဂဂလာအဆာင်များ၊ 

ဘာြာအေးေခမ်းေနားများစြည့် 

လူစုလူအေး ပြုလုြ်ေြည့် ေခမ်းေနားများကို 

ြတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်ေညီ ခွင့်ပြုအြးေန်လို၊ 

ေားကစားအဆာင်ေေက်မှုများကိုလည်း 

ကျန်းမာအေးရှုအထာင့်မှရှုပမင်၍ 

ြတ်မှတ်ချက်များနှင့်ေညီ အဆာင်ေေက်နိုင်အေး 

ခွင့်ပြုအြးေမည်ပဖစ်။
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ပမှင့်ရပပးေွဲသွားေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ောေွယ် 
ရေးေယ်ယူေေှိမှုအား မိမိတို့ေည်မှန်းထားသည့် ၂၀၂၁ 
နှစ်ေုန်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းအား 
ပပည့်ေစွာထိုးနှံရပးနိုင်ရေးအတွေ် ထပ်မံချတိ်ေေ်
ေယယ် ူသွားေနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်းနငှ့ ်အပခားလိအုပ်
သည်များ ပဖည့်စွေ်မှာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပ ်အမှာစေားရပပာကေား
ောတငွ ်ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်းရလျာေ့ျလာသည ်
ေိုရသာ်လည်း အချေ်အလေ် Figure များ မှန်ေန်လို
အပ်မပီး မှန်မှသာလျှင် Analysis လုပ်ရောင်မှုများေို 
မှန်ေန်စွာရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့  
တာေန်ယူသည့် အချနိ်မှစ၍ ယရန့အချနိ်အထိ ေိုဗစ်-
၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုအရပခအရန၊ စစ်ရေးသည့် အရေ 
အတွေ်၊ ရောဂါရတွ့ေှိသည့် ဦးရေ၊ ရသေုံးမှုများေို 
အမနှအ်တိငု်း သတင်းထတုပ်ပနလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေိဗုစ ်
-၁၉ ရောဂါ Second Wave နှင့် Third Wave ေူးစေ်
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ရလျာ့ေျလာမပီပဖစ်ရသာ်လည်း ေေ် 
လေ်ရစာင့်ကေည့်ရောင်ေွေ်ေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ အရပခခံ 
စည်းေမ်းများမအှစ လိေုန်ာေနလ်ိအုပမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ေပ ်

ေေွ၊် ရေျးေွာများတငွ ်ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနငှ့ ်ပတ ်
သေ်၍ ထူးပခားမှုများေှိပါေ သတင်းပို့ေန် လိုအပ်မည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ေပေ်ေွရ်ေျးေွာများအတငွ်း အလယွတ်ေ ူ
ေယ်ယူေေှိနိုင်သည့် စပ်ရေးများအသုံးပပုပခင်းများေုိ 
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ကေရစလုိမပီး ေျန်းမာရေး ခငွ့ပ်ပုချေ်
လိငုစ်ငေ်ှသိည့ ်ရေးေိငု၊် ရေးခန်းများမ ှညွှနက်ေားသည့်
ရေးများေိသုာ သုံးစွရဲစေနလ်ိရုကောင်းနငှ့ ်စပရ်ေးများ 
၏ ရဘးထေွေ်ိုးေျ ိုးများေိ ုသေိှနိားလညန်ိငုရ်ေး ေျန်း 
မာရေးအသိပညာရပးမှုများေို လုပ်ရောင်ရပးေမည် 
ပဖစရ်ကောင်း၊ မမို့နယမ်ျားအလိေု ်ေပေ်ေွ၊် ရေျးေွာများ
မှအစ ရောဂါေူးစေ်ပဖစ်ရပါ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ မျေ်ပခည်
မပပတရ်စာင့က်ေည့၍် လိအုပသ်ညမ်ျား ကေပမ်တရ်ောင ်
ေွေ်ကေေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ောေွယရ်ေးထိုးနှမံှုနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ EAO နယရ်ပမ
များ၊ နယ်စပ်ရေသများ၊ တိုင်းေင်းသားရေသများအထိ 
အေွေ်ရစ့စွာ ထိုးနှံရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ရပးေမည် 
ပဖစ်ရကောင်းနှင့် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအပပင် အပခားရောဂါ
များနငှ့ ်ပတသ်ေသ်ည့ ်ေျန်းမာရေးအသပိညာရပးပခင်း
များေို ထိထိရောေ်ရောေ် ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။ 
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာ်
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် ရောင်စီ 
အဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ရောငစ်တီွဖဲေအ်တငွ်းရေးမှူး၊ ပပညရ်ထာင ်
စုေန်ကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းရေသကေီး ေန်ကေီးချုပ်၊ 
တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
တိငု်းမှူး၊ ေနေ်နုမ်မို့ရတာေ်နန်ငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားလိေု ်
ပါ၍ ရအာေ်တိဘုာလ ၂၉ ေေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ေနေ်နု ်
တိငု်းရေသကေီး၊ ေဂုမံမို့သစ်(ရတာင်ပုိင်း) မမို့နယ်ေိှ ပမန်မာ့
သားရောင်း စစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ော (ရလးရထာင့်
ေန်)သို့ သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။

ဦးစွာေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် 
ညွန့်ေင်းရေွနှင့် စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကေားရေးမှူး 
ဗုိလ်ချုပ်မျ ိုးသန့်တ့ုိေ ရလးရထာင့်ေန် စစ်မှုထမ်းရဟာင်း 
အိမ်ော တည်ရောေ်မပီးစီးမှုနှင့် ထပ်မံတည်ရောေ်မည့် 
အရပခအရန၊ စစ်မှုထမ်းရဟာင်းများအား ရနောချထား
ရပးမှုအရပခအရနနှင့် ေေ်လေ်ရနောချထားရပးမည့် 
အရပခအရန၊ အေိပ်ေရလောပင်များ စုိေ်ပျ ိုးထားေိှမှုနှင့် 
စုိေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်နုိင်ေန်အတွေ် 
ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခအရန၊ စစမ်ှုထမ်းရဟာင်းအမိေ်ာ 
သန့်ေှင်းသာယာလှပရေးအတွေ် အမှိုေ်စွန့်ပစ်စနစ်၊ 
မိလ္လာစနစ်၊ မီးသတ်စခန်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုရံုးများ၊ စနစ်တေျ 
ထည့်သွင်းတည်ရောေ်နိုင်ရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမှု
အရပခအရန၊ ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများ 
ရောငေ်ေွန်ိငုေ်နအ်တေွ ်ေတုင ်(၁၀၀) ေံရ့ေးရုနံငှ့ ်
ေရလးငယ်များ ပညာသင်ကေားရေးအတွေ် မူကေို
ရေျာင်းနှင့် မူလတန်းလွန်ရေျာင်းတည်ရောေ်ေန် 
လျာထားမှုအရပခအရနများေုိ ေှင်းလင်း တငပ်ပကေသည။်

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ယခုပမန်မာ့ 
သားရောင်းစစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ော (ရလးရထာင့်ေန်) 
အား စစမ်ှုထမ်းရဟာင်းမမို့အပဖစ ်တညရ်ောေရ်နပခင်း

ြမန်မာ့သားတောင်း စစ်မှုေမ်းတဟာင်းအိမ်ော (တလးတောင့်ေန်) သို့ 
သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၉ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

ပဖစ်မပီး ေန်ေုန်မမို့ရတာ်ဖံွ့မဖိုးရေးအတွေ် တစ်ဖေ် တစ်
လမ်းမ ှအရထာေအ်ေပူပုသည့ ်စပံပုအမိေ်ာတစခ်အုပဖစ ်
ေည်မှန်းရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ မမို့ပပအဂသါေပ်
များနငှ့ ်ပပည့စ်ုရံစေနအ်တေွ ်ရေနငှ့လ်ျှပစ်စမ်ီးများ ဖလူုံ
စွာေေှေိနလ်ိအုပသ်ေဲသ့ို ့အများနငှ့သ်ေေ်ိငုသ်ည့ ်ရနော
ဌာနများလည်း ပပည့်စံုစွာေိှရနေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားေေှိရေးအတွေ် စဉ်းစားရောင်ေွေ်ောတွင် 
ရနာငအ်နာဂတအ်တေွ ်ရမျှာမ်နှ်း၍ ပပည့မ်ဖိုးမမ ဲစမွ်းအင်
ပဖစသ်ည့ ်ရနရောငပ်ခညစ်မွ်းအငသ်ုံး လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား 
ထုတ်လုပ်ရေးေိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားေန်လို
ရကောင်း ယခုပမန်မာ့သားရောင်း စစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ော 
(ရလးရထာင့်ေန်) တည်ရောေ် မပီးစီးချန်ိတွင် မမို့တစ်မမို့ 
ေဲသ့ို ့လဦူးရေေှမိညပ်ဖစသ်ပဖင့ ်ေရလးအေယွမ် ှလကူေီး
ပိငု်းအေယွအ်ထ ိအားလုံးနငှ့သ်ေေ်ိငုသ်ည့ေ်နရ်ောငမ်ှု
များေှိရနေန်အတွေ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်လုိရကောင်း၊ 
အလုပ်အေုိင်ေေိှရေးအတွေ် အရသးစားစေ်မှုလေ်မှု
လပုင်န်းများ၊ ရမွးပမူရေး လုပ်ငန်းများ အရောင်အထည်ရဖာ်
ရောင်ေွေ် ရပးေန ်လိရုကောင်း၊ ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ
ရောငေ်ေွေ်ာတငွလ်ည်း ရခတမ်သီည့ ်နည်းပညာများ
အသုံးပပု၍ ရမွးပမူရေးေနုထ်တုလု်ပ်မှုများ ထုတ်လုပ်မပီး 
ေန်ေုန်မမို့၏ စားရေးေုိ တစ်ဖေ်တစလ်မ်းမ ှအရထာေ ်
အေူပပုနုိင်သေ့ဲသ့ုိ ေန်ေုန်မမို့၏ စံပပအပဖစ်လည်း အရောင် 
အထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွေ်နလုိ်ရကောင်း၊ ရနောအနည်းငယ်
အတွင်း ထုတ်ေုန်အရေအတွေ် များစွာထုတ်လုပ်နိုင်
ရအာင်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ စစ်မှုထမ်းရဟာင်း
အမိေ်ာအတငွ်း အပန်းရပဖအနားယနူိငုေ်နအ်တေွ ်အပန်း 
ရပဖရနောများတွင် အေိပ်ေရလောပင်များ စနစ်တေျ
စုိေ်ပျ ိုးေန်လုိရကောင်း၊ ယခုေ့ဲသ့ုိစစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ော 
တညရ်ောေေ်ပခင်းမှာ စစမ်ှုထမ်းရဟာင်းများ၏ ရနထိငု်
စားရသာေ်ရေးအတွေ် အေင်ရပပရချာရမွ့ရစေန်ရောင် 
ေေွရ်ပးပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူစစမ်ှုထမ်းရဟာင်း
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များ၏ သားသမီးများ အလုပ်အေိုင်အခွင့် အလမ်းေေှိ
ရေးအတွေ် အရသးစားနှင့် အလတ်စားစေ်မှုလုပ်ငန်း
များရဖာ်ရောင်ရပးမည်ပဖစ်သေဲ့သုိ့ ရနာင်တွင်စိုေ်ပျ ိုး 
ရေး၊ ရမွးပမူရေးနှင့် နည်းပညာေုိင်ောရေျာင်းများ တည် 
ရောေ်နုိင်ရေး ရမျှာ်ရတွးစဉ်းစားထားေန်လိုရကောင်း၊ 
စစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ောတွင် ရနထုိင်ကေသူများနှင့် ရေသခံ 
ပပည်သူများ၏သွားလာမှု အေင်ရပပရစရေးအတွေ် 
လည်း Public Transportation ပဖစသ်ည့ ်မမို့ပတေ်ထား

များရပပးေွဲနိုင်ရေးအတွေ်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
စီမံရောင်ေွေ်ထားေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် အဖဲွ့ေင်များေ စစ်မှုထမ်းရဟာင်းအိမ်ော 
တညရ်ောေမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အကေပံပုရေွးရနွး တငပ်ပ
ကေမပီး တငပ်ပချေမ်ျားအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ လုိအပ်သည်များ 
လမ်းညွှန်ရေွးရနွးမှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် ရောင်စီ 
အဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ရောငစ်တီွဖဲေအ်တငွ်းရေးမှူး၊ ောေယွ ်
ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ ေန်ေုန် 
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် အဖွဲ့ေင်များလိုေ်ပါ၍ 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၂၉ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ေနေ်နုတ်ိငု်း
ရေသကေီး၊ ေဂုမံမို့နယ၊် ဦးေိစာေလမ်းနငှ့ ်ဓမ္မရစတလီမ်း 
ရထာင့ေ်ှ ိသမိငု်းေင ်ရတာလ်နှရ်ေး ပန်းခခသံိုသ့ွားရောေ၍် 
ပန်းခခအံတငွ်း အများပပညသ်တူို ့အပန်းရပဖအနားယနူိငု်
ရေး၊ ေိုယ်လေ်လှုပ်ေှားအားေစားပပုလုပ်နိုင်ရေး ပပင် 
ေင်ထားေှိမှုတို့ေို လိုေ်လံကေည့်ရှုစစ်ရေးော ေန်ေုန် 
တိငု်းရေသကေီး ေနက်ေီးချုပ ်ဦးလစှိုး၊ မမို့ရတာေ်န ်ဦးဗိလု်
ရဌးနှင့်တာေန်ေိှသူတ့ုိေ လုိေ်လံေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ နိုင်ငံနှင့်
တပ်မရတာ်အတွေ် သမုိင်းမှတ်တမ်းေင် ပန်းခခံပဖစ်သပဖင့် 
အမမဲစိမ်းလန်းစိုရပပသန့်ေှင်းသာယာလှပရေးအတွေ် 
စနစတ်ေျ ပပုပပငထ်နိ်းသမိ်းရောငေ်ေွေ်န၊် အများပပည်
သမူျား စတိလ်ေခ်ျမ်းသာစွာအပန်းရပဖအနားယနူိငုရ်ေး
နှင့် ေိုယ်လေ်လှုပ်ေှား အားေစားပပုလုပ်နိုင်ရေးတို့
အတွေ် လိုအပ်သည်များေို ပပင်ေင်ရောင်ေွေ်ထား
ေှေိန၊် သမိငု်းေင ်ရတာလ်နှရ်ေးပန်းခခအံပါအေင ်ေိဗုစ-်
၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ပိတ်ထားေသည့် အများ
ပပညသ် ူအပန်းရပဖရနောများအား စည်းမျဉ်း စည်းေမ်း
များနှင့်အညီ နိုေင်ဘာ ၁ ေေ်မှစ၍ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်
နိငုရ်ေး ရောငေ်ေွသ်ွားေနန်ငှ့ ်အပခားလိအုပသ်ညမ်ျား
အား မှာကေားသည်။

အေုိပါ သမုိင်းေင်ရတာ်လှန်ရေးပန်းခခံသည် ပမန်မာ့ 
လွတ်လပ်ရေးကေိုးပမ်းမှုသမိုင်းတွင် အရေးပါသည့် 

ေန်ေုန်မမို့ေှိ သမိုင်းဝင်တော်လှန်တေးပန်းခခံ၊
ြမန်မာနိုင်ငံြမင်းစီးအဖွဲ့ ချုပ်နှင့် အားေစားဇုန်နယ်တြမေို့အား 
သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၉ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

အထငေ်ေရနော တစခ်ပုဖစမ်ပီး ပန်းခခတံငွ ်တပမ်ရတာရ်န့ 
အခမ်းအနားများေုိ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ နှစ် (၆၀) ပပည့် တပ်မရတာ် 
ရန့အထ ိနစှစ်ဉန်စှတ်ိငု်း ေျင်းပပပုလပုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ပန်းခခံ
အား ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားမှုရကောင့် ယာယီပိတ်
ထားောမ ှလေေ်ှအိချနိတ်ငွ ်ေူးစေပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်း ရလျာ ့
ေျလာသည့်အတွေ် ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး လိုအပ်
သည့မ်မွ်းမမံှုများေိ ုရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှေိာ ပန်းခခံအတွင်း 
၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ေေ်တွင် အာဇာနညရ်ခါင်းရောင်
ကေီး ဗိုလ်ချုပ်ရအာင်ေန်း သမိုင်းေင်စစ်ထွေ်မိန့်ခွန်း
ရပပာကေားခဲ့သည့် စစ်ထွေ်သရပပပင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်၏စီး
ရတာပ်မင်းချညခ်ဲရ့သာ ပမင်းချညသ်ရပပပငတ်ိုအ့ပါအေင ်
အရလးပပုခစံငပ်မင့န်ငှ့ ်အလတံိငုမ်ျား၊ ဗိလုခ်ျုပရ်ကေးရပု်
နှင့် မီးရှူးတိုင်များ၊ ေျန်းမာရေးေိုယ်လေ် ရလ့ေျင့်
ရေးေငွ်းများ၊ ရေပန်းများ၊ ေရလးေစားေငွ်းများ၊ မခု်
ဦးများ၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ရုပတ်မုျားသန့်ေှင်းသာယာ
လပှမှုေှရိစရေးနငှ့ ်ရေစီးရေလာရောင်း မွန်ရစရေးတ့ုိေုိ 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမပီး မီးအလှများလည်း ေင်ယင်ထား
ေိှရကောင်းနှင့် နုိေင်ဘာ ၁ ေေ်ရန့မှစ၍ အများပပည်သူများ 
အပန်းရပဖနိုင်ရေး ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရပးသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း သိေှိေသည်။

ေေလ်ေမ်ပီး ညရနပိငု်းတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်
များသည ်ေဂုမံမို့သစ ်(ရပမာေပ်ိငု်း) မမို့နယေ်ှ ိအားေစား
နှင့် လူငယ်ရေးောေန်ကေီးဌာန၊ အားေစားနှင့် ောယ 
ပညာဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနုိင်ငံပမင်းစီးအဖဲွ့ချုပ်နှင့် အားေစား 
ဇုန်နယ်ရပမသို့ရောေ်ေှိကေော အားေစားနှင့်ောယ 
ပညာဦးစီးဌာန၊ ေန်ေုန်တုိင်းရေသကေီး ညွှန်ကေားရေးမှူး 
ဦးရအာင်မိုးေ အားေစားဇုန် သမိုင်းအေျဉ်းနှင့် အား 
ေစားဇုန်နယ်ရပမအတွင်း အားေစားေွင်းများ ရောင်ေွေ် 
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ထားေှိမှု အရပခအရနများအား ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။
ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်

ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ေန်ေုန် 
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း အားေစားေဏ္ဍဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးအတွေ် အားေစားေွင်းများအား အေင့်ပမှင့်တင် 
ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည့အ်ရပခအရနများ၊ ေဂုမံမို့သစ ်(ရပမာေ်
ပိုင်း)၊ ေဂုံမမို့သစ်(ရတာင်ပိုင်း)၊ ေဂုံမမို့သစ် (အရေှ့ပိုင်း)၊ 
ေဂုံေိပ်ေမ်းမမို့နယ်များအတွင်း အားေစားေွင်းများ 
အေင့မ်မီပီဖစရ်ပါ်လာရေး ရောငေ်ေွရ်ပးနိငုမ်ည့ ်အရပခ 
အရနများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပပနလ်ညရ်ေွးရနွးမှာကေားမပီး 

တာေန်ေိှသူများနှင့် ရပါင်းစပ်ညိှနှိုင်းရောင်ေွေ်ရပးသည်။ 
ထို့ရနာေ် အားေစားဇုန်နယ်ရပမအတွင်းေှိ မသန်စွမ်း 
အားေစားရုံနှင့် အမျ ိုးသားရေေူးေန်တို့ေို လိုေ်လံ
ကေည့်ရှုစစ်ရေးခဲ့မပီး မသန်စွမ်းအားေစားရုံ ပပန်လည်
ဖွင့်လှစ်နိုင်မည့်အရပခအရနများနှင့် အမျ ိုးသားရေေူး 
ေန်အား အများပပည်သူများ ရေေူးအားေစားရောင် 
ေွေ်နုိင်ေန်အတွေ် စည်းေမ်းသတ်မှတ်ချေ်များနှင့်အညီ 
အပမန်ေံုးပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရပးနုိင်ေန်နှင့် ရေေူးေန်အား 
အေင့်ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်နိုင်မည့်အရပခအရနများနှင့်
ပတ်သေ်၍ လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၃၁ ေေ ်မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်စာရပ၊ ရပုေ်ငှ၊် 
သဘင်၊ ဂီတ အနုပညာေှင်များနှင့် ေန်ေုန်တိုင်းစစ် 
ဌာနချုပ်၊ ေုန်းပမင့်သာေှိ ရဇယျာသီေိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမ
ရောင်တွင်ရတွ့ေုံမပီး စာရပ၊ ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ ဂီတပိုင်း
ေိုင်ောေဏ္ဍများမှတစ်ေင့် နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေး လပုရ်ောငန်ိငုမ်ည့အ်ရပခအရနများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
ရေွးရနွးရပပာကေားသည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့အ်တ ူရောငစ်ီ
အဖဲ့ွေင်များ၊ ရောင်စီတဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီးများ၊ တိငု်းရေသကေီးေနက်ေီးချုပ၊်  ောေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ ေနေ်နုတ်ိငု်း
စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မမို့ရတာ်ေန်၊ ပမန်မာနိုင်ငံသတင်း
မီေီယာ ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ရေါေ်တာမျ ိုးသန့်တင်၊ ပမန်မာနုိင်ငံ 
ရုပ်ေှင်အစည်းအရံုးနာယေနှင့် ယာယီဦးစီးရော်မတီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
အေယ်ေမီ ေါရိုေ်တာစည်သူဦးကေည်စိုးထွန်း၊ ပမန်မာ 
နုိင်ငံဗဟုိသဘင်အစည်းအရံုး ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ပမရအာင်၊ 
ပမန်မာနုိင်ငံဂီတအစည်းအရံုး (ဗဟုိ) ယာယီ အမှုရောင်အဖဲွ့ 
နာယေ ဦးရမာင်ရမာင်လတ်တ့ုိနှင့် စာရပ၊ ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ 
ဂတီေပေ်န်းမ ှနိငုင်ရံေျာအ်န ုပညာေငှ၊် အတတပ်ညာေငှ်
များ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ြမိုင်းအသကာင်းေှိြည့်ေဖွဲ့ေစည်းများပဖစ်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နှုတခ်နွ်းေေစ်ေားရပပာကေား 
ောတွင် စာရပ၊ ရုပ်ေှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် အဖဲွ့အစည်းများသည် 
သမိုင်းရကောင်းေှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများပဖစ်ရကောင်း၊ 
မိမိတို့သည်အရမွေေ်ခံသည့်သူများပဖစ်ကေရကောင်း၊ 
လတွလ်ပရ်ေး ကေိုးပမ်းမှုောလ တစရ်လျှာေတ်ငွ ်စာရပ
နငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားနငှ့ ်အနပုညာနငှ့ပ်တသ်ေ်

စာတပ၊ ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ ဂီေ ေဏ္ဍအသီးသီးမှ အနုပညာေှင်များနှင့်
တေွ့ေုံစဉ်တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၃၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

သည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားေ လတွလ်ပရ်ေးေေှရိအာငရ်ောငေ်ေွ်
ော၌ လှုံ့ရောမ်ှုများတငွ ်နိငုင်ရံေးအေပါေင ်ရောငေ်ေွ်
ရပးခဲ့ကေရကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးေေှိမပီးချနိ်ရနာေ်ပိုင်း 
တိုင်းပပည်မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် လှုံ့ရော်တိုေ်တွန်း 
ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့မှုများေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ရခတ်
အေေ်ေေ်၊ အစိုးေအေေ်ေေ် ရပပာင်းလခဲဲခ့ျနိတ်ငွ်
လည်း စာရပ၊ ရပုေ်ငှ၊် ဂတီ၊ သဘငအ်ဖွဲ့အစည်းများအား 
လံုးသည် ေဏ္ဍအသီးသီးမှပါေင်ခ့ဲကေရကောင်း၊ လွတ်လပ် 
ရေးကေိုးပမ်းမှုောလတွင် နိုင်ငံရေးအေ ပါေင်ရောင် 
ေွေ်ခဲ့ကေသေဲ့သို့ လွတ်လပ်ရေးေေိှမပီးချနိ် ရနာေ်ပိုင်း
တွင်လည်း နိုင်ငံတိုးတေ်ရေးအတွေ် အစိုးေ၏မူေါေ
များအရပါ်မူတည်၍ လှုပ်ေှားရောင်ေွေ်ခဲ့ကေရကောင်း၊ 
အနုပညာေှင်များအားလုံးသည် ပပည်သူများအားလုံး၏ 
Motivation စတိခ်စံားမှုများေိ ုတေက်ေရအာင ်ရောင ်
ေွေ်ရပးမပီး ရခတ်ရေစီးရကောင်းတွင် ပါေင်လာရအာင် 
ရောင်ေွေ်ရပးေသည့် အဖွဲ့အစည်းများပဖစ်ရကောင်း၊  
ရခတ်အေေ်ေေ်ပပည်သူလူထုေို ရဖျာ်ရပဖောတွင် 
ပမန်မာ့ရုိးောယဉ်ရေျးမှုနှင့် အမျ ိုးသားရေး စရုိေ်လေ္ခဏာ 
များေိထုနိ်းသမိ်း၍ နိငုင်၏ံရေစီးရကောင်းရပါ်တငွပ်ါလာ
ရအာင် ရောင်ေွေ်ခဲ့ကေရကောင်း။
အဆာင်ေေက်ခဲ့သက

အနုပညာေှင်(ေါဂီနစ်)များသည် နိုင်ငံ၏အေျ ိုးေို 
ရောငေ်ေွခ်ဲက့ေသမူျားပဖစမ်ပီး သမိငု်းမတှတ်မ်းများ အေ
လည်း နိငုင်ံအ့ေျ ိုးေိရုောငေ်ေွခ်ဲက့ေသညေ်ိ ုရတွ့ပမင်
ေမည်ပဖစ်ော ရခတ်၏လုိအပ်ချေ်များအတုိင်း ရောင်ေွေ် 
ခဲ့ကေပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ရုပေ်ှင်အစည်းအရုံးတွင် “ရုပေ်ှင်
သည် ပပည်သူ့အတွေ်”၊ ဂီတအစည်းအရုံးတွင် “ဂီတ 
စွမ်းအား ပပည်ထွန်းေား”၊ စာနယ်ဇင်းရောင်စီတွင် 
“စာရပပမင့မ် ှလမူျ ိုးတင့မ်ည”်၊ သဘင ်အစည်းအရုံးတငွ ်
“အမျ ိုးသားရေးအတွေ် သဘင်၊ နုိင်ငံေည်းလည်း သဘင်၊ 
ပပညသ်ူ့အသစဲွသဲဘင”် ဟ၍ူ ရောငပ်ေုမ်ျားေှမိပီး အေိပုါ
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ရောငပ်ေုမ်ျားအေ အားလုံးမှာ တုိင်းပပည်အတွေ်ရောင် 
ေွေ်သည့် ေည်ေွယ်ချေ်များပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုအခါ 
စာရပနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် ပုနံှပိမ်ေီယီာများ၏ အခန်းေဏ္ဍ
ေျေင်းလာမပီး အွန်လိုင်းမီေီယာများ၏ အခန်းေဏ္ဍ
များ စိုးမိုးလာသည်ေိုရတွ့ေရကောင်း၊ အလားတူ ယဉ် 
ရေျးမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ရုပ်ေှင်ကေီးများ၏ အခန်းေဏ္ဍ
ေျေင်းလာသေ့ဲသ့ုိ ဂီတနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း အရနာေ် 
နုိင်ငံများ၏ ဂီတများလွှမ်းခခုံလာသည်ေုိ သတိပပုမိရကောင်း၊ 
စာဖတ်မှုများ အားနည်းလာမပီး စာရောင်းရပမွန်များမှ
ေေိှသည့် ရောင်းမွန်သည့် အသိများနည်းလာပခင်းရကောင့် 
လူများ၏ တုံ့ပပန်မှုမှာလည်း ရပပာင်းလဲလာရကောင်း၊ 
ရခတမ်ဖီွံ့မဖိုးတိုးတေသ်ည့ ်ေမီိေုရေစနီိငုင်တံစခ် ုပဖစ်
ရစေနအ်တေွပ်ညာရေးစနစရ်ောင်းမနွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
ပညာတတ်မှသာ အသိပညာအတတ်ပညာများေေှိမည်
ပဖစ်သပဖင့် အနုပညာေှင်များအရနပဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံတိုး 
တေရ်ေးအတေွ ်အဓေိအရေးကေီးသည့ ်ပညာရေးနငှ့်
ပတ်သေ်၍ ေိုင်းေန်းနှိုးရော်တိုေ်တွန်းရပးကေရစလို
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ေံိ ုချစသ်ညေ်ိပုါေ နိငုင်ဖံွံ့မဖိုးတိုး 
တေရ်အာင ်ပညာရေးေိ ုအားရပးရောငေ်ေွက်ေေနလ်ို
ရကောင်း။
ေသကြ်ေတည်းများပဖစ်အြါ်ခဲ့

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားချနိ်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 
အဓိေအခေ်အခဲမှာ ပစ္စည်းများစုံလင်မှုမေှိပခင်းနှင့် 
ရေးေါးပစ္စည်းများ စုလံငမ်ှုမေှပိခင်း၊ လသူားအေင်းအပမစ ်
နည်းပါးပခင်းတို့ရကောင့် အေျပ်အတည်းများ ပဖစ်ရပါ်ခဲ့
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည့ ်လှူတန်းလိစုတိေ်ှသိမူျား ရပါ 
များပခင်းတ့ုိရကောင့် အခေ်အခဲပဖစ်ရပါ်ချန်ိတွင် အားလံုး 
ေိုင်းေန်းရောင်ေွေ်ခဲ့ကေသေဲ့သို့ မိတ်ရေွနိုင်ငံများမှ
လည်း ေညူခီဲက့ေမှုများေှခိဲ ့ရကောင်း၊ ယခအုခါ ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါပဖစ်ပွားမှုများ ေျေင်းသွားမပီပဖစ်ရကောင်း၊ ေျန်
ေှသိည့ ်ရောဂါပဖစပ်ွားမှုနှုန်း ပမင့တ်ေလ်ျေေ်ှသိည့ ်ရေသ
များတငွလ်ည်း ေူးစေမ်ှုနှုန်းေျေင်းရေး အရလးထား
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေိုဗစရ်ကောင့် တုံ့ေိုင်းခဲေ့
သည့် နိုင်ငံ့ယန္တေားများ ပပန်လည်လည်ပတ်နိုင်ရေး
အတေွလ်ည်း အနပုညာေငှမ်ျားအရနပဖင့ ်ေိငု်းေန်းေညူီ
ပါေင်ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် 
တပမ်ရတာမ် ှရပးအပထ်ားသည့ ်ေတအိတိငု်း ရေှ့လပု ်

ငန်းစဉ်များနှင့် ဦးတည်ချေ်များချမှတ်၍ ရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား အရောင် 
အထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွမ်ပီးချနိတ်ငွ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ လမ်း 
ရကောင်းအား ပပန်လည်တည့်မတ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ရပး
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပါတီစုံေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းသည် 
ပပညသ်မူျားေ ရေွးချယရ်ောငေ်ေွထ်ားသည့ ်နိငုင်ရံေး
လမ်းရကောင်းပဖစ်သပဖင့် စည်းေမ်းေှိသည့် ေီမိုေရေစီ
လမ်းရကောင်းရပါ်တငွ ်ရလျှာေလ်မှ်းနိငုရ်ေး ရောင်ေွေ်
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တုိင်းပပည်တည်ရောေ်ရေးလုပ် 
ငန်းများပဖစ်သည့် State Building၊ Nation Building 
များတည်ရောေ်ောတွင် အနုပညာေှင်များ၏ အခန်း
ေဏ္ဍမှာအရေးကေီးရကောင်း၊ စာရပမှတိုေ်တွန်းချေ်
များလပုရ်ောငခ်ျေမ်ျား များစွာရောငေ်ေွ၍်ေရကောင်း၊ 
စာဖတပ်ခင်းမသှေိှေိသည့ ်အသပိညာများမ ှပဖန့်ရေခစံား 
ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူဂတီေဏ္ဍသည်
လည်း လူတစ်ဦး ေရလးငယ်မှစ၍ သားရချာ့ရတးမှ
စတငမ်ပီး ေရလးငယ၏်စတိေ်ိ ုဂတီပဖင့ပ်ပုပပငသ်ွားပခင်း
ပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဂတီသညလ်မူျား၏ Mind Set ေိပုပုပပင်
ရပးနုိင်သေ့ဲသ့ုိ နုိင်ငံေုိ ဖျေ်ေီးနုိင်မှုများလည်းေိှရကောင်း၊ 
ရပုေ်ငှေ်ဏ္ဍသညလ်ည်း လမူျား၏စတိေ်ိ ုရပပာင်းလနဲိငု်
ရကောင်း၊ သဘငေ်ဏ္ဍသည ်ယဉရ်ေျးမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
ထိန်းသိမ်းရပးသည့်ပညာေပ်ပဖစ်သပဖင့် အရေးကေီးရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်အနပုညာအဖွဲ့အစည်းများသည ်နိငုင်အံတေွ်
အရေးပါသည့် အဖွဲ့အစည်းများပင်ပဖစ်ရကောင်း။ 
နိုင်ငံအကာင်းအစေန်အဆာင်ေေက်

ပဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်အရပခအရနများတငွ ်အချ ို့အရနပဖင့ ်
စိတ်ခံစားမှုနှင့် လှုံ့ရော်မှုများရကောင့် မှားယွင်းမှုများေှိ
ခဲ့ရသာ်လည်း မိမိအရနပဖင့်ခွင့်လွှတ်ရပးမပီး အရေးယူ
ထားသမူျားအား ပပနလ်ွှတရ်ပးခဲရ့ကောင်း၊ အနပုညာနငှ့်
ပတ်သေ်၍ ရောင်ေွေ်ရနချန်ိတွင် မိမိေုိယ်တုိင်ရောင်း 
ေန်နှင့် ပတ်ေန်းေျင်ရောင်းေန်အတွေ် ေည်ေွယ်ရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံရောင်းရစေန်အတွေ် အနု 
ပညာေှင်များအရနပဖင့် ေိုင်းေန်းရောင်ေွေ်ကေရစလို
ရကောင်း၊ မမိတိိုရ့ောငေ်ေွသ်ည့ ်လပုင်န်းေပမ်ျားသည ်
ပပညသ်လူထူအုတေွ ်အေျ ိုးေှရိစနိငုသ်ည့ ်လပုင်န်းေပ်
များပဖစ်ေန်လိုမပီး နိုင်ငံအား ထိခိုေ်မှုပဖစ်ရစနိုင်သည့် 
လှုံ့ရော်မှုမျ ိုးမပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့သေ်ေိုင်ော
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ေဏ္ဍအလိုေ် စည်းမျဉ်းစဉ်းေမ်းများေို လိုေ်နာကေ
ေန်လိုရကောင်း။
ေအေးေကကီးဆုံးလိုေြ်ချက်

ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရကောင့် နိုင်ငံ၏ယန္တေားများ ေပ် 
တန့်ခဲေ့မပီး ပပနလ်ညရ်ောငေ်ေွခ်ျနိတ်ငွ ်အနပုညာအဖွဲ့
အစည်းများအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ပဖင့် ပါေင်ရောင် 
ေွေ်ရစလိုရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းေှိ အဖွဲ့အစည်းများ
အားလုံး ညညီညီတွည်တွေ်ှပိါေ အားလုံးေိေုငေ်ိငုပ်ဖတ်
ရေျာန်ိငုရ်ကောင်း၊ ၂၀၁၈ ခနုစှမ်စှတင၍် ေျေင်းခဲသ့ည့်
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ပပန်လည်ဦးရမာ့လာရစေန်အတွေ် 
မိမိတို့အရနပဖင့် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်သံညစ်ိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးနိငုင်တံစခ်ပုဖစသ်ည့ ်
အတွေ် စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များအား ပပည်ပ
သို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရကောင်း၊ ပညာရေးပမှင့်မှုများနှင့် 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ောတွင် 
မိရိုးဖလာမှရဖာေ်ထွေ်၍ ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ေိုပါေ 
အရပခခရံောင်းများေှသိည့ ်မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်ရလးငါးနှစ်
အတွင်း အာေီယံနုိင်ငံများထဲ၌ အလယ်အလတ်အေင့်သို့ 
ရောေ်ေှိနိုင်သေဲ့သို့ ၁၀ နှစ်ခန့်အတွင်း ထိပ်တန်းနိုင်ငံ
အေင့သ်ို ့ရောေေ်ှနိိငုရ်ကောင်း၊ ထိေုဲသ့ိုရ့ောငေ်ေွန်ိငု်
ေန်အတွေ် အရေးကေီးေုံးလိုအပ်ချေ်မှာ ပပည်တွင်းေှိ
အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ပဖင့် ရောင်ေွေ်
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ အလားတ ူနုိင်ငံတောနှင့်ေေ်ေံရေး
တွင်လည်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုေ်သည့် လုပ်ငန်းများေို 
ရောင်ေွေ်နုိင်မည်ေုိပါေ မိမိတ့ုိနုိင်ငံတုိးတေ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ နိုေင်ဘာလ ၁ ေေ်ရန့မှစ၍ နိုင်ငံအတွင်းေှိ 
လုပ်ငန်းများအားလုံးပပန်လည် လည်ပတ်နိုင်ရေးခွင့်ပပု
ရပးမပီးပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုသိုရ့ောင်ေေွေ်ာတွင်လည်း ေို
ဗစ်-၁၉ စည်းေမ်းချေ်များေိုလည်း လိုေ်နာရောင် 
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် ပတ်သေ်၍ 
ပပည်သူများစည်းေမ်းလိုေ်နာရစရေး၊ နိုင်ငံနှင့်ပပည်သူ
အတွေ် အေျ ိုးေိှမည့်လုပ်ငန်းေပ်များတွင် ေျောအခန်း
ေဏ္ဍမှပါေင်ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း၊ အလားတူ 
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရိုေ်လေ္ခဏာ
များ မရပျာေပ်ျေရ်စရေး ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွက်ေရစ

လိုရကောင်းရပပာကေားသည်။
ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာ ်ေနက်ေီးချုပေ် စာရပ၊ ရပုေှ်င၊် သဘင၊် 
ဂီတ အနုပညာေပ်ေန်းအသီးသီးအတွေ် ေန်ပုံရငွေျပ်
သိန်း ၄၀၀၀၊ ေန်အိတ် ၁၀၀၊ ေီပိဿာ ၅၀၀နှင့် ပဲ 
ပိဿာ ၃၀၀ တို့အားရပးအပ်ော စာရပနှင့်စာနယ်ဇင်း
ေဏ္ဍမှ အနုပညာေှင်များေိုယ်စား ပမန်မာနိုင်ငံစာရေး 
ေောအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးညွန့်တင်၊ တွဲဘေ်
အတငွ်းရေးမှူး ဦးမျ ိုးထနွ်း (ရမာငစ်မိ်းရနာင-်လယရ်ေး) 
တိုေ့လည်းရောင်း၊ ပမနမ်ာနိငုင်ရံပုေ်ငှေ်ဏ္ဍမ ှအနပုညာ
ေငှမ်ျားေိယုစ်ား ပမနမ်ာနိငုင်ရံပုေ်ငှအ်စည်းအရုံး ေတုယိ
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရအးကေူရလး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးရဇာ်ပမင့်ဦး 
တို့ေလည်းရောင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံသဘင်ပညာေှင်များ
ေိုယ်စား ပမန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံး အမှုရောင် 
ဦးရဌးလွင်နှင့်တာေန်ေှိသူတစ်ဦးတို့ေလည်းရောင်း၊ 
ပမနမ်ာနိငုင်ဂံတီ ပညာေငှမ်ျားေိယုစ်ားပမနမ်ာနိငုင်ဂံတီ 
အစည်းအရုံး(ဗဟို)မှ ယာယီအမှုရောင်အဖွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးလွင်ပမင့်နှင့် တာေန်ေှိသူတစ်ဦးတို့ေလည်းရောင်း
လေ်ခံေယူသည်။
ေခက်ေခဲများ များစွာပဖစ်အြါ်ခဲ့ေ

ယင်းရနာေ် စာရပ၊ ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ ဂီတေဏ္ဍ
အသီးသီးမှ အနုပညာေှင်များေုိယ်စား ပမန်မာနုိင်ငံရုပ်ေှင် 
အစည်းအရုံးနာယေနှင့် ယာယီဦးစီးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ 
အေယ်ေမီေါရုိေ်တာ စည်သူဦးကေည်စုိးထွန်းေ ရေျးဇူး 
တငစ်ေားရပပာကေားောတငွ ်ယခေုဲသ့ို ့အနပုညာေပေ်န်း
အသီးသီးမ ှအနပုညာေငှမ်ျားအားရတွ့ေု၍ံ စားရသာေ်
ဖွယ်ောများနှင့်  ေန်ပုံရငွများရပးအပ်သည့်အတွေ် 
နိုင်ငံရတာ်အကေီးအေဲနှင့် တာေန်ေှိသူများအားလုံးေို 
ရေျးဇူးတင်ေှိပါရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ရပါ်ခဲ့မှု
ရကောင့ ်မမိတိိုအ့နပုညာေပေ်န်းအသီးသီးတငွ ်အခေအ်ခဲ
များ များစွာပဖစရ်ပါ်ခဲေ့ရကောင်း၊ မမိတိိုအ့နပုညာေငှမ်ျား
အရနပဖင့် မိမိတို့တတ်ရပမာေ်ထားသည့် အနုပညာေပ်
များပဖင့ ်တိငု်းပပညအ်တေွ ်ရောင်းောရောင်းေျ ိုးများ
ေို တတ်စွမ်းသရေွ့ ေေ်လေ်သယ်ပိုးထမ်းေွေ်သွား
မည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာ်
ေန် ကေီးချုပ်  ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၃၁ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ရောငစ်အီဖွဲ့
ေင်များ၊ ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ ေနေ်နုတ်ိငု်း
စစဌ်ာနချုပတ်ိငု်းမှူး ဗိလုခ်ျုပည်နွ့်ေင်းရေနွငှ့ ်တာေနေ်ှိ
သမူျားလိေုပ်ါ၍ မေမ်းေနု်းမမို့နယေ်ှ ိတပမ်ရတာအ်ကေီး
စားစေ်ရံု လုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရနများအား 
သွားရောေ် ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားအား ောေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပရ်ုံး (ကေည်း) မ ှေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးေပံမင့သ်န်း 
နှင့် ဗုိလ်ချု ပ်ေုိေုိလွင်တ့ုိေ စေ်ရံုသမုိင်းအေျဉ်း၊ လုပ်ငန်း 
ရောင်ေွေ်ရနမှု အရပခအရနများနှင့် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ် 
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပ၏် 
လမ်းညွှနခ်ျေန်ငှ့အ်ည ီရမာရ်တာယ်ာဉမ်ျားနငှ့ ်ေေစ်ပ်
ပစ္စည်းများ ထတုလ်ပုပ်ခင်းနငှ့ ်သရုတသနလပုင်န်းရောင ်
ေေွရ်နမှု အရပခအရနများ၊ စေရ်ုအံေင့ပ်မငှ့တ်ငရ်ောင်
ေွေ်ထားေှိမှုအရပခအရနများေို ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။ 

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ေီသယ်
ယာဉ၊် ရေသယယ်ာဉ၊် အမှိုေ်သမိ်းယာဉ၊် ရေးဖျန်းယာဉ်
နငှ့ ်မီးသတယ်ာဉမ်ျားသည ်တပမ်ရတာအ်တေွသ်ာမေ 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လိုအပ်လျေ်ေှိသည့် မမို့ပပစည်ပင် သာ 
ယာရေးေိုင်ောလုပ်ငန်းများနှင့်  မီးရဘးအန္တောယ်ော 
ေယွရ်ေးလပုင်န်းများတငွလ်ည်း အသုံးပပုနိငုသ်ညပ်ဖစ်
သည့အ်တေွ ်အေညအ်ရသွးပပည့မ်စီွာပဖင့ ်အရေအတေွ်

မေမ်းေုန်းမမို့နယ်ေှိ ေပ်မတော်အကေီးစားစေ်ရုံ 
လုပ်ငန်းတောင်ေွေ်တနမှု အတြခအတနများအား 

သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၃၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

များများ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ေေလ်ေရ်ောင ်ေေွသ်ွား
ေန်လိုရကောင်း၊ အေိုပါ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များအား တိုင်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အသီးသီးသို့ ပို့ရောင်ပဖန့်ပဖူး
ရပးသွားေနလ်ိရုကောင်း၊ ရမာရ်တာယ်ာဉမ်ျား ထတုလ်ပု်
ောတွင် ယခုထေ်ပိုမို ရောင်းမွန်မပီး နိုင်ငံတောစံနှုန်း
များနငှ့ေ်ိေုည်သီည့ ်နည်းပညာပမင့ေ်ားများ ထတုလ်ပု်
နိငုရ်ေးအတေ်ွလည်း ေေလ်ေ်သရုတသနပပု ရောင ်
ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
ချးီပမှင့်အငွများအြးေြ်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖဲွ့ေင်များသည် စေ်ရံုအတွင်း 
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် ေေ်စပ်ပစ္စည်းများအား ရခတ်မီစေ် 
ေိေိယာများနှင့်နည်းပညာများအသုံးပပု၍ ထုတ်လုပ်
လျေေ်ှသိည့အ်ရပခအရနများေိ ုလညှ့လ်ညက်ေည့ရ်ှုကေ
ော တာေန်ေှိသူများေ လိုေ်လံေှင်းလင်းတင်ပပကေမပီး 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချုပ်ေ စေ်ရံုေန်ထမ်းများအတွေ် ချးီပမှင့်ရငွများ 
ရပးအပ်သည်။

ေေလ်ေမ်ပီး နိငုင်ရံတာစ်ီမအံပု်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားသည ်စေရ်ုံ
မှထုတ်လုပ်ထားေှိသည့် မီးသတ်ယာဉ်၊ ရေသယ်ယာဉ်၊ 
ရေးဖျန်းယာဉ် နှင့်ေီသယ်ယာဉ်များအား ကေည့်ရှုစစ် 
ရေးကေသည်။

အေိုပါတပ်မရတာ်အကေီးစားစေ်ရုံမှ ဂါလံ ၂၀၀၀ 
နှင့် ၂၂၀၀ ေံ့ မီးသတ်ယာဉ်၊ ရေသယ်ယာဉ်နှင့် ေီသယ်
ယာဉ်များ၊ အမှိုေ်သိမ်းယာဉ်၊ ရေးဖျန်းယာဉ်နှင့် ရမာ်ရတာ် 
ယာဉ် ေေ်စပ်ပစ္စည်းများပဖစ်သည့် Jeep Frame နှင့် 
Bolts & Nuts များအား ထုတ်လုပ်လျေ်ေိှသည်။ 
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ချစ်ခင်အလးစားေြ်ြါအြာ ပြည်အထာင်စုဖွား တုိင်းေင်းြား 
ညီေစ်ကိုအမာင်နှမများ ခင်ဗျား-

၂ေ၂၁ ခုနှစ်၊  ရအာေ်တိုဘာလ ၁၅ ေေ်သည် 
ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနုိင်ငံရတာ်အစုိးေနှင့် တုိင်းေင်း 
သားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများအကေား အမျ ိုးသား
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ချုပ်ေို
ရသာ တစန်ိငုင်လံုံးပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှု ေပစ်ရဲေးသရဘာ 
တူစာချုပ် (NCA)ချုပ်ေိုခဲ့သည့် (၆)နှစ်ရပမာေ် နှစ်ပတ် 
လည်ရန့ပင်ပဖစ်ပါသည်။

ေဟန်းေှင်လူ ပပည်သူအရပါင်းနှင့် တိုင်းေင်းသား 
ညအီစေ်ိရုမာငန်မှများအားလုံး ရအးချမ်းသာယာရသာ  
လမူှုဘေများပိငုေ်ိငုန်ိငုက်ေပါရစရကောင်းနငှ့ ်နိငုင်ရံတာ်
အေျ ိုး၊ ပပညရ်ထာငစ်အုေျ ိုး၊ ရေေညှတ်ညတ်ံခ့ိငုမ်မသဲည့ ်
မငိမ်းချမ်းရေးေေိှရေးတ့ုိအတွေ် ေတေ်ထမ်းပုိး တုိးတေ် 
ရောငေ်ေွန်ိငုက်ေပါရစရကောင်း ေရုတာင်းရမတ္တာ ပိုသ့
နှုတ်ခွန်းေေ်သအပ်ပါသည်။

‘’မရပပာဘဲရနတာကောလာတဲ့အခါ မစဉ်းစားပဖစ်ဖို့
လည်း ပိုမပီးလွယ်လာတယ်’’ ေိုတဲ့စေားေပ်အတိုင်း 
အမနိိငုင်အံတေွ ်အဓေိလိအုပသ်ည့ ်မငမိ်းချမ်းရေး လပု ်
ငန်းစဉမ်ျားသည ်ေပတ်န့်ရန၍မပဖစန်ိငုပ်ါ။ ရပပာရန၊ ေို
ရန၊ ညှနိှိုင်းရနမ ှမညေ်ဲသ့ို ့တိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွ်
မည်ေုိသည့် စဉ်းစားချေ်၊ ရတွးရခါ်ချေ်များ သေ်ေုိင်ော 
အဖွဲ့အစည်းများ၌ အစဉ်အမမဲ ေိန်းရအာင်းရနမည်ပဖစ်
ပါသည်။

၂ေ၂၂ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၂ ေေ်ရန့သည် မိမိတို့
နိုင်ငံ၏ (၇၅) နှစ်ပပည့် စိန်ေတု ပပည်ရထာင်စုရန့ပဖစ်
ပါသည်။ ထ့ုိအတူ ၂ေ၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီ လ ၄ ေေ်ရန့သည် 
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စိန်ေတု လွတ်လပ်ရေးရန့ပဖစ်သည်။ 
တိငု်းပပညတ်စပ်ပညအ်တေွ ် အရေးကေီးသည့သ်မိငု်းပဖစ ်
စဉပ်ဖစေ်ပ၊် ရန့ေေက်ေီး ၂ ခမုှာ စနိေ်တတုိငုခ်ဲမ့ပပီဖစသ်ည။် 
ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ လဦူးရေ သေတ်မ်းစနံှုန်းပဖင့ ်တေွခ်ျေ်

ေစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခေ်ေိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲတေး သတဘာေူစာချုပ် (NCA) 
ချုပ်ေိုြခင်း (၆)နှစ်တြမာေ် နှစ်ပေ်လည်တန့ေွင် တပးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ

( ၁၅ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )

ပါေ လူတစ်ရယာေ်၏ သေ်တမ်းတစ်ခုစာေှိမပီပဖစ် 
သည။် ‘’အတတိေ်ိမုသလိျှင ်ထပရ်ေျာအ့မှားရတ ွေျူး 
လွန်နိုင်သည်။ ထို့အတူ အတိတ်ေိုအစွဲသန်လွန်းလျှင်
လည်း အနာဂတလ်မ်းရပျာေန်ိငုသ်ည’်’ ေိသုည့စ်ေား
ေပ်အား သတိချပ်ရစလိုသည်။ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေသည် 
ေျရောေမ်ည့ ်စနိေ်တပုပညရ်ထာငစ်ရုန့၊ စနိေ်တလုတွ ်
လပ်ရေးရန့မတိုင်မီ၌ ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေှင်သန်
ခိုင်မာရစရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်
များအား ပိုမိုတိုးပမှင့်ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်သည်။

ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတပ်ိမုိ ုေငှသ်နထ်ေပ်မေရ်ေး 
အတွေ်လုပ်ရောင်မည့်လုပ်ငန်းေပ်များ ချမှတ်ပခင်း၊ 
တိုင်းေင်းသားများပါေင်သည့်ရဖာ်ရောင်ရေးအဖွဲ့များ 
ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လေ်ရတွ့လုပ်ငန်းေပ်များရောင်ေွေ်
ပခင်းေိသုည့ ်အေင့ ်၃ ေင့အ်ား နိငုင်ရံတာအ်စိုးေသည ်
အေင့်လိုေ် ရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်သည်။ ယင်းေိစ္စ
များတငွ ်တိငု်းေင်းသား ပပညသ်လူထူနုငှ့ ်ပါေငပ်တသ်ေ်
ေမည့ ်အစအုဖွဲ့များအားလုံးထမံ ှအကေပံပုချေမ်ျား ေယူ
ပခင်း၊ အသိရပးပခင်းနှင့်ပညာရပးပခင်းများအားရောင် 
ေွေ်မည် ပဖစ်သည်။

မငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျား လေရ်တွ့ေျေျ တိုး
ပမှင့်ရောင်ေွေ်နိုင်ရေးအတွေ် တပ်မရတာ်သည် စစ်
ရေးေိုင်ောလှုပ်ေှားမှုများ ေပ်တန့်ရပးထားမည့် ထုတ်
ပပန်ချေ်များအား ၂ေ၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၁ ေေ်ရန့
မ ှစတငေ်ာ ၃ေ-၉-၂ေ၂၁ ေေရ်န့အထ ိ၂ေ ကေမိ ်ထတု်
ပပနခ်ဲမ့ပီးပဖစသ်ည။် (၇၅) နစှရ်ပမာေ် စနိေ်တပုပညရ်ထာင ်
စရုန့အား ကေိုေိသုည့အ်ရနပဖင့ ်မငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉ်
များနငှ့ ်တိငု်းေင်းသားစည်းလုံးညညီတွရ်ေးလပုင်န်းများ
အား ပိုမိုတိုးပမှင့်အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်နိုင်
ေန်အတွေ် ရအာေ်တိုဘာလ  ၁ ေေ်ရန့မှ ၂ေ၂၂ ခုနှစ်၊ 
ရဖရဖာ်ေါေီလ ၂၈ ေေ်ရန့အထိ ၅ လကော ထပ်မံတိုး
ပမှင့်ေပ်စဲရကောင်း ရကေညာထားမပီးပဖစ်သည်။ မငိမ်းချမ်း



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်224

ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးပမှင့်ရောင်ေွေ်ောတွင်-
(၁) သေေ်ိငုေ်ာ တိငု်းေင်းသားများ၊ သေေ်ိငုသ် ူ

များေိုယ်တိုင်ပါေင်မပီး မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း 
စဉ်များ အေျ ိုးရောင်နိုင်ရေးနဲ့ ပမှင့်တင်ရေး
ရောင်ေွေ်ပခင်း။

(၂) အမျ ိုးသားစည်းလုံး ညညီတွရ်ေးနငှ့ ်မငမိ်းချမ်း
ရေးရဖာရ်ောငမ်ှု ညှနိှိုင်းရေးရောမ်တအီေင့ ်
ေင့်၊ တပ်မရတာ်၏ မငိမ်းချမ်းရေး ရေွးရနွးမှု
ရော်မတီနှင့် တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်များ 
တိေုရ်ိေုရ်ေွးရနွးပခင်း၊ မငမိ်းချမ်းရေး လပုင်န်း 
စဉ်ပမှင့်တင်ရေး အဖွဲ့များနှင့် ရေွးရနွးပခင်း။

(၃) NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးထားရသာ တိုင်းေင်း 
သားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မငိမ်း 
ချမ်းရေး ပိုမိုခိုင်မာရအာင်ရောင်ေွေ်ပခင်း၊ 
NCA လေ်မတှမ်ထိုးေရသးသည့ ်တိငု်းေင်းသား 
လေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များေိ ုNCA လေမ်တှရ်ေး 
ထိုးနိုင်ရအာင် ေည်ေွယ်လျေ် ပစ်ခတ်တိုေ် 
ခိေုမ်ှုရလျာန့ည်းလာရစရေး၊ နစှဖ်ေသ်ရဘာ 
တညူခီျေမ်ျားေေှရိေး စတဲလ့ပုင်န်းစဉမ်ျားေိ ု
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

အချ ိ့ု ရသာ တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖဲွ့အစည်း 
များသည် လေ်ေှိအစိုးေအား ရေွးရောေ်ခံအစိုးေ
မဟတုသ်ည့အ်တေွ ်ရတွ့ေုရံေွးရနွးေန ်မလိဟုသူည့ ်
အယူအေများ၊ မငိမ်းချမ်းရေးအား အပပည့်အေရဖာ်ရောင် 
ရပးနိုင်မည် မဟုတ်ေိုသည့် အယူအေများအရပါ်၌ 
စိတ်ေူးယဉ်မေန်ဘဲ လေ်ရတွ့ေျေျ သုံးသပ်ေန်လို
ပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရနာေ်မှစ၍ တပ်မရတာ်အစိုးေ 
လေထ်ေတ်ငွ ်မငမိ်းချမ်းရေးတညရ်ောေမ်ှု လပုင်န်းစဉ်
များရအာင်ပမင်မှု၊ ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ရလျာ့နည်းမှု၊ 
တုိင်းေင်းသားနယ်ရပမများ၌ ဖံွ မ့ဖိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရောင် 
ေွေ်နိုင်မှုများသည် ပပယုဂ်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ အေုိပါအဖဲွ့
များအနေ် အများစုမှာ NCA လေ်မှတ်ရေးထုိးနိငုခ်ဲသ့ည ်
မှာ လေရ်တွ့ပငပ်ဖစသ်ည။် အစိုးေများမည်မျှပင်ရပပာင်း
ရပပာင်း မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံပင်
ပဖစ်သည်။ အစိုးေနှင့်နိုင်ငံရတာ်ေို ယုတ္တိေျေျခွဲပခား
ပမငန်ိငုဖ်ိုလ့ိပုါသည။် အစိုးေေိသုညထ်ေ ်မမိတိိုအ့ားလုံး
သည် ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနုိင်ငံအရပါ်သစ္စာေိှေန်၊ နုိင်ငံရတာ် 

မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် ရိုးသားစစ်မှန်သည့် စိတ်ေင်း
ရစတနာပဖင့် ရောင်ေွေ်ေန်သည် အဓိေပဖစ်သည်။ 
အားလုံးေ We are Myanmar ေိသုည့ ်စတိဓ်ာတအ်ရပါ် 
အေင်းခရံစလိပုါသည။် ထိုရ့ကောင့ ်NCA လေမ်တှရ်ေးထိုး
မပီးသည့် တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့အစည်းများ
အရနပဖင့် NCA စာချုပ်ပိုမိုခိုင်မာရစရေး၊ NCA စာချုပ်၌ 
လေမ်တှမ်ရေးထိုးေရသးသည့ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေ ်
ေိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများသည ်လေေ်ှအိရပခအရနထေ ်ပိမုို
သည့် ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ေပ်စဲရေးနှင့်မငိမ်းချမ်းရေး 
အေင့်တစ်ေင့်သို့ တေ်လှမ်းနိုင်ရေး၊ ထို့ရနာေ် NCA 
စာချုပတ်ငွ ်ပါေငလ်ေမ်တှရ်ေးထိုးနိငုရ်ေးအတေွ ်ထပ ်
မံ၍ ရလးနေ်စွာဖိတ်ရခါ်ပါသည်။ အားလုံးေ စိန်ေတု
ပပညရ်ထာငစ်ရုန့သန္နဋိ္ဌာနပ်ဖင့ ်ရောငေ်ေွရ်ပးကေရစလို
ပါသည်။

နုိင်ငံရတာ်အစုိးေအရနပဖင့် ‘’နုိင်ငံရတာ် တည်ရောေ် 
ောမှာ အချေ် ၂ ချေ်ေို အဓိေထား၍ အရလးထား
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး ပထမအချေ်အရနနဲ့ ပပည်သူ
ရတွေဲ့ေန္ဒနဲ့အညီ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ
တည်ရောေ်ရေးေို နိုင်ငံရေးေည်မှန်းချေ်ထားမပီး 
လပုရ်ောငလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေတုယိအချေအ်ရနနဲ့ တိငု်း 
ပပည်သာယာေရပပာရေးနဲ့ စားရေေိေ္ခာရပါများရေးေို 
ဦးစားရပးရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း’’ ရပပာကေားခဲမ့ပီး
ပဖစ်သည်။ ၎င်းသည် မိမိတို့အစိုးေမှ ေေ်လေ်ရောင် 
ေွေ်သွားမည့် ဦးစားရပးနိုင်ငံရေး မူေါေပင်ပဖစ်ပါသည်။ 
ယင်းအချေ် ၂ ချေ်သည် အပပန်အလှန်ေေ်စပ်လျေ် 
ေှိသည်။ တိုင်းပပည်သာယာေရပပာရေးအတွေ် ရောင် 
ေွေ်ောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အဓိေလိုအပ်ချေ်မှာ မငိမ်း 
ချမ်းရေးပင်ပဖစ်သည်။

မိမိတို့ပပည်ရထာင်စုသမ္မတနိုင်ငံရတာ်သည် ၂ေ၁၁ 
ခနုစှတ်ငွ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစစီနစသ်ို ့ေူးရပပာင်းမပီးရနာေ ်
ပထမအစိုးေောလ၌ ပပညသ်လူထူ၏ု ေန္ဒနငှ့အ်ည ီပါတီ
စုေံမီိေုရေစစီနစခ်ိငုမ်ာရအာငတ်ညရ်ောေရ်ေးအတေွ ်
အရေးပါသည့် မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်နိုင်
ရေးအတေ်ွ ၂ေ၁၁ ခနုစှ၊်  ကသဂတုလ် ၁၈ ေေတ်ငွ ်  တိငု်း 
ေင်းသားလေန်ေေ်ိငု ်အဖွဲ့အစည်းများအား မငမိ်းချမ်း
ရေးေမ်းလှမ်းမှုများပပုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ်ေှိအချနိ်ထိ 
NCA လေမ်တှရ်ေးထိုးမပီးသည့ ်တိငု်းေင်းသား လေန်ေ ်
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ေိုင်အဖွဲ့ ၁ေ ဖွဲ့ေှိမပီးပဖစ်သည်။ အေိုပါအဖွဲ့များနှင့်
မငိမ်းချမ်းရေးအေျ ိုးရောငမ်ျား၏ မငမိ်းချမ်းရေးအတေွ ်
ကေိုးပမ်းမှု၊ စတိဓ်ာတန်ငှ့လ်ပုရ်ောငခ်ျေမ်ျားအား ထပ ်
ရလာင်းအသိအမှတ်ပပုအပ်ပါသည်။

ယရန့ောလသည် ၂ေ၂ေ ပပည့်နှစ်ရေွးရောေ်ပွဲ
တငွ ်NLD ပါတ၏ီ မမဲသမာမှုများအရပါ် တပမ်ရတာန်ငှ့ ်
နိငုင်ရံေးပါတမီျားမ ှညှနိှိုင်းရေွးရနွး အရပဖေှာေနအ်တေွ ်
နည်းလမ်းရပါင်းစုပံဖင့ ်ကေိုးစားခဲေ့ာ မရအာငပ်မငခ်ဲသ့ပဖင့ ်
တပမ်ရတာမ် ှဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရေ(၂ေေ၈)အေ နိငုင် ံ
ရတာတ်ာေနအ်ား ထနိ်းသမိ်းော နိငုင်ရံတာစ်မီ ံအပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီမှ ဦးရောင်ရနသည့်ောလ ပဖစ်ပါသည်။ 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်သီည ်နိငုင်ရံတာအ်ား
တာေန်ယူမပီးသည့် အချနိ်မှစ၍ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
နှင့် ဦးတည်ချေ်(၉)ေပ်အား ချမှတ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ော ထာေေမငမိ်းချမ်းရေးေေှေိနအ်တေွ ်တစန်ိငုင်လံုံးပစ ်
ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA) ပါ 
သရဘာတူညီချေ်များအတုိင်း အရလးထားလုပ်ရောင်
လျေ် ေိှသည်။ ၂ေ၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေရ်န့တွင် 
တပ်မရတာ်၏ မငိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးမှုရော်မတီေို 
ပပင်ေင်ဖွဲ့စည်းရပးမပီး ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၇ ေေ်ရန့တွင် 
အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် မငိမ်းချမ်းရေးရဖာ်
ရောင်မှုဗဟိုရော်မတီ၊ လုပ်ငန်းရော်မတီနှင့်ညှိနှိုင်း
ရေးရော်မတီတို့ေိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လေ်ေှိောလတွင် 
ညှိနှိုင်းရေးရော်မတီသည် NCA လေ်မှတ်ရေးထိုးမပီး
သည့ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များ၊ လေမ်တှ်
မရေးထိုးေရသးသည့ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့
များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီတို့ေို စုစုရပါင်း ၂၁ ကေိမ် ရတွ့ေုံ
ညှိနှိုင်းရေွးရနွးမှုများရောင်ေွေ်ခဲ့မပီး မငိမ်းချမ်းရေး
လပုင်န်းစဉမ်ျား ေပတ်န့်မှုမေှရိအာင ်အေှနိအ်ဟနုမ်ပပတ ်
ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေသည် မငိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်
များအား တိုးပမငှ့ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိသာလ်ည်း မမိတိို့
နိုင်ငံ၏ အေျ ိုးစီးပွားအား မလိုလားသည့်၊ နိုင်ငံအား 
ဖျေ်လုိဖျေ်ေီးလုပ်လုိသည့် ပပည်တွင်းပပည်ပအဖဲွ့အစည်း 
များ၊ မီေီယာများနှင့်အာဏာေို အကေမ်းဖေ်နည်းပဖင့်
ေယူလုိသည့် NLD ပါတီအစွန်းရောေ်များ၊ NUG၊ CRPH 
နှင့် PDF အမည်ခံ အကေမ်းဖေ်အဖဲွ့များ၏ အကေမ်းဖေ်

လုပ်ေပ်များရကောင့် နုိင်ငံရတာ်၏ ရေသအချ ိ့ု တွင် နယ်ရပမ 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေစိုးမိုးရေးအား
ထိခိုေ်ရစမပီး မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွေ် 
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဟန့်အတားပဖစ်ရပါ်ရစ
လျေ ်ေှသိည။် နိငုင်ရံတာအ်စိုးေသည ်မငမိ်းချမ်းရေးလပု ်
ငန်းစဉ်များမထိခိုေ်ရစေန် သရဘာထားကေီးစွာပဖင့် 
တတ်နုိင်သမျှ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှော တုိင်းေင်း 
သားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များသည်လည်း အကေမ်းဖေ်
လုပ်ေပ်များ၊ အဖျေ်အရမှာင့်လုပ်ေပ်များ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပ 
ပရယာဂများ၊ မီေီယာများ၏ ရသွးထိုးလှုံ့ရော်မှုများ
ရကောင့် NCA မငိမ်းချမ်းရေးလမ်းရကောင်းမှ ရသွဖည်မသွား 
ရစေန် အထူးသတိပပုကေရစလိုပါသည်။

မမိတိိုအ့စိုးေသည ်စစမ်နှမ်ပီး စည်းေမ်းပပည့ေ်သည့ ်
ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ် ခိုင်မာရစရေးနှင့် ေီမိုေရေစီနှင့် 
ဖေ်ေေယ်စနစ်အား အရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စု တည် 
ရောေ်နုိင်ရေးတ့ုိအတွေ် နုိင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် 
အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါသည။် ယင်း
အတေွ ်မမိတိိုအ့စိုးေမ ှခိငုခ်ိငုမ်ာမာအာမခမံပီးပဖစသ်ည။် 
ထ့ုိရကောင့် တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖဲွ့များ အရနပဖင့် 
NCA မငိမ်းချမ်းရေးလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ယံုယံုကေည်ကေည် 
နှင့် ခုိင်မာစွာေေ်လေ်ရလျှာေ်လှမ်းပခင်းပဖင့် နုိင်ငံရတာ် 
အစုိးေမှ လေ်ေိှဦးတည်သွားရနသည့် လွတ်လပ်၍ တေား 
မျှတသည့ ်ပါတစီုေံမီိေုရေစ ီအရထရွထ ွရေွးရောေပ်ွဲ
များအား သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်း ေျင်းပနုိင်မပီး ပပည်သူမှ 
ရေွးချယ်ရပးသည့် ေီမုိေရေစီအစုိးေသစ်တစ်ေပ် ရပါ်ရပါေ် 
လာရေးအား အားရပးေူညီော ရောေ်မည်ပဖစ်သည်။

လေေ်ှအိရပခအရနသည ်တစေ်မ္ဘာလုံး ေိဗုစ-်၁၉ 
ေပ်ရောဂါအား ၂ေ၁၉ ခုနှစ် ရနှာင်းပိုင်းမှစတင်၍ ယခု
အထိ ခံစားရနေသည့်ောလ ပဖစ်သည်။ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီရနပဖင့ ်“ပပညသ်လူထူ၏ု အသေ်
ထေအ်ရေးကေီးတာ ဘာမျှမေှ’ိ’ ဟရူသာမေူါေနငှ့ ်‘’ပပည ်
ရထာငစ်အုတငွ်းရနထိငုက်ေရသာ နိငုင်သံားများသာမေ 
လူမျ ိုးဘာသာမရေွး လူသားအားလုံးေို ေျန်းမာရေး 
ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှု တန်းတညူတီအူခငွ့အ်ရေး ေေှရိစေမည’်’ 
ဟသူည့ ်မေူါေများချမတှမ်ပီး တစန်ိငုင်လံုံးေှ ိပပညသ်လူထူု
တစ်ေပ်လုံးအတွေ် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်း 
ချုပ်၊ ေုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များေို ေှိသမျှ ခွန်အား၊ စွမ်း 
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အားများပဖင့် အစွမ်းေုန်ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ပါသည်။ NCA လေ်မှတ်ရေးထုိးထားသည့် တုိင်းေင်းသား 
လေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များသာမေ NCA လေ်မတှမ်ရေးထိုး
ေရသးရသာ တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များအား 
လုံးနှင့် တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အဖွဲ့များ တည်ေှိ
ောရေသများေှိ ပပည်သူများ၊ တိုေ်ပွဲရေှာင်စခန်းေှိ ပပည်
သူများအတွေ်ပါ မေျန် ေိုဗစ်ောေွယ်ရေးထိုးနှံနိုင်
ရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေိှော လေ်ေိှအရပခအရနတွင် ရောဂါ 
ပဖစပ်ွားမှု ောခိငုန်ှုန်းနငှ့ ်ရသေုံးမှုနှုန်းတိုမ့ှာ သသိသိာသာ 
ေျေင်းလာလျေ်ေှိပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတစေ်န်းလုံး 
ေိဗုစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးလပုင်န်း 
စဉမ်ျားေိ ုထထိရိောေရ်ောေရ်ောငေ်ေွန်ိငုရ်ေး တိငု်း 
ေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များအားလုံး ပူးရပါင်းရောင ်
ေွေ်သွားကေေန်လည်း တိုေ်တွန်းလိုပါသည်။

မိမိတို့အစိုးေသည် ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေး
အတေွ ်NCA စာချုပပ်ါအတိငု်း ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွ ်
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် ရတွ့ေုံရေွးရနွးရေးအတွေ် 
အမမတဲခံါး ဖငွ့လ်စှထ်ားေှရိကောင်း အတအိလင်း ရကေညာ
ထားမပီးပဖစ်သည်။ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နုိင်ငံရတာ်အစုိးေ 
တာေန်အား ေယူထားချန်ိပဖစ်သည်နှင့်အညီ မငိမ်းချမ်းရေး 
ရေွးရနွးမှုများအား အရောင်အထည်ရဖာ်ောတွင် 
ပပညရ်ထာငစ်လုွှတရ်တာတ်ငွ ်အတညပ်ပုသည့အ်ေင့မှ်
အပ ေျန်သည့်အစိတ်အပုိင်းများ ရောင်ေွေ်နုိင်ပါသည်။ 
လေ်ေှိနိုင်ငံရေး ရတွ့ေုံရေွးရနွးမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ရေွးရောေ်ခံအစိုးေ၊ လွှတ်ရတာ်များနှင့် လွှတ်ရတာ်
ေုိယ်စားလှယ်များမေိှသည့်အတွေ်ရကောင့် ရောင်ေွေ်၍ 
မေနုိင်ဟု ထင်ပမင်ယူေဖွယ်ပဖစ်ရသာ်လည်း ရေွးရောေ်ပဲွ 

ထပ်မံေျင်းပမပီးစီးချန်ိတွင် နုိင်ငံရေးပါတမီျားမေှိယုစ်ား 
လယှမ်ျားေသာ ရေွးရောေခ်လံွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှ်
များ၊ အစိုးေအဖွဲ့ေင်များပဖစ်လာမှာပဖစ်သည့်အတွေ် 
ယခေုာလ၌ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင်ရံေးရတွ့ေုရံေွးရနွး
မှုများနှင့် မငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား သေ်ေိုင်
သူများနှင့် စဉ်ေေ်မပပတ် ရောင်ေွေ်ရနပခင်းအားပဖင့် 
ပိုမိုခေီးရောေ်ရစမည်ပဖစ်သည်။

ေီမိုေရေစီနှင့် ဖေ်ေေယ်စနစ်တို့ေို အရပခခံရသာ 
ပပညရ်ထာငစ်စုနစေ်ိ ုတညရ်ောေက်ေောတငွ ်သေေ်ိငု်
သူအားလုံးနှင့်ပပည်သူလူထုတစ်ေပ်လုံး၏ နိုင်ငံရေးေင့် 
ေျေမ်ှုနငှ့ ်စည်းလုံးညညီတွမ်ှုေ အရပခခအံေျေုံးပဖစ်
ပါသည်။ ရခတ်အေေ်ေေ် နိုင်ငံရေးေင့်ေျေ်ေန် 
လိအုပမ်ှုများရကောင့ ်အမပိမနမ်ာနိငုင်ရံတာက်ေီး တိုးတေ်
သင့သ်ရလာေ ်မတိုးတေခ်ဲသ့ညေ်ိ ုသငခ်န်းစာယေူပါ 
မည်။ မိမိတ့ုိလေ်ထေ်၌ ၎င်းေိစ္စေုိ ရေျာ်လွှားနုိင်ရအာင် 
ကေိုးစားကေေပါမည်။ တိုင်းပပည်မငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် 
“ပညာပပည့်ေ၊ နှလုံးလှရသာ’’ နိုင်ငံရေးေင့်ေျေ်မှုနှင့် 
စည်းလုံးမှုေိ ုတညရ်ောေက်ေေပါမည။် ချစခ်ငရ်လးစား
အပ်ပါရသာ ပပည်သူလူထုတစ်ေပ်လံုးေ ေိုင်းေန်းပါေင် 
ရောင်ေွေ်ကေပါေန် သေဏ်လွှာရပးပ့ုိတုိေ်တွန်း နှိုးရော် 
အပ်ပါသည်။

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးမင်းအောင်လှိုင်
ဥက္ကဋ္ဌ

ေမျ ိုးြားစည်းလုံးညီညွတ်အေးနှင့်
ပငိမ်းချမ်းအေးအဖာ်အဆာင်မှုဗဟိုအကာ်မတီ
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ချစ်ခင်အလးစားေြ်ြါအြာ မိဘပြည်ြူေအြါင်းတို့့ 
ခင်ဗျား -

ယရန့ မဂသလာေိှရသာ ေမ္ဘာ့စားနပ်ေိေ္ခာရန့အခမ်း 
အနားတွင် ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း မီှတင်းရနထုိင်ကေသည့် 
မိဘပပည်သူများအားလုံး ေိုယ်စိတ်နှစ်ပဖာ ေျန်းမာေွှင် 
လန်းကေပါရစကောင်း ဦးစွာေုရတာင်းရမတ္တာ ပို့သအပ်ပါ 
သည်။

စားနပ်ေိေ္ခာဖူလံုရေး၊ အာဟာေပပည့်ေရေးတ့ုိသည် 
လူသားတို့၏ ရန့စဉ်ဘေအတွေ် မေှိမပဖစ်လိုအပ်ချေ်
များပဖစ်ော ယရန့ေမ္ဘာ့နုိင်ငံအသီးသီးတွင် ေျင်းပလျေ် 
ေရသာ ေမ္ဘာ့စားနပ်ေိေ္ခာရန့သည် ေမ္ဘာ့လူသား
အားလုံးအတွေ် အထူးအရလးထားေမည့်ရန့ဟု အသိ 
အမှတ်ပပုေမည် ပဖစ်ပါသည်။

ယရန့ေမ္ဘာ့ရပါ်တွင် ေမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၄၀ ောခိုင် 
နှုန်း (၃ဘီလီယံ)ခန့်သည် ေျန်းမာရေးနှင့်ပပည့်စံုသည့် 
အစားအစာမေေှိရကောင်း၊ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းရသာ ေမ္ဘာ့ 
လူဦးရေမှာ ရဘးမေင်းသည့် အစားအစာများ၏ အေျ ိးု
သေ်ရောေ်မှုေုိ ခံစားရနရကောင်း၊ ေမ္ဘာ့အစားအစာ
စနစ်သည် မညီမျှမှုနှင့်မမျှတမှုများ ပဖစ်ရပါ်ရနရကောင်း၊ 
ေမ္ဘာကေီး၏ အချ ို့ရသာရနောများတွင် ောသီဥတု
ရပပာင်းလဲမှုရကောင့် သီးနှံ၊ သားငါးနှင့် သစ်ရတာထွေ်
ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုေို ရလျာ့ေျရစလျေ်ေှိမပီထွေ် 
ေုန်များ၌ အာဟာေဓာတ်ပါေင်မှုများလည်း ရပပာင်းလဲ
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရလလွင့်ပပုန်းတီးမှုများသည် သီးနှံ
သားငါးထုတ်လုပ်မှုတွင် ၁၄ ောခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံး
မှုတွင် ၁၇ ောခုိင်နှုန်းမျှေိှရနရကောင်း၊ တစ်ဖေ်တွင်လည်း
ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါရကောင့် စီးပွားရေးေျေင်းရနမှု 
များအေ ေမ္ဘာတစ်ေန်း၏ စားနပ်ေိေ္ခာဖူလံုမှုေုိထပ်ေင့် 
ထိခိုေ်ရစလျေ်ေှိော လေ်ေှိစားနပ်ေိေ္ခာဖူလံုမှုမေ
ပခင်း ခံစားရနေသည့် ေမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း (၆၉၀)ထေ်
ထပ်မံ၍ သန်း(၁၀၀)ခန့်  ပုိမုိတုိးပွားလာနုိင်ရကောင်း ေမ္ဘာ့
စားနပ်ေိေ္ခာနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးအဖွဲ့ေ ထုတ်ပပန်ထား

ပါသည်။
သိုပ့ဖစေ်ာ စားနပေ်ေိ္ခာထတုလ်ပုမ်ှုတွင ်အရပခခေံျ

သည့် လယ်ယာေဏ္ဍကေီးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုေွင်းေေ်
လုပ်ငန်းများ၌ အာဟာေပပည့်ေမပီးရဘးအန္တောယ်ေင်း
ေှင်းသည့် အေည်အရသွးရောင်းထွေ်ေုန်များ ထွေ်
ေှိရေး၊ ရလလွင့်ပပုန်းတီးမှုများ ရလျှာ့ချရေး၊ ောသီဥတု
ရပပာင်းလဲမှုနှင့် လိုေ်ရလျာညီရထွေှိမပီး ရေေှည်တည် 
တံ့သည့်မျ ိုး၊ နည်းစနစ်များအသုံးရချေး၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွး 
ပမူထုတ်လုပ်သူများ ထိုေ်သင့်သည့်ေင်ရငွ ေေှိရေးတို့ 
အတွေ် ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများအရနပဖင့် ထိရောေ်ရသာမူ
ေါေများ ချမှတ်ရောင်ေွေ်သွားေမည် ပဖစ်ပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် 
ရေျးလေ်ရေသများတွင် ရနထုိင်ကေမပီး အဓိေအရပခခံ 
စီးပွားရေးမှာလယ်ယာေဏ္ဍပဖစ်သည့်အတွေ် နုိင်ငံရတာ် 
အစိုးေသည်ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ေေ်မပပတ် ဖွံ့မဖိုး 
တိုးတေ်မှုပန်းတိုင်နှင့်အညီ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ရေေှည်
တည်တံ့ခိုင်မမဲရသာ ဖွံ့မဖိုးရေးအစီအစဉ်၊ ရေျးလေ် 
ရေသ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး မဟာဗျူဟာမူရဘာင်နှင့် 
စိုေ်ပျ ိုးရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုမဟာဗျူဟာတို့ေို ချမှတ်
ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါသည်။

နိုင်ငံရတာ်၏ စုစုရပါင်း ပပည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် 
ေန်ရောင်မှုတန်ဖိုး (GDB) တွင် ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ 
နှစ် အမျ ိုးသားစီမံေိန်းအေ လယ်ယာေဏ္ဍအရနပဖင့် 
စုစုရပါင်း ၁၄ ေသမ ၁ ောခိုင်နှုန်းပါေင်မပီး သားငါး
ေဏ္ဍအရနပဖင့် စုစုရပါင်း ၇ ေသမ ၇ ောခိုင်နှုန်းပါေင်
လျေ် ေှိပါသည်။ စုစုရပါင်း ပို့ေုန်တန်ဖိုးတွင် လယ် 
ယာေဏ္ဍ ပို့ေုန်တန်ဖိုးပါေင်မှုမှာ ၃၈ ောခိုင်နှုန်း ပဖစ်
ပါသည်။

စားနပ်ေိေ္ခာဖူလုံရေးအတွေ် ပပည်တွင်း၌ အဓိေ
စားသုံးသည့် ေန်စပါးေို ရေသအလိုေ်ဖူလုံရေး အစီ 
အမံများ၊ စားသုံးောတွင် အေည်အရသွးရောင်းမပီး 
ပပည်ပရစျးေွေ်တွင် ရစျးရောင်းစရေမည့် စပါးမျ ိုး

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ တအာေ်ေိုဘာလ ၁၆ ေေ်တန့ေွင် ေျတောေ်တသာ 
ေမ္ဘာ့စားနပ်ေိေ္ခာတန့အခမ်းအနားသို့ တပးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ

( ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၂၁ )
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များ တိုးတေ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှပါသည်။ အထူးသပဖင့်လေ်ေိှစုိေ်ပျ ိုး 
ဧေိယာရပါ်တွင် အထွေ်နှုန်းတုိးတေ်ရေးအတွေ် ကေိုးပမ်း 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

နိုင်ငံအတွင်း ေီထွေ်သီးနှံမျ ိုးစုံ စိုေ်ပျ ိုးရသာ် 
လည်း စားသုံးေီဖူလုံမှုမေသပဖင့် ပပည်ပမှတင်သွင်းေ
လျေ်ေှိော ရပမပဲနှင့်နှမ်းအပပင် ေီထွေ်နှုန်းရောင်း
သည့် ေီအုန်း၊ ရနကော၊ ရပပာင်း၊ မုန်ညင်းနှင့် ပဲပုပ်တ့ုိေုိ 
တုိးချဲ့ စုိေ်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်ပခင်းပဖင့်ရသာ်လည်ရောင်း၊ ဖွနဲု၊ 
ေါရစ့နှင့ ် ရပပာင်းဖူးေဲ့သို ့ ရဘးထွေ်ပစ္စည်းများမှ 
လည်ရောင်း ပပည်တွင်းေီထုတ်လုပ်မှုေို ပမှင့့််တင်ော 
တစ်ဖေ်ေလည်း ပပည်သူလူထုအရနပဖင့် ေျန်းမာရေး  
နှင့်အညီ စားသုံးေီသုံးစွဲမှုရလျှာ့ချကေေန် အသိပညာ
ရပးမပီး နိုင်င်ပခားရငွသုံးစွဲမှုရလျှာ့ချနိုင်ေန် ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါသည်။

ပပည်သူများ၏ စားရေးအပပင် ေတ်ရေးအတွေ်နှင့် 
အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုေေှိရစရေးအတွေ် 
အထည်အလိပ်ေဏ္ဍတွင် အရေးကေီးသည့် “ေါ” ေို 
အဓိေသီးနံှအပဖစ် ပမှင့်တင်ရောင်ေွေ်ေန်နှင့် စေ်မှုေဏ္ဍ 
ေုန်ရချာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ရခတ်မီတိုးတေ်
ရစေန် နုိင်ငံရတာ်အစုိးေအရနပဖင့် တွန်းအားရပးရောင် 
ေွေ်လျေ် ေှိပါသည်။

လေ်ေိှပဖစ်ပွားရနသည့် ေုိဗစ်ေပ်ရောဂါ ေူးစေ် 
ပပန့် ပွားသည့်ောလတွင် သွင်းအားစု၊ သယ်ယူပ့ုိရောင်
စေိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစေိတ်များ ပမင့့််တေ်လျေ်ေိှရသာ် 
လည်း နိုင်ငံအတွင်း စားရသာေ်ေုန် ပပတ်လပ်မှုမေှိ
သည့်အပပင် ယခုနှစ်တွင် ောသီဥတုရောင်းမွန်သပဖင့့်် 
စိုေ်ပျ ိုးရေ လုံရလာေ်မှုေှိသည့်အတွေ် သီးနှံစုိေ်ပျ ိုး
ထုတ်လုပ်မှုေုိ ထိခုိေ်ဖွယ်မေိှရကောင်း ခန့် မှန်းထားပါ 
သည်။

စားနပ်ေိေ္ခာအတွေ် အရေးကေီးသည့်သီးနှံများ
အား ဧေိယာတိုးချဲ့ စိုေ်ပျ ိုးနိုင်ရေးစီမံချေ်များ ချမှတ်
ရောင်ေွေ်ပခင်း၊ မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များ ရစျးနှုန်း
သေ်သာစွာ ပဖန့် ပဖူနိုင်ေန်နှင့် ပုဂ္ဂလိေမျ ိုးရစ့ထုတ်
ေဏ္ဍတိုးတေ်လာရစေန် ဌာန၊ သမေါယမ၊ ေုမ္ပဏီ
အစီအစဉ်ပဖင့် မျ ိုးရစ့ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ောသီဥတုရပပာင်း
လဲ မှုအရပါ်မူတည်၍ ရေရပမ၊ ရေသအလိုေ်လိုေ်ရလျာ 

ညီရထွပဖစ်မည့် သီးနံှပံုစံများ ရပပာင်းလဲစုိေ်ပျ ိုးပခင်း၊ 
ေည်ရေ လံုရလာေ်စွာမေေိှသည့် ရေသများတွင် ေင်ရငွ 
ေေှိရစနိုင်မည့် သီးနှံများ ရပပာင်းလဲစိုေ်ပျ ိုးပခင်းနှင့် 
သေ်တမ်းတို ဟင်းသီး/ေွေ်များ စိုေ်ပျ ိုးပခင်း၊ ရေသ
ေမ်းစာဖူလုံရေးအစီအမံများ ချမှတ်အရောင်အထည် 
ရဖာ်ပခင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးနည်းပညာရပးလုပ်ငန်းများ ပမှင့်တင်
ပခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများေို ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ
နယ်ရပမ၊ ပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကေီးများတွင် ရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

ပပည်သူများ၏ အာဟာေပပည့်ရေေးအတွေ် အသား 
ေဏ္ဍဖံွ့မဖိုးမပီး အသားစားသံုးမှု ပမင့်မားလာရစေန်နှင့် 
ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း ရခတ်မီဖံွ့မဖိုးလာရစေန်အတွေ် နွား၊ 
ေျွဲ၊ ေိတ်၊ သိုး၊ ေေ်၊ ဘဲနှင့် ကေေ်မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်
များ ပဖန့် ပဖူးပခင်း၊ ရမထုန်မ့ဲနည်းပဖင့့် မျ ိုးပမှင့်မျ ိုးပွားမှုေုိ
ပမှင့်တင်ပခင်း၊ ရမွးပမူရေးခခံများတွင် ရောင်းမွန်ရသာ 
တိေစ္ဆာန်ရမွးပမူရေးေျင့်စဉ်များ (Good Animal Hus-
bandry Practices-GAHP) လိုေ်နာေျင့်သုံးရစပခင်း
တို့ေို ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

ပပည်တွင်းပပည်ပ ရစျးေွေ်ခိုင်မာစွာေေှိေန်နှင့် ငါး
ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းဖွံမဖိုးတိုးတေ်ေန် ငါး၊ ပုစွန်ရမွးပမူ
ပခင်းလုပ်ငန်း၌ ရောင်းမွန်ရသာ ရေသတ္တေါရမွးပမူ ရေး 
(Good Aquaculture Practices-GAqP) အတိုင်း
အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ရေး ပံ့ပိုးပခင်း၊ ငါး
ရမွးပမူရေးသင်တန်းများ ရေသအရောေ်ပို့ချပခင်းနှင့် 
လုိအပ်ရသာ သားရပါေ်များပဖန့် ပဖူးရပးပခင်း၊ ငါးရောဂါ
ေိုင်ော ဓာတ်ခွဲခန်းများတည်ရထာင်ပခင်း၊ အရအးပိုင်း
ငါးများ သားရဖာေ်ပခင်းနှင့် ရမွးပမူရေးနည်းပညာများ 
ပံ့ပိုးရပးပခင်း၊ ပမစ်ရချာင်းများအတွင်း ရလှာင်အိမ်ပဖင့် 
ငါးရမွးပမူသည့်နည်းပညာများ ပဖန့် ပဖူးပခင်းလုပ်ငန်း
များ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ် ေှိပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါ ေူးစေ်
ပပန့်ပွားလျေ်ေှိသည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အဓိေ
ေိေ္ခာပဖစ်သည့် စပါးသီးနံှစုိေ်ဧေ (၁၇ ေသမ ၂၀) သန်း
ရေျာ်နှင့် အထွေ်တင်းရပါင်း (၁၂၆၅) သန်းရေျာ် 
စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဓိေေီထွေ်သီးနှံ
များပဖစ်သည့် ရပမပဲ၊ နှမ်း၊ ရနကောစိုေ်ဧေ (၇ ေသမ 
၂၁) သန်းရေျာ်၊ အထွေ်တင်းရပါင်း (၁၈၄) သန်း
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ရေျာ်နှင့် ပဲမျ ိုးစုံသီးနှံများ စိုေ်ဧေစုစုရပါင်း (၉ ေသမ 
၈၁) သန်းရေျာ်၊ အထွေ်တင်းရပါင်း (၁၅၆ ေသမ ၈၉) 
သန်းရေျာ် စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပပင် နှစ် 
အတွင်း အသားမေ်ထေစ်တန် (၁ ေသမ ၀၅) သန်း၊ 
ငါးမေ်ထေစ်တန် (၅ ေသမ ၄) သန်း၊ န့ုိေီလုိဂေမ် (၁၈ 
ေသမ ၇) သန်း၊ ဥအလုံးရေ (၂၂၈၃ ေသမ ၈၁) သန်း 
ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပပင် နိုင်ငံတွင်းအာဟာေချ ို့တဲ့မှုနှုန်း ပမင့့်မား
ရနပခင်းေိုရလျှာ့ချေန် ေည်ေွယ်ေွဲထားရသာ ေဏ္ဍ 
ရပါင်းစုံပါေင်သည့် အမျ ိုးသားအာဟာေ ဖွံ့မဖိုးမှုေိုင်ော 
(၅) နှစ်စီမံေိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၃) ေုိ သေ်ေုိင်ောေန်ကေီး 
ဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများေ ပူးရပါင်းအရောင် 
အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်လျေ် ေိှပါသည်။ ယင်းသ့ုိ စုိေ်ပျ ိုး
ရမွးပမူထုတ်လုပ်မှုများ တိုးတေ်လာရစေန်နှင့် အေည် 
အရသွး ရောင်းထုတ်ေုန်များပဖစ်ရစေန် ဘေ်ရပါင်းစုံ 
မှကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်မှုအေ နိုင်ငံတွင် ေန်နှင့် စားနပ် 
ေိေ္ခာပပည့်စုံရစသည့်အပပင် အပိုအလျှမံျားေို ပပည်ပ
သို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်လျေ် ေှိပါသည်။

နိုင်ငံ၏ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးတွင် အားလုံးညီညွတ်
မျှတေန်လုိအပ်မပီး အထူးသပဖင့် ပပည်နယ်များနှင့် အပခား 
ဖံွ့မဖိုးမှု ရနာေ်ေျရနရသးသည့် ရေသများဖံွ့မဖိုးရအာင် 
ရောင်ေွေ်ရပးပခင်းပဖင့် မမို့ပပနှင့် ရေျးလေ်ေွာဟမှုေို 
ရလျှာ့ချရပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ သို့ပဖစ်ော ရေျးလေ်
ရနပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးဘေ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးအတွေ် ရေျးလေ်ရသာေ်သုံးရေ၊ လျှပ်စစ်မီးေေိှ
ရေးရောင်ေွေ်ပခင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ရောင်နုိင်ေန် အေင်း 
မရပျာေ် မတည်ရငွ ထူရထာင်ရပးပခင်း၊ အသေ်ရမွး 
ေမ်းရေျာင်းေိုင်ောသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ရပးပခင်း၊
ပပည်သူများ၏ တစ်ေုိယ်ရေသန့် ေှင်းရေး၊ ပတ်ေန်းေျင် 
ညစ်ညမ်းမှု ောေွယ်ရေးေို ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ 
နှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ရစပခင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အိမ်
တွင်းမှုေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအား နည်းပညာ၊ အေင်း
အနှီး၊ ရစျးေွေ်ေေှိရစေန် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ညှိနှိုင်းရပးပခင်းလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ် ေှိ
ပါသည်။

သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိန်းသိမ်းောေွယ်ရေး    
နှင့ပ်တ်သေ်၍ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ 

ရဖရဖာ်ေါေီလတွင် ေုလသမဂ္ဂ ဇီေမျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲေွန်ဗင်း
ေှင်း (Convention of Biological Diversity- CBD)၏ 
အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံပဖစ်လာခဲ့မပီး အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ ညီလာခံ
တွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် ဇီေမျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲ ထိန်းသိမ်းပခင်း
ေိုင်ောေည်မှန်းချေ်များေို အရောင်အထည်ရဖာ်ေန် 
နိုင်ငံအေင့် ဇီေမျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲေိုင်ော မဟာဗျူဟာနှင့် 
လုပ်ငန်းစီမံချေ် (၂၀၁၅ -၂၀၂၀) အားရေးေဲွမပီး ဘာသာ 
ေပ်ေိုင်ောလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၅)ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းော ပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါသည်။ ထို့ပပင် အမျ ိုးသားဇီေ
လုံခခုံမှုေိုင်ောမူရဘာင်နှင့်မူေါေေို ထုတ်ပပန်နိုင်ရေး
အတွေ် ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား ဇီေလုံခခုံမှုေိုင်ော မူ
ရဘာင် ရေးေွဲရေးစီမံေိန်းေို ရောင်ေွေ်လျေ် ေှိပါ 
သည်။

ငါးသယံဇာတ ရေေှည်တည်တံ့ရေးအတွေ် ငါး
မဖမ်းေ ောသီသတ်မှတ်ပခင်း၊ တေားမေင်ငါးဖမ်းေီးမှု 
ပရပျာေ်ရစရေးအတွေ် Vessel Monitoring System 
ပဖင့် ရစာင့်ကေည့်ကေပ်မတ်ပခင်း၊ မျ ိုးစိတ်တစ်ခုပခင်း
အလိုေ်/ ငါးဖမ်းဧေိယာအလိုေ် ငါးမဖမ်းေနယ်ရပမ 
များသတ်မှတ်ပခင်း၊ တားပမစ်ထားသည့် ငါးဖမ်းေိေိယာ
များပဖင့့်် မဖမ်းေီးရေးအတွေ် ရစာင့့််ကေည့်စစ်ရေး
ပခင်းများနှင့် ငါးသယံဇာတတည်ေိှမှု အေဲပဖတ်ရလ့လာ
ေန်းစစ်ပခင်း သုရတသနလုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိပါသည်။
ချစ်ခင်အလးစားေြါအြာမိဘပြည်ြူများခင်ဗျား

ယခုနှစ်ေမ္ဘာ့စားနပ်ေေ္ခာရန့၏ ရောင်ပုေ်မှာ 
“ေျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရောင်ချေ်များသည် ေျွန်ုပ်တို့၏ 
အနာဂတ်၊ ပိုမိုရောင်းမွန်ရသာထုတ်လုပ်မှု၊ အာဟာေ၊ 
သဘာေပတ်ေန်းေျင်နှင့် လူရနမှုဘေ” (Our actions 
are our future. Better Production, Better Nutri-
tion, a Better Environment and a Better Life) 
ဟူ၍ ပဖစ်ပါသည်။

မိဘပပည်သူအရပါင်းတို ့၏လူမ ှုစီးပွားဘေနှင့်
သဘာေပတ်ေန်းေျင် ရောင်းမွန်သာယာလှပရစရေး 
အတွေ် နုိင်ငံရတာ်အစုိးေ၏ ယရန့ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ် 
ချေ်များပဖစ်ရသာ အာဟာေပပည့်ေမပီး ရဘးေင်းလုံခခုံ
သည့် စားနပ်ေိေ္ခာဖူလုံစွာေေှိရေး၊ ေင်းေဲချမ်းသာေွာ
ဟမှုများေျဉ်ရပမာင်းရေး၊ ရေျးလေ်ရေသ စည်ပင်
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သာယာဖံွ့မဖိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ်ေမ္ဘာ့စားနပ် 
ေိေ္ခာ၏ ရောင်ပုေ်နှင့် ထပ်တူေျလျေ်ေိှပါရကောင်းနှင့် နို
င်ငံရတာ်အစိုးေအရနပဖင့် ပပည်သူအရပါင်း၏ စိတ်ရော 
ေုိယ်ပါ ပူးရပါင်းပါေင်မှုနှင့်အတူ ေေ်လေ်၍ ေတေ် 

ထမ်းပိုးကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားမည်ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပပုပါ
ရကောင်း ယရန့ေျရောေ်သည့် ေမ္ဘာ့စားနပ်ေိေ္ခာရန့
တွင် မိဘပပည်သူအရပါင်းတို့ထံ ရလးပမတ်စွာသေဏ် 
လွှာရပးပို့အပ်ပါသည်။


