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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ  )
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မာေိော
 ၁။ အမှာစာ ၅

 ၂။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ် ၇

 ၃။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၈

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် “အမျ ိုးသားောေွယ်ရေးနှင့် လုံခခုံရေးရောင်စီ”  ၉

  အစည်းအရေးတွင်ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၂။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၊ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့အစည်းအရေးတွင် ၁၃

  ရပပာကေားသည့် အဖွင့်အမှာစေား 

 ၃။ ပမန်မာနိုင်ငံေုန်သည်များနှင့် စေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းေှင်များအသင်းချုပ်နှင့် ၁၇

  ညီရနာင်အသင်းများမှ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်ရတွ့ဆုံ၍ နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ပပန်လည်တိုးတေ်

  ရောင်းမွန်ရေးဆိုင်ောများ ရဆွးရနွးပွဲတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၄။ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ပပည်ရထာင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တာေန်ေှိသူများနှင့် ၂၁

  ရတွ့ဆုံပွဲတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၅။ ပမန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း နာယေ၊ ဥေ္ကဋ္ဌနှင့် တာေန်ေှိသူများ၊ ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များမှ ၂၄

  ဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌများ၊ တာေန်ေှိသူများနှင့်ရတွ့ဆုံပွဲတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၆။ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့ေင်များအား ရတွ့ဆုံပပီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊  ၂၇

  လူမူရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပငိမ်းချမ်းရေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍  

  ေှင်းလင်းရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၇။ စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့်အမှာစေား ၃၄

 ၈။ နိုင်ငံရတာ်အရပခအရနအေပ်ေပ်အား ပပည်သူလူထုသို့ရပပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း ၃၇
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 ၉။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီနှင့် ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ၊ တိုင်းရဒသကေီး(သို့မဟုတ်) ၄၃

  ပပည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း(သို့မဟုတ်)ရဒသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

  ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၀။ နိုင်ငံရတာ်အရပခအရနအေပ်ေပ်အား ပပည်သူလူထုသို့ ရပပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း ၄၇

 ၁၁။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးသို့ ရပပာကေားသည့် အမှာစေား ၅၁

 ၁၂။ ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား၏ (၇၅)နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုနှစ်ပတ်လည်ရန့အခမ်းအနားတွင်  ၅၄

  ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၃။ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒရော်မတီ၏(၁/၂၀၂၁)ကေိမ်ရပမာေ် အစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့် ၅၈

  အမှာစေား

 ၁၄။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (၃/၂၀၂၁) တွင် ရပပာကေားသည့် ၆၂

  အမှာစေား

 ၁၅။ စီးပွားရေးောရော်မတီအစည်းအရေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား ၆၇

 ၁၆။ စီမံခန့်ခွဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး(၂/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား ၇၀

 ၁၇။ လုံခခုံရေး၊ တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးရော်မတီ (၁/၂၀၂၁)  ၇၄

  အစည်းအရေးတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

သဝဏ်လွှာများ

 ၁။ (၇၄)နှစ်ရပမာေ် ေှမ်းပပည်နယ်ရန့သို့ ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ ၇၉

 ၂။ (၇၄)နှစ်ရပမာေ် ပပည်ရထာင်စုရန့အခမ်းအနားသို့ ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ ၈၁

 ၃။ ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ပမင်သံကေား၏ (၇၅)နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုအထိမ်းအမှတ်ရန့တွင် ၈၄

  ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ

 ၄။ (၇၃)နှစ်ရပမာေ် ချင်းအမျ ိုးသားရန့သို့ ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ ၈၆
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အမှာစာ

ပမန်မာနိုင်ငံသည် ဒုတိယေမ္ဘာစစ်အပပီး ဒီမိုေရေစီ ဒုတိယလှိုင်းနှင့်အတူ ဒီမိုေရေစီ 

နိုင်ငံအပဖစ် ရပါ်ထွေ်ခဲ့ရသာ်လည်း အချနိ်ောလအားပဖင့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်သာ အသေ် 

ေင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ရနာေ်ပိုင်း ပမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးရှုရမှော်ခင်းမှာ အမျ ိုးသား 

အချုပ်အပခာအာဏာ ခိုင်မာေှင်သန်ရေးအတွေ် နိုင်ငံရေးလှိုင်းဂယေ်များကေားတွင်သာ 

ေျင်လည်ခဲ့ကေေသည်။

 ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ တပ်မရတာ်ေ ပုံရဖာ်ထည်ရဆာေ်ရပးခဲ့သည့် ပမန်မာ့ဒီမိုေရေစီ 

အုတ်ပမစ်သည် အရတာ်အတန် အေှိန်ေလာရသာ်လည်း ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ 

ရေေးရောေ်ပွဲတွင်  မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများေှိ ပခင်း ၊  ပွင့်လင်း ပမင်သာမှုအားနည်း ပခင်း ၊ 

ရေေးရောေ်ပွဲနှင့်ပတ်သေ်၍ တပ်မရတာ်၏ သရဘာထားထုတ်ပပန်ချေ်များအရပါ် ရပဖေှင်း 

ရဆာင်ေေေ်ရပးေန် ပျေ်ေွေ်ပခင်း စသည့် အရပခအရနများရကောင့် ဒီမိုေရေစီခေီးလမ်း 

ရနှာင့်ရနှးခဲ့ေပါသည်။

ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာေ်ိ ုရအးချမ်းသာယာပပီး ရခတမ်ဖီွံ့ပဖိုး တိုးတေရ်သာ 

ဒမီိေုရေစဖီေဒ်ေယ ်ပပညရ်ထာငစ်ကုေီးတညရ်ဆာေေ်န ်နစှရ်ပါင်းများစွာ စတိအ်ားထေသ်နလ်ျေ ်

ေှိကေသည်။ တစ်နည်းအားပဖင့် ဒီမိုေရေစီဖေ်ဒေယ်ပပည်ရထာင်စုကေီးသည် နိုင်ငံရတာ်ေှိ 

တိငု်းေင်းသားပပညသ် ူနိငုင်သံားအားလုံးေ ရမှောလ်င့ရ်တာင့တ်ခဲက့ေသည့ ်ပပညရ်ထာငစ်အုပိမ်ေ၊် 

လိုလားချေ်များပင် ပဖစ်သည်။ 

 တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်၏ ရခတ်သမိုင်းအဆေ်ဆေ်တွင် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေး 

ဦးရဆာင်မှုအခန်းေဏ္ဍတွင် အစဉ်တစိုေ် ပါေင်ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ေါေီလ       

(၁)ေေ်ရန့တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒပုဒ်မ (၄၁၇) (၄၁၈)တို့အေ နိုင်ငံရတာ်၏ 

တာေန်အေပ်ေပ်ေို မလွှဲမရေှာင်သာ တာေန်ယူရဆာင်ေေေ်ခဲ့ေရပသည်။
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U U U U U

 ယရန့အချနိ်တွင် တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်နှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး လိုလားသည့် 

ဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းေို စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းပပည့်ေသည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို 

တေားမှေတမှုအပပည့်ပဖင့် တည်ရဆာေ်ရပးရနသည့် အချနိ်အခါပဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားပဖင့် 

တပ်မရတာ်သည် မိမိတို့နိုင်ငံေို စစ်မေ်ပဖစ်ပွားရနသည့် နိုင်ငံအပဖစ်မှ ပငိမ်းချမ်းရသာ 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရသာ တိုင်းပပည်အပဖစ်သို့ ေိုင်းေန်းထူရထာင် ေူးရပပာင်းရပးလျေ်ေှိသည်။              

ပပည်တွင်းနိုင်ငံရေးပဖစ်စဉ်များတွင် ပပည်ပ ပရယာဂ အရနှာင့်အယှေ်များ ေင်းေှင်းပပီး 

တိငု်းေင်းသား အချင်းချင်း/ နိငုင်သံားအချင်းချင်း ေင်းနှီးပငွ့လ်င်းစွာ ရဆွးရနွးအရပဖေှာေနလ်ည်း 

ရဆာင်ကေဉ်းရပးရနသည်။  ယခုအခါ တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေို 

ဖွဲ့စည်း၍ လပုင်န်းစဉ(်၅)ေပ၊် ဦးတညခ်ျေ(်၉)ေပတ်ိုပ့ဖင့ ်နိငုင်ံတ့ာေနေ်ိ ုထမ်းရဆာငလ်ျေေ်ှသိညေ်ိ ု

အားလုံးအသိပင်ပဖစ်သည်။

ဤစာအုပ်တွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 

ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင၏် ၂၀၂၁ ခနုစှ ်ရဖရဖာေ်ါေလီအတငွ်း ရပပာကေားခဲသ့ည့ ်

မနိ့်ခနွ်းများ၊ အမှာစေားများေိ ုစစုည်းထတုရ်ေလိေုပ်ါသည။် နိငုင်ံတ့ာေန ်ထမ်းရဆာငရ်နကေသည့ ်

ေနထ်မ်းများ၊ ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်ဤစာအပုပ်ါ ရဖာပ်ပချေမ်ျားေိ ုရလလ့ာဖတရ်ှုပခင်းအားပဖင့ ်

နိုင်ငံရတာ်၏ ပေတိအရပခအရနေို ရှုပမင်သုံးသပ်ဆင်ပခင်နိုင်ရုံ သာမေ တည်ပငိမ်မှု၊ ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတေမ်ှုနငှ့ ်စစမ်နှသ်ည့ ်ဒမီိေုရေစစီနစ ်အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ဆာငမ်ှု လပုင်န်းစဉမ်ျားတငွ ်

နိုင်ငံသားတစ်ဦးအရနပဖင့် ပူးရပါင်းပါေင်ရဆာင်ေေေ် ကေလိမ့်မည်ဟု ယုံကေည်ရမှော်လင့်လျေ် 

စီစဉ်ထုတ်ရေလိုေ်ေပါသည်။

ပြန်ကြားဖရးဝန်ကြီးဌာန 



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 7

၁။ ပြည်ဖထာင်စုဖရေးဖြာြ်ြွဲဖြာ်မရှင်ြို ပြန်လည်ေွဲ့စည်းပြီး မဲစာရင်းများ 

စစ်ဖဆးပခင်းများအြါအဝင် လုြ်ဖဆာင်သင့်လုြ်ဖဆာင်ထိုြ်သည်များြို 

ဥြဖေနှင့်အညီ ဆြ်လြ်လုြ်ဖဆာင်သွားမည်။

၂။ လတ်တဖလာပေစ်ြွားဖနဆဲပေစ်သည့် COVID-19 ြြ်ဖရာဂါ ြာြွယ်ဖရး 

လုြ်ငန်းများြို အရှိန်အဟုန်မြျြ် ထိထိဖရာြ်ဖရာြ် ဆြ်လြ်ဖဆာင်ရေြ် 

သွားမည်။

၃။ COVID-19 ြြ်ဖရာဂါဖကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားဖရးလုြ်ငန်းများအား 

ပေစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများပေင့် အပမန်ဆုံးြုစားသွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာဝရပငမိ်းချမ်းဖရးရရှဖိရးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြုမ်ှု 

ရြ်စဲဖရးသဖောတူစာချုြ်(NCA)ြါ သဖောတူညီချြ်များအတိုင်း ပေစ်နိုင်သမျှ 

အဖလးထား လုြ်ဖဆာင်သွားမည်။

၅။ အဖရးဖြါ်ြာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ ဖဆာင်ရေြ်ပြီးစီးြါြ 

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တရားမျှတဖသာ 

ြါတစီုေံမီိြုဖရစ ီအဖထဖွထဖွရေးဖြာြြ်ွအဲား ပြနလ်ညြ်ျင်းြ၍ အနိငုရ်သည့ ်

ြါတီအား ေီမိုြဖရစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံဖတာ်တာဝန်အား လွှဲအြ်နိုင်ဖရး 

ဆြ်လြ်ဖဆာင်ရေြ်သွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံဖရး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းပပည့်ေရသာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမှေတမှုအပပည့် 

ေျင့်သုံးပပီး ဒီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရဆာေ်နိုင်ရေး

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေပငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရဆာင်ရေး

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေပပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒေို ေျင့်သုံးပပီး 

နိုင်ငံများအကေား ပငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ဆေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး

၂။ စီးြွားဖရး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေးေို အရပခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များပဖင့ ်ပိမုိဖုွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေေပ်ပီး အပခားစီးပွားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရဆာေ်ရေး

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညပ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ဆာငပ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုဖတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရဆာေ်ရေး

 ( ဂ )  ပပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူပီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရဆာင်ေေေ်ရဖာ်ရဆာင်ရေး

၃။ လူမှုဖရး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတပ်ဖစသ်ည့ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေပ်မေရ်ေး

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာပပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်ပမင့်မားရေး

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် “အမျ ိုးသား 
ောေယွရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးရောငစ်”ီ အစည်းအရေးေိ ု
ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်ရန့ နံနေ်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရတာ် 
သမ္မတအိမ်ရတာ်၌   ေျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည်။

အစည်းအရေးသို့  နိုင်ငံရတာ် ယာယီသမ္မတ 
ဦး ပမ င့် ရဆွ ၊  တ ပ် မ ရတာ် ော ေွ ယ် ရေး ဦး စီး ချု ပ်    
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး   မင်းရအာင်လှိုင်၊  ဒုတိယတပ်မရတာ်  
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်(ကေည်း) 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးစိုးေင်းနှင့် အမျ ိုးသားောေွယ် 
ရေးနှင့် လံုခခုံရေးရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ  တေ်ရောေ်ခ့ဲသည်။

အစည်းအရေးတွင်  တပ်မရတာ် ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပေ် နိငုင်ရံတာ၏် ပဖစရ်ပါ်ရနသည့ ်အရပခအရန 
များနှင့်ပတ်သေ်ပပီး တင်ပပောတွင် ပမန်မာ့တပ်မရတာ် 
သည် ပပည်သူနှင့် ပတ်သေ်လာလှေင် “ပပည်သူသာအမိ၊ 
ပပည်သူသာအဖ”ဟူရသာ ရဆာင်ပုဒ်ေုိ  ရခတ်အဆေ်ဆေ် 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် 
“အမျ ို းသားောေွယ်တေးနှင့် လုံခခုံတေးတောင်စီ” အစည်းအတေးေွင် 

တြပာကေားသည့် ေင်ြပချေ်
(၁−၂−၂၀၂၁)

ဦးထပိထ်ား ရဆာငေ်ေေခ်ဲပ့ါရကောင်း၊ ပပညသ်တူို ့လိလုား 
ရတာင်းဆိရုသာ   “ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစ”် ေိ ုရဆွးရနွး 
ညှိနှိုင်းပခင်း နည်းလမ်းများ၊  ဥပရဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအေရဆာင်ေေေ်ပခင်း နည်းလမ်းတည်းဟူရသာ 
နုိင်ငံရေးယဉ်ရေျးမှုများပဖင့် တည်ပငိမ်ရအးချမ်းစွာ 
အသငွေ်ူးရပပာင်းရပးခဲပ့ါရကောင်း ဦးစွာရပပာကေားသည။်
ပြဋ္ဌာန်းထား

ထို့ရနာေ် ၂၀၁၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ 
အရထရွထရွေေးရောေပ်ွ၊ဲ ၂၀၁၅    ခနုစှ ်   ပါတစီုဒံမီိေုရေစ ီ
အရထွရထွရေေးရောေ်ပွဲ ၊  ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကေားပဖတ် 
ရေေးရောေ်ပွဲနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကေားပဖတ်ရေေးရောေ်ပွဲ 
တို့ေို ရအာင်ပမင်စွာ ေျင်းပရပးခဲ့ပါရကောင်း၊ ၎င်း 
ရေေးရောေ်ပဲွများ၌ ကေီးမားသည့် ရေေးရောေ်ပွဲဆိုင်ော 
အပငင်းပွား မှုများမေှခိဲဘ့ ဲသာမနအ်ပငင်းပွားမှုများေိသုာ 
ရတွ့ေှိခဲ့ေပပီး အဆုိပါ ရေေးရောေ်ပဲွဆုိင်ော အပငင်းပွားမှု 
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များေုိလည်း သေ်ဆိုငေ်ာ ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်နှင့် 
တာေန်ေှိသူများေ ဥပရဒနှင့်အညီ ရပဖေှင်းရပးခဲ့  
ပါရကောင်း၊ ပါတီစုံ ဒီမိုေရေစီစနစ်ေို  ေျင့်သုံးောတွင် 
လွတ်လပ်၍ တေားမှေတရသာ ရေေးရောေ်ပွဲသည် ၎င်း 
စနစ်၏ အသေ်ပင် ပဖစ်ပါရကောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တေား 
မှေတရသာရေေးရောေ်ပဲွ ပဖစ်မှသာလှေင် ပပည်သူ့ဆန္ဒ 
အစစအ်မနှေ်ိ ုထငဟ်ပ ်ရပါ်လငွရ်စမည ်ပဖစပ်ါရကောင်း၊ 
ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)် ပဒုမ် ၄ အေ “နိငုင် ံ
ရတာ်၏ အချုပ်အပခာအာဏာသည် နုိင်ငံသားများထံမှ 
ဆင်းသေ်ပပီး နုိင်ငံရတာ်တစ်ေန်းလုံး၌ တည်သည်”ဟု 
ပပဋ္ဌာန်းထားပါရကောင်း၊ နုိင်ငံရတာ်၏ အချုပ်အပခာ 
အာဏာေုိ ေုိင်တွယ်ေျင့်သံုးမည့် အစုိးေအဖဲ့ွ၊ သေ်ဆုိင်ော 
လွှတ်ရတာ်အသီးသီး၊ ပပည်ရထာင်စု နှင့် တိုင်းရဒသကေီး/ 
ပပညန်ယအ်ဆင့ ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတိုေ့ိ ုရေေးရောေ ်
ပွဲပဖင့် တိုေ်ရိုေ်၍ ရသာ်လည်း ရောင်း၊ သွယ်ေိုေ်၍ 
ရသာ်လည်းရောင်း ၊  ပပည်သူေ ရေေးချယ်ေပခင်း 
ပဖစ်ပါရကောင်း၊   ၎င်းရေေးရောေ်ပွ ဲသည် လွတ်လပ်၊ 
သန့်ေငှ်း၊ တေားမှေတမသှာ ပပညသ်ူ့ဆန္ဒ အစစအ်မနှေုိ် 
ထင်ဟပ်ရပါ်လွင်လျေ် အချုပ်အပခာ အာဏာသည်   
ပပည်သူ/နိုင်ငံသားများထံမှ စစ်မှန်သည့် ဆင်းသေ် 
ပခင်းမျ ိုး ပဖစ်ပါရကောင်း။

ယခုေျင်းပပပီးစီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစုံ 
ဒီမုိေရေစီအရထွရထွရေေးရောေ်ပဲွတွင်မူ ပပည်ရထာင်စု 
ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်၏ တေားေင်ထုတ်ပပန်ခဲ့ရသာ   
မစဲာေင်းအရပါ် စစိစခ်ျေမ်ျားအေ  မမဲသမာမှုပပုနိငုသ်ည့ ်
မဲစာေင်းရပါင်း ၁၀၄၈၂၁၁၆ (တစ်ဆယ်သန်းရလးသိန်းရေျာ်) 
ေှခိဲပ့ါရကောင်း၊        ပပညရ်ထာငစ် ုရေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ၏် 
တေားေငထ်တုပ်ပနခ်ျေ်အေ မရဲပးပိငုခ်ငွ့ေှ်သိ ူဦးရေ ၃၈
 သန်းေ ှ ိ ပပ ီ း ၎င ်းအနေ် ၁၀ သန်းရေျာ ် မ ဲမသမာမှု 
ပဖစ်နိုင်ရကောင်း စိစစ်ရတွ့ေှိချေ်မှာ မဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ 
လူပမာဏ၏ ရလးပံုတစ်ပံုရေျာ် (၂၅ % ရေျာ်) မဲမသမာမှု 
ပဖစ်နိုင်ရနပခင်း ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ၎င်းေိစ္စသည် သာမန် 
မှားယွင်းမှု၊ သာမန်အပငင်းပွားနိုင်မှုမဟုတ်သည်ေို    
ပပညသ်လူထူတုစေ်ပလ်ုံး    ရတွ့ပမငန်ိငုပ်ါရကောင်း၊ ထိသုို ့ 
ရတွ့ပမငန်ိငုရ်အာငလ်ည်း တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်ပငွ့လ်င်း 
ပမငသ်ာစွာ စစိစရ်တွ့ေှခိျေ ်စာေင်းဇယားများ ထတုပ်ပန ်
ပခင်း ၃၀ ကေမိ၊် သရဘာထားထတုပ်ပနခ်ျေမ်ျား ထတုပ်ပန ်

ပခင်းအား ရေေးရောေ်ပွဲမတိုင်မီ ၂ ကေိမ်၊ ရေေးရောေ်ပွဲ 
အပပီး ၄ ကေိမ်၊ စုစုရပါင်း ၆ ကေိမ်၊ တေားေင် ထုတ်ပပန်ခဲ့ 
ပါရကောင်း၊   တပမ်ရတာသ်တင်းစာ ေငှ်းလင်းပွမဲျား၌လည်း 
ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပမီဒီယာ ၅၀ ရေျာ်ရေှ့တွင် သေ်ရသ 
အရထာေ်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုပံဖင့် ပွင့်လင်းပမင်သာစွာ 
ေှင်းလင်းပပသခဲ့ပပီးပဖစ်ပါရကောင်း။

တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အရနပဖင့် ပါတီစံု 
ဒမီိေုရေစစီနစ၏် အတုပ်မစပ်ဖစရ်သာ ရေေးရောေပ်ွအဲား 
လတွလ်ပ၍်      တေားမှေတရသာ ရေေးရောေပ်ွပဲဖစရ်စရေး၊ 
ရိုးသားသည့ ်နိငုင်ရံေးပဖစရ်စရေး ရေေးရောေပ်ွမဲတိငုမ် ီ
ေပင ်အကေမိက်ေမိ ်ရပပာကေားခဲပ့ါရကောင်း၊ “လတွလ်ပ၍် 
တေားမှေတရသာရေေးရောေ်ပွဲ” ပဖစ်ခဲ့ပခင်း ေှိ/ မေှိေို  
ရေေးရောေ်ပွဲေျင်းပသည့်ေေ်  ၁ ေေ်တည်းကေည့်ပပီး 
ဆုံးပဖတ်၍ မေနိုင်ပါရကောင်း၊ ရေေးရောေ်ပွဲမတိုင်မီ 
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးောလ၊ ရေေးရောေ်ပွဲေေ်ောလ၊ 
ရေေးရောေ်ပွဲအပပီးောလ အနည်းဆုံးောလ ၃ ခု၌  
လွတ်လပ်၍  တေားမှေတမှု ေှိ/ မေှိ၊  သံသယေင်းေင်း၊ 
သန့်သန့်ေငှ်းေငှ်း   ေှ ိ/ မေှ ိ  သုံးသပစ်စိစေ်မညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ 
ေျင်းပပပီးစီးခဲသ့ည့ ်ရေေးရောေပ်ွတဲငွ ်၎င်းအချနိေ်ာလ 
၃ ခလုုံး၌ လတွလ်ပမ်ှု၊ တေားမှေတမှု၊ သန့်ေငှ်းမှုများအရပါ် 
အပငင်းပွားဖွယ်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်လည်း ယရန့ 
အထိ ရေေးရောေ်ပွဲနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၀ 
ပါတီမှ ရကေညာချေ် ၂၆ ရစာင် ထုတ်ပပန်ပပီး  ရေေးရောေ်ပဲွ 
ဆိုင်ော မဲမသမာမှုပပုနိုင်သည့် စာေင်းများေို ေှင်းလင်း 
ပပီးစီးမှု မပပီးမချင်း တတယိအကေမိလ်ွှတရ်တာေ်ိ ုဆိငု်းငံ ့
ထားေန် ရတာင်းဆိုခဲ့ပပီးပဖစ်ပါရကောင်း၊ ပပည်ရထာင်စု  
ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်၏ ရဆာင်ေေေ်ချေ်များနှင့် 
ပတ်သေ်၍လည်း  ၁၀−၁၁−၂၀၂၀ ေေ်ရန့မှ ၂၉−၁−၂၀၂၁
 ေေ်ရန့အထိ ပမို့နယ် ၉၉ ပမို့နယ်၌ ဆန္ဒရဖာ်ထုတ်မှု 
၁၂၄ ကေိမ် ပပုလုပ်ခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိေပါရကောင်း။
သဖောထားထုတ်ပြန်ဖကြညာ

တပ်မရတာ်အရနပဖင့်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံ 
ဥပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)်နငှ့ ်တညဆ်ဥဲပရဒများေိ ုရလးစား 
လုိေ်နာလျေ် “လွတ်လပ်၍ တေားမှေတရသာ ရေေးရောေ်ပဲွ” 
ပဖစရ်စရေး ဥပရဒပပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားေိ ု မရေျာလ်နွရ်စဘ ဲ
၂-၁၁-၂၀၂၀ ေေရ်န့တငွ ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစ ီအရထရွထ ွ
ရေေးရောေ်ပွဲ အကေိုောလ၌  ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် အရပခ 
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အရနများ၊ ပပည်ရထာင်စုရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေ 
တည်ဆဲဥပရဒများေုိ ရေျာ်လွန်၍  ညွှန်ကေားချေ် အမျ ိုးမျ ိုး 
ထုတ်ရနမှုများ၊ ကေိုတင်မဲရပးချနိ်၌ ကေုံရတွ့ရနေသည့် 
ဥပရဒနှင့်မညီညွတ်မှုများအား ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ 
အဖွဲ့နှင့် ပပည်ရထာင်စုရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်တ့ုိအား 
သရဘာထားထုတ်ပပန်ရကေညာပခင်း၊ ၂-၁၁-၂၀၂၀ 
ေေရ်န့တငွ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငု ်  အဖွဲ့အစည်း 
အသီးသီးအား လွတ်လပ်၍တေားမှေတရသာ     ရေေးရောေ်ပဲွ 
ပဖစရ်စရေးအတေွ ်ရဒသခတံိငု်းေင်းသားပပညသ်မူျားအား 
ပခိမ်းရပခာေ်မှု မပပုရစရေးနှင့် နုိင်ငံရေးပါတီများ   မဲဆွယ် 
စည်းရံုးလှုပ်ေှားခွင့် ေေိှရစရေးရဆာင်ေေေ်ရပးေန်   သရဘာ 
ထားထတုပ်ပနရ်ကေညာပခင်း၊ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ ေေရ်န့တငွ ်
ရေေးရောေ်ပွဲအပငင်းပွားမှုများ ရပဖေှင်းနိုင်ေန်နှင့်  
လွတ်လပ်၍ တေားမှေတရသာ ရေေးရောေ်ပဲွအပဖစ် အများ 
ပပည်သူ သံသယေင်းေှင်းစွာ အသိအမှတ်ပပုနိုင်ရေး  

သေရ်သခဥံပရဒပဒုမ် ၇၄ နငှ့ ်၇၆ တိုအ့ေ စာေေေစ်ာတမ်း 
များ ေူးယူခွင့်ရတာင်းခံသည့် သရဘာထား ထုတ်ပပန် 
ချေ်ထုတ်ပပန်ပခင်း၊ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ေေ်ရန့တွင် ရေေးရောေ် 
ပွဲရော်မေှင်မှ စာေေေ်စာတမ်းေူးယူခွင့်များေုိ ခွင့်မပပု 
သပဖင့ ် ၎င်းစာေေေစ်ာတမ်းများအား   ေူးယခူငွ့ရ်တာင်းခ ံ
ပခင်းမှာ နိငုင်သံားတစဦ်း၏ ဥပရဒနငှ့အ်ည ီဆန္ဒမရဲပးပိငု ်
ခငွ့ ်အခငွ့အ်ရေးနငှ့ ်ေန့်ေေွပ်ိငုခ်ငွ့ ်အခငွ့အ်ရေးတိုအ့ေ 
ရတာင်းခပံခင်းပဖစသ်ည့အ်တေွ ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးနိငုပ်ါေန ်
တုိေ်တွန်းသည့် သရဘာထားထုတ်ပပန်ပခင်း၊ ၁၄-၁-၂၀၂၁
 ေေရ်န့တငွ ်တပမ်ရတာသ်ား လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှ ်
များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်  
၂၀၃ ဦးတို့ေ ၁၁-၁-၂၀၂၁ ေေ်ရန့၌ အရပခခံဥပရဒနှင့် 
အညီ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် အထူးအစည်းအရေး 
ရခါ်ယူေန် တင်ပပချေ်အား ပငင်းဆန်မှုအရပါ် ဖွဲ့စည်းပုံ 
အရပခခဥံပရဒနငှ့ ်ဆန့်ေျငပ်ခင်း ေှ/ိ မေှ ိပပနလ်ညဆ်န်းစစ ်
ရပးေန် သရဘာထားထုတ်ပပန်ပခင်း ၊ ၂၀-၁-၂၀၂၁ 
ေေရ်န့တငွ ်တပမ်ရတာ၏် ရေေးရောေပ်ွအဲရပါ်    စစိစ ်
ရတွ့ေှိချေ်များ၊ မဲမသမာမှု ပဖစ်ရစနိုင်သည့်စာေင်းများ 
ထုတ်ပပန်ရနေပခင်းမှာ လွတ်လပ်၍ တေားမှေတပပီး 
ပငွ့လ်င်းပမငသ်ာသည့ ်အရထရွထရွေေးရောေပ်ွေဲလဒေ်ိ ု
သသံယေင်းေငှ်းစွာ အသအိမတှပ်ပုလိပုခင်းရကောင့ပ်ဖစ်
ပပီး ပပညရ်ထာငစ်ရုေေးရောေ်ပဲွရော်မေှင်ေ ရပဖေှင်းရပး 
ေန်နှင့် လွတ်လပ်၍ တေားမှေတပပီး ပငွ့လ်င်းပမငသ်ာသည့ ်
ရေေးရောေ်ပွဲေလဒ်ပဖစ်ရကောင်း ထုတ်ရဖာ်ပပသနုိင်မည် 
ဆုိလှေင် ပပည်သူ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်ေို ထင်ဟပ်မည်ပဖစ်၍ 
တပမ်ရတာန်ငှ့ ်အပခားရသာ နိငုင်ရံေးပါတမီျားအရနပဖင့ ်
ပပညသ်ူ့ဆန္ဒနငှ့အ်ည ီလေခ်သံွားမညပ်ဖစ၍် နိငုင်ရံတာ ်
နငှ့ ်နိငုင်သံားများ၏အေျ ိုးစီးပွားေုိ ရေှးရှု၍ ပပည်ရထာင်စု 
လွှတ်ရတာ်ေရသာ်လည်းရောင်း၊ နုိင်ငံရတာ်အစုိးေေ 
ရသာ်လည်းရောင်း၊ ပပညရ်ထာငစ် ုရေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်
ေ ရသာ်လည်းရောင်း နည်းလမ်းေှာရပဖေှင်းရပးပါေန် 
သရဘာ ထားထတုပ်ပနပ်ခင်းတိုေ့ိ ုရဆာငေ်ေေခ်ဲပ့ါရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်အရနပဖင့်  ၎င်းထုတ်ပပန်ချေ်များအား ထုတ်ပပန် 
ခ့ဲသည့်အပပင် အစုိးေအဖဲွ့ထံ အထေ်ပါေိစ္စများေုိ ရပဖေှင်း 
ရပးနုိင်ရေးအတွေ် အမျ ိုးသားောေွယ်ရေးနှင့် လံုခခုံရေး 
ရောငစ်အီစည်းအရေးအား ရခါ်ယရူပးပါေန ်တငပ်ပခဲပ့ါ 
ရကောင်း ရပပာကေားသည်။

တြ်မဖတာ်အဖနပေင့်

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)

ြုေ်မ ၄ အရ “နိုင်ငံဖတာ်၏

အချုြ်အပခာအာဏာသည် နုိင်ငံသားများထံမှ

ဆင်းသြ်ပြီး နုိင်ငံဖတာ်တစ်ဝန်းလုံး၌ 

တည်ဖစရန်”ြိုလည်းဖြာင်း၊

ြုေ်မ ၆ (ဃ)နှင့်  ြုေ်မ ၇ တို့အရ

“စစ်မှန်၍စည်းြမ်းပြည့်ဝဖသာ ြါတီစုံ

ေီမိုြဖရစီစနစ်ထွန်းြားဖရး” ြို 

လည်းဖြာင်း၊ ြုေ်မ ၆ (စ)အရ 

“နိုင်ငံဖတာ်၏ အမျ ိုးသားနိုင်ငံဖရး 

ဦးဖဆာင်မှုအခန်းြဏ္ဍတွင် တြ်မဖတာ်ြ 

ြါဝင်ထမ်းဖဆာင်နိုင်ဖရးတို့ြို

အစဉ်တစုိြ်ဦးတည်သည်”ြုိလည်းဖြာင်း 

လိုြ်နာဖဆာင်ရေြ်လျြ်ရှိ။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်12

ဆေ်လေ်ရပပာကေားောတွင် တပ်မရတာ်အရနပဖင့် 
ရကေညာချေ်များထုတ်ပပန်၍   ဥပရဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 
အတိုင်း ရေေးရောေ်ပွဲနှင့် တိုေ်ရိုေ်သေ်ဆိုင်သည့် 
ပပည်ရထာင်စု ရေေးရောေ်ပဲွရော်မေှင်အား ရပဖေှင်းရပးေန် 
ပထမအဆင့် ရပပာကေားခဲ့ပါရကောင်း၊ ပပည်ရထာင်စု 
ရေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှေ် ရပဖေငှ်းရပးေန ်ပငင်းဆနသ်ည့ ်
အခါ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်မှတစ်ဆင့် ရပဖေှင်းရပး 
နုိင်ပါေန် ရဆာင်ေေေ်ခ့ဲပါရကောင်း၊ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် 
အရနပဖင့ ်ဥပရဒနငှ့အ်ည ီရတာင်းဆိသုည့ ်ပပညရ်ထာငစ် ု
လွှတရ်တာ ်အထူးအစည်းအရေးရခါ်ယရူပးေန ်ပငင်းဆန ်
သည့အ်ခါ လေေ်ှကိေုံရတွ့ရနေရသာ အရပခအရနများေိ ု
နုိင်ငံရတာ်အစုိးေ၊ ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ ပပည်ရထာင်စု 
ရေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်တစခ်ခုေု နည်းလမ်းေှာရပဖေငှ်း 
ရပးပါေန် ရတာင်းဆိုခဲ့ပါရကောင်း၊ ၎င်းအဆင့်အားလုံး 
ပငင်းပယ်ခံေသည့်အခါ အမျ ိုးသားောေွယ်ရေးနှင့် လံုခခုံ 
ရေးရောငစ်တီငွ ်အဓေိတာေနေှ်ရိသာ သမ္မတဦးစီးသည့ ်
အေပ်ဘေ်၊ စစ်ဘေ်အားလုံးေို ေိုယ်စားပပုရသာ 
“အမျ ိုးသားောေယွရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးရောငစ်”ီ အစည်း 
အရေးရခါ်ယူ၍ ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးကေေန် တင်ပပခ့ဲပါရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ဤသို့ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်း၊ ဥပရဒ 
များနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါရကောင်း။
လိုြ်နာဖဆာင်ရေြ်

တပ်မရတာ်အရနပဖင့်  ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံဥပရဒ 
(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၄ အေ “နိုင်ငံရတာ်၏ အချုပ်အပခာ 
အာဏာသည် နုိင်ငံသားများထံမှ ဆင်းသေ်ပပီး နုိင်ငံရတာ် 
တစ်ေန်းလုံး၌ တည်ရစေန်” ေို လည်းရောင်း၊ ပုဒ်မ ၆
 (ဃ) နငှ့ ် ပဒုမ် ၇ တိုအ့ေ “စစမ်နှ၍်    စည်းေမ်းပပည့ေ်ရသာ 
ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစထ်နွ်းေားရေး” ေိ ုလည်းရောင်း၊   
ပုဒ်မ ၆ (စ)အေ “နိုင်ငံရတာ်၏ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေး 
ဦးရဆာငမ်ှုအခန်းေဏ္ဍတငွ ်တပမ်ရတာေ် ပါေငထ်မ်း 
ရဆာင်နိုင်ရေးတို့ေို အစဉ်တစိုေ်ဦးတည်သည်” ေို 
လည်းရောင်း လိုေ်နာရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပါရကောင်း၊ 
၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်အရထရွထရွေေးရောေပ်ွ၌ဲ ပဖစပ်ွားခဲရ့သာ 
မဲမသမာမှု ပဖစ်နုိင်သည့်စာေင်း ၁၀၄၈၂၁၁၆ (တစ်ဆယ်သန်း 

ရလးသိန်းရေျာ်) အား တာေန်ေိှသူအဆင့်ဆင့်ေ ရပဖေှင်း 
ရပးမှုမေှဘိ ဲလွှတရ်တာအ်သီးသီးအား ရခါ်ယပူခင်း၊ အစိုးေ 
ဖွဲ့ေန် ကေိုးစားပခင်းတို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ 
(၂၀၀၈ ခနုစှ)် ပဒုမ် ၄၀ (ဂ) နငှ့ ်ပဒုမ် ၄၁၇ ပါ “နိငုင်ရံတာ ်
အာဏာေို အဓမ္မနည်းပဖင့် ေယူေန် ရဆာင်ေေေ်ပခင်း”  
ပဖစ်ပါရကောင်း ရဆွးရနွးရပပာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်ယာယီသမ္မတေ  တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၏် တငပ်ပချေအ်ား သုံးသပရ်ဆွး 
ရနွးပပီး ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)် ပဒုမ်    ၄၁၇
 အေ နိငုင်ရံတာအ်ား အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာပပီး 
ပဒုမ်  ၄၁၈၊  ပဒုမ်ခွ(ဲေ)အေ  နိငုင်ရံတာ၏်ဥပရဒပပုရေး၊ 
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးအာဏာတ့ုိအား တပ်မရတာ် 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ လွှအဲပ်တာေန်ရပးလုိေ်ရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ်
ဆေလ်ေတ်ငပ်ပရဆွးရနွးောတငွ ်   တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်  
ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ် 
များအား ရလးစားလိုေ်နာလျေ် နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန် 
အေပေ်ပအ်ား ယာယသီမ္မတမ ှလွှရဲပပာင်းတာေနရ်ပးထား 
သည့ ်ယရန့မစှ၍ စတငရ်ဆာငေ်ေေမ်ညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ 
နုိင်ငံရတာ်တာေန်ရဆာင်ေေေ်ပခင်းအား ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံ 
ဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပါ  ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်   ဖွဲ့စည်းပုံ 
အရပခခဥံပရဒေိ ုရေျာလ်နွပ်ခင်းမေှရိသာ  တညဆ်ဥဲပရဒ 
များအတိငု်း လိေုန်ာရဆာငေ်ေေသ်ွားမည ်ပဖစပ်ါရကောင်း 
နှင့် စစ်မှန်၍စည်းေမ်းပပည့်ေရသာ ပါတီစုံဒီမုိေရေစီ 
စနစ်ေုိ တေားမှေတမှုအပပည့်ပဖင့် တည်ရဆာေ်သွားမည် 
ပဖစ်ပပီး အရေးရပါ်ောလဆိုင်ော ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့် 
အည ီရဆာငေ်ေေပ်ပီးစီးပါေ လတွလ်ပ၍်တေားမှေတရသာ 
အရထွရထွရေေးရောေ်ပွဲအား ေျင်းပရပးသွားမည် 
ပဖစ်ပပီး ရေေးရောေ်ပွဲတွင် အနိုင်ေနိုင်ငံရေးပါတီအား 
နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို လွှဲရပပာင်းရပးသွားမည် ပဖစ်ပါ 
ရကောင်းပဖင့် တင်ပပရဆွးရနွးရပပာကေားခ့ဲရကောင်း တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံး၏  သတင်းထတုပ်ပနခ်ျေအ်ေ 
သိေှိေသည်။

GGGG HHHH
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၊ 
ပပည်ရထာင်စုအစုိးေအဖဲွ့ အစည်းအရေးေုိ ရဖရဖာ်ေါေီလ 
၂ ေေ်ရန့ နံနေ်ပုိင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေိှ နုိင်ငံရတာ် 
သမ္မတအိမ်ရတာ်၊ အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပပပုလပုေ်ာ 
တပ်မရတာ် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

အဆိပုါအစည်းအရေးသို ့ယာယသီမ္မတဦးပမင့ရ်ဆ၊ွ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထနွ်းဦး၊ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် 
ဦးေင်းေှနိ၊် ဦးေိေုိလုှိုင၊် ဦးချစန်ိငု၊် ဦးေိေုိ၊ု ဦးပမင့က်ေိုငန်ငှ့ ်
ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်းတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ်ေ အစည်းအရေး 
အဖွင့်အမှာစေား ရပပာကေားောတွင် တပ်မရတာ်မှ 
တာေနယ်ပူပီးရနာေပ်ိငု်း အစိုးေအဖွဲ့၏ အပုခ်ျုပရ်ေးနငှ့ ်
စမီခံန့်ခွရဲေးပိငု်းဆိငုေ်ာများ ရဆာငေ်ေေန်ိငုေ်နအ်တေွ ်
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ တာေနရ်ပးခန့်အပပ်ခင်းပဖစပ်ပီး 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးေ၊ 
ြပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့အစည်းအတေးေွင်တြပာကေားသည့် အဖွင့်အမှာစေား

(၂−၂−၂၀၂၁)

ယခခုန့်အပပ်ခင်းခေံသည့ ်ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများသည ်
နိုင်ငံရတာ်အတွေ်၊ တိုင်းပပည်အတွေ် အမှန်တေယ် 
ရဆာင်ေေေ်နိုင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များပဖစ်သည်ေို ယုံကေည် 
ရကောင်း၊ အားလုံးသညအ်ရတွ့အကေုံေှပိပီး၊ အေညအ်ချင်း 
ေှသိည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိို၏့အရတွ့အကေုံနငှ့ ်
အေည်အချင်းများေို အသုံးချပပီး မိမိတို့ေျောေဏ္ဍ 
အလိုေ် ရဆာင်ေေေ်ေန်အတွေ် တာေန်ရပးအပ်ပခင်း 
ပဖစရ်ကောင်း၊ အစိုးေတစေ်ပသ်ည ်စရုပါင်း ဦးရဆာငမ်ှုပဖင့ ်
ရဆာင်ေေေ်ပခင်းသည် ပုိမုိရောင်းမွန်ရကောင်း၊ သေ်ဆုိင်ော 
ေနက်ေီးဌာနများအလိေ်ု တာေနယ် ူရဆာငေ်ေေ်ကေေမည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ စုရပါင်းတိုင်ပင်ရဆွးရနွးပပီး တိုင်းပပည် 
အတေွ ်ရောင်းရအာငရ်ဆာငေ်ေေမ်ည ်ဆိသုည့မ်နူငှ့သ်ာ 
သွားရစချင်ရကောင်း၊ အဓိေမှာ တိုင်းပပည်အရနနှင့် 
ပဖတ်သန်းလာေသည့် ဒီမုိေရေစီအစုိးေနှစ်ခု၏ တုိင်းပပည်၏ 
အရတွ့အကေုံနှင့် နိုင်ငံတော၏ အရတွ့အကေုံများေို 
ကေည့ပ်ပီး ရောင်းသည့အ်ချေမ်ျားေိ ုပိပုပီးခိငုခ်ိငုမ်ာမာ 
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ပဖစရ်အာင ်ရောင်းရအာင ်ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အရောင်းေှသိလိ ုအဆိုးများလည်းေှရိကောင်း အစိုးေ၏ 
ရဆာငေ်ေေခ်ျေမ်ျားအရပါ် ပပညသ်မူျားနငှ့ ်နိငုင်တံော၏ 
တ့ံုပပန်ချေ်များေိှရကောင်း၊ နုိင်ငံတောနှင့် ဆေ်ဆံောတွင်  
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒပဖစ်သည့် လွတ်လပ်၍ 
တေ်ကေရသာ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒ၊ ကေားရနမူေါဒနှင့် 
ရဆာငေ်ေေမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်အံားလုံးနငှ့ ်မတိေ်တ ်
မပပတဆ်ေဆ်ရံေး၊ ပငမိ်းချမ်းစွာ အတယူဉှတ်ွရဲနထိငုရ်ေး 
မူကေီး(၅)ေပ် အရပါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာေပ်တည်၍ မိမိတို့ 
နိုင်ငံ၏ ဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ 
ရလှောေလ်မှ်းေနပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစလီမ်းရကောင်း 
ဆိုောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်ေိုေ်ညီသည့် ဒီမိုေရေစီ 
လမ်းရကောင်းေို ရပပာပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုယ့်နိုင်ငံ၏ 
Stand အရပါ်တွင်သာယူပပီး သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ 
တ့ုိအရနပဖင့် လွတ်လပ်ပပီးတေ်ကေသည့် ဘေ်မလုိေ်ရသာ 
နိငုင်ပံခားရေးမေူါဒနငှ့သ်ာ ရဆာငေ်ေေမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မမိတိိုသ့ည ်ကေားောလ တာေနယ်ေူရသာ အဖွဲ့အစည်း 
ပဖစ်သပဖင့် မှားယွင်းရဆာင်ေေေ်၍မေဘဲ အရလးထား 
ရဆာငေ်ေေေ်န ်လိရုကောင်း၊ ဒမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုရလှောေ ်
လှမ်းောတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပေတိအရပခအရနနှင့် 
ေိုေ်ညီသည့် ဒီမိုေရေစီစနစ်ေို သွားေန်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထိုသို့ရဆာင်ေေေ်နိုင်ေန်အတွေ် မိမိတို့အရနပဖင့် ထိန်း
သမိ်းရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း ရပပာကေားသည။်
သမာသမတ်ရှိစွာပေင့်ဖဆာင်ရေြ်

ထိုရ့နာေ ်ရေေးရောေပ်ွနဲငှ့ပ်တသ်ေ၍် မှာကေား 
ောတငွ ်မစဲာေင်းမှားယငွ်းမှုများေိ ုရဖာထ်တုရ်ဆာငေ်ေေ ်
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညရ်ထာငစ် ုရေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်
အား အသစ်ပပန်လည်ဖွဲ့စည်းပပီး ရဆာင်ေေေ်မှုများ 
ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေေးရောေ်ပွဲနှင့် 
ပတ်သေ်ပပီး မဲစာေင်းစိစစ်မှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
တပမ်ရတာမ် ှထတုပ်ပနခ်ျေမ်ျားသည ်ခိငုမ်ာမှုေှရိကောင်း၊ 
မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများအား တပ်မရတာ်မှ စတင်သိေှိ 
ချနိ်တွင် ေှင်းလင်းရဆာင်ေေေ်နိုင်ေန်အတွေ် ထုတ်ပပန် 
ချေ်များထုတ်ပပန်ခ့ဲရကောင်း၊ သ့ုိရသာ် ယခင်ရေေးရောေ်ပဲွ 
ရော်မေှင်မှ တ့ံုပပန်မှုမေိှခ့ဲရကောင်း၊ ပမို့နယ် ၃၁၄ ပမို့နယ်ေုိ 
စစိစရ်ဆာငေ်ေေခ်ဲရ့ကောင်း၊ တပမ်ရတာ၏် စစရ်ဆးရတွ့ေှ ိ
ချေ်များတွင် နည်းပညာအေ ေွန်ပျူတာ၏ ဖတ်ရှုမှု 

Error အနည်းငယ်မှလဲွ၍ ကေီးမားစွာမှားယွင်းမှုမေိှရကောင်း၊ 
အဆိုပါေိစ္စေပ်နှင့် ပတ်သေ်၍ သမာသမတ်ေှိသည့် 
လူပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် စစ်ရဆးပပီး ေလဒ်များ ထွေ်ရပါ်လာ 
ပါေ ဥပရဒနှင့်အညီ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွားမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ မဲစာေင်းများအား ရဆာင်ေေေ်ောတွင် 
လူဦးရေစာေင်းများ မှန်မှန်ေန်ေန်ေှိရစေန်အတွေ် 
လည်း အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကေီးကေပ်ရေးနှင့် ပပည်သူ့ 
အငအ်ားေနက်ေီးဌာနမ ှ၂၀၁၄ ခနုစှသ်န်းရခါငစ်ာေင်းနငှ့ ်
၂၀၁၉ ခုနှစ် ရေှ့ရပပးသန်းရခါင်စာေင်းများအရပါ် မူတည်၍ 
စာေင်းများမှန်မှန်ေန်ေန်ပဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်ေန် 
လိရုကောင်း၊ မတှပ်ုတံငမ်ေေှရိသးသည့ ်နိငုင်သံားများအား 
အပမနဆ်ုံးေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အထူးသပဖင့် တိုင်းေင်းသားရဒသများတွင် မှတ်ပုံတင် 
မေေှိရသးသည့် တိုင်းေင်းသားများေှိရကောင်း၊ ထိုသို့ 
ရဆာင်ေေေ်ောတွင်လည်း သမာသမတ်ေိှစွာပဖင့်  ရဆာင်ေေေ် 
ေန်လိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။
စီမံဖဆာင်ရေြ်ကြရမည်ပေစ်

ဆေ်လေ်၍ COVID-19 ရောဂါောေွယ် 
ထိန်းချုပ်ေုသရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ မှာကေားောတွင် 
ယခုအခါ COVID-19 ေပ်ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ် 
ေသုရေးအား အေှနိအ်ဟနုမ်ပပတ ်ဆေလ်ေ်ရဆာငေ်ေေ ်
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ COVID-19 ရောဂါောေွယ်ရေး 
နှင့်ပတ်သေ်၍ ထုတ်ပပန်ထားသည့်အမိန့်များသည် 
ပပင်ဆင်ချေ်မထုတ်ပပန်မီ အချနိ်အထိ အတည်ပင် 
ပဖစ်ရကောင်း ၊  ောေွယ်ရဆးထိုး ပခင်းလုပ်ငန်းများ 
ေိလုည်း စည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီဆေလ်ေ ်ရဆာငေ်ေေ ်
ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညပ်မှ မှာယူထားသည့် ောေွယ် 
ရဆးများ ရောေ်ေှိရေးအတွေ်လည်း လုိအပ်သည့်        
ရလယာဉ်ပဖတ်သန်းခွင့်ေိစ္စေပ်များအား လပုထ်ုံးလပုန်ည်း 
များနှင့်အညီ ဆေ်လေ် ရဆာင်ေေေ်သွားေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း ၊  COVID-19 ရောဂါ ပဖစ်ပွားရနချနိ်  
ောလအတွင်း နိုင်ငံေပ်ပခားတွင် ောလေှည်ကောစွာ 
ပတိမ်ဒိေု္ခခရံနကေေသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံားများအရနပဖင့ ်
မိမိတို့ ပမန်မာနိုင်ငံသို့ ပပန်လာသင့်ရကောင်း၊ အဆုိပါ 
ပပည်ပရောေ် ပမန်မာနုိင်ငံသားများအား အပမန်ဆံုး 
ပပန်လည်ရခါ်ယူနိုင်ရေး စီမံရဆာင်ေေေ်ကေေမည် ပဖစ် 
ရကောင်း ၊  ရောဂါေို  ကေိုတင်ောေွယ် ပခင်းသည် 
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အရောင်းဆုံး ပဖစရ်ကောင်း၊ ပညာရပးပခင်း၊ ောေယွပ်ခင်း၊ 
ေုသပခင်းများတွင် ေုသပခင်းမှာ ေုန်ေျစေိတ်များ 
ရကောင်း၊ ောေယွမ်ှုေိ ုရဆာငေ်ေေေ်ာတငွ ်လအူများေိ ု
ေူးစေ်ခံမည့်အစား စစ်ရဆးမှုများ ပုိမုိပပုလုပ်၍ ထိန်းချုပ် 
ရဆာင်ေေေ်ပါေ ေူးစေ်မှုများ ရလျာ့ေျသွားမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ တရုတ်နုိင်ငံတွင်လည်း ပမို့လံုးေျွတ် စစ်ရဆးပပီး 
ေူးစေ်သူများေို ခွဲထုတ်၍ ထပ်မံေူးစေ်မှုများေို 
ရလှောခ့ျနိငုခ်ဲသ့ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ မမိတိို ့အရနနငှ့ ်
လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး စစ်ရဆးရဆာင်ေေေ်နိုင်ေန် 
အတေွ ်ေျန်းမာရေးနငှ့ ်အားေစားေနက်ေီးဌာနသာမေ 
သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာနများ အားလုံးပူးရပါင်း ေူညီ 
ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ဗဒု္ဓဘာသာဘေုားရစတမီျား 
အပါအေင် သေ်ဆိုင်ောဘာသာအလိုေ် ဘာသာရေး 
အရဆာေ်အဦများတွင် ဘုေားေတ်ပပုပခင်း၊ ကေည်ညို 

ပခင်းများအား COVID-19 စည်းမျဉ်း စည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီ
ပပုလပုရ်ပးသွားေန ်ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း ရပပာ 
ကေားသည်။
ဝိုင်းဝန်းြူညီဖဆာင်ရေြ်

ယင်းရနာေ ်စီးပွားရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မှာကေား 
ောတွင် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ပပီး 
COVID-19 ေပရ်ောဂါ ပဖစပ်ွားရနသည့ ်ယခေုာလတငွ ်
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့်  စေ်ရုံ ၊  အလုပ်ရုံများ 
ပိတ်ထားေသပဖင့်  စီးပွားရေး ေျဆင်းခဲ့ရကောင်း ၊ 
ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ လဦူးရေ ၇၀ ောခိငုန်ှုန်းသည ်ရေျးလေ ်
ရနပပည်သူများပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့  နိုင်ငံသူ နိုင်ငံ 
သားများသည် စိေု်ပျ ိုးရမွးပမူရေးေို အဓိေ အရပခခံ၍ 
ရဆာင်ေေေ် ကေရကောင်း ၊  နို င်ငံ့ စီးပွားရေးအတွေ်  
စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းေိ ုပစပ်ယထ်ား၍မေရကောင်း၊ 
တစေ်မ္ဘာလုံးတငွ ်လဦူးရေ ၇ ဘလီယီရံေျာေ်ှရိကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်ေေိ္ခာလိအုပခ်ျေအ်ပမေဲှရိနမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အဆိုပါ ေိေ္ခာလိုအပ်ချေ်ေို ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ေေေ် 
မည်ဆိုပါေ မိမိတို့နိုင်ငံေှိ ပပည်သူများ အလုပ်အေိုင် 
ေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် စီးပွားရေးေို 
နလနထ်ရူအာင ်ရဆာငေ်ေေ်ေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ အလပု ်
လေမ်ဲပ့ဖစရ်နသမူျား ေငရ်ငေွေှသိည့ ်အလပုအ်ေိငုမ်ျား 
ေေှိရအာင် ရဆာင်ေေေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုး 
ရမွးပမူရေးနငှ့ ်ပတသ်ေပ်ပီး စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနငှ့ ်
ဆညရ်ပမာင်းေနက်ေီးဌာနမ ှေိငု်းေန်းေညူ ီရဆာငေ်ေေေ်န ်
လိုရကောင်း၊ ေပ်တန့်ထားသည့်စေ်ရုံများေိုလည်း 
COVID-19 စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီပပန်လည် 
လည်ပတ်နိုင်ရေး စီမံရဆာင်ေေေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
အချ ို့စေ်ရုံအလုပ်ရုံများသည် COVID-19 စည်းေမ်း 
ချေမ်ျားေိ ုလိေုန်ာမှုမေှဘိ ဲလပုင်န်းများ ရဆာငေ်ေေရ်န 
သည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ စေ်ရံု အလုပ်ရံုများတွင် အလုပ် 
လပုေ်ိငုရ်နကေသမူျားအား သွားလာရေး စည်းေမ်းများ 
စနစ်တေျေိှရစေန် ရဆာင်ေေေ်ေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ ရောဂါ 
ောေွယ်ရေးအတွေ် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများေို 
အသေသ်ာဆုံးရေးနှုန်းများပဖင့ေ်ေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေေ ်
ရပးေနန်ငှ့ ်လိအုပသ်ညမ်ျားေိ ုနိငုင်ရံတာမ် ှေျခရံဆာင ်
ေေေရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ COVID-19 ရောဂါ ောေွယရ်ေး 
ေနပ်ုရံငမွျားမ ှမပဖစမ်ရန ရဆာငေ်ေေရ်ပးေမည့ ်လပုင်န်း 

နိုင်ငံတြာနှင့် ဆြ်ဆံရာမှာ

မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပခားဖရးမူဝါေပေစ်သည့် 

လွတ်လြ်၍ တြ်ကြဖသာ 

နိုင်ငံပခားဖရးမူဝါေ၊ ကြားဖနမူဝါေနှင့် 

ဖဆာင်ရေြ်မည်ပေစ်၊

နိုင်ငံအားလုံးနှင့် မိတ်ဝတ်မပြတ် 

ဆြ်ဆံဖရး၊ ပငိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ 

ဖနထိုင်ဖရးမူကြီး(၅)ရြ်အဖြါ်တွင် 

ခိုင်ခိုင်မာမာရြ်တည်၍ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 

ေီမိုြဖရစီလမ်းဖကြာင်းဖြါ်တွင်

ခိုင်ခိုင်မာမာဖလျှာြ်လှမ်းရန်ပေစ်၊

ေီမိုြဖရစီလမ်းဖကြာင်းဆိုရာတွင် 

မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်ြိုြ်ညီသည့်

ေီမိုြဖရစီ လမ်းဖကြာင်းြို

ဖပြာပခင်းပေစ်။
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များပဖစရ်ကောင်း၊ ပပည်တွင်းခေီးသွားလာမှုနှင့် ဟိုတယ် 
လပုင်န်းများအား COVID-19 စည်းမျဉ်း စည်းေမ်းများေိ ု
တိေျစွာလိုေ်နာရစလျေ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရဆာင်ေေေ် 
ရပး သွား မ ည် ပဖ စ် ရကော င်း ၊  ပပ ည် သူ များ အား လုံး  
COVID-19 စည်းေမ်းများနှင့်အညီ ရနထိုင်လုပ်ေိုင် 
ရဆာငေ်ေေေ်နအ်တေ်ွ တာေနေ်ှအိဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမ ှ
ကေပ်မတ်ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုပပီး ပပည်သူများအရနပဖင့် 
တာေန်သိစွာပဖင့် လိုေ်ပါရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
COVID-19 ရောဂါနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ လထူမု ှအသပိညာများ 
ေေိှရစေန်အတွေ် ပပန်ကေားရေးေန်ကေီးဌာနမှ ေျယ်ေျယ် 
ပပန့်ပပန့် ပပနက်ေားရပးေန ်လိရုကောင်း၊ ပပနက်ေားရပးေန၊် 
ပညာရပးေန်၊ ရဖျာ်ရပဖရပးေန်ဆိုသည့် မူေါဒအတိုင်း 
ရဖျာရ်ပဖပခင်းလပုင်န်းများ ရဆာငေ်ေေေ်ာတငွ ်အမျ ိုးသား 
ယဉရ်ေျးမှုစရိေုလ်ေ္ခဏာများေိ ုထနိ်းသမိ်းသည့ ်ရဖျာ်
ရပဖမှုများပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ ရခတ်မီသည်ေို အားရပး 
ရသာ်လည်း ရခတ်လွန်သည်ေို အားမရပးရကောင်း၊ 
COVID-19 ရကောင့ပ်ဖစပ်ွားလာသည့ ်စီးပွားရေးေျဆင်း 
မှုေို ပပန်ပပီးနလန်ထူလာရအာင် မိမိတို့အရနပဖင့်ဘေ် 
ရပါင်းစုမံ ှေိငု်းေန်းပပီး ရဆာငေ်ေေသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း 
ရပပာကေားသည်။
တည့်မတ်ထိန်းသိမ်း

ထို့ရနာေ် လုပ်ငန်းတာေန်များရဆာင်ေေေ် ော 
တွင်  ဥပရဒနှင့်အညီ ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုအပ်မှုနှင့်  
ပတ်သေ်၍ မိမိတို့ ေဏ္ဍအလိုေ် ရဆာင်ေေေ်ောတွင် 
လည်း ဥပရဒနငှ့အ်ည၊ီ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီ
ရဆာင်ေေေ်သွားေန် လိုရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် ဥပရဒ 
နှင့်အညီပဖစ်ရအာင် အပမဲရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ယခုပဖစ်ပွားခဲ့သည့် ေိစ္စတွင်လည်း မိမိတို့ အရနပဖင့် 
ဥပရဒနှင့်အညီပဖစ်ရအာင် ကေိုတင်စဉ်းစား ခဲ့ရကောင်း၊ 
မိမိတို့အရနနှင့် အကေိမ်ကေိမ် ရမတ္တာေပ်ခံ ရဆာင်ေေေ် 
ခ ဲ ့ရသာ ်လည်း လု ံ းေရေ ှာင ်လ ွှ ဲ၍ မေရသာရကောင့ ်
တိုင်းပပည်အတွေ် ယခုလမ်းရကောင်းေို ရေေးချယ် 
ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ရနာင် ရေေးရောေ်ပွဲ 
ပပုလုပ်၍ ပဖစ်ရပါ်လာမည့်အစိုးေတာေန်မယူမီ မိမိတို့ 
အရနပဖင့် တိုင်းပပည်ေို တည့်မတ်ထိန်းသိမ်းရပးေန် 

လိုရကောင်း၊ အရပခအရနအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ယိမ်းယိုင် 
ရနသည့ ်အရပခအရနများေိလုည်း ေညူတီည့မ်တရ်ပးေန ်
လိုရကောင်း၊ တိုင်းပပည်ေို တည်ပငိမ်ရအာင် ရဆာင်ေေေ် 
ောတွင် ဥပရဒအေ ရဆာင်ေေေ်ေမည်များေှိရကောင်း၊ 
အရေးရပါ်ောလ တစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားချနိ်တွင်  
ရေေးရောေ်ပွဲဆိုင်ော ေိစ္စေပ်နှင့် COVID-19 ရောဂါ  
ောေွယ်ထိန်းချုပ် ေုသရေးေိစ္စေပ်များေို ဦးစားရပး 
ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုင်ော 
လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေေေ်ောတွင်လည်း ဘဏ္ဍာရေး 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ၊ ဥပရဒနှင့်အညီ 
ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ မညသ်ည့ေ်စိ္စေိ ုရဆာငေ်ေေ ်
သညပ်ဖစရ်စ  ဥပရဒနငှ့ ်အည ီရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း 
မှာကေားသည်။
အပမန်ဆုံး ပြန်လည်ဖော်ဖဆာင်

ဆေ်လေ်၍ နိုင်ငံတောဆေ်ဆံရေးဆိုင်ော 
ေစိ္စေပမ်ျား၊ ရေေးရောေပ်ွ ဲပပနလ်ညေ်ျင်းပေနအ်တေွ ်
လိုအပ်သည့် သန်းရခါင်စာေင်းများ မှန်ေန်ရအာင် 
ရဆာင်ေေေ်ေန် ေိစ္စေပ်များ၊ ဘုေား၊ ရစတီပုထိုးများ 
ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ် သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီး 
ဌာနများမ ှCOVID-19 စည်းေမ်းသတမ်တှခ်ျေ်များနငှ့ ်
အည ီ ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှ ်နိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေေေ်နေ်စိ္စေပမ်ျား၊ 
ပပည်ပရောေ် ပမန်မာနိုင်ငံသားများအား အပမန်ဆုံး 
ပပနလ်ညရ်ခါ်ရဆာငန်ိငုေ်နအ်တေွ ်ရဆာငေ်ေေေ်နေ်စိ္စ 
ေပမ်ျား၊ ဟိတုယလ်ပုင်န်းများ ပပနလ်ညလ်ညပ်တန်ိငုရ်ေး 
အတေွ ် COVID-19 စည်းေမ်းသတမ်တှခ်ျေ်များနငှ့အ်ည ီ
ရဆာင်ေေေ်ေန်ေိစ္စေပ်များအား မှာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် တေ်ရောေ်လာကေသည့် ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများေ မိမိတို့ေန်ကေီးဌာနအလိုေ် ဆေ်လေ် 
ရဆာငေ်ေေမ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားအားေငှ်းလင်းတငပ်ပကေော 
တပ်မရတာေ်ာေွယ်ရေးဦးစီးချုပေ် လိုအပ်သည်များ 
အား ပဖည့်စွေ်မှာကေားသည်။

၎င်းရနာေ ်တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် 
နိဂုံးချုပ်အမှာစေားရပပာကေားပပီး အစည်းအရေးအား 
ရုပ်သိမ်းလိုေ်သည်။
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 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ရဖရဖာ်ေါေီလ ၃ ေေ်ရန့ နံနေ် 
၁၁ နာေတီငွ ်ရနပပည ်ရတာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာသ်မ္မတအမိရ်တာ၊် 
ငုရေှေေါခန်းမ၌ ပမန်မာနိုင်ငံေုန်သည်များနှင့် စေ်မှု 
လေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျား အသင်းချုပန်ငှ့ ်ညရီနာငအ်သင်း 
များမှ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ရတွ့ဆုံသည်။

 ရတွ့ဆုပံွသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ 
ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၊် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်(ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ဖဒိမုန်းပငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ဆ၊ွ အတငွ်း 

ြမန်မာနိုင်ငံေုန်သည်များနှင့် စေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းေှင်များအသင်းချုပ်နှင့် 
ညီတနာင်အသင်းများမှ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်တေွ့ဆုံ၍ 

နိုင်ငံ့စီးပွားတေး ြပန်လည်ေိုးေေ်တောင်းမွန်တေးဆိုင်ောများ တဆွးတနွးပွဲေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား 

(၃−၂−၂၀၂၁)

ရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရအာငလ်င်းရဒွးနငှ့ ်တွဖဲေ ်
အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ပမနမ်ာနိငုင် ံ
ေနုသ်ညမ်ျားနငှ့ ်စေမ်ှုလေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျားအသင်း
ချုပ ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာမ်င်းေင်း၊ ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌများပဖစက်ေသည့ ်
ရဒါေ်တာ ရမာင်ရမာင်ရလး၊ ဦးရေပဖိုး၊ ဦးရသာင်းတင်၊ 
ဦးလှရမာင်ရေှေ၊ အရထွရထွအတွင်းရေးမှူးချု ပ် ဦးရအးေင်း၊ 
တွဲဖေ်အရထွရထွအတွင်းရေးမှူးများ ပဖစ်ကေသည့် 
ဦးမျ ိုးသန့်၊ ရဒါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်၊ ရဒါေ်တာရအာင်သိန်း၊ 
ဦးရေျာ်ရဒေ၊ ဦးရအးထွန်း၊ ဦးရအာင်စုိးသာနှင့် ရဒါေ်တာ 
ေင်းစညသ်၊ူ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးပမဟန၊် တွဖဲေဘ်ဏ္ဍာရေး 
မှူး ဦးဆန်းလင်း၊ အေျ ိုးရဆာင်စာေင်းစစ် ဦးနှင်းဦး၊ 
အေျ ိုးရဆာင်တွဲဖေ်စာေင်းစစ် ရဒါေ်တာတင်လတ်၊ 
ပမန်မာနိုင်ငံ ပဲမျ ိုးစုံနှင့် နှမ်းေုန်သည်များအသင်းဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးထနွ်းလငွ၊် ပမနမ်ာနိငုင် ံရေှေလပုင်န်းေငှမ်ျားအသင်းချုပ ်
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရေျာေ်င်း၊ ပမနမ်ာနိငုင် ံသစသ်ီးေလ၊ံ ပန်းမနန်ငှ့ ်
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ဟင်းသီးဟင်းေေေ် စိေု်ပျ ိုးထုတ်လုပ်တငပ်ို့ရောင်းချသူ
များအသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသန်းမင်းဒင်၊ ပမန်မာနိုင်ငံ စေ် 
သုံးဆီ တင်သွင်းရောင်းချပဖန့်ပဖူးရေးအသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ 
ရဒါေတ်ာေင်းပမင့၊် ပမနမ်ာနိငုင်ရံဆာေလ်ပုရ်ေးဆိငုေ်ာ 
လပုင်န်းေငှမ်ျားအသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရေျာေ်င်း၊ ပမနမ်ာနိငုင် ံ
ရပမဩဇာ၊ မျ ိုးရစ့နှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးရဆးလုပ်ငန်းေှင်များ
အသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသတိုးဟနိ်း၊ ပမနမ်ာနိငုင်ခံေီးသွားလပုင်န်း 
အဖွဲ့ချုပ ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေနေ်င်းနငှ့ ်ပမနမ်ာနိငုင်ဟံိတုယဆ်ိငုေ်ာ 
လုပ်ငန်းေှင်များအသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရအာင်မျ ိုးမင်းဒင်တို့ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။ 

မိတ်ဆြ်ဖြး

 ရေှးဦးစွာ ပမန်မာနိုင်ငံေုန်သည်များနှင့် စေ်မှု 
လေမ်ှု လပုင်န်းေငှမ်ျားအသင်းချုပ ်အရထရွထအွတွင်း 
ရေးမှူးချုပ် ဦးရအးေင်းေ ရတွ့ဆံုပဲွသ့ုိတေ်ရောေ် 
လာသည့ ်အသင်းချုပန်ငှ့ ်ညရီနာငအ်သင်းများမ ှတာေန ်
ေိှသူများအား တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆေ်ရပးသည်။ 
ြန့်သတ်ြိတ်ြင်ထားမှုမရှိ 

 ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် အဖငွ့အ်မှာ စေားရပပာကေားောတငွ ်
နိငုင်ရံတာ၏် အရပခအရနအေပေ်ပအ်ား ရဆာငေ်ေေန်ိငု ်
ေနအ်တေွ ်ရဆွးရနွးပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ယခတုေရ်ောေ ်
လာကေသူများ အားလုံးသည် စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေး၊ 
ရဆာေ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းေယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့်  
ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို ေိုယ်စားပပုသူများ 
ပဖစရ်ကောင်း၊ ယခအုချနိတ်ငွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်တိငု်းပပည၏် 
အရပခအရနအေပ်ေပ် ရကောင့်  ယာယီတာေန်ယူ  
ရဆာငေ်ေေရ်နပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစလီမ်းရကောင်း 
ရပါ်တွင် စနစ်တေျပဖစ်ရစရေးအတွေ် ထိန်းသိမ်း 
ရဆာငေ်ေေမ်ညဟ် ုရကေညာထားပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ ယခ ု
အရေးရပါ်ောလအတွင်း ပုံမှန်လုပ်ရဆာင်ရနသည့် 
လပုင်န်းများ ရဆာငေ်ေေရ်နမှုများအား ေန့်သတပ်တိပ်င ်
ထားမှုမေှိရကောင်း၊ ယခုအချနိ်အထိ တစ်ေမ္ဘာလုံးတွင် 
COVID-19 ရောဂါေူးစေ်မှု ၁၀၄ သန်းရေျာ်၊ မိမိတို့ 
နိငုင်တံငွ ်ေူးစေမ်ှု ၁၄၀၀၀၀ ရေျာ ်ေှပိပပီဖစပ်ပီး ရသဆုံး 
သူ ၃၀၀၀ ရေျာ်ေှိပပီပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့မသိနိုင်သည့် 
ေူးစေ်ရနမှုများလည်းေှိနိုင်ရကောင်း ၊  ထို့ရကောင့်  

COVID-19 ရောဂါေူးစေ်မှုအရပါ် ပညာရပးပခင်း၊ 
ကေိုတင်ောေွယ်ပခင်း၊ ေုသပခင်းများေိုရဆာင်ေေေ်ေ
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ောေယွမ်ှုများေိ ုရဆာငေ်ေေေ်ာတငွ ်
COVID-19 ရောဂါပပန့်ပွားမှုအား ထနိ်းချုပန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
အေှနိပ်ပင်းပပင်းနငှ့ ်ထရိောေစ်ွာ ထနိ်းချုပရ်ဆာငေ်ေေေ် 
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

လွှဲဖပြာင်းဖြးရမည်ပေစ် 

 ထိသုိုရ့ဆာငေ်ေေခ်ျနိတ်ငွ ်စီးပွားရေးလပုင်န်းများ၊ 
ပုမံနှလ်ပုင်န်းများေိ ုမထခိိေုေ်နလ်ည်း ရဆာငေ်ေေေ်န ်
လိရုကောင်း၊ COVID-19 ရောဂါောေယွရ်ေးလပုင်န်းများ 
တငွလ်ည်း တပမ်ရတာမ် ှများစွာပါေငေ်ညူရီဆာငေ်ေေ ်
ရပးခဲရ့ကောင်း၊ တပမ်ရတာ ်အရနပဖင့ ်အရပခအရနအမျ ိုးမျ ိုး 
ေို ကေံ့ကေံ့ခံပပီးရဆာင်ေေေ်ခဲ့ရသာ်လည်း အရကောင်း 
အမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ယခုေဲ့သို့ တာေန်ယူခဲ့ေပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း ၊ သို့ရသာ် ဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းေရန 
ရသွဖည်ပခင်းမေှိဘဲ၊ ပုံမှန်ရဆာင်ေေေ်ရနသည့် လုပ်ငန်း 
များေို ေပ်တန့်ပခင်းမေှိဘဲ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွား
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတောနှင့် ဆေ်ဆံရဆာင်ေေေ် 
ရနသည့် လုပ်ငန်းများေို ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်ရန 
ရကောင်း၊ နိငုင်တံောေျင့ေ်တမ်ျားနငှ့ ်ပတသ်ေပ်ပီးလည်း 
ေပ်ဆိုင်းပခင်းမေှိဘဲ ဆေ်လေ် ရဆာင်ေေေ်ရနမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်ေ ချမှတ်ထားသည့် မူေါဒများ 
အတိုင်း ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခု 
ဆေလ်ေပ်ပီး ရေေးရောေပ်ွတဲငွပ်ဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်မစဲာေင်း 
မှားယငွ်းမှုများေိ ုရဖာထ်တုေ်ာ ေလဒအ်ရပါ်မတူည၍် 
တာေနေ်ှသိမူျားေိ ုရေေးရောေပ်ွဥဲပရဒအေ ဆေလ်ေ ်
ရဆာင်ေေေ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေေးရောေ်ပွဲ ထပ်မံ 
ေျင်းပ၍ အနိငုေ်ပါတအီား ဒမီိေုရေစေီျင့စ်ဉန်ငှ့အ်ည ီ
ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်နိုင်ေန် ပပုလုပ်ရပးမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)်တငွ ်နိငုင် ံ
ရတာ်အရေးရပါ်အရပခအရန ပပီးဆုံးပါေ ၆ လ တာေန် 
ယပူပီး ရေေးရောေပ်ွ ဲပပနလ်ညေ်ျင်းပနိငုရ်ေးရဆာငေ်ေေ ်
ော အစိုးေေို အာဏာပပန်လည်လွှဲရပပာင်းရပးေမည် 
ပဖစ်သည်ဟုပါေှိရကောင်း၊ ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေို 
လည်း ဖွဲ့စည်းပပီးပဖစ်ရကောင်း။ 

အခြ်အခဲများ ပေစ်ဖြါ်လာ 

 ယခုအချနိ်တွင် လုပ်ငန်းများ ေပ်နားထားသပဖင့် 
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အလပုလ်ပုသ် ူအရပခခလံတူန်းစားများ ေငရ်ငမွေှရိတာဘ့ ဲ
စားရသာေရ်ေးတငွ ်အခေအ်ခမဲျား ပဖစရ်ပါ်လျေေ်ှပိပီး 
လူမှုစီးပွားဘေများ ထိခိုေ်လာရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများ 
ေပ်တန့်သွားပခင်းရကောင့် လုပ်ငန်းေှင်များမှ ထုတ်ေုန် 
ပစ္စည်းများ မေှရိတာဘ့ ဲရောင်းေနုပ်စ္စည်းများ မေှရိတာ ့
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် လုပ်ငန်းေှင်များတွင် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်ေန်အတွေ် ပိုေ်ဆံမေှိရတာ့ဘဲ လုပ်ငန်း 
ဆေ်လေ်လည်ပတ်ေန် အခေ်အခဲများ ပဖစ်ရပါ်လာ 
ရကောင်း၊ အဆိုပါ အခေ်အခဲများေို ရေျာ်လွှားနိုင်ေန် 
အတွေ် လုပ်ငန်းများအား စည်းေမ်းတေျ ပပန်လည်
လည်ပတ်နိုင်ရေးရဆာင်ေေေ်ရစလိုရကောင်း၊ စေ်ရုံ၊ 
အလပုရ်ုမံျားေိလုည်း သေဆ်ိငုေ်ာအဖွဲ့အစည်းများေ 
စည်းစနစတ်ေျ ကေပမ်တ၍် COVID-19 စည်းေမ်းချေ ်
များနငှ့အ်ည ီဖငွ့လ်စှရ်ဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ လပုင်န်း 
များေိ ုပုမံနှပ်ပနလ်ည ်လပုရ်ဆာငန်ိငုမ်သှာ အလပုသ်မား၊ 
အလပုေ်ငှမ်ျား ေငရ်ငေွပပီး နိငုင်ပံခားေငရ်ငမွျား ပပနလ်ည ်
တိုးတေ်လာမည် ပဖစ်ရကောင်း။

 ယခရုတွ့ဆုသံမူျားသည ်စီးပွားရေးလပုင်န်းများ 
နငှ့ ်ပတသ်ေ၍် နယပ်ယအ်သီးသီးမ ှေိယုစ်ားပပုသမူျား 
ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းပပည်၏စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သေ်ပပီး 
လူအများမှ ပါေင်ရဆာင်ေေေ်နိုင်သည့်၊ လူအများ၏ 
စားေတရ်နရေးေိ ုအရထာေအ်ေပူပုနိငုသ်ည့ ်လပုင်န်း 
များေိ ုပိမုိဦုးစားရပး ရဆာငေ်ေေရ်စချငရ်ကောင်း၊ ပဖစန်ိငု ်
သည့ ်နည်းလမ်းများေိ ုတငပ်ပရစချငရ်ကောင်း၊ လမ်းပန်း 
ဆေသ်ယွရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ ေထားလမ်း၊ ေားလမ်းနငှ့ ်
ရလရကောင်းသွားလာမှုများအား စည်းေမ်းချေမ်ျားနငှ့ ်
အည ီပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှရ်ပးထားရကောင်း၊ ခေီးသွားလာစဉ ်
ောလတငွ ်COVID-19 စည်းေမ်းချေမ်ျားေိ ုလိေုန်ာမှု 
မေှိဘဲ လူအများေို ထိခိုေ်ရစနိုင်သူများအား ထိထိ 
ရောေ်ရောေ် အရေးယူရဆာင်ေေေ်သွားမည် ပဖစ်  
ရကောင်း၊ တစ်ဦးတစ်ရယာေ် စည်းေမ်းမလိုေ်နာမှု 
ရကောင့ ်အပခားသမူျားအား အရနှာင့အ်ယေှမ်ပဖစေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ COVID-19 ရောဂါောေွယ်ရေးအတွေ် 
လိုအပ်သည့် အရပခခံပစ္စည်းများအား တတ်နိုင်သမှေ 
ရေးနှုန်းအသေ်သာဆုံးပဖင့် ေယ်ယူအသုံးပပုနိုင်ရေး 
ရဆာင်ေေေ်ရပးေန်နှင့် လိုအပ်ပါေ နိုင်ငံရတာ်မှ အခမဲ့ 
ရပးရေနိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေေရ်ပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိသုို ့

ရဆာင်ေေေ်ပခင်းပဖင့် COVID-19 ရောဂါောေွယ်ရေး 
လုပ်ငန်းများေို ပိုမိုထိရောေ်စွာ ရဆာင်ေေေ်နိုင်မည် 
ပဖစ်ရကောင်း။

တင်ြို့ဖရာင်းချနိုင်ရန်ဖဆာင်ရေြ် 

 ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ော ရစတီ၊ ပုထိုးများနှင့် အပခား 
ဘာသာရေးဆိငုေ်ာ အရဆာေအ်ဦများေိလုည်း ဘာသာ 
ရေးအခမ်းအနားများ ပပုလုပ်ပခင်းမှအပ COVID-19 
စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရဆာင် 
ေေေရ်ပးမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုအ့တ ူစေရ်ု ံအလပုရ်ုမံျားေိ ု
ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပပီး ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို
ရဆာငေ်ေေရ်စချငရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုး၊ ရမွးပမူရေးလပုင်န်း 
များသည်  လူအများ၏ စားရသာေ်ရေးအတွေ်  
အရထာေ်အေူပပုရကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တွင် လူဦးရေ ၇ 
ဘီလီယံရေျာ်ေှိပပီး နိုင်ငံတိုင်းတွင် စားနပ်ေိေ္ခာလိုအပ် 
ချေမ်ျားသည ်အပမေဲှရိနရကောင်း၊ အဆိပုါ စားနပေ်ေိ္ခာ 
လိုအပ်ချေ်များအား မိမိတို့နိုင်ငံမှ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး 
လုပ်ငန်းမှ ထွေ်ေှိသည့် စားရသာေ်ေုန်များေို တင်ပို့ 

ယခုအချနိ်တွင် မိမိတို့အဖနပေင့်

တိုင်းပြည်၏ အဖပခအဖနအရြ်ရြ်ဖကြာင့် 

ယာယီတာဝန်ယူ 

ဖဆာင်ရေြ်ဖနပခင်းပေစ်၊

ေီမိုြဖရစီလမ်းဖကြာင်းဖြါ်တွင် 

စနစ်တြျပေစ်ဖစဖရးအတွြ်

ထိန်းသိမ်း ဖဆာင်ရေြ်မည်ဟု 

ဖကြညာထားပခင်းပေစ်၊

ယခု အဖရးဖြါ်ြာလအတွင်း 

ြုံမှန်လုြ်ဖဆာင်ဖနသည့်

လုြ်ငန်းများဖဆာင်ရေြ်ဖနမှုများအား

ြန့်သတ်ြိတ်ြင်ထားမှုမရှိ။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်20

ရောင်းချနိုင်ေန် ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထိုသို့ 
တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ေန်အတွေ် မိမိတို့၏ စားရသာေ် 
ေုန်များသည် အေည်အရသွးရောင်းမွန်ရနေန်လိုပပီး 
ဓာတုပစ္စည်း ပါေင်မှုေိုလည်း လေ်ခံနိုင်သည့် အရပခ 
အရနေိ ုရေျာလ်နွ၍်မေဘ ဲရေးေေွမ် ှလေခ်နံိငုသ်ည့ ်
အေညအ်ရသွးမျ ိုးေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
ပဖစ်နိုင်ပါေ အပမတ်ေေှိရေးထေ် အရေအတွေ်ပိုမို 
ရောင်းချနိုင်ေန် ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိ 
အရပခအရနတငွ ်အေျ ိုးအပမတ ်အနည်းဆုံးနငှ့ ်များများ 
ရောင်းချနိုင်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ဝိုင်းဝန်းြံ့ြိုးြူညီ 

 လအူများရဆာငေ်ေေေ်သည့ ်အထညခ်ျုပလ်ပုင်န်း 
များေိုလည်း ပပန်လည် လည်ပတ်နိုင်ရေးရဆာင်ေေေ် 
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံမှ ထွေ်ေုန်များေို 
မတိရ်ဆနွိငုင်မံျားမတှစဆ်င့ ်တငပ်ိုရ့ောင်းချနိငုရ်ေး ကေိုး
ပမ်းရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရောလာဟလ 
သတင်းများ ထွေ်ရပါ်မှုရကောင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ော 
အခေအ်ခမဲျား မပဖစရ်ပါ်ရအာငလ်ည်း ရဆာငေ်ေေေ်မည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းပပည်စီးပွားရေး ပပန်လည်ဦးရမာ့လာ 
ရစေန်အတွေ် နိုင်ငံရတာ်အရနပဖင့် ေိုင်းေန်းပံ့ပိုးေူညီ 
ရဆာင်ေေေ်၍ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်တွင်းခေီးသွား 
လုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ခွင့် ပပုရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဟိတုယလ်ပုင်န်းများေိလုည်း အေန့်အသတစ်နစပ်ဖင့ ်
ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယမိ်းယိငုရ်နသည့ ်စီးပွား 
ရေးများေို ယခုတေ်ရောေ်လာကေသည့် ပမန်မာနိုင်ငံ 
ေနုသ်ညမ်ျားနငှ့ ်စေမ်ှုလေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျားအသင်း 
ချုပန်ငှ့ ်ညရီနာငအ်သင်းများ၏ အားေိယု၍ူ နိငုင်ရံတာ၏် 
စီးပွားရေး ပပန်လည်တိုးတေ်ရောင်းမွန်လာရအာင် 
ရဆာင်ေေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ 
ပငိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံတောဆေ်ဆံရေးများအား ယခင် 
ရဆာငေ်ေေခ်ဲသ့ည့ ်မေူါဒများအတိငု်း ရပပာင်းလမဲှုမေှဘိ ဲ
ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေေသ်ွားမည ်ပဖစရ်ကောင်း ရပပာကေား 
သည်။ 

ပေည့်ဆည်းဖဆာင်ရေြ်ဖြးမည် 

 ယင်းရနာေ ်ပမနမ်ာနိငုင်ေံနုသ်ညမ်ျားနငှ့ ်စေမ်ှု 
လေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျား အသင်းချုပ ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာမ်င်းေင်း၊ 

သစ်သီးေလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းေေေ် စိုေ်ပျ ိုး 
ထတုလ်ပု ်တငပ်ိုရ့ောင်းချသမူျားအသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသန်း 
မင်းဒင်၊ ပမန်မာနိုင်ငံရပမဩဇာ၊ မျ ိုးရစ့နှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေး 
ရဆးလုပ်ငန်းေှင်များအသင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသတုိးဟိန်း၊ ပမန်မာ 
နိုင်ငံေုန်သည်များနှင့် စေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းေှင်များ 
အသင်းချုပ ်တွဖဲေအ်ရထရွထအွတငွ်းရေးမှူး  ရဒါေတ်ာ

ရအာင်သိန်း ၊  ပမန်မာနိုင်ငံရဆာေ်လုပ်ရေးဆိုင်ော 
လပုင်န်းေငှမ်ျားအသင်းဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရေျာေ်င်း၊ ပမနမ်ာနိငုင် ံ
ခေီးသွားလပုင်န်းအဖွဲ့ချုပ ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေနေ်င်းတိုေ့ အသင်း 
အလိုေ်လုပ်ငန်းများရဆာင်ေေေ်ရနမှု၊ ရတွ့ကေုံေသည့် 
အခေ်အခဲများနှင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
အရနပဖင့် ေူညီရဆာင်ေေေ်ရပးေန် လိုအပ်ချေ်များေို 
တငပ်ပ ရဆွးရနွးကေော နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေးဦးစီးချုပေ် တငပ်ပချေ် 
များအရပါ် ပပန်လည်သုံးသပ်ရဆွးရနွးပပီး ချေ်ချင်း 
ရပဖေငှ်းရဆာငေ်ေေရ်ပးနိငုသ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားေိ ုရဆာင ်
ေေေ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အေူအညီ 
များေိုလည်း တတ်နိုင်သမှေ ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ေေေ် 
ရပးမည် ပဖစ်ရကောင်း ၊  အဓိေမှာ ကေားလိုသည်မှာ 
COVID-19 ရောဂါ ပဖစပ်ွားသည့ေ်ာလအတငွ်း လပုင်န်း 
များ လုပ်ေိုင်ရဆာင်ေေေ်ောတွင် ထုတ်ပပန်ထားသည့် 
စည်းေမ်းချေ်များေိုလည်း လိုေ်နာသွားေန်လိုအပ် 
ရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ြူညီဖဆာင်ရေြ်ဖြးမည် 

 ထိုရ့နာေ ်တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် 
နဂိုံးချုပအ်မှာစေား ရပပာကေားောတငွ ်ယခရုဆွးရနွးပွသဲို ့
တေ်ရောေ်လာသူများအရနပဖင့် တိုင်းပပည်အတွေ် 
ရောင်းရစချငသ်ည့ ်စတိဆ်န္ဒများပဖင့ ်ရပပာဆိရုဆွးရနွး 
ကေသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုအ့တေွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်
ေူညီရဆာင်ေေေ်ရပးမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ မိမိတို့ အစိုးေ 
အပိုင်းေ လုပ်ရဆာင်ေမည့်အပိုင်းများ ေှိသေဲ့သို့  
တေ်ရောေ်လာသူများအပိုင်းမှ လုပရ်ဆာင်ေမည်များ 
လည်းေှိပါရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် လိုအပ်သည်များ 
ပဖည့်ဆည်းရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားပပီး အစည်း 
အရေးတွင် မှာကေားခဲ့ပါသည်။
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ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 21

 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ရဖရဖာ်ေါေီလ ၃ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲ 
ပိုင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတအိမ်ရတာ် 
အစည်း အရေးခန်းမ၌ ပပည်ရထာင်စုေန် ကေီးများ၊ 
ပပည်ရထာင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တာေန်ေှိသူ 
များနှင့် ရတွ့ဆုံ သည်။

 ရတွ့ဆုပံွသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိတပမ်ရတာ ်ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၊် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးပမင့်ထွန်း၊ အတွင်း 
ရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရအာငလ်င်းရဒွးနငှ့ ်တွဖဲေ ်
အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ ပပည်ရထာင်စု 
ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင် ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုး၊ သယံဇာတ 
နှင့် သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိန်းသိမ်းရေးေန်ကေီးဌာန 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ရဆာေ်လုပ်ရေး 
ေန် ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန် ကေီး  ဦးရေှေရလး၊ 

ြပည်တောင်စုေန်ကေီးများ၊ ြပည်တောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ 
ောေန်ေှိသူများနှင့် တေွ့ဆုံတဆွးတနွးပွဲေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား 

(၃−၂−၂၀၂၁)

ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ်  ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ်  ရဒါေ်တာေံရဇာ် ၊  
ပပည်ရထာင်စုောထူးေန်အဖွဲ့  ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသန်းရဆွ ၊ 
ရနပပညရ်တာရ်ောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါေတ်ာရမာငရ်မာငန်ိငု ်
နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညိန်းတို့ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။ 

ဖရေးချယ်တာဝန်ဖြးပခင်းပေစ်

 ရေှးဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်ေ အမှာစေားရပပာကေားောတွင်  
ပပည်ရထာင်စုအဆင့်ေန်ကေီးများ၊ အဖွဲ့အစည်းများေို 
တာေနရ်ပးပခင်းများေှရိကောင်း၊ ပပီးခဲသ့ည့ရ်ေေးရောေပ်ွ ဲ
တွင် မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများအား ရပဖေှင်းရပးေန်နှင့် 
ယင်းသို့  ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ်ပပီးမှသာ ေျန်ေှိသည့် 
လုပ်ငန်းများ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်ေန် တပ်မရတာ် 
အရနပဖင့် ရတာင်းဆိုခဲ့ရကောင်း၊ သို့ရသာ် အရကောင်း 
အမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်ယင်းအဆင့မ်ှာ မပဖစန်ိငုခ်ဲဘ့ ဲပပီးခဲသ့ည့ ်
ရဖရဖာေ်ါေ ီ၁ ေေတ်ငွ ်အရေးရပါ်အရပခအရနရကေညာ 
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သည့် အဆင့်အထိရောေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ မိမိတို့လိုလား 
ချေမ်ှာ ပပီးခဲသ့ည့ ်ရေေးရောေပ်ွတဲငွ ်ရဆာငေ်ေေခ်ဲသ့ည့ ်
မဲစာေင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ အရပခအရန အမှန်အတိုင်း 
ပဖစ်ရစေန်အတွေ် ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ယင်းမှာ 
ဥပရဒအတိငု်း လပုရ်ဆာငေ်မညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ ဒတုယိ 
အရနပဖင့် ယခုေဲ့သို့ အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာ 
ရသာ်လည်း လုပ်ငန်းများ ေပ်ဆိုင်းထား၍မေရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်သေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများတငွ ်လပုင်န်းများ 
အေှိန်အဟုန်မပျေ် ရဆာင်ေေေ်နိ ုင်ေန်အတွေ် 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ ခန့်အပတ်ာေနရ်ပးပါရကောင်း၊ 
ေနက်ေီးများ တာေနရ်ပးအပေ်ာတငွ ်လပုင်န်းအရတွ့အကေုံ 
ေှိသူ၊ အေည်အချင်းေှိသူ ပုဂ္ဂိုလ်များေိုသာ ရေေးချယ် 
တာေန်ရပးပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

 အလားတ ူပပညရ်ထာငစ်အုဆင့ ်အဖွဲ့အစည်းများ 
အား တာေန်ရပးအပ်ောတွင်လည်း အရတွ့အကေုံေှိသူ၊ 
အေည်အချင်းေှိသူ၊ မိမိတို့သွားရနသည့်လမ်းရကောင်း
ရပါ်တွင် မှန်မှန်ေန်ေန် ေပ်တည်ရဆာင်ေေေ်မည့် 
သမူျားေိ ုစဉ်းစားော တာေနရ်ပးအပခ်ဲပ့ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ 
ရနောအားလုံးမှာ အရေးကေီးသည့် ရနောများပဖစ်ပါ 
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်လပုသ်င့လ်ပုထ်ိေုသ်ညမ်ျားအားလုံး 
စည်းေမ်းနငှ့အ်ညပီဖစရ်စေန ်လိအုပပ်ါရကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်
စည်းေမ်းနှင့ ် လုပ်သည်ဆို၍ အေှိန်ေပ်ရန၍ မေပါ 
ရကောင်း၊ လပုစ်ောေှသိညမ်ျား ရေှ့ဆေရ်ဆာငေ်ေေသ်ွား 
ေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ မိမိတို့ရကေညာသည့် အရေးရပါ် 
ောလသည ်တစန်စှသ်ာပဖစပ်ါရကောင်း၊ တစန်စှပ်ဖစသ်ည့ ်
အတေွ ်တစန်စှအ်တငွ်း ရဆာငေ်ေေန်ိငုသ်ည့ ်လပုင်န်းမှာ 
ောလတို၊ ောလေှည်လုပ်ရဆာင်ေမည့် အောများေှိပါ 
ရကောင်း၊ အဓေိအားပဖင့ ်ောလတိအုတငွ်း လတတ်ရလာ 
ရပဖေငှ်းရဆာငေ်ေေရ်ပးေမည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားေိ ုစည်းေမ်း 
နှင့်အညီ ထေ်ထေ်ပမေ်ပမေ် ရဆာင်ေေေ်ရပးနိုင်ရေး 
အတွေ် မိမိတ့ုိအရတွ့အကေုံများအား အသံုးချ ရဆာင်ေေေ် 
ရပးရစလိုရကောင်း။ 

ဖော်ဖဆာင်ဖြးနိုင်မည်

 မိမိအရနပဖင့် တာေန်ရပးအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ 
သည ်အရတွ့အကေုံေှသိည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားေိ ုရေေးချယတ်ာေန ်
ရပးပခင်းပဖစ်ပါရကောင်း၊ မိမိတို့၏ သေ်ဆိုင်ောဌာန 
အလိုေ် ရဆာင်ေေေ်ရပးေမည့် ေိစ္စေပ်များေို မှန်မှန် 

ေန်ေန်၊ ပမန် ပမန်ဆန်ဆန် အရောင်းဆုံး ပဖစ်ေန် 
ရဆာငေ်ေေရ်ပးနိငုမ်ညဟ် ုယုကံေညအ်ားထားပါရကောင်း၊ 
အားလုံးမိမိတို့နှင့်အတူ လေ်တွဲလုပ်ရဆာင်ရပးေန် 
ရမတ္တာေပ်ခံရကောင်း၊ တပ်မရတာ် စတင်တာေန်ယူ 
ေတည်းေ ရကေညာပပီးပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့သည် 
ရခတ္တထိန်းရပးသည့် သရဘာပဖစ်ရကောင်း၊ ရခတ္တထိန်း 
ရပးောတွင် နိုင်ငံ ပခားရေး မူေါဒ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်  
ပတ်သေ်သည့် မူေါဒ၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သေ်သည့်    
မေူါဒလုံးေရပပာင်းလမဲည ်မဟတုရ်ကောင်း၊ လေေ်ှသိွားရန 
သည့ ်နိငုင်ရံေးလမ်းစဉအ်ရပါ်တငွ ်လုံးေရပပာင်းလပဲခင်း 
မေှိရကောင်း၊ ယင်းအတိုင်း ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွား 
မညေ်ိ ုရပပာကေားလိရုကောင်း၊ ယင်းအတေွ ်တိငု်းပပည၊် 
ပပည်သူလူထုအရနပဖင့် ပူပန်ရကောင့်ကေစွာပဖင့် ေှိရန 
ချနိ်တွင် မိမိတို့၏လုပ်ရဆာင်ချေပ်ဖင့် ပပည်သူများအား 
စိတ်ရအးလေ်ရအးနှင့်  အလုပ်လုပ်ေို င် နို င် ေန်  
ရဖာ်ရဆာင်ရပးနိုင်မည်ဟု ယုံကေည်ရကောင်း။

 မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်လပုင်န်းများရဆာငေ်ေေေ်ာတငွ ်
မူေါဒအရနပဖင့် ရပပာင်းလဲစောအရကောင်း မေှိရကောင်း၊ 
ရဆာေ်လုပ်ဆဲလမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ၊ တည် 
ရဆာေ်ရေးလုပ်ငန်းများ ၊  ပုဂ္ဂလိေေဏ္ဍများနှင့်  
လုပ်ရဆာင်ရနသည့် ေိစ္စေပ်များ၊ ေန်ကေီးဌာနများနှင့် 
လပုရ်ဆာငရ်နသည့ ်ေဏ္ဍများေှရိကောင်း၊ ယင်းလပုင်န်း 
များေို  စည်းေမ်းနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင် ကေေမည် 
ပဖစရ်ကောင်း၊ ပဂု္ဂလေိနငှ့ ်ရဆာငေ်ေေရ်နသည့ ်လပုင်န်း 
များထဲတွင် တိုင် ကေားမှုများေှိသည့် လုပ်ငန်းများေှိ 
ရကောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများေို ပပန်လည်စိစစ်ပပီးမှ 
ဆေ်လေ်လုပ်ရဆာင်သွားေမည် ပဖစ်ပါရကောင်း ၊  
တိငုက်ေားမှုများ၊ ပပဿနာများ မေှဘိ ဲတိငု်းပပညအ်တေွ ်
အေျ ိုးေှိရအာင် လုပ်ရဆာင်ရနသည့် လုပ်ငန်းများေို 
ဆေလ်ေခ်ငွ့ပ်ပုသွားေမညပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ ရဆာေလ်ပု ်
ရေးလုပ်ငန်းများေို  မေပ်ထားဘဲ ဆေ်လေ်လုပ် 
ရဆာငေ်န ်လပုင်န်းေငှမ်ျားေိ ုရပပာကေားထားပပီး ပဖစပ်ါ 
ရကောင်း။

စနစ်တြျ လိုြ်နာဖဆာင်ရေြ်

 သို့မှသာ လုပ်သားများ အလုပ်အေိုင်နှင့် ေင်ရငွ 
ေေှိကေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေင်ရငွေေှိမှ လူမှုစီးပွားများ 
ရဆာင်ေေေ်နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သ့ုိရသာ်လည်း COVID-19 
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နှင့်ပတ်သေ်ပပီး သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းေမ်းချေ် 
များေိ ုအရလးထား လိေုန်ာေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မရလး 
စား၊ မလိေုန်ာသည့ ်လပုင်န်းများေိ ု ေပဆ်ိငု်းေမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေေေ်သည့်အခါ ေိုဗစ် 
ောေွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းေမ်းများေို လိုေ်နာကေေန် 
လိုအပ်ရကောင်း၊ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း စည်းေမ်းများေို 
စနစ်တေျ လိုေ်နာရဆာင်ေေေ်လှေင် မိမိတို့အရနပဖင့် 
ခွင့်မပပုနုိင်စော အရကောင်းမေိှရကောင်း။ တုိင်းပပည်အတွေ် 
မနှမ်နှေ်နေ်န ်လပုရ်ဆာငရ်ပးကေေနန်ငှ့ ်စာေင်းဇယား 
များ မနှမ်နှေ်နေ်နပ်ဖစေ်န ်တာေနေ်ှသိမူျားနငှ့ ်ရတွ့ဆု ံ
ရဆွးရနွးရပပာကေားပပီး ပဖစပ်ါရကောင်း၊ လပုသ်င့လ်ပုထ်ိေု ်
သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးေို စာေင်းဇယားအတိုင်း၊ 
စာေင်းစစ၏် Process အတိငု်း မနှမ်နှေ်နေ်န ်စစရ်ဆး 
ရဆာငေ်ေေသ်ွားေမည ်ပဖစပ်ါရကောင်း၊ ညှ၍ိရဆာငေ်ေေ ်
ပခင်းများ ပဖစမ်လာရစေန ်ကေပမ်တရ်ဆာငေ်ေေသ်ွားေန်
လိုရကောင်း ရပပာကေား သည်။

လုြ်ငန်းများရှင်းလင်းတင်ပြ

 ထိုရ့နာေ ်ပပညရ်ထာငစ် ုရေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ် 
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိ ုး ၊  ရဆာေ်လုပ်ရေးေန် ကေီးဌာန 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးရေှေရလး၊ သယဇံာတနငှ့ ်သဘာေ 
ပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စု 
ေန် ကေီး  ဦးခင်ရမာင်ေီ ၊  ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ်  
ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦး၊ ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ် 
ရဒါေ်တာေံရဇာ် ၊  ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ 
ရဒါေတ်ာရမာငရ်မာငန်ိငု၊် ပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်ဗဟိဘုဏ ်
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညိန်း၊ ပပည်ရထာင်စုောထူးေန်အဖွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးသန်းရဆွတို့ေ ဌာနအလိုေ် ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ် 
သွားမည့ ်လပုင်န်းစဉမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ေငှ်းလင်းတငပ်ပ 
ကေသည်။

 ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် နဂိုံးချုပ ်အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်
COVID-19 ေပရ်ောဂါရကောင့ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ စီးပွားရေး
တနု့်ဆိငု်းလျေေ်ှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စီးပွားရေး၊ ပညာ 
ရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ ရဆာေလ်ပုရ်ေး၊ သဘာေပတေ်န်းေျင ်
ထနိ်းသမိ်းရေး၊ ပိုရ့ဆာငဆ်ေသ်ယွရ်ေး စသည့ေ်ဏ္ဍများ 
အားလုံးေို အေှိန်အဟုန်ပဖင့် ရဆာင်ေေေ်ေန် လိုအပ်ပါ 
ရကောင်း၊ ပပင်ပတွင် ရောလာဟလသတင်းများ ထွေ်ရပါ် 
ရနသည့ ်၅၀၀၀ ေျပတ်နန်ငှ့ ်၁၀၀၀၀ ေျပတ်န ်ရငစွေ္ကူ 
များ ဖျေ်သိမ်းမည်ဆိုရသာ သတင်းမှားများ ပျ ံ့နှံ့ခဲ့မှု 
ရကောင့် အဆိုပါ သတင်းများမှန်ေန်မှု မေှိရကောင်းေို 
နိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပပန်ခဲ့ ပပီးပဖစ်ရကောင်း၊ 
အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဆေ်သွယ်ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိ 
သည့် ေိစ္စေပ်များေုိလည်း အေိှန်အဟုန်မပျေ်  ဆေ်လေ် 
ရဆာင်ေေေ်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုရတွ့ဆုံပွဲသို့ 
တေရ်ောေလ်ာကေသမူျားသည ်ဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်း 
များ၏ အဆုံးအပဖတရ်ပးနိငုသ်ည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျား ပဖစသ်ည့ ်
အတေွလ်ပုင်န်းများေိ ုအေှနိအ်ဟနုပ်ပင်းပပင်းပဖင့ ်ဥပရဒ၊ 
စည်းေမ်းများနှင့်အညီ ေဲေဲတင်းတင်း ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် 
မနှမ်နှေ်နေ်န ်ရဆာငေ်ေေေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း မှာကေား 
ခဲ့ပါသည်။ 

GGGG HHHH

မိမိတို့အဖနပေင့် 

လုြ်ငန်းများဖဆာင်ရေြ်ရာတွင် 

မူဝါေအဖနပေင့် ဖပြာင်းလဲစရာ

အဖကြာင်းမရှိ၊

ဖဆာြ်လုြ်ဆဲလမ်း၊ တံတားလုြ်ငန်းများ၊

တည်ဖဆာြ်ဖရးလုြ်ငန်းများ၊ 

ြုဂ္ဂလိြြဏ္ဍများနှင့်

လုြ်ဖဆာင်ဖနသည့် ြိစ္စရြ်များ၊

ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် လုြ်ဖဆာင်ဖနသည့် 

ြဏ္ဍများရှိ၊ ယင်းလုြ်ငန်းများြို 

စည်းြမ်းနှင့်အညီ

လုြ်ဖဆာင်ကြရမည်ပေစ်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငသ်ည ်ရဖရဖာေ်ါေလီ ၄ ေေရ်န့ နနံေပ်ိငု်း 
တွင်  ရနပပည်ရတာ်ေှိ  နိုင်ငံရတာ်သမ္မတအိမ်ရတာ် 
ငုရေှေေါခန်းမ၌ ပမန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း နာယေ၊ 
ဥေ္ကဋ္ဌနှင့် တာေန်ေိှသူများ၊ ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များမှ ဥေ္ကဋ္ဌများ၊ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌများ၊ တာေန်ေှိသူများနှင့် ရတွ့ဆုံသည်။

ရတွ့ဆုပံွသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ 
ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိတပမ်ရတာ ်ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၊် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ 
ဖဒိမုန်းပငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ဆ၊ွ အတငွ်း 
ရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရအာငလ်င်းရဒွးနငှ့ ်တွဖဲေ ်
အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ပပညထ်ရဲေး 
ေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

စိုးထွဋ်၊ စီမံေိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စေ်မှုေန်ကေီးဌာန 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးေင်းေှနိ၊် ပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်ဗဟိ ု
ဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညိန်း၊ ပမေတီဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယ 
ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ဆန်းဦး၊ အင်းေဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
ညိုရစာ၊ ေရမ္ဘာဇဘဏ် ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ရမာင်၊ 
ဧောေတဘီဏ ်ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါ်ခငရ်စာဦး၊ သမေါယမ 
ဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရမာင်ရအး၊ ပမန်မာ့ရေှ့ရဆာင်ဘဏ် 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေင်းမင်းခိုင်၊ ယူရအဘီဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးရနရအာင်၊ အာေှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ပဖိုးရေးဘဏ် ဒုတိယ 
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးထူးထေရ်တဇ၊ ထနွ်းရောမ်ာေယှဘ်ဏဥ်ေ္ကဋ္ဌ 
ဦးသိန်းထွန်း၊ ရေှေဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရေျာ်ေင်း၊ သတ္ုတ ဖံွ ပ့ဖိုးရေး 
ဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရုံးမူ ၊  အရသးစားနှင့်  အလတ်စား 
လပုင်န်းများ ဖွံ ပ့ဖိုးရေးဘဏ ်CEO ရဒါေတ်ာရဇယျာညနွ့်၊ 
ပမန်မာ နိုင်ငံသားများဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးတိုးရအာင်ပမင့်၊ 
ပထမပဂု္ဂလေိ ဘဏ ်CEO ဦးပမင့ရ်ဇာ၊် ရိုးမဘဏဥ်ေ္ကဋ္ဌ 
ဦးသိန်းရေ၊ ပမန်မာအရေှ့တိုင်းဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါ်ကေည် 
ကေည်သန်း၊ ေမ္ဘာ့ေတနာဘဏ် CEO ဦးေိုေိုရအာင်၊ 
ရေျးလေ်ဖွံ့ ပဖိုး ရေးဘဏ်  CEO ဦးရအးရေျာ် ၊ 

ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း နာယေ၊ ဥေ္ကဋ္ဌနှင့် ောေန်ေှိသူများ၊
ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များမှ ဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ဒုေိယဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ောေန်ေှိသူများနှင့် 

တေွ့ဆုံပွဲေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား
(၄−၂−၂၀၂၁)
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ရနပပညရ်တာ ်ဖွံ့ပဖိုးရေးဘဏ ်CEO ဦးရအာငရ်ေျာပ်ငမိ်း၊ 
ပမန်မာ မေ်ထရုိဘဏ် ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာ်ေင်းနုိင်၊ 
ရဆာေ်လုပ်ရေး အိမ်ောနှင့် အရပခခံအရဆာေ်အအုံ 
ဖွံ့ပဖိုးရေးဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးမင်းထိန်၊ ဧောေတီရတာင်သူ 
လယ်သမားဖွံ့ ပဖိုးရေး ဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာ်ေင်းေှိန် ၊ 
ဂုဏ်ထူးရဆာင် ရတာင်သူလယ်သမားဖွံ့ပဖိုးရေးဘဏ် 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဦးေဲပမင့်၊ ပမန်မာ့ ခေီးသွားဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးေနေ်င်း၊ ေနေ်နုပ်မို့ရတာဘ်ဏ ်CEO ဦးရေျာသ်န်းနငှ့ ်
ရတာင်သူလယ်သမားဖွံ့ ပဖိုးရေးဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်း 
မျ ိုးေင်းတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။
တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆြ်

ရေှးဦးစွာ တေ်ရောေ်လာကေသည့် ပုဂ္ဂလိေ 
ဘဏ်များမှ ဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌများ၊ တာေန်ေှိသူ 
များေ တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆေ်ကေသည်။

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ် မမိတိို ့
ယခလုိရုတွ့ဆုပံခင်းမှာ အရပခအရနအေပေ်ပေ်ိ ုရတွ့ဆုံ
ရဆွးရနွးပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းပပည်တစ်ခု၏ အဓိေ 
ရမာင်းနှင်အားမှာ စီးပွားရေးပဖစ်ရကောင်း၊ စီးပွားရေး 
ရောင်းမွန်ပါေ တိုင်းပပည်တိုးတေ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းသည် 
အရေးကေီးရကောင်း၊ နိငုင်တံောတငွလ်ည်း ဘဏမ်ျား၏ 
အခန်းေဏ္ဍအား ထိထိရောေ်ရောေ် ရဆာင်ေေေ် 
နိငုသ်ည့ ်နိငုင်မံျားသည ်စီးပွားရေးတိုးတေ ်ရောင်းမနွ ်
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။
ဝိုင်းဝန်းြူးဖြါင်းဖဆာင်ရေြ်

ယမနရ်န့ေ ပမနမ်ာနိငုင် ံေနုသ်ညမ်ျားနငှ့ ်စေမ်ှု 
လေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျား အသင်းချုပန်ငှ့ ်ညရီနာငအ်သင်း 
အဖွဲ့များမှ တာေန်ေှိသူများနှင့် ရတွ့ဆုံခဲ့ပပီး တိုင်းပပည် 
စီးပွားရေး ပပနလ်ညရ်ောင်းမနွရ်ေးအတေွ ်ေိငု်းေန်းပူး
ရပါင်းရဆာင်ေေေ်ကေေန် တုိေ်တွန်းခ့ဲရကောင်း၊ ေုန်ရေးနှုန်း 
ေျဆင်းေန် တာေန်ေှိသူအားလုံးေ အသိတေားေှိေှိပဖင့် 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ထုတ်ေုန်များ 
ရပါရပါများများ ထုတ်လုပ်နိုင်ေန်နှင့် အလုပ်အေိုင် 
အခွင့်အလမ်းများ ရဖာ်ရဆာင်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
အလုပ်အေိုင်ေှိပါေ ေင်ရငွေေှိရနမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
အလုပ်ေှင်များဘေ်ေ ကေည့်ပါေ လုပ်ငန်းလည်ပတ် 
ရနသည့အ်တေွ ်ထတုေ်နုပ်စ္စည်းများ ထတုလ်ပုရ်ောင်းချ 

နိုင်ပပီး ေင်ရငွေေှိရနမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းအချေ် 
များသည် အရပခခံေျရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် လုပ်ငန်း 
များေို ပုံမှန်လည်ပတ်ရနရစလိုရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများ 
ပုမံနှလ်ညပ်တေ်ာတငွ ်ေျန်းမာရေးနငှ့ ်အားေစားေနက်ေီး 
ဌာနေ ထုတ်ပပန်ထားသည့် COVID-19 ညွှန်ကေားချေ် 
များနှင့်အညီ လိုေ်နာရဆာင်ေေေ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ယင်းအမိန့်များေုိလည်း လုိအပ်သည်များမှလဲွ၍ ရပပာင်းလဲ 
ရဆာင်ေေေ်သွားမည်မဟုတ်ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းများ 
လုပ်ရဆာင်ောတွင် COVID-19 စည်းေမ်းများနှင့်အညီ 
လုပ်ရဆာင်ေန်နှင့် တာေန်ယူေန်လိုအပ်ရကောင်းေို 
ရပပာကေားခဲ့ရကောင်း။
စနစ်တြျပေင့် လည်ြတ်ရန်လို

ယခတုေရ်ောေလ်ာကေသမူျားသည ်ရငရွကေးနငှ့ ်
ပတ်သေ်သည့် လုပ်ငန်းများေို လုပ်ေိုင်ရနကေသူများ 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ယမန်ရန့ေ ရတွ့ဆုံခဲ့သည့် လုပ်ငန်းေှင် 
များသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းေှင်များမှ စီးဆင်းလာသည့် 
ရငွပဖင့်  လုပ်ေိုင်ရဆာင်ေေေ်ရနကေေသည့်အတွေ် 
ဘဏ်လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ရတွ့ဆုံေန်လိုအပ်သည်ဟု 
ယဆူသည့အ်တေွ ်ယခေုဲသ့ို ့ရတွ့ဆုပံခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ 
စီးပွားရေး၏ အဓိေရမာင်းနှင်အားမှာ ဘဏ်များ 
ပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ဘဏလ်ပုင်န်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
စနစ်တေျနှင့်  ထိထိရောေ်ရောေ် လည်ပတ်ရစ 
လိုရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့်  ပပည်တွင်းဘဏ်များေို  
အားရပးရကောင်း၊ တစန်ိငုင်လံုံးတငွ ်ဘဏလ်ပုင်န်းများ 
ေှပိါေ အရောင်းဆုံးပဖစရ်ကောင်း၊ ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်
ဘဏ်တွင် အချနိ်ေုန်ခံပပီး ရဆာင်ေေေ်ရနေမည့်အစား 
လွယ်လွယ်ေူေူပဖင့် ရဆာင်ေေေ်၍ေသည့်စနစ်ေို 
သွားရစချငရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင် ံအတငွ်းေှ ိအလီေထ်ရော 
နစ်ပဖင့် ရဆာင်ေေေ်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ေိုလည်း 
တိုးတေ်ရောင်းမွန်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်ေန်အတွေ် 
အားရပးရကောင်း၊ သိုရ့သာ ်စနစတ်ေျပဖင့ ်လညပ်တေ်န ်
လိုအပ်ရကောင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းေှင်များ၏ ရဆာင်ေေေ် 
လိုသည့် အချေ်များနှင့် လိုအပ်ချေ်များေို သိလို 
ရကောင်း၊ ၅၀၀၀ ေျပတ်နန်ငှ့ ်၁၀၀၀၀ ေျပတ်နမ်ျားအား 
ဖျေ်သိမ်းမည်ဟု ရောလာဟလသတင်းများ ထွေ်ခဲ့ 
ရကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒတငွ ်ထတုရ်ေပပီးသည့ ်
ပိုေ်ဆံများေို ဖျေ်သိမ်းမည် မဟုတ်ဟု ပါေှိပပီးပဖစ် 
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် လိုအပ်သည့် ထုတ်ပပန်ချေ်များ 
ထုတ်ပပန်ရဆာင်ေေေ်ရပးခဲ့ရကောင်း။
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မူဝါေများလုံးဝမဖပြာင်းလဲ
မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်လေေ်ှနိိငုင်ရံတာေ် ရဆာငေ်ေေ ်

ရနသည့ ်နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ ပငမိ်းချမ်းရေး၊ နိငုင်တံော 
ဆေဆ်ရံေးတိုန့ငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ မေူါဒများ လုံးေမရပပာင်းလ ဲ
ရကောင်း၊ မမိတိိုသ့ည ်ရခတ္တခဏ တာေနယ်ကူေသမူျားသာ 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ယရန့ရတွ့ဆုံ ပခင်းတွင် တိုင်းပပည်၏ 
ရမာင်းနှင်အားတစ်ခုပဖစ်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းေှင်များ 
အရနပဖင့ ်မညသ်ိုပ့ါေငမ်ည၊် မမိတိို ့မညသ်ည့ေ်စိ္စများေိ ု
ပံ့ပိုးရဆာင်ေေေ်ရပးေမည်ေို သိေှိလိုရကောင်း၊ တင်ပပ 
ချေမ်ျားနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ လတတ်ရလာရပဖေငှ်းရပးေမည့ ်
အချေ်များေို  လတ်တရလာရပဖေှင်း ရဆာင်ေေေ် 
ရပးသွားမည် ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ရေေှည်ရဆာင်ေေေ်ေမည့် 
လပုင်န်းစဉမ်ျားေိ ုလမ်းရကောင်းမနှ ်ရပါ်ရောေရ်အာင ်
ရဆာင်ေေေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
ဖဆွးဖနွးတင်ပြ

ယင်းရနာေ် ပမန်မာနုိင်ငံဘဏ်များအသင်းဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးခငရ်မာငရ်အး၊ နာယေ ဦးသနိ်းထနွ်း၊ ယရူအဘဘီဏ ်
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရနရအာင်၊ ဧောေတီဘဏ် ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ 
ရဒါ်ခင်ရစာဦး၊ ရေှေဘဏ်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရေျာ်ေင်းတ့ုိေ ရငွရကေး၊ 
ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုနငှ့ ်ေနုသ်ယွမ်ှု မေူါဒများ ပပုပပငရ်ပပာင်းလ ဲ
ရပးေနေ်စိ္စ၊ ပပညပ်ဘဏမ်ျားေစိ္စနငှ့ ်အမျ ိုးသားအေျ ိုး 
စီးပွား ရေေညှဖ်ွံ ပ့ဖိုးတိုးတေရ်ေး ရဖာရ်ဆာငရ်ပးေနေ်စိ္စ၊ 
အတိုးနှုန်းရလှော့ချရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချနိ်ယူစဉ်းစား 
ရပးေနေ်စိ္စ၊ နယစ်ပေ်နုသ်ယွမ်ှုတငွ ်ပပညပ်ရငသွုံးစွခဲငွ့ ်
ေေှေိနေ်စိ္စ၊ Digital Payment ပပုပပငရ်ပပာင်းလသဲွားေန ်
ေိစ္စ၊ ဘဏ်များေ ရဆာင်ေေေ်ရနသည့် အရသးစားရချးရငွ 
ေိစ္စနှင့် အာမခံလုပ်ငန်းများ ရအာင်ပမင်စွာ ရဖာ်ရဆာင် 
နိုင်ေန်ေိစ္စ၊ ရဆာေ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်ခခံရပမ 
လုပ်ငန်းများတွင် ရပးရဆာင်ေသည့်အခွန်များ ရလှော့ချ 
ရပးေန်ေိစ္စတို့ေို ရဆွးရနွးတင်ပပကေသည်။

ရဆွးရနွးတင်ပပချေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီး ဦးေင်းေှနိေ် COVID-19 သေ်ရောေမ်ှုရကောင့ ်
ထခိိေုန်စန်ာရနသည့ ်စီးပွားရေးလပုင်န်းများ သေသ်ာ 
ခွင့်ေရအာင် ေန်ကေီးဌာနအရနပဖင့် ညှိနှိုင်းရပါင်းစပ် 
ရဆာင်ေေေ်ရပးသွားမည့် အရပခအရနတ့ုိေုိလည်းရောင်း၊ 
ဗဟိုဘဏ် ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညိန်းေ ပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 
ဗဟိဘုဏ၊် ဘဏမ်ျားအသင်းနငှ့ ်ဘဏလ်ပုင်န်းေငှမ်ျား 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်သွားမည့်  အရပခအရနတို့ေို  
လည်းရောင်း ရဆွးရနွးရပပာကေားသည်။

ဖငွဖကြးမူဝါေမှာ အဖရးကြီး
ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် နဂိုံးချုပ ်အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်
နိုင်ငံတောတွင် ဘဏ်အတိုးနှုန်းမှာ နည်းပါးရကောင်း၊ 
ရငွရကေးပုံမှန်လည်ပတ် မှု ရောင်းမွန်မှ တိုင်းပပည် 
စီးပွားရေး တိုးတေ်ရောင်းမွန်မည် ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
ရငရွကေးေိ ုေင်းနှီးပမှုပန်ှပံပီး စီးပွားရေးအတေွ ်အသုံးပပု 
ရနေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ရငွရကေးမူေါဒမှာ အရေးကေီး 
ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ယိုင်ရနသည့် စီးပွားရေး 
လုပ်ငန်းများေို ပပန်လည်တည့်မတ်ေန်၊ ဘဏ်များ 
အဆင်ရပပရစေန်အတွေ် ဗဟိုဘဏ်ေ မည်သို့ေူညီ 
ေမည၊် မညသ်ိုရ့ပဖရလှောရ့ပးေမညေ်ိ ုလတတ်ရလာောလ 
အတွင်း ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ် ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
နယ်စပ်ေုန်သွယ်မှုများတွင် နစ်နာမှုများ ေှိရနသည်ေို 
သိေှိေရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် 
စားရသာေ်ေုန်များေို ပပည်ပနိုင်ငံမှ တင်သွင်းရနေ 
ရကောင်း၊ သွင်းေုန်များထိန်းနိုင်ေန်အတွေ် ပပည်တွင်း 
ရမွးပမူရေးနှင့်  စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ စားေုန် ၊ 
ရသာေေ်နု၊် သုံးေနုမ်ျားေိ ုပပညတ်ငွ်း၌ပင ်ဖလူုရံအာင ်
ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အားရပးသွားမည် ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
ပပည်ပနိုင်ငံများေှိ ပမန်မာစီးပွားရေးသံမှူးများအရနပဖင့် 
ပပင်ပရေးေွေ်သတင်းများေုိ ေှာရဖွကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ပပည်တွင်း၌ အေည်အရသွးပမင့်ထုတ်ေုန်များ ထုတ်လုပ်ပပီး 
ပပည်ပရေးေွေ်သို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ေန် လိုအပ်ပပီး 
ဘဏလ်ပုင်န်းေငှမ်ျားအရနပဖင့ ်ယင်းေစိ္စများေိ ုေညူ ီ
ရပးရစလိရုကောင်း၊ အတိုးနှုန်းရလှောခ့ျရေးနငှ့ပ်တသ်ေ ်
ပပီး အချန်ိောလတစ်ခုအထိ ရစာင့်ကေည့်ပပီး အရောင်းဆံုး 
ရဆာငေ်ေေရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်းရငရွကေး 
ခိုင်မာမှုေှိေန် အရေးကေီးရကောင်း၊ အခွန်နှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရေှာင်၍မေရကောင်း၊ ရပးသင့်ရပးထိုေ်သည့်အခွန်ေို 
ရပးရဆာင်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းအတွေ် အရောင်းဆံုး 
ပဖစရ်အာင ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်း 
ေယလ်ိအုား တေလ်ာရစရေးအတေွ ်အလပုအ်ေိငုမ်ျား 
ရဖာရ်ဆာငရ်ေးနငှ့ ်ရငရွကေးေညူရီေး ညှနိှိုင်းရဆာငေ်ေေ ်
ရပးမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အရေးရပါ် ောလတငွ ်ယိငုရ်နသည့ ်
စီးပွားရေးေုိ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၏အားပဖင့် တည့်မတ်ရအာင် 
ကေိုးစားသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားခဲ့သည်။
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နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငသ်ည ်ရဖရဖာေ်ါေလီ ၈ ေေရ်န့ နနံေပ်ိငု်း 
တငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီ အဖဲွ့ေင်များအားရတွ့ဆံုပပီး နုိင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ 
လူမူရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပငိမ်းချမ်းရေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုး 
ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းရပပာကေားသည်။

ရတွ့ဆုပံွသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာ ်ောေွယရ်ေးဦးစီးချုပ၊် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်(ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး
စုိးေင်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရဒွး 
နငှ့ ်တွဖဲေအ်တငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ 
ရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျားပဖစက်ေသည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီးပမထနွ်းဦး၊ 
ဗုိလ်ချု ပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအဖွဲ့ ေင်များအား တေွ့ဆုံပပီး 
နိုင်ငံတေး၊ စီးပွားတေး၊ လူမှုတေး၊ အုပ်ချုပ်တေး၊ ပငိမ်းချမ်းတေး၊ 

ေေားဥပတဒစိုးမိုးတေးေို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းတြပာကေားသည့် အမှာစေား
(၈−၂−၂၀၂၁)

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး မိုး ပမင့်ထွန်း ၊ မန်းပငိမ်းရမာင် ၊ 
ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆွ၊  ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစုိင်းလံုးဆုိင်နှင့် ရစာဒန်နီယယ် 
တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။
တည်ပငိမ်ဖအးချမ်းမှုရှိရန်

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ်ေ အမှာစေား ရပပာကေား 
ောတွင် နိုင်ငံရတာ်၏ အရပခအရနအေပ်ေပ်အရပါ် 
ရေေးရောေပ်ွမဲတိငုမ်ေီာလ၊ မရဲပးရေေးချယသ်ည့ ်ောလ 
နငှ့ ်ရေေးရောေပ်ွပဲပီးသည့ ်ောလများတငွ ်ပဖစရ်ပါ်လာ 
သည့ ်အရပခအရနအေပေ်ပေ်ိ ုမညသ်ိုမ့ှေ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်
ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ်၍ မေနိုင်ပဖစ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာ၍ ရဆာငေ်ေေခ်ဲေ့သည့ ်
အရနအထားပဖစ်ရကောင်း၊ အေယ်၍သာ ရဆာင်ေေေ် 
ဖွယ်ောေှိသည့် ေိစ္စေပ်များေို စည်းေမ်းနှင့်အညီ 
ရဆာငေ်ေေမ်ညဆ်ိပုါေ ယခအုရပခအရနမျ ိုးသို ့ရောေေ်ှ ိ
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မည် မဟုတ်ပါရကောင်း၊  တပ်မရတာ်အရနပဖင့်လည်း 
ဥပရဒအတိငု်း ရဆာငေ်ေေမ်ညဟ် ုအတအိလင်းရပပာခဲပ့ပီး 
ပဖစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ည ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစေ်ိ ု
ရဖာရ်ဆာငရ်ပးခဲသ့ည့အ်တိငု်း ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစေ်ိ ု
အပပည့အ်ေ ရဖာရ်ဆာငသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစ ီ
စနစ်ေို သွားမည်ဆိုပါေ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခခုံရေးသည် 
တညပ်ငမိရ်အးချမ်းမှုေှေိန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံေးအေ 
တည်ပငိမ်ရအးချမ်းမှုဟု ရပပာသည့်အခါ နုိင်ငံရေးေင့်ေျေ်မှု 
ေှိေန်လည်း လိုအပ်ရကောင်း၊ ေင့်ေျေ်မှုေှိမှ တည်ပငိမ် 
ရအးချမ်းမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေင့ေ်ျေမ်ှု မေှပိါေ မညသ်ိုမ့ှေ 
တညပ်ငမိရ်အးချမ်းမှု မေှနိိငုရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်နိငုင်ရံေး 
တညပ်ငမိေ်င့ေ်ျေမ်ှုေှေိန ်ထနိ်းရေျာင်းေမည၊် ရလေ့ျင့ ်
ရပးေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးယဉ်ရေျးမှုများ စနစ် 
တေျပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးဆိုောတွင် လူတိုင်း 
အပမင်ချင်း တစ်ထပ်တည်း မည်သို့မှေ မေျနိုင်ရကောင်း၊ 
ေွဲလွဲမှုေှိကေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေွဲလွဲမှုေှိသည့်အခါတွင် 
ယင်းအရပါ်တွင် မိမိတ့ုိ လုပ်ချင်တုိင်း လုပ်လ့ုိေသည်ဆုိသည့် 
အပမငမ်ျ ိုး (အစား) နိငုင်ရံေးေိ ုတညပ်ငမိရ်အးချမ်းသည့ ်
နိငုင်ရံေးစနစန်ငှ့ ်စည်းေမ်းတေျေှသိည့ ်နိငုင်ရံေးစနစ ်
ဆိုသည့် နိုင်ငံရေးယဉ်ရေျးမှုေို တည်ရဆာေ်ပပီး 
လုပ်မည်ဆိုပါေ ယင်းအရပပာေျယ်လှသည့် နိုင်ငံရေး 
သည် အင်မတန်သာယာသည့် နိုင်ငံရေးပဖစ်လိမ့်မည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ “တိမ်ရတာင်သဖွယ် မင်းရေးေျယ်” ဟု 
ရပပာကေပါရကောင်း ၊ အင်မတန်ေျယ်ရပပာလှသည့် 
နိုင်ငံရေးရလာေကေီးထဲတွင် မိမိတို့သည် နိုင်ငံရေး 
ယဉ်ရေျးမှုနဲ့ သွားကေေန် လိုရကောင်း။
သမိုင်းပြန်လှည့်ကြည့်ြါြ ဖတွ့နိုင်

ဒီမုိေရေစီဆုိသည်မှာ အများ၏ဆန္ဒနှင့် ရဆာင်ေေေ် 
ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ အများ၏ဆန္ဒနှင့် ရဆာင်ေေေ်သည် 
ဆိုရသာ်လည်း အများ၏ဆန္ဒသည် စစ်မှန်ပပီး ရိုးသား 
သည့် နိုင်ငံရေးပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ အများဆန္ဒသည် 
ရိုးသားမှု မေှိပါေ ယင်းနိုင်ငံရေးသည် ဒီမိုေရေစီဟု 
ရပပာနိငုေ်န ်ခယဲဉ်းရကောင်း၊ မမိတိို ့ပဖတသ်န်းလာခဲသ့ည့ ်
တစရ်လှောေတွ်င် ပါလီမန်စနစ်သွားခ့ဲကေရကောင်း၊ ထ့ုိရနာေ် 
ရတာ်လှန်ရေး ရောင်စီတေ်လာပပီး  ပမန်မာ့နည်း  
ပမန်မာ့ဟန်ပဖင့် ပမန်မာ့ဆိုေှယ်လစ် လမ်းစဉ်အတိုင်း   
သွားခဲ့ကေပါရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် တပ်မရတာ်အစိုးေ 

အုပ်ချုပ်မှုေို သွားခဲ့ပါရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အစိုးေမှ 
ပပည်သူလုိလားသည့် ပါတီစံုဒီမုိေရေစီစနစ်ေုိ ရဖာ်ရဆာင် 
ခဲ့ရကောင်း၊ အရပခခံဥပရဒရေးဆဲွပပီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် 
တေ်လာသည့် ရေေးရောေ်ခံ ပါတေီိ ုမမိတိိုေ့တာေနလ်ွှ၍ဲ 
ယခုပါတီစုံဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းေုိ သွားပါရကောင်း၊ 
ပါလီမန်စနစ်၊ ရတာ်လှန်ရေး ရောင်စီ၊ ပမန်မာ့ဆိုေှယ်လစ် 
လမ်းစဉ်ပါတီစနစ်၊ တပ်မရတာ်အစိုးေစနစ် ေျင့်သုံး 
ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေး ရဆာင်ေေေ်ချေ်များသည် ရိုးသားမှု 
မညမ်ှေေှသိည၊် အားပပိုငမ်ှုမညမ်ှေေှသိည၊် အာဃာတများ 
မည်မှေေှိသည် စသည်တို့ေို သမိုင်းပပန်လှန်ကေည့်ပါေ 
ရတွ့နိုင်ရကောင်း။
နိုင်ငံဖရးယဉ်ဖြျးမှုများ ရှိရန်လို

ယခုဖွဲ့စည်းသည့်  ရောင်စီတွင်  မိမိထေ် 
အသေ်များစွာကေီး၍ အရတွ့အကေုံေှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ 
ပါေင်ပါရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် ယခုေိစ္စအရပါ် များစွာ 
စဉ်းစားခဲ့ရကောင်း၊ ရိုးသားသည့်၊ စစ်မှန်သည့် နိုင်ငံရေး 
ယဉ်ရေျးမှုများ ေှိေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ပါလီမန်စနစ်ေို 
ကေည့်ကေည့်၊ ရတာ်လှန်ရေးရောင်စီရခတ်ေုိ ကေည့်ကေည့်၊ 
လမ်းစဉပ်ါတအီစိုးေရခတေ်ိကုေည့က်ေည့ ်မမိတိို ့ရတွ့နိငု ်
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိတို့တိုင်းပပည်၏ ပေတိအရပခ 
အရနနငှ့ ်ေိေုည်သီည့ ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုမမိတိို ့
မနှမ်နှေ်နေ်နသ်ွားနိငုမ်သှာ နိငုင်ရံေးသည ်တညပ်ငမိမ်ှု 
ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရေးတည်ပငိမ်မှု ေမှသာလှေင်၊ 
လံုခခုံရေးနှင့် တည်ပငိမ်မှုဆုိသည်မှာလည်း ရနာေ်ဆေ်တဲွ 
ပါလာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်ဖေ်ေ လုံ ခခုံရေးနှင့်  
တည်ပငိမ်ရေးေှိမှသာ နိုင်ငံရေးနှင့် တည်ပငိမ်မှုတို့သည် 
ဟန်ချေ်ညီညီပဖင့် သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ကြားပေတ်ဖရေးဖြာြ်ြွဲများလည်း ရှိခဲ့

ဒီမိုေရေစီစနစ်တွင် ရေေးရောေ်ပွဲဆိုသည်မှာ 
အသေပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အများဆန္ဒဟ ုရပပာသည့အ်တေွ ်
ရေေးရောေပ်ွေဲိ ုဆန္ဒပပုပခင်းနငှ့သ်ွားကေရကောင်း၊ ဆန္ဒပပု 
ပခင်းပဖင့ ်သွားသည့အ်တေွ ်ယင်းဆန္ဒပပုပခင်းသည ်မနှမ်နှ ်
ေန်ေန်ပဖစ်ေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ၊ မှန်ေန်စွာ 
ဆန္ဒပပုပခင်းပဖင့ ်ဒမီိေုရေစ၏ီ အနစှသ်ာေေုိ လတွလ်တွ ်
လပလ်ပ ်မနှမ်နှေ်နေ်န ်ရပး၍ေရကောင်း၊ သမာသမတ ်
မေျလှေင် ပပည်သူ့ဆန္ဒအမှန်တိုင်း ပဖစ်ေန် ခဲယဉ်း 
ပါရကောင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ 



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 29

ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို ေျင့်သုံးခဲ့ရကောင်း၊ ၂၀၁ေ 
ပပည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေေးရောေ်ပွဲကေီးများ ပပုလုပ် 
ခ့ဲပပီး ရေေးရောေ်ပဲွကေီးများကေားတွင်  ကေားပဖတ်ရေေးရောေ်ပဲွ 
များလည်း ေှခိဲရ့ကောင်း၊ အဆိပုါရေေးရောေပ်ွမဲျား၌လည်း 
ပပဿနာအနည်းငယ်နှင့် တိုင်ကေားတေားစွဲမှုများေှိခဲ့ 
ရသာ်လည်း ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွေ် 
ပပဿနာကေီးကေီးမားမားမေှိဘဲ သမာသမတ်ေှိသည့် 
ဆုံးပဖတ်ချေ်ဟူ၍ လေ်ခံသွားကေရကောင်း။
တြ်တြ်ကြကြပေင့် မဲဖြးခဲ့

ပပီးခ့ဲသည့် တတိယအကေိမ် အရထွရထွရေေးရောေ် 
ပွတဲငွ ်ရေေးရောေပ်ွအဲကေိုောလ၊ ရေေးရောေပ်ွ ဲမရဲပး 
ရနသည့ေ်ာလနငှ့ ်ရေေးရောေပ်ွပဲပီးသည့ေ်ာလများတငွ ်
ပပဿနာများေှိလာပပီး  ကေီးမားသည့် ပပဿနာများ  
ပဖစ်လာသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ ရေေးရောေ်ပွဲမတိုင်မီ 
ရဆာင်ေေေ်သည့် ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှစတင်ော 
ပါတီများ၏ ရပပာဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သေ်၍ တေား 
မှေတမှု သံသယပဖစ်စောများ ရတွ့လာရကောင်း၊ မိမိ 
ဆီသို့လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများေ စာရေးကေသည်များ 
လည်း ေှိရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် ဖိတ်ကေားပပီး ၎င်းတို့၏ 
ဆန္ဒများနှင့်  အရပခအရနများေို ရမးပမန်းရကောင်း၊  
တစ်ဖေ်တွင်လည်း ပါတီများနှင့် လူထု၏စာများေို 
ဖတ် ကေည့်သည့်အခါ ရေေးရောေ်ပွဲအကေိုောလ 
ရဆာင်ေေေ်ချေ်များအရပါ် သံသယကေီးကေီးမားမား 
ပဖစ်ရနသည်ေို  ရတွ့ေှိေရကောင်း ၊  ထိုအချနိ်မှစ၍ 
လွတ်လပ်ပပီး တေားမှေတသည့် ရေေးရောေ်ပွဲပဖစ်ရေး 
ရဆာငေ်ေေရ်ပးေန ်ကေုံသည့ရ်နောတိငု်းတငွ ်ရပပာကေား 
ခဲရ့ကောင်း၊ လတွလ်ပပ်ပီး တေားမှေတသည့ ်ရေေးရောေပ်ွ ဲ
ပဖစရ်စရေး လပုရ်ဆာငရ်ပးေန ်အဓေိဦးတည၍် ရပပာခဲ ့
ရကောင်း၊ ၂၀၁၀ ပပည့န်စှ ်ရေေးရောေပ်ွနဲငှ့ ်၂၀၁၅  ခနုစှ ်
ရေေးရောေ်ပွဲတို့တွင် မဲရပးခဲ့ကေသည့်သူများနှင့် ပါတီ 
များေ အဆိပုါရေေးရောေပ်ွမဲျားတငွ ်သသံယမေှသိည့ ်
အတေွ ်တေတ်ေက်ေကေပဖင့ ်မရဲပးခဲက့ေသညေ်ိ ုရတွ့ေ 
ရကောင်း။

၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရေေးရောေပ်ွတဲငွ ်၇ေ ောခိငုန်ှုန်းနီးပါး 
မဲရပးခဲ့ကေသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 
တေ်လာသည့် အစိုးေလုပ်ရဆာင်ချေ်များအရပါ် 
ပပည်သူများအရနပဖင့် အားမလိုအားမေ ပဖစ်လာကေ 

သည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ ပပည်သူများေ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒ 
အရလျာေ် အလွှာအသီးသီး၏ ခံစားချေ်များေို  
မတူည၍် အစိုးေလပုရ်ဆာငခ်ျေမ်ျားအရပါ်မှာ အားမလိ ု
အားမေ ပဖစ်လာသည့်အတွေ် ရေေးရောေ်ပွဲလုပ်ေန် 
ေှိလာသည့်အခါ ရေေးရောေ်ပွဲအရပါ် စိတ်ပျေ်ပပီး 
မမဲရပးချငရ်သာစတိမ်ျား ပဖစလ်ာကေသညေ်ိ ုရတွ့ေပပီး 
No Vote လှုပ်ေှားမှုများ ပဖစ်လာရကောင်း။
ရာနှုန်းပြည့်လြ်ခံနိုင်ရန် ခဲယဉ်း

ေန်ေုန်ပမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီ 
ရေေးရောေ်ပွဲလုပ်သည့်အခါ ေန်ေုန်တစ်ပမို့နယ်လုံး 
မဲရပးသူ ၁၄ ောခိုင်နှုန်းရလာေ်သာ ေှိသည်ေို သိေ 
ရကောင်း၊ လ ူ၁ေေ တငွ ်၁၄ ရယာေသ်ာ မရဲပးပပီး အဆိပုါ 
၁၄ ရယာေထ်မဲ ှမမဲျားသေူိ ုတာေနရ်ပး သညဆ်ိသုညမ်ှာ 
တာေန်ရပးအပ်ပခင်းခံေရသာသူသည် သေ်ဆိုင်ော 
မဲဆန္ဒေှင်အားလုံး၏ ေိုယ်စားပပုမှုအရပါ် အားရပျာ့ 
ရကောင်း၊ ောနှုန်းပပည့်လေ်ခံနိုင်ေန် ခဲယဉ်းရကောင်း၊ 
ယင်းမှာ ေနေ်နုပ်မို့ရတာ ်စညပ်ငသ်ာယာရေးရောမ်တ ီ
ရေေးရောေ်ပွဲ အရတွ့အကေုံတစ်ခုပဖစ်ရကောင်း။
လွတ်လွတ်လြ်လြ်မဲဖြးရန် ဖဆာင်ရေြ်ခဲ့

၂၀၂ေ ပပည့န်စှ ်ရေေးရောေပ်ွ၌ဲ ရောေသ်ည့ရ်နော 
တိငု်းတငွ ်နစှသ်ေေ်ာေိ ုမရဲပးေနတ်ိေုတ်နွ်းပါရကောင်း၊ 
ဒီမိုေရေစီ၏ အနှစ်သာေသည် မဲရပးေန်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ပဖစ်သင့်သညေ်ိုသာ ရပပာပပရကောင်း၊ ဆုံးပဖတ်သည်မှာ 
ပပည်သူများပင်ပဖစ်ရကောင်း။ တပ်မရတာ်ေို တပ်တွင်း 
မရဲုမံျားတငွ ်မရဲပးပခင်းမ ှအပပငတ်ငွမ်ရဲပးေမည၊် ပပညသ် ူ
နငှ့အ်တ ူမရဲပးေမညဟ် ုရပပာလာသည့အ်ခါ မမိအိရနပဖင့ ်
ချေ်ချင်းပင် သရဘာတူခဲ့ရကောင်း၊ ပပည်သူနှင့်အတူ 
မရဲပးသညမ်ှာ ပိ၍ုရောင်းရကောင်း၊ လတွလ်တွလ်ပလ်ပ ်
မဲရပးေန် ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ရကောင်း၊ မဲရပးသည့်ောလ၊  
မရဲပးသည့အ်ချနိတ်ငွ ်မရဲုမံျားနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ကေိုတငမ် ဲ
ပပဿနာများ ေှိရကောင်း၊  ကေိုတင်မဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
အမိန့်၊ ညွှန်ကေားချေ်များနှင့် ပပင်ဆင်ချေ်များရပး၍ 
မရဲပးခိငု်းသညေ်ိ ုရတွ့ေရကောင်း၊ ဥပရဒေိရုေျာလ်နွ၍် 
မပဖစရ်ကောင်း၊ ရေေးရောေပ်ွဥဲပရဒေိ ုရေျာလ်နွသ်ည့ ်
အမိန့်များေို ထုတ်ပပန်မှုမပပုသင့်ရကောင်း၊ သို့ရသာ် 
အဆိပုါအချေမ်ျားေိ ုမျေေ်ယွပ်ပု၍ ေိဗုစပ်ဖစသ်ညေ်ိ ု
အရကောင်းပပထုတ်ပပန်ထားသည့် အမိန့်များေုိရတွ့ေရကောင်း။
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ဆိုလိုသည်မှာ မဲစာေင်းထုတ်ပပန်သည့်အခါနှင့် 
ကေိုတငမ်ရဲပးသည့အ်ခါ မှားယငွ်းမှုများ စတငရ်တွ့လာ 
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုေ့ စနစတ်ေျ စစိစရ်ဆာငေ်ေေ ်
ရပးေန် ရပပာရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အတွင်း၌ ကေိုတင်မဲ 
ရပးောတငွ ်ကေိုတငမ်ရဲပးသည့ ်အချနိ ်ေေ ်၉ေ မတိငုမ် ီ
ေှိရနသူပဖစ်ေမည်ဟု ရပပာပါရကောင်း။

မိမိတို့စည်းေမ်းနှင့်အညီ မဲရပးေန် ရဆာင်ေေေ် 
ရပးခဲ့ရကောင်း၊ ယင်းမှာ ကေိုတင်မဲရပးသည့်ောလ 
ပဖစ်ရကောင်း၊ မဲရံု၌ မဲရပးသည့်အချန်ိတွင်လည်း တပ်မရတာ် 
အရနပဖင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ေှိသည့် မဲရပးသည့်ရနော 
များတွင် မည်သည့်ပမို့နယ် မည်သည့်မဲရုံ၌ မည်သို့မဲ 
ရပးသည ်စသညပ်ဖင့ ်လဦူးရေစာေင်း အေနုေ်ှရိကောင်း၊ 
ဆေသ်ယွရ်ေးစနစ ်အလနွရ်ောင်းသည့ ်ရခတေ်ာလ 
တငွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ် မသစိောအရကောင်း မေှပိါရကောင်း။ 
မဲစာေင်းထဲတွင် မှတ်ပုံတင်မပါသူစာေင်းများ ရတွ့ေ 
ရကောင်း၊ ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများေရပပာ၍ သိေ 
ရကောင်း၊ ယင်းမှာ မရဲပးသည့ရ်န့ေ ပဖစစ်ဉပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မိမိေိုလည်း တိုင်ကေရကောင်း၊ တချ ို့ပါတီများေ စာနဲ့ 
ရေးပပီး ရပပာကေရကောင်း၊ မဲဆန္ဒေှင်တစ်ဦးေ ယင်း၏ 
ရတွ့ေှိချေ်ေို မိမိထံစာရေးပပီး တင်ပပရကောင်း၊ မိမိ 
အရနပဖင့် ေျွမ်းေျင်သူများရခါ်၍ ရဆွးရနွးရကောင်း၊ 
ရနာေဆ်ုံး ေနွပ်ျူတာနငှ့ ်တိေုဆ်ိငုစ်စရ်ဆးသည့အ်ခါ 
တငွ ်ေလဒမ်ျားထေွလ်ာရကောင်း။ စထေွသ်ည့အ်ချနိေ် 
စ၍ UEC ေိ ုေငှ်းပပေန ်မမိရိတာင်းဆိရုကောင်း၊ UEC ေ 
ရေငုံနှုတ်ပိတ်ရနပပီး ထုတ်ပပန်ချေ်များ ထုတ်ရကောင်း၊ 
ယင်းပပဿနာမှာ မည်သို့မှေလေ်ခံ၍ မေရကောင်း၊  
မမိအိရနပဖင့ ်လွှတရ်တာသ်ိုစ့ာရေး၍ အသရိပးရကောင်း။
UEC နှင့်သာသြ်ဆိုင်

ယင်းရနာေ် လွှတ်ရတာ်အထူးအစည်းအရေး 
ရခါ်ေန်အတွေ် တပ်မရတာ်သား လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စား 
လှယ်များ နိုင်ငံရေးပါတီတချ ို့နှင့်ရပါင်းပပီး စာရေး 
တင်ပပရကောင်း၊ လွှတ်ရတာ်ေ ပငင်းပယ်ခဲ့ရကောင်း၊ 
အမှန်အားပဖင့် လွှတ်ရတာ်ေ ပငင်းပိုင်ခွင့် မေှိရကောင်း၊ 
အထူးအစည်းအရေးေုိ ဥပရဒအေရခါ်ရပးပါဟု ရပပာပါေ 
ဥပရဒနှင့်ေိုေ်ညီလှေင် ရခါ်ရပးေမည့်တာေန်ေှိ ပပီး 
ပငင်းပယ်ခွင့်မေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတထံ ထပ်ပပီး 
တငပ်ပရကောင်း၊ တေားေငေ်ာလုရံခါ်ရပးေန ်တငပ်ပရသာ ်

လည်း အသအိမတှမ်ပပုရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်အဆုံးအပဖတ ်
ရပးနိုင်သည့်သူေို  စာရေးပါရကောင်း ၊ အစိုးေအဖွဲ့  
ေိယုစ်ားလယှ ်မမိထိလံာရတွ့ပပီး ရဆွးရနွးခဲေ့ာ အေျ ိုး 
အရကောင်းများပဖင့ ်ေငှ်းပပခဲရ့ကောင်း၊ ေိယုစ်ားလယှမ်ျား 
ေလည်း လေခ်ရံကောင်း၊ သိုရ့သာ ်အရပဖမေခဲရ့ကောင်း၊  
ထိုရ့ကောင့ ်တေားေငပ်ဖစရ်အာင ်တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပအ်ရနပဖင့ ် အမျ ိုးသားလုခံခုံရေးနငှ့ ်ောေယွရ်ေး 
ဆိငုေ်ာအစည်းအရေး ရခါ်ရပးရစလိရုကောင်း နိငုင်ရံတာ ်
သမ္မတထသံို ့စာထပရ်ေးခဲရ့ကောင်း၊ ယင်းတို ့အရကောင်း  
ပပန်ချေ်မှာ သမ္မတနှင့် လွှတ်ရတာ်တွင် ဆုံးပဖတ်ပိုင်ခွင့် 
မေှိရကောင်း၊ UEC နှင့်သာ သေ်ဆိုင်ရကောင်း၊ UEC နှင့် 
သာေှင်းေန် လိုရကောင်းစသည့်ပဖင့်  တုံ့ပပန်ခဲ့ရကောင်း။

ဒမီိေုရေစနီည်းလမ်းအေ  ရဆာငေ်ေေထ်ားသည့ ်
ရေေးရောေ်ပွဲပဖစ်သည့်အတွေ် မိမိအရနပဖင့် ယင်းေို 
မပျေ်စီးရစလိုရကောင်း၊ အကေိမ်ကေိမ်အခါခါ သတင်း 
အချေအ်လေရ်ပးရကောင်း၊ သိုရ့သာ ်မညသ်ိုမ့ှေ မေသည့ ်
အတွေ် ယခုအရနအထားေုိ ရောေ်ခ့ဲရကောင်း၊ ရေေးရောေ်ပဲွ 
ရကောင့် ပဖစ်လာသည့် ပပဿနာအရပခခံေို ေှင်းပပပခင်း 
ပဖစ်ရကောင်း။

ပုဒ်မ ၄၀ (ဂ) နှင့် ပုဒ်မ ၄၁၇ အေ နိုင်ငံရတာ်၏ 
အာဏာေိ ုအဓမ္မေယလူိပုခင်းနငှ့ ်အေျုံးေငရ်နသညေ်ိ ု
ရတွ့ပမင်ေရကောင်း၊ ေျမ်းသစ္စာေျနိ်ဆိုပပီး လွှတ်ရတာ် 
ဥေ္ကဋ္ဌများ၊ တာေနေ်ှသိည့ ်အဖွဲ့အစည်းများေိ ုဖွဲ့စည်းေန ်
လပုရ်ဆာငပ်ခင်းသည ်အာဏာေိ ုမတေားသပဖင့ ်ေယေူန ်
ပပုလုပ်ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းတို့မှာ ရေေးရောေ်ပွဲ 
မတိုင်မီောလ၊ ရေေးရောေ်ပွဲောလ၊ ရေေးရောေ်ပွဲ 
အပပီးောလများတွင် ပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် အရပခအရနများ 
ပဖစ်ရကောင်း။
ဖြာ်မတီအြုန်လုံးြို အသိဖြး

မိမိတ့ုိတာေန်ယူပပီးရနာေ် ရေေးရောေ်ပဲွမဲစာေင်းနဲ့ 
ပတ်သေ်ပပီး ပပန်ပပီးစိစစ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပန်လည် 
စစိစပ်ပီး လပုသ်င့လ်ပုထ်ိေုသ်ညမ်ျားေိ ုဥပရဒနငှ့အ်ည ီ
ဆေ်လေ ်ရဆာငေ်ေေ်သွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မဲစာေင်း 
စစ်ေန်အတွေ် ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေ အရေးကေီး 
ရကောင်း၊ အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာလိုေ်သည့် 
အချနိ်မှစပပီး ဥပရဒအေ ပျေ်ပပယ်သွားပပီ ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေ အသစ်တေ်လာမည်ပဖစ် 



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 31

ရကောင်း၊ ထူးပခားသည်မှာ ယခင်ရေေးရောေ်ပဲွရော်မေှင်ေ 
ထုတ်ပပန်သည့် မဲစာေင်းတွင် တတိယအကေိမ် မဲစာေင်း 
ထုတ်ပပန်သည်ဟု ရပပာဆိုခဲ့ရကောင်း၊ ပဏာမစစ်သည့် 
အချနိ်တွင် တတိယမဲစာေင်းေို ေှာမေပါရကောင်း၊ ေှိ
ရောင်းေှနိိငုမ်ညပ်ဖစရ်သာလ်ည်း အေနုေ်ှခိျငမ် ှေှနိိငုမ်ည ်
ပဖစရ်ကောင်း၊ လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှရ်လာင်း အများစ ု
သည ်တတယိအကေမိ ်မစဲာေင်းမေေှကိေဟ ုရပပာရကောင်း၊ 
မိမိအရနပဖင့် ယခုတာေန်ေှိသူများနှင့် ပဏာမစစ်သည့် 
အချနိတ်ငွ ်တတယိအကေမိ ်မစဲာေင်းယခအုထ ိမေရသး 
ရကောင်း၊ သိုရ့သာရ်တွ့ေှပိါေ တတယိအကေမိ ်မစဲာေင်း 
ေို ပပန်လည်စစ်ရဆးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်ေ 
စစ်သည့်အခါ ပထမအကေိမ်မဲစာေင်းေို စစ်ရကောင်း၊ 
ဒတုယိအကေမိ ်မစဲာေင်းေသည့အ်ချနိတ်ငွ ်ပထမအကေမိ ်
ေသည့် မဲစာေင်းနှင့် ဒုတိယအကေိမ်မဲစာေင်း သိပ်မေွာ 
ပါရကောင်း၊ အနည်းအေျဉ်းသာေွာရကောင်း၊  ထိုရ့ကောင့ ်
မိမိတို့ေ မဲစာေင်းေလဒ်နှင့် ပတ်သေ်ပပီး အတည်ပပု 

နိငုေ်နအ်တေွ ်နပံါတတ်စ ်လပုရ်ဆာငမ်ည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ 
လပုရ်ဆာငပ်ပီးပါေ ရကေညာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မကောခင ်
ရကေညာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အကေမ်းဖျင်း မဟုတ်ဘဲ 
အေုန်လေ်မှတ်ထိုးပပီး ရော်မတီတွင်လည်းတင်ပပ၍ 
ရော်မတီအေုန်လုံးေို အသိရပးပပီး ရကေညာမည် 
ပဖစ်ရကောင်း။

ဒုတိယအချေ်အရနပဖင့် ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါ 
သည် တားဆီး၍ေသည့် ရောဂါမဟုတ်ပါရကောင်း၊ 
ရောငစ်ေီငမ်ျား မစုလံငခ်ျနိတ်ငွ ်သေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးများ 
ခန့်အပ်ပပီး ရခါ်ရတွ့ပါရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ အတွေ် 
အားသွန်ခွန်စိုေ်လုပ်ေန် လိုအပ်ပါရကောင်း၊ ေိုဗစ်ေ 
ေမ္ဘာတငွ ်ဒေု္ခအရပးဆုံးပပဿနာ ပဖစရ်နရကောင်း၊ ေမ္ဘာ ့
လူဦးရေသန်း ၁၀၀ ရေျာ်ခန့် ေိုဗစ်ရောဂါပဖစ်ရန 
ရကောင်း၊ ရသဆုံးမှုလည်း အထိေုအ်ရလျာေေ်ှရိကောင်း၊ 
သိုရ့သာလ်ည်း တားဆီး၍ မေသည့ ်ေစိ္စမဟတုပ်ါရကောင်း၊ 
အားသနွခ်နွစ်ိေုလ်ပုေ်နအ်တေွ ်စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းနငှ့ ်
တားဆီးေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ပပညသ်လူထူနုငှ့ ်
လေတ်ွပဲပီး ရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ 
နငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး လှူထားသည့ ်ပပညတ်ငွ်း၊ ပပညပ် ပဂု္ဂိုလ ်
များေှရိကောင်း၊ စနစဇ်ယားပဖင့ ်စနစတ်ေျေှရိနသညေ်ိ ု
စစိစရ်တွ့ေှေိရကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း မညသ်ိုသ့ုံးစွထဲား 
သည်ေို ပပန်လည်ကေည့်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ တချ ို့ 
ရနောများတွင် နုိင်ငံရတာ်ဘတ်ဂျေ်မှ ေုိဗစ်ေယ်ဆယ်ရေး 
အတေွ ်ပပညန်ယန်ငှ့ ်တိငု်းရဒသကေီးများေိ ုေနပ်ုရံငရွပး 
သည်များ ေှိပါရကောင်း၊ ဘီလီယံနှင့်ချ၍ီ ရပးသည်များ 
ေှိရကောင်း၊ ပပည်သူလူထုေ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ေန် 
အတေွလ်ည်း ဖတိရ်ခါ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အေျ ိုးေှေိှပိဖင့ ်
ထိထိရောေ်ရောေ် ပွင့်လင်းပမင်သာစွာ လုပ်ရဆာင် 
သွားမညဟ် ုရပပာလိရုကောင်း၊ ောေယွေ်သုရေး အပိငု်း 
တွင်လည်း အေှိန်အဟုန် ပဖင့်ရဆာင်ေေေ်သွားမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် ရေျးလေ်ရနပပည်သူများနှင့် 
ေဟန်းသဃံာများ မေျနရ်စရေးအတေ်ွ လပုရ်ဆာငမ်ည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထိရတွ့မှုများသည့် အလွှာနှင့်မပဖစ်မရန 
ထမ်းရဆာင်ရနေသည့် ပမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့ေင်များ 
ေိလုည်း ောေယွရ်ဆးထိုးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အဓေိ 
အရပခခံလူတန်းစားများ၊ ရတာင်သူလယ်သမားများ၊ 
ရေျးလေ်များတွင်ေှိသည့်လူများ၊ အများစု ၇၀ ောခိုင် 

ေီမိုြဖရစီစနစ်တွင်

ဖရေးဖြာြ်ြွဲဆိုသည်မှာ 

အသြ်ပေစ်၊ အများဆန္ဒဟု 

ဖပြာသည့်အတွြ် ဖရေးဖြာြ်ြွဲြို 

ဆန္ဒပြုပခင်းနှင့် သွားကြရ၊

ဆန္ဒပြုပခင်းပေင့်သွားသည့်အတွြ် 

ယင်းဆန္ဒပြုပခင်းသည်

မှန်မှန်ြန်ြန်ပေစ်ရန် လိုအြ်၊ 

လွတ်လြ်စွာ၊ မှန်ြန်စွာ ဆန္ဒပြုပခင်းပေင့် 

ေီမိုြဖရစီ၏ အနှစ်သာရြို

လွတ်လွတ်လြ်လြ် မှန်မှန်ြန်ြန် 

ဖြး၍ရ၊ သမာသမတ်မြျလျှင် 

ပြည်သူ့ဆန္ဒအမှန်တိုင်းပေစ်ရန်

ခဲယဉ်း။
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နှုန်းေို အပမန်ဆုံး ထိရောေ်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်ရပးမှ 
ေမည်ဟု ရတွးမိပါရကောင်း။
ပြန်လည်တည့်မတ်ဖအာင် လုြ်ရန်လို

တတိယသည် ေိုဗစ်ရောဂါနှင့်ပတ်သေ်ပပီး 
ထိခိုေ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးများ နာလန်ထူေန် မိမိတို့ 
ရောငစ်ေီ ေညူရီပးမည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ရငရွကေးလိအုပ ်
ပါေလည်း ရငွရချးေန်အတွေ် နည်းလမ်းေှာ လုပ်ရပး 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ဘဏ္ဍာအခွန်ေန်ကေီးနှင့် ဗဟိုဘဏ် 
ေိလုည်း ယခငအ်ရတွ့အကေုံေှသိည့သ်ေူိသုာ ပပနလ်ည ်
တာေနရ်ပးပါရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စီးပွားရေးေိ ုပပနလ်ည ်
တည့မ်တရ်အာင ် လပုေ်နလ်ိပုါရကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်းပပညပ် 
ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုေုိလည်း ဖိတ်ရခါ်ပါရကောင်း၊ ရဆာင်ေေေ်ဆဲ 
စီမံေိန်းများ၊ ခွင့်ပပုပပီး စီမံေိန်းများနှင့် ပတ်သေ်ပပီး 
မိမိအရနပဖင့် အာမခံချေ်ရပးပါရကောင်း၊ အစိုးေေ 
မူအားပဖင့် သရဘာတူပပီး ခွင့်ပပုချေ်မေရသးသည်များ 
ေှိပါရကောင်း၊ ဥပမာအားပဖင့် ဘဏ္ဍာအခွန်ေန်ကေီးဌာန၊ 
ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှု၊ သစရ်တာရေးောေနက်ေီးဌာန၊ သတ္တုတငွ်း 
ေနက်ေီးဌာနစသည် ့ဌာနဆိငုေ်ာအသီးသီး၏ အရကောင်း 
ပပချေမ်ျားေိ ုတစဖ်ွဲ့ချင်း ရခါ်ယရူဆွးရနွးပပီး အပမနဆ်ုံး 
ခငွ့ပ်ပုချေခ်ျရပးမည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ရောမ်တ ီ
များေိ ုပပနဖ်ွဲ့ထားပပီး ရောငစ်ေီငမ်ျားသညလ်ည်း အချ ို့ 
ရနောများတွင် ရော်မတီေင်များအပဖစ် ပါေင်မည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ေိုင်းေန်းစဉ်းစားရပးကေေန် ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ယခင်အစိုးေေ သရဘာတူညီပပီးပဖစ်သည့် ခွင့်ပပုချေ် 
ရစာင့ဆ်ိငု်းရနသည့ ်လပုင်န်းများေိ ုအပမနဖ်ငွ့ရ်ပးရစေန ်
လုပ်ရဆာင်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အထူးသပဖင့် စိုေ်ပျ ိုး 
ရေး၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သေ်သည့် လုပ်ငန်း 
များေို အေှိန်အဟုန်မပျေ်ရအာင် ဆေ်ပပီး လုပ်နိုင်ရစ 
ရေးအတွေ် လုပ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်ပပို့ေုန် 
များများ ေေှိရေးေို ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ယခုအချနိ်တွင် မိမိတို့အရပါ် သံသယပဖစ်မှုများေှိပပီး 
တချ ို့ရနောတွင် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများေှိရကောင်း။
ဆြ်လြ်ြူညီဖဆာင်ရေြ်ဖြး

ထိုရ့ကောင့ ်အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျားနငှ့ ်ေနုသ်ယွရ်ေး 
လုပ်ငန်းများ ပို၍ပမှင့်တင်ရဆာင်ေေေ်သွားေန် ကေိုးစား 
ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရနာေ်ထပ်အရေးကေီးသည်မှာ 
ထာေေပငိမ်းချမ်းရေး ပဖစ်ရကောင်း ၊  နိုင်ငံတစ်ခု၏ 

လိုအပ်ချေ်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေးတည်ပငိမ်မှုနှင့် လုံခခုံရေး
တညပ်ငမိမ်ှုပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်NCA လေမ်တှ ်
ရေးထိုးထားပပီး ပဖစ်ရကောင်း ၊ ယင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရပပာင်းလမဲှုေှမိည ်မဟတုရ်ကောင်း၊  NCA လမ်းရကောင်း 
အတိငု်း သွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစနီငှ့ ်ဖေဒ်ေယ ်
အရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စုေို သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
NCA နငှ့ ်ပတသ်ေပ်ပီးေရအာင ်ရဆွးရနွးမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
NCA နငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အရေးရပါ်ောလ တစန်စှအ်တငွ်း 
ပဖစ်နိုင်သမှေ ခိုင်ခိုင်မာမာပဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်မည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်မှတ်မထိုးေရသးသည့် အဖွဲ့များ 
ေုိလည်း လေ်မှတ်ရေးထုိးနုိင်ေန် ရော်မတီေုိ ဖဲွ့စည်းပပီး 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ၎င်းတို့ေ ဦးရဆာင်ပပီး ရဆွးရနွးမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိေိုယ်တိုင်လည်း လေ်ခံရတွ့ဆုံ၍ 
ရပပာဆိမုညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုသ့ွားရနသည် ့ဒမီိေုရေစ ီ
ဆိုသည်မှာ အားလုံးတူညီသည့် လမ်းရကောင်းရပါ်တွင် 
ရလှောေ်လှမ်းေန်၊ စိတ်တူသရဘာတူသွားေန် လိုအပ် 
ရကောင်း၊ ယင်းေိလုည်း ရောငစ်ေီငမ်ျားေ ဆေလ်ေ ်
ေူညီရဆာင်ေေေ်ရပးေန် ရပပာလိုရကောင်း။

မဲစာေင်းများ စစ်သည့်အခါတွင် ၁၈ နှစ် မပပည့် 
ရသးသမူျားစွာရတွ့ေရကောင်း၊ မတှပ်ုတံငမ်ပါသည့သ်မူျား 
စာေင်းအတငွ်း ရတွ့ေရကောင်း၊ သန်းနငှ့ခ်ျရီတွ့ေရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် လူေင်မှုကေီးကေပ်ရေးေန်ကေီးေို ရခါ်ရတွ့ 
ရမးပမန်းော ေန်ေုန်တွင်ေှိသည့်သူ ရတာ်ရတာ်များများ 
သည ်နာဂစ၌် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့ ်ရောေလ်ာသည့ ်
သူများပဖစ်ရကောင်း၊ ၎င်းတို့တွင် မှတ်ပုံတင်မေှိဟု 
ရပပာရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် တုိင်းေင်းသားမှန်သမှေ မှတ်ပံုတင် 
ေေှိရစေန် အင်တိုေ်အားတိုေ် ရဆာင်ေေေ်ေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်နယ်များတွင် မှတ်ပုံတင်မေှိသည့် 
တိငု်းေင်းသားများေှပိါရကောင်း၊ ယင်းတိုေ့ိလုည်း အထူး 
စီမံချေ်ထားပပီး ေန်ကေီးဌာနေ ရဆာင်ေေေ်ရပးေန် 
ရပပာကေားထားရကောင်း၊ မိမိပဖည့်စွေ် ရပပာလိုသည်မှာ 
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နှင့်  သန်းရခါင်စာေင်းအားလုံး 
နိငုင်သံားအားလုံးေိ ုခိငုခ်ိငုမ်ာမာပဖစရ်အာင ်ရဆာငေ်ေေ ်
ရပးေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ရနာေထ်ပေ်ပထ်ား၍ မေသည့ ်
ေိစ္စတစ်ခုမှာ ဘဂဂလားရဒ့ေှ်နိုင်ငံသို့ ရောေ်ေှိရနသည့် 
ရနေပ်စွန့်ခွာသူများ ေိစ္စပဖစ်ရကောင်း၊  နိုင်ငံရတာ်၏ 
အေျ ိုးစီးပွားေိ ုမထခိိေုပ်ါေ သရဘာတညူခီျေမ်ျားေိ ု



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 33

ဆေလ်ေရ်ဆွးရနွး၍ ရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရဆွးရနွး၍ လေခ်သံင့သ်ည်ေ့စိ္စေပမ်ျားေိ ုလေခ်မံည ်
ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပရဒအေ 
ရဆာင်ေေေ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း။

အရေးရပါ်ောလအတွင်း လုပ်ငန်းေပ်များေို 
ပမန်ပမန်ထေ်ထေ်ပဖင့် လုပ်ရဆာင်သွားေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ယင်းတို့ပပီးသည်နှင့် အရထွရထွရေေးရောေ်ပွဲ ေျင်းပ 
ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် ရဆာင်ေေေ်ဆဲပဖစ်သည့် 
ေိဗုစရ်ောဂါတိေ်ုဖျေရ်ေးနငှ့ ်ပတသ်ေ်၍ ဆေ်လေ် 
ရဆာင်ေေေ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အရေးကေီးသည်မှာ 
ပိုရ့ဆာငဆ်ေသ်ယွရ်ေးပဖစပ်ပီး ေပထ်ား၍ မေပါရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် တပ်မရတာ်ေ ေူညီရဆာင်ေေေ်ရပးသွား 
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေျနသ်ည့ဌ်ာနများေိလုည်း ေျွမ်းေျင ်
သည့်သူများနှင့် ဖွဲ့စည်းတာေန်ရပးရကောင်း၊ အရေး 
အကေီးဆုံး ရနောအားလုံးတငွလ်ည်း ေျွမ်းေျငသ်ည့သ် ူ
များေ တာေန်ယူ လုပ်ရဆာင်ရနရကောင်း၊ ယင်းေို 
ကေည့်ပခင်းအားပဖင့် မိမိတို့သည် စုရပါင်းဦးရဆာင်မှုပဖင့် 
ဒီမိုေရေစီေို စနစ်တေျသွားေန်အတွေ် ဦးတည်ရန 
ရကောင်း အကေမ်းဖျင်းအားပဖင့ ်မနှ်း၍ေပါရကောင်း။ နိငုင် ံ
တောဆေ်ဆံရေးနှင့် ပတ်သေ်၍လည်း မူေါဒများ 
ရပပာင်းလဲပခင်း မေိှရကောင်း၊ အရပခခံဥပရဒတွင် ပပဋ္ဌာန်းပပီး 
ပဖစ်ရကောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တေ်ကေသည့် နိုင်ငံပခားရေး 
မူေါဒေို ေျင့်သုံးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ပငိမ်းချမ်းစွာအတူ 
ယဉှတ်ွရဲနထိငုရ်ေး မအူရပါ်တငွ ်အရပခခပံပီး သွားမညပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံအဖွဲ့ေင်ပဖစ်သည်နှင့်အညီ 
အာဆယီတံငွ ်ရပးထားသည့ ်ေတေိေတမ်ျားအားလုံးေိ ု
လိုေ်နာရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အတူ 
ေလုသမဂ္ဂ အဖွဲ့ေငန်ိငုင်ပံဖစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီမမိတိိုန့ိငုင်၏ံ 
ပေတိအရပခအရနနှင့် ေိုေ်ညီသည့် ေုလသမဂ္ဂ၏ 
ပပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားေိလုည်း လိေုန်ာသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မမိတိိုသ့ည ်မမိတိိုန့ိငုင်နံငှ့ ်ေိေုည်၍ီ လေခ်ထံားသည့ ်
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ၊ ေုလသမဂ္ဂနှင့်ဆိုင်သည့် 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများအားလုံး လိုေ်နာရဆာင်ေေေ် 
သွားမည်ဟု ရောင်စီေင်များေို အသိရပးလိုရကောင်း၊ 
အဓေိအားပဖင့ ်မမိတိိုသ့ည ်တိရုတာင်းလသှည့ ်ောလ 
အတွင်း အရပခအရနေို ပုံမှန်လမ်းရကောင်းအရပါ် 
ရပဖာင့်ရအာင်သွားနိုင်ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ယင်းေို 

ရောင်စီေင်များေလည်း ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ရပးေန်၊ 
အကေဉံာဏရ်ပးေနန်ငှ့ ်လိအုပသ်ည့ ်ရနောတငွ ်ဦးရဆာင ်
ရပးေန် တင်ပပလိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။
အကြံပြုဖဆွးဖနွးတင်ပြ

ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များ ပဖစ် ကေသည့်  
ဦးသနိ်းညနွ့်၊ Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် မန်းပငိမ်းရမာင၊် 
ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆွတို့ေ 
ဖွဲ့စည်းပု ံအရပခခဥံပရဒ ပပဋ္ဌာန်းချေတ်ငွ ်ပါေှသိည့ ်နိငုင် ံ
ရေးပါတပီပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားအတိငု်း ရဆာငေ်ေေရ်ေး၊ နိငုင် ံ
ရတာ် တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးအတွေ် အရပခခံေျသည့် 
ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေောစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ အပမန် 
ဖဲွ့စည်းပပီး သမာသမတ်ေျသူများအား တာေန်ရပးအပ်ရေး၊ 
နိငုင်ရံတာ ်လုခံခုံရေးအတေွ ်လိအုပရ်သာ ဥပရဒများအား 
ပပန်လည် ပပဋ္ဌာန်းရပးရေး၊ နိုင်ငံရေးအေျဉ်းသားများ 
လတွပ်ငမိ်း ချမ်းသာခငွ့ရ်ပးရေး၊  ပငမိ်းချမ်းရေးပိမုိရုအာင ်
ပမငစ်ွာ ရဆာငေ်ေေန်ိငုရ်ေး၊ ပပညန်ယအ်ပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
များတငွ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားတိုးပမငှ့ခ်န့်ထားရပးရေး၊ ပပီးခဲသ့ည့ ်
ရေေးရောေ်ပွဲ၌ ေခိုင်ပပည်နယ် ပမို့နယ်အချ ို့တွင် ရေေး 
ရောေ်ပွဲေျင်းပနိုင်သည့် အရပခအရနေှိရသာ်လည်း 
မေျင်းပရပးခဲသ့ည့အ်တေွ ်အခငွ့အ်ရေး များဆုံးရှုံးခဲမ့ှု၊  
တိေုပ်ွရဲေှာငစ်ခန်းများေှ ိပပညသ်မူျား၏ စားေတရ်နရေး 
နှင့် အခေ်အခဲများေို ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ေေေ်ရပးရေး၊ 
ေခိုင်ပပည်နယ် တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရဒ 
စုိးမုိးရေး၊ တုိင်းရဒသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များတွင် တုိင်းေင်းသား 
ရေးောေနက်ေီးဌာနများ ဖွဲ့စည်းရပးရေး၊ လွှတရ်တာဥ်ပရဒ 
များ၊ နိငုင်ရံေးပါတ ီဖွဲ့စည်းခငွ့ဥ်ပရဒ၊ ရေေးရောေပ်ွဆဲိငုေ်ာ 
ဥပရဒတို့တွင်  ပဖည့်စွေ်ချေ်များ ထည့်သွင်းရေးနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အကေံပပုရဆွးရနွးတင်ပပကေသည်။

တင်ပပချေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ေ နိုင်ငံရေးအေျဉ်းသားလွတ်ပငိမ်းချမ်းသာ 
ခွင့်ပပုရေးေိစ္စေို စဉ်းစားရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တေား 
ဥပရဒစိုးမိုးရေးေိ ုမထခိိေုရ်စေနလ်ိရုကောင်း၊ ယခတုငပ်ပ 
သည့်  ရဆွးရနွးတင် ပပချေ်များေို  အရောင်းဆုံး  
ပဖစ်ရအာင် စဉ်းစားရဆာင်ေေေ်သွားမည် ပဖစ်ရကောင်း 
ပဖည့်စွေ်ေှင်းလင်းမှာကေားခဲ့သည်။

GGGG HHHH
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ရဖရဖာ်ေါေီလ ၈ ေေ်ရန့ နံနေ် 
၁၁ နာေတီငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပသည့် 
စမီခံန့်ခွရဲေး အစည်းအရေးသို ့တေရ်ောေ ်အမှာစေား 
ရပပာကေားသည်။
တြ်ဖရာြ်

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် 
အတ ူနိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ဒုတိယတပ်မရတာ် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီး 
ချုပ် (ကေည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးစုိးေင်း၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေနက်ေီးများ ပဖစက်ေသည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ပမထနွ်းဦး၊ ဒတုယိ  
ဗိ ုလ်ချုပ် ကေီးစိ ုးထွဋ်၊ ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင် ၊ ဒုတိယ 

ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ထနွ်းထနွ်းရနာင၊် ဦးေင်းေှနိ၊် ဦးရအာငန်ိငုဦ်း၊ 
ဦးေိုေိုလှိုင်၊ ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
တင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ ရဒါေ်တာ 
ပငွ့ဆ်န်း၊ ရဒါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေတ်ာ 
သေ်သေ်ခုိင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့် 
နှင့် ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦး 
တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ေ 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်အီရနပဖင့ ်ယခေုာလ 
တငွ ်ပုမံနှအ်ရပခအရနရောေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေေရ်နပခင်း 
ပဖစရ်ကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလရကေညာထားသည့ ်အချနိ ်
အတငွ်း လပုင်န်းများ ေပတ်န့်မရနဘ ဲနိငုင်ရံတာအ်တေွ ်
အေျ ိုးေှိသည့် လုပ်ငန်းများေို အေှိန်အဟုန်မပျေ် 
ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အတွေ် ေန်ကေီးဌာန 

စီမံခန့်ခွဲတေးအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား
(၈−၂−၂၀၂၁)
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များ၌ ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ တာေနရ်ပးအပေ်ာတငွ ်
အရတွ့အကေုံေှသိမူျား၊ အေညအ်ချင်းေှသိမူျား၊ လပုင်န်း 
များေို ရအာင်ပမင်စွာ အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင် 
နို င်မည့်  ပုဂ္ဂိုလ်များအား  တာေန်ရပးအပ်ခဲ့ ပခင်း  
ပဖစရ်ကောင်း၊ အစိုးေ၏တာေနမ်ှာ ပပညသ်ပူပညသ်ားများ၏ 
အေျ ိုးေိ ုရဖာရ်ဆာငရ်ပးေန ်ပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုသ့ည ်
မူေါဒချမှတ်ပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ရဆာင်သည့် 
အဖွဲ့အစည်းပဖစ်ရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် 
ဌာနအလိုေ်လုပ်ငန်းများေို မှန်မှန်ေန်ေန် ပမန်ပမန် 
ဆန်ဆန်ရဆာင်ေေေ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။
ရဲရဲတင်းတင်းဖဆာင်ရေြ်ရန်

၂၀၁၆ ခနုစှမ် ှ၂၀၂၁ ခနုစှအ်တငွ်း တာေနယ်ခူဲသ့ည့ ်
အစိုးေလေ်ထေ်တွင်  အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် 
ရနှာင့ရ်နှးကေန့်ကောခဲသ့ည့ ်လပုင်န်းများနငှ့ ်ဆေလ်ေ ်
အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေေေ်နိုင်ပခင်းမေှိခဲ့သည့် 
လပုင်န်းများေှရိကောင်း၊ ရဆာငေ်ေေဆ်လဲပုင်န်းများလည်း 
ေှိရကောင်း ၊  ယင်းလုပ်ငန်းများေို  မိမိတို့အရနပဖင့်  
တိုင်းပပည်နှင့် ပပည်သူအတွေ် အေျ ိုးေှိမည်ဆိုပါေ 
ပမန် ပမန်ဆန်ဆန်  ရဆာင်ေေေ် ကေေန် ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
သေ်ဆိုင်ော ေန်ကေီးဌာနများတွင် မူေါဒများ၊ လုပ်ထုံး 
လပုန်ည်းများ၊ ထတုပ်ပနထ်ားသည့ ် အမနိ့်နငှ့ ်ညွှနက်ေား
ချေမ်ျားေှပိပီးပဖစရ်ကောင်း၊ ယင်းမေူါဒ၊ လပုထ်ုံးလပုန်ည်း၊ 
အမိန့်နှင့် ညွှန်ကေားချေ်များေို စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း 
များနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်သွားေန်ပဖစ်ရကောင်း။ ထိုသို့ 
လပုရ်ဆာငေ်ာတငွလ်ည်း ေေဲတဲင်းတင်း ရဆာငေ်ေေေ်န ်
လိုအပ်ရကောင်း၊ တချ ို့ေိစ္စများတွင် ေံဖန်ေံခါ ချင့်ချနိ် 
ရဆာင်ေေေ်ေမှုများရကောင့် ရနှာင့်ရနှးကေန့်ကောမှုများ 
ပဖစေ်ရကောင်း၊ များစွာချင့ခ်ျနိမ်ှုများ မပပုလပုဘ် ဲတိငုပ်င ်
ပူးရပါင်း လုပ်ရဆာင်သွားေန် လိုရကောင်း၊ သေ်ဆိုင်ော 
ရော်မတီများေိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားရကောင်း၊ ေန်ကေီး 
ဌာနများအရနပဖင့ ်လပုရ်ဆာငေ်နေ်ှသိညမ်ျားေိ ုပမနပ်မန ်
ဆန်ဆန် လုပ်ရဆာင်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း။

လေ်ေှိ ပဖစ်ရပါ်ရနသည့်  အရပခအရနသည် 
ရေေးရောေ်ပွဲ အဆင်မရပပမှုရကောင့် ပဖစ်ရပါ်လာပခင်း 
ပဖစ်ပါရကောင်း၊ အဆင်မရပပေသည့် အရကောင်းအေင်း 
များမှာ မဲစာေင်းမှားယွင်းပခင်း၊ ရေေးရောေ်ပွဲမတိုင်မီ 
ောလ၊ ရေေးရောေပ်ွအဲတငွ်းောလနငှ့ ်ရေေးရောေပ်ွ ဲ

အလနွေ်ာလတိုတ့ငွ ်အားနည်းချေမ်ျားစွာ ေှခိဲသ့ညေ်ိ ု
ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ယင်းအချေ်များရကောင့် လေ်ေှိ 
အရပခအရနအထိ ပဖစ်ရပါ်လာေပခင်း ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
သို့ပဖစ်၍ မိမိတို့သည် ပပည်သူများ လေ်ခံယုံကေည်မှု 
ေှလိာရအာင ်ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုသ့ည ်
ကေား ော လ  တာ ေ န် ယူ သ ည့် အ ဖွဲ့ ပဖ စ် ရကော င်း ၊ 
ယင်းောလတွင် ယိုင်ရနသည့် စီးပွားရေးေို ပပန်လည် 
တည့မ်တေ်နအ်တေွ ်လတတ်ရလာရပဖေငှ်းရဆာငေ်ေေ်
ရပးေမည့ ်ေစိ္စများေိ ုချေခ်ျင်းရဆာငေ်ေေ ်ရပးသွားမည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေေှည်ရဆာင်ေေေ်ေမည့် ေိစ္စများေို 
လမ်းရကောင်းမနှရ်ပါ်ရောေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးသွား 
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့သည် ရနာင်တေ်လာမည့် အစိုးေေို 
လမ်းခင်းရပးသည့ ်အဆင့အ်ထသိာ လပုရ်ဆာငသ်ွားမည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းတာေန်ေို အေျ ိုးေှိေှိ ရဆာင်ေေေ် 
သွားမညဆ်ိပုါေ တိငု်းပပညအ်တေွ ်များစွာအေျ ိုးေှမိည ်
ပဖစ်ပပီး တာေန်ယူေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ်လည်း 
ဂုဏ်ယူေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူများ၏ အရပခခံ 

မိမိတို့အဖနပေင့်

နိုင်ငံသားများ၏ အြျ ိုးစီးြွားြို 

ဖော်ဖဆာင်ဖြးရန်နှင့် ြာြွယ်ဖြးရန် 

ဦးတည်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာြွာဟမှု၊ 

ဖြျးလြ်ပမို့ပြြွာဟမှုနှင့် 

တိုင်းဖေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ြွာဟမှုတို့ြို 

အတတ်နိုင်ဆုံး ဖလျှာ့ချနိုင်ရန် 

ဝန်ကြီးဌာနများြ 

သြ်ဆိုင်ရာြဏ္ဍအလိုြ် 

ဦးစားဖြးဖဆာင်ရေြ်ဖစလို။
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စားေတရ်နရေး အဆငရ်ပပရအာင ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးနိငုမ်ည ်
ဆိပုါေ ပပညသ်မူျားေ ကေိုေန်စှသ်ေမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မိမိတို့၏ပပည်သူေို အရပခခံပပီး သွားေမည်ပဖစ်သည့် 
အတွေ်  ပပည်သူများအတွေ် ပေတိအရပခအရနနှင့် 
ေိုေ်ညီသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို ရဆာင်ေေေ် 
သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူများ၏ စားေတ်ရနရေး 
အဆင်ရပပရချာရမွ့ပါေ နိုင်ငံရတာ်တည်ပငိမ်ရေးနှင့် 
လုံခခုံရေးေိုပါ အရထာေ်အေူပပုရကောင်း၊ ယင်းေို 
အရောငအ်ထညရ်ဖာေ်မညမ်ှာ ယခအုစိုးေပဖစရ်ကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ပပည်သူလူထု၏ စားေတ်ရနရေး အဆင်ရပပ 
ရစေန ်ဦးစားရပးရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညသ် ူ
တစဦ်းချင်း၏ အငအ်ားေိ ုခိငုမ်ာရအာင ်ရဆာငေ်ေေရ်ပး 
ပခင်းပဖင့ ်တိငု်းပပည၏် အငအ်ားလည်း ခိငုမ်ာရတာင့တ်င်း 
လာမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေေေ် 
ောတွင် တုံ့ဆိုင်းပခင်းမပပုဘဲ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုေ်သည် 
များေိ ုပမနပ်မနဆ်နဆ်န ်ရဆာငေ်ေေေ်န၊် တိငု်းပပညအ်ရပါ် 
ရစတနာထား ရဆာငေ်ေေေ်နန်ငှ့ ်ေနက်ေီးဌာနအချင်းချင်း 
တုိင်ပင်ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ေန် လုိအပ်ရကောင်း တုိေ်တွန်း 
ရပပာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် 
ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင် ၊  ဦးေင်းေှ ိန် ၊  ဦးရအာင်နိ ုင်ဦး ၊ 
ဦးေိုေိုလှိုင်၊ ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ 
ဦးခငရ်မာငေ်၊ီ ရဒါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ရဒါေတ်ာပငွ့ဆ်န်း၊ 
ဦးရေှေရလး၊ ဦးရမာငရ်မာငအ်နု်း၊ ရဒါေတ်ာ သေသ်ေခ်ိငု၊် 
ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်နှင့် ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် 
ရဒါေတ်ာရဒါ်သတီာဦးတိုေ့ နိငုင်တံောရေးော အရပခ 
အရန၊ ဘဏ္ဍာရေးအရပခအရန၊ ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုအရပခအရန၊ 
နိငုင် ံရေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးအရပခအရန၊ သတင်းထတုပ်ပနရ်ေး 
အရပခအရန၊ စိုေ်ပျ ိုး၊ ရမွးပမူရေးအရပခအရန၊ လူေင်မှု 
ကေီးကေပ်ရေးဆိုင်ော ေိစ္စေပ်များ၊ သတ္တုနှင့်သယံဇာတ 
ဆိုင်ောေိစ္စေပ်များ၊ ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုနှင့် 
COVID-19 ရောဂါ ောေယွရ်ဆး ထိုးနှမံှုအရပခအရနများ၊ 
ေနုသ်ယွရ်ေးအရပခအရန၊ တိငု်းေင်းသားရေးောဆိငုေ်ာ 
ေိစ္စေပ်များနှင့် ဥပရဒဆိုင်ော ေိစ္စေပ်များေို ေှင်းလင်း 

တင်ပပကေသည်။
တင်ပပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ေ မိမိတို့အရနပဖင့် နိုင်ငံသားများ၏ အေျ ိုး 
စီးပွားေို ရဖာ်ရဆာင်ရပးေန်နှင့်  ောေွယ်ရပးေန် 
ဦးတည်ရကောင်း၊ ဆင်းေဲချမ်းသာ ေွာဟမှု၊ ရေျးလေ် 
ပမို့ပပေွာဟမှုနငှ့ ်တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယေ်ွာဟမှု 
တိုေ့ိ ုအတတန်ိငုဆ်ုံး ရလှောခ့ျနိငုေ်န ်ေနက်ေီးဌာနများေ 
သေ်ဆိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် ဦးစားရပးရဆာင်ေေေ်ရစ 
လိရုကောင်း၊  ေနက်ေီးဌာနအလိေု ်ရေးဆွပဲပီးရသာလ်ည်း 
အတညပ်ပု ပပဋ္ဌာန်းေန ်ကေန့်ကောရနသည့ ်ဥပရဒများေိ ု
အပမန်ဆုံး အတည်ပပုပပဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ရဆာင်ေေေ်ေန် 
လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအရနပဖင့် ပါတီနိုင်ငံရေး 
ေင်းေှင်းေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ အပခားအချနိ်တွင်  မိမိ 
နစှသ်ေေ်ာေိ ုမရဲပးနိငုရ်သာလ်ည်း တာေနထ်မ်းရဆာင ်
ချနိ်တွင် ပါတီနိုင်ငံရေး၊ အရောင်အရသွးေင်းေှင်းေန် 
လိအုပရ်ကောင်း၊ ေနထ်မ်းများအရနပဖင့ ်မမိနိငှ့သ်ေဆ်ိငု ်
သည့် လုပ်ငန်းတာေန်ေို ရေျပွန်စွာထမ်းရဆာင်ေန် 
လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာန 
အလိေု ်တာေနေ်ှသိမူျားေ အရောငအ်ရသွးေင်းသည့ ်
ေန်ထမ်းများပဖစ်လာရအာင် စိတ်ေှည်လေ်ေှည်ပဖင့် 
နားလညရ်အာင ်ေငှ်းလင်း ရပပာကေားရပးရစလိရုကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ပပည်သူေ ရေေးချယ်ထား 
သည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းေို မည်သို့မှေ 
ရသွဖယ်မည် မဟုတ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် မှန်မှန် 
ေန်ေန်သွားနုိင်ေန် ထိန်းရေျာင်းရပးပခင်းသာပဖစ်ရကောင်း၊ 
သို့ပဖစ်၍ ေန်ကေီးဌာနများမှ တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် 
နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများ တိုးတေ်ရအာင် ရစတနာထား 
ရဆာင်ေေေ်ရပးကေေန်လိုရကောင်း၊ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် 
ပပညန်ယမ်ျား၏ လမ်းပန်းဆေသ်ယွရ်ေးနငှ့ ်ရဒသဖွံ့ပဖိုး 
ရေးလပုင်န်းများေိ ုရဆာငေ်ေေသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မိမိတို့အစိုးေအရနပဖင့် ပပည်သူေ အားေိုးေသည့်၊ 
တိငု်းပပညေ် အားထားေသည့ ်အစိုးေတစေ်ပပ်ဖစရ်အာင ်
တာေနေ်ှသိအူားလုံးေ အားသနွခ်နွစ်ိေု ်ကေိုးပမ်းရဆာင ်
ေေေ်သွားေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။ 
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 ပြည်ဖထာင်စုေွား တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ 
ခင်ဗျာ 

 တပမ်ရတာဟ်ာ  ရခတအ်ဆေဆ်ေ ် ပပညသ်နူဲ့ 
ပတသ်ေ်လာလှေင ် “ပပညသ်သူာအမ၊ိ  ပပညသ်သူာအဖ” 
ဆိုတဲ့ ရဆာင်ပုဒ်ေို  ဦးထိပ်ထား ရဆာင်ေေေ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ 
အစည်းလည်းပဖစ်ပါတယ်။  နုိင်ငံရတာ်ေဲ  ့အမျ ိုးသားနုိင်ငံရေး 
ဦးရဆာငမ်ှုအခန်းေဏ္ဍေိလုည်း မရဖာေ်မပပန ်ခိငုခ်ိငု ်
မာမာေပ်တည်ရနတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလည်းပဖစ်ပါတယ်။ 
၂၀၀၈ ခနုစှ ်ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒပါ ပပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားေိ ု
ရလးစားလိုေ်နာလျေ်ေှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်း 
ပဖစပ်ါတယ။် တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်ရခတအ်ဆေ်ဆေ ်
ေပင ်ပပညသ်တူို ့လိလုားရတာင်းဆိတုဲ ့“ပါတစီုဒံမီိေုရေစ ီ

နိုင်ငံတော်၏အတြခအတနအေပ်ေပ်အား 
ြပည်သူလူေုသို့ တြပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း

(၈-၂-၂၀၂၁) 

စနစ်” ေို ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းပခင်း နည်းလမ်းများ၊ ဥပရဒ၊ 
လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများ အေ  ရဆာငေ်ေေပ်ခင်းနည်းလမ်းစတဲ ့
နိုင်ငံရေးယဉ်ရေျးမှုများပဖင့် တည်ပငိမ်ရအးချမ်းစွာ 
အသွင်ေူးရပပာင်းရပးခဲ့ရကောင်း ဦးစွာရပပာကေားလိုပါ 
တယ်။

 ပါတီစုံ ဒီမိုေရေစီစနစ်မှာ  တေားမှေတပပီး  
လွတ်လပ်တဲ့ ရေေးရောေ်ပွဲများဟာ ဒီမိုေရေစီစနစ် 
ရေေညှတ်ညတ်ံ ့ခိငုမ်ာရစရေးအတေွ ်အဓေိလိအုပခ်ျေ ်
ပဲပဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ရကောင့် ေျွန်ရတာ့်အရနနဲ့  တစ်တိုင်း 
ပပည်လုံးသို့ ရပပာကေားခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် နှစ်သစ်ေူး 
မနိ့်ခနွ်းမှာ “၂၀၂၀ ပပည့န်စှဟ်ာ နိငုင်အံတေွ ်အရေးကေီး 
တဲ ့နစှပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေေးရောေပ်ွပဲပုလပုမ်ယ့ ်နစှပ်ဖစလ်ို ့
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ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစ ်ခိငုမ်ာရစဖို ့အရေးကေီးရကောင်း” 
ထည့သ်ငွ်းရပပာကေားခဲပ့ါတယ။် လတွလ်ပပ်ပီး တေားမှေတ 
တဲ့ ရေေးရောေ်ပွဲများပဖစ်ရစရေး၊ နိုင်ငံရေးရဆာင်ေေေ် 
ောမှာ အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွားေို  အရလးထားပပီး 
ရိုးသားစွာ ရဆာင်ေေေ်ကေရစရေးအတွေ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 
ရအာေတ်ိဘုာလ ၁၅ ေေရ်န့မှာ ပပုလပုခ်ဲတ့ဲ ့တစန်ိငုင် ံ
လုံး ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ် 
(NCA) ချုပဆ်ိပုခင်း ၃ နစှပ်ပည့ ်အခမ်းအနားမှာ “တိငု်းေင်း 
သားအရေး၊ အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွားအရေးထေ် ပို 
အရေးကေီးတာမေှိဘူး၊ ရိုးသားတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ တေားမှေတ 
တဲ့ နိုင်ငံရေးေိုသာ လိုချင်ပါတယ်” လို့ ရပပာခဲ့ပါတယ်။ 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ေေ်ရန့မှာ ေျင်းပခဲ့တဲ့ 
ပပည်ရထာင်စုပငိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၊ (၂၁) ောစုပင်လုံ 
စတုတ္ထအစည်းအရေးမှာလည်း  ဒီမိုေရေစီစနစ်  
တညရ်ဆာေ်ောမှာ “ဥပရဒေဲ့အထေမ်ှာ မညသ်မူှေမေှ”ိ 
ဆိုတဲ့စေားေပ်ဟာ ဒီမိေုရေစီအုတ်ပမစ် တည်တံ့ခိုငပ်မဲ 
ရစဖို့ အရပခခံလိုေ်နာေမယ့် အချေ်ပဖစ်သလို နိုင်ငံ 
တည်ရဆာေ်ရေး (State Building)၊ တုိင်းပပည် 
တည်ရဆာေ်ရေး (Nation Building) ရဆာင်ေေေ်ော 
မှာလည်း အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွား၏ အထေ်မှာ 
မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှေမေှိ” ဆိုတာ 
ခယံေူမှာ ပဖစတ်ယလ်ို ့ရပပာဆိခုဲပ့ါတယ။် ဒါရတရွပပာဆိ ု
ေပခင်းဟာ တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ပပည်သူတို့ လိုလား 
ရတာင့်တပပီး အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေေေ်ရနတ့ဲ 
ပါတီစံုဒီမုိေရေစီစနစ် ပိုမိုခိုင်မာပပီး စနစ်တေျ ရေေှည် 
တည်တံ့ရစဖို့အတွေ်ပဲ ပဖစ်ပါတယ်။

 ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံဟာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ် 
လမ်းရကောင်းေို ရလှောေ်လှမ်းပပီးရနာေ် ကေားပဖတ် 
ရေေးရောေ်ပွဲများ အပါအေင် ရေေးရောေ်ပွဲများေို 
၂၀၁၀ ပပည့န်စှ၊် ၂၀၁၂ ခနုစှ၊် ၂၀၁၅ ခနုစှ၊် ၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်
တို့မှာ ၄ ကေိမ်ေျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရေေးရောေ်ပွဲများမှာ 
သာမန် အပငင်းပွားမှုရတွ ေှိခဲ့ရပမယ့်လည်း ၂၀၂၀ 
ပပည့န်စှ ်ရေေးရောေပ်ွမဲအှပ ေျနရ်ေေးရောေပ်ွမဲျားမှာ 
ပပည်ရထာင်စုရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင် (UEC) အရနနဲ့ 
ပငွ့လ်င်းပမငသ်ာစွာနဲ့ တေားမှေတစွာ ရပဖေငှ်းရပးနိငုခ်ဲပ့ါ 
တယ်။ ဒါ့ရကောင့်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖေ်ရေျနပ်မှုများေှိခဲ့
ပပီး ဒီမိုေရေစီခေီးေို ရေှ့ဆေ်ရလှောေ်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကေ

ပါတယ။် ၂၀၂၀ ပပည့န်စှ ်ရေေးရောေပ်ွမဲှာရတာ ့မဆဲယွ ်
ောလေတည်းေ နိုင်ငံရေးပါတီရတွေဲ့ မူေါဒများေို 
ပမန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်ပမင်သံကေားေ ထုတ်လွှင့်ောမှာ UEC 
ေ Censor ပဖတရ်တာေ်မှုရတ၊ွ COVID-19 အရကောင်း 
ပပပပီး ကေိုတငဆ်န္ဒမရဲပးပခင်းများေိ ုရကေညာချေအ်မျ ိုး 
မျ ိုးထုတ်ပပီး ရဆာင်ေေေ်ခဲ့တာရတွ၊ တေားမှေတတဲ့ 
မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် မေေှိခဲ့တာရတွဟာ ရေေးရောေ်ပွဲ 
မတိငုမ်ေီတည်းေ အပငင်းပွားစောရတ ွပဖစခ်ဲပ့ါတယ။် 
တပမ်ရတာအ်ရနနဲ့ေရတာ ့ကေိုတငမ်မဲျားနဲ့ ပတသ်ေ ်
ပပီး ေေရ်ပါင်း ၉၀ ထေမ်နည်း မမိရိနောဌာနေဲ့ ပပငပ်မှာ 
စစဆ်ငရ်ေးတာေန ်ထမ်းရဆာငရ်နေတဲ ့တပမ်ရတာသ်ား 
ရတွ၊ တပ်ပပင်ပ တာေန်ထမ်းရဆာင်ရနေသူများေို 
စာေင်းတိတိေျေျရပး ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါတယ်။ UEC ေ 
တပမ်ရတာသ်ားများနဲ့ မသိားစေုငမ်ျား မရဲပးတဲအ့ခါမှာ 
မရဲုရံတေွိ ုတပပ်ပငရ်တမွှာပ ဲရဆာငေ်ေေေ်မယလ်ို ့ရပပာခဲ ့
ပါတယ်။ ဒါေိုေျွန်ရတာ် ချေ်ချင်းလိုေ်နာခဲ့ပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တို့အားလုံး ေျွန်ရတာ်အပါအေင် တပ်ပပင်ပ 
မှာပ ဲလတွလ်ပစ်ွာ ပပညသ်နူဲ့ တစသ်ားတည်း  မရဲပးခဲပ့ါ 
တယ်။

 ရေေးရောေပ်ွအဲပပီးောလမှာလည်း အပငင်းပွားမှု 
ရတွ ဆေ်တုိေ်ပဖစ်ခ့ဲပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ရေေးရောေ် 
ပွဲမှာ ေင်ရောေ်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီရပါင်း ၈၄ 
ပါတီပဖစ်ပါတယ်။ ေန့်ေွေ်လွှာတင်သွင်းထားတဲ့ 
အမှုရပါင်း ၂၁၇ မှုေှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီများအရနနဲ့ 
ရေေးရောေ်ပွဲနဲ့ ပတ်သေ်ပပီး တေားမှေတမှုေှိရစဖို့  
ရပဖေငှ်းရပးဖို ့UEC ေိ ုရေေးရောေပ်ွ ဲမတိငုမ်ေီတည်းေ 
ရတာင်းဆိုမှုများ အကေိမ်ကေိမ်ပပုလုပ်ခဲ့ရသာ်လည်း 
ရဆာငေ်ေေရ်ပးပခင်း  မေှခိဲပ့ါဘူး။ နိငုင်ရံေးပါတမီျားအရနနဲ့ 
နိငုင်ရံတာေ်ဲ့ အမျ ိုးသားနိငုင်ရံေးဦးရဆာငမ်ှု အခန်းေဏ္ဍ 
မှာပါေင်ရနတဲ့ တပ်မရတာ်ေို အေူအညီရတာင်းခံခဲ့ 
ပါတယ်။ တပ်မရတာ်အရနနဲ့ မဲစာေင်းရတွေို စစ်ရဆး 
ခဲပ့ါတယ။် ပမို့နယတ်စခ်ခုျင်းအတငွ်း ထပရ်နတဲမ့စဲာေင်း 
ရတွ၊ တိုင်းရဒသကေီးနဲ့ ပပည်နယ်များအတွင်းေှိ ပမို့နယ် 
များအကေားထပ်ရနတဲ့ မဲစာေင်းရတွ၊ တိုင်းရဒသကေီးနဲ့ 
ပပညန်ယမ်ျားအကေား ထပရ်နတဲ ့မစဲာေင်းရတ၊ွ မမဲသမာ 
မှုပဖစန်ိငုတ်ဲ ့အပခားမစဲာေင်းရတ ွစစုရုပါင်း ၁၀,၄၈၂,၁၁၆
(၁၀ သန်း ၄ သိန်းရေျာ်) ရတွ့ေှိခဲ့ပါတယ်။ အသေ် ၁၈
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 နှစ် မပပည့်ဘဲ မဲစာေင်းတွင်ပါေင်ရနသူ ၁၁,၉၄၃ ဦး၊ နုိင်ငံ 
သားစိစစ်ရေးေဒ် မေိှဘဲ မဲစာေင်းတွင်ပါေင်ရနသူ 
၄,၆၄၈,၂၇၀ ဦး (၄ သန်း ၆ သနိ်းရေျာ)် နဲ့ အသေ ်၁၀၀
 နှစ်နှင့် အထေ်မဲစာေင်း ၁၈,၃၅၆ ဦး ပါေင်ပါတယ်။ UEC 
အရနနဲ့ မရဲပးပိငုခ်ငွ့ေ်ှသိ ူမဆဲန္ဒေငှစ်ာေင်းရတ ွထတုပ်ပန ်
ောမှာလည်း အမျ ိုးမျ ိုးေွပဲပားရနတာေိလုည်း ရတွ့ေမှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ေေ်ရန့ 
ထုတ်ပပန်ောမှာ ဆန္ဒမဲရပးပုိင်ခွင့်ေိှသူဦးရေဟာ ၃၇,၅၇၂,၅၂၁
 ဦး (၃၇ သန်း ၅ သနိ်းရေျာ)် ပဖစပ်ါတယ။် ရအာေ်တိဘုာ 
လ ၂ ေေ်ရန့ ထုတ်ပပန်ောမှာရတာ့ ၃၈,၅၂၉,၁၉၈ (၃၈ 
သန်း ၅ သနိ်းရေျာ)် ပဖစပ်ါတယ။် ရေေးရောေပ်ွေဲျင်းပပပီး 
ရနာေပ်ိငု်းောလ ပမို့နယရ်ေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်အဖွဲ့ 
ခွမဲျားေတစဆ်င့ ်သေဆ်ိငုေ်ာ လေူငမ်ှုကေီးကေပရ်ေးနငှ့ ်
ပပည်သူ့အင်အားဆိုင်ော ပမို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများေို 
ရပးပိုတ့ဲစ့ာေင်းများအေ ၃၉,၂၇၇,၂၁၄ (၃၉ သန်း ၂ သနိ်း 
ရေျာ)်ပဖစပ်ါတယ။် ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ေေ်ရန့ ထတုပ်ပနခ်ျေ ်
မှာရတာ့ ၃၈,၂၇၁,၄၄၇ (၃၈ သန်း ၂ သိန်းရေျာ်)ပဖစ်ပါ 
တယ။် ဒလီိအုမျ ိုးမျ ိုးပဖစရ်နတာဟာ စဉ်းစားစောပဖစပ်ါ 
တယ။် ၂၀၁၄ ခနုစှ ်သန်းရခါငစ်ာေင်းေ ေေှတိဲ ့ရမွးနှုန်း၊ 
ရသနှုန်း၊ ရပပာင်းရေှေ့နှုန်းများေို အရပခခံပပီး လူဦးရေ 
နည်းပညာနဲ့ ခန့်မှန်းတွေ်ချေ်ထားတဲ့ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
ရအာေ်တိုဘာလ ၁ ေေ်ရန့တွင် ေှိေမယ့် အသေ် ၁၈ 
နစှန်ငှ့အ်ထေ ်ခန့်မနှ်းလဦူးရေ စာေင်းမှာ ၃၆,၉၆၃,၆၅၉
 ဦး (၃၆ သန်း ၉ သနိ်းရေျာ)်ပဖစပ်ါတယ။် ရေေးရောေပ်ွ ဲ
ေျင်းပပပီးစီးသည့်ောလရနာေ်ပိုင်း UEC ေထုတ်ပပန် 
သည့ ်ဆန္ဒမရဲပးပိငုခ်ငွ့ေ်ှသိဦူးရေ ၃၉ သန်း ၂ သနိ်းရေျာ ်
ဟာ လူေင်မှုကေီးကေပ်ရေးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကေီး 
ဌာနေဲ့ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ရအာေ်တိုဘာလမှာ ေှိေမယ့် 
လူဦးရေ စာေင်းထေ် ၅ သန်း ၄ သိန်းရေျာ်နဲ့ လူဦးရေ 
နည်းပညာပဖင့် ခန့်မှန်းတွေ်ချေ်ထားတဲ့စာေင်းထေ် 
၂ သန်း ၃ သိန်းရေျာ် ပိုရနတာေို ရတွ့ေှိေပါတယ်။ 
ဒါရတွဟာ လေ်ရတွ့ပဖစ်ပျေ်ရနတဲ့ ပေတိအချေ် 
အလေရ်တပွ ဲပဖစပ်ါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ိုဟ့ာ စည်းေမ်း 
ပပည့်ေစစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုေရေစီစနစ်နဲ့ တိုင်းပပည်ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေရ်ေးေိ ုအမနှတ်ေယလ်ိလုားတယဆ်ိေုင ်စတိ ်
ခံစားမှုဆိုတာထေ် လေ်ရတွ့အချေ်အလေ်ရတွေို 
ဦးတည်ကေဖို့ ရပပာကေားလိုပါတယ်။

 ၂၀၁၅ နဲ့ရနာေပ်ိငု်းမှာ ပပုလပုခ်ဲတ့ဲ ့ရေေးရောေပ်ွ ဲ
များအရပါ် ရတွ့ေှိချေ်အရနနဲ့ ၂၀၁၅ အရထွရထွ 
ရေေးရောေပ်ွမဲှာ တစန်ိငုင်လံုံး ပှေမ်းမှေမရဲပးမှုောခိငုန်ှုန်း
ဟာ ၆၉ ဒသမ ၆၃ ောခုိင်နှုန်း ပဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ 
ကေားပဖတ်ရေေးရောေ်ပွဲမှာရတာ့ မဲရပးမှုောခိုင်နှုန်းဟာ 
၅၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်အထိ ရလျာ့ေျသွားပါတယ်။ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ် ေန်ေုန်ပမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီ 
ရေေးရောေပ်ွမဲှာရတာ ့ပှေမ်းမှေမရဲပးမှုောခိငုန်ှုန်းဟာ ၁၄
 ောခ ိ ုင ်န ှုန ် းရေျာ ်ရေျာ ်  သာေ ှ ိခ ဲ ့ပ ါတယ်။ ၂၀၂၀
 ရေေးရောေပ်ွမဲှာ မရဲပးခငွ့ေ်ှသိ ူ၇၁ ဒသမ ၀၆ ောခိငုန်ှုန်း 
မဲရပးခဲ့ ကေတယ်လို့  သတင်းထုတ်ပပန်ချေ်များအေ 
သိေပါတယ်။ ယခင်ရေေးရောေ်ပွဲနဲ့  မတူတာေ 
COVID-19 ပပန့်ပွားရနတဲေ့ာလမှာ ပဖစပ်ါတယ။် ဒါေိပု ဲ
သုံးသပ်ကေည့်ပါ။

 ပပညသ်လူထူအုရနနဲ့ တာေနေ်ှသိမူျားေဲ့ အပုခ်ျုပ ်
မှုနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားများအရပါ် မည်သို့သရဘာထား 
ရကောင်းရတွ့ေပါတယ။် ၂၀၂၀ အရထရွထရွေေးရောေပ်ွ ဲ
မှာလည်း မဲမရပးရေး (No Vote) လှုပ်ေှားမှုများ 
ရပါ်ရပါေလ်ာရကောင်း ရတွ့ေပါတယ။် ေျွနရ်တာ့အ်ရန 
နဲ့ေရတာ့ ရောေ်တဲ့ရနောတိုင်းမှာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ 
စနစ်မှာ လွတ်လပ်ပပီးတေားမှေတတဲ့ ရေေးရောေ်ပွဲဟာ 
အသေပ်ဖစလ်ို ့မရဲပးပိငုခ်ငွ့ေ်ှသိအူားလုံး မရဲပးကေဖို ့အပမဲ
တိုေ်တွန်းနှိုးရဆာ်ရပပာကေားခဲ့ပါတယ်။

 အဲဒီလိုရတွ့ေှိချေ်ရတွ၊ မဲမသမာမှုစာေင်းရတွ 
အတွေ် သေ်ဆိုင်ောတာေန်ေှိသူများေို စိစစ်ရမးပမန်း 
လျေေ်ှပိါတယ။် မှားယငွ်းရနတဲ ့မစဲာေင်းရတ၊ွ မမဲသမာမှု 
ပဖစန်ိငုတ်ဲ ့စာေင်းရတေွရန ထေွရ်ပါ်လာတဲ ့ေလဒရ်တ ွ
ဟာ ပပည်သူတို့လိုလားရတာင့်တခဲ့တဲ့ ဒီမိုေရေစီစနစ် 
ခိငုမ်ာဖိုအ့တေွ ်အခေအ်ခမဲျားစွာေှပိါတယ။် တပမ်ရတာ ်
အရနနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပပဋ္ဌာန်း 
ချေ်များနှင့်အညီ UEC ၊ လွှတ်ရတာ်နဲ့ သမ္မတတို့ထံ 
မစဲာေင်းများ ရပဖေငှ်းရပးဖို ့ရတာင်းဆိခုဲပ့ါတယ။် အဆင့ ်
ဆင့ ်တာေနပ်ျေေ်ေွခ်ဲက့ေပါတယ။် တပမ်ရတာအ်ရနနဲ့ 
ရနာေ်ဆုံးအချနိ်ထိ ဥပရဒနဲ့အညီ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်း 
အရပဖေှာရေးလမ်းစဉ်ေို ေိုင်စွဲရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါတယ်။ 
ပဖစ်ပျေ်ရနတဲ့ အရပခအရနရတွေိုလည်း တပ်မရတာ် 
သတင်းစာေငှ်းလင်းပွရဲတေွရနတစဆ်င့ ်ပပညသ်လူထူ ု
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ေို ေမ္ဘာသိတင်ပပခဲ့ပါတယ်။ တာေန်ေှိသူများအရနနဲ့ 
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးပပပပီး တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုရတွ 
ပျေ်ေွေ်ခဲ့တာေှိပါတယ်။ ဒါ့ရကောင့်လည်း စစ်မှန်ပပီး 
စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ ဒီမိုေရေစီစနစ်ေို ထိန်းသိမ်း 
ရစာင့်ရေှာေ်နိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ 
ခုနှစ် )နဲ့အညီ အရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာပပီး 
နိုင်ငံ့တာေန်များ ထမ်းရဆာင်ရနေပခင်းပဖစ်ပါတယ်။

 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဖွဲ့စည်းပပီး 
နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို ထမ်းရဆာင်ရနစဉ် ောလမှာ 
ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ ရေှ့ဆေ်လုပ်ရဆာင်မည့်အချေ် 
(Road Map) ၅ ချေ်ေို ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်ရန့ 
ေတည်းေ ထုတ်ပပန်ရကေညာခဲ့ပပီးပဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီ 
အချေ် ၅ ချေ်နဲ့  လုပ်ရဆာင်ရနမှုရတွေိုလည်း 
ေျွန်ရတာ် တိုင်းေင်းသားမိဘပပည်သူများေို တင်ပပပါ 
မယ်-

၁။ ပပည်ရထာင်စုရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေို 
ပပန်လည်ဖွဲ့စည်းပပီး မဲစာေင်းများ စစ်ရဆး 
ပခင်းအပါအေင ်လပုရ်ဆာငသ်င့၊် လပုရ်ဆာင ်
ထိေုသ်ညမ်ျားေိ ုဥပရဒနငှ့အ်ည ီဆေ်လေ် 
ရဆာငေ်ေေေ်န ်ပဖစပ်ါတယ။် UEC အသစေ်ိ ု
ေျွန်ရတာ်တို့ ဖွဲ့စည်းပပီးပါပပီ။ မဲစာေင်းရတွ 
စစရ်ဆးလျေေှ်ပိါတယ။် အပမနဆ်ုံးထတုပ်ပန ်
ရပးသွားပါမယ။် ဒရီနောမှာ ထူးပခားရနတာေ  
ယခင် UEC ေ တတိယအကေိမ်မဲစာေင်း 
ထုတ်ပပန်ခဲ့တယ်ရပပာပါတယ်။ လေ်ရတွ့ 
စစ်ရဆးကေည့်ောမှာ တတိယအကေိမ် မဲစာေင်း 
ဆိတုာ ယခထုမိရတွ့ပါဘူး။ ရတွ့ေေငလ်ည်း 
အတညပ်ပု လပုရ်ဆာငပ်ါမယ။် ဒတုယိအကေမိ ်
မစဲာေင်းေိပု ဲပပနလ်ညလ်ပုရ်ဆာငထ်ားတာ 
ပဖစ်ရကောင်း ရတွ့ေပါတယ်။

၂။  လတ်တရလာ ပဖစ်ပွားရနဆဲ ပဖစ်သည့်  
COVID-19 ေပရ်ောဂါ ောေွယရ်ေးလပုင်န်း 
များေို အေှိန်အဟုန်မပျေ် ထိထိရောေ် 
ရောေ် ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွားေန်  
ပဖစ်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့  လေ်ရတွ့  
လပုရ်ဆာငလ်ျေေ်ှပိါတယ။် ဒတုယိအကေမိ ်
ောေွယ်ရဆးထိုးနှံမှုေို  ရအာင် ပမင်စွာ 

လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ပပီးပဖစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ 
ပဖစ် ပဖစ်  ေျွန်ရတာ်တို့  ဒီအခေ်အခဲေို  
ပပည်သူလူထုနဲ့အတူ လေ်တွဲရေျာ်လွှား 
ပါမယ် ။  ပပည်သူများ  လှူဒါန်းထားတဲ့  
COVID-19 အလှူရငွရတွေုိ ေျွန်ရတာ်တို့ 
ယခင်အတိုင်း စနစ်တေျ ထိန်းသိမ်းထား 
ပါတယ်။ ထပ်မံ လှူဒါန်းလိုသူရတွေိုလည်း 
ဖိတ်ရခါ်အပ်ပါတယ်။ အေျ ိုးေှိေှိ ၊ ထိထိ 
ရောေရ်ောေ၊် ပငွ့လ်င်းပမငသ်ာစွာ အသုံးပပု 
သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ောေွယ်ေုသပခင်း 
အပိုင်းရတေွိလုည်း အေှနိအ်ဟနုန်ဲ့ ရဆာင ်
ေေေ်သွားပါမယ်။ ထပ်မံေေှိရေး ရဆာင်ေေေ် 
ပါမယ်။ ရေျးလေ်ရန ပပည်သူများ၊ ေဟန်း 
သဃံာများပါမေျန ်ပမနမ်ာနိငုင်အံနှံေ့ာေယွ ်
ရဆးထိုးနိုင်ရေး အရလးထားရဆာင်ေေေ် 
သွားပါမယ်။  ပပည်သူလူထုတစ်ေပ်လုံး  
ပူးရပါင်းေူညီရဆာင်ေေေ် ကေဖို့  ရမတ္တာ 
ေပ်ခံလိုပါတယ်။

၃။ COVID-19 ေပရ်ောဂါရကောင့ ်ထခိိေ်ုခဲသ့ည့ ်
စီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုပဖစန်ိငုသ်မှေ နည်း 
လမ်းများပဖင့် အပမန်ဆုံးေုစားသွားရေးပဖစ် 
ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ့်အရနနဲ့ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌအပဖစ် တာေန် 
ယပူပီးရနာေ ်ေျွနရ်တာန်ဲ့ ေျွနရ်တာ့ရ်ောငစ် ီ
ေငရ်တဟွာ ၄၈ နာေီအတငွ်းမှာ ပမနမ်ာနိငုင် ံ
ေနုသ်ညမ်ျားနဲ့ စေမ်ှုလေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျား 
အသင်းချုပန်ဲ့ ရတွ့ဆုပံခင်း၊ ဘဏဥ်ေ္ကဋ္ဌများ 
နငှ့ ်ရတွ့ဆုပံခင်းတို ့ပပုလပုပ်ပီး နိငုင်ံစ့ီးပွားရေး 
အပမန် ဦးရမာ့လာရစရေး ရဆွးရနွးညှိနှိုင်း 
လေ်ရတွ့ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါတယ်။ ပပည်တွင်း 
ပပည်ပ ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုမှန်သမှေေို ေျွန်ရတာ် 
တို ့ကေိုဆိပုါတယ။် ဖတိရ်ခါ်ပါတယ။် ပမနမ်ာ ့
မိတ်ဖေ်နိုင်ငံများ၊ စိတ်ေင်စားမှုေှိတဲ့နိုင်ငံ
များေဲ့ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်မှုတို့ေို ကေိုဆို 
ရကောင်း အသရိပးလိပုါတယ။် ယခငသ်ရဘာ 
တညူခီျေရ်တေွိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့ဥပရဒနဲ့အည ီ
လိုေ်နာရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ်။ ယခင် 
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အစိုးေေ မူအားပဖင့် သရဘာတူပပီးပဖစ်တဲ့၊ 
ခငွ့ပ်ပုချေရ်စာင့ဆ်ိငု်းရနဆ ဲလပုင်န်းများေိ ု
အပမန်ခွင့်ပပုချေ်ေေှိရစရေး ေျွန်ရတာ်တို့ 
ရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံ 
ဟာ စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးေိ ုအဓေိအားထား 
ေတဲ့ နိုင်ငံပဖစ်လို့ ၎င်းေဏ္ဍဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ် 
ရစရေး ပို့ေုန်များအပမန်တင်ပို့နိုင်ရေး  
အရလးထား ရဆာငေ်ေေသ်ွားမှာ ပဖစပ်ါတယ။်

၄။ တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေပငိမ်းချမ်းရေး ေေှိရေး 
အတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု 
ေပစ်ရဲေးသရဘာတစူာချုပ ်(NCA)ပါ သရဘာ 
တူညီချေ်များအတိုင်း ပဖစ်နိုင်သမှေ အရလး 
ထားလပုရ်ဆာငပ်ခင်းပဖစပ်ါတယ။် တစန်ိငုင် ံ
လံုးရေေှည်တည်တ့ံခုိင်ပမဲတ့ဲ ထာေေပငိမ်းချမ်းရေး 
ေေှိရေးဟာ ေျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ အပပင်းပပဆုံး 
ဆန္ဒပဖစ်ပါတယ်။ မပဖစ်မရန ဆေ်လေ် 
ရဆာင်ေေေ်ပါမယ်။ ဒါ့ရကောင့်လည်း ေျွန်ရတာ် 
တို့တာေန်ယူခဲ့တဲ့ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁ ေေ်ရန့ 
မှာပ ဲတပမ်ရတာ၏် ပငမိ်းချမ်းရေးရဆွးရနွးမှု 
ရော်မတီေို  တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါတယ်။ 
ေျွနရ်တာတ်ို ့တာေနယ်ေူတဲ ့ောလအတငွ်း 
မှာ ပဖစန်ိငုသ်မှေနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့ ထာေေ 

ပငိမ်းချမ်းရေးေို ရဖာ်ရဆာင်သွားပါမယ်။ 
တိုင်းေင်းသား ပပည်သူတစ်ေပ်လုံးနဲ့ EAO 
များေလည်း ေိငု်းေန်းေညူ ီရဆာငေ်ေေပ်ခင်း 
ပဖင့်  လေ်ရတွ့အရောင်အထည်ရဖာ်ဖို့  
ဖိတ်ရခါ်လိုေ်ေပါတယ်။

၅။ အရေးရပါ်ောလဆိငုေ်ာ ပပဋ္ဌာန်းချေမ်ျားနငှ့ ်
အညရီဆာငေ်ေေပ်ပီးစီးပါေ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခ ံ
ဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့် အညီ လွတ်လပ်ပပီး 
တေားမှေတရသာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ အရထွ 
ရထွရေေးရောေ်ပွဲအား ပပန်လည်ေျင်းပ၍ 
အနိငုေ်သည့ပ်ါတအီား ဒမီိေုရေစစီခံျနိစ်နံှုန်း 
များနငှ့အ်ည ီနိငုင်ရံတာတ်ာေနအ်ား လွှအဲပ ်
နိငုရ်ေး ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေေသ်ွားေန ်ပဖစပ်ါ 
တယ်။ ဒီရန့ နိုင်ငံရတာ်ေို ဦးရဆာင်ရနတဲ့ 
နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေဲ့ ဖဲွ့စည်းပံု 
ေိုကေည့်ပါ။ ေျွန်ရတာ်အပါအေင် စစ်ဘေ် 
ဆိုင်ောအောေှိကေီး ၈ ဦး၊ တိုင်းေင်းသား 
ရခါင်းရဆာငမ်ျား၊ နိငုင်ရံေးပါတရီခါင်းရဆာင ်
များပါေငတ်ဲ ့အေပသ်ား ၈ ဦး၊ ရပါင်း ၁၆ ဦးနဲ့ 
ဖွဲ့စည်းထားပါတယ။် အစိုးေအဖွဲ့ေင ်ေနက်ေီး 
များေုိလည်း သေ်ဆုိင်ောနယ်ပယ် ေျွမ်းေျင် 
သူများနဲ့ ဖဲွ့စည်းထားပါတယ်။ တုိင်းရဒသကေီး၊ 
ပပည်နယ်၊ ခရိုင်နဲ့ပမို့နယ် စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီများေိုလည်း ရဒသခံ 
များ၊ သေဆ်ိငုေ်ာ အပုခ်ျုပရ်ေးေနထ်မ်းများနဲ့ 
ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ တပ်မရတာ်ေ ၁၉၆၂ 
ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် တာေန်ယူစဉ်ောလ 
ဖွဲ့စည်းပုံများနဲ့ များစွာေွာပခားပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တ့ုိ မလွှမဲရေှာင်သာရသာအရကောင်း 
များရကောင့သ်ာ အရေးရပါ်ောလမှာ တာေန ်
ယူထားေပခင်းပဖစ်ပါတယ်။ အရပခခံဥပရဒေဲ့ 
အရေးရပါ်ောလ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များအေသာ 
ရဆာင်ေေေ်သွားမှာပဖစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်ပပီး 
စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ ဒီမိုေရေစီစနစ်ေို 
ရစာင့်ရေှာေ်ရဖာ်ရဆာင်သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်အေ ရောင်းမွန်  
သန့်ေငှ်းရသာ အစိုးေတစေ်ပန်ဲ့ အပုခ်ျုပမ်ှုပုစံ ံ

နိုင်ငံဖတာ်ြို ဖခတ္တထိန်းသိမ်းဖြးထားတဲ့ 

ြာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံပခားဖရး မူဝါေ၊ 

အုြ်ချုြ်ဖရးနဲ့ြတ်သြ်တဲ့ မူဝါေ၊ 

စီးြွားဖရးနဲ့ ြတ်သြ်တဲ့ မူဝါေများ 

လုံးဝဖပြာင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ြါေူး။ 

လြ်ရှိသွားဖနတဲ့ နိုင်ငံဖရးလမ်းစဉ်အတိုင်း 

ဆြ်လြ်ဖဆာင်ရေြ်သွားမှာ

ပေစ်ြါတယ်။
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ရပါ်ထွန်းလာရစေမယ်လို့ ရပပာကေားလိုပါ 
တယ်။

 ေျွန်ရတာ်တ့ုိအရနနဲ့ နုိင်ငံရတာ်ေုိ ရခတ္တထိန်းသိမ်း 
ရပးထားတဲ့ ောလအတွင်းမှာ နိုင်ငံပခားရေး မူေါဒ၊ 
အပုခ်ျုပရ်ေးနဲ့ပတသ်ေတ်ဲ ့မေူါဒ၊ စီးပွားရေးနဲ့ ပတသ်ေ ်
တဲ့ မူေါဒများ လုံးေရပပာင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 
လေေ်ှသိွားရနတဲ ့နိငုင်ရံေးလမ်းစဉအ်တိငု်း ဆေလ်ေ ်
ရဆာင်ေေေ်သွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ 
နိငုင်ပံခားရေးမေူါဒနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒ(၂၀၀၈ ခနုစှ)် 
အတိုင်း မရပပာင်းလဲဘဲ ဆေ်လေ်တည်ေှိပါမယ်။ 
ေမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်ေတ်မပျေ် 
ရပါင်းဖေ်ဆေ်ဆံရေးေို ရေှးရှုသွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ထပ်ရပပာပါမယ်။ နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ ချစ်ကေည်ေင်းနှီးစွာ 
ဆေဆ်ရံဆာငေ်ေေသ်ွားမှာ ပဖစပ်ါ တယ။် နိငုင်ပံခားေင်းနှီး 
ပမှု ပန်ှမံှုများေိလုည်း ဖတိရ်ခါ်ပါတယ။် ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုနငှ့ ်
ပတ်သေ်ပပီး တည်ဆဲဥပရဒများနှင့်အညီ ရဆာင်ေေေ် 
သွားမှာပဖစလ်ို ့မညသ်ည့ထ်ခိိေုမ်ှုမေှှမိှာ မဟတုရ်ကောင်း 
ရပပာကေားလိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းေှင်များအရနနဲ့ အခွင့် 
အရေးေေှိရေးအတွေ် မရတာ်မတေား မလုပ်ကေဖို့ဘဲ 
တိုေ်တွန်းလိုပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ 
ခနုစှ)်ဟာ  တိငု်းေင်းသား ပပညသ်လူထူ ုလတူန်းစားအလွှာ 
၈ လွှာေ ေိယုစ်ားလယှရ်ပါင်း ၇၀၀ ရေျာန်ဲ့ နစှရ်ပါင်း 
များစွာ ရဆွးရနွးညှနိှိုင်းပပီးမရှပါ်ထနွ်းလာခဲတ့ဲ ့စည်းေမ်း 
ပပည့်ေတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို ရဖာ်ရဆာင်ရနတဲ့ 
အရပခခံဥပရဒ ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒနဲ့ 
ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို ေျွန်ရတာ်တို့ မမှိတ်မသုန် 
ောေယွသ်ွားပါမယ။် ဆေလ်ေအ်ရောငအ်ထညရ်ဖာ ်
ရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ်။ ပပည်သူလူထု စိတ်ချမ်းရပမ့စွာ 
မိမိတို့ယုံကေည်ော ဘာသာရေးေိစ္စများေို ရဆာင်ေေေ် 
နိုင်ရေး ဘုေား၊ ရစတီများ၊ ဘာသာရေးအရဆာေ်အဦ 
များေိလုည်း ဒရီန့ေစပပီး နိငုင်တံစေ်န်းလုံး ဖငွ့လ်စှရ်ပး 
လိေုပ်ါပပ။ီ COVID-19 စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနဲ့ အည ီ
နိုင်ငံသားပီသစွာ ရဆာင်ေေေ်သွားကေပါလို့ ကေည်နူး 
ေမ်းရပမာေစ်ွာ သတင်းစေားပါးလိေု ်ေပါတယ။် နိငုင် ံ
သ၊ူ နိငုင်သံားများေဲ့ ပညာရေး ရနာေမ်ေျရစဖိုအ့တေွ ်
လည်း စာသင်ရေျာင်းများေို COVID-19 စည်းမျဉ်း 

စည်းေမ်းများနဲ့အညီ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အပမန်ဆုံး  
ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ်။ နိုင်ငံ့အနာဂတ်ေို 
ဆေလ်ေထ်မ်းရဆာငေ်မယ့ ်ရေျာင်းသ၊ူ ရေျာင်းသား 
များအားလုံး ရေျာင်းတေဖ်ို ့စတငပ်ပငဆ်ငန်ိငုက်ေပါပပ။ီ 
တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးေိ ုမထခိိေုဘ်ူးဆိေုင ်ဆေသ်ယွ ်
ရေးလမ်းရကောင်းများေိလုည်း ေျွနရ်တာတ်ို ့အရောင်း 
ဆုံးပဖစရ်အာင် စီမရံဆာငေ်ေေရ်ပးသွားမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
နိငုင်တံငွ်း အလပုအ်ေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းရတ ွပိမုိပုငွ့လ်န်း 
လာရစဖို့ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်ပါမယ်။ ပိတ်ထားေတဲ့ 
စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုရံတေွိ ုCOVID-19 စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း 
ရတွနဲ့အညီ ပပန်ဖွင့်ရပးသွားပါမယ်။ COVID-19 
ေပ်ရောဂါရကောင့်  ပပည်ပမှာ  ဒုေ္ခရောေ်ရနတဲ့  
ေျွန်ရတာ်တို့ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားရတွ ပပန်လာနိုင်ဖို့ 
ေျွနရ်တာ်တို့ စတင်ရဆာငေ်ေေရ်နပါပပီ။ ဘဂဂလားရဒေ့ှ်
နိငုင်ေံိရုောေရ်နတဲ ့ရနေပစ်နွ့်ခွာသွားသမူျားေိလုည်း 
နှစ်နိုင်ငံ သရဘာတူညီချေ်များနဲ့ အညီ ေျွန်ရတာ်တို့ 
နိုင်ငံေဲ့ေပ်တည်ချေ်အတိုင်း ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ် 
သွားမှာပဖစပ်ါတယ။် ပပညတ်ငွ်းရနေပစ်နွ့်ခွာသမူျား (IDP 
Camp) များေိုလည်း အပဖစ်နိုင်ဆုံး ရနေပ်ပပန်ရစရေး 
ရဆွးရနွးရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ်။

 နိဂုံးချုပ်အရနနဲ့  ရပပာကေားလိုတာေရတာ့ 
တပ်မရတာ်အရနနဲ့ ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ ၁၀ နှစ်တာ ပါတီစုံ 
ဒမီိေုရေစစီနစ ်လမ်းရကောင်းမှာ အမျ ိုးသားနိငုင်ရံေးေိ ု
ဦးထိပ်ထားပပီး  ပပည်သူနဲ့လေ်တွဲ  အရောင်းဆုံး  
ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလည်း စစ်မှန်ပပီး စည်းေမ်း 
ပပည့်ေတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ် ထွန်းေားလာရေး 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရနပါတယ်။

 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနနဲ့  
စရုပါင်းဖွဲ့စည်းမှု၊ ရဆွးရနွးညှနိှိုင်းအရပဖေှာမှု နည်းလမ်း 
ရတေွိသုာ အသုံးပပုပပီး ပမနမ်ာနိငုင်၊ံ နိငုင်ရံေး ယဉရ်ေျး 
မှုနဲ့ သမိငု်းရပးတာေနေ်ိ ုရေျပနွစ်ွာထမ်းရဆာငလ်ျေ ်
ေှိပါတယ်။ တိုင်းေင်းသားပပည်သူ တစ်ေပ်လုံးအရနနဲ့ 
စိတ်ခံစားမှုထေ် ပေတိ အချေ်အလေ်များ၊ အမှန် 
တေားများေိ ုရေှးရှုပပီး လေတ်ွညဲ ီရဆာငေ်ေေသ်ွားပါစို ့
လို့  ရမတ္တာေပ်ခံတိုေ်တွန်းလိုပါတယ်။ အားလုံးေို 
ရေျးဇူးတင်ပါတယ်။

GGGG HHHH
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 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီနှင့် ရနပပည် 
ရတာ်ရောင်စီ၊ တိုင်းရဒသကေီး (သို့မဟုတ်) ပပည်နယ် 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း 
(သို့မဟုတ်) ရဒသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့၏ ညှိနှိုင်း 
အစည်းအရေးေိ ုရဖရဖာေ်ါေလီ ၉ ေေရ်န့ နနံေပ်ိငု်းတငွ ်
ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိငုင်ရံတာစ်မီ ံ
အုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ် တေရ်ောေ ်
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။

 ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးသို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မရတာ်ောေွယ်
ရေးဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ရဒါေ်တာရမာင်ရမာင်နိုင်၊ ေချင်ပပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ် 
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးခေ်ထိန်နန်၊ ေယားပပည်နယ် 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီနှင့် တနြပည်တော်တောင်စီ၊ ေိုင်းတဒသကေီး 
(သို့မဟုေ်) ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေေိုင်း 

(သို့မဟုေ်) တဒသစီမံအုပ်ချုပ်တေးအဖွဲ့  ညှိနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား 

(၉−၂−၂၀၂၁)

စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရမာင်ဦး (ခ) 
ဘူးေယ၊် ေေငပ်ပညန်ယ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးရစာပမင့်ဦး၊ ချင်းပပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးတဲေင့်စ်စမွိုင်းနီခွဲ၊ စစ်ေိုင်းတိုင်းရဒသကေီး 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ  ဦးရမာင်ရမာင်လင်း၊ 
တနသဂာေတီိငု်းရဒသကေီးစမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးတင်ရအာင်၊ ပဲခူးတိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးမျ ိုးရဆွေင်း၊ မရေွးတိုင်းရဒသကေီး 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဦးတင့လ်ငွ၊် မန္တရလးတိငု်း 
ရဒသကေီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ေို၊   
မနွပ်ပညန်ယစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါေတ်ာ 
တင်ရဌး၊ ေခိုင်ပပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ရဒါေတ်ာရအာငရ်ေျာမ်င်း၊ ေနေ်နုတ်ိငု်းရဒသကေီး စမီ ံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးလှစိုး၊ ေှမ်းပပည်နယ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါေ်တာရေျာ်ထွန်း၊ 
နာဂေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရဒသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးထနွ်းထနွ်းေင်း၊ ဓနေုိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်ရဒသ 
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စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးအာောလင်း၊ ပအိုေ့် 
ေိယုပ်ိငု ်အပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်ရဒသ စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးခွန်ေဲရထွး၊ ပရလာင်ေိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရဒသ စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ တားသနိ်းရဇာ၊် ေိုးေန့်ေိယုပ်ိငု ်
အပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်ရဒသစမီအံပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးပမင့ရ်ဆ၊ွ 
“ေ” ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးညီနပ်တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

စုဖြါင်းဦးဖဆာင်မှုပေင့် ဖဆာင်ရေြ်လျြ်ရှိ

 ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 
အမှာစေားရပပာကေားော၌ မိမိတို့သည် နိုင်ငံရတာ်၏ 
အရပခအရနအေပ်ေပ်ေို ဥပရဒနှင့်အညီသာ ေင်ရောေ်
ထိန်းရပးပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလ စတင် 
ရကေညာသည့်အချနိ်မှစ၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ်ေီိဖုွဲ့စည်းခဲပ့ပီး နိငုင်ရံတာ၏်တာေနအ်ေပေ်ပေ်ိ ု
ဒီမိုေရေစီလမ်းစဉ်အတိုင်း စုရပါင်းဦးရဆာင်မှုပဖင့် 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြိုဖလးစားလိုြ်နာ

 တပ်မရတာ်အရနပဖင့်  ရေေးရောေ်ပွဲဆိုင်ော 
မဲစာေင်းမှားယွင်းသည့် ေိစ္စေပ်များေို ဒီမိုေရေစီ 
စည်းေမ်းနှင့်အညီ ဥပရဒရကောင်းအေ ရပဖေှင်းနိုင်ေန် 
အကေိမ်ကေိမ် ကေိုးပမ်းခဲ့ရကောင်း၊ မဲစာေင်းများတွင် 
ကေီးမားသည့ ်လွမဲှားမှုများပဖစခ်ဲပ့ပီး သာမနလ်ွမဲှားမှုများ
မဟုတ်ခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် မဲစာေင်းမှားယွင်းမှု 
များေိ ုဒမီိေုရေစနီည်းလမ်းများနငှ့အ်ည ီအတတန်ိငုဆ်ုံး 
ရဆာငေ်ေေေ်န ်ကေိုးစားခဲရ့သာလ်ည်း မညသ်ိုမ့ှေ ရဆွးရနွး 
ညှိနှိုင်းရပဖေှင်းမေသည့်အတွေ် ယခုအဆင့်အထိ 
ရောေ်ေှိလာပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ 
အရပခခံဥပရဒေို ရလးစားလိုေ်နာ ရစာင့်ထိန်းေန်လို 
ရကောင်း၊ မမိတိိုသ့ည ်အမျ ိုးသားရေး တာေနတ်စေ်ပေ်ိ ု
ထမ်းရဆာငပ်ခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်ဥပရဒနငှ့ ်
အညီ ရေှ့ဆေ်ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။

လွတ်လြ်စွာဖဆာင်ရေြ်

 စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီများ ဖွဲ့စည်း၍ တာေန် 
ရပးအပ်ောတွင် ရဒသေ ကေည်ညိုရလးစားပခင်းခံေပပီး 
မိမိတို့၏ ရဒသအေျ ိုး စွမ်းရဆာင်နိုင်မည့်သူ၊ အရတွ့ 

အကေုံေှိသူ၊ အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းေှိသူ၊ ဦးရဆာင်နိုင်စွမ်းေှိသူ၊ 
ရပးအပ်သည့်တာေန်ေို ယုံယုံကေည်ကေည်ပဖင့် ထမ်း 
ရဆာင်နိုင်မည့်သူများေိုသာ တာေန်ရပးအပ်ခဲ့ ပခင်း 
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေသည် မူေါဒများချမှတ် 
ရပးေမညပ်ဖစပ်ပီး သေဆ်ိငုေ်ာ တိငု်းရဒသကေီး၊ ပပညန်ယ၊် 
ခရိငု၊် ပမို့နယမ် ှတာေနေ်ှသိမူျားေ ရဒသတိုးတေရ်အာင၊် 
ရအာေ်ရပခေှိ ပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘေေို အဆင် 
ရပပရအာင ်အနီးေပဆ်ုံးရဆာငေ်ေေရ်ပးေမည့ ်အဖွဲ့များ 
ပဖစရ်ကောင်း၊ လဦူးရေစာေင်းများ မှားယငွ်းခဲသ့ည့အ်တေွ ် 
ယခုဖွဲ့စည်းရပးလိုေ်သည့် ရောင်စီအဆင့်ဆင့်တွင် 
လူေင်မှုကေီးကေပ်ရေးမှ တာေန်ေှိသူများေို ထည့်သွင်း 
ဖွဲ့စည်းထားရကောင်း၊ စာေင်းများမှန်ေန်မှုေှိရစေန် 
ရဆာင်ေေေ်ေန်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေး 
လုပ်ငန်းများေို လွတ်လပ်စွာ ရဆာင်ေေေ်ခွင့်ပပုထား 
ရကောင်း။

ဝိုင်းဝန်းြူညီြံ့ြိုး

 မမိအိရနပဖင့ ်နိငုင်ရံတာရ်ေှ့ဆေရ်ဆာငေ်ေေမ်ည့ ်
လုပ်ငန်းစဉ် မူေါဒ ၅ ေပ် ချမှတ်ထားရကောင်း၊ ယင်း 
လပုင်န်းစဉမ်ျားေိ ုနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်၊ီ 
တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ပပညန်ယ၊် ခရိငု၊် ပမို့နယ ်စမီအံပုခ်ျုပ ်
ရေးရောင်စီများေ အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေေေ် 
ကေေမည်ပဖစ် ပပီး ပပည်ရထာင်စုေန် ကေီးဌာနများေ 
ေိုင်းေန်းေူညီပံ့ပိုး ရဆာင်ေေေရ်ပးကေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရဆာငေ်ေေသ်င့၊် ရဆာငေ်ေေထ်ိေုသ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားေိ ု
ပမန်ပမန်ထေ်ထေ် လုပ်ရဆာင်ကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ပမန်ပမန်ထြ်ထြ်အဖြာင်အထည်ဖော်

 တပ်မရတာ်သည်  ပါတီစုံ ဒီမိုေရေစီလမ်း  
ရကောင်းေိ ုလေခ်သံည့ ်အဖွဲ့အစည်းပဖစသ်ည့အ်တေွ ်
တတ်နိုင်သမှေ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ခဲ့ရကောင်း၊ ပပည်သူ 
လူထုေို မထိခိုေ်ရစလိုရကောင်း၊ တာေန်ေှိသူများ 
အရနပဖင့်  ပပည်သူများ၏ လိုအပ်ချေ်နှင့်ရဒသ၏ 
လိုအပ်ချေ်များေို အပမန်ဆုံး အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ေေေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ အရောင်အထည်ရဖာ် 
နိငုေ်န ်လပုပ်ိငုခ်ငွ့မ်ျားရပးထားပပီး ပဖစရ်ကောင်း၊ ရပးအပ ်
ထားသည့ ်လပုပ်ိငုခ်ငွ့ေ်ိရုေျာလ်နွပ်ပီး မလပုရ်ဆာငေ်န ်
လိရုကောင်း၊ ရဒသအတငွ်း ေပတ်န့်ရနသည့လ်ပုင်န်းများ၊ 
ေိစ္စေပ်များ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုေ်သည်များေို ပမန်ပမန် 
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ထေထ်ေ ်အရောငအ်ထည ်ရဖာရ်ဆာငေ်ေေက်ေေမည ်
ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ပြ

 ယင်းရနာေ ်အစည်းအရေးသို ့တေရ်ောေလ်ာ 
ကေသည့ ်ရနပပညရ်တာရ်ောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တိငု်းရဒသကေီး 
(သို့မဟုတ်) ပပည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ်တိငု်း (သိုမ့ဟတု)် ရဒသစမီအံပုခ်ျုပ ်
ရေးအဖွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌများေ သေဆ်ိငုေ်ာ ခရိငု၊် ပမို့နယအ်လိေု ်
ရောငစ်မီျားဖွဲ့စည်းထားေှမိှု၊ ပပညသ်မူျား၏ ေျန်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာေ်မှုဆိုင်ောေိစ္စေပ်များ၊ တိုေ်ပွဲရေှာင်စခန်း 
များေှိ ပပည်သူများ ရနေပ်ပပန်လည် ရောေ်ေှိရေး၊ မိုင်း 
ေှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေေေ်ရေး၊ ရဒသခံ 
လေလ်ပုလ်ေစ်ားများ တေားေင ်ရေျာေစ်မိ်းတူးရဖာ ်
ခွင့်ေေှိရေး၊ ရေျာေ်မျေ်ေတနာပပပွဲများ ေျင်းပခွင့်ပပု 
ရေး၊ နယစ်ပေ်နုသ်ယွရ်ေးဂတိမ်ျားပဖစသ်ည့ ်ေနပ်ိေုတ်ီး 
နှင့် လွယ်ဂျယ်ဂိတ်များ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပပုရေး၊ 
ေဲတပ်ဖွဲ့ေင်များ အင်အားတိုးပမှင့ရ်ပးရေး၊ မှတ်ပုံတင်ပပု 
လပုရ်ပးရေး၊ တိငု်းရဒသကေီး၊ ပပညန်ယရ်ောငစ်မီျားတငွ ်

ဥပရဒအကေရံပးနငှ့ ်ဥပရဒအောေှမိျား ထည့သ်ငွ်းဖွဲ့စည်း 
ရပးရေး၊ ေပေ်ေွ၊် ရေျးေောရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌများ အပမနဆ်ုံး 
ပပနလ်ညခ်န့်အပခ်ငွ့ပ်ပုရေး၊ မုေံောရဆးရုကံေီး အပမနပ်ပီးစီး 
ရအာင် ရဆာင်ေေေ်ခွင့်ပပုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တေား 
ဥပရဒစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေေေ်ရနမှု အရပခ 
အရန၊ နိငုင်ရံတာလ်ုခံခုံရေးအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်ဥပရဒ 
အချ ို့ ပပဋ္ဌာန်းရပးရေးနငှ့ ်ရဒသအလိေု ်ရဆာငေ်ေေေ်မည့ ်
ေိစ္စေပ်များေို ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ြါတီနိုင်ငံဖရးြင်းရှင်းရန်လို

 တင်ပပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ေ တိုေ်ပွဲရေှာင်စခန်းများေှိ ပပည်သူများ 
ရနေပ်ပပန်နိုင်ရေးနှင့် မိုင်းေှင်းလင်းရေးေိစ္စေို အပမန်
ဆုံးရဆာင်ေေေ်ရပးမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်ပရောေ် 
ပမနမ်ာနိငုင်သံားများ ပမနမ်ာနိငုင်သံိုအ့ပမနဆ်ုံး ပပနလ်ည ်
ရခါ်ရဆာငန်ိငုရ်ေးနငှ့ ်မမိနိိငုင်၏ံ အေပိအ်ာေါသရအာေ ်
တငွ ် ရနထိငုရ်စလိရုကောင်း၊ နယစ်ပေ်နုသ်ယွရ်ေးဂတိမ်ျား 
ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေးမှာ အမနိ့်နငှ့ည်ွှနက်ေားချေမ်ျား 
သည ်တညဆ်ပဲဖစပ်ပီး လိအုပပ်ါေ ပပညရ်ထာငစ်အုဆင့ ်
အဖွဲ့အစည်းေင်များနှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေေေ်သွားမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များ၏ ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေ်မှု ေွာပခားချေ်၊ ရေျးလေ်ပမို့ပပေွာဟမှုနှင့် 
ဆင်းေဲချမ်းသာေွာဟမှုများေို ရလှော့ချေန်လိုအပ် 
ရကောင်း၊ လမူှုစီးပွားဘေနမိ့ပ်ါးရနသည့အ်တေွ ်ပမင့မ်ား 
ရအာငရ်ဆာငေ်ေေရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ 
အရနပဖင့် ပါတီနိုင်ငံရေးေင်းေှင်းေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
နိုင်ငံရတာ်မှရပးသည့် လစာနှင့်ခံစားခွင့်များေို ေယူ 
ထားပပီး နိုင်ငံရေးရဆာင်ေေေ်၍ မေပါရကောင်း၊ မိမိတို့ 
နိုင်ငံထေ် ဒီမိုေရေစီ ပိုမိုေင့်ေျေ်သည့် နိုင်ငံများတွင် 
လည်း ဒမီိေုရေစ ီနိငုင်ရံေးယဉရ်ေျးမှုအေ နိငုင်ံေ့နထ်မ်း 
များသည ်နိငုင်ရံေးတငွ ်ပါေငရ်ဆာငေ်ေေပ်ခင်းမေှသိညေ်ိ ု
ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ မိမိတို့နှစ်သေ်သည့် ပါတီများေို 
လတွလ်ပစ်ွာမရဲပးနိငုရ်သာလ်ည်း လပုင်န်းတာေနထ်မ်း 
ရဆာငရ်နသည့ ်အချနိတ်ငွ ်နိငုင်ရံေးပါေငရ်ဆာငေ်ေေ၍် 
မေရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ တာေန်ထမ်းရဆာင်မှု 
အရပါ် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့ ်ပခမိ်းရပခာေလ်ာမှုများေိ ု
ရဖာ်ထုတ်အရေးယူေမည်ပဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။

မိမိတို့အဖနပေင့် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုများြို 

ေီမိုြဖရစီနည်းလမ်းများနှင့်အညီ 

အတတ်နိုင်ဆုံး ဖဆာင်ရေြ်ရန် 

ကြိုးစားခဲ့ဖသာ်လည်း မည်သို့မျှ

ဖဆွးဖနွးညှိနှိုင်းဖပေရှင်းမရသည့်အတွြ် 

ယခုအဆင့်အထိ ဖရာြ်ရှိလာပခင်းပေစ်၊

 ၂၀၀၈ ခုနှစ် ေွဲ့စည်းြုံအဖပခခံဥြဖေြို 

ဖလးစားလိုြ်နာ ဖစာင့်ထိန်းရန်လို၊ 

မိမိတို့သည် အမျ ိုးသားဖရး 

တာဝန်တစ်ရြ်ြို ထမ်းဖဆာင်ပခင်းပေစ်၊

မိမိတို့အဖနပေင့် ဥြဖေနှင့်အညီ 

ဖရှ့ဆြ်ဖဆာင်ရေြ်သွားမည်ပေစ်။
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ြညာဖရးြို အားဖြးရန်လို

 ယင်းရနာေ်ပပည်သူများ ေင်ရငွေေှိေန်အတွေ် 
အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရပးေန်လို 
ရကောင်း၊ အရပခခံလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ေင်ရောေ် 
လုပ်ေိုင်နိုင်ေန်အတွေ် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာေိှ 
ေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ အတတပ်ညာေေှေိနအ်တေွ ်အတန်း 
ပညာများ တတ်ရပမာေ်ေန် လိုအပ်သပဖင့် ပညာရေးေို 
အားရပးေန်လိုရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားရဒသများတွင် 
ပညာသင်ကေားော၌ ဘာသာစေားအခေ်အခဲများေို 
ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ယခု COVID-19  
ရောဂါ စတင်ပဖစ်ပွားချနိ်မှ ယရန့အထိ စာသင်ရေျာင်း 
များ  ပိတ်ထားခဲ့ ေသ ပဖင့်  ပညာရေးရနှာင့် ရနှးမှု 
ပဖစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် အရပခခံပညာရေျာင်း 
များအား ထတုပ်ပနထ်ားသည့ ်COVID-19 စည်းေမ်းချေ ်
များနငှ့အ်ည ီပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး ေိငု်းေန်းကေိုးပမ်း 
ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အတတ်ပညာေှိသည့် 
လူသားအေင်းအပမစ်များ ရပါ်ထွန်းလာရစရေးအတွေ် 
သေဆ်ိငုေ်ာ ပညာေပန်ယပ်ယအ်လိေု ်ရေျာင်းများအား 
တိုးချဲ့ဖငွ့လ်စှရ်ပးေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်သံားအားလုံး 
တိုင်းချစ် ပပည်ချစ်စိတ် ေှိေန်အတွေ် ပညာရေးေို 

အားရပးရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ရဒသဖွံ့ပဖိုးရေး 
အတွေ် အဓိေထုတ်ေုန်ပဖစ်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် 
ရမွးပမူရေးထတုေ်နုမ်ျားေိလုည်း အေညအ်ရသွးပပည့မ် ီ
စွာပဖင့ ်ထတုလ်ပုန်ိငုပ်ပီး ရဒသခပံပညသ်မူျား ေငရ်ငတွိုးပွား 
ရေးအတွေ် တိုင်းရဒသကေီးနှင့်  ပပည်နယ်အလိုေ် 
ကေိုးပမ်းရဆာင်ေေေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ေုန်စည် 
စီးဆင်းမှု ပပန်လည်ရချာရမွ့လာရစရေးအတွေ် စည်းေမ်း 
ချေမ်ျားနငှ့အ်ည ီရဆာငေ်ေေသ်ွားေမညပ်ဖစပ်ပီး အလပု ်
အေိုင်ေေှိရေးအတွေ်လည်း  တိုင်းရဒသကေီးနှင့်  
ပပည်နယ်အလိုေ် ကေိုးစားရဆာင်ေေေ်သွားေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ရငွရကေးတန်ဖိုး ယခုထေ်
ရလျာ့ေျပခင်းမေှိရစေန်နှင့် တိုးတေ်မှုေှိေန်အတွေ် 
ေိငု်းေန်းပူးရပါင်း ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ တိငု်းရဒသ 
ကေီး၊ ပပညန်ယန်ငှ့ ်ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့ေ် ရဒသရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌများအရနပဖင့် ရဒသဖွံ့ပဖိုးရေးအတွေ် တေ်ညီ 
လေ်ညီ ရစတနာထား  ရဆာင်ေေေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ော ဘုေား၊ ရစတီပုထိုးများနှင့် အပခား 
ဘာသာရေးဆိုင်ော အရဆာေ်အဦများေို COVID-19 
စည်းေမ်းချေမ်ျားနငှ့အ်ည ီအပမနဆ်ုံး ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှ ်
နိုင်ရေး ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ဥြဖေနှင့်အညီ ဖဆာင်ရေြ်ဖြးရန်လို

 ထို့ရနာေ် ရေေးရောေ်ပွဲအတွေ် လိုအပ်သည့် 
မဲစာေင်းများ မှန်ေန်မှုေှိရစရေး တိုင်းရဒသကေီးနှင့် 
ပပညန်ယအ်လိေု ်သန်းရခါငစ်ာေင်း မနှေ်နစ်ွာေေှရိေးနငှ့ ်
မတှပ်ုတံငမ်ျားေေှရိေး ဥပရဒနငှ့အ်ည ီရဆာငေ်ေေရ်ပးေန ်
လိုရကောင်း၊ ဘဂဂလားရဒ့ေှ်နိုင်ငံသို့ ရောေ်ေှိရနသည့် 
ရနေပ်စွန့်ခွာသူများအား ပပန်လည်လေ်ခံရေးအတွေ် 
နစှန်ိငုင်သံရဘာတညူခီျေမ်ျားနငှ့ ်၁၉၈၂ ခနုစှ ်နိငုင်သံား 
ဥပရဒတို့နှင့်အညီ ေပ်တည်ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်
ရကောင်း ၊  တို င်းရဒသကေီးနှင့်  ပပည်နယ်အလိုေ်  
ပပည်ရထာင်စုရန့အခမ်းအနားအပါအေင် သေ်ဆိုင်ော 
ရန့ထူးရန့ပမတမ်ျားတငွ ်ေျင်းပရလေ့ှသိည့ ်အခမ်းအနား 
များေိ ုပုမံနှအ်တိငု်း စညေ်ားသိေုပ်မိုေစ်ွာ ေျင်းပေန ်
နှင့် အခမ်းအနားများေျင်းပောတွင် COVID-19 စည်းေမ်း  
ချေ်များေုိလည်း လုိေ်နာရဆာင်ေေေ်သွားေန်လုိရကောင်း 
ပဖင့် တိုေ်တွန်းမှာကေားခဲ့သည်။

GGGG HHHH

နိုင်ငံဖတာ်ဖရှ့ဆြ်ဖဆာင်ရေြ်မည့် 

လုြ်ငန်းစဉ် မူဝါေ ၅ ရြ် ချမှတ်ထား၊

ယင်းလုြ်ငန်းစဉ်များြို

နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ဖရးဖြာင်စီ၊

တိုင်းဖေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ် 

စီမံအုြ်ချုြ်ဖရးဖြာင်စီများြ 

အဖြာင်အထည်ဖော်ဖဆာင်ရေြ် 

ကြရမည်ပေစ်ပြီး 

ပြည်ဖထာင်စုဝန်ကြီးဌာနများြ 

ဝိုင်းဝန်းြူညီြံ့ြိုး 

ဖဆာင်ရေြ်ဖြးကြမည်ပေစ်။
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ပြညဖ်ထာငစ်ေုွားတိငု်းရင်းသား မေိပြညသ်မူျား ခငဗ်ျာ

 ယခနုစှ ်ရဖရဖာေ်ါေလီ ၁၂ ေေရ်န့မှာ ေျရောေ ်
မယ့် (၇၄) နှစ်ရပမာေ် ပပည်ရထာင်စုရန့အခါသမယမှာ 
ေျွန်ရတာ်တို့ ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံတစ်ေန်းလုံး 
ရအးချမ်းသာယာပါရစရကောင်းနဲ့ ပပည်ရထာင်စုဖွား 
တိုင်းေင်းသားအားလုံးလည်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာပဖင့် 
အမိနိုင်ငံရတာ်အေျ ိုးေို ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်နိုင်ပါ 
ရစရကောင်း ဦးစွာဆန္ဒပပု ရမတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။

 ေျွန်ရတာ်တို့  နိုင်ငံရတာ်  စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

နိုင်ငံတော်၏ အတြခအတနအေပ်ေပ်အား 
ြပည်သူလူေုသို့ တြပာကေားသည့်မိန့်ခွန်း 

(၁၂−၂−၂၀၂၁)

ရောငစ်အီရနနဲ့ အရေးရပါ်ောလ နိငုင်ရံတာေ်ဲ့တာေန ်
ရတ ွထမ်းရဆာငရ်နစဉ်ောလအတငွ်းမှာ နိငုင်ရံတာ်ေဲ့ 
တညပ်ငမိရ်အးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညညီတွရ်ေးနဲ့ တိငု်းေင်း 
သားပပည်သူအားလုံးေဲ့ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ် 
ရေးတို့အတွေ် အားသွန်ခွန်စိုေ် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေေေ် 
လျေ်ေှိပါတယ်။

 ဒီလိုရဆာင်ေေေ်တဲ့ရနောမှာ တိုင်းေင်းသား 
ပပည်သူအားလုံးေဲ့ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်မှုခွန်အားများ 
မေှိမပဖစ် အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ တိုင်းပပည်ေဲ့အားဟာ 
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ပပည်တွင်းမှာပဲ ေှိပါတယ်။

 “စုရပါင်းညီညာ၊ ရအာင်ရကောင်းပဖာ” ဆိုသလို 
ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ားလုံး စစုည်းညညီတွမ် ှေျွနရ်တာတ်ိုေ့ဲ့ 
ေညမ်နှ်းချေပ်ဖစတ်ဲ ့ရခတမ်ဖီွံ့ပဖိုးတိုးတေတ်ဲန့ိငုင်ရံတာ၊် 
ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရပခခံတဲ့ ပပည်ရထာင်စုနဲ့ စစ်မှန် 
စည်းေမ်းပပည့ေ်တဲ ့ဒမီိေုရေစစီနစတ်ိုေ့ိ ုတညရ်ဆာေ ်
နိငုမ်ှာ ပဖစပ်ါတယ၊် ဒလီိစုစုည်းညညီတွစ်ွာ နိငုင်ရံတာန်ဲ့ 
ပပညသ်ူ့အေျ ိုးသယပ်ိုးနိငုဖ်ို ့ေျွနရ်တာတ်ို ့တိငု်းေင်းသား 
ပပည်သူအားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ဖို့  လိုအပ်ပါတယ်။ 
ေျန်းမာမ ှအလပုလ်ပုန်ိငုမ်ှာ၊ ေျန်းမာမ ှပညာသငက်ေား 
နိုင်မှာပဖစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ေျွန်ရတာ်တို့ ေည်မှန်း 
ချေ်ရတွ ပပည့်ေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

 တိငု်းေင်းသားပပညသ်အူားလုံးေဲ့ ေျန်းမာကေံခ့ိငု ်
ရေးနဲ့ ပတသ်ေပ်ပီး ေျန်းမာရေးနဲ့ အားေစားေနက်ေီးဌာန၊ 
တပ်မရတာ်ရဆးေန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့တို့မှ အားသွန်ခွန်စိုေ် 
ရဆာင်ေေေ်ရပးလျေ်ေှိရနပါတယ်။ ေမ္ဘာအနှံ့ပဖစ်ပွား 
ရနတဲ ့COVID-19 ေမ္ဘာေ့ပရ်ောဂါရကောင့ ်နိငုင်ံစ့မွ်းအား 
ရတ၊ွ ပပညသ်လူထူေုဲ့ ေျန်းမာကေံခ့ိငုရ်ေးအရပခအရနရတ ွ
မယတုရ်လျာရ့စဖို ့ေျွနရ်တာတ်ို ့အထူးဂရစုိေုရ်ဆာငေ်ေေ ်
လျေေ်ှရိနပါတယ။် ရေှ့တန်းမှာ တာေနထ်မ်းရဆာငရ်နတဲ ့
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းအားလုံးနီးပါးနဲ့ ရစတနာေ့နထ်မ်း 
များ၊ ေနက်ေီးဌာနအသီးသီးမ ှညွှနက်ေားရေးမှူးနငှ့အ်ထေ ်
နိငုင်ံေ့နထ်မ်းအချ ို့ေိ ုပထမအကေမိ ်ောေယွရ်ဆးထိုးနှ ံ
ရပးခဲပ့ပီးပဖစပ်ါတယ။် မမိအိမိတ်ငွ ်ရနထိငုရ်ေးအစအီစဉ ်
(Stay at Home) နဲ့ အေျုံးေငတ်ဲ ့ပမို့နယမ်ျားမှာ ရနထိငု ်
တဲ့ အသေ် (၆၅) နှစ်အထေ်ေှိ မိဘပပည်သူများေို 
စတငထ်ိုးနှရံပးလျေေ်ှပိပီး ဆေလ်ေထ်ိုးနှရံပးသွားမှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီရန့မှာဆိုေင် အိန္ဒိယနိုင်ငံေ COVID-19 
ောေယွရ်ဆး COVISHIELD injection ရဆး (နစှသ်န်း) 
ဒတုယိအသတု ်ရောေ်ေှလိာမှာပဖစပ်ါတယ။် ောေွယ ်
ရဆးထိုးနှနံိငုရ်ေး ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေေသ်ွားမှာ ပဖစပ်ါ 
တယ။် ဒါအ့ပပင ်ေဟန်းသဃံာရတာမ်ျားပါမေျန ်ပမနမ်ာ 
နိုင်ငံသားအားလုံး  COVID-19 ောေွယ်ရဆးေို  
အပမနဆ်ုံးထိုးနှနံိငုပ်ပီး ေျန်းမာကေံခ့ိငုက်ေရစဖို ့ေျွနရ်တာ ်
တို့အရနနဲ့ အစီအစဉ်သစ်များ ချမှတ်ရဆာင်ေေေ်လျေ် 
ေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအစီအစဉ်သစ်မှာ−

၁။ FDA ေ အသိအမှတ်ပပုပပီး အာမခံချေ်နှင့် 

ထရိောေမ်ှုေှတိဲ ့ောေယွရ်ဆး အမျ ိုးအစား 
သစ်များ ခွင့်ပပုပခင်း

၂။ ပဂု္ဂလေိ ထိုးနှလံိသုမူျား၊ တငသ်ငွ်းလိသုမူျား 
ေို ခွင့်ပပုပခင်းတို့ပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ် 
တို့အရနနဲ့ ရုေှားနိုင်ငံထုတ် Sputnik V 
vaccine ရဆး၊ တရတုန်ိငုင်ထံတု ်SARS COVI 
Vaccine  ရဆးနဲ့ အနိ္ဒယိနိငုင်ထံတု ်COVAXIN 
Vaccine ရဆး တိုေ့ိ ုခငွ့ပ်ပုသွားမှာပဖစပ်ါတယ။် 
အဒဲရီဆးရတဟွာ ေမ္ဘာန့ိငုင်ရံတမွှာ လေေ်ှ ိ
လေ်ရတွ့ အသုံးပပုရနတဲ့ ရဆးရတွပဖစ်ပါ 
တယ်။ နိုင်ငံရတာ်အစီအစဉ်နဲ့ ဆေ်လေ် 
တင်သွင်းပပီး ပပည်သူလူထုေို ေျန်းမာရေး 
ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှု ပပုလပုသ်ွားပါမယ။် ဒါအ့ပပင ်
နိုင်ငံအေန်း အပမန်ဆုံး လွှမ်းခခုံနိုင်ရစဖို့  
ရစတနာေှင်  မိဘပပည်သူများလည်း ဒီ  
လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ထိထိရောေ်ရောေ် ထဲထဲ 
ေင်ေင် ပါေင်နိုင်ရစဖို့အတွေ် ပုဂ္ဂလိေ 
ောေွယ်ရဆး တင်သွင်းထိုးနှံလိုသူများ၊ 
တင်သွင်းလိုသူများေိုလည်း  စည်းမျဉ်း၊ 
စည်းေမ်းများနဲ့အညီ ေျွန်ရတာ်တို့  ခွင့်ပပု 
သွားမှာပဖစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ောေွယ်ရဆး 
ထိုးနှံရေးအတွေ် မိမိတို့ အလှည့်မရောေ် 
ရသးဘဲ အချနိ်ရဆာလျင်စွာ ထိုးနှံနိုင်မှာ 
ပဖစ်ပပီး အချနိ်တိုအတွင်းမှာ ောေွယ်ရဆး 
ထိုးနှံမှုဟာ လွှမ်းခခုံမှုပမင့်မားလာမှာပဖစ်တဲ့
အတေ်ွ COVID ောေွယရ်ေး လပုင်န်းရတ ွ
ပိုမိုအေျ ိုးပဖစ်ထွန်းလာမှာပဲ ပဖစ်ပါတယ်။

 တိငု်းေင်းသားပပညသ်မူျားအရနနဲ့ အထူးသတပိပု 
ေမှာေရတာ့ ဒီောလဟာ ေမ္ဘာမှာ COVID-19 ရောဂါ 
ပျ ံ့နှံ့ပဖစ်ပွားရနဆဲောလ ပဖစ်ပါတယ်။ ောေွယ်ရဆး 
မထိုးေရသးခင်အထိ COVID-19 စည်းမျဉ်း၊ စည်းေမ်း 
များနှင့်အညီ ရနထိုင်ကေဖို့ အလွန်အရေးကေီးပါတယ်။ 
ယခေုာလမှာ      လစူလုရူေးနဲ ့ သွားလာရနတာရတေွိလုည်း 
ရတွ့ေပါတယ။် ဒါရတဟွာ COVID-19 ေူးစေ်၊ ပပန့်ပွား၊ 
ပဖစ်ပွားမှုနှုန်း ပမင့်မားလာရစမှာပဖစ်လို့ ရေှာင်ကေဉ်ကေဖို့ 
ေျွန်ရတာ် အထူးတိုေ်တွန်းလိုပါတယ်။ COVID-19 
ေပရ်ောဂါေိ ုထရိောေစ်ွာ ောေယွတ်ားဆီး ထနိ်းချုပ ်
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နိငုရ်ေးအတေွ ်ရောဂါစစရ်ဆးပခင်း လပုင်န်းရတေွိလုည်း 
ေျွန်ရတာ်တို့ အေှိန်အဟုန်တိုးပမှင့်ရဆာင်ေေေ်သွားဖို့ 
လိုပါတယ်။ ဒီလိုရဆာင်ေေေ်နိုင်ရအာင်လည်း စီမံ 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရနပါတယ်။ COVID-19 ရကောင့် 
တုံရ့နှးရနတဲလ့ပုင်န်းများ ပပနလ်ည ်လညပ်တန်ိငုဖ်ို ့အဒဲ ီ
အစအီမရံတ ွမပဖစမ်ရနလိအုပပ်ါတယ။် ဒါရတေွိ ုပပညသ် ူ
လထူတုစေ်ပလ်ုံးေ ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေေပ်ခင်း၊ စည်းေမ်း 
ေှိေှိ လိုေ်နာပခင်း၊ ပါေင်ေူညီပခင်းတို့ပဖင့် ရဆာင်ေေေ် 
သွားကေပါလို့ ရမတ္တာေပ်ခံလိုပါတယ်။ ေျန်းမာရေး 
ေန်ထမ်းများအရနနဲ့ ပပည်သူလူထုေဲ့ ေျန်းမာရေး 
ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှု လပုင်န်းများေိ ုသေဆ်ိငုေ်ာရဆးရုမံျားမှာ 
အပမန်ဆုံး ရဆာင်ေေေ်ရပးဖို့ တိုေ်တွန်းလိုပါတယ်။ 

 ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အေ နိုင်ငံ့ 
ေန်ထမ်းများနဲ့ ပတ်သေ်ပပီး “နိုင်ငံရတာ်သည် နိုင်ငံ့ 
ေနထ်မ်းများ၏ လပုင်န်းခငွအ်ာမခခံျေေ်ေှရိေး၊ စားေတ ်
ရနမှုဖူလုံရေး၊ အိမ်ရထာင်ေှင်အမျ ိုးသမီးေန်ထမ်းများ 
မီးဖွားပခင်းဆိုင်ော အေျ ိုးခံစားခွင့်ေှိရေးနှင့် အပငိမ်းစား 
ေန်ထမ်းများ စားေတ်ရနမှု သေ်သာရချာင်ချရိေးတို့ 
အတွေ် လိုအပ်သည့်ဥပရဒများ ပပဋ္ဌာန်းေမည်” လို့ 
ပပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအတွေ် ဥပရဒ 
များ ပပဋ္ဌာန်းထားပပီးပဖစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချေ်ရတွ 
ေှိရောင်းေှိရနနိုင်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့  

ပပန်လည်စိစစ်ပပီး နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ အေျ ိုးအတွေ် 
လိုအပ်တာရတွ ထပ်မံပဖည့်ဆည်းရဆာင်ေေေ်ရပးသွား
ပါမယ်။ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများဟာ နိုင်ငံ့အေျ ိုး၊ ပပည်သူ့ 
အေျ ိုးေို  တိုေ်ရိုေ်သယ်ပိုးခွင့်  ေေှိသူများလည်း 
ပဖစပ်ါတယ။် နိငုင်ရံတာေ်ဲ့ ဥပရဒပပုရေး၊ အပုခ်ျုပရ်ေးနဲ့၊ 
တေားစီေင်ရေးေဏ္ဍများ ရောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင် 
ဖို့အတွေ် အဆင့်ဆင့်တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုရတွနဲ့ 
ပပညသ်ူ့ရောင်းေျ ိုးေိ ုလပုရ်ဆာငရ်နကေေတဲ ့ဂဏုယ် ူ
စောရောင်းသူများ ပဖစ်ကေပါတယ်။ ဒီဂုဏ်သိေ္ခာေို 
ေျွန်ရတာ်တို့ ရစာင့်ထိန်းကေေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

 ဒီရန့အချနိ်ောလမှာ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းအချ ို့ဟာ 
မသမာသူအချ ို့ေဲ့ ရသွးထိုးလှုံ့ရဆာ်မှုရတွရကောင့် မိမိ 
တို့ေဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တာေန်များမှာ ပျေ်ေွေ်ရနကေပါ 
တယ။် နိငုင်ရံတာန်ဲ့ ပပညသ်လူထူအုရပါ်မှာ ရစတနာထား၊ 
တန်ဖိုးထားပပီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အခေ်အခဲများကေားေ 
တာေနထ်မ်းရဆာငရ်နကေတဲသ့ရူတေွိလုည်း မသမာသ ူ
ရတေွ နည်းအမျ ိုးမျ ိုးအသုံးပပုပပီး ရနှာင့ယ်ေှတ်ားဆီး 
ရနတာ ရတွ့ေပါတယ။် ေျွနရ်တာမ်ရန့ေ ရကေညာချေ ်
ထုတ် ပပန်  တားဆီးတာရတွ ၊  တိုေ်တွန်းတာရတွ 
ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိထိရောေ်ရောေ်ပဖစ်ရစဖို့ 
ဆေ်လေ် ရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ်။ ပပည်သူလူထု 
အရပါ်မှာ ရစတနာထား တာေနရ်ေျပနွ်ရနကေတဲ ့နိငုင်ံ ့
ေန်ထမ်းများအရနနဲ့  မိမိတို့တာေန်ေို  စိတ်ရအး 
ချမ်းသာစွာ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်နိုင်ရေး လိုအပ်တာ 
ရတလွည်း ရဆာငေ်ေေရ်ပးပါမယ။် နိငုင်ရံတာန်ဲ့ ပပညသ် ူ
လထူအုရပါ်မှာ ရစတနာထားပပီး သစ္စာေှေိှ ိနိငုင်ံတ့ာေန ်
များ ထမ်းရဆာင်ရနကေတဲ့ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ အားလုံး 
ေိုလည်း အထူးရေျးဇူးတင်ေှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ 
ေင်းေွာရနကေတဲ ့နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအရနနဲ့လည်း မမိ ိ
တိုေ့ဲ့ စတိခ်စံားချေမ်ျားေိ ုဦးစားမရပးဘ ဲနိငုင်ံအ့ေျ ိုး၊ 
ပပညသ်ူ့အေျ ိုးေိ ုဦးစားရပးပပီး မမိတိိုေ့ဲ့လပုင်န်းခငွမ်ျား 
ေိ ုအပမနဆ်ုံးေငရ်ောေသ်ွားကေဖို ့ရမတ္တာေပခ်လံိပုါတယ။်

ရနာေတ်စခ်ေုရတာ ့ပပီးခဲတ့ဲရ့ေေးရောေပ်ွေဲစိ္စပ ဲပဖစပ်ါ 
တယ။် ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)် ပဒုမ် ၃၉၉
 အေ ပပည်ရထာင်စု ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေဲ့ တာေန် 
များမှာ ရေေးရောေပ်ွေဲျင်းပပခင်း၊ ရေေးရောေပ်ွမဲျားေိ ု
ကေီးကေပ်ပခင်း၊ ရော်မေှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်ေို ဖွဲ့စည်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဟာ နိုင်ငံ့အြျ ိုး၊

ပြည်သူ့အြျ ိုးြို တိုြ်ရိုြ်သယ်ြိုးခွင့် 

ရရှိသူများလည်း ပေစ်ြါတယ်။

နိုင်ငံဖတာ်ရဲ့ ဥြဖေပြုဖရး၊ အုြ်ချုြ်ဖရးနဲ့ 

တရားစီရင်ဖရးြဏ္ဍများ ဖြာင်းမွန်စွာ 

လည်ြတ်နိုင်ေို့အတွြ် 

အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဖတွနဲ့ 

ပြည်သူ့ဖြာင်းြျ ိုးြို 

လုြ်ဖဆာင်ဖနကြရတဲ့

ဂုဏ်ယူစရာဖြာင်းသူများ ပေစ်ကြြါတယ်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်50

ပခင်းနှင့် ကေီးကေပ်ရစပခင်း၊ မဲစာေင်းများပပုစုပခင်းနှင့် 
ပပင်ဆင်ပခင်းလို့ အတိအလင်း ပပဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ မဲ 
စာေင်းများ ပပုစပုခင်းနဲ့ ပပငဆ်ငပ်ခင်းဟာ UEC ေဲ့ တာေနပ် ဲ
ပဖစ်ပါ တယ်။ စစ်ရဆးကေည့်တဲ့အခါ မဲစာေင်းများေို 
ပဖစ်သလို ပပုလုပ်ထားတာရတွ့ေပါတယ်။ အချ ို့ရနော 
ရတွမှာ တပ်မရတာ်ေ စစ်ရဆးရဖာ်ထုတ်ထားတဲ့ 
မစဲာေင်းရတထွေေ်ိ ုစာေင်းများ ပိမုိရုနရကောင်း ရတွ့ေ 
ပါတယ။် ေျွနရ်တာ ်ယခငေ်ရပပာခဲသ့လိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့
နိုင်ငံမှာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို စတင်ေျင့်သုံး 
ပပီးရနာေ် အရထွရထွရေေးရောေ်ပွဲ ကေီး (၃)ကေိမ်၊ 
ကေားပဖတ်ရေေးရောေ်ပွဲ (၂)ကေိမ် ေျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 
ပပည်ရထာင်စု ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်အရနနဲ့လည်း 
ဦးသိန်းစိုး  ဦးရဆာင်တဲ့  UEC အဖွဲ့ ၊  ဦးတင်ရအး 
ဦးရဆာင်တဲ့ UEC အဖွဲ့နဲ့ ဦးလှသိန်း ဦးရဆာင်တဲ့ UEC 
အဖွဲ့ဆို ပပီး အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ေှိခဲ့ပါတယ်။ ပပည်ရထာင်စု 
ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်တိုင်းသည် လွတ်လပ်တဲ့  
ရော်မေှင်ရတွ ပဖစ်ေမှာပဖစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ 
ရော်မေှင်ရတွပဖစ်ရကောင်းလည်း ၂၀၁၀ ပပည့်နှစ်နဲ့ 
၂၀၁၅ ခနုစှမ်ှာ ဖွဲ့စည်းခဲတ့ဲရ့ောမ်ေငှရ်တေွ သေရ်သ 
ပပပပီးပဖစ်ပါတယ်။ ရေေးရောေ်ပွဲမတိုင်မီ အပငင်းပွားမှု၊ 
ရစာဒေမှု၊ ရေေးရောေပ်ွေဲာလအတငွ်းနဲ့ ရေေးရောေပ်ွ ဲ
အပပီး အပငင်းပွားမှု၊ ရစာဒေမှုရတွေို နှစ်ဦး၊ နှစ်ဖေ် 
လေ်ခံသည်အထိ ရပဖေှင်းရပးခဲ့ပါတယ်။

 ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင်တိုင်းသည် လွတ်လပ် 
တေားမှေတတဲ ့ရေေးရောေပ်ွပဲဖစရ်စဖိုေ့ိ ုအဓေိ ဦးတည ်
ရဆာငေ်ေေ ်ေတာပဖစပ်ါတယ။် သတူို ့ဒလီိရုဆာငေ်ေေရ်ပးမ ှ
ရောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု၊ သန့်ေှင်းရသာအစိုးေဆိုတာ 
ပဖစ်လာမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင် 
ေိုယ်တိုင်ေ ဒီတာေန်ေတ္တေားရတွေို ချ ို့ယွင်းခဲ့ေင် 
ေျွန်ရတာ်တို့ေည်မှန်းခဲ့တဲ့ စစ်မှန်စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ 
ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ပဖစ်ထွန်းဖို့ အလှမ်းရေးရစမှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်ရထာင်စု ရေေးရောေ်ပွဲရော်မေှင် 
အရနနဲ့ သတူိုေ့ဲ့ ပပုမရူဆာငေ်ေေခ်ျေတ်ာေန ်ထမ်းရဆာင ်
မှုများေိ ုတာေနယ်ေူမှာပဖစပ်ါတယ။် ဒါအ့ပပင ်ဖွဲ့စည်းပု ံ
အရပခခဥံပရဒ ပဒုမ် ၃၉၈၊ ပဒုမ်ခွ ဲ(ေ)အေ ရေေးရောေပ်ွ ဲ

ရော်မေှင်ေို သမ္မတေ ခန့်အပ်ေပခင်း၊ ပုဒ်မ ၄၀၀ အေ 
ပပညရ်ထာငစ်ရုေေးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ ်ဥေ္ကဋ္ဌ (သိုမ့ဟတု)် 
အဖွဲ့ေငမ်ျားေိ ုနိငုင်ရံတာသ်မ္မတေ စပွစ်ွပဲပစတ်ငန်ိငုပ်ခင်း 
စတဲ့ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များအေ ပပည်ရထာင်စုရေေးရောေ်ပွဲ
ရောမ်ေငှန်ဲ့ သမ္မတကေားမှာ အပပနအ်လနှဆ်ေသ်ယွမ်ှု၊ 
အပပန်အလှန် ထိန်းရေျာင်းမှု ပပုရနတ့ဲသရဘာ သေ်ရောေ် 
ပါတယ။် ဒါရတဟွာ ေျွနရ်တာတ်ို ့ လိေုန်ာရဆာငေ်ေေေ်တဲ ့
အရပခခဥံပရဒ ပပဋ္ဌာန်းချေ်ရတ ွပဖစပ်ါတယ။် အနည်းဆုံး 
တိုင်းရဒသကေီး (သို့မဟုတ်) ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ် 
ေိုယ်စားလှယ်များပင် လိုေ်နာပါမည်လို့ ေျမ်းသစ္စာ 
ဆိုချေ်ပုံစံပါ “နိုင်ငံရတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒေို     
ထနိ်းသမိ်းောေယွရ်စာင့ရ်ေှာေပ်ပီး နိငုင်ရံတာ၏် ဥပရဒ 
များေိလုည်း လိေုန်ာပါမည”် ဆိတုဲေ့ျမ်းသစ္စာပပုချေေ်ိ ု
အရလးထားလိုေ်နာေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

 ဘယ်လိုပဲပဖစ်ပဖစ် ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ ယရန့ 
အရေးရပါ်ောလ နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို ထမ်းရဆာင် 
ရနေချနိ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံရတာ်နဲ့  ပပည်သူလူထုေဲ့  
လမူှုစီးပွားဘေ တညပ်ငမိရ်အးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညညီတွ ်
ရေးနဲ့ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးတို့ေို ေိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း 
ေှိသရေေ့  အစွမ်းေှိသမှေ  ရဆာင်ေေေ်သွားပါမယ် ။ 
ပပည်ရထာင်စုေဲ့ ေည်မှန်းချေ်ပဖစ်တဲ့ ရခတ်မီဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေ်တဲ့ နိုင်ငံရတာ်ပဖစ်ရေး ရဆာင်ေေေ်ပါမယ်။ 
ဖေဒ်ေယစ်နစေ်ိ ုအရပခခတံဲ ့ပပညရ်ထာငစ်စုနစ ်ပပီပင ်
စွာပဖစ်လာရစရေး၊ ပပညရ်ထာင်စု မပပိုေွဲရေး၊ တိုင်းေင်း 
သားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမိုခိုင်မာရစရေး ဆေ်လေ် 
ရဆာင်ေေေ်ပါမယ်။ စစ်မှန်စည်းေမ်းပပည့်ေတဲ့ ပါတီစုံ 
ဒမီိေုရေစလီမ်းရကောင်းေိ ုမမှတိမ်သနု ်ရလှောေလ်မှ်း 
ေင်း ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ ေည်မှန်းချေ်များ 
ပပည့်စုံရအာင် ပဖည့်ဆည်းသွားပါမယ်လို့ ရပပာကေားလို 
ပါတယ်။

 ပပည်ရထာင်စုဖွား တိုင်းေင်းသားညီအစ်ေို  
ရမာင်နှမများအားလံုး ေျန်းမာေှေင်လန်းစွာပဖင့် ပပည်ရထာင် 
စအုေျ ိုးေိ ုလေတ်ွရဲဆာငေ်ေေက်ေပါစိုခ့ငဗ်ျာ။ အားလုံး 
ေို ရေျးဇူးတင်ပါတယ်။

GGGG HHHH
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 နိငုင်ရံတာစ်မီအုံပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ ညိှနှိုင်းအစည်း 
အရေးေုိ ရဖရဖာေ်ါေီ ၁၅ နံနေ်ပုိင်းတွင် ရနပပညရ်တာေ်ှိ 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာစေား 
ရပပာကေားသည်။ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာ ်
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၊် ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ 
ပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
တင်ရအာင်စန်း ၊ ဗိုလ်ချုပ် ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ် ၊ 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး မိုး ပမင့်ထွန်း ၊ မန်းပငိမ်းရမာင် ၊ 
ဦးသိန်းညွန့်၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆွ၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်နှင့် 
ရစာဒန်နီယယ်၊ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ညှိနှိုင်းအစည်းအတေးေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၁၅−၂−၂၀၂၁)

ရအာင်လင်းရဒွးနှင့် တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယ 
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးေေဲင်းဦးတို ့တေရ်ောေက်ေသည။် အစည်း 
အရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ နိုင်ငံရတာ်  
တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးနှင့်  
ပပည်သူလူထု၏ အသေ်အိုးအိမ် စည်းစိမ်လုံခခုံရေး 
အတွေ် တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် ညင်ညင်သာသာ 
ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိို ့တာေနယ်ခူျနိမ်စှပပီး 
ပါတစီုဒံမီိေုရေစလီမ်းရကောင်းေိ ုမရပပာင်းလရဲကောင်း၊ 
၂၀၀၈ ခနုစှ ်ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒနငှ့အ်ည ီရဆာငေ်ေေ ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ 
လူမှုရေး၊ ပငိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံတောဆေ်ဆံရေးတို့ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူေါဒများရပပာင်းလဲပခင်း မေှိရကောင်း၊ 
ပေတအိရပခအရနများသည ်ရေေးရောေပ်ွမဲစဲာေင်းများ 
မှားယငွ်းမှုရကောင့ ်ပဖစရ်ပါ်လာပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ လေေ်ှ ိ
အရပခအရနတွင် တိုင်းရဒသကေီး၊ ပပည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် 
ပမို့နယ်တို့တွင် အေပ်ဘေ်မှ အများကေည်ညိုရလးစား 
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သည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားနငှ့ ်ပူးရပါင်း ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
မိမိအရနပဖင့် အေပ်ဘေ်အုပ်ချုပ်ရေးေို အရလးထား 
ရကောင်း။

အဖလးထားဖဆာင်ရေြ်

 ရေေးရောေ်ပွဲ  မဲစာေင်း  မှားယွင်းမှုများေို  
ရေေးရောေပ်ွ ဲဥပရဒနငှ့အ်ည ီအရေးယ ူရဆာငေ်ေေသ်ွား 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလပပီးဆုံးသွားပါေ 
စည်းေမ်း ပပည့၀်ပပီး အနစှသ်ာေေှသိည့ ်ရေေးရောေပ်ွေဲိ ု
ပပနလ်ညေ်ျင်းပရပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိို ့တာေန ်
ယူသည့် အရေးရပါ်ောလအတွင်း ပပည်သူလူထု၏ 
စားေတ်ရနရေးနှင့် ရအးချမ်းတည်ပငိမ်ရေးေုိ အရလးထား 
ရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုအ့တ ူတေားဥပရဒ 
စိုးမိုးရေးနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျားေိ ုဦးစားရပး 
လပုရ်ဆာငသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ တစန်ိငုင်လံုံး ရအးချမ်း 
တညပ်ငမိမ်ှုေှမိ ှတစဦ်းချင်း၏ အေျ ိုးစီးပွားေိ ုရဖာရ်ဆာင ်
သွားနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အဓိေအားပဖင့် COVID-19 
ောလတွင် ထိခိုေ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးေို ပပန်လည် 
တည့်မတ်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ပပည်သူ 
လထူအုား COVID-19 ောေွယရ်ဆးထိုးနှရံေးလပုင်န်း 
များေို ေပ်ဆိုင်းထား၍ မေရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် 
ပပည်သူလူထုအား COVID-19 ောေွယ်ရဆးထိုးနှံရေး 
လုပ်ငန်းများေို ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွားမည် ပဖစ် 
ရကောင်း၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ၏ CDM လှုပေ်ှားမှု စတိေ်ညှ ်
လေေ်ညှ ်ရစာင့ဆ်ိငု်းခဲရ့ကောင်း၊  ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ 
အရနပဖင့် ပပည်သူလူထုေျန်းမာရေးအတွေ် ပပည်သူ့ 
ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများတွင် ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှု 
ရပးေမည့ ်လပုင်န်းတာေနေ်ိ ုမထမ်းရဆာငမ်ှုများသည ်
ဆောေနမ်ျား၏ သစ္စာအဓဋိ္ဌာနေ်ိ ုရဖာေဖ်ျေေ်ာရောေ ်
ပပီး  ပပည်သူများအရနပဖင့်  အရေးရပါ်ေျန်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာေ်မှုများ ခံယူောတွင် ပပင်ပရဆးရုံ၊ ရဆးခန်း 
များ၌ ရငရွကေးအေနုအ်ေျများစွာပဖင့ ်ေသုမှုခယံေူရသာ 
ရကောင့် ပပည်သူများအရနပဖင့် ထိခိုေ်နစ်နာမှုများ 
ေှိရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ လိုအပ်သည့်အရေးယူမှုများေို 
ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လူ့အသေ်သည် 
အရေးကေီးရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ ပပည်သူများအရနပဖင့် မိမိ 
ေျန်းမာရေးနငှ့စ်ပလ်ျဉ်းပပီး ပဂု္ဂလေိ ရဆးရု၊ံ ရဆးခန်း 
များတွင် ပပည်သူလူထုအား COVID-19 ောေွယ်ရဆး 

ထိုးနှနံိငုရ်ေးအတေွ ်ပဂု္ဂလေိလပုင်န်းေငှမ်ျားေိ ုအစား 
အရသာေ်နှင့် ရဆးေါးေွပ်ေဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပပု 
ချေ်ပဖင့် တင်သွင်းခွင့်ပပုထားရကောင်း။

ြူညီဖဆာင်ရေြ်ဖြးလျြ်ရှိ

 စီးပွားရေး လပုင်န်းများနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ ေနုစ်ည ်
ပိုရ့ဆာငရ်ေး လပုင်န်းများ အဆငရ်ပပရချာရမွ့ေန ်လိအုပ ်
ရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ မီးေထား၊ ေား၊ ရေရကောင်းနှင့် 
ရလရကောင်း  သယ်ယူပို့ ရဆာင်ရေး လုပ်ငန်းများ  
ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရအာင် စီစဉ်ရဆာင်ေေေ်လျေ် 
ေှိရကောင်း၊ ရငွရကေးပုံမှန် လည်ပတ်နိုင်ေန် အဓိေ 
အရေးပါသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ မထိခိုေ်ရစေန် 
လုံ ခခုံရေးဆိုင်ောများ ေူညီရဆာင်ေေေ် ရပးလျေ် 
ေှရိကောင်း။ ယခေုာလတငွ ်လုခံခုံရေးတာေနထ်မ်းရဆာင ်
လျေေ်ှသိည့ ်လုခံခုံရေးတပဖ်ွဲ့ေငမ်ျားသညလ်ည်း ခေခ် ဲ
ပင်ပန်းစွာပဖင့်  ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိ ပပီး မိမိ 
ေိုယ်ေိုယ် ခုခံပိုင်ခွင့်ပဖင့်သာ နိုင်ငံတော စည်းမျဉ်း 
စည်းေမ်းများနှင့်အညီ ဆူပူမှုများအား ထိန်းသိမ်း 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံတောအရနပဖင့် 
ယခုေဲ့သို့ မိမိတို့၏ တာေန်ယူထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေေ်မှု
အရပါ် ယခင်ေ ပပစ်တင်ရေဖန်မှုများေှိခဲ့ရသာ်လည်း 
ယခုအခါ အရနာေ်နိုင်ငံများမှအပ အပခားနိုင်ငံများေ 
မမိတိို၏့ ရဆာငေ်ေေမ်ှုသည ်ပပညတ်ငွ်းရေးေစိ္စပဖစသ်ပဖင့ ်
ဒီမိုေရေစီနည်းလမ်းအေသာ ရပဖေှင်းရဆာင်ေေေ်ေန် 
တိုေ်တွန်း ရပပာကေားရနရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် 
မစဲာေင်းမသမာမှုများအား စစိစလ်ျေေ်ှပိပီး နိငုင်တံော 
နှင့် ပပည်သူလူထုသိေှိနိုင်ရေး ထုတ်ပပန်ရပးသွားမည် 
ပဖစ်ရကောင်း ၊ မိမိတို့အရနပဖင့်  နိုင်ငံရတာ်အတွေ် 
ဒီမိုေရေစီနည်းလမ်းနှင့်အညီ ရိုးသားစွာ ရဆာင်ေေေ် 
လျေ်ေှိရကောင်း ၊ ရောင်စီေင်များအရနပဖင့်လည်း 
အပပည့်အေ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်သွားရစလိုရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။

အကြံပြုဖဆွးဖနွးတင်ပြ

 ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌနှင့်  ရောင်စီေင်များေ စည်းေမ်း  
ပပည့်ေသည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ် ပဖစ်ထွန်းရေးတွင် 
အကေမ်းဖေ်မှုများပဖစ်ရပါ်ရအာင် ပပုလုပ်၍ နိုင်ငံရတာ် 
အရပါ် သစ္စာရဖာေ်မှုနှင့် တိုင်းပပည်ပျေ်စီးရအာင် 
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နည်းအမျ ိုးမျ ိုးပဖင့ ်ရဆာငေ်ေေရ်နသမူျားအား ရဖာထ်တု ်
၍ ဥပရဒအေ ထရိောေစ်ွာအရေးယနူိငုရ်ေး၊ ပပညပ်အကေ ံ
ရပးများ ခန့်အပ်ရဆာင်ေေေ်ခဲ့သည့်ေိစ္စ၊ သတင်းများ 
မနှေ်နစ်ွာ ထတုလ်ွှင်ရ့ေးအတေွ ်သတင်းမဒီယီာရောငစ် ီ
မတှစဆ်င့ ်ထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေေေ်နေ်စိ္စ၊ တာေနသ်နိိငုင်ံ ့
ေန်ထမ်းများအား ချးီပမှင့်ရေးနှင့် ေန်ထမ်းစည်းမျဉ်း 
စည်းေမ်းများေို ရဖာေ်ဖျေ်သည့် ေန်ထမ်းများအား 
အရေးယူရဆာင်ေေေ်ရေးေိစ္စ၊ နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွ 
အေုန်အေျသေ်သာရစရေးအတွေ် ရေအားလှေပ်စစ် 
ထုတ်လုပ်ရေးေိစ္စ၊ နိုင်ငံရတာ်တည်ပငိမ်ရအးချမ်းမှုေို 
ပျေပ်ပားရစသည့ ်စငပ်ပိုငအ်စိုးေဖွဲ့စည်းမှုများအား အရေး 
ယရူေးေစိ္စ၊ ပမို့နယ၊် ေပေ်ေွ၊် ရေျးေော အေင/်အထေွ ်
စစရ်ဆးရေးဂတိမ်ျားမ ှစနစတ်ေျ စစရ်ဆးရဆာငေ်ေေ ်
ရေးေစိ္စ၊ တိေုပ်ွရဲေှာင ်ပပညသ်မူျား ရနေပပ်ပနန်ိငုရ်ေးေစိ္စ၊ 
ပပညတ်ငွ်းပငမိ်းချမ်းရေးအတေွ ်ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေေ ်
ရေးေစိ္စ၊ တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ပ်ပညန်ယမ်ျားတငွ ်တညပ်ငမိ ်
ရအးချမ်းမှု ပျေ်ပပားရအာင် ရသွးထိုးလှုံ့ရဆာ်ရနသည့် 
ေစိ္စနငှ့ ်လုခံခုံရေးေစိ္စေပမ်ျားရဆာငေ်ေေရ်နမှု၊ သွားလာ 
ရေးနှင့် ေုန်စည်စီးဆင်းမှု ပမန်ဆန်ရစရေးအတွေ် 
မီးေထား၊ ေား၊ ရေရကောင်းနှင့် ရလရကောင်းလိုင်းများ 
ရပပးဆွရဲနမှုနငှ့ ်ဆေလ်ေတ်ိုးချဲ့ ရဆာငေ်ေေသ်ွားမည့ ်
ေိစ္စေပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကေံပပုရဆွးရနွးတင်ပပ 
ကေသည်။ ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 
လတွပ်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့ ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးခဲေ့ာတငွ ်ပပစဒ်ဏ ်
ကေီးရလးသူများမှအပ တတ်နိုင်သမှေ ပပစ်ဒဏ်များေို 
ရလျာရ့ပါရ့ပးခဲရ့ကောင်း၊ ၎င်းတိုအ့ား ပပငပ်၌ ဒမီိေုရေစ ီ
ေျင့စ်ဉန်ငှ့အ်ည ီရနထိငုန်ိငုပ်ပီး အခငွ့အ်ရေးများ မဆုံးရှုံး 
ရစဘဲ  ပငိမ်း ပငိမ်းချမ်းချမ်း ပဖင့်  ရနထိုင်နိုင်ရစေန်  
လွတ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရပးခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ အဆိုပါ 
ေစိ္စေပအ်ရပါ် သတင်းမှားများပဖင့ ်ပပညသ်လူထူအုထင ်
အပမင ်လွမဲှားရစေန ်ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိ 

ရကောင်း၊ မိမိအရနပဖင့် သတင်းမီဒီယာရောင်စီအား 
နိငုင်ရံတာ၏် စတတု္ထမဏ္ဍိုငအ်ပဖစ ်အသအိမတှပ်ပုထား 
ရကောင်း၊ သတင်းများေိ ုထတုပ်ပနေ်ာတငွ ်မနှေ်နမ်ှုနငှ့ ်
ပမန်ဆန်မှုေှိေန်လိုရကောင်း၊ တာေန်သိနိုင်ငံ့ေန်ထမ်း 
များအား ချးီပမငှ့န်ိငုေ်န ်စစီဉလ်ျေေ်ှပိပီး တာေနပ်ျေေ်ေွ ်
သည့် ေန်ထမ်းများအား ေန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းေမ်း
များနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လှေပ်စစ် 
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ ရဆာင်ေေေ် 
လျေ်ေှိသည့် စီမံေိန်းများအား ဆေ်လေ်အရောင် 
အထညရ်ဖာရ်ဆာငေ်ေေေ်န ်မှာကေားထားရကောင်း၊ ရနာင ်
ောလများတွင် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ော၌ 
ပပနလ်ည ်ပပည့ပ်ဖိုးပမစဲမွ်းအင ်ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးေိ ုဦးစား 
ရပးရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုေ်ပွဲရေှာင် 
ပပည်သူများ ရနေပ်ပပန်လည်ရနထိုင်နိုင်ရေးနှင့် မိုင်း 
ေှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများေို ရဆာင်ေေေ်ရနပပီပဖစ် 
ရကောင်း၊ ပငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉမ်ျား အေှနိအ်ဟနုပ်မငှ့ ်
ရဆာငေ်ေေန်ိငုရ်ေးအတေွ ်ရောမ်တအီဆင့ဆ်င့ ်ဖွဲ့စည်း 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ထာေေ 
ခိုင်ပမဲသည့် ပပည်ရထာင်စုေို တည်ရဆာေ်သွားမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုပဖစ်ရပါ်ရနသည့် မတည်ပငိမ်မှုများေို 
ရပဖေငှ်းောတငွ ်လုခံခုံရေးတပဖ်ွဲ့များအား ဥပရဒနငှ့အ်ည ီ
သာ ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေေ်ေန်နှင့်  ရဒသတည်ပငိမ် 
ရအးချမ်းရေးအတွေ် ရဖရဖာ်ေါေီ  ၁၄ ေေ်မှစ၍ 
တပ်မရတာ်သားများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့ေင်များနှင့် 
မီးသတ ်တပဖ်ွဲ့ေငမ်ျား  ပူးရပါင်း၍  လုခံခုံရေးလညှ့ေ်င်းများ 
ရဆာင်ေေေ်ရပးခဲ့ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များအရနပဖင့် မည်သည့်နယ်ပယ်ေ 
လာသည်ပဖစ်ရစ နိုင်ငံရတာ်ေို ေိုယ်စားပပုသူများ 
ပဖစ်သပဖင့် နိုင်ငံရတာ်တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေရ်ေးအတေွ ်အရောင်းဆုံးပဖစရ်အာင ်ဦးတည ်
ရဆာင်ေေေ်သွားကေရစလိုရကောင်း မှာကေားခဲ့ပါသည်။

GGGG HHHH



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်54

 ပပနက်ေားရေးေနက်ေီးဌာန ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ ်ရပုပ်မင ်
သံကေား၏ (၇၅)နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုနှစ်ပတ်လည်ရန့ 
အခမ်းအနားေို ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၅ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲပိုင်း 
တငွ ်ရနပပညရ်တာ-်တပေ်နု်း ေှ ိပမနမ်ာအ့သနံငှ့ ်ရပုပ်မင ်
သကံေား၌ ေျင်းပော နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်အမှာစေားရပပာကေားသည။် 
အခမ်းအနားသို ့နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 
နှင့်အတူ ရောင်စီေင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ပမထွန်းဦး၊ ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာန 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်၊ 
ပပနက်ေားရေးေနက်ေီးဌာန ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးချစန်ိငု၊် 
ရနပပည်ရတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်  

ြမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ြမင်သံကေား၏ (၇၅)နှစ်တြမာေ် စိန်ေေုနှစ်ပေ်လည်တန့ 
အခမ်းအနားေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၁၅−၂−၂၀၂၁)

ရဇာမ်ျ ိုးတင၊် ဒတုယိေနက်ေီး များပဖစက်ေသည့ ်ဦးေတဲင့၊် 
ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဇာ်မင်းထွန်းနှင့် ဌာနဆိုင်ော တာေန်ေှိ 
သမူျား၊ ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ ်ရပုပ်မငသ်ကံေားမ ှေနထ်မ်းများနငှ့ ်
ဖိတ်ကေားထားသည့် ဧည့်သည်ရတာ်များ တေ်ရောေ် 
ကေပပီး ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ပမင်သံကေား ေန်ေုန်ရုံးမှ 
ေနထ်မ်းများ၊ ထပဆ်င့လ်ွှင့ ်စေရ်ုမံျားမ ှေန်ထမ်းများနှင့် 
ေန်ထမ်းရဟာင်းများေ Online မှတစ်ဆင့် တေ်ရောေ် 
ကေသည်။ အခမ်းအနား မစတင်မီ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု
ပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ပမန်မာ့အသံနှင့် 
ရုပ်ပမင်သံကေား၏ စိန်ေတုအထိမ်းအမှတ်ပပတိုေ်ေို 
ဖကဲေိုးပဖတဖ်ငွ့လ်စှရ်ပးပပီး ပပတိေုေ်မ္ပည်းဆိငု်းဘတုေ်ိ ု
အရမွှးနံ့သာေည် ပေ်ဖျန်းရပးသည်။ ဆေ်လေ်၍ 
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နိုင်ငံရတာ်စီမံ  အုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီေင်များနှင့်  
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများေ ပပတိေုေ်မ္ပည်းဆိငု်းဘတု ်
ေို အရမွှးနံ့သာေည် ပေ်ဖျန်းရပးကေသည်။ ထို့ရနာေ် 
နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် ပပတိုေ်အတွင်းေှိ 
ရခတ်အဆေ်ဆေ် အသုံးပပုခဲ့ရသာ ရေဒီယိုများနှင့် 
အသံလွှင့်ဆိုင်ော စေ်ပစ္စည်းများပပခန်း၊ ရခတ်အဆေ် 
ဆေ ်အသလံွှင့ဆ်ိငုေ်ာ စေ်ပစ္စည်းများနငှ့ ်Programme 
အစီအစဉ် များပပခန်း၊ သတင်းနှင့်ပပန်ကေားရေးပပခန်း၊ 
ရခတ်အဆေ် ဆေ် ရုပ်ပမင်သံကေားထုတ်လွှင့်ရေးဆိုင်
ော TV အမျ ိုး အစားများပပခန်း၊ Green Screen Virtual 
ပပခန်း၊ ပပုပပင်တိုင်းတာရေးဆိုင်ော စေ်ပစ္စည်းများနှင့် 
လွှင့်စေ်/ ဖမ်းစေ်များပပခန်း၊ ရခတ်အဆေ်ဆေ် 
အသုံးပပုခဲ့ရသာ Camera များနှင့် ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများ 
ပပခန်း၊ စေားေုိင်း/ရဆွးရနွးခန်း ဆေ်တင်ပပခန်း၊ သတင်း 
ဖတ်ကေားသည့် ဆေ်တင်ပပခန်း၊ ရခတ်အဆေ်ဆေ် 
အသုံးပပုခဲ့ရသာ MIC များနှင့်  တယ်လီဖုန်းပပခန်း၊ 
ရခတ်အဆေ်ဆေ် ရိုေ်ေူးရေးတွင် အသုံးပပုခဲ့ရသာ 
တေူယိာပစ္စည်းများ ပပခန်းနငှ့ ်BBS ရခတ ်အသုံးပပုခဲရ့သာ 
ထိငုခ်ုမံျားနငှ့ ်Board ပပခန်းတိုေ့ိ ုလညှ့လ်ညက်ေည့ရ်ှုကေော 
ပမန်မာ့ အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ် 
ဦးေဲနိုင်နှင့် တာေန်ေှိသူများေ ေှင်းလင်းပပသကေသည်။ 
ေှင်းလင်း တင်ပပမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံအု
ပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ေ ရခတ်အဆေ်ဆေ် အသုံး ပပုခဲ့ရသာ 
ရပုပ်မငသ်ကံေား ထတုလ်ွှင့ရ်ေးဆိငုေ်ာ စေပ်စ္စည်းများနငှ့ ်
အသလံွှင့ ်ဆိငုေ်ာ စေပ်စ္စည်းများသည ်ပပနမ်ေနိငုသ်ည့ ်
ရေှးရဟာင်း စေ်ပစ္စည်းများပဖစ်သပဖင့် ယိုယွင်းပျေ်စီး
မှုမေိှရစရေးအတွေ် စနစ်တေျ ထိန်းသိမ်းကေေန်လုိရကောင်း 
မှာကေားသည်။ 

 ယင်းရနာေ် ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား၏  
(၇၅)နစှရ်ပမာေ ်စနိေ်တနုစှပ်တလ်ညရ်န့ အခမ်းအနားေိ ု
စတင်ေျင်းပော ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ် ပမင်  သံ ကေား 
ေနထ်မ်းများေ “စနိေ်တအုလမှနှ ်ထာေေ ပမနမ်ာအ့သ”ံ 
သခီျင်းပဖင့ ်ေပပရဖျာရ်ပဖ တငဆ်ေက်ေပပီး ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ ်
ရုပ် ပမင်သံ ကေား၏ စိန်ေတုခေီး  သမိုင်းမှတ်တိုင်  
Documentary အစီအစဉ် ဗီဒီယုိ မှတ်တမ်းေုိ ပပသသည်။ 

ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီ ံအပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် အမှာစေား ရပပာကေားောတငွ ်ယရန့ 
ေျရောေ်သည့် ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ပမင်သံကေား (၇၅)
နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ 
တေရ်ောေလ်ာကေသည့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားအားလုံး ေိယုစ်တိ ်
နှစ်ပဖာ ေျန်းမာပါရစရကောင်း၊ ေန်ထမ်းတိုင်းအရနပဖင့် 
ေတအုခမ်းအနားများေိ ုေနထ်မ်း သေ်တမ်းတစရ်လှောေ ်
တငွ ်နစှက်ေမိခ်န့် ကေုံရတွ့ေနိငုပ်ပီး ေတရုန့ေေမ်ျားသည ်
ဘေတွင်မရမ့နိုင်သည့် အဖိုးတန်ရန့ေေ်များပင်ပဖစ်
ရကောင်းပဖင့် ဦးစွာ ရပပာကေားသည်။ 

 ထို့ရနာေ် ပမန်မာ့မီဒီယာလုပ်ငန်းသည် ၁၈၇၄ 
ခနုစှ၊် မတလ် ၉ ေေ ်(မင်းတနု်းမင်းလေ်ထေ)် ေတနာပု ံ
သတင်းစာမှစခဲ့ရကောင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အသံလွှင့် 
လုပ်ငန်းများသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်ေ စတင်ခဲ့ရသာ်လည်း 
လတွလ်ပ်ရသာ အမျ ိုးသားအသလံွှင့လ်ပုင်န်း မဟတုခ်ဲ ့
ရကောင်း၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လဆန်း၌ ေန်ေုန်ပမို့တွင် 
ပမန်မာ့ရတာ်လှန်ရေးတပ်မရတာ် အသံလွှင့်ဌာနေို 
ထရူထာငခ်ဲပ့ပီး လတွလ်ပရ်သာ အမျ ိုးသားအသလံွှင့ဌ်ာန 
တစခ်အုပဖစ ်အစပျ ိုးခဲရ့ကောင်း၊ ၁၉၄၅ ခနုစှ၊် ရမလဆန်း 
တွင် ေန်ေုန်ပမို့ ရေှေရတာင်ကေား၌ ေန်ေုန်ရေဒီယို 
(Rangoon Radio)အမည်ပဖင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပပီး ၁၉၄၆ 
ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေ ီ၁၅ ေေတ်ငွ ်ေနေ်နုရ်ေဒယီိေု “ဗမာ ့
အသံ” (Burma Broadcasting Service – BBS) အပဖစ် 
အမညရ်ပပာင်းခဲရ့ကောင်း၊ ၎င်းရန့ေိပုင ်ဗမာအ့သရံန့ဟ ု

ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုြ်ပမင်သံကြားသည် 

ပြန်ကြားဖြးရန်၊ ြညာဖြးရန်နှင့် 

ဖေျာ်ဖပေဖြးရန်ြိုသာမြ

လူတို့၏ စိတ်နှလုံးြို တြ်ကြဖအာင် 

Motivation လုြ်ဖြးနိုင်ခဲ့၊

 မီေီယာသည် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ပေစ်သပေင့် 

အဖရးကြီးသည့် အခန်းြဏ္ဍတွင်ရှိပြီး

မှန်မှန်ြန်ြန်ပေစ်ရန်လို။
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ရခတအ်ဆေဆ်ေ ်သတမ်တှခ်ဲရ့ကောင်း၊ ၁၉၅၈ ပပည့န်စှ၊် 
နိေုငဘ်ာ ၂၈ ေေ၌် “ဗမာအ့သ”ံအမညမ် ှပပညရ်ထာငစ်ဖုွား 
တိုင်းေင်းသားအားလုံးေို ေိုယ်စားပပုရသာ “ပမန်မာ့ 
အသ”ံ အမညသ်ို ့ရပပာင်းလခဲဲရ့ကောင်း၊ ၁၉၈၀ ခနုစှ၊် ဇနွ ်
၃ ေေ်တွင် ရောင်စုံရုပ်ပမင်သံကေား ထုတ်လွှင့်ပခင်း 
လုပ်ငန်းများေို စတင်ခဲ့ပပီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာ ၂၂ 
ေေ်တွင် “ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား” (Myanmar 
Radio and Television – MRTV) ဟု အမည်ရပပာင်းလဲ 
ခဲ့ရကောင်း။ 

 ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား အရနပဖင့် (၇၅) 
နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုအထိမ်းအမှတ်ရန့၌ Myanmar 
Radio အမညပ်ဖင့ ်အဂဂလပိဘ်ာသာသီးသန့် FM Channel 
အသစ်တစ်ခုနှင့် MRTV ရုပ်သံလိုင်း အစီအစဉ်၌လည်း 
အဂဂလပိဘ်ာသာပဖင့ ်သတင်းထတုလ်ွှင့မ်ှုေိ ုစတငသ်ွား 
မညဟ် ုသေှိေိသည့အ်တေ်ွ ဂဏုယ်ပူါရကောင်း၊ အဂဂလပိ ်
ပိုင်းဆိုင်ောများေို ထုတ်လွှင့်ောတွင် အသံထွေ် ပီသမှု 

ေှိရစရေး ဂရုပပုေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အဂဂလိပ်ပိုင်းဆိုင်ော 
အစအီစဉမ်ျား ထတုလ်ွှင့ေ်ာတငွ ်ပပညသ်ေူိ ုပပနက်ေားရပး 
ေန၊် ပညာရပးေန၊် ရဖျာရ်ပဖရပးေနတ်ိုအ့ပပင ်အတတပ်ညာ 
တစခ်ေုေှရိစနိငုသ်ညအ်ထ ိကေိုးပမ်းတငဆ်ေ်သွားကေေန ်
တိုေ်တွန်းလိုရကောင်း။ ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား
သည် သမိုင်းအစဉ်အလာ ကေီးမားရသာ ဌာနကေီးပဖစ် 
သည်နှင့်အညီ ပမန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကေိုးပမ်းမှုရခတ်၊ 
ပါလမီနဒ်မီိေုရေစရီခတ၊် အမိရ်စာင့အ်စိုးေနငှ့ ်ရတာလ်နှ ်
ရေးရောင်စီရခတ်၊ ပမန်မာ့ဆိုေှယ်လစ်လမ်းစဉ် ပါတီ 
ရခတ၊် ပါတစီုဒံမီိေုရေစရီခတ၊် ယခနုိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ ်
ရေးရောငစ်ေီာလတို၌့ ရခတအ်ဆေဆ်ေ ်သမိငု်းရပး 
တာေနေ်ိ ုရေျပနွစ်ွာထမ်းရဆာငခ်ဲရ့ကောင်း၊ ပမနမ်ာအ့သ ံ
နငှ့ ်ရပုပ်မငသ်ကံေားသည ်အစဉအ်လာ အလနွက်ေီးမားခဲပ့ပီး 
ရေှးယခင်ေတည်းေပင် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များတွင် 
စတိေ်ငစ်ားစော၊ ပညာေစောရောင်းသည့ ်အစအီစဉမ်ျား 
ေှခိဲရ့ကောင်း၊ ဇာတလ်မ်းပမာနားဆငစ်ော အစအီစဉမ်ျား 

ပြန်ကြားဖရးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ဖထာင်စုဝန်ကြီး ဦးချစ်နိုင်၊ ေုတိယဝန်ကြီးများပေစ်ကြသည့် ဦးရဲတင့်နှင့် ဗိုလ်မှူးချုြ်ဖော်မင်းထွန်းတို့ြ 
Myanmar Radio (အဂဂလိြ်ြိုင်းအစီအစဉ်)နှင့် ပမန်မာ့ရုြ်ပမင်သံကြား(MRTV)၏ အဂဂလိြ်ြိုင်း သတင်းအစီအစဉ်တို့ြို စြ်ခလုတ်နှိြ် 
ေွင့်လှစ်ဖြးစဉ်။ ( ၁၅−၂−၂၀၂၁ )
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ေိ ုနားရထာငခ်ဲေ့ပပီး စာရေးဆောကေီး ရသာတ်ာရဆ၏ွ 
“လူ့မရနာ”ဆိသုည့ ်ဇာတလ်မ်းတငဆ်ေမ်ှုေိ ုယရန့တိငု ်
အမှတ်ေရနမိရကောင်း၊ လူတို့၏ စိတ်အရကောင်းေို 
တင်ဆေ်ထားပခင်း ပဖစ်သပဖင့် အသိအပမင်များစွာေေှိ 
ခဲရ့ကောင်း။ ပမနမ်ာအ့သမံ ှရဘာလုံးပွမဲျားအား တိေုရ်ိေု ်
အသံထုတ်လွှင့်ပခင်းလုပ်ငန်းေို ၁၉၅၇ ခုနှစ် တိုင်းနှင့် 
ပပည်နယ်ရဘာလုံးပပိုင်ပွဲေ စတင်ခဲ့သည်ဟု သိေှိေ 
ရကောင်း ၊  ထုတ်လွှင့် ခဲ့သူတို့ မှာ  ဦးရေျာ် ပငိမ်းနှင့်  
ဦးခငရ်မာငတ်ိုပ့ဖစရ်ကောင်း၊ တိေုရ်ိေုထ်တုလ်ွှင့မ်ှုများေိ ု
နားဆငပ်ပီး တေယ့ရ်ဘာလုံးပွေဲိ ုကေည့ရ်ှုရနေသေဲသ့ို ့
ခံစားခဲ့ေရကောင်း၊ ထိုစဉ်ေ အစီအစဉ်တင်ဆေ်သူများ 
ပဖစ်သည့်  ဦးရမာင်ရမာင်ေင် ၊  ဦးရမာင်ရမာင်သီ ၊ 
ဦးရဇာ်ေင်းတို့၏ တင်ဆေ်ပုံများမှာ အမှတ်ေဖွယ် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ရခတ်ောလတွင် ပမန်မာ့အသံမှ 
ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် ဇာတ်လမ်းပမာ နားဆင်စောေဏ္ဍ၊ 
ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းနှင့် အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းတို့မှ ရပး 
သည့အ်သပိညာ၊ အရတွ့အကေုံများမှာ တနဖ်ိုးမပဖတန်ိငု ်
စောပဖစပ်ါရကောင်း၊ ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ ်ရပုပ်မငသ်ကံေားသည ်
ပပန်ကေားရပးေန်၊ ပညာရပးေန်နှင့် ရဖျာ်ရပဖရပးေန်ေို 
သာမေ လူတို့၏ စိတ်နှလုံးေို  တေ်ကေရအာင်  
(Motivation) လုပ်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ မီဒီယာသည် 
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ပဖစ်သပဖင့် အရေးကေီးသည့် အခန်းေဏ္ဍ 
တွင်ေှိပပီး မှန်မှန်ေန်ေန်ပဖစ်ေန်လိုရကောင်း၊ ပမန်မာ့ 
ယဉ်ရေျးမှုေို မထိခိုေ်ရစေန်လည်း ဂရုပပုေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ သတင်းနှင့် ပတ်သေ်လာပါေ ပမန်ေမည်၊ 
မနှေ်မညပ်ဖစပ်ပီး အေျ ိုးေှမိည့ ်သတင်းများေိ ုတငဆ်ေ ်
နိုင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူလူထုသိေှိေန် လိုအပ် 
သည်များေို အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ တင်ဆေ်နိုင်ေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် စာအုပ်စာရပဖတ်ရှုမှု 
နှုန်းအားနည်းလာပပီး အွန်လိုင်းမီဒီယာများတွင်သာ 
အချနိ်ေုန်လျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အွန်လိုင်း 
မီဒီယာများေို လွဲမှားစွာ အသုံးချပါေ အန္တောယ် 
ကေီးမားစွာပဖစရ်စနိငုသ်ပဖင့ ်မမိတိိုအ့တေွ ်အေျ ိုးေှနိိငု ်
သည့ ်အသုံးပပုမှုများေိသုာ  ရဆာငေ်ေေက်ေရစလိရုကောင်း။ 

 နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ေည်မှန်းချေ်ပဖစ် 
ရသာ ရခတ်မီဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်သည့် နိုင်ငံရတာ်၊ စစ်မှန် 

စည်းေမ်းပပည့်ေသည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်တို့ေို 
ရအာင်ပမင်စွာ တည်ရဆာေ်နိုင်ေန် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား 
အားလုံး သသိင့သ်ထိိေုရ်သာ ဗဟသုတုပညာများေှေိန ်
လိုအပ်ရကောင်း၊ ယင်းပညာဗဟုသုတတ့ုိေုိ  ပပည်သူတ့ုိ 
လေ်ေယ်အရောေ်ပို့နိုင်သည်မှာ ပပန်ကေားရေးနှင့်  
မီဒီယာလုပ်ငန်းသာ ပဖစ်ရကောင်း၊ ေှင်မဟာေဋ္ဌသာေ 
ဆုံးမခဲသ့ည့ ်“မတှဖ်ယွ ်မတှေ်ာ၊ ထိထုိစုာေိ၊ု ေှာ၍မပပတ၊် 
အိမ်တွင်ဖတ်၊ ဖတ်ပပန်ရသာ်ကေား၊ ဖတ်ဖန်များေ၊ 
သားမယားပင်၊ သိပမင်ေင်းေွာ၊ မလိမ္မာလည်း၊ စာရပ 
စေား၊ ရန့တိငု်းကေားေ၊ ထူးပခားလမိ္မာ ေှသိညသ်ာတည်း” 
ဆိုသည့်  စေားအတိုင်း နိုင်ငံသူ ၊  နိုင်ငံသားတိုင်း 
အသိပညာဗဟုသုတများ ရန့စဉ် ေေှိရနရစရေး၊ ရန့စဉ် 
ရတွ့ပမငရ်နရစရေး၊ ရန့စဉထ်ရိတွ့ ရနရစရေး ရဆာငေ်ေေ ်
ေင်းပဖင့ ်နိငုင်တံညရ်ဆာေရ်ေး လပုင်န်းများ၌ ပါေငက်ေေ 
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပမနမ်ာနိငုင်နံငှ့ ်ပတသ်ေပ်ပီး တိငု်းပပည ်
၏ ပေတိအရပခအရနမှန်များေို နိုင်ငံတောေ သိေှိ 
ရအာင် ထိထိရောေ်ရောေ် ရဆာင်ေေေ်သွားကေေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ (၇၅)နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုရန့မှသည် 
နိုင်ငံရတာ်အတွေ် ထာေေေှိရနမည့် နိုင်ငံရတာ်ေ 
အားထားေရသာ၊ ပပည်သူေ အားေိုးေရသာ ပမန်မာ့ 
အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား ပဖစ်ပါရစရကောင်း ရပပာကေား 
သည်။ ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ပမန်မာ့ 
အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား ေန်ထမ်းများအတွေ် ဂုဏ်ပပု 
ချးီပမှင့်ရငွများနှင့် တပ်မရတာ်စေ်ရုံထုတ် စားရသာေ် 
ဖွယ်ောများ၊ လေ်ရဆာင်ပစ္စည်းများေို ရပးအပ်ော 
ပမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေား ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ် 
ဦးေဲနိုင်နှင့် တာေန်ေှိသူများေ လေ်ခံေယူကေသည်။ 
ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားသည ်
ပမန်မာအသံနှင့်ရုပ် ပမင်သံကေား အမှတ်တေပစ္စည်း 
အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းေင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွင် 
တာေန်ထမ်းရဆာင်ရနကေသည့် ပပည်ရထာင်စုဖွား 
တိငု်းေင်းသားများ၏ ရိုးောအစားအစာများ ခင်းေျင်းပပသ 
ထားမှုေို လိုေ်လံကေည့်ရှုပပီး တေ်ရောေ်လာကေသူ 
များနငှ့ ်ေနထ်မ်းများေိ ုေင်းေင်းနှီးနှီး နှုတဆ်ေခ်ဲသ့ည။်
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နိငုင်ပံခားရေးောမေူါဒရောမ်တ၏ီ (၁/၂၀၂၁)ကေမိ ်
ရပမာေ် အစည်းအရေးေို ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၈ ေေ်ရန့ 
မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော 
နိုင်ငံပခားရေးော မူေါဒရော်မတီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်
အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို ့ရောမ်တေီငမ်ျားပဖစက်ေသည့ ်
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီေင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ဦးသိန်းညွန့်နှင့် ဦးခင်ရမာင်ရဆွ၊ ရော်မတီ 
အတငွ်းရေးမှူး နိငုင်ပံခားရေးေနက်ေီးဌာန ပပညရ်ထာငစ် ု
ေနက်ေီး ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် ရောမ်တေီငမ်ျားပဖစက်ေသည့ ်
အပပညပ်ပညဆ်ိငုေ်ာ ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေေရ်ေးေနက်ေီးဌာန 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေုိေုိလှိုင်၊ အလုပ်သမား၊ လူေင်မှု 
ကေီးကေပ်ရေးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စု 

ေန်ကေီး ဦးပမင့်ကေိုင်၊ စီမံေိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စေ်မှု 
ေန်ကေီးဌာန ဒုတိယေန်ကေီး ရဒါ်သန်းသန်းလင်းနှင့် 
ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုနငှ့ ်နိငုင်ပံခားစီးပွားဆေသ်ယွရ်ေးေနက်ေီး
ဌာန ဒတုယိေနက်ေီး ဦးသန်းရအာငရ်ေျာတ်ို ့တေရ်ောေ ်
ကေသည်။

နုိင်ငံပခားရေးောမူေါဒရော်မတီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌေ မိမိတို့လေ်ခံ  
ေျင့သ်ုံးသည့ ်နိငုင်ပံခားရေးမေူါဒနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အရပခခ ံ
ဥပရဒတွင် မိမိတို့၏ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒေို လွတ်လပ်၍ 
တေ်ကေသည့် ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒ၊ 
ေမ္ဘာပ့ငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ ်နိငုင်အံချင်းချင်း မတိေ်တမ်ပျေ ်
ရပါင်းဖေ်ဆေ်ဆံရေး ရေှးရှုသည့်မူေါဒ၊ ေမ္ဘာ့နိုင်ငံ 
အချင်းချင်း ပငိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေးမူေို 
ရစာင့ထ်နိ်းသည့ ်မေူါဒ(၃)ေပေ်ိ ုပဒုမ် - ၄၁ တငွ ်ပပဋ္ဌာန်း 
ထားသညေ်ိ ုရတွ့ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်လံုခံခုံရေးနငှ့ ်
ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံတောအရပါ်တွင်  ထားေှိသည့်  

နိုင်ငံြခားတေးောမူေါဒတော်မေီ၏ (၁/၂၀၂၁)ကေိမ်တြမာေ် 
အစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၁၈−၂−၂၀၂၁)
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သရဘာထားသည် ပုဒ်မ (၄၂-ေ)တွင် နိုင်ငံရတာ်သည် 
မည်သည့်နိုင်ငံေိုမှေ စတင်ေျူးရေျာ်တိုေ်ခိုေ်ပခင်း 
မပပု၊ (၄၂-ခ)တွင် နိုင်ငံရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်အတွင်း 
မညသ်ည့န်ိငုင်ပံခားတပဖ်ွဲ့ေငမ် ှတပခ်ျခငွ့မ်ပပုဟ ုပပဋ္ဌာန်း 
ထားသပဖင့် များစွာေှင်းလင်းသည့် နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒ 
ပဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့သည် အင်အားကေီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ အကေား 
တွင် တည်ေှိသည့် နိုင်ငံတစ်ခုပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းနှစ် 
နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်ရနသည့် မိမိတို့နိုင်ငံ 
အရနပဖင့ ်အထူးသတကိေီးစွာ ဆေဆ်ေံန ်လိအုပသ်ေဲသ့ို ့
ယင်းနှစ်နိုင်ငံနှင့် ဆေ်ဆံရေးအရပါ်မူတည်၍ မိမိတို့ 
နိုင်ငံေို အပခားနိုင်ငံများေ စိတ်ေင်စားမှုများစွာ ေှိရန 
သည်ေို သတိပပုေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိတို့ 
အရနပဖင့ ်အရပခခဥံပရဒတငွ ်ပပဋ္ဌာန်းထားသည့ ်နိငုင်ပံခား 
ရေးမေူါဒများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အထူးထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေေ ်
သွားေမည်ေို ရပပာလိုရကောင်း။ နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ရဒသ 
များေို ထာေေတည်ပငိမ်ရအးချမ်းသည့် နယ်စပ်ရဒသ 
ပဖစေ်နန်ငှ့ ်နယန်မိတိခ်ျင်းထစိပရ်နသည့ ်ဘဂဂလားရဒေ့ှ်၊ 
အနိ္ဒယိ၊ တရတု၊် လာအိ၊ု ထိငု်းနိငုင်တံိုန့ငှ့ ်ထာေေတညပ်ငမိ ်
ရအးချမ်းပပီး ပငိမ်းချမ်းချစ်ခင်သည့် အိမ်နီးနားချင်း 
ဆေ်ဆံရေး ထူရထာင်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ 
နိုင်ငံအရနပဖင့် သီးပခားရနထိုင်၍ မေရကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ 
ဆေဆ်ရံေး၊ နိငုင်တံောဆေ်ဆရံေးနယပ်ယမ်ျားတငွ ်
တပ်မရတာ်အစိုးေလေ်ထေ်၌ ကေိုးစားရဆာင်ေေေ်ခဲ့ 
သည့်အတွေ် ရနာေ်ပိုင်းတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 
အပပင် အပခားနိုင်ငံတော ဆေ်ဆံရေးနယ်ပယ်များ 
တွင်လည်း ထဲထဲေင်ေင် ပါေင်ရဆာင်ေေေ်လာနိငုသ်ညေ်ိ ု
ရတွ့ေရကောင်း၊ နုိင်ငံတောဆေ်ဆံရေးတွင် အိမ်နီးနားချင်း 
ဆေ်ဆံရေးမှာ အရေးကေီးရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် အိမ်နီးနားချင်း 
နိုင်ငံများမှာ မိမိတို့အတွေ် ဦးစားရပးဆေ်ဆံေမည့် 
နိုင်ငံများပဖစ်သည်ေို ရပပာလိုရကောင်း။

အိမ်နီးချင်းဆေ်ဆံရေးတွင်လည်း မတူသည့် 
မေူါဒများ၊ ယဉရ်ေျးမှုများေှသိည့ ်နိငုင်မံျားနငှ့ ်ဆေဆ် ံ
ပခင်းပဖစ်သည့်အတွေ် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းအရပါ်တွင်မူ
တည်၍ နှစ်နိုင်ငံအေျ ိုးတူ ေိစ္စေပ်များေို ထိရတွ့ 
ဆေဆ်နံိငုေ်န ်ရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ လေေ်ှ ိ
အရနအထားတွင် ရခတ်အဆေ်ဆေ်တည်ေှိခဲ့သည့် 

အိမ်နီးနားချင်းဆေ်ဆံရေးနှင့် ထာေေပငိမ်းချမ်းသည့် 
အိမ်နီးနားချင်းဆေ်ဆံရေးမှာ ချစ်ကေည်ေင်းနှီးမှုများ 
ေှိပပီးပဖစ်သည့်အတွေ် ပိုမိုခိုင်မာမှုေှိရစေန် ရဆာင်ေေေ် 
သွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပမနမ်ာနိငုင်သံည ်ရေးေေွစ်ီးပွား 
ရေးစနစ်ေို ေျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်တွင်း
ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုနငှ့ ်ပပညပ်ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုေိလုည်း ဖတိရ်ခါ် 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပပီး ပပည်တွင်း၌ လာရောေ်ေင်းနှီး
ပမှု ပ်နှံမည့်နိုင်ငံများ အထူးသပဖင့် အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ 
များ၏ အရနှာငအ်ဖွဲ့ေင်းသည့ ်ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုေိလုည်း
ကေိုဆို၍ တိုင်းပပည်နှင့် ပပည်သူလူထုအတွေ် အေျ ိုး 
ေှိမည်ဆိုပါေ အားရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အိမ်နီးချင်း 
နိုင်ငံများ၏ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုရဆာင်ေေေ်ပခင်းအားပဖင့် 
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် သွားရောေ်အလုပ်လုပ်ေိုင် 
သည့် ပပည်သူများ၏အခန်းေဏ္ဍေိုလည်း ရလှော့ချနိုင် 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းသို့ ရဆာင်ေေေ်ပခင်းအားပဖင့် 
အမိန်ီးနားချင်း ဆေဆ်ရံေးများ၊ ေူးလူးဆေဆ်ရံေးများ 
ပိုမိုများပပားလာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်ဖေ်တွင်လည်း 
အိမ်နီးနားချင်း ေူးလူးဆေ်ဆံပခင်းမှတစ်ဆင့် ပဖစ်ရပါ် 
လာနိုင်သည့် ေမ္ဘာလှည့်ခေီးသွားလုပ်ငန်းများသည် 
လည်း ပိမုိမုျားပပားလာနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အလပုအ်ေိငု ်
အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း ပိုမိုေေှိလာရစမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် ပို့ေုန်ပစ္စည်းများလည်း ပိုမိုေေှိ 
လာရစမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ တိုးတေလ်ာပါေ သွင်းေနု် 
အစားထိုးများစွာ ရဆာင်ေေေ်နိုင် ပပီး တိုင်း ပပည်၏ 
နိုင်ငံပခားရငွလိုအပ်မှုေိုလည်း များစွာရလှော့ချလာနိုင် 
သည်အထိ အေျ ိုးခံစားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
ပပည်တွင်း၌ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ လုပ်ငန်းေို 
အရပခခံသည့်၊ အလုပ်အေုိင်ေုိအရပခခံသည့်၊ ထုတ်လုပ်မှုေုိ 
အရပခခံသည့်၊ ပ့ုိေုန်ပစ္စည်းေုိအရပခခံသည့်၊ ပ့ုိေုန်ပစ္စည်းေုိ 
ထတုလ်ပုန်ိငုသ်ည့အ်ရပါ်အရပခခသံည့၊် သငွ်းေနုပ်စ္စည်း 
အစားထိုးပခင်းေို အရပခခံသည့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုမျ ိုးေို
အားရပးပပီး နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒများနှင့် ဆေ်လေ် 
ရဆာငေ်ေေသ်ွားေနပ်ဖစရ်ကောင်း။ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်ေလု 
သမဂ္ဂအဖွဲ့ေငန်ိငုင်ပံဖစရ်ကောင်း၊ ပမနမ်ာနိငုင်မံ ှလေမ်တှ ်
ရေးထိုးထားပပီးပဖစ်သည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်များ၊ ေတိ 
ေေတ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ ပမန်မာနိုင်ငံမှ လေ်ခံ 
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နိငုသ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားအားလုံးေိလုည်း အရလးထားပပီး 
ရလးစားလိေုန်ာသွားေန ်ပဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူမမိတိို ့
အရနပဖင့် နိုင်ငံတောရေပိုင်နေ်များနှင့်  ဆေ်ဆံ 
ရနေပခင်းေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ရေပပင်ပိုင်နေ်များ 
စနစ်တေျေှိရစေန်နှင့် ရေပပင်ပိုင်နေ်ဆိုင်ော သရဘာ 
တညူခီျေမ်ျားေိလုည်း အပမနပ်ပီးပပတရ်စေန ်ရဆာငေ်ေေ ်
ေမည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုပ့ပင ်ရေပပငပ်ိငုန်ေ ်လုခံခုံရေးများ 
ေိုလည်း ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လိုရကောင်း။

အမိန်ီးနားချင်းနိငုင်တံငွ ်သွားရောေအ်လပုလ်ပု ်
ေိုင်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအေင် ပပည်ပနိုင်ငံ 
များတွင် ရောေ်ေှိရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံသားများစွာေှိ
ရကောင်း၊ တေားေင်သွားသည့်သူများ ေှိသေဲ့သို့ တေား 
မေင်သွားသည့်သူများလည်း ေှိရကောင်း၊ ၎င်းတို့သည် 
မိမိတို့နိုင်ငံသားများ ပဖစ်သည့်အတွေ် မိမိတို့နိုင်ငံေ 
ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရပးေန်လည်း လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်အခငွ့အ်လမ်းများေိရုဖာထ်တု၍် ပပညပ်တငွ ်
ရောေေ်ှရိနသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံားများေိ ုမမိတိိုန့ိငုင်၏ံ 
ဥပရဒအောအေယွမ်ျား ရပးနိငုသ်မှေရပးနိငုရ်စေနန်ငှ့ ်
၎င်းတို့အရနပဖင့် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ပမန်မာ 
နိငုင်သံို ့ပပနလ်ာလိသုညဆ်ိပုါေ ပပနလ်ာနိငုရ်စေန ်အခငွ့ ်
အလမ်းများ ရဖာ်ထုတ်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း။ 

ပပီးခဲ့သည့် ောလအတွင်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံသို့ 
ပပန်လာလိုသည့်အတွေ် ရတာင်းဆိုထားပခင်း များစွာေှိ 
ရကောင်း၊ သို့ရသာ် COVID-19 ရကောင့် ပပန်လာေန် 
အခေအ်ခပဲဖစ ်ရနပခင်းများေှသိပဖင့ ်၎င်းတိုပ့ပနလ်ာနိငုရ်ေး 
နည်းလမ်း ရပါင်းစုပံဖင့် ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ 
COVID-19 ေပ်ရောဂါသည် တစ်ေမ္ဘာလုံးပဖစ်ရပါ်ရန 
သည့် ရောဂါပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံ 
တောပူးရပါင်းရဆာငေ်ေေရ်ေးများေိလုည်း ေျယေ်ျယ ်
ပပန့် ပပန့်  ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လုိရကောင်း၊ ေူးစေ်ပပန့် ပွားမှု 
ရလှောခ့ျရေး၊ ောေယွေ်သုရေး၊ နည်းပညာပိငု်းဆိငုေ်ာ 
တွင် ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ရေး၊ သတင်းအချေ်အလေ် 
ဖလယှရ်ေး ေစိ္စေပမ်ျားသည ်များစွာေျယပ်ပန့်ရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်COVID-19 ရောဂါနငှ့ပ်တသ်ေ၍် နုိင်ငံတော 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ရေးေုိ ထိထိရောေ်ရောေ်ရဆာငေ်ေေ ်
ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

 ထို့ပပင် အခါအားရလျာ်စွာ ပဖစ်ရပါ်လာသည့် 

ေပရ်ဘးရောဂါများေှရိကောင်း၊ ယင်း ေပရ်ောဂါများေိ ု
လည်း ေျန်းမာရေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်နိငုင်ပံခားရေးေနက်ေီး 
ဌာနတို့မှ ရောဂါေူးစေ်မှု ောေွယ်ရေး၊ ေုသရေး၊ 
ထနိ်းချုပရ်ေးတိုအ့တေွ ်နည်းပညာနငှ့ ်သတင်းအချေ ်
အလေ်များ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်နိုင်ရေး အပခားနိုင်ငံ 
များနှင့် ဆေ်သွယ်ရဆာင်ေေေ်၍ မိမိတို့ နိုင်ငံအရနပဖင့် 
အပမန်ဆုံးတုံ့ပပန် ရဆာင်ေေေ်နိုင်ေန်အတွေ် စဉ်းစား 
ရဆာင်ေေေ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။

ရောမ်တသီည ်မေူါဒများချမတှရ်ဆာငေ်ေေသ်ည့ ်
အဖွဲ့အစည်းပဖစ်သည့်အတွေ် တစ်ဖေ်တွင်လည်း 
နိုင်ငံရတာ်အတွေ် အေျ ိုးေှိမည့်လုပ်ငန်းများ၊ အထူး 
သပဖင့် နိုင်ငံတော အေူအညီများေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံ 
တ ော ရချး ရငွ များ ေှိ ရကော င်း ၊  အ ထူး အ စီ အ စ ဉ်  
အေရပးသည့် လုပ်ငန်းေပ်များေှိရကောင်း၊ ယင်းအခွင့် 
အရေးများေိလုည်း လေတ်နု့်မရနှး ေေှနိိငုရ်ေးအတေွ ်
နည်းလမ်းေှာ ကေံ၍ ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ဆိုပါေ 
တိငု်းပပညဖ်ွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်ေး အတေွလ်ည်း အရထာေ ်
အေူေေှိမည်ဟု ရပပာလိုရကောင်း။ 

လေူငမ်ှုကေီးကေပရ်ေးေစိ္စေပမ်ျား၌ ပပညပ်နိငုင်သံို ့
သွားရောေ် အလုပ်လုပ်ေိုင်ကေသည့် ပမန်မာနိုင်ငံသား 
များေှိရကောင်း၊ ယင်းတွင် တေားမေင်သွားရောေ်ပခင်း
ေှိသေဲ့သို့ တေားေင်သွားရောေ်ပခင်းလည်း ေှိရကောင်း၊ 

မိမိတို့သည် အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ 

အကြားတွင် တည်ရှိသည့် နိုင်ငံတစ်ခုပေစ်၊

ယင်းနှစ်နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း 

ထိစြ်ဖနသည့် မိမိတို့နိုင်ငံအဖနပေင့် 

အထူးသတိကြီးစွာ ဆြ်ဆံရန် 

လိုအြ်သြဲ့သို့ ယင်းနှစ်နိုင်ငံနှင့် 

ဆြ်ဆံဖရးအဖြါ်မူတည်၍ မိမိတို့နိုင်ငံြို 

အပခားနိုင်ငံများြ စိတ်ဝင်စားမှု

များစွာရှိဖနသည်ြို သတိပြုရမည်ပေစ်။
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တေားမေင်သူများေို ဥပရဒလမ်းရကောင်းမှ မိမိတို့ 
နိငုင်သံို ့ပပနလ်ညရ်ခါ်ယပူခင်း သိုမ့ဟတု ်တေားေငရ်အာင ်
ရဆာင်ေေေ်ရပးရေး၊ ၎င်းတို့ ရနထိုင်သည့်နိုင်ငံတွင် 
တေားေငရ်နထိငုလ်ပုေ်ိငုန်ိငုရ်ေးအတေွ ်အလပုသ်မား၊ 
လူေင်မှုကေီးကေပ်ရေးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကေီးဌာန 
နှစ်ေပ်ရပါင်းပပီး ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ထို့ ပပင် 
လူေုန်ေူးခံေမှုရကောင့် ပပည်ပသို့ ရောေ်ေှိရနသည့် 
ပမနမ်ာနိငုင်သံားများအား ပပနလ်ညေ်ယတ်ငန်ိငုရ်ေးနငှ့ ်
လေူနုေ်ူးမှုမခေံရစရေးအတေွ ်တားဆီးပခင်း၊ ောေယွ 
ပခင်း၊ ပပနလ်ညရ်ခါ်ယပူခင်း လပုင်န်းများေိ ုသေဆ်ိငုေ်ာ 
ေန် ကေီးဌာနများေ ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်သွားေန်  
လိုရကောင်း၊ ရနေပ်စွန့်ခွာသူများ ေိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
နိငုင်ရံတာေ် ချမတှထ်ားသည့ ်မေူါဒများ၊ ရခတအ်ဆေ ်
ဆေ ်နစှန်ိငုင်သံရဘာတညူခီျေမ်ျား၊ ဥပရဒများနငှ့အ်ည ီ
အပမနဆ်ုံး ရဆာငေ်ေေသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ နယစ်ပရ်ဒသ 
ဆုိင်ော ေိစ္စေပ်များေုိလည်း တ့ံုရနှးပခင်းမေိှဘဲ နှစ်နုိင်ငံ 
သရဘာတညူခီျေမ်ျားနငှ့အ်ည ီတုံပ့ပနရ်ဆာငေ်ေေသ်ွား 
ေန် လိုရကောင်းပဖင့် မှာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံပခားရေးောမူေါဒရော်မတီအဖဲွ့ေင် 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထနွ်းဦးနငှ့ ်ဦးခငရ်မာငရ်ဆ၊ွ ရောမ်တအီတငွ်းရေးမှူး 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ ရော်မတီေင် 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးပမင့က်ေိုငန်ငှ့ ်ဦးေိေုိလုှိုငတ်ိုေ့ 
နိုင်ငံပခားရေးောမူေါဒရော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့မှု၊ နိုင်ငံ
ရတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်၏ီ လမ်းညွှနခ်ျေန်ငှ့အ်ည ီ
ဆေလ်ေအ်ရောငအ်ထညရ်ဖာ ်ရဆာငေ်ေေသ်ွားမည့ ်
အရပခအရန၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံဥပရဒပါ 
ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတောဆေ်ဆံရေးနှင့် 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်မှုများေို  ပမှင့်တင်ရဆာင်ေေေ် 
သွားမည့အ်ရပခအရန၊ နိငုင်ပံခားရေးောမေူါဒရောမ်တ၏ီ 
လပုင်န်းတာေန ်၁၂ ေပန်ငှ့ ်ရောမ်တ၏ီ ဆုံးပဖတခ်ျေပ်ဖင့ ်
ရဆာငေ်ေေေ်သည့ေ်ိစ္စေပ်များ၊ အစိုးေအဖွဲ့၏ ဆုံးပဖတ် 
ချေပ်ဖင့ ်ရဆာငေ်ေေေ်သည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားနငှ့ ်နိငုင်တံော 
ဆေ်ဆံရေးနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ရေးလုပ်ငန်းများေုိ 
အေှိန်အဟုန်ပမှင့်တင်ရဆာင်ေေေ်သွားမည့် အရပခအရန 
များ၊ ပပည်ပရောေ်ပမန်မာနိုင်ငံသားရဟာင်းများအား 

ပမနမ်ာနိငုင်သံားအပဖစ ်ပပနလ်ညလ်ေခ်ရံေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း 
ထားေှမိှု၊ ပပညပ်နိငုင်မံျားသို ့တေားမေငရ်ောေေ်ှရိနသည့ ်
ပမနမ်ာရေှေ့ရပပာင်း အလပုသ်မားများအား အသအိမတှပ်ပု 
ေတထ်တုရ်ပးရနမှု အရပခအရန၊ ဘဂဂလားရဒေ့ှ်နိငုင်သံို ့
ရောေ်ေှိရနသည့် ရနေပ်စွန့်ခွာသူများအား ပပန်လည် 
လေခ်ခံျနိတ်ငွ ်လဦူးရေစာေင်းေွလဲွမဲှုရကောင့ ်ကေန့်ကော 
ရနမှု အရပခအရန၊ နိငုင်တံောအဆင့အ်စည်းအရေးများ 
တွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပခားရေးမူေါဒများအား သိေှိ 
ရစေန် ရဆွးရနွးရပပာကေားသွားမည့် ေိစ္စေပ်များေို 
ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။ 

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံပခားရေးောမူေါဒရော်မတီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌေ မမိ ိ
တို့နိုင်ငံ၏ ပေတိအရပခအရနအား နိုင်ငံတောမှ သိေှိ 
နိငုရ်စေနအ်တေွ ်ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ သတံမန ်
ဆေ်ဆံရေးများေို ယခုထေ်ပိုမို ရလးနေ်ရအာင် 
နည်းလမ်းေှာရဖွရဆာင်ေေေ်သွားေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတောမှ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လေ်ေှိ 
အရပခအရနအရပါ် ယခင်ေထေ် အပပုသရဘာရဆာင် 
သည့် သရဘာထားများေိှသည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ 
နိငုင်တံောဆေဆ်ရံေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ထားေှထိားသည့ ်
နှစ်နိုင်ငံသရဘာတူညီချေ်နှင့် ရပးထားသည့် ေတိ 
ေေတ်များေို  ဆေ်လေ်အရောင်အထည်ရဖာ်  
ရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုတ့ာေနယ်သူည့ ်
ောလအတငွ်း တရတုန်ိငုင်အံပါအေင ်သေဆ်ိငုေ်ာနိငုင် ံ
များအလိေု ်နစှန်ိငုင်ဆံေဆ်ရံေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အထမိ်း 
အမတှ ်အခမ်းအနားများအား ေျင်းပနိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေေ ်
ေနလ်ိရုကောင်း၊ နိငုင်တံောနငှ့ ်ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှသိည့ ်
စီးပွားရေးဆိုင်ောနှင့် ဆေ်ဆံရေးတိုးပမှင့်ရေးဆိုင်ော 
ေစိ္စေပမ်ျားအတေွ ်ယခရုောမ်တသီည ်အရေးကေီးသည့ ်
အခန်းေဏ္ဍမှ တာေန်ယူရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိသည့် 
ရောမ်တပီဖစပ်ါရကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် လေေ်ှအိရပခအရနတငွ ်
တုံ့ဆိုင်းရနသည့်  နိုင်ငံ့စီးပွားရေးနှင့်  နိုင်ငံတော 
ဆေဆ်ရံေးအရပခအရနေိ ုအေှနိအ်ဟနုပ်မငှ့ ်ရဆာငေ်ေေ ်
နိငုေ်နအ်တေ်ွ အရလးအနေထ်ား ရဆာငေ်ေေ်သွားေမည ်
ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် မှာကေားခဲ့သည်။
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 နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီညှနိှိုင်းအစည်း 
အရေး (၃/၂၀၂၁)ေိ ုရဖရဖာေ်ါေလီ ၂၂ ေေရ်န့ နနံေပ်ိငု်း 
တွင် ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်
စ ီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိငုင်ရံတာစ်မီ ံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ် တေရ်ောေ ်
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးသို့ 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌနငှ့အ်တ ူနိငုင်ံ
ရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
(ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးစိုးေင်း၊ ရောငစ်အီဖွဲ့ေင ်
များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
တငရ်အာငစ်န်း၊ ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာငရ်မာငရ်ေျာ၊် ဒတုယိ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ မန်းပငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့်၊ 
ဦးခငရ်မာငရ်ဆ၊ွ ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် 
ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်နှင့်  ရစာဒန်နီယယ်၊ 
အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရဒွး၊ 
တဲွဖေ်အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦးနငှ့်
ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ညှိနှိုင်းအစည်းအတေး (၃/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၂၂−၂−၂၀၂၁)

 အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 
မိမိတို့တာေန်ယူခဲ့သည်မှာ သုံးပတ်ခန့်ေှိပပီပဖစ်ပပီး ယခု 
ောလအတငွ်း ပပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှုများ များစွာေှရိကောင်း၊ 
ပထမဆုံးအရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်တည်ပငိမ်ရအးချမ်းမှုနှင့်
ပတသ်ေ၍် ပပီးခဲသ့ည့ဒ်တုယိအပတန်ငှ့ ်တတယိအပတ ်
ကေားောလတွင် ဆန္ဒပပမှုများေိှခ့ဲရသာ်လည်း မိမိတ့ုိ 
အရနပဖင့် အတတ်နို င်ဆုံး  ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း  
ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ဒမီိေုရေစအီရလအ့ထနငှ့ ်
အတ ူဒမီိေုရေစနီိငုင်မံျား၏ အရေးယရူဆာငေ်ေေမ်ှုများ 
အတိုင်းသာ ရဆာင်ေေေပ်ခင်းပဖစ်ပပီး အပခားနိုင်ငံများ၌ 
လည်း ဆူပူဆန္ဒပပမှုများတွင် မျေ်ေည်ယိုဗုံး၊ ရော်ဘာ 
ေျည်ဆန်၊ Water Cannon ေုိ အသံုးပပုရဆာင်ေေေ် 
ပခင်းနှင့် အင်တာနေ်ပဖတ်ရတာေ်မှုများလည်းေှိပါ 
ရကောင်း၊ အပခားနိငုင်မံျားတငွ ်ပဖစပ်ွားသည့ ်ဆန္ဒပပမှုများ 
ရကောင့ ်ရသဆုံးသ၊ူ ထခိိေုဒ်ဏေ်ာ ေသမူျားနငှ့န်ှိုင်းယဉှ ်
ပါေ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်သုံးပတတ်ာောလအတငွ်း ရသဆုံး 
မှုမှာ ရလးဦးသာေှခိဲရ့ကောင်း၊ ရသဆုံးမှုေိ ုပပနက်ေည့လ်ှေင ်
လည်း ရသဆုံးသွားသည့ ်အမျ ိုးသမီးမှာ အသေ ်၂၀ခန့်
 ေှိပပီး ၎င်းေိုယ်တိုင် ဆူပူဆန္ဒပပမှုတွင် ပါေင်သည်ေို 



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 63

ရတွ့ေပါရကောင်း၊ ဆူပူဆန္ဒပပသူများ အရနပဖင့် ရလးခွ၊ 
ခဲ၊ ေုန်းသီးတို့ပဖင့် ပစ်ခတ်အသုံးပပု ပခင်းများေိှသည်ေုိ 
ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ယင်းပဖစ်စဉ်တွင် ေဲတပ်ဖွဲ့ေင်များ 
အရနပဖင့် ရော်ဘာေျည်ဆန်ေိုသာ အသုံးပပုခဲ့ပခင်း 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ခဲသီးနှင့်ပတ်သေ်၍ အသုံးပပုခဲ့ပခင်းမေှိ 
ရကောင်း၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများေို အရသးစိတ်ကေည့်ရှု 
ခဲ့ရကောင်း၊ ယင်းမှာ ပဖစ်စဉ်အမှန်ပဖစ်ရကောင်း။ 
ထိထိဖရာြ်ဖရာြ် အဖရးယူဖဆာင်ရေြ်သွားမည် 
 ေန်ထမ်းများ CDM လှုပ်ေှားရဆာင်ေေေ်မှုနှင့် 
ပတ်သေ်ပပီး စတင်ရဆာင်ေေေ်ေန် ရပပာကေားပဖန့်ချခိဲ့ 
သမူျားေိ ုထထိရိောေရ်ောေ ်အရေးယရူဆာငေ်ေေသ်ွား 
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ CDM လှုပေ်ှားမှုတငွ ်ေနထ်မ်းအချ ို့ပါေင ်
ကေပပီး အချ ို့ေန်ထမ်းများမှာ အရကောေ်တေားပဖင့် 
ပါေင်ကေေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် CDM 
ေစိ္စနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပပီးခဲသ့ည့ေ်ေသ်တ္တပတေ် ေနထ်မ်း 
များ မိမိတို့လုပ်ငန်းတာေန်ေို ပပန်လည်တာေန်ထမ်း 
ရဆာင်ေန် တိုေ်တွန်းခဲ့ရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများမှာ 
မမိတိို၏့ လပုရ်ဖာေ်ိငုဖ်ေမ်ျားသာပဖစပ်ပီး ေနထ်မ်းများ 
အရနပဖင့ ်အပခားအချနိတ်ငွ ်မမိနိစှသ်ေေ်ာေိ ုဆန္ဒမရဲပး 
နိငုရ်သာ ်လည်း တာေနအ်ချနိတ်ငွ ်နိငုင်ရံတာအ်တေွသ်ာ 
ဦးတညရ်ဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ 
အရနပဖင့် ကေိုေ်နှစ်သေ်သည်၊ မနှစ်သေ်သည်ေှိမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းေုိ ဒီမုိေရေစီေျင့်စဉ်အေ လေ်ခံ 
ရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း အပခားအချနိ်တွင် ပပည်သူ့ 
ေနထ်မ်းေ ပပည်သူ့ေန်ထမ်းတာေန်ေုိ ထမ်းရဆာငေ်မည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းတာေန်ေို နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းေ 
ထမ်းရဆာင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အတူ နိုင်ငံသားများ 
ေလည်း နိငုင်ံတ့ာေနေ်ိ ုထမ်းရဆာငေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ယခပုဖစစ်ဉသ်ည ်မမဲသမာမှုရကောင့ ်ပဖစပ်ွားခဲေ့ပခင်းပဖစ ်
ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့်ပပီးခဲ့သည့်အစိုးေ တာေန်ယူ 
သည့်ောလတစ်ရလှောေ်လုံး စိတ်ေှည်သည်းခံစွာပဖင့် 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ခဲ့ရသာ်လည်း အစိုးေအရနပဖင့် 
နုိင်ငံရတာ်၏ ပေတိအရပခအရနနှင့် သဟဇာတပဖစ်ရအာင် 
ရဆာငေ်ေေခ်ဲပ့ခင်းမေှပိခင်းရကောင့ ်ပပဿနာများ ပဖစပ်ွားခဲ ့
ေရကောင်း။
 နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ တာေန်ပျေ်ေွေ်မှုေို ပပီးခဲ့ 
သည့်ရသာကောရန့တွင် စာေင်းရောေ်ယူခဲ့ရကောင်း၊ 

ရဆးရု၊ံ ရဆးခန်းများတငွ ်ဆောေနမ်ျား တာ၀နပ်ျေေ်ေွ ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ဆော၀န်များမှာ ပပည်သူလူထုေို 
ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်ရပးေမည့် ၀န်ထမ်းများပဖစ် 
ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်တွင် အရေးကေီးသည့် ၀န်ထမ်းသုံး 
မျ ိုးေှရိကောင်း၊ ယင်းမှာ ေျန်းမာရေး၀နထ်မ်း၊ ေတဲပဖ်ွဲ့နငှ့ ်
တပ်မရတာ်တို့ပဖစ်ပပီး အပမဲအဆင်သင့်ပပင်ဆင်ထားေ 
သည့်သူများပဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်မှာ နိုင်ငံရတာ် 
ောေွယ်ရေးအတွေ် တိုင်းရဒသကေီး၊ ပပည်နယ်များေှိ 
တပေ်င်းတပဖ်ွဲ့များတငွ ်အပမအဲဆငသ်င့ပ်ဖစေ်န ်ရဆာင ်
ေေေ်ထားကေရကောင်း၊ ေဲတပ်ဖွဲ့၀င်များသည်လည်း 
သေဆ်ိငုေ်ာတပဖ်ွဲ့များနငှ့ ်ေစဲခန်းများတငွ ်တစတုစည်း 
တည်း တာ၀န်ထမ်းရဆာင်ကေေရကောင်း။
 အလားတ ူေျန်းမာရေး၀နထ်မ်းများသညလ်ည်း 
ပပည်သူလူထု၏ ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုများ ရဆာင်ေေေ် 
ရပးနိုင်ရေးအတွေ် သေ်ဆိုင်ော ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်း 
များတွင် တစုတစည်းတည်း တာ၀န်ထမ်းရဆာင်ကေေ 
ရကောင်း၊ ဆောေနမ်ျား၏ ေတသိစ္စာပပုအဓဋိ္ဌာန ်၉ ချေ် 
တငွ ်“ေျွန်ပုဆ်ည်းပူးတတရ်ပမာေထ်ားရသာ ရဆးပညာ 
ပဖင့ ်လသူားတို၏့ ဘေနငှ့အ်သေေ်ိ ုတနဖ်ိုးထားရလးစား 
စွာ ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ပါအ့ံ”ဟုပါေိှရကောင်း၊ ဆောေန် 
များအရနပဖင့် ရဆးေုသမှုမပပုလုပ်ပခင်းသည် ယင်းတ့ုိ 
ေတိသစ္စာပပုထားသည့်အဓိဋ္ဌာန်ေုိ ချ ိုးရဖာေ်ပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ အလားတူ သူနာပပုဆိုလှေင်လည်း ၎င်းတို့ 
ေတသိစ္စာအဓဋိ္ဌာနတ်ငွ ်“လသူားအားလုံး၏ ေိယုေ်ျန်း 
မာရေး၊ စိတ်ေျန်းမာရေးေို ေျွန်ုပ်၏အရေးေိစ္စဟု 
ယူဆပါအံ့”ဟု လည်းရောင်း၊ “လူသားတို့၏ အသေ် 
အန္တောယန်ငှ့ ်ေျန်းမာရေးထခိိေုရ်စမည့ ်မညသ်ည့အ်ပပု 
အမမူျ ိုးေိမုဆိ ုတားဆီး ောေယွပ်ါအံ”့ ဟလုည်းရောင်း 
ပါေှိရကောင်း၊ ယင်းအချေ်များေို ကေည့်ပခင်းအားပဖင့် 
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအရနပဖင့ ်ယခေုဲသ့ို ့ရဆာငေ်ေေ ်
ရနမှုများမှာ ေျင့်ေတ်ေို များစွာချ ိုးရဖာေ်ောရောေ် 
ရကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပဖင့် ရဆးရုံ ၁၂၆၂
 ရု ံေှရိသာလ်ည်း ရဆးရုဖံငွ့လ်စှပ်ပီး ေသုရပးသည့ ်ရဆးရု ံ
မှာ ၇၇၈ ရု၊ံ ရဆးရုဖံငွ့ထ်ားရသာလ်ည်း ေသုရပးပခင်းမေှ ိ
သည့် ရဆးရုံ ၂၇ ရုံေှိပပီး လုံးေရဆးရုံပိတ်ထားသည့် 
ရဆးရု ံ၃၅၇ ရုေံှသိညေ်ိ ုယမနရ်န့ညရန စာေင်းများအေ 
သိေရကောင်း။
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အဖရးယူသွားမည်
 ထိုရ့ကောင့ ်ပပညသ်မူျား များစွာဒေု္ခရောေရ်နမည ်
ေိ ုစဉ်းစားကေည့လ်ှေင ်သနိိငုရ်ကောင်း၊ လူ့အသေထ်ေ ်
အရေးကေီးသည်မှာ မေိှရကောင်း၊ ထ့ုိအတွေ်ရကောင့် မိမိတ့ုိ 
အရနပဖင့ ်ဆပူမူှုများ ထနိ်းသမိ်းအရေးယ ူရဆာငေ်ေေေ်ာ 
တွင်လည်း လူ့အသေ်ေို မထိခိုေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ ဆော၀န်များနှင့် 
သူနာပပုများ စည်းေမ်းရဖာေ်ဖျေ်ရနမှုေို ၀န်ထမ်း 
စည်းေမ်းအေ အရေးယသူွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေျန်းမာ 
ရေး၀န်ထမ်းများမှာ ေျင့်၀တ်သစ္စာဆိုပပီး ရဆာင်ေေေ် 
သည့ ်နိငုင်ံ၀့နထ်မ်းပဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူေတဲပဖ်ွဲ့၀င ်
များနှင့် တပ်မရတာ်သားများမှာလည်း နိုင်ငံရတာ်အလံ 
ေိုင်၍ သစ္စာဆိုသည့် ပပည်သူ့၀န်ထမ်းများပဖစ်သည့် 
အတွေ် သစ္စာရဖာေ်ဖျေ်၍ မေရကောင်း၊ တပ်မရတာ် 
တငွလ်ည်း စည်းေမ်းထနိ်းသမိ်းမှုနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ ရဖာေ ်
ဖျေ်လှေင်  ထိထိရောေ်ရောေ်အရေးယူရကောင်း ၊ 
ေဲတပ်ဖွဲ့၀င်များလည်း အလားတူပဖစ်ရကောင်း၊ ေဲတပ်ဖွဲ့ 
၀င်များသည် ပပည်သူေ အားေိုး၊ ပပည်သူေလေ်ခံ၊ 
ပပည်သူေယုံကေည်ပပီး နိုင်ငံရတာ်မှအားထားေသည့် ေဲ 
တပ်ဖွဲ့ပဖစ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း။
 ၀န်ထမ်းများအရနပဖင့် သတင်းပို့ရုံးတေ်ပခင်း 
မေှိပါေ ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်း ေမ်းများနှင့်အညီ 
အရေးယရူဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဆောေနမ်ျား 
နှင့်ပတ်သေ်ပပီး ေေှိသည့်ဘွဲ့အဆင့်အလိုေ် ချးီပမှင့်ရငွ 
ရပးအပေ်န ်ရဆွးရနွးညှနိှိုင်းလျေေ်ှရိကောင်း၊ ပညာရေး 
နှင့်ပတ်သေ်၍ သင်ကေားရေးအပိုင်း အေည်အရသွး 
ပမငှ့တ်ငရ်ေးေိ ုရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဆော၊ 
ဆောမများမှာ တိုင်းပပည်အတွေ် အရေးကေီးရကောင်း၊ 
တိုင်းပပည်တွင် လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ် ရမွးထုတ်ရပး 
သမူျားမှာ ဆော၊ ဆောမများပဖစရ်ကောင်း၊ ဆော၊ ဆောမ 
များ၏ အခန်းေဏ္ဍမှာ အရေးကေီးသည့်အတွေ် အေည် 
အရသွးပမင့်မားရေးေုိ ရဆာင်ေေေ်သွားမညပ်ဖစ်ရကောင်း၊ 
သငက်ေားရေးပိငု်းတငွလ်ည်း ဘွဲ့ အဆင့အ်လိေုမ်တူညပ်ပီး 
ချးီပမှင့်ေန် စဉ်းစားရဆာင်ေေေ် ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ 
တိုန့ိငုင်၏ံ လသူားအေင်းအပမစထ်တဲငွ ်အရေးကေီးသည့ ်
အချေ်နှစ်ချေ်မှာ ဥပရဒေို နားလည်ေန် အရေးကေီး 
ရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်များတွင် B.A(Law)သင်တန်းများ 

ဖွင့်လှစ်ေန်နှင့် ရဒသအလိုေ် စီးပွားရေး နားလည် 
တတေ်ျွမ်းမှု အရပခခေံေှရိေးအတေ်ွ B.A(Eco)ဘာသာ 
ေပ်ဖွင့်လှစ်သင်ကေားေန် ရဆွးရနွးလျေ်ေိှရကောင်း။
 ပညာရေးေန်းေျငရ်ောင်းမနွရ်ေး ရဆာငေ်ေေန်ိငု ်
မှသာလှေင် ရေျာင်းသားများအရနပဖင့် စာသင်ချင်စိတ် 
တိုးပွားလာမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပညာရေးပမှင့်တင်မှုနှင့်   
ေျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများေို ပမှင့်တင်
ရဆာင်ေေေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ CDM နှင့် ပတ်သေ်ပပီး 
online တွင် လှုံ့ရဆာ်ရနသည့်အဖဲွ့များနှင့် အဆုိပါ အဖဲွ့များ 
ရနာေတ်ငွ ်ပံပ့ိုးရနသမူျားေှရိကောင်း၊ ယင်းတိုရ့နာေတ်ငွ ်
ရငရွကေးစိေုထ်တုရ်ပးသည့ ်အဖွဲ့များေှရိကောင်း၊ မမိတိို ့
ရောငစ်အီရနပဖင့ ်လပုရ်ဆာငေ်နေ်ှသိညမ်ျားေိ ုဥပရဒ 
နှင့်အညီ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဆူပူဆန္ဒပပမှုများသည် တိုင်းပပည်ေို ထိခိုေ်နစ်နာရစ 
ရကောင်း၊ တိငု်းပပညထ်ခိိေုန်စန်ာမှုများ မပဖစရ်ပါ်ရစေန ်
မိမိတ့ုိသည် စိတ်ေှည်သည်းခံပပီး နားလည်ရအာင် ေှင်းလင်း 
ရပပာကေားော ပပည်သူများပါ အတူပါေင်ပပီး ပုံမှန်လမ်း 
ရကောင်းရပါ်တည့်ရအာင် ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း။ 

ဝန်ထမ်းများ CDM လှုြ်ရှား

ဖဆာင်ရေြ်မှုနှင့် ြတ်သြ်ပြီး 

စတင်ဖဆာင်ရေြ်ရန် 

ဖပြာကြားပေန့်ချခိဲ့သူများြို 

ထိထိဖရာြ်ဖရာြ် 

အဖရးယူဖဆာင်ရေြ်သွားမည်ပေစ်၊

CDM လှုြ်ရှားမှုတွင် 

ဝန်ထမ်းအချ ို့ြါဝင်ကြပြီး 

အချ ို့ဝန်ထမ်းများမှာ 

အဖကြာြ်တရားပေင့် 

ြါဝင်ကြရပခင်းပေစ်။
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စီးြွားဖရးပမှင့်တင်ဖဆာင် ရေြ်ရန်လို 
 ယခအုခါ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်နစှစ်ဉဘ်ဏ္ဍာရင ွလိရုင ွ
ပပမှုနှင့် ေုန်သွယ်ရေးလိုရငွပပမှုများေှိသည်ေို ရတွ့ 
ေရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ရငရွကေးတနဖ်ိုးထခိိေုရ်ကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ရငွရကေးတန်ဖိုးခိုင်ပမဲေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ေနုသ်ယွရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် စီးပွားရေးေိ ုပမငှ့တ်ငေ်န ်
လိုအပ်ရကောင်း၊ မိမိတို့သည် ဦးတည်ချေ် ၅ ေပ် ချရပး 
ထားရကောင်း၊ မိမိတို့ရောင်စီအရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ 
ယိုင်ရနသည့်စီးပွားရေးေို ပပန်လည်တည့်မတ်ရအာင် 
အားထည့်ရဆာင်ေေေ်သွားေန် လုိအပ်ရကောင်း၊  မိမိတို့ 
အရနပဖင့် စီးပွားရေးေုစားမှုများေုိ ရဆာင်ေေေ်ေမည် 
ပဖစ်ပပီး ေုန်သွယ်မှုလိုရငွရလှော့ချရေးအတွေ် ပပည်ပ 
သွင်းေုန်များ ရလှော့ချရေးနှင့် ပပည်တွင်းထုတေ်ုန်များ 
တိုးပမှင့်ပို့ရဆာင်၍ စီးပွားရေးပမှင့်တင်ရဆာင်ေေေ်ေန် 
လိုရကောင်း၊ ပပည်တွင်းထုတ်ေုန်များတိုးပမှင့်ရေးတွင်    
စိုေပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများသည ်အရေးပါရကောင်း၊ 
နိငုင်ရံတာဘ်ဏ္ဍာရငသွုံးစွမဲှုများေိလုည်း တတန်ိငုသ်မှေ 
ရလှော့ချေမည်ပဖစ်ရကောင်း။ 
 နုိင်ငံဖံွ့ပဖိုးရေးအတွေ် အဓိေ အရေးပါသည့် 
လှေပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး၊ လမ်းပန်းဆေ်သွယ်
မှုရောင်းမွန်ရေး၊ ဆေ်သွယ်ရေးစနစ်များ ရောင်းမွန် 
ရေး၊ လူ့စမွ်းအားအေင်းအပမစမ်ျားတိုးတေရ်ေးအတေွ ်
လိအုပသ်ည့ပ်ညာသငက်ေားရေးနငှ့ ်ေျန်း မာရေးရစာင့်
ရေှာေမ်ှုလပုင်န်းများ ရောင်းမနွရ်ေးတိုေ့ိ ုရဆာငေ်ေေ်ေ 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားခများ သေ်သာ 
ရစရေးနှင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးပမှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး 
အတွေ် ပပန်လည်ပပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင်များပဖစ်သည့် 
ရေအားလှေပစ်စထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့ ်ရနရောငပ်ခည ်စွမ်းအင်သံုး 
လှေပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းေပ် များအား 
တိုး ပမှင့်ရဆာင်ေေေ်ေမည် ပဖစ်ရကောင်း ၊  လမ်းပန်း  
ဆေ်သွယ်မှုရောင်းမွန်ရေးအတွေ် မီးေထားလမ်းနှင့် 
ရမာ်ရတာ်ေားလမ်းများအား ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုများေို 
အမနှတ်ေယ ်ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ရသာေ ်
သုံးရေ အခေ်အခေဲှသိည့ ်ပမို့နယ်များတွင် ရသာေသ်ုံး 
ရေေေှိရေး နည်းလမ်းေှာရဖွရဆာင်ေေေ်ရပးေမည်ပဖစ်
ရကောင်း၊ တိငု်းေင်းသားများ၏ လမူှုစီးပွားဘေ ဖွံ့ပဖိုးတိုး 
တေရ်ေးအတေွ ်မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်မပဖစမ်ရနရဆာငေ်ေေ ်

ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။ 
ဖဆွးဖနွးတင်ပြ 
 ထ့ုိရနာေ် ရောင်စီဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယတပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီေင်များပဖစ် 
ကေသည့် ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းပငိမ်းရမာင်၊ Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ဦးရမာင်းဟာနှင့် ဦးခင်ရမာင်ရဆွ 
တိုေ့ ေချငပ်ပညန်ယန်ငှ့ ်ေခိငုပ်ပညန်ယအ်တငွ်း မိငု်းေငှ်း 
လင်းပခင်းလပုင်န်းများ ရဆာငေ်ေေပ်ပီးစီးမှုနငှ့ ်ဆေလ်ေ ်
ေငှ်းလင်းရဆာငေ်ေေရ်နမှု အရပခအရနများ၊ တပမ်ရတာ၏် 
နိငုင်ရံတာတ်ာေနေ်ိ ုရခတ္တတာေနယ်ထူမ်းရဆာငရ်နမှု 
အရပါ် နိုင်ငံတော၏သရဘာထားအပမင်များ၊ ေခိုင် 
ပပညန်ယ ်ပဖစစ်ဉ ်အရပခအရန၊ လပူဂု္ဂိုလေ်ိုးေယွမ်ှုများ 
ရကောင့် နုိင်ငံရေးရှုပ်ရထွးလာခ့ဲမှုအရပခအရန၊ သာသနာရေး 
ဆိုင်ော အရဆာေ်အအုံများ လှေပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်
သေ်၍ ဓာတ်အားအသုံးပပုခ ရလှော့ရပါ့ရပးရေးေိစ္စ၊ 
ရုံးလုပ်ငန်းများ ရနှာင့်ရနှးရစေန်အတွေ် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း 
များအား CDM ပပုလုပ်ေန် ဖိအားရပးမှုများနှင့် စည်းရုံး 
သမိ်းသငွ်းမှုများေိ ုရနာေေ်ယွမ်ပှပုလပုရ်နသည့ ်အဖွဲ့ 
အစည်းများအား ရဖာထ်တုအ်ရေးယရူဆာငေ်ေေရ်ေးနငှ့ ်
တာေန်ထမ်းရဆာင်လျေ်ေှိသည့် ေန်ထမ်းများအား 
အောအေွယရ်ပးေန ်လိအုပသ်ည့အ်ရပခအရနများအား 
ေှင်းလင်းရဆွးရနွးတင်ပပကေသည်။ 
 ယင်းရနာေ် နုိင်ငံရတာ် စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် ရောမ်ေငှ ်
နှင့်ပတ်သေ်သည့် မဲစာေင်းေို အပမန်ဆုံးချပပရပးမည် 
ပဖစရ်ကောင်း၊ ရောမ်ေငှအ်ရနပဖင့ ်တိငုက်ေားစာတေသ်ည့ ်
ပမို့နယမ်ျားေိ ုဦးစွာစစရ်ဆး ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှသိညဟ် ု
သေိှေိရကောင်း၊ စစိစရ်တွ့ေှ ိသည့ ်မစဲာေင်းေွာဟမှုများေိ ု
ထတုပ်ပနရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ ေျနေ်ှသိည့ ်ပမို့နယမ်ျား 
ေိလုည်း    ဆေလ်ေ ်စစရ်ဆးရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
နိုင်ငံသားများ မှတ်ပုံတင်ေေှိရေးအတွေ် သေ်ဆိုင် 
ောေနက်ေီးဌာနမ ှကေိုးပမ်း ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း 
ရပပာကေားသည်။ 
 မဒီယီာနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပမနမ်ာနိငုင်သံတင်းမဒီယီာ 
ရောငစ်မီတှစဆ်င့ ်မဒီယီာေျင့ေ်တစ်ည်းေမ်းနငှ့အ်ည ီ
ရဆာင်ေေေ်နုိင်ရေးေုိ ထိန်းသိမ်းကေပ်မတ်ရေး ဆေ်လေ် 
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ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သတင်းများတငွ ်အာဏာ 
သမိ်းစစအ်စိုးေဟ ုအသုံးအနှုန်းများေိ ုသတရိပးထားပပီး 
ဆေ်လေ်၍သုံးနှုန်းရေးသားမည်ဆိုပါေ ထုတ်ရေခွင့် 
ပတိသ်မိ်းသညအ်ထ ိအရေးယရူဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစ်
ရကောင်း၊ ေခိငုပ်ပညန်ယေ်စိ္စေပမ်ျားနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေိဖု ီ
အာနန်ရော်မေှင်ရဆာင်ေေေ်ခဲ့မှုများအရပါ်တွင်လည်း 
စုံစမ်းရဖာ်ထုတ်မှုများ ဆေ်လေ်ရဆာင်ေေေ်မည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ လပူဂု္ဂိုလတ်စဦ်းတစရ်ယာေေ်ိသုာကေည့ပ်ပီး 
တိုင်းပပည်၏အေျ ိုးေိုမကေည့်ဘဲ ေိုယ်ေျ ိုးအတွေ် 
ရဆာင်ေေေ်ခဲ့မှု များေိုလည်း ရဖာ်ထုတ်အရေးယူသွား 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး မီတာခများသေ်သာ 
ခွင့်ေို ရလှော့ချရပးထားရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ၊ 
ပမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့ေင်များနှင့် တပ်မရတာ်သားများ၏ 
တာေန်ထမ်းရဆာင်မှုအရပါ်မူတည်၍ ချးီပမှင့်ရငွများ 

ရပးအပလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေျာင်းများပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှ၍် 
ရေျာင်းများအား ထိန်းသိမ်းပပုပပင်ပခင်း၊ ဆော ဆောမ 
များအရနပဖင့် သင်ကေားမှု အရထာေ်အေူပပု အစည်း 
အရေးများပပုလပုပ်ခင်းများေိ ုရလေ့ျင့ရ်ဆာငေ်ေေပ်ခင်း 
ပဖင့်  ရေျာင်းသား ရေျာင်းသူများ  ပပန်လည်ပညာ 
သင်ကေားချနိ်တွင် အသင့်ပဖစ်ရစမည် ပဖစ်ရကောင်း။ 
 မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနိငုင်ပံဖစ ်
သပဖင့ ်၎င်းလပုင်န်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် သငတ်န်းရေျာင်း 
များ၊ ရောလပိမ်ျား၊ တေ္ကသိလုမ်ျားေိ ုတိုးချဲ့ ဖငွ့လ်စှ၍် 
လိုအပ်သည့် စိုေ်/ရမွးပညာေှင်များ ရမွးထုတ်ရပးေန် 
လိုရကောင်း၊ ရဒသအလိုေ်ေိုေ်ညီသည့် စိုေ်ပျ ိုးရေး 
ထတုေ်နုမ်ျားေေှရိအာင ်သရုတသနပပု၍ ထရိောေစ်ွာ 
ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်နယ်များအလိုေ် 
ရေအားလှေပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ပုရ်ေး စမီေံနိ်းများေိ ု
အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုပပီး ပပည်နယ် 
များအလိေု ်လှေပစ်စဓ်ာတအ်ားေေှရိေး ရဆာငေ်ေေရ်ပး 
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ လှေပစ်စဓ်ာတအ်ားသည ်လမူှုဘေဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေမ်ှုအတေွ ်များစွာအရေးပါသပဖင့ ်ရဒသအလိေ်ု 
သဘာေပတေ်န်းေျင ်မထခိိေုရ်စသည့ ်ရေအားလှေပစ်စ ်
စမီေံနိ်းများေိ ုရဆာငေ်ေေသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေ 
သည်လူသားများ၏ ရန့စဉ်လူရနမှုဘေအတွေ် အရေး 
အကေီးဆံုး လုိအပ်ချေ်တစ်ခုပဖစ်ရသာရကောင့် ရပမရအာေ် 
ရေသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ မိုးနည်းသည့်ရဒသများတွင် 
ရပမရအာေ်ရေ အလွန်အေျွသံုံးစွဲပခင်းသည် ရေေှားပါး 
မှုေိ ုပိမုိပုဖစရ်ပါ်ရစနိငုသ်ပဖင့ ်ထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေေေ်မည ်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ဘဏလ်ပုင်န်းများ ပပနလ်ည ်လညပ်တန်ိငု ်
ရေးအတွေ်လည်း တိုေ်တွန်းရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပပီး 
လုခံခုံရေးလပုင်န်းများေိ ုတတန်ိငုသ်မှေ ရဆာငေ်ေေရ်ပး 
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူလူထု၏ ေျန်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများသည် အရေးကေီးသပဖင့် 
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ လပုင်န်းတာေနမ်ျား ပပနလ်ည ်
ထမ်းရဆာင ်နိငုရ်ေးအတေွ ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးေနလ်ိအုပပ်ပီး 
ဖိအားရပးရနှာင့်ယှေ်ရနသူများေိုလည်း ရဖာ်ထုတ်၍ 
ဥပရဒအေ အရေးယူနိုင်ရေး ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း 
ပဖင့် မှာကေားခဲ့သည်။

မိမိတို့နိုင်ငံသည်

စိုြ်ြျ ိုးဖရး၊ ဖမွးပမူဖရးနိုင်ငံပေစ်သပေင့်

၎င်းလုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သြ်၍ 

သင်တန်းဖြျာင်းများ၊ ဖြာလိြ်များ၊ 

တြ္ကသိုလ်များြို တိုးချဲ့ေွင့်လှစ်၍ 

လိုအြ်သည့် စိုြ်/ဖမွးြညာရှင်များ 

ဖမွးထုတ်ဖြးရန် လို၊

ဖေသအလိုြ်ြိုြ်ညီသည့်

စိုြ်ြျ ိုးဖရးထုတ်ြုန်များရရှိဖအာင် 

သုဖတသနပြု၍ ထိဖရာြ်စွာ 

ဖဆာင်ရေြ်ကြရမည်ပေစ်။
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 စီးပွားရေးောရောမ်တ ီအစည်းအရေးအမတှစ်ဉ ်
(၁/၂၀၂၁) ေိ ုရဖရဖာေ်ါေလီ ၂၃ ေေရ်န့ မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်
ရနပပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော စီးပွားရေးော 
ရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး  
မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေအ်မှာစေားရပပာကေားသည။်
 အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီေင်များပဖစ် ကေသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး 
မိုးပမင့ထ်နွ်းနငှ့ ်ဦးစိငု်းလုံးဆိငု၊် ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ
ပဖစ်ကေသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်၊ ဦးေင်းေှိန်၊ 
ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊ ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
တင်ရအာင်စန်း ၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ ၊  ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 
ရဒါေတ်ာပငွ့ဆ်န်း၊ ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေတ်ာသေသ်ေခ်ိငု၊် 
ဦးရမာငရ်မာငအ်နု်း၊  ပပညရ်ထာငစ်ရုေှ့ရနချုပ ်ရဒါေတ်ာ 
ရဒါ်သီတာဦး၊ ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ် ရဒါေ်တာ 
ေံရဇာ်နှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
 အစည်းအရေးတငွ ်စီးပွားရေးောရောမ်တဦေ္ကဋ္ဌ 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်ေ စီးပွားရေးေဏ္ဍသည ်
အလွန်ေျယ်ပပန့်ပါရကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အဓိေ 
ရမာင်းနငှအ်ားတစခ်ပုဖစသ်ည့ ်စီးပွားရေးရမာင်းနငှအ်ား 

စီးပွားတေးောတော်မေီအစည်းအတေး အမှေ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၂၃−၂−၂၀၂၁)

မှာ အရေးကေီးသည့အ်တေွ ်ယခရုောမ်တသီည ်နိငုင်၏ံ 
စီးပွားရေးပဖစရ်ပါ်ရပပာင်းလမဲှုေိ ုသေရ်ောေမ်ှုေှသိည့ ်
ရော်မတီ ပဖစ်ပါရကောင်း၊ စီးပွားရေးရောင်းမွန်ရေး 
အတွေ် ရဆာင်ေေေ်ေန် မည်သည့်ေဏ္ဍေို အရပခခံ 
စဉ်းစားေမည်ဆိုသည်မှာလည်း အရေးကေီးရကောင်း၊ 
တိုင်းပပည်၏စီးပွားရေးရောင်းမွန်ေန် အရပခခံရောင်း 
များေိှေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ စီးပွားရေးရောင်းမွန်ေန်အတွေ် 
ရဆာင်ေေေ်သူများ၏ မူေါဒချမှတ်မှုနှင့် စွမ်းရဆာင်မှု 
အရပါ် မူတည်ရကောင်း။
 လုပ်ငန်းများရဆာင်ေေေ်ောတွင် တစ်ဦးတစ်ဖွဲ့ 
တည်းပဖင့ ်ရဆာငေ်ေေ၍်မေပါရကောင်း၊ ေိငု်းေန်းပူးရပါင်း 
ညှိနှိုင်းရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် 
ေူးသန်းရောင်းေယ်ရေးေန်ကေီးဌာန၊ စီမံေိန်း၊ ဘဏ္ဍာ 
ရေးနှင့် စေ်မှုေန်ကေီးဌာနတို့၏ အချေ်အလေ်များေို 
ကေည့ရ်ှုောတငွ ်ေနုသ်ယွမ်ှုလိရုငပွပမှုများေှရိကောင်း၊ ထို ့
အတူ ပပည်ရထာင်စု၏စုစုရပါင်း လိုရငွလည်းပပရန 
ရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပို့ေုန်တင်ပို့မှု
လပုင်န်းများေိ ုအားရပးရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
တိငု်းပပညစ်ီးပွားရေးရောင်းမနွရ်ေးတေွ ်ေိငု်းေန်းရဆာင ်
ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၅၄ 
သန်းရေျာေ်ှရိကောင်း၊ ရပမ၊ လသူားအေင်းအပမစန်ငှ့ ်သယ ံ
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ဇာတများစွာေှသိည့အ်တေွ ်အလပုလ်ပုန်ိငုသ်ည့အ်ရပခခ ံ
ရောင်းများေှရိကောင်း၊ ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုများရဆာငေ်ေေ်
ောတငွ ်မညသ်ည့အ်ချေ်အရပါ် အရပခခမံညဆ်ိသုညေိ် ု
လည်း စဉ်းစားရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ရေေညှအ်တေွ ်
သဘာေသယံဇာတများေို လွယ်လွယ်ေူေူထုတ်ယူ
ရောင်းချ၍မေရကောင်း၊ တိုင်းပပည်အနာဂတ်အတွေ် 
ထနိ်းသမိ်းသိရုလှာငပ်ပီး အရေးရပါ်အတေွ ်အေနထ်ားေန ်
လိအုပရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်သယဇံာတ ထတုလ်ပု ်
မှုေို ရလှော့ချသွားေန်လိုအပ်ရကောင်း။
 တစ်ဖေ်ေလည်း သွင်းေုန်အစားထိုးလုပ်ငန်း
များေုိ ကေိုးစားရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စားရသာေ် 
ေုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုေို ရလှော့ချသွားေန်လိုအပ်ပပီး 
မိမိတို့နိုင်ငံ၌ပင် ထုတ်လုပ်နိုင်ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ထို့အပပင် ပပည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုေို တိုးတေ်ရအာင် 
ရဆာငေ်ေေေ်မည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု လပုင်န်း 

များအတေွ ်အဓေိလိအုပခ်ျေမ်ှာ လှေပစ်စစ်မွ်းအငပ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးပမှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး 
အတေွ ်ကေိုးစားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုမ့သှာ လမူှုစီးပွား 
ဘေတိုးတေ်ပပီး ေုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတေ်လာမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ လူဦးရေ ၅၄ သန်းတွင် အရပခခံပညာနှင့် 
တေ္ကသိုလ်ပညာပပီးရပမာေ်သူတို့၏ လုပ်အားများေို 
ေဏ္ဍအလိုေ် အသုံးချနိုင်ရေးအတွေ် နည်းလမ်းေှာေ 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ေှင်များ 
အတေွလ်ည်း ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစား ရပးေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုလပုေ်ိငုသ်မူျားအတေွလ်ည်း အာမခခံျေ ်
နှင့် ဆွဲရဆာင်မှုများရပးေမည်ပဖစ်သေဲ့သို့ ယုံကေည်မှု 
ေှိေန်လည်း လိုအပ်ရကောင်း။
  စီးပွားရေးသည် အရပပာေျယ်ပပီး ရငွရကေးနှင့်  
ပတ်သေ်ရနရကောင်း၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုခွင့် ပပုောတွင် 
လိအုပသ်ည့ ်အေျ ိုးအပမတေ်ေှမိညဟ်ဆုိသုည့ ်မေလ်ုံး 
ပဖင့ ်ရေျနပမ်ရနသင့ရ်ကောင်း၊ အခနွရ်ောေခ်မံှုအပိငု်း 
တငွလ်ည်း အခနွတ်ိုးပမငှ့ေ်ေှရိေးထေ ်အခနွရ်ပးရဆာငသ် ူ 
ဦးရေတိုးတေ်မှုေေှိရအာင် ကေိုးစားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
နိုင်ငံရတာ်အတွေ် ေသင့်ေထိုေ်သည့် အခွန်ေေှိေန် လို 
ရကောင်း၊ စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုေံဏ္ဍတငွလ်ည်း လပုင်န်းများ 
ပုံမှန်လည်ပတ်ရနရေးအတွေ် အားရပးေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ၎င်းတို၏့ အခေအ်ခမဲျားေှပိါေလည်း ေိငု်းေန်း 
ရပဖေှင်းရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အပပင် လည်ပတ်ရန 
သည့် စေ်ရုံများမှ ထွေ်ေှိလာသည့်ေုန်ပစ္စည်းများ၏ 
အေညအ်ရသွးပမင့မ်ားရေးအတေွ ်သေဆ်ိငုေ်ာ ေနက်ေီး 
ဌာနများေ မေူါဒများချမတှပ်ပီး ေညူရီဆာငေ်ေေရ်ပးေန ်
လိုရကောင်း။
 စေ်မှုေန်ကေီးဌာနသည် နိုင်ငံတောတွင်ေှိပါ 
ရကောင်း၊ စီးပွားရေးလပုင်န်းများတငွ ်နိငုင်သံ ူနိငုင်သံား 
များေ အဓိေဖန်တီးနိုင်သည့်ေဏ္ဍတွင် ပါေင်ရနေန် 
လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ 
ခွင့်ပပုောတွင် ရော်မတီအရနပဖင့် သရဘာရောင်းေန် 
မလိုအပ်ဘဲ ရစတနာရောင်းေန်သာလိုအပ်ပါရကောင်း၊ 
နုိင်ငံသူ၊ နုိင်ငံသားများ နစ်နာမှုမေိှရစရေးအတွေ် စဉ်းစား 
ရဆာင်ေေေ်ေန်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုစီးပွားရေးရော်မတီ 
သည ်တိငု်းပပညစ်ီးပွားရောင်းမနွရ်ေးအတေွ ်ရမာင်းနငှ ်
ေန ်အဓေိေျသည့ ်အဖွဲ့အစည်း ပဖစရ်ကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် 

လူဦးဖရ ၅၄ သန်းတွင်

အဖပခခံြညာနှင့် တြ္ကသိုလ်ြညာ

ပြီးဖပမာြ်သူတို့၏ လုြ်အားများြို 

ြဏ္ဍအလိုြ် အသုံးချနိုင်ဖရးအတွြ် 

နည်းလမ်းရှာရမည်ပေစ်၊

အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်ရှင်များ 

အတွြ်လည်း 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြးရမည်ပေစ်၊

ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ြုိင်သူများအတွြ်လည်း 

အာမခံချြ်နှင့် ဆွဲဖဆာင်မှုများဖြးရမည်

ပေစ်သြဲ့သို့ ယုံကြည်မှုရှိရန်လည်း 

လိုအြ်။
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တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် သေ်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းများ 
ရဆာငေ်ေေေ်ာတငွ ်ဆုံးပဖတခ်ျေမ်နှမ်နှေ်နေ်န ်ပမနပ်မန ်
ဆနဆ်န ်ဆုံးပဖတ၍် ေင်းနှီးပမှုပန်ှသံမူျား လပုသ်ာေိငုသ်ာ 
ေှိရအာင် ရဆာင်ေေေ်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေား 
သည်။
 ထို့ရနာေ် စီးပွားရေးရော်မတီ အတွင်းရေးမှူး 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးေင်းေှနိေ် စီးပွားရေးရောမ်တီ
ဖွဲ့စည်းရဆာငေ်ေေခ်ဲမ့ှုများ၊ ရောမ်တအီစည်းအရေးများ 
ေျင်းပခဲ့မှုနှင့် ဆုံးပဖတ်ရဆာင်ေေေ်ေန်ေိစ္စေပ်များေို 
ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။
 ယင်းရနာေ် ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာန၊ စီမံေိန်း၊ 
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စေ်မှုေန်ကေီးဌာန၊ စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူ 
ရေးနှင့် ဆည်ရပမာင်းေန်ကေီးဌာန၊ ပပန်ကေားရေးေန်ကေီး 
ဌာန၊ သယဇံာတနငှ့ ်သဘာေပတေ်န်းေျငထ်နိ်းသမိ်းရေး 
ေနက်ေီးဌာန၊ လှေပစ်စန်ငှ့ ်စမွ်းအငေ်နက်ေီးဌာန၊ စီးပွားရေး 
နငှ့ ်ေူးသန်းရောင်းေယရ်ေးေနက်ေီးဌာန၊ ရဆာေလ်ပုရ်ေး 
ေန်ကေီးဌာနနှင့် လူမှုေန်ထမ်း၊ ေယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပပန်
လည်ရနောချထားရေးေန်ကေီးဌာနတို့မှ ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများေ သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာနအလိုေ် ခွင့်ပပု 
ရပးေန်ေိစ္စေပ်များ၊  မှတ်တမ်းတင်ရပးေန်ေိစ္စေပ်များ၊ 
အမနိ့်ရကေညာစာထတုပ်ပနရ်ပးေနေ်စိ္စေပမ်ျား၊ ရငရွကေး 
သေ်ရသခံလေ်မှတ် လုပ်ငန်းကေီးကေပ်ရေးရော်မေှင် 
အဖွဲ့ေင်များခန့်အပ်ရေးနှင့် ချးီပမှင့်ရငွတိုးပမှင့်ရပးေန် 
ေိစ္စေပ်များ ၊  နားလည်မှုစာချုပ်နှင့်  သရဘာတူ  
စာချုပ်များ လေ်မှတ်ထိုးေန်ေိစ္စေပ်များ ခွင့်ပပုနိုင်ရေး 
အတွေ် ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။
 ဆေ်လေ်၍ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးရအာင်နုိင်ဦး 
ေ  နိုင်ငံတောနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိသည့် 
စမီေံနိ်းဆိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား၊ နိငုင်တံောနငှ့ခ်ျုပဆ်ိထုား 
သည့ ်နားလညမ်ှုစာချွနလ်ွှာများ၊    သရဘာတစူာချုပမ်ျားနငှ့ ်
စပ်လျဉ်းသည့် ေိစ္စေပ်များ၊ နုိင်ငံတော အေူအညီရပးရေး 

ေိစ္စေပ်များနှင့်  ပတ်သေ်၍ ရဆာင်ေေေ်ဆဲနှင့်  
ဆေလ်ေ ်ရဆာငေ်ေေမ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားေိလုည်းရောင်း၊ 
ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ် ရဒါေ်တာေံရဇာ်ေ 
ပပည်ရထာင်စုစာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 
ပပုပပင်ရပပာင်းလဲေန် ရဆာင်ေေေ်ရနမှု၊ စိစစ်ရတွ့ေှိချေ် 
အစေီငခ်စံာများနငှ့ ်ဆေ်လေ်စစရ်ဆးေမည့ ်စာေင်းများ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းရောင်း၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 
ဦးခငရ်မာငေ်ေီ နိငုင်ပံိငုရ်ကေးနနီငှ့ ်ရေျာေမ်ျေေ်တနာ 
များ စစုည်းထားေှမိှုနငှ့ ်ေတနာပပပွမဲျား ေျင်းပရေးေစိ္စ 
တိုန့ငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍လည်းရောင်း ေငှ်းလင်းတငပ်ပကေသည။်
 ယ င်း ရနာ ေ်  စီး ပွား ရေး ရော် မ တီ ဥ ေ္က ဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ယခုရော်မတီတွင် 
တာေနထ်မ်းရဆာငရ်နကေသမူျားအရနပဖင့ ်အရတွ့အကေုံ 
ေှသိမူျား ပဖစ၍်   မမိတိိုတ့ာေနေ်ိ ုအရောင်းဆုံးရဆာငေ်ေေ ်
နိငုမ်ညဟ်ယုုကံေညပ်ါရကောင်း၊ COVID - 19 ောလတငွ ်
ယိုင်နဲ့ရနသည့်စီးပွားရေးေို အပမန်ဆုံးပပန်လည်တည့် 
မတ်ရစရေး ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ သေ် 
ဆိငုေ်ာလပုင်န်းများအလိေု ်ဌာနဆိငုေ်ာတာေနေ်ှသိမူျား 
အရနပဖင့ ်မနှမ်နှေ်နေ်န ်ပမနပ်မနဆ်နဆ်န ်ရဆာငေ်ေေ် 
ရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ အချနိအ်ားရလးစားေနန်ငှ့ ်အလပုေ်ိ ု
အရကေးမထားေန်လိုရကောင်း၊ တင်ပပသင့်သည်များေို 
အပမန်ဆုံးတင်ပပေန်နင့် ဌာနဆိုင်ောများအချင်းချင်း 
ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ပံ့ပိုးမှုရပး
ေမည့ေ်နက်ေီးဌာနများနငှ့ ်ပဂု္ဂိုလမ်ျားအရနပဖင့ ်မှေတေန ်
လိအုပပ်ပီး ရလးရလးနေန်ေစ်ဉ်းစား၍ ရဆာငေ်ေေရ်ပး 
ေန်လိုရကောင်း၊ မူေါဒများနှင့်ပတ်သေ်၍ ခိုင်ခိုင်မာမာ 
ပဖစ်ေန်လိုအပ်ပပီး ေပ်တည်ချေ်မှန်ေန်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ယခရုောမ်တအီစည်းအရေးသည ်တိငု်းပပညစ်ီးပွားရေး 
ပပနလ်ညတ်ိုးတေ်လာရစရေးအတေ်ွ အရထာေ်အေူ 
ပပုမည်ဟု ယုံကေည်ပါရကောင်း ရပပာကေားသည်။

GGGG HHHH
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ရဖရဖာ်ေါေီလ ၂၅ ေေ်ရန့ 
မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပသည့် 
စီမံခန့်ခွဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး(၂/၂၀၂၁) သို့  
တေ်ရောေ် အမှာစေားရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း)၊ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စုိးေင်း၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ ပဖစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထနွ်းဦး၊ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင် ၊ ဦးေင်းေှိန် ၊ 
ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊ ဦးေိုေိုလှိုင်၊ ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင် 
သန်းဦး၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ ရဒါေ်တာပွင့်ဆန်း၊ ရဒါေ်တာ 
ညနွ့်ရဖ၊ ရဒါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေတ်ာ 
သေ်သေ်ခိုင် ၊  ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာထွန်း 
ရအာင်ပမင့်နှင့် ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာ 
ရဒါ်သီတာဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 

အရနပဖင့ ်နိငုင်ရံတာေ်ိတုာေနယ်ခူဲသ့ညမ်ှာ တစလ်နီးပါး 
ေှိပပီပဖစရ်ကောင်း၊ ထိုသို့ တာေန်ယူ ရဆာင်ေေေ်ခဲေ့ာတွင် 
လုပ်ငန်းများေို အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီရဆာင်ေေေ်နိုင်ခဲ့
ပါရကောင်း၊ တစဖ်ေေ်လည်း တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးေိ ု
ထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေေန်ိငုခ်ဲသ့ည့အ်တေွ ်ယရန့ဆိလုှေင ်
တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးအတေွ ်ထနိ်းနိငုသ်ည့အ်ရနအထား 
တငွ ်ေှပိပပီဖစရ်ကောင်း၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးလပုင်န်းများ 
ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေေရ်နရသာလ်ည်း လုပစ်ောေှသိည့ ်
အပိုင်းများေို  လုပ်ရဆာင်ရနေမည် ပဖစ်ရကောင်း ၊ 
COVID-19 ောေယွရ်ေးေစိ္စမှာ ေပထ်ား၍မေရကောင်း၊ 
တစ်ေမ္ဘာလုံးတွင် COVID-19 ပဖစ်ပွားခဲ့သည့်အတွေ် 
လူဦးရေ ၁၁၃ သန်းရေျာ် ေူးစေ်ခံခဲ့ေပပီး ၂ ဒသမ ၅ 
သန်းရေျာ ်ရသဆုံးခဲပ့ါရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွလ်ည်း 
၁ ဒသမ ၄ သိန်းရေျာ် ေူးစေ်ခံခဲ့ေပပီး လူဦးရေ ၃၂၀၀
 နီးပါး ရသဆုံးခဲရ့ကောင်း၊ လတတ်ရလာအရပခအရနတငွ ်
ရောဂါရတွ့ေှိမှုများ ေျဆင်းသွားပါရကောင်း၊ ယင်းမှာ 
စစရ်ဆးမှုနှုန်း နည်းသည့အ်တေွ ်ရတွ့ေှမိှုနှုန်း နည်းပါး 
သွားပခင်း ပဖစန်ိငုရ်ကောင်း၊  ပပီးခဲသ့ည့ ်ေေသ်တ္တပတမ်ျားေ 
လစူလုရူေးပဖစပ်ွားမှုရကောင့ ်COVID-19 ရောဂါ မေူးစေ ်
နိုင်ဟု အာမမခံနိုင်ပါရကောင်း၊ ယင်းေိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
လုပ်ရဆာင်သင့်သည်များေို  လုပ်ရဆာင်သွားေန်  
လုိရကောင်း၊ တစ်ဖေ်တွင်လည်း CDM ေန်ထမ်းများရကောင့် 

စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး (၂/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၂၅−၂−၂၀၂၁)
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ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများပိတ်ထားေပါရကောင်း၊ ပပည်သူ၏ 
ေျန်းမာရေးအတွေ် ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုမရပး
သညမ်ှာ မလပုသ်င့ ်မလပုအ်ပသ်ည့ ်အလပုပ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ 
ရဆးရုံများ မဖွင့်နိုင်ေန် ရနှာင့်ယှေ်သူများေို အဓိေ 
သေ်ဆိုင်သည့်ေန်ကေီးဌာနေ အရေးယူရဆာင်ေေေ် 
သွားေမည် ပဖစ်ရကောင်း။
စနစ်တြျ ခွင့်ပြုဖြးထား

COVID-19 ရောဂါနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေျန်းမာရေးနငှ့ ်
အားေစားေနက်ေီးဌာနေ ထတုပ်ပနထ်ားသည့ ်စည်းမျဉ်း၊ 
စည်းေမ်းများေို လိုေ်နာပခင်းသည် အရောင်းဆုံး 
ပဖစ်ရကောင်း၊ COVID-19 ောေွယ်ရဆးထိုးနှံမှုနှင့် 
ပတ်သေ်သည့်လုပ်ငန်းများေို ဆေ်လေ်လုပ်ေိုင် 
ရနရကောင်း၊ တစဖ်ေတ်ငွလ်ည်း ောေယွရ်ဆးေေှရိေး 
အတေွ ်ကေိုးစားရဆာငေ်ေေရ်နပပီး စာချုပအ်ေ ရောေေ်ှ ိ
ေမည့် ောေွယ်ရဆးများလည်း ထပ်မံရောေ်ေှိမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိေရဆးေါးေုမ္ပဏီများေိုလည်း 
သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချေ်ပဖင့် တင်သွင်း 
နိုင်ေန် စနစ်တေျ ခွင့်ပပုရပးထားရကောင်း၊ ေျန်းမာမှ 
အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ပဖစ်သေဲ့သို့ ပညာလည်းသင်ကေား
နိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ COVID-19 ရောဂါ ောေွယရ်ေးနငှ့ ်
ပတ်သေ်၍လည်း တိုင်းရဒသကေီး၊ ပပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ 
ပမို ့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီများေ ပပည်သူများ 
စနစတ်ေျလိေုန်ာရေးအတေ်ွ ရဆာငေ်ေေ်သွားေမည ်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေျာင်းများ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး 
ေိုလည်း ကေိုးစားရနပါရကောင်း။ 
တွန်းအားဖြးဖဆာင်ရေြ်ရန်လို

စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ေုန်ထုတ်လုပ်မှု 
လုပ်ငန်းများတိုးတေ်ေန် COVID-19 နှင့် ပတ်သေ်၍ 
ထိခိုေ်မှုအနည်းဆုံးပဖစ်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း 
များေိ ုလပုရ်ဆာငသ်ွားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယင်းေစိ္စေိ ု
သေ်ဆိုင်ော စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဆင့်ဆင့်ေ 
ကေီးကေပ်လုပ်ရဆာင်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စားနပ်ေိေ္ခာ 
ဖလူုရံေးအတေွ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးထတုေ်နုလ်ပုင်န်းများေိ ု
အားရပးေမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းပပည်စားနပ်ေိေ္ခာ 
ဖူလုံရေးမှာ အရေးကေီးရကောင်း၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း 
များေိုလည်း တွန်းအားရပးရဆာင်ေေေ်ေန်လိုအပ် 
ရကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်ရမွးပမူရေးအတေွ ်ရေရပမနငှ့ ်

အရပခခံရောင်းများ ေှိပါရကောင်း၊ ယင်းေို အေျ ိုးေှိေှိ 
အသုံးချေန ်လိရုကောင်း၊ ရမွးပမူရေးလပုင်န်းေိ ုနည်းစနစ ်
ေျသည့် ရမွးပမူရေးစနစ်ပဖင့်  ရဆာင်ေေေ်သွားေန် 
လိရုကောင်း၊ တိငု်းပပညအ်တေွ ်စားနပေ်ေိ္ခာရပါများရေး 
ရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ငါးရမွးပမူရေးမှာ လယွေ် ူ
သည့်နည်းလမ်းပဖစ်ရကောင်း၊ ပမစ်ရချာင်းအင်းအိုင် 
များတငွ ်ငါးမျ ိုးများ အရပမာေအ်ပမား စိေုထ်ည့ရ်ပးေန ်
လိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများေို စနစ် 
တေျ ရဆာငေ်ေေန်ိငုလ်ှေင ်စားနပေ်ေိ္ခာ ဖလူုသံည့အ်ပပင ်
စီးပွားပဖစသ်ည့အ်ဆင့သ်ို ့ရောေေ်ှလိာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
နစှအ်လိေု ်မိုးေောသနွ်းမှုမှာလည်း ရလျာန့ည်းလာသည့ ်
အတေွ ်ရေေိအုေျ ိုးေှေိှ ိအသုံးပပုေနလ်ိရုကောင်း၊ ရေေိ ု
သိုရလှာင်နိုင်ေန်အတွေ် ရချာင်းပိတ်၊ ရပမာင်းပိတ် 
စနစ်များပဖင့် ရဆာင်ေေေ်ပါေ စုိေ်ပျ ိုးရေနှင့် ရသာေ်သံုးရေ 
ေေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းသို့ ရဆာင်ေေေ်မှုသည် ောသီ 
ဥတေုိ ုထနိ်းသမိ်းောလည်း ရောေပ်ါရကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုး 

တိုင်းပြည်စားနြ်ရိြ္ခာ ေူလုံဖရးမှာ 

အဖရးကြီး၊

ဖမွးပမူဖရးလုြ်ငန်းများြိုလည်း 

တွန်းအားဖြးဖဆာင်ရေြ်ရန် လိုအြ်၊

စိုြ်ြျ ိုးဖရးနှင့် ဖမွးပမူဖရးအတွြ် 

ဖရဖပမနှင့် အဖပခခံဖြာင်းများ ရှိ၊

ယင်းြို အြျ ိုးရှိရှိ အသုံးချရန် လို၊

ဖမွးပမူဖရးလုြ်ငန်းြို 

နည်းစနစ်ြျသည့် ဖမွးပမူဖရးစနစ်ပေင့် 

ဖဆာင်ရေြ်သွားရန် လို၊ 

တိုင်းပြည်အတွြ် စားနြ်ရိြ္ခာဖြါများဖရး 

ဖဆာင်ရေြ်ရမည်ပေစ်။
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ရေေေှိရေးအတွေ် ပမစ်ကေီးများအပပင် ရချာင်း၊ ရပမာင်း 
များတငွ ်စီးဆင်းရနသည့ရ်ေများေိလုည်း ထနိ်းသမိ်းေန ်
လိအုပရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေးအတေွ ်ပမစရ်ေတငစ်မီေံနိ်း 
များေို ပပန်လည်ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ဧောေတီ 
ပမစ်ရကောင်း တစ်ရလှောေ်တွင် ပပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင် 
ပဖစ်သည့် ဆိုလာလှေပ်စစ်စီမံေိန်းများေို ပမစ်ရေတင် 
စီမံေိန်းများအတွေ် ရဆာင်ေေေ်နိုင်မည်ဆိုပါေ 
ပမစ်ရကောင်းတစ်ရလှောေ်မှ ရေျးေောများလည်း စုိေ်ပျ ိုးရေ 
ေေှိမည့်အပပင် လှေပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်မည် ပဖစ်ပါရကောင်း၊ 
ဧောေတပီမစက်ေီးေိလုည်း ေိငု်းေန်းထနိ်းသမိ်းေန ်လိအုပ ်
ရကောင်း။
အခမဲ့ြျန်းမာဖရးဖစာင့်ဖရှာြ်မှု ရန်ြုံဖငွ

အားေစားေဏ္ဍတွင်လည်း တစ်နှစ်နီးပါး ေပ်ဆုိင်း 
ရနသည့် အားေစားပွဲများေို ပပန်လည်ရဆာင်ေေေ်ေန် 
လိအုပပ်ါရကောင်း၊ အားေစားနည်းများတငွ ်ပမနမ်ာသ့ိငု်း 
အားေစားနည်းမှာ လူတိုင်းေစားနိုင်ပပီး ေိုယ်ခံပညာ
အားေစားနည်းပဖစ်သည့်အတွေ် နုိင်ငံရတာ်၏ အားေစား 
အပဖစ် ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ ေျန်းမာရေး 
ေဏ္ဍတွင် စေိတ်မှေရပး ေျန်းမာရေးဆိုရသာ်လည်း 
တချ ို့အပိငု်းများတငွ ်ရဆးေသုစေတိ ်မတတန်ိငုသ်ည့ ်
အတွေ် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများေှိသည်ေို စိတ်မရောင်း 
ဖွယ်ော သိေှိေရကောင်း၊ ယင်းေိစ္စအတွေ် မိမိတို့လစာ 
ထမဲ ှသင့တ်င့သ်ည့ ်သတမ်တှန်ှုန်းထားေိ ုေျန်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာေ်မှုေန်ပုံရငွသို့ထည့်ေင်ပပီး ပပည်သူ့ရဆးရုံ 
များတငွ ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများမ ှစတငပ်ပီး အခမဲေ့ျန်းမာရေး 
ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုေိ ုလပုရ်ဆာငရ်ပးရေး စဉ်းစားေန ်လိအုပ ်
ပါရကောင်း။

စွမ်းအင်ေဏ္ဍတွင်လည်း ပပည်ပမှရလာင်စာဆီ 
တင်သွင်းရေးအတွေ် နှစ်စဉ် အရမေိေန်ရဒါ်လာ ၃ 
ဘီလီယံသုံးစွဲရနေပါရကောင်း၊ ရလာင်စာဆီ၏ ၅ ောခိုင် 
နှုန်းမှာ လှေပ်စစ်မီးေေှိရေးအတွေ် အသုံးပပုလျေ်ေှိ 
ပါရကောင်း၊ ေျန ်၉၅ ောခိငုန်ှုန်းမှာ သယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ေးနငှ့ ်
စေ်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အသုံးပပုလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးေဏ္ဍမှ ရလာင်စာဆီ 
သုံးစွမဲှုေိ ုရလှောခ့ျနိငုေ်န ်သေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများေ 
ပမို့တွင်းနှင့် ခေီးတိုသွားသည့် လှေပ်စစ်ေားထုတ်လုပ် 
နိငုေ်န ်ပထမအဆင့ ်ကေိုးစားေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပိုရ့ဆာင ်

ရေးေဏ္ဍမှာ တိုင်းပပည်အတွေ် အရေးကေီးပါရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ေထားလမ်း၊ ေားလမ်းများ အပမန်ဖွင့်လှစ် 
နိုင်ရေးနှင့် ရောင်းမွန်ရေးေို ရဆာင်ေေေ်သွားေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ JICA နှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေေေ်ရနသည့် 
ေနေ်နု-်မန္တရလး ေထားလမ်းစမီေံနိ်းေိ ုအပမနပ်ပီးစီးရေး 
ရဆာင်ေေေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း။
အကြံပြုကြိုးစားကြရန်လိုအြ်

စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုမှာလည်း နှစ်စဉ် အရမေိေန် 
ရဒါ်လာ သန်း ၅၀၀ ရေျာ ်ေှပိါရကောင်း၊ ယင်းေိ ုရလှောခ့ျ 
နိုင်ရေးအတွေ် မိမိတို့တိုင်းပပည်၌ စားသုံးဆီဖူလုံရေး 
အတွေ် ရဆာင်ေေေ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ 
ရမွးပမူရေးနငှ့ ်ဆညရ်ပမာင်း ေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်သေဆ်ိငုေ်ာ 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဆင့်ဆင့်ေ ပပည်သူများ 
နားလည်ရအာင ်ေှင်းလင်းရပပာကေားပပီး စိေု်ပျ ိုးရေးေိ ု
အားရပးေမည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ရလာငစ်ာဆနီငှ့ ်စားသုံးဆ ီ
ေယ်ယူမှုေုိ ရလှော့ချနုိင်မည်ဆုိပါေ လုိရငွပပမှုေုိ ရလှော့ချ 
နိငုမ်ည ်ပဖစရ်ကောင်း၊ ယခရုောမ်တတီငွ ်ပါေငက်ေသည့ ်
တာေန်ေှိ ပု ဂ္ဂိုလ်များေ တို င်း ပပည်စီးပွားရေးနှင့်  
ဘေ်စုံဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် အကေံပပုကေိုးစား 
ကေေန် လိုအပ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် 
ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 
ဦးရေှေရလးနှင့် ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာ 
ရဒါ်သီတာဦးတို့ေ စာချုပ်လေ်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပပုေန်
ေစိ္စ၊ ခန့်အပခ်ငွ့ပ်ပုေနေ်စိ္စ၊ သရဘာတညူခီျေတ်ငွ ်ပါေင ်
လေမ်တှရ်ေး ထိုးခငွ့ပ်ပုေနေ်စိ္စ၊ ေင်းလတွခ်ငွ့ပ်ပုေနေ်စိ္စ၊ 
ဆေ်လေ်တာေန်ထမ်းရဆာင်ေန် သေ်တမ်းတိုးပမှင့် 
ပခင်းေိစ္စေပ်များေို ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ဆေ်လေ်၍ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ ပဖစ်ကေ 
သည့် ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးေင်းေှိန်၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ 
ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊  ရဒါေ်တာပွင့်ဆန်း၊ ဦးရအာင် 
သန်းဦး၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း ၊  
ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊ ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်နှင့် 
ပပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦးတ့ုိေ 
တုိင်းရဒသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များေှ ိပမစရ်ချာင်း၊ အင်းအိငု၊် 
ဆညမ်ျားတငွ ်ငါးမျ ိုးများ စိေုထ်ည့သ်ွားမည့အ်ရပခအရန၊ 
သတင်းထုတ်ပပန်ရေးေိစ္စ၊ နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွ စနစ် 
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တေျသုံးစွရဲေးေစိ္စ၊ လမူှုဖလူုရံေးရထာေပ်ံရ့ငနွငှ့ ်ရဆးရု ံ
များတငွ ်ေျန်းမာရေးရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုရပးရနသည့အ်ရပခ 
အရန၊ COVID-19 ောေယွရ်ဆး  ဆေလ်ေထ်ိုးနှရံေးေစိ္စ၊ 
စားအနု်းဆတီငသ်ငွ်းမှု ရလှောခ့ျရေးေစိ္စ၊ အရပခခရံေျာင်း 
များ ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး ကေိုတငပ်ပငဆ်ငရ်နမှုအရပခ 
အရန၊ ရေအားလှေပစ်စစ်မီေံနိ်းများ ရဆာငေ်ေေသ်ွားမည့ ်
ေစိ္စ၊ အာဆယီခံေီးသွားလပုင်န်းစာချုပတ်ငွ ်ပမနမ်ာနိငုင် ံ
ပါေင်လေ်မှတ်ရေးထုိးရေးေိစ္စ၊ လူမှုောေွယ် ရစာင့်ရေှာေ် 
ရေးေိစ္စနှင့် တိုင်းေင်းသားအထိမ်းအမှတ် ပွဲရတာ်များ 
ေျင်းပသွားရေးေိစ္စတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပပရဆွးရနွး 
ကေသည်။

တင်ပပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ ေန်ထမ်းများ ခန့်ထား 
ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံရတာ်အရပါ် ရေျးဇူးသစ္စာ 
ရစာင့်သိသူများေို ရေေးချယ်ခန့်ထားေန်နှင့် ေန်ထမ်း 
များအား ရေျာသား ေင်သားမခွဲပခားဘဲ ညီညွတ်မှေတ 
စွာပဖင့်  အုပ်ချုပ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ဌာနများတွင် 
လပုင်န်းတာေနရ်ေျပနွသ်မူျားေိ ုအားရပးချးီရပမှာေ၍် 
ေနထ်မ်းစည်းေမ်း ရဖာေဖ်ျေသ်မူျားေိ ုဥပရဒနငှ့အ်ည ီ
ထိရောေ်စွာ အရေးယူေန်လိုရကောင်း၊ ပပည်သူများ 
အရနပဖင့ ်ဆစီားသုံးမှုေိ ုရလှောခ့ျပပီး စားသုံးမှုပုစံရံပပာင်း 
ပခင်းပဖင့ ်ေျန်းမာရေးေိ ုအရထာေအ်ေပူပုနိငုရ်ကောင်း၊ 
တေားမေင်လမ်းရကောင်းများမှ  စားသုံးဆီများနှင့်  
ေနုပ်စ္စည်းများ တငသ်ငွ်းမှုများေိ ုထရိောေစ်ွာတားဆီး 
ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံ့အခွန်ရငွတိုးတေ်မှုေို အရထာေ်အေူ 
ပပုရစနိုင်ရကောင်း။
အြျ ိုးရှိဖအာင်ဖဆာင်ရေြ်

ေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် သေ်ဆိုင်ောေဏ္ဍ 
အလိုေ် ယခုထေ် ပိုမိုတိုးတေ်ရစေန် သုရတသနနှင့် 
ဖွံ့ပဖိုးရေးလုပ်ငန်းများေို အားရပးရဆာင်ေေေ်သွားေန် 

လိုရကောင်း၊ ေပ်နားထားသည့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ 
ေိလုည်း ပပနလ်ည ်လညပ်တန်ိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေေေ်မည ်
ပဖစ်ရကောင်း ၊  အရှုံးရပါ်ရနသည့်  လုပ်ငန်းများနှင့်  
ပတ်သေ်၍ ပပန်လည်သုံးသပ်ပပီး အေျ ိုးေှိရအာင် 
ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ေနထ်မ်းများအရနပဖင့ ်နိငုင် ံ
ရတာတ်ညပ်ငမိရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးေိ ုထခိိေုရ်စမည့ေ်စိ္စေပ ်
များအား လူမှုေွန်ေေ်စာမျေ်နှာများတွင် ရဖာ်ပပ 
ပခင်းများ မေှိရစရေး ထိန်းသိမ်းကေပ်မတ် ရဆာင်ေေေ် 
သွားေနလ်ိရုကောင်း၊ ဒမီိေုရေစသီည ်ဥပရဒနငှ့ ်ညညီတွ ်
မှသာ တန်ဖိုးေှိသပဖင့် မိမိတို့ရဖာ်ရဆာင်ရနသည်မှာ 
တန်ဖိုးေှိသည့် ဒီမိုေရေစီစနစ်သာပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ 
ေန်ထမ်းများအား နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွမှ ထုတ်ရချး 
ထားသည့် ၂ လစာရချးရငွများ ပပန်လည်ရပးဆပ်ေန် 
အတွေ် ောလတစ်ခုအထိ ဆိုင်းငံ့ရပးထားမည် 
ပဖစရ်ကောင်း၊ ရနပပညရ်တာသ်ည ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ပမို့ရတာ ်
ပဖစ်သပဖင့် ယခုထေ် ပုိမုိတုိးတေ်စည်ေားရအာင် ကေိုးပမ်း 
ရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိုရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အချေအ်ချာ 
ေျရသာရနောတွင် တည်ထားပခင်းရကောင့်  ပညာ 
သငက်ေားရေးအပါအေင ်စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးလပုင်န်း 
များအပပင် အပခားရသာ သဘာေပတ်ေန်းေျင်မထိခိုေ်
ရစနိုင်သည့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး 
ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအား ဖိတ်ရခါ် 
ရဆာင်ေေေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ရနပပည်ရတာ်၌ 
အများပပည်သူများ ဖူးရပမာ်ကေည်ညိုနိုင်ေန်အတွေ် 
ဉာဏရ်တာ ်၈၁ ရပ ေှ ိေမ္ဘာအ့ကေီးဆုံး စေျငရ်ေျာေဆ်စ ်
ရုပ်ပွားရတာ် ကေီးအား တည်ထားေိုးေွယ်နိုင်ရေး 
ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ရနပပညရ်တာ ်ပပညရ်ထာငစ် ု
နယရ်ပမ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်အားလုံးေ ေိငု်းေန်း 
ရဆာငေ်ေေသ်ွားေန ်လိအုပရ်ကောင်းပဖင့ ်မှာကေားခဲသ့ည။်
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 လုခံခုံရေး၊ တညပ်ငမိရ်အးချမ်းရေးနငှ့ ်တေားဥပရဒ 
စိုးမိုးရေးရော်မတီ (၁/၂၀၂၁) အစည်းအရေးေို  
ရဖရဖာေ်ါေလီ ၂၆ ေေရ်န့ မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိ
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ေျင်းပော လုံခခုံရေး၊ တည်ပငိမ်ရအးချမ်း 
ရေးနငှ့ ်တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးရောမ်တဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာ ်
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်
အမှာစေား ရပပာကေားသည်။
 အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ ပဖစ် ကေသည့်  ဗိုလ်ချုပ် ကေီး  
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ မန်းပငိမ်းရမာင်နှင့် Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ပပည်ရထာင်စုေန် ကေီးများပဖစ် ကေသည့် 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး စိုးထွဋ် ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး 
ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးပမင့်ကေိုင်နှင့် ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ပပည်ရထာင်စု 
ရေှ့ရနချုပ ်ရဒါေတ်ာရဒါ်သတီာဦး၊ ဒတုယိေနက်ေီးများ 
ပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ပမင့်နွယ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
သန်းလှိုငန်ငှ့ ်ဗိလုခ်ျုပစ်ိုးတင့န်ိငု၊် မန္တရလးတိငု်းရဒသကေီး 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီင ်ဦးမျ ိုးရအာငန်ငှ့ ်တာေနေ်ှသိ ူ

လုံခခုံ တေး၊ ေည်ပငိမ်တအးချမ်းတေးနှင့် ေေားဥပတဒစိုးမိုးတေးတော်မေီ 
(၁/၂၀၂၁) အစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

(၂၆−၂−၂၀၂၁)

များတေ်ရောေ်ကေသည်။
 အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌေ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အရနပဖင့် ရော်မတီ ၅ ခု ဖဲွ့စည်းထားရကောင်း၊ လံုခခုံရေး၊ 
တည်ပငိ မ်ရအးချ မ်းရေး နှ င့် တေားဥပရဒ စုိး မုိးရေး  
ရော်မတီမှာ လုံခခုံရေး၊ တည်ပငိမ်ရေး၊ တေားဥပရဒ 
စိုးမိုးရေးအတွေ်ဆိုရသာ်လည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းများ 
ပိမုျားသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊  ဥပရဒများပပဋ္ဌာန်းောတငွ ်
ရခတ်ောလနှင့်  ရလျာ်ညီသည့် အသုံးအနှုန်းများ၊ 
နိငုင်ရံတာ၏် ပေတအိရပခအရနနငှ့ေ်ိေုည်သီည့ ်အရပခ 
အရနများ၊ နုိင်ငံတောဆေ်ဆံရေးမူေါဒအရပါ် ေပ်တည်မှု 
ေှိ/ မေှိ ရသချာစိစစ်ပပီး ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဥပရဒသည် ေှင်းလင်းလွယ်ေူပပီး ပပည်သူများနားလည်
ေန်လိုအပ်ပါရကောင်း၊ ဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒနှင့် အမိန့် 
ရကေညာချေမ်ျား ထတုပ်ပနေ်ာတငွ ်ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး 
ဌာနအချင်းချင်း တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပပီး ပပည်ရထာင်စု 
ရေှ့ရနချုပ်ရုံးသို့ တင်ပပရဆွးရနွးေန်လိုရကောင်း။
 ပမို့ေောများ တိုးချဲ့ပပင်ဆင် ရဆာင်ေေေ်ောတွင် 
ရဒသခပံပညသ်မူျား၏ သရဘာထားအမနှေ်ိ ုအနီးစပဆ်ုံး 
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သိေှိေန်  ရဆာင်ေေေ်ပပီး လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ 
ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း ၊  အသင်းအဖွဲ့ များ  
ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်း၊ သေတ်မ်းတိုးပခင်း၊ ဖျေသ်မိ်း 
ပခင်းေိစ္စေပ်များေို ေန်ကေီးဌာနများအရနပဖင့် ရသချာ 
စိစစရ်ဆာင်ေေေေ်န်လိုရကောင်း၊ တေားမေင်အသင်းအဖဲွ့ 
များလည်း ေိှရနရကောင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ 
ဥပရဒနှင့်ညီညွတ်ေန် လိုရကောင်း၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု 
ေပတ်ညေ်နမ်ှာ ေနပ်ုရံင ွလိအုပပ်ပီး ယင်းေနပ်ုရံငမွညသ်ို ့
စီးေင်ရနသည်ေို ကေည့်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အဆိုပါ 
ေိစ္စေပ်ေို  ေန် ကေီးဌာနများေ စနစ်တေျ စိစစ် 
ရဆာင်ေေေ်ေန်လိုရကောင်း။
 သစ်ရတာေဏ္ဍမှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် သစ်ရတာမူေါဒ 
ေှိရကောင်း၊ သစ်ရတာနှင့်ပတ်သေ်၍ သေ်ဆိုင်ော 
ေန်ကေီးဌာနအပပင် တိုင်းရဒသကေီး ပပည်နယ်ရောင်စီ 
များေ သစ်ရတာမူေါဒနှင့်အညီ မှန်မှန်ေန်ေန် 
ထိန်းသိမ်းေန်လုိရကောင်း၊ မိမိတ့ုိ နိုင်ငံတွင်လည်း 
သစရ်တာပပုန်းတီးမှုရကောင့ ်ောသဦတ ုရပပာင်းလမဲှုများ 
ပဖစ်ရပါ်ရနရကောင်း၊ သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု အချ ို့မှာ 
စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေှေ့ရပပာင်းလုပ်ေိုင်နိုင် ေန် 
ရနောအတေွ ်ခတုထ်ငွပ်ခင်း၊ ရတာငယ်ာစိေုပ်ျ ိုးနိငုေ်န ်
အတေွ ်ခတုထ်ငွပ်ခင်း၊ ထင်းခတုပ်ခင်း၊ မီးရသွးဖတုပ်ခင်း
တို့ရကောင့်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ ပဖစ်၍ ရနာင်ောလတွင် 
ရေျးေောများ၌ သစသ်ုံးစွမဲှု၊ ထင်းသုံးစွမဲှုတိုေ့ိတုေွခ်ျေ်
ပပီး ရေျးေောပိငုစ်ိေုခ်င်းများေိ ုမပဖစမ်ရနစိေုပ်ျ ိုးနိငုေ်န ်
အတွေ် စနစ်တေျ ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊  
သစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍လည်း နိုင်ငံအတွေ် 
လုိအပ်ချေ်ေုိသာ ထုတ်လုပ်ေမည်ပဖစ်ပပီး တစ်ဖေ် 
ေလည်း သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရေးမူေါဒချမှတ် ပပီး  
ရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သစ်ရတာထိန်းသိမ်းမှု 
နှင့်ပတ်သေ်ပပီး မိမိတို့စနစ်တေျ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ 
သာလှေင် ရောင်းမွန်သည့် အေျ ိုးဆေ်ေို ရနာင်မျ ိုး 
ဆေ်များ ခံစားေမည်ပဖစ်သည့်အတွေ် သစ်ရတာနှင့် 
သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများေို 
မပဖစ်မရနရဆာင်ေေေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။ 
 လေ်ေှိ ောလတွင်လည်း သစ်ရတာကေိုးေိုင်း 
အတငွ်းသို ့ေင်ရောေ်ေျူးရေျာ်မှုများေုိ ေင်ဆုိင်ရနေဆဲ 
ပဖစ်ရကောင်း ၊  ပုဂ္ဂလိေသစ်ရတာစုိေ်ခင်းများ နှ င့်  

ပတ်သေ်၍ စုိေ်ပျ ိုးေန် ခငွ့ပ်ပုချေ ်ေယထူားသမူျားသည ်
အမနှတ်ေယ ်စုိေ်ပျ ိုးေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ တချ ိ့ု မှာ စုိေ်ပျ ိုး 
ေန် ခွင့်ပပုချေ်ေယူထားရသာ်လည်း အမှန်တေယ် 
စိေုပ်ျ ိုးပခင်းမေှရိကောင်း၊ သစရ်တာစိေုပ်ျ ိုးေန ်ရပမပပုပပင ်
ပခင်း ရဆာင်ေေေ်သည်ဟု အရကောင်းပပချေ်ပဖင့် မူေင်း 
ရနောတွင်ေှိရနသည့် သစ်ပင်များေို ခုတ်ထွငေ်ှင်းလင်း 
ထုတ်ယူပပီး ထပ်မံစိုေ်ပျ ိုးမှုမေိှသည်ေုိ သိေရကောင်း၊ 
ထ့ုိရကောင့် ရပမယာပပဿနာများ ပဖစ်လာရကောင်း၊ နုိင်ငံပုိင် 
သစ်ရတာစုိေ်ခင်း၊ စုရပါင်းသစရ်တာစိုေ်ခင်း၊ ပုဂ္ဂလိေ 
သစ်ရတာစိုေ်ခင်းများေို စနစ်တေျ ထိန်းသိမ်းေန် 
လိုရကောင်း။ 
 ရပမယာေိစ္စပပဿနာအချ ိ့ု မှာ  တစ်ချန်ိေ ေှင်းလင်း 
ရဆာင်ေေေ်ပပီးရသာ်လည်း ရခတ်ောလရပမတန်ဖိုး 
ရပပာင်းလဲလာမှုရကောင့် ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ရပမယာရလျာ် 
ရကေးရငမွှာ ရငေွျပဘ်လီယီခံျေီှိရကောင်း၊ သိုပ့ဖစ်၍ ရပမ 
ယာေစိ္စေိ ုမေူါဒနငှ့အ်ည ီစနစတ်ေျရဆာငေ်ေေေ်နလ်ိ ု
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့်လည်း မူေါဒ ၄ ေပ်နှင့် 
အညီ ဧေတစ်သိန်းရေျာ် စွန့်လွှတ်ပပီးပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေနက်ေီးဌာနများအရနပဖင့လ်ည်း အသုံးမပပုသည့ ်ရပမယာ 
များေို စနစ်တေျ ပပန်လည်စွန့်လွှတ်၍ နိုင်ငံရတာ်ေို 
အပ်နှံေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုရော်မတီအရနပဖင့်  
ရဆာငေ်ေေေ်မည့ေ်စိ္စေပမ်ျားေိ ုအချေအ်လေခ်ိငုခ်ိငု ်
မာမာတငပ်ပပပီး လုခံခုံရေး၊ တညပ်ငမိရ်ေးနငှ့ ်တေားဥပရဒ 
စိုးမိုးရေးတို့အတွေ် ေိုင်းေန်းရဆာင်ေေေ်သွားကေေန် 
လိုရကောင်း ရပပာကေားသည်။ 
 ယင်းရနာေ် လုံခခုံရေး၊ တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေး 
နှင့် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးရော်မတီ အတွင်းရေးမှူး 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်ေ 
ရောမ်တဖီွဲ့စည်းမှုနငှ့ ်လပုင်န်းတာေနမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်း 
တငပ်ပသည။် ထိုရ့နာေ ်ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးပမင့က်ေိုင ်
နငှ့ ်မန္တရလးတိငု်း ရဒသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်ေီင ်
ဦးမျ ိုးရအာင်တို့ေ လုံခခုံရေး၊ မှုခင်းဆိုင်ော၊ ဥပရဒ၊ 
နည်းဥပရဒ၊ မူေါဒနှင့် အမိန့်ရကော်ပငာစာေိစ္စေပ်များ၊ 
သစရ်တာရပမပယဖ်ျေပ်ခင်းဆိငုေ်ာ ေစိ္စေပမ်ျားနငှ့ ်လုခံခုံ 
ရေး၊ တည်ပငိမ်ရအးချမ်း ရေးနှင့် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး
ဆိုင်ောေိစ္စေပ်များ ၊  ဥပရဒရေးောေိစ္စေပ်များေို  
ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။   
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 ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အဖွဲ့ေငမ်ျားပဖစက်ေသည့ ်မန်းပငိမ်းရမာငန်ငှ့ ်Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် 
ဦးခငရ်မာငေ်နီငှ့ ်ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ထနွ်းထနွ်းရနာင၊် 
ပပညရ်ထာငစ်ရုေှ့ရနချုပ ်ရဒါေတ်ာ ရဒါ်သတီာဦးတိုေ့ 
ေပေ်ေွ၊် ရေျးေောစမီခံန့်ခွရဲေးရောငစ်မီျားတငွ ်ေပေ်ော 
တညပ်ငမိရ်အးချမ်းရေးနငှ့ ်တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးအတေွ ်
ဌာနဆိငုေ်ာေနထ်မ်းများပါ ထည့သ်ငွ်းဖွဲ့စည်းရေး၊ ခရိငု၊် 
ပမို့နယ်၊ ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေောအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီများ၊ 
အဖွဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ် ေပရ်ေျးဥေ္ကဋ္ဌများ တာေနရ်ပးအပေ်ာတငွ ်
ရဒသတညပ်ငမိရ်အးချမ်းရေးအတေွ ်ရဆာငေ်ေေန်ိငုသ် ူ
များေို ရေေးချယ်ခန့်အပ်ရေး၊ သေ်ဆိုင်ောရောင်စီ 
အဆင့ဆ်င့ ်အရထာေအ်ေပူပုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရပး 
ရေး၊ CDM ရဆာငေ်ေေမ်ှုတငွ ်မပါေငသ်မူျားအား အော 
အေွယ်ရပးရေး၊ ပတ်ေန်းေျင်စိမ်းလန်းစိုပပည်ရေး၊ 
ကေိုးေိငု်း၊ ကေိုးပပငသ်ဘာေရဘးမဲရ့တာများ တညရ်ထာင ်
ရေး၊ ရေျးေောသုံးထင်းစိုေ်ခင်းများ တည်ရထာင်ရေး၊ 
ပုဂ္ဂလိေ သစ်ရတာစိုေ်ခင်းများ စိုေ်ပျ ိုးပခင်းမေှိပါေ 
ပပနလ်ညသ်မိ်းဆည်းသွားရေး၊ သစရ်တာေျူးများ စာေင်း 
ရောေယ်ပူပီး သစရ်တာကေိုးေိငု်းအတငွ်းမ ှပယဖ်ျေသ်ွား 
ရေး၊ သီးနှသံစရ်တာ ရောရနှာစိေုခ်င်း တညရ်ထာငရ်ေး၊ 
ေပ်ေောတည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး 
အတေွ ်အရထာေအ်ေပူပုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရဆာငေ်ေေ ်
သွားမည့ ်အစအီစဉမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်းရဆွးရနွး တငပ်ပကေ 
သည်။
 ေငှ်းလင်းတငပ်ပချေမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ နိငုင်ရံတာ ်
စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌေ ေန်ကေီးဌာနများမှ ဥပရဒ 
ရေးဆွဲပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်းများပပုလုပ်နိုင်ေန်အတွေ် 
ကေိုတင်ပပင်ဆင်နိုင်ေန် ဥပရဒအကေံရပးများ ထားေှိေန် 
လိုရကောင်း၊ ယာဉ်စည်းေမ်းရဖာေ်ဖျေ်မှုများနှင့်  
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များ အသုံးပပုမှုများအား ထိရောေ်စွာ 
အရေးယူနိုင်ရေးအတွေ် ပပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာနေ 
ကေပ်မတ်ရဆာင်ေေေ်သွားေန်နှင့် သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီး 
ဌာနများေ ပညာရပးလုပ်ငန်းများအား ေိုင်းေန်းေူညီ 
ရဆာင်ေေေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ယခု 
ောလသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အရပခခံဥပရဒအေ 
ေင်ရောေ် ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေေ်ရပးရနပခင်းပဖစ်ပပီး 

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
စရုပါင်းဦးရဆာငမ်ှုပဖင့ ်ရဆာငေ်ေေရ်နပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ 
ေပေ်ေွ၊် ရေျးေောအပုခ်ျုပရ်ေးမှူးများ ခန့်ထားပခင်းနငှ့ ်
ပတ်သေ်၍ ရေျးေော၊ ေပ်ေွေ်များမှသမာဓိေှိသည့် 
ေပမ်၊ိ ေပဖ်များ၊ ရေျးေောအေျ ိုးအတေွ ်အမနှတ်ေယ ်
ရဆာင်ေေေ်နိုင်သူများေိုသာ ရေေးချယ်ခန့်ထားရစလို 
ရကောင်း။ 
 CDM ရဆာငေ်ေေမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အတိငု်းအတာ 
တစခ်အုထ ိသည်းခရံဆာငေ်ေေရ်ပးခဲပ့ပီး ယခအုခါ ဆေ ်
လေ်၍ စည်းေမ်းရဖာေ်ဖျေ်သည့် နိုင်ငံေ့န်ထမ်းများ 
အား ဥပရဒနငှ့အ်ည ီထရိောေစ်ွာ အရေးယ ူရဆာငေ်ေေ ်
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအရနပဖင့်  
နိငုင်ရံတာအ်ရပါ် သစ္စာရစာင့သ်မိှုေှေိနန်ငှ့ ်တာေနထ်မ်း 
ရဆာငလ်ိစုတိေ်ှပိပီး ယုကံေညခ်ျေခ်ယံခူျေမ်ျားရောင်း
မွန်ေန်လိုရကောင်း၊ သစ်ရတာများ ပပန်လည်စိုေ်ပျ ိုးေန် 
ေိစ္စေို အမျ ိုးသားရေး တာေန်တစ်ေပ်အပဖစ်ခံယူပပီး 
ရဆာငေ်ေေသ်ွားကေေနလ်ိရုကောင်း၊ သစပ်ငမ်ျား စိေုပ်ျ ိုး 
ောတငွ ်တစပ်ငစ်ိေု ်တစပ်ငေ်ငှသ်နရ်စေနအ်တေွ ်သတ ်
မတှထ်ားသည့ ်ပျ ိုးပင၏်သေ်တမ်းနငှ့ ်အေေယအ်စားအား 
ရေေးချယ်စုိေ်ပျ ိုးေန်လုိရကောင်း၊ ခွင့်ပပုထားသည့် ပုဂ္ဂလိေ 
သစရ်တာစိေုခ်င်းများေိလုည်း စည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီ
စိေုပ်ျ ိုးထားမှု ေှ၊ိ မေှ ိစစိစရ်ဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ထင်းသုံးစွမဲှုများနငှ့ ်သစထ်တုလ်ပုမ်ှုများေိ ုတတန်ိငုသ်မှေ 
ရလှောခ့ျရဆာငေ်ေေေ်မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရေျးလေရ်ဒသ 
များတငွ ်ထင်းသုံးစွမဲှု ရလှောခ့ျနိငုေ်နအ်တေွ ်လိအုပသ်ည့ ်
လှေပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ် 
ရနရောငပ်ခညစ်မွ်းအငသ်ုံး လှေပစ်စထ်တုလ်ပုရ်ေးလပုင်န်း 
များ ယခထုေပ်ိမုိတုိုးတေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေေသ်ွားေန ်
လိရုကောင်း၊ ယခ ုရောမ်တ၏ီတာေနန်ငှ့ ်လပုင်န်းများမှာ 
ေျယပ်ပန့်ပါရကောင်း၊ သိုပ့ဖစ၍် ရောမ်တေီငမ်ျားအရနပဖင့ ်
ဘေ်ရပါင်းစုံရှုပမင်ပပီး ရဆာင်ေေေ်ကေရစလိုရကောင်း၊ 
ရောမ်တနီငှ့သ်ေဆ်ိငုသ်ည့ေ်စိ္စေပမ်ျား လတတ်ရလာ 
ပဖစရ်ပါ်လာပါေ ရောမ်တေီငအ်ချင်းချင်း တိငုပ်ငရ်ဆွး 
ရနွးကေေနလ်ိရုကောင်း၊ အရကောင်းအောတစခ်ခုျင်းစအီား 
ရလးရလးနေန်ေပ်ဖင့ ်အမှားအယငွ်းမေှရိအာင ်ဂရစုိေု ်
ရဆာင်ေေေ်ကေေန်လိုရကောင်းနှင့် အဆင့်ဆင့်တင်ပပ၍ 
ဆုံးပဖတ်ချေ်ေယူသွားေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တပးပို့ခဲ့သည့် သေဏ်လွှာများ
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ချစ်ခင်ဖလးစားအြ်ြါဖသာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ 

ဖသွးချင်းတိငု်းရင်းသား မေိပြညသ်ညူအီစြ်ိဖုမာငန်မှ 

များ ခင်ဗျား −

 ယရန့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၇ ေေ်တွင် 

ေျရောေ်သည့် (၇၄) နှစ်ရပမာေ် ေှမ်းပပည်နယ်ရန့ 

အခါသမယတွင် ေှမ်းပပည်နယ်အတွင်းေှိ တိုင်းေင်းသား

ညီအစ်ေိုရမာင်နှမများအားလုံး ေိုယ်၏ေျန်းမာပခင်း၊ 

စိတ်၏ချမ်းသာပခင်းတို့ပဖင့် ေိုယ်စိတ်နှလုံးေှေင်ခပုံးနိုင် 

ကေပါရစရကောင်း ဆမုနွရ်ောင်းရတာင်း ရမတ္တာပိုသ့အပ ်

ပါသည်။ 

 ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၇ ေေ်ရန့ေို ေှမ်း 

ပပည်နယ်ရန့အပဖစ် သတ်မှတ်လာခ့ဲသည်မှာ ယရန့ဆုိလှေင် 

(၇၄) နှစ်တိုင်ခဲ့ပပီ ပဖစ်ပါသည်။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတ 

ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အတွင်း မှ ီတင်းရနထိုင်ကေသည့် 

တိုင်းေင်းသားလမူျ ိုးစအုားလုံးသည ်ရေှးနစှရ်ပါင်းများစွာ 

ေတည်းေပင် ရအးအတူပူအမှေ ရသွးသားေင်းချာ ညီ 

အစေ်ိမုျားအပဖစ ်အမရိပမရပါ်တငွ ်အတတူေ ွယဉှတ်ွရဲန 

ထိငုခ်ဲက့ေပါသည။် ထိသုို ့ချစက်ေညေ်င်းနှီးစွာ ရနထိငုလ်ာခဲ ့

ရသာ်ပငား ေိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ ပမန်မာ့ရပမရပါ်သို့ ရောေ်ေှိ 

လာချနိမ်စှ၍ ရသွးခွအဲပုခ်ျုပမ်ှုများရကောင့ ်တပဖည်းပဖည်း 

ချင်း တိငု်းေင်းသားစည်းလုံးညညီတွမ်ှုပပိုေွေဲာ ၁၉ ောစ ု

ရနှာင်းပိငု်း၌ နယခ်ျဲ့အဂဂလပိတ်ို ့ရသွးတိုးစမ်း ေျူးရေျာ ်

၂၀၂၁ ခုနှစ် တဖတဖာ်ေါေီလ ၇ ေေ်တန့ေွင် ေျတောေ်တသာ 
(၇၄) နှစ်တြမာေ် ေှမ်းြပည်နယ်တန့သို့ တပးပို့သည့်သေဏ်လွှာ

(၇−၂−၂၀၂၁)

လာခဲ့ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဖိုးတန် သစ်၊ ေါး၊ 

ပေရဆးပငမ်ျား ရပါများပခင်း၊ ရောေပ်သဲီးနှစံိေုပ်ျ ိုးရေး 

လုပ်ငန်းများရောင်းမွန်ပခင်းနှင့် ရပမရအာေ် ရေရအာေ် 

သဘာေသယံဇာတတွင်းထွေ်များ ရပါများပခင်းတို့  

ရကောင့ ်ပမနမ်ာနိငုင်အံား စီးပွားရေးစားေျေန်ယရ်ပမသစ ်

အပဖစ ်လေေ်ါးကေီးအပုလ်ိသုည့ ်ေိလုိနုနီယခ်ျဲ့တိုသ့ည ်

ေျူးရေျာစ်စပ်ွမဲျား ဆငန်ွှေဲာ အတင်းအဓမ္မသမိ်းပိေုခ်ဲ ့

ကေပါသည်။

 ထိုသို့ နယ်ချဲ့တို့၏ မတေားေျူးရေျာ်ပပုမူပခင်း 

များေို ပမန်မာပပည်အေပ်ေပ်မှ တိုင်းေင်းသားပပည်သူ 

တစ်ေပ်လုံးေ တွန်းလှန်ခဲ့ကေောတွင် မိုးနဲရစာ်ဘွား၊ 

မိုင်းပွန်ရစာ်ဘွား၊ မိုင်းရနာင်ရစာ်ဘွား၊ ရမာေ်မယ် 

ရစာ်ဘွား၊ ေျ ိုင်းတုံရစာ်ဘွားနှင့် ေပ်ရစာေ်ရစာ်ဘွား 

စသညတ်ို ့ဦးရဆာငသ်ည့ ်ေမှ်းတိငု်းေင်းသားများေလည်း 

ပမန်မာတိုင်းေင်းသားများနှင့် တစရ်သွးတည်း တစ်သား 

တည်း လေတ်ွ၍ဲ နယခ်ျဲ့များအား တနွ်းလနှတ်ိေုထ်တု ်

ခဲ့ကေပါသည်။

 ေမှ်းပပညန်ယသ်ည ်ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ အကေီးမားဆုံး

ပပည်နယ်တစ်ခုပဖစ်သေဲ့သို့ ရအးချမ်းသာယာလှပပပီး 

ရတာရတာင်ရှုခင်းများနှင့်  ပပည့်နှေ်လျေ်ေှိသည့်  

ပပည်နယ်တစ်ခုလည်း ပဖစ်ပါသည်။ သဘာေေဖန်တီး 

ရပးထားသည့် ပမစ်ရချာင်းအင်းအိုင်များ၊ ရေထွေ်ရခါ် 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်80

စမ်းရေရပါေမ်ျားနငှ့ ်ရေပစူမ်းများ၊ လိဏုဂ်မူျား၊ တနခ်ိုး 

ကေီးဘုေားများသည်  ေမ္ဘာလှည့်ခေီးသွားများေို  

ဆွဲရဆာင်လျေ်ေှိပါသည်။ ေှမ်းပပည်နယ်အတွင်း မတူ 

ေွဲပပားသည့် တိုင်းေင်းသားမျ ိုးစုံရနထိုင်လျေ် ေှိရသာ် 

ပငား အားလုံးသည် ပပညရ်ထာင်စုဖွား တိုင်းေင်းသား ညီ 

အစ်ေိုရမာင်နှမများ ပဖစ်ကေပါသည်။ မိမိတို့ ညီအစ်ေို

ရမာငန်မှများသည ်တစဦ်းနငှ့တ်စဦ်း ယုကံေညစ်တိခ်ျမှုေိ ု

အရပခခံလျေ် စည်းလုံးညီညွတ်မှုေုိ တည်ရဆာေ်ပပီး 

တိငု်းပပညဖ်ွံ့ပဖိုးရေးလပုင်န်းများေိ ုရဆာငေ်ေေသ်ွားကေဖို ့

လိအုပပ်ါသည။် ေှေိင်းစွ ဲနယရ်ပမရအးချမ်းတညပ်ငမိမ်ှုများ 

ေုိ ယခုထေ်မေ ပုိမုိတည်ပငိမ်ရအးချမ်းရအာင် အားထုတ် 

ကေိုးပမ်းမသှာ ပမင့မ်ားရသာ လူ့အသိေုအ်ေန်းတစခ်ေုိ ု

ဖန်တီးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့လ်ည်း ေမှ်းပပညန်ယ ်ဖွံ့ပဖိုး

တိုးတေ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေျန်းမာရေး၊ 

ပညာရေး၊ လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အမျ ိုးဘာသာ သာသနာ 

ရေး၊ တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် မူးယစ်ေင်းစင်ရစရေး 

အစေှိရသာ ေဏ္ဍရပါင်းစုံတွင် တတ်စွမ်းသရေေ့ ေူညီ 

ရဆာင်ေေေ်ရပးလျေ်ေှိပါသည်။

 ဗိုလ်ချုပ်ရအာင်ဆန်း၏ ဦးရဆာင်မှုနှင့်အတူ 

အရပမာအ်ပမငက်ေီးမားလရှသာ  တိငု်းေင်းသားရခါင်းရဆာင ်

ကေီးများ၏ စစ်မှန်ရသာ ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်အပမင် 

ရကောင့် လွတ်လပ်ရေး ရေှ့ရပပးပဖစ်သည့် ပင်လံုစာချုပ်ေုိ 

ညညီတွမ်ှုအေင်းတည၍် ချုပဆ်ိနုိငုခ်ဲပ့ါသည။် မျ ိုးဆေ် 

သစ် ေှမ်းတိုင်းေင်းသားများအရနပဖင့် လွတ်လပ်ရေးေို 

တနဖ်ိုးထားပပီး ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတေ်ိ ုေငေ်ယပ်ိေု ်

ရသာ ေုိယ်ေျ ိုးမဖေ်ဘုိးရဘးစဉ်ဆေ် ေှမ်းတုိင်းေင်းသား 

ရခါင်းရဆာင်ကေီးများ၏ သန့်စင်မွန်ပမတ်ရသာ မျ ိုးချစ် 

စိတ်နှင့် တိုင်းပပည်ချစ်စိတ်များေို အားေျအတုယူော 

လေ်ဆင့်ေမ်းအရမွအပဖစ် ခံယူလိုေ်နာေျင့်သုံးသွား 

ကေေန ်လိအုပပ်ါသည။် အတတိသ်မိငု်းမရှတွ့ကေုံခဲေ့သည့ ်

ပဖစ်စဉ်များအရပါ် လေ်ရတွ့ေျရသာအပမင်များ ထား 

ေိှပပီး နားလည်မှု၊ ယံုကေည်မှုေုိယ်စီပဖင့် စစ်မှန်ပပီး စည်းေမ်း 

ပပည့ေ်သည့ ်ဒမီိေုရေစနီိငုင်ရံတာက်ေီးေိ ုထဆုစပ်ုရံဖာ ်

သွားကေေမညမ်ှာ ေျွန်ပုတ်ိုအ့ားလုံး၏ သမိငု်းရပးတာေန ်

ပင်ပဖစ်ပါရကောင်း တုိေ်တွန်းနှိုးရဆာ်ေင်း (၇၄) နှစ်ရပမာေ် 

ေှမ်းပပည်နယ်ရန့ေို ကေိုဆိုဂုဏ်ပပုသေဏ်လွှာရပးပို့ 

အပ်ပါသည်။ 

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးမင်းဖအာင်လှိုင်

နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ဖရးဖြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်မဖတာ်ြာြွယ်ဖရးဦးစီးချုြ်

GGGG HHHH
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ချစ် ကြည်ဖလးစားအြ်ြါဖသာ ပြည်ဖထာင်စုေွား  

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ြို ဖမာင်နှမများ ခင်ဗျား -

 ေျေ်သရေမဂဂလာအရပါင်းနှင့ ် ပပည့်စု ံရသာ 

(၇၄) နှစ်ရပမာေ် ပပည်ရထာင်စုရန့ အခါသမယတွင် 

ပပည်ရထာင်စုဖွား တိုင်းေင်းသားရသွးချင်း ညီအစ်ေို 

ရမာငန်မှများအားလုံး ေိယုစ်တိန်စှပ်ဖာ ေျန်းမာေှေငလ်န်း 

ပပီး ရောင်းေျ ိုးချမ်းသာအပဖာပဖာနှင့် ပပည့်စုံကေပါရစ 

ရကောင်း ဆမုနွရ်ောင်းရတာင်းလျေ ်နှုတခ်နွ်းဆေသ် 

အပ်ပါသည်။

 ပပညရ်ထာငစ်သုမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ၏် သမိငု်း 

ရကောင်းေိ ုပပနရ်ပပာင်း သုံးသပက်ေည့လ်ှေင ်တိငု်းေင်းသား 

ရသွးချင်းများ၏ ချစက်ေညစ်စုည်းမှုေိ ုတညရ်ဆာေန်ိငု ်

သည့ေ်ာလများတငွ ်နိငုင်ံအ့ငအ်ား ရတာင့တ်င်းခိငုမ်ာ၍ 

စညပ်ငသ်ာယာေရပပာခဲရ့သာလ်ည်း အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုး 

ရကောင့ ်တိငု်းေင်းသားရသွးချင်းများကေားတငွ ်စည်းလုံး 

ညညီတွမ်ှုရလျာပ့ါးခဲသ့ည့ေ်ာလများတငွမ် ူနိငုင်ံအ့ငအ်ား 

ဆတုယ်တုခ်ဲပ့ပီး ရနာေဆ်ုံးတငွ ်သူ့ေျွနဘ်ေေျရောေခ်ဲ ့

ေသညေ်ိ ုကေုံရတွ့ခဲေ့ပပီး ပဖစပ်ါသည။် သူ့ေျွနဘ်ေတငွ ်

နယ်ချဲ့အုပ်စုိးသူတ့ုိေ ၎င်းတ့ုိ၏စုိးမုိးပခယ်လှယ်မှု အဓွန့်ေှည် 

တညတ်ံရ့စရေးအတေွ ်တိငု်းေင်းသားရသွးချင်းတိုက့ေား

တငွ ်အမျ ိုးမျ ိုးရသွးခွသဲပလ်ှေ ိုခဲက့ေပခင်းရကောင့ ်တိငု်းေင်း 

သားများ၏ စည်းလံုးညီညွတ်မှုရလျာ့ပါးခ့ဲေပပီး ပပည်ရထာင်စု 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ တဖတဖာ်ေါေီလ ၁၂ ေေ်တန့ေွင် ေျတောေ်တသာ 
(၇၄) နှစ်တြမာေ် ြပည်တောင်စုတန့အခမ်းအနားသို့ တပးပို့တသာသေဏ်လွှာ

(၁၂−၂−၂၀၂၁)

စတိဓ်ာတ ်ပပိုေွခဲဲေ့သညမ်ှာလည်း သတပိပုဆငပ်ခငဖ်ယွ ်

သမိုင်းသင်ခန်းစာတစ်ေပ်ပင် ပဖစ်ပါသည်။ 

 ဆုံးရှုံးခဲေ့ရသာ နိငုင်ံလ့တွလ်ပရ်ေး ပပနလ်ညေ်ေှေိန ်

အတေွ ်တိငု်းေင်းသားပပညသ်မူျားသည ်နိငုင်ံတ့ပမ်ရတာ ်

နှင့်အတူ လေ်တွဲော အသေ်ရပါင်းများစွာရပး၍ 

မရလှောရ့သာ ဇွဲလုံ့လပဖင့် အခေ်အခဲများစွာေို ေင်ဆိုင် 

ပဖတသ်န်း ကေိုးပမ်းခဲက့ေပါသည။် ထိသုိုက့ေိုးပမ်းောတငွ ်

နိုင်ငံ့ရခါင်းရဆာင်များ၏ ရပဖာင့်မတ်တည်ကေည်သည့် 

ဦးရဆာင်မှုပဖင့် တုိင်းေင်းသားညီအစ်ေုိ ရမာင်နှမများအကေား 

ချစ်ကေည်ရသွးစည်းမှုနှင့် ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေို 

အခိုင်အမာ ပပန်လည်တည်ရဆာေ်နိုင်ခဲ့ကေပါသည်။ 

ယင်းသို့ရသာ ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ် အေင်းခံသည့် 

ရသွးစည်းညီညွတ်မှု၏ အထိမ်းအမှတ်သေ်ရသအပဖစ် 

ရတာင်တန်းနှင့် တရပါင်းတစည်းတည်း လွတ်လပ်ရေး 

ေယူကေေန် သန္နိဋ္ဌာန်ပဖင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ 

(၁၂) ေေ်ရန့တွင် ပင်လံုစာချုပ်ေုိ လေ်မှတ်ရေးထိုးနိငုခ်ဲ ့

ကေပါသည်။ ထိုသို့  တိုင်းေင်းသားရသွးချင်းတို့၏ 

ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေို သေ်ရသထူနိုင်ခဲ့သည့် 

ရဖရဖာေ်ါေီလ (၁၂) ေေရ်န့ေို ပပညရ်ထာင်စုရန့အပဖစ် 

သမိုင်းရမာ်ေွန်းတင် သတ်မှတ်ဂုဏ်ပပုခဲ့ကေသည်မှာ 

ယရန့ဆိုလှေင် (၇၄) နှစ် ပပည့်ရပမာေ်ခဲ့ပပီ ပဖစ်ပါသည်။ 
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ချစ် ကြည်ဖလးစားအြ်ြါဖသာ ပြည်ဖထာင်စုေွား  

တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ြိုဖမာင်နှမများ ခင်ဗျား -

 ပငလ်ုစံာချုပ၏် အသီးအပငွ့ေ်လဒအ်ပဖစ ်ရတာင ်

တန်းနှင့်ရပမပပန့်ရဒသများ ညီညွတ်ရပါင်းစည်းပပီး 

တပ်မရတာ်နှင့်အတူ ပမန်မာ့လွတ်လပ်ရေးေို ၁၉၄၈ 

ခနုစှ၊် ဇနန်ေါေလီ (၄) ေေရ်န့တငွ ်ပပနလ်ညေ်ယနူိငုခ်ဲက့ေ 

ပါသည။် ယင်းသို ့နိငုင်ရံတာတ်စေ်န်းလုံး စစုစုည်းစည်းပဖင့ ်

လွတ်လပ်ရေးေုိ ပပန်လည်ေယူရပးနုိင်ခ့ဲသည့် ပပည်ရထာင်စု 

စိတ်ဓာတ်ေို  တိုင်းေင်းသားရသွးချင်းများအကေား 

ထာေစဉေ်နိ်းရအာင်း တညတ်ံရ့စေန ်ဆေလ်ေထ်နိ်း 

သမိ်းော ပပညရ်ထာငစ်ပုမနမ်ာနိငုင်ရံတာက်ေီး အဓနွ့်ေညှ ်

တညတ်ံရ့ေး၊ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်ေးတိုေ့ိ ုမမှတိမ်သနု ်ဆေ ်

လေ်ကေိုးပမ်းသွားကေေမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

 လွတ်လပ်ရေးေေှိပပီး မကောမီမှာပင် အရကောင်း 

အမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပပိုေဲွော စတင် 

ပဖစ်ပွားခဲ့ေသည့် ပပည်တွင်းလေ်နေ်ေိုင် ပဋိပေ္ခေို 

ယရန့ောလတိငုရ်အာင ်အပပီးတိငု ်မရပဖေငှ်းနိငုရ်သးပခင်း၊ 

အမျ ိုးသားပပနလ်ညသ်င့ပ်မတရ်ေးနငှ့ ်ပပညရ်ထာငစ် ုပငမိ်း 

ချမ်းရေးေို ခိုင်ခိုင်မာမာ မတည်ရဆာေ်နိုင်ရသးပခင်း

တိုရ့ကောင့ ်နိငုင်ရံတာ၏်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေမ်ှု ရနှာင့ရ်နှးရနေ 

သညေ်ိ ုတိငု်းေင်းသားညရီနာငမ်ျားအားလုံး ရောင်းစွာ 

သပိမငက်ေပပီး ပဖစပ်ါသည။် ပပညရ်ထာငစ်ပုငမိ်းချမ်းရေးေိ ု

အပပည့အ်ေ ရဖာရ်ဆာငန်ိငုပ်ခင်း မေှရိသးသမှေ ဖွံ့ပဖိုးတိုး 

တေ်မှု၏ အေျ ိုးတေားများေို ပပည်ရထာင်စုသား 

အချင်းချင်း ရေမှေခစံားနိငုေ်န ်အခငွ့အ်လမ်းများ နည်းပါး 

ရနဆဲ ပဖစ်ပါသည်။ 

 နိငုင်ရံတာအ်ရနပဖင့ ်တိငု်းေင်းသားညရီနာငမ်ျား 

အားလုံး တန်းတခူစံားနိငုမ်ည့ ်ရေေညှတ်ညတ်ံခ့ိငုပ်မပဲပီး 

ဟနခ်ျေည်ရီသာ ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတေမ်ှုများ ရဖာရ်ဆာငန်ိငုေ်န ်

အတွေ် အမျ ိုးသားပပန်လည်သင့်ပမတ်ရေးနှင့် ပပည်ရထာင်စု 

ပငိမ်းချမ်းရေးေို ခိုင်မာသည့်သန္နိဋ္ဌာန်ပဖင့် ကေိုးပမ်း 

ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှေိာ တစန်ိငုင်လံုံး ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှု 

ေပစ်ရဲေးသရဘာတစူာချုပေ်ိ ုတိငု်းေင်းသား လေန်ေ ်

ေိငုအ်ဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့အထ ိလေမ်တှရ်ေးထိုးနိငုခ်ဲပ့ပီး ပဖစပ်ါ 

သည်။ ထို့ပပင် ဘုံသရဘာတူညီချေ်များ ေယူနိုင်ခဲ့ပပီး 

ပငမိ်းချမ်းရေး ရေှ့လပုင်န်းစဉမ်ျားေိပုါ သရဘာတ ူချုပဆ်ိ ု

နိုင်ခဲ့ပပီး ပဖစ်ပါသည်။

 တပမ်ရတာအ်ရနပဖင့ ်တစန်ိငုင်လံုံးပစခ်တတ်ိေု်

ခိုေ်မှုေပ်စဲပပီး ခိုင်မာသည့် ထာေေပငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေး 

အတေွ ်နိငုင်တံစေ်န်းလုံးတငွ ်နိငုင်ရံတာ ်ောေယွရ်ေး 

နှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ော ေိစ္စေပ်များမှအပ စစ်ရေးဆိုင်ော 

လှုပေ်ှားမှုများေိ ုအချနိေ်ာလအပိငု်းအပခားပဖင့ ်ေပဆ်ိငု်း 

ရပးလျေ်ေှိ ပပီး ပငိမ်းချမ်းရေးရဆွးရနွးမှုများေို ပိုမို  

ထိရောေ်ရစေန် ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပါသည်။ 

ချစ် ကြည်ဖလးစားအြ်ြါဖသာ ပြည်ဖထာင်စုေွား  

တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ြိုဖမာင်နှမများခင်ဗျား - 

 အတိတ်သမိုင်း၏ လွတ်လပ်ရေးကေိုးပမ်းမှုတွင် 

ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်သည် အေင်းခံပဖစ်သလုိ အနာဂတ် 

ဒမီိေုရေစနီိငုင်ရံတာက်ေီး တညရ်ဆာေရ်ေး၏ အရပခခ ံ

အုတ်ပမစ်မှာလည်း ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင် ပဖစ်ပါသည်။ 

တုိင်းေင်းသားညီအစ်ေုိရမာင်နှမများအားလံုး ညီညွတ်စွာ 

အချင်းချင်း အပပနအ်လနှခ်ျစခ်ငရ်လးစားမှုပဖင့ ်စည်းလုံး 

ညီညွတ်သည့် ပပည်ရထာင်စုကေီး တည်ရဆာေ်မည် 

ဟူရသာ ခိုင်မာသည့်သန္နိဋ္ဌာန်သည် ပပည်ရထာင်စု 

စိတ်ဓာတ်ပင် ပဖစ်ပါသည်။ ပငိမ်းချမ်းတည်ပငိမ်သည့် 

ဒီမိုေရေစီနိုင်ငံရတာ်ကေီးေို ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ် 

ပဖင့်သာ ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရဆာေ်မည်ပဖစ်ော အေည် 

အချင်းပမင့်မား၍ ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရသာ 

မျ ိုးဆေ်သစ်များေိုလည်း ပပုစုပျ ိုးရထာင်သွားေမည် 

ပဖစ်ပါသည်။

 အနာဂတဒ်မီိေုရေစနီိငုင်ရံတာက်ေီးေိ ုရအာငပ်မင ်

စွာပုံရဖာ်တည်ရဆာေ်နိုင်ရေးအတွေ် တိုင်းေင်းသား 

ပပည်သူတစ်ေပ်လုံးအရနပဖင့် တည်ဆဲဥပရဒများေို 

ရလးစားလိေုန်ာကေေမည ်ပဖစပ်ါသည။် တညဆ်ဥဲပရဒ 

များ၏ အသေ်ရသွးရကော (Mother Law) သည် ဖဲွ့စည်းပံု 

အရပခခဥံပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)် ပဖစေ်ာ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရဒ 
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ေိလုည်း ထနိ်းသမိ်းရစာင့ရ်ေှာေက်ေေမည ်ပဖစပ်ါသည။် 

ချစ် ကြည်ဖလးစားအြ်ြါဖသာ ပြည်ဖထာင်စုေွား  

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ြို ဖမာင်နှမများ ခင်ဗျား -

 ဒီမိုေရေစီေိုရဖာ်ရဆာင်ောတွင် နိုင်ငံရတာ် 

အတွေ် အရေးအကေီးဆံုးရသာ လုပ်ငန်းသည် ပပည်ရထာင်စု 

မပပိုေွရဲေး၊ တိငု်းေင်းသားစည်းလုံးညညီတွမ်ှု မပပိုေွရဲေး၊ 

အချုပအ်ပခာအာဏာ တညတ်ံခ့ိငုပ်မရဲေးဟသူည့ ်ဒိုတ့ာေန ်

အရေးသုံးပါးပဲ ပဖစ်ပါသည်။ ဒို့တာေန်အရေးသုံးပါးေို 

ောေယွရ်စာင့ရ်ေှာေရ်ေးသည ်တပမ်ရတာ၏် အဓေိ 

တာေနပ်ဖစသ်ည့အ်တေွ ်နိငုင်ရံတာ၏်တာေနအ်ေပေ်ပေ်ိ ု

တပ်မရတာ်အား လွှဲရပပာင်းရပးထားပပီး ပဖစ်ပါသည်။ 

တိငု်းေင်းသား ပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံးေလည်း ဒမီိေုရေစေီို

ရအာင်ပမင်စွာ အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်နိုင်ရေး 

အတွေ် ဒို့တာေန်အရေးသုံးပါးေို လေ်ေိုင်ထားပပီး 

တပမ်ရတာန်ငှ့အ်တ ူေိငု်းေန်းပူးရပါင်း ရဆာငေ်ေေသ်ွား 

ကေေန် အရလးအနေ် တိုေ်တွန်းလိုပါသည်။ 

 တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးစမုျားစွာ မှတီင်းရနထိငုလ်ျေ ်

ေှသိည့ ်မမိတိိုန့ိငုင်အံတေွ ်အချင်းချင်းရသွးစည်းညညီတွ ်

မှုေိှမှသာ ပပည်ရထာင်စုကေီးမပပိုေဲွဘဲ အချုပ်အပခာအာဏာ 

တည်တ့ံခုိင်ပမဲမည်ဆုိသည်ေုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာ 

ေေှခိဲပ့ပီး ပဖစပ်ါသည။် အနာဂတတ်ငွလ်ည်း အလားတပူင ်

တိငု်းေင်းသားညအီစေ်ိရုမာငန်မှများ၏ ေျစလ်ျစခ်ိငုမ်ာ 

သည့ ်ညညီတွရ်သာ စရုပါင်းအားေိ ုဆေလ်ေက်ေိုးပမ်း 

တည်ရဆာေ်သွားကေေမည် ပဖစ်ပါသည်။

 မျေရ်မှာေေ်ာလတငွ ်ေမ္ဘာတစေ်န်း၌ ေငဆ်ိငု ်

ကေုံရတွ့ရနေရသာ ေူးစေ် ပမန်ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ  

COVID-19 ောေွယထ်နိ်းချုပ ်ေသုရေးလပုင်န်းများေိ ု

လည်း နိုင်ငံရတာ်အရနပဖင့် ဘေ်ရပါင်းစုံမှ အစွမ်းေုန် 

ကေိုးပမ်းရဆာင်ေေေ်ရပးလျေ်ေှိသလို ဆေ်လေ်၍ 

အေှိန်အဟုန်ပဖင့် ရဆာင်ေေေ်သွားမည်ပဖစ်ပါရကောင်း 

အသိရပးအပ်ပါသည်။

 ေပရ်ောဂါောလအတငွ်း တိငု်းေင်းသားပပညသ် ူ

များ၏ လမူှုစီးပွားဘေများ ထခိိေုန်စန်ာမှု ရလျာပ့ါးရစ 

ရေးနငှ့အ်တ ူေပရ်ောဂါရဘးအလနွ ်ောလတငွလ်ည်း 

တိငု်းေင်းသားပပညသ်မူျား၏ လမူှုစီးပွားဘေများ အလျင ်

အပမန် ပပန်လည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်လာရစရေးတို့အတွေ် 

နိုင်ငံရတာ်နှင့်  တိုင်းေင်းသားပပည်သူတစ်ေပ်လုံး၏ 

စည်းေမ်းတေျရဆာငေ်ေေရ်သာ ညညီတွမ်ှုစမွ်းအားပဖင့ ်

ထထိရိောေရ်ောေ ်ရဆာငေ်ေေသ်ွားမညပ်ဖစပ်ါရကောင်း 

ရလးနေစ်ွာ ဆန္ဒပပုလျေ ်သေဏလ်ွှာရပးပိုအ့ပပ်ါသည။်

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးမင်းဖအာင်လှိုင်

နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ဖရးဖြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်မဖတာ်ြာြွယ်ဖရးဦးစီးချုြ်
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 ယရန့သည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၅ 

ေေ်ရန့ေ ဗမာ့အသံ (Burma Broadcasting Service 

- BBS) အမညပ်ဖင့ ်စတငခ်ဲသ့ည့ ်ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ရ်ပုပ်မင ်

သံကေား၏ (၇၅) နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုရန့ ပဖစ်ပါသည်။ 

လူ့ဘေသေတ်မ်းနငှ့ ်ပပနလ်ညဆ်န်းစစက်ေည့ပ်ါေ ၇၅

 နှစ်ဆိုရသာ အေေယ်သည် ဆယ်စုနှစ်ရပါင်းများစွာေိ ု

ပဖတရ်ေျာေ်ာ အခေအ်ခ၊ဲ စနိရ်ခါ်မှု၊ ရပပာင်းလတဲိုးတေ ်

မှုစသည့ ်အရတွ့အကေုံဗဟသုတုများစွာ ကေယေ်ရနပပပီဖစ ်

ပါသည်။

 “ပပနက်ေားရပးေန၊် ပညာရပးေနန်ငှ့ ်ရဖျာရ်ပဖရပး 

ေန်” ဟူရသာ ရဆာင်ပုဒ်ပဖင့် ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံ 

အတွင်း ရနထိုင်ကေရသာ တိုင်းေင်းသားပပည်သူလူထု၊ 

ပပညပ်နိငုင်မံျားသို ့ရောေေ်ှရိနကေသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံ၊ူ 

နိငုင်သံားများနငှ့ ်အပခားပေသိတမ်ျားအတေွ ်အသပိညာ 

ဗဟသုတု၊ အကေားအပမငန်ငှ့ ်သတင်းတိုေ့ိ ုရခတအ်ဆေ ်

ဆေေ်ေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေေရ်ပးနိငုခ်ဲသ့ည့ ်ပမနမ်ာအ့သ ံ

နှင့်ရုပ်ပမင်သံကေားသည် ပမန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ 

အကေား၌သာမေ ေမ္ဘာ့နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ၏ စိတ် 

နှလုံး၌ အပမဲတည်ေှိရနမည်ပဖစ်ပါသည်။

 ပမန်မာ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းများေို ၁၉၃၆-၁၉၃၇ 

ခနုစှတ်ငွ ်စတငစ်မ်းသပ ်အသလံွှင့ခ်ဲသ့ည ်ဆိရုသာလ်ည်း 

လတွလ်ပရ်သာ အမျ ိုးသားအသလံွှင့ဌ်ာနတစခ် ုမဟတု ်

ြမန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်ြမင်သံကေား၏
(၇၅)နှစ်တြမာေ် စိန်ေေုအေိမ်းအမှေ်တန့ေွင်တပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ

(၁၅−၂−၂၀၂၁)

ခဲရ့ကောင်း ရတွ့ေှေိပါသည။် ၁၉၄၅ ခနုစှ၊် မတလ်ဆန်း၌မ ူ

ေန်ေုန်ပမို့၌ ပမန်မာ့ရတာ်လှန်ရေးတပ်မရတာ် အသံ 

လွှင့ဌ်ာန ထရူထာငေ်ာ လတွလ်ပရ်သာ အမျ ိုးသားအသ ံ

လွှင့်ဌာနတစ်ခုေို အစပျ ိုးခဲ့ပါသည်။

 ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ပမင်သံကေားသည် ရခတ် 

အဆေ်ဆေ်တွင် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ စိန်ရခါ်မှုများေို 

ေငဆ်ိငုရ်ေျာလ်ွှားော ရခတမ်နီည်းပညာများေိ ုအသုံး 

ပပုပပီး ေမ္ဘာနှင့်အညီ ေင်ရပါင်တန်းနိုင်ရေး ပပည်သူ့ 

အေျ ိုးပပုေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများေို ဆန်းသစ်ရသာ 

အပမငသ်စ၊် အသငွသ်ဏ္ဌာနသ်စမ်ျားပဖင့ ်ပပုပပငရ်ပပာင်းလ ဲ

ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိရကောင်း ရတွ့ေှိေပါသည်။

 ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၅ ေေ်ရန့တွင် 

ပမန်မာနိုင်ငံ အသံလွှင့်လုပ်ငန်း “ေန်ေုန်ရေဒီယို” 

(Rangoon Radio)ေုိ “ဗမာ့အသံ”(Burma Broadcasting 

Service - BBS) ဟ၍ူ ရပပာင်းလရဲခါ်တငွလ်ာခဲခ့ျနိမ်စှ၍ 

ပပည်သူလူထုအတွေ် အစီအစဉ်ေဏ္ဍအသစ်များေို 

တီထွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ေင်ဒါမီယာ “ဗမာ့အသံ”၊ 

အမိရ်စာင့အ်စိုးေလေထ်ေတ်ငွ ်ပပညလ်မ်းအသလံွှင့ရ်ု ံ

သစက်ေီးေိ ုရပပာင်းရေှေ့ထတုလ်ွှင့ခ်ဲသ့ည့ ်“ပမနမ်ာအ့သ”ံ၊ 

ရတာ်လှန်ရေးအစိုးေရခတ်နှင့် လမ်းစဉ်ပါတီရခတ်များ 

တငွ ်“ပမနမ်ာအ့သ”ံနငှ့ ်၁၉၇၂ ခနုစှတ်ငွ ်“ပပနက်ေားရေးနငှ့ ်

အသံလွှင့်ဦးစီးဌာန”၊ တပ်မရတာ်အစိုးေရခတ် ၁၉၉၁ 
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ခနုစှတ်ငွ ်“ပမနမ်ာရ့ပုပ်မငသ်ကံေားနငှ့ ်အသလံွှင့ဦ်းစီးဌာန” 

၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် “ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ပမင်သံကေား” 

အမည်များပဖင့်  ပပည်သူအတွေ် ပပန် ကေားရပးေန်၊ 

ပညာရပးေန်၊ ရဖျာ်ရပဖရပးေန် ေည်ေေယ်ချေ်များပဖင့် 

တာေန်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ပါသည်။

 ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ရ်ပုပ်မငသ်ကံေား၏ (၇၅)နစှရ်ပမာေ် 

အခါသမယတွင်လည်း စိန်ေတုအထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပပု 

အစီအစဉ်ပပုလုပ်ပပီး MRTV ၏ ရအာင်ပမင်မှုများေို 

မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပပုတင်ဆေ်ခဲ့ပါသည်။ MRTV ၏   

(၇၅)နှစ်ရပမာေ် စိန်ေတုအထိမ်းအမှတ်အပဖစ် ပမန်မာ့ 

အသံရေဒီယိုေလည်း “Myanmar Radio” အမည်ပဖင့် 

အဂဂလပိဘ်ာသာသီးသန့် FM Channel အသစတ်စခ်ေုို 

ေနေ်နု၊် မန္တရလး၊ ရနပပညရ်တာတ်ိုတ့ငွ ်ေနဦးနားဆင ်

နိုင်ေန်ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပပီး MRTV ရုပ်သံလိုင်းအစီအစဉ် 

တွင်လည်း အဂဂလိပ်ဘာသာပဖင့် သတင်းအစီအစဉ်ေုိ 

စတင်ထည့်သငွ်း ထုတ်လွှင့်သွားရတာ့မညပ်ဖစ်ပါသည်။

 ယရန့ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 

လေ်ထေ်၌လည်း ပမန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်ပမင်သံကေား 

အရနပဖင့် ပပည်သူလူထုသို့ ေည်ေေယ်ချေ်များအတိုင်း 

အေှနိအ်ဟနုမ်ပျေ ်ရအာငပ်မငစ်ွာ ဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေေ ်

လျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေပါသည။် ထိုအ့တ ူပပနက်ေားရေးနငှ့ ်

ပပညသ်ူ့ဆေဆ်ရံေးဦးစီးဌာန၊ ပုနံှပိရ်ေးနငှ့ထ်တုရ်ေရေး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပမန်မာ့ 

အသံနှင့်ရုပ်ပမင်သံကေားတို့အရနပဖင့်လည်း ပပည်သူ့ 

ဆေဆ်ရံေးတာေန၊် ပပနက်ေားရေးတာေနမ်ျားနငှ့ ်မဒီယီာ 

လပုင်န်းများေိ ုရအာငပ်မငစ်ွာ ရဆာငေ်ေေလ်ျေေ်ှပိါသည။် 

ပမနမ်ာအ့သနံငှ့ရ်ပုပ်မငသ်ကံေားအရနပဖင့ ်(၇၅)နစှရ်ပမာေ ်

စနိေ်တရုန့မသှည ်နိငုင်ရံတာအ်တေွ ်ထာေေေှရိနမည့ ်

နိုင်ငံရတာ်ေ အားထားေရသာ၊ ပပည်သူေ အားေိုး 

ေရသာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ပဖစ်ပါရစရကောင်း သေဏ်လွှာ 

ပါးအပ်ပါသည်။

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးမင်းဖအာင်လှိုင်

နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ဖရးဖြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်မဖတာ်ြာြွယ်ဖရးဦးစီးချုြ်

GGGG HHHH
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ချစက်ြညဖ်လးစားအြြ်ါဖသာ ချင်းပြညန်ယ ်အတငွ်းရှ ိ
တိုင်းရင်းသား မိေပြည်သူ ညီအစ်ြိုဖမာင်နှမများ 
ခင်ဗျား -

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ (၂၀) ေေ်ရန့တွင် 
ေျရောေ်သည့် (၇၃) နှစ်ရပမာေ် ချင်းအမျ ိုးသားရန့ 
မဂဂလာအခါသမယ၌ ချင်းပပည်နယ်အတွင်းသာမေ ပမန်မာ 
နိငုင်နံငှ့ ်ေမ္ဘာန့ိငုင်အံသီးသီးတငွ ်ရောေေ်ှရိနထိငုလ်ျေ ်
ေှိကေရသာ ချင်းတိုင်းေင်းသား ညီအစ်ေိုရမာင်နှမများ 
အားလံုး ရောင်းေျ ိုးချမ်းသာ မဂဂလာအပဖာပဖာနှင့် ပပည့်စံု 
ကေပါရစရကောင်း၊ ဆုရတာင်းရမတ္တာ ပို့သအပ်ပါသည်။

ပဗိတသိှေေိလုိနုနီယခ်ျဲ့တိုသ့ည ်၁၈၈၅ ခနုစှတ်ငွ ်
ပမန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးေို သိမ်းပိုေ်ေျွန်ပပုပပီးသည့် 
ရနာေ် ရတာင်တန်းနှင့် ရပမပပန့်ရဒသများေို ရသွးခွဲ 
အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ချင်းတိုင်းေင်းသားတို့သည် ေိုလိုနီ 
လေရ်အာေေ်ရန လတွရ်ပမာေေ်န ်အသေရ်သွးရချွး 
အိုးအမိစ်ည်းစမိမ်ျားစွာေိ ုစရတးပပီး ကေိုးပမ်းရဆာငေ်ေေ ်
ခဲပ့ါသည။် လတွလ်ပရ်ေးေေိှပပီးသည့ရ်နာေ် ၁၉၄၈ ခနုစှ၊် 
ရဖရဖာ်ေါေီလ (၂၀) ေေ်ရန့တွင် ချင်းပပည်နယ်၊ ဖလမ်း 
ပမို ့၌ လထူညုလီာခေံျင်းပပပီး တိေုသ်ကူေီးများ(ရစာဘ်ွား  
များ) အပုခ်ျုပသ်ည့စ်နစမ် ှဒမီိေုရေစအီပုခ်ျုပ ်ရေးစနစသ်ို ့
ရပပာင်းလေဲျင့သ်ုံးေန ်ဆုံးပဖတခ်ဲက့ေပါသည။် အပုခ်ျုပရ်ေး 
စနစရ်ဟာင်းမ ှဒမီိေုရေစအီပုခ်ျုပရ်ေး စနစသ်ို ့ရပပာင်းလ ဲ
ေန် ဆုံးပဖတ်ခဲ့သည့် ဖလမ်းပမို့၊ လူထုညီလာခံေျင်းပ 
ခ့ဲသည့် ရဖရဖာ်ေါေီလ (၂၀)ေေ်ရန့ေုိ “ချင်းအမျ ိုးသားဖန့” 
အပဖစ် ၁၉၅၀ ပပည့်နှစ်၊ ရအာေ်တို ဘာလ (၉) ေေ်ရန့ 
တငွ ်ေနေ်နုပ်မို့၌ ေျင်းပသည့ ်သတ္တမအကေမိ ်ချင်းရေး 
ောရောင်စီညီလာခံေ ရေေးချယ်သတ်မှတ် အတည်ပပု 
ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ အစပပုပပီး သတ်မှတ်ခ့ဲသည့် 
ချင်းအမျ ိုးသားရန့သည် ယခုအခါ (၇၃)  နှစရ်ပမာေ် ေှိခဲ့ပပီ 
ပဖစ်ပါသည်။ ချင်းအမျ ိုးသားရန့သည် ဘာသာစေား၊ 

ယဉရ်ေျးမှုသမိငု်းအစဉအ်လာနငှ့ ်ရိုးော ဓရလထ့ုံးတမ်း 
အေ တူညီသည့် ချင်းမျ ိုးနွယ်စုေင် အားလုံးအတွေ် 
သမိုင်းေင်ရန့ထူးရန့ပမတ် ပဖစ်ပါသည်။

ချင်းပပညန်ယသ်ည ်သဘာေပထေအီရနအထား 
အေ ရပမာေမ်ရှတာငသ်ိုသ့ယွတ်န်းရနသည့ ်ရတာငတ်န်း 
များ၊ ေှားပါးအပငမ်ျားရပါေရ်ောေပ်ပီး ေှားပါးသတ္တေါများ 
ခိုရအာင်းော ရခါနူးစုမ်ရတာင်၊ လှပသည့်ေိဒ်ရေေန်၊ 
ေုလားတန်ပမစ်၊ မဏိပူေ်ပမစ်၊ ရဘွနူးပမစ်၊ ဘုံတလာ 
ရေတံခွန် စသည့် လှပသည့် သဘာေအေင်းအပမစ်များ 
တည်ေှိော ပပည်နယ်တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။ လမ်းပန်း 
ဆေ်သွယ်ရေး ရောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမှေ သဘာေ 
ခေီးသွားလပုင်န်းများ အေှနိအ်ဟနုပ်ဖင့ ်တိုးတေလ်ာမည ်
ပဖစ်ပါသည်။

ချင်းအမျ ိုးသားရန့သည် ချင်းပပည်နယ်အတွင်း 
အုပ်ချု ပ်ရေးအာဏာနှင့် အခွင့်အရေးအားလံုးေုိ ရစာ်ဘွား 
များ၊ တိုေ်သူကေီးများ၊ ေောသူကေီးများေသာ သားစဉ် 
ရပမးဆေအ်ရမဆွေခ်ေံာ ၎င်းတိုလ့ေေ်ယ ်ထားေှသိည့ ်
ပရဒသောဇအ်ရမ ွေိလုိနုအီရမ ွပရဒသောဇအ်ပုခ်ျုပရ်ေး 
စနစ်ရဟာင်းအား ဒီမိုေရေစီစနစ်နှင့် အစားထိုးေန် 
ဆုံးပဖတ်ခဲ့ရသာရန့ပဖစ်ပပီး ချင်းမျ ိုးနွယ်စုေင် အားလုံး 
အတွေ် ရလးနေ်ရသာ အဓိပ္ပာယ်ေှိပပီး အနှစ်သာေ 
ပပည့်ေရသာ သမိုင်းေင်ရန့ထူးရန့ပမတ် ပဖစ်ပါသည်။

ချင်းတိုင်းေင်းသားတို့သည် နယ်ချဲ့ေိုလိုနီနှင့် 
ဖေ်ဆစ်တ့ုိအား ဆန့်ေျင်ရတာ်လှန်ရေး၊ နုိင်ငံလွတ်လပ်ရေး 
ကေိုးပမ်းမှုတို့တွင် အပခားတိုင်းေင်းသားများနှင့်အတူ 
လေတ်ွပဲါေငခ်ဲက့ေပါသည။် လတွလ်ပရ်ေးေပပီးရနာေပ်ိငု်း 
တွင်လည်း ချင်းအမျ ိုးသားများသည် အပခားတိုင်းေင်း 
သားများနှင့် ရောင်းတူဆိုးဖေ်၊ ရအးအတူပူအမှေ၊ 
ပပညရ်ထာငစ်ကုေီးအတငွ်း အတတူေလွေတ်ွပဲပီး ညညီ ီ
ညွတ်ညွတ်ရနထိုင်ခဲ့ကေပါသည်။ ချင်းတိုင်းေင်းသား 

(၇၃) နှစ်တြမာေ် ချင်းအမျ ို းသားတန့အခမ်းအနားသို့ တပးပို့တသာသေဏ်လွှာ
(၂၀−၂−၂၀၂၁)
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အနွယ်ေင် အချင်းချင်းရသာ်လည်းရောင်း ချစ်ကေည် 
ေင်းနှီးစွာ ရနထိုင်ကေသည့်အတွေ် ချင်းအမျ ိုးသား 
အများစုတို့ရနထိုင်ော ချင်းပပည်နယ်သည် ရယဘုယျ 
အားပဖင့် တည်ပငိမ်ရအးချမ်းခဲ့ပါသည်။

သို့ပဖစ်ပါ၍ ရတာင်တန်းထူထပ်ပပီး လမ်းပန်း 
ဆေ်သွယ်ရေးခေ်ခဲသည့်  ချင်းရတာင်တန်းများ  
အရပါ်တွင် ဆေ်သွယ်သွားလာရေး အဆင်ရပပရစရေး 
အတွေ် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေအရနပဖင့် လမ်းများအသစ် 
ရဖာေ်လုပပ်ခင်းနှင့် အဆင့ပ်မှင့်တင်ပခင်းများ ဦးစားရပး 
ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပါသည်။ အလားတူ ချင်းပပည်နယ် 
အတွင်းေှိ တိုင်းေင်းသားပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘေ 
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် အရပခခံပညာရေျာင်းများ
ဖွင့်လှစ်ရပးပခင်း၊ အဆင့်တိုးပမှင့်ရပးပခင်း၊ ပညာရေး 
ဆိုင်ောအရဆာေ်အအုံများ ပပုပပင်ရပးပခင်းနှင့် ဆော/
ဆောမများ တိုးချဲ့ခန့်ထားရပးပခင်း ၊ ေျန်းမာရေး 
ရစာင့်ရေှာေ်မှုအတွေ် ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများ တိုးချဲ့ 
ဖွင့်လှစ်ရပးပခင်းနှင့် ဆောေန်လိုအပ်မှု ပဖည့်ဆည်းရပး 
ပခင်းတို့ေို ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပါသည်။

ထို့အပပင် ချင်းပပည်နယ်အနှံ့အပပားတွင် မဟာ 
ဓာတ်အားလိုင်းမှလှေပ်စစ်မီးေေှိရေး၊ ဖလမ်းပမို့တွင် 
ချင်းပပည်နယ်၏   ပထမဆံုးရလယာဉ်ေွင်းတည်ရဆာေ်ရေး 
စီမံေိန်းနှင့် ပလေ်ေပမို့တွင် ေုလားတန်ပမစ်ေှမ်း 
ဖွံ့ပဖိုးရေးစီမံေိန်းများေို ရဆာင်ေေေ်ရပးလျေ်ေှိော 
ေဏ္ဍအလိေု ်သသိာထငေ်ှားသည့ ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေမ်ှုများ 
ေေှရိနပပ ီပဖစပ်ါသည။် ရဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်ေး လပုင်န်း 
များရဆာင်ေေေ်ောတွင် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေနှင့်အတူ ချင်း
တိုင်းေင်းသားပပည်သူများေလည်း လေ်တွဲကေိုးပမ်း 
ရဆာင်ေေေ်သွားေန် လိုအပ်မည် ပဖစ်ပါသည်။ 

နိငုင်ရံတာအ်စိုးေအရနပဖင့ ်တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုး 
အသီးသီးတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ၊ ယဉ်
ရေျးမှုရိုးောဓရလပ့ွရဲတာမ်ျား၊ ဘာသာစေား၊ စာရပနငှ့ ်
တိုင်းေင်းသား အခွင့်အရေးများေို ပိုမိုဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ် 
ရစေန် ေည်မှန်းချေ်ထား ရဆာင်ေေေ်လျေ်ေှိပါသည်။ 
ချင်းတိုင်းေင်းသား မျ ိုးနွယ်စုများအရနပဖင့်လည်း 
မမိတိိုဘ့ာသာစေား၊ စာရပ၊ ယဉရ်ေျးမှု၊ ဓရလထ့ုံးတမ်း 
အစဉ်အလာများ ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတေ်ပပီး မိမိတို့၏ရိုးော 
ယဉရ်ေျးမှုများ မရပျာေပ်ျေရ်အာင ်ပမငှ့တ်င ်ထနိ်းသမိ်း 
ရေး ကေိုးပမ်းရဆာင်ေေေ်သွား ကေေန်  တိုေ်တွန်း  

လိုပါသည်။ မတူညီရသာ တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုတို့၏ 
ယဉရ်ေျးမှု၊ ဓရလထ့ုံးတမ်းနငှ့ ်ဘာသာ၊ စာရပတိုသ့ည ်
ပပည်ရထာင်စု၏ ပရဒသာစုံအလှတေားများပင် ပဖစ်ပါ 
သည်။ သို့ပဖစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ ရိုးောယဉ်ရေျးမှု၊ ဓရလ့ 
ထုံးတမ်းများ၊ ဘာသာစေား၊ စာရပများေို ယခုထေ် 
မေတိုးပမငှ့ပ်ပီး ထနိ်းသမိ်းောေယွ၍် ပပညရ်ထာငစ်ကုေီး 
၏အလေှိ ုဖနတ်ီးပုရံဖာရ်ပးကေေန ်တိေုတ်နွ်းလိပုါသည။်

ချင်းတိုင်းေင်းသားများအရနပဖင့် ရဒသအလိုေ် 
ဘာသာစေားနှ င့်  စာရပမတူညီ ကေရသာ်လည်း  
“မတူြွဲပြားမှုြို စည်းလုံးမှုအင်အားတစ်ရြ”် (Unity 
in diversity) အပဖစ ်အသုံးချတတပ်ပီး ချင်းပပညန်ယက်ေီး 
တစ်ခုလုံး ဟန်ချေ်ညီညီ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်လာရစေန်၊ 
စွမ်းေည်နှင့် စွမ်းအားေှိရသာ လူသားအေင်းအပမစ်များ 
ပိုမိုတည်ရဆာေ်နိုင်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ အစဉ်အလာ 
ကေီးမားပပီး ချင်းလမူျ ိုးများ တစလ်ုံးတစေ်တည်း စစုည်း 
ရစခဲ့ရသာ ရအာေ်ချင်းငှေ်ပမာ သစ္စာေှိမှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊ 
အမှန်တေားေုိ ချစ်ပမတ်နုိးမှုများသည် လေ်ေိှ ချင်းတုိင်းေင်း 
သားများ၏ ဓရလစ့ရိေုမ်ျားပဖစပ်ပီး ယင်းစရိေုရ်ောင်း 
များပဖင့ ်နိငုင်ရံတာက်ေီးေိ ုရစာင့ထ်နိ်းောေယွဖ်ို ့တာေန ်
ေှိမည်ပဖစ်ပါသည်။

ပပည်ရထာင်စုသားအားလုံးနှင့် တိုင်းေင်းသား 
ပပည်သူအားလုံးတို့ေ လိုလားရတာင့်တရနသည့် ဒီမို 
ေရေစီရေး၊ အမျ ိုးသားတန်းတူရေးနှင့် စည်းေမ်း 
ပပည့်ေရသာ ဒီမိုေရေစီပပည်ရထာင်စု ရအာင်ပမင်စွာ 
တည်ရဆာေ်နိုင်ရေးအတွေ် တပ်မရတာ်အရနပဖင့် 
ပမန်မာနုိင်ငံ၏ (၁၀) နှစ်တာ ပါတီစံုဒီမုိေရေစီလမ်းရကောင်း 
မှာ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေးေို ဦးထိပ်ထားပပီး ပပည်သူနှင့် 
လေ်တွဲ၍ ရဆာင်ေေေ်ခဲ့ပါသည်။ ပပည်ရထာင်စုဖွား 
တိုင်းေင်းသားအားလုံးနှင့်အတူ ချင်းတိုင်းေင်းသား        
ညီအစ်ေိုရမာင်နှမများအရနပဖင့်လည်း ခိုင်မာသည့် 
ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပဖင့် ဆေ်လေ်ပူးရပါင်း ကေိုးပမ်း 
ရဆာငေ်ေေရ်ပးကေေန ်အရလးအနေထ်ားတိေုတ်နွ်းေင်း 
သေဏ်လွှာရပးပို့လိုေ်ပါသည်။

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးမင်းဖအာင်လှိုင်

နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ဖရးဖြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်မဖတာ်ြာြွယ်ဖရးဦးစီးချုြ်

GGGG HHHH




