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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ  )

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

ပြန်ကြားရေးေန်ကြီးဌာန
စာအုြ်အမှတ်စဉ် ( ၅၀/၂၀၂၁ )

ေုေ်တေသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ
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မာေိော
 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ် ၅

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၆

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ သံလွင်တံတား (ရချာင်းဆံု) ဆုိင်းဘုတ်ဖွင့်လှစ်ခခင်းအခမ်းအနားတွင် ရခပာကေားသည့် အမှာစေား ၇

 ၂။ မွန်ခပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ောေန်ထမ်းများအား ရတွ့ဆုံ ၁၁

  ရခပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃။ ရမာ်လမမိုင်တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ဆုံရခပာကေားသည့် အမှာစေား ၁၅

 ၄။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး (၈/၂၀၂၁)တွင်  ၁၇

  ရခပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၅။ ေမ္ဘာ့ပတ်ေန်းေျင်ထိမ်းသိမ်းရေးရန့အခမ်းအနားတွင် ရခပာကေားသည့် အမှာစေား ၂၀

 ၆။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၁၂/၂၀၂၁)တွင် ရခပာကေားသည့် အမှာစေား ၂၅

 ၇။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး (၉/၂၀၂၁)တွင်  ၂၉

  ရခပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၈။ (၉)ကေိမ်ရခမာေ် ရမာ်စေိုနိုင်ငံတောလုံခခုံရေးညီလာခံ (9th Moscow Conference on  ၃၄

  International Security) ၌ “The Asia-Pacific Region in the Context of Global Politics”

  ရခါင်းစဉ်ခဖင့် ရဆွးရနွးမှု (ရောေ်နုတ်ချေ်)
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၁။ ပြည်ရထာင်စုရေေးရြာြ်ြွဲရြာ်မေှင်ြို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာေင်းများ 

စစ်ရဆးပခင်းများအြါအေင် လုြ်ရဆာင်သင့်လုြ်ရဆာင်ထိုြ်သည်များြို 

ဥြရေနှင့်အညီ ဆြ်လြ်လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၂။ လတ်တရလာပဖစ်ြွားရနဆဲပဖစ်သည့် COVID-19 ြြ်ရောဂါ ြာြွယ်ရေး 

လုြ်ငန်းများြို အေှိန်အဟုန်မြျြ် ထိထိရောြ်ရောြ် ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ် 

သွားမည်။

၃။ COVID-19 ြြ်ရောဂါရကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားရေးလုြ်ငန်းများအား 

ပဖစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများပဖင့် အပမန်ဆုံးြုစားသွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေပငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြုမ်ှု 

ေြ်စဲရေးသရောတူစာချုြ်(NCA)ြါ သရောတူညီချြ်များအတိုင်း ပဖစ်နိုင်သမျှ 

အရလးထား လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၅။ အရေးရြါ်ြာလဆိုင်ော ပြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေေြ်ပြီးစီးြါြ 

ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားမျှတရသာ 

ြါတစီုေံမီိြုရေစ ီအရထရွထရွေေးရြာြြ်ွအဲား ပြနလ်ညြ်ျင်းြ၍ အနိငုေ်သည့ ်

ြါတီအား ေီမိုြရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်တာေန်အား လွှဲအြ်နိုင်ရေး 

ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ်သွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံရေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းခပည့်ေရသာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအခပည့် 

ေျင့်သုံးမပီး ဒီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရခခခံသည့် ခပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရဆာေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရဆာင်ရေး၊

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေမပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံခခားရေးမူေါဒေို ေျင့်သုံးမပီး 

နိုင်ငံများအကေား မငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ဆေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားရေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးခမူရေးေို အရခခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များခဖင့ ်ပိမုိဖုွံ့မဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွမ်ပီး အခခားစီးပွားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရဆာေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညမ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ဆာငမ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးခမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုဖတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားခပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရဆာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  ခပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူမီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရဆာင်ေွေ်ရဖာ်ရဆာင်ရေး၊

၃။ လူမှုရေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတခ်ဖစသ်ည့ ်ခပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေခ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာမပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်ခမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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သလံငွတ်တံား(ရချာင်းဆု)ံဆိငု်းဘတုဖ်ငွ့လ်စှခ်ခင်း   
အခမ်းအနားေို ဇွန်လ ၁ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် ေျင်းပ
ခပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊  
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး            
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား ရခပာကေားသည်။

အဆုိပါ အခမ်းအနားသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတ ူဇနီး ရဒါ်ကေူကေူလ၊ှ ရောငစ်ေီငမ်ျားခဖစက်ေသည့ ်
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်
ရေျာ်နှင့်  ဇနီး ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး မိုး ခမင့်ထွန်း ၊                    
မန်းမငိမ်းရမာင်၊  ရဒါေ်တာဗညားရအာင်မိုး၊  ရောင်စီ
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ခပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ ခဖစ်ကေသည့် ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ 
ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးရေှေရလး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီး 

သံလွင်ေံေား(တချာင်းဆုံ) ဆိုင်းဘုေ်ဖွင့်လှစ်ြခင်းအခမ်းအနားေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁ - ၆ - ၂၀၂၁ )

ချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးရအာင်နှင့် ဇနီး၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊  မနွခ်ပညန်ယ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာ်လင်းထွန်း ၊  
အရေှ့ရတာင်တုိင်းစစ်ဌာနချု ပ် တုိင်းမှူး ဗုိလ်ချု ပ်ေုိေုိရမာင်၊ 
ခပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ ဌာန
ဆိုင်ောတာေန်ေှိသူများနှင့် ရဒသခံတိုင်းေင်းသားခပည်
သူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ကြိုဆိုနှုတ်ဆြ်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားအား 
ရဒသခံ တိုင်းေင်းသားခပည်သူများေ ရိုးောအေအလှ
များခဖင့် ေင်းနှီးရနွးရထွးစွာ ကေိုဆိုနှုတ်ဆေ်ကေသည်။

ထို့ရနာေ် အခမ်းအနားေို  စတင်ေျင်းပော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်
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ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေား ရခပာကေားောတငွ ် 
ယရနခ့ပုလုပ်သည့်  တံတားအမည်  ရခပာင်းလဲသတ်မှတ်ခခင်း 
အခမ်းအနားသည် မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လိုအပ်ရနသည့် 
မငိမ်းချမ်းရေး၏အရခခခံ စည်းလံုးညီညွတ်ခခင်းသရဘာ 
တေား၊ ဒီမုိေရေစီစနစ်၏အရခခခံ ရဒသခံခပည်သူလူထု
ဆန္ဒသရဘာထားများေုိ လေ်ရတွ့ရဖာရ်ဆာငရ်ပးသည့ ်  
အခမ်းအနားတစ်ခုခဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ယခုတံတားေုိ 
ရဒသခံ ခပည်သူများ၏ စိတ်သရဘာဆန္ဒနှင့်အညီ 
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးေိုရေှးရှုမပီး မူလအမည် သံလွင်
တံတား(ရချာင်းဆုံ )အခဖစ် အမည်နာမ ခပန်လည်
ရခပာင်းလဲသတ်မှတ်ခခင်းခဖစ်ရကောင်း။
အမည်သတ်မှတ်ပြီး တည်ရဆာြ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်

သံလွင်ခမစ်ရပါ်တွင် တည်ရဆာေ်ထားသည့် ခမစ်ေူး 
တံတားများအနေ် ယခုခမင်ရတွ့ရနေသည့် သံလွင်
တံတား(ရချာင်းဆံု)သည် စတင်တည်ရဆာေ်စဉ်ေတည်း 
ေပင ်သလံငွခ်မစေ်ူးတတံား(ရချာင်းဆု)ံအခဖစ ်အမည်
သတ်မှတ်မပီး တည်ရဆာေ်ခဲ့ခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ စတင် 
တညရ်ဆာေစ်ဉေ်တည်းေ ထိေုဲသ့ို ့အမညရ်ပးထား
ခခင်းသည် ရဒသခံတိုင်းေင်းသားများ၏  သရဘာထား
ဆန္ဒအပါအေင ်ရဒသနငှ့ ်ေိေုည်သီင့ရ်လျာသ်ည့ ်အမည်

နာမခဖစ်သည့်အတွေ် သတ်မှတ်ရခါ်ရေါ်ရစခ့ဲခခင်း ခဖစ်ပါ
ရကောင်း။

ရဒသတစ်ခု စီးပွားရေးတိုးတေ်ရောင်းမွန်ရစေန်
အတွေ် လုံရလာေ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိမှု၊ 
လမ်းပန်းဆေ်သွယ်ရေး ရောင်းမွန်မှု၊ ဆေ်သွယ်ရေး
စနစ ်ရောင်းမနွမ်ှုနငှ့ ်လူ့စမွ်းအားအေင်းအခမစမ်ျား ရမွး
ထုတ်ရပးနုိင်မှုတ့ုိသည် အဓိေေျပါရကောင်း၊ ရချာင်းဆံု မမို့
အရနခဖင့် ဖွံ့ မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် အခခားရသာ 
အချေ်အလေ်များ သင့်တင့်ခပည့်စုံမှုေှိရနရသာ်လည်း 
လမ်းပန်းဆေ်သွယ်ရေးအေ ရေရကောင်းလမ်းေိုသာ 
အဓိေထားသုံးစွဲရနေသည့်အတွေ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှု
တွင် ရမျှာ်မှန်းသရလာေ်မေေှိခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိေပါ
ရကောင်း၊ ထို့အခပင် အဓိေထား အသုံးခပုရနေသည့် 
သံလွင်ခမစ်ရကောင်းသည်လည်း ရေစီးသန်သည့်ခမစ်   
တစ်ခုခဖစ်သည့်အခပင် ပင်လယ်ရေခပင်နှင့် ထိစပ်ရန 
သည့အ်တေွ ်ဒရီေအတေအ်ေျများရကောင့ ်ရေရကောင်း
ဆေသ်ယွ ်သွားလာမှုတငွလ်ည်း ရဘးအန္တောယအ်ခေ ်
အခဲများစွာနှင့် ေင်ဆိုင်ကေုံရတွ့ခဲ့ေပါရကောင်း၊ ယင်း
အခေအ်ခမဲျားေိ ုရေျာလ်ွှားမပီး ရဒသနငှ့ ်မမို့နယဖ်ွံ့မဖိုး
တိုးတေရ်စရေးအတေွ ်လိအုပလ်ျေေ်ှသိည့ ်ေေွလ်ပ ်
ေို ခဖည့်ဆည်းရပးနိုင်ရေး ဒီမိုေရေစီပထမအစိုးေ
သစ(်၂၀၁၀-၂၀၁၅)ခနုစှတ်ငွ ် တတံားတညရ်ဆာေ်ရေး
အတွေ် စတင်ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပါရကောင်း၊ အဆင့်ဆင့်
ရဆာငေ်ေ်ွမှုများအရနခဖင့ ်၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနစှတ်ငွ ်
ရငေွျပ ်၃၇၀၀ သန်းခဖင့ ်ချဉ်းေပလ်မ်းများ ရဖာေလ်ပု်
ခခင်း၊ ရခမသားေငှ်းလင်းရေးလပုင်န်းများေိ ုရဆာငေ်ေွ်
ခဲပ့ါရကောင်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခနုစှ ်ဘဏ္ဍာနစှတ်ငွ ်ရငေွျပ်
သန်း ၂၀၀၀၀ ေိအုသုံးခပုမပီး တတံားတညရ်ဆာေရ်ေး
လုပ်ငန်းများေို ဆေ်လေ်ရဆာင်ေွေ်ေန်နှင့် ၂၀၁၆-
၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရငွေျပ် ၃၁၃၆၀ သန်းသုံးစွဲမပီး 
တတံားအား တညရ်ဆာေမ်ပီးစီး ဖငွ့လ်စှန်ိငုသ်ညအ်ထ ိ
လျာထားရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပါရကောင်း။
စုစုရြါင်းတံတားအေှည် ၁၅၈၆ မီတာ

ယခတုတံားကေီးေိ ု၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရဖရဖာေ်ါေ ီ၈ ေေ်
တွင် စတင်ရဆာင်ေွေ်ခဲ့မပီး စီမံေိန်းလုပ်ငန်းများမပီးစီး
မပီး တံတားေို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရမ ၉  
ေေ်အထိ စီမံေိန်းောလ နှစ်နှစ်နှင့် သုးံလရေျာ်အထိ 

မိမိတို့သည်

မိမိတို့ရလးစားကေည်ညိုေသူများ၏

ပုံေိပ်ဆိုခခင်းထေ် ၎င်းတို့၏လမ်းစဉ်၊

၎င်းတို့၏စေားများေို 

ပို၍အရလးထား လိုေ်နာ

ရဆာင်ေွေ်ခခင်းသည်

၎င်းတို့၏ဂုဏ်ေို

ခမှင့်တင်ောရောေ်မည်။
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ရဒသတွင်း

တည်မငိမ်ရအးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှု

အေိှန်အဟုန်ခဖင့် ခဖစ်ရပါ်လာရစရေးအတွေ်

“We Are Myanmar” “ငါတ့ုိအားလံုး ခမန်မာ”

ဆိုသည့် စိတ်ေိုထားေှိမပီး

နုိင်ငံအေျ ိုး၊ တုိင်းခပည်ရောင်းေျ ိုးအတွေ်

နိုင်ောတာေန်များေို

ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်သွားကေရစလို။

အချန်ိယူတည်ရဆာေ်ခ့ဲေပါရကောင်း၊ ရမာ်လမမိုင်မမို့နှင့် 
ရချာင်းဆုမံမို့ေိ ုခဖတသ်န်းရဖာေလ်ပုထ်ားသည့ ်တတံား
အေှည်အရနခဖင့် ချဉ်းေပ်လမ်း စုစုရပါင်းမီတာ ၁၀၅၀၊ 
ပငမ်တတံားအေှည ်၅၃၆ မတီာေိှသည့အ်တေ်ွ စစုရုပါင်း
တံတားအေှည် ၁၅၈၆ မီတာ ေှည်လျားပါရကောင်း။

တစဆ်ေ်တည်းအရနခဖင့ ်ဒမီိေုရေစပီထမအစိုးေ
သစ်(၂၀၁၀-၂၀၁၅)ခုနှစ်လေ်ထေ်တွင် ရချာင်းဆုံ
မမို့နယ်နှင့် ရဒသတွင်း ဖွံ့ မဖိုးတိုးတေ်မှုေေှိရစရေး 
အရလးရပး ရဆာငေ်ေွခ်ဲသ့ညေ်ိလုည်း ထည့သ်ငွ်းရခပာ
ကေားလိုပါရကောင်း၊ ယခု အမည်ခပန်လည်ရခပာင်းလဲ 
သည့် တံတားတည်ရဆာေ်နိုင်ရေးသာမေဘဲ ရချာင်း
ဆုံမမို့နယ်အတွေ် လိုအပ်လျေ်ေှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်
အားေေှရိစရေးအတေွေ်ိလုည်း ဟနခ်ျေည်ရီဆာငေ်ေွ်
ရပးခဲသ့ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိမညခ်ဖစပ်ါရကောင်း၊ လျှပစ်စဓ်ာတ်
အားေေှိနိုင်ရေး ၆၆ KVA မဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း 
သွယ်တန်းနိုင်ရေးေို ရဆာင်ေွေ်ခဲ့မပီး စီမံေိန်းတန်ဖိုး
ရငွေျပ်သန်း ၃၄၀၀ အထိ အေုန်အေျခံ ရဆာင်ေွေ်
ခဲ့ရကောင်း။
လွှတ်ရတာ်သို့တင်ပြ မဲခွဲအတည်ပြုခဲ့ေ

ယခုတံတားကေီး တံတားတည်ရဆာေ်မပီးစီးချနိ် 
ယခင်အစုိးေလေ်ထေ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခ့ဲမပီး တံတားဖွင့်လှစ် 
စဉ်တွင်  ၎င်းတို့ပါတီပုံေိပ်အတွေ် မူလသတ်မှတ်ထား
သည့ ်အမညအ်စား ဗိလုခ်ျုပရ်အာငဆ်န်းတတံားအခဖစ်
အမည်ရပးမပီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဦးတည်လုပ်ရဆာင်လာ
ခ့ဲသည်ေုိ  ရတွ့ေိှခ့ဲေပါရကောင်း၊ ထုိသ့ုိလုပ်ရဆာင်လာမှု 
များအရပါ် ေန့်ေွေ်မှုများ ရပါ်ရပါေ်လာချန်ိတွင် ခမန်မာ့ 
နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် မေှိခဲ့သည့် တံတားအမည်ရပးအပ်
ခခင်းေို လွှတ်ရတာ်သို့တင်ခပ မဲခွဲအတည်ခပုခဲ့ေသည်
အထိ မှတ်တမ်းေင်ခဲ့ပါရကောင်း၊ ထိုသို့ လွှတ်ရတာ်တွင် 
အဆိုတင်မဲခွဲစဉ်ေလည်း ရဒသနှင့် တိုင်းေင်းသား 
ေိုယ်စားခပုပါတီေိုယ်စားလှယ်များ၊ ပါတီအသီးသီးမှ 
လွှတ်ရတာ်ေုိယ်စားလှယ်များနှင့်  တပ်မရတာ်သားလွှတ်ရတာ် 
ေိုယ်စားလှယ်များေ ရဒသခံ ခပည်သူလူထု၏အသံေို  
ထငဟ်ပရ်စသည့ ်မလူရပးအပထ်ားသည့ ်အမညေုိ်သာ
ရပးအပ်ေန် ရဆွးရနွးရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပါရကောင်း၊ သို့ရသာ် 
လည်း အာဏာေပါတီအရနခဖင့် ေုိယ်စားလှယ်အင်အား
သာလွန်မှုနှင့ ်ဒမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုလေတ်စလ်ုံးခခားခပုလုပ်

မပီး တံတားအမည်ရပးအပ်မှုေုိ ရေှ့တုိးရဆာင်ေွေ်ခဲသ့ည်
ေို ရတွ့ေှိေပါရကောင်း။

ထုိေ့ဲသ့ုိ တံတားအမည်ရပးအပ်ခ့ဲမှုအရပါ် ခပည်သူ 
လထူ၏ု ေန့်ေေွဆ်န္ဒခပမှုများ၊ ဆန့်ေျငသ်ည့လ်ှုပေ်ှားမှု
များ ရပါ်ရပါေ်ခဲ့ေမပီး ေန့်ေွေ်လေ်မှတ်ရေးထိုး
ရောေ်ယူမှု  ရဆာင်ေွေ်ခဲ့သည့်ရနောတွင်လည်း 
လေမ်တှရ်ပါင်း တစသ်နိ်းခွခဲန့်အထ ိေေှခိဲသ့ညဟ် ုသေိှိ
ေပါရကောင်း၊   ထိုအ့ခပင ်တတံားအမညရ်ပးအပမ်ှုရကောင့ ်  
အမျ ိုးသားခပန်လည်သင့်ခမတ်ရေးေို အရထာေ်အေူ 
မခပုသည့်အခပင် တိုင်းေင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုေို 
ထိခုိေ်ရစနုိင်သည့်အတွေ် ခပန်လည်သံုးသပ်ရပးနုိင်ရေး 
နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၄ ခုေ ရကေညာချေ် ထုတ်ခပန်ခဲ့သည်
ေိုလည်း မှတ်သားမိပါရကောင်း။

ဗုိလ်ချု ပ်ရအာင်ဆန်းသည် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး 
ဖခင ်အမျ ိုးသားရခါင်းရဆာငခ်ဖစသ်ေဲသ့ို ့တပမ်ရတာ၏် 
ဖခင်လည်း ခဖစ်ပါရကောင်း၊ မိမိတို့သည် မိမိတို့ရလးစား
ကေညည်ိုေသမူျား၏ ပုေံပိဆ်ိခုခင်းထေ ်၎င်းတို၏့လမ်းစဉ၊် 
၎င်းတို့၏စေားများေို  ပို၍အရလးထား လိုေ်နာ
ရဆာင်ေွေ်ခခင်းသည် ၎င်းတို့၏ဂုဏ်ေို ခမှင့်တင်ော
ရောေမ်ညခ်ဖစပ်ါရကောင်း၊  ဗိလုခ်ျုပရ်အာငဆ်န်းဆိသုည့ ် 
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အမညသ်ည ် ခမနမ်ာလ့တွလ်ပရ်ေးသမိငု်းတငွ ်အထငေ်ေ
တညတ်ံရ့နမည့အ်မညခ်ဖစသ်ေဲသ့ို ့ ယခတုတံားအမည်
ရခပာင်းလသဲတမ်တှမ်ှုသညလ်ည်း ဗိလုခ်ျုပရ်အာငဆ်န်း 
လိလုားရတာင့တ်ခဲသ့ည့ ်တိငု်းေင်းသားများအချင်းချင်း 
ချစ်ကေည်ေင်းနှီးမှုေှိရစရေးေို ခိုင်ခိုင်မာမာ ခဖစ်ရစမည်
ခဖစပ်ါရကောင်း၊ ရဒသခခံပညသ်လူထူအုရနခဖင့ ်မလိလုား
ရသာလ်ည်း ယခငအ်စိုးေသည ်၎င်းတိုပ့ါတပီုေံပိအ်တေွ ်
ဗိုလ်ချုပ်ရအာင်ဆန်း တံတားအခဖစ် အမည်ရပးအပ်ခဲ့
သည့အ်တေွ ်ယရန့တငွ ်ရဒသခခံပညသ်လူထူ၏ု လိအုင်
ဆန္ဒအတိုင်း တံတား၏ မူလအမည်ခဖစ်သည့် သံလွင်
တတံား(ရချာင်းဆု)ံအခဖစ ်ခပနလ်ညသ်တမ်တှရ်ပးခဲခ့ခင်း 
ခဖစ်ပါရကောင်း။

မွန်ခပည်နယ်သည် ခရိုင်နှစ်ခု၊ မမို့နယ်ရပါင်း ၁၀  
မမို့နယ်ခဖင့် ဖွဲ့စည်းထားမပီး ယခုဘီလူးေျွန်းရပါ်တွင် 
တည်ထားသည့် ရချာင်းဆုံတစ်မမို့နယ်တည်းသာလျှင် 
ေားလမ်းနငှ့ ်တစဆ်ေ်တစစ်ပတ်ည်း သွားလာ၍မေဘ ဲ
ရေလမ်းခေီးေုိသာ အဓိေထားသွားလာေသည့်မမို့ ခဖစ်ပါ 
ရကောင်း၊ ရေျးေွာရပါင်း ၇၂ ေွာနငှ့ ်ဖွဲ့စည်းတညရ်ဆာေ ်
ထားသည့ ် ေျွန်းမမို့ေရလးတစမ်မို့သာခဖစရ်သာလ်ည်း 
ေမ္ဘာမှာပါ ထငေ်ှားရေျာက်ေားခဲသ့ည့ ်ရေျးေွာများခဖင့ ်
ပါေင်ဖွဲ့စည်းထားသည်ေို ရတွ့ေှိေပါရကောင်း၊ ေမ္ဘာ
ရေျာ်ခဲ့သည့် ရဆးတံထွေ်ေှိောရဒသ ခဖစ်သည့်အခပင် 
ရေျာေ်သင်ပုန်း၊ လေ်မှုပညာေပ်များသာမေ ရခမဆီ
ရခမဩဇာထေ်သန်ရောင်းမွန်မှုရကောင့် ခမန်မာနိုင်ငံ
တွင် အရောင်းဆုံးဆန်စပါးထွေ်ေှိော မမို့နယ်များ
အနေ် တစ် မမို့နယ်အခဖစ် ပါေင်လျေ်ေှိသည်ေို   
မတှတ်မ်းတငဂ်ဏုခ်ပု ရခပာကေားလိပုါရကောင်း၊ ရခမအရန 
အထားရောင်းမွန်မှု၊ လမ်းပန်းဆေ်သွယ်ရေး ရောင်း 
မွန်မှု၊ လျှပ်စစ်မီးေေှိနိုင်မှု၊ လူသားအေင်းအခမစ်ရောင်း 
မွန်မှုများရကောင့် ရချာင်းဆုံရဒသတွင် စေ်မှုလုပ်ငန်း
ရဆာငေ်ေွမ်ညဆ်ိပုါေ ရဒသဖွံ့မဖိုးတိုးတေမ်ှု၊ အလပု ်
အေိုင်အခွင့်အလမ်းေေှိမှုတို့တွင် များစွာအေျ ိုးေှိနိုင် 

မည်ဟု ရခပာလိုပါရကောင်း။
ဦးစားရြးအပဖစ် သတ်မှတ်ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ

နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီရနခဖင့ ်ယာယီ
သမ္မတ၏ တာေန်ရပးအပ်ချေ်အေ ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံ
ဥပရဒ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်ေို အရေးရပါ်
အရခခအရနအခဖစ် ရကေညာမပီး ရဖရဖာ်ေါေီ ၁ ေေ်မှ
စတင်၍ နိုင်ငံရတာ်တာေန်များေို ရခတ္တတာေန်ယူ 
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိပါရကောင်း၊ တာေန်ထမ်းရဆာင်ရန
သည့ ်ောလအတငွ်း ရေှ့လပုင်န်းစဉ(်၅)ေပန်ငှ့ ်ဦးတည ်
ချေ(်၉)ေပေ်ိ ုချမတှေ်ာ နိငုင်ရံတာတ်ညမ်ငမိရ်အးချမ်း
မပီး ရခတ်မီဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရစေန် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ် 
လျေ်ေှိပါရကောင်း၊ ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်
များနှင့် ဦးတည်ချေ်များေို ရအာင်ခမင်စွာ အရောင် 
အထညရ်ဖာန်ိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေွေ်ာတငွ ်နိငုင်သံနူိငုင်သံား 
များ၏ လိုအပ်ချေ်များေို တတ်နိုင်သရေွ့ ခဖည့်ဆည်း
ရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်ရေး ဦးစားရပးအခဖစ် သတ်မှတ်
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိသည်ေို ရခပာကေားလိုပါရကောင်း။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ တပ်မရတာ်
အရနခဖင့် ဒီမိုေရေစီနှင့် ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေို အရခခခံ
သည့် ခပည်ရထာင်စုေို ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံထားမပီးခဖစ်
ပါရကောင်း၊ ရဒသခံများ၏ လိုအင်ဆန္ဒနှင့်အညီ အမည်
ခပန်လည်ရခပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည့် သံလွင်တံတား 
(ရချာင်းဆု)ံေိ ုအေျ ိုးေှစိွာအသုံးချမပီး ရဒသတငွ်း စီးပွား 
ရေး၊ လူမှုရေး၊ ေျန်းမာရေးအစေိှသည့် နယ်ပယ်ရပါင်းစံု 
တွင် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်သွားကေရစလို
ပါရကောင်း၊ ထို့အခပင် ရဒသတွင်း တည်မငိမ်ရအးချမ်းမှု
နှင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုအေှိန်အဟုန်ခဖင့် ခဖစ်ရပါ်လာရစ
ရေးအတေွ ်“We Are Myanmar” “ငါတိုအ့ားလုံး ခမနမ်ာ” 
ဆိုသည့် စိတ်ေိုထားေှိ မပီး နိုင်ငံအေျ ိုး၊ တိုင်းခပည်
ရောင်းေျ ိုးအတွေ် နိုင်ောတာေန်များေို ကေိုးပမ်း
ရဆာင်ေွေ်သွားကေရစလိုပါရကောင်း ရခပာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင်
သည် ဇွန်လ ၁ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် မွန်ခပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီအဖွဲ့ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ောေန်ထမ်းများ
အား ရမာလ်မမိုငမ်မို့ေှ ိခပညန်ယစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ရုံး၌ သွားရောေ်ရတွ့ဆုံ အမှာစေားရခပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အဆိုပါရတွ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတူ ရောင်စီေင်များခဖစ် ကေသည့်  ဗိုလ်ချုပ် ကေီး         
တငရ်အာငစ်န်း၊ ဗိလုခ်ျုပက်ေီးရမာငရ်မာငရ်ေျာ၊်  ဒတုယိ
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးခမင့်ထွန်း၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ရဒါေ်တာ     
ဗညားရအာင်မိုး ၊  ရောင်စီ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး      
ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ခပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ 
ခဖစက်ေသည့ ်ရဒါေတ်ာညနွ့်ရဖ၊ ရဒါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊     
ဦးရေှေရလး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး  
မိုးရအာင၊် ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှိ
ကေီးများ၊ မွန်ခပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ  
ဦးရဇာ်လင်းထွန်း၊ အရေှ့ရတာင်တုိင်းစစ်ဌာနချုပ် တုိင်းမှူး 
ဗိုလ်ချုပ်ေိုေိုရမာင်၊ တိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

မွန်ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအဖဲ့ွေင်များနှင့် ဌာနဆုိင်ောေန်ေမ်းများအား
တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁ - ၆ - ၂၀၂၁ )

ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ောတာေန်ေှိသူများ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ အစည်းအရေးခန်းမတငွ ်ခပညန်ယစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဦးရဇာလ်င်းထနွ်းေ ခပညန်ယအ်တငွ်း 
လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေးနငှ့ ်ရဒသဖွံ့မဖိုးတုိးတေ်
ရေး ရဆာင်ေွေ်ရနမှု အရခခအရနများ၊ COVID -19 ရောဂါ 
ောေွယ်ရဆး ထိုးနှံရဆာင်ေွေ်ထားေှိမှု အရခခအရန
များနငှ့ ်အရထရွထ ွအချေအ်လေမ်ျားေိလုည်းရောင်း၊ 
ပ့ုိရဆာင်ရေးနှင့် ဆေ်သွယ်ရေးေန်ကေီးဌာန ခပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီး ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်းေ ရမာ်လမမိုင်
ဆိပ်ေမ်းဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရဆာင်ေွေ်သင့်
သည့် အစီအမံများနှင့် ရမာ်လမမို င်ရလဆိပ်အဆင့်ခမှင့်
တငရ်ေးဆိငုေ်ာ ေစိ္စေပမ်ျားေိလုည်းရောင်း ေငှ်းလင်း 
တင်ခပသည်။
မှာကြား

တင်ခပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး   
ဦးစီးချုပ်ေ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စေ္ကူလိုအပ်ချေ်များေို 
ခဖည့်ဆည်းရပးနိုင်ေန်အတွေ် စစ်ရတာင်းစေ္ကူစေ်ရုံ
အား အသစ်ခပန်လည်တည်ရဆာေ်နိုင်ရေးအတွေ် 
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ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ စေ္ကူထုတ်လုပ်ေန်  
အတွေ် လိုအပ်သည့်ေုန် ကေမ်း ခဖစ်သည့်  ေါးနှင့်  
ယေူလစမ်ျားအခပင ်မနဂ်ျနေှ်ားစသည့ ်ကေီးခမနသ်စပ်င်
ေိုလည်း စနစ်တေျခဖင့် စိုေ်ပျ ိုးေန်လိုအပ်ရကောင်း၊  
ရမာ်လမမိုင်ရလယာဉ်ေွင်းအား အဆင့်ခမှင့်တင်မှုများ    
ခပုလုပ်ောတွင် ရေေှည်အတွေ် ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
တညရ်ဆာေေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ရမာလ်မမိုငဆ်ပိေ်မ်း ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်ရေး ရဆာင်ေွေ်နိုင်ခခင်းခဖင့် ရေထွေ်ပစ္စည်း
များေိုအရခခခံသည့်  ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ 
ရဆာင်ေွေ်နိုင်မည်ခဖစ်သခဖင့် ရေတိုရေေှည်စီမံေိန်း 
များချမှတ်၍ အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း မှာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အမှာ
စေားရခပာကေားောတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်
အထိ  တေ္ကသိုလ်ေင်တန်းစာရမးပွဲ  ရအာင်ချေ်  
ောခိုင်နှုန်းတွင် မွန်ခပည်နယ်သည် ခပည်နယ်များတွင်  
အခမင့်ဆုံးခဖစ်သည်ေို အားေဖွယ်ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ 
ပညာရေး၌ ကေိုးစားအားထတုမ်ှုရောင်းသည့ ်ခပညန်ယ်
တစ်ခုခဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ေှိမပီးသားအစဉ်အလာ
ရောင်းများေိ ုဆေလ်ေထ်နိ်းသမိ်းမပီး ပိမုိရုောင်းမနွ ်

ရအာင်ရဆာင်ေွေ်၍ အေျ ိုးေှိစွာ အသုံးချနိုင်ပါေ        
ခပည်နယ်အတွေ် များစွာအေျ ိုးေှိမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ 
ရေျာင်းသားများအားလုံး ပညာသင်ကေားရေးေိုသာ  
ဂရုစိုေ်ရဆာင်ေွေ်ကေရစလိုမပီး မိဘများနှင့် တာေန်ေှိ
သမူျားအရနခဖင့လ်ည်း ပညာရေးေိ ုအားရပးရဆာငေ်ေွ်
ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ တေ္ကသိလုပ်ညာေပမ်ျားေိ ုသငက်ေား
ခခင်းသည် မိမိတို့အထူးခပုသည့် ဘာသာေပ်အရပါ် 
ေျယ်ခပန့်စွာရလ့လာ သင်ကေားခခင်းပင်ခဖစ်ရကောင်း၊ 
တေ္ကသိုလ်ပညာ မပီးဆုံးသူတိုင်း ပညာေှင်မခဖစ်နိုင်
ရသာ်လည်း ရလ့လာခဲ့သည့် ပညာေပ်၊ သင်ယူခဲ့သည့် 
ဘာသာေပ်များအလိုေ် အသိပညာအတတ်ပညာများ
ေေှိမပီး အဆိုပါပညာေပ်များေို အသုံးချ၍ မိမိတို့၏ဘေ 
တိုးတေရ်ေးအတေွ ်ရဆာငေ်ေွန်ိငုသ်ခဖင့ ်တေ္ကသိလု်
ပညာရေးေို အားရပးသင့်ရကောင်း။

ရဒသဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်
ောတွင် ရဒသတွင်း ပညာတတ်များရပါများေန်လုိရကောင်း၊ 
အသပိညာ အတတပ်ညာများမေှဘိ ဲအဆင့ခ်မင့ထ်တုေ်နု်
များ၊ အဆင့်ခမင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးခမူရေး ထုတ်ေုန်များ 
ထုတ်လုပ်နိုင်ေန် မခဖစ်နိုင်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် စိုေ်ပျ ိုး
ရမွးခမူရေးလုပ်ငန်းများအတွေ် အဓိေလိုအပ်သည့် 
ပညာေပ်များ တတ်ရခမာေ်ရစရေး စိုေ်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံနှင့် 
ရမွး ခမူရေးသိပ္ပံများ ဖွင့်လှစ်သင် ကေားရပးလျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ထွေ်ေှိသည့် စိုေ်ပျ ိုး 
ရမွးခမူရေးထုတ်ေုန်များအား ခပည်တွင်း၌ပင် အဆင့်မီ
စွာ ခဖင့် လံုလံုရလာေ်ရလာေ်  ထုတ်လုပ်နို င် ရေး
ရဆာငေ်ေွ၍် ခပညတ်ငွ်းထတုလ်ပုမ်ှုေိ ု အားရပးေနလ်ို
ရကောင်း၊ မနွခ်ပညန်ယအ်တငွ်း နိငုင်အံတေွလ်ိအုပသ်ည့ ်
ထုတ်လုပ်၍ေသည့် ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်၍ ခပည်ပ
သွင်းေုန်များေို အစားထိုးရဆာင်ေေွ်နိုင်ပါေ များစွာ 
အေျ ိုးေှိမည်ခဖစ်ရကောင်း။
အထွြ်နှုန်း ရြာင်းမွန်ရစေန်

ရခမအသုံးချမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း
များေိ ုအသေရ်မွးေမ်းရေျာင်းလပုင်န်းအခဖစ ်အဓိေ 
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ စပါး
စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မှုမှာ ခပည်နယ်အတွေ် ဆန်ဖူလုံမှုေှိ
ရသာလ်ည်း တစဧ်ေချင်းစိေုပ်ျ ိုးထေွေ်ှမိှုနှုန်း နည်းပါး
လျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိသခဖင့ ်အထေွန်ှုန်းရောင်းမနွ်

တြ်မရတာ်သည်

ပြည်သူြလိုလားသည့်

ြါတီစုံေီမိုြရေစီလမ်းရကြာင်းရြါ်တွင်

ခိုင်ခိုင်မာမာေှိရစရေး

ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ။
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ရစေန်အတွေ် မျ ိုးရောင်းေန်၊ ရခမနှင့်ရေရောင်းေန်၊  
စိုေ်နည်းစနစ် မှန်ေန်ေန်နှင့် လိုအပ်သည့် သွင်းအားစု
များေိလုည်း ခပည့ခ်ပည့ေ်ေခဖင့ ်ထည့သ်ငွ်းအသုံးခပုေနလ်ို
ရကောင်း၊ အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် ရဆာင်ေွေ်နိုင်ပါေ 
ရဒသခရံတာငသ်မူျား၏ လမူှုစီးပွားဘေေိ ုတိုးတေရ်စ
မညခ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
တာေန်ေှိသူများေ တစ်ဧေ အထွေ်နှုန်းတိုးတေ်ရေး
အတွေ် ေိုင်းေန်းအားရပးရဆာင်ေွေ်ေန် လိုရကောင်း။ 

အလားတူ ရော်ဘာ၊ ဒူးေင်း၊ ကေေ်ရမာေ်၊ အုန်း၊ 
ေျွဲရော၊ သေေ်၊ သီဟိုဠ်စသည့် နှစ်ေှည်သီးနှံပင်များ 
စိုေ်ပျ ိုးောတွင်လည်း ေှိမပီးသား ရောင်းမွန်သည့် မျ ိုး
ရောင်းမျ ိုးသန့်များအရပါ်တွင်မူတည်၍ အထွေ်နှုန်း
ရောင်းမွန်ေန်နှင့် အသီးအနှံများ၏ အေည်အရသွး ပိုမို
တိုးတေ်ရောင်းမွန်ရစေန် သုရတသနခပုရဆာင်ေွေ်
ရနေနလ်ိရုကောင်း၊ ထေွေ်ှသိည့သ်ီးနှမံျား အေညအ်ရသွး 
ရောင်းမွန်ပါေ ခပည်ပနိုင်ငံများသုိ့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်
ခခင်းရကောင့ ်နိငုင်ခံခားရငမွျား ေေှမိညခ်ဖစသ်ခဖင့ ်ရဒသခ ံ
စိုေ်ပျ ိုးရတာင်သူများအတွေ် များစွာအေျ ိုးခဖစ်ထွန်း
ရစမည်ခဖစ်သခဖင့်  ရဒသတိုးတေ်ရေးေို  များစွာ
အရထာေ်အေူခပုနိုင်မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ အလားတူ   
ရမွးခမူရေးလုပ်ငန်းများေို စနစ်တေျခဖင့် ရဆာင်ေွေ်

နိငုပ်ါေ ရအာငခ်မငမ်ှုေေှနိိငုသ်ည့အ်လားအလာရောင်း
များေိှရကောင်း၊ ရေရပါသည့်ရဒသခဖစ်သခဖင့် ဘဲရမွးခမူရေး 
လုပ်ငန်းများေိုလည်း စနစ်တေျခဖင့် ရဆာင်ေွေ်သင့်
ရကောင်း၊ အသားစားနွားများ၊ ကေေ်၊ ေေ်နှင့် ငါးပုစွန်
များအား နည်းပညာအသုံးခပု အဆင့ခ်မင့ရ်မွးခမူ၍ ရအး
ခဲအသားများခပုလုပ်မပီး ခပည်ပသ့ုိတင်ပ့ုိနုိင်ေန် လုိရကောင်း၊ 
မွန်ခပည်နယ်သည် အချေ်အချာေျသည့်ရနောတွင်
တညေ်ှခိခင်းရကောင့ ်ေှမိပီးသားအရခခခမံျားေိ ုအသုံးချ၍ 
ခပည်နယ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ကေရစလို
ရကောင်း။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍      
ခပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအငခ်ဖစသ်ည့ ်ရေအားလျှပစ်စထ်တုလ်ပု်
ခခင်းလုပ်ငန်းများေို  ပိုမိုအားရပးရဆာင်ေွေ်သင့်
ရကောင်း၊ ခပညန်ယအ်တငွ်းခဖစန်ိငုသ်ည့ ်ရေအားလျှပစ်စ်
စီမံေိန်းများေို အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွေ်နိုင် 
ပါေ ခပညန်ယန်ငှ့ ်နိငုင်အံတေွ ်များစွာအေျ ိုးခဖစထ်နွ်း
ရစမည်ခဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်သည် ခပည်သူေလိုလားသည့် ပါတီစံု  
ဒီမုိေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာေှိရစရေး 
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိအရနခဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်   
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ေပ်စဲရေးသရဘာတူ
စာချုပ ်တတယိအကေမိန်စှပ်တလ်ညရ်န့အခမ်းအနား၌  
သန့်ေငှ်းသည့ ်ဒမီိေုရေစ၊ီ ရိုးသားသည့ ်ဒမီိေုရေစစီနစ်
ေို သွားချင်သည်ဟု ရခပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
အရခခခဥံပရဒ(၂၀၀၈ ခနုစှ)်တငွ ်ထူးခခားသည့ ် ေရိသသ 
လေ္ခဏာများ များစွာေှိရကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံ
ဥပရဒ၏ အခန်း(၁)အရခခခမံမူျားနငှ့ ်အခန်း(၈)နိငုင်သံား၊ 
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာေန်များေို    
ရလလ့ာကေည့ပ်ါေ နိငုင်အံတငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းသားအားလုံး 
အား တူညီသည့်အခွင့်အရေးများ ရပးထားသည်ေို         
ရတွ့ေှေိမညခ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနခဖင့ ်နိငုင်ရံေးအေ
တညမ်ငမိရ်အးချမ်းမှုေိသုာ လိလုားခဲရ့ကောင်း၊ စစဘ်ေ်
အေပ်ဘေ်ဆေ်ဆံရေး  ပုိမုိအဆင်ရခပရစရေး  ရဆာင်ေွေ် 
သင့သ်ညမ်ျားေိ ုရဆာငေ်ေွရ်ပးခဲရ့ကောင်း၊ ၂၀၂၀ ခပည့်
နှစ် အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲ ခပုလုပ်ခဲ့ချနိ်တွင်လည်း 
တပမ်ရတာမ်ရဲုမံျား တပခ်ပငပ်တငွဖ်ငွ့လ်စှေ်န ်ရခပာကေား
ခဲသ့ည့အ်တေွ ်ခငွ့ခ်ပုရပးခဲရ့ကောင်း၊ မမိေိိယုတ်ိငုလ်ည်း  

ေီမိုြရေစီစနစ်နှင့်

ဖြ်ေေယ်စနစ်ြို အရပခခံသည့်

ပြည်ရထာင်စုစနစ်

တည်ရဆာြ်ရေးအတွြ်

ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ်သွားမည်။
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ကေိုတငမ်မဲရပးဘ ဲတပမ်သိားစမုျားနငှ့အ်တ ူဆန္ဒမရဲပး
ခဲ့ရကောင်း၊  ထို့ရနာေ် မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများေို ရတွ့
ေှိေသခဖင့် ခပန်လည်စိစစ်နုိင်ေန်အတွေ် ရေွးရောေ်ပွဲ
ရော်မေှင်သ့ုိ မဲဆန္ဒေှင်စာေင်းများ ရတာင်းခံခ့ဲရသာ်လည်း   
ရပးအပ်ခ့ဲခခင်းမေိှသည့်အခပင် ရခဖေှင်းရဆာင်ေွေ်မှုလည်း 
မေှိခဲ့ရကောင်း၊ ယခု အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရေွး 
ရောေ်ပွဲရော်မေှင်မှ ခပန်လည်စိစစ်သည့် အချနိ်တွင်
လည်း မှားယွင်းမှုများ များစွာခဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို  ထပ်မံ
စစရ်ဆး ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ရအာေရ်ခခမစှ၍ နိငုင်ရံတာ်
အဆင့အ်ထ ိမရိုးမသား ရဆာငေ်ေွထ်ားသညမ်ျားေိပုါ  
စိစစ်ရတွ့ေှိေသခဖင့် ရတွ့ေှိချေ်များေို အချနိ်ောလ
တစ်ခုတွင် ထုတ်ခပန်ရပးသွားမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ဒီမို        

ေရေစစီနစတ်ငွ ်နိငုင်ရံေးအေမရိုးမသား ရဆာငေ်ေ်ွ၍ 
မေရကောင်း၊ ဒမီိေုရေစစီနစခ်ဖင့ ်ရလျှာေလ်မှ်းချနိတ်ငွ ်
ရေွးရောေ်ပွဲသည် အဓိေအရေးကေီးရကောင်း၊ မိမိတို့
အရနခဖင့် မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများရကောင့် ဖွဲ့စည်းပုံ
အရခခခံဥပရဒနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များအား 
ရခတ္တတာေန်ယူ ထမ်းရဆာင်ရနခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ 
လတွလ်ပမ်ပီး မျှတသည့ ်ရေွးရောေပ်ွ ဲခပနလ်ညေ်ျင်းပ
နိုင်ရေးအတေွ်လည်း ရဆာင်ေေွ်လျေေ်ှိရကောင်း၊ မိမိ
တို့အရနခဖင့် ဒီမိုေရေစီစနစ်နှင့် ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေို   
အရခခခံသည့် ခပည်ရထာင်စုစနစ် တည်ရဆာေ်ရေး 
အတွေ် ဆေ်လေ်ရဆာင်ေွေ်သွားမည် ခဖစ်ရကောင်း 
ရခပာကေားသည်။
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နို င် ငံ ရတာ် စီ မံ အု ပ် ချု ပ် ရေး ရော င် စီ ဥ ေ္က ဋ္ဌ ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး           
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ဇွန်လ ၁ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  
အရေှ့ရတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ရမာ်လမမိုင်တပ်နယ်မှ 
အောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျားအား ရတွ့ဆုအံမှာစေား 
ရခပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အဆိုပါရတွ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတ ူဇနီးရဒါ်ကေူကေူလ၊ှ ရောငစ်ေီငမ်ျားခဖစက်ေသည့ ်
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗုိလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ် 
နှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးခမင့်ထွန်း၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ် 
(ရေ) ဗိလုခ်ျုပက်ေီးမိုးရအာငန်ငှ့ ်ဇနီး၊ ောေယွရ်ေးဦးစီး 
ချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိ ကေီးများနှင့်  ဇနီးများ၊ 
အရေှ့ရတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်            
ေိေုိရုမာငန်ငှ့ ်ရမာလ်မမိုငတ်ပန်ယမ် ှအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် 
မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရခပာကေားောတငွ ်
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအရခခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအရနခဖင့် သိေှိရနေမည်
ခဖစ်မပီး နိုင်ငံတွင်ခဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် အရခခအရနများအေ  

တမာ်လမမိုင်ေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား
တေွ့ဆုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁ - ၆ - ၂၀၂၁ )

စစမ်နှမ်ပီးစည်းေမ်းခပည့ေ်သည့ ်ဒမီိေုရေစ ီခဖစရ်စရေး၊ 
ခိုင်မာသည့် ဒီမိုေရေစီစနစ်ခဖစ်ရစရေး နိုင်ငံရတာ်၏ 
တာေန်ေို တပ်မရတာ်မှ ရခတ္တတာေန်ယူထိန်းသိမ်း
ရဆာင်ေွေ်ရနခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီစနစ်တွင် 
ရေွးရောေ်ပွဲသည် အရေးကေီးရသာ အခန်းေဏ္ဍတွင် 
ပါေင်မပီး ရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုခပုလုပ်ခခင်းေို 
မညသ်ည့န်ိငုင်တံငွမ် ှလေခ်၍ံ ေနိငုမ်ညမ်ဟတုရ်ကောင်း။
မှန်ြန်သည့်မဲေလေ်များပဖစ်ေန် လိုအြ်

မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ ရေွးရောေပ်ွဥဲပရဒအေ ရေွးရောေ ်
ပွဲတွင် မဲပမာဏပိုမိုများခပားစွာေေှိသူေ အနိုင်ေေှိသည်
ခဖစရ်သာလ်ည်း မနှေ်နသ်ည့မ်ေဲလဒမ်ျားခဖစေ်န ်လိအုပ်
မည်ခဖစ်သေဲ့သို့ မဲဆန္ဒေှင်များအရနခဖင့် ောနှုန်းခပည့်
ပါေင်မဲရပးေန်လည်း လိုအပ်မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ 
ရေွးချယ်ရပးလုိေ်သည့် ေုိယ်စားလှယ်များသည် မိမိတ့ုိ 
ေိယုစ်ား နုိင်ငံရတာ်အကေီးအေဲများေုိ မဲရပးရေွးချယ်ကေ
မည့်သူများခဖစ်သခဖင့် ခပညသ်ူ့ေိယုစ်ားလယှအ်စစအ်မနှ်
ခဖစ်ေန် လိုအပ်မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ယခုေဲ့သို့ မဲမသမာမှု
များခပုလုပ်မပီး ရေွးရောေ်ပွဲတွင် အနိုင်ေေှိလာမည့် 
သူများသည် ခပည်သူ့ေုိယ်စားလှယ်အစစ်အမှန် မည်သ့ုိမျှ 
မခဖစ်နိုင်သည်ေို စဉ်းစားသုံးသပ်ကေရစလိုရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနခဖင့် မဲစာေင်းမှားယွင်းရနမှုများ
ေို ရခဖေှင်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန် မည်သို့ပင်ရခပာဆိုခဲ့
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ရသာ်လည်း တာေန်ေှိသူများအရနခဖင့် ရခဖေှင်းရပးခခင်း
မေှိသည့်အခပင် တတိယအကေိမ်လွှတ်ရတာ် ရခါ်ယူ၍ 
အစိုးေအသစဖ်ွဲ့ော နိငုင်ရံတာ၏်အာဏာေိ ုအဓမ္မေယူ
ေန် ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ရသာရကောင့် ယခုအရခခအရနသို့ 
ရောေ်ေှိခဲ့ေခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်မှ တာေန်ယူ
မပီး အရစာပိုင်းောလများတွင် မငိမ်းချမ်းခဲ့ရသာ်လည်း 
ရနာေ်ပိုင်းတွင် တိုင်းခပည်တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးေို     
မလိုလားသူများ၏ ရနာေ်ေွယ်မှ ရသွးထိုးလှုံ့ရဆာ်မှု
များရကောင့် ဆူပူမှု၊ ဆန္ဒခပမှုများခဖစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ထ့ုိရနာေ် ဆူပူဆန္ဒခပသည့်အဆင့်၊ မင်းမ့ဲစရုိေ်ဆန်သည့်   
ဥပရဒချ ိုးရဖာေမ်ှုအဆင်မ့ျားမတှစဆ်င့ ်အဖျေအ်ရမှာင့်
လေ်နေ်များေိုေိုင်စွဲ၍ နိုင်ငံရတာ်အုပ်ချုပ်ရေး
အရဆာေ်အအုံများ၊ ေဲစခန်းများ၊ တေားရေးဆိုင်ော 
အရဆာေ်အအုံများအခပင် ရိုးသားရအးချမ်းစွာရနထိုင်
လိုသည့် ခပည်သူတို့၏ ရနအိမ်အရဆာေ်အအုံများ၊ 
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား မီးရှို့ဖျေ်ဆီးခခင်းများ၊ ေင်
ရောေ်စီးနင်းေန် ကေိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ စသည့်  
လေ်နေ်ေိုင်အကေမ်းဖေ်သည့်အဆင့်သို့ ေူးစေ်
အသငွရ်ခပာင်းလာခဲသ့ညေ်ိ ုရတွ့ေှလိာေရကောင်း၊ ထိသုို့
အကေမ်းဖေမ်ှုများေိ ုလုရံလာေသ်ည့ ်ဟန့်တားမှုများ 
ခပန်လည်လုပ်ရဆာင်ေမည်ခဖစ်မပီး ခပည်သူလူထု၏  
အသေအ်ိုးအမိစ်ည်းစမိေ်ိ ုောေယွရ်စာင့ရ်ေှာေရ်ပး
ေမည်ခဖစ်ရကောင်း။
စဉ်းစားလုြ်ရဆာင်ကြရစလို

ထိုခ့ပင ်အချ ို့ရသာ နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများသည ်မမိတိို၏့ 
လုပ်ငန်းခွင်များမှ အရကောင်းမဲ့ပျေ်ေွေ်၍ အဖျေ်
အရမှာင့်သမားများ၏ ရသွးထိုးလှုံ့ရဆာ်မှုများရကောင့် 
CDM လှုပ ်ေ ှားမ ှုများတွင ် ပါေင ်လျေ်ေ ှ ိရ ကောင်း ၊ 
ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများအရနခဖင့်  မည်သူမည်ေါ
ခဖစ ်သည်ေိ ု  ခ ွ ဲ ခခားရန၍မေဘဲ ေျား၊ မ မရေွး ၊ 
အသေ်အေွယ်မရေွး ေုသရပးေန် တာေန်ေှိသည်ခဖစ်
ရသာ်လည်း လုပ်ငန်းတာေန်များမှ ပျေ်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရနကေရကောင်း၊ ပညာရေးေန်ထမ်းများအရနခဖင့်လည်း 
ရေျာင်းရနအေွယ် ေရလးငယ်များေို အရခခခံပညာ
သငက်ေားခပသရပးေမည့ ်တာေနေ်ှရိကောင်း၊ နိငုင်ံေ့နထ်မ်း
များအရနခဖင့် မိမိတို့တစ်ဦးတစ်ရယာေ်၏ စိတ်ခံစား
ချေ်များနှင့် လုပ်ငန်းတာေန်များေုိ ခဲွခခားသိခမင်ေန်လုိမပီး 
နုိင်ငံရတာ်အတွေ် စဉ်းစားလုပ်ရဆာင်ကေရစလုိရကောင်း။

ထိုေဲ့သို့ လုပ်ရဆာင်မှုများ ေှိရနသည်ခဖစ်ရသာ် 
လည်း မမိတိိုတ့ိငု်းခပညတ်ငွ ်လပုရ်ဆာငေ်နမ်ျားစွာေှရိန
ရသာရကောင့် တတ်နိုင်သရေွ့ ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ကေ
ေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ လုပ်ငန်းတာေန်ပျေ်ေွေ်လျေ်ေှိ
သည့ ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ၏ရနောတငွ ်အစားထိုးခန့်ထား
နိုင်ရေး လိုအပ်သည်များ လုပ်ရဆာင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ယရန့ ဇွန် ၁ ေေ်တွင် အရခခခံပညာရေျာင်းများ 
ခပန်လည်ဖွင့်လှစ်နုိင်ရေး စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်ခ့ဲမပီး ယရန့တွင် 
ရေျာင်းသား ရေျာင်းသမူျား ရေျာင်းစတငတ်ေရ်ောေ ်
လျေ်ေှိမပီခဖစ်ရကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလတာေန်များ 
မပီးရခမာေ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်မပီးပါေ လွတ်လပ်မပီး 
တေားမျှတသည့ ်ရေွးရောေပ်ွေဲိ ုခပနလ်ညခ်ပုလပုေ်ာ 
တာေနလ်ွှရဲခပာင်းမှုများ ဆေလ်ေလ်ပုရ်ဆာငသ်ွားမည်
ခဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်
ောေွယ်ရေးတာေန် ခဖစ် မပီး  ရခတ်အဆေ်ဆေ် 
အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးရဆာင်မှုအခန်းေဏ္ဍတွင် ပါေင်
ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်ခဲ့ေသခဖင့် ယခုေဲ့သို့ ဆေ်လေ်
ထိန်းသိမ်းလုပ်ရဆာင်ရပးရနေခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ် 
သားဘေေုိ ခံယူခ့ဲကေသူများခဖစ်သည့်အတွေ် တပ်မရတာ် 
သားရောင်းပီသစွာခဖင့် နိုင်ငံရတာ်နှင့် တပ်မရတာ်၏ 
တာေန်များေို ကေိုးပမ်းထမ်းရဆာင်ကေရစလိုရကောင်း၊ 
စစစ်ည်းေမ်းသည ်တပမ်ရတာ၏်ရေျာရိုးခဖစသ်ညန်ငှ့်
အည ီအမနိ့်နာခတံတမ်ပီး စည်းေမ်းေှေိမညခ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရခါင်းရဆာင်မှုအခန်းေဏ္ဍသည် အရေးကေီးသခဖင့် 
ညီညွတ်မျှတသည့် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆင့်ေဲေွပ်ေဲမှုစနစ်
ေှိေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ရခါင်းရဆာင်များအရနခဖင့် မိမိ
လေ်ရအာေ်ငယ်သားများ၏ အခေ်အခဲအေျပ်အတည်း 
များေို ရတာ်တည့်မှန်ေန်စွာခဖင့် ရခဖေှင်းရဆာင်ေွေ်
ရပးေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ အသိ၊ သတိေှိစွာခဖင့် တာေန်
ထမ်းရဆာင်နုိင်ရေးေုိ အရခခခံသင်တန်းများတေ်ရောေ် 
စဉ်ေပင် ရလ့ေျင့်သင်ကေားရပးခ့ဲမပီးခဖစ်သခဖင့် သင်ကေား 
ရပးလိေုသ်ည့ ်ပညာေပမ်ျားေိ ုမနှမ်နှေ်နေ်န ်အသုံးချ
ရစလိရုကောင်း၊ မမိတိို၏့ တိငု်းခပညေ်ာေယွရ်ေးတာေန်
ထမ်းရဆာင်မှုများေို ဂုဏ်ယူကေေန်နှင့် အနာဂတ်ေို 
ကေိုတငရ်ခမာရ်တွးစဉ်းစားော မမိဘိေတိုးတေေ်န ်မမိိ
ေိုယ်မိမိ တည်ရဆာေ်ရနကေေမည်ခဖစ်ရကောင်း ရခပာ
ကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေး
ရော်မတီအစည်းအရေး(၈/၂၀၂၁)ေို ဇွန်လ ၃ ေေ်
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနခပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်  
တေ်ရောေ်အမှာစေားရခပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အစည်းအရေးသို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ဒီတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း)၊ ဒုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးစိုးေင်း၊ ခပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများခဖစ်
ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးခမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး
စိုးထဋွ၊် ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးောခပည့၊်   
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင် ၊ ဦးေင်းေှိန် ၊                     
ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊ ဦးေိုေိုလှိုင်၊ ဦးချစ်နိုင် ၊ ဦးေိုေို ၊              
ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဗုိလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ 
ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ဦးခမင့်ကေိုင်၊ ရဒါေ်တာချာလီသန်း၊ 
ရဒါေ်တာပွင့်ဆန်း၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရဒါေ်တာ     
သေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊       
ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း ၊  ဦးရစာထွန်းရအာင် ခမင့် နှ င့်  

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီ အစည်းအတေး 
(၈/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၃ - ၆ - ၂၀၂၁ )

ခပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦးတို့ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ ခပည်ရထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံရတာ်  
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  စီမံခန့်ခွဲရေး
ရော်မတီအစည်းအရေးအမှတ်စဉ်(၇/၂၀၂၁) ဆံုးခဖတ်ချေ် 
မှတ်တမ်းေို အတည်ခပုသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ အဖွင့်အမှာစေားရခပာကေားောတွင် နိုင်ငံစီးပွားရေး
တိုးတေ်ရစေန်နှင့် နိုင်ငံတည်မငိမ်ရအးချမ်းရအာင်  
ရဆာငေ်ေွရ်ပးေနအ်တေွ ်အစိုးေတငွတ်ာေနေ်ှရိကောင်း၊ 
မိမိတို့တာေန်ယူသည့် အချနိ်ောလအတွင်း လုပ်သင့် 
လုပ်ထုိေ်သည်များေုိ ရဆာင်ေွေ်သွားေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းမှုေှိရစေန်အတွေ် သေ်ဆိုင်ော
တပ်မရတာ်၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊  ဥပရဒရေးောနှင့် သေ်ဆိုင်
သည့် ဌာနဆိုင်ောများ၊ ခမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့တို့သည် 
အဓိေေျရကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ စီမံခန့်ခွဲ
ရေးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်ရနသူများတွင် တာေန်ေှိ
ရကောင်း၊  မပီးခဲ့သည့်ေေ်ပိုင်းအတွင်း ေေင်ခပည်နယ်
နှင့် မွန်ခပည်နယ်သို့ သွားရောေ်ခဲ့သည့် ခေီးစဉ်အတွင်း   
အဆိုပါခပည်နယ်များတွင် ေမ်းစာဖူလုံမှုေှိသည်ေို သိေှိ
ေရကောင်း၊ သို့ရသာ် အချ ို့မမို့နယ်များသည် နယ်စပ်
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ေုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများရပါ်တွင် မှီခိုရနသည့်အတွေ် 
စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်းများ ခပည့ေ်စွာခဖင့ ်မရဆာငေ်ေွန်ိငု်
သခဖင့ ်ေမ်းစာဖလူုမံှုမေှရိသာလ်ည်း ခပညန်ယတ်စခ်လုုံး 
ထွေ်ေှိမှုအေ ဖူလုံမှုေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။
ပြည်ြသို့ ဆန်တင်ြို့မှုများေှိ

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ရနွစပါးစိုေ်ပျ ိုးဧေ ၂ ဒသမ ၆၇ 
သန်းခန့်၊ မိုးစပါးစိေုဧ်ေ ၁၅ သန်းခန့်ေှမိပီး နိငုင်အံတငွ်း
ဆန်ဖူလုံမှုေှိော ခပည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မှုများေှိရကောင်း၊    
စိေုဧ်ေတိုးချဲ့ခခင်းမခပုဘ ဲေှမိပီးသားစိေုပ်ျ ိုးရခမများရပါ်
တွင် တစ်ဧေချင်းအလိုေ် အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် 
ရဆာငေ်ေွန်ိငုပ်ါေ ယခထုေ ်အထေွန်ှုန်းပိမုိတုိုးတေ်
မပီး ပိလုျှလံာမညခ်ဖစရ်ကောင်း၊ အထေွန်ှုန်းတိုးတေရ်စ
ေန်အတွေ် မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်ခဖစ်ရစရေး၊ စိုေ်ပျ ိုးရေ 
လုရံလာေစ်ွာေေှရိေးနငှ့ ်သငွ်းအားစမုျားအား ခပည့ေ်စွာ 
ထည့်သွင်းရေးတို့ေို ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် ရဆာင်ေွေ်ခခင်းခဖင့် ရတာင်သူ
များ စီးပွားရေးတုိးတေ်လာမည်ခဖစ်ရသာရကောင့် နုိင်ငံ၏ 
အေျ ိုးစီးပွားလည်း တိုးတေ်လာမည်ခဖစ်ရကောင်း၊  
ထို့ရကောင့် သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာနများနှင့် အခခား
ေန်ကေီးဌာနများမှ တာေန်ေိှသူများအရနခဖင့်လည်း မိမိတ့ုိ  
ရောေ်ေှိောရဒသအလိုေ် ရခမေို အေျ ိုးေှိစွာ အသုံးချ
နိငုရ်ေးအတေွ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးရတာငသ်မူျား တစဧ်ေချင်း
အလိေု ်အထေွန်ှုန်းတိုးရစရေး ကေိုးစားရဆာငေ်ေွရ်စ
ေနအ်တေွ ် တိေုတ်နွ်းအားရပးေညူကီေရစလိရုကောင်း၊ 
မညသ်ည့သ်ီးနှအံပငမ်ျားေိ ုစိေုပ်ျ ိုးသညခ်ဖစရ်စ စိေုပ်ျ ိုး 
ရခမအား အေျ ိုးေှေိှ ိခပည့ခ်ပည့ေ်ေခဖင့ ်တနဖ်ိုးေှစိွာ အသုံးချ
ရစလိုရကောင်း၊ ထို့အတူ ရမွးခမူရေးလုပ်ငန်းများေုိ 
ရဆာင်ေွေ်ောတွင်လည်း စနစ်တေျခဖင့် ရမွးခမူကေေန် 
လိုအပ်ရကောင်း။

ရခမအသုံးချမှုများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမို့ခပစမီေံနိ်းနငှ့ ် 
အိုးအိမ်စီမံေန်ိးတည်ရဆာေ်မှုများတွင် လေ်ရတွ့ရဖာ်
ရဆာင်ော၌ အခပည့်အေရဆာငေ်ေ်ွနိငုခ်ခင်းမေှဘိ ဲစိေုပ်ျ ိုး
ရခမများပျေစ်ီးဆုံးရှုံးမှုများရတွ့ေှေိရကောင်း၊  ထိုရ့ကောင့ ်
တာေနေ်ှသိမူျားအရနခဖင့ ်မမို့ခပစမီေံနိ်းများ ရဖာရ်ဆာင်
ောတငွ ်ရခမေိအုေျ ိုးေှစိွာခဖင့အ်သုံးချနိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေွ ်
ေန်လိုရကောင်း၊ မမို့ေွေ်သစ်များရဖာ်ရဆာင်ောတွင် 
ပါေင်ေမည့်အဂဂါေပ်များခဖစ်သည့် အားေစားေွင်းများ၊ 

ရေျာင်းများ၊ ရဆးရုမံျား၊ ဥယျာဉမ်ျား၊ ရေးများ၊ လမူှုရေး
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သေ်ဆိုင်သည့်ရနောများအား     
ခပည့ခ်ပည့ေ်ေထည့သ်ငွ်း၍  အနာဂတအ်တေွ ် ရမျှာမ်နှ်း
တည်ရဆာေ်ေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေ
မည့အ်ချေမ်ျားအား စနစတ်ေျတေွခ်ျေ ်ရဆာငေ်ေွ်
ေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ မမို့သစတ်ညရ်ဆာေေ်န ်ရခမရနော
ရေွးချယ်ောတွင်လည်း စိုေ်ပျ ိုးရခမများ ဆုံးရှုံးမှုမေှိရစ
ရေး စဉ်းစားရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊  အလားတူ 
ရေှေ့ရခပာင်းရတာင်ယာများ ထပ်မံမရပါ်ရပါေ်ရစရေး  
လိုအပ်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရေများေေှိရစရေးအတွေ် ခမစ်ရေ 
တင်စီမံေိန်းများ အရောင်အထည်ရဖာ်  ရဆာင်ေွေ်ေန် 
လိုရကောင်း၊  ရေေှားပါးသည့်ရဒသများအတေ်ွ စုိေ်ပျ ိုး
ရေနှင့် ရသာေ်သံုးရေများ ခပည့်ေစွာေေိှရေး အရလးထား 
ရဆာင်ေွေ်ရပးေမည် ခဖစ်ရကောင်း။
သစ်ရတာသစ်ြင်များ ပြုန်းတီးမှုမေှိရစရေး

“ဥတုောသီ ရတာေိုမှီ”ဆိုသည့်အတိုင်း သစ်ရတာ
သစ်ပင်များ ခပုန်းတီးမှုမေှိရစရေး ရဆာင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း ၊  လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခပည့်ေစွာမေေှိရသး
သည့်အတွေ် ထင်းနှင့်မီးရသွး သုံးစွဲမှုများေှိရနရသး
သခဖင့် ရဒသအလိုေ်ထင်းစိုေ်ခင်းများ စိုေ်ပျ ိုး၍ 
သစ်ရတာခပုန်းတီးမှုမေှိရအာင် ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ်
ေနလ်ိရုကောင်း၊ သစပ်ငသ်စရ်တာများခပနလ်ညထ်နိ်းသမိ်း
ေန်နှင့် သစ်ရတာခပန်လည်ထူရထာင်ရေးလုပ်ငန်းများ
အား အမျ ိုးသားရေးတာေနတ်စေ်ပအ်ရနခဖင့ ်ရဆာငေ်ေွ ်
ေန် လိုရကောင်း၊ သစ်ပင်သစ်ရတာများေို ထိန်းသိမ်း
ခခင်းခဖင့်  ောသီဥတုရကောင့် ခဖစ်ရပါ်လာမည့် သဘာေ
ရဘးဒဏထ်ခိိေုမ်ှုများေိ ုရလျှာခ့ျနိငုမ်ညခ်ဖစရ်ကောင်း။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သေ်၍  ခပည်တွင်း
ခပညပ် ေင်းနှီးခမှုပန်ှမံှုများအား အားရပးရဆာငေ်ေွေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ စီးပွားရေးဆိုင်ောလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိုင်
ရေးအတွေ် ေူညီရဆာင်ေွေ်ရပးေန်နှင့် မိမိတို့နိုင်ငံေှိ 
တိုင်းေင်းသားများ ကေီးပွားချမ်းသာရေးအရပါ် ဂုဏ်ယူ
မပီး အတတန်ိငုဆ်ုံး ေညူရီဆာငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊  
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးအတွေ် တည်ဆဲဥပရဒများေုိ 
ခပည်သူများအားလံုး ရလးစားလုိေ်နာေန်လိုရကောင်း၊   
ဥပရဒများနှင့်အညီ  ရဆာင်ေွေ်၍ေသည်များေို  
ရဆာင်ေွေ်ရပးခခင်းခဖင့် ခပည်သူများအားလုံး စိတ်ချမ်း 
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သာမပီး ဥပရဒေိ ုရလးစားလိေုန်ာလာမညခ်ဖစရ်ကောင်း၊     
ဥပရဒရလးစားလုိေ်နာမှု အားရောင်းလာပါေ တည်မငိမ် 
ရအးချမ်းမှုေှိလာမည်ခဖစ်ရကောင်း။
ောခိုင်နှုန်းအားပဖင့် တိုးတြ်လာ

စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ေမ္ဘာရပါ်တွင် စိုေ်ပျ ိုး
ရမွးခမူရေးလပုင်န်း၊ စေ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်း
များအရပါ်တွင် အရခခခံ၍ ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊  
မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရေးနိငုင် ံခဖစသ်ခဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေး
လပုင်န်းရအာငခ်မငရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွေ်နန်ငှ့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေး
ထုတ်ေုန်ပစ္စည်းများေိုအရခခခံသည့် စေ်မှုလုပ်ငန်း
များေိ ုရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊   ေနရ်ဆာငမ်ှုလပုင်န်း
များတွင်ပါေင်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ အေှိန်အဟုန်
မခပတ်လည်ပတ်နိုင်ရေး တာေန်ေှိသူများေ ကေပ်မတ်
ရဆာငေ်ေွရ်နေနလ်ိရုကောင်း၊ ပညာေညခ်မငှ့တ်ငရ်ေးနငှ့ ်
ပတသ်ေ်၍ မခဖစ်မရနရဆာင်ေွေ်ေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ယခု
အခါ ရေျာင်းများခပန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားမပီး ရေျာင်း
တေ်ရောေ်သည့် ရေျာင်းသားရေျာင်းသူများ ောခိုင် 
နှုန်းအားခဖင့် တိုးတေ်လာမပီခဖစ်ရကောင်း၊ သေ်ဆုိင်ော
ေန်ကေီးဌာနအလုိေ် အရခခခံပညာနှင့် တေ္ကသုိလ်၊ ရောလိပ် 
များတငွ ်တေရ်ောေရ်နရသာရေျာင်းသားရေျာင်းသ ူ
များ ရေျာင်းတေ်မပျေ်ရစရေးအတွေ်လည်း   အားရပး 
ေညူရီဆာငေ်ေွေ်န ်လိရုကောင်း၊ ပညာသငက်ေားလျေ်
ေှိသည့် ရေျာင်းသားရေျာင်းသူများ လုံခခုံမှုေှိရစရေး
အတွေ် သေ်ဆုိင်ောလံုခခုံရေးအဖဲွ့အစည်းများ၊ အုပ်ချုပ် 
ရေးအဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်တာေနသ်ခိပညသ်မူျား ပူးရပါင်း 
၍ ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံအတွင်း 
စီးပွားရေးရောင်းရအာင် ရဆာင်ေွေ်နိုင်မပီးပညာတတ်
များရပါများရအာင် ရဆာင်ေွေ်နိုင်မည်ဆိုပါေ မိမိတို့ 
လူမှုအသိုင်းအေိုင်း တိုးတေ်လာမည်ခဖစ်ရကောင်း 
မှာကေားသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသ့ုိ တေ်ရောေ်လာကေ
သည့် ခပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ဆိုင်ောေဏ္ဍ
အလိုေ် ေှင်းလင်းတင်ခပရဆွးရနွး၍ အတည်ခပုချေ် 

ေယူကေသည်။
ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌေ ေျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 
ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ပါေ နိမ့်ေျလျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ
အရနခဖင့် ေျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ လိုအပ်ချေ်များ
ေှိရနမပီး အရခခခံအားခဖင့် ေျန်းမာ၍ေိုယ်ခံစွမ်းအား 
ရောင်းမွန်ရစရေးအတွေ် စားရသာေ်မှုပုံစံသည် 
အရေးကေီးရကောင်း၊ စားရသာေမ်ှုပုစံရံပါ်မတူည၍် ရေှး
ယခငေ် မမိတိိုန့ိငုင်သံားများသည ်အခခားနိငုင်သံားများ
နည်းတူ ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ခ့ဲကေရကောင်း၊ ယခုရနာေ်ပုိင်း
တွင် ေျန်းမာကေ့ံခုိင်မှုနှင့် ေုိယ်ခန္ဓာဖွံ့မဖိုးမှုများ ရလျာေ့ျ
လာသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း။
အစားအရသာြ် ဖူလုံစွာစားသုံးနိုင်ရေး

ထို့ရကောင့် မိမိတို့အရနခဖင့် အနာဂတ်ောလ၌ 
ရနာေ်မျ ိုးဆေ်များ ေျန်းမာကေံ့ခိုင်မှုနှင့် ခန္ဓာေိုယ်
ဖွံ့မဖိုးမှုတိုးတေ်ရစရေး ခပုစုပျ ိုးရထာင်ရပးေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ သို့ခဖစ်၍ ဆန်စားသုံးမှုအခပင် ဂျုံေိုပါ စားသုံး 
နိငုရ်ေး ရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာကေ့ံခုိင်
မပီး ခန္ဓာေိုယ်ဖွံ့မဖိုးရစေန်အတွေ်  အစာအာဟာေေို   
ခပည့ေ်စွာစားသုံးနိငုရ်ေးနငှ့ ်အသားနငှ့င်ါးများေိ ုခပည့စ်ုံ
ရောင်းမနွစ်ွာ စားသုံးနိငုရ်ေး လပုရ်ဆာငရ်ပးေန ်လိအုပ်
ရကောင်း၊ နိငုင်အံတငွ်း လတူန်းစားမရေွး အစားအရသာေ ်
ဖူလံုစွာ စားသံုးနုိင်ရေးေုိ နည်းလမ်းရပါင်းစံုခဖင့် ရဆာင်ေွေ် 
ရပးေမည့အ်ခပင ် စားရသာေမ်ှုပုစံေံိလုည်း  ေျန်းမာရေး
နငှ့အ်ည ီခပုခပငရ်ခပာင်းလရဲပးေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ အဓေိ
အားခဖင့် ဆီ၊ အချ ိုမှုန့်စားသုံးမှု ရလျှာ့ချေန်နှင့် ေျန်းမာ 
ရေးေိ ုထခိိေုရ်စနိငုသ်ည့ ်အေေ၊် ရဆးလပိ၊် ေမွ်းယာ
စားသုံးမှုများ ရလျှာခ့ျနိငုရ်ေး အသပိညာရပး ရဆာငေ်ေွ်
သွားေန် လိအုပ်ရကောင်း၊ နုိင်ငံသူနုိင်ငံသားများ ေျန်းမာ
သန်စွမ်းမပီး သေ်တမ်းရစရ့နထိငုန်ိငုရ်ေးအတေွ ်တာေန ်
ေှိသူများအရနခဖင့် ေိုင်းေန်းစဉ်းစား ရဆာင်ေွေ်သွားေ
မည်ခဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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၂၀၂၁ ခုနှစ် ေမ္ဘာ့ပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေးရန့
အခမ်းအနားေို  ဇွန်လ ၅ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင်  
ရနခပညရ်တာေ်ှ ိခမနမ်ာအခပညခ်ပညဆ်ိငုေ်ာေနွဗ်င်းေငှ်း
ဗဟိုဌာန-၂ ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာ
စေားရခပာကေားသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို ့ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောင်စီေင်များခဖစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးခမင့်ထွန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး  
စိုးထွဋ်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊  
ရစာဒနန်ယီယ၊်  ရဒါေတ်ာဗညားရအာငမ်ိုး၊ ဦးရေှေကေမိ်း၊ 
ရောင်စီတွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး  ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး         
ေေဲင်းဦး၊ ခပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများခဖစ်ကေသည့် ဦးေင်းေိှန်၊ 
ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊  
ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခုိင်၊ ရနခပည်ရတာ်ရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါေ်တာရမာင်ရမာင်နုိင်၊ ဒုတိယေန်ကေီးများနှင့် 
ရနခပည်ရတာ်ရောင်စီေင်များ၊ အမမဲတမ်းအတွင်းေန်
များ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိန်းသိမ်းရေး 
ေန်ကေီးဌာန၊ ဆေ်စပ်ေန်ကေီးဌာနများမှ ညွှန်ကေားရေး 

ေမ္ဘာ့ပေ်ေန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးတန့အခမ်းအနားေွင် တြပာကေားသည့်
အမှာစေား

( ၅ - ၆ - ၂၀၂၁ )

မှူးချုပမ်ျား၊ ဦးရဆာငည်ွှနက်ေားရေးမှူးများနငှ့ ်ပါရမာေ္ခ 
ချုပမ်ျား၊ တာေနေ်ှသိမူျား၊ ရနခပညရ်တာေ်ှ ိအရခခခပံညာ
အထေ်တန်းရေျာင်းများမှ ဆောဆောမများ၊ ရေျာင်းသား 
ရေျာင်းသမူျားနငှ့ ်ဆေုေှသိမူျား တေရ်ောေက်ေသည။်

ဦးစွာ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး           
မင်းရအာငလ်ှိုငေ် အဖငွ့မ်နိ့်ခနွ်းရခပာကေားောတငွ ်ယရန့
ေျရောေ်သည့်  ၂၀၂၁ ခုနှစ်  ေမ္ဘာ့ပတ်ေန်းေျင် 
ထနိ်းသမိ်းရေးရန့၏ ရဆာငပ်ဒုအ်ရနခဖင့ ်“ပတေ်န်းေျင ်
ရေေှည်တည်တံ့ရောင်းမွန်ဖို့ ရဂဟစနစ်ေုိ ခပန်လည်
ခပ ခုပင်ထိန်းသိမ်းကေပါစ့ုိ (Ecosystem Restoration)”  ခဖစ်
ပါရကောင်း၊ လူသားများနှင့် သဘာေအကေားဆေ်စပ်မှု
ေိ ုပိမုိသုဟဇာတခဖစရ်စေန ်ေညေ်ယွခ်ျေန်ငှ့ ်အရလးရပး
ရဖာ်ညွှန်းထားသည့် ရဆာင်ပုဒ်ခဖစ်ပါရကောင်း။
ထင်ထင်ေှားေှားရတွ့ေမည်

ေမ္ဘာ့ပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရခပာ
ကေားောတွင် လူသားများ၏ ေှင်သန်ေပ်တည်နိုင် ရေး  
တွင် ပတ်ေန်းေျင် ရေေှည်တည်တ့ံရောင်းမွန်ေန ်လိအုပ်
ပါရကောင်း၊ ေမ္ဘာတစ်ေန်း၌ လေ်ေှိကေုံရတွ့ရနေသည့်
ခဖစစ်ဉေ်ိ ုကေည့မ်ညဆ်ိပုါေ သစရ်တာများ စည်းမဲေ့မ်းမဲ ့
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ခုတ်ထွင်ေှင်းလင်းခခင်း၊ ရတာရိုင်းတိေစ္ဆာန်တို့ ရနထိုင်
ောရဒသများေို ေျူးရေျာ်နယ်ချဲ့ မပီး မမို့ခပနှင့် ဖံွ့မဖိုးရေး
လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွေ်ခခင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရခမများ အလွန် 
အေျွခံျဲ့ထွင်အသုံးခပုခခင်း၊ ရေရနသတ္တေါများ အလွန် 
အေျွ ံဖမ်းဆီးခခင်း၊ ရတာမီးရလာငေ်ျွမ်းခခင်းနငှ့ ်ောဗနွ်
ထတုလ်ွှတမ်ှုများခပားသည့ ်စေမ်ှုဖွံ့မဖိုးရေးနငှ့ ်ရပုက်ေင်း
ရလာင်စာအရခခခံသည့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
များေို တိုးချဲ့လုပ်ရဆာင်ခခင်းများရကောင့် ရဂဟစနစ်
သည ်တစရ်န့ထေတ်စရ်န့ ပျေစ်ီးရနသည့အ်ရခခအရန 
ကေုံရတွ့ရနေသညေ်ိ ုထငထ်ငေ်ှားေှားရတွ့ေမညခ်ဖစပ်ါ
ရကောင်း။

ထ့ုိအတူ ခမန်မာနုိင်ငံ၏ အရေးကေီးသည့် သစ်ရတာ 
ရဂဟစနစ်ေို ကေည့်မည်ဆိုပါေ ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂ 
စားနပ်ေိေ္ခာနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၀၀ ခပည့်နှစ် 
သစရ်တာသယဇံာတ ဆန်းစစရ်လလ့ာခခင်း အစေီငခ်စံာ
အေ သစ်ရတာဖုံးလွှမ်းမှုသည် နှစ်ောလအလိုေ် 
ရလျာ့ေျလာသည်ေို   ရလ့လာသိေှိေပါရကောင်း ၊ 
သစ်ရတာခပုန်းတီးေခခင်း၏ ရနာေ်ဆေ်တွဲဆိုးေျ ိုး 
အရနခဖင့ ်ခမစ၊် ရချာင်း၊ ေနမ်ျား ညစည်မ်းလာမပီး ရေချ ို
များခန်းရခခာေ်လာခခင်း၊ ေမ်းရခခများနှင့် ပင်လယ်
သမဒု္ဒောများ ပျေစ်ီးယိယုွင်းခခင်း၊ ောသဦတရုခပာင်းလဲ
လာခခင်း၊ ရတာငရ်ပါ်ရဒသ ရခမဆလီွှာများ ခပုန်းတီးခခင်း
နှင့် ဇီေမျ ိုးစံုမျ ိုးေဲွများ ရလျာ့နည်းရပျာေ်ဆံုးခခင်း စသည့် 
ရဂဟစနစ်များ  ယိုယွင်းပျေ်စီးမှုများနှင့်အတူ လူသား
များ အသေ်ေှင် ေပ်တည်ရေးအတွေ် ကေီးမားရသာ
မခိမ်းရခခာေ်မှုများ ခဖစ်ရပါ်လာရစရကောင်း။

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂေ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်တွင် ထုတ်ခပန် 
သည့်  ၂၀၂၁-၂၀၃၀ အထိ  ရဂဟစနစ် ခပန်လည် 
ရောင်းမနွေ်ငှသ်နရ်ေး ေလုသမဂ္ဂဆယစ်နုစှ ်ရကေညာ 
ချေ်အေ ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုဆိုင်ော ရဘးအန္တောယ်
များေို တွန်းလှန်တိုေ်ဖျေ်နိုင်ရေး၊ သန်းရပါင်းများစွာ
ရသာမျ ိုးစိတ်များ ရလျာ့ပါးရပျာေ်ေွယ်လာမှုေို ော
ေယွတ်ားဆီးနိငုရ်ေးနငှ့ ်အစားအစာဖလူုမံှု၊ ရေရထာေ ်
ပံမ့ှုနငှ့ ်အသေရ်မွးေမ်းရေျာင်းလပုင်န်းများေိ ုရသချာ
ခိုင်မာရစရေးတို့အတွေ် ပျေ်စီး၊ ခပုန်းတီးရနသည့်      
ရဂဟစနစ်များေို ခပန်လည်ေှင်သန်ရောင်းမွန်လာရစ
ရေး ခမှင့်တင်ရဆာင်ေွေ်နိုင်ေန် ေည်ေွယ်ချေ်ေို ယခု

နှစ်ေမ္ဘာ့ ပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေးရန့ ရဆာင်ပုဒ် 
“ပတေ်န်းေျင ်ရေေညှတ်ညတ်ံရ့ောင်းမနွဖ်ို ့ရဂဟစနစ်
ေုိ ခပန်လည်ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းကေပါစ့ုိ (Ecosystem 
Restoration)” ခဖင့် နှိုးရဆာ်ထားခခင်း ခဖစ်ပါရကောင်း။
ရပဖေှင်းနိုင်ရေး

၂၀၂၀ ခပည့်နှစ်သည် COVID-19 ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ 
အပါအေင် ရဘးအန္တောယ်များစွာေို ေင်ဆိုင်ခဲ့ေသည့် 
နစှတ်စန်စှခ်ဖစခ်ဲသ့ေဲသ့ို ့ယခနုစှတ်ငွလ်ည်း COVID-19 
ေပရ်ောဂါ ဆေလ်ေ်ခဖစပ်ွားရနမှုနငှ့အ်တ ူတစစ်ထေ်
တစ်စ ယိုယွင်းပျေ်စီးလာသည့် သဘာေသယံဇာတ၊  
ပတ်ေန်းေျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ောသီဥတုရဖာေ်ခပန်မှု
ဆိငုေ်ာ ခပဿနာများေိ ုရခဖေငှ်းနိငုရ်ေးအတေွ ်အဓေိ
ေျသည့် သဘာေရဂဟစနစ် ခပန်လည်ထိန်းသိမ်းခခင်းေုိ 
မိမိတ့ုိအားလုံး အဓိေဦးစားရပး အရေးကေီးလုပ်ငန်း
အရနခဖင့် အထူးအရလးထား အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ေွေ်ရနကေေသည်ခဖစ်ပါရကောင်း။
လုြ်ရဆာင်ရနေန် လိုအြ်

ခမနမ်ာနိငုင်၏ံ သဘာေပတေ်န်းေျငထ်နိ်းသမိ်းရေး
ရဆာင်ေွေ်ချေ်များနှင့်ပတ်သေ်၍ ရခပာကေားောတွင်   

ပမန်မာနိုင်ငံသည်

ရပမာြ်ေြ်ရေသ ရေခဲရတာင်များမှ

ရတာင်ေြ်ြမ်းရိုးတန်းရေသများအထိ

မတူြွဲပြားသည့် ရဂဟစနစ်များ၊ ဇီေမျ ိုးစုံ

မျ ိုးြွဲများနှင့် သောေသယံဇာတများ

ရြါကြယ်ေသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဖစ်သည်

နှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်၏ စီးြွားရေးနှင့်

ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးြွားေေ

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရစရေးတို့ြို

ထိရောြ်စွာ အရထာြ်အြံ့ရြးနိုင်ရသာ 

ရြာင်းမွန်သည့် ရဂဟစနစ်များနှင့်

သောေြတ်ေန်းြျင်များ 

ရေေှည်တည်တံ့နိုင်ရေးသည်

လွန်စွာအရေးကြီး။
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မိမိတ့ုိခမန်မာနုိင်ငံ၏ သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေး 
အရလးထားရဆာင်ေွေ်ရနမှုေို အေျဉ်းမျှတင်ခပလိုပါ
ရကောင်း၊ ခပညရ်ထာငစ်သုမ္မတခမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်ဖွဲ့စည်းပုံ
အရခခခဥံပရဒ(၂၀၀၈ ခနုစှ)် အခန်း(၁) နိငုင်ရံတာအ်ရခခခံ
မူများ၊ ပုဒ်မ ၄၅ တွင် “နိုင်ငံရတာ်သည် သဘာေ
ပတ်ေန်းေျင်ေို ောေွယ်ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာေ်ေ
မည”်ဟ ုလည်းရောင်း၊ အခန်း(၈) နိငုင်သံား၊ နိငုင်သံား
များ၏ မလူအခငွ့အ်ရေးနငှ့တ်ာေနမ်ျား၊ ပဒုမ် ၃၉၀ တငွ ်
“နိငုင်သံားတိငု်းသည ်နိငုင်ရံတာအ်ား ေညူေီန ်တာေန ်
ေှိသည်”ဟု ရဖာ်ခပထားသည့်ေိစ္စေပ်များ၌ “သဘာေ
ပတေ်န်းေျငေ်ိ ု ထနိ်းသမိ်းရစာင့ရ်ေှာေခ်ခင်း” ဆိသုည့ ်
အချေ်ေို ရတွ့ေှိေမည်ခဖစ်ပါရကောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ 
မိမိတို့  ခမန်မာနိုင်ငံသားများသည် တစ်ဦးချင်းအရနခဖင့်
သာမေ တစ်နုိင်ငံလံုးအရနခဖင့်ပါ  သဘာေပတေ်န်းေျင ်    
ောေွယ်ထိန်းသိမ်း ရစာင့်ရေှာေ်ရေးေို လုပ်ရဆာင်
ရနေန် လိုအပ်ပါရကောင်း။

ခမန်မာနုိင်ငံသည် ရခမာေ်ဘေ်ရဒသ ရေခဲရတာင် 
များမှ ရတာင်ဘေ်ေမ်းရိုးတန်းရဒသများအထိ မတူ
ေွဲခပားသည့် ရဂဟစနစ်များ၊ ဇီေမျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲများနှင့် 
သဘာေသယံဇာတများ ရပါကေယ်ေသည့် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ 
ခဖစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်၏ စီးပွားရေးနှင့် ခပည်သူ 
များ၏ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့ မဖိုးတိုးတေ်ရစရေးတို့ေို         
ထိရောေ်စွာ အရထာေ်အပံ့ရပးနိုင်ရသာ ရောင်းမွန်
သည့် ရဂဟစနစ်များနှင့် သဘာေပတ်ေန်းေျင်များ  
ရေေှည်တည်တ့ံနုိင်ရေးသည် လွန်စွာအရေးကေီးပါရကောင်း။
ေည်မှန်းရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ

ခမန်မာနုိင်ငံသည် သစ်ရတာရဂဟစနစ် ထိန်းသိမ်း 
နိငုရ်ေးအတေွ ်၂၀၃၀ ခပည့န်စှတ်ငွ ်နိငုင်ံဧ့ေယိာ၏ (၃၀)
ောခိငုန်ှုန်းေိ ုသဘာေကေိုးေိငု်း၊ ကေိုးခပငေ်ာေယွရ်တာ
များအခဖစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ေည်မှန်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ော ယခုအခါ နိုင်ငံဧေိယာ၏ (၂၅ ဒသမ ၆၁)ောခိုင်နှုန်း
ေို သစ်ရတာကေိုးေိုင်း၊ ကေိုးခပင်ောေွယ်ရတာများ
အခဖစလ်ည်းရောင်း၊ ဇေီမျ ိုးစုမံျ ိုးေွမဲျား ထနိ်းသမိ်းရေး
သဘာေနယရ်ခမများ ဖွဲ့စည်းခခင်းေိ ုနိငုင်ံဧ့ေယိာ၏ (၁၀) 
ောခိုင်နှုန်း ေည်မှန်းချေ်ထားရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိော (၆ 
ဒသမ ၀၈) ောခိငုန်ှုန်းေိ ုလည်းရောင်း ဖွဲ့စည်းထားနိငု်
ခဲမ့ပ ီခဖစပ်ါရကောင်း၊ ခမနမ်ာနိငုင်၏ံ စစုရုပါင်းစိေုပ်ျ ိုး ရခမ

ဧေယိာအရနခဖင့ ်ဧေ ၄၈ ဒသမ ၅၂ သန်းေှမိပီး ဆနစ်ပါး 
စိုေ်ဧေအရနခဖင့် ဧေ ၁၇ ဒသမ ၃ သန်းေှိရကောင်း။

ခမနမ်ာနိငုင်၏ံလေေ်ှလိဦူးရေအတေွ ်စိေုပ်ျ ိုးရခမ 
လုရံလာေစ်ွာေှမိပီး ဆနဖ်လူုမံှုအရနခဖင့ ်၁၂၇  ောခိငုန်ှုန်း
ခဖစ်ရသာရကောင့် လုံရလာေ်ရုံမေ ပိုလျှရံနသည်ေို
ရတွ့ေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ အခခားသီးနှံများတွင်လည်း 
အဓိေသီးနှံများသည် ခပည်တွင်းဖူလုံမှုအခပင် ပိုလျှမံှုေှိ
သည့်အတွေ် တစ်ဧေအထွေ်နှုန်း တိုးတေ်ရေး
အတေွ ်နည်းပညာပိငု်းဆိငုေ်ာများ တိုးခမငှ့ရ်ဆာငေ်ေွ်
ေန်လိုပါရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့် စိေု်ပျ ိုးရခမလုရံလာေ်စွာ 
ေှိမပီးခဖစ်သခဖင့် သစ်ရတာများေုိ ခုတ်ထွင်ဖယ်ေှားခခင်း            
မခပုရတာဘ့ ဲစနစတ်ေျထနိ်းသမိ်းရဆာငေ်ေွေ်န ်လိအုပ်
ပါရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားများ၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ် 
အလာအေ ရေှေ့ရခပာင်းရတာငယ်ာ စိေုပ်ျ ိုးခခင်းမ ှ  ရတာင်
ရပါ်အမမတဲမ်း ေနု်းခမင့လ်ယယ်ာများအခဖစ ်စနစတ်ေျ
ရခပာင်းလဲေျင့်သုံးေန်လည်း သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာန
များေ အရောင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း။
အရထာြ်အြူပြုလျြ်ေှိ

ခမန်မာနိုင်ငံသည် ေမ္ဘာရပါ်တွင် ဒီရေရတာရပါေ် 
ရောေ်မှု သတ္တမအများဆံုးခဖစ်မပီး အာေှတွင် ဒီရေရတာ 
ရပါေ်ရောေ်မှု တတိယအများဆုံး ခဖစ်ပါရကောင်း၊ 
ေုလသမဂ္ဂစားနပ်ေိေ္ခာနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၂၀ 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏လြ်ေှိလူဦးရေအတွြ်

စိုြ်ြျ ိုးရပမ လုံရလာြ်စွာေှိပြီး

ဆန်ဖူလုံမှုအရနပဖင့် ၁၂၇  ောခိုင်နှုန်း

ပဖစ်ရသာရကြာင့် လုံရလာြ်ရုံမြ

ြိုလျှရံနသည်ြိုရတွ့ေမည်ပဖစ်၊

အပခားသီးနှံများတွင်လည်း

အဓိြသီးနံှများသည် ပြည်တွင်းဖူလံုမှုအပြင်

ြိုလျှမံှုေှိသည့်အတွြ် တစ်ဧြအထွြ်နှုန်း

တုိးတြ်ရေးအတွြ် နည်းြညာြုိင်းဆုိင်ောများ

တိုးပမှင့်ရဆာင်ေေြ်ေန်လို။
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ခပည့်နှစ် အစီေင်ခံစာအေ ခမန်မာ့ဒီရေရပါေ်ရောေ်
သစ်ရတာများသည် ခမန်မာနိုင်ငံ သစ်ရတာဖုံးလွှမ်းမှု
ဧေိယာ၏ ၃ ဒသမ ၉ ောခိုင်နှုန်း(၁၁၀၇၇၄၅ ဧေ)ခန့်
ေှိ မပီး နိုင်ငံရတာ်၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ သဘာေ
ပတေ်န်းေျငထ်နိ်းသမိ်းရေးတိုအ့တေွ ်အရထာေအ်ေူ
ခပုလျေ်ေှိပါရကောင်း၊ ဒီရေရတာများေို နည်းလမ်းမျ ိုး
စုံခဖင့် ခပန်လည်တည်ရထာင်လျေ်ေှိော ယရန့အချနိ်
အထိ ဒီရေရတာစိုေ်ခင်း ၂၆၉၉၀ ဧေ၊ ရဒသခံခပည်သူ
အစအုဖွဲ့ပိငု ်သစရ်တာစိေုခ်င်း ၁၅၄၃၆ ဧေ၊ ပဂု္ဂလေိ 
စိေုခ်င်း ၃၀၆၅ ဧေ၊ ဓမ္မတာမျ ိုးဆေခ်ခင်း ဧေ ၈၁၃၀၊  
ခပညတ်ငွ်းခပညပ်အဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွ်
သည့ ်ဒရီေရတာစုိေ်ခင်း ၁၀၃၄၈ ဧေတ့ုိေုိ ခပုစုပျ ိုးရထာင ်
နိုင်ခဲ့မပီခဖစ်ပါရကောင်း။

သဘာေသစ်ရတာကေီးများ၊ ဇီေမျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲများနှင့်  
စွမ်းအင်အေင်းအခမစ်များ ပျေ်သုဉ်းဆုံးရှုံးေခခင်း၏ 
အဓိေအရကောင်းေင်းများအနေ် တစ်ခုအပါအေင်ခဖစ်
သည့်အတွေ် ထင်းရလာင်စာစွမ်းအင်ေို သစ်ရတာ
ေဏ္ဍမ ှရန့စဉန်ငှ်အ့မျှ ခဖည်ဆ့ည်းရပးလျေေ်ှပိါရကောင်း၊ 
ထင်း၊  မီးရသွးသုံးစွဲမှုသည် စုစုရပါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ 
၇၆ ဒသမ ၄၁ ောခိုင်နှုန်းအထိေှိ မပီး နှစ်စဉ်ထင်း 
လိုအပ်ချေ် ေုဗတန် ၁၆ ဒသမ ၅၃ သန်းခန့် ေှိပါ
ရကောင်း၊ အမျ ိုးသားသစရ်တာေဏ္ဍ ပငမ်စမီေံနိ်းတငွ ်  
တေွခ်ျေမ်ှုများအေ ရေျးလေအ်မိရ်ထာငစ်တုစစ်တုငွ ်
တစ်နှစ်ေို ထင်း ၂ ဒသမ ၅ ေုဗတန် အသုံးခပုရနမပီး 
မမို့ခပအမိရ်ထာငစ် ုတစစ်တုငွ ်တစန်စှေ်ိ ုထင်း ၁ ဒသမ 
၄ ေဗုတန ်အသုံးခပုရနသညဟ် ုခန့်မနှ်းထားပါရကောင်း။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်အရောင်အထည်ရဖာ် 
လျေ်ေှိသည့် ခမန်မာနိုင်ငံသစ်ရတာများ ခပန်လည် 
တည်ရထာင်ရေး (၁၀)နှစ်စီမံေိန်းမှာ ရေျးေွာ ထင်း
စိေုခ်င်း ၁၀၄၅၆၃ ဧေ တညရ်ထာငမ်ညခ်ဖစမ်ပီး ယရန့
အထ ိ၂၁၄၃၆ ဧေ တညရ်ထာငမ်ပီးခဖစပ်ါရကောင်း၊  နစှစ်ဉ်
တစေ်ွာလျှင ် အနည်းဆုံး နစှဧ်ေစိေုပ်ျ ိုးနိငုရ်ေးအတေွ ်
ခပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
နငှ့ ်ဆေစ်ပေ်နက်ေီးဌာနများ ရပါင်းစပည်ှနိှိုင်း ရဆာငေ်ေွ်
ကေေမည်ခဖစ်ပါရကောင်း။

ရေျးေွာများအထ ိလျှပစ်စဓ်ာတအ်ားရောေေ်ှရိေး
မှာ အချနိေ်ာလတစခ်အုထ ိလိအုပရ်နရသးသခဖင့ ်ထင်း၊ 

မီးရသွးေို စွမ်းအင်အခဖစ် သုံးစွဲရနကေေဦးမည်ခဖစ်ပါ
ရကောင်း၊ ထင်း၊ မီးရသွးများေုိ သဘာေရတာမှသာ 
ထတုယ်သူုံးစွခဲခင်းထေ ်ရေျးေွာအလိေု ်ေိယုပ်ိငုထ်င်း
စိေုခ်င်းများ တညရ်ထာငရ်ေးေိ ုအမျ ိုးသားရေးတာေန်
တစေ်ပအ်ခဖစ ်တိငု်းရဒသကေီး၊ ခပညန်ယစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောင်စီများေ ကေီး ကေပ်ရဆာင်ေွေ်သွား ကေေန်  
တိုေ်တွန်းလိုပါရကောင်း။
စနစ်တြျထိန်းသိမ်း

ခမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်သဘာေေါးရတာ ဧေယိာ ၄ ဒသမ 
၄ သန်းရေျာ်ေှိမပီး ေါးမျ ိုးစိတ် ၁၀၂ မျ ိုးေှိသည့်အနေ် 
စီးပွားရေးအေ အရေးပါသည့ေ်ါးမျ ိုးစိတ် ၁၈ မျ ိုးခန့်ေှပိါ
ရကောင်း၊ နှစ်စဉ် ေါးအလုံးရေ သန်း ၁၂၀ မှ ၁၈၀ အထိ 
ထုတ်လုပ်လျေ်ေိှပါရကောင်း၊ စားရသာေ်ေုန်၊  အိမ်ရဆာေ် 
လုပ်ခခင်း၊ ပေိရဘာဂအမျ ိုးမျ ိုးအခပင် ေျန်းမာရေးအေ 
သင့ရ်တာသ်ည့ ်ေါးအမျှင(်Bamboo Fiber)မ ှထတုလ်ပု်
သည့ ်အေတအ်ထညမ်ျားသည် လူကေိုေ်များမပီး ရေးေွေ်
တွင် ေျယ်ေျယ်ခပန့် ခပန့်  ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျေ်ေှိပါ
ရကောင်း၊ ေါးေို သဘာေရတာများမှသာ ခုတ်ယူသုံးစွဲ
ကေမပီး ခပနလ်ညစ်ိေုပ်ျ ိုးမှု အနည်းငယသ်ာေှပိါရကောင်း၊  
ထိုရ့ကောင့ ်ေါးသည ်အဓေိေျသည့ ်သစရ်တာထေွေ်နု်
ပစ္စည်းတစ်မျ ိုးခဖစ်သခဖင့် စနစ်တေျထိန်းသိမ်းမပီး၊ 
စီးပွားရေးအေ ထတုလ်ပုသ်ုံးစွေဲန ်ေါးစိေုခ်င်းများ ေျယ်
ေျယ်ခပန့်ခပန့် တည်ရထာင်စုိေ်ပျ ိုးကေေန် လုိအပ်ပါ ရကောင်း။

သစ်ပင်သစ်ရတာများနှင့် ရောင်းမွန်သည့် သစ်ရတာ 
ရဂဟစနစမ်ျားသည ်ရလထအုတငွ်းမ ှောဗနွဒ်ိငုရ်အာေ်
ဆိုဒ်ဓာတ်ရငွ့များေို စုပ်ယူသိုရလှာင်ထားနိုင်သည့်  
သုိရလှာင်ေန်ကေီးများလည်းခဖစ်သည့်အတွေ် ေားလမ်း
ရဘး လမ်းနယ်တစ်ရလျှာေ်တွင် သစ်ရတာငယ်များ 
ဖန်တီးရပးခခင်းခဖင့် ေားများေထုတ်လွှတ်သည့် ောဗွန် 
ဒိုင်ရအာေ်ဆိုဒ်ရကောင့်  ခဖစ်ရပါ်လာသည့် ရလထု
ညစ်ညမ်းမှုေို ရလျှာ့ချနိုင်မည်ခဖစ်သေဲ့သို့ ောသီဥတု
ရခပာင်းလဲမှု ရလျှာ့ချရေးအတွေ်လည်း အလွန်အရေး 
ကေီးရသာ အခန်းေဏ္ဍမှ ပါေင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ခမန်မာ 
နိငုင်၏ံ စဉဆ်ေမ်ခပတ ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေမ်ှုေိ ုအရထာေ်
အပံခ့ဖစရ်စသည့ ်အဖိုးတနသ်ယဇံာတ အေင်းအခမစမ်ျား၊     
သစပ်ငသ်စရ်တာများေိ ုအမျ ိုးသားရေးတာေနတ်စေ်ပ်
အခဖစ ်ထနိ်းသမိ်းောေယွသ်ွားကေေမညခ်ဖစပ်ါရကောင်း။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနခဖင့်  
နိုငငံ်ရတာ်၏ တာေန်အေပ်ေပ်ေုိ ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ် 
ရနစဉ်ောလအတွင်း သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်း 
ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရခမရပါ်ရခမရအာေ်သဘာေ သယံ 
ဇာတများ ထတုယ်သူုံးစွမဲှုများေိရုလျှာခ့ျမပီး တိငု်းခပည၏် 
အေန် သယံဇာတအခဖစ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး၊ ောသီဥတု
ရဖာေ်ခပန်မှု ခပန်လည်မျှတရေး၊ နိင်ုငံပုိင်သစ်ရတာများ 
စိမ်းလန်းစုိခပည်ရေး၊ ရေျးေွာပိုင်ထင်းစိုေ်ခင်းများ  
တည်ရထာင်ရေး၊  ပင်လယ်ေမ်းရခခရဒသများေှိ ဒီရေ
ရတာများ ခပနလ်ညထ်နိ်းသမိ်းရေးတိုေ့ိ ုအမျ ိုးသားရေး
တာေန်တစ်ေပ်အရနခဖင့် ရဆာင်ေွေ်သွားမည်ခဖစ်ပါရကောင်း၊ 
ယင်းလပုင်န်းစဉမ်ျားတငွ ်ခပညသ်မူျား၊ ခပညတ်ငွ်း/ ခပညပ် 
အဖွဲ့အစည်းများအရနခဖင့် ပူးရပါင်းပါေင် ရဆာင်ေွေ် 
ကေေန် ဖိတ်ရခါ်အပ်ပါရကောင်း၊ ကေိုးေိုင်းနှင့်ကေိုးခပင် 
ောေွယ်ရတာများ၊ သဘာေနယ်ရခမများမှ သစ်ရတာ
သစပ်ငမ်ျားေိ ုထနိ်းသမိ်းသညသ်ာမေပ ဲသစရ်တာများ
ခပင်ပမှ သစ်ပင်များ(Trees Outside Forest-ToF)နှင့် 
ရဂဟစနစမ်ျား၏ အရေးကေီးသည့ ်အခန်းေဏ္ဍေိလုည်း 
အထူးအရလးထား ထနိ်းသမိ်းကေေမည ်ခဖစပ်ါရကောင်း။

မိမိတို့ ခမန်မာလူမျ ိုးများသည် သစ်ရတာသစ်ပင် 
ချစ်ခင်ခမတ်နိုးကေမပီး သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရေးေို ရေှး
ေတည်းေပင် အသိစိတ်ဓာတ်ေှိမပီးသားခဖစ်ရကောင်း၊ 
ယခ ုေမ္ဘာကေီး၏ ောသဦတရုခပာင်းလမဲှု ခဖစစ်ဉမ်ျားအေ  
လူသားအားလုံး သဘာေရဘးအန္တောယ်များ ရတွ့ကေုံ
ခံစားရနေမှု ရလျာ့ပါးသေ်သာရစရေး၊ လိေုရ်လျာညရီထွ
ေှိရစရေးအတွေ် ရဂဟစနစ် ခပန်လည်ထိန်းသိမ်းရေး
လပုင်န်းစဉမ်ျား ရအာငခ်မငရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွက်ေေမည်
ခဖစပ်ါ ရကောင်း “ရတာရတာငပ်ျေခ်ပုန်း၊  ရခမဆသီဉု်း၏” 
“ဥတုောသီ၊ ရတာေိုမှီ၏။” “ပူရနွးေမ္ဘာ၊ တားဆီးော၊ 
ရခဖေှာတစ်ခု၊ ရတာခပုစု” “သစ်ရတာရတွထိန်း၊ ရတာ
ရတွစိမ်းမှ၊ မငိမ်းချမ်းခပည်ေွာ၊ နိုင်ငံသာ၏” ဆိုသည့် 
သစ်ရတာသစ်ပင်များ၏ အေျ ိုးရေျးဇူးေို ရဖာ်ညွှန်း
ထားသည့် ရဆာင်ပုဒ်များေို  အမမဲအရလးထားမပီး 
သစ်ရတာသစ်ပင်များ၊ သစ်ရတာရဂဟစနစ်များ စဉ်ဆေ် 
မခပတတ်ညတ်ံရ့ေး  အမျ ိုးသားရေး တာေနတ်စေ်ပအ်ခဖစ ်
ေိုင်းေန်းထိန်းသိမ်း ောေွယ်သွားကေေမည် ခဖစ်ပါ
ရကောင်းရခပာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး 
(၁၂/၂၀၂၁)ေိ ုဇနွလ် ၇ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ရနခပညရ်တာ်
ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး  အစည်း 
အရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာစေား 
ရခပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေးဦးစီးချုပ၊် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များခဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး
ခမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးခမင့်ထွန်း၊            
မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆွ၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ 
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိငု်းလုံးဆိငု၊် 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအစည်းအတေး (၁၂/၂၀၂၁)ေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၇ - ၆ - ၂၀၂၁ )

ရစာဒန်နီယယ်၊ ရဒါေ်တာဗညားရအာင်မိုး၊ ဒုတိယ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးစိုးထဋွ၊် ဦးရေှေကေမိ်း၊ အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးရအာငလ်င်းရဒွးနငှ့ ်တွဖဲေအ်တငွ်းရေးမှူး 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတွင်  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 
မိမိတို့အရနခဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်အေပ်ေပ်အား 
တာေန်ယူရဆာင်ေွေ်မှုသည် ၄ လရေျာ်ောလအထိ 
ရောေ်ေိှလာမပီခဖစ်မပီး တုိးတေ်ရခပာင်းလဲမှုများေိှသေ့ဲသ့ုိ 
စိန်ရခါ်မှုအချ ို့လည်း ေှိရနရသးရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့်
ေေ်ပိုင်းအတွင်း မွန်ခပည်နယ်နှင့် ေေင်ခပည်နယ်သို့
ရောေ်ေှိခဲ့မပီး ခပည်သူများအရနခဖင့် တည်မငိမ်ရအးချမ်း
စွာခဖင့ ်သွားလာလှုပေ်ှားရနကေသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ 
ခေီးစဉအ်တငွ်း သလံငွတ်တံား(ရချာင်းဆု)ံအား ရဒသခံ
များလိလုားသည့် တံတားစတင်ရဆာေ်လုပ်စဉ်ေအမည်
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အတုိင်း ခပန်လည်သတ်မှတ် ရဆာင်ေွေ်ရပးခဲ့ချနိ်တွင် 
ရဒသခံခပည်သူများအရနခဖင့် ေမ်းရခမာေ်ေမ်းသာ ခဖစ်
ရနကေသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ထို့ခပင် ရဒသအတွင်း 
ေမ်းစာဖူလုံရေးေိုသာမေ သီးနှံများပိုမိုထွေ်ေှိ မပီး 
ရဒသခံရတာင်သူများ ေင်ရငွတုိးတေ်ရစေန် သီးနံှအလုိေ် 
တစ်ဧေအထွေ်နှုန်းတိုးတေ်ရေး သိပ္ပံနည်းေျ စနစ် 
တေျ စုိေ်ပျ ိုးရဆာင်ေွေ်နုိင်ေန်အတွေ် ခပည်နယ်များမှ 
တာေန်ေှိသူများေ ေိုင်းေန်းေူညီ ရဆာင်ေွေ်ရပးေန်
မှာကေားခဲရ့ကောင်း၊ နိငုင်သံားများအရနခဖင့ ်ဘေတိုးတေ်
ရေးအတွေ် ရောင့်ေဲတင်းတိမ်မရနကေဘဲ မိမိတ့ုိေျင်လည် 
ရနေသည့ ် အရခခအရနတငွ ်ခဖစသ်င့ခ်ဖစထ်ိေုသ်ညမ်ျား
ေုိ ေည်မှန်းချေ်ထား၍ သမ္မာအာဇီေနည်းခဖင့် ရခတ်နှင့် 
အည ီရဆာငေ်ေွန်ိငုပ်ါေ လမူှုဘေများ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ ်
လာမည်ခဖစ်ရကောင်း။
ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ရေး

နိုင်ငံရတာ်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ေို ယခင်အစိုးေေ 
ရအာေ်တိုဘာ ၁ ေေ်မှ စေ်တင်ဘာ ၃၀ ေေ်အထိ 
ောလသတမ်တှခ်ဲရ့ကောင်း၊ မမိတိို ့နိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရေး
နိုင်ငံခဖစ်သခဖင့် မိုး၊ ရဆာင်း စိုေ်ပျ ိုးသီးနှံထွေ်ေှိမှုနှင့် 
ေေှိမည့်အခွန်အခများအရပါ်မူတည်၍ ယခင်ေဘဏ္ဍာ 
ရေးနှစ်အား သတ်မှတ်ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ 
သို့ရသာ် ဘဏ္ဍာနှစ်အား ရခပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည့် 
အတွေ် နိုင်ငံရတာ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များ၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရေးရတာင်သူများအရနခဖင့် အဆင်မရခပမှုများ 
များစွာ ခဖစ်ရပါ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ဘဏ္ဍာနှစ်
သတမ်တှမ်ှုနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်နံငှ့ ်လိေုရ်လျာ 
ညီရထွခဖစ်ရစေန် ခပင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ရေး စဉ်းစား
ချနိ်ဆ၍ ရဆာင်ေွေ်သွားေန်နှင့်  ရောင်စီေင်များ
အရနခဖင့်လည်း ရဆွးရနွးအကေံခပုကေရစလိုရကောင်း။

COVID-19 ရောဂါခဖစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ယခု
ောလအတွင်း ေူးစေ်မှုနှုန်း ခပန်လည်ခမင့်တေ်လာ
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အများအားခဖင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ
နှင့် ထိစပ်လျေ်ေှိသည့် ချင်းခပည်နယ်ရခမာေ်ပိုင်း၊ 
စစေ်ိငု်းတိငု်းရဒသကေီးအရနာေပ်ိငု်းနငှ့ ်ထိငု်းနိငုင်နံငှ့ ်
ထိစပ်လျေ်ေှိသည့် တနသဂာေီတိုင်းရဒသကေီးတို့တွင် 
ေူးစေမ်ှုများ ခဖစရ်ပါ်လျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ချင်းခပည်နယ်အတွင်းေှိ မမို့နယ်အချ ို့အား 

Stay at home သတ်မှတ်ခဲ့ရကောင်း၊ ခပည်သူများ
အရနခဖင့် COVID-19  စည်းေမ်းချေ်များေုိ  လုိေ်နာေန် 
လိအုပရ်ကောင်း၊ ရေျာင်းများတငွ ်COVID-19 ရောဂါေူး
စေမ်ှုမေှရိစရေး COVID-19 စည်းေမ်းချေမ်ျားအတိငု်း 
လိုေ်နာရဆာင်ေွေ်ရေး အထူးအရလးထား ကေပ်မတ်
ရဆာင်ေွေ်ေန် အရေးကေီးရကောင်း။

ပညာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အချ ို့ရေျာင်းများ  
ခပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု မေှရိသးရကောင်း၊ စစ်ေုိင်းတုိင်း
ရဒသကေီးအတွင်း အများဆံုးခဖစ်ရကောင်း၊ ရေျာင်းသား
များ ပညာသငက်ေားရေးသည ်တိငု်းခပညန်ငှ့ ်ရေျာင်းသား 
တစ်ဦးချင်းစီ၏ အေျ ိုးအတွေ် ေည်ေွယ်မပီး ခပန်လည်
ဖငွ့လ်စှသ်ငက်ေားရပးခခင်းခဖစရ်ကောင်း၊ ပဂု္ဂလေိရေျာင်း
များ ခပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင်ကေားနိုင်ရေးအတွေ်လည်း  
စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း။

ယခုအခါဆူပူဆန္ဒခပမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ တိုင်း
ရဒသကေီးနှင့် ခပည်နယ်အလိုေ် အနည်းငယ်ေှိရနသည်
ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ အကေမ်းဖေ်မှုများ ရဆာင်ေွေ်ရန
မှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် စာသငရ်ေျာင်းများ၊ အပုခ်ျုပမ်ှုဆိငုေ်ာ 
ရုံးအရဆာေ်အအုံများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအေ ေန်မငိုးေှိသူ 
များအား အကေမ်းဖေ်ရဆာင်ေွေ်ရနသည်ေို ရတွ့ေှိေ
ရကောင်း။

သောေရေးအန္တောယ်များ

ြျရောြ်လာြါြ

ြူညီြယ်ဆယ်ရေးလုြ်ငန်းများအား

အချနိ်နှင့်တစ်ရပြးညီ

ရဆာင်ေေြ်နိုင်ေန်အတွြ်

တိုင်းရေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုြ်

ဖွဲ့စည်းထားသည့်

အမျ ိုးသားသောေရေးအန္တောယ်ဆိုင်ော

စီမံခန့်ခွဲမှုရြာ်မတီများြ

ချြ်ချင်းအရေးယူရဆာင်ေေြ်ေန်လို။
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သောေရေးအန္တောယ်များ ကြိုတင်ြာြွယ်နိုင်ရေး
ယခအုခါ မိုးောသသီိုရ့ောေေ်ှလိာမပီး ယခငန်စှမ်ျား

ေ မိုးနည်းခဲသ့ည့ ်ရဒသများတငွ ်မိုးရောင်းစွာေွာသနွ်း
သခဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးရတာင်သူများ အဆင်ရခပလျေ်ေှိ
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အလားတူ မိုးတွင်းောလ
ခဖစ်သခဖင့် ရေကေီးရေလျှခံခင်းနှင့် ရလခပင်းတိုေ်မှုများ
ရကောင့ ်ခဖစရ်ပါ်တတသ်ည့ ်သဘာေရဘးအန္တောယမ်ျား
အား ကေိုတငေ်ာေယွန်ိငုရ်ေးအတေွ ်ရချာင်း၊ ရခမာင်း
များ ပိတ်ဆို့မှုမေှိရစရေး၊ အန္တောယ်ေှိသည့် သစ်ေိုင်း
များ ခတုထ်ငွေ်ငှ်းလင်းရေးစသညတ်ိုေ့ိ ုရဆာငေ်ေွေ်န ်
အတွေ် တာေန်ေှိသူများအရနခဖင့် တိုင်းရဒသကေီးနှင့် 
ခပည်နယ်များအလိုေ် သတိရပးနှိုးရဆာ်ရနေန်လို
ရကောင်း၊ ကေိုတင်ခပင်ဆင်မှုများေို ရဆာင်ေွေ်ခခင်းခဖင့် 
သဘာေရဘးအန္တောယ် ေျရောေ်မှုေုိ တတ်နုိင်သမျှ 
ရလျှာ့ချနုိင်မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ သဘာေရဘးအန္တောယ်များ 
ေျရောေ်လာပါေ  ေူညီေယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
အား အချနိ်နှင့်တစ်ရခပးညီ ရဆာင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် 
တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ခပညန်ယအ်လိေု ်ဖွဲ့စည်းထားသည့ ်
အမျ ိုးသားသဘာေရဘးအန္တောယ်ဆုိင်ော စီမံခန့် ခဲွမှု
ရော်မတီများေ ချေ်ချင်းအရေးယူရဆာင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း မှာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် ဇွန် ၄ ေေ်တွင် အာဆီယံအလှည့်ေျ
ဥေ္ကဋ္ဌ၏ အထူးေိယုစ်ားလယှ ်ဘရနူိငု်းဒါရဆူလမန်ိငုင် ံ  
နိငုင်ခံခားရေးေနက်ေီးနငှ့ ်အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တ့ုိ
အား လေ်ခံရတွ့ဆံု၍ COVID-19 ရောဂါောေွယ်ရေး
ဆိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား၊ မတေားအသင်းရကေညာထားသည့ ်
CRPH ၊ NUG တိုန့ငှ့ပ်တသ်ေသ်ည့ ်အသင်းအဖွဲ့များနငှ့ ်
အကေမ်းဖေ်အဖဲွ့များေ ခမန်မာနုိင်ငံအတွင်း လတ်တရလာ 
ခဖစ်ပွားရနသည့် အကေမ်းဖေ်ခခင်း၊ ရဖာေ်ခွဲဖျေ်ဆီး
ခခင်းများအရပါ် အာဆီယံ ဘုံသရဘာတူညီချေ်ပါ 
အကေမ်းဖေ်မှုရေှာင်ေှားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အာဆီယံ
နုိင်ငံများအပါအေင် အခခားမည်သည့်နုိင်ငံေမျှ ရထာေ်ခပ 
ရခပာဆိခုခင်း၊ ဟန့်တားသည့ရ်ကေညာချေထ်တုခ်ပနခ်ခင်း
များ မခပုလုပ်သည့် အရခခအရနများ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ် ပါတီစံု 
ဒီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲစာေင်း
မှားယွင်းမှုများ ခဖစ်ရပါ်ခဲ့မှုနှင့် စစ်ရဆးရတွ့ေှိမှု အရခခ 
အရနများ၊ နိငုင်အံတငွ်း တညမ်ငမိရ်အးချမ်းသွားချနိတ်ငွ ်

ရေွးရောေ်ပဲွ ခပန်လည်ေျင်းပခပုလုပ်သွားမည့်   အရခခအရန 
များနှင့် လူသားချင်းစာနာရထာေ်ထားမှုဆိုင်ော အေူ 
အညီရပးရေးေိစ္စေပ်များတွင် မိမိတို့နိုင်ငံမှ ပူးရပါင်း
ရဆာငေ်ေ်ွရပးမည့ ်အရခခအရနများနငှ့ ်Phoenix Media 
နှင့် ရတွ့ဆုံရမးခမန်းစဉ် ခပန်လည်ရခဖကေားခဲ့မှု အရခခ 
အရနများေို ေှင်းလင်းရခပာကေားသည်။
ရဆွးရနွးတင်ပြ

ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များခဖစ်ကေသည့် ဦးသိန်းညွန့် ၊ 
မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရဆွ၊ Jeng Phang ရနာ်ရတာင်၊ 
ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိငု်းလုံးဆိငု၊် ဦးရေှေကေမိ်း
တို့ေ အရခခခံဥပရဒနှင့် ညီညွတ်မှုမေှိဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်
ရေျာ်လွန်ရဆာင်ေွေ်ခဲ့သည့်   အဂတိလိုေ်စားမှုများ
ေိ ုစစိစရ်ဖာထ်တုအ်ရေးယရူေး၊ အကေမ်းဖေသ်မားများ
အား ခုိရအာင်းရနထုိင်ခွင့်ရပးသူများနှင့် ၎င်းတ့ုိအား 
ရထာေ်ပ့ံေူညီရနသူများေုိ ဥပရဒပါခပဋ္ဌာန်းချေ်များ
နှင့်အညီ ထိထိရောေ်ရောေ် အရေးယူရေး၊ ခပည်သူ 
များ၏ဘေ လုခံခုံမှုေှရိစေန ်ခပညသ်လူထူ ုပူးရပါင်း ပါေင်
သည့ ်လုခံခုံရေးစနစ ်အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ဆာငေ်ေွ်
ရေး၊ တုိင်းခပည်၏ စားသံုးဆီဖူလံုမှုေိှရစေန် စီမံရဆာင်ေွေ် 
သွားရေး၊ ထီးခီးရဒသစေ်မှုဇုန် ဆေ်လေ်အရောင် 
အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွေ်ရေး၊ လူမှုေွန်ေေ်များတွင် 
မဟုတ်မမှန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့်ရနမှုအရပါ် လျင်ခမန်
ထိရောေ်စွာတုံ့ခပန်ရဆာင်ေွေ်ရေး၊ မီဒီယာတုံ့ခပန်မှု 
လျငခ်မန ်အားရောင်းရစေန ်မဒီယီာဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး
အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရဆာငေ်ေွရ်ေး၊ အများခပညသ်ရူုံးပတိေ်ေ်
များနငှ့ ်ဘဏ္ဍာရေးနစှ ်ခပုခပငရ်ခပာင်းလရဲေးဆိငုေ်ာေစိ္စ
ေပ်များ၊ နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချေ် ခဖည့် 
ဆည်းနုိင်ေန်နှင့် ခပည်ပေင်ရငွေေိှေန် သဘာေပတ်ေန်းေျင် 
ထခိိေုမ်ှုနည်းပါးသည့ ်ေပဆ်ိငု်းရနရသာ ရေအားလျှပစ်စ်
စီမံေိန်းများ ဆေ်လေ်အရောင်အထည်ရဖာ်ရေး
အတွေ် ခပန်လည်သုံးသပ်ရေး၊ စာေင်းေိုင်နှင့် ရေှ့ရန 
ဒပီလိမုာသငတ်န်းများ ခပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှရ်ေး၊ ရဒသတငွ်း 
လူမှုေယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွေ် ရထာေ်ပံ့ရငွ
များ အချနိ်မီေေှိရေး၊ အားေစားသမားများ နိုင်ငံရတာ်
အရပါ် သစ္စာရစာင့်သိရေးနှင့် နိုင်ငံ့သားရောင်းတစ်
ရယာေတ်ငွ ်ေှေိမည့ေ်ျင့ေ်တမ်ျားေှရိစေန ်ရလေ့ျင့ပ်ျ ိုး 
ရထာင်ရပးရေးတ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဆွးရနွးတင်ခပကေသည်။
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ထ့ုိရနာေ် ရောင်စီအတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
ရအာငလ်င်းရဒွးေ နစှအ်လိေု ်ခပေ္ခဒနိန်စှတ်ငွ ်အများ
ခပည်သူ ရုံးပိတ်ေေ်များ သတ်မှတ်ခဲ့မှုအရခခအရနနှင့် 
ဘဏ္ဍာရေးနစှ ်ရခပာင်းလသဲတမ်တှခ်ခင်းဆိငုေ်ာေစိ္စေပ်
များေို ေှင်းလင်းတင်ခပသည်။

ဆေ်လေ်၍ ရောင်စီေင်များခဖစ်ကေသည့် ဦးသိန်းညွန့်၊ 
ရဒါေတ်ာ ဗညားရအာငမ်ိုး၊ ရဒါ်ရအးနစုနိတ်ိုေ့ ဘဏ္ဍာ 
ရေးနှစ်ရခပာင်းလဲ သတ်မှတ်ခခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစား ရဆာငေ်ေွသ်င့သ်ညမ်ျားေိ ုရဆွးရနွးအကေခံပု 
တင်ခပကေသည်။

တင်ခပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌေ အများခပညသ်ရူုံးပတိေ်ေမ်ျားနငှ့ ်
ပတသ်ေမ်ပီး နိငုင်ရံတာအ်တေွ ်ရမျှာမ်နှ်းော အလပုေ်ငှ၊် 
အလုပ်သမား၊ ေန်ထမ်းများ ထိခိုေ်နစ်နာမှုမေိှရအာင် 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရဆာင်ေွေ်သင့်ရကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး 
နှစ်ေိုလည်း မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပေတိအရခခအရနနှင့် 
လိေုရ်လျာညရီထသွည့ ်အချနိေ်ာလေိသုာ ရခပာင်းလဲ
သတ်မှတ်သင့်ရကောင်း၊ ရောင်စီေင်များအရနခဖင့် ခဖစ်
သင့်သည်ေို  ေိုင်းေန်းစဉ်းစား ရဆာင်ေွေ် ကေေန် 
ခဖစ်ရကောင်း။

အဂတလိိေုစ်ားမှုများနငှ့ပ်တသ်ေမ်ပီး လပုပ်ိငုခ်ငွ့်
ရေျာလ်နွ ်ရဆာငေ်ေွခ်ဲသ့ည့ ်အဂတမိှုများေိ ုခပနလ်ည်
စစိစအ်ရေးယရူဆာငေ်ေွသ်ွားမညခ်ဖစရ်ကောင်း၊ တေား
ဥပရဒစိုးမိုးရေးနငှ့ပ်တသ်ေမ်ပီး အကေမ်းဖေမ်ှုေစိ္စများ
ေို ဥပရဒနှင့်အညီ ထိရောေ်သည့်ခပစ်ဒဏ်များ ချမှတ် 
ေန် ရဆာင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ ဌာနဆုိင်ောများတွင်   လေ်ေိှ 
တာေနထ်မ်းရဆာငရ်နသမူျားအား CDM လပုသ်မူျားေ 
မခမိ်းရခခာေရ်နှာင့ယ်ေှရ်နမှုေိ ုစုစံမ်းစစရ်ဆးရဖာထ်တု်
အရေးယသူွားမညခ်ဖစမ်ပီး မခမိ်းရခခာေခ်ေံရသာ ေနထ်မ်း
များအရနခဖင့ ်သေဆ်ိငုေ်ာ တာေနေ်ှသိမူျားထ ံတိငုက်ေား
ကေေန်လိုရကောင်း။
ဆီရြာင်းဆီသန့်များ စားသုံးနိုင်ရေး

စားသုံးဆီဖူလုံရေးနှင့်ပတ်သေ်မပီး ခပည်တွင်းစား
သုံးမှုဖလူုရံေးနငှ့ ်ဆရီောင်းဆသီန့်များ စားသုံးနိငုရ်ေး

အတွေ် ဆီထွေ်သီးနှံများ ခဖစ်သည့် ပဲ၊ နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း၊ 
ရနကော၊ ပဲပုပ်တို့ေို တိုးချဲ့စိုေ်ပျ ိုးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊  
ဆီထွေ်သီးနှံေုန်ကေမ်းများ  ကေိတ်ခွဲောတွင်လည်း 
အဆင့်ခမင့်နည်းပညာအသုံးခပု ကေိတ်ခွဲနိုင်ရေး စီမံ
ရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုရကောင်း၊ စနစ်တေျ ဆီကေိတ်
ထုတ်လုပ်ထားရသာ ပဲ၊ နှမ်း ကေိတ်ဖတ်များမှ တိေစ္ဆာန်
အစာ စနစ်တေျသုံးစွဲနိုင်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။

လျှပ်စစ်ေဏ္ဍနှင့်ပတ်သေ်မပီး တိုင်းရဒသကေီးနှင့် 
ခပညန်ယမ်ျား၏ လျှပစ်စလ်ိအုပခ်ျေေ်ိ ုခဖည့ဆ်ည်းရပး
နိငုေ်န ်ရလာငစ်ာစနစသ်ုံး လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားထတုလ်ပု်
မှုေိ ုအားမရပးလိရုကောင်း၊ ခပနလ်ညခ်ပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအင်
မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုများေိုသာ အရောင် 
အထည်ရဖာ်ေန်လိုအပ် မပီး  ထိုသို့ထုတ်ယူောတွင်  
သေ်ဆိုင်သည့် ခပည်နယ်များေို ောခိုင်နှုန်းခပည့်သုံးစွဲ
နိုင်ရေး ဦးစားရပးစီမံရပးေန်လိုရကောင်း ၊ သတင်း
အချေအ်လေ် စီးဆင်းမှုနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ မဒီယီာတုံခ့ပနမ်ှု 
လျငခ်မနအ်ားရောင်းရစေနအ်တေွ ်ပဂု္ဂလေိေဏ္ဍနငှ့ ်
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

စေမ်ှုေနုက်ေမ်းအပငမ်ျား စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ပ်တသ်ေ်
မပီး အေတအ်ထညန်ငှ့ ်လူ့အသုံးအရဆာငပ်စ္စည်းများစွာ 
ထတုလ်ပုန်ိငုသ်ည့ ်ေါနငှ့ ်ေါးစိေုပ်ျ ိုးမှုေိ ုတိုးချဲ့စိေုပ်ျ ိုး
မပီး တန်ဖိုးခမှင့်ထုတ်ေုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရအာင် 
ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ခပညတ်ငွ်းစေမ်ှုလပုင်န်းများ 
ေုိ အားရပးပါရကောင်း၊ တုိင်းရဒသကေီးနှင့် ခပည်နယ်
အလုိေ် အရသးစားစေမ်ှုလပုင်န်းများ အရောငအ်ထည ်
ရဖာ်ရဆာင်ေွေ်ေန် လိုရကောင်း။

နိငုင်ံဂ့ဏုရ်ဆာင ်အားေစားသမားများ အပါအေင ်
နိငုင်ံအ့ေျ ိုးခပုလပုင်န်းများ ရဆာငေ်ေွခ်ဲသ့အူားလုံးေိ ု
ဘေအာမခံချေ်ေှိရအာင် ရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ် 
ရကောင်း ၊ အရခခခံပညာရေျာင်းများ လုံ ခခုံရေးနှင့်
ပတသ်ေ၍် လုခံခုံရေးတပဖ်ွဲ့ေငမ်ျားအရနခဖင့ ်လစဟ်င်း
မှုမေှိရအာင် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိမပီး ခပည်သူ
အားလုံး ပူးရပါင်းပါေငရ်ဆာငေ်ေွမ်ှုသည ်အရေးကေီးပါ
ရကောင်းခဖင့် ခပန်လည်ရဆွးရနွးရခပာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေး
ရော်မတီ အစည်းအရေး(၉/၂၀၂၁)ေို ဇွန်လ ၁၇ ေေ် 
နံနေ်ပိုင်းတွင် ရနခပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်
တေ်ရောေ် အမှာစေားရခပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
စုိးေင်း၊ ခပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများခဖစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
ခမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးစုိးထွဋ်၊ ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီးောခပည့် ၊  ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး           
ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးေုိေုိလှိုင်၊ 
ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊       
ဦးခငရ်မာငေ်၊ီ ဦးရအာငသ်န်းဦး၊ ဦးခမင့က်ေိုင၊် ရဒါေတ်ာ
ချာလီသန်း၊ ရဒါေ်တာပွင့်ဆန်း၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊  
ရဒါေ်တာသေ်ခို င်ေင်း ၊  ဦးရေှေရလး ၊  ရဒါေ်တာ 
သေ်သေ်ခုိင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာထွန်းရအာင်ခမင့် 
နှင့် ခပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦး

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး 
(၉/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၇ - ၆ - ၂၀၂၁ )

တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ  

တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာ
စေားရခပာကေားောတွင် နိုင်ငံတိုင်းေှိ အစိုးေတိုင်းသည် 
နိုင်ငံတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ မဖိုးတိုးတေ်ရေး
လုပ်ငန်းများေို  ရဆာင်ေွေ်ေန်တာေန်ေှိရကောင်း ၊ 
တညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေးအတေွ ်တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးေှိ
ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ် 
ရေးရဆာင်ေွေ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံသားများ၏ လူမှု
စီးပွားဘေခမင့မ်ားတိုးတေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွခ်ခင်းသည ်
အရေးအကေီးဆုံးပင်ခဖစ်ရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့် ရောင်စီ
အစည်းအရေးတငွ ်ဘဏ္ဍာနစှရ်ခပာင်းလရဲေးအတေွ ်စမီံ
ရဆာင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ပါတီစံုဒီမုိေရေစီ 
လမ်းရကောင်းရပါ်တွင် ရလျှာေ်လှမ်းလျေ်ေှိမပီး နိုင်ငံ 
ရတာ်၏  ရငွလုံးရငွေင်းအသုံးစေိတ်များတွင် ပုဂ္ဂလိေ
ေဏ္ဍများ ပါေင်သေဲ့သို့  နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၏ ေဏ္ဍ
သည်လည်း အထိုေ်အရလျာေ် ပါေင်လျေ်ေှိသည်ေို 
ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားေနလ်ိရုကောင်း၊ အလားတ ူပညာသင ်
နစှသ်ည ်ပုမံနှအ်ားခဖင့ ်ဇနွ ်၁ ေေတ်ငွစ်တငမ်ပီး မတလ်
ေုန်အတွင်း ရဆာင်ေွေ်ခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ 
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လွတ်လပ်ရေးေေှိချိန်ောလေတည်းေ ရေျာင်းသား 
ရေျာင်းသမူျား၏ ရနေွာသရီေျာင်းပတိေ်ေ၊် အရခဖလွှာ
စစရ်ဆးချနိန်ငှ့ ်ဆော ဆောမများ အနားယေူမည့အ်ချနိ်
များ တွေ်ချေ်မပီးရဆာင်ေွေ်ထားခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ 
လွှတရ်တာေ်ျင်းပောတငွလ်ည်း မတလ်ဆန်းတငွ ်အစိုးေ
ဖွဲ့ခခင်းများ ရဆာင်ေွေ်ခခင်းခဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ
သည် စိုေ်ပျိုးရေးနိုင်ငံခဖစ်မပီး မိုးောသီတွင် သီးနှံများ 
အဓေိထားစိေုပ်ျ ိုးကေရကောင်း၊ နိငုင်၏ံအဓေိစီးပွားရေး
သည် စိုေ်ပျိုးရေးအရပါ်တွင် အရခခခံမပီး အဓိေသီးနှံ
ခဖစသ်ည့စ်ပါးမှာ မိုးောသေီနုတ်ငွသ်ာ အများဆုံးထေွ်
ေှိသခဖင့် ပွင့်လင်းောသီရောေ်ေှိချိန်မှသာ စိုေ်ပျ ိုးရေး
ထုတ်ေုန်များ ရောင်းချနိုင်ရသာရကောင့် နိုင်ငံရတာ်
ဘတ်ဂျေ်များေို မှန်ေန်စွာတွေ်ချေ်နိုင်မည်ခဖစ် 
ရကောင်း၊ ယခင်အစုိးေလေ်ထေ်ေ ဘဏ္ဍာနှစ်ရခပာင်းလဲ 
ခဲ့ချိန်၌ စီးပွားရေးဆိုင်ောလုပ်ငန်းများတွင် အခေ်အခဲ
များစွာ ရပါ်ရပါေခ်ဲရ့ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ဘဏ္ဍာနစှအ်ား 
ရေှးယခငေ်အတိငု်း ဧမပ ီ၁ ေေရ်န့မ ှစတငေ်န ်ခပနလ်ည်
သတ်မှတ်ရေး ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ခခင်းခဖစ်ရကောင်း။
များစွာထိခိုြ်မှုေှိ

အစုိးေရံုးပိတ်ေေ်များ သတ်မှတ်ခခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ခပည်သူများ၏ခံစားခွင့် အနားယူမှု၊ အစိုးေနှင့် ပုဂ္ဂလေိ

လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွေ်မှုများေို ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် အခခားနိုင်ငံများထေ် 
အစိုးေရုံးပတိေ်ေမ်ျား ပိမုိမုျားခပားခခင်းရကောင့ ် ပဂု္ဂလေိ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို များစွာထိခိုေ်မှုေှိရကောင်း၊ 
ပုဂ္ဂလိေလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ော၌ ရုံးပိတ်ေေ်များ
တွင်  လုပ်ခတိုး ခမှင့် ရပးေမှုရကောင့်  ခဖစ်ရကောင်း ၊  
ထို့ရကောင့် အစိုးေရုံးပိတ်ေေ်များ ခပန်လည်ခပင်ဆင် 
သတမ်တှရ်ေးရဆာငေ်ေွေ်ာတငွ ်အစားထိုးရုံးပတိေ်ေ်
များအား ရလျှာ့ချေန်အတွေ်  ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ ခခင်း
ခဖစ်ရကောင်း၊ ခမန်မာတို့၏နှစ်သစ်ေူးမဟာသကေဂန်   
ောလအတငွ်း ခပညသ်မူျား အနားယနူိငုရ်ေး ထည့သ်ငွ်း
သတ်မှတ်ရပးထားရကောင်း။

စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ရဆာင်ေွေ်
ော၌ စိေုပ်ျ ိုးရေးေဏ္ဍ၊ စေမ်ှုေဏ္ဍ၊ ေနရ်ဆာငမ်ှုေဏ္ဍ
များ ရဆာငေ်ေွမ်ှုတငွ ်မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ် 
ရမွးခမူရေးလပုင်န်းများေိ ုအဓေိထား ရဆာငေ်ေွသ်ည့ ်
နိုင်ငံခဖစ်ရသာ်လည်း စိုေ်ပျိုးရေးေဏ္ဍသည် အခခား 
ေဏ္ဍများထေ ်ရလျာန့ည်းရနသညေ်ိရုတွ့ေှေိရကောင်း၊ 
လယ်ယာစိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးခမူရေးလုပ်ငန်းများမှ    
ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုများ တိုးတေမ်ှုနည်းပါးရနခခင်းရကောင့်
ခဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံ၏ GDP တွင် လယ်ယာေဏ္ဍ ပါေင်
မှုသည ်၂၁ ောခိငုန်ှုန်းခန ့်သာပါေငသ်ခဖင့ ်လယယ်ာေဏ္ဍ
အား ခမငှ့တ်ငရ်ပးေနလ်ိအုပမ်ပီး ရမွးခမူရေးလပုင်န်းများ
မှ ထွေ်ေှိသည့် အသား၊ ငါးများေိုလည်း ခပည်တွင်း၌ 
တန်ဖိုးခမှင့်ထုတ်ေုန်များထုတ်လုပ်၍ ခပည်ပသို့တင်ပို့
နိုင်သည်အထိ ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

ခပညပ်နိငုင်မံျားသို ့စိေုပ်ျ ိုးရေးထတုေ်နုမ်ျား တင်
ပိုန့ိငုပ်ါေ ခပညသ်လူထူ၏ု လမူှုစီးပွားဘေ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
လာမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ စေ်မှုေဏ္ဍနှင့်ပတ်သေ်၍ 
တိုးတေမ်ှုများေှရိသာလ်ည်း ခပညတ်ငွ်း စေရ်ုအံလပုရ်ုံ
များ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မှုများ အားနည်းလျေ်ေှိရန
ရသးရကောင်း၊ နိငုင်ပံိငုစ်ေရ်ုမံျားသာမေ ပဂု္ဂလေိစေရ်ုံ
အချို့လည်း ပုံမှန်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမေှိသည်ေို 
ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ စေရ်ုအံလပုရ်ုမံျား ပုမံနှလ်ညပ်တန်ိငု်
ရေးအတွေ် ခပည်တွင်းထုတ်ေုန်များေို အားရပးမပီး  
ခပည်ပမှတင်သွင်းမှုများေို ရလျှာ့ချရဆာင်ေွေ်ေန်လို 
ရကောင်း၊ ခပည်တွင်း၌ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ရလျာ့နည်း

ရြျးလြ်ရေသများ

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရစရေးအတွြ်

လမ်းြန်းဆြ်သွယ်ရေးလုြ်ငန်းများ

ထိထိရောြ်ရောြ်

ရဆာင်ေေြ်နိုင်ရေး

စီမံရဆာင်ေေြ်သွားမည်။
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နိုင်ငံဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရေးအတွြ်

လူသားအေင်းအပမစ်ဖံွ့ပဖိုးတုိးတြ်ရေးသည် 

အရေးကြီးလိုအြ်ချြ်ြင်ပဖစ်ရကြာင်း၊ 

ြညာတတ်များ ရြါများရစရေး

ြညာရေးပမှင့်တင်မှုလုြ်ငန်းများြို 

မလွဲမရသွရဆာင်ေေြ်ေမည်။

လာခခင်းရကောင့ ်ခပညတ်ငွ်းေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု  အားရောင်း
လာရစရေး အားရပးေန်လိုရကောင်း၊ ေုန်ထုတ်လုပ်မှု 
ေုန်ေျစေိတ်များ သေ်သာရစရေးအတွေ် လျှပ်စစ် 
ဓာတအ်ားခနှုန်းထားများရလျာန့ည်းရအာင ်ရဆာငေ်ေွ်
ရပးခခင်း၊ ထိုေ်သင့်သည့် လုပ်သားခများခဖစ်ရစရေး 
ရဆာင်ေွေ်ရပးခခင်းနှင့် သယ်ယူပ့ုိရဆာင်ရေးအတွေ် 
ေထားလမ်းနှင့် ေားလမ်းများ ရောင်းမွန်ရအာင်  
ရဆာင်ေွေ်မပီး တတ်နိုင်သမျှ ေူညီခဖည့်ဆည်းရပးနိုင်
ပါေ ေုန်ရေးနှုန်းများ  ေျဆင်းလာမည်ခဖစ်ရကောင်း၊  
ထိသုို ့ရဆာငေ်ေွနုိ်င်ေန်အတွေ် အားလံုးေုိင်းေန်း ပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ခုတိုးတေ်ရေး
အတေွ ်လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားေေှရိေးသည ်အရေးကေီးသည့ ်
လိုအပ်ချေ်ခဖစ်သခဖင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေေှိရစရေး
အတွေ် ခပန်လည်ခပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်များခဖစ်သည့် 
ရေအားလျှပစ်စန်ငှ့ ်ရနရောငခ်ခညစ်မွ်းအငသ်ုံး  လျှပစ်စ ်
ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခခင်းလုပ်ငန်းများေို အရောင် 
အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်ေန် မိမိမကောခဏ ရခပာကေား 
ထားရကောင်း ၊  မိမိတို့နို င်ငံမှ  ခပည်သူတချို့သည်  
အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်း  နည်းပါးမှုရကောင့် ခပည်ပ
နိုင်ငံများတွင် သွားရောေ်အလုပ်လုပ်ေိုင်လျေ်ေှိကေ
ရကောင်း ၊  စေ်ရုံအလုပ်ရုံများ လည်ပတ် ခခင်း ခဖင့်   

ခပညတ်ငွ်း၌ပင ်အလပုအ်ေိငု ်အခငွ့အ်လမ်းများ ဖနတ်ီး
ရပးနိုင်မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ရေျးလေ်ရန ခပည်သူများ၏ 
ဘေတိုးတေ်ရစရေး ရေျးလေ်ေိုအရခခခံသည့်   
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေိုလည်း  အားရပးရဆာင်ေွေ်
ေန်လိုရကောင်း။
နို့စားနွားများရမွးပမူနိုင်ရေး

နိုင်ငံ၏ရေျးလေ်စီးပွားရေးေို အရထာေ်အေူ
ခပုရနသည့်လုပ်ငန်းများတွင်  စိုေ်ပျ ိုးရမွး ခမူရေး
ထုတ်ေုန်များသည် အဓိေအရေးကေီးရကောင်း၊ မိမိတို့
နိငုင်မံ ှခပညပ်သို ့နွားများတငပ်ိုလ့ျေေ်ှသိခဖင့ ်ခပညတ်ငွ်း
မှလယ်ယာေဏ္ဍစိုေ်ပျ ိုးရေးအတွေ် အသုံးေင်သည့် 
ခုိင်းနွားများ ရလျာ့နည်းမသွားေန်လုိသေ့ဲသ့ုိ စေ်မှုလယ်ယာ 
ေဏ္ဍေိုလည်း အားရပးရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ခပညပ်သို ့နွားများတငပ်ိုေ့ာတငွ ်ထတုေ်နုအ်ေညအ်ရသွး
ခပည့်မီရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုသေဲ့သို့ ရေးနှုန်းများ 
ခပည့ေ်စွာေေှရိေး ရဆာငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ နိငုင်၏ံ 
ရမွးခမူရေး အဓိေထုတ်ေုန်များခဖစ်သည့် အမဲ၊ ေေ်၊ 
ကေေ်နှင့် ရေထွေ်ေုန်ပစ္စည်းများအား အဆင့်ခမင့်
ရမွးခမူရေးထုတ်ေုန်များခဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်မပီး
ခပည်ပသို့တင်ပို့နိုင်ေန်လိုရကောင်း၊ အလားတူ သဘာေ 
နွားနို ့ခပညပ်သို ့ ပိမုိတုငပ်ိုရ့ောင်းချနိငုရ်ေးအတေွ ်ေှမိပီး
ခဖစရ်သာ ရခမရနောနငှ့ ်စားေျေရ်ခမတိုေ့ိ ုအေျ ိုးေှစိွာ
အသုံးချ၍ နို့ စားနွားများရမွး ခမူနိုင်ရေး  အားရပး
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

လမ်းပန်းဆေ်သွယ်မှုအဆင်ရခပရစရေးနှင့်ပတ်သေ်၍  
ေထားလမ်းနှင့်  ေားလမ်းများ အဆင်ရခပရချာရမွ့ 
ရောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ေန်လိုရကောင်း ၊  ေထား
ပို့ရဆာင်ရေးသည်  ပို့ရဆာင်ရေးစနစ်၌ အရောင်းဆုံး
ပိုရ့ဆာငရ်ေးစနစတ်ငွပ်ါေငရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ေံှ ိေထား
လမ်းများ အဆင့်ခမှင့်တင်ေန်အတွေ် များစွာလိုအပ်ရန
သခဖင့် ေထားလမ်းများအား ဦးစားရပးခဖင့် ခပင်ဆင်နိုင်
ရေးရဆာင်ေွေ်သွားမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ေထားလမ်း
ရောင်းမွန်ပါေ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွေ် များစွာ
အေျိုးေှိမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ရေျးလေ်ရဒသများ ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်ရစရေးအတွေ် လမ်းပန်းဆေ်သွယ်ရေး
လုပ်ငန်းများ ထိထိရောေ်ရောေ် ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေး
စီမံရဆာင်ေွေ်သွားမည် ခဖစ်ရကောင်း ၊  ရေျးလေ်
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စီးပွားရေးလပုင်န်းများနငှ့ ်ပဂု္ဂလေိသမေါယမလပုင်န်း
များ တိုးတေ်ရစရေး ရဆာင်ေွေ်သွားမည်ခဖစ်မပီး 
အရသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းများေို တစ်ဖေ်မှ           
ခမှင့်တင်ရပးသွားမည်ခဖစ်ရကောင်း။
မလွဲမရသွရဆာင်ေေြ်ေမည်

နိုင်ငံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် လူသားအေင်း 
အခမစ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးသည် အရေးကေီးလိုအပ်ချေ်
ပင်ခဖစ်ရကောင်း၊ ပညာတတ်များ ရပါများရစရေး ပညာ 
ရေးခမှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများေို မလွဲမရသွရဆာင်ေွေ်ေ
မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ယခုအခါရေျာင်းများ ခပန်လည်ဖွင့်
လှစ်လျေ်ေှိမပီး CDM ေန်ထမ်းများနှင့် ဆန့်ေျင်ဘေ်
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရနှာင့်ယှေ်မှုများရကောင့် ဆော 
ဆောမများအရနခဖင့လ်ည်း အခေအ်ခ ဲများကေားမ ှတေ်
ရောေ်သင်ကေားရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ေျန်ေှိသည့် 
စာသင်ရေျာင်းများ ခပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ်
လည်း ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏    
အနာဂတေ်ိ ုပုရံဖာရ်ပးနိငုမ်ည့ ်ရေျာင်းသား ရေျာင်းသူ
များ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံးခဖင့် ပညာတတ်ရခမာေ်ရေး
အတွေ် စာရပပညာများ သင်ကေားရပးလျေ်ေှိသည့် 
ဆော ဆောမများေိုလည်း ရေျးဇူးတင်ဂုဏ်ခပုပါ
ရကောင်း၊ ပညာေညခ်မင့မ်ားရေးအတေွ ်မမိတိိုအ့ရနခဖင့ ်
နည်းလမ်းရပါင်းစုံ ခဖင့် ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
တေ္ကသိလုမ်ျား၊ ရောလပိမ်ျားနငှ့ ်အရခခခပံညာရေျာင်း
များတွင် စာရပသင်ကေားော၌  ရေျာင်းသားနှင့်ဆော  
အချိုးမျှတရအာင် ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ လိုအပ်
သည့် ဆောဆောမများ ခန ့်အပ်နိုင်ရေးအတွေ်လည်း 
စီမံရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်းများ 
အတွေ်လိုအပ်သည့် လုံခခုံရေးလုပ်ငန်းများေိုလည်း 
ကေိုးပမ်းရဆာင ်ေေွရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ ဆောဆောမ
များအတွေ် ဂုဏ်ခပုရထာေ်ပံ့ရငွများ ရပးအပ်နိုင်ရေး 
စမီရံဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ပညာရေးေဏ္ဍ အဆင့်
ခမှင့်တင်ရေးအတွေ် ထိထိရောေ်ရောေ် ရဆာင်ေွေ်
သွားမည်ခဖစ်ရကောင်း ရခပာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် အစည်းအရေးသ့ုိ တေ်ရောေ်လာကေ
သည့် ခပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ဆိုင်ောေဏ္ဍ
အလုိေ် ေှင်းလင်းတင်ခပရဆွးရနွး၍ အတည်ခပုချေ် ေယူ 
ကေသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌေ ယခုအချိန်တွင် ရဆာင်ေွေ်ေမည့်ေိစ္စသည် 
လိုင်စင်မဲ့ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ေယ်များ  
တေားမေင် ေင်ရောေ်မှုများေို ထိထိရောေ်ရောေ်
ဟန့်တားေန်လိုရကောင်း၊ မပီးခဲ့သည့်လအနည်းအငယ်
ေ တေားမေင်ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များနှင့် ဆုိင်ေယ်များစွာ 
ဖမ်းဆီးေမခိဲရ့ကောင်း၊ အဆိပုါ လိငုစ်ငမ်ဲယ့ာဉမ်ျားရကောင့ ်
လုံခခုံရေးေျိုးရပါေ်ခဲ့သည့်ခဖစ်စဉ်များ မကောခဏခဖစ်
ရပါ်ခဲ့သည်ေိုရတွ့ေရကောင်း၊ အဆိုပါ ခဖစ်စဉ်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ CCTV မှတ်တမ်းများတွင် နံပါတ်မပါသည့် 
ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ေယ်များ ခဖစ် မပီး  နံပါတ်ပါေှိသည့်  
ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ေယ်အချို့သည်လည်း နံပါတ်အတုများ
ခဖစ်ရနသည်ေိုရတွ့ေရကောင်း၊ ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး
တငွ ် စညပ်ငသ်ာယာရေးနယန်မိတိအ်တငွ်း၌ ရမာရ်တာ ်
ဆိုင်ေယ် စီးနင်းခွင့်မခပုဘဲ စည်ပင်သာယာရေး နယ ်
နိမိတ်ခပင်ပတွင်သာ စီးနင်းခွင့်ခပုထားရကောင်း။  

ယာဉစ်ည်းေမ်းထနိ်းသမိ်းရေးအပိငု်းနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ 
ရမာရ်တာယ်ာဉလ်ိငုစ်ငန်ငှ့ ်ရမာရ်တာဆ်ိငုေ်ယလ်ိငုစ်င်
အတုများ ခပုလုပ်စီးနင်းရနသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ 
ခပည်ပနိုင်ငံအချို့မှ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နံပါတ်ခပားများတွင် 
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အမျိုးအစား၊ သေ်ဆိုင်ောတိုင်းရဒသ
ကေီး၊ ခပည်နယ်မမို့နယ်အလိုေ် အေ္ခောများ သတ်မှတ်
ထားသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ သို့ခဖစ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်
လည်း ထိုသို့ရဆာင်ေွေ်ေန် စီစဉ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့စီစဉ်
ရဆာငေ်ေွခ်ခင်းခဖင့ ်တေားမေငလ်ိငုစ်ငမ်ဲရ့မာရ်တာယ်ာဉ်
များ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ် 
လိငုစ်ငအ်သစ ်ရလျှာေထ်ားခခင်းနငှ့ ်လိငုစ်ငသ်ေတ်မ်း
တုိးခခင်းများ ရဆာင်ေွေ်ပါေ နံပါတ်ခပားအသစ် ရခပာင်းလဲ 
ေမည် ခဖစ်ရကောင်း ၊  လိုင်စင်မဲ့ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့်  
ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ေယ်များ တေားမေင် ေင်ရောေ်ရနမှု
ရကောင့် တိုင်းခပည်အတွေ် အခွန်ရငွများစွာနစ်နာမပီး  
တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးေို  ထိခိုေ်လျေ်ေှိရကောင်း ၊ 
ထို့ရကောင့် တေားမေင်တင်သွင်းမှုနှင့် တင်ပို့မှုများေို  
ထိထိရောေ်ရောေ် ဟန့်တားသွားေမည်ခဖစ်ရကောင်း။
ေသင့်ေထိုြ်သည့် အခွန်အခများေေှိရအာင်

တေားမေင်လမ်းရကောင်းများမှ အခွန်ရေှာင်မပီး   
ပစ္စည်းများ တေားမေင် တင်သွင်းရနမှုများရကောင့် 
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အိမ်နီးချင်း နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှေေှိသည့် 
အခနွန်ှုန်းထားသည ်များစွာရလျာန့ည်းရနသညေ်ိ ုရတွ့
ေှေိရကောင်း၊ တေားမေင ်တငသ်ငွ်းမှုများေိ ုအပုခ်ျုပရ်ေး
ပိငု်းေ ထထိရိောေရ်ောေ ်တားဆီးသွားေန ်လိအုပမ်ပီး 
ေသင့် ေထိုေ်သည့်  အခွန်အခများေို ေေှိ ရအာင်  
ရဆာငေ်ေွေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ လျှပစ်စမ်တီာခများနငှ့်
စပ်လျဉ်း၍ ရငွေျပ်ဘီလီယံများစွာေေှိေန် ေျန်ေှိရန
သည့အ်တေွ ်အခပည့အ်ေေေှရိေး ရောေခ်သံွားေမည်
ခဖစရ်ကောင်း၊ အစိုးေသည် ေေိှသည့်အခွန်အခများရပါ်တွင် 
ေပ်တည်မပီး ခပည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးေုိ စီမံရဆာင်ေွေ်ေရကောင်း၊ သ့ုိခဖစ်၍ အခွန်အခများ 
အခပည့်အေေေိှရေး ရဆာင်ေွေ်သွားေန် လုိအပ်ရကောင်း။

စားရသာေ်ေုန်နှင့်ပတ်သေ်၍ တပ်မရတာ်
အရနခဖင့ ်တစသ်ျှူးနည်းခဖင့ ် ဖီးကေမ်းနငှ့ ်သီးရမွှးငေှရ်ပျာ
များ ထုတ်လုပ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ငှေ်ရပျာသီးသည်   
ေျန်းမာရေးအတေွ ် အရထာေအ်ေခူဖစမ်ပီး အာဟာေ
ခပည့ေ်စွာေေှရိကောင်း၊ သိုခ့ဖစ၍် ေနက်ေီးဌာနများအရနခဖင့ ်
တိငု်းရဒသကေီး၊ ခပညန်ယ၊် ခရိငု၊် မမို့နယဌ်ာနဆိငုေ်ာများ
တွင် စိုေ်ပျိုးလိုပါေ ပျိုးပင်များေို သင့်ရလျာ်သည့်
နှုန်းထားခဖင့ ်ခဖန့ခ်ဖူးရပးသွားမညခ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယင်းသို့
ရဆာင်ေွေ်ပါေ တိုင်းခပည်အတွေ် အေျိုးများစွာေေှိ
မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ အစိုးေအရနခဖင့် ခပည်သူလူထု၏ 
စားရေေေိ္ခာဖလူုရံေးနငှ့ ်ရေးနှုန်းသေသ်ေသ်ာသာခဖင့ ်
ေယ်ယူစားသုံးနိုင်ရေးအတွေ် စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်ရပးေ
မည်ခဖစ်ရကောင်း၊ သို့ခဖစ်၍ မိမိအရနခဖင့် သေ်ဆိုင်ော

ဌာနများအား ခမစ်၊ ရချာင်းများ၌ ငါးမျိုးများ စိုေ်ထည့်
ရပးေန် လမ်းညွှန်ထားရကောင်း။
နိုင်ငံအတွြ် အြျ ိုးေှိမည့်

နိုင်ငံတောမှ ရပးအပ်ခဲ့ရသာ အေူအညီများနှင့်
စပလ်ျဉ်း၍ သေဆ်ိငုေ်ာ ေနက်ေီးဌာနများအရနခဖင့ ် နိငုင်ံ
အတွေ် အေျိုးေှိမည့် လုပ်ငန်းများေို ဆေ်လေ်
အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်
ရကောင်း၊ တာေန်ေှိသူများအရနခဖင့် သေ်ဆိုင်ော နိုင်ငံ
များမှ တာေန်ေိှသူများနှင့် ေဏ္ဍအလုိေ် ထိရတွ့ဆေ်ဆံမပီး 
ဆေ်လေ် အရောင်အထည်ရဖာ်သွားေန် လုိအပ်ရကောင်း။

အခနွေ်စိ္စနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ နိငုင်ရံတာအ်တေွ ်အခနွ်
အခေေှိမပီး ပုဂ္ဂလိေေဏ္ဍများ ရငွရကေးလည်ပတ်နိုင်
ေနအ်တေွ ်ထိေုသ်င့သ်ည့ ်အခနွန်ှုန်းထားများရလျှာခ့ျ
နိုင်ရေး သေ်ဆိုင်ောဌာနများနှင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမပီး     
ရလျှာ့ချရပးသွားမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ ရနာင်လာမည့် ရအာေ် 
တိုဘာ ၁ ေေ်မှ  မတ် ၃၁ ေေ်အထိ ရဆာင်ေွေ်ေမည့် 
ဘဏ္ဍာရေးောလတငွ ်အခနွန်ှုန်းထားေိ ုထပမ်စံဉ်းစား
ရဆာင်ေွေ်သွားမည်ခဖစ်ရကောင်း၊ အခွန်နှုန်းထားများ 
ရောေ်ခံောတွင် နိုင်ငံတော စံနှုန်းများနှင့် အခခား
အေျိုးဆေမ်ျားေိလုည်း ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစား ရဆာငေ်ေွ်
ေရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း ခပည်တွင်းလုပ်ငန်းေှင်များ၊ 
ခပည်သူများနှင့် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေတို့ အဆင်ရခပမည့် 
နည်းလမ်းများေို စဉ်းစားရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း 
ရခပာကေားသည်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင်
သည် ရုေှားဖေ်ဒရေးေှင်းနိုင်ငံတွင် ေျင်းပသည့် (၉)ကေိမ်ရခမာေ် ရမာ်စေိုနိုင်ငံတောလုံခခုံရေးညီလာခံ (9th 

Moscow Conference on International Security) ၌ “The Asia-Pacific Region in the Context of Global 
Politics” ရခါင်းစဉ်ခဖင့် ရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရဆွးရနွးမှုရောေ်နုတ်ချေ်မှာ -

 � (၉)ကေမိရ်ခမာေ ်ရမာစ်ေိနုိငုင်တံောလုခံခုံရေးညလီာခသံို ့တေရ်ောေလ်ာကေသမူျားအားလုံး မဂဂလာအရပါင်း

နှင့်ခပည့်စုံကေပါရစရကောင်း နှုတ်ခွန်းဆေ်သအပ်။ 

 � အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသဟာ ပထေီနိုင်ငံရေးအရနအထားအေ ေမ္ဘာရပါ်တွင် လွန်စွာအရေးပါရသာ ရဒသတစ်ခု

ခဖစ်၊ အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသဟာ ေမ္ဘာ့စီးပွားရေးရေးေွေ်၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ေိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားမပီး အရေးပါ

တဲ့ အဓိေပင်လယ်ရေလမ်းရကောင်းများ တည်ေှိောရဒသတစ်ခုလည်းခဖစ်။

(၉)ကေိမ်တြမာေ် တမာ်စေိုနိုင်ငံေောလုံခခုံတေးညီလာခံ
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တခါင်းစဉ်ြဖင့် တဆွးတနွးမှု (တောေ်နုေ်ချေ်)

( ၂၃ - ၆ - ၂၀၂၁ )
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 � အိန္ဒယိသမုဒ္ဒောအတွင်း၌ နှစ်စဉ်ရေယာဉ်အစီးရပါင်း ၁၀၀၀၀၀ ရေျာ် ခဖတ်သန်းသွားလာလျေ်ေိှမပီး မလေ္ကာ 

ရေလေ်ကေားတွင် နှစ်စဉ်ရေယာဉ်ရပါင်း ၇၀၀၀၀ ရေျာ် ခဖတ်သန်းသွားလာလျေ်ေှိော နှစ်စဉ်အရမေိေန်

ရဒါ်လာ ၁ ထေီလီယံတန်ဖိုး ေုန်စည်စီးဆင်းမှုေှရိနရသာရကောင့် ပိုရ့ဆာင်ဆေ်သွယ်ရေးတွင် များစွာအရေး

ပါလျေ်ေှိရကောင်း ရတွ့ေှိေ။

 � ေမ္ဘာ့ရေနံထွေ်ေုန် ၈၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒောမှတစ်ဆင့် သယ်ယူပို့ရဆာင်လျေ်ေှိမပီး ေမ္ဘာ့

ေုန်သွယ်မှု၏ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည်လည်း မလေ္ကာရေလေ်ကေားေို ခဖတ်သန်းသွားလာလျေ်ေှိ။

 � သို့ခဖစ်၍ အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသဟာ ပထေီနိုင်ငံရေးနှင့် ပထေီစီးပွားရေးအေ များစွာအရေးပါလာမပီး ေမ္ဘာ့

စီးပွားရေးဗဟိုချေ်(World’s Economic Centre of Gravity)တစ်ခုခဖစ်လာသည့်အခပင် ေမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး

အခင်းအေျင်းသစ် (New World Political Order)တွင်လည်း မဟာဗျူဟာရခမာေ်အရေးပါတဲ့ ရဒသတစ်ခု

အခဖစ် သတ်မှတ်လာကေ။

 � အာေ-ှပစဖိတိရ်ဒသဟာ ေမ္ဘာလုံးဆိငုေ်ာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေမ်ှုနငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများအတေွ ်အဓေိအချေအ်ချာ 

ရဒသတစ်ခုခဖစ်ရသာ်လည်း မဟာဗျူဟာရခမာေ်မပိုင်ဆိုင်မှုများရကောင့် ရဒသတွင်းနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခခုံရေးေို 

များစွာသေ်ရောေ်မှုေှိလာရကောင်း ရတွ့ေှိေ။

 � အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသအတွင်း မဟာဗျူဟာရခမာေ်ခဖစ်ရပါ်ရခပာင်းလဲလာသည့် လုံခခုံရေးဆိုင်ော အရခခအရန

များဟာလည်း ရဒသတွင်းနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးအရခခအရနများနှင့် များစွာဆေ်စပ်မှုေှိရနတာေို ရတွ့ေှိေ။ 

 � COVID-19 ေပ်ရောဂါရကောင့် စီးပွားရေးနှင့်လူသားေျန်းမာရေး (Human Health) အရပါ်သေ်ရောေ်မှု၊ 

ဆိုေ်ဘာနယ်ပယ်နှင့် အဆင့်ခမင့်နည်းပညာဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုအန္တောယ်များဟာလည်း နိုင်ငံတိုင်းေင်ဆိုင်

ကေုံရတွ့ရနေတဲ့ေိစ္စေပ်များပဲခဖစ်။

 � ရဒသတွင်းအုပ်စုဖွဲ့မှုများနှင့် အဆိုပါအုပ်စုများအကေား မပိုင်ဆိုင်မှုခမင့်တေ်လာခခင်းဟာ သမားရိုးေျနှင့် 

သမားရိုးေျမဟုတ်ရသာ လုံခခုံရေးဆိုင်ောမခိမ်းရခခာေ်မှုများအခဖစ် ခဖစ်ရပါ်လျေ်ေှိသည့်အခပင် အဆိုပါေိစ္စ

ေပ်များမှာ အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသေဲ့ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုများအတွေ် စိန်ရခါ်မှုများအခဖစ်လည်း ခဖစ်ရပါ်လျေ်ေှိ။

 � ေမ္ဘာ့အင်အားကေီးနိုင်ငံများအကေား မဟာဗျူဟာရခမာေ် အားမပိုင်မှုများတွင် စီးပွားရေးအေ ရပါင်းစည်းမှုေှိ

ရေး ကေိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာလည်း အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသ၏ ရောင်းမွန်သည့် အနာဂတ်ေိုပုံရဖာ်ရပးမည့်

အချေ်တစ်ချေ်ခဖစ်။

 � အာေ-ှပစဖိတိရ်ဒသအတငွ်း စီးပွားရေးဆိငုေ်ာ  ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွမ်ှုေိခုမငှ့တ်ငခ်ခင်းအားခဖင့ ်နိငုင်မံျားအကေား

မတေူွခဲပားမှုများေိ ုရလျှာခ့ျရပးနိငုမ်ှာခဖစမ်ပီး ေမ္ဘာလုံးဆိငုေ်ာခဖစစ်ဉ ်(Globalization Process)အား ခပနလ်ည်

ပုံရဖာ်နိုင်မှာခဖစ်တဲ့အခပင် ေုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆေ်မခပတ် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုအစီအစဉ် (UN Sustainable 

Development Goal)အတွေ်လည်း များစွာအရထာေ်အေူေေှိနိုင်မှာခဖစ်။ 

 � လေ်ေှိောလ၌  အာဆီယံရဒသကေီးအပါအေင် ေမ္ဘာတစ်ေန်းေှိ နိုင်ငံအများအခပားဟာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးများ 

ေျဆင်း၍ အေျပ်အတည်းများနဲ့ေင်ဆိုင်ရနကေေလျေ်ေှိ။

 � သေ်ဆိုင်ောနိုင်ငံများအလိုေ် ခပည်သူလူထုအရနခဖင့် စားေတ်ရနရေးအခေ်အခဲများနဲ့ ေင်ဆိုင်ကေုံရတွ့ရန

ကေေတဲအ့တေွ ်ခပညသ်မူျားေဲ့ စားေတရ်နရေးအဆငရ်ခပရချာရမွ့ရစရေးအတေွ ်လိအုပသ်လိ ုေညူရီထာေပ်ံ့

မှုများေို ဦးစားရပးရဆာင်ေွေ်ရပးသင့်တဲ့ အချနိ်အခါလည်းခဖစ်။

 � ခပည်သူများ စားနပ်ေိေ္ခာဖူလုံမှုေှိရစေန်နဲ့ ေေလင်လင်စားသုံးနိုင်ကေရစေန်အတွေ် စိုေ်ပျ ိုးရေးေဏ္ဍတွင် 

အများခပည်သူတို့ အဓိေစားသုံးသည့်ဆန်နှင့်ဂျုံများ ပိုမိုစိေု်ပျ ိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဦးစားရပးရဆာင်ေေွ်သင့်



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်36

သည့အ်ခပင ်လသူားများေဲ့အခခားရသာခဖည့စ်ေွစ်ာများေိလုည်း တစဖ်ေတ်စလ်မ်းမ ှ တိုးချဲ့စိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပု်

နိုင်ေန် ကေိုးစားရဆာင်ေွေ်သင့်။

 � စမွ်းအငအ်ေင်းအခမစမ်ျားေိသုုံးစွေဲာတငွ ်ခပည့မ်ဖိုးမမစဲမွ်းအငမ်ျားခဖစသ်ည့ ်ရေအားလျှပစ်စ၊် ရလအားလျှပစ်စ်

နဲ့ ရနရောင်ခခည်စွမ်းအင်များေိုလည်း အစားထိုးမျှရေသုံးစွဲနိုင်ေန် လိုအပ်လျေ်ေှိရန။

 � ရဒသတငွ်းအပုစ်ဖုွဲ့လာမှုများ၊ စစရ်ေးချဲ့ထငွမ်ှုများ၊ အငအ်ားကေီးနိငုင်မံျား၏မဟာဗျူဟာနငှ့ ် စီးပွားရေးဆိငုေ်ာ 

မပို င်ဆိုင်မှုများအခပင် အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွား အမပိုင်အဆိုင်ရဖာ်ရဆာင်မှုများ၊ လေ်နေ်အမပိုင်တပ်ဆင်မှု

များသည် အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသအတွင်း ပဋိပေ္ခများကေီးထွားလာမည့်အရခခအရနများေို ရတွ့ခမင်ရနေ။

 � လွတ်လြ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာ အချုြ်အပခာအာဏာြိုယ်စီေှိကြြါတယ်။ နိုင်ငံငယ်တာ၊ ကြီးတာ၊ အင်အားကြီး

တာ၊ အင်အားနည်းတာနဲ့မဆိုင်ြါေူး။ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးေှိကြ။

 � ေမ္ဘာရပါ်ေှိ နိုင်ငံအားလုံးအရနခဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံေဲ့အချုပ်အခခာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုေို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာေ်

နိုင်ရေးအတွေ် လိုအပ်သလိုကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးများ ေေှိပိုင်ဆိုင်ထားကေရသာ်လည်း 

အဆိပုါအခငွ့အ်ရေးများေိ ုတလွယဲဆူမပီး အငအ်ားခပမခမိ်းရခခာေမ်ှုများနဲ့အခခားနိငုင်မံျားေဲ့ အချုပအ်ခခာအာဏာ

ပိုင်ဆိုင်မှုေို ထိပါးသည့် အခပုအမူများေိုရေှာင်ေှားသင့်။

 � နိုင်ငံများအရနခဖင့် တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ၊ တစ်ရဒသနဲ့တစ်ရဒသ ချစ်ကေည်ေင်းနှီးစွာ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ကေ

ေန် လိုအပ်။

 � တရုတ်နိုင်ငံအရနခဖင့် ေပ်ေန်းနှင့်လမ်းရကောင်းစီမံေိန်းေို ရဖာ်ရဆာင်ော အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသတွင်းနိုင်ငံ

များနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုေို ခမှင့်တင်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ။

 � အာဆီယံရဒသဟာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒောနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒော ၂ ခုေို ရပါင်းေူးရပးသည့်ရနောတွင်ေှိမပီး အင်ဒို            

ပစိဖိတ်ရဒသ၏ ဗဟိုချေ်အခဖစ် တည်ေှိလျေ်ေှိ။

 � ရဒသတွင်းနိုင်ငံများအရနခဖင့် မငိမ်းချမ်းရေး၊ တည်မငိမ်ရေး၊ လုံခခုံရေးနှင့် သာယာေရခပာရေးတို့ေို အရခခခံ

ေန်လိုအပ်။

 � ထို့အခပင် နိုင်ငံများအရနခဖင့် အချုပ်အခခာအာဏာေို အခပန်အလှန်ရလးစားမှု၊ နားလည်ယုံကေည်မှုနှင့် နိုင်ငံ

တစ်နိုင်ငံ၏ ခပည်တွင်းရေးေိစ္စများတွင် ေင်ရောေ်မစွေ်ဖေ်ရေးတို့အား ရလးစားလိုေ်နာရဆာင်ေွေ်သွား

ေန်လိုအပ်။

 � အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေး၊ ညီမျှမှုေှိရေး၊ တစ်ရခပးညီဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ကေိုးပမ်း

အားထုတ်မှုများအားရဆာင်ေွေ်ောတွင် ပဋိပေ္ခသို့မဟုတ်၊ ထိပ်တိုေ်ေင်ဆိုင်မှုများ   ခဖစ်ရပါ်နိုင်သည့်

အရခခအရနများေို  ရေှာင်ေှား၍  ယုံကေည်မှုတည်ရဆာေ်ရေးဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်များေို တိုးခမှင့်ရဆာင်ေွေ်

ခခင်း၊ COVID-19 ေပ်ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးနှင့် ောေွယ်ရဆးထိုးရပးခခင်းေိစ္စေပ်များ

အပါအေင် စစ်ရေးမဟုတ်ရသာ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများေို အခိုင်အမာခမှင့်တင်ရဆာင်ေွေ်သွားေမှာခဖစ်။

 � နိုင်ငံအချ ို့အရနခဖင့် တစ်ဖေ်သတ်ေါဒစွခဲဖင့် မတူညရီသာနိုင်ငံရေးစနစ်နှင့်အရတွးအရခါ်များအရပါ် လွှမ်းမိုး

ေန်နည်းလမ်းမျ ိုးစုံခဖင့် အစဉ်တစိုေ်ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ။

 � ဒီမိုေရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးေိုအရကောင်းခပမပီး အချုပ်အခခာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ ခပည်တွင်းရေးတွင်   

ေင်ရောေ်စွေ်ဖေ် ခခယ်လှယ်လိုမှုများေိုလည်း တွင်ေျယ်စွာ ရတွ့ေှိေမှာခဖစ်။

 � နိုင်ငံတောအသိုေ်အေန်းအရနခဖင့် တေားမျှတခခင်း၊ တန်းတူတန်ဖိုးထားခခင်းနှင့် ညီညွတ်မျှတရသာ 

နိငုင်တံောဥပရဒများေိ ုအရခခခ၍ံေမ္ဘာကေီး၏မငမိ်းချမ်းရေး၊ တညမ်ငမိရ်ေးနငှ့ ်စဉဆ်ေမ်ခပတဖ်ွံ့မဖိုးတိုးတေ်

ရေးအတွေ် အတူတေွပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်။
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 � လေေ်ှေိာလမှာ မမိတိိုခ့မနမ်ာနိငုင်အံရနခဖင့ ်နိငုင်ရံေးအေ တညမ်ငမိရ်အးချမ်းမှုေေှရိစေန ်ကေိုးပမ်းရဆာငေ်ေွ်

လျေ်ေှိ။

 � လေေ်ှ ိမမိတိိုအ့စိုးေအရနခဖင့ ်ဒမီိေုရေစစီနစအ်ရပါ် ရိုးသားမှုများခပနလ်ညခ်ဖစရ်ပါ်ရစေန ်အရောငအ်ထညရ်ဖာ်

ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ခခင်းသာခဖစ်။

 � မိမိတို့ခမန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခဖစ်သည့်အားရလျာ်စွာ အာဆီယံ၏သရဘာထား

ေပ်တည်ချေ်များအတိုင်း ရဒသတွင်းတည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးတို့အတွေ် အခပည့်အေ

ပါေင်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ။




