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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ  )

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

ေုေ်တေသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ

ေုေ်တေသည့်အကေိမ်
ြထမအကြိမ်

အုပ်တေ
၅၀၀၀ အုြ်

ပုံနှိပ်
ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ရေရေးဦးစီးဌာန

Online တွင်ဖတ်ရှုေန် Scan ဖတ်ြါ။
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မာေိော
 - အမှာစာ ၅

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ် ၇

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၈

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၄/၂၀၂၁)တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၉

 ၂။ အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးရော်ရောင်မှု ဗဟိုရော်မတီအစည်းအရေး ၁၃

  (၁/၂၀၂၁) တွင် ရြပာကေားသည့်အမှာစေား

 ၃။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၅/၂၀၂၁)တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၁၈

 ၄။ အြပည်ြပည်ေိုင်ောအမျ ိုးသမီးများရန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ရပးပို့သည့် အမှာစေား ၂၂

 ၅။ စီမံခန့်ခွဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး (၃/၂၀၂၁) တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၂၅

 ၆။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၆/၂၀၂၁)တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၂၈

 ၇။ ငမိတ်၊ ေျွန်းစုနှင့် ေိုေိုးေျွန်းတပ်နယ်တို့မှ အောေှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများအား  ၃၃

  ရတွ့ေုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၈။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၇/၂၀၂၁)တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၃၇

 ၉။ ရနြပည်ရတာ် ဒေ္ခိဏသီေိငမို့နယ်ေှိ ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်တွင် တည်ထားပရူော်မည့် ၄၁

  ဘူမိေဿမုြဒာ ထိုင်ရတာ်မူရေျာေ်ေစ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားရတာ်ြမတ်ကေီး တည်ရောေ်ရေး 

  လုပ်ငန်းေိုင်ောများအား တင်ြပရလှောေ်ထားချေ်
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တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ
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 ၁၀။ ြမန်မာ့တပ်မရတာ်တွင် ရခတ်အေေ်ေေ်တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ကေသည့် ၄၅

  ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(အငငိမ်းစား) ခုနစ်ဦး၏ 

  ပုံစံတူရုပ်တုများေွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၁။ (၇၆) နှစ်ရြမာေ် တပ်မရတာ်ရန့စစ်ရေးြပအခမ်းအနားတွင် ရြပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း ၄၉

 ၁၂။ တာချလီိတ်တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၆၄

 ၁၃။ ေျ ိုင်းတုံတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၆၆

 ၁၄။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၈/၂၀၂၁)တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၇၀

 ၁၅။ စီမံခန့်ခွဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး (၄/၂၀၂၁) တွင် ရြပာကေားသည့် အမှာစေား ၇၅

သေဏ်လွှာများ

 ၁။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ်ရသာ ရတာင်သူလယ်သမားရန့အခမ်းအနားသို့  ၈၁

  ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ 

 ၂။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ်ရသာ (၄၇)နှစ်ရြမာေ် မွန်ြပည်နယ်ရန့ ၈၅

  အခမ်းအနားသို့ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ
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အမှာစာ

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီသည် နိုင်ငံရတာ်နှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး လိုလားသည့် 

စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းြပည့်ေငပီး တေားမှေတသည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ြေစ်ရပါ်လာရအာင် 

တည်ရောေ်ရပးရနသည့် အချနိ်အခါြေစ်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံေို ဒီမိုေရေစီအရလ့အေျင့်ရော

င်းများနှင့်အညီ ငငိမ်းချမ်းရသာ ေွံ့ ငေိုးတိုးတေ်ရသာ နိုင်ငံအြေစ်သို့  ေိုင်းေန်းထူရထာင် 

ေူးရြပာင်းရပးရနချနိ် ြေစ်သည်။ ထို့ြပင် ြပည်တွင်းနိုင်ငံရေး ြေစ်စဉ်များတွင် ြပည်ပ ပရယာဂ 

အရနှာင့်အယှေ်များ ေင်းေှင်းငပီး တုိင်းေင်းသားအချင်းချင်း၊ နုိင်ငံသားအချင်းချင်း ေင်းနီှးပွင့်လင်းစွာ 

ရေွးရနွးအရြေေှာနိုင်ေန်လည်း ရောင်ကေဉ်းရပးလျေ်ေှိရပသည်။   

 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီသည် ြပည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စားေတ်ရနရေး 

ြပည့်စုံရောင်းမွန်ေန်နှင့် ရအးချမ်းစွာ ရနထိုင်နိုင်ေန်အတွေ် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးေိစ္စများေို 

လည်းရောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်၏ စီးပွားရေးရောင်းမွန်လာရစရေးအတွေ် စီးပွားရေးြမှင့်တင်မှု 

အစအီမမံျားေိ ုလည်းရောင်း၊ တိငု်းေင်းသားညအီစေ်ိအုချင်းချင်း ြေစပ်ွားရနသည့ ်ပဋပိေ္ခများ 

ချုပင်ငမိ်းရစရေးနငှ့ ်တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေငငမိ်းချမ်းရေး ေေှရိစရေးအတေွ ်ငငမိ်းချမ်းရေး လပုင်န်းစဉ ်

များေိ ုလည်းရောင်း၊ COVID-19 ေပရ်ောဂါရကောင့ ်ထခိိေုေ်ျေင်းခဲသ့ည့ ်စီးပွားရေးလပုင်န်းများ 

ြပန်လည်တိုးတေ်လာရစရေးနှင့် ရေျးလေ်ေိုအရြခခံသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ေွံ့ငေိုး 

တိုးတေရ်စရေးအတေွ ်လည်းရောင်း၊ အသပိညာအတတပ်ညာများ ေေှရိစရေးနငှ့ ်ရေျးလေရ်န 

ြပည်သူများ၏ဘေေို အာမခံချေ်ေေှိရစရေးအတွေ် လိုအပ်သည့် ရငွရကေးနှင့် နည်းပညာများ 

ြေည့်ေည်းရောင်ေွေ်ေမည့်ေိစ္စများေို လည်းရောင်း ရေွးရနွးလမ်းညွှန်ခဲ့ရပသည်။

သဘာေပတေ်န်းေျင ်ထခိိေုပ်ျေစ်ီးမှုများ ရလှောခ့ျရေးနငှ့ ်မမိရိဒသ မမိတိိုေ့ာသဦတနုငှ့ ်

ေိုေ်ညီသည့် အေည်အရသွးြပည့်မီရသာ သီးနှံပင်များ စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများေို 

လည်းရောင်း၊ အခနွရ်ောေခ်မံှုများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ြပညသ်လူထူေုိ ုေနထ်ပုေ်နပ်ိုးမြေစရ်စဘ ဲ 
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အခွန်နယ်ပယ် ချဲ့ထွင်နုိင်ရေးေိစ္စများေုိ လည်းရောင်း၊ နုိင်င့ံေန်ထမ်းများအား အေင့်နှင့်ရလျာ်ညီသည့် 

လူရနမှုစနစ် ြေစ်ရပါ်လာရစေန် ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်မည့်ေိစ္စများေို လည်းရောင်း၊ နိုင်ငံရတာ် 

တည်ရောေ်ရေးတွင် မေှိမြေစ်လိုအပ်ရသာ ေျွမ်းေျင်သည့် စီးပွားရေးပညာေှင်များ၊ ဥပရဒ 

ပညာေငှမ်ျား စနစတ်ေျ ရမွးထတုန်ိငုရ်ေးေစိ္စများေိလုည်းရောင်း၊ နိငုင်ရံတာ၏် ပညာရေးစနစ၊် 

စီးပွားရေးစနစ်နှင့် လူမှုရေးစနစ်များတွင် ြပုြပင်ရြပာင်းလဲေမည့်ေိစ္စများေို လည်းရောင်း 

အေင့်ေင့်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ြမင်ရနေပါသည်။ 

ဤစာအုပ်တွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 

ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ရြပာကေားခဲ့သည့် 

မနိ့်ခနွ်းများ၊ လမ်းညွှနခ်ျေမ်ျား၊ အမှာစေားများြေစပ်ါသည။် နိငုင်ံတ့ာေန ်ထမ်းရောငရ်နကေသည့ ်

ေန်ထမ်းများ၊ ြပည်သူများသည် ဤစာအုပ်ပါ ရော်ြပချေ်များေို ရလ့လာေတ်ရှုြခင်းအားြေင့် 

နိငုင်ရံတာ၏် ပေတအိရြခအရနေိ ုရှုြမငသ်ုံးသပ ်ေငြ်ခငန်ိငုရ်ုသံာမေ တညင်ငမိမ်ှု၊ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ ်

မှုနငှ့ ်စစမ်နှသ်ည့ ်ဒမီိေုရေစစီနစ ်အရောငအ်ထညရ်ောရ်ောငမ်ှု လပုင်န်းစဉမ်ျားတငွ ်နိငုင်သံား 

တစဦ်းအရနြေင့ ်ထေသ်နတ်ေက်ေစွာ ပူးရပါင်း ပါေငရ်ောငေ်ေွက်ေလမိ့မ်ညဟ် ုယုကံေညလ်ျေ ်

စီစဉ်ထုတ်ရေလိုေ်ပါသည်။ 

ပြန်ကြားရေးေန်ကြီးဌာန
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၁။ ပြည်ရထာင်စုရေေးရြာြ်ြွဲရြာ်မေှင်ြို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာေင်းများ 

စစ်ရဆးပခင်းများအြါအေင် လုြ်ရဆာင်သင့်လုြ်ရဆာင်ထိုြ်သည်များြို 

ဥြရေနှင့်အညီ ဆြ်လြ်လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၂။ လတ်တရလာပဖစ်ြွားရနဆဲပဖစ်သည့် COVID-19 ြြ်ရောဂါ ြာြွယ်ရေး 

လုြ်ငန်းများြို အေှိန်အဟုန်မြျြ် ထိထိရောြ်ရောြ် ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ် 

သွားမည်။

၃။ COVID-19 ြြ်ရောဂါရကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားရေးလုြ်ငန်းများအား 

ပဖစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများပဖင့် အပမန်ဆုံးြုစားသွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေပငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြုမ်ှု 

ေြ်စဲရေးသရောတူစာချုြ်(NCA)ြါ သရောတူညီချြ်များအတိုင်း ပဖစ်နိုင်သမျှ 

အရလးထား လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၅။ အရေးရြါ်ြာလဆိုင်ော ပြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေေြ်ပြီးစီးြါြ 

ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားမျှတရသာ 

ြါတစီုေံမီိြုရေစ ီအရထရွထရွေေးရြာြြ်ွအဲား ပြနလ်ညြ်ျင်းြ၍ အနိငုေ်သည့ ်

ြါတီအား ေီမိုြရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်တာေန်အား လွှဲအြ်နိုင်ရေး 

ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ်သွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံရေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းြပည့်ေရသာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမှေတမှုအြပည့် 

ေျင့်သုံးငပီး ဒီမိုေရေစီနှင့်  ေေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရြခခံသည့် ြပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရောေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရောင်ရေး၊

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေငပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံြခားရေးမူေါဒေို ေျင့်သုံးငပီး 

နိုင်ငံများအကေား ငငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ေေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားရေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးြမူရေးေို အရြခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များြေင့ ်ပိမုိေုွံ့ငေိုးတိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွင်ပီး အြခားစီးပွားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညင်ငမိရ်အာငရ်ောရ်ောငင်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးြမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုေတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားြပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပွားရေးေွံ့ငေိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ဂ )  ြပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူငီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရောင်ေွေ်ရော်ရောင်ရေး၊

၃။ လူမှုရေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတြ်ေစသ်ည့ ်ြပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေြ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာငပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်ြမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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 နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအစည်းအရေး 

(၄/၂၀၂၁)ေိ ုမတလ် ၁ ေေ်ရန့ မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ရနြပည ်

ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး 

အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငရံတာ်စီမံအုပ်ချုပ် 

ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပ ်

ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေအ်မှာစေား 

ရြပာကေားသည်။

 အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေး 

ဦးစီးချုပ် ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယ 

ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောငစ်အီေွဲ့ေငမ်ျားြေစက်ေသည့ ်

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ြမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ 

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

မိုးြမင့ထ်နွ်း၊ မန်းငငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ 

ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ 

ဦးစိငု်းလုံးေိငုန်ငှ့ ်ရစာဒနန်ယီယ၊် အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိ 

ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရအာငလ်င်းရဒွးနငှ့ ်တွေဲေအ်တငွ်းရေးမှူး 

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ ြပည်ထဲရေးေန်ကေီးဌာန 

ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်တို့ 

တေ်ရောေ်ကေသည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတေး (၄/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁−၃−၂၀၂၁ )

 အစည်းအရေး၌ နုိင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 

ဥေ္ကဋ္ဌေ အမှာစေားရြပာကေားောတွင် နုိင်ငံရတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီမှ တာေန်ယူခ့ဲသည်မှာ တစ်လေိှငပီ 

ြေစရ်ကောင်း၊ စတငတ်ာေနယ်သူည့ ်ပထမေေသ်တ္တပတ ်

အတငွ်း တညင်ငမိရ်အးချမ်းခဲရ့သာလ်ည်း ဒတုယိအပတမ် ှ

စတင၍် ေပူမူှု၊ ေန္ဒြပမှုများြေစရ်ပါ်ခဲရ့ကောင်း၊ ထိသုိုေ့န္ဒ 

ြပမှုများမှာ ေိုဗစ်ောလအေျပ်အတည်း ထိန်းချုပ်မှု၊ 

တြခားတစ်ေေ်ေလည်း ရေွးရောေ်ပဲွမဲမသမာမှုအရပါ် 

ယခုလိုရောင်ေွေ်ြခင်းေို မခံမေပ်နိုင်သူများရကောင့် 

ြေစ်ပွားရနြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ ေူပူေန္ဒြပမှုြေစ်စဉ်များ 

အားလုံးေို ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ေင်များြေင့် အင်အား 

အနည်းေုံးနှင့် အသေ်သာေုံးြေစ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရောင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီေျင့်စဉ်နှင့်အညီ

ရောင်ေွေ်ရနြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ အြခားနိုင်ငံများ၏ 

ေိုငတ်ယွရ်ြေေငှ်းမှုထေ ်သေည်ှာစွာ ရောငေ်ေွလ်ျေ ်

ေှိရကောင်း။

တာေန်ရြးအြ်လို 

 ေပေ်ေွ၊် ရေျးေွာ အပုခ်ျုပရ်ေးမှူးများ အသစြ်ပန ်

လညခ်န့်အပြ်ခင်းနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် ၎င်းတို၏့ သေတ်မ်း 

မှာလည်း ဥပရဒအေလဲလှယ်ေမည့်အချနိ်ြေစ်ရကောင်း၊ 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်10

ယခုအချနိ်တွင် ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ 

တာေန်ရပးအပ်ောတွင် လေ်မခံသည့်လုပ်ေပ်မျ ိုးများ

လုပ်ရောင်ရနကေသည်ေုိရတွ့ေရကောင်း၊ ေပ်ေွေ်၊ 

ရေျးေွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ တာေန်ရပးအပ်ောတွင် 

အများကေည်ညိုရလးစားခံေငပီး အတတ်နိုင်ေုံး ပါတီ 

နိုင်ငံရေးေင်းေှင်းသူများေိုသာ တာေန်ရပးအပ်လို 

ရကောင်း၊ ပါတီနိုင်ငံရေးအရောင်အရသွးမေင်းသည့် 

အတေွ ်ယခလုိလုေမ်ခသံည့ ်ြေစစ်ဉမ်ျ ိုးများ ြေစပ်ွားလာ 

ြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီစနစ်တွင် ကေိုေ်နှစ်သေ် 

သည၊် မကေိုေန်စှသ်ေသ်ည ်ေှနိိငုရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစ ီ

ေင့်ေျေ်သည့်နိုင်ငံများတွင် စည်းေမ်းဥပရဒနှင့်အညီ 

တာေန်ရပးအပ်မှုေုိ လေ်ခံကေရကောင်း၊ ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေွာ 

များနငှ့ ်အနီးစပေ်ုံးြေစသ်ည့ ်ငမို့နယအ်ပုခ်ျုပရ်ေးတာေန ်

ေှိသူများသည် နိုင်ငံရေးအရောင်အရသွးေင်းေှင်းေန် 

လိုအပ်ရကောင်း၊ ယင်းအတွေ် စိစစ်ရောင်ေွေ်မှုများ 

ရောင်ေွေ်ေမည်ြေစ်ရကောင်း။

 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနြေင့် 

လပုင်န်းစဉ(်၅)ေပ ်ချမတှထ်ားရကောင်း၊ စီးပွားရေးေဏ္ဍ 

တိုးတေရ်ေးအတေွ ်ေနုထ်တုလ်ပုင်န်း တိုးတေရ်အာင ်

ရောင်ေွေ်သွားေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ထို့အတွေ် တိုင်း 

ရဒသကေီး၊ ြပညန်ယ၊် ခရိငု၊် ငမို့နယ ်ရောငစ်အီေင့ေ်င့ ်

အရနြေင့် ရဒသအလိုေ် ေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများေို 

အားရပးရောင်ေွေ်ေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေး 

လုပ်ငန်းများသည် ေိုဗစ်ရောဂါ ြေစ်ပွားထိခိုေ်မှုနည်း 

နိုင်ငပီး ရငွြပန်ေလွယ်ေူသည့် ရောင်းေုန်လုပ်ငန်းြေစ် 

သည့်အတွေ် ရတာင်သူများေို စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း 

ကေိုးစားရောင်ေွေ်ရေး အားရပးေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ 

ရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဦးတည်ချေ်များလည်း 

ချမှတ်ရပးထားရကောင်း၊ လူမှုရေးဦးတည်ချေ်တွင် 

တစမ်ျ ိုးသားလုံးေျန်းမာကေံခ့ိငုရ်ေးနငှ့ ်ပညာေညြ်မင့မ်ား 

ရေးေိုသည့် ေျန်းမာရေးဦးတည်ချေ်ပါေှိရကောင်း၊ 

ေျန်းမာရေးအရထာေ်အေူြေစ်ရစေန်အတွေ် တစ် 

နိုင်ငံလုံးအရနအထားြေင့်  ြပင်ပတွင်ေစားေသည့် 

အားေစားပွမဲျားေိ ုြပနလ်ညေ်ျင်းပေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 

မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအားေစားတွင် ြမန်မာ့သိုင်း 

အားေစားနည်းေိ ုထည့သ်ငွ်းေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ယင်း 

အားေစားနည်းမှာ အပိုပစ္စည်းမလိုအပ်ဘဲ အားေစား 

ြပုလုပ်နုိင်သည့် ေုိယ်ခံပညာ အားေစားနည်းြေစ်ရကောင်း၊ 

သို့ြေစ်၍ မိမိတို့ရိုးော အားေစားနည်းများေိုလည်း 

အားရပးေန်လိုအပ်ရကောင်း။

 CDM လှုပ်ေှားမှုရောင်ေွေ်ထားသည့် ေန်ထမ်း 

များေိုလည်း အရေးယူရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 

တာေန်ထမ်းရောင်မှုမေှိဘဲ အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးြပ၍ 

လစာထတုရ်နကေသညမ်ျားေိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ေနက်ေီး 

ဌာနများအလိုေ် စနစ်တေျ စစ်ရေးအရေးယူရောင် 

ေေွေ်မည ်ြေစရ်ကောင်း၊ ဥပရဒနငှ့မ်ညသီည့အ်ရကောင်း 

အောများနငှ့ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံယဉရ်ေျးမှုနငှ့ ်မရလျာည်စီွာ 

ေတစ်ားေငယ်ငထ်ားသည့ဓ်ာတပ်ုမံျား အထူးသြေင့လ်မူှု 

ေနွေ်ေမ်ျေန်ှာစာများတငွ ်အေေှတ်ေား၊ အရကောေ ်

တေားမေှိ ဓာတ်ပုံများရော်ြပရနမှုများေှိရကောင်း၊ ယင်း 

လုပ်ေပ်မှာ အများြပည်သူေို စိတ်ဓာတ်ပျေ်စီးရအာင် 

ရောငေ်ေွရ်နြခင်းြေစသ်ြေင့ ်ဥပရဒနငှ့အ်ည ီထနိ်းသမိ်း 

ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း။ 

 COVID-19 ရောဂါ  ောေွယထ်နိ်းချုပရ်ေးအတေ်ွ 

စီးြွားရေးြဏ္ဍ တိုးတြ်ရေးအတွြ် 

ြုန်ထုတ်လုြ်ငန်း တိုးတြ်ရအာင် 

ရဆာင်ေေြ်သွားေမည်၊

ထို့အတွြ် တိုင်းရေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊

ခရိုင်၊ ပမို့နယ်ရြာင်စီအဆင့်ဆင့်အရနပဖင့် 

ရေသအလိုြ် ြုန်ထုတ်လုြ်ငန်းများြို 

အားရြးရဆာင်ေေြ်ေမည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 11

ရငွရကေးသုံးစွဲမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေန်ကေီးဌာနအချ ို့မှ 

စစိစရ်တွ့ ေှခိျေမ်ျားေိ ုတငြ်ပောတငွ ်COVID-19 ရောဂါ 

ောေယွထ်နိ်းချုပရ်ေးသုံးစွေဲန ်နိငုင်ရံတာထ်ည့ေ်ငရ်ငနွငှ့ ်

ြပညသ်လူထူ ုလှူဒါန်းရငမွျားေိ ုအြခားမသေေ်ိငုသ်ည့ ်

ရနောများတွင် သံုးစဲွထားသည်ေုိ ရတွ့ေရကောင်း၊ ယင်းသ့ုိ 

သုံးစွမဲှုမှာ ဘလီယီမံျားစွာေှရိကောင်း၊ ရငရွကေးအလွသဲုံး

စားြပုလုပ်မှုများေို သေ်ေိုင်ော အေွဲ့အစည်းများမှ 

စိစစ်ရော်ထုတ်လျေ်ေှိရကောင်း ရြပာကေားသည်။

ေှင်းလင်းတင်ပြ 

 ယင်းရနာေ် ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မရတာ်

ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၊် ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ကေည်း) 

ဒတုယိဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောငစ်ေီငမ်ျားြေစက်ေ 

သည့် ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းငငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ 

Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် ရစာဒနန်ယီယ၊် 

ဦးစုိင်းလံုးေုိင်နှင့် ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 

စိုးထွဋ်တို့ေ အသင်းအေွဲ့များသို့ ဥပရဒနှင့်မညီဘဲ 

နိငုင်ြံခားရငမွျား ေငရ်ောေရ်နမှုနငှ့ ်ေပူေူန္ဒြပမှု ြေစစ်ဉ ်

များရနာေ်ေွယ်မှ လူနှင့်ရငွရကေးပံ့ပိုးရနမှုများအား 

အရေးယရူောငေ်ေွေ်နေ်စိ္စ၊ ြပညရ်ထာငစ်လုွှတရ်တာ ်

ေိယုစ်ားြပုရောမ်တအီား ဥပရဒနငှ့မ်ညသီည့အ်တေွ ်

အရေးယူရောင်ေွေ်ေန်နှင့် ြပည်ပအေွဲ့အစည်းများမှ 

ရငွရကေးရထာေ်ပံ့ရနသည့်ေိစ္စ၊ ြပည်ရထာင်စုရေွး 

ရောေ်ပွဲရော်မေှင်အရနြေင့် မဲစာေင်းများအြမန်ေုံး 

စစရ်ေးထတုြ်ပနသ်ွားရေးေစိ္စ၊ စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုလံပုင်န်း 

များ ြပနလ်ည ်လညပ်တန်ိငုရ်ေး လိအုပသ်ညမ်ျား ေညူ ီ

ရောင်ေွေ်ရပးေန်ေိစ္စ၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူရေး ထွေ်ေုန် 

များ နိငုင်တံောသို ့တငပ်ိုန့ိငုရ်ေးေစိ္စ၊ နိငုင်တံောတငွ ်

တာေန်ထမ်းရောင်ရနသည့် ြမန်မာသံတမန်များအား 

ြပနလ်ညစ်စိစေ်နေိ်စ္စ၊ လှေပစ်စဓ်ာတအ်ား တိုးြမှင့ထ်တု ်

လုပ်ရေးေိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပရဒ၊ 

ရေွးရောေပ်ွေဲိငုေ်ာဥပရဒနငှ့ ်လွှတရ်တာေ်ိငုေ်ာ ဥပရဒ 

များအား ြပင်ေင်ြေည့်စွေ်ရေးေိစ္စ၊ လယ်ယာရြမ 

သန်းရခါင်စာေင်း ရောေ်ယူရေးေိစ္စ၊ ရေျးေွာေုန်ထုတ်လမ်း 

များ ရောေ်လုပ်ရပးရေးေိစ္စ၊ ရဒသခံရတာင်သူများ၏ 

စိုေ်ပျ ိုးရေးထွေ်ေုန်ပစ္စည်းများ ြပည်ပတွင်ရေးနှုန်း 

မနှေ်နစ်ွာြေင့ ်တငပ်ိုရ့ောင်းချခငွ့ေ်ေှရိေး ရောငေ်ေွရ်ပး 

ေန်ေိစ္စ၊ ငပီးခဲ့သည့်အစိုးေလေ်ထေ်ေ အဂတိလိုေ် 

စားမှုများအား ရော်ထုတ်အရေးယူေန်ေိစ္စ၊ ြပည်သူ့ 

ရေးရု ံကေီးအချ ို့တငွ ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ေောေနမ်ျားနငှ့ ်

ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအား ဥပရဒနငှ့မ်ညဘီ ဲခငွ့ရ်ပး 

ရနသည့ေ်စိ္စ၊ ေနထ်မ်းများ CDM လှုပေ်ှားမှုများေိ ုြပည ်

တငွ်း၌ ဦးရောငရ်နသမူျားနငှ့ ်ြပညပ်မ ှအကေရံပးရနသ ူ

များအား ရော်ထုတ်အရေးယူေန်ေိစ္စ၊ တိုင်းရဒသကေီး၊ 

ြပည်နယ်များတွင် ေူပူေန္ဒြပမှုအရြခအရနနှင့် ဥပရဒမ့ဲ 

လုပ်ေပ်များ လုပ်ရောင်ရနမှုအရြခအရန၊ လံုခခုံရေးတပေ်ွဲ့ 

ေငမ်ျားအရနြေင့ ်ေပေ်ွာရအးချမ်းသာယာငပီး တေားဥပရဒ 

စုိးမုိးရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ရနမှုအရြခအရန၊ တုိေ်ပဲွရေှာင် 

ရဒသများတငွ ်မိငု်းေငှ်းလင်းြခင်းလပုင်နမ်ျား ရောငေ်ေွ ်

ရနမှုအရြခအရနများနှင့် COVID-19 ရောဂါ ောေွယ် 

ရေး ေေ်လေ်ထိုးနှံနိုင်ရေးေိစ္စေပ်များေို ေှင်းလင်း 

တင်ြပကေသည်။

 တင်ြပချေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌေ အသင်းအေွဲ့အချ ို့အား 

လပုင်န်းများလညပ်တရ်နမှုေိ ုစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းနငှ့ည်၊ီ 

မည၊ီ ြပညပ်အရထာေအ်ပံ ့နိငုင်ြံခားရင ွတေားေငြ်ခင်း 

ေှိ၊ မေှိ စိစစ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ တေားမေင် 

ရောငေ်ေွရ်နသည့ ်ြပညရ်ထာငစ်လုွှတရ်တာေ်ိယုစ်ား

ြပုမှုရောမ်တေီိ ုအရေးယ ူရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 

မမဲသမာမှုများနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍လည်း အသစေ်ွဲ့စည်းထား 

သည့ ်ြပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှေ် စစရ်ေး 

ရောငေ်ေွရ်နရကောင်း၊ ြပညတ်ငွ်းခေီးသွားလပုင်န်းများ၊ 

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနှင့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်လည်ပတ်နုိင်ရေး ထုတ်ြပန်ထားသည့် COVID-19 

ရောဂါထနိ်းချုပရ်ေး စည်းေမ်းချေမ်ျားနငှ့အ်ည ီခငွ့ြ်ပု 

ရပးငပီးြေစရ်ကောင်း၊ CDM လှုပေ်ှားမှုတငွပ်ါေငရ်ောငေ်ေွ ်

ရနသည့ ်ေောေနက်ေီးများ၊ ပါေဂမူျားနငှ့ ်ေနထ်မ်းများအား 

အရေးယူသွားေန် သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများသို့ ညွှန် 

ကေားထားငပီးြေစရ်ကောင်း၊ ေနထ်မ်းအမိေ်ာနငှ့ ်စီးပွားရေး 

အထူးေနုမ်ျား၊ စေမ်ှုေနုမ်ျားတညရ်ောေေ်ာ၌ စိေုပ်ျ ိုး 

ရြမများတွင် ရောင်ေွေ်ြခင်းမေှိရအာင် ထိန်းသိမ်း 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်12

ရောငေ်ေွေ်နန်ငှ့ ်စိေုပ်ျ ိုးရြမများအား အြခားနည်းလမ်း 

များြေင့် အသုံးမြပုနိုင်ရစေန် ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ေန် 

လိုရကောင်း၊ ရေျးလေ်ရဒသများ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရေး 

အတေွ ်ေေလ်ေတ်နွ်းအားရပး ရောငေ်ေွရ်ပးေမည ်

ြေစ်ရကောင်း။

ရအာင်ပမင်မှုတစ်ခုြင်ပဖစ် 

 ြမနမ်ာအ့ားေစားများအား စနစေ်ျငပီး အေင့မ် ီ

သည့် အားေစားများြေစ်ရစေန် ကေိုးပမ်းအားထုတ်၍ 

အာေီယံငပိုင်ပွဲများနှင့်  နိုင်ငံတောငပိုင်ပွဲများတွင် 

ေင်ရောေ်ယှဉ်ငပိုင်နိုင်ေန်အတွေ် တိုင်းရဒသကေီးနှင့် 

ြပညန်ယမ်ျားအလိေု ်အားရပးရောငေ်ေွ ်သွားေမည်ြေစ် 

ရကောင်း၊ ေုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ တုိးတေ်ရစေနအ်တေွ ်

နယ်စပ်ဂိတ် အားလုံးနီးပါးအား ေွင့်လှစ်ခွင့်ြပုထားရပး

ငပီးြေစရ်ကောင်း၊ တိေုပ်ွရဲေှာငြ်ပညသ်မူျား ရနေပြ်ပနလ်ည ်

ရနထိုင်နိုင်ငပီး အာမခံချေ်ေှိသည့်လူမှုစီးပွားဘေေေှိ 

ရစေန် ရောင်ေွေ်ရပးေမည် ြေစ်ရကောင်း၊ COVID-19 

ရောဂါောေွယ်ရေးများ ေေ်လေ်ထိုးနှံနိုင်ရေး 

အတွေ် ရောင်ေွေ်သွားမည် ြေစ်ရကောင်း၊ ေူပူေန္ဒြပ 

မှုများြေစ်ရပါ်ရစေန်အတွေ် လူမှုေွန်ေေ်စာမျေ်နှာများမ ှ

တစ်ေင့် ရသွးထုိးရောင်ေွေ်ရနသည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ 

မမိတိိုအ့ရနြေင့အ်တတန်ိငုေ်ုံး၊ အငငမိ်းချမ်းေုံးြေစရ်အာင ်

ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မရလးေှားနိငုင် ံ

တငွရ်ောေေ်ှငိပီး ထနိ်းသမိ်းခထံားေသည့ ်ြမန်မာနုိင်ငံသား 

များအား မိမိတ့ုိနုိင်ငံသ့ုိ ြပန်လည်ေင်ရောေ်နိုင်ရေး 

ရောငေ်ေွခ်ဲေ့ာ ၁၀၈၆ ဦးအား တပမ်ရတာရ်ေယာဉမ်ျား 

ြေင့ ်ရခါ်ရောငရ်ပးနိငုခ်ဲင့ပီး ေျနေ်ှသိမူျားအား ေေ်လေ် 

ရခါ်ရောင်နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ယခေုဲသ့ို ့

ြပညပ်နိငုင်သံိုရ့ောေေ်ှရိနသည့ ်ြမနမ်ာ နိငုင်သံားများအား 

ြပန်လည်ရခါ်ယူနိုင်ခဲ့ ြခင်းသည် မိမိတို့ရောင်စီ၏ 

ရအာင်ြမင်မှုတစ်ခုပင်ြေစ်ရကောင်း ရြပာကေားသည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 13

 အမျ ိုးသားစည်းလုံးညညီတွရ်ေးနငှ့ ်ငငမိ်းချမ်းရေး 
ရော်ရောင်မှု ဗဟိုရော်မတီအစည်းအရေး (၁/၂၀၂၁) 
ေို မတ်လ ၃ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနြပည်ရတာ်ေှိ 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီရုံး အစည်းအရေး 
ခန်းမ၌ေျင်းပော အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် 
ငငိမ်းချမ်းရေးရော်ရောင်မှု ဗဟုိရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ ်
ရေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် 
အမှာစေား ရြပာကေားသည်။
 အစည်းအရေးသ့ုိ အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ် 
ရေးနငှ့ ်ငငမိ်းချမ်းရေးရောရ်ောငမ်ှု ဗဟိရုောမ်တ ီဒတုယိ 
ဥေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ဒတုယိတပမ်ရတာ ်ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၊် ောေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စုိးေင်း၊ ဗဟုိ
ရော်မတီအေဲွ့ေင်များြေစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ြမထနွ်းဦး၊ 
ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး မိုး ြမင့်ထွန်း ၊ မန်းငငိမ်းရမာင် ၊ 
ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးစိငု်းလုံးေိငု၊် 

အမျ ို းသားစည်းလုံးညီညွေ်တေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းတေးတော်တောင်မှုဗဟိုတော်မေီ 
အစည်းအတေး(၁/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၃−၃−၂၀၂၁ )

ရစာဒနန်ယီယ၊် ြပညထ်ရဲေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်ြပညရ်ထာငစ် ု
အစိုးေအေွဲ့ရုံးေန်ကေီးဌာန ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ် ကေီး စိုးထွဋ် ၊  နယ်စပ်ရေးောေန် ကေီးဌာန 
ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ 
ြပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာ ရဒါ်သီတာဦး၊ ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးောြပည့်၊ ဗဟိုရော်မတီ အတွင်းရေးမှူး 
ဒုတယိဗိလု်ချုပ်ကေီးရအာငလ်င်းရဒွးနှင့ ်တဲွေေ်အတွင်း 
ရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး တင်ရမာင်ေင်း၊ အမျ ိုးသား 
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးရော်ရောင်မှု 
ညှိနှိုင်းရေးရော်မတီ အေွဲ့ေင်များြေစ်ကေသည့် ဒုတိယ 
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးစိန်ေင်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲရအာင်၊ ဒတုယိ 
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးရအးေင်းနငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျား တေရ်ောေ ်
ကေသည်။
 အစည်းအရေးတွင် အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ် 
ရေးနငှ့ ်ငငမိ်းချမ်းရေးရောရ်ောငမ်ှု ဗဟိရုောမ်တ ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌေ အေငွ့အ်မှာ 
စေားရြပာကေားောတွင် ယရန့အစည်းအရေးသည် မိမိတ့ုိ 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီတာေနယ်ငူပီး ရနာေ ်
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ပိုင်းတွင် ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သေ်ငပီး 
ပထမဦးေုံးေျင်းပသည့် အစည်းအရေးြေစ်ရကောင်း၊ 
မိမိတို့တာေန်ယူငပီးရနာေ်တွင် ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း 
စဉေ်ိ ုေျယေ်ျယြ်ပန့်ြပန့် ရောငေ်ေွန်ိငုေ်န ်အမျ ိုးသား 
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးရော်ရောင်မှု 
ဗဟုိရော်မတီ၊ လုပ်ငန်းရော်မတီနှင့်ညိှနှိုင်းရေး ရော်မတီ 
များ ေဲွ့စည်းရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ ငငိမ်းချမ်းရေးနှင့်  
ပတ်သေ်ပါေ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီ၏ 
ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅)ေပ်တွင် “တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေ 
ငငိမ်းချမ်းရေး ေေှိရစေန်အတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် 
တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA) ပါ 
သရဘာတူညီချေ်များအတုိင်း ြေစ်နုိင်သမှေ အရလးထား 
ရောငေ်ေွသ်ွားမည”် ဟသူည့ ်လပုင်န်းစဉ ်ချမတှထ်ား 
သေဲသ့ို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်၏ီ နိငုင်ရံေး 
ဦးတညခ်ျေတ်ငွလ်ည်း “တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေငငမိ်းချမ်း 
ရေး ေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု 
ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA) ပါအတုိင်း အရလးထား 
ရောင်ေွေ်သွားရေး” ဟူသည့် ဦးတည်ချေ်ချမှတ်ငပီး 
NCA ေိ ုအရလးထားအရောငအ်ထညရ်ော ်ရောငေ်ေွ ်
သွားေန် ဦးတည်ေည်မှန်းထားြခင်းေုိ ရတွ့ေမည်ြေစ်ရကောင်း။
 အမနှတ်ေယတ်ငွ ်NCA သည ်ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှု 
ေပစ်ရဲေးမတှစေ်င့ ်တိငု်းေင်းသားြပညသ်အူားလုံး အလိ ု
ေှရိနသည့ ်ဒမီိေုရေစနီငှ့ ်ေေဒ်ေယစ်နစတ်ိုေိ့ ုအရြခခ ံ
သည့် ြပည်ရထာင်စုတည်ရောေ်ရေးအတွေ် လိုအပ် 
ရသာ အခင်းအေျင်းများေို အုတ်ြမစ်ချထားြခင်းြေစ် 
ရကောင်း၊ ယင်းအရပါ်တွင် မိမိတို့အရနြေင့် ညှိနှိုင်းရေွး 
ရနွးအရြေေှာငပီး သရဘာတညူခီျေမ်ျားအေ ေေလ်ေ ်
အရောင်အထည်ရော် တည်ရောေ်သွားနိုင်မှသာ 
ငပီးြပည့စ်ုသံည့ ်ြပညရ်ထာငစ်ပုုသံဏ္ဌာန ်ရပါ်ရပါေလ်ာ 
မညြ်ေစရ်ကောင်း၊ ယင်းရနောတငွ ်ရတွ့ေုညံှနိှိုင်း အရြေ 
ေှာြခင်းေိုသည့် ဒီမိုေရေစီယဉ်ရေျးမှုေို လိုေ်နာေန် 
အလွန်အရေးကေီးရကောင်း၊ မည်သို့ပင် ကေီးမားသည့် 
ြပဿနာများြေစ်ပါရစ နှစ်ေေ်ရတွ့ေုံညှိနှိုင်းမည်ေို 
ပါေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရလှော့ချနိုင်မည်ြေစ် 
ရကောင်း၊ အလျဉ်းသင့်၍ ယခင်အစိုးေလေ်ထေ်ေ 
အရြခအရနတစခ်ေုိရုြပာေပါေ မမိတိိုတ့ပမ်ရတာအ်ရန 
ြေင့ ်အေပဘ်ေ်-စစဘ်ေေ်ေေ်ရံေး ရောင်းမနွရ်စေန ်

ေဲွ့စည်းပံုအရြခခံဥပရဒေ သတ်မှတ်ထားသည့် အမျ ိုးသား 
ောေွယ်ရေးနှင့် လုံခခုံရေးရောင်စီအစည်းအရေးေို 
ရခါ်ယေူန ်မမိေိိယုတ်ိငု ်အကေမိက်ေမိတ်ိေုတ်နွ်းခဲရ့သာ်
လည်း လျစ်လျူရှုခံခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့ြပင် မဲမသမာမှုများ 
နငှ့ပ်တသ်ေင်ပီး ယခင ်UEC နငှ့ ်နိငုင်ရံေးပါတမီျားအကေား 
ရတွ့ေုညံှနိှိုင်းရြေေငှ်းရပးေန၊် ြပညရ်ထာငစ်လုွှတရ်တာ ်
အထူးအစည်းအရေး ရခါ်ယရူြေေငှ်းရပးေနန်ငှ့ ်အမျ ိုးသား 
ောေွယ်ရေးနှင့် လုံခခုံရေးရောင်စီအစည်းအရေးရခါ်
ယရူပးေန ်အကေမိက်ေမိတ်ိေုတ်နွ်းခဲရ့သာလ်ည်း ရတွ့ေု ံ
ရေွးရနွးသည့ ်လမ်းရကောင်းေိ ုြငင်းပယခ်ဲသ့ည့အ်တေွ ်
ေွဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရဒေ တာေနရ်ပးအပထ်ားချေအ်ေ 
တပမ်ရတာေ် မလွှမဲရေှာငသ်ာ ရောငေ်ေွခ်ဲေ့ြခင်းြေစ ်
ရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနြေင့ ်မမိတိိုတ့ိငု်းေင်းသားများကေား
တွင် မရေျလည်မှုများ၊ သံသယများ၊ မယုံကေည်မှုများ၊ 
စိုးေမိမ်ှုများသည ်ရတွ့ေုရံေွးရနွး ညှနိှိုင်းအရြေေှာြခင်း 
ေိုသည့် ဒီမိုေရေစီယဉ်ရေျးမှုေို ေျင့်သုံးြခင်းြေင့် 
အမျ ိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးေို 
ရော်ရောင်နိုင်မည်ေိုြခင်းေို မီးရမာင်းထိုးြပလိုြခင်း 
ြေစ်ရကောင်း။ 
 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ ရေှ့  
လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပတ်ငွလ်ည်း NCA ပါ သရဘာတခူျေ် 
များအတိုင်း ြေစ်နိုင်သမှေအရလးထားရောင်ေွေ်သွား 
မညဟ် ုရောြ်ပထားသည့်အတွေ် ြပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် 
တွင်  အတည်ြပုသည့အ်ေင့မ်အှပ ေျနသ်ည့အ်စတိအ်ပိငု်း 
များ ရောငေ်ေွ၍်ေပါရကောင်း၊ လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလှယ် 
များ၊ နိငုင်ရံေးပါတမီျား မေှသိည့အ်တေွရ်ကောင့ ်ရောင ်
ေေွ၍်မေဟ ုထငြ်မငယ်ေူနိငုရ်သာလ်ည်း ရေွးရောေပ်ွ ဲ
ထပ်မံေျင်းပငပီးပါေ လေ်ေှိ ေှိရနသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ 
များမ ှေိယုစ်ားလယှမ်ျားေသာ ရေွးရောေ်ခံေုိယ်စား 
လှယ်များ ြေစ်လာမည့်အြပင် အများစုအနိုငေ်သည့်ပါတီ 
ေလည်း အစိုးေေွဲ့စည်းငပီး တာေနယ်ရူောငေ်ေွေ်မည ်
ြေစ်သည့်အတွေ် လေ်ေှိ ေှိရနသည့် နုိင်ငံရေးပါတီအစု 
အေွဲ့နငှ့ ်အစိုးေအစအုေွဲ့တိုြ့ေင့ ်နိငုင်ရံေးအေ ရတွ့ေုရံေွး 
ရနွးမှုများ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားနိုင်မည်ြေစ် 
ရကောင်း၊ ယင်းသို ့ငငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉေ်ိ ုစဉေ်ေ ်
မြပတ ်ရောငေ်ေွသ်ွားြခင်းအားြေင့ ်မမိတိို ့ေညမ်နှ်းထား 
သည့ ်ထာေေငငမိ်းချမ်းရေး ေေှရိေးအတေွ ်ပိမုိအုရောင ်
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အထည်ရော် ရောင်ေွေ်သွားနိုင်မည်ြေစ်ရကောင်း။ 
 ဒမီိေုရေစနီငှ့ ်ေေဒ်ေယစ်နစတ်ိုေိ့ ုအရြခခသံည့ ်
ြပည်ရထာင်စုတည်ရောေ်ောတွင် ဒီမိုေရေစီနှင့်  
ပတ်သေ်၍လည်းရောင်း၊ ေေ်ဒေယ်နှင့် ပတ်သေ်၍ 
လည်းရောင်း မည်သို့ပင် အယူအေအမျ ိုးမျ ိုး ေွဲြပား 
ရနပါရစ မမိတိိုန့ိငုင်နံငှ့သ်ဟောတြေစသ်ည့ ်စနစမ်ျ ိုးေိ ု
ရေွးချယရ်ောငေ်ေွေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစနီငှ့ ်
ပတ်သေ်ငပီး အများေန္ဒအတိုင်း ရောင်ေွေ်ေသလို 
လနူည်းစေုန္ဒေိလုည်း အရလးထားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
မိမိေန္ဒနှင့်မေိုေ်ညီပါေ ေန်သူလို့သရဘာထားငပီး 
ခွြဲခားေေေ်မံှုများ၊ လမူှုေေ်ေရံေးအေ ြပစဒ်ဏခ်တ ်
ငပီး လူ့အသုိင်းအေုိင်းမှ ေယ်ကေဉ်ထားြခင်းမျ ိုးသည် ရေျးပုိင် 
ေျွနပ်ိငုရ်ခတေ် လတူန်းစားခွြဲခားသည့ ်အရတွးအရခါ် 
များြေစ်ငပီး ဒီမိုေရေစီနှင့် လုံးေေိုေ်ညီမှုမေှိသည်ေို 
ရတွ့ေရကောင်း၊ ပဂု္ဂိုလရ်ေးအေ အလနွအ်မင်းေိုးေယွမ်ှု 
သည်လည်း လူ့အေွဲ့အစည်းအတွင်း ေွဲြပားမှုများေို 
ြေစရ်ပါ်ရစငပီး အမျ ိုးသားစည်းလုံးညညီတွမ်ှုေိ ုထခိိေု ်
ရစနုိင်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ဒီမုိေရေစီနှင့် ေန့်ေျင်ဘေ် 
ြေစသ်ည့ ်ပဂု္ဂိုလရ်ေးေိုးေယွမ်ှုနငှ့ ်ခွြဲခားေေေ်မံှုများေိ ု

မိမိတို့ လူ့အေွဲ့အစည်းအတွင်း မေျင့်သုံးနိုင်ရအာင် 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။ 
 ေေ်ဒေယ်စနစ်နှင့်ပတ်သေ်ငပီး မိမိတို့လိုောေို 
အဓပိ္ပာယအ်မျ ိုးမျ ိုး၊ စနံှုန်းအမျ ိုးမျ ိုးေငွ့ေ်ိငုပီး ရြပာရနကေ 
ရသာ်လည်း အနှစ်သာေအရနြေင့် ရပါင်းစည်းြခင်းနှင့်
သဟောတြေစ်မှုပင်ြေစ်ရကောင်း၊ ေေ်ဒေယ်သည် မတူ 
ေွဲြပားသည့် တိုင်းရဒသကေီးများ၊ ြပည်နယ်များ၊ လူမျ ိုး 
များ၊ လမူျ ိုးစမုျား စစုည်းထားောမ ှအချုပအ်ြခာအာဏာ 
ြေစ်သည့် အာဏာ (၃)ေပ်ေို ခွဲရေေျင့်သုံးြခင်းပင်ြေစ်
ရကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ြပညရ်ထာငစ်၊ု တိငု်း 
ရဒသကေီး၊ ြပညန်ယအ်ကေား ေွဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရဒအေ 
အာဏာခွဲရေရောင်ေွေ်သွားြခင်းြေင့် တိုင်းရဒသကေီး၊ 
ြပညန်ယမ်ျားသည ်ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့၊် ေိယုပ်ိငုတ်ေား 
စေီငခ်ငွ့၊် ေိယုပ်ိငုဥ်ပရဒြပဋ္ဌာန်းခငွ့ဟ်သူည့ ်တိငု်းရဒသ 
ကေီး၊ ြပည်နယ်အလိုေ် အရြခခံဥပရဒအေ ေိုယ်ပိုင် 
ြပဋ္ဌာန်းခွင့်ေေှိမည်ြေစ်ပါရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တိုင်း 
ရဒသကေီး၊ ြပည်နယ်များတွင် လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးတည်းသာ
ရနထိုင်သည့် တိုင်းရဒသကေီး၊ ြပည်နယ်ဟူ၍ လုံးေမေှိ 
ရကောင်း၊ လူမျ ိုးရပါင်းစုံ ရောယှေ်ရနထိုင်ကေရကောင်း၊ 
တိုင်းရဒသကေီးများတွင်လည်း တိုင်းေင်းသားများ ပျ ံ့နှံ့ 
ရနထိုင်ရနသည်ေို ရတွ့ေမည်ြေစ်ရကောင်း။ 
 သာဓေအားြေင့ ်၂၀၁၄ ခနုစှ ်လဦူးရေစာေင်းအေ 
ေှမ်းြပည်နယ်တွင်လူဦးရေ ၅၈ သိန်းရေျာ် ပျ ံ့နှံ့ရနထိုင် 
လျေေ်ှိငပီး လူဦးရေအချ ိုးတွင် ေှမ်း ၃၅ ဒသမ ၂၃ ောခိုင် 
နှုန်း၊ ဗမာ ၁၁ ဒသမ ၄၄ ောခိုင်နှုန်း၊ ပအိုေ်း ၈ ဒသမ ၉၄
 ောခုိင်နှုန်း၊ ပရလာင် ၇ ဒသမ ၀၆ ောခုိင်နှုန်း၊ ‘ေ’ ၆ ဒသမ 
၄၁ ောခိုင်နှုန်း၊ ဓနု ၄ ဒသမ ၄ ောခိုင်နှုန်း၊ ေိုးေန့်  ၃ 
ဒသမ ၂၂ ောခိုင်နှုန်း၊ လားဟူ ၄ ဒသမ ၀၅ ောခိုင်နှုန်း၊ 
ဂျမိ်းရော ၂ ဒသမ ၃၅ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ေျန်တိုင်းေင်းသား 
၁၆ ဒသမ ၈၄ ောခိုင်နှုန်း ရောရနှာရနထိုင်ရနြခင်းေို 
ရတွ့ေရကောင်း၊ အလားတ ူေချငြ်ပညန်ယတ်ငွေ်ိပုါေ 
လဦူးရေ ၁၆ သနိ်းရေျာပ်ျ ံ့နှံရ့နထိငုလ်ျေေ်ှငိပီး လဦူးရေ 
အချ ိုးတွင် ဗမာ ၂၉ ဒသမ ၂ ောခိုင်နှုန်း၊ ေှမ်း ၂၃ ဒသမ 
၆ ောခိငုန်ှုန်း၊ ဂျမိ်းရော ၁၈ ဒသမ ၉၇ ောခိငုန်ှုန်း၊ လေီူး 
၇ ောခိုင်နှုန်း၊ ေေမ် ၅ ဒသမ ၅ ောခိုင်နှုန်း၊ ရလာရေါ် ၃ 
ဒသမ ၃၃ ောခိုင်နှုန်း၊ လာချတိ် ၂ ဒသမ ၈၉ ောခိုင်နှုန်း၊ 
ေိေုေ်ါး ၁ ဒသမ ၅၇ ောခိငုန်ှုန်းနငှ့ ်ေျနတ်ိငု်းေင်းသားများ 

ေီမိုြရေစီနှင့်

ဖြ်ေေယ်စနစ်တို့ြို အရပခခံသည့် 

ပြည်ရထာင်စုတည်ရဆာြ်ောတွင် 

ေီမိုြရေစီနှင့် ြတ်သြ်၍လည်းရြာင်း၊ 

ဖြ်ေေယ်နှင့် ြတ်သြ်၍လည်းရြာင်း 

မည်သို့ြင် အယူအဆအမျ ိုးမျ ိုး

ြွဲပြားရနြါရစ မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်

သဟဇာတပဖစ်သည့် စနစ်မျ ိုးြို 

ရေေးချယ်ရဆာင်ေေြ်ေန်လိုအြ်။
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အရနြေင့် ၈ ောခိုင်နှုန်း ရောရနှာရနထိုင်ရနသည်ေို 
ရတွ့ေရကောင်း၊ ေှမ်းြပည်နယ်ဟုေိုရသာ်လည်း ေှမ်း 
လမူျ ိုး ၃၅ ောခိငုန်ှုန်းရေျာ၊် ေချငြ်ပညန်ယဟ်ေုိရုသာ ်
လည်း ေချင်လူမျ ိုး ၃၉ ောခိုင်နှုန်းသာ ေှိသည့်အတွေ် 
လူမျ ိုးအလိုေ် ြပည်နယ်သတ်မှတ်လိုေ်ြခင်းသည် 
အြခားလူမျ ိုးများေိုလည်း မိမိတို့လူမျ ိုးနာမည်နှင့်  
ြပည်နယ်ရတာင်းေိုမှုများ ြေစ်ရပါ်လာသည်ေိုလည်း 
ကေုံရတွ့ရနေရကောင်း၊ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးတည်းေ ပိုင်ေိုင် 
ြခင်းမဟတုဘ် ဲြပညန်ယအ်တငွ်းတငွရ်နထိငုသ်ည့ ်လမူျ ိုး 
အားလုံးေ ပိငုေ်ိငုြ်ခင်းေိသုည့လ်ေ္ခဏာရောငသ်ည့ ်
ရဒသအမညေ်ိအုစွြဲပုသည့ ်ြပညန်ယအ်မညြ်ေစရ်ပါ်လာ 
နိုင်ပါေ အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွေ် 
ကေီးမားရသာ အရထာေ်အပ့ံြေစ်မည်ဟု မိမိယူေရကောင်း၊ 
ယင်းနငှ့ပ်တသ်ေ၍်လည်း အားလုံးေ ေိငု်းေန်းစဉ်းစား 
အရြေေှာသွားေန် တိုေ်တွန်းလိုရကောင်း။ မိမိတို့ ယရန့
ငငမိ်းချမ်းရေးကေိုးပမ်းရောငေ်ေွရ်နြခင်းသည ်မမိတိို၏့ 
သားစဉ်ရြမးေေ်လူငယ်များအတွေ် တည်ငငိမ်သည့် 
အနာဂတ်နှင့် ေံွ့ငေိုးတုိးတေ်ငပီး ေမ္ဘာ့အေင့်မီ နုိင်ငံတစ်ခု 
ြေစ်ရအာင် လေ်ေင့်ေမ်းအရမွရပးနုိင်ေန် အမျ ိုးသားရေး 
တာေနအ်ြေစ ်ကေိုးပမ်းအရောငအ်ထည်ရော် ရောင်ေွေ် 
ရနြခင်းပင်ြေစ်ရကောင်း၊ ေုိယ်ေျ ိုးစီးပွားအတေွ၊် တစဦ်း 
တစရ်ယာေ ်နာမညရ်ောင်းေေနအ်တေွ ်ရောရ်ောငရ်န 
ြခင်းမဟုတ်သည်ေို ရြပာကေားလိုရကောင်း။ 
 မိမိတို့အရနြေင့် ေွဲ့စည်းပုံ အရြခခံဥပရဒအေ 
နိငုင်ရံတာတ်ာေန ်လွှရဲြပာင်းေယခူဲင့ပီးရနာေတ်ငွ ်လိအုပ ်
ရသာတည်ငငိမ်ရအးချမ်းမှုများေို ရောင်ေွေ်ငပီး ရေွး 
ရောေပ်ွအဲနိငုေ်ေှသိည့ပ်ါတေီိ ုအစိုးေတစေ်ပ ်ေွဲ့စည်း 
နိုင်သည်အထိ ပံ့ပိုးရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
တာေန်ယူစဉ်ောလအတွင်း ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် 
များအပါအေင ်နယရ်ြမအသီးသီးမ ှရောငေ်ေွေ်လဲပုင်န်း 
စဉ်များေို အေှိန်အဟုန်မြပတ် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ် 
သွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်ေွဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရဒနငှ့ ်
လွရဲချာရ်နသည့ ်လပုင်န်းစနစမ်ျား၊ အမျ ိုးသားစည်းလုံး 
ညညီတွရ်ေးနငှ့ ်အမျ ိုးသားလုခံခုံရေးေိ ုထခိိေုရ်စသည့ ်
လုပ်ငန်းစဉ်များေိုလည်း ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရဒ၊ 
တညေ်ဥဲပရဒများနငှ့အ်ည ီြပနလ်ညတ်ည့မ်တရ်ောင ်
ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ယင်းေဲ့သို့ ရောင်ေွေ်ြခင်း 

သည ်တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွားေိ ု
ောေွယ်သည့် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေးေို ဦးတည်ရောင်
ေေွရ်နြခင်းပငြ်ေစရ်ကောင်း ရြပာကေားသည။် ထိုရ့နာေ ်
အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးရော် 
ရောငမ်ှု ဗဟိရုောမ်တ ီတွေဲေအ်တငွ်းရေးမှူး ဒတုယိ 
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးတငရ်မာငေ်င်းေ ြပညရ်ထာငစ်ငုငမိ်းချမ်းရေး 
ညီလာခံများ ေျင်းပနိုင်ခဲ့မှုနှင့် သရဘာတူစာချုပ်များ 
ချုပေ်ိနုိငုခ်ဲမ့ှု၊ ငငမိ်းချမ်းရေးေိငုေ်ာရောမ်တမီျား ေွဲ့စည်း 
ရောငေ်ေွန်ိငုခ်ဲမ့ှု၊ အစိုးေ၊ NCAS-EAO ရခါင်းရောငမ်ျား 
သီးသန့်ရေွးရနွးနိုင်ခဲ့မှုများနှင့် သရဘာထားထုတ်ြပန်
ချေမ်ျားထတုြ်ပနခ်ဲမ့ှု၊ ငငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉ ်အစည်း 
အရေးများ ေျင်းပနိငုခ်ဲမ့ှု၊ ြပညရ်ထာငစ်သုရဘာတစူာချုပ ်
အစိတ်အပိုင်း(၃) ချုပ်ေိုနိုင်ခဲ့မှု၊ ၂၀၂၀ အလွန် အေင့် 
အလိေု ်ရေှ့လပုင်န်းစဉမ်ျားနငှ့ ်အေင့အ်လိေုအ်ရောင ်
အထည်ရော်မှုအရြခအရန၊ လမ်းညွှန်အရြခခံမူသရဘာ 
တူညီချေ်များ၊ ေေ်လေ်ရေွးရနွးေန်အချေ်များ 
ေျန်ေှိမှုအရြခအရန၊ အစိုးေ၊ လွှတ်ရတာ်၊ တပ်မရတာ် 
အစအုေွဲ့တို ့ငငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉ ်ရေွးရနွးခဲမ့ှု အရြခ 
အရနတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းရြပာကေားသည်။  
 ယင်းရနာေ ်ဗဟိရုောမ်တေီငမ်ျားြေစက်ေသည့ ်
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် မန်းငငမိ်းရမာင၊် ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် 
ရစာဒနန်ယီယန်ငှ့ ်ဦးစိငု်းလုံးေိငုတ်ိုေ့ ေချငြ်ပညန်ယ ်
ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုရအာင်ြမင်ရစရေး 
အတေွ ်ငငမိ်းချမ်းရေးအေျ ိုးရောငအ်ေွဲ့ေိ ုတိုးချဲ့ေွဲ့စည်း 
ရပးရေး၊ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အေွဲ့အစည်းများ 
နငှ့ ်အလတွသ်ရဘာရတွ့ေုရံေွးရနွးမှုများ ြပုလပုန်ိငုရ်ေး 
နှင့် မကောခဏရတွ့ေုံရေွးရနွးနိုင်ရေး၊ တိုေ်ပွဲရေှာင် 
ြပညသ်မူျား အမိုးအောရအာေ ်ြပနလ်ညရ်ောေေ်ှရိေး၊ 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီတာေနယ်ထူားသည့ ်
ောလတွင် တိုင်းေင်းသားအားလုံး NCA တွင် ပါေင် 
လေမ်တှရ်ေးထိုးနိငုရ်ေး၊ ေခိငုြ်ပညန်ယအ်တငွ်း ယာယ ီ
အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးမှ ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးေေှိသည် 
အထိ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားရေး၊ တိုေ်ပွဲရေှာင် 
ြပည်သူများ ရနေပ်ြပန်နိုင်ရေး၊ ရောလာဟလသတင်း 
များနငှ့ပ်တသ်ေ၍် သတင်းအမနှအ်ား အချနိန်ငှ့တ်စရ်ြပး 
ည ီထတုြ်ပနသ်ွားရေး၊ ငငိမ်းချမ်းရေးလပုင်န်းစဉ်များနှင့ ်
စပလ်ျဉ်း၍ ယုကံေညမ်ှုတညရ်ောေေ်န၊် ြပညန်ယအ်ေင့ ်
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ရောမ်တမီျား  ြပနလ်ညေ်ွဲ့စည်းရေး၊ ငငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်း 
စဉ်များတွင် တိုင်းေင်းသားအားလံုး ပါေင်နိုင်ရေးတို့ေို 
ေေ်လေ်ရေွးရနွးကေသည်။

ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမည်
 ထို့ရနာေ် အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် 
ငငိမ်းချမ်းရေးရော်ရောင်မှု ဗဟုိရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌေ ငငမိ်းချမ်းရေးလပုင်န်း
စဉ်များနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ြပညန်ယအ်ေင့ရ်ောမ်တမီျားေိ ု
ြပန်လည်ေွဲ့စည်းသွားမည် ြေစ်ရကောင်း၊ တိုေ်ပွဲရေှာင် 
စခန်းများမှ ြပည်သူများရနေပ်ြပန်နိုင်ရေးနှင့် ရနထိုင်မှု 
အေင်ရြပရစရေးအတွေ် အြမန်ေုံးရောင်ေွေ်ရပး 
သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင် အေဲွ့ 
အစည်းများအရနြေင့် တပ်မရတာ်အရပါ် သရဘာထား 
အြမင ်ေွလဲွရဲနမှုအရပါ် ရေွးရနွးသွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်အရနြေင့် နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေးအတွေ် 
ပုမံနှလ်ပုင်န်းများသာ ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ NCA 
တငွ ်လေမ်တှရ်ေးထိုးေန ်ေျနေ်ှရိနသည့ ်တိငု်းေင်းသား 
လေန်ေေ်ိငု ်အေွဲ့အစည်းများ ပါေငလ်ေမ်တှရ်ေးထိုး
နုိင်ရေးအတွေ် ကေိုးစားရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
တိငု်းေင်းသား လေန်ေေ်ိငု ်အေွဲ့အစည်းများအရနြေင့ ်
ငငိမ်းချမ်းရေး လမ်းရကောင်းအရပါ် ရလှောေ်လှမ်းေန် 
လိအုပရ်ကောင်း၊ ဒမီိေုရေစအီခငွ့အ်ရေးေိ ုတိငု်းေင်းသား 
အားလုံး ခံစားရစလိုရကောင်း။ 

ညှိနှိုင်းရဆာင်ေေြ်သွားေန်လို 
 လေ်ေှိရောေ်ေှိရနသည့် ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း 
စဉမ်ျားအေ ရတွ့ေုရံေွးရနွးမှုများေိ ုအပိငု်း(၄)ပိငု်းခွငဲပီး 
စဉေ်ေမ်ြပတ ်ညှနိှိုင်းရောငေ်ေွရ်နေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
အလတွသ်ရဘာရတွ့ေုရံေွးရနွးမှုများ၊ တေားေင ်ရေွး 
ရနွးမှုများေိလုည်း လိအုပသ်လိ ုညှနိှိုင်းရောငေ်ေွသ်ွား
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ပစခ်တတ်ိေုခ်ိေုမ်ှုေပစ်ရဲေး ခိငုမ်ာရစရေး 
အတေွ ်Bilateral ရေွးရနွးပွမဲျားေိ ုသတမ်တှခ်ျေန်ငှ့ ်
အညီ စဉ်ေေ်မြပတ်ရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
NCA အေ တေားေငအ်စည်းအရေးများနငှ့ ်ငငမိ်းချမ်းရေး 
ညလီာခေံျင်းပနိငုသ်ညအ်ထ ိညှနိှိုင်းရောငေ်ေွသ်ွားေန ်
လိုရကောင်း၊ အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ငငိမ်းချမ်း 

ရေး ရော်ရောင်ရေးနှင့်ပတ်သေ်ငပီး - 
(ေ)  ဒမီိေုရေစ ီနငှ့ေ်ေဒ်ေယစ်နစတ်ိုေ့ိ ုအရြခခသံည့ ်

ြပည်ရထာင်စု တည်ရောေ်ေန်၊ 
( ခ )  ရတွ့ေုံရေွးရနွးညှိနှိုင်း အရြေေှာြခင်းေိုသည့် 

ဒီမုိေရေစီယဉ်ရေျးမှုေုိ ေျင့်သံုးြခင်းြေင့် အမျ ိုးသား 
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးေို ရော် 
ရောင်ေန်၊ 

( ဂ )   အမျ ိုးသားစည်းလုံးညညီတွရ်ေးအတေွ ်လိအုပ ်
သည့် မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ရောင်ေွေ်ေန်၊

(ဃ) ငငိမ်းချမ်းရေးရော်ရောင်မှုနှင့်အတူ ြပန်လည် 
ထူရထာင်ရေးနငှ့ ်ေွံ့ငေိုးရေးလပုင်န်းများေိလုည်း 
စီမံချေ်များ ချမှတ်ရောင်ေွေ်ေန်နှင့် 

( င )   လူ့အေဲွ့အစည်းအတွင်းတွင် ေဲွြပားရစမည့် အရြခခံ 
အရကောင်းအောများေိ ုသရုတသနြပုရောထ်တု ်
ငပီး ောေယွတ်ားေီးရောငေ်ေွသ်ွားေန ်စသည့ ်
လမ်းညွှန်ချေ် (၅) ေပ်ေို ေေ်လေ်အရောင် 
အထညရ်ော ်ရောငေ်ေွသ်ွားေမညြ်ေစရ်ကောင်း။ 

အခါအားရလျာ်စွာ ြျင်းြသွားမည်
 လပုင်န်းရောမ်တအီရနြေင့ ်လိအုပသ်ည့ ်အချနိ ်
ေယားနငှ့ ်မဟာဗျူဟာများေိ ုချမတှရ်ပးငပီး ညှနိှိုင်းရေး 
ရော်မတီေ လေ်ရတွ့အရောင်အထည်ရော် ရောင်ေွေ် 
သွားေန်လိုရကောင်း၊ ဗဟိုရော်မတီ အစည်းအရေးေို 
လိအုပခ်ျေ ်အရပါ်မတူညင်ပီး အခါအားရလျာစ်ွာ ေျင်းပ 
သွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ လပုင်န်းရောမ်တသီည ်ေွံ့ငေိုးရေး 
ေစိ္စများ၊ IDP ေစိ္စများ၊ NCA အခန်း (၆) တငွ ်ပါေငသ်ည့ ်
ကေားောလေိုင်ောေိစ္စေပ်များေို  သေ်ေိုင်ော  
ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ၊ တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများနှင့်ညိှနှိုင်းငပီး အရောင် 
အထညရ်ောရ်ောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ အရသးစတိ ်
ရောငေ်ေွေ်မည့ည်ှနိှိုင်းမှုများေိ ုညှနိှိုင်းရေးရောမ်တေီ 
ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွက်ေေနြ်ေစရ်ကောင်း၊ ငငမိ်းချမ်းရေး 
နငှ့ ်ေွံ့ငေိုးတိုးတေရ်ေးသည ်တိေုရ်ိေုအ်ချ ိုးေျရနသည့ ်
အတေွ ်ဟနခ်ျေည်အီရောငအ်ထညရ်ော ်ရောငေ်ေွ ်
သွားေန်လိုရကောင်း ရြပာကေားခဲ့သည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်း 
အရေး (၅/၂၀၂၁) ေိ ုမတလ် ၈ ေေ်ရန့ မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်
ရနြပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်
အမှာစေားရြပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ် ၊  ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်( ကေည်း)ဒုတိယ 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးစိုးေင်း၊ ရောငစ်အီေွဲ့ေငမ်ျားြေစက်ေသည့ ်
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ြမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးြမင့ထ်နွ်း၊ မန်းငငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ 
ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ 
ဦးစိငု်းလုံးေိငုန်ငှ့ ်ရစာဒနန်ယီယ၊် အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတေး (၅/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၈−၃−၂၀၂၁ )

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရဒွးနှင့် ြပည်ထဲရေးေန်ကေီး 
ဌာန ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးစိုးထွဋ် 
တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
စတင်တာေန်ယူခဲ့သည့် ပထမေေ်သတ္တပတ်အတွင်း 
ပုံမှန်အရြခအရနေှိခဲ့ရသာ်လည်း ယင်းရနာေ်ပိုင်းတွင် 
ေန္ဒြပမှုများေှသိြေင့ ်မမိတိိုအ့ရနြေင့ ်ဒမီိေုရေစေီျင့စ်ဉ ်
နှင့်အညီ ရြေေှင်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ ငပီးခဲ့သည့်ေေ် 
သတ္တပတ်အထိ ငမို့နယ် ၂၀၀ ရေျာ်တွင် ေန္ဒြပမှုများ 
ေှခိဲင့ပီး ရေရောေ်ါေ ီ၂၈ ေေ်မစှတင၍် အကေမ်းေေ်လပုေ်ပ ်
များ စတငလ်ာသညေ်ိရုတွ့ေငပီး လုခံခုံရေးေနထ်မ်းများ 
အား ဓား၊ ဂျငေ်လ၊ိ ရလးခ၊ွ ေနု်းသီး၊ တမူီး၊ လပုရ်သနတ ်
တို့နှင့် ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်သည့်အြပင် မီးရှို့ေျေ်ေီးြခင်း 
လပုေ်ပမ်ျားေိလုည်း ရောငေ်ေွလ်ာရကောင်း၊ ေပူေူန္ဒ 
ြပသအူချ ို့ေိ ုေမ်းေီးခဲရ့သာလ်ည်း တချ ို့ေိ ုစစရ်ေးငပီး 
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ြပနလ်ွှတေ်န ်စစီဉရ်နရကောင်း၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးနငှ့ ်
လုခံခုံရေးရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်အသေသ်ာေုံးနငှ့ ်အညင ်
သာေုံး ရောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ အကေမ်းေေလ်ပုေ်ပမ်ျား 
ရကောင့် ေဲတပ်ေဲွ့ေင်တစ်ဦး အသေ်ေံုးရှုးံခ့ဲေငပီး ၁၀၁ ဦး 
ဒဏေ်ာေေှခိဲရ့ကောင်း၊ ေပူအူကေမ်းေေမ်ှုအား ဥပရဒနငှ့ ်
အညီ ရြေေှင်းရောင်ေွေ်ခဲ့ော အမျ ိုးသား ၂၉ ဦး၊ 
အမျ ိုးသမီး ငါးဦး ရသေုံးခဲ့ ငပီး အမျ ိုးသား ၈၅ ဦး၊ 
အမျ ိုးသမီး ရလးဦး ဒဏေ်ာေေှခိဲရ့ကောင်း၊ ထိသုို ့ရသေုံးမှု 
တွင် မန္တရလးမှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ရနြပည်ရတာ်မှ 
အမျ ိုးသမီးတစဦ်းတိုမ့ှာ ေတဲပေ်ွဲ့ေငမ်ျား အသုံးြပုသည့ ်
လေ်နေ်ရကောင့်မဟုတ်ဘဲ ြပင်ပမှပစ်ခတ်သည့် လေ်နေ် 
တစ်ခုရကောင့် ြေစ်သည်ေို စစ်ရေးရတွ့ေှိေရကောင်း။

စိစစ်ရဖာ်ထုတ်ရန
CDM လှုပ်ေှားမှုမှာ ရုတ်တေေ် ရပါ်ရပါေ်လာ 

ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ယခင်ေတည်းေ ကေိုတင်စီစဉ်ထား 
သညဟ် ုယေူရကောင်း၊ CDM လှုပေ်ှားမှုအတေွ ်ရငရွကေး 
ရထာေ်ပံ့မှုများ ရောင်ေွေ်ရနသည်ေို ရတွ့ေသြေင့် 
ရငွရကေးစီးေင်မှု အေင်းအြမစ်များေို စိစစ်ရော်ထုတ် 
ရနရကောင်း၊ ယမန်ရန့ေလည်း သတင်းထုတ်ြပန်ထား 
ရကောင်း၊ နိငုင်တံောတငွ ်ဒမီိေုရေစစီနစအ်ေ ေန္ဒြပမှု 
များေှရိသာလ်ည်း အစိုးေနငှ့ ်အပုခ်ျုပမ်ှု အေွဲ့အစည်းများ 
ေိသုာ ေန္ဒြပြခင်းြေစင်ပီး စီးပွားရေးထခိိေုရ်အာင ်လပု ်
ရောငြ်ခင်း မေှပိါရကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ခေီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ 
ရငွရကေးလည်ပတ်မှုများ၊ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ထိခုိေ် 
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရနသည်ေုိ ရတွ့ေရကောင်း။

ယင်းထေေ်ိုးေွားသညမ်ှာ ေောေနမ်ျားအရနြေင့ ်
ရေးရုံများပိတ်ထားြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာရေး 
ေနထ်မ်းမှာ ေနသ်၊ူ မတိရ်ေ ွမခွဘဲ ဲေသုရပးေမညြ်ေစင်ပီး 
ယင်းေို မျေ်ေွယ်ြပု၍ ရောင်ေွေ်ရနကေရကောင်း၊ 
ယင်းသို့ ရောင်ေွေ်မှုမှာ ေောေန်များအရနြေင့် ယင်း 
တို၏့ ေတသိစ္စာအဓဋိ္ဌာနေ်ိ ုရောေေ်ျေြ်ခင်းြေစသ်ြေင့ ်
ြပည်သူအရပါ် ယင်းသို့မရောင်ေွေ်သင့်ရကောင်း ၊ 
သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနအရနြေင့် ရေးရုံများ ြမန်ြမန် 
ေွင့်လှစ်နုိင်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်သွားေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ရေရကောင်းခေီးများမှာ ပုံမှန်ရြပးေွဲရနငပီး မကောမီ 
ေေ်ပိုင်းအတွင်း ေန်ေုန် - မန္တရလး မီးေထားရြပးေွဲ

သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များအရနြေင့် 
အနည်းငယ်သာ ြပန်လည်ေွင့်လှစ်သည်ေို ရတွ့ေှိေ 
ရကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိေဘဏ်အားလုံး အြမန်ေုံးြပန်လည် 
ေွင့်လှစ်နိုငေ်န် ရောင်ေေွ်သွားေမည်ြေစင်ပီး ဘဏ်များ 
အတွေ် လံုခခုံရေးေုိ လံုခခုံရေးတပ်ေဲွ့ေင်များေ ရောင်ေွေ် 
ရပးသွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ အများြပညသ်အူေျ ိုးအတေွ ်
ဘဏ်များေွင့်လှစ်ေန် လိုအပ်ရကောင်း။

ဒမီိေုရေစစီနစအ်ေ နိငုင်တံောတငွ ်ေန္ဒြပမှုများ 
ေှပိါရကောင်း၊ ေန္ဒြပမှုမဟတုဘ် ဲအကေမ်းေေလ်ပုေ်ပမ်ျား 
ရောင်ေွေ်လာပါေ ငေိုခွင်းနှိမ်နင်းမှုများ ေှိပါရကောင်း၊ 
မိမိတို့အရနြေင့် သိမ်သိမ်ရမွ့ရမွ့ ေိုင်တွယ်ရြေေှင်း 
ရောငေ်ေွရ်နပါရကောင်း၊ သိုရ့သာလ်ည်း မဒီယီာများေ 
ေူပူေန္ဒြပသူများ၏ အကေမ်းေေ်လုပ်ေပ်များအား 
ရော်ြပမှုမေိှသည့်အြပင် လံုခခုံရေးတပ်ေဲွ့ေင်များ၏ ဥပရဒနှင့် 
အညီ ရြေေှင်းရောင်ေွေ်ရနမှု အြပည့်အစုံေိုလည်း 
ရော်ြပြခင်း မေှိဘဲ ၎င်းတို့လိုအပ်သည့်အပိုင်းများသာ 
ရေွးချယ်ရိုေ်ေူး၍ ထပ်ောထပ်ော ထုတ်လွှင့် ငပီး 
ြပည်သူများနှင့် နုိင်ငံတောမှ အြမင်မှားရစေန် ရောင်ေွေ် 
ရနသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရေးရြာင်စီ၏ 
ရေှ့လုြ်ငန်းစဉ်(၅)ေြ်တွင် 

စည်းြမ်းပြည့်ေပြီး အနှစ်သာေေှိသည့် 
ရေေးရြာြ်ြွဲြို 

ပြန်လည်ြျင်းြရြးမည်ဆိုသည့် 
အချြ်ြါေင်၊ သို့ပဖစ်၍ အသြ်ပြည့်ပြီး 

မဲရြးခွင့်ေိှသူတုိင်း ဥြရေနှင့်အညီ 
မဲရြးနုိင်ရေးအတွြ် မှတ်ြံုတင်(သို့မဟုတ်)
သြ်ရသခံြတ်ပြား ရဆာင်ေေြ်ရြးေမည်၊ 

တိုင်းရေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင်
အသြ်ပြည့်သူတိုင်း မဲရြးနိုင်ရေး 
အထူးစီမံချြ်ပဖင့် မှတ်ြုံတင်နှင့် 

သြ်ရသခံြတ်ပြားများ 
လုြ်ရဆာင်ရြးေန် လိုအြ်။
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စစ်ရဆးရတွ့ေှိ
ငပီးခဲ့သည့်အစိုးေ၏ ြပည်ပစီးပွားရေးအကေံရပး 

ြေစသ် ူSEAN TURNELL မှာ ြမနမ်ာနိငုင်မံတှမိ်းရေှာငေ်န ်
ရောင်ေွေ်ရနမှုေို အချနိ်မီတားေီးနိုင်ခဲ့ငပီး ၎င်းထံ၌ 
တိငု်းြပည၏်လှေ ို့ေေှအ်ေင့ေ်ှ ိစီးပွားရေးလပုင်န်းေိငုေ်ာ 
အချေအ်လေမ်ျားေိ ုစစ်ရေးရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ၎င်းနှင့် 
ေေ်စပ်၍ ြပည်ရထာင်စု အစုိးေအေင့် တာေန်ေိှသူများေုိ 
ဥပရဒနှင့်အညီ အရေးယူ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ယခင်အစိုးေအေွဲ့မှ ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးအချ ို့သည် 
ရငရွကေးသုံးစွမဲှုများတငွ ်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း စည်းေမ်း 
များနှင့် မညီညွတ်ဘဲ သုံးစွဲထားသည်ေို ရတွ့ေသည့် 
အတွေ် လာရောေ်ေှင်းလင်းေန် ရခါ်ယူချနိ်တွင်  
ထေွရ်ြပးတမိ်းရေှာငရ်နကေရကောင်း၊ ယင်းမှာ ၎င်းတို၏့ 
လုပ်ေပ် မမှန်ေန်၍ြေစ်ရကောင်း၊ အလားတူ ယခင် 
တိငု်းရဒသကေီး၊ ြပညန်ယေ်နက်ေီးချုပမ်ျားနငှ့ ်ြပညရ်ထာင ်
စုနှင့်အထေ် အေင့်ေှိသူများ၏ ရောင်ေွေ်မှုများေို 
စိစစ်ရောင်ေွေ်ောတွင် အဂတိလိုေ်စားမှုများေှိသည့် 
အတွေ် အရေးယူနိုင်ေန် လုပ်ရောင်ရနရကောင်း။

ြပညရ်ထာငစ်ရုေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှအ်ရနြေင့ ်
လေ်ေိှအရြခအရနတွင် ငမို့နယ် ၁၈ ငမို့နယ်၌ စိစစ်ရောင် 
ေေ်ွခဲေ့ာ မတှပ်ုတံငမ်ေှဘိ ဲမရဲပးသည့ ်လဦူးရေ ၃၅၀၇၇၀
 ေှသိညေ်ိ ုရတွ့ေသညဟ် ုထတုြ်ပနရ်ကေညာခဲရ့ကောင်း၊ 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ ်
(၅)ေပ်တွင် စည်းေမ်းြပည့်ေငပီး အနှစ်သာေေှိသည့် 
ရေွးရောေ်ပွဲေို ြပန်လည်ေျင်းပရပးမည်ေိုသည့် 
အချေပ်ါေငရ်ကောင်း၊ သိုြ့ေစ၍် အသေြ်ပည့င်ပီး မရဲပးခငွ့ ်
ေိှသူတုိင်း ဥပရဒနှင့်အညီ မဲရပးနုိင်ရေးအတွေ် မှတ်ပံုတင် 
(သိုမ့ဟတု)် သေရ်သခေံတြ်ပား ရောငေ်ေွရ်ပးေမည ်
ြေစရ်ကောင်း၊ တိငု်းရဒသကေီး၊ ြပညန်ယမ်ျားတငွ ်အသေ ်
ြပည့သ်တူိငု်း မရဲပးနိငုရ်ေး အထူးစမီခံျေြ်ေင့ ်မတှပ်ုတံင ်
နငှ့ ်သေရ်သခေံတြ်ပားများ လပုရ်ောငရ်ပးေန ်လိအုပ ်
ရကောင်း။

ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ တာေန်ယူသည့် 
ောလအတငွ်း NCA တငွ ်လေမ်တှမ်ရေးထိုးေရသးသည့ ်
တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုမ်ျားအားလုံး ပါေငလ်ေမ်တှ ်
ရေးထုိးနုိင်ရေး ကေိုးစားရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 

ထို့ြပင် ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးေေှိရအာင် ကေိုးစားရောင် 
ေေွသ်ွားေမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီေင်များအရနြေင့် ယင်းအချေ်ေို ဦးစားရပး 
လပုင်န်းစဉထ်တဲငွ ်ရောငေ်ေွသ်ွားေန ်လိအုပရ်ကောင်း။
ေင်ရောြ်ရပဖေှင်းရြးခဲ့

တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်၁၉၄၈ ခနုစှမ်စှ၍ ြပညတ်ငွ်း 
လေ်နေ်ေုိင်ပဋိပေ္ခ ချုပ်ငငိမ်းရစရေးအတွေ် ေင်ရောေ် 
ရြေေှင်းရပးခဲ့ေရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် မိမိတို့ထေ် 
လဦူးရေများြပားသည့ ်နိငုင်မံျားအကေားတငွ ်တညေ်ှသိည့ ်
အတေွ ်နိငုင်ရံတာ ်ောေယွရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးအတေွ ်
အငအ်ားေှေိနန်ငှ့ ်အသင့ြ်ေစရ်အာင ်ရောငေ်ေွရ်နေမည ်
ြေစရ်ကောင်း၊ တိငု်းြပည ်တညတ်ညင်ငမိင်ငမိ ်ြေစသ်ွားလှေင ်
၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်ေ ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် ြပည်သူ့စစ်မှုထမ်း 
ဥပရဒေိ ုအရောငအ်ထညရ်ောရ်ေး စဉ်းစားေမညြ်ေစ၍် 
ရောင်စီေင်များ ရလ့လာကေရစလိုရကောင်း၊ သတ်မှတ် 
ထားသည့ ်နိငုင်သံားတိငု်း ေွဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရဒ(၂၀၀၈ 
ခုနှစ်) ပါ ပုဒ်မ ၃၈၆ အေ စစ်ပညာသင်ကေားေန်နှင့် 
စစမ်ှုထမ်းေန ်တာေနေ်ှရိကောင်း ေငှ်းလင်းရြပာကေားသည။်

ယင်းရနာေ် ရောင်စေီင်များြေစ်ကေသည့် နိုင်ငံ
ရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းငငိမ်းရမာင်၊ 
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးခငရ်မာငရ်ေနွငှ့ ်ရဒါ်ရအးန ု
စနိတ်ိုေ့ လမူှုေနွေ်ေ ်စာမျေန်ှာများမ ှအခနွအ်ရောေ ်
ေေှိရေးနှင့် နည်းပညာအေြခယ်လှယ်ရနသည့် အေွဲ့ 
အစည်းများအား ရော်ထုတ်အရေးယူရေး၊ ေွဲ့စည်းပုံ 
အရြခခံဥပရဒနှင့် ေန့်ေျင်ရနသည့် ဥပရဒများအား 
ပယ်ေျေ်ရေးနှင့် တေားမေင် ေွဲ့စည်းထားသည့် CRPH 
နှင့် အြခားအေွဲ့အစည်းများတွင် ပါေင်ပတ်သေ်ရနသူ 
များအား စစိစရ်ောထ်တုအ်ရေးယသူွားရေး၊ ေပူေူန္ဒြပမှု 
များတွင် အသုံးချခံရနေသူများအား နိုင်ငံရေးပညာရပး 
လုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်သွားရေး၊ မဲမသမာမှုေိစ္စနှင့် 
အြခားဥပရဒနှင့် ညီညွတ်မှုမေှိဘဲ ရောင်ေွေ်ခဲ့သည့် 
ေိစ္စေပ်များအား အြမန်ေံုး ြပည်သူသ့ုိချြပရေး၊ နုိင်ငံရတာ် 
တညင်ငမိရ်ေးေိ ုထခိိေုရ်စသည့ ်ပိစုတာနငှ့ ်ေိငု်းဘတု ်
များအား ရိုေ်နှိပ်လျေ်ေှိသည့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများအား 
ရော်ထုတ်အရေးယူသွားရေး၊ သန်းရခါင်စာေင်းနှင့်  
မှတ်ပုံတင်များ ရောင်ေွေ်ရပးောတွင် သေ်ေိုင်ော 
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ေနက်ေီးဌာနအရနြေင့ ်ဥပရဒနငှ့ ်အညသီာ ရောငေ်ေွရ်ေး၊ 
ေပေ်ိငု်းထားသည့ ်ဘနု်းရတာက်ေီးသငပ်ညာရေးရေျာင်း 
များ ြပနလ်ညေ်ငွ့လ်စှခ်ငွ့ြ်ပုရေး၊ အပစအ်ခတေ်ပစ်ရဲေး၊ 
ငငိမ်းချမ်းရေးနငှ့ ်ေျန်းမာရေးေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား ရောင ်
ေွေ်ရပးရေးနှင့် မုိင်းေှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ် 
ငပီးစီးမှု အရြခအရနတို့ေို ေှင်းလင်းတင်ြပကေသည်။

တင်ြပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရဒ 
နှင့် ေန့်ေျင်ရနသည့်ဥပရဒများေို ပယ်ေျေ်နိုင်ရေး 
စစိစရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ CRPH တငွ ်ပါေငရ်နသ ူ
များအား စိစစ်အရေးယူရောင်ေွေ်လျေ်ေှိငပီး အချ ို့ 
ပုဂ္ဂိုလ်များေ ၎င်းတို့အရနြေင့် CRPH တွင် ပါေင်မှုမေှိ 
သည်ေုိ ေေ်သွယ်ရြပာေုိလာမှုများေိှရကောင်း၊ အလားတူ 
အချ ို့ေောေနမ်ျားေလည်း ၎င်းတိုအ့ရနြေင့ ်CDM တငွ ်
ပါေင်ရောင်ေွေ်မှုများမေှိသည်ေို ေေ်သွယ်ရြပာ 
ကေားလာရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနများမှ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း 
ဥပရဒနှင့် ညီညွတ်မှုမေှိသည့် ေိစ္စေပ်များရောင်ေေွ်မှု 
ရကောင့် ထွေ်ရြပးတိမ်းရေှာင်ရနသူများေို ေမ်းေီးေမိ 
ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ လူငယ်များ နိုင်ငံရေး 
တငွ ် အသုံးချခမံြေစရ်စရေးအတေ်ွ ပညာရပးလပုင်န်း 
များ ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ယခု ေူပူေန္ဒြပမှုများတွင် 
မူးယစရ်ေးေါးသုံးစွထဲားသည့ ်လငူယမ်ျားပါေငရ်နသည ်
ေိ ုစစရ်ေးရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ေခိငုြ်ပညန်ယန်ငှ့ ်ေမှ်းြပည ်
နယတ်ိုတ့ငွ ်CDM လှုပေှ်ားမှုတငွ ်ပါေငသ် ူအနည်းငယသ်ာ 
ေှိရကောင်း၊ CDM တွင် ပါေင်လှုပ်ေှားမှုမေှိသည့်ေန်ထမ်း
များေို ငခိမ်းရြခာေ်ြခင်း၊ လူမှုေွန်ေေ် စာမျေ်နှာတွင် 
အေှေ်ခွဲြခင်းများ ြပုလုပ်ရနသူများေို ထိရောေ်စွာ 
အရေးယသူွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ ငငမိ်းချမ်းစွာ ရနထိငုလ်ိ ု
သည့် ြပည်သူများအတွေ် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးနှင့် 
လုံ ခခုံမှုေှိရအာင်  တာေန်ေှိသူအားလုံးေ ေိုင်းေန်း  
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

ဖိတ်ရခါ်ေန်လိုအြ်
တိုင်းြပည်စီးပွားရေးအတွေ် အဓိေ ရမာင်းနှင် 

အားြေစသ်ည့ ်ဘဏလ်ပုင်န်းများ ပုမံနှ ်လညပ်တရ်စေန ်
အတွေ် ရောင်ေွေ်သွားေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ြပည်ပ 
ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့် နည်းပညာများေိုလည်း ေိတ်ရခါ်ေန် 
လိုအပင်ပီး ြပည်တွင်းအရသးစားနငှ့် အလတစ်ား စီးပွား 
ရေးလုပ်ငန်းများေို အားရပးသွားေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ြပည်တွင်းေုန်ထုတ်လုပ်မှုများ တိုးတေ် 
ရစေန်အတွေ် စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးြမူရေးေို အရြခ 
ခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို  အားရပး 
ရောင်ေွေ်ေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ေရလးငယ်များပညာ 
သင်ကေားရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ အရြခခံပညာရေျာင်း 
များအား COVID-19 စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီ 
တစ်ငပိုင်တည်း ေွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ 
ရကောင်း၊ ြပန်လည်ေွင့်လှစ်ခွင့်ြပုေန် တင်ြပထားသည့် 
ဘုန်းရတာ်ကေီးသင် ပညာရေးရေျာင်းများေိုလည်း 
COVID-19 စည်းေမ်းချေမ်ျားနငှ့အ်ည ီခငွ့ြ်ပုရပးသွား 
မည်ြေစ်ရကောင်း။

မမဲသမာမှုနငှ့ ်ရငရွကေးအလွသဲုံးစားရောငေ်ေွ ်
မှုေစိ္စေပမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ရတွ့ေှခိျေမ်ျားအား သတင်း 
စာေှင်းလင်းပွဲြပုလုပ်ငပီး ြပည်သူသို့အသိရပး ထုတ်ြပန်
ရြပာကေားသွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံေး ြပုလပုေ်ာတငွ ်
ရိုးသားမှုေှိေန်လိုရကောင်း၊ မိမိရထာေ်ခံမှုေရအာင် 
ရောင်ေွေ်ငပီး အြခားသူေို ပုတ်ခတ်ရြပာေို၍ နှစ်နာ 
ရအာင် ရောင်ေွေ်ြခင်းသည် မရိုးသားသည့်နိုင်ငံရေး 
ြေစ်သြေင့် တိုင်းြပည်အတွေ် များစွာနစ်နာေရကောင်း၊ 
မရိုးသားသည့် နိုင်ငံရေးရောင်ေွေ်ချေ်များရကောင့် 
ယခုအရြခအရနသို့ ရောေ်ေှိခဲ့ြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ 
တာေန်ယူချနိ်ောလအတွင်း တိုင်းြပည်ရောင်းရအာင် 
ရိုးရိုးသားသားြေင့်  ရောင်ေွေ်ေမည် ြေစ်ရကောင်း  
ရြပာကေားခဲ့သည်။
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ဒရီန့ေျင်းပြပုလုပ်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အြပည်ြပည် 
ေိငုေ်ာ အမျ ိုးသမီးများရန့ အခမ်းအနားေိ ုတေရ်ောေ ်
လာကေတဲ ့ဧည့သ်ညရ်တာမ်ျားအားလုံး စတိ၏်ချမ်းသာ 
ြခင်း၊ ေိုယ်၏ေျန်းမာြခင်းနဲ့ ြပည့်စုံကေပါရစ၊ မဂဂလာ 
အရပါင်းနဲ့ ြပည့စ်ုကံေပါရစလို ့ဦးစွာနှုတခ်နွ်းေေသ်အပ ်
ပါတယ်။

ေမ္ဘာ့လူဦးရေေဲ့ ထေ်ေေ်ရေျာ်မှေေှိတဲ့ အမျ ိုး 
သမီးများဟာ ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားေဲ့ အဓေိေျတဲ ့အငအ်ားစ ု
ကေီးြေစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးထုကေီးေို ဂုဏ်ြပုရသာအားြေင့် 
ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွဲ့ကေီးေ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ မတ်လ 
၈ ေေရ်န့ေိ ု“အြပညြ်ပညေ်ိငုေ်ာ အမျ ိုးသမီးများရန့” 
အြေစ် တေားေင်အသိအမှတ်ြပုခဲ့ပါတယ်။

ြမန်မာ့သမုိင်းေုိ ြပန်ကေည့်မယ်ေုိေင် ေုိလုိနီရခတ် 
လတွလ်ပရ်ေးကေိုးပမ်းမှုောလများမှာ အမျ ိုးသားများနငှ့ ်
ေငရ်ပါငတ်န်းတိေုပ်ွေဲငခ်ဲက့ေတဲ ့အမျ ိုးသမီး သေူရဲောင်း 
များစွာေှိခဲ့ကေသလို ရခတ်အေေ်ေေ်မှာလည်း နိုင်ငံ 
ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်များနဲ့ အသိပညာ၊ 
အတတပ်ညာ၊ အနပုညာေိငုေ်ာနယပ်ယမ်ျားမှာ ထူးချွန ်
ထေြ်မေတ်ဲ ့ြမနမ်ာအမျ ိုးသမီးများ ရပါ်ထေွခ်ဲပ့ါတယ။်

ြမန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ ၅၄ ဒသမ ၉ သန်းခန့်မှာ 
အမျ ိုးသမီးပါေင်မှုေ ၅၂ ောခိုင်နှုန်း ြေစ်ပါတယ်။ နယ် 
ပယ်စုံ၊ ေဏ္ဍစုံရတွမှာ အမျ ိုးသမီးများေဲ့ အခန်းေဏ္ဍ 
ဟာ တစ်ရန့ထေ်တစ်ရန့ ပိုမိုတိုးတေ်ြမင့်မားရနငပီး 
နိုင်ငံရတာ်ေဲ့ ောေွယ်ရေးနဲ့ လုံခခုံရေးတာေန်ရတွမှာ 
လည်း စစမ်ှုထမ်း၊ ေမဲှုထမ်းများအြေစ ်အမျ ိုးသားများနဲ့ 
ေင်ရပါင်တန်းငပီး တာေန်ထမ်းရောင်ရနကေတာ ရတွ့ 
ြမင်ေမှာ ြေစ်ပါတယ်။ ဒါရကောင့် ြမန်မာအမျ ိုးသမီးများ 

အြပည်ြပည်ေိုင်ောအမျ ို းသမီးများတန့ အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားသို့ 
တပးပို့သည့် အမှာစေား

( ၈−၃−၂၀၂၁ )

အပါအေင် ေမ္ဘာတစ်ေန်းလုံးေှိ  အမျ ိုးသမီးထုေို  
ေိုယ်စားြပုတဲ့အရနနဲ့ နှစ်စဉ် မတ်လ ၈ ေေ်ရန့ 
ရောေတ်ိငု်း အြပညြ်ပညေ်ိငုေ်ာ အမျ ိုးသမီးများရန့အြေစ ်
နိုင်ငံတောမှာ အခမ်းအနားရတွေျင်းပတဲ့နည်းတူ 
ေျွန်ရတာ်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ြမန်မာအမျ ိုးသမီးများေဲ့ 
အရေးပါတဲအ့ခန်းေဏ္ဍေိ ုထငဟ်ပရ်ပါ်လငွရ်စေို ့အခလုိ ု
နိုင်ငံရတာ်အေင့်အခမ်းအနားများ ေျင်းပေြခင်း  
ြေစ်ပါတယ်။

ြမနမ်ာနိငုင် ံအပါအေင ်နိငုင်တံောမှာ အမျ ိုးသမီး 
ရတွ ေင်ေိုင်ကေုံရတွ့ရနေတဲ့ အရြခအရနအေပ်ေပ်ေို 
ေိငု်းေန်းရြေေငှ်းငပီး ၎င်းတိုေ့ဲ့ စမွ်းပေားရတ ွြမင့မ်ားလာ 
ရစေို့အတွေ် အမျ ိုးသမီးအရေးရတွေို ရနောအနှံ့မှာ 
ဘေ်စုံရထာင့်စုံေရန ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်လျေ် 
ေှိကေပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ြမန်မာနိုင်ငံလုံးေိုင်ော 
အမျ ိုးသမီးရော်မတီနဲ့ ရဒသေိုင်ောရော်မတီ အေင့် 
ေင့ေ်ွဲ့စည်းငပီး အမျ ိုးသမီးများေဲ့အခန်းေဏ္ဍ တိုးတေ ်
ြမင့်မားေရလရအာင် ကေိုးစားအရောင်အထည်ရော် 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရောင်ောမှာ 
အမျ ိုးသမီးများ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရေးေိုင်ော အမျ ိုးသား 
အေင့် မဟာဗျူဟာစီမံေိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ရေးေွဲ 
အရောငအ်ထညရ်ောမ်ှု၊ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကေမ်း 
ေေ်မှု တားေီးောေွယ်ရေးဥပရဒ (မူကေမ်း) ရေးေွဲ 
ထားေှိမှု၊ ြမန်မာနိုင်ငံအတွေ် ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲငပီး 
ဟနခ်ျေည်ရီသာ ေွံ့ငေိုးတိုးတေမ်ှုစမီေံနိ်း(Myanmar 
Sustainable Development Plan - MSDP)၊ COVID-19 
ရကောင့် စီးပွားရေးထိခိုေ်မှုသေ်သာရေး စီမံချေ် 
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(COVID-19 Economic Relief Plan - CERP)ေိ ုရေးေွ ဲ
အရောင်အထည်ရော်မှုတို့ဟာ ြမန်မာအမျ ိုးသမီးများ 
အတွေ် ထိရောေ်တဲ့ အရထာေ်အပံ့ရောင်းများ ေေှိ 
ရစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရတွ ြေစ်ပါတယ်။

ထပမ်ရံေးေွရဲနတဲ ့COVID-19 ေပရ်ောဂါအလနွ ်
ြမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ စီးပွားရေးြပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေးနဲ့ ြပုြပင ်
ရြပာင်းလရဲေးစမီခံျေ် (Myanmar Economic Recovery 
and Reform Plan-MERRP) ေဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံရတာ်ေဲ့ 
စီးပွားရေးေစုားမှု စမီခံျေရ်တမွှာလည်း ေျား/မရေးော 
တန်းတညူမီှေမှုနငှ့ ်အမျ ိုးသမီးများ စမွ်းပေားြမငှ့တ်ငမ်ှု 
ရှုရထာင့်တို့ေို ရပါင်းစပ်ရောင်ေွေ်သွားေမှာ ြေစ်ပါ 
တယ်။

ေမ္ဘာေ့လုသမဂ္ဂေ ယခ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် အြပညြ်ပည ်
ေိုင်ော အမျ ိုးသမီးများရန့အတွေ် ချမှတ်ထားတဲ့ 
ဦးတညခ်ျေရ်ောငပ်ဒုေ်ရတာ ့Women in leadership: 
Achieving an equal future in a COVID-19 world 
(တန်းတူညီမှေတဲ့ အနာဂတ်ရော်ရောင်ေို့ အမျ ိုးသမီး 
ေဏ္ဍြမှင့်တင်လို့ COVID-I9 တုံ့ြပန်စို့) ြေစ်ပါတယ်။ 
ဒါရကောင့် ဒီရောင်ပုဒ်နဲ့ ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံေဲ့ လေ်ေှိ 
လုပ်ရောင်မှုများေ ေုိေ်ညီမှုေိှရနတယ်ေုိတာ ရတွ့ေမှာ 
ြေစ်ပါတယ်။

ဒါ့အြပင် ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ COVID-19 ရကောင့် 
ယိယုငွ်းပျေစ်ီးနမိ့ေ်ျခဲေ့တဲ ့ေဏ္ဍရပါင်းစုေံိ ုြပနလ်ည ်
ထရူထာငန်ိငုရ်ေးမှာ အမျ ိုးသမီးများနဲ့ မနိ်းေရလးငယ ်
များဟာ အရေးကေီးတဲ့အခန်းေဏ္ဍမှာ ေှိရနတယ်ေို 
တာေိ ုဒရီောငပ်ဒုေ် မီးရမာင်းထိုးြပလျေ ်ေှပိါတယ။် 
စစ်မှန်တဲ့ တန်းတူညီမှေမှုေှိရစရေးအတွေ် အမျ ိုးသမီး 
များနဲ့ အမျ ိုးသမီးငယရ်တေွဲ့ တစဦ်းချင်းတနေ်ိုးေိ ုအသ ိ
အမတှြ်ပုသလိ ုမသိားစ၊ု ေပေ်ွာနဲ့ လူ့အေွဲ့အစည်းအတေွ ်
၎င်းတိုေ့ဲ့ တနေ်ိုးေှမိှုေိလုည်း  ရလးစားအသအိမတှြ်ပုေမှာ 
ြေစ်ပါတယ်။

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းမှာ လူတိုင်း 
ေျား/မ မဟ၊ူ နိငုင်ကံေီးငယမ်ရေွး အရြခခလံူ့အခငွ့အ်ရေး 
များနဲ့ တန်းတူေည်တူ အခွင့်အရေးေှိြခင်းေို အရလး 
အနေ်ဂရုြပုေန်ေိုတာေို ရော်ြပထားပါတယ်။ ၁၉၇၉ 
ခနုစှ၊် ဒေီငဘ်ာလ ၁၈ ေေ်ရန့မှာ ေလုသမဂ္ဂအရထရွထ ွ
ညလီာခေံ အတညြ်ပုခဲတ့ဲ ့အမျ ိုးသမီးများအား နည်းမျ ိုး 
စုြံေင့ ်ခွြဲခားမှုပရပျာေရ်ေးေိငုေ်ာ ေလုသမဂ္ဂ ေနွဗ်င်း 
ေငှ်းမှာ အမျ ိုးသမီးရတေွဲ့ နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ လမူှုရေး 
နငှ့ ်ယဉရ်ေျးမှုေိငုေ်ာ အခငွ့အ်ရေးများေိလုည်း ြပဋ္ဌာန်း 
ထားေှိငပီး ြေစ်ပါတယ်။

ဒါ့အြပင် ၁၉၉၅ ခုနှစ် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတ 
နိငုင်၊ံ ရဘဂျင်းငမို့၌ ေျင်းပခဲတ့ဲ ့စတတု္ထအကေမိရ်ြမာေ ်
ေမ္ဘာအ့မျ ိုးသမီးများ ညလီာခေံ အမျ ိုးသမီးများ ေွံ့ငေိုး 
တုိးတေ်ရေးအတွေ် ေဏ္ဍကေီး (၁၂) ေပ်ပါေင်တ့ဲ ရဘဂျင်း 
ရကေညာစာတမ်း (Beijing Declaration) ရဘဂျင်း 
လုပ်ငန်းစီမံချေ်ေို အတည်ြပုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။

ေုလသမဂ္ဂေဲ့ စဉ်ေေ်မြပတ် ေွံ့ငေိုးမှုပန်းတိုင် 
(၁၇) ခမုှာလည်း ေျား/မ တန်းတညူမီှေမှုေေှရိေးနငှ့ ်အမျ ိုး 
သမီးများ၊ အမျ ိုးသမီးငယ်များအားလုံး စွမ်းပေား 
တိုးြမှင့်ရစရေးေိုတဲ့ အချေ်ပါေှိငပီး ဒီအချေ်ေို ြမန်မာ 
နိုင်ငံအရနနဲ့ လေ်ေှိရောင်ေွေ်ရနတဲ့လုပ်ငန်းစဉ် 
ရတွမှာ ချတိ်ေေ်ငပီး လုပ်ရောင်လျေ်ေှိပါတယ်။

အားလုံးသကိေတဲအ့တိငု်း ဒရီန့အချနိေ်ာလဟာ 
ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျားအားလုံးCOVID-19 ေပရ်ောဂါ ြေစပ်ွားမှု 
များနဲ့ ေငေ်ိငုရ်နေချနိ ်ြေစပ်ါတယ။် ြမနမ်ာနိငုင်အံရနနဲ့ 
လည်း ဒီေပ်ရောဂါေို အန်တုေင်ေိုင်ေင်း ဒီရောဂါြေစ် 
ပွားမှုရကောင့် ယိုယွင်းပျေ်စီးအားနည်းခဲ့ေတဲ့ ေဏ္ဍ 

ြုလသမဂ္ဂေဲ့ စဉ်ဆြ်မပြတ်

ဖွံ့ပဖိုးမှုြန်းတိုင် (၁၇)ခုမှာလည်း

ြျား/မ တန်းတူညီမျှမှုေေှိရေးနှင့်

အမျ ိုးသမီးများ၊ အမျ ိုးသမီးငယ်များအားလံုး 

စွမ်းြြားတိုးပမှင့်ရစရေးဆိုတဲ့ 

အချြ်ြါေှိပြီး ေီအချြ်ြို

ပမန်မာနိုင်ငံအရနနဲ့

လြ်ေိှရဆာင်ေေြ်ရနတ့ဲလုြ်ငန်းစဉ်ရတွမှာ 

ချတိ်ဆြ်ပြီး လုြ်ရဆာင်လျြ်ေှိြါတယ်။
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ရပါင်းစုံေို ြပန်လည်ထူရထာင်ရေး ကေိုးပမ်းရနကေပါ 
တယ်။ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ြမန်မာအမျ ိုးသမီးများဟာ အမျ ိုးသား 
များနဲ့အတူ အင်တိုေ်အားတိုေ်၊ စိတ်ပါလေ်ပါ တေ် 
တေ်ကေကေနဲ့ ပါေင်ရောင်ေွေ်ရနကေတာေို ဂုဏ်ယူ 
ေမ်းရြမာေေ်ယွ ်ရတွ့ြမငေ်တဲအ့တေွ ်ြမနမ်ာအမျ ိုးသမီး 
များေိ ုချးီေျူးဂဏုြ်ပုပါရကောင်းနဲ့ ရလးစားအသအိမတှ ်
ြပုပါရကောင်း ရြပာကေားလိုပါတယ်။

တစ်ေေ်တည်းမှာပဲ ြမန်မာအမျ ိုးသမီးများေဲ့ 
အခငွ့အ်ရေးရတေွိ ုပိမုိြုမငှ့တ်ငေ်ာေယွ ်ရစာင့ရ်ေှာေ ်
နိငုေ်ိုအ့တေွ ်နိငုင်ရံတာအ်ရနနဲ့ ဘေရ်ပါင်းစုေံ တတ ်
နိငုသ်ရေွ့ ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါတယ။် ြပညသ် ူ
များနဲ့ အေွဲ့အစည်းများေလည်း သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍ 
အသီးသီးေရန ေိငု်းေန်းပူးရပါင်း ရောငေ်ေွရ်ပးကေပါလို ့
ရမတ္တာေပ်ခံ ပန်ကေားလိုပါတယ်။

ဒီလိုရောငေ်ေွြ်ခင်းအားြေင့် ြမန်မာအမျ ိုးသမီး 
များအရနနဲ့ ေျွနရ်တာတ်ို ့ေညမ်နှ်းအရောငအ်ထညရ်ော ်

ရောင်ေွေ်ရနတဲ့ စစ်မှန်ငပီး စည်းေမ်းြပည့်ေတဲ့ ဒီမို 
ေရေစီနဲ့ ေေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရြခခံတဲ့ ြပည်ရထာင်စု 
ကေီးေိ ုတညရ်ောေေ်ာမှာ ပိမုိပုါေငခ်ငွ့ေ်ေှကိေော နိငုင် ံ
ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်မှုအတွေ် ကေီးစွာရသာအရထာေ်အေူ 
ြပုနိုင်မှာြေစ်ပါတယ်။

နိဂံုးချုပ်အားြေင့် ြမန်မာ့လူ့အေဲွ့အစည်းမှာ အဓိေ 
အငအ်ားစကုေီးတစခ်ြုေစတ်ဲ ့ြမနမ်ာအမျ ိုးသမီးများသည ်
ရခတ်အေေ်ေေ်မှာ နိုင်ငံနှင့်လူမျ ိုးအေျ ိုး သယ်ပိုး 
ရောင်ေွေ်နိုင်ခဲ့ ကေသလို  ယရန့ောလမှာလည်း 
COVID-19 ေပ်ရောဂါအပါအေင် ရတွ က့ေုံရနေတ့ဲ  စိန်ရခါ်မှု 
များနဲ့ အခေ်အခဲများေို ေင်ေိုင်ရေျာ်လွှားေင်း အမျ ိုး
သမီးများေဲ့စွမ်းရောင်ေည်ေုိ ပုိမုိြမှင့်တင်နုိင်ပါရစရကောင်း 
ေုမွန်ရောင်းရတာင်းအပ်ပါတယ်။

ေဏ္ဍစုံမှာ ရအာင်ြမင်တဲ့ ြမန်မာအမျ ိုးသမီးများ 
ြေစ်ကေပါရစ။ အားလုံးေိုရေျးေူးတင်ပါတယ်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီစမီခံန့်ခွရဲေး 
ရော်မတီ အစည်းအရေး (၃/၂၀၂၁) ေုိ မတ်လ ၁၁ ေေ်ရန့ 
မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်ရနြပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရု ံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော 
နိ ုင်ငရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်
တေ်ရောေ် အမှာစေားရြပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း)၊ ဒုတိယ 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး စိုးေင်း၊ ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများ ြေစက်ေ 
သည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ြမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးစုိးထွဋ်၊ 
ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ 
ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးချစ်နုိင်၊ ဦးေုိေုိ၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ 
ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 
ဦးြမင့်ကေိုင်၊ ရဒါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရေ၊ ရဒါေ်တာ 
သေ်ခိုင်ေင်း၊ ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊ 

စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး(၃/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် 
အမှာစေား

( ၁၁−၃−၂၀၂၁ )

ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာထွန်းရအာင်ြမင့်နှင့် ြပည်ရထာင်စု 
ရေှ့ရနချုပ် ရဒါေ်တာ ရဒါ်သီတာဦးတ့ုိ  တေ်ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌေ အေွင့်အမှာစေားရြပာကေားောတွင် 
မမိတိို ့စမီခံန့်ခွရဲေးရောမ်တ၏ီ  အဓေိလပုင်န်းတာေနမ်ှာ 
တိငု်းြပည၏် လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိငုင်တံောေေေ်ရံေး 
ေစိ္စေပမ်ျားေိ ုအရောငအ်ထညရ်ောရ်ောငေ်ေွေ်သည့ ်
အေဲွ့အစည်းတစ်ခုြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိတာေန်ယူရောင်ေွေ် 
ခဲသ့ည့ ်တစလ်ရေျာေ်ာလအတငွ်း တချ ို့လပုင်န်းများ 
ောနှုန်းြပည့ရ်အာငြ်မငမ်ှုများေှငိပီး ရောငေ်ေွေ်န ်ေျနေ်ှ ိ
သည့် လုပ်ငန်းေိစ္စေပ်များေိုလည်း ြေစ်နိုင်သည့်လမ်း 
ရကောင်းများမှ ြေစ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
မမိတိို ့စတငတ်ာေနယ်သူည့အ်ချနိမ်စှ၍ ချမတှထ်ားသည့ ်
ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်တွင် COVID-19 ရကောင့် ယိုင်နဲ့ 
သွားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်တည့်မတ် 
ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ဟုပါေှိရကောင်း၊ တိုင်းြပည်၏
အဓိေရမာင်းနှင်အားသုံးခုတွင် စီးပွားရေးသည် ပို၍ 
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အဓိေေျရကောင်း၊ ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်တွင်ပါေင်သည့် 
စိေုပ်ျ ိုးရမွးြမူရေးေိအုရြခခသံည့ ်စီးပွားရေးေိ ုအဓေိ 
လပုေ်န၊် ရေးေေွစ်ီးပွားရေးေိ ုပပီြီပငြ်ပငရ်ောရ်ောင၍် 
နိငုင်တံောေင်းနှီးြမှုပန်ှမံှုများေိေုတိရ်ခါ်ေနန်ငှ့ ်အေိပုါ 
အချေ်များနှင့် ေေ်စပ်သည့် ြပည်တွင်းစီးပွားရေး 
လပုင်န်း SME များေိလုည်း အားရပးေညူ ီရောငေ်ေွ ်
ေမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ ရောင်းေနုပ်စ္စည်းများ ပိမုိထုတုလ်ပု ်
ေေှိရအာင် ရမှော်မှန်းရောင်ေွေ်ေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ြပညသ်လူထူ၏ု စီးပွားရေးရောင်းမနွလ်ာပါေ ေယလ်ိ ု
အားများ ရောင်းမွန်လာငပီး ရောင်းလုိအားရောင်း၍ လူမှု 
စီးပွားဘေ တုိးတေ်ရောင်းမွန်လာမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
စီးပွားရေးေိငုေ်ာလပုင်န်းများ ရေတိ/ုရေေညှ ်ရောငေ်ေွ ်
နိငုေ်နအ်တေွ ်သေေ်ိငုေ်ာဌာနများအလိေု ်ရောငေ်ေွ ်
သွားကေေနန်ငှ့ ်အြခားဌာနများအရနြေင့လ်ည်း ပူးရပါင်း 
ရောင်ေွေ်ြခင်း၊ အကေံဉာဏ်ရပးရောင်ေွေ်ြခင်းြေင့် 
လပုင်န်းများ ပိမုိတုိုးတေ ်ရအာငြ်မငရ်အာင ်ရောငေ်ေွေ် 
မညြ်ေစရ်ကောင်း၊ ထိုအ့ြပင ်နိငုင်၏ံစီးပွားရေးေိ ုအလျင ်
အြမန် အရထာေ်အေူြပုနိုင်သည့် ခေီးသွားလုပ်ငန်း 
ရအာငြ်မငရ်ေးအတေွ ်အားလုံးေိငု်းေန်း ေညူရီောငေ်ေွ ်
သွားကေေနလ်ိရုကောင်း၊ ခေီးသွားလပုင်န်းသည ်ရအာေ ်
ရြခမှစ၍ နယ်ပယ်အားလုံးေို အေျ ိုးြပုသည့် လုပ်ငန်း 
တစ်ခုြေစ်ရကောင်း။

ေန်ကေီးဌာနများတွင် ေန်ထမ်းများ တာေန်ထမ်း 
ရောငမ်ှု၊ လပုင်န်းများရောငေ်ေွမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိ ိ
တိုသ့ည ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစလီမ်းရကောင်းေိ ုသွားရနြခင်း 
ြေစ်ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီစနစ်သည် ေါဒမဟုတ်ဘဲ 
ေျင့်စဉ်တစ်ခုသာြေစ်ငပီး ေန်ကေီးဌာနများအရနြေင့် 
ဒီမိုေရေစီေျင့်စဉ်နှင့်အညီ ရောင်ေွေ်သွားေန်  
လိုအပ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ လေ်ရအာေ်ေန်ထမ်းများေို 
နားလညရ်အာင ်ေငှ်းလင်းရြပာကေား ရောငေ်ေွရ်ပးေန ်
လိရုကောင်း၊ ေနထ်မ်းများ ောထူးတိုးြမငှ့ရ်ေးများနငှ့ပ်တ်
သေ်၍ လုပ်ငန်းေျွမ်းေျင်ငပီး နိုင်ငံရတာ်အရပါ် သစ္စာ 
ရစာင့်သိသူများေိုလည်း ထိုေ်သင့်သည့်အေင့်သို့  
တိုးြမှင့ရ်ပးေန် ရြပာကေားငပီးြေစရ်ကောင်း၊ ေန်ထမ်းများ 
လပုင်န်းေျွမ်းေျင်ေန်အတွေ် လေ်ရတွ့လုပ်ငန်းများတွင် 
သင်ကေားရပးြခင်းနှင့် သင်တန်းရေျာင်းများတွင် သင်ကေား 
ရပးြခင်းြေင့ ်ဌာနအတငွ်း အထေရ်အာေ ်ရိရုသရလးစား 

မှုများ ြေစရ်ပါ်ငပီး စည်းလုံးညညီတွလ်ာမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 
ဒမီိေုရေစစီနစေ်ိသုွားောတငွ ်ပေမ်းပတာရောငေ်ေွ၍် 
မေဘ ဲစည်းေမ်းနငှ့သ်ာသွားေနလ်ိရုကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ရအာငြ်မငမ်ှုေေှရိစေန ်
အတွေ် မိမိတို့သေ်ေိုင်ောဌာနအလိုေ် ဒီမိုေရေစီ 
ေျင့်စဉ်နှင့်အညီသာ ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း ရြပာကေား 
သည်။

ထိုရ့နာေ ်အစည်းအရေးသို ့တေရ်ောေလ်ာကေ 
သည့် ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ ေခိုင် ြပည်နယ် 
ရမာင်ရတာခရိုင်နှင့် ချင်းြပည်နယ် ပလေ်ေငမို့နယ်ေှိ 
ေနထ်မ်းများနငှ့ ်ရန့စားများအား ေနထ်မ်းလစာနစှေ်နငှ့ ်
ရန့တေွစ်ေတိတ်ိုးြမငှ့ခ်စံားခငွ့ြ်ပုရေး၊ ြမနမ်ာ-ဘဂဂလား 
ရဒေ့ှ်နစှန်ိငုင် ံချုပေ်ိထုားသည့ ်သရဘာတစူာချုပ၊်စာတမ်း 
များနငှ့ ်နားလညမ်ှုစာချွနလ်ွှာေိငုေ်ာေစိ္စေပမ်ျား၊ အခနွ ်
ေင်းလွတ်ခွင့်ြပုရေး၊ ရငွရချးသေ်ရသခံ လေ်မှတ်လုပ်ငန်း 
ကေီးကေပ်ရေးရော်မေှင်အေွဲ့ေင်များ ခန့်အပ်ရေးနှင့် ချးီ
ြမှင့်ရငွရပးအပ်ြခင်းေိုင်ောများ၊ ေိုဗစ်အထူးရချးရငွ 
ထတုရ်ချးမှုနငှ့ ်ြပနလ်ညအ်ပန်ှြံခင်း၊ နိငုင်ပံိငုရ်ပုေ်ငှရ်ုမံျား 
ကေီးကေပြ်ခင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးြမူရေး၊ ပိုရ့ောငရ်ေးနငှ့ ်
ေေသ်ယွရ်ေးေဏ္ဍများတငွ ်အရေးရပါ်ေနပ်ုရံငမွ ှေျခ ံ

စိုြ်ြျ ိုးရမွးပမူရေးြိုအရပခခံသည့် 

စီးြွားရေးြို အဓိြလုြ်ေန်၊ ရေးြွြ် 

စီးြွားရေးြို ြီြီပြင်ပြင်ရဖာ်ရဆာင်၍

နိုင်ငံတြာေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများြို

ဖိတ်ရခါ်ေန်နှင့် အဆိုြါအချြ်များနှင့် 

ဆြ်စြ်သည့် ပြည်တွင်းစီးြွားရေးလုြ်ငန်း

SME များြိုလည်း အားရြးြူညီ 

ရဆာင်ေေြ်ေမည်၊ ရောင်းြုန်ြစ္စည်းများ 

ြိုမိုထုတ်လုြ်ေေှိရအာင် 

ရမျှာ်မှန်းရဆာင်ေေြ်ေမည်။
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သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ ဓာတ်သတ္တုတူးရော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် 
ပတသ်ေသ်ည့ ်လမူှုစီးပွားေွံ့ငေိုးရေး ေနပ်ုရံငထွားေှြိခင်း၊ 
ခသဲတ္တုတူးရောရ်ေးနငှ့ ်ြေစရ်ြမာေန်ိငုစ်မွ်း ရလလ့ာရေး 
တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းတင်ြပကေသည်။

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌေ ယခေုာလတငွ ်ရေးရုမံျား ြပနလ်ညေွ်င့လ်စှန်ိငု ်
ရေးအတွေ် လိုအပ်ချေ်များေှိရကောင်း၊ ြပည်နယ်နှင့် 
တိငု်းရဒသကေီးအားလုံးတငွ ်ရေးရုရံပါင်း ၁၁၇၇ ခေုှငိပီး 
အချ ို့ရေးရုံများပိတ်ထားသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ 
ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ၏ ေျင့်ေတ်ြေစ်သည့် ေန်သူ 
မတိရ်ေခွွြဲခားမှု မေှဘိ ဲရေးေသုရပးေနေ်ိသုည့အ်တိငု်း 
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအရနြေင့ ်လိေုန်ာရစာင့ထ်နိ်း 
ေန်လိုရကောင်း၊ ေောေန်များအတွေ်လည်း ၎င်းတို့၏ 
ဂုဏြ်ဒပ်နှင့် ေိေု်ညီသည့်ခံစားခွင့်များေေှရိအာင် နိုင်ငံ 
ရတာမ် ှြေည့ေ်ည်းရောငေ်ေွရ်ပးသွားမည ်ြေစရ်ကောင်း၊ 
ထိုသို့ ြေည့်ေည်းရပးနိုင်ေန်အတွေ် ေျန်းမာရေးနှင့် 
အားေစားေန်ကေီးဌာနနှင့် သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာန 
အသီးသီးမှလည်း နည်းလမ်းများေှာရေွရောင်ေွေ်ကေ
ေန်လိုရကောင်း၊ ေောေန်များအရနြေင့်လည်း မိမိတို့ 
ေျင့်ေတ်သိေ္ခာနှင့်အညီ ရနထိုင်ေပ်တည်ရောင်ေွေ်
သွားနိုင်ေန် လိုရကောင်း၊ ြပည်သူလူထု၏ ေျန်းမာရေး
ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုလပုင်န်းများသည ်မြေစမ်ရနရောငေ်ေွ ်
ေမည့လ်ပုင်န်းများြေစသ်ြေင့ ်ရေေညှအ်တေွ ်ထည့သ်ငွ်း 
စဉ်းစားေန်လိုရကောင်း။

ဘဏလ်ပုင်န်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ဘဏမ်ျားသည ်
ရငွရကေးစီးေင်းမှုအတွေ် အဓိေရောင်ေွေ်ရနသည့် 

လုပ်ငန်းြေစ်ရကောင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများစည်းေမ်းနှင့် 
အည ီပုမံနှလ်ညပ်တေ်နလ်ိအုပင်ပီး စည်းေမ်းလိေုန်ာမှု 
မေှိသည့် ဘဏ်များအား ဥပရဒနှင့်အညီ အရေးယူ 
ရောင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ရခတ်စနစ်နှင့်ရလျာ်ညီ 
သည့် ဘဏ်စနစ်ြေစ်ရစေန်အတွေ်လည်း ရောင်ေွေ် 
သွားေန်လိုရကောင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လည်ပတ် 
နိုင်မှသာ ြပည်သူများ၏ ရငွရကေးနှင့်ပတ်သေ်ရသာ 
လုပ်ငန်းေပ်များ အေင်ရြပစွာ ြပန်လည် လည်ပတ်နိုင် 
ကေမည် ြေစ်ရကောင်း။
ြညာရေးမရြာင်းြါြ တိုးတြ်မှုမေှိနိုင်

ပညာသင်ကေားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ တိုင်းြပည် 
တစ်ခုတွင် ပညာရေးမရောင်းပါေ တိုးတေ်မှုမေှိနိုင် 
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ပညာရေးေို အေင့်ြမှင့်တင်ေန် 
လိုအပ်ငပီး ထိုသို့အေင့်ြမှင့်တင်ြခင်းများ ရောင်ေွေ် 
ောတငွလ်ည်း ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျား အစမ်းသပခ် ံ
မြေစရ်စရေးအတေွ ်ေှငိပီးသား အမျ ိုးသားမဟာဗျူဟာ 
စီမံေိန်းများအရပါ်တွင်သာ အရြခခံငပီး ရောင်ေွေ် 
သွားေန်လိုရကောင်း၊ ရေျာင်းများပိတ်ထားြခင်းသည် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသတူစဦ်းချင်းစ၏ီ နစန်ာေုံးရှုံးမှု 
အြပင်၊ တုိင်းြပည်အတွေ်လည်း နစ်နာရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် 
ရေျာင်းများ စနစ်တေျ ြပနလ်ညေ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
ကေိုတငြ်ပငေ်ငလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ပညာေည ်ြမငှ့တ်ငရ်ေး 
အတွေ်  အြခားေန် ကေီးဌာနများအရနြေင့်လည်း  
ေိုင်းေန်းေူညီ ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း မှာကေား 
ခဲ့သည်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအစည်းအရေး 
(၆/၂၀၂၁) ေိ ုမတလ် ၁၅ ေေရ်န့ နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ရနြပည ်
ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး 
အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေအ်မှာစေား 
ရြပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ် ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယ 
ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး စုိးေင်း၊ ရောင်စီအေဲွ့ေင်များ ြေစ်ကေသည့် 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ြမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအစည်းအတေး (၆/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၅−၃−၂၀၂၁ )

မိုးြမင့ထ်နွ်း၊ မန်းငငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ 
ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ 
ဦးစိငု်းလုံးေိငုန်ငှ့ ်ရစာဒနန်ယီယ၊် အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရဒွး၊ တွဲေေ်အတွင်းရေးမှူး 
ဒုတယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦးနငှ့ ်ြပညထ်ရဲေးေနက်ေီးဌာန 
ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးစိုးထွဋ်တို့ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။

အစည်းအရေးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ ၂၀၂၀ ရေွးရောေ်ပွဲေလဒ်အရပါ် 
အရေးယူရောင်ေွေ်ချေ်နှင့်ပတ်သေ်၍ အနုိင်ေပါတီအား 
ရထာေခ်သံမူျားေ ၎င်းတို၏့မရေျနပမ်ှုများအား ထတု ်
ရောေ်န္ဒြပမှုများမတှစေ်င့ ်ယခအုချနိတ်ငွ ်ေပူအူကေမ်း 
ေေမ်ှုများအသငွသ်ို ့ရောေေ်ှလိာရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရန 
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ြေင့် ဒီမုိေရေစီေျင့်စဉ်နှင့်အညီ တတ်နုိင်သမှေ လူအင်အား 
အနည်းေုံးြေင့ ်ြမနမ်ာနိငုင်ေံတဲပေ်ွဲ့ေိ ုတာေနရ်ပးရောင ်
ေေွခ်ဲင့ပီး တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်လိအုပခ်ျေေ်ှသိည့ရ်နော 
များတွင် ေဲတပ်ေဲွ့ေင်များ၏ အရနာေ်မှရန၍ ေူညီရောင် 
ေေွရ်ပးြခင်းနငှ့ ်အခေအ်ခအဲတားအေီးများအား ေညူ ီ
ရြေေှင်းရောင်ေွေ်ရပးြခင်းများ ြပုလုပ်ရပးလျေ်ေှိ 
ရကောင်း၊ ေပူေူန္ဒြပမှုြေစစ်ဉမ်ျား ြေစပ်ွားမှုနည်းပါးလာ 
ရသာ်လည်း အချ ို့ရနောများတွင် ေူပူမှုများသာမေ 
လုံခခုံရေးတပ်ေွဲ့ေင်များအရပါ် အကေမ်းေေ်မှုများနှင့် 
ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ၊ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများေို မီးရှို့ 
ေျေ်ေီးမှုများ ြပုလုပ်လာသြေင့် လုံခခုံရေးတပ်ေွဲ့ေင် 
များအရနြေင့် ခေ်ခဲစွာ ရြေေှင်းရောင်ေွေ်ခ့ဲေရကောင်း၊ 
ေူပူေန္ဒြပသူများေ ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့စခန်းများေို 
အကေမ်းေေ ်ေငရ်ောေစ်ီးနင်းြခင်း၊ အပုခ်ျုပမ်ှုရုံးများေိ ု
ေင်ရောေ်စီးနင်းြခင်းနှင့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများေို မီးရှို့ 
ေျေ်ေီးချနိ်တို့တွင် လူစုေွဲရစေန်အတွေ် ပစ်ခတ်ေှင်း 
လင်းမှုများ ြပုလုပ်ချနိ်၌ လုံခခုံရေးတပ်ေွဲ့ေင်တချ ို့နှင့် 
ေပူေူန္ဒြပသတူချ ို့ရသေုံးငပီး တချ ို့ဒဏေ်ာေေှြိခင်းများ 
ေှြိခင်းရကောင့ ်မတလ် ၁၄ ေေ ်ညပိငု်းတငွ ်ေနေ်နုင်မို့ေှ ိ
ရေှေြပညသ်ာငမို့နယန်ငှ့ ်လှိုငသ်ာယာငမို့နယတ်ိုအ့ား စစ ်
အပုခ်ျုပရ်ေး (Martial Law) ထတုြ်ပနခ်ဲေ့ရကောင်း၊ ယရန့ 
နံနေ်ပုိင်းတွင် ဒဂံုငမို့သစ်ငမို့နယ် (ရတာင်ပုိင်း)နှင့် (ရြမာေ် 
ပိုင်း)၊ ရြမာေ်ဥေ္ကလာပနှင့် ဒဂုံငမို့သစ် (ေိပ်ေမ်း)ငမို့ 
နယ်တို့တွင်လည်း ေေ်လေ်ထုတ်ြပန် ရောင်ေွေ်ခဲ့ 
ရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနြေင့ ်ဒမီိေုရေစနီည်းလမ်းအေသာ 
ရောင်ေွေ်ရနြခင်းြေစ်သြေင့် တတ်နိုင်သမှေ စိတ်ေှည် 
သည်းခံ၍ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရသာ်လည်း ေဟန်း 
သံဃာရတာ်များေိုပင် ထိခိုေ်ရစာ်ေားလာမှုများေှိ
ရကောင်း၊ ေူပူေန္ဒြပမှုများသည် ရြမှာေ်ထိုးပင့်ရော် 
ြပုလပုရ်နသမူျားနငှ့ ်ရငရွကေးရထာေပ်ံရ့နမှုများေှြိခင်း
ရကောင့ ်ယခေုဲသ့ို ့ေပူေူန္ဒြပမှုအေင့မ် ှအကေမ်းေေမ်ှု 
အေင့်သို့ ရောေ်ေှိလာြခင်း ြေစ်ရကောင်း။

ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအရနြေင့ ်ြပညသ်မူျား၏ 
ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိေ 
တာေနေ်ှသိမူျားြေစရ်ကောင်း၊ ယခအုခါ ရေးရုအံချ ို့ပတိ ်
ထားရသာ်လည်း ရေးရံုအများစုမှာ ြပန်လည်ေွင့်လှစ်ေုသ 
ရပးမှုများြပုလပုရ်နသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ရေးရုမံျား 

ေွင့်လှစ်ေန်ရောင်ေွေ်ောတွင် CDM တွင်မပါေင်သည့် 
ေောေန်များအား ေိအားရပးရောင်ေွေ်ရနမှုများေှိ 
ရကောင်း၊ ေောေနမ်ျားသည ်ရယဘယုျအားြေင့ ်စဉ်းစား 
ချင့ ်ချနိ်နိ ုင်စွမ်း ေှ ိသူများြေစ်သြေင့် ြပည်သူများေိ ု
ေျန်းမာရေး ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုရပးေမည့ ်မမိတိို၏့ ေျင့ေ်တ ်
များေို ရလးစားေန် လိုအပ်ရကောင်း။

တေ္ကသိလု၊် ရောလပိမ်ျား ြပနလ်ညေ်ငွ့လ်စှရ်ေး 
အတွေ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ ငပီး အချ ို့တေ္ကသိုလ်၊ 
ရောလိပ်များတွင် CDM ြပုလုပ်ရနသည့် ပညာရေး 
ေန်ထမ်းများေှိသည်ေို သိေှိေရကောင်း၊ အရြခခံပညာ 
ရေျာင်းများ ြပန်လည်ေွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ်လည်း 
ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ တေ္ကသိလုမ်ျားနငှ့ ်
အရြခခံပညာရေျာင်းများ ပိတ်ထားသည့်အတွေ် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ၊ မိဘများနှင့် နိုင်ငံရတာ် 
အတွေ် နစ်နာမှုများ ြေစ်ရပါ်လျေ်ေှိသြေင့် အြမန်ေုံး
ြပန်လည်ေွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
တေ္ကသိုလ်ေင်ခွင့်များ စတင်ရလှောေ်ထားနိုင်ရေး 
အတွေ်လည်း တေ္ကသိုလ်ေင်တန်း အမှတ်စာေင်းများ 
ထုတ်ခွင့်ြပုရပးထားရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်ေင်ခွင့်များ 
ရောင်ေွေ်ောတွင် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ၏ 
ပညာေပ်များနှင့်ေိုေ်ညီရအာင် ရေွးချယ်ရောင်ေွေ် 
မသှာ သေေ်ိငုေ်ာဘာသာေပမ်ျားေိ ုထူးချွနစ်ွာရောင ်
ေေွန်ိငုမ်ညြ်ေစသ်ြေင့ ်စစိစရ်ောငေ်ေွေ်န ်ေနက်ေီးဌာနသို ့
မှာကေားထားငပီးြေစရ်ကောင်း၊ တေ္ကသိလုမ်ျားတငွ ်သေ ်
ေိုင်ောဘာသာေပ်အလိုေ် ပညာေပ်များအား ထူးချွန်
စွာသင်ယူနိုင်ရေးအတွေ်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ ရလ့လာနိုင်ရေးအတွေ် 
စာကေည့်တိုေ်များေိုလည်း ရောင်းမွန်ြပည့်စုံစွာြေင့် 
ေွင့်လှစ်ရပးထားေန်လိုငပီး တေ္ကသိုလ်များ အေင့်ြမှင့် 
တင်ရေးရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ပညာရေး 
ရောင်းမွန်မှသာ တိုင်းြပည်တိုးတေ်မည် ြေစ်သြေင့် 
ပညာရေးရောင်းမွန်ရအာင် ေိုင်းေန်းရောင်ေွေ်ေန် 
လိုရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် COVID-I9 ရောဂါြေစ်ပွားမှုနှုန်း 
ေျေင်းလာသည်ေို ရောေ်ယူထားသည့် အချေ် 
အလေ်များအေ သိေှိေရကောင်း၊ ငမို့နယ်များအလိုေ် 
ေူးစေမ်ှုနှုန်းရလျာန့ည်းလာြခင်းသည ်ရောင်းမနွ ်သည့ ်
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အလားအလာပင်ြေစ်ငပီး COVID-19 ရောဂါရကောင့် 
ရသေံုးမှုနှုန်းမှာလည်း ရလျာ့နည်းလာရကောင်း၊ မကောခင် 
အချနိတ်ငွ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ နစှသ်စေ်ူးောလသို ့ရောေေ်ှ ိ
ရတာ့မည်ြေစ်သြေင့် နှစ်သစ်ေူးောလေုိ အေန့်အသတ် 
ြေင့ ်ခငွ့ြ်ပုနိငုရ်ေး စမီစံဉ်းစားရောငေ်ေွေ်န ်လိရုကောင်း။

မိမိတို့အရနြေင့် NLD ပါတီမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၎င်း 
တို့နှင့်ပတ်သေ်သူများအား စစ်ရေးရမးြမန်းမှုများ 
ြပုလပုေ်ာတငွလ်ည်း ရောင်းမနွစ်ွာြေင့ ်ထားေှစိစရ်ေး 
ရမးြမန်းမှုများ ြပုလုပ်ရနရကောင်း၊ ရော်ထုတ်ေေှိသည့် 
၎င်းတို၏့ရြပာကေားချေမ်ျားမ ှအချ ို့ေိ ုသတင်းထတုြ်ပန ်
ရပးခဲ့ငပီးြေစ်သလို ထပ်မံရော်ထုတ်ေေှိမှုများေိုလည်း 
ေေ်လေ်ထုတ်ြပန်ရပးသွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ အလားတူ 
အဂတလိိေုစ်ားမှုများ ေျူးလနွထ်ားသည့ ်ြပညန်ယန်ငှ့ ်
တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ြပညရ်ထာငစ်အုေင့ ်တာေနေ်ှသိမူျား 
ေိုလည်း ေေ်လေ်ရော်ထုတ်အရေးယူသွားမည် ြေစ် 
ရကောင်း၊ မိမိတို့ တာေန်ထမ်းရောင်ချနိ်တွင်လည်း 
အဂတိတေားေင်းေှင်းစွာြေင့် တိုင်းြပည်အေျ ိုးေို 
ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း။

ဘဏ်များေွင့်လှစ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ ဘဏ်များ 
အားလုံး ပုမံနှြ်ပနလ်ညေ်ငွ့လ်စှန်ိငုမ်ှု မေှရိသးရသာလ်ည်း 
လိုအပ်ရသာလုံခခုံရေးစီမံရောင်ေွေ်ရပးငပီး ြပန်လည် 
ေငွ့လ်စှေ်နအ်တေွ ်မှာကေားထားငပီးြေစရ်ကောင်း၊ ဘဏ ်
များစတငေ်ငွ့လ်စှခ်ျနိေ်တည်းေ နိငုင်ရံတာမ် ှသတမ်တှ ်
ထားသည့ ်ရငရွကေးမေူါဒ များနငှ့အ်ည ီရောငေ်ေွမ်ညဟ် ု
သရဘာတူငပီး ြေစ်ရကောင်း၊ ေွင့်လှစ်နိုင်မှုမေှိရသးသည့် 
ဘဏ်များေုိလည်း စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းနှင့်အညီ အရေးယူ 
ရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ဘဏ်များြပန်လည် 
ေွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ် ြေစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများေို 
စဉ်းစားရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ဘဏမ်ျား၌ ရငရွကေး 
လုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံြခားရငွရကေး 
များအား နိုင်ငံရတာ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းေမ်း 
ချေ်များေို ရေျာ်လွန်ရောင်ေွေ်ရနမှုများ၊ သတ်မှတ် 
နှုန်းထားများထေ် ရငွရကေးများ ရေျာ်လွန်ရချးငှား 
ထားမှုများေိလုည်း စစိစရ်တွ့ေှေိသြေင့ ်ဘဏမ်ျား စနစ ်
တေျြေစ်ရစရေး နိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ကေပ်မတ် 
ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

လှေပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ 

ထုတ်လုပ်သည့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားများအားလုံး သုံးစွဲ 
သည်ေုိ ရတွ့ေိှေသြေင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ပတ်သေ်၍ 
လိအုပခ်ျေမ်ျားေှရိနသညဟ် ုသုံးသပေ်ရကောင်း၊ လှေပစ်စ ်
ထတုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများတငွ ်ရနရောငြ်ခညစ်မွ်းအငသ်ုံး 
လှေပစ်စဓ်ာတအ်ား ထတုလ်ပုရ်ေးလပုင်န်းများေိ ုရောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရနြပည်ရတာ်တွင် Smokeless 
Industries စေ်မှုလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွန်ိငုေ်နအ်တေ်ွ  
ရပါင်းရလာင်းရေအားလှေပစ်စ ်ထတုလ်ပုရ်ေးအား အဓေိ 
ထားရောငေ်ေွေ်မညြ်ေစရ်ကောင်း၊ အထညခ်ျုပလ်ပုင်န်း 
များနှင့် အြခားလှေပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးြပုလည်ပတ် 
ေသည့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူရေးေို
အရြခခသံည့ ်တနေ်ိုးြမငှ့ထ်တုေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး 
အတွေ်လည်း ြပည်တွင်းြပည်ပ ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများေို 
ေိတ်ရခါ် ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။ 

မိမိတို့အရနြေင့် မဲစာေင်းများစိစစ်ောတွင် မဲ 
မသမာမှုများ များစွာြေစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို သတင်းစာေှင်း 
လင်းပွဲတွင် ရြပာကေားထားငပီးြေစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 

လာမည့်ရေေးရြာြ်ြွဲသည် လွတ်လြ်၍

တေားမျှတပြီး စနစ်တြျေှိရစရေး 

မိမိတို့အရနပဖင့် ရဆာင်ေေြ်ေန်လို၊ 

ရေေးရြာြ်ြွဲရြာ်မေှင်တွင်

တာေန်ေှိသြဲ့သို့

သြ်ဆိုင်ောေန်ကြီးဌာနများတွင်လည်း 

လူဦးရေစာေင်း မှန်ြန်ရေးအတွြ်

စနစ်တြျရဆာင်ေေြ်ေန်လို၊ 

ရေေးရြာြ်ြွဲနှင့်ြတ်သြ်၍ 

ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုြာလများတွင်

ရြာင်စီေင်များအရနပဖင့် တာေန်အသီးသီး

ခွဲရေ၍ ြူးရြါင်းရဆာင်ေေြ်ကြေမည်။
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လာမည့ရ်ေွးရောေပ်ွသဲည ်လတွလ်ပ၍် တေားမှေတငပီး 
စနစ်တေျေှိရစရေး မိမိတို့အရနြေင့် ရောင်ေွေ်ေန်လို 
ရကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှတ်ငွ ်တာေနေ်ှသိေဲသ့ို ့
သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများတငွလ်ည်း လဦူးရေစာေင်း 
မှန်ေန်ရေးအတွေ် စနစ်တေျရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ 
ရေွးရောေပ်ွနဲငှ့ပ်တသ်ေ၍် ကေိုတငြ်ပငေ်ငမ်ှုောလ 
များတွင် ရောင်စီေင်များအရနြေင့် တာေန်အသီးသီး 
ခွဲရေ၍ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ကေေမည်ြေစ်ရကောင်း မှာ 
ကေားသည်။

ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များ ြေစ် ကေသည့်  
ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းငငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးေိုင်နှင့် 
ရစာဒန်နီယယ်တို့ေ နိုင်ငံရတာ်အတွင်း တေားဥပရဒ 
စိုးမိုးရေး၊ လုခံခုံရေးနငှ့ ်တညင်ငမိရ်အးချမ်းရေးတိုအ့တေွ ်
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law)ရဒသများ တိုးြမှင့်ထုတ် 
ြပနရ်ေး၊ အဂတလိိေုစ်ားမှုများ ရောထ်တုအ်ရေးယရူေး၊ 
ဘဏ်များေွင့်လှစ်ရေးနှင့် ရငွရကေးစီးေင်းမှုြမန်ေန် 

ရစရေး၊ တုိင်းေင်းသားစာရပ သင်ကေားရပးရနသည့် ေော 
ေောမများအား ပိမုိရုထာေပ်ံရ့ပးနိငုရ်ေး၊ ြပညသ်လူထူ ု
အား ထိရောေ်စွာအောအေွယ်ရပးနိုင်ရေး၊ သတင်း 
ထတုြ်ပနခ်ျေမ်ျားအား အရထာေအ်ထား ခိငုခ်ိငုမ်ာမာ 
ြေင့် ထုတ်ြပန်နိုင်ရေး၊ တေားမေင်ေွဲ့စည်းထားရသာ 
CRPH တွင် ပါေင်ပတ်သေ်ရနသူများအား ေှာရေွရော်ထုတ် 
အရေးယူသွားရေး၊ သဘာေေုိအရြခခံသည့် ခေီးသွား 
လုပ်ငန်းများ ရော်ရောင်ငပီး အားရပးေူညီရပးရေး၊ ရေနံ 
ရြမများေို ပုဂ္ဂလိေ (သို့မဟုတ်) သမေါယမစနစ်ြေင့် 
တစပ်ိငုတ်စန်ိငုလ်ပုခ်ငွ့ြ်ပုရေး၊ ဘာသာရေးေိ ုအရကောင်း 
ြပု၍ နိငုင်ရံေးရောငေ်ေွြ်ခင်းများ မြပုနိငုရ်စရေး၊မဒီယီာ 
များ၏ ထုိးနှေ်တုိေ်ခုိေ်မှုများေုိ မီဒီယာြေင့် ထိရောေ်စွာ 
တုံ့ ြပန်နိုင်ရေး၊ ေူပူအကေမ်းေေ်မှု ရနာေ်ေွယ်မှ 
ရထာေ်ပံ့ရနသည့် ရငွရကေးရထာေ်ပံ့မှုများ၊ ရငွရကေး 
စီးေင်းမှုများေိ ုရောထ်တုအ်ရေးယသူွားရေး၊ ေပေ်ေွ ်
နငှ့ရ်ေျးေွာစမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီင ်ခန့်အပေ်ာတငွ ်
ထိရောေ်စွာ ရောင်ေွေ်နိုင်မည့်သူများေို တာေန်ရပး 
အပန်ိငုရ်ေးနငှ့ ်၎င်းတိုေ့ိ ုအောအေယွရ်ပးရေး၊ စေရ်ု ံ
အလုပ်ရုံများ ြပန်လည်ေွင့်လှစ်ရပးနိုင်ရေး၊ လမ်းပန်း 
ေေ်သွယ်ရေးရောင်းမွန်ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးရေး၊ 
အပုခ်ျုပရ်ေးယန္တေား ထထိရိောေရ်ောေ ်လညပ်တန်ိငု ်
ရေး ေစိ္စေပမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ေငှ်းလင်းတငြ်ပကေသည။်

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်းေ ေချင် 
ြပည်နယ်နှင့် ေခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း မိုင်းေှင်းလင်းရေး 
လုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ငပီးစီးမှုအရြခအရနတို့ေို  
ေှင်းလင်းတင်ြပသည်။
အချင်းချင်းထိန်းသိမ်း

တင်ြပချေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌေ ဒမီိေုရေစြီေစစ်ဉန်ငှ့အ်ည ီ
နိငုင်ရံတာစ်မီခံန့်ခွရဲေး၊ အပုခ်ျုပရ်ေးအပိငု်းများေိ ုညင်
သာ စွာ ေို င် တွ ယ် ရော င် ေွ ေ် လျ ေ် ေှိ ရကော င်း ၊ 
ယခစုစအ်ပုခ်ျုပရ်ေး(Martial Law) သတမ်တှထ်ားသည့ ်
ငမို့နယ်များနှင့်ထိစပ်သည့် ငမို့နယ်မှ ြပည်သူများအရန 
ြေင့်လည်း အချင်းချင်းထိန်းသိမ်း သွား ကေမည်ဟု  
ရမှောလ်င့ရ်ကောင်း၊ မလူေ သာမနေ်န္ဒြပကေောမ ှရနာေ ်
ပိုင်းတွင် ရငွရကေးရထာေ်ပံ့မှုများ ေှိလာသည့်အတွေ် 

တိုင်းေင်းသားရေသများ

ြညာေည်ပမင့်မားရေးအတွြ်

တိုင်းေင်းသားရေသများေှိ

ဆော၊ ဆောမများ၏

အေည်အရသွးပမင့်မားရေးအတွြ် 

ရဆာင်ေေြ်ရြးေန်လိုအြ်သပဖင့်

အရလးထားရဆာင်ေေြ်သွားေန်လို၊ 

ေုန်းရတာ်ကြီးသင် ြညာရေး

ရြျာင်းများြိုလည်း 

ရထာြ်ြံ့ရဆာင်ေေြ်ရြးသွားမည်။
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ရသွးထုိးလှုံ့ရော်မှုများရကောင့် ေူပူအကေမ်းေေမ်ှုအေင့ ်
အထိ ြေစ်ပွားလာရကောင်း၊ ြပည်ပအေွဲ့အစည်းအချ ို့ 
မှလည်း ရထာေ်ပံ့မှုများေှိလာငပီး နိုင်ငံြခားရငွရကေး 
စီးေင်းမှုအပုိင်းတွင် အချ ိ့ု ဘဏ်များပါ ပတ်သေ်မှု ေှလိာ 
သြေင့် စစ်ရေးရနရကောင်း။

တိုင်းေင်းသားစာရပသင်ကေားရနသည့် ေော 
ေောမများအပါအေင ်ေော၊ ေောမများအား အေင့န်ငှ့ ်
ရလျာည်စီွာ ပိမုိရုထာေပ်ံရ့ပးနိငုရ်ေး သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီး 
ဌာနများနငှ့ ်ရေွးရနွးရောငေ်ေွသ်ွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 
တိုင်းေင်းသားရဒသများ ပညာေည်ြမင့်မားရေးအတွေ် 
တိုင်းေင်းသားရဒသများေှိ ေော၊ ေောမများ၏ အေည် 
အရသွးြမင့်မားရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ် 
သြေင့် အရလးထားရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ 
ဘုန်းရတာ်ကေီးသင် ပညာရေးရေျာင်းများေိုလည်း 
ရထာေ်ပံ့ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ြေစ်ရကောင်း။
ထုတ်လုြ်နိုင်ေန်လိုအြ်

မိမိတို့နိုင်ငံသည် စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူရေးလုပ်ငန်း 
များြေင့် အဓိေ အသေ်ရမွးေမ်းရေျာင်း ြပုရနသည့် 
နိငုင်ြံေစြ်ခင်းရကောင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးနငှ့ ်ရမွးြမူရေး လပုင်န်း 
များေိ ုအရြခခသံည့ ်ထတုေ်နုပ်စ္စည်းများေိ ုတနေ်ိုးြမင့ ်
ထုတ်ေုန်အြေစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ေန် လိုအပ်ငပီး SME 
လပုင်န်းများေိလုည်း အားရပးသွားေမည ်ြေစရ်ကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန် 

အတွေ် စိုေ်ပျ ိုးစေိတ်ရချးရငွများ ထုတ်ရချးနိုင်ရေး 
အတေွ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှငိပီး အေိပုါရငရွကေးများေိ ု
မနှမ်နှေ်နေ်န ်သုံးစွေဲနလ်ိရုကောင်း၊ ြပညတ်ငွ်း ခေီးသွား 
လုပ်ငန်းများေို အြမန်ေုံးေွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ် ပုဂံ၊ 
မန္တရလး၊ ြပင်ဦးလွင်၊ ငပလီနှင့် ရချာင်းသာရဒသများေို 
ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ ရေနံရြမ 
အရဟာင်းများေုိ သမေါယမ(သ့ုိမဟုတ်)ပုဂ္ဂလိေစနစြ်ေင့ ်
အရောင်အထည်ရော်ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး စဉ်းစား 
ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ြေစ်ရကောင်း။

ယခေုာလတငွ ်လုခံခုံရေးနငှ့ပ်တသ်ေင်ပီး ရဒသ 
အလိုေ် သတိထားရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ 
ပွဲလန့်တုန်း ေျာခင်းလိုသည့်သရဘာများလည်း ရတွ့ေ 
ရကောင်း၊ ြပညတ်ငွ်းငငမိ်းချမ်းရေးအတေွ ်လေန်ေေ်ိငု ်
အေွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် NCA လေ်မှတ်ရေးထိုး 
နိုင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိငပီး ၎င်းမှတစ်ေင့် 
ထာေေ ငငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတေွ ်ဦးတညရ်ောငေ်ေွ ်
လျေ် ေှိရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင် အေွဲ့ 
အစည်းများအရနြေင့် တိုင်းြပည်အရေးတွင် ရအးရအး 
ချမ်းချမ်းြေင့် ရအးအတူပူအမှေ ရောင်ေွေ်လိုသည့် 
စိတ်ဓာတ်ထားေှိ ငပီး အြမင်ေှင်းေှင်း ြေင့်  ကေည့်ေန် 
လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်အေျ ိုးေိုေည်ေွယ်၍ လေ်တွဲ 
လုပ်ရောင်ကေေန် ရောင်စီေင်များအရနြေင့်လည်း 
တိေုတ်ွန်းရပးကေေန ်လိုအပ်ရကောင်း မှာကေားခဲသ့ည။်
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တပ်မရတာ်အရနြေင့် ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရဒ 
(၂၀၀၈ ခုနှစ်)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ရေရောေ်ါေလီ ၁ ေေမ်စှ၍ နိငုင်ရံတာ၏် တာေနမ်ျားအား 
ပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် ၄၁၈ တို့အေ ရောင်ေွေ်ခဲ့ငပီး ပုဒ်မ ၄၁၉
 အေ နိုင်ငရံတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စေီိေုွဲ့စည်းော 
နိငုင်ရံေး၊ လမူှုရေး၊ စီးပွားရေး အဘေဘ်ေမ် ှေွံ့ငေိုးတိုး 
တေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ စစ်မှန်သည့် 
ဒီမိုေရေစီြေစ်ရစရေး၊ စည်းေမ်းေှိငပီး ခိုင်မာသည့် ဒီမို 
ေရေစြီေစရ်စရေး ရခတ္တတာေနယ် ူထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွ ်
ရနြခင်းသာြေစ်ရကောင်းနှင့် တပ်မရတာ်သားများအရနြေင့် 
တစ်ဦးချင်း အသိစိတ်ဓာတ်ရောင်းမွန်စွာြေင့် ကေိုးစား 
ရောင်ေွေ်ငပီး မိမိတို့တစ်ဦးချင်းမှ မိမိေိုယ်ေိုယ်နှင့် 
မမိတိပေ်ိ ုရောင်းရအာင ်ကေိုးစားငပီး တပမ်ရတာ၊် တိငု်း 
ြပည်နှင့် လူမျ ိုး၏ဂုဏ်ေို ြမှင့်တင်နိုင်ရအာင် ကေိုးစား 
လပုရ်ောငသ်ွားကေေမညြ်ေစရ်ကောင်းြေင့ ်နိငုင်ရံတာစ်မီ ံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ငမိတ်၊ ေျွန်းစု 
နငှ့ ်ေိေုိုးေျွန်း တပန်ယတ်ိုမ့ ှအောေှ၊ိ စစသ်ညမ်သိားစ ု

ငမိေ်၊ ေျွန်းစုနှင့် ေိုေိုးေျွန်းေပ်နယ်ေို့မှ အောေှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား 
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၀−၃−၂၀၂၁ )

များအား သီးြခားစရီတွ့ေု၍ံ အမှာစေား ရြပာကေားစဉ ်
ထည့်သွင်းရြပာကေားသည်။

အေိုပါ ရတွ့ေုံပွဲများသို့ နိုင်ငံရတာ်စိမံအုပ်ချုပ် 
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
နှင့်အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအေွဲ့ေင် 
များြေစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိ 
ယဗိလုခ်ျုပက်ေီးမိုးြမင့ထ်နွ်း၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ) 
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးမိုးရအာင၊် ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံး(ကေည်း) 
မှ တပ်မရတာ်အောေှိ ကေီးများ၊ ေမ်းရိုးတန်းရဒသ 
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ရစာသန်းလှိုင်၊ 
ငမိတ်၊ ေျွန်းစုနှင့် ေိုေိုးေျွန်းတပ်နယ်တို့မှ တပ်နယ် 
မှူးများ၊ အောေှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများ တေ်ရောေ် 
ကေသည်။

နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အမှာစေား 
ရြပာကေားောတငွ ်တပမ်ရတာအ်ရန ြေင့ ်၂၀၂၀ ြပည့န်စှ ်
ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲေိုင်ော မဲ 
စာေင်း များမှားယွင်းသည့် ေိစ္စေပ်များေို ဒီမိုေရေစီ 
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နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဥပရဒရကောင်းအေ ရြေေှင်းနိုင်ေန် 
အကေိမ်ကေိမ် ကေိုးပမ်းခဲ့ရကောင်း၊ မဲစာေင်းများတွင် 
ကေီးမားသည့လ်ွမဲှားမှုများ ြေစခ်ဲင့ပီး သာမန ်လွမဲှားမှုများ 
မဟုတ်ခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနြေင့် မဲစာေင်း မှားယွင်း 
မှုများေို ဒီမိုေရေစီနည်းလမ်းများနှင့်အညီ အတတ် 
နိုင်ေုံး ရောင်ေွေ်ေန် ကေိုးစားခဲ့ရသာ်လည်း မည်သို့မှေ 
ရေွးရနွးညှိနှိုင်း ရြေေှင်းမေသည့်အတွေ် ယခု အေင့်
ထိရောေ်ေှိလာ ြခင်း ြေစ်ရကောင်း ၊  ရေွးရောေ်ပွဲ  
နငှ့ပ်တသ်ေ၍် မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်အရတွ့အကေုံ အားနည်း 
ငပီး ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်မှစ၍ ရေွးရောေ်ပွဲအရတွ့အကေုံေှိ
ခဲ့ြခင်းြေစ်ော ထိုစဉ်ေတည်းေပင် ရေွးရောေ်ပွဲ 
တစ်ခုသည် ေိအားများေိှရနပါေ ရုိးသားရသာ ရေွးရောေ် 
ပွနဲငှ့ ်မနှေ်နရ်သာေလဒ ်ထေွရ်ပါ်သည့ ်ရေွးရောေပ်ွ ဲ
မြေစ်လာနိုင်သည်ေို အရတွ့အကေုံေေှိခဲ့ရကောင်း။

စစ်မှန်ပြီး ရိုးသားသည့် နိုင်ငံရေးပဖစ်ေန်လို
ဒီမိုေရေစီေိုသည်မှာ အများ၏ေန္ဒနှင့် ရောင် 

ေွေ်ြခင်းြေစ်ငပီး အများ၏ေန္ဒနှင့် ရောင်ေွေ်သည် 
ေိရုသာလ်ည်း အများ၏ေန္ဒသည ်စစမ်နှင်ပီး ရိုးသားသည့ ်
နိုင်ငံရေးြေစ်ေန်လိုရကောင်း၊ အများေန္ဒသည် ရိုးသားမှု 
မေှိပါေ ယင်းနိုင်ငံရေးသည် ဒီမိုေရေစီဟု ရြပာနိုင်ေန် 
ခဲယဉ်းရကောင်း၊ တေ်လာသည့်အစိုးေများသည် ဒီမို 
ေရေစီေုိ မှန်မှန်ေန်ေန်နှင့် အမှန်တေယ် အလုပ်လုပ် 
နိုင်မည့် အစိုးေြေစ်ေန် လိုအပ်မည်ြေစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၀ 
ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲရပးခွင့်ေှိသူ၏ ၇၇ ောခိုင် 
နှုန်း မရဲပးခဲက့ေရကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခနုစှ ်ရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်
၇ေ ောခိငုန်ှုန်းနီးပါး မရဲပးခဲက့ေသညေ်ိ ုရတွ့ေရကောင်း၊ 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တေ်လာသည့် အစိုးေ၏ လုပ်ရောင် 
ချေမ်ျားအရပါ် ြပညသ်မူျားအရနြေင့ ်အားမလိအုားမေ 
ြေစ်လာကေသည်ေို ရတွ့ေရကောင်း၊ ြပည်သူများေ 
၎င်းတို၏့ ေန္ဒအရလျာေ ်အလွှာအသီးသီး၏ ခစံားချေ ်
များေိုမူတည်၍ အစိုးေလုပ်ရောင်ချေ်များအရပါ် 
အားမလိုအားမေ ြေစ်လာသည့်အတွေ် ရေွးရောေ်ပွဲ 
လပုေ်နေ်ှလိာသည့အ်ခါ ရေွးရောေပ်ွအဲရပါ် စတိပ်ျေင်ပီး 
မမဲရပးချငရ်သာစတိမ်ျား ြေစလ်ာကေသညေ်ိ ုရတွ့ေငပီး 
No Vote လှုပေှ်ားမှုများ ြေစလ်ာသညေိ် ုရတွ့ေှကိေေမည ်
ြေစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေန်ေုန်ငမို့ရတာ် စည်ပင် 
သာယာရေးရောမ်တ ီရေွးရောေပ်ွလဲပုသ်ည့အ်ခါတငွ ်

ေနေ်နုတ်စင်မို့နယလ်ုံး၌ ေန္ဒမရဲပးသ ူ၁၄ ောခိငုန်ှုန်းခန့် 
သာေှိသည်ေို သိေှိေရကောင်း။

ဒီမိုေရေစီစနစ်တွင် ရေွးရောေ်ပွဲြပုလုပ်ြခင်း၊ 
ေန္ဒမဲရပးြခင်းသည် အနှစ်သာေပင်ြေစ်ရသာရကောင့် 
မမိအိရနြေင့ ်၂၀၂ေ ြပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွ၌ဲ ရောေသ်ည့ ်
ရနောတိငု်းတငွ ်နစှသ်ေေ်ာေိ ုမရဲပးေန၊် တိငု်းြပညန်ငှ့ ်
လူမျ ိုးအေျ ိုး သယ်ပိုးနိုင်မည့်သူ၊ ရဒသအေျ ိုးေို ရော် 
ရောင်နိုင်မည့်သူများေို ရေွးချယ်မဲရပးကေေန် တိုေ် 
တနွ်းခဲရ့ကောင်း၊ ြေစသ်င့သ်ညေ်ိသုာ တိေုတ်နွ်း ရြပာြပ 
ခဲ့ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်ေို တပ်တွင်းမဲရုံများတွင် မဲရပး 
ြခင်းမ ှအြပငတ်ငွ ်မရဲပးေမည၊် ြပညသ်နူငှ့အ်တ ူမရဲပးေ 
မည်ဟု ရြပာလာသည့်အခါ မိမိအရနြေင့် ချေ်ချင်းပင် 
သရဘာတူခ့ဲရကောင်း၊ ြပည်သူနှင့်အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် 
မဲရပးေန် ရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ မဲရပးသည့်ောလ၊ 
မရဲပးသည့အ်ချနိတ်ငွ ်မရဲုမံျားနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် ကေိုတငမ် ဲ
ြပဿနာများေှိရကောင်း၊ ကေိုတင်မဲများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
အမိန့်၊ ညွှန်ကေားချေ်များနှင့် ြပင်ေင်ချေ်များရပး၍ 
မရဲပးခိငု်းသညေ်ိ ုရတွ့ေရကောင်း၊ ဥပရဒေိ ုရေျာလ်နွ၍် 
မြေစရ်ကောင်း၊ ရေွးရောေပ်ွဥဲပရဒေိ ုရေျာလ်နွသ်ည့ ်
အမိန့်များေို ထုတ်ြပန်မှုမြပုသင့်ရကောင်း၊ သို့ရသာ် 
အေိပုါအချေမ်ျားေိ ုမျေေ်ယွြ်ပု၍ ေိဗုစြ်ေစသ်ညေ်ိ ု
အရကောင်းြပော ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန့်များေို 
ရတွ့ေရကောင်း။

ထည့်သွင်းရပြာကြားခဲ့
ရေွးရောေ်ပွဲမတိုင်မီရောင်ေွေ်သည့် ပါတီ 

မဲေွယ်စည်းရုံးရေးများတွင်လည်း ပါတီများ၏ ရြပာေို
လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သေ်၍ တေားမှေတမှု သံသယြေစ် 
စောများ ရတွ့ေှိရကောင်း၊ ပါတီ၏မူေါဒများ ရကေညာ၍ 
မေဲယွစ်ည်းရုံးော၌ပင ်ေငေ်ာြေတရ်တာေမ်ှုများ ေှလိာ 
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိအိရနြေင့ ်လတွလ်ပင်ပီးတေားမှေတ 
သည့ ်ရေွးရောေပ်ွြဲေစရ်ေးရောငေ်ေွရ်ပးေန ်ကေုံသည့ ်
ရနောတိုင်းတွင် ထည့်သွင်းရြပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ လွတ် 
လပ်ငပီး တေားမှေတသည့် ရေွးရောေ်ပွဲြေစ်ရစရေး 
လုပ်ရောင်ရပးေန် အဓိေထားဦးတည်၍ ရြပာခ့ဲရကောင်း။

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပွဲေျင်းပြပုလုပ်ချနိ်
သည် COVID-19 ရောဂါြေစ်ပွားရနချနိ်ြေစ်ငပီး Social 
Distancing နငှ့အ်ည ီမရဲပးမှုများ ရောငေ်ေွခ်ဲေ့ရကောင်း၊ 
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မဲရပးမှုမှာ ၇၁ ောခိုင်နှုန်းြေစ်သည်ေိုရတွ့ေှိေရကောင်း၊ 
မစဲာေင်းေလဒမ်ျားေိ ုစစရ်ေးခဲေ့ာတငွလ်ည်း ေွာဟမှု 
များစွာရတွ့ေှခိဲေ့ငပီး ရတွ့ေှခိျေမ်ျားေိလုည်း ထတုြ်ပန ်
ရကေညာခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့ မဲစာေင်းလွဲမှားရနမှုများေို 
ြပန်လည်စိစစ်ရပးေန် အကေိမ်ကေိမ်ရြပာေိုခဲ့ရကောင်း၊ 
ငမိတ်ငမို့နယ်တွင် မဲမသမာမှုရပါင်း ၅ ရသာင်းရေျာ်နှင့် 
ေျွန်းစငုမို့နယတ်ငွ ်မမဲသမာမှုရပါင်း ၃ ရသာင်းရေျာေ်ှငိပီး 
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြေင့်ေိုပါေ ၁၀ သန်းရေျာ် 
ေှခိဲသ့ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ မစဲာေင်းလမိလ်ညမ်ှုသည ်
ေိုးေါးသည့်လုပ်ေပ်ြေစ်ငပီး ရိုးရိုးသားသားြေင့် လုပ် 
ရောင်လှေင် မဲနိုင်မည်ြေစ်ရသာ်လည်း ရိုးရိုးရြေပါေ 
ရအာင်ြမင်မည့်စာရမးပွဲေို မတန်တေအမှတ်လိုချင် 
သြေင့ ်မသမာသည့န်ည်းြေင့ ်လပုရ်ောငသ်ညန်ငှ့ ်တရူန 
ရကောင်း၊ ထိုသို့ မဲစာေင်း မှားယွင်းရနမှုများေို ရြေေှင်း 
ရောင်ေွေ်ရပးြခင်းမေှိသည့်အြပင် တတိယအကေိမ် 
လွှတ်ရတာ်ရခါ်ယူ၍ အစိုးေအသစ်ေွဲ့ေန် အတင်းအဓမ္မ 
ကေစံညက်ေိုးပမ်းလာမှုများရကောင် ့တပမ်ရတာအ်ရနြေင် ့
ေွဲ့စည်းပုအံရြခခဥံပရဒ (၂၀၀၈ ခနုစှ)်ပါ ြပဋ္ဌာန်းချေ်များ 
နှင့်အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရေရော်ေါေီလ ၁ ေေ်မှစ၍ 
နိငုင်ရံတာ၏်တာေနမ်ျားအား ပဒုမ် ၄၁၇ နှင့် ၄၁၈ တ့ုိအေ 
ရောင်ေွေ်ခ့ဲငပီး ပုဒ်မ ၄၁၉ အေ နုိင်ငံရတာ် စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီေို ေွဲ့စည်းရောင်ေွေ်ခဲ့ေြခင်း ြေစ်ရကောင်း၊ 
ထိသုို ့ေွဲ့စည်းောတငွလ်ည်း တပဘ်ေ်၊ အေပဘ်ေ် မှေတ 
ရအာင ်ေွဲ့စည်းထားြခင်းြေစင်ပီး တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ြပည ်
နယရ်ောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌများေိ ုအေပသ်ားများြေင့သ်ာ ေွဲ့စည်း 
ရပးခဲ့ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနြေင့် စစ်မှန်သည့် ဒီမို 
ေရေစီြေစ်ရစရေး၊ စည်းေမ်းေှိငပီး ခိုင်မာသည့် ဒီမို 
ေရေစြီေစရ်စရေး ရခတ္တတာေနယ် ူထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွ ်
ရနြခင်းသာြေစ်ရကောင်း။

ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေြ်ရန
စတင်တာေန်ယူသည့် ပထမေေ်သတ္တပတ် 

အတငွ်း တညင်ငမိရ်အးချမ်းခဲရ့သာလ်ည်း ဒတုယိအပတမ် ှ
စတင်၍ ေူပူမှု၊ ေန္ဒြပမှုများြေစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့ 
ေန္ဒြပမှုများမှာ ေိဗုစေ်ာလအကေပအ်တည်း ထနိ်းချုပမ်ှု၊ 
တစ်ြခား တစ်ေေ်ေလည်း ရေွးရောေ်ပွဲ မဲမသမာမှု 
အရပါ် ယခလုိရုောငေ်ေွြ်ခင်းရကောင့ ်မခမံေပန်ိငုသ်မူျား 
ရကောင့ ်ြေစပ်ွားရနြခင်းြေစရ်ကောင်း၊ ေပူေူန္ဒြပမှုြေစစ်ဉ ်

များ အားလုံးေိ ုြမနမ်ာနိငုင်ေံတဲပေ်ွဲ့ေငမ်ျားြေင့ ်အငအ်ား 
အနည်းေုံးနှင့် အသေ်သာေုံးြေစ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 
ရောငေ်ေွရ်နရကောင်း၊ ယခအုခါ ေပူေူန္ဒြပသည့အ်ေင့ ်
မ ှမင်းမဲစ့ရိေုေ်နသ်ည် ့ဥပရဒချ ိုးရောေမ်ှုအေင်မ့ျားမ ှ
တစေ်င့ ်ပွိုင့ ်၂၂ ရသနတ၊် တမူီးရသနတ၊် ရလရသနတ၊် 
လေ်လပုရ်သနတ၊် လေလ်ပုလ်ေပ်စဗ်ုံးများ၊ မီးပလုင်း၊ 
မီးေွင်းေဲ့သို့ရသာ အေျေ်အရမှာင့်လေ်နေ်များေို 
ေိုင်ေွဲ၍ နိုင်ငံရတာ်အုပ်ချုပ်ရေး အရောေ်အဦများ၊ 
ေစဲခန်းများ၊ တေားရေးေိငုေ်ာ အရောေအ်ဦများအြပင ်
ရုိးသားရအးချမ်းစွာ ရနထုိင်လုိသည့် ြပည်သူတ့ုိ၏ ရနအိမ် 
အရောေ်အဦများ၊ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား မီးရှို့ 
ေျေ်ေီးြခင်းများ၊ ေင်ရောေ်စီးနင်းေန် ကေိုးပမ်းအား 
ထုတ်မှုများ စသည့် လေ်နေ်ေိုင်အကေမ်းေေ်သည့် 
အေင့်သို့ ေူးစေ်အသွင်ရြပာင်းလာခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိ 
လာေရကောင်း၊ ထို့ြပင် ြပည်တွင်း ြပည်ပေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု 
များြေင့ ်တညရ်ောေထ်ားရသာ စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျားေိ ု
မီးရှို့ေျေေ်ီးြခင်း၊ လုခံခုံရေးတပေ်ွဲ့ေငမ်ျားအား လေန်ေ ်
ေိုင်အကေမ်းေေ် တိုေ်ခိုေ်လာြခင်းတို့ ြပုလုပ်လာ 
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မည်သို့မှေ မတတ်သာသည့်အေုံး 

ပငိမ်းချမ်းရေးလုြ်ငန်းစဉ်များ

ရအာင်ပမင်ရအာင် ဆြ်လြ်

လုြ်ရဆာင်လျြ်ေှိ၊

ပဖတ်သန်းခဲ့ေသည့် အရတွ့အကြုံများပဖင့် 

နိုင်ငံရတာ်ြို ေြ်စုံဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရအာင် 

လုြ်ရဆာင်သွားမည်ပဖစ်၊ ေီမိုြရေစီနှင့် 

ဖြ်ေေယ်စနစ်ြို အရပခခံသည့် 

ပြည်ရထာင်စုြို ခိုင်ခိုင်မာမာ 

တည်ရဆာြ်ေန်ပဖစ်။
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လုံခခုံရေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး၊ နယ်ရြမရအးချမ်းသာ 
ယာရေးတိုေ့ိ ုပိမုိထုရိောေစ်ွာ ရောငေ်ေွန်ိငုေ်နအ်တေွ ်
ေနေ်နုတ်ိငု်းရဒသကေီး လှိုငသ်ာယာငမို့နယ၊် ရေှေြပညသ်ာ 
ငမို့နယ်၊ ဒဂုံငမို့သစ်(ရတာင်ပိုင်း) ငမို့နယ်၊ ဒဂုံငမို့သစ် 
(ရြမာေ်ပိုင်း) ငမို့နယ်၊ ရြမာေ်ဥေ္ကလာပငမို့နယ်နှင့် 
ဒဂုံငမို့သစ်(ေိပ်ေမ်း) ငမို့နယ်တို့တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး 
(Martial Law) ထတုြ်ပန ်ရောငေ်ေွခ်ဲေ့ရကောင်း၊ လငူယ ်
လူေွယ်များေို အမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဉ်ရေျးမှု 
ေင်းမဲရ့စသည့ ်လပုရ်ောငခ်ျေမ်ျား လပုရ်ောငလ်ာရစ 
ေန်၊ ေူပူအကေမ်းေေ်မှုများ ြေစ်ရပါ်လာရစေန် ရနာေ် 
ေယွမ် ှရသွးထိုးလှုံ့ရောမ်ှုများ လပုရ်ောငရ်နသညေ်ိ ု
ရတွ့ြမင်ေငပီး နိုင်ငံရတာ်အတွေ် အန္တောယ်ေှိသည့် 
လုပ်ေပ်များပင်ြေစ်ရကောင်း။

ထုတ်ပြန်ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ
လေ်ေှိအချနိ်တွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောငစ်အီရနြေင့ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်၅ ေပေ်ိ ုချမတှရ်ောင ်
ေေွလ်ျေေ်ှငိပီး ပထမဦးစားရပးအရနြေင့ ်မစဲာေင်းများေုိ 
စိစစ်လျေ်ေိှငပီး ရတွ့ေိှချေ်များေုိ ထုတ်ြပန် ရကေညာလျေ ်
ေှေိာ အလုံးစုငံပီးစီးပါေ ရပါင်းချုပစ်ာေင်းများေိ ုေေ ်
လေ်ထုတ်ြပန်ရကေညာသွားမည် ြေစ်ရကောင်း၊ ထို့ြပင် 
စစ်ရေးေန် လုိအပ်သည်များေုိ စစ်ရေးလျေ်ေိှငပီး အဂတိ 
လိေုစ်ားမှုေိငုေ်ာရတွ့ေှခိျေမ်ျားေိလုည်း သတင်းများ 
ထုတ်ြပန်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်၏ 
နိုင်ငံရေး ၊  စီးပွားရေး ၊  လူမှုရေး အဘေ် ဘေ်မှ  
ေွံ့ ငေိုးတိုးတေ်ရအာင်  လုပ် ရောင်ေမည် ြေစ် ငပီး  
COVID-19 ရောဂါြေစပ်ွားမှုရကောင့ ်ရေျာင်းများပတိထ်ား 
ေြခင်းသည ်ရေျာင်းသားရေျာင်းသမူျားနငှ့ ်မဘိတစဦ်း 
ချင်းစ၏ီ နစန်ာေုံးရှုံးမှုအြပင ်တိငု်းြပညအ်တေွလ်ည်း 

နစ်နာေုံးရှုံးမှုပင် ြေစ်ရသာရကောင့် ရေျာင်းများ စနစ် 
တေျ ြပနလ်ညေွ်င့လ်စှန်ိငုရ်ေးအတေ်ွ ကေိုတငြ်ပငေ်င ်
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ လူစုလူရေး မြေစ်ရစေန်၊ 
မသမာသူများေ လှုံ့ရော်မှုမေှိရစေန်၊ ရေျာင်းများေို 
ယခင်အတိုင်းပင်ထားေန် အကေံြပုမှုများ ေှိရသာ်လည်း 
မိမိ၏ခံယူချေ်မှာ ရေျာင်းတစ်နှစ်ပိတ်ထားလှေင် တစ်နှစ် 
နစ်နာမည်ြေစ်၍ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်မည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ထို့ြပင် ငငိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရအာင်ြမင်ရအာင် 
ေေ်လေ်လုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ြေတ်သန်းခဲ့ေ 
သည့ ်အရတွ့အကေုံများြေင့ ်နိငုင်ရံတာေ်ိ ုဘေစ်ုေံွံ့ငေိုး 
တိုးတေရ်အာင ်လပုရ်ောငသ်ွားမည ်ြေစရ်ကောင်း၊ ဒမီိ ု
ေရေစနီငှ့ ်ေေဒ်ေယစ်နစေ်ိ ုအရြခခသံည့ ်ြပည်ရထာငစ် ု
ေို ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ရောေ်ေန်ြေစ်ရကောင်း။

အဓိြတာေန်ေှိ
တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်သည် နိုင်ငံရတာ်

ောေွယ်ရေးတာေန် ြေစ် ငပီး  ြပည်ပအန္တောယ်ေို  
ောေွယ်ေန် အဓိေတာေန်ေှိရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း 
ရခတ်အေေ်ေေ် ြပည်တွင်းရသာင်းေျန်းမှုများေို 
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ေသြေင့် ယရန့ထေ်တိုင် ပါေင် 
ရောင်ေွေ်ရနေြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်လည်း 
ြပည်တွင်းလုံခခုံရေးတွင် အဓိေတာေန်ေှိသည့် ြမန်မာ 
နိုင်ငံ ေဲတပ်ေွဲ့ေင်များ၏ စွမ်းေည်စွမ်းအားေို ြမှင့်တင်
ရောင်ေွေ်ရပးရနြခင်းပင်ြေစ်ရကောင်း။

မမိတိိုအ့ရနြေင့ ်တပမ်ရတာေ်ိ ုစမွ်းေညစ်မွ်းအား 
ြမင့မ်ားသည့၊် တိေုစ်မွ်းေည၊် တိေုစ်မွ်းအား ရောင်းမနွ ်
သည့် တပ်မရတာ်ြေစ်ရအာင် အငမဲတမ်းရလ့လာ၊ ရလ့ေျင့်၊ 
လိုေ်နာကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ လုပ်ရောင်ေမည်ြေစ် 
ရကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း၏ စွမ်းရောင်ေည် ရောင်းမွန်မှ 
သာလှေင ်Team work ေေှငိပီး အေွဲ့လိေု ်စမွ်းရောငေ်ည ်
များလည်း ရောင်းမနွလ်ာမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ မမိတိာေန ်
ေိ ုရိုးရိုးသားသားနငှ့ ်ရေျပနွရ်အာင ်ထမ်းရောငက်ေေန ်
လိရုကောင်း၊ တစဦ်းချင်း အသစိတိ ်ဓာတရ်ောင်းမနွစ်ွာြေင့ ်
ကေိုးစားရောင်ေွေ်ငပီး မိမိတို့တစ်ဦးချင်းမှ မိမိေိုယ် 
ေုိယ်နှင့် မိမိတပ်ေုိရောင်းရအာင် ကေိုးစားငပီး တပ်မရတာ်၊ 
တုိင်းြပည်နှင့် လူမျ ိုး၏ဂုဏ်ေုိ ြမှင့်တင်နုိင်ရအာင် ကေိုးစား 
လုပ်ရောင်သွားကေေမည်ြေစ်ရကောင်းြေင့် ရြပာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်း 
အရေး(၇/၂၀၂၁)ေို မတ်လ ၂၂ ေေ်ရန့ နံနေ်ပိုင်းတွင ်
ရနြပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်
အမှာစေားရြပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ် ီဒတုယိ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကေည်း) ဒုတိယ ဗုိလ်ချုပ်
မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီအေွဲ့ေင်များြေစ်ကေသည့် 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ြမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးြမင့ထ်နွ်း၊ မန်းငငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ 
ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ 
ဦးစိုင်းလုံးေိုင်၊ ရစာဒန်နီယယ်နှင့် ရဒါေ်တာ ဗညား 
ရအာင်မိုး၊ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရအာင ်
လင်းရဒွး၊ တွဲေေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ေေဲင်းဦးနငှ့ ်ြပညထ်ရဲေးေနက်ေီးဌာန ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအစည်းအတေး (၇/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၂−၃−၂၀၂၁ )

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးစိုးထွဋ်တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ဦးစွာ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ 

ေ အေွင့်အမှာစေားရြပာကေားောတွင် ယခင်အစည်း 
အရေးများတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ 
ေည် မှန်းချေ်တာေန်များေို ချြပရေွးရနွးခဲ့ကေငပီး 
ရောင်စီေင်များေ ရဒသအလိုေ်အရြခအရနများနှင့် 
တိငု်းြပည၏် လိအုပခ်ျေအ်ရြခအရနများေိ ုတငြ်ပော 
အြပန်အလှန် ညှိနှိုင်းရေွးရနွး အရောင်အထညရ်ော်မှု
များေှခိဲသ့ြေင့ ်လုပ်ငန်းများ အထိုေ်အရလျာေ် ရအာင ်
ြမင်ရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ မိမိတို့အရနြေင့ ်
မည်သည့် ရဒသ၊ မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့်တိုင်းေင်း 
သားအြေစ ်ပါေငရ်ောငေ်ေွရ်နကေသညြ်ေစရ်စ ရောငစ် ီ
အေွဲ့ေင်များအားလုံးအရနြေင့်  တိုင်း ြပည်အေျ ိုး 
ရောငေ်ေွလ်ိသုည့စ်တိြ်ေင့ ်အားလုံးစရုပါင်းရောငေ်ေွ ်
ကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ယခင်အစည်းအရေးများတွင် 
ရောငစ်ေီငမ်ျား ရေွးရနွးခဲ့သည့် ဥပရဒများြပန်လည ်
စိစစ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အချ ို ့ြပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပရဒ 
များသည် ဥပရဒသတ်မှတ်ချေ်များနှင့် ညီညွတ်မှု ေှိ/
မေှိ စိစစ်ရောင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ လုံခခုံရေးအေရောင ်
ေွေ်သင့်သည့်ဥပရဒများေိုလည်း ြပဋ္ဌာန်းထားငပီး 
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ြေစ်၍ အေိုပါ ဥပရဒများေို ထိန်းရေျာင်းရောင် 
ေွေ်မှုနှင့် ေျင့်သုံးမှုများေို စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန် 
လိုရကောင်း။ 

စာသင်ရြျာင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး 
မိမိတို့ရောင်စီ  စတင်တာေန်ယူချ နိ်မှစ၍ 

စာသင်ရေျာင်းများ ြပန်လည်ေွင့် လှစ်ရေးအတွေ် 
စမီရံောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောငေ်ေွခ်ျနိတ်ငွ ်
အရြခခံပညာရေျာင်းများမှ ေော ေောမအချ ို့ CDM 
ြပုလပုြ်ခင်းများေှရိကောင်း၊ ရေျာင်းများ ြပနလ်ညေ်ငွ့လ်စှ ်
နိငုရ်ေးအတေွ ်အထေတ်န်းနငှ့ ်အလယတ်န်းရေျာင်း 
များမှ ရေျာင်းအုပ်ကေီးများအား မွမ်းမံသင်တန်းများ 
ေွင့်လှစ်ချနိ်တွင် ပျေ်ေွေ်သည့် ေော ေောမအချ ို့ 
ေှိရကောင်း၊ ပျေ်ေွေ်မှုြေစ်ပွားသည့် ေော ေောမ 
များသည် CDM ြပုလုပ်ေန်အတွေ် ငခိမ်းရြခာေ်ခံေမှု
များေှိြခင်းရကောင့်ဟု သိေှိေရကောင်း၊ အေင့်ြမင့်ပညာ 
တေ္ကသိလု၊် ရောလပိမ်ျားမ ှေော ေောမများနငှ့ ်ရေးရု ံ
များမှ ေောေန်များလည်း အလားတူငခိမ်းရြခာေ်ခံေမှု
များေှိသည်ဟု သိေှိေရကောင်း၊ မိမိတို့အား ငခိမ်းရြခာေ် 
ရနသူများေို သေ်ေိုင်ောသို့ သတင်းပို့တိုင်ကေားေန် 
လိုရကောင်း၊ အချ ို့ ေော ေောမများနှင့် ေောေန်များ 
အရနြေင့် တာေန်များ ြပန်လည်ထမ်းရောင်လိုရသာ် 
လည်း အရေးယူခံေမည်ေို စိုးေိမ်သည့်အတွေ်ရကောင့် 
ပျေ်ေွေ်မှုများေှိရနရကောင်း။

အစားထိုးခန့်အြ်နိုင်ရေး
ေန်ထမ်းများ အများစုမှာ နှစေ်ာလေှည်ကောစွာ 

ေတည်းေ တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ ကေသူများ ြေစ်  
ရကောင်း၊ ေန်ထမ်းများအရနြေင့် မိမိတို့သေ်ေိုင်ော 
လုပ်ငန်းတာေန်များေို  ြပန်လည်ထမ်းရောင် ကေ 
ရစလိရုကောင်း၊ သရဘာထားမတိေုေ်ိငုမ်ှုများေှနိိငုရ်သာ်
လည်း နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းသည် မည်သည့်အစိုးေတာေန် 
ယသူညြ်ေစရ်စ နိငုင်ံတ့ာေနေ်ိ ုရေျပနွစ်ွာထမ်းရောင ်
ေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း 
စည်းေမ်းများေိ ုလိေုန်ာေမည်ြေစင်ပီး မမိတိို့လုပ်ငန်း 
တာေနမ်ျားအား ပျေေ်ေွရ်နမှုမှာ ြပစမ်ှုေျူးလနွသ်ည့ ်
အေင့် မဟုတ်ပါေ ေန်ထမ်းစည်းေမ်းရောေ်ေျေ်မှု
သာြေစသ်ြေင့ ်ပထမအကေမိ ်အရနြေင့ ်ခေံနေ်တလိေ်
မတှရ်ေးထိုးခိငု်းမညြ်ေစင်ပီး ထပမ်စံည်းေမ်းရောေေ်ျေ ်

လာမှသာ ေန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အရေးယူရောင်
ေွေ်သွားမည် ြေစ်ရကောင်း ၊  ေောေန်များ  CDM 
ြပုလုပ်မှုရကောင့်  ရေးရုံအချ ို့  ပိတ်ထားေသြေင့်  
တပမ်ရတာမ် ှေိငု်းေန်းေညူ ီရောငေ်ေွရ်ပးေန ်ရဒသခ ံ
ြပည်သူများေ ရတာင်းေိုမှုများေှိရကောင်း၊ တာေန် 
ြပန်လည်ထမ်းရောင်လိုသည့် ေန်ထမ်းများ တာေန် 
ြပန်လည်ထမ်းရောင်မှုေို ခွင့်ြပုထားငပီး ေေ်လေ် 
တာေန်ထမ်းရောင်မှုမေှိသည့် လစ်လပ်ရနောများတွင် 
အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ် 
ရကောင်း။

ငပီးခဲသ့ည့ ်တစလ်တာောလအတငွ်း ဒမီိေုရေစ ီ
စနစ်အေ ေန္ဒြပမှုများမှတစ်ေင့် ေူပူမှု အကေမ်းေေ်မှု 
အေင့သ်ိုရ့ောေေ်ှလိာရကောင်း၊ ပထမအေင့အ်ရနြေင့ ်
ေန္ဒြပမှုေိ ုထနိ်းသမိ်းသည့ ်လုခံခုံရေးတပေ်ွဲ့ေငမ်ျားအား 
ခဲြေင့်ရပါေ်ြခင်းသာြပုလုပ်ောမှ ဒုတိယအေင့်အရန 
ြေင့ ်ဂျငေ်လမိျား၊ ေနု်းသီးများ၊ လေလ်ပုရ်သနတမ်ျား 
ြေင့် ပစ်ခတ်ြခင်းများ ရောင်ေွေ်လာသည့်အြပင် ဓား 
ြေင့ခ်တုြ်ခင်းများ၊ လုခံခုံရေးတပေ်ွဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်ြပညသ်မူျား 
အချင်းချင်း သတ်ြေတ်ြခင်းများအထိ ရောင်ေွေ်လာ 
ရကောင်း၊ ထို့အြပင် နိုင်ငံ၏ေုန်ထုတ်စွမ်းအားစုတွင် 
အရေးကေီးရသာ ြပည်တွင်း ြပည်ပေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုြေစ်
သည့် စေ်ရုံအလုပ်ရုံများေို မီးရှို့ေျေ်ေီးြခင်းများနှင့ ်
လုယေ်ြခင်းများအထိ ရောင်ေွေ်လာသြေင့် စစ်အုပ ်
ချုပ်ရေး(Martial Law)အမိန့်ထုတ်ြပန် ထိန်းသိမ်းေ 
သည်အထိ ရောင်ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ေူပူမှုများအား 
နှမိန်ငှ်းောတငွ ်လုခံခုံရေးတပေ်ွဲ့ေငမ်ျားအရနြေင့ ်ဥပရဒ 
နှင့် အညီသာ အေင့်အလိုေ် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ် 
ရနရကောင်း။

နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ေပိုင်ခွင့်ေှိသည့် နိုင်ငံသား 
တိုင်းနှင့် တိုင်းေင်းသားတိုင်း နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ေေှိ 
ရေး မြေစ်မရနရောင်ေွေ်ရပးေမည်ြေစ်ရကောင်း ၊ 
နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ေေှိရေးအတွေ် 
ရောင်စီေင်များမှ သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် ေိုင်းေန်း 
ေူညီပူးရပါင်းရောင်ေွေ်သွား ကေေန်လိုရကောင်း ၊ 
မဲစာေင်းများစိစစ်ချနိ်တွင် ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး 
ေမွ်းခခေံနု်းငမို့နယတ်ငွ ်မတှပ်ုတံငမ်ေှဘိ ဲမရဲပးသမူျား 
များစွာေှိသည်ေို စစ်ရေးရတွ့ေှိေရကောင်း၊ အေိုပါ 
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မတှပ်ုတံငမ်ေှဘိ ဲမရဲပးခဲသ့မူျားထတဲငွ ်မမိတိို့တိငု်းေင်း
သားလမူျ ိုးများ မဟတုသ်ညေ်ိ ုစစရ်ေး ရတွ့ေှေိသြေင့ ်
နိုင်ငံတစ်ေန်းတွင် ထိုေဲ့သို့ရသာ မှတ်ပုံတင်မေှိသည့် 
မိမိတို့ တိုင်းေင်းသားမဟုတ်သူများ မည်မှေေှိရနမည်ေို 
မသိေှိနိုင်ရကောင်း၊ မဲစာေင်းများ စိစစ်ချနိ်တွင် ေန္ဒမဲ 
လေ်မှတ်များ ပိုရိုေ်ထားမှုများ၊ သိန်းနှင့်ချ၍ီ ေန္ဒမဲ 
လေ်မှတ်များ ရပျာေ်ေုံးြခင်းနှင့် အချ ို့ေန္ဒမဲလေ် 
မှတ်များ ပိုရနသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

ပဂု္ဂလေိဘဏမ်ျား ြပနလ်ညေွ်င့လ်စှရ်ေးအတေ်ွ 
ဗဟိုဘဏ်မှ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ ေွင့်လှစ် 
ခွင့်ရပးထားရကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များအရနြေင့် 
နိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း 
စည်းေမ်းများေို လိုေ်နာမှုမေှိဘဲ ဘဏ်ပိတ်ထားမှု 
သည ်ဥပရဒအားရောေေ်ျေြ်ခင်းြေစသ်ြေင့ ်စည်းေမ်း 
နှင့်အညီ အရေးယူရောင်ေွေ်သွားေမည် ြေစ်ရကောင်း၊ 
အလုပ်အေိုင် အခွင့်အလမ်းများ ြပန်လည်ေေှိရစရေး 
အတွေ် ပိတ်ထားသည့် စေ်ရုံအလုပ်ရုံများ ြပန်လည် 
ေွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်နှင့်  ြပည်တွင်းေုန် 
ထတုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်း SME များအား အြမနေ်ုံးြပနလ်ည ်

ေွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ေုန်စည်စီးေင်းမှုအတွေ် ပို့ရောင်ရေးလုပ်ငန်းများ 
ပုံမှန်အတိုင်း  ြပန်လည်လည်ပတ်နိုင်ေန်အတွေ် 
သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် အရလးထားရောင်ေွေ် 
သွားကေေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။

ေှင်းလင်းတင်ပြ
ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များ ြေစ်ကေသည့် 

ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းငငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးေိုင်၊ 
ရဒါေ်တာ ဗညားရအာင်မိုးနှင့် ရစာဒန်နီယယ်တို့ေ ေွံ့
ငေို းမှုအနည်းေုံးနိုင်ငံစာေင်းမှ အြမန်ေုံးလွတ်ရြမာေ် 
နိငုေ်န ်တစိေုမ်တမ်တ ်ေေလ်ေရ်ောငေ်ေွ ်သွားရေး၊ 
လှိုင်သာယာငမို့နယ်တွင် ေျူးလွန်ခဲ့သည့် လူသတ် 
တေားခံများေို ထိရောေ်စွာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ေန် 
အလျင်အြမန် ရောင်ေွေ်ရေး၊ CDM လှုပ်ေှားမှုများနှင့် 
ပတ်သေ်၍ ရနာေ်ေွယ်မှ ကေိုးေိုင်လှုံ့ရော်ရနသူ 
များအား ရောထ်တုရ်ေး၊ ေနထ်မ်းများအတေွ ် လုခံခုံသည့ ်
အောအေယွရ်ပးရေး၊ သတင်းအမှားများ ြေန့်ချရိနြခင်း 
အရပါ် တုံြ့ပနရ်ောငေ်ေွသ်ွားရေး၊ အပုခ်ျုပရ်ေးယန္တေား 
နှင့် ပညာရေး၊ ေျန်းမာရေးေဏ္ဍများ ပုံမှန်လည်ပတ် 
နိုင်ရေး၊ ြမန်မာ့ ရေျာေ်မျေ်ေတနာြပပွဲတွင် ရေျာေ် 
စိမ်းများ ထည့်သွင်းြပသရောင်းချနုိင်ရေး၊ နယ်စပ်ေုန်
သယွရ်ေးေစိ္စေပမ်ျားတငွ ်Government to Government 
၊ Bank to Bank စနစြ်ေင့ ်ချတိေ်ေ် ရောငေ်ေွန်ိငုရ်ေး၊ 
ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရဒနှင့် မေိုေ်ညီသည့် အသင်း 
အေွဲ့များအား ြပန်လည်စိစစ်ရောင်ေွေ်ရေး၊ ရဒသ 
အလိေု ်ငမို့နယစ်ညပ်ငသ်ာယာရေးအေွဲ့များ ြပနလ်ည ်
ြပင်ေင်ေဲွ့စည်းရေး၊ ေခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းေိှ တုိေ်ပဲွရေှာင် 
ြပည်သူများ ရနေပ်ြပန်နိုင်ရေး၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်းများ 
နှင့်ပတ်သေ်၍ ေန့်သတ်ချေ်များ ရြေရလှော့ရပးရေး၊ 
ပုဂ္ဂလိေဘဏ်များ ပုံမှန်ြပန်လည် ေွင့်လှစ်လည်ပတ် 
သွားနိငုရ်ေး၊ ဘေုားသုံးေ ူနယစ်ပ ်ဂတိတ်ေားေငြ်ပနလ်ည ်
ေွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ ဘုေားသုံးေူ ရဒသ ခေီးသွားလုပ်ငန်း
များေွံ့ငေိုးရေးနှင့် လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှု ရောင်းမွန် 
ရစရေး၊ ရေး-ထားေယ ်မဟာဓာတအ်ားလိငု်း သယွတ်န်း 
ရေးေိစ္စ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ရေး၊ တိုင်းေင်းသား 
လေ်နေ်ေိုင်အေွဲ့များနှင့် ပိုမိုနီးေပ်စွာ ရတွ့ေုံငပီး 

သောေသယံဇာတများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုြို 

ရလျှာ့ချပြီး တိုင်းပြည်၏အေန်အပဖစ် 

ထိန်းသိမ်းထားေှိေန် လိုအြ်၊

အလားတူ စွမ်းအင်အေင်းအပမစ်များြို 

ထိန်းသိမ်းေန် လိုအြ်ပြီး 

ပြန်လည်ပြည့်ပဖိုးပမဲ စွမ်းအင်များပဖစ်သည့် 

ရေစွမ်းအင်နှင့် ရနစွမ်းအင်တို့မှ

လျှြ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်ယူသုံးစွဲသွားေန်လို။
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ငငိမ်းချမ်းရေးေိစ္စေပ်များ ေေ်လေ်ရေွးရနွးရေး၊ 
လွတ်လပ်၍ တေားမှေတသည့် ရေွးရောေ်ပွဲ ေျင်းပ 
နိငုရ်ေး၊ အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျားနငှ့ ်နယြ်ခားေနုသ်ယွရ်ေး 
လပုင်န်းများ စနစတ်ေျရောရ်ောငရ်ေးနငှ့ ်အရောေ ်
အခွန်မူေါဒများ ရြေရလှော့ရပးရေး၊ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း 
တေားမေင် နိုင်ငံြခားသားများေင်ရောေ်မှု ထိန်းချုပ် 
နိငုရ်ေး၊ လရူနေပေ်ေွမ်ျားအတငွ်း စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျား 
တညရ်ောေထ်ားေှမိှုများ ြပနလ်ညစ်စိစရ်ပးရေးတိုန့ငှ့ ်
စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းတင်ြပကေသည်။

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်းေ ေချင် 
ြပည်နယ်နှင့်ေခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း မိုင်းေှင်းလင်းရေး 
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွင်ပီးစီးမှုနငှ့ ်ေေလ်ေေ်ငှ်း လင်း 
ရောငေ်ေွမ်ည့အ်ရြခအရနတိုေ့ိ ုေငှ်းလင်း တငြ်ပသည။်

ရပဖရလျှာ့ရဆာင်ေေြ်ရြးလျြ်ေှိ
တင်ြပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ် 

စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌေ ြမန်မာနိုင်ငံအား 
ေွံ့ငေိုးမှုအနည်းေုံးနိငုင်စံာေင်းမ ှအြမနေ်ုံး လတွရ်ြမာေ ်
နိုင်ေန် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ခေီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သေ်၍ ေန့်သတ်ချေ ်
များေို ရြေရလှော့ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
တိုင်းရဒသကေီးနှင့် ြပည်နယ်အလိုေ် ငမို့နယ်စည်ပင ်
သာယာရေးအေွဲ့များေို ြပန်လည်စိစစ်နိုင်ရေး ညွှန်
ကေားရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ဘုေားသုံးေ ူ
ရဒသ လမ်းပန်းေေသ်ယွမ်ှု ရောင်းမနွရ်စရေးအတေွ ်
ရေေှည်ရမှော်မှန်းရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ငငိမ်းချမ်းရေးေိစ္စ နှင့်ပတ်သေ်၍ ဦးစီးရော်မတီ၊ 
လပုင်န်းရောမ်တမီျား အေင့ေ်င့ေ်ွဲ့စည်းငပီး ရောငေ်ေွ ်
လျေ်ေှိရကောင်း။

ငမတိရ်ဒသတငွ ်ရေအားလှေပစ်စစ်မီေံနိ်း ရလးခ ု
“စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိငပီး ရဒသအတွင်း လှေပ်စစ် 
ဓာတ်အားေေှိရေး ရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ငမိတ်ငမို့ငါးရလလံရေးနှင့် ထားေယ်စေ်မှုေုန် လုပ်ငန်း 
များေိုလည်း  ေေ်လေ်အရောင်အထည်ရော်  
ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ သဘာေသယံ 
ောတများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုေို ရလှော့ချငပီး တိုင်းြပည်၏ 
အေန်အြေစ် ထိန်းသိမ်းထားေှိေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
အလားတူ စွမ်းအင်အေင်းအြမစ်များေို ထိန်းသိမ်းေန ်
လိုအပ်ငပီး ြပန်လည်ြပည့်ငေိုးငမဲ စွမ်းအင်များြေစ်သည့ ်
ရေစွမ်းအင်နှင့် ရနစွမ်းအင်တို့မှ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်ယူသုံးစွဲသွားေန်လိုရကောင်း၊ ြပည်ပနိုင်ငံများသို ့
သစ်တင်ပို ့မှုများအား ေုန် ကေမ်းတင်ပို ့ ြခင်းထေ် 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေုန်ရချာထုတ်လုပ်၍ တင်ပို ့ ြခင်း 
လုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်ေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ သစ် 
ရတာများ ြပန်လည်စိုေ်ပျ ို းေန်လိုအပ်ငပီး သယံောတ 
နှင့် သဘာေပတ်ေန်းေျင်ေို ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းေန် 
လိုအပ်ရကောင်း။

ရောင်စီေင်များအရနြေင့် အရတွ့အကေုံများစွာ 
ေှိသူများ ြေစ် ကေသည့်အတွေ် ယင်းအရတွ့အကေုံ 
များအရပါ် အရြခခ၍ံ နိငုင်ရံတာအ်တေွ ်အရောင်းေုံး 
ြေစ်ရစေန်နှင့် မှတ်ရေျာေ်တင်ခံေရစေန် ရောင်ေွေ် 
သွားေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ စုရပါင်းတိုင်ပင် ရေွးရနွးလုပ် 
ရောင်သွားမည်ေိုပါေ အခေ်အခဲများေို ရေျာ်လွှား 
နိငုမ်ညြ်ေစင်ပီး လပုင်န်းများရအာငြ်မငရ်အာင ်ရောငေ်ေွ ်
နိုင်မည်ဟု အြပည့်အေ ယုံကေည်ရကောင်း ရြပာကေားခဲ့ 
သည်။
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ြပည်ရထာင်စုနယ်ရြမ ရနြပည်ရတာ် ဒေ္ခိဏ 
သီေိငမို့နယ်ေှိ ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်တွင် တည်ထားပူရော ်
မည့် ဘူမိေဿမုြဒာ ထိုင်ရတာ်မူရေျာေ်ေစ်ဗုဒ္ဓရုပ်
ပွားရတာ်ြမတ်ကေီးတည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းေိုင်ော
များအား နိငုင်ရံတာသ်ဃံမဟာနာယေအေွဲ့ ေောရတာ ်
ကေီးများထံသို့ တငြ်ပရလှောေ်ထားြခင်းနှင့် ဩေါဒခံယ ူ
ြခင်းအခမ်းအနားေိ ုမတလ် ၂၅ ေေရ်န့ နနံေပ်ိငု်းတငွ ်
ရပုပ်ွားရတာြ်မတက်ေီး တညထ်ားေိုးေယွမ်ည့ ်ဒေ္ခဏိ 
သီေိငမို့နယ်ေှိ ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်မဂဂလာရနော၌ ေျင်းပ 
ြပုလုပ်သည်။
တြ်ရောြ်ကြည်ညို
 အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရတာ်သံဃမဟာနာယေ 
အေွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ မန္တရလးငမို့ ၊ ဗန်းရမာ်ရေျာင်းတိုေ် 
ပဓာနနာယေ၊ အဘိဓေမဟာေဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓေအဂ္ဂမ

ဟာသဒ္ဓမ္မရောတိေရဒါေ်တာဘဒ္ဒန္တ ေုမာောဘိေံသ 
ေောရတာ်ကေီး၊ နိုင်ငံရတာ် သံဃမဟာနာယေအေွဲ့ 
အေျ ိုးရတာ်ရောင်၊ သန်လျင်ငမို့၊ မင်းရေျာင်း ပထမ 
ြပန် စာသင်တိုေ်ပဓာနနာယေ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ 
အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မရောတိေဓေ ရဒါေ်တာ ဘဒ္ဒန္တ စန္ဒိမာ 
ဘိေံသနှင့် ဘွဲ့တံေိပ်ရတာ်ေေောရတာ်၊ သံဃာရတာ ်
များ ကေရောေ်ချးီြမှင့်ရတာ်မူကေငပီး နိုင်ငံရတာ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်၊ ရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယတပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီး
ချုပ် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ ်
မှူးကေီး စိုးေင်း၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ရေျးမှုေန်ကေီး
ဌာန ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေိုေို၊ ရနြပည်ရတာ် 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ရဒါေ်တာရမာင်ရမာင်နိုင်၊ ောေွယ် 

တနြပည်တော် ဒေ္ခိဏသီေိငမို့နယ်ေှိ ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်တော်ေွင် ေည်ေား 
ပူတော်မည့် ဘူမိေဿမုြဒာ ေိုင်တော်မူတေျာေ်ေစ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ြမေ်ကေီး 
ေည်တောေ်တေး လုပ်ငန်းေိုင်ောများအား ေင်ြပတလှောေ်ေားချေ်

( ၂၅−၃−၂၀၂၁ )
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ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ ရနြပည်ရတာ်
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် ေိတ်ကေားထားသည့် 
ဧည့်သည်ရတာ်များ တေ်ရောေ်ကေည်ညိုကေသည်။
 ဦးစွာ နရမာတဿ သုံး ကေိမ်ေွတ်ေိုဘုေား 
ေန်ရတာ့၍ အခမ်းအနားေို ေွင့်လှစ်ငပီး ဦးရောင် 
ဘုေားဒါယော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပေ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား 
ရတာ်ြမတ်ကေီး တည်ရောေ်ပူရော်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
တငြ်ပရလှောေထ်ားောတငွ ်ရနြပညရ်တာ၌် ဉာဏရ်တာ ်
၈၁ ရပအြမင့်ေှိ စေျင်ေင်းတုရတာ်ကေီးေို ြမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် ရထေေါဒဗုဒ္ဓသာသနာရတာ်ကေီး ခိုင်မာစွာ 
ထွန်းလင်းရတာေ်ပလျေ်ေှိသည်ေို ေမ္ဘာေိုြပသေန်၊ 
တိုင်းြပည်ရအးချမ်းသာယာမှုေှိရစေန်၊ ရုပ်ပွားရတာ် 
ြမတက်ေီးအား ြပညတ်ငွ်းြပညပ်ဘေုားေူးများ လာရောေ ်
ြခင်းြေင့ ်ရဒသတိုးတေစ်ညေ်ားမှုြေစရ်စေန၊် နိငုင်ရံတာ ်
ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်မှုအရထာေ်အေူြေစ်ရစေန် ဟူသည့် 
ေည်ေွယ်ချေ် ၄ ေပ်ြေင့် တည်ထားေိုးေွယ်ေန်လုပ်
ရောင်ခဲ့ြခင်းြေစ်ပါရကောင်း။ 
 အေိပုါ ဘမူေိဿမြုဒာ ထိငုရ်တာမ်ရူေျာေေ်စ ်
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားရတာ်ြမတ်ကေီးအြေစ် ထုေစ်ပူရော်မည့် 
စေျငရ်ေျာေ်ရတာက်ေီးေိ ုAngelo Mining Company 
မဦှးရအာငခ်ိငုသ်န်းမသိားစတုိုေ့ ၂၀၁၃ ခနုစှတ်ငွ ်Shwe 
Foundation သို့ လှူဒါန်းခဲ့ြခင်း ြေစ်ရကောင်း၊ ၂၀၁၇ 
ခနုစှရ်နှာင်းပိငု်းတငွ ်Shwe Foundation ၏ ရမတ္တာေပ ်
ခံချေ်အေ တပည့်ရတာ် တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်ဦးရောငသ်ည့ ်
ခုနစ်ေေ်သားသမီး ဘုေားဒါယော၊ ဒါယိောမတို့ေ 
သီတဂူေောရတာ်ဘုေားကေီး၊ ရေှေသုေဏ်ေောရတာ် 
ဘေုားကေီးနငှ့ ်ပါရမာေ္ခချုပေ်ောရတာဘ်ေုားကေီးတို၏့ 
ဩေါဒများနှင့်အညီ ရခတ်မီနည်းစနစ်များြေင့် ထုေစ် 
ပရူောန်ိငုေ်န ်ရောငေ်ေွခ်ဲြ့ခင်းြေစရ်ကောင်း၊ ၂၀၁၈ ခနုစှ ်
တငွ ်ရလလ့ာရေးလပုင်န်းများေိ ုစတငရ်ောငေ်ေွခ်ဲင့ပီး 
စေျငရ်ေျာေရ်တာက်ေီးမ ှထေွေ်ှလိာနိငုသ်ည့ ်အတိငု်း 
အတာ၊ ထုထည်နှင့် အြပစ်အနာအောေှိမှုအရြခအရန
များေိုသိေှိနိုင်ေန်ရေျာေ်ရတာ်ကေီးအားတူးရော်၍ 
X-Ray ရိုေ် စမ်းသပ်စစ်ရေးခဲ့ေပါရကောင်း။

ထိမုတှစေ်င့ ်ထေွရ်ပါ်လာသည့ ်ရေျာေရ်တာ ်

ကေီးအားလှဲ၍ အကေမ်းထည် ပုံရော်ကေည့်ရှုောတွင် 
ဉာဏ်ရတာ် ၆၅ ရပထွေ်ေှိနိုင်သည်ေို တွေ်ချေ်ေေှိ 
ော ပလ္လင်ရတာ် ၁၈ ရပ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ရေး လုပ် 
ရောင်ခဲ့ေပါရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေူလိုင်လတွင် 
သီတဂူေောရတာ်ဘုေားကေီးအား ပင့်ရောင်၍ လိုအပ် 
သည့်  လမ်းညွှန်မှာကေားမှုများေို  ဩေါဒခံယူခဲ့ပါ 
ရကောင်း၊ ထို့အတူ ရေှေသုေဏ်ေောရတာ်ဘုေားကေီး၊ ပါ
ရမာေ္ခချုပ်ေောရတာ်ဘုေားကေီးနှင့် ပါဠိတေ္ကသိုလ် 
ရေျာင်းတိေုေ်ောရတာက်ေီးတိုထ့မံလှည်း ဩေါဒနာယ ူ
ခဲ့ပါရကောင်း။

ထုေစ်ပူရော်သွားမည်ရုပ်ပွားရတာ်ြမတ်ကေီးေို 
ထေုစပ်ရူောေ်ာတငွြ်မတစ်ွာဘေုားေငှ၏် သုံးေယ့န်စှပ်ါး 
ရသာ လေ္ခဏာရတာက်ေီး၊ ေစှေ်ယရ်သာ လေ္ခဏာရတာ ်
ငယ်တို့နှင့် သင့်ရလျာ်ညီညွတ်ရသာ ဘူမိေဿမုြဒာ 
ဟနြ်ေင့ ်ထေုစပ်ရူောသ်ွားမညြ်ေစင်ပီး ပလ္လငရ်တာအ်ြမင့ ်
၁၈ ရပဉာဏ်ရတာ်အြမင့် ၆၃ ရပ စုစုရပါင်း ၈၁ ရပ 
အြမင့်ေှိမည်ြေစ်ငပီး ခန့်မှန်းအရလးချနိ် အရနြေင့်  
ေင်းတုရတာ် ၁၇၂၀ တန်၊ ပလ္လင်ရတာ် ၃၀၆၀ တန် 
စုစုရပါင်း တန်ချနိ် ၄၇၈၀ တန်ေှိမည်ြေစ်ပါရကောင်း။

ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်တညထ်ားေိုးေယွထ်ားေှ ိသည့ ်
ရေျာေရ်တာက်ေီးဘေုားများအရနြေင့ ်ြမနမ်ာ သေ္ကောေ ်
၁၀၉၂ခနုစှ၊် အင်းေငမို့တငွ ်တနဂဂရနမွင်းကေီး တညထ်ား 
ေိုးေယွခ်ဲသ့ည့ ်မဟာရလာေသေေ ူရေျာေရ်တာက်ေီး 
ဘုေား (ဉာဏ်ရတာ်အြမင့် ၂၇ ရပ ၆ လေ်မ)၊ ြမန်မာ 

ယခုေင်းတုရတာ်ကေီး

တည်ထားေိုးေွယ်ငပီးစီးပါေ

 ြမန်မာတွင်သာမေ ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်ပါ

စေျင်ရေျာေ်ရတာ်ကေီးြေင့်

ထုေစ်သည့် ေင်းတုရတာ်ကေီးများအနေ်

အကေီးေုံး၊ ဉာဏ်ရတာ်အြမင့်မားေုံး

ေင်းတုရတာ်ကေီးြေစ်လာမည်။
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သေ္ကောေ ်၁၁၄၈ ခနုစှ၊် အမေပေူ ငမို့တငွ ်ရတာငမ်င်းကေီး 
ေိုးေယွခ်ဲသ့ည့ ်ရတာငမ်င်းကေီး ရေျာေရ်တာက်ေီးဘေုား 
(ဉာဏရ်တာအ်ြမင့ ်၁၃ ရပ ၉ လေမ်)၊ ြမနမ်ာသေ္ကောေ ်
၁၂၂၇ ခုနှစ် ၊  မန္တရလးငမို့တွင်  မင်းတုန်းမင်း ကေီး 
တည်ထားေိုးေွယ်ခဲ့သည့်  မဟာသေျမာေေိန်  
ရေျာေ်ရတာ်ကေီးဘုေား (ဉာဏ်ရတာ် အြမင့် ၂၆ ရပ ၃
 လေမ်)။ ြမနမ်ာသေ္ကောေ ်၁၃၆၃ ခနုစှ၊် ခေစန်စှ ်၂၀၀၁
 ခုနှစ်၊ နိုင်ငံရတာ် ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် ေွံ့ငေိုးရေး 
ရောင်စီလေ်ထေ်တွင် ေန်ေုန် ငမို့၌ တည်ထား 
ေိုးေွယ်ခဲ့သည့် ရလာေချမ်းသာ အဘယလာဘမုနိ
ရေျာေ်ရတာ်ကေီးဘုေား(ဉာဏ်ရတာ်အြမင့် ၃၇ ရပ 
၇လေ်မ)နှင့် ြမန်မာသေ္ကောေ် ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ခေစ်နှစ် 
၂၀၁၅ ခနုစှ၊် နိငုင်ရံတာသ်မ္မတ ဦးသနိ်းစနိလ်ေထ်ေတ်ငွ ်
ရနြပညရ်တာ၌် တညထ်ားေိုးေယွခ်ဲသ့ည့ ်မဟာသေျ 
ေသံ ီရေျာေရ်တာက်ေီးဘေုား (ဉာဏရ်တာ ်အြမင့၃်၂ရပ)
တို့ပင် ြေစ်ပါရကောင်း၊ ြပည်ပနိုင်ငံများေှိ ထိုင်ရတာ်မူ 
ေင်းတရုတာက်ေီးများေိ ုရလလ့ာခဲေ့ာတငွ ်၁၉၈၉ ခနုစှ ်
တငွ ်အနိ္ဒယိနိငုင်၌ံ သရဲေျာေ၊် နမှ်းေတရ်ေျာေတ်ိုြ့ေင့ ်
တည်ထားေိုးေွယ်ခဲ့သည့် Great Buddha ဘုေား 
(ဉာဏ်ရတာ်အြမင့် ၆၄ ရပ)၊ ရအဒီ ၁၂၅၂ ခုနှစ်တွင် 
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ရကေးြပားသွန်း လုပ်ပူရော်ထားေှိသည့် 
Kamakura Daibutsu ဘေုား (ဉာဏရ်တာအ်ြမင့၄်၃ ရပ 
၈ လေ်မ) နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ေူးခေ်ငမို့၌ 
အာစီေွန်ေေစ်ြေင့်  တည်ရောေ်ထားငပီး စေျင် 
ရေျာေ် ေပ်ထားသည့် Phuket Blg Buddha ဘုေား 
(ဉာဏ်ရတာ်အြမင့် ၁၄၈ ရပ)တို့ြေစ်သည်ေို ရတွ့ေှိေ 
ပါရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ယခေုင်းတရုတာက်ေီး တညထ်ား 
ေိုးေယွင်ပီးစီးပါေ ြမနမ်ာတငွသ်ာမေ ေမ္ဘာန့ိငုင်မံျား 
တွင်ပါ စေျင်ရေျာေ်ရတာ်ကေီးြေင့်  ထုေစ်သည့် 
ေင်းတုရတာ်ကေီးများအနေ် အကေီးေုံး၊ ဉာဏ်ရတာ် 
အြမင့်မားေုံး ေင်းတုရတာ်ကေီးြေစ်လာမည် ြေစ်ပါ 
ရကောင်း။

ေင်းတရုတာက်ေီးအား ရနြပညရ်တာတ်ငွ ်တည ်
ထားေိုးေွယ်နိုင်ရေးအတွေ် ပင့်ရောင်ရေးလုပ်ငန်း 
များ ရောငေ်ေွခ်ဲေ့ာတငွ ်ထထုညပ်မာဏ ကေီးမားရသာ 
ရကောင့်  မူလဉာဏ်ရတာ်အြမင့်ေိုမထိခိုေ်ရစဘဲ 
အစိတ်အပိုင်း ရလးပိုင်းခဲ့၍လည်းရောင်း၊ ပလ္လင်ရတာ် 

ေိ ုအစတိအ်ပိငု်းငါးပိငု်းခွ၍ဲလည်းရောင်း အပိငု်းလိေု ်
ြေတ်ရတာေ်၍ သယ်ယူနိုင်ေန် စီစဉ်ရောင်ေွေ်ခဲ့ေပါ 
ရကောင်း၊ သယ်ရောင်နိုင်ရေးအတွေ် စေျင်ရေျာေ် 
ရတာ်ကေီးတည်ေှိောမတ္တောငမို့နယ် စေျင်ရတာင်မှ 
ရြမာင်ြမစ်အထိ ရြမကေီးေျင်းရပါင်း ၉၂၅၀၇ ေျင်းပါေှိ 
သည့် တူးရြမာင်းရောေ်လုပ်ော Barge ရေယာဉ်ရပါ် 
သို့ တင်ရောင်နိုင်ရေးလုပ်ရောင်ခဲ့ေပါရကောင်း၊ ယင်း
မတှစေ်င့ဧ်ောေတြီမစရ်ကောင်းအတိငု်း ြမင်းခခငံမို့ နယေ်ှ ိ
ေီမီးခုံေိပ်ေမ်းသို့ ပထမအေင့် ပင့်ရောင် ပူရော်ေ 
ပါရကောင်း၊ ေမီီးခုေံပိေ်မ်းတငွ ်အရလးချနိရ်လှောခ့ျြခင်း 
လုပ်ငန်းများေို လုပ်ရောင်ခဲ့ ငပီး ယင်းမှ တစ်ေင့် 
မန္တရလး-ေနေု်န ်အြမနလ်မ်းအတိငု်း Modular Trailer 
များြေင့ ်ရနြပညရ်တာသ်ို ့ေေလ်ေပ်င့ရ်ောငခ်ဲေ့ြခင်း
ြေစ်ပါရကောင်း။

တန်ချနိ် ၇၆၃၂ တန်
လေ်ေှိအချနိ်ထိ ရနြပည်ရတာ်သို့ စုစုရပါင်း 

ငါးကေိမ် သယ်ရောင်ငပီးစီးခဲ့ ငပီး ထပ်မံသယ်ယူပင့် 
ရောင်ေန် နှစ်ကေိမ်ေျန်ေှိမည် ြေစ်ော စုစုရပါင်း 
အရလးချနိ် တန်ချနိ် ၇၆၃၂ တန်ေို သယ်ရောင်ေမည် 
ြေစ်ပါရကောင်း၊ ရနြပညရ်တာ်သို့ အားလုံးရောေေ်ှိပါေ 
အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး ြပန်လည်တွဲေေ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းများေို ခိုင်ခိုင်မာမာြေစ်ရအာင် အေင့်ြမင့် 
နည်းပညာများ ြေင့်  လုပ်ရောင်မည် ြေစ် ငပီး  CNC 
Machine များြေင့် ပုံရော်ထုေစ်ြခင်း လုပ်ငန်းများေို 
ေေ်လေ် ရောင်ေွေ်သွားမည် ြေစ်ပါရကောင်း ၊ 
ေင်းတရုတာက်ေီးတညထ်ားမည့ ်ဥယျာဉရ်တာအ်တငွ်း၌ 
ေပ်နီးေပ်ရေးမှ ဘုေားေူးလာြပည်သူများ အေင်ရြပ 
ရစရေးအတေွ ်ဂန္ဓေဋုတိိေုမ်ျား၊ ဓမ္မာရုမံျား၊ ရမာေ်နွ်း 
တိုေ်များ၊ သုဓမ္မာေေပ်၊ ဘုတ်တလုတ်ရေေန်၊ ရေပန်း 
များေိ ုေတနာပုရံခတ ်လေေ်ာများအတိငု်း ထည့သ်ငွ်း 
တည်ရောေ်သွားမည်ြေစ်ပါရကောင်း၊ ဂန္ဓေုဋိတိုေ် 
အတွင်း၌လည်း ဗုဒ္ဓယဉ်ရေျးမှုများ၊ ဗုဒ္ဓေင်များေို 
စေျင်ရေျာေ်များြေင့် ထုေစ် ပူရော်သွားမည်ြေစ်ပါ
ရကောင်း ၊ခန့်မှန်းေုန်ေျစေိတ်အရနြေင့်  ရငွေျပ်  
သန်းရပါင်း ၃၅၃၇၈ ဒသမ ၆ သန်း၊ အရမေိေနရ်ဒါ်လာ 
၉ ဒသမ ၇၄ သန်းခန့်ေနုေ်ျမညြ်ေစ ်ငပီး လေေှ်အိချနိထ် ိ
အလှူရငလွေခ်ြံခင်းမေှရိသးဘ ဲေောရတာက်ေီးများေိ ု
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တငြ်ပရလှောေထ်ားငပီးချနိမ်သှာ အလှူရငမွျားေိ ုလေခ် ံ
သွားမည်ြေစ်ပါရကောင်း Powerpoint Presentation 
များ၊ အထူးြပုလုပ်ချေ် Video Clip များြေင့် အေျယ် 
တေင့် တင်ြပရလှောေ်ထားသည်။
ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့နှင့် ကြည်ညိုဖွယ်ပဖစ်ရအာင်

ရလှောေ်ထားတင်ြပမှုအရပါ် နုိင်ငံရတာ် သံဃမဟာ 
နာယေအေွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ ဗန်းရမာ်ေောရတာ်ဘုေားကေီးေ 
အကေီးေုံးြေစ်လာမည်ြေစ်သည့်အတွေ် ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့နှင့် 
ကေည်ညိုေွယ်ြေစ်ရအာင် ထုေစ်လုပ်ရောင်ကေရစလို
ရကောင်းြေင့် လည်းရောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်သံဃမဟာ 
နာယေအေွဲ့ အေျ ိုးရတာရ်ောင ်သနလ်ျငမ်င်းရေျာင်း 
ေောရတာက်ေီးေ တငြ်ပရလှောေထ်ားမှုများအေ ြပည့စ်ု ံ
မှုေှိငပီး ေဟန်းေှင်လူအများြပည်သူတုိ့ ေူးရြမာ်ကေည်ညို 
ကေောတငွ ်ရလးစားယုကံေညစ်ွာ ေူးရြမာန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
မျေန်ှာရတာေ်ိ ုသပ္ပာယရ်အာင ်လပုရ်ောငသ်င့ရ်ကောင်း၊ 
ဂုဏ်ရတာ်ေို အာရုံြပု၍ ေူးရြမာ်သည်ေိုရသာ်လည်း 
ရပုပ်ွားရတာေ်သပ္ပာယေ်ယွြ်ေစပ်ါေ ေမ်းရြမာေေ်မ်းသာ 

ြေစ်ငပီး ပိုမိုေုသိုလ်ြေစ်ရစရသာရကောင့် မျေ်နှာရတာ် 
ေိ ုဂရစုိေုထ်ေုစက်ေရစလိရုကောင်းြေင့ ်လည်းရောင်း၊ 
ဘွဲ့တံေိပ်ရတာ်ေေောရတာ်ကေီးများေိုယ်စား ပဲခူး 
ငမို့မရေျာင်းတိုေ် ေောရတာ် ဘဒ္ဒန္တဂန္ဓမာေရြပာေို
ေန်မေှိရအာင် ြပည့်စုံမှုေှိရသာ်လည်း အရောင်းေုံး 
ြေစ်ရအာင် လုပ်ရောင်သေဲ့သို့ အခိုင်မာေုံး၊ အေှည် 
ကောေုံးအထိ တည်တံ့ရအာင် လုပ်ရောင်ေမည်ြေစ် 
ရကောင်း၊ သဒ္ဓါ တေားများေိုတည်တံ့ရအာင်၊ ဘာသာ
သာသနာေိုတည်တံ့ခိုင်ငမဲတိုးပွားရအာင် လုပ်ရောင် 
သွားကေရစလိုရကောင်းြေင့်လည်းရောင်း အကေံြပု 
မိန့်ကေားရတာ်မူကေသည်။

မိန့်ကေားမှုများအရပါ် ဦးရောင်ဘုေားဒါယော
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ် 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ ြပန်လည်ရေွးရနွးတင်ြပ 
ရလှောေထ်ားငပီး ဗဒု္ဓ သာသန ံစေိ ံတဋိ္ဌတ ုသုံးကေမိေ်တွေ်ိ ု
ေုရတာင်းော အခမ်းအနားေို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကေသည်။
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 ြမန်မာ့တပ်မရတာ်တွင် ရခတ်အေေ်ေေ်
တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ကေသည့် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (အငငိမ်းစား) ခုနစ ်
ဦး၏ ပုံစံတူရုပ်တုများေွင့်ပွဲ အခမ်းအနားေို မတ်လ 
၂၅ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနြပည်ရတာ် တပ်မရတာ ်
စစ်သမိုင်းြပတိုေ်ေှိ ရမာ်ေွန်းတိုေ်မှူးရုံးြပခန်း၌ 
ေျင်းပြပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်၍ စေ်ခလုတ်နှိပ်ေွင့်လှစ ်
ရပးသည်။ 

အခမ်းအနားသို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် 
အတူ၊ ရောင်စီဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယတပ်မရတာ် ောေွယ် 
ရေးဦးစီးချုပ် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကေည်း) ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီေင်များ ြေစ်ကေသည့ ်
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးြမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ 

ြမန်မာ့ေပ်မတော်ေွင် တခေ်အေေ်ေေ်ောေန်ေမ်းတောင်ခဲ့ကေသည့် 
ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်(အငငိမ်းစား) 

ခုနစ်ဦး၏ ပုံစံေူရုပ်ေုများေွင့်ပွ ဲအခမ်းအနားေွင် တြပာကေားသည့် 
အမှာစေား

( ၂၅−၃−၂၀၂၁ )

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မုိးြမင့်ထွန်း၊ ရောင်စီအတွင်းရေးမှူး၊ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး 
ရအာငလ်င်းရဒွး၊ ရောငစ်တီွေဲေ ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယ 
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊ ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများြေစ်ကေ 
သည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးစိုးထွဋ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ညှိနှိုင်းေွပ်ေဲရေးမှူး(ကေည်း၊ ရေ၊ 
ရလ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရမာင်ရမာင်ရအး၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီး 
ချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီး အငငမိ်းစား တပမ်ရတာ ်
အောေှိ ကေီးများ ၊  ရနြပည်ရတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် 
တိုင်းမှူးနှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ေုန်းမီးရနလရတာြ်ြ
ဦးစွာ နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 

တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အမှာစေား 
ရြပာကေားောတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့ ်
အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်ငမဲရေးသည် အေိုပါ 
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နိုင်ငံ၏ တပ်မရတာ်အရပါ်တွင် လုံးေတည်မှီရနပါ 
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်တစ်ေပ် ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲ
ရေးတွင်တပ်မရတာ်၏အစဉ်အလာရောင်းများေို 
တစိုေ်မတ်မတ် ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ြခင်းအရပါ်
တွင်သာ အဓိေမူတည်ရနပါရကောင်း၊ နှစ်ရပါင်း ၁၀၀၀
 ရေျာ် ြမန်မာ့သမိုင်းတစ်ရလှောေ်ေို ြပန်ကေည့်မည် 
ေိုပါေ တပ်မရတာ် အင်အားရတာင့်တင်းချနိ်များတွင ်
နိုင်ငံ၏ဘုန်းမီးရနလ ရတာေ်ပရလ့ေှိငပီး တပ်မရတာ ်
အင်အားချည့်နဲ့ငပီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုငပိုေွဲချနိ်များ 
တငွ ်တိငု်းြပညေ်ရိေုေြဲေစရ်လေ့ှသိညေ်ိ ုသမိငု်းရကောင်း 
ေ အထင်အေှားြပေိုလျေ်ေှိရကောင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ 
အတွေ် “တပ်မရတာ်အင်အားေှိမှ တိုင်းြပည်အင်အား 
ေှိမည်”ဟူသည့်အချေ်ေို မည်သူမှေြငင်းပယ်၍ ေနိုင် 
မညမ်ဟတုဘ် ဲပေတတိေား အေှတိေားတစခ်ြုေစသ်ည ်
ေိ ုရတွ့ေှေိမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာက်ေီးေိ ုစတင ်
ေွဲ့စည်းခဲ့သည့်ရန့မှစ၍ ယရန့အထိ ၇၅ နှစ်ရေျာ် 
ောလအတွင်း အမည်နာမအမျ ိုးမျ ို း ရြပာင်းလဲခဲ့သေဲ ့
သို့ ဦးစီးေွပ်ေဲသည့် ရခါင်းရောင်များ၊ တပ်မှူးများ၊ 
အောေှိ စစ်သည်များလည်း ရြပာင်းလဲခဲ့ပါရကောင်း၊ 
ရခတ်အေေ်ေေ် ပခုံးရြပာင်းတာေန်ယူခဲ့ကေရသာ်
လည်း တပ်မရတာ်၏ဂုဏ်သည် ရမှးမှိန်ြခင်းမေှိဘဲ 
ရတာေ်ရြပာင်ရနြခင်းမှာ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ ဦးရောင်သည့ ်
တပ်မရတာ်၏ ရောင်းြမတ်ရသာအစဉ်အလာများ 
ရကောင့်ပင်ြေစ်ပါရကောင်း၊ ယင်းအစဉ်အလာရောင်း 
များေုိ တပ်မရတာ်ေုိ စတင်တည်ရထာင်ခ့ဲသည့် ဗုိလ်ချုပ် 
ရအာငေ်န်းနငှ့ ်ေရဲဘာသ်ုံးေျပိတ်ိုမ့ ှစတငမ်ျ ို းရစခ့ျရပး 
ခဲ့ကေငပီး အေင့်ေင့်တာေန်ယူခဲ့ကေသည့် ရခါင်းရောင ်
များ၊ တပ်မှူးများေ အစဉ်တစိုေ် ေေလ်ေြ်ပုစပုျ ိုး
ရထာင်ထိန်းသိမ်းခ့ဲကေရသာရကောင့် ယရန့တုိင် မတိမ်ရော 
မရပျာေ်ပျေ်ဘဲ အမျ ို းသားအင်အားစုကေီးတစ်ေပ် 
အြေစ် ေေ်လေ်တည်ေှိရနြခင်းြေစ်ပါရကောင်း။

ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးေေှိချနိ်မှစ၍ ယရန့ 
ောလအထိ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊ တပ်မရတာ် 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ေှစ်ဦး တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ 
ပါရကောင်း၊ အေိုပါပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
စမစ်ဒွန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရနေင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးစန်းယု၊

ဗိုလ်ချုပ် ကေီးတင်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ် ကေီးသူေရေျာ်ထင်၊ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးရစာရမာင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးသန်းရေှေ 
နငှ့ ်လေေ်ှတိာေနထ်မ်းရနသည့ ်မမိတိိုပ့ငြ်ေစပ်ါရကောင်း၊ 
ရေှ့တွင် တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ကေသည့် ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ၏ 
တာေန်ထမ်းရောင်မှုများေို အေျဉ်းချုပ်ရြပာေမည ်
ေိုပါေ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးစမစ်ဒွန်းသည် ၁၉၂၄ 
ခနုစှ ်နိေုငဘ်ာလ ၈ ေေတ်ငွ ်တပမ်ရတာသ်ိုေ့ငရ်ောေ၍် 
အေင့်ေင့်တာေန်များေိုထမ်းရောင်ခဲ့ ငပီး ၁၉၄၅ 
ခနုစှတ်ငွ ်စစဦ်းစီးချုပ(်ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ)် တာေန ်
ထမ်းရောင်ခဲ့ော ၁၉၄၉ ခုနှစ် ေန်နေါေီလ ၃၁ 
ေေ်ရန့တွင် တပ်မရတာ်မှ အငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း။

ဗိုလ်ချုြ်ကြီးရနေင်း 
ဒုတိယေမ္ဘာစစ်ကေီး စတင်ြေစ်ပွားငပီးရနာေ် 

ဂျပနတ်ိုန့ငှ့ ်အေေအ်သယွေ်ယေူာ ေရဲဘာသ်ုံးေျပိေ်ိ ု
ေွဲ့စည်း၍ စစပ်ညာေိ ုအလျငအ်ြမနသ်ငယ်ခူဲက့ေောတငွ ်
သခင်ရှုရမာင် (ရခါ်) ဗိုလ်ချုပ်ကေီးရနေင်းသည်လည်း 
တစ်ဦးအပါအေင် ြေစ်ခဲ့ပါရကောင်း ၊  ၁၉၄၁ ခုနှစ် 
ဒီေင်ဘာလ ၂၇ ေေ်ရန့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ရောေ်ငမို့တွင ်
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မရတာ်ေို ေွဲ့စည်းခဲ့ငပီးရနာေ ်
ြမန်မာနိုင်ငံသို့  စစ်ရကောင်းကေီးရလးရကောင်းြေင့် 
ေင်ရောေ်ခဲ့ောတွင် ဗိုလ်ရနေင်းသည် အတွင်းသူပုန် 
စစ်ရကောင်း၏ ရခါင်းရောင်အြေစ် တာေန်ယူခဲ့ပါ 
ရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် ရတာ်လှန်ရေးရောင်ေွေ်ချနိ်များ
တွင် အေင့်ေင့်ရသာတာေန်များထမ်းရောင်ခဲ့ငပီး 
၁၉၅၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၀ ြပည့်နှစ်အထိ အိမ်ရစာင့်အစိုးေ 
လေ်ထေ်တွင် နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်တာေန်၊ ၁၉၆၂
 ခုနှစ်တွင် ရတာ်လှန်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တာေန်တို့ 
ေိထုမ်းရောငခ်ဲင့ပီး ၁၉၇၂ ခနုစှ ်ဧငပလီ ၂၀ ေေရ်န့တငွ ်
တပ်မရတာ်မှ အငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် 
၁၉၇၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 
တာေန်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလ ၁၀ ေေ်မှ ၁၉၈၈ 
ခုနှစ် ေူလိုင်လ ၂၃ ေေ်ရန့အထိ ြမန်မာ့ေိုေှယ်လစ်
လမ်းစဉ်ပါတီဥေ္ကဋ္ဌတာေန်တို့ေို ထမ်းရောင်ခဲ့ငပီး 
အငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း။ 
ဗိုလ်ချုြ်ကြီးစန်းယု 

ဗိုလ်ချုပ်ကေီးစန်းယုသည် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် 
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ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ်သို့  ေင်ရောေ်ခဲ့ ငပီး 
အေင့်ေင့်တာေန်များေို ထမ်းရောင် ခဲ့ော ၁၉၆၃
 ခုနှစ်တွင် ဒုတိယောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကေည်း)၊ 
၁၉၇၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၂၀ ေေ်ရန့မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မတ်လ 
၇ ေေ်ရန့အထိ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးအေင့်ြေင့် ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ၊် ောေယွရ်ေးေနက်ေီးဌာန ေနက်ေီးနငှ့ ်ဒတုယိ 
ေန်ကေီးချုပ်တာေန်များေို ထမ်းရောင်ခဲ့ပါရကောင်း၊ 
၁၉၇၄ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ေေ်ရန့တွင် တပ်မရတာ်မှ 
အငငိမ်းစားယူခဲ့ငပီး နိုင်ငံရတာ်ရောင်စီအတွင်းရေး
မှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဌာနေန်ကေီး၊ အမျ ို းသား 
စီမံေိန်း ဌာနေန်ကေီး၊ ြမန်မာ့ေိုေှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတ ီ
ဗဟိုရော်မတီ အရထွရထွအတွင်းရေးမှူး၊ ၁၉၈၁ 
ခုနှစ်တွင် ပါတီလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးဥေ္ကဋ္ဌ၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် 
တွင် နိုင်ငံရတာ်ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌနှင့် နိုင်ငံရတာ် သမ္မတ 
တာေန်များေို ထမ်းရောင်ခဲ့ငပီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် ေူလိုင်လ 
၂၅ ေေ်ရန့တွင် အငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း။

ဗိုလ်ချုြ်ကြီးတင်ဦး

ဗိလုခ်ျုပက်ေီးတငဦ်းသည ်၁၉၄၆ ခနုစှ ်ရေရောေ်ါေ ီ
၂၆ ေေမ်စှ၍ တပမ်ရတာသ်ိုစ့တငေ်ငရ်ောေခ်ဲင့ပီး အေင့ ်
ေင့ရ်သာ တာေနမ်ျားေိထုမ်းရောငခ်ဲရ့ကောင်း၊ ၁၉၇၄
 ခုနှစ် မတ်လ ၈ ေေ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီးအေင့်ြေင့် 

ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပတ်ာေနမ်ျားေိ ုထမ်းရောငခ်ဲင့ပီး 
၁၉၇၆ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ေေ်ရန့တွင် တပ်မရတာ်မှ 
အငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း။

ဗိုလ်ချုြ်ကြီးသူေရြျာ်ထင်

ဗိုလ်ချုပ် ကေီးသူေရေျာ်ထင်သည်  ၁၉၄၃ 
ခုနှစ်တွင် ဗမာ့ောေွယ်ရေး တပ် မရတာ်(BDA) သို့ 
တပ်သားအေင့် ြေင့်  စတင်ေင်ရောေ်၍ အေင့်  
ေင့်ရသာ တာေန်များေို ထမ်းရောင်ခဲ့ငပီး ၁၉၆၉ 
ခုနှစ်တွင် ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး တာေန်၊ 
ဒုတိယောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကေည်း)တာေန်၊ ၁၉၇၆
 ခုနှစ် မတ်လ ၆ ေေ်ရန့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး အေင့်ြေင့ ်
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာေန်တို့ေို ထမ်း ရောင်ခဲ့ငပီး 
၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၄ ေေ်တွင် တပ်မရတာ်မှ 
အငငိမ်းစားယူခဲ့ရကောင်း။

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီး ရစာရမာင်
 ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးရစာရမာင်သည် ၁၉၄၉ ခုနှစ် 
ဒေီငဘ်ာလ ၂၃ ေေ်တငွ ်တပမ်ရတာသ်ို ့စတငေ်ငရ်ောေ ်
ခဲ့ငပီး အေင့်ေင့်ရသာ တာေန်များေို ထမ်းရောင်ော 
၁၉၈၅ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလ ၄ ေေ်ရန့မှစတင်၍ ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးအေင့်ြေင့် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာေန ်
ထမ်းရောငခ်ဲပ့ါရကောင်း၊ ၁၉၈၆ ခနုစှတ်ငွ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး 
အေင့်ောထူးတိုးြမှင့်ခံေငပီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် စေ်တင်ဘာ 
လ ၁၈ ေေ်ရန့မှစတင်ော နိုင်ငံရတာ်ငငိမ်ေပ်ပိြပားမှု 
တည်ရောေ်ရေးအေွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်တပ်မရတာ်ောေွယ်
ရေးဦးစီးချုပ်တာေန်တို့ေို ထမ်းရောင်ခဲ့ပါရကောင်း၊ 
၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးအေင့်သို့ တိုးြမှင့ ်
ေေှိခဲ့ငပီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧငပီ ၂၄ ေေ်ရန့တွင် တပ်မရတာ်မ ှ
အငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း။
ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးသန်းရေှေ
 ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးသန်းရေှေသည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင ်
ဗိုလ်ရလာင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) သို့ တေ်ရောေ ်
ခဲ့ငပီး အေင့်ေင့်ရသာ တာေန်များေိုထမ်းရောင်၍ 
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အရနာေ်ရတာင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် 
တိုင်းမှူး၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယောေွယ်ရေး ဦးစီး 
ချုပ် (ကေည်း)အြေစ် တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ော ၁၉၈၆
 ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အေင့်၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ 

တြ်မရတာ်ြို စတင်တည်ရထာင်ခဲ့သည့်

ဗိုလ်ချုြ် ရအာင်ဆန်းနှင့်

ေဲရော်သုံးြျြိ်တို့မှ စတင်မျ ိုးရစ့ချ

ရြးခဲ့ကြပြီး အဆင့်ဆင့် တာေန်

ယူခဲ့ကြသည့် ရခါင်းရဆာင်များ၊ 

တြ်မှူးများြ အစဉ်တစိုြ် ဆြ်လြ်

ပြုစုြျ ိုးရထာင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြရသာရကြာင့်

ယရန့တိုင် မတိမ်ရြာ မရြျာြ်ြျြ်ေဲ

အမျ ိုးသားအင်အားစုကြီးတစ်ေြ်အပဖစ်

ဆြ်လြ်တည်ေှိရနပခင်းပဖစ်။
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ဗိုလ်ချုပ်ကေီးအေင့်သို့ တိုးြမှင့်ခံခဲ့ေရကောင်း၊
 ထိုရ့နာေ ်၁၉၈၈ ခနုစှတ်ငွ ်ောေယွရ်ေးေနက်ေီး 
ဌာန ဒုတိယေန်ကေီးအြေစ်လည်းရောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ ်
စေ်တင်ဘာလ ၁၈ ေေ်ရန့တွင် နိုင်ငံရတာ် ငငိမ်ေပ် 
ပိြပားမှု တည်ရောေ်ရေးအေွဲ့ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌအြေစ် 
လည်းရောင်း၊ ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
အေင့်သို့ ောထူးတိုးြမှင့်ခန့်အပ်ြခင်းခံေငပီး ဒုတိယ
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်  ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်(ကေည်း) တာေန်များေိုလည်းရောင်း၊ ၁၉၉၂
 ခုနှစ် ဧငပီ ၂၄ ေေ်ရန့တွင် နိုင်ငံရတာ်ငငိမ်ေပ်ပိြပားမှု
တည်ရောေ်ရေးအေွဲ့ ဥေ္ကဋ္ဌ တာေန်ေို စတင်ထမ်း 
ရောင်ခဲ့ငပီး ောေွယ်ရေးေန်ကေီးတာေန်၊ နိုင်ငံရတာ ်
ေန်ကေီးချုပ်နှင့် တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
တာေန်များေို ထမ်းရောင်ခဲ့ပါရကောင်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ ်
ဧငပီလ ၂၃ ေေ်ရန့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးအေင့်သို့ 
တိုးြမှင့်ခန့်အပ်ြခင်းခံေငပီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ 
ေေ်ရန့တွင် တပ်မရတာ်မှအငငိမ်းစားယူခဲ့ပါရကောင်း။
 တပ်မရတာ်၏ အမျ ိုးသားရေးဦးရောင်ဦးေွေ်
ြပုခဲ့သည့် အစဉ်အလာသည် မည်သည့်အေွဲ့အစည်း 
နှင့်မှေ နှိုင်းယှဉ်၍မေနိုင်ရအာင် ြမင့်မားခဲ့ပါရကောင်း၊
တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်ထူရထာင်ရေးနှင့် ေွံ့ငေိုး 
တိုးတေရ်ေးတငွ ်အစဉတ်စိေု ်ဦးရောငဦ်းေေွြ်ပုခဲင့ပီး 
နိုင်ငံရတာ်၏ လိုအပ်ချေ်မှန်သမှေေို ြေည့်ေည်းရပး 

နိုင်ရသာ အေွဲ့အစည်းအြေစ် ြပည်သူများေ ယုံကေည ်
အားေိုးေသည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ေပ်ြေစ်ပါရကောင်း၊ 
ထိုေဲ့သို့ တပ်မရတာ်၏ ကေီးမားသည့် အမျ ို းသားရေး 
အစဉအ်လာေိ ုတည့မ်တရ်အာင ်ထနိ်းရေျာင်းခဲသ့မူျား 
သည် ြမန်မာ့တပ်မရတာ်တွင် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအြေစ် တာေန ်
ထမ်းရောင်ခဲ့ကေသူများပင်ြေစ်ပါရကောင်း။

ချးီြျူးဂုဏ်ပြု
 တပ်မရတာ်အား အင်အားရတာင့်တင်းခိုင်မာ 
ရစေန် ဦးရောင်ဦးေွေ်ြပုခဲ့သည့် ောေွယ်ရေးဦးစီး 
ချုပ်၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တာေန်ထမ်း 
ရောင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များေိုချးီေျူးဂုဏ်ြပုငပီး ရနာင ်
လာရနာေ်သား မျ ို းေေ်သစ်များေ အငမဲအမှတ်ေရန 
ရစေန်အတွေ် ယခုေဲ့သို့ခန့်ညားထည်ေါစွာ ထုေစ် 
ဂဏုြ်ပု၍ ယခေုဲသ့ို ့တပမ်ရတာစ်စသ်မိငု်းြပတိေုတ်ငွ ်
ခင်းေျင်းြပသြခင်းြေင့် အမိြမန်မာနိုင်ငံရတာ်၏ လွတ ်
လပ်ရေးေို တန်ေိုးထားြမတ်နိုးလိုစိတ်၊ မျ ို းချစ်စိတ် 
ဓာတမ်ျား ေငှသ်နထ်ေြ်မေင်ပီး နိငုင်ရံတာက်ေီးတိုးတေ ်
ရခတ်မီရအာင် ရောင်ေွေ်လိုစိတ်များပွားများလာော 
ရအးချမ်းသာယာငပီး ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရသာ နိုင်ငံရတာ ်
ကေီးြေစရ်ပါ်လာရအာင ်စမွ်းရောငန်ိငုသ်ည့လ်ူ့စမွ်းအား 
အေင်းအြမစ်များ အေေ်မြပတ် ေှင်သန်လာရစေန် 
အတွေ် ေန္ဒြပုအပ်ပါရကောင်းြေင့် ရြပာကေားသည်။
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ ်
သည့ ်(၇၆)နစှရ်ြမာေ် တပမ်ရတာရ်န့ စစရ်ေးြပအခမ်း 
အနားေုိ မတ်လ ၂၇ ေေ်ရန့ နံနေ်ပုိင်းတွင် ရနြပည်ရတာ ်
စစ်ရေးြပေွင်း၌ ေျင်းပြပုလုပ်ော နိ ုင ်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မဟာသရေစည်သူ မင်းရအာင်လှိုင် 
တေ်ရောေ် မိန့်ခွန်းရြပာကေားသည်။

ဦးစွာ စစ်ရေးြပအခမ်းအနားတွင် ပါေင်ချတီေ ်
ကေမည့် တပ်မရတာ်(ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) မှ အောေိှ၊ စစ်သည် 
များ၊ တပ်မရတာ်(ကေည်း) အမျ ို းသမီးစစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ 
ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ေင်များနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ 
အမျ ိုးသမီးစစရ်ေးြပတပခ်ွတဲိုသ့ည ်စစရ်ေးြပစစရ်ကောင်း 
ကေီးများအလိုေ် စစ်ရေးြပေွင်းမုခ်ဦးရေှ့တွင် စတင် 
စုရုံးရောေ်ေှိရနောယူကေငပီး စစ်ရေးြပအစီအစဉ် 
အတိုင်း ရောင်ေွေ်ကေသည်။
ချတီြ်ရနောယူ

ထို့ရနာေ် ဘေ်ပိုေ်တပ်စုနှင့် ဗဟိုစစ်တီးေိုင်း 
အေွဲ့သည် စစ်ရေးြပေွင်းအတွင်းေှိ သတ်မှတ်ရနော၌ 
ရနောယူကေငပီး ယန္တေားစစ်ရကောင်းမှ စစ်ရကောင်းမှူး 
ဗိလုမ်ှူးချုပ ်သနိ်းရထွး ဦးရောင၍် ရခတလ်နွအ်ရြမာေ ်

(၇၆) နှစ်တြမာေ် ေပ်မတော်တန့စစ်တေးြပအခမ်းအနားေွင် 
တြပာကေားသည့်မိန့်ခွန်း

( ၂၇−၃−၂၀၂၁ )

ယန္တေားတပ်ခွဲ၊ ရခတ်လွန်သံချပ်ော ယန္တေားတပ်ခွဲ၊ 
အရြမာေ်တပ်ေွဲ့ ညွှန်ကေားရေးမှူးရုံးယန္တေားတပ်ခွဲ၊ 
ဒုံးတပေ်ွဲ့ညွှနက်ေားရေးမှူးရုံး ယန္တေားတပခ်ွ၊ဲ သခံျပေ်ာ 
ယန္တေားတပ်ေွဲ့ညွှန် ကေားရေးမှူးရုံးယန္တေားတပ်ခွဲ ၊ 
ရလရကောင်းေန် ောေွယ်ရေးတပ်ေွဲ့ အောေှိချုပ်ရုံး 
ယန္တေားတပ်ခွဲ၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကေားရေးမှူးရုံး 
ယန္တေားတပ်ခွဲ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ) ယန္တေား 
တပ်ခွဲတို့ေ ချတီေ်ရနောယူကေသည်။

ေေ်လေ်ငပီး စစ်ရေးြပမှူး ကေီး ဗိုလ်ချုပ် 
စိုးမင်းဦး ဦးရောင်၍ အလံရတာ် အေွဲ့၊ ၎င်းရနာေ်မှ 
စစရ်ကောင်းမှူး ဗိလုမ်ှူးချုပ ်မိုးရောထ်နွ်း ဦးရောငသ်ည့ ်
ဗမာလ့တွလ်ပရ်ေး တပမ်ရတာ(်BIA)၊ ဗမာေ့ာေယွရ်ေး 
တပ်မရတာ် (BDA)တပ်ခွဲ၊ ဗမာ့အမျ ို းသားတပ်မရတာ ်
(BNA)တပ်ခွဲ၊ ဗမာ့မျ ို းချစ်တပ်မရတာ်(PBF)တပ်ခွဲ၊ 
ဗမာ့တပ်မရတာ် (BA)တပ်ခွဲ ၊ မီးတုတ်ေိုင်တပ်ခွဲ ၊ 
ဘယ်ေီတပ်ခွဲ တို့ပါေင်သည့် အရနာ်ေထာစစ်ရကောင်း။

စစ်ရကောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ရအာင်ရအာင် 
ဦးရောင်သည့် ဂုဏ်ြပုတပ်ခွဲ၊ ရဂါ်ေခါးရတာရောင်း 
တပ်ခွဲ၊ ပွိုင့် ၃၀၃ ရိုင်ေယ်တပ်ခွဲ၊ ဘီရအ-၅၂ စတင်း 
တပ်ခွဲ၊ ဘီရအ-၆၃ တပ်ခွဲ၊ အမျ ို းသမီး (ကေည်း၊ရေ၊ရလ) 
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(၁၉၅၇-၁၉၇၂)တပ်ခဲွ၊ တပ်မရတာ်(ရေ)(၁၉၅၇-၁၉၇၂) 
တပ်ခွဲ ၊ တပ်မရတာ်(ရလ)(၁၉၅၇-၁၉၇၂)တပ်ခွဲတို့ 
ပါေင်သည့် ေျန်စစ်သား စစ်ရကောင်း။

စစရ်ကောင်းမှူး ဗိလုမ်ှူးချုပ ်ထနွ်းနိငုဦ်း ဦးရောင ်
သည့် ဂုဏ်ြပုတပ်ခဲွ၊ တပ်မရတာ် (ကေည်း)(၁၉၇၃-၁၉၈၈) 
တပ်ခဲွ၊ တပ်မရတာ်(ရေ) (၁၉၇၃-၁၉၈၈)တပ်ခဲွ၊ တပ်မရတာ် 
(ရလ) (၁၉၇၃-၁၉၈၈)တပ်ခွ ဲ၊ တပ်မရတာ်(ကေည်း) 
(၁၉၈၉-၁၉၉၉) တပ်ခဲွ၊  တပ်မရတာ်(ရေ)(၁၉၈၉-၁၉၉၉) 
တပ်ခွဲ၊  တပ်မရတာ်(ရလ) (၁၉၈၉-၁၉၉၉) တပ်ခွဲ၊  
တပ်မရတာ်(ကေည်း)(၂၀၀၀-၂၀၁၄) တပ်ခွဲတို့ ပါေင် 
သည့် ဘုေင့်ရနာင်စစ်ရကောင်း။

စစ်ရကောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ရေျာ်ရေျာ်ထူး 
ဦးရောင်သည့် ဂုဏ်ြပုတပ်ခွ ဲ ၊ တပ်မရတာ် (ရေ) 
(၂၀၀၀-၂၀၁၄)တပ်ခဲွ၊ တပ်မရတာ် (ရလ) (၂၀၀၀-၂၀၁၄) 
တပ်ခွဲ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ (၂၀၀၀-၂၀၁၄)တပ်ခွဲ၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ)တပ်ခွဲ၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ) တပ်ခွဲ(၁)၊ ောေွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ ်
လုပ်ရေး အောေှိချုပ်ရုံး ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ 
စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကေားရေးမှူးရုံး ေိုယ်စားြပု 

တပ်ခွဲတို့ ပါေင်သည့် ရအာင်ရေယျစစ်ရကောင်း။
စစ်ရကောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ရမာင်ရမာင်စိုး 

ဦးရောင်သည့် ဂုဏ်ြပုတပ်ခွဲ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ ်
ရုံး(ရလ) ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံး(ရလ) ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပ တပ်ခွဲ(၁)၊ 
ေေ်သွယ်ရေးညွှန်ကေားရေးမှူးရုံး ေိုယ်စားြပု စစ် 
ရေးြပတပ်ခွဲ၊ အရေှ့ရတာင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ေိုယ်စား 
ြပုစစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ အရနာေ်ရတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ ်
ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပ တပ်ခွဲ၊ အရနာေ်ရြမာေ်တိုင်း 
စစ်ဌာနချုပ် ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ စစ်လေ်နေ ်
ပစ္စည်း ညွှနက်ေားရေးမှူးရုံးေိယုစ်ားြပု စစရ်ေးြပတပခ်ွ ဲ
တို့ပါေင်သည့် ေင်ြေူေှင်စစ်ရကောင်း။
ချတီြ်

စစ်ရကောင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးတင့် ဦးရောင ်
သည့ ်ဂဏုြ်ပုတပခ်ွ၊ဲ  ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံး(ကေည်း) 
အမျ ို းသမီး(အောေှိ)တပ်ခွဲ ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ရုံး(ကေည်း) အမျ ိုးသမီး(အြခားအေင့်) တပ်ခွဲ၊ ရလ 
ရကောင်းချတီပ်ခွဲ၊ အရေှ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ေိုယ် 
စားြပု စစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ ရတာင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ ်
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ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပတပ်ခွဲ၊ ေမ်းရိုးတမ်းရဒသတိုင်း
စစဌ်ာနချုပေ်ိယုစ်ားြပု စစရ်ေးြပတပခ်ွ၊ဲ အရေှ့အလယ ်
ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ေိုယ်စားြပုစစ်ရေးြပတပ်ခွဲတို ့
ပါေင်သည့် ဗန္ဓုလစစ်ရကောင်း။

စစ်ရကောင်းမှူး ေဲမှူးချုပ် ဟန်ထွန်း ဦးရောင ်
သည့် ဂုဏ်ြပုတပ်ခွဲ၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ေဲတပ်ေွဲ့(အမျ ို းသမီး)
ဂုဏ်ြပုတပ်ခွဲ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့(အမျ ို းသမီး)တပ်ခွ ဲ
(၁)၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့(အမျ ိုးသမီး)တပ်ခွဲ(၂)၊ ြမန်မာ 
နိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့(အမျ ို းသား)တပ်ခွဲ(၁)၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဲ 
တပေ်ွဲ့(အမျ ိုးသား)တပခ်ွ(ဲ၂)၊ြမနမ်ာနိငုင်ေဲံတပေ်ွဲ့ (အမျ ိုး 
သား)တပ်ခွဲ(၃)၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ေဲတပ်ေွဲ့ (အမျ ို းသား)
တပ်ခွဲ(၄)တို့ ပါေင်သည့် ရအာင်ေန်းစစ်ရကောင်းတို့ေ 
စစတ်ီးေိငု်း အေွဲ့များနငှ့အ်တ ူစစရ်ေးြပေငွ်းအတငွ်းသို ့
အစီအစဉ်အတိုင်း ချတီေ်ကေသည်။

အေိပုါ (၇၆) နစှရ်ြမာေ ်တပမ်ရတာရ်န့စစရ်ေးြပ 
အခမ်းအနားသို့  ရုေှားေေ်ဒရေးေှင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ 
ောေွယ်ရေးေန်ကေီး Colonel General Alexander 
Vasilyevich Fomin ဦးရောင်ရသာ ေိုယ်စားလှယ် 
အေွဲ့ေငမ်ျား၊ နိငုင်ရံတာစ်မီ ံအပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 

တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ၏်ေနီး ရဒါ်ကေူကေူလ၊ှ 
ရောငစ်ဒီတုယိဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ် ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၏ေနီး ရဒါ်သန်းသန်းနွယ်၊ 
နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင်များနှင့်ေနီး
များ၊ ြပညရ်ထာင်စုတေားသူကေီးချုပ်၊ ေွဲ့စည်းပုံအရြခခ ံ
ဥပရဒေိုင်ောခုံရုံးဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရေွးရောေ်ပွဲ ရော်မေှင် 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ ြပည်ရထာင်စုရေှ့ရန 
ချုပ်၊ ြပည်ရထာင်စုစာေင်း စစ်ချုပ်၊ ြပည်ရထာင်စု ောထူးေန် 
အေွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရနြပည်ရတာ်ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဗဟိုဘဏ် 
ဥေ္ကဋ္ဌ နှင့် ၎င်းတို့၏ေနီးများ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ရုံး(ကေည်း၊ရေ၊ရလ)မှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် 
ေနီးများ၊ လွတ်လပ်ရေး ရမာ်ေွန်းေင် ပထမအေင့်၊ 
ဒုတိယအေင့်နှင့် တတိယအေင့် ရမာ်ေွန်းေင်ပုဂ္ဂိုလ ်
များ၊ တပ်မရတာ်(ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) အငငိမ်းစားအောေှ ိ
ကေီးများ၊ အငငမိ်းစား တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်
များ၏ မသိားစေုငမ်ျား၊ ြပညရ်ထာငစ်တုေားလွှတရ်တာ ်
ချုပ် တေားသူကေီးများ၊ နိုင်ငံရတာ်ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံ 
ဥပရဒေိုင်ောခုံရုံးအေွဲ့ေင်များနှင့် ြပည်ရထာင်စုရေွး 
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ရောေ်ပွဲရော်မေှင်အေွဲ့ေင်များ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ် 
ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ် NCA 
လေမ်တှရ်ေးထိုးထားသည့ ်တိငု်းေင်းသား လေန်ေေ်ိငု ်
အေွဲ့များမှ ေိုယ်စားလှယ်များ၊ ရနြပည်ရတာ်ရောင်စ ီ
ေင်များ၊ ရအာင်ေန်းသူေိယဘွဲ့ေေှိခဲ့သူများ၏ မိသားစ ု
ေငမ်ျားနငှ့ ်ရေမွျ ို းများ၊ သေူဘွဲ့နငှ့ ်တပမ်ရတာစ်မွ်းေည ်
သတ္တေိိငုေ်ာ ဂဏုထ်ူး ရောငဘ်ွဲ့၊ တေံပိေ်ေှခိဲက့ေသည့ ်
အောေှိ၊ စစ်သည်များနှင့် မိသားစုေင်များ၊ ရေွမျ ို းများ၊ 
အသွင်ရြပာင်းြပည်သူ့စစ်၊ မူလြပည်သူ့စစ်နှင့် နယြ်ခား 
ရစာင့်ဗဟိုအကေံရပး ေွပ်ေဲရေးအေွဲ့များ၊ နိုင်ငံြခား 
စစ်သံရုံးများမှ စစ်သံမှူးများနှင့် တာေန်ေှိသူများ၊ 
အငငိမ်းစားသံအမတ်ကေီးများ၊ ေန်ကေီးဌာနအသီးသီးမ ှ
ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးရောင်ညွှန်ကေား ရေးမှူးများ၊ 
ေန်ကေီးဌာနအသီးသီးတွင် တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ကေ 
သည့ ်တပမ်ရတာသ်ား (အငငမိ်းစား) ညွှနက်ေားရေးမှူးချုပ၊် 
ဦးရောင်ညွှန်ကေားရေးမှူးများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်း 
ရဟာင်းအေွဲ့ေငမ်ျား၊ ြမနမ်ာနိငုင်ေံတဲပေ်ွဲ့၊ မီးသတတ်ပေ်ွဲ့ 
နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံကေေ်ရြခနီတပ်ေွဲ့တို့မှ အငငိမ်းစား 
ညွှန်ကေားရေးမှူးချုပ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှဥေ္ကဋ္ဌ
များ၊ တပ်မရတာ် ဂုဏ်ြပုောတ်လမ်းတွင်ပါေင်ခဲ့သည့ ်

အနုပညာေှင်များ၊ စစ်ချသီီချင်း၊ စစ်သည်ရတးသီချင်း၊ 
ေဗျာ၊ ေတ္ထုတို၊ ေတ္ထုေှည် ငပိုင်ပွဲများတွင် ေုေေှိကေသ ူ
များ၊ နိုင်ငံတောအားေစား ငပိုင်ပွဲများတွင် ေုေေှိ 
သည့် တပ်မရတာ်သား အားေစားသမားများ၊ တပ်မရတာ် 
ရန့ အလှူေငှမ်ျား၊ တိငု်းေင်းသား ေွံ့ငေိုးရေးတေ္ကသိလုမ် ှ
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျား၊ တေ္ကသိလုရ်လေ့ျင့ရ်ေး 
တပ်များမှ တပ်ေွဲ့ေင်များ၊ ရေရကောင်း၊ ရလရကောင်း 
လူငယ်သင်တန်းများမှ အုပ်ချုပ်သူနည်းြပများနှင့် 
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၊ ေိတ်ကေားထားသည့ ်
ဧည့်သည်ရတာ်များနှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသတင်း 
မီဒီယာများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
လိုြ်လံစစ်ရဆး

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မဟာသရေစည်သူ မင်းရအာင်လှိုင်သည် တပ်မရတာ် 
ရန့ စစ်ရေးြပအခမ်းအနားေျင်းပသည့် စစ်ရေးြပေွင်း 
သို့ရောေ်ေှိငပီး အရလးြပုခံစင်ြမင့်၌ ရနောယူော စစ် 
ရကောင်းကေီးများမှ တပ်မရတာ်သားများနှင့် ြမန်မာ 
နိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ေင်များေ အရလးြပု ကေငပီး အရြမာေ် 
၁၉ ချေ ်ဂဏုြ်ပုပစရ်ောေသ်ည။် ထိုရ့နာေန်ိငုင်ရံတာ ်
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စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပေ် စစရ်ေးြပစစရ်ကောင်းကေီးများအား လိေုလ် ံ
စစ်ရေးသည်။

ေေလ်ေ၍် နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
မဟာသရေစညသ် ူမင်းရအာငလ်ှိုင၊် စစရ်ေးြပစစရ်ကောင်း 
ကေီးများမ ှတပမ်ရတာသ်ားများနငှ့ ်ြမနမ်ာနိငုင်ေံတဲပေ်ွဲ့ 
ေင်များေ နိုင်ငံရတာ်အလံနှင့် ေျေုံးရလငပီးရသာ 
တပ်မရတာ်သားများအား အရလးြပုကေငပီး သစ္စာရလး 
ချေ်ေို သံငပိုင်ေွတ်ေိုကေသည်။

ထို့ရနာေ်နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စ ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး 
မဟာသရေစညသ် ူမင်းရအာငလ်ှိုငေ် မနိ့်ခနွ်းရြပာကေား 
ောတွင် ယရန့ေျင်းပြပုလုပ်သည့် စစ်ရေးြပ အခမ်း 
အနားသည ်အမြိမနမ်ာနိငုင်ရံတာက်ေီးေိ ုရခတအ်ေေ ်
ေေ် ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဂုဏ်ြဒပ် 
အစဉ်အလာကေီးမားသည့် ြမန်မာ့တပ်မရတာ်၏(၇၆)
နှစ်ရြမာေ် တပ်မရတာ်ရန့ေို ဂုဏ်ြပုသည့် စစ်ရေးြပ 
အခမ်းအနားြေစ်သေဲ့သို့ COVID-19 ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ 
ရကောင့် ရေှေ့ေိုင်းခဲ့ေသည့် (၇၅) နှစ်ရြမာေ် စိန်ေတု 

တပ်မရတာ်ရန့ဂုဏ်ြပုအခမ်းအနားေို  ြပန်လည် 
ေျင်းပသည့ ်စစရ်ေးြပအခမ်းအနားလည်း ြေစရ်ကောင်း၊ 
(၇၅)နှစ်ရြမာေ် စိန်ေတုနှစ်ရေျာ်ခဲ့သည့်တိုင် ရခတ် 
အေေ်ေေ်ရောင်းြမတ်သည့် အစဉ်အလာများေို 
လေ်ေင့်ေမ်းထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည့် တပ်မရတာ် 
အတွေ် အလွန်ဂုဏ်ယူေွယ်ောပင်ြေစ်ရကောင်း။

သမိုင်းရကောင်းတစ်ရလှောေ်တွင် အချုပ်အြခာ 
အာဏာပိုင် လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံအြေစ်  တိုင်းေင်းသား 
လူမျ ို းရပါင်းစုံနှင့် ငငိမ်းချမ်းထည်ေါစွာ စုစည်းေပ်တည ်
ရနထုိင်သည့် မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ် 
ရေးနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာေုံးရှုံးခဲ့ေငပီး နယ်ချဲ့တို့၏ 
ေိနှိပ်မှုရအာေ်တွင် နှစ်ရပါင်း ၁၀၀ ရေျာ်ရနခဲ့ကေေ 
ရကောင်း၊ တိုင်းေင်းသားလူမျ ို းရပါင်းစု ံပါေင်သည့် 
ြမန်မာ့မျ ို းချစ်ရခါင်းရောင်များအရနြေင့် နယ်ချဲ့ေို 
တိုေ်ထုတ်ေန် တပ်မရတာ်တစ်ေပ်ထူရထာင်နိုင်ရေး 
သခငရ်အာငေ်န်းဦးရောငသ်ည့ ်ေရဲဘာသ်ုံးေျပိသ်ည ်
ဂျပန်၏အေူအညီြေင့် စစ်ပညာများေို အပင်ပန်း 
အေင်းေဲခံသင်ယူခဲ့ကေရကောင်း၊ ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဒီေင်ဘာ 
လ ၂၇ ေေတ်ငွ ်ဗိလုခ်ျုပရ်အာငေ်န်းနငှ့ ်ေရဲဘာသ်ုံးေျပိ ်
တို့၏ ဦးရောင်မှုနှင့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ် 
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(BIA)ေို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ရောေ်ငမို့တွင် စတင်ေွဲ့စည်း 
ခဲ့ ငပီး နယ်ချဲ့အဂဂလိပ်တို့ေို မျ ို းချစ်စိတ်ထေ်သန် 
ြပင်းြပသည့် ြပည်သူလူထုနှင့် ပူးရပါင်းရမာင်းထုတ်
ခဲ့ကေရကောင်း၊ အဂဂလိပ်တို့ ေုတ်ခွာငပီးရနာေ် ၁၉၄၃
 ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ေေ်ရန့တွင် ဂျပန်တို့ေ လွတ်လပ ်
ရေးရပးခဲ့ရသာ်လည်း ြပည်သူလူထုသည် ေိုးေွားစွာ
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စေ်မှုေို မရမှော်လင့်ဘဲခံခဲေ့သည့်အတွေ ်
တပ်မရတာ်အရနြေင့် ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ေေ်တွင ်
သမိငု်းေငေ်ေေ်စရ်တာလ်နှရ်ေးကေီးေိ ုတိငု်းေင်းသား 
ြပည်သူလူထုတစ်ေပ်လုံးနှင့်အတူ ပူးရပါင်းလေ်တွဲ 
ေင်နွှဲခဲ့ကေသည်ေို ရတွ့ေမည်ြေစ်ရကောင်း ထို့ရကောင့ ်
ယင်းရန့ေို တပ်မရတာ်ရန့အြေစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကေြခင်း 
ပင်ြေစ်ရကောင်း။
သရနေတည်ရြါြ်ဖွားလာ

ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ် (BIA) ေို ၁၉၄၂
 ခုနှစ်တွင် ဗမာ့ောေွယ်ရေး တပ်မရတာ်(BDA)၊ ၁၉၄၃
 ခုနှစ်တွင် ဗမာ့အမျ ို းသားတပ်မရတာ်(BNA)၊  ၁၉၄၅
 ခုနှစ် ေူလိုင်လတွင် မျ ို းချစ်ဗမာ့တပ်မရတာ်(PBF)၊ 
စေ်တင်ဘာလတွင် ဗမာ့တပ်မရတာ် (Burma Army)
အြေစ် အေင့်ေင့် အမည်ရြပာင်းလဲ ေွဲ့စည်းခဲ့ရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်သည် ြပည်သူလူထုနှင့်အတူ လေ်တွဲငပီး 
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ေန်နေါေီလ ၄ ေေ်တွင် နယ်ချဲ့ငဗိတိသှေတို ့
လေရ်အာေမ် ှြမနမ်ာနိငုင်ေံိ ုလတွလ်ပရ်ေးေယရူပးခဲ ့

သည့်အတွေ် လွတ်လပ်ရေး ကေိုးပမ်းမှုနှင့်အတူ သရန္ဓ 
တည်ရပါေ်ေွားလာခ့ဲသည့် တပ်မရတာ်လည်းြေစ်ရကောင်း။   
မိမတိို့နိုင်ငံသည် လတွ်လပ်ရေး ေေှိခဲင့ပီးရနာေ် နယ်ချဲ့ 
တို၏့ ရသွးခွအဲပုခ်ျုပမ်ှု၊ အယေူါဒရေးနငှ့ ်တိငု်းေင်းသား 
ရေးတို့အေ  ြပည်တွင်းရသာင်းေျန်းမှုများ ရပါ်ရပါေ ်
လာောတွင် တပ်မရတာ်ေ ပူပူရနွးရနွးေေှိထားသည့် 
လွတ်လပ်ရေးကေီး လေ်လွတ်မေုံးရှုံးရစေန် အသေ်၊ 
ရသွး၊ ရချွးများစွာေိ ုစရတးငပီး ရသာင်းေျန်းသမူျားေိ ု
နှိမ်နင်းရပးခဲ့ေရကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ေေ ်
ရန့တွင် ဗမာြပည်ေွန်ြမူနစ်ပါတီ(ဗေပ)တို့ စတင် 
လေန်ေေ်ိငုရ်တာခိခုဲေ့ာမစှငပီး အြခားလေန်ေေ်ိငု ်
ရသာင်းေျန်းသူအေွဲ့များ ရပါ်ရပါေ်လာခဲ့ရကောင်း၊ 
နိငုင်တံောေလည်း “ရောငစ်ုရံသာင်းေျန်းသမူျား”ဟ ု
ေင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကေရကောင်း၊ ထိုအချနိ်တွင် တပ်မရတာ ်
စစဦ်းစီးချုပ ်တာေနထ်မ်းရောငရ်နသည့ ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး 
ရနေင်းသည ် ရြခလျငတ်ပအ်နည်းငယ၊် လေ်ရုံးေနထ်မ်း 
တပ်အနည်းငယ်နှင့် ေသမှေအင်အားစုစည်းငပီး နိုင်ငံ 
အနှံ့ ေူပူရသာင်းေျန်းရနသည့် ရောင်စုံရသာင်းေျန်း 
သူများေို ြပန်လည်ထိန်းချုပ်တိုေ်ခိုေ်ော နိုင်ငံေို 
တည်ငငိမ်ရအာင်၊ မငပိုေွဲရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်ခဲ ့
ရကောင်း၊ ြပည်တွင်းလေ်နေ်ေိုင် ပဋိပေ္ခများသည ်
တပ်မရတာ်နှင့်  တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်များ 
အကေား စတင်ြေစ်ပွားခဲ့ြခင်း မဟုတ်ဘဲ သေ်ေိုင်ော 
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အစိုးေနှင့် တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်များအကေား 
ြေစ်ပွားခဲ့ြခင်းြေစ်ငပီး တပ်မရတာ် အရနြေင့် နိုင်ငံရတာ်
နငှ့အ်ချုပအ်ြခာအာဏာေိ ုောေယွေ်နတ်ာေနေ်ှသိည့ ်
အေွဲ့အစည်း ပီသစွာ ရောင်ေွေ်ခဲ့ေြခင်းြေစ်ရကောင်း။

မိမိတို့တပ်မရတာ်အရနြေင့် ြပည်တွင်းရောင်
စုံရသာင်းေျန်းမှုများေို နှိမ်နင်း ြခင်းသာမေ ၁၉၅၀
-၆၁ ခုနှစ်ောလအတွင်းတွင် ြပည်ပေျူးရေျာ်သူ 
ေမူငတ်န ်(တရတုြ်ေူ)များ၊ ေခိငုြ်ပညန်ယအ်တငွ်းတငွ ်
အရြခြပုလှုပ်ေှားရနတဲ့ ေုလားေိုးရသာင်းေျန်းသူ 
များေို တိုေ်ခိုေ်နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ၁၉၆၂-၇၂ 
ခုနှစ်တွင် ပဲခူးတိုင်းနှင့် ဧောေတီတိုင်းတို့တွင် ရသာင်း 
ေျန်းသူများေို အြမစ်ြေတ် တိုေ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ထို့အြပင် ပဲခူးရိုးမတွင် အရြခစိုေ်လာသည့် ဗေပ 
များေို ြပည်သူလူထုနှင့်ပူးရပါင်းငပီး ြေတ် ၄ ြေတ်စနစ ်
နဲ့ စစ်ေင်ရေးကေီးရတွ ေင်နွှဲခဲ့သည့်အတွေ် ၁၉၇၅ 
ခုနှစ်မှာ ပဲခူးရိုးမရဒသအတွင်း ဗေပတို့၏ လှုပ်ေှားမှု 
ေို အေုံးသတ်ရစနိုင်ခဲ့ရကောင်း။
ပြန်လည်ရချမှုန်းတိုြ်ခိုြ်နိုင်ခဲ့

၁၉၈၈ ခနုစှ ်နိငုင်အံတငွ်း ေပူမူှုြေစပ်ွားရနသည့ ်
အရပါ် အခွင့်ရောင်းယူငပီး တပ်မရတာ်ေို အေျပ် 
အတည်းရတွ့ရစေန်အတွေ် ဗေပများသည် ၁၉၈၈ 
ခနုစှ၊် စေတ်ငဘ်ာလတငွ ်စစမ်ျေန်ှာသုံးခြုေင့ ်မုိင်းယန်း 
ရဒသေို လာရောေ်တိုေ်ခိုေ်ခဲ့ရသာရကောင့် ၈ ေေ် 

ကော သမုိင်းေင်မုိင်းယန်းတုိေ်ပဲွေင်နွှခ့ဲဲေရကောင်း၊ မုိင်းယန်း 
တိေုပ်ွတဲငွ ်ဗေပတို ့အထနိာ အရေးနမိ့သ်ွားငပီးရနာေ ်
အေျ ိုးေေ်အရနြေင့် ဗေပအေွဲ့မှ ေိုးေန့်အေွဲ့ 
ခွဲထွေ်ငပီး “ေ” အေွဲ့ေ အာဏာသိမ်းလိုေ်ြခင်းများ 
ရကောင့် ဗေပ(ဗဟို) ငပိုေွဲြခင်းနှင့်အတူ ဗေပအရေှ့ 
ရြမာေ်စစ်ရဒသလည်း လုံးေချုပ်ငငိမ်းသွားခဲ့ရကောင်း၊ 
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စေ်တင်ဘာလအတွင်း၌ပင် ေေင်ြပည ်
နယ် မဲသရေါရဒသေို ထိုးစစ်ေင်တိုေ်ခိုေ်လာသည့ ်
ရသာင်းေျန်းသူများေိုလည်း တပ်မရတာ်အရနြေင့် 
ရအာငြ်မငစ်ွာ ြပနလ်ညရ်ချမှုန်း တိေုခ်ိေုန်ိငုခ်ဲရ့ကောင်း။

၁၉၈၉ ခုနှစ်အတွင်း၌ အရေှ့ရတာင်တိုင်းစစ်
ဌာနချုပ်နယ်ရြမ နယ်စပ်တစ်ရလှောေ်ေှိ ရသာင်းေျန်း 
သူစခန်းများစွာေို တိုေ်ခိုေ်သိမ်းပိုေ်နိုင်ခဲ့သည့် 
အြပင် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လည်း ြမစ်ေေျွန်းရပါ်ရဒသေိ ု
ထိုးရောေ်ေင်ရောေ်လာသည့် ရသာင်းေျန်းသူများ 
ေိုလည်း အြမစ်ြပတ်ရချမှုန်းနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်၊ ရေရော်ေါေီလတွင် အရေှ့ရြမာေ်ပိုင်း နယ်စပ် 
ရဒသနယ်ရြမအတွင်း  ရသာင်းေျန်းသူများသည် 
ေိုးေန့်ရဒသတစ်ခုလုံးေို တိုေ်ခိုေ်သိမ်းပိုေ် ထိန်း 
ချုပ်ေန်နှင့် ထိုမှတစ်ေင့် နယ်စပ်ရဒသများြေစ်သည့် 
မုံးေိုး-ရောင်းေိုင်ရဒသမှ ြမန်မာြပည်ရြမာေ်ပိုင်း 
နယ်ရြမဘေ်သို့  နယ်ရြမချဲ့ထွင်နိုင်ရေးေိုသည့် 
ေည်ေွယ်ချေ်ြေင့် ရလာေ်ေိုင်တွင်ေှိသည့် ဌာနချုပ် 
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အပါအေင် လေ်ရအာေ်ခံတပ်ေင်းများေို အင်အား 
အလုံးအေင်းြေင့် ေင်ရောေ်တိုေ်ခိုေ်လာခဲ့ရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် တပ်မရတာ်ေ ငမို့တွင်းတိုေ်ပွဲအပါအေင ်
ရလရကောင်းပစ်ေူနှင့် အရြမာေ်ပစ်ေူများေယူငပီး 
ရလာေ်ေိုင်ရဒသေို တိုေ်ခိုေ်လာသည့် ရသာင်း 
ေျန်းသမူျားေိ ုတနွ်းလနှတ်ိေုခ်ိေုခ်ဲင့ပီး နယစ်ပရ်ဒသ 
တစ်ရလှောေ် ြေန့်ခွဲတပ်စွဲထားသည့် ရသာင်းေျန်းသ ူ
စခန်းများေိုပါ ရအာင်ြမင်စွာတိုေ်ခိုေ်သိမ်းယူနိုင်ခဲ ့
ရကောင်း ၊  ထို့ ရနာေ်  ရသာင်းေျန်းသူများသည် 
ရြမာေ်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ရပါင်းစု ေွဲ့စည်းငပီး ၂၀၁၆
 ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလတွင် မုံးေိုး၊ ရောင်းေိုင်၊ မန်ေန် 
စသည့် တပ်စခန်း များနှင့် ၁၀၅ မိုင်စခန်း၊ မုံးရပါ်တပ ်
စခန်းတို့ေို တစ်ချနိ်တည်း တစ်ငပိုင်တည်း ေင်ရောေ ်
တိုေ်ခိုေ်လာခဲ့သည်ေိုလည်း ရအာင်ြမင်စွာ ရချမှုန်း 
နိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ည ်လတွလ်ပရ်ေးကေိုးပမ်းမှု 
ောလမှ လွတ်လပ်ရေးေငပီး ရခတ်အေေ်ေေ်တွင်  
ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအန္တောယ်အမျ ို းမျ ို းေို အသေ်၊ 
ရသွး၊ ရချွးများစွာရပးေပ်ငပီး စွမ်းစွမ်းတမံ ောေွယ ်
ရစာင့်ရေှာေ်ခဲ့ေသည်ေို သိရစလိုရကောင်း။

ချးီြျူးဂုဏ်ပြု
တပ်မရတာ်အရနြေင့် နုိင်ငံရတာ်နှင့် တုိင်းေင်းသား 

ြပည်သူလူထုေုိ ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ခ့ဲောတွင် စွန့်လွှတ် 
စွန့်စားစွာ အသေ်ရပးောေွယ်တိုေ်ခိုေ်ခဲ့ကေသည့ ်
တပ်မရတာ်သားများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ေင်များ၊ 
ြပညသ်ူ့စစတ်ပေ်ွဲ့ေငမ်ျားေိ ုနိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်တပမ်ရတာေ် 
ယရန့အချနိ်အထိ ရအာင်ေန်းသူေိယဘွဲ့ ၆ ဦး၊ သီဟ 
သူေဘွဲ့ ၅၀ ၊ သူေဘွဲ့ ၅၄၆ ဦး၊ သူေဲရောင်းမှတ်တမ်း 
ေင် ၁,၈၆၀၊ သူေဲရောင်းမှတ်တမ်းေင်တံေိပ်ေေှိသူ 
၂ ,၀၁၈ ဦး ၊  စစ်ရသနာပတိချုပ်၏ သူေဲရောင်း 
လေ်မှတ်ေေှိသူ ၃၃၉ ဦး၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်၏ သူေဲရောင်းလေ်မှတ်ေေှိသူ ၂,၉၈၇ ဦး 
တို့ေို စွမ်းေည်သတ္တိေိုင်ောဘွဲ့၊ တံေိပ်၊ လေ်မှတ်များ 
အသီးသီးချးီြမှင့်နိုင်ခဲ့ငပီးြေစ်ရကောင်း၊ စွမ်းေည်သတ္တိ 
ေိုင်ောဘွဲ့၊ တံေိပ်၊ လေ်မှတ်များမေရသာ်လည်း 
ရပးအပ်တဲ့တာေန်များေို ရေျပွန်စွာထမ်းရောင်ငပီး 
တိုင်းြပည်နှင့် လူမျ ို းအတွေ် စွန့်လွှတ်မှုရပါင်း များစွာ 
ြေင့်  ရောင်ေွေ်ခဲ့ ကေသည့် တပ်မရတာ်သားများ၊ 
ြမန်မာနိုင်ငံေဲတပ်ေွဲ့ေင်များ၊ ြပည်သူ့စစ်တပ်ေွဲ့ေင်များ 
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ေိုလည်း တန်ေိုးထားချးီေျူး ဂုဏ်ြပုပါရကောင်းနှင့် 
ယရန့အခမ်းအနားတွင်လည်း ရအာင်ေန်းသူေိယဘွဲ့ 
ေေှိသူများ၏ မိသားစုများေိုပါ ဂုဏ်ယူစွာြေင့် ေိတ် 
ကေားတေ်ရောေ် ရစလျေ်ေှိပါရကောင်း။

ယခုစစ်ရေးြပအခမ်းအနားကေီးတွင် မိမိတို့ 
တပ်မရတာ်စတင်ေွဲ့စည်းချနိ်တွင် စတင်အသုံးြပု 
ေတ်ေင်ခဲ့သည့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ်(BIA)၊ 
ဗမာ့ ောေွယ်ရေးတပ်မရတာ်(BDA)၊  ဗမာ့အမျ ို းသား 
တပ်မရတာ် (BNA)၊  မျ ို းချစ်ဗမာ့တပ်မရတာ် (PBF)၊ 
ဗမာတ့ပမ်ရတာ ်(Burma Army)နငှ့ ်လတွလ်ပရ်ေးေငပီး 
ရနာေ် ရခတ်အေေ်ေေ် ရြပာင်းလဲေတ်ေင်ခဲ့သည့ ်
တပ်မရတာ်(ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) ေတ်စုံများေို ဂုဏ်ြပု 
ေတ်ေင်ငပီး အသေ်၊ ရသွး၊ ရချွးများစွာ ရပးေပ် 
တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့ကေသည့် ရေှးရနာင်ရတာ်များ 
အားလုံးေိုအရလးအနေ် ဂုဏ်ြပုပါရကောင်း။

ယခုနှစ် စစ်ရေးြပအခမ်းအနားတွင် ရခတ်လွန ်
အရြမာေ်နှင့် သံချပ်ော ယာဉ်ယန္တေားများ ပါေင်ြပသ 
မှုသည် လွတ်လပ်ရေးေငပီးစ ရောင်စုံရသာင်းေျန်းသ ူ
နှိမ်နင်းမှုစစ်ေင်ရေးများတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ တိုေ်ပွဲေင ်

ခဲ့မှုများေို တန်ေိုးထားြပန်ရြပာင်းသတိေရစငပီး ဂုဏ ်
ြပုသည့်အရနြေင့် ပါေင်ရောင်ေွေ်ရစြခင်းပင်ြေစ်
ရကောင်း၊ ချ ို ့တဲ့စွာြေင့် စခဲ့ေသည့် အရြမာေ်၊ ယန္တေား 
များသည် ရခါင်းရောင်အသီးသီး၏ကေိုးပမ်း ရောင် 
ေွေ်မှုရကောင့် ယခုအချနိ်တွင် ရခတ်မီသည့် အရြမာေ်၊ 
ယန္တေားများ တပ်ေင်အသုံးြပုလာနိုင်သည်ေို ရတွ့ေ 
မည်ြေစ်ရကောင်း။
ဖွဲ့စည်းတည်ရဆာြ်လျြ်ေှိ

တပမ်ရတာေ်ိ ုနိငုင်ရံတာေ်ာေယွရ်ေး တာေန ်
များ ရေျပွန်စွာထမ်းရောင်နိုင်ေန်အတွေ် သမားရိုး
ေျစစ်ပွဲေင်နွှဲနိုင်သည့် တိုေ်စွမ်းေည်နှင့်တိုေ်စွမ်း 
အားေှိသည့် ရခတ်မီတပ်မရတာ် (Standard Army) 
တစေ်ပအ်ြေစ ်ေညမ်နှ်းချေထ်ား ေွဲ့စည်း တညရ်ောေ ်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ Standard Army ေွဲ့စည်း တည် 
ရောေ်ောတွင် တပ်မရတာ်(ကေည်း)ေို လူ၊ လေ်နေ ်
ေွဲ့စည်းမှုအေင့်ြမှင့်တင်ြခင်းသာမေ တပ်မရတာ် 
(ရေ) အတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်စစရ်ေယာဉမ်ျားေိ ုေိယုတ်ိငု ်
တည်ရောေ်ြခင်း၊ ေယ်ယူြေည့်တင်းြခင်းများအြပင် 
တပ်မရတာ်(ရလ)အတွေ် လိုအပ်သည့် ရလယာဉ်များ 
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ေို အေင့်ြမှင့်တင်ြခင်း၊ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် ရခတ်မီ 
ရလယာဉ်များေေှိရေးေိုလည်း ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ 
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သားစွမ်းအားအေင်းအြမစ်များ 
သည် တပ်မရတာ်ေို အေျ ိုးြပုနိုင်ရုံမှေမေ နိုင်ငံရတာ ်
တည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများေိုပါ တစ်တပ်တစ်အား 
ပါေငရ်ောငေ်ေွန်ိငုမ်ညြ်ေစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ား 
လူ့စွမ်းအားအေင်းအြမစ်များ ြပုစုပျ ို းရထာင်ောတွင် 
ရေးပညာေှင်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ နည်းပညာေျွမ်းေျင်သ ူ
နှင့် ဘာသာေပ်ေိုင်ော ေျွမ်းေျင်သူသိပ္ပံပါေဂူနှင့် 
ပါေဂူဘွဲ့ေ ၁,၂၀၀ ရေျာ်၊ မဟာဘွဲ့ေ ၁၄,၀၀၀ ရေျာ် 
တိုေ့ိ ု ြပညတ်ငွ်း၊ ြပညပ်တငွ ်ရလေ့ျင့ရ်မွးထတုရ်ပးနိငု ်
ခဲ့ငပီး နိုင်ငံနှင့် တပ်မရတာ်အတွေ် သေ်ေိုင်ော အခန်း 
ေဏ္ဍအသီးသီးမှာ တာေနထ်မ်းရောငရ်နကေရကောင်း။

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ် 
ခဲ့သည့် (၇၅) နှစ်ရြမာေ် စိန်ေတု တပ်မရတာ်ရန့ေို 
ဂဏုြ်ပုသည့အ်ရနြေင့ ်တပမ်ရတာစ်မွ်းေညသ်တ္တေိိငုေ်ာ 
ဂဏုြ်ပုေ၊ု အမှုထမ်းရောင်းေိငုေ်ာဂဏုြ်ပုေ၊ု အနပုညာ 
ေိုင်ောဂုဏ်ြပုေု၊ စာရပေိုင်ော ဂုဏ်ြပုေု၊ စီးပွားရေး 

ေိုင်ောဂုဏ်ြပုေု၊ နည်းပညာေိုင်ောဂုဏ်ြပုေု၊ ေျန်း 
မာရေးရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုေိငုေ်ာဂဏုြ်ပုေနုငှ့ ်အားေစား 
ေိငုေ်ာဂဏုြ်ပုေ ုစသည့ ်ဂဏုြ်ပုေအုသီးသီးေိ ုရပးအပ ်
နိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ထိုအ့ြပင ်တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်တပမ်ရတာ ်
ဂုဏ်ရောင်နှင့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရောင် တပ်မရတာ်သား 
အားေစားသမားများစွာေိလုည်း နစှစ်ဉ ်ရလေ့ျင့ရ်မွး 
ထတုရ်ပးနိငုခ်ဲရ့ကောင်း၊ အရေှ့ရတာငအ်ာေ ှအားေစား 
ငပိုငပ်ွ၊ဲ အာေအှားေစားငပိုငပ်ွ၊ဲ ေမ္ဘာအ့ိလုပံစအ်ားေစား 
ပွဲများ၏ ရေေူး၊ ရဘာလုံး၊ ရသနတ်ပစ်၊ လေ်ရေှ့၊ 
ရြပးခုန်ပစ်သည့် အားေစားနည်းများတွင် အမာခံ 
အားေစားသမားအြေစ ်ပါေငခ်ဲက့ေသည့ ်နိငုင်ံဂ့ဏုရ်ောင ်
တပ်မရတာ်သား၊ အားေစားသမားများေိုလည်း 
ချးီေျူးဂုဏ်ြပုပါရကောင်းြေင့် ရြပာကေားလိုရကောင်း။      

တပ်မရတာ်အရနြေင့် နိုင်ငံရတာ်နှင့် ြပည်သူ 
လူထုေို  ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်လျေ်ေှိောတွင်  
လူသားချင်း စာနာရထာေ်ေူမှုနှင့်  သဘာေရဘး 
အန္တောယ ်ေယေ်ယရ်ေး (HADR) လပုင်န်းစဉမ်ျားတငွ ်
လည်း ေညူရီောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ တပမ်ရတာ ်
ရေးတပ်ေွဲ့မှ ပါေဂူ၊ ရေးမှူးများနှင့် တပ်ေွဲ့ေင်များေ 
၈ နှစ်ရေျာ်ောလအတွင်း ြပည်သူ ၂ ဒသမ ၅ သန်း 
ရေျာ်ေို ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများ 
ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊  တပ်မရတာ်(ရေ) အရန 
ြေင့်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ ပင်လယ်ြပင ်
အတွင်းမှ ဒုေ္ခသည် ၄,၀၀၀ ရေျာ်ေို ေူညီ ေယ်ေယ ်
ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ ထို့အြပင် COVID-19 ောလအတွင်း 
မရလးေှားနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို ့ဘလဲယားတို့တွင် 
ောလကောေှည်စွာ ဒုေ္ခခံရနေသည့် ြမန်မာနိုင်ငံသား 
၁,၁၅၀ ရေျာ်ေိုလည်း  ယခုနှစ် ရေရော်ေါေီလနှင့် 
မတ်လတို့တွင် စစ်ရေယာဉ်များရစလွှတ်ငပီး နိုင်ငံ 
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အတွင်းသို့ ြပန်လည် ရခါ်ရောင်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ေျန်ေှိရနရသးသည့် နိုင်ငံသားများေို ရခါ်ရောင်နိုင ်
ရေး ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ထ့ုိအြပင် ယခုနှစ် ရေရော်ေါေီနှင့် မတ်လအတွင်း အရကောင်း 
အမျ ို းမျ ို းရကောင့် ရေးရုံများ မေွင့်နိုင်သည့်အတွေ် 
ရေးေုသမှုခံယူေန် အခေ်အခဲ ြေစ်ရနသည့် ြပည်သ ူ
လထူေုိ ုတပမ်ရတာရ်ေးရုမံျား တငွ ်ေျန်းမာရေးရစာင် ့
ရေှာေရ်ပးမှုများ လပုရ်ောငရ်ပးခဲေ့ာတငွ ်ြပညသ်လူထူ ု
ြပင်ပလူနာ ၉၀,၀၀၀ ရေျာ်၊ အတွင်းလူနာ ၃၀,၀၀၀ 
ခန့်တိုေ့ိ ုြပုစေုသုရပးနိငုခ်ဲင့ပီး ရမွးလနူာ ၆,၀၀၀နီးပါး
 တို့ေို ရောင်းမွန်စွာ ရမွးေွားရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း။
လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်ခဲ့

တပ်မရတာ်(ရလ)အရနြေင့်လည်း HADR လုပ်ငန်း 
စဉ်များနှင့် ပတ်သေ်ငပီး ေှာရေွေယ်ေယ်ရေးလုပ်ငန်း 
များနှင့် ဒုေ္ခရောေ်ရနသူ ြပည်သူများအတွေ် ေိေ္ခာ 
ရေးေါးပိုရ့ောငရ်ေးလပုင်န်းများတငွ ်တစတ်ပတ်စအ်ား 
ပါေငရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေခိငုြ်ပညန်ယပ်ဋပိေ္ခ 
အတွင်း ပိတ်မိရနသည့် ြပည်သူလူထုများ၊ ေန်ထမ်း 
များ၊ သေက်ေီးေယွအ်ိနုငှ့ ်ေျန်းမာရေး မရောင်းသူများ 
ေိုလည်း တပ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်များြေင့် ရေှ့ေ ရြပာင်း 
ပို့ရောင်မှုများ လုပ်ရောင်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း။

မမိတိိုတ့ပမ်ရတာသ်ည ်နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်နိငုင်သံား 
များအရပါ် ေျရောေ်လာမည့် သဘာေရဘးအန္တောယ ်
များအပါအေင် ရဘးအန္တောယ်အမျ ို းမျ ို းေို အချနိ်တို 
အတငွ်း တုံြ့ပနရ်ောငေ်ေွန်ိငုစ်မွ်းေှရိအာင ်အငမရဲလေ့ျင့ ်
ရနေမည်ြေစ်ငပီး သဘာေရဘးအန္တောယ် ြေစ်ပွားသည ်
နှင့် အမိန့်တစ်စုံတစ်ော ရစာင့်ေိုင်းြခင်းမြပုဘဲ အြမန ်
ေုံး အေအူညလီိအုပရ်နသည့ရ်နောများေိ ုသွားရောေ ်
ေူညီရောင်ေွေ်ရပးကေေန် အရလးထားမှာကေားလို 
ရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနြေင့် ထိုေဲ့သို့ ြပည်သူလူထု 
ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ေင်း 

ရစတနာမှန်ေန်စွာြေင့် ေူညီရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှ ိ
သေဲသ့ို ့ဒမီိေုရေစနီငှ့ ်ေေဒ်ေယစ်နစေ်ိ ုအရြခခသံည့ ်
ြပညရ်ထာငစ်တုညရ်ောေေ်ာတငွ ်အရြခခလံိအုပခ်ျေ ်
ြေစသ်ည့ ်ြပညတ်ငွ်းငငမိ်းချမ်းရေးရောရ်ောငမ်ှုလပုင်န်း 
များေိလုည်း အရလးထားရောငေ်ေွ ်လျေေ်ှရိကောင်း၊ 
အစိုးေအေေ်ေေ်ောလများတွင် ငငိမ်းချမ်းရေး 
အတေွ ်ေမ်းလမှ်းမှုမျ ို းစုြံပုလပုခ်ဲရ့ကောင်း၊ ငပီးခဲသ့ည့ ်
ပါတီစုံဒီမိုေရေစီောလတွင်လည်း ငငိမ်းချမ်းရေး 
ေတိရ်ခါ်ေမ်းလမှ်းမှုများ ြပုလပုခ်ဲေ့ာတငွ ်တိငု်းေင်းသား 
လေ်နေ်ေိုင် အေွဲ့ ၁၀ ေွဲ့နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် 
တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ် (NCA) ချုပေ်ိ ု
နိုင်သည်အထိ ရောေ်ေှိခဲ့ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်၏ 
ငငိမ်းချမ်းရေး ေပ်တည်ချေ်သည် တစ်နိငုင်လံုံးပစခ်တ ်
တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချု ပ် (NCA) လမ်း 
ရကောင်းရပါ်တွင် ခုိင်ခုိင်မာမာေပ်တည် ရလှောေ်လှမ်းငပီး 
ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးေေိှရစရေးအတွေ် မူေါဒ (၆) ေပ်ေို 
ချမှတ်၍ ဦးတည်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ယင်း 
မေူါဒများသညလ်ည်း နိငုင်ံအ့ေျ ိုးစီးပွား၊ တိုင်းေင်းသား 
ြပည်သူများ၏ အေျ ိုးစီးပွားေိုသာရေှးရှုငပီး ရေေှည်
ရမှော်ရတွးချမှတ်ခဲ့ြခင်းပင် ြေစ်ရကောင်း။
ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ

ထို့ရကောင့်  ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးေေှိရစရေး 
အတွေ် တပ်မရတာ်အရနြေင့် တစ်ေေ်သတ်အပစ် 
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အခတ်ေပ်စဲရေးေိုလည်း ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့ရကောင်း၊ 
ယခအုခါတငွ ်ငငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ပ်တသ်ေင်ပီး ပိမုိထုရိောေ ်
စွာ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် အမျ ို းသားစည်းလုံးည ီ
ညတွရ်ေးနငှ့ ်ငငမိ်းချမ်းရေးရောရ်ောငမ်ှု ဗဟိရုောမ်တ၊ီ 
လုပ်ငန်းရော်မတီ၊ ညှိနှိုင်းရေးရော်မတီေိုသည့် 
ရော်မတီ ၃ ခုနှင့် ြပင်ေင်ေွဲ့စည်း ရောင်ေွေ်လျေ် 
ရကောင်း၊ ထိေုဲသ့ို ့ငငမိ်းချမ်းရေးေိ ုဦးတညရ်ောငေ်ေွ ်
ရနသည့်ောလတွင် လေ်နေ်ေိုင်အေွဲ့အစည်းအချ ို ့ 
သည် တစ်ေေ်သတ်ရတာင်းေိုရနမှုများ၊ တေားမေင ်
ေုန်ပစ္စည်းေူးသန်းရောင်းေယ်မှုများ၊ မူးယစ်ရေးေါး 
လပုင်န်းများေိ ုလပုရ်ောငရ်နမှုများေှရိန သညေ်ိရုတွ့ 
ရနေရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်လတွလ်ပရ်ေး မေုံးရှုံးခင ်
ောလအထိ ဘုေင့်နိုင်ငံအြေစ် ေပ်တည်ခဲ့ရသာ်လည်း 
လွတ်လပ်ရေးေငပီးရနာေ်ပိုင်း ပါလီမန်ဒီမိုေရေစီ 
စနစအ်ပါအေင ်ပုစံအံမျ ိုးမျ ိုးြေင့ ်တိငု်းြပညတ်ညရ်ောေ ်
ခဲ့ရကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ေစငပီး ြပည်သူအများ၏ ေန္ဒ 
နငှ့အ်ည ီပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုေျင်သ့ုံးရောငေ်ေွ ်
လျေ်ေှိငပီး ဒီမိုေရေစီနှင့် ေေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရြခခံ 

သည့ ်ြပညရ်ထာငစ်ကုေီးအြေစ ်မားမားမတမ်တ ်တညတ်ံ ့
ခိငုင်မရဲနရေး ရောငေ်ေွရ်နရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင် ့နယရ်ြမ 
ရအးချမ်းတညင်ငမိမ်ှုနငှ့ ်လမူှုဘေ လုခံခုံမှုအရပါ်ထခိိေု ်
ရစလျေ်ေှိသည့် အကေမ်းေေ် လုပ်ေပ်များြပုလုပ်ငပီး 
မိမိတို့လိုလားချေ်များေို ရေှ့တန်းတင်ရတာင်းေို 
ရနမှုများသည် မည်သို့မှေမြေစ်သင့်ရကောင်းေို ရြပာလိ ု
ရကောင်း၊ နိုင်ငံ၏ေွံ့ ငေိုးတိုးတေ်ရေးတွင် အဓိေ 
အရနှာင့်အယှေ်ြေစ်ရနသည့် လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခ 
များချုပ်ငငိမ်းရစေန်အတွေ် ေိုင်ထားသည့်လေ်နေ ်
များေို ရဘးချထားငပီး ငငိမ်းချမ်းရေးစားပွဲေိုင်းတွင် 
အတူတေွရေွးရနွးညှိနှိုင်းေန် အဓိေလိုအပ်ရကောင်း၊ 
ထိုအ့ြပင ်NCA လေမ်တှရ်ေးထိုးထားြခင်း မေှရိသးသည့ ်
တိငု်းေင်းသား လေန်ေ ်ေိငု ်အေွဲ့အစည်းများအရနြေင့ ်
လေ်မှတ်ရေးထိုးေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ လေ်မှတ်ရေး
ထိုးငပီးြေစသ်ည့အ်ေွဲ့များအရနြေင့လ်ည်း ဥပရဒရဘာင ်
အတွင်းမှ သရဘာတူညီချေ်များနှင့်အညီ ရနထိုင်ငပီး 
ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန်အတွေ် တပ်မရတာ်နှင့် 
အတ ူလေတ်ွကဲေိုးပမ်းသွားကေေန ်တိေုတ်နွ်းလိရုကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနြေင့် NCA လမ်းရကောင်းမှ 
တစေ်င့ ်ရေွးရနွးညှနိှိုင်းမှုများ ရောငေ်ေွရ်နစဉ ်အချ ို့ 
ရဒသများတွင်ေှိသည့် တိုေ်ပွဲရေှာင်ြပည်သူများ ရနေပ ်
ြပနန်ိငုရ်ေးေိလုည်း ေညူရီောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
IDP Camp များမှ ရဒသခံတိုင်းေင်းသား ြပည်သူများ 
၎င်းတို့၏ရနေပ်တွင် ြပန်လည်ရနထိုင်နိုင် ရေးအတွေ ်
သေ်ေိုင်ောနယ်ရြမအသီးသီးတွင် မိုင်း ေှင်းလင်းရေး 
လုပ်ငန်းများအပါအေင် အရြခခံစားေတ်ရနရေးလုပ် 
ငန်းနငှ့ ်လမူှုစီးပွားဘေ ေွံ့ငေိုးတိုးတေရ်ေးလပုင်န်းများ 
ေိလုည်း သေေ်ိငုေ်ာဌာနများနငှ့ ်ပူးရပါင်း ရောင်ေွေ ်
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ရပးလျေ်ေှိရကောင်း။
ကြိုးြမ်းရဆာင်ေေြ်

တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်ေ ြပဌာန်းထား 
သည့ ်ဥပရဒများေိ ုရလးစား လိေုန်ာရောငေ်ေွေ်သည့ ်
အေွဲ့အစည်းြေစ်ရကောင်း၊ ဥပရဒေို ရလးစားလိုေ်နာ 
ငပီး စိတ်ဓာတ်စည်းေမ်းရောင်းမွန်စွာြေင့် ရနထိုင်
ေျင့်ကေံသွားကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ စည်းေမ်းအော 
တွင် စံနမူနာြပြေစ်သည့်အေဲွ့အစည်းအြေစ် တပ်မရတာ်၏ 
အစဉ်အလာရောင်းများေို  ထိန်းသိမ်း ကေိုးပမ်း 
ရောင်ေွေ်ကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သား 
တိငု်းသည ်နိငုင်ရံတာေ်ိ ုောေယွေ်နေ်ိသုည့ ်အရြခခ ံ
စတိဓ်ာတရ်ောင်းမနွမ်ှုနငှ့ ်မမိတိိုသ့ရဘာေန္ဒအရလျာေ ်
ရေွးချယ်ငပီး တပ်မရတာ်အတွင်းသို့ ေင်ရောေ်လာသ ူ
များြေစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်  အသေ်ခန္ဓာရပးတာေန ်
ထမ်းရောင်ရနမှုအရပါ် ဂုဏ်ယူငပီး နိုင်ငံရတာ်နှင့် 
တပ်မရတာ်ေ အားေိုးအားထားြပုေသည့် စစ်သည် 
ရတာရ်ောင်းများ ြေစရ်အာင ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွား 

ကေေန် မှာကေားလိုရကောင်း။
၂၀၂၀ ြပည်န့စှ ်နိေုငဘ်ာလ ၈ ေေရ်န့ေ ြပုလပု ်

ခဲ့သည့် ပါတီစုံအရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲေစ၍ ြေစ် 
ရပါ်ခဲ့သည့်အရြခအရနအေပ်ေပ်ရကောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ရေရောေ်ါေလီ ၁ ေေရ်န့တငွ ်တပမ်ရတာေ် နိငုင်ရံတာ ်
တာေန်ယူခဲ့ေရကောင်း၊ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ အရထွရထ ွ
ရေွးရောေ်ပွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် 
မဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ ၃၉ ဒသမ ၂ သန်းေှိခဲ့ရကောင်း၊ လွတ ်
လပ်ငပီး တေားမှေတသည့် ရေွးရောေ်ပွဲြပုလုပ်ေန် 
အကေိမ်ကေိမ် တိုေ်တွန်းရသာ်လည်း မဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသ ူ
များေို တပ်မရတာ်ေ စိစစ်ခဲ့ောတွင် မဲမသမာမှုြပု 
နိုင်သည့် မဲစာေင်းရပါင်း ၁၀ ဒသမ ၄သန်း ရေျာ်ေှိခဲ့ 
သညေ်ိ ုအြငင်းပွားေယွ ်ရတွ့ေှခိဲေ့ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင် ့
တပ်မရတာ်အရနြေင့် ြေစ်ရပါ်ရနသည့် အြငင်းပွားေွယ ်
ေစိ္စေပမ်ျားေိ ုNLD ဦးရောငသ်ည့ ်အစိုးေ၊ ြပညရ်ထာငစ် ု
လွှတ်ရတာ်နှင့် ြပည်ရထာင်စု ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင ်
တို့ထံ ရြေေှင်းရပးေန် အကေိမ်ကေိမ်ရတာင်းေိုခဲ့ရသာ ်
လည်း ရတာင်းေိခုျေမ်ျားေိ ုရြေေငှ်းရောငေ်ေွရ်ပးခဲ ့
ြခင်း မေှိရုံမှေမေ လျစ်လျူရှုငပီး လွှတ်ရတာ်အသီးသီး
ရခါ်ယြူခင်းနငှ့ ်အစိုးေသစ ်တစေ်ပေ်ွဲ့စည်းနိငုရ်ေးေိသုာ 
ကေိုးပမ်းခဲ့ရကောင်း၊ ထိုသို့ ြပုလုပ်ြခင်းသည် ၂၀၀၈ 
ခုနှစ် ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံ ဥပရဒပုဒ်မ ၄၀ (ဂ)နှင့် ပုဒ်မ 
၄၁၇ ပါ “နိုင်ငံရတာ်အာဏာေို အဓမ္မနည်းြေင့်ေယူေန ်
ရောငေ်ေွြ်ခင်း”ပင ်ြေစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်တပမ်ရတာ ်
အရနြေင့် NLD အစိုးေ၏ ၂၀၂၀ ရေွးရောေ်ပွဲတွင် 
မရိုးမသား ရောင်ေွေ်ခဲ့သည့် ဥပရဒမဲ့လုပ်ရောင်မှု 
ရကောင့် တပ်မရတာ်ေ နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို မလွှဲ 
မရေှာငသ်ာ ဥပရဒနငှ်အ့ည ီထမ်းရောငြ်ခင်းပငရ်ကောင်း၊ 
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အရေးရပါ်ောလတာေနမ်ျား ငပီးရြမာေရ်အာင ်ရောင ်
ေွေ်ငပီးပါေ လွတ်လပ်ငပီး တေားမှေတသည့် ရေွးရောေ်ပဲွ 
ြပန်လည်ြပုလုပ်ငပီး တာေန်လွှဲရြပာင်းမှုများ ေေ်လုပ ်
သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရတာ်၏ 
အစတိအ်ပိငု်း၊ မမိတိိုတ့ပမ်ရတာသ်ားများသည ်ြပညသ် ူ
များ၏ အစိတ်အပိုင်းြေစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်င ံ
သားများအားလုံး လုံခခုံရအးချမ်းစွာနှင့် ရအးအတူ ပူ 
အမှေ လေ်တွဲငပီး မိမိတို့နိုင်ငံအတွေ် ဂုဏ်ယူေင့်ကေား 
စွာ ရနထိုင်လုပ်ေိုင်နိုင်ရအာင် ခိုင်မာစွာ ေေ်လေ် 
လုပ်ရောင်သွားမည်၊ နိုင်ငံသူ ၊  နိုင်ငံသားများ၏ 
လူမှုစီးပွားဘေတိုးတေ်ရေး ကေိုးစားရောင်ေွေ် 
သွားမည်ြေစ်ရကောင်း။

ဥပရဒြပုလုပ်ငန်းေုိ လုပ်ရောင်ကေမည့် လွှတ်ရတာ် 
ေိုယ်စားလှယ်များသည် ဥပရဒေို စံြပလိုေ်နာေန်လိ ု
ရကောင်း၊ ၎င်းတို ့ေိယုတ်ိငုေ် ဥပရဒေိ ုရလးစားလိေု ်
နာမှုမေှ၊ိ ချ ိုးရောေမ်ှု ြပုရနကေပါေ မမိတိိုရ့မှောမ်နှ်းထား 
သည့် ဒီမိုေရေစီသည် စည်းေမ်းမေှိသည့် ဒီမိုေရေစ ီ
သာြေစ်လိမ့်မည်ြေစ်ရကောင်း၊ ယခုလည်း ပါတီရခါင်းရောင် 
အချ ို့သည ်အဂတလိိေုစ်ားမှုများစစရ်ေး ရတွ့ေှေိသြေင့ ်
ဥပရဒနှင့်အညီ အရေးယူရောင်ေွေ်ရနရကောင်း။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနြေင့် 
နိငုင်ရံတာေ်ိ ုရခတ္တထနိ်းသမိ်း ရစာင်ရ့ေှာေထ်ားသည့ ်
ောလအတွင်း ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်
 နှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်

 ပါအတိုင်း  ရောင်ေွေ်သွားမည် ြေစ်သည့်အြပင် နိုင်င ံ
ြခားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေး စသည်တို့ နှင့ ်
ပတ်သေ်သည့် မူေါဒများသည်လည်း တည်ေဲမူေါဒ 
များနှင့် ဥပရဒများေို ရြပာင်းလဲသွားမည် မဟုတ်ဘဲ 
ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်းြေင့် ရြပာ 
ကေားလိုရကောင်း။
တိုးပမှင့်ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ

နိုင်ငံတည်ငငိမ်ရအးချမ်းငပီး ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရစ 
ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံတောနှင့် အငမဲ
ထိရတွ့ေေ်ေံပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ရနေန် လိုအပ် 
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တပ်မရတာ်သည် အိမ်နီးချင်း 
တပ်မရတာ်၊ ရဒသတွင်းတပ်မရတာ်များအြပင် နိုင်ငံ 
တောတပ်မရတာ်များနှင့်လည်း မိတ်ေတ်မြပတ် 
ေေေ်ရံေးမေူါဒများ ချမတှေ်ျင်သ့ုံး ရောငေ်ေွလ်ျေ ်
ေှိရကောင်း၊ ထိုေဲ့သို့ ေေ်ေံရောင်ေွေ်သည့်ရနော 
တွင် အာေီယံတပ်မရတာ်များအပါအေင် မိတ်ရေွ 
နိုင်ငံများမှ တပ်မရတာ်များနှင့် ရဒသတွင်း တည်ငငိမ်
ရအးချမ်းရေးေိုရေှးရှုငပီး ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုများ၊ 
ရလ့ေျင့်မှုများ၊ လုပရ်ောင်ော အြပန်အလှန် ရလ့လာ 
သင်ယူမှုများနှင့် နားလည်ယုံကေည်မှုများေို တိုးြမှင့် 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

ယရန့စစ်ရေးြပအခမ်းအနားသို့ ဂုဏ်ြပုတေ် 
ရောေ်ရပးသည့် ရုေှားတပ်မရတာ်မှ အေင့်ြမင့်ေိုယ်
စားလယှအ်ေွဲ့ေိလုည်း အထူးရေျးေူးတငေ်ှပိါရကောင်း၊ 
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အရနရေးရသာလ်ည်း ေင်းနှီးခငမ်ငစ်ွာြေင် ့မတိရ်ေေွင်း 
ပီသစွာ မိမိတို့တပ်မရတာ်အရပါ် အစဉ်အငမဲ ရထာေ်ခ ံ
ေညူရီောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှရိသာ ရေုှားနိငုင်အံစိုးေနငှ့ ်
တပမ်ရတာေ် တာေနေ်ှသိမူျားအားလုံးေိလုည်း ဂဏုြ်ပု 
မတှတ်မ်းတငအ်ပပ်ါရကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ညမ်နှေ်န ်
မွန်ြမတ်သည့် ေည်ေွယ်ချေ်နှင့် ေွဲ့စည်းတည်ရောေ ်
ခဲ့ငပီး ဂုဏ်ယူေွယ်ောရောင်းသည့် သမိုင်းရကောင်းများ 
ေိုလည်း ပိုင်ေိုင်ခဲ့ငပီးြေစ်ရကောင်း၊ အမိနိုင်ငံရတာ်နှင့ ်
လူမျ ို းအရပါ်တွင် မည်သည့်သစ္စာရောေ်မှုမျ ို းေိုမေိ ု
မေျူးလွန်ဘဲ သစ္စာရစာင့်သိခဲ့သည့် တပ်မရတာ်ြေစ် 
သညန်ငှ့အ်ည ီနိငုင်နံငှ်လ့မူျ ို းအရပါ်တငွ ်အေျ ိုးအြမတ ်
ေယူေန် မကေိုးပမ်းဘဲ ရပးေပ်ရေးေိုသာ အစဉ်တစိုေ ်
ဦးတည်လုပ်ရောင်ခဲ့ြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ မိမိလူမျ ို းေို 
ေိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ေိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရတာ်အလံနှင့် ေိုယ်ပိုင ်
နိငုင်ရံတာသ်ခီျင်း သေီိနုိငုသ်ည့လ်မူျ ိုးအြေစ ်ောေယွ ်
ပိုရ့ောငရ်ပးခဲင့ပီးလည်း ြေစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ည ်
အတတိေ်ာလေ နိငုင်နံငှ့လ်မူျ ို းအရပါ် တာေနရ်ေျပနွ ်
မှု၊ သစ္စာရစာင့်သိမှု၊ ရပးေပ်မှု အမျ ို းမျ ို းေို မညည်း 
မညူ လုပ်ရောင်ခဲ့ငပီးြေစ်သေဲ့သို့ ယခုပစ္စုပ္ပန်ောလ 
တွင်လည်း နိုင်ငံနှင့်လူမျ ို းအတွေ် တည်ငငိမ်ရအးချမ်း 
ငပီး ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်သည့် ဒီမိုေရေစီနှင့်ေေ်ဒေယ်စနစ ်
ေိအုရြခခသံည့ ်ြပညရ်ထာငစ်ကုေီး တညရ်ောေရ်ေးေိ ု
တည့်မတ်ထိန်းသိမ်း ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်၏ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်မှု မှန်သမှေသည် 
တပ်မရတာ်အတွေ်မဟုတ်ဘဲ အမိနိုင်ငံနှင့် တိုင်းေင်း 
သား ြပည်သူလူထုရောင်းေျ ိုးြေစ်ထွန်းငပီး အချုပ် 
အြခာအာဏာပိငုေ်ိငုသ်ည့ ်နိငုင်နံငှ့လ်မူျ ိုးအြေစ ်ေမ္ဘာ ့

အလယတ်ငွ ်ေေလ်ေေ်ပတ်ညသ်ွားနိငုရ်ေး ေိယုေ်ျ ိုး 
မငဲ့မွန်ြမတ်သည့် စိတ်ေင်းရစတနာနှင့် လုပ်ရောင် 
ရနြခင်းြေစ်ရကောင်း။

(၇၆) နှစ်ရြမာေ် တပ်မရတာ်ရန့ ဦးတည်များ 
ြေစ်သည့် အမျ ို းသားရေးမူေါဒြေစ်ရသာ ဒို ့တာေန် 
အရေးသုံးပါးေို ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်းငပီး ေွဲ့စည်းပုံ 
အရြခခံဥပရဒပါ အရြခခံမူများနှင့်အညီ တိုင်းေင်းသား 
ြပည်သူတစ်ေပ်လုံး၏ ေန္ဒြေစ်သည့် ဒီမိုေရေစီ လမ်း 
ရကောင်းမှ ရသွေည်မှုမေှိရစေန် ြပည်သူတစ်ေပ်လုံးနှင့ ်
လေတ်ွ၍ဲ တပမ်ရတာေ် ောေယွထ်နိ်းသမိ်းရပးရေး၊ 
သဘာေရဘးအန္တောယ်ေျရောေ်မှု အပါအေင် ြပည်သ ူ
များအရပါ် ေျရောေ်လာသည့် အန္တောယ်မှန်သမှေေိ ု
မည်သည့်အရြခအရန၊ မည်သည့်အချနိ်အခါတွင်မေို 
ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ေန်နှင့် ြပည်သူလူထု၏ လူရနမှု 
ဘေလုံခခုံရေးေိုပါ ဘေ်ရပါင်းစုံေ ေူညီရောင်ေွေ ်
ရပးရေး၊ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်လမ်းရကောင်းေို 
ရလှောေ်လှမ်းောတွင် လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခများ ချုပ် 
ငငိမ်းရေးသည် ပေတိလိုအပ်ချေ်ြေစ်သည့်အတွေ် 
ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးတည်ရောေ်ောတွင် ဒို ့တာေန် 
အရေးသုံးပါးေို မရသွေည်ဘဲ NCA အရပါ်အရြခခံ၍ 
အရောင်အထည်ရော်ရောင်ေွေ်ရေး၊ နိုင်ငံရတာ် 
တည်ငငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာေို 
ထိရောေ်စွာောေွယ်နိုင်ေန်တိုေ်ပွဲစွမ်းေည်နဲ့  
တိုေ်ပွဲစွမ်းအားေှိရသာ ေျစ်လျစ်ခိုင်မာရတာင့်တင်း 
သည့် ရခတ်မီတပ်မရတာ်တည်ရောေ်ရေးဟူသည့် 
ဦးတည်ချေ်များနှင့်အညီ  ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွား 
ကေေမည်ြေစ်ရကောင်းြေင့် မှာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး
မင်းရအာင်လှိုင်သည် မတ်လ ၂၈ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲပိုင်း 
တွင် တာချလီိတ်တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစ ု
များအား သွားရောေ်ရတွ့ေုံ အမှာစေားရြပာကေား 
သည်။

ရတွ့ေုပံွသဲို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ 
ေနီး ရဒါ်ကေူကေူလ၊ှ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောင ်
စေီင ်ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးြမင့ထ်နွ်း၊ရောငစ်တီွေဲေ ်
အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦးနှင့်ေနီး၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီးမိုးရအာင်နှင့ ် 
ေနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရု ံးမှ တပမ်ရတာ်အောေိှကေီး 
များနငှ့ေ်နီးများ၊ ကတဂိရံဒသတိငု်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး 
ဗိုလ်မှူးချုပ်မျ ို းမင်းထွန်းနှင့် တာချလီိတ် တပ်နယ်မှ 
အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ တေ်ရောေ် ကေသည်။

ရတွ့ေံုပဲွတွင် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေးဦးစီးချုပေ် တာချလိီတ် 
ငမို့ နဂါးနှစ်ရောင်ရေျာင်းတိုေ် ေောရတာ်ကေီးအား 
အဘိဓေမဟာေဋ္ဌဂုရု ဘဲွ့တံေိပ်ရတာ် ေေ်ေပ်ပူရော်ေန ်
လာရောေ်စဉ် အခါအခွင့် ကေုံကေိုေ်သြေင့် ယခုေဲ့သို ့
အမှာစေားရြပာကေားေြခင်းြေစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ 

ောချလီိေ်ေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား 
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၈−၃−၂၀၂၁ )

နုိင်ငံရေးအရြခအရန များနှင့်ပတ်သေ်၍ အောေိှ၊ စစ်သည်၊ 
မိသားစုများအရနြေင့် သိေှိရနေမည် ြေစ်ငပီး နိုင်ငံတွင ်
ြေစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်အရြခအရနများအေ စစမ်နှင်ပီး စည်းေမ်း 
ြပည့်ေသည့်  ဒီမိုေရေစီ ြေစ်ရစရေး၊ ခိုင်မာသည့် 
ဒီမိုေရေစီစနစ်ြေစ်ရစရေး နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်ေို 
တပ်မရတာ်မှ ရခတ္တတာေန်ယူထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်
ရနြခင်းြေစရ်ကောင်း၊ ယခငတ်ပမ်ရတာ ်အစိုးေလေထ်ေ ်
တပ်မရတာ်အရနြေင့် မိမိတို့နိုင်ငံေို ဒီမိုေရေစီ မေူး 
ရြပာင်းောလများတငွ ်နိငုင်တံောတငွ ်ေျင့သ်ုံးလျေ ်
ေှိသည့် ဒီမိုေရေစီေျင့်သုံးပုံများေို ရလ့လာငပီး ဒီမို
ေရေစီြပ ြုပင်ရြပာင်းလဲမှုအေင့်ေင့်ေုိ ပံုရော်ခ့ဲေရကောင်း၊ 
ထိုရ့နာေ ်ြပညသ်တူိုလ့ိလုား ရတာင့တ်သည့ ်ဒမီိေုရေစ ီ
လမ်းရကောင်းရပါ်သို ့ရောေေ်ှရိအာင ်လပုရ်ောငရ်ပးခဲ ့
ငပီး ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီ အရထွရထွရေွး 
ရောေ်ပွဲ ကေီးေို ဒီမိုေရေစီ နည်းလမ်းေျစွာြေင့် 
ရအာင်ြမင်စွာ လုပ်ရောင်ရပးနိုင်ခဲ့ရကောင်း။
ေင်ဆိုင်ကြုံရတွ့ခဲ့ေ

ရေွးရောေ်ပွဲငပီးရနာေ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် 
လေ်ထေ်တွင် နိုင်ငံရတာ်သည် ဒီမိုေရေစီြပုြပင် 
ရြပာင်းလဲမှုများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်င ံ
တောေေ်ေံရေးနှင့် ေဏ္ဍရပါင်းစုံတွင် တိုးတေ်
ရြပာင်းလဲမှုများလုပ်ရောင်နိုင်ခဲ့ရသာ်လည်း စိန်ရခါ်မှု 
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များနှင့်လည်း ေင်ေိုင်ခဲ့ေရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီစနစ်ေိ ု
စတင်ရလှောေ်လှမ်းခဲ့ ြခင်း ြေစ်သြေင့်  ဒီမိုေရေစီ 
စနစ်နှင့်ပတ်သေ်၍ နားလည်သိေှိနိုင်ေန် လိုအပ်မှုများ 
ေှိခဲ့ရကောင်း ၊  ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်  နိုင်ငံအလိုေ် 
ေျင့်သုံးသည့် ဒီမိုေရေစီေျင့်သုံးပုံချင်း တူညီမှုမေှိဘ ဲ
မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ လရူနမှုစနစ၊် ယဉရ်ေျးမှု စရိေုလ်ေ္ခဏာ၊ 
ဓရလထ့ုံးတမ်းစဉလ်ာများနငှ့ ်ေိေုည်သီည့ ်ဒမီိေုရေစ ီ
ေိုသာ ေျင့်သုံးရလ့ေှိ ကေရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီေူး 
ရြပာင်းစောလတွင် အင်အားကေီးနိုင်ငံအချ ို ့ေ ၎င်း 
တို့လိုလားသည့် ပုံစံအတိုင်းြေစ်ရစရေး နည်းလမ်း 
အမျ ို းမျ ို းြေင့် တွန်းအားရပး ရောင်ေွေ်ခဲ့မှုများေှိ၍ 
စိန်ရခါ်မှုများစွာေို ေင်ေိုင်ကေုံရတွ့ခဲ့ေငပီး ဒီမိုေရေစ ီ
ခိုင်မာရအာင် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ကေရကောင်း။

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်  အတိုေ်အခံပါတီအြေစ် 
ေပတ်ညရ်နရသာ NLD ပါတေီိ ုရေွးရောေပ်ွ ဲေငရ်ောေ ်
နုိင် ရစရေးရေွးရောေ်ပဲွဥပရဒေုိြပင်ေင်ရပးခ့ဲရကောင်း၊ 
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေွးရောေ်ပွဲတွင် အစိုးေသစ်တစ်ေပ် 
တေ်လာခဲ့ငပီး ငါးနှစ်တာ သေ် တမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ောတွင ်
အစိုးေ၏လုပ်ရောင်ချေ်များအရပါ်တွင် ရေေန်ရြပာ 
ေိုမှုများ၊ ရေေန်ရထာေ်ြပမှုများ များစွာြေစ်ရပါ်ခဲ့ငပီး 
တိုင်းြပည်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဘေ် 
ရပါင်းစုတံငွ ်ထိေုသ်င့သ်ရလာေ ်တိုးတေမ်ှုများ မြေစ ်
ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ြပင် ဥပရဒနှင့်မရလျာ်ညီသည့် လုပ ်
ရောင်ချေ်များေို ရတွ့ေှိလာေရကောင်း၊ ထို့ရနာေ် 
၂၀၂၀ ြပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွတဲငွလ်ည်း မမဲသမာမှုများ 
ြေစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေိုရတွ့ေှိေသြေင့် တပ်မရတာ်ေ နည်း
လမ်းတေျရြေေှင်းရောင်ေွေ်ရပးေန် အကေိမ်ကေိမ်
တိုေ်တွန်းခဲ့ရကောင်း၊ နိုေင်ဘာ ၈ ေေ်ရန့တွင် ရေွး
ရောေ်ပွဲေျင်းပရတာ့မည်ြေစ်ရသာ်လည်း ၇ ေေ်ရန့ 
အထိ မဲလေ်မှတ်များ ရိုေ်နှိပ်လျေ်ေှိရနသည်ေိုရတွ့ 
ေှိငပီး ကေိုတင်မဲများ၊ အြခားရသာ နည်းလမ်းများြေင့် 
မမဲသမာမှုများြေစရ်ပါ် ရအာငလ်ပုရ်ောငခ်ဲေ့ာ စစုရုပါင်း 
သံသယြေစ်ေွယ် မဲမသမာမှု ၁၀ သန်းရေျာ်အထိ ေှိခဲ့ 
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

ထိုသို့ မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများေို ဒီမိုေရေစီ 
နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အတတ်နိုင်ေုံး ရြေေှင်းရောင ်
ေွေ်ေန် ကေိုးစားခဲ့ရသာ်လည်း မည်သို့မှေရေွးရနွးညှိ
နှိုင်းရြေေငှ်းမေသည့အ်ြပင ်တတယိအကေမိ ်လွှတရ်တာ ်

ရခါ်ယူ၍ အစိုးေအသစ်ေွဲ့ေန် အတင်းအဓမ္မ ကေံစည် 
ကေိုးပမ်းလာမှုများရကောင့်  တပ်မရတာ်အရနြေင့် 
ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချေ် 
များနှင့်အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရေရော်ေါေီလ ၁ ေေ်မှစ၍ 
နိုင်ငံရေးအေ အရေးရပါ်အရြခအရန ရကေညာခဲ့ေငပီး
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေို ေွဲ့စည်းရောင ်
ေွေ်ခဲ့ေြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနြေင့် စစ်မှန ်
သည့ ်ဒမီိေုရေစြီေစရ်စရေး၊ စည်းေမ်းေှငိပီး ခိငုမ်ာသည့ ်
ဒမီိေုရေစြီေစရ်စရေး ရောငေ်ေွသ်ွားမည ်ြေစရ်ကောင်း။
ဆြ်လြ်လုြ်ရဆာင်သွားမည်

၂၀၂၀ ရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်မရိုးမသားရောငေ်ေွ ်
ခဲ့သည့် ဥပရဒမဲ့လုပ်ရောင်မှုရကောင့် တပ်မရတာ်ေ 
နိုင်ငံရတာ်တာေန်ေို မလွှဲမရေှာင်သာ ဥပရဒနှင့်အည ီ
ထမ်းရောင်ြခင်းြေစ်ငပီး အရေးရပါ်ောလတာေန်များ 
ငပီးရြမာေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ငပီးပါေ လွတ်လပ်ငပီး 
တေားမှေတသည့်ရေွးရောေ်ပွဲ ြပန်လည်ြပုလုပ်ော 
တာေန်လွှဲရြပာင်းမှုများ ေေ်လေ်လုပ်ရောင်သွား 
မညြ်ေစရ်ကောင်း၊ တပမ်ရတာသ်ည ်နိငုင်ရံတာ၏် အစတိ ်
အပိုင်း ၊ မိမိတို့တပ်မရတာ်သားများသည် ြပည်သူ 
များ၏ အစိတ်အပိုင်းြေစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်င ံ
သားများအားလုံး လုံခခုံရအးချမ်းစွာြေင့် ရအးအတူပူ 
အမှေ လေ်တွဲငပီး မိမိတို့နိုင်ငံအတွေ် ဂုဏ်ယူေင့်ကေား 
စွာ ရနထိုင်လုပ်ေိုင်နိုင်ရအာင် ခိုင်မာစွာ ေေ်လေ် 
လုပ်ရောင်သွားမည်ြေစ်ငပီး နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ
၏လူမှုစီးပွားဘေတိုးတေ်ရေး ကေိုးစားရောင်ေွေ်
သွားမည်ြေစ်ရကောင်း။
တာေန်များြို ရြျြွန်ရအာင်ထမ်းရဆာင်

တပ်မရတာ်သားမိသားစုများအရနြေင့် မိမိတို့ 
၏ တစ်ဦးချင်းလုပ်ရောင်ေမည့်  တာေန်များေို 
ရေျပွန်ရအာင်ထမ်းရောင်ငပီး နိုင်ငံ့တာေန်များေို 
တစ်ေေ်တစ်လမ်းမှ ပါေင်ထမ်းရောင်ကေေမည်ြေစ် 
ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အမျ ို း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ 
တည်တံ့ခိုင်ငမဲရေးနှင့် ထွန်းေားြပန့်ပွားရေးေိုလည်း 
ေေ်လေ်လုပ်ရောင်သွားကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
မိမိတို့၏တာေန်များေို ထမ်းရောင်ောတွင် ယုံယုံ 
ကေည်ကေည်ခိုင်ခိုင်မာမာြေင့် ေည်မှန်းချေ်ငပီးရြမာေ ်
ရအာင် လုပ်ရောင်ကေေမည်ြေစ်ရကောင်း ရြပာကေား 
သည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး
မင်းရအာင်လှိုင်သည် မတ်လ ၂၉ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲ 
ပိငု်းတငွ ်ေျ ိုင်းတုတံပန်ယမ် ှအောေှ၊ိ စစသ်ည၊်မသိားစ ု
များအား တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ြပည်ငငိမ်းရအးခန်းမ၌ 
ရတွ့ေုံအမှာစေား ရြပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
နှင့်အတူ ေနီး ရဒါ်ကေူကေူလှ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ ်
ရေးရောင်စီေင် ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး မုိးြမင့်ထွန်း၊ ရောင်စီ 
တွဲေေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး
နှင့် ေနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးရအာငန်ငှ့ ်ေနီး၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာ ်
အောေိှကေီးများနှင့် ေနီးများ၊ ကတိဂံရဒသတုိင်းစစ်ဌာနချုပ် 
တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်မျ ို းမင်းထွန်းနှင့် ေျ ိုင်းတုံတပ် 
နယ်မှ အောေိှ၊ စစ်သည် မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ေျ ိုင်းေုံေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား 
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၉−၃−၂၀၂၁ )

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အမှာစေား 
ရြပာကေားောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးြေစ်ရပါ်
ရြပာင်းလဲမှုအရြခအရနများေို အောေှိ ၊  စစ်သည် 
မိသားစုများသိေိှရစေန် အနည်းငယ်ရြပာကေားလုိရကောင်း၊ 
ရေရော်ေါေီ ၁ ေေ်တွင် နိုင်ငံရတာ်ေို နိုင်ငံရေးအေ 
အရေးရပါ်အရြခအရနအြေစ် ရကေညာခဲ့ရကောင်း ၊ 
နိုင်ငံတော၌ သဘာေရဘးအန္တောယ်ကေုံရတွ့ချနိ်၊ 
ေပ်ရောဂါကေုံရတွ့ချနိ်၊ လုံခခုံရေးအေ ဥပရဒရကောင်း 
အေ ပိုမိုထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်ချနိ်များတွင ်
အရေးရပါ်အရြခအရနေို ရကေညာရလ့ေှိရကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပွဲ 
တငွ ်ြေစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်မမဲသမာမှုများနငှ့ ်မစဲာေင်းမှားယငွ်း 
မှုများေို ဒီမိုေရေစီနည်းလမ်းများနှင့်အညီ အတတ် 
နိုင်ေုံး ရြေေှင်းရောင်ေွေ်ေန် ကေိုးစားခဲ့ရသာ်လည်း 
မည်သို့မှေ ရေွးရနွးညှိနှိုင်းရြေေှင်းမေသည့်အြပင် 
တတိယအကေိမ် လွှတ်ရတာ်ရခါ်ယူ၍ အစိုးေအသစ် 
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ေွဲ့ေန် အတင်းအဓမ္မ ကေံစည်ကေိုးပမ်းလာမှုများရကောင့ ်
အမျ ို းသားောေယွရ်ေးနငှ့ ်လုခံခုံရေးရောငစ် ီအစည်း 
အရေးြပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်ေို နိုင်ငံရေးအေ အရေး 
ရပါ်အရြခအရနအြေစ် ရကေညာခဲ့ငပီး ယာယီ သမ္မတေ 
တပ်မရတာ်ေို ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရပးေန်တာေန်
ရပးအပ်လာခဲ့ြခင်းြေစ်ရကောင်း။

မိမိအရနြေင့် ေှမ်းြပည်နယ် (အရေှ့ပိုင်း)သို့ ရေွး 
ရောေ်ပဲွမတုိင်မီောလတွင် လာရောေ်ခ့ဲငပီး တပ်မရတာ် 
သားများ၊ မသိားစမုျားနငှ့ ်ရတွ့ေုစံဉ ်ရေွးရောေပ်ွနဲငှ့ ်
ပတသ်ေ၍် တေားမှေတငပီး ရိုးသား သည့ ်ရေွးရောေပ်ွ ဲ
ြေစရ်စလိရုကောင်း၊ မမိရိဒသနငှ့ ်တိငု်းြပည၏်အေျ ိုးေိ ု
ရော်ရောင်ရပးနိုင်မည့်သူများေို ရေွးချယ်မဲရပးကေ 
ရစလိုငပီး မဲမရပးပါေ မိမိတို့၏သရဘာထားနှင့်ေိုေ်
ညီမှုမေှိသူေို ေေှိမည်ြေစ်သြေင့် အားလုံးေန္ဒမဲရပး
ကေရစလိရုကောင်းြေင့ ်တိေုတ်နွ်းရြပာကေားခဲရ့ကောင်း၊ 
တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်ြပညသ်အူားလုံး လိလုားရတာင့တ် 
ရနကေသည့ ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုေွဲ့စည်းပုအံရြခခ ံ
ဥပရဒ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့်အညီ ရော်ရောင်ရပးခဲ့ရကောင်း၊ 
တိုင်းြပည်တိုးတေ်ရောင်းမွန်ရေးေိုသာ အဓိေ 
လိုလားငပီး မည်သည့်အစိုးေတေ်လာသည်ြေစ်ရစ 
အတူတေွ လေ်တွဲ၍ နိုင်ငံ၏ ရောင်းောရောင်းေျ ိုး 
များေို ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း။

ရြျာ်လွန်လုြ်ရဆာင်မှုများ
၂၀၂၀ ြပည့န်စှ ်ရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်ရေွးရောေပ်ွ ဲ

မစတင်မီ ကေိုတင်ြပင်ေင်မှုောလ၌ နိုင်ငံရေးပါတီ 
များ၏ ပါတီမဲေွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများရောင် 
ေွေ်ောတွင် ပါတီများ၏ ရြပာေိုလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ် 
သေ်၍ တေားမှေတမှု သံသယြေစ်စောများေို ရတွ့ေှိေ 
ရကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်ထတုြ်ပနထ်ားသည့ ်ဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒ 
များေို  ရေျာ်လွန်ရောင်ေွေ်၍ မေရသာ်လည်း 
covID-19 ေိ ုအရကောင်းြပ၍ အမနိ့်အမျ ို းမျ ို းထတုြ်ပန ်
ော ဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒများေို ရေျာ်လွန်လုပ်ရောင ်
မှုများေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် မဲစာေင်း 
များစစ်ရေး ြခင်းေို  အသစ်ေွဲ့စည်းထားေှိသည့်  
ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်ေ စစ်ရေးရောင်ေွေ်လျေ ်
ေှိရကောင်း၊ ယခင် ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်မှ ထိပ်ပိုင်း 
တာေန်ေှိသူများေို စစ်ရေးရမးြမန်းခဲ့ောတွင်လည်း 

၎င်းတိုရ့ောမ်ေငှအ်ရနြေင့ ်လတွလ်ပမ်ှုမေှဘိ ဲသမ္မတ၏ 
ရော်မေှင်အရနြေင့် လွတ်လပ်မှုမေှိဘဲ သမ္မတ၏ ထိန်း 
ချုပ်မှု၊ ရြပာေိုမှုများအတိုင်းသာ ရောင်ေွေ်ခဲ့ေြခင်း 
ြေစ်သည်ဟု ရြပာေိုခဲ့သည်ေို သတင်းစာ ေှင်းလင်းပွ ဲ
များ၌လည်း ထည့်သွင်းေှင်းလင်းခဲ့ငပီး ြေစ်ရကောင်း၊ 
လေ်ေှိအချနိ်တွင် ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်အရနြေင့ ်
ရြမြပင်စစ်ရေးရတွ့ေှိချေ်များေို ငမို့နယ်တစ်ငမို့ 
နယ်ချင်းအလိုေ် ရန့စဉ်အရသးစိတ် ထုတ်ြပန်ရပး 
လျေေ်ှငိပီး ယခငတ်ပမ်ရတာမ် ှထတုြ်ပနခ်ဲသ့ည့ ်စစရ်ေး 
ရတွ့ေှိချေ်ထေ်ပင် မဲမသမာမှုများ ပိုမိုများြပားရန 
သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

တပ်မရတာ်မှ စတင်တာေန်ယူသည့် ပထမေေ ်
သတ္တပတ်အတွင်း တည်ငငိမ်ရအးချမ်းခဲ့ရသာ်လည်း 
ဒတုယိအပတမ်စှတင၍် NLD ပါတေီငမ်ျားနငှ့ရ်ထာေခ် ံ
သူများ၏ ရသွးထိုးလှုံ့ရော်မှုများရကောင့် ေူပူမှု၊ ေန္ဒ 
ြပမှုများြေစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ယခုအခါ ေူပူေန္ဒြပသည့ ်
အေင့်မှ မင်းမဲ့စရိုေ်ေန်သည့် ဥပရဒချ ို းရောေ်မှု 
အေင့်များမှတစ်ေင့် ပွိုင့် ၂၂ ရသနတ်၊ တူမီးရသနတ်၊ 
ရလရသနတ၊် လေလ်ပုရ်သနတ၊် လေလ်ပုလ်ေပ်စဗ်ုံး 
များ၊ မီးပုလင်း၊ မီးေွင်းေဲ့သို့ရသာ အေျေ်အရမှာင့် 
လေ်နေ်များေို ေိုင်ေွဲ၍ နိုင်ငံရတာ် အုပ်ချုပ်ရေး 
အရောေ်အဦများ၊ ေဲစခန်းများ၊ တေားရေးေိုင်ော 
အရောေ်အဦများအြပင် ရိုးသားရအးချမ်းစွာ ရနထိုင ်
လိုသည့် ြပည်သူတို့၏ ရနအိမ်အရောေ်အဦများ၊ 
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား မီးရှို့ေျေ်ေီးြခင်းများ၊ ေင် 
ရောေ်စီးနင်းေန် ကေိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ စသည့် 
လေ်နေ်ေိုင်အကေမ်းေေ်သည့်အေင့်သို့ ေူးစေ် 
အသွင်ရြပာင်းလာခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိလာေရကောင်း။

ထို့ြပင် ြပည်တွင်းြပည်ပ ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများြေင့ ်
တည်ရောေ်ထားရသာ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများေို မီးရှို့ 
ေျေ်ေီးြခင်း၊ လုံခခုံရေးတပ်ေွဲ့ေင်များအား လေ်နေ ်
ေိုင်အကေမ်းေေ် တိုေ်ခိုေ်လာြခင်းတို့ ြပုလုပ်လာ 
ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မည်သို့မှေ မတတ်သာသည့် အေုံး 
လုံခခုံရေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး၊ နယ်ရြမရအးချမ်း 
သာယာရေးတို့ေို ပိုမိုထိရောေ်စွာ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန ်
အတွေ် ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး လှိုင်သာယာငမို့နယ်၊ 
ရေှေြပည်သာငမို့နယ်၊ ဒဂုံငမို့သစ် (ရတာင်ပိုင်း)ငမို့နယ်၊ 
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ဒဂုံငမို့သစ် (ရြမာေ်ပိုင်း) ငမို့နယ်၊ ရြမာေ်ဥေ္ကလာပ 
ငမို့နယ်နှင့် ဒဂုံငမို့သစ်(ေိပ်ေမ်း)ငမို့နယ်တို့တွင် စစ ်
အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) ထုတ်ြပန်ရောင်ေွေ်ခဲ့ေ 
ရကောင်း၊ ယင်းသို့ ေူပူေန္ဒြပမှုများသည် အြခားနိုင်င ံ
များတငွလ်ည်း ြေစပ်ွားရလေ့ှငိပီး ငငမိ်းချမ်းစွာသတမ်တှ ်
ချေ်များနှင့်အညီ ေန္ဒြပြခင်းများေှိသေဲ့သို့ စည်းေမ်း 
နှင့် ေိုေ်ညီမှုမေှိသြေင့် ဥပရဒနှင့်အညီ ငေိုခွင်းခဲ့ေမှု 
များလည်းေှိရကောင်း၊ လုံခခုံရေးတပ်ေွဲ့များအရနြေင့် 
လူေိုရသရစရအာင် ေည်ေွယ်ချေ်ေှိေှိ လုပ်ရောင်ခဲ့ 
ြခင်း၊ အမိန့်ရပးြခင်းများမေှိခဲ့ဘဲ လုံခခုံရေး တပ်ေွဲ့ေင ်
များနှင့် ရအးချမ်းစွာရနထုိင်လုိသူများ၏ အသေ်အန္တောယ် 
ထိခိုေ်ရစသည်အထိ လုပ်ရောင်လာခဲ့၍သာလှေင် 
မလွှသဲာမရေှာငသ်ာရောငေ်ေွခ်ဲေ့ြခင်းများ ေှခိဲရ့ကောင်း။

လေ်ေှိအချနိ်တွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောင်စီအရနြေင့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်၊ ဦးတည်ချေ ်
၉ ေပတ်ိုေ့ိ ုချမတှရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှငိပီး ပထမဦးစားရပး 
အရနြေင့် မဲစာေင်းများေို စိစစ်လျေ်ေှိငပီး ရတွ့ေှိချေ ်
များေို ထုတ်ြပန်ရကေညာလျေ်ေှိော အလုံးစုံငပီးစီး 
ပါေ ရပါင်းချုပ်စာေင်းများေို ေေ်လေ်ထုတ်ြပန် 
ရကေညာသွားမညြ်ေစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငရံတာ်၏ နိုင်ငံရေး၊ 
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအဘေ်ဘေ်မှ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ် 
ရအာင် လုပ်ရောင်ေမည်ြေစ်ငပီး coVID-19 ရောဂါ 
ြေစ်ပွားမှုရကောင့် ရေျာင်းများပိတ်ထားေြခင်းသည် 
ရေျာင်းသား ရေျာင်းသူများနှင့် မိဘတစ်ဦးချင်းစီ၏ 
နစ်နာေုံးရှုံးမှုအြပင် တိုင်းြပည်အတွေ်လည်း နစ်နာ 
ေုံးရှုံးမှုပင်ြေစ်ရသာရကောင့် ရေျာင်းများ စနစ်တေျ 
ြပန်လည်ေွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကေိုတင်ြပင်ေင်လုပ်ရောင ်
လျေ်ေှိရကောင်း။

အားလုံးကြိုးြမ်းရဆာင်ေေြ်
တပ်မရတာ်သည် တိုင်းြပည်အေျ ိုးအတွေ် 

ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရနချနိ်တွင် ြပည်သူေ အားေိုး 
ေသည့် တိုင်းြပည်ေအားထားေသည့် တပ်မရတာ်ြေစ ်
ရစရေး အားလုံးကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေေမည်ြေစ်ငပီး 
ြပည်သူ့အေျ ိုးေို ရော်ရောင်ရပးေန်၊ တိုင်းြပည်ေို 
ောေွယ်နိုင်ေန် အငမဲအသင့်ြပင် ရောင်ေွေ်ကေေမည ်
ြေစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သားများနှင့် မိသားစုေင်များ 
၏ တပ်မရတာ်အရပါ် တိုင်းြပည်အရပါ်ထားေှိသည့်

ရောင်းမနွသ်ည့စ်တိေ်င်း၊ စတိဓ်ာတမ်ျားအတေွလ်ည်း 
ရလးစားချးီေျူးပါရကောင်း၊ တပေ်င်းတပေ်ွဲ့များအားလုံး 
အရနြေင့် စစ်သည်တစ်ဦးချင်းမှစ၍ အေည်အချင်း 
ေှိရအာင်၊ တိုးတေ်ရအာင်တည်ရောေ်ငပီး မိမိတို့၏ 
လုပ်ရောင်ချေ်အားလုံးသည် တိုင်းြပည်အတွေ် ြေစ ်
ေမည်ဟူသည့်စိတ်ြေင့် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေရစလိ ု
ရကောင်း၊ တပပ်ိငုစ်ိေုပ်ျ ိုးရမွးြမူရေးနငှ့ ်တစပ်ိငုတ်စန်ိငု ်
စိုေ်ပျ ို းရမွးြမူရေးလုပ်ငန်းများေို ရအာင်ြမင်ရအာင်၊ 
အေျ ိုးေှိရအာင် လုပ်ရောင်ကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ထိုြ့ပင ်မမိတိိုတ့စဦ်းချင်း၏ ေျန်းမာကေံခ့ိငုရ်ေးအတေွ ်
ေိယုလ်ေလ်ှုပေ်ှား အားေစားနငှ့အ်ေွဲ့လိေုလ်ပုရ်ောင ်
ေသည့် အားေစားငပိုင်ပွဲများေို လုပ်ရောင်ကေေမည ်
ြေစ်ရကောင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတများ ကေယ်ေရစရေး 
အတွေ် မိမိေိုယ်တိုင်စာေတ်ေန်လိုအပ်ငပီး မိမိတို့၏ 
ေရလးငယမ်ျားေိလုည်း စာေတရ်အာင ်တနွ်းအားရပး 
ကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ ထို့ြပင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ရေျးမှု 
ထုံးတမ်းစဉ်လာများေို သိေှိရအာင်လည်း သင်ကေား 
ရပးကေေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်ေို ရောင်းမွန ်
ရအာင်၊ တိုးတေ်ရအာင် လုပ်ရောင်ေန်မှာ မိမိတို့ 
ပစ္စုပ္ပနတ်ငွ ်တာေနထ်မ်းရောငရ်နကေသမူျား၏တာေန ်
ြေစ်ငပီး ရောင်းမွန်ရသာအရမွများေို လေ်ေင့်ေမ်း 
နိုင်ရအာင် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေ ေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်အရနြေင့် တိုင်းြပည်ေို စစ်မှန်သည့် ဒီမို 
ေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်သို့ ြပန်လည်ရောေ်ေှိရစရေး 
ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကေည်ချေ်ေှိေှိ ရောင်ေွေ်သွားမည်
ြေစ်ရကောင်းြေင့် ရြပာကေားသည်။

လူသုံးြုန်ြစ္စည်းများြို ရြးအြ်
ရတွ့ေုံပွဲအငပီးတွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 
စားရသာေ်ေွယ်ောပစ္စည်းများနှင့် တပ်မရတာ် စေ်ရု ံ
များမှ ထုတ်လုပ်သည့်လူသုံးေုန်ပစ္စည်းများေိုရပး
အပ်ော တိုင်းမှူးေ လည်းရောင်း၊ နိုင်ငံရတာ် စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်၏ ေနီး ရဒါ်ကေူကေူလှေ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ ်
မိခင်နှင့်ေရလးရစာင့်ရေှာေ်ရေး အသင်းအတွေ် 
ချးီြမှင့်ရငွများေို ရပးအပ်ော တိုင်းမှူး၏ ေနီးေလည်း 
ရောင်း အသီးသီးလေ်ခံေယူကေသည်။ ထို ့ရနာေ် 
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ ်
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့အ်ေွဲ့ေငမ်ျားသည ်တေရ်ောေ ်
လာကေသည့် တပ်နယ်အသီးသီးမှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ 
မသိားစမုျား ေင်းေင်းနှီးနှီး လိေုလ်နံှုတေ်ေခ်ဲက့ေသည။်

ေှင်းလင်းတင်ပြ
ယရန့ နံနေ်ပိုင်းတွင်လည်း နိုင်ငံရတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ် 
ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အေွဲ့ေင်များအား ကတိဂံရဒသ တိုင်းစစ ်
ဌာနချုပ ်တိငု်းမှူး ဗိလုမ်ှူးချုပ ်မျ ိုးမင်းထနွ်းေ တိငု်းစစ ်
ဌာနချုပ်နှင့် ေွပ်ေဲမှုရအာေ် တပ်ေင်း၊ တပ်ေွဲ့များ၏ 
တပ်တည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းကေီး (၄) ေပ် အရောင ်
အထည်ရော် ရောင်ေွေ်ရနသည့် အရြခအရနများ၊ 
နယ်ရြမရဒသ လုံခခုံရေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး၊ တပ် 
မိသားစု သေ်သာရချာင်ချရိေး ရောင်ေွေ်ရနသည့် 
အရြခအရနများ၊ CovID-19 ရောဂါောေွယ်ထိန်း 
ချုပ်ရေးအတွေ် တပ်မိသားစုေင်များနှင့်ရဒသခံြပည်
သူများသို့ ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိသည့် အရြခအရန 
များနှင့်ပတ်သေ်၍ ေှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေှင်းလင်းတင်ြပမှုများအရပါ် နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ေ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရနြေင့် မိမိတို့နိုင်ငံ 
နငှ့ ်နယန်မိတိခ်ျင်းထစိပရ်နသည့ ်ထိငု်း၊ လာအိ၊ုတရတု ်
နိုင်ငံတို့နှင့် နယ်စပ်ရဒသများတစ်ရလှောေ် တည်ငငိမ ်
ရအးချမ်းရေး၊ မူးယစ်ရေးေါးတားေီး နှိမ်နင်းရေးနှင့ ်
သတင်းအချေအ်လေ ်ပူးရပါင်း ရောငေ်ေွရ်ေးများေိ ု
ထိရောေ်စွာ လုပ်ရောင်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ် ရေွးရောေ်ပွဲတွင် မတေားရသာနည်းလမ်း 
များအသုံးြပုော နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေိုေယူေန် 
ရောငေ်ေွခ်ဲမ့ှုများ ြေစရ်ပါ်ခဲရ့သာရကောင့ ်တပမ်ရတာ ်
အရနြေင့ ်နိငုင်ရံတာ၏်တာေနေ်ိ ုထနိ်းသမိ်းတာေနယ် ူ
ခဲ့ေသည်ေို သိေှိကေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ NLD ပါတီအရန 
ြေင့် မသေဂာေွယ်မဲစာေင်းရပါင်း ၁၀ သန်းရေျာ်အထ ိ
မသမာမှုများ လုပ်ရောင်ခဲ့ြခင်းသည် ဒီမိုေရေစီ နည်း 
လမ်းမေျသည့်လုပ်ေပ်ြေစ်သြေင့် လေ်ခံ၍ ေနိုင်မည ်

မဟုတ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် နိုင်ငံရတာ်ေို အရေးရပါ် 
အရြခအရနအြေစ် ရကေညာလုပ်ရောင်ခဲ့ေရကောင်း၊ 
တပ်မရတာ်၏တေားဥပရဒနှင့်အညီ လုပ်ရောင်ခဲ့မှု 
အရပါ် NLD ပါတီအေွဲ့ေင်များနှင့် မလိုလားသူများေ 
လေ်မခံနိုင်သည့် လုပ်ရောင်ချေ်များေို ြပုလုပ်လာ 
သည်ေို ရတွ့ေှိေငပီး EAOs များေလည်း သံရယာင် 
လိုေ်  ရြပာေိုမှုများလုပ်ရောင်လာကေရကောင်း ၊ 
RCSS/SSA အေွဲ့အရနြေင့် တပ်မရတာ်၏ နိုင်ငံရတာ်၏ 
တာေန်ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်မှုများေို ဦးစွာ ရေေန် 
ရြပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ KNLA တပ်မဟာ (၅) အရနြေင့ ်
KNU ဗဟိုဦးစီးရော်မတီေင်များနှင့် KNLA စစ်ဦးစီး 
ချုပတ်ို၏့ တားြမစခ်ျေမ်ျားေိ ုလိေုန်ာမှု မေှဘိ ဲယခလု 
၂၇ ေေ်ရန့တွင် တပ်မရတာ်ေ အရြခြပုထားသည့် 
ထီးမူထစခန်းအား NCA ေို လိုေ်နာမှုမေှိဘဲ အငအ်ား 
အလုံးအေင်းြေင့် ေင်ရောေ် တိုေ်ခိုေ်ခဲ့ရကောင်း။

ရပြာကြား
ထိုေဲ့သို့ ရောင်ေွေ်ရနြခင်းများမှာ ၎င်းတို့၏ 

ရနာေ်ေွယ်မှ ရထာေ်ပံ့ရနသည့် နိုင်ငံများနှင့် အေွဲ့ 
အစည်းများ၏ အလိုေျရြပာေိုလုပ်ေိုင်ရနကေေြခင်း 
ြေစ်ရကောင်း၊ ၎င်းနိုင်ငံများနှင့် အေွဲ့အစည်းများသည ်
လည်း NLD အစိုးေ ေေ်လေ်ေှိရနမှသာလှေင် ၎င်း 
တို့လိုချင်သည့် ပုံစံနှင့် ၎င်းတို့ရြပာသည့်အတိုင်း လုပ ်
ရောင်သည့်အစိုးေေိုေေှိမည်ြေစ်သြေင့် ယခုေဲ့သို့ 
ရြပာကေားရစြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ EAOs များ၏ လုပ် 
ရောင်မှုများေို မြပတ်ရစာင့်ကေည့်ငပီး ေေ်စပ်နိုင်င ံ
များေိုလည်း သတင်းေလှယ်မှု အချနိ်နှင့်တစ်ရြပးည ီ
ရောင်ေွေ်ရနေန်လိုရကောင်း၊ တပ်ေင်း၊ တပ်ေွဲ့များ 
အရနြေင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလိုေ် စစ်ေင်ရေးနှင့် 
လုခံခုံရေးတာေနမ်ျားေိ ုရေျပနွစ်ွာထမ်းရောငန်ိငုရ်ေး 
အငမဲစစ်ရေးသတိ၊ စစ်ရေးအသိ ေှိေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်ြပညသ်လူထူတုစေ်ပလ်ုံး လိလုား 
ရတာင့်တသည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ခိုင်မာရစရေး 
ေေ်လေ်လုပ်ရောင်သွားမည်ြေစ်ရကောင်းြေင့် ရြပာ 
ကေားခဲ့သည်။
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 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအ
ရေး (၈)၂၀၂၁)ေို မတ်လ ၃၀ ေေ်ရန့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 
ရနြပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီ
မအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ ်
အမှာစေားရြပာကေားသည်။
 အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ်ဒီတုယိဥေ္ကဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း)၊ ဒုတိယ 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောငစ်အီေွဲ့ေငမ်ျားြေစက်ေသည့ ်
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ြမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးြမင့ထ်နွ်း၊ မန်းငငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညွှန့်၊ ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ 
ရဒါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းဟာ၊ 
ဦးစိုင်းလုံးေိုင်၊ ရစာဒန်နီယယ်နှင့် ရဒါေ်တာဗညား 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတေး (၈/၂၀၂၁) ေွင် 
တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၃၀−၃−၂၀၂၁ )

ရအာင်မိုး ၊  အတွင်းရေးမှူး  ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး  
ရအာငလ်င်းရဒွး၊ တဲွေေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
ေေဲင်းဦးနငှ့ ်ြပညထ်ရဲေးေနက်ေီးဌာန ြပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်တို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။ 
 ဦးစွာ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဌေ 
အေွင့်အမှာစေား ရြပာကေားောတွင် မိမိတို့အရနြေင့် 
တာေနယ်ရူောငေ်ေွခ်ဲသ့ညမ်ှာ နစှလ်တာအချနိေ်ာလ 
သို ့ရောေေ်ှလိာငပြီေစရ်ကောင်း၊ မညသ်ည့အ်တေွရ်ကောင့ ်
တာေန်ယူခဲ့သည်ေို အကေိမ်ကေိမ်ေှင်းလင်းရြပာကေားခဲ့ 
ရကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်လတွလ်ပင်ပီး တေားမှေတ 
သည့် ရေွးရောေ်ပွဲြေစ်ရစရေး အကေိမ်ကေိမ်ရြပာကေား 
ြခင်းများ ြပုလပုခ်ဲရ့သာလ်ည်း မမဲသမာမှုများြေင့ ်အစိုးေ 
ေွဲ့ေန ်ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ခ့ဲြခင်းရကောင့် ၂၀၀၈ ေဲွ့စည်းပံု 
အရြခခံဥပရဒအေ နုိင်ငံရတာ်ေုိ အရေးရပါ်အရြခအရန 
ရကေညာငပီး တပ်မရတာ်ေို လိုအပ်သလို အရေးယူ 
ရောငေ်ေွေ်နအ်တေွ ်တာေနလ်ွှအဲပြ်ခင်းြေစရ်ကောင်း၊ 
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ဒီမိုေရေစီမေင့်ေျေ်ရသးသည့် နိုင်ငံြေစ်ြခင်းရကောင့် 
သရဘာရိုးြေင့ ်မစဲာေင်းမှားယငွ်းမှုများေှနိိငုရ်သာလ်ည်း 
ယခုြေစ်ရပါ်ခဲ့သည့် မဲစာေင်းမှားယွင်းမှုများသည် စနစ် 
တေျြေင့် မှားယွင်းရစေန် ရောင်ေွေ်ခဲ့သည်ေို စိစစ် 
ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ မဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူ ၃၉ သန်းရေျာ်တွင် 
၁၀ ဒသမ ၄ သန်းမှာ မှတ်ပုံတင်မေှိဘဲ မဲရပးမှုများနှင့် 
သံသယြေစ်ေွယ် မဲရပးမှုများေို စိစစ်ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ 
၂၅ ောခိငုန်ှုန်းရေျာ ်မသဲသံယြေစေ်ယွ ်ြေစပ်ွားခဲသ့ညေ်ိ ု
ရတွ့ေှိေသြေင့် ေှင်းလင်းေန် ရြပာကေားခဲ့ရသာ်လည်း 
ေှင်းလင်းရပးမှု မေှိခဲ့ရကောင်း။
ေီမိုြရေစီစနစ်ြို ပြြ်ေယ်ပြု
 ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံအရြခခံဥပရဒေို ရေးေွဲခဲ့ော 
တွင်လည်း ြပည်သူများမှ ရေွးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမို 
ေရေစီလမ်းရကောင်းေို သွားနိုင်ေန်ြေစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံ 
များအလိုေ် ဒီမိုေရေစီစနစ်ေျင့်သုံးသည့်စနစ်နှင့် ပုံစံ 
များမတနူိငုရ်ကောင်း၊ အရနာေဥ်ရောပနိငုင်မံျားတငွပ်င ်
တစန်ိငုင်နံငှ့တ်စန်ိငုင် ံမတညူသီေဲသ့ို ့မမိတိိုအ့ာေနှိငုင် ံ
များတွင်လည်း အလားတူပင်ြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ 
အရနြေင့်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လေ်ေှိအရြခအရနနှင့် 
ေိေုည်သီည့ ်ဒမီိေုရေစစီနစေ်ိ ုသွားေမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 

ဒီမိုေရေစီစနစ်ေို ရလှောေ်လှမ်းေန် ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံ 
အရြခခဥံပရဒေိ ုငခမိ်းရြခာေ၍် မရဲပးခိငု်းြခင်းမဟတုဘ် ဲ
ြပည်သူများ၏ ေန္ဒအေ ေန္ဒမဲများရပးခ့ဲြခင်းြေစ်ရကောင်း၊ 
ြပညသ်မူျား ရေွးချယထ်ားသည့ ်ဒမီိေုရေစစီနစ ်မယမိ်း 
မယိုင်ရလှေေ်လှမ်းနိုင်ေန်အတွေ် ယခုအခါတွင်လည်း 
စရုပါင်းဦးရောငမ်ှုြေင့သ်ာ ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှငိပီး အေပ ်
ဘေ ်အပုခ်ျုပရ်ေးအေွဲ့အစည်းများြေင့သ်ာ ရောငေ်ေွ ်
လျေေ်ှ၍ိ တပမ်ရတာမ် ှေန်းေရံပးရနြခင်းသာြေစရ်ကောင်း၊ 
ြပည်သူများ ရမှော်မှန်းထားသည်မှာ စစ်မှန်သည့် ပါတီစုံ 
ဒီမိုေရေစီစနစ်ြေစ်ရသာ်လည်း တတိယသေ်တမ်း 
အတွေ် ရေွးရောေ်ပွဲြပုလုပ်ချနိ်တွင် မဲမသမာမှုများ 
ြပုလုပ်၍ ြပည်သူများရေွးချယ်ထားသည့် ဒီမိုေရေစီ 
စနစ်ေို ြပေ်ေယ်ြပုငပီး ြပည်သူလူထုေို ရစာ်ေားြခင်း 
ြေစရ်ကောင်း၊ ပဂု္ဂိုလရ်ေးေိုးေယွမ်ှုများရကောင့ ်မြေစသ်င့ ်
သည်များ ြေစ်ရပါ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 
စစမှ်န်သည့် ပါတီစံုဒီမုိေရေစီလမ်းရကောင်းြေစ်ရပါ်ရစရေး 
တပ်မရတာ်အရနြေင့် ခိုင်ခိုင်မာမာေုံးြေတ်ချေ်ချထား 
ရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင် ံတိုးတေရ်ောင်းမနွရ်စရေးအတေွ ်
ရောငေ်ေ်ွရနြခင်းြေစ်သြေင့် ရအာင်ြမင်မည်ဟု ယံုကေည် 
ရကောင်း၊ တိုင်းြပည်တိုးတေ်ရောင်းမွန်ရအာင် ေေ်
လေ်ရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ လွတ်လပ်၍ 
တေားမှေတသည့ ်ရေွးရောေပ်ွြဲပနလ်ညေ်ျင်းပနိငုရ်ေး 
အတေွ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ လွှတရ်တာအ်တငွ်း 
မှေတမှုေှိေန်အတွေ် PR စနစ်ေျင့်သုံးနိုင်ရေး စဉ်းစား 
သုံးသပ်ရေွးရနွးေန်လိုရကောင်း။
ဥြရေနှင့်အညီသာ ရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ
 မိမိတို့ စတင်တာေန်ယူငပီး ၃ ေေ်ရြမာေ်ရန့မှ 
စ၍ ငငမိ်းငငမိ်းချမ်းချမ်း ေန္ဒရောထ်တုမ်ှုများြေစရ်ပါ်ခဲင့ပီး 
ရနာေပ်ိငု်းတငွ ်ေန္ဒြပမှုအေင့မ် ှေပူမူှု၊ အကေမ်းေေမ်ှု၊ 
မီးရှို့ေျေေ်ီးမှု၊ လယုေတ်ိေုခ်ိေုမ်ှုနငှ့ ်သတြ်ေတမ်ှုများ 
ြေစ်ရပါ်လာရကောင်း၊ အေိုပါြေစ်စဉ်များေို ေှင်းလင်း 
ောတငွ ်ဥပရဒနငှ့အ်ညသီာ အေင့ေ်င့ရ်ောငေ်ေ်ွလျေ ်
ေှိရကောင်း၊ နိုင်ငံတောတွင် ြေစ်ရပါ်လျေ်ေှိသည့် ေူပူ 
ေန္ဒြပမှုများေိ ုရြေေငှ်းောတငွ ်ဒမီိေုရေစ ီလမ်းရကောင်း 
ရပါ် ောလေှည်ကောစွာ ရလှောေ်လှမ်းလျေ်ေှိသည့် 
နိငုင်မံျား၌ အရေးယရူြေေငှ်းရောငေ်ေွမ်ှုများမှာ မမိတိို ့
နိငုင်ထံေ ်ပိမုိြုပင်းထနသ်ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 

နိုင်ငံများအလိုြ် ေီမိုြရေစီစနစ်

ြျင့်သုံးသည့်စနစ်နှင့် ြုံစံများမတူနိုင်၊ 

အရနာြ်ဥရောြနိုင်ငံများတွင်ြင်

တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ မတူညီသြဲ့သို့

မိမိတို့အာေှနိုင်ငံများတွင်လည်း

အလားတူြင်ပဖစ်၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ

အရနပဖင့်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံ၏

လြ်ေှိအရပခအရနနှင့် ြိုြ်ညီသည့်

ေီမိုြရေစီစနစ်ြို သွားေမည်။
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ယခုေဲ့သို့ ေူပူမှုများ ြေစ်ရပါ်ချနိ်တွင် ပွဲလန့်တုန်း 
ေျာခင်းသည့အ်ရနြေင့ ်အချ ို့တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငု ်
အေွဲ့များေ တပမ်ရတာစ်ခန်းများနငှ့ ်ြမနမ်ာနိငုင်ေံတဲပေ်ွဲ့ 
စခန်းအချ ို့ေိ ုတိေုခ်ိေုြ်ခင်းများ ေှခိဲရ့ကောင်း၊ နိငုင်ရံေး 
ခံယူချေ်များရကောင့်  ရောင်ေွေ် ြခင်းမဟုတ်ဘဲ  
ရနာေ်ေွယ်မှ  ြပည်ပနိုင်ငံများေ ရထာေ်ပံ့ရပးမှု 
များရကောင့် ရောင်ေွေ်ရနသည်ေို သိေှိေရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်တပမ်ရတာအ်ရနြေင့ ်တုံြ့ပနမ်ှုများ ရောငေ်ေွ ်
ခဲ့ေရကောင်း၊ မိမိတို့အရနြေင့် တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်း
ြေစြ်ခင်း၊ NCA လေမ်တှရ်ေးထိုးထားြခင်း၊ ငငမိ်းချမ်းရေး 
လမ်းရကောင်းရပါ် ရလှောေ်လှမ်းလိုြခင်းနှင့် ဒီမိုေရေစီ 
စနစ်ေို  ေျင့်သုံး ငပီး  တိုင်း ြပည်တိုးတေ်ရအာင်  
ရောင်ေွေ်လို ြခင်းများရကောင့်  ငငိ မ်းချမ်းရေးေို  
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ သို့ရသာ် NCA ေို 
ချ ိုးရောေ် ြခင်းများရကောင့်  အရေးယူတုံ့ ြပန် ြခင်း  
ြေစ်ရကောင်း၊ အေိုပါြေစ်စဉ်များေို ကေည့်ြခင်းအားြေင့် 
အေိုပါအေွဲ့များသည် ငငိမ်းချမ်းရေးလိုချင်သည့် အေွဲ့ 
အစည်းများဟုတ်၊ မဟုတ်သိနိုင်ရကောင်း။
ကြိုးြမ်းရဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ
 ရောငစ်မီ ှရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပ ်ချမတှရ်ောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိော မဲစာေင်းစစ်ရေးြခင်းအပါအေင်  
လပုရ်ောငေ်မည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားေိ ုဥပရဒနငှ့အ်ည ီရောင ်
ေွေ်ြခင်း၊ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးရောင်ေွေ်ြခင်းနှင့် 
COVID-19 ေပ်ရောဂါရကောင့် ထိခိုေ်ေျေင်းခဲ့သည့် 
စီးပွားရေးြပန်လည်တိုးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ြခင်း 
တို့ေို ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေုန်စည် 
ပိုရ့ောငမ်ှုများ ြပနလ်ညရ်ချာရမွ့ရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပး 
နိုင်ပါေ စားရေးတွင် အေင်ရြပလာမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်ရေျးလေေ်ိ ုအရြခခသံည့ ်စီးပွားရေး 
လပုင်န်းများေိ ုပစပ်ယ၍် မေရကောင်း၊ စီးပွားရေးြမငှ့တ်င ်
မှုများ ရောငေ်ေွခ်ျနိတ်ငွ ်ရေျးလေန်ငှ့ ်ငမို့ြပေွာြခား 
ချေ်များ  အနည်းေုံး ြေစ်ရအာင်  ရလှော့ချနိုင်ေန်  
လိရုကောင်း၊  ထိုရ့ကောင့ ် စိေုပ်ျ ိုးရေးသပိ္ပနံငှ့ ်ရမွးြမူရေး 
သိပ္ပံများ ေွင့်လှစ်နိုင်ေန် ရောင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ အသိ 
ပညာ၊ အတတ်ပညာများေေိှရအာင် ရောင်ေွေ်၍ ရေျးလေ် 
ရန ြပည်သူများ၏ဘေေို  အာမခံချေ်ေေှိရအာင် 
ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ြေစ်ငပီး လိုအပ်သည့် ရငွရကေးနှင့် 

နည်းပညာများေို ြေည့်ေည်းရပးေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရေး ရချးရငွများနှင့် ပတ်သေ်၍ ရတာင်သူများ 
ထသံို ့စိေုပ်ျ ိုး ရေးရချးရငထွတုရ်ပးောတငွ ်အေင့ေ်င့ ်
ရောင်ေွေ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ အတိုေုံးလမ်းရကောင်းြေင့် 
ရောငေ်ေွရ်ပးမသှာ ရတာငသ်မူျားအရနြေင့ ်ထရိောေ ်
ရသာ သေ်သာမှု ေေှိနိုင်မည်ြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့  
ရောငစ်အီရနြေင့ ်ရတာငသ်မူျား၏ ဘေ၊ ရေျးလေရ်န 
ြပညသ်မူျား၏ဘေ တိုးတေရ်အာင ်စဉ်းစားရောငေ်ေွ ်
ေမည်ြေစ်ရကောင်း။
ရဆာင်ေေြ်ရြးေမည်
 သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိခိုေ်ပျေ်စီးမှုများြပား 
လာသည့်အတွေ် ောသီဥတုပူြပင်းလာသည်ေို ရတွ့ေှိ 
ေရကောင်း၊ ရဒသောသဦတနုငှ့ ်ေိေုည်ငီပီး အေညအ်ရသွး  
ြပည့မ်သီည့ ်သီးနှပံငမ်ျား စိေုပ်ျ ိုးနိငုေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
ေမ္ဘာရပါ်တွင် အဓိေစားသုံးသည်မှာ ေန်နှင့် ဂျုံသီးနှံ 
ပင်ြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည် စိုေ်ပျ ိုးရေးနိုင်ငံြေစ် 
သြေင့် နိုင်ငံတစ်ေန်းလုံး ေန်၊ စပါးေူလုံရစေန်နှင့် သွား 
လာမှုအေငရ်ြပရစေန ်ရောငေ်ေွရ်ပးေမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 
ရေသုံးစွမဲှုေိလုည်း ရချွတာသုံးစွေဲနအ်တေွ ်ပညာရပးမှု၊ 

 မိမိတို့နိုင်ငံသည် စိုြ်ြျ ိုးရေးနိုင်ငံပဖစ်သပဖင့်

နိုင်ငံတစ်ေန်းလုံး ဆန်၊ စြါးဖူလုံရစေန်နှင့်

သွားလာမှုအဆင်ရပြရစေန်

ရဆာင်ေေြ်ရြးေမည်၊

ရေသုံးစွဲမှုြိုလည်း ရခွေတာသုံးစွဲေန်အတွြ်

ြညာရြးမှု၊ လှုံ့ရဆာ်မှုများြို

ရဆာင်ေေြ်ရြးေမည်၊

ရေှေ့ရပြာင်းရတာင်ယာခုတ်ထွင်ပခင်းြို

ထိန်းသိမ်း၍ ြုန်းပမင့်လယ်ယာအပဖစ်

အဆင့်ပမှင့်တင်ရဆာင်ေေြ်ေန် လိုပြီး

လိုအြ်သည့် စိုြ်ြျ ိုးရေေေှိရေးြိုလည်း

ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ေေြ်ရြးေန်လို။
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လှုံ့ရော်မှုများေို ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာခုတ်ထွင်ြခင်းေို ထိန်းသိမ်း၍ 
ေနု်းြမင့လ်ယယ်ာအြေစ ်အေင့ြ်မငှ့တ်ငရ်ောငေ်ေွေ်န ်
လိုငပီး လိုအပ်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရေေေှိရေးေိုလည်း ြေည့် 
ေည်းရောငေ်ေွရ်ပးေန ်လိရုကောင်း၊ မမိတိိုလ့ပုင်န်းများ 
ရောငေ်ေွေ်ာတွင် ရေေှညအ်ေျ ိုးအတေွ် ရောငေ်ေွ် 
ကေေန် လိုရကောင်း ရြပာကေားသည်။ 
တင်ပြရဆွးရနွး
 ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များ ြေစ် ကေသည့်  
ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းငငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်နှင့်  ရဒါေ်တာ 
ဗညားရအာင်မိုးတို့ေ ေရလးသူငယ်အခွင့်အရေးများ 
ေိငုေ်ာ ဥပရဒနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် ြပနလ်ညသ်ုံးသပန်ိငုရ်ေး၊ 
လုခံခုံရေးအေ လိအုပသ်ည့ ်ရနောများတငွ ်သီးသန့်ဥပရဒ 
ြပဋ္ဌာန်း၍ အထူးတေားရုံးများ ေွဲ့စည်းေွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ 
အခွန်ေန်ထုပ်ေန်ပိုး မြေစ်ရစရေးအတွေ် ေင်ရငွခွန် 
ရောေခ်သံည့ ်နှုန်းထားများြပငေ်ငသ်တမ်တှန်ိငုရ်ေး၊ 
လူမှုေွန်ေေ်စာမျေ်နှာများတွင် ရော်ြပလျေ်ေှိသည့် 
ရောလဟလသတင်းစာမျေန်ှာများအား ထနိ်းချုပရ်ေး၊ 
ဧောေတီတိုင်းရဒသကေီးအတွင်း ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအသစ် 
များ ရောရ်ောငရ်ပးနိငုရ်ေး၊ ပသုမိင်မို့၌ ရေနေေ်ပိေ်မ်း 
တည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများ ေေ်လေ်ရောင်ေွေ် 
နိငုရ်ေး၊ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အသရိပး 
လပုင်န်းများ ပိမုိတုိုးြမငှ့ရ်ောငေ်ေွန်ိငုရ်ေး၊ ပညာရေးနငှ့ ်
ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများအရပါ် ပိုမိုအသိအမှတ်ြပု 
ရထာေ်ပံရပးနိုင်ရေး၊ သတင်းမီဒီယာအေွဲ့အစည်းများ 
ေိ ုစနစတ်ေျ ြပန်လည်ေဲွ့စည်းရောင်ေွေ်ရေး၊ နုိင်ငံရတာ် 
၏ လုံခခုံရေးယန္တေားေို အရြခခံလိုအပ်ချေ်များ ြေည့် 
ေည်းရပးနိုင်ရေး၊ ရဒသအလိုေ် ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေွာ 
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများနှင့် အချေ်အချာရနောများတွင် 
လုံ ခခုံရေးတိုး ြမှင့်ချထားနိုင်ရေး၊ ရဒသအသီးသီးေှိ  
ဘုန်းရတာ်ကေီးရေျာင်းများနှင့် စာသင်တိုေ်များ ေွမ်း 
ေစိ္စအေင်ရြပရစရေးအတွေ် လုိအပ်သည်များ ရထာေ်ပ့ံ 
လှူဒါန်းနိုင်ရေး၊ အင်တာနေ်ေန်ရောင်မှု ပိတ်ပင်ထား 
ြခင်းများေို ြပန်လည်သုံးသပ်ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး၊ ေန့် 
ေျင်ဘေ်အေွဲ့အစည်းများမှ ရသွးထိုးစည်းရုံးလှုံ့ရော် 
မှု၊ ေါဒြေန့်မှုများနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ တနြ်ပနအ်သပိညာရပး 

လပုင်န်းများ ပိမုိရုောငေ်ေွန်ိငုရ်ေး၊ ရအးချမ်းစွာ ရနထိငု ်
လိသုည့ ်ြပညသ်မူျား၊ ပါတမီျားနငှ့ ်အေွဲ့အစည်းများအား 
လုံခခုံရေးေိုင်ော အောအေွယ်များရပးနိုင်ရေးတို့ေို 
တင်ြပရေွးရနွးကေသည်။ 
ေှင်းလင်းတင်ပြ
 ေေ်လေ်၍ ရောင်စီဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယ 
တပမ်ရတာေ်ာေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ်ေ နယ်ရြမရဒသအလုိေ် 
လုံ ခခုံရေးေိုင်ော ကေိုတင်စီမံရောင်ေွေ်ထားေှိမှု 
အရြခအရနများနငှ့ ်ေပူအူကေမ်းေေအ်ေွဲ့အစည်းများေ 
အေျေ်အရမှာင့်လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ေန် ကေံစည်မှု 
များ၊ နယရ်ြမရဒသလုခံခုံရေးအတေွ ်ေေလ်ေရ်ောင ်
ေေွသ်ွားမည့ ်အရြခအရနများေိ ုေငှ်းလငတ်ငြ်ပသည။်
 တင်ြပချေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌေ      ေရလးသငူယအ်ခငွ့အ်ရေး 
များေိုင်ော ဥပရဒေို ြပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ငပီး လိုအပ် 
သည့် ြပငေ်ငြ်ေည့်စွေ်မှုများ လုပရ်ောင်သွားမညြ်ေစ် 
ရကောင်း၊ အထူးတေားရုံးများ ေွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ် 
လည်း အရလးထားစဉ်းစားသွားမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ အခနွ ်
ရောေ်ခံမှုနှင့် စပ်လျဉ်းငပီး ြပည်သူလူထုေို ေန်ထုပ် 
ေန်ပိုးမြေစ်ရစလိုရကောင်း၊ ေင်ရငွခွန်နှုန်းထားေို မတိုး 
ြမငှ့ဘ် ဲအခနွန်ယပ်ယေ်ိ ုချဲ့ထငွေ်န ်သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီး 
ဌာနများေိ ုမှာကေားထားငပီး ြေစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ 
အခွန်ရောေ်ခံမှုသည် အာေီယံနိုင်ငံများ၏ အခွန် 
ရောေ်ခံမှုထေ် နည်းပါရကောင်း။
 အစိုးေေန်ထမ်းများသည် ပုဂ္ဂလိေေန်ထမ်းများ 
ထေ် လစာေေှမိှု နည်းပါးရသာလ်ည်း ပငစ်ငလ်စာအေျ ိုး 
ခံစားခွင့်ေှိသည့် ဘေအာမခံချေ်ေှိရကောင်း၊ ေေှိသည့် 
လစာနငှ့ ်လုရံလာေရ်အာင ်သုံးစွနဲိငုသ်ည့ ်အရြခအရန 
မျ ိုးြေစရ်အာင ်ေနတ်ီးရပးေနန်ငှ့ ်အေင့န်ငှ့ရ်လျာည်သီည့ ်
လရူနမှုစနစြ်ေစရ်စရေး ရောင်ေေွရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ 
နိုင်ငံရတာ်တည်ရောေ်ရေးအတွေ် မေှိမြေစ်လိုအပ် 
ရသာ ေျွမ်းေျင်သည့် စီးပွားရေးပညာေှင်များ၊ ဥပရဒ 
ပညာေငှမ်ျားေိ ုစနစတ်ေျ ရမွးထတုေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
နိုင်ငံရတာ်၏ ပညာရေးစနစ်၊ စီးပွားရေးစနစ်၊ လူမှုရေး 
စနစ်များတွင် ြပုြပင်ရြပာင်းလဲေမည့် ေိစ္စေပ်များေှိ 
ရကောင်း။
 တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယအ်ားလုံးတငွ ်ရဒသ 
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နငှ့ေ်ိေုည်ရီသာ စီးပွားရေးလပုင်န်းများ ရောရ်ောငေ်န ်
နှင့် ရဒသအားလုံးတစ်ရြပးညီ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရအာင် 
ရောငေ်ေွ၍် ရေျးလေန်ငှ့င်မို့ြပေင်းေခဲျမ်းသာေွာဟ 
မှု ရလှော့ချေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားေှိ 
စီးပွားရေးလပုင်န်းများ ေွံ့ငေိုးတိုးတေရ်အာင ်ေှငိပီးသား 
အရြခခံရောင်းများေို အသုံးချ၍ စဉ်းစားရောင်ေွေ် 
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ပသုမိ၊် ရမာလ်ငမိုငန်ငှ့ ်ထားေယတ်ို့တငွ ်
ပငလ်ယေူ်းသရဘဂာကေီးများ ေုိေ်ေပ်နုိင်သည့် ေိပ်ေမ်း 
များတည်ရောေ်နိုင်ရေး အရြခခံရောင်းများ ေေှိနိုင် 
ရအာင် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားမည်ြေစ်ရကောင်း၊ မိမိ 
အရနြေင့် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများနှင့် ြပည်သူများ၏ စားေတ် 
ရနမှုေူလုံရစရေးအတွေ် အဓိေထားစဉ်းစားရကောင်း၊ 
စားနပ်ေိေ္ခာေူလုံမှုမေှိသည့် ချင်းြပည်နယ်တွင်လည်း 
စားနပ်ေိေ္ခာေူလုံရစေန် အရလးထားသုရတသနြပု 
ရောငေ်ေွသ်ွားေမညြ်ေစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုတ့ိငု်းြပညေ်ိ ု
မညသ်ိုရ့ောင်းရအာင ်လပုရ်ောငသ်င့သ်ညေ်ိ ုစဉ်းစား 
ရောင်ေွေ်ကေေမည် ြေစ်ရကောင်း။
ရဆာင်ေေြ်ရန
 ယခ ုလပုရ်ောငရ်နသည့ ်ေပူအူကေမ်းေေမ်ှုများ 
သည ်အစိုးေအား ေန့်ေျင့ရ်နြခင်းမဟတုဘ် ဲတိငု်းြပည ်
နငှ့ြ်ပညသ်လူထူ၏ု စီးပွားရေးေိ ုပျေစ်ီးရအာင ်ရောင ်
ေေွရ်နကေြခင်းသာြေစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနြေင့ ်ဥပရဒ 
ေိ ုရေျာလွ်န်၍ ရောင်ေွေ်ရနြခင်းမျ ိုးမေိှဘဲ တေားဥပရဒ 
စိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း တစ်ေင့်ငပီးတစ်ေင့် 
ရောင်ေွေ်ရနြခင်းြေစ်ရကောင်း။
 ေိုေှယ်မီဒီယာသည် ရောင်းေျ ိုးများေှိသေဲ့သို့ 
ေိုးေျ ိုးများလည်း ြေစရ်ပါ်ရစရကောင်း၊ အငတ်ာနေေ်ိ ု
မှခီိ၍ု ရောငေ်ေွရ်နေသည့ ်လပုင်န်းများေှသိည့အ်တေွ ် 
အငမဲပိတ်ထား၍ မေရကောင်း၊ ယင်းအား မှန်ေန်စွာ 

အသုံးြပုနိငုရ်ေး ထနိ်းရေျာင်းေန ်လိအုပင်ပီး ရောေေ်ျေ ်
ပါေ ထရိောေစ်ွာဟန့်တားနိငုရ်သာ ြပစဒ်ဏမ်ျား ချမတှ ်
သွားနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ မီဒီယာ 
လပုင်န်းအား နိငုင်ရံတာ၏် စတတု္ထမဏ္ဍိုငဟ် ုအသအိမတှ ်
ြပုထားရကောင်း၊ မဒီယီာများမတှစေ်င့ ်အသပိညာများ 
ယူတတ်ေန် အရေးကေီးရကောင်း၊ ြပည်သူများေို ဒီမို 
ေရေစီနှင့် ပတ်သေ်သည့် အသိပညာများ၊ အရတးွ 
အရခါ်များေှိရအာင် လုပ်ရောင်ရပးကေေန် လိုရကောင်း၊ 
လငူယလ်ေူယွအ်ားလုံးပညာတတြ်ေစရ်အာင ်ပညာရေး 
လမ်းရကောင်းရောင်းရအာင် ြမှင့်တင်ေန်နှင့် စိတ်ရန 
သရဘာထားများ ရောင်းမနွရ်အာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးေန ်
လိုအပ်ရကောင်း။
 ရုံးပတိေ်ေမ်ျားေိ ုတိငု်းြပညအ်တေွ ်အေျ ိုးေှေိှ ိ
အသုံးချနိုင်ေန် ြပန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်သွားမည်ြေစ် 
ရကောင်း၊ ဘုန်းရတာ်ကေီးရေျာင်းများနှင့် စာသင်တိုေ် 
များအတွေ် ေွမ်း၊ ေန်၊ ေီ၊ ပဲများ ေူလုံရေးအတွေ် 
သေ်ေိုင်ော တပ်ေင်း၊ တပ်ေွဲ့များေို ညွှန်ကေားထား 
ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီရခတ်တွင် အသိစိတ်ဓာတ်များ 
ြပင်ကေေမည်ြေစ်ငပီး လူမှုရေးအသိစိတ်ဓာတ်ေှိေန် လို 
ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီေို မသိေျ ိုးေျွန်ြပု၍ သူတစ်လူ 
ငါတစမ်င်းရောငေ်ေွ၍် မေရကောင်း၊ မမိတိို ့လပုရ်ောင ်
မှုသည ်တစန်ိငုင်လံုံး အေျ ိုးခစံားခငွ့ေ်ှရိအာင ်လပုရ်ောင ်
ေမညြ်ေစင်ပီး တိငု်းြပညအ်ား အာမခခံျေရ်ပးနိငုေ်မညြ်ေစ ်
ရကောင်း၊ အထူးသြေင့ ်တိငု်းေင်းသားများေိ ုဂရတုစိေု ်
ြေင့ ်မှေတသည့ ်အခငွ့အ်ရေးရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ ရောငစ် ီ
ေငမ်ျားအရနြေင့ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်၏ီ 
ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်အတိုင်း ထိထိရောေ်ရောေ်ြေစ် 
ရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးကေေန ်တိေုတ်နွ်းပါရကောင်းြေင့ ်
မှာကေားခဲ့သည်။ 
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 နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီစမီခံန့်ခွရဲေး 
ရောမ်တအီစည်းအရေး(၄/၂၀၂၁)ေိ ုမတလ် ၃၁ ေေရ်န့ 
မနွ်းလွ ဲပိငု်းတငွ ်ရနြပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေး ခန်းမ၌ေျင်းပော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်
တေ်ရောေ် အမှာစေားရြပာကေားသည်။
 အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 
ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာ ်ောေွယရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း)၊ ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီေင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ြမထွန်းဦး၊ ြပည်ရထာင်စုေန် ကေီးများြေစ် ကေသည့်  
ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ထနွ်းထနွ်းရနာင၊် 
ဦးေင်းေှိန်၊ ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊ ဦးေိုေိုလှိုင်၊ ဦးချစ်နိုင်၊ 
ဦးတငထ်ဋွဦ်း၊ ဗိလုခ်ျုပက်ေီးတငရ်အာငစ်န်း၊ ဦးခငရ်မာငေ်၊ီ 
ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ဦးြမင့်ကေိုင်၊ ရဒါေ်တာပွင့်ေန်း၊ 
ရဒါေတ်ာညနွ့်ရေ၊ ရဒါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးရေှေရလး၊ 
ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာ 
ထနွ်းရအာငြ်မင့န်ငှ့ ်ြပညရ်ထာငစ်ရုေှ့ရနချုပ ်ရဒါေတ်ာ 
ရဒါ်သီတာဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး (၄/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် 
အမှာစေား

( ၃၁−၃−၂၀၂၁ )

မှတ်တမ်းြို အတည်ပြု
 ဦးစွာ ြပည်ရထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံရတာ် 
နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေး 
ရောမ်တ ီအစည်းအရေးအမတှစ်ဉ ်(၃/၂၀၂၁) မတှတ်မ်း 
ေို အတည်ြပုသည်။
နည်းလမ်းရြါင်းစုံမှ အရြာင်အထည်ရဖာ်
 ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌေ အေွင့်အမှာစေား ရြပာကေားောတွင် အစိုးေ 
တစ်ေပ်အရနြေင့် ြပည်သူလူထု၏ စားေတ်ရနရေး 
အေင်ရြပရစရေးနှင့် တိုင်းြပည်၏စီးပွားရေး တိုးတေ် 
ရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ေးအတေွ ်အဓေိ တာေနေ်ှရိကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် နိုင်ငံရတာ် စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်အီရနြေင့ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ(်၅)ေပန်ငှ့ ်
ဦးတည်ချေ်(၉)ေပ်ေို ချမှတ်၍ အရသးစိတ် စီမံ 
ရောငေ်ေွ် လျေေ်ှရိကောင်း၊ ရေေှညရ်ောင်ေေွေ်မည့် 
ေိစ္စများ ြေစ်ရသာ်လည်း အချနိ်တိုောလအတွင်း  
မိမိတို့ရော်မတီအရနြေင့် စဉ်းစားေုံးြေတ် အရောင် 
အထည်ရော် ရောင်ေွေ်ေန်ြေစ်ရကောင်း၊ တိုင်းြပည် 
တည်ရောေ်ောတွင် ဦးတည်ချေ်စိတ်ေူးေို ဦးစွာ 
တညရ်ောေင်ပီး ြေစန်ိငုသ်ညမ်ျားေိ ုနည်းလမ်းရပါင်းစုမံ ှ
အရောငအ်ထညရ်ော ်တညရ်ောေေ်ြခင်း ြေစရ်ကောင်း။
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ရေေးချယ်စိုြ်ြျ ိုးေန်လို
 ြပည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စားေတ်ရနရေး ြပည့်စုံ 
ရောင်းမနွေ်နန်ငှ့ ်ရအးချမ်းစွာ ရနနိငုရ်ေးအတေွ ်တေား 
ဥပရဒစိုးမိုးရေး ေိစ္စေပ်များေို ရောင်ေွေ်ငပီး ြပည်သူ 
လူထုေိုယ်၏ ချမ်းသာြခင်း၊ စိတ်၏ချမ်းသာြခင်းြေင့် 
ြပည့စ်ုရံအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးေမည ်ြေစရ်ကောင်း၊ ထိုြ့ပင ်
ြပည်သူများ၏ စားေတ်ရနရေးနှင့် စီးပွားရေးတိုးတေ် 
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေမည်ြေစ်ငပီး ထိုသို့ ရောင်ေွေ် 
ောတွင် သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများသာမေ လုပ်ငန်း 
ေေ်စပ်ရောင်ေွေ်ေသည့် ေန်ကေီးဌာနများ၊ အေွဲ့ 
အစည်းများအရနြေင့လ်ည်း ပူးရပါင်းညှနိှိုင်း ရောငေ်ေွ ်
ေမည်ြေစ်ရကောင်း၊ အလားတူ တိုင်းြပည်၏ စားေတ် 
ရနရေးေ ူလု ံေန ် မြေစ်မရန ရောင်ေ ွေ်ရပးေမည ်
ြေစ်ရကောင်း၊ “အူမရတာင့်မှ သီလရစာင့်မည်” ေိုသည့် 
အတိငု်း စားရေးသည ်အရေးကေီးသြေင့ ်ေမ်းစာေလူုရံေး 
သည ်အရေးကေီးရကောင်း၊ ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်အဓေိစားသုံး 
သည်မှာ ေန်နှင့်ဂျုံြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့တိုင်းြပည်ေှိ 
ရြမသယေံာတများေိ ုအသုံးြပု၍ ေန၊် ပ၊ဲ ေနီငှ့ ်အြခား 
ရဒသနငှ့ ်ေိေုည်ရီသာ သီးနှမံျားေိ ုရေွးချယစ်ိေုပ်ျ ိုးေန ်
လိုရကောင်း။
 မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေီေူလုံမှုေှိရသာ်လည်း စားသုံး 
ေန်နှင့် စေ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပုေန်အတွေ် 
ြပည်ပနိုင်ငံများမှ စားအုန်းေီ တင်သွင်းရနေမှုများ 
ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံေှိ  ေီအုန်းစိုေ်ပျ ိုးမှုများေို 
တနသဂာေီတိုင်းရအာေ်ပိုင်းတွင် ရအာင်ြမင်ရအာင် 

ြပုလပု၍် ြပညပ်မ ှေတီငသ်ငွ်းမှုများေိ ုရလှောခ့ျနိငုပ်ါေ 
နိုင်ငံြခားရငွသုံးစွဲမှုေို ရလှော့ချနိုင်မည်ြေစ်ရကောင်း၊ 
ေီများကေိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်ောတွင်လည်း နည်းပညာ 
လိုအပ်ချေ်များေှိသြေင့် ြပည်ပေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများအား 
ေိတ်ရခါ်ရောင်ေွေ်ြခင်း ြေင့်  နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးေို  
အရထာေ်အေူြပုနိုင်မည် ြေစ်ရကောင်း။
လူမှုစီးြွားေေများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်လာမည်
 မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ တစန်ိငုင်လံုံး ေနေ်လူုမံှုအရနြေင့ ်
၁၃၃ ောခိုင်နှုန်းေှိရသာ်လည်း ချင်းြပည်နယ်တွင် ၄၀ 
ောခိငုန်ှုန်း၊ တနသဂာေတီိငု်းရဒသကေီးတငွ ်၆၂ ောခိငုန်ှုန်း၊ 
မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီးတွင် ၇၀ ောခိုင်နှုန်း၊ ေန်ေုန် 
တိငု်းရဒသကေီးတငွ ်၆၈ ောခိငုန်ှုန်းသာ ေလူုမံှုေှရိကောင်း၊ 
ရဒသအလိေု ်စားရသာေေ်နုမ်ျား ေလူုရံအာင ်စိေုပ်ျ ိုး 
ထုတ်လုပ်၍ ြပင်ပသွင်းေုန်များ ရလှော့ချြခင်းြေင့်  
ရငွရကေးသုံးစွဲမှုေို ရလှော့ချနိုင်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
ရဒသတငွ်း ရငရွကေးပိငုေ်ိငုမ်ှု များြပားလာငပီး သုံးလိအုား 
နှင့် ေယ်လိုအား ရောင်းမွန်လာမည်ြေစ်သြေင့် လူမှု 
စီးပွားဘေများ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်လာမည် ြေစ်ရကောင်း၊ 
ရဒသအလိုေ် ေမ်းစာေူလုံရအာင် ရောင်ေွေ်ြခင်းြေင့် 
ရငရွကေးလညပ်တမ်ှု ရောင်းမနွလ်ာငပီး ရဒသစီးပွားရေး 
တိုးတေ်ရောင်းမွန်လာမည် ြေစ်ရကောင်း၊  စားေုန်၊ 
ရသာေေ်နု၊် သုံးေနုမ်ျားေိ ုြပညတ်ငွ်း၌သာ ထတုလ်ပု ်
ြခင်းြေင့ ်နိငုင်ြံခားရငသွုံးစွမဲှု ရလှောခ့ျ နိငုမ်ညြ်ေစရ်ကောင်း၊ 
တိုင်းြပည်ကေယ်ေချမ်းသာမှုသည် ဘဏ္ဍာရငွပိုင်ေိုင်မှု၊ 
GDP ြမင့်မားမှု ၊  လုပ်ငန်းလည်ပတ်သုံးစွဲရငွရကေး 
များြပားမှုနှင့် နိုင်ငံပိုင်အေန်ရငွရကေး ပိုင်ေိုင်မှုတို့  
အရပါ်တွင် မူတည်ရကောင်း။
ေန်ကြီးဌာနအလိုြ် ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း
 နိငုင်၏ံ စီးပွားရေးရောင်းမနွေ်နအ်တေွ ်အဓေိ 
အရြခခံလိုအပ်ချေ်ြေစ်ရသာ လူ့စွမ်းအားအေင်းအြမစ် 
များသည် ပညာေည် ြမင့်မားေန်နှင့်  ေျန်းမာရေး 
ရောင်းမွန်ရနေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ထိုသို့ ရောင်ေွေ် 
နိငုေ်နအ်တေွ ်မမိတိိုရ့ောမ်တမီ ှေှငိပီး မဟာဗျူဟာများ 
အရပါ်မတူည၍် အရောငအ်ထညရ်ော ်ရောငေ်ေွေ်မည ်
ြေစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့သည် နိုင်ငံရတာ်အတွေ် အရေး 
ကေီးသည့်  အေွဲ့အစည်း ြေစ် ငပီး  ောလတိုအတွင်း  
ရောင်ေွေ်ေြခင်းြေစ်ရသာ်လည်း ေေှိသည့် အချနိ် 

ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စားေတ်ရနရေး 

ပြည့်စုံရြာင်းမွန်ေန်နှင့် ရအးချမ်းစွာ

ရနနိုင်ရေးအတွြ် တေားဥြရေစိုးမိုးရေး 

ြိစ္စေြ်များြိုရဆာင်ေေြ်ပြီး ပြည်သူ

လူထုြိုယ်၏ ချမ်းသာပခင်း၊

စိတ်၏ချမ်းသာပခင်းပဖင့် ပြည့်စုံရအာင်

ရဆာင်ေေြ်ရြးေမည်။
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ောလအတငွ်း တိငု်းြပညတ်ိုးတေရ်ေးအတေွ ်သာမနမ်ှေ 
မစဉ်းစားဘဲ ထဲထဲေင်ေင် စဉ်းစားရောင်ေွေ်သွားေန် 
လိရုကောင်း၊ ယခငအ်စိုးေောလေျနေ်ှသိည့ ်လပုင်န်းများ 
ေိုလည်း မှန်မှန်ေန်ေန်ြေင့် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ် 
နိုင်ရေး သေ်ေိုင်ော ေန်ကေီးဌာနအလိုေ် ရပါင်းစပ် 
ညှိနှိုင်း၍ ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
သြ်ဆိုင်ောြဏ္ဍအလိုြ် ေှင်းလင်းတင်ပြ
 ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာ 
ကေသည့် ြပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ေိုင်ော 
ေဏ္ဍအလိုေ် ေှင်းလင်းတင်ြပရေးွရနွး၍ အတည် 
ြပုချေ် ေယူကေသည်။
 ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌေ ဘဏ္ဍာရငွအေအသုံးစာေင်း လျာထားောတွင် 
အမှန်တေယ် ေရငွ၊ သုံးရငွများေုိ ရသချာစွာ စိစစ်ေန် 
လိုအပ်ငပီး မရောင်းပွေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ြပင် အမှန် 
တေယ် လိုအပ်သည်ေိုသာ လျာထားေန် လိုအပ်ငပီး 
တိုင်းြပည်အတွေ် အရှုံးမြေစ်ရစလိုရကောင်း၊ လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စည်းစနစ်တေျ သုံးစွဲေန် 
လိရုကောင်း၊ လှေပစ်စဓ်ာတအ်ား ေယယ်ရူေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
တိုင်းြပည်နစ်နာမှု မေှိရစရေး စိစစ်ရောင်ေွေ်ေန် 
လိုရကောင်း၊ လှေပ်စစ်ေဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိေေဏ္ဍေို 
အားရပးလိုရကောင်း၊ တိုင်း ြပည်ေွံ့ ငေိုးတိုးတေ်ရေး 
အတွေ် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားသည် အရေးကေီးသည့် 
လိုအပ်ချေ်တစ်ခုြေစ်ရကောင်း၊ ရနွောသီတွင် လှေပ်စစ် 
ဓာတ်အား လုံရလာေ်စွာ ေေှိရေးအတွေ် ရေအား 
လှေပ်စစ်အြပင် ေိုလာစနစ်ြေင့်  ဓာတ်အားေေှိရေး 
ရပါင်းစပ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ောလတိအုတငွ်း 
ရဒသအလိုေ် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား အလုံအရလာေ်ေေှိ 
နိုင်ရေး ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ရစလိုရကောင်း။
 နိုင်ငံ ြခားသားများ အငမဲတမ်းရနထိုင်ခွင့်နှင့်  
ပတ်သေ်၍ ရောင်ေွေ်ောတွင်  တိုင်းြပည်အတွေ် 
အမှန်တေယ် အေျ ိုးေှိမည့်  သူများြေစ်ေန်လို ငပီး 
တေားဥပရဒနှင့်အညီ ရနထိုင်ြခင်း ေှိ/ မေှိ ရသချာစွာ 
စိစစ်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ြပည်ပရောေ် ြမန်မာ 
နိုင်ငံသားများေို ြမန်မာနိုင်ငံသားအြေစ် ြပန်လည် 

လေခ်ေံာတငွလ်ည်း ၎င်းတိုအ့ရနြေင့ ်နိငုင်ရံတာအ်ရပါ် 
သစ္စာေှေိနလ်ိငုပီး Dual Citizen မြေစေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပရဒအေ ရသချာစွာ စိစစ် 
ရောင်ေွေ်ေမည်ြေစ်ရကောင်း။
မှန်မှန်ြန်ြန်ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေြ်
 လမ်းအသုံးြပုခ ရောေ်ခံြခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ 
အသေသ်ာေုံးြေစရ်အာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးထား ရကောင်း၊ 
လမ်းမကေီးများဥပရဒအေ လမ်းနယ်များ စနစ်တေျ 
ေှိေန် လိုအပ်သြေင့် သေ်ေိုင်ော ေန်ကေီးဌာနများနှင့် 
ေုမ္ပဏီများေ မှန်မှန်ေန်ေန် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ် 
ေန်လိုရကောင်း ၊  လမ်းညွှန်  အမှတ်အသားများေို   
စည်းေမ်းနှ င့်အညီ  ြပည့် စုံ စွာတပ်ေင်ထားေန်  
လိုရကောင်း၊ လမ်းနယ်များနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရြမများတွင် 
အရောေအ်ဦများ ရောေလ်ပုလ်ျေေ်ှငိပီး လယရ်ြမများ၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရြမများေိုလည်း အြခားနည်းများြေင့် အသုံးချ 
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိညေ်ိ ုရတွ့ေရကောင်း၊ ယင်းတိုေ့ိ ု
စနစတ်ေျ ကေပမ်တရ်ောငေ်ေွသ်ွားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ 
ြပည်တွင်းခေီးသွားလုပ်ငန်းများေို ခွင့်ြပုရပးထားငပီး 
ြေစ်ငပီး  ထုတ်ြပန်ထားသည့် COVID – 19 ေိုင်ော 
သတ်မှတ် စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီ လိုေ်နာ 
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို ြပည်သူများ နားလည် 
သရဘာရပါေ် သိေှိရအာင် ြပန်ကေားရေးေန်ကေီးဌာန 
အရနြေင့် အသိပညာရပး အစီအစဉ်များ ရောင်ေွေ် 
ရပးေန်လိုရကောင်း။
 ရဒသေမ်းစာေလူုရံေးအတေွ ်ရဒသနငှ့ ်ေိေုည် ီ
သည့် မျ ိုးနှင့်စိုေ်ပျ ိုးနည်းစနစ်များေို သုရတသနြပု 
ေှာရေွ ရော်ထုတ်ရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုရကောင်း၊ ရဒသ 
ေမ်းစာ မေလူုရံသာ တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်ြပညန်ယမ်ျားေိ ု
ဦးစားရပးငပီး သရုတသနြပု ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
ေံွ့ငေိုးတုိးတေ်ရေးတွင် သုရတသနနှင့်ေံွ့ငေိုးရေး (R & D) 
မှာ အရလးထား ရောငေ်ေွေ်နလ်ိသုြေင့ ်ေနုသ်ယွရ်ေး၊ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း သုရတသနလုပ်ငန်းများ 
ြပုလုပ်၍ နည်းလမ်းေှာရေွ  ရောင်ေွေ် ြခင်း ြေင့်  
လပုင်န်းများ ရအာငြ်မငမ်ညြ်ေစရ်ကောင်း မှာကေားသည။်
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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တပးပို့ခဲ့သည့် သေဏ်လွှာများ
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ချစခ်ငရ်လးစားေြါရသာ ရတာငသ်လူယသ်မားကြီးများ 
ခင်ဗျား- 
 ယရန့အချနိအ်ခါသမယသည ်နိငုင်ရံတာတ်စေ်န်း 
လံုးေိှ  ရတာင်သူလယ်သမားများအား  အထူးအရလးအနေ် 
ဂုဏ်ြပုသတ်မှတ်ထားရသာ သမိုင်းေင်ရန့ထူးရန့ြမတ် 
ကေီး ြေစ်ပါသည်။ ဤေေ်ြမတ်အချနိ်အခါောလတွင် 
နိုင်ငံရတာ်တစ်ေန်းလုံးေှိ ရတာင်သူလယ်သမားများ 
အားလုံး ေိုယ်စိတ်နှစ်ြော ေျန်းမာချမ်းသာကေငပီး 
ရောင်းေျ ိုးမဂဂလာအြောြောတို့နှင့် ြပည့်စုံကေပါရစ 
ရကောင်းနှင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူရေးလုပ်ငန်းများ ေတေ် 
ထမ်းပိုး တိုးတေရ်အာငြ်မငပ်ါရစရကောင်း ေမုနွရ်ောင်း 
ရတာင်းေင်း နှုတ်ခွန်းေေ်သအပ်ပါသည်။ 
 လယ်ယာေဏ္ဍ၏ စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူထုတ်လုပ်မှု 
လပုင်န်းစဉမ်ျားသည ်စားနပေ်ေိ္ခာထတုလ်ပုမ်ှုအတေွ ်
သာမေ ရေျးလေ်ရနြပည်သူ သန်းရပါင်းများစွာ၏ 
အသေ်ရမွးေမ်းရေျာင်းမှုအတွေ် အဓိေရေျာရိုး 
လုပ်ငန်းကေီး ြေစ်ပါသည်။ ထို့အြပင် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ 
လူမှုရေးနှင့် သဘာေပတ်ေန်းေျင်အရြခအရနများ တိုး
တေရ်ြပာင်းလမဲှုပုသံဏ္ဌာနေ်ိ ုရောရ်ောငလ်ျေေ်ှသိည့ ်
အတွေ် လယ်ယာစီးပွားေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရေးေို နိုင်ငံ၏ 
ပဓာနေျသည့ ်တာေနတ်စေ်ပအ်ြေစ ်အရောငအ်ထည ်
ရော်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။ ြပည်သူများ၏ ရန့စဉ် 
စားနပေ်ေိ္ခာေလူုေံနန်ငှ့ ်အလပုအ်ေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းများ 
ရပါ်ထေွလ်ာရစေန၊် ြပညပ်တငပ်ိုမ့ှုမ ှနိငုင်ြံခားေငရ်ငေွေှ ိ
ရစေန် အပင်ပန်းခံကေိုးပမ်း စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရပးကေ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၂ ေေ်တန့ေွင် ေျတောေ်တသာ 
တောင်သူလယ်သမားတန့အခမ်းအနားသို့ တပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ

( ၂−၃−၂၀၂၁ )

သည့ ်နိငုင်၏ံထမင်းေငှ၊် ရေျးေူးေငှက်ေီးများြေစက်ေရသာ 
ရတာင်သူလယ်သမားကေီးများအား နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ 
အရနြေင့ ်ြပဋ္ဌာန်းထားသည့ ်ရတာငသ်လူယသ်မား အခငွ့ ်
အရေးောေယွရ်ေးနငှ့ ်အေျ ိုးစီးပွားြမငှ့တ်ငရ်ေးဥပရဒ
နှင့်အညီ ပ့ံပုိးေူညီရထာေ်ပ့ံမှုများေုိ ထိရောေ်ရအာင် 
ရောင ်ေ ွေ ်ရပးလျေ် ေ ှ ိပ ါသည်။ သဘာေရဘး 
အန္တောယရ်ကောင့ ်ထခိိေုပ်ျေစ်ီးသည့ ်စိေုပ်ျ ိုးသီးနှမံျား 
အတွေ် ရတာင်သူလယ်သမားများအား အရေးရပါ် 
ေန်ပုံရငွမှ ရထာေ်ပံ့ရကေးများေို ေျပ် ၂၃ ဒသမ ၆၈ 
ဘလီယီထံတုရ်ပးခဲင့ပီး ြေစပ်ါသည။် ထိုအ့ြပင ်ရတာငသ် ူ
လယ်သမားများ ရေးေွေ်တွင် မှေတသည့်ရေးနှုန်းေေှိ 
နိငုေ်န ်အရြခခေံညည်ွှန်း စပါးရေးနှုန်း ထတုြ်ပနသ်တမ်တှ ်
ြခင်းေို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့ပါ 
သည်။ ယင်းစနစ်ေို ပိုမိုထိရောေ်ေျယ်ြပန့်စွာ တုိးချဲ့  
ရောင်ေွေ်ရေးအြပင် တစ်ေေ်တွင်လည်း ရတာင်သူလယ် 
သမားများအတွေ် သွင်းအားစုေေိှရေးနှင့် ရေးေွေ်ရသချာ 
ရစမည့ ်အေျ ိုးတေူနထ်ရိေုလ်ယယ်ာစနစ ်ေျယေ်ျယ ်
ြပန့်ြပန့် ရပါ်ရပါေ်လာနိုင်ရေးအတွေ် တွန်းအားရပး 
လျေေ်ှငိပီး ယင်းစနစအ်ား တစရ်ြပးည ီေျင့သ်ုံးနိငုမ်ည့ ်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေို ချမှတ်ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည် 
ြေစ်ပါသည်။ 
ချစခ်ငရ်လးစားေြါရသာ ရတာငသ်လူယသ်မားကြီးများ 
ခင်ဗျား-
 လယ်ယာေဏ္ဍကေီးအရနြေင့် အေည်အရသွး 
ရောင်း  သီးနှ၊ံ အသားနငှ့ ်ငါးများ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးအတေွ ်
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မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များ အသုံးြပုနိုင်ရေး၊ စိုေ်ပျ ိုးရေ 
ေေှရိေး၊ ရဒသရေရြမနငှ့ရ်လျာည်သီည့ ်သီးနှ၊ံ သားငါးများ 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ရခတ်မီနည်းပညာ 
ြေန့်ြေူးရေး၊ ရခတ်မီလယ်ယာသုံးစေ်ေိေိယာများ 
ေျယ်ေျယ်ြပန့်ြပန့် အသုံးြပုနိုင်ရေး၊ ပိုးမွှားရောဂါ 
ေျရောေေ်ူးစေမ်ှုများ ောေယွထ်နိ်းချုပရ်ေး၊ လယ ်
ယာသားငါးေုန်စည်များ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပရေးေွေ် 
များသို့ ရချာရမွ့စွာေူးသန်းရောင်းေယ်နိုင်ရေး စသည့် 
လပုင်န်းများေိ ုစိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးြမူရေးနငှ့ ်ေညရ်ြမာင်း 
ေန်ကေီးဌာနနှင့် သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနအသီးသီးေ 
ပူးရပါင်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှပါသည်။ လယ်ယာ 
ေဏ္ဍကေီး ေံွ့ငေိုးတုိးတေ်မှုအတွေ် အဓိေတာေန်ေိှသည့် 
စိုေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးြမူရေးနှင့် ေည်ရြမာင်းေန်ကေီးဌာန 
အရနြေင့် ရတာင်သူလယ်သမားကေီးများ ရေးရောင်း 
ေမည့် အေည်အရသွးရောင်း သီးနှံများ၊ ရမွးြမူရေး 
တေိစ္ဆာနမ်ျား၊ ရေသတ္တေါများ၊ စိေုပ်ျ ိုး၊ ရမွးြမူထတုလ်ပု ်
နိငုေ်န ်မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များ ြေန့်ြေူးရပးြခင်းနငှ့ ်နည်း 
ပညာရပးြခင်းများအြပင် စိုေ်ပျ ိုးရေးေိုင်ောအရလ့ 
အေျင့ရ်ောင်း(GAP)၊ ရောင်းမနွရ်သာ တေိစ္ဆာနရ်မွးြမူ 
ရေးေျင့စ်ဉ ်(GAHP)၊ ရောင်းမနွရ်သာရေသတ္တေါ ရမွးြမူ 
ရေးေျင့စ်ဉ ်(GAqP)တိုေ့ိ ုေျင့သ်ုံးရေး ရောငေ်ေွြ်ခင်း၊ 
Myanmar’s GAP Protocol and Guideline များ 
ထတုြ်ပနြ်ခင်းတိုေ့ိ ုတိုးချဲ့ရောငေ်ေွလ်ျေ ်ေှပိါသည။် 
ချစ်ခင်ရလးစားအြ်ြါရသာ ရတာင်သူလယ်သမားကြီး 
များခင်ဗျား- 
 လေေ်ှေိာလတငွ ်ောသဦတရုြပာင်းလမဲှုရကောင့ ်
မိုးရခါင်ြခင်း၊ ရေကေီးြခင်း၊ မိုးသီးရကေြခင်း၊ ရတာမီး 
ရလာင်ြခင်း၊ မုန်တိုင်းတိုေ်ခတ်ြခင်း၊ ရြမငပိုြခင်း အစေှိ 
သည့် သဘာေရဘးအန္တောယ်ေျရောေ်မှု အမျ ိုးမျ ိုး 
ရကောင့် ရတာင်သူလယ်သမားအများစု၏ လူမှုစီးပွား 
ဘေေိ ုထခိိေုမ်ှုများေှရိနပါသည။် ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ ရေေညှ ်
တည်တံ့ခိုင်ငမဲငပီး ဟန်ချေ်ညီရသာ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်မှု 
စမီေံနိ်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တငွ ်တစခ်အုပါအေငြ်ေစသ်ည့ ်
နိငုင်ရံတာ၏် အနာဂတမ်ျ ိုးေေမ်ျားအတေွ ်သယေံာတ 
နှင့် သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ောသီဥတု
ရြပာင်းလဲမှုရလှော့ချရေးလုပ်ငန်းများေို သေ်ေိုင်ော 
ေဏ္ဍအသီးသီးမ ှရပါင်းစပရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါသည။် 

တစ်ေေ်မှလည်း သစ်ရတာြပုန်းတီးမှု ောေွယ်ထိန်း 
သိမ်းြခင်းနှင့် ရြမေီလွှာ အေင့်အတန်းနိမ့်ေျမှု ရလျာ့ 
နည်းရစရေးအတေွ ်ရြမေလီွှာထနိ်းသမိ်းမှုလပုင်နမ်ျား 
ရောငေ်ေွေ်မည့အ်ြပင ်ရေေညှစ်ိေုပ်ျ ိုးနိငုင်ပီး ရြမေလီွှာ 
အေညအ်ရသွး တိုးတေြ်မင့မ်ားလာရစမည့ ်သီးနှစံိေုပ်ျ ိုး 
နည်းစနစ်များေိုလည်း ရြပာင်းလဲေျင့်သုံးသွားေမည်
ြေစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ေန်းတွင် လေ်ေှိအားြေင့် 
အသားတင်စိုေ်ပျ ိုးရြမဧေ (၂၉ ဒသမ ၅၉)သန်း ြေစ် 
ရသာလ်ည်း ယင်းရြမရပါ်တငွ ်ရတာငသ်လူယသ်မားကေီး 
များေ ောသအီလိေု ်သီးထပ၊် သီးညပှမ်ျားလည်း စုိေ်ပျ ိုး 
လျေ်ေိှသြေင့် နှစ်စဉ်သီးနံှစုိေ်ပျ ိုးဧေ စုစုရပါင်းမှာ ဧေ 
၄၈ သန်းရေျာ်ြေစ်ပါသည်။ တိုးတေ်လာရသာ နိုင်ငံ့ 
လူဦးရေ၏ ရန့စဉ်စားနပ်ေိေ္ခာ ေူလံုေန်အတွေ် ရတာင်သူ 
လယ်သမားကေီးများေ စိုေ်ပျ ိုးရြမများေို စနစ်တေျ 
ြပုြပငင်ပီး ောသအီလိေု ်အေညအ်ရသွးရောင်း၊ အထေွ ်
နှုန်းရောင်း သီးနှံမျ ိုးများေို စိုေ်ပျ ိုးြခင်းြေင့် သီးနှံ 
အထေွန်ှုန်း ြမင့မ်ားလာရစမည ်ြေစပ်ါသည။် ထိုအ့ြပင ်
ရြမယာအသုံးချမှုတငွ ်တေိစ္ဆာနရ်မွးြမူရေးနငှ့ ်ငါးရမွးြမူ 
ရေးလုပ်ငန်းများ ထိရောေ်အေျ ိုးေိှစွာ ရောင်ေွေ်နုိင်ရေး 
အတေွလ်ည်း အားရပးရောငေ်ေွသ်ွားမည ်ြေစပ်ါသည။် 
သိုမ့သှာ မသိားစေုငရ်ငေွိ ုတိုးတေရ်စသည့အ်ြပင ်နိငုင် ံ
အတွေ် စားနပ်ေိေ္ခာေို ေူလုံပိုလှေရံစမည်ြေစ်သြေင့် 
စိုေ်ပျ ိုးရြမများေို အေျ ိုးေှိထိရောေ်စွာ အသုံးြပုကေ 
ပါေန် တိုေ်တွန်းအပ်ပါသည်။ 
 ေမ္ဘာေ့ာသဦတ ုရြပာင်းလမဲှုြေစစ်ဉရ်ကောင့ ်ယခ ု
ောစနုစှအ်တငွ်းမှာပင ်ေမ္ဘာတစေ်န်း စိေုပ်ျ ိုးထတုလ်ပုမ်ှု 
ေျေင်းလာနုိင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားော ရြပာင်းလဲလာသည့် 
ောသဦတနုငှ့အ်ည ီလိေုရ်လျာညရီထေွှမိည့ ်သီးနှအံမျ ိုး 
အစား၊ သီးနံှပံုစံ၊ စုိေ်ပျ ိုးနည်းစနစ် စသည်တ့ုိေုိ ရြပာင်းလဲ 
စိုေ်ပျ ိုးနိုင်မည့်အစီအမံများေို ရေတိုရေေှည်စီမံချေ် 
များချမတှ၍် သေေ်ိငုေ်ာဌာနများနငှ့ ်ြပညတ်ငွ်း ြပညပ် 
အေွဲ့အစည်းများပူးရပါင်းငပီး အရောင်အထည်ရော် 
ရောင်ေွေ်လျေ် ေိှပါသည်။ ောသီဥတုရြပာင်းလဲမှုရကောင့် 
သဘာေရဘးအန္တောယ်ကေီးများ ကေုံရတွ့ပါေ စားနပ် 
ေိေ္ခာ မလုံရလာေ်မှုအန္တောယ်မှ ရေျာ်လွှားနိုင်ရေးနှင့် 
ေငေ်ိငုတ်ုံြ့ပနန်ိငုစ်မွ်း အားရောင်းရေးတိုေ့ိ ုနိငုင်တံိငု်း 
အရလးထားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်နည်းတူ ြမန်မာ 
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နုိင်ငံတွင်လည်း အစုိးေနှင့်ပုဂ္ဂလိေ ညီညွတ်စွာ ပူးရပါင်း၍ 
အေနမ်ျ ိုးရစမ့ျား စရုောင်းထားေှြိခင်း၊ ကေိုတငြ်ပငေ်ငမ်ှု 
များြပုလပုြ်ခင်း၊ သီးနှပံျေစ်ီးဧေယိာများတငွ ်ြပနလ်ည ်
ထူရထာင်ရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ြခင်းတ့ုိေုိ အားရပး 
ေူညီလျေ် ေှိပါသည်။ 
 သီးနှစံိေုပ်ျ ိုးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား တုိးတေ်ရေးတွင် 
အဓိေလုိအပ်ချေ်ြေစ်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရေေေှိရေးအတွေ် 
နစှစ်ဉမ်ိုးစပါး၊ ရနွစပါးနှင့် အြခားသီးနံှဧေ (၂၄) သိန်းခန့်ေုိ 
တည်ရောေ်ငပီး ေညတ်မနံငှ့ ်အြခားရေေေိှရေးလုပ်ငန်း 
များမှ စုိေ်ပျ ိုးရေ ရပးရေမှု ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသေ့ဲသ့ုိ 
သဘာေရဘးအန္တောယရ်ကောင့ ်ရေကေီးနစြ်မုပမ်ှုရလျာပ့ါး 
ရေးအတွေ် နိုင်ငံတစ်ေန်းတွင် ရချာင်းရော၊ ရြမာင်း 
ရောနငှ့ ်ရေနတုရ်ြမာင်းများတူးရောြ်ခင်း လပုင်န်းရပါင်း 
(၄၅၁၉) ခေို ုရောငေ်ေ်ွရပးနိငုြ်ခင်းြေင့ ်လယရ်ြမဧေ 
(၃) သန်းေို ောေွယ်ရပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
 ေနုေ်ုံးခဲသ့ည့န်စှမ်ျားအတငွ်း မတုသ်ုမံိုး ေွာသနွ်း 
ေေန်ငှ့ ်မိုးရေချနိန်ည်းပါးလာြခင်းရကောင့ ်နိငုင်တံစေ်န်း 
တငွ ်မိုးရေေေှမိှုရလျာန့ည်းလျေေ်ှသိြေင့ ်တညရ်ောေ ်
ငပီး ရေရလှာငတ်မံများ၏ ရေသိရုလှာင်မှုပမာဏ ရလျာ ့
ေျလျေ ်ေှပိါသည။် သိရုလှာငြ်ေန့်ြေူးရပးလျေေ်ှရိသာ 
ရေများ ရလလွင့်ေုံးရှုံးမှုမြေစ်ရစရေးအတွေ် ေည်ရေ 
ရပးရြမာင်းများ ြပုြပငတ်ညရ်ောေမ်ှုအြပင ်ရေရပးရေမှု 
စနစမ်ျား ပိမုိရုောင်းမနွေ်န ်လပုရ်ောငလ်ျေ ်ေှပိါသည။် 
ထိုအ့ြပင ်ရေေိအုရလအလငွ့ရ်လျာပ့ါးငပီး ထရိောေစ်ွာ 
ခွဲရေသုံးစွဲနိုင်ေန်ရတာင်သူလယ်သမားများေိုယ်တိုင် 
ပါေငစ်မီရံောငေ်ေွန်ိငုရ်သာ ရေအသုံးချသ ူအစအုေွဲ့များ 
ေွဲ့စည်းရောင်ေေွရ်စလျေေ်ှိော ြပညန်ယ/်တိငု်းရဒသ 
ကေီး (၁၃) ခုတွင် အေွဲ့ရပါင်း (၈၁၈၈) ခုေို ရတာင်သူ 
လယသ်မား (၂၃၈၇၅၀) ဦးြေင့ ်ေွဲ့စည်းထားငပီးြေစပ်ါသည။် 
သို့ြေစ်ော ရတာင်သူလယ်သမားကေီးများအရနြေင့် ရေ 
အသုံးချသူအစုအေွဲ့များတွင် ေိုယ်တိုင်ပါေင်ငပီး သီးနှံ 
စိေုပ်ျ ိုးမှုအတေွ ်ထထိရိောေရ်ောေ ်အေျ ိုးေှစိွာ အသုံး 
ချကေေန်နှင့် ရလလွင့်ြေုန်းတီးမှုမြေစ်ရစရေး အရလး 
ဂရုြပုရောင်ေွေ်ရပးကေပါေန် တိုေ်တွန်းလိုပါသည်။ 
 တစ်ေေ်တွင်လည်း ရေလိုအပ်မှုများြပားသည့် 
စပါးအရြခခံသီးနှံ ပုံစံများရနောတွင် ရေးေွေ်ေယ်လို 
အားေိှရသာတန်ေုိးြမင့်သီးနံှများ စုိေ်ပျ ိုးမှုပံုစံေုိ ရြပာင်းလဲ 

စိေုပ်ျ ိုးရေးအတေွ ်ဦးစားရပးရောငေ်ေွသ်ွားမည ်ြေစ ်
ပါသည်။ ေမ္ဘာတစ်ေန်း ောသီဥတုရြပာင်းလဲမှုရကောင့် 
မုိးရေေေိှမှုနည်းပါးလာငပီး ေည်ရေသုိရလှာင်မှု ပံုမှန်ထေ် 
ရလျာ့နည်းသြေင့် ရေေိုအေျ ိုးေှိေှိ အသုံးချရစလိုပါ 
သည။် နိငုင်ရံတာမ်လှည်း ရဒသအလိေု ်သင့ရ်လျာရ်သာ 
သီးနှစံိေုပ်ျ ိုးမှုပုစံမံျားေိ ုစြံပေေွမ်ျား တညရ်ထာငင်ပီး 
ပညာရပးလုပ်ငန်းများေို တိုးချဲ့ရောင်ေွေ်သွားမည် 
ြေစပ်ါသည။် သိုမ့သှာ စိေုပ်ျ ိုးရမွးြမူသ ူရတာငသ်လူယ ်
သမားကေီးများအရနြေင့ ်ရေးေေွေ်ေှငိပီး ေငရ်ငြွမင့မ်ား 
ရသာ လယ်ယာစီးပွားလုပ်ငန်းများေို ရေွးချယ်ငပီး 
ရြပာင်းလဲရောင်ေွေ်သွားနိုင်မည် ြေစ်ပါသည်။ 
ချစခ်ငရ်လးစားေြါရသာ ရတာငသ်လူယသ်မားကြီးများ 
ခင်ဗျား- 
 ယရန့အချနိ်ောလတွင် ြမန်မာနိုင်ငံအရနြေင့် 
ောသီဥတုရြပာင်းလဲမှုအရြခအရနအေ သဘာေရဘး 
အန္တောယ်များ၊ ေုိရုိနာဗုိင်းေပ်စ်ေူးစေ်ရောဂါ ေျရောေ်မှု 
အရြခအရနများေို ေင်ေိုင်ရနေလျေ်ေှိငပီး နိုင်ငံနှင့် 
ြပညသ်ြူပညသ်ားများ၏ စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ ပညာ 
ရေး၊ လမူှုရေးအရြခအရနများ ယတုရ်လျာမ့ှု နည်းနိငုသ်မှေ 
နည်းပါးရအာင် စွမ်းရောင်ကေိုးပမ်းလျေ် ေှိပါသည်။ 
အထူးသြေင့ ်ြပဋ္ဌာန်းထားငပီးြေစသ်ည့ ်ရေျးလေရ်ဒသ 
ေွံ့ငေိုးတိုးတေရ်ေးဥပရဒအေ ရေျးလေရ်ဒသေွံ့ငေိုးတိုး
တေရ်ေးနငှ့ ်ရေျးလေရ်နြပညသ်မူျား၏ လမူှုစီးပွားဘေ 
ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရေးတို့ေို စဉ်ေေ်မြပတ် အရောင် 
အထည်ရော် ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်၊ ငမို့ြပနှင့် ရေျးလေ် 
ရဒသအကေား လမူှုစီးပွားအေင့အ်တန်း ေွာဟချေမ်ျား 
ေျဉ်းရြမာင်းလာရစေန၊် ရေျးလေရ်ဒသေွံ့ငေိုးတိုးတေ ်
ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ေေှိနိုင်ရသာ လူ့စွမ်းအားနှင့်  
ရငွရကေးအေင်းအနှီးများေို ြပည်သူများ ပူးရပါင်းပါေင် 
မှုြေင့ ်ထရိောေအ်ေျ ိုးေှစိွာ အသုံးချနိငုေ်န၊် ရေျးလေ ်
ရန ြပည်သူများ၏စွမ်းရောင်ေည်တိုးတေ်လာရစရေး
နှင့် ရဘးအန္တောယ်များေျရောေ်လာပါေ ရေျးလေ် 
ရဒသများ၌  တုံ့ ြပန်ောေွယ်  ရောင်ေွေ်နို င် မှု 
အားရောင်းရသာ လမူှုအေွဲ့အစည်းများ ြေစရ်ပါ်လာရစ 
ရေးတို့အတေွ် ရောင်ေေွ်နိုငေ်န်နှင့် ရေျးလေရ်ဒသ 
ေွံ့ငေို းတိုးတေ်ရေး လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ောတွင် 
ရဒသခံြပည်သူများ ပူးရပါင်းပါေင်ရောင်ေွေ်ြခင်းေို 
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အားရပးြမှင့်တင်ေန်  ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ  
ပါရကောင်း အသိရပးလိုပါသည်။ 
 နိုင်ငံတစ်ေန်းေှိ လုပ်ေွေ်ငယ်ရတာင်သူလယ် 
သမားများ၏ စမွ်းအားေိေုယရူပါင်းစ၍ု လယယ်ာထတု်
ေုန်သမေါယမအသင်းအေွဲ့များ ေွဲ့စည်းထူရထာင်ငပီး၊ 
ရြမြပုြပင်မျ ိုးရစ့ချ စိုေ်ပျ ိုးသည့်အေင့်မှ ရေးေွေ်သို့
တငပ်ိုရ့ောင်းချသည့အ်ေင့ထ် ိလပုင်န်းစဉအ်ေင့အ်ားလုံး 
တွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမှုေှိစွာြေင့် ရတာင်သူလယ်သမား 
များလည်း လေရ်တွ့ပါေငလ်ပုရ်ောငခ်ငွ့ေ်ေှငိပီး အလပု ်
အေိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းနငှ့ ်အေျ ိုးရေျးေူးများ ခစံားခငွ့ေ်ေှ ိ
ရေးအတေ်ွ သမေါယမေဏ္ဍအရနြေင့လ်ည်း ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။ 
 သို့ြေစ်ပါ၍ စိုေ်ပျ ိုးရမွးြမူရေးလုပ်ငန်းများေို 
စတိရ်စတနာ အြပည့အ်ေြေင့ ်ရိုးသားြေူစငစ်ွာ ကေိုးစား 
ရောငေ်ေွက်ေသည့ ်ရတာငသ်လူယသ်မားတို၏့ ရပါင်း 

စည်းအင်အားြေင့် လယ်ယာေဏ္ဍအပါအေင် နုိင်ငံရတာ်၏ 
အမျ ိုးသားလမူှုစီးပွားရေးနငှ့ ်ဘေစ်ုေံွံ့ငေိုးတိုးတေရ်ေး 
ေို အေှိန်အဟုန်ြမှင့်တင် ရောင်ေွေ်ကေေမည့် အချနိ် 
အခါ ြေစသ်ညန်ငှ့အ်ည ီြပညရ်ထာငစ်သုမ္မတ ြမနမ်ာနိငုင် ံ
တစ်ေန်းလုံးေှိ ရတာင်သူလယ်သမားများအပါအေင် 
နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ရေေှည်အေျ ိုးစီးပွားအတွေ် 
ေင်ေိုင်ကေုံရတွ့ကေေမည့် စိန်ရခါ်မှုများ၊ အတားအေီး 
များနငှ့ ်အခေအ်ခမဲနှသ်မှေတိုေ့ိ ုရေျာလ်ွှားငပီး နိငုင်၏ံ 
ရအးချမ်းသာယာ ေွံ့ငေိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် အတူ 
လေတ်ွကဲေိုးပမ်းရပးကေပါေန ်အရလးအနေတ်ိေုတ်နွ်း 
အပ်ပါသည်။ 

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးမင်းရအာင်လှိုင်

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရေးရြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်မရတာ်ြာြွယ်ရေးဦးစီးချုြ်
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ချစ်ခင်ရလးစားအြ်ြါရသာ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းေှိ 
တိုင်းေင်းသားမိေပြည်သူ ညီအစ်ြိုရမာင်နှမများ 
ခင်ဗျား-

 ယရန့ မတ်လ ၁၉ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ် 
သည့် ၄၇ နှစ်ရြမာေ် မွန်ြပည်နယ်ရန့အခမ်းအနားသို့ 
သေဏ်လွှာရပးပို့ခွင့်ေေှိသည့်အတွေ် များစွာဂုဏ်ယူ 
ေမ်းရြမာေ်ပါရကောင်း ဦးစွာရြပာကေားလိုပါသည်။ မွန် 
ြပညန်ယအ်တငွ်း ေှ ိြပညန်ယသ်ြူပညန်ယသ်ားများ၊ မနွ ်
တိငု်းေင်းသားညအီစေ်ိရုမာငန်မှများနငှ့ ်ြပညရ်ထာငစ် ု
ေွား တိုင်းေင်းသားများအားလုံး ရောင်းေျ ိုးချမ်းသာ 
မဂဂလာအြောြောနှင့် ြပည့်စံုကေပါရစရကောင်း ေုမွန်ရောင်း 
ရတာင်းလျေ် နှုတ်ခွန်းေေ်သအပ်ပါသည်။ 

 မွန် ြပည်နယ်သည် ယခင်တနသဂာေီတိုင်း 
အမှတ်(၁)အတွင်း ပါေင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ြပည် 
ရထာင်စုေိုေှယ်လစ်သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံရတာ်ေွဲ့စည်းပုံ 
အရြခခဥံပရဒ ပဒုမ်-၃၀၊ ပဒုမ်ခွ(ဲဂ)တငွ ်တနသဂာေီတိငု်း 
အမတှ(်၁)ေိ ုမနွြ်ပညန်ယဟ် ုေမ္ပည်းတငရ်ေးသားခဲသ့ည့ ်
မတ်လ ၁၉ ေေ်ရန့ ေို “မွန်ြပည်နယ်ရန့”အြေစ် သတ် 
မှတ်ငပီး အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများေို နှစ်စဉ် 
ေျင်းပခဲ့ော ယခုေိုလှေင် (၄၇) နှစ် ြပည့်ရြမာေ်ခဲ့ငပီ 
ြေစပ်ါသည။် မနွတ်ိငု်းေင်းသားတိုသ့ည ်အြခားညရီနာင ်
ေွား တိုင်းေင်းသားမျ ိုးနွယ်စုတို့နှင့်အတူ ြပည်ရထာင်စု 
အတွင်း ရအးအတူပူအမှေရနထိုင်ခဲ့ကေပါသည်။ 

ထိုသို့ရနထိုင်ခဲ့ကေေင်း နယ်ချဲ့လေ်ရအာေ်ေို 
ေျရောေ်သွားခဲ့ချနိ်တွင်လည်း အြခားတိုင်းေင်းသား 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၁၉ ေေ်တန့ေွင် ေျတောေ်တသာ 
(၄၇) နှစ်တြမာေ် မွန်ြပည်နယ်တန့အခမ်းအနားသို့ တပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ

( ၁၉−၃−၂၀၂၁ )

များနငှ့အ်တ ူေုံးရှုံးထားရသာ လတွလ်ပရ်ေးေိ ုြပနလ်ည ်
ေယေူာတငွ ်လည်းရောင်း၊ ေေှငိပီးရသာလတွလ်ပရ်ေးနငှ့ ်
အချုပအ်ြခာအာဏာ တညတ်ံရ့ေးတိုတ့ငွလ်ည်းရောင်း 
စုရပါင်းလေ်တွဲပါေင်ခဲ့ ကေငပီး  ဥမေွဲသိုေ်မပျေ် 
ြပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြေင့် ရနထိုင်လာခဲ့ကေပါသည်။ 
ြပညရ်ထာငစ်အုတငွ်း မှတီင်းရနထိငုလ်ျေေ်ှရိသာ အြခား 
တိငု်းေင်းသား မျ ိုးနယွစ်မုျားေဲသ့ိုပ့င ်မနွတ်ိငု်းေင်းသား 
တိုသ့ည ်ေညှလ်ျားလရှသာ သမိငု်းစဉန်ငှ့ ်အေင့ြ်မင့ရ်သာ 
ယဉ်ရေျးမှုတို့ေို ပိုင်ေိုင်သည့်လူမျ ိုးများ ြေစ်ပါသည်။ 
ထိုေဲ့သို့ ရောင်းြမတ်သည့် သမိုင်းအစဉ်အလာေို 
ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်း၍ တိုင်းေင်းသားများ အချင်းချင်း 
ဥမေွသဲိေုမ်ပျေ ်စည်းလုံးညညီတွစ်ွာ ရနထိငုရ်ေးသည ်
ြပည်ရထာင်စုကေီး အဓွန့် ေှည်တည်တ့ံခုိင်ငမဲရေး၊ နုိင်ငံရတာ် 
တည်ငငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့်  ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးတို့  
အတွေ် အလွန်ပင်အရေးကေီးလှပါသည်။

မွန်ြပည်နယ်တွင် မွန်နှင့်ဗမာလူမျ ိုးများ အများေံုး 
ရနထိငုက်ေငပီး ေချင၊် ေယား၊ ေေင၊် ချင်း၊ ေခိငု၊် ေမှ်းနငှ့ ်
ပအိုေ်း စသည့် တိုင်းေင်းသားများလည်း အတူတေွ 
ချစက်ေညရ်အးချမ်းစွာ ရနထိငုလ်ျေေ်ှပိါသည။် မနွြ်ပည ်
နယသ်ည ်ောသဦတရုောင်းမနွမ်ှေတ၍ စမိ်းလန်းစိြုပည ်
သည့် သစ်ရတာ၊ ြမစ်ရချာင်း၊ ြပန့်ြပူးသာယာသည့် 
ပင်လယ်ေမ်းရြခအလှတို့နှင့် ြပည့်စုံသည့် ြပည်နယ် 
တစ်ခု ြေစ်ပါသည်။ တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများအလိုေ် 
အေိုးမြေတန်ိငုရ်သာ ရေှးရဟာင်းယဉရ်ေျးမှု အရမအွနစှ ်
များနငှ့ ်ရိုးောယဉရ်ေျးမှုအစဉအ်လာရောင်းများ ထွန်း 
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ေားော ြပည်နယ်တစ်ခုလည်း ြေစ်ပါသည်။ ဤေ့ဲသ့ုိ ေေှိ 
ငပီးရသာ အရြခအရနရောင်းများေိ ုပိမုိေုွံ့ငေိုးတိုးတေ ်
ရစငပီး ြပညန်ယေ်ွံ့ငေိုးတိုးတေမ်ှုမသှည ်နိငုင်ရံတာေ်ွံ့ငေိုး 
တိုးတေ်ရေးအတွေ် စစ်မှန်ရသာ ြပည်ရထာင်စုစိတ် 
ဓာတ်ေုိ အရြခခံော မွန်ြပည်နယ်အတွင်းေိှ တုိင်းေင်းသား 
မဘိြပညသ်မူျားအားလုံးေ စည်းလုံးချစခ်ငစ်ွာြေင့ ်အတ ူ
တေွ ပူးရပါင်းပါေင်ရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်ပါသည်။ 
သိုမ့သှာ မမိတိို ့ဦးတညေ်ညမ်နှ်းထားရသာ ဒမီိေုရေစနီငှ့ ်
ေေ်ဒေယ်စနစ်ေို အရြခခံသည့် ြပည်ရထာင်စုကေီးေို 
ရအာငြ်မငရ်ချာရမာစွာ တညရ်ောေန်ိငုမ်ညြ်ေစပ်ါသည။်

သမိုင်းရကောင်းေို ြပန်ကေည့်မည်ေိုလှေင် လွတ် 
လပ်ရေးေငပီးချနိ်မှစ၍ ြမန်မာ့လူ့ရဘာင်အေွဲ့အစည်း 
အတွင်း ကေုံရတွ့ခ့ဲေရသာ နုိင်ငံရေးပဋိပေ္ခများေုိ အရြခခံ 
သည့ ်ရိေုခ်တမ်ှုရကောင့ ်ခါးသီးရသာ အရတွ့အကေုံများေိ ု
ခစံားခဲေ့ငပီးြေစပ်ါသည။် တိငု်းေင်းသား ညအီစေ်ိအုချင်း 
ချင်းကေား နိုင်ငံရေးအယူေါဒမတူညီမှုများနှင့် သံသယ 
များေိ ုရေွးရနွးညှနိှိုင်းရြေေငှ်းြခင်း မြပုနိငုသ်ည့အ်တေွ ်
ြပည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရေးနှင့် အလှမ်းရေးရနခဲ့သည်မှာ 
ယရန့တိုင်ြေစ်ပါသည်။ ညီေင်းအစ်ေိုရမာင်နှမများ 
ေ့ဲသ့ုိရသာ တုိင်းေင်းသားများအကေား ြေစ်ရပါ်လျေ်ေိှရသာ 
လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခများေို ရြေေှင်းနိုင်ေန် အစိုးေ 
အေေေ်ေ ်နည်းလမ်းရပါင်းစုြံေင့ ်ကေိုးစားခဲက့ေရသာ ်
လည်း အေင်းခံြပဿနာြေစ်ရသာ နုိင်ငံရေးြပဿနာများေုိ 
နိငုင်ရံေးနည်းလမ်းြေင့ ်ရြေေငှ်းနိငုြ်ခင်း မေှသိည့အ်တေွ ်
ယရန့ထတိိငု ်လေန်ေေ်ိငုပ်ဋပိေ္ခများ ချုပင်ငမိ်းမှုမေှ ိ
ရသးြခင်း ြေစ်ပါသည်။

ပဋိပေ္ခများ ေယ်စုနှစ်များစွာ ြေစ်ရပါ်ခဲ့သည့် 
အတေွ ်မမိတိို၏့ နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ လမူှုရေးအဘေ ်
ဘေ်တွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထေ် ရနာေ်ေျခဲ့ေပါ 
သည်။ ယရန့အချနိ်အခါောလတွင် ထိုခါးသီးရသာ 
အရတွ့အကေုံများေို သင်ခန်းစာေယူငပီး ပဋိပေ္ခများ 
ချုပင်ငမိ်းေနန်ငှ့ ်ြပညရ်ထာငစ်ကုေီးအတငွ်းေှ ိတိငု်းေင်းသား 

များအားလုံး ရအးအတပူအူမှေ အတတူေ ွယဉှတ်ွရဲနထိငု ်
နုိင်ေန် တစ်နုိင်ငံလံုး ထာေေငငိမ်းချမ်းရေးအတွေ် လေ်တဲွ 
ရော်ရောင်ေမည့် အချနိ်အခါြေစ်ပါသည်။

ယခုအခါ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
အရနြေင့် နိုင်ငံရတာ်ေို ဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ် 
တငွ ်ခိငုခ်ိငုမ်ာမာ ရလှောေလ်မှ်းနိငုရ်ေးအတေွ ်အရြခခ ံ
ရောင်းများေိ ုကေိုးပမ်းတညရ်ောေလ်ျေ ်ေှပိါသည။် 
ဤေဲ့သို့ ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်နိုင်ေန် နိုင်ငံရတာ်၏ 
ပေတအိရြခအရနများနငှ့ ်ေိေုည်သီည့ ်ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်
(၅) ေပ်နှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဦးတည်ချေ် 
(၉) ေပ်တို့ေို ချမှတ်ရော်ရောင်လျေ်ေှိပါသည်။ 

အေိုပါဦးတည်ချေ်များတွင် တိုင်းေင်းသားလူ
မျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို 
ရလးစားလိုေ်နာငပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှုစရိုေ် 
လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်းရစာင့် 
ရေှာေရ်ေးသည ်တစခ်ျေအ်ပါအေငြ်ေစင်ပီး နိငုင်ရံတာ ်
အစိုးေသည် အထူးအရလးထား လုပ်ရောင်လျေ် ေှိပါ 
သည်။

နိဂုံးချုပ်အရနြေင့် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း မှီတင်း 
ရနထိုင်ကေရသာ မွန်၊ ဗမာ၊ ေေင်၊ ပအိုေ်းနှင့် ေျန်တိုင်း 
ေင်းသားများအားလုံး ေျန်းမာချမ်းသာကေပါရစရကောင်း 
နှင့်  ြပည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသား ရသွးချင်းများပီပီ 
ြပည်နယ်၏အေျ ိုး၊ ြပည်ရထာင်စု၏ အေျ ိုးတို့ေို 
တေည်လီေည် ီေိငု်းေန်းသယပ်ိုး ရောငေ်ေွန်ိငုက်ေပါရစ 
ရကောင်း ေုရတာင်းရမတ္တာပို့သေင်း (၄၇) နှစ်ရြမာေ် 
မွန်ြပည်နယ်ရန့ေို ဂုဏ်ြပုလျေ် ဤသေဏ်လွှာေို 
ရပးပို့အပ်ပါသည်။

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကြီးမင်းရအာင်လှိုင်

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရေးရြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်မရတာ်ြာြွယ်ရေးဦးစီးချုြ်




