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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ  )

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်

ပြန်ကြားမေးနှင့်ပြည်သူ့ဆြ်ဆံမေးဦးစီးဌာနြ စီစဉ်ထုတ်မေသည်။
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ပုံနှိပ်မှေ်ေမ်း
----------

ပြန်ကြားမေးေန်ကြီးဌာန
စာအုြ်အေှတ်စဉ် ( ၂၅/၂၀၂၁ )

ေုေ်တေသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ

ေုေ်တေသည့်အကေိမ်
ြထေအကြိေ်

အုပ်တေ
၅၀၀၀ အုြ်

ပုံနှိပ်
ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ရေရေးဦးစီးဌာန

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

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၆

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ မိုးရောင်းေတနာ မိခင်နှင့် ေရလးရေးရုံနှင့် မမေတီမီဒီယာစင်တာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများတွင် ၇

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၂။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွ ဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး (၆/၂၀၂၁)တွင် ၁၂

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃။ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်းအရေး (၁၀/၂၀၂၁)တွင်ရမပာကေားသည့် အမှာစေား ၁၇

 ၄။ ေတနာပုံခန်းမ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရမပာကေားသည့် အမှာစေား ၂၂

 ၅။ မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဖွဲ့ေင်များနှင့် ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများအား ၂၇

  ရတွ့ေုံရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၆။ သပိတ်ေျင်းတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်များနှင့် နယ်ရမမခံတပ်မရတာ်တန်းမမင့်သင်တန်း ၃၁

  ရေျာင်းမှ သင်တန်းသားများအား ရတွ့ေုံရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၇။ မမန်မာ့မီးေထား လူစီးတွဲနှင့ ် ေုန်တွဲစေ်ရု ံ၊ မမစ်ငယ်သို ့ သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ၃၄

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၈။ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ မန္တရလးတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံ ၃၆

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား
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 ၉။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ စီမံခန့်ခွ ဲရေးရော်မတီအစည်းအရေး (၇/၂၀၂၁)တွင် ၃၉

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၀။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး (၁၁/၂၀၂၁)တွင် ရမပာကေားသည့် အမှာစေား ၄၃

၁၁။ ေေင်မပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အဖွဲ့ေင်များနှင့် ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများအား ရတွ့ေုံ ၄၇

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

၁၂။  ဘားအံတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအားရတွ့ေုံရမပာကေားသည့် အမှာစေား ၅၁

သေဏ်လွှာေျား

 ၁။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရမလ ၁ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ်ရသာ အလုပ်သမားရန့အခမ်းအနားသို့ ရပးပို့သည့် ၅၇

  သေဏ်လွှာ
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၁။ ပြည်မထာင်စုမေေးမြာြ်ြွဲမြာ်ေေှင်ြို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ေဲစာေင်းေျား 

စစ်မဆးပခင်းေျားအြါအေင် လုြ်မဆာင်သင့်လုြ်မဆာင်ထိုြ်သည်ေျားြို 

ဥြမေနှင့်အညီ ဆြ်လြ်လုြ်မဆာင်သွားေည်။

၂။ လတ်တမလာပဖစ်ြွားမနဆဲပဖစ်သည့် COVID-19 ြြ်မောဂါ ြာြွယ်မေး 

လုြ်ငန်းေျားြို အေှိန်အဟုန်ေြျြ် ထိထိမောြ်မောြ် ဆြ်လြ်မဆာင်ေေြ် 

သွားေည်။

၃။ COVID-19 ြြ်မောဂါမကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားမေးလုြ်ငန်းေျားအား 

ပဖစ်နိုင်သေျှ နည်းလေ်းေျားပဖင့် အပေန်ဆုံးြုစားသွားေည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေပငေိ်းချေ်းမေးေေှမိေးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြုေ်ှု 

ေြ်စဲမေးသမောတူစာချုြ်(NCA)ြါ သမောတူညီချြ်ေျားအတိုင်း ပဖစ်နိုင်သေျှ 

အမလးထား လုြ်မဆာင်သွားေည်။

၅။ အမေးမြါ်ြာလဆိုင်ော ပြဋ္ဌာန်းချြ်ေျားနှင့်အညီ မဆာင်ေေြ်ပြီးစီးြါြ 

ဖွဲ့စည်းြုံအမပခခံဥြမေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားေျှတမသာ 

ြါတစီုေံေီိြုမေစ ီအမထမွထမွေေးမြာြြ်ွအဲား ပြနလ်ညြ်ျင်းြ၍ အနိငုေ်သည့ ်

ြါတီအား ေီေိုြမေစီစံနှုန်းေျားနှင့်အညီ နိုင်ငံမတာ်တာေန်အား လွှဲအြ်နိုင်မေး 

ဆြ်လြ်မဆာင်ေေြ်သွားေည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံမေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းမပည့်ေရသာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအမပည့် 

ေျင့်သုံးပပီး ဒီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရမခခံသည့် မပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရောေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေပငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရောင်ရေး၊

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေပပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံမခားရေးမူေါဒေို ေျင့်သုံးပပီး 

နိုင်ငံများအကေား ပငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ေေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားမေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးမမူရေးေို အရမခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များမဖင့ ်ပိမုိဖုွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွပ်ပီး အမခားစီးပွားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညပ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ောငပ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးမမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုဖတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားမပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ဂ )  မပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူပီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရောင်ေွေ်ရဖာ်ရောင်ရေး၊

၃။ လူေှုမေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတမ်ဖစသ်ည့ ်မပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေမ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာပပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်မမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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 ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး ၊  ေန်ေင်း ပမို့နယ် ၊ 

မိုးရောင်းလမ်းေှိ မိုးရောင်းေတနာ မိခင်နှင့် ေရလး

ရေးရုံနှင့် မမေတီမီဒီယာစင်တာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ

အား ရမလ ၂ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် ေျင်းပမပုလုပ်ော နိငုင်ရံတာ ်

စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး 

ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေ်

ဖွင့်လှစ်ရပးသည်။

 အခမ်းအနားများသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေးဦးစီးချုပ၏်ဇနီး 

ရဒါ်ကေူကေူလှ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင်

များမဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်နှင့်

ဇနီး၊ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးမမင့ထ်နွ်း၊ ရောငစ် ီတွဖဲေ ်

အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးေေဲင်းဦး၊ မပညရ်ထာင ်

စုေန်ကေီးများမဖစ်ကေသည့် ဦးေင်းေှိန်၊ ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊     

ဦးချစ်နိုင်၊ ရဒါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ 

ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 

ဦးလှစိုး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး                   

မိုးရအာငန်ငှ့ဇ်နီး၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာ်

အောေှိကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး 

ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်ေင်းရေွ၊ ဖိတ်ကေားထားသည့် ဧည့်သည်

မိုးတောင်းေေနာ မိခင်နှင့် ေတလးတေးရုံနှင့် ြမေေီမီဒီယာစင်ော
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ရတာ်များနှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဖဲကြိုးပဖတ်ဖွင့်လှစ်

 ဦးစွာ မိုးရောင်းေတနာ မိခင်နှင့်ေရလးရေးရုံ

ဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားေုိ ေျင်းပမပုလုပ်ော ေျန်းမာရေးနှင့် 

အားေစားေနက်ေီးဌာန မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ရဒါေတ်ာ 

သေ်ခိုင်ေင်း၊ ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဦးလစှိုး၊ မမနမ်ာစီးပွားရေးရောပ်ိရုေးေငှ်း

ဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ညိုရစာတို့ေ မိုးရောင်း

ေတနာ မခိငန်ငှ့ ်ေရလးရေးရုအံား ဖကဲေိုးမဖတဖ်ငွ့လ်စှ ်

ကေသည်။

 ထို့ရနာေ်  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 

မင်းရအာင်လှိုင်ေ မိုးရောင်းေတနာ မိခင်နှင့်ေရလး

ရေးရုအံား စေခ်လတုန်ှပိ ်ဖငွ့လ်စှရ်ပးပပီးရနာေ ်အမတှ ်

တေ စုရပါင်းဓာတ်ပုံရိုေ်ကေသည်။

 ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ

ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်

များသည် မိုးရောင်းေတနာ မိခင်နှင့်ေရလးရေးရုံ

အတငွ်း လညှ့လ်ည ်ကေည့ရ်ှုကေော ဌာနအလိေုတ်ာေနေ်ှိ

သူများေ လိုေ်လံေှင်းလင်းတင်မပကေသည်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်8

 ေေလ်ေ၍် မမေတမီဒီယီာစငတ်ာ ဖငွ့ပ်ွအဲခမ်း 

အနားေို ေျင်းပမပုလုပ်ော မပန်ကေားရေးေန်ကေီးဌာန

မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးချစန်ိငု၊် ေနေ်နုပ်မို့ရတာ ်စညပ်င ်

သာယာရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ ပမို့ရတာ်ေန် ဦးဗိုလ်ရဌး၊ 

မမနမ်ာစီးပွားရေးရောပ်ိရုေးေငှ်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပ်

ကေီးညိုရစာတိုေ့ မမေတမီဒီယီာစငတ်ာအား ဖကဲေိုးမဖတ်

ဖွင့်လှစ်ကေသည်။

 ထို့ရနာေ်  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်            

မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ မမေတီမီဒီယာစင်တာအား  

စေ်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ရပးပပီး ေမ္ပည်းရမာ်ေွန်းအား 

အရမွှးနံ့သာေည်များ ပေ်ဖျန်းရပးော အမှတ်တေ 

စုရပါင်းဓာတ်ပုံရိုေ်ကေသည်။

 ယင်းရနာေ ်Mini Theatre အတငွ်း၌ နိငုင်ရံတာ်

စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 

ဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုငေ် မိုးရောင်း

ေတနာ မိခင်နှင့်ေရလးရေးရုံနှင့်  မမေတီမီဒီယာ           

စင်တာတို့ ဖွင့်လှစ်ေမခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ အမှာစေား 

ရမပာကေားောတငွ ်ယခရုပါ်ထနွ်းလာခဲသ့ည့ ် မိုးရောင်း

ေတနာ မိခင်နှင့်ေရလးရေးရုံ ကေီး ရအာင်မမင်စွာ              

မဖစရ်ပါ်လာရစရေးအတေွ ်နိငုင်တံောမ ှအရတွ့အကေုံ

ေှိသည့် ေျွမ်းေျင်ပညာေှင်ကေီးများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

နှင့် အကေိမ်ကေိမ်အခါခါ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းရေွးရနွးပပီး 

အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ 

ေျန်းမာရေးအချေ်အလေ်များအေ မမန်မာနိုင်ငံသည် 

ရဒသတွင်းနုိင်ငံများအနေ် ပဉ္စမရမမာေ် လူဦးရေအများေံုး 

နိငုင်မံဖစရ်ကောင်း၊ ေျန်းမာရေးအသုံးစေတိ ်(Healthcare 

Expenditure) များေုိလည်း တစ်နှစ်ထေ်တစ်နှစ်                

တိုးမမှင့်သုံးစွဲလျေ်ေှိရကောင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံမှ မပည်ပ

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့  ရေးေုသမှု၊ ေျန်းမာရေး

စစရ်ေးမှုများအတေ်ွ COVID-19 မမဖစပ်ွားမ ီယခငန်စှ်

များေ သွားရောေ်ေုသသူ လူဦးရေ ရန့စဉ် ၅၀၀ ခန့်

ေှိရကောင်း၊ ထိုသို့မပည်ပသို့ သွားရောေ်ရေးေုသသူ

ဦးရေ တစ်နှစ်ထေ်တစ်နှစ် များမပားလျေ်ေှိပပီး ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်တွင် မပည်ပသို့ သွားရောေ်ရေးေုသသူ လူဦးရေ

စုစုရပါင်း ၂၁၇၉၅၁ ဦးေှိရကောင်း၊ မပည်ပသို့ ရေးေုသ

မှုအတွေ် သွားရောေ်မှုအများေုံးနိုင်ငံမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ 

၅၆ ောခိုင်နှုန်း၊ ဒုတိယအများေုံးနိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ 

၁၉ ောခိုင်နှုန်းနှင့် တတိယအများေုံးနိုင်ငံမှာ စင်ောပူ

နိုင်ငံ ၁၁ ောခိုင်နှုန်းေှိသည်ေို ရလ့လာသိေှိေရကောင်း။

ပေန်ောနိုင်ငံတွင် မဆးရုံမြါင်း ၁၃၀၁ ရုံေှိ

 ေျန်းမာရေးေနရ်ောငမ်ှုအချေအ်လေမ်ျားအေ 

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရေးရုံရပါင်း ၁၃၀၁ ရုံေှိပပီး အများပိုင် 

(Public Hospital) ၁၁၁၅ ရုံ၊ ပုဂ္ဂလိေပိုင်(Private 

Hospital) ၁၈၇ ရုေိှံရကောင်း၊ တစန်ိငုင်လံုံး အတိငု်းအတာ

အရနမဖင့ ်ရေးရုခံတုငရ်ပါင်း ၆၁၃၉၅ ခတုငေ်ှပိပီး အများ

ပိုင်(Public) ၅၅၈၉၅ ခုတင်နှင့် ပုဂ္ဂလိေပိုင်(Private) 

၅၅၀၀ ခုတင် မဖစ်ရကောင်း၊ စစ်တမ်းများအေ ၇၂ 

ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် ပုဂ္ဂလိေ ရေးရုံရေးခန်းများတွင် 

ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှု  ခံယူလျေ်ေှိသည်ေို  

ရလ့လာသိေှိေရကောင်း၊ ထို့ရကောင့်  မမန်မာနိုင်ငံ၏ 

ပုဂ္ဂလိေေျန်းမာရေးေဏ္ဍေို တစ်ဖေ်တစ်လမ်းမှ 

အရထာေ်အေူမပုရပးနိုင်ေန် မိုးရောင်းေတနာ မိခင်

နှ င့် ေ ရလး ရေး ရုံ အား  အ ရော င် အ ထ ည် ရဖာ်  

ရောင်ေွေ်ခဲ့မခင်း မဖစ်ရကောင်း၊ မိုးရောင်းေတနာမိခင်

ေိုးမြာင်းေတနာေိခင်နှင့် ြမလးမဆးရုံ၏ 

မေျှာ်ေှန်း (Vision)အမနပဖင့်

“ြျွေ်းြျင်ြညာေှင်ေျားေှ လူနာေျားြို

(၂၄)နာေီြတ်လုံး နိုင်ငံတြာအဆင့်ေီ

ေိခင်နှင့် ြမလးပြုစုမစာင့်မေှာြ်မေး

ေန်မဆာင်ေှုေျားြို စိတ်ချလုံခခုံစွာ

အဆင့်ပေင့်ဆုံးမြးနိုင်ေည့်

ေိခင်နှင့်ြမလးမဆးရုံကြီးအပဖစ်

စဉ်ဆြ်ေပြတ် မအာင်ပေင်မစေန်” ပဖစ်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 9

ပေန်ောနိုင်ငံ၏ ေီေီယာလုြ်ငန်းေျားြို

နုိင်ငံတြာနှင့်အတူ ေင်မြါင်တန်းနုိင်မအာင် 

မဆာင်ေေြ်နုိင်မတာ့ေည့်နုိင်ငံတြာအဆင့်ေီ

ပေေတီေီေီယာစင်တာသည်

ေီေီယာနှင့်ြတ်သြ်သည့် ရုြ်ေှင်၊ သေင်၊

ဂီတနှင့် စာနယ်ဇင်းလုြ်ငန်းေျားြို

တစ်မနောတည်းတွင် နိုင်ငံတြာအဆင့်ေီ 

မဆာင်ေေြ်နိုင်ေန်နှင့် နိုင်ငံမတာ်၏ေီေီယာ 

အဆင့်အတန်း ပေင့်ေားလာမစေန်အတွြ် 

ေည်ေေယ်တည်မဆာြ်ထားေှိပခင်းပဖစ်။

နှင့်ေရလးရေးရုံ၏ ရမျှာ်မှန်းချေ်(Vision)အရနမဖင့် 

“ေျွမ်းေျင်ပညာေှင်များမှ လူနာများေို (၂၄)နာေီ 

ပတ်လုံး နိုင်ငံတောအေင့်မီ မိခင်နှင့်ေရလး မပုစု

ရစာင့်ရေှာေ်ရေးေန်ရောင်မှုများေို စိတ်ချလုံခခုံစွာ

အေင့်မမင့်ေုံးရပးနိုင်မည့် မိခင်နှင့်ေရလးရေးရုံကေီး

အမဖစ် စဉ်ေေ်မမပတ် ရအာင်မမင်ရစေန်” မဖစ်ရကောင်း၊ 

ထိုအ့မပင ်မမနမ်ာမပည ်အနယန်ယအ်ေပေ်ပမ် ှလွှရဲမပာင်း

လူနာများ၊ ေုသမှုလိုအပ်သည့် ေရလးငယ်များေို 

သင့်ရလျာ်သည့် ေန်ရောင်မှုနှုန်းထားမဖင့် “Tertiary 

Care” အေင့်မမင့်ေုသမှုရပးနိုင်ေန်မဖစ်သေဲ့သို့ မိခင် 

နငှ့ေ်ရလးရောဂါများေိ ုအထူးေသုောတငွ ်(One Stop 

Service Center) အမဖစ် တစ်ရနောတည်းတွင် မပည့်စုံ

လုံရလာေ်သည့် ေျန်းမာရေးေန်ရောင်မှုရပးနိုင်ေန် 

မဖစ်ရကောင်း။

 ထို့အမပင် မိမိတို့ မပည်သူလူထုများအရနမဖင့်  

ေျန်းမာရေးေနရ်ောငမ်ှု ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်မပညပ်နိငုင်ံ

များသို့  သွားရောေ်ရေးေုသခံယူမှု ရေးေွေ်ေို 

အစားထိုးနိုင်ေန်မဖစ်ပပီး ဘာသာစေားေန့်သတ်ချေ်

ေို ရေျာ်လွှားနိုင်ေန်၊ ေောေန်များနှင့် အရေးရပါ် 

ချတိေ်ေရ်ေွးရနွးရောငေ်ေွမ်ှု အခေအ်ခမဲျားမေှရိစ

ေန်၊ ရဒသတွင်းမပည်သူလူထုများအတွေ် နိုင်ငံတော

အေင့်မီ ရေးေုသမှုခံစားေေှိနိုင်ရစေန်၊ မိသားစုနှင့်

အတူ အိုးမေွာအိမ်မေွာ ရနွးရထွးသည့် ေုသခံစားမှု

မျ ိုးေေှနိိငုရ်စေန၊် ရေးရုနံငှ့ ်လနူာ မမျှတမှုေိမုဖည့ေ်ည်း

ရပးနိုင်ရစေန်နှင့် အေင့်မမင့်ရောဂါေှာရဖွေုသရေး

ေိုင်ော စေ်ပစ္စည်းေိေိယာနှင့် နည်းပညာအေင့်          

မမင့်မားသည့် ေုသမှုများေို မပည်သူလူထုများ ေေှိနိုင်

ရစေန် ေည်ေွယ်ပပီး နုိင်ငံတောအေင့်မီ မုိးရောင်းေတနာ 

မိခင်နှင့်ေရလးရေးရံုကေီးေုိ တည်ရောေ်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲမခင်း 

မဖစ်ရကောင်း။

 စေ်ပစ္စည်းများေိုလည်း Brand ရောင်းသည့် 

စေ်ပစ္စည်းေိေိယာများနှင့် အနည်းေံုး (၁၀)နှစ်ခန့်အထိ 

ရခတ်မီရနနိုင်မည့် Technology မမင့်သည့် စေ်ပစ္စည်း 

ကေီးများေို တပ်ေင်အသုံးမပုနိုင်ေန် စီစဉ်ရောင်ေွေ်

ရပးနုိင်ခ့ဲရကောင်း၊ ထ့ုိအမပင် လူနာများအတွေ် ရဘးေင်း 

လုခံခုံစတိခ်ျေမှု (Patient Safety)ပိငု်းနငှ့ ်အေညအ်ရသွး

ရောင်းမနွမ်ှု (Hospital Quality) ပိငု်းများတငွ ်ယုကံေည်

စိတ်ချေသည့် နိုင်ငံတောအသိအမှတ်မပု ရေးရုံတစ်ခု

အမဖစေ်ပတ်ညရ်ောငေ်ေ်ွနိငုရ်ေးအတေ်ွ International 

Patient Safety Goals (IPS Goals) (၆)ချေေ်ိ ုအရမခခံ

ော ေမ္ဘာ့အသိအမှတ်မပုရေးရုံလေ်မှတ် Joint 

Commission International (JCI)လေမ်တှေ်ေှနိိငုရ်ေး

ေိလုည်း ရောငေ်ေွသ်ွားမည ်မဖစရ်ကောင်း၊ မမိအိရနမဖင့ ်

ရေးရုစံတင ်အရောငအ်ထညရ်ဖာခ်ျနိမ်စှ၍ ရေးရုသံုံး 

စေပ်စ္စည်းေေိယိာများ တပေ်ငရ်ောငေ်ေွစ်ဉေ်ာလ

တွင်လည်း အကေိမ်ကေိမ် လာရောေ်စစ်ရေးခ့ဲပပီး မှာကေားမှု 

များရပးခဲ့ရကောင်း။

 ေေ်လေ် ပပီး  မမေတီ  မီဒီယာစင်တာနှင့်

ပတ်သေ်၍ သတင်း၊ စာရပ၊ ရုပ်ေှင်၊ သီချင်း၊ ဂီတ၊ 

ရုပ်မမင်သံကေားများ၊ အေျုံးေင်သည့် မီဒီယာလုပ်ငန်း

များသည ်နိငုင်တံစခ်အုတေွ ်အမျ ိုးသားယဉရ်ေျးမှုနငှ့ ်

အမျ ိုးသားအေျ ိုးစီးပွားအတေွ ်များစွာအရထာေအ်ေူ

မပုရစနိုင်သည့် အင်အားစုကေီးတစ်ခုမဖစ်ပါရကောင်း၊ 

အေင့်မမင့်နည်းပညာများ လိုအပ်လာသည့်အချနိ်တွင် 

မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ အမပည့အ်ေမလပုရ်ောငန်ိငုဘ် ဲမပညပ်နိငုင်ံ



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်10

များသို့  သွားရောေ်လုပ်ေိုင်ရနကေေသည်ေို  မိမိ

အရနမဖင့်  အားမလိုအားမေ မဖစ်ခဲ့ေသည့်အတွေ်         

တတ်နိုင်သည့်အချနိ်တွင်လုပ်ရောင်မည်ဟု စဉ်းစား၍ 

လုပ်ရောင်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရကောင်း။

ေည်ေေယ်တည်မဆာြ်

 မမနမ်ာနိငုင်၏ံ မဒီယီာလပုင်န်းများေိ ုနိငုင်တံော

နှင့်အတူ ေင်ရပါင်တန်းနိုင်ရအာင် ရောင်ေွေ်နိုင်ရတာ့

မည့် နိုင်ငံတောအေင့်မီ မမေတီမီဒီယာစင်တာသည်  

မီဒီယာနှင့်ပတ်သေ်သည့် ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ ဂီတနှင့် 

စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းများေို တစ်ရနောတည်းတွင် နိုင်ငံ 

တောအေင့်မီ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်နှင့် နိုင်ငံရတာ်၏            

မီဒီယာအေင့်အတန်း မမင့်မားလာရစေန်အတွေ် ေည်ေွယ် 

တည်ရောေ်ထားေှိ မခင်း မဖစ်ရကောင်း ၊  ယခုေဲ့သို့  

တညရ်ောေ်ဖငွ့လ်စှေ်မခင်း၏ ေညေ်ယွခ်ျေ်မှာ မပည်သူ 

လူထုယံုကေည်အားထားေမည့် အဓိေမီဒီယာလပုင်န်းကေီး

တစ်ခု ဖန်တီးတည်ရောေ်နိုင်ရစေန်၊ နိုင်ငံရတာ်၏      

မဒီယီာေျင့ေ်တမ်ျားနငှ့အ်ည ီမပညသ် ူလထူ၏ု လမူှုဘေ

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်စရေး အရထာေအ်ေမူပုရစေန၊် သတင်း

နှင့်မီဒီယာအခန်းေဏ္ဍ နည်းပညာေုိင်ောများ ေျယ်ေျယ် 

မပန့်မပန့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရစေန်၊ နိုင်ငံတောစံနှုန်းများ၊ 

ေျင့်ေတ်များနှင့်အညီ ရခတ်မီ မီဒီယာနည်းပညာများ 

သင်ယူရလ့လာနိုင်ရစေန်တို့ပင် မဖစ်ရကောင်း။

 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွေ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပရဒ        

မပုရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးဟူသည့် မဏ္ဍိုင်သုံးေပ်မဖင့် 

တည်ရောေ်ထားပပီး ၎င်းမဏ္ဍိုင်ကေီး သုံးေပ်သည် 

အမပန်အလှန် ထိန်းရေျာင်းမှုေျင့်စဉ်နှင့် ေပ်တညမ်ခင်း

မှာလည်း ဒီမိုေရေစီေျင့်စဉ်၏ အနှစ်သာေတစ်ေပ်ပင် 

မဖစ်ရကောင်း၊ အေိုပါမဏ္ဍိုင်ကေီးသုံးေပ်ေို ရစာင့်ကေည့်

ရထာေ်မပမှု မပုလုပ်နိုင်သည့် အမခားမဏ္ဍိုင်ကေီးတစ်ခု

မှာ မီဒီယာေိုသည့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ပင်မဖစ်ရကောင်း၊ ၂၁ 

ောစု၏ သတင်းအချေ်အလေ်စီးေင်းမှု မမန်ေန်နှုန်း

ရကောင့ ်မဒီယီာေဏ္ဍအရနမဖင့ ်အရေးကေီးသည့ ်အခန်း

ေဏ္ဍေို ရောေ်ေှိလာရကောင်း၊ မမေတီ မီဒီယာစင်တာ

တွင် ရုပ်ေှင်၊ သဘင်၊ ဂီတအနုပညာေှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိေ  

မီဒီယာေုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံရတာ် အေျ ိုးမပုနိုင်ရေး 

အတေွ ်အေင့မ်မငှ့တ်င ်ေနွေ်ေရ်ပါင်းစည်းရောငေ်ေွ်

နိုင်ေန်မဖစ်ရကောင်း။

မဆာင်ေေြ်မြးနိုင်

 နိငုင်တံစန်ိငုင်၏ံ စတတု္ထမဏ္ဍိုငမ်ဖစသ်ည့ ်မဒီယီာ

သည် ဒီမိုေရေစီစနစ်အတွေ် ရဖာ်ထုတ်ရေးသား 

ရမပာေိနုိငုခ်ငွ့ေ်ိ ုတိုးမမငှ့ရ်ောငေ်ေွေ်ာတငွ ်အဓေိေျ

သည့် အခန်းေဏ္ဍေ ပါေင်ရုံသာမေ မပည်သူတစ်ဦး

ချင်းစီအတွေ် သိသင့်သိထိုေ်သည့် ဗဟုသုတအချေ် 

အလေ်များ မဖန့်ရေမခင်းမဖင့် အစိုးေ၏ပွင့်လင်းမမင်သာ

မှုေိ ုတိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးနိငုရ်ကောင်း၊ Media 

များ၏ အေည်အရသွး၊ နိုင်ငံ၏သမိုင်းရကောင်းရပါ်တွင်

နားလညန်ိငုမ်ှုနငှ့ ်နိငုင်ေံိ ုမမနမ်ာတို၏့ ထုံးတမ်းစဉလ်ာ

နှင့် မရသွဖည်ဘဲ တုိးတေ်ကေီးပွားရစလုိမှု ေိှရစလုိရကောင်း၊ 

မိမိအရနမဖင့် ရမပာေမည်ေိုပါေ ရေှးရိုးစွဲေန် မဟုတ်ဘဲ 

ရခတ်မီသည့် အရတွးအရခါ်များေို အားရပးေန်မဖစ်

ရကောင်း၊ အေိုပါေည်ေွယ်ချေ်များမဖင့် မပည်သူများေို 

စိတ်ဓာတ်ခွန်အား၊ အသိဉာဏ်ခွန်အား ရပးနိုင်ရစေန် 

လိုရကောင်း၊ သို့ရသာ် အရမခအရနများသည် အရမခခံ

အရကောင်းတေားများအရပါ်တငွသ်ာ မတူညရ်နရကောင်း၊ 

လေေ်ှေိာလ ေမ္ဘာန့ိငုင်အံများစသုည ်ဒမီိေုရေစစီနစ်

ေို  ေျင့်သုံးရနကေမခင်း  မဖစ်သည့်အတွေ် နိုင်ငံ                     

တစန်ိငုင်၏ံ အဓေိေျသည့ ်ဥပရဒမပုရေးမဏ္ဍိုင၊် တေား 

စီေင်ရေးမဏ္ဍိုင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အစေှိသည့် မဏ္ဍိုင်

ကေီးသုံးေပ်အမပင် လိုေ်နာရစာင့်ထိန်းေမည့် ေျင့်ေတ်

များ၊ စည်းေမ်းများ၊ သရဘာသဘာေများေို လိုေ်နာ

ရောင်ေွေ်သည့် မီဒီယာေို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အမဖစ် 

သတမ်တှထ်ားေှသိည့အ်တေွ ်ယရန့ ဖငွ့လ်စှလ်ိေုသ်ည့ ်

မမေတီမီဒီယာစင်တာအရနမဖင့်လည်း နိုင်ငံရတာ်၏         

မဒီယီာေဏ္ဍ နိငုင်တံောအေင့မ်ဖီွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင ်

တစတ်ပတ်စအ်ား ပါေငရ်ောငေ်ေွေ်န ်အဓေိခယံထူား 

ရကောင်း။

တိုးတြ်မပြာင်းလဲမန

 ရခတ်နှင့်အညီ ရမပာင်းလဲတိုးတေ်ရနသည့် 

သတင်းမီဒီယာ IT ရခတ်တွင် သတင်းေေှိ ရပးပို့မှုများ 

အင်မတန် လျင်မမန်လာသေဲ့သို့ သတင်းရဖာ်မပမှုနှင့် 
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အရထာေအ်ေပူစ္စည်းများ နည်းပညာများသညလ်ည်း 

တစ်ေေ်နှင့်တစ်ေေ် မတူရအာင် တိုးတေ်ရမပာင်းလဲ 

ရနရကောင်း၊ ပပိုင်ေိုင်မှုများပပီး လျင်မမန်လွန်းသည့် မီဒီ

ယာရခတတ်ငွ ်မနှေ်နတ်ေိျသည့ ်သတင်းရဖာမ်ပမှုသည ်

အရေးပါပပီး မှားယွင်းရဖာ်မပမိသည်နှင့်အမျှ တေားစွဲေို

ခေံမှုများ မဖစလ်ာနိငုသ်ေဲသ့ို ့ရခတန်ငှ့အ်ည ီရမပာင်းလဲ

တိုးတေရ်နသည့ ်သတင်းမဒီယီာပညာများသညလ်ည်း 

ရလ့လာသင်ယူစော များစွာေှိရနရကောင်း၊ မီဒီယာနှင့်

မပညသ်ူ့ေေေ်ရံေးေိသုညမ်ှာ မမိအိဖွဲ့အစည်းလပုင်န်း

များေိ ုလသူမိျားရစေန ်ရောငေ်ေွသ်ည့အ်ခါတငွ ်မပည်

သူ့ေေ်ေံရေးလုပ်ငန်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ေပ်

မဖစ်ရကောင်း၊ မပည်သူ့ေေ်ေံရေး လုပ်ငန်းများတွင် 

အများမပည်သူနှင့်ေေ်ေံရေး၊ မိမိအသိုေ်အေန်းနှင့်

ေေ်ေံရေး၊ မိမိေို ရထာေ်ပံ့သူများနှင့် ေေ်ေံရေး

ဟူ၍ ေေ်ေံရေးအမျ ိုးမျ ိုး ပါေင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိ

သိရစချင်သည့် အရကောင်းအောတစ်ေပ်ေို လူအများ

သိေှိလာရစေန် မီဒီယာမှတစ်ေင့်  ရောင်ေွေ်နိုင်

ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မီဒီယာေေ်ေံရေးသည် လူသိ

များရစေန ်ရောငေ်ေွသ်ည့ ်လပုင်န်းတစေ်ပမ်ဖစပ်ပီး မမိိ

အရနမဖင့်ရမပာေမည်ေိုပါေ မီဒီယာလုပ်ငန်းသည် 

အရတွးအရခါ်ရောင်းေမည၊် စေမ်ှုပိငု်းေိငုေ်ာ ရောင်း

ေမည်၊ နည်းပညာပိုင်းေိုင်ော ရောင်းေမည်၊ သရုပ် 

ရောငမ်ှုအပိငု်းတငွ ်အရပုန်ငှ့အ်သပံိငု်းေိငုေ်ာ ရောင်း

ေမည်၊ သံစဉ်များ ဟာမိုနီမဖစ်ေမည်၊ ပေိသတ်ေို သုတ၊ 

ေသရပးနိုင်ေမည်မဖစ်ပပီး စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ေရစေမည်

မဖစ်ရကောင်းနှင့် ကေည့်ရှုသူတို့၏ ေင်ထဲတွင် စွဲထင်ေျန်

ရနေမည် မဖစ်ရကောင်း။

 မမေတီမီဒီယာစင်တာအရနမဖင့် နယ်ပယ်စုံမှ 

အနပုညာသမားများနငှ့ ်မဒီယီာလပုင်န်းလပုေ်ိငုသ်မူျား

ေုိ အချေ်အချာေျသည့် တစ်ရနောတည်းတွင် အေင့်မမင့် 

နည်းပညာသုံး ရိုေ်ေူးရေးနှင့် အသံဖမ်းစတူေီယိုများ 

ထည့သ်ငွ်းငှားေမ်းမခင်း၊ အေျ ိုးတ ူပူးရပါင်းရောငေ်ေွ်

မခင်း၊ ရိေုေ်ူး၊ ထတုလ်ွှင့တ်ငေ်ေမ်ှုများေိ ုနိငုင်တံော

အေင့်မီ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်နှင့် ရုံးခန်းများေိုလည်း 

သင့်တင့်သည့်နှုန်းထားမဖင့် ေန်ရောင်မှုရပးနိုင်ေန်

ေညေ်ယွဖ်ငွ့လ်စှမ်ခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ ထိေုဲသ့ိုဖ့ငွ့လ်စှမ်ခင်း

အားမဖင့်  အေင့်အတန်းေှိသည့်  မီဒီယာလုပ်ငန်း                    

တင်ေေ်မှုများေုိ နုိင်ငံတောနှင့် ေင်ရပါင်တန်း ရောင်ေွေ် 

နိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း။

ြုသမြးနိုင်ေည်

 အချုပအ်ားမဖင့ ်မခိငန်ငှ့ ်ေရလး ရေးရုအံရနမဖင့ ်

အေင့မ်မင့ေ်ျန်းမာရေး ေနရ်ောငမ်ှုများရောငေ်ေွရ်ပး

နိုင်ေန်အတွေ် နိုင်ငံတောအေင့်မီ အတွင်းလူနာခန်း

များ၊ HDU၊ ICU၊ Day Care၊ Emergency ေဲ့သို့ အခန်း

များေိလုည်း ထည့သ်ငွ်းတညရ်ောေထ်ားပပီး ေျန်းမာ 

ရေးစစ်ရေးမခင်း အစီအစဉ်များအရနမဖင့် အရထွရထွ 

ေျန်းမာရေးစစ်ရေးနိုင်ေန် စီစဉ်ရောင်ေွေ်ထားေှိပပီး 

မဖစ်သည့်အတွေ် မိခင်နှင့်ေရလး ေုသမခင်းများ၊ ရမွး

ဖွားမှုေိုင်ော Package များ၊ Member Card အစီအစဉ်

များေိလုည်း စတိက်ေိုေရ်ေွးချယ ်အားေိုးအားထားမပု 

ေုသရပးနိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ယခုရေးရုံဖွင့်လှစ်မခင်း

ရကောင့် မိခင်နှင့်ေရလးများနှင့် မမန်မာနိုင်ငံအတွေ် 

တစ်ရထာင့်တစ်ရနောမှ အရထာေ်အေူမပုနိုင်မည်ဟု 

မိမိအရနမဖင့် ယုံကေည်ရကောင်း။

 သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းအရနမဖင့် ဖွံ့ပဖိုးပပီးနိုင်ငံ

များေ ၎င်းတို့၏အေျ ိုးစီးပွားအတွေ် ရခတ်မီဘေ်စုံ

မဒီယီာများေိ ုတငွတ်ငွေ်ျယေ်ျယအ်သုံးမပုပပီး ၎င်းတို့

လိလုားသည့ ်အယအူေ၊ လရူနမှုစနစ၊် ယဉရ်ေျးမှုဓရလ့

စရိုေ်များေို သွတ်သွင်းမခင်းနှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ 

လူမှုရေးေဏ္ဍစုံမှ  ထိုးနှေ်မှုများေို  ခိုင်ခိုင်မာမာ            

ောေယွန်ိငုေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ မမေတမီဒီယီာစငတ်ာ၏ 

အရထာေအ်ေမူပုရောငေ်ေွမ်ှုရကောင့ ်မဒီယီာလပုင်န်း

ေှင်များ၊ မီဒီယာေါသနာေှင်များ၊ အနုပညာေှင်များ

အားလုံး စုစည်းခိုင်မာပပီး ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့် စုရပါင်း

ကေိုးစားရောင်ေွေ်သွား ကေေန်  လိုအပ်ရကောင်း                 

ရမပာကေားသည်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်12

 နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီစမီခံန့်ခွရဲေး
ရော်မတီ အစည်းအရေး (၆/၂၀၂၁) ေို ရမလ ၆ ေေ်
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနမပည်ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်
တေ်ရောေ်အမှာစေား ရမပာကေားသည်။
 အစည်းအရေးသို့ မပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ မဖစ်
ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထွဋ် ၊  ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင် ၊  ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး                      
ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးေင်းေိှန်၊ ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ဦးေုိေုိလှိုင်၊ 
ဦးချစ်နိုင်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ 
ဦးခငရ်မာငေ်၊ီ ဦးရအာငသ်န်းဦး၊ ဦးမမင့က်ေိုင၊် ရဒါေတ်ာ
ပွင့်ေန်း၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊ 
ဦးရေှေရလး၊ ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခုိင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး 
(၆/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၆ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ဦးရစာထွန်းရအာင်မမင့်နှင့် မပည်ရထာင်စုရေှ့ရနချုပ် 
ရဒါေ်တာရဒါ်သီတာဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ြညာတတ်ေျားလိုအြ်
 ဦးစွာ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာ              
စေား ရမပာကေားောတငွ ်ရေျာင်းများ မပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှ်
သင်ကေားမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ တစ်နှစ်ရေျာ်ပိတ်ထားခဲ့
သည့် တေ္ကသိုလ်များေို ယခုလ ၅ ေေ်ရန့တွင် စတင်
ဖငွ့လ်စှခ်ဲရ့ကောင်း၊ အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျားတငွ ်COVID-19 
ရောဂါေူးစေမ်ှုနှုန်း မမင့မ်ားလျေေ်ှရိသာလ်ည်း မမိတိို့
နိုင်ငံတွင် ေူးစေ်မှုောခိုင်နှုန်း နည်းပါးလျေ်ေှိသမဖင့် 
COVID-19 စည်းေမ်းများနှင့်အညီ မပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့
မခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ ရေျာင်းများပတိထ်ားေသည့အ်တေွ ်
ရေျာင်းသား၊ မိဘနှင့် နိုင်ငံရတာ်အတွေ် ေုံးရှုံးမှုများ
ေှသိမဖင့ ်ရေျာင်းများ အမမနေ်ုံးမပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး 
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ရောငေ်ေွခ်ဲမ့ခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာဖ်ွံ့ပဖိုးတိုးတေ်
ရေးအတေွ ်ပညာတတမ်ျားလိအုပရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်
ပညာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အားရပးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ပပီး ရေျာင်းသားများ ပညာတတ်မဖစ်ရစေန်အတွေ် 
ေျွမ်းေျငသ်ည့ ်ေော၊ ေောမများေ ရလေ့ျင့သ်ငက်ေား
ရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ ယခအုခါ ရေျာင်းမတေေ်နအ်တေွ ်
အချ ို့သူများေ ပခိမ်းရမခာေ်ရောင်ေွေ်ပပီး အဖျေ်
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ရနမှုသည် နိုင်ငံအား ဖျေ်ေီး
ရနမခင်းပငမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်ပညာတတမ်ျား 
ရပါများလာမညေ်ိ ုနိငုင်ရံေးလပုစ်ားသမူျားေ မလိလုား
ဘဲ မပည်သူများ ဒုေ္ခရောေ်ရအာင် လုပ်ရောင်ရနမခင်း
ပငမ်ဖစပ်ပီး မိေုမ်သဲည့လ်ပုရ်ောငခ်ျေပ်ငမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ယခသုငက်ေားရနသည့ ်ပညာေပမ်ျားသည ်ယခငအ်စိုးေ
များမ ှချမတှထ်ားခဲသ့ည့ ်အမျ ိုးသားပညာရေး မေူါဒများ
အတုိင်းသာ သင်ကေားရပးရနမခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများ အေင်ရမပရချာရမွ့စွာ ပညာသင်ကေား
နိုင်ရေး အားလုံးေ ေိုင်းေန်းေူညီ ရောင်ေွေ်ကေေန်  
လိုရကောင်း၊ ပညာရေးစနစ် ရောင်းမွန်ေန်အတွေ် 
ရေျာင်းသား၊ ေော၊ မိဘနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းေိုင်ော 
အဖွဲ့အစည်းများ ရောင်းမွန်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ 
အရနမဖင့် ပညာသင်ကေားရေးပိုင်းေိုင်ော ေိစ္စေပ်များ 
အေငရ်မပရချာရမွ့ရစရေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှိ
ရကောင်း။

ေျားစွာအမထာြ်အြူပဖစ်
 ယရန့ရခတ်သည် သတင်းနှင့်နည်းပညာရခတ် 
(Information Technology Age) မဖစ်ရသာရကောင့် 
ရခတန်ငှ့ရ်လျာည်သီည့ ်နည်းပညာများ တတေ်ျွမ်းထား
ေန် လိုအပ်သေဲ့သို့ လူမှုနယ်ပယ်တွင် အသုံးေင်သည့် 
ဥပရဒပညာေပ်များနှင့် စီးပွားရေးေိုင်ောပညာေပ်များ
ေိလုည်း နားလညသ်ေိှထိားေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ထိုအ့တ ူ
ေိဇ္ဇာဘာသာေပ်သည်လည်း စီမံခန့်ခွဲရေး ပညာေပ်
အတေွ ်များစွာအရထာေအ်ေမူဖစရ်ကောင်း၊ တေ္ကသိလု်
များမှ ဘာသာေပ်အလိုေ် သေ်ေိုင်ောပညာေှင်များ 
ရမွးထုတ်ရပးရသာ်လည်း ရေျာင်းသားတိုင်း ပညာေှင်
မမဖစန်ိငုရ်ကောင်း၊ တေ္ကသိလုမ် ှသငက်ေားရပးလိေုသ်ည့ ်
ဘာသာေပ်များအနေ် ဥပရဒပညာေပ်နှင့် စီးပွားရေး 
ပညာေပ်များသည် လေ်ရတွ့နယ်ပယ်တွင် များစွာ

အသံုးေင်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် တုိင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ် 
အလိုေ် ရေျာင်းသားရေျာင်းသူများ ဥပရဒနှင့် စီးပွား 
ရေးပညာေပ်များအား သိေိှနားလည်ရေး စီစဉ်ရောင်ေွေ် 
ရနမခင်းမဖစ်ရကောင်း။
 မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည်  
ရေျးလေ်ရနမပည်သူများမဖစ်ပပီး စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေး
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်နကေသမူျားမဖစသ်မဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးမမူရေးလပုင်န်းများ မမငှ့တ်ငရ်ေးအတေွ ်ရောငေ်ေွ်
ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးပညာေပ်များ 
တတ်ေျွမ်းရစေန်ရောင်ေွေ်ပပီး စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေး
လုပ်ငန်းများ တိုးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင်ေွေ်နိုင်မခင်းမဖင့် ပညာရေးစနစ်
သည ်နိငုင်၏ံ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေမ်ှုေိ ုများစွာအရထာေအ်ေူ
မဖစ်ရစနိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့တတ်ေျွမ်းသည့် 
ဘာသာေပ်အလုိေ် ေျွမ်းေျင်သည့် ပညာေပ်ေုိ တုိေ်ရုိေ် 
အသုံးချနိုင်သည့် ပညာရေးစနစ်မဖစ်ရအာင် ရေွးချယ်
သင်ကေားရပးေန်လုိရကောင်း၊ အေည်အချင်းေိှသည့် လူငယ် 
လူေွယ်များအား ပညာေပ်အလိုေ် လူမှန်ရနောမှန် 
ရောေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း။

ပြန်လည်စိစစ်မဆာင်ေေြ်
 ရမမယာစမီခံန့်ခွမဲှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် နိငုင်ရံတာပ်ိငု်
စီမံေိန်းများ၊ နိုင်ငံရတာ်နှင့် အေျ ိုးတူ ရောင်ေွေ်ရန
သည့်  စီမံေိန်းများနှင့်  ပုဂ္ဂလိေပိုင်စီမံေိန်းများ                 
ေှရိကောင်း၊ အချ ို့ရမမရနောများသည ်လပုင်န်းရောငေ်ေွ်
ေန်အတွေ်  ရလျှာေ်ထား ေယူထားရသာ်လည်း  
လေ်ရတွ့အသုံးမ မပုသည့်  စီမံေိန်းများေှိသမဖင့်  
နိုင်ငံရတာ်နစ်နာမှုမေှိရစေန် မပန်လည်စိစစ်ရောင်ေွေ်
ေန်နှင့်  စာချုပ်ပါသရဘာတူညီချေ်များအတိုင်း  
ရောင်ေွေ်ေန်အတွေ် သေ်ေုိင်ော ဌာနများမှ ကေပ်မတ် 
ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ လယယ်ာရမမများအား အမခား
နည်းမဖင့် အသုံးမပုမခင်းေို အတတ်နိုင်ေုံး မမပုလုပ်ေန် 
လိရုကောင်း၊ ရမမယာမေူါဒနငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး အရလးအနေ်
ထား စဉ်းစားရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ သစရ်တာမပုန်း 
တီးမှုများ ပိမုိမုျားမပားလာသမဖင့ ်ောသဦတရုမပာင်းလမဲှု
များမဖစ်ရပါ်လာသမဖင့် သစ်ရတာမပုန်းတီးမှုများေို 
ထိန်းသိမ်းေန်လိုရကောင်း၊ သစ်ပင်များစိုေ်ပျ ိုးောတွင်
လည်း ပျ ိုးပင်များအား ရဒသနှင့်ေိုေ်ညီသည့် အပင်၊ 
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ပျ ိုးသေ်ရောင်းမွန်သည့်  အပင်များေိုရေွးချယ်  
စုိေ်ပျ ိုး၍ ေှင်သန်မဖစ်ထွန်းရအာင် စုိေ်ပျ ိုးေန်လုိရကောင်း၊ 
သစ်ရတာများ စိမ်းလန်းစိုမပည်ရေး ရဒသအားလုံးတွင် 
သစ်ပင်များ မဖစ်ထွန်းရအာင် စိုေ်ပျ ိုးေန်လိုရကောင်း၊ 
သဘာေရဘးဒဏေ်ျရောေန်ိငုသ်ည့ ်ပငလ်ယေ်မ်းရမခ
ရဒသများေှ ိဒရီေရတာများ မပုန်းတီးမှုမေှရိစေနအ်တေွ ်
ထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွမ်ခင်း၊ ဒရီေရတာများအား မပနလ်ည်
စိုေ်ပျ ိုးမခင်းများ မပုလုပ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ သစ်ရတာ
များစိေုပ်ျ ိုးောတငွ ်ေငှသ်နမ်ဖစထ်နွ်းရအာင ်ရောငေ်ေွ်
ေန်လုိအပ်သေ့ဲသ့ုိ သစ်ပင်ခုတ်မခင်းများေုိလည်း ကေပ်မတ် 
ထနိ်းသမိ်းေနလ်ိရုကောင်း၊ ပမို့နယ၊် ရေျးေွာများအလိေု ်
ထင်းသုံးစွမဲှုအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်ထင်းစိေုခ်င်းများေိ ု
စိေုပ်ျ ိုးေနလ်ိရုကောင်း၊ လျှပစ်စမ်ီးမေေှရိသးသည့ ်ရဒသ
များ လျှပ်စစ်မီးေေှိရေးအတွေ် မပန်လည်မပည့်ပဖိုးပမဲ 
စွမ်းအင်မဖစ်သည့် ရနရောင်မခည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ် 
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးေေှိမှသာ 
လူရနမှုစနစ်မမင့်မားလာမည်မဖစ်ပပီး ရေျးလေ်ပမို့မပ 
ေင်းေဲချမ်းသာေွာဟမှုေို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ

ရလျှာခ့ျ ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ညမ်ဖစေ်ာ မပညသ်မူျားလျှပစ်စ ်
ဓာတ်အား သုံးစွဲောတွင် ရငွရကေးေုန်ေျမှုသေ်သာ   
ရစရေး စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

ထိမောြ်စွာအသုံးပြုေန်လို
 ဘဏ္ဍာရငွသုံးစွဲမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ ရဒသ
ေိုင်ောဖွံ့ပဖိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနေိုင်ောလုပ်ငန်း
များတွင် အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ေမည့်
လပုင်န်းများ၌ အသုံးမပုေမည့ ်ရငရွကေးများေိ ုထရိောေ်
စွာအသုံးမပုေန်လိုပပီး သုံးစွဲမှုများအား မပန်လည်တင်မပ
ေန် လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပိတ်ထားေသည့် နိုင်ငံ
ပိုင်စေ်ရုံများေှိသမဖင့် နိုင်ငံအတွေ် နစ်နာေုံးရှုံးမှုများ 
မဖစ်ရပါ်လျေ်ေိှပပီး စေ်ရံုများ မပန်လည် လည်ပတ်နုိင်ရေး 
ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊  နိုင်ငံတွင်း အသုံးမပုေန် 
လိုအပ်သည့် စားေုန်၊ ရသာေ်ေုန်၊ သုံးေုန်များေို 
မပည်တွင်း၌ အေည်အရသွးမီ ထုတ်လုပ်ပပီး မပည်တွင်း
ထုတ်ေုန်များေို ဂုဏ်ယူစွာမဖင့် အားရပးသုံးစွဲေန်          
လိရုကောင်း၊ မပညတ်ငွ်း ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများေိ ု
အောအေယွရ်ပးပပီး မပညတ်ငွ်းထတုလ်ပုသ်မူျား ေုံးရှုံး
မှုမေိှရစရေး ရောင်ေွေ်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မပည်တွင်း 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို ရအာင်မမင်ရအာင် အားရပး
ေနလ်ိပုပီး ေင်းနှီးမမှုပန်ှမံှုလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်
ချင့်ချနိ်၍ ချနိ်ေရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။
 ပို့ေုန်နှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံသည် အဓိေ
အားမဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းေို အရမခခံသမဖင့်
မပည်ပသို့ စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးထုတ်ေုန်များ ထုတ်လုပ်
တငပ်ိုန့ိငုရ်ေး နည်းလမ်းေှာရဖရွောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
ထို့အမပင် ရဒသထွေ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်၍ မပည်ပသို့  
တငပ်ိုန့ိငုရ်ေး ထထိရိောေရ်ောေ ်ရောငေ်ေွက်ေရစလို
ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ေန်
အတေွ ်မျ ိုးရောင်းေန၊် ရမမရောင်းေန၊် စိေုန်ည်းစနစ်
များ ရောင်းမွန်ေန်နှင့် စိုေ်ပျ ိုးရေ မပည့်ေစွာေေှိေန်လို
ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမမများအတွေ်လိုအပ်သည့် စံချနိ်
စညံွှန်း ေိေုည်သီည့ ်ရမမဩဇာများ၊ တမာပိုးသတရ်ေး
ေဲ့သို့ရသာ ဓာတုပစ္စည်းပါေင်မှုနည်းပါးသည့် ပိုးသတ် 
ရေးများ၊ လယ်ယာသုံးစေ်ေိေိယာများနှင့် အသုံး 
အရောင်ပစ္စည်းများေို မပည်တွင်း၌ လုံရလာေ်စွာ
ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ အလား 

ေိေိတို့တတ်ြျွေ်းသည့်

ောသာေြ်အလုိြ်

ြျွေ်းြျင်သည့် ြညာေြ်ြုိ

တုိြ်ရုိြ် အသုံးချနိုင်သည့်

ြညာမေးစနစ်ပဖစ်မအာင်

မေေးချယ်သင်ကြားမြးေန်လုိ၊

အေည်အချင်းေိှသည့်

လူငယ်လူေေယ်ေျားအား 

ြညာေြ်အလိုြ် လူေှန်မနောေှန်

မောြ်မအာင် မဆာင်ေေြ်မြးေေည်ပဖစ်။
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တိုင်းမေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ေျားအလိုြ်

အဆင့်ေီအားြစားြွင်းေျားနှင့်

ေိုးလုံမလလုံအားြစားရုံေျား၊

မေြူးြန်ေျားအား

ပဖည့်ဆည်းတည်မဆာြ်မြးပခင်း၊

အားြစားြဏ္ဍတိုးတြ်မစမေး

အားမြးပခင်းေျားမဆာင်ေေြ်၍

ပေန်ော့အားြစားြဏ္ဍ

တစ်မခတ် ဆန်းမစမေး

ကြိုးြေ်းမဆာင်ေေြ်သွားေည်ပဖစ်။

တ ူရမွးမမူရေးလပုင်န်းအတေွလ်ိအုပသ်ည့ ်မျ ိုးရောင်း
မျ ိုးသန့်များနငှ့ ်တေိစ္ဆာနအ်စာများေိ ုထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး 
သုရတသနမပု ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် သေ်ေိုင်ော
ရော်မတီများမှ အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ေန် 
လိုရကောင်း၊ သို့မှသာ မပည်တွင်းစီးပွားရေး ရောင်းမွန် 
တိုးတေ်လာမည်မဖစ်သမဖင့် အရလးထားရောင်ေွေ်
ကေေန်လိုရကောင်း။

စနစ်တြျမလ့ြျင့်မဆာင်ေေြ်
 အားေစားေဏ္ဍနှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ 
အားေစားေဏ္ဍသည ်ေျေင်းလျေေ်ှသိမဖင့ ်တိုးတေ်
ရစရေး အားရပးရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ အားေစား
သမားများ စွမ်းေည်တိုးတေ်ရစရေးအတွေ် အားရပး
ေန် လိုအပ်သေဲ့သို့ အားေစားေွင်းများ၊ အားေစားရုံ
များနှင့် နည်းစနစ်များရောင်းမွန်ရစရေး ရောင်ေွေ်
ေန်လိုရကောင်း၊ ထို့အမပင် အားေစားသမားများ ကေံ့ခိုင်
မှုေှရိစရေး ကေံခ့ိငုရ်ေးနည်းမပများ၊ နည်းစနစပ်ိငု်းအတေွ်
နည်းစနစ်ေိုင်ော နည်းမပများမဖင့် စနစ်တေျရလ့ေျင့် 
ရောင်ေွေ်ရပးေန် လိုရကောင်း၊ အားေစားေိုင်ော
ရလ့ေျင့်ခန်းများေို ရအာေ်ရမခမှစ၍ စနစ်တေျမဖင့် 
ရလ့ေျင့်သင် ကေားရပးေမည် မဖစ်ရကောင်း ၊  မိမိတို့
အရနမဖင့် တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်များအလိုေ် 
အေင့မ်အီားေစားေငွ်းများနငှ့ ်မိုးလုရံလလုအံားေစား
ရုံများ၊ ရေေူးေန်များအား မဖည့်ေည်းတည်ရောေ်
ရပးမခင်း၊ အားေစားေဏ္ဍတိုးတေ်ရစရေး အားရပး
မခင်းများရောင်ေွေ်၍ မမန်မာ့အားေစားေဏ္ဍ တစ်ရခတ် 
ေန်းရစရေး ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွားမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ေနက်ေီးဌာနများအရနမဖင့လ်ည်း ဌာနအလိေု ်အားေစား
ပွဲများ ေျင်းပရောင်ေွေ်သွားကေရစလိုရကောင်း၊ လာ
မည့် SEA Games ပပိုင်ပဲွများတွင် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ အားေစား 
အေင့်အတန်း ပိုမိုမမင့်မားရစရေး အားရပးရောင်ေွေ်
သွားမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူမပညသ်မူျား စတိလ်ေ်
ချမ်းသာစွာ ရလ့ေျင့်ခန်းများမပုလုပ်နုိင်ရေး လမ်းရလျှာေ် 
ဧေိယာများအား  ပမို့များတွင် ရဖာ်ရောင်ရပးေန်လုိရကောင်း။
 လုံခခုံရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရဖရဖာ်ေါေီ ၃ ေေ်ရန့
ရနာေ်ပိုင်း ေူပူမှုများမဖစ်ရပါ်ခဲ့ ပပီး ယခုအခါတွင် 
အရမခအရနများ မပန်လည်တည်ပငိမ်လာပပီမဖစ်ရကောင်း၊ 
ေော၊ ေောမများနှင့် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများအရပါ် 

ပခမိ်းရမခာေမ်ခင်းနငှ့ ်ဌာနေိငုေ်ာများမတှာေနေ်ှသိအူချ ို့ 
CDM လှုပေ်ှားမှုတငွ ်ရပါ်ရပါ်တငတ်ငမ်ပါေငရ်သာလ်ည်း  
လေရ်အာေေ်နထ်မ်းများအရပါ် ပခမိ်းရမခာေမ်ခင်းများ 
မပုလပုရ်နသညေ်ိကုေားသေိသမဖင့ ်သေေ်ိငုေ်ာေနက်ေီး 
ဌာနအလိေု ်အေိပုါတာေနေ်ှသိမူျားအား ေနထ်မ်းအမဖစ်
မ ှထတုပ်ယသ်ညအ်ထ ိထရိောေစ်ွာရဖာထ်တု ်အရေးယ ူ
ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်းများ၊ 
ဌာနေိုင်ောရုံးများ၊ အမခားအရောေ်အအုံများေို မီးရှို့
ဖျေေ်ီးမခင်းနငှ် ့ရဖာေခ်ွဖဲျေေ်ီးမခင်း မပုလပုရ်နသမူျား 
ေိုလည်း ဥပရဒနှင့်အညီ ထိရောေ်ဟန့်တားနိုင်ရသာ 
အရေးယူမှုများရောင်ေွေ်ေန် လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ
ေှိ ေူပူအကေမ်းဖေ်လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ရနသူများ
သည် နိုင်ငံေို ဖျေ်ေီးရနကေမခင်းပင်မဖစ်ပပီး ထိုသို့
ရောင်ေွေ်ရနကေသူများမှာ အသိပညာနည်းပါးကေသူ 
များမဖစ်သမဖင့် စုရပါင်းအားမဖင့် ေိုင်းေန်းောေွယ်
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
 ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာ
ကေသည့် မပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ေုိင်ော ေဏ္ဍ 
အလိုေ် ရေွးရနွးတင်မပကေသည်။
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ထိန်းသိေ်းမဆာင်ေေြ်သွားေန်လိုအြ်
 ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌေ နိုင်ငံတောတွင် ရုပ်ေှင်ရလာေေှိ အနုပညာ
ေှင်များအရနမဖင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါေင်မှုမေှိရကောင်း၊ 
နိုင်ငံတောတွင်လည်း ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်လျေ်      
ေှရိကောင်း၊ အနပုညာသညမ်ျားနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ထနိ်းသမိ်း
ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း ၊ အချ ို့မီဒီယာ
များသည် တစ်ဖေ်သတ် မဟုတ်မမှန်သည်များေို 
ရမပာေို  ရေးသား ထုတ်လွှင့်မှုများ ေှိရနရကောင်း ၊ 
မပနက်ေားရေးေနက်ေီးဌာနအရနမဖင့ ်ထတုမ်ပနေ်နလ်ိအုပ်
သည့ ်ဥပရဒများေှပိါေလည်း ရေှ့ရနချုပရ်ုံးနငှ့တ်ိငုပ်င၍် 
ထုတ်မပန်ေန်လိုရကောင်း၊ အနုပညာသည် တိုင်းမပည်
အတွေ်သာ မဖစ်ရစေမည်မဖစ်ပပီး နိုင်ငံရေးအတွေ်၊ လူ
ပဂု္ဂိုလ ်တစဦ်းတစရ်ယာေအ်တေွ ်မမဖစရ်စလိရုကောင်း၊ 
သတင်းမဒီယီာရောငစ်သီည ်နိငုင်ရံေးေါဒမှိုင်းမမေိနလ်ို
အပပ်ပီး မနှေ်နရ်သာလမ်းရကောင်းရပါ်တငွသ်ာ ေပတ်ည ်
သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ မပင် အဓိေအရေးကေီး
သညမ်ှာ အမျ ိုးသားယဉရ်ေျးမှု စရိေုလ်ေ္ခဏာများေိ ု
မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာေ်ကေေန်            
လိုရကောင်း။

မစျးနှုန်းေှန်ေေှိမအာင် မဆာင်ေေြ်မြးေန်လို
 စီးပွားရေးနငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး နယစ်ပေ်နုသ်ယွရ်ေး
တငွ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးထေွေ်နုမ်ျားနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အရှုံးရပါ်
မှုများ ေှိရနသည်ဟု သိေရကောင်း၊ ယင်းေိုရမဖေှင်း 
ရောငေ်ေွရ်ပးေန ်လိအုပပ်ပီး စိေုပ်ျ ိုးရေးထေွေ်နုမ်ျား 
ရေးနှုန်းမှန်ေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ 
နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်ပပီး စီးပွားရေးနှင့်
ေူးသန်းရောင်းေယ်ရေးေန်ကေီးဌာနအရနမဖင့် G to G 
စနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာမဖစ်ရစရေးအတွေ် လုပ်ရောင်ရပး
ေနလ်ိရုကောင်း၊ သီးနှထံေွေ်နုမ်ျားအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်
အရမခာေ်ခံစေ်ရုံများ တည်ရောေ်ပပီး ေုန်ရချာ 
ထတုလ်ပု ်မပနလ်ညရ်ောင်းချေနလ်ိရုကောင်း၊ ယင်းစေမ်ှု
လုပ်ငန်းများေို အားရပးေမည်မဖစ်ပပီး ယင်းစေ်ရုံများ 
အေေမ်မပတလ်ညပ်တန်ိငုေ်နအ်တေ်ွ ေနုက်ေမ်းများ
ေေှိေန်လိုရကောင်း၊ ယင်းထုတ်ေုန်လုပ်ငန်းများ ရအာင် 
မမင်ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးနိုင်မှသာ ရတာင်သူများ၏ 

စိေုပ်ျ ိုးရေးထေွေ်နုမ်ျား အာမခခံျေေ်ှပိပီး ရေးရောင်း
ေေှိမည်မဖစ်ရကောင်း၊ သို့မှသာ တိုင်းမပည်ေင်ရငွမေျ 
ေင်းဘ ဲစီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတေလ်ာမညမ်ဖစရ်ကောင်း။ 
 ပညာရေးအပိငု်းတငွ ်ေော၊ ေောမများအရနမဖင့ ်
ရေျာင်းသားရေျာင်းသူများေို ပညာသင်ကေားရပး      
ေမည့် တာေန်ေှိသည့် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများမဖစ်သည့်
အားရလျာ်စွာ နိုင်ငံ့တာေန်များေို ရေျပွန်စွာ ထမ်း
ရောင်ကေေန်လိုရကောင်း၊ အမခားဌာနေိုင်ော ေန်ထမ်း
များအရနမဖင့လ်ည်း အလားတ ူတာေနရ်ေျပနွစ်ွာ ထမ်း
ရောငက်ေေနလ်ိအုပပ်ပီး နိငုင်ရံတာ၏် အပုခ်ျုပမ်ှုယန္တေား
ထိခုိေ်ရအာင် လုပ်ရောင်လာပါေ ထိရောေ်စွာအရေးယူ 
ရောင်ေွေ်သွားေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်း 
များေိ ုအေင့န်ငှ့ရ်လျာည်သီည့ ်အရထာေအ်ပံမ့ျားရပး
ေန် စီစဉရ်ောငေ်ေွရ်နသေဲ့သို့ ပညာရေးေန်ထမ်းများ
ေိုလည်း အလားတူ ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ ေနထ်မ်းများေေှထိားသည့ ် ဘွဲ့အေင့အ်တန်း 
အရပါ်မူတည်ပပီး အေင့်အလိုေ် စဉ်းစားရောင်ေွေ်
သွားမည် မဖစ်ရကောင်း။

ပြန်လည်တြ်မောြ်ေန်လို
 ေန်ထမ်းများအရနမဖင့်လည်း ေေှိထားသည့် ဘွဲ့
အလိုေ် အေည်အချင်း မပည့်ေရနေန် လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ့
ေန်ထမ်းများရလ့ေျင့်ရေးအပိုင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ ယခင်
ေ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအရနမဖင့် ရဖာင်ကေီး၊ ဇီးပင်ကေီး    
စသည့ ်ဗဟိေုနထ်မ်းတေ္ကသိလုမ်ျားတငွ ်အေင့အ်လိေ်ု 
သင်တန်းများ တေ်ရောေ်ခဲ့ကေေရကောင်း၊ ယခုအချနိ်
တွင် သင်တန်းမတေ်ရောေ်ေရသးသူများ အေင့်
အလိုေ် မပန်လည်တေ်ရောေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ဗဟို
ေနထ်မ်းတေ္ကသိလုမ်ျားသည ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအားလုံး 
တစရ်မပးညစီည်းေမ်းေှရိစရေးနငှ့ ်ေနထ်မ်းရောင်းများ 
မဖစ်ရစရေးအတွေ် ရလ့ေျင့်ရပးရနရသာ သင်တန်း
ရေျာင်းများ မဖစ်ရကောင်း ၊  သင်တန်းရေျာင်းများ  
မပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ပညာရေးေန်ကေီးဌာနနှင့်  
ေျန်းမာရေးေန် ကေီးဌာနတို့အရနမဖင့်  ေေ်လေ်
ရေွးရနွးရောင်ေွေ်သွားေမည်မဖစ်ရကောင်း မှာကေားခဲ့
သည်။
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 နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်း 
အရေး (၁၀/၂၀၂၁)ေို ရမလ ၁၀ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် 
ရနမပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် 
အမှာစေားရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိတပမ်ရတာ ်ောေွယရ်ေး 
ဦးစီးချုပ် ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များမဖစ်            
ကေသည့်  ဗိုလ်ချုပ် ကေီး မမထွန်းဦး ၊  ဗိုလ်ချုပ် ကေီး                        
တငရ်အာငစ်န်း၊ ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာငရ်မာငရ်ေျာ၊် ဒတုယိ
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊ မန်းပငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့်၊ 
ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊  ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ Jeng Phang ရနာ်ရတာင်၊ 
ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိငု်းလုံးေိငု၊် ရစာဒနန်ယီယ၊် ရဒါေတ်ာ
ဗညားရအာင်မုိး၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထွဋ်၊ ဦးရေှေကေိမ်း၊ 
အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရအာငလ်င်းရဒွးနငှ့ ်
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦးတို့ 
တေ်ရောေ်ကေသည်။

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အစည်းအတေး (၁၀/၂၀၂၁)ေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၀ - ၅ - ၂၀၂၁ )

တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အဖငွ့အ်မှာစေား 
ရမပာကေားောတွင် မိမိတို့သည် ကေားောလတာေန်ယူ
သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်သမဖင့် အချနိ်တိုအတွင်း 
အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွ၍်ေသညမ်ျားေိ ုနိငုင်ံ
အတွေ်  ေျယ်ေျယ် မပန့် မပန့်  ဦးစားရပးစဉ်းစား 
ရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း၊ ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ေပ်အရပါ်တွင် အရမခခံပပီးရောင်ေွေ်
ေနမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မစဲာေင်းမှားယငွ်းမှုများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
တုိင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်နှစ်ခုတွင် စစ်ရေးရောင်ေွေ် 
ပပီးမဖစ်ပပီး မဲမသမာမှုများနှင့် အရေးယူရောင်ေွေ်မည့် 
အရမခအရနများအား နိုင်ငံသို့  အသိရပးသွားမည် 
မဖစ်ရကောင်း။

၁ သန်း ၉ သိန်းမြျာ် ထိုးနှံပြီးပဖစ်
COVID-19 ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးနှင့်

ပတသ်ေပ်ပီး ေမ္ဘာရပါ်တငွ ်ေူးစေမ်ှုနှုန်းများ မမင့တ်ေ်
လျေ်ေှိရသာ်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေူးစေ်မှုနှုန်း
အရနမဖင့် ယခုအခါ ရမ ၁ ေေ်ရန့မှစ၍ ရေးစစ်             
နိုင်မှုအရေအတွေ်၏ ၁ ောခိုင်နှုန်းမှ ၂ ောခိုင်နှုန်းခန့်
သာ ေှိရကောင်း၊ သို့ရသာ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ေူး
စေမ်ှုနှုန်း မမင့တ်ေလ်ျေေ်ှသိမဖင့ ်မမိတိို ့နိငုင်အံရနမဖင့်
လည်း သတိထားရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ပပီး COVID-19 
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နှင့်ပတ်သေ်၍ ထုတ်မပန်ထားသည့် အချ ို့ စည်းေမ်း
ချ ေ် များ ေို  ရလျှာ့ ရပါ့ ရပး ၍  မ ေ ရသး ရကော င်း ၊ 
COVID-19 ောေွယ်ရေးထိုးနှံမှုနှင့် ပတ်သေ်၍ မိမိ
တိုန့ိငုင်တံငွ ်၁ သန်း ၉ သနိ်းရေျာ ်ထိုးနှပံပီးမဖစရ်ကောင်း၊ 
ောေယွရ်ေးများ ေေလ်ေေ်ယယ်ေူေှနိိငုရ်ေးအတေွ်
လည်း ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ယခုအခါ 
တေ္ကသိုလ်၊ ရောလိပ်များ မပန်လည်ဖွင့်လှစ်သင်ကေား 
ရပးလျေေ်ှပိပီး Social Distancing ေိလုည်း COVID-19 
စည်းေမ်းအတိုင်း စံနမူနာမပ ရောင်ေွေ်သွားမည်         
ေိုပါေ COVID-19 ောေွယ်ရေးအတွေ်လည်း 
အရထာေ်အေူမပုမည် မဖစ်ရကောင်း၊ တေ္ကသိုလ်၊                
ရောလိပ်များမှ ေော၊ ေောမများနှင့် ပညာသင်ကေား
လျေ်ေှိသည့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများေိုလည်း 
COVID-19 ောေယွရ်ေးထိုးနှရံပးနိငုရ်ေး ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေှိရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် COVID - 19 ရကောင့် လုပ်ငန်း
များ ေပတ်န့်ခဲေ့ပပီး စီးပွားရေးနငှ့ ်ပညာရေးတငွ ်ထခိိေု်
ေုံးရှုံးမှုများေှိခဲ့ရကောင်း၊ COVID-19 ရကောင့် ေျေင်း
ရနသည့် စီးပွားရေးအား မပန်လည်ေုစားရေးအတွေ် 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ရဖရဖာ်ေါေီလေန်းပိုင်းမှ 
စ၍ ရောလာဟလများထုတ်လွှင့်ပပီး ေန္ဒမပမှုများမှ
တစ်ေင့် အကေမ်းဖေ်လုပ်ေပ်များ ရောင်ေွေ်သည်
အထိ မပုလုပ်လာကေရကောင်း၊ ယခုရနာေ်ပိုင်း ေူပူမှု
များ အေှနိ်ေျလာရသာလ်ည်း ဘဏမ်ျားထခိိေုရ်အာင ်
နိုင်ငံရေးအေ ရောင်ေွေ်လာသည်များေှိသမဖင့် မိမိတို့
အရနမဖင့် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရပးလျေ် ေှိရကောင်း၊ 
COVID-19 ရောဂါမဖစ်ပွားမှုရကောင့် တစ်ေမ္ဘာလုံး 
အတိုင်းအတာမဖင့် စီးပွားရေးေျေင်းလျေ်ေှိရကောင်း၊ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မမဖစ်မရနရောင်ေွေ်                    
ရနေသည့်လုပ်ငန်းမှာ  စားရသာေ်ေုန်လုပ်ငန်း  
မဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်အံရနမဖင့ ်အားသာချေေ်ှရိသာ 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများေို ရအာင်မမင်မဖစ်ထွန်း
ရစရေး ရောငေ်ေွေ်မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရမွးမမူရေး
လုပ်ငန်းများတွင် အေည်အရသွးမပည့်မီ၍ အထွေ်နှုန်း 
ရောင်းမွန်ပပီး မပည်တွင်း၊ မပည်ပရေးေွေ်များ ေေှိနိုင်
သည့်  မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များ စိုေ်ပျ ိုးရမွး မမူေန်                
လိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးသီးနှံများ မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်

များေေှိရေးအတွေ် စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့်  ေည်ရမမာင်း
ေန်ကေီးဌာနမှ သုရတသနမပု စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း။

စားသုံးေှုေျားပြားမန
ေီထွေ်သီးနှံသည်လည်း နိုင်ငံ၏အဓိေပို့ေုန်

များတွင် ပါေင်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံေှိ လူတစ်ဦးနှုန်း
ပျမ်းမျှေစီားသုံးမှုသည ်တစန်စှလ်ျှင ်၄ ဒသမ ၅ ပဿိာ
ခ န့် ေှိ သ မဖင့်  စားသုံး မှု များ မပားရန ရသးရကောင်း ၊ 
မပည်တွင်း၌ စားသံုးေီဖူလံုရအာင် ထုတ်လုပ်နုိင်မခင်းမေိှ 
သမဖင့ ်မပညပ်မေှမီျား တငသ်ငွ်းရနေမှုရကောင့ ်နိငုင်မံခား 
ရငွများစွာ ေုန်ေျလျေ်ေှိရကောင်း၊ မပည်တွင်းစားသုံး
ေီ ဖူလုံစွာေေှိနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်သမဖင့် ေီ
ထေွသ်ီးနှမံျား စိေုပ်ျ ိုးနိငုသ်ည့ ်ရဒသများတငွ ်ေထီေွ်
သီးနှံများ ရအာင်မမင်မဖစ်ထွန်းရအာင် ရောင်ေွေ်၍ ေီ
အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
မပည်သူများေျန်းမာရေးနှင့် ေိုေ်ညီရစေန် ေီစားသုံး
မှုရလျှာ့ချနိုင်ရေးအတွေ် ေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာနနှင့် 
မပန်ကေားရေးေန်ကေီးဌာနတို့မှ ပညာရပးလုပ်ငန်းများ
အား စဉ်ေေ်မမပတ် ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
မပည်သူများ ေျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် ေီများ          
စားသုံးနိုင်ရေးအတွေ်လည်း မပည်ပမှတင်သွင်းသည့် 

ေိေိတို့နိုင်ငံတွင်

COVID - 19 မကြာင့်

လုြ်ငန်းေျား ေြ်တန့်ခဲ့ေပြီး

စီးြွားမေးနှင့် ြညာမေးတွင်

ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးေှုေျားေှိခဲ့၊

COVID-19 မကြာင့်

ြျဆင်းမနသည့် စီးြွားမေးအား

ပြန်လည်ြုစားမေးအတွြ်

မဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ။
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စားသုံးေီများတွင် မပန်လည်သန့်စင်ထားသည့် ေီများ
မမဖစရ်စဘ ဲအေညအ်ရသွး အာမခနံိငုမ်ှုေှရိစရေးအတေ်ွ 
စနစ်တေျကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့
နိငုင်၏ံ ရမျှာမ်နှ်းသေ်တမ်းသည ်၆၇ ဒသမ ၄၂ နစှသ်ာ
ေှသိမဖင့ ်အမိန်ီးချင်းနိငုင်မံျားတငွ ်အနမိ့ေ်ုံးမဖစသ်ညေ်ိ ု
ရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ေျန်းမာရေးေိ ုထခိိေုရ်စ
နိုင်သည့် ေီများအလွန်အေျွစံားသုံးမှု၊ ဟင်းချ ိုမှုန့် စား
သုံးမှု၊ မူးယစ်ရေးေါး၊ အေေ်နှင့် ရေးလိပ်ရသာေ်သုံး 
မှုများေိုအသိတေားမဖင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး ကေပ်မတ် 
ရောငေ်ေွေ်န ်လိရုကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ေံှ ိမပညသ်မူျား၏ 
သေ်တမ်းသည် ေမ္ဘာရပါ်တွင် စံချနိ်မီသည့်  လူ့
သေ်တမ်းမဖစ်ရစရေးအတွေ် အာဟာေမပည့်ေသည့် 
စားရသာေ်ေုန်များအား ရေးနှုန်းသေ်သာစွာမဖင့်ေေှိ
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးမခင်းနှင့် ေျန်းမာသည့်ရနထိုင် 
စားရသာေ်မှုပုံစံ ရနထိုင်စားရသာေ်နိုင်ရေးအတွေ် 
အသိပညာရပးမခင်းများေို ရောင်ေွေ်ရပးေမည်မဖစ် 
ရကောင်း။

မငွသုံးစွဲေှုေျား မလျှာ့ချနိုင်ေည်
မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးမမူရေးလပုင်န်းများ

ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိော ရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်  
ပတသ်ေ၍် လိအုပသ်ည့ ်တေိစ္ဆာနအ်စာများအား မပညပ်
နိငုင်မံျားမ ှတငသ်ငွ်းရနေမှုများေှရိကောင်း၊ နိငုင်အံတငွ်း 
တေိစ္ဆာနအ်စာများ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေးအတေွ ်စိေုပ်ျ ိုးရေး 
ထွေ်ေုန်များ ရပါများစွာေှိသမဖင့် တိေစ္ဆာန်အစာစပ်
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်၍ မပည်တွင်း၌ လုံရလာေ်
ရအာင် ထုတ်လုပ်မခင်းမဖင့် မပည်ပမှေယ်ယူသုံးစွဲမှုများ 
ရလျှာခ့ျနိငုပ်ပီး နိငုင်မံခားရင ွသုံးစွမဲှုများ ရလျှာခ့ျနိငုမ်ည်
မဖစ်ရကောင်း၊ စားရသာေ်ေုန်များအား မပည်တွင်း၌ 
သေ်သာရသာ ရေးနှုန်းများမဖင့် ဖူလုံရအာင်ထုတ်လုပ်
နိုင်မခင်းမဖင့် စားရသာေ်ေုန်ရေးနှုန်းများအား မပည်
သူများ ရေးသေ်သေ်သာသာမဖင့်  စားသုံးနိုင်ရေး
ရောင်ေွေ်နိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း။

ြျယ်ြျယ်ပြန့် ပြန့်မဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ
နိငုင်အံတေွ ်အဓေိေျသည့ ်စီးပွားရေးလပုင်န်း

များရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် SME နှင့် သမေါယမ 
လပုင်န်းများေိ ုရဖာရ်ောငရ်ပးေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ဖွံ့ပဖိုး
တိုးတေ်လျေ်ေှိသည့်  စေ်မှုနို င်ငံ ကေီးများ၌ပင်  

သမေါယမလုပ်ငန်းများေုိ ေျယ်ေျယ်မပန်မ့ပန့် ရောင်ေွေ် 
လျေ်ေှိရကောင်း၊ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်အလိုေ် 
SME နငှ့ ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေနလ်ို
ပပီး ထုတ်ေုန်များအား သမေါယမစနစ်မဖင့် တိုေ်ရိုေ်
ရောင်းချနိုင်မခင်းမဖင့် ေုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွေ် 
အေျ ိုးများစွာမဖစ်ထွန်းရစမည် မဖစ်ရကောင်း။

မပညသ်မူျားအသပိညာ မမင့မ်ားရေးနငှ့ပ်တ်သေ်၍ 
ပညာတတ်ရမမာေ်ေန် လုိအပ်ပပီး “အမျ ိုးသားစည်းေမ်း
အစ စာသင်ရေျာင်းေ” ဟု ပညာရေးရောင်ပုဒ်ေိှရကောင်း၊ 
အသိတေားနှင့်  အမျ ိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ေှိရအာင်            
ရမပာကေားထားမခင်းပင် မဖစ်ရကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ
ဥပရဒတွင် နိုင်ငံသားတိုင်း မသင်မရနေအရမခခံပညာ
များေိ ုသငက်ေားေမညမ်ဖစသ်ညဟ် ုမပဋ္ဌာန်းထားရကောင်း၊ 
သို့မဖစ်၍ နိုင်ငံသားတိုင်း ပညာသင်ကေားခွင့်ေုံးရှုံးမှုမေှိ
ရစရေးနှင့် ပညာေည်မမင့်မားရေးေုိ ဦးစားရပးရောင်ေွေ် 
ရနေမည် မဖစ်ရကောင်း။

မထာြ်ြံ့မကြးေျားမြးအြ်နိုင်မေး
ပညာေည်မမှင့်တင်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ ထိထိ  

ရောေ်ရောေ် ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်ေန် 
လိရုကောင်း၊ ေော၊ ေောမများအား ၎င်းတိုေ့ေှထိားသည့ ်
ဘွဲ့အေည်အချင်းများအလိုေ် ရထာေ်ပံ့ရကေးများ

ေိေိတို့နိုင်ငံေှိ ပြည်သူေျား၏သြ်တေ်းသည် 

ြေ္ဘာမြါ်တွင် စံချနိ်ေီသည့်

လူ့သြ်တေ်းပဖစ်မစမေးအတွြ်

အာဟာေပြည့်ေသည့် စားမသာြ်ြုန်ေျားအား

မေးနှုန်းသြ်သာစွာပဖင့်ေေှိမအာင် 

မဆာင်ေေြ်မြးပခင်းနှင့်

ြျန်းောသည့်မနထိုင် စားမသာြ်ေှုြုံစံ

မနထိုင်စားမသာြ်နိုင်မေးအတွြ် 

အသိြညာမြးပခင်းေျားြို

မဆာင်ေေြ်မြးေေည်ပဖစ်။
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ရပးအပ်နိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ယခု 
အခါစာသငရ်ေျာင်းများ မပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှေ်နရ်ောငေ်ေွ်
ချနိ်တွင် အရနှာင့်အယှေ်မပုလုပ်မခင်းနှင့် ဖျေ်ေီးမခင်း
များ မပုလုပ်လာသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ မိမိတို့
အရနမဖင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ ပညာတတ်
ရမမာေရ်စေနအ်တေွ ်ေညေ်ယွဖ်ငွ့လ်စှမ်ခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်ပတ်သေ်၍ ယခင်အစိုးေများ
ေ ရေးေွဲအတည်မပုခဲ့သည့် အမျ ိုးသား ပညာေည်                
မမင့်မားရေး အနှစ်(၃၀) နှစ်ေှည်စီမံေိန်းအတိုင်း 
ရောင်ေွေ်ရနမခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ စာသင်ရေျာင်းများ
မပနလ်ညမ်ဖငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး ရနှာင့ယ်ှေရ်ောင်ေေွရ်နမှု
များသည် တိုင်းမပည်ဖျေ်ရနသည့် လုပ်ေပ်မဖစ်ပပီး 
ေိုးေွားရသာ လုပ်ရောင်ချေ်မဖစ်ရကောင်း၊ အေိုပါ            
အဖျေ်လုပ်ငန်း ရောင်ေွေ်ရနမှုများေို ထိထိရောေ်
ရောေ ်ထနိ်းသမိ်းောေယွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း၊ အပုခ်ျုပ်
မှုပိုင်းေိုင်ော အားနည်းချေ်များနှင့် နိုင်ငံရေးေိုင်ော
ထိုးနှေ်ချေ်များရကောင့် အထင်အမမင်လွဲမှားမှုများ                
မဖစ်ရပါ်ပပီး CDM တွင်ပါေင်ခဲ့သည့် ေော၊ ေောမများ 
အရနမဖင့လ်ည်း သေေ်ိငုေ်ာရေျာင်းများသို ့ေေသ်ယွ်
သတင်းပိုရ့စလိရုကောင်း၊ ရေျာင်းများ မပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှ်
ချနိတ်ငွ ်ေော၊ ေောမများ လိအုပခ်ျေေ်ှပိါေ မဖည့တ်င်း
နိုင်ရေးအတွေ်လည်း ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များအရနမဖင့် နိုင်ငံအတွေ် လုပ်ငန်း
များ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်ဘေရ်ပါင်းစုမံ ှစဉ်းစားရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံရောင်းေျ ိုးအတွေ် အဓိေ
ထား ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း ရမပာကေားသည်။

ထိမောြ်စွာမဖာ်ထုတ်အမေးယူ
ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များ မဖစ်ကေသည့်                 

ဦးသိန်းညွန့်၊ မန်းပငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးေိုင်၊                 
ရစာဒန်နီယယ်၊ ရဒါေ်တာဗညားရအာင်မုိး၊ ဦးရေှေကေိမ်းနှင့် 
တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦးတ့ုိေ 
ယခင်အစိုးေလေ်ထေ်တွင် ငှားေမ်းအသုံးမပုခဲ့သည့် 
နိငုင်မံခားသားအကေရံပးများ ငှားေမ်းစေတိန်ငှ့ ်နုိင်ငံရတာ်
လံုခခုံရေး ေျ ိုးရပါေ်မှုေိစ္စေပ်များေုိ မပန်လည်စံုစမ်းရဖာ် 
ထုတ်သွားရေး၊ တေ္ကသုိလ်၊ ရောလိပ်နငှ့ ်အရမခခရံေျာင်း
များ ဖငွ့လ်စှခ်ျနိတ်ငွ ်ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျားစတိ်

ရအးချမ်းသာစွာ ပညာသင်ကေားနိုင်ရေးအတွေ် လုံခခုံ 
ရေးအစီအမံများချမှတ်၍ မပည်သူလူထုနှင့် လုံခခုံရေး
အဖွဲ့အစည်းများ ပူးရပါင်းရောငေ်ေွရ်ေး၊ တိငု်းမပညန်ငှ့ ်
ရေျာင်းသားများ၏ အနာဂတ်ေို ရနှာင့်ယှေ်ဖျေ်ေီး
သမူျားအား ထရိောေစ်ွာ ရဖာထ်တုအ်ရေးယရူေး၊  ဘဏ်
လုပ်ငန်းများ အေင်ရမပရချာရမွ့စွာ လည်ပတ်နုိင်ရေးနှင့် 
မပညသ်မူျား ယုကံေညမ်ှုေှလိာရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ေး၊ ေို
လာလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိခိုေ်မှု အနည်းေုံးမဖစ်ရအာင် 
ရောငေ်ေွရ်ေး၊ မပညတ်ငွ်းမပညပ် ေင်းနှီးမမှုပန်ှမံှုလပုင်န်း
များ အာမခံချေ်ေှိရစရေးအတွေ် လိုအပ်သည့်ေင်းနှီး 
မမှုပ်နှံမှုဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကေားချေ်များ 
မပဋ္ဌာန်းရပးရေး၊ တေ္ကသိလု၊် ရောလပိန်ငှ့ ်အရမခခပံညာ 
ရေျာင်းများတငွ ်အေညအ်ရသွးမပည့ေ်သည့ ်အားေစား
နည်းမပများ ထပမ်ခံန့်ထားရေး၊ ရမာငရ်တာနယစ်ပေ်နု ်
သယွရ်ေးလမ်းရကောင်း အေငရ်မပရချာရမွ့စွာ အသုံးမပု
နိုင်ရေး၊ ပမို့ေွာများ အမှိုေ်သိမ်းစနစ်နှင့် ရေစီးရေလာ
ရောင်းမနွရ်ေး ရေနတုရ်မမာင်းများ စနစတ်ေျေှရိစရေး၊ 
ေထီေွသ်ီးနှမံျားအတေွ ်စိေုပ်ျ ိုးစေတိရ်ချးရငနွငှ့ ်စိေု ်
ပျ ိုးနည်းစနစ်များ ပံ့ပိုးရပးရေး၊ အရမခခံပညာစာသင် 
ရေျာင်းများတငွ ်သပိ္ပနံည်းေျ စိေုပ်ျ ိုးရေးပညာေပမ်ျား 
ထည့သ်ငွ်းသငက်ေားရပးရေး၊ တနသသာေတီိငု်းရဒသကေီး
ေိှ ေျွန်းများနှင့် ရေးလံရခါင်ဖျားရဒသများတွင် ရေျးလေ် 
ေျန်းမာရေးဌာနများ၊ ရေးေသုရေးစငတ်ာများဖငွ့လ်စှ်
ရပးရေး၊ ဘုန်းရတာ်ကေီးသင်ပညာရေးရေျာင်းများေို 
ေူညီရထာေ်ပံ့ရပးရေး၊ ရမာ်လပမိုင်-ရေး-ထားေယ် 
မီးေထားလမ်းရမပးေွဲနိုင်ရေး၊ မဟုတ်မမှန်သတင်းများ 
ထတုလ်ွှင့ရ်နမှုအရပါ် တေိျထရိောေစ်ွာ တုံမ့ပနရ်ောင ်
ေေွရ်ေး၊ တစန်စှတ်ာမပေ္ခဒနိတ်ငွ ်အများမပညသ်ရူုံးပတိ ်
ေေသ်တမ်တှမ်ခင်းေစိ္စတိုန့ငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ရေွးရနွးတငမ်ပ
ကေသည်။

တငမ်ပချေမ်ျားနငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပု ်
ချုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာ ်ောေယွရ်ေး ဦးစီး
ချုပ်ေ အားေစားေဏ္ဍနှင့်ပတ်သေ်ပပီး မမန်မာ့
အားေစား မပနလ်ညမ်မငှ့တ်ငရ်ေးအတေွ ်ေျန်းမာရေး
နငှ့ ်အားေစားေနက်ေီးဌာနမ ှတာေနေ်ှသိမူျားနငှ့ ်ရတွ့ေု ံ
ရေွးရနွးပပီးမဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်
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များတငွ ်ပွကဲေည့စ်ငန်ငှ့ ်မတီာ ၄၀၀ ရမပးလမ်းပါ ရဘာလုံး
ေွင်းများ တည်ရောေ်ရပးေန် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ ထို့မပင် မိုးလုံရလလုံ အားေစားရုံများ၊ ဒိုင်ဗင် 
ထုိးစင်ပါ ရေေူးေန်များ တည်ရောေ်ရပးေန် စီမံရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ အရေှ့ရတာင်အာေှ အားေစား
ပပိုငပ်ွတဲငွ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အားေစားအေင့အ်တန်းမမင့်
မားလာရစေန ်အားေစားသမားများအတေွ ်ကေံခ့ိငုရ်ေး 
နည်းမပများနှင့် အားေစားစနစ်နည်းမပများခန့်အပ်ပပီး 
ရလ့ေျင့်ရောင်ေွေ်နုိင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ 
ထ့ုိမပင် မပည်သူလူထု ေျန်းမာရေးလှုပ်ေှားမှုများ ရောင်ေွေ် 
နုိင်ေန်အတွေ် ပမို့နယ်များအလုိေ် လမ်းရလျှာေ်နုိင်သည့် 
ဧေိယာများသတ်မှတ် မပုလုပ်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
စာသငရ်ေျာင်းများတငွ ်အားေစားနည်းမပ ောယေော
များ ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွေ် သေ်ေိုင်ောတေ္ကသိုလ်၊ 
ရောလိပ်များတွင် ောယေောများ ပိုမိုရလ့ေျင့် ရမွး
ထုတ်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း။

စာရပသငက်ေားရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် အရမခခပံညာ
ရေျာင်းများတငွ ်ရောင်းမနွစ်ွာ စာရပသငက်ေားရပးနိငု်
မှသာ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများအရနမဖင့် အေင့်မမင့် 
ပညာေပ်များေို ရောင်းမွန်စွာ ရလ့ေျင့်သင်ကေားနိုင်
မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ေော၊ ေောမများအရနမဖင့ ်
အရမခခံပညာအေင့်တွင် အရလးထား၍ ရလ့ေျင့်သင် 
ကေားရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း။

အလားတူ ပမို့ေွာ စည်ပင်သာယာရေးေိစ္စေပ်များ 
နငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ အမှိုေသ်မိ်းစနစ ်ရောင်းမနွပ်ပီး ရေနတု ်
ရမမာင်းများ ရေစီးရေလာရောင်းမနွရ်စေန ်ရောငေ်ေွ်
ေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ အမှိုေစ်နွ့်ပစမ်ှုနငှ့ ်ပတသ်ေ်၍ လထူု
ေိုအသိပညာရပးပပီး မပည်သူလူထုပူးရပါင်းပါေင်လာ

ရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ တာေန်ေှိသည့် 
ဌာနများအရနမဖင့်လည်း အမှိုေ်စွန့်ပစ်သည့်စနစ်နှင့် 
အမှိုေသ်ိမ်းသည့်စနစ်တိုေ့ို ပိုမိရုောင်းမွန်လာရအာင် 
ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

စားသုံးေီထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ ေီထွေ်
သီးနှံများကေိတ်ခွဲောတွင် အေင့်မမင့်နည်းပညာများ 
အသုံးမပုနိုင်ရအာင် စီမံရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
ေီထွေ်သီးနှံများ အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင် ရောင်ေွေ်
ရပးေမည့အ်မပင ်မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်၊ ရမမဩဇာနငှ့ ်နည်း
ပညာများရထာေ်ပ့ံရပးေန်လုိရကောင်း၊ အထွေ်နှုန်းတုိး၍ 
နည်းပညာမမင့ထ်တုေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပုန်ိငုမ်သှာ စိေုပ်ျ ိုး
သည့်ရတာင်သူများ ေင်ရငွပိုမိုေေှိမည်မဖစ်ပပီး လူမှုဘေ 
တိုးတေ်မမင့်မားလာမည်မဖစ်ရကောင်း။

ဘုန်းရတာ်ကေီးသင် ပညာရေးရေျာင်းများနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ဘုန်းရတာ်ကေီးသင်ပညာရေးရေျာင်းများ 
သည ်မမနမ်ာပ့ညာရေးစနစအ်တေ်ွ ရခတအ်ေေေ်ေ်
များစွာ အရထာေ်အေူမပုခဲ့ရကောင်း၊ ဘုန်းရတာ်ကေီး
သငပ်ညာရေးရေျာင်းများ အေငရ်မပစွာ ပညာသငက်ေား 
နိုင်ရေးအတွေ် လိုအပ်သည်များေို ပံ့ပိုးရောင်ေွေ်
သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ေောေန်၊ သူနာမပုများ ခန့်ထား
ရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လိအုပလ်ျေေ်ှသိည့ရ်နောရဒသများ
တွင် မဖည့်ေည်းရပးနုိင်ရေးအတွေ် သေ်ေုိင်ောေျန်းမာ 
ရေးနငှ့ ်အားေစားေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်ရပါင်းစပည်ှနိှိုင်းရပး
သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ အများမပည်သူရုံးပိတ်ေေ်များ 
သတ်မှတ်ောတွင်လည်း နိုင်ငံဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်မှုအတွေ် 
ရမျှာမ်နှ်းော လပုင်န်းရောငေ်ေွမ်ှုများ မထခိိေုရ်အာင ်
နိငုင်တံောနငှ့ ်နှိုင်းယဉှစ်ဉ်းစား ရောငေ်ေွသ်ွားေမည်
မဖစ်ရကောင်း မှာကေားခဲ့သည်။
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မန္တရလးတိငု်းရဒသကေီး မဟာရအာငရ်မမပမို့နယ်
ေှိ ေတနာပုံခန်းမ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားေို ရမလ ၁၇ ေေ်
နနံေပ်ိငု်းတငွ ်ေျင်းပမပုလပုေ်ာ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်ဖွင့်လှစ်
ရပးသည်။

အခမ်းအနားသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့ ် ဇနီး 
ရဒါ်ကေူကေူလ၊ှ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီင်
များမဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်းနှင့် ဇနီး၊ 
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထဋွ၊် မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများမဖစက်ေသည့ ်ဦးရအာင်
နိုင်ဦး၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊               
ဦးရမာငရ်မာငအ်နု်း၊ မန္တရလးတိငု်းရဒသကေီး စမီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ေို၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးရအာင်နှင့် ဇနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်း

ေေနာပုံခန်းမ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၁၇ - ၅ - ၂၀၂၁ )

စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ေိုေိုဦး၊ ဌာနေိုင်ော
တာေနေ်ှသိမူျား၊ လမူှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊  တိငု်းေင်းသား
အဖဲွ့များ၊ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ဖိတ်ကေားထားသည့် ဧည့်သည် 
ရတာ်များ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ ေတနာပုခံန်းမအား နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ်ေီင၊် ပိုရ့ောငရ်ေးနငှ့ ်ေေသ်ယွရ်ေးေနက်ေီး 
ဌာန မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဗိလုခ်ျုပက်ေီး တငရ်အာငစ်န်း၊ 
မန္တရလးတိငု်းရဒသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးရမာင်ေုိ၊ မမန်မာစီးပွားရေးရော်ပုိရေးေှင်း ဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီးညိုရစာနှင့် မန္တရလးပမို့ရတာ် စည်ပင်သာ 
ယာရေးရော်မတီ ဥေ္ကဋ္ဌ ပမို့ရတာ်ေန် ဦးရေျာ်ေန်းတို့
ေ ဖဲကေိုးမဖတ်ဖွင့်လှစ်ကေသည်။ 

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်ေ ေတနာပုံခန်းမေိုင်းဘုတ်အား စေ်
ခလတုန်ှပိဖ်ငွ့လ်စှပ်ပီး ခန်းမေမ္ပည်းရမာေ်နွ်းအား အရမွှး
နံ့သာေည်များမဖင့် ပေ်ဖျန်းော ဖွင့်ပဲွအထိမ်းအမှတ်အမဖစ ်
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အမှတ်တေ စုရပါင်းဓာတ်ပုံရိုေ်ေူးကေသည်။

အဆင့်ေီေီ မဆာင်ေေြ်မြးနိုင်
ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အဖငွ့အ်မှာ
စေားရမပာကေားောတွင် မန္တရလးပမို့သည် လမ်းပန်း
ေေ်သွယ်မှု အချေ်အချာေျသည့်ရနောတွင် တည်ေိှပပီး 
မမနမ်ာနိငုင်အံထေပ်ိငု်း ေနုစ်ညေ်ူးသန်းရောင်းေယရ်ေး
ဗဟိမုဖစရ်ကောင်း၊ အရမခခအံရောေအ်အုမံျား ဖွံ့ပဖိုးလာ
မှုနှင့်အတူ စီးပွားရေးဖံွ့ပဖိုးတုိးတေ်ရနသည့် ပမို့ကေီးတစ်
ပမို့မဖစ်ရကောင်း၊ ယရန့ဖွင့်လှစ်လုိေ်သည့် ေတနာပံုခန်းမ
ကေီးသည် မန္တရလးနှင့်အနီးေန်းေျင်တွင် ရနထုိင်ကေသည့် 
တိုင်းေင်းသားမပည်သူလူထု၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ 
ယဉ်ရေျးမှုစသည့် အခန်းေဏ္ဍများအတွေ် လူရနမှု 
အေင့်အတန်း ပိုမိုမမင့်မားတိုးတေ်ရစပပီး ရောင်းမွန် 
ရသာ ေန်ရောင်မှုလုပ်ငန်းများေုိ အေင့်မီမီရောင်ေွေ်
ရပးနုိင်ရသာ ခန်းမအရောေ်အအံုကေီး တစ်ခုမဖစ်ရကောင်း။

အမေပူေရခတ်တွင် ရေှေပမို့ရတာ်ေို “အမေပူေ”၊ 
နန်းပမို့ရတာ်ေို “မမနန်းဘုံစံ”၊ ရေှေနန်းရတာေ်ို “ရအာင်
နန်းစေံာ” ဟ ုရခါ်ရေါ်ခဲက့ေပပီး ေတနာပု(ံမန္တရလး) ရခတ်
တငွ ်ရေှေပမို့ရတာေ်ိ ု“ေတနာပု”ံ၊ နန်းပမို့ရတာေ်ိ ု“ရလး

ေျွန်းရအာင်ရမမ”၊ ရေှေနန်းရတာ်ေို “မမနန်းစံရေျာ်” ဟု
အသီးသီး ရခါ်ရေါ်ခဲ့ကေရကောင်းနှင့် မန္တရလးပမို့စတင်
တညရ်ထာငစ်ဉေ် “ေတနာပု”ံဟ ုအမညသ်မတုခ်ဲရ့သာ ်
လည်း ရနာင်အခါ “မန္တရလးရတာင်” ေုိအစဲွမပု၍ “မန္တရလး” 
ဟအုမညရ်မပာင်းလရဲခါ်ရေါ်လာခဲက့ေသညေ်ိ ုမတှသ်ား
ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ သေ္ကောဇ် ၁၂၂၁ ခုနှစ်တွင် မန္တရလး
ေတနာပုံရနမပည်ရတာ်ကေီးေို တည်ရထာင်ခဲ့သည့် 
အတွေ် “ အုတ် ေျစ် ရေျာ် ရအး မန္တရလး” ဟုလည်း 
မှတ်ယူခဲ့ကေပပီး မမန်မာနိုင်ငံ၏ မင်းရနမပည်ရတာ်မဖစ်ခဲ့
သည့ ်အားရလျာစ်ွာ ထီးသုံးနန်းသုံး ရေါဟာေအပါအေင ်
ယဉ်ရေျးမှုအရမွအနှစ်များ၊ ရေှးရဟာင်းသမိုင်းေင် 
အရောေ်အအုံအများအမပား ေျန်ေှိခဲ့သည့် ပမို့ရတာ်
တစ်ခုလည်းမဖစ်ရကောင်း။

ပေန်ော့လြ်ေှုအနုြညာေျား
မန္တရလးေတနာပုံရခတ်တွင် မမန်မာ့လေ်မှု အနု 

ပညာများမဖစ်ရသာ ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ပန်းေန်၊ ပန်းရတာ့၊ 
ပန်းပွတ်ပညာေပ်များ၊ ရကေးထည်မဖင့်မပုလုပ်ရသာ ပန်းတဉ်း 
လုပ်ငန်း၊ ရေျာေ်ေစ်ပညာမဖစ်ရသာ ပန်းတရမာ့လုပ် 
ငန်းများ၊ မနှစ်ရီေှေချလပုင်န်း၊ ပန်းထမိလ်ပုင်န်း၊ ပိုးထည်
လုပ်ငန်း၊ ရေှေချည်ထိုးလုပ်ငန်း၊ မျေ်ပါးခတ်လုပ်ငန်းစ
သည့ ်မမနမ်ာလ့ေမ်ှုအနပုညာများ ထနွ်းေားခဲသ့ညေ်ိ ု
ရတွ့ေိှေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မင်းတုန်းမင်းကေီးသည် သာသနာ 
ေို ရလးစားရသာမင်းမဖစ်သည့် အားရလျာ်စွာ ၁၂၃၃ ခု
နစှတ်ငွ ်ပဋိေတသ်ုံးပုေံိ ုပဉ္စမသဂသါယနာတငပ်ပီးရနာေ ်
ရေျာေမ်ပား ၇၂၉ ချပရ်ပါ်တငွ ်ေမ္ပည်းအေ္ခောတငပ်ပီး 
မဟာရလာေမာေဇနိ ်ေသုိလုရ်တာဘ်ေုားေန်းအတငွ်း 
စိုေ်ထူေိုးေွယ်ခဲ့ရကောင်း၊ ဘုေားေန်းအတွင်းေှိ နှစ် 
၁၅၀ နီးပါးသေတ်မ်းေှပိပမီဖစသ်ည့ ်ပဋိေတရ်ေျာေစ်ာ
များေိ ုေမ္ဘာအ့ကေီးေုံးစာအပုက်ေီးဟ ုယနူေစ်ေိအုဖွဲ့
ေ Memory of the World Register စာေင်းတငွ ်သမိငု်း
အရမွအနှစ်တစ်ခုအမဖစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ စာေင်းသွင်းခံခဲ့
ေမှုသည် မန္တရလးပမို့၏ နေ်ရှိုင်းရသာယဉ်ရေျးမှုေို 
မမနမ်ာသာမေ ေမ္ဘာေပါ အသအိမတှမ်ပုမခင်းမဖစသ်ည်
ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် တုိင်းတစ်ပါး ေျူးရေျာ်သိမ်းပုိေ် 
မှုခံခဲ့ေော နန်းတွင်းလေ်ော ပစ္စည်းများေိုဖျေ်ေီး၍ 
အချ ို့ေိယုရူောငသ်ွားခဲက့ေပပီး ဒတုယိေမ္ဘာစစအ်တငွ်း

ယမန့ဖွင့်လှစ်လုိြ်သည့်

ေတနာြံုခန်းေကြီးသည်

ေန္တမလးနှင့်အနီးေန်းြျင်တွင် မနထုိင်ကြသည့် 

တိုင်းေင်းသား ပြည်သူလူထု၏

စီးြွားမေး၊ လူေှုမေး၊ ယဉ်မြျးေှုစသည့် 

အခန်းြဏ္ဍေျားအတွြ် 

လူမနေှုအဆင့်အတန်း

ြိုေိုပေင့်ေားတိုးတြ်မစပြီး မြာင်းေွန်မသာ 

ေန်မဆာင်ေှုလုြ်ငန်းေျားြုိ အဆင့်ေီေီ 

မဆာင်ေေြ်မြးနိုင်မသာ

ခန်းေအမဆာြ်အအုံကြီးတစ်ခုပဖစ်။
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တွင် ဗုံးဒဏ်ရကောင့် မီးရလာင်ေျွမ်းခဲ့ေသမဖင့် စစ်ရဘး
စစ်ဒဏ်ေိုခံစားခဲ့ေရသာ်လည်း ရိုးောအရမွအနှစ်များ 
လေေ်င့ေ်မ်းနိငုသ်ည့ ်မန္တရလးပမို့သည ်လတွလ်ပရ်ေး
ေေှပိပီးချနိမ် ှယရန့အထ ိဘာသာရေး၊ ယဉရ်ေျးမှု၊ ပညာ 
ရေးနှင့် စီးပွားရေးအဓိေဗဟိုချေ်အမဖစ် ေေ်လေ်
တည်ေှိခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ရေှးောလေပင် 
မန္တရလးပမို့သည် ေမ္ဘာတွင် လူသိများသည့်အတွေ် 
အဂသလန်နိုင်ငံမှ စာရေးေောတစ်ဦးမဖစ်သူ “ဘီသီယာ 
ရမေခီရိေုာ” Bithia Mary Croker (U.K)ေ The Road 
To Mandalay – Tale Of Burma ေိုသည့် စာအုပ်ေို 
၁၉၁၇ ခနုစှတ်ငွထ်တုရ်ေခဲပ့ပီး အေိပုါရခတေ် မန္တရလး
ပမို့၏ ကေီးေျယ်ခမ်းနားမှု၊ သာယာလှပမှု၊ ယဉ်ရေျးမှု 
အေင့အ်တန်းမမင့မ်ားမှုများေိ ုရဖာည်ွှန်းရေးသားထတု်
ရေခဲေ့ာ လကူေိုေမ်ျားသည့အ်တေွ ်အကေမိက်ေမိထ်ပမ် ံ
ထုတ်ရေခဲ့ေရကောင်း၊ ထို့အမပင် အရမေိေန်နိုင်ငံသား 
ရတးဂီတပညာေှင်တစ်ဦးမဖစ်သည့် “အုိရလ စပိခ်-စ်” Oley 
Speaks ေ On The Road To Mandalay ေိုသည့် 
သခီျင်းေိ ု၁၉၀၇ ခနုစှတ်ငွ ်ရေးသားစပေ်ိခုဲေ့ာ မန္တရလး
ပမို့ေုိရဖာ်ညွှန်းရသာ ရအာင်မမင်သည့်သီချင်းအမဖစ် ေမ္ဘာ 
တွင် လူသိများနာမည်ကေီးခဲ့သည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။

မန္တရလးဟုေိုလိုေ်ပါေ ဂီတစာေို အရေျာ် 
အရမာ်ဟုေိုေမည့် အလေသာရေျာ်စွာဘွဲ့ေ ေောကေီး 
ပမို ့မပငမိ်းပါမ ှမပည့စ်ုသံညဟ် ုေိေုမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေော 
ကေီး၏ ရတးဂီတမပုစုဖွဲ့ေိုမှုများသည် ယရန့ထေ်တိုင် 
ရခတမ်ေီ၊ဲ ရေျာက်ေားေ၊ဲ ဂန္ထေငရ်မမာေေ်မဲဖစရ်ကောင်း၊ 
အလားတ ူေောကေီးပမို့မပငမိ်းဟ ုရမပာလိေုပ်ါေ ေော 
ကေီးတို့စတင်တည်ရထာင်ခဲ့သည့် ပမို့မရတးဂီတအဖွဲ့
သည်လည်း ခွဲမခားလို့မေနိုင်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ယရန့ 
ဖငွ့ပ်ွအဲခမ်းအနားတငွ ်ပမို့မရတးဂတီအဖွဲ့ေ ပါေငရ်ဖျာ ်
ရမဖရပးနိငုပ်ါေရောင်းမနွမ်ညဟ် ုေန္ဒမပုခဲပ့ပီး ယခေုဲသ့ို့
ပါေင်ရဖျာ်ရမဖရပးသည့်အတွေ် အင်မတန်ေမ်းရမမာေ် 
ရေျးဇူးတင်ရကောင်း။

လူေျ ိုးမြါင်းစုံ သြ်ေင်လှုြ်ေှား
ေုန်းရဘာင်မင်းေေ် နန်းစုိေ်ော ေတနာပံုမန္တရလး 

ပမို့သည် နန်းအရောင်အရယာင်နှင့် ခမ်းနားသေဲ့သို့ 
ပမို ့မပငရ်လးေပတ်ငွလ်ည်း အရောင်းအေယမ်ျားမဖစထ်နွ်း
ော လူဦးရေ ၂ သိန်းခန့်အထိ ရနထိုင်ခဲ့ပါရကောင်း၊ 

မင်းတုန်းမင်းလေ်ထေ် မန္တရလးပမို့မပင်ရလးေပ်တွင် 
အဂသလပိ၊် မပငသ်စ၊် အတီလ၊ီ ရပါ်တဂူ၊ီ ယိုးဒယား (ထိငု်း)၊ 
တရုတ်စသည့် လူမျ ိုးရပါင်းစုံသေ်ေင်လှုပ်ေှားခဲ့ပပီး ရန 
ထိငုရ်ေးအတေွ ်အလပုအ်ေိငုန်ငှ့ ်လမူျ ိုးအမညအ်လိေု ်
ရနောချထားရပးခဲသ့ေဲသ့ို ့ေိုးေယွယ်ုကံေညမ်ှုအရနမဖင့ ်
လတွလ်ပစ်ွာ ေိုးေယွခ်ငွ့မ်ပုထားပပီး မမိတိိုေ့ိုးေယွေ်ာ 
ဘာသာအလိေု ်ရစတ၊ီ ပထုိုးနငှ့ ်ဘေုားေှခိိုးရေျာင်းများ
ေုိလည်း ရောေ်လုပ်ခွင့်မပုခ့ဲသည်ေုိ မှတ်တမ်းများအေ 
ရလလ့ာသေိှခိဲေ့ရကောင်း၊ မန္တရလးပမို့သည ်မမနမ်ာနိငုင်၏ံ 
အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ေှိသေဲ့သို့ မမန်မာ့ယဉ်ရေျးမှုတို့
စုရေးောရဒသလည်းမဖစ်ရကောင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံအလယ်
ပိငု်းနငှ့ ်အထေပ်ိငု်းရဒသများ၏ အဓေိစီးပွားရေးဗဟိ ု
ချေမ်ဖစပ်ပီး မတှတ်မ်းများအေ လဦူးရေ ၁ ဒသမ ၄ သန်း
ေှပိပီး ေိုးေယွယ်ုကံေညမ်ှုအရနမဖင့ ်ဗဒု္ဓဘာသာ ၉၃ ဒသမ 
၈ ောခိငုန်ှုန်း၊ ခေစယ်ာန ်သညု ဒသမ ၆ ောခိငုန်ှုန်း၊ ဟနိ္ဒူ 
သုည ဒသမ ၈ ောခိုင်နှုန်း၊ အစ္စလာမ် ၄ ောခိုင်နှုန်းနှင့် 
အမခား သုည ဒသမ ၈ ောခိုင် နှုန်းတို့ရပါင်းစည်းရနထိုင်
ကေသည့် ရနောရဒသလည်းမဖစ်ရကောင်း။

မမနမ်ာနိငုင်အံထေပ်ိငု်း၏ ယဉရ်ေျးမှုနငှ့ ်စီးပွား 
ရေးဗဟိခုျေမ်မဖစသ်ည့ ်မန္တရလးပမို့ကေီးတငွ ်ယခေုဲသ့ို့
ေတနာပံုခန်းမကေီး တည်ရောေ်ဖွင့်လှစ်ေမခင်းမှာ နုိင်ငံရတာ် 

ေိေိတို့တာေန်ယူေပခင်းသည်

အမေးမြါ်ြာလ

ခဏတာေျှ ပဖစ်မသာ်လည်း

တတ်နိုင်သေျှ မေသစီးြွား

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မအာင်၊ ြညာမေးြဏ္ဍတွင် 

မနာြ်ြျေြျန်ခဲ့ေမအာင်

ကြိုးစားမဆာင်ေေြ်သွားေည်ပဖစ်။
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စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတေမ်ှုနငှ့ ်ရဒသခမံျား၏ လမူှုစီးပွား
ဘေဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်မှုေို အရထာေ်အေူမဖစ်ရစေန်၊ 
နိငုင်ရံတာအ်ေင့ ်အခမ်းအနားကေီးများအပါအေင ်စီးပွား 
ရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးနှင့် ယဉ်ရေျးမှုေိုင်ောအခမ်း 
အနားများေျင်းပနိုင်ေန်၊ ပမို့ဂုဏ်ေျေ်သရေရောင် 
ခမ်းနားထည်ေါသည့်ခန်းမကေီးအမဖစ် တည်ေှိရနရစေန်
ေိုသည့် ေည်ေွယ်ချေ်များနှင့် ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုပမာဏ
များစွာမဖင့် တည်ရောေ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ မန္တရလး
ပမို ့တွင် တည်ရောေ်ထားေှိပပီးမဖစ်သည့် ခန်းမများေှိ
ပပီးမဖစ်ရသာ်လည်း တိုးပွားလာရသာလူဦးရေ၊ မမင့်မား
လာရသာ လူရနမှုအေင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေ်မှုအရပါ်အရမခခံ၍ လူဦးရေပိုမိုေင်ေံ့နိုင်သည့် 
ေျယေ်န်းမှု၊ ရခတမ်ေီန်းသစမ်ှု၊ နည်းပညာအသုံးချနိငု်
မှုများမဖင့် အရောင်းမွန်ေုံးရသာ ေန်ရောင်မှုများရပး
နိငုမ်ည့ ်ခန်းမကေီးတစခ်လုိအုပသ်ညေ်ိ ုရတွ့ေှေိရကောင်း၊ 
မမိေိိယုတ်ိငုလ်ည်း မန္တရလးတငွလ်လူားရမမာေခ်ဲမ့ခင်း
မဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် မိမိတတ်နိုင်သည့် အချနိ်တွင် 
၇၈ လမ်းနငှ့ ်၃၈ လမ်းရထာင့ယ်ခရုနောတငွ ်ယခေုဲသ့ို့

ခ့ံညားထည်ေါရသာ ခန်းမကေီးတစ်ခုအမဖစ် တည်ရောေ် 
နိငုေ်နအ်တေွ ်၂၀၁၆ ခနုစှေ်တည်းေ ေညေ်ယွေ်ုံးမဖတ်
ခဲ့ ပပီး အရောင်အထည်ရဖာ်ရစခဲ့ မခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ 
ေတနာပုံခန်းမကေီးအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၁၇ 
ေေ်ရန့တွင် ပန္နေ်တင်မဂသလာအခမ်းအနားမပုလုပ်၍ 
စတင်တည်ရောေ်ခဲ့ပပီး ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ နိုေင်ဘာ ၃၀ 
ေေ်ရန့တွင် တည်ရောေ်ပပီးစီးခဲ့ရကောင်း၊ မန္တရလး
ပမို့၏ အချေအ်ချာရနောတစခ်မုဖစသ်ည့ ်၇၈ လမ်း၊ ၃၈ 
လမ်းရထာင့် ရမမဧေိယာ ၆ ဧေရပါ်တွင် ရောေ်လုပ်
ထားေှိမခင်းမဖစ်ပပီး တည်ရောေ်ောတွင် မန္တရလးပမို့၏ 
ေျေ်သရေရောင် နန်းပမို့ မမန်မာမှုအသွင်အမပင်နှင့် ရခတ်မီ 
နည်းပညာများရပါင်းစပ်၍ ပမို့ရတာ်ဂုဏ်အဂသါေပ်နှင့်လုိေ် 
ဖေတ်င့တ်ယရ်စမည့ ်ဒဇီိငု်းများအမဖစ ်ပုရံဖာဖ်နတ်ီးပပီး
ခမ်းနားထည်ေါစွာတည်ရောေ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရကောင်း။

ြျင်းြမဆာင်ေေြ်နိုင်ေည်
ေတနာပုံခန်းမကေီးသည် လူဦးရေ ၁၂၀၀ ေင်ေံ့

ပပီး စီးပွားရေး၊ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် နည်းပညာ 
ပိုင်းေိုင်ော အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ(Workshop)များ၊ 
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အစည်းအရေး (Meeting)များ၊ ေငှမ်ပုေဟန်းခ ံနားထငွ်း
နားသအလှူပွဲ၊ မဂသလာရောင်ပွဲ၊ အထိမ်းအမှတ် ညစာ
စားပွဲ၊ အပငိမ့်ပွဲ၊ ပရဒသာေပွဲများ၊ ရတးဂီတရဖျာ်ရမဖပွဲ
များ စသည့်အခမ်းအနားပွဲများအမပင် ရဒသဖွံ့ပဖိုးရေး
ေစိ္စများ၊ ရေးရောင်းပွရဲတာမ်ျားနငှ့ ်နိငုင်တံောေနုစ်ည ်
မပပွမဲျားေိပုါ ေျင်းပရောငေ်ေွန်ိငုမ်ညမ်ဖစပ်ပီး ရခတမ်ီ
နည်းပညာများနှင့် ဓာတ်ရလှေား၊ စေ်ရလှေားများ၊ 
အသံပိုင်းေိုင်ောစနစ်များ၊ မီးသတ်စနစ်နှင့် လုံခခုံရေး
စနစ်များေိုပါ ထည့်သွင်းတည် ရောေ်ထားရကောင်း။

မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေုန်းရဘာင်မင်းေေ် ပမို့တည်
နန်းတည်ော မဖစ်ခဲ့သည့် မန္တရလးပမို့သည် သမိုင်း
အစဉ်အလာေှိမှုနှင့် ယဉ်ရေျးမှုအစဉ်အလာကေီးမားမှု
များမဖင့် ထင်ေှားသည့် ပမို့တစ်ပမို့လည်းမဖစ်ရကောင်း၊ 
ထို့အမပင် မန္တရလးပမို့နှင့် အနီးတစ်ေိုေ်ရဒသများသည် 
နိုင်ငံမခားခေီးသွားဧည့်သည်များ ေင်ထွေ်သွားလာမှု
များမပားရသာ ရဒသမဖစသ်ည့အ်တေွ ်ပမို့ရတာအ်ဂသါေပ်
နငှ့ ်လိေုရ်လျာညရီထမွဖစရ်စမည့ ်ပမို့ေျေသ်ရေရောင ်
ခန်းမကေီးတစ်ခုေို ရအာင်မမင်စွာဖွင့်လှစ်ရပးနိုင်မခင်း
မဖစသ်ည့အ်တေွ ်များစွာဂဏုယ် ူေမ်းရမမာေမ်ရိကောင်း၊ 
ယခုလေ်ေှိေတနာပုံခန်းမကေီးနှင့် ေပ်လျေ်တည်ေှိ
သည့် ၃၈ လမ်း ရဖာေ်လုပ်ထားရသာရမမဧေိယာသည် 
ရေှးယခင်ေတည်းေ တပ်ပိုင်ရမမမဖစ်ပပီး အများမပည်
သူ အသုံး မပုနိုင်ေန်အလို့ငှာ လမ်းမကေီးမဖတ်သန်း
ရဖာေ်လုပ်နိုင်ရေးအတွေ် မိမိတာေန်ယူသည့်အချနိ်
တွင် တပ်မရတာ်မှ ပမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရော် 
မတေီိ ုလွှရဲမပာင်းရပးခဲမ့ခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူေျွဲ
ေညေ်နစ်ေ်မှုဇနု ်(၂) အနီး ပမို့သစမ် ှေနေ်နု-်မန္တရလး
ေားလမ်းမေိ ုပတသ်ွားရနေမခင်းရကောင့ ်ေမ္ဘာေ့တနာ
ဘဏအ်နီးတငွေ်ှသိည့ ်တပမ်ရတာပ်ိငုေ်နတ်ိမုငရ်မမရပါ်
မဖတ်သန်း၍ လမ်းနှစ်ခုေေ်ပပီးရဖာေ်လုပ်နိုင်ရေး 
တင်မပလာခဲ့သည့်အတွေ် လွှဲရမပာင်းရပးခဲ့ော ယခု
ရဖာေ်လုပ်ထားရသာ ၁၁၇ လမ်းအမဖစ် မမင်ရတွ့ကေေ
မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ထို့အမပင် မန္တရလးရတာင်ရမခအနီး 
အိမ်ရမခ ၆၁၁ လုံး၊ အိမ်ရထာင်စု ၇၈၉ စုေှိသည့် ဘုန်း
ရတာ်တိုးေပ်ေွေ်ကေီးတစ်ခုလုံးသည် တပ်ပမို့စည်ပင်

ေန်တုိမင်နယ်ရမမအတွင်းတွင် ေိှသည့်အတွေ် ပမို့၊ ရဒသ 
ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတေရ်ေးနငှ့ ်အများမပညသ်မူျား၏ အေျ ိုးစီးပွား
တိုးတေ်ရစရေးအလို့ငှာ မိမိတို့မှ မန္တရလးတိုင်းရဒသ
ကေီးအစိုးေအဖွဲ့ထ ံလွှရဲမပာင်းရပးခဲပ့ပီးမဖစသ်ည့အ်တေွ ်
လရူနမှုအေင့အ်တန်း မမင့မ်ားရေး၊ ပမို့မပဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်
ရေး၊ လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုအေင်ရမပရချာရမွ့ရစရေး
နှင့် ပမို့ေွေ်ပံုစံ စနစ်တေျ မဖစ်ရစရေးတ့ုိအတွေ် အရထာေ် 
အေမူဖစရ်စခဲရ့ကောင်းေိလုည်း အသရိပးရမပာကေားလို
ရကောင်း။

သမိုင်းအစဉ်အလာကေီးမားပပီး စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုး
တိုးတေမ်ှု အလားအလာရောင်းများေှရိနသည့ ်မန္တရလး
ပမို ့တငွလ်ိအုပလ်ျေေ်ှသိည့ ်အရမခခအံရောေအ်ဦများ 
ယခေုဲသ့ို ့တညရ်ောေရ်ပးမခင်းမဖင့ ်ရဒသခမံပညသ်မူျား
အရနမဖင့လ်ည်း မမိတိို၏့ စီးပွားရေး၊ လမူှုရေး၊ ပညာရေး၊ 
ယဉ်ရေျးမှုေိုင်ော အခမ်းအနားများေို ခမ်းနားထည်
ေါစွာ ရောင်ေွေ်နိုင်မည်မဖစ် ပပီး နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့ ပဖိုး
တိုးတေ်ရေးနှင့် ရဒသရနမပည်သူများ၏ ေဏ္ဍရပါင်းစုံ
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်စေနအ်တွေလ်ည်း တစတ်ပတ်စအ်ား
အရထာေအ်ေ ူမဖစရ်စမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုတ့ာေန်
ယူေမခင်းသည် အရေးရပါ်ောလ ခဏတာမျှ မဖစ်ရသာ် 
လည်း တတန်ိငုသ်မျှ ရဒသစီးပွားဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင၊် 
ပညာရေးေဏ္ဍတငွ ်ရနာေေ်ျမေျနခ်ဲေ့ရအာင ်ကေိုးစား
ရောင်ေွေ်သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မန္တရလးတိုင်းသည် 
ပဲ၊ နှမ်း၊ ငရုတ်အပါအေင် နှစ်ေှည်သီးနှံများ အဓိေထား
စိုေ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ပပီး ရေှေချည်ထိုး၊ ကေိုးကေီးချတိ်အပါ 
အေင် အထည်လုပ်ငန်းများ၊ ရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများ၊ 
လေ်မှုလုပ်ငန်းများ ေျယ်မပန့်စွာရောင်ေွေ်ရနသည့် 
တိုင်းတစ်ခုမဖစ်ရကောင်း၊ ရဒသထုတ်ေုန်ေို အရမခခံ
သည့် စေ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အမခားစေ်မှုလုပ်ငန်းများ   
များစွာ ရောငေ်ေွရ်နသည့အ်တေွ ်ရေခရံမမခရံောင်း
သည့ ်မန္တရလးတိငု်းသည ်နိငုင်ရံတာေ် အားေိုးေသည့ ်
စိေုပ်ျ ိုးရေး၊ ရမွးမမူရေးထတုေ်နုမ်ျားေိ ုအဓေိအရမခခံ
သည့် တန်းဖိုးမမင့်ထုတ်ေုန်လုပ်ငန်းများ မဖစ်ရစရေး 
ကေိုးစားရောငေ်ေွသ်ွားရစလိရုကောင်း ရမပာကေားသည။်
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး    
မင်းရအာင်လှိုင်သည် ရမလ ၁၇ ေေ်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 
မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအဖွဲ့
ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာနေိငုေ်ာေနထ်မ်းများအား တိငု်းရဒသကေီး 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ရီုံး၌ သွားရောေရ်တွ့ေု ံအမှာ
စေား ရမပာကေားသည်။

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတ ူရောငစ်ေီငမ်ျားမဖစက်ေသည့ ်ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး 
မိုးမမင့်ထွန်း၊ မပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများမဖစ်ကေသည့်             
ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရဒါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ 
ဦးရမာငရ်မာငအ်နု်း၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ) ဗိလုခ်ျုပ်
ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်
အောေှိကေီးများ၊ မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ေို၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်း
စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ေိုေိုဦး၊ တိုင်းရဒသကေီး
စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ ပမို့ရတာ်ေန်                       
ဦးရေျာေ်န်း၊ တိငု်းရဒသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ

မန္တတလးေိုင်းတဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အဖွဲ့ ေင်များနှင့်
ဌာနေိုင်ောေန်ေမ်းများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၇ - ၅ - ၂၀၂၁ )

အဖွဲ့ေင်များနှင့် ဌာနေိုင်ောေန်ထမ်းများ တေ်ရောေ်
ကေသည်။

ကြိုဆိုနှုတ်ဆြ်
နိုင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားအား  
တိငု်းရဒသကေီး စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌနငှ့ ်အဖွဲ့
ေင်များေ ကေိုေိုနှုတ်ေေ်ကေသည်။ ထို့ရနာေ်  
အစည်းအရေးခန်းမတငွ ်တိငု်းရဒသကေီးစမီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ေိုေ မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီး
အတွင်း လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ေျန်းမာရေး၊ ရဒသဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတေရ်ေးရောငေ်ေွမ်ှု အရမခအရနများ၊ COVID -19 
ရောဂါောေွယ်ရေး ထိုးနှံရောင်ေွေ်ထားေှိမှုအရမခ 
အရနများနငှ့ ်အရထရွထအွချေအ်လေမ်ျားေိ ုေငှ်းလင်း 
တငမ်ပပပီး ပမို့ရတာစ်ညပ်ငသ်ာယာရေးရောမ်တ ီဥေ္ကဋ္ဌ 
ပမို့ရတာ်ေန် ဦးရေျာ်ေန်းေ စည်ပင်သာယာရေး
လုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှုအရမခအရနများ၊ လျှပ်စစ်မီး
ဖူလုံရေး၊ ရေရပးရေရေးလုပ်ငန်းရောင်ေွေ်ရနမှုနှင့် 
ေေ်လေ်လုပ်ရောင်သွားမည့် အရမခအရနများေို 
ေှင်းလင်းတင်မပကေသည်။
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 ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အမှာ
စေားရမပာကေားောတွင် မန္တရလးပမို့ရတာ်သည် လွန်ခဲ့
သည့် ေယ်စုနှစ်ေတည်းေ စတင်ရမပာင်းလဲလာခဲ့ပပီး 
အဘေ်ဘေ်မှ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်လာခဲ့သည်ေိုရတွ့ေှိေ
ရကောင်း၊ ပမို့ရတာ်သန့်ေှင်း သာယာလှပရေးအတွေ် 
စညပ်ငသ်ာယာရေးလပုင်န်းများရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်မပည်
သမူျား၏ ပါေငမ်ှုသည ်အဓေိ အရေးကေီးပပီး မပညသ်မူျား
ေ တစ်ဦးချင်း ေိုယ်စီအသိမဖင့် ပါေင်ပါေ ပမို့ရတာ်
သည ်သန့်ေငှ်းသာယာရနမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ 
ရေထုတ်စနစ် အလွန်အားနည်းခဲ့သမဖင့် ရေကေီးရေလျှ ံ
မှုများ မဖစ်ရပါ်ရနသည်ေို ရတွ့ေှိေပပီး အမမန်ေုံးအရမဖ
ေှာမပုမပင်ေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရေစီးရေလာ 
ရောင်းမွန်ရေး၊ ရေရမမာင်းများ ပိတ်ေို့မှုမေှိရစရေး
အတွေ် ရေ၏ထုထည်၊ စီးေင်မှုနှင့် ရေစီးရကောင်း
တစ်ရလျှာေ် ရေရမမာင်းအေျယ်ပမာဏတ့ုိေုိ စနစ်တေျ 
တွေ်ချေ်ေန်လိုရကောင်း ၊  ရေ၏ထုထည် ကေီးမား  
သည်နှင့်အမျှ ၎င်းရေထုေို လွယ်ေူစွာ စီးေင်းရစနိုင်
ရေးအတေွ ်ရေရမမာင်းများ ရဖာေလ်ပုေ်ာတငွ ်အေျဉ်း
မ ှအေျယသ်ို ့တမဖည်းမဖည်းချင်း ေူးရမပာင်းရဖာေလ်ပု်
နိုင်ရေး တွေ်ချေ်လုပ်ရောင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။

တစ်ဧြအထွြ်နှုန်းတိုးမစမေး
ရေရပးရေရေးအတွေ် ရမမရအာေ်ရေ ရပးရေ

ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ ရမမရအာေ်ရေေို အတတ်နိုင်ေုံး 
ထုတ်ယူမသုံးစွဲရစလိုဘဲ ဧောေတီမမစ်နှင့် မမစ်ငယ်မမစ် 
တိုမ့ ှမမစရ်ေေိတုငယ်ေူာ သုံးစွနဲိငုရ်ေး လပုရ်ောငက်ေ
ရစလိုရကောင်း၊ မမစ်ရေတင်စီမံေိန်းများလုပ်ရောင်
ောတွင် လိုအပ်မည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများေို ေိုလာ
စနစ်မဖင့်  သုံးစွဲနိုင်ရေး လုပ်ရောင်ေန်လိုရကောင်း၊ 
မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီး၏ ေန်ဖူလုံမှုသည် ၆၈ ောခိုင် 
နှုန်းခန့်သာေှိသည့်အတွေ် မပင်ပမှ ေန်များေို ေယ်ယူ
စားသုံးရနေသည်ဟု သိေှိေရကောင်း၊ ေယ်ယူစားသုံးရန
ေသည့ ်ေန ်၄၀ ောခိငုန်ှုန်းခန့်ေိ ုဖလူုမံှုေှရိစရေးအတေွ ်
၁ ဧေ အထွေ်နှုန်းတိုးရစရေးနှင့် ရနွစပါးေေှိရအာင် 
စိေုပ်ျ ိုးေမညမ်ဖစပ်ပီး မမစရ်ေတင ်စမီေံနိ်းများမတှစေ်င့ ်
ရဒသ၏ လိအုပသ်ည့ ်သုံးရေနငှ့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေများေိ ုရပး
ရေနိုင်ပါေ ရဒသတိုးတေ်မှုနှင့် လူရနမှုဘေေို ပိုမို

အရထာေ်အေူ မဖစ်လာရစမည်မဖစ်ရကောင်း။
ထို့မပင် လေ်ေှိ ပမို့တွင်းလမ်းများ ချဲ့ထွင်ော၌  

ေိုင်ေယ်ရမာင်းနှင်ေန် လမ်းရကောင်းေို ထည့်သွင်း
စဉ်းစားပပီး ပလေ်ရဖာင်းနှင့် မျဉ်းေါအကေားတွင် ေိုင်
ေယလ်မ်းရကောင်း သတမ်တှထ်ည့သ်ငွ်းေနလ်ိရုကောင်း၊ 
အထွေ်နှုန်း တိုးပွားရအာင် စိုေ်ပျ ိုးရမမဧေ တိုးချဲ့
စိုေ်ပျ ိုးပါေ ရမမဧေအတွေ် အေုန်အေျများမည်   
မဖစ်သမဖင့် အထွေ်နှုန်းရောင်းမွန်ရအာင် လုပ်ရောင်
နိုင်မည့် စိုေ်ပျ ိုးရေး အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွား
ရအာင် လုပ်ရောင်ရပးကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရဒသ
တွင်းထုတ်ေုန်များေို ထုတ်လုပ်နိုင်မှသာလျှင် ရဒသ
တွင်း ရငွရကေးကေယ်ေမည်မဖစ်ပပီး တိုင်းရဒသကေီး၊ 
မပည်နယ် ထိုမှတစ်ေင့် တိုင်းမပည်ေို ကေယ်ေချမ်းသာ
လာရစနိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း။

လူသားအေင်းအပေစ်မြာင်းေေှိေန်
နိငုင်တံစခ်ဖုွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ ်လျှပစ်စမ်ီး

ဖူလုံေန်၊ လမ်းပန်း ေေ်သွယ်မှုရောင်းမွန်ေန်၊ ေေ်
သယွမ်ှုစနစရ်ောင်းမနွေ်နန်ငှ့ ်ေျန်းမာရေးနငှ့ ်ပညာရေး
စနစ်ရောင်းမွန်သည့်  လူသားအေင်းအမမစ်ရောင်းတို့
ေှိေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ လူသားအေင်းအမမစ်ရောင်းေေှိ

နိုင်ငံတစ်ခုဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မေးအတွြ် 

လျှြ်စစ်ေီးဖူလုံေန်၊ လေ်းြန်းဆြ်သွယ်ေှု

မြာင်းေွန်ေန်၊ ဆြ်သွယ်ေှုစနစ် 

မြာင်းေွန်ေန်နှင့် ြျန်းောမေးနှင့် 

ြညာမေးစနစ် မြာင်းေွန်သည့် 

လူသားအေင်းအပေစ်မြာင်းတ့ုိေိှေန် လုိအြ်၊

လူသားအေင်းအပေစ်မြာင်းေေှိေန်အတွြ် 

ြျန်းောမေး၊ ြညာမေးတို့ြို

အားမြးေေည်ပဖစ်။ 
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ေန်အတွေ် ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့ေို အားရပးေ
မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် လူသားအေင်းအမမစ်များ 
ထေွရ်ပါ်လာရစေန ်အလနွအ်ရေးကေီးသည့ ်ပညာတတ်
မျ ိုးေေ်သစ်များ ရပါ်ထွေ်လာရစရေး ပညာရေးေို 
အားရပးကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ 
ခုနှစ် ကေားမဖတ်သန်းရခါင်စာေင်းအေ အသေ် ၅ နှစ်
အထေ် လုံးေရေျာင်းမရနဖူးသူ ၈ ဒသမ ၁ ောခိုင်နှုန်း
ခန့်ေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် လုံးေစာသင်ကေားဖူးမခင်းမေှိ
သူများေို အသုံးလုံး ပညာသင်ကေားရပးနိုင်ရေး၊ စာ 
မတတ်ရမမာေ်သူ ပရပျာေ်ရေး စီမံချေ်များရေးေွဲ၍ 
ပညာရေးမပဿနာေို  အရမဖေှာကေေန်လိုအပ်မည်
မဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီအရနမဖင့်  အရမခခံပညာရေျာင်းများ 
မပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေး ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိပီး မသမာ
သူလူအုပ်စုအချ ို့ေ ရေျာင်းများမပန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင်
မှုမေှိရအာင် နည်းမျ ိုးစုံမဖင့် ရနှာင့်ယှေ်ရနကေသည်ေို 
ရတွ့မမင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့တိုင်းမပည်သည် 
သဘာေရဘးအန္တောယ်ရကောင့်မဟုတ်ဘဲ အသိဉာဏ်
ရခါင်းပါးသည့် လူတချ ို့ေ နိုင်ငံရတာ်၏ မျေ်နှာေို      
မကေည့်ဘဲ လုပ်ရောင်မှုများရကောင့် နစ်နာပျေ်စီးရန

ေသည်ေို  ေိုင်းေန်းရမဖေှင်း ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း ၊ 
ပညာသင်ကေားရေးတွင် ပညာရေးေန်ထမ်းများမဖင့်သာ
မေ အပုခ်ျုပရ်ေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ေိငု်းေန်းပါေင်
မသှာလျှင ်စတိရ်အးချမ်းသာစွာမဖင့ ်ပညာသငက်ေားနိငု်
မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ပညာရေးတွင် ရနာေ်ေျေျန်ရနခဲ့ 
ပါေ ရေေှည်တွင် တိုင်းမပည်အတွေ် ထိခိုေ်နစ်နာမှု
များစွာေှိနိုင်ရကောင်း၊ ပညာရေးေန်ထမ်းများအရနမဖင့် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျားေိ ုစာရပပညာ သငက်ေား
ရပးေန ်တာေနေ်ှရိကောင်း၊ ဒမီိေုရေစစီနစတ်ငွ ်မမိေိန္ဒ
နှင့် မေိုေ်ညီသည်များေှိနိုင်ရသာ်လည်း နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း
များအရနမဖင့ ်မမိတိို၏့ အလပုတ်ာေနန်ငှ့ ်မမိတိို၏့ ခစံား
ချေ်များေို ခွဲမခားသိမမင်ေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
ေမ္ဘာရပါ်ေှိ ဒီမိုေရေစီေျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတိုင်းတွင် 
အစိုးေေို ေန့်ေျင်သည်များေှိရသာ်လည်း နိုင်ငံ၏ 
စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊  ေျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ် 
ရေးတို့ေို ထိခိုေ်ရအာင် မလုပ်ရောင်ကေရကောင်းနှင့် 
မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျား၊ ရေးများေိ ုမီးရှို့မခင်း၊ 
နိငုင်ရံတာ၏် အပုခ်ျုပမ်ှုအရောေအ်အုမံျားေိ ုဗုံးခွဖဲျေ်
ေီးမခင်းများ၊ လမ်းပန်းေေ်သွယ်ရေး လမ်းရကောင်း
များေို နည်းမျ ိုးစုံမဖင့် မဖတ်ရတာေ်ပိတ်ေို့မခင်းများ 
လုပ်ရောင်ရနကေသည်ေို ရတွ့မမင်ရနကေေပပီး နိုင်ငံ 
ရတာ်၏ မျေ်နှာေိုမကေည့်ဘဲ လုပ်ရောင်ရနမခင်းများ
မဖစ်သမဖင့် စိုးေိမ်ပူပန်ရနကေေရကောင်း။

မေေျှမြးနိုင်ေေည်
မိမိတို့နိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းသည် 

ရေျးလေ်ရနသူများမဖစ်ပပီး စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးေို 
အဓိေလုပ်ရောင်ကေသမဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးသိပ္ပံ၊ 
ရောလပိ၊် တေ္ကသိလုတ်ိုေ့ိ ုရေေညှစ်မီေံနိ်းမဖင့ ်တိုးချဲ့
လပုရ်ောငက်ေေနလ်ိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေး
တွင် ရအာင်မမင်ရစေန် ရမမ၊ ရေ၊ နည်း၊ မျ ိုးတို့ေို  
ရောင်းမွန်ရအာင် လုပ်ရောင်ကေေမည်မဖစ်ပပီး ရခတ်
နှင့် ရလျာ်ညီသည့်  စိုေ်ပျ ိုး ရေးနည်းစနစ်များေို  
ရတာငသ်မူျားသို ့ရေမျှရပးနိငုေ်မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရမွးမမူ 
ရေးတွင် အထွေ်ရောင်းမွန်သည့်၊ ေျန်းမာသန့်ေှင်း
သည့် ရမွးမမူရေးစနစ်မဖစ်ေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း။

တပ်မရတာ်အရနမဖင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမို
ေရေစီရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် မဲမသမာမှု

စိုြ်ြျ ိုးမေးတွင် မအာင်ပေင်မစေန်

မပေ၊ မေ၊ နည်း၊ ေျ ိုးတို့ြို မြာင်းေွန်မအာင် 

လုြ်မဆာင်ကြေေည်ပဖစ်ပြီး

မခတ်နှင့်မလျာ်ညီသည့် စိုြ်ြျ ိုးမေး

နည်းစနစ်ေျားြို မတာင်သူေျားသို့

မေေျှမြးနိုင်ေေည်ပဖစ်၊

မေွးပေူမေးတွင် အထွြ်မြာင်းေွန်သည့်

ြျန်းောသန့်ေှင်းသည့် မေွးပေူမေးစနစ်

ပဖစ်ေန် လိုအြ်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်30

များအား သေ်ေိုင်ော တာေန်ေှိသူများေ ရမဖေှင်း 
ရောင်ေွေ်ရပးမှုမေှိမခင်းနှင့် နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေို 
အတင်းအဓမ္မေယူေန် ကေိုးပမ်းလာမှုအရမခအရနများ
ရကောင့ ်ယာယသီမ္မတ၏ တာေနလ်ွှအဲပမ်ှုအေ ဖွဲ့စည်းပုံ
အရမခခဥံပရဒ ၂၀၀၈ ခနုစှန်ငှ့အ်ည ီနိငုင်ရံတာ၏် တာေန်
ေုိ လွှရဲမပာင်းတာေန်ယူခ့ဲေရကောင်း၊ ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ေီိ ုဖွဲ့စည်းရောငေ်ေွေ်ာ ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်၊ ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်တို့ေိုချမှတ်၍ 
နိငုင်ရံတာေ်ိ ုဘေစ်ုဖံွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ကေိုးပမ်းစမီံ
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်နိငုင်ရံတာ်
ေိ ုရခတ္တတာေနယ်ထူနိ်းသမိ်းရနမခင်းသာမဖစပ်ပီး တာေန်
ယူရောင်ေွေ်ရနသည့် ောလအတွင်း အတတ်နိုင်ေုံး 
အရောင်းေုံးမဖစရ်အာင ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွသ်ွားမည်
မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အားေစားေဏ္ဍ အေင့်
မမှင့်တင်ရေးအတွေ်လည်း ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်သွား

မည်မဖစ်ပပီး အားေစားရအာင်မမင်မှုများမှတစ်ေင့် 
အမျ ိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ခုိင်မာမမင့်မားရေးေုိ ရောင်ေွေ် 
သွားေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် တိုင်းရဒသကေီး၊
မပည်နယ်နှင့် ပမို့နယ်အလိုေ် မီတာ ၄၀၀ ရမပးလမ်းပါ 
အားေစားေွင်းများ တည်ရောေ်သွားနုိင်ရေး  ရောင်ေွေ် 
လျေ်ေှိရကောင်း၊ ယခုရတွ့ေုံပွဲအပပီး၌လည်း မန္တရလး
ပမို ့ေှ ိအားေစားရု၊ံ ေငွ်းများအား သွားရောေက်ေည့ရ်ှု၍ 
လုိအပ်သည်များေုိ ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်မဖစ်ရကောင်း။

နိငုင်ံေ့နထ်မ်းများအရနမဖင့ ်နိငုင်ံေ့နထ်မ်းရောင်း
ပီသစွာ လုပ်ေိုင်ရောင်ေွေ်ကေေန်နှင့် အားလုံးပါေင်
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
ရဒသတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအရနမဖင့် မိမိ
ရဒသေို၊ မိမိတိုင်းမပည်ေို တိုးတေ်ရောင်းမွန်ရစလို
သည့်စိတ်ထား၍ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းရောင်း ပီသစွာမဖင့် 
လုပ်ေုိင်ရောင်ေွေ်သွားကေရစလုိရကောင်း ရမပာကေားသည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 31

တပ်မရတာ်၏ အဓိေတာေန်မှာ နိုင်ငံရတာ်              

ောေွယ်ေန်မဖစ်ပပီး တပ်မရတာ်သားတိုင်း၏ စွမ်းေည်

တိုးတေမ်မင့မ်ားရစရေးအတေ်ွ အတန်းပညာ၊ အတတ ်

ပညာများနှင့် ောထူးအေင့်နှင့်ရလျာ်ညီသည့် ရလ့ေျင့်

မှုများေို သင်တန်းရေျာင်းအသီးသီးတွင် ရလ့ေျင့်

သင်ကေားရပးလျေ်ေှိရကောင်းနှင့် မိမိတို့တစ်ဦးချင်း၏ 

တာေနမ်ျားေိ ုထမ်းရောငေ်ာတငွ ်စစသ်ားရောင်းပသီ

စွာမဖင့ ်တာေနေ်ိရုေျပနွစ်ွာ ထမ်းရောငက်ေေနလ်ိအုပ ်

ရကောင်း နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 

တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး               

မင်းရအာင်လှိုင်ေ ရမလ ၁၇ ေေ်  မွန်းလွဲပိုင်းတွင်          

သပိတ်ေျင်းတပ်နယ်မှ အောေိှ၊ စစ်သည်များနှင့် နယ်ရမမခံ 

တပမ်ရတာ ်တန်းမမင့သ်ငတ်န်းရေျာင်းမ ှသငတ်န်းသား

များအား ရတွ့ေုံအမှာစေားရမပာကေားစဉ် ထည့်သွင်း

ရမပာကေားသည်။

သပိေ်ေျင်းေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်များနှင့် နယ်တြမခံေပ်မတော်
ေန်းြမင့်သင်ေန်းတေျာင်းမှ သင်ေန်းသားများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် 

အမှာစေား
( ၁၇ - ၅ - ၂၀၂၁ )

တြ်မောြ်

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်

အတူ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင် ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) 

ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ 

တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ အလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချုပ် 

တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ေိုေိုဦးနှင့် သပိတ်ေျင်းတပ်နယ်မှ 

အောေှိ၊ စစ်သည်များ တေ်ရောေ်ကေသည်။

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ် 

ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရမပာကေားောတငွ ်

တပ်မရတာ်တွင်  ရလ့ေျင့်ရေးပိုင်းေိုင်ောများနှင့်  

ပတ်သေ်၍ စစ်သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းေည်မမှင့်တင်

ရပးေန်၊ မိမိတို့၏ တာေန်များေို ထမ်းရောင်ောတွင် 

အေညအ်ချင်းမပည့ေ်စွာထမ်းရောငန်ိငုရ်စရေး ယခေုဲသ့ို ့



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်32

သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကေားရပးရနေမခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ 

တပ်မရတာ် တန်းမမင့်သင်တန်းရေျာင်းများသည် စစ်သည် 

များ၏ တစ်ဦးချင်းစွမ်းေည်နှင့် အဖွဲ့လိုေ်စွမ်းေည်များ

ေို မမှင့်တင်ရပးရနသည့် ရေျာင်းများပင်မဖစ်ရကောင်း၊ 

သငတ်န်းများတေရ်ောေရ်နစဉအ်တငွ်း သငက်ေားရပး

သည့ ်ပညာေပမ်ျားေိ ုစနစတ်ေျရလေ့ျင့သ်ငယ်ထူား

ေှိမှသာလျှင် ရမမမပင်လေ်ရတွ့အရမခအရန၌ မှန်မှန်             

ေန်ေန်မဖင့် မပန်လည်အသုံးချနိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ 

စစ်ရမမမပင် တာေန်ထမ်းရောင်ောတွင် ကေ့ံခုိင်မှု မမပည့်ေ 

ပါေ တာေနေ်ိရုေျပနွစ်ွာ ထမ်းရောငန်ိငုမ်ညမ်ဟတု၍် 

တစဦ်းချင်း ရလေ့ျင့မ်ှုများနငှ့ ်အဖွဲ့လိေုရ်လေ့ျင့မ်ှုများ

ေို မှန်မှန်ေန်ေန် ရလ့ေျင့်ော တပ်မရတာ်သား           

တစဦ်းတငွ ်ေှသိင့ေ်ှထိိေုသ်ည့ ်ေျန်းမာကေံခ့ိငု ်သနစ်မွ်း

မှုများေှိရနေန် လိုရကောင်း။

ေွန်ပေတ်သည့်စိတ်ဆန္ဒ

အေည်အချင်းမပည့်ေသည့် စစ်သည်များနှင့်  

အေည်အချင်းမပည့်ေသည့် တပ်များမဖစ်ရစရေးအတွေ် 

မှာကေားောတငွ ်တပမ်ရတာသ်ားတိငု်းသည ်နိငုင်ရံတာ်

နငှ့ ်မပညသ်ေူိ ုောေယွမ်ညဟ်သူည့ ်မနွမ်မတသ်ည့စ်တိ်

ေန္ဒမဖင့် တပ်မရတာ်သို့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ရယာေ်၏ 

တုိေ်တွန်းချေ်မှမပါေိှဘဲ Volunteer ေင်ရောေ် အမှုထမ်း 

ကေသူများမဖစ်ရကောင်း၊ သင်တန်းရေျာင်းများမှ သင်ကေား 

ရပးလိုေ်သည့် ပညာေပ်များသည် သရဘာသဘာေေို 

သင်ကေားမပသရပးလိုေ်မခင်းသာမဖစ်သမဖင့် ရမမမပင်

လေ်ရတွ့ကေုံရတွ့လာေသည့် အခေ်အခဲများေို မိမိ

တို၏့ ထိုးထငွ်းကေေံမှုနငှ့ ်လိေုရ်လျာညရီထမွဖစရ်အာင ်

လပုရ်ောငက်ေေမည ်မဖစရ်ကောင်း၊ ကေုံရတွ့လာေသည့ ်

အခေ်အခဲများေို ေန်းစစ်ပပီး ရတွးရခါ်ရမမာ်မမင်မှုမဖင့် 

ရေျာ်မဖတ်နိုင်ရေးအတွေ် ဉာဏ်ပညာေို အသုံးချ               

နိုင်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထိုသို့အသုံးချနိုင်ရေးအတွေ် 

အသိပညာနှင့် မပည့်စုေံန်လိုအပ်သည့်အတွေ် မိမိတို့၏ 

အားလပခ်ျနိမ်ျားတငွ ်အေျ ိုးေှရိစမည့ ်စာအပုစ်ာရပများ

ေို ဖတ်မှတ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ စည်းေမ်းသည် တပ်မ 

ရတာ်၏ ရေျာရိုးမဖစ်သည့်အတွေ် အရသးအဖွဲေအစ 

စည်းေမ်းလိုေ်နာေမည်မဖစ်ော မိမိတို့တစ်ဦးချင်းနှင့် 

တပ်များ စွမ်းေည်မမင့်မားရေးအတွေ် ထုတ်မပန်ထား 

သည့ ်စည်းမျဉ်း၊ စည်းေမ်းများေိ ုလိေုန်ာရောငေ်ေွ်

ကေေမည်မဖစ်ရကောင်းနှင့် မှန်မှန်ေန်ေန်လုပ်ရောင်

ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာမှ အလုပ်လုပ်နိုင်မည် 

မဖစ်သည့်အတွေ် စစ်သည်တစ်ဦးချင်းအရနမဖင့် တပ်မ 

ရတာ်သားတစ်ဦးတွင် ေှိသင့်ေှိထိုေ်သည့် ေျန်းမာ  

ကေ့ံခုိင်မှုေိှေန်နှင့် ပင်ပန်းေင်းေဲမှုများေုိ ခံနုိင်ေည်ေိှရအာင် 

ရလ့ေျင့်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။

လေေ်ှ ိမမိတိိုန့ိငုင်၏ံ နိငုင်ရံေးမဖစရ်ပါ်ရမပာင်းလဲ

မှုအရမခအရနများနှင့် ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားောတွင် 

တပ်မရတာ်အရနမဖင့် မဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအရမခ 

အရနများအေ ယာယီသမ္မတ၏ တာေန်ရပးအပ်မှုနှင့်

အညီ နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များ လွှဲရမပာင်းတာေန်ယူ

ထမ်းရောင်ခဲ့ေရကောင်း၊ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမို           

ေရေစရီေွးရောေပ်ွတဲငွ ်မဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည့ ်ကေီးမားသည့ ်

မမဲသမာမှုများေိ ုရမဖေငှ်းရောငေ်ေွရ်ပးေန ်တပမ်ရတာ်

ေ တာေန်ေိှသူများထံသ့ုိ ဥပရဒနှင့်အညီ တင်မပရတာင်းေုိ 

ခဲ့ရသာ်လည်း ရမဖေှင်းရောင်ေွေ်ရပးမခင်းမေှိသည့် 

အမပင် နိုင်ငံရတာ်၏အာဏာေို အတင်းအဓမ္မေယူေန်

အထိ ကေိုးပမ်းလာသည့်အတွေ် ယခုအရမခအရနထိ 

တြ်ေမတာ်သားတိုင်းသည်

နိုင်ငံမတာ်နှင့် ပြည်သူြို

ြာြွယ်ေည်ဟူသည့် ေွန်ပေတ်သည့်

စိတ်ဆန္ဒပဖင့် တြ်ေမတာ်သို့

ေည်သူတစ်ဦးတစ်မယာြ်၏

တုိြ်တွန်းချြ်ေှေြါေိှေဲ

Volunteer ေင်မောြ်

အေှုထေ်းကြသူေျားပဖစ်။
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ရောေ်ေှိခဲ့ေမခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနမဖင့် 

နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်များေို လိုအပ်ချေ်အေ ရခတ္တ

တာေန်ယူထိန်းသိမ်း ရောင်ေွေ်ရနမခင်းသာမဖစ်ပပီး 

ဖွဲ့စည်းပု ံအရမခခဥံပရဒ ၂၀၀၈ ခနုစှန်ငှ့အ်ည ီထနိ်းသမိ်း

ရောငေ်ေွရ်နသညေ်ိ ုနားလည ်သရဘာရပါေက်ေေန ်

လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းေှိ  စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်              

ထုတ်မပန်ထားသည့် ပမို့နယ် ၇ ပမို့နယ်မှအပ အမခား

ပမို့နယ်များေို  အေပ်ဘေ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် မဖင့်  

ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပပီး အစိုးေအုပ်ချုပ်ရေး

ယန္တေား ပုမံနှအ်တိငု်း လညပ်တသ်ွားလာလျေေ်ှသိမဖင့ ်

မမိတိိုေ့ျော တာေနမ်ျားအလိေု ်ရေျပနွစ်ွာ ထနိ်းသမိ်း 

ရောင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်းနှင့် တပ်မရတာ်သည် 

နိုင်ငံရတာ်၏ အစိတ်အပိုင်း၊ မပည်သူ၏ အစိတ်အပိုင်း

မဖစ်သည့်အတွေ် စစ်သားရောင်းပီသစွာမဖင့် ရနထိုင်

လပုေ်ိငုရ်ောငေ်ေွက်ေေမညမ်ဖစေ်ာ တိငု်းမပညအ်ေျ ိုး၊ 

မပည်သူ့အေျ ိုးအတွေ် ေိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းေှိသရေွ့ 

ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 

ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်

သည် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေင်များမဖစ်ကေ 

သည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 

မုိးမမင့်ထွန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထွဋ်၊ မပည်ရထာင်စု

ေန်ကေီးများမဖစ်ကေသည့် ဦးရအာင်နုိင်ဦး၊ ရဒါေ်တာ ညွန့်ရဖ၊  

ရဒါေ်တာ သေ်ခုိင်ေင်း၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ မန္တရလးတုိင်း

ရဒသကေီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဦးရမာင်ေုိ၊ 

ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးရအာင်၊ 

ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ 

အလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချုပ်တုိင်းမှူး ဗုိလ်ချုပ်ေုိေုိဦးနှင့် 

တာေန်ေိှသူများနှင့်အတူ ရမလ ၁၈ ေေ် နံနေ်ပုိင်းတွင် 

မန္တရလးတုိင်းရဒသကေီး၊ အမေပူေေိှ  ပ့ုိရောင်ရေးနှင့်     

ြမန်မာ့မီးေေား လူစီးေွဲနှင့် ေုန်ေွဲစေ်ရုံ၊ ြမစ်ငယ်သို့
သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၈ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ေေ်သွယ်ရေးေန်ကေီးဌာန မမန်မာ့မီးေထား လူစီးတဲွနှင့် 

ေုန်တဲွစေ်ရံု၊ မမစ်ငယ်သ့ုိ သွားရောေ်ကေည့်ရှု စစ်ရေးသည်။

ေှင်းလင်းတင်ပြ

ဦးစွာ စေ်ရံုအစည်းအရေးခန်းမတွင် ပ့ုိရောင်ရေး

နှင့် ေေ်သွယ်ရေးေန်ကေီးဌာန မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 

ဗုိလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်းနှင့် မမန်မာ့မီးေထား ဦးရောင် 

ညွှန်ကေားရေးမှူး ဦးဘမမင့်၊ စေ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ

ဌာန အရထွရထွမန်ရနဂျာ ဦးတင်ရမာင်သန်းတ့ုိေ ေန်ကေီး 

ဌာန၏ ရနာေ်ခံသမုိင်းအေျဉ်း၊ မမန်မာ့မီးေထား၏ လုပ်ငန်း

တာေန်များ၊ စေ်ရံုများနှင့် ဌာနများအလုိေ် ေန်ထမ်းများ

ခန့်အပ်ထားမှု အရမခအရနများ၊ နုိင်ငံတစ်ေန်းမီးေထားများ

ရမပးေဲွရနမှု အရမခအရနများနှင့် တုိးချဲ့ ရမပးေဲွမည့် အရမခ 

အရနများ၊ မီးေထားလူစီးတဲွနှင့် ေုန်တဲွအသစ်များ
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တည်ရောေ်ခ့ဲမှုနှင့် ေေ်လေ် တည်ရောေ်ရနမှု

အရမခအရနများ၊ စေ်ရခါင်းများ မပုမပင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် 

မီးေထားလမ်းများ အေင့်မမှင့်တင်မခင်းလုပ်ငန်းများ 

ရောင်ေွေ်ရနမှုအရမခအရနများအား Power Point မဖင့် 

အသီးသီးေှင်းလင်းတင်မပကေသည်။

နှစ်မြါင်း ၁၄၀ သြ်တေ်းေိှပြီး

ေှင်းလင်းတင်မပမှုများအရပါ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်

ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ 

နုိင်ငံ၏ပ့ုိရောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ေထားပ့ုိရောင်ရေး 

လုပ်ငန်းသည် နုိင်ငံအား များစွာအရထာေ်အေူမပုသည့် 

သယ်ယူပ့ုိရောင်ရေးစနစ်ပင် မဖစ်ရကောင်း၊ မမန်မာ့မီးေထား

သည် နှစ်ရပါင်း ၁၄၀ သေ်တမ်းေိှပပီမဖစ်သမဖင့် အရေှ့ရတာင် 

အာေှနုိင်ငံများ၌ အိန္ဒယိနုိင်ငံပပီးလျှင် ဒုတိယသေ်တမ်း

အေင့်ေံုး မဖစ်ရသာရကောင့် ေထား ပ့ုိရောင်ရေးနှင့်

ပတ်သေ်၍ များစွာအရတွ့အကေုံေိှပပီးမဖစ်ရကောင်း၊ 

မီးေထားလမ်းများ ကေ့ံခုိင်ရောင်းမွန်ရေးအတွေ် အဓိေ

ဦးစားရပးရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ လမ်းတစ်ခုချင်း

အလုိေ် တုိင်းတာစစ်ရေးေန်လုိရကောင်း၊ မီးေထားလမ်း

များရောင်းမွန်မခင်းမေိှပါေ ေထားတဲွများပျေ်စီးရစပပီး 

ခေီးသွားလာမှုေုိ ကေန့် ကောမှုမဖစ်ရပါ်ရစသမဖင့် လမ်းများ

ရောင်းမွန်ရစရေး ေထားလမ်းများအား ထိန်းသိမ်း  

ရောင်ေွေ်ောတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စံချန်ိစံညွှန်းများ

အတုိင်း တိေျစွာလုိေ်နာ၍ ရေေှည်အတွေ် ဦးစားရပး

စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ လေ်ေိှရမပးေဲွရနသည့် 

မီးေထားများ တစ်နာေီလျှင် အနည်းေံုး ေီလုိမီတာ ၁၀၀ 

အထိ ခုတ်ရမာင်းရမပးေဲွနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း။

အြျ ိုးပဖစ်ထွန်းမစေည်

မီးေထားလမ်းေွန်ေေ်များနှင့်အတူ ေေ်သွယ်ရေး 

ေွန်ေေ်တစ်ခုေုိ ထည့်သွင်းတည်ရောေ်မခင်းမဖင့် အေျ ိုး 

မဖစ်ထွန်းရစမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မီးေထားစေ်ရခါင်းများနှင့် 

တဲွများ မပ မုပင်ထိန်းသိမ်းမခင်းနှင့် တည်ရောေ်မခင်းလုပ်ငန်း

များ၊ မီးေထားလမ်းများ မပုမပင်ထိန်းသိမ်းမခင်းနှင့် ထပ်မံ

တုိးချဲ့ ရဖာေ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းများတွင် မပည်တွင်းမှ

အင်ဂျင်နီယာပညာေှင်များေုိ အဓိေ အသံုးမပုရောင်ေွေ် 

၍ နည်းပညာများတုိးတေ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ေန်                       

လုိရကောင်း၊ မီးေထားစေ်ရခါင်းများနှင့် လူစီးတဲွ၊ ေုန်တင်

တဲွများအား မပည်တွင်းမဖစ်တည်ရောေ်နုိင်ရေး သုရတသန

မပု၍ နည်းပညာများ ရလ့လာရောင်ေွေ် ကေိုးပမ်းရနေန် 

လုိရကောင်း၊ ေထားတဲွများတည်ရောေ်ောတွင် လျှပ်စစ်

ေထားအထိ ဖံွ့ပဖိုးတုိးတေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်နုိင်ရေး 

အနာဂတ်အတွေ် ကေိုတင်စဉ်းစား ရောင်ေွေ်ရနေန်           

လုိရကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများလံုရလာေ်စွာေေိှရေး 

အတွေ် နုိင်ငံရတာ်မှ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ရနရောင်မခည်

စွမ်းအင်သံုး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံေိန်းများေုိ                      

စဉ်ေေ်မမပတ် အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ရပး

လျေ်ေိှရကောင်း၊ မီးေထားခေီးစဉ်များရမပးေဲွောတွင် 

ခေီးသည်များ အေင်ရမပစွာ ခေီးသွားရောေ်နုိင်ရေးအတွေ် 

ရောေ်ေိှထွေ်ခွာမှုများအချန်ိမှန်ရေးနှင့် မီးေထားလမ်း 

တစ်ရလျှာေ်နှင့် မီးေထားေပ်ေန်းများတွင် သန့် ေှင်းမှု             

ေိှရစရေး အပမဲမမပတ်ရောင်ေွေ်ရနေန်လုိရကောင်း၊                

မမန်မာ့မီးေထားေန်ရောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အရထာေ် 

အေူမဖစ်ရစေန်အတွေ် မီးေထားပုိင်ရမမများအား အေျ ိုး

ေိှစွာ အသံုးချနုိင်ရေး ရဖာ်ထုတ်ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း

မှာကေားသည်။

ေီးေထားစြ်မခါင်းေျားနှင့် လူစီးတွဲ၊

ြုန်တင်တွဲေျားအား ပြည်တွင်းပဖစ်

တည်မဆာြ်နိုင်မေး သုမတသနပြု၍

နည်းြညာေျား မလ့လာမဆာင်ေေြ်

ကြိုးြေ်းမနေန်လို၊ ေထားတွဲေျား

တည်မဆာြ်ောတွင် လျှြ်စစ်ေထားအထိ

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မအာင်မဆာင်ေေြ်နိုင်မေး

အနာဂတ်အတွြ် ကြိုတင်စဉ်းစား

မဆာင်ေေြ်မနေန်လို။
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တပ်မရတာ်အရနမဖင့် မပည်သူေရေွးချယ်ထား

သည့် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာမဖစ်

ရစေန ်နိငုင်ရံတာ၏်တာေနမ်ျားေိ ုဥပရဒနငှ့အ်ည ီရခတ္တ

တာေန်ယူထမ်းရောင်ရနမခင်းမဖစ်သမဖင့် ရပးအပ်လာ

သည့တ်ာေနမ်ျားေိ ုရေျပနွရ်အာင ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွ်

ကေေနလ်ိရုကောင်း၊ လေေ်ှမိဖစရ်ပါ်ရနသည့ ်အရမခအရန 

အေပ်ေပ်ေို ေင်မခင်သုံးသပ်ပပီး နိုင်ငံရတာ်အတွေ်                   

မမဖစ်သင့်တာ မမဖစ်ေရအာင် ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ကေေန် 

လိုရကောင်းနှင့် နိုင်ငံရတာ်နှင့် တပ်မရတာ်အရပါ် သစ္စာ 

ရစာင့်သိေမည်မဖစ်ရကောင်း နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ရမလ ၁၈ ေေ် 

မနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်အလယပ်ိငု်းတိငု်းစစဌ်ာနချုပ၊် မန္တရလး 

တပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရတွ့ေုံ

အမှာစေား ရမပာကေားစဉ် ထည့်သွင်းရမပာကေားသည်။

အလယ်ပိုင်းေိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ မန္တတလးေပ်နယ်မှ
အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၈ - ၅ - ၂၀၂၁ )

တြ်မောြ်

အေိုပါရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်

အတူ ဇနီး ရဒါ်ကေူကေူလှ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောင်စီေင်များမဖစ်ကေသည့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း 

နှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊ ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချုပ် ကေီးစိုးထွဋ် ၊  ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) 

ဗိုလ်ချုပ်ကေီးမိုးရအာင်နှင့် ဇနီး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်

ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများ၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်း

စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ေိုေိုဦးနှင့် မန္တရလး

တပန်ယမ် ှအောေှ၊ိ စစသ်ည၊် မသိားစမုျား တေရ်ောေ်

ကေသည်။

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ် 

ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရမပာကေားောတငွ ်

၂၀၂၀ မပည့န်စှ ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစ ီအရထရွထ ွရေွးရောေ ်
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ပွဲတွင် မဖစ်ရပါ်ခဲ့သည့် မသေသာဖွယ်မဲစာေင်းများနှင့် 

ပတသ်ေ၍် တပမ်ရတာမ် ှစစရ်ေးရောငေ်ေွခ်ဲရ့ကောင်း၊ 

မစဲာေင်းမှားယငွ်းမှုများေိ ုဒမီိေုရေစနီည်းလမ်းများနငှ့်

အည ီအတတန်ိငုေ်ုံး ရမဖေငှ်းရောငေ်ေွေ်န ်ကေိုးစားခဲ့

ရသာလ်ည်း မညသ်ိုမ့ျှ ရေွးရနွးညှနိှိုင်း ရမဖေငှ်းမေသည့်

အမပင ်တတယိအကေမိလ်ွှတရ်တာရ်ခါ်ယ၍ူ နိငုင်ရံတာ၏် 

အာဏာေို ဒီမိုေရေစီနည်းလမ်းနှင့် ညီညွတ်မှုမေှိဘဲ 

အတင်းအဓမ္မေယေူန ်ကေစံညက်ေိုးပမ်းလာမှုများရကောင့် 

တပ်မရတာ်အရနမဖင့် ဖဲ့ွစည်းပံုအရမခခံဥပရဒ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) 

ပါ မပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ ယာယီသမ္မတ၏ လွှအဲပ်ချေ် 

အေ နိငုင်ရံတာ၏်တာေနမ်ျားေိ ုထနိ်းသမိ်းရောငေ်ေွ်

ရနေမခင်းမဖစရ်ကောင်း၊  ရေွးရောေပ်ွမဲတိငုမ်တီငွလ်ည်း 

လွတ်လပ်ပပီးတေားမျှတသည့် ရေွးရောေ်ပွဲမဖစ်ေန် 

လုိအပ်ရကောင်းေုိ မိမိအရနမဖင့် အပမဲတုိေ်တွန်းရမပာကေား 

ခဲ့ရကောင်း။

ြထေဦးစားမြး

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ေို ဖွဲ့စည်းပပီး နိုင်ငံရတာ်ေို အဘေ်ဘေ်မှ ဖွံ့ပဖိုး

တိုးတေ်ရအာင်  တည်ရောေ်လျေ်ေှိ ရကောင်း ၊ 

တပ်မရတာ်အရနမဖင့် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုေရေစီမဖစ်ရစ

ရေး၊ စည်းေမ်းေှိပပီး ခိုင်မာသည့် ဒီမိုေရေစီမဖစ်ရစရေး 

ရောင်ေွေ်သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် 

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနမဖင့်  ရေှ့

လပုင်န်းစဉ ်၅ ေပေ်ိ ုချမတှရ်ောငေ်ေ်ွလျေေှ်ပိပီး ပထမ

ဦးစားရပးအရနမဖင့် မဲစာေင်းများေို မပည်ရထာင်စု

ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်မှ စိစစ်လျေ်ေှိပပီး ရတွ့ေှိချေ်

များေို ထုတ်မပန်ရကေညာလျေ်ေှိရကောင်း၊ COVID-19 

ရောဂါောေွယ်တားေီးရေးေုိင်ောများနှင့် ောေွယ်ရေး 

ထိုးနှံရေးေိုင်ောများေိုလည်း ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်

လျေ်ေှိရကောင်း။

မနှာင့်ယှြ်ဖျြ်ဆီးလျြ်ေှ ိ

COVID-19 ရောဂါမဖစ်ပွားမှုရကောင့် ပိတ်ထားေ

သည့် စာသင်ရေျာင်းများ အမမန်ေုံးမပန်လည်ဖွင့်လှစ်

နိုင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ လေ်ေှိ

အရမခအရနများအေ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုနှုန်းရလျာ့ေျလာ

ပပီမဖစ်သည့်အတွေ် ရေျာင်းများ အမမန်ေုံးမပန်လည်

ဖွင့်လှစ်နိုင်ေန် အရမခအရနများေှိရနပပီး သေ်ေိုင်ော 

အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ 

ရသာလ်ည်း အချ ို့ရသာမသမာသမူျားေ စာသငရ်ေျာင်း

များအား မီးရှို့မခင်း၊ ဗုံးခွမဲခင်း၊ ေော၊ ေောမနငှ့ ်ရေျာင်း 

သူ၊ ရေျာင်းသားများအား ရေျာင်းမတေ်နိုင်ရစေန် 

ပခိမ်းရမခာေ်မခင်းတို့မဖင့် ရနှာင့်ယှေ်ဖျေ်ေီးလျေ်ေှိ

ရကောင်း၊ စာရပသင်ကေားနိုင်ေန် စီစဉ်ရနမခင်းသည် 

တစန်ိငုင်လံုံးေှ ိရေျာင်းရနအေယွ ်ေရလးများအားလုံး 

စာရပသငက်ေားနိငု ်ရေး စစီဉရ်ောငေ်ေွရ်နမခင်းသာမဖစ်

သမဖင့် အဖျေ်အရမှာင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ရောင်ရနမှုများ 

သည ်စတိဓ်ာတမ်ရောင်းမနွသ်ည့ ်လပုေ်ပမ်ျားမဖစသ်ည်

ေို ရတွ့မမင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။

ပညာရေးေန်ထမ်းများနှင့် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်း

များသည ်မပညသ်လူထူအုတေွ ်စာရပသငက်ေားရပးေန်

နှင့် ရေးေါးေုသမှုများ ရောင်ေွေ်ရပးေန် တာေန်ေှိ

ရကောင်း၊ လေ်ေှိအချနိ်တွင် နိုင်ငံရတာ်တိုးတေ်ရေး              

မလုိလားသူတ့ုိ၏ ရသွးထုိးစေားများအေ CDM လှုပ်ေှားမှု 

များရကောင့် အချ ို့ရသာ ပညာရေးနှင့် ေျန်းမာရေး

ေနထ်မ်းများ လပုင်န်းခငွသ်ို ့မပနလ်ညရ်ောေေ်ှလိာမခင်း

မေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအရန 

ေိေိတို့တြ်ေမတာ်သားေျားအမနပဖင့်

ပဖစ်မြါ်မနသည့်

နိုင်ငံမေးအမပခအမနေျားြို

သိေှိနားလည်ေေည်ပဖစ်ပြီး

တြ်ေမတာ်၏

ဥြမေအေ လုြ်မဆာင်မနေှုေျားတွင်

မြးအြ်လာသည့် တာေန်ြို

မြျြွန်စွာ ထေ်းမဆာင်ကြေေည်ပဖစ်။



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်38

မဖင့်  မိမိတို့၏ တာေန်ေတ္တေားနှင့်  တစ်ဦးချင်း၏                     

စတိခ်စံားချေမ်ျားေိ ုခွမဲခားေမညမ်ဖစပ်ပီး ပါတနီိငုင်ရံေး

ေင်းေှင်းေန်လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း။

လုြ်ငန်းခွင်ြျြ်ြွြ်မန

တပ်မရတာ်ရေးတပ်ဖွဲ့ေင်များအရနမဖင့် CDM 

လှုပ်ေှားမှုများရကောင့် လိုအပ်ရနသည့် ရနောများတွင် 

ရေးေါးေသုမှုများေိ ုသွားရောေရ်ောငေ်ေွရ်ပးလျေ်

ေှသိညေ်ိ ုရတွ့မမငက်ေေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ 

ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းသည်  ၆၇ ဒသမ ၄ နှစ်မဖစ်ပပီး 

အသေ ်၅ နစှမ်တိငုမ် ီရသေုံးမှုနှုန်းမမင့မ်ားရနသညေ်ိ ု

ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ နိုင်ငံ၏ ေျန်းမာရေးေဏ္ဍအတွေ် 

ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ အထူးလိုအပ်ရနချနိ်တွင် 

ေန်ထမ်းအချ ို့အရနမဖင့် လုပ်ငန်းခွင်ပျေ်ေွေ်ရနမခင်း

သည ်ရေးေနထ်မ်းတို၏့ ေျင့ေ်တေ်ိ ုရဖာေဖ်ျေမ်ခင်း

ပင်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအရနမဖင့် ေျန်းမာရေးနှင့် 

ပညာရေးေဏ္ဍတို့တွင် မမှင့်တင်ရောင်ေွေ်မှုများနှင့် 

မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှုများ များစွာလုပ်ရောင်ေန် လိုအပ်

မည်မဖစ်ရကောင်း။ 

မိမိတို့တပ်မရတာ်သားများအရနမဖင့် မဖစ်ရပါ်          

ရနသည့် နိုင်ငံရေးအရမခအရနများေို သိေှိနားလည်         

ေမည်မဖစ်ပပီး တပ်မရတာ်၏ ဥပရဒအေ လုပ်ရောင်ရန

မှုများတငွ ်ရပးအပလ်ာသည့ ်တာေနေ်ိ ုရေျပနွစ်ွာ ထမ်း

ရောင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိေိုယ်ေို သစ္စာေှိေန်၊ 

မိမိတပ်အရပါ် သစ္စာေှိေန်၊ တပ်မရတာ်အရပါ် သစ္စာေှိ

ေန်နှင့်  နိုင်ငံရတာ်အရပါ် သစ္စာရစာင့်သိေမည်မဖစ်ော 

တိငု်းမပညရ်ောင်းေျ ိုးေိ ုသယပ်ိုးရောငေ်ေွ ်ကေေမည်

မဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်မပညသ်မူပညသ်ားများ မမဖစ်

သင့်မမဖစ်ထိုေ်သည်ေို ောေွယ်ရပးမခင်းသည်လည်း 

နိုင်ငံရတာ်ေို ောေွယ်မခင်းပင်မဖစ်ရကောင်း၊ ပငိမ်းချမ်း

ရေးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် နိုင်ငံရေးအေ 

တည်ပငိမ်ရအးချမ်းေန်နှင့်  လုံ ခခုံရေးအေ တည်ပငိမ်

ရအးချမ်းေန ်လိအုပသ်ည့အ်တေွ ်ထာေေပငမိ်းချမ်းရေး 

ေေိှရအာင် တပ်မရတာ်အရနမဖင့် အပမဲကေိုးပမ်းရောင်ေွေ် 

လျေ်ေှိရကောင်းမဖင့် ရမပာကေားသည်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 39

နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီစမီခံန့်ခွရဲေး

ရော်မတီ အစည်းအရေး (၇/၂၀၂၁) ေို ရမလ ၂၀ ေေ် 

 နံနေ်ပုိင်းတွင် ရနမပည်ရတာ်ေိှ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော 

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ် 

ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်းရအာငလ်ှိုင ်

တေ်ရောေ်အမှာစေား ရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေး 

ဦးစီးချုပ်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း)၊ ဒုတိယ

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ မပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ            

မဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မမထွန်းဦး၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်

ကေီး စိုးထွဋ်၊ ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး          

ောမပည့်၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ထွန်းထွန်းရနာင်၊ ဦးေင်းေိှန်၊ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ စီမံခန့်ခွဲတေးတော်မေီအစည်းအတေး 
(၇/၂၀၂၁)ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၀ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ဦးရအာင်နိုင်ဦး၊ ဦးေိုေိုလှိုင်၊ ဦးချစ်နိုင် ၊ ဦးေိုေို ၊               

ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဦးခင်ရမာင်ေီ၊ 

ဦးရအာင်သန်းဦး၊ ဦးမမင့်ကေိုင်၊ ရဒါေ်တာပွင့်ေန်း၊ 

ရဒါေတ်ာညနွ့်ရဖ၊ ရဒါေတ်ာသေခ်ိငုေ်င်း၊ ဦးရေှေရလး၊ 

ရဒါေ်တာသေ်သေ်ခိုင်၊ ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးရစာ

ထနွ်းရအာငမ်မင့န်ငှ့ ်မပညရ်ထာငစ်ရုေှ့ရနချုပ ်ရဒါေတ်ာ 

ရဒါ်သီတာဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

မြာင်းေွန်သည့်မဆာင်ေေြ်ချြ်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 

တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အဖငွ့အ်မှာစေား 

ရမပာကေားောတွင် မပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများအရနမဖင့် 

သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် ပမို့နယ်များသို့ေွင်းေင်း

ရောင်ေွေ်မှုများေှိသည်ေို သိေှိေသမဖင့် ရောင်းမွန်

သည့် ရောင်ေွေ်ချေ်ပင်မဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံ
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အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနမဖင့် မူေါဒေိုသာ ချမှတ်ရပး

မခင်းမဖစ်ပပီး သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများေ အရောင် 

အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ရပးေမခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ ေွင်းေင်း 

ရောင်ေွေ်မခင်းရကောင့် သေ်ေိုင်ောဌာနအလိုေ် 

တာေနထ်မ်းရောငလ်ျေေ်ှသိည့ ်ေနထ်မ်းများနငှ့ရ်တွ့ေုံ

ပပီး ၎င်းတို၏့လိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုမဖည့ေ်ည်းရပးနိငုမ်ည်

မဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးနှင့် နိုင်ငံ့အေျ ိုး

အတွေ် ေန်ကေီးဌာနများအချင်းချင်းလည်း တိုင်ပင်

ညှနိှိုင်းရေွးရနွး အကေမံပုရောငေ်ေွက်ေေန ်လိရုကောင်း။

ရမမမပင်ေွင်းေင်း ရောင်ေွေ်ချန်ိတွင် မပည်ရထာင်စု 

ရေွးရောေပ်ွရဲောမ်ေငှ၏် တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်မပညန်ယ/်

ပမို့နယမ်ျားအလိေု ်မစဲာေင်းစစိစရ်တွ့ေှမိှုများနငှ့ ်၂၀၂၀ 

မပည့်နှစ်၊ အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသမာမှု

မဖစပ်ွားခဲသ့ည့ ်မစဲာေင်းအရမခအရနများအား ဌာနေိငုေ်ာ

ေန်ထမ်းများသိေှိရအာင် ရမပာကေားရောင်ေွေ်ရနေန် 

လိုရကောင်း၊ မိမိတို့အရနမဖင့် ဒီမိုေရေစီေိုတန်ဖိုးထား

ပပီး စစမ်နှရ်ိုးသားသည့ဒ်မီိေုရေစ ီမဖစရ်စချငရ်သာလ်ည်း 

ယခင်ပပီးခဲ့သည့်အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် ဒီမို                

ေရေစီေို မရိုးမသား မပုလုပ်ခဲ့သည့်အတွေ် နိုင်ငံရေး

အေျပ်အတည်းများ မဖစ်ရပါ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်ေို နိုင်ငံ့ 

ေန်ထမ်းများအားလုံး နားလည်သိေှိေန်လိုရကောင်း၊ 

အလားတ ူနိငုင်ံေ့နထ်မ်းများ စည်းေမ်းတေျရောငေ်ေွ်

ရစေနန်ငှ့ ်ရုံးလပုင်န်းများစနစတ်ေျေှရိစရေး ေနက်ေီးဌာန

များအလိုေ် ကေပ်မတ်ေွပ်ေဲ ရောင်ေွေ်ရနေန်လို

ရကောင်း။

ပြည်တွင်းပဖစ်ြို အားမြး

မပညတ်ငွ်းစေမ်ှုလပုင်န်းများ အားရပးရောငေ်ေွ်

မှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် တိငု်းချစ၊် မပညခ်ျစစ်တိမ်ဖင့ ်မပညတ်ငွ်း 

မဖစေ်ိ ုအားရပးရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ မပညတ်ငွ်း

ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် မပည်တွင်းစီးပွားရေး

ေိုထိခိုေ်ရစနိုင်သည့် ေုန်သွယ်မှုများေို ထိန်းသိမ်း 

ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအထေ်ပိုင်း 

မန္တရလးတိုင်းရဒသကေီးနှင့်  အညာရဒသများတွင်  

မပညတ်ငွ်းအထညခ်ျုပလ်ပုင်န်းများ ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှိ

ရကောင်း၊ ဥပမာအားမဖင့် ပုေိုး၊ ရစာင်၊ မခင်ရထာင်                 

ေေ်လုပ်မခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ

အတွေ် လိုအပ်သည့် အချ ို့ချည်များအားမပည်ပနိုင်ငံ

များမ ှတငသ်ငွ်းအသုံးမပုလျေေ်ှသိညေ်ိ ုသေိှေိရကောင်း၊ 

ချည်ထုတ်လုပ်ရေးအတွေ် လိုအပ်ရသာ ေါစိုေ်ပျ ိုးမှု

လပုင်န်းအတေွ ်လိအုပသ်ည့ ်ရမမ၊ ရေနငှ့ ်မျ ိုးရောင်းမနွ်

ရစေန်အတွေ် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေမှ ဦးရောင်ပပီး ေူညီ 

ရောင်ေွေ်ရပးေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအတွေ် 

လိုအပ်သည့် အေတ်အထည်များအား မပည်တွင်းစေ်ရုံ

များမ ှထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ လတ် 

တရလာ ေပ်ေုိင်းထားသည့် နုိင်ငံရတာ်ပုိင်အထည်ချုပ် 

စေရ်ုမံျားနငှ့ ်ေါကေတိစ်ေရ်ုမံျား မပနလ်ညလ်ညပ်တ၍် 

အေတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်မခင်း

မဖင့် နုိင်ငံမခားရငွသံုးစဲွမှုများေုိ တစ်ဖေ်တစ်လမ်းမှ ရလျှာ့ချ 

ရောင်ေွေ်နိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ အလားတူ မပည်တွင်း 

ရေးေါးထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများမှ မပည်တွင်း၌အသုံး

များသည့် ရေးေါးများ လုံရလာေ်ရအာင် ထုတ်လုပ်၍ 

မပည်ပမှရေးတင်သွင်းမှုများအား ရလျှာ့ချနိုင်မခင်းမဖင့် 

နိုင်ငံ မခားရငွသုံးစွဲမှုများေို ရလျှာ့ချေန်လိုရကောင်း၊ 

မပည်တွင်းစေ်မှုလုပ်ငန်းများ တုိးတေ်ရအာင်ရောင်ေွေ် 

ေိေိတို့နိုင်ငံသည်

စိုြ်ြျ ိုးမေွးပေူမေးနိုင်ငံပဖစ်ပြီး

မြျးလြ်စီးြွားမေးလုြ်ငန်းသည်

စိုြ်ြျ ိုးမေွးပေူမေးလုြ်ငန်းပဖစ်သပဖင့် 

စိုြ်ြျ ိုးမေးလုြ်ငန်းေျားနှင့်

ြုန်ထုတ်လုြ်ေှုလုြ်ငန်းေျားြို

တိုးတြ်မအာင် မခတ်ေီနည်းြညာေျား

အသုံးပြု မဆာင်ေေြ်မြးပခင်းပဖင့်

ပြည်တွင်းစားသုံးေှုဖူလုံပြီး

ပြည်ြနုိင်ငံေျားသ့ုိ တင်ြ့ုိမောင်းချနုိင်ပခင်းပဖင့် 

မြျးလြ်မနပြည်သူေျား၏ စီးြွားမေး 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်လာေည်ပဖစ်။
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ောတွင် သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနများသာမေ အမခား

ေနက်ေီးဌာနများေလည်း ေိငု်းေန်းပူးရပါင်း ရောငေ်ေွ ်

ကေေန်လိုရကောင်း။

မခတ်ေီနည်းြညာေျား အသုံးပြု

မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် 

ရေျးလေရ်နမပညသ်မူျားမဖစသ်မဖင့ ်ရေျးလေရ်နမပည်

သမူျား၏ စီးပွားရေးသညအ်ဓေိေျရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ

သည် စိုေ်ပျ ိုးရမွး မမူရေးနိုင်ငံ မဖစ် ပပီး  ရေျးလေ်

စီးပွားရေးလပုင်န်းသည ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးမမူရေးလပုင်န်း မဖစ်

သမဖင့် စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှု

လပုင်န်းများေိ ုတိုးတေရ်အာင ်ရခတမ်နီည်းပညာများ

အသုံးမပု ရောင်ေွေ်ရပးမခင်းမဖင့် မပည်တွင်းစားသုံးမှု

ဖူလုံပပီး မပည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မခင်းမဖင့် 

ရေျးလေရ်နမပညသ်မူျား၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်

လာမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ သိုမ့သှာ နိငုင်ဖံွံ့ပဖိုးတိုးတေလ်ာ

မည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် အစည်းအရေးသို့ တေ်ရောေ်လာ

ကေသည့ ်မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများေ သေေ်ိငုေ်ာေဏ္ဍ

များအလိုေ် ရေွးရနွးတင်မပကေသည်။

ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌေ နိငုင်ရံတာပ်ိငု ်စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျား ေပန်ားထား

ေမခင်းရကောင့် နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွများ နစ်နာေုံးရှုံးမှု

များေှိရနရကောင်း၊ အလားတူ ပုဂ္ဂလိေများနှင့် ဖေ်စပ်

ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့စ်ေရ်ုမံျား ေေလ်ေလ်ညပ်တ်

နိုင်ရေးအတွေ် နည်းလမ်းေှာရဖွေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 

ပုဂ္ဂလိေသို့ငှားေမ်းထားရသာ စေ်ရုံအလုပ်ရုံများေို

လည်း မူလစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းတာေန်များအတိုင်း 

ရောငေ်ေွမ်ှုေှ၊ိ မေှ ိစစိစ၍် လိေုန်ာ မှုမေှသိည့ ်လပုင်န်း

များေိ ုစည်းေမ်းနငှ့အ်ည ီကေပမ်တရ်ောငေ်ေွေ်နမ်ဖစ်

ရကောင်း၊ တိုင်းရဒသကေီးနှင့်မပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး 

ရောငစ်မီျားအရနမဖင့လ်ည်း စစိစက်ေပမ်တ ်ရောငေ်ေွ်

သွားေန်လိုရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် သဘာေရဘးအန္တောယ်များ 

မကောခဏ ေျရောေ်ရလ့ေှိပပီး နှစ်စဉ် သဘာေရဘး 

အန္တောယ်ရကောင့် ပျေ်စီးေုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ဘီလီယံနှင့်ချ ီ

ေှိရကောင်း၊ လေ်ေှိ ောသီဥတုအရမခအရနအေ မုန်တိုင်း

နှင့် မိုးသေ်ရလမပင်းများ ေျရောေ်မည့် အရနအထား 

များ ေှိရနရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ဌာနေိုင်ောအလိုေ် မိမိ

တို့ ဌာနအရောေ်အဦများ ပျေ်စီးေုံးရှုံးမှုမေှိရစရေး

နငှ့ ်ရဒသအလိေုက်ေိုတငေ်ာေယွရ်ေးလပုင်န်းများေိ ု

ရောင်ေွေ် ထားကေေန်လိုရကောင်း၊ မကောမီ မိုးတွင်း

ောလရောေေ်ှမိညမ်ဖစသ်မဖင့ ်သေေ်ိငုေ်ာပမို့နယမ်ျား

အလိုေ် တံတားများနှင့် ရေရမမာင်းများ ရေစီးရေလာ

ရောင်းမနွရ်စေန ်ပမို့နယအ်ပုခ်ျုပရ်ေး အဖွဲ့အစည်းများ

နငှ့ ်ပမို့နယစ်ညပ်ငသ်ာယာရေးအဖွဲ့များ ရပါင်းစပည်ှနိှိုင်း 

ရောင်ေွေ် ကေေမည် မဖစ်ရကောင်း ၊  သဘာေရဘး 

အန္တောယရ်ကောင့မ်ဖစရ်ပါ်လာသည့ ်ပျေစ်ီးေုံးရှုံးမှုများ 

ရကောင့် နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွများစွာ ေျခံသုံးစွဲရနေ

ရကောင်း၊ ထုိအတူ လူ၏ရပါ့ေမှုရကောင့် ပျေ်စီးေံုးရှုးံမှု   

မေှိရစရေးအတွေ်လည်း ကေိုတင်စီမံရောင်ေွေ်သွား

ကေေန်လိုရကောင်း။

လိုင်စင်မဲ့ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်၊ ရမာ်ရတာ်ေိုင်ေယ်

များနငှ့ ်ပတသ်ေ၍်လည်း စစရ်ေးအရေးယ ူရောငေ်ေွ်

လျေ်ေှိရကောင်း၊ လိုင်စင်မဲ့ရမာ်ရတာ်ေိုင်ေယ်များ 

တေားမေငတ်ငသ်ငွ်း၍ မဖန့်ချရိောင်းချရနမှုများေိလုည်း 

အရေးယရူောငေ်ေွသ်ွားမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ သေေ်ိငုေ်ာ 

ေန်ကေီးဌာနအရနမဖင့်လည်း ကေပ်မတ်ထိန်းချုပ်ရောင်ေွေ် 

သွားေန်မဖစ်ရကောင်း၊ အများမပည်သူပို့ရောင်ရေးစနစ်

ေိ ုအားရပးရောငေ်ေွသ်ွားေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပမို့ပတ ်

ေထား၊ လျှပ်စစ်ေထားနှင့် လျှပ်စစ်ဘတ်(စ်)ေားများ 

ရမပးေွဲနိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 

လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ေို  အသုံး မပု မခင်း မဖင့်  မပည်တွင်း

ရလာငစ်ာေ ီသုံးစွမဲှုနငှ့ ်သဘာေပတေ်န်းေျငထ်ခိိေုမ်ှု

ေိ ုရလျှာခ့ျနိငုမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ လျှပစ်စဓ်ာတအ်ား ဖလူုံ

စွာ ေေှိရေးအတွေ်လည်း မပန်လည်မပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင်

မဖစ်သည့် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းနှင့် ရနရောင်မခည်

စမွ်းအငသ်ုံး လျှပစ်စထ်တုလ်ပုရ်ေး လပုင်န်းများေိလုည်း 

အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ တေားမေင် ေယူသံုးစဲွမှုများရကောင့် 

ရလလွင့်ေုံးရှုံးမှုများ မမဖစ်ရပါ်ရစရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ်42

အားခများ သတမ်တှန်ှုန်းထားနငှ့ ်သတမ်တှခ်ျနိအ်လိေု ်

ရောေ်ခံေေှိရေး ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း။

မပည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများေို အားရပး

ကေေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ စမီခံန့်ခွမဲှု ညံဖ့ျင်းပါေ တိငု်းမပည်

ေင်းေဲသွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ အေင်းေဲေုံးနိုင်ငံများ

စာေင်းမှ လွတ်ရမမာေ်နိုင်ေန် အစိုးေအေေ်ေေ် 

ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ တိုင်းမပည်အတွေ် ေ

သင့်ေထိုေ်သည့် အခွန်အခများေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်

ောတွင် နိုင်ငံရတာ်နှင့် မပည်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဖေ်အေျ ိုးေှိ

ရအာင ်လပုရ်ောငေ်နလ်ိရုကောင်း၊ နိငုင်ရံတာမ်ေှေှသိည့ ်

အခွန်အခများမဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ ပငိမ်းချမ်းရေးေဏ္ဍ၊ 

ေျန်းမာရေးေဏ္ဍ၊ ပညာရေးေဏ္ဍများတွင် ထိရောေ်

စွာအသုံးမပုနိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 

ေပန်ားထားေသည့ ်နိငုင်ပံိငုစ်ေရ်ုအံလပုရ်ုမံျား မပနလ်ည ်

လည်ပတ်နိုင်ရအာင် ရောင်ေွေ် ကေေမည်မဖစ် ပပီး  

မပညတ်ငွ်းထတုေ်နုမ်ျား လုရံလာေရ်အာငထ်တုလ်ပု၍် 

မပည်ပသွင်းေုန်များေို ရလျှာ့ချော နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး 

ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွသ်ွားေမညမ်ဖစရ်ကောင်း

ရမပာကေားခဲ့သည်။
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နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအစည်းအရေး 
(၁၁/၂၀၂၁)ေို ရမလ ၂၄ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနမပည် 
ရတာ်ေှိ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌရုံး 
အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပော နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေး 
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာ
စေားရမပာကေားသည်။

တြ်မောြ်
အစည်းအရေးသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောငစ် ီဒတုယိဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒတုယိ တပမ်ရတာေ်ာေွယရ်ေး 
ဦးစီးချုပ် ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ဒုတိယ
ဗိုလ်ချု ပ် မှူး ကေီး  စိုး ေင်း ၊  ရောင်စီအဖွဲ့ ေင် များ                                
မဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး                
တင်ရအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊                 
မန်းပငမိ်းရမာင၊် ဦးသနိ်းညနွ့်၊ ဦးခင်ရမာငရ်ေ၊ွ ရဒါ်ရအး
နုစိန်၊ Jeng Phang ရနာ်ရတာင်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်း
လုံးေိုင်၊ ရစာဒန်နီယယ်၊ ရဒါေ်တာ ဗညားရအာင်မိုး၊  
ဦးရေှေ ကေိမ်း ၊  အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကေီး               
ရအာင်လင်းရဒွး၊ တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
ေဲေင်းဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေသည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီအစည်းအတေး (၁၁/၂၀၂၁)ေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၄ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ပြည်သူ့လုံခခုံမေးစနစ်
ဦးစွာ နိုင်ငရံတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 

တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ အစည်းအရေး
အဖွင့်အမှာစေား ရမပာကေားောတွင် မိမိတို့တာေန်ယူ
ပပီးရနာေပ်ိငု်း နိငုင်ရံေးအေ ေန္ဒမပမှုများေှလိာရကောင်း၊ 
တာေနယ်ေူသည့အ်ရမခအရနအား အကေမိက်ေမိ ်ေငှ်းလင်း 
ရမပာကေားထားရသာ်လည်း နားလည်သရဘာရပါေ်
သူများေှိသေဲ့သို့ နားမလည်သူများလည်းေှိရကောင်း၊ 
ယခုအခါ ေူပူရသာင်းေျန်းမှုများမှတစ်ေင့် အဖျေ်
အရမှာင့လ်ပုင်န်းများ ရောငေ်ေွလ်ာရကောင်း၊ လေန်ေ ်
ေိုင်  ရသာင်းေျန်းသူများ၏ နယ်ရမမများအတွင်း
ရဖာေ်ခွဲဖျေ်ေီးရေးသင်တန်းများ တေ်ရောေ်မခင်း၊ 
မတေားအသင်းအမဖစ ်ရကေညာထားသည့ ်CRPH၊ NUG၊ 
PDF များဖွဲ့စည်း၍ အကေမ်းဖေလ်ပုင်န်းများရောငေ်ေွ်
ပပီး ဖျေ်ေီးရေးလမ်းရကောင်းရပါ်သို့ ရောေ်ေှိလာကေ
ရကောင်း၊ မပည်သူများလုံခခုံရေးအတွေ် မမန်မာနိုင်ငံ
ေဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းေိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ
ပူးရပါင်း၍ မပည်သူ့လုံ ခခုံရေးစနစ် မဖင့်  ပူးရပါင်း
ရောင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း။

၂၀၁၁ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းရပါ်
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တွင် စတင်ရလျှာေ်လှမ်းစဉ်ောလေတည်းေပင် 
ောနှုန်းမပည့် ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိသည့် ဒီမိုေရေစီမဖင့်
ရောငေ်ေွခ်ဲမ့ခင်း မဟတုဘ် ဲလေန်ေေ်ိငုပ်ဋပိေ္ခများ
အကေားမပှင ်ရောငေ်ေွခ်ဲမ့ခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်
၂၀၁၁ ခနုစှတ်ငွပ်ငမိ်းချမ်းရေးအတေွ ်ဖတိရ်ခါ်၍ ညှနိှိုင်း
ရေွးရနွးမှုများ ရောင်ေွေ်ခ့ဲပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တစ်နုိင်ငံ 
လုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှု ေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ် 
(NCA)ေုိ လေ်မှတ်ရေးထုိးနုိင်ခ့ဲရကောင်း၊ NCA လေ်မှတ် 
မရေးထိုးမေီာလအတငွ်း Gentleman Agreement များ
မဖင့ ်တိငု်းေင်းသားလေန်ေေ်ိငုအ်ဖွဲ့များနငှ့ ်သရဘာတူ
ညီချေ်များေယူ ရောင်ေွေ်ခ့ဲသည်များလည်း ေိှရကောင်း။

မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်လိအုပခ်ျေအ်ေ ဖွဲ့စည်းပုအံရမခခံ
ဥပရဒနငှ့အ်ည ီေငရ်ောေတ်ာေနယ်မူခင်းမဖစပ်ပီး ဖွဲ့စည်းပုံ
အရမခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)အား ဖျေ်သိမ်းမခင်းမေှိ
ရကောင်း၊ ၁၉၅၈ ခနုစှ ်အမိရ်စာင့အ်စိုးေလေထ်ေတ်ငွ ်
ပါလမီနဒ်မီိေုရေစစီနစေ်ိ ုဖျေသ်မိ်းမခင်းမေှဘိ ဲအရမခခံ
ဥပရဒအား မပင်ေင်ချေ်များမဖင့်သာ နိုင်ငံရတာ်အား 
တာေနယ်ရူောငေ်ေွပ်ပီး ရေွးချယခ်အံစိုးေ ဖေပလေိ ု
မပနလ်ညလ်ွှရဲမပာင်းရပးခဲရ့ကောင်း၊ တာေနယ်ခူျနိေ်ာလ 
အတွင်း လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခများရမဖေှင်းမခင်းနှင့် 
ေတိေေတ်ရပးထားသည့်အတိုင်း သန့်ေှင်းသည့်
ရေွးရောေ်ပွဲေျင်းပ၍ မပန်လည်လွှဲရမပာင်းရပးခဲ့
ရကောင်း၊ ၁၉၆၂ ခနုစှ ်ရတာလ်နှရ်ေးရောငစ် ီတေလ်ာ
သည့်အချနိ်တွင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအရမခခံဥပရဒအား 
ဖျေသ်မိ်းခဲပ့ပီး တပမ်ရတာမ် ှဗဟိဦုးစီးစနစမ်ဖင့ ်ဥပရဒမပု
ရေး၊ တေားစီေင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာများမဖင့် 
ရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒမဖင့် လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးေေ 
ေိုေှယ်လစ်စနစ်မဖင့် တာေန်ယူရောင်ေွေ်ခဲ့ရကောင်း၊ 
၁၉၈၈ ခနုစှတ်ငွ ်ပါတစီုဒံမီိေုရေစစီနစရ်တာင်းေိမုှုများ
အေ နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်မှုယန္တေားများ ပျေ်စီးခဲ့ေပပီး
တပ်မရတာ်မှ ေင်ရောေ်ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ခဲ့ေ
ရကောင်း။

မသွးထိုးလှုံ့မဆာ်ေှုေျား ေပြုလုြ်ေန်လို
မိမိတို့ယခုတာေန်ယူ ရောင်ေွေ်ရနမခင်းသည် 

အာဏာသိမ်းမခင်းမဟုတ်ဘဲ အာဏာထိန်း ရောင်ေွေ်
ရနမခင်းသာ မဖစ်ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီစနစ် အာမခံချေ်

ေှိ ရစေန်အတွေ်  ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရန မခင်း
မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပါတီရပါင်း ၉၀ ရေျာ်ေှိ
ရကောင်း၊ အမခားနိုင်ငံများတွင် မိမိတို့နိုင်ငံေဲ့သို့ ပါတီ
များစွာမေှိရကောင်း၊ ပါတီများဖွဲ့စည်းောတွင် နိုင်ငံရေး
ေိုအရမခခံသည့်ပါတီ၊ ရဒသေိုအရမခခံသည့်ပါတီ၊ 
တိုင်းေင်းသားေို အရမခခံသည့်ပါတီများေှိရကောင်း၊ 
နိုင်ငံရေးရောင်ေွေ်ောတွင် သရဘာထားေွဲလွဲရန၍   
မေဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်မှုေှိစွာမဖင့် ရောင်ေွေ်ေမည်
မဖစရ်ကောင်း၊ ညညီတွမ်ှုမေှပိါေ တညပ်ငမိ်းရအးချမ်းရေး 
လပုင်န်းများရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်အခေအ်ခမဲျားမဖစရ်ပါ်
ရစမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံေးအေ တညပ်ငမိရ်အးချမ်းမှု
ေှိရစေန်အတွေ် နိုင်ငံရေးရောင်ေွေ်သူများ၊ မီဒီယာ
များအရနမဖင့် သတင်းမှားများေို ရသွးထိုးလှုံ့ရော်မှု
များမမပုလုပ်ေန်လိုရကောင်း၊ လုံခခုံရေးအေတည်ပငိမ် 
ရအးချမ်းမှုေှိေန်အတွေ် တိုင်းေင်းသားလေ်နေ်ေိုင်
ပဋိပေ္ခများ ချုပ်ပငိမ်းေန်လိုအပ်သမဖင့် ပငိမ်းချမ်းရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များေို ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ  
ရကောင်း။ 

မမိတိိုရ့ောငစ်အီရနမဖင့ ်နိငုင်တံညပ်ငမိရ်အးချမ်း
ရစေန်နှင့် နိုင်ငံအတွင်း စားရေေိေ္ခာ ရပါများရစေန်၊ 
ယိမ်းယိုင်ရနသည့် စီးပွားရေးများ မပန်လည်ရောင်းမွန်
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ
ေှိ လူဦးရေ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် ရေျးလေ်ရန 
မပည်သူများမဖစ်သမဖင့် ရေျးလေ်ရနမပည်သူများ၏ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမဖစ်သည့် စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေး
လပုင်န်းများေိ ုပစပ်ယထ်ား၍မေရကောင်း၊ ရေျးလေ်
စီးပွားရေးမမငှ့တ်ငရ်ေးအတေွ ်မပညန်ယန်ငှ့တ်ိငု်း ေင်းေဲ
ချမ်းသာေွာဟမှုေို ရလျှာ့ချရေးရောင်ေွေ်ောတွင် 
မပညန်ယမ်ျားေိ ုဦးစားရပးရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အဓေိစိေုပ်ျ ိုးရေးမှာ ေနစ်ပါး၊ ပနဲှင့ ်ေီ
ထွေ်သီးနှံများမဖစ်ရကောင်း၊ ရဒသနှင့်ေိုေ်ညီသည့် 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်လို
အပရ်ကောင်း၊ ထိုအ့တ ူေပန်ားထားသည့ ်မပညတ်ငွ်းေနု ်
ထုတ်လုပ်ရေးစေ်ရုံများ မပန်လည်လည်ပတ်နိုင်ရေး
အတေွလ်ည်း တနွ်းအားရပးရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ 
စေ်မှုေုန်ကေမ်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ေါနှင့် ေါး
စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများေိုလည်း အားရပးရောင်ေွေ်
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ေန်လိုရကောင်း၊ ပင်လယ်ေမ်းရိုးတန်းရဒသများတွင်
လည်း အုန်းစိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများေို ရောင်ေွေ်၍ 
အနု်းထေွပ်စ္စည်းများ ထတုလ်ပုေ်ာ နိငုင်တံောသိုတ့င်
ပို့နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ၏ေင်ရငွ
တိုးတေ်ရေးအတွေ် စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း။ 

ညီညွတ်ပခင်းသည် အား
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖူလုံစွာေေှိရစရေး မပန်လည်

မပည့ပ်ဖိုးပမစဲမွ်းအငမ်ဖစသ်ည့ ်ရေအားလျှပစ်စဓ်ာတအ်ား 
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို ရောင်ေေွ်သွားေန်လိုအပ်
ပပီး သဘာေပတ်ေန်းေျင် ထိခုိေ်မှုမေိှရအာင် အရလးထား 
ရောင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ ရေေိုအေျ ိုးေှိစွာ
အသုံးချ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖူလုံစွာေေှိနိုင်မှသာ နိုင်ငံ
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေမ်ည ်မဖစရ်ကောင်း၊ အလားတ ူမမစရ်ေတင်
လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်၍ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများေို 
တိုးတေ်ရအာင်  ရောင်ေွေ်ေမည် မဖစ်ရကောင်း ၊ 
“ညီညွတ်မခင်းသည် အင်အား” ေိုသည့်အတိုင်း အစိုးေ၊ 
ပါတီများနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်မဖင့် 
ရောင်ေွေ် မခင်း မဖင့်  နို င်ငံ၏လိုအပ်ချေ်များေို  

မဖည့်ေည်းရပးနိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
ယင်းရနာေ် ရောင်စီေင်များမဖစ်ကေသည့် ဦး

သနိ်းညနွ့်၊ မန်းပငမိ်းရမာင၊် ဦးခငရ်မာငရ်ေ၊ွ Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ရဒါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးရမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံး
ေိုင်၊ ရစာဒန်နီယယ်၊ ရဒါေ်တာ ဗညားရအာင်မိုးနှင့်              
ဦးရေှေကေိမ်းတို့ေ အရမခခံပညာရေျာင်းများ မပန်လည်
ဖွင့်လှစ်ောတွင် လုံခခုံရေးေို ထိရောေ်စွာရောင်ေွေ်
ရပးရေးေိစ္စ၊ အချ ို့ပမို့နယ်များတွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး
အမိန့်ထုတ်မပန်နိုင်ရေး၊ မသမာသည့်ေည်ေွယ်ချေ်မဖင့် 
ရငရွကေးအရမမာေအ်မမားေိ ုလေေ်ယထ်နိ်းသမိ်းထား
ေှိသူများအား စိစစ်ရဖာ်ထုတ် အရေးယူနိုင်ရေး၊ မီဒီယာ
တုံ့မပန်မှု လျင်မမန်သွေ်လေ်စွာ ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး၊ 
မပည်သူလူထု၏ လုံခခုံမှုအတွေ် မပည်သူ့အင်အားမဖင့် 
ဖွဲ့စည်းရောင်ေွေ်နိုင်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်နှင့် 
ရငွရကေးစီးေင်းမှုေို ထိခိုေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ရန
သူများအား ေှာရဖွရဖာ်ထုတ်အရေးယူရေး၊ တိုင်းရဒသ
ကေီးနှင့် မပည်နယ်များေှိ ရဒသအလိုေ် ေပ်/ရေျး ဥေ္ကဋ္ဌ
နှင့်အဖွဲ့ေင်များ၊ မိသားစုေင်များ လုံခခုံရေးအတွေ် 
အောအေွယ်ရပးနုိင်ေန် ရောင်ေွေ်ရပးရေး၊ လူ့စွမ်းအား 
အေင်းအမမစ်များဖွံ့ပဖိုး တိုးတေ်ရစေန် ဌာနအလိုေ်
အလပုရ်ုရံေွးရနွးပွမဲျားစဉေ်ေမ်မပတ ်ရောငေ်ေွရ်ပး 
နုိင်ရေး၊ ေခုိင်မပည်နယ်အတွင်း ရသာေ်သံုးရေ လံုရလာေ် 
စွာေေှိရေးအတွေ် စီမံေိန်းတစ်ေပ် ချမှတ်အရောင် 
အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်နိုင်ရေး၊ ရတာင်ရပါ်ရဒသများ
တငွ ်ေနု်းမမင့လ်ယယ်ာရဖာထ်တုရ်ေး၊ ဌာနများအလိေု ်
လစ်လပ်သွားသည့် ောထူးရနောများတွင် မပန်လည်
မဖည့ေ်ည်းခန့်ထားနိငုရ်ေး၊ ေမှ်းမပညန်ယ ်(ရမမာေပ်ိငု်း) 
မိုးမတိခ်ရိငု ်မဘနိ်းပမို့နယအ်တငွ်း တေားမေင ်ရေှေသတ္တု
တူးရဖာရ်နမှုများအား ထနိ်းသမိ်းရပးနိငုရ်ေးနငှ့ ်ရသာေ်
သုံးရေ အခေ်အခဲေှိသည့်ရေျးေွာများ၌ စေ်ရေတွင်း
များ တူးရဖာရ်ပးနိငုရ်ေးတိုေ့ိ ုရေွးရနွးတငမ်ပကေသည။် 

လုံခခုံမေးအတွြ် စီေံမဆာင်ေေြ်မြးေည်
တင်မပချေ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရတာ်စီမံ

အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် 
ရငွရကေးစီးေင်းမှုများေို မပည်သူလူထုယုံကေည်မှုေှိ
ရအာင ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ နိငုင်ရံတာ၏် အခနွ်
စနစ်နှင့်ပတ်သေ်၍ ဥပရဒနှင့်အညီရောင်ေွေ်လျေ် 

နိုင်ငံမေးအေ

တည်ပငိေ်မအးချေ်းေှုေှိမစေန်အတွြ်

နိုင်ငံမေးမဆာင်ေေြ်သူေျား၊

ေီေီယာေျားအမနပဖင့် သတင်းေှားေျားြို

မသွးထိုးလှုံ့မဆာ်ေှုေျားေပြုလုြ်ေန်လို၊ 

လုံခခုံမေးအေ

တည်ပငိေ်မအးချေ်းေှုေှိေန်အတွြ် 

တိုင်းေင်းသားလြ်နြ်ြိုင်ြဋိြြ္ခေျား

ချုြ်ပငိေ်းေန်လိုအြ်သပဖင့်

ပငိေ်းချေ်းမေးလုြ်ငန်းစဉ်ေျားြို

ဆြ်လြ်မဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ။ 
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ေှရိကောင်း၊ ေပ/်ရေျးဥေ္ကဋ္ဌများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လုခံခုံရေး
အတေွ ်စမီရံောငေ်ေွရ်ပးမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ လူ့စမွ်းအား 
အေင်းအမမစ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် ေန်ကေီးဌာန
များအလိေု ်အလပုရ်ုရံေွးရနွးပွမဲျား ေျင်းပသွားေမည်
မဖစ်ရကောင်း၊ ပမို့နယ်အချ ို့တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်
ထတုမ်ပနန်ိငုရ်ေးအတေွ ်စစိစရ်ပးသွားမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မမိတိိုအ့စိုးေအရနမဖင့ ်မဒီယီာတုံမ့ပနမ်ှု လျငမ်မနရ်စရေး
အတွေ် ဘေ်ရပါင်းစုံမှ စဉ်းစားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းေှိ NGO၊ INGO များနှင့် ၎င်းတို့၏ 
လပုင်န်းရောင်ေေွမ်ှုများေိ ုသေေ်ိငု်ော ေနက်ေီးဌာန
များအရနမဖင့ ်မပနလ်ညစ်စိစက်ေပမ်တ ်ရောငေ်ေွသ်ွား
ေန် လိုရကောင်း၊ ေန်ကေီးဌာနအလိုေ် လစ်လပ်ေန်ထမ်း
များ မပနလ်ညခ်န့်ထားရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် နိငုင်ံေ့နထ်မ်း
ဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒ၊ ေန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းေမ်းများ
နှင့်အညီ မပန်လည်စိစစ် ရောင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ ရဒသအလိေု ်လိအုပခ်ျေမ်ျား နငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ 
မပည်နယ်များ၏ လိုအပ်ချေ်ေို ဦးစားရပးမဖည့်ေည်း 
ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်မဖစ်ရကောင်း။ 

ြညာသင်ကြားမေးြိုသာ အမလးထားမစလို
“အမျ ိုးသားစည်းေမ်းအစ စာသင်ရေျာင်းေ” 

ေိသုည့အ်တိငု်း စာသငရ်ေျာင်းမ ှအမျ ိုးသားစည်းေမ်း
များေိ ုရောငေ်ေွရ်ပးနိငုေ်နန်ငှ့ ်ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်း 
သမူျားအရနမဖင့ ်ရေျာင်းစည်းေမ်းများေိ ုလိေုန်ာေန ်
လိုရကောင်း၊ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများအရနမဖင့် 
ပညာသင်ကေားရေးေိုသာ အရလးထားရစလိုရကောင်း၊ 

သူ့ရနောနငှ့သ်သူာ ရောငေ်ေွေ်မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ တေား
ဥပရဒစိုးမိုးရေးအတွေ် အဓိေအားမဖင့် မပည်သူများ 
အရနမဖင့် ဥပရဒေိုနားလည်ေန် အရေးကေီးရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် မိမိတို့အရနမဖင့် တေ္ကသိုလ်၊ ရောလိပ်များ
တွင် ဥပရဒပညာေပ်များ သင်ကေားရေး ရောင်ေွေ်ခ့ဲမခင်း 
မဖစ်ရကောင်း၊ ဒီမိုေရေစီစနစ်တွင် ဥပရဒအားရလးစား
လိုေ်နာမခင်းမေှိပါေ တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး မမဖစ်နိုင်
သေဲ့သို့ လွတ်လပ်ပပီးတေားမျှတသည့် သန့်ေှင်းသည့် 
ဒီမိုေရေစီစနစ် မမဖစ်နိုင်ရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း တေား
ဥပရဒစိုးမိုးရေးအတွေ် ပညာတတ်များ ရပါကေယ်ေ
ရအာင ်ရောငေ်ေွမ်ခင်းနငှ့ ်အသပိညာရပးမခင်းလပုင်န်း
များေို ရောင်ေွေ်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မပည်သူများ
ပညာတတ်မဖစ်ရစရေးသည် အရေးကေီးသမဖင့် အထူး
အရလးအနေ်ထား ရောင်ေွေ်ေမည့် ေိစ္စေပ်တစ်ခု
မဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံရောင်းရအာင် 
ရောင်ေွေ်လိုသည့်စိတ်ဓာတ်ေှိမှသာ နိုင်ငံကေီးပွား
တိုးတေ်မည်မဖစ်ပပီး နိုင်ငံရောင်းရအာင် ရောင်ေွေ်
လိသုည့စ်တိဓ်ာတေ်ှေိနအ်တေွ ်ပညာရေးတငွ ်အရမခခံ
ရောင်းေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ မပညသ်လူထူ ုလေေ်ှအိချနိ်
တွင်ကေုံရတွ့ရနေသည့် စီးပွားရေးနှင့် စားရသာေ်ရေး 
များအေငရ်မပရစေနအ်တေွ ်စားရေေေိ္ခာများ ရပါများ
ရအာင် ရောင်ေွေ်ရနချနိ်တွင် တိုင်းရဒသကေီးနှင့်  
မပညန်ယအ်လိေု ်လိအုပသ်ညမ်ျားေိ ုအကေမံပုရေွးရနွး 
တိုေ်တွန်းရပးကေရစလိုရကောင်း ရမပာကေားခဲ့သည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ  ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီး မင်း
ရအာင်လှိုင်သည် ရမလ ၃၁ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် ေေင် 
မပညန်ယ ်စမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအဖွဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်ဌာန
ေိုင်ောေန်ထမ်းများအား ဘားအံပမို့ေှိ မပည်နယ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီရံုး၌ သွားရောေ်ရတွ့ေံု အမှာစေား 
ရမပာကေားသည်။

တြ်မောြ်
အေိုပါ ရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး

ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်
အတူ ရောင်စီေင်များမဖစ် ကေသည့်  ဗိုလ်ချုပ် ကေီး                 
တငရ်အာငစ်န်း၊ ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာငရ်မာငရ်ေျာ၊် ဒတုယိ
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊ မန်းပငိမ်းရမာင်၊ ရဒါေ်တာ            
ဗညားရအာငမ်ိုး၊ ရောငစ်တီွဖဲေအ်တငွ်းရေးမှူး ဒတုယိ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများမဖစက်ေ
သည့် ရဒါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရဒါေ်တာသေ်ခိုင်ေင်း၊                        
ဦးရေှေရလး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
မိုးရအာင၊် ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှိ
ကေီးများ၊ ေေငမ်ပညန်ယစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ 
ဦးရစာမမင့်ဦး၊ အရေှ့ရတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး 
ဗိုလ်ချုပ် ေိုေိုရမာင်၊ မပည်နယ်တေားသူကေီးချုပ်၊                
တိငု်းရဒသကေီးစမီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအဖွဲ့ေငမ်ျားနငှ့ ်
ဌာနေိုင်ောတာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ေေင်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ အဖွဲ့ ေင်များနှင့်
ဌာနေိုင်ောေန်ေမ်းများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၃၁ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ေှင်းလင်းတင်ပြ
ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 

တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားအား 
မပညန်ယစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌနငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျား
ေ ကေိုေိနုှုတေ်ေက်ေသည။် ထိုရ့နာေ ်အစည်းအရေး
ခန်းမတွင် မပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ                
ဦးရစာမမင့်ဦးေ မပည်နယ်အတွင်း လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ 
ေျန်းမာရေးနှင့် ရဒသဖွံပဖိုးတိုးတေ်ရေး ရောင်ေွေ်
ရနမှု အရမခအရနများ၊ COVID -19 ရောဂါောေွယရ်ေး 
ထိုးနှံရောင်ေွေ်ထားေှိမှု အရမခအရနများ၊ နယ်စပ်
ေုန်သွယ်မှုေိုင်ော ေိစ္စေပ်များနှင့် အရထွရထွအချေ် 
အလေ်များေို ေှင်းလင်းတင်မပသည်။

တငမ်ပချေန်ငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ေ လမ်းများတိုးချဲ့ရောင်ေွေ်ောတွင် သတ်မှတ်ချေ်
များနှင့် ေိုေ်ညီသည့် လမ်းအေျယ်အေန်းများေှိေန်          
လိုရကောင်း၊ ရမာ်ရတာ်ေိုင်ေယ်စီးနင်းမှု များမပား
သည့်အတွေ်  ရမာ်ရတာ်ေိုင်ေယ်စီးနင်းသူများ  
အန္တောယေ်င်းေငှ်းစွာ ရမာင်းနငှန်ိငုရ်ေးအတေွလ်ည်း 
ေိုင်ေယ်ရမာင်းနှင်နိုင်ရသာလမ်းများ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ လမ်းများရေေှည် 
ရောင်းမနွရ်စရေးအတေွ ်ရေစီးရေလာ ရောင်းမနွရ်ေး
နှင့် လမ်းတစ်ရလျှာေ် အေိပ်ေရလောပင်များစိုေ်ပျ ိုး
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ေန် လိုရကောင်း၊ အရေးရပါ်ောလအတငွ်း ေပူေူန္ဒမပမှု
များအား အရေးယူရောင်ေွေ်ရနမှုနှင့် ပတ်သေ်၍                 
ဒီမိုေရေစီစနစ်တွင် ေန္ဒမပမှုများေှိမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
သို့ရသာ် မပဿနာအားပိုမိုကေီးထွားရစေန် သတင်းမှား
များ မဖင့်  လှုံ့ရော်မှုများ ရောင်ေွေ်ရနသူများနှင့်  
အန္တောယ်ေှရိအာင် ရောငေ်ေွရ်နသူများေိသုာ အရေး 
ယူရောင်ေွေ်ရနမခင်း မဖစ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ေတ်မပား မေေှိရသးသည့် နိုင်ငံသားများအား ပန်းခင်း
စမီခံျေမ်ဖင့ ်ရောငေ်ေွရ်နမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ပပီးခဲသ့ည့ ်
၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲ မဲစာေင်းများ
မှားယွင်းမှုများမဖစ်ရပါ်မှုရကောင့် စိစစ်ခဲ့ချနိ်၌ ေေင် 
မပည်နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးေတ်မေိှဘဲ ေန္ဒမဲ        
ရပးခဲ့သူ ၂၃၉၀၀၀ ရေျာ် ပါေင်ခဲ့သည်ေို စိစစ်ရတွ့ေှိခဲ့
ေရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်သတမ်တှေ်ာလအတငွ်း နိငုင်သံား
များ မှတ်ပုံတင်ေေှိရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း ၊  နို င်ငံသားစိစစ်ရေးေတ် ေခွင့်ေှိသည့်  
တိုင်းေင်းသားအားလုံးနှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပရဒ
နှင့်အေျုံးေင်သူများအားလုံး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးေတ်
ေေှိရအာင် ရောင်ေွေ်ရပးမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတို့ 
တာေန်ယူချနိ်ောလအတွင်း ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ေပ်
ချမှတ်၍ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပပီး လွတ်လပ်၍ မျှတမှုေှိ
သည့် ရေွးရောေ်ပွဲ မပန်လည်ေျင်းပနိုင်ရေး ကေိုးပမ်း 
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ေန္ဒမမဲျားရပးသည့အ်ချနိ်
တွင် နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးေတ်များ ေှိေန်
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း ေှင်းလင်းရမပာကေားသည်။ 

အားြစားြဏ္ဍ
ယင်းရနာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ

ဥေ္ကဋ္ဌ တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေးဦးစီးချုပေ် အမှာစေား 
ရမပာကေားောတငွ ်မမိတိိုန့ိငုင်၏ံ အားေစားေဏ္ဍသည ်
ရေှးယခငေ် ထပိတ်န်းအေင့တ်ငွေ်ှခိဲရ့သာလ်ည်း ယခု
ရနာေ်ပိုင်းတွင် အာေီယံအေင့်၌ပင် နိမ့်ေျလျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ အားေစားသည ်ချေခ်ျင်းရောငေ်ေွ၍်မေဘ ဲ
အချနိ်ယူ၍ ရောင်ေွေ်ေရကောင်း၊ အားေစားမမှင့်တင်
ရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်ောတွင် အားေစားသမား
များ၏ ေျန်းမာကေံခ့ိငုရ်ေးနငှ့ ်ေစားနည်းစနစမ်ျားသာ
မေ အားေစားေငွ်းများ၊ အားေစားရုမံျားသညလ်ည်း 
အေင့်အတန်းမီစွာ ေှိေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 

နိုင်ငံရတာ်မှ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်များအလိုေ် 
အားေစားေငွ်းများ၊ မိုးလုရံလလု ံအားေစားရုမံျားနငှ့ ်
အေင့မ် ီရေေူးေနမ်ျားအား မဖည့ေ်ည်းတညရ်ောေ ်
ရပးသွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ အားေစားေွင်းများနှင့် 
အားေစားရုမံျား တညရ်ောေေ်ာတငွလ်ည်း သတမ်တှ်
ချေ်များနှင့်အညီ စနစ်တေျမဖင့် တည်ရောေ်ေန်              
လိုရကောင်း၊ အားေစားသည် ေျန်းမာရေးေိုသာမေ 
နိုင်ငံချစ်စိတ်နှင့်  မျ ိုးချစ်စိတ်ေိုပါမမှင့်တင်ရပးနိုင်
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်အားေစားေဏ္ဍမမငှ့တ်ငပ်ပီး နိငုင်၏ံ 
ဂုဏ်ေိုမမှင့်တင်ေန်လိုရကောင်း။

ေေငမ်ပညန်ယသ်ည ်သာယာလပှသည့ ်မပညန်ယ်
တစ်ခုမဖစ်ပပီး မပည်နယ်အတွင်း တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုး
ရပါင်းစုံ ရနထိုင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ေေင်မပည်နယ်၏ 
ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းသည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ရမျှာ်မှန်း
သေ်တမ်းထေ် ၂ ဒသမ ၅ နှစ်ခန့် ရလျာ့နည်းလျေ်ေှိ
သမဖင့် မပည်နယ်အတွင်းရနထုိင်ကေသည့် တုိင်းေင်းသား 
မပညသ်မူျားအရနမဖင့ ်အဟာေမပည့ေ်သည့ ်စားရသာေ်
မှုနှင့် ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများ မပည့်ေ
စွာ ေေှိေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့အမပင် ေျန်းမာရေးေို
ထိခိုေ်ရစနိုင်သည့် အချ ိုမှုန့်စားသုံးမှုများ၊ မူးယစ်
ရေးေါးနှင့် အေေ်၊ ရေးလိပ်၊ ေွမ်းများ သုံးစွဲမှုေို 
တတန်ိငုသ်မျှရေှာငေ်ျဉေ်နလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ စိေုပ်ျ ိုးရေး
နှင့်ပတ်သေ်၍ ေေင်မပည်နယ်သည် ေန်ဖူလုံမှုေှိပပီး
အမခားသီးနှမံျားမဖစသ်ည့ ်ရမမပ၊ဲ နမှ်း၊ ပတဲစီမိ်းနငှ့ ်အမခား
နှစ်တို၊ နှစ်ေှည်သီးနှံပင်များ စိုေ်ပျ ိုးလျေ်ေှိသမဖင့် 
မပညန်ယအ်တငွ်း စိေုပ်ျ ိုးရေးအားရောင်းသညေ်ိ ု  ရတွ့
ေှေိရကောင်း၊ ရဒသအတငွ်း ေမ်းစာဖလူုရံေးအတေွ ်စပါး
အထွေ်နှုန်းတိုးတေ်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
ရမွးမမူရေးနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် လအူများစားသုံးသည့ ်ကေေ၊် 
ေေ်၊ နွား၊ ေိတ်နှင့် ငါးရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများအား 
တိုးတေမ်ဖစထ်နွ်းရအာင ်ရောငေ်ေွက်ေေန ်လိရုကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေး ထုတ်ေုန်များအား ရဒသတွင်း 
အေည်အရသွး မပည့် မီသည့်  ေုန် ရချာများအမဖစ်  
ထတုလ်ပု၍် မပညပ်နိငုင်မံျားသို ့တငပ်ိုရ့ောင်းချနိငုပ်ါေ 
ရဒသတွင်း စီးပွားရေးရောင်းမွန်လာမည်မဖစ်သည့် 
အမပင် မပင်ပမှေယ်ယူစားသုံးမှုများေို ရလျှာ့ချရပးနိုင်
မည ်မဖစရ်ကောင်း၊ သိုမ့သှာ သုံးစွရဲငရွလျာန့ည်းပပီး ရဒသ
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တွင်း လူမှုစီးပွားဘေေို တိုးတေ်ရစမည် မဖစ်ရကောင်း၊ 
နိငုင်တံစခ်၏ု တိုးတေမ်ှုသည ်နိငုင်၏ံ GDPနငှ့ ်နိငုင်မံခား
ေနုသ်ယွမ်ှုများအရပါ်တငွ ်မတူညရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တငွ ်ဘတဂ်ျေလ်ိရုင ွများမပားမှုရကောင့ ်ဖွံ့ပဖိုးမှုနည်းပါး
သည့် တိုင်းမပည်စာေင်းတွင် ပါေင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ရဒသတွင်း လူမှုစီးပွားဘေတိုးတေ်ရအာင်
ရောငေ်ေွပ်ပီး နိငုင်၏ံစီးပွားရေး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင ်
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ကေရစလိုရကောင်း။

အဓိြအမေးကြီး
နိုင်ငတံစ်ခု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်ေးအတေွ် လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အားေေှိမှု၊ ပို့ရောင်ရေးစနစ်ရောင်းမွန်မှု၊ ေေ်
သယွရ်ေးစနစရ်ောင်းမနွမ်ှုနငှ့ ်လသူားအေင်းအမမစရ်ပါ
ကေယေ်မှုများသည ်အဓေိ အရေးကေီးရကောင်း၊ လျှပစ်စ ်
ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်၍ မပည်နယ်၏ 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချေ်ေို မဖည့်ေည်းရပးနိုင်
မည့် မပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင်မဖစ်သည့် ရေအေင်းမမစ်များေှိ
ပပီးမဖစရ်ကောင်း၊ သလံငွမ်မစရ်ပါ်တငွ ်တညရ်ောေမ်ည့ ်
ဟတ်ကေီးရေအားလျှပ်စစ်စေ်ရုံမျ ိုးသည် ေေင်မပည် 
နယ်ေို အရထာေ်အေူမပုမည်မဖစ်သမဖင့် ရောင်ေွေ်
သင့်ရကောင်း၊ အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးမပ၍ ေန့်ေွေ်ရန
သူများေို နားလည်ရစလိုရကောင်း၊ အေိုပါရေအေင်း 

အမမစမ်ျားေိ ုအသုံးချ၍ မပညန်ယအ်တငွ်း လျှပစ်စဓ်ာတ်
အား ဖလူုစံွာေေှရိအာငရ်ောငေ်ေွန်ိငုမ်ခင်းမဖင့ ်လျှပစ်စ ်
ဓာတ်အားအသုံးမပု ရောင်ေွေ်ေသည့် စေ်ရုံအလုပ်ရုံ
များ ပိုမိုတိုးတေ် လည်ပတ်ရောင်ေွေ်နိုင်မည့်အမပင် 
ရဒသခံမပည်သူများ၏ လူရနမှုအေင့်အတန်းလည်း             
မမင့်မားလာမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ပညာေည်မမင့်မားရေးနှင့် 
ပတ်သေ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကေားမဖတ်သန်းရခါင်စာေင်း
အေ ေေင်မပည်နယ်အတွင်း ၅ နှစ်နှင့်အထေ် ရေျာင်း
မရနဖူးသဦူးရေသည ်မပညန်ယလ်ဦူးရေ၏ ၂၀ ောခိငုန်ှုန်း
ေှိသမဖင့် မပည်နယ်အတွင်း ပညာရေးတိုးတေ်ရအာင်
ရောငေ်ေွေ်န ်လိအုပရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ေံှလိဦူးရေ၏ 
၇၀ ောခိုင်နှုန်းသည် ရေျးလေ်တွင်ရနထိုင်ကေပပီး 
စုိေ်ပျ ိုးရမွးမမူရေးလုပ်ငန်းများမဖင့် အသေ်ရမွးေမ်းရေျာင်း 
မပုလပုရ်နသမူျားမဖစသ်မဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရမွးမမူရေးလပုင်န်း
များအတေွ ်အဓေိ အရထာေအ်ေမူပုနိငုသ်ည့ ်စိေုပ်ျ ိုး
ရမွးမမူရေးပညာေပ်များ သင်ကေားနိုင်ရေး စိုေ်ပျ ိုးရေး
နှင့်  ရမွး မမူရေးသိပ္ပံများ ဖွင့်လှစ်သင် ကေားနိုင်ေန်  
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပပီး ေေ်လေ်၍လည်း အေင့်မမှင့်
တင်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ COVID-19 
မဖစ်ပွားစဉ် ောလအတွင်း တစ်နှစ်တာောလ ရေျာင်း
များပိတ်ထားခဲ့ေသမဖင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ 
ပညာသင်ကေားမှု တစ်နှစရ်နာေေ်ျခဲေ့သမဖင့် ရေျာင်း 
သား၊ မိဘများနှင့် နိုင်ငံရတာ်အတွေ် ထိခိုေ်နစ်နာမှု
များ မဖစ်ရပါ်ခဲ့ရကောင်း၊ ယခုအချနိ်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ 
COVID-19 ရောဂါေူးစေ်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 
ရလျာ့ေျလာပပီမဖစ်သမဖင့် ရေျာင်းများမပန်လည်ဖွင့်
လှစ်၍ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ ပညာသင်ကေား
နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထိုသို့ရောင်ေွေ်
ချနိ်တွင် မသမာသူများအရနမဖင့် ပညာရေးစနစ်ေို 
အရနှာင့်အယေှမ်ဖစရ်စရေး ရေျာင်းများ မဖွင့်လှစမ်ဖစ်
ရအာင် အဖျေ်အရမှာင့်လုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်လျေ် 
ေှိသည်ေိုရတွ့ေရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် ပညာသင်ကေား
ရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် နည်းမျ ိုးစုမံဖင့ ်ရနှာင့ယ်ေှရ်နမှုများ
အရပါ် တာေန်ေှိသူများအရနမဖင့်  နားလည်ရအာင်
ေငှ်းလင်းရမပာကေား၍ ပညာရေးေိ ုအားရပးရောငေ်ေွ်
ေန်လိုရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနမဖင့် နိုင်ငံနှင့်မပည်သူ 
လူထုမှလိုလားသည့် ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရမခခံသည့်            

တြ်ေမတာ်အမနပဖင့်

နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုေှလိုလားသည့်

ဖြ်ေေယ်စနစ်ြိုအမပခခံသည့်

ေီေိုြမေစီစနစ်ြို

ခိုင်ခိုင်ောော မလျှာြ်လှေ်းနိုင်မေး 

မဆာင်ေေြ်လျြ်ေှိ၊

ထို့မကြာင့် လုြ်သင့်လုြ်ထိုြ်သည်ေျားြို 

မဆာင်ေေြ်သွားေည်ပဖစ်။
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ဒီမိုေရေစီစနစ်ေို ခိုင်ခိုင်မာမာ ရလျှာေ်လှမ်းနိုင်ရေး 
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် လုပ်သင့်လုပ်
ထိုေ်သည်များေို ရောင်ေွေ်သွားမည်မဖစ်ရကောင်း 
မှာကေားသည်။

ဆြ်ြြ်လှူေါန်း
ထို့ရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ဇနီး 
ရဒါ်ကေူကေူလနှငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားနငှ့အ်တ ူဘားအပံမို့ရပါ်
ေိှ ရထေ်ကေီးေါကေီး ေောရတာ်ကေီးများမဖစ်သည့် ဇဲွေပင် 
ရေျာင်းေောရတာ် ဘဒ္ဒန္တေေိဓဇ၊ လမင်းပေိယတ္တိ 
စာသင်တိုေ် ေောရတာ် ဘဒ္ဒန္တရေသေိန္ဒ၊ မဲရဘာင်
ရေျာင်းေောရတာ် ဘဒ္ဒန္တေိမလတို့အား မဲရဘာင်
ရေျာင်းတိေုတ်ငွလ်ည်းရောင်း၊ နိငုင်ရံတာ ်သဃံမဟာ
နာယေအဖွဲ့ အဖွဲ့ေင် ေောရတာ် ဘားအံပမို့၊ မိုးေယ်
ရေျာင်းတိေု ်ေောရတာ ်အဂ္ဂမဟာဂန္ထေါစေ ပဏ္ဍတိ
ဘဒ္ဒန္တရတဇိန္ဒအားလည်းရောင်း၊ ရော့ရထာ်ရေျးေွာ 
အပုစ်၊ု ရတာငေ်ရလးရေျးေွာ၊ ရတာငေ်ရလးရေျာင်း 
တိေ်ု ပဓာနနာယေေောရတာ ်ဘဒ္ဒန္တ ပညာသာမအိား
လည်းရောင်းသွားရောေ်ဖူးရမမာ် ကေည်ညို ကေပပီး  
သာသနာရေးေိငုေ်ာများ ရလျှာေထ်ားတငမ်ပ၍ နေေမ္မ
အလှူရတာရ်ငမွျားနငှ့ ်လှူဖယွပ်စ္စည်းများ၊ တပမ်ရတာ ်

(ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) မိသားစုများေ လှူဒါန်းသည့် ေွမ်းေန် 
ရတာ်နှင့် ေီများအား ေေ်ေပ်လှူဒါန်းခဲ့ကေသည်။

ေေ်လေ်ပပီး နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ေင်
များသည် ဇွဲေပင် အေင့်မမင့်အားေစားေွင်းအား 
မပည်နယ်အားေစားေွင်း အေင့်မမှင့်တင်ရနမှုအရမခ 
အရနများအား သွားရောေက်ေည့ရ်ှုစစရ်ေးပပီး တာေနေ်ှိ
သူများ၏ တင်မပချေ်များအရပါ် အားေစားေွင်းများ 
အေင့်မမှင့်တင် တည်ရောေ်ောတွင် အေင့်အတန်း           
မစီွာတညရ်ောေေ်န၊် ေစားေငွ်းအတငွ်း ပေိသတမ်ျား 
ေင၊် ထေွမ်ှုအေငရ်မပရစရေး စဉ်းစားတညရ်ောေေ်န၊် 
မပည်နယ်အေင့် အားေစားေွင်းမဖစ်သမဖင့် မပည်နယ်
အားေစား တိုးတေရ်ေးေိ ုအရထာေအ်ပံရ့ပးနိငုသ်ည့ ်
အားေစားေငွ်းမဖစရ်အာင ်ရောငေ်ေွေ်န၊် ရေေူးေန်
အား ပပိုင်ပွဲများေျင်းပနိုင်သည်အထိ စနစ်တေျ 
ထည့်သွင်း တည်ရောေ်ေန်တို့အား မှာကေားခဲ့သည်။ 
ထို့ရနာေ် ရအာင်သံလွင် မပည်နယ်အားေစားေွင်းသို့ 
သွားရောေ်ကေည့်ရှု စစ်ရေးပပီး မပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌဖလား ရဘာလံုးပဲွစဉ် ယှဉ်ပပိုင်ရနမှုေုိ 
ကေည့်ရှုအားရပးပပီး ေွင်းတိုးချဲ့ မပုမပင်နိုင်ရေးအတွေ်
မှာကေားခဲ့သည်။
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နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေး တာေန်ထမ်းရောင် 
သညဟ်ေုိေုာတငွ ်နိငုင်ရံတာ ်ောေယွရ်ေးနငှ့ ်တညပ်ငမိ်
ရအးချမ်းရေးလုပ်ငန်းများသာမေ နိုင်ငံရတာ်၏ နိုင်ငံ 
ရေးအေ တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရေးအတွေ် ထိန်းသိမ်း 
ရောင်ေွေ်မခင်းသည်လည်း နိုင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေး 
တာေန် ထမ်းရောင်မခင်းပင် မဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိမပင် သဘာေ 
ရဘးအန္တောယမ်ဖစရ်ပါ်လာမှုများေိ ုောေယွရ်ပးမခင်း၊ 
ေူညီရောင်ေွေ်ရပးမခင်း၊ ေပ်ရောဂါကေုံရတွ့ရနေမှု
များေို တတ်စွမ်းသရေွ့ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးမခင်းနှင့် 
မမိလိပုင်န်းတာေနမ်ျားေိ ုရောင်းမနွရ်ေျပနွစ်ွာ သစ္စာ 
ေှိေှိ တာေန်ထမ်းရောင်ရနမခင်းသည်လည်း နုိင်ငံရတာ်
ေုိ ောေွယ်ရနမခင်းပင်မဖစ်ရကောင်း နုိင်ငံရတာ်စမီအုံပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ ရမလ ၃၁ ေေ် 
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဘားအံတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ 
မိသားစုများအား ရတွ့ေံုအမှာစေားရမပာကေားစဉ် ထည့်သွင်း 
ရမပာကေားသည်။

အေိုပါ ရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်
အတူ ဇနီးရဒါ်ကေူကေူလှ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ေီင ်ဗိလုခ်ျုပက်ေီး တငရ်အာငစ်န်း၊ ဗိလုခ်ျုပက်ေီး 

ဘားအံေပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား
တေွ့ေုံတြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၃၁ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ရမာင်ရမာင်ရေျာ်နှင့် ဇနီး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်
ထနွ်း၊ ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပ(်ရေ) ဗိလုခ်ျုပက်ေီး မိုးရအာင်
နှင့်ဇနီး ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ်အောေှိ
ကေီးများ၊ အရေှ့ရတာင်တုိင်းစစ်ဌာနချုပ် တုိင်းမှူး ဗုိလ်ချုပ် 
ေိုေိုရမာင်နှင့် ဘားအံတပ်နယ်မှ အောေှိ၊ စစ်သည်၊ 
မိသားစုများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

၄ လတာြာလသို့ မောြ်ေှိခဲ့ပြီ
နို င် ငံ ရတာ်စီမံအုပ် ချုပ် ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 

တပမ်ရတာေ်ာေယွရ်ေး ဦးစီးချုပေ် အမှာစေားရမပာ
ကေားောတွင် တပ်မရတာ်အရနမဖင့် နိုင်ငံတွင်မဖစ်ရပါ်ခဲ့
သည့် အရမခအရနများအေ စစ်မှန်ပပီးစည်းေမ်းမပည့်ေ
သည့် ဒီမိုေရေစီ မဖစ်ရစရေး၊ ခိုင်မာသည့် ဒီမိုေရေစီ
စနစ်မဖစ်ရစရေးအတွေ် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်ေို ရခတ္တ
တာေနယ်ထူနိ်းသမိ်း ရောငေ်ေွခ်ဲသ့ညမ်ှာ ရလးလတာ
ောလသို့ ရောေ်ေှိခဲ့ပပီမဖစ်ရကောင်း၊ ယာယီသမ္မတေ 
နိငုင်ရံတာ၏် ဥပရဒမပုရေး၊ အပုခ်ျုပရ်ေးနငှ့ ်တေားစေီင်
ရေး အာဏာတို့ေို လွှဲအပ်တာေန်ရပးအပ်ခဲ့ ပပီးမဖစ်
ရသာလ်ည်း မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်မပညသ်လူထူ ု၉၂ ဒသမ ၄၈ 
ောခုိင်နှုန်း အတည်မပုမဲရပးပပီး ရေးေဲွထားသည့် ဖဲွ့စည်းပံု 
အရမခခံဥပရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)အတိုင်းသာ လိုေ်နာ
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ
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အရမခခံဥပရဒသည် အမခားရသာနိုင်ငံများ၏ အရမခခံ
ဥပရဒများနှင့် တူညီမှုမေှိဘဲ ေွဲမပားမှုများေှိရကောင်း၊ 
အရမခခဥံပရဒပါ တပမ်ရတာ၏် အခန်းေဏ္ဍေိ ုရလလ့ာ
ကေည့်လျှင် သိေှိေမည် မဖစ်ရကောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံသည် ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို 
ေျင့်သုံးလျေ်ေှိပပီး နိုင်ငံရတာ်၏ သမ္မတေို ရေွးချယ်
ောတငွ ်မပညသ်မူျားေ တိေုရ်ိေုရ်ေွးချယေ်မခင်းမဟတု်
ဘ ဲလွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှမ်ျားေတစေ်င့ ်ရေွးချယ်
ေမခင်းမဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှ်
များသည ်မပညသ်ေူ စစမ်နှစ်ွာ ရေွးချယရ်ပးလိေုသ်ည့ ်
ေိယုစ်ားလယှမ်ျားမဖစေ်န ်လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခု
ရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲစာေင်းများကေီးမားစွာ ေွဲလွဲမှုများ
မဖစ်ရပါ်ခ့ဲသည့်အတွေ် မပည်သူေ စစ်မှန်စွာ ရေွးချယ် 
ရပးလိုေ်သည့် ေိုယ်စားလှယ်များဟု အမပည့်အေ 
မှတ်ယူေန် ခဲယဉ်းမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် တပ်မရတာ် 
အရနမဖင့် မဲစာေင်းများေို စစ်ရေးခဲ့ပပီး စစ်ရေးရတွ့ေှိ
ချေ်များထုတ်မပန်ော မဲစာေင်းေဲွလဲွချေ်များေုိ စစ်ရေး 
ရပးနိုင်ရေး တာေန်ေှိသူများထံ အေင့်ေင့်တင်မပမခင်း၊ 
ညိှနှိုင်းမခင်းများေုိ ရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ တပ်မရတာ်ေ 
စစ်မှန်ပပီးတေားမျှတသည့် ရေွးရောေ်ပဲွေလဒ် မဖစ်ရစရေး 
မညသ်ိုပ့င ်ရမပာေိခုဲရ့သာလ်ည်း ရမဖေငှ်းရောငေ်ေွရ်ပး
မခင်းမေှိသည့်အမပင် နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏာေို အတင်း 
အဓမ္မေယူေန်အထိ ကေိုးပမ်းလာမှုများရကောင့် ယခု
အရမခအရနအထ ိရောေေ်ှခိဲေ့မခင်းမဖစသ်ည် ့အရမခအရန
မှန်များေို အောေှိ၊ စစ်သည်များအရနမဖင့် သိေှိေမည် 
မဖစ်ရကောင်း။

ထုတ်ပြန်မကြညာလျြ်ေှိ
တပ်မရတာ်အရနမဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်များ

ေို ရခတ္တတာေန်ယူ ရောင်ေွေ်ရနေသည့် အချနိ်တွင် 
နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီေို ဖွဲ့စည်း၍ ရေှ့
လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ေပ်၊ ဦးတည်ချေ် ၉ ေပ်ေို ချမှတ်
ရောင်ေေွ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ပထမဦးစားရပးအရနမဖင့် 
မဲစာေင်းေွဲလွဲရနမှုများေို အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် 
မပည်ရထာင်စု ရေွးရောေ်ပွဲရော်မေှင်မဖင့် စစ်ရေး
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပပီး ရတွ့ေှိချေ်များေို ထုတ်မပန် 
ရကေညာလျေေ်ှေိာ အလုံးစုပံပီးစီးပါေ ရပါင်းချုပစ်ာေင်း
များေို ေေ်လေ် ထုတ်မပန်ရကေညာသွားမည်မဖစ် 

ရကောင်း၊ ထိုရ့နာေ ်COVID-19 ရောဂါောေယွရ်ေးနငှ့ ်
ရောဂါမဖစ်ပွားမှုရကောင့် ထိခိုေ်ခဲ့ေသည့် စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများေို အမမန်ေုံးေုစားရပးနိုင်ရေး ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

ထို့မပင် တိုင်းေင်းသားမပည်သူလူထု တစ်ေပ်လုံး 
လိုလားရတာင့်တရနကေသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေ
ပငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် ေေ်လေ်ကေိုးပမ်း 
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်တိငု်းေင်း 
သားအားလုံးရပါင်းစည်းရနထိငုက်ေသည့ ်မပညရ်ထာငစ်ု
နိငုင်ရံတာမ်ဖစပ်ပီး တိငု်းေင်းသားအားလုံးတငွ ်တညူသီည့ ်
အခငွ့အ်ရေးများ ေှရိကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုအံရမခခဥံပရဒတငွ်
လည်း တိုင်းေင်းသားအားလုံး အခွင့်အရေးတန်းတူေှိ
သည်ေုိ အတိအလင်း မပဋ္ဌာန်းထားရကောင်း၊ ဒီမုိေရေစီ 
စနစ်တွင် တူညီသည့် အခွင့်အရေးများ ေေှိကေသည်                
မဖစရ်သာလ်ည်း တညူသီည့အ်ေညအ်ချင်းေှရိအာင ်တစ်
ဦးချင်းအလိေု ်ကေိုးပမ်းအားထတုက်ေေနလ်ည်း လိအုပ်
မည်မဖစ်ရကောင်း၊ မိမိရဒသနှင့် တိုင်းမပည်ေို တိုးတေ်
ရစလိုသည့်စိတ်မဖင့် မိမိသင်ခဲ့ေသည့် အတန်းပညာ၊ 
ရလလ့ာေည်းပူးထားသည့ ်အသပိညာတိုေ့ိ ုရပါင်းစပ်

ဖွဲ့စည်းြုံအမပခခံဥြမေတွင်လည်း 

တိုင်းေင်းသားအားလုံး

အခွင့်အမေးတန်းတူေှိသည်ြို

အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထား၊

ေီေိုြမေစီစနစ်တွင်

တူညီသည့် အခွင့်အမေးေျား

ေေှိကြသည် ပဖစ်မသာ်လည်း

တူညီသည့်အေည်အချင်းေှိမအာင်

တစ်ဦးချင်းအလိုြ်

ကြိုးြေ်းအားထုတ်ကြေန်လည်း

လိုအြ်ေည်ပဖစ်။
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ပပီး အေျ ိုးေှိရအာင် အသုံးချနိုင်ေမည် မဖစ်ရကောင်း။
အောေှိ၊ စစ်သည်များအရနမဖင့် မည်သူတစ်ဦး

တစ်ရယာေ်၏ တိုေ်တွန်းချေ်မျှမပါဘဲ တပ်မရတာ်
တငွ်းသို ့ေငရ်ောေ ်တာေနထ်မ်းရောငခ်ဲသ့မူျားမဖစသ်ည်
နှင့်အညီ မိမိေိုယ်ေို သစ္စာေှိေမည်၊ မိမိတာေန်ထမ်း
ရောငရ်နသည့တ်ပေိ် ုသစ္စာေှေိမည၊် တပမ်ရတာအ်ရပါ် 
သစ္စာေှေိမည၊် မမိတိိငု်းမပညအ်ရပါ်သစ္စာရစာင့သ်ေိမည်
မဖစ်ရကောင်း၊ သင်တန်းရေျာင်းများတွင် စစ်စည်းေမ်း
ရောင်းမွန်ေန် သင်ကေားရပးလိုေ်ပပီးမဖစ်ပပီး မိမိတို့
တပ်မရတာ်သားများအရနမဖင့် အေပ်ဘေ်စည်းေမ်း၊ 
တပ်မရတာ်စည်းေမ်း နှစ်မျ ိုးလုံးေို လိုေ်နာေသူများ
မဖစ်သမဖင့် စည်းေမ်းတေျ လိုေ်နာရောင်ေွေ်တတ်
သည့်  အရလ့အေျင့် ရောင်းများေို  ေေ်လေ်  
ထိန်းသိမ်းသွားကေေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့တစ်ဦးချင်း 
ထမ်းရောင်ေသည့် လုပ်ငန်းတာေန်များေုိ ေျွမ်းေျင်မှု 
ေှိေမည်မဖစ်ပပီး စစ်သားတိုင်း စစ်မတိုေ်ေရသာ်လည်း 
လိုအပ်ပါေ တိုေ်ပွဲေင်နိုင်စွမ်းေှိရအာင် ရလ့ေျင့်
ရောင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။

မြျြွန်စွာ ထေ်းမဆာင်ကြေေည်
တပ်မရတာ်သားများအရနမဖင့် မပည်သူကေားေ

ရပါေ်ဖွားလာပပီး နိုင်ငံတစ်ေန်းေှိ အနယ်နယ် အေပ်ေပ်
မှ မိမိေျောတာေန်များေို လာရောေ်တာေန်ထမ်း
ရောင်ရနကေသူများ မဖစ်သေဲ့သို့ မိမိတို့၏ မိသားစုေင်
များသည်လည်း မိမိတို့နှင့်အတူတေွ တပ်တွင်း၌ 
လိုေ်ပါရနထိုင်ကေသူများမဖစ်သည့်အတွေ် အောေှိ၊ 
စစသ်ညမ်ျား၊ မသိားစမုျား အရနမဖင့ ်မသိားစစုတိဓ်ာတ၊် 
ညီအစ်ေို ရမာင်နှမစိတ်ဓာတ်၊ ညီအစ်မစိတ်ဓာတ်များ
မဖင့ ်တစဦ်းနငှ့တ်စဦ်း ရဖးမေညူရီစာင့ရ်ေှာေက်ေေမည ်
မဖစ်ရကောင်း၊ တာေန်ထမ်းရောင်ောတွင် သတိတေား၊ 
အသတိေား လေေ်ိငုထ်ားပပီး ရပးအပလ်ာသည့တ်ာေန်
များေို ရေျပွန်စွာ ထမ်းရောင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
တပမ်ရတာန်ငှ့ ်တိငု်းမပညအ်ရပါ် အပမသဲစ္စာရစာင့သ်ပိပီး 
တိငု်းမပညလ်မ်းမှားမရောေရ်စရေးအတေွ ်တစဦ်းချင်း 
အသိစိတ်ဓာတ်ေှိစွာမဖင့် မှန်မှန်ေန်ေန် တာေန်ထမ်း
ရောင်ကေရစလိုရကောင်း မှာကေားသည်။
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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ေပ်မတော်ောေွယ်တေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တပးပို့ခဲ့သည့် သေဏ်လွှာများ
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ချစ်ကြည်မလးစားအြ်ြါမသာ အလုြ်သေားကြီးေျား
ခင်ဗျား

ယရန့ အလုပ်သမားရန့အခါသမယတွင် မမန်မာ 
နိုင်ငေံှိ အလုပ်သမားထုကေီး တစေ်ပ်လုံးနှင့် မပည်ပနိုင်ငံ
အသီးသီးသို့ ရောေ်ေှိရနကေသည့် မမန်မာရေှေ့ရမပာင်း 
အလပုသ်မားထကုေီးအပါအေင ်ေမ္ဘာတစေ်န်းေှ ိအလပု ်
သမားများအားလုံး၊ မဘိမပညသ်မူျားအားလုံး ရောင်းေျ ိုး
လိေုာေန္ဒများ မပည့စ်ုကံေပါရစ၊ လမူှုစီးပွားဘေများ ဖွံ့ပဖိုး
တုိးတေ်ကေပါရစလ့ုိ ေုမွန်ရောင်းရတာင်းေင်း နှုတ်ခွန်း 
ေေ်သအပ်ပါသည်။

ေမ္ဘာန့ိငုင်အံသီးသီးတငွ ်နစှစ်ဉရ်မလ ၁ ေေရ်န့
ေို အလုပ်သမားရန့အမဖစ် အခမ်းအနားများ ေျင်းပ
လျေ်ေှိသည့်နည်းတူ မိမိတို့ မမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း               
နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် မေှိမမဖစ်အရေး
ပါသည့် အဓိေစွမ်းအားစုကေီးမဖစ်ရသာ မမန်မာအလုပ် 
သမားကေီးများအားလုံးေို  ဂုဏ် မပုသည့်အရနမဖင့်                    
ဤသေဏ်လွှာေို ရပးပို့မခင်းမဖစ်ပါသည်။

COVID-19 ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ ေျရောေ်မှုနှင့်
အတူ မမန်မာနိုင်ငံသည်လည်း COVID-19 ေပ်ရောဂါ
ရကောင့် ထိခိုေ်ေုံးရှုံးခဲ့ေသည့် ေဏ္ဍရပါင်းစုံတွင် လူမှု 
စီးပွားဘေ ထိခိုေ်နစ်နာမခင်းများ ေင်ေိုင်ကေုံရတွ့ခဲ့
ပါသည်။ ထိုသို့ရသာ အခေ်အခဲ၊ အေျပ်အတည်း၊ 
စိန်ရခါ်မှုရပါင်းစုံကေားမှ နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေ နိုင်ငံသား
အလပုသ်မားများ အေျ ိုးစီးပွားနငှ့ ်သင့တ်င့ရ်လျာေပ်တ်
ရသာ အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရပးနိုင်
ရေး ကေိုးစားရောင်ေွေ်ရနမှုတို့ေို ယခုလို ရန့ထူးရန့
မမတအ်ခါသမယနငှ့ ်အခငွ့က်ေုံခိေုတ်ငွ ်ေငှ်းလင်းတငမ်ပ
လိုပါသည်။

ချစ်ကြည်မလးစားအြ်ြါမသာ အလုြ်သေားကြီးေျား
ခင်ဗျား

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေသည် အလုပ်သမားများ၏ 
အခန်းေဏ္ဍေို အစဉ်တစိုေ် အရလးရပး ရောင်ေွေ်

၂၀၂၁ ခုနှစ် တမလ ၁ ေေ်တန့ေွင် ေျတောေ်တသာ
အလုပ်သမားတန့အခမ်းအနားသို့ တပးပို့သည့်သေဏ်လွှာ

( ၁ - ၅ - ၂၀၂၁ )

ခဲ့သည့်အားရလျာ်စွာ ယခုေဲ့သို့ COVID-19 ေပ်ရောဂါ 
မဖစပ်ွားရနသည့ေ်ာလတငွ ်အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်
စေ်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံ ပိတ်ထားေသည့် လုပ်ငန်းေှင်များ 
လုပ်ငန်းေေ်လေ် ေပ်တည်နိုင်ရေးနှင့် အလုပ်လေ်မဲ့
မဖစခ်ဲေ့သည့ ်အလပုသ်မားများ အလပုမ်ပနလ်ညေ်ေှရိေး
တို့အတွေ် ရချးရငွများ  ထုတ်ရချးရပး မခင်းတို့ေို  
ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့ပါသည်။

လမူှုဖလူုရံေးအဖွဲ့သည ်၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာေ်ါေလီ
ေနုထ် ိအေျုံးေင ်အလပုဌ်ာန ၃၆,၆၇၀ ဌာနနငှ့ ်အာမခံ
အလုပ်သမား ၁,၂၄၈,၃၅၄ ဦး မှတ်ပံုတင်ခ့ဲပပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလေုန်ထိ အေျ ိုး 
ခံစားခွင့် အမှုတွဲရပါင်း ၁,၄၁၀,၁၉၄ အတွေ် ခွင့်မပုရငွ
ေျပ်သန်းရပါင်း ၆၉၁၀၉.၅၈ အား ထုတ်ရပးခဲ့ပါသည်။ 
ထို့အမပင် COVID-19 ောလ၌ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများေို 
ေျန်းမာရေးနှင့် အားေစားေန်ကေီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချေ် 
များနှင့်အညီမဖစ်ရစရေး ေျွမ်းေျင်မှု ပူးရပါင်းရေးအဖွဲ့
များေ စစရ်ေးစဉေ်ာလအတငွ်း ယာယပီတိထ်ားသည့ ်
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများေှိ အာမခံအလုပ်သမားများအား 
COVID-19 ောလအတွင်း လူမှုဖူလုံရေး ရထာေ်ပံ့မှု 
အေျ ိုးခံစားခွင့် ၄၀ ောခိုင်နှုန်းေို အာမခံအလုပ်သမား 
၁,၅၈၃,၅၃၃ ဦးအတေွ ်ရငေွျပသ်န်းရပါင်း ၆၇,၉၁၂.၄၆၇ 
ထုတ်ရပးခဲ့ပါသည်။

မီးရလာင်ေုံးရှုံးခဲ့သည့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ 
အလပုသ်မားများအတေွ ်လပုခ်လစာ၏ ၄၀ ောခိငုန်ှုန်း
ေို လူမှုဖူလုံရေးရထာေ်ပံ့ရငွမဖင့် လည်းရောင်း၊ ယင်း
စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ အလုပ်လေ်မဲ့မဖစ်သွားရသာ 
အလုပ်သမားများေို ၎င်းတို့နှင့်ေိုေ်ညီသည့် အလုပ် 
အေိုင်များ မပန်လည်ေေှိရစရေး အလုပ်သမား၊ လူေင်မှု 
ကေီးကေပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကေီးဌာနမှ ရောင်ေွေ် 
ရပးလျေ်ေှိပါသည်။

လုပ်သားအင်အား အရမခမပုရောင်ေွေ်ေသည့် 
အထညခ်ျုပလ်ပုင်န်းများအပါအေင ်စေရ်ု၊ံ အလပုရ်ုမံျား 
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မပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့်  လုပ်ငန်းေေ်လေ် 
လညပ်တန်ိငုရ်ေးအတေွ ်မမနမ်ာနိငုင်ေံနုသ်ညမ်ျားနငှ့ ်
စေမ်ှုလေမ်ှုလပုင်န်းေငှမ်ျား အသင်းချုပ၊် သေေ်ိငုေ်ာ
လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတို့မဖင့် ရတွ့ေုံ
ရေွးရနွးညှိနှိုင်းအရမဖေှာ လုပ်ရောင်ရပးလျေ်ေှိ
ပါသည်။

အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေေှိရစေန်
အတွေ် နိုင်ငံတစ်ေန်း အလုပ်အေိုင်နှင့် အလုပ်သမား 
ေှာရဖရွေးရုံးများ ဖငွ့လ်စှရ်ောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှသိေဲသ့ို ့
အေိုပါရုံးများ ဖွင့်လှစ်နိုင်မခင်းမေှိရသးရသာ ရဒသများ
တွင် Mobile Team(ရေွ့လျားအဖွဲ့)မဖင့် ေွင်းေင်း
ရောငေ်ေွရ်ပးမခင်း၊ မပညတ်ငွ်းအလပုအ်ေိငုေ်ှာရဖရွေး 
ရအဂျငစ်မီျားနငှ့ ်ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ခင်း၊ အလပုေ်ှာရဖွ
သည့် အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ေှင်တို့အား တစ်ရနော
တည်း၊ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် အချနိ်ေုန် ၊ ရငွေုန် 
သေ်သာေန် One Stop Service မဖင့် အလုပ်အေိုင်
အခငွ့အ်လမ်းမပပွ ဲ(Job Fair)များ ေျင်းပရပးမခင်းတိုေ့ိ ု
ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိပါသည်။

ချစ်ကြည်မလးစားအြ်ြါမသာ အလုြ်သေားကြီးေျား
ခင်ဗျား

COVID-19 ောလအတွင်း နိုင်ငံတောခေီးစဉ်
များ ယာယေီပေ်ိငု်းထားရသာရကောင့ ်နိငုင်ေံပမ်ခားတငွ ်
ောလေှည်ကောစွာ ပိတ်မိပပီး အခေ်အခဲနှင့် ဒုေ္ခမျ ိုးစုံ 
ကေုံရတွ့ရနကေေသည့် မမန်မာအလုပ်သမားများနှင့် 
မမန်မာနိုင်ငံသားများေို  မိမိတို့နိုင်ငံသို့  အမမန်ေုံး
မပန်လည်ရခါ်ယူနိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့  ရောင်ေွေ်ော မရလးေှားနိုင်ငံတွင်  
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်အရထာေအ်ထားမဲမ့ဖစ၍် 
မပစ်ဒဏ်ေျခံပပီး ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများသို့ ရောေ်ေှိ
ရနရသာ မမန်မာနိုင်ငံသား ၁,၀၈၆ ဦးနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ
တွင် ရောေ်ေှိရနကေရသာ မမန်မာနိုင်ငံသား ၇၀ ဦးတို့
ေိ ုတပမ်ရတာစ်စရ်ေယာဉမ်ျားမဖင့ ်မပနလ်ညရ်ခါ်ရောင်
ရပးခဲ့ပါသည်။

အလားတ ူမပညပ်နိငုင်အံသီးသီးတငွ ်အခေ်အခဲ
ကေုံရတွ့ပပီး မပန်မလာနိုင်မဖစ်ရနကေသည့် မမန်မာနိုင်ငံ
သားများအား ေယေ်ယရ်ေးရလယာဉ ်(Relief Flight) 
များမဖင့ ်မပနလ်ညရ်ခါ်ယလူျေေ်ှေိာ မမနမ်ာအလပုသ်မား 

၁၂,၄၁၆ ဦးေှိပပီး နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ေင့် ေင်ရောေ် 
လာသူ မမန်မာနိုင်ငံသား ၂၂၆,၆၈၁ ဦးေှိပါသည်။ ထိုသို့ 
မပန်လည်ရောေ်ေှိလာရသာ မိမိတို့ နိုင်ငံသားများအား 
COVID-19 ရောဂါ စစ်ရေးောေွယ်ရေးနှင့် ရနေပ်
အသီးသီးသို့ အေင်ရမပရချာရမွ့စွာမပန်နိုင်ရေး ေူညီ
ရောင်ေေွရ်ပးခဲ့ပပီး မမန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အေိုငေ်ေှိ
ရေးနှင့် လုပ်ငန်းေိုင်ော ေျွမ်းေျင်မှုသင်တန်းများ    
တေရ်ောေန်ိငုရ်ေး စစီဉရ်ောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှပိါသည။်

နိငုင်ရံတာအ်ရနမဖင့ ်အဓမ္မခိငု်းရစမှုပရပျာေရ်ေး 
လုပ်ငန်းစီမံချေ် (၂၀၁၉-၂၀၂၁)ေို ရေးေွဲော အဓမ္မ
ခိုင်းရစမှုေိငုေ်ာ အမျ ိုးသားအေင့တ်ိငုက်ေားမှု ယန္တေား
ထူရထာင်၍ တိုင်ကေားချေ်များေုိ ရမဖေှင်းရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိပါသည်။

မပည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောေ်လုပ်ေိုင်မည့် 
မမန်မာအလုပ်သမားများေို ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မပည်ပအလုပ် 
အေိုင်ေိုင်ော ဥပရဒနှင့်အညီ မပည်ပအလုပ်အေိုင် 
အေျ ိုးရောင်  လိုင်စင်ေရအဂျင်စီများမှတစ်ေင့်  
ရစလွှတ်လျေ်ေှိော ၁၉၉၀ မပည့်နှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ရဖရဖာ်ေါေီလအထိ ၁,၃၂၂,၃၈၆ ဦး ရစလွှတ်နိုင်ခဲ့ 
ပါသည။် သေေ်ိငုေ်ာနိငုင်မံျား၏ ဥပရဒနငှ့အ်ည ီမမနမ်ာ
အလပုသ်မားများ ေပိငုခ်ငွ့မ်ျားေေှနိိငုရ်ေးအတေွလ်ည်း 
ေိေုီးယားသမ္မတနိငုင်၊ံ ထိငု်းနိငုင်နံငှ့ ်မရလးေှားနိငုင်တံို့
တွင် အလုပ်သမားသံအောေှိများ ခန့်အပ်ထားေှိသည့်
အမပင် နိုင်ငံတောေှိ မမန်မာသံရုံးများေလည်း လိုအပ်
သည့် ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်မှုများ မပုလုပ်ရပးလျေ်ေှိ
ပါသည်။

အလုပ်ေှင်၊ အလုပ်သမားများအား မျှတရသာ
လုပ်ငန်းခွင်ေေ်ေံရေးစနစ် ရောင်းမွန်စွာေျင့်သုံး
တတ်ရစေန်၊ ရခါင်းရောင်မှု၊ ကေီးကေပ်မှု၊ အလုပ်သမား
ရေးောဥပရဒနှင့်  မူေါဒများသိေှိရစေန် ေည်ေွယ်၍ 
မပည်ရထာင်စုနယ်ရမမ၊ တိုင်းရဒသကေီး၊ မပည်နယ်များ
တွင် အလုပ်ေှင်များနှင့် အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ် 
သမားများနငှ့ ်အလပုသ်မားအဖွဲ့အစည်းများအား အလပု ်
သမားရေးော အသပိညာရပးရေွးရနွးပွမဲျား မပုလပုေ်ာ 
ရေွးရနွးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

မမနမ်ာနိငုင်သံည ်အသင်းအဖွဲ့များ လတွလ်ပစ်ွာ
ဖွဲ့စည်းခငွ့န်ငှ့ ်စည်းရုံးရောငေ်ေွခ်ငွ့ေ်ိငုေ်ာ ILO မပဋ္ဌာန်း
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ချေ်အမတှ-်၈၇ ေိ ုလေခ်ေံျင့သ်ုံးထားသညန်ငှ့အ်ည ီ
၂၀၁၁ ခုနှစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပရဒအေ 
အလပုသ်မား၊ အလပုေ်ငှ ်အဖွဲ့အစည်း စစုရုပါင်း ၃,၁၀၂ 
ဖွဲ့ေို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပပီး အလုပ်သမားရေးောေိစ္စများေို 
အစိုးေ၊ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သမားများ သုံးပွင့်ေိုင်
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

ချစ်ကြည်မလးစားအြ်ြါမသာ အလုြ်သေားကြီးေျား
ခင်ဗျား

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီသည် နိုင်ငံ 
ရတာ်၏ အာဏာအေပ်ေပ်ေို ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ ဥပရဒ 
(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွှရဲမပာင်းတာေန်ယူပပီး ရနာေ်ပုိင်း 
ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅) ေပန်ငှ့ ်နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ လမူှုရေး
ေိုင်ောဦးတည်ချေ် (၉)ေပ်တို့ေို ချမှတ်အရောင် 
အထညရ်ဖာ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါသည။် နိငုင်ရံတာစ်မီံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်( ၅ )ေပ်တွင် 
ပါေငသ်ည့ ်CoVID-19 ေပရ်ောဂါရကောင့ ်ထခိိေုခ်ဲသ့ည့ ်
စီးပွားရေးလပုင်န်းများအား မဖစန်ိငုသ်မျှ နည်းလမ်းများ
မဖင့် အမမန်ေုံး ေုစားသွားနိုင်ရေးအတွေ် နိုင်ငံရတာ်
အစိုးေ၊ အလုပ်သမားစွမ်းအားစုကေီး၊ အသိပညာေှင် 
အတတ်ပညာေှင် မပည်သူများအားလုံးတို့၏ ပူးရပါင်း
ပါေင်မှု၊ အားထုတ်ကေိုးပမ်းမှုတို့မဖင့် လုပ်ရောင်သွားေ
မည် မဖစ်ပါသည်။

ထိုအ့မပင ်စီးပွားရေးေိငုေ်ာ ဦးတညခ်ျေမ်ျားမဖစ်
သည့်  ရေးေွေ်စီးပွားရေးစနစ်  တည်ပငိမ်ရအာင်                    
ရဖာ်ရောင်နိုင်ရေး၊ နိုင်ငံရတာ်၏ ထုတ်ေုန်များစွာ
ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ            
ရဖာ်ရောင်ရေးတို့တွင် အလုပ်သမားစွမ်းအားစုကေီး၏ 
အရောင်အထည်ရဖာ်နိုင်မှုအရပါ် များစွာမူတည်ရန
ရကောင်း ရတွ့ေှိေမည်မဖစ်ပါသည်။

နိငုင်ရံတာအ်ရနမဖင့ ်အလပုသ်မားများနငှ့ ်အလပု ်
ေှင်များ၏ အေျ ိုးစီးပွားေို မထိခိုေ်ရစဘဲ နှစ်ဦး                    
နှစ်ဘေ် မျှတသည့်အခွင့်အရေးနှင့် ောေွယ်ရစာင့် 
ရေှာေ်မှုများေေှိရစေန် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရပးလျေ်
ေှပိါသည။် ထိသုိုရ့ောငေ်ေွေ်ာတငွ ်အာေယီရံဒသတငွ်း 
အရောင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွေ်ရနသည့် အာေီယံ

စီးပွားရေးအသိုေ်အေန်းလမ်းမပရမမပုံပါ ေျွမ်းေျင်
အလုပ်သမားများ လွတ်လပ်စွာ ရေှေ့ရမပာင်းသွားလာမှု 
အစီအစဉ်အေ အလုပ်သမားရေးေွေ် ယှဉ်ပပိုင်မှု ပိုမို
မမင့မ်ားလာမညမ်ဖစ၍် နိငုင်တံငွ်းသာမေ အာေီယရံဒသ
တွင်းေှိ အလုပ်သမားများနှင့်ပါ ယှဉ်ပပိုင်ေမည့်အမပင် 
နိုင်ငံမခားမှ ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ နိုင်ငံအတွင်း ေင်ရောေ် 
လာပါေ သေ်ေိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် ေျွမ်းေျင်မှုများ 
တုိးတေ်ရနရစေန်ကေိုတင်မပင်ေင်ထားေမည် မဖစ်ပါသည်။

ယခုအချနိ်သည် နိုင်ငံရတာ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေး
အတွေ် အားသွန်ခွန်စိုေ် ကေိုးစားေမည့်အချနိ်မဖစ်ော 
ဥပရဒစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ လိုေ်နာ
ရောငေ်ေွေ်မညမ်ဖစပ်ါသည။် သိုပ့ါ၍ နိငုင်ရံတာ ်ရေေညှ်
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် အစိုးေ၊ အလုပ်ေှင်၊ အလုပ် 
သမားသံုးပွင့်ေုိင်  လေ်တဲွကေိုးပမ်း အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောင်ေွေ်မခင်းမဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏စီးပွားရေး အမမန်ေုံး 
မပနလ်ညခ်ိငုမ်ာ အားရောင်းလာနိငုမ်ညမ်ဖစေ်ာ အေျ ိုး 
ေေ်အရနမဖင့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတေ်မမင့်မားလာ
ပပီး ေျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးေဏ္ဍများတွင်ပါ 
တစ်ပပိုင်တည်း တိုးတေ်လာော တည်ပငိမ်ရအးချမ်း
သည့ ်ေန်းေျငတ်စခ်မုဖစထ်နွ်းလာရစရေး အလပုေ်ငှန်ငှ့ ်
အလုပ်သမား အမပန်အလှန်နားလည်မှုေှိေှိမဖင့် လေ်တွဲ
ကေိုးပမ်း ရောင်ေွေ်သွားကေေမည်မဖစ်ပါသည်။

သိုမ့ဖစေ်ာ နိငုင်ရံတာ၏် စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ ်
မှုတွင် အဓိေအရေးပါသည့် အင်အားစုကေီးတစ်ခုမဖစ်
ရသာ အလုပ်သမားများသည် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေေ                
တစိေုမ်တမ်တ ်ဦးတညခ်ျေထ်ား အရောငအ်ထညရ်ဖာ ်
ရောင်ေွေ်ရနမှုများေို အမပည့်အေ ပူးရပါင်းပါေင် 
ရောငေ်ေွမ်ခင်းအားမဖင့ ်မပညသ်မူျား၏ လမူှုစီးပွားဘေ
များ တိုးတေ်မမင့်မားလာပပီး တည်ပငိမ်ရအးချမ်းရသာ 
ေန်းေျင်တစ်ခု မဖစ်ထွန်းရပါ်ရပါေ်ရစရေးေို အရလး
အနေထ်ား တိေုတ်နွ်းပါရကောင်း သေဏလ်ွှာရပးပိုအ့ပ ်
ပါသည်။

ဗိုလ်ချုြ်ေှူးကြီးေင်းမအာင်လှိုင်
နိုင်ငံမတာ်စီေံအုြ်ချုြ်မေးမြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

တြ်ေမတာ်ြာြွယ်မေးဦးစီးချုြ်




