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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင်

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ  )

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆြ်ဆံရေးဦးစီးဌာနြ စီစဉ်ထုတ်ရဝသည်။
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ပုံနှိပ်မှေ်ေမ်း
----------

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
စာအုြ်အမှတ်စဉ် ( ၁၀၀/၂၀၂၁ )

ေုေ်တဝသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ

ေုေ်တဝသည့်အကေိမ်
ြထမအကြိမ်

အုပ်တေ
၂၀၀၀ 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။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၊ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ၏ (၉)လပပည့် ၇

  နိုင်ငံရတာ်တာေန်ထမ်းရောင်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း

 ၂။ မန္တရလးမမို့ေှိ ရလ့ေျင့်ရေးအလယ်တန်းရေျာင်း၊ အားေစားေွင်းများနှင့် မန္တရလးတေ္ကသိုလ် ၁၄

  တ့ုိသ့ုိ သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃။ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့နှင့် ရတွ့ေုံပွဲတွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား ၁၇ 

 ၄။ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ်(၁၇/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့် ၂၀  

အမှာစေား 

 ၅။ ပဲခူးတိုင်းရေသကေီး၊ အင်းတရော်စေ်မှုဇုန်နယ်ရပမေှိ EVER Meter စေ်ရုံအတွင်း လှည့်လည်  ၂၆

  ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၆။ တပ်မရတာ်ချည်မျှင်နှင့်အထည်စေ်ရုံ(သမိုင်း)နှင့် ပမန်မာ့ရေးေါးစေ်ရုံ(အင်းစိန်)တို ့သို ့ ၂၈

  သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၇။ “မာေေိဇယ” ဗုေ္ဓရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကေီးအား ထုေစ်ပခင်းနှင့် တည်ထားေုိးေွယ်ေန် ရောင်ေွေ်ရနမှု ၃၂

  အရပခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ နိုင်ငံရတာ်အေင့် တာေန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ရပပကေားသည့်

  အမှာစေား

 ၈။ ပပည်ရထာင်စုတုိင်းေင်းသားလူမျ ိုးများဖံွ့မဖိုးရေးတေ္ကသုိလ် ပညာရေးဘဲွ့ ငါးနှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄) ၃၅

  ရေျာင်းေင်းမည့် ရေျာင်းသား/ရေျာင်းသူများအား ရတွ့ေုံရပပာကေားသည့် အမှာစေား

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ
နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင် 

တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊  နိုင်ငံတော်ဝန်ကေီးချုပ်4

 ၉။ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် လံုခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေစုိးမုိးရေး ၄၁ 

ရော်မတီ အစည်းအရေးအမှတ်စဉ်(၆/၂၀၂၁)တွင် ရပပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၁၀။ ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီေင်များ ေတိသစ္စာပပုပခင်းအခမ်းအနားတွင် ရပပာကေားသည့် ၄၃ 

အမှာစေား

 ၁၁။ ပမန်မာနုိင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့ ညီလာခံ(၂၀၂၁) တွင် ရပပာကေားသည့် မိန့် ခွန်း ၄၈

သဝဏ်လွှာများ

 ၁။ (၆၆) နှစ်ရပမာေ် ေေင်ပပည်နယ်ရန့ အခမ်းအနားသို့ ရပးပို့သည့် သေဏ်လွှာ ၅၅

 ၂။ (၁၀၁) နှစ်ရပမာေ် အမျ ိုးသားရအာင်ပဲွရန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသ့ုိ ရပးပ့ုိသည့် သေဏ်လွှာ ၅၈
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၁။ ပြညရ်ထာငစ်ရုေေးရြာြြ်ွရဲြာမ်ေငှြ်ိ ုပြနလ်ညဖ်ွဲ့စည်းပြီး မစဲာေင်းများ စစရ်ဆး

ပခင်းများအြါအဝင ်လြုရ်ဆာငသ်င့လ်ြုရ်ဆာငထ်ိြုသ်ညမ်ျားြိ ုဥြရဒနငှ့အ်ည ီ

ဆြ်လြ်လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၂။ လတ်တရလာပဖစ်ြွားရနဆဲပဖစ်သည့် ြိုဗစ် − ၁၉ ြြ်ရောဂါ ြာြွယ်ရေး 

လုြ်ငန်းများြို အေှိန်အဟုန်မြျြ် ထိထိရောြ်ရောြ် ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ် 

သွားမည်။

၃။ ြိုဗစ် − ၁၉ ြြ်ရောဂါရကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားရေးလုြ်ငန်းများအား          

ပဖစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများပဖင့် အပမန်ဆုံးြုစားသွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာဝေပငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြု်

မှု ေြစ်ရဲေးသရဘာတစူာချုြ(်NCA)ြါ သရဘာတညူခီျြမ်ျားအတိငု်း ပဖစန်ိငုသ်မျှ 

အရလးထား လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၅။ အရေးရြါ်ြာလဆိငုေ်ာ ပြဋ္ဌာန်းချြမ်ျားနငှ့အ်ည ီရဆာငေ်ေြပ်ြီးစီးြါြ ဖွဲ့စည်းြုံ

အရပခခံဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားမျှတရသာ ြါတီစုံ 

ဒီမိုြရေစီ အရထွရထွရေေးရြာြ်ြဲွအား ပြန်လည်ြျင်းြ၍ အနုိင်ေသည့် ြါတီအား 

ဒီမိုြရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်တာဝန်အား လွှဲအြ်နိုင်ရေး ဆြ်လြ်

ရဆာင်ေေြ်သွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံရေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းပပည့်ေရသာ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအပပည့် 

ေျင့်သုံးမပီး ေီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ေေယ်စနစ်ေိုအရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရောေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရဘာတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရောင်ရေး၊

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေမပီး ဘေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံပခားရေးမူေါေေို ေျင့်သုံးမပီး 

နိုင်ငံများအကေား မငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ေေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားရေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးပမူရေးေို အရပခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များပဖင့ ်ပိမုိဖုွံ့မဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရောငေ်ေွမ်ပီး အပခားစီးပွားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ဘေ်စုံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညမ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ောငမ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးပမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုဖတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပွားရေးဖွံ့မဖိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရောေ်ရေး၊

 ( ဂ )  ပပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူမီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရောင်ေွေ်ရဖာ်ရောင်ရေး၊

၃။ လူမှုရေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတပ်ဖစသ်ည့ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေပ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာမပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်ပမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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ချစ်ခင်ရလးစားအပ်တဲ့ တိုင်းေင်းသားမိဘပပည်
သူများခင်ဗျာ၊ အားလုံးပဲ ေိုယ်စိတ်နှစ်ပဖာေျန်းမာ 
ချမ်းသာပါရစရကောင်း နှုတ်ခွန်းေေ်သအပ်ပါတယ်။

ေရီန့ော နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီအရန
နဲ့ နိငုင်ံရတာအ်ား နိငုင်ရံေးအေ အရေးရပါ် အရပခအရန
ရကေညာမပီးရတာ့မှ တာေန်ယူရောင်ေွေ်ခဲ့တာ ၉ လ 
ပပည့်တဲ့ရန့ ပဖစ်ပါတယ်။ ေီ ၉ လတာောလအတွင်းမှာ 
ေျွန်ရတာ်တို့ရောင်စီေဲ့ ရောင်ေွေ်မှုအရပခအရနများ
ေိ ုေျွနရ်တာေ်ငှ်းပပလိပုါတယ။် နိငုင်ရံတာအ်ရနနဲ့ ဘာ
ရတွလုပ်သင့်တယ်ေုိတာရလးလည်း ေျွန်ရတာ် အနည်းငယ် 
ရပပာလိပုါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ိုရ့ောငစ်တီာေနယ်မူပီးတဲ့
အချနိ်မှာ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်ေို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးေ 
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ၏ (၉) လြပည့် 

နိုင်ငံတော်ောဝန်ေမ်းတောင်ခဲ့မှုနှင့်ပေ်သေ်၍ တြပာကေားသည့်မိန့်ခွန်း
( ၁ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်(၁) မှာ ပပည်ရထာင်စုရေွးရောေ်ပွဲ
ရော်မေှင် ပပန်လည်ဖွဲ့စည်းမပီးရတာ့ ရေွးရောေ်ပွဲမဲ
စာေင်းရတွစစ်ရေးမပီးပခင်းအပါအေင် လုပ်ရောင်သင့် 
လပုရ်ောငထ်ိေုတ်ာရတေွိ ုဥပရေနငှ့အ်ည ီေေလ်ေ ်
လုပ်ရောင်သွားမယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်တ့ုိရပပာခ့ဲတာေိှပါတယ်။ 
ေါလည်းရော်မေှင်ေ ဖဲွ့စည်းမပီးရတာ့မှ ပပန်လည် စစ်ရေး 
မပီးရတာ့ လုပ်ငန်းအားလုံးမပီးစီးမပီးပဖစ်ပါတယ်။ ရတွ့ေှိ
ချေမ်ျားေိလုည်း ဥပရေနငှ့အ်ည ီေေလ်ေအ်ရေးယူ
ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရနရကောင်းလည်း ရပပာလိုပါတယ်။
အပမင့်မားဆုံးပဖစ်ြွားခဲ့

ေုတိယအချေ်အရနပဖင့် ယခုရလာရလာေယ်
ပဖစ်ပွားရနတ့ဲ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါနဲ့ပတ်သေ်မပီး ောေွယ်ရေး 
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လုပ်ငန်းရတွေုိ အေိှန်အေုန်မပပတ် ထိထိရောေ်ရောေ် 
ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်သွားမယ်လို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာခဲ့
တာေိှတယ်။ ေုိဗစ်ရောဂါပထမလှိုင်းော မပီးခ့ဲတ့ဲနှစ် မတ်လ 
၂၃ ေေ်ရန့ေရန စခဲ့ပါတယ်။ ဩဂုတ်လ ၁၅ ေေ်ရန့
မှာရတာ့ ပထမလှိုင်းမပီးခ့ဲတယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်တ့ုိရတွ့တယ်။ 
ေုတိယလှိုင်းေရတာ့ မပီးခ့ဲတ့ဲ ၈ လ ပုိင်း ၁၆ ေေ်ရန့ေရန 
စခ့ဲမပီးရတာ့ ေီနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ေေ်အထိ ပဖစ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်း 
များအေ ကေည့်မယ်ေုိေင် ရအာေ်တုိဘာလ ၃၁ ေေ်ရန့
အထိ ေိုဗစ်ရောဂါပဖစ်ပွားမှု ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံမှာ 
အားလုံးရပါင်း ၅၀၀၀၇၃ ရယာေ်ေှိပါတယ်။ ရသေုံး
သူေ ၁၈၆၉၇ ရယာေ် (၃ ေသမ ၇၄)ောခုိင်နှုန်းေိှပါတယ်။ 
အေိုးေုံးေရတာ့ ဇူလိုင်လမှာ ၁၄၁၉၀၈ ရယာေ်ပဖစ်
ခဲမ့ပီး (၃၃ ေသမ ၃၈) ောခိုင်နှုန်းနဲ့ အပမင့်မားေုံးပဖစ်ပွား
ခဲတ့ာ ပဖစပ်ါတယ။် ဩဂတုလ်မှာရတာ ့ရသေုံးမှုအပမင့်
ေုံး ၆၀၅၅ ရယာေ ်(၆ ေသမ ၀၅) ောခိငုန်ှုန်းေှတိာရတွ့
ပါတယ်။ ေိုဗစ်ရောဂါတတိယလှိုင်းပဖစ်ပွားတဲ့ောလ
အတငွ်းမှာ အရေးအငမ်တနက်ေီးလာတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်

ေျွနရ်တာေ်ိယုတ်ိငုဦ်းရောငမ်ပီးရတာ့မှ ေုိဗစ်ထိန်းချုပ်
ရေးဗေုိရော်မတီအရနနဲ့ အစည်းအရေးရတ ွေျွနရ်တာ်
ေျင်းပမပီး ထနိ်းချုပဖ်ို ့ ရောငေ်ေွခ်ဲပ့ါတယ။် ေတီတယိ
လှိုင်းစတငပ်ဖစပ်ွားတဲေ့ာလမှာ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ အခေ်အခဲ
ရတွအများကေီးေှိတယ်။ တစ်အချေ်ေရတာ့ရေးေါး 
မပပည့်စုံမှု၊ ေုတိယေရတာ့ရေးပစ္စည်းရတွမပပည့်စံုမှု၊ 
တတိယေရတာ့ ရအာေ်ေီဂျင်မပပည့်စံုမှု၊ စတုတ္ထေရတာ့ 
ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းမပပည့စ်ုမံှုလိအုပခ်ျေရ်တေွှတိယ။် 
ေါရတွအခေ်အခဲရတွကေားထဲေရနမပီးရတာ့ ရောင်ေွေ်
တ့ဲရနောမှာ ေျွန်ရတာ့်ေဲ့မူေရတာ့ လူ့အသေ်ထေ် 
အရေးကေီးတာ ဘာမှမေိှဘူး၊ ေီေုိဗစ်နဲ့ပတ်သေ်လ့ုိေိှေင် 
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲေုန်ေျပါရစ၊ ေျွန်ရတာ်တို့ ေုန်ေျခံ
မယ်ေိုမပီးရတာ့ ပပည်တွင်းပပည်ပေရနမပီးရတာ့ ေနိုင်
တဲ့လမ်းရကောင်းရတွေရန ေယ်ယူရောင်ေွေ်ခဲ့တာ
ရတွ ေိှတယ်။ ေီမှာပမန်မာရတွေဲ့ ယဉ်ရေျးမှုလေ္ခဏာပဖစ်
တဲ့ေူညီချင်တဲ့စိတ်၊ လှူေါန်းချင်တဲ့စိတ်ရတွေ သူများ
နိုင်ငံရတွထေ် သာလွန်တာရတွေိှတယ်။ ေီစိတ်ဓာတ်
ရတွရကောင့် ေိုဗစ်ပဖစ်ပွားတဲ့အချနိ်မှာ ပပည်သူရတွေ
ရနမပီးရတာ့ ရေးပစ္စည်းရတွ၊ ရေးေါးရတွ၊ ရနာေ်
ရအာေေ်ဂီျငရ်တေွိ ုေောလမ်းရကောင်းေရန ေရအာင်
ေှာမပီးရတာ့ လှူေါန်းမှုရတွပပုခဲ့တယ်။ အလားတူစွာပဲ 
ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းရတွ လုိအပ်ချေ်ေိှတ့ဲအချန်ိမှာ 
အမငိမ်းစားေန်ထမ်းရတွ၊ တပ်မရတာ်ဘေ်၊ နယ်ဘေ်
ေန်ထမ်းရတွေလည်း ေောလမ်းရကောင်းေရန လာရောေ်
ေိုင်းေန်းေူညရီောင်ေွေ်ရပးမှုရတွေှိတယ်။ ေီလိုေရန
မပီးရတာ့မှ ေျွန်ရတာ်တ့ုိကေိုးစားရောင်ေွေ်မှုရတွရကောင့် 
ရနာေ်တစ်ခါ  အိမ်နီးချင်းမိတ်ရေွနုိင်ငံရတွပဖစ်တ့ဲ ထုိင်း
နုိင်ငံနဲ့တရုတ်နုိင်ငံေရနမပီးရတာ့ ောေွယ်ရေးနဲ့ောေွယ် 
ရေးပစ္စည်းရတွ အေင်ရပပရပပေေှိရေးေို အများကေီး
ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့တဲ့အတွေ်ရကောင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု
အရပခအရနများ ရောင်းလာခဲတ့ာပဖစပ်ါတယ။် ေါရကောင့် 
ေီရန့ေုိလုိေိှေင် ပဖစ်ပွားမှုောခုိင်နှုန်းေ တစ်နုိင်ငံလုံးနဲ့ကေည့်
မယ်ေိုေင်ရတာ့ ၅ ောခိုင်နှုန်းရအာေ်ေျရနမပီပဖစ်ပါ
တယ်။ ေါရပမယ့် အဓိေပဖစ်ပွားမှုနှုန်းများတဲ့ အဓိေ
မမို့နယ် ၁၅ မမို့နယ်ေုိ ဖယ်လုိေ်လ့ုိေိှေင် ေျွန်ရတာ်တ့ုိ 
တေယ်ပဖစ်ပွားတ့ဲ ောခုိင်နှုန်းေ ၃ ောခုိင်နှုန်း ပတ်ေန်းေျင် 
ပဲေိှတာေုိ ရတွ့ေပါတယ်။ ေါ့ရကောင့် ေီောရတွေုိ ေုိဗစ် 

ရနာြ်တစ်ခုြရတာ့ စြ်သုံးဆီနဲ့ြတ်သြ်ပြီး 

ြျွန်ရတာ်အနည်းငယ် ေှင်းပြလိုြါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာ ဒီဇယ်နဲ့

ဓာတ်ဆီတင်သွင်းေမှုဟာ အားလုံးရြါင်း

တန်ဖိုးအားပဖင့် ရဒါ်လာ ၂ ဒသမ ၁၂၉ ဘီလီယံ 

ေှိြါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းရတွမှာ 

ြျွန်ရတာ်ထည့်ခဲ့ြါတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုရတာ့ 

စားအုန်းဆီနဲ့ြတ်သြ်ပြီးရတာ့ ပြီးခဲ့တဲ့ 

ဘဏ္ဍာနှစ်မှာြဲ တန်ချနိ်ေှစ်သိန်းရြျာ် 

သွင်းခဲ့ေပြီးရတာ့မှ ၈၂၆ သန်းဖိုး သွင်းခဲ့ေတာ

ေှိြါတယ်။ အဲဒီရတာ့ ခုနြ စြ်သုံးဆီေယ်၊ 

စားသုံးဆီေယ်ရြါင်းလို့ေှိေင် သုံးဘီလီယံ

နီးြါးရလာြ် ေှိတာြို ရတွ့ေြါတယ်။ 

အဓိြ ြျွန်ရတာ် ဆိုလိုချင်တာြရတာ့ 

စြ်သုံးဆီနဲ့ြတ်သြ်ပြီးရတာ့ အတတ်နိုင်ဆုံး 

ပခိုးခခံရချွတာ သုံးစွဲဖို့ ရမတ္တာေြ်ခံလိုြါတယ်။
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ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်မပီးရတာ့ ေျွန်ရတာ်
တိုလ့ပုန်ိငုတ်ဲပ့မာဏအတငွ်းမှာ လပုမ်ပီးမပပီဖစ်တ့ဲအတွေ်
ရကောင့် ေျွန်ရတာ်တို့ေပ်ထားခဲ့ေတဲ့ ယန္တေားမျ ိုးစံုေုိ 
ပပန်လည်လည်ပတ်ဖ့ုိအတွေ် ရောင်ေွေ် ရပးတာရတ ွေှိ
ပါတယ။် အေဲရီတာ ့ေေီိဗုစရ်ောဂါပဖစပ်ွားတဲအ့တငွ်းမှာ
ပဲ Stay at Home သတ်မှတ်ခ့ဲတာ ေိှပါတယ်။ ၂၈ ေေ် ၅ 
လ ၂၀၂၁ ေေ်ရန့ေရနမပီးရတာ့ စတင်ရကေညာမပီးရတာ့ 
၂၄ ေေ် ၈ လ အထိ ၁၁၉ မမို့နယ်ရကေညာခ့ဲေတာ ေိှပါတယ်။ 
အရပခအရနရောင်းတဲ့အတွေ်ရကောင့် မမို့နယ် ၅၀ ေုိ 
ပပန်လည်လွှတ်ခ့ဲမပီးရတာ့ ၆၉ မမို့နယ်ေျန်ေှိရနတာေှိပါ
တယ။် ေမီမို့နယရ်တေွလည်း ေေလ်ေက်ေိုးစားရောင ်
ေေွသ်ွားမယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်Stay at Home သတမ်တှခ်ျေ်
ေရနမပီးရတာ့ ရလျှာ့ချမပီးရောင်ေွေ်နုိင်မယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ် 
ယူေပါတယ်။

ေျွန်ရတာ်တို့  တာေန်ယူ မပီးတဲ့ရနာေ်ပိုင်းမှာ 
ရဖရဖာေ်ါေလီ ၁၂ ေေရ်န့ ပပညရ်ထာငစ်ရုန့ ထူးပခားတဲ့
လေ္ခဏာေှတိဲအ့တေွရ်ကောင့ ်အဲေ့မီှာလည်းေျွနရ်တာ ်
ပပစ်ေဏ်ေျခံရနတဲ့ အေျဉ်းသားရပါင်း ၂၃၃၆၉ ဦးေို 
ပပစ်ေဏ်ေရန လွတ်မငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပးခဲ့ပါတယ်။ 
ေျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်မံှာ ထူးပခားတဲေ့ေ ်နစှေ်ေေ်ှပိါတယ။် 
အဲ့ေါေရတာ့ နှစ်ေန်းတစ်ေေ်ရန့နဲ့ သီတင်းေျွတ်လ 
ပပည့်ရန့ ပဖစ်ပါတယ်။ ေုသုိလ်ရောင်းမှုရတွလုပ်ကေတယ်၊ 
ေောသမား၊ မိဘရတွေိုလည်းေန်ရတာ့ကေတယ်။ ေီ
လိုအတွေ်ရကောင့် ေီေုသိုလ်ရလးရတွေိုေေှိရစေန် 
အလိုင့ှာပ ဲ၂၃၁၈၄ ဦးေိ ုပမနမ်ာနစှေ်န်းတစေ်ေ်ရန့မှာ 
လွတ်မငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရပးခဲ့ပါတယ်။ အလားတူစွာပဲ 
သတီင်းေျွတလ်ပပည့ရ်နမှာလည်း ၅၆၃၆ ရယာေ် အမှု
ပိတ်သိမ်းတဲ့သူရတွအပါအေင် လွတ်မငိမ်းချမ်းသာခွင့်
ရပးခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ NCA (၆)နှစ်ပပည့်ပဖစ်တဲ့ 
အထိမ်းအမှတ်ရန့ နိုေင်ဘာ ၁၅ ေေ်ရန့ေလည်း ၁၁၄ 
ဦးေိုလွတ်မငိမ်းခွင့်ရပးခဲ့တာေှိပါတယ်။ ေါရတွရကောင့် 
အားလုံးရပါင်း ပပစ်ေဏ်ေရနလွတ်မငိမ်းခွင့်ရပးခဲ့တာ
ော ၄၇၈၆၉ ရယာေေ်ှမိပီး အမှုပတိသ်မိ်းမှုရပါင်း ၄၄၃၄ 
ရယာေ်ေှိရကောင်း ရပပာကေားလိုပါတယ်။
ြာြွယ်ရဆးထိုးပြီးသူရြါင်း ၁၃ ဒသမ ၃ သန်း

ေေ်လေ်မပီးေျွန်ရတာ် ေုိဗစ်ရောဂါောေွယ်ရေး 
နဲ့ပတသ်ေမ်ပီး ရောငေ်ေွမ်ှုအရပခအရနများေိ ုတငပ်ပ

လိပုါတယ။် အနိ္ဒယိနိငုင်နံဲ့ တရတုန်ိငုင်ေံရန ောေယွ ်
ရေးေယ်ယူေေှိမှု၊ လှူေါန်းမှုရတွအားလုံးရပါင်းော ၃၃ 
ေသမ ၈ သန်းေှိပါတယ်။ အဲ့ေီေရန ေျွန်ရတာ်တို့ 
ဇနန်ေါေလီ ၂၇ ေေရ်န့ေရနစမပီးရတာ ့ောေွယရ်ေး
ထိုးနှံမှုရတွ ေျွန်ရတာ်တို့ စခဲ့တာပဖစ်ပါတယ်။ မပီးခဲ့တဲ့ 
ရအာေတ်ိုဘာ ၃၁ ေေရ်န့အထ ိောေယွ်ရေးထိုးမပီး
သူရပါင်း ၁၃ ေသမ ၃ သန်း၊ ပထမအကေိမ်ထိုးတာရော 
ေုတိယအကေိမ်ထိုးတာရော နှစ်ကေိမ်ထိုးတာရော ပါေင်
ပါတယ်။ ဦးတည်ထားတာေ ၄၅ နှစ် အထေ်ဦးတည်
ထိုးတာေိုရတာ့ ၄၅ နှစ်အထေ် လူဦးရေ၏ ၃၅ ောခိုင် 
နှုန်းရေျာ်ထိုးမပီးပဖစ်တယ်လို့ ရပပာေမှာပဖစ်ပါတယ်။ 
အလားတစူွာပ ဲနိငုင်ံေ့နထ်မ်းအားလုံး ၈ သနိ်းရေျာေ်ှပိါ
တယ်။ အဲေီထဲေရနမပီးရတာ့မှ ၃၅၄၀၀၀ ရေျာ် ထုိးနံှမပီး 
ပဖစ်ပါတယ်။ ၄၄ ေသမ ၂ ောခိုင်နှုန်းရေျာ် ထိုးမပီးပဖစ်
တယလ်ို ့ေျွနရ်တာတ်ိုရ့တွ့ေမှာပဖစပ်ါတယ။် အလားတူ
ပ ဲေျွနရ်တာတ်ိုေ့ ရေျာင်းရတဖွငွ့ဖ်ိုပ့ပငေ်ငတ်ဲအ့ခါမှာ 
ရေျာင်းသားရတွ ရေးထိုးဖို့လိုတဲ့အတွေ်ရကောင့်  
ေျွနရ်တာတ်ိုခ့နုေရပပာတဲ ့ဦးတညသ် ူအသေ ်၄၅ နစှ်
ေရနမပီးရတာ့ အသေ် ၁၂ နှစ်အထေ် ရေျာင်းသား
ရတွရေးထိုးဖို့အတွေ်လည်း ရောင်ေွေ်ခဲ့ပါတယ်။ 
အားလုံးရပါင်း Register လပုထ်ားတဲ ့ရေျာင်းသားရပါင်း 
၁ ေသမ ၁ သန်းရေျာ်ေှိပါတယ်။ အဲေီထဲေရနမပီးရတာ့ 
ရအာေတ်ိဘုာ ၃၁ ေေရ်န့အထ ိ၉ ေသမ ၈ သနိ်း(First 
Does) ထိုးနှံမပီးပဖစ်ပါတယ်။ ၈၄ ေသမ ၆ ောခိုင်နှုန်းထိုး
မပီးပဖစ်ပါတယ်။ (Second Does) ေိုရတာ့ နိုေင်ဘာလ 
၉ ေေရ်န့မှာ ေေလ်ေထ်ိုးမယလ်ို ့စစီဉထ်ားရကောင်း 
ေျွန်ရတာ်အသိရပးလုိပါတယ်။ အလားတူစွာပဲ တေ္ကသုိလ် 
နှင့် ရောလိပ်ရေျာင်းရတွေိုလည်း မကောခင်မှာပဲ ဖွင့်
နုိင်ဖ့ုိအတွေ် ေျွန်ရတာ်ကေိုးစားရောင်ေွေ်ရနတ့ဲအတွေ် 
ရကောင့ ်တေ္ကသိလုန်ဲ့ ရောလပိရ်တမွှာ မတှပ်ုတံငထ်ား
တဲသ့မူျားေိလုည်း အပမနေ်ုံးထိုးနိငုဖ်ိုအ့တေွ ်ကေိုတင်
ပပင်ေင်မှုရတွ လုပ်ရနတဲ့အရကောင်းေို ပပည်သူလူထု
ေို ေျွန်ရတာ်အသိရပးလိုပါတယ်။  ရေျာင်းဖွင့်ရေးနဲ့ 
ပတ်သေ်မပီး ရောင်ေွေ်မှုအရပခအရနနဲ့ပတ်သေ်လို့ 
ေျွန်ရတာ်တို့ မပီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁ ေေ်ရန့မှာရေျာင်းရတွ
ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ သို့ရသာ်လည်းပဲ ေုတိယလှိုင်းအမပီးနဲ့ 
တတယိလှိုင်းအေှနိပ်မင့လ်ာတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်ဇလူိငုလ် 
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၉ ေေ်ရန့မှာ ပပန်ပိတ်ခဲ့ေပါတယ်။ လေ်ေှိအချနိ်မှာ 
ေိုဗစ-်၁၉ ရောဂါပဖစပ်ွားမှုနှုန်းေျေင်း လာတာရတွ့ေ 
တဲ့အတွေ်ရကောင့် ပပည်နယ်နှင့် တိုင်း ၉ ခုမှာ ပဖစ်ပွား
မှု နှုန်းများရနေဲပဖစ်တဲ့ မမို့နယ် ၄၆ မမို့နယ်ေို ချန်လှပ်
မပီးရတာမ့ ှေျနတ်ဲ့ရေျာင်းရတ၊ွ ပဂု္ဂလေိရေျာင်းရတ၊ွ 
ဘုန်းရတာ်ကေီးသင်ပညာရေးရေျာင်းရတွအပါအေင်
အားလုံး ေီရန့ေစမပီး စတင်ဖွင့်လှစ်မပီး ပဖစ်ပါတယ်။ ေီ
ရနောမှာ မဘိပပညသ်မူျားေိ ုရမတ္တေပခ်ခံျငတ်ာေရတာ ့
ေိဗုစစ်ည်းေမ်းနဲ့ပတသ်ေမ်ပီး သတမ်တှထ်ားတဲ ့သွား 
လာမှုစည်းေမ်း၊ ရနထိငုမ်ှုစည်းေမ်း၊ ေါရတေွိအုပပည့ ်
အေလိေုန်ာမပီးရတာ ့ရောငေ်ေွမ်ယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်လေေ်ှ ိ
ရေျာင်းဖငွ့လ်စှမ်ှုေိလုည်း ထခိိေုမ်ှုရလျာန့ည်းနိငုစ်ော 
အရကောင်းေှတိဲအ့တေွရ်ကောင့ ်ေါေိလုည်း တတိေိျေျ
နဲ့ အရလးထားရောငေ်ေွရ်ပးဖို ့ရမတ္တာေပခ်လံိပုါတယ။် 
တစဖ်ေေ်လည်း ေျနေ်ှတိဲ ့၄၆ မမို့နယမ်ှာေှတိဲ ့ရေျာင်း
များ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွေ်ေိုေင် ေိုဗစ်ပဖစ် 
ပွားမှုနှုန်းေုိ ရလျာ့ေျရအာင်ရောင်ေွေ်ေမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ေါ့ရကောင့် သေ်ေုိင်ောမမို့နယ်များ၊ သေ်ေုိင်ောပပည်နယ်၊ 
တိုင်းအစိုးေများေရနမပီးရတာ့မှ ကေပ်ကေပ်မတ်မတ်
ရောငေ်ေွသ်ွားမယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်အရပခအရနရောင်းရတ ွ
ေနိငုမ်ယလ်ို ့ေျွနရ်တာရ်မျှာလ်င့ပ်ါတယ။် ပဖစပ်ွားမှုနှုန်း
များရနတယလ်ို ့ယေူေတဲ ့ေမှ်းပပညန်ယရ်ေသေိလုည်း 
ေုတိယေန်ကေီးတစ်ဦးေို ေျွန်ရတာ် ရတာင်ကေီးမမို့မှာ 
တာေနယ် ူေပွေ်မဲပီးရတာမ့ ှေမှ်းပပညန်ယ ်(အရေှ့ပိငု်း)၊ 
ေမှ်းပပညန်ယ ်(ရပမာေပ်ိငု်း) ေမှ်းပပညန်ယ(်ရတာငပ်ိငု်း)
တ့ုိေုိ အထူးအဖဲွ့ရတွနဲ့ ေျွန်ရတာ်တွန်းအားရပးမပီးရတာ့ 
ရောင်ေွေ်ရပးရနတယ်ေိုတဲ့ အရကောင်းရလးလည်း 
အသိရပးလိုပါတယ်။

ေေ်လေ်မပီး စီးပွားရေးအရပခအရနနဲ့ပတ်သေ်
မပီးရတာ့ နည်းနည်းရလး  ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါတယ်။ 
အ့ဲေီရတာ့ ေျွန်ရတာ်တ့ုိနုိင်ငံေ စုိေ်ပျ ိုးရေးနုိင်ငံ ပဖစ်တ့ဲ 
အတေွရ်ကောင့ ်ရေ၊ ရပမဩဇာ အရေးကေီးတဲအ့ရကောင်း 
ေိ ုအခါအားရလျာစ်ွာ ေျွနရ်တာရ်ပပာခဲမ့ပီးပဖစပ်ါတယ။် 
မပီးခဲတ့ဲေ့ာလအတငွ်းမှာ ပမနမ်ာနိငုင်မံှာ မိုးေွာသနွ်းမှုနဲ့ 
ပတသ်ေမ်ပီးရတာ ့စပံပုမမို့နယ ်၇၅ မမို့နယေ်ိ ုရောေ ်
ယူခဲ့ောမှာ ၅၄ မမို့နယ်ေ ယခင်နှစ်မိုးရေချနိ်ထေ်ေို 
ပိမုိမုျားပပားရနတာေိ ုရတွ့ပါတယ။် လေေ်ှအိရပခအရန

မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးေွာသွန်းမှု အားရောင်းခဲ့ပါတယ်။ 
တစခ်ါေျွနရ်တာတ်ို ့အဓေိေညရ်တရွပါဗ့ျာ၊ ေညရ်ပါင်း 
၂၅၀ ေိ ုစစတ်မ်းရောေတ်ဲအ့ခါမှာလည်း ၃၁ ေညေ် 
ယခင်နှစ် ေင်ရောေ်ခဲ့တဲ့စံချနိ်ထေ်ရေျာ်မပီးရတာ့ 
ရေရေျာရ်နမပပီဖစ်ပါတယ်။ အလားတူစွာပဲ ေညရ်ပါင်း  
၁၇၄ ေည်ော ောလတူနဲ့ယှဉ်မယ်ေုိလ့ုိေိှေင် ပုိရနတာ 
ေျွနရ်တာတ်ို ့ရတွ့ေပါတယ။် ေျနတ်ဲ ့၄၅ ေညေ် နည်း
နည်းရလး ရလျာရ့နတာေိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့ရတွ့ပါတယ။် 
အခု ေျွန်ရတာ်တို့ ပမန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးစပါး စိုေ်ပျ ိုးမှုေ 
၁၅ သန်းေှိပါတယ်။ ေီ ၁၅ သန်းမှာ ောနှုန်းပပည့်နီးပါး 
စုိေ်ပျ ိုးမပီးစီးမပီ ပဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲေီရတာ့ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ေည် 
ရတွရေရတွရောင်းတယ်၊ မိုးရောင်းတယ်ေိုရသာ် 
လည်းပဲ ေျွန်ရတာ်တို့ ရနွစပါး၊ ရနွောသီမှာ ေည်ရတွ 
ရေပပည့်ဖ့ုိလုိပါတယ်။ ထ့ုိအတူပဲ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ရအာေ် 
တုိဘာ၊ နိုေင်ဘာ၊ ေီဇင်ဘာေိုလို့ေှိေင် ရအာင်ရေရတွ 
ရပးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရအာင်ရေရတွရပးဖို့အတွေ်ေို 
ေျွန်ရတာ်တို့ လေ်ေှိေှိထားတဲ့ ေည်ရေရတွေိုလည်း 
မခိုးခခရံချွတာမပီးရတာမ့ ှအနည်းေုံးလိအုပခ်ျေန်ဲ့ အလု ံ
အရလာေ်ရပးနိုင်ဖို့အတွေ် ကေိုးစားေမှာပဖစ်ပါတယ်။ 
ေါေိုလည်း အေျ ိုးေှိေှိအသုံးချပါလို့ ေျွန်ရတာ်ရပပာလို
ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တ့ုိအတွေ် ေံရောင်းတာ တစ်ချေ်
ေ ဘာလေဲိရုတာ ့ေျွနရ်တာတ်ို ့ေတီစန်စှလ်ုံး မိုးရောင်း
ခဲသ့ညေ်ိရုသာလ်ည်းပ ဲပမနမ်ာနိငုင်ရံအာေပ်ိငု်းမှာေှတိဲ ့
တချ ို့မမို့နယ်များ ရေကေီးတာေလွဲလို့ေှိေင် သဘာေ
ရဘးအန္တောယ် ကေီးကေီးမားမားမပဖစ်ခဲ့တာေို ရတွ့ေပါ
တယ်။
ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီတင်သွင်းေမှု 
ရဒါ်လာ ၂ ဒသမ ၁၂၉ ဘီလီယံေှိ

ရနာေ်တစ်ခုေရတာ့ စေ်သုံးေီနဲ့ပတ်သေ်မပီး 
ေျွနရ်တာအ်နည်းငယ ်ေငှ်းပပလိပုါတယ။် မပီးခဲတ့ဲ ့၂၀၂၀-
၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာ ေီဇယ်နဲ့ ဓာတ်ေီတင်သွင်း
ေမှုော အားလုံးရပါင်း တနဖ်ိုးအားပဖင့ ်ရေါ်လာ ၂ ေသမ 
၁၂၉ ဘီလီယံ ေိှပါတယ်။ မပီးခ့ဲတ့ဲမိန့် ခွန်းရတွမှာ ေျွန်ရတာ် 
ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲေါ ဘာလဲေိုရတာ့ စားအုန်းေီနဲ့ 
ပတ်သေ်မပီးရတာ့ မပီးခ့ဲတ့ဲဘဏ္ဍာနှစ်မှာပဲ တန်ချန်ိ ၈ သိန်း 
ရေျာ်သွင်းခဲေ့မပီးရတာ့မှ ၈၂၆ သန်းဖိုး သွင်းခဲ့ေတာေှိပါ
တယ။် အဲေ့ရီတာ ့ခနုေ စေ်သုံးေေီယ၊် စားသုံးေေီယ ်
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ရပါင်းလို့ေှိေင် ၃ ဘီလီယံနီးပါးရလာေ်ေှိတာေို ရတွ့ေ
ပါတယ်။ အဓိေ ေျွန်ရတာ်ေိုလိုချင်တာေရတာ့ စေ်
သုံးေနီဲ့ပတသ်ေမ်ပီးရတာ ့အတတန်ိငုေ်ုံး မခိုးခခရံချွတာ
သုံးစွဲဖို့ ရမတ္တာေပ်ခံလိုပါတယ်။ အထူးသပဖင့် သွားလာ
ရေးနဲ့ပတ်သေ်လ့ုိေိှေင် Public Transportation ပဖစ်တ့ဲ 
မီးေထား၊ ဘတစ်ေ်ား၊ မမို့ပတေ်ထား ေါရတေွိ ုအဓေိ
ထားသုံးစွဲမယ်ေိုလို့ေှိေင် ပိုမပီးရတာ့အေျ ိုးေှိလိမ့်မယ်
လို့ ယုံကေည်ပါတယ်။ ေျွန်ရတာ် မီးေထားလမ်းရတွေို
လည်း တတ်နိုင်သရလာေ် အေုန်လုံးကေိုးစားမပီး ဖွင့်
လှစ်ရပးပါတယ်။ ဘယ်ရလာေ်ပဲ အဖျေ်အရမှာင့လ်ပုင်န်း
ရတ ွေှရိနပါရစ။ တိငု်းပပညအ်တေွ ်အေျ ိုးေှတိဲလ့ပုင်န်း
ပဖစ်လို့ ေျွန်ရတာ်တို့ ေါေိုကေိုးစားမပီး ဖွင့်လှစ်ရပးရန
တာေှိပါတယ်။ ေါရကောင့် မိဘပပည်သူများအရနနဲ့ 
ေထားနဲ့ဘတစ်ေ်ားအသုံးပပုမပီးရတာ ့ခေီးသွားလာပခင်း
ေို အားရပးကေဖို့ ေျွန်ရတာ်ရမတ္တာေပ်ခံလိုပါတယ်။ 
ထို့အတူပဲ ခုနေရပပာတ့ဲ စားသံုးေီနဲ့ပတ်သေ်လ့ုိေိှေင်
လည်း ပမန်မာနိုင်ငံမှာ ေီထွေ်သီးနှံရတွစိုေ်ပါတယ်။ 
ရပမပဲ၊ နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း၊ ရနကော၊ ပဲပုပ်၊ ေီအုန်း စသည်ပဖင့် 
စိုေ်တာရပါ့။ မပီးခဲ့တဲ့ောလအတွင်းမှာ စီးပွားေူးသန်း
ေန်ကေီးဌာနေ တင်ပပတဲ့ေိန်းဂဏန်းအေေိုလို့ေှိေင် 
အခထုေွတ်ဲ ့ေထီေွသ်ီးနှရံတေွ သာမနစ်ားသုံးမှုရတွ
ေို ချန်လှပ်မပီး ေီကေိတ်ခွဲမှုေ တန်ချနိ် ၆၆၀၀၀ ရေျာ်
ေတယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ရတွ့ေပါတယ်။ ေုိလုိတာ ေရတာ့ 
အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိရတာ့ ေျွန်ရတာ်တ့ုိေ ပပညတ်ငွ်း
မှာ စားသုံးေထီေွပ်ါတယ။် ထိုအ့တပဲူ ပပည်ပေရနတင်
သွင်းတ့ဲ ရစာရစာေရပပာတ့ဲ တန်ချန်ိ ၈ သိန်းရေျာ်မှာ
လည်း ေျွန်ရတာ့်ေုိလည်း တချ ိ့ု ေ ရပပာပါတယ်။ ေီေီ
ရတွေ စားသုံးေီတင်မေုတ်ဘူး၊ စေ်သုံးေီမှာပါ သုံး
တယ်လို့၊ စေ်မှုလုပ်ငန်းမှာသုံးတယ်လ့ုိ ရပပာပါတယ်။ 
မည်သ့ုိပင်ေုိရစောမူရပါ့ဗျာ။ ေျွန်ရတာ်တို့ ေီစားသုံးမှု
မှာရတာ့ များရနတာေို သုရတသနပပုချေ်အေရတွ့ပါ
တယ်။ မိဘပပည်သူများ ေိုင်ရတွမှာရောင်းချရနတဲ့ 
ေင်းလျာရတွေို ကေည့်ပါ၊ ေီပပန်ေင်းရတွများတာေို 
ရတွ့ေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ရတွမှာ ေိုလို့ေှိေင်လည်း ေီနိုင်
နိုင်ထားမပီးရတာ့မှ သုံးကေတာလည်း ရတွ့ေပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တို့ ပမန်မာ့ရိုးောမိရိုးဖလာစားတဲ့အထဲမှာ 
လေဖ်ေတ်ို၊့ ပပဲပုတတ်ို၊့ ငါးရပခာေဖ်တုတ်ို ့ရတာရ်တာ်

များများစားကေတာေို၊ ေီရနောမှာလည်း ေီနိုင်းချင်း 
ရလးနဲ့ စားကေတာေိ ုရတွ့ပါတယ။် ေျွနရ်တာေ်ိယုတ်ိငု်
လည်း ေီအစားအစာရတွ ကေိုေ်ပါတယ်။ ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ် 
ရပပာချင်တာေရတာ့ အတတ်နိုင်ေုံး ေီအနည်းေုံး
ထည့်သွင်းမပီးရတာ့ အသုံးပပုမယ်ေိုလို့ေှိေင် ေီရချွတာ 
ောလည်း ရောေ်ပါတယ်။ တုိင်းပပည်အတွေ် ေုန်ေျရန 
တဲစ့ားသံုးေီတင်သွင်းမှုေုိလည်း ရလျာ့နည်းရစမှာပဖစ်ပါ
တယ်။ ေါရကောင့် အဓိေအားပဖင့်ရတာ့ စေ်ရမာင်းေီ
အသံုးချမှုရလျှာ့ချရပးနုိင်ဖ့ုိေယ်၊ ေုတိယအရနနဲ့ေရတာ့ 
စားသုံးေီအသံုးချမှုရလျှာ့ချရပးနုိင်ဖ့ုိနဲ့ တုိင်းပပည်အတွေ် 
အေျ ိုးေှိရအာင်ရောင်ေွေ်ရပးဖို့အတွေ် ေျွန်ရတာ်
ရပပာလိုပါတယ်။
ြုန်သွယ်မှု ြိုရငွ ၂၆၈ ဒသမ ၉၈ သန်းပဖစ်

ေေ်လေ်မပီး ေျွန်ရတာ် ပမန်မာနိုင်ငံေဲ့ေုန်သွယ် 
ရေးအရပခအရနနဲ့ပတ်သေ်မပီး ေျွန်ရတာ်အနည်းငယ်
ေှင်းပပလိုပါတယ်။ မပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 
အတွင်းမှာ အရမေိေန် ရေါ်လာ သန်းရပါင်း ၂၉၅၈၅ 
ေသမ ၁၄၉ ေှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ေီမှာ ပင်လယ်ရေရကောင်း
ေ ေနုသ်ယွမ်ှုပမာဏ ၁၉၈၃၂ ေသမ ၁၃၁ သန်း၊ နယစ်ပ်
ေရနမပီးရတာ ့၉၇၅၃ ေသမ ၀၈၁ သန်းပဖစပ်ါတယ။် အဲ့
ေီမှာ ပို့ေုန်၊ သွင်းေုန်ပပန်ယှဉ်ကေည့်မယ်ေိုလို့ေှိေင် ပို့
ေနုေ် ၁၄၉၂၇ ေသမ ၀၆၅ သန်း ပဖစမ်ပီးရတာ ့သငွ်းေနု်
ေ ၁၄၆၅၈ ေသမ ၀၈၄ သန်းပဖစ်တဲ့အတွေ်ရကောင့် 
ေနုသ်ယွမ်ှု ပိရုင ွ၂၆၈ ေသမ ၉၈ သန်း ပဖစတ်ာေိ ုရတွ့
ပါတယ်။ ောလတူမှာ ေုန်သွယ်မှုအရနနဲ့လိုရငွ မပီးခဲ့
တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာ အရမေိေန်
ရေါ်လာ ၁၆၃၈ ေသမ ၇၄၉ သန်း ပဖစပ်ါတယ။် ေါရကောင့ ်
ေနီစှမ်ှာ ေနုသ်ယွမ်ှုနဲ့ပတသ်ေမ်ပီး အရပခအရနရောင်း
တယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်ရပပာနုိင်ပါတယ်။ ေီမှာလည်း ေျွန်ရတာ် 
တို့ နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးေလည်း အဓိေေျတာေုိ 
ေျွန်ရတာ်ရတွ့ပါတယ်။ ပမန်မာနုိင်ငံေဲ့ နယ်စပ်ေုန်သွယ် 
ရေးမှာ အဓိေေျတဲ့ နိုင်ငံရတွေရတာ့ တရုတ်၊ ထိုင်း 
နဲ့ ဘဂဂလားရေ့ေှ်မပီးေင် အိန္ဒိယတို့ ပဖစ်ပါတယ်။  အဓိေ
ေရတာ ့တရတုန်ိငုင်နံဲ့ ထိငု်းနိငုင် ံပဖစပ်ါတယ။် တရတု်
နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးမှာရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့နယ်စပ်
ရေသမှာ ေိဗုစပ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်းများပပားတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်
ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ဲ့ ပိုေ့နုရ်တေွိ ုတရတုန်ိငုင်ေံရနမပီးရတာ့
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မှ သူတို့ေဲ့ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်မှု မူေါေနဲ့အညီ 
တချ ို့ရနောရလးရတမွှာ စည်းေမ်းသတမ်တှခ်ဲတ့ာေှတိဲ ့
အတွေ်ရကောင့် တချ ို့ေို ေျွန်ရတာ်တို့မပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ 
သိုရ့သာလ်ည်းပ ဲအခ ုေိဗုစထ်နိ်းချုပမ်ှုအားရောင်းလာ
မပီ ပဖစတ်ဲအ့တေွရ်ကောင့ ်နယစ်ပေ်နုသ်ယွရ်ေးပမငှ့တ်င၊် 
ဖငွ့န်ိငုရ်ေးအတေွလ်ည်း ေျွနရ်တာတ်ို ့ကေိုးပမ်းရောင ်
ေွေ်လျေ် ေိှပါတယ်။ အ့ဲေီရတာ့ နယ်စပ်ရေသရတွမှာေိှ
ရနတ့ဲ မမို့နယ်များအရနနဲ့ ေုိဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်မှုေုိ ယခု
ထေ်ပိုမိုမပီးရတာ့မှ တင်းတင်းကေပ်ကေပ်အရလးထား
ရောင်ေွေ်သွားမယ်ေုိလ့ုိေိှေင် နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးော 
အေှိန်အေနု်နဲ့တိုးတေ်လာမှာပဖစရ်ကောင်း ေျွနရ်တာ်
ရပပာလိုပါတယ်။ အဲ့ေီရတာ့ ခုနေ ေျွန်ရတာ်ေှင်းပပတဲ့ 
ေ ီ၂ ေေီိလုည်း ထိေုသ်င့တ်ဲပ့မာဏရလျှာခ့ျမပီးရတာ့
မှ သုံးစွဲမယ်ေိုလို့ေှိေင် အခုလာမယ့် ရအာေ်တိုဘာေ
ရနမပီးရတာမ့ ှမတလ်ထလိပုမ်ယ့ ်Mini Budget အတငွ်း
မှာလည်း ေုန်သွယ်မှုပိုရငွေေှိမယ်လုိ့ ေျွန်ရတာ် ရမျှာ် 
လင့ပ်ါတယ။် ေျွနရ်တာ့အ်ရနနဲ့ ပိုေ့နုဦ်းစားရပးတဲစ့နစ်
ေုိ ေျင့်သံုးပါတယ်။ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေုိ အားရပးပါတယ်။ 
ပပညတ်ငွ်း တိငု်းေင်းသားများေဲ့ ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုေိ ုအား 
ရပးပါတယ်။ SME ေို ေျွန်ရတာ်အားရပးပါတယ်။ ေါ
ရတေွိ ုစနစတ်ေျရောငေ်ေွသ်ွားမယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်ေျွန ်
ရတာ ်တို ့ပိုေ့နုပ်မာဏရတလွည်း ပိမုပီးရတာမ့ ှများပပား
လာမပီးရတာမ့ ှေနုသ်ယွမ်ှုမှာလည်း ေလေရ်ောင်းရတ ွ
ထွေ်လာလိမ့်မယ်ေိုတာလည်း ရပပာလိုပါတယ်။ 
စားသုံးမှုြုံစံရပြာင်းလဲရေး

အ့ဲေီရတာ့ ရနာေ်တစ်ချေ် ပပည်သူများေုိ တုိေ်တွန်း 
လိတုာတစခ် ုေှပိါတယ။် အဲေ့ါ ဘာလေဲိရုတာ ့ ေျွနရ်တာ်
တို ့စားသုံးမှု ပုစံရံပပာင်းလရဲေးပ ဲပဖစပ်ါတယ။် ေျွနရ်တာ်
တိုန့ိငုင်ေံ မရိိုးဖလာအားပဖင့ရ်တာ ့ေနေ်ိအုဓေိထား
မပီး စားတာပဖစ်ပါတယ်။ အချ ို့ နှစ်နှပ်စားတာ ေှိတယ်။ 
အချ ို့သုံးနပှစ်ားတာ ေှပိါတယ။် အဲေ့ရီတာ ့ေနေ်ိ ုအဓေိ 
ထားမပီး စားတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်ေနေ်ရနေတဲ ့အာောေ
ေရတာ့ ပိမုပီးေှိပါတယ်။ သိုရ့သာ်လည်းပဲ ေျွနရ်တာ်တ့ုိ
ေ ဗုိေ်ေဖ့ုိေုိ အဓိေေုိမပီးစားတ့ဲအတွေ်ရကောင့် အချ ိ့ု  
ရနောရတမွှာ ခန္ဓာေိယုေ် လိအုပတ်ဲအ့ာောေေိ ုပပည့်
ပပည့ေ်ေ မေတာရတေွှပိါတယ။် ေါရကောင့မ်ို ့ေနစ်ားသုံး
မှုေို အနည်းငယ်ရလျှာ့ချမပီးရတာ့မှ အပခားလိုအပ်တဲ့ 

အသားတို၊့ ငါးတို ့ေင်းသီးေင်းေေွတ်ို ့ေါရတေွိ ုထိေု်
သင့သ်လိေုေှရိအာင ်ပဖည့ေ်ည်းရောငေ်ေွစ်ားသွားမယ် 
ေိုလို့ေှိေင် ေျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ ေျန်းမာရေးအတွေ်လည်း 
များစွာအရထာေ်အေူေမယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်ရတွ့မိပါတယ်။ 
ေျွနရ်တာတ်ိုန့ိငုင်ေံာ စိေုပ်ျ ိုးရေးနဲ့ ရမွးပမူရေးအဓေိ
ထားတဲန့ိငုင် ံပဖစတ်ဲအ့တေွရ်ကောင့ ်ေျွနရ်တာတ်ိုေ့မီှာ 
စားရေေိေ္ခာအရပခခံအားပဖင့် ေှိမပီးသားပဖစ်ပါတယ်။ ေါ
ရတွရပါများရအာင်လည်း ေျွန်ရတာ့်ေဲ့ေည်မှန်းချေ်အတုိင်း 
ကေိုးစားရောင်ေွေ်လျေ်ေိှပါတယ်။ ေျွန်ရတာ့်ေဲ့ ေည်မှန်း 
ချေ်ေ တစ်အရနနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးသာယာေရပပာမှု ေှိေ
မယ။် နစှအ်ရနနဲ့ေရတာ ့စားရေေေိ္ခာရပါများေမယေ်ို
မပီး ေညေ်ယွမ်ပီး ရောငေ်ေွရ်နတာ ေှပိါတယ။် ေါရကောင့ ်
ေီစိုေ်ပျ ိုးရေးနဲ့ ရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်ရတွေို ေီထေ်ပို
မပီးရတာထ့ေွရ်အာငလ်ို ့နိငုင်ရံတာအ်စိုးေအရနနဲ့ နည်း
လမ်းရပါင်းစုေံရန ေညူရီောငေ်ေွရ်ပးလျေေ်ှပိါတယ။် 
ဥပမာအားပဖင့် ေျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ပမစ်၊ ရချာင်းရတွ
ရပါပါတယ်။ ပမစ်အတွင်းမှာ ငါးမျ ိုးရတွ စိုေ်ထည့်တာ
ရတေွိ ုနိငုင်ရံတာေ်ရန သန်းရပါင်းများစွာေျခမံပီးရတာ့
မ ှငါးမျ ိုးစိေုထ်ည့ရ်ပးလျေ ်ေှပိါတယ။် ေါရတေွိဖုမ်းယူ
မပီး ရောင်းမယ်ပဲပဖစ်ပဖစ်၊ စားမယ်ပဲပဖစ်ပဖစ် ေါရတွေ 
ေေှိတဲ့သူအတွေ်ေရတာ့ အေျ ိုးေှိမယ်ေိုတာေုိ 
ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ရတွ့ေပါတယ်။ ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ်တ့ုိ စား
သုံးမှုပုံစံများေို ပပင်မယ်ေိုလို့ေှိေင် လူမှုေျန်းမာရေး
ရတွလည်း အများကေီးေိုရပပာင်းလဲသွားနိုင်တာေို 
ေျွန်ရတာ်တို့ ရတွ့ေပါတယ်။ သာမန်အားပဖင့် လူတစ်
ရယာေေ် မနေ၊် ရန့လယ ်နိုေ့ဘီူးတစဘ်ူးစရီလာေ ်
စားပါတယ်။ မနေ်ရစာရစာစာမှာလည်း ဘူးတစ်ေေ်
ရလာေ်စားတ့ဲအတွေ်ရကောင့် နှစ်ဘူးခွရဲလာေေ်နုတ်ာ
ေို ေျွန်ရတာ်တို့ရတွ့ေပါတယ်။ တပ်မရတာ်မှာလည်း 
ေီတိုင်းပါပဲ၊ ေီနှုန်းနဲ့ပဲ စားပါတယ်။ ေါေို ၁၀ ောခိုင်နှုန်း
ရလာေ်ရလျှာ့ချမပီးရတာ့မှ စားသုံးကေည့်တဲ့အခါမှာ 
ေျွနရ်တာတ်ိုဘ့ေေ် သရုတသနပပုချေအ်ေ ရတာရ်တာ်
အေျ ိုးေှိတာေို ရတွ့ေပါတယ်။ ေါရကောင့် ေါရလးေို
လည်း ထိုေ်သင့်သလို ထိန်းသိမ်းမပီးရတာ့မှ စားသုံးမှု
ပုစံမံျ ိုးရပပာင်းလသဲွားမယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်ပပညသ်မူျားေဲ့ေျန်း 
မာရေးအတွေ်လည်း များစွာအရထာေ်အေူေမယ်ေို
တာရလးလည်း ေျွနရ်တာအ်ကေံပပုလုိပါတယ်။ ေါရကောင့် 
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ပပည်သူများအရနနဲ့ ေါေုိထည့်သွင်းစဉ်းစားမပီးရတာ့မှ 
ေံုးပဖတ်ရောင်ေွေ်ရစလုိပါတယ်။ ရနာေ် ေန်မဖူလံုတ့ဲ 
ရေသရတွ ေိှပါတယ်။ အဲေီရေသရတွ ေန်ဖူလံုရေးအတွေ် 
လည်း သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနရတွနဲ့တွန်းအားရပးမပီး 
ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှပါတယ်။ ေါလည်းသေ်ေုိင်ော
ောယေံေှင်၊ ပပည်နယ်နဲ့တုိင်းများေလည်း တစ်ဖေ်ေ 
ကေိုးစားရောင်ေွေ်သလုိ တစ်ဖေ်စားသံုးမှုပံုစံရပပာင်းလဲ
တဲ့အခါမှာလည်း အရထာေ်အေူေရအာင် ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရောငေ်ေွသ်ွားမယေ်ိလုိုေ့ှေိင ်အေျ ိုးေှမိယလ်ို ့
ေျွန်ရတာ်ရပပာလိုပါတယ်။
ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားရဆာင်ေေြ်

မိဘပပည်သူများအရနနဲ ့ယခုောလမှာရတာ့ ေျွန်ရတာ် 
တ့ုိော နုိင်ငံေုိတုိးတေ်ရအာင်၊ တည်မငိမ်ရအာင် ေုိင်းေန်း 

ကေိုးစားရောင်ေွေ်ေမှာပဖစ်ပါတယ်။ ေါေုိလည်း နုိင်ငံသူ၊ 
နုိင်ငံသားရတွ တုိင်းပပည်ေုိ ချစ်စိတ်နဲ့ရောင်ေွေ်သွားမယ် 
ေိုလို့ေှိေင် မေစောအရကောင်းမေှိပါဘူး။ ေျွန်ရတာ်တို့ 
အရပါ်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအေရပါ့ဗျာ။ ရေဖန်မှုရတွ မျ ိုး
စု၊ံ ေန့်သတမ်ှုရတ ွမျ ိုးစုနံဲ့ကေုံရနေတဲေ့ာလပဖစပ်ါတယ။် 
ေါရကောင့် ေျွန်ရတာ်တ့ုိ  နုိင်ငံသားများော မိမိေုိယ်သာ 
ေိုးေယွေ်ာေိတုဲ ့စေားအတိငု်းပ ဲေိယု့အ်ားေိယုေ်ိုး
မပီးရတာ့မှ တုိင်းပပည်ေဲ့အားော ပပည်တွင်းမှာေိှတ့ဲအတွေ် 
ရကောင့ ်ပပညသ်ရူတေွဲ့အားေိ ုအားေိုးမပီးရတာမ့ ှရောင ်
ေွေ်သွားမယ်ေုိလ့ုိေိှေင် နုိင်ငံအတွေ် များစွာေုိတုိးတေ် 
ရပပာင်းလမဲှုေှနိိငုတ်ယေ်ိတုာ ေျွနရ်တာအ်ပပည့အ်ေယု ံ
ကေည်ပါရကောင်း ရပပာကေားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးေိုရေျးဇူးတင်ပါတယ်။
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မန္တတလးမမို့ေှိ တလ့ေျင့်တေးအလယ်ေန်းတေျာင်း၊ အားေစားေွင်းများနှင့် 
မန္တတလးေေ္ကသိုလ်ေို့သို့ သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် 

တြပာကေားသည့် အမှာစေား
( ၃ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန် ကေီးချုပ်  ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် 
ရောင်စေီင် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာငရ်မာငရ်ေျာ်၊  ရောင်စီ
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးလှမုိး၊ ရေါေ်တာ 
ညွန့်ရဖ၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ မန္တရလးတုိင်းရေသကေီး ေန်ကေီးချုပ် 
ဦးရမာင်ေို၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မရတာ် 
အောေှကိေီးများ၊ အလယပ်ိငု်းတိငု်း စစဌ်ာနချုပတ်ိငု်းမှူး 
ဗုိလ်ချုပ်ေုိေုိဦးနှင့် တာေန်ေိှသူများလုိေ်ပါ၍ နုိေင်ဘာလ 
၃ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်မန္တရလးတိငု်းရေသကေီး၊ ချမ်းရအး
သာစမံမို့နယေ်ှ ိရလေ့ျင့ရ်ေးအလယတ်န်းရေျာင်း၊ အား 
ေစားေွင်းများနှင့် မန္တရလးတေ္ကသုိလ်တ့ုိသ့ုိ သွားရောေ်
ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။
ေင်းေင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆြ်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊

နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့်အဖဲွ့ေင်များသည် ရလ့ေျင့်ရေး 
အလယ်တန်းရေျာင်းသို့ ရောေ်ေှိကေမပီး ရေျာင်းအုပ်
ေောမကေီးနှင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများအား ေင်းေင်း 
နှီးနှီးနှုတ်ေေ်သည်။ ထို့ရနာေ် ရေျာင်းေန်ပုံရငွနှင့် 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးပစ္စည်းများေို ရပးအပ်
ော ရေျာင်းအတွင်း လှည့်လည်ကေည့်ရှု၍ ရေျာင်း
ပပနလ်ည ်ပပုပပငမ်မွ်းမနံိငုရ်ေးအတေွ ်လိအုပသ်ညမ်ျား
ပဖည့်ေည်း ရောင်ေွေ်ရပးသည်။
မှာကြား

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်သည် ရေျာင်းခန်းမရောင်၌ 
ချမ်းရအးသာဇမံမို့နယေ်ှ ိအရပခခမံလူတန်း၊ အလယတ်န်း
နှင့် အထေ်တန်း ရေျာင်းအုပ်များအားရတွ့ေံု၍ ေရလး 
ငယမ်ျား ပညာသငက်ေားသည့ ်အေယွတ်ငွ ်အတန်းပညာ
များသငက်ေားရေး ရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ အရပခခ ံ
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ပညာသည် အရေးကေီးသပဖင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ 
အရပခခံစာရပများအား တတ်ေျွမ်းသည်အထိ အားလုံး 
ေုိင်းေန်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသမူျား၏ အသအိပမငမ်ျားေိ ုပပုပပငရ်ပးနိငုရ်ေး
အတေွ ်ရေျာင်းပတေ်န်းေျငသ်န့်ေငှ်းသာယာလပှရေး၊ 
စာသင်ခန်းများ သပ်ေပ်သန့်ေှင်းမှုေှိရစရေးနှင့် စာသင်
ခုံများ စနစ်တေျေှိရစရေး၊ အမှိုေ်များအား စနစ်တေျ
စွန့်ပစ်သည့် ရောင်းမွန်သည့် အရလ့အေျင့်ေှိရစရေး 
သင်ကေားကေပ်မတ် ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ အတန်း 
ပညာမှ အသိပညာ ၎င်းမှတစ်ေင့် အတတ်ပညာများေိှ
မှသာ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ၏ဘေတုိးတေ်ရေး
အတေွ ်ရောငေ်ေွန်ိငုက်ေမညပ်ဖစသ်ည့အ်တေွ ်ရေသ
နှင့် နုိင်ငံဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်ရေးအတွေ် အရပခခံပညာရေျာင်း 
များသည် အရပခခံအုတ်ပမစ်ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်ဖေ်မှ
လည်း ေိဗုစ-်၁၉ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေိ ုတေိျစွာ 
လုိေ်နာရောင်ေွေ်သွားေန် လုိအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်းပဖင့် 
မှာကေားသည်။
ကြည့်ရှု

ယင်းရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပန်ငှ့ ်အဖွဲ့ေငမ်ျားသည ်ရအာငရ်ပမ

သာစံမမို့နယ်ေှိ၊ ရအာင်ရပမမန္တလာရဘာလုံးေွင်းနှင့် 
ချမ်းရအးသာစံမမို့နယ်ေှိ ဗထူးအားေစားေွင်းတို့သို့ 
သွားရောေ်၍ အားေစားေွင်းများ အေင့်ပမှင့်တင်ရောင် 
ေေွရ်နမှုအရပခအရနများအားကေည့ရ်ှုော အားေစားနငှ့ ်
လငူယရ်ေးောေနက်ေီးဌာန ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးမင်း
သနိ်းဇနံငှ့တ်ာေနေ်ှသိမူျားေ ေငှ်းလင်းတငပ်ပကေသည။်

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် အားေစား
ေဏ္ဍ အေင့်ပမှင့်တင်နိုင်ရေးအတွေ် အားေစားေွင်း
များ ရောင်းမွန်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အေင့်ပမှင့်တင်ောတွင် 
အားေစားသမားများအတွေ် အနားယူေန်ရနောများ၊ 
ေငွ်းအတငွ်းသို ့ေငရ်ောေန်ိငုမ်ည့လ်မ်းရကောင်းများေိ ု
တေွခ်ျေထ်ည့သ်ငွ်းေနလ်ိရုကောင်း၊ ပွကဲေည့စ်ငမ်ျားေို
လည်း ကေည့ရ်ှုသပူေိသတအ်ရေအတေ်ွနငှ့ ်ေိေ်ုညီစွာ 
ထပ်မံတုိးချဲ့ ရောေ်လုပ်နုိင်မည့်ပံုစံများပဖင့် ရောင်ေွေ်
သွားေန်လိုရကောင်းနှင့် အပခားလိုအပ်သည်များေို မှာ 
ကေားမပီး ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရောင်ေွေ်ရပးသည်။

ေေလ်ေမ်ပီး ညရနပိငု်းတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေး ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖဲွ့ေင်များ 
သည် မောရအာင်ရပမမမို့နယ်ေိှ မန္တရလးတေ္ကသုိလ်၊ ပင်မ 
စာကေည့်တုိေ်ကေီးသ့ုိရောေ်ေိှော ပါရမာေ္ခချုပ် ရေါေ်တာ 
တင်ထွန်းနှင့် ေုတိယပါရမာေ္ခချုပ်များ၊ စာကေည့်တိုေ်
မှူး ရေါ်ရအးရအးစိုးနှင့်အဖွဲ့ေငမ်ျားေ ကေိုေုိနှုတ်ေေ်
ကေသည်။ ထ့ုိရနာေ် စာကေည့်တုိေ်အတွင်း ဘာသာေပ်
ေုိင်ော၊ ပညာေပ်ေုိင်ောစာအုပ်စာရပများ ခင်းေျင်းထား 
ေှိမှု၊ ရပ၊ ပုေပိုေ်စာများ ထိန်းသိမ်းထားေှိမှု၊ နိုင်ငံတော
နငှ့ ်ပူးရပါင်း ချတိေ်ေရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်Human 
Rights Resource Centre၊ E-Library  နငှ့ ်CMU Corner  
ရောငေ်ေွထ်ားေှမိှု အရပခအရနများေိ ုလညှ့လ်ညက်ေည့ ်
ရှုော ပါရမာေ္ခချုပန်ငှ့ ်စာကေည့တ်ိေုမ်ှူးတိုေ့ လိေုလ်ံ
ေှင်းလင်းပပသကေသည်။

ေှင်းလင်းပပသမှုများအရပါ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ စာကေည့် 
တိေုမ်တှစေ်င့ ်သမိငု်းေိငုေ်ာများ၊ ဘာသာေပပ်ိငု်းေိငု ်
ောများ၊ လမူှုအသိငု်းအေိငု်းေိငုေ်ာ ဗေသုတုများေိ ုရပး
စွမ်းနိုင်သည်ပဖစ်သပဖင့် စာရောင်းရပမွန်များေိုထားေှိ
ေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ စည်းေမ်းစနစ်တေျပဖင့် စာရပ

စာကြည့်တိုြ်မှတစ်ဆင့် သမိုင်းဆိုင်ောများ၊ 

ဘာသာေြ်ြိုင်းဆိုင်ောများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း

ဆိုင်ောဗဟုသုတများြို ရြးစွမ်းနိုင်သည်

ပဖစ်သပဖင့် စာရြာင်းရြမွန်များြိုထားေှိေန် 

လိုအြ်၊ စည်းြမ်းစနစ်တြျပဖင့် စာရြ

ဖတ်ရှုရလ့လာပခင်း၊ ြတ်ဝန်းြျင်ြို 

ထိခိုြ်မှုမေှိရစြဲ တိတ်ဆိတ်ပငိမ်သြ်စွာ 

ရလ့လာဖတ်ရှုပခင်းများအပြင် library system များ၊ 

စည်းြမ်းများြို တိြျစွာလိုြ်နာရစပခင်းမှ

တစ်ဆင့် ရြျာင်းသား၊ ရြျာင်းသူများအရနပဖင့် 

ဘဝတစ်ရလျှာြ်လုံးြို systematically ြျစွာ

လုြ်ရဆာင်တတ်သည့် အရလ့အြျင့်ရြာင်းများြုိ 

ရလ့ြျင့်ရြးသွားေန်လို။
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ဖတ်ရှုရလ့လာပခင်း၊ ပတ်ေန်းေျင်ေို ထိခိုေ်မှုမေှိရစပဲ 
တိတ်ေိတ်မငိမ်သေ်စွာ ရလ့လာဖတ်ရှုပခင်းများအပပင် 
library system များ၊ စည်းေမ်းများေိ ုတေိျစွာ လိေု ်
နာရစပခင်းမှတစ်ေင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ
အရနပဖင့ ်ဘေတစရ်လျှာေလ်ုံးေိ ုsystematically ေျ
စွာလပုရ်ောငတ်တသ်ည့ ်အရလအ့ေျင့ရ်ောင်းများေိ ု
ရလ့ေျင့်ရပးသွားေန်လိုရကောင်း၊ စာကေည့်တိုေ်ေှိ  
အဖိုးတန ်စာရောင်းရပမနွမ်ျား၊ ေျမ်းစာ၊ ပေုပိေုစ်ာများ

ေို ရေေှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးနှင့် လွယ်ေူစွာ ဖတ်ရှု
ရလ့လာနိုင်ရေး နည်းပညာအေူအညီပဖင့် ရောင်ေွေ်
သွားေနလ်ိရုကောင်း၊ စာကေည့တ်ိေုန်ငှ့ ်စာအပုစ်ာရစာင ်
များေိ ုရေေညှ ်တညတ်ံမ့ှုေှရိစရေး ထနိ်းသမိ်းမှုပုစံ ံစနစ်
ေျနေနလ်ိရုကောင်း၊ ဥစ္စာမှာ ေနုေ်ုံး သွားနိငုရ်သာလ်ည်း 
ပညာေူသည် တစ်သေ်စားမေုန်သည့် ပရေသာပင်
ပဖစ်သည့်အတွေ် လူငယ်များ ပညာတတ်ရပမာေ်ရေး 
ရပမရတာင်ရပမှာေ်ရပးေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် မန္တရလး 
တိုင်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့အား နိုေင်ဘာလ ၃ ေေ် 
မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ရအာင်ရပမသာစံမမို့နယ်ေိှ တုိင်းရေသကေီး 
အစိုးေအဖွဲ့ရုံးအစည်းအရေးခန်းမ၌ ရတွ့ေုံသည်။
တြ်ရောြ်

ရတွ့ေုံပွဲသို့ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ရောင်စီ
အဖဲွ့ေင် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊  ရောင်စီတဲွဖေ် 
အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများ ပဖစ်ကေသည့် ဦးလှမိုး၊ ရေါေ်တာညွန့်ရဖ၊ 
ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးေန်ကေီးချုပ် 
ဦးရမာင်ေို၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှ 
ကေီးများ၊ အလယပ်ိငု်းတိငု်းစစဌ်ာနချုပတ်ိငု်းမှူး ဗိလုခ်ျုပ်
ေိေုိဦုး၊ မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးအစိုးေအဖွဲ့ေင ်ေနက်ေီး
များနှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် မန္တရလးတိငု်းရေသကေီးအတငွ်း 
စိုေ်ပျ ိုးရေးရမွးပမူရေးလုပ်ငန်းများ ရအာင်ပမင်ရအာင် 
ရောင်ေွေ်နိုင်သည့် ရနောများစွာေှိရကောင်း၊ မမို့ရတာ်
စည်ပင်သာယာနှင့် ေေ်စပ်မမို့နယ်များတွင် စိုေ်ပျ ိုး 
ရမွးပမူရေး အထူးပပုလုပ်ငန်းေုိ သမေါယမနှင့် ရေျးလေ် 

မန္တတလးေိုင်းတေသကေီး အစိုးေအဖွဲ့ နှင့်တေွ့ေုံပွဲေွင်
တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၃- ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ဖွံ့မဖိုးရေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်ပူးရပါင်း၍ အေင့ပ်မငှ့ထ်တုေ်နု ်
လုပ်ငန်းအထိ ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ အလားတူ 
မန္တရလးမမို့အတငွ်း ယာဉစ်ည်းေမ်းရောင်းမနွရ်စရေး၊ 
မမို့ရတာ ်သန့်ေငှ်းသာယာလပှရေးနငှ့ ်ရေးေိငုခ်န်းများ 
စနစ်တေျေှိရစရေးအတွေ်လည်း စဉ်းစားရောင်ေွေ်
ကေေန်လိုရကောင်း၊ မန္တရလးသည် မမို့ရတာ်ရောင်းပဖစ်
မပီး မမို့စတည်ချနိ်၌ စနစ်တေျရောင်ေွေ်ခဲ့သည်ေို 
ရတွ့ေှိေမပီး  ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်းသွားေန်လိုရကောင်း၊ 
လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် တိုင်းရေသ
ကေီးအတွင်းထွေ်ေှိရသာ ေုန်ကေမ်းေို ရေသအလိုေ် 
အပပနအ်လနှ ်အရထာေအ်ေပူပုော ထရိောေစ်ွာ အသုံး 
ချ၍ တနဖ်ိုးပမင့ထ်တုေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ရောင ်
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေးထုတ်ေုန်များ 
ရောင်ေွေ်ောတွင် mass production အပဖစ် ေျယ်ေျယ် 
ပပန့်ပပန့် စဉ်းစားရောငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ တိငု်းရေသ
ကေီးအတငွ်း စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ ရအာငပ်မင်
ပဖစထ်နွ်းေန ်ရောငေ်ေွန်ိငုမ်ည့အ်ရပခအရနများ၊ ယာဉ်
စည်းေမ်းလမ်းစည်းေမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သေ်
သည့ ်ရောငေ်ေွသ်င့သ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျားနငှ့ ်မမို့သန့်ေငှ်း 
သာယာလှပရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်သင့်သည့် အရပခအရန 
များအား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပပရေွးရနွးကေေန် လို
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ရကောင်း မှာကေားသည်။
ယင်းရနာေ် တုိင်းရေသကေီးေန်ကေီးချုပ်နှင့် တုိင်းရေသ 

ကေီးအစိုးေအဖွဲ့ေင ်ေနက်ေီးများေ တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း 
စိေုပ်ျ ိုးရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်နမှု အရပခ 
အရနနငှ့ ်ရပမဩဇာများ လိအုပခ်ျေေ်ှသိပဖင့ ်လုရံလာေ်
စွာေေိှရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှုအရပခအရန၊ မမို့
သန့် ေှင်းသာယာလှပရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှုနှင့် အလှ 
ပန်းပင်များနှင့ ်အေိပေ်ရလောပင်များ စိေုပ်ျ ိုးလျေေ်ှိ
မှုအရပခအရန၊ ဧောေတီပမစ်ေမ်း သန့်ေှင်းသာယာလှပ
ရေး ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိမှုအရပခအရန၊ ဘုန်းရတာ်ကေီး
ရေျာင်းများ သန့် ေှင်းသာယာမှုေိှရစရေးအတွေ် မန္တရလး 
မမို ့စည်ပင်သာယာရေးရော်မတီမှ ရောင်ေွေ်ရပးမှု 
အရပခအရန၊ မန္တရလးမမို့ပပတိုးချဲ့ရေးအတေွ ်ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေိှသည့်အရပခအရန၊ တုိင်းရေသကေီးအတွင်းအားေစား 
ေဏ္ဍပမငှ့တ်ငရ်ေးရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိှု အရပခအရနများ
အား ေှင်းလင်းတင်ပပကေသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ်နှင့်အတူ အဖဲွ့ေင်များအပဖစ် လုိေ်ပါ 
လာကေသည့် ရောင်စီအဖဲ့ွေင်ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊  
ရောင်စီ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ေဲေင်းဦးနှင့် ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများေ သေ်ေိုင်ော
ေဏ္ဍအလိုေ် ပဖည့်စွေ်ရေွးရနွးတင်ပပကေသည်။
ဝါစိုြ်ြျ ိုးမှုအား စံပြပဖစ်ရအာင် စိုြ်ြျ ိုး

ရေွးရနွးတငပ်ပချေမ်ျားအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပု ်
ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ မန္တရလး 
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း သဘာေရပမဩဇာထတုလ်ပုန်ိငု်
သည့ ်အရပခခရံောင်းများ ေှရိကောင်း၊ ရမွးပမူရေးလပုင်န်း
များမှ ထွေ်ေှိလာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပဖစ်သည့် ကေေ် 
ရချး၊ နွားရချး၊ ေေ်ရချးများမှ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ
အတွေ် အရထာေ်အေူပဖစ်သည့် သဘာေရပမဩဇာ 
ေေှနိိငုသ်ည့အ်တေွ ်ရမွးပမူရေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
ောတွင် စနစ်တေျ ရမွးပမူေန်နှင့် မျ ိုးရောင်းမျ ိုးသန့်များ 
ေိ ုရမွးပမူေနလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်နိငုင်အံတငွ်း 
ဓာတရ်ပမဩဇာ လုရံလာေစ်ွာေေှရိေး ရောငေ်ေွလ်ျေ ်
ေိှရသာ်လည်း လုိအပ်ချေ် ပပည့်မီမှုမေိှရသးသပဖင့် သဘာေ 
ရပမဩဇာများ၊ အီးအမ်ဘိုောချမီျား အသုံးပပုနိုင်ရေး 
အစိုးေမ ှဦးရောင၍် ရေျးလေရ်ေသများအထ ိတာေနေ်ှိ

သူများနှင့်ပူးရပါင်းော ထိရောေ်စွာ အသုံးပပုနိုင်ရေး 
ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရမွးပမူရေး လုပ် 
ငန်းများ ရောင်ေွေ်ောတွင် မိရိုးဖလာရမွးပမူရေးစနစ်
မှ နည်းပညာအရထာေ်အေူေယူ၍ အထွေ်နှုန်းများ
တိုးတေရ်အာငရ်ောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ မန္တရလး 
တိငု်းရေသကေီးအတငွ်း ေါစိေုပ်ျ ိုးမှုများအား စနစတ်ေျ
ပဖင့် အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင်ရောင်ေွေ်၍ နိုင်ငံ၏ေါ
လိုအပ်ချေ်ေို ပဖည့်ေည်းရပးေန်လိုသပဖင့် ေါစိုေ်ပျ ိုး
မှုအား စံပပပဖစ်ရအာင် စိုေ်ပျ ိုးကေေန်လိုရကောင်း။
ဆီသုံးစွဲမှု ရလျှာ့ချေန်

ယာဉလ်မ်းရကောင်းများနငှ့ ်လမ်းညွှနအ်မတှအ်သား
များအား စနစ်တေျ ရေးေဲွေန်လုိသေ့ဲသ့ုိ ယာဉ်စည်းေမ်း 
ထနိ်းသမိ်းရေး ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်စည်းေမ်းရဖာေဖ်ျေ်
သည့သ်မူျားအား ထရိောေစ်ွာအရေးယရူောငေ်ေွေ်န ်
လိရုကောင်း၊ လမ်းရဘးပလေရ်ဖာင်းများအား စနစတ်ေျ 
တညရ်ောေရ်ေး၊ ရေးေိငုခ်န်းများစနစတ်ေျေှရိစရေး 
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ အများပပည်သူ 
များ သွားလာမှုအေင်ရပပရစရေးအတွေ် Public 
Transportation လုပ်ငန်းများရောင်ေွေ်ောတွင် မမို့ 
ပတ်ေထားလမ်းတည်ရောေ်ရေးနှင့် ရနာင်တစ်ချန်ိတွင် 

Public Transportation လုြ်ငန်းများအား 

ရဆာင်ေေြ်နိုင်မည်ဆိုြါြ ြိုယ်ြိုင်

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ြယ်များ 

သုံးစွဲမှုရလျှာ့ချနိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် စြ်သုံးဆီ 

သံုးစဲွမှုြုိ ရလျှာ့ချနုိင်မည်ပဖစ်၊ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် 

မှတ်ြုံတင်ထားသည့် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မျ ိုးစုံ 

တစ်သန်းခန့်နှင့် ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ြယ် ရပခာြ်

သန်းခန့်ေှိ၊ တစ်ေြ်လျှင်ြားတစ်စီး 

ဆီတစ်ြုလင်း၊ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ြယ်တစ်စီး 

နို့ဆီဘူးတစ်ဘူးခန့်သုံးြါြ ရန့စဉ်ဆီမည်မျှ

ြုန်ြျရနမည်ြို တွြ်နိုင်၊ 

နိုင်ငံပခားရငွရကြးများစွာအသုံးပြုရနေသပဖင့် 

သွားလာြို့ရဆာင်ရေးတွင် ဆီသုံးစွဲမှု

ရလျှာ့ချေန် ကြိုးစားေမည်ပဖစ်။
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ရပမရအာေ်မမို့ပတ်ေထားလမ်း တည်ရောေ်နုိင်ရေးအထိ 
ကေိုတင်ရမျှာ်ရတွးစီမံရောင်ေွေ်ထားေန်လိုရကောင်း၊  
Public Transportation လပုင်န်းများအား ရောငေ်ေ်ွ
နိုင်မည်ေိုပါေ ေိုယ်ပိုင်ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့် ရမာ်ရတာ် 
ေုိင်ေယ်များ သံုးစဲွမှုရလျှာ့ချနုိင်မည်ပဖစ်သပဖင့် စေ်သုံး
ေီသုံးစွဲမှုေို ရလျှာ့ချနိုင်မည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ
တွင် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မျ ိုးစံု တစ်သန်း 
ခန့်နငှ့ ်ရမာရ်တာေ်ိငုေ်ယ ်ရပခာေသ်န်းခန့်ေှရိကောင်း၊ 
တစေ်ေလ်ျှငေ်ားတစစ်ီး ေတီစပ်လုင်း၊ ရမာရ်တာ ်ေိငု်
ေယတ်စစ်ီး နိုေ့ဘီူးတစဘ်ူးခန့်သုံးပါေ ရန့စဉ် ေီမည်
မျှေုန်ေျရနမည်ေုိ တွေ်နုိင်ရကောင်း၊ နုိင်ငံပခားရငွရကေး 
များစွာအသုံးပပုရနေသပဖင့် သွားလာပို့ရောင်ရေးတွင် 
ေီသံုးစဲွမှုရလျှာ့ချေန် ကေိုးစားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် 
မန္တရလးမမို့အတငွ်း ဘတစ်ေ်ားလိငု်းများ၊ မမို့ပတေ်ထား
များရပပးေွနဲိငုရ်ေး အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ောငေ်ေွေ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ Public Transportation များအား 
လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားပဖင့ ်အသုံးပပုရောငေ်ေွန်ိငုရ်ေး ေည ်
မှန်းချေ်ထားလုပ်ရောင်ေန်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေို 
အသုံးပပုပခင်းပဖင့် စေ်သုံးေီသုံးစွဲမှုေို ရလျှာ့ချနိုင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ခေီးသွားလာမှုနှင့် ေုန်စည်ပို့ရောင်ရေး
သည ်ပပညသ်မူျားအတေွ ်အဓေိလိအုပခ်ျေပ်ဖစသ်ပဖင့ ်
ပပညတ်ငွ်းသယယ်ပူိုရ့ောငမ်ှုနငှ့ ်ခေီးသွားလာမှုများအား 
ခွင့်ပပုရပးမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ မန္တရလးတုိင်းရေသကေီးသည် 
ခေီးသွားလာမှုနှင့် ပတ်သေ်၍ အချေ်အပခာေျသည့် 
ရနောရေသတစ်ခုပဖစ်သပဖင့် ခေီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ် 
သေ်၍ စနစ်တေျရောင်ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

ဧောေတပီမစေ်မ်းမပိုေျပျေစ်ီးမှု ထနိ်းသမိ်းနိငုရ်ေး
အတွေ် သစ်ပင်များ စိုေ်ပျ ိုးေန်နှင့် ဧောေတီပမစ်ေမ်း
တစ်ရလျှာေ်တွင် ခေီးသွားများလာရောေ်နိုင်သည့် 
ရနောများ တည်ရောေ်ေန်လုိရကောင်း၊ မန္တရလးမမို့အတွေ် 
သုံးရေဖလူုစံွာေေှရိေး ပမစရ်ေတငစ်မီေံနိ်းများပဖင့ ်ရောင ်
ေွေ်နုိင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ရေသန့်စနစ်ေုိ 
အသုံးပပု၍ သန့်ေငှ်းသည့ ်ရေများေေှရိအာင ်ရောငေ်ေွ်
ရပးေနလ်ိရုကောင်း၊ မမို့ေေွသ်စမ်ျားရဖာရ်ောငေ်ာတငွ ်
သယ်ယူပ့ုိရောင်ရေးအတွေ် အဓိေထားစဉ်းစား ရောင် 
ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း။

စိုေ်ပျ ိုးရေးရချးရငွနှင့်ပတ်သေ်၍ ရတာင်သူများ
အရနပဖင့ ်စိေုပ်ျ ိုးရေးရချးရငမွျားအား မနှေ်နစ်ွာ အသုံး 
ချေန်နှင့် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်သာ အသုံးပပုေန်လို
ရကောင်း၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကေီးအတွင်း စိုေ်ပျ ိုးရေး
ထုတ်ေုန်များအား အထွေ်နှုန်းတိုးရအာင်ရောင်ေွေ်
ပခင်းပဖင့် ရေသတွင်းေမ်းစာဖူလုံမှုေှိမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရေးထုတ်ေုန်များ အထွေ်နှုန်းရောင်းမွန်ရစ
ရေးအတွေ် ရတာင်သူများေ ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်သေ့ဲသ့ုိ 
အစိုးေအရနပဖင့လ်ည်း ရထာေပ်ံရ့ောငေ်ေွရ်ပးေမည ်
ပဖစ်ရကောင်း။

မန္တရလးမမို့ရတာ်အတွင်း သစ်ပင်များစနစ်တေျ
စုိေ်ပျ ိုးေန်လုိရကောင်း၊ သစ်ပင်များစုိေ်ပျ ိုးပခင်းပဖင့် ောသီ 
ဥတုေုိ ထိန်းသိမ်းနုိင်ရကောင်း၊ အလားတူ ရေျးလေ် 
ရေသများတငွလ်ည်း ရေျးေွာထင်းစိေုခ်င်းများ စိေုပ်ျ ိုး
ေန်လုိရကောင်း၊ မန္တရလးတုိင်းရေသကေီး ရေျးလေ်ရေသ 
များတွင် ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်ပဖစ်သည့် အိမ်သုံးေိုလာ
စနစအ်ား အသုံးပပုနိငုမ်ညေ်ိပုါေ လျှပစ်စလ်ိအုပခ်ျေ်
ေိ ုပဖည့ေ်ည်းရပးနိငုမ်ညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာအ်စိုးေ
နှင့် တပ်မရတာ်အရနပဖင့်လည်း ရနရောင်ပခည်စွမ်းအင်
သံုးေုိလာပပားများ ထုတ်လုပ်နုိင်ရေးအတွေ်လည်း ကေိုး 
ပမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ အလားတူ မန္တရလး 
တိုင်းရေသကေီးအတွင်း လူထုအားေစားေို စံပပအပဖစ်
ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မန္တရလးမမို့ေှိပပည်သူများ
သည ်စည်းလုံးမှုေှရိကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနပဖင့လ်ည်း အား 
ေစားေငွ်းများ ပပနလ်ညအ်ေင့ပ်မငှ့တ်ငတ်ညရ်ောေ်
ရေးအတွေ် စီမံရောင်ေွေ်ရပးလျေ် ေှိရကောင်း။

တိငု်းေင်းသားယဉရ်ေျးမှု စာရပနငှ့ ်တိငု်းေင်းသား
ရေးောေိစ္စေပ်များေုိ အသိအမှတ်ပပုအားရပးပါရကောင်း၊ 
လူမျ ိုးတူချင်းသာမေ တိုင်းေင်းသားအားလုံး တစ်စိတ် 
တစေ်မ်းတည်းပဖင့ ်စစုည်းညညီတွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးရောင်ေွေ်ောတွင် ရောင်ေွေ်ေဲအမှု
များ အပမန်မပီးပပတ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
မမိတိိုအ့စိုးေ တာေနယ်သူည့ေ်ာလအတငွ်း ရောငေ်ေွ်
သည့် လုပ်ငန်းများေို မှတ်ရေျာေ်တင်နိုင်သည်အထိ 
လုပ်ရောင်သွားေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
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နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအစည်းအရေး 
အမတှစ်ဉ ်(၁၇/၂၀၂၁)ေုိ နိေုငဘ်ာလ ၉ ေေ်မနွ်းလွပဲိငု်း
တငွ ်ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
ဥေ္ကဋ္ဌရုံးအစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော နိုင်ငရံတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေအ်မှာစေား 
ရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး
ပမထွန်းဦး၊  ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊  ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးပမင့်ထွန်း၊ 
မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ 
Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းော၊ ဦးစိငု်းလုံးေိငု၊် 
ရစာေန်နီယယ်၊ ရေါေ်တာဗညားရအာင်မုိး၊ ဦးရေှေကေိမ်းနှင့် 
ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး စိုးထွဋ်၊ အတွင်းရေးမှူး ေုတိယ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီးရအာငလ်င်းရေွးနငှ့ ်တွဖဲေအ်တငွ်းရေးမှူး 
ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦးတို ့တေရ်ောေက်ေသည။်
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(၁၇/၂၀၂၁) ေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၉ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အဖွင့်အမှာစေားရပပာကေားော 
တွင်  ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး
နငှ့ပ်တသ်ေ်၍ ရောငေ်ေ်ွော၌ ရအာေ်တိဘုာလေနု်
တွင် ၃ ောခိုင်နှုန်းအထိ ေူးစေ်မှုနှုန်းေျေင်းရစေန် 
ေည်မှန်းရောင်ေွေ်ခ့ဲရကောင်း၊ နုိင်ငံရတာ်အတွေ် အဓိေ 
လိအုပခ်ျေပ်ဖစသ်ည့ ်ရေျာင်းများပပနလ်ညဖ်ငွ့လှ်စ်ရေး၊ 
ေပ်နားထားေသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ယန္တေားများ ပပန်လည် 
လည်ပတ်ရေးများေုိ ရောင်ေွေ်နုိင်ေန်အတွေ် ေိုဗစ် 
-၁၉ ေူးစေမ်ှုနှုန်း ေျေင်းရေးေညမ်နှ်းချေ်ထားရောင် 
ေွေ်ခ့ဲောတွင် ၃ ောခုိင်နှုန်းအထိ မရောေ်ေှိရသာ်လည်း ၄ 
ောခိငုန်ှုန်းခန့်သာေှရိတာရ့ကောင်း၊ တစန်ိငုင်လံုံးအတိငု်း 
အတာပဖင့် ပဖစ်ပွားမှုနှုန်းများလျေ်ေိှသည့် မမို့နယ် ၁၅ မမို့ 
နယ်ခန့်ေုိ ဖယ်ထုတ်လုိေ်ပါေ ေူးစေ်မှုနှုန်း ၃ ောခုိင်နှုန်း
ရအာေ်သ့ုိ ရောေ်ေိှရနသည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ ရောဂါ
ပဖစပ်ွားမှုနှုန်းပမင့မ်ားသည့ ်မမို့နယမ်ျား၌ ရောဂါထနိ်းချုပ်
ေုသရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် 
ေျန်းမာရေးေနက်ေီးဌာန၊ ေတုယိေနက်ေီး ဦးရောငသ်ည့်
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အထူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ နယ်ရပမသုံးခုခွဲော ထိန်းချုပ်ရေး
ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ သတင်းေေှသိည့ရ်နောများ
အား လိုအပ်သည့် စစ်ရေးမှုများရောင်ေွေ်ခဲ့ော ေူး
စေသ်မူျားေိ ုရဖာထ်တုန်ိငုသ်ပဖင့ ်ရောဂါေသုရေးများ
ေုိ လျင်ပမန်စွာ ရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ပခင်းရကောင့် ထပ်မံေူး
စေ်မှုေိုရလျှာ့ချနိုင်ခဲ့မပီး ထိန်းချုပ်ရေးေိစ္စများတွင်  
အရထာေအ်ေေူရကောင်း၊ ရောဂါပိုးေူးစေမ်ှုထနိ်းချုပ်
ရေးေို ထိထိရောေ်ရောေ် ရောင်ေွေ်နိုင်ေန်အတွေ် 
လိုအပ်သည့်ရောဂါထိန်းချုပ်ေုသရေးပစ္စည်းများနှင့်
ရေးပစ္စည်းများ လုရံလာေစ်ွာပဖည့ေ်ည်းရပးထား ရသာ ်
လည်း ယခုထေ်ပိုမိုရောင်ေွေ်ေန် လိုအပ်ရနရသး
ရကောင်း၊ Stay at Home ထားေှသိည့ ်မမို့နယမ်ျား ေျန်
ေှိရနမပီး ရလျှာ့ချ၍ေသည့် မမို့နယ်များေိုလည်း ထပ်မံ
ရလျှာ့ချရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊  Stay at Home 
ရောင်ေွေ်ထားပခင်းမေှိရသာ်လည်း သွားလာရေးနှင့် 
ရနထိငုရ်ေးစည်းေမ်းများအား ေိဗုစေ်ာေယွထ်နိ်းချုပ်
ရေးရောမ်တီမှ ညွှန်ကေားထားသည့်အတုိင်း ရနထုိင်လုိေ် 
နာရောင်ေွေ်သွားေန်အတွေ် ပပည်သူများအရနပဖင့် 
လုိေ်နာေန်လုိအပ်သေ့ဲသ့ုိ တာေန်ေိှသူများအရနပဖင့်လည်း 
စနစတ်ေျပဖစရ်စေန ်ရစတနာထားကေပမ်တရ်ောငေ်ေွ်
ကေေန်လိုရကောင်း။

ရေျာင်းများပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေို
ဗစ်-၁၉ ရောဂါေူးစေ်မှုေျေင်းလာပခင်းရကောင့် အရပခခံ 
ပညာရေျာင်းများ ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှခ်ဲရ့ကောင်း၊ ရေျာင်း
များစတင်ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင်  ောသီတုပ်ရေွးပဖစ်ပွားမှု၊ 
လေ်ေှိနိုင်ငံရေးအရပခအရနများနှင့် အရကောင်းအမျ ိုး
မျ ိုးရကောင့် ရေျာင်းတေ်ရောေ်မှုများ နည်းပါးခ့ဲရကောင်း၊ 
သိုရ့သာ ်ယခလု  ၈ ေေအ်ထ ိရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူ
စုစုရပါင်း ၂ သန်း ၃ သိန်း ၅ ရထာင်ရေျာ်တေ်ရောေ်
လျေ်ေိှရကောင်း၊ ရေျာင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ချန်ိနှင့် တွေ်ချေ် 
ပါေ တစပ်တအ်တငွ်း ရေျာင်းသား ၁ သန်းရေျာထ်ပမ် ံ
တိုးတေ်လာသည်ေို ရတွ့ေှိေသပဖင့် ေမ်းရပမာေ်ဖွယ်
ပင် ပဖစ်ရကောင်း၊ ပညာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရနာေ်ေျ
ရန၍မေသပဖင့် ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများ နစ်နာမှု
မေှိရစရေး ရောင်ေွေ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်မပီး ေိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ
ောေွယ်ရေးများအား ၁၂ နှစ် အထေ် ရေျာင်းသား၊ 
ရေျာင်းသူများနှင့်ေော၊ ေောမများ၊ အသေ် ၄၅ နှစ်

အထေ် ပပည်သူများေုိလည်း ထုိးနံှရပးပခင်းများ ရောင် 
ေွေ်ရပးလျေေ်ှရိကောင်း၊ လုခံခုံရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍်လည်း 
ရေျာင်းသားမိဘများနှင့် ေပ်ေွာရအးချမ်းသာယာရေး 
လိလုားသမူျားေ ေိငု်းေန်းေညူရီစာင့ရ်ေှာေရ်ပးမှုများ
ရကောင့် စာသင်ရေျာင်းများတွင် ရနှာေ်ယှေ်မှုများ 
အနည်းငယ်သာေှိရကောင်း၊ အချ ို့ရနောများတွင် မခိမ်း 
ရပခာေ်မှုများေှိမပီး ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူများပညာ 
သင်ကေားရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ မိုေ်မဲသည့်လုပ်ေပ်များ
ပဖစမ်ပီး နိငုင်ေံိေုေု္ခရပးပခင်းပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိသုိုရ့ောင ်
ေွေ်မှုများအား ပပည်သူများအရနပဖင့်လေ်ခံမှုမေှိဘဲ 
ပပည်သူများမှသတင်းရပး၍ လုံခခုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် 
ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုများေိှရကောင်း၊ အလားတူေပ်ေွာများ 
အတွင်း အရကောင်းမဲ့သတ်ပဖတ်မှုများနှင့် မခိမ်းရပခာေ်
မှုများေိလုည်း ပပညသ်မူျား၏ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ှုများ
ပဖင့် တားေီးသွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လုံခခုံရေးတပ်ဖွဲ့
ေငမ်ျားအရနပဖင့်အောေွယ်ရပးပခင်းနှင့် ရဖာ်ထုတ်ဖမ်းေီး
ပခင်းများေိ ုရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ပပည်
သူများ၏ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုသည် အရေးကေီးသပဖင့်  
ပပညသ်မူျား၏ တာေနသ်မိှုနငှ့ ်တေက်ေသည့စ်တိဓ်ာတ်
ပဖင့ ်ပူးရပါင်းရောငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ပပညသ်ူ့လုခံခုံ 
ရေးအတေွရ်ောငေ်ေွေ်ာတွင် ပပည်သူများ၏ပူးရပါင်း 
ရောငေ်ေွမ်ှုပဖင့ရ်ောငေ်ေွမ်သှာ ပပညသ်ူ့လုခံခုံရေးေို
ေေှမိညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်တေက်ေစွာ
ပူးရပါင်းရောငေ်ေွမ်ညေ်ိပုါေ နိငုင်တံညမ်ငမိရ်အးချမ်း
ရေးေိ ုများစွာအရထာေအ်ေပူပုမညပ်ဖစရ်ကောင်း ရပပာ
ကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်ေ 
တေ္ကသိလုမ်ျား ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှန်ိငုရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် 
ရပပာကေားောတွင် “တစ်ေေ်တည်းမှာပဲ ေျွန်ရတာ်တ့ုိေ 
အရပခခံပညာရေျာင်းရတွဖွင့်လာမပီ။ ေေ်လေ်မပီး 
ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ တေ္ကသိလုရ်တ ွအေင့ပ်မင့ပ်ညာနဲ့ပတ ်
သေမ်ပီး ဖငွ့ဖ်ိုေ့ှပိါတယ။် အေဲရီတာ ့အခရုလာရလာေယ ်
တေ္ကသိလုမ်ှာ လိအုပတ်ဲေ့ော၊ ေောမရတေွိ ုေျွနရ်တာ်
တ့ုိ အသစ်ရတွခန့်ထားတာရတွ လုပ်ရနပါတယ်။ ခန့်ထား 
မပီးရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ သင်တန်းရတွရပးရနမပီ ပဖစ်ပါ
တယ်။ အဲ့ေရီတာ့ ေီအရပခခံပညာရေျာင်းဖွင့်မှုေဲ့ ေလေ်
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အရပါ်မူတည်မပီးရတာ့ တေ္ကသိုလ်များေို ေေ်လေ်
ဖွင့်လှစ်သွားမှာပဖစ်ပါတယ်၊ ေီလိုဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း 
အေင့်လိေု်ဖငွ့လ်စှ်ပါမယ။် တစမ်ပိုင်တည်း ေျွန်ရတာ်
တို ့အေနုရ်တာမ့ဖငွ့န်ိငုဘ်ူး။ မောတန်းရတ၊ွ ပါေဂတူန်း
ရတွ၊ Qualified တန်းရတွ၊ ဂုဏ်ထူးတန်းရတွ ေါမပီးလို့
ေှေိင ်ရနာေေ်ုံးနစှ၊် တတယိနစှ၊် ေတုယိနစှစ်သည့ပ်ဖင့ ်
ေီလိုဖွင့်သွားမှာပါ။ ေီလိုအေင့်လိုေ်ဖွင့်သွားမယ်ေိုေင် 
သေ်ေုိင်ောရေျာင်းရတွမှာလည်း သိပ်မပီးရတာ့မှ အခေ် 
အခ ဲသပိမ်ေှနိိငုဘ်ူးလို ့ေျွနရ်တာတ်ို ့ယေူပါတယ။် အေဲီ
လိုရလးေျွန်ရတာ်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်။  ေါေရတာ့ 
အရပခခေံရနစမပီး ပညာရေးနဲ့ပတသ်ေမ်ပီး ရောငေ်ေွ်
ဖိုပ့ဖစပ်ါတယ။် ရေျာင်းသားများေရတာ ့ပညာသငက်ေား
ရေးမှာ ပညာသင်ကေားေမယ့်အေွယ်မှာ ပညာရေးေိုပဲ 
စိတ်ေင်စားဖ့ုိလုိပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တ့ုိလုိလားတာေရတာ့ 
ရေျာင်းသားေ ပညာသင်ကေားဖို့ပါ။ ပညာသင်ကေားေ
မှာ။ ပညာသင်ကေားဖို့တာေန် ေှိပါတယ်။ စာရတွတတ်
ရအာင်သင်ဖို့လည်း ပညာရေးေန်ကေီးဌာနေိုလည်း 
ေျွန်ရတာ်ကေပ်မတ်မပီးရတာ့ ရပပာေိုလျေ် ေှိပါတယ်။ 
ပညာတတ်ရအာင်၊ စာေိုတတ်ရအာင်သင်ရပးမယ်။ 
အတန်းရအာင်ဖ့ုိထေ် စာတတ်ဖ့ုိ အရေးကေီးပါတယ်။ 
အတန်းရအာင်ဖို့ထေ်၊ စာရမးပွဲရအာင်ဖို့ထေ် ပညာ 
တတ်ဖို့ အရေးကေီးပါတယ်။ သူ့ေဲ  ့  ရလျာ်ညီတဲ့အတန်း
ပညာတတ်ဖ့ုိ လုိပါတယ်။ ေါအရေးကေီးပါတယ်။ ေျွန်ရတာ့် 
အရနနဲ့ မပီးခဲ့တဲ့အစည်းအရေးမှာလည်း ရပပာပါတယ်။ 
KG+9 ေရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ အရပခခံေျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ 
ပညာရေးေညမ်နှ်းချေပ် ဲပဖစပ်ါတယ။် KG+9 ပဖစပ်ါတယ။် 
KG+9 မပီးတာနဲ့ ေျွန်ရတာ်တို့ vocational ေို အသေ် 
ရမွးေမ်းရေျာင်း ပညာသင်ကေားဖို့အတွေ် အရပခခံေ
သွားမပီပဖစ်ပါတယ်။ သူသင်လို့ေသွားမပီ။ KG+9 မေှိဘဲနဲ့
ရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ vocational သွားနိုင်ဖို့ ရတာ်ရတာ်
ရလး ခေ်ပါတယ်။ အ့ဲေါရတွမပီးရတာ့ အထေ်တန်းပညာ၊ 
အဲေ့ါရတမွပီးရတာ ့အေင့ပ်မင့ပ်ညာ တစေ်င့မ်ပီးတစေ်င့်
သွားရပါ့ဗျာ။ ေီလိုသွားမယ်ေိုေင် တိုင်းပပည်ပညာရေး
ေ ေါပမငှ့တ်ငရ်ပးောရောေပ်ါတယ။် တိငု်းပပညပ်ညာရေး 
ပမငှ့တ်ငရ်ပးနိငုမ်ပ ီေိေုင ်တိငု်းပပညေ်ဲ့အနာဂတရ်ောင်း
နိုင်မယ့် အရနအထား ေှိတယ်ေိုတာလည်း ေျွန်ရတာ်
ရပပာလိုပါတယ်။ ပညာတတ်ရတွနဲ့ပဲ တိုင်းပပည်တည် 

ရောေ်ေတာ ပဖစ်ပါတယ်။ ပညာမတတ်တဲ့သူရတွနဲ့ 
တိုင်းပပည်တည်ရောေ်လို့မေပါဘူး။ ေျွန်ရတာ်တို့ ေါ
ေိ ုလည်းအရလးထားဖိုလ့ိပုါတယ။် ေါရကောင့ ်သေေ်ိငု ်
ောတာေနေ်ှတိဲပ့ဂု္ဂိုလမ်ျား အားလုံးေ ပညာနဲ့ပတသ်ေ်
မပီးရတာ ့ပညာသငက်ေားရေးမှာ ရအးချမ်းစွာပညာ သင ်
ကေားရေးနဲ့ ရအးချမ်းစွာပညာသင်ကေားရေးရပါ့။ သင်ကေား 
နိုင်ရေးနဲ့သင်ကေားရေးေီနှစ်ခုေို ေျွန်ရတာ်တို့ဖန်တီး
ရပးဖို့လိုမယ်ေိုတာရလး ရပပာလိုပါတယ်။” ေု ရပပာ
ကေားသည်။

ယင်းရနာေ် ေျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ၂၀၁၄ ခု
နှစ် သန်းရခါင်စာေင်းအရပါ်တွင်မူတည်မပီး ရမျှာ်မှန်း
သေ်တမ်းများအား မိမိတို့နိုင်ငံေျန်းမာရေးေန်ကေီး 
ဌာန၏ တွေ်ချေ်မှုအေ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၆၇ ေသမ ၄၂ 
နှစ်ေှိမပီး၊ ေမ္ဘာ့ေျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ေုလသမဂ္ဂလူဦးရေ
ဌာနမှ တွေ်ချေ်ောတွင် ၆၇ ေသမ ၇၈ နှစ်ေှိရကောင်း၊ 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ
သည် ေမ္ဘာ့အေင့် ၁၅၁ တွင်ေှိရကောင်း၊ အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများတွင် မိမိတို့နိုင်ငံသည် နံပါတ် ၆ အေင့်တွင်ေှိ
မပီး အာေယီနံိငုင်မံျားတငွ ်နပံါတ ်၁၀ ေှရိကောင်း၊ အေိပုါ 
ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းအား အရပခခံအချေ်များပဖစ်သည့် 
ေိုယ်ေန်ရောင်နှင့် ေရလးငယ်ဘေ အရပခအရနများ၊ 
ပညာသငက်ေားမှုအရပခအရနများ၊ လမူှုစီးပွားဘေအရပခ 
အရနများ၊ လူရနမှုပုံစံများ၊ ေရလးရသေုံးမှုနှုန်းများ
အရပါ်တငွ ်အဓေိထား၍တေွခ်ျေ ်ကေပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ 
ပပည်သူများေျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ေီစားသုံးမှု
ရလျှာခ့ျေန၊် အေေ၊် ရေးလပိရ်သာေသ်ုံးမှုများ  ရလျှာခ့ျ
ေနတ်ိေုတ်နွ်း ရပပာကေားလျေေ်ှရိကောင်း၊ ရအာေတ်ိဘုာ 
၁ ေေတ်ငွ ်မမိရိပပာကေားခဲသ့ည့ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီ နိုင်ငံရတာ်တာေန်ယူသည့် ၉ လပပည့်
မနိ့်ခနွ်း၌ မမိအိရနပဖင် ့ေနစ်ားသုံးမှုအားရလျှာခ့ျ၍ စား
သုံးမှုပုံစံရပပာင်းလဲေန် တိုေ်တွန်းရပပာကေားခဲ့ရကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ေန်အားဗိုေ်ပပည့်သည်အထိ စားသုံး
ကေမပီး အေိုပါေန်တွင် ောဗိုေိုေ်ေေိတ်များ များပပား
စွာပါေင်သပဖင့် အေီနှင့်အချ ိုဓာတ်များပါေင်ရကောင်း၊ 
အလားတ ူအပခားအချ ိုပါေငသ်ည့မ်နု့်များနငှ့ ်ေင်းလျာ
များတွင်လည်း ေီေိုအလွန်အမင်းထည့်သွင်းအသုံးပပု
မှုများေှိသပဖင့် ောဗိုေိုေ်ေေိတ်စားသုံးမှု များပပားပါ
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ရကောင်း၊ အလားတအူချ ိုနငှ့ေ်မီျားစားသုံးမှု၊ အေေန်ငှ့်
ရေးလပိမ်ျားရသာေသ်ုံးမှုများရကောင့လ်ည်း ေျန်းမာ 
ရေးေိ ုများစွာထခိိေုန်ိငုရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ပ်ပညသ်မူျား 
ေိုယ်လေ်လှုပ်ေှားအားေစား ရောင်ေွေ်မှုနှင့်ပတ် 
သေ၍် မမိတိိုအ့ရနပဖင့ ်တိေုတ်နွ်းရောင်ေေွလ်ျေေ်ှိ
သေဲ့သို့ ရုပ်ပမင်သံကေားများမှလည်း အေေ်မပပတ် 
ထုတ်လွှင့်ပညာရပးလျေ်ေှိရကောင်း။

 ပပည်သူတိုင်းသေ်တမ်းရစ့ရနနိုင်ရေး အရေးကေီး
သပဖင့် ောဗိုေိုေ်ေေိတ်ရလျှာ့ချနိုင်ရေးအတွေ် ေန်
စားသုံးမှု ရလျှာခ့ျရေးရောငေ်ေွမ်ပီး အပခားလိအုပသ်ည့ ်
ပရိတုနိ်းဓာတမ်ျား ေေှရိစရေးအတေွ ်အသား၊ ငါး၊ ေင်း 
သီးေင်းေွေ်နှင့်ဥများအား စားသုံး၍ ပဖည့်ေည်းရပး
ေန်လုိရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် စုိေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးလုပ်ငန်း 
များရောငေ်ေွရ်ေး မမိအိရနပဖင့ ်တိေုတ်နွ်းရောငေ်ေွ်
လျေ်ေိှရကောင်း၊ လူတစ်ဦးအရနပဖင့် တစ်ေေ်လျှင် ကေေ်ဥ 
၃ လုံးမ ှ၆ လုံးအထ ိစားသုံးေနလ်ိအုပမ်ပီး အသားငါးအား 
တစ်ေေ်လျှင် ၅ ေျပ်သားမှ ၁၀ သားအထိရန့စဉ် စား
သုံးေနန်ငှ့ ်ေင်းသီးေင်းေေွမ်ျားအား ၅ ေျပသ်ားမ ှ၁၂ 
ေျပသ်ားအထ ိစားသုံးေနလ်ိရုကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်
ရေရပမသဘာေရောင်းမနွသ်ည့ ်နိငုင်ပံဖစသ်ည့ ်အတေွ ်
သီးနှံများပဖစ်ထွန်းရအာင်စိုေ်ပျ ိုးေန်လိုအပ်မပီး ပမစ်
ရချာင်းများအတွင်း ငါးများရပါများရအာင် ရောင်ေွေ်
ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့မှသာပပည်သူများ အာောေ
ပပည့ေ်စွာစားသုံးနိငုမ်ပီး ေျန်းမာရေးအတေွ ်အရထာေ ်
အေူပပုမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ လူတိုင်းသေ်တမ်းရစ့ရနနိုင်
ရေး ရောငေ်ေွက်ေေန ်လိရုကောင်း၊ နိငုင်ရံတာ၏်စမွ်းအား
သည် ပပည်သူများပင်ပဖစ်သပဖင့် ပပည်သူများအားလုံး
ေျန်းမာစွာပဖင့ ်ရနထိငုန်ိငုေ်နလ်ိအုပသ်ပဖင့ ်ေျန်းမာရေး
နှင့်ပတ်သေ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ရမျှာ်မှန်းသေ်တမ်းများ 
တိုးတေ်ရစရေး အရလးထားရောင်ေွေ်ကေေန်လို
ရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်ပပညသ်မူျား၏ စားသုံးမှုနငှ့ ်ရနထိငု်
မှုပုစံမံျား ရပပာင်းလနဲိငုရ်ေး ရောငေ်ေွက်ေေနတ်ိေုတ်နွ်း
ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်နိုေင်ဘာလ ၈ ေေ်တွင် ေျင်းပခဲ့
သည့် ပါတီစုံအရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲနှင့်ပတ်သေ်၍ 
နိုငင်တံောနှင့်အွန်လိုင်းစာမျေန်ှာများတွင် လွတ်လပ်
သည့်ရေွးရောေ်ပွဲ ပဖစ်ခဲ့ရကောင်း ရေးသားထားမှုများ

ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ရေွးရောေ်ပွဲရန့တွင် 
လတွလ်ပစ်ွာ ေန္ဒမရဲပးခဲက့ေသညေ်ိရုတွ့ေှ ိေရသာလ်ည်း 
မစဲာေင်းများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လိအုပသ်ည့ပ်ပနလ်ညစ်စိစ်
မှုများရောင်ေွေ်ချန်ိ၌ ကေိုတင်ေန္ဒမဲရပးပခင်းများ ရောင် 
ေွေ်ချနိ်တွင် မဲမသမာမှုများ များစွာပဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်ေို
ရတွ့ေမပီး ၎င်းေိစ္စများေိုမူ မသိေျ ိုးေျွန်ပပုထားကေ
ရကောင်း၊ ေန္ဒမရဲပးောတငွ ်ရေွးရောေပ်ွတဲစေ်ေတ်ည်း
ေိုသာကေည့်၍မေဘဲ ရေွးရောေ်ပွဲအကေိုောလ၊ ရေွး 
ရောေ်ပွဲောလ၊ ရေွးရောေ်ပွဲအလွန်ောလများေို 
ကေည့်၍ လွတ်လပ်သည့်ရေွးရောေ်ပွဲပဖစ်မပဖစ် ကေည့်
ေပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစုံအရထွရထွ 
ရေွးရောေပ်ွတဲငွ ်မမဲသမာမှုများေှရိကောင်းေိ ုမမိထိသံို့
နိုင်ငံရေးပါတီများမှ စာရေးသားတင်ပပပခင်း၊ ရတွ့ေံုစဉ်
တင်ပပပခင်းများ ေှိရကောင်း၊ ထိုရကောင့်မဲစာေင်းများအား 
စိစစ်ရောင်ေွေ်ခဲ့ချနိ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ
ပဖင့် ေန္ဒမဲရပါင်း ၁၁ သန်းရေျာ်ခန့် မဲစာေင်းများမှား 
ယငွ်းခဲသ့ညေ်ိ ုအခိငုအ်မာရတွ့ေှေိရကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်
တာေနေ်ှသိမူျားအား ဥပရေနငှ့အ်ညအီရေးယ ူရောငေ်ေွ်
သွားမည် ပဖစ်ရကောင်း၊ ေီမိုေရေစီစနစ်တွင် မဲစာေင်းမ
သမာမှုပပုလပုပ်ခင်းသည ်အေိုးေွားေုံးရသာ  လပုရ်ောင ်
ချေပ်ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ေီမုိေရေစီ ၁၀ နှစ် 
သားသာေိှရသးသပဖင့် မိမိအရနပဖင့် အတတ်နုိင်ေံုး ပူးရပါင်း 
ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့ရကောင်း။

ပပည်တွင်းခေီးသွားလာရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ပပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပပုရပးမပီးပဖစ်သပဖင့်  ပို့ရောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ 
တည်းခိုရေးလုပ်ငန်း၊ စားရသာေ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် 
ပစ္စည်းရောင်းေယ်မှုလုပ်ငန်းများ အထိုေ်အရလျာေ် 
လပုင်န်းများပပနလ်ည ်လညပ်တလ်ာမပပီဖစရ်ကောင်း၊ ခေီး 
သွားလပုင်န်းများနငှ့ ်ေိဗုစရ်ောဂါထနိ်းချုပမ်ှု အရပခအရန
များအရပါ်တွင်မူတည်၍ နိုင်ငံတောခေီးသွားလုပ်ငန်း
များအား ေီဇင်ဘာလ(သို့မေုတ်) ဇန်နေါေီလအတွင်း 
ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
နိုင်ငံတောတွင်လည်း ခေီးသွားလုပ်ငန်းများပပန်လည်
ဖွင့်လှစ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်း
များနှင့်ပတ်သေ်၍ တာေန်ေှိသူများအရနပဖင့် နယ်ရပမ
အလိုေ်၊ မမို့ေင်မမို့ထွေ်များအလိုေ် ေိုဗစ်စည်းေမ်း 
နှင့်အညပီဖစရ်စရေး ေျန်းမာရေးစစရ်ေးပခင်း လုပ်ငန်း
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များအား ရောင်ေွေ်သွားကေေန် လုိရကောင်းမှာကေားသည်။
ထို ့ရနာေ် ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် 

ဦးသိန်းညွန့် ၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ဦးခင်ရမာင်ရေွ၊ Jeng Phang 
ရနာ်ရတာင်၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ ဦးစိုင်းလုံးေိုင်နှင့် ရစာေန်
နီယယ်တ့ုိေ ပပည်ပစွေ်ဖေ်မှုေန့်ေျင်ရေးဥပရေ ပပဋ္ဌာန်း 
ရေး၊ အာေယီအံဖွဲ့ေငန်ိငုင်မံျားအနေ ်ပမနမ်ာနိငုင်အံရပါ် 
ေိယုခ်ျင်းစာနားလညမ်ှုေှသိည့ ်နိငုင်မံျားနငှ့ေ်ေေ်ရံေး 
ပိမုိရုောင်းမနွရ်အာင ်တိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွရ်ေးနငှ့ ်ပမနမ်ာ-
တရတု ်နစှန်ိငုင်ေံေေ်ရံေး ပိမုိတုိုးပမငှ့ရ်ောငေ်ေွရ်ေး၊ 
ကေံစုိေ်ရတာင်သူများ ကေုံရတွ့ရနေသည့် အခေ်အခဲနှင့် 
လိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုရပဖေငှ်းရောငေ်ေွရ်ပးရေး၊ အကေမ်း 
ဖေအ်ဖွဲ့အစည်းများပဖစသ်ည့ ်CRPH၊ NUG၊ PDF တို၏့ 
အကေမ်းဖေလ်ပုေ်ပမ်ျားေိ ုနိငုင်တံစေ်န်းေှအိများပပည်
သ ူေျယေ်ျယပ်ပန့်ပပန့်သိေှနိိငုေ်န ်လေေ်မ်းစာရစာင်
များ ထတုရ်ေပဖန့်ချရိေး၊ အရပခခပံညာရေျာင်းများတငွ ်
စာသင်ခန်းသုံးသင်ရထာေ်ေူပစ္စည်းများ ပဖည့်ေည်း
ရပးရေး၊ ေုိဗစ်-၁၉ ေန်ပံုရငွရချးရငွအစီအစဉ်တွင် အရပခခံ 
လူတန်းစားများေုိ ထည့်သွင်း ထုတ်ရချးရပးရေး၊ အရပခခံ
လူတန်းစားများ ေင်ရငွေေှိရေးအတွေ် အလုပ်အေိုင်
အခငွ့အ်လမ်းများ ရဖာရ်ောငရ်ပးရေး၊ အာေယီခံေီးသွား
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ပမန်မာနုိင်ငံမှပူးရပါင်းပါေင်ရောင် 
ေွေ်နိုင်ရေး၊ ထားေယ်ရေနေ်ေိပ်ေမ်းစီမံေိန်းအပမန်
ေံုးအရောင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွေ်ရေး၊ ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ 
အားေစားေဏ္ဍပမှင့်တင်ရေးအတွေ် မူေါေများထပ်မံ
ပဖည့်စွေ်ရပးရေး၊ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ ောထူးတိုးပမှင့်ရေး
ေစိ္စနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လေရ်ထာေည်ွှနက်ေားရေးမှူးနငှ့်
အထေ ်ောထူးတိုးပမငှ့ရ်ေးတငွ ်စနစတ်ေျစစိစရ်ောင ်
ေွေ်ရေး၊ ရလယာဉ်ပဖင့် ခေီးသွားမည့်ပပည်သူများအား 
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ စစရ်ေးခရလျှာခ့ျရပးရေးနငှ့ ်အလယွ ်
တေစူစရ်ေးနိငုရ်ေး စစီဉရ်ောငေ်ေွရ်ပးရေး၊ ေယား 
ပပည်နယ်ေှိ ပပည်သူများ၏ ဘေလုံခခုံရေးအတွေ် သေ် 
ေုိင်ောအဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်နိုင်ရေး 
နိငုင်ရံတာမ်လှမ်းညွှနမ်ှုရပးနိငုရ်ေးတိုန့ငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ေငှ်း 
လင်းရေွးရနွးတင်ပပကေသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် ရေွးရနွးချေမ်ျားအရပါ် 
ပပန်လည်ေှင်းလင်းရပပာကေားောတွင် ပပည်ပစွေ်ဖေ်မှု

ေန့်ေျင်ရေးဥပရေနှင့်ပတ်သေ်၍ ပပဌာန်းထားသည့် 
နိုင်ငံအလိုေ် ဥပရေများအား ဥပရေရေးောေန်ကေီးဌာန
ေ လုိအပ်သည့်စိစစ်ရလ့လာမှုများရောင်ေွေ်ေန် တာေန် 
ရပးထားရကောင်း၊ မိမိတို့အရနပဖင့် ရပမရပါ်ရပမရအာေ် 
သယံဇာတထုတ်ယူမှုေို အတတ်နိုင်ေုံးထိန်းသိမ်း
ရောင်ေွေ်ရနရကောင်း၊ ေုန်ကေမ်းအရနပဖင့်ထုတ်လုပ်
ရောင်းချမှုေို တားပမစ်ထားမပီး Value added တန်ဖိုး
ပမင့ထ်တုေ်နုမ်ျား ထတုလ်ပုရ်ောင်းချမှုေိသုာ အားရပး
ရောငေ်ေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ အာေယီနံိငုင်မံျားနှင့် 
မိတ်ဖေ်ေေ်ေံရေးေုိ အရလးထားရောင်ေွေ်လျေ် ေှိ
မပီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်လည်း ေေ်သွယ်ေေ်ေံ
လျေ်ေှိပါရကောင်း၊ ထို့ ပပင်အာေီယံေေျင်းပသည့် 
ေန်ကေီးအေင့်အစည်းအရေးများတွင် မိမိတို့နိုင်ငံမှ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ ပါေင်တေ်ရောေ်ရေွးရနွး
လျေ်ေှိမပီး လုပ်ရောင်သင့်လုပ်ရောင်ထိုေ်သည်များ
ေို လုပ်ရောင်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ကေံစိုေ်ရတာင်သူများ 
လတ်တရလာရတွ့ကေုံရနေသည့် အခေ်အခဲများေို 
ဥပရေနငှ့အ်ည ီအပမနေ်ုံး စစိစရ်ောငေ်ေွရ်ပးသွားမည်
ပဖစ်ရကောင်း။

အကေမ်းဖေ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ေပ်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ပပည်သူလူထု ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့်သိေှိနိုင်
ရေးအတေွ ်နိငုင်ပံိငုန်ငှ့တ်ပမ်ရတာပ်ိငု ်မေီယီာေဏ္ဍမ ှ
ကေိုးစားရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ အားေစားေဏ္ဍ
နငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ လထူအုရပခပပုအားေစားဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးေုိ အရလးထားရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ေုိဗစ် -၁၉ 
ေန်ပံုရငွမှ အရပခခံလူတန်းစားများအား ရချးရငွထုတ် ရချး
ရပးရေးနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ လိအုပသ်ည့အ်ချေအ်လေ်များ
ေို အရပခခံတွေ်ချေ်၍ ဘဏ္ဍာရေးအရပခအရနရပါ်
မူတည်၍ ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တုိင်းပပည်၏ 
ေငရ်ငတွိုးတေရ်စရေးအတေွ ်သဘာေသယဇံာတများ
ေုိသာ အားေုိးရန၍မေဘဲ ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ 
ဖွံ့မဖိုးရအာင်ရောင်ေွေ်သွားေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခု
အခါ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေမ်ှုရကောင့ ်ရခတ္တပတိထ်ား 
ခဲ့ေသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေို ပပန်လည်ဖွင့်
လစှရ်ပးမပီးပဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံည ်အာေယီခံေီး 
သွားစကေဂနတ်ငွပ်ါေငလ်ျေေ်ှမိပီး လေေ်ှအိရပခအရနတငွ ်
ပပည်တွင်းခေီးသွားလုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်ရနမပီ
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ပဖစရ်ကောင်း၊ ပပညတ်ငွ်း ခေီးသွားလပုင်န်းများ၌ ေိဗုစ-်
၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်နုိင်မပီေုိပါေ ပပည်ပခေီးသွားလုပ်ငန်း 
များေို ေေ်လေ်ရဖာ်ရောင်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ထားေယ်ရေနေ်ေိပ်ေမ်းစီမံေိန်းအပါအေင် 
နုိင်ငံရတာ်၏စီးပွားရေးဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်မှုအတွေ် အရထာေ် 
အေူပပုနုိင်သည့်စီမံေိန်းများအား ေေ်လေ်ရောင်ေွေ် 
လျေ်ေှိမပီး ရအာင်ပမင်ရအာင် အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရောငေ်ေွသ်ွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာအ်ားေစား
ေဏ္ဍမေူါေတငွ ်လိအုပသ်ည့အ်ချေ်များေိ ုထပမ်ပံဖည့ ်
စွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူ
များ ပညာေညပ်မင့မ်ားရေး အတေွလ်ိအုပရ်သာ အလပုရ်ုံ
ရေွးရနွးပွဲများ၊ မပိုင်ပွဲများေို ရောင်ေွေ်ရပးသွားမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ ရလရကောင်းခေီးသွားပပညသ်မူျား ေိဗုစ-်
၁၉ ရောဂါ စစရ်ေးရေးေစိ္စများနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ အေင ်
ရပပရချာရမွ့ရအာင ်ရောငေ်ေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ပပည်သူလူထု၏ ဘေလံုခခုံရေးအတွေ် အရလးထား ရောင် 
ေေွရ်ပးသွားမညပ်ဖစရ်ကောင်း ရေွးရနွးရပပာကေားသည။်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရပပာကေား
ောတွင် တိုင်းပပည်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ေန် ရငွရကေးခိုင်မာမှု
ေှမိပီး စီးပွားရေးရောင်းမနွေ်န ်လိအုပပ်ါရကောင်း၊ မမိတိို့
အရနပဖင့ ်တိငု်းပပညစ်ီးပွားရေးရောင်းမနွေ်န ်ရောငေ်ေွ်
လျေ်ေိှရကောင်း၊ တုိင်းပပည်၏ ေုန်သွယ်မှုလုိရငွေုိ ရလျှာ့ချ 
နိုင်ရေးအတွေ် သွင်းေုန်များေို ထိန်းချုပ်ရောင်ေွေ်
လျေ်ေှိမပီး ရေးေွေ်ေှိသည့် တန်ဖိုးပမင့်ပို့ေုန်များတိုး
ပမငှ့တ်ငပ်ိုန့ိငုရ်ေးေိ ုကေိုးစားရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုတိုးပမငှ့ရ်အာင ်ရောငေ်ေွပ်ခင်းပဖင့ ်ပပည်
သူများအလုပ်အေုိင်ေေိှမပီး ေင်ရငွေေိှော လူမှုစီးပွားဘ၀ 

သာယာ၀ရပပာမည်ပဖစ်ရကောင်း။
မမိတိိုအ့စိုးေ၏ ေညေ်ယွခ်ျေသ်ညလ်ည်း တိငု်းပပည်

သာယာ၀ရပပာမပီး စားရေေိေ္ခာရပါများရေးပင် ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ပပည်သူများေင်ရငွေေှိရေးအတွေ် အလုပ် 
အေိုင်အခွင့်အလမ်းများေို ရဖာ်ရောင်ရပးေမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစနစ်များ ရောင်းမွန်စွာ
လညပ်တန်ိငုရ်စေနအ်တေ်ွလည်း  စမီရံောငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိရကောင်း၊ ဗေိုဘဏ်၏ ဦးရောင်မှုေို ပုဂ္ဂလိေဘဏ်
များအရနပဖင့် လိုေ်နာရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ပပညသ်မူျားအရနပဖင့လ်ည်း ရငရွပးရချမှုစနစတ်ငွ ်ဗေို
ဘဏ်၏ ညွှန်ကေားချေ်အတိုင်း လိုေ်နာရောင်ေွေ်ေ
မညပ်ဖစမ်ပီး ပဂု္ဂလေိဘဏမ်ျား လိေုန်ာရောငေ်ေွန်ိငု်
ေန ်ဘဏစ်ည်းေမ်းများထတုပ်ပန ်ရောငေ်ေွသ်ွားမည်
ပဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်ရံတာန်ငှ့ ်ဗေိဘုဏမ် ှေငရ်ောေ ်ထနိ်း
ရကောင်းရပးပခင်းပဖင့် ပပည်သူများဘဏ်စနစ်အရပါ် 
ယုံကေည်မှုေှိမပီးရငွရကေးခိုင်မာမှုေှိရအာင် ရောင်ေွေ် 
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။

နုိင်ငံပခားရငွေုန်ေျမှုေုိ စိစစ်သံုးစဲွနုိင်ပါေ တုိင်းပပည် 
အတေွ ်အေျ ိုးေှမိညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ စားအနု်းေတီငသ်ငွ်း
မှုနှင့် စေ်သံုးေီတင်သွင်းမှုေုိ ရလျှာ့ချနုိင်မှသာ နုိင်ငံပခား 
သုံးရငွရလျှာ့ချနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သို့ပဖစ်၍ ပပည်သူ 
လထူအုရနပဖင့ ်စားရသာေမ်ှုပုစံေံိ ုပပငေ်ငသ်ွားေနန်ငှ့ ်
ေီစားသုံးမှုေို ရလျှာ့ချသွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ထို့ပပင် 
စေ်သုံးေီတင်သွင်းမှုရလျှာ့ချရေးအတွေ် တာေန်ေှိသူ 
များအရနပဖင့် အများပပည်သူပ့ုိရောင်ရေးစနစ် ရဖာ်ရောင် 
နိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း ရပပာ
ကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်သည် ရောင်စီ 
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊  
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 
ရေါေ်တာချာလီသန်း၊ ေန်ေုန်တုိင်းရေသကေီး ေန်ကေီးချု ပ် 
ဦးလှစိုး၊ ပဲခူးတိုင်းရေသကေီးေန်ကေီးချုပ် ဦးမျ ိုးရေွေင်း၊ 
ောေယွရ်ေးဦးစီးချုပရ်ုံးမ ှတပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများ၊ 
ေနေ်နုတ်ိငု်းစစဌ်ာနချုပ ်တိငု်းမှူး၊ ရတာငပ်ိငု်းတိငု်းစစ်
ဌာနချုပတ်ိငု်းမှူးနငှ့အ်ဖွဲ့ ေငမ်ျားလိေုပ်ါ၍ နိေုငဘ်ာလ 
၁၀ ေေ်မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ပဲခူးတုိင်းရေသကေီးေိှ အင်းတရော် 
စေမ်ှုဇနုန်ယရ်ပမသို ့သွားရောေက်ေည့ရ်ှုစစရ်ေးသည။်

ဦးစွာနိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊    
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ်နှင့် အဖဲွ့ေင်များသည် အင်းတရော် 
စေ်မှုဇုန်နယ်ရပမသ့ုိရောေ်ေိှော စေ်မှုဇုန်နယ်ရပမေှင်းလင်း 
ရောင်၌ ပမန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သေ်ေိုင်

ပဲခူးေိုင်းတေသကေီး၊ အင်းေတော်စေ်မှုဇုန်နယ်တြမေှိ 

EVER Meter စေ်ရုံအေွင်း လှည့်လည်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် 

တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၁၀ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ရသာေမုဏဦေ္ကဋ္ဌ ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီးေန်းဦးေ အင်း
တရော်စေ်မှုနယ်ရပမရနာေ်ခံသမိုင်းရကောင်း၊ စေ်မှု 
နယရ်ပမအတငွ်း ရမာရ်တာယ်ာဉမ်ျားနငှ့ ်ေေစ်ပပ်စ္စည်း
များ၊ ACSR Wire များ၊ လျှပ်စစ်မီတာများနှင့် အပခား
လုပ်ငန်းသုံးေေ်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရောင်ေွေ်
ခဲမ့ှုနငှ့ ်ေပန်ားထားေသည့ ်စေရ်ုအံလပုရ်ုမံျားပပနလ်ည်
လည်ပတ်နိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများေို
လည်းရောင်း၊ EVER Meter စေ်ရုံCEO ဦးမျ ိုးရအာင်
ေ Digital Meter များ ထုတ်လုပ်ရနမှုနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
မှစ၍ AMI စနစ်ပဖင့် လျှပ်စစ်မီတာများတပ်ေင်ရောင် 
ေွေ်၍ Automatic Billing System၊ Automatic 
Reading System များအသုံးပပုမပီး မတီာခများရောေခ်ံ
မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများ ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်အရပခ 
အရန၊ Control Center မတှစေ်င့ ်ထနိ်းချုပရ်ောငေ်ေ်ွ
လျေ်ေိှမှုအရပခအရန၊ အေင့်ပမင့်မီတာများထုတ်လုပ်နုိင် 
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ရေးေေ်လေ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်အရပခအရန၊ 
Analog Meter များနှင့် ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့်ေေ်
သယွရ်ေးစနစမ်ပါေှသိည့ ်ေစဂ်ျစတ်ယမ်တီာများ၏ အား 
နည်းချေ်များနှင့် AMI စနစ်တပ်ေင်ထားသည့် မီတာ
များပဖင့် လဲလှယ်တပ်ေင်နိုင်ရေးလိုအပ်ချေ်ေှိသည့် 
အရပခအရန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရပျာေ်ေုံးမှုများမှာ 
ယခင်ေ ပျမ်းမျှ ၁၆ ောခိုင်နှုန်းခန့်အထိေှိခဲ့ောမှ ယခု 
AMI စနစတ်ပေ်ငအ်သုံးပပုနိငုခ်ဲပ့ခင်းရကောင့ ်ဓာတအ်ား
ရပျာေ်ေုံးမှုပျမ်းမျှ နှစ်ောခိုင်နှုန်းအထိ ေျေင်းခဲ့မှု 
အရပခအရန၊ AMIစနစ် မီတာအသုံးပပုပခင်းပဖင့် လျှပ်စစ်
မီတာခများရောေ်ခံောတွင် Mobile Banking စနစ်
များပဖင့် လွယ်ေူစွာချတ်ိေေ်ရောင်ေွေ်နုိင်မှုှု၊ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားရပျာေ်ေုံးမှုများအား အထိုေ်အရလျာေ်
ထနိ်းချုပန်ိငုမ်ှုနငှ့ ်အပခားမမို့ပပေိငုေ်ာ လပုင်န်းများတငွ်
လည်း ချတိ်ေေ်ရောင်ေွေ်နိုင်မှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
သုံးစွမဲှုနငှ့သ်ေေ်ိငုသ်ည့ ်အချေအ်လေမ်ျားအား အချနိ်
နငှ့တ်စရ်ပပးည ီကေည့ရ်ှုရောငေ်ေွန်ိငုမ်ှုအရပခအရနများ
ေိုလည်းရောင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ေန်ကေီးဌာန 
ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးရအာငသ်န်းဦးေ တစန်ိငုင်လံုံး
အတုိင်းအတာပဖင့် လျှပ်စစ်မီတာများ လုိအပ်မှုအရပခအရန 
လျှပစ်စဓ်ာတအ်ားပဖန့်ပဖူးရေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွ်
ရပးရနမှုအရပခအရနများေိုလည်းရောင်း ေှင်းလင်း
တင်ပပကေသည်။
စနစ်တြျထိန်းသိမ်းရဆာင်ေေြ်

ေငှ်းလင်းတငပ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ေပ်နား
ထားေသည့စ်ေမ်ျားပပနလ်ည ်လညပ်တန်ိငုရ်ေးရောင ်
ေွေ်ေန်၊ စေ်ရံုများအလုိေ် စေ်ပစ္စည်းများအား မလုိလား 
အပဘ် ဲပျေေ်ီးေုံးရှုံးမှုမေှရိစရေး စနစတ်ေျထနိ်းသမိ်း 
ရောင်ေွေ်ေန်၊ ပမန်မာ့လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပပု
ေန်လိုအပ်လျေ်ေှိသည့် လျှပ်စစ်ေါယာကေိုးများအား 
ပပည်တွင်း၌ အေည်အရသွးပပည့်မီသည့် ေုန်ကေမ်းများ
ေိအုသုံးပပု၍ စခံျနိစ်ညံွှန်းေိေုည်စီွာပဖင့ ်ထတုလ်ပုန်ိငု်
ပါေ ပပည်ပရငွသုံးစွဲမှုေို ရလျှာ့ချနိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် 
လံုရလာေ်စွာထုတ်လုပ်နုိင်ရေး ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ေန်၊ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများအား တေားမေင်နည်းလမ်းများ 
ပဖင့် ေယူသုံးစွဲမှုမေှိရစရေး သေ်ေိုင်ောေန်ကေီးဌာနမှ 
ကေပ်မတ်ရောင်ေွေ်ေန်၊ အရပခခံပပည်သူများ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားသုံးစွဲခများ သေ်သာမှုေှိရစရေး စွမ်းအင်ရချွ 
တာနိငုသ်ည့ ်လျှပစ်စပ်စ္စည်းများ အသုံးပပုနိငုရ်ေး ပညာ
ရပးပခင်းနှင့် တိုေ်တွန်းပခင်းများရောင်ေွေ်ရပးေန်၊ 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပဖင့် 
ပဖန့် ပဖူးရပးနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်၊ အာေီယံနိုင်ငံများ
နှင့် နိုင်ငံတောေှိ လျှပ်စစ်သုံးစွဲခများနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲခအား ပပည်သူလူထု သေ်သာ
မှုေှရိစရေး နှိုင်းယဉှသ်ုံးသပရ်ောငေ်ေွသ်ွားေနန်ငှ့ ်ရေျး 
ေွာများတွင် ထင်းသံုးစဲွ၍ ချေ်ပပုတ်မှုများရကောင့် သဘာေ 
ပတ်ေန်းေျင် ထိခိုေ်မှုမေှိရစရေးအတွေ် ထင်းသုံးစွဲမှု
ရလျှာ့ချရပးေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ထင်းသံုးစဲွမှုများ ရလျှာ့ချ 
နုိင်ရေးအတွေ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေုိ တုိးပမှင့်ထုတ်လုပ်၍ 
ဓာတအ်ားသုံးစွခဲများသေသ်ာစွာေေှရိအာင ်ရောငေ်ေွ်
ရပးေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ တစအ်မိရ်ထာငလ်ျှငယ်နူစ ်၁၀၀ 
ခန့်သာသုံးစွဲပါေ ခန့်မှန်းဓာတ်အား သုံးစွဲခရငွေျပ် 
၆၀၀၀ ေန်းေျင်ခန့်သာေုန်ေျမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် 
ရေျးေွာများတွင် လျှပ်စစ်မီးေေှိရစရေးအတွေ် ေိုလာ
စနစ်များတပ်ေင်ရပးေန်လိုအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပန် 
လညပ်ပည့မ်ဖိုးမမ ဲစမွ်းအငပ်ဖစသ်ည့ ်ရနရောငပ်ခညစ်မွ်းအင်
သုံးေိလုာများပဖင့ ်အမိသ်ုံးလျှပစ်စဓ်ာတအ်ားများ ထတု ်
ယူသုံးစွဲနိုင်ရေး ရောငေ်ေွေ်န်နှင့် လိုအပ်လျေေ်ှိသည့် 
ေိလုာပပားများအား ပပညတ်ငွ်း၌ လံုရလာေ်စွာ ထုတ်လုပ်
နုိင်ရေး ေုိင်းေန်းကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်သွားေန်၊ ေန်ေုန်မမို့
အတငွ်း AMI စနစသ်ုံးမတီာများ ောနှုန်းပပည့ ်ရပပာင်းလဲ
တပ်ေင်နုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်နှင့် မန္တရလးမမို့တွင်လည်း 
AMI စနစ်သုံး လျှပ်စစ်မီတာများ ရပပာင်းလဲတပေ်င်နိုင်
ရေး လျာထားရောငေ်ေွသ်ွားေန၊် အလားတတူိငု်းရေသ
ကေီးနှင့် ပပည်နယ်များအလိုေ် မမို့ကေီးများတွင်လည်း 
တပ်ေင်နုိင်ရေးအေင့်လုိေ်ရောင်ေွေ်သွားေန်၊ လျှပ်စစ် 
မတီာများ အေညအ်ရသွးအေင့ပ်မင့မ်ားမှုေှရိစရေး၊ ဓာတ ်
အားရပျာေေ်ုံးမှုများ ရလျှာခ့ျနိငုရ်ေးတိုအ့ား ရောငေ်ေွ်
သွားေန်လိုရကောင်း မှာကေားသည်။
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် ရောင်စီ
တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 
ရေါေ်တာ ချာလီသန်း၊ ေန်ေုန် တုိင်းရေသကေီး ေန်ကေီးချုပ် 
ဦးလှစုိး၊ ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရံုးမှ တပ်မရတာ်အောေိှ 
ကေီးများ၊ ေန်ေုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် 
ညနွ့်ေင်းရေွ၊ မမို့ရတာ်ေန် ဦးဗုိလ်ရဌးနှင့် အဖဲွ့ေင်များ လုိေ် 
ပါ၍ နုိေင်ဘာလ ၁၁ ေေ်ရန့ နံနေ်ပုိင်းတွင် တပ်မရတာ်
ချည်မျှင်နှင့် အထည်စေ်ရံု(သမုိင်း)နှင့် ပမန်မာ့ရေးေါးစေ်ရံု 
(အင်းစိန်)တ့ုိသ့ုိ သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရေးသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ဦးစွာ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်အား တပ်မရတာ်ချည်မျှင်နှင့် အထည်
စေ်ရံု (သမုိင်း) စေ်ရံုအစည်းအရေးခန်းမတွင် စေ်ရံုမှူး 
ဦးခုိင်ရေှေေ စေ်ရံုသမုိင်းအေျဉ်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်
ရောင်ေွေ်ရနမှုအရပခအရနများ၊ စေ်ရံုမှချည်မျှင်များ၊ 

ေပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့် အေည်စေ်ရုံ (သမိုင်း) နှင့် 
ြမန်မာ့တေးဝါးစေ်ရုံ (အင်းစိန်) ေို့သို့ သွားတောေ်ကေည့်ရှုစစ်တေးစဉ် 

တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၁၁ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

အေတ်အထည်နှင့် အသံုးအရောင်ပစ္စည်းများအား အေည် 
အရသွးပပည့မ်စီွာပဖင့ ်ရေးေေွေ်ငထ်တုေ်နုမ်ျား ထတု ်
လုပ်၍ တပ်မရတာ်၏လုိအပ်ချေ်များနှင့် ရေးေွေ်သ့ုိ 
ပဖန့် ပဖူးရောင်းချနုိင်မှုအရပခအရနများ၊ တုိင်းေင်းသားများ
နှင့် ရေျး လေ်ရနပပည်သူလူထု ေယ်ယူသံုးစဲွနုိင်မည့်ပစ္စည်း
များထုတ်လုပ်ရောင်းချနုိင်ရေး စီစဉ်ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှု
အရပခအရနများ၊ သေဂန်းများအား ေိနည်းရတာ်နှင့်အညီ 
ထုတ်လုပ်ရောင်းချနုိင်ရေး ေောရတာ်ကေီးများ၏ ဩေါေ
များခံယူ၍ ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမှုအရပခအရနများ၊ စေ်ရံု
သန့် ေှင်းသပ်ေပ်ရေး၊ လံုခခုံရေးနှင့် မီးရဘးအန္တောယ်
ောေွယ်ရေးေုိင်ော ရောင်ေွေ်ထားေိှမှုအရပခအရနများ၊ 
ေန်ထမ်းများ၏ သေ်သာရချာင်ချရိေးအတွေ် ရောင်ေွေ်
ရပးလျေ်ေှိမှုအရပခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ ေှင်းလင်း
တင်ပပသည်။
စြ်များစွမ်းအားပြည့် လည်ြတ်နိုင်ရေး

ေှင်းလင်းတင်ပပမှုများအရပါ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် မမိတိိုန့ိငုင်ံ
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တွင် ချည်မျှင်နှင့်အထည် ထုတ်လုပ်သံုးစဲွမှုတွင် လုိအပ်ချေ်
များေိှသပဖင့် ပပည်တွင်း၌စေ်ရံုများ တည်ရောေ်ရောင် 
ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ပပည်ပသွင်းေုန်များရလျှာ့ချေန်
အတေွ ်ပပညတ်ငွ်းစေရ်ုမံျားမ ှလုရံလာေစ်ွာထတုလ်ပု်
နိငုေ်နလ်ိရုကောင်း၊ စေ်များစွမ်းအားပပည့်လည်ပတ်နုိင်ရေး
အတွေ် စေ်များကေ့ံခုိင်မှုေိှေန် လုိအပ်သပဖင့် ထိန်းသိမ်းမှု
များအား စဉ်ေေ်မပပတ်ပပုလုပ်ရနေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ 
ထ့ုိရကောင့်စေ်ရံုသန့် ေှင်းရေးနှင့် စေ်ပစ္စည်းများ ကေ့ံခုိင်မှု
ေိှမပီး ယုိယွင်းမှုမေိှရစရေး အရသးစိတ်မှအစ ထိန်းသိမ်း
ဂရုပပုရောင်ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ စေ်ရံုအတွင်း ရလေင်
ရလထွေ်ရောင်းမွန်မှုမေိှပခင်းသည် ေန်ထမ်းများ၏ 
ေျန်းမာရေးထိခုိေ်မှုေုိပဖစ်ရစနုိင်မပီး လုပ်ငန်းခွင်တွင်လုပ် 
အားများေုံးရှုံးမှုေှိရစနိုင်ရကောင်း၊ ယခုောလသည် 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွားရနသည့်ောလပဖစ်သပဖင့် ေန်ထမ်း 
များ ေျန်းမာရေးရောင်းမွန်ရစရေးေုိ အထူးဂရုပပုရောင် 
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊

ရေျးလေ်ရနပပည်သူများနှင့် တုိင်းေင်းသား ပပည်သူ
တ့ုိ၏ အသံုးအရောင် အေတ်အထည်ပစ္စည်းများအား 
ပပည်တွင်း၌ လံုရလာေ်စွာထုတ်လုပ်၍ ရေးနှုန်းသေ်သာ
စွာပဖင့် ရောင်းချရပးနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ 
ဥပမာအားပဖင့် မျေ်နှာသုတ်ပေါ၊ စွပ်ေျယ်၊ ရစာင်၊ ပခင်ရထာင် 
များပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိအရနပဖင့်အပမတ်ေုိ အဓိေမထား
ဘဲ ပပည်သူများ ရေးနှုန်းသေ်သာစွာေေိှ ရေး ရောင်ေွေ် 
ရပးေန်လုိရကောင်း၊ စေ်စွမ်းအားပပည့်လည်ပတ်၍ ပပည် 
တွင်းလုိအပ်ချေ်ေုိ တတ်စွမ်းသရေွ့ ပဖည့်ေည်းရောင် 
ေွေ်ရပးပခင်းပဖင့် ပပည်ပသွင်းေုန်များေုိ ရလျှာ့ချနုိင်မည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် အေတ်အထည်များအား အေည် 
အရသွးပပည့်မီစွာပဖင့် အေင့်အတန်းမီထုတ်လုပ်၍ ပပည်တွင်း 
ရေးေွေ်တွင်  ရောင်းချနုိင်ေန်လုိရကောင်း၊ အေတ်အထည် 
များအား အရောင်အရသွးစံုလင်စွာပဖင့် ရေးေွေ်အတွင်း 
လူကေိုေ်များသည့် ပံုစံအမျ ိုးအစားအလုိေ် ထုတ်လုပ်
ရောင်းချသွားေန်လုိရကောင်း၊
များစွာလုိအြ်လျြ်ေိှ

အပခားရေးေွေ် လုိအပ်ချေ်ေိှသည့် ေုိတယ်သံုး
ပစ္စည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိေသံုးပစ္စည်းများေုိလည်း အေည် 
အရသွးပပည့်မီစွာထုတ်လုပ်၍ ရေးေွေ်ေေိှရေး စဉ်းစား
ရောင်ေွေ်ကေေန်လုိအပ်သေ့ဲသ့ုိ လုပ်ငန်းရအာင်ပမင်တုိး 

တေ်ရစရေးအတွေ် သုရတသနပပုလုပ်ငန်းများအား 
ရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် 
လူဦးရေ ၅၅ သန်းခန့် ေိှမပီး ပပည်တွင်း၌ ချည်ထည် အသံုး 
အရောင်များနှင့် အေတ်အထည်ပစ္စည်းများ များစွာလုိ 
အပ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ချည်ထည်များ ထုတ်လုပ်နုိင်ေန် 
အဓိေအေျေံုးပဖစ်သည့် ေါစုိေ်ပျ ိုးမှုများအား တုိးချဲ့
ရောင်ေွေ်ေန်နှင့် စုိေ်ပျ ိုးသည့်ေါများ အထွေ်နှုန်းတုိး 
တေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ကေေန် လုိအပ်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေါများအထွေ်နှုန်းတုိးရအာင် ရောင်ေွေ်နုိင်ပခင်းပဖင့် ေါ
စုိေ်ရတာင်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘေတုိးတေ်မည်ပဖစ်
သေ့ဲသ့ုိ ပပည်တွင်း လုိအပ်ချေ်ေုိလည်း ပဖည့်ေည်းရပး
နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေါထွေ်ေုန်များမှတစ်ေင့် ေါဂွမ်းေုိ
သာမေ ေါရစ့ေီနှင့် ေါကေိတ်ဖတ်များေုိလည်း ထုတ်လုပ်
နုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အေုိပါ ေါထွေ်ေုန်ပဖစ်သည့် ေါရစ့
ေီမှစားေီနှင့်စေ်သံုးေီများ၊ ေါကေိတ်ဖတ်များအား တိေစ္ဆာန် 
အစာထုတ်လုပ်ပခင်းများေုိပါ ရောင်ေွေ်နုိင်မည်ပဖစ်သပဖင့် 
နုိင်ငံအတွေ် များစွာအေျ ိုးပဖစ်ထွန်းရစမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထ့ုိရကောင့် ပပည်တွင်းေါ စုိေ်ပျ ိုးမှု တုိးတေ်ရစရေး ေါစုိေ် 
ရတာင်သူများအား နုိင်ငံရတာ်မှ ေူညီရောင်ေွေ်ရပးေမည် 
ပဖစ်ရကောင်း၊ ချည်မျှင်နှင့်အထည်စေ်ရံုများသည် နုိင်ငံ
အတွေ်လွန်စွာအေျ ိုးေိှသည့် စေ်ရံုများပဖစ်သပဖင့် နုိင်င့ံ
လုိအပ်ချေ်များအား ပပည့်မီစွာထုတ်လုပ်၍ ပပည်သူများ 
ရေးနှုန်းသေ်သာစွာပဖင့် အေတ်အထည်များအား အသံုးပပု
နုိင်ရေး စနစ်တေျ စဉ်းစားသံုးသပ်ရောင်ေွေ်ကေေန် လုိ
ရကောင်းမှာကေားမပီးလုိအပ်သည်များ ရပါင်းစပ်ညိှနှိုင်း 
ရောင်ေွေ်ရပးော ခင်းေျင်းပပသထားသည့် စေ်ရံုမှထုတ် 
အေတ်အထည်ပစ္စည်းများေုိ ကေည့်ရှုသည်။

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်နှင့် အဖဲွ့ေင်များသည် စေ်ရံုအတွင်း 
ချည်မျှင်နှင့်အထည်များအား အေင့်ေင့်ထုတ်လုပ်ရနမှု 
အရပခအရနများေိ ုလညှ့လ်ညက်ေည့ရ်ှုစစရ်ေးမပီး စေရ်ုံ
မှူးနငှ့တ်ာေနေ်ှသိမူျား၏ တငပ်ပချေမ်ျားအရပါ် လိအုပ်
သည်များညှိနှိုင်းပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပးော စေ်ရုံ 
ေန်ထမ်းများအတွေ် ချးီပမှင့်ရငွများရပးအပ်သည်။

အေုိပါ တပ်မရတာ်ချည်မျှင်နှင့် အထည်စေ်ရံု(သမုိင်း) 
မှ ချည်မျှင်ညိ ၊ု တေ်ထေေ်ပိတ်ညိ ၊ု စွပ်ေျယ်ပိတ်ညိ ၊ု ပေါ 
ပိတ်ညို၊ သေဂန်းများ၊ တေ်ထေေ်ပိတ်ရောင်စံု၊ စွပ်ေျယ် 
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ပိတ်ရောင်စံု၊ ပေါရောင်စံု၊ တီေှပ်မျ ိုးစံု၊ စပ့ုိေှပ်မျ ိုးစံု၊ နုိင်လွန်
တာဖေ်တာများ၊ ရေးဂွမ်းလိပ်များ၊ အိပ်ယာခင်းရောင်စံု 
တ့ုိအပပင် အေတ်အထည်နှင့် အသံုးအရောင်ပစ္စည်းအမျ ိုး
မျ ိုးတ့ုိေုိ အေည်အရသွးပပည့်မီစွာ ထုတ်လုပ်၍ တပ်မရတာ်၏ 
လုိအပ်ချေ်နှင့် ပပည်တွင်းရေးေွေ်လုိအပ်ချေ်အား 
ရေးနှုန်းသေ်သာပဖင့် ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပး လျေ်
ေိှရကောင်း သိေိှေသည်။
ေှင်းလင်းတင်ပြ

ေေ်လေ်မပီး နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် ေန်ကေီးချုပ် နှင့် အဖဲွ့ေင်များသည် စေ်မှု
ေန်ကေီးဌာန၊ ပမန်မာ့ရေးေါးစေ်ရံု(အင်းစိန်)သ့ုိ ရောေ်ေိှ
ကေမပီး စေ်ရံုမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရေးပစ္စည်းများအား 
ကေည့်ရှုော စေ်ရုံအစည်းအရေးခန်းမတွင် စေ်ရုံမှူး 
ဦးရသာင်းဦးေ စေ်ရံုသမုိင်းအေျဉ်း၊ စေ်ရံုဖဲွ့စည်းမှု၊ 
စေ်ရံုမှရေးေါးများထုတ်လုပ်ရနမှုနှင့် ပဖန့် ပဖူးရောင်းချရန
မှု အရပခအရန၊ ရြမေိပ်ရပဖရေးများ အေင့်ေင့်ထုတ်လုပ်
ရနမှုအရပခအရန၊ စေ်ရံုစဉ်ေေ်မပပတ်ဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်ရေး
အတွေ် (6 M) ေုိင်ော စိစစ်သံုးသပ်ချေ်အရပခအရန၊ နည်း
ပညာပမင့်စေ်များ တပ်ေင်အသံုးပပုလျေ် ေိှမှုအရပခအရန၊ 
ေုန်ကေမ်းေေိှသံုးစဲွမှုအရပခအရန၊ ရေးေါးများထုတ်လုပ်
ောတွင် လုိေ်နာရောင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့် နည်းစဉ်များ၊ 
ပတေ်န်းေျငထ်နိ်းသမိ်းောေယွရ်ေးအတွေ် ရောင်ေွေ်
ရနမှုအရပခအရန၊ ပုဂ္ဂလိေရေးေါးစေ်ရံုများအား ေူညီ
ရောင်ေွေ်ရပးရနမှုနှင့် ပပည်ပမှတင်သွင်းလျေ်ေိှသည့် 
ရေးေါးများအားအစားထုိးနုိင်ရေးအတွေ် စေ်ရံုမှထုတ် 
လုပ်သွားမည့်အရပခအရနနှင့် ပပည်တွင်း၌ ေုိဗစ် -၁၉ ရောဂါ 
ောေွယ်ရေးထုတ်လုပ်နုိင်ရေးအတွေ် ရောင်ေွေ်လျေ်
ေိှမှု အရပခအရနများအား ေှင်းလင်းတင်ပပသည်။

ေှင်းလင်းတင်ပပမှုများအရပါ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ ရေးထုတ် 
လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ပမန်မာ့ရေးေါးစေ်ရံု(အင်းစိန်)သည် 
ရောင်းမွန်သည့် သမုိင်းရကောင်းများေိှသည့် ရေးေါးထုတ် 
လုပ်ရေးစေ်ရံုပဖစ်ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် စေ်ရံုနှင့် ပတ်သေ်
သည့် သမုိင်းရကောင်းမှတ်တမ်းများအား စနစ်တေျပဖင့် 
ထိန်းသိမ်းထားေိှေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ရေးေါးထုတ်လုပ်
ောတွင်အပမတ်ေေိှမှုေုိ အဓိေမထားဘဲ နုိင်ငံရတာ်နှင့် ပပည်
သူများ၏အေျ ိုးစီးပွားအတွေ် ဦးစားရပးစဉ်းစားရောင် 

ေွေ်ကေေန်လုိရကောင်း၊ ရေးေါးများထုတ်လုပ်ောတွင် ရေး
များ၏အေည်အရသွးပပည့်မီေန်လုိအပ်သေ့ဲသ့ုိ ထုပ်ပုိးမှု
ပံုစံများ ရောင်းမွန်ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ပပည်သူများ အမှန်
တေယ်လုိအပ်သည့် ရေးေါးများ ပပည်တွင်း၌ လံုရလာေ်
စွာ ထုတ်လုပ်ရပးနုိင်ေန်လုိရကောင်း၊

မိမိတ့ုိအရနပဖင့် တစ်နုိင်ငံလံုးေျန်းမာရေး ရစာင့် 
ရေှာေ်မှုလုပ်ငန်းများအား နုိင်ငံရတာ် အစုိးေမှ အပပည့် အေ
ရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ရေးအတွေ် အစီအစဉ်ရေးေဲွ၍ စီမံ
ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ရေးေါးထုတ်လုပ်ရေး အတွေ် 
ေုန်ကေမ်းများအား လံုရလာေ်စွာေေိှရေးနှင့် စေ်ရံုမှထုတ် 
လုပ်သည့်ရေးေါးများအား ပဖန့် ပဖူးနုိင်ရေးရေးေွေ်
သုရတသနပပုရောင်ေွေ်ရနေန်လုိရကောင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံေိှ 
ပပည်သူများ၏ ေျန်းမာရေးအရပခအရနများအား သုရတသန 
ပပုလုပ်၍ လုိအပ်သည့်ရေးေါးများအား ထုတ်လုပ်ပဖန့် ပဖူး
ရောင်းချနုိင်ရေး ရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ စေ်ရံု အရနပဖင့် 
သဘာေပတ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း များအား 
သတ်မှတ်စံချန်ိစံညွှန်းများနှင့်အညီ စနစ်တေျပဖင့် 
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ပပည်ပမှတင်သွင်း
လျေ်ေိှသည့် ရေးေါးများအား ရေးေွေ်သုရတသနပပုလုပ်
ရောင်ေွေ်၍ ပပည်ပတင်သွင်းမှုရလျှာ့ချနုိင်ရေး အတွေ် 
စေ်ရံုမှထုတ်လုပ်နုိင်ရေးရောင်ေွေ်ေန်နှင့် လုိအပ်သည့်

ြိုဗစ်-၁၉ ြာြွယ်ရဆးထုတ်လုြ်ရေးနှင့်

ြတ်သြ်၍ ရဆးစတင်ထုတ်လုြ်နိုင်သည့် 

အချနိ်မှစ၍ ပြည်သူများအတွြ် 

လိုအြ်ချြ်များ ပြည့်မီစွာထုတ်လုြ်နိုင်ရေး

ရဆာင်ေေြ်ေန်လို၊ မိမိတို့ထုတ်လုြ်သည့် 

ရဆးဝါးများ၏အေည်အရသွးနှင့် ရေးနှုန်းများြို 

ပြည်ြရေးြွြ်ပဖင့် ယှဉ်နိုင်ေန်လို၊ 

အပခားအရေးကြီးရဆးဝါးများမှအြ ပြည်ြမှ

တင်သွင်းသည့်ရဆးနှင့် မိမိတို့စြ်ရုံမှထုတ်လုြ်သည့် 

အမျ ိုးအစားတူ အရပခခံရဆးဝါးများ၏

ရေးနှုန်းများြိုနှိုင်းယှဉ်၍ ခိုင်မာသည့်ရေးနှုန်း၊ 

ရေးြွြ်အပဖစ်ေြ်တည်ရနရအာင် 

ရဆာင်ေေြ်ေမည်ပဖစ်။



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 31

စေ်ပစ္စည်းများအား ထပ်မံပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ်ရပးသွား
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊

ေုိဗစ်-၁၉ ောေွယ်ရေးထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရေးစတင်ထုတ်လုပ်နုိင်သည့် အချန်ိမှစ၍ ပပည်သူများ 
အတွေ်လုိအပ်ချေ်များပပည့်မီစွာ ထုတ်လုပ်နုိင်ရေးရောင် 
ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ မိမိတ့ုိထုတ်လုပ်သည့် ရေးေါးများ၏ 
အေည်အရသွးနှင့် ရေးနှုန်းများေုိ ပပည်ပရေးေွေ်ပဖင့် 
ယှဉ်နုိင်ေန်လုိရကောင်း၊ အပခားအရေးကေီးရေးေါးများမှအပ 
ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့်ရေးနှင့် မိမိတ့ုိစေ်ရံုမှထုတ်လုပ်
သည့်အမျ ိုးအစားတူ အရပခခံရေးေါးများ၏ ရေးနှုန်းများ
ေုိ နှိုင်းယှဉ်၍ခုိင်မာသည့်ရေးနှုန်း၊ ရေးေွေ်အပဖစ်ေပ်တည် 
ရနရအာင် ရောင်ေွေ်ေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်တွင်းလုိအပ် 
ချေ်များအား ပပည်တွင်း၌လံုရလာေ်စွာထုတ်လုပ်၍ ပပည်ပ
မှတင်သွင်းမှုေုိရလျှာ့ချနုိင်ပါေ ပပည်ပရငသွုံးစွမဲှုေိ ုရလျှာ ့

ချနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊
တုိးပမှင့်ထုတ်လုြ်သွားေန်လုိ

 နုိင်ငံအတွေ် အေျ ိုးေိှသည့် စေ်ရံုပဖစ်သပဖင့် ပပည်တွင်း 
လုိအပ်ချေ်များအား လံုရလာေ်စွာပဖည့်ေည်းရပးနုိင်ရေး
အတွေ် မိမိတ့ုိထုတ်နုိင်သည့် ရေးေါးများအား တုိးပမှင့်
ထုတ်လုပ်သွားေန်လုိရကောင်း၊ ပပည်တွင်း ပုဂ္ဂလိေရေးေါး
စေ်ရံုများေုိလည်း အားရပးေူညီမှုများ ရောင်ေွေ်ရပး
သွားေန်လုိရကောင်းမှာကေားမပီး ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါပဖစ်ပွား
မှုောလအတွင်း ယခု ပမန်မာ့ရေးေါးစေ်ရံု (အင်းစိန်)မှ 
ေန်ထမ်းများအရနပဖင့် နားေေ်မေိှ တာေန်ထမ်းရောင်ခ့ဲ
မပီး နိုင်ငံရတာ်၏ေျန်းမာရေးအခန်းေဏ္ဍေို များစွာ 
အရထာေ်အေူပပုခ့ဲသည့်အတွေ်လည်း အသိအမှတ်ပပု
ချးီေျူးပါရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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ပပည်ရထာင်စုနယ်ရပမ၊ ရနပပည်ရတာ်၊ ေေ္ခိဏသီေိ
မမို့နယ်ေှိ ဗုေ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်တွင် တည်ထားပူရဇာ်မည့် 
“မာေေဇိယ” ဗေု္ဓရပုပ်ွားရတာပ်မတက်ေီးအား ထေုစပ်ခင်း
နငှ့ ်တညထ်ားေိုးေယွေ်န ်ရောငေ်ေွရ်နမှုအရပခအရန
များနငှ့ပ်တသ်ေ၍် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီ
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိ ုင ်င ံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိ ုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်ေ နိုင်ငံရတာ်အေင့် တာေန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်
များအား ေှင်းလင်းရပပာကေားပခင်းအခမ်းအနားေုိ နုိေင်ဘာလ 
၁၂ ေေ ်နနံေပ်ိငု်းတငွ ်အေိပုါဗေု္ဓဥယျာဉရ်တာအ်တငွ်း
ေှိ မောမဂဂလာမဏ္ဍပ်ရတာ်၌ ေျင်းပပပုလုပ်သည်။

အခမ်းအနားသို ့နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ီ
အဖွဲ့ေငမ်ျား၊ ပပညရ်ထာငစ် ုတေားသကူေီးချုပ၊် နိငုင်ရံတာ်
ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေေုိင်ောခံုရံုးဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုရေွး 

“မာေဝိဇယ” ဗုေ္ဓရုပ်ပွားတော်ြမေ်ကေီးအား ေုေစ်ြခင်းနှင့် 
ေည်ေားေိုးေွယ်ေန် တောင်ေွေ်တနမှုအတြခအတနများနှင့်ပေ်သေ်၍ 
နိုင်ငံတော်အေင့် ောဝန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်များအား တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၂ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ရောေ်ပွဲရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများ၊ 
ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ 
တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ ရနပပည်ရတာ်တုိင်းစစ် ဌာနချုပ် 
တုိင်းမှူးနှင့်တာေန်ေိှသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ဦးစီးရဆာင်ေေြ်

ဦးစွာ အခမ်းအနားေိ ုနရမာတဿ သုံးကေမိေ်တွေ်ိ ု
ဘုေားေန်ရတာ့ဖွင့်လှစ်မပီး  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ “မာေေိဇယ” ဗုေ္ဓ 
ရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကေီးအား ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရထေေါေ
ဗုေ္ဓသာသနာရတာ်ကေီး ခိုင်မာစွာ ထွန်းလင်းရတာေ်ပ
လျေ်ေှိသည်ေို ေမ္ဘာေိုပပသေန်၊ တိုင်းပပည်ရအးချမ်း
သာယာမှုေှရိစေန၊် ရပုပ်ွားရတာပ်မတက်ေီးအား ပပညတ်ငွ်း၊ 
ပပညပ် ဘေုားဖူးများလာရောေပ်ခင်းပဖင့ ်ရေသတိုးတေ်
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စည်ေားမှုေို အရထာေ်အေူပဖစ်ရစေန်၊ နိုင်ငံရတာ်
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေမ်ှုအား အရထာေအ်ေပူဖစရ်စေန ်စသည့်
ေည်ေွယ်ချေ် ၄ ေပ်ပဖင့် အရောင်အထည်ရဖာ်ရောင် 
ေွေ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ စေျင်ရေျာေ်ရတာ်ကေီးအား 
Angelo Mining Co.Ltd. ေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Shwe 
Foundationသို့လှူေါန်းခဲ့မပီး Shwe Foundation ၏ 
လွှအဲပခ်ျေအ်ေ တပမ်ရတာေ် စေျငရ်ပုပ်ွားရတာပ်မတ်
ကေီးတည်ထားေုိးေွယ်ေန် ဦးစီးရောင်ေွေ်ခ့ဲပခင်း
ပဖစ်ရကောင်း။

 စေျငရ်ေျာေရ်တာက်ေီးအား အေင့ေ်င့ ်တူးရဖာ်
ပခင်းနှင့် ရေျာေ်တုံးရတာ်များအား အပိုင်းအလိုေ် 
သယ်ယူနိုင်ရေး ရောင်ေွေ်ခဲ့ေရကောင်း၊ ရုပ်ပွားရတာ်
ပမတ်ကေီးအား နိုင်ငံရတာ်ဩေါေါစေိယ ေောရတာ်ကေီး 
များ၏ဩေါေခံယူ၍ ေတနာပုံရခတ်ေန်ပဖင့် ထွင်းထု
ပရူဇာမ်ညပ်ဖစမ်ပီး ရေျာေတ်ုံးရတာမ်ျားအား ပင့ရ်ောင်
ောတွင် စေျင်ရတာင်မှ ရနပပည်ရတာ်သ့ုိ ရေလမ်းရကောင်း၊ 
ေုန်းလမ်းရကောင်းများပဖင့် အေင့်ေင့်ပင့်ရောင်ခဲ့ေ
ရကောင်း၊ စေျင်ရတာင်မှ ရပမာင်ပမစ်အထိ အေျယ်ထိပ်ေ  
ရပ ၁၂၀၊ ရအာေ်ရပခ ရပ ၉၀၊ တာရပါင်အပမင့် ရပ ၄၀ ေိှ 
တူးရပမာင်းရဖာေ်လုပ်၍ ၎င်းမှတစ်ေင့် ဧောေတီ
ပမစ်ရကောင်းအတိုင်း ပမင်းခခံမမို့နယ်ေှိ ေီမီးခုံေိပ်ေမ်း
သို့ ပထမအေင့် ပင့်ရောင်ခဲ့ရကောင်း၊ ထိုမှတစ်ေင့် 
မန္တရလး - ေန်ေုန်အပမန်လမ်းမကေီးအတိုင်း Modular 
Trailer များပဖင့ ်ယခတုညထ်ားေိုးေယွမ်ည့ ်ဗေု္ဓဥယျာဉ်
ရတာ်ရနောသို့ အေင့်ေင့်ပင့်ရောင်ခဲ့ေရကောင်း။
အပမင့်ဆုံးပဖစ်လာမည်

 ရေျာေ်တံုးရတာ်ကေီးများ ပင့်ရောင်မပီးစီးချန်ိတွင် 
ရဖာေလ်ပုခ်ဲသ့ည့ ်တူးရပမာင်းရနောအား ရပမပပနလ်ည်
ဖို့ ပခင်းများရောင်ေွေ်ရပးခဲ့မှုရကောင့် ရတာင်သူများ 
စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်းများ ပပနလ်ညရ်ောငေ်ေွရ်နမပ ီပဖစ ်
ရကောင်းနှင့် အပမန်လမ်းမကေီးတစ်ရလျှာေ်ေှိ ပပုပပင်ခဲ့
သည့ ်By pass ၈၄ ရနောနငှ့ ်အပခားရနောများအား မလူ
အတိုင်း ပပန်လည်ရောင်ေွေ်ရပးခဲ့ မပီးပဖစ်ရကောင်း၊  
ရေျာေ်တုံးရတာ်ကေီးများပင့်ရောင်မှုသည့် ေမ္ဘာရပါ်
တငွ ်ရေလမ်းခေီးအေလည်းရောင်း၊ ေနု်းလမ်းခေီးအေ 
လည်းရောင်း အရေးေုံးပဖစ်သေဲ့သို့၊ အရလးချနိ်အေ
လည်းအများေုံးပဖင့် စံချနိ်တင်မှုအရပခအရနများနှင့် 

အခေ်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးများကေားမှ ပင့်ရောင်ခဲ့ေပခင်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ “မာေေိဇယ” ဗုေ္ဓရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကေီးတည် 
ထားေိုးေယွမ်ှုမပီးစီးပါေ ေမ္ဘာရပါ်ေှရိေျာေေ်စ ်ဗေု္ဓ
ရပုပ်ွားရတာမ်ျားတငွ ်ဉာဏရ်တာအ်ပမင့ေ်ုံးပဖစလ်ာမည ်
ပဖစ်ရကောင်း။

 ရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကေီးေို ထုေစ်ပူရဇာ်ောတွင် 
နိုင်ငံရတာ်ဩေါေါစေိယ ေောရတာ်ကေီးများ၏ ဩေါေ
များနငှ့အ်ည ီပမတစ်ွာဘေုားေငှ၏် သုံးေယ်န့စှပ်ါးရသာ 
လေ္ခဏာရတာက်ေီး၊ ေစှေ်ယရ်သာ လေ္ခဏာရတာင်ယ်
တို့နှင့် သင်ရ့လျာ်ညီညွတ်ရသာ ဘူမိဖဿမပုောေန်ပဖင့် 
ထုေစ်ပူရဇာ်သွားမည်ပဖစ်မပီး ေင်းတုရတာ်ကေီးတည် 
ထားမည့ ်ဥယျာဉရ်တာအ်တငွ်း၌ ေပန်ီးေပရ်ေးမ ှဘေုားဖူး
လာပပညသ်မူျား အေငရ်ပပရစရေးအတေွ ်ဂန္ဓေဋုတိိေု်
များ၊ ဓမ္မာရံုများ၊ ရမာ်ေွန်းတုိေ်များ၊  သုဓမ္မာဇေပ်၊ မုစလိန္ဒ 
အိုင်၊ မဂဂလာတံတားနှင့် ရေပန်းများေို ေတနာပုံရခတ် 
လေေ်ာများအတိငု်း ထည်သ့ငွ်းတညရ်ောေ၍် ပမနမ်ာ့
အနပုညာလေေ်ာစုလံငစ်ွာပဖင့ ်ဗသိေုာလေေ်ာရပမာေ်
ရအာင် ထည့်သွင်းရောင်ေွေ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း။
ထုဆစ်ြူရဇာ်သွားမည်

 တညရ်ောေရ်ေးလပုင်န်းများ ရောငေ်ေွေ်ာတငွ ်
ေတနာပုရံခတလ်ေေ်ာများေိ ုအရပခပပုထားမပီး အတမုေှ ိ
ရေျာင်းရတာ်၊ ရေှေစည်းခုံတို့မှ ဗိသုောလေ်ောများ
အပပင် နိုင်ငံတောမှ ေမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်အရောေ်အဦတို့၏ 
နည်းပညာလေ်ောများေုိရလ့လာ၍ Conceptual Design 
များပဖင့် ရဖာ်ထုတ်ရောင်ေွေ်ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ဂန္ဓ 
ေဋုတိိေုအ်တငွ်း၌လည်း ဗေု္ဓေငမ်ျားေိ ုစေျငရ်ေျာေ ်
များပဖင့် ထုေစ်ပူရဇာ်သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယခုအခါ 
ပလ္လင်ရတာ် အပိုင်း ၁ နှင့် ၂ ေိုရနောချထားမပီးစီးမပီပဖစ် 
ရကောင်း၊ ရုပ်ပွားရတာ်ကေီး၏ ပင်မေိုယ်ထည်ပိုင်းေို 
အပိငု်း ၄ ပိငု်းပဖင့ ်ထေုစပ်ရူဇာ ်သွားမညပ်ဖစမ်ပီး အပိငု်း 
၁ နှင့်အပိုင်း ၄ တို့အား ရခတ်မီ CNC Machine များပဖင့် 
ပုရံဖာထ်ေုစမ်ှုများရောငေ်ေွရ်နရကောင်း၊ ရပုပ်ွားရတာ်
ပမတ်ကေီးအား ောသီဥတုနှင့်အပခားသဘာေရဘးေဏ်များ 
ခံနိုငေ်ညေ်ှိရစရေးအတွေ် အရလးချနိ်တန်ချနိ် ၂၀၀၀၀ 
ခံနုိင်ရသာ Foundation ပဖင့် တည်ရောေ်ထားမပီး ၂၀၀၈ 
ခုနှစ်တွင် ပဖစ်ပွားခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်း၏ အပပင်းေုံး 
ရလတိုေ်နှုန်း 120 Mph နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်အပမင့်ေုံး 
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လှုပ်ခတ်နိုင်သည့် ငလျင်လှုပ်ခတ်နှုန်း Earthquake 
Magnitude 8.7, 8.8 အထိ ခံနိုင်ေည်ေှိရစေန်အတွေ် 
Steel Rebars များထည့သ်ငွ်း အားပဖည့ထ်ားော သမား 
ရုိးေျနည်းလမ်းများနှင့် ရခတ်မီနည်းလမ်းများရပါင်းစပ်၍ 
Composite နည်းပညာအသံုးပပုတဲွေေ်ပခင်းများ ရောင် 
ေွေ်ထားရကောင်း။

 ရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကေီး တည်ရောေ်မပီးစီးပါေ 
ဉာဏ်ရတာ်အပမင့် ၆၃ ရပ၊ ပလ္လင်ရတာ်အပမင့် ၁၈ ရပ၊ 
စုစုရပါင်း ၈၁ ရပ အပမင့်ေှိမည်ပဖစ်မပီး ေင်းတုရတာ်
အရလးချနိ ်၁၇၈၂ တန၊် ပလ္လငရ်တာ ်အရလးချနိ ်၃၅၁၀ 
တန၊် စစုရုပါင်း အရလးချနိ ်၅၂၉၂ တနေှ်မိည ်ပဖစရ်ကောင်း။

ဗုေ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်အတွင်း မာေေိဇယရုပ်ပွားရတာ်
ပမတ်ကေီးအား ဖူးရပမာ်ောတွင် ပိဋေတ်သုံးပုံ ေျမ်းစာ
ပမတ်များေိုပါ တစ်ပါတည်းဖူးရပမာ်နိုင်ရေးနှင့် ရခတ်
အေေ်ေေ် မှတ်တမ်းေျန်ေိှရစရေးတ့ုိအတွေ် ဩေါေါ 
ေောရတာ်ကေီးများမှ ဩေါေရပးပါရကောင်း၊ ပိဋေတ်
သုံးပုပံါဠရိတာ ်အဋ္ဌေထာဋေီာေျမ်းစာများသည ်ယခင်
ေ ပမန်မာအေ္ခောပဖင့်သာေိှခ့ဲသပဖင့် ေမ္ဘာ၌ ပုိမုိတွင်ေျယ် 
ရစရေး အပပည်ပပည်ေိုင်ော ရထေေါေဗုေ္ဓသာသနာပပု 
တေ္ကသိုလ်၏ ပါရမာေ္ခချုပရ်ောင်း အဂ္ဂမောပဏ္ဍိတ၊ 
အဘဓိဇ အဂ္ဂမော သေ္ဓမ္မရဇာတေိ ဘေ္ဒန္တ အေငှသ်လီာ 
နန္ဒာဘိေံသ၏ လမ်းညွှန်မှုပဖင့် နိုင်ငံရတာ်ဩေါေါစေိယ 
ေောရတာ်ကေီးငါးပါးေ ကေီးကေပ်ေွပ်ေဲ၍ Romanized 

Language ပဖင့် ဖလှယ်မပီး ပုံနှိပ်ထုတရ်ေနိုင်သည်အထိ 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခ့ဲကေရကောင်း၊ အေုိပါ ပိဋေတ်သံုးပံု 
ပါဠိရတာ် အဋ္ဌေထာဋီောေျမ်းစာများေို စေျင် 
ရေျာေရ်တာမ်ျား၌ ရခတမ်စီေေ်ေိယိာများအသုံးပပု၍ 
ပါဠိအေ္ခော၊ Romanized Language တို့ပဖင့် ရေးထိုး 
ပူရဇာ်နိုင်ရေး စီမံရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း။

 အေိပုါ ရေျာေစ်ာရုမံျား တညထ်ားနိငုရ်ေးရောင ်
ေွေ်ောတွင် ေမ္ဘာ့အကေီးေံုးစာအုပ်ကေီးအပဖစ် ဂေင်းနစ် 
စံချန်ိတင်ထားသည့် မန္တရလးမမို့၊ မောရလာေမာေဇိန် 
ေုသုိလ်ရတာ်ဘုေားေိှ ပဉ္စသဂဂါယနာတင် ပိဋေတ်ရေျာေ် 
စာရုံများအားအရလးထားစံပပု၍ တည်ထားေိုးေွယ်
နိုင်ရေးရောင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ တည်ထားပုံအေ
လည်း ဗုေ္ဓပမတ်စွာ၏နှုတ်ေပါဌ်ရတာ်များေုိ ဗုေ္ဓ၏ မျေ်နှာ 
ရတာ်ရေှ့တွင် ထားေိှဖူးရပမာ်နုိင်ရသာပံုစံပဖင့် တည်ရောေ် 
ရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း၊ ဥယျာဉ်ရတာ်ကေီးအတွင်း ောသီ မရေွး 
သာယာလပှရစရေးအတေွ ်သစပ်ငပ်န်းမနမ်ျား စိေုပ်ျ ိုး 
သွားမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်သူအများ မာေေိဇယဗုေ္ဓ
ရုပ်ပွားရတာ်ပမတ်ကေီးအား စိတ်လေ်ကေည်သာစွာပဖင့် 
ဖူးရပမာ်နုိင်ရေးနှင့် ရအးချမ်းသာယာမှုေိှရစရေးတ့ုိအတွေ် 
မာေေိဇယဗုေ္ဓဥယျာဉ်ရတာ်ကေီးအပဖစ် တည်ရောေ်သွား 
မည်ပဖစ်ရကောင်း  Powerpoint များ၊ 3D Animation 
များပဖင့် ေှင်းလင်းရပပာကေားမပီး ဗုေ္ဓသာသနံ စိေံတိဋ္ဌတု 
သုံးကေမိေ်တွေ်ိ၍ု အခမ်းအနားအား ရပုသ်မိ်းလိေုသ်ည။်
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ် 
ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်သည် နယ်စပ် 
ရေးောေန်ကေီးဌာန ပပည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသားလူမျ ိုး
များဖွံ့မဖိုးရေးတေ္ကသိလု ်ပညာရေးဘွဲ့ ငါးနစှသ်ငတ်န်း 
အမှတ်စဉ်(၄) ရေျာင်းေင်းမည့် ရေျာင်းသား ရေျာင်းသ ူ
များေို နိုေင်ဘာလ ၁၉ ေေ် မွန်းလွဲ ၂ နာေီတွင် 
ရနပပညရ်တာေ်ှ ိနိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ရုံး ငုရေှေေါခန်းမ၌ ရတွ့ေုံအမှာစေားရပပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

ရတွ့ေုံပွဲသို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စုိးေင်း၊ ရောငစ်အီဖွဲ့ေငမ်ျားပဖစက်ေသည့ ်မန်းမငမိ်းရမာင၊် 
ရေါ်ရအးနစုနိ၊် Jeng Phang ရနာရ်တာင၊် ဦးရမာင်းော၊ 
ဦးစိငု်းလုံးေိငု၊် ရစာေနန် ီယယ၊် ရေါေတ်ာဗညားရအာင်
မိုး၊ ဦးရေှေကေိမ်း၊ အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရအာင်လင်းရေွးနှင့် တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယ
ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ပပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများပဖစက်ေ
သည့ ်ေတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ထနွ်းထနွ်းရနာင၊် ရေါေတ်ာ
ညွန့်ရဖနှင့် ဦးရစာထွန်းရအာင်ပမင့်၊ ေုတိယေန်ကေီး ဗုိလ်ချုပ် 

 ြပည်တောင်စုေိုင်းေင်းသားလူမျ ို းများ ဖွံ့ မဖိုးတေးေေ္ကသိုလ် 
ပညာတေးဘွဲ့  ငါးနှစ်သင်ေန်း အမှေ်စဉ် (၄) တေျာင်းေင်းမည့် 

တေျာင်းသား၊ တေျာင်းသူများအား တေွ့ေုံတြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၁၉ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ခွန်သန့်ရဇာ်ထူးနှင့် တာေန်ေှိသူများ၊ ပပည်ရထာင်စု
တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးများဖွံ့မဖိုးရေးတေ္ကသိလု ်ပညာရေး
ဘွဲ့ ငါးနှစ်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄) ရေျာင်းေင်းမည့် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူ ၇၂ ဦးတို့ တေ်ရောေ်ကေမပီး 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသူ ၂၀၀ တို့သည် ပပည်ရထာင်စု
တိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးများဖွံ့မဖိုးရေးတေ္ကသိလု(်စစေ်ိငု်း)
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမနှင့်  ပင်လုံခန်းမတို့မှ  Video 
Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေည်ေေယ်ချြ်

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင်
ေ အမှာစေားရပပာကေားောတငွ ်တေ္ကသိလု၏် ေညေ်ယွ ်
ချေ်မှာ ပပည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသားလူငယ်များသည် 
ပညာေှာမှီးေင်း တိုင်းေင်းသားအချင်းချင်း ပိုမိုစည်းလုံး 
ချစခ်ငလ်ျေ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတခ်ိငုမ်မသဲည့ ်လငူယ်
များ ပဖစ်လာရစေန်၊ ပါတီနိုင်ငံရေးေင်းစင်မပီး စာေိတ္တ
နငှ့ေ်ိယုေ်ျင့တ်ေား ရောင်းမနွရ်သာ ပညာရေးေနထ်မ်း
ရောင်းများ ရမွးထုတ်ရပးေန်၊ နယ်စပ်ရေသဖွံ့မဖိုးရေး
နှင့် လူရနမှုအေင့်အတန်းပမင့်မားရေးအတွေ် ရောင် 
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ေွေ်ောတွင် လိုအပ်သည့်ဦးရောင်နိုင်မှု စွမ်းေည်ပမှင့်
တငေ်န၊် ပပညရ်ထာငစ်တုိငု်းေင်းသားလမူျ ိုးများအတေွ ်
ဖွံ့မဖိုးမှုလပုင်န်းများ ရအာငပ်မငရ်ေးေိရုေှးရှု၍ သရုတသန 
လပုင်န်းများ ရောငေ်ေွလ်ိသုည့ ်စတိဓ်ာတရ်မွးပမူရပး
ေန်နှင့် ပပည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသားလူငယ်များသည် 
ပပည်ရထာင်စုမမပိုေဲွရေး၊ တုိင်းေင်းသားစည်းလံုး ညီညွတ်
မှုမမပိုေွဲရေး၊ အချုပ်အပခာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မမဲရေး 
တည်းေူရသာ ေို့တာေန်အရေးသုံးပါးေို သေ်ေင်ယုံ 
ကေည်၍ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာေ်ရသာ လူငယ်များပဖစ် 
လာရစေန် စသည်တို့ပင် ပဖစ်ရကောင်း။
စုံစုံလင်လင်ြါဝင်

ပပည်ရထာင်စုတိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများဖွံ့မဖိုးရေး
တေ္ကသိုလ်အရနပဖင့် ယရန့အထိ မောပညာရေးဘွဲ့၊ 
မောေဿနဘွဲ့၊ ပညာရေးဘွဲ့၊ ေောအတတ်ပညာ
ေီပလိုမာ၊ အလယ်တန်းေောအတတ်သင်၊ မူလတန်း
ေောအတတ်သင်၊ အထူးမူလတန်းေော အတတ်သင်၊ 
စုစုရပါင်း ၁၃၇၈၆ ဦးေုိ ရမွးထုတ်ရပးနုိင်ခ့ဲမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ 
တိငု်းေင်းသား မျ ိုးနယွစ်ရုပါင်း ၁၀၀ ရေျာတ်ေရ်ောေ ်
သငတ်န်းေင်းခဲက့ေမပီး ပဖစသ်ေဲသ့ို ့ယခ ုသငတ်န်းေင်း
ကေမည့် ရေျာင်းသား၊  ရေျာင်းသူ ၂၇၂ ဦးသည်လည်း 
တိုင်းေင်းသား မျ ိုးနွယ်စု ၄၆ မျ ိုးမှ တိုင်းေင်းသား၊ တိုင်း
ေင်းသ ူလငူယမ်ျား စုစံုလံငလ်ငပ်ါေငရ်ကောင်း သေိသည့ ်
အတွေ် များစွာေမ်းသာအားေ ပဖစ်မိပါရကောင်း။

ပညာရေးေဏ္ဍနငှ့ ်သငတ်န်းေင်းသမူျား၏ တာေန်
နှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားောတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့မဖိုး
တိုးတေ်ရေးအတွေ် ပညာရေးေဏ္ဍသည် အလွန်
အရေးကေီးလရှကောင်း၊ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေပ်ဖစပ်ွား
မှု စစ်ရေးောမှ ပိုးရတွ့လူနာရတွ့ေှိမှု ောခိုင်နှုန်းများ
သည့် တိုင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်များမှ မမို့နယ်များေှိ 
စာသင်ရေျာင်းများမှအပ ေျန်မမို့နယ်များအားလုံးမှ 
အရပခခံပညာရေျာင်းများေို နိုေင်ဘာ ၁ ေေ်မှစ၍ 
ရေျာင်းများ ပပနလ်ညဖ်ငွ့လ်စှသ်ငက်ေားရပးရနမပပီဖစပ်ါ
ရကောင်း၊ အရပခခံရေျာင်းများ ဖွင့်လှစ်မှုေလေ်အရပါ်မူ 
တည်မပီး တေ္ကသိုလ်များေိုလည်း အေင့်လိုေ် စတင်
ဖငွ့လ်စှသ်ွားေန ်စစီဉရ်ောငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ လေေ်ှိ
အရပခအရနတငွအ်ေိပုါေစိ္စများအား နားလညသ်ရဘာ 
ရပါေ်ပခင်းမေှိသည့်သူများသည် ရေျာင်းများေို ပပန်မ

ဖငွ့န်ိငုေ်နန်ငှ့ ်ပညာရေးစနစေ်ိ ုအရနှာင့အ်ယေှပ်ဖစရ်စ
ေန ်အဖျေအ်ရမှာင့လ်ပုင်န်းများ ရောငေ်ေွရ်နကေသည်
ေို အားလုံးအသိပင်ပဖစ်ရကောင်း။
အခွင့်အရေးတစ်ေြ်

ပညာသင်ကေားပခင်းသည် ေရလးသူငယ်၊ လူငယ်
လူေွယ်များအတွေ် အခွင့်အရေးတစ်ေပ်ပဖစ်သေဲ့သို့ 
တာေန်လည်းပဖစ်ရကောင်း၊ ေုလသမဂ္ဂေချမှတ်ထား
သည့ ်ေရလးသငူယမ်ျားအခငွ့အ်ရေးတငွ ်ေျန်းမာရေး
နှင့် ပညာသင်ကေားခွင့်သည် ထိပ်ေုံးေပါေင်ရကောင်း၊ 
ရေျာင်းမတေ်ရေး တားပမစ်ပခင်းသည် ေုလသမဂ္ဂ၏ 
ေရလးသူငယ်များအခွင့်အရေးေို ချ ိုးရဖာေ်ပခင်းပင်
ပဖစရ်ကောင်း၊ မဘိများနငှ့ ်ေော၊ ေောမများ အပါအေင ်
တာေန်ေိှသူများအားလံုးသည် ရေျာင်းရနအေွယ် ေရလး 
များေုိ ပညာသင်ကေားခွင့်ေရအာင် ပဖည့်ေည်းရောင်ေွေ် 
ရပးကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

ပညာသငက်ေားရေးတငွ ်စာသငရ်ေျာင်းသည ်စာရပ
သင်ကေားရပးသည့်ရနော သေ်သေ်သာမေုတ်ဘဲ 
ပညာရေး၏အနှစ်သာေပဖစ်သည့် အသိဉာဏ်ပညာ
ေိုင်ော ဗေုသုတများရပးအပ်ပခင်း၊ စဉ်းစားရတွးရခါ်
နိငုစ်မွ်း၊ အမှားအမနှခ်ွပဲခားသုံးသပန်ိငုစ်မွ်းနငှ့ ်နိငုင်သံား
ေျင့်ေတ်၊ လူမှုေျင့်ေတ်များေို သင်ကေားရပးသည့် 

ရမာင်တို့၊ မယ်တို့သည် လူငယ်များ

လမ်းမှားမရောြ်ရစေန်၊ ြညာရေး

တစ်ြိုင်းတစ်စပဖင့် အနာဂတ်ဘဝများ 

မရြျာြ်ြျြ်ရစေန်၊ ြညာရေးဝန်ကြီးဌာနြ 

ချမှတ်ထားသည့် ရြျာင်းရနအေေယ်အားလုံး 

ြညာရေးအဆင့်တိုင်း မည်သည့်ခွဲပခားမှုမျှမေှိရေး၊ 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ရယာြ်မျှ မြျန်ေှိရစရေး၊ 

ရြျာင်းထွြ်သူမေှိရစရေးဆိုသည့်

မူဝါဒများနှင့်အညီ တိုင်းေင်းသားလူငယ်များြို 

စာေိတ္တနှင့် ြိုယ်ြျင့်တေားရြာင်းမွန်သည့် 

နိုင်ငံ့သားရြာင်းများ ပဖစ်လာရစေန် 

သင်ကြားရလ့ြျင့်ပြုစု

ြျ ိုးရထာင်ရြးကြေန်မှာကြားလို။
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ရနောမျ ိုးပဖစ်ေန်လုိရကောင်း၊ သ့ုိမှသာ မိမိေုိယ်မိမိ အေျ ိုး 
ပပုနိုင်သည့်၊ လူမှုပတ်ေန်းေျင်ေို အေျ ိုးပပုနိုင်သည့်၊ 
နိငုင်ရံတာေ်ိ ုအေျ ိုးပပုနိငုသ်ည့၊် စတိရ်ောေိယုပ်ါ ကေံခ့ိငု်
ရောင်းမွန်ကေသည့် လူရောင်းလူရတာ် နုိင်ငံသားရောင်း 
များေို ရမွးထုတ်ရပးနိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ထ့ုိရကောင့် ရမာင်တ့ုိ၊ မယ်တ့ုိသည် လူငယ်များလမ်းမှား 
မရောေရ်စေန၊် ပညာရေးတစပ်ိငု်းတစစ်ပဖင့ ်အနာဂတ်
ဘေများ မရပျာေပ်ျေရ်စေန၊် ပညာရေးေနက်ေီးဌာနေ 
ချမှတ်ထားသည့် ရေျာင်းရနအေွယ်အားလုံး ပညာရေး
အေင့တ်ိငု်း မညသ်ည့ခ်ွပဲခားမှုမျှ မေှရိေး၊ မညသ်တူစဦ်း 
တစရ်ယာေမ်ျှ မေျနေ်ှရိစရေး၊ ရေျာင်းထေွသ်မူေှရိစ
ရေးေိသုည့မ်ေူါေများနငှ့အ်ည ီတိငု်းေင်းသားလငူယမ်ျား
ေို စာေိတ္တနှင့် ေိုယ်ေျင့်တေားရောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံ့
သားရောင်းများပဖစလ်ာရစေန ်သငက်ေားရလေ့ျင့ပ်ပုစ ု
ပျ ိုးရထာငရ်ပးကေေန ်မှာကေား လိရုကောင်း၊ နိငုင်ရံတာ၏်မူ
ေါေသည် ပညာသင်ကေားနိုင်သူအားလုံး အရပခခံပညာ
အလယ်တန်းအေင့် (KG +9) ေို တတ်ရပမာေ်ရအာင် 
သင်ကေားရေးပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသ
ကေီးအသီးသီးေှ ိရေျာင်းရနသအူားလုံးသည ်အနည်းေုံး 
KG + 9 အထိ တေ်ရောေ်သင်ကေားရေး တာေန်ေှိသူ
အားလုံး ပူးရပါင်းရောငေ်ေွက်ေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိိ
တို၏့ တပည့ရ်ေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျားေိ ုပညာသင်
ကေားရပးသည့်ရနောတွင်လည်း အတန်းရအာင်ေန်၊ စာရမး 
ပဲွရအာင်ေန်ထေ် အမှန်တေယ်စာတတ်ေန်၊ ပညာတတ်
ေန် ေော့ေျင့်ေတ်နှင့်အညီ သင်ကေားရပးကေေန် တိုေ် 
တွန်းမှာကေားလိုရကောင်း။
အသိြညာရြး

ထိုပ့ပင ်မမိတိိုတ့ပည့ ်ရေျာင်းသား၊ရေျာင်းသမူျား
ေိ ုေျန်းမာကေံခ့ိငုသ်ည့ ်လငူယမ်ျားပဖစလ်ာရစေန ်ငယ်
စဉ်ေတည်းေ ရလ့ေျင့်သင်ကေားရပးကေေန်လည်း 
လိအုပရ်ကောင်း၊ နိငုင်သံားတိငု်း ေျန်းမာကေံခ့ိငုမ်ပီး ပညာ
ေည်ပမင့်မားပခင်းသည် နုိင်ငံ၏အနာဂတ်အတွေ် အရောင်း
ေံုး အာမခခံျေပ်ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခအုချနိ၌် မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူးစေမ်ှုများ ပပနလ်ညရ်တွ့ရနေ 
သည့်အတွေ် ေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာနေ ထုတ်ပပန်ထား 
သည့် ရောဂါောေွယ်ရေးအတွေ် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
များေို တိတိေျေျလိုေ်နာကေေန်၊ အသိပညာရပးကေ

ေန်လိုအပ်ရကောင်း။
နိငုင်၏ံအနာဂတလ်ပှေနအ်တေွ ်လငူယမ်ျားသည ်

ေိယုေ်ျန်းမာရု ံသာမေ စတိေ်ျန်းမာေနလ်ည်း လိအုပ်
ရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ရမာင်တ့ုိ၊ မယ်တ့ုိအရနပဖင့် မိမိတ့ုိ၏ 
တပည့ရ်ေျာင်းသား လငူယရ်လးများေိ ုေျန်းမာကေံခ့ိငု်
မပီး ဗလငါးတန်နှင့်ပပည့်စုံသည့် လူငယ်များပဖစ်ရစေန် 
ရလ့ေျင့်ပပုစုပျ ိုးရထာင်ရပးကေေန် အရလးအနေ် မှာ 
ကေားလိုရကောင်း။
ြါဝင်ရဆာင်ေေြ်ခဲ့ေ

တပမ်ရတာ၏် အမျ ိုးသားနိငုင်ရံေးဦးရောငမ်ှုေဏ္ဍ
နှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံသည် 
တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးရပါင်း ၁၀၀ ရေျာ်နှင့် စုစည်းတည် 
ရထာင်ထားသည့် ပပည်ရထာင်စုနိုင်ငံပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိ
တ့ုိတုိင်းေင်းသားညီအစ်ေုိရမာင်နှမများသည်  ပပည်ရထာင်စု 
အတငွ်း၌ ရအးအတပူအူမျှ စည်းစည်းလုံးလုံးညညီညီတွ်
ညွတ် ရနထိုင်ခဲ့ကေရကောင်း၊ ထိုသို့ရနထိုင်ကေေင်းပဖင့် 
နယခ်ျဲ့လေရ်အာေေ်ိ ုေျရောေသ်ွားသည့အ်ချနိတ်ငွ ်
ေုံးရှုံးခဲသ့ည့ ်လတွလ်ပရ်ေးေိ ုပပနလ်ညေ်ယေူနအ်တေွ ်
မိမိတို့ တိုင်းေင်းသားများအားလုံး အတူတေွ လေ်တွဲ
တိေုပ်ွေဲငခ်ဲက့ေရကောင်း၊ လတွလ်ပရ်ေး ကေိုးပမ်းမှုသမိငု်း
နငှ့ ်ယဉှတ်ွရဲပါ်ရပါေလ်ာသည့ ်တပမ်ရတာသ်ည ်လတွ ်
လပ်ရေးေမပီးရနာေ်ပိုင်း သမိုင်းရကောင်း၏ ရတာင်းေို
မှုအရပခအရနများနငှ့ ်အမျ ိုးသားရေးလိအုပခ်ျေမ်ျားအေ 
အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးရောင်မှုအခန်းေဏ္ဍတွင် မလွှဲ
မရေှာင်သာသည့် အရပခအရနများရကောင့် ပါေငရ်ောင် 
ေွေ်ခဲ့ေသည်ေို ရတွ့ေမည်ပဖစ်ရကောင်း။

မပီးခဲ့သည့်အရထွရထွရေွးရောေ်ပွဲတွင် မဲမသမာ
မှုများနှင့် တစ်ပါတီအာဏာေှင်စနစ် တည်ရောေ်ေန် 
အဓမ္မရောင်ေွေ်ခ့ဲမပီး စစ်မှန်သည့်ေီမုိေရေစီလမ်းရကောင်း 
မှရသွဖည်သည့်အရပခအရနများနှင့် နိုင်ငံရတာ်အတွေ် 
အန္တောယ်ေျရောေ်နိုင်မည့်အရပခအရနများ ရပါ်ရပါေ်
လာခ့ဲသည်ေုိ ရမာင်တ့ုိမယ်တ့ုိအသိပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထိုရ့ကောင့ ်၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုအံရပခခဥံပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်
များနှင့်အညီ နုိင်ငံရတာ်ေုိအရေးရပါ်အရပခအရန ရကေညာ 
မပီး စစမ်နှသ်ည့ေ်မီိေုရေစနီိငုင်ရံတာေ်ိ ုပပနလ်ညတ်ည ်
ရောေန်ိငုရ်ေးအတေွ ်တာေနရ်ပးအပလ်ာပခင်းရကောင့ ်
တပမ်ရတာေ် ကေားောလအရပခအရနေိ ုယာယထီနိ်း 
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သိမ်းရပးရနပခင်းပဖစ်ရကောင်း။
ဝိုင်းဝန်းြူးရြါင်းရဆာင်ေေြ်ကြမှသာ

နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်၏ီ ေညမ်နှ်းချေ်
နငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရပပာကေားောတငွ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီအရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏ တာေန်အေပ်ေပ်
ေိ ုေယခူဲသ့ည့အ်ချနိေ်စမပီး ရေှ့လပုင်န်းစဉ ်(၅)ေပန်ငှ့ ်
ဦးတညခ်ျေ(်၉)ေပခ်ျမတှ၍် နိငုင်ရံတာအ်တေွ ်မေတု ်
မနစ ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွရ်နပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ နုိင်ငံရေး
ဦးတည်ချေ်နံပါတ် (၁) တွင် “စစ်မှန်၍စည်းေမ်းပပည့်ေ
ရသာ ပါတီစုံေီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအပပည့်
ေျင့်သံုးမပီး ေီမုိေရေစီနှင့်ဖေ်ေေယ်စနစ်ေုိ အရပခခံသည့် 
ပပည်ရထာင်စုေိုတည်ရောေ်နိုင်ရေး” ေု ချမှတ်ထား 
သညေ်ိ ုရတွ့ေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်မမိတိိုန့ိငုင်ံ
တွင်စစ်မှန်သည့် ေီမိုေရေစီလမ်းရကောင်းပဖစ်ရပါ်လာ
ရေးအတွေ် တပ်မရတာ်အရနနှင့် ခုိင်ခုိင်မာမာ ေံုးပဖတ်ချေ် 
ချထားမပီးပဖစသ်ညေ်ိ ုအရလးအနေထ်ားရပပာကေားလုိ
ရကောင်း၊ ထုိသ့ုိစစ်မှန်သည့် ေီမုိေရေစီနှင့် ဖေေ်ေယစ်နစ်
ေိအုရပခခသံည့ ်ပပညရ်ထာငစ်ေုိ ုတည ်ရောေန်ိငုေ်န ်
တပ်မရတာ်နှင့်အတူ နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများအားလုံး၊ အေပ်
ဖေ်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၊ တိုင်းေင်းသားပပည်သူ
တစ်ေပ်လံုးေ ေုိင်းေန်းပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ကေမှသာ ရမျှာ် 

မနှ်းသည့ပ်န်းတိငုေ်ိ ုအချနိတ်ိအုတငွ်း ရအာငရ်အာငပ်မင်
ပမင် ရောေ်ေှိနိုင်မည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

ထိပုန်းတိငုသ်ို ့ရောေေ်ှေိန ်အဓေိေျသည့ ်အချေ်
မှာ မိမိတို့တိုင်းေင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ကေ
ရေးနငှ့ ်နိငုင်တံညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေးပငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခ ု
လတတ်ရလာအရပခအရနတငွ ်ပပညပ်နိငုင်မံျား၏ ရသွး 
ထိုးလှုံ့ရော်မှုများ၊ သရဘာထားေွဲလွဲသည့် အချ ို့အဖွဲ့
အစည်းများ၏ ရပခထိုးမှုများ၊ CRPH, NUG, PDF အစေှိ
သည့ ်အကေမ်းဖေအ်ဖွဲ့အစည်းများ၏ ရသွးရောငစ်ည်း 
ရံုးမှုနှင့် အကေမ်းဖေ်လုပ်ေပ်များရကောင့် ရေသအချ ိ့ု တွင် 
ေှိသည့် ပပည်သူလူထုအကေား အသိအပမင်များမှားမပီး 
ညီညွတ်မှုများမပိုေွဲော မမငိမ်းမချမ်းပဖစ်ရနသည်ေို 
ရတွ့ကေေမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ပညာရေးေနထ်မ်းများအပဖစ ်
တာေန်ထမ်းရောင်ကေမည့် ေော၊ ေောမရလာင်းများ
ပဖစ်သည့်အတွေ် မိမိေိုယ်တိုင်ေ နိုင်ငံ့သားရောင်း 
စိတ်ဓာတ်ရမွးပမူထားေှိေန်လိုသေဲ့သို့ မိမိတို့တပည့် 
ရေျာင်းသား၊ ရေျာင်းသမူျားေိလုည်း နိငုင်ံသ့ားရောင်း 
(Good Citizen)များ ပဖစ်ရအာင် ပပုစုပျ ိုးရထာင်ရပးကေ
ေန် မှာကေားလိုရကောင်း၊ နိုင်ငံ့သားရောင်းေိုသည်မှာ 
မိမိရနထိုင်သည့် လူ့ရဘာင်အဖွဲ့အစည်းအေျ ိုးစီးပွား
အတေွ ်နိငုင်သံားများထမ်းရောငေ်မည့တ်ာေနမ်ျားေိ ု
ရေျပွန်ရအာင်ထမ်းရောင်နိုင်ေန် တတ်စွမ်းသမျှ ကေိုး 
စားသည့် နိုင်ငံသားများေိုေိုလိုပခင်းပဖစ်ရကောင်း။

နိုင်ငံ့သားရောင်းေိုင်ောနှင့် လူ့စွမ်းအားအေင်း 
အပမစ်နှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာကေားောတွင် ထို့ပပင် မိမိတို့
တာေန်ေျောရေသများမှ တိုင်းေင်းသားလူငယ်များေို
နိုင်ငံေ အားထားေသည့် လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ
ပဖစလ်ာရအာင ်ပပုစပုျ ိုးရထာငရ်ပးကေေနလ်ည်း မှာကေား 
လိရုကောင်း၊ နိငုင်တံစန်ိငုင် ံဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရောင ်
ေေွေ်ာတငွ ်နိငုင်အံတငွ်းတငွေ်ှသိည့ ်ရငရွကေးအငအ်ား၊ 
ရုပ်ေတ္ထုအင်အားနှင့် လူ့အေင်းအပမစ်အင်အားေိုသည့် 
အေင်းအပမစသ်ုံးခေုိ ုထထိရိောေရ်ောေ ်စစုည်းအသုံး 
ပပုေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ အေုိပါအေင်းအပမစ်သံုးခုတွင် အဓိေ 
အေျေုံးမှာ လူ့စမွ်းအားအေင်းအပမစမ်ျားပဖစရ်ကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံသည် လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ ကေယ်ေ
သည့်နိုင်ငံပဖစ်ရကောင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ခန့်မှန်းတွေ် 
ချေ်ထားမှုများအေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ခန့်မှန်းလူဦးရေ၏ အသေ် 

နိုင်ငံတည်ပငိမ်ရအးချမ်းမှ 

နိုင်ငံဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်ရေးြို ရဆာင်ေေြ်နိုင်မည်ပဖစ်၊ 

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရေးရြာင်စီအရနပဖင့် 

နိုင်ငံရတာ်၏ တာဝန်အေြ်ေြ်ြို 

စတင်ထမ်းရဆာင်ခဲ့သည့်အချနိ်ြစပြီး 

တစ်နိုင်ငံလုံး ထာဝေပငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွြ် 

ရမျှာ်မှန်းရဆာင်ေေြ်ခဲ့သြဲ့သို့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချြ်

သည်လည်း “တစ်နိုင်ငံလုံးထာဝေပငိမ်းချမ်းရေး

ေေှိရေးအတွြ် တစ်နိုင်ငံလုံးြစ်ခတ်တိုြ်ခိုြ်မှု

ေြ်စဲရေးသရဘာတူစာချုြ် (NCA)ြါအတိုင်း

အရလးထားလုြ်ရဆာင်ရေး” ဆိုသည့်အချြ်ြို

ထည့်သွင်းချမှတ်ထားပခင်းပဖစ်။ 
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၁၅ နှစ်မှ ၃၅ နှစ် အတွင်း ေိှနုိင်မည့်လူဦးရေေုိ ၁၈ သန်း
ရေျာ်ခန့်ေု ခန့်မှန်းတွေ်ချေ်ထားသည့်အတွေ် နုိင်င့ံ
လူဦးရေ၏ ၃၃ ောခုိင်နှုန်းခန့် ေိှရနသည်ေုိ ရတွ့ေှိေမည်
ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းလူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များသည် 
အေညအ်ချင်းပပည့ေ်မပီး နိငုင်သံားရောင်းစတိဓ်ာတန်ငှ့ ်
နိုင်ငံ့အေျ ိုးအတွေ် ပူးရပါင်းပါေင်ရောင်ေွေ်ကေမည် 
ေိုပါေနိုင်ငံသည် အလျင်အပမန်တိုးတေ်လာမည်ပဖစ် 
ရကောင်း၊ လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များေုိ အဓိေရလ့ေျင့် 
ပျ ိုးရထာင်ရပးေမည်မှာ ရမာင်တ့ုိ၊ မယ်တ့ုိ ပညာရေးေန်ထမ်း 
များပင်ပဖစ်ရကောင်း။

မငမိ်းချမ်းရေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရပပာကေားောတငွ ်နိငုင်ံ
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ေန်အတွေ် မငိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်မငိမ်
ရအးချမ်းရေးသည်လည်း အလွန်အရေးကေီးရကောင်း၊ 
ရေသအလိုေ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှု မျှတမှုေှိမှသာ ယုံကေည်
မှုပိမုိတုိုးတေခ်ိငုမ်ာလာမညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ နိငုင်တံညမ်ငမိ်
ရအးချမ်းမှ နိုင်ငံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးေို ရောင်ေွေ်နိုင်
မညပ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေး
ရောင်စီအရနပဖင့် နိုင်ငံရတာ်၏တာေန်အေပ်ေပ်ေို 
စတင်ထမ်းရောင်ခဲ့သည့်အချနိ်ေစမပီး တစ်နိုင်ငံလုံး 
ထာေေမငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတေွ ်ရမျှာမ်နှ်းရောငေ်ေွ်
ခ့ဲသေ့ဲသ့ုိ နုိင်ငံရေးဦးတည်ချေ်သည်လည်း “တစ်နုိင်ငံ 
လုံး ထာေေမငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံး
ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်မှုေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ် (NCA)
ပါအတိငု်း အရလးထားလပုရ်ောငရ်ေး” ေိသုည့ ်အချေ်

ေိထုည့သ်ငွ်းချမတှထ်ားပခင်းပဖစရ်ကောင်း၊ တစန်ိငုင်လံုံး 
မငိမ်းချမ်းမှ မိမိတို့တိုင်းေင်းသားများ ရမျှာ်မှန်းသည့် ေီမို
ေရေစနီငှ့ ်ဖေေ်ေယစ်နစေ်ိ ုအရပခခသံည့ ်ပပညရ်ထာငစ်ု
နိုင်ငံရတာ်ေို တည်ရောေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

တစန်ိငုင်လံုံးမငမိ်းချမ်းရေးေေှေိနအ်တေွ ်နိငုင်သံား
တိငု်းတငွ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတထ်ားေှရိမွးပမူသွားကေ
ေန် အလွန်အရေးကေီးရကောင်း၊ “ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်” 
ေိသုညမ်ှာ ပပညရ်ထာငစ်ကုေီးတစခ်လုုံးေိ ုမသိားစတုစစ်ု
တည်း၊ အမိရ်ထာငစ်တုစခ်တုည်းေ ုစွမဲမခဲိငုမ်ာစွာ လေခ်ံ
မတှယ်ထူားသည့ ်သရဘာထားခယံခူျေပ်ငပ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ပပညရ်ထာငစ်သုားအချင်းချင်း တစဦ်းေိတုစဦ်း ရိငု်းပင်း
ေူညီလုိပခင်း၊ အခေ်အခဲရတွ့ကေုံလျှင် ေူညီရပဖေှင်းရပး 
လိုပခင်း၊ အေျ ိုးတူပူးရပါင်းရောင်ေွေ်လိုပခင်း၊ အချင်း 
ချင်း စာနာရထာေထ်ားပခင်းနငှ့ ်နားလညသ်ည်းခတံတ်
ပခင်းတို့သည် ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်၏ ရောင်းပမတ်
သည့ ်အရပခခရံောင်းများပဖစ၍် ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ်
ပဖင့် ေိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းေှိသမျှ ပူးရပါင်းပါေင်ရောင် 
ေေွရ်ပးကေေန ်အထူးအရလးထားမှာကေားလိရုကောင်း။

နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းရောင်းေိုင်ောနှင့်ပတ်သေ်၍ ရပပာ
ကေားောတွင် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းေိုသည်မှာ နိုင်ငံရတာ်နှင့်
ပပညသ်မူျား၏အေျ ိုးစီးပွားအတေွ ်ရခတစ်နစန်ငှ့ ်ရလျာ ်
ညီစွာ အရောင်အထည်ရဖာ်ကေေမည့်သူများပဖစ်ရကောင်း၊ 
ထို့ရကောင့် ရမာင်တို့၊ မယ်တို့အရနပဖင့် ပါတီနိုင်ငံရေး 
ေင်းစငမ်ပီး ေိုတ့ာေနအ်ရေးသုံးပါးေိ ုအရလးထားရစာင့ ်
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ရေှာေေ်ာ ေနထ်မ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းေမ်းများေိ ုလိေု ်
နာသည့် နုိင်င့ံေန်ထမ်းရောင်းများပဖစ်ေန် လုိအပ်ရကောင်း၊ 
“ေန်ထမ်းရောင်းမှ နုိင်ငံရောင်းမည်” ေုိသည့် ရောင်ပုေ် 
အတိုင်း ေန်ထမ်းရောင်းများေှိမှ နိုင်ငံဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်
ရေးေို ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ရမာငတ်ို၊့ မယတ်ိုသ့ည ်နိငုင်ရံတာေ် ပပုစပုျ ိုးရထာင်
ထားသည့် သားသမီးများပီသစွာ နိုင်ငရံတာ်၏ ရေျးဇူး
သစ္စာေိုရစာင့်သိမပီး နိုင်ငံရတာ်ေ ရမျှာ်မှန်းထားသည့် 
အတိုင်း မိမိတို့တာေန်ေျောနယ်စပ်ရေသတွင်ေှိသည့် 
တိုင်းေင်းသားပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်ရေးေို ေိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းေှိသမျှ ထမ်းရောင်
ကေေနန်ငှ့ ်ပပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတေ်ိ ုတိငု်းေင်းသားများ
အကေား ထွန်းေားပပန့် ပွားရအာင်လည်း ရောင်ေွေ်ရပး 
ကေေန် မှာကေားလိုရကောင်း။
စည်းရုံးဦးရဆာင်

ပပည်ရထာင်စုကေီး အဓွန့်ေှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲရေး
အတွေ် ေို့တာေန်အရေး(၃)ပါးေို  ဦးထိပ်ထားမပီး 
တုိင်းေင်းသားပပည်သူများအကေား တုိင်းေင်းသားစည်းလံုး 
ညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ် 

အရပခခရံောင်းများ ပွားများပဖစထ်နွ်းလာရအာင ်စည်းရုံး
ဦးရောင်ရပးကေေန်၊ မိမိတို့တာေန်ေျော ေပ်ေွာရေသ 
တညမ်ငမိရ်အးချမ်းရေး၊ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး၊ ရေသခပံပည်
သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘေတိုးတေ်ပမင့်မားရေးနှင့် လူ့
စမွ်းအားအေင်း အပမစမ်ျား ဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးတိုအ့တေွ်
ေိယုစ်မွ်းဉာဏစ်မွ်းေှသိရေွ့ ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေေန၊် 
နိုင်ငံရတာ်တည်မငိမ်ရအးချမ်းသာယာရေးနှင့် တေား
ဥပရေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ
နငှ့အ်တ ူလေတ်ွပဲူးရပါင်း ပါေငရ်ောငေ်ေွရ်ပးကေေန၊် 
ပါတနီိငုင်ရံေးေင်းေငှ်းမပီး နိငုင်ရံတာဖ်ွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး
အတေွ ်အရပခခေံျသည့ ်ပညာရေးေဏ္ဍ တိုးတေပ်မင့်
မားေန် တာေန်သိမှု၊ တာေန်ခံမှု၊ တာေန်ယူမှုများနှင့် တာေန် 
ရေျပနွရ်အာငထ်မ်းရောငသ်ွားကေေန၊် ပညာတတသ်ည့ ်
မျ ိုးေေန်ငှ့ ်တိုးတေသ်ည့ ်နိငုင်ရံတာေ်ိ ုထရူထာငန်ိငု်
ရေးသည ်ေိယုစ်မွ်းဉာဏစ်မွ်း ေှသိရေွ့ အားကေိုးမာနတ်ေ ်
တာေန်ထမ်းေွေ်သည့် နိုင်ငံ့သားရောင်းေတနာများ 
ပဖစ်ကေပါရစေု ေုရတာင်းရမတ္တာပို့သအပ်ပါရကောင်း 
ရပပာကေားသည်။
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ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် လံုခခုံရေး၊ 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေ စုိးမုိးရေးရော်မတီ 
အစည်းအရေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၂၁) အား နုိေင်ဘာလ ၂၃ 
ေေ် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေိှ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌရံုး အစည်းအရေးခန်းမ၌ေျင်းပော 
လံုခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေားဥပရေစုိးမုိး
ရေး ရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီးမင်းရအာင်လှိုင် 
တေ်ရောေ်အမှာစေား ရပပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေင်များပဖစ် ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ် ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ 
ဗိုလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ မန်းမငိမ်းရမာင်၊ Jeng 
Phang ရနာ်ရတာင်၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး စုိးထွဋ်၊ ရောင်စီ
တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီးများပဖစ်ကေသည့် ေုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
ောပပည့်၊ ရေါေ်တာရေါ်သီတာဦး၊ ဦခင်ေီ၊ ဦးပမင့်ကေိုင်၊ 
ဦးရမာင်ရမာင်အုန်း၊ ဦးေုိေုိ၊ ဦခင်ရမာင်ေီ၊ ဦးရအာင်သန်းဦး၊ 

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော် လုံခခုံတေး၊ ေည်မငိမ်တအးချမ်းတေးနှင့် 
ေေားဥပတေစိုးမိုးတေးတော်မေီ အစည်းအတဝးအမှေ်စဉ် (၆/၂၀၂၁)ေွင် 

တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၂၃ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ရေါေ်တာပွင့်ေန်း၊ ရေါေ်တာညွန့်ရဖ၊ ရေါေ်တာ သေ်
ခုိင်ေင်း၊ အဂတိလုိေ်စားမှုတုိေ်ဖျေ်ရေး ရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးတင်ဦးနှင့် ေုတိယေန်ကေီးများ တေ်ရောေ်ကေမပီး တုိင်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်များေ Video 
Conferencing ပဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
ေှင်းလင်းရပြာကြား

ဦးစွာ လံုခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် တေား
ဥပရေစုိးမုိးရေးရော်မတီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊ နိငုင်ရံတာေ်နက်ေီးချုပေ် နိငုင်ရံတာတ်ငွ ်
ပဖစ်ပွားရနသည့် အကေမ်းဖေ်၊ လုယေ်၊ တုိေ်ခုိေ်သတ် 
ပဖတ်မှုများ ပဖစ်ရပါ်ေသည့် အဓိေအရကောင်းအေင်းများ၊ 
တေားမေင်အဖဲွ့အစည်းများပဖစ်ရသာ NUG၊  CRPH နှင့် 
PDF အကေမ်းဖေ်အဖွဲ့များေ လုံခခုံရေးတပ်ဖွဲ့ေင်များ၊ 
နိုင်င့ံေန်ထမ်းများနှင့် အပပစ်မ့ဲပပည်သူများအရပါ် အကေမ်း 
ဖေ်၊ လုယေ်တုိေ်ခုိေ်သတ်ပဖတ်ပခင်းများ ရောင်ေွေ် 
ရနမှု၊ သေ်ေုိင်ောေန်ကေီးဌာနများ၊ တုိင်းရေသကေီးနှင့် 
ပပည်နယ်အစုိးေ အဖဲွ့များမှတာေန်ေိှသူများပူးရပါင်း၍ 
အကေမ်းဖေ်မှုတားေီးနိှမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွေ်
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ရနမှု၊ အကေမ်းဖေ်လုပ်ေပ်များ ရောင်ေွေ်ရနသူများနှင့် 
လေ်နေ်ခဲယမ်းများအား ရဖာ်ထုတ်ဖမ်းေီေမိမှု၊ ထုိသ့ုိ
ရဖာ်ထုတ်ဖမ်းေီးေမိရေးအတွေ် ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ခ့ဲ
ကေသည့် လံုခခုံရေးေုိင်ော အဖဲွ့အစည်းများနှင့် တာေန်ေိှ
သူများအား အသိအမှတ်ပပုမှု၊ မူးယစ်ရေးေါးများဖမ်းေီး
ေမိမှုနှင့် မူးယစ်ရေးေါးတုိေ်ဖျေ်ရေးလုပ်ငန်းများ အေိှန် 
အေုန်မပပတ် ေေ်လေ်ရောင်ေွေ်ရနမှု၊ မိမိတ့ုိအရနပဖင့် 
ပပည်သူများ၏ေန္ဒပဖစ်သည့် ပါတီစံုေီမုိေရေစီလမ်းရကောင်း 
ရပါ်တွင် ေေ်လေ်ရလျှာေ်လှမ်းနုိင်ရေး ဥပရေနှင့်အညီ 
ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်ရနမှု၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစုံေီမို       
ေရေစီ အရထွရထွရေွးရောေ်ပဲွတွင် မဲမသမာမှုပဖစ်ရပါ်
ခ့ဲပခင်းနှင့် မပီးခ့ဲသည့်အစုိးေအဖဲွ့မှ တာေန်ေိှသူအချ ို့၏ 
အဂတိလုိေ်စားခ့ဲမှုများအား ရဖာ်ထုတ်အရေးယူရောင် 
ေွေ်ရနမှု၊ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီအရနပဖင့် 
ချမှတ်ထားသည့် ဦးတည်ချေ် (၅) ေပ်အား ရအာင်ပမင်စွာ 
အရောင်အထည်ရဖာ်နုိင်ရေး ဥပရေနှင့်အညီ ကေိုးပမ်း
ရောင်ေွေ်ရနမှု၊ နုိင်ငံရတာ်အတွေ် လုိအပ်သည့်ဥပရေများ 

ပပဋ္ဌာန်းပခင်း၊ ပပင်ေင်ပခင်းနှင့် ပဖည်စွေ်ပခင်းများ ရောင်ေွေ်
ောတွင် အများပပည်သူများ သိေိှနားလည် လုိေ်နာနုိင်ရစ
ရေးအတွေ် ဘေ်ရပါင်းစံုမှစဉ်းစား၍ ရလးရလးနေ်နေ် 
စဉ်းစားရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်မှု အရပခအရနများနှင့် 
ပတ်သေ်၍ အေျယ်တေင့် ေှင်းလင်းရပပာကေားသည်။

ထ့ုိရနာေ် အစည်းအရေးတေ်ရောေ်လာကေသည့် 
နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ရေးရောင်စီအဖဲ့ွေင်များ၊ ပပည်ရထာင်စု 
ေန်ကေီးများ၊ အဂတိလုိေ်စားမှု တုိေ်ဖျေ်ရေး ရော်မေှင်
ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေန်ကေီးချု ပ်များနှင့် ေုတိယေန်ကေီးများေ သေ်ေုိင်ော 
ေဏ္ဍေပ်များနှင့် လံုခခုံရေး၊ တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးနှင့် 
တေားဥပရေစုိးမုိးရေးေုိင်ောေိစ္စေပ်များအား ေှင်းလင်း
တင်ပပကေသည်။

ေှင်းလင်းတင်ပပမှုများအရပါ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ လိုအပ်
သည်များ ပဖည်စွေ်မှာကေားမပီး နိဂုံးချုပ်အမှာစေား 
ရပပာကေားသည်။
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ပမနမ်ာနိငုင် ံသတင်းမေီယီာရောငစ်ေီငမ်ျား ေတိ
သစ္စာပပုပခင်းအခမ်းအနားေိ ုနိေုငဘ်ာလ ၂၄ ေေ ်နနံေ်
ပုိင်းတွင် ရနပပည်ရတာ်ေိှ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌရုံး၊ သဘင်ရောင်၌ေျင်းပပပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် 
ဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကေီးမင်းရအာငလ်ှိုင ်တေရ်ောေအ်မှာစေား 
ရပပာကေားသည်။
တြ်ရောြ်

အခမ်းအနားသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ေုတိယေန်ကေီးချုပ် ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စုိးေင်း၊ ရောင်စီအဖဲွ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဦးသိန်းညွန့် ၊ 
မန်းမငိမ်းရမာင်၊ ရေါ်ရအးနုစိန်၊ ေုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီးစုိးထွဋ်၊ 
အတွင်းရေးမှူး ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရေွး၊ 
ပပည်ရထာင်စုတေားသူကေီးချု ပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပပည်ရထာင်စု 
ရေွးရောေ်ပဲွရော်မေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစုိး၊ ပပည်ရထာင်စု
ေန်ကေီးများ၊ ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌနှင့် ေုတိယ
ေန်ကေီးများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဦးအုန်းရမာင်(ပမင်းမူ-ရမာင်နုိင်မုိး)၊ ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌများ၊ ပမန်မာ 
နုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး
နှင့် တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူးများ တေ်ရောေ်ကေသည်။
ြတိသစ္စာပြု

ဦးစွာ ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌများနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီ

ြမန်မာနိုင်ငံ သေင်းမီေီယာတောင်စီဝင်များ 
ေေိသစ္စာြပုြခင်း အခမ်းအနားေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား

( ၂၄ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

အဖဲွ့ေင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး 
များသည် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်၏ 
ရေှ့ရမှာေ်၌ ေတိသစ္စာပပုကေသည်။

ထ့ုိရနာေ် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
နုိင်ငံရတာ်ေန်ကေီးချုပ်ေ အမှာစေားရပပာကေားောတွင် 
ယရန့သည် ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီေင် အပဖစ် 
ရေွးချယ်တင်ရပမှာေ်ခံေသည့်ပုဂ္ဂို လ်များ ေတိသစ္စာပပု
သည့်ရနပ့ဖစ်သည့်အတွေ် သတင်းမီေီယာရလာေအတွေ် 
သာမေ နုိင်ငံရတာ်အတွေ်ပါ ထူးပခားရလးနေ်ရသာရန့ 
တစ်ရန့ပဖစ်ရကောင်း၊ သတင်းမီေီယာရောင်စီေုိ ေီမုိေ
ရေစီနုိင်ငံအများစုတွင် အသွင်အမျ ိုးမျ ိုးပဖင့် ရတွ့ပမင်ကေေ
မည်ပဖစ်မပီး မီေီယာရလာေဖံ့ွမဖိုးတုိးတေ်ရေးနှင့် စာနယ်ဇင်း 
လွတ်လပ်ခွင့်၏ အဂဂါေပ်တစ်ခုေု ရပပာကေေမည်ပဖစ်ပါ 
ရကောင်း။

ယခုေ့ဲသ့ုိ သတင်းမီေီယာရောင်စီများေုိ ဖဲွ့စည်း
ကေေသည့် ေည်ေွယ်ချေ်ေုိ ပပန်လည်ေန်းစစ် ကေည့်မည်
ေုိပါေ သတင်းမီေီယာလွတ်လပ်ခွင့်များေုိ ောေွယ် 
ရပးေန်နှင့် သတင်း မီေီယာသမားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်
အေျ ိုးစီးပွားေုိ ောေွယ် ရစာင့်ရေှာေ်ရပးေန် ပဖစ်သည်
ေု ရယဘုယျအားပဖင့် နားလည်ထားကေပါရကောင်း၊ အမှန်
တေယ်တွင် သတင်းမီေီယာရောင်စီ ဖဲွ့စည်းေသည့် 
ေည်ေွယ်ချေ်သည် သတင်းမီေီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် 
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သတင်းမီေီယာသမားများ၏ အေျ ိုးစီးပွားအတွေ်သာ
မေ ပပည်သူများ၏ အေျ ိုးစီးပွားနှင့် အခွင့်အရေးများေုိ
ပါ အောအေွယ်ရပးေန် ပဖစ်ပါ ရကောင်း၊ တစ်နည်းအားပဖင့် 
သတင်းမီေီယာရောင်စီသည် သတင်းမီေီယာသမားများ 
သတင်းအချေ်အလေ် လွတ်လပ်စွာ ေယူပဖန့် ပဖူးခွင့် ေေိှ
ေန်အတွေ် ေူညီရောင်ေွေ်ရပးေမည်ပဖစ်သေ့ဲသ့ုိ  မှန်ေန် 
တိေျသည့် သတင်းအချေ်အလေ်များေုိ ပပည်သူများ
ေေိှရေးအတွေ်လည်း ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရပးေန် 
တာေန်ေိှသည်ေု အသိရပးရပပာကေားလုိပါရကောင်း။
စတုတ္ထမဏိ္ဍုင်

လွတ်လပ်မပီး အချုပ်အပခာအာဏာပုိင်ေုိင်ရသာ 
နုိင်ငံသားပပည်သူများအတွေ် ဥပရေပပုရေးမဏိ္ဍုင်၊ အုပ်ချုပ်
ရေးမဏိ္ဍုင်၊ တေားစီေင်ရေးမဏိ္ဍုင်ေုိသည့် မဏိ္ဍုင်ကေီး (၃)
ေပ်သည် ပပည်သူတစ်ေပ်လံုး၏ အေျ ိုးစီးပွားေုိ တည့်
တည့်မတ်မတ် ရေှးရှု ရောင်ေွေ်ကေေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ 
ယင်းမဏိ္ဍုင်ကေီး(၃)ေပ် အစဉ်အမမဲတည့်မတ် ရနရစရေး
အတွေ် အေည်အချင်းပပည့်ေမပီး သမာသမတ်ေှိသည့် 
မီေီယာအားလံုးေ ရစာင့်ကေပ်ကေည့်ရှု၍ ရစတနာမှန်မှန်
ပဖင့် ရထာေ်ပပပခင်း၊ ရေဖန်ပခင်း၊ အကေံပပုပခင်း စသည်များ
နှင့် မူလမဏိ္ဍုင်ကေီး(၃)ေပ် မယိမ်းမယုိင်ေရအာင် ေျားေန်
ရထာေ်မ ရပးရနေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ယင်းသည် စတုတ္ထ
မဏိ္ဍုင်ပဖစ်သည့် သတင်းမီေီယာများ၏ အဓိေတာေန်ပဖစ်
ပါရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် မိမိအရနပဖင့်တပ်မရတာ်ောေွယ် 
ရေးဦးစီးချု ပ်တာေန် ထမ်းရောင်စဉ်ေတည်းေ မီေီယာေုိ 
တုိင်းပပည်၏စတုတ္ထမဏိ္ဍုင်အပဖစ် အသိအမှတ်ပပုရကောင်း 
မကောခဏ ထုတ်ရဖာ်ရပပာကေားခ့ဲပခင်းပဖစ်ပါရကောင်း။
တုိးပမှင့်ရဆာင်ေေြ်ရြးခ့ဲ

မိမိတ့ုိအရနပဖင့် သတင်းမီေီယာရောင်စီ၏ အခန်း
ေဏ္ဍေုိ အရလးထားသေ့ဲသ့ုိ သတင်းမီေီယာဖံွ့မဖိုး
တုိးတေ်ရေးအတွေ် စိတ်ေန္ဒပပင်းပပသည်ေုိသည်ေုိ 
မိမိနှင့် သတင်းမီေီယာရောင်စီတ့ုိ ရတွ့ေံုခ့ဲမှုများေုိ ပပန်
ကေည့်လျှင် သိပမင်နုိင်မည် ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ပပန်လည်
အမှတ်ေရအာင် ရပပာကေားေမည်ေုိပါေ သတင်းမီေီယာ 
ရောင်စီနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နှစ်ကေိမ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် 
သံုးကေိမ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နှစ်ကေိမ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နှစ်
ကေိမ်ရတွ့ေံုခ့ဲမပီး တပ်မရတာ်နှင့် သတင်းမီေီယာ သမား
များေေ်ေံရေး တုိးပမှင့်ရောင်ေွေ်ရပးခ့ဲပါရကောင်း။

မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ေီမုိေရေစီနှင့်ဖေ်ေေယ်စနစ်ေုိ 
အရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စုေုိ တည်ရောေ်ရနသည့် 
နုိင်ငံပဖစ်သည်နှင့်အညီ သတင်းမီေီယာ၏ အခန်းေဏ္ဍေုိ 
အထူးပင်အရလးထားပါရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့်လည်း ပပည်
သူေရေွးချယ်တင်ရပမှာေ်သည့် ေီမုိေရေစီအစုိးေ ပထမ
သေ်တမ်းောလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စာနယ်ဇင်းရလာေ 
ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေး၊ သတင်းမီေီယာေဏ္ဍ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်
ရေးအတွေ် သတင်းမီေီယာဥပရေေုိ ပပဋ္ဌာန်းရပးခ့ဲပါ
ရကောင်း၊ အေုိပါသတင်းမီေီယာဥပရေ၏ ေည်ေွယ် ချေ်
ထဲတွင် “သတင်းမီေီယာလုပ်ငန်းသည် စတုတ္ထမဏိ္ဍုင်
အပဖစ် ပီပပင်စွာေပ်တည်နုိင်ရစေန်”ေု အတိအလင်းရဖာ်ပပ
ထားသည်ေုိကေည့်ပါေ နုိင်ငံရတာ်၏သတင်းမီေီယာ 
ရလာေအရပါ် ရလးစားတန်ဖုိးထားမှု၊ ယံုကေည်အားေုိး
မှု အတုိင်းအတာေုိ သိေိှ နားလည်နုိင်မည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

မိမိေုိယ်တုိင်လည်း မီေီယာ၏အခန်းေဏ္ဍေုိ အထူး 
စိတ်ေင်စားသေ့ဲသ့ုိ မီေီယာေဏ္ဍတုိးတေ်ပမင့်မားရေးနှင့် 
ပတ်သေ်လျှင်လည်း တတ်နုိင်သည့်ေိစ္စေပ်များအားလံုး 
ပဖည့်ေည်း ရောင်ေွေ်ရပးခ့ဲပခင်းများေိှပါရကောင်း၊ သတင်း
မီေီယာရလာေေုိ သတင်းမီေီယာေျင့်ေတ်များနှင့်အညီ 
ပပည်သူလူထု၏ လူမှုဘေဖံ့ွမဖိုးတုိးတေ်ရစရေး အရထာေ် 
အေူပပုရစေန်၊ သတင်းနှင့်မီေီယာအခန်းေဏ္ဍေုိင်ော 
နည်းပညာများ ေျယ်ေျယ်ပပန့် ပပန့်  ဖံ့ွမဖိုးတုိးတေ်ရစေန်၊ 
ပမန်မာ့မီေီယာရလာေသည် နုိင်ငံတောစံနှုန်း၊ ေျင့်ေတ်
များနှင့်အညီ ရခတ်မီ မီေီယာနည်းပညာများေုိသင်ယူ
ရလ့လာနုိင်ခွင့်ေေိှရစေန်အတွေ် ေေ်လေ်ကေိုးပမ်းပဖည့် 
ေည်းရပးသွားမည်ေု ရပပာကေားလုိပါရကောင်း။
တုိးတြ်ရအာင်ရဆာင်ေေြ်ရြး

နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ စတုတ္ထမဏိ္ဍုင်ပဖစ်သည့် မီေီယာ
သည် ေီမုိေရေစီစနစ်အတွေ် ရဖာ်ထုတ်ရေးသားရပပာေုိ
ခွင့်ေုိ တုိးပမှင့်ရောင်ေွေ်ောတွင် အဓိေေျသည့် အခန်း 
ေဏ္ဍေပါေင်ရံုသာမေ ပပည်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွေ် သိ
သင့်သိထုိေ်သင့်သည့် ဗေုသုတအချေ်အလေ်များ ပဖန့်
ရေရပးပခင်းအားပဖင့် အစုိးေ၏ပွင့်လင်းပမင်သာမှုေုိတုိး 
တေ်ရအာင်ရောင်ေွေ်ရပးနုိင်ပါရကောင်း၊ မီေီယာသမား
များ၏ ဗေုသုတကေယ်ေမှုသည်လည်း အရေးကေီးပါရကောင်း။

ဘာသာ၊ စာရပ၊ ယဉ်ရေျးမှု၊ သမုိင်းရကောင်း အပါ 
အေင် နုိင်ငံ၏အရပခအရနအေပ်ေပ်၊ ေမ္ဘာ့အရပခအရန
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အေပ်ေပ်များေုိ သိေိှနားလည်ထားမည်ေုိပါေ မိမိလုပ် 
ငန်းအတွေ် များစွာအရထာေ်အေူေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ 
ထ့ုိရကောင့် ဖတ်ရှုရလ့လာမှတ်သားပခင်းများ အမမဲပပုလုပ်
ရနေန်လုိပါရကောင်း၊ ထုိသ့ုိလုပ်ရောင်မှသာလျှင် ပပည်သူ
ေုိ မျှရေနုိင်မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းသ့ုိရောင်ေွေ်ောတွင်
လည်း လူမျ ိုးစဲွ၊ ေါေစဲွ၊ ပါတီစဲွ၊ ပုဂ္ဂို လ်စဲွမေိှဘဲ၊ နုိင်ငံရေးေါေ
မှိုင်းမမိဘဲ သတင်းမီေီယာေျင့်ေတ်နှင့်အညီ ေပ်တည် 
ရောင်ေွေ်ေန်လုိအပ်မည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ထုိသ့ုိရောင် 
ေွေ်မှသာ နုိင်ငံရတာ်အစုိးေနှင့် ပပည်သူတ့ုိေ ယံုကေည်
ရလးစားအားေုိးေသည့် သတင်းမီေီယာသမားများ အပဖစ် 
ဂုဏ်သိေ္ခာေိှေိှ ေပ်တည်နုိင်မည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

သ့ုိရသာ် မျေ်ရမှာေ်ောလ၌ရတွ့ေိှရနေသည်မှာ 
ပဋိပေ္ခများ၊ သရဘာထား ေဲွပပားမှုများေုိ ရပပရလျာ့သွား
ရအာင် လုပ်ေမည့်အစား မီးရလာင်ောရလပင့်သေ့ဲသ့ုိ ပုိမုိ
အားရောင်းလာရအာင် လုပ်ရပးရနကေပါရကောင်း၊ ယင်း
အရပခအရနမျ ိုးေုိ ေီမုိေရေစီအသွင်ေူးရပပာင်းစနုိင်ငံများ
နှင့် ဖံွ့မဖိုးေဲနုိင်ငံများတွင် အများအပပား ရတွ့ပမင်ရနကေေ
ပါရကောင်း။
ထိန်းရြျာင်းပြုပြင်

သတင်းမီေီယာသမားများသည် သတင်းအချေ် 
အလေ်ေုိအရပခခံမပီး အမှန်တေားေုိ ရဖာ်ထုတ်သူများ
ပဖစ်ေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ သတင်းစာေောကေီး ဦးထွန်း
ရဖေ စစ်မှန်သည့် သတင်းမီေီယာသမား၊ တာေန်သိသည့် 

သတင်းမီေီယာသမားများေုိ တုိင်းပပည်၏ ကေီးရလးရသာ
တာေန်ေုိ ထမ်းရောင်ရနကေသည့် “ပပည်ကေီးပုခံုး” “ပပည်
ကေီးမျေ်လံုး” များပဖစ်သည်ေု ရပပာကေားခ့ဲပါရကောင်း၊ 
ယရန့အချန်ိတွင် ယင်းေ့ဲသ့ုိစစ်မှန်မှုမေိှဘဲ ဘေ်လုိေ်
ရေးသားသည့် သတင်းမီေီယာသမားများ၊ ေျင့်ေတ်သိေ္ခာ 
မ့ဲသည့် သတင်းမီေီယာသမားများ၊ နုိင်ငံနှင့်လူမျ ိုး၏ အေျ ိုး 
စီးပွားေုိမကေည့်ဘဲ တုိင်းတစ်ပါး၏ကေိုးေဲွော ရေးသား
ရဖာ်ပပရနသည့် မီေီယာသမားများ များစွာေိှရနသည့် အတွေ် 
ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီအရနပဖင့် လုိအပ်သလုိ 
ထိန်းရေျာင်းပပ ပုပင်ရောင်ေွေ်ရပးေန် မှာကေားလုိပါရကောင်း။

အခါအခွင့်သင့်သပဖင့် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ ေီမုိေရေစီေူး 
ရပပာင်းမှုပဖစ်စဉ်ေုိ အနည်းငယ်ရပပာကေားလုိပါရကောင်း၊ 
အားလံုးသိကေသည့်အတုိင်း လွန်ခ့ဲသည့်ေယ်နှစ်ရေျာ် 
ခန့်ေ တပ်မရတာ်ေ ဦးစီးဦးရောင်ပပုမပီး ပါတီစုံေီမို
ေရေစီစနစ်ေုိ ရအာင်ပမင်စွာ ေူးရပပာင်းရပးခ့ဲသေ့ဲသ့ုိ 
ေီမုိေရေစီစနစ်နှင့် လုိေ်ဖေ်မည့် အင်စတီေျူးေှင်း များ
ေုိလည်း စနစ်တေျ ဖဲွ့စည်းရောင်ေွေ်ရပးခ့ဲပါရကောင်း၊ 
မိမိတ့ုိနုိင်ငံသည် ေီမုိေရေစီစနစ်ေုိ ေူးရပပာင်းခ့ဲမပီးပဖစ် 
သည်ေု ေုိနုိင်ရသာ်လည်း အများစုသည် ေီမုိေရေစီစနစ်
နှင့် ေီမုိေရေစီပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှု (Democratization)ေုိ 
ေဲွေဲွပပားပပား နားလည်သိေိှေန် လုိအပ်ရနပါရကောင်း။

ေီမုိေရေစီေုိသည်မှာ ပပည်သူလူထုအုပ်ချုပ်သည့်
စနစ်ေု အလွယ်ရပပာနုိင်ရသာ်လည်း ယင်းစနစ်ေုိေျင့်သံုး
ရောင်ေွေ်ေန်အတွေ် Democratization ေု ရခါ်သည့် 
ေီမုိေရေစီပပ ပုပင်ရပပာင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များေုိ စနစ်တေျ 
ရောင်ေွေ်ရပးကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ တစ်နည်းအားပဖင့် 
ဗေုိဦးစီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှ ေီမုိေရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်
သ့ုိ ေူးရပပာင်းကေသည့်အခါ ချေ်ချင်းလေ်ငင်း မပီးမပီးရော
ရပပာင်းလဲရပး၍မေဘဲ အေင့်ေင့်ေူးရပပာင်းေသည်ေုိ 
Democratization ေု ရခါ်ေိုကေပခင်းပဖစ်ပါရကောင်း။
အရပခခံစဉ်းစား

ေမ္ဘာ့နုိင်ငံအသီးသီးတွင် Democratization ပံုစံမျ ိုး
စံုေိှကေရသာ်လည်း မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ ေူးရပပာင်းမှုပံုစံသည် 
တုိင်းပပည်၏ပေတိအရပခအရနနှင့် လူမှုစီးပွားပဖစ်ထွန်း
မှုများ၊ သမုိင်းရကောင်းတစ်ရလျှာေ် ကေုံရတွ့ခ့ဲေသည့် 
နုိင်ငံရေးဓရလ့ဖံွ့မဖိုးမှုများအရပါ်တွင် အရပခခံစဉ်းစားမပီး 
နုိင်ငံ၏ပေတိအရပခအရနနှင့်ေုိေ်ညီမပီး ပပည်သူလူထု၏ 

သတင်းမီဒီယာလုြ်ငန်း၊ 

စာနယ်ဇင်းလုြ်ငန်းများသည် 

လူတစ်စုအတွြ်၊ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုအတွြ် 

မပဖစ်ရစေဘဲ တစ်မျ ိုးသားလုံးအြျ ိုး၊ 

နိုင်ငံရတာ်အြျ ိုးအတွြ်သာ 

ပဖစ်ရစေမည်ပဖစ်၊ စာနယ်ဇင်းသမား

တစ်ဦးချင်း၏ ြုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ပဖစ်ရြါ်မှုများမှ 

ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ပဖစ်မှုြို ရပြာင်းလဲ

လုြ်ရဆာင်သွားကြေန် အထူးလိုအြ်။
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ေန္ဒပဖစ်သည့် ပါတီစံုေီမုိေရေစီစနစ်ေုိ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖဲ့ွစည်းပံု 
အရပခခံဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ ေူးရပပာင်းရပး
ခဲ့သည့်ပဖစ်စဉ်ကေီးပဖစ်ပါရကောင်း၊ တစ်နည်းအားပဖင့် 
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေသည် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ေီမုိေရေစီေူးရပပာင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွေ် မပျေ် 
မေွေ် လုိေ်နာရောင်ေွေ်ေမည့် အသေ်ခန္ဓာကေီးတစ်
ခုပဖစ်သည်ေုိသည်ေုိ နုိင်ငံရေးတွင်ပါေင်ပတ်သေ်ကေ
သည့် ပုဂ္ဂို လ်များအားလံုး သိေိှထားကေမပီးပဖစ်ပါရကောင်း။

ယရန့အချန်ိသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေ 
ပုေ်မ ၄၁၇ အေ နုိင်ငံရတာ်ေုိ အရေးရပါ်အရပခအရန
ရကေညာမပီး နုိင်ငံရတာ်၏တာေန် အေပ်ေပ်ေုိ တပ်မရတာ်
အား လွှအဲပ်တာေန်ရပးချေ်အေ တာေန်ယူရောင်ေွေ်
ရနချန်ိပဖစ်ပါရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နုိင်ငံရတာ်၏ 
တာေန်အေပ်ေပ်ေုိ လွှရဲပပာင်းေယူမပီး ရေှ့ေေ်ရောင်ေွေ်
မည့် လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ေပ်ေုိ ချမှတ်လုပ်ရောင်ရနပါရကောင်း၊ 
ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်(၅)ေပ်သည် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏အရပခအရန 
အချန်ိအခါနှင့်ေုိေ်ညီသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များပဖစ်သည့် 
အတွေ် ရအာင်ပမင်ရအာင်ရောင်ေွေ်ေန် သန္နဋိ္ဌာန်ချမှတ် 
ထားမပီးပဖစ်သည်ေုိလည်း အသိရပးရပပာကေားလုိပါရကောင်း။

ထ့ုိအပပင် တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နုိင်ငံရတာ်ေုိ တေား
မျှတရသာ၊ မငိမ်းချမ်းရသာ၊ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရသာ တုိင်းပပည်
တစ်ခုပဖစ်ရအာင် ေုိင်းေန်းထူရထာင် ရောင်ေွေ်ရပးရန
ချန်ိပဖစ်ပါရကောင်း၊ ထုိေ့ဲသ့ုိအရပခအရနတွင် ပပည်ပပရယာဂ 
အရနှာင့်အယှေ်များ ေင်းေှင်းရစေန်နှင့် ပပည်တွင်း
နုိင်ငံရေးပဖစ်စဉ်များေုိ တေားဥပရေရဘာင်အတွင်းေ 
ရအးချမ်းတည်မငိမ်စွာ ပူးရပါင်းပါေင်ရောင်ေွေ်ရပးကေ
ေန် တုိေ်တွန်းရပပာကေားလုိပါရကောင်း၊ ေူပူအံုကေမှုများ
ေုိဖန်တီးမပီး အကေမ်းဖေ်လမ်းစဉ်များပဖင့် တုိင်းဖျေ် ပပည်
ဖျေ်ရောင်ေွေ်ရနမှုများေုိလည်း ေုိင်းေန်းေန့်ေျင် ေန့်  
တားရပးကေေန် လုိအပ်သည်ေု ရပပာကေားလုိပါရကောင်း။

သတင်းမီေီယာဥပရေပါ သတင်းမီေီယာရောင်စီ၏ 
အဓိေလုပ်ငန်းစဉ်များေုိ ပပန်ကေည့်မည်ေုိပါေ ဥပရေ
နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာရေးသားပဖန့်ချခွိင့်၊ ထုတ်လွှင့်ေေိှ
ရေးေုိ ရောင်ေွေ်ရပးပခင်း၊ သတင်းမီေီယာသမားများ 
လုိေ်နာေမည့်တာေန်၊ ေျင့်ေတ်၊ စည်းေမ်းနှင့် ေျင့်စဉ်
များေုိ လုိေ်နာပခင်းမေိှရသာ စာနယ်ဇင်းသမားများအား 
အပငင်းပွားမှုနှင့် တုိင်ကေားမှုညိှနှိုင်းရပဖေှင်းရေး ရော်မတီ

ေ သတ်မှတ်ရပးသည့် လုပ်ငန်းတာေန်များနှင့်အညီ 
ရောင်ေွေ်ပခင်းေိှ/မေိှ စိစစ်ပခင်း၊ ရောင်စီေင်အားလံုး 
တေ်ရောေ်ရသာ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအရေး အစီေင်ခံစာ
ပပုစုပခင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးေိစ္စညိှနှိုင်းပခင်းတ့ုိေုိပပုလုပ်မပီး 
နုိင်ငံရတာ်အကေီးအေဲထံ အစီေင်ခံစာတင်ပပပခင်း၊ ရောင်စီ 
ေင်အားလံုးပါေင်ရသာ အစည်းအရေးေုိ အနည်းေံုးနှစ်
လတစ်ကေိမ် ေျင်းပပခင်း ေူသည့်အချေ်များေုိ ရတွ့ကေ
ေမည်ပဖစ်ပါရကောင်း။

ယခုဖဲွ့စည်းထားသည့် ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာ
ရောင်စီတွင် စာနယ်ဇင်းေုိင်ောနယ်ပယ်အသီးသီးမှ
ပုဂ္ဂို လ်များ၊ တတ်သိပညာေှင်များ ပါေင်ကေသည့်အတွေ် 
သတင်း၊ သတင်းမီေီယာရလာေအေျ ိုး၊ နုိင်ငံရတာ်နှင့် 
နုိင်ငံသားများအေျ ိုးေုိ ရအာင်ပမင်ရအာင် ရဖာ်ရောင်နုိင်
ကေမည်ေု ယံုကေည်ပါရကောင်း။

မိမိအရနပဖင့်မှာကေားလုိသည်မှာ သတင်းမီေီယာ
လုပ်ငန်း၊ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း များသည် လူတစ်စုအတွေ်၊ 
အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုအတွေ် မပဖစ်ရစေဘဲ တစ်မျ ိုးသားလံုး
အေျ ိုး၊ နုိင်ငံရတာ်အေျ ိုးအတွေ်သာ ပဖစ်ရစေမည်ပဖစ်
ပါရကောင်း၊ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ဦးချင်း၏ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်
ပဖစ်ရပါ်မှုများမှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ပဖစ်မှုေုိ ရပပာင်းလဲလုပ်ရောင်
သွားကေေန် အထူးလုိအပ်လှပါရကောင်း။
အြျ ိုးေိှစွာ အသံုးပြု

ယရန့ရခတ်တွင် မီေီယာေဏ္ဍေုိရပပာမည်ေုိပါေ 
သမားရုိးေျမီေီယာ (Traditional Media)  ေုရပပာေမည်
ပဖစ်သည့် ရုပ်ပမင်သံကေား၊ ရေေီယုိ၊ သတင်းစာ အပါအေင် 
ပံုနိှပ်မီေီယာများသာမေ မီေီယာအသစ်(New Media)ေု 
ရခါ်ရနကေသည့် လူမှုမီေီယာေွန်ေေ်(Social Media)များ၏ 
အချန်ိတုိအတွင်း၌ တွင်တွင်ေျယ်ေျယ် ထိရောေ်ပျ ံ့ န့ံှ
လာမှုေုိလည်း အေျ ိုးေိှစွာအသံုးပပုနုိင်ေန် ရောင်ေွေ်ေ
မည်ပဖစ်ပါရကောင်း၊ ပပည်သူများေုိ ေီမုိေရေစီနှင့်ပတ် 
သေ်သည့် အသိပညာများ၊ အရတွးအရခါ်များ ေိှရစေန်
နှင့် လူငယ်လူေွယ်အားလံုး ပညာရေးလမ်းရကောင်းရပါ်
တွင် ရောင်းမွန်မှန်ေန်စွာေပ်တည်နုိင်မပီး ရခတ်ပညာ
တတ်လူငယ်များပဖစ်ရအာင် ရောင်ေွေ်ကေောတွင် မီေီ
ယာများ၏ပ့ံပုိးမှု၊ ရစ့ရော်မှု၊ တုိေ်တွန်းမှု၊ လမ်းညွှန်ပပသ
မှုများသည် ထိရောေ်သည့်အခန်းေဏ္ဍတွင် ပါေင်ရနသည်
ေုိ အသိရပးရပပာကေားလုိပါရကောင်း၊ ယရန့အချန်ိအခါ
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တွင် လူငယ်များအားလံုး ပညာတတ်ပဖစ်ရစရေးသည် နုိင်ငံ
အတွေ် အထူးအရေးကေီးသည့် အချန်ိပဖစ်သည်ေု ရပပာ
လုိပါရကောင်း။

ထ့ုိရကောင့် မိမိတ့ုိနုိင်ငံေ့ဲသ့ုိ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ေဲနုိင်ငံ
များအရနပဖင့် ပစ္ုစ ပန်ောလတွင် နုိင်ငံရတာ်တည်မငိမ်ရေး၊ 
ရအးချမ်းသာယာရေး၊ ပပည်သူများ၏ လူမှုအေျ ိုးစီးပွား
ဘေဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရေးတ့ုိအတွေ် မီေီယာ၏အခန်းေဏ္ဍ
သည် အဓိေရထာေ်တုိင်ကေီးတစ်ခုပဖစ်ရနသေ့ဲသ့ုိ 
အနာဂတ်နုိင်ငံရတာ်ကေီး ရအးချမ်းသာယာဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်
ရစရေးအတွေ် အနာဂတ်ေုိ ဦးရောင်မည့် မျ ိုးေေ်များ
ေုိ မှန်ေန်သည့်အသိအပမင်၊ အရတွးအရခါ်များေိှသည့် 
ပညာတတ်မျ ိုးေေ်များအပဖစ် ပပုစုပျ ိုးရထာင်ရပးနုိင်ရေး
သည်လည်း ပဓာနေျသည့်မဏိ္ဍုင်ကေီးတစ်ခုပဖစ်ရနသည်
ေု ရပပာကေားလုိပါရကောင်း။

သတင်းမီေီယာရလာေ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ေန်အတွေ် 
ပမန်မာနုိင်ငံသတင်းမီေီယာရောင်စီကေီး အားရောင်း
ရမာင်းသန်ရနေန်လုိအပ်ပါရကောင်း၊ သတင်းမီေီယာ 

ရောင်စီတည်ေိှရနပခင်းသည် သတင်းမီေီယာသမားများ၏ 
အခွင့်အရေးနှင့် အေျ ိုးစီးပွား၊ ပပည်သူလူထု၏ အခွင့်အရေး
နှင့်အေျ ိုးစီးပွားေုိ ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရပးေန်ပဖစ်
သည့်အတွေ် ေျင့်ေတ်သိေ္ခာရစာင့်ထိန်းမပီး နိုင်ငံနှင့်
ပပည်သူအေျ ိုးေုိ ဦးထိပ်ထားသည့် သတင်းမီေီယာရလာေ
ပဖစ်ရပါ်လာရအာင် ရဖာ်ရောင်ရပးေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
လွတ်လပ်မပီး အမီှအခုိေင်းေင်း၊ အရနှာင်အဖဲွ့ေင်းေင်း၊ 
အရောင်အရသွးေင်းေင်းနှင့် သတင်းမီေီယာရလာေ
အေျ ိုးေုိ ရောင်ေွေ်ရပးကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ သတင်းတု၊ 
သတင်းမှားများ၊ အမုန်းစေားများ၊ ရောလာေလများ
ထုတ်လွှင့်မပီး တုိင်းပပည်မမငိမ်သေ်ရစေန်၊ ေူပူအံုကေရစ
ေန် ရသွးထုိးလှုံ့ရော်ထုတ်လွှင့်မှုများ မပပုလုပ်ကေရေး 
ေိုင်းေန်းေန့်ေျင်တားပမစ်ရပးကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ေျင့်ေတ်သိေ္ခာရစာင့်စည်းရပးေန်နှင့် စည်းေမ်းဥပရေ
လုိေ်နာရောင်ေွေ်ေန် ကေပ်မတ်ထိန်းရေျာင်းရပးကေေ
မည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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ပမန်မာနုိင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့ ညီလာခံ(၂၀၂၁) 
ေုတိယရန့ေုိ နုိေင်ဘာလ ၂၆ ေေ်ရန့ နံနေ်ပုိင်းတွင် 
ရနပပည်ရတာ်ရောင်စီနယ်ရပမ၊ ေေ္ခိဏသီေိမမို့နယ်၊ 
ပမန်မာနုိင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့ ဗေုိဌာနချုပ်ေိှ  ညီလာခံ
ခန်းမ၌ ေျင်းပပပုလုပ်ော ပမန်မာနုိင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်း
အဖဲွ့နာယေ၊ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ 
တပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်မိန့် ခွန်းရပပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ  နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိယတပ်မရတာ်ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကေည်း) ေုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး 
စိုးေင်း၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များပဖစ်ကေသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ပမထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကေီး 
ရမာင်ရမာင်ရေျာ်၊ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး မုိးပမင့်ထွန်း၊ ေုတိယ
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးစုိးထွဋ်၊ ရောင်စီအတွင်းရေးမှူး ေုတိယ
ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရအာင်လင်းရေွး၊ တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး 

ြမန်မာနိုင်ငံစစ်မှုေမ်းတောင်းအဖွဲ့ညီလာခံ (၂၀၂၁) ေွင်
တြပာကေားသည့် မိန့်ခွန်း
( ၂၆ - ၁၁ - ၂၀၂၁ )

ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးေဲေင်းဦး၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ေုတိယ 
ဗုိလ်ချုပ်ကေီးောပပည့်၊ ညိှနှိုင်းေွပ်ေဲရေးမှူး (ကေည်း၊ ရေ၊
ရလ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရအး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ် 
(ရေ) ဗုိလ်ချုပ်ကေီးမုိးရအာင်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုးမှ 
တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်း 
ဗေုိအမှုရောင်အဖဲွ့ဥေ္ကဋ္ဌ ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီးစိန်ေင်း 
(အမငိမ်းစား)နှင့်အဖဲ့ွေင်များ၊ ရနပပည်ရတာ်တုိင်းစစ် ဌာနချုပ် 
တိုင်းမှူး၊ ပမန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖွဲ့ညီလာခံ 
(၂၀၂၁) သ့ုိ တေ်ရောေ်လာကေသည့် စစ်မှုထမ်းရောင်း
ကေီးကေပ်ရေးအဖဲွ့ ဥေ္ကဋ္ဌများနှင့်ေုိယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ် 
ကေားထားသည့်ဧည့်သည်ရတာ်များ တေ်ရောေ်ကေမပီး 
တုိင်းရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်စစ်မှုထမ်းရောင်း ကေီးကေပ်
ရေးအဖဲ့ွအသီးသီးမှ တာေန်ေိှသူများေ Video Conferencing 
ပဖင့်တေ်ရောေ်ကေသည်။
တြ်မရတာ်အေန်အင်အား

ဦးစွာ ပမန်မာနုိင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့ နာယေ၊ 
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နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ၊ တပ်မရတာ်
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ေ မိန့်ခွန်းရပပာကေားောတွင် ပမန်မာ 
နိုင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖွဲ့ကေီးေို ေို ့တာေန်အရေး
သုံးပါးနငှ့ ်တိငု်းေင်းသားပပညသ်မူျား၏ လမူှုစီးပွားဖွံ့မဖိုး 
တိုးတေ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်ရောင်ေွေ်ေန်၊
အမျ ိုးသားောေွယ်ရေးနှင့်လံုခခုံရေးလုပ်ငန်းများတွင် 
တပ်မရတာ်၏အေန်အင်အားအပဖစ် ပါေင်ရောင်ေွေ်ေန်၊ 
စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲ့ွေင်များအချင်းချင်း စည်းလံုးညီညွတ် 
စွာပဖင့် အပပန်အလှန်အေူအညီရပးေန်နှင့် နုိင်ငံရတာ်
အေျ ိုးပပုလုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်ရောင်ေွေ်ေန်ေူသည့် 
ေည်ေွယ်ချေ်များနှင့် ဖဲွ့စည်းတည်ရောေ်ထားပခင်းပင် 
ပဖစ်ရကောင်း။

ပမန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းရောင်းအဖွဲ့ကေီးေို တိုင်း
ရေသကေီးနှင့် ပပည်နယ်အေင့် စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့များ၊ 
မမို့နယ်အေင့်စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့များနှင့် ဖဲွ့စည်းထား 
ပခင်းပဖစ်မပီး စစ်မှုထမ်းရောင်းများအပဖစ် တာေန်ထမ်း
ရောင်ရနကေသူများသည် ယခင်ေ တုိင်းပပည်နှင့်လူမျ ိုး
အတွေ် မိမိတ့ုိ၏အသေ်ခန္ဓာေုိပင် မင့ဲေွေ်ဘဲ နုိင်ငံရတာ် 
ေ ရပးအပ်လာသည့် တာေန်များေုိ စွမ်းစွမ်းတမံထမ်း
ရောင်ခ့ဲကေသူများပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ အဖဲွ့ကေီးသည်စည်း 
ေမ်းပပည့်ေသည့် တပ်မရတာ်သားအပဖစ် တာေန်ထမ်း
ရောင်ခ့ဲဖူးကေသူများနှင့် စနစ်တေျစုဖဲွ့ထားသည့် အဖဲွ့
ကေီးပဖစ်သပဖင့် နုိင်ငံရတာ်နှင့် တပ်မရတာ်အတွေ် အား 
ထားေသည့် ေျစ်လျစ်ခုိင်မာသည့် အဖဲွ့အစည်းကေီးလည်း
ပဖစ်ရကောင်း။

မိမိတ့ုိတပ်မရတာ်သည်လွတ်လပ်ရေးကေိုးပမ်းမှုနှင့်
အတူ သမုိင်း၏မပဖစ်မရန လုိအပ်ချေ်အေ ရပါ်ရပါေ်ခ့ဲ
သည့် တစ်ခုတည်းရသာမျ ိုးချစ်တပ်မရတာ်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ဗုိလ်ချုပ်ရအာင်ေန်း ဦးရောင်သည့် ေဲရဘာ်သံုးေျပ်ိနှင့်
အတူ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မရတာ်(ဘီအုိင်ရအ) ရပါ် 
ရပါေ်ခ့ဲပခင်းသည် ပမန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတံခါးေုိ အစပျ ိုး 
ဖွ င့်လုိေ်နုိင်ခ့ဲပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း ၊  လွတ်လပ်ရေး
လမ်းရကောင်းသည် ကေမ်းတမ်းခ့ဲသေ့ဲသ့ုိ တုိင်းပပည်
လွတ်လပ်မပီးရနာေ်ပုိင်း ေင်ေုိင်ခ့ဲေသည့် အရပခအရန
များသည် လည်း တုိင်းပပည်မပိုေဲွလုနီးနီးအထိ ပဖစ်ခ့ဲေ
ရကောင်း၊ ထုိေ့ဲသ့ုိ အရပခအရနများတွင် မိမိတ့ုိ တပ်မရတာ်
သည် ေိှသမျှလူ၊ လေ်နေ်အင်အားများနှင့် တုိင်းပပည်

ေန်စွယ် အသွယ်သွယ်ေုိ ေျားေုတ်ေျားခဲ တွန်းလှန်ရပး
ခ့ဲေရကောင်း။
ရခတ်မီမျ ိုးချစ်တြ်မရတာ်

မိမိတ့ုိနုိင်ငံသူ့ေျွန်ဘေရောေ်ေိှခ့ဲပခင်း၏ အဓိေ
အရကောင်းအေင်းေုိ ရလ့လာကေည့်မည်ေုိပါေ စည်းလံုး
ညီညွတ်မှုအားနည်းပခင်းနှင့်အတူ အင်အားရတာင့်တင်း 
မပီး စနစ်တေျစုဖဲွ့ရလ့ေျင့်ထားသည့် ရခတ်မီတပ်မရတာ် 
တစ်ေပ်မေိှခ့ဲပခင်းေလည်း အဓိေအချေ်တစ်ချေ်အရန 
ပဖင့် ပါေင်ခ့ဲပါရကောင်း၊ ထ့ုိရကောင့် ယရန့အခါတွင် တပ်မရတာ် 
အရနပဖင့် အတိတ်ေ ပမန်မာ့သမုိင်းစဉ်၌ ကေုံရတွ့ခ့ဲေသည့် 
အားနည်းချေ်များေုိ သင်ခန်းစာယူမပီး အင်အားရတာင့် 
တင်းမပီး စွမ်းေည်ထေ်ပမေ်သည့် ရခတ်မီမျ ိုးချစ်တပ်မရတာ် 
ေုိ တည်ရောေ်ပံုရဖာ်ရနပခင်းပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ ယင်းသ့ုိ  
ရောင်ေွေ်ောတွင် စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့ေင်များသည်
လည်းဖဲ့ွစည်းတည်ရထာင်ချန်ိမှစ၍ တပ်မရတာ်၏ ဦးရောင်
မှုနှင့်အတူ ရပးအပ်လာသည့်အမိန့် နှင့်တာေန်များေုိ 
ရေျပွန်ရအာင်ရောင်ေွေ်ခ့ဲကေသည်ေုိ ရတွ့ေရကောင်း။

ယခုအခါ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် နုိင်ငံရတာ်တာေန်
များေုိေယူခ့ဲေသည်မှာ မကောမီ ၁၀ လ ပပည့်ရပမာေ်ရတာ့ 
မည်ပဖစ်ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိတပ်မရတာ်သည် နုိင်ငံရတာ်၏ 
ဖဲ့ွစည်းပံုအရပခခံဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ နုိင်ငံရတာ် 
နှင့် အမျ ိုးသားနုိင်ငံရေးဦးရောင်မှုအခန်းေဏ္ဍနှင့် ပပည် 
သူလူထု၏ ေန္ဒပဖစ်သည့် ပါတီစံုေီမုိေရေစီစနစ် ခုိင်ခုိင်မာ
မာေိှရစရေး ရောင်ေွေ်ရပးရနသည့် အဖဲွ့အစည်းပဖစ် 
ရကောင်း၊ နုိင်ငံရတာ်အတွေ် အသေ်ခန္ဓာသဖွယ်ပဖစ်သည့် 
ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေနှင့် ပါတီစံုေီမုိေရေစီစနစ်ေုိ ယိမ်း 
ယုိင်ပျေ်စီးရအာင် ပပုလုပ်လာသည့် အပပုအမူမှန်သမျှေုိ 
တပ်မရတာ်အရနပဖင့် ဥပရေနှင့်အညီ ောေွယ်တားေီး
သွားေမည့်တာေန်ေိှရကောင်း၊ မိမိတ့ုိတပ်မရတာ်သည် 
အတိတ်သမုိင်းတွင်လည်း နုိင်ငံရတာ်အရေးရပါ် အရပခ 
အရနများနှင့်ကေုံတုိင်း ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာေ်ရပးခ့ဲေသည့် 
သာဓေများေိှခ့ဲရကောင်း၊ ယရန့ောလ၌လည်း မပီးခ့ဲသည့် 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ပါတီစံုေီမုိေရေစီရေွးရောေ်ပဲွကေီးတွင် မဲ
မသမာမှုများစွာေုိဖန်တီးမပီး နုိင်ငံရတာ်အာဏာေုိ အတင်း 
ေယူေန်ကေိုးစားခ့ဲသူများရကောင့် နုိင်ငံရတာ်ေုိ နုိင်ငံရေး
အေ အရေးရပါ်အရပခအရနရကေညာမပီး အချန်ိမီထိန်းသိမ်း
ရပးခ့ဲေရကောင်း၊ ထုိေ့ဲသ့ုိတာေန်ယူခ့ဲေသည့်ောလအတွင်း 
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ချမှတ်ထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅)ေပ်နှင့ ်အညီ အေင့ ်
ေင့်အရောင်အထည်ရဖာ်လျေ ်ေှိရကောင်း။
ရသွးခွဲမှိုင်းတိုြ်ရန

တပ်မရတာ်မှ နုိင်ငံရတာ်တာေန်ေုိ အရပခခံဥပရေ
နှင့်အညီ မပဖစ်မရန တာေန်ယူခ့ဲေသည့် ပဖစ်စဉ်မှန်များေုိ 
မသိေျ ိုးေျွပံပုော တပ်မရတာ်နှင့် ပပည်သူရသွးေဲွရအာင်၊ 
တပ်မရတာ်အင်အားချည့်နဲ့မပီး တုိင်းပပည်မပိုေဲွရအာင် 
ရသွးခဲွမှိုင်းတုိေ်ရနသည် ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပအဖျေ်သမား
များ၏ လုပ်ေပ်များေုိ သိေိှနားလည်မပီး ဥပရေရဘာင် 
အတွင်းေရန  သတိေိှေိှပဖင့်  တွန်းလှန်သွားကေေန် လုိအပ်
မည်ပဖစ်ရကောင်း။

ယရန့အချနိတ်ငွ ်တိငု်းပပည၏် အမျ ိုးသားောေွယ် 
ရေးနှင့်လံုခခုံရေးလုပ်ငန်းများတွင် တပ်မရတာ်၏အေန်
အင်အားပဖစ်သည့် စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့သည် တာေန်
သိသိနှင့် ပါေင်ရောင်ေွေ်လျေ် ေိှသည်ေုိရတွ့ေရကောင်း၊ 
ရေသအချ ိ့ု၌ သရဘာထားေဲွလဲွသည့်သူများေ တပ်မရတာ် 
မုန်းတီးရေးများရပပာေုိပပုလုပ်၍ အမငိမ်းစားတပ်မရတာ်သား 
စစ်မှုထမ်းရောင်းများေုိ အကေမ်းဖေ်တုိေ်ခုိေ်ပခင်း ရတွ့
လာေပါရကောင်း၊ ယင်းတ့ုိေုိ လံုခခုံရေးအသိ၊ လံုခခုံရေး
သတိနှင့် ပပည်သူ၏ ပူးရပါင်းရောင်ေွေ်မှုနှင့် ောေွယ်
သွားေန်လုိရကောင်း၊ အကေမ်းဖေ်ပဖစ်စဉ်များတွင် ထိခုိေ်
ေဏ်ောေေိှ၊ ရသေံုးခ့ဲေသည့် စစ်မှုထမ်းရောင်းများအတွေ် 
လည်း အသိအမှတ်ပပုရကောင်းနှင့် ေမ်းနည်းရကောင်းေုိ 
ရပပာကေားလုိရကောင်း။
ပြဋ္ဌာန်းထား

မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ ဖဲ့ွစည်းပံုအရပခခံဥပရေပုေ်မ ၃၈၆ တွင် 
“နုိင်ငံသားတုိင်းသည် ဥပရေပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ 
စစ်ပညာသင်ကေားေန်နှင့် နုိင်ငံရတာ်ောေွယ်ရေးအတွေ် 
စစ်မှုထမ်းေန်တာေန်ေိှသည်”ေု ပပဋ္ဌာန်းထားရကောင်း၊ 
ယင်းပပဋ္ဌာန်းချေ်နှင့်ေေ်စပ်မပီး ပပည်သူ့စစ်မှုထမ်း
ဥပရေ(၂၀၁၀ ပပည့်နှစ်)နှင့် အေန်တပ်ဖဲွ့ဥပရေ (၂၀၁၀ ပပည့်
နှစ်)တ့ုိေုိလည်း ရေးေဲွအတည်ပပုထားမပီးပဖစ်ရကောင်း၊ 
ပပည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပရေ၌ အသေ်အေွယ်ရောေ်မပီးသည့် 
နိ ုင်ငံသားတိုင်းသည် ောလအပိုင်းအပခားအလိုေ် 
စစ်မှုထမ်းရောင်ေန် ပပဋ္ဌာန်းထားရကောင်း၊ ပပည်သူ့ 
စစ်မှုထမ်းေင့်ရခါ်ရေး အဖဲွ့များ ဖဲွ့စည်းပခင်း၊ ေင့်ရခါ်ပခင်း
အပါအေင် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများေုိ ပပည့်ပပည့်စံုစံု ပပဋ္ဌာန်း 

ထားသည်ေုိ ရတွ့နုိင်ရကောင်း၊ ထ့ုိအပပင် စစ်မှုထမ်းပခင်း 
မှ နုတ်ထွေ်ခွင့် သ့ုိမေုတ် အမငိမ်းစားယူခွင့်ေေိှထားသည့် 
စစ်မှုထမ်းတစ်ဦးအရနပဖင့် အေန်တပ်ဖဲွ့တွင်ပါေင်ထမ်း
ရောင်နုိင်ရေး အေန်တပ်ဖဲွ့ဥပရေေုိ ပပဋ္ဌာန်းထားရကောင်း၊ 
လုိအပ်ပါေ အေုိပါဥပရေများေုိ လေ်ရတွ့လုိေ်နာ
ေျင့်သံုးနုိင်ရအာင် ရောင်ေွေ်သွားမည်ပင်ပဖစ်ရကောင်း။
ြါဝင်ြူညီရဆာင်ေေြ်ခ့ဲ

ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရောဂါောလအတွင်း စစ်မှုထမ်း 
ရောင်းအဖဲွ့ေင်များသည် ရောဂါေုသရေးဌာနများ၊ ရောဂါ
ောေွယ်ရေးဌာနများ၊ ောေွယ်ရေး ထုိးနံှရေးဌာနများ
တွင် ပါေင်ေူညီရောင်ေွေ် ရပးခ့ဲကေရကောင်း၊ ေေ်လေ် 
၍လည်း စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့ေင်များအရနပဖင့် ပပည်သူ့
အေျ ိုးပပုလုပ်ငန်းများေုိ ရောင်ေွေ်သွားကေေန် လုိအပ်
ရကောင်း၊ သေ်ေုိင်ောမမို့နယ်ရေသအဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှု 
ရေးအသင်းအဖဲွ့များ၊ ပပည်သူလူထုတ့ုိနှင့်ပူးရပါင်း ရောင် 
ေွေ်ပခင်းအားပဖင့် လေ်ရတွ့ေျသည့် စည်းရံုးရေးလပုင်န်း
များေို ရောင်ေွေ်နိုင်မည်ပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ “တပ်နှင့်
ပပည်သူ မမဲကေည်ပဖူ၊ ဘယ်သူခွဲခွဲတို့မေွဲအမမဲစည်းလံုး
မည်” ေုိသည့်အတုိင်း တစ်ခါစစ်သားပဖစ်ခ့ဲဖူးသည့် စိတ်
ေိ ုရသတစပ်နသ်ေေ်ုံး တပမ်ရတာသ်ားေိသုည့ ်စတိ ်
ဓာတ်များနှင့် တုိင်းပပည်တည်ရောေ်ရေးလုပ်ငန်းများ
တွင် ပါေင်ရောင်ေွေ်သွားကေေမည ်ပဖစ်ရကောင်း။

တြ်မရတာ်အရနပဖင့် တိုင်းပြည်၏လိုအြ်ချြ်အေ 

ထမ်းရဆာင်ရနေသည့် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရေး

တာဝန်ထမ်းရဆာင်မှုနှင့်ြတ်သြ်၍ 

သန့်သန့်ေှင်းေှင်း ပဖူပဖူ စင်စင်ရဆာင်ေေြ်လျြ်

ေှိသြဲ့သို့ စစ်မှုထမ်းရဟာင်းအဖွဲ့ဝင်များ

အရနပဖင့်လည်း ချမှတ်ရြးထားသည့်

လုြ်ငန်းြဏ္ဍကြီး ၅ ေြ်နှင့် 

ရေှ့လုြ်ငန်းစဉ် ၇ ေြ်ြို 

ယခုထြ်မြ ြိုမိုရအာင်ပမင်ရအာင် 

ြိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းေှိသမျှ လုံ့လစိုြ်ထုတ် 

ကြိုးစားသွားကြေန် တိုြ်တွန်းမှာကြားလို။
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မိမိတ့ုိတပ်မရတာ်အရနပဖင့် နုိင်ငံရတာ်နှင့်တပ်မရတာ် 
တာေန်များေုိ ထမ်းရောင်ေင်း မသန်စွမ်းပဖစ်သွားကေ
သည့် တပ်မရတာ်သားများနှင့် ေျေံုး၊ ရသေံုးခ့ဲကေရသာ 
တပ်မရတာ်သားမိသားစုေင်များေိုလည်း ရထာေ်ပ့ံ
ရစာင့်ရေှာေ်မှုများေုိ စဉ်ေေ်မပပတ် ရောင်ေွေ်ရပး
လျေ်ေှိရကောင်း၊ တပ်မရတာ်ေ အမငိမ်းစားယူသွားကေ
သည့် တပ်မရတာ်သားများနှင့် မိသားစုေင်များ ရနာင်ရေး 
စိတ်ရအးချမ်းသာစွာရနထိုင်နိုင်ရစရေး ရနပပည်ရတာ်
တွင်ေိှသည့် ေရုဏာေမ္ဘာဘုိးဘွားေိပ်သာအပပင် တိုင်း
နှင့်ပပည်နယ်အလိုေ်တွင်လည်း အေင့်ပမင့်စစ်မှုထမ်း 
ရောင်းအိမ်ောများေုိ တည်ရောေ်ရပးခ့ဲသေ့ဲသ့ုိ ေေ် 
လေ်၍လည်း တည်ရောေ်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း၊ တုိင်း 
ပပည်နှင့်လူမျ ိုးအတွေ် တာေန်ထမ်းရောင်ေင်း ေုိယ်
လေ်အဂဂါများ စွန့်လွှတ်ခ့ဲေသည့် စစ်သည်များ အမငိမ်းစား 
ယူမပီးသည့်ရနာေ်တွင် ဘေအာမခံချေ်ေိှရစရေး အသေ် 
ရမွးမှုအတတ်ပညာများေုိလည်း တပ်မရတာ်အသေ်ရမွး
မှု အတတ်ပညာသင်စခန်းများတွင် သင်ကေားရပးလျေ်
ေိှရကောင်း၊ တပ်မရတာ်အရနပဖင့် တပ်မရတာ်သားများ၏ 
ပညာေည်ပမင့်မားရေးအတွေ်ေုိသာမေ မီှခုိသူသားသမီး
များ၊ စစ်မှုထမ်းရောင်း သားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွေ်
ပါ အရလးထားရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှရကောင်း။ တုိင်းပပည် 
တည်မငိမ်ရအးချမ်းရစရေး အမျ ိုးသားပပန်လည်စည်းလံုး
ညီညွတ်ရေးသည် မေိှမပဖစ်လုိအပ်သည့် အောပင်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖဲွ့အစည်းများ မငိမ်းချမ်း
ရေးလမ်းရကောင်းရပါ် အပပည့်အေရောေ်ေိှမပီး မိမိတ့ုိအားလံုး 

တူညီစွာလုိလားသည့် နုိင်ငံရေးစနစတ်စခ် ုတညရ်ောေ်
နိုင်ကေရေးေို တပ်မရတာ်ေ စိတ်ေင်းရစတနာမှန်မှန်
နှင့် ရောင်ေွေ်ရပးလျေ်  ေှိရကောင်း။
ခုိင်မာသည့် ရြါင်းြူးသဖွယ်

တပ်မရတာ်အရနပဖင့် တုိင်းပပည်၏ လုိအပ်ချေ်အေ 
ထမ်းရောင်ရနေသည့် အမျ ို းသားနိုင်ငံရေးတာေန် 
ထမ်းရောင်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ သန့်သန့်ေှင်းေှင်း ပဖူပဖူ 
စင်စင်ရောင်ေွေ်လျေ်ေိှသေ့ဲသ့ုိ စစ်မှုထမ်းရောင်းအဖဲွ့
ေင်များအရနပဖင့်လည်း ချမှတ်ရပးထားသည့်လုပ်ငန်း
ေဏ္ဍကေီး ၅ ေပ်နှင့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၇ ေပ်ေုိ ယခုထေ်
မေ ပုိမုိရအာင်ပမင်ရအာင် ေုိယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းေိှသမျှ 
လ့ံုလစုိေ်ထုတ် ကေိုးစားသွားကေေန် တုိေ်တွန်းမှာကေား
လုိရကောင်း၊ တပ်မရတာ်သားရောင်းများပဖစ်သည့် စစ်မှု 
ထမ်းရောင်းများသည် တပ်မရတာ်၏အစဉ်အလာရောင်း
များေို ထာေစဉ်ထိန်းသိမ်းသေဲ့သို့ စစ်မှုထမ်းရောင်း
အဖဲွ့ကေီး၏ ရောင်းမွန်သည့်ဂုဏ်သိေ္ခာများေုိလည်း 
ေေ်လေ်ရစာင့်ထိန်းသွားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ ေ့ုိတာေန်
အရေးသံုးပါးေုိ ဦးထိပ်ထားမပီး အမျ ိုးသားောေွယ်ရေး
နှင့် လံုခခုံ ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တပ်မရတာ်၏အေန်အင်အား 
အပဖစ် ခုိင်ခုိင်မာမာေပ်တည်သွားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း၊ 
ချမှတ်ရပးထားသည့် ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် ၇ ေပ်နှင့် လုပ်ငန်း
ေဏ္ဍကေီး ၅ ေပ်ေို စစ်သားရောင်း တစ်ရယာေ်ပီပီ 
လုိေ်နာအရောင်အထည်ရဖာ်မပီး ပပည်သူနှင့် တပ်မရတာ်
အကေား ခုိင်မာသည့် ရပါင်းေူးသဖွယ်ပဖစ်ရအာင် ကေိုးစား
သွားကေေမည်ပဖစ်ရကောင်း ရပပာကေားသည်။
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တပးပို့ခဲ့သည့် သဝဏ်လွှာများ
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ချစ်ခင်ရလးစားအြ်ြါရသာ ြေင်ပြည်နယ်အတွင်းေိှ 
တုိင်းေင်းသားမိဘပြည်သူ ညီအစ်ြုိရမာင်နှမများခင်ဗျာ

နုိေင်ဘာလ ၇ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ်သည့် (၆၆) နှစ် 
ရပမာေ်၊ ေေင်ပပည်နယ်ရန့ ရန့ထူးရန့ပမတ်အခါသမယ
တွင် ေေင်ပပည်နယ်အတွင်း တုိင်းေင်းသား ညီအစ်ေုိ 
ရမာင်နှမများနှင့် နုိင်ငံတစ်ေန်းေိှ ပပည်ရထာင်စုဖွား မိဘ
ပပည်သူများအားလံုး ေုိယ်စိတ်နှစ်ပဖာ ေျန်းမာချမ်းသာကေ 
ပါရစရကောင်း ေုမွန်ရောင်းရတာင်းေင်း နှုတ်ခွန်းေေ်သ 
အပ်ပါသည်။

ေေင်ပပည်နယ်သည် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အရေှ့ရတာင်
ဘေ်တွင်တည်ေိှမပီး သာယာလှပသည့် ရေရပမရတာရတာင် 
သဘာေအလှများ ရပါကေယ်ေရသာ ပပည်နယ်တစ်ခုပဖစ်
ပါသည်။

၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံဥပရေပပင်ေင်ချေ် 
အေ်ဥပရေအမှတ် (၆၂) အေ သံလွင်ခရုိင်၊ ဖာပွန်ရေသေုိ 
ေေင်ပပည်နယ်အပဖစ်လည်းရောင်း၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ေေင် 
ပပည်နယ်တုိးချဲ့ သတ်မှတ်ရေးအေ်ဥပရေအမှတ် (၁၄) 
အေ သံလွင်ခရိုင်နှင့် ေေ်စပ်ရေသပဖစ်သည့် ကောအင်း 
ေိပ်ကေီးမမို့နယ်၊ ရော့ေေိတ်မမို့နယ်၊ လှိုင်းဘဲွ့မမို့နယ်၊ 
ဘားအံမမို့နယ်နှင့် သံရတာင်ကေီးမမို့နယ် (၅) မမို့နယ်ေုိ 
ေေင်ပပည်နယ်အပဖစ် ေုတိယအေင့် တုိးချဲ့သတ်မှတ်ပခင်း
ပဖင့်လည်းရောင်း၊ ၁၉၆၀ ပပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁ ေေ်ရန့တွင် 
ပမေတီမမို့ေုိ မမို့နယ်တစ်ခုအပဖစ်သတ်မှတ်မပီး ေေင်ပပည် 
နယ်ေုိ မမို့နယ်ရပါင်း (၇)မမို့နယ်ပဖင့်လည်းရောင်း အေင့် 
ေင့် ပပင်ေင်ဖဲွ့စည်းခ့ဲပါသည်။ သံလွင်ခရုိင်ေုိ ေေင်ပပည် 
နယ်အပဖစ်သတ်မှတ်ရသာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဖဲွ့စည်းပံုအရပခခံ
ဥပရေပပင်ေင်ချေ်အေ်ဥပရေေုိ နုိင်ငံရတာ်သမ္မတ

(၆၆) နှစ်တြမာေ် ေေင်ြပည်နယ်တန့အခမ်းအနားသို့ 
တပးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ

( ၇- ၁၁ - ၂၀၂၁ )

လေ်မှတ်ရေးထုိးသည့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ နုိေင်ဘာလ ၇ ေေ်
ရန့ေုိ ေေင်ပပည်နယ်ရန့အပဖစ် စတင်သတ်မှတ်ခ့ဲော ယခု
ေုိလျှင် (၆၆) နှစ် ပပည့်ရပမာေ်ခ့ဲမပီပဖစ်ပါသည်။

ေေင်ပပည်နယ်အတွင်း ပပည်နယ်၏ အထင်ေေ
သရေဂတတစ်ခုပဖစ်သည့် သံလွင်ပမစ်ကေီး၏ တသွင်သွင်
စီးေင်းရနမှုနှင့်အတူ ရတာရတာင်ရေရပမသဘာေရှုခင်း
များနှင့် စိမ်းလန်းစုိပပည်မပီး ရေခံရပမခံရောင်းမွန်ရသာ 
ရေသတစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။
သယံဇာတအေင်းအပမစ်များ ရြါကြယ်ဝ

သဘာေသယံဇာတအေင်းအပမစ်များ ရပါကေယ်ေမပီး 
အဖုိးတန်သစ်ရတာများလည်း ေိှရနသည့်အပပင် ောသီဥတု 
သမမျှတမှုရကောင့် စုိေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရအာင်ပမင်
ပဖစ်ထွန်းသည့် သာယာလှပရသာ ပပည်နယ်တစ်ခုလည်း 
ပဖစ်ပါသည်။

ေေင်ပပည်နယ်သည် သဘာေအလှတေားများပဖစ်
သည့် သာယာလှပရသာရတာရတာင်များ၊ လုိဏ်ဂူများ၊ 
ရေတံခွန်စိမ့်စမ်းများ၊ ရိုးသားပဖူစင်သည့် ရေသခံ
တိငု်းေင်းသားတို၏့ ချစခ်ငန်စှသ်ေဖ်ယွ ်ဓရလထ့ုံးတမ်း
အစဉအ်လာများ ပမတန်ိုးဖယွေ်ာရိုးောယဉရ်ေျးမှု အရမွ 
အနှစ်များပဖင့် ပပည့်စံုကေယ်ေသည့် ရေသတစ်ခုပဖစ်သည်
နှင့်အညီ ေပ်ေွာအရပခပပု ခေီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ ပပည်တွင်း/
ပပည်ပခေီးသွားလုပ်ငန်းများေုိ ရောင်းမွန်စွာရောင်ေွေ်
နုိင်သည့် အခင်းအေျင်းနှင့် ပပည့်စံုသည့်ပပည်နယ်တစ်ခု 
ပဖစပ်ါသည်။ ေေင်တုိင်းေင်းသားတ့ုိ၏ ေှေင်ပမူးတေ်ကေဖွယ် 
ေေင်ေံုးယိမ်းအေနှင့် ဖားစည်သံတ့ုိသည် ပပည်တွင်း၌သာ
မေ ပပည်ပေပါ နှစ်သေ်ပမတ်နုိးရသာ ရုိးောဓရလ့ထံုးစံ
တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။
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ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အဓိေစီးပွားရေးေုန်သွယ်မှုရနောပဖစ်
သည့် ပမန်မာ-ထုိင်းချစ်ကေည်ရေးတံတားအမှတ်(၂)နှင့် 
နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေးစခန်းများ ထပ်မံတုိးချဲ့ ဖွင့်လှစ်နုိင်ခ့ဲ
ပခင်းတ့ုိရကောင့်လည်း ရေသခံတုိင်းေင်းသားပပည်သူများ 
အတွေ် အလုပ်အေုိင်အခွင့်အလမ်းများ ပုိမုိေေိှလာမပီး 
လူမှုစီးပွားဘေဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်မှုများ တစ်ရန့တပခား တုိးပွား
ပဖစ်ထွန်းလျေ်ေိှသည်ေုိ ေမ်းရပမာေ်ဖွယ်ပမင်ရတွ့ရနေပါ 
သည်။

ေေင်ပပည်နယ်ေိှ အချ ိ့ု မမို့နယ်များသည် နယ်စပ်
ေုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများရပါ်တွင် မီှခုိရနသည့်အတွေ် 
စုိေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပပည့်ေစွာမရောင်ေွေ်နုိင်ရသာ် 
လည်း ပပည်နယ်တစ်ခုလံုး၏ ထွေ်ေိှမှုအေ စားနပ်ေိေ္ခာ
ဖူလံုမှုေိှသည့် ပပည်နယ်တစ်ခုပဖစ်ရကောင်း ရတွ့ေိှေပါသည်။

နုိင်ငံရတာ်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချေ်ေုိ ပဖည့် 
ေည်းရပးနုိင်မည့် ပပည့်မဖိုးမမဲစွမ်းအင်ပဖစ်သည့် ရေအေင်း 
အပမစ်ရပါများရသာ ေေင်ပပည်နယ်အတွေ် သံလွင်ပမစ်
ရပါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စေ်ရံုတည်ရောေ်နုိင်ပါေ ပပည် 
နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖူလံုစွာေေိှရအာင် ရောင် 
ေွေ်နုိင်ပခင်းပဖင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသံုးပပုရောင်ေွေ်ေ
သည့် စေ်ရံုအလုပ်ရံုများ ပုိမုိတုိးတေ်လည်ပတ် ရောင် 
ေွေ်နုိင်မည့်အပပင် ရေသခံပပည်သူများ၏ လူရနမှုအေင့် 
အတန်းလည်း ပမင့်မားလာမည် ပဖစ်ပါသည်။
ချစ်ခင်ရလးစားအြ်ြါရသာ တိုင်းေင်းသားညီအစ်ြို 
ရမာင်နှမအရြါင်းတို့ခင်ဗျာ -

ယရန့အချန်ိအခါသည် နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီေ နုိင်ငံရတာ်အစုိးေတာေန်အေပ်ေပ်ေုိ ဖဲွ့စည်းပံု 
အရပခခံ ဥပရေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းရောင်ေွေ်လျေ်ေိှမပီး 
အိမ်ရစာင့်အစုိးေဖဲွ့စည်းော နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီ၏ အရပခခံမူများပဖစ်ရသာ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ေပ်
နှင့် နုိင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဦးတည်ချေ် (၉)ေပ်တ့ုိ
ေုိ ချမှတ်လျေ် နုိင်ငံရတာ်တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေး၊ ဖံွ့မဖိုး 
တုိးတေ်ရေးနှင့် တုိင်းေင်းသားပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား
ဘေများ တုိးတေ်ပဖစ်ထွန်းရေးေုိ ေုိယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းေိှ
သရေွ့ ကေိုးပမ်းလုပ်ရောင်လျေ်ေိှပါသည်။

ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ရေှ့နှစ်ရပါင်းများစွာေပင် တုိင်းေင်းသား 
လူမျ ိုးရပါင်းစံုတ့ုိသည် ရအးအတူပူအမျှ စုရပါင်းရနထုိင်
လျေ်ေိှမပီး တုိင်းေင်းသားများ၏ ရုိးောယဉ်ရေျးမှုအရမွ 

အနှစ်များ၊ စာရပ၊ သဘင်၊ ဂီတ အနုပညာများသည် နှစ်
ရပါင်းရထာင်ချ ီပဖစ်တည်ခ့ဲကေပါသည်။ ထုိသ့ုိ တုိင်းေင်းသား
များ ချစ်ကေည်ေင်းနီှးစွာ ရနထုိင်လာခ့ဲကေရသာ်ပငား ေုိလုိနီ
နယ်ချဲ့လေ်ရအာေ်ေျရောေ်ချန်ိတွင် ရသွးခဲွအုပ်ချုပ်မှု 
များရကောင့် တုိင်းေင်းသားညီအစ်ေုိ ရမာင်နှမအချင်းချင်း 
စည်းလံုး ညီညွတ်မှုပျေ်ယွင်းော ပပည်တွင်းလေ်နေ်ေုိင် 
ပဋိပေ္ခများ ပဖစ်ရပါ်ခ့ဲကေပါသည်။

ယရန့အချန်ိတွင် လွတ်လပ်ရေးေမပီးချန်ိမှ စတင်
ပဖစ်ပွားခ့ဲသည့် တုိင်းေင်းသားလေ်နေ်ေုိင်ပဋိပေ္ခများ
ေုိ အမပီးတုိင်မရပဖေှင်းနုိင်ရသးပခင်း၊ အမျ ိုးသားပပန်လည်
သင့်ပမတ်ရေးနှင့် ပပည်ရထာင်စု မငိမ်းချမ်းရေးေို ခိုင်ခိုင် 
မာမာ မတည်ရောေ်နုိင်ရသးပခင်းတ့ုိရကောင့် နုိင်ငံရတာ် 
ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်မှုရနှာင့်ရနှးရနေသည်ေုိ ရတွ့ပမင်ေမည် 
ပဖစ်ပါသည်။ ပပည်ရထာင်စုမငိမ်းချမ်းရေးေုိ အပပည့်အေ
ရဖာ်ရောင်နုိင်ပခင်းမေိှရသးသမျှ ဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်မှု၏ အေျ ိုး
တေားများေုိ ပပည်ရထာင်စုသားအချင်းချင်း မျှရေခံစား
နုိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးရနေဲပဖစ်ပါသည်။

နုိင်ငံရတာ်အစုိးေသည် တုိင်းေင်းသားညီရနာင်များ
အားလံုး တန်းတူခံစားနုိင်မည့် ရေေှည်တည်တ့ံခုိင်မမဲမပီး 
ေန်ချေ်ညီရသာ ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်မှုများရဖာ်ရောင်နုိင်ေန်
အတွေ် အမျ ိုးသားပပန်လည် သင့်ပမတ်ရေးနှင့်  ပပည်ရထာင်စု
မငိမ်းချမ်းရေးေုိ ခုိင်မာသည့်သန္နဋိ္ဌာန်ပဖင့် ကေိုးပမ်းရောင် 
ေွေ်လျေ် ေိှပါသည်။

မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ မငိမ်းချမ်းရေးပဖစ်စဉ်များသည် ပပည်သူ
အားလံုး အလုိချင်ေံုး၊ အရတာင့်တေံုးေန္ဒများပင်ပဖစ်ပါ
သပဖင့် မငိမ်းချမ်းသာယာသည့် လူမှုအသုိေ်အေန်းကေီးတစ်
ခုေုိ  ရနာင်မျ ိုးေေ်သစ်များအတွေ် အရမွရောင်းအပဖစ် 
ချန်ထားရပးကေေမည်ပဖစ်ပါသည်။ သဘာေသယံဇာတ
များ ရပါကေယ်ေသည့် ပမန်မာနုိင်ငံအတွေ် ထာေေမငိမ်းချမ်း
ရေးေုိ တုိင်းေင်းသားပပည်သူတစ်ေပ်လံုးပါေင်မပီး အမှန် 
တေယ်တည်ရောေ်ရပးနုိင်ပါေ မိမိတ့ုိအားလံုးရမျှာ်မှန်း
သည့် လွတ်လပ်ရသာ၊ မငိမ်းချမ်းရသာ၊ သာယာေရပပာရသာ၊ 
ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်ရသာ လူမှုအသုိေ်အေန်းကေီးတစ်ခု အပမန်
ေံုးရပါ်ရပါေ်လာမည် ေု ယံုကေည်မိပါသည်။

နုိင်ငံရတာ်အစုိးေသည် တစ်နုိင်ငံလံုးဘေ်စံုဖံွ့မဖိုး
တုိးတေ်ရစရေးအတွေ် လမ်းပန်းေေ်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားေေိှရေး၊ စုိေ်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေး၊ ပညာရေး၊ 
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ေျန်းမာရေးစသည့် လူမှုစီးပွားဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်ရစမည့် ေဏ္ဍ
အားလံုးေုိ ေေင်ပပည်နယ်အပါအေင် ရေသအသီးသီးတွင် 
ကေိုးပမ်းရောင်ေွေ်ရပးလျေ်ေိှပါသည်။

သ့ုိရသာ်လည်း နုိင်ငံရတာ်တည်မငိမ်ရအးချမ်းရေးေုိ 
မလုိလားရသာ၊ နုိင်ငံရတာ်အစုိးေေုိ ေန့်ေျင်လျေ်ေိှရသာ 
အကေမ်းဖေ်အဖဲွ့အစည်းများ၏ ရသွးထုိးလှုံ့ ရော်မှု၊ 
အကေမ်းဖေ်တုိေ်ခုိေ်ဖျေ်ေီးမှုများ၏ အန္တောယ်ေုိလည်း 
တွန်းလှန်ရချမှုန်းလျေ်ေိှော တုိင်းေင်းသားပပည်သူများေ 
ပူးရပါင်းပါေင်ရောင်ေွေ်ရပးကေပါေန် အရလးထား တုိေ် 
တွန်းအပ်ပါသည်။

ရေှ့ေေ်လေ်ေင်ေုိင်ေမည့် နုိင်ငံနှင့်လူမျ ိုးအရပါ် ေျ
ရောေ်လာမည့် မည်သည့်အခေ်အခဲ၊ အေျပ်အတည်း၊ 
စိန်ရခါ်မှုမျ ိုးေုိမေုိ တုိင်းေင်းသားများ၏ စစ်မှန်ရသာ
ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ်ေုိ အရပခခံသည့် မျ ိုးချစ်စိတ်ဓာတ်
ပဖင့် အခုိင်အမာေင်ေုိင်ရေျာ်လွှားနုိင်မည်ေု အပပည့်အေ
ယံုကေည်ပါသည်။
ချစ်ခင်ရလးစားအြ်ြါရသာ တုိင်းေင်းသားညီအစ်ြုိ 
ရမာင်နှမ အရြါင်းတို့ခင်ဗျာ

လွတ်လပ်ရေးနှင့် နုိင်ငံရတာ်အချုပ်အပခာအာဏာ 
တည်တ့ံခုိင်မမဲရေး၏အရပခခံအုတ်ပမစ်ပဖစ်သည့် တုိင်းေင်း 
သားများ၏ ရသွးစည်းညီညွတ်မှုရမာ်ေွန်းေုိ ရဖာ်ညွှန်း

သေ်ရသထူခ့ဲသည့် ပင်လံုစာချုပ် လေ်မှတ်ရေးထုိးခ့ဲသည့်
ရန့ေုိ ပပည်ရထာင်စုရန့အပဖစ် အထွတ်အပမတ်ပပုရောင် 
ေွေ်ခ့ဲသည်မှာ မကောမတင်ရသာောလတွင် (၇၅) နှစ်ပပည့် 
စိန်ေတုသဘင်ေုိ ေျင်းပနုိင်ရတာ့မည်ပဖစ်ပါသည်။

သ့ုိပဖစ်ော ယရန့အချန်ိောလသည် ပပည်သူတစ်ေပ်
လံုး လုိလားရတာင့်တရသာ ေီမုိေရေစီနှင့် ဖေ်ေေယ်စနစ်
ေုိ အရပခခံသည့် ပပည်ရထာင်စုကေီးတည်ရောေ်နုိင်ရေး
အတွေ် မပဖစ်မရနလုိအပ်သည့် တစ်နုိင်ငံလံုးထာေေ 
မငိမ်းချမ်းရေးရဖာ်ရောင်ရနသည့် အချန်ိအခါပဖစ်ော ယခု 
ေ့ဲသ့ုိရသာ ထူးပမတ်သည့် ေေင်ပပည်နယ်ရန့အခါသမယ
တွင် ေေင်ပပည်နယ်အတွင်းေိှ တုိင်းေင်းသားပပည်သူအားလံုး 
ေလည်း ေုိင်းေန်းပူးရပါင်းရောင်ေွေ်ကေပါေန် အရလး
အနေ်တုိေ်တွန်းအပ်ပါသည်။

ေေင်ပပည်နယ်အတွင်း မီှတင်းရနထုိင်ကေရသာ 
တုိင်းေင်းသားပပည်သူများအားလံုး ရေသတွင်းတည်မငိမ် 
ရအးချမ်းမှုနှင့် ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်မှုများေုိ အေိှန်အေုန်ပဖင့် 
ပဖစ်ထွန်းရပါ်ရပါေ်ရစရေးအတွေ် ကေိုးပမ်းစွမ်းရောင်နုိင်
သူများပဖစ်ကေပါရစ၊ ပပည်နယ်အေျ ိုး၊ ပပည်နယ်သားများ၏ 
အေျ ိုး၊ နုိင်ငံအေျ ိုး၊ နုိင်ငံသားများ ၏အေျ ိုး သယ်ပုိးနုိင်
သူများပဖစ်ကေပါရစရကောင်း ေုမွန်ရောင်းရတာင်းေင်း 
သေဏ်လွှာရပးပ့ုိအပ်ပါသည်။
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ချစ်ခင်ရလးစားေြါရသာ ပမန်မာပြည်သူ ပြည်သားအရြါင်း
တ့ုိ ခင်ဗျား

ယရန့ ပမနမ်ာသေ္ကောဇ ်၁၃၈၃ ခနုစှ၊် တနရ်ောငမ်နု်း 
လပပည့်ရေျာ် ၁၀ ေေ်ရန့တွင် ေျရောေ်သည့် (၁၀၁)နှစ် 
ရပမာေ် အမျ ိုးသားရအာင်ပဲွရန့အခါသမယ၌ ပပည်ရထာင်စု 
သမ္မတ ပမနမ်ာနိငုင်ရံတာအ်တငွ်း မှတီင်းရနထိငုက်ေရသာ 
ပပည်ရထာင်စုဖွား တုိင်းေင်းသားပပည်သူများအားလံုး ေုိယ် 
စိတ်နှစ်ပဖာေျန်းမာချမ်းသာမပီး ေျေ်သရေမဂဂလာ
အရပါင်းနှင့် ပပည်စုံကေပါရစရကောင်း နှုတ်ခွန်းေေ်သ
အပ်ပါသည်။

ယရန့သည် အတိတ်ရခတ်ပမန်မာ့ဂုဏ်ေည်ေို ပပန်
ရပပာင်းသတေိ ဂဏုယ်ကူေေမည့ ်အမျ ိုးသားရအာငပ်ွရဲန့ 
ပဖစပ်ါသည။် အနာဂတ ်နိငုင်ရံတာက်ေီး ပိမုိဖုွံ့မဖိုးတိုးတေ်
လာရစေန် ရောင်ေွေ်လိုသည့် အားသစ်အင်သစ်များ
တုိးပွားလာရစသည့် ရန့ထူးရနပ့မတ်ပဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသား 
ရအာငပ်ွရဲန့သည ်ပမနမ်ာတစမ်ျ ိုးသားလုံး၏ မျ ို းချစ်စိတ်
နှင့် ဇာတိမာန်ေုိ ရဖာ်ေျူးပပသနုိင်သည့် ရန့တစ်ရန့လည်း 
ပဖစ်ပါသည်။

ပမနမ်ာတိုသ့ည ်ရေှးနစှရ်ပါင်းများစွာေပင ်ေိယုပ်ိငု်
ယဉရ်ေျးမှုဓရလထ့ုံးစမံျားနငှ့အ်ည ီေိယု့ထ်ီးေိယု့န်န်း 
ေိုယ့်ကေငှန်းပဖင့် အုပ်ချုပ်ရနထိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ
ပဖစပ်ါသည။် သိုရ့သာ ်၁၈၈၅ ခနုစှ ်နယခ်ျဲ့ မဗတိသိျှေုိလုိနီ 
လေ်ရအာေ်ေျရောေ်ခ့ဲသည့်အချန်ိမှစမပီး ေုိယ်ပုိင်
ယဉ်ရေျးမှု၊ ဓရလ့ထံုးစံ၊ ပမန်မာ့ပညာရေးတ့ုိသည် ရအာေ် 
တန်းရနာေ်တန်းေျရောေ်ခ့ဲေပါသည်။ မျ ိုးချစ်စိတ်နှင့် 
သူေသတ္တိေှိသူများေ ေန့်ေျင်တိုေ်ပွဲများ ေင်နွှကဲေ
ရသာ်လည်း  နည်းပညာ၊ ရခတ်မီလေ်နေ်နှင့် အရတွ့အကေုံ

(၁၀၁) နှစ်တြမာေ် အမျ ိုးသားတအာင်ပဲွတန့ 
အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားသ့ုိ တပးပ့ုိသည့် သဝဏ်လွှာ

( ၂၈- ၁၁ - ၂၀၂၁ )

များနည်းပါးပခင်း၊ စနစ်တေျစုစည်းရောင်ေွေ်မှု အားနည်း 
ပခင်းတို့ရကောင့် ရအာင်ပမင်မှုနှင့် အလှမ်းရေးခဲ့ကေေပါ 
သည်။ ေိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့သည် ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေး
ယန္တေားနှင့် လိုေ်ရလျာညီရထွပဖစ်မည့် ေိုလိုနီပညာ 
ရေးစနစ်ေို စီမံဖန်တီးခဲ့ကေပါသည်။ ဤသို့ပဖင့် ပမန်မာ့
ပညာရေးနိမ့်ပါးော ေျွန်ပညာရေး စနစ်ရအာေ်တွင် 
ပမန်မာတစ်မျ ိုးသားလုံး ေင်းေဲေုေ္ခအတိရောေ်ခဲ့ကေ
ပါသည်။

၁၉၂၀ ပပည့န်စှ၊် ေဇီငဘ်ာလတငွ ်ေနေ်နုတ်ေ္ကသိလု်
အေဥ်ပရေေိ ုပမနမ်ာပပညသ်မူျား အလိေုန္ဒနငှ့ေ်န့်ေျင်
မပီး နယခ်ျဲ့အစိုးေေ အတင်းအေျပ ်ပပဋ္ဌာန်းခဲက့ေပါသည။် 
ထိသုိုရ့ောငေ်ေွပ်ခင်းေိ ု၁၉၂၀ ပပည့န်စှ၊် ေဇီငဘ်ာလ ၅ 
ေေ ်(ပမနမ်ာသေ္ကောဇ ်၁၂၈၂ခ၊ု တနရ်ောငမ်နု်းလပပည့ ်
ရေျာ် ၁၀ ေေ်) တွင် ေန့်ေျင်ေန့်ေွေ်ခ့ဲောမှ ထုိရန့ေုိ 
ဂုဏ်ပပုရသာအားပဖင့် အမျ ိုးသားရအာင်ပဲွရန့ေု သတ်မှတ် 
ခဲ့ပခင်း ပဖစ်ပါသည်။

ယရန့သည် အမျ ိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ေို အရပခခံ
မပီး အမျ ိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် ပမင့်မားရစေန်အတွေ် အမျ ိုးသား 
ပညာရေးလှုပေ်ှားမှုေိ ုစတင ်ရောငေ်ေွခ်ဲသ့ည့ ်(၁၀၁) 
နှစ်ရပမာေ် အမျ ိုးသားရအာင်ပဲွရန့ ပဖစ်ပါသည်။ နုိင်ငံသား 
တိငု်းသည ်မျ ိုးချစစ်တိပ်မင့မ်ားရေးနငှ့ပ်ပညရ်ထာငစ်စိုတ် 
ဓာတ်ခုိင်မမဲရေးအတွေ် ခုိင်မာသည့်ပညာရေးအရပခခံ 
ရောင်းများေှိေန် လိုအပ်ပါသည်။

ယရန့ရခတ်သည် သတင်းအချေ်အလေ် နည်း
ပညာရခတ်ပဖစ်သည့်အရလျာေ် ပပည်ပနိုင်ငံများမှ ထိုး
ရဖာေေ်ငရ်ောေလ်ာသည့ ်ယဉရ်ေျးမှုများနငှ့ ်အရတွး 
အရခါ်များေို နှိုင်းချင့်ရေဖန်သုံးသပ်မပီး အမျ ိုးသားရေး
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စရိုေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ေန်၊ ခိုင်မာသည့် 
အမျ ိုးသားစိတ်ဓာတ်နှင့် စစ်မှန်သည့် ပပည်ရထာင်စု
စိတ်ဓာတ်၊ မှန်ေန်ရသာ မျ ိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များေှိေန် 
အထူးလိုအပ်လျေ် ေှိပါသည်။

နိငုင်ရံတာအ်ရနပဖင့ ်နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ အပုခ်ျုပ်
ရေး ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှု အရပခခံအုတ်ပမစ်များေို ချမှတ်
နိုင်ခဲ့မပီး ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုများေို အစွမ်းေှိသမျှ တစ ်
နိငုင်လံုံး အတိငု်းအတာပဖင့ ်ရောငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိါသည။် 
ထိသုို ့ပပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှုများတငွ ်ပညာရေးရပပာင်းလမဲှု
များသည် အဓိေ အခန်းေဏ္ဍမှ ပါေင်လျေ်ေှိမပီး နိုင်ငံ
တစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်မှုသည် ပညာရေးဖွံ့မဖိုးတိုး 
တေ်မှုအရပါ် အမှီပပုလျေ်ေှိရနသပဖင့် ပညာရေးဖွံ့မဖိုး 
တိုးတေမ်ှုလပုင်န်းများေိ ုအေှနိအ်ေနုပ်ဖင့ ်စမီရံောင ်
ေွေ်လျေ်ေှိပါသည်။

ထို့အတူ တိုင်းေင်းသားအားလုံး၏ ဘာသာစေား၊ 
စာရပ၊ ယဉရ်ေျးမှု၊ အနပုညာ၊ ရိုးောဓရလ၊့ သမိငု်းအရမ ွ
အနှစ်များ၏ အနှစ်သာေများေို တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်း
ပမငှ့တ်ငရ်ပးလျေေ်ှပိါသည။် မနှေ်နရ်သာ အရတွးအရခါ်၊ 
ရောင်းမနွရ်သာ အေျင့စ်ာေတိ္တတိုပ့ဖင့ ်ပပည့စ်ုသံည့ ်လူ့
စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များေို ပပုစုပျ ိုးရထာင်ရပးမပီး 
ရခတစ်နစ၏် လိအုပခ်ျေမ်ျားနငှ့အ်ည ီနိငုင်ရံတာဖ်ွံ့မဖိုး 
တိုးတေရ်ေးေိရုဖာရ်ောငန်ိငုရ်သာ ပညာရေးစနစ ်ပဖစ်
ရပါ်ရေးအတေွ ်အမျ ိုးသားရေးတာေနအ်ပဖစ ်ရောငေ်ေွ်
ရပးကေေန် တိုေ်တွန်းမှာကေားလိုပါသည်။

နိုင်ငံရတာ်၏ နိုင်ငံရေးတည်မငိမ်မှု၊ ရအးချမ်းသာ 
ယာမှု၊ စည်းလံုးညီညွတ်မှု၊ စီးပွားရေးဖံွ မ့ဖိုးတုိးတေ်မှု၊ ပပည်
သမူျားစားေတရ်နရေးဖလူုမံှု၊ ယဉရ်ေျးမှုအရမအွနစှန်ငှ့ ်
အစဉ်အလာရောင်းများေုိ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာေ်မှုသည် 
ပညာရေးမှ ရလ့ေျင့်ပျ ိုးရထာင်ရပးလိုေ်သည့် မျ ိုးချစ် 
စတိေ်ိ ုအရပခခသံည့ ်အသပိညာ၊ အတတပ်ညာများသာ 
ပဖစ်ပါသည်။

အရပခခပံညာ၊ အေင့ပ်မင့ပ်ညာ၊ နည်းပညာနငှ့ ်သေ်
ရမွးပညာတို့ေို သင်ယူရလ့ေျင့်ောတွင် ပမန်မာ့ရေရပမ
သဘာေနှင့်ေိုေ်ညီမပီး နိုင်ငံတော အေင့်မီရစရေး
အတေွ ်စမီရံောငေ်ေွလ်ျေေ်ှ ိသေဲသ့ို ့အထူးပညာရေး
အစီအစဉ်နှင့် လူတိုင်းအေျုံးေင် ပညာရေးအစီအစဉ်
များပဖင့ ်နိငုင်သံားတစဦ်းတစရ်ယာေမ်ေျန ်ပညာသင်

ယူခွင့်ေေှိရေးေိုလည်း အရလးရပး ရောင်ေွေ်လျေေ်ှိ
ပါသည်။

တေ္ကသိလုမ်ျားတငွ ်ပညာေပေ်န်းေျငရ်ောင်းများ 
ရပါ်ထွန်းရေးေို ရောင်ေွေ်ရပးမပီး စည်းေမ်းေှိရသာ 
မျ ိုးချစ်စိတ်ေိှရသာ အခေ်အခဲနှင့်စိန်ရခါ်မှုများေုိ ေင်ေုိင် 
ရေျာလ်ွှားနိငုသ်ည့ ်စမွ်းေညပ်ပည့ေ်နလှုံးလသှည့ ်ပညာ 
တတ်များရပါများလာရစေန် ရလ့ေျင့်ပျ ိုးရထာင်ရပးလျေ် 
ေှပိါသည။် စမွ်းေညပ်ပည့ေ်ရသာ ရခတပ်ညာတတ ်လငူယ်
လူေွယ်များ ရပါ်ထွေ်လာရေးအတွေ် နိုင်ငံရတာ်သည် 
အမျ ိုးသားရေးတာေနတ်စေ်ပအ်ပဖစ် ရောင်ေွေ်ရနပါ 
သည်။ ရေျာင်းမှန်မှန်တေ်၊ စာမှန်မှန်ေျေ်စာရမးပဲွ
ရအာင်ရံုပဖင့် ပညာတတ်သည်ေု အပပည့ ်အေမေိနုိငုပ်ါ။ 
အရောင်းအေိုးအရကောင်းအေျ ိုး အမှားအမှန် ခွဲပခား
နုိင်မပီး လေ်ရတွ့နယ်ပယ်တွင် ဉာဏ်နငှ့ယ်ဉှေ်ာ ရအာင ်
ပမင်ရအာင် စွမ်းရောင်နုိင်မှသာ တေယ့်ပညာတတ်အစစ် 
ပဖစ်ပါမည်။ မိမိတို့ သင်ကေားတတ်ရပမာေ်ထားရသာ 
ပညာေပ်ေုိ တုိင်းေင်း သား ပပညသ်မူျား၊ လမူှုဘေတိုးတေ်
ရအာင ်စမွ်းရောငက်ေေမညပ်ဖစပ်ါသည။် တိငု်းေင်းသား 
ပပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ လမူှုစီးပွားဘေဖွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေး
နငှ့ ်ဘေစ်ုဖံွံ့မဖိုးတိုးတေရ်ေးတ့ုိအတွေ် ရန့စဉ်လူမှုဘေ
တွင် အသံုးချနုိင်မည့် အသေ်ရမွးေမ်းရေျာင်းပညာေပ်
များ ပိမုိရုလလ့ာသငယ်ကူေေပါမည။် မမိ၏ိမနှေ်နရ်သာ 
မျ ိုးချစ်စိတ်ပဖင့် အမျ ိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ပမင့်မားရအာင်
စမွ်းရောငန်ိငုက်ေေမညပ်ဖစမ်ပီး တစဦ်းနငှ့တ်စဦ်း အပပန ်
အလနှေ်င်းနှီးချစခ်ငမ်ပီး စတိေ်င်းရစတနာအမနှပ်ဖင့ ်ေညူီ
ရစာင့ရ်ေှာေတ်တသ်မူျား ပဖစလ်ာရစေန ်ကေိုးပမ်းကေေ
မည် ပဖစ်ပါသည်။

ပပည်ရထာင်စုသားတိုင်းေ ၂၀၂၁ ခုနှစ် (၁၀၁) နှစ် 
ရပမာေ် အမျ ို းသားရအာင်ပွဲရန့ ဦးတည်ချေ်များ ပဖစ ်
ရသာ -

(ေ) တိုင်းေင်းသားပပည်သူတစ်ေပ်လုံး ဘေ်စုံ
ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေး၊

( ခ ) ပပညရ်ထာငစ်တုစေ်န်းလုံး လမူှုစီးပွား ဖွံ့မဖိုး
တိုးတေရ်ေးအတေ်ွ ပညာအေင့ ်ပမငှ့တ်င ်
ရောင်ေွေ်ရေး၊

( ဂ )  မျ ို း ချ စ် စိ တ် ဓာ တ် ေို  အ ေ င်း ခံ သ ည့်  
ပပည်ရထာင်စုစိတ်ဓာတ် ထာေစဉ်ေှင်သန်
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ထေ်ပမေ်ရေး၊
(ဃ) တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေမငိမ်းချမ်းစွာပဖင့် တိငု်း 

ေင်းသားရပါင်းစု ံအတတူေ ွယဉှတ်ွရဲနထိငု်
ရေးတို့နှင့်အညီ အရလးထား ကေိုးစား 
ရောင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်ပါသည်။

တိငု်းေင်းသားပပညသ်မူျားအရနပဖင့ ်အမနိိငုင်ရံတာ်
ကေီးေိ ုအမနှတ်ေယ ်ချစပ်မတန်ိုးမပီး အချင်းချင်း သသံယ
စိတ်ေင်းေှင်းစွာပဖင့် အပပန်အလှန် ရလးစားညီညွတ်လျေ် 
အနာဂတ်နိုင်ငံရတာ်ကေီး ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် 
စိတ်ရောင်းရစတနာအပပည့် ဇွဲလုံ့လအပပည့်ပဖင့် အား 
သနွ်ခနွ်စိုေ ်ကေိုးပမ်းရောငေ်ေွက်ေေမည်ပဖစပ်ါသည။်

အချုပ်အားပဖင့် ဤသို့ထူးပခားရလးပမတ်လှသည့် 
အမျ ို းသားရအာင်ပွ ဲရန့အခါသမယ၌ “နိုင်ငံရတာ် 
သာယာေရပပာဖို ့ ၊ တိုင်းေင်းသားအားလုံး စည်းလုံး
ညီညွတ်စို့” ေူရသာ (၁၀၁)နှစ်ရပမာေ် အမျ ိုးသား
ရအာင်ပွဲရန့ရောင်ပုေ်နှင့်အညီ တိုင်းေင်းသားပပည်သူ
တစ်ေပ်လုံးေ ဘိုးဘွားအရမွပဖစ်ရသာ ပပည်ရထာင်စု 
နိငုင်ရံတာက်ေီးေိ ုအမျ ိုးသားရေးစတိဓ်ာတပ်ဖင့ ်အရလး 
ထား ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်မပီး ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင်
ရောငေ်ေွသ်ွားကေေန ်ရလးစားစွာ တိေုတ်နွ်းနှိုးရော်
အပ်ပါသည်။


