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အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်အံစိ�းရမ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရသိ� ့ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွသ�များအတကွ်

က �ညေီထာကပ့ံ်သည့ပ်စ �ညး်များ ေပးအပ်ြခငး်

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်သံအံမတ�်ကးီသည ် ရခိ�ငြ်ပညန်ယတ်ငွြ်ဖစ်ပာွးလျက�်�ိေသာ
ပဋပိက�များ၏ အကျိ�းဆကအ်ြဖစ် ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွသ�များအတကွ ်အ�ိ�ယိ�ိ�ငင် ံအစိ�းရ၏ က �ည ီ
ေထာကပ့ံ်သည့ ် ပစ �ညး်များအား ရခိ�ငြ်ပညန်ယအ်စိ�းရအဖဲွ�သိ�လ့�ေဲြပာငး်ေပးအပ်ခဲပ့ါသည။်
ထိ�သိ�လ့�ေဲြပာငး်ေပးအပ်သည့အ်ခမ်းအနားအား ၂၀၂၀ ခ���စ် ဇနန်ဝါရီလ (၂၁) ရကေ်နတ့ငွ ်စစ်
ေတ�ွမိ��၌ကျငး်ပခဲ�့ပီး ထိ�အခမ်းအနားသိ� ့ လ�မ�ဝနထ်မ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရး ��င့ြ်ပနလ်ညေ်နရာ
ချထားေရးဝန�်ကးီဌာန ြပညေ်ထာငစ်�ဝန�်ကးီ ေဒါကတ်ာဝငး်ြမတေ်အး၊ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ်
ဝန�်ကးီချ�ပ် ဦးညပီ�၊ လ�မ�ဝနထ်မ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရး��င့ြ်ပနလ်ညေ်နရာချထားေရးဝန�်ကးီဌာန
ဒ�တယိဝန�်ကးီ ဦးစိ�းေအာင ် ၊ရခိ�ငြ်ပညန်ယ ် လ�တေ်တာ်ဥက� ဌ ဦးစံေကျာ်လ� ��င့ ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ
ဆိ�ငရ်ာ အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်သံအံမတ�်ကးီ ��ရီ ေဆာ်ရဘ ်က�းမား တိ�တ့ကေ်ရာက ်ခဲပ့ါသည။် ထ ိ�က �ည ီ
ေထာကပ့ံ်သည့ပ်စ �ညး်များ၏တနဘ်ိ�းမ�ာ အေမရိကနေ်ဒ�လာ (၂၃၅၄၅၆) ြဖစ်�ပီး ဆန၊် ဆန်
ေခါကဆ်ွ၊ဲ Toor Dal, Chana Dal ပဲပ�ပ်ဆ၊ီ င��တသ်းီမ�န ့၊် န�ငွး်မ�န ့၊် နနံပံငမ်�န ့၊် က�မငး်မ�န ့၊်
ဆား��င့ ် တာေပ�လငစ်များစသည့ ် ပစ�ညး်အမျိ�းအစားများပါဝငသ်ည့ ် အထ�ပ်ေပါငး်
(၂၀၀၀၀) ြဖစ်ပါသည။်

၂။ ယခ�ကဲသ့ိ� ့ က �ညေီထာကပ့ံ်သည့ပ်စ �ညး်များ ေပးအပ်ြခငး်မ�ာ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ၏် လ�မ�စီးပာွး
ဖံွ� �ဖိ�း တိ�းတကေ်ရး အတကွ ် စ�ဆကမ်ြပတက်�ညေီထာကပံ်ရ့န ် အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်အံစိ�းရ၏
ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားထမဲ� အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည။်

၃။ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ၏်လ�မ�စီးပာွးဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကေ်ရးအတကွ ် အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်မံ� အက�အညမီျား
ေပးအပ်ရန ် ��စ်�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ နားလညမ်�စာခ�နလ်�ာတစ်ရပ်အား ၂၀၁၇ခ���စ် ဒဇီဘ�ာလတငွ်
လကမ်�တေ်ရးထိ�းခဲပ့ါသည။်ထိ�နားလညမ်�စာခ�နလ်�ာတငွ ် ပါဝငေ်သာအစီအစ�များမ�ာ
ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ စိကပ်ျိ�းေရး�ငဆ်က�်ယေ်သာေဆာငရ်ကခ်ျကမ်ျား၊ သးီ��ံင်



စိ�ကပ်ျိ�းေရးပညာ ဆက�်ယွမ်�ေလလ့ာသည့ပ်ညာ၊ လ�မ�အသိ�ကအ်ဝနး်တိ�းတကေ်ရးက�များ
အတကွ ် အေြခခအံေဆာက ် အအံ�များဖနတ်းီေပးြခငး်��င့ထ်ိ�က�များ��င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာ
သငတ်နး်များေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်တိ�ပ့ါဝငသ်ည။် အဆိ�ပါ နားလညမ်�စာခ�နလ်�ာတငွ ် အြခား
ေသာအေထာကအ်ပံမ့ျား ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်��င့အ်တ� တတံားငယမ်ျား တညေ်ဆာကြ်ခငး်
အတကွေ်ထာကပံ်ေ့ပးြခငး်၊ လမ်းများအဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်၊ အေသးစားလ�ပ်စစ်ထ�တလ်�ပ်ေရး
စီမံကနိး်များ၊ ဝငေ်ငရွမည့လ်�ပ်ငနး်များ၊သငတ်နး်ဌာနများတညေ်ဆာကေ်ပးြခငး်၊
ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ယ်�ေကျးမ�အေမအွ��စ်များ ထမ်ိးသမ်ိးြခငး်၊ အမျိ�းသမီးများအားလ�ပ်ပိ�ငခ်ငွ့်
ေပးြခငး်��င့ ်ကေလးသ�ငယမ်ျားြပ�စ�ပျိ�းေထာငး်ြခငး်များလညး် ပါဝငသ်ည။်

၄။ အထကပ်ါနားလညမ်�စာခ�နလ်�ာအရ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွသာွးရသ�များအတကွ ် အသင့ေ်နထိ�င�်ိ�င်
ေသာအမ်ိ(၂၅၀) တညေ်ဆာက�်ပီး ထိ�အမ်ိများအား ၂၀၁၉ခ���စ် ဇ�လိ�ငလ် (၉)ရကေ်နတ့ငွ်
ရခိ�ငြ်ပညန်ယအ်စိ�းရအဖဲွ�သိ�လ့�ေဲြပာငး် ေပးအပ်ခဲ�့ပီးြဖစ်ပါသည။် ထိ�သိ�အ့သင့ေ်နထိ�င�်ိ�င်
ေသာအမ်ိများေဆာကလ်�ပ်ြခငး်��င့ဆ်ကစ်ပ်သည့အ်ြခားေသာ စီမံကနိး် များြဖစ်သည့်
ပညာေရးဆိ�ငရ်ာ အေဆာကအ်အံ�များ ေဆာကလ်�ပ်ြခငး်၊ ဆိ�လာစနစ်��င့လ်�ပ်စစ်ြဖန ့ြ်ဖ�းြခငး်၊
ေရြဖန ့ြ်ဖ�းြခငး်၊မျိ�းေစသ့ိ�ေလ�ာင�ံ်�များေဆာကလ်�ပ် ေရး��င့ ် ဆကစ်ပ်ေသာ စီမံကနိး်များ၊
ေဆး�ံ�များမ�စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များ မီး�� ိ �ဖျကဆ်းီစကမ်ျား။ စကမ်�လယယ်ာက�းေြပာငး်ေရး၊
လမ်းများေဆာကလ်�ပ်ေရး��င့ ် ေကျာငး်ေပါငး် (၁၅) ေကျာငး်တငွ ် စာ�ကည့တ်ိ�ကမ်ျား��င့်
အေြခခအံေဆာကအ်အံ�များ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်များအားလညး် ယခ�အခါ ေလလ့ာသံ�းသပ်လ�က်
��ိ�ပီး အထကပ်ါနားလညမ်�စာခ�နလ်�ာအရ ယခ���စ်တငွ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကမ်ည်
ြဖစ်သည။်

၅။ အ�ိ�ယိ�ိ�ငင် ံ အစိ�းရသည ် ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိလ�ငယမ်ျားအလ�ပ်အကိ�ငမ်ျားစာွရ��ိ�ိ�ငရ်န်
အတကွ ် က�မ်းကျငမ်�ရ�ိ�ငရ်န ် အ�ိ�ယိ-ြမနမ်ာစကမ်�သငတ်နး်ေကျာငး်တခ�ကိ�ရခိ�ငြ်ပညန်ယ်
တငွ ် ဖွင့ရ်နအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေနပါေ�ကာငး် အသေိပးအပ်ပါ သည။်ထိ�ကဲသ့ိ�သ့ငတ်နး်ေကျာငး်
(၂) ခ�ကိ� ပခ�က� ���င့ြ်မငး်ြခတံိ�တ့ငွဖွ်င့လ်�စ်ေဆာငရွ်ကေ်န�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ၏ ေမတ� ာ ရပ်
ခခံျကအ်ရ ေနာကထ်ပ်သငတ်နး်ေကျာငး် (၂)ခ�ကိ�လညး် မံ�ရွာ��င့သ်ထံ�တိ�တ့ငွတ်ညေ်ဆာကေ်န
�ပီး မ�ကာမီ ဖွင့လ်�စ် ေဆာငရွ်ကေ်တာမ့ညြ်ဖစ်ပါသည။်

၆။ အကျိ�းသကေ်ရာကမ်�ြမင့မ်ားေသာလ�မ�အသိ�ကအ်ဝနး်ဖံွ� �ဖိ�းေရးစီမံကနိး်များ (ဖံွ� �ဖိ�းေရး
စီမံကနိး်ငယမ်ျားအစီ အစ�)အရ �ပီးခဲေ့သာဇွနလ်တငွ ်အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်အံစိ�းရသည ်စစ်ေတကွနွ်
ြပ�တာတက�သိ�လတ်ငွအ်သံ�းြပ�ရန ် အိ�ငတ် ီ ပစ�ညး်များ��င့လ်ယယ်ာစိ�ကပ်ျိ�းေရးက�တငွ်
အသံ�းြပ�ရနပ်စ�ညး်များ လ�ေဲြပာငး်ေပးအပ်ခဲပ့ါသည။် အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်သံည ် ယခငအ်ေစာပိ�ငး်
အချိန ် ကာလတငွလ်ညး် ရခိ�ငြ်ပညန်ယ ် စစ်ေတြွပညသ်�ေ့ဆး�ံ� �ကးီ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�များြမ�င့်
တင�်ိ�ငရ်န ်အတကွ ်ေဆးဘကဆ်ိ�ငရ်ာ ကရိိယာများလညး် ပံပိ့�းေပးခဲပ့ါသည။်

၇။ က �ည ီေထာကပ့ံ်သည့ပ်စ �ညး်များ လ�ေဲြပာငး်ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသိ�တ့ကေ်ရာကရ်န ်စစ်
ေတခွရီးစ�အတငွး် အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်သံအံမတ�်ကးီသည ် ရခိ�ငြ်ပညန်ယဝ်န�်ကးီချ�ပ်ဦးညပီ���င့်
ရခိ�ငြ်ပညန်ယလ်�တေ်တာ်ဥက� ဌ ဦးစံေကျာ်လ� (က �ည ီ ေထာကပံ်သည့ပ်စ �ညး်များက ိ�



ေသာရငး်��းီမ�များ၊ အ�ိ�ယိ��င့ရ်ခိ�ငတ်ိ� ့�ကား��ိြပညသ်�အချငး်ချငး်ဆကဆ်ေံရးများ��င့ ် အ�ိ�ယိ
�ိ�ငင်အံစိ�းရ၏ ရခိ�ငြ်ပညန်ယဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကေ်ရးအတကွြ်ဖစ်�ိ�ငသ်မ�ေသာ အက�အညမီျား
ေပးအပ်ရနက်တကိဝတြ်ပ�ပါေ�ကာငး် ေြပာ�ကားခဲပ့ါသည။် အထ�းြပ�ေြပာ�ကားခဲသ့ညမ်�ာ
အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်၏ံ ရခိ�ငြ်ပညန်ယတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကေ်နေသာ စီမံကနိး်များအား လံ�းမ�ာြပညသ်�များ
ေကာငး်ကျိ�းအတကွ ်အက�အညေီပးေရး စီမံကနိး်များသာြဖစ်�ပီး စီးပာွးေရးအကျိ�းအြမတမ်
ပါေ�ကာငး် ေြပာ�ကားခဲပ့ါသည။် ထိ�အြပင ် စီမံကနိး်များ၏ ပတဝ်န ့က်ျငလ်ံ�ြခ�ံေရးကိ�
ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး်သညလ်ညး် အလနွပ်င ် အေရး�ကးီေ�ကာငး် သအံမတ�်ကးီမ� ထည့သ်ငွး်
ေြပာ�ကားခဲပ့ါသည။်

၈။ အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်အံစိ�းရသည ် က�လားတန ် ဘကစံ်�သံ�းြဖတသ်နး် သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး
စီမံကနိး်၏ အစိတအ်ပိ�ငး်များ ြဖစ်ေသာ ရခိ�ငြ်ပညန်ယ၊်စစ်ေတ�ွမိ�� ��င့ခ်ျငး်ြပညန်ယ၊်ပလကဝ်
�မိ��တိ�တ့ငွ ် စစ်ေတဆွပ်ိကမ်း��င့ြ်ပညတ်ငွး်ေရေ�ကာငး်ပိ� ့ ေဆာငေ်ရးဆပ်ိကမ်း တိ�အ့ား
တညေ်ဆာက�်ပီးစီး�ပီြဖစ်သည။် ထိ�စစ်ေတဆွပ်ိကမ်း��င့ြ်ပညတ်ငွး်ေရေ�ကာငး်ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး
ဆပ်ိကမ်းတိ�အ့တကွ ်ေအာ်ပေရတာ��င့စီ်မံထမ်ိးသမ်ိးေရးေဆာငရွ်ကမ်ည့သ်�များအားေရွးချယ်
ထား�ပီးြဖစ်ကာ ဆပ်ိကမ်း သညမ်�ကာမီစတငလ်ညပ်တေ်ဆာငရွ်ကေ်တာမ့ညြ်ဖစ်သည။်
အထကပ်ါက�လားတနစီ်မံကနိး်သည ်ြပညန်ယ၏် စီးပာွးေရး ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကရ်နအ်က�အည ီရ��ိ
မညြ်ဖစ်�ပီး ြပညန်ယအ်တငွး်��ိေဒသခမံျားအတကွအ်ကျိ�း��ိေစမညြ်ဖစ်သည။် ထိ�အ့ြပင်
က�လားတနစီ်မံကနိး်၏ အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ ပလကဝ်မ� အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်၊ံ မီဇိ� ရမ်ြပည်
နယတ်ငွ�်�ိေသာ ဇိ�ရငပ်�သိ�လ့ညး် လမ်းေဖာကလ်�ပ်လ�က�်�ိပါသည။် ထိ�လမ်း�ပီးဆံ�းသာွးလ�င်
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံစစ်ေတ ွ ဆပ်ိကမ်းမ� အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်၊ံ မီဇိ�ရမ်ြပညန်ယသ်ိ� ့ ဆယသ်ယွသ်ာွးလာ�ိ�င�်ပီး
ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�င့အ်�ိ �ယိ�ိ�ငင်၏ံအေ���ေြမာကေ်ဒသတိ�က့�နသ်ယွေ်ရး��င့ ် စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်
များ ပိ�မိ� ေဆာငရွ်က�်ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်အံစိ�းရသညထ်ိ�လမ်းေဖာကလ်�ပ်မ�အား
ေဆာလျငစ်ာွ �ပီးစီးရနေ်မ�ာ်လင့လ်ျက�်�ိ�ပီး သကဆ်ိ�ငရ်ာဌာနများမ�လညး်က�ညေီဆာငရွ်က်
မညဟ်�ယံ��ကညပ်ါသည။် က�လားတနဘ်ကစံ်� သံ�းြဖတသ်နး် သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးစီမံကနိး်၏
စ�စ�ေပါငး်က�နက်ျ စရိတမ်�ာအေမရိ ကနေ်ဒ�လာ (၄၈၄)သနး်ခန ့ြ်ဖစ်�ပီး အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်အံစိ�းရ၏
�ိ�ငင်ြံခားတိ�ငြ်ပညမ်ျားတငွေ်ပးအပ်ေသာအက�အညေီပးေရးဆိ�ငရ်ာ စီမံကနိး်များတငွအ်�ကးီ
ဆံ�း ြဖစ်ပါသည။်

အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်သံ�ံံ� း ၊ ရနက်�န�်မိ��။

၂၀၂၀ခ���စ် ဇနန်ဝါရီလ (၂၁) ရက။်

*****


