
မြန်ြာနိုင်ငံနိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ ြဟာဗျူဟာစီြံချက်အား 

ထုတ်မြန်ပ ကညာသည့် အခြ်းအနား၊ 

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားြ ှနိုင်ငံဝ့န်ထြ်းြျား၏ ယုံ ကည်ချက်၊ ခံယူချက်နှင့် 

စိတ်ဓာတ်မြင့်ြား တက်ကကလာပစပရးအတွက် ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျားြှ 

သတ်ြှတ်ကျင့်သုံးသည့် နည်းလြ်းြျားကို ပလ့လာပဆွးပနွးမခင်းနှင့် 

မြည်သူ့ဝန်ထြ်းြျားအား လုြ်ငန်းခွင်တွင် စိတ်အားထက်သန် တက်ကကစွာမဖင့် 

ဝန်ပဆာင်ြှုပြးနိုင်ပရး လှုံ့ပဆာ်မြှင့တ်င်ပြးမခင်း အသိြညာြျှပဝြှုဖိုရြ် 
 

ပနမြည်ပတာ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ရက်ြှ ၁၂ရက် 
 

မြည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့  ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်တာဝင်းသိြ်း  

 မြက် ကားြည့် ြိန့်ခွန်း  
 

မြန်ြာနိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းအခွင့်အလြ်းြျား - အနာဂတ်အတွက်  

ကျွန်ုြ်တို့၏ ပြျှာ်ြှန်းချက် 
 

အားလုံးြဂဂလာြါခင်ဗျား၊ 
 

ယပန့ အခြ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက်ချီးမြှင့် ကြါပသာ နုိင်ငံပတာ်၏အတုိင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်၊ 

ေုတိယသြ္မတ၊ လွှတ်ပတာ်ဥက္ကဋ္ဌကကီးြျား၊ မြည်ပထာင်စုတရားသူကကီးချု ြ်၊ တြ်ြပတာ် 

ကာကွယ်ပရးဦးစီးချုြ်၊ မြည်ပထာင်စုဝန်ကကီးြျား၊ မြည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုြ်၊ 

တုိင်းပေသကကီး မြည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့ြှ ဝန်ကကီးချုြ်ြျားနှင့် ဝန်ကကီးြျား၊ လွှတ်ပတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ အဆင့မ်ြင့အ်ရာရှိကကီးြျား၊ သံအြတ်ကကီးြျား၊ ကုလသြဂ္ဂ 

အဖွဲ့အစည်းြျားြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ ဖွံ့ဖဖိုးြှုြိတ်ဖက်ြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ  

အဖဲွ့အစည်းြျား၊ အာဆီယံနုိင်ငံြျားြှ ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ မြန်ြာနုိင်ငံ အရြ်ဘက် 

လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ ဂုဏ်သပရရှိ ဧည့်သည်ပတာ်ြျားနှင် ့ တက်ပရာက် 

လာသြူျားအားလုံး  … 
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ြဂဂလာနံနက်ခင်းြါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သရင်း အပရးကကီးလှတဲ့ ေီအခြ်း 

အနားကကီးကို တက်ပရာက်ချီးမြှင့်ပြး ကတဲ့အတွက် အထူးြင် ပကျးဇူးတင်ရှိ 

ြါပ ကာင်း ဦးစာွြထြ ပမြာ ကားလိုြါတယ်။ 
 

နိုင်ငံပတာ်သြ္မတကကီးနှင့် နိုင်ငံပတာ်၏အတိုငြ်င်ခံြုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့  လြ်းညွှန် 

အားပြးြှုပအာက်ြှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ ြဟာဗျူဟာ 

စီြံချက်ကုိ ထုတ်မြန်ပ ကညာနိုင်တဲအ့တွက် မြည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အပနနဲ့ 

အထူးြဲ ဝြ်းပမြာက် ဂုဏယ်ူြိြါတယ်။ ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ကုိ ပရးဆွဲပနတဲ့ 

ကာလတစ်ပလျှာက်ြှာ နိုင်ငံပတာ်၏အတိငု်ြင်ခံြဂု္ဂိုလ်ရဲ့ ဦးပဆာင်ဦးရွက်ပြးြှု 

အားလုံးအတွက် အလွန်ြဲ ပကျးဇူးတငြ်ိြါတယ်။ ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ဟာ 

မြန်ြာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းကဏ္ဍကုိ ပခတြ်ီဆန်းသစ်ပစဖြီး “မြုမြင်ပမြာင်းလဲ” 

ပြးနုိင်လိြ့်ြယ်လို့ ကျွန်ပတာ်တို့ အခိုင်အြာယုံ ကည်ြါတယ်။ 
 

ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ကုိ တရားဝင် ထုတ်မြန်ပ ကညာလိုက်မခင်းအားမဖင့် 

ပနာင်လာြယ့် ပလးနှစ်တာကာလြှာ စီြံချက်ထဲြှာြါရှိတဲ့ လုြ်ပဆာင်ရန် 

အချက်ပတွကုိ အပကာင်အထည်ပဖာ်ဖို့နဲ့ ပြျှာ်ြှနး်ထားတဲ့ရလေ်ပတွ ဖြီးပမြာက် 

ပအာင်မြင်ပအာင်လုြ်ဖ့ုိ တာဝန်ရိှလာဖြီ မဖစ်ြါတယ်။ မြန်ြာမြည်သူပတွရဲ့ အကျိုး 

သယ်ြိုးနိုင်ဖို့နဲ့ ကျွန်ပတာ်တို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းပတွနဲ့ ကျွန်ပတာ်တို့ရဲ့ တိုင်းမြည် 

ပခတ်ြီဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဖ့ုိအတွက် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုကုိ ပဆာင်ရွက်ဖ့ုိ 

လိုအြ်ြါတယ်။ ကျွန်ပတာ်တို့ရဲ့ ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ထဲြှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်း 

အခန်းကဏ္ဍ ပခတ်ြီဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ပရး၊ စွြ်းပဆာင်ရည်မြည့်ဝပရး၊ ြွင့်လင်း 

မြင်သာြှုရှိပရးနဲ့ အားလုံးြါဝင်ပဆာင်ရွက်နိုင်ပရးအတွက် ပရးဆွဲထားြါတယ်။    
 

နိုင်ငံပတာ်အစိုးရ စတင်တာဝန်ယူချိန်ကစဖြီး ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ပရးနဲ့ မြည်သူ့ 

ဝန်ပဆာင်ြှုပတွ ပဆာင်ရွက်တဲ့ပနရာြှာ မြည်သူဗဟိုမြုတဲ့ နည်းလြ်းကို 
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အသံုးမြုဖ့ုိ တုိက်တွန်းအားပြးရင်း မြန်ြာမြည်သူပတွအတွက် ြုိြုိပကာင်းြွန်တ့ဲ 

ဝန်ပဆာင်ြှုပြးနိုင်ဖို့ ဦးစားပြးပဆာင်ရွက်ပနြါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံပတာ် 

အစိုးရဟာ မြည်သူပတွရဲ့ ယုံ ကည်ြှုကို ရရှိဖို့အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းကဏ္ဍြှာ 

စွြ်းပဆာင်ရည် ြိုြိုမြည့်ဝဖို့၊ ြိုြိုြွင့်လင်းမြင်သာြှုရှိဖို့နဲ့ ြိုြိုတာဝန်ခံယူြှုရှိဖို ့ 

လုိအြ်တယ်ဆုိတ့ဲ အချက်ပတွကုိ အပလးထားပဆာင်ရွက်ပြးရန် လုိအြ်ပ ကာင်းကုိ 

ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ကပနတစ်ဆင့် အ ကံမြုတုိက်တွန်းပြးသွားြှာ မဖစ်ြါတယ်။ 
 

မြန်ြာနိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုအတွက် ထားရှိတဲ့ အနာဂတ် 

ပြျှာ်ြှန်းချက်ဟာလည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းပတွရဲ့ အပရးကကီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို 

မြည်သူပတွ ယုံ ကည်အားထားရတဲ့သူြျားအပနနဲ့ ပြါ်လွင်ပစြှာ မဖစ်ြါတယ်။ 

အဲေီ ပြျှာ်ြှန်းချက် ဖြီးပမြာက်ပအာင်မြင်ဖ့ုိန့ဲ “မြည်သူလူထု ြါဝင်ပဆာင်ရွက်ြှုကုိ 

အားပြးမြှင့်တင်မခင်းနှင့် မြည်သူလူထု၏ယုံ ကည်ြှုကို ြိုြိုအားပကာင်းပစြည့် 

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်ညီပသာ၊ အရည်အချင်းအလိုက် ချီးမြှင့်ပမြှာက်စားြှုကို 

အပမခခံပသာ၊ အားလုံးြါဝင်ကာ ြဆိုင်းြတွတုံ ့ မြန် မဖည့်ဆည်းပြးပသာ 

နိုင်ငံဝ့န်ထြ်းကဏ္ဍ” ပြါ်ထွန်းလာနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်ပတာ်တို့အားလုံး လက်တဲွ 

ပဆာင်ရွက် ကရြှာ မဖစြ်ါတယ်။ 
 

ပလးစားအြ်ြါပသာ ေုတိယသြ္မတကကီးနှင့်တကွ ဧည့်သည်ပတာ်ကကီးြျားခင်ဗျား-  
 

ယပန့ ေီအခြ်းအနားကုိ တက်ပရာက်လာ ကသူပတွ အြျားစုဟာ ေီြဟာဗျူ ဟာ 

စီြံချက်ကုိ ပရးဆွဲတဲ့ပနရာြှာ ြါဝင်ခဲ့ ကသူပတွမဖစ်လို့ နိုင်ငံပတာ် ေုတိယသြ္မတ 

ဦးမြင့်ပဆွ တက်ပရာက်ချီးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပြးခ့ဲတ့ဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  သဂုတ်လြှာ ကျင်းြခ့ဲတ့ဲ 

ြထြအကကိြ် အ ကံမြုအလုြ်ရံုပဆွးပနွးြဲွကကီးကုိ အြှတ်ရ ကလိြ့်ြယ်လ့ုိ ကျွန်ပတာ် 

ယုံ ကည်ြါတယ်။ ေီအလုြ်ရု ံပဆွးပနွးြွ ဲဟာ ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်းပရးဆွဲြှု 
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လုြ်ငန်းစဉ်ကုိ အစြျိုးပြးခ့ဲဖြီး နုိင်င့ံဝန်ထြ်း မြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုဆုိင်ရာ အနာဂတ် 

ပြျှာ်ြှန်းချက်ကိုလည်း ချြှတ်ပြးနိုင်ခဲ့ြါတယ်။ ြထြအကကိြ် ပဆွးပနွးြွဲကကီး 

ဖြီးတ့ဲပနာက်ြှာ ပနာက်ထြ် အ ကံမြုအလုြ်ရံုပဆွးပနွးြဲွ (၄)ခုကုိ ပနမြည်ပတာ်န့ဲ 

တိုင်းပေသကကီး၊ မြည်နယ်ပတွြှာ ဆက်လက်ကျင်းြခဲ့ရာြှာ ကိုယ်စားလှယ် 

စုစုပြါင်း ၁၂,၀၀ ပကျာ် တက်ပရာက်ပဆွးပနွးခဲ့ ကဖြီး ြဟာဗျူဟာစီြံချက် 

ြူ ကြ်းကုိလည်း အကကိြ်ကကိြ် ပဆွးပနွးမြင်ဆင်ခ့ဲဖြီးတ့ဲပနာက်ြှာ ယပန့ ကျွန်ပတာ် 

တို့ဟာ ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ကကီးကို ထုတ်မြန်ပ ကညာနိုင်တာ မဖစ်ြါတယ်။ 

တိုင်းပေသကကီးနဲ့ မြည်နယ်ပတွြှာ ကျင်းြခဲ့တဲ့ အ ကံမြုပဆွးပနွးြွဲပတွြှာ 

ကုိယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ ပေသပတွလည်း ြါဝင်ပဆွးပနးွခဲ့ ကတာမဖစ်လို့ ကျွန်ပတာ် 

တ့ုိဟာ မြန်ြာနုိင်ငံတစ်ဝန်းြှ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းစီြံခန့်ခဲွြှုဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်ပတွအပြါ် 

ကိုင်တွယ်ပဆာင်ရွက်ရာြှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ပတွကိုလည်း သိရှိ 

ပလ့လာခွင့် ရခ့ဲြါတယ်။    

 

ယခုအခါ မြန်ြာနိုင်ငံြှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုနဲ့ ြတ်သက်ဖြီး 

ရှင်းလင်းတိကျတ့ဲ အနာဂတ်ပြျှာ်ြှန်းချက် တစ်ရြ်ရိှပနဖြီမဖစ်သလုိ ပနာင်လာြယ့်  

ပလးနှစ်တာကာလအတွင်းြှာ ကျွန်ပတာ်တို့ကို လြ်းညွှန်ပြးြယ့် လက်ပတွ့  

အပကာင်အထည်ပဖာ်လုြ်ပဆာင်နုိင်တ့ဲ အစီအစဉ်တစ်ရြ်လည်း ရိှပနဖြီမဖစ်ြါတယ်။  

 

မြန်ြာမြည်သူပတွဟာလည်း အပမြာင်းအလဲကုိ လုိလားပန ကတာကုိ အားလံုး 

အသိဘဲ မဖစ်ြါတယ်။ မြည်သူပတွ လိုလားပတာင့်တပနတဲ့ အပမြာင်းအလဲကို 

ပဖာပ်ဆာင်နိုင်ဖို့အတွက် ေီနိုင်ငံ့ဝန်ထြ်း မြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ ြဟာဗျူဟာ 

စီြံချက်ဟာ ကျွန်ပတာ်တ့ုိအတွက် နည်းလြ်းတစ်ခုအပနန့ဲ အပထာက်အကူမြုြှာ 

မဖစ်ဖြီး မြန်ြာနိုင်ငံြှာ မဖစ်ပြါ်ပမြာင်းလဲပနတဲ့ အသွင်ကူးပမြာင်းြှုရဲ့ အကျိုး 
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ပကျးဇူးပတွကုိ မြည်ပထာင်စုကကီးြှာ ြီှတင်းပနထုိင်ပန ကတ့ဲ မြည်သူပတွအားလံုး 

ရရိှခံစားနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အပထာက်အကူမြုြှာ မဖစ်ြါတယ်။  

 

မြည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ဟာ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျားအား စီြံခန့်ခဲွြှုဆိုင်ရာ 

သင်တန်းြျား ဖွင့်လှစ်ပလ့ကျင့်ပြးမခင်း (Management Training Approach) န့ဲ 

ြညာပရးဆိုင်ရာ သင်တနး်ြျား ဖွင့်လှစ်ပြးမခင်း (Educational Approach) 

တို ့ကို အရှိန်အဟုန်နဲ ့ ပဆာင်ရွက်လျက်ရှ ိြါတယ်။ ေါ့အမြင် အဆင့်မြင် ့ 

အရာရှိကကီးြျားအတွက် စီြံအုြ်ချုြ်ြှုဆိုင်ရာ ပခါင်းပဆာင်ြှုစွြ်းရည်ဖွံ့ဖဖိုး 

တုိးတက်ပရးဆုိင်ရာအစီအစဉ် (Senior and Executive Leadership Systems 

for Myanmar) ပရးဆဲွဖ့ုိအတွက် အလုြ်ရံုပဆွးပနွးြဲွ (၂)ကကိြ် ကျင်းြမြုလုြ်ခ့ဲဖြီး 

ရရိှလာတဲ့ (ြူ ကြ်း)နဲ့ စြလ်ျဉ်းဖြီး မြည်ြြညာရှင်၊ ဝန်ကကီးဌာနနဲ့ အဖွဲ့အစည်း 

ြျားြှ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်ြျားနဲ့ ပတွ့ဆုံပဆွးပနွးဖြီး အ ကံမြုချက်ြျားရယူမခင်း၊ 

မြည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥြပေ၊ နည်းဥြပေြျား၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းဥြပေ၊ 

နည်းဥြပေြျားြါ မြဋ္ဌာနး်ချက်ြျားကုိ မြန်လည်သံုးသြ်မခင်း (Civil Service 

Regulations and Procedural Review) နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းြျားအတွက် 

လုြ်ငန်းကျွြ်းကျင်ြှု အရညအ်ပသွးသတ်ြှတ်ချက်ြူပဘာင် - Civil Service 

Competency Framework ကုိလည်း ပရးဆွဲမခင်းတို့ကို မြည်ြကျွြ်းကျင် 

ြညာရှင်၊ မြည်တွင်းြှ ကျွြ်းကျင်ြညာရှင်ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် မြည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ြှ 

တာဝန်ရှိသူြျား ြူးပြါငး်ပဆာင်ရွက်မခင်းြျားကုိ ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါတယ်။  

 

ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ပရးဆွဲတဲ့ လုြ်ငန်းစဉ်ြှာ မြည်သူဗဟိုမြုြှုဆိုင်ရာ 

အပမခခံြူပတွမဖစ်တ့ဲ လူထုြါဝင်ပဆာင်ရွက်ြှု၊ တုိင်ြင်ပဆွးပနွးြှုန့ဲ ြွင့်လင်းမြင်သာ 

ရိှြှုပတွကုိ အမြည့်အဝ လုိက်နာကျင့်သံုး ပရးဆဲွခ့ဲြါတယ်။ ေါ့အမြင် ြဟာဗျူဟာ 
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စီြံချက်ကို ပရးဆွဲတဲ့ပနရာြှာ အ ကံမြုချက်ပတွကို ြိုဖြီး ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့် 

ရရိှနုိင်ဖ့ုိန့ဲ မြည်သူပတွကုိ တုိင်ြင်ပဆွးပနွးြှုလည်း မြုနုိင်ဖ့ုိအတွက် မြည်ပထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖဲွ့ကပန ဦးပဆာင်ဦးရွက်မြုခ့ဲတ့ဲ လူထုတုိင်ြင်ပဆွးပနွးြှုပတွအပ ကာင်း 

အနည်းငယ် တင်မြခွင့်မြုပစလိုြါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧဖြီလအတွင်းြှာ ြဟာ 

ဗျူဟာစီြံကိန်းရဲ့ ပြျှာ်ြှန်းရလေ်ပတွနဲ့ လုြ်ပဆာင်ရြယ့် လုြ်ငန်းပတွကို 

မြည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ရဲ့ Website ြျားြှာ လည်းပကာင်း၊ Facebook Account 

ဖွင့်၍လည်းပကာင်း ြွင့်လင်းမြင်သာြှုရိှပစရန် ပ ကညာပြးခ့ဲြါတယ်။ လူြှုြီေီယာန့ဲ 

သြာရုိးကျြီေီယာပတွကုိ အသံုးမြုဖြီး ေီလုြ်ငန်းစဉ်အပ ကာင်း မြည်သူလူထုသိရိှဖ့ုိ 

ပဆာင်ရွက်ခ့ဲသလုိ ြုိြုိကျယ်မြန့်တ့ဲ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူ အြျို းြျို းသူြျားထံြှလည်း 

တ့ံုမြန်အ ကံမြုြှုပတွရရိှနုိင်ဖ့ုိ ပဆာင်ရွက်ခ့ဲြါတယ်။ ေီလုြ်ပဆာင်ချက်ဟာလည်း 

ြူဝါေပရးဆွဲြှုပတွြှာ အစိးုရရဲ့ လူထုနဲ့ြူးပြါင်းညှိနှိုင်းပဆာင်ရွက်လိုြှုကုိ ထြ်ြံ 

မြသပနတဲ့ သက်ပသအပထာက်အထားတစ်ခုြ ဲမဖစ်ြါတယ်။  

 

ပလးစားအြ်ြါပသာ ေုတိယသြ္မတကကီးနှင့်တကွ ဧည့်သည်ပတာ်ကကီးြျားခင်ဗျား-  

 

ပခတ်နှင့်အညီမဖစ်တဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းပတွဟာ မြည်သူပတွ အြှန်တကယ် 

ဘာကိုလိုချင်တယ်၊ ဘာကိုလိုအြ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်သိရှိဖို့နဲ့ ဝန်ပဆာင်ြှု 

ပတွကို ဘယ်လိုထိထိပရာက်ပရာက် ပဆာင်ရွက်ပြးရြယ်ဆိုတာကို မြည်သူ့ 

ဝန်ပဆာင်ြှုပတွကပနတစ်ဆင့် ပလ့လာဆန်းစစ်ဖို့ အပရးကကီးြါတယ်။ ေီ့အမြင် 

ကျွန်ပတာ်တို့ဟာ မြည်သူပတွရဲ့အသံကို နားပထာင်ဖြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းပတွနဲ့ 

စြလ်ျဉ်းတဲ့ မြည်သူပတွရဲ့ အမြင်ပတွ၊ ရှုပထာင့်ပတွကုိ အသံုးမြုဖြီး နိုင်ငံ့ဝနထ်ြ်း 

စွြ်းပဆာင်ရည်န့ဲ အုြ်ချုြ်ပရးအဖဲွ့အစည်းပတွန့ဲ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းပတွအပြါ် မြည်သူ 

ပတွရဲ့  ယုံ ကည်ြှုအဆင်ပ့တွကုိ ပလ့လာဆန်းစစ်သွားရန် စီစဉ်ပဆာင်ရကွ်လျက် 

ရှိြါတယ်။  
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မြည်သူပတွရဲ့ သပဘာထားအမြင်နဲ့ အုြ်ချုြ်ပရးအဖွဲ့အစည်းပတွပြါ်ြှာ 

မြည်သူပတွရဲ့ ယုံ ကည်ြှုကို ပလ့လာဆန်းစစ်ဖို ့အတွက် စစ်တြ်းတစ်ခုကို 

ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့် လုြ်ဖ့ုိဆုိတ့ဲ ကျွန်ပတာ်တ့ုိရဲ့ ကတိကဝတ်ကုိ ကျွန်ပတာ့်အပနန့ဲ 

ဂုဏ်ယူစွာ ထြ်ပလာင်းအတည်မြုြါတယ်။ အဲေီစစ်တြ်းရဲ့ ရလေ်ပတွကပန မြ မုြင်ဖ့ုိ၊ 

ပမြာင်းလဲဖ့ုိ လုိအြ်ချက်ပတွကုိ ြုိဖြီးနားလည်နုိင်ြှာမဖစ်သလုိ ပနာက်ြုိင်းရရိှလာတ့ဲ 

တိုးတက်ြှုပတွကို နှိုင်းယှဉ်တိုင်းတာနိုင်ဖို့အတွက် အပမခခံကိုလည်း ရရှိပစြှာ 

မဖစ်ြါတယ်။ ေီစစ်တြ်းဟာ အုြ်ချုြ်ပရးစနစ်အတွင်းြှာရိှတ့ဲ ပမဖာင့်ြတ်သြာဓိရိှြှု၊ 

ခွဲမခားဆက်ဆံမခင်းကင်းြှုနဲ့ တရားြျှတြှုတို့နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ 

ကိစ္စရြ်ပတွနဲ့ စြ်လျဉ်းဖြီး မြည်သူပတွအပနနဲ့ အ ကံမြုချက်ပတွ ပြးနိုင်ြယ့် 

အခွင့်အလြ်းတစ်ခုလည်း မဖစ်ြါလိြ့်ြယ်။ စစ်တြ်းရလေ်ပတွကို အသုံးမြုဖြီး 

ကျွန်ပတာ်တ့ုိရဲ့ အုြ်ချုြ်ပရးအဖဲွ့အစည်းပတွအပြါ် ယံု ကည်ြှုအဆင့်ကုိ တုိင်းတာ 

နုိင်ြှာမဖစ်ဖြီး ယံု ကည်ြှုပလျာ့နည်းပနတာပတွကုိ ပတွ့ရိှရရင် ပမဖရှင်းနုိင်ဖ့ုိအတွက် 

ြဟာဗျူ ဟာစီြံချက်ကုိ လုိအြ်သလုိ မြင်ဆင်ညိှနှိုင်းနုိင်ြှာ မဖစ်ြါတယ်။  ေီစစ်တြ်းကုိ 

ပဆာင်ရွက်ဖ့ုိအတွက် ကျွန်ပတာ်တ့ုိရဲ့ ြိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းမဖစ်တ့ဲ UNDP န့ဲ အတူ 

စစ်တြး်ြုံစံ မြင်ဆင်ြှုပတွကုိ စတငမ်ြုလုြ်ပနဖြီ မဖစ်ြါတယ်။ နုိင်ငံပတာ် အစုိးရ 

ကလည်း အစုိးရအဖဲွ့အစည်းအသီးသီးန့ဲ မြန်ြာနုိင်ငံ အရြ်ဘက် အဖဲွ့အစည်းြျား 

ကုိယ်စားမြုြါဝင်တ့ဲ လြ်းညွှန်ကကီး ကြ်ြှုပကာ်ြတီကုိ ဖဲွ့စည်းပြးဖြီး မဖစ်ြါတယ်။ 

  

ြဟာဗျူဟာစီြံချက်ကို အဖြီးသတ်ပရးဆွဲဖြီး ေီကပန့ ထုတ်မြန်ပ ကညာ 

နိုင်ဖို့အတွက် အြျားကကီးအားထုတ် လုြ်ပဆာင်ခဲ့ရတာ မဖစ်ြါတယ်။ ကျွန်ပတာ့် 

အပနန့ဲ အ ကံမြုပဆွးပနွးြဲွပတွြှာ တက်တက်ကကကက ြါဝင်ပဆွးပနွးပြးခ့ဲ ကတ့ဲ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းြျား၊ ပရွးပကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်ပတာ်ကကီးြျားနဲ့ အရြ်ဘက်လူြှု 

အဖဲွ့အစည်း ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ အ ကံမြုချက်ပတွ ပြးခ့ဲ ကတ့ဲ ြိဘမြည်သူြျား 
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အားလံုးကုိ အထူးြင်ပကျးဇူးတင်ရိှြါပ ကာင်း ပမြာ ကားလုိြါတယ်။ မြည်ပထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖဲွ့ရဲ့ ြိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းမဖစ်တ့ဲ 

ကုလသြဂ္ဂဖံွ့ဖဖိုးြှုအစီအစဉ်(UNDP) ကိုလည်း ယင်းတို ့၏ 

ကကိုးြြ်းအားထုတ်ြှုပတွနဲ့ နည်းြညာ အ ကံဉာဏ်၊ အကူအညီပတွအတွက် 

အထူးြင်ပကျးဇူးတင်ရိှြါတယ်။  

 

နိဂုံးချုြ်အပနနဲ့ ကျွန်ပတာ်တို့ရဲ့ အုြ်ချုြ်ပရးရဲ့  ပြာင်းနှင်အားပတွမဖစ်တဲ့ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းပတွရဲ့ တိုင်းမြည်အကျိုးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး သယ်ြိုးထြ်းရွက် 

လို ကတယ်ဆိုတာ ကျွန်ပတာ်တို့ ပကာင်းပကာင်းကကီး သိြါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြှာ 

ပဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ၊ အရည်အချင်းအလိုက် ချီးမြှင့်ပမြှာက်စားြှုနဲ့ 

တန်းတူညီြျှအခွင့်အပရးြျားဆိုင်ရာ သပဘာထားအမြင်စစ်တြ်းြှာ စစ်တြ်း 

ပမဖဆိုသူပတွရဲ့ အြျားစုဟာ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်း မဖစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူ ကတာကို 

ပတွ့ရိှရသလုိ မြည်သ့ူဝန်ပဆာင်ြှုပတွ တုိးတက်ဖ့ုိအတွက် ြါဝင်ကူညီ ပဆာင်ရွက် 

လိုစိတ်ရှိ ကတာကို ပတွ့ရြါတယ်။ ေီြဟာဗျူဟာစီြံချက်ကကီးကို အပကာင် 

အထည်ပဖာ်ဖို့အတွက် အဲေီစံတန်ဖိုးပတွ၊ အဲေီလို နှစ်မြှုြ်လုြ်ကုိင်လိုြှုပတွကုိ 

ကျွန်ပတာ်တို့ အားထား ကရြှာ မဖစ်ြါတယ်။ 

 

မြန်ြာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းပတွဟာ မြည်သူပတွနဲ့ ပန့စဉ်ထိပတွ့ ပန ကတဲ့ 

နိုင်ငံပတာ်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပတွြဲ မဖစ်ြါတယ်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းပတွရဲ့ 

လုြ်ပဆာင်ချက်ပတွ၊ ပရွးချယ်ြှုပတွ၊ စိတ်အားထက်သန် မြတ်နုိးြှုပတွကသာလျှင် 

မြည်သူပတွရဲ့ ယံု ကည်ြှုကုိ မြန်လည်ရယူပြးနုိင်ြှာ မဖစ်ြါတယ်။ မြည်သူပတွရဲ့ 

ဘဝကုိ တိးုတက်ပစနိုင်ြှာ မဖစ်ြါတယ်။ ကျွန်ပတာ်တို့ရဲ့  နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းကဏ္ဍကို 

ြိုြိုအားပကာင်းလာပအာင် တည်ပဆာက်ဖြီး  တိုင်းပေသကကီးအားလုံး၊ မြည်နယ်  



9 

 

အားလုံး၊ ဖြို့ကကီး ဖြို့ငယ်အားလုံးနဲ့ ပကျးရွာတိုင်းြှာရှိတဲ့ မြည်သူအားလုံးရဲ့ 

ပန့စဉ်ဘ၀ တုိးတက်ြှုအကျိုးပကျးဇူးပတွကုိ ရရိှခံစားပစနုိင်ြှာ မဖစ်ြါတယ်ဆုိတာ 

ပမြာ ကားရင်း နိဂုံးချုြ်ြါတယ်။  

 

 

 

အားလုံးကို ပကျးဇူးတငြ်ါတယ်။  

 


