
အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားရက ်မ ှင် 

အရ ြေြေံရလေ့ကျငေ့်ရ ားသင်တန်ားအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၀) 

ဖွငေ့်ပွွဲအြေမ်ားအန ားတွင် ရ ပကက ားြေွဲေ့ရသ  ရက ်မ ှငအ်တွင်ားရ ားမှ ား၏ အမှ စက ား  

 

 ယရနေ့ အြေမ်ားအန ားသိိုေ့ ကကွရ  ကလ် ကကတွဲေ့ ရက ်မ ှင်အဖွွဲွဲ့ဝင်မျ ား၊ ရက ်မ ှင်ရံိုားနှငေ့် 

 ပည်ရထ ငစ်ို  ထ ားဝန်အဖွွဲွဲ့တိိုေ့မ ှ ညွှန်ကက ားရ ားမှ ားြေျျုပ်မျ ားနှငေ့ ် ဒိုတိယညွှန်ကက ားရ ားမှ ားြေျျုပ်၊ 

ဦားစ ားဌ နအသ ားသ ားမှ အ  ထမ်ား အမှုထမာ်းမျ ား အ ားလံိုားနှငေ့ ် ရက ်မ ှငရ်ံိုား ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ဖစ် 

တ ဝန်ထမ်ားရ  ငက်ကရတ ေ့မညေ့် သငတ်န်ားသ ား/ သငတ်န်ားသ  မျ ားအ ားလံိုား နှစ်သစ်မှ  မဂဂလ  

အရပေါငာ်းနှငေ့် ပညေ့်စံိုပေါရစလိိုေ့ ရ ှားဦားစွ  နှုတ်ြေွန်ား  က်သအပ်ပေါတယ်။ 

 ယရနေ့ဖွငေ့်လစှ်တွဲေ့ သင်တန်ားဖွငေ့်ပွွဲကရတ ေ့ ရက မ် ှင ်ွဲွဲ့ ဦားစ ားဌ နအသ ားသ ားမှ  ဒိုတိယ 

စံိုစမ်ားရ ားမှ ား၊ လက်ရထ ကစ်ံိုစမ်ားရ ားမှ ားနှငေ့် ဒိုတိယလက်ရထ က် ဦားစ ားမှ ားမျ ားအ ဖစ် တ ဝန်ယ  

ထမာ်းရ  ငက်ကဖိိုေ့ ရ  ားြေျယ်ြေနေ့်အပ် ြေင်ားြေံ သညေ့် အမှုထမ်ားမျ ားအတွက် ဖွငေ့်လှစ်ရပားတွဲေ့ 

အရ ြေြေံသငတ်န်ား ဖစ်တွဲေ့အတွက် ရက ်မ ှင ်နှငေ့ ်ရက ်မ ှင်ရံိုားအတွက် အန ဂတ်လိုပ်ငန်ားတ ဝန်မျ ား 

ထမာ်းရ  ငန်ိိုင ်န် အ ားသစ်ရလ င်ားရပားတွဲေ့ ရနေ့သစ်တစ်ရနေ့လည်ား  ဖစ်ပေါတယ်။ ဒ လိိုမဂဂလ  ှိတွဲေ့ 

ရနေ့မှ  ရက ်မ ှငဥ်ကကဋ္ဌကိိုယ်စ ား သငတ်န်ားဖွငေ့်အမှ စက ား ရ ပ ကက ားြေွငေ့် တွဲေ့ အတွက်ရကက ငေ့် 

မျ ားစွ ဂိုဏ်ယ  ဝမ်ားရ မ က်မိရကက ငာ်း ရ ပ ကက ားလိိုပေါတယ်။  

 သငတ်န်ားသ ားမျ ားအရန ဖငေ့် မကက ြေင်က လအတွင်ားမှ  နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ဖစ် 

လည်ားရက ငာ်း၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားရက ်မ ှင် ွဲွဲ့ ရက မ် ှင်ရံိုား ဝန်ထမ်ားမျ ားအ ဖစ် 

လည်ားရက ငာ်း တ ဝန်ထမ်ားရ  ငက်က ရတ ေ့မှ   ဖစ်တွဲေ့ အတွက် နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမ်ားနှငေ့် ရက ်မ ှငရ်ံိုား 

ဝန်ထမ်ားတိိုေ့ ွဲွဲ့ အရ ားပေါမှု၊ ဂိုဏ်သိကခ  ှိမှု အြေန်ား ကဏ္ဍမျ ားကိို အနည်ားငယ် ှငာ်း ပလိိုပေါတယ်။  

 နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမာ်း ိိုတ  နိိုငင်ရံတ ်၏မ ဝေါဒနှငေ့် အစ အမံမျ ားကိို လက်ရတွွဲ့လိုပ်ကိိုင် 

အရက င်အထည်ရဖ ် ရ  င ် က်ရနကက သ မျ ား  ဖစ်ပေါတယ်။ နိိုငင်ရံတ တ်ိိုားတက်ရအ င် 

တည်ရ  က်ရ ားမှ  တွန်ားအ ားရပား ရမ င်ားနှင် နိိုငသ်ညေ့ ် အင်အ ားတစ် ပ်လည်ား  ဖစ်ပေါတယ်။ 

နိိုငင်ရံတ န်ှငေ့်  ပည်သ မျ ားအကက ား ယံိုကကည်မှု တည်ရ  က်  မှ  အြေ  ကျသ မျ ား ဖစ်ပေါတယ်။ 

နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမ်ား မျ ား၏ ရိိုားရ ဖ ငေ့်မှု၊ တ ဝန်ြေံမှု၊ တ ဝန်ယ မှုနွဲေ့ ပွငေ့်လင်ား မင်သ မှုတိိုေ့ကိို တိိုားတက် 

ရစ ြေငာ်းသည် နိိုငင်ရံတ န်ှငေ့်  ပည်သ မျ ားအကက ား ယံိုကကည်မှုကိို တိိုားပွ ား ရစပေါတယ်။ ဒေါ ေ့အ ပင် 

နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမ်ားမျ ားသည် အစိိုား နှငေ့ ်ပည်သ မျ ား အကက ား ကက ားြေံ က်သွယ် ရပားသ မျ ား ဖစ်သည်နှငေ့် 

အည  လ ထို၏အသံမျ ားကိို မ ဝေါဒြေျမှတ်သညေ့် ပိုဂ္ိျုလမ်ျ ားသိ ှိရအ င် ပိိုေ့ရ  ငရ်ပားနိိုင်တွဲေ့ 

လမာ်းရကက ငာ်း တစ်ြေိုလည်ား ဖစ်ပေါတယ်။  

၁၀-၂-၂၀၂၀ 
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 ထိိုေ့အ ပင ်  ပည်သ မျ ားပိိုင် ိိုင်သညေ့် နိိုင်ငံေ့ဘဏ္ဍ နှငေ့် အ ငာ်းအ မစ်မျ ားကိို  အထိရ  က ်ံိုား 

နှင်ေ့ ဘက်လိိုက်မှု အကင်ား ံိုား နညာ်းလမ်ား ဖင်ေ့ အသံိုား ပျု န်၊ လ ထိုမှ ယံိုကကည်အပ်နှံြေံ သ မျ ား 

 ဖစ်ပေါတယ်။  ဒေါရကက ငေ့် နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမ်ားမျ ားသည် အစိိုား ၏ ရက င်ားမွန်ရသ  အိုပ်ြေျျုပ်ရ ားလိုပ်ငန်ားစဉ် 

တွင် ရ တိိုအတွက် လည်ားရက င်ား ရ  ှည်အတွက်လည်ားရက ငာ်း အလွန်အရ ားကက ားတွဲေ့ 

အြေန်ားကဏ္ဍ မှ  ပေါဝင်သ မျ ား  ဖစ်ပေါတယ်။  

 အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ား တ ဝန်ထမ်ားရ  ငက်ကမညေ့် ရက မ် ှငရ်ံိုား ဝန်ထမ်ားမျ ား၏ 

အြေန်ားကဏ္ဍကိို မရ ပ ကက ားမ  ပထမ ံိုား အဂတိလိိုက်စ ားမှု၏ သရဘ သဘ ဝမျ ားနွဲေ့ 

၎င်ား ွဲွဲ့အကျျိုား က်မျ ားကိို ရ ပ ကက ားလိိုပေါတယ်။ 

 အဂတိလိိုက်စ ားမှု ိိုသည်မှ  မိမိအကျျိုားအ မတ်အတွက် အပ်နှင်ားထ ားတွဲေ့ အ ဏ ကိို 

အလွွဲသံိုားစ ား ပျုလိုပ် ြေငာ်းဟ  အဂတိလိိုက်စ ားမှုဟို သတ်မှတ်ထ ားပပ ား အဂတိလိိုက်စ ားမှု၏ 

အနတ  ယ် ှိသညေ့် သက်ရ  ကမ်ှုမျ ားကိို ရလေ့လ   မှ  ကမဘ တဝှမ်ား အဂတိလိိုက်စ ားမှုရကက ငေ့် 

ကိုန်ကျစ ိတ်ဟ  နှစ်စဉ် ကမဘ ေ့ဂျ  ဒ ပ  ွဲွဲ့  ၅   ြေိိုင်နှုန်ားရကျ  ် အရမ ိကန်ရဒေါ်လ  ၂ ဒဿမ ၆ 

ထ  လျံနွဲေ့ည မျှပပ ား နှစ်စဉ် လ ဘ်ရပားမှုရငမွျ ားဟ  အရမ ိကန်ရဒေါ်လ  ၁ ထ  လျံ အထိ 

 ှိရနရကက င်ား၊ အ ပည် ပည် ိိုင်  ပွငေ့်လငာ်း မင်သ မှုအဖွွဲွဲ့(TI)က ရထ က် ပထ ားတ  ှိပေါတယ်။  

 အဂတိလိိုက်စ ားမှုဟ  လ ူ့အဖွွဲွဲ့အစည်ားကိို မတည်မပငိမ် ဖစ်ရစပပ ား တ  ားဥပရဒစိိုားမိိုားရ ား 

ကိိုလည်ား အနတ  ယ် ှိရစပေါတယ်။ အဂတိလိိုက်စ ားမှုဟ  အင်စတ ကျ ား ှင်ားမျ ားနှငေ့် ဒ မိိုကရ စ  

တန်ဖိိုားမျ ားကိို လိှုက်စ ားပပ ား အ ားနည်ားပျက်သိုန်ား သွ ားရစရသ  အ   ဖစ်ပေါတယ်။ အဂတိလိို 

က်စ ားမှုအတိိုငာ်းအတ  ွဲွဲ့ ကျယ် ပနေ့ပ်ံို ကိိုကကညေ့်ပေါက ကရလားတစ်ရယ က် စတငရ်မွားဖွ ား ြေငာ်းမှစပပ ား 

ရကျ ငာ်းထ ား ြေငာ်း၊ အလိုပ်အကိိုငအ်ြေွငေ့်အလမာ်းမျ ား ှ ရဖွ ြေင်ား၊ ရနေ့စဉ်ဘဝ လိုပ်ကိိုင်လိုပ်ရ  င်မှု 

မျ ားအလယ်၊ ရန က် ံိုား ဘဝနိဂံိုားအ ံိုားအထိ အဂတိလိိုက်စ ားမှုမျ ားနှငေ့် မကငာ်း ကက သညေ့် 

အရ ြေအရနမျ ားကိို ရတွွဲ့ ှိရန ပေါတယ်။  

 အွဲေ့ဒ လိို အမျ ား ပည်သ အကျျိုားစ ားပွ ား ထိြေိိုကရ်နမှုမျ ားကိို ရစ ငေ့်ကကပ် က ကွယ်ရပား 

နိိုင ်န်အတွက် ကမဘ နိိုငင်အံသ ားသ ားမှ  အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက် ဖျက်ရ ားရက ်မ ှင်ကွဲေ့သိိုေ့ 

ရစ ငေ့်ကကပ်ထိန်ားသိမ်ားရ ား အဖွွဲွဲ့အစညာ်းမျ ား ဖွွဲွဲ့စည်ားပပ ား ရ  င ် က်လျက် ှိ  မှ   မန်မ နိိုင်ငံ 

အရန ဖငေ့်လည်ား ၂၀၁၃ ြေိုနှစ်မှ   ပဋ္ဌ န်ားြေွဲေ့ တွဲေ့ အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားဥပရဒနှငေ့်အည  
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အဂတိလိိုက်စ ားမှု တိိုက် ဖျက်ရ ား ရက ်မ ှင်နှငေ့ ် ရက ်မ ှငရ်ံိုားကိို ဖွွဲွဲ့စည်ားပပ ား အမျ ား ပည်သ  

နစ်န မှုမျ ားအ ား ဥပရဒနှငေ့အ်ည  အမှန်တ  ားနှငေ့် တ  ားမျှတမှုကိို  ှိ န် ရဖ ရ်  ငရ်ပား 

လျက် ှိပေါတယ်။  

 ဒ လိိုရ  င်  က်ရပားရနတွဲေ့  မန်မ နိိုင်ငံအပေါအဝင် ကမဘ တဝှမ်ားမှ  ှိတွဲေ့ အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိို 

က်ဖျက်ရ ားအဖွွဲွဲ့အမျ ားစိုသည် အ ြေ ားရသ  အစိိုား ဝန်ထမ်ားမျ ားထက် ပိိုမိို မငေ့်မ ားရသ  စံနှုန်ားမျ ားကိို 

လိိုက်န ထိန်ားသိမ်ားကက ပေါတယ်။ ဒေါရကက ငေ့် ရက ်မ ှင်ရံိုားဝန်ထမ်ားမျ ားအရန ဖငေ့် ရက မ် ှင်မှ  

တ ဝန်ထမ်ားရ  င် ရနြေျနိ်မှစ၍ နိိုငင်ံေ့ဝန်ထမာ်းကျငေ့်ဝတ် စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျ ားအ ပင် ရက ်မ ှင် 

ကျငေ့်ဝတ်ကိိုလည်ား လိိုက်န ရစ ငေ့်ထိန်ားကက မှ  ဖစ်ပေါတယ်။ 

 ဒေါရကက ငေ့် ရက ်မ ှင်နှငေ့် ရက ်မ ှင်ရံိုားဝန်ထမ်ားမျ ား လိိုက်န ရ  င ် က်  မညေ့ ်ကျငေ့်ဝတ်မှ  

အရ ြေြေံမ (၆)ြေျက်ကိို ထညေ့်သွင်ားရ ား ွွဲြေွဲေ့တ   ဖစ်ပေါတယ။် အရ ြေြေံမ (၆)ြေျက်အနက် ရ ဖ ငေ့်မတ် 

တည်ကကည်မှု၊ တ ဝန်ယ မှု၊ မျှတမှုတိိုေ့သည် ဝန်ထမ်ားတစ်ဦား ကိိုယ်ပိိုင် ကိိုယ် ည်ကိိုယ်ရသွား 

 မြှငေ့်တင်ရ ားနှငေ့ ် သက် ိိုင်ပပ ား၊ ကျန်အြေျက်(၃)ြေျက် ဖစ်တွဲေ့ လွတ်လပစ်ွ  ရ  င်  က်နိိုငမ်ှု၊ 

ပွငေ့်လငာ်း မင်သ မှု၊ အ ားလံိုားပေါဝငန်ိိုငမ်ှုတိိုေ့မှ  ရက မ် ှင်အဖွွဲွဲ့အစည်ားနှငေ့် ပိိုမိိုသက် ိိုင်တ  ဖစ်ပေါ 

တယ်။ အထ ားသ ဖငေ့် အသစ်ရ  က်လ ရသ  ဝန်ထမ်ားမျ ားအရန ဖငေ့် ရက ်မ ှင်မှ  တ ဝန် 

ထမာ်းရ  ငြ်ေျနိ်မှစတင်၍ ရက ်မ ှင် ွဲွဲ့ကျငေ့်ဝတ်ကိို ြေေါားဝတ်ပို ိိုား ကွဲေ့သိိုေ့ ပမွဲ မန်စွ  မ ဖစ်မရန 

လိိုက်န ကက မည် ဖစ်ပပ ား ကျငေ့်ဝတ်လိိုက်န  ြေင်ားဟ  မိမိကိိုယ်မိမိ တ ဝန်ယ  ြေငာ်းပင် ဖစ်ပေါတယ်။ 

 ယြေိုလိို အ ြေ ားဝန်ကက ားဌ န အဖွွဲွဲ့အစညာ်းမျ ားထက် ပိိုမိိုသ လွန်သညေ့် ကျငေ့်ဝတ်စံနှုန်ားမျ ားကိို 

ရစ ငေ့်ထိန်ားလိိုက်န ပပ ား နိိုငင်ရံတ အ်တွက် အရ ားကက ားတွဲေ့ တ ဝန်မျ ားကိို ထမာ်းရ  င် 

 မည် ဖစ်တွဲေ့အတွက် ဝန်ထမာ်းအသစ်မျ ားအရန ဖငေ့် သိသငေ့်သိထိိုက်တွဲေ့ ဥပရဒ ိိုင်  အသိပည မျ ား  

စ မံြေနေ့်ြေွွဲမှု ိိုင်  နှငေ့် ရံိုားလိုပ်ငန်ား  ိိုင ် အသိပည မျ ား၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုတ ား  ားက ကွယ်ရ ားနှငေ့် 

အသိပည  ရပားရ ားမျ ားကိို အရ ြေြေံအ ငေ့ ် အရန ဖငေ့်  က်သတတပတ် (၄)ပတ်ကက  သငတ်န်ား 

ဖွငေ့်လှစ်သငက်က ားရပား ြေင်ား  ဖစ်ပေါတယ်။  
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 ဒ သငတ်န်ားပပ ားတွဲေ့အြေေါ စ မံြေနေ့်ြေွွဲမှုနှငေ့်ပတ်သက်သညေ့် တ ဝန်ထမ်ားရ  င် မယေ့ ်ဝန်ထမ်ားမျ ား 

အရန ဖငေ့ ် စ မံရ ား  ဦားစ ားဌ နတွင်လည်ားရက ငာ်း၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုတ ား  ားက ကွယ်ရ ားနှငေ့် 

စံိုစမ်ားစစ်ရ ားရ ားလိုပ်ငန်ားမျ ားကိို တ ဝန်ထမာ်းရ  င ်မညေ့် ဝန်ထမ်ားမျ ားအရန ဖငေ့်  တ ား  ား 

က ကွယ်ရ ားနှငေ့ ် စံိုစမ်ားစစ်ရ ားရ ားဦားစ ားဌ နတွင် လည်ားရက ငာ်း အသ ားသ ား တ ဝန်ထမ်ားရ  င် 

ကက မှ  ဖစ်ပေါတယ်။ လိုပ်ငန်ားအရတွွဲ့အကကံျုမျ ားအရပေါ်မ တညပ်ပ ား အ ငေ့် မငေ့်သငတ်န်ားမျ ားကိိုလည်ား 

ထပမ် ံရစလွှတ်တက်ရ  က်ကက မှ   ဖစ်ပေါတယ်။  

 ဝန်ထမ်ားအသစ်မျ ားအရန ဖငေ့် မတ ည သညေ့် အ ပ်ရဒသအသ ားသ ားမှ ကျွမ်ားကျငမ်ှု 

ပည အသ ားသ ား ဖငေ့် ရ  က ်ှိလ ြေွဲေ့ကကသ မျ ား  ဖစ်ရသ ်လည်ားပွဲ ရက ်မ ှင၏်  ည်  ယ်ြေျက်နှငေ့် 

 ညမ်ှန်ားြေျက်တ ဝန်တစ်ြေိုတည်ားရအ က်တွင် ြေျစ်ြေင ်င်ားနှ ားစွ  အ ပန်အလှန် န ားလည်မှု ှိစွ  ဖငေ့် 

ယရနေ့မှစ၍ ပ ားရပေါငာ်းရ  င်  က်ကက ရတ ေ့မှ    ဖစ်ပေါတယ်။ ဒေါရကက ငေ့် တစ်ရယ က်နှငေ့် 

တစ်ရယ က် အ ပန်အလှန်ရလားစ ားမှု ဖငေ့် စိတ်ဝမ်ားကွွဲ ပ ားမှု ြေွွဲ ြေ ားမှုမ ှိကကဘွဲ အြေျငာ်းြေျင်ား 

ြေျစ်ြေင် င်ားနှ ားစွ  ပ ားရပေါငာ်းရ  င ် က်ကကဖိိုေ့ လိိုအပ်မှ    ဖစ်ပေါတယ်။ 

 နိဂံိုားြေျျုပ်အရန ဖငေ့် ရက မ် ှငရ်ံိုား၏ ဝန်ထမာ်းသစ် သငတ်န်ားသ ား/ သငတ်န်ားသ မျ ားကိို 

မှ ကက ားလိိုတ ကရတ ေ့ သငတ်န်ားမှ  ရ ွားရနွားပိိုေ့ြေျမညေ့် သငြ်ေန်ားစ မျ ားကိို စိတ်ပေါဝင်စ ားစွ  

ရလေ့လ  ည်ားပ ားကကပပ ား   ှိသညေ့ ် အသိပည ဗဟိုသိုတမျ ားကိို အရ ြေြေံ၍ အဂတိလိိုက်စ ားမှု 

တိိုက်ဖျက်ရ ားနှငေ့ ် ပတ်သက်သညေ့် အသိပည  အတတ်ပည  ပ်မျ ားကိိုလည်ား  က်လက်ရလေ့လ  

 ည်ားပ ားသွ ားကက န်နွဲေ့  ရက ်မ ှင် ွဲွဲ့  ည ် ယ်ြေျက်နှငေ့်  ည်မှန်ားြေျက်မျ ားကိို ရအ င ်မငရ်အ င် 

ဝိိုင်ားဝန်ားကကိျုားပမ်ား အရက င်အထည်ရဖ ် ရ  င်  က် သွ ားကကပေါလိိုေ့ တိိုက်တွန်ားရ ပ ကက ား င်ား 

နိဂံိုားြေျျုပ်ပေါတယ်။  

 

  

  

 


