၁။ ပထမဦးစွာ (၆၉) �ကိမ်ေ ြမာက် ကုလသမဂ�အေထွေထွညီလာခံရဲ� သဘာပတိအ ြဖစ်
အေဆွေတာ်အေနနဲ� ထိုက်တန်စွာ ေရွးချယ်တင်ေ ြမာက်ခံရတဲ့အတွက် ဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ �ကာင်း
ေ�ွးေထွးစွာ ဂုဏ်ြပ�ေပ
ြ ာက
� ားလိုပါတယ်။ အေဆွေတာ်ရဲ� ပညာဥာဏ် �ကယ်ဝမ�နဲ� သံတမန်စွမ်းရည်
ြမင့်မားမ�တ�ို ဟာ မိမိတ�ို ရဲ� ေဆွးေ�ွးမ�များကို အကျိ�းရှိတဲ့ ရလဒ်များ ေပ�ထွက်လာေစမယ်လ�ို
ယုံ �ကည်ပါတယ်။
၂။
(၆၈) �ကိမ်ေ ြမာက် ကုလသမဂ� အေထွေထွညီလာခံသဘာပတိအြဖစ် အေဆွေတာ် မတိုင်မီ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်သွားတဲ့ မစ�တာ ဂ�န်ဒဗလျ� အက်ရှ် အားလည်း ထူးြခားတဲ့ ဦးေဆာင်မ�များ ေပး�ိုင်
ခဲ့တဲ့အတွက် အလားတူ ဂုဏ် ြပ�ချီးကျ�းေက
� ာင်းေပ
ြ ာက
� ားလိုပါတယ်။
၃။ မိမိတ�ို ယခုလို စုစည်း ေရာက်ရှိေနတဲ့အခါသမယဟာ ကမ�ာ �ကီးအေနနဲ� ကမ�ာလုံးဆိုငရ် ာ
အေရးက
� ီးတဲ့ စိန်ေခ�မ�များနဲ�လုံ�ခံ�ေရးခ
� ိမ်းေြခာက်မ�များ �ကံ�ေတွ�ေနရချိန်ြဖစ်�ပီး စုေပါင်း လက်တွဲ�ပီး
ေဆာလျင်စွာ ေဖ
ြ ရှင်းရန် လိုအပ်ေနတဲ့ အချိန်ြဖစ်ပါတယ်။ မိမိတို� ကမ�ာေမ
ြ �ကီးဟာ ြမင်လွယ်�ပီး
သိသာထင်ရှားတဲ့ ရာသီဥတု ေပ
ြ ာင်းလဲမ�ရဲ� အ��ရာယ်များေက
� ာင့် ပူေ�ွးလာလျက်ရှိပါတယ်။
ေက
� ာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းတဲ့ အက
� မ်းဖက်မ�များလည်း ြပန်လည်ေပ�ေပါက်လာလျက်ရှိပါတယ်။
ကမ�ာ့ရွာ �ကီးဟာ အီဘိုလာ ကူးစက်ေရာဂါ ပျံ��ှံ�မ�အေပ� ေက
� ာက်ရွံ�များဖ
ြ င့် ဖမ်းစားခံရလျက်ရှိေန
ပါတယ်။ အင်အားက
� ီး�ိုင်ငံများအက
� ား စစ်ေအး ကာလရဲ� �ပိ�င်ဆိုင်မ�များနဲ� အလားသ�ာန်တူတဲ့
တင်းမာမ�များနဲ� ယုံ �ကည်မ�ကင်းမဲ့ြခင်းများ ြဖစ်ေပ�လျက်ရှိပါတယ်။ ကမ�ာ့အစိတ်အပိုင်းအချိ��ရဲ�
ေဒသက
� ီးအတွင်း သိ�ု မဟုတ် ေဒသတွင်းမှာ ေပ�ေပါက်ေနတဲ့ ပဋိပက�များရဲ� အေရအတွက်နဲ� ပမာဏ
ဟာလည်း �ကီးထွားလာေနပါတယ်။ လူသန်းေပါင်း တစ်ေထာင်ခန်�ဟာလည်း ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးေနဆဲ
ြဖစ်ပါတယ်။ မိမိတ�ို လိုလားတဲ့ ကမ�ာ �ကီးဟာ အလှမ်းေဝးကွာလှတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုသာ ြဖစ်ေနပါ
ေသးတယ်။
၄။ ရာသီဥတုေ ြပာင်းလဲမ�ဟာ သိပ�ံပညာရပ်ဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားဖွယ်ကိစ�တစ်ရပ် မဟုတ်ေတာ့ပါ။
အသက်ရှင်ရပ်တည်မ�ဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်ြဖစ်တဲ့အတွက် အေရးတ �ကီး လုပ်ေဆာင်သွားရန် လိုအပ်ပါ
တယ်။ ရာသီဥတု ေပ
ြ ာင်းလဲမ�ရဲ� သက်ေရာက်မ�များဟာ မိမိတို� စီးပွားေရးအတွက် စိုက်ပျိ�းေရးကို
အေခ
ြ ခံတဲ့ ဖွံ��ဖိ�းဆဲ�ိုင်ငံ အများအပ
ြ ားနဲ� က�န်းငယ်�ိုင်ငံများကို ထိခိုက်ေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ရာသီဥတုကာကွယ်ြခင်းနဲ� ထုတ်လ�ငပ့် စ�ည်း ေလျာ့ချေရး ရည်မှန်းချက်များအတွက် ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာ
ကတိကဝတ် အသစ်တစ်ရပ် ရရှိလာရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ေဆာလျင်စွာလုပ်ေဆာင်�ိုင်မယ့်
စုစည်း လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ရပ် ေပ�ထွက်လာဖို� သတင်းစကားတစ်ရပ်ကို ရှငး် လင်းြပတ်သားစွာ
ေပး�ိုင်မယ့် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးကို စီစဥ်ေပးခဲ့ြခင်းအတွက်
အေထွေထွ အတွင်းေရးမှ�းချ�ပ် ဘန်ကီမွန်းအား မိမိကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ�က ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ြမန်မာ�ိုင်ငံအေနနဲ� အဓိပ�ါယ် ြပည်ဝ့ ကာ လက်ေတွ�လည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်မယ့် ရာသီဥတု
ဆိုင်ရာ တစ်ကမ�ာလုံးပါဝင်တဲ့ သေဘာတူညီချက် တစ်ရပ်ကို ပါရီ�မိ��မှာ ၂၀၁၅ ခု�ှစ်၌ ေပ�ထွက်
လာဖို� �ိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ� အတူတကွဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
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၅။ ၂၀၁၅ အလွန် ဖွံ��ဖိ�းေရးအစီအစဥ်အား အသွင်ကူးေပ
ြ ာင်းေရးဆိုင်ရာ အေဆွေတာ်ရဲ� အမ
ြ င်
ကို ေထာက်ခံေသာအားဖ
ြ င့် စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရးနဲ� ပတ်ဝန်းကျင် ��ေထာင့်များက ထည့်သွင်း
စဥ်းစားတဲ့ စဥ်ဆက်မြပတ်ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရး လမ်းေက
� ာင်းေပ�သို� ကမ�ာ �ကီးအား ပိ�ု ေဆာင်�ိုင်ေရး
အတွက် မိမိတုိ့ရဲ� �ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�များကို ပိုမိုတိုးြမ�င့်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အလွန်အမင်း
ဆင်းရဲမ� ပေပျာက်ေရးနဲ� အားလုံးပါဝင်တဲ့ စဥ်ဆက်မြပတ် ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးတို� ေပ�ထွန်းေရးဟာ
၂၀၁၅ အလွန် ဖွံ��ဖိ�းေရးအစီအစဥ်ရဲ� အဓိကကျ �ပီး ဆက်စပ်လ�မ်း�ခံ�ေနတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပဲ ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဥ်မှာ စဥ်ဆက်မ ြပတ်ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မ� ရည်မှန်းချက်များနဲ� အစီအစဥ်များ
ေအာင်ြမင်ေရးကို အာမခံ�ိုင်ေရးအတွက် ဘ�ာေရးနဲ� နည်းပညာ အကူအညီများ စုစည်းြခင်း
အပါအဝင် ထိေရာက်တဲ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� နည်းလမ်းများေတွ�ရှိဖို� အတူပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်
သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။
၆။ အေနာက်အာဖရိကတွင် အီဘိုလာဖ
ြ စ်ပွားမ�နဲ� ၎င်းရဲ� ထူးြခားတဲ့ သေဘာသဘာဝ၊ နယ်ပယ်
အတိုင်းအတာတို�ဟာ ထိတ်လန်�ဖွယ် ြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ြဖစ်ပွားမ�ဟာ လူတစ်စု (သို�မဟုတ်) ေနရာ
တစ်ခုတည်းနဲ� သာသီးသန်� သက်ဆိုင်တယ်လ�ို မ��ြမင်သင့်ပါ။ လူသား တစ်ရပ်လုံးနဲ� သက်ဆိုငတ
် ဲ့
ဘုံစိန်ေခ�မ� ြဖစ်ပါတယ်။ စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမ�၊ �ိုင်ငံေရးနဲ�
လုံ�ခံ�ေရးဆိုငရ် ာ အိပ်မက်ဆိုးများဖ
ြ စ်မလာမီ ရ�ိုင်တဲ့ အရင်းအ�ှီးနဲ� က�မ်းကျင်မ� အားလုံးကို စုစည်း
�ပီး အသုံးချသွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံအေနနဲ� အတွငး် ေရးမှ�ချ�ပ်ရဲ� အိီဘိုလာ အေရးေပ�
တုံ့ြပန်မ�ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ�အဖွဲ�ကို �ကိ� �ကိ�တင်တ
င် ထူေထာင် ပ � ီး ြမန်ဆန်စွာ အချိန်ကိုက် တုံ့ြပန်မ�ကို
�ကိ�ဆိုပါတယ်။
၇။ မည်သည့်အေက
� ာင်းြပချက် သို�မဟုတ် မည်သည့် အေခ
ြ အေနမျ�ိ းတွင်မဆို အက
� မ်းဖက်မ�
ကျ�းလွန်ြခင်းကို လျစ်လျ�ရှမထား�ိုင်ပါ။ ဘာသာေရးကို ခုတုံးြပ�လျက် ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊
ေသေက
� ေစခ
ြ င်းများကို သည်းခံခွင့်လ�တ်ရမည် မဟုတ်ပါ။ အက
� မ်းဖက်မ�ကို မည့်သည်ပုံစံနဲ� သ�ုပ်
သ�ာန်မျိ�းနဲ�မဆို ကျ�းလွန်ြခင်းအား ြမန်မာ�ိုင်ငံအေနနဲ� အစဥ်အ�မဲ ဆန်�ကျင်လျက်ရှိပါတယ်။
အက
� မ်းဖက်မ�ေ �ကာင့် ထိခိုက်ခံရတဲ့ သားေကာင်များရဲ� ကံ �ကမ�ာကိုလည်း သတိမမူဘဲ ေနလိမ့်မည်
မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုဆိုးရွားလှတဲ့ ရာဇဝတ်မ�များ ကင်းစင်သွားဖိ�ု �ိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအေနနဲ�
ညီ�ွတ်စွာ လုပ်ေဆာင်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ�နဲ�စပ်လျဥ်း�ပီး အာဆီယံ �ိုင်ငံြခားေရး
ဝန် �ကီးများက နယူးေယာက်�မိ��မှာ မက
� ာခင်ရက်များက ထုတ်ြပန်ချက်ကို မိမိတို�ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ�
အေနနဲ� အပ
ြ ည့်အဝ ေထာက်ခံပါတယ်။
၈။ ကုလသမဂ�အဖွဲ� �ကီးအား စတင်ထူေထာင်ခဲ့သူများဟာ ဒီအဖွဲ� �ကီးအေနနဲ� ကမ�ာေပ�ရှိ�ိုင်ငံန�ဲ
ယဥ်ေကျးမ�အမျိ�းမျိ�းမှ လူအများ တစ်ဦးအေပ�တစ်ဦး ေက
� ာက်ရွံမ�နဲ� သံသယတို�နဲ� မက
� ည့်ဘဲ၊
မိတ်ဖက်ြဖစ်�ိုင်သူများအဖ
ြ စ် ��ြမင်�ပီး အပ
ြ န်အလှန်အကျိ�းစီးပွားအတွက် ကတိြပ�ထားသည်များနဲ�
အေတွးအမ
ြ င်များကို ဖလှယ်သွား�ိုင်ဖို� ရပ်တည်သွားလိမ့်မယ်လို� အိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျယ်ြပန်�
များပ
ြ ားလာတဲ့ အေခ
ြ ခံ �ငိမ်းချမ်းေရးနဲ� ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မ�ဆိုင်ရာ စိန်ေခ�မ�များကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ
အဆိုပါအမ
ြ င်ကို ဒီေန�ဒီအခါမှာ လိုက်နာသွားရန် အထူးအေရးက
� ီးပါတယ်။ ကမ�ာ့အေရး ကိစ�များ
တွင် ကုလသမဂ�အဖွဲ�ရဲ� ဆက်လက် တည်ရှိေနတဲ့ ဆီေလျာ်မ�နဲ� တရားဝင်ရပ်တည်ေနမ�တ�ို ကို
ြမန်မာ�ိုင်ငံအေနနဲ� အခိုင်အမာ ယုံ �ကည်ပါတယ်။ မိမိတ�ို �ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒရဲ� အေခ
ြ ခံမူများနဲ�အညီ
အဖွဲ� �ကီးနဲ� တက် �ကစွာ ဆက်လက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမှှာ ြဖစ်ပါတယ်။
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၉။
ြမန်မာ�ိုင်ငံရဲ� အပ
ြ �သေဘာေဆာင်တဲ့ ေပ
ြ ာင်းလဲမ�များ အကျိ�းေကျးဇူးေက
� ာင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံန�ဲ
ကုလသမဂ�တ�ို အ �ကားမှာ ယခင်ကထက် ပိုမို ေကာင်းမွနတ
် ဲ့ ဆက်ဆံေရးရှိပါတယ်။ ကုလသမဂ�နဲ�
၎င်းရဲ�အဖွဲ�အစည်းများဟာ ြမန်မာ�ိုင်ငံအေပ� ပိုမို စိတ်ဝင်စားမ�များ ြပသလျက်ရှိပါတယ်။ ြမန်မာ
ြပည်သူြပည်သားတို�ကို ဘက်ေပါင်းစုံမှ အကူအညီများ ေပးလျက်လည်း ရှိပါတယ်။ အစိုးရအေနနဲ�
မိမိရဲ� က�ကေန ၎င်းတို�ရဲ� လုပ်ငန်းေဆာင်တ
ာများ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်သွားဖို �
အတွက် ပံ့ပိုးလျက်ရှိပါတယ်။
၁၀။ �ိုင်ငံတကာ �ငိမ်းချမ်းေရးနဲ� လုံ �ခံ�ေရးကို ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်သွားေရးဟာ ကုလသမဂ�
အဖွဲ� �ကီးရဲ� ပင်မရည်မှန်းချက်များတွင် ပါဝင်ပါတယ်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ ြငိမ်းချမ်းေရးကို ချစ်ြမတ်�ိုးတဲ့
�ိုငင် ံတစ်�ိုင်ငံြဖစ်တာနဲ�အညီ အစုလိုက်အ�ပံ�လိုက် ေသေက
� ေစတဲ့ လက်နက်များကို ��ံ�ချ ဆန်�ကျင်
�ပီး �ျ�ကလီးယားလက်နက်များရဲ� အ��ရာယ်ကိုလည်း ေကာင်းစွာသိရှိပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ြမန်မာ
�ိုင်ငံဟာ ၁၉၉၅ ခု�ှစ်မှစတင်�ပီး �ျ�ကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက် အဆို
မူ �ကမ်းတစ်ရပ်ကို �ှစ်စဥ်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ယခု�ှစ်အေထွေထွညီလာခံသို�လည်း ဆက်လက်
တင်သွင်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဖွဲ�ဝင်�ိုင်ငံအားလုံးအေနနဲ� မိမိတို�ရဲ� ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အပ
ြ �
သေဘာေထာက်ခံဖို� တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဆုံးြဖတ်ချက်ပါ လမ်းြပေမ
ြ ပုံအတိုင်း ြပင်းြပတဲ့
�ိုင်ငံေရးဆ��နဲ�သာ လိုက်နာက
� မယ်ဆိုပါက �ျ�ကလီးယား လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ ကမ�ာတစ်ခုဆီသို�
များမက
� ာမီ ေရာက်ရှိသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
၁၁။ �ိုင်ငံတကာ ပင်မ လက်နက်ဖျက်သိမ်းေရးစာချ�ပ်များသို� အတည်ြပ�ပါဝင်ေရးအတွက်
ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ ြပည်တွငး် ြပင်ဆ
ငမ် �များပ
ြ �လုပ်ေနပ
� ီြဖစ်ေ �ကာင်း ယခုညီလာခံသ�ို ေပ
ြ ာက
� ားလိုပါ
တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဥ်မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်များလည်းရရှိေနပ
� ီြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံက
ဇီဝလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ေရးစာချ�ပ်သို� အတည်ြပ�ပါဝင်ေရးကို ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်က
ယေန�မှာပဲ အတည်ြပ�လိုက်�ပီးြဖစ်ေ �ကာင်း ေပ
ြ ာက
� ားလိုပါတယ်။
၁၂။ ြမန်မာ�ိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံး�ှစ်ကာလကတည်းကစပ
� ီး အေပ
ြ ာင်းအလဲေတွ ြဖစ်ေပ� ပျံ��ှံ�
လျက်ရှိပါတယ်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံမှာ အပ
ြ �သေဘာ ေပ
ြ ာင်းလဲမ�ေတွရ�ဲ နယ်ပယ်နဲ� အရှိန်အဟုန်တ�ို ေ �ကာင့်
�ိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းရဲ� ထင်ရှားတဲ့ အသိအမှတ်ြပ�မ�များ၊ အားေပးအားေမ
ြ �ာက်ြပ�မ�များကို
ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီေ ြပာင်းလဲမ�ေတွဟာ ေဒသတွင်းနဲ� �ိုင်ငံတကာ မျက်�ှာစာ ေတွမှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံရဲ�ပုံရိပ်
ြမင့်တက်ေရးကို အေထာက်အကူြပ�ပါတယ်။ ေဒသအဆင့်အေနနဲ� ဘဂလားပင်
�
လယ်ေအာ် က�စုံ
နည်းပညာနဲ� စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပ�မ�အစီအစဥ်-ဘင်းမ်စတက်
အဖွဲ�ရဲ� ဥက� ဌတာဝန်ကို ယခု�ှစ် မတ်လအထိ ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ တာဝန်ကို
ေအာင်ြမင်စွာ ထမ်းေဆာင် �ပီးတဲ့ေနာက် ယခုဆိုလျင် ဂုဏြ် ဒပ်ြမင့်မားပ
� ီး အေရးက
� ီးတဲ့ အခ
ြ ား
တာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်တဲ့ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက� ဌတာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။ မိိမိတ�ို
ဥက� ဌတာဝန်ထမ်းေဆာင်ချိန်မှာ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစဥ်အား အရှိန်
အဟုန် ြမ�င့်တင်ရန် အာဆီယံအေနနဲ� “ေရှ�သို�တူညီ တက်လှမ်းချီ၊ �ငိမ်းချမ်းေဝစီ အသိုက် အဝန်းဆီ”
ဆိုတဲ့ ေဆာင်ပုဒ်န�ဲ အညီ �ကိ�းစားလျက်ရှိပါတယ်။
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၁၃။ ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ �ိုင်ငံေရးနဲ� စီးပွားေရး ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�များကို ချမှတ်�ပီး လွန်ခဲ့တ ဲ့
(၃)�ှစ်ေကျာ်ကစတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့ �ငိမ်းချမ်းေသာဒီမိုကေရစီြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�တွင် ေကာင်းမွန်တဲ့
တိုးတက်မ� များဖ
ြ စ်ေပ�လျက်ရှိပါတယ်။
၁၄။ ပထမအဆင့် ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ဟာ တပ်မေတာ်အစိုးရမှ လ�တ်ေတာ် (ပါလီမန်) ၌ ေဆွးေ�ွးမ�
များမှတစ်ဆင့် မတူကွဲြပားမ�များကို ေကျာ်လ�ား�ိုင်ဖို� �ိုင်ငံေရး အင်အားစုအားလုံး အတူတကွ ပါဝင်
လုပ်ေဆာင်�ိုင်တဲ့ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ်သို� �ငိမ်းချမ်းစွာေပ
ြ ာင်းလဲခဲ့ြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။ အားလုံး
ပါဝင်�ိုင်တဲ့ �ိုင်ငံေရးစနစ် တည်ေထာင်ခဲ့�ပီး အမျိ�းသား ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးလုပ်ငန်းစဥ်မှ
တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကို ဒီလုပ်ငန်းစဥ်မှာ ပါဝင်ေစခဲ့ပါတယ်။ ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ရဲ�
ပထမ အဆင့်မှာ အမျိ�းသား ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ လွတ် �ငိမ်းချမ်းသာခွင့မ် ျား
ေပးအပ်ြခင်း၊ ကျယ်ြပန်�တဲ့ �ိုင်ငံေရးနယ်ပယ်များ၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်န�ဲ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်
ေပ
ြ ာက
� ားခွင့်၊ �ငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခွင့်နဲ� လွတ်လပ်စွာ သင်းပင်းဖွဲ�စည်းခွင့်တို� ဖန်�တီးေပးခ
ြ င်းတို�ကို
ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါတယ်။
၁၅။ အဲဒီ့ေနာက်မှာ �ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ အုပ်ချ�ပ်မ�နဲ� ပုဂ�လိက ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မ� ြပ�ပ
ြ င်
ေပ
ြ ာင်းလဲမ�တ�ို စုစည်းပါဝင်တဲ့ ဒုတိယအဆင့် ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၆။ ယေန�ဆိုလျင် ဒီမိုကေရစီ�ိုင်ငံအသစ်အတွက် ခိုင်မာတဲ့ အေခ
ြ ခံအုတ်ြမစ်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်
သွား�ိုင်ေရးနဲ� ြပည်သူများရဲ� အကျိ�းစီးပွားအတွက် ၎င်းတို�ရဲ� လူမ�-စီးပွားေရး လိုလားချက်များ
ြဖည့်ဆည်း သွား�ိုင်မယ့် တတိယအဆင့်ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ကို ေဆာင်ရွက်ေနပ
� ီြဖစ်ပါတယ်။
၁၇။ �ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်�ငိမ်ေရးနဲ� အမျိ�းသား ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးကို အာမခံ ေဆာင်ရွက်
ြခင်းြဖင့် ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ကို လမ်းေက
� ာင်းမှန်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းသွားဖို� မိမိတ�ို အေနနဲ� ဆုံးြဖတ်ထား
ပါတယ်။ မိမိတို�ရဲ� ဒီမိုကေရစီ ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ဟာ �ုနယ်ေသးတဲ့အတွက် အခ
ြ ားေသာ အကူး
အေပ
ြ ာင်းကာလမှာရှိတဲ့ �ိုင်ငံများနည်းတူ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ စိန်ေခ�မ�များကို ရင်ဆိုင်ေနရပါတယ်။
အစိုးရအေနနဲ� ေဆာင်ရွက်ဖွယ်ရာ အများအပ
ြ ားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာမှ က�မ်းကျင်သူ
ပိုင်းဆိုင်ရာ အကန်�အသတ်များလည်း �ကံ�ေတွ�ေနရပါတယ်။ ဒီအကန်�အသတ်ေတွကို ေကျာ်လ�ား
သွားရန်လည်း သံ��ိဌာန်ချမှတ် ထားပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေပါက်ေြမာက် လိမ့်မယ်
လို�လည်း ယုံ �ကည်ပါတယ်။ မိမိတို�အေနနဲ� ဒီမိုကေရစီ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအတွက် ခိုင်မာတဲ့
အေခ
ြ ခံများချမှတ်�ိုင်ဖို� စီးပွားေရး ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မ�နဲ� စွမ်းေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်မ� တိ�ု အတွက်
�ကိ�းပမ်း အားထုတ်မ�များကို �ိုင်ငံ တကာ အသိုက်အဝန်းရဲ� သေဘာေပါက် နားလည်မ�နဲ� ဆက်လက်
ေထာက်ခံမ�တ�ို လိုအပ်ပါ တယ်။
၁၈။ ြပည်တွင်းနဲ� �ိုင်ငံတကာရဲ� အာ�ုံ စူးစိုက်မ�ရှိေနတဲ့ ကိစ�တစ်ရပ်ကေတာ့ ြမန်မာ�ိုင်ငံရဲ� လက်ရှိ
ဖွဲ�စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒကို ြပင်ဆ
ငေရ
် း လုပ်ငန်းစဥ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။
ဒီ့အတွက် ဖွဲ�စည်းပုံ အေခ
ြ ခံ
ဥပေဒ ြပင်ဆင် သုံးသပ်ေရး ပူးတွဲေကာ်မတီကို ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်က �ပီးခဲ့တ�ဲ့ ှစ် ဇူလိုင်လက
ဖွဲ�စည်း ေပးခဲ့ပါတယ်။ ြပည်သူများနဲ� �ိုင်ငံေရးပါတီများရဲ� အက
� ံြပ�ချက်များနဲ� တိုက်တွန်းချက်များကို
ရယူခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအချက်များကို အေခ
ြ ခဲ့�ပီး ဖွဲ�စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ င်ဆင်ေရးကို ေဆာင်ရွက်
�ိုင်ဖို� ဖွဲ�စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒပ
ြ င်ဆင်မ� အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီကို ဖွဲ�စည်းခဲ့ပါတယ်။
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၁၉။ ဒီမိုကေရစီရဲ� အ�ှစ်သာရများကို လက်ေတွ� ကျင့်သုံးတဲ့အေနနဲ� ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ�
ေမ�ာ်လင့်ချက်များကို အေလးထား�ပီး ထည့်သွင်းစဥ်းစား ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလို
ေဆာင်ရွက်ရာမှ�ိုင်ငံရဲ� အချ�ပ်အြခာအာဏာကို ထိပါးမ� မရှိေစပဲ ဥပေဒေဘာင်အတွင်းမှ
လွတ်လပ်�ပီး မ�တတဲ့ ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ရပ် ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပ�ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်တဲ့
အေခ
ြ ခံများ ချမှတ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ�နဲ�ပတ်သက်လို� ကုလသမဂ�ရဲ� �ိုင်ငံေရးရာဌာန၊
ေရွးေကာက်ပွဲ အကူအညီေပးေရး ဌာနခွဲမှ လိုအပ်ချက်များ ေလ့လာသုံးသပ်ေရး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ�
မက
� ာေသးခင်က ြမန်မာ �ိုင်ငံသ�ို လာေရာက်ြခင်းကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
၂၀။ လက်ရှိ
ဖွဲ�စည်းထားပ
� ီးြဖစ်တဲ့
�ိုင်ငံေရးပါတီများအေနနဲ�လည်း
ေရွးေကာက်ပွဲသို�
ပါဝင်�ိုင်မယ်လို� ေမ�ာ်လင့်ပါတယ်။ ေနာက်ဆုံး အဆုံးအဖ
ြ တ်ရလဒ်ကိုေတာ့ ေရွးေကာက်ပွဲေန�မှာ
ြပည်သူများက ဆုံးြဖတ်ေပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
၂၁။ �ိုင်ငံရဲ� �ိုင်ငံေရးတည်�ငိမ်မ�နဲ� လူမ�စီးပွားေရး တိုးတက်မ�တို�အတွက် �ငိမ်းချမ်းေရးနဲ�
တည်�ငိမ်မ�ရှိရန် ကနဦး လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိ�းသားပ
ြ န်လည်သင့်ြမတ်ေရး ခိုင်မာလာ ေစေရးဟာ
ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစဥ်ရဲ� အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်�ိုင်ငံလုံး အတိုင်း
အတာနဲ� အပစ်အခတ် ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီချက် တစ်ရပ်ရရှိဖို� တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ
အားလုံးနဲ�အတူ စိတ်ရင်း ေစတနာမှန်ကန်စွာနဲ� လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။ ယခုဆိုလျင်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် (၁၆) ဖွဲ�အနက် (၁၄) ဖွဲ�နဲ� သေဘာတူညီချက်ရရှိ�ပီးြဖစ်ပါတယ်။
�ှစ်(၆၀) ေကျာ် �ကာ ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက�အဆုံးသတ်ဖို� �ိုင်ငံေရးေဆွးေ�ွးမ� မူေဘာင်မူ �ကမ်း
တစ်ရပ်ေပ�ထွက်လာေရးကို လုပ်ေဆာင် ေနက
� ပါတယ်။ အစိုးရအေနနဲ� �ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ်
ေအာင်ြမင်ဖို� ထားရှိတဲ့ ကတိကဝတ်အေပ� အေလးအနက် ထားပါတယ်။ �ိုင်ငံရဲ�
စည်းလုံးညီ�ွတ်မ�နဲ� အချ�ပ်အြခာအာဏာကို ထိပါးေစမယ့် ကိစ�ရပ်များမှလွဲ၍ အခ
ြ ားေသာ
ကိစ�ရပ်များအားလုံးကို ေဆွးေ�ွးဖို� အသင့်ရှိပါတယ်။ ဒီ�ိုင်ငံေရး ေဆွးေ�ွးမ�ဟာ အမျိ�းသားေရးနဲ�
သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ�ရပ်များအားလုံးကို ေဆွးေ�ွးမယ့် သမိုင်းဝင် အစည်းအေဝးတစ်ခုြဖစ်လာမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ �ပီးြပည့်စုံ�ပီး ေရရှည်တည်တံ့မယ့် �ငိမ်းချမ်းေရးကို ရရှိဖို� ပိုမိုနီးကပ်လာပ
� ီြဖစ်ေ �ကာင်း
ယုံ �ကည်ပါတယ်။
၂၂။ မိမိတ�ို �ိုင်ငံရဲ� လူ�အခွင့်အေရး ြမ�င့်တင်ေရးနဲ� ကာကွယ်ေရးတိ�ု မှာ ပုံမှန် တိုးတက်မ�များ
ြဖစ်ေပ�လျက်ရှိပါတယ်။ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တမှ လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့မ် ျား အက
� ိမ် �ကိမ်ေပးခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီလိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖင့် လူတိုင်းအေနနဲ� ပါလီမန်၊ �ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ လူမ�အသိုက်အဝန်း
အဖွဲ�အစည်းများနဲ� အလုပ်သမား အဖွဲ�အစည်းများမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို� အေခ
ြ အေနေကာင်းတစ်ရပ်ကို
ဖန်တီး ေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခု�ှစ်မှာ တည်ေထာင်ခဲ့တဲ့ ြမန်မာ�ိုင်ငံ အမျိ�းသား လူ�အခွင့်
အေရးေကာ်မရှင်ကို လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အြဖစ် ၎င်းရဲ�လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် �ိုင်ဖို�
မက
� ာေသးမီကပဲ ြပန်လည်ဖွဲ�စည်းေပးခဲ့ပါတယ်။ မိမိတုိ့ရဲ� လူ�အခွင့်အေရးများ ချိ�းေဖာက်ခံရတဲ့
ကိစ�များရှိပါက ြပည်သူများ အေနနဲ� တိုင် �ကား�ိုင်ရန် အဆိုပါေကာ်မရှင်အပါအဝင် တိုင် �ကားေရး
ယ��ရားများ ရှိ �ပီးြဖစ်ပါတယ်။
၂၃။ ယခု ေခတ်သစ်မှာ သတင်းနဲ� မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်များလည်း ရရှိ ကျင့်သုံးေနပ
� ီြဖစ်ပါတယ်။
အားလုံးပါဝင်တဲ့ ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဥ်မှာ သတင်းေလာကအေနနဲ� ပိုမိုေနရာ ရလာပ
� ီ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဆယ်စု�ှစ်များစွာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ စိစစ်ေရးအား ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ပုဂ�လိကသတင်းစာနဲ�
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ဂျာနယ် အများအပ
ြ ား ထုတ်ေဝခွင့်ြပ�ခ
ြ င်းနဲ� မီဒီယာဥပေဒသစ်ြပဌာန်းြခင်းတိ�ု ဟာ သတင်းမီဒီယာ
နယ်ပယ်မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ေအာင်ြမင်မ�များပင် ြဖစ်ပါတယ်။
၂၄။ ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ လူကုန်ကူးမ� ြပဿနာများ၊ ကျား-မအက
� မ်းဖက်မ�ကာကွယ်ြခင်းနဲ�
ကေလးသူငယ်များအား ကာကွယ်ြခင်းတို�ကို သံ��ိဌာန်ခိုင်မာစွာ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၂၅။ ြပည်ထဲေရးဝန် �ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီး ေခါင်းေဆာင်တဲ့ လူကုန်ကူးမ� တားဆီး
ကာကွယ်ေရး ဗဟို အဖွဲ�ဟာ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ၊ ကုလသမဂ�ေအဂျင်စီများ၊ ြပည်တွင်းနဲ� ြပည်ပ
အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ�အစည်းများနဲ� နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း၍ လူကုန်ကူးမ�တိုက်ဖျက်ေရး ဆိုငရ် ာ
ဒုတိယ (၅) �ှစ် စီမံကိန်းကို (၂၀၁၂ ခု�ှစ်မှ ၂၀၁၆ ခု�ှစ် အထိ) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီေလးနက်ေကာင်းမွန်တဲ့ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ၊
ကုလသမဂ� အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ�အစည်းများ၊ �ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့
အဖွဲ�အစည်းများက နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၂၆။ လိင်အ �ကမ်းဖက်မ�အား ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးစံနဲ� အမျိ�းသားယဥ်ေကျးမ�တ�ို မှာ ြပစ်မ�တစ်ရပ်
အဖ
ြ စ် ြပင်းထန်စွာ ဆန်�ကျင်��ံ�ချထားပါတယ်။ ဥပေဒ၌လည်း တင်း �ကပ်စွာ တားမ
ြ စ်ထားပါတယ်။
ယခု�ှစ်ဇွန်လတွင် လန်ဒန်�မိ��၌ ြပ�လုပ်တဲ့ ကမ�ာ့ ထိပ်သီးညီလာခံ၌ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက�များ
အတွင်း လိင်အ �ကမ်းဖက်မ�အဆုံးသတ်ေရး ကတိကဝတ်ြပ�မ�ေ �ကညာစာတမ်းအား ြမန်မာ�ိုင်ငံက
ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါေက
� ညာစာတမ်းအား အတည်ြပ�ပါဝင်ခဲ့ြခင်းဟာ အဓမ�ြပ�ကျင့်မ�နဲ� လိင်
အက
� မ်းဖက်မ�ကို စစ်ပွဲများ၌ လက်နက်အြဖစ်အသုံးြပ�မ�ကို လုံးဝလက်မခံတဲ့ ြမန်မာ�ိုင်ငံရဲ� မူဝါဒကို
ထင်ဟပ် ေစခ
ြ င်းပင်ြဖစ်ပါတယ်။
၂၇။ ြမန်မာတပ်မေတာ်အေနနဲ� ကေလးသူငယ်များအားစစ်မ�ထမ်းြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး ေရး
လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာမှာ အေရးပါတဲ့ တိုးတက်မ�များရရှိေနပ
� ီြဖစ်ပါတယ်။
မိမိတ�ို ရဲ� ခိုင်မာတဲ့ ကတိကဝတ်ေ �ကာင့် မေတာ်တဆြဖစ်ေစ၊ ရည်ရွက်ချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အရွယ်
မေရာက်ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ်များအား စစ်မ�ထမ်းဖို� စုေဆာင်းြခင်းမျိ�း ေနာက်ထပ် လုံးဝ
မရှိေတာ့ပါ။
၂၈။ ြမန်မာ�ိုင်ငံသစ်တွင် လူ�အခွင့အ
် ေရးနဲ�ပတ်သက်တဲ့ အဓိကစိုးရိမ်မ�များကို ပယ်ေဖျာက်
�ိုင်ေရးအတွက် ကျယ်ြပန်�တဲ့အတိုင်းအတာဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ
လူ�အခွင့အ
် ေရးတိုးတက်ေရးနဲ� ကာကွယ်ေရး ခရီးစဥ်တွင် ခရီးတွင်ကျယ်လျက်ရှိေနပါတယ်။
ဒီတိုးတက်မ�ဟာ ြမန်မာပ
ြ ည်သူ ြပည်သားများအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်တဲ့ လူ�အခွင့အ
် ေရးရရှိခံစားဖို�နဲ�
အေခ
ြ ခံကျတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ရရှိဖ�ို တို�အတွက် ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ေ �ကာင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံကို
လူ�အခွင့အ
် ေရးေကာင်စီနဲ� ကုလသမဂ�အေထွေထွညီလာခံရဲ� တတိယေကာ်မတီတ�ို ရဲ� အစီအစဥ်
ေတွမှာ ဆက်လက် ထည့်သွင်းထားရန် မသင့်ေတာ့ေ �ကာင်း မိမိတ�ို အေနနဲ� အပ
ြ ည့်အဝ ယုံ �ကည်ပါ
တယ်။
၂၉။ ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ လူ�အသိုက်အဝန်း �ှစ်ခုအ �ကား ေပ�ေပါက်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက�များကို ေကျာ်လ�ား
�ိုင်ဖို� မိမိတို� အထူးအာ�ုံစိုက်လျက်ရှိသလို �ကိ�းစားေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ သုံးသပ်ချက်များ
အေစာတလျင် မချမီ ရခိုင်ြပည်နယ်ရဲ� သမိုင်း၊ ကွဲြပားခ
ြ ားနားမ�နဲ� နက်န�
ဲ ပ� ်ေထွးမ�ေတွကို အပ
ြ ည့်အဝ
နားလည်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအေခ
ြ အေန အေပ� သာမန်ကာလ�ံကာ မ��ြမင်သင့်ပါ။ �ိုင်ငံတကာ
အသိုက်အဝန်းအေနနဲ�လက်ေတွ�ကျကျနဲ� ဓမ�ဓိဌာန်ကျကျဖ
ြ င့်သာ ေရရှည်တည်တံ့မယ့် ေဖ
ြ ရှင်းချက်
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တစ်ရပ်ရရှိေရးအတွက် ပါဝင် ကူညီ ေဆာင်ရွက်သင်ပ့ ါတယ်။ ဤကိစ�ရဲ� အရင်းခံအေက
� ာင်းကို
ေဖ
ြ ရှင်း�ိုင်ဖို� �ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်�ငိမ်ေရး၊ သဟဇာတဖ
ြ စ်ေရးနဲ� ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ြပည်သူများအားလုံး
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးတိ�ု ကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ရပ်ကို ေရးဆွဲ အေချာ
သတ်လျက်ရှိ�ပီး မက
� ာမီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖ�ို ရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရာမှာ စနစ်တကျန�ဲ အချိန်န�ဲ တစ်ေ ြပးညီ ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
၃၀။ အခွင့်အခါက
� ံ�ခိုက် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ထိခိုက်ခံရသူများရဲ� လတ်တေလာ လိုအပ်ချက်များ
အတွက် မိမိတ�ို ရဲ� �ကိ�းပမ်းမ�များမှာ �ိုင်ငံတကာ မိတ်ဘက်များက ကူညီေပးမ�များအား ေကျးဇူးတင်
ေက
� ာင်း ေပ
ြ ာက
� ားလိုပါတယ်။ ရခိုင်ြပည်နယ်ရ�ဲ အေခ
ြ ခံအကျဆုံး စိန်ေခ�မ�ဟာ ဖွ�ံ �ဖိ�းတိုးတက်ေရး
ြဖစ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ�မှာလည်း �ိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းက အကူအညီများေပးဖို� ဖိတ်ေခ�အပ်
ပါတယ်။
၃၁။ ြမန်မာအစိုးရအေနနဲ� �မိ�� ြပနဲ�ေကျးရွာေနပ
ြ ည်သူများရဲ� လူေနမ�အဆင့်အတန်းကို ြမ�င့်တင်�ိုင်ဖို�
အလို�ငှာ ဆင်းရဲမ� ေလျာ့ချေရးနဲ� ေကျးလက်ေဒသ ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရးတိ�ု ကို အာ�ုံစိုက် လုပ်ေဆာင်
ခဲ့ပါတယ်။ စိုက်ပျိ�းေရးကို အေခ
ြ ခံတဲ့ စီးပွားေရးမှ စက်မ�လုပ်ငန်းကို အေခ
ြ ခံတဲ့ စီးပွားေရးသို�
ေရာက်ရှိဖို�အတွက် ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ�ေတွကို �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ေဆာင်
ချက်ေတွ အေကာင်အထည် ေပ�လာတာနဲ�အမ� ပုံမှန် စီးပွားေရးဖွ�ံ �ဖိ�း တိုးတက်မ�ကိုလည်း
ရရှိခဲ့ပါတယ်။ �ပီးခဲ့တဲ့ (၃)�ှစ်အတွင်း ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မ�ဟာ ၅.၆ ရာခိုင�် �န်း၊ ၇.၃
ရာခိုင�် �န်းနဲ� ၈.၇ ရာခိုင�် �န်း အသီးသီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၃၂။ ဒီလိုစိီးပွားေရးတိုးတက်မ�နဲ� ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲမ� က�မှာ တိုးတက်မ�ေတွကို အားတက်ဖွယ်
ရရှိလာခဲ့တဲ့အတွက် အေရးက
� ီးတဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကိုလည်းချမှတ် �ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ြမန်မာ �ိုင်ငံ
အေနနဲ� ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မှ� အနည်းဆုံး�ိုင်ငံစာရင်းမှှာ လွတ်ေ ြမာက်ရန် အခိုင်အမာ သံ��ိဌာန်ချမှတ်
ထားပ
� ီးြဖစ်ေ �ကာင်းနဲ� လိုအပ်တဲ့ ြပည်တွငး် လုပ်ငန်းစ�်များကိုစတင် လုပ်ေဆာင်ေနပ
� ီြဖစ်ေ �ကာင်း
အသိေပးေပ
ြ ာက
� ားလိုပါတယ်။
၃၃။ ဒီကိစ�နဲ�ပတ်သက်လို� �ိုင်ငံေတာ် သမ�တဦးသိန်းစိန်မှ ဖွံ��ဖိ�းမ�အနည်းဆုံး�ိုင်ငံစာရင်းမှ
လွတ်ေြမာက်ဖို� ရည်ရွယ်ချက်နဲ� ဆုးံ ြဖတ်ချက်တ�ို ကို ကုလသမဂ�အတွင်းေရးမှ�းချ�ပ်ထံ ဆက်သွယ်
အေက
� ာင်း �ကားပ
� ီးြဖစ်ပါတယ်။ အဆင့်ြမင့် အမျိ�းသားေကာ်မတီနဲ� ဆပ်ေကာ်မတီများဟာ ဖွံ��ဖိ�းမ�
အနည်းဆုံး�ိုင်ငံစာရင်းမှ လွတ်ေြမာက်ေရးဆိုင်ရာ အသွင်ကူးေပ
ြ ာင်းမ� မဟာဗျ�ဟာ အပါအဝင်
ြပည်တွင်းေဆာင်ရွက်ဖွယ်ရာများကို တက် �ကစွာ ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက် လျက်ရှိ ပါတယ်။ ယခုဆိုလျင်
နည်းပညာနဲ� အကူအညီရရှိေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ� အဖွဲ�အစည်းများနဲ� နီးကပ်စွာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

၃၄။ ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ ဒီမိုကေရစီသို� ကျယ်ြပန်�စွာ အသွင်ကူးေပ
ြ ာင်းေရးကို စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့တာ
မှ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) ခွဲအတွင်း သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မ�များ ရရှိေနပ
� ီြဖစ်ပါတယ်။ ယေန�ဆိုလျင်
ြမန်မာ�ိုင်ငံရဲ� ဒီမိုကေရစီသို� �ငိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ေြပာင်းလဲမ�ရဲ့ ေအာင်ြမင်မ�ကို စံနမူနာအေနနဲ�
ကမ�ာက ချီးကျ�းလျက်ရှိ �ကပါတယ်။ ဒီလိုေအာင်ြမင်မ�ေတွရရှိေနေသာ်လည်း မိမိတို�ရဲ� ဒီမိုကေရစီနဲ�
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မ�လမ်းေက
� ာင်းမှာ စိန်ေခ�မ�ေတွ၊ အဟန်�အတားေတွ အများအပ
ြ ား ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါ
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တယ်။ ဒီတုန်လ�ပ်ဖွယ် စိန်ေခ�မ�ေတွကို ေကာင်းစွာ သိရှိပါတယ်။ အားရေကျနပ်ေနမှာ မဟုတ်ပါ။
ဒီမိုကေရစီ�ိုင်ငံ တည်ေဆာက်ေရးနဲ� ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလဲေရးတိ�ု အတွက် မဆုတ်မနစ် ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်သွားဖို� ြပတ်ြပတ်သားသားနဲ� အခိုင်အမာ ဆုံးြဖတ်ထားပါတယ်။
၃၅။ ြမန်မာ�ိုင်ငံဟာ ေပ
ြ ာင်းလဲေနပ
� ီး ဒီေ ြပာင်းလဲမ�များဟာလည်း မှန်ကန်တဲ့ဘက်သို� ဦးတည်
ေနပါတယ်။ သဟဇာတြဖစ်�ပီး �ငိမ်းချမ်း �ကယ်ဝစွာ ေနထိုင်သွား�ိုင်မယ့် ဒီမိုကေရစီ�ိုင်ငံတစ်ရပ်
ြဖစ်ေပ� လာေရးအတွက် ခိုင်မာတဲ့အေခ
ြ ခံများကို ချမှတ်လျက်ရှိေနပါတယ်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံရ�ဲ
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်မ�များကိုလည်း မ�တစွာနဲ� ဓမ�ဓိဌာန်ကျစွာ ��ြမင်ဖ�ို လိုအပ်ပါတယ်။ ကာလရှည် �ကာစွာ
ေမ�ာ်မှန်းခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ �ငိမ်းချမ်းေရးနဲ� သာယာဝေပ
ြ ာေရးတိ�ု အေကာင်အထည်
ေဖာ်�ိုင်ရန်မှာ ြမန်မာပ
ြ ည်သူများရဲ�
အဓိကတာဝန်ြဖစ်ပါတယ်။
�ိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ�
ဆက်လက် အကူအညီေပးမ�နဲ� နားလည်မ�တ�ို ဟာ ြမန်မာ�ိုင်ငံရဲ� ြပ�ပ
ြ င် ေပ
ြ ာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဥ်ကို
အပ
ြ � သေဘာ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ “ေရာမမ
� ိ��ကို တစ်ရက်တည်းနဲ� တည်ေဆာက်
ခဲ့ ြခင်း မဟုတ်ပါ” ။
၃၆။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
***********

