စည္းလံုးညီညြတ္၍၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ႐ိွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ -ဆိုသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျဖစ္ေန
ျခင္းအေပၚ ျပန္လည္ကတိကဝတ္ျပဳေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္
မဟာဗ်ဴဟာက်လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
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အမွာစကား
ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု င
္ ံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွသည့္ လူမ်ားေနထိုငရ
္ ာ
လူမအ
ႈ သိုငး္ အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔ိုသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ တည္ၿမဲေနဆဲ႐ိွေရွးအက်ဆံုး လူ႔ယဥ္ေက်းမႈပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ပထမဆံုး
အေျခခ်ေနထိုင္သူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ား၊မွႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ဤႏိုင္ငံေတာ္ကို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားနည္းတူ သက္တမ္းၾကာရွည္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမ႓ာေပၚမွ မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ၊
မည္သည့္ႏိုင္ငံမွမဆိုဝင္ေရာက္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမိခင္၏ရင္ခြင္ထဲမွ ကေလးငယ္က့သ
ဲ ို႔
ႏုပ်ိဳငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လက္ရွိလူဦးေရထက္ဝက္ခန္႔မွာ
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မိဘတစ္ဦးဦး႐ိွသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔၌
ို ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ယံုၾကည္ခ်က္အသီးသီး၊ ႏိုင္ငံအသီးသီးေနာက္ခံမ်ား႐ိွၾကသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအရ မသတ္မွတဘ
္ ညီ
ဲ တူညီမွ်" အခြင့္အေရး "တည္းဟူေသာ
လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး႐ိွမစ
ႈ ံတန္ဖိုးမ်ားကို အတူတကြတန္ဖိုးထားျခင္းအားျဖင့္
သတ္မွတ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ား အတူတကြေပါင္းစည္းေနထိုင္ေစသည့္အခ်က္မွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈထား႐ိွျခင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္
တူညီေသာေလးစားမႈ၊ တူညီေသာဂုဏသ
္ ိကၡာႏွင့္တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွခ
ိ ံစားထိုက္ေၾကာင္းကို ေလးေလးနက္နက္
နားလည္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အျခားေပါင္းစည္းေစသည့္အခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
စံတန္ဖိုးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခိုင္မာသည့္သႏၷိဌာန္ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လြတ္လပ္မႈမ်ားအား
တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းေပးထားသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။
ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ား တစ္စတစ္စတိုးပြားလာခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ၏
ေထြျပားျခားနားမႈအား သိုင္းၿခံဳရင္း သဟဇာတရွိေသာ၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေသာလုပ္ရည္ကိုင္စြမ္း႐ိွေသာ၊ ယိမ္းယိုင္မႈမ႐ိွေသာ
ဥပမာတင္ရေလာက္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို၏စည္းလံုးညီညြတ္၍၊ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ႐ိွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳးေရးခြျဲ ခားမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးအေပၚ အစိုးရ၏တာဝန္ခံယူထားမႈကို တဖန္အားသစ္ေလာင္း၍ အတည္ျပဳပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို စည္းလံုးညီညြတ္၍၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ႐ိွသည့္

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငထ
ံ ုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေထာက္ခံလ်က္ ေပးကမ္းအပ္ပါသည္။

ဂုဏ္သေရရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ llMbnMu lloclMM
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

2

လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေရးရာဌာန
ဒုဝန္ႀကီးတို႔မွ ပူးတြဲအမွာစကားမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ေသာယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပါဝင္သည့္
အသိုက္အဝန္းအတြက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းသည္ အလြန္ၾကာျမင့္ခ့ၿဲ ပီျဖစ္ေသာ အတိတ္ကာလက
ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ )lcnlrirolM(ေတာရဲ႕စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္း ) nlltS sTllrT(ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ
စတင္ခ့ဲၿပီး ၿဗိတိသွ်အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတည္ေထာင္မႈျဖင့္ တစ္စတစ္စႀကီးထြားလာကာကမ႓ာႏ
့ ိုင္ငံအသီးသီးမွ လူမ်ားျဖင့္
ဆက္လက္သာြ းေနပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို အက်ဳိးခံစားေနရေသာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔သည္ အမွတ္မထင္ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရ အဆက္ဆက္တု႔ိ
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တမူထူးျခားေသာအမ်ိဳးသားဇာတိလကၡဏာႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႏ
ႈ ွင့္ သမူဟျဖစ္မႈ
တို႔၏အေရးပါျခင္းကို အေလးအနက္ထားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကြဲျပားျခားနားမႈကိုလည္း သိုင္းၿခံဳလက္ကမ္းႀကိဳဆိုသည့္
ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို၏လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေျမာ္အျမင္ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈတိုးပြားလာျခင္းကို လူအေျမာက္အျမားက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလာေနသည့္ အခ်ိန္အခါ၌
ဒီမိုကေရစီ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတူတကြ တန္ဖိုးထားၾကေသာစံတန္ဖိုးမ်ားဆိုင္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခိုင္ျမဲေသာ
တာဝန္ခံယူထားမႈကိုကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္သည္။
ၾသစေၾတးလ်အစိုးရအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္မႈ႐ိွေရးတိ႔အ
ု တြက္
ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္၍၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ႐ိွသည့္

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငထ
ံ ုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အတိတ္မွကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ
စံတန္ဖိုးမ်ားအျပင္ အနာဂတ္တြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားႀကီးပြားတိုးတက္ေစမည့္စံတန္ဖိုးမ်ားကို အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။
ဤထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ယဥ္ေက်းမႈမတူကျြဲ ပားမႈမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အၾကီးမားဆံုးခြန္အားတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆင
ုိ ္
သည့္အနာဂတ္တစ္ခုတည္ေဆာင္ရန္ စြမ္းရည္မ်ားျဖည့္တင္းေပးျပီး ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာဘဝေနထိုင္ႏိုင္ရန္
အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဒီမိုကေရစီဝါဒအေျခခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ဗဟိုအခ်က္အခ်ာကို ေထာက္ခံေပးထားျပီး ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို၏အမ်ိဳးသားဇာတိလကၡဏာအရ
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခင
ြ ့္အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပသည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေပါင္းပါၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေလးစားရန္
ကၽြႏ္ုပ္တ႔ိုတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။
ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုကုိ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းတည္
ေဆာက္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမတ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအား မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္
ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္သန္ေတာင့္တေနပါသည္။

ဂုဏ္သေရရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္္ relrSTrlo tnlTtl
လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး

ဂုဏ္သေရရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ atl stStMel
လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေရးရာဌာန ဒုဝန္ႀကီး
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စည္းလံုးညီညြတ္၍၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ႐ိွသည့္
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု႐ိွေသာၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတူတကြ ျဖတ္သန္းခဲၾ့ ကေသာသမိုင္းေၾကာင္း

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံ႐
ု ိွလူမႈအသိုင္းအဝန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
မ်ားစြာေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးထားသည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ပထမဆံုးအေျခခ်ေနထိုင္သူ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ား မွအစျပဳ၍ အသစ္ဆံုးေရာက္ရွိလာသူမ်ားတိုင္ေအာင္၊ကြျဲ ပားျခားနားေသာ ဘိုးေဘးဘီဘင္ ၃၀၀
ေက်ာ္တ႔၏
ို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္မႈ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈျဖစ္တည္လာေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘံုစတ
ံ န္ဖိုးမ်ားႏွင၊့္ တာဝန္ခံယူထားမႈတ႔ျို ဖင့္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ေထြျပားျခားနားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ိုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
တိုးတက္လာပါသည္။
ကမ႓ာေပၚတြင္ ရွင္သန္က်န္ရစ္သည့္ ေရွးအက်ဆံုးယဥ္ေက်းမႈပိုင႐
္ ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

nlltS sTllrT

ေတာရဲ႕စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားႏွင့္ ဤႏိုင္ငံတြင္ ဘဝသစ္တစ္ခုကိုထူေထာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ဝင္ေရာက္လာေသာလူ
သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို၏ႏိုင္ငံအားအရည္အေသြးမ်ား ျပည့္စံုေစခဲပ
့ ါသည္။
ပထမဆံုးအေျခခ်ေနထိုင္ခ့ေ
ဲ သာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ယခုကၽြႏ္ုပ္တ႔ို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဟုေခၚေသာ ဤေျမေပၚတြင္
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္၊ ေလ့လာသင္ယူခ့ဲၾကပါသည္၊ အလိုက္သင့္ေနထိုင္ခဲၾ့ ကပါသည္၊ ရွင္သန္ခ့ၾဲ ကပါ
သည္။ ၎တိ႔ုသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဒြန္တြဲေနထိုင္ခ့ၾဲ ကၿပီး၎တြင္ ဆန္းၾကယ္ေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ေဒသသံုး
စကားမ်ားကိုယ္စီရွိၾကေသာ ဘာသာစကားမတူညီသည္အ
့ ဖြဲ႔စုမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ 'ႏိုင္ငံမ်ား'၂၅၀ ေက်ာ္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္အႏွံ႔တြင္
႐ိွခပ
့ဲ ါသည္။ ဤႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ရွင္သန္က်န္ရစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ
ကိုယ္စားျပဳၾကၿပီး အျခားမည္သူမ်ားမဆိႏ
ု ွငယ
့္ ွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ၎တိ႔ုလက္ဝယ္ ပိုမိုေလ့လာသိ႐ိွႏိုင္သည့္ေခတ္မ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားူပါသည္။
ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းသည္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိးႏွင့္ အုိင္းရစ္လူမ်ဳိးတို႔၏အေျခခ်ေနထိုင္မႈမွစတင္ၿပီး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ကာ ေခတ္သစ္ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအား ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္
ေရွ႕ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သမိုင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအား မိမိတ႔၏
ို
အိုးအိမ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ ကမ႓ာ႔တုိက္ေပါင္းစုံမွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားပါဝင္လာျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတ႔ဘ
ို ဝမ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တ႔ိုႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္္ ကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ို လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာလူမႈအသုိင္းအဝိုင္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ပါဝင္လို၍
ဤေနရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာၾကသူမ်ားအား ႀကိဳဆုိလ်က္ရွိပါသည္။
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အတူတကြ စုေပါင္းမိၾကေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ို အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို
တည္ေဆာက္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ားကို သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ
အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တုိးေစရန္ႏွင့္ အထူးျခားဆုံးအေနျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကမ႓ာႀကီးအေပၚ ရႈျမင္ပုံႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ပံုတို႔ကို က်ယ္ျပန္႔ေစရန္တ႔ိုအတြက္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။
လူမ်ိဳးကိုပဓာနမထားဘဲ အစိုးရ၊ လူထုအသုိက္အဝန္းႏွင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအၾကား အျပန္အလွန္ တာဝန္ခံမႈမ်ားအား
တည္ေဆာက္ထားျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ပါဝင္စပ္ဆိုင္မႈ႐ိွသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ခုိင္မာအားေကာင္း
ေစသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ယေန႔ အတူတကြ ပို္င္ဆုိင္ထားေသာ ေခတ္မႀီ ကီးပြားတုိးတက္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငအ
ံ ား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမ်ားတူ
စံတန္ဖိုးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္အတူစုေပါင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
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တူညီေသာ စံတန္ဖိုးမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စည္းလံုးညီညြတ္ေစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ဖြဲ႕ေႏွာင္မႈမ်ားကုိ
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ၎တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုအျပင္
လူတင
ို း္ အေနႏွင့္တူညီစြာ ပါဝင္စပ္ဆိုင္မႈ႐ိွသည့္ အနာဂတ္တစ္ခုကုိလည္း ဖန္တီးေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စံတန္ဖိုးမ်ားမွာ
ေအာက္ပါတုိ႔အေပၚ အေျခခံထားပါသည္။

ေလးစားမႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကုိ ေလးစားၿပီးလိုက္နာရန္ႏွငၾ့္ သစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအေပၚ
သစၥာေစာင့္သိရန္ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တ႔ို၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားၿပီး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ေပါင္းစည္းပါဝင္မႈ၊
တရားမွ်တမႈႏွင့္ စာနာေထာက္ထားမႈတို႔ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးပါသည္။

တန္းတူညီမွ်မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူညီမွ်ရွိေရးကို ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အားလုံးအတြက္ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈရွိေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ပါသည္။

လြတ္လပ္မႈ
လြပ္လပ္မႈအေပၚကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းမွာ အေျခခံတရားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြပ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ ေျပာၾကားခြင့္၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္
အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္တ႔ုိကို ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုအတြက္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္လ်က္ရွိပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏုိင္ငံသားတာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာဝန္ယူပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စံတန္ဖုိးမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည့္ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္င၌
ံ မည္သည့္အခါမွ်
လက္မခံပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ႏွင့္ ဘာသာေရး
လြတ္လပ္ခြင့္တို႔အျပင္ ေထြျပားျခားနားမႈမ်ားတို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမ်ားဆိုင္
စံတန္ဖိုးမ်ားအား ခိုင္မာစြာ က်င့္သုံးေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ာအတြက္ အေကာင္းဆုံး
အက်ဳိးစီးပြားကို ရရွိေစပါသည္။

အမ်ားတူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းတို႔၏အေရးပါပုံကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ႐ိွေသာ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေနရျခင္းမွာတည္ၿငိမ္ၿပီး ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္၍
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သဟဇာတ႐ိွေသာ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေရးကို ေသခ်ာေစေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ား၏
ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ႐ိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအသုိက္အဝန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအတြက္
လူတင
ုိ း္ မွထည့္သြငး္ ေပးဆပ္ႏင
ုိ ္သလိ၊ု အက်ဳိးခံစားႏိင
ု ရ
္ န္လည္းကၽြႏ္ုပတ
္ ုိ႔က လူတိုင္းအား အခြင့္အေရးေပးသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသိုက္အဝန္းသည္ လူတစ္ဦးစီတိုင္း၏ အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအားမေဖာက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကို
က်င့သ
္ းံု သည့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အေပၚတြင္ အေျခတည္ထားပါသည္။
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခင
ြ ့္သည္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အခမ္းအနား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
အျဖစ္ ႏုိင္ငံသားသစ္မ်ားသည္ ၾသစေၾတး‘လ်ႏုိင္ငံႏွင့္ ၎၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိၿပီး၎တို႔၏

ဒီမိုကေရစီယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကိးု ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း လက္ခံယုံၾကည္ပါမည္၊ကၽြႏု္ပ္သည္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အေလးထားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ၎တို႔၏ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားၿပီးေစာင့္ထိန္းလိုက္နာပါမညဟု ’
အခိုင္အမာ ကတိကဝတ္ျပဳရပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြင္း ရွိေနၾကေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊
မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ အားလုံးေသာသူမ်ားအေနျႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာၾကရန္၊
ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ လူသားအားလုံးအား ေလးစားၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ
ဆက္ဆံရန္အတြက္ တရားသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။

လုံျခဳံေဘးကင္းျပီး စိတ္ခ်ရေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ

မတူကျြဲ ပားျပီး ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကုိ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏
လုံျခဳံမႈပင္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္
လုံျခဳံေရးတို႔ကို အျမင့္ဆုံးဦးစားေပးအရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မမ
ႈ ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း အထိုက္အေလ်ာက္
စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
အစုိးရအေနျဖင့္ ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈအား တန္ျပန္တုိက္ဖ်က္ေရး
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လုံျခဳံေရးခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးအား
ခုိင္မာမႈရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ အဆက္မျပတ္ ေငြအင္အား စုိက္ထုတ္ ကုန္က်ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသည္
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအား ပြင့္လင္းေသာ၊ ေပါင္းစည္းပါဝင္မႈရွိေသာ၊ လြတ္လပ္၍ လုံျခံဳေဘးကင္းေသာ
အသုိက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ျမဲေစေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
ဤျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတူတက
ူ ်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ
တန္ဖးို မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ အစုိးရအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား
စုစည္းညီညြတ္ေစေသာ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ညွိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို
အေလးေပးအာရုံစိုက္ျခင္းျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား အသိုက္အဝန္းမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ ခိုင္မာေစေရးအတြက္
အေကာင္းဆုံး အားျဖည့္ေဆာင္ရက
ြ ္သာြ းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

အနာဂတ္အတြက္ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္

ၾသစေၾတးလ်ႏုိ္င္ငံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏုိ္င္ငံအတြက္ အတူတကြ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမည္ဟူေသာ သႏၷိဌာန္၊ ဒီမိုကေရစီ
ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ေပါင္းစည္း၍ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး၏လက္ခံႏုိင္မႈႏွင့္
နားလည္ေပးမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းကာစည္းလုံးညီညြတ္၍ သင့္ျမတ္ေသာ
အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေန ႏုိင္ရန္တုိ႔အတြက္ တိုက္တန
ြ ္းအားေပးလိုပါသည္။
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ဤေၾကျငာခ်က္တင
ြ ္ အစိုးရသည္ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈရွိသည့္ အေျခခံသေဘာတရားအား ဆက္လက္အားေပး
လႈံ႔ေဆာ္သြားကာ ၾသစေၾတးလ်အသိုက္အဝန္းႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ
ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ယင္းသည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လူထု အသုိက္အဝန္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအား ႏုိးၾကားေစသည့္၊ ပံ့ပိုးေပးသည့္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အစုိးရ၏ အျခားမူဝါဒမ်ားႏွင့္
စီမံခ်က္မ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္စြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊
● အရြယ္ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီအစဥ္(Adult Migrant English
Program)သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ
ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအား အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အား
ၾသစေၾတးလ်အသိုက္အဝန္းတြင္ လူမႈေရးပိုင္း၊ စီးပြားေရးပိုင္းတို႔အရ အေျခခ်ေနႏုိင္ၿပီး ေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိင္ေစမည့္
အရည္အေသြးမ်ား ရရွိေစရန္ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။
● အစုိးရ၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပါဝင္လာေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး မူဝါဒသည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဘာသာစကားေနာက္ခံမ်ား မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ေသခ်ာေစသည္။
● ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခင
ြ ့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူ လူသစ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအသိုက္အဝန္းတြင္
အျပည့္အဝ တက္ႂကြစာြ ပါဝင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိေစပါသည္။
● အစိုးရသည္ ေရဒီယုိ၊ ပုံႏွိပ္မီဒီယာ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ ရုပ္သံတုိ႔မွတစ္ဆင့္ အားေကာင္းေသာ ေထြျပားျခားနားသည့္
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံဆင
ုိ ရ
္ ာ မီဒီယာတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။
● သဟဇာတေန႔ ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး ယင္းကို္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ လူတိုင္းပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ ေလးစားသမႈႏွင့္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ
ခံစားခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ကုိ ေပးပို႔လ်က္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိပါ သည္။
● ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ေကာင္စီသည္ အဓိက အၾကံေပးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ျပီး အစုိးရအား ခုိင္မာ၍ လြတ္လပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးပြားတုိးတက္ျခင္းတို႔ကုိ အစဥ္တန္ဖိုးထားပါသည္။
တစ္ဦးစီလိုက္၊ အုပ္စုလိုက္ႏွင့္ အစုိးရ၏ အဆင့္မ်ားအားလုံးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အတူတကြပူးေပါင္း၍၊
အတူတကြက်င့္သုံးေနၾကေသာ စံတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ ေအာက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာက်ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား႔ျဖင့္
ပုိမိုခိုင္မာေသာ၊ ပိုမစ
ို ည္းလုံးညီညြတ္ေစေသာ၊ ပိုမတ
ို ိုးတက္ႀကီးပြားေစမည့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားကို
ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ခုိင္မာေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းရွိပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တင
ြ ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏုိင္ငံ၏
ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေရးတြင္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအလို႔ငွာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူအသစ္မ်ားအတြက္
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံသည့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ
ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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လူမအ
ႈ သိုကအ
္ ဝန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အက်ဳိးအျမတ္မရွာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈအေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားအားလံုးလက္တြဲပူးေပါင္း၍ လူမ်ားအား သူတုိ႔အေနႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
အသုိက္အဝန္းတြင္ အက်ဳိးရွိရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ေနပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသ႔ုိ ေရႊ႔ေျပာင္းလာသူမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝတစ္ခုကို
အမ်ားနည္းတူ ရွာေဖြၾကပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ
သမူဟျဖစ္ရန္မွာ ၎တို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွပါသည္။ ၎တို႔၏အိုးအိမ္အသစ္ႏွင့္ဆက္စပ္မ႐
ႈ ိွေသာ
စိတထ
္ ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားအသိုက္အဝန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ဟူေသာ စိတ္ထားတို႔သည္ ၎တို႔၌
တန္ဖိုးရွိသည္ႏွင့္ ပါဝင္စပ္ဆိုငမ
္ ႈ႐ိွသည္ဟူေသာအသိစိတ္ကို ရရွိေစပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူအသစ္မ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဘဝပံုစံႏွင့္
သမူဟျဖစ္ေစေရးတြင္အေထာက္အကူျပဳရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ အေကာင္းဆုံးက်င့္ထုံးအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စာြ
လက္ခံထားေသာ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး မူေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ပပ
ံ့ ိုးေပးထား ပါသည္။ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား မိမိတု႔ဘ
ိ ာသာမိမိ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အသိက
ု ္အဝန္း၏
တက္ႂကြေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဒုကၡသည္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားအရ ေရာက္ရွိလာသူ
လူသစ္မ်ားအခ်ဳိ႕သည္ အထူးပံ့ပိုးမႈမ်ားအရ အက်ဳိးခံစားၾကရပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာသင္ယေ
ူ ရး၊
လိုအပ္ေသာ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ရရွိရန္ ကူညီေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ပထမ ၅ ႏွစ္ကာလအတြင္း႐ိွ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈအရ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ကူညီေပးရန္ တာဝန္ခံယူထားျမဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔အားျဖင့္
၎တို႔အေနႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝတစ္ခုတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္၍ မိမတ
ိ ု႔ိကယ
ုိ ္မိမိ အားကိုးႏိုင္ၾကၿပီး
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္း အျပည့္အဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္လာၾကပါမည္။ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအရ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ပညာေရးႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈမ်ား တုိးတက္လာေစမည့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ရွိတင
ြ ္
အသစ္ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေထြျပားျခားနားမႈ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔၏
ို အမ်ားဆိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားတိ႔၏
ု အားသာခ်က္မ်ားကုိ
ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ျခင္း
အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္သာမက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ပါဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာစကားအျဖစ္
ဆက္လက္ တည္ရွိသာြ းမည္ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ
ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံသုံး လုပ္သားအင္အားစုသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစၿပီးပို၍ႀကီးထြားလာေနေသာ ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးက႑တြင္
ၾသစေၾတးလ်၏ ယွဥ္ျပဳိင္ႏုိင္စြမ္းကို တြန္းအားေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ ေထြျပားျခားနားမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အႀကီးမားဆုံး ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
၎သည္ ဆန္းသစ္တီထင
ြ ္မႈ၊ ၾကံဆဖန္တီးမႈ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကုိ ႏႈိးဆြေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးက႑သည္
ေထြျပားျခားနားေသာ လုပ္သားအင္အားစု၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ အသိပညာမ်ား၊ ဘာသာစကား အရည္အေသြးမ်ား၊
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းမ်ားတို႔ျဖင့္ အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာလာပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ယဥ
ွ ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာ၌
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ သိ႐ိွႏုိင္စမ
ြ ္းႏွင့္အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္သည့္ အစြမ္းမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းတြင္ ၎တို႔ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ယာယီေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားစြာ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အျခားသူမ်ားသည္
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၎တုိ႔၏ မိခင္ႏုိင္ငံဆီသို႔ ျပန္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးအမ်ားစုမွာ
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေထြျပားျခားနားေသာ လုပ္သားအင္အားစု၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္
အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။

သဟဇာတျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးအရ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိေသာ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းမ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမ်ားဆိုင္ ၾသစေၾတးလ်စံတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တ႔ို၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူမႈေရးအရ
စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာေစျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳျပီး
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း လူတိုင္းပါဝင္သည္ဟု လူတိုင္းခံစားရေစရန္ ကူညီေပးသည္။ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းတြင္
သဟဇာတ႐ိွျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။ အမ်ားတူ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္
အမ်ားဆိုင္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးၿပီးအမ်ားဆိုင္အနာဂတ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ေပးပါသည္။
ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား
ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈကို ႏိႈးဆြေပးသူမ်ားအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ပါသည္။
ယုံၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုံမွန္ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကားရွိ
တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ကုိ အားေကာင္းလာေစသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ မတူညီေသာ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားအၾကား ္မလိုမန
ု ္းထားစိတ္ႏွင့္ ဘက္လက
ုိ ျ္ ခင္း
မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျခားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ပါဝင္စပ္ဆိုင္မႈ႐ိွသည္ဟူေသာစိတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္မ်ားတို႔ကုိ တိုးပြားလာေစပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသူအားလုံးသည္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊
ေမြးဖြားခဲ့ရာေဒသ သိ႔ုမဟုတ္ ဘာသာေရးခံယူခ်က္မ်ား မည္သို႔ပင္ ႐ိွေစကာမူ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္၊
အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈရွိရန္ႏွင့္ မည္သည့္ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈပံုစံ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္မႈပုံစံကိုမဆုိ ျငင္းဆုိရန္
တာဝန္ရွိပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္
ၾသစေၾတးလ်အစုိးရမ်ား အစဥ္အဆက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံပါဝင္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ခုိင္မာစြာ
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးကာ၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား
လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ား၊ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ရွင္းလင္းေသာ အမွာစကားပါ႐ိွသည့္
ဤထုန္ျပန္ခ်က္အသစ္ႏွင့္အတူ အစုိးရ၏ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္သစ္ဆန္းေစ၍ ျပန္လည္အတည္ျပဳရမည့္
အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာခံမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ၊ၾကီးပြားတိုးတက္မႈတ႔အ
ုိ တြက္
သႏၷိဌာန္ခ်ေဆာင္ရြက္မႈစသည္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းလ်က္ ခုိင္မာေတာင့္တင္း၍ ေအာင္ျမင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံသည့္
ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။
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