
မြနမ် ာ နိိုင ်ငံဝဇိ္ဇာနငှ ့််သိပ္ ပံပ္ညာရငှအ်ဖ   ွဲ့ 
(၂၂) ကကြိြမ်မြြောက် သုမေသနညီလြောခံြှ ဘြောသြောရပ်အလြိုက် 

အ က  ာ င််းဆ ံို်း သိုက ေသနစာ ေမ််းဆ ို ခ  ်းမမြှင့််မခင််း အ စ အ စဉ ်
 

မြန်ြာ နိိုင်ငံဝိဇ္ဇာ နှင့််သိ ပ္ပပံ္ ညာ ရှင်အ ဖ  ွဲ့၏ (၂၂) ကကြိမ်မ မြောက် သုမေသနညီလြောခံမှ ဘြောသြောရပ် 

အလြိုက် အ က ာ င််းဆ ံို်း သို ကေသနစာ ေြ််းဆ ို ခ  ်း မြြှင့်် ခင််း အ စ အ စဉ ်ကြိ ု၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁) 

ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟ ်းမနေ့ေွင် စိန်ရ ေိုခန််းြ ပ္ထြထပ္်၊  မန်မြောနြိုင်ငံ ဝြိဇဇြောနှင ်သြိပပံပညြောရှင်အဖွ ွဲ့ အစည််းအမဝ်း 

ခန််းမေွင်ကျင််းပခ  သည်။ 

ဤသုမေသနညလီြောခံေွင် ဖေ်ကကြော်းေင်သွင််းခ  သည ် စြောေမ််း (၂၄၃) မစြောင်အနက် 

အမကြောင််းစြောေမ််းဆုရရှြိခ  မသြော စြောေမ််းရှင် (၂၄) ဦ်းအြော်း ဆုချ်ီး မြှင ်ခ  သည ် အစီအစဉ်၌ မြန်ြာ နိိုင်ငံ 

ဝိဇ္ဇာ နှင့်် သိပ္ပံပ္ညာ ရှင်အ ဖ  ွဲ့ ဥ ကဋ္ဌ က  ေါ ေ်ာ သ  ်လ င်   အ ဖ င့််အြှာ စ ာ ်း က မပ္ာ က ာ ်းရြောေွင် -  

⚫ ၂၁ ရြောစုနှစ်မြှော သြိပပံန ေ့နည််းပညြောရ ွဲ့ အခန််းကဏ္ဍက လွှမ််းမြိ်ုးလြောလြိမ မ်ယလ်ြိုေ့ ပညြောရှင် မေွက 

မမ ြော်လင ်ထြော်းမကကြောင််း၊ မခေ်န ေ့အည ီ ICT အသုံ်းမချနြိင်ုရင် လ မှုစီ်းပွြော်းဘဝ အမ ခအမနကြို 

 မြှင ်ေင်ဖြိုေ့ အခက်ကကံြုံမေွွဲ့ရနြိုင်မကကြောင််း၊  မန်မြောနြိုင်ငံက မ မမပေါ်မ မမအြောက် သဃံဇြောေ 

မပါကကွယ်ဝပပီ်း  မန်မြော စီ်းပွြော်းမရ်းက စြိုက်ပျ ြိြုံ်းမမွ်း မြူမရ်း လုပ်ငန််းမပေါ် အြော်းထြော်းမနရေ  အေွက် 

သြော်းငါ်းန ေ့မကြောက်ပ  သီ်းနှံမေွ က အဓြိကပြိေု့ကုန်  ဖစ်မနေြော မကကြောင ်  မန်မြော စီ်းပွြော်းမရ်းကြို 

 မြှင ်ေင်ဖြိုေ့ဆြိုရင် မ မယြော (Land)၊ လုပ်သြော်း (Labour)၊ အရင််းအနှီ်း  (Capital) ရှြိရမည် 

 ဖစ်မကကြောင််း သုမေသနထွန််းကြော်းလြောလြိုေ့ မျ ြိြုံ်းမကြောင််းမျ ြိြုံ်းသနေ့် မကြောက်ပ သီ်းနှံရမအြောင် 

မျ ြိြုံ်းစပ်ယ လြိုေ့ရမနပပီ ဖစ်မကကြောင််း၊ မရမ မရြောသီဥေုန ေ့ လ သြော်းအရင််းအ မစ်  (Human Capital) 

ရှြိမနေ  အေွက် နြိုင်ငံမေြော်ကေကကသြိုလ်မေွမှ သုမေသနလုပ်ငန််း ထွန််းကြော်းလြောဖြိေု့ 

ဓြောေ်ခွ စမ််းသပ်ခန််း၊ သင်မထြောက်က ပစစည််းမျြော်း၊ အင်ေြောနက်ကွန်ယက်မေွန ေ့အေ  

သုမေသနရန်ပံမုငွကြိုလ  ပံ ပြိ်ုးမပ်းလျက်ရှြိမကကြောင််း၊ (၂၂) ကကြိမ်မ မြောက် သုမေသန ညလီြောခံ 

ေွင် ဝြိဇဇြော (Art)၊ သြိပပံ(Science)န ေ့ လ မှုမရ်း (Social Science) ထ က ပညြောရပအ်သီ်းသီ်းန ေ့ 

နှီ်းနွှယ်မနေ  ဘြောသြောရပ် (Subject) အလြိုက် သုမေသနစြောေမ််းမေွကြို ဖြိေ်မခေါ်ခ  ပပီ်း 

ရန်ကုန်ေကကသြိုလ်၊ ရန်ကုန်စီ်းပွြော်းမရ်းေကကသြိုလ်န ေ့ ရန်ကုန်ပညြောမရ်း ေကကသြိုလ်မေမွှြောရှြိေ   

ဘြောသြောရပ်ဌြောနအသီ်းသီ်းမှ အမကြောင််းဆံု်းစြောေမ််း ဖစ်မကကြောင််း စြိစစ်အက  ဖေ်မရ်းအဖွ ွဲ့ရ ွဲ့ 

မထြောက်ခံေင် ပချက်အရ အမကြောင််းဆံု်းစြောေမ််းမျြော်းအြော်း ဒီ္မနေ့ေွင်ဆုချ်ီး မြှင ် ခင််း ဖစ်ပါ 

မကကြောင််း၊ ဆုရပုဂ္ြိြုံလ်မျြော်းအြော်းလံု်း မဘ်းဘယြောကင််းပပီ်း လြိုရြောဆနဒအဝဝ  ပည ်စံုပါမစမကကြောင််း 

ဆုမနွ်မကြောင််း မေြောင််းပါမကကြောင််း မ ပြောကကြော်းသွြော်းပါသည။်  



⚫ အစီအစဉအ်ရ ဒု္ေြိယဥကကဋ္ဌ မဒ္ါကေ်ြောမမြောင်မကျြော်က  မန်မြောနြိုင်ငံဝြိဇဇြောနှင ်သြိပပံပညြောရှင်အဖွ ွဲ့ 

(၂၂) ကကြိမမ် မြောက်  သုမေသနညီလြောခံေွင် ေင်သွင််းခ  မသြော ဘြောသြောရပ် (၂၅) မျ ြိြုံ်းအနက်မှ 

(၂၄) ဦ်းကြို ဒီ္မနေ့အခမ််းအန ်းမှြော ဆုချ်ီး မြှင ်မှြော ဖစ်ပါေယ်။ ဒီ္ဆုချ်ီး မြှင ်ပွ ဟြော စီမခံျက်မှြော 

ပါရှြိေြော ဖစ်သည ်အေွက်  မန်မြောနြိုင်ငံဝြိဇဇြောနှင ်သြိပပံပညြောရှင်အဖွ ွဲ့ အစည််းအမဝ်းခန််းမမှြော 

အကျဉ််းချံြုံ်း၍ ဆုချ်ီး မြှင ်ပွ  ကျင််းပခ   ခင််း ဖစ်မသြော်လည််း အမကြောင််းဆံု်းစြောေမ််းရှင် (၂၄) ဦ်းကြို 

ေခမ််းေန ်း မဟုေသ်ည ်ေြိုင် အမှုမဆြောင်အဖွ ွဲ့က ကြိုယ်ေြိင်ုကြိုယ်ကျ ချ်ီး မြှင ်ရ ခင််းမှြော 

ဂုဏ်ယ စရြောမကြောင််းပါမကကြောင််း၊ အခက်အခ မေွကကြော်းမှ ယှဉ်ပပြိြုံငက်ကရပပီ်း မြိမြိမဆြောင်ရွက် 

ခ  သည ် သုမေသနလုပ်ငန််းမေွကြို ဒီ္နယ်ပယ်ထ မှ ပညြောရှင်မျြော်း မရွှဲ့မမှြောက်မှြော ေင် ပခွင ် 

ရရှြိရန ်  မန်မြောနြိုင်ငံ ဝြိဇဇြောနှင ်သြိပပံပညြောရှင်အဖွ ွဲ့က ကျင််းပ ခင််း ဖစ်မကကြောင််း၊ အမကြောင််းဆံု်း 

စြောေမ််းဆုဟု ဆြိုမသြော်လည််း ဘြောသြောရပေ်စ်ခုမြှော အနည််းဆံု်းယှဉ်ပပြိြုံင်သ  စြောေမ််း (၃) 

ခုရှြိရန်လြိုမသြော်လည််း အမကြောင််းဆံု်းဟုသေ်မှေ်ပပီ်း ကနဦ်း စြိစစ်မရွ်းချယ်မရ်းအဖွ ွဲ့မှ 

မရ်ွးချယ်မပ်းသည ်အမပေါ်  မန်မြောနြိုင်ငံဝြိဇဇြောနှင ်သြိပပံပညြောရှင်အဖွ ွဲ့အမန ဖင ် မစြောဒ္ကေက်စရြော 

အမကကြောင််းမရှြိပါမကကြောင််း၊ အရညအ်ချင််းမီေယ်လြိုေ့ခံယ ပါမကကြောင််း၊ ယမနေ့ မန်မြောနြိုင်ငံမှြော 

လ ူ့စွမ််းအြော်းအရင််းအ မစ် လြိုအပ်မနေ   ကွက်လပ်ကြိ ု  ဖည ်ဆည််းမပ်းသက  သြိုေ့  ဖစ်သညဟု် 

မ ပြောနြိုင်ပါမကကြောင််း၊ ေစ်နြိုင်ငံလံု်း ဘွ ွဲ့ရဦ်းမရ ၃ သန််းရှြိပပီ်း၊ ပညြောမရ်းဝန်ကကီ်းဌြောနနှင ် အ ခြော်း 

ဝန်ကကီ်းဌြောနအသီ်းသီ်းမှ ဘွ ွဲ့ရမျြော်းကြို မမွ်းထုေ်မပ်းေြော ဖစ်မကကြောင််း၊ ဒ္ါမကကြောင ် ေကကသြိုလ် 

အသီ်းသီ်းမှြော ေြောဝန်ထမ််းမဆြောင်မနမသြော အမကြောင််းဆံု်းဆုရ ဆရြော၊ ဆရြောမမျြော်းဟြော မြိမြိ 

ေြိင်ု်း ပည်အေွက် လြိုအပ်မနမသြော လ ူ့စွမ််းအြော်းအရင််းအ မစ် ဖွွံဲ့ပဖြိြုံ်းမရ်းအေွက် 

အမထြောက်အက  အမျြော်းကကီ်း ပြုံနြိုင်ဖြိေု့ ပညြောေေမ်ေွ မမ ြော်လင ်ပါမကကြောင််း၊ ဘွ ွဲ့ရပဂု္ြိြုံလ်မေွ 

မျြော်းမျြော်းမမွ်းထုေ်မပ်းနြိုင်မှ ေြိင်ု်း ပည်ဖွံွဲ့ပဖြိြုံ်းမရ်းလုပ်ငန််းမျြော်းအ ဖစ် ေည်ပငြိမ်မအ်းချမ််းမရ်း 

လုပ်ငန််းမျြော်းမှြောလည််း အမထြောက်အက  ပြုံမှြော  ဖစ်ပါေယ်။ ဒ္ါမကကြောင ် ဒီ္လုပ်ငန််းမေွ 

မဆြောင်ရွက်မနမသြော ဆရြော၊ ဆရြောမမျြော်းနှင ် ဆုရ ဆရြော၊ ဆရြောမ မျြော်းအြော်းလံု်းကြို  မန်မြောနြိုင်ငံ 

ဝြိဇဇြောနှင ် သြိပပံပညြောရှင်အဖွ ွဲ့မှ အထ ်းပင်မကျ်းဇ ်းေင်ပါမကကြောင််း မ ပြောကကြော်းခ  ပါသည။်   

 ထြိုေ့မန က် အစီအစဉ်အရ အမကြောင််းဆံု်းစြောေမ််းရှင်ဆုမျြော်းကြို ဆရြောကကီ်း မဒ္ါက်ေြောသက်လွင်၊ 

မဒ္ါကေ်ြောမမြောင်မကျြော်၊ မဒ္ါကေ်ြောဦ်းဝင််း၊ မဒ္ါကေ်ြောေင်မမြောင်ထွန််းနှင ် မဒ္ါက်ေြောေင်ညြိြုံေြိေု့က 

ချ်ီး မြှင ်ခ  ကကပါသည။် ဤဆုချ်ီး မြှင ်ပွ ကြို Online မှ ေက်မရြောက်သ  (၄၀) မကျြော်၊ Onsite  ဖင ် 
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