
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံ ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံ ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံ ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ေတာ်ေတာ်ေတာ်၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးဌာန၊ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီး၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးဌာန၊ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီး၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးဌာန၊ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီး၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးဌာန၊ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီး    

ေဒ�ေအာင်ဆန်းစုက! ည် ေဒ�ေအာင်ဆန်းစုက! ည် ေဒ�ေအာင်ဆန်းစုက! ည် ေဒ�ေအာင်ဆန်းစုက! ည် �ှင့်�ှင့်�ှင့်�ှင့်ကေနဒါကေနဒါကေနဒါကေနဒါ�ုိင်ငံ၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးမစ%တာ�ုိင်ငံ၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးမစ%တာ�ုိင်ငံ၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးမစ%တာ�ုိင်ငံ၊�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးမစ%တာစတီဗင် ဒီရွန်စတီဗင် ဒီရွန်စတီဗင် ဒီရွန်စတီဗင် ဒီရွန်တုိ(၏ တုိ(၏ တုိ(၏ တုိ(၏ 

ပူးတဲွသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွပူးတဲွသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွပူးတဲွသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွပူးတဲွသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင်တွင်တွင်တွင်    ေပြ ာက! ားခ့ဲသည့်အချက်ေပြ ာက! ားခ့ဲသည့်အချက်ေပြ ာက! ားခ့ဲသည့်အချက်ေပြ ာက! ားခ့ဲသည့်အချက်အလက်အလက်အလက်အလက်များများများများ    
 

ေတွ.ဆံုသည့်ေန(ရက်  - ၂၀၁၆ခု�ှစ်၊ဧပ5 ီလ (၇) ရက် 

ေတွ.ဆံုသည့်အချိန်  - (၁၀း၀၀)နာရီမှ (၁၀း၁၀)နာရီအထိ 

ေတွ.ဆံုသည့်ေနရာ  - သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွခန်းမ 

     �ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးဌာန 
 

 

 ပြ ပြ ပြ ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� ီးည်ေထာင်စုဝန်က� ီးည်ေထာင်စုဝန်က� ီးည်ေထာင်စုဝန်က� ီးကကကကေပြ ာက! ားသည့်ေပြ ာက! ားသည့်ေပြ ာက! ားသည့်ေပြ ာက! ားသည့်ထုတ်ပြ န်ေက! ညာထုတ်ပြ န်ေက! ညာထုတ်ပြ န်ေက! ညာထုတ်ပြ န်ေက! ညာချက်ချက်ချက်ချက်    
    

 မိမိအေနဖြ င့် ဂုဏ်ထူးေဆာင် ကေနဒါ�ုိင်ငံသားအဖြ စ် ချီးမြ <င် ့ခံထားရသူဖြ စ်သဖြ င့် ယခုလုိ 

ကေနဒါ �ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးကုိ က� ိ>ဆုိခွင့်ရ၍ ဝမ်းေမြ ာက်ဂုဏ်ယူပါေက! ာင်း၊ မြ န်မာ�ုိင်ငံ�ှင် ့ 

ကေနဒါ�ုိင်ငံတုိ(အက! ား ရှည်လျားသည် ့ သမုိင်းေက! ာင်းရိှ ပ5 ီး၊ �ှစ်�ုိင်ငံဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်ခ့ဲ ခြ င်း 

အတွက် များစွာဝမ်းေမြ ာက်ပါေက! ာင်း၊ ကေနဒါ�ုိင်ငံအေနဖြ င့် မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ ဒီမုိက ေရစီစံ�@န်း၊ စံထားများ 

�ှင့် စီးပွားေရးဖံွ.ဖ5 ိ>းတုိးတက်မ@အတွက် အကူအညီများလည်း  ေပးအပ်လျက်ရိှပါေက! ာင်း၊ �ုိင်ငံေတာ် 

ဖံွ.ဖ5 ိ>းတုိးတက်ရန်အတွက် �ုိင်ငံေရးေမAာ်မှန်းချက်များ မည်သည့် အတုိင်းအတာအထိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်�ုိင်မည်ကုိ က! ည့်ရန် လုိအပ်သလုိ၊ ပြ ည်သူများ၏ လူေနမ@ဘဝ ဖံွ.ဖ5 ိ>းတုိးတက်ေရး အတွက် 

မည်သုိ( ေဖာ်ေဆာင်ေပး�ုိင်မည်ကုိလည်း က! ည့်ရန် လုိအပ်ေက! ာင်း၊ တုိင်းရင်းသား လူမျိ>းေပါင်းစံု 

စုစည်းေနထုိင်သည့် မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် စည်းလံုးညီCွတ်၍ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မ5 ဲမည့် ဖက်ဒရယ် 

 ပြ ည်ေထာင်စု တည်ေထာင်�ုိင်ေရးအတွက် က� ိ>းပမ်းရာတွင် အခက်အခဲ�ှင့် စိန်ေခ�မ@များ ရိှေနသည်ကုိ 

ကေနဒါ�ုိင်ငံသည် အခြ ား�ုိင်ငံများထက် ပုိမုိနားလည်မ@ရိှေက! ာင်း၊ မြ န်မာအစုိးရ၏ င5 ိမ်းချမ်းေရး 

 က� ိ>းပမ်းမ@ လုပ်ငန်းစD်အတွက် ကေနဒါ�ုိင်ငံမှ အကူအညီများ ေပးအပ်မည်ဟု ေပြ ာက! ားခ့ဲ မ@အေပ� 

မိမိတုိ(အေနဖြ င့် အေလးထား က� ိ>ဆုိပါေက! ာင်း၊ မတူကဲွပြ ားမ@များအက! ားမှ စည်းလံုးညီCွတ်မ@ ရရိှေရးကုိ 

တည်ေဆာက်�ုိင်ရန် မိမိတုိ(၏ က� ိ>းပမ်းမ@များအေပ� မိတ်ေဆွ�ုိင်ငံများမှ ပါဝင်ကူညီမ@ကုိ မိမိတုိ( 

ဝမ်းေမြ ာက်မိပါေက! ာင်း၊ 
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ကေနဒါကေနဒါကေနဒါကေနဒါ�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးက �ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးက �ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးက �ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးက ေပြ ာက! ားသည့်ထုတ်ပြ န်ေပြ ာက! ားသည့်ထုတ်ပြ န်ေပြ ာက! ားသည့်ထုတ်ပြ န်ေပြ ာက! ားသည့်ထုတ်ပြ န်ေက! ညာေက! ညာေက! ညာေက! ညာချက်ချက်ချက်ချက်    
     

 ကေနဒါဝန်က� ီးချ>ပ်၊ အစုိးရအဖဲွ.�ှင့်  ပြ ည်သူများကုိယ်စား ကေနဒါ�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီး 

အေနဖြ င့် ေဒ�ေအာင်ဆန်းစုက! ည်အား ေတွ.ဆံုခွင့် ရရိှသည်ကုိများစွာ ဝမ်းေမြ ာက်မိပါေက! ာင်း၊ 

အေဆွေတာ်သည်  မြ န်မာပြ ည်သူပြ ည်သားများသာမက၊ ကမFာ့ပြ ည်သူများအားကျ ဂုဏ်ယူရသူ 

တစ်ဦးဖြ စ်ပါေက! ာင်း၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် �ှစ်ေပါင်း (၅၀)  က! ာပ5 ီးေနာက် အရပ်ဖက်အစုိးရတစ်ရပ် 

ေပ�ထွန်းလာခ့ဲေက! ာင်း၊ အေဆွေတာ်အေနဖြ င့် ဒီမုိကေရစီစနစ် အားေကာင်းလာေစရန်�ှင့် 

လူ(အခွင့်အေရး  မြ <င့်တင်ရန် ဆ�Iရိှသလုိအမျိ>းသားပြ န်လည်စည်းလံုးညီCွတ်မ@ရရိှေစရန် ဆ�Iထက် 

သန်လျက်ရိှေက! ာင်း၊ ကေနဒါ�ုိင်ငံအေနဖြ င့် �ုိင်ငံတွင်းမတူကဲွပြ ားမ@များရိှေနခြ င်းသည်  ခ5 ိမ်းေခြ ာက်မ@ 

ဟုမJ@မြ င်ေက! ာင်း၊ ကေနဒါ�ုိင်ငံသည် မတူကဲွပြ ားမ@များေက! ာင့်ပင် အင်အားေတာင့်တင်းေနသည့် 

�ုိင်ငံတစ်ခု ဖြ စ်လာခ့ဲေက! ာင်း၊ အဆုိပါအတုိင်းပင်  မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင်လည်းဖြ စ်လာ�ုိင်ေက! ာင်း၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံ 

အေနဖြ င့် ေအာင်မြ င်မ@ရရိှရန်လုိအပ်သဖြ င့် အဆုိပါလုပ်ငန်းစD်တွင် ကေနဒါ�ုိင်ငံသည် တစ်တပ် 

တစ်အားပါဝင်သွားလုိေက! ာင်း၊ ဒီမုိကေရစီအားေကာင်းလာေစေရးတည်ေဆာက်ရန်မှာလွယ်ကူသည့် 

အလုပ် မဟုတ်ေက! ာင်း၊ သုိ(ရာတွင် လုိအပ်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြ စ်ေက! ာင်း၊ �ုိင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် လAပ်စစ် 

ဓာတ်အားအပြ ည့်အဝရရိှ�ုိင်ရန် တစ်ရက်တည်း�ှင့် မေဆာင်ရွက်�ုိင်သလုိ ရလဒ်ေကာင်းများ 

ရရိှလာေစေရး ကုိလည်းတစ်ရက်တည်း�ှင့် မေဆာင်ရွက်�ုိင်ေက! ာင်း၊ အချိန်လုိအပ်ေက! ာင်း၊ သုိ(ဖြ စ်ရာ 

ကေနဒါအစုိးရအေနဖြ င့် အေပြ ာသက်သက်မဟုတ်ဘဲမြ န်မာ�ုိင်ငံဖံွ.ဖ5 ိ>းတုိးတက်ေရးအတွက် ကေနဒါ 

ေဒ�လာ(၄၄)သန်းတန်ဖုိးရိှအေထာက်အပ့ံကုိစီမံကိန်း (၃)ခုဖြ င့် လက်ေတွ.ကျကျ ကူညီ ပ့ံပုိးေပးသွား 

ရန်ရိှေက! ာင်း၊  ပထမစီမံကိန်းမှာ မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်  ပြ ည်ေထာင်စုစနစ် ေအာင်မြ င်စွာ ထူေထာင် 

�ုိင်ေရးအတွက် ကေနဒါ�ုိင်ငံ၏ အေကာင်းဆံုးနည်းဗျNဟာ�ှင့် အေတွ.အက� >ံ များကုိမA ေဝေပးသွား 

ရန်ြဖစ်ေက! ာင်း၊ ဒုတိယစီမံကိန်းမှာတိကျမှန်ကန်သည့် အချက်အလက်များကုိအေခြ ခံကာမြ န်မာ�ုိင်ငံ၌ 

ပုိမုိထိေရာက်ေသာ အုပ်ချ>ပ်မ@စနစ် တုိးတက်ေကာင်းမွန်လာေစေရးအတွက် သတင်းအချက် 

အလက်ကPတွင် အကူအညီေပးအပ်သွားရန် ဖြ စ်ပ5 ီး၊ တတိယစီမံကိန်းမှာ အမျိ>းသမီးများ တန်းတူ 

အခွင့်အေရး ခံစားရရိှ�ုိင်ရန် အမျိ>းသမီးစီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အေသးစား စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ�ှင့် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးေပးမည့်စီမံကိန်းများကုိကေနဒါအစုိးရမှကူညီပ့ံပုိးသွားမည် 

 ဖြ စ်ေက! ာင်း၊  


