
   
 

#G20RomeSummit 
G20 Summit Side Event (27th October 2021) 

“ြြန်ြာနိုင်ငဳ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ေေဵဒုက္ခြျာဵကိ ုေကျာ်လွှာဵနိုင်ေရဵ -  

COVID-19 ေရာဂါ၊ စီဵပွာဵေရဵပပို လြဲှုနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ၏ ထိေရာက်ေသာ တုဳ့ြပနြ်ှု” 

 ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် စစ်အာဏာသိမ်ဵပပီဵေနာက် ေပါ်ေပါက်လာသည်ဴ လူသာဵချင်ဵစာနာ ေထာက် 

ထာဵမှုဆုိင်ရာ ေဘဵဒုက္ခမျာဵအေပါ် လက်ေတွ့  တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရကွ်နိငုရ်န ် ယခုအခမ်ဵအနာဵတွင် 

ေဆွဵေနွဵအေြဖရှာကကမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနုိငင်၌ဳ 

စစ်အာဏာသမ်ိဵမှု ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် ေပါ်ေပါက်လာသည်ဴ အကျ ို ဵဆက်မျာဵြဖစေ်သာ ကျန်ဵမာေရဵ 

စနစ် ပျက်စီဵမှု၊ စီဵပွာဵေရဵ ချွတ်ခခုဳကျမှု၊ စစ်ေဘဵေရှာင်ဒုက္ခသည်မျာဵ တိုဵ ပွာဵလာမှုနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအရ 

ေြဖရှင်ဵနုိင်မှု မရိှြခင်ဵတ့ုိေကကာင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳအာဵ နုိင်ငဳတကာအသုိင်ဵအဝုိင်ဵ၏ အာရဳုစုိက်မှုကုိ ြဖစ်ေပါ် 

ေစခဲပဴါသည်။ COVID-19 နှငဴ် စီဵပွာဵေရဵချွတ်ခခုကဳျမှုတို့သည ် ြမန်မာနုိငင်ဳ၏ အမိ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ 

အာဵ ဂယက်ရိက်ုခတေ်စခဲပဴါသည်။ ထို့အြပင် ASEAN အေနနှငဴ်လည်ဵ  စစ်အာဏာသမိ်ဵမှုေကကာငဴ် 

အကကပ်အတည်ဵ ေတွ့ကကုဳေနရပါသည်။ ထိအုေြခအေနမျာဵအေပါ်တွင် နိုင်ငဳတကာအေနြဖငဴ ်

ထိေရာက်၍ လက်ေတွ့ကျေသာ တ့ဳုြပန်မှုအစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် အခမ်ဵအနာဵတက်ေရာက် 

သူမျာဵက ဝိုင်ဵဝန်ဵအကကဳြပုေဆွဵေနွဵကကမည်ြဖစ်ပါသည်။  

အခြ်ဵအနာဵစီစဉ်သူ -  အတီလီသြ္မတနုိငင်ဳ၊ Senate လွှတ်ေတာ်နှငဴ် Senator Pier Ferdinando 

Casini 

ေနရာ - “Caduti di Nassirya” Room, Piazza Madama, Rome, Italy 

ေန့စွဲ - ၂၀၂၁၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၇) ရက် 

အချနိ် - ြမန်မာစဳေတာ်ချနိ် ၁၈:၃၀-၁၉:၃၀/ အတီလီစဳေတာ်ချနိ် ၁၄:၀၀-၁၅:၀၀ 
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ေြဵခွန်ဵေြဵြြန်ဵသူ - Moderator Michael Marett-Crosby, CEO-Suu Foundation 

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵခင်ဗျာ။ 

 စစ်တပ်အာဏာသမိ်ဵမှု မြဖစ်ခင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ  ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကူဵစက်မှု 

ေလျှောဴချေရဵနဲ့  ေရာဂါကာကယွ်ထနိ်ဵချုပက်ုသေရဵမဟာဗျဟဟာလုပ်ငန်ဵမျာဵကိ ု ဦဵစီဵေဆာင်ရကွ်ခဲဴတဲ ဴ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရဲ့ အေတွ့အကကုဳမျာဵအေပါ် မူတည်ပပီဵ ေအာက်ပါေမဵခွန်ဵမျာဵကုိ ေြဖကကာဵေပဵ 

ေစလုိပါတယ်။ ေမဵြမန်ဵ လိတုာကေတာဴ 

(၁) COVID-19 ကာကယ်ွေဆဵကုိ ြမန်မာနုိငင်ဳမှာ ေအာင်ြမင်စွာ ထိုဵ နှဳနိုင်ေရဵအတက်ွ နိုင်ငဳတကာ 

က မည်ကဲဴသို ့ေဆာငရ်ွကေ်ပဵေစလိပုါသလ၊ဲ 

(၂) ယခုကဲဴသို ့ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵေနတဴဲ အခါသမယမှာ ၎င်ဵတိုထ့ဳမ ှ

ြမန်မာြပည်သူမျာဵအေနနဲ့  မည်ကဲဴသို ့ အကူအညီမျာဵရရိှရန ် ေမျှော်လငဴ်ပါသလ ဲ ဆိုတဲ ဴ ေမဵခွန်ဵ 

ေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ 

 

ေြဖကကာဵသူ -  အြျ ို ဵသာဵညီညွတေ်ရဵအစိုဵရ၊ ကျန်ဵြာေရဵဝနက်ကီဵဌာနနငှဴ် ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ပါေြာက္ခ ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုဵ 

 ေကျဵဇူဵ တင်ပါတယ်။ 

 Mr. Michael ေမဵခွန်ဵေမဵြမန်ဵတဴဲအတွက ် ေကျဵဇူဵ တင်ရှိပါေကကာင်ဵ ဦဵစွာ ေြပာကကာဵလုိပါ 

တယ်။ တက်ေရာက်လာကကတဴဲ ဂုဏ်သေရရိှလူကကီဵမင်ဵမျာဵကုိ မဂဂလာပါလ့ုိ နှုတခ်ွန်ဵဆက် ေြပာကကာဵ 

လိပုါတယ်။ 

 မိမိတို့အာဵလဳုဵသိရှိကကတဴဲအတုိင်ဵ  ြမန်မာနုိငင်ဟဳာ လူ့စမွ်ဵအာဵ စတဲဴ အရင်ဵအြမစမ်ျာဵ အကန့် 

အသတ်ရိှတဴဲ နုိင်ငဳြဖစ်ပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴရှာက်မှုစနစ်ဟာလည်ဵ ကမ္ဘာဴအဆင်ဴအနိမ်ဴဆဳုဵ စာရင်ဵဝင် 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေကကာင်ဴြဖစ်ရသလဲဆိုေတာ ဴ ြမန်မာနုိငင်ဳမှာ စစ်အာဏာသမိ်ဵမှု ပထမဆဳုဵအကကမိ် 

ြဖစ်ပွာဵခဲဴတဲဴ ၁၉၆၂ ခုနှစ်က စတငပ်ပီဵ ယေန့အထ ိစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ် တစ်ေလျှောက်လုဳဵ  

မှာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ လုေဳလာက်တဲ ဴ ရင်ဵ နှီဵြမှပ်နှမဳှုမျာဵ မြပုလုပ်ခဲတဴာ 

ေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါတယ်။ 
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 လွန်ခဲတဴဲဴ (၅) နှစအ်တွင်ဵ ဒီမိုကေရစီအစိုဵရသစ် ေပါ်ေပါက်လာပပီဵေနာက် ကျန်ဵမာေရဵ 

စနစ်ကိ ု ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵစာွ ြပုလုပ်ခဲပဴါတယ်။ ြပည်သူလူထ ုကျန်ဵမာေရဵအသုဳဵစရတ်ိကို GDP 

ရဲ့ (၅.၂) ရာခုိငန်ှုန်ဵ အထ ိ တိုဵ ြမှင်ဴသုဳဵ စဲွခဲပဴါတယ်။ ထိသုို ့ တိုဵ ြမငှဴ်ြခင်ဵ နဲ့အတူ နိုင်ငရဲဳ့ ကျန်ဵမာေရဵ 

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာလည်ဵ မျာဵစာွ တိုဵ ြမင်ဴေြပာင်ဵလလဲာခဲဴပါတယ်။ 

 COVID-19 ပထမလှိုင်ဵနဲ့  ဒုတိယလှိုင်ဵအတွင်ဵ  အေရှ့ေတာင်အာရှမှာ အေသအေပျာက် 

အနည်ဵ ဆုဳဵြဖစ်ေအာင် စီမဳေဆာင်ရွက်နိုငခ်ဲဴပါတယ်။ ြပည်သူ့အစိုဵရအေနနဲ့  COVISHIELD ကာကယွ် 

ေဆဵ (၃၅) သန်ဵကုိ ဝယယူ်နိငု်ရန် သေဘာတူညီချက်ရရိှခဲပဴပီဵ စစ်အာဏာမသိမ်ဵခင် တစ်ပတ ်

အလုိမှာ ကာကယွ်ေဆဵထိုဵ နှဳြခင်ဵကုိ စတငလ်ုပေ်ဆာငန်ိုင်ခဲဴပါတယ်။ 

 မိမိတို့အေနနဲ့ ြမန်မာနုိင်ငဳမှာ COVID-19 တတယိလှိုင်ဵ ြဖစ်ပွာဵလာပါက ထိခိုက်မှုကကီဵမာဵ 

နိုငေ်ကကာင်ဵ ယူဆခဴဲပပီဵ အလွန်စုိဵရိမ်ခဲဴကကပါတယ်။ စစ်အာဏာသမ်ိဵပပီဵတဴဲေနာက် ြပည်သူ့အစိုဵရ 

လက်ထက်က ြပင်ဆင်ထာဵရိှခဴဲတဴဲ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵထုိဵနဳှြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵမှာ စစ်ေကာင်စီရဲ့ 

ဖျက်လိုဖျက်စီဵ ေဆာငရ်ွကမ်ှုမျာဵေကကာငဴ် အေကာင်အထည်မေပါ်ဘဲ ပျက်စီဵသွာဵခဲဴရပါတယ်။ 

 စစ်ေကာင်စီဟာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵကုိ ဖမ်ဵ ဆီဵ ေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ၊ ေဆဵအေထာက ်

အကူပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လူနာတင်ယာဉ်မျာဵကိ ု ဖျက်ဆီဵြခင်ဵတ့ုိေကကာင်ဴ ပဳုမှနက်ျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 

လုပင်န်ဵမျာဵ ြပန်လည်စတင်နိငုဖ်ို ့ မြဖစ်နိငု်ေသဵပါ။ အထူဵသြဖင်ဴ CDM ြပုလုပ်ေနတဴဲ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ အဓိကထာဵပပီဵ ဖိနှပိ်ခဲဴပါတယ်။ ယခုနှစ် COVID-19 တတယိလှိုင်ဵ  ြဖစ်ပွာဵခဲဴတဲ ဴ

ဇူလုိငလ်အတွင်ဵ မှာေတာင် အထက်ပါ လုပရ်ပ်မျာဵကို စစ်ေကာင်စီက တိုဵ ြမှင်ဴကျဟဵလွန်လုပ်ေဆာင် 

ခဲဴပပီဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရတဴဲ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ  (၂၁၀) ဦဵ၊ ဒဏ်ရာရသ ူ(၄၀) ဦဵနဲ့  ေသဆဳုဵသူ (၂၉) ဦဵအထိ 

ရှခိဲဴပါတယ်။ 

 တိငု်ဵြပည်အတွင်ဵ  COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵမှု စတငေ်တွ့ ရှတိဲအဴချနိ်ကစပပီဵ COVID-19 

ေရာဂါနဲ့ ေသဆဳုဵသူ လူနာဦဵေရ (၁၈,၅၀၀) ဦဵ ရှေိကကာင်ဵ စစ်ေကာင်စီက ထုတ်ြပန်ခဲဴပါတယ်။ 

အဆုိပါအေရအတွက်မှာ အမှန်တကယ်ေသဆဳုဵခဴဲတာထက် သဳုဵဆ၊ ေလဵဆ ေလျာဴနည်ဵစွာ ထုတ်ြပန် 

ခဲတဴာြဖစ်ပါတယ်။ အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ စစ်ေကာင်စအီေနနဲ့  COVID-19 တတယိလှိုင်ဵ ကာလအတွင်ဵ 

ကာကယ်ွ၊ ထိန်ဵချုပ၊် ကုသြခင်ဵလုပင်န်ဵမျာဵ မေဆာင်ရကွ်နိငု်ခဲတဴဲဴအြပင် COVID-19 လူနာမျာဵ 

အတွက် လိအုပ်တဴဲ ေအာက်ဆီဂျင်အုိဵမျာဵအပါအဝင် ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ဟန့်တာဵ 

ေနှာင်ဴယှကဖ်မ်ဵ ဆီဵ ခဲဴပါတယ်။  
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 လက်ရိှအေြခအေနမှာလည်ဵ COVID-19 စတုတ္ထလှိုင်ဵအန္တရာယ်အတွက် မျာဵစာွ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ 

ြဖစ်ေနပါတယ်။ အေကကာင်ဵရင်ဵ မှာ စစ်ေကာင်စီက COVID-19 မကူဵစက်ေစေရဵအတွက ်ြပည်သူမျာဵ 

လိကု်နာရမဴဲ ခပ်ခွာခွာ ေနထုိငြ်ခင်ဵ၊ လူစုလေူဝဵမျာဵ မြပုလုပ်ရြခင်ဵ အစရိှတဴဲ Social Distancing 

Measure မျာဵကိ ု ေြဖေလျှောခဴဲဴပပီဵ လူစုလေူဝဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစခဴဲတဴဲ ဘုရာဵပုထိုဵမျာဵ အပါအဝင ်

အပန်ဵေြဖကမ်ဵေြခမျာဵ၊ ေဖျာ်ေြဖမှုလပု်ငန်ဵမျာဵကိ ုဖွင်လဴှစ်ေပဵေနတာေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါတယ်။ ထိုကဲဴသို့ 

ဖွငဴလ်ှစ်     ြခင်ဵဟာ စစ်ေကာင်စအီေနနဲ့  တိငု်ဵြပည်ကိ ု အ    တက   အ                             

အ                     သ      ြပသ      တာြဖစ်ပပီဵ တစ်နုိင်ငဳလဳုဵအေနနဲ့ COVID-19 ကာကယ်ွေဆဵ 

ထိုဵ နှဳြခင်ဵ လွှမ်ဵ ခခုမဳှုဟာလ    (၇) ရာခိုငန်ှုန်ဵ  လ က ပ ဲရှေိသဵတာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 NUG အေနနဲ့  COVID-19 ကာကယ်ွ၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵ အမျ ို ဵသာဵအဆငဴ်ေကာမ်ရှင်ကိ ု

ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှခိဲဴပပီဵ COVID-19 Task Force (CTF) ကုိလည်ဵ ြမန်မာနုိငင်ဳအတွင်ဵ ရိှ တိငု်ဵရင်ဵ သာဵ 

ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵ (EHO) မျာဵအာဵလဳုဵနဲ့  ဖွဲ့စည်ဵေဆာငရ်ွက်နိုင်ခဲဴပါတယ်။ ကျွန်ေတာတ်ို့ 

အာဵလဳုဵ ညီညီညတွ်ညွတန်ဲ့  အနီဵ ကပ ် ပူဵေပါင်ဵေဆာငရ်ကွ်ေနပါတယ်။ ဒါဴအြပင် ေအာက်ပါ 

အေြခခဳမူမျာဵအေပါ် အေြခခဳထာဵပပီဵ မူဝါဒမျာဵ ချမှတထ်ာဵပါတယ်။ ဒါေတကွေတာ ဴ 

(၁)  ြပည်သူသာ အဓိက (People First) 

(၂)  ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု (Transparency) 

(၃)  တန်ဵတညီူမျှေမှု၊ ဘက်မလိကု်မှုနဲ့  တရာဵမျှေတညီညတွ်စာွ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရကွ်မှု (Equality, 

Impartiality and Equibalanced communication) တ့ုိ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 မိမိတို့အေနနဲ့ ဧပပီလကတည်ဵက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ၊ GAVI အပါအဝင် နိုငင်ဳတကာ 

အလှဟရှင်အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵနဲ့ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴပါတယ်။ ထိသုို့ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴရာမှာ COVID-19 

ကာကယ်ွေဆဵထုိဵနှြဳခင်ဵဟာ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵြခင်ဵဆုိငရ်ာ အေရဵတကကီဵ လိအုပ်ချက် 

တစ်ခ ု ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ြပည်သူလထူုအေနနဲ့  လုခဳခုဳမှုရိှပပီဵ ယုဳကကည်စိတ်ချစွာ ကာကယ်ွေဆဵထိုဵ နှဳနုိင် 

ေရဵအတွက် ပမို့ြပေဒသမျာဵမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵက COVID-19 ကာကယ်ွေဆဵထိုဵ နှဳြခင်ဵ 

လုပင်န်ဵကုိ တာဝနယ်ူေဆာင်ရွက်ေပဵရမှာြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ တိငု်ဵရင်ဵ သာဵလက်နက်ကုိငအ်ဖွဲ့ အစည်ဵ 

မျာဵ ထိန်ဵချုပထ်ာဵတဴဲ နယ်ေြမမျာဵသို ့ COVID-19 ကာကယ်ွေဆဵမျာဵကိ ု နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ် ေပဵပို့ 

ေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခဲဴပါတယ်။ 
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 ဒါေပမဴဲ ယခုလိ ုCOVID-19 ေရာဂါကူဵ စက်မှုလှိုင်ဵမျာဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵရန် တာစူေနချနိ်မှာ 

ေတာင် အချနိ်ကာလအေနနဲ့  ေြခာက်လလွန်ေြမာက်ခဲဴတဴဲတုိင် GAVI အေနနဲ့  နယ်စပ်ေဒသကေသာ ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရနက်ုန်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ေလဆိပ်ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ COVID-19 ကာကယွ် 

ေဆဵမျာဵ ေပဵပို့ခဲြဴခင်ဵ မရှေိသဵပါ။ 

 ဒါေကကာင်ဴ     မိမိအေနနဲ့  နိုင်ငဳတကာမိတ်ဖက်မျာဵကုိ တိကု်တွန်ဵ ေြပာကကာဵလုိတာကေတာဴ  

(၁)  လျင်လျငြ်မန်ြမန်နဲ့  ထိေရာကစ်ွာ ေဆာငရ်ွကရ်န၊် 

(၂) ပထဝီအေနအထာဵအရ COVID-19 ေရာဂါ စတုတ္ထလှိုင်ဵ ကူဵစက်ြပန့်ပာွဵနုိငေ်ြခ ြမင်ဴမာဵတဴဲ 

နယ်စပ်ေဒသမျာဵမှာ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵ နှဳနိုင်ေရဵအတွက် တရုတ်၊ ထိငု်ဵနဲ့ 

အနိ္ဒိယနိုငင်ဳတိုက့တစ်ဆင်ဴ ြမန်မာနုိငင်ဳသို ့နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပပီဵ COVID-19 ကာကယ်ွေဆဵမျာဵ 

တင်သွင်ဵနိုင်ေရဵအတွက ်သက်ဆိုငရ်ာအစိုဵရမျာဵနဲ့ ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရကွ်ေပဵရန်၊  

(၃) ြမန်မာနိုင်ငဳရဲ့ အကကပ်အတည်ဵကိစ္စကို နိုင်ငဳတကာရဲ့ အေရဵကိစ္စကဲဴသ့ုိ စဉ်ဵစာဵေဆာငရ်ွကရ်န ်

လိအုပ်ပပီဵ အထူဵသြဖင်ဴ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵနဲ့ COVID-19 

ကာကယ်ွ၊ ထိန်ဵချုပ၊် ကုသေရဵဆုိင်ရာ အကူအညီမျာဵ ေပဵအပ်ရန ်ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ြမန်မာအဴကကပ်အတည်ဵရဲ့ အဓိကအေကကာင်ဵ ရင်ဵ မာှ ြမန်မာစစ်အုပ်စရဲု့ အာဏာသိမ်ဵမှုနဲ့  

ရက်စက်ကကမ်ဵကကုတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာအဴကကပ်အတည်ဵဟာ ြမန်မာတစ်နိုင်ငဳ 

တည်ဵရဲ့ အေရဵကစိ္စမဟုတ်ဘ ဲနိုင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ တည်ပငိမ်ေရဵနဲ့ အထူဵသြဖင်ဴ COVID-19 ေရာဂါ 

ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵြခင်ဵတိုမ့ှာ ပထဝီနိုင်ငဳေရဵအရ ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳမျာဵကိပုါ ကကီဵမာဵစွာ ရိုကခ်တ်လျက် 

ရှပိါတယ်။ လူတုိင်ဵ လုဳခခုဳေဘဵကင်ဵမှပ ဲအာဵလဳုဵလုဳခခုေဳဘဵကင်ဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ဒါေကကာင်ဴ ြမန်မာနုိငင်ကဳိ ု ကူညီကယ်တငေ်ပဵကကပါ။ ကျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့  EU နဲ့  G20 အပါ 

အဝင် နိုင်ငဳတကာကို အေလဵအနက်ပန်ကကာဵလိတုာက ြမန်မာနုိငင်ကဳိ ု ယခုချက်ြခင်ဵပဲ ကယ်တင ်

ေပဵကကပါ။ အာဵလဳုဵကိ ုေကျဵဇူဵ အထူဵတင်ပါတယ်။ 


