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G20 Summit Side Event (27 October 2021)
“ြြန်ြာနိုင်ငဳ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ေေဵဒုက္ခြျာဵကို ေကျာ်လာွှ ဵနိုင်ေရဵ COVID-19 ေရာဂါ၊ စီဵပွာဵေရဵပပိုလဲြှုနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ၏ ထိေရာက်ေသာ တု့ြဳ ပန်ြှု”
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် စစ်အာဏာသိမ်ဵပပီဵေနာက် ေပါ်ေပါက်လာသညဴ် လူသာဵချင်ဵစာနာ ေထာက်
ထာဵမှုဆိုင်ရာ ေဘဵဒုက္ခမျာဵအေပါ် လက်ေတွ့

တု့ြဳ ပန်ေဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် န်

ယခုအခမ်ဵအနာဵတွင်

ေဆွဵေနွဵအေြဖရှာကကမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုငင
် ၌
ဳ
စစ်အာဏာသိမ်ဵမှု ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် ေပါ်ေပါက်လာသညဴ် အကျိုဵဆက်မျာဵြဖစ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ
စနစ် ပျက်စီဵမှု၊ စီဵပွာဵေရဵ ချွတ်ခခုဳကျမှု၊ စစ်ေဘဵေရှာင်ဒုက္ခသည်မျာဵ တိဵု ပွာဵလာမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအရ
ေြဖရှင်ဵနိုင်မှု မရှိြခင်ဵတို့ေကကာငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳအာဵ နိုင်ငဳတကာအသိုင်ဵအဝိုင်ဵ၏ အာရုဳစိုက်မှုကို ြဖစ်ေပါ်
ေစခဲပ
ဴ ါသည်။ COVID-19 နှငဴ် စီဵပွာဵေရဵချွတ်ခခုဳကျမှုတု့သ
ိ ည် ြမန်မာနိုငင
် ဳ၏ အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ
အာဵ ဂယက်ရက
ို ်ခတ်ေစခဲပ
ဴ ါသည်။ ထိ့အ
ု ြပင် ASEAN အေနနှင်လ
ဴ ည်ဵ စစ်အာဏာသိမ်ဵမှုေကကာငဴ်
အကကပ်အတည်ဵ

ေတွ့ကကုဳေနရပါသည်။

ထိအ
ု ေြခအေနမျာဵအေပါ်တွင်

နိုင်ငဳတကာအေနြဖငဴ်

ထိေရာက်၍ လက်ေတွ့ကျေသာ တုဳ့ြပန်မှုအစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အခမ်ဵအနာဵတက်ေရာက်
သူမျာဵက ဝိုင်ဵဝန်ဵအကကဳြပုေဆွဵေနွဵကကမည်ြဖစ်ပါသည်။
အခြ်ဵအနာဵစီစဉ်သူ - အီတလီသြ္မတနိုငင
် ဳ၊ Senate လွှတ်ေတာ်နှငဴ် Senator Pier Ferdinando
Casini
ေနရာ - “Caduti di Nassirya” Room, Piazza Madama, Rome, Italy
ေန့စွဲ - ၂၀၂၁၊ ေအာက်တုဘ
ိ ာလ (၂၇) ရက်
အချိန် - ြမန်မာစဳေတာ်ချိန် ၁၈:၃၀-၁၉:၃၀/ အီတလီစဳေတာ်ချိန် ၁၄:၀၀-၁၅:၀၀

ေြဵခွန်ဵေြဵြြန်ဵသူ - Moderator Michael Marett-Crosby, CEO-Suu Foundation
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵခင်ဗျာ။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်ဵမှု မြဖစ်ခင် ရန်ကုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကကီဵအတွငဵ် ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကူဵစက်မှု
ေလျှောဴချေရဵနဲ့ ေရာဂါကာကွယ်ထန
ိ ်ဵချုပ်ကုသေရဵမဟာဗျဟဟာလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵေဆာင်ရက
ွ ်ခဲဴတဲဴ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရဲ့ အေတွ့အကကုဳမျာဵအေပါ် မူတည်ပပီဵ ေအာက်ပါေမဵခွန်ဵမျာဵကို ေြဖကကာဵေပဵ
ေစလိုပါတယ်။ ေမဵြမန်ဵလိတ
ု ာကေတာဴ
(၁) COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵကို ြမန်မာနိုငင
် ဳမှာ ေအာင်ြမင်စွာ ထိဵု နှဳနုင
ိ ်ေရဵအတွက် နိုင်ငဳတကာ
က မည်ကဲဴသု့ိ ေဆာင်ရွကေ
် ပဵေစလိပ
ု ါသလဲ၊
(၂) ယခုကဲဴသု့ိ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵေနတဲဴ အခါသမယမှာ ၎င်ဵတိထ
ု့ ဳမှ
ြမန်မာြပည်သူမျာဵအေနနဲ့ မည်ကဲဴသို့ အကူအညီမျာဵရရှိရန် ေမျှော်လငဴ်ပါသလဲ ဆိုတဴဲ ေမဵခွန်ဵ
ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။

ေြဖကကာဵသူ -

အြျိုဵသာဵညီညွတေ
် ရဵအစိုဵရ၊ ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ပါေြာက္ခ ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုဵ

ေကျဵဇူဵတင်ပါတယ်။
Mr. Michael ေမဵခွန်ဵေမဵြမန်ဵတဲဴအတွက် ေကျဵဇူဵတင်ရိှပါေကကာင်ဵ ဦဵစွာ ေြပာကကာဵလိုပါ
တယ်။ တက်ေရာက်လာကကတဲဴ ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵမင်ဵမျာဵကို မဂဂလာပါလို့ နှုတခ
် ွန်ဵဆက် ေြပာကကာဵ
လိပ
ု ါတယ်။
မိမိတ့ိအ
ု ာဵလုဳဵသိရိကှ ကတဲဴအတိုငဵ် ြမန်မာနိုငင
် ဟ
ဳ ာ လူ့စမ
ွ ်ဵအာဵ စတဲဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ အကန့်
အသတ်ရှိတဲဴ နိုင်ငဳြဖစ်ပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ရှာက်မှုစနစ်ဟာလည်ဵ ကမ္ဘာဴအဆငဴ်အနိမဴ်ဆုဳဵ စာရင်ဵဝင်
ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေကကာငဴ်ြဖစ်ရသလဲဆိုေတာဴ ြမန်မာနိုငင
် ဳမှာ စစ်အာဏာသိမ်ဵမှု ပထမဆုဳဵအကကိမ်
ြဖစ်ပွာဵခဲဴတဴဲ ၁၉၆၂ ခုနှစ်က စတင်ပပီဵ ယေန့အထိ စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ် တစ်ေလျှောက်လဵုဳ
မှာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ လုေ
ဳ လာက်တဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှပ်နမ
ှဳ ှုမျာဵ မြပုလုပ်ခဲတ
ဴ ာ
ေကကာငဴ် ြဖစ်ပါတယ်။
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လွန်ခတ
ဲဴ ဴဲ (၅) နှစအ
် တွင်ဵ ဒီမိုကေရစီအစိုဵရသစ် ေပါ်ေပါက်လာပပီဵေနာက် ကျန်ဵမာေရဵ
စနစ်ကို ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမမ
ှု ျာဵစွာ ြပုလုပ်ခပ
ဲဴ ါတယ်။ ြပည်သူလူထု ကျန်ဵမာေရဵအသုဳဵစရိတ်ကို GDP
ရဲ့ (၅.၂) ရာခိုငန
် ှုနဵ် အထိ တိဵု ြမှငဴ်သဵုဳ စွဲခပ
ဲဴ ါတယ်။ ထိသ
ု ို့ တိဵု ြမှငဴ်ြခင်ဵနဲ့အတူ နိုင်ငရ
ဳ ့ဲ ကျန်ဵမာေရဵ
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာလည်ဵ မျာဵစွာ တိဵု ြမငဴ်ေြပာင်ဵလဲလာခဲဴပါတယ်။
COVID-19 ပထမလှိုင်ဵနဲ့ ဒုတိယလှိုင်ဵအတွငဵ် အေရှ့ေတာင်အာရှမှာ အေသအေပျာက်
အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေအာင် စီမဳေဆာင်ရွက်နိုငခ
် ဲဴပါတယ်။ ြပည်သူ့အစိုဵရအေနနဲ့ COVISHIELD ကာကွယ်
ေဆဵ (၃၅) သန်ဵကို ဝယ်ယူနင
ို ်ရန် သေဘာတူညီချက်ရရှိခပဲဴ ပီဵ စစ်အာဏာမသိမ်ဵခင် တစ်ပတ်
အလိုမှာ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳြခင်ဵကို စတင်လုပေ
် ဆာင်နိုင်ခဲဴပါတယ်။
မိမိတ့ိအ
ု ေနနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငဳမှာ COVID-19 တတိယလှိုငဵ် ြဖစ်ပွာဵလာပါက ထိခုက
ိ ်မှုကကီဵမာဵ
နိုငေ
် ကကာင်ဵ ယူဆခဲဴပပီဵ အလွန်စိုဵရိမ်ခဴကဲ ကပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်ဵပပီဵတဲဴေနာက် ြပည်သူ့အစိုဵရ
လက်ထက်က ြပင်ဆင်ထာဵရှိခတ
ဲဴ ဲဴ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵမှာ စစ်ေကာင်စီရဲ့
ဖျက်လုဖ
ိ ျက်စီဵ ေဆာင်ရွကမ
် ှုမျာဵေကကာငဴ် အေကာင်အထည်မေပါ်ဘဲ ပျက်စီဵသွာဵခဲဴရပါတယ်။
စစ်ေကာင်စီဟာ

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကို

ဖမ်ဵဆီဵေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ၊

ေဆဵအေထာက်

အကူပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လူနာတင်ယာဉ်မျာဵကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵတို့ေကကာငဴ် ပုဳမှနက
် ျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု
လုပင
် န်ဵမျာဵ ြပန်လည်စတင်နင
ို ဖ
် ို့ မြဖစ်နင
ို ်ေသဵပါ။ အထူဵသြဖငဴ် CDM ြပုလုပ်ေနတဲဴ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို အဓိကထာဵပပီဵ ဖိနပ
ှိ ်ခဲဴပါတယ်။ ယခုနှစ် COVID-19 တတိယလှိုငဵ် ြဖစ်ပွာဵခဲဴတဲဴ
ဇူလိုငလ
် အတွငဵ် မှာေတာင် အထက်ပါ လုပရ
် ပ်မျာဵကို စစ်ေကာင်စီက တိဵု ြမှငဴ်ကျဟဵလွန်လုပ်ေဆာင်
ခဲဴပပီဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရတဲဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ (၂၁၀) ဦဵ၊ ဒဏ်ရာရသူ (၄၀) ဦဵနဲ့ ေသဆုဳဵသူ (၂၉) ဦဵအထိ
ရှခ
ိ ဲဴပါတယ်။
တိင
ု ်ဵြပည်အတွငဵ် COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵမှု စတင်ေတွ့ရှတ
ိ အ
ဲဴ ချိန်ကစပပီဵ COVID-19
ေရာဂါနဲ့ ေသဆုဳဵသူ လူနာဦဵေရ (၁၈,၅၀၀) ဦဵ ရှေ
ိ ကကာင်ဵ စစ်ေကာင်စီက ထုတ်ြပန်ခဲဴပါတယ်။
အဆိုပါအေရအတွက်မှာ အမှန်တကယ်ေသဆုဳဵခဲတ
ဴ ာထက် သုဳဵဆ၊ ေလဵဆ ေလျာဴနည်ဵစွာ ထုတ်ြပန်
ခဲတ
ဴ ာြဖစ်ပါတယ်။ အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ စစ်ေကာင်စအ
ီ ေနနဲ့ COVID-19 တတိယလှိုငဵ် ကာလအတွင်ဵ
ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသြခင်ဵလုပင
် န်ဵမျာဵ မေဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ခတ
ဲဴ ဴအ
ဲ ြပင် COVID-19 လူနာမျာဵ
အတွက်

လိအ
ု ပ်တဲဴ

ေအာက်ဆီဂျင်အိုဵမျာဵအပါအဝင်

ေနှာငဴ်ယှကဖ
် မ်ဵဆီဵခဲဴပါတယ်။
3

ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵမျာဵကိုလည်ဵ

ဟန့်တာဵ

လက်ရှိအေြခအေနမှာလည်ဵ COVID-19 စတုတ္ထလင
ှို ်ဵအန္တရာယ်အတွက် မျာဵစွာ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ
ြဖစ်ေနပါတယ်။ အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ စစ်ေကာင်စီက COVID-19 မကူဵစက်ေစေရဵအတွက် ြပည်သူမျာဵ
လိက
ု ်နာရမဲဴ ခပ်ခွာခွာ ေနထိုငြ် ခင်ဵ၊ လူစုလေ
ူ ဝဵမျာဵ မြပုလုပ်ရြခင်ဵ အစရှတ
ိ ဴဲ Social Distancing
Measure မျာဵကို ေြဖေလျှောခ
ဴ ဲဴပပီဵ လူစုလေ
ူ ဝဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစခဲဴတဲဴ ဘုရာဵပုထုဵိ မျာဵ အပါအဝင်
အပန်ဵေြဖကမ်ဵေြခမျာဵ၊ ေဖျာ်ေြဖမှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကို ဖွငလ
်ဴ ှစ်ေပဵေနတာေကကာငဴ် ြဖစ်ပါတယ်။ ထိုကဲဴသ့ို
ဖွငလ
ဴ် ှစ်
အ

ြခင်ဵဟာ စစ်ေကာင်စအ
ီ ေနနဲ့ တိင
ု ်ဵြပည်ကို အ
သ

ြပသ

ထိဵု နှဳြခင်ဵ လွှမဵ် ခခုဳမှုဟာလ

တက

အ

တာြဖစ်ပပီဵ တစ်နင
ုိ င
် လ
ဳ ဵဳု အေနနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵ

(၇) ရာခိုငန
် ှုနဵ် လ ကပဲ ရှေ
ိ သဵတာ ြဖစ်ပါတယ်။

NUG အေနနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵ အမျိုဵသာဵအဆင်ဴေကာ်မရှင်ကို
ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှခ
ိ ဲဴပပီဵ COVID-19 Task Force (CTF) ကိုလည်ဵ ြမန်မာနိုငင
် ဳအတွငဵ် ရှိ တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵ
ကျန်ဵမာေရဵအဖွ့ဲ အစည်ဵ (EHO) မျာဵအာဵလုဳဵနဲ့ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့
အာဵလုဳဵ

ညီညီညတ
ွ ်ညွတန
် ဲ့

အနီဵကပ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရက
ွ ်ေနပါတယ်။

ဒါဴအြပင်

ေအာက်ပါ

အေြခခဳမူမျာဵအေပါ် အေြခခဳထာဵပပီဵ မူဝါဒမျာဵ ချမှတထ
် ာဵပါတယ်။ ဒါေတွကေတာဴ
(၁) ြပည်သူသာ အဓိက (People First)
(၂) ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု (Transparency)
(၃) တန်ဵတူညီမျှေမှု၊ ဘက်မလိက
ု ်မန
ှု ဲ့ တရာဵမျှေတညီညတ
ွ ်စာွ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက
ွ ်မှု (Equality,
Impartiality and Equibalanced communication) တိ့ု ြဖစ်ပါတယ်။
မိမိတ့ိအ
ု ေနနဲ့ ဧပပီလကတည်ဵက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ GAVI အပါအဝင် နိုငင
် ဳတကာ
အလှဟရှင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနဲ့ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴပါတယ်။ ထိသ
ု ို့ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴရာမှာ COVID-19
ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှြဳ ခင်ဵဟာ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵြခင်ဵဆိုငရ
် ာ အေရဵတကကီဵ လိအ
ု ပ်ချက်
တစ်ခု ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ြပည်သူလထ
ူ ုအေနနဲ့ လုခဳ ခုဳမှုရှိပပီဵ ယုဳကကည်စိတ်ချစွာ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳနိုင်
ေရဵအတွက် ပမို့ြပေဒသမျာဵမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳြခင်ဵ
လုပင
် န်ဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပဵရမှာြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုငအ
် ဖွ့ဲ အစည်ဵ
မျာဵ ထိန်ဵချုပ်ထာဵတဲဴ နယ်ေြမမျာဵသို့ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵမျာဵကို နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေပဵပို့
ေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခဲဴပါတယ်။
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ဒါေပမဲဴ ယခုလို COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်မှုလှိုင်ဵမျာဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵရန် တာစူေနချိန်မှာ
ေတာင် အချိန်ကာလအေနနဲ့ ေြခာက်လလွန်ေြမာက်ခဲဴတဲဴတင
ုိ ် GAVI အေနနဲ့ နယ်စပ်ေဒသကေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ ေလဆိပ်ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ COVID-19 ကာကွယ်
ေဆဵမျာဵ ေပဵပို့ခြဲဴ ခင်ဵ မရှေ
ိ သဵပါ။
ဒါေကကာငဴ် မိမိအေနနဲ့ နိုင်ငဳတကာမိတ်ဖက်မျာဵကို တိက
ု ်တွနဵ် ေြပာကကာဵလိုတာကေတာဴ
(၁) လျင်လျင်ြမန်ြမန်နဲ့ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွကရ
် န်၊
(၂) ပထဝီအေနအထာဵအရ COVID-19 ေရာဂါ စတုတ္ထလင
ှို ်ဵ ကူဵစက်ြပန့်ပာွ ဵနိုငေ
် ြခ ြမငဴ်မာဵတဲဴ
နယ်စပ်ေဒသမျာဵမှာ

COVID-19

ကာကွယ်ေဆဵ

ထိဵု နှဳနုင
ိ ်ေရဵအတွက်

တရုတ၊်

ထိင
ု ်ဵနဲ့

အိန္ဒိယနိုငင
် ဳတက
ို့ တစ်ဆငဴ် ြမန်မာနိုငင
် ဳသို့ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပပီဵ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ
တင်သွင်ဵနိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုငရ
် ာအစိုဵရမျာဵနဲ့ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရက
ွ ်ေပဵရန်၊
(၃) ြမန်မာနိုင်ငဳရ့ဲ အကကပ်အတည်ဵကိစ္စကုိ နိုင်ငဳတကာရဲ့ အေရဵကိစ္စကဲဴသို့ စဉ်ဵစာဵေဆာင်ရွကရ
် န်
လိအ
ု ပ်ပပီဵ အထူဵသြဖငဴ် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵနဲ့ COVID-19
ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵ ေပဵအပ်ရန် ြဖစ်ပါတယ်။
ြမန်မာဴအကကပ်အတည်ဵရဲ့ အဓိကအေကကာင်ဵရင်ဵမှာ ြမန်မာစစ်အုပ်စရ
ု ့ဲ အာဏာသိမ်ဵမှုနဲ့
ရက်စက်ကကမ်ဵကကုတ်မှုမျာဵေကကာငဴ်ပဲ

ြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာဴအကကပ်အတည်ဵဟာ

ြမန်မာတစ်နုင
ိ ်ငဳ

တည်ဵရဲ့ အေရဵကိစ္စမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ တည်ပငိမ်ေရဵနဲ့ အထူဵသြဖငဴ် COVID-19 ေရာဂါ
ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵြခင်ဵတိမ
ု့ ှာ ပထဝီနိုင်ငဳေရဵအရ ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳမျာဵကိပ
ု ါ ကကီဵမာဵစွာ ရိုကခ
် တ်လျက်
ရှပ
ိ ါတယ်။ လူတိုငဵ် လုဳခခုဳေဘဵကင်ဵမှပဲ အာဵလုဳဵလုဳခခုဳေဘဵကင်ဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေကကာငဴ် ြမန်မာနိုငင
် က
ဳ ို ကူညီကယ်တင်ေပဵကကပါ။ ကျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့ EU နဲ့ G20 အပါ
အဝင် နိုင်ငဳတကာကို အေလဵအနက်ပန်ကကာဵလိတ
ု ာက ြမန်မာနိုငင
် က
ဳ ို ယခုချက်ြခင်ဵပဲ ကယ်တင်
ေပဵကကပါ။ အာဵလုဳဵကို ေကျဵဇူဵအထူဵတင်ပါတယ်။
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