
 

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံရံံို ုံး 

ရန်ကိုန်မ ိ ြို့ 

 

သတငု်ံးထိုတပ်ြန်ချက ်

၂၀၂၀ခိုန္စှ ်ဧမြြီလ (၉) ရကန်န ေ့တငွ ်န္စှ(်၇၀) ပြညေ့န်သော  

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုုံးရ၏ ယဉ်နကျုံး ှုဆိိုငရ်ော ဆကဆ်နံရုံးနကောငစ်ြီ တညန်ထောငသ်ညေ့န်န ေ့ 

 

 အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်သီည ် ၎ငိ်ုး၏န္စှ်(၇၀)ပြညေ့တ်ညက် ာငသ်ညေ့က် ေ့ 

အခမ်ိုးအ ာိုးကိို ဧပြီလ (၉)ရက်က ေ့တွငက် ငိ်ုးြရ ရ်ှိြါသည။် သိို ေ့ကသာ်လညိ်ုး ကကိြိုတငစ်စီဉ် ာိုးပြီိုးပြစက်သာ ခမ်ိုး ာိုးစွာ 

က ငိ်ုးြမညေ့အ်ခမ်ိုးအ ာိုးမ ာိုးအာိုး ကိိုဗစ-်၁၉ ကရာဂါပြစြွ်ာိုးလျှကရ်ှိပခငိ်ုးက ကာငေ့ ်တစန်္စှက်  ွှေ့ဆိိုငိ်ုးလိိုက်ြါသည။် 

 

 “အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်သီည ်

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံယဉ်ကက ိုးမှုအာိုး ာိုးလညက်စ ရ က်ဆာငရွ်က်လျှက်ရှိပြီိုး ယခိုကာလက ေ့သိို ေ့ ကမ္ာေ့အသိိုက်အဝ ိ်ုးတခိုလံိုိုး 

မ ကံြိုစြ ိုးကသာစ ိက်ခေါ်မှုကကီိုးန္ငှေ့ ်  ကံြိုကတွွှေ့က ရ ခ  ိ၊် သိီုးသ ေ့က်  ကရပြီိုးက ိုးလ ိုးဆက်ဆမံှုမရှိဟိုခံစာိုးက  ကရခ ိ တ်ငွ ်

ကမ္ာကကီိုးသညမ်ိသာိုးစိုတစစ်ိုပြစသ်ညဆ်ိိုသညေ့် အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံအကတွိုးအကခေါ်သည ်

အတိတ်ကာလအခ ိ မ် ာိုး က်ြိို၍ဆကီလ ာ်လာကြသည။်ယခိုက ေ့သိို ေ့အသာွိုးအလာ 

ြိတ်ြင ်ာိုးသညေ့အ်ကပခအက မှာြငလ်ျှင ်အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်သီည ်အငတ်ာ 

 က်မှတဆငေ့ ် ကယာဂကလေ့က ငေ့ခ် ိ်ုးမ ာိုးြိို ေ့ခ ပခငိ်ုး၊ ဂန္တဝငအ်ကသငတ် ိ်ုးမ ာိုး သာမက ဟငဒ်နီ္ငှေ့သ်ကက တဘာသာသငတ် ိ်ုး 

မ ာိုးလညိ်ုးြွငေ့လ်ှစလ်ျှက်ရှသိည။်ကျွန္်ိုြ်တိို ေ့သည ် “လိုြ်င ိ်ုးမ ာိုးဆက်လကလ်ညြ်တ်က ရမညဆ်ိိုကသာစတိ်ဓါတ်”ပြငေ့ ်

လိုြ် ကိိုငက်  ကပခငိ်ုးပြစြ်ါသည။် “ကိိုဗစ်-၁၉ ကရာဂါအာိုးညညီွတ်စွာရငဆ်ိိုင ်ကစိို ေ့” 

ဟ ကသာအဓိကဆိိုလိိုရငိ်ုးပြငေ့တ်စက်မ္ာလံိုိုး 

ဆိိုငရ်ာအန္ိုြညာပြိြိုငြွ် တစရ်ြ်က ငိ်ုးြရ က် ကပငာ ာိုးပြီိုးပြစြ်ါသည။် ိိုက ေ့သိို ေ့ကသာအစအီစဉ်မ ာိုးစွာပြငေ့ယ်ခို ကံြိုကတွွှေ့ 

က ရကသာအကပခအက အာိုးြိိုမိိုကကာငိ်ုးစွာတံို ေ့ပြ န်္ိိုင ်ကမညပ်ြစြ်ါသည”် ဟိုအနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ 

ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်ဦကက ဌ၏သဝဏလ် ာတွငက်ြာ်ပြ ာိုးြါသည။် 

 

 အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်အီာိုး အနိ္ဒယိန္ိိုငင်နံ္ငှေ့က်မ္ာကကီိုးအ ကာိုး 

ယဉ်ကက ိုး မှုဆိိုငရ်ာဆက်ဆကံရိုးန္ငှေ့အ်ပြ အ်လှ  ်ာိုးလညက်စကရိုးတိို ေ့ပမြှငေ့တ်ငရ် န်္ငှေ့ခ်ိိုငမ်ာလာကစရ ၊် 



အပခာိုးတိိုငိ်ုးပြညမ် ာိုးန္ငှေ့န်္ိိုငင် ံ သာိုးမ ာိုးန္ငှေ့ယ်ဉ်ကက ိုးမှုြလယှ်ကရိုးမ ာိုးပမြှငေ့တ်ငရ်  ် ဟ ကသာရညမှ် ိ်ုးခ က်မ ာိုးပြငေ့ ်

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံြ မဆံိုိုးြညာကရိုးဝ  ်ကကီိုး Maulana Abul Kalam Azad မှ ၁၉၅၀ပြညေ့န်္စှတ်ွငတ်ညက် ာငခ် ေ့ြါသည။် 

ပြီိုးခ ေ့ကသာန္စှက်ြါငိ်ုး(၇၀)အတွငိ်ုး ခိိုငမ်ာကသာအြွ ွှေ့အစညိ်ုးတစရ်ြ်အပြစ ် အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ 

ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်၏ီ လိုြ်င ိ်ုးကဆာငရွ်က်ခ က်မ ာိုးသည ် အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံယဉ်ကက ိုးမှုအကမွအန္စှမ် ာိုးလ သမိ ာိုး 

လာကစ ရ  ်ယ်ြယ်အသစမ် ာိုး ရရှိခ ေ့ပြီိုး 

ကကာငိ်ုးစွာြံိုစ ံိုတ်ပြီိုးဦိုးတညခ် ကရ်ှိကသာအစအီစဉ်မ ာိုးခငိ်ုးက ငိ်ုးပြသမှုမ ာိုးပြငေ့ ် ပြညြ် ကရိုးရာဝ က်ကီိုးဌာ ၏ 

ြါဝါအကြ ာေ့ (soft power) လက်တံတစခ်ိုအပြစက်ြေါ်  ွိ်ုးလာခ ေ့ြါသည။် 

 

 အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်၏ီ 

ယဉ်ကက ိုးမှု၊ြညာကရိုးန္ငှေ့အ်သဉိာဏဆ်ိိုငရ်ာတိို ေ့ 

က ယ်ပြ ေ့က်သာြလယှ်မှုမ ာိုးန္ငှေ့အ်နိ္ဒယိ၏ယဉ်ကက ိုးမှုအာိုးန္ိိုငင်ပံခာိုးတိိုငိ်ုးပြညမ် ာိုးတွငပ်မြှငတ်ငပ်ခငိ်ုးမ ာိုးသည ် ၎ငိ်ုး၏ 

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံတငွိ်ုးရှ ိ ကဒသဆိိုငရ်ာ ံိုိုးကြါငိ်ုး (၁၉)ခိုန္ငှေ့န်္ ိိုငင်ပံခာိုးတိိုငိ်ုးပြညမ် ာိုးရှိယဉ်ကက ိုးမှုဌာ ကြါငိ်ုး 

(၃၉)ခိုတိို ေ့မှတဆငေ့ ်

အပခာိုးကဒသမ ာိုးတွငက်ဆာငရွ်က်ခ က်မ ာိုးပြငေ့အ်နိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံအန္ိုြညာ၊သမိို်င်ိုး၊န္ှုတ်ကပြာပခငိ်ုးပြငေ့သ်ယ်ကဆာငလ်ာကသာ

 ိိုိုးရာဓကလေ့မ ာိုး၊အက၊ဂီတ၊ကယာဂ၊ဘာသာစ 

ကာိုးမ ာိုး၊အစာိုးအစာ၊ြွ ကတာ်မ ာိုးန္ငှေ့က်ခတ်ပြိြိုငအ်က ကာငိ်ုးအရာမ ာိုးအာိုးပခံြိုငံို မိကစြါသည။် 

 

 ကမ္ာလံိုိုးဆိိုငရ်ာအသိိုကအ်ဝ ိ်ုးမ ာိုးတငွ ် အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံယဉ်ကက ိုးမှုအာိုး ာိုးလညက်စကရိုးြ တ်ီိုးမညေ့ြိ်ိုမိိုကကီိုးမာိုး 

ကသာရညမ်ှ ိ်ုးခ က်အတွက ်အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်၏ီ ယ်ြယ်ကအာက်ရှိအဓကိ 

အစအီစဉ်မ ာိုးအာိုး ကအာက်ြါအတိိုငိ်ုးက ယ်ပြ ေ့စွ်ာအမ ိြိုိုးအစာိုးခွ ပခာိုးန္ိိုငြ်ါသည။်  

(၁)အနိ္ဒယိ ယဉ်ကက ိုးမှုကိိုယ်စာိုးလှယ်အြွ ွှေ့မ ာိုး၏န္ိိုငင်ပံခာိုးခရီိုးစဉ်မ ာိုးန္ငှေ့န်္ိိုငင်ပံခာိုးတွငအ်နိ္ဒယိြွ ကတာ်မ ာိုးက ငိ်ုးြပခငိ်ုးတိို ေ့ 

အာိုးကမက ပြြိုကြိုးပခငိ်ုးပြငေ့အ်နိ္ဒယိ အန္ိုြညာြံိုစမံ ာိုးအာိုး အမ ာိုးသကိစရ ပ်မြှငေ့တ်ငပ်ခငိ်ုး။ 

(၂)န္ိိုငင်ပံခာိုးမှယဉ်ကက ိုးမှုအြွ ွှေ့မ ာိုးန္ငှေ့အ်ပြညပ်ြညဆ်ိိုငရ်ာယဉ်ကက ိုးမှုြွ ကတာ်မ ာိုးအာိုး အနိ္ဒယိန္ိိုငင်တံငွလ်က်ခံက ငိ်ုးြ 

ပခငိ်ုး။ 

(၃)အနိ္ဒယိန္ိိုငင်နံ္ငှေ့န်္ ိိုငင်ပံခာိုးတိိုငိ်ုးပြညမ် ာိုးတငွအ်န္ိုြညာန္ငှေ့လ်က်မှုြညာပြြွ မ ာိုးက ငိ်ုးြပခငိ်ုး။ 

(၄)အနိ္ဒယိန္ိိုငင်၏ံကလိုးစာိုးြွယ်ြိုဂိ္ြိုလ်တိို ေ့၏ကိိုယ်တြိိုငိ်ုးြံိုန္ငှေ့ ်ိုြ်တိုမ ာိုးအာိုးန္ိိုငင်ပံခာိုးသိို ေ့လက်ကဆာငက်ြိုးပခငိ်ုး။ 

(၅)န္ိိုငင်တံကာမှကက ာငိ်ုးသာိုးကက ာငိ်ုးသ မ ာိုးအတကွ်ြညာသငဆ်ိုအစအီစဉ်မ ာိုးစမီံကဆာငရွ်က်ကြိုးပခငိ်ုး။ 

(၆)န္ိိုငင်ပံခာိုးအြွ ွှေ့အစညိ်ုးမ ာိုး/တကကသိိုလ်မ ာိုးတွင ် အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံာိုးဘွ ွှေ့ရကက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအတွက်သိုကတသ က ာက်ြံေ့ 

က ကိုးအစအီစဉ်မ ာိုးကြိုးအြ်ပခငိ်ုး။ 

(၇)အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံက ကာငိ်ုးတကစေ့တကစာငိ်ုးကြိုးအြ်ရ အ်တွက်န္ိိုငင်ပံခာိုးမှ ငရ်ာှိုးကသာြိုဂ္ိြိုလ်မ ာိုး ြညာရှငမ် ာိုးအာိုး 

ြိတ် ကာိုးပခငိ်ုး။ 

(၈)ဆိုမ ာိုးကြိုးအြ်ပခငိ်ုး (ကက ာငိ်ုးသာိုးကက ာငိ်ုးသ ကဟာငိ်ုးမ ာိုး၊ အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံက ကာငိ်ုး န္ငှေ့ ်သကကတဘာသာ)။ 



(၉)အနိ္ဒယိဘာသာစကာိုးမ ာိုး (အ  ိုးသပြငေ့ ်ဟငဒ်နီ္ငှေ့သ်ကက တဘာသာ)န္ငှေ့အ်နိ္ဒယိစာကြတိို ေ့အာိုးန္ိိုငင်ပံခာိုးတငွလ် အမ ာိုးသ ိ

 ာိုးလညက်စရ ပ်မြှငေ့တ်ငပ်ခငိ်ုး။ 

(၁၀)န္ိိုငင်ပံခာိုးတိိုငိ်ုးပြညမ် ာိုးတွင ်ကယာဂကလေ့က ငေ့မ်ှုမ ာိုးပမြှငေ့တ်ငပ်ခငိ်ုးန္ငှေ့အ်ပြညပ်ြညဆ်ိိုငရ်ာကယာဂက ေ့က ငိ်ုးြပခငိ်ုး။ 

(၁၁)န္စှြ်တ်လညက်ဟာကပြာြွ မ ာိုးက ငိ်ုးြပခငိ်ုး(ကမလ ၂၁တွငက် ကရာက်ကသာ ကမ္ာေ့ယဉ်ကက ိုးမှုက ေ့အ မ်ိိုးအမှတ ်

Deen Dayal Upadhaya သတိရကအာက်ကမေ့ြွ ) 

 

 န္စှက်ြါငိ်ုးမ ာိုးစွာအတငွိ်ုးတငွ ်စတိ်က ိုးစတိ်သ ိ်ုးမ ာိုးန္ငှေ့ယ်ဉ်ကက ိုးမှုမ ာိုးအာိုးကရာကန္ာှကကာငိ်ုးမွ ရ် ပ်ြြိုလိုြ်လျှက ်

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်အံစိိုိုးရ၏ ယဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာ 

ဆက်ဆကံရိုးကကာငစ်သီညက်ျွန္်ိုြ်တိို ေ့၏န္စှက်ြါငိ်ုးက ာငခ် ီပြီပြစသ်ညေ့ပ်မိြိုွှေ့ ပြဆိိုင ်

ရာယဉ်ကက ိုးမှုန္ငှေ့ယ်ဉ်ကက ိုးမှုဆိိုငရ်ာတ ဘ်ိိုိုးတိို ေ့ကိိုကမ္ာသိို ေ့ယ ကဆာငက်ြိုးခ ေ့ပြီိုး 

ကမ္ာကကီိုးသညမ်ိသာိုးစိုတစစ်ိုပြစသ်ညဆ်ိို 

ကသာရညမှ် ိ်ုးခ က်အာိုးပမြှငေ့တ်ငက်ြိုးခ ေ့သည။် ိိုသိို ေ့ကမ္ာသိို ေ့ဉာဏအ်လငိ်ုးြွငေ့လ်ငိ်ုးကစကသာစတိ် ာိုးသငွိ်ုးကြိုး ာိုးသညေ့ ်

ICCR ကက ာငိ်ုးသာိုး ကက ာငိ်ုးသ ကဟာငိ်ုးမ ာိုး သည ် ICCR ၏သတငိ်ုးစကာိုးအာိုးြ ံွှေ့ န္ှံ ေ့ကစကသာသ မ ာိုးြငပ်ြစသ်ည။်ICCR 

သညယ်ခိုအခါန္စှစ်ဉ် ဘွ ွှေ့ ကကိြို/ဘွ ွှေ့လွ /်ကဒါက်တာဘွ ွှေ့ န္ငှေ့ ် ကဒါက်တာဘွ ွှေ့လ ွက်က ာငိ်ုးသာိုးကြါငိ်ုး ၄၀၀၀ ခ ေ့အ်ာိုး အနိ္ဒယိ 

တကကသိိုလ်မ ာိုး/အြွ ွှေ့အစညိ်ုးမ ာိုးတငွြ်ညာသငဆ်ိုမ ာိုးကြိုးလ ကရ်ှိသည။် 

 

 အသဉိာဏဗ်ဟိုသိုတရှာကြွပခငိ်ုးသညအ်နိ္ဒယိ ယဉ်ကက ိုးမှုန္ငှေ့လ် မှုအြွ ွှေ့အစညိ်ုးအတွက်အကပခခံပြစြ်ါသည။်ကရိှုး 

ြကဝသဏအီခ ိ က်တညိ်ုးက အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံည ်ကမ္ာတဝှမ်ိုးရှိ  အသဉိာဏရ်ာှကြွသ မ ာိုးန္ငှေ့စ် ိုးစမ်ိုးလိိုစတိရ်ှိသ မ ာိုးအာိုး 

စွ ကဆာင ်ာိုးခ ေ့သည။်အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံညသ်င ်ကာိုးမှုအတွက်ဗဟိိုခ က်ဌာ ဆကလ်က်ပြစက် သက ေ့သိို ေ့ ညလီာခံမ ာိုး၊ ကဆွိုး 

ကန္ိွုးြွ မ ာိုး၊အနိ္ဒယိန္ိိုငင်သံာိုးြညာရှငမ် ာိုးန္ငှေ့အ်နိ္ဒယိအြွ ွှေ့အစညိ်ုးမ ာိုး၏ကက ာငိ်ုးသာိုးကက ာငိ်ုးသ တိို ေ့၏ကဆာငရွ်က်ခ က်မ ာိုး 

ပြငေ့ြ်ညာကရိုးြလှယ်မှုမ ာိုးပမြှငေ့တ်ငလ်ျှကရ်ှိသည။် 

 

 ဆယ်စိုန္စှ ် (၇)စိုတိိုငက်အာငတ်ညရ်ှိက ပခငသ်ညဂ်ိုဏယ် ဝမ်ိုးကပမာက်ြွယ်ပြစြ်ါသည။်ကျွန္်ိုြ်တိို ေ့ရငဆ်ိိုငရ်လျှက်ရှ ိ

ကသာ ဆက်လက်ပြစြ်ွာိုးက ဆ  ကိိုဗစ်-၁၉ ကြ်ကရာဂါက ကာငေ့ ် ICCR သည ် ဧပြီလ (၉)ရက်က ေ့တွငက် ကရာက်ကသာ 

၎ငိ်ုး၏တညက် ာငက်သာက ေ့အခါသမယအာိုးအမှတတ်ရပြစက်စရ အ်နိ္ဒယိန္ိိုငင်နံ္ငှေ့န်္ ိိုငင်ပံခာိုးတိိုငိ်ုးပြညမ် ာိုးတွင ် အငတ်ာ 

 က်အသံိုိုးပြြိုလျှက်အမ ိြိုိုးမ ိြိုိုးကသာလိုြ်ကဆာငခ် ကမ် ာိုးအာိုးပြြိုလိုြ်လျှက်ရှိြါသည။်န္ိိုငင်တံကာကက ာငိ်ုးသာိုးကက ာငိ်ုး

သ  မ ာိုးန္ငှေ့န်္ိိုငင်ပံခာိုးကရာက်အနိ္ဒယိန္ယွ်ြွာိုးမ ာိုးအတကွ ် အက်ကဆိုးပြိြိုငြ်ွ မ ာိုးအာိုး 

အနိ္ဒယိန္ိိုငင်နံ္ငှေ့က်မ္ာတဝှမ်ိုးလံိုိုးတွငက် ငိ်ုး ြသာွိုးမညပ်ြစြ်ါသည။် အနိ္ဒယိတွငြ်ညာသင ်ကာိုးက ကသာ 

ICCRကက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး၏ဘကလာေ့ဂ်က ရာ တစခ်ိုကိိုစတင ်

လ ငေ့တ်ငြ်ါမည။်ပြညြ်၌ရှကိသာကျွန္်ိုြ်တိို ေ့၏အနိ္ဒယိမစရ်ှငမ် ာိုးသညသ်က်ဆိိုငရ်ာန္ိိုငင်မံ ာိုးမှအသအိမှတ်ပြြိုကသာက ေ့၌ 

သငေ့တ်ငေ့က်လ ာက်ြတ်စွာ ိိုသိို ေ့လ ငေ့တ်ငက်သာက ေ့အခမ်ိုးအ ာိုးကိိုက ငိ်ုးြမည။် 

 



၂၀၂၀ခိုန္စှ ်ဧမြြီလ (၉) ရကန်န ေ့ 

ရန်ကိုန်မ ိ ြို့ 

 


