
 

 
 
 

 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ မတ်လ ၂၀ ရက်  

 

မြန်ြာန ိုငင်နံငှ့်် အတလူကတ် ွဲကာ ပူူးပပေါငူ်းပ ာငရ် ကခ်ွဲ့်ပ ာ၊ 

ပူူးပပေါငူ်းပ ာငရ် ကလ်ျကရှ် ပ ာ၊ 

အနာဂတတ် ငလ်ည်ူး ကလ်ကပူ်ူးပပေါငူ်းပ ာငရ် က ် ာူးြည့်် JICA 

JICA မမနမ်ာရ ု ုံး၏ ဌာနနက ယုစ်ာုံးလယှသ်စ်အမြစ် ခန် ့်အပ်ခ ရနသာ Mr. Noriji Sakakura  အာုံးမ တဆ်ကမ်ခငု်ံး 

 

၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဧပပြီလမှစတငက်ာ JICA မမနမ်ာရ ုုံးတငွ ်တာ၀နထ်မ်ုံးနဆာငခ် ့်နသာ  ဌာနနက ုယ်စာုံးလယှ် Mr. 

Masayuki Karasawa သည် တာ၀နပ်ပြီုံးဆ ုုံးပပြီမြစ်ပါသမြင့်် Mr. Noriji Sakakura မှ JICA မမနမ်ာရ ု ုံး၏  

ဌာနနက ယုစ်ာုံးလယှအ်မြစ် တာ၀နထ်မ်ုံးနဆာငမ်ညမ်ြစ်ပါသည။်  

 

Mr. Masayuki Karasawa၏ ဥြီုံးနဆာငမ်ှုနအာက်တငွ ်JICA အနနမြင့်် ရနက်ုန-်မနတနလုံးရထာုံးလမ်ုံး 

အဆင့််မမြှင့််တငမ်ခငု်ံး၊ အန ှှေ့အနနာက် စြီုံးပွာုံးနရုံးစင်္ကြနလ်မ်ုံးမင်္ကြီုံးတွင ်

တ တာုံးမ ာုံးတည်နဆာက်မခငု်ံးနငှ့်် ပ ခ ုံးတ တာုံးတည်နဆာက်မခငု်ံးလုပ်ငနု်ံးမ ာုံးအပါအ၀င ်မမနမ်ာန ငုင် ၏ 

ပ ု ့်နဆာငဆ်က်သယွ်နရုံး ကဏ္ဍက ု ပ ုမ ုြွ ှေ့ ပြ  ုံးတ ုုံးတက်နအာင ်ပ ့်ပ ုုံးနပုံးန ငုခ် ့်ပါသည်။ ထ ု ့်အမပင ်

ရနက်ုနပ်မ  ှေ့  ှ  န ါပ ုတ တာုံး (သာနကတတ တာုံးသစ်)အာုံး ြွင့််လှစ်နပုံးန ငုခ် ့်မခငု်ံး၊ 

သြီလ၀ါအထ ုံးစြီုံးပွာုံးနရုံးဇုန ်သ ု ့် ဆက်သယွ်နပုံးန ငုမ်ည့်် န ငုင် တကာအဆင့််မှြီ ကာုံးလမ်ုံးမင်္ကြီုံးအာုံး 

ြွင့််လှစ်နပုံးန ငုခ် ့်မခငု်ံး၊ ယဥ်န ကာက ပ်တည်ုံးမှုက ုထ နု်ံးခ  ပ်န ငုမ်ည့်် ထ နု်ံးခ  ပ်နရုံးစငတ်ာအာုံး 

ြွင့််လှစ်နပုံးန ငုခ် ့်မခငု်ံးစသည့်် နအာငမ်မငမ်ှုပ ုရ ပ်မ ာုံးက ု မပသန ငုခ် ့်ပါသည်။  

 

ထ နုဆာငရွ်က်ခ က်မ ာုံးသာမက ရနက်ုနပ်မ  ှေ့၏ ပမ  ှေ့ မပြွ ှေ့ ပြ  ုံးနရုံး၊ ထ ု ့်အမပင ်မပည်သ မပည်သာုံးမ ာုံး၏ 

လ နနမှုဘ၀နငှ့်် ပ ုမ ုနြီုံးစပ်နသာ ပညာနရုံးကဏ္ဍ၊ သကန်မွုံး၀မ်ုံးန ကာငု်ံး ပညာနလ့်က င့််နပုံးနရုံးကဏ္ဍ၊ 

JICA Myanmar Office 

Tel: (95-1)255473～6 (Ext.267) 

my_oso_rep@jica.go.jp 

https://www.jica.go.jp/english/index.html


 

 
 
 

က နု်ံးမာနရုံးနငှ့်် နဆုံးပညာကဏ္ဍမ ာုံးအမပင ်နက ုံးလက်န သြွ ှေ့ ပြ  ုံးနရုံး 

( နရနပုံးန၀န ငုန်ရုံး)မ ာုံးက လုည်ုံး ြွ ှေ့ ပြ  ုံးတ ုုံးတက်နအာငလ်ုပ်နဆာငန်ပုံးန ငုခ် ့်ပါသည်။  

 

JICA မမနမ်ာရ ုုံး၏ ဌာနနက ယုစ်ာုံးလယှသ်စ်မြစ်နသာ Mr. Sakakura ၏ လမ်ုံးညွှနမ်ှုနအာက်တွင ်JICA 

အနနမြင့်် မမနမ်ာန ငုင် အတကွ် ယ  ုကညစ် တခ် အာုံးက ုုံးန ငုမ်ည့်် မ တြ်ကအ်ြွ ှေ့အစညု်ံးအနနမြင့်် 

ဆကလ်ကပ် ့်ပ ုုံးက ညြီသာွုံးမညမ်ြစ်ပါသည။်  

မမနမ်ာန ငုင် တငွ ်မှြီတငု်ံးနနထ ငု ်ကသည့်် မပညသ် တစ်ဥြီုံးခ ငု်ံးစြီအာုံး အနလုံးထာုံးကာ၊ အထ ုံးသမြင့်် 

အာုံးနညု်ံးသ မ ာုံးဘကမ်ှ ရပ်တညက်ာ၊ နနာငအ်နာဂတတ်ငွ ်စြီုံးပွာုံးနရုံးဆကသ်ယွမ်ှုမ ာုံး၊ စကမ်ှုလပ်ုငနု်ံးမ ာုံး နငှ့်် 

ပမ  ှေ့ မပ အနမခခ အနဆာကအ်အ ုမ ာုံး ပ ုမ ုြွ ှေ့ ပြ  ုံးနကာငု်ံးမွနလ်ာနစရန ်င်္က  ုံးပမ်ုံးသာွုံးမညမ်ြစ်ပါသည။် ထ ု ့်အမပင ်

မပညသ် မ ာုံး၏ လပ်ုငနု်ံးစွမု်ံးနဆာငရ်ည၊် အရညအ်ခ ငု်ံးမ ာုံး ပ ုမ ုနကာငု်ံးမွနလ်ာနစပပြီုံး မပညသ် မ ာုံး၏ ရပ ငုခ်ငွ့်် ၊ 

လပ်ွလပ်စွာ လပ်ုက ငုန် ငုစ်ွမု်ံး မ ာုံးပ ုမ ုြွ ှေ့ ပြ  ုံးနစရနလ်ညု်ံး ဆကလ်ကက် ညြီသာွုံးမညမ်ြစ်ပါသည်။  

 

JICA မမနမ်ာရ ု ုံး၏ ဌာနနက ယုစ်ာုံးလယှန် ာငု်ံးမြစ်သ  Mr. Karasawa တာ၀နယ် ခ ့်နသာ လနွခ် ့်သည့်် 

သ ုုံးနစှ်တာကာလအတငွု်ံး လပ်ုနဆာငခ် ကမ် ာုံးနငှ့်် ပတသ်ကပ်ပြီုံး ၎ငု်ံးမှ “ မမနမ်ာမပညသ် မ ာုံးနစှ်နပါငု်ံးမ ာုံးစွာ 

နမ ာ်လင့််ခ ့်သည့်် အရပ်သာုံးအစ ုုံးရလကထ်ကတ်ငွ ်မပညသ် မ ာုံးအနနမြင့်် အနမခခ အနဆာကအ် ုမ ာုံး 

တ ုုံးတကြွ် ှေ့ ပြ  ုံးမှု နငှ့်် နကာငု်ံးမွနန်သာ ပညာနရုံး စသည့်် မ ာုံးစွာနသာ ကဏ္ဍမ ာုံးမှတဆင့်် 

ပ ုမ ုနကာငု်ံးမွနန်သာလ မှုဘ၀မ ာုံးပ ုငဆ် ငုပ်ါနစန ကာငု်ံး နမ ာ်လင့််လ က ်ှ ပါတယ။် တနန ့်နန ့်တခ  နခ်  နမှ်ာ 

အန ှှေ့အနနာကစ်ြီုံးပွာုံးနရုံးစင်္ကြံလမ်ုံးမင်္ကြီုံးမှတဆင့်် မမနမ်ာန ငုင် က  ုမပနလ်ညလ်ာနရာကလ်ညပ်တခ် ငပ်ါတယ”် 

 နုမပာ ကာုံးခ ့်ပါသည။်  

 

Mr. Sakakura ကလညု်ံး မမနမ်ာန ငုင် တငွတ်ာ၀နထ်မ်ုံးနဆာငမ်ှုနငှ့်် ပတသ်ကပ်ပြီုံး “မမနမ်ာန ငုင်  ာ 

ရခ ုငမ်ပည်နယ်အနရုံးက စစမ ာုံး ၊ Independent Commission of Enqurity (ICOE)၏ အစြီအရငခ် စာ၊ 

International Court of Justice (ICJ) နငှ့်် the International Criminal Court (ICC)တ ု ့်က ့်သ ု ့် 

အမ   ုံးမ   ုံးနသာ မပဿနာမ ာုံးနငှ့်် ရငဆ် ငုရ်လ က် ှ ပါတယ်။ အမခာုံးတစ်ြက်မှာလည်ုံး ယခုနစ်ှ ာ 

အနထနွထနွရွုံးနကာက်ပွ အတွက် အနရုံးင်္ကြီုံးသည့်် နစ်ှတစ်နစ်ှမြစ်သလ ု အနာဂတ် 

 ြီမ ုကနရစြီန ငုင် နတာ်တညန်ဆာက်နရုံးအတွက်လညု်ံး အနရုံးင်္ကြီုံးသည့်် အခ  နတ်စ်ခုမြစ်ပါတယ်။ 

ထ ကု ့်သ ု ့် မပဿနာမ ာုံးအာုံး နမြ ှငု်ံးရာတငွ ်ကျွနန်တာ့်အ်နနမြင့််အတ တကွ ပ ုံးနပါငု်ံးပါ၀ငက်ာ 

နဆာငရွ်က်ခွင့််ရခ ငပ်ါတယ်”  ု နမပာ ကာုံးခ ့်ပါသည်။ 

https://www.jica.go.jp/english/index.html


 

 
 
 

 

JICA မမနမ်ာရ ု ုံးတငွ ်စတငတ်ာ၀နထ်မ်ုံးနဆာငမ်ည့်် Mr. SAKAKURA Noriji  (ဘယ)် နငှ့််  တာ၀နပ်ပြီုံးဆ ုုံး၍ မပနလ်ည ်

ထကွခ်ွာနတာ့်မည့်် Mr. KARASAWA Masayuki (ညာ) 

https://www.jica.go.jp/english/index.html


 

 
 
 

 

ဂ ပနန် ငုင် သ ု ့်မပနလ်ညထ်ကွခ်ွာနတာ့်မည့်် Mr. Karasawa မှ အန ှှေ့အနနာကစ်ြီုံးပွာုံးနရုံးစင်္ကြံလမ်ုံးမင်္ကြီုံးမတှဆင့်် 

မမနမ်ာန ငုင် သ ု ့် မပနလ်ည၍် လာနရာကလ်ညပ်တခ် ငပ်ါန ကာငု်ံး နမပာ ကာုံးခ ့်ပါသည။်  

ဌာနနက ယုစ်ာုံးလယှခ်  ပ်သစ်မြစသ်ည့်် Mr. Sakakura မှ အမ   ုံးမ   ုံးနသာ စ နန်ခေါ်မှုမ ာုံးနငှ့်် အတ  မမနမ်ာန ငုင် နငှ့်် 

လကတ်ွ နဆာငရွ်ကရ်မည့််အတကွ ်၀မ်ုံးနမမာကမ် ပါန ကာငု်ံး နမပာ ကာုံးခ ့်ပါသည။်  

 

https://www.jica.go.jp/english/index.html

