
 
 
 

 
 

သတင္းမီဒီယာသိုႛ အသိေပးေဳကညာခဵက္။ ။ Elders အဖၾဲႛမႀ မတ္လ ၂၄ ရက္မႀ၂၈ ရက္ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံသိုႛ အလည္အပတ္သၾားေရာက္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း    

  
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္  
သတင္းမီဒီယာသိုႛ အသိေပးေဳကညာခဵက္  
 
မတ္လ ၂၄ ရက္ တနလႆာေနႛတၾင္ Elders အဖၾဲႛဝင္ႎႀစ္ဦးမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံသိုႛ ငၝးရက္တာ 
(မတ္လ ၂၄ ရက္မႀ ၂၆ ရက္) ခရီးစဥ္ စတင္မည္ဴဖစ္ပၝသည္။  
 
ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ တရားမ႖တမႁႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရးတိုႛအတၾက္ ခံယူခဵက္ရႀိသည့္ သီးဴခား 
ေခၝင္းေဆာင္မဵားအဴဖစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ပၾင့္လင္းလာေနသည့္ ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ စီးပၾားေရးအတၾက္ 
အေရးဳကီးသည့္ကာလတၾင္ လူမႁစီးပၾားတရားမ႖တမႁ၏ အကဵိႂးေကဵးဇူးမဵားအား 
မီးေမာင္းထိုးဴပရန္ႎႀင့္ ပူးေပၝင္းပၝဝင္မႁႎႀင့္ ထည့္သၾင္းမႁရႀိသည့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္မႁအား 
ဴမႀင့္တင္ေပးရန္ Elders အဖၾႛဲမႀ ရည္ရၾယ္ထားပၝသည္။  
 
Elders အဖၾဲႛမႀ ဤေဒသသိုႛ ခရီးသၾားမည့္သူမဵားမႀာ။ ။  
 

‐ ဂ႟ို ဟာလမ္ ဘရန္ႛတ္လန္း (Gro Harlem Brundtland) ေနာ္ေဝးႎိုင္ငံ 
ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ေဟာင္း၊ ကမႝာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႛ အေထၾေထၾညၿန္ဳကားေရးမႀႃးေဟာင္းႎႀင့္ 
Elders အဖၾဲႛ ဒုဥကၺႉေဟာင္း (ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛေခၝင္းေဆာင္)၊ 

‐ မာတီ အာတီဆရာရီ (Martti Ahtisaari) ဖင္လန္ႎိုင္ငံသမၳတေဟာင္းႎႀင့္ 
ႎိုဘဲလ္ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုရႀင္။  

 
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အစိုးရအဖၾဲႛ၊ လၿတ္ေတာ္တိႛုႎႀင့္ စည္းေဝးရန္ Elders အဖၾဲႛမႀ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ 
သၾားေရာက္ဴပီး ကခဵင္ဴပည္နယ္ရႀိ ပဋိပကၡမဵားအေဳကာင္း ေဒသခံဴပည္သူမဵားထံမႀ ေလ့လာသိရႀိရန္ 
(ကခဵင္ဴပည္နယ္) ဴမစ္ဳကီးနားဴမိႂ ့မဵားသိုႛ သၾားေရာက္ပၝမည္။  
 
Elders အဖၾဲႛမႀ ထိုင္းႎိုင္ငံတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလ႖ာက္သိုႛ သၾားေရာက္ပၝမည္။ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအေပၞ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ေကဵာ္ဳကာ သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ 
ဴပည္တၾင္းစစ္၏ ေရရႀည္ထိခိုက္မႁမဵားကို ေလ့လာဴပီး ထိုတိုင္းရင္းသားမဵားအား အကူအညီႎႀင့္ 
မရႀိမဴဖစ္ လိုအပ္သည့္ ဴပည္သူႛဝန္ေဆာင္မႁမဵားေပးေနသူမဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆံုပၝမည္။    
 
ဤခရီးမႀာ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ (အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသမၳတေဟာင္း) ဂဵင္မီကာတာ၊ 
မာတီ အာတီဆာရီႎႀင့္ ဂ႟ို ဟာလမ္ ဘရန္ႛတလန္တိုႛ၏ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ 
Elders အဖၾဲႛ၏ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္မႁ မႀတ္ေကဵာက္လကၡဏာပင္ဴဖစ္ပၝသည္။   



 
ဤခရီး၏ရည္႟ၾယ္ခဵက္မႀာ Elders အဖၾဲႛမႀ ပထမခရီးစဥ္တၾင္ ေတၾႛဆံုခၾင့္မရလိုက္သည့္ အေဴခခံ 
လူတန္းစားမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖၾဲႛအစည္းမဵားအပၝအဝင္  ဴမန္မာႎိုင္ငံ 
လူႛအဖၾဲႛအစည္းမႀ ပိုမိုကဵယ္ဴပနႛ္သည့္ အလၿာေပၝင္းစံုမႀ လူမဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆံုရန္ဴဖစ္ပၝသည္။  
 
သတင္းမီဒီယာစံုစမ္းမႁမဵား  
 
ႎိုင္ငံတကာ ဆက္သၾယ္ရန္။ ။ I 
Elliott Fox, Media Officer, The Elders: media@theElders.org / T +44 (0) 77 9569 
3903 
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဆက္သၾယ္ရန္။ ။  
စိုးသူထၾန္း၊ Mango Media: media-14@mango.com.mm / +95 (0)9 4500 01087 
 
ဤခရီးစဥ္အေဳကာင္း ေနာက္ဆံုးသတင္းမဵား လက္ခံရရႀိရန္ အထက္ပၝ သတင္းမီဒီယာ 
အဆက္အသၾယ္မဵားထံ အီးေမးလ္ေပးပိုႛဴပီး သင္စိတ္ဝင္စားေဳကာင္း စာရင္းေပးပၝ။ Elders အဖၾဲဲႛထံမႀ 
သတင္းမီဒီယာ ရယူႎိုင္မႁ အလၾန္နည္းပၝးပၝမည္။ 
 
Elders အဖၾဲႛအေဳကာင္း 

Elders အဖၾဲႛဝင္မဵားမႀာ ကမႝာတစ္ဝႀမ္းတၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ တရားမ႖တမႁႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ 
၄င္းတိုႛ၏အေတၾႛအဳကံႂအစုအေပၝင္းႎႀင့္ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁတိုႛ အသံုးဴပႂသည့္ သီးဴခားေခၝင္းေဆာင္မဵား 
အဖြဲႛဴဖစ္ပၝသည္။  

Elders အဖၾဲႛဝင္မဵားမႀာ မာတီ အာတီဆာရီ၊ ကိုဖီအာနန္ (ဥကၺႉ)၊ အယ္လာ ဘတ္၊ လတ္ခ္ဒၝး 
ဘရာဟီးမီ၊ ဂရို ဟာလမ္ ဘရန္ႛတလန္ (ဒုဥကၺႉ)၊ ဖနန္ဒို အၾန္ရိေက ကာဒိုးစို၊ ဂဵင္မီကာတာ၊ 
ဟီနာ ဂဵီလာနီ၊ ဂရာစာ မာခဵယ္၊ ေမရီေရာ္ဘင္စန္ႎႀင့္ အာနက္စတို ေဇဒီးလိုတိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။  

ဒက္စမၾန္တူးတူးမႀာ Elders အဖၾႛဲ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖၾဲႛဝင္ ဴဖစ္ပၝသည္။  

Elders အဖၾႛဲဝင္မဵား၏ အတၪႂပၯတၨိမဵား၊ ဘေလာ့ဂ္မဵား၊ ဓာတ္ပံုမဵား၊ ဗီဒီယုိမဵားႎႀင့္ ၄င္းတိုႛ၏ 
ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားအေဳကာင္း ပိုမိုသိလိုပၝက www.theElders.org မႀာဖတ္ပၝ။ 
 
Elders အဖၾဲႛ၏ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵား ရရႀိရန္ စာရင္းေပးပၝ။ 
 
Elders အဖၾႛဲဝင္မဵားအေဳကာင္း Twitter, Facebook, Flickr ႎႀင့္ YouTube တိႛုတၾင္ ဖတ္ရႁပၝ။ 

ဴမန္မာႎႀင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ခရီးသၾားမည့္ Elders အဖၾဲႛဝင္မဵား 



 

ဂရို ဟာလမ္ ဘရန္ႛတလန္း - (Elders အဖၾဲႛ၏ ဒုဥကၺႉ) – ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛ 
ေခၝင္းေဆာင္  
ဆရာဝန္တစ္ဦးဴဖစ္သူ ဂရိုဟာလမ္ ဘရန္ႛတလန္းမႀာ ေနာ္ေဝးႎိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး 
အမဵိႂးသမီး ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ဴဖစ္ဴပီး အစိုးရအဖၾဲႛေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္ ၁၉၈၁ ခုႎႀစ္မႀ ၁၉၉၆ 
ခုႎႀစ္အထိ စုစုေပၝင္း ဆယ္ႎႀစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပၝသည္။  ဘရန္ႛတလန္ 
ေကာ္မရႀင္ဟုသိဳကသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ႎႀင့္ ဖၾံႛဴ ဖိႂးတိုးတက္မႁ ကမႝာ့ေကာ္မရႀင္ 
ဥကၺႉအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဴပီး ၄င္းေကာ္မရႀင္မႀ  ကမႝာ့အဆင့္တၾင္ ပထမဦးဆံုးအဳကိမ္ 
တာရႀည္ခံသည့္ ဖၾံႛဴ ဖိႂးတိုးတက္မႁအေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၀၃ 
ခုႎႀစ္အထိ ကမႝာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႛအစည္း၏ အေထၾေထၾညၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဴဖစ္ခဲ့ဴပီး ၂၀၀၇ 
ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္အထိ ရာသီဥတုေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ ကုလသမဂၢ 
အထူးကုိယ္စားလႀယ္ဴဖစ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္အထိ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ 
အတၾင္းေရးမႀႃး၏ တစ္ကမႝာလံုးဆိုင္ရာ တာရႀည္ခံႎိုင္မႁ အဖၾႛဲဝင္ ဴဖစ္ခဲ့ပၝသည္။   

 

မာတီ အာတီဆာရီ  
မာတီ အာတီဆာရီမႀာ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္မႀ သကၺရာဇ္ ၂၀၀၀ အထိ ဖင္လန္သမၳတႎိုင္ငံ၏ 
သမၳတဴဖစ္ခဲ့ပၝသည္။ အဓိကရႎိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးဴဖစ္ဴပီး ကမႝာတစ္ဝႀမ္းမႀ 
ေလးစားရသည့္ သံတမန္တစ္ဦးဴဖစ္ကာ အာေခဵ၊ ကိုဆိုဗိုႎႀင့္ အိုင္ယာလန္ 
ေဴမာက္ပိုင္းတိုႛရႀိ ပဋိပကၡမဵား အဆံုးသတ္ေရးအတၾက္ ညႀိႎႁိင္းေရးတၾင္ အဓိကအခန္းမႀ 
ပၝဝင္ခဲ့ပၝသည္။ အဆင့္ဴမင့္သံတမန္တစ္ဦးအဴဖစ္ နမီးဘီးယား လၾတ္လပ္ေရးရေရး 
အတၾက္ ကူညီခဲ့ဴ ပီး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ ခဵီးေဴမႀာက္ဴခင္း ခံရပၝသည္။  “ကမႝာ့ 
တိုက္ဳကီးအမဵိႂးမဵိႂးတၾင္ ႎႀစ္ေပၝင္းသံုးဆယ္ေကဵာ္ဳကာ ႎိုင္ငံတကာပဋိပကၡမဵားကို 
ေဴဖရႀင္းရာတၾင္ ၄င္း၏အေရးပၝသည့္ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားကို” အသိအမႀတ္ဴပႂသည့္အေနဴဖင့္ 
၄င္းအား ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ ႎိုဘဲလ္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို ခဵီးဴမႀင့္ခဲ့ပၝသည္။ 
၄င္းမႀာ (အေရးအခင္းကာလ စီမံခန္ႛခၾဲမႁ ဳကိႂးပမ္းေရး)  Crisis Management Initiative 
(CMI) ၏ ဥကၺႉလည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ 

  

 


