
မြန်ြာာ့သြဘာ VDAC က ာြ်တီနှင်ာ့ က  ျေးရ ာဖ  ွံ့ဖဖ  ျေးကရျေး က ာင်ရ  ်ြှုြ ာျေး 

 

က  ျေးရ ာဖ  ွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးအက  က ျေးက ာြ်တီ၏ရည်ရ ယခ်  ် 

 က  ျေးရ ွာဖ ြံွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးအက ြံက ျေးက ွာော်မတီ၏ ရညော်ရ ယော်ခ  ော်မ ွာ က  ျေးရ ွာ၏အဓ  လ ိုအ ော်ကေက ွာ 

ဖ ြံွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးလို ော်ငေော်ျေးမ ွာျေး  ို အက ြံပ  ကရ ျေးခ ယော်အက ွာငော်အထညော်ကဖွာော် က ွာငော်ရ  ော်က ျေးရေော်၊ လူထိုအ    ျေးပ  လို ော်ငေော်ျေးမ ွာျေး  ို 

  ငော့််လငော်ျေးပမငော် ွာဖ ီျေး ထ ကရွာ ော်စ ွာက ွာငော်ရ  ော်န ိုငော်ရေော်၊ ထ ိုမ  တစော် ငော့်် ကမ ွာော်ဘီစ ို ော်    ျေးကရျေး  ငော်ျေးအွာျေးစိုစ ော်ရြံိုစီမြံ  ေော်ျေး 

 တော်ဝေော်ျေး  ငော်က  ျေးရ ွာမ ွာျေးမ  ပ ညော် ူမ ွာျေး၏လူကေမှုဘဝ  ို ပမြှငော့််တငော်န ိုငော်ရေော် ရညော်ရ ယော် ါ ညော်။ 

 

 လူမှုအ    ျေးပ  လို ော်ငေော်ျေးမ ွာျေးအကေပဖငော့်် ပမေော်မွာ့်သ ဘွာမ  ကမ ွာော်ဘီစ ို ော်    ျေးကရျေး  ငော်ျေးအွာျေးစိုအေီျေး က  ျေးရ ွာမ ွာျေးဖ ြံွံ့ဖဖ  ျေးကရျေး 

အတ  ော် ကေ ခြံက  ျေးရ ွာမ ွာျေး  ိုယော်စွာျေးပ     ိုယော်စွာျေးလ ယော် (၃၄) ဦျေးပဖငော့်် က  ျေးရ ွာဖ ြံွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးအက ြံက ျေးက ွာော်မတီအွာျေး ၂၀၁၇ 

ခိုန စော် စ ော်တငော်ဘွာလတ ငော် ဖ  ွံ့စညော်ျေးခ ့် ါ ညော်။ ထ ိုို့ကေော ော် က  မော်ေီစမော်ျေးက  ျေးရ ွာန ငော့်် ဘ ိုျေးကေါေ ိုေော်ျေးက  ျေးရ ွာ တ ိုို့အွာျေး ပမေော်မွာ့်သ ဘွာ 

လူမှုအ    ျေးပ  လို ော်ငေော်ျေးမ ွာျေးက ွာငော်ရ  ော်က ွာ က  ျေးရ ွာမ ွာျေးတ ငော်ထညော့််  ငော်ျေးဖ ီျေး က ွာော်မတီဝငော် (၃၇) ပဖငော့်် ၂၀၁၈ ခိုန စော်တ ငော် 

ပ ေော်လညော်ဖ  ွံ့စညော်ျေးခ ့် ါ ညော်။ “က  ျေးရ ွာဖ ြံွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးအက ြံက ျေးက ွာော်မတီ” န ငော့်် လ ော်တ  ၍ ပမေော်မွာ့်သ ဘွာမ  

စ ော်ရြံိုစီမြံ  ေော်ျေး တော်ဝေော်ျေး  ငော် က  ျေးရ ွာမ ွာျေးတ ငော်   ေော် ရစော်လမော်ျေးမ ွာျေးခငော်ျေးပခငော်ျေး၊ ကပမ ွာျေးလမော်ျေးခငော်ျေးပခငော်ျေး၊ 

မီျေး တော် ွာျေးလ ှူေါေော်ျေးပခငော်ျေး၊ ဘိုေော်ျေးကတွာော်က ျီေး က  ွာငော်ျေးမ ွာျေးအွာျေးလ ှူေါေော်ျေးပခငော်ျေး၊ က ွာ ော်ကရ ေော်တူျေးကဖွာော်က ျေးပခငော်ျေး၊ 

မီျေး တော် ွာျေးဂ ိုကေါငော်က ွာ ော်လို ော်က ျေးပခငော်ျေး၊ အွာဇွာေညော်ကေို့အခမော်ျေးအေောျေး၊ ကဘွာလြံိုျေးအ ငော်ျေး န ငော့်် စွာက က ွာကပ ွာ    တ ိုို့အတ  ော် 

လ ှူေါေော်ျေးပခငော်ျေး တ ိုို့အွာျေး ၂၀၁၇ ခိုန စော်မ  ယကေို့အခ  ေော်ထ  က ွာငော်ရ  ော် က ျေးလျှ ော်ရ   ါ ညော်။ 

 

 

က  ျေးရ ာဖ  ွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးအက  က ျေးက ာြ်တီ ဖ  ွံ့စည်ျေး  ုံ 

 

စဥ် ရာထ ျေး အကရအတ   ်

၁ ဥ ကဌ  ၁ ဦျေး 

၂ ေောယ  ၃ ဦျေး 

၃ အတ ငော်ျေးကရျေးမ ှူျေး ၄ ဦျေး 

၄ ကေ အွာဏွာ  ိုငော်အဖ  ွံ့အစညော်ျေး ၅ ဦျေး 

၅ ကေ   ိုယော်စွာျေးပ  ရ ော်မ ရ ော်ဖ (အမှုက ွာငော်အဖ  ွံ့ဝငော်) ၂၄ ဦျေး 

စုံစုံက ေါင်ျေး ၃၇ ဦျေး 

 

 

 



မြန်ြာာ့သြဘာြှ ကြှာ်ဘီစ ုံ  ်   ျေးကရျေးြ င်ျေးအာျေးစုံအနီျေးရှ  က  ျေးရ ာဖ  ွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးက ာင်ရ  ်ြှုြ ာျေး (၂၀၁၈-၁၉) 

က  ျေးရ ာဖ  ွံ့ဖဖ  ျေးကရျေးလုံ ်ငန်ျေးြ ာျေးက ာင်ရ  ်ရန် VDAC လုံ ်ငန်ျေးည  န ှုငျ်ေးအစည်ျေးအက ျေး 

  

  န် ရစ်လြ်ျေးခင်ျေးမခငျ်ေးက ာင်ရ  ်ကနြှုအကမခအကနနငှ်ာ့ က ာင်ရ  ်ဖ ီျေးစီျေးြှု ( ေါျေးန က်ခ ာင်ျေး-အကရှွံ့  ုံင်ျေး-၂) 

  

တ တာျေးတည်က ာ မ်ခင်ျေးလုံ ်ငနျ်ေး ြတည်က ာ ်ြီနှင်ာ့ တည်က ာ ဖ် ျီေးစီျေး  ုံ (ဘ ုံျေးက ေါန ုံန်ျေးက  ျေးရ ာ) 

  

 



ရ ာတ င်ျေးလြ်ျေးအ င်ာ့မြ င်ာ့တင်မခင်ျေးလုံ ်ငန်ျေးက ာငရ်  ်ကနြှုအကမခအကန (က ာတ  ုံန်ျေးက  ျေးရ ာ) 

  

ဂ  လြ်ျေးခင်ျေးမခင်ျေးလုံ ်ငန်ျေးက ာင်ရ  ်ဖ ီျေးစီြှုအကမခအကန ( ေါျေးန က်ခ ာင်ျေးက  ျေးရ ာ) 

  

  န် ရစ်လြ်ျေးခင်ျေးမခငျ်ေးလုံ င်န်ျေး က ာင်ရ  ်ကနြှုအကမခအကနနှင်ာ့ က ာင်ရ  ်ဖ ီျေးစီျေးြှု (ကရတာရှည်က  ျေးရ ာ) 

  

 



 

 ဗ္ဗည်ျေးြှတ်တြ်ျေးတ ုံင်ြ ာျေး 

  

  

 


