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န
န
၁။

န
ော် ေနိုငင
ော် ံဆိုငော်ရာအချကော်အလကော်မျာျား

န
ော် ေနိုငင
ော် ံ၏တညော်န ရာ
န

န
ော် ေနိုငော်ငံ (တရ ားေငော်အန ေါ် န

န
ော် ေားဘိုရငော်နိုငင
ော် )ံ သညော် န

ကော်ဥနရ ပတွငော်ရနသ

နိုငော်ငံ

တစော် ို ြစော်ပပီား စကငော်ဒီန ဗီားယ ားကျွ ော်ားဆွယော် (Scandinavian Peninsula)နငော် ဂျ ော်န ယ ော်ဟိုန ေါ်နသ
အ တတော်ကျွ ော်ားစို ျ ားထဲ

Svalbard နငော် Bouvet ကျွ ော်ား ျ ားတွငော် တညော်ရသညော်။ န

န
ော် ေနိုငော်ငံသညော်

ဧရယ စတိုရ ော်ား ိုငန
ော် ပေါငားော် ၁၄၈,၇၄၇ ိုငော် (စတိုရ ော်ားကီလို ီတ ၃၈၅,၂၅၂ ကီလို ီတ ရပပီား ၂၀၂၀ ိုနစော်၊
ဇူလင
ို ော်လ ၅ရကော် သ ော်ားန ေါငော်စ ရငော်ားအရ လူဦားနရ ၅,၄၂၁,၆၅၄ဦားရသညော်။ န
ဒိုတယန
လျကော်ရနသ

ော်နေနိုငော်ငံသညော် ဥနရ ပတွငော်

ကော်လူဦားနရသပော်သညော်ား ှုအ ညော်ားဆံိုားနိုငင
ော် ံ ြစော်သညော်။ အနရှေ့ဘကော်တွငော် ဆွီဒငော်နိုငော်ငန
ံ ငော်ထစပော်
ယော်စပော်အရညော် ၁၀၀၆ ိုငော် (၁၆၁၉ ကီလို ီတ ရပပီား) စကငော်ဒီန ားဗီားယ ားနငော် ဥနရ ပအတွငော်ား

တွငော်အ ပတော်အနတ ကော် ရဘဲ ထစပော်လျကော်ရနသ အရညော်ဆံိုား ယော်စပော် ြစော်သညော်။ အနရှေ့န

ကော်ဘကော်တွငော်

ြငော်လ ော်နိုငင
ော် ၊ံ ရိုရ ားနိုငင
ော် ံတန
ိုို့ ငထ
ော် စပော်လျကော်ရပပီား နတ ငော်ဘကော်တွငော် Skagerrak နရလကော်ကက ားရသညော်။
ထို နရလကော် ကက ား၏ တစော် ြ ကော်

ော်ား တွ ငော် ဒ ော်ား တော် နို ငော် ငံ တ ညော် ရ သညော် ။ န

ော် နေနို ငော် ငံ ၏ ပ ှေ့ နတ ော်

နအ စလို (Oslo) ြစော်သညော်။

န

န
ော် ေနိုငင
ော် ံ၏တညော်န ရာပြနပမြံို
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သမိုငော်ျားန ကာငော်ျား
၂။

န

လ
န

န
ော် ေနိုငော်ငတ
ံ ွငော်ဘိုရငော်စ စော်အ ား လွ ော် ဲနသ နစော်နပေါငော်ားတစော်နထ ငော်နကျ ော် စတငော်၍ ကျငော်သံိုား

ဲ သညော် ။ န

ော် နေနိုငော် ငံ ၏ ပထ ဦားဆံိုားဘိုရ ငော် အ ြစော် သတော် တော် ံရနသ Harald Fairhair သညော်

န
ော် ေဘိုရငော်နိုငင
ော် န
ံ တ ော်ကို စိုစညော်ားတညော်နထ ငော် ဲသညော်။ လကော်ရဘိုရငော် Harald V သညော် ၁၉၉၁ ိုနစော်

စတငော်၍ န

န
ော် ေနိုငင
ော် က
ံ ိုအပ
ို ော် ျ ပော် ဲသညော်။ န

လွတော်လပော်နသ န တော်သစော်န

န
ော် ေနိုငင
ော် ံသညော် သ ိုငားော် နကက ငော်ားရညော်စွ တညော်ရ ဲနသ ော်လညော်ား

န
ော် ေနိုငင
ော် ံအ ြစော် ူ သကော်တ ော်ားနို ယော်ပေါသညော်။ ၁၃၈၀ ိုနစော်တွငော် န

န
ော် ေ

နငော်ဒ ော်ား တော် နို ငော် ငံတိုို့ သ ညော် တစော် ိုတ ညော်ားနသ ဘိုရငော်စ စော်နအ ကော် သိုို့ နပေါငော်ား စညော်ား ဲကကနသ ော် လ ညော်ား
န

န
ော် ေနိုငော်ငသ
ံ ညော် ဒ ော်ား တော်တိုို့၏စိုား ိုား ှုနအ ကော်သိုို့ တ ြညော်ား ြညော်ားကျနရ ကော် ဲသညော်။ ၁၈၁၄ ိုနစော်တွငော်

Napoleonic စစော်ပွဲ ြစော်ပွ ားပပီားန

ကော် ဒ ော်ား တော်နိုငော်ငန
ံ ငော် နပေါငော်ားစညော်ား ှုပပ ကွဲ ဲသညော်။ ထို့န
ို

နို ငော် ငံ သ ညော် လွ တော် လ ပော် နသ နို ငော် ငံ ြစော် လ
လအ ညော်ားငယော်အကက တွငော် န

ဲ ပပီား ၎ငော်ား တိုို့ ၏ ြွဲှေ့ စညော်ား ပံို အ န

ော်နေ

ံ ဥ ပနဒကို နရားဆွဲ ဲ သညော် ။

န
ော် ေနိုငော်ငံသညော် ဆွီဒငော်နိုငော်ငန
ံ ငော်ပူားနပေါငားော် နရားကို တွ ော်ားအ ားနပား ငော်ား ံ ဲ

ရသညော်။ ထိုအ ျ ော်တွငော် လွတော်လပော်နသ နိုငော်ငံအ ြစော်တညော်ရန
နိုငင
ော် ံ

ကော် န

ားနရား ူေေါဒကို ကျငော်သံိုားသညော်။ ၁၉၀၅ ိုနစော်တွငော် န

ဲပပီား ဘံိုဘိုရငော်စ စော်ကျငော်သံိုား၍ ပူားနပေါငားော်
န
ော် ေ-ဆွီဒငော် ပညော်နထ ငော်စိုပပ ကွပဲ ပီား န

နိုငင
ော် ံသညော် ၎ငော်ားတက
ိုို့ ိုယော်ပိုငဘ
ော် ိုရငော်စ စော်ကို ကျငော်သံိုား ဲက King Haakon VII ဘိုရငော် ြစော်လ

န
ော် ေ

ဲ သညော်။

အစိုျားရနှငော် နိုငော်ငံနရျားစ စော်
၃။

န

န
ော် ေနိုငင
ော် ံ၏ြွဲှေ့စညော်ားပံိုအန

တွငော်လကော် တော်နရားထားို ပဌ
ဲသညော်။ န

ံဥပနဒကို ၁၈၁၄ န
ို စော်၊ န လ ၁၇ရကော်န ို့တင
ွ ော် Eidsvoll Assembly

ော်ား ဲပပီား အကကွငော်ား ဲဘိုရငော်စ စော် စညော်ား ျဉော်ား ံဘိုရငော်စ စော်သိုို့ န ပ ငော်ားလဲကျငော်သံိုား

န
ော် ေနိုငင
ော် ံသညော် အိုပော် ျ ပော်နရား၊ ဥပနဒ ပ နရားနငော် တရ ားစီရငော်နရားကို ပိုငော်ား

အိုပော် ျ ပော်နရားအ ဏ ကို ဘိုရငော်နက ငော်စီ ကျငော်သံိုားပပီား န
ေ ော်ကကီား ျ ပော်
၄။

န

န
ော် ေေ ော်ကကီား ျ ပော်

ားကျငော်သံိုားသညော်။

ဦားနဆ ငော်သညော်။ လကော်ရ

အ ျ ားသ ီားေ ော်ကကီား ျ ပော် Erna Solberg ြစော်သညော်။
န
ော် ေနိုငော်င၏
ံ ဥပနဒ ပ နရားအ ဏ ကို storting (Great Council) ဟိုန ေါ်နသ ပေါလီ

ော်

ကျငော်သံိုားနဆ ငော်ရွကော်သညော်။ နရွားနက ကော်ပွဲတွငော် အ ျ ားကျကိုယော်စ ား ပ စ စော်ကျငော်သံိုားပပီား ၄နစော်တစော်ကက ော်
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ကျငော်ားပနလရသညော်။ န
သညော် ။ န

န
ော် ေပေါလီ

ော်တွငော် ကိုယော်စ ားလယော် (၁၆၉)ဦားပေါနသ

ပေါလီ

ော်တစော်ရပော်သ ရ

ော်နေနိုငော်ငံ ၏ ဥပနဒ ပ သညော် အဆငော် ( ၅)ဆငော်ရ ပေါသညော်။ ပထ အဆငော်တွ ငော် ဥပနဒကက ော်ား

တငော်သွငားော် နသ အဆငော် ြစော်ပပီား အစိုားရအြွှေ့ဲ ေငော် သိုို့ ဟိုတော် ပေါလီ
သညော်။ ပေါလီ

ော်ကိုယော်စ ားလယော် ြစော်နစ တငော်သွငော်ား

ော် ဥပနဒကက ော်ားကို သကော်ဆိုငရ
ော် အပ ဲတ ော်ားနက ော် တီသိုန
ို့ ပားပိုို့ပပီား နက ော် တီအဆငော်တွငော်

ဥပနဒကက ော်ားကိုအနသားစတော်နဆွားနနွားပေါသညော်။ ပထ အကက ော် ပေါလီ
ရ တွငော် နက ော် တီ

အစီရငော် ံစ နပေါ်တွငန
ော် ဆွားနနွားပပီားန

အနပေါ် ဆနဒ ဲနပား ှုရားံှု

ော်အတွငော်ား ြတော်ကက ားတငော်သွငားော်

ကော် ဆနဒ ဲနပား ှု ပ လိုပော်သညော်။ ဥပနဒကက ော်ား

ော်လျှငော် ဥပနဒကက ော်ားကို ဆကော်လကော်လိုပော်နဆ ငော်ရ ော် လန
ို တ ပေါ။ ဆနဒ ဲနပား ှု

နအ ငော် ငော်လျှငော် ဒိုတယအကက ြ
ော် တော်ကက ား ှုကို ပထ အကက ော်ြတော်ကက ားပပီား (၃)ရကော်အကက တွငော် ပ လိုပော်
နလရပပီား ဥပနဒကက ော်ားအနပေါ် လွှတော်နတ ော်အတွငော်ား နဆွားနနွား ှုတစော်ြ ော် ပ လိုပော်သညော်။ ဆနဒ ဲနပား ှုအသစော်
ျ ား ပ လိုပော်နိုငပော် ပီား အနိုငော်ရလျှငော် ဥပနဒကက ော်ားကို ဘိုရငော်နက ငော်စီသိုို့ လကော် တော်နရားထိုားရ ော်နပားပသ
ိုို့ ညော်။
အကယော်၍ ဒိုတယအကက ော်ြတော်ကက ား ှုတွငော် ကွဲလွဲ ှု ျ ားရပေါက တတယအကက ော်ြတော်ကက ား ှုကို (၃)ရကော်
အကက တွငော် ပငော်ဆငော် ှု ျ ားကို နဆွားနနွား ှု ပ လိုပော်ပပီား

ဲ ွဲဆံိုား ြတော်သညော်။ လကော်ရလွှတော်နတ ဥ
ော် ကကဋ္ဌ

Tone Wilhelmsen Troen ြစော်ပေါသညော်။
စျားြာျားနရျား
၅။

န

န
ော် ေနိုငော်ငသ
ံ ညော် ဥနရ ပသ ဂဂအြွဲှေ့ေငော်နိုငော်ငံ ျ ားတွငော် GDP ဒိုတယအ ငော်ဆံိုား ြစော်ပပီား က ္

နိုငင
ော် ံ ျ ားတွငော် အဆငော်(၆)တွငော်ရပေါသညော်။ န
၇၀,၀၆၆ နဒေါ်လ ြစော်သညော်။ န

န
ော် ေနိုငင
ော် ံ၏တစော်ဦား ျငော်ားေငော်နငွ

အန ရက ော်နဒေါ်လ

န
ော် ေနိုငင
ော် ံသညော် UNDP Human Development Index တွငော် (၆)နစော်

(၂၀၀၁ ၂၀၀၆အထ)ဆကော်တိုကော် ပထ န ရ ကိုရရ ဲသညော်။ န

န
ော် ေနိုငော်ငံသညော် က ္ အဆငော်လူန

ှု

အ ငော်ဆံိုားနိုငော်ငံ ျ ားတွငော်ပေါေငော်သညော်။ နိုငင
ော် ၏
ံ အကကီားဆံိုားကဏ္ဍ ျ ား

နရ ံထွကော်ပစစညော်ား၊ နရအ ားလျှပော်စစော်

ထိုတော်လိုပော် ှု၊ အလူ ီ ီယံထိုတော်လိုပော် ှု၊ န

န
ော် ေဘဏော်လိုပော်င ော်ားနငော် ဆကော်သွယော်နရားလိုပော်င ော်ားတိုို့ ြစော်သညော် ။

ဆကော်သွယော်နရားလိုပော်င ော်ားတွငော် တယော်လန
ီ

(Telenor)

နကျ ကော် က ားသညော်။

D:\RPI-010-Data Backup for PC Refresh\Research Team (2)\Call List(2020)\1. Norway (14.7.2020)\Norway (14.7.2020).docx

4

လူမှုနရျား
၆။

၂၀ ရ စိုနန ငော်ားပိုငော်ား စ၍ န

န ထင
ို ော်သူ ျ ားအတွကော် အန

ျန ထိုငရ
ော် ော် ဆွဲနဆ ငော်နသ နိုငင
ော် ံ ြစော်လ

ိုနစော်အထ တရ ားေငော်နလလ
၂၀၁၁ ိုနစော်တွငော် ၇၉,၄၉၈

န
ော် ေနိုငော်ငသ
ံ ညော် နတ ငော်ပိုငားော် နငော်အလယော်ဥနရ ပ

ှုအရ န

န
ော် ေနိုငင
ော် ံသိုို့အန

န ပ ငော်ားနရှေ့

ဲသညော်။ ၂၀၀၉ ိုနစော် ၂၀၁၉

ျန ပ ငော်ားနရှေ့န ထင
ို ော်သူအနရအတွကော်

ို့ော်ရပပီား ၂၀၁၉ ိုနစော်တွငော် ၅၂,၁၅၃

ို့ော်ရပေါသညော်။ အဆိုပေါ အန

ျန ပ ငော်ားနရှေ့

န ထင
ို ော်သူ ျ ားအ ကော် တူရကီနိုငော်ငံအပေါအေငော် ဥနရ ပနဒသနိုငော်ငံ ျ ား ြစော်ကကပပီား ၂၀၂၀ ိုနစော်တွငော်
၄၁၈,၀၀၀ထရန ပေါသညော်။
Christianity

၂၀၁၈ ိုနစော်အထ

ကိုားကွယော်ယံိုကကညော် ှုတိုားတကော်နှု ော်ားတွငော်

၇၆.၇၇% ြငော် အ ငော်ဆံိုား ြစော်ပပီား အစစလ

ဘ သ ၀.၂၁%တိုို့ ြစော်သညော်။ နိုငော်င၏
ံ လူဦားနရစိုစိုနပေါငော်ား
န

Lutheran

ော် ၃.၂၉%၊ ဗိုဒဓဘ သ ၀.၃၉%နငော် ဟနဒူ
၂၀၂၀ ိုနစော်တွငော် ၅,၄၂၁,၆၅၄ ြစော်သညော်။

န
ော် ေ-ပမ ော်မာဆကော်ဆံနရျား

၇။

ော်

နို ငော် ငံ ၏ ဒီ ို က နရစီ အ သွ ငော် ကူား န ပ ငော်ား နရားက လတွ ငော် န

ပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော် ဲသညော်။ ၂၀၁၂ ိုနစော်တွငော် ယ ငော်န
ော်

န
ော် ေနိုငော်ငသ
ံ ိုို့ ပထ ဆံိုားအကက ော်

ော်

ော်

နိုငင
ော် န
ံ တ ော်သ မတ ဦားသ ော်ားစ ော်သညော်

ျစော်ကကညော်နရား ရီားသွ ားနရ ကော် ဲသညော်။ ၂၀၁၄ ိုနစော်တွငော် န

ဘိုရငော် Harald နငော် ြိုရ ား Sonja တသ
ိုို့ ညော် နိုငင
ော် ံ
တန
ိုို့ ငအ
ော် တူ

ပငော် ယ ို နိုငင
ော် န
ံ တ ၏
ော် အတိုငော်ပငော် ံ

ော်နေနိုငော်ငံသိုို့သွ ားနရ ကော် ဲက ပင ော်ား ျ ော်ားနရားဆိုငရ
ော် နဆွားနနွားပွဲ

တစော်ရပော်ကျငော်ားပ ဲပေါသညော်။ ၂၀၁၃ ိုနစော်၊ နြနြ ေ
ော် ေါရီတွငော်
န

ီား စပော် စွ

န
ော် ေေ ော်ကကီား ျ ပော်နဟ ငော်ား Jens Stoltenberg သညော်

နိုငော်ငံသလ
ိုို့
နရ ကော်လညော်ပတော် ဲပပီား အဆိုပေါနစော်အတွငော်ား

ပိုဂဂ လော် နဒေါ်နအ ငော်ဆ ော်ားစိုကကညော်သညော် န

ော် နေနို ငော် ငံ သ ညော်

နိုငော်ငံသိုို့လ နရ ကော် ဲသညော်။

န
ော် ေ

ားနရားေ ော်ကကီား၊ စီားပွ ားနရားနငက
ော် ို ော်သွယော်နရားေ ော်ကကီား
ော်

နိုငင
ော် ဆ
ံ ိုငရ
ော် န

န
ော် ေအပ ဲတ ော်ားသံရိုားံ အ ား ၂၀၁၃

ိုနစော်၊ နအ ကော်တိုဘ လ ၂၈ ရကော်န ို့တွငော် ရ ော်ကို ော်ပ ှေ့၌ စတငော်ြွငော်လစော် ဲသညော်။
၈။

န

န
ော် ေနိုငော်ငသ
ံ ညော်

ပေါေငော် ဲသညော်။ ၂၀၁၂ ိုနစော်တွငော် န

ော်

နိုငော်င၏
ံ ကူားန ပ ငော်ားနရားက လတွငော် အနရားကကီားနသ အ
န
ော် ေသညော်

ော်

နိုငင
ော် န
ံ ငော် ဟ ဗျူဟ န

ော်ားကဏ္ဍ

ကော် ပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော်နရား
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အတွကော် က လရညော်အစီအ အ
ံ ား

ျ တော်နဆ ငော်ရွကော် ဲသညော်။ အဆပ
ို ေါ ပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော် ှုအ ား

နအ ကော်ပေါ ယော်ပယော် (၂) ိုတွငော် အနလားနပားနဆ ငော်ရွကော် ဲသညော်-

၉။

(က)

ပင ော်ား ျ ော်ားနရားနငော် ဒီ ိုကနရစီအနရား၊

( )

သဘ ေသယံဇ တစီ ံ

အဆပ
ို ေါကဏ္ဍ ျ ားအ ပငော်

ော်

ို့ော် ွဲ န
ှု ငော် စွ ော်ားအငော်ဆိုငော်ရ ကစစရပော် ျ ား။
စီားပွ ားနရားနငော်လူ ှုဘေြွံှေ့ပြ ားနရားတအ
ိုို့ တွကော် နထ ကော်ပကူ
ံ ညီ ှု

ျ ားအ ား နဆ ငော်ရွကော်နပား ဲရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄က လတွငော် န
၃၇ သ ော်ား

ို့ော်ရပေါသညော်။ ၂၀၁၂ ိုနစော်တွငော် န

န
ော် ေသညော်

Initiative (MPSI) အစီအစဉော်တစော်ရပော်နဆ ငော်ရွကော်ရ ော်

ော်
ော်

န
ော် ေနိုငော်ငံ၏ကူညီ ှု

နိုငော်ငအ
ံ တွကော် Myanmar Peace Support
အစိုားရထံသန
ိုို့ တ ငော်ားဆို ဲပပီား ၎ငော်ားအစီအစဉော်

သညော် ၂၀၁၅ ိုနစော်တွငော်အပပီားသတော် ဲသညော်။ အဆပ
ို ေါအစီအစဉော်သညော်
လူ ှုအြွဲှေ့အစညော်ားအန ပ လိုပော်င ော်ားစဉော် ျ ားြွံှေ့ပြ ားနရားအတွကော် အန
ပေါေငော် နဆ ငော် ရွ ကော် ငော်ား ပငော် ြစော် သ ညော် ။

ော်

အန ရက ော်နဒေါ်လ

ော်

ပင ော်ား ျ ော်ားနရားလိုပော်င ော်ားစဉော် တွ ငော်
ံအိုတော် စော် ျ တော်ရ ၌ ပူားနပေါငားော်

ဒီ ို က နရစီ လို ပော် င ော်ား ြွံှေ့ ပြ ားနရားအတွ ကော် န

ော် နေသညော်

ဆကော် လ ကော် ပူား နပေါငော်ား နဆ ငော် ရွ ကော် န ဆဲ ပ ငော် ြစော် သ ညော် ။ ၂၀၁၅ ို န စော် နရွား နက ကော် ပွဲ တို ငော် ီ အစိုား ရ၊
အတိုကော်အ ံ၊ နရွားနက ကော်ပွဲနက ော် ရငော်၊ ီဒယ
ီ
ဆိုငရ
ော် နဆွားနနွားပွဲ ျ ားအ ား န
၁၀။

န
ော် ေနိုငော်ငသ
ံ ညော် တကော်ကကွစွ ပူားနပေါငားော် ပေါေငော်နဆ ငော်ရွကော် ဲသညော်။

စီားပွ ားနရားဆိုငော်ရ အန ြငော် န

လျှပစ
ော် စော်စွ ော်ားအ ားေ ော်ကကီားဌ

န
ော် ေနိုငော်ငစ
ံ ွ ော်ားအငော်နငော် နရအရငော်ားအ စော်ဌ

သညော်

ော်

နိုငော်ငံ

အ ား နရအ ားလျှပော်စစော်နငော်စွ ော်ားအငော်ြူလံိုနရားဆိုငရ
ော် ပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော် ှု

နငအ
ော် နထ ကော်အပံ ျ ားနပားအပော်လျကော်ရသညော်။
တွငော် ၂၀၁၂ ိုနစော်

ျ ားနငော်အရပော်ြကော်အြွဲှေ့အစညော်ား ျ ားကက ား နရွားနက ကော်ပွဲ

ော်

ပင ော်ား ျ ော်ားနရားလိုပော်င ော်ားစဉော် နြ န
ော် ဆ ငော်နရားအပိုငားော်

၂၀၁၅ ိုနစော် ျ ားအတွငော်ား Pilot Projects (၁၅) ို နြ န
ော် ဆ ငော် ျ တော်နဆ ငော်ရွကော် ဲ

ပေါသညော်။ Peace Support Group ကိုတညော်နထ ငော် ဲပပီား အဆပ
ို ေါအြွဲှေ့သညော်

ော်

ပင ော်ား ျ ော်ားနရားအတွကော်

နိုငင
ော် တ
ံ က အလူရငော် ျ ား ရ နြွသညလ
ော် ိုပော်င ော်ားစဉော် ျ ားအ ား နဆ ငော်ရွကော်လျကော်ရပေါသညော်။
၁၁။

စီားပွ ားနရားဆိုငော်ရ ထငော်ရ ားနသ ရငော်ားနီား ပော်နံ ှုအ ြစော်

နိုငင
ော် ံ တယော်လီန

ော်

ဆကော်သွယော်နရားကဏ္ဍတွငော် န

(Telenor) ိုဘင
ို ားော် ဆကော်သွယော်နရားလိုပော်င ော်ားသညော် ၂၀၁၁ ိုနစော် စ၍

ော်

န
ော် ေ

နိုငော်ငံတွငော်
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စတငော်ရငော်ားနီား ပော်နံ ဲပပီား ရငော်ားနီား ပော်နံ ှုတ ော်ြားို အန ရက ော်နဒေါ်လ
၂၀၁၆ ိုနစော် ျ ားတွငော်
အထရ ဲပပီား
၁၂။

ော်

ော်

နိုငော်ငံ၌ တယော်လီန

၅၀၀သ ော်ားအထရ ဲက

၂၀၁၅-

(Telenor)ဆကော်သွယော်နရားလင
ို ားော် နပေါငားော် ၈,၅၀၀,၀၀၀

နိုငော်ငံတွငော် ဒိုတယအကကီားဆံိုားဆကော်သွယော်နရားကွ ော်ယကော် ြစော်လ

၂၀၁၇ ိုနစော်၊ နြနြ ော်ေေါရီလ ၇ ရကော်န ို့တွငော်

ော်

နိုငော်ငံဆိုငရ
ော် န

ဲပေါသညော်။

န
ော် ေနိုငင
ော် ံသံအ တော်ကကီား H.E

Ms. Tone Tinnes သညော် ပညော် နထ ငော် စို လွှ တော် နတ ော် ၊ ပညော် သူူ့ နငွ စ ရငော်ား ပူား နပေါငော်ား နက ော် တီ ဥ ကက ဋ္ဌ
ဦားနအားသ နအ ငော်အ ား လ နရ ကော်နတွှေ့ဆံို ဲပပီား နစော်နိုငော်ငံအကက ား လွှတော်နတ ော် ျငော်ား ပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော်
ညော်ကစစရပော် ျ ားနငော်စပော်လျဉော်ား၍ နဆွားနနွား ဲကကပေါသညော်။
၁၃။

၂၀၁၉ ိုနစော်၊ ဇွ ော်လ ၁၂ရကော်န ို့တွငော် ပညော်နထ ငော်စိုသ မတ

ော်

နိုငော်ငန
ံ တ ော်ဆိုငော်ရ န

န
ော် ေနိုငော်ငံ

သံအ တော်ကကီား H.E.Ms.Tone Tinnesသညော် ပညော်သူူ့လတ
ွှ ော်နတ ဒ
ော် ိုတယဥကကဋ္ဌ ဦားထွ ော်ားထွ ော်ားဟ ော်အ ား
လ နရ ကော်နတွှေ့ဆံို ဲပပီား န

န
ော် ေနိုငော်ငအ
ံ န ြငော်

ော်

နိုငော်င၏
ံ စီားပွ ားနရား၊ ဒီ ိုကနရစီအသွငော်ကူားန ပ ငော်ား

နရားနငော် ပင ော်ား ျ ော်ားနရားဆိုငရ
ော် ကစစရပော် ျ ားတွငော် ပူားနပေါငော်ားနဆ ငော်ရွကော်သွ ားနိုငန
ော် ရား၊

ော်

လွှတော်နတ ော်

ျ ား၏ြွံှေ့ပြ ားနရားလိုပော်င ော်ား ျ ား အကူအညီနပားနိုငော်နရား၊ နရွားနက ကော်ပွဲစ စော် အနတွှေ့အကကံ ျှနေနိုငန
ော် ရား၊
သဘ ေပတော်ေ ော်ားကျငော်ထ ော်ားသ ော်ားနရားဆိုငော်ရ ကစစရပော် ျ ားနငော်စပော်လျဉော်ား၍ ရငော်ားနီားပွငော်လငော်ားစွ

အ ငော် ျငော်ား

ြလယော်နဆွားနနွား ဲကကသညော်။
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ပမ မ
ော် ာနင
ို ော်ငဆ
ံ င
ို ော်ရာ န

ော်နေနိုငော်ငံသအ
ံ မတော်ကကျား Ms. Tone Tinnes ၏ ကိုယော်နရျားအကျဉော်ျား

Ms. Tone Tinnes ကို ၁၉၆၁ ိုနစော်၊ နိုေငော်ဘ လ ၈ ရကော်န ို့တွငော် န ွားြွ ား ဲပေါသညော်။ ၎ငော်ားသညော်
၁၉၈၈ ိုနစော်တွငော် န

န
ော် ေနိုငင
ော် ၊ံ နအ ော်စလတ
ို ကကသိုလော်

၁၉၈၉ ိုနစော်တွငော် စကော် ှုေ ော်ကကီားဌ
ိုနစော်အထ ယငော်ားေ ော်ကကီားဌ

စီားပွ ားနရားပည ရပော် ြငော်

၌ အကကံနပားအ ြစော် စတငော်နဆ ငော်ရွကော် ဲပပီား ၁၉၉၃ ိုနစော်

န
ော် ေြွံှေ့ပြ ားတိုားတကော် ှုပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော်နရားနအဂျငော်စီတွငော်

စီားပွ ားနရားပည ရငော်အ ြစော် တ ေ ော်ထ ော်ားနဆ ငော် ဲပေါသညော်။ ထို့န
ို
တ ော် ဇ ော်ား ီား ယ ားနို ငော် ငံ ၊ ဒေါရကော် စော် ဆ လ ော် ပ ှေ့ရ န

ားနရားေ ော်ကကီားဌ

ဌ

အကကီားအကဲအ ြစော် နဆ ငော်ရွကော်

သိုို့ ၂၀၀၆ ိုနစော်တွငော် ေငော်နရ ကော် ဲပပီား ြွံှေ့ပြ ားတိုားတကော်နရား

တွငော် အကကီားတ ော်ားအကကံနပားအ ြစော် ၂၀၀၇ ိုနစော်အထ နဆ ငော်ရွကော်

ကော် ၂၀၀၇ ိုနစော် ၂၀၀၉ ိုနစော်အထ အ ပညော် ပညော်ဆိုငော်ရ ြွံှေ့ပြ ားတိုားတကော် ှု ူေေါဒနရားရ

တွ ငော် လကော် နထ ကော် ညွှ ော် ကက ားနရား ူားအ ြစော် လ ညော်ား နက ငော်ား ၊ ၂၀၀၉ ို န စော်

ယငော်ားဌ

၂၀၀၃ ိုနစော်အထ

န
ော် ေြွံှေ့ပြ ားတိုားတကော် ှုပူားနပေါငားော် နဆ ငော်ရွကော်နရား

ော်ို့ ွဲ ှုနငော်အသံိုားစရတော်နထ ကော်ပံနရားဌ

ေ ော်ကကီား၏ ူေေါဒနရားရ ဆ ော်ားစစော် ှုဌ
ဲပေါသညော်။ ထို့ိုန

ကော် ၁၉၉၉ ိုနစော်

ော် နေသံ ရားံို တွ ငော် စီား ပွ ားနရားသံ ူားအ ြစော် တ ေ ော်

ထ ော်ားနဆ ငော် ဲပေါသညော်။ ၂၀၀၃ ိုနစော် ၂၀၀၅ ိုနစော်အထ န

ဲပေါသညော်။ ၎ငော်ားသညော် နိုငော်ငံ

၁၉၉၆

တွငော်ပငော် လကော်နထ ကော်ညွှ ော်ကက ားနရား ူားအ ြစော် တ ေ ော်ထ ော်ားနဆ ငော် ဲ

ပေါသညော်။ ၎ငော်ားသညော် ၁၉၉၆ ိုနစော်တွငော် န

နအဂျငော်စီ၊ ပညော်သူူ့ဘဏ္ဍ စီ ံ

ဟ ဘွဲှေ့ရရ ဲပေါသညော်။

၂၀၁၄ ို န စော် အ ထ

တွငပ
ော် ငော် ညွှ ော်ကက ားနရား ူားအ ြစော်လညော်ားနက ငော်ား တ ေ ော်ထ ားော် နဆ ငော် ဲပေါသညော်။ Ms. Tone

Tinnes သညော် ၂၀၁၄ ိုနစော် စ၍ နတ ငော်ဆူဒ ော်နိုငင
ော် ဆ
ံ ိုငရ
ော်

န

န
ော် ေသံအ တော်ကကီားအ ြစော် တ ေ ော်

ထ ားော် နဆ ငော်လျကော်ရပေါသညော်။ ၎ငော်ားသညော် အ ော်နထ ငော်သညော်တစော်ဦား ြစော်ပပီား သ ားသ ားီ နစော်ဦားရပေါသညော်။

