
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

န ငုင်ထံတော်သမ္မတဦးသ န်းစ န် ကလုသမ္ဂ္ဂဒကုခသညမ်္ ေားဆ ငုရ်ော 

မ္ဟောမ္ငး်ကက း Mr. Antonio Guterres ဦးထဆောငထ်သော 

က ယုစ်ေားလယှအ်ဖ  ွဲ့အေား လကခံ်ထတ ွဲ့ဆံ ု

နေပြညန်   ်ဇူလ ိုင ်၁၁ 

          ပြညန်  ငစ်ိုသမ္မ ပမ္ေမ်္ န ိုငင်နံ  ် န ိုငင်နံ  သ်မ္မ ဦးသ ေး်စ ေသ်ည ်

နေပြညန်  ်၌ န  ကရ်  နေနသ  ကိုလသမ္ဂ္ဂ ဒိုကခသညမ်္  းဆ ိုင ်  မ္ဟ မ္ငး်ကက း Mr. 

Antonio Guterres ဦးနဆ ငန်သ  က ိုယစ် းလ ယအ်ဖ  ွဲ့အ း ယနေ ေ့ေေံက ် (၁၁) ေ     င ်

နေပြညန်  ရ်   န ိုငင်နံ  သ်မ္မ အ မ္န်  ် သ ံမ္ေန်ဆ င ် ဧည်ေ့ခေး်မ္၌ လကခ် ံ

န  ွဲ့ဆံိုသည။် 

           ိုသ ို ေ့န  ွဲ့ဆံို    င ် ကခ ငပ်ြညေ်ယရ်   စစန် းသင်ေ့ပြညသ်မူ္  း အန းက စစ၊ 

က ငပ်ြညေ်ယရ်   န  ွဲ့နပြ ငး်ပြညသ်မူ္  း မ္ မ္ ဆနဒအနလ  က ် ပြေလ် န းက စစန င်ေ့ 

 ခ ိုငပ်ြညေ်ယ ် အန းက စစ  ို ေ့က ို နဆ းနန းခ ေ့ကကသည။် န ိုငင်နံ  သ်မ္မ ကက းက 

သမ္ ိုငး်နကက ငး်အ   ဂ္ဂါလ မ္  း ဝငန်  ကလ် သညမ်္   (၁၉၄၈) ခိုန စ၊် 

လ  လ်ြ်န းမ္ ခင ် အဂ္ဂလ ြ်ေယခ်  ွဲ့မ္  းက လယယ်  လိုြ်က ိုင ်ေ ်

နခေါ်သ ငး်လ ပခငး်ပဖစန်ကက ငး်၊   ိုစဉ်က အလိုြ်အက ိုင ်နက ငး်မ္ ေသ်ပဖင်ေ့ မ္ပြေန်  ေ့   

အနပခခ နေ  ိုငသ်မူ္  းလညး်ရ  နကက ငး်၊ မ္ မ္   ို ေ့ ဥြနဒအ  (၁၉၄၈) ခိုန စမ်္  ိုငမ်္  

ပမ္ေမ်္ န ိုငင်သံ ို ေ့ န  ကရ်  သ ူမ္  န စြ်ါးက နမ္ းဖ  းသ ူ   ယမ္   းဆက ်(Third Generation) 

နပမ္းအဆင်ေ့က ိုသ  န ိုငင်သံ းအပဖစ ် လကခ်မံ္ညဟ်နူသ  ဥြနဒရ  နကက ငး်၊ 

 ခ ိုငပ်ြညေ်ယက် ို နလေ့လ ကကည်ေ့လျှင ် (၁၉၄၈) ခိုန စ ် မ္  ိုငမ်္   ဂ္ဂါလ မ္  းက 

နြါကဖ်  းလ သမူ္  း၊  နေ ကြ် ိုငး်  င ်  ိုဟငဂ်္  အမ္ညခ်၍ံ ခ ိုးဝငလ် သမူ္  း စသညပ်ဖင်ေ့ 

 ှုြ်န  းလ ကရ်  နကက ငး်၊ န ိုငင် ံညင်င မ္န်အးခ မ္း်မ္ှုက ိုြါ ငခ မ္း်နပခ ကလ် နကက ငး်၊    

UNHCR က နက းနမ္ းနစ င်ေ့နရ  ကန်ြး ေ ် ပဖစန်ကက ငး်၊    ယန ိုငင်ကံ 

လကခ်မံ္ညဆ် ိုလျှင ် ြ ို ေ့နြးမ္ညပ်ဖစန်ကက ငး်၊ ဤသညမ်္   ပြဿေ နပဖရ ငး်ေညး်က ို 



စဉ်းစ းနေပခငး်ပဖစန်ကက ငး်၊ ေယစ်ြ်န း  ဝေက်က းအ းလညး်  ခ ိုငပ်ြညေ်ယရ်   

ကိုလသမ္ဂ္ဂ အဖ  ွဲ့အစညး်မ္  းန င်ေ့   ိုငြ်ငည်  နှု ငး်လ က ် ရ  ြါနကက ငး် 

ရ ငး်လငး်နပြ ကက းသည။် 

       န ိုငင်နံ  သ်မ္မ  ဦးသ ေး်စ ေန် င်ေ့အ  ူပြည ် န းဝေက်က းဌ ေ ပြညန်  ငစ်ိုဝေက်က း၊ 

ေယစ်ြ်န း  ဝေက်က းဌ ေန င်ေ့  ပမ္ေမ်္ ေ့စကမ်္ှုဖ ံ ွဲ့ ငဖ  းန း ဝေက်က းဌ ေ ပြညန်  ငစ်ိုဝေက်က း၊ 

သမ္မ  ံိုးဝေက်က းဌ ေ(၁) ပြညန်  ငစ်ိုဝေက်က း၊ အလိုြ်သမ္ းဝေက်က းဌ ေန င်ေ့ 

လမူ္ှုဝေ ်မ္း်၊ ကယဆ်ယန် းန င်ေ့ပြေလ်ညန်ေ  ခ   းန း ဝေက်က းဌ ေ 

ပြညန်  ငစ်ိုဝေက်က း၊ န ိုငင်ပံခ းန းဝေက်က းဌ ေ ဒို  ယဝေက်က းန င်ေ့ 

ဌ ေဆ ိုင ် အကက းအက မ္  း  ကန်  ကက်ကသည။်  
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https://web.archive.org/web/20120814124939/http://www.president-office.gov.mm/briefing-
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Unofficial translation of the second paragraph of the above statement: 

 

Matters discussed at the meeting included refugees from the fighting in Kachin State, the  return of 

Kayin (Karen) migrant workers who wished to return home voluntarily and the situation in Rakhine 

State. 

The President said that Bengalis came to Myanmar because the British colonialists invited them in 

prior to 1948, when Myanmar gained independence from Britain, to work in the agricultural sector. 

Some Bengalis settled here because it was convenient for them to do so, and according to Myanmar 

law, the third generation of those who arrived before 1948 can be granted Myanmar citizenship. 

He added that, if we look at the situation in Rakhine State, some people are the younger generation of 

Bengalis who arrived before 1948, but some are illegal immigrants claiming to be Rohingyas and this 

threatens the stability of the State.    

The Government has been looking seriously for a solution to this problem. The country will take 

responsibility for its native people, but it cannot accept illegal immigrant Rohingya in any way. 

So in the end the solution to the problem is to set up refugee camps for them so that UNHCR can look 

after them. It a third country accepts them, we will send them there. 

He added that the Minister for Border Affairs has been negotiating with UN organizations in Rakhine 

State. 
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