
 

အာဆယီအံဖွ ွဲ့သည ်မြန်ြာနှိိုငင်အံတငွ််းရ ှိ သကဆ်ှိိုငရ်ာ 

အဖွ ွဲ့အစည််းြ န်သြျှန င့်် တတွွဲ့ဆံိုရန် လှိိုအပ်သည။် 

ဇွနလ် ၄ ရက် ၂၀၂၁၊ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ိုငင်မံ ောျားက ို က ိုယ်စောျားပ ြုရ ော ASEAN  ည ် ၄ငျ်ား  ို ို့ 

 ရောျား၀င ်ော၀နရ်ှ  ည်ို့အ  ိုငျ်ား အမ  ြုျား ောျားညညီွ ရ်ရျား အစ ိုျားရ၊ ဒမီ ိုကရရစအီရရျားလှု ်ရှောျားမှု ငွ ်

 ါ၀င ်မူ ောျား စ ည်ို့ အက ံြုျား၀င ်က်  ်ရ ော  ူ မှန ်မျှနငှ်ို့ ရ ွှေ့ဆံိုရန ် လ ိုအ ်ရ ကောငျ်ား 

ပမနမ်ောန ိုငင်ရံရျားရော အထျူားအ ကံရ ျားရကောငစီ်အရနပြင်ို့ ရပ ော ကောျားလ ို ါ ည။် 

ဇွနလ် ၃ ရက် ၂၀၂၁၊ အောဆယီံအြွ ှေ့၏  ဥကက ဌပြစ်ပ ီျား ဘရူန ိုငျ်ား ဒါရိုဆလငမ်် န ိုငင် ံန ိုငင်ံပ ောျားရရျား၀နက်ကီျား 

(၂) Dato Erywan Pehin Yosuf နငှ်ို့ အောဆယီံအြွ ှေ့ အရထရွထ ွအ ွငျ်ားရရျားမ ျား Lim Jock Hoi   ို ို့ ည ်

စစ်အောဏောရှငမ် ောျားနငှ်ို့ ရဆွျားရနျွားည  နှု ငျ်ားရနအ် ွက် ပမနမ်ောန ိုငင်၊ံ ရနပ ညရ် ော်  ို ို့ ရရောက်ရှ   ို့ ါ ည။်  

ပမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ော အထျူားအ ကံရ ျားရကောငစီ်အရနပြင်ို့ အောဆယီံအြွ ှေ့အရနပြင်ို့ ပမနမ်ောန ိုငင်အံ ွငျ်ားရှ  

 က်ဆ ိုငရ်ော အြွ ှေ့အစညျ်ားရှ  အြွ ှေ့၀ငမ် ောျားမှန ်မျှနငှ်ို့ ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားည  နှု ငျ်ားရန ်ကမ္ောို့ကိုလ မဂ္ဂ နငှ်ို့ 

အောဆယီံအြွ ှေ့က ိုယ ် ိုငမ်ှ ရ ျားအ ်ထောျားရ ော  ရောျား၀င ်ော၀နရ်ှ ရ ကောငျ်ား ရပ ော ကောျားလ ို ါ ည။်  

၄ငျ်ား က်ဆ ိုငရ်ော အက ံြုျား၀င ်က်  ် ည်ို့ အြွ ှေ့အစညျ်ားမ ောျား ွင ် ပမနမ်ောန ိုငင် ံ

အမ  ြုျား ောျားညညီွ ်ရရျား အစ ိုျားရ၊ ပ ညရ်ထောငစ်ိုလွှ ်ရ ော် က ိုယ်စောျားပ ြု ရကော်မ ီ၊ အမ  ြုျား ောျား 

ဒမီ ိုကရရစီအြွ ှေ့  ြု ်နငှ်ို့ အပ ောျားရ ော   ိုငျ်ားရငျ်ား ောျား ါ ီမ ောျား၊ အ ကမ်ျားမြက် အောဏောြီဆန ်ည်ို့ 



လှု ်ရှောျားမှုနငှ်ို့ အရထရွထ ွ   ် ရကော်မ ီမ ောျားနငှ်ို့ စစ်အောဏော  မ်ျား အစ ိုျားရ စ ည ် ို ို့ 

 ါ၀င ်ါ ည။်  

ရြော်ပ  ါ  က်ဆ ိုငရ်ော အြွ ှေ့အစညျ်ားမ ောျားနငှ်ို့ ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားည  နှု ငျ်ားရန ်   က်ကွက်ပ ငျ်ား ည ်

စစ်အောဏောရှငမ် ောျားအောျား  ရောျား၀ငမ်ှု ရ ျားအ ် က ို့  ို ို့ပြစ်လောန ိုင ်ည်ို့ စ နရ် ေါ်မှုရှ ပ ီျား 

စစ်အောဏော  မ်ျားမှုနငှ်ို့ စစ်အောဏောရှငမ် ောျား အရနပြငို့ ် အ ကမ်ျားြက်၍ မ ရောျား ပြင်ို့နညျ်ားလမ်ျားနငှ်ို့ 

အောဏောရယူထောျားမှုက ို ဆန် ို့က ငက်န် ို့ကွက် ဆနဒထို ်ရြော်ရန က ညို့ ် ပမနမ်ောပ ည ်လူူထို၏ 

ကကီျားမောျားရလျားနက်ရ ော အငအ်ောျားစ ိုက်ထို ်မှုမ ောျားနငှ်ို့ စွန် ို့လွှ ်အနစ်နော ံမှုမ ောျားက ို မ က်ကွယ်ပ ြု 

အငအ်ောျားယို ်ရလ ောို့ရစရောလညျ်ား က လ မ်ို့မည။်  

စစ်အောဏောရှငမ် ောျားအရနပြင်ို့ ၄ငျ်ား  ို ို့၏ အလံိုျားစံိုရ ော ရညရွ်ယ်  က်မှော လံိုျား၀ဥဿံို ည ်ံို့ရ ော 

စစ်အို ်  ြု ်ရရျားနငှ်ို့ အောဏောရှငဆ်န ်ည်ို့ ြ အောျားမ ောျားက ို အ ံိုျား  ပ ီျား 

အို ်  ြု ်ရန ်ောပြစ် ညဆ် ို ည်ို့ အ  က်က ို ထ ် ါ လ လ  ပ  ပ ီျားပ ီပြစ်ရ ကောငျ်ား       ်ရန ်

လ ိုအ ် ါ ည။် ၄ငျ်ား  ို ို့အရနပြင်ို့ လူထိုလှု ်ရှောျားမှုမ ောျား ည ်ဒမီ ိုကရရစီ စံနှုနျ်ားနငှ်ို့ မညညီွ ်ဆ ို ည်ို့ 

 ံိုြ က်ပ ငျ်ားပြင်ို့ ၄ငျ်ားလှု ်ရှောျားမှုမ ောျားက ို အငအ်ောျား ံိုျားပြ ြု ွငျ်ားရနအ် ကွ်   ်ပြ ်ပ ငျ်ားမ ောျားနငှ်ို့ 

အရ ကောက် ရောျားက ို ရ ိုက် ငွျ်ားပ ငျ်ားစ ည ် ို ို့က ို လနငှ်ို့  ၍ီ ဦျားရဆောငပ် ြုလို ်  ို့ ည၊် 

  ို ို့ရ ော်ပငောျားလညျ်ား ၄ငျ်ားပြစ်ရ ်မ ောျားရ ကောင်ို့ ပ ည ်လူူထိုအရနပြငို့ ် မည ်ည်ို့နညျ်ားနငှ်ို့မျှ 

စစ်အောဏောရှငစ်နစက် ို ဦျားညွ ်အညံို့ ံရန ်မပြစ်ဆ ို ည်ို့ စ  ်ဓော ် ည ်ော   ိုမ ို  ိုငမ်ောလော  ို့ ည။် 

ပမနမ်ောန ိုငင် ံ အရရျားက စစက ို အောဆယီံအရနပြင်ို့ န ိုငင် ံစ်ကောရ ်၀နျ်ား ငွ ်

ဦျားရဆောငရ်ပြရှငျ်ားမညဆ် ို ည်ို့ အ နျ်ားကဏ္ဍက ို ရယူထောျားရ ော်ပငောျားလညျ်ား ယ ိုထ   ိုငရ်အောင ်

ပမနမ်ောို့အရရျားက ို ရကောငျ်ားမွနမ်ျှ စွော ရပြရှငျ်ားန ိုငပ် ငျ်ားမရှ ရ ျားရ ကောငျ်ား ရ ွှေ့ ရှ ရ ါ ည။် ဧပ ီလ ွင ်

ပ ြုလို ်  ို့ရ ော အောဆီယံရ ါငျ်ားရဆောငမ် ောျားညလီော ံ ွင ် ရယူ  ို့ ကရ ော  ရဘော ူညမီှုက ို 



စစ်အောဏောရှငမ် ောျားအရနပြင်ို့ မ က်ကွယ်ပ ြု  ို့ပ ီျား အောဆယီံ၏ ပ ီျား  ို့ရ ော ကက ြုျားစောျားမှုမ ောျားက ိုလညျ်ား 

စစ်အောဏောရှငမ် ောျားအရနပြင်ို့ မနစ်ှပမ ြုှေ့ ည်ို့ အပ ြုအမူမ ောျားပြင်ို့ ော ဆက်ဆ ံ ို့ က ါ ည။်  

အောဆယီံအြွ ှေ့၏ ယ မ်ျားယ ိုငရ်နရ ော ရ ် ည ် က် ည ် ပမနမ်ောန ိုငင်၏ံ စစ်အောဏော  မ်ျားမှုက ို 

  ိုမ ိုဆ ိုျားရွောျားရစ ည်ို့ အရနအထောျားက ိုရရောက်ရအောင ်  ွနျ်ား  ို ို့ရန ည်ို့  နဆ်ော လော စ် ို 

ပြစ် ေွာျားန ိုင ်ါ ည။် အောဆယီံ၏ ဆံိုျားပြ ်  က်နငှ်ို့ ရ ် ည ် က ် မပ  ် ောျားမှုနငှ်ို့ 

စစ်အောဏောရှငမ် ောျား၏ အပမငက် ဥ်ျားရပမောငျ်ားပ ီျား အရလ ောို့မရ ျား ည ် ို ို့  ူျားရ ါငျ်ား ေွာျားပ ငျ်ားအောျားပြင်ို့ 

ပမနမ်ောန ိုငင် ံည ် နစှ်ရှညလ်မ ောျား ဆ ိုျားက  ြုျား က်ရရောက်မှုမ ောျားက ို  ံစောျားရန ိုငပ် ီျား 

ရ ရ က  က်စီျားပ ငျ်ားမ ောျားစွော  ို ို့လညျ်ား ထ ်မံရ ေါ်ရ ါက်လောန ိုင ်ါ ည။် 

ယငျ်ားအရပ အရနဆ ိုက်ရရောက်လော ါက အောဆယီံအြွ ှေ့ နငှ်ို့ စစအ်ောဏောရှငမ် ောျား ည ်

က ိုယ်က ငို့ ် ကခော  ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော၊ န ိုငင်ရံရျားဆ ိုငရ်ောနငှ်ို့ ဥ ရဒရရျားရော   ို ို့အရ 

 ော၀န ်ံ ကရမညပ်ြစ် ါ ည။်  

 

For more information, please contact: 

Isabel Todd, SAC-M Coordinator 

 

ထ ်မံ  ရှ လ ို ါက Isabel Todd 

ပမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ောအထျူားအ ကံရ ျားရကောငစ်ီ 

ည  နှု ငျ်ားရရျားမ ျားထ ံဆက် ယွ်ရများပမနျ်ားန ိုင ်ါ ည။် 

 

 


