
 
 
 
 
 

“မြနြ်ာန ိုင၏် လူသာားချငာ်းစာနာ ထထာကထ်ာားြှုဆ ိုငရ်ာ အကူအညနီငှ ပ်တ်သက၍် အာဆယီံ၏ 

ဘံိုသထဘာတူညခီျက် ၅ ချက်က ို ထကျာ်လနွ၍် အထမြေရှာမခငာ်း“ 

 
 

ထန  ရက် ။ ။ ၂၀၂၂ ခုနစှ် မေလ ၅ ရကထ်န   (ကကြာသပမ ေးမ ေ့)  

အချ န ် ။ ။ ညမ  ၃ား၀၀ - ၄ား၃၀ အထ  (ထ ိုငာ်းစံမ ြာ်ခ ျိ )်   

 

တ ိုကရ် ိုကထ်ိုတလ်ွှင မ်ှု - FORUM-ASIA ေှ Zoom, Facebook, Twitter   ျို ေ့ေှ စ်ဆငေ့ ်   ျိုက်ရျိုက်ထ ်ုလွှငေ့ထ်ပား 

သွာားေည်။ 

 

ဘာသာပြနဆ် ိုမှု -  ထဆွားနာွးပွွဲက ို အင်္ဂလ ပ်ဘာသာမြေင်  အဓ ကထဆာွးထနာွးြည်မြေစ်ပပီား Zoom ြှတစ်ဆင  ်    

ပါဝငတ်က်ထရာက်သူြျာားအတွက် မေ ေ်ြာဘာသာမပနဆ် ိုြှု စီစဉ်ထာားပါသည်။ 

 

စာရင ်းပြေးသငွ ်းရန် -  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sk3AXyL1QT2r-7WtqVYExw 

 

မေ ေ်ြာနျိငုင်အံထမခအထနဆ ိုငရ်ာ အြာဆယီံ၏ ဘံသုမဘြာ ူညီခ က် ၅ ခ ကက်ျို ခ ေှ ်ခ ေ့သည်ေှြာ 

တစန်စှ် ငေ်း ငေ်း မပညေ့်ခ ေ့ပပီမြစ်မသြ်ာလည်ေး အထရှှေ့ထတာငအ်ာရှန ိုငင်ြံျာားအသငာ်း (အြာဆယီံ)နငှေ့ ် ၎ငေ်း၏ 

အြ  ွဲ့ဝငန်ျိငုင်ေံ ြာေးအမ မြငေ့ ် မေ ေ်ြာနျိငုင်အံတွငာ်း ဆျိုေးရ ြာေးလှမသြာ နျိငုင်မံရေးအမမခအမ ၊ လူ ေ့အခ ငေ့အ်မရေး 

ခ ျိ ေးမြြာက်ေှုေ ြာေးနငှေ့ ် လသူြာေးခ ငေ်းစြာ ြာမထြာက်ထြာေးေှုဆျိုငရ်ြာ အက ပ်အ ည်ေးေ ြာေးကျိ ု က ိုငတ်ွယ်မမြရငှေ်းထရားနငှ  ်

ပတ်သက်၍  ျိေုး က်ေှု တစ်စံိုတရာ ေမ  ွဲ့ရထသားမပ။  

 

ယခို တစ်နစှတ်ာမပည ်သွာားသည ် အချ နတ်ွင ် အရပ်ဘက်လူထိုအြွေွဲှေ့အစည်ားြျာားက အာဆယီအံထနမြေင  ်

၎ငာ်း၏ ဘံိုသထဘာတူညီချက်ြျာားက ို ထကျာ်လွန၍် အထမြေရှာထဆာငရွ်ကရ်န ် ထတာငာ်းဆ ိုထာားပပီား အာဆယီ၏ံ 

သဘာဝထဘားအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီြံခန  ခွ်ွဲထရားအြွေွဲှေ့ မြေစ်သည ် သဘာဝထဘားအနတရာယ်စီြံခန  ခ်ွွဲြှုဆ ိုငရ်ာ 

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုအကအူညီြျာားအတွက ် အာဆယီံ၏ ပာူးထပါငာ်းထဆာငရွ်က်ထရား စငတ်ာ (AHA 

Centre) ြှ ယငာ်းဘံိုသထဘာတူညီချကထ်အာက်တငွ ် ထပားအပ်ထာားသည ် လိုပ်ပ ိုငခွ်င အ်တ ိုငာ်း လူသာားချငာ်း 

စြာ ြာမထြာက်ထြာေးေှုဆျိုငရ်ြာ အကူအညီေ ြာေး ထပားပ ို  ထဆာငရွ်က်ထရား၏ သငေ့မ်လ ြ်ာေှုအထမခအထန 

နငှ ပ်တ်သက်၍လည်ား အလွနအ်ြငာ်းစ ိုားရ ြ်ထ ကာငာ်း ထိုတ်ထြော်ထမပာဆ ိုထာားပပီား မြေစ်သည်။ 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sk3AXyL1QT2r-7WtqVYExw
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/5767-myanmar-regional-bloc-must-move-beyond-the-failed-consensus
https://thediplomat.com/2022/04/time-for-the-international-community-to-abandon-the-asean-consensus-on-myanmar/


AHA Center တွင ် ပဋျိပကခမြစ်ပ ြာေးသည ် အခငာ်းအကျငာ်းထအာက်ရှ  အကူအညီ လျိအုပ်မ သူေ ြာေးအြာေး 

အကူအညီမပေးရန ် ယနတရြာေးေရှျိထနသညေ့်အမပင ် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် အကူအညီေ ြာေး မပေးအပ်ထဆာငရွ်ကရ်န ် ၎ငေ်း၏ 

အဓျိကေျိ ်ြက်ေှြာ မပည်သြူျာားအာား တ ိုက်ခ ိုက်သူနငှ်  လူသြာေးခ ငေ်းစြာ ြာမထြာက်ထြာေးေှုဆျိငုရ်ြာ အက ပ်အ ည်ေးက ို 

ြေနတ်ီားကျ ားလွနထ်နသူ မြေစ်ထနသည်။  

 

မေလ ၆ ရက်မ ေ့  င ် ကျငာ်းပြည ် မေ ေ်ြာနျိငုင်အံတွက ် အြာဆယီ၏ံ လူသြာေးခ ငေ်းစြာ ြာမထြာက်ထြာေးေှု 

အကူအညီမပေးမရေးဆ ိုငရ်ာ အ ျိုငပ်ငခ်ံအစည်ေးအမဝေးကျို အြာဆယီံ၏ လက်ရှ ဥကက ဌမြေစ်ထသာ 

ကမေဘြာဒေီးယြာေးနျိငုင်ကံ အျိေ်ရငှန် ိုငင်အံမြစ် လက်ခံက ငေ်းပေည်မြစ်မသြာမကကြာငေ့ ် ယငေ်းစျိေုးရျိေပ်ူပ ေ်ှုြျာားက ို ပျို၍ပင ်

ဆ ိုားရွာားထစသည်။ စစ်အိုပ်စိုသည် မေ ေ်ြာနျိငုင်အံ  ငာ်း လူသြာေးခ ငေ်းစြာ ြာမထြာက်ထြာေးေှုဆျိုငရ်ြာ အကူအညီ 

မပေးပ ို  ြှုြျာားက ို ပ တ်ဆ ို  မခငာ်းအမပင ် အကအူညီေ ြာေး ထပားအပ်ပံ ပ ိုားမဆြာငရ် က်မ သည  ် မဒသခံလုပ်သြာေးေ ြာေးကျိ ု

 ျိုက်ချိုက်မခငာ်းနငှ  ်ြေြ်ားဆာီးမခငာ်းြျာားလည်ား ဆက်လက်လိုပ်ထဆာငထ်နသည်။ 

 

 ယခို Webinar အစီအစဉ်  င ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်းရှ  လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာ 

အကူအညီနငှ ပ်တ်သက်၍ အြာဆယီံ၏ ချဥ်ားကပ်ြှုအမပေါ် မေ ြ်ာေှ ေ်းခ က်ေ ြာေးနငှေ့ ် စျိ မ်ခေါ်ေှုေ ြာေးကျိ ု မဒသ  ငေ်းနငှေ့ ်

မပည်တွငာ်း ကျွေ်ေးက ငပ်ညြာရငှြ်ျာားြ ှ မဆ ေးမန ေးြလှယ်ထပားသွာားေည်မြစထ်သာထ ကာင  ် ဤထဆွားထနာွးပွွဲအစအီစဉ်က ို 

 က်မရြာက်မပေးပါရ  ် မရှွဲ့မမပေးအသအံြ  ွဲ့၊ FORUM-ASIA နငှေ့ ် CIVICUS: World Alliance for Citizen 

Participation  ျို ေ့ေှ မလေးစြာေးစ ြာ ြျိ ်ကကြာေးအပ်ပါသည်။  

 

 

ပါဝင ဆ ်ွးဆ ်ွးမည  သမူ ာ်း 

• Adelina Kamal, ISEAS ၏    ြက်အကကီေး  ေ်းအသငေ်းဝင ်နငှေ့ ်AHA Center ၏ 

အေှုမဆြာငဒ်ါရျိုက် ြာမ ြာငေ်း 

• Kasit Piromya၊ ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) ၏ ဘု အ်ြ  ွဲ့ဝင ်နငှ်  ထျိငုေ်း 

နျိငုင်မံခြာေးမရေးဝ က်ကေီးမ ြာငေ်း 

• Salai Za Uk၊ လက်ထထာက်အေှုမဆြာငဒ်ါရျိုက် ြာ၊ ခ ငေ်းလူ ေ့အခ ငေ့အ်မရေးအြ  ွဲ့ 

• မ ြာ်ထေူးထေူး၊ ပရျိုဂရြ်ဒါရျိုက ်ြာ၊ ကရငလူ် ေ့အခ ငေ့အ်မရေးအြ  ွဲ့ 

 
 

Moderator - Marzuki Darusman၊ မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ အထာူးအ ကံထပားထကာငစ်အီြ  ွဲ့ဝင ်နငှေ့ ်

မေ ေ်ြာနျိငုင်ဆံျိငုရ်ြာ လ  ်လပ်မသြာ နျိငုင် ံကြာအခ က်အလက်ရှြာမြ မရေးေစရ်ှင ်(IIFFMM) ၏ ဥကက ဌမ ြာငေ်း 

 

 

 



မီဒယီာမ ာေး  က သယွ ရန                                                                                                                                   

ဤအစအီစဉ်နငှ ပ်တ်သက်၍ ပ ိုြ ိုသ ရှ လျိပုါက သျို ေ့ေ ု ် ပါဝငမ်ဆ ေးမန ေးသူတစ်ဦားဦားနငှ  ် အငတ်ာဗျ ားအတွက် 

ဆက်သွယ်ထြားမြနာ်းလ ိုပါက FORUM-ASIA အြာေး communication@forum-asia.org ေှ စ်ဆငေ့ ်

ဆက်သ ယထ်ြားမြနာ်းန ိုငပ်ါသည်။     

  

mailto:communication@forum-asia.org

