ြေည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်သဳရုဳဵ
ဝါရှင်တန်ြမို့

ဝါရှင်တန်ြမို့၊ ြမန်မာသဳရုဳဵတွင် ြကိုတင်ဆန္ဒမဲေေဵေရဵဆိုင်ရာအသိေေဵေက
ေ ညာချက်
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက် )
၁။
ြေည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့၌ ကျင်ဵေ
မည်ဴ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေါတီစုဳအေထွေထွေရွဵေကာက်ေွဲနှင်ဴေတ်သက်၍ အေမရိကန်ြေည်ေထာင်စုတွင်
ြမန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရ၏ခွင်ဴြေုချက် (သို့တည်ဵမဟုတ်) တရာဵဝင်ေရာက်ရှိေနထိုင်လျက်ရှိြေီဵ ြမန်မာ
နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထာဵေသာ အသက်(၁၈)နှစ်ြေည်ဴြေီဵသူ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵစာရင်ဵ
ြေုစုနိုင်ေရဵအတွက် ဝါရှင်တန်ြမို့၊ ြမန်မာသဳရုဳဵအေနဖ
ြ င်ဴ ၂၉-၈-၂၀၁၄ ရက်ေန့မှစတင်၍ သဳရုဳဵ၏
Website နှင်ဴေ ေကာ်ြငာသင်ေုန်ဵတို့မှတစ်ဆင်ဴ အသိေေဵေက
ေ ညာခဲဴေါသည်။ ထို့ေနာက် မဲေေဵ
ေိုင်ခွင်ဴရှိသူတိုင်ဵ မဲေေဵနိုင်သည်ဴအခွင်ဴအေရဵ မဆုဳဵရှုဳဵေစရန်အတွက် စာရင်ဵေေဵရန် ကျန်ရှိေန
ေသဵေသာ အသက်(၁၈)နှစ်ြေည်ဴြေီဵ မဲေေဵေိုင်ခွင်ဴရှိသူ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ မိမိတို့
ေနထိုင်ေသာ ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ အဖွဲ့ရုဳဵ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ချုေ်ရုဳဵမျာဵ၏ ေကာင်စစ်နယ်ေြမမျာဵအလိုက်
စာရင်ဵေေဵသွင်ဵ ေကေါရန် ၂၅-၆-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာသဳရုဳဵ၏ Website နှင်ဴေ ေကာ်ြငာသင်ေုန်ဵ
တို့မှတစ်ဆင်ဴ ထေ်မဳအသိေေဵနိှုဵေဆာ်ေ ေကညာခဲဴေါသည်။
၂။ ယင်ဵေနာက်ေိုင်ဵတွင် ြေည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ေွဲေကာ်မရှင်မှ ေေဵေို့လာေသာ ြကိုတင်
ဆန္ဒမေဲ ေဵခွင်ဴေတာင်ဵခဳသည်ဴ ေုဳစဳ(၁၅)မျာဵကို ြေည်ဴစုဳမှန်ကန်စွာြဖည်ဴစွက်၍ မိမိတို့ေနထိုင်ေသာ
ေကာင်စစ်နယ်ေြမမျာဵအလိုက် ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ အဖွဲ့ရုဳဵ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ချုေ်ရုဳဵမျာဵသို့ စာတိုက်မှ
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ Fax ြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ email ြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၃၁-၇-၂၀၁၅
ရက်ေန့ ထက်ေနာက်မကျေစဘဲ ေေဵေို့ရန် ၁၀-၇-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာသဳရုဳဵ၏ Website နှင်ဴ
ေက
ေ ာ်ြငာသင်ေုန်ဵတို့မှတစ်ဆင်ဴ နိှုဵေဆာ်အသိေေဵေက
ေ ညာခဲဴသကဲဴသို့ ြမန်မာသဳရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏
ကိုယ်ေိုင် လူမှုကွန်ယက်ြဖစ်ေသာ Facebook မျာဵမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ သဳရုဳဵနှင်ဴနီဵစေ်ရာ
ြမန်မာမိတ်ေဆွမျာဵမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာသဳရုဳဵ၏ ေကာင်စစ်မှတ်တမ်ဵမျာဵရှိ ဆက်သွယ်
ရန် လိေ်စာမျာဵသို့ စာတိုက်နှင်ဴ email မျာဵမှတစ်ဆင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ြဖန့်ေဝအသိေေဵခဲေဴ ါသည်။
၃။ အထက်ေဖာ်ြေေါအတိုင်ဵ ြကိုတင်ဆန္ဒမဲေတာင်ဵခဳသည်ဴေုဳစဳ(၁၅)မျာဵအာဵ ြဖန့်ေဝခဲဴရာတွင်
၁၀-၈-၂၀၁၅ ရက်ေန့အထိ အေမရိကန်နိုင်ငဳရှိ ဝါရှင်တန်ြမို့၊ ြမန်မာသဳရုဳဵ၏ ေကာင်စစ်နယ်ေြမမျာဵ
ရှိ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ(၁၃၅)ဦဵထဳမှ ေုဳစ(ဳ ၁၅)မျာဵအာဵ လက်ခဳရရှိခဲဴြေီဵ ယင်ဵတို့အာဵ နိုင်ငဳြခာဵေရဵ
ဝန် ြကီဵဌာနမှတစ်ဆင်ဴ ြေည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ေွဲေကာ်မရှင်သို့ ဆက်လက်ေေဵေို့ထာဵေ
ြ ီဵ ြဖစ်
ေါသည်။ ထို့ ြေင် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်မှ ေရာက်ရှိလာသည်ဴ ေုဳစ(ဳ ၁၅) အချို့ကိုလည်ဵ ဆက်လက်
ေေဵေို့ေေဵလျက်ရှိေါသည်။ ယခုအခါ ြေည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ေွဲေကာ်မရှင်မှ ေုဳစဳ(၁၅)မျာဵအာဵ
ေနာက်ဆုဳဵထာဵေေဵေို့ရမည်ဴေန့ရက်ကို ြေင်ဆင်သတ်မှတအ
် ေက
ေ ာင်ဵ ေကာဵလာေါသဖ
ြ င်ဴ ေုဳစဳ(၁၅)
မျာဵအာဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်က
ြ ီဵဌာနသို့ ၁၉-၉-၂၀၁၅ ရက်ေန့အေရာက်ေေဵေို့ရမည်
ြဖစ်ရာ ဝါရှင်တန်ြမို့၊ ြမန်မာသဳရုဳဵ၏ ေကာင်စစ်နယ်ေြမမျာဵမှ မဲေေဵေိုင်ခွင်ဴရှိသူမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ
ြကိုတင်ဆန္ဒမဲေေဵခွင်ဴေတာင်ဵခဳသည်ဴေုဳစ(ဳ ၁၅)မျာဵကို ြေည်ဴစုဳစွာြဖည်ဴစွက်၍ သဳရုဳဵသို့ ၁၇-၉-၂၀၁၅
ရက်ေန့ထက်ေနာက်မကျေစဘဲ ေဆာလျင်စွာေေဵေို့ေေဵေါရန် ထေ်မဳအသိေေဵနိှုဵေဆာ်အေ်ေါသည်။
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၄။ အလာဵတူ အဆိုေါေုဳစဳ(၁၅)မျာဵကို နယူဵေယာက်ြမို့၊ ြမန်မာအမ
ြ ဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ရုဳဵ
တွင် (၂၁၃)ေစာင်နှင်ဴ ေလာဴစ်အိန်ဂျယ်လိစ်ြမို့၊ ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချုေ်ရုဳဵတွင် (၇၅)ေစာင်
အသီဵသီဵလက်ခဳရရှိခဲဴေ ေကာင်ဵနှင်ဴ ထေ်မဳေေဵေို့လာမည်ဴ ေုဳစဳ(၁၅)မျာဵကိုလည်ဵ ၁၇-၉-၂၀၁၅
ရက်ေန့အထိ ဆက်လက်လက်ခဳေေဵသွာဵမည်ြဖစ်ေ ေကာင်ဵသိရှိရေါသည်။
၅။ အဆိုေါေုဳစဳ(၁၅) ြဖည်ဴစွက် ေေဵေို့ထာဵသူမဆ
ဲ န္ဒရှင်မျာဵအနက် အချို့မျာဵမှာ သဳရုဳဵ၊ အဖွဲ့ရုဳဵ၊
ေကာင်စစ်ဝန်ချုေ်ရုဳဵတို့နှင်ဴ ေဝဵလဳေသာမ
ြ ို့မျာဵတွင် ေနထိုင်ြခင်ဵေက
ေ ာင်ဴ လာေရာက်မဲေေဵနိုင်ြခင်ဵ
မရှိေ ေကာင်ဵ ေဖာ်ြေထာဵရာတွင် မဲရုဳမျာဵသွာဵေရာက်ဖွင်ဴလှစ်ရေလာက်သည်ဴ လူဦဵေရေမာဏ
မရှိြခင်ဵ၊ သဳရုဳဵ၊ အဖွဲ့ရုဳဵ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ချေ်ရုဳဵမျာဵတွင် ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ မလုဳေလာက်ြခင်ဵတို့
ေက
ေ ာင်ဴ ရုဳဵအေခ
ြ စိုက်သည်ဴြမို့မျာဵတွင်သာ မဲရုဳဖွင်ဴလှစ်ရန် စီစဥ်ထာဵေါသည်။
၆။ အထက်ေါ ြကိုတင်ဆန္ဒမဲေေဵခွင်ဴေတာင်ဵခဳသည်ဴ ေုဳစဳ(၁၅) ေေဵေို့ထာဵသူ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ
အေနဖ
ြ င်ဴ ြကိုတင်ဆန္ဒမဲေေဵနိုင်ရန်အတွက် ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ ြမန်မာအမ
ြ ဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ရုဳဵ
နှင်ဴ ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချုေ်ရုဳဵမျာဵတွင် ေအာက်ေဖာ်ြေေါ အစီအစဥ်မျာဵအတိုင်ဵ မဲရမုဳ ျာဵဖွင်ဴလှစ်
ေေဵသွာဵမည်ြဖစ်ေါေက
ေ ာင်ဵ အသိေေဵေက
ေ ညာအေ်ေါသည်စဥ်

မဲရုဳဖွင်ဴလှစ်မည်ဴေနရာ

မဲေေဵရမည်ဴေန့ရက်

မဲေေဵရမည်ဴအချိန်

၁

ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ ဝါရှင်တန်ြမို့
၁၇-၁၀-၂၀၁၅ (စေနေန့)
နဳနက် (၉) နာရီမှ
2300 S Street, N.W. Washington, ၁၈-၁၀-၂၀၁၅ (တနဂေနွ
င်္ ေန့) ညေန (၅)နာရီထိ
D.C. 20008

၂

ြမန်မာအမ
ြ ဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ရုဳဵ၊
အဖွဲ့ရုဳဵမှ မ ေကာမီ ထုတ်ြေန်
နယူဵေယာက်ြမို့
th
ေက
ေ ညာသွာဵေါမည်
10 EAST 77 Street, New York,
NY10075
ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချုေ်ရုဳဵ၊
၁၇-၁၀-၂၀၁၅ (စေနေန့)
နဳနက် (၉) နာရီမှ
ေလာဴစ်အိန်ဂျယ်လိစ်ြမို့
၁၈-၁၀-၂၀၁၅ (တနဂေနွ
င်္ ေန့) ညေန (၅)နာရီထိ
3435, Wilshire Boulevard, Suite
1590, Los Angeles, CA 90010

၃

ြမန်မာသဳရုဳဵ၊ ဝါရှင်တန်ြမို့

