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မာတိကာ 
 

စဥ္    အေၾကာင္းအရာ      စာမ်က္ႏွာ 

 နိဒါန္း ၃ 
  

ကရင္နီျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ က်ား - မေရးရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား စုုေဆာင္းေရးျဖစ္စဥ္ ၄ 
          

၁။ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား  - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္ ၅ 

  

၂။ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္ ၁၀ 

၃။ လူမႈေရးမူဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္ ၁၄ 

၄။ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္ ၁၈ 

၅။ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
 ရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္         ၂၁ 
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နိဒါန္း 

 
ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြေဲကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee – UPDJC) 

မ ွေဆြးေႏြးညွိိႏိႈင္းမႈျဖင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire 

Agreement – NCA) ပါ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုုင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးမႈဆိုုင္ရာမူေဘာင္ (Framework for Political Dialogue) ကုုိ ေရးဆြႏဲိုုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုုပင္လံုုပထမအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ အမ်ိဳ းသားအဆင့္ 

ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကိုု လူမ်ိဳးအလိုုက္၊ ေဒသအလိုုက္၊ အေၾကာင္းအရာအလိုုက္က်င္းပႏုုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ကိ ုျပဳလုုပ္ေနၾကပါသည္။ 

 

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုုံး (Karenni National Women’s Organization)မွလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ႏိုု္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကရင္နီေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အသံမ်ား 

ရႈေထာင့္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ပုုိမိုုျပည့္စုုံေသာ၊ တရားမွ်တေသာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ 

မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ကရင္နီေဒသ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုုိင္ရာမူေဘာင္အတြက္ က်ား - မေရးရာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား စုုေဆာင္းေရးျဖစ္စဥ္ 

 
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုုံး (Karenni National Women’s Organization) မွ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပုိမုုိပါ၀င္လာေစရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

၂၀၁၆ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လမွစတင္ကာ မိမိတိုု႔အဖြ႔ဲအတြင္းရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္း ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ 

လူထုမ်ားကို ုအသိပညာေပးျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

         
 

ထိုု႔ေနာက္ ၂၀၁၆ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လမွ စက္တင္ဘာလဆန္းအထိ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ (၇) ျမိဳ႕နယ္ရွိရြာ      

( ၄၉ )ရြာ1မွအမ်ိဳးသား  ( ၆၄၅ ) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၁၁၅ )ဦး၊  စုုစုုေပါင္း ( ၁၇၆၀ ) ဦး တိုု႔ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ 

အတြင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး၊  အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊  အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ႏိုုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈအေျခအေန၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈ  အေျခအေနမ်ား၊  ရုုိးရာဓေလ့ထံုုးစံႏွင့္  က်ား - မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ 

                                                         
1အေသးစိတ္ကုုိေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာ (က) ရပ္ရြာလူထုုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္သည့္ရြာအမည္စာရင္းတြင္ၾကည့္ပါရန္။ 
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ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထိုုကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုုတိုု႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 

ျပဳလုုပ္ကာ ေက်းရြာလူထုု၏ အသံကိုု စုုစည္းခဲ့ပါသည္။ 

 

ထိုကဲ့သိုု႔ စုုစည္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေက်းရြာလူထုု၏ အသံမ်ားကိုု ၂၀၁၆ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ မ ွ(၂၁) 

ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံညီလာခံတြင္ ျပန္လည္တင္ျပကာ 

အတည္ျပဳျခင္း ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ညီလာခံတက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ 

အဖြဲ႔ငယ္မ်ားခြကဲာ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုုင္ရာ 

မူေဘာင္တြင္ ပါရိွေသာ က႑(၅)ခုု ျဖစ္သည့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုုၿခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ားကိုု က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

ထိုုေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အစုုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ NGO/CBOမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အစုုအဖြဲ႔အသီးသီးအတြက ္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုု ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

 
ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံညီလာခံသိုု႔ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အစိုုးရအစုုအဖြဲ႔၊ တိုုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုုင္အစုုအဖြ႔ဲ၊ လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔၊ ႏ္ုုိင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔၊ အရပ္ဖက္ လူ႔ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
NGO/INGOမ်ား၊ ကရင္နီျပည္နယ္ ၿမိ ႔ဳနယ္ (၇) ၿမိ ႔ဳနယ္ရွိ ရြာ (၅၇) ရြာမွ ကုုိယ္စားလွယ္ စုုစုုေပါင္း (၄၄၀) ဦး 
အမ်ိဳးသား (၁၆၉) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂၇၁) ဦးတိုု႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
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(၁) ကရင္နီျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ က်ား  -  မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ     
အၾကံျပဳခ်က္ 

(၁.၁) ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးဗဟုုသုုတ အားနည္းေနသည္ကိုု ေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ႏိုုင္ရန္အတြက္ အသိအျမင္ဖြင့္ပညာေပးမႈမ်ား နည္းပါးေနသည္ကိုု 

ေတြ႔ရိွရသည္။ မိသားစုုမ်ား၊ မိဘမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ ွအမ်ိဳ းသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈကိုု 

အားေပးျခင္းမွာ နည္းပါးေနပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ဘာသာေရး ထုုံးတမ္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုုိးရာ 

ယဥ္ေက်းမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကုုိ လက္မခံႏိုုင္ေသာ သေဘာထား 

မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပ႔ံပုုိးေပးေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ စနစ္မ်ားသည္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ သာမက 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ယႏၱယားမ်ားတြင္ လြန္စြာ အားနည္း 

ေနပါေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုုင္ငံေရးက႑တြင္ ပါ၀င္မႈနည္းပါးကာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 

အဆင့္တြင္ မရိွသေလာက္ နည္းပါးေနပါသည္။ 

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကရင္နီျပည္နယ္အတြက္ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြ ဲ ခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရးဆြျဲခင္းျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု အေထာက္အကူျပဳ 

သည္ ့တန္းတူညီမွ်မႈရိွသည့္ ႏိုုင္ငံေရး မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြခဲ်မွတ္ႏိုုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

(၁.၂) သက္ဆုုိင္ရာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

(၁.၂.၁) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ျပည္သူလူထုကိုု အေျခခံေသာ၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အသံကိုု ေလးစားေသာ အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခ 

မ ွအထက္သို႔ တက္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈကိုု အားေပးသည့္ ႏုုိင္ငံေရး မ၀ူါဒကုုိ 

ေရးဆြကဲ်င့္သံုုး ရမည္။ 

 အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔ရာတြင္ အဆင့္တိုုင္းတြင္ ( ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရုုိင္အဆင့္ဆင့္တြင္ ) 

အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေသာ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုု အမွန္တကယ္ သယ္ပိုုးလိုုသည့္ ဆႏၵရွိေသာ 



 

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုုံး (KNWO)  Page 7 

 

စစ္မွန္ေသာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကုုိ (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခြျဲခားမႈမရိွပဲ) ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း 

ႏိုုင္ေသာ စနစ္ထားရိွ ရမည္။ 

 အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပျပဳလုုပ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးအလိုုက္၊ ေဒသအလိုုက္၊ 

က႑အလိုုက္ (အေၾကာင္းအရာအလိုက္) ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆံုုး ၃၀% 

ပါ၀င္ႏိုုင္ေရး မူ၀ါဒကိုု ေရးဆြျဲပဌာန္း ရမည္။ 

 တရားမွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ က်ား-မ ခြျဲခားမႈကင္းသည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ ရမည္။ 

 ျပည္နယ္ကုိယ္စား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြညီလာခံသိုု႕ 

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ကုိယ္စားျပဳ ပါဝင္ခြင့္မရႏုိင္သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္ 

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရပ္ကြက္အဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိ ႔ဳနယ္အဆင့္မ်ားတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

တာ၀န္မ်ားကုုိ က်ား - မ ခြျဲခားမႈ မရိွပဲ ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္အတြက္ အစုုိးရမွ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သည့္ 

အျပင္ အားေပး ပ့ံပုုိးသည္ ့လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ပညာေပးမ်ားကုိ 

ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားဆြကဲာ ျပဌာန္းသင္ၾကားေပး ရမည္။ 

 

(၁.၂.၂) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထုုမ်ားလက္ခံႏိုုင္သည့္ တရားမွ်တမႈရိွသည့္ 

အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြရဲန္ ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳ းသမီးထုု၏ 

ေတာင္းဆိုုသံအား တပ္မေတာ္မွ အေလးထား စဥ္းစားေပးရမည္။ 

 တပ္မေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြရဲာတြင္ ျပည္သူလူထုကုိ ထိခုိက္မႈ 

မရိွေစဘဲ ျပည္သူလူထုကုိ အကာအကြယ္ေပးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြေဲပးရမည္။ 

 အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာအရာရွိမ်ား၊ 

စစ္ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္အခါတြင္ 

တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူမ်ိဳ း၊ ဘာသာ ခြျဲခားျခင္း မရိွပဲ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ 

သြားရမည္။ 
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 မလုုိလားအပ္ေသာ ႏုုိင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုုမ်ား ထိတ္လန္႔မႈွ 

မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏွစ္ဖက္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာတြင္သာ သြားလာလုပ္ရွားရန္ မူ၀ါဒ တင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ၿပီး ေလးစားလုုိက္နာရမည္။ 

 

(၁.၂.၃) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ 

တြင္ အနည္းဆံုုး အမ်ိဳးသမီး ၃၀% ပါ၀င္ေစ ရမည္။ 

 မလုုိလားအပ္ေသာ ႏုုိင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုုမ်ား ထိတ္လန္႔မႈ 

မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏွစ္ဖက္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာတြင္သာ သြားလာ လႈပ္ရွားရန္ မူ၀ါဒ တင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ၿပီး ေလးစားလုုိက္နာ ရမည္။ 

 

(၁.၂.၄) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုုမိုု ပါ၀င္လာႏုုိင္ေစေရးအတြက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကိုု တြန္းအားေပးသည့္ ကိုုတာစနစ္မူ၀ါဒကို ုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒေရးဆြဲ 

ျပဌာန္း ရမည္။ 

 လႊတ္ေတာ္ အတြင္းတြင္ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေလ့လာ 

သင္ယူႏိုုင္ရန္၊ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္စုုံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အသံဖလွယ္ႏုုိင္သည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ယႏၱယား 

တည္ေဆာက္ ႏိုုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆိုုတင္ျပ ရမည္။ 

 မည္သည္ ့မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြသဲည္မဆိုု အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ရႈေထာင့္မွ ေရးဆြ ဲရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားတြင္ ပုုိမုုိ ပါ၀င္လာႏုုိင္ေစေရးအတြက္ 

ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အဆင့္ဆင့္ လက္တြေဲခၚယူႏိုုင္မႈကိုု အားေပးသည့္ 

မ၀ူါဒမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ရမည္။ 

 ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး အထိ အစုုိးရမွ ေထာက္ပ့ံသည့္ စနစ္ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္ေစေရး မ၀ူါဒကုုိ 

ခ်မွတ္ေပးရန္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားကိုု ေက်းရြာမွ ေထာက္ပံ့ရသည့္ စနစ္ကုုိ 

က်င့္သံုုးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ေရွးရိုုးစြ ဲအယူအဆမ်ားရွိေနပါ 

ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ရာအိမ္မွဴးကိုု ေထာက့္ပ့ံလိုုျခင္း မရိွပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
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အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ ပိုုမုုိ အားနည္းသြားေစေသာေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ ပ့ံပိုုးမႈကိုု 

ေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 

 

 

 

(၁.၂.၅) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ကိုု ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ က်ား - မ ေရးရာ 

မ၀ူါဒ ခ်မွတ္ၿပီး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစၥမ်ားကုုိ ၄င္းတိုု႔၏ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား မွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပႏုုိင္ေအာင္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူလူထုု အျမင္ပြင့္လာေစရန္အတြက္ အေျခခံဒီမိုုကေရစီ ၊ 

ဖက္ဒရယ္ သေဘာတရားမ်ား၊  ႏုုိင္ငံေရး အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကုုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုုပ္ေဆာင္နုုိင္ရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

 ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ႏိုုင္ငံေရးဗဟုုသုုတ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ 

ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကိုုယ္တိုုင္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက ္ရမည္။ 

 ၂၁ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုုံတင္ထားေသာ ႏ္ုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တက္ေရာက္ 

ခြင့္ရရန္ လက္ရွိ တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ ပါတီကိုုယ္စားလွယ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ 

သေဘာထားမ်ား တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 တိုုင္းရင္းသား ပါတီအစုုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုုး စုုေပါင္းကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုုးရကုုိ 

အေကာင္းျမင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိန္းေၾကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။  

 

(၁.၂.၆) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ား၊ 

ေရြးေကာက္ပြဆဲိုုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္သေဘာတရားမ်ား၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုုိင္ငံသား အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ဗဟုုသုုတမ်ား တိုုးပြားလာေစရန္အတြက္ 

အသိပညာေပးမႈမ်ားကိုု က်ယ္ျပန္႔စြာ လုုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္။ 
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 ႏိုုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုုိမုုိ ပါ၀င္လာႏိုုင္ေစေရးအတြက္ မိသားစုု၀င္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုုမ်ား 

၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရရိွေစရန္ အျမင္ဖြင့္လုုပ္ငန္းမ်ား ပုုိမို လုုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္။ 

 ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မ်ိဳ းႏြယ္စုု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရုုိးရာဓေလ့ ထုုံးတမ္းေခါင္းေဆာင္ 

မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 

အခြင့္အေရးကိုု အားေပး ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ကာ အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးေပး 

ရမည္။ 

 

(၁.၂.၇) ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္ (Donor)အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အလွဴရွင္မ်ားသည္ ႏိုုင္ငံေရး အေျခအေနမွန္ကိုု သိရိွရန္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွတဆင့္ 

ေဆြးေႏြး တိုုင္ပင္မႈျပဳၿပီးမွသာ ပ့ံပိုုးကူညီမႈကိုု ျပဳလုုပ္ ရမည္။ 

 ႏိုုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုုိမိုု ပါ၀င္လာႏုုိင္ေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ရွိေစရန္ 

အလွဴရွင္ မ်ားမွ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ ရမည္။ 

 

(၂) ကရင္နီျပည္နယ္၏ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ  
အၾကံျပဳခ်က္ 

(၂.၁) လူမႈေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
 

ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲျခင္း၊ 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္၀့စြာ မရရိွျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား လုုံေလာက္စြာ မရိွျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး 

မရရိွျခင္း စသျဖင့္) ျပည့္၀စြာ မရရိွေနေသးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုုိမ်ားႏွင့္ 

ျခားနားသန္စြမ္းသူမ်ားတိုု႔သည ္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ ရိွပါသည္။ အစိုုးရ၀န္ထမ္း 

အမ်ားစုုမွာ ေဒသခံမ်ားမဟုုတ္ျခင္း၊ တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား မတတ္ကၽြမ္းျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ေပးႏုုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပုုိမုုိ ထိခုုိက္ 

နစ္နာရေၾကာင္း ေတြ႔ရိွ ရပါသည္။ 

                             

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရိွ ေက်းရြာမ်ားသည္ အစုုိးရ၏ စာရင္းတြင္ အမည္ေပါက္ မရိွေနေသးျခင္း၊ 

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထုုိင္သူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္း၊ မွတ္ပံုုတင္ႏွင့္ ေမြးစာရင္းမ်ား 
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ရရိွရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္း 

ရွားပါးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်င့္သုုံးေနေသာ အခ်ိဳ႕ 

ရိုုးရာဓေလ့ထံုုးတမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ထိခုုိက္နစ္နာေစသည့္အတြက္ 

ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္းနွင့္ သိရွိရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္းကိုုလည္း 

ေတြ႔ရိွေနရပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ပုုိ၍ ထိခုုိက္နစ္နာမႈမ်ားရိွေနျခင္း 

သည္လည္း အထူးသတိျပဳရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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(၂.၂) သက္ဆုုိင္ရာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

(၂.၂.၁) လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳကာ ႏုုိင္င့ံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားတြင္ အားလံုုးပါ၀င္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ 

သိုု႔ေသာ္ စီေဒါစာခ်ဳပ္2ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈ မရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ကို ု ဖိႏိွပ္ခြျဲခားသည့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းမ်ားကိုု ပေပ်ာက္ေအာင္ အစုုိးရမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည္။ 

 လက္ရိွ က်င့္သံုုးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ထိေရာက္စြာ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ႏုုိင္ရန္ အစုုိးရမွ တြန္းအားေပး လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 ျပည္နယ္အတြင္း နညး္မ်ိဴးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံေနရေသာ အမ်ိဴ းသမီးမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ 

စိုးမုိးေရး နွင့္ တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ 

ေစရန္ တရားစီရင္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မီတီ ထားရိွေပး ရမည္။ 

 အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ မခြျဲခားပဲ လုုိအပ္ခ်က္ရိွသည့္ ေနရာမ်ား 

အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ရရိွေစရန္ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ရန္ လုုံေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးရမည္။ 

 ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အစုုိးရ ဌာနဆုုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာတြင္ 

ထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကိုု ေပးႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုု အာမခံခ်က္ ေပးႏိုုင္ရန္ 

အတြက္ ေဒသခံမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားကိုု ဦးစားေပးခန္႔ 

ထားရမည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ကုုိင္တြယ ္အေရးယူရမည္။ 

 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရိွ ေက်းရြာမ်ား၊ ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထိုုေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ား 

အတြက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

၏ အသံအပါအ၀င္) ကိ ုအေလးထားေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္မည့္ 

အထူးစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

                                                         
2အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ိဳးစုုံျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးႏိုုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ) 
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 ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရား၀င္ ရြာအမည္ေပါက္ေရး၊ 

တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွေရး (အိမ္ေထာင္စုု၊ ေမြးစာရင္း၊ မွတ္ပံုုတင္၊ ေထာက္ခံစာ 

စသျဖင့္) တိုု႔ကိုု တုုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသာ ေျပာတတ္ေသာသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပ 

ေခ်ာေမြ႔ြစြာ ရရိွႏုုိင္ေစရန္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ မွတ္ပုုံတင္ 

ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မီွခုုိဟုု သတ္မွတ္ျခင္းကိုု ပယ္ဖ်က္ေပး ရမည္။ 

(၂.၂.၂) လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရိွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

ဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ား၏ အသံကိုု အေလးထားကာ 

ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကိုုလည္း တပ္မေတာ္မွ တင္းက်ပ္စြာ စီစစ္အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူမ်ားကုုိ ျပင္းထန္ 

ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒါဏ္ ခ်မွတ္ ရမည္။ 

 တပ္မေတာ္မွ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားေဒသခံ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မရိွေစရန္ တင္းက်ပ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစရမည္။ 

 တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူအေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားရိွပါက ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူကာ 

အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

(၂.၂.၃) လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရိွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

ဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏ 

အသံကို ုအေလးထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ 

 တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အစုုအဖြဲ႔မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္မႈ မရိွေစရန္ အထက္မွ ေအာက္ေျခထိ တင္းက်ပ္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ 

 တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အစုုအဖြဲ႔မ်ားမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိျဖစ္ေစ 

အျခားေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုုျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မရိွေစရန္ တင္းက်ပ္ 

ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစရမည္။ 
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 တိုုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အစုုအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပည္သူအေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိပါက 

ထိေရာက္ စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူကာ အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပး 

ေဆာင္ရြက္ရ မည္။ 

(၂.၂.၄) လူမႈေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ရရိွေစရန္အတြက္ 

လႊတ္ေတာ္မွ တင္ျပေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိုု ေပးရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးထုု၏ အသံကို ု ပါ၀င္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 

ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြရဲမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ ခ်ျပေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုုင္ရာ တုုိင္းရင္းသား 

ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ေပးရမည္။ 

 အစိုုးရ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဌာနဖက္မွ ၀န္ထမ္း 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးဖြားခြင့္ (၆) လ ခံစားေနစဥ္အတြင္း ထိုု၀န္ထမ္း၏ ေနရာတြင္ လစာျဖင့္ 

မပ်က္မကြက ္အစားထုုိး ခန္႔ထားႏိုုင္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒကို ုေရးဆြ ဲျပဌာန္းေပး ရမည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ေသစာေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ လုုိင္စင္မ်ား ခ်ေပးသည့္ 

ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ စီစစ္ရန္ႏွင့္ လိုုအပ္ပါက တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ကာ ပယ္ဖ်က္သည့္ 

ဥပေဒျပဌာန္း ေပးရမည္။ 

(၂.၂.၅) လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုုေပါင္းကာ ကရင္နီျပည္နယ္၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး၊ 

အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုုးထံမွ စုုစည္းကာ မိမိတိုု႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မွ တဆင့္အစိုုးရထံသိုု႔ တင္ျပ 

ေတာင္းဆိုုရမည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုုင္ရန္ ပါတီတြင္း မူ၀ါဒမ်ား 

ထုုတ္ျပန္ၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရကုုိ တြန္းအားေပး လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈ ျပႆနာမ်ား 

ကို ုထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏုုိင္ရန္အတြက္ ပါတီမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအတြက္ အားကစား အပါအ၀င္ 
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အျခားအက်ိဳးရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းမ်ားကိုု တာ၀န္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ 

(၂.၂.၆) လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္အတြက ္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ေက်းရြာရိွအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းကာ ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ၿပီး သက္ဆိုုင္ရာသိုု႔ တိက်စြာ တင္ျပရမည္။ 

 အစိုုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုုိမုုိအားေကာင္းလာေစရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္ျပျခင္းမ်ားကုုိ 

စနစ္တက် ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 ေဒသတြင္းရွိ CBO/NGOမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းတိုုင္ပင္မႈမ်ားကိုု ေသခ်ာစြာ ျပဳလုုပ္ၿပီးမွ 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုုပ္ေဆာင္ ရမည္။ 

 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ ခန္႔ထားရာတြင္ က်ား - မ ခြျဲခားျခင္း 

မရိွပဲ ေဒသခံမ်ားကုုိ ဦးစားေပး ခန္႔ထား ရမည္။ 

 

 

(၂.၂.၇) လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္(Donor)အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အလွဴရွင္မ်ားမွ မိမိတိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ေပးလုုိေသာ အရာကုုိ ေရွ႔တန္းတင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ 

ေဒသ၏ အမွန္တကယ္ လိုုအပ္ခ်က္ကိုု ဦးစားေပး စဥ္းစားရမည္။ 

 အလွဴရွင္မ်ားမွ အစုုိးရႏွင့္ တိုုက္ရုုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ အခါတြင္ ေဒသရိွ အမ်ိဳ းသား၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကုုိလည္း အေလးေပး ထည့္သြင္း စဥ္းစားလုုပ္ေဆာင္ ရမည္။ 

 အလွဴရွင္မ်ားသည္ မိမိတိုု႔ ပ့ံပိုုးေပးသည့္ အကူညီမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ အက်ိဳးမ်ားကိုု 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကျဲဖတ္ ရမည္။ 
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(၃) ကရင္နီျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူ ညီမွ်ေရး 
ရႈေထာင့္မွ အၾကံျပဳခ်က္ 

 (၃.၁) စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကရင္နီျပည္နယ္မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
 

ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ 

အစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္မ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ မ်ားကိုု ေပးေဆာင္ေနရ 

သျဖင့္ ၀န္ထုုတ္၀န္ပုုိးမ်ားစြာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၀ါးတားဂိတ္မ်ားတြင္ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ သြားလာေရး 

ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုု၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ 

ေဒသရိွ ျပည္သူလူထုုတိုု႔အတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမွ လြန္စြာ နည္းပါးေနပါသည္။ မိမိေနရပ္သို႔ 

ျပန္ေရာက္လာေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တရား၀င္ အလုုပ္လုုပ္ခြင့္ႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေအာင္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရန္ လိုုအပ္ေန ပါသည္။ 

(၃.၂) သက္ဆုုိင္ရာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီ                   
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

(၃.၂.၁) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အစိုုးရမွ ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ က်ား  - မ ခြျဲခားျခင္းမရွိေသာ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ဖန္တီးေပးရမည္။ ဥပမာအမ်ိဳ းသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း 

မ်ား တုုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီး 

ေပးထားရမည္။ 

 စနစ္က်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေစရန္ အစိုုးရႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ား 

ညွိႏိႈင္းကာ အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္၊ ႏႈန္းထားမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ 

 အခြန္စနစ္တြင္ မုုဆိုုးမမ်ား၊ အမ်ိဳ းသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရိွသူမ်ား၊ ဌာေန 

တိုုင္းရင္းသူ အမ်ိဳ းသမီးစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုုိ အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံသည့္ 

စနစ္ထားရိွရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုုံၿခံဳမႈရိွေသာလုုပ္ငန္းခြင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းစင္ေသာ 

လုုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ အစုုိးရမွ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ျခားနားသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လည္း လံုုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ လုုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း 

မ်ားကိုု ဖန္တီေပးရမည္။ 
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 အစိုုးရမွခ်ေပးေသာ ေခ်းေငြစနစ္မ်ားတြင္ က်ား - မ ခြျဲခားျခင္း မရိွေစရန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ 

ျပင္ဆင္ရမည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသာ ေငြေခ်းခြင့္ ရိွေစရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ား။ 

 ေဒသတြင္းရွိ လယ္ယာလုုပ္ငန္းခြင္အနီးတြင္ ျပင္ပမွ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား သဲတူး၊ ေက်ာက္ထုုျခင္း 

ႏွင့္ အျခားရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ေဒသခံမဟုုတ္သည့္ အလုုပ္သမားမ်ား 

ေၾကာင့္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသူ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား လယ္ယာလုုပ္ငန္းခြင္ အသြားအျပန္တြင္ လိင္ပိုုင္း 

ဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကိုု အစိုုးရမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 

ခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုုတ္ကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပး 

ရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လိင္အေဖ်ာ္ေျဖခံ သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား၊ 

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုု 

ပေပ်ာက္ေစရန္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုုးရမွ ဦးေဆာင္ကာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၃.၂.၂) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 တပ္မေတာ္မွ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုုးၿပီး ျပည္သူလူထုု အက်ိဳးစီးပြားကိုု ပ်က္စီးေစမည့္ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း (သိုု႔) ထိုုသိုု႔ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုု 

ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 တပ္မေတာ္မွ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုု လုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ေဒသခံ ျပည္သူလူထုု၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုု ရရိွၿပီးမွ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 

 

 (၃.၂.၃) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ ၾကံျပဳခ်က္ 
 

 စနစ္က်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေစရန္  အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ား 

ညွိႏိႈင္းကာ အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္၊ ႏႈန္းထားမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကိုု ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ 

 အခြန္စနစ္တြင္ မုုဆိုုးမမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရိွသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး 

စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုု အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ထား ရိွရမည္။ 
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 တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အစုုအဖြဲ႔မွ အာဏာကိုု အသုုံးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုု အက်ိဳးစီးပြားကိုု 

ပ်က္စီးေစမည့္ စီးပြားလုုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုု အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း (သုုိ႔) ထုုိသိုု႔ေသာ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ 

ေဆာင္ရြက ္ရမည္။ 

(၃.၂.၄) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 စနစ္က်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚ သက္ညွာမႈရွိေသာ 

အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ျဖစ္ေစရန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ခြေဲ၀သံုုးစြျဲခင္းႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ 

မ၀ူါဒကုုိ ေဒသ၏ လိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေရးဆြျဲပဌာန္းရမည္။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

မျဖစ္မေန လုုိအပ္ေသာ အသုုံးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား) 

 ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျဖေလ်ာ့မႈရွိသည့္ 

စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒကို ု ေရးဆြ ဲ ျပဌာန္းရမည္။ (ဥပမာ  - ေခ်းေငြမ်ားကိုု အတိုုးႏႈန္း 

အနည္းငယ္ျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား 

ဦးစီးလုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္မည့္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းဇုုံ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း စသျဖင့္) 

 စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုု အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပးႏိုုင္မည့္ 

စနစ္တခုု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ျပဳလုုပ္ရမည္။ ( ဥပမာ - 

လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာဥပေဒ၊ အလုုပ္သမားဥပေဒ၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္ 

ဆိုုင္ေသာဥပေဒ၊ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုုပ္ႏံွမႈဆိုုင္ရာဥပေဒ၊ အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

ခြေဲ၀ျခင္းဆိုုင္ရာဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကိုု က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးႏုုိင္မည့္ စနစ္တစ္ခု ေပၚလာ 

ေစရန္) 

 အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုုိ အားေပးမႈ ျပဳႏုုိင္သည့္ မူ၀ါဒကို ုေရးဆြျဲပဌာန္းရမည္။ 

 

(၃.၂.၅) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏုုိင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေဒသတြင္းရိွ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု စီးပြားေရးျဖစ္ အသံုုးျပဳရာတြင္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုုိက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ျပားမႈ အေျခအေနတုုိ႔ကို ုေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာကာ တည့္မတ္ေပး ရမည္။ 

 ကရင္နီျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ကုုန္သြယ္ေရးအသင္း ထားရိွႏုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
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(၃.၂.၆) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္အဆင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာသုုံးစြမဲႈဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုု 

လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္၊ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုုိင္ေသာ 

အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းကိုု အေျခခံသာမက 

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ ျပဳႏိုုင္သည္အထိ သင္တန္းေပးႏုုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္။ 

 အလုုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနေသာ ျပႆမ်ာမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ လူငယ္ 

လူရြယ္မ်ားအား CBO/NGOမ်ားမွ မဟာဗ်ဴ ဟာခ်မွတ္ကာ က်ား - မ ခြျဲခားျခင္း မရွိေသာ 

အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။ 

(၃.၂.၇) စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္(Donor) အစုုိးရအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ ၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားကိုု ပ့ံပိုုးရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုုအတြက္ 

အမွန္တကယ္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုုသာ ပ့ံပုုိး ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

 ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား ဥပမာ - သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ 

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု အက်ိဳးရွိရွိ အသံုုးျပဳႏိုုင္ရန္၊ က်ား - မ ခြျဲခားျခင္းမရိွရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုုိယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုုတ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုု လုုံး၀ 

ပံ့ပုုိးကူညီျခင္းမျပဳရန္ အလွဴရွင္မ်ား စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထုုတ္ျပန္ ထားရမည္။ 
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(၄)  ကရင္နီျပည္နယ္၏ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ 
အၾကံျပဳခ်က္ 

(၄.၁) လုုံၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
 

ကရင္နီျပည္နယ္ခံ ျပည္သူလူထုုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား 

အား စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ကုိ လိုုက္နာေလးစားေသာ အစုုအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ လိုုလားလ်က္ 

ရွိၾကသည္။ အခ်ိ ႔ဳေသာ လက္နက္ကိုုင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု 

အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတိုု႔ကို ု က်ဴးလြန္လ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလံုုၿခံဳေရး 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုုင္တန္းရာတြင္ ကူညီေပးမည့္ ရဲေမမ်ားနည္းပါး 

ေနျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 

ယခင္က လုုံၿခံဳေရးက႑ကို ု အေၾကာင္းျပဳကာ အသက္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုုလည္း 

တပ္သားစုုေဆာင္းေရးအတြက္ အတင္းအဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား လက္နက္မ်ားကိုု 

သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼေခၚယူျခင္း၊ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 

လူသားလံုုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။ 

 

လက္နက္ကိုုင္မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနပါသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 

မူးယစ္ေဆးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေန 

ရပါသည္။ 

(၄.၂) သက္ဆုုိင္ရာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

    ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

(၄.၂.၁) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အစိုုးရမွ ႏိုုင္ငံေတာ္လံုုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူသားလံုုၿခံဳေရးဗဟုုိျပဳသည့္ နယ္ပယ္ ၇ 

ရပ္ ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလံုုၿခံဳမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာလံုုၿခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရးလုုံၿခံဳမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္လံုုၿခံဳမႈ၊ 

လူပုုဂၢိဳလ္လံုုၿခံဳမႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာလုုံၿခံဳမႈ၊ ႏုုိင္ငံေရးလုုံၿခံဳမႈကိုုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ 

က႑စုုံမွ ျဖည့္ဆည္း တည္ေဆာက္သြားရမည္။ 
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 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ သာမာန္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုုင္မ်ားမွ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရမည္။ 

 ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းနွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈပိုုမုုိ 

တိုုးျမွင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအ၀င္ လံုုၿခံဳေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ပုုိမုိခန္႔ထားေပးရမည္။ ထိုုအမ်ိဳးသမီး 

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ ယာယီ အထူးလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ား ျပဌာန္းကာ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ (လံုုၿခံဳေရးက႑ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုုံၿခံဳေရးအတြက္ 

၀န္ထမ္းအိမ္ယာစီစဥ္ေပးျခင္း၊ နယ္ေ၀းအတြက ္မိသားစုုအတူ လုုိက္ပါခြင့္ျပဳျခင္း စသျဖင့္) 

(၄.၂.၂) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို အေလးထား 

လိုုက္နာမႈ ရိွရမည္။ 

 မလုုိအပ္ပါဘဲႏွင့္ လက္နက္မ်ား ကိုုင္ေဆာင္ကာ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ သြားလာျခင္း၊ 

လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရန္၊ 

 စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ကို ု ေလးစားလုုိက္နာမႈရိွေစရန္ တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ဆင့္ 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေပးရမည္။ ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိသူမ်ားကိုုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ 

ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ေစရန္ႏွင့္ ျပဳလုုပ္ပါက ထိေရာက္စြာ 

အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ 

 ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအနီး မလုုိလားအပ္ေသာ စစ္စခန္းမ်ားကို ရုုပ္သိမ္းေပး 

ရမည္။ 
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(၄.၂.၃) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔  

              အၾကံျပဳခ်က္  
 

 အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို အေလးထား 

လိုုက္နာမႈရိွရမည္။ 

 မလုုိအပ္ပါဘဲႏွင့္ လက္နက္မ်ား ကိုုင္ေဆာင္ကာ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ သြားလာျခင္း၊ 

လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရန္၊ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ကို ုေလးစားလုုိက္နာမႈ 

ရွိေစရန္ တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရမည္။ ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိသူမ်ားကိုုလည္း 

ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ေစရန္ႏွင့္ ျပဳလုုပ္ပါက ထိေရာက္စြာ 

အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ 
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(၄.၂.၄) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

ေက်းလက္ေဒသအဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အလုိုက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား တင္ျပ 

ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ 

တစ္ရပ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းႏိုုင္မည့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြ႔ဲမ်ား ေဒသခံလူထုုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေစရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းညွိေပးရမည္။ 

 စစ္မႈထမ္းဥပေဒကုိ ျပဌာန္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ မျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းရမည္ဟု ျပဌာန္းျခင္း 

ထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵကိုုရိွမွသာ စစ္မႈထမ္းရမည္ဟု ျပဌာန္းေပးရမည္။ 

(၄.၂.၅) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရး ပါတီအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

သည္ ့အဖြဲ႔မ်ားဖြ႔ဲစည္းကာ ေဒသခံ အရပ္သားမ်ား၏ ထိခုုိက္နစ္နာ ဆုုံးရံႈးမႈမ်ားအား တာ၀န္ယူ 

ႀကီးၾကပ္ၿပီး အစိုုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သိုု႔ တင္ျပရမည္။ 

 ျပည္နယ္တြင္းမွ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုု ကူညီ 

ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 

 အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားအား တရားမွ်တမႈရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 

(၄.၂.၆) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုုံၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အသိပညာေပးမ်ား၊ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢလံုုၿခံဳေရး 

ေကာင္စီ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးမ်ားအား ေဒသတြင္းရိွ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားလုုံးသိေစရန္ ပညာေပး အစီစဥ္ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ 

 လံုုၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Security Sector Reform)ႏွင့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ 

စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး 

(Disarmament demobilization and reintegration) အသိပညာေပးအား အမ်ားျပည္သူ 

နားလည္ႏိုုင္ေစရန္ ပညာေပးအစီစဥ္မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ 
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 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔မ်ားဖြ႔ဲစည္းကာ ေဒသခံ 

အရပ္သားမ်ား၏ ထိခုုိက္နစ္နာ ဆံုုးရံႈးမႈမ်ားအား သက္ဆိုုင္ရာအစုုအဖြ႔ဲမ်ား သိေစရန္ 

တင္ျပရမည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျမွင့္တက္လာေစရန္ တုုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား 

ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိ႔အား ထိပါးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

တရားမွ်တစြာ ကူညီမႈေပးႏုုိင္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိ ႔ဳနယ္အဆင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အစုုအဖြဲ႔ 

ဖြဲ႔စည္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။ 

 

(၄.၂.၇) လုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအလွဴရွင္(Donor) အစုုိးရအစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 

 

 အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးက႑မ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကိုု လုုိက္နာမႈ 

ရွိေစရန္ အစုုိးရ အပါအ၀င္ သက္ဆုုိင္ရာ အဓိကတာ၀န္ရွိသည့္ အစုုအဖြဲ႔အားလံုုးကိုု တုုိက္တြန္း 

ေပးရမည္။ 

 ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အသုုံးစားရိတ္တြင္ စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာ အသုုံးစားရိတ္ကိုု ပုုိမုုိသံုုးစြေဲနျခင္း 

ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေထာက္ျပကာ အျခားက႑မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးကုုိလည္း ဦးစားေပးရန္ 

အလွဴရွင္မ်ားမွ တြန္းအား ေပးရမည္။ 

 

(၅)  ကရင္နီျပည္နယ္၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ   
တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ အၾကံျပဳခ်က္ 

(၅.၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

      ေတြ႔ႀကံဳ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
 

ကရင္နီျပည္နယ္တြင္း က်င့္သံုုးေနေသာ ဓေလ့ထံုုးတမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လယ္ယာေျမ 

ဆက္ခံပိုုင္ခြင့္မရိွသည့္ စိန္ေခၚမႈကိုု ေတြ႔ၾကံဳေနရသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမ 

အမည္ေပါက္ ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ အမည္ျဖင့္သာ ျပဳလုုပ္ေပးရာ အမ်ိဳ းသားမ်ားသာလွ်င္ 

အမည္ေပါက္ ပုုိင္ဆိုုင္ခြင့္ ရိွေနျခင္းကိုုလည္း ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း 

လယ္ယာေျမမ်ားကုုိ ဥပေဒမ့ဲ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုု အထူးသျဖင့္ 
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အမ်ိဳးသမီးထုုမ်ားမွာ မ်ားစြာ နစ္နာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသရွိ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ နည္းပါးေနေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွရသည္။  

(၅.၂) သက္ဆုုိင္ရာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
      ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

(၅.၂.၁) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစုုိးရအစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ ခြေဲ၀ေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ေဒသထံုုးတမ္း ဓေလ့ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဓေလ့ထံုုးစံအရ 

ခြျဲခားႏိွမ္ခ်မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

 ဥပေဒမ့ဲ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္တြက္ အစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ညွိႏိႈင္းကာ ျပည္သူလူထုု အက်ိဳးစီးပြားကိုု 

ကာကြယ္ေပးရမည္။ 

 လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္နာေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးသည့္ 

အခါတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား နစ္နာမႈမရိွရေအာင္ ေသခ်ာစီစစ္ကာ ေဆာင္ရြက ္ေပးရမည္။ 

 လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြေဲရးတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ပုုိမုုိ ပါ၀င္လာႏုုိင္ေစေရးအတြက္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားေရးဆြျဲခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားကိုု 

ပါ၀င္ခြင့္ေပးကာက်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွ ပါ၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 လက္ရိွက်င့္သံုုးေနေသာ စနစ္မ်ားကိုု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမ 

အမည္ေပါက္ ေပးေသာအခါတြင္ အမ်ိဳးသား၏အမည္ျဖင့္သာ ထုတု္ေပးသည့္စနစ္ကိုု ျပင္ဆင္ 

ရမည္။ 

(၅.၂.၂) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔          

      အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ဥပေဒမ့ဲေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္တြက္ အစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

လက္နက္ကိုုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ညွိႏိႈင္းကာ ျပည္သူလူထုုအက်ိဳးစီးပြားကိုု ကာကြယ္ ေပးရမည္။ 

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆက္စပ္ အသိုုင္းအ၀ိုုင္းမ ွ တရားဥပေဒမ့ဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ 

ေျမယာမ်ား ကုုိ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုုမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏံွရမည္။ 
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 တပ္မေတာ္မွ ေျမယာအသုုံးျပဳရာတြင္ လိုုအပ္သေလာက္သာ အသုုံးျပဳၿပီး အပိုုေျမမ်ားကုုိ 

ျပည္သူလူထုု ထံသိုု႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည္။ ေလ်ွာ္ေၾကးမ်ားကုုိလည္း မွ်တစြာ ေပးအပ္ရမည္။ 

(၅.၂.၃) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္        

       အစုုအဖြဲ႔သုုိ႕ အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ဥပေဒမ့ဲ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္တြက္ အစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

လက္နက္ကိုုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ညွိႏိႈင္းကာ ျပည္သူလူထုုအက်ိဳးစီးပြားကိုု ကာကြယ္ေပးရမည္။ 

 တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အစုုအဖြဲ႔မွ အာဏာကုုိသံုုးကာ တရားဥပေဒမ့ဲသိမ္းဆည္း 

ထားေသာ ေျမယာမ်ားကိုု ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏံွ ရမည္။ 

 ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နစ္နာေၾကမ်ားကုုိ စနစ္တက် ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ေျမယာ၊ 

သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုုမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုု 

တိုုင္ၾကားႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

(၅.၂.၄) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရွိေသာ က်ား - မ တန္းတူေရးကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ လယ္ယာေျမ 
စီမံခန္႔ခြေဲရး မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ေရးဆြ ဲသတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ေဒသခံ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံ ပါ၀င္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 ေဒသတြင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုုိ ကိုုယ္က်ိဳးအတြက္ အျမတ္ထုုတ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကုုိ 
ကိုုင္တြယ ္ေျဖရွင္းေပးရမည္။ 

 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ကိုုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးရမည္။ 

(၅.၂.၅)ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏုုိင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြ႔ဲသုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၊ 

ျပႆနာမ်ားကုုိ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား 

သိေစရန္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 မိမိတိုု႔၏ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ားကိုု ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အသိပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။ 
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(၅.၂.၆) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးCSO/NGO အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ 
 

 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး 

ရႈေထာင့္မွ သုုံးသပ္ႏိုုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ေဒသခံ ျပည္သူလူထုုမ်ားကို ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ 

အသိပညာမ်ားကုိ  ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။ 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ သည့္အသိပညာမ်ား၊ လုုိက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုုိ 

ျပည္သူလူထုုမ်ား သိေအာင္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသိေအာင္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြရဲာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

၏ အသံပါ၀င္ေအာင္ စည္းရံုုးလႈံ႔ေဆာ္ ေပးရမည္။ 

(၅.၂.၇) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္ (Donor) အစုုိးရ    

အစုုအဖြဲ႔သုုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ 
 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကာကြယ္ေရး၊ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ ပါ၀င္ႏုုိင္ေအာင္ အလွဴရွင္မ်ားက 

တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက ္ရမည္။ 

 သဘာ၀သယံဇာတ ခြေဲ၀သံုုးစြျဲခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်င့္၀တ္ရိွေသာ ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈရိွေစရန္ 

တရားမွ်တမႈရိွေစရန္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုုိက္နာမႈရွိေအာင္ အလွဴရွင္မ်ားက 

တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။ 

 
 
 
 
 
 
 


