
    

    

    

    

ျမန္မာျပည္သူျမန္မာျပည္သူျမန္မာျပည္သူျမန္မာျပည္သူ႔႔႔႔ဖုိဖုိဖုိဖုိရမ္၏ရမ္၏ရမ္၏ရမ္၏    ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္    

ဒီဇင္ဘာလဒီဇင္ဘာလဒီဇင္ဘာလဒီဇင္ဘာလ    ((((၃၃၃၃၀၀၀၀) ) ) ) ရက္ရက္ရက္ရက္    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃    ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    

ျမန္မာနိင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏  အသံမ်ားကုိ  စုစည္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး  အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိရုမ္ 

အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  ပထမအႀကိမ္က်င္းပသည္ ့ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္ကိ ု

ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္မွ (၃၀) ရက္ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွ ိ  MCC Hall  တြင္က်င္းပခ့ဲသည္။ ထုိဖိုရမ္သုိ႔ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေပါင္း (၁၆၅) ဖြဲ႔ ႏွင္ ့တသီးပုဂၢလေပါင္း (၆၅၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲသ့ည္။ 

သုံးရက္တာက်င္းပခဲ့ေသာထုိဖိုရမ္အတြင္းတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင္ ့ လူ႔အခြင္အ့ေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိ 

ကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္ ေလးခုျဖင္ ့ အလုပ္ရံုေပါင္း (၁၈) ခ ု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိအလုပ္ရုံမ်ားမ ွေအာက္ပါအတုိင္း  သုံးသပ္ခဲ့သည္။ 

တရားမွ်တမႈ၊တရားမွ်တမႈ၊တရားမွ်တမႈ၊တရားမွ်တမႈ၊    လူလူလူလူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးႏွင့္အခြင့္အေရးႏွင့္အခြင့္အေရးႏွင့္အခြင့္အေရးႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    

၁။  နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ကေလးအခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ  ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ဆုိသည့္က႑တိုင္းႏွင့ ္ အဆင့္တိုင္းတြင ္ အားနည္းလ်က္ 

ရွိသည္။  

 

၂။  ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ၄င္းတုိ႔အား ကာကြယ္ေပးမႈ၊ အသုံးျပဳသူမ်ား 

အား တုံ႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင္ ့ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ထိေရာက္ 

စြာ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

 

၃။  လက္ရွိကေလးသူငယ္ဥပေဒႏွင္ ့ နည္းဥပေဒမ်ားသည ္ ႏုိင္ငံတကာ ကေလးအခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံ 

ၫႊန္းမ်ားႏွင္ ့မကုိက္ညီဘ ဲအားနည္းေနလ်က္ရွိသည္။  



 

၄။  လယ္ယာေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္ မ်ားရိွၿပီး တရားစီရင္ေရးတြင္လည္း လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ေတာင္သူအေရးေပးမူဝါဒသည္ အေျပာသာ ရွိၿပီး ေအာက္ေျခ၌ လုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ားႏွင္ ့လြဲေခ်ာ္ေနသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင္ ့ေရလုပ္သားငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား မ်ား 

စြာ ထိခိုက ္နစ္နာေနသည္။ ထုိ႔ျပင ္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြျပႆနာမ်ားတြင္သက္ဆုိင ္

ရာ အာဏာပုိင္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕ႏွင့္နီးစပ္ေသာ အဂတိလုိက္စားသူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပႆနာကုိ ပုိမိရုႈပ္ေထြး 

ေစသည္။  

 

၅။  အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ယခုအခ်ိန္ထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနရျခင္းမွာ ဥပေဒအားနည္းခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး အ 

တြက္ ေလးစားလုိက္နာမႈမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 

၆။  ယခုလက္ရွ ိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင ္ ေဒသခံမ်ားအတြက ္ ေကာင္းက်ဳိးထက ္

ဆုိးက်ဳိးမ်ား မ်ားေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြား 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္လ်စ္ 

လ်ဴ႐ႈသည္အ့ေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရသက့ဲသုိ႔ အစုိးရဖက္မွလည္း ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ား အားနည္းလ်က္ 

ရွိသည္။ 

 

၇။   ျပည္ပထြက္ခြာအလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမ ွမထြက္ခြာမ ီသက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ အ 

လုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္မႈနည္းပါးေနသည္။ 

၈။   လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း 

(သုိ႕) ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား ႏွင္ ့ ေဒသဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

အားနည္းေနသည္။ 

 

၉။  ျမန္မာႏုိင္င ံ အစိုးရႏွင္ ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း ျပႆနာမ်ား 

အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္အေရးယူမႈ အားနည္းေနဆဲ 

ျဖစ္သည္။ 

 

၁၀။  လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ား 

စ၏ု  တရားလက္လြတ္ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ စိတ္ပိုင္း ႐ုပ္ပုိင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ 

ျခင္းမ်ားကုိ ခံစားေနရလ်က္ရွိေနသည္။  



၁၁။  မိသားစုႏွင့္ေက်ာင္းတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္း အဝတ္အစား၊ ေနထိုင္ျပဳမူမႈပံုစံမ်ား ကြဲျပား 

သည့္ အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ခံစားေနရေသာ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ 

 

၁၂။  မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚတြင ္ အဆိုးျမင္ေစေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေနလ်က္ရွိသည္။ 

 

၁၃။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားထတဲြင္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳ စိတ္ခ် 

ရမႈ မရွိဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့စားသုံးသူ အခြင့္အေရးႏွင္ ့အစားအေသာက္ 

ေဘးကင္း လုံျခံဳေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟ ုရႈျမင္သည္။ 

 

၁၄။  တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္တက္လ်က္ရိွေသာ ကင္ဆာေရာဂါအႏၱရာယ္ 

သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ လူႀကီးပုိင္းမ်ား သာမက လူလတ္ပိုင္း၊ လူငယ္ပိုင္းႏွင္ ့ကေလးသူငယ္မ်ားကုိပါ 

ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုံးရံႈးျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသစရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသဖြယ္ ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးအႏၱရာယ္ အျဖစ္ရႈျမင ္သံုးသပ္သည္။ 

    

ဖံြဖံြဖံြဖံြ ႔႔ ႔႔ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍    

၁၅။  ဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ဆက္စပ္မႈသည္ အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟု သံုး 

သပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကား ႏွင့္စာေပ အသုံးျပဳခြင့္ 

မရရိွျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရိွသည္။  

 

၁၆။  တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားပညာသင္ၾကားရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ျမန္မာဘာသာစကား 

အခက္အခမဲ်ားကို ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား သိရွိနားလည္မႈ အားနည္းသည္။ 

 

၁၇။  တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းသူဆရာ/ဆရာမမ်ား နည္းပါးေနသျဖင္ ့ စာသင္ခန္း 

အတြင္း ဆရာ-ေက်ာင္းသား ဆက္သြယ္ေရး(Classroom Communication) အခက္အခ ဲ ၾကီးမားေန 

ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခက္အခကုိဲ ႏိုင္ငံေတာ္မ ွေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ေနသည္။ 

 

၁၈။  က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ျပည္သူလူထုမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး(Inclusiveness)အတြက္ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑သည္ အေရးပါအရာေရာက္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ဝန ္



ႀကီးဌာနႏွင္ ့ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္း  လက္ရိွအေနအထားထက္ ပုိမိုပူး 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္လိုအပ္ေနပါသည္။ 

 

၁၉။  အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင္ ့ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက ္အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ေဆးရုံ 

ေဆးခန္းမ်ားႏွင္ ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ 

၂၀။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ဆရာဝန္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးရန္္လုိအပ္ေနခ်ိန္တြင္  ေက်းလက္ 

ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရိွ အမွန္တကယ္ ဆရာဝန္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက ္ အရည္အခ်င္းရိွလ်က္ 

ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးေနေသာသူမ်ားရိွေနပါသည္။ 

 

၂၁။  ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးေသာ္လည္း  ေၾကေအာင္မဆပ္ႏိုင္ျခင္း ရိွပါသည္။ အဓိကျပႆနာမွာ အ 

လုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနျခင္း ႏွင္ ့ ေလာင္းကစားအလြန္မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

 

၂၂။  လက္ရွအိတုိးႏႈန္းသည ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားစရိတ္ႏွင္ ့ အျခား ဝန ္

ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားရိွသည့္အတြက္ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ တုိးလုိက္ပါက ျပည္သူမ်ားအခက္အခဲ  

ရွိႏိုင္မည ္ျဖစ္သည့္အတြက ္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တုိးျမွင့္ရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

 

၂၃။  အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင ္ အေသးစားေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနသျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား 

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင ္အခက္အခရိွဲပါသည္။ 

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေၿငိမ္းခ်မ္းေၿငိမ္းခ်မ္းေၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ပတ္သက္၍ရးနွင့္ပတ္သက္၍ရးနွင့္ပတ္သက္၍ရးနွင့္ပတ္သက္၍    

၂၄။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံပညာေရးတြင ္ မတူကြဲျပားေသာ ေနာက္ခံမွလူမ်ိဳးမ်ား အျပန္အလွန ္

ေလးစား တန္ဖုိးထားမႈမ်ားျဖင္ ့ အတူတကြေနထုိင္ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း အလြန္ 

အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။   

 

၂၅။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆဲႏွင္ ့ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင ္ စိတ္ဒဏ္ရာခံစားရသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ 

သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ကုသေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အလြန္အမင္းနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

 

၂၆။  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆႏွဲင္ ့ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က ္

လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ျခင္းမရိွမ ီ ႀကီးမားေသာရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း 



သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင ္

ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။  

 

၂၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမုိင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သင့္ျမတ္လုိ 

ေသာ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံျဖင့္ မဟုတ္ဘ ဲလူမ်ိဳးႀကီးတစ္ခုက လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကုိင္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 

သည္။  

 

၂၈။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ 

ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ေနျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရ 

သည္။  

 

၂၉။  ဘာသာတရားတုိင္းသည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ၾကေသာ္လည္း ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ 

မ်ိဳးေရး အျမတ္ထုတ္မႈ ပါဝင္လာပါက ပဋိပကၡႏွင္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ 

သည္။   

 

၃၀။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ 

မႈဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္္အဆင့္၌၌၌၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ မရိွ 

သေလာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

 

၃၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင္ ့ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားတြင ္ ဂ်န္ဲဒါ(Gender) အျမင္ပါရိွေစရန္ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈကုိ ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္ 

တုိက္တြန္းထားသည့္ ကုလသမဂၢ လုုံျခံဳေရးေကာင္စ ီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ အပါအ၀င္ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ ၁၈၂၀၊ ၁၉၆၀၊ ၂၁၀၆၊ ၁၈၈၂ တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား မေတြ႔ရိွရ ေသး 

ပါ။  

 

၃၂။  တစ္နိုင္ငံလုံးလႊမ္းၿခံဳသည္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္တစ္ခ ုေပၚေပါက္ရန္ လုိ 

အပ္ေနသည္။  

 



၃၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပဋိပကၡ 

ေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ား၊ ၎တို႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ 

ႏိုင္သည့္ အေနအထား၊ အေျခအေနမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

 

၃၄။  အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိယ္တိုင ္

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္သည့္ ယႏၱရား (Mechanism) မရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရ 

သည္။  

 

၃၅။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ 

နည္းက် အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး (Democratic Civil-Military Relation) ကုိ ေဖာ္ညႊန္း 

ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

 

ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးွႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးွႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးွႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးွႏွင့္ပတ္သက္၍    

 

၃၆။  ၿမိဳ႕ျပယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ပိုမုိၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး 

စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျခင္း အတြက ္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအား သိရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက ္

ေပးေရး အားနည္းေနသည္။ ကားပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ဆုံးေသာ စြမ္းအင္မ်ား ( လူ႔စြမ္းအား၊ အခ်ိန္ 

တန္ဖုိး ႏွင့ ္ ေလာင္စာစြမ္းအင္)  မ်ားျပားေနသက့ဲသုိ႔့  ကာဗြန္အဆိပ္အေတာက္ထုတ္လႊတ္မႈလည္း  

မ်ားျပားေနသည္။ 

၃၇။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပးအျဖစ္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ 

ရြက္သင့္ၿပီး ခ်မ္းသာသူမ်ား၏ အခြန္ထြက္ပင္ရင္းအစစ္အမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။  

၃၈။  လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးႏွင္ ့ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရးအား ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့ ္ “မီတာခ တစ္ယူနစ္ခ မတုိးျမႇင့္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္မွန္ရရွိေရး” သည္ အေရးႀကီး 

လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။    

၃၉။  ျမန္မာႏိုင္င ံ ဒီမုိကေရစ ီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ေန 

ေသာ လူငယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွသကဲ့သုိ႕ စိတ္ပါဝင္စားမွဳ 

မရွိေသာ၊  စိတ္ပါဝင္စားေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႕စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကု ိ မသိေသာ လူငယ္အမ်ား 

အျပား ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ 



၄၀။  လူငယ္ေရးရာႏွင္ ့ ပညာေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အားနည္းေနသည့္အျပင္ 

လူငယ့္ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင ္ အရပ္ဘက္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ညိွ 

ႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈမရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။  

 

၄၁။  ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရမ်ားကို လူငယ္မ်ားအၾကား သိ 

ရွိနားလည္သင့္သက့ဲသို႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင္ ့တာဝန္ခံမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားလည္း ပ်႕ံႏွံ႔ 

ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။  

 

၄၂။  အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ခံယူၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ 

ဖ်က္ေရး ဥပေဒအေၾကာင္း  ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားအားလုံး နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ 

ပညာေပးျဖန္႔ေဝရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

 

၄၃။ အစုိးရယႏၲယားတြင ္  တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင္ ့ ရိုးရွင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုိ 

အပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 

 

ထုိသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍  ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက နိုင္ငံေတာ္အစုိးရ 

အေပၚ ေအာက္ပါအတုိင္း အၾကံျပဳေတာင္းဆုိသည္။  

    

လူလူလူလူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရး၊၊၊၊    တရားမွ်တမႈတရားမွ်တမႈတရားမွ်တမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍    

၁။  ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(CRC)ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

နည္းမ်ိဳးစုံျဖင္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(CEDAW)တုိ႕၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္ 

မ်ား(Protocols)အပါအ၀င္ တျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ 

ေရးထုိး လုိက္နာရန္၊ 

 

၂။  အစိုးရ၏ဥပေဒျပဳမႈတြင ္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ႏွင္ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ လူ႔အခြင္ ့

အေရး အျမင္၊ ရႈေထာင့္၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း သုံးသပ္ျပဳစုရန္။ ဥပမာ။      ။ ကေလးလုပ္သားမ်ား   

အေရး၊ အေျခခံလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕ 

အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီ ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား 



၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္ 

မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မ ွဥပေဒျဖင္ ့ကာကြယ္ေပးရန္၊ 

 

၃။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကုိ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း(ILO)၏ 

စာခ်ဳပ္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလးစားလိုက္နာရန္၊ ကတိ 

ကဝတ္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား၊  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေပးရန္၊ 

 

၄။  ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားပါ စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင္ ့ ျမွင့္တင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဴ 

ဟာစီမံခ်က္ကုိ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္မႈျဖင္ ့အျမန္ဆံုးေရးဆြဲရန္ႏွင္ ့လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား တိက်စြာ ခြဲ 

ေဝခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

 

၅။  ကေလးသူငယ္အခြင္အ့ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ရန္ႏွင္ ့လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္၊ 

 

၆။  တရားေရးမ႑ိဳင္တြင္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ့ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္၊ 

 

၇။  အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢမူေဘာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား(UN Guiding Principles)ကို စီးပြားေရး လုပ ္

ငန္းမ်ား ႏွင္ ့ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ားတြင ္ လိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္း 

ခ်ဳပ္ဆိုေပးရန္၊ လက္ရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့လူမႈဘဝကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင ္ အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္င ံ

တကာ အဆင့္အတန္းမ်ား ႏွင့္အညီ က်င့္သံုးရန္၊  ဥပမာ- လက္ရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိေသာ  စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 

ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား(EIA)၊ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား(SIA) ႏွင္ ့ က်န္းမာေရး 

ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (HIA) ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း IFC Environmental, Health 

and Safety Guidelines မ်ားအတိုင္း မူဝါဒတစ္ရပ္အေနျဖင္ ့လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 



၈။  စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ ေလ်ာ္ေၾကးဆုိင္ရာ 

ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းသာမက  သင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမယာမ်ားအား အစား 

ထိုးၿပီး၊ မႈလအေျခအေနထက္မနိမ့္က်ေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသာလြန္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း  ျပဳ 

ႏုိင္သည္အထိ စီစဥ္ေပးရန္၊ 

 

၉။   ျမန္မာႏုိင္ငံအဝွမ္း မတရားသိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္း 

ေပးရန္ ႏွင္ ့စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထက္ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အစုိးရမွ အမွန္တကယ္ကာကြယ္ေပးရန္၊ 

 

၁၀။  အစိုးရအေနျဖင့္ EITI တြင ္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကိုိ ႀကိဳဆိုပါသည္။သုိ႕ရာတြင ္စီးပြား 

ေရးက႑မ်ား အားလံုးတြင ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထိ႕ုအျပင္ပါဝင ္ပတ္သက္သူ 

မ်ား (Stakeholders) အားလံုးႏွင္ ့တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊   ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ  

ၾကိဳတင္အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း(FPIC)ကုိက်င့္သုံးရန္၊ 

 

၁၁။  အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ား တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အခက္အခဲျပႆနာ မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ 

တုိင္ၾကားႏိုင္သည္ ့ဌာန(Complaint Mechanism) တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထားရန္၊ ထိုအဖြဲ႔အစည္း ဌာနမ်ား၏ 

တာဝနဝ္တၱရားႏွင္ ့အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈပုံစံကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပည္သူလူထုမ ွ

လြယ္ကူစြာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ရန္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈအတြက ္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရရိွရမည္ျဖစ္ျပီး  

၄င္းအတြက္လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင္ ့အရင္းအႏီွးတုိ႔ကုိ ရရွိေစရန္။ 

 

၁၂။  ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၇၇)ႏွင္ ့အျခားဖိႏွိပ္ခြဲျခားထားသည့္ ဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီး လိင္စိတ္ 

ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာေအာင္၊ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးမႈ 

မ်ား ရွိလာေအာင္၊ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပရ္န္၊ 

 

၁၃။  လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင္ ့ က်ား၊ မ သတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ဝိေသသလကၡဏာ (sexual 

orientation and gender identity) ကုိ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ပညာေပးမႈ 

မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ 

 

၁၄။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္အျခားအာဆီယ ံႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ 

တစ္ရပ ္အျမန္ဆံုးျပဌာန္းအတည္ျပဳႏုိငရ္န္ႏွင့ ္အစားအေသာက္ဥပေဒတြင ္ ပုဒ္မ (၃၄) ႏွင့္ ေခတ္ကာ 



လ ႏွင္ ့ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိလည္း ျပင္ဆင္ရန္၊ (ဥပမာ-အမ်ိဳ းသားအစားအေသာက္ 

ဥပေဒျပစ္မႈႏွင္ ့ ျပစ္ဒဏ္ အခန္းတြင ္ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ထိျဖစ္ေစဆုိေသာ ျပဌာန္း 

ခ်က္မ်ိဳး၌ (၃) ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ဆိ ု

ေသာ ျပစ္ဒဏ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳး) 

 

၁၅။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင္ ့ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ ျပည္သူအားလုံး ယုံၾကည္ 

စိတ္ခ် အားထားရေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အမ်ိဳးသားဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 

အသီးသီးတြင ္မျဖစ္မေန တည္ေထာင္ရန္၊   

 

၁၆။  က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ အစားအေသာက္ႏွင္ ့ေဆးဝါးကြပ္ကေဲရးဦးစီးဌာန အေန 

ျဖင္ ့ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္အားကုိးမႈကုိ ရရွိရန္အတြက္ အဂတိတရားကင္းရွင္းျပီး မိမိတိ႕ုဌာနမွ 

ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အနည္းဆုံးသုံးလတစ္ႀကိမ္စစ္ေဆး 

၍  စားသုံးရန္မသင့္ေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားမွ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား 

ထုတ္ျပနရ္န္၊  

 

၁၇။  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ဓါတုပိုးသတ္ေဆးႏွင္ ့ဓာတ္ေျမၾသဇာ သုံးစြဲမႈမ်ားကုိ ေလ်ွာ့ 

ခ်ျပီး သဘာဝေျမၾသဇာႏွင္ ့ဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္၊ 

 

 

 

ဖံြဖံြဖံြဖံြ ႔႔ ႔႔ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍    

၁၈။  ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန ္ေဆာင္ရြက္ေရးအသင္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်းမ်ားအလုိက္  

အေရးေပၚတုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေပးၿပီး အေရးေပၚတုန႕္ 

ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္း 

မ်ားေပးရန္၊ အသင္းသားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာ ႏွင္ ့ ခံယူခ်က္ မ်ားတုိးတက္ေစေရးအတြက္ 

စဥ္ဆက္မပ်က္ ေလ့က်င့္စုဖြဲ႕ထားရန္၊ 

 

၁၉။  အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ကယ္တင္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင္ ့ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားႏွင္ ့ရုပ္ပိုင္း စိတ ္

ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအား  ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ထားရိွေပးၿပီး အသင္းဖြဲ႕စည္းေရး 



အတြက္ လုိအပ္သည္ ့ပစၥည္း၊ ကိရိယာ မ်ား ျပည့္စံုစြာ ရရွိေရး ၊ လိုအပ္သည့္ အျခားအေထာက္အပံ့ 

မ်ားရရိွေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစီအစဥ္ျဖင္ ့ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္၊ 

 

၂၀။  ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ Early Warning System ကိ ုနည္းလမ္းစုံျဖင္ ့ႀကိဳ 

တင္ျဖန႕္ျဖဴးေပးရန္ႏွင္ ့ ၎ႏွင္ဆုိ့င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လူထုသိရွိရန ္ ဆက္သြယ ္

ေရးနည္းလမ္းစုံျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ၎ကိစၥရပ္မ်ားအား   အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင္ ့ပူး 

ေပါင္း၍ People Protection ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ 

 

၂၁။  စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား သင္ၾကားသင္ 

ယူမႈ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ အစုိးရကဝုိင္းဝန္းပ့ံပုိးေပးရန္၊ 

 

၂၂။ ယခင္ရိွႏွင့္ၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ အားေကာင္းလာ 

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင္ ့အသစ္ထူေထာင္ေပးရန္၊ 

 

၂၃။  ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ 

ဗမာဘာသာစကား အခက္အခဲကိ ုေျဖေလ်ွာ့ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။ 

 

၂၄။  က်န္းမာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႕တြင ္က်န္းမာ 

ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

၂၅။  ျပည္သ႕ူေဆးရုံမ်ား၏ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင္ ့ ပုဂၢလိက ေဆးရုံ၊ 

ေဆးခန္းမ်ားအားလုံး၏ အရည္အေသြးကုိ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ ကုိက္ညီျခင္းရိွမရိွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ ္

သြားရန္၊ 

 

၂၆။  ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္မၿီပီး ဆရာဝန္ႏွင္ ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းလုပ္လုိသူမ်ားအား တုိင္းေဒသ 

ၾကီး ႏွင္ ့ ျပည္နယ္အလိုက ္မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးျပီး ေဆးပညာတကၠသုိလ္မ်ား၏ ေရြး 

ခ်ယ္မႈစနစ္ႏွင္ ့သင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားကုိ   သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္။ 

 

၂၇။  တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွ ိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ လက္ရွိက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပး 

ေနေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကုိ အစုိးရက်န္းမာေရးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ လက္မွတ္ 

မ်ား ထုတ္ေပးသြားရန္ႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင္ ့ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ 



 

၂၈။  ေငြေခ်းယူသူျပည္သူမ်ားတုိးတက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အေရး၊ စြမ္းရည္တုိးျမွင္ ့

ျခင္း(ဥပမာ-အသိပညာေပးျခင္း) ႏွင္ ့ေစ်းကြက္မ်ားဖန္တီးေပးရန္ ။ 

 

၂၉။ ေငြေခ်းယူသူျပည္သူမ်ား၏ အဓိကျပႆနာမွာ ေလာင္းကစားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာင္းက 

စား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေစရန္။ 

 

၃၀။  အေသးစားေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းဥပေဒတြင ္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ထိထိေရာက္ 

ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစရန္၊(ဥပမာ -လုိင္စင္မဲ့ေခ်းေငြလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒ 

ျဖင့္တားျမစ္ေပးရန္၊ လုိင္စင္ျဖင့္ခြင့္ျပဳေသာနယ္ေျမထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမျပဳရန္၊ ေၾကြးမဆပ္သူမ်ား 

အား အေရးယူေပးရန္) 

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍    

၃၁။  အာဏာရအစုိးရအဆက္ဆက္က လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲတိုင္းရင္း 

သားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္သင့္ျမတ္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္၊ အျပန္အလွန္ခြင့္လြတ္ေသာစိတ္ဓာတ္၊ 

တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္စိတ္ဓာတ္အရင္းခံျဖင္ ့ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္ ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊    

၃၂။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသ 

မ ွအမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာသိရိွနားလည္ေအာင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

၃၃။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အမုန္းပြားေစႏုိင္ေသာ ေဟာေျပာ 

မႈမ်ား၊ ေရးသား ထုတ္ေဝမႈမ်ိဳးမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင္ ့ဘာသာအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန ္ေလးစားတန္ 

ဖိုးထားမႈ ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 

၃၄။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင ္ မတူကြဲျပားေသာ ေနာက္ခံမွလူမ်ိဳ းမ်ား အျပန္အလွန္ေလးစား 

တန္ဖိုးထား မႈမ်ားျဖင့္ အတူတကြေနထုိင္ႏုိင္ေစရန ္ အားေပးဦးတည္သည့္ မူဝါဒ၊ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊ 

ဆရာျဖစ္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင္ ့တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္မႈ ပါရွိေစရန္၊ 

 



၃၅။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆဲႏွင္ ့ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင ္ စိတ္ဒဏ္ရာခံစားရသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ 

သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာကုသေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

 

၃၆။  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆဲ ႏွင္ ့ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းမရိွမ ီ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ 

ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္၊  

 

၃၇။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင္ ့ အျမန္ဆုံးအေၾက      

အလည္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္၊  

    

၃၈။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ အမ်ိဳး 

သမီး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈ သေဘာတရားအျမင္ပါရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ (Gender 

Advisor) ခန္႔ထားရန္၊ 

 

၃၉။ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စ ီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ 

မည္ ့ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ (National UNSCR 1325 Action Plan) ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္၊ 

 

၄၀။ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စ ီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ 

မည့္ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္(National UNSCR 1325 Action Plan) ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း 

မျပဳမီကာလတြင ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံ ုေဆြးေႏြးမႈတုိင္း၌ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားေပးရန္၊ 

 

၄၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပဋိပကၡ 

ေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားႏွင္ ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ား 

ႏွင္ ့ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိက်ရွင္းလင္းသည္ ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း 

သတ္မွတ္ေပးရန္၊    

၄၂။  အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိယ္တိုင ္

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအစီရင္ခံႏိုင္သည့္ယႏၱရား (Monitoring and Reporting 

Mechanism) ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊ 



၄၃။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးသားရာတြင ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ 

ႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး (Democratic Civil-Military 

Relation) ကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ - တပ္မေတာ္အေပၚ 

အရပ္သားသမၼတ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင္)့ ပါရွိေစရန္၊  

 

ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍    

၄၄။  အစိုးရက ပညာေရးက႑မွတဆင့္ လက္ရွိလူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္ လူငယ္ 

မ်ား တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ လူငယ့္ေရးရာေပၚလစီတစ္ခုအား မဟာဗ်ဴဟာက်က် ခ်မွတ္ 

ေပးရန္၊  

 

၄၅။  ပညာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္လူငယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ တန္းတူ 

ညီမွ်မႈ ေသခ်ာစြာရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊  

 

၄၆။  မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ မတူညီေသာစိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား 

ရွိေစကာမူ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင္ ့ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ 

လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းရန္ အေရးၾကီးလွသည့္အတြက္ လက္ရိွ 

ေပၚေပါက္လာေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ကြန္ယက္မ်ားႏွင္ ့ ေဒသဆုိင္ရာလူငယ္ကြန္ယက္မ်ားကုိ 

ပုိမုိအားေကာင္းလာေအာင္ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊  

 

၄၇။  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းေပးၿပီးျမႇင္ ့

တင္ေပးရန္၊  

 

၄၈။  ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းမ်ားကုိ ျပည္ 

နယ္၊ တုိင္း၊ ခရိုင္အဆင့္တုိင္းတြင ္ ဖြဲ႔စည္းနုိင္ေအာင္  အစုိးရကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး မသန္စြမ္းသူ 

မ်ားလည္း တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထား ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊  

 



၄၉။  ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက ္ ၿမိဳ႕ျပအေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္ 

(ဘတ္စ္ကားစနစ္၊ စၾကၤန္စနစ္၊ လမ္းအေဆာက္အဦးမ်ား) ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဒီဇိုင္းထုတ္ တည ္

ေဆာက္ေပးရန္၊  

 

၅၀။   အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင ္ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္း၊ အစုိးရမဟုတ္ 

သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖဲြ႔မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက ္

ခြင့္ကို အတိအလင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

 

၅၁။  အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတြင္ သတင္းေပးရာ၌ သတင္းေပးေသာ လူပုဂၢိဳလ္၏လုံျခံဳ 

မႈ နွင္ ့တုိင္ၾကားေသာေၾကာင္ ့တရားစြဲခံရျခင္းမွ လြတ္ကင္းျခင္းကုိ ထည့္သြင္းအာမခံရန္၊ 

 

၅၂။  အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအား ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာ 

လုပ္ငန္းမွလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္၌လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

၅၃။  ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး စည္း 

ကမ္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျခင္း အတြက္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအား သိရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန၊္ 

၅၄။  ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပသနာမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ မွားယြင္းေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

စနစ္ျပဳျပင္ေပးရန္ (ဥပမာ စီးတီးတကၠစီမ်ား မီတာစနစ္ျဖင္ ့ ေျပးဆဲြႏိုင္ရန)္၊ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး 

အင္အားကုိ ၂၅၀၀ မ ွ၃၀၀၀ အထိ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ျဖည့္ 

တင္းရန္၊ မွားယြင္းေသာလမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးျပဳျပင္ရန္၊ 

၅၅။  ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင္ ့မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား အျမန္ဆုံးျပဳ႒ာန္းမွသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာ 

မည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ႏွင္ ့အသိဉာဏ ပစၥည္းမူပုိင္ခြင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္၊     

 

ယခုေထာက္ခံတင္ျပတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္င ံတရားမွ်တမႈႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍  

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အထက္ပါေထာက္ခံတင္ျပတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ အေလးထား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ရန ္အေလးအနက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  



အထက္ပါ ေထာက္ခံတင္ျပတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အေရးယူ ေဆာင္္ရြက္ေပးသည္အထိ 

ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သက့ဲသို႔ု အာဆီယံျပညသူ္႔ဖိုရမ္တြင္လည္း ဆက္လက္ တင္ျပသြား 

မည ္ျဖစ္သည္။ 

 

 

ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္

 


