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မာတိကာ
စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

နိဒါန္း
ကရင္နီျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ က်ား - မေရးရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား စုုေဆာင္းေရးျဖစ္စဥ္

၃
၄

၁။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္

၅

၂။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္

၁၀

၃။

လူမႈေရးမူဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္

၁၄

၄။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္

၁၈

၅။

ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး
ရႈေထာင့္မွအၾကံျပဳခ်က္

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)

၂၁

Page 2

နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြေ
ဲ ကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee – UPDJC)
မွ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire
Agreement – NCA) ပါ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Framework for Political Dialogue) ကို ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုုပင္လံုပထမအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္က်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ကို ျပဳလုုပ္ေနၾကပါသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (Karenni National Women’s Organization)မွလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္
ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကရင္နီေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ား
ရႈေထာင့္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ၊ တရားမွ်တေသာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ကရင္နီေဒသ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္အတြက္ က်ား - မေရးရာ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား စုုေဆာင္းေရးျဖစ္စဥ္
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (Karenni National Women’s Organization) မွ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမိုပါ၀င္လာေစရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
၂၀၁၆ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လမွစတင္ကာ မိမိတို႔အဖြ႔အ
ဲ တြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ
လူထုမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ၂၀၁၆ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လမွ စက္တင္ဘာလဆန္းအထိ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ (၇) ျမိဳ႕နယ္ရွိရြာ
( ၄၉ )ရြာ1မွအမ်ိဳးသား ( ၆၄၅ ) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ( ၁၁၁၅ )ဦး၊ စုုစုေပါင္း ( ၁၇၆၀ ) ဦး တိ႔ႏ
ု ွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္
အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး၊

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္

ပါ၀င္မႈအေျခအေန၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ က်ား - မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ
1အေသးစိတ္ကိုေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာ
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(က) ရပ္ရြာလူထုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္သည့္ရြာအမည္စာရင္းတြင္ၾကည့္ပါရန္။
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ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား
ျပဳလုုပ္ကာ ေက်းရြာလူထု၏ အသံကို စုုစည္းခဲ့ပါသည္။
ထိုကဲ့သ႔ို စုုစည္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေက်းရြာလူထု၏ အသံမ်ားကို ၂၀၁၆ခုုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ မွ (၂၁)
ရက္ေန႔တြင္

ျပဳလုုပ္ေသာ

ကရင္နီျပည္နယ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အသံညီလာခံတြင္

ျပန္လည္တင္ျပကာ

အတည္ျပဳျခင္း ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ညီလာခံတက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္
အဖြ႔င
ဲ ယ္မ်ားခြက
ဲ ာ

အမ်ိဳးသမီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ

မူေဘာင္တြင္ ပါရွိေသာ က႑(၅)ခုု ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ားကို က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ထိုေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ NGO/CBOမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အစုုအဖြဲ႔အသီးသီးအတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံညီလာခံသို႔ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အစိုးရအစုုအဖြ႔၊ဲ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အစုုအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔၊ အရပ္ဖက္ လူ႔ဖက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္
NGO/INGOမ်ား၊ ကရင္နီျပည္နယ္ ၿမိဳ႔နယ္ (၇) ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရြာ (၅၇) ရြာမွ ကုုိယ္စားလွယ္ စုုစုေပါင္း (၄၄၀) ဦး
အမ်ိဳးသား (၁၆၉) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂၇၁) ဦးတို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
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(၁)

ကရင္နီျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ
အၾကံျပဳခ်က္
(၁.၁) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဗဟုုသုတ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိအျမင္ဖြင့္ပညာေပးမႈမ်ား နည္းပါးေနသည္ကို
ေတြ႔ရွိရသည္။ မိသားစုုမ်ား၊ မိဘမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈကို
အားေပးျခင္းမွာ နည္းပါးေနပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ဘာသာေရး ထံုးတမ္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရိုးရာ
ယဥ္ေက်းမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို လက္မခံႏုိင္ေသာ သေဘာထား
မ်ားသည္လည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏိုင္ငံေရးတြင္

ပါ၀င္မႈအတြက္

အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေစသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပ႔ံပိုးေပးေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ စနစ္မ်ားသည္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ သာမက
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ယႏၱယားမ်ားတြင္ လြန္စြာ အားနည္း
ေနပါေသာေၾကာင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္

ပါ၀င္မႈနည္းပါးကာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္

အဆင့္တြင္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနပါသည္။
သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍ ကရင္နီျပည္နယ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရးဆြျဲ ခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳ
သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁.၂) သက္ဆိုင္ရာ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၁.၂.၁) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ျပည္သူလူထုကို အေျခခံေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံကို ေလးစားေသာ အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခ
မွ အထက္သို႔ တက္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈကို အားေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒကို
ေရးဆြက
ဲ ်င့္သံုး ရမည္။



အစိုးရ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဖြ႔ရ
ဲ ာတြင္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ( ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ဆင့္တြင္ )
အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေသာ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ သယ္ပိုးလိုသည့္ ဆႏၵရွိေသာ
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စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခြျဲ ခားမႈမရွိပဲ) ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း
ႏိုင္ေသာ စနစ္ထားရွိ ရမည္။


အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ်င္းပျပဳလုုပ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊
က႑အလိုက္ (အေၾကာင္းအရာအလိုက္) ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀%
ပါ၀င္ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္း ရမည္။



တရားမွ်တ၍

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ

က်ား-မ

ခြျဲ ခားမႈကင္းသည္႔

ေရြးေကာက္ပြဲ

ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ ရမည္။


ျပည္နယ္ကိုယ္စား၊

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပဲည
ြ ီလာခံသို႕

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ခြင့္မရႏိုင္သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

သေဘာထားမ်ား၊

အႀကံဥာဏ္မ်ား၊

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို

ပါဝင္

ထည့္သင
ြ ္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ရပ္ကြက္အဆင့္၊

ေက်းရြာအဆင့္၊

ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္မ်ားတြင္

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

တာ၀န္မ်ားကို က်ား - မ ခြျဲ ခားမႈ မရွိပဲ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သည့္
အျပင္ အားေပး ပံ့ပိုးသည့္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထည့္သင
ြ ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။


လူ႔အခြင့္အေရး၊

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

ပညာေပးမ်ားကို

ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားဆြက
ဲ ာ ျပဌာန္းသင္ၾကားေပး ရမည္။

(၁.၂.၂) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


၂၀၀၈ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

အေျခခံဥပေဒကို

ျပည္သူလူထုမ်ားလက္ခံႏိုင္သည့္

တရားမွ်တမႈရွိသည့္

အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြရ
ဲ န္ ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးထုု၏
ေတာင္းဆိုသံအား တပ္မေတာ္မွ အေလးထား စဥ္းစားေပးရမည္။


တပ္မေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ျပည္သူလူထုကုိ ထိခိုက္မႈ
မရွိေစဘဲ ျပည္သူလူထုကုိ အကာအကြယ္ေပးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြေ
ဲ ပးရမည္။



အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္
စစ္ဆရာ၀န္ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္
သူနာျပဳမ်ား၊

ဖြ႔စ
ဲ ည္းရာတြင္

နည္းပညာရွင္မ်ားကို

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၊

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္အခါတြင္

တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြျဲ ခားျခင္း မရွိပဲ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္
သြားရမည္။
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မလိုလားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိတ္လန္႔မႈွ
မျဖစ္ေပၚေစရန္

ႏွစ္ဖက္ေသာ

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ

ေနရာတြင္သာ သြားလာလုပ္ရွားရန္ မူ၀ါဒ တင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာရမည္။

(၁.၂.၃) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ
တြင္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၃၀% ပါ၀င္ေစ ရမည္။



မလိုလားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိတ္လန္႔မႈ
မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏွစ္ဖက္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေနရာတြင္သာ သြားလာ လႈပ္ရွားရန္ မူ၀ါဒ တင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာ ရမည္။

(၁.၂.၄) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္တြင္

ပိုမို

ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို တြန္းအားေပးသည့္ ကိုတာစနစ္မူ၀ါဒကို လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒေရးဆြဲ
ျပဌာန္း ရမည္။


လႊတ္ေတာ္ အတြင္းတြင္ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေလ့လာ
သင္ယူႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္စံုရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အသံဖလွယ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ယႏၱယား
တည္ေဆာက္ ႏုုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆိုတင္ျပ ရမည္။



မည္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြသ
ဲ ည္မဆို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ရႈေထာင့္မွ ေရးဆြဲ ရမည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏိုင္ငံ၏

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ယႏၱယားတြင္

ပိုမို

ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္

ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အဆင့္ဆင့္ လက္တြေ
ဲ ခၚယူႏိုင္မႈကို အားေပးသည့္
မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ရမည္။


ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး အထိ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့သည့္ စနစ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစေရး မူ၀ါဒကို
ခ်မွတ္ေပးရန္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားကို ေက်းရြာမွ ေထာက္ပံ့ရသည့္ စနစ္ကို
က်င့္သံုးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ေရွးရိုးစြဲ အယူအဆမ်ားရွိေနပါ
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ရာအိမ္မွဴးကို ေထာက့္ပံ့လိုျခင္း မရွိပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)
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အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ ပိုမို အားနည္းသြားေစေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံ့ပိုးမႈကို
ေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

(၁.၂.၅) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ က်ား - မ ေရးရာ
မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ၿပီး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ ရမည္။



ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ

ေဒသတြင္းရွိ

အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစၥမ်ားကို

၄င္းတို႔၏

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပႏိုင္ေအာင္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူလူထု အျမင္ပြင့္လာေစရန္အတြက္ အေျခခံဒီမိုကေရစီ ၊
ဖက္ဒရယ္ သေဘာတရားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ ရမည္။



ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးဗဟုုသုတ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္
ႏိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ားကိုယ္တိုင္

အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမ်ား

အေကာင္ထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ ရမည္။


၂၁ရာစုု ပင္လံုညီလာခံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား တက္ေရာက္
ခြင့္ရရန္ လက္ရွိ တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္
သေဘာထားမ်ား တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။



တိုင္းရင္းသား ပါတီအစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအားလံုး စုုေပါင္းကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို
အေကာင္းျမင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိန္းေၾကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။

(၁.၂.၆) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔အ
ို ၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာ

အသိပညာမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္

အသိပညာမ်ား၊

ဖက္ဒရယ္သေဘာတရားမ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဗဟုုသုတမ်ား တိုးပြားလာေစရန္အတြက္
အသိပညာေပးမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ လုုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္။
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)
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ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမို ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ မိသားစုု၀င္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား
၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိ လုုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္။



ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
အခြင့္အေရးကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ကာ အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးေပး
ရမည္။

(၁.၂.၇) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္ (Donor)အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


အလွဴရွင္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရး အေျခအေနမွန္ကို သိရွိရန္ ေဒသခံအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား မွတဆင့္
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈျပဳၿပီးမွသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ျပဳလုုပ္ ရမည္။



ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမို ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ရွိေစရန္
အလွဴရွင္ မ်ားမွ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ ရမည္။

(၂)

ကရင္နီျပည္နယ္၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ
အၾကံျပဳခ်က္

(၂.၁) လူမႈေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲျခင္း၊
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္၀
့ စြာ မရရွိျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး
မရရွိျခင္း စသျဖင့္) ျပည့္၀စြာ မရရွိေနေသးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္
ျခားနားသန္စြမ္းသူမ်ားတို႔သည္
အမ်ားစုုမွာ

အခက္အခဲမ်ားစြာ

ေဒသခံမ်ားမဟုုတ္ျခင္း၊

တိုင္းရင္းသား

ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္
ဘာသာစကား

ရွိပါသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္း

မတတ္ကၽြမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပိုမို ထိခိုက္
နစ္နာရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ စာရင္းတြင္ အမည္ေပါက္ မရွိေနေသးျခင္း၊
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ေမြးစာရင္းမ်ား
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)
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ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း
ရွားပါးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်င့္သံုးေနေသာ အခ်ိဳ႕
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားသည္
ေခတ္ႏွင့္

ေလ်ာ္ညီစြာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ျပဳျပင္ရန္

အခြင့္အေရးကို

လိုအပ္ေၾကာင္းနွင့္

ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အတြက္

သိရွိရန္

လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း

ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပို၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနျခင္း
သည္လည္း အထူးသတိျပဳရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)
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(၂.၂) သက္ဆိုင္ရာ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၂.၂.၁) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္



ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း
မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳကာ ႏိုင္ငံ့ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးကိစၥမ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ စီေဒါစာခ်ဳပ္2ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကို ဖိႏွိပ္ချြဲ ခားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။



လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ထိေရာက္စြာ
လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ တြန္းအားေပး လုုပ္ေဆာင္ရမည္။



ျပည္နယ္အတြင္း နညး္မ်ိဴးစုံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံေနရေသာ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး နွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက္ တရားရုံးမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္
ေစရန္ တရားစီရင္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မီတီ ထားရွိေပး ရမည္။



အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ မခြျဲ ခားပဲ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား
အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးရမည္။



ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

အစိုးရ

ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာတြင္

ထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ရန္
အတြက္ ေဒသခံမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔
ထားရမည္။


မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ အေရးယူရမည္။



ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးႏွင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား
အတြက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကို လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၏ အသံအပါအ၀င္) ကို အေလးထားေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္
အထူးစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

2

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ချြဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ)
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ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရား၀င္ ရြာအမည္ေပါက္ေရး၊
တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရး (အိမ္ေထာင္စု၊ ေမြးစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေထာက္ခံစာ
စသျဖင့္) တိ႔က
ု ို တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားသာ ေျပာတတ္ေသာသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႔ြစြာ

ရရွိႏိုင္ေစရန္

အထူးစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

မွတ္ပံုတင္

ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မွီခိုဟု သတ္မွတ္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပး ရမည္။
(၂.၂.၂) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ား၏ အသံကို အေလးထားကာ
ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။



မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္မွ တင္းက်ပ္စြာ စီစစ္အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူမ်ားကို ျပင္းထန္
ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒါဏ္ ခ်မွတ္ ရမည္။



တပ္မေတာ္မွ

ပဋိပကၡ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ျဖစ္ပြားရာ

ျဖစ္ေစ

ေဒသရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊

အၾကမ္းဖက္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ား

မရွိေစရန္

အျခားေဒသခံ
တင္းက်ပ္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစရမည္။


တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူအေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိပါက ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူကာ
အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးေဆာင္ရြက္ ရမည္။

(၂.၂.၃) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုုအဖြဲ႔သို႔ အၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏
အသံကို အေလးထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။



တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ

မူးယစ္ေဆး၀ါး

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္

ပတ္သက္မႈ မရွိေစရန္ အထက္မွ ေအာက္ေျခထိ တင္းက်ပ္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။


တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုျဖစ္ေစ
အျခားေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မရွိေစရန္ တင္းက်ပ္
ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစရမည္။
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တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ

ျပည္သူအေပၚ

အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိပါက

ထိေရာက္ စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူကာ အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပး
ေဆာင္ရြက္ရ မည္။
(၂.၂.၄) လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သို႔အၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္
လႊတ္ေတာ္မွ တင္ျပေဆြးေႏြး ေတာင္းဆို ေပးရမည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ဥပေဒမ်ား

ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

အမ်ိဳးသမီးထုု၏ အသံကို ပါ၀င္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ မည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား၊

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ ခ်ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ေပးရမည္။


အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဌာနဖက္မွ ၀န္ထမ္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးဖြားခြင့္ (၆) လ ခံစားေနစဥ္အတြင္း ထို၀န္ထမ္း၏ ေနရာတြင္ လစာျဖင့္
မပ်က္မကြက္ အစားထိုး ခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒကို ေရးဆြ ဲျပဌာန္းေပး ရမည္။



မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ေသစာေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုင္စင္မ်ား ခ်ေပးသည့္
ဥပေဒကို ျပန္လည္ စီစစ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ကာ ပယ္ဖ်က္သည့္
ဥပေဒျပဌာန္း ေပးရမည္။

(၂.၂.၅) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔သ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုုေပါင္းကာ ကရင္နီျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး၊
အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးထံမွ စုုစည္းကာ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မွ တဆင့္အစိုးရထံသို႔ တင္ျပ
ေတာင္းဆိုရမည္။



မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ ပါတီတြင္း မူ၀ါဒမ်ား
ထုုတ္ျပန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တြန္းအားေပး လုုပ္ေဆာင္ရမည္။



ကရင္နီျပည္နယ္တြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈ ျပႆနာမ်ား
ကို ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအတြက္ အားကစား အပါအ၀င္
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အျခားအက်ိဳးရွိေစမည့္

နည္းလမ္းမ်ား၊

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

စခန္းမ်ားကို

တာ၀န္ယူ

ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။
(၂.၂.၆) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္အတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ေက်းရြာရွိအမ်ိဳးသား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းကာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိက်စြာ တင္ျပရမည္။


အစိုးရ၏

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္

ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္ျပျခင္းမ်ားကုုိ
စနစ္တက် ျပဳလုုပ္ရမည္။


ေဒသတြင္းရွိ CBO/NGOမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ျပဳလုုပ္ၿပီးမွ
လုုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုုပ္ေဆာင္ ရမည္။



ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားရာတြင္ က်ား - မ ခြျဲ ခားျခင္း
မရွိပဲ ေဒသခံမ်ားကို ဦးစားေပး ခန္႔ထား ရမည္။

(၂.၂.၇) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္(Donor)အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


အလွဴရွင္မ်ားမွ မိမိတို႔ လုုပ္ေဆာင္ေပးလိုေသာ အရာကို ေရွ႔တန္းတင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္
ေဒသ၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ဦးစားေပး စဥ္းစားရမည္။



အလွဴရွင္မ်ားမွ အစိုးရႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ အခါတြင္ ေဒသရွိ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကိုလည္း အေလးေပး ထည့္သြင္း စဥ္းစားလုုပ္ေဆာင္ ရမည္။



အလွဴရွင္မ်ားသည္

မိမိတို႔

ပံ့ပိုးေပးသည့္

အကူညီမ်ား၏

သက္ေရာက္မႈ

အက်ိဳးမ်ားကို

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ ရမည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)

Page 15

(၃)

ကရင္နီျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူ ညီမွ်ေရး
ရႈေထာင့္မွ အၾကံျပဳခ်က္
(၃.၁) စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကရင္နီျပည္နယ္မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္
အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ မ်ားကို ေပးေဆာင္ေနရ
သျဖင့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားစြာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၀ါးတားဂိတ္မ်ားတြင္ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ သြားလာေရး
ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပို၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ
ေဒသရွိ ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမွ လြန္စြာ နည္းပါးေနပါသည္။ မိမိေနရပ္သို႔
ျပန္ေရာက္လာေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တရား၀င္ အလုုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေန ပါသည္။
(၃.၂) သက္ဆိုင္ရာ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၃.၂.၁) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအစုုအဖြ႔သ
ဲ ို႔ အၾကံျပဳခ်က္


အစိုးရမွ ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ က်ား - မ ခြျဲ ခားျခင္းမရွိေသာ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖန္တီးေပးရမည္။ ဥပမာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း
မ်ား

တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ

သင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္

အလုုပ္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းဖန္တီး

ေပးထားရမည္။


စနစ္က်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား
ညွိႏိႈင္းကာ အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္၊ ႏႈန္းထားမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္။



အခြန္စနစ္တြင္ မုုဆိုးမမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား၊ ဌာေန
တိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံသည့္
စနစ္ထားရွိရမည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

လုုံၿခံဳမႈရွိေသာလုုပ္ငန္းခြင္၊

အၾကမ္းဖက္မႈ

ကင္းစင္ေသာ

လုုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရမွ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


ျခားနားသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ လုုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း
မ်ားကို ဖန္တီေပးရမည္။
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အစိုးရမွခ်ေပးေသာ ေခ်းေငြစနစ္မ်ားတြင္ က်ား - မ ခြျဲ ခားျခင္း မရွိေစရန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ
ျပင္ဆင္ရမည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသာ ေငြေခ်းခြင့္ ရွိေစရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား။



ေဒသတြင္းရွိ လယ္ယာလုုပ္ငန္းခြင္အနီးတြင္ ျပင္ပမွ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား သဲတူး၊ ေက်ာက္ထုျခင္း
ႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ေဒသခံမဟုုတ္သည့္ အလုုပ္သမားမ်ား
ေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လယ္ယာလုုပ္ငန္းခြင္ အသြားအျပန္တြင္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုုတ္ကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပး
ရမည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လိင္အေဖ်ာ္ေျဖခံ သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို
ပေပ်ာက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ကာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၃.၂.၂) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


တပ္မေတာ္မွ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစမည့္ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း

(သိ႔)ု

ထိုသ႔ေ
ို သာ

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုုိ

ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


တပ္မေတာ္မွ ေဒသႏၱရဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးကို လုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိၿပီးမွ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၃.၂.၃) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို ၾကံျပဳခ်က္


စနစ္က်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေစရန္

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား

ညွိႏိႈင္းကာ အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္၊ ႏႈန္းထားမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္။


အခြန္စနစ္တြင္ မုုဆိုးမမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး
စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ထား ရွိရမည္။
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ွ အာဏာကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို
ပ်က္စီးေစမည့္ စီးပြားလုုပ္ငန္းမ်ိဳးကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း (သိ႔)ု ထိုသို႔ေသာ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ိဳး

မျပဳလုုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္

မူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
(၃.၂.၄) စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔အ
ို ၾကံျပဳခ်က္


စနစ္က်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ညွာမႈရွိေသာ
အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ျဖစ္ေစရန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ခြေ
ဲ ၀သံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
မူ၀ါဒကို ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေရးဆြျဲ ပဌာန္းရမည္။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား
မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာ အသံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား)



ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျဖေလ်ာ့မႈရွိသည့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲ ျပဌာန္းရမည္။ (ဥပမာ
အနည္းငယ္ျဖင့္

ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

- ေခ်းေငြမ်ားကို အတိုးႏႈန္း

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

ဦးစီးလုုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းဇံု တည္ေဆာက္ေပးျခင္း စသျဖင့္)


စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပးႏိုင္မည့္
စနစ္တခုု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ျပဳလုုပ္ရမည္။ ( ဥပမာ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊
ဆိုင္ေသာဥပေဒ၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊

အလုုပ္သမားဥပေဒ၊

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္

ျပန္လည္

ခြေ
ဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခု ေပၚလာ
ေစရန္)


အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အားေပးမႈ ျပဳႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္းရမည္။

(၃.၂.၅) စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔သ႔အ
ို ၾကံျပဳခ်က္


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေဒသတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီးပြားေရးျဖစ္ အသံုးျပဳရာတြင္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ျပားမႈ အေျခအေနတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာကာ တည့္မတ္ေပး ရမည္။



ကရင္နီျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ကုုန္သြယ္ေရးအသင္း ထားရွိႏိုင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)

Page 18

(၃.၂.၆) စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔အ
ို ၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္အဆင့္

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊

ဘ႑ာသံုးစြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္၊ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ေသာ
အဖြ႔ဖ
ဲ ြ႔က
ဲ ာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

သင္တန္းကို

အေျခခံသာမက

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ ျပဳႏိုင္သည္အထိ သင္တန္းေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္။


အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ

ျပႆမ်ာမ်ား

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္

ေဒသခံ

လူငယ္

လူရြယ္မ်ားအား CBO/NGOမ်ားမွ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ကာ က်ား - မ ခြျဲ ခားျခင္း မရွိေသာ
အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။
(၃.၂.၇) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္(Donor) အစိုးရအစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို ၾကံျပဳခ်က္


အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအတြက္
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ပံ့ပိုး ေရြးခ်ယ္ရမည္။



ျပည္နယ္အတြင္းရွိ

အရင္းအျမစ္မ်ား

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အက်ိဳးရွိရွိ

ကိုယ္က်ိဳးရွာ

ဥပမာ
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္၊

အျမတ္ထုတ္မည့္

က်ား

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္
-

မ

ခြျဲ ခားျခင္းမရွိရန္

စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကို

လံုး၀

ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမျပဳရန္ အလွဴရွင္မ်ား စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထုုတ္ျပန္ ထားရမည္။
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(၄)

ကရင္နီျပည္နယ္၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ
အၾကံျပဳခ်က္
(၄.၁) လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကရင္နီျပည္နယ္ခံ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
အား စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ကို လိုက္နာေလးစားေသာ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ လိုလားလ်က္
ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလံုၿခံဳေရး
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းရာတြင္ ကူညီေပးမည့္ ရဲေမမ်ားနည္းပါး
ေနျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ယခင္က လံုၿခံဳေရးက႑ကို အေၾကာင္းျပဳကာ အသက္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုလည္း
တပ္သားစုုေဆာင္းေရးအတြက္

အတင္းအဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း၊

ေဒသခံမ်ားအား

လက္နက္မ်ားကို

သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼေခၚယူျခင္း၊ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏
လူသားလံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။
လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနပါသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
မူးယစ္ေဆးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေန
ရပါသည္။
(၄.၂) သက္ဆိုင္ရာ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၄.၂.၁) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအစုုအဖြ႔သ
ဲ ို႔ အၾကံျပဳခ်က္


အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူသားလံုၿခံဳေရးဗဟိုျပဳသည့္ နယ္ပယ္ ၇
ရပ္ ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရးလံုၿခံဳမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္လံုၿခံဳမႈ၊
လူပုဂၢိဳလ္လံုၿခံဳမႈ၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈ၊

ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈကိုပါ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

က႑စံုမွ ျဖည့္ဆည္း တည္ေဆာက္သြားရမည္။
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ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ သာမာန္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရမည္။


ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းနွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္

က႑မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ပါ၀င္မႈပိုမို

တိုးျမွင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။


ရဲတပ္ဖြ႔အ
ဲ ပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမုိခန္႔ထားေပးရမည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီး
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ ယာယီ အထူးလုုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား ျပဌာန္းကာ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ (လံုၿခံဳေရးက႑ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္
၀န္ထမ္းအိမ္ယာစီစဥ္ေပးျခင္း၊ နယ္ေ၀းအတြက္ မိသားစုုအတူ လိုက္ပါခြင့္ျပဳျခင္း စသျဖင့္)

(၄.၂.၂) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

အေလးထား

လိုက္နာမႈ ရွိရမည္။


မလိုအပ္ပါဘဲႏွင့္

လက္နက္မ်ား

ကိုင္ေဆာင္ကာ

ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္

သြားလာျခင္း၊

လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရန္၊


စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ကို
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ

ေပးရမည္။

ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေစရန္

တပ္မေတာ္မွ

ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိသူမ်ားကိုလည္း

ထိေရာက္စြာ

အဆင့္ဆင့္
အေရးယူမႈ

ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား

မျပဳလုုပ္ေစရန္ႏွင့္

ျပဳလုုပ္ပါက

ထိေရာက္စြာ

အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။


ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအနီး မလိုလားအပ္ေသာ စစ္စခန္းမ်ားကို ရုုပ္သိမ္းေပး
ရမည္။
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(၄.၂.၃) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို

အၾကံျပဳခ်က္


အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

အေလးထား

လိုက္နာမႈရွိရမည္။


မလိုအပ္ပါဘဲႏွင့္

လက္နက္မ်ား

ကိုင္ေဆာင္ကာ

ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္

သြားလာျခင္း၊

လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရန္၊ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ကို ေလးစားလိုက္နာမႈ
ရွိေစရန္ တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရမည္။ ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိသူမ်ားကိုလည္း
ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား

မျပဳလုုပ္ေစရန္ႏွင့္

ျပဳလုုပ္ပါက

ထိေရာက္စြာ

အေရးယူမႈ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။
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(၄.၂.၄) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေက်းလက္ေဒသအဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အလုိုက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား တင္ျပ
ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ
တစ္ရပ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရမည္။



တပ္မေတာ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

ေဒသခံလူထုအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

မျပဳလုုပ္ႏိုင္ေစရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းညွိေပးရမည္။


စစ္မႈထမ္းဥပေဒကို ျပဌာန္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းရမည္ဟု ျပဌာန္းျခင္း
ထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵကိုရွိမွသာ စစ္မႈထမ္းရမည္ဟု ျပဌာန္းေပးရမည္။

(၄.၂.၅) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီအစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
သည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ေဒသခံ အရပ္သားမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား တာ၀န္ယူ
ႀကီးၾကပ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။



ျပည္နယ္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီ
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။



အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ကာလတြင္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သာြ းရမည္။
(၄.၂.၆) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး CBO/NGO အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမ်ား၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး
ေကာင္စီ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ပညာေပးမ်ားအား

ေဒသတြင္းရွိ

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားလံုးသိေစရန္ ပညာေပး အစီစဥ္ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။


လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Security Sector Reform)ႏွင့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊
စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ

ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္

အရပ္သားမ်ားအျဖစ္

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

(Disarmament demobilization and reintegration) အသိပညာေပးအား အမ်ားျပည္သူ
နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ပညာေပးအစီစဥ္မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ေဒသခံ
အရပ္သားမ်ား၏

ထိခိုက္နစ္နာ

ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား

သက္ဆိုင္ရာအစုုအဖြဲ႔မ်ား

သိေစရန္

တင္ျပရမည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျမွင့္တက္လာေစရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ရမည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား ထိပါးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား
တရားမွ်တစြာ ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အစုုအဖြ႔ဲ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။

(၄.၂.၇) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအလွဴရွင္(Donor) အစိုးရအစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


အမ်ိဳးသမီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးက႑မ်ားတြင္

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

လုုိက္နာမႈ

ရွိေစရန္ အစိုးရ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အဓိကတာ၀န္ရွိသည့္ အစုုအဖြ႔အ
ဲ ားလံုးကို တိုက္တြန္း
ေပးရမည္။


ႏိုင္ငံေတာ္၏

အသံုးစားရိတ္တြင္

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ

အသံုးစားရိတ္ကို

ပိုမုိသံုးစြေ
ဲ နျခင္း

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပကာ အျခားက႑မ်ား ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း ဦးစားေပးရန္
အလွဴရွင္မ်ားမွ တြန္းအား ေပးရမည္။

(၅)

ကရင္နီျပည္နယ္၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ား - မ
တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ အၾကံျပဳခ်က္
(၅.၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ေတြ႔ႀကံဳ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကရင္နီျပည္နယ္တြင္း

က်င့္သံုးေနေသာ

ဆက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိသည့္

စိန္ေခၚမႈကို

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ

ေတြ႔ၾကံဳေနရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထိ႔အ
ု ျပင္

ဥပေဒအရ

လယ္ယာေျမ
လယ္ယာေျမ

အမည္ေပါက္ ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ အမည္ျဖင့္သာ ျပဳလုုပ္ေပးရာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာလွ်င္
အမည္ေပါက္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

လယ္ယာေျမမ်ားကို

ရွိေနျခင္းကိုလည္း

ဥပေဒမဲ့

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)

ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။

သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္

ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း

ျပည္သူလူထု

အထူးသျဖင့္
Page 24

အမ်ိဳးသမီးထုုမ်ားမွာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

မ်ားစြာ

နစ္နာမႈမ်ား

လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္

ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။
ပတ္သက္သည့္

အသိပညာ

ေက်းလက္ေဒသရွိ
နည္းပါးေနေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရသည္။
(၅.၂) သက္ဆိုင္ရာ အစုုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၅.၂.၁) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစိုးရအစုုအဖြဲ႔သ႔အ
ို ၾကံျပဳခ်က္


ေျမယာႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္

ခြေ
ဲ ၀ေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ေဒသထံုးတမ္း ဓေလ့ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဓေလ့ထံုးစံအရ
ခြျဲ ခားႏွိမ္ခ်မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။


ဥပေဒမဲ့

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား

လက္နက္ကိုင္

မျဖစ္ေပၚေစရန္တြက္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ

ညွိႏိႈင္းကာ

အစိုးရ၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ျပည္သူလူထု

အက်ိဳးစီးပြားကို

ကာကြယ္ေပးရမည္။


လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္နာေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးသည့္
အခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နစ္နာမႈမရွိရေအာင္ ေသခ်ာစီစစ္ကာ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။



လယ္ယာေျမ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ပိုမို

ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္

အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။


ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ဥပေဒမ်ားေရးဆြျဲ ခင္း၊

ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ပါ၀င္ခြင့္ေပးကာက်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရးရႈေထာင့္မွ ပါ၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။


လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ

စနစ္မ်ားကို

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ

ဥပေဒအရ

လယ္ယာေျမ

အမည္ေပါက္ ေပးေသာအခါတြင္ အမ်ိဳးသား၏အမည္ျဖင့္သာ ထုတ
ု ္ေပးသည့္စနစ္ကို ျပင္ဆင္
ရမည္။
(၅.၂.၂) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုုအဖြဲ႔သ႔ို

အၾကံျပဳခ်က္


ဥပေဒမဲ့ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား

မျဖစ္ေပၚေစရန္တြက္

အစိုးရ၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ညွိႏိႈင္းကာ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေပးရမည္။


တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆက္စပ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တရားဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းထားေသာ
ေျမယာမ်ား ကို ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)
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တပ္မေတာ္မွ ေျမယာအသံုးျပဳရာတြင္ လိုအပ္သေလာက္သာ အသံုးျပဳၿပီး အပိုေျမမ်ားကို
ျပည္သူလူထု ထံသို႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည္။ ေလ်ွာ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း မွ်တစြာ ေပးအပ္ရမည္။

(၅.၂.၃) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႕ို အၾကံျပဳခ်က္


ဥပေဒမဲ့

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား

မျဖစ္ေပၚေစရန္တြက္

အစိုးရ၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ညွိႏိႈင္းကာ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရမည္။


တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အစုုအဖြ႔မ
ဲ ွ

အာဏာကိုသံုးကာ

တရားဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္း

ထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ ရမည္။


ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
သဘာ၀

နစ္နာေၾကမ်ားကို

သယံဇာတမ်ားႏွင့္

စနစ္တက်

ပတ္သက္ၿပီး

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္

ျပည္သူလူထုမွ

ေျမယာ၊

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို

တိုင္ၾကားႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။
(၅.၂.၄) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္အစုုအဖြဲ႔သို႔အၾကံျပဳခ်က္
 ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရွိေသာ က်ား - မ တန္းတူေရးကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားေသာ လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ေပးရမည္။
 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

မူ၀ါဒမ်ား

ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

ေဒသခံ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံ ပါ၀င္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။
 ေဒသတြင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အျမတ္ထုတ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရမည္။
 ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းေပးရမည္။
(၅.၂.၅)ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံေရးပါတီအစုုအဖြဲ႔သို႔အၾကံျပဳခ်က္


ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၊
ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား
သိေစရန္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။



မိမိတို႔၏

ပါတီ၀င္မ်ား၊

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကို

ေျမယာႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အသိပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။
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(၅.၂.၆) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးCSO/NGO အစုုအဖြ႔ဲသို႔အၾကံျပဳခ်က္


ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး
ရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။



ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊
အသိပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။



သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
ပတ္သက္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

သည့္အသိပညာမ်ား၊

ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

ျပည္သူလူထုမ်ား သိေအာင္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသိေအာင္
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၏ အသံပါ၀င္ေအာင္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ ေပးရမည္။

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

အစုုအဖြ႔သ
ဲ ႔ို အၾကံျပဳခ်က္


ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္
ကာကြယ္ေရး၊ က်ား - မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရႈေထာင့္မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အလွဴရွင္မ်ားက
တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ ရမည္။



သဘာ၀သယံဇာတ ခြေ
ဲ ၀သံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်င္၀
့ တ္ရွိေသာ ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစရန္
တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာမႈရွိေအာင္ အလွဴရွင္မ်ားက
တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။
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