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ျပည္ေထာင္္ စစၿငမိး္ခ်မး္ေရးညီလာခ ံ- ၂၁ ရာ္စစပငလံ္စစ ဒစစတိယအ္ည္းအေ၀းႏး ွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၿငမိး္ခ်မး္ေရးအတြက္ က်ား - မ တနး္တူေရး မဟာမတ္ိအဖြြဲ႔ 
(AGIPP) ၏ ဂ်နဒ္ါ (က်ား -မေရးရာ) ႐ႈေထာင့္မ ွဆနး္္္ျ္ခငး္ ္ာတမး္ 

 
၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္၊ ေမလ (၂၉) ရက ္

 

နဒိါနး္ 
ေရွးဦး္ြာ ၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္ ေမလ (၂၄) ရက္မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ (၆) ရက္တိစစင္တိစစင္ က်ငး္ပျပဳလစစပ္ခြဲ့ေသာ 

ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ ဒစစတိယအၾကိမ္အ္ည္းအေ၀းႏးအား ေအာင္ျမင္္ြာ 

က်င္းပ ိစစင္ျခင္းအတြက္ မိမိတိစစ႔ AGIPP အဖြြဲ႔မွ ဂစစဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

 

ျပည္ေထာင္္စၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စပင္လံစ ဒစတိယအ္ည္းအေဝးတြင္ AGIPP ၏ မိတ္ဖက္အဖြြဲ႔ဝင္ 

မ်ားသည္ သက္ဆိစင္ရာ မိခင္အဖြြဲ႔အ္ည္းကိစယ္္ားျပဳကာ ညီလာခံတက္ေရာက္သူအေနျဖင့္ (၁) ဦး၊ 

အက်ဳိးေဆာင္အေနျဖင့္ (၁) ဦး ပါဝင္ခြင့္ရၿပီး CSO Forum မ ွေလ့လာသူအေနျဖင့္ AGIPP အဖြြဲ႔ဝင ္(၂) ဦး၊ 

ပါတီအ္စအဖြြဲ႔ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြ႔ြဲဝင္အျဖ္္ (၁) ဦး ္စ္စေပါင္း (၅) ဦးတိစ႔ ပါဝင္ခြဲ့ၾကပါသည္။ 

က်န္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြြဲ႔ဝင္မ်ားမွလည္း ေနာက္တန္းမွ ပ့ံပိစးကူညီျခင္းျဖင့္ က်ား၊မ ေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွ 

သံစးသပ္ခ်က္္ာတမ္းအား ျပဳ္စခြဲ့ၾကျခင္း ျဖ္္ပါသည္။  

 

ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ ဒစစတိယအ္ည္းအေ၀းႏးအား က်ား၊မေရးရာ ရႈေထာင့္မ ွ

သံစစးသပ္ခ်က္္ာတမ္းအား အပိစစငး္ (၃) ပိစစင္းခြြဲကာ သံစစးသပ္ထားပါသည္။ 

 

အပိစစင္း (၁) ၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစ 

  ပင္လံစစ ဒစစတိယအ္ည္းအေ၀းႏးသိစစ႔ တင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေ ြးမႈ 

  ပူးတြြဲေကာ္မတီ၏ သက္ဆိစစင္ရာ က႑အလိစက္မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား က်ား၊မ  

  ေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွသံစစးသပ္ျခင္း ွင့္ အၾကံျပဳျခင္း။ 

အပိစစင္း (၂)  ၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္၊ ေမလ ၂၅ ရက္ ွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင ္သက္ဆိစစင္ရာက႑အလိစစက္ မူ၀းႏါဒ 

  အဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား အ္စစအဖြြဲ႔မ်ား၏ ္စစေပါင္းေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားအေပၚ က်ား၊မ  

  ေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွသံစစးသပ္ျခင္း။  

  (မွတ္ခ်က ္- အ္စစအဖြြဲ႔တ္္ခစစခ်င္း္ီ၏ သီးသန္႕ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားမပါ၀းႏငပ္ါ) 



   
 

 2 

အပိစစင္း (၃)  ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ ဒစစတိယအ္ည္းအေ၀းႏးတြင္  

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀းႏင္မႈ အေျခအေန။ 

 

အပိစစင္း (၄)         ေရ ွ ႔ဆက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ  

  အ္ည္းအေ၀းႏးမ်ား၊ မူ၀းႏါဒမ်ား ွင့္ပတ္သက္ၿပီး AGIPP ၏ က်ား၊မေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ  

  အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။ 

 

အပိစစငး္ (၁) ၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္၊္ ေမလ (၂၄) ရကေ္န႔တြင ္ ျပညေ္ထာင္္ စစၿငမိး္ခ်မး္ေရး ညလီာခ ံ

(၂၁) ရာ္စစပငလ္ံစစ ဒစစတယိ အ္ညး္အေ၀းႏးသိစစ႔ တငသ္ြငး္သည့္ ျပညေ္ထာင္္ စ 

ၿငမိး္ခ်မး္ေရးေဆြးေ ြးမႈ ပးူတြြဲေကာ္မတ၏ီ သကဆ္ိစစငရ္ာ က႑အလိစက ္မဝူါဒ 

အဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွသံစစးသပျ္ခငး္ ွင့္ အၾကျံပဳျခငး္ 

 

(၁.၁)  ိစစငင္ေံရးက႑ဆိစစငရ္ာ မ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာအား က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈ႕ေထာင့္မ ွ သံစစးသပ ္

ျခငး္ ွင္ ့အၾကျံပဳျခငး္ 
 ိစစင္ငံေရးက႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအဆိစစစစျပဳလႊာတြင ္အပိစစဒ ္ (၁) မ ွ (၁၀းႏ)  ွင့္ နိဂံစစးပါရွိပါသည္။ အမတွ္္ဥ္(၃) တြင္ 

ျပည္ေထာင္္စစျမန္မာ ိစစင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္္စစမၿပိဳကြြဲေရး၊ တိစစင္းရင္းသား္ည္းလံစစးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြြဲေရး ွင့္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိစစင္ၿမြဲေရးတိစစ႔ကိစစေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ွင့္ တရားမွ်တမႈ တိစစ႔ကိစစ 

အေျခခံၿပီးဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကိစစေတြ႔ပါသည္။ သိစစ႔ပါ၍ တန္းတူညီမွ်မႈတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမႈကိစပါ 

ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားလိမ့္မည္ဟစစ ယူဆမိပါသည္။ 

 

ဖက္ဒရယ္္န္္တြင ္ အေျခခရံမည့္မူမ်ားေခါင္း္ဥ္ေအာက္ရွိ အပိစစဒ(္၆) တန္းတူေရးအဆိစစျပဳလႊာ (က) တြင္ 
တိစစင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိစစင္းသည္  ိစစင္ငံေရးအရျဖ္္ေ္၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖ္္ေ္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး 
ရွိရမည္ဟစစ ေဖာ္ျပထားရာတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရးမပါေနသည္ကိစစသံစစးသပ္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္း 
အပိစစဒ္ေနာက္ဆက္တြြဲတြင္ ဘာသာ္ကား၊ ္ာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံစစးတမ္း၊ ရိစစးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိစစ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမွင့္တင္ခြင့္ရွိရမည္ဟစစ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာ ိစစင္ငံရွ ိတိစစင္းရင္းသားမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံစစးတမ္း၊ ရိစစးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား (ဥပမာ - သမီးမိန္းကေလးကိစစ အေမြမေပးျခင္း၊ အသက္ 
(၁၈)  ွ္္ေအာက ္ သမီးမိန္းကေလးမ်ားကိစစ ငယ္္ဥ္ကပင္ေ္ာ္ီး္ြာအိမ္ေထာင္ျပဳေပးျခင္း၊ သားေယာက်ာ္း 
ေလးမေမြးပါက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳ ိစစင္ရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ္သျဖင့္) သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ားကိစစ ထိခိစစက္မႈရွေိနပါေသာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ်ွေရးကိစစ ထိခိစစက္မႈ 
မရွိေ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလထ့ံစစးတမ္း၊ ရိစစးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိစစ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမွင့္တင္ခြင့္ရွိရမည္ဟစစ 
ေဖာ္ျပပါကပိစစမိစစျပည့္္ံစစမႈရွိမည္ဟစစ အၾကံျပဳအပပ္ါသည္။  
 
အပိစစဒ(္၆) တန္းတူေရးအဆိစစျပဳလႊာ(ဆ)တြင္ တိစစင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရးဆြြဲျပဌာန္းခြင့္ ရွိေသာ 
ဖြြဲ႔္ည္းပံစစအေျခခဥံပေဒအပါအ၀းႏင္ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပညေ္ထာင္္စစဖြြဲ႔္ည္းပံစစအေျခခဥံပေဒ ွင့္ ေက်ာ္လြန္ဆန္႔က်င္ 
ေ္ျခင္းမရွေိ္ဘြဲ ေရးသားျပဌာန္းခြင့္ ရွိေ္ရမည္ဟစစ ပါရွိပါသည။္  
 
္ီေဒါေကာ္မတီ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳး္ံံစစျဖင့္ ခြြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ) ၏ ျမန္မာ ိစစ္င္ငံ၏ 
္တစစတ  ွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ပူးတြြဲအ္ီရင္ခံ္ာအေပၚအၾကံျပဳသံစစးသပ္ခ်က္မ်ား အပိစစဒ ္ (၈) တြင္ ေကာ္မတီသည္ 
၂၀းႏ၀းႏ၈ ခစစ ွ္္ ဖြြဲ႔္ည္းပံစစအေျခခံဥပေဒတြင္ ္္္မွန္ေသာ တန္းတူညီမႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာအာမခံခ်က္ေပးမႈ 
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တ္္္ံစစတ္္ရာမပါ၀းႏင္သည္ကိစစ ္ ိစစးရိမ္ပူပန္ဆြဲျဖ္္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က ္အပိစစဒ ္(၁၁) တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၄င္းတိစစ႔၏ ဘ၀းႏတ္္ေလွ်ာက္လံစးတြင္ တိစစက္ရိစစက္ျဖ္္ေ္၊ သြယ္၀းႏိစစက္၍ျဖ္္ေ္ ခြြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးမွ အကာအကြယ္ေပး ိစစင္ရန္အတြက္  ိစစင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚခြြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အဓပိၺါယ္ဖြင့္ဆိစစခ်က္ကိစစ ္ီေဒါ္ာခ်ဳပ္ပါအပိစစဒ္(၁) ွင့္အညီ ျပည့္္ံစစ္ြာ အျမန္ဆံစစး 
ထည့္သြင္းေရးဆြြဲသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသျဖင့္ တိစစင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရးဆြြဲျပဌာန္းခြင့္ 
ရွိေသာ ဖြြဲ႔္ည္းပံစစအေျခခံဥပေဒအပါအ၀းႏင္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ္ီေဒါေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳသံစစးသပ္ခ်က္မ်ားကိစစ 
ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားသင့္ပါေၾကာင္း ေလးနက္္ြာ တိစစက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
 
အပိစစဒ ္ (၁၀းႏ) ဆက္လက္ေဆြးေ ြးရမည့္ေခါင္း္ဥ္မ်ား (ခ) တြင္ ဒီမိစစကေရ္အီခြင့္အေရး၊ အေျခခ ံ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ွင့္ က်ား/ မ ဆိစစင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈကိစစ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ေလး္ား ဂစစဏ္ယ ူ
ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိစစပါသည္။ ထိစအခ်က္ကိစစ အမွန္တကယ္ ဆက္လက္ေဆြးေ ြးမႈရွိေ္ရန္ အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ ိစစင္မည့္မမူ်ားကိစစ ခ်မတွ္ေပးေ္လိစစပါေၾကာင္း AGIPP မ ွအႀကံျပဳ တိစစက္တြန္း အပ္ပါသည္။ 
 

(၁.၂) လမူႈေရးက႑ဆိစစငရ္ာမ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာအား က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွ သံစစးသပ ္

ျခငး္ ွင့္ အၾကျံပဳျခငး္ 
လူမႈေရးက႑ဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္ နိဒါန္း၊  ျပန္လညေ္နရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈ 
ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးဆိစစင္ရာကိ ၥ္ရပ္မ်ား ွင့္ နိဂံစစးအပိစစဒ္မ်ား ပါရွိပါသည္။ 
 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပနလ္ည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးဆိစစင္ရာ ကိ္ၥရပ္မ်ား အပိစစဒ္ (၁) တြင္  ဒစစကၡ 
သည္မ်ား ွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္္ြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ အေရးကိ ၥ္မ်ားအား  ိစစင္ငံတကာ္ံခ်နိ္္ံညႊနး္မ်ား ွင့္အညီ 
လူ႔အခြင့္အေရး ွင့္ လူ႔ဂစစဏသ္ိကၡာကိစစ ေလး္ားလိစစက္နာရန္မူကိစ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ 
၀းႏမ္းေျမာက ္ဂစဏ္ယူပါသည္။  
 
အပိစစဒ ္ (၃)တြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိခိစစက္ခံ္ားရသူမ်ားအျဖ္္သာ ရႈျမင္သံစစးသပ္ထားသည္ကိစစ ေတြ႔ရွိရပါ 
သည္။  ကမာၻ႔ကစစလသမဂၢ၏  ျပည္တြင္းေနရပ္္ြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနရမႈဆိစစင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခမံူမ်ား  
(Guiding Principles On Internal Displacement, United Nations) တြင္ပါရွေိသာ အေျခခံမ ူ (၂၈)အရ 
ျပည္တြင္းေနရပ္္ြန္႔ခြာေရႊ႔ေျပာငး္ေနရသူမ်ားအား ယင္းတိစစ႔၏ ဌာေနျပနျ္ခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း 
 ွင့္ ျပန္လည္၀းႏင္ဆံ့ေပါင္း္ည္းေပးျခင္းတိစစ႔အတြက္ အ္ီအ္ဥမ္်ားေရးဆြြဲျခင္း ွင့္ ္ီမံခန္႔ခြြဲျခင္းတိစစ႔တြင္ ၎တိစစ႔ 
ကိစစယ္တိစစင္ အျပည့္အ၀းႏပူးေပါငး္ပါ၀းႏင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမႈ ေသခ်ာေ္ရန္အတြက္ အထူးအားထစစတ္မႈမ်ားကိစစ 
ျပဳလစစပ္ရမည္ဟစစပါရွိသည္ ွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိခိစစက္ခံ္ားေနရသည့္ သူမ်ားအျဖ္္သာ ႐ႈျမင္ျခင္း 
ထက ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိစစင္ရာကိ ၥ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ္ြမ္းေဆာင္ ိစစင္ရည္ ွင့္ ပါ၀းႏင္္မီံခန္႔ခြြဲမႈကိစအား အေလးေပးသည့္ရႈျမင္မႈကိစစလည္း ထည့္သြင္း္ဥ္း္ား 
သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 
 
အပိစစဒ ္ (၄) မူးယ္္ေဆး၀းႏါးဆိစစင္ရာ ကိ္ၥရပ္မ်ားကိစစ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာ၊  ိစစင္ငံေရးျပႆနာအျဖ္္ရႈျမင္၍ 
ထိေရာက္္ြာ တားဆီးကာကြယ္တိစစက္ဖ်က္ ိစစင္ေရးအမ်ိဳးသားတာ၀းႏန္တ္္ရပ္အျဖ္္ ္ီမံခ်ကခ္်မွတ္ ေဆာင ္
ရြက္ရန္ဟစ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   
 
ကမၻာ့ကစစလသမဂၢ လစစံၿခံဳေရးေကာ္္ီ၏ဆံစစးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၁၃၂၅)  ွင့္ (၁၈၂၀းႏ) တိစစ႔တြင္လည္း ပဋိပကၡ 
ျဖ္္ပြား္ဥ္ ွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ကာလမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ထိေရာက္္ြာ 
တားဆီးကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလစစပ္ေပး ိစစင္ရန ္တိစစက္တြန္းထားသည္ ွင့္အညီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ 
တြင္ ေတြ႔ႀကံဳ ိစစင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ိဳ း္ံစစျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး 
ျပႆနာတ္္ရပ္ကြဲ႔သိစစ႔ ႐ႈျမငၿ္ပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈအား တားဆီးကာကြယ္၊ ေလ်ာ့ခ် ိစစင္ေရး 
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ကိစလည္း အမ်ိဳးသားေရးတာ၀းႏန္တ္္ရပ္အျဖ္္ ္ီမံခ်က္ခ်မတွ္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀းႏါဒကိစစလညး္ ထည့္သြင္း 
ေဆြးေ ြးပါရန ္ေလးနက္္ြာတိစစက္တြန္းအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။   
 

(၁.၃) ္းီပြားေရးက႑ဆိစစငရ္ာမ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာအား က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွ သံစစးသပ ္
ျခငး္ ွင့္ အၾကျံပဳျခငး္  
္ီးပြားေရးက႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင ္ နိဒါန္း၊ ဖယ္ဒရယ္္န္္ဆိစစင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အဆိစစျပဳခ်က၊္ 
ေဒသ ၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိစစင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ နိဂံစစးခ်ဳပ ္တိစ႔ပါ၀းႏင္ပါသည္။  
 
္ီးပြားေရးက႑ဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွေရး ွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း 
္ဥ္း္ားထားေသာ မူ၀းႏါဒမ်ားမပါရွိသည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
 
ဖယ္ဒရယ္္န္္ဆိစစင္ရာ အေျခခမံူမ်ား အဆိစစျပဳခ်က္၊ အပိစစဒ ္ (၁) ေ္်းကြက္္ီးပြား္န္္ကိစစ ပီျပင္္ ြာ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး အပိစစဒ္ခြြဲ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မူ၀းႏါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတိစစ႔ ွင့္အညီ ပစစဂၢလိကက႑ကိစစ ျမွင့္တင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားတြင္  က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစစလည္း ထည့္သြင္း 
 ိစစင္မည္ဆိစစပါက ေရရွည္တညတ္ံ့ေသာဖြံၿဖိဳးတိစစးတက္ေရးအတြက္ ပိစစမိစစအေထာက္အကူျပဳ ိစစင္မည္ ျဖ္္ပါသည္။ 
Sustainable Development Goal ေရရွည္တည္တံ့ခိစစင္ၿမြဲေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိစစင္ အမွတ္(၅)တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ္ီးပြားေရးအရင္းျမ္္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီေ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲမႈမ်ားျပဳလစစပျ္ခင္း မူ၀းႏါဒမ်ားခ်မွတ ္
ေပးျခင္းသည္  ိစစင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္တည္တံ့ခစစိင္ၿမြဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအားအေထာက္အကူျပဳသည္ဟစစ ပါရွိသည့္ 
အတြက ္အပိစစဒ္ခြြဲ(ခ)တြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစစလည္း ထည့္သြင္းသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံဳျပဳ တိစစက္တြန္း 
အပ္ပါသည္။ 
 
အပိစစဒ ္(၂) ္ီးပြားေရးလက္၀းႏါးႀကီးအစစပ္မႈမ်ား မျဖ္္ေပၚေ္ေရးတာဆီးကာကြယ္ရန္ဟူေသာအပိစစဒ္တြင္ လက္ဝါး 
ႀကီးအစစပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ္ီးပြားေရးလစစပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳး္ံစစျဖင့္ 
ေခါင္းပံစစျဖတ္၊ အျမတ္ထစတ္မႈမ်ားကိစစ တားဆီးကာကြယ္ေပးသည့္မူ၀းႏါဒမ်ားကိစစလည္း ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားရန္ 
လိစစအပ္ေၾကာင္း က်ား၊ မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ အၾကံျပဳတိစစက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
 
အပိစဒ ္ (၆)  ိစစင္ငံေတာ္၏ေရတိစစ၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္ ္ီးပြားေရး္ီမံကန္းမ်ားကိစစ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀းႏန္ယူမႈ၊ 
တာ၀းႏန္ခံမႈရွိ္ြာျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ိစစင္ရန္ဟူ၍သာ ေယဘစယ်သေဘာအေနျဖင့္ပါရွိၿပီး ထိစစသိစစ႔ျပဳလစစပ္ရာတြင ္ 
ျပည္သူလူထစစ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံ ွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိစစ 
ေလး္ားမႈရွိရန ္မ၀ူးႏါဒမ်ားကိစစပါ ထပ္မံျဖည့္္ြက္ရန္ လိစအပ္ေၾကာင္း သံစစးသပ္ကာအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 
 
ေဒသ ၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိစစင္ရာအေျခခံမူမ်ား၏ အပိစစဒ ္ (၁) ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ္ီမံကိန္းမ်ားေရးဆြြဲရန္ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။ 
ထိစစ္ီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြြဲရာတြင္ က်ား၊မ လိစစအပ္ခ်က ္ဆန္း္္္မႈ္ ္္တမ္းမ်ား (Gender Need Assessment) 
မျဖ္္မေနလစစပ္ေဆာငရ္မည့္ မူ၀းႏါဒကိစစ ထည့္သြင္းဖိစစ႔လိစစအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 
 
အပိစစဒ ္ (၂) ျပည္တြင္း ွင့္  ိစစင္ငံတကာ ရင္း ွီးျမွပ္ ံွမႈလစစပ္ငန္းမ်ား ၀းႏင္ေရာက္လာေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား 
 ငွ့္အညီ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည့္ ဆြြဲေဆာင္မႈအ္ီအ္ဥမ္်ားခ်မွတ္ရန္ဟစစ ပါရွိပါသည္။ ထိစစအ္ီအ္ဥ္မ်ားတြင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳး္ံစစျဖင့္ ေခါင္းပံစစျဖတ္အျမတ္ထစစတ္မႈမ်ားကိစစ တားဆီးကာကြယ္ေပးသည့္ မူ၀းႏါဒမ်ား 
ကိစစလည္း ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားရန္ ွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံစစၿခံဳ္ိတ္ခ်ရေသာ လစစပ္ငန္းခြင္မ်ား ျဖ္္လာ 
ေ္ေရးအတြက္ မူ၀းႏါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစစလည္း မရွိမျဖ္္ ထည့္သြင္းရန္လိစစအပ္ေၾကာင္း တိစစက္တြန္း 
အၾကံျပဳအပပ္ါသည္။ 
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(၁.၄) လံစစၿခံဳ ေရးက႑ဆိစစငရ္ာမ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာအား က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွ သံစစးသပ ္

ျခငး္ ွင့္ အၾကျံပဳျခငး္ 
လံစစၿခံဳေရးက႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအၾကံျပဳလႊာတြင ္အပိစစဒ(္၄)ပိစစဒ ္ ပါရွိၿပီး  ိစစင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိစစင္ရာ ကိ္ၥရပ ္

မ်ား ေခါင္း္ဥ္ ွင့္ (က) အမ်ိဳးသားအက်ိဳး္ီးပြား (ခ) အမ်ိဳးသားေရးရည္မွန္းခ်က္ (ဂ) အမ်ိဳးသားေရးမူ၀းႏါဒ (ဃ) 

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမူ၀းႏါဒ (င) အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမဟာဗ််ဴဟာ ္သည့္ေခါင္း္ဥ္ (၅)ခစစပါ၀းႏင ္ပါသည္။ 

ယခစစညီလာခံတြင္ ”တ္္ခစစတည္းေသာတပ္မေတာ္ထားရွိေရး မ၀ူးႏါဒ” အား ေဆြးေ ြးသြားမည္ဟစစသာ ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ လံစစၿခံဳေရးက႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအၾကံျပဳလႊာတြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အေရးကိ ၥ္ 

မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း လံစစး၀းႏမရွိပါ။ 

 

သိစစ႔ပါ၍ ေနာင္တြင္ေဆြးေ ြးမည့္ လံစစၿခံဳေရးက႑ဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိစစငရ္ာ္ံ ႈန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 

အေရး္ံ ႈန္းမ်ား ွင့္ အမ်ိဳးသမးီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ွင့္လံစစၿခံဳေရးဆိစစင္ရာ ကမၻာ့ကစစလသမဂၢ၏ လံစစၿခံဳေရးဆိစစင္ရာ 

ဆံစစးျဖတ္ခ်က္အမွတ္မ်ားအား ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေဆြးေ ြးပါရန္ အေလးအနက္ အၾကံျပဳအပပ္ါသည္။ 

 

(၁.၅) ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏပတ၀္းႏနး္က်ငက္႑ဆိစစငရ္ာ မ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာအား က်ား၊မ 

ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွသံစစးသပျ္ခငး္ ွင့္ အၾကျံပဳျခငး္ 
ေျမယာသယံဇာတ ွင့္ သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်င္က႑ဆိစစင္ရာမ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္ နိဒါန္း၊ ဖက္ဒရယ္္န္္ကိစ 

အေျခခံေသာ ေျမယာမူ၀းႏါဒ၏ အေျခခံမ(ူ၆)ရပ္၊ (က) ပိစစင္ဆိစစင္ခြင့္၊ (ခ) ္ီမံခန္႔ခြြဲခြင့္၊ (ဂ) အကာအကြယ္ျပဳေရး 

ဆိစစင္ရာ အ္ီအမံမ်ား ွင့္ နိဂံစစး တိစစ႔ပါရွိပါသည္။ 

 

ဖက္ဒရယ္္န္္ကိစစအေျခခံေသာ ေျမယာမူ၀းႏါဒ၏အေျခခံမူ (၆) ခ်က္၏ အမွတ္္ဥ ္ (၄) ေျမယာမူ၀းႏါဒေရးဆြြဲ 

ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး္ံ ႈန္းမ်ား၊  ိစစင္ငံတကာ္ံ ႈန္းမ်ား၊ ဒီမိစစကေရ္ီ ွင့္ ဖက္ဒရယ္္ံ ႈန္းမ်ားကိစစ ထည့္သြင္း 

ေရးဆြြဲရန္ ဟူေသာအခ်က္ပါရွသိည့္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစစ ေလး္ားလိစစက္နာမႈရွိၿပီး က်ား၊မ တန္းတူ 

ညီမွ်မႈရွိေသာ ္ံ ႈန္းမ်ား ွင့္ ျပည့္၀းႏသည့္ ေျမယာမူ၀းႏါဒကိစစ ေရးဆြြဲခ်မွတ္ ိစစင္လိမ့္မည္ဟစစ မိမိတိစစ႔ မဟာမိတ္အဖြြဲ႔မွ 

ယံစစၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

 

အမွတ္္ဥ ္ (၅) ေျမယာကိ္ၥရပ္မ်ား ွင့္ ္ပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀းႏါဒမ်ားျဖ္္ေ္ရန ္

ဆိစစေသာ အေျခခံမႈကိစစရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္တြင္ သက္ဆိစစင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိစစ ျပည္သူ 

လူထစစအား သိရွိေအာငရ္ွင္းလင္းတင္ျပေပးရမည္ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။ ထစစိသိစစ႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိစစ 

မွ်ေ၀းႏသည့္္န္္တြင ္ တိစစင္းရင္းသားေဒသရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား အတန္းပညာနည္းပါးသူ ွင့္ ္ာမတတ္သ ူ

ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားထံ အေရာက္ပိစစ႔ ိစစင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအလြယ္တကူနားလည္ သေဘာေပါက္ 

ေ္ ိစစင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိစစ အသံစစးျပဳရမည့္မူ ွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ-  တစစိင္းရင္းသား ဘာသာ္ကား၊ 

ရိစစးရွင္းေသာ အခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ရႈပ္ေထြးပါက ရစစပ္ပံစစမ်ားျဖင့္အလြယ္တကူနားလည္ေအာင္ေဖာ္ျပျခင္း 

္သျဖင့္)  ကိစစပါ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။  

 

အမွတ္္ဥ ္ (၆) လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖဳိးတိစစးတက္လာေ္ရန္အတြက္ မူ၀းႏါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္

ေဒသခံမ်ား၏လိစစလားခ်က္မ်ားကိစစ ဦး္ားေပး၍  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဓိကလိစစအပ္ခ်က္မ်ားကိစစ 

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိစစ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းအား အသိမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိစစပါသည္။ 
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ပိစစမိစစျပည့္္ံစစမႈရွိေ္ရန္ အမွတ္္ဥ္ (၆) တြင္ ေဒသခံအမ်ိဳ းသမီး ွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိစစလားခ်က္၊  အမ်ိဳးသမီး  ွင့္ 

အမ်ိဳးသား ေတာင္သူလယ္သမားဟူ၍ ထပ္မံျဖည့္္ြက္ေပး ိစစင္ပါက က်ား၊မ ေရးရာကိစစ အေလးေပးေသာ 

အေျခခံမ၀ူးႏါဒဟစစ သတ္မွတ္ ိစစင္ပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိစစေသာ္ ရပ္ရြာဖြံံၿဖိဳ းေရးကိ္ၥရပ္ျဖ္ေ္္ လယ္ယာ 

က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိ ၥ္ရပ္မ်ားကိစစျဖ္္ေ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိစစေတာင္းခံရာတြင ္ ရိစစးရာဓေလ့ ထံစစးတမ္းအ္ဥ္လာ 

အရ အမ်ိဳးသားမ်ားကိစစသာ ဦးတည္ေဆြးေ ြးေလ့ရွိၾကသည္။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာ ိစစင္ငံတြင္ ေတာင္သူ 

လယ္သမားဟစဆိစစလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖ္္ၾကသည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားေသအ္ြြဲမ်ားအား 

ေျဖေဖ်ာက္ေပးမွသာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေပးမႈ ွင့္ 

တန္းတူအခြင့္အေရးရမႈတိစစ႔ကိစစ လစစပ္ေဆာင္ေပးလာ ိစစင္မည့္ျဖ္ပ္ါသည္။ 

 

၇။ (က) ပိစစင္ဆိစစင္ခြင့္ 

(က-၁)  ိစစင္ငံသားတိစစင္းသည္ ေျမယာဥပေဒ ွင့္အညီ ေျမယာပိစစင္ဆိစစင္ခြင့္ ွင့္ ္ီမံခန္႔ခြြဲပိစစငခ္ြင့္ ရွိသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈရွိရမည။္  

 

(ခ) ္ီမံခန္႔ခြြဲခြင့္ 

(ခ-၁) ေျမယာပိစစင္ဆိစစင္ျခင္းဆိစစင္ရာ ္ီမံခန္႔ခြြဲမႈျပဳရာတြင ္အမ်ိဳးသမီး ွင့္ အမ်ိဳးသား အခြင့္အေရး တန္းတူညီမ်ွမႈ 

ရွိေ္ရန ္ ဟစစေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ လြန္္ြာအားရ၀းႏမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ထစစိအခ်က္အား ဆက္လက္ 

ေဆြးေ ြးရာတြင္ အမွန္တကယ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ လစစပ္ေဆာင္ ိစစင္ရန္အတြက္ မူမ်ား ေသခ်ာ္ြာ ခ်မွတ္ေပး 

သင့္ေၾကာင္း တိစစက္တြန္းလိစစပါသည္။ 

 

(၁.၆) သကဆ္ိစစငရ္ာ က႑အလိစက ္ မ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား က်ား၊ မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွ

သံစစးသပျ္ခငး္ ွင့္အၾကျံပဳျခငး္အ ွ္ခ္်ဳပ ္
အခ်ဳပ္အားျဖင့္သံစစးသပ္ရပါလွ်င္ က်ား၊မေရးရာရႈေထာင့္ကိစစ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားထားျခင္းရွိေသာ မူ၀းႏါဒ 

အဆိစစျပဳလႊာမွာ ေျမယာ၊ သယံဇာတ ွင့္ သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်ငက္႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာျဖ္္ၿပီး လူမႈေရး 

က႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစစ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားထားျခင္းရွိေသာ္လည္း 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႐ႈျမင္ပံစစသည္ ဒစစကၡသည္၊ ထိခိစစက္ခံ္ားလြယ္သူမ်ားအျဖ္္သာ ႐ႈျမငျ္ခင္းမဟစစတ္ပြဲ လူမႈေရး 

ဆိစစင္ရာအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀းႏင္ကာ ေကာင္းက်ိဳးျပဳဆံစစးျဖတ္ ိစစင္ေသာ ္ြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ားအျဖ္ ္႐ႈျမင ္

မည္ဆိစပါက ပိစစမိစစျပည့္္ံစစေသာ မူ၀းႏါဒမ်ားကိစစ အဆိစစျပဳ ိစစင္မည္ ျဖ္္ပါသည္။ 

 

 ိစစင္ငံေရးက႑ဆိစစင္ရာမ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈကိစစ ထိခိစစက္မႈမရွိေ္ 

သည့္ ဓေလ့ထံစစးတမ္းမ်ားကိစစသာ ထိန္းသိမ္းေ္ာင့္ေရွာက္ရန္ဆိစစသည့္အခ်က္ကိစစ မျဖ္္မေန ထည့္သြင္း္ဥ္း္ား 

ရန္လိစစအပ္ေနၿပီး က်ား၊မတန္းတူညီမ်ွမႈဆိစစင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိစစ အမွန္တကယ္ ဆက္လက္ေဆြးေ ြးမႈ 

ျပဳ ိစစင္ေ္ရန ္တြန္းအားေပးရန္လိစစအပ္ပါသည္။ 

 

္ီးပြားေရးက႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာ ွင့္ လံစစၿခံဳေရးက႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားတြင္မူ က်ား၊မ 

ေရးရာရႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားထားျခင္းမရွိသည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
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ေနာင္လာမည့္ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားကိစစ ျပဳ္စစရာတြင ္ က်ား၊မေရးရာရႈေထာင့္မွထည့္သြင္း္ဥ္း္ား ိစစင္ပါက 

 ိစစင္ငံေတာ္အတြက္ ပိစစမိစစေကာငး္မြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစစေလး္ားလိစစက္နာၿပီး  ိစစင္ငံတကာ္ံ ႈန္းမ်ား ွင့္ 

ကိစစက္ညီသည့္ မူ၀းႏါဒမ်ားကိစစ အဆိစစျပဳ ိစစင္မည္ျဖ္္ပါသည္။ သိစစ႔ပါ၍ ေနာင္တြင ္မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားကိစစ ျပင္ဆင ္

ရာတြင္ က်ား၊မေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ွင့္ ေဆြးေ ြးတိစစင္ပင္ကာ က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္း 

ေရးဆြြဲပါရန္ ေလးနက္္ြာတိစစက္တြန္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။  

 

အပိစစငး္ (၂) ၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္၊္ ေမလ ၂၅ ရက္ ွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင ္သက္ဆိစင္

  ရာက႑အလိစစက္ မ၀ူးႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား အ္စအဖြြဲ႔မ်ား၏  

  ္စစေပါငး္ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားအေပၚ က်ား၊မ ေရးရာ ရႈေထာင့္မ ွ

  သံစစးသပျ္ခငး္။ (မတ္ွခ်က္ - အ္စစအဖြြဲ႔တ္ခ္စစခ်ငး္္၏ီ သီးသန္႔  

  ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ား မပါ၀းႏငပ္ါ။) 

 
ဤအပိစစင္းတြင္ သက္ဆိစစင္ရာက႑အလိစစက္ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား အ္စစအဖြြဲ႔မ်ားမွ္စစေပါင္းကာ ေဆြးေ ြး 

ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ ေလလ့ာသူမ်ားထံမွ မွတ္တမ္းမ်ားအရ က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွသံစစးသပ္ထားျခင္း 

ျဖ္္ၿပီး မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားအား အ္စစအဖြြဲ႔တ္္ခစစခ်င္း္ီမ ွ သီးသန္႔ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားအား သံစစးသပ္ထားျခင္း 

မရွိပါ။  

 

(၂.၁)  ိစစငင္ေံရးက႑  
 ိစစ္င္ငံေရးက႑တြင ္ ဖက္ဒရယ္္န္္တြင ္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား ွင့္ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာပါအျခားမမူ်ား ျဖ္္ေသာ 

တန္းတူေရး၊ ကိစစယ္ပိစစင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္္စစမူ (ဖြြဲ႔္ည္းမႈ ွင့္ အာဏာခြြဲေ၀းႏမႈ) မ်ားကိစစသာ အဓိက 

ေဆြးေ ြးၾကၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေ ြးမည့္ေခါင္း္ဥ္မ်ားတြင္ပါေသာ (ခ) ဒီမိစစကေရ္ီအခြင့္အေရး၊ အေျခခ ံ

လူ႔အခြင့္အေရး ွင့္ က်ား/ မ ဆိစစင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈအား ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးျခင္းမရွိပါ။ 

 

 ိစစင္ငံေရးက႑ေဆြးေ ြးသူမ်ား၏ ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး ွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးသြားျခင္းမရွိသည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သိစစ႔ပါ၍  ိစစင္ငံေရး 

ေဆြးေ ြးပြြဲ ွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖ္္္ ဥ္တြင္ပါ၀းႏင္ေနၾကေသာ အလႊာအသီးသီး၊ အ္စစအဖြြဲ႔အသီးသီးမွ သူမ်ားအား 

 ိစစ္င္ငံေရးက႑တြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ိစစင္ငံေရးအခြင့္အေရးတိစစ႔အား ပိစစမိစစ 

အကၽြမ္း၀းႏင္မႈရွိလာေ္ရန္ မ်ား္ြာလစစပ္ေဆာင္ရန္လစစိအပ္ေၾကာင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 

(၂.၂) လမူႈေရးက႑ 
လူမႈေရးက႑တြင္အ္စစအဖြြဲ႔အသီးသီးမွ ပါ၀းႏင္ေဆြးေ ြးသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ထိခိစစက္ခံ္ားရမႈမ်ား၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀းႏင္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ွင့္ အခြင့္အေရး ွင့္ 

အျပည္ျပည္ဆိစစင္ရာ္ံ ႈန္းမ်ားအေၾကာင္းကိစစ မီးေမာင္းထိစစးကာ ေဆြးေ ြးသြားၾကေၾကာင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကိစစ တက္ၾကြ္ြာျဖင့္အေလးေပးေဆြးေ ြးသြားသူမ်ားမွာ အ္စစအဖြြဲ႔အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီး 

အမ်ား္စစ ျဖ္ၾ္ကေၾကာင္းကိစစလည္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
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ျပန္လည္ေနရာထားခ်ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိစင္ရာကိ ၥ္ရပ္မ်ားေခါင္း္ဥ္ေအာက္ရွိ 
အေျခခံမ ူ (၁) ကိစ  အမ်ိဳးသားကိစယ္္ားလွယ္တ္္ဦးမွ ေဆြးေ ြးရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ွင့္ကေလးမ်ား 
လူကစန္ကူးခံရမႈ ွင့္ ထိိခိစက္ခံ္ားရမႈအေျခအေနမ်ားကိစ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ိစင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ္ံခ်ိိန ္
္ံ ႈန္းမ်ားကိစ ေလး္ားရန္ လိစအပ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား ွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖ္္သည့္ 
အတြက ္ အေျခခမံူတြင ္ ‘တည္ဆြဲဥပေဒအရ’ ဟူေသာ ္ကားရပ္ကိစ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေပးပါရန္ဟစ 
တင္ျပေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳ းသမီးအေရးကိစ အဆိစျပဳတင္ျပသည္ဟစ ႐ႈျမင္ရေသာ္လည္း တဘက္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးအေရးကိစ ထည့္သြင္းတင္ျပရင္း အမွန္တကယ္ ထပ္မံျဖည့္္ြက္လိစသည္မွာ ‘တည္ဆြဲဥပေဒအရ’ 
ဟူေသာ ္ကားရပ္ကိစ ပိစမိစေဇာငး္ေပးလိစသည္ဟစ သံစးသပ္ရပါသည္။  
 

ညီလာခံတက္ေရာက္သူ အမ်ိဳးသမီးတ္္ဦးမွလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀းႏင္မႈကိစစ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေ္လိစစ 

ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးခြဲ့ပါသည္။ 

 

အေျခခံမ(ူ၃) သက္ႀကီးရြယ္အိစမ်ား၊ မသန္္ြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိစ လူမ်ဳိးေရး၊ 
ဘာသာေရး၊ ဆင္းရြဲ ခ်မ္းသာ ္သည္ျဖင့္ ခြြဲျခားမႈမရွိဘြဲ ထိေရာက္္ြာ ကာကြယ္ေ္ာင့္ေရွာက္ရန္ ွင့္ လူမႈ႔ 
ဘဝမ်ားကိစ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္တြင္မ ူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကိစစ အမ်ားဆံစစး ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးသြားၿပီး 
တင္ျပေဆြးေ ြးသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာျဖ္္ၾကသည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေဆြးေ ြးခ်က္မ်ားမွာ  
 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကိစစ က််ဴးလြန္သူမ်ားကိစစ ထိေရာက္္ြာျပ္ဒ္ဏ္ေပးရန္။ 
 ကစစိယ္၀းႏန္ေဆာင္ ွင့္ မိခင္မ်ားကိစစပါထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳး္ံစစျဖင့္ ခြြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္္ာခ်ဳပ္ (္ီေဒါ္ာခ်ဳပ)္ 

 ွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြြဲျခားမႈမရွိဘြဲထိေရာက္္ြာကာကြယ္ေ္ာင့္ေရွာက္ရန္။ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးဥပေဒမၾူကမ္းအား ဥပေဒအျဖ္ ္

ေပၚထြက္လာေရး။ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင ္ သီးျခားလိစစအပ္ခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀းႏင္မႈကိစစ အေလးေပး 

ေဆာင္ရြက္ေရး။ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးသည္ ေလး္ားခံရမႈမရွိေနျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံစစေလာက္ 

ေသာ ကာကြယ္မႈမရွိေနျခင္းတိစစ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရးအား သီးသန္႔ထည့္ေပးရန္လိစစအပ္ေၾကာင္း 
ေဆြးေ ြးၾကပါသည္။ 

 
အေျခခံမ ူ (၄) မူူးယ္္ေဆးဝါးဆိစင္ရာ ကိ္ၥရပ္မ်ားကိစ အမ်ဳိးသားျပႆနာ၊  ိစ္င္ငံေရးျပႆနာအျဖ္္ ႐ႈျမင္၍ 
ထိေရာက္္ြာ တားဆီးကာကြယ္တိစက္ဖ်က္ေရး၊ အမ်ဳိးသားတာဝန္အျဖ္္ ္ီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေရး 
ဟူေသာအခ်က္ကိစစ ေဆြးေ ြးရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မူးယ္္ေဆး၀းႏါးျပႆနာေၾကာင့္ ထိခိစစက္ 
ခံ္ ားရမႈမ်ား၊ မူးယ္္ေဆးေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြြဲဆိစစးက်ိဳးမ်ားကိစစ ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးသြားေၾကာင္း သံစစးသပ္ 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
 
လူမႈေရးက႑အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ွင့္သက္ဆိစစင္ေသာက႑အျဖ္္ က်ား၊မ တရားေသအ္ြြဲျဖင့္ ရႈျမင္ပံစစမ်ား 
ကိစစလည္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးအား လူသားထစစတ္္ရပ္လံစစး၏အေရးဟစစ ရႈျမင္ရမည့္ 
အ္ား အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏အေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ွင့္သာလွ်င္သက္ဆိစစင္သည္ဟူေသာ ရႈျမင္မႈမ်ားကိစစ 
လည္း ေျပာင္းလြဲေပးရန္ လိစစအပ္ေၾကာင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
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(၂.၃) ္းီပြားေရးက႑ 
္ီးပြားေရးက႑ဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္အျပင ္
္ီးပြားေရးက႑တြင္ ပါ၀းႏင္ေဆြးေ ြးၾကေသာ အ္စစအဖြြဲ႔အသီးသီးမွ ေဆြးေ ြးသူမ်ားသည္လည္း မူ၀းႏါဒမ်ား 
ကိစစသာ ဦးတည္ေဆြးေ ြးၾကၿပီး က်ား၊မ ေရးရာ ွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရးမ်ားကိစစ ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးသြားျခင္း 
လံစစး၀းႏမရွိသည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
 
သိစစ႔ပါ၍ အမ်ိဳးသမီး ွင့္ ္ီးပြားေရးက႑၊ ္ီးပြားေရးက႑ဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိခိစစက္ 
န္္နာမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ္ီးပြားေရးတြင္ ပါ၀းႏင ိ္စစင္မႈ၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ွင့္ ္ီးပြားေရးဆိစစင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ားအေၾကာင္း ပိစစမိစစနားလည္သိရွိလာေ္ရန္ ွင့္ ္ီးပြားေရးက႑တြင္လည္း က်ား၊မ ေရးရာရႈေထာင့္မွ 
ထည့္သြင္းေဆြးေ ြးမႈရွိလာေ္ရန္ လစစပ္ေဆာင္ရန္လိစစအပေ္ၾကာငး္ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
 

(၂.၄) လံစစၿခံဳ ေရးက႑  
လံစစၿခံဳေရးက႑တြင ္ တ္္ခစစတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရး ွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူသေဘာေဆာင္သည့္ 
ကိ္ၥရပ္မ်ား ွင့္ တပ္ပိစစင္းဆိစစင္ရာ ဖြြဲ႔္ည္းပံစစ ွင့္ တ္္ ိစစင္ငံလံစစးဆိစစင္ရာ အျခားက႑မ်ား ွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိစစသာ 
အေလးေပးေဆြးေ ြးခြဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ွင့္ ဆိစစင္သည့္ 
ကိ္ၥရပ္မ်ားကိစစ ထည့္သြင္းေဆြးေ ြး ိစစင္ျခင္းမရွိဟစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
 
သိစစ႔ေသာ္လည္း လံစစၿခံဳေရးက႑တြင္ အ္စစအဖြြဲ႔အသီးသီးမွ တက္ေရာက္သူ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀းႏငမ္ႈ ႈန္းမွာ (၁၁%) 
ျဖ္္ၿပီး လံစစၿခံဳေရးက႑မ်ားအားေဆြးေ ြးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးအားလံစစးအနက္ (၄၆%) သည္ တ္္ဦးလွ်င္ (၄) 
ႀကိမ္ထက္မနည္း အခ်က္အလက္မ်ားကိစစထိမိ္ြာ ေဆြးေ ြးတင္ျပ ိစစင္သည္ကိစစ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
 
သိစစ႔ပါ၍ က်ား၊မ တရားေသ္ံ ႈန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လံစစၿခံဳေရးက႑ ွင့္ မသက္ဆိစစင္ဟူေသာ ေရွး႐ိစး 
အ္ဥ္အလာအား ေက်ာ္လြန္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံစစၿခံဳေရးက႑တြင္ ထိေရာက္္ြာ ပါ၀းႏငေ္ဆြးေ ြး 
 ိစစင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ေဆြးေ ြးပြြဲတ္္ရက္ခြြဲကာလအတြင္း အမ်ိဳးသား (၆၅%)  ွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး (၅၄%) တိစစ႔သည္ ပါ၀းႏင္ေဆြးေ ြးျခင္းမျပဳခြဲ့ၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကိစစယ္္ားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတိစစ႔၏ 
ကိစယ္္ားျပဳမႈတာ၀းႏန္ကိစစ အမ်ိဳးသားကိစစယ္္ားလွယ္မ်ားထက္ပင္ ပိစမိစစထိေရာက္္ြာ အသံစစးခ် ိစစင္ခြဲ့သည္ကိစစ 
သံစစးသပ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 
(၂.၅) ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏပတ၀္းႏနး္က်ငက္႑ 
ေျမယာ ွင့္ သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်င္က႑ဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာတြင္ က်ား၊မတန္းတူညီမ်ွေရး၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏အခြင့္အေရး ွင့္ ပါ၀းႏင္ဆံစစးျဖတ္ခြင့္ဆိစစင္ရာအခ်က္မ်ား ပါရွိၿပီးျဖ္္ပါသည္။ ထိစစအခ်က္မ်ားကိစစ အ္စစအဖြြဲ႔ 
အသီးသီးရွိ အမ်ိဳ းသားမ်ား ွင့္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားက သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေပးၾက 
သည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
 
ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်င္က႑တြင္ ယခစစထက္ပိစစ၍ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈအေရးကိစစ ထည့္သြင္း 

္ဥ္း္ား ိစစင္ေ္ရန္ ္ဥ္ဆက္မျပတ္တိစစက္တြန္းအားေပးရန္ လိစအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
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အပိစစငး္ (၃) ျပည္ေထာင္္ စစၿငမိး္ခ်မး္ေရးညီလာခ ံ- (၂၁) ရာ္စစပငလံ္စစ ဒစတိယ  

 အ္ည္းအေ၀းႏးတြင ္အမ်ိဳ းသမးီမ်ားပါ၀းႏငမ္ႈ အေျခအေန။ 
 

ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ  - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ ဒစစတိယအ္ည္းအေ၀းႏးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀းႏင္မႈ 

အေျခအေနအား သံစစးသပ္ ိစစင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ွင့္မတူပြဲ 

မ်ား္ြာအခက္အခြဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ထိစစသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမငသ္ာ္ြာ ေ၀းႏမွ်  

ေပးပါက က်ား၊မေရးရာရႈေထာင့္မွ သံစစးသပ္ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လြန္္ြာ အေထာက္အကူ 

ျဖ္္မည္ျဖ္္ပါသည္။ တက္ေရာက္သူ္ာရင္းေကာက္ခံမႈတြငလ္ည္း က်ား-မ သီးျခားေကာ္လံတ္္ခစျဖင့္ 

မွတ္တမ္းျပဳထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ တိက်ေသာပါ၀းႏငမ္ႈအေရအတြက္ကိစ ရရိွ ိစင္မႈတြင ္ အခက္ေတြ႔ေ္ခြဲ ့

သလိစ ညီလာခံအခမ္းအနားျပင္ဆင္မႈတြင္ က်ား-မ ေရးရာအျမင္ရႈေထာင့္ ပါ၀းႏင္ျခင္းမရိွသည္မွာ ျမင္သာ 

ေ္ေသာအခ်က္ပင္ ျဖ္္သည္။  

 

ညီလာခံတက္ေရာက္လာၾကေသာ အ္စစအဖြြဲ႔အလိစစက္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀းႏင္မႈ ႈန္းကိစစ အတိအက်သိရွိရန္အခက္အခြဲ 

္ိန္ေခၚမႈမ်ား္ြာ ရွိေနပါေသာေၾကာင့္ က႑အလိစစက္ေဆြးေ ြးပြြဲမ်ားတြင္ မိမိတစစိ႔ ေလ့လာသူမ်ားမွ ရရွိထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀းႏင္မႈ ႈန္းကိစစ သဘာပတိ၊ အက်ဳိးေဆာင္၊ ပါ၀းႏင ္

ေဆြးေ ြးသူမ်ား၏ ရာခိစ္င္ ႈန္း (%) အလိစစက္ ေဖာ္ျပလိစစက္ပါသည္။  

 

၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္ ္ေမလ ၂၅ ရက ္တြင ္က႑အလိစစကေ္ဆြးေ ြးပြြဲတြင ္အမ်ိဳ းသမးီပါ၀းႏငမ္ႈဥးီေရျပဇယား 
 

မွတ္ခ်က္။   ။ ္ာရင္းအတိအက်ရရွိျခင္းမဟစစတ္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္ေပၚတြင္သာ အားထား 

ေနရပါေသာေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ရာ ႈန္းျပည့္မွန္ကန္မွႈ ရွိ ိစစင္မည္မဟစစတ္ေသာ္လည္း အနီး္ပ္ဆံစစး  

မွန္ကန္မႈရွိ ိစစင္မည္ဟစစယူဆရပါသည္။ 

 

၂၅.၅.၂၀းႏ၁၇ မနက္ပိစစင္း 

သဘာပတိ 

ေန႔လည္ပိစစင္း 

သဘာပတိ 

အက်ိဳး 

ေဆာင္မ်ား 

UPDJC 

အတြင္း 

ေရးမွ်ဴး 

ကိစစယ္္ား 

လွယ္မ်ား 

  က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ 

 ိစစင္ငံေရးက႑ ၂ ၁ ၃ ၀းႏ ၄ ၂ ၃ ၀းႏ ၁၂၃ ၂၇ 

လူမႈေရးက႑ ၂ ၁ ၁ ၂ ၁ ၁ ၃ ၀းႏ ၁၁၁ ၅၆ 

္ီးပြားေရးက႑ ၂ ၁ ၃ ၀းႏ ၂ ၂ ၂ ၁ ၁၁၁ ၂၉  

လံစစၿခံဳေရးက႑ ၃ ၀းႏ ၃ ၀းႏ ၃ ၁ ၃ ၀းႏ ၁၂၀းႏ ၁၃ 

ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏ 

ပတ္၀းႏန္းက်င္က႑ 

၃ ၀းႏ ၃ ၀းႏ ၁ ၃ ၃ ၀းႏ ၁၂၉  ၂၁ 
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၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ က႑အလိစစက္ေဆြးေ ြးပြြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀းႏင္မႈ ႈန္းမ်ားမွာ လူမႈေရး 

က႑တြင္ အမ်ိဳ းသီးကိစစယ္္ားလွယ္ (၃၃%) ရွိပါသည္။ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀းႏင္မႈ ႈန္း 

မ်ားသည္ (၃၀းႏ%) ေအာက္သာရွိေနေၾကာင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 

၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္ ္ေမလ ၂၆ရကတ္ြင ္က႑အလိစစကေ္ဆြးေ ြးပြြဲတြင ္အမ်ိဳ းသမးီပါ၀းႏငမ္ႈဥးီေရျပဇယား 
 

၂၆.၅.၂၀းႏ၁၇ မနက္ပိစစင္း 

သဘာပတိ 

ေန႔လည္ပိစစင္း 

သဘာပတိ 

အက်ိဳး 

ေဆာင္မ်ား 

UPDJC 

အတြင္း 

ေရးမွ်ဴး 

ကိစစယ္္ား 

လွယ္မ်ား 

  က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ 

 ိစစင္ငံေရးက႑ ၃ ၀းႏ ၃ ၀းႏ ၅ ၂ ၃ ၀းႏ ၁၂၃ ၂၇ 

လူမႈေရးက႑ ၂ ၁ ၂ ၁ ၁ ၁ ၃ ၀းႏ ၁၁၁ ၅၆ 

္ီးပြားေရးက႑ ၃ ၀းႏ ၃ ၀းႏ ၂ ၂ ၂ ၁ ၁၁၁ ၂၉  

လံစစၿခံဳေရးက႑ ၃ ၀းႏ ၃ ၀းႏ ၃ ၁ ၃ ၀းႏ ၁၂၀းႏ ၁၃ 

ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏ 

ပတ္၀းႏန္းက်င္က႑ 

၃ ၀းႏ ၃ ၀းႏ ၁ ၃ ၃ ၀းႏ ၁၂၉  ၂၁ 

 

မနက္ ္ပပင္း 
သဘာ တ္ 

မ%

ေန႔လည္ ္ပပင္း 
သဘာ တ္ 

မ%

အက ္ း 
ေဆာင္ မ%

UPDJC 
အတြင္းေရး 
မ  း မ%

က္ပပယ္္ား 
လ ယ္ မ%

ႏ္ပပ္င္ငံေရး ၃၃ ၀ ၃၃ ၀ ၁၈

လူမႈေရး ၃၃ ၆၆ ၅၀ ၀ ၃၃

္ း ြားေရး ၃၃ ၀ ၅၀ ၃၃ ၂၁

လံပပၿခံ ေရး ၀ ၀ ၂၅ ၀ ၉

ေျမယာန င့္ 
သဘာ၀ တ္၀န္းက င္

၀ ၀ ၇၅ ၀ ၁၄

၀
၁၀
၂၀
၃၀
၄၀
၅၀
၆၀
၇၀
၈၀

A
x

is
 T

it
le

၂၅.၅.၂၀၁၇ က႑အလ္ပပက္ေဆြးေႏြး ြြဲတြင္
အမ  ္းသမ း ါ၀ငမ္ႈ%
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၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ က႑အလိစစက္ေဆြးေ ြးပြြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀းႏင္မႈ ႈန္းမ်ားမွာ လူမႈေရး 

က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိစစယ္္ားလွယ္ (၃၃%) ရွိပါသည္။ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀းႏင္မႈ ႈန္း 

မ်ားသည္ (၃၀းႏ%) ေအာက္သာ ရွိေနေၾကာင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
 

လူမႈေရး ွင့္ ္ီးပြားေရးက႑တြင္ အက်ိဳးေဆာင္အမ်ိဳးသမီး (၅၀းႏ%) ရွိၿပီး ေျမယာ ွင့္ သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်င ္

က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ိဳးေဆာင္ (၇၅%) အထိရွိသည္ကိစစေတြ႔ရပါသည္။ 

 

ပိတ္ပြြဲအခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား (၅) ဦးကိစစတာ၀းႏန္ေပးထားၿပီး အမ်ိဳးသမီး ပါ၀းႏငမ္ႈ 

မရွိပါ။ အက်ိဳးေဆာင္အေနျဖင့္ အမ်ိဳ းသမီး (၂) ဦး၊ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးတိစစ႔က တာ၀းႏန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကပါ 

သည္။၂၀းႏ၁၇ ခစစ ွ္္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ ဒစစတိယ 

အ္ည္းအေ၀းႏးသိစစ႔ တင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္္စစၿငမိ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေ ြးမႈပူးတြြဲေကာ္မတီ၏ သက္ဆိစစင္ရာ 

က႑အသီးသီးမွ အေျခခမံူသေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္ကိစစ အဆိစစတင္သြင္းသည့္ ကိစစယ္္ားလွယ္မ်ားမွာ 

အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး၊ အမ်ိဳးသား (၄) ဦးတိစစ႔ျဖ္္ၾကပါသည္။ 

 

 
 
 

မနက္ ္ပပင္း 
သဘာ တ္ 

မ%

ေန႔လည္ ္ပပင္း 
သဘာ တ္ 

မ%

အက ္ း 
ေဆာင္ မ%

UPDJC 
အတြင္းေရး 
မ  း မ%

က္ပပယ္္ား 
လ ယ္ မ%

ႏ္ပပ္င္ငံေရး ၀ ၀ ၂၈ ၀ ၁၈

လူမႈေရး ၃၃ ၃၃ ၅၀ ၀ ၃၃

္ း ြားေရး ၀ ၀ ၅၀ ၃၃ ၂၀

လံပပၿခံ ေရး ၀ ၀ ၂၅ ၀ ၁၀

ေျမယာန င့္ 
သဘာ၀ တ္၀န္းက င္

၀ ၀ ၇၅ ၀ ၁၄

၀
၁၀
၂၀
၃၀
၄၀
၅၀
၆၀
၇၀
၈၀

၂၆.၅.၁၇ က႑အလ္ပပက္ေဆြးေႏြး ြြဲတြင္
အမ  ္းသမ း ါ၀ငမ္ႈ%



   
 

 13 

အပိစစငး္ (၄) ေရွ႕ဆက္က်ငး္ပမည့္ ျပည္ေထာင္္ စစၿငမိး္ခ်မး္ေရးညီလာခ-ံ(၂၁)  
   ရာ္စစပငလံ္စစအ္ည္းအေ၀းႏးမ်ား၊ မ၀ူးႏါဒမ်ား ွင့္ပတ္သက္ၿပးီ AGIPP
   ၏ က်ား၊မ ေရးရာရႈေထာင့္မ ွအၾကံျပဳခ်က္မ်ား။ 
 

ေရွ႕ဆက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာ္စစ ပင္လံစစအ္ည္းအေ၀းႏးမ်ား၊ မူ၀းႏါဒမ်ား ွင့္ 

ပတ္သက္၍ AGIPP မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား က်ား၊မေရးရာရႈေထာင့္မွ အၾကံျပဳလိစစပါသည္။ 

 

 ေနာင္လာမည့္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ွင့္  ိစစ္္င္ငံေရးေဆြးေ ြးမႈအဆင့္တိစစင္းတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀းႏင္မႈ အနည္းဆံစစး ၃၀းႏ% ေသခ်ာေ္ရန္။ 

 သက္ဆိစစင္ရာက႑အလိစစက္ မူ၀းႏါဒအဆစစိျပဳလႊာမ်ားကိစစ ျပင္ဆင္ရာတြင ္ က်ား၊မေရးရာရႈေထာင့္မွ 

ထည့္သြင္း္ဥ္း္ား ိစစင္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ွင့္ လံစစၿခံဳေရးဆိစစင္ရာ 

္ံနႈန္းမ်ား ွင့္ ကိစစက္ညီေသာ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားကိစစ ျပငဆ္င္ရန္။ လိစစအပ္ေသာ နည္းပညာ 

ပံ့ပိစစးမႈမ်ားကိစစ သက္ဆိစစင္ရာကၽြမ္းက်င္သူအဖြြဲ႔မ်ားထံမွ ခ်ိတ္ဆက္ရယူရန္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလစစပ္ငန္း္ဥမ္်ား ွင့္ လူမႈဘ၀းႏနယ္ပယ္မ်ားအတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀းႏငမ္ႈကိစစ အဟန္႔ 

အတား ျပဳေနေသာ ဖြြဲ႔္ည္းတည္ေဆာက္ပံစစဆိစစင္ရာအတားအဆီးမ်ား ွင့္  ိစစင္ငံေတာ္အဆင့္ မူ၀းႏါဒမ်ား 

အား ျပန္လည္ဆန္း္္္ၿပီး သက္ဆိစစင္ရာက႑အလိစစက္ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳလႊာမ်ားကိစစ ျပင္ဆငရ္န္။   

 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစစ တည္ေဆာက္ ိစစင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖ္္္ဥ္ တ္္ခစစလံစစး 

ကိစစ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်န္ဒါဆန္း္္္မႈမ်ား (Gender Audit) အား အဆင့္တိစစင္းတြင္ျပဳလစစပ္ရန္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလစစပ္ငန္း္ဥ္တ္ေ္လ်ွာက္လံစစးတြင္ က်ား၊မေရးရာ တရားမွ်တမႈကိစစ မူေဘာငအ္ျဖ္ ္

သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြား ိစစင္ရန္ ွင့္ က်ား၊မ ေရးရာအသိျမငရ္ွိေသာ မူ၀းႏါဒမ်ားကိစစ ေရးဆြြဲ ိစစင္ေရး 

အတြက္ က်ား၊မဆိစစင္ရာမူ၀းႏါဒေလ့လာသံစစးသပ္မႈေကာ္မတီတ္္ရပ္အား  ိစစင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 

ဖြြဲ႔္ည္းထားရွိရန္။ 

 FPD မူေဘာင္ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒ္ာရြက္္ာတမ္းမ်ား ျပန္လည္သံစစးသပ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀းႏင္၊ ျပည္ေထာင္္စစ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာ္စစပင္လံစစ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလစစပ္ငန္း္ဥ္ကိစစ မ႑ိဳင္ျပဳ ထားေသာ 

္ာခ်ဳပ္္ာတမ္း၊ မူေဘာင္မ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လဆန္း္္္ျခင္း လစစပ္ငန္း္ဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 

ပါ၀းႏင္မႈ အနည္းဆံစစး ၃၀းႏ%  ႈန္းအား ေသခ်ာ္ြာထားရွိရန္။  

 ေရ႕ွဆက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစ အ္ည္းအေ၀းႏးမ်ားတြင္ 

က်ား၊ မ ပါ၀းႏငမ္ႈ ႈန္း ွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ွင့္ ေဆြးေ ြးသည့္ အခ်က္ 

မ်ားကိစစ လက္လွမ္းမွီမႈရွိေ္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာ္ြာ ပံ့ပိစစးေပးရန္။ 

 အေျခခံမူတြင ္ မူဝါဒမ်ားအျဖ္္ ေရးဆြြဲရာတြင္ ႐ိစးရာဓေလ့ထံစးတမ္း္ဥ္လာအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 

ေျမယာပိစင္ဆိစင္ရာ ွင့္ ္ီမံခန္႔ခြြဲပိစင္ခြင့္တိစ႔တြင္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမယာ 

ပိစင္ဆိစင္ခြင့္၊ ေျမယာအေမြရရွခိြင့္ မရွိ) ကိစ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္  ိစ္င္ငံတကာ 

္ံခ်ိန္္ံညႊန္း  ွင့္အညီ (္ီေဒါ) ေရးဆြြဲရန္။  
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နဂိံစးခ်ဳပ ္သံစးသပခ္်က္ 
ျပည္ေထာင္္စစၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာ္စစပင္လံစစဒစစတိယအ္ည္း အေ၀းႏးသိစစ႔တင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္္စစ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေ ြးမႈပူးတြြဲေကာ္မတီ၏ သက္ဆိစစင္ရာက႑အလိစစက္ မူ၀းႏါဒအဆိစစျပဳခ်က္မ်ားမွ သေဘာ 

တူညီခ်က္ရေသာ မူ၀းႏါဒ္ာရင္းမ်ားကိစစ ေအာက္ပါအတိစစင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 

  ိစငင္ေံရး လမူႈေရး ္းီပြားေရး လံစျခံဳေရး ေျမယာ ွင့္သဘာဝ 

ပတဝ္နး္က်င ္

အဆိစျပဳေသာ မဝူါဒ 

္စ္ စေပါငး္ 

၂၀းႏ ၄ ၁၁ ၀းႏ ၁၀းႏ 

သေဘာတေူသာ 

မဝူါဒ္စ္ စေပါငး္ 

၁၂ ၄ ၁၁ ၀းႏ ၁၀းႏ 

သေဘာတေူသာ 

မဝူါဒတြင ္ က်ား-မ 

ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွ

ထည့္သြငး္္ဥး္္ား 

ေသာမ ူ

၀းႏ ၃  ၀းႏ ၀းႏ ၄ 

 

အဆိစစတင္သြင္းေသာမူ၀းႏါဒ္စစ္စစေပါင္း (၄၅) ခ်က္တြင ္ သေဘာတူေသာမူ၀းႏါဒ္စစ္ စစေပါင္း (၃၇) ခ်က္ရွိသည္ကိစစ 

သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယင္းသေဘာတူသည့္ မူ၀းႏါဒ (၃၇) ခ်က္အနက ္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ွင့္ က်ား၊မ 

တန္းတူညီမ်ွေရးကိစစ တိစစက္ရိစစက္ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေသာမူ (၃) ခ်က္ ွင့္ သြယ္၀းႏိစစက္ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေသာမူ 

(၄)ခ်က ္္စစ္စစေပါင္း (၇) ခ်က္ကိစစ လူမႈေရးက႑မူ၀းႏါဒ ွင့္ ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်င္က႑ မူ၀းႏါဒတိစစ႔တြင္ 

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၄င္းတိစစ႔မွာ 

 

လမူႈေရးမကူ႑မ၀ူးႏါဒ 

အမ်ိဳ းသမးီအေရး ွင့္ က်ား၊မ တနး္တညူမီွ်ေရးကိစစ တိစစကရ္ိစစကထ္ည့္သြငး္္ဥး္္ားေသာမ ူ(၁) ရပ ္

အေျခခံမ ူ (၃) သက္ႀကီးရြယ္အိစစမ်ား၊ မသန္္ြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခခ ံ

ရပိစစင္ခြင့္ ွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိစစ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဆင္းရြဲ၊ခ်မ္းသာ ္သည္ျဖင့္ ခြြဲျခားမႈမရွိဘြဲ 

ထိေရာက္္ြာ ကာကြယ္ေ္ာင့္ေရွာက္ရန္ ွင့္ လူမႈဘ၀းႏျမွင့္တင္မႈကိစစ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

အမ်ိဳ းသမးီအေရး ွင့္က်ားမတနး္တညူမီွ်ေရးကိစစ သြယ၀္းႏိစစကထ္ည့္သြငး္္ဥး္္ားေသာမ ူ(၂) ရပ ္

အေျခခံမ ူ (၁) လက္နက္ကိစစင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတိစစ႔၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ွင့္ သဘာ၀းႏ 

ေဘးအ ၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဒစစကၡသည္မ်ား ွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္္ြန္႔ခြာရသူမ်ားကိစစ ခြြဲျခား 

ဆက္ဆံမႈ မရွိေ္ဘြဲ  ိစစင္ငံတကာ္ံခ်ိန္္ံညႊန္းမ်ား ွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးကိစစ ေလး္ားလိစစက္နာၿပီး ေရရွည ္

ရငွ္သန္ရပ္တည္ ိစစင္ေရး (Durable Solution) ကိစစ ဦးတည္၍ ္န္္တက် အ္ီအ္ဥ္မ်ားခ်မွတ္ လစစပ္ေဆာင္ရန္။ 
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အေျခခံမ ူ (၂) လက္နက္ကိစစင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတိစစ႔၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ွင့္ သဘာ၀းႏ 

ေဘးအ ၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒစစကၡသည္မ်ား ွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္္ြန္႔ခြာရသူမ်ားသည္ မိိမိေနရပ ္

 ွင့္ မိမိသြားေရာက္လိစစရာ အျခားေဒသသိစစ႔ လူ႔ဂစစဏ္သိကၡာ ွင့္အညီ ေဘးကင္းလံစစၿခံဳ္ြာ အေျခခ်ေနထိစစင္ ိစစင္ရန္ 

တိစစ႔ျဖ္္ပါသည္။ 

 

ေျမယာ ွင့္သဘာ၀းႏပတ၀္းႏနး္က်ငက္႑ မ၀ူးႏါဒ 

အမ်ိဳ းသမးီအေရး ွင့္က်ားမတနး္တညူမီွ်ေရးကိစစ တိစစကရ္စစိကထ္ည့္သြငး္္ဥး္္ားေသာမ ူ(၂) ရပ ္

အပိစဒ ္ (၇)  ိစစင္ငံသားတိစစင္းသည္ ေျမယာဥပေဒ ွင့္အညီ ေျမယာပိစစင္ဆိစစင္ခြင့္ ွင့္ ္ီမံခန္႔ခြြဲပိစစင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမွ်မႈရွိရမည္။ 

 

အပိစဒ ္ (၈) ေျမယာပိစစင္ဆိစစင္ျခင္းဆိစစင္ရာ ္ီမံခန္႔ခြြဲမႈျပဳရာတြင္ ဥေပဒ ွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီး ွင့္ အမ်ိဳးသား 

အခြင္႔အေရး တန္းတူညီမ်ွမႈ ရွိေ္ရန္။ 

 

အမ်ိဳ းသမးီအေရး ွင့္က်ားမတနး္တညူမီွ်ေရးကိစစ သြယ၀္းႏိစစကထ္ည့္သြငး္္ဥး္္ားေသာမ ူ(၂) ရပ ္

အပိစစဒ ္(၁)  ိစစ္င္ငံလစံးဆိစစင္ရာ ဘက္ညီမ်ွတသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိစစ အေထာက္အကူျဖ္္ေ္သည့္ 

ျပည္သူဗဟိစစျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိစစးတက္မႈ ေျမယာမူ၀းႏါဒ ျဖ္္ေ္ရန္။ 

 

အပိစစဒ ္ (၄) ေျမယာမူ၀းႏါဒေရးဆြြဲရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး္ံ ႈန္းမ်ား၊  ိစစင္ငံတကာ္ံ ႈန္းမ်ား၊ ဒီမိစစကေရ္ ွီင့္ 

ဖက္ဒရယ္္ံ ႈန္းမ်ားကိစစ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားေရးဆြြဲရန္။ 

 

အထက္ပါ လူမႈေရး ွင့္ ေျမယာ ွင့္ သဘာ၀းႏပတ္၀းႏန္းက်ငက္႑ဆိစစင္ရာ မူ၀းႏါဒမ်ားတြင ္ က်ား၊မေရးရာ 

႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားပါ၀းႏင္ေသာ မ၀ူးႏါဒမ်ား တင္သြင္းကာ သေဘာတူညီမႈရရွိ ိစစင္ေ္ရန္ ေဆြးေ ြးသြား ိစစင္ျခင္း 

အေပၚ မိမိတိစစ႔ AGIPP အေန ွင့္ ၀းႏမ္းေျမာက္္ြာ ေထာက္ခံပါသည္။ 

 

 ိစစင္ငံေရး ွင့္ ္ီးပြားေရးမူ၀းႏါဒမ်ားတြင္မူ က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မ ွ ထည့္သြင္း္ဥ္း္ားထားေသာ မူ၀းႏါဒမ်ား 

အဆိစစျပဳ္ဥ္ကပင ္ မပါရွပိါ။ သိစစ႔ပါ၍ မူ၀းႏါဒမ်ားအား ္တင္ေဆြးေ ြးသည့္ခ်ိန္ကပင္ က်ား၊မေရးရာရႈေထာင့္မွ 

ထည့္သြင္း္ဥ္း္ား ိစစင္ရန္ လြန္္ြာအေရးႀကီးေၾကာင္း သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိစစေသာ္ ဒစစတိယအၾကိမ္ညီလာခံတြင္ သေဘာတူေသာမူ၀းႏါဒ (၃၇)ခစစအနက္ က်ား၊မေရးရာ 

႐ႈေထာင့္မွ ပါ၀းႏင္ေသာမ၀ူးႏါဒ ရာခိစစင္ ႈန္းမွာ (၁၉ %) သာရွိသည္ကိစစ သံစစးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 

 

 


