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ဘာင္မ်ားကုိသာမကဘ

အေျပာင္းကာလ
တ္ဘက္မ်ားဆုိင္ရာက
ည္။ 2015 ခုႏွစ္ စက
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အ

င္ရြက္မႈဆုိင္ရာလမ္းည
ာင္ျပဳေပးထားတဲ့ ေ
င္ဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္းက
လက္ခံတ့ဲအားေလ်ာ္
ပးခဲ့ၾကပါတယ္။ 

မွ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသ
ျချပကိန္းဂဏန္းမ်ားက
စ ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအဆ
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သႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
လ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေ
ပးထားတဲ့ ဒီQBEPဟ
ပိုးေပးလ်က္ရွိပါတယ္
းတက္ေစဖို႔အတြက္ 
းလဲေရးေတြကတစ္ဆ
ပါတယ္။ QBEP အ
ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ 

က္ေတြ႕နယ္ပယ္
မစြမ္းသူမ်ားအား စြမ္း

တာ့ အီးယူဟာ ၄င္

yanmar က ဧရာ၀

ေပးေနတဲ့ စီမံကိန္း

သေတြကိုသြားေရာက

တြ၊ မသန္မစြမ္းသူ

မႈဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္စ

သေတြကုိ နည္းပည

တြ ေပးအပ္ေနတဲ့ အ

သူေတြကုိ အသက္ေ

ဆုိင္ရာအကူအညီေတြ

အမ်ားသတိျပဳမိလ

ေတြ၊ သတင္းအ

လုပ္ေဆာင္ေ

ရိွေနေစျခင္းပင္ျဖစ္

အေမရိကန္ စာေရ

ာက္ၿပီး တက္တ
SO မ်ားလုပ္ငန္းေဖ
ေရးရာႏွင့္
ဘဲ မီဒီယာက႑၊ ျမ
လတြင္ ပုဂၢလိက
က႑မ်ားကုိ ေ၀ဖ
က္တင္ဘာလက ခ်မွ
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အ
ညႊန္ေျမပုံ 201
ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ ဆ
ကုိတက္ေရာက္လာသ
ာ္စြာ လက္ေတြ႕အာ

သာ ပညာေရးက႑အ
ကုိထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခ
ဆင့္မီအေျခခံပညာ
ါ၀င္ေသာ ကေလးသူ
ရာအေရအတြက္သည္
ကေလးေတြအေနနဲ႔
န အက်ဳိးေက်းဇူးခံစာ
ရ႕ဲသင္ၾကားေရးကၽြမ္း
ဥေရာပသမဂၢ၊

ေ၀နဲ႔ ယူေက တုိ႔က
ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿမိဳ႕
ယ္။ ကေလးသူငယ္

အမ်ဳိးသားေရးမူ၀ါ
ဆင့္ျမန္မာအစုိးရကုိက
အေၾကာင္းကုိ ဒီေနရ

ယ္အတြင္းမွ အီး
းေဆာင္ရည္တက္ေစ

ငးရဲ႕ရန္ပံုေငြနဲ႔ The 

၀တီတုိင္းေဒသ ႀကီး

ေဆာင္ရြက္ေနရာ

က္ခဲ့ပါတယ္။ က္ုိယ့္

သူမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစ

စင္တာ ၁၄ ခုက

ညာအကူအညီ၊ အ

အီးယူရဲ႕ ဒီပဏာမေျ

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ ျပ

တြေပးအပ္ေနသလုိ

လာေအာင္ ႏႈိးေ

အခ်က္အလက္ေကာ

ေပးလ်က္

စ္သည္။ 

ရးဆရာ 

တက္ၾကြၾကြ 
ဖာ္ေဆာင္မႈ 

မူ၀ါဒ 
ျမန္မာ့ဒီမိုက 
ကက႑ႏွင့္ 
ဖန္ေဆြးေႏြး 
မွတ္ခဲ့သည့္ 
အစည္းမ်ား 
4-2017က 
ဆက္လက္ 
သူအမ်ားက 
ားျဖင့္လည္း 

အဆင့္ 
ျခင္း 
သင္ၾကား 

သူငယ္ဦးေရ 
ည္ 21,600 

အဆင့္မီ 
ားခ့ဲရသလုိ 
က်င္မႈေတြ 
ယူနီဆက္၊ 

က ရန္ပုံေငြ 
႕နယ္ေပါင္း 
အားလုံးရဲ႕ 
ဒနဲ႔ စနစ္ 
ကူညီပ့ံပိုး 
ရာကုိႏွိပ္ၿပီး 

းယူ 
စျခင္း 

Leprosy 

းအတြင္းမွာ 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နဲ႔ 

ယ့္အားကုိယ္ 

စည္းေတြနဲ႔ 

ကတစ္ဆင့္ 

အဖြဲ႕အစည္း 

ျခလွမ္းဟာ 

ျပန္လည္ထူ 

ေထာက္ခံ 

ေဆာ္မႈေတြ၊ 

ာက္ယူတာ 

ရွိပါတယ္။

 



ဒုတိယ သံုးလပတ္ ၂၀၁၆၊ စာေစာင္ ၆ 

 

 

 

EU DEVELOPMENT COOPERATION IN MYANMAR 
THE EU DELEGATION TO MYANMAR 

ပုသိမ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာရိွတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား 
အစည္းအ႐ုံး၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ေတြအပါအ၀င္ တုိက္႐ုိက္အ 
က်ဳိးျပဳ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ 
မသန္မစြမ္းသူေတြ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လူမႈအသုိက္ 
အ၀န္းအတြင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈ၊ မတရားဖိႏိွပ္ခံရမႈ၊ အေျခခံ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူျခင္းမွ ကန္႔သတ္ခံရမႈေတြလုိ 
အခက္အခဲေတြကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအဖြဲ႕ေတြက ညီညီ 
ညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေျဖရွင္းေနေၾကာင္းကုိ တုိးတက္မႈေတြက 
ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ျမန္မာလူထုရဲ႕ 2.3 ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ 
ဉာဏ္ရည္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈရိွေနပါတယ္။ 
ဆင္းရဲမႈကုိတုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္ေပး 
ေနတ့ဲ အီးယူရ႕ဲလုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္းကုိ ဒီေနရာကုိႏိွပ္ၿပီး 
ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ 
 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ 
အီးယူ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 
ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အီးယူကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွာ 
သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်တဲ့အဆင့္မွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကုိ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ 
နည္းလမ္းေတြကုိေဆြးေႏြးေပးခဲပ့ါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ VNG 
International နဲ႔ ေလာကအလင္းတုိ႔ပူးေပါင္းစီစဥ္တ့ဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းခရီးစဥ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးအစီအစဥ္ 
ျဖစ္တ့ဲ ‘ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပး’ 
စီမံကိန္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ၿမိဳ႕ 
အဆင့္၊ ျမဴနီစီပယ္အဆင့္က ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ CSO ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑က 
လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ 
အတြက္ ေဒသအလုိက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းေတြကုိ ခုိင္မာ 
ေအာင္ လုပ္ေပးလုိ႔ရႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ 
တင္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ 

 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ သြားေရာက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ MyJustice 
 
မုိးရာသီ၀င္လာတ့ဲဒီကာလမွာ အီးယူအဖဲြ႕ဟာ မြန္ျပည္နယ္ 
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေရာက္ၿပီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ 
တုိ႔နဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။  MyJustice ကပ့ံပုိးေပးထားတဲ့ ေဒသ 
ဆုိင္ရာတရားေရးစင္တာကုိပါ ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီစင္တာေတြ 
ဟာ အီးယူရဲ႕ပ့ံပုိးမႈနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာလူမႈအသုိက္အ၀န္းေတြကုိ 
ေျမယာ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
လူကုန္ကူးမႈေတြအပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပႆနာရပ္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး တရားေရးအႀကံေပးမႈ၊ ကုိယ္စားျပဳေပးမႈတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ အကူးေျပာင္း 
ကာလမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရိွဖုိ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိေလးစားဖုိ႔၊ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ အီးယူရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ 
ဥကၠဌ Isbel Faria de Almeida ကဆုိပါတယ္။ အီးယူရဲ႕ 
အထင္ကရ MyJustice စီမံကိန္းဟာ အျပစ္ရိွေသာ္လည္း 

ျပစ္ဒဏ္ထင္ရွားက်ခံရျခင္းမရိွမႈကုိအဆုံးသတ္ေစၿပီး လူ႔အခြင့္ 
အေရးကုိ ပုိမုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ကာ လူတုိင္းလူတုိင္း 
တရားဥပေဒကုိ လက္လွမ္းမီေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ 
အဓိက က႑မွ ပါ၀င္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ 
MyJustice ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ တရားဥပေဒကုိ  
အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး အတုိင္းအတာအထိ ရရိွခံစားႏုိင္ေအာင္ 
လုပ္ေပးမယ့္ မဟာစီမံကိန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူ၊ 
ခုခံႏုိင္စြမ္းမရိွသူနဲ႔ အပယ္ခံလူနည္းစုေတြကုိ ကူညီေပးဖုိ႔အ 
တြက္ ယူ႐ုိ သန္း ၂၀ (ျမန္မာေငြ ၃၀ ဘီလီယံ)ခန္႔ မတည္ 
ထားပါတယ္။  

 
 

 

စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 
‘လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ EU’ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အထင္ကရအမွတ္တံဆိပ္၊ ကၽြႏ္ုတုိ႔ 
ေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရာ 

 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိေလးစားေရးဆုိတာ အီးယူရဲ႕ 
အဓိကစံႏႈန္းတစ္ရပ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ 
ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္ေတြကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ 
အတြက္ အီးယူအေနနဲ႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္ကတစ္ဆင့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခ်မွတ္ေပးေန 
ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ အီးယူကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ 
EIDHR Country-Based Support Scheme 2016 Call for 
Proposals Launch နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကုိက်င္းပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ သူဦးေရ၂၅ 
ေယာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။လူ႔အခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ေပးေနသူေတြ
ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေစဖုိ႔နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာအပ္ႏွင္းေပးႏုိင္ေစဖုိ႔အျပင္ ခႏီၱသည္းခံျခင္းတရားကုိ 
လက္ကုိင္ထားတတ္ေစဖုိ႔ ဗဟု၀ါဒကုိ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါ 
တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူေတြကုိ ပ့ံပုိးေပးေနတဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ေမလမွာ 
သုံးရက္တာက်င္းပသြားတဲ့ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေပးသူမ်ားဖုိရမ္မွာ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီအစည္းအေ၀းပဲြႀကီးဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ 
ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေပးေနတ့ဲသူေတြကို 
ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ေတြ၊ ဗဟုသုတ 
ေတြ၊ စိတ္ကူးေတြကုိမွ်ေ၀ေစခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္နဲ႔အတူ ကုလသမဂၢကလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။ 
ဒီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းက လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးသမားေတြနဲ႔ 
၄င္းတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ပ့ံပုိးေပးလုိ႔ရေစမယ့္ 
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကုိ တင္ဆက္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ 
အီးယူရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးအက်ယ္တ၀င့္ 
သိခ်င္ရင္ www.protectdefenders.eu မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
ႏုိင္ပါတယ္။ 
 

Erasmus+Programme နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲေနာက္ဆုံးသတင္း 
 
Erasmus+Programme ဆုိတာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ 
Erasmus ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ 2015 ခုနွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ 
မွာက်င္းပခ့ဲတဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တြင္ ႏုိင္ငံတကာက 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ 2016 ခုႏွစ္မွာ 
ေပၚထြက္လာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Erasmus က အီးယူရဲ႕ 
အထင္ကရေက်ာင္းသားဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး EU ျပင္ပ 
မိတ္ဘက္ႏုိင္ငံေတြက အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊ ေက်ာင္းသား 
ေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရး 
ဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းေတြကုိေပးပါတယ္။ လက္ရိွကာလအထိ 
ဒီအစီအစဥ္ကေန ပညာေတာ္သင္ဆုရသြားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
အေယာက္ ၁၇၀ ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ပထမအသုတ္ 
မွာ အဲဒီေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြဆီကေနၿပီး အက်ဳိးရိွ 
သြားတဲ့ျမန္မာေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာ ၁၂ ဦးရိွပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ 
ဥေရာပ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အျပန္အလွန္သင္ယူမႈ၊ 
ဖလွယ္မႈေတြကတစ္ဆင့္ ဆက္လက္အက်ဳိးရိွသြား ႏုိင္ေစဖုိ႔ 
အတြက္ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီအေရအတြက္က သိသိ 
သာသာတုိးတက္လာေစဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 2016 ခုႏွစ္ 
Erasmus+ Scholarship Programme ေက်ာင္းေလွ်ာက္တာနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ဒီေနရာမွာ 
ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ 

 

Erasmus+ 
က်ားမ Action Plan 

 
အီးယူရည္မွန္းထားတာကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးေတြကုိ 
အတိအလင္းေတာင္းဆုိၾကၿပီး တန္ဖုိးထားေလးစားၾကတ့ဲ ကမာၻ 
မ်ဳိးပါ။ 2015 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ အီးယူဟာ 2016-20 
ကာလအတြင္း က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရရိွမႈရိွေစဖုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ 
စီမံကိန္းအစဥ္သစ္ကုိခ်မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 
ဥေရာပရဲ႕အထင္ကရစံႏႈန္းနဲ႔ ‘SDG’ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ေတြက က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး 
ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မိတ္ဘက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ က်ားမတန္းတူ 
ညီမွ်ေရးက႑ွမွာလည္း လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္တဲ့ရလဒ္ေတြ 
ထြက္လာေအာင္ပ့ံပုိးေပးဖုိ႔ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ 
ရြက္မႈက မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုအေပၚအေျချပဳလုိ႔ေနပါတယ္။ ပထမ 
မ႑ိဳင္ကေတာ့ က်ားမျပႆနာကုိ ပစ္မွတ္ထားေနတ့ဲရန္ပုံေငြ 
စီမံမံခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြေတြ႕ႀကံဳ ခံစားေနရတ့ဲ 
ပဋိပကၡေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြျမင့္မားလာေစဖုိ႔အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ က်ားမလိင္ 
ကဲြျပားမႈဆုိင္ရာေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကုိ အဓိက အာ႐ုံစုိက္ရ 
မယ့္က႑မွာ ထားရိွဖုိ႔ပါ။ တတိယခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာအာဏာ 
ပုိင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာနဲ႔ လူထုဆက္ဆံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကုိ ဦးစားေပးစာရင္းမွာ 
ထည့္ထားဖုိ႔ပါ။ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း က်ားမတန္းတူ 
ညီမွ်မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းမႈတုိ႔ဟာ 
အီးယူရဲ႕ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္အျဖစ္ရိွေနဦးမွာျဖစ္
ပါတယ္။ အားလုံးပဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္႐ႈၾကေစ ခ်င္ပါတယ္။  
  


