	
  

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္	
  (ျမန္မာႏိုင္င)ံ ၏	
  
န၀မအႀကိမ္ညီလာခံ	
  ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရက္စဲြ။ ။	
  ၂၀၁၇	
  ခုႏွစ္၊	
  မတ္လ (၂၀)ရက္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ သည္	
   အဖဲြ၀
႔ င္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ	
   ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊	
   အႀကံေပးအဖဲြ၀
႔ င္မ်ား၊
အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔၊	
  လုပ္ငန္းစဥ္တာ၀န္ခံမ်ား၊	
  ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင	
  ့္ ေလ့လာသူမ်ား	
  စုစုေပါင္း	
  (၆၇) ဦးပါ၀င္ေသာ	
  န၀မ အႀကိမ္
ညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊	
  မတ္လ (၁၆) ရက္မ	
  ွ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ	
  ေအာင္ျမင္စြာ	
  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ညီလာခံတြင	
  ္ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔၏	
   အဌမအႀကိမ္ညီလာခံ	
   သက္တမ္း	
   ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအစီရင္
ခံစာမ်ားႏွင	
  ့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင	
  ့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ဖဲြ႔စည္းပံုအား
ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင	
  ့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။	
  
ထုိ႕အျပင္	
   မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္	
   (vision) ႏွင	
  ့္ လုပ္ငန္း	
  
ဦးတည္ခ်က္	
   (mission) ကုိအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျပီး	
   က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင	
  ့္ တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးတုိ႕က	
  ို အေျခခံ၍	
  
ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။	
  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏	
  လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ	
  အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	
  အဆင့္
အတန္းျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင္	
  ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	
   တရားမွ်တေရးႏွင	
  ့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႕က	
  ို ဦးတည္လုပ္
ေဆာင္သြားရန္	
  ျဖစ္သည္။	
  
န၀မအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းတြင	
  ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္	
  ့ မူ၀ါဒမ်ားကိ	
  ု ဦးေဆာင္သြားမည္	
  ့ မူ၀ါဒေရးရာ	
   ဦးေဆာင္အဖဲြ၀
႔ င္	
   (၁၃)
ဦးကု	
  ိ အဖဲြ၀
႔ င္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ

ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးသည့္

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင္	
  ့ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။	
   ေရွ႕လုပ္ငန္း

စဥ္မ်ားကုိ အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္	
  ့ အဖဲြ၀
႔ င္	
   (၃)	
   ဦးပါ၀င္သည္	
  ့ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကိုလည္း	
   အဖဲြ၀
႔ င္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ	
  အမည္တင္သြင္းေသာ	
  ကိုယ္စားလွယ(္ ၁၃)ဦးထဲမ	
  ွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။
န၀မအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းတြင	
  ္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
   ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေန၊	
   ၿငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊	
   တိင
ု ္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန၊	
  
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊	
   တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းႏွင	
  ့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	
   ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ေနရာမ်ားတြင	
  ္ ပါ၀င္မ	
  ႈ
အေနအထား	
  စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့သည္။	
  
အထူးသျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျပီး လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရမွ
ဆက္လက္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ထြန္း
ႏိုင္ေရးႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေရးအေပၚ အာမခံႏိုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပြား
ေနရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ စစ္ပဲြမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ
လာသည့္ အေျခအေနကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ မွ အထူးစိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ကေလး
မိခင္မ်ား၊ ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေနျခင္း၊ စစ္ေဘး
ေရွာင္မ်ား ပိုမုမ
ိ ်ားျပားလာျပီး ေဘးဒုကၡမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းတို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စိန္ေခၚလ်က္ ရွိေပသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္	
   (ျမန္မာႏိုင္င)ံ အေနျဖင္	
  ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင	
  ္ အဓိကပါ၀င္ေနသည့္ အစိုးရႏွင	
  ့္ တပ္မေတာ္	
  
အားလည္းေကာင္း၊	
   တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင	
  ္ အင္အားစုမ်ားအားလည္းေကာင္း၊	
   တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာေဆာင္	
  
သည့္	
   စစ္ေျပၿငိမ္းေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္သည့္ အေျခခံအဆင့္မ်ားမွတဆင့္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ
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ေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အားေကာင္းစြာ စတင္ႏိုင္ေရးကို ေရွ႕ရႈေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ တည့္
မတ္ၾကပါရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား	
   အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္	
   အဆင့္တိုင္းတြင္	
   အေလးထား
ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ေလးနက္စြာ	
  တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ညီလာခံတြင	
  ္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္	
  ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ	
   အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ႏွင	
  ့္

မူ၀ါဒေရးရာဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ	
  ွ အႀကံေပးအဖြဲ႔တို႔၏	
   ၀န္းရံမႈတို႔ႏွင့္အတူ	
   အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။	
  
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ	
   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ	
  ု တည္ေဆာက္မည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းလာ
ရန္အတြက	
  ္ မိမိတို႔၏ မဟာမိတ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင	
  ့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ မွ	
  
ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳသည္။
ဆက္သြယ္ရန္

ေဒၚတင္တင္ညိဳ မူ၀ါဒေရးရာ	
  ဦးေဆာင္အဖဲြ၀
႔ င္
(+၆၆	
  (၀) ၈၁	
  ၀၃၂	
  ၂၈၈၂
ေနာ္ဆဲဆဲ

တြဲဖက္အေထြေထြ	
  အတြင္းေရးမွဴး	
  (၁)

(+၆၆	
  (၀) ၈၁ ၃၈၇ ၃၃၁၂) (သု)ိ႕ (+၉၅	
  (၀) ၉၂	
  ၅၅၈၁	
  ၇၀၉၂)
ေမာ္ေဒးျမာ
တြဲဖက္အေထြေထြ	
  အတြင္းေရးမွဴး	
  (၂)
(+၆၆	
  (၀) ၆၄ ၇၆၁ ၄၅၅၉) (သု)ိ႕ (+၉၅	
  (၀) ၉၄	
  ၂၈၃၆	
  ၂၄၀၇)
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