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လံုခြုံ စတ်ိြျရသောစာေင်သြေျာင်းများဆုိင်ရာသ ြေညာြျြေ် 

ပညာသရးအသပါ်တွင ်လြေ်နြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခများ၏ေြ်ေသရာြ်ေမှုများေည် လူေားြျင်းစာနာမှုဆိုငရ်ာ 

စနိ်သြါ်မှုများ၊ ဖွံ ့ဖဖိုးသရးမှုဆိုငရ်ာစိနသ်ြါ်မှုများနှင့် ပုိမုိ၍ြေျယ်ခပန ့သ်ော လူမှုသရးစိနသ်ြါ်ြျြ်ေများြုိေ ခဖစ်သပါ်သစပါ 

ေည်။ ြေမ္ဘာတစလ်ွှားတွင ်စာေင်သြေျာင်းများ၊ တြေ္က ေိုလ်များ ေည် ဗုးံဒဏ်ေင့်ြရံခြငး်၊ 

လြ်ေနြေ်ကြီေးများခဖင့် ပစ်ြတ်ြရံခြင်း၊ မီးသလာင်ခြင်း၊ ြေသလးငယ်များ၊ သြေျာင်ေားသြေျာင်းေူများ၊ ဆရာ 

ဆရာမများ၊ ပညာရှငမ်ျား ေတ်ခဖတ်ြံရခြငး်၊ ြေိုယ်လြေ်အ္ဂါြျို တ့ဲ့ောွးခြင်း၊ ခပန်သပးဆွြဲံရခြင်း ေိုမ့ဟုတ် 

အတင်းအြေျပ်ဖမ်းဆီးြံရခြင်းတုိြ့ေို ြေုံ သတွသ့နရပါေည်။ ပညာသရးဆုိင်ရာ အသဆာြေ်အအံုများေည် 

လြ်ေနြေ်ြုိေင် ပဋပိြေ္ခတွငပ်ါဝင်သောတပ်ဖွဲ မ့ျား၏ အသခြစိုြေ်စြန်းများ၊ စစ်တန်းလျားများ၊ အြျုပ်ြန်းများ 

အခဖစ် အေံုးခပုခြင်း ြံသနရပါေည်။ ထုိြေဲ့ေိုသ့ောအခပုအမူများသ ြောင့် သြေျာင်းေားသြေျာင်းေူများ၊ 

ပညာသရးဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ ြေို ထိြိုြ်ေမှုများခဖစ်သစခြင်း၊ သခမာြ်ေခမားစွာသော ြေသလးငယ်များ၊ 

သြေျာင်းေားသြေျာင်းေူများ၏ ပညာသရးဆုိင်ရာအြွင့်အသရးြုိေ တားဆီးပိတ်ပင်ြရံခြင်းများ၊ 

လူမှုအေုိင်းအဝိုငး်၏အနာ္တ်ြေို ပုသံဖာ်သပးမည့်အသခြြံသြောင်းများ ပျြ်ေစီးဆီးဆံုးရှုံးခြငး်တုိ ့

ခဖစ်သပါ်လာသစပါေည်။ နုိင်ငံအများအခပားတွင် လြ်ေနြေ်ြေိုင်ပဋိပြေ္ခများေည် စာေငသ်ြေျာင်းများ၏ 

အသခြြံအသဆာြ်ေအအုံများြေိုောဖျြ်ေဆးီရံုမျှမြေဘဲ မျိုးဆြ်ေေစ်ြေသလးငယ်များ၏ သမျှာ်လင့ြ်ျြ်ေများ၊ 

ရည်ရွယ်ြျြ်ေများြုိေပါ  ဖျြ်ေဆးီေွားပါေည်။  

ပညာသရးြေဏ္ဍအသပါ်တုိြေ်ြိြုေ်မှုများတွင် ပညာသရးဆုိင်ရာအသဆာြ်ေအအံုများ၊ ဆြေ်စပ်ပစ္စည်းများ၊ 

သြေျာင်းေားသြေျာင်းေူများ၊ ပညာသရးဝန်ထမ်းများအသပါ် အ ြေမ်းဖြ်ေတုိြေ်ြိြ်ုေခြငး်တုိပ့ါဝင်ပါေည်။ 

တုိြေ်ြိြ်ုေမှုများ၊ တုိြေ်ြိြ်ုေရန်ဖြိမ်းသခြာြ်ေမှုများေည် လူတစဦ်းတစ်သယာြ်ေြျင်းစနီှင့် လူအ့ဖွဲ အ့စည်းတုိ ့အသပါ် 

ခပင်းထန်သော နာြေျင်မှုများြေိုခဖစ်သပါ်သစပါေည်။ ပညာသရးြုိေလြေ်လှမ်းမီနိုငမ်ှုအသပါ် အတားအဆီး 

ခဖစ်ေွားနုိင်ခြငး်၊ ပညာသရးဆိငု်ရာအသထာြေ်အပ့ံများြုိေတားခမစ်ခြင်း၊ ပညာသရး ဝနထ်မ်းများနှင့် သြေျာင်းေား 

သြေျာင်းေူများ ၎င်းတုိ၏့လံုခြုံ သရးသ ြောင့် ပညာသရးြေဏ္ဍနှင့် သဝးြွောေွားခြင်းတုိေ့ည် ထင်ောခမင်ော ရှိသော 

ဆိးုြေျိုးများပင်ခဖစ်ပါေည်။ စာေင်သြေျာင်းများ၊ တြေ္က ေိုလ်များအသပါ် ခပုလုပသ်ောတုိြေ်ြိြ်ုေမှု များသ ြောင့် 

ေည်းမြံနိုငမ်ှုများ၊ ဖယ် ြေဉ်မှုများြုိေ ခမင့်တြေ်လာသစပါေည်။ ဥပမာအားခဖင့် မိန်းြေသလးများ၏ 

ပညာေင် ြေားြွင့်ြုိေ တားဆီးခြင်းအားခဖင့် ြေျား၊ မြွဲခြားဆြ်ေဆမံှုြေိုပုိမုိအားသပးရာသရာြ်ေပါေည်။ ထုိအ့တ ူ

လူမှုအေုိင်းအဝိုငး်များ ြေား ပဋပိြေ္ခများ ခမင့်တြ်ေလာခြင်း၊ ယဉ်သြေျးမှု၊ ဓသလ့ထံုးတမ်းများကြေယ်ဝမှုြေို 

ြေန ့်ေတ်ခြငး် နှင့် ပညာသရးလွတ်လပ်မှုနငှ့် လွတ်လပ်စွာအေင်းအပင်းဖွဲ စ့ည်းမှုတုိြ့ေိုလည်းတားခမစ်ခြငး် 

များခဖစ်သပါ်လာပါမည်။ ပညာသရးဆုိင်ရာအသဆာြ်ေအအံုများ၊ ဆြ်ေစပ်ပစ္စည်များြုိေ စစ်ပွဲရည်ရွယ်ြျြ်ေများ 

အတွြ်ေအေုံးခပုေည့်အြါများတွင် လူေစ်စုသဆာင်းေည့်အသခြအသနများခဖစ်သပါ်လာနုိင်ခြင်း၊ 

ြေသလးငယ်များအား လြေ်နြေ်ြုိေင်တပ်ဖဲွ မ့ျားြေစစေ်ားများအခဖစ်အေံုးခပုခြင်း၊ ြေသလးငယ်များနှင့် 

လူငယ်များအား လိငပ်ိငု်းဆိငု်ရာအ ြေမ်းဖြ်ေမှုနှင့် အခမတ်ထုတ်မှုတုိ၏့ေားသြောင်များအခဖစ်ေိုြ့ေျသရာြ်ေသစ 

နိငု်ခြင်း စေည့ ်ဆိးုြေျိုးအသခမာြ်ေအများခဖစ်သပါ်လာနုိင်ပါေည်။ အဆုိပါလုပရ်ပ်များသ ြောင့် ပညာသရး 

အင်စတီြေျူးရှငး်များတုိြေ်ြိြုေ်ြံရနိငု်သခြများ ခမင့်တြ်ေလာပါေည်။  
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ပညာသရးေည် လူငယ်များနှင့် ြေသလးငယ်များအား သေဆုးံခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် အခမတ်ထုတ်ြရံခြင်းတုိ ့

သဘးမှ ြူေညီြောြွေယ်သပးနုိင်ပါေည်။ ပံုမှန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တည်ဖငိမမ်ှုတုိြ့ေိုသဆာင် ြေဉ်းသပးခြင်းခဖင့် 

လြ်ေနြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခများမှ ခဖစ်သပါ်လာသော စတ်ိပိုငး်ဆိငု်ရာ ေြ်ေသရာြ်ေမှုများြုိေ သလျာ့ပါးေြ်ေောသစဖပီး 

အခြားသောအသရးကြီေးေည့်လမူှုအြေျိုးရလဒ်များြေိုလည်းရရိှသစရန်ဆြ်ေေွယ်သပးပါေည်။  ပဋပိြေ္ခအသပါ်တွင ်

တံု ့ခပန်သဆာင်ရွြ်ေနိုငမ်ှုြေိုအသခြခပုထားသောပညာသရးေည် ပဋပိြေ္ခများြုိေသရှာင်ရှားသစနုိင်ရန် လမ်းဖွင့် သပးဖပီး၊ 

ဖငိမ်းြျမ်းသရးအတွြ်ေအသထာြေ်အြူေလည်းခဖစ်လာပါမည်။ ပညာသရးေည် ဖွံ ့ဖဖိုးမှုအတွြေ် သော်လည်းသြောင်း၊ 

လွတ်လပ်မှုနငှ့လူ်အ့ြွင့အ်သရးတုိြ့ေို အခပည့်အဝြစံားနုိင်ရန်အတွြ်ေ သော်လည်းသြောင်း 

အလွန်တရာအသခြြံြေျေည့်ြေဏ္ဍလည်းခဖစ်ပါေည်။ ြေျွန်ပု်တုိအ့သနခဖင့် ပညာသရးနှင့်စပ်ဆုိင်သောသနရာများ 

အားလံုးခြုံ စတ်ိြျရသောသနရာများခဖစ်သအာင် အစွမး်ြုေနက်ြေိုးပမ်းသဆာင်ရွြ်ေေွားမည်ခဖစ်ပါေည်။  

ပညာေင် ြေားြွင့်အသပါ်တွငတုိ်းတြ်ေလာသစရန်စွမး်သဆာင်ခြင်း၊ ပညာသရးဆုိင်ရာ အြွင့အ်သရး တုိြုိ့ေ 

ြောြွေယ်သပးခြင်းနှင့် ပဋိပြေ္ခခဖစ်ပာွးသနသောအသခြအသနများတွင် ပညာသရးြေဏ္ဍ ဆြ်ေလြေ် တည်တံ ့

နိငု်သစရန်ကြိေုးပမး်သဆာင်ရွြေ်ခြင်းတုိန့ှင့်ပတ်ေြေ်ဖပီး နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံြျင်းစီ၏ ဦးသဆာင်လှုပရ်ှားမှုတုိြုိ့ေ 

ြေျွနု်ပ်တုိအ့သနခဖင့်ကြိေုဆိပုါေည်။ ပညာသရးြေဏ္ဍဆြ်ေလြ်ေတည်တံန့ိငု်မှုေည် အေြ်ေများစွာြုိေြေယ်တင် 

နိငု်သော ြေျန်းမာသရးဆုိင်ရာေတင်းအြျြေ်အလြ်ေများြေို သထာြ်ေပံ့သပးနုိင်ဖပီး၊ ပဋပိြေ္ခများ ြေုံ သတွသ့နရ 

သောလူအ့ဖွဲ အ့စည်းများ ြေုံ သတွသ့နရေည့် အန္တရာယ်များြေိုသြေျာ်လွှားနုိင်ရန်လည်းအ ြံေဉာဏ်များ 

သပးရာတွငအ်သရးပါလာမည်ခဖစ်ပါေည်။  

ြေသလးငယ်များနှင့် လြ်ေနြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခတုိန့ှင့်ပတ်ေြေ်၍ ြေမ္ဘာ့ြေုလေမ ္္ဂလံုခြုံသရးသြောင်စီ၏ ကြိေုးပမ်း 

သဆာင်ရွြ်ေမှုတုိြ့ေို ြေျွန်ပု်တုိအ့သနခဖင့် ြျီးြေျူးပါေည်။ ထုိအ့ခပင် လြ်ေနြေ်ြုိေင် ပဋပိြေ္ခအတွငး်ြေသလးငယ် 

များအသပါ်တွင ်စိုးရိမဖ်ွယ်ရာအ ြေမ်းဖြ်ေမှုနှင့်ပတ်ေြေ်၍ သစာင့် ြေည့်သလ့လာဖပီး အစီရင်ြံေည့် လုပင်နး်စဉ် 

များအသရးကြေီးပံုြေိုလည်း အေိအမှတ်ခပုပါေည်။ ြေုလေမ္္ဂလံုခြုံ သရးသြောင်စီြေ ြျမှတ်ြဲ့သော ဆုးံခဖတ် 

ြျြ်ေများအနြ်ေ မှ ၂၀၁၁ ြုနှစ်တွငြ်ျမှတ်ြဲ့သော ဆုးံခဖတ်ြျြ်ေအမှတ် (၁၉၉၈) နှင့်၂၀၁၄ ြုနှစ်တွငြ်ျမှတ်ြဲ့သော 

ဆုးံခဖတ်ြျြ်ေအမှတ် (၂၁၄၃)  တုိ၏့ အသရးကြီေးပံုြေို အသလးအနြ်ေခပုလုိပါေည်။ အဆိုပါ ဆုးံခဖတ်ြျြ်ေများတွင် 

လြ်ေနြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခတွင ်ပါ ဝငသ်ော ေြေ်ဆိုင်ေူအားလံုးတုိေ့ည် ြေသလးငယ်များ၏ ပညာသရးဆုိင်ရာအေံုး 

ြျြွင့်များြေို အဟန ့်အတားခဖစသ်စေည့် အခပုအမူများြုိေသရှာင် ြေဉ် ြေရန် နှင့် အစိုးရစစတ်ပ်များနှင့် 

အစိုးရမဟုတ်ေည့် လြေ်နြေ်ြုိေင်တပ်ဖဲွ မ့ျားအသနခဖင့် နုိင်ငံတြောဥပသဒများြုိေ ြျိုးသဖာြ်ေဖပီး 

စာေင်သြေျာင်းများ အေံုးခပုခြင်းြုိေတားခမစ်ေည့်အစအီမံများြျမှတ်ရန် တုိြေ်တွနး်ထားပါေည်။  

ြေျွနု်ပ်တုိအ့သနခဖင့် လြေ်နြ်ေြေိုင်ပဋိပြေ္ခများအတွငး်သြေျာင်းများနှင့်တြေ္က ေိုလ်များြုိေစစပ်ွအဲတွြ်ေအေုံးခပု 

ခြင်းမှြောြေွယ်သောလမ်းညွှနြ်ျြ်ေများ သရးဆဲွထုတ်ခပနခ်ြင်းြုိေ ကြေိုဆုိပါေည်။ အဆုိပါလမ်းညွှနြ်ျြ်ေများေည် 

တရားဥပသဒအရစည်းသနှာင်မှုမရှိဘဲ ဆန္ဒအသလျာြ်ေလုပသ်ဆာင်ရမည့်လမ်းညွှန်ြျြေ်များခဖစ်ဖပီး တည်ဆဲနိငု်ငံ 

တြောဥပသဒများြုိေ ေြ်ေသရာြ်ေခြငး်မရိှပါ။ ထုိလမ်းညွှနြ်ျြ်ေများေည် လြ်ေရှိြေျင့်ေုံးသနသော အသလ့အထ 
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သြောင်းများအသပါ်တွငအ်သခြြံသရးဆဲွထားဖပီး၊ လြေ်နြ်ေြေိုင်ပဋိပြေ္ခသ ြောင့်ပညာသရးအသပါ်တွငေ်ြ်ေသရာြ်ေမှု 

ရှိသနေည်များြုိေ ပိမုိသုလျှာ့ြျနိငု်သစရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါေည်။ အဆုိပါလမ်းညွှနြ်ျြေ်များအားခဖန ့်ခဖူး 

ခြင်း၊ ၎င်းတုိအ့ား အစိုးရတပ်မသတာ်များ၊ လြ်ေနြေ်ြုိေင်တပ်ဖဲွ မ့ျားနှင့်အခြားသော ေြေ်ဆုိင်ေူများအ ြေား တွင ်

လုိြေ်နာြေျင့်ေုံးလာသစရန်အတြွေ် ခမှင့်တင်သဆာင်ရွြေ်ခြင်း စေည့် အားစုိြေ်ကြိေုးပမ်းမှုတုိြ့ေို ြေျွနု်ပ်တုိအ့သနခဖင့် 

ကြိေုဆိပုါေည်။  

ြေျွနု်ပ်တုိအ့သနခဖင့်အသလးအနြ်ေခပုသခပာလုိေည့်အြျြ်ေမာှ ခပစ်မှုများအတွြ်ေအခပစ်သပးအသရးယူြရံခြင်း မှ 

လွတ်သခမာြ်ေသနမှုများခြင်း အဆံုးေတ်ရန် အတွြေ်လိုအပ်သော ြေတိြေဝတ်များြုိေ လုိြေ်နာခြင်း အပါအဝင် 

နုိင်ငံတြောဥပသဒများအား မည်ေည့်အြျိန် မျိုးတွငမ်ဆို အခပည့်အဝ သလးစားလုိြေ်နာ သဆာင်ရွြေ် ြေရန် 

ဟူသော အြျြ်ေပင်ခဖစ်ပါေည်။  

နုိင်ငံများအြျင်းြျင်း ြေားတွင် နားလည်နိုငမ်ှု၊ ေည်းြံနုိင်မှု၊ ရင်းနီှးြျစ် ြေည်မှုတုိြ့ေိုခမှင့်တင်သဆာင်ရွြ်ေေည့် 

အြါ  ပညာသရးဆိငု်ရာအြွင့်အသရးများနှင့် ပညာသရး၏အြနး်ြေဏ္ဍ တုိြ့ေို အေိအမှတ်ခပု၍လည်းသြောင်း၊ 

လြ်ေနြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခများအတွငး် ြေသလးေူငယ်များနှင့် လူငယ်များအပါဝင် အရပ်ေားများအား ြောြွေယ ်

သပးနုိင်ရန်အသလ့အထများြုိေပုိမုိတုိးတြ်ေြိုငမ်ာသစရန်လုပသ်ဆာင်မည်ဟဆုုးံခဖတ်ထားဖပီးခဖစ်၍လည်းသြောင်း၊ 

စာေင်သြေျာင်းများေည် အားလံုးအတွြေ်လုံခြုံ စတ်ိြျသောသနရာများခဖစ်သစရမည်ဟုစိတ်ပိုငး်ခဖတ်ထားဖပီး 

ခဖစ်၍လည်းသြောင်း၊ ြေျွနု်ပ်တုိအ့သနခဖင့် လြေ်နြ်ေြေိုင်ပဋိပြေ္ခများအတွငး်သြေျာင်းများ နှင့်တြေ္က ေိုလ်များ 

ြေိုစစ်ပွဲအတြ်ွေအေံုးခပု ခြင်းမှြောြွေယ်သောလမ်းညွှနြ်ျြေ်များ  ြုိေအတည်ခပုသထာြေ်ြံဖပီး၊ အဆိုပါလမ်းညွှန ်

ြျြ်ေများြုိေ အေုံးခပု၍ သအာြေ်ပါတုိြ့ေိုသဆာင်ရွြ်ေမည်ခဖစသ် ြောင်း သ ြေညာလုိြေ်ေည်။  

- လမ်းညွှန်ြျြ်ေများြုိေ အေုံးခပုမည်။ ထုိအ့ခပင် ၎င်းတုိအ့ားခပည်တွငး်မူဝါဒများနှင့်လုပင်နး်လည်ပတ် 

သဆာင်ရွြ်ေ ေည့်မူသဘာင်များတွင် တတ်နိုငေ်မျှြေျယ်ြေျယ်ခပန ့်ခပန ့်နငှ့် ေင့တ်င့သ်လျာြေ်ပတ်စွာ ထည့်ေငွ်း 

အေံုးခပုနုိင်ရန်သဆာင်ရွြ်ေေွားမည်။  

- ပညာသရးြေဏ္ဍရိှသဆာြ်ေအအုံများနှင့်ဆြေ်စပ်ပစ္စည်းများအသပါ်တွငခ်ပုလုပသ်ော တုိြေ်ြိြ်ုေမှုများနှင့် 

ပတ်ေြ်ေေည့် ြိငု်မာသောအြျြေ်အလြေ်များြေို နုိင်ငံသတာ်အဆင့်သြောြ်ေယူနုိင်ရန် ကြေိုးပမ်းအား 

ထုတ်ေွားမည်။ အဆိုပါအြျြေ်အလြေ်များတွင် တုိြ်ေြိုြေ်ြံရေူများ၏ အြျြ်ေအလြေ်များ၊ လြေ်နြ်ေြေိုင ်

ပဋပိြေ္ခအတငွ်း သြေျာင်းများနှင့် တြေ္က ေိုလ်များြုိေ စစ်ပွဲရည်ရွယ်ြျြ်ေအတြ်ွေအေုံးခပုခြငး် တုိပ့ါဝင်မည် 

ခဖစ်ေည်။ ထုိေိုအ့ြျြ်ေအလြေ် သြောြ်ေယူရာတွင ်တည်ရှိဖပီးေား သစာင့် ြေည့်သလ့လာသရးနှင့်အစီရင်ြံသရး 

လုပထံု်းလုပန်ည်းများ မှတစဆ်င့်သြောြ်ေယူမည်ခဖစ်ဖပီး ရရှိလာသောအြျြ်ေအလြ်ေများြုိေ သြျာသမွ သ့အာင် 

သဆာင်ရွြ်ေခြငး်၊ ြေျူးလွနြ်ံရေူများြေိုသထာြ်ေပံ့သပးခြင်း တုိြ့ေို ြွခဲြားဆြ်ေဆမံှုမရှိသစဘဲ လုပသ်ဆာင်ေွားမည် 

ခဖစ်ေည်။  
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- နုိင်ငံတွငး်ြျမှတ်ထားသောဥပသဒနှင့်နုိင်ငံတြောဥပသဒများြုိေ ြျိုးသဖာြ်ေေည့်ခဖစ်ရပ်များြုိေ 

စုံစမ်းစစ်သဆးေွားမည်ခဖစ်ဖပီး၊ ေင့တ်င့သ်လျာြ်ေပတ်ေည့်အြျိနတွ်ငြ်ေျူးလွနေ်ူများအား တရားဥပသဒနှင့် 

အညီအသရးယူသဆာင်ရွြ်ေနိုငရ်န်လည်းလုပသ်ဆာင်ေွားမည်။  

- ပဋပိြေ္ခတံု ့ခပနသ်ဆာင်ရွြေ်နိငု်မှုအသပါ်အသခြြံေည့်ြျဉ်းြေပ်မှုများခဖင့် အသခြခပုထားေည့် ပညာသရးြုိေ  

နုိင်ငံတြောလူေားြျင်းစာနာမှုဆုိင်ရာအသထာြေအ်ပ့ံအစီအစဉ်များ၊ ဖွံ ့ဖဖိုးမှုအစီအစဉ် များနှင့် 

နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံြျင်းအဆင့်တုိတွ့င် ေင့်သတာ်ေလုိ ထည့်ေငွ်းသရးဆဲွ အတည်ခပုဖပီး ခမှင့်တင် 

သဆာင်ရွြ်ေေွားမည်ခဖစ်ေည်။  

- လြ်ေနြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခအတငွ်းပညာသရးဆြ်ေလြေ်တည်ရှိနုိင်သစရန်သေြျာသအာင် သဆာင်ရွြ်ေေွား 

မည်ခဖစ်ဖပီး၊ ပညာသရးြေဏ္ဍမှအသခြြံအသဆာြ်ေအအုံများ၊ ဆြ်ေစပ်ပစ္စည်းများြုိေ ခပန်လည်ထူသထာင်သပးမည်။ 

ဤသ ြေညာစာတမ်းပါအြျြ်ေအလြ်ေများြုိေ အသြောင်အထည်သဖာ်ခြင်းအပါအဝင် ပညာသရးအသပါ် 

တုိြေ်ြိြ်ုေမှုများြုိေ ြောြွေယ်ခြငး်၊ ဟန ့်တားခြင်းတုိ ့လုပသ်ဆာင်သနေည့် အစီအစဉမ်ျားတွင ်နုိင်ငံတြော၏ 

ပူးသပါင်းသဆာင်ရွြေ်မှုများ၊ အသထာြ်ေအြူေခပုမှုများရရှိလာသစရန် သဆာင်ရွြေ်သပးေွားမည်ခဖစ်ေည်။  

- ြေသလးေူငယ်များနှင့်လြေ်နြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခြိေစ္စရပ်များနှင့်ပတ်ေြ်ေေည့် ြေုလေမ ္္ဂလံုခြုံ သရး 

သြောင်စီ၏ကြေိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၊ ြေသလးေူငယ်များ နှင့်လြေ်နြေ်ြုိေင်ပဋိပြေ္ခများဆုိင်ရာ 

ြေုလေမ ္္ဂအသထွသထွအတွငး်သရးမှူးြျုပ်၏ အထူးြုိေယ်စားလှယ်၏ ကြိေုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် အခြား သော 

ြေုလေမ ္္ဂလြေ်သအာြ်ေြ ံသအ္ျင်စီများ၊ အဖဲွ အ့စည်းများ၏ကြိေုးပမး်အားထုတ်မှုများြေိုလည်း 

အားသပးသထာြ်ေြေံွားပါမည်။  

- ယြုသ ြေညာစာတမ်းပါအြျြေ်အလြေ်များြေို အသြောင်အထည်သဖာ်ခြငး် နှင့် လမ်းညွှန်ြျြ်ေများြုိေ 

အေံုးခပုခြင်းတုိြ့ေို ခပနလှ်နေ်ုံးေပ်ရန်အတွြေ် ေြေ်ဆုိင်ေည့်နုိင်ငတံြောအဖဲွ အ့စည်းများ၊ 

အရပ်ဘြ်ေလူအ့ဖွဲ အ့စည်းများြုိေဖိတ် ြေား၍ ပံုမှန်သတွဆံု့ခြင်းများခပုလုပ်ေွားပါမည်။ 


