
မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငံးအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆုိငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးလာမညံးသဵု့သပးမႈ  2023 ခုႏြစး၊ ဇျနးလ 

သတငး့ေပ့ပို ႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငံးအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ ႔အစညး့ (“DRAF”) မြ 
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၊ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၎တို႔၏တာဝနးမ္ာ့ႏြငးံ ဝတၱရာ့မ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးရာတျငး 
်မငးံမာ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ပုဂၢိဳလးေရ့က္ငးံဝတးစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ လိုကးနာက္ငးံသဵု့ရမညး်ဖစးေၾကာငး့ ်ပဌာနး့ထာ့ပါသညး။ DRAF 
၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကၽျႏးုပးတို႔သညး ကၽျႏးုပးတို႔၏တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ကုိ 
ေက္ပျနးေအာငးေဆာငးရျကးရာတျငး ရို့ရို့သာ့သာ့ႏြငးံ ဂုဏးသိကၡာရြိရြိ ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးၿပီ့ သကးဆိုငးေသာဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို လိုကးနာရမညး်ဖစးသညး။ သတငး့ေပ့ပုိ႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ (“သတငး့ေပ့ပို႔သူ 
မူဝါဒ” သို႔မဟုတး “မူဝါဒ”) ကို 2020 ခုႏြစး ဇူလိုငးလ 22 ရကးေန႔တျငး ဒါ႐ိုကးတာဘုတးအဖျဲ႔က အတညး်ပဳထာ့ပါသညး။ DRAF 
ဘုတးအဖျဲ႔သညး ဤမူဝါဒအာ့ သုဵ့ႏြစးတစးႀကိမး ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၊ (လိုအပးပါက) ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငံး 
်ပနးလညးအတညး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး။  
 
သတငး့ေပ့ပို႔သူ မူဝါဒသညး ကၽျႏးုပးတို႔၏ဝနးထမး့မ္ာ့ 1  ႏြငးံ DRAF အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ (DRAF ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၊ 
အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ေကားမတီႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေရ့ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့) ၏ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညး။ 
 
သတငး့ေပ့ပုိ႔ေရ့ တာဝနး 
DRAF အေန်ဖငးံ မသငးံေလ္ားေသာ ်ပဳမူလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးႏြငးံ ်ပဳ်ပငးေပ့ႏုိငးရနးအတျကး ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ အဖျ႔ဲအစညး့အတျငး့ ႀကီ့ေလ့ေသာစို့ရိမးဖျယးရာမ္ာ့ကုိ ဖျငးံဟထုတးေဖားေ်ပာဆုိလာေအာငး အာ့ေပ့ 
တိုကးတျနး့ရနး ဤသတငး့ေပ့ပို႔သူ မူဝါဒကို ရညးရျယး်ပဳလုပးထာ့ပါသညး။  DRAF ၏ မူဝါဒမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့မ္ာ့ဆုိငးရာ 
စို့ရိမးဖျယးရာ မ္ာ့ သို႔မဟုတး DRAF ၏ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ ထိနး့ခ္ဳပးေပ့သညံး ဥပေဒ သို႔မဟုတး စညး့မ္ဥး့ 
စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့ သဵသယ်ဖစးဖျယး ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို သတငး့ေပ့ရမညးမြာ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ 
အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့လုဵ့၏ တာဝနးသာ ်ဖစးသညး။ ဤမူဝါကို ဝနးထမး့ေရ့ရာစီမဵခနး႔ချေဲရ့ ်ပႆနာမ္ာ့အတျကး 
ႀကဵရျယးထာ့်ခငး့မဟုတးပါ၊ ဤ်ပႆနာ အမ္ိဳ့အစာ့ မ္ာ့ႏြငးံ အခ္ကးအလကး ပိုမိုသိရြိလိုပါက ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အလုပးသမာ့ 
လကးစျစဲာအုပး၊ အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) ႏြငးံ ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး 
အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) ကို ၾကညံးရႈပါ။  
 
လကးတဵု႔်ပနးမႈမ်ပဳ်ခငး့  
မညးသူမဆို က္ငးံဝတးတစးခုခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သို႔မဟုတး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ သို႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ လိမးလညးမႈ သို႔မဟုတး 
DRAF ၏ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ ထိနး့ခ္ဳပးသညံး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့တစးခုခုအာ့ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာခ္ိဳ့ေဖာကးမႈတစးခုကို 
တိုငးၾကာ့်ခငး့ကဲံသို႔ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈတစးခုကို သေဘာရို့်ဖငံးသတငး့ေပ့ေသာ မညးသညံးပုဂၢိဳလး 
အေပၐမဆုိ လကးတုဵ႔်ပနး်ခငး့သညး DRAF ၏ စဵတနးဖို့မ္ာ့ႏြငးံ ဖီလာဆနး႔က္ငးသညး။ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈတစးခုကို သေဘာရို့်ဖငးံ 
သတငး့ေပ့ခဲံသူအေပၐ လကးတုဵ႔်ပနးသညံး မညးသညးံအလုပးသမာ့မဆိုသညး အလုပးရပးစဲ်ခငး့အပါအဝငး ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့ 
ခဵရႏုိငးသညး။ 
 
သတငး့ေပ့ပုိ႔ေရ့ လုပးထဵု့လုပးနညး့ 
DRAF တျငး တဵခါ့ဖျငးံမူဝါဒတစးခု ရြိၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၊ အႀကဵေပ့မ္ာ့၊ အ်ခာ့သူတို႔သညး ၎တုိ႔၏ေမ့ချနး့မ္ာ့၊ 
စို့ရိမးဖျယးရာမ္ာ့၊ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး တိုငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး 
ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့တုိ႔အာ့ မြ္ေဝေပ့ရနး အႀကဵ်ပဳထာ့သညး။ သငးသညး အမႈေဆာငး ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး 
ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့တုိ႔ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာရနး သကးေသာငးံ သကးသာမ်ဖစးပါက သို႔မဟုတး သငးသညး အလုပးအမႈေဆာငး 

                                                      
1 ဝနးထမး့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ DRAF ဝနးထမး့အဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့၊ အတိုငးပငးခဵမ္ာ့၊ အႀကဵေပ့မ္ာ့၊ အလုပးသငးမ္ာ့ႏြငးံ ေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့အ်ဖစး ထမး့ေဆာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ 

DRAF မြ ခနး႔အပးထာ့ေသာ သို႔မဟုတး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ DRAF ႏြငးံ အတူလုပးကိုငးေနသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ 



မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငံးအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆုိငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးလာမညံးသဵု့သပးမႈ  2023 ခုႏြစး၊ ဇျနးလ 

ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး ဒုတိယညျနးၾကာ့ေရ့မြဴ့တုိ႔၏ တု႔ဵ်ပနးခ္ကးကုိ မေက္နပးပါက သို႔မဟုတး အမႈေဆာငး 
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငးံ/သို႔မဟုတး ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့တုိ႔ ဤကိစၥတျငး ပါဝငးေနပါက အမႈေဆာငးေကားမတီဘုတးအဖျဲ႔ဝငး 
တစးဦ့ႏြငးံ ေ်ပာရနးတိုကးတျနး့လိုပါသညး။ DRAF ၏ အမႈေဆာငး ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး 
အမႈေဆာငးေကားမတီတုိ႔တျငး သတငး့ေပ့တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့အာ့လုဵ့ကို စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး တာဝနးရြိသညး။  
 
အမႈေဆာငးေကားမတီဘုတးအဖျဲ႔ 
DRAF ၏ အမႈေဆာငးေကားမတီသညး ဘုတးအဖျဲ႔မြ တာဝနးေပ့ထာ့သညံးအတိုငး့ က္ငးံဝတးႏြငးံမညီေသာ သို႔မဟုတး 
တရာ့မဝငးေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးႏြငးံ ပတးသကးသညံး တိုငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ စဵုစမး့စစးေဆ့ၿပီ့ ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး တာဝနးရြိသညး။ 
အမႈေဆာငးေကားမတီမြ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး ဒါ႐ိုကးတာဘုတးအဖျ႔ဲအာ့ 
တိုငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ၎တုိ႔၏ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ႏြငးံပတးသကး၍ အႀကဵေပ့သျာ့မညး ်ဖစးၿပီ့ စာရငး့ကိုငး သို႔မဟုတး 
စျပးစျထဲာ့ေသာ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ မမြနးမကနးမႈမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့ေသာ စညး့ကမး့လုိကးနာေရ့ လႈပးရြာ့မႈႏြငးံပတးသကး၍ 
ဘ႑ာေရ့မြဴ့ (Treasurer) ထဵ အနညး့ဆဵု့ ႏြစးစဥးအစီရငးခဵတငး်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 
 
စာရငး့ကုိငးႏြငးံ စာရငး့စစး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ 
DRAF ၏ အမႈေဆာငးေကားမတီသညး ်ပႆနာ ေ်ဖရြငး့ၿပီ့သညးအထိ အဖျဲ႔အစညး့တျငး့ စာရငး့ကိုငး နညး့လမး့မ္ာ့၊ 
အဖျဲ႔အစညး့တျငး့ ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး စာရငး့စစးႏြငးံ ဘ႑ာေရ့/စာရငး့စစးေကားမတီအလုပး ႏြငးံပတးသကး၍ 
စို့ရိမးဖျယးရာမ္ာ့ သို႔မဟုတး တိုငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဘ႑ေရ့ဘုတးအဖျဲ႔ထဵ ခ္ကးခ္ငး့ အသိေပ့ရမညး်ဖစးသညး။  
 
သေဘာရုိ့်ဖငးံေဆာငးရျကး်ခငး့ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သို႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာခ္ိဳ့ေဖာကးမႈတစးခုႏြငးံပတးသကး၍ တိုငးၾကာ့ခ္ကးတစးခု ဖျငးံထာ့သညံး 
မညးသူမဆိုသညး သေဘာရို့်ဖငးံ ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးၿပီ့ ဖျငးံဟထုတးေဖားထာ့သညံးအခ္ကးအလကးမြ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈတစးခုကို 
ေဖား်ပေနေၾကာငး့ ယဵုၾကညး်ခငး့အတျကး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေလ္ားေသာ ခိုငးလဵုမႈမ္ာ့ ရြိရမညး။ အေထာကးအထာ့ ခိုငးခိုငးလဵုလုဵ 
မတငး်ပႏုိငးသညံး စျပးစျေဲ်ပာဆုိ မႈမ္ာ့ႏြငးံ မလိုမုနး့တီ့၍ သို႔မဟုတး တမငးသိလ္ကးႏြငးံ ်ပဳလုပး ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ သကးေသ 
ခိုငးလဵုသညံး စျပးစျေဲ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ကုိ ႀကီ့ေလ့ေသာစညး့ကမး့ေဖာကးဖ္ကးမႈအ်ဖစး သဵု့သပးသျာ့ပါမညး။ 
 
အတျငး့ေရ့လြ္ိဳ႕ဝြကး်ခငး့ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ တိုငးၾကာ့သူမြ အတျငး့ေရ့လြ္ိဳ႕ဝြကးမႈအေ်ခခဵအ်ဖစး 
တငး်ပႏုိငးသညး။ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သို႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၏ သတငး့ေပ့မႈမ္ာ့ကုိ လဵုေလာကးေသာ 
စဵုစမး့စစးေဆ့မႈတစးခု ်ပဳလုပးရနး လိုအပးခ္ကးႏြငးံအညီ အတတးႏိုငးဆဵု့ လြ္ိဳ႕ဝြကးသိမး့ ထာ့ရမညး်ဖစးသညး။ 
 
သတငး့ေပ့ပုိ႔ထာ့ေသာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ကုိငးတျယးစီမဵ်ခငး့ 
DRAF ၏ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငးံ/သို႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီမြ တိုငးၾကာ့ခ္ကးတစးခု 
တငး်ပခံဲသူကို အေၾကာငး့ၾကာ့ သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ သတငး့ေပ့ပို႔ထာ့ေသာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သို႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈတစးခု လကးခဵရရြိေၾကာငး့ အသိအမြတး်ပဳသျာ့မညး။ သတငး့ေပ့ပုိ႔မႈအာ့လုဵ့ကို အလုပးသမာ့လကးစျစဲာအုပး၊ 
အစီအစဥးအဖျ႔ဲ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) ႏြငးံ ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) အရ 
ခ္ကးခ္ငး့ စဵုစမး့စစးေဆ့သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမြ အ်ပစးရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိပါက သငးံေလ္ားသညံး 
်ပဳ်ပငးတညးံမတးမႈအေရ့ယူေဆာငးရျကးေရ့ လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
ဆကးစပးေနသညံး စာ႐ျကးစာတမး့မ္ာ့ 
ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့မူဝါဒ 
က္ငံးဝတးဥပေဒသမ္ာ့ 
အလုပးသမာ့ လကးစျစဲာအုပး 
က္ာ့မေရ့ရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 



မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငံးအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆုိငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးလာမညံးသဵု့သပးမႈ  2023 ခုႏြစး၊ ဇျနးလ 

မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒ 
လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐသဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို ႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ 
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (PSEAH) ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ မူဝါဒ 
အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
 


